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נושאהדיון
א' נתבעע"י גמ"ח ב' על הלואה שהוא חתוםעליה ,וא' טוען שחתימתוזוייפהבידיג' שכל
מכריונתנובואימון כאיש חסד ,והוא נהג ולעשותחסדיישיי הלואות מגמ"חב' לטובתמכריו
רק ביקש שעד שיצטרכו לכסףיוכל להשתמש בו (ולמעשה דחה את המכר הלוך ושוב עד
שנתןלו את ההלואהשלו) ,או שסיכםעםמכריו שיבקש מהגמ"ח הלואה עבור המכריותר ממה
שנזקקלו המכר ,כדי שיוכל להתחלק עם המכר בהלואה (ולמעשה רשם סכום גדול ש"הלוה"
כלל לאשיער שיקבל) .אותוגי נפלמנכסיוואין ממה להפרעממנו.
טועןא' שאותוג' פנה אלאביו בשעה שנזקק לכסףכדי לחתן אתבנו,והציעלושילוהמגמייח
ב' כסף לעזורלו ,והוא הסכים ,אך מאז לא שמע ממנו כלום (רק כעבור כמה חדשים נתן
י
ל
3.0008לפרעוןחיבישן שהיהחייבלו ,אך לא קבל ממנו כלום להלואה חדשה) ,ולאחרונה קבל
א' תביעה מהגמ"ח לפרוע את הלואה של 18.000$עלשמו ,שכלללאידעעלקיומה.
ביהדעםא' "הלווה" תבעהגמייח גם שני ערבים שחתמועל השטר ,והם מודים שזו חתימתם
אלא שחתמו עבור הלואהלא',יכיון שזההיהזיוףוא' לא קבל את ההלואה,אינםחייבים.
הגמ"ח משיבשכיון שהוציא כטףעפ"י אותם הערבים ,הםחייבים.

פסקדין
התביעה נדחית.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-מרדכי אהרןהייזלר
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המקורותלדין
עי'פס"דירוסליסכרךיעמיקטו:כגמיככורות מם6 :6מר רכ6מכדינכסי דברהיגסחינוןערכין
כיס,מיחיכהמידידלדידיסלחמ5י תבעליס1לערכמ5יתכע,o'bומתנן 0מ%ה6תהכירוע"יערכל6
יפרעמןסערכ,וקייקדל6יתבעמן סערכתתילסוכו'.וכתםסכיימסי' קכטסוף p"Dגדל66מרינן
סכיhibסיכך טס%ס פטורכדין 6כלסיכך סס%סמיידכדין hShדל6מ5ימלוסלס51י6מידוכגון

ככופרוטועןלסדייסונטבעכליסר ,וסערםמורסטהלוסו,פסיט6דסערכהייכ ,ד%עדיףמ6ססיס
כמדס"י6וגכרhnib6וכו'.ותמסעליוכפת"טמס 1p"Dדס6טסכסוגיםוכתו"עסוףסי' מט
ןיכולללכות
לטוייוסףכןטמעון טלקח 6מד סדםמחכירוטליןיכול סמ%סלגבוה ממנומטוססחי
מסלוס ,מסמפטורמלוסכדיןהו6ג"כ מממהככופר61ומרhtotלחלוסוכו',גסכתמוכותוסבמכסן
סי' מד תמסעלמכ"מ כ)סוכו',ומסיקדסג"סזוסלסרמי'hstol6לסלן) A"Piלמערסo)nh ,כקבלן
סדהייכעיי"ס.ע"כ.
ככה"גנרסי
ופסקסרמ"6כטו'יעסי' קכטסעי'מ6 ob:מר סקסל6לויתימעולסחייבסערכלפרוע.וניקרמנ"מ
סוףp"Dגוממ"ע p"Dכדדמיינוכטסערכמודתסלועממו"סחייכ ,דס6ליכ6לספוקידלמ6סרעיס,
דכ1nlho3ל%6יחי כקומר %פרעתידמי .מקורססלכס ככעס"ת סערלס ח"66ותכוכססתסוי
רד6ככר"ייססמיע'וקלכסג:וסיעטררכללמוסדעסטסס0ע%רסכוו1ת6%10ויסיטסלועארכמ,יסדרב6ר3זbס"5oיעכ.פוער"כמ.גויו0עקיטק0ר סמ%טסס1מ6תוומירי%:סי'
סכיי
61יני
יודע מסנסתפקלו דס6כיוןס6מרלסדייססריhloמודס ט %פרעדכלס16מרל6לויתיוכו'.וכתם
סכ"ת דנסתפקלוסמ6ל6געסס ערכhShלעניןפרעוןohcלחיפרעלו סעכו"סיפרעסו66כלל6
נעמסערכ ohיכפורסעכו"ס ,דסתסערכיםקינו3hihסיכoltnc6סמיי
כ h~hטליןלולפרוע16 ,
טמ 6נעכס ערכחףלסיכתסיכפורויתמר למד"ס .וספקזב h)'bל6יסתפוקי 6ףכלוסיסר6לhSh
ססס6לסגס6לסכלסעכוייסכמערסכסיס.וכתכסס"ךp"Dיטדדכריnrrsoנכוגיסדטמ6ל6נסתעכד
bShלעניןס6ס %יפרע %סטיסיפרעסו6לו6כל 06יכפורסגויסמ6ל6נעכס %ערכ.נמoht65
סלוסטועןלמד"סנמלקוספוסקיסehחייכסערכלפרוע,לדעתשכ"יוסרמ"6מייד,וכ"כ'DSמעיטור
ח"כ6ותע'ערכוס'51רמ"ידףי
כעיף6ותקו),סוכךככעס"תסערמו 1rrnסוף16תי,ולדעתמכ"מ
י nrrnמקס
וסטיךסמ66יגומייכרעלדעתכן %סתמייכ.וכוס6יןמילקכיןערכסרסלערכקפלן,עי
ולספכייוסייס,סוכךנטיךסי' קכטס"קלכסלפי%מן0קכלן6יןגפרעין %6כר6יסכרורס 1"hh
גטךוגתןכיד,וסכייכ כספס"ת סערלסמיקחות מד,ועייייסכס"ך ס6ףסי"מ6יןלס51י6ממוןמיד
סקכלן61.ףלדעת
דמייכזסדוקקכססערכמודס ט0ל011ל6,01כל  06סערכחיגומודש
כוס6יןלחייכולד"ססכ".יוסרמ'"
י סקסומתימתסלוס עלמסטרסיתםמזוייפת ,וסגמ"מ סכר טסלו0
וע"כ ebס6%0סלח נמסרסליד
ס61זס סכתוכ כסטר ,כמוכנידוןדירן,כיוןסחיןכחןלוסגס סערכ פטור ,ולע"פסכלןסיוערכין
קכלנין,סרילדעתממ"מ6יןגפרעיןממן6ל6כרסיסכרורס.
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