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ד .סיכום
הקושיות
התירוצים

א.מבואות∗ 
עדותבשטרובכתב 

המקורלפסילתעדותשבכתבהואבסוגייתהגמרא,העוסקתביכולתושלחרשלגרשאת
אשתו– 
אמררבכהנאאמררב:חרששיכוללדברמתוךהכתב,כותביןונותניןגטלאשתו .
…אמררבי זירא:איקשיאליהאקשיאלי,דתניא":אםלואיגיד" )ויקראה,א( – פרט
לאילםשאינויכוללהגיד;אמאי?האיכוללהגידמתוךהכתב! 
אמר ליה אביי :עדות קאמרת? שאני עדות ,דרחמנא אמר :מפיהם – ולא מפי
כתבם 1.
כלומר,רבפסקשחרששיכוללהתבטאבכתב,יכוללגרשאתאשתו.רביזיראהקשהמכך
שעד אילם פסול להעיד בכתב ,משמע ,שכתיבה אינה כאמירה .אביי השיב שבעדות יש
גזירתהכתובהפוסלתעדותבכתב,מהשאיןכןלגבימגרש .

∗ הרב משה ארנרייך ,ראש מכון 'ארץ חמדה' ,ירושלים ,ודיין בבית הדין לענייני גיור של הרבנות הראשית
לישראל .
.1

גטיןעא,א .

]משפטי ארץ ב • טענות וראיות • עפרה תשס"ה[
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נחלקו ראשונים כיצד ניתן ליישב את דברי הגמרא עם העובדה ששטר הוא ראיה כשרה,
למרותששטרהואבעצםעדותבכתב .
בתוספותמובאתדעתרבנותם– 
ואומרר"ידשמעמר"תשנוהגיןעכשיוששולחיןהעדיםעדותןבכתבידםלב"דולא
קרינן ביה "מפיהם ולא מפי כתבם" ,כיון שהם זוכרין עדותן .והא דתניא במי
שאחזו":2ואםלואיגיד"– "פרטלאילםשאיןיכוללדבר"… שאניאילםשאיןראוי
להגיד ,כדאמרינן" 3כל שאין ראוי לבילה" כו' ,אבל אחר מועיל כתב ידו כשזוכר
העדות… 4
רוצה לומר ,רק אילם אינו יכול להעיד בכתב ,כיוון שאינו יכול להעיד בעל פה .אבל מי
שיכוללהעידבעלפה,כלומר,הואבריאוזוכראתהעדות,יכוללהעידגםבכתב .
ר"יחלקעלר"ת,וסברשעדותבכתבפסולה,ושטרכשרכיווןשנכתבמדעתהמתחייב– 
וישלומרדלאחשיבשטראלאכשעשוימדעתשניהם,מדעתהלווהשהואחייבאז
חשיבשטר.אבלהכא,שכותבעדותושלאמדעתהלווה,לאחשיבשטרא 5.
הרמב"םסברששטרכשררקמדרבנן– 
דיןתורהשאיןמקבליןעדותלאבדיניממונותולאבדינינפשותאלאמפיהעדים,
שנאמר" :על פי שנים עדים" – "מפיהם ולא מכתב ידן" .אבל מדברי סופרים
שחותכין דיני ממונות בעדות שבשטר ,אף על פי שאין העדים קיימים ,כדי שלא
תנעולדלתבפנילווין… 6
בשולחןערוךנפסק– 
העדים ששלחו עדותן בכתב לבית דין ,אינו עדות ,דכתיב" :על פי שנים עדים",
מפיהם,ולאמפיכתבם 7.
ופסקהרמ"א– 
וכןנוהגין;ודלאכישמכשיריןאםהעדיםראוייןלהעידואינםאלמים .
הדעהששוללהרמ"אהיאדעתר"ת,שכאמורלעיל,סברשרקאילםפסוללהעידבכתב.
בניגוד לכך ,פסקו השולחן ערוך והרמ"א שגם עד שיכול להעיד בפיו ,אינו יכול להעיד
בכתב,ולדבריהםצריךלומרשהשטרכשרמטעםאחר–אוכר"יאוכרמב"ם .
לכאורה,נראהשיששתינפקויותביןשיטתר"תלשיטתהשולחןערוךוהרמ"א :

.2

שם .

