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ליימ ממומתרלבירוריוחסין

ערבשטועןשחתימתו בשט"חזוייפה
תיקממונות מס' זמת-עא

נושאהדיון

י

(מתד' אדוג)

א' נתבע כערבע"י המלוהעלסמר חתימתועלשטייח שלהלוה כערב.א'טועןשאינוזוכר אם
חתם על שט"חזה ,ונראה לו שחתימתוזוייפה .הוא הציג כמה צ'קים מחשבונו שכובדוע"י
הבנק ,ומהם ביקש להוכיח שהחתימה בשטיח איננה חתימתו .המלוהאינויודע להכחיש את
דברי הערב משום שהחתימה לא היתה בנוכחותו ,והלוה הוא שהחתים את הערב.
הקיום נעשה בביתהדין לעת ערב ,לאחר שהצדדים קבלו עליהם את ביתהדין גם אם הקיום
פסולבלילה.

פסקדין
עפ"י ראותעיני הדיינים אכן החתימה בשטיח אינה דומה לחתימה של א' בצ'קים שהוצגו,
ולפיכך פטרביתהדין את הערב מהתביעה.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

השאלותלדיון
א .טענתמזוייףעלשטייח בכת"י ללאעדים.
ב .חיוב שבועה בתביעה שאינה אלאעל סמך חתימת הנתבע.
ג .קיום חתימהע"ידימוי לחתימות אחרות.
ד.קיום חתימתידו כשטר ללאעדים.
ה .קבלועלייהוקיום חתימת המתחייבבלילה.

( )-שמואלחיים דומב
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ב

תשובה
א .פסק הרמ"3סטו"גפיוהגג:וכןehה51י6עליוכתבידוטהרמייכלו 61מר %היודנריסמעולס
6 ,סהוח,ק כתכידוכבי"ד  16סכ16עריסטסו 6כתכידו ס"prnto1כפרןומטלס.
011סיגו כמגידי
וכסו"עסי'סטסעי'6וב:ה51י6עליו כת3ידוסהו6חייכלו ט3המנכסיםכגימוריןוכו'סיגונימן
(ומרל5היודכריס מעלסוכו'.כפילוגתקייסכבי"דסהו 6כת3ידו6יןלוחל6דיןמלוהע"פכעדים
וכו' 36לohטועןפרעתיגלמןוגט3עהימתונפטרוחיגויכוללומרסטרךכידימ6יכעיט'6גומוטס
להגיבוכידוכיוןט6יגו סטרגמור,ו6סמודהלומקלהגסכעמכועסד6וריית,6ו6סכפר 61מר 1~ha
כת3ידו6,סנתקייםכבי"ד16טעדיסמעידיםט610כתכידוהוחזקכסרןומטלס16(061 ,נטבעסיסת
ן כז hSh0מססעיגיורוקות.
ונפטר.וכרמ"ח:וי"לד6יגויכוללומרפרעתי עלכתיכתידו,מיןלדיי
כעמ'מב.
ע"כ.עלגדריוודיגיוסלכת"יעי'פס"דירוטליסכרךי
ףסייך רק כלהעלמודמ5יטעיןככרימזוייף6 ,כל
וכתבכחידוסיסר"כ"6גיטין ט  6דטעגתמ,ויי
ןליסכלל,דמ,וייףטענה ד%סכימ,h'o6ועי'רט"ימסג6
כלקומותויתומיםדסמ6גינהול6מיי"יג
דל6מליף6יגיטל,יופי1.יטלדוןכטטעןהערבסגי,וכרממתמתי1ל6מסתכרסמתמתי6סנמסככטוען
(הד"סככרי 16רקכטמ,6ועי'פס"דירוסליסכרךי6עמ' מה מכעס"תדבריהו6כסיכוללסטכעעל
טענתו(,פי"זחיני,וכר6ין3orרילע"פט6ומרטמסתכרלוסל6מתם,ודינוכחיגייודע 06גממייכתי
טהממע"ה6,כללדעתרט"י,עי'פס"דסס,גסטענםכעלפיהסתברותגחטכתכרי,ועי'רס"יכ"מככ
ד"ה קימור "וכל 6מד וחמד סכור6ני סג3התיס תהילס וכולהטליוכי מסתכע עלמליה כקוטט6
מטתכע",ועי'ר11מ 6טמעת6ריסכ"מ.
,
ל
קותו6יךטמסכיסלערוכ
ב.בייריןרירוטסתיבע יירטליבתיטבברי ינתבע,סירי
ללוהומוחסעלהסטר,כיוןססלוהלקםסטטרמהגמ"מל0מתיס6תהעררככיתו,וכל0תכיע0הי6רק
עלסמךהחתימםטלפגיגו,ויםלדון oboתביעהכ11מחייכתטכוע ,0רסנהכגמ'כ"מד 6ה5דהסוס
ו 3טעגת
טכהןסמיי וכפירםמןכחין,וכתככג"ידטענהדפיוטענתכריסי6וטענה h"D1ויפיל
נמי
טע
ו sn)cהרי"ףבטמיעות מ 5r"'Diין מנתבעניבע עלטעגתטס6 ,,ךככרדמו
"מחנתבכיןוכ
הרמכ"ןוהריין3יימ טסילעילמגסשעבתטילמטוטה טענה,ועיי קסלומ '3pPכתודותס"יזדי"ל
דדעתהרי"ףסע"6ממייכסכוע0גס3טעגתטמ6היינומסוססכטעגתטמ5מסוככמסים6כידס,לפי
עליבמינו ,ולעולס גס טעגת טמosicn 6
טחינותוסטולפורולסכמיט36 ,לכטיט קריךלייב
טענת,
עלn)wuטמע סםפיברימ למעלת
טעג6 ,0נלהסוכריםיגס 6ין
מטביעוסיףתסיםהתיב ~rh
ועיי"ססגם(הרי"ףי"לדטעבגכת"י
עעפתיOf h"uo
טמ66ינסטעגס ,ומס h"DC
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ית

