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  חתם על המחאה בטעות

שלא ידע מה  לטעון האם נאמן ,ובו יבואר: א. מי שחתם על שטר

כתוב בשטר. ב. האם יש הבדל בין שטר הודאה לשטר קנין. ג. 

האם חתימתו מחייבת. ד. האם אפשר  ,מי שחתם בטעות על שטר

  ון באומדנא.מלהוציא מ

  הנידון

"אני יהודי עשיר מאוד, שתורם לבנין מוסדות התורה מילוני דולרים. 

אבל לאנשים פרטיים הבאים לביתי ואוספים צדקה, אין דרכי לתת 

  יותר מכמה אלפי דולרים, ואפילו לא בפורים.

חמישים אלף מוסד מסויים ל בפורים עלה לביתי עסקן, וביקש תרומה

דולר. סכום עצום, שאינני רגיל לתת בשום פנים ואופן לאף אחד. 

ר שאינו אמרתי לו שאינני נותן סכומים כאלה, אבל הלה התעקש, ואמ

סכום זה. גם לאחר איומים שאקרא למשטרה יוצא מביתי אם לא אתן 

שר ברירה, אמרתי לנפשי, כא תליבונוציא אותו בכח, לא הועיל לי. 

'עשה כן יעשה לו', אכתוב לו המחאה של חמישים אלף דולר, ולא 

אחתום את שמי בהמחאה, אלא אחתום "פורים", ובודאי הלה לא 

שיצא מחשבוני בבנק סך ראיתי ישים לב. יומיים לאחר הפורים, 

חמישים אלף דולר. בקשתי מהפקיד בבנק העתק של המחאה, 

ת שמי, ולא חתמתי ולדהמתי התברר לי שבטעות חתמתי באמת א

  פורים.

אני תובע את העסקן שיחזיר לי את כספי שהוציאו בערמה ממני, ואנן 

סהדי שמעולם לא נתתי סכום זה, ובטעות חתמתי את שמי תחת 

  חתימה שאינה נכונה". האם צודק התובע בטענתו.

  תשובה

אם העסקן  ,אין התובע נאמן שחתם בטעות. אבל מכל מקום

וחייב להחזיר לו את  ,גזל הוא בידו ,עותמאמין לתובע שחתם בט

דעתו כספו, כי חתימה בטעות אינה מחייבת, ואינו דומה לחתם ב

על שטר שלא יודע מה כתוב בו, לכן צריכים הדיינים להזהיר את 

  גזל בידו. - העסקן, שידע לו, שאם באמת הלה חתם בטעות

  ביאור התשובה

  לעולם שהחותם על הדבר מתחייב - לשון הרשב"א

מכיון ששיטת הרשב"א היא יסוד גדול בדינים אלו, וכדבריו פסק 

  ., לפיכך ראוי להביא את לשון קדשוהמחבר

ועוד אני אומר לפי " )עז ,המיוחסות לרמב"ן(שו"ת הרשב"א וז"ל 

 י נמיא ,שאפילו כשהמלוה מודה לו שאינו יודע לקרות ,עיקר השאלה

מכל מקום מתחייב הוא עתה בכל  ,שיש עדים שחתם עד שלא קראו

שכל הסומך  ,וסמך על הסופר ,כיון שלא חשש לקרותו ,מה שכתוב בו

על נאמנות של אחרים הלא הוא גומר בדעתו להתחייב בכל מה 

 וגדולה מזו אמרו ,והיינו טעמא דשליש ,שיאמר מי שהאמין על עצמו

 ,ןנאמ ,בעל אומר לפקדון ושליש אומר לגירושין ,(גיטין סד, א)

שהשליש יכול ליתנו  ,דכיון שהוא יודע בשעה שהשליש הגט ,וטעמא

ונותנו לגירושין אם יאמר  ,אף הוא גמר בדעתו וכתבו לשמה ,לאשה

אף על פי  ,שסומך על אחרים ,הכא כןשל וכ ,הנפקד לגירושין הוא

 ,וחתם בחותם ידו ,ולא חשש לקרותו ,שאינו יודע מה שכתבו עליו

והרי הוא חייב בכל  ,ייב בכל מה שכתוב בושהוא גומר בדעתו להתח

) , באדאמר (כתובות ק ,מדרבי יוחנן ,אף על פי שלא לוה ,אותו חיוב

אף על פי שלא היה חייב לו. וקי"ל  ,חייב אני לך מנה חייב. כלומר

  " עכ"ל הרשב"א.כר' יוחנן.

ינו מבין מה שכתוב בשטר, שאאפילו תוכן דבריו, שהחותם על שטר, 

שכל הסומך על , והטעם "על מה שכתוב בו מתחייבמכל מקום 

בכל מה שיאמר  ,הלא הוא גומר בדעתו להתחייב ,נאמנות של אחרים

", דכיון שיכול אדם להתחייב בדבר שאינו חייב, מי שהאמין על עצמו

[ולפי זה, בדבר שלא יכול לחול רק באמת, כגון  גם כאן חל חיוב זה.

, והלה מאמין שלא קרא, שטר קנין, אם לא קרא מה כתוב בשטר

  באמת לא מהני, וכן מבואר להלן].

העולה מזה: מי שחתום על שטר, התחייב בכל מה שכתוב בו, 

אפילו אנו יודעים שלא הבין מה שכתוב בו, כי מתחייב אדם על 

  כל מה שחותם עליו.

  פסקי המחבר בכמה מקומות

תם וכן פסק המחבר בכמה וכמה מקומות, שאין יכול לטעון אחר שח

הודאה " )מה, ג(חושן משפט שלא הבין מה שחתם. דז"ל המחבר ב

בחתם ידו, והשטר בגופן של עובדי כוכבים, והדבר ברור שאינו יודע 
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מתחייב הוא בכל  כל מקוםלקרות, ויש עדים שחתם עד שלא קראו,  מ

  " עכ"ל.מה שכתוב בו

שטר העשוי לפני עובדי כוכבים, " )סח, ב(חושן משפט וכן פסק ב

לוה בעצמו חתום עליו, אף על פי שאינו יודע לקרות, חייב בכל וה

ולכן חתם עצמו, ובודאי  ,מה שכתוב בו, דהרי גמר בדעתו להתחייב

ה). קראוהו לפניו והאמין לקורא ההוא (תשובת רשב"א סימן תתקפ"

  " עכ"לועיין לעיל סימן מ"ה סעיף ג'

לפניו והאמין ובודאי קראוהו " וראוי לציין שעל מה שכתב הרמ"א

", הוא תמוה, שהרי גם כאשר בודאי לא קראו לפניו לקורא ההוא

הערות  -פתחי חושן חלק י (עדות ושטרות) במתחייב, וכן תמה עליו 

  ., וצ"עחתימת העדים בשטר -פרק ח 

ולכן עם הארץ שבא וז"ל " )סו, יג(אבן העזר וכן פסק המחבר ב

או  ,ב בתנאיםשלא הבין מה שהיה כתו רי כןלגרש, ואמר אח

דודאי העדים לא חתמו מה שלא העידו בפניו  ,בכתובתה, אינו נאמן

[גם לשון זה  " עכ"ל.על פה (תשובת הרשב"א סי' תרכ"ט) תחלה

צריך עיון, דמשמע דאם לא העידו בפניו, לא מתחייב, וכבר נתבאר 

  שאם חתם, מתחייב על כל הכתוב בו, וצ"ע]

מדקדקין לשון השטר ודנין " וז"ל )סא, טו(חושן משפט וכן פסק ב

על פי אותו דקדוק, ולא אמרינן האי גברא לא גמיר כולי האי והיה 

  עכ"ל. ."ומפני כך כתב אותו לשון ,סבור שהדין היה בענין כך

מי שטען על כתובת אשתו " ) וז"לסא, יג(חושן משפט וכן פסק ב

ולא הבין כשקרא החזן הכתובה והתנאים, אין  ,שהיה עם הארץ

בשאר דקדוקים שיש לדקדק מן השטר,  וא הדיןין לו. הגה: והשומע

ך (בית ולא אמרינן דהאי גברא לא דקדק כל כך, וכמו שנתבאר בסמו

  " עכ"ל.יוסף בשם ריב"ש סימן ת"פ)

שאין אדם נאמן לומר  ,העולה מזה: המחבר פסק בהרבה מקומות

כי מי שחותם מתחייב למה  ,שלא הבין את מה שכתוב בשטר

  שכתוב בו.

  לא מתחייב -אם באמת לא גמר בדעתו 

והנה מבואר ברשב"א, שהטעם שהתחייב אפילו שלא ידע מה כתוב 

בו, כיון שגומר בדעתו להתחייב על כל הכתוב בו. ולפי זה, אם באמת 

  לא חייב.ודאי ב ,לא גמר בדעתו, וחתם בטעות

הערות פרק  - עדות ושטרות, י  חלק(פתחי חושן וגדולה מזה כתוב ב

ובדברי גאונים , לאחר שהביא דברי הרשב"א, וז"ל "), הערה יטח

שלא אמרו כן  ,שמחלק ,הביא בשם הריא"ז ענזיל )כלל קב סימן כ(

שיכול להתחייב אף בדבר שאינו  ,או שטר חיוב ,אלא בשטר הלואה

שטר דאף ב ,ועוד חילק .אבל בשטרי קנין אין כאן דעת מקנהחייב, 

חיוב לא מהני אלא כשהסופר כתב השטר, שיש לו כעין דין שליש, 

ולא קראו לא היה בדעתו  ,אבל כשהמלוה הביא לו שטר כתוב

  " עכ"ל פתחי חושן., וצ"ע.להתחייב בכל מה שכתוב

והנה סתם החותם על שטר, אינו נאמן לומר שחתם בטעות, אבל אם 

צריך  ,לאור זה הנתבע מודה שחתם בטעות, באמת גזל הוא בידו.

לעורר את העסקן, שידע לו, שאם באמת חתם הלה בטעות, גזל הוא 

  בידו, כי מעולם לא התחייב וחתם בטעות.

אינו חייב אלא אם חתם  ,העולה מזה: אפילו לפי הרשב"א

אבל אינו נאמן  ,אבל חתימה בטעות אינה מחייבת כלום ,דעתומ

וגדולה מזה אמרו, שבשטר קנין, אם לא  לומר שחתם בטעות.

, דהטעם שמהני רק מפני שיכול להתחייב, קראו לא חל הקנין

וכן אם המלוה הביא לו שטר לחתום עליו, ולא קראו, גם כן לא 

מהני, דדוקא אם הלוה ביקש מהסופר לכתוב שטר, דהוי 

  כשליש, מהני.

  האם יש אומדנא דמוכח להוציא ממון

האם מותר לעסקן  יש להסתפק, נו מודה לו,איהעסקן ואפילו אם 

כמה אפשרויות, להוכיח שחתם להחזיק בכסף, דיש כאן כמה ו

 ם מופלג כזה לאף אחד.א. גלוי וידוע לכל, שאינו נותן סכו בטעות:

אינו אונס, כיון ואין לומר דכיון שהיה אנוס גמר בדעתו להתחייב, ד

אם יבואו עדים  ,ךשהיה יכול להוציאו על ידי המשטרה וכדו', לפיכ

ויעידו שבאמת הלה לא רצה לצאת מביתו, יש קצת רגלים לדבר 

שראה שטעה  ,עיד על תדהמתולה יכול בנקהשחתם בטעות. ב. פקיד 

ש עד שאמר לו שיחתום פורים יוחתם את שמו על ההמחאה. ג. אולי 

  תחת שמו.

מכל מקום, למעשה לא נראה לעניות דעתי שיש לפסוק כן לבטל 

ל המחאה באומדנא כזו, שהרי באמת יתכן שבגלל מה חתימה ע

  שקרה החליט בכל זאת לתת לו סכום כזה, שהרי התובע עשיר מאוד.

אלא שראוי לדיינים להורות לעסקן, שידע לו, שאם באמת נכונים 

  דבריו גזל הוא בידו.

אף על פי שיש אומדנא שחתם בטעות, שהרי אין  העולה מזה:

וכן פקיד הבנק יכול להעיד על דרכו לחתום על סכום כזה, 

 ,אין די בזה לבטל חתימה ,מכל מקום ,תדהמתו שחתם בטעות

  שיש כאן חשש גזל.  ,אבל מכל מקום צריך להזהיר את העסקן
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  דינים העולים

מי שחתום על שטר, התחייב בכל מה שכתוב בו, אפילו   .א

אנו יודעים שלא הבין מה שכתוב בו, כי מתחייב אדם 

 .עליועל כל מה שחותם 

שאין אדם נאמן לומר  ,המחבר פסק בהרבה מקומות  .ב

כי מי שחותם מתחייב  ,שלא הבין את מה שכתוב בשטר

 .למה שכתוב בו

חתימה בטעות אינה מחייבת כלום, אבל אינו נאמן לומר   .ג

 שחתם בטעות. 

ראו לא חל הקנין, דהטעם שמהני שטר קנין, אם לא ק  .ד

רק מפני שיכול להתחייב, וכן אם המלוה הביא לו שטר 

לחתום עליו, ולא קראו, גם כן לא מהני, דדוקא אם הלוה 

  ביקש מהסופר לכתוב שטר, דהוי כשליש, מהני.

אף על פי שיש אומדנא שחתם בטעות, שהרי אין דרכו   .ה

יד על לחתום על סכום כזה, וכן פקיד הבנק יכול להע

תדהמתו שחתם בטעות, מכל מקום, אין די בזה לבטל 

חתימה, אבל מכל מקום צריך להזהיר את העסקן, שיש 

  כאן חשש גזל.

  

  

 גליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היה
המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם בינת גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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