.3

מנחותקו,ב .

.4

תוספות יבמות לא,ב ד"ה דחזו .שיטת ר"ת מובאת גם בתוספות "כתובות כ,א ד"ה ורבי; ב"ב לט,ב ד"ה
מחאה .

.5

תוספותכתובותכ,א–כ,בד"הורבי .

.6

רמב"םעדותג,ד .

.7

שולחן"ערוך"חו"מכח,יא .



עדותקיוםשטרותמתוךהכתב 275
א.

במקרה$שאילם$יחתום$בשטר$ ,ר"ת$יפסול$כי$באילם$יש$תמיד$חיסרון$של"$מפיהם"$ .על$
פי $השולחן $ערוך $והרמ"א$ ,כיוון $שבשטר $אין $חיסרון $של "$מפיהם" $יכול $גם $אילם$
לחתום$ $.

ב.

במקרה$של$עדות$קיום$שטרות$,שבה$מקלים$ואין$חיסרון$של"$מפיהם$ולא$מפי$כתבם"$,
גם$לרמ"א$,מהני$קיום$של$אילם$.לפי$ר"ת$ייתכן$שלא$יועיל$ .

קיוםשטרותשלאבפניבעלדין 

עדות $על $קיום $שטרות $איננה $עדות $רגילה$ ,שהרי $עדות $רגילה $חייבת $להיאמר $בפני $בעלי$
הדין$8,ועדות$קיום$שטרות$יכולה$להיאמר$שלא$בפני$בעל$דין$ –$
אמר$רבא$:הלכתא$מקיימין$את$השטר$שלא$בפני$בעל$דין$,ואפילו$עומד$וצווח…$ 9
בטעם$דין$זה$נחלקו$ראשונים$,בתוספות$הובא$ההסבר$הבא$ –$
ונראה $לר"י $דבכל $עניין $קאמר $דמקיימין$ ,דקיום $שטר $דרבנן$ ,ועדים $החתומים $על$
השטר $כמי $שנחקרה $עדותן $בב"ד $דמי$ ,ואין $צריך $קיום $ומדרבנן $הוא $דצריך$ ,הלכך$
מקיימינן$שלא$בפני$בעל$דין.

10

$

דהיינו$ ,לדעת $ר"י$ ,כיוון $שמדאורייתא $אין $צורך $כלל $בקיום $שטרות$ ,חכמים $שתיקנו $לקיים$
שטרות$הקלו$,והתירו$לקבל$עדות$קיום$שלא$בפני$בעל$דין$ .
הרשב"א$הסביר$דין$זה$באופן$שונה$ –$
…וכן$נמי$רבא$דאמר$הלכתא$מקיימין$את$השטר$שלא$בפני$בעל$דין$,אינהו$נמי$אית$
להו $שאין $מקבלין $את $העדים $שלא $בפני $בעל $דין$ .דהא $אינהו $לא $פליגי $אלא$
במקיימין$את$השטר$ומשום$דעדים$החתומים$על$השטר$נעשה$כמי$שנחקרה$עדותן$
בב"ד$,ועדי$קיום$לאו$אמנה$שבשטר$הם$מעידין$אלא$אכתב$ידי$עדים$,וא"כ"$והועד$
בבעליו"$מאי$שייך$לגבי$עדי$קיום…

11

$

הרשב"א $קבע $שרבא $הקל $רק $בעדות $קיום$ ,והתיר $לקבלה $שלא $בפני $בעל $דין$ ,אולם$ ,גם$
רבא$מודה$שיש$לקבל$עדות$רגילה$בפני$בעל$דין$.ההבדל$בין$העדויות$,אליבא$דהרשב"א$,
הוא $שבעדות $קיום $העדות $אינו $על $תוכן $השטר ")$אמנה $שבשטר"( $וכנגד $הנתבע$ ,אלא $על$
העדים$,ולכן$,אין$חובה$שהנתבע$יהיה$נוכח$בשעת$העדות$ .
קולא$זו$בעדות$קיום$פותחת$פתח$לקולא$נוספת$–$קבלת$עדות$קיום$בכתב$ $.
עדותקיוםשטרותבכתב 

בשולחן ערוך נפסק$ –$

.8

בבאקמאקיב,ב;שולחןערוךחו"מכח,טו .

.9

בבאקמאקיב,ב .

 .10תוספותב"קקיב,בד"המקיימין .
 .11רשב"אב"קקיב,בד"ההא .
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חתםכשהיהבריאונשתתק,הואאינויכוללהעידעלכתבידואבלאחריםמעידים
עליו.

12



כלומר,בריאשחתםעלשטרונעשהאילם,אינויכוללקייםאתחתימתידו,אבלאחרים
יכוליםלקייםאתחתימתידו .
הריב"שפסקלגביעדותקיוםשטרותבכתב– 
ועוד יש לדון ולומר :דכיון שהם עצמם עדים ,ומכירין חתימות ידי העדים ,אף אם
לאיהיודיינין,יכוליןלכתובעדותםעלהשטר;והויכמושנחקרהעדותםבביתדין.
וכל שנמצא לקיים חתימתן של אלו ,בהכי סגי ,ויקבלו ב"ד עדותם מפי כתב זה.
ואע"פ שלא נכתב בצואת בעל דבר ,לא מפסיל משום "מפיהם ,ולא מפי כתבם",
כיון דקיום שטרות דרבנן ,ולא בעינן דעת בעלים .אלא מקיימין את השטר ,אפי'
שלאבפניבעלדין,ואפילועומדוצווח!

13



דהיינו,עדיקיוםיכוליםלהעידאתעדותםבכתב,אפילוללאדעתהמתחייב,כיווןשקיום
שטרותדרבנן .
הרמ"אפסקכךלהלכה– 
ויכוליןלהעידעדות)=קיוםשטר(זהמתוךכתבם,ואינןצריכיןלהעידבפיהם.

14



ב.קושיותעלפסיקתהשולחןערוךוהרמ"א 
עלפסיקתהשולחןערוךוהרמ"אהקשוהאחרוניםשלושקושיות .
הקושייההראשונה 

הש"ךהקשהעלהרמ"א– 
קשהעלהר"ב:כיוןדסתםלקמן]סימןמו[סעיףל"וכדבריהטורוהמחבר)=שאילם
אינויכוללקייםשטרבכתב(,איךפסקכאןכדבריהריב"ש? 15
דהיינו,כיצדמתיישביםדבריהרמ"א,שמחד,פסקכדעתהריב"ש,שבקיוםשטרותלאקיים
הכלל"מפיהםולאמפיכתבם".ומאידך,לאחלקעלדבריהשולחןערוךשפסלעדותקיום
שטרשלאילם? 
הקושייההשנייה 

הש"ךדייקמלשוןהשולחןערוך,שאסרעלאילםלקייםשטרשחתםבוכשהיהבריא :

 .12שולחןערוךחו"ממו,לו .
 .13שו"תהריב"ששפב,וכןשם,תיג .
 .14רמ"אחו"ממו,ז .
 .15ש"ךחו"ממו,יז .
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ומשמע מדבריו :אבל נשתתק אינו יכול לחתום שטר .ונראה טעמו על פי מה שמסיק
לעיל

בשם ר"ת ,דמותר לשלוח עדות בכתב לב"ד ,ולא ממעטינן אלא אילם

)כח ,טו(

שאינו ראוי להעיד…
אבל לשאר פוסקים והמחבר והר"ב לעיל )כח ,יא($דסבירא להו דאף מי שאינו אילם אינו
יכול לשלוח עדות לב"ד על פי כתב ,דהא דקאמר בש"ס

