
אממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולנירות  ממופתלי"

 בשטר הלוה שםזייפו
 3684-עא מס' ממונותתיק

 אייר( כ)מהד'

 הדיוןנושא

 שכל ג' בידי זוייפה שחתימתו טוען וא' עליה, חתום שהוא הלואה על ב' גמ"ח ע"י נתבעא'
 מכריו לטובת ב' מגמ"ח הלואות שיי חסדיי ולעשות נהג והוא חסד, כאיש אימון בו נתנומכריו
 עד ושוב הלוך המכר את דחה )ולמעשה בו להשתמש יוכל לכסף שיצטרכו שעד ביקשרק

 ממה יותר המכר עבור הלואה מהגמ"ח שיבקש מכריו עם שסיכם או שלו(, ההלואה את לושנתן
 ש"הלוה" גדול סכום רשם )ולמעשה בהלואה המכר עם להתחלק שיוכל כדי המכר, לושנזקק
 ממנו. להפרע ממה ואין מנכסיו נפל גי אותו שיקבל(. שיער לאכלל
 מגמייח שילוה לו והציע בנו, את לחתן כדי לכסף שנזקק בשעה אביו אל פנה ג' שאותו א'טוען
 לי נתן חדשים כמה כעבור )רק כלום ממנו שמע לא מאז אך הסכים, והוא לו, לעזור כסףב'

 קבל ולאחרונה חדשה(, להלואה כלום ממנו קבל לא אך לו, חייב שהיה ישן חיב לפרעון3.0008
 קיומה. על ידע לא שכלל שמו, על 18.000$ של הלואה את לפרוע מהגמ"ח תביעהא'

 חתימתם שזו מודים והם השטר, על שחתמו ערבים שני גם הגמייח תבע "הלווה" א' עםביהד
 חייבים. אינם ההלואה, את קבל לא וא' זיוף היה שזה יכיון לא', הלואה עבור שחתמואלא

 חייבים. הם הערבים, אותם עפ"י כטף שהוציא שכיון משיבהגמ"ח

 דיןפסק

 נדחית.התביעה

 הייזלר אהרן מרדכי)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(



 ירושלים - דיןפסקיב

 לדיןהמקורות

 ערכין חינון היגס דבר נכסי מכדי רכ6 6מר 6: מם ככורות כגמי קטו: עמי י כרך ירוסליס פס"דעי'
 ל6 ערכ ע"י הכירו 6ת 0מ%ה ומתנן o'b, תכע מ5י 1לערכ ליס תבע מ5י לח דלדידיס מידי חיכה מיכיס,
 6מרינן דל6 ג p"D סוף קכט סי' סכיימ וכתם וכו'. תתילס סערכ מן יתבע דל6 וקייק סערכ, מןיפרע
 כגון מידו לס51י6 מלוס מ5י דלhSh 6 כדין מייד סס%ס סיכך 6כל כדין פטור טס%ס סיכך hibסכי

 מט סי' סוף וכתו"ע כסוגים טס דסp"D 1 6 מס כפת"ט עליו ותמס וכו'. hnib גכר6 6ו כמדס"יסיס סיס מ6ס עדיף ד% הייכ, דסערכ פסיט6 טהלוסו, מורס וסערם כליסר,  ונטבע לסדייס וטועןככופר
 ללכות יכול סחין מטוס ממנו לגבוה סמ%ס יכול טלין מחכירו סדם 6מד טלקח טמעון כן  יוסףלטוי

 מכסן וסב כתמוכות גס וכו', לוס לח htot 61ומר ככופר מממה ג"כ הו6 כדין מלוס מפטור מסמסלוס,
 כקבלן o)nh למערס, A"Pi לסלן( hstol סרמי'6 סל זו דסג"ס ומסיק וכו', כ(ס מכ"מ על תמס מדסי'

 ע"כ. עיי"ס. דהייכ נרסיסככה"ג
 מנ"מ וניקר לפרוע. סערכ חייב מעולס לויתי ל6 סקס 6מר ob מ: סעי' קכט סי' כטו'יע סרמ"6ופסק
 סרעיס, דלמ6 לספוקי ליכ6 דס6 חייכ, ממו"ס סלוע מודת כטסערכ דמיינו כד p"D וממ"ע ג p"Dסוף
 תסוי כסס כו 6ות ח"6 לס סער ככעס"ת ססלכס מקור דמי. פרעתי % כקומר %יחי ל1nlho 6דכ3
 61יני י: מתוי טס סכיי ו0קט0 ע"כ. 5"ע. זס דבר ערכ, סיס 6101 ס%0סו מודס וסערכ מעולסדכריס סי' % 61ומר סמ%ס עיקר מגוי יכפור ob מיסר36 טלוא %וי ערכות סעטס יטרלל קכג: סי'ר6כ"י
 וכתם וכו'. לויתי ל6 ס16מר דכל פרע ט% מודס hlo סרי לסדייס ס6מר כיון דס6 לו נסתפק מסיודע
 ל6 6כל סו6 יפרע סעכו"ס לו יפרע לח ohc פרעון לענין hSh ערכ געסס ל6 סמ6 לו דנסתפקסכ"ת
 16 לפרוע, לו טלין h~h סמייכ oltnc 3סיכhih 6 קינו ערכים דסתס סעכו"ס, יכפור oh ערכנעמס
 hSh יסר6ל כלוס 6ף ל6יסתפוקי h)'b זב וספק למד"ס. ויתמר סיכפור לסיכת חף ערכ נעכסטמ6

