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צ1א' :גמ"ח א'
צד בץ חובב',ע"י ב"כ הזב נחום ברנר

(מכי'יג טפת)

נו12אהדיון
א'לוה מגמ"ח 10.0008ונתן צ'קעל אותו סכוםשיגבו ממנו בבוא עתהפרעון ,ומזכירת הגמ"ח
הודיעה לו לאחר מועד הפרעון שהצ'ק הופקד והחוב נפרע ,והלוה אמר שהצ'ק לא נמשך
מחשבונו .כעת חוזר הגמ"ח וטוען שכנראה היתה טעות באותה אמירה של אותה מזכירה,
משום שלפי דפי הבנק לא הופקד צ'ק בסכום כזה ,וממילא החוב לא נפרע .הלוה טוען שכיון
שנאמרלו שהחוב נפרעיתכן שנפרע בדרך אחרת ,אוע"י מישהו אחר שפרע את חובו של
הלוה ,או שהצ'ק של הלוה נמסר ללוה אחר וההוא פרע את חובו תמורת הלואת הצ'ק שלא',
וע"כא'אינוחייב לפרוע פעם נוספת לגמ"ח ,מה גםשלפי דעת מרן הגרי"שאלישיב שליט"א
הפורע בצ'ק נפטר מחובו כאילו פרע בכסף מזומן ,ואפילו נאבד או נשרף אצל המקבלאין
הנותןחייב לשלם שוב.

פסקדין
א .למרות הודאתה שלמזכירת הגמ"ח ,שאמרה בשעתו לנתבע-בינולביןעצמו ,וללאעדים
 שהצ'ק נפרע ,נאמן בעל הגמ"ח לחזור בו ולומד שבדק ומצא שטעות היתה למזכירהכשהודתהעלפרעון הצ'ק ,במיגו שהיה מכחיש את ההודאה הראשונה.
ב .כיון שהצ'ק שניתןע"י הלוה בזמן ההלואה היה על זמן מאוחר לכשיגיע מועד הפרעון,

לדברי הכל לא היה אז הצ'ק כפרעון בכסף מזומן .וכיון שהלוה מודה שהצ'ק שנתן לא נמשך
מחשבונו,חייב לפרוע את חובו למלוה.
ג .לצורך בטחון הלוה למקרה שמישהו ימצא את הצ'קויגיש אותולפרעוןבעתיד,יפקיד הגמ"ח

ב

פסקידין-ירושלים

בקופתביה"ד צ'קנגדיעל כלהסכום ,שימסרללוהלפרעון.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

)-3יהושעגוייס

 )-3מרדכי אהרןהייזלר

השאלותלדיון
א .הודה התובע שהנתבע כבר פרעלו ,אם הודה ללאעדים ,האםיכוללחזור בו ולומרטעיתי.
ב .הודאות סותרות מצדבעליהדין,דינן.

ג .צ'ק מאוחר,דינו.

תשובה
א .ספקנמו"עסי'פ6מעי'6:6מרלחכירומנסליכידך"6לכפניעריסמן,למתר"6לתנסוליוסמיכ
ממטססייחיכךנקמןוכו'.וכתכסם"ךמ"ק 6נר6סדס"סריכוללטעוןטעיתיכסודקתי,וכן מממע
מדכריסכעלמתרומותסערמבח"זסי'כוסטורוממחכרלקמןמעי'כח,וגסנר6סדכ"םסו6דטעיתי
עדיףמממטס,ולע"גדלקמןסעי'כגמ"קמכתכתידקינונקמןלומרטעיתי6ל6במיגודפרעתי,מיינו
כסודת ~onhעדיכעניןדגם ממטסקינויכוללטעון ,ממ"6כ סכ6דנ6מןכמיגודמ"טס,ועוד דטענת
טעיתיעדיף ממסטס.וסומיף ננתס"מ ס"ק  6דכמקוסד5ינססוד6סגמורססיכוללטעון מטטס,לכך
טענתל6דקדקתיכחסכוניעדיףמטענתסמט6ס6,כלכממורסכסוד6סגמורסט6ינויכוללומרעלים
ממטסמדקדקכחסכונו.ועי'תומיסמטעיתיסי6טענתגרועסוקינונקמןכס6ל6כמיגו.
ויפהטעןכ"כמלוס וקמרמכלזסכמסורססנתכע6 ,כלכססודס סתוכעסריקינויכוללומר ממטס
סייתיכך,וכמומפסקכתו"עסי'פ6סעי'כט:סמודסלחכירו"פניעדיס"קבלתיממךכךוכךמסחוס
יעליך6יןקריךלומר 6תסעדיוכו'6 .מנסכלזסנכון 06סיסמודתכפניעדיס5 ,כלכמסודס
מיםל
כינולביןעלמו,יכוללחזורולומרטעיתיכמיגודלסד"ס.
ב .גמ' כרוכססי 6ככ"ק לסכ טענותטיסוסורסלוכמעוריס פטור ,וכתכ סרמכ"סטו"נ פ"גמ"י
דנמ65דומםלמי ם6מרלחכירוכבי"דמנסלךכידי,וקומרלוס6חר6יןליבידך,ם6יןכי"רמחייכים
םעדיסעלסמעוריספטור דסוד6תכע"ד
קותוציתןלוכלוס .ופסק סמואםמי'פחסעי'יכד6פילוי
כמקסעדיסדמי.וכן פסקססו"עסי' עםסעי'י6עפ"ישו"ת מסר"ססי' קלס ם6סS"hחייב6נילך
כדסו"לכקילו מחללו.
מנסומלס קומרודקילישקינךחייככלוספטור לע"פטיודעכודריססו6חיי
ועי'פס"דירוסליסכרך טעמ'.15
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ג.עי' "הרקכהלכה"כסוףהמפר"כ6רמטפט"עמ'hOכטסמרןהגרי"ם6ליטיכטליט"6דדינוטל'5ק

מ6וחרכמט"חגריד,6כיוןם6ינויכוללגבותהכסףלפניהזמן.
נמqhc65לדעתמרןם'5קדינוככסףמזומןו6ףobנלכד16נטרףכידיהמקכל6יןהמפלס5ריךלמזור
ולבלס,ע"פס"דירוטליסכרךיעמ',65מ"מ כמקמ6וחרדינוכמט"חגרידה.לפי"זכנידוןדירןמהלוה
הפקידכידי הגמ"ח כבעת ההלוקה'5ק מקומרעלזמןהפרעון6 06 ,כד הדקלפניהזמןול 6נמסר
לגפיה,נמ65מהלוהל 6פרע6תחוכולגמ"חוקריךלחזורולבלס.

זשעוצ

אתרלימודי יהדות ורוח
www.daat.ac.il