ריס

י,

יי
עי
ייבש
ו

טפי

ג

ממונות

גופ5סויטעגסטסעדיולע~htoחייךלו,ועי'כרכתטמ41ל3יימסי'ד.

טלדוןכטת31עטמ5והכת"ימסייעוס5סממייכמכוסה ,% 16ס5סזסרומסלע"המסייעו14
ומעתםי
(ח ,ד5סג6מרo)~hcמטוגסטענתגריגססיסת5יןגסנעיןעלים,וכמומפסקסרמנ"ס h~Pס"ו

'u'w

ומ"ממס(ועי'מרדכיטבועותסי' תטעם כתבכססרכינוכרוך מט3ועסדרבנןמטכיעין6ףעלטענת
ממ.)5
ג .פסק3טו"עסי'מוסעי'ז53 :חדמממטסדרכיסמתקייםסטטרוכו',סר3יעי,טיכו5ועריסויעידו
"וס כת3ידםטל5לו.סריסיטיסןכתבידםי651מפטרותקמרותועורכיםביתדיןorסכתםלחותו
סכתםסכטטרות לחרותוירקה למס סכתכידיtShסו 6גתםידיtShוכו'.וסגפ"מכיןIPthoסר3יעי
ןמממיטי מכו6ר מתוךלטון התו"ע עלמו ,דכ5ופןהרביעי הקיום סו 6עלפי עדות סעדיס
לזיופ
סמקיימים עלפי מסמעיגיסס רוקות .וכתב סריטכ"6
סמקיימיס,וטילו63ופןסממיטי3יתדיןעימ
כתובותכ56כת3מתימתידיםhDDnhוסדיליהכצידיגךוכו'דהטת5ל5ממסידטיסועלחתימתידיס
3hShידיגךמקיימיןליסדמדמיןכתירסלכתיבה.ומכלן5גיקומרטיסר4לטסיה חתוסכסטר61ת"כ
;מתמדוקין עדטיעיד על כת3ידווכו',מח,יקחתימתידיס33ידיגךומדמיליס ,דס6ל5מטיכ5
עדות.ע"כ.וגר5סדווגסכוונתתוס'"3כמ(5ד"סלט 3ד"סמח6ס)וקיוסטטרות;מימטוסדמעמס
בי"ד blOוכלמעחסבי"ד גכת3טל5מר15ןסחייכ.ע"כ.ולכ5ורססרי3קיוסטע"יעדותקיוםכמגס
הפס"דטלסקיוססו5מעטםבי"ד ,מ"מ סקכלתעדותh'oככלקמלתעדותו4יךמקכליןהעדיםh~r
מדעתו"1ל5בפגיו (וכנר גמ(קוגוסנגמ' ב"קקינכ) ,וגר5סדכוו;תסתוס'לקיוםטמקיימיןני"ד
5לס דעתסמתחיי3
עפ"יססו51תמחתימות,ט5וגסלססוו5סע5מסתורתמעטסבי"דעלס,וע"כ""י
וכמוטכת3כסףסקדמיססי'מוסעי'סד3קיוסחטרע"יחתימותידטוותמסטרות
ו6ייי5טיהיס
יבי"דמקיימיס.ע"כ.
כסלכםי"לסמקיימיסגסלגצייתומיםקטגיסכמתימתידלוה,כ
וגר6ס דוס דוקק כסססוו6ת ממתימות נעטיתע"י כיש6 ,כל ehססוו"ת המתימות נעמיתע"י
גרפולוגים,ס"ועדותקיום %1מעסהבי"ד.
ד .כת 3השיךס" סט ס"קי 3דמם"כלהלם3יןקיוסעזי סטרלדיןקיוסכת"י סו 5דוקך 3כלמנך
דמקיימים מכחקולףדקיוס שטרותדרבנן ,כטןסל5כפגי כע"דוכו'35 ,ללעניןקיוסמטני טטרות
וסתיכתו13ת1דכ11תיה,כיוןדל5וניתמרכסדיק3ט"ס דטעמhto5ממוסקיוסטטרותדרשנן6,מריגן
עימ סוףלכלפילי.עייפי.
יפ
רתפ
םטספיססתלןעלסטיךוכתבדגםככתיימלוס6יןחומטיןלזיוףמןמתורסכמוכסטר
יידי
יל
o)nh
עםעדים,ועוד,דעיקר סטעסדמן סתורס %חייטינולזיוף 510מטוסop~nדל6חליףקינם1ל6מסוס
דנמקרהעדותן,וס"ס3כתייימלוהנמיל6מליףשגטושיופח,וכ"מכממ"עסי'קיס"ק
ידכת"יסלוהל6
גרע מסטר3עדיס ,וכ"כמסוית תורתמייס למוהרמ"ס מ"4סי'לבדמקיימיןכת"י הלסטל6כפגיו.
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ע"כ31 .ק15ה"תסם p"Dמ כת3ד6ע"פ1'hcהוססיןל,יוףמס"תהכת"י מ"מל6מסגיכיהקיוםמסני
טטרות,כיוןדל6סויקיוםמעליףכע"יטכ"עh~b ,כמוסימניןhSI,כסטיך.ועייייסכגתהיימ ס"קמ
מהד"קומהדו"כוכמ"וככ.וכתב כס"תעיןיסמק6כהע"ומ"6סי' ל16 6תממהעיקרלסלכם כדעת
הס"ך6.מגסעי'כ6ורחותהמספטיסכללל
16 ,ת 3דל6קיי"לכהס"ך,3ה.
ונר6סט6סנתק3לסעדותהט611תמתימותע"יגרפו~גיס,גסלדעתסק5וה"מטקיוסעפ"יסניטטרות
קינוh~hכסימנין61יןמ51י6יןממוןעפ"יסימגין ,גר6סד3דיקהמדעיתטלגרפולוגים המפוססתעל
ןרדמי ).P"SU
בדיקתלמליסכתהוכו',גסלק15ה"ממוויילס,כיו
ה .כת3כטוית הרדכם A"hסי' תתקמר (תקט)טכיוןטס61יוסבודןיחידיוכחיןלפניולדוןסוי
~
כי6לי
ם,
ק3לוסעליהם,ולע"גדליןדניןכלילה 163 06כעלידיןלדוןכלילםסויכקילוקבלועליהסדיןל
6ל 6סכתם ססIs~Dhcכס63יןסני סכע"דימדהיםרגיללומר להס 6תס מק3ליסעליכסוכו'והן
6ומריסהן",וכןנכוןלעטותכן".וכ"כ השחסי'העפ"יהירו"למילעניןלילסט6ס3חולדוןכלילההוי

