
כאממונות

 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים"  ומקור ~ו',נלב

 בירושלים לממונות הדין בית ויאשמייסד

בנידון
 לפרוע השליח חייב אם רמאק שהמשלח והתברר שלווהשליח

הנדון

 שמתחייב השטר על חתם והשליח שליח, ע"י לאחד שהלוה גמייח בבעל לקמן אחאעובדא-
 ששידל הוא מפורסם שרמאי התברר ומן ואחר המשלח, בשם עצמו וחתם פלוני, עבורלשלם
 הגמ"ח בעל האם ובדוי. מזוייף היה הכל הערב וגם שבשטר והשמות הכסף, את שיקבללשליח
 התחייב. שהוא כיון מהשליח לתבועיכול

 להלכההמקורות

 כסטר % כתם ל6ס h"D מ כמי' למכותר qh דידית כעוכד6 דכתכ 6 מעי' קיז סי' סמטפט נטעיעי'
 גיורת, יתיסר 6ודית6 גצי ככ"כ כד6ית6 בכך, סו6 מתחייכ מעולס, לוס טל6 6ף מנס לך חייבסריגי
 גכי מגט, כל כמ"פ ד6מרינן לס6 זס דין לדמות ים ס6רענד6, מתיכת יסים סספרעון טכתכ כ6ן36ל

 מלס וזכס עליו מפרים 6ין וסטטית עני סיס וכו', מחלקו מפריט לסיות מעני ו6ת סכמן 6ת מעותסמ%ס
 מוכיח ומזם ממנו. ליפרע טל6 ע"מ סלווסו נסרי מסלו לטלס מייכ קינו סוס סקוס ופרועי טכידו.כמס

 ממגעת ס5דקס על ממס מעתד ולוום עיתו מכני 5דקס סמקכל עני ד6יכ6 דסיכ6 ח"ג מס כנערסכעס"ת
 רמ"6 וסכיך מכיסו, לטלס 6"5 ס5דקס מן לסתפרנם רפוי 61ינו תעני נתעטר וכח"כ כפרעונו טיכנםלו
 לטלס צריך 6ין נתעטר 16 מת 06 6כל חי, עדיין % טסלווס טסעני ~"ל כמגסס: ס"ו רנו סי' כיו"ד זסדין
 כ5ותס עני טסים דכיון נתעטר ob לטלס 6"5 ד%ך כוונתו ונרפס עכ"ל. טעם. כ6ותס סיס עניססרי
 ל6 כפירום 6מר טלqh 6 לו סמניעס 5דקס מ6ותס %6 לפרוע טרמו חייכ טל6 דמוכת 6ומדנ6 6יכ6כעס
 מזו. 6ל6 פרעון לךיסיס
 וגירטס ועמד 6טתו כנכסי תמתיו 6רימין טסוריד כעל 6 פ טנפלו ס6טס D"D ד6מרי' מס6 לדכאורסיס
 ל6 סכירות גוכיס ופינס פינסו 6ימתלקו כעל, ליס 6סתליק נתימ, דכעל "bnD~b קימע6,מט6כל
 תכירו כטל וסרסנו כס% לעטות מפועל 6ת סטוכר ד6מרי' ולע"ג סתום' וכחכו מסכעל. ול6מס6טס
 תתגרט oha נכנסו כן וע"מ סי6 ס6סס טל טסקרקע יודעין ס6רימין דסכ6 י"ל מסלם, סכרו לונותן
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 ודעתס כפכילס קמתו 6ת מלגרם יניח ל6 מסכעל יודעים דוס כ4ס, עליו לסם 6ין יסכל סכעלויפסיד
 על נמ6ר מסתום סכ6 וכ"מ סמעס"מ ומוסיף פס. סר6"ס וכ"כ עכ"ל. מתנו. hSt כיון עמולספסיד
 לפריס ככיס ועי' לו. סלמו % ממס 6דעתי' כמיק "hS מכיסו מלטלס פטור מסנ6מן ס6רענד6מחזיקי
D~nh'5ין מסלמו, פקני פורך ם4וס כמטר ונכתב ממו על מסטר ונתן מלחד מעות ס4ס ם*ח יז: סי 
 מסלית. מנכסי חוכו לגבות יכולהמקס
 עי' מטו, מכרס פקני עכור כס55ס כסף מיקכל למליח וקמר רמ6י סו6 טסמטלה דירן כנידוןקולם

