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נושאהדיון
גמ"חא' תובע את ב' לפרוע הלואהעפ"י שטייח שב' חתוםעליו כלוה .ב' טוען שאמנם בקש
הלואה מהגמ"ח אך נדחה משום שעדיין לא פרע לו הלואה קודמת .הגמ"ח טוען שאמנם
בקשתו שלב' להלואה נדחתה ,אך לאחר בקשה שניה שהיתה לצורךג' ,הסכים הגמ"ח לחזור
ולהלוותלו ,ולשם כך קבל את השטייח שחתםעליו בעצמו כלוה ואף החתיםעליו ערבים .ב'
טוען שאת ההלואה השניה לא קבל בעצמו מעולם ,ואם היא ניתנה לג' ,לא נעשה הדבר
בשליחותו משום שלא שלח אתג' לקבל עבורו הלואה ,והכסף של ההלואה לא הגיע אליו
מעולם .הגמ"ח משיב שמכיון שג' מסר את השטייח שעליו חתם ב' כלווה ,ואמר שבא
בשליחותו שלב',חייבב' להחזיר את ההלואה ,מה גם שחלק מהכסףכןהגיעלידו .ב' משיב
שהשט"חעליו הוא חתום כלווה נכתב עבור הבקשה הראשונה שנדחתה ,והוא מסר אותולג'
כדי שאולי ימצא ידידים שיסדרו לו את ההלואה ,אך לא שלח אותו ולא בקש ממנו שיקבל
עבורו  -עבור ב'  -את ההלואה מהגמ"ח .הכסף שקבל מג' לא היה כסף ההלואה אלא כסף
אחר.
ביתהדיןהזמין את אחד הערבים לעדותולבירור.

השאלותלדיון
א .הוציא המלוה שטייח בחתימת הלוה שקבלוע"י שליחו של הלוה ,והלוהטוען שלא קבל את
ההלואה.
ב .לוה שהחתים ערביםעל השטייח אחר שחתםעליו בעצמו ,האם מקבלים עדות הערביםעל
כך כדי להוכיח שהלוה חתםעלהשטייח.
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סי'קגמסערכפסוללעדותהפילוע"יסילוק.

ז*(3רנ

אתרלימודי יהדות ורוח
w
ן881.80.ט

,

w

w

.

I