כקבלועליהס.ועי'מאל"מסנהדריןת"גה"נטדמסרזייי
תהנ"ממהירושלמי,ועי'סערמטפטטסטכיון
שדניתלפגיהם6יןלך  b)1nlbדמוכחגדולה מ11סודקי ק3לוסעליסס,ועיי"טלענין נ6לדון3לילס
דקריך ק3לספפירוס ,דל16כו"ענמיריוהםסכרידיכוליןלדוןכלילהוהוי קבלה נטעות(ועי' קורח
מטפטסס),ועי'קמריניגסהלכותדייגיססוףסי'י6סלפיה30ו'יי h"hסי'קלודוקק3ימידמוממס
,חסכ6וl')DSסוי כקכ~הועלייהו,
טמותרלולדוןימידימ5דהדין,ורקמדבריסופריסקריךטייטס
36ל3פסוליסלדון6ין3י6תכעלידיןלפגיהסמטונסק3לס.
וגרילה לתלת סט6לסכמקירתסעורי n"t1AOפייגסטייןסנהדרין (עמ'יט) סקסכקכלוהועלייסוים
לפס"דטלהסגדרדין16,טחינו6ל6פטרםוממילם,סיכוליםס3עלידיןלסמול6מדלסגילפימהט'ורו
למס6,ך6יןל,סגדרדין.וסוכיממהרמכייןn~oDפרסתמססטיסטכקכלוסועלייסויטל,הגזרזין,
עיי"ט(ועי'גתה"מסי'ככס"קדוסו"תרילליהומזרמיסי'כדכממלוקתססמייעוסס"ך1סק11ס"מסס
םלותורתבי"ד16
ohקכלעליוכסר6מדכמקוססלו0סehמ0יכתרמילריעות ,6ה6סכסקכלעליוי
ל.)6ונרוכסס6סזהגדרממילהקריך ק3לסמפורסת36 ,למכללא6יאפטרלדוןבוממילה6,כלohזה
גדרדיןי"לממספיק 06כ6ולדוןלפניואפילוכלי קכלס מפורסת6 ,ל tes~ 6הסער מטפט'ט כזה
"ומדגםדמוכח,וכאילוק3לוסוכפירוט'51,יע.

