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פסקידין ממו"רהגאוןרביברוךיצחקלויןזצ"ל
לב~ו',נ ומקורחיים"
מייסדויאשביתהדין לממונותבירושלים
בנידון

שליחשלווהוהתברר שהמשלח רמאק אםחייבהשליחלפרוע

הנדון
עובדא -אחא לקמן בבעלגמייח שהלוה לאחדע"י שליח ,והשליח חתם על השטר שמתחייב
לשלם עבורפלוני ,וחתם עצמו בשם המשלח ,ואחרומן התברר שרמאי מפורסם הוא ששידל
לשליח שיקבל אתהכסף ,והשמות שבשטרוגם הערב הכלהיהמזוייףובדוי .האם בעל הגמ"ח
יכול לתבוע מהשליחכיון שהואהתחייב.

המקורותלהלכה
סמטפטסי'קיזמעי' 6דכתככעוכד6דידית qhלמכותרכמי' מ  h"Dל6סכתם %כסטר
עי'
י
ע
ט
נ
סריגיחייבלךמנס6ףטל6לוסמעולס,מתחייכסו6בכך,כד6ית6ככ"כגצי6ודית6יתיסרגיורת,
36לכ6ןטכתכסספרעוןיסיםמתיכתס6רענד,6יםלדמותדיןזסלס6ד6מרינןכמ"פכלמגט,גכי
סמ%סמעות6תסכמןו6תמענילסיותמפריטמחלקווכו',סיסעניוסטטית6יןמפריםעליווזכסמלס
כמסטכידו.ופרועיסקוססוסקינומייכלטלסמסלונסריסלווסו ע"מטל6ליפרעממנו.ומזםמוכיח
סכעס"תכנערמסח"גדסיכ6ד6יכ6עניסמקכל5דקסמכניעיתוולווםמעתדממסעלס5דקסממגעת
לוטיכנםכפרעונווכח"כנתעטרתעני61ינורפוילסתפרנםמןס5דקס5"6לטלסמכיסו,וסכיךרמ"6
דיןזסכיו"דסי'רנוס"וכמגסס"~:לטסעניטסלווס %עדייןחי6,כל 06מת16נתעטר6יןצריךלטלס
ססריעניסיס כ6ותסטעם .עכ"ל.ונרפסכוונתו ד%ך5"6לטלס obנתעטרדכיוןטסיםעניכ5ותס
כעס6יכ66ומדנ6דמוכתטל6חייכטרמולפרוע %6מ6ותס5דקססמניעסלוqhטל66מרכפירוםל6
יסיסלךפרעון6ל6מזו.
ורסיסלדכאמס6ד6מרי'D"Dס6טסטנפלופ6כעלטסוריד6רימיןתמתיוכנכסי6טתוועמדוגירטס
מט6כלקימע bnD~b" ,6דכעלנתימ6 ,סתליקליס כעל6 ,ימתלקופינסוופינסגוכיססכירות ל6
מס6טסול 6מסכעל.וכחכוסתום'ולע"גד6מרי'סטוכר 6תמפועללעטות כס%וסרסנוכטלתכירו
נותןלוסכרומסלם,י"ל דסכ6ס6רימיןיודעין טסקרקעטל ס6סססי6וע"מכןנכנסו ohaתתגרט
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ויפסידסכעליסכל6יןלסםעליוכ4ס,דוסיודעיםמסכעלל6יני
חמלגרם 6תקמתוכפכילסודעתס
לספסידעמוכיון hStמתנו .עכ"ל.וכ"כ סר"6ספס.ומוסיף סמעס"מוכ"מ סכ6מסתום נמ6ר על
מחזיקיס6רענד6מסנ6מןפטורמלטלסמכיסו"hSכמיק6דעתי'ממס %סלמולו.ועי'ככיסלפריס
D~nhסי'יז:ם*חס4סמעות מלחדונתןמסטרעלממוונכתבכמטרם4וספורךפקנימסלמו5,ין
המקסיכוללגבותחוכומנכסימסלית.
קולםכנידוןדירן טסמטלהסו6רמ6יוקמרלמליחמיקכלכסף כס55סעכורפקני מכרסמטו,עי'
כתמוכותמכותיעקבח"כסי' קמםכיפי6ל6תדמחסודלרמותכני6דס,וסי'לוסחורהמיםכסחסרון
גדולוקיטניכרלכל ,o~bוסי'מתייקלמכורליסר6להירדימובולפיטסו6מוחזקלממקי,וכתבכודויי
06נעפסכןכיפר6לממלחימר5ל6חרלמכורלוסכרמזיות,פמוטסו6דפיןדינוכללעססמםלחכיון
דקיי"ל6יןמליתלד"עכ6פיסו6מכופרכם"םוכפומקיסוכפו"מכבגססריססי'קפכ,וסמליתחייכ
ו%מממלח.וממסעד6ףohסמליתל6ידעטיםכמתורסזותמרוןגדולוקינוניכרל6לטלית% bS1ל
to~hמ"מסמליחהייכול6סמולם.ועי'כ"מיכתוו"ס6יכעיל6עכידוכו'מס6דתנןP"sעט6סיס
מוסכוויו65ומתכרמותיעליספטורסגכיסו 16סופינומרסותיעלי
סומתח"כ,ופרם"יכלמון 6חד
יככיתפקניקחנוותסקעליוטומרחנם,סו5י6וממומרמיטותמעליס
ם6מרגנבלמומרמוס6חזים
ל
כסגנככמסיכתממומר,ו6מ6יוס66יכעיל6עכיד,וי"לכיוןם6יןמסומריורעמסוקגנוב
ומת,חיי
מו"לכח5רדכע"כמותיככיס.ע"כ.