)גטין$עא ,א(

דאילם פסול להעיד

משום מפיהם ולא מפי כתבם ,לאו דוקא נקט אילם אלא לדוגמא ,ואפ"ה השטר כשר
דאינו בכלל זה .א"כ קשה על המחבר והר"ב שסתמו כאן כדברי הטור ,דהא לפי
סברתם בשטר לא שייך מפיהם ולא מפי כתבם ,וא"כ אפילו חתם כשנשתתק כשר.

16

מדברי השולחן ערוך משמע שאילם אינו יכול לחתום על שטר .הש"ך שאל ,מדוע לדעת
השולחן ערוך והרמ"א אילם אינו יכול לחתום בשטר ,כפי שנאמר לעיל בנפקא מינה
הראשונה .הרי עדות בכתב פסולה אפילו כשחתם בריא ,ומכאן ששטר כשר אפילו כשחתם
אילם?
הקושייההשלישית 

בעניין שליח הבאת גט ,פסק הריב"ש –
כי הרא"ש ז"ל הסכים אל האמת ,דאילם ,כיון שאינו יכול להגיד בפיו ,לא סגי מתוך
הכתב וברמיזה; דהא עדות הוא ,ורחמנא אמר" :מפיהם ולא מפי כתבם".

17

כך פסק הרמ"א –
אילם לא יוכל להביא גט ,אף על פי שיוכל לכתוב :בפני נכתב ובפני נחתם ,דצריך
לומר בפיו.

18

על כך הקשה הבית%שמואל –
ועיין תשובת ריב"ש סימן תיג דמכשיר לקיים על פי כתב ,וכן כתב בהג"ה שולחן
ערוך בחו"מ סימן מו סעיף ז .לפי זה ,גם כן כשר לכתוב בפני נכתב ובפני נחתם,
דהיינו קיום.

19

דהיינו ,יש סתירה בין פסק הריב"ש בעניין קיום שטרות ,שהכשיר עדות בכתב ,לפסק
הריב"ש בעניין שליח גט ,שפסל אילם.

 .16ש"ךחו"ממו,צג .
 .17שו"ת&הריב"ש,רמ .
 .18שולחן&ערוך&אה"עקמב,ז .
 .19בית&שמואלקמב,יא,דבריוהובאובפתחי&תשובהחו"ממו,ב .
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ג.תירוציהאחרונים 
תירוצושלהש"ך 

הש"ךכותב– 
וא"כהואהדיןדבדרבנןאיןטעםלחלקביןאילםאולא,וצ"ע.

20



הש"ך רצה ליישב את הקושייה ולומר שהרמ"א והשולחן ערוך מסכימים לחילוק ר"ת
בעדות דרבנן .כלומר חכמים הקלו בדיני קיום שטרות ,וקבעו שניתן להעיד לקיום שטר
בכתב ,בתנאי שהעד ראוי להעיד בעל פה ,ומכאן ,שאילם אינו יכול להעיד בכתב .בכך
מיושבתהקושייההראשונה,מדועאילםאינויכוללקייםשטרבעדותשבכתב,בזמןשבריא
יכוללעשותזאת .
הש"ך דחה זאת ,כיוון שאם הרמ"א והשולחן ערוך אינם מקבלים את שיטת ר"ת בעדות
דאורייתא ,דוחק הוא לומר שהם מקבלים את שיטתו בעדות דרבנן .ויותר קשה ,שכל
הראשוניםסובריםששטרמהנימדאורייתא .
הביתשמואלקיבללמסקנהאתתירוצושלהש"ך– 
ועלכרחך,מהשכתבהריב"שבסימןרמדלאמהניעלפיכתב,היינודוקאבאילם
דאינויכוללדבר,אזלאמהניכתיבה…

