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 איש( יח)מהר'

 הדיוןנושא

 של הלוואה על הקבלנים מהערביט כאחד עליו חתום שהוא n"bW עפ"י ב' את תובע א'גמ"ח
 למרות - שלו איננה שהחתימה וחושש הזו הערבות על שחתם זוכר שאיננו משיב ב'13.000$.

 משום הן הערבות, על לחתום שהסכים כזו אפשרות תיתכן שלא משום - לחתימתו דומהשהיא
 להחזיר בקושי סיים חדשים כמה לפני שרק משום והן הכספי, מצבו משום והן ההלואה,גודל
 גמ"ח. לאותו עצמיתהלואה

 אלא השטר על שחתם זוכר והוא חתימתו אמנם שזו אמר השני ובדיון הדין, לבית שוב הוזמןב'

 שחתם לפני ללווה אמר ובפירוש א', גמ"ח של הוא שהשטר ראה לא חושך שהיהשבגלל

 לא א' גמ"ח של שטר שזה רואה היה ואילו כעבריין, בו שהתנהגו אחרי חותם איננו א'שלגמ"ח
 חותם.היה

 נמתם, סים ילי,"7,,ניס. דיןפסק

 מתקבלת.התביעה

 מרמורשטיין צבי נפתלי)-( הייזלר אהרן מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 חותם. מה על ידע שלא וטוען שטר על חתםא.

 וטוען. וחוזר טועןב.



 ירושלים - דיןפסקיב

תשובה

 מרי, מכני ממנו טכין עליו יו65 ידו סחתם רכל פסק עrs סי' לרמכיין ממיוחסות הרטנתן נטויתא.
 ודחי תוחס טס61 כל חומר 6גי מסתמק מ"מ מתמייכ, לח לקרות יודע דכט4יגו לומר לכסתימ5יד4פילו
 וכו', וקרח ידע דמתס כיון מ(קס דידע דיופטר כיון וכו' יודע סריגו לן לימך ומקן מתם ולח"כקר5

 hbt נקמר 4נו 6ף כמריס, קריחת ע) לסמוך )סס דלין דכיון )קרות, מס יודעים המתומיס טכ)דמ(קה
 עד טמתס עדים טיט ח"נ )קרות יודע סחינו )ו מודה כסהמ)וס ס6פי)1 וכוי ועוד סקר16ס1. עדמתמוהו
 הסופר,"טכ) על וסמך לקרותו מס" ד% כיון בו סכתוכ מס ככל עתה הו4 מתמייכ מ"מ קרחוטל4

 עלמו" על טה6מין מי טי6מר מס ככל להתמייכ כדעתו גומר סו6 הל6 4מריס סל גחמנות עלהסומך
 טעמךוהיינו

 סטר לענין ג סעי' מה סי' כסו"ע פסק וכן ע"כ. חיוכ. 14ת1 ככל מייכ הו6 וסרי וכו' דבלי"
 lS'ht. רעם עמ' ג כרך סדין" ""ורה ועי' כתסס. נעגין יג סעי' ס5 וסי' ידו,כמתימת

 עומדים דבריו (ס, ממ"מ טמותס ידע hSt קותו )קרוץ כלי הפטר על סמתס כ' מטוען דירןוכנידון
 סוייגו כתב תרכט סי' הכמ"ח סרסכ"ח, כדכרי סתירה מהקטה מ סגכ"י rnp סי' סכגס"ג לדבריכסתירה
 כתכ קנו 6לף וכסי' כו, מתמו פיו ועל כע"פ עדיס טסעידו דחוקה סכתוכס סכין סלה לומרנקמן

 כמס מרנטת כלס סחין מסדי וקנן סמעס hSI בכך הכינס "ל6 לממרס כמס סיח יפס טטעגסהר"כ"4
 טסו6 תרכט כתסו' דס6ני סכנהייג ותירן כמריס. על ככך הי6 סומכת ח% כדכריס 1כי651 ככתוכססכתכ
 מפורס עיי"ס. ככתוכתס, לס היימד הקרקע סל סמי5ריס bbh חינו קנו 6לף כת"1' 6כל החיוט,עיקר
 גלמן הקרקע גכולות על ודוקך ot~nh, דברי על טסמך %מר גלמן חינו המיום עיקר טע)ככגס"ג
 על מחוס עלמו Dh 610 כין 6מר כענין טממלק ס סי' מו"מ מת"ס טוית עי' ס)יט"ח: הגרנ5"מוסערת
 גלמן ככתיי סערכ סי מסתסורת לסלן טהכי6 מה ועי' עיי"", עליו, מחומס ס6יגס כתוכס לביןמסטר
 דמ(וייף(. כמיגו כסטר סכתוכ כמס ססטעוהולומר
 סר6סוגס סטטנס להכתים חמרת טענם ולטעון למזור כסייד לטוען יט ס"מ: פ"ז סוייג סרמכייס כתכב.

 % יט ומזר מבי"ד סיD"~ht 65 סר6טוגס, לטעגס hSnnh גתן bic 61ע"פ ס6מרוגה, טענתו עלוסומכין
 כפרן מומ(ק 6יט ט: מעיי עט סי' וכסו"ע וכו'. סעזיס סיכו16 עד טיר5ס טעגס גל ולהפוך ולטעוןלמזר
9"hhומיי13סו למד"ס הטוען 36) והכתיס1ס1, עדיס סגי 1כח1 כבי"ד כפר nulsc מזר )ימנע יכסנח 
 כיון כתקגס, לעסותם כסכועתו טמדקדק 6לח עדיס סכמיסוהו bSt ס1חיל וכו' יודע חיגי ח1 פרעתיוטען
 וכרמ"ח: ויפטר. יודע סחינו יסכע לפוטרו כקת הטענותטסתי

~'Dbt 
 ססודס רמס למימנו דליכם כמקוס

 סעי' פ סי' כטו"ע וכ"פ כפרן. סומ(ק )4 סעדיס סכ16 קורס והודה סוטי) מ"מ טכ16, עדיס טרנסמטוס
 יכו) חס 6כל ר6טוגס, כטעגס כדין כטגתמייכ סר4טונס טענתו )סתור וטוען 1מ1(ר טוען סחינו כד"ק6:

 למתשה גתן ס% ולע"פ הקמרת כטענה ולזכות ולטעון למזור יכול ר6סוגס כטעגס גס כדיןלזכות



 ע"כ. וכוי. הר6טונהלטענה
 על טמתס עלמו על מקמין 61ינ1 זו, ער13ת על סמתס כלל (וכר סוייגו טען הר6טון הכדיון דידןוכנידון
 מתי חכר וגס סערכ1ת על סמתס "מכר" ספגי ופדיון נקמן, ככלתי טעט6וסו קמרי 6' לגמ"ממערכות
 6מגס לפטור. מפטור מוזר or סרי לכינורה 6', לגמ"ח סמותס ידע טל6 טטוען רק לזה, קדס ומה (ססיס
 מקיימים סייגו 61יל1 11כר", "6יגי רק 3מיו3, מומלטת סכחטה היחס ל6 הר6טוגה דטענתו דכיוןנר6ה
  ס"מריומ  במכלתו נימן  t),hc  לפתור  מחיוב כתיור or  פרי  פותרתי,  מפלתו היתס ל6 ככי"דחתימתו

 5ין. דובאברהם
ב

 זוכר" 'שיגי ולפיר טענתו. על להטכע כסיכול סו6 דכרי מכעה"ת מס עמי י6 כרך ירוטליס פס"דעיי
 כבהיית קותך המתים סל11ס 16לי כטנט6ל לתומו ט6מר וכמו חתם, ט% להטבע יכול מגו יסרי כרי6יגו
 סטרי מתוך מתימתו לקייס לפטרות כ6ן סיס ובפרט 3רי. טענת לו 6ין וח"כ לסיות, היכול והטיבעייף,

 מקומות ועוד 1 סעי' פז בסי' הרמ"ח וכתב הדין, לבית סחתם הכוררות מסטר וכן כגמ"ח טלוההל61ס
 ככתיי מסטר הרי 3, ד כ"מ גמי לוס דמ5יין כג ס"ק טס כהגריס ועיי טמסייעו, כפטר סוי ידודכהיכת
 ס6ס פעמים כמס סכיייד ע"י גט6ל עלמו וסגתכע מקוייס, כעדיס סטר כמו (ס ~כי דיגו מקוייםכסעוף
 טכתוכ מס כל לסלם ומייכ לגמ"מ, ממסייע ססטר לפסול מקוס 6ין 61"כ לו, (Oh1 טל6 וסטיב לזיוףמוסס
 הסטר(. סיכדוק מומחה לרקס דמילה6 לרוומ6 מקוס יט מזוייף ויטען ימזור ohn ווגר6סכסטר
 ו6ז התובע, נגד כטטוען הנתבע n)pu 6ת להכחיס כדי ה61 כרי טענת כעלמך שריך רמס עודוגרטה
 6כל , תכיעס, כ6ן 6ין כקילו מטיש סנתכע הכחטת נגד כרי טוען וכגלינו ברי,  ביכלת סתוכע לומגיב
 טעגת 6ף ככס"ג גרידה, 5דדייס נתוגיס פי על קומר %6 כרי 3טעגת מכמיט 6יגו הגתכע דגםכניד"ד
 לו. מודה הגתכע שהרי טענה מסוכה התובע סלסמ6
 h'itob סתו3ע סל כומו לליס וככסס כקיומו, כמודה הו"ל מזוייף, טוען חיגו ססנתכע רכל נרפסועוד
 יודע חיגי טוען וסלם הלוויתיך כרי כטטוען דקיי"ל כה6 יכ סעי' עם סי' r"u1 מט"ב כעין הסטר,ע"י
 1% וסמק דכרי קיי"ל דסרי t~tuO והקטה מסלם, ליטכע יכול 61ינ1 טכועס ממוייכ דסו"ל פרעתיך06

 הכ6 דט6גי f"DO והסביר מהנתבע, ממון מ51י6 61ף לליס התונע טל סכרי טענת כ6ן ומדוע עדיף,נרי
 וככס"ג סתוכע טל סכרי 6ת ממזקת כסלוקה דהוד6תו פרעתיך, 06 יודע 61יגי לויתי קומרדהגתכע
 דהו"ל כטו"ע פסק סהלוסו, מעיד וע"ח מלויתני 6ס חיגי הנתנע כטטוען ומס"ט עדיף, כרי6מרינן

 ממון. התוכע מו5י6 ולכך המוכע טל סנרי 6ת ממזק ~h"uo לפי מטלס, ליכנע יכול 61יגו טבועהממוייני
 חתס 6יך עלמו על תמס - סר6סון כדיון - רק מזוייף טססטר טוען 6יט טסנתכע כיון כגיד"ד 6ףו6"כ
 טטר ע"י מסנתכע ממון לס51י6 סתוכע סל כומו לליס ככסה 6"כ כקיומו, מודה סהגתכע גמ65 זה,על
 ירומה ועי' זס. סטר עפ"י נם4מ  ינתבפ יחוייכ ככיייד, יתקיים or ססטר ס6חרי לומר קריך 61ין(ס.

 6'. סגף תוף ( מיי כטררםומוקה

 הייזקר אהרןמרדכי



 ירושלים - דיןנסקיד

 ערכות לפתוס רוקה ט6יג1 לסדיק לעלוה 6מר הערכות סטר על מתימתו סקודס מטוען הערבכגיןון
 כמעת המעטה והים 6י גמ"מ טל סטר קינו ט6כן סטעסו ומלוה מיוסר, סל6 עמו סהתגסגו כיון 6ילגמ"מ
 6', גמ"ח סל סיס מהסטר % גוזע וכעת לו, ומתם סלה על וסמך הסטר, כותרת 6ת ר6ה %1מסיכס
 1ר15ג1. דעתו נגד סיס ס,ה כיון מייכ61ינ1
 ככל מייכ ידו, כחתם הוד6ס סטר על טמתס מי עז: סי' לרמכ"ן המיוממות סרטכ"6 כחסוכות כתבסגה

 יודע סמותס l'hr סיזיע 61ף (חתם, )פני הסטר וקרץ ידע ודחי זמתם זכיין דחזקס 3"טר,סכתו3
 סם סי' כטו"ע הרמ"א lh'Jol ססו6. לקורץ ומקמין לפניו קרסו טכוד6י כו, טכתוכ מה ככל מייכלקרות
 מס ככל מתמיינ מ"מ הסטר 6ת לפניו קראו bic עדיס ים ואפילו כתכ: ג סעי' מס כסי' ומממכר מ.סע"
 קראו ל6 6פי% מממכר טכתכ כפי 16 לפניו, קר16 סכוד6י מסוס סו6 דסמיוכ נקטו מס וסגה כו.טכתונ
 D"nDI. כט"ך ועירס כסטר, דכתוכ מס לכל טססכיס הרי טמתס כיון6ך
 מחס זס סמך ועל כטטר הכתוב סזסו וקמרו 1'  ענין אודות עמו סדכרו טוען המתמייני כ6ס )דוןוים

 ה סעי' מס סי' סטלמן סכערוך כקמרונים, פלוגתא כ,ס ומסיגו וכמריס. דכריס כסטר טכתוכ %תתברר
 וכיו"כ מ6תיס כטטר וגמ65 מגה לפגיו סקר16 כטן אותו ורימו סטטר לפגיו סקר16 עדיס ים ד6סכתכ
 סטטר עדיס יעידו 061 כסטר, סכתוכ מס על עלמו גטתעכד לbo1 6 טעמך כתר ד,יל סו6, פתולדטטר
 לברר אריך דסו6 מ סעי' סח כסי' ע"כ תו,ר וכן סעד, 6ת לסכמיט סנטר כעל יסכע h"D יס 061פסול,
nhr.ג. ס"ק מס סי' מבפט עין יסרק) כיטועת מקוטג6 הגאון וכ"כ כעריס 
 ס"נ פרעתי, קמר גלמן ידו מתימת דעל סט כסי' לקמן מט"כ לפי גיל כתכ: סמ סי' סוף סי כערך6מנס
 דסימניה דנסי olnhn, על מתס וכטעות מגס רק סכתוכ לו 61מר הטעמו סופר 6ו טמאה %מרמסימן
 כטעות, מממילס עדיף ל6 כטעות חיוכ ודקי ה"נ 6מת%, ט6ר 6ו 6מגס לטעון גלמן דפרעתי כמיגוה6
 %מר גלמן דאינו דסייל מסוס ליס דסתס הגיל( סרסכ"6 )סו"ת והרסכ"6 לו, קומר דכ6מת סנרה"נ

 עוד וע" מיגו לו יס 6ס עדיס כל6 אפילו 16ת1 דהטעו לומר דג6מן דס"ל הרי עייייס. ידו, מתס עלפרעתי
 על אותו ממייכת המתימם 6ין הסטר כתוכן סטעסו ehs1 %מר טר5ס ג מעיי מה סי' לתורסכמקמעות

 כרע(. ונט6ר כסטר, סכמיםמס

 bSh 06 סנ6מן כתפו ל6 61ולי הסטר, כתוכן קותו ססטעו 11 טעגס יטען 6מד כל ד6"כ תמום לכ6ורס6ך
 טס, גוכם היס ל6 מהרי סערכ סל טענתו 6ת )הכמיס יכול 6יגו התוכע סרי וכגיד"ד לדבריו. טעםגוחן
 כיון נקמן סערכ לערכ ממלוה סכין טענם דככל ולהפטר, לי קיס לטעון סערכ יכול פל1גת6 כמקוסומ"כ

 דגרי 6ת לסכמים כרי nlDu % וקין ר6יס, % להיות יכולם ל6 וכקן סרוביה, ועליו מו5י6 סו6טהמ%ה
סערכ.
 כמכער זס, מלוס כלפי אותו ממייכ 6יגו ,ס 6מר, מלוה ,ס היס 06 ערכות לכבוס סססכיסומס

 כמו דדיג6 ספיקה סוי מ"מ סס, ק15ס"מ עיי כ,ס, סגחלקו ו6ף 1, ס"ק קכט סי' כנ"ך סוכךכמסרסד"ס
 סערכ. 6ת לחייב 6עסר 61י rtut סי' מ"6 סי כתמרתסכתכ
 סמלוה, מיסו מערכות קבלת פסעת זרור מיה כסלק גס הערכ 6ת למייכ סדין כתי גוסגין סלמעטס61ף



הממונות

 ועוד כדיגיהם, גס ממתחייכ לפי מס סי וכתמורת סיטומת5 מטעם דהו5 קמד סי' מ"5 יוסר חמריעי'
 י"ל כגיד"ד כמגס עייייס, מרי, מסגי מנוכה ככת"י וס"ה ממלוה עם מידכר צריך 5ין כחטרדכערכות
 הלוה רק גתיימי מהמלוס כבידיד 5כל המלוה ;שיימד ל6 כסעךיין h)h ;חלקו ךל6 מייד, 6';וילכו"ע
 מוכן ם6יגו - לטענתו - כפירור % 6מר סהערכ קמרי 6י, גמ"מ ס,ה לו גילה ול6 סערכ 6תהטעה
 למייכו. הסתעכדותו סתועיל כדי עליה דסמיך הג5ס טוס ליכ5 6"כ 6', לגמ"ח ערכותלמתום
 56ל לכרר עליהס זים טענה סיגה מזו גרסה כך, יטען 6מד סכל למיעכד, הו"ל דמה הגמ"מ טטועןומה
 יכמיר. הערכ Dh כרי טענם לגמ"מ תהיס ו5ז 11, הל51ס על ערכות מחס 5כן 5סהערב
o)nhהג5כייד כתב ככר למעסה h~utlc ממיונז גמו,ר ,ה והרי הר5טתס מטענתו הנתבע מ,ר זכ5ן 
 לזמר ,וכר דגיגו מדבריו גררה rrrhr הסותרות טענותיו דלסי ועוד ה6חרוגס, כטענתו גלמן 61ינ1לפטור
 טעגותיו. סמך על לפוטרו יכולים 5גו 51ין טסו6, כפי הקמת6ת

 מרמורשטיין. שכינפתלי