ונרמסדע"כל6קמרוכתום'ד6ס6יגויודעמסוקגנוכיםמליח "%ע6ל6לטעמךד6ינעיעכידו6י
וגס
כעיל6עכידסריזסכתקרדכע"כמותיככיס6,כללטעמךדרכינ6דתלויככרתיוכנוולקוכרחיוכי
טוגגול6ידעסויכרחיוכךוקיןטלימלד"ע,וכיוןדפסקכרמ"חכטעסדליןסליםלדייעכרכינ%6ן5ף
כשגגכיוןדסו6כרמיוכ,6מייכסמליתול6סמסלמ.
6ךעדייןיםלעייןכזח דסל 6סמק סרמ"5חו"מסי' טפחסעי'טומיפמלחם*הלמסור 06סמלית
מוחזקלעמותמייכסמטלחווקיןלומר6יןמליתלד"עסו6ילומוחזקסכך.י"ל 06ידעממליחסיםכ6ן
רמאותוסומזקככךחייכ סממלח ו %סם4ח דם%אינושומעלדכרי סרכ .שמנססם"ך רמסדכרי
~"עסו6טס"כול6מטעםדבריסרכודכרימתלמידדכאימיסומעיןוסכור
סרמ"6מסיס
סל6יטמעלו,לכןשפילוכמוחזקככךסמליתחייכ6,כלכמכו"יקייםדכריסרמ"6ועיי"םכפ"ת.
ו6סכנידוןוידן6יןספליםמיקריסומזקככך,כיוןהכתמימותו16כמטותו ממעלםידוליוסלסרמ6י,
ממילךסמליםמייכול6סממלח5,כלכמקרסדנןסמטלמודשיחייכb5o~,ל5טעןכעלמגמ"ח6-ף %
כטענת ממ-6סססליח לקח 6תמכסףפלסס*6סלעלמו%6 ,נתןסמלית 6תסכסףפקכלמסגמ"ח
לסמסלתוסוך ל6וכסכללככסף 6ל 6סמםלח ,למסיתחייבסמלית לקלס,ועיקר טענת סנמ"חסי6
דסםליחסתחייככחתימסטלוכמטר ,סל6כיררנומבגלל Ofל6נעמס4וסכיוןמל6כטכילו לקח 6ת
סכםף1,ל16כע"דסו6כלפיסגמ"ח.
6כלעדיין6נינכוך .דסנס ככ"מ עב 6תוד"ס מטרמיםכורכיתוכו' 6כל קססססי6דסטרימוכ
סמוקדמיסס6יךסעדיסכסריסדמיקמינןלסכר"מ6כללרכנןגובסמזמןפניוכו'וסלקסעדיססללו
חממומקרכמתכוןומקדימו 6תסומן,וי"לכגוןמיםעריסממעידיםעליסספסיו6נו0ין מחמתנפמומ
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וכו'.עכ"ל.סרימכו6רד6סתתמו סקרועי"זסו5י6וממוןמלקוחותטל6כדין,ויתכןססעדיסירויחו
כזח סם רמע רחמם"61 .ככנידוןדירןכיוןדע"י חתימתו כמקרסו5י6סטלימ כטף מסגמ"ה ד%ל6
חתימתוטלסטליחל6סיסנותן כעל מגמ"חכסףלטלית-,וי"לדסטליחמרויחסנ*סממטית מסו65ת
סכמף מסגמ"ת.לכן 6ף6ינימק דל6לקהלע5מו 6תסכמף ,מ"מכרמלי סמטלמנתןלולטליח6יזס
מתנםוסריסו6רטעדחמס,וקינומועיללמפקיעעלמומפסוbib%ע"ימימוככתטוכס,וסתטוכססי6
טימלסמסמסו5י6כמרמס.
וכרמןדין .כתבכתמוכותסר"6טכללק6ט"וועלטטעןרכוכןעלטמעוןטנכנםלחדרווגנכמפריו
וסו5י6מרבותו,וטמעוןסמיכ 6מתכיסו65תיסhSbכךסי'מענין,טכקמתניקרוכתיכלתךלסו5י6ס
סתו5סכיhSיכלםס6תס,ול6ידעתיטלמיסס6וסלך6ומלס,וגסל6לקחתיוסגכתיסממקומםbSb
סי6סגכיסתסונתנתליוטרחתיכט3ילסונתתילהביס.נ"לכממעוןחיי
כלהחזירסספריסטלקחכחדרו,
יכלממונחככיתוטל6דססוס כחזקת
כי מססי'לוליכנםכחדרוטל6כידיעתולסו5י6ממוןמטס,כ
טלו,וגסניכריפסהכיווןלסייעלקרובתולגזולחמים ,ומסטטעןטסיההגכיסס 6ותסונתנסלו מ"מ
סריטעןמסיוככדיםול6יכנסט6תס,ותנןכב"קיגמכמרתי כמק5תנזקוחכתיכתט%מינזקוכמכמר
כלנזקו,וגרמי'כגמייותוליכ6וס6יכ6מרכסכחכירתס"ד6יכלטוטיסוbSסוסהזילפטיט.6וכנידון
זסכלקוטיסוbSסיתסיכולסלסוליתןמטס ,ס~ךיגבסממיטיר5ס,מכלתוטסודתס %כססכרמותם,
ך w
ןלס6דכ"hמח6
ו6סירמסיגבסמטמעוןוכו'.עכ"ל.והכילוכתו"עחו"מסי' fסעי'חוtכסגריליי
תדטטוייל
יוגנכ פטורופריטי פטור סמטלחמלטפס כפלדקיי"ל 6מלד"ע
ו 6מרלטלוחו 65וגניכל
למתחייב מולחו6 ,ל6מליח ,דדכרי סרב ודברי מתלמידדברימיטומעין עכ"ל .ורק מכפל פטור
סמטלח6,כלקרןטניהסתייכין מזםגוכםורקסמזסגובס,ו6ףדטליחhSנתכווןלקנותסגניכם
~bh4*h

לעלמוhSbלמטלת.

"51ע6יךמוכיתסגרתןדמייריטסגניכסכרמותסממלמ,כטלמוןכפסקכרק"םסייריבסודיתטסספריס
יוחייכיסטניססכקרןדרוסמזסגוכסורקסמזסגוכס,
כרטותס6,כלמסי"תכקומרלטלוחו65וגנובל
מייריטסגניכסכרסות ממסלה.וכרטס" h""aoמפרם ס6דחייכ סר"6טלמטלחסייגו ל6ומטופ
דהמפריסעדייןכעיןכרטותס06 h~h,סיתססגניכםכסףול6מפריסוכלתוסו5י6ס 6כתלת
ס
יכספיסכיון
דסודיתדקכןקכלסלילים,סריb~oגנםוחייבתבקרן.וכןכ"מחדמוכחמרט"ידקרןר5סמזסגוכס
ור5סמזסגוכס ,דרקככפל6מרי'6יןסליהלד"ע6,כלקרןכיוןדסמטלחקבל6תסכםףסגנוכקריך
לבלס,כמוכגזלוכ66חרולכלודרוסמזסגוכסורקסמזסגוכסמגסד6כלווקיןסגזילסכעין6 .כלזס
טרורד5ריכיס לדעת דכ6מת מממלה קמל 6תסכמף.וזס מכתב סגר"6כיוןמסוךכרטותו,פי'טסודס
מממלחטקכל6תמכסף6,וטחנויודעיסעפ"יעריססקכלסמטלח6תסכמף.
וקמרלפי"ז מס טפסק טס סרמ" 6סמר6סלחכירולגנוב 16סלחולגנוב6ין ממטלתמייכדליןפליח
לד"ע,מיסו 06מטליתקינוכרחיוכךי"6דסמטלחחייבכרכינת,מיירילעניןחיובכפלוכמוטפרם"י,
5כללעניןחיובקרןל66מרי'6יןטליחלד"ע,ד6ל"ססריממחכר פסקדגססטליחוגססמטלחחייכ,
hSbכע"כדסמחכרמייריכנוגעלקרןוסרמ"6דבריולמוריסלעניןכפל.
ועפי"ז6נינבוךכיןכדבריסק3וה"מוכיןכדכריסנתס"מכמי'כס ,דסקטססק5וס"חדלמסיסיםנומק

~
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ונותןכידחייכ 660ףדכמזיקריכסרחמנ5מוגגכמזידמ"מכנ"טקינוחייםטוגגכמזיד ,דס6מכוער
כנמיימ"פמרוכסד6ס6מרלחגירוקח 4פורמסוףככיחפקניטסו6מליוגמ65סטינו hSb40למנכו
נתיוון,דמפמעטסממניסםפטויין,ממסלחממוסדליןצליחלד"טוססליחסל6ירע,וכמוטסוכרסם"ך
כסי'פסחhnSh ,דגזטטסגכיסונתןלחכירוכמוגגפטור"61,כ סכ6גבידייןכיוןדסכורמדייןטפל
הכירוסו6וטעםכןסו"למוגגוקיןכוחומרתמזיקho",נתןמממוןלהכירווכמעת סוי6פמר
למיסדר6,יןכו bSbתורתגזלן,וקיןלנולהייכגכיגזלןמוגגכמזיד ,ונם6רכנ"ע.ומנס
~gDDלפימיטת
סגמ"יוכןסי6סיטתסריטכ"6סוכ6סכם"ךמססי'טממhoדפטורממסלחסו6מטעםדליןמליחלד"ע
לפיטומממליחסו6מוגג,זסדוקךלעניןתמלומיכפל36 ,לקרןודקיחייככיוןמסנניכםברפותו,ומס
ימכיתפקניססו6טליונמ65לת"כסל6סיסם64ל6
מממסד6ףכקרןפטורכקמרלוקחלידכרפלינ
%נכונתכוון,סו6ממוסדנ6נם
ןד6פי4בסי'סטלימקונג
יממליח,וכיוןדל6כ%6מותמממלתכיו
י
מ
ג"כ6מרי'6יןמליחלד"צ,כמסם6יןטליחומעלמכפלכך6יןמליחותSuסקרן,רכליסליחות6יןלחייכ
6תהמסלחכ6תריותbcסגגיכס% .ן מסמנוגעלחייט 6תסדיין כמספכס6ונתןכידכ"ס6ל6כגנכ
כמוגג,ולפיסם"ךסניסספטוריס,ז"6ד6יןלמייכ6תסמליתמטעסגכככיוןדסי'מוגג,ומזיק %טייך
יכנתס"ממכתכ
רמסטגם6ונתןכידלייסמזיקדסי'יכוללסתזירכבעתמעפסbS1סזיק %כ4ס.ורזיית
hoוימליחפטור6ססיסמוגגוכמיםסם"ך,זסדוקםסתםדנדנםמידהמליחודקי6יןלחייכbhסםליח
מטעסננססיתחיי633ונטיןדס6ל6נתכוון כ%%נוכולקנותו,וכם6יןקניניגניכםקינוחייככאחריות
כלל6,כלכמנתנולגנבו6י% 4סיסנותנוhSסיססגנכנוטלוכע5מוכגוןכתריעכרידנסר6ומחמת
י )06רקו
גרמתסנתינסh"bלסמזירסמורחייכ מטעסגורסלמזיק,דמזיקמפילוכמוגגחייכ,ימסל
ליס16זרקולגנבכם6"6לסו5י6ממנו.וסוכרסנתס"מדחיונסטליחמסיסמוגגחיוכוסו 6מטעסמזיק,
וס"ס6סל6נצנםמידסמליתחייכסטליח מטעסגנבאפילוסקרן.לפיזהכנפץונתןכידחייכסדיין
למלםקרןרקמטעסננככיוןמלקחמסל6מריסאריךלסמזיר.וכמופכתככתםו'סר"6םוכפיאורסנריך
כדייקמרם"י6,כלמטעסמזיקל6יתמייכ,וכמוטכתככק5וס"תדכמעספגם6ונתןכיב %זרקליס,
6ל6ד6מ"כנ36ד,מסיכיתיתימיתחייכמטעםמזיק.
וסנסלענינינו ,דמס פסכתס"מחייכ -כנחנו לגנכסיכךדקליכתריעכרי דנסר - 6מטעסמזיק,
י 06זרקו 1604ממרוללנכ
דמחמתגרמתסנתינסh~bלמחזירהסורתייכ מטעסגורסלמזיק ,דמסל
ןלךמזיקגדולמוס,עכ"ל.סל6דוק6כם6"6לסו5י6מסגגכחייכסטליח מטעס
כש6"6להו5י6ממנווצי
ןמייקמר ~h"bלסו5י6מסגכנ,וכימזמינו6תסגנכלד"ת ,עדשנמליטדכנתינתו
מזיק6,כלכנידוןייד
לגנכסניכ6י4ססליחזרק 6ת מכסףליס.וכןסי 6דעתסק5וס"ח ד6סאפטרלמיסדר6יןעלסמליח
מיוכימזיק6,ל6רכלחיוכומלס"ליחאפי' %כתכווןלקכותלעלמוסו6מטעסנכנוסוףסוףסו6לקח
כסףטל6חריס,ואריך%תזיר מסמלקת6 ,כליםלתכוע קורסכל 6ת סמטלח,וצולייודםסלקת 6ת
י6יןלולמליח06 %6 ,כמיינ6ת
סכסףמידסמליח,דסל6לחייכ6תסטליח6יןתועלתעכטיולגמ"חכ
סטליחאולי6כיויחזיר 3נוסגםם6ינוחייט,יותרר5וילמזמין 6תסמםלהוכסיודםטסו6לקח6ת
סכםף המליח,יםסיחכווי
ייותרמסגמ"חי65מןמסכךסוס.