21



רצונולומר,הריב"שפסלאילםמלהביאגטמשוםשאינויכוללדבר,אבלבריאיכוללהעיד
עלגטבכתב .
תשובתהש"ךיישבהאתקושייתוהראשונהבלבד,ואתהקושייההשלישית,אבללאהיה
בה פתרון לקושייה השנייה – מדוע לא יחתום אילם בשטר ,הרי בדאורייתא בוודאי לא
פוסקיםכר"ת .
תירוץהכנסתיחזקאל 

קצותהחושןהביאבשםכנסתיחזקאליישובלשתיקושיותהש"ך.אתהסתירהבענייןקיום
שטרעלידיאילםתירץכך :
ולענ"ד אין כאן גדר קושיא ,דכיוון שרוצה להעיד על חתימת ידו ואז לכולי עלמא
על מנה שבשטר הוא מעיד ,ולפי זה כיוון שהוא אילם אינו יכול להעיד על מנה
שבשטר.מהשאיןכןנדוןהריב"ששהאילםמעידעלחתימתעדהחתוםוזהקיום
גמורויכוללכתוב.

 .20ש"ךחו"ממו,יז .
 .21בית שמואל שם .
 .22קצות החושןמו,יט .
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כלומר,למרותשניתןלקייםשטרבעדותמןהכתב,אילםאינויכוללקייםאתחתימתידו.
שהריכשעדיםמקיימיםאתחתימתידיהם– "עלמנהשבשטרהםמעידים" 23,כלומר,הם
חוזרים ומעידים על החוב ,וכיוון שאילם פסול לעדות ,הוא אינו יכול לקיים חתימת ידו.
אבלאתחתימתידיהםשלעדיםאחריםיכולאילםלקייםבעדותשבכתב .
חיזוקלדבריהכנסתיחזקאלניתןלמצואבדבריהרמ"ה :
מקיימין את השטר שלא בפני בעל דין ואפילו עומד וצווח אל תקיימוהו שמזוייף
הוא והלך לבקש עדים .ומסתברא דדוקא היכא דאפשר לקיימו שלא מפי עדים
החתומים ,דכהאיגוונאודאיעלכתבידןשלעדיםהןמעידיןולאועלמנהשבשטר
ואמטולהכי,מקיימיןשלאבפניבעלדיןדליכאלמיחשולאמידי .
אבלהיכאדלאאפשרלקיומיהאלאמפיעדיו– כמאןדמסהדיהשתאעלפהדמי,
דהא קיימא לן על מנה שבשטר הם מעידים… הילכך הוה ליה דיניה לעניין קבלת
עדותשלאבפניבעלדיןכעדותעלפה,דאיןמקבליןאלאבפניבעלדין.

24



דהיינו ,ניתן לקיים שטרות אפילו שלא בפני הלווה ,רק כשעדי הקיום מעידים על חתימת
אחרים,אבלבמעידיםעלחתימתידם–לא.כיווןשעדותאדםעלחתימתוהיאבעצם"על
מנהשבשטר",עלהעדותלהיותבפניהלווה .
קצות החושן דחהאתדבריהם– 
ולאנהיראדבריהם,דמהלישמעידעלחתימתידואועלמנהשבשטר,דהאטעמא
דמקיימין שטר מפי כתבם ,הוי משום דקיום שטרות דרבנן ,דמן התורה אין צריך
קיוםובדרבנןהקילו.וא"כמהלישמעידעלכתבידאועלמנהשבשטר,כיוןדסוף
סוףמןהתורהאיןצריךלעדותו,ואינואלאמדרבנןוהקילומפיכתבם.
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רוצהלומר,טעםהדברשניתןלקייםמןהכתבהואמשוםשכלהצורךבקיוםשטרותהוא
מדרבנן ,ורבנן הקלו .אם כן ,מה בכך שבקיום חתימתו העד מעיד על מנה שבשטר ,כיוון
שכלהצורךבקיוםהואמדרבנן,היהראוישעדותