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 ירושלים דיןבית
 יוחסין רלבירור  ממומתליימ

 זוייפה בשט"ח שחתימתו שטועןערב
 זמת-עא מס' ממונותתיק

 אדוג( י)מתד'

 הדיוןנושא

 אם זוכר שאינו טוען א' כערב. הלוה של שטייח על חתימתו סמר על המלוה ע"י כערב נתבעא'
 ע"י שכובדו מחשבונו צ'קים כמה הציג הוא זוייפה. שחתימתו לו ונראה זה, שט"ח עלחתם
 את להכחיש יודע אינו המלוה חתימתו. איננה בשטיח שהחתימה להוכיח ביקש ומהםהבנק,

 הערב. את שהחתים הוא והלוה בנוכחותו, היתה לא שהחתימה משום הערבדברי
 הקיום אם גם הדין בית את עליהם קבלו שהצדדים לאחר ערב, לעת הדין בבית נעשההקיום
 בלילה.פסול

 דיןפסק

 שהוצגו, בצ'קים א' של לחתימה דומה אינה בשטיח החתימה אכן הדיינים עיני ראותעפ"י
 מהתביעה. הערב את הדין בית פטרולפיכך

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 עדים. ללא בכת"י שטייח על מזוייף טענתא.

 הנתבע. חתימת סמך על אלא שאינה בתביעה שבועה חיובב.

 אחרות. לחתימות דימוי ע"י חתימה קיוםג.
 עדים. ללא כשטר ידו חתימת קיוםד.
 בלילה. המתחייב חתימת קיום עלייהו קבלוה.
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תשובה

 מעולס דנריס היו % 61מר לו מייכ טהר ידו כתב עליו ה51יeh 6 וכן הגג: פיו טו"ג הרמ3"ס פסקא.
 ומטלס. כפרן prnto ס"1 ידו כתכ טסו6 עריס סכ16 16 כבי"ד ידו כתכ הוח,ק 6ס ידי, כמג סיגו011

  נימן סיגו וכו' מורין כגי מנכסים ט3ה לו חייכ סהו6 ידו כת3 עליו ה51י6 וב: 6 סעי' סט סי'וכסו"ע
 כעדים ע"פ מלוה דין חל6 לו 6ין ידו כת3 סהו6 כבי"ד גתקייס כפילו וכו'. מעלס דכריס היו ל5)ומר
 מוטס ט6'גו כעי מ6י כידי סטרך לומר יכול וחיגו ונפטר הימת וגט3ע גלמן פרעתי טוען oh 36לוכו'

 ha~1 61מר כפר ו6ס ד6וריית6, מכועס גסכע מקלה לו מודה ו6ס גמור, סטר ט6יגו כיון כידולהגיבו
 סיסת  נטבע )16 061 ומטלס, כסרן הוחזק ידו כתכ ט610 מעידים טעדיס 16 כבי"ד נתקיים 6ס ידו,כת3

 רוקות.  סעיגיו מס hSh כז0 לדיין מין ידו, כתיכת על פרעתי לומר יכול ד6יגו וי"ל וכרמ"ח:ונפטר.
 מב. עמ' יכ כרך ירוטליס פס"ד עי' כת"י סל ודיגיו גדריו עלע"כ.

 6כל מזוייף, ככרי טעין דמ5י עלמו כלה רק סייך מ,וייף דטעגת 6 ט גיטין סר"כ"6 כחידוסיוכתב
 6 ג מס רט"י ועי' h'o, סכימ6 ד% טענה דמ,וייף כלל, ליס מיי"יגן ל6 גינהו דסמ6 ויתומיםכלקומות

 כטוען נמסכ 6ס סמתמתי מסתכר 1ל6 ממתמתי ,וכר סגי הערב כטטען לדון 1יט ל,יופי. 6יגיט מליףדל6
 על לסטכע כסיכול הו6 דברי מכעס"ת מה עמ' י6 כרך ירוסליס פס"ד ועי' כטמ6, רק 16 ככרי)הד"ס
 גממייכתי 06 יודע כחיגי ודינו מתם, סל6 לו טמסתכר ט6ומר לע"פ 3רי or 6ין ,וכר חיני )פי"זטענתו,

 כ כ כ"מ רס"י ועי' כרי, גחטכת הסתברות פי כעל טענם גס סס, פס"ד עי' רט"י, לדעת 6כלטהממע"ה,
 כקוטט6 מליה על מסתכע וכי טלי וכולה תהילס סג3התיס 6ני סכור וחמד 6מד "וכל קימורד"ה

 כ"מ. ריס טמעת6 ר11מ6 ועי'מטתכע",
 לערוכ טמסכיס 6יך  קותו ריס ל, סירי ינתבע, ית  בברי  ליבתיט יירט לי  טסתיבע  רירו  בייריןב.
 רק הי6 0תכיע0 וכל ככיתו, הערר 6ת ל0מתיס מהגמ"מ סטטר לקם ססלוה כיון הסטר, על ומוחסללוה
 הסוס ה5ד 6 ד כ"מ כגמ' רסנה טכוע0, מחייכת כ11 תביעה obo לדון וים טלפגיגו, החתימם סמךעל
 3טעגת ויפילו h"D1 וטענה סי6 כרי טענת דפיו דטענה כג"י וכתכ כחין, מן וכפירם טעני  סמייטכהן

 דמו ככר  6ך  טס,, טעגת על ניבע  מנתבע  5ין r"'Di י, מ  בטמיעות הרי"ף sn)c וכמו  נתבכין"מח

 די"ל יז ס" כתודות '3pP קסלומ ועיי טענה, מטוטה טיל שעבת  גס  ילעילמ  טס 3יימ והרייןהרמכ"ן
 לפי 6כידס, כמסים מסוכ טמ5 סכטעגת מסוס היינו טמ6 3טעגת גס סכוע0 ממייכ סע"6 הרי"ףדדעת
 osicn טמ6 טעגת גס ולעולס  ליבמינו,  לייבע  קריך שיי  כטיט 36ל ולסכמיט,  ולפור  תוסטטחינו
  rh~ טפי למעלת  פיברימ  סם טמע n)wu על  ייבעיו  6ין בכ"י  יגס הסוכרים 6נלטעג0,

 טענת,
  h"uo Of עפתי  התיבע  תסים  סיף  מטביעו h"DC ומס טעגס, 6ינס טמ6 דטעגת י"ל )הרי"ף סגםועיי"ס



 גממונות

 ד. סי' 3יימ טמ41ל כרכת ועי' לו, חייך ~hto יולע טסעד טעגס סויגופ5

 14 מסייעו לע"ה רומס זס ס5ס %, 16 מכוסה ממייכ ס5ס מסייעו והכת"י טמ5 כטת31ע לדון יטומעתם

 ס"ו u'w h~P' סרמנ"ס מפסק וכמו עלים, גסנעין 5ין סיסת גס גרי טענת מטוגס hc~(o ג6מר ד5ס)ח,
 טענת על 6ף מטכיעין דרבנן מט3ועס כרוך רכינו כסס כתב תטעם סי' טבועות מרדכי )ועי' מסומ"מ
ממ5(.

 ויעידו עריס טיכו5ו סר3יעי, וכו', סטטר מתקיים דרכיס מממטס 53חד ז: סעי' מו סי' 3טו"ע פסקג.
 לחותו סכתם or דין בית ועורכים קמרות מפטרות י651  ידם כתב טיסן סריסי 5לו. טל  ידם  כת3"וס
 סר3יעי IPtho כין וסגפ"מ וכו'. tSh ידי גתם סוtSh 6 ידי סכתכ למס וירקה לחרות סכטטרותסכתם
 סעדיס עדות פי על סו6 הקיום הרביעי דכ5ופן עלמו, התו"ע לטון מתוך מכו6ר מממיטילזיופן

 סריטכ"6 וכתב רוקות. מעיגיסס מס פי על מקיימים עימס דין 3ית סממיטי 63ופן וטילוסמקיימיס,
 ידיס חתימת על טיסו ממסיד ל5 דהטת5 וכו' דיגך כצי ליה וסדי hDDnh ידים מתימת כת3 5 כ6כתובות
hSh61ת"כ כסטר חתוס טסיה טיסר4ל קומר 5גי ומכלן לכתיבה. כתירס דמדמין ליס מקיימין דיגך 3י 

 מטיכ5 ל5 דס6 ליס, ומדמי דיגך 33י ידיס חתימת מח,יק וכו', ידו כת3 על טיעיד עד וקין;מתמד
 דמעמס מטוס ;מי טטרות וקיוס מח6ס( ד"ס 3 לט )ד"ס 5 מ 3"כ תוס' כוונת גס דוו וגר5ס ע"כ.עדות.
 כמגס קיום עדות טע"י 3קיוס סרי ולכ5ורס ע"כ. סחייכ. מר15ן טל5 גכת3 בי"ד מעחס וכל blOבי"ד

 h~r העדים מקכלין ו4יך עדות קמלת ככל h'o עדות סקכלת מ"מ בי"ד, מעטם סו5 סקיוס טלהפס"ד
 ני"ד טמקיימין לקיום סתוס'  דכוו;ת וגר5ס כ(, קינ ב"ק נגמ' גוס גמ)קו )וכנר בפגיו 1"ל5מדעתו
 סמתחיי3 דעת לס ""י5 וע"כ עלס, בי"ד מעטס תורת ע5מס לססוו5ס גס ט5ו מחתימות, ססו51תעפ"י
 מסטרות טוות יד חתימות ע"י חטר ד3קיוס ס סעי' מו סי' סקדמיס כסף טכת3 וכמו  יפייי, טיהיסו6ייי5
 ע"כ. מקיימיס. בי"ד כי לוה, יד כמתימת קטגיס יתומים לגצי גס סמקיימיס י"לכסלכם

 ע"י נעמית המתימות ססוו"ת eh 6כל כיש, ע"י נעטית ממתימות כסססוו6ת דוקק דוסוגר6ס
 בי"ד. מעסה %1 קיום עדות ס"וגרפולוגים,

 מנך 3כל דוקך סו5 כת"י קיוס לדין סטר עזי קיוס 3ין להלם דמם"כ י3 ס"ק סט ס" השיך כת3ד.
 טטרות מטני קיוס לענין 35ל וכו', כע"ד כפגי סל5 כטן דרבנן, שטרות דקיוס קולף מכחדמקיימים

  6מריגן דרשנן, טטרות קיוס ממוס hto דטעמ5 3ט"ס כסדיק וניתמר דל5 כיון 1דכ11תיה, כתו13תוסתי

 עייפי. פילי. לכל  סוף  יפיר  עימרתפיפי
o)nhכסטר כמו מתורס מן לזיוף חומטין 6ין מלוס ככתיי דגם וכתב  סטיך  על תלן ס  פיס  טס  ילידים 
 מסוס 1ל6 קינם חליף דלop~n 6 מטוס 510 לזיוף  חייטינו % סתורס דמן סטעס דעיקר ועוד, עדים,עם

 ל6 סלוה דכת"י י ס"ק קי סי' כממ"ע וכ"מ ושיופח, שגט מליף ל6 נמי מלוה 3כתייי וס"ס עדותן,דנמקרה
 כפגיו. טל6 הלס כת"י דמקיימין לב סי' מ"4 למוהרמ"ס מייס תורת מסוית וכ"כ 3עדיס, מסטרגרע
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 מסני קיום כיה מסגי ל6 מ"מ הכת"י מס"ת ל,יוף הוססין hc'1 ד6ע"פ כת3 מ p"D סם 31ק15ה"תע"כ.
 מ ס"ק כגתהיימ ועייייס כסטיך. hSI סימנין, כמו h~b טכ"ע, כע"י מעליף קיום סוי דל6 כיוןטטרות,
 כדעת לסלכם מהעיקר מ 16ת ל6 סי' מ"6 6כהע"ו יסמק עין כס"ת וכתב וכמ"וככ. ומהדו"כמהד"ק
 3,ה. כהס"ך קיי"ל דל6 3 16ת ל, כלל המספטיס כ6ורחות עי' 6מגסהס"ך.
 טטרות סני עפ"י טקיוס סק5וה"מ לדעת גס גרפו~גיס, ע"י מתימות הט611ת עדות נתק3לס ט6סונר6ס
 על המפוססת גרפולוגים טל מדעית ד3דיקה גר6ס סימגין, עפ"י ממון מ51י6ין 61ין כסימנין h~hקינו

 (P"SU. רדמי כיון מוויילס, לק15ה"מ גס וכו', סכתה למליבדיקת
 סוי לדון לפניו וכחין יחידי ודן יוסב טס61 טכיון )תקט( תתקמר סי' A"h הרדכם כטוית כת3ה.

 לילם, דין עליהס קבלו כקילו סוי כלילם לדון דין כעלי 163 06 כלילה דנין דלין ולע"ג עליהם,ק3לוס כ6י~
 והן וכו' עליכס מק3ליס 6תס להס לומר רגיל הים ימד סכע"ד סני כס63ין Is~Dhc סס סכתם6ל6

 הוי כלילה לדון 3חו ט6ס לילס לענין הירו"למי עפ"י ה סי' השח וכ"כ כן". לעטות נכון "וכן הן,6ומריס
 טכיון טס מטפט סער ועי' מהירושלמי, הנ"מ רזייית טדמס ה"נ ת"ג סנהדרין מאל"מ ועי' עליהס.כקבלו
 3לילס לדון נ6 לענין ועיי"ט עליסס, ק3לוס סודקי מ11 גדולה דמוכח b)1nlb לך 6ין לפגיהםשדנית
 קורח )ועי' נטעות קבלה והוי כלילה לדון דיכולין סכרי והם נמירי כו"ע דל16 פפירוס, ק3לסדקריך
 מוממס 3ימיד דוקק קלו סי' h"h ה30ו'יי סלפי י6 סי' סוף דייגיס הלכות ניגס קמרי ועי' סס(,מטפט
 עלייהו, כקכ~הו סוי l')DS כ6ו חס טייטס, קריך סופריס מדברי ורק הדין, מ5ד ימידי לדון לוטמותר
 ק3לס. מטונס לפגיהס דין כעלי 3י6ת 6ין לדון 3פסוליס36ל
 ים עלייסו כקכלוהו סקס יט( )עמ' סנהדרין פייגסטיין n"t1AO סעורי כמקירת סט6לס לתלתוגרילה
 ט'ורו מה לפי לסגי 6מד לסמול דין ס3עלי סיכולים וממילם, פטרם 6ל6 טחינו 16 דין, גדר טלהסלפס"ד
 זין, גזר ל,ה יט עלייסו טכקכלוסו מססטיס פרסת n~oD מהרמכיין וסוכימ דין. גדר ל,ס 6ין 6ךלמס,
 סס 1סק11ס"מ וסס"ך ססמייע כממלוקת כד סי' מזרמי לליהו רי וסו"ת ד ס"ק ככ סי' גתה"מ )ועי'עיי"ט
ohסלו0ס כמקוס 6מד כסר עליו קכל eh 16 בי"ד תורת לו ים עליו כסקכל ה6ס לריעות6, תרמי מ0יכ 

 זה oh 6כל ממילה, בו לדון אפטר 6י מכללא 36ל מפורסת, ק3לס קריך ממילה גדר זה ס6ס ונרוכסל6(.
 כזה 'ט מטפט הסער ~tes 6ל6 מפורסת, קכלס כלי אפילו  לפניו לדון כ6ו 06 ממספיק י"ל דיןגדר

 51'יע. כפירוט, ק3לוסו וכאילו דמוכח,"ומדגם