 חסרון כס מים סחורה לו וסי' 6דס, כני לרמות מחסוד 6תד כיפי6ל קמם סי' ח"כ יעקב מכותכתמוכות
 כודויי וכתב לממקי, מוחזק טסו6 לפי בו הירדימו ליסר6ל למכור מתייק וסי' o~b, לכל ניכר וקיטגדול
 כיון סמםלח עס כלל דינו דפין סו6 פמוט כרמזיות, לוס למכור 6חר ימר5ל ממלח כיפר6ל כן נעפס06

 חייכ וסמלית קפכ, סי' ריס כבגסס וכפו"מ וכפומקיס כם"ם מכופר סו6 כ6פי לד"ע מלית 6יןדקיי"ל
 %ל bS1 לטלית ל6 ניכר וקינו גדול תמרון זו כמתורס טים ידע ל6 סמלית oh ד6ף וממסע מממלח.ו%
to~hדתנן מס6 וכו' עכיד ל6 כעי 6י תוו"ס כ י כ"מ ועי' סמולם. ול6 הייכ סמליח מ"מ P"s סיס 6 עט 
 6חד כלמון ופרם"י ח"כ, ומת יעליס מרסות סופינו 16 סגכיסו פטור יעליס כרמות ומת ויו65מוסכו
 מעליס מיטות ממומר סו5י6ו חנם, טומר עליו ותסק קחנו פקני ככית לי ים 6חז מוס למומר גנבם6מר
 גנוב מסוק יורע מסומר ם6ין כיון וי"ל עכיד, ל6 כעי 6י וס6 ו6מ6י ממומר, כמסיכת סגנכ חייכומת,
 ע"כ. כיס. מותיכ דכע"כ כח5רמו"ל
 ו6י עכיד נעי ד6י לטעמך 6ל6 %"ע מליח ים גנוכ מסוק יודע 6יגו ד6ס כתום' קמרו ל6 דע"כונרמס
 גס חיוכיו כר ולקו תיוכנו ככר דתלוי דרכינ6 לטעמך 6כל כיס, מותיכ דכע"כ כתקר זס סרי עכיד ל6כעי
 5ף %ן כרכינ6 לדייע סלים דלין כטעס כרמ"ח דפסק וכיון לד"ע, טלימ וקין חיוכך כר סוי ידע ול6טוגג
 סמסלמ. ול6 סמלית מייכ מיוכ6, כר דסו6 כיוןכשגג
 סמלית 06 למסור ם*ה פמלח מי טו סעי' טפח סי' חו"מ סרמ"5 סמק דסל6 כזח לעיין ים עדיין6ך

 כ6ן סים ממליח ידע 06 י"ל סכך. ומוחזק סו6יל לד"ע מלית 6ין לומר וקין סמטלחו מייכ לעמותמוחזק
 דכרי רמס סם"ך שמנס סרכ. לדכרי שומע אינו דם% סם4ח ו% סממלח חייכ ככך וסומזקרמאות
 וסכור סומעין מי דכאי מתלמיד ודכרי סרכ דברי מטעם ול6 טס"כ סו6 ~"ע טיח דיין מסיססרמ"6
 כפ"ת. ועיי"ם סרמ"6 דכרי קיים כמכו"י 6כל חייכ, סמלית ככך כמוחזק שפילו לכן לו, יטמעסל6
 סרמ6י, סל לםידוליו ממע כמטותו 16 הכתמימותו כיון ככך, סומזק מיקרי ספלים 6ין וידן כנידוןו6ס

 % 6ף - מגמ"ח כעל טען לb5o~ 5 חייכ, ודשי סמטלמ דנן כמקרס 5כל סממלח, ול6 מייכ סמליםממילך
 מסגמ"ח פקכל סכסף 6ת סמלית נתן %6 לעלמו, סס*6ס פל מכסף 6ת לקח סססליח - ממ6כטענת
 סי6 סנמ"ח טענת ועיקר לקלס, סמלית יתחייב למס סמםלח, 6ל6 ככסף כלל וכס ל6 וסוךלסמסלת
 6ת לקח כטכילו מל6 כיון 4וס נעמס לOf 6 מבגלל כיררנו סל6 כמטר, טלו כחתימס סתחייכדסםליח
 סגמ"ח. כלפי סו6 כע"ד 1ל16סכםף,
 מוכ דסטרי ססי6 קסס 6כל וכו' רכית כו מים מטר תוד"ס 6 עב ככ"מ דסנס נכוך. 6ני עדיין6כל

 סללו סעדיס וסלק וכו' פני מזמן גובס לרכנן 6כל כר"מ לס דמיקמינן כסריס סעדיס ס6יךסמוקדמיס
 נפמומ מחמת 6נו0ין פסיו עליסס ממעידים עריס מים כגון וי"ל סומן, 6ת ומקדימו כמתכון מקרחממו



כגממונות

 ירויחו ססעדיס ויתכן כדין, טל6 מלקוחות ממון סו5י6ו ועי"ז סקר תתמו ד6ס מכו6ר סרי עכ"ל.וכו'.
 ד%ל6 מסגמ"ה כטף סטלימ סו5י6 כמקר חתימתו דע"י כיון דירן כנידון 61"כ רחמם. רמע סםכזח

 מסו65ת ממטית סנ*ס מרויח דסטליח -וי"ל לטלית, כסף מגמ"ח כעל נותן סיס ל6 סטליח טלחתימתו
 6יזס לטליח לו נתן סמטלמ כרמלי מ"מ סכמף, 6ת לע5מו לקה דל6 נימק 6י 6ף לכן מסגמ"ת.סכמף
 סי6 וסתטוכס כתטוכס, מימוכ ע"י bib מפסו% עלמו למפקיע מועיל וקינו דחמס, רטע סו6 וסרימתנם
 כמרמס. מסו5י6 מסטימלס
 מפריו וגנכ לחדרו טנכנם טמעון על רכוכן טטען ועל ט"ו ק6 כלל סר6"ט כתמוכות כתב דין. מןוכר

 לסו5י6ס כלתך קרוכתי טכקמתני מענין, סי' כך hSb סו65תיס כי 6מת סמיכ וטמעון מרבותו,וסו5י6
 bSb ממקומם וסגכתיס לקחתי ל6 וגס מלס, 6ו סלך 6ו סס מי טל ידעתי ול6 ס6תס, יכלם hS כיסתו5ס
 כחדרו, טלקח סספריס להחזיר חייכ כממעון נ"ל להביס. ונתתי כט3ילס וטרחתי לי ונתנת סגכיסתססי6
 כחזקת סוס 6דס טל ככיתו ממונח כל כי מטס, ממון לסו5י6 כידיעתו טל6 כחדרו ליכנם לו סי' מסכי
 מ"מ לו ונתנס 6ותס הגכיסס טסיה טטען ומס חמים, לגזול לקרובתו לסייע הכיוון יפס ניכר וגסטלו,
 כמכמר נזקו כתט%מי חכתי נזקו כמק5ת מכמרתי יג כב"ק ותנן ט6תס, יכנס ול6 ככדים מסיו טעןסרי
 וכנידון פטיט6. הזיל סוס bS טיסו כלטו 6י ס"ד כחכירת מרכס וס6יכ6 ליכ6 ותו י כגמי וגרמי' נזקו,כל
 כרמותם, כסס % טסודתס מכלתו טיר5ס, ממי יגבס ס~ך מטס, לסוליתן יכולס סיתס bS טיסו כלקוזס
 6 ח דכ"מ לס6 ליין וכסגריך ח סעי' ~ftwh סי' חו"מ כתו"ע והכילו עכ"ל. וכו'. מטמעון יגבס ירמסו6ס
 6מלד"ע דקיי"ל כפל מלטפס סמטלח פטור ופריטי פטור וגנכ לי וגניכ 65 לטלוחו 6מר טויילותדט

 פטור מכפל ורק עכ"ל. טומעין מי דברי מתלמיד ודברי סרב דדכרי מליח, 6ל6 מולחו,למתחייב
 סגניכם לקנות נתכוון hS דטליח ו6ף גובס, מזס ורקס גוכם מזם ~bh4*h תייכין טניהס קרן 6כלסמטלח,
 למטלת. hSbלעלמו
 טסספריס בסודית סיירי כרק"ם כפסק כטלמון סממלמ, כרמות טסגניכס דמיירי סגרתן מוכית 6יך51"ע

 גוכס, מזס ורקס גוכס מזס דרוס כקרן טניסס וחייכיס לי וגנוב 65 לטלוחו כקומר מסי"ת 6כלכרטותס,
 מטופ ל6ו כלתי סייגו למטלח סר6"ט דחייכ ס6 מפרם "h""ao וכרטס ממסלה. כרסות טסגניכסמיירי

 כיון סכספיס 6ת סו5י6ס וכלתו מפריס ול6 כסף סגניכם סיתס h~h 06 כרטותס, כעין עדייןדהמפריס
 גוכס מזס ר5ס דקרן מרט"י דמוכח ח כ"מ וכן בקרן. וחייבת גנם b~o סרי לילים, קכלס דקכןדסודית
 קריך סגנוכ סכםף 6ת קבל דסמטלח כיון קרן 6כל לד"ע, סליה 6ין 6מרי' ככפל דרק גוכס, מזסור5ס
 זס 6כל כעין. סגזילס וקין ד6כלו מגס גוכס מזס ורקס גוכס מזס דרוס ולכלו 6חר וכ6 כגזל כמולבלס,
 טסודס פי' כרטותו, מסוך כיון סגר"6 מכתב וזס סכמף. 6ת קמל מממלה דכ6מת לדעת ד5ריכיסטרור
 סכמף. 6ת סמטלח סקכל עריס עפ"י יודעיס טחנו 6ו מכסף, 6ת טקכלמממלח
 פליח דלין מייכ ממטלת 6ין לגנוב סלחו 16 לגנוב לחכירו סמר6ס סרמ"6 טס טפסק מס לפי"זוקמר
 טפרם"י, וכמו כפל חיוב לענין מיירי כרכינת, חייב דסמטלח י"6 חיוכך כר קינו מטלית 06 מיסולד"ע,
 חייכ, סמטלח וגס סטליח דגס פסק ממחכר סרי ד6ל"ס לד"ע, טליח 6ין 6מרי' ל6 קרן חיוב לענין5כל
hSbכפל. לענין למוריס דבריו וסרמ"6 לקרן כנוגע מיירי דסמחכר כע"כ 

 נומק יסים דלמס סק5וס"ח דסקטס כס, כמי' סנתס"מ כדכרי וכין סק3וה"מ כדברי כין נבוך 6ניועפי"ז
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 מכוער דס6 כמזיד, טוגג חיים קינו כנ"ט מ"מ כמזיד מוגג רחמנ5 ריכס דכמזיק 6ף 60 חייכ כידונותן
 למנכו hSb 40 סטינו וגמ65 מלי טסו6 פקני ככיח מסוף פור 4 קח לחגירו 6מר ד6ס מרוכס מ"פכנמיי
 סם"ך טסוכר וכמו ירע, סל6 וססליח לד"ט צליח דלין ממוס ממסלח פטויין, ממניסם טס דמפמענתיוון,
 טפל מדיין דסכור כיון דיין גבי סכ6 61"כ פטור, כמוגג לחכירו ונתן טסגכיס דגזט hnSh פסח,כסי'
 וכמעת להכירו מממון נתן "ho מזיק, חומרת כו וקין מוגג סו"ל כן וטעם סו6הכירו

~gDD 
 6פמר סוי

 מיטת לפי ומנס כנ"ע. ונם6ר כמזיד, מוגג גזלן גכי להייכ לנו וקין גזלן, תורת bSb כו 6יןלמיסדר,
 לד"ע מליח דלין מטעם סו6 ממסלח דפטור ho טממ סי' מס כם"ך סוכ6ס סריטכ"6 סיטת סי6 וכןסגמ"י
 ומס ברפותו, מסנניכם כיון חייכ ודקי קרן 36ל כפל, תמלומי לענין דוקך זס מוגג, סו6 מממליחלפיטו
 6ל6 ם4 סיס סל6 לת"כ ונמ65 טלי ססו6 פקני מכית פליני דכר לי קח לו כקמר פטור כקרן ד6ףמממס
 קונג סטלימ בסי' ד6פי4 כיון מממלת %מות כ6 דל6 וכיון ממליח, מיי דנ6נם ממוס סו6 נתכוון,%נכו
 לחייכ 6ין סליחות רכלי סקרן, Su מליחות 6ין כך מכפל על טליחומ ם6ין כמס לד"צ, מליח 6ין 6מרי'ג"כ
 כגנכ 6ל6 כ"ס כיד ונתן פכס6 כמס סדיין 6ת לחייט מנוגע מס %ן סגגיכס. bc כ6תריות המסלח6ת

 טייך % ומזיק מוגג, דסי' כיון גככ מטעס סמלית 6ת למייכ ד6ין ז"6 פטוריס, סניסס סם"ך ולפיכמוגג,
 מכתכ כנתס"מ ורזייתי כ4ס. % סזיק bS1 מעפס כבעת לסתזיר יכול דסי' מזיק לייס כיד ונתן טגם6רמס
hoלחייכ 6ין ודקי המליח מיד דנדנם סתם דוקם זס סם"ך, וכמים מוגג סיס 6ס פטור וימליח bh סםליח 

 כאחריות חייכ קינו גניכם קניני וכם6ין ולקנותו, %נוכ כ% נתכוון ל6 דס6 63ונטין סיתחיי3 ננסמטעס
 ומחמת דנסר6 עכרי כתרי כגון כע5מו נוטלו סגנכ סיס hS נותנו סיס % ו6י4 לגנב כמנתנו 6כלכלל,
 (רקו 06 לי ימס חייכ, כמוגג מפילו דמזיק למזיק, גורס מטעס חייכ סמור לסמזיר h"b סנתינסגרמת
 מזיק, מטעס סו6 חיוכו מוגג מסיס סטליח דחיונ סנתס"מ וסוכר ממנו. לסו5י6 כם6"6 לגנב זרקו 16ליס
 סדיין חייכ כיד ונתן כנפץ זה לפי סקרן. אפילו גנב מטעס סטליח חייכ סמלית מיד נצנם ל6 6סוס"ס
 סנריך וכפיאור סר6"ם כתםו' פכתכ וכמו לסמזיר. אריך 6מריס מסל מלקח כיון ננכ מטעס רק קרןלמלם
 ליס, זרק % כיב ונתן פגם6 דכמעס כק5וס"ת טכתכ וכמו יתמייכ, ל6 מזיק מטעס 6כל מרם"י,כדייק
 מזיק. מטעם מיתחייכ תיתי מסיכי נ36ד, ד6מ"כ6ל6

 מזיק, מטעס - דנסר6 עכרי כתרי דקלי סיכך לגנכ כנחנו - חייכ פסכתס"מ דמס לענינינו,וסנס
 ללנכ ממרו 16 04 זרקו 06 לי דמס למזיק, גורס מטעס תייכ הסור למחזיר h~b סנתינס גרמתדמחמת
 מטעס סטליח חייכ מסגגכ לסו5י6 כם6"6 דוק6 סל6 עכ"ל. מוס, גדול מזיק לך וצין ממנו להו5י6כש6"6
 דכנתינתו שנמליט עד לד"ת, סגנכ 6ת מזמינו וכי מסגכנ, לסו5יh"b~ 6 יקמר מי יידן כנידון 6כלמזיק,
 סמליח על 6ין למיסדר אפטר ד6ס סק5וס"ח דעת סי6 וכן ליס. מכסף 6ת זרק ססליח כ6י4 סנילגנכ
 לקח סו6 סוף וסוף נכנ מטעס סו6 לעלמו לקכות כתכוון % אפי' ס"ליח מל חיוכו רכל 6ל6 מזיק,מיוכי
 6ת סלקת יודם וצולי סמטלח, 6ת כל קורס לתכוע ים 6כל מלקת, מס %תזיר ואריך 6חריס, טלכסף
 6ת כמיינ 06 %6 למליח, לו 6ין כי לגמ"ח עכטיו תועלת 6ין סטליח 6ת לחייכ דסל6 סמליח, מידסכסף
 6ת לקח טסו6 וכסיודם סמםלה 6ת למזמין ר5וי יותר חייט, ם6ינו סגם 3נו חוי יחזיר 6כיו אוליסטליח
 סוס. מסכך מן י65 מסגמ"ח יותר סיכוי ים המליח, מייסכםף



כהממונות

- -

 קנס לחכירו obsSn דסמגכיס 6ית6 ד6ס י"ל 6"נ וכו' וגנוב 65 למלוחו 5מר ד5י% תדע ח: כ"מוכם"מ
 סגכיס ל5רכו מ"מ לד"ע, מליח ד6ין מטוס מכפל, מטלת דנפטר דנסי ממליח, לחיוכי לן סוס bSהכירו
 סמנכיס נמי דכעלמ6 מטמע ליס דמתייכ כיון h~h מכפל, ממליח למיפטר לן וסוס עלמו, למורךול6

 תכירו קנס לחכירו מ5י6ס סמגכיס דלסלכס מכ61ר עכ"ל. נכון. יותר וזס תכירו קנס ל6 לחכירומ5י6ס
 סגכיס למרכו דל6 ממוס חייב קינו סטליח גס 6כל לד"ע, מלים דלין ממות ממסלח 6ת למיינו דלין6ף
 סמלית, 6ת כלל לחייכ וקין חכירו, דקנס כיון זו כגניכס סמחזיק סו6 סרי וסממלת מממלח, ל5ורך6ל6
 סמלית ממר bS דבר סל כסופו 06 לפי"ז וקמר לד"ע, טלית ד6ין מסוס כפל לחייכ 6ין למטלת מגסמגס
 מ5י6ס סמגכיס מדין סגניכם קכס דסממלח כיון מ"מ סמטלח, לידי - מלית עלים טנעסס - זוגניכס
 כזפ 51"ע %. וכס 6מר דסממלח ממוס זוכס קינו זוכס 6ני לע5מי לח"כ 6מר ו6פילו מכירו, קנסלחכירו
 כט"מ מכתכ ומס בקרן, תייכ "סמליח כתב hSO כתטוכות וסרטים סר6"ט, דברי ט6לס מטמע מסג"מכי

 כיון גניכס קניני לו ד6ין כפל לענין דוקך מיינו חכירו קנס לחכירו מ5י6ס סמגכיס 06 פטורומטליה
 ודקי כקרן 6כל %"ע, טלית ד6ין מסוס סמטלח להייו דלין 6ל6 סמטלה וקנס סמטלח לקורךדסגכיס
 קניני דוק6 5ריך hS כקרן ולחייכו סטליח, ול6 חכירו קנס לחכירו מ5י6ס דסמגכיס 6ף סטליחח"נ
גניכס.