 נסתעכד ל6 דטמ6 נכוגיס nrrso דדכרי יט p"D סס"ך וכתכ כסיס. כמערס עכוייס כלס גס6לסססס6לס
bShנמ65 ערכ. % נעכס ל6 סמ6 סגוי יכפור 06 6כל לו סו6 סיפרע סטי % יפרע % ס6ס לענין oht 
 מעיטור DS' וכ"כ מייד, וסרמ"6 שכ"י לדעת לפרוע, סערכ חייכ eh ספוסקיס נמלקו למד"ס טועןסלוס
 מכ"מ ולדעת י, 16ת סוף 1rrn מו סער ככעס"ת סוכך קו(, 6ות עיף יכ דף רמ"י וס51' ערכ ע' 6ותח"כ
 מקס nrrn עיי קפלן, לערכ סרס ערכ כין מילק 6ין וכוס סתמייכ. % כן דעת רעל מייכ 6יגו סמ6וסטיך
 hh"1 כרורס כר6יס %6 גפרעין 6ין 0קכלן מן סלפי% לכ ס"ק קכט סי' נטיך סוכך סייס, פכייוולס
 מיד ממון לס51י6 6ין סי"מ ס6ף כס"ך ועייייס מד, חות מיק לס סער כספס"ת וסכייכ כיד, וגתןגטך

 וסרמ'" סכ"י לדעת 61ףסקכלן.
 מודש חיגו סערכ 06 6כל ל01, ט0ל011 מודס כססערכ דוקק זס דמייכ

 לד"ס. לחייכו 6יןכוס
 טסלו0 סכר וסגמ"מ מזוייפת, סיתם מסטר על סלוס ומתימת סקס לידי נמסרס לח ס6%0ס ebוע"כ
 ערכין סיו סכלן ולע"פ פטור, סערכ גס לוס כחן סחין כיון דירן, כנידון כמו כסטר, סכתוכ זסס61

 כרורס. כרסיס 6ל6 ממן גפרעין 6ין ממ"מ לדעת סריקכלנין,
 לוין. דובאברהם



 גממתות

ב

 ס. ס"ק גתה"מ עי' מ,יק, מדין חייכ מיטלס כטום 610 כי למלום 6מר oht כ מעיי קכט סי'עיי
b~b5דס %ל ים טמרי כטומ, טס61 מלכו יודע 61ני למלוות לו 5מר כקילו סוי ל6 כגיד'יד nprn כמרות 
 כמסידות. ומתגסג להקטין חרדי כ5דס מוכר פיס hlon וכפרט כקלו, דכריס טיעטס לממוכ קריך%1

 אייכלר.מרדכי

ג

 סערכ טענת ית  פכחים  ייני  olino  כנירייר טסרי למיימ, רק 1ל5 פטור ד1%'יע נר6ס דידןכנידון
 ערכות, כ6ן 6'ן ohtSoo D"DSI התמילס ל6 6"כ לכך, לה6מין (ODt ה61 ונס מ,וייפת, מלוהטמתימת
 "מטפט כספר טו"ר כ6ן. סיס ל6 וזס הלוס  לפלוגי פילוס הגלתו ממוס hih סערכ גטתעכד דל6כיון

 על דמתס מטוס ערב הוי ל6 דככה"ג םליט"6 סגריט"6 מרן ons רפם עמ'הערכ"
~htSo 

hb1 ג,ילה. על 
עייי'ם.
 תלוי דסכל כתב כ6ן סמלמן וכערוך סמיכנ6, ק6 רעלך מ,י טפל ז כס"ק מיל הם'יך סרי זין מןוכר

 6ף פטור וממי% סקס סל מיכו 6ת p1S %1 יודע ל5 חסמליח ידע טסגמ"מ מיודע מדיין טלכ16מדנ6
 3. סערה פי"ג פתמ"מ ועי' ערכות, מדין 1ל5 דגרמי מדיגך הגתס"מלדברי

 הייזלר. אהרןמרדכי