מיי

ממונות

כה
-

-

וכם"מכ"מח :תדעד5י5 %מרלמלוחו65וגנובוכו'"6ני"לד6ס6ית6דסמגכיסobsSnלחכירוקנס
הכירוbSסוסלןלחיוכיממליח,דנסידנפטרמטלתמכפל,מטוסד6יןמליחלד"ע ,מ"מל5רכוסגכיס
ול6למורךעלמו,וסוסלןלמיפטרממליח מכפלh~h ,כיוןדמתייכליס מטמע דכעלמ6נמיסמנכיס
מ5י6סלחכירול6קנסתכירווזסיותרנכון.עכ"ל.מכ61רדלסלכססמגכיסמ5י6סלחכירוקנסתכירו
6ףדליןלמיינו 6תממסלחממותדליןמליםלד"ע6 ,כלגססטליחקינוחייבממוסדל6למרכוסגכיס
6ל6ל5ורךמממלח,וסממלתסריסו6סמחזיקכגניכסזוכיוןדקנסחכירו,וקיןלחייככלל6תסמלית,
מגסמגסלמטלת6יןלחייככפלמסוסד6יןטליתלד"ע,וקמרלפי"ז 06כסופוסלדברbSממרסמלית
גניכסזו-טנעססעליםמלית-לידיסמטלח ,מ"מכיון דסממלח קכססגניכםמדיןסמגכיסמ5י6ס
לחכירוקנסמכירו,ו6פילו6מרלח"כלע5מי6ניזוכסקינוזוכסממוסדסממלח 6מרוכס"51.%עכזפ
כימסג"ממטמעט6לסדבריסר"6ט,וסרטיםכתטוכותhSOכתב"סמליחתייכבקרן,ומסמכתככט"מ
ומטליהפטור 06סמגכיסמ5י6סלחכירוקנסחכירומיינודוקךלעניןכפלד6יןלוקניניגניכסכיון
דסגכיסלקורךסמטלחוקנססמטלה6ל6דליןלהייו סמטלחמסוסד6יןטלית "%ע6,כלכקרןודקי
ח"נסטליח6ףדסמגכיסמ5י6סלחכירו קנסחכירוול6סטליח,ולחייכוכקרן5hSריךדוק6קניני

גניכס.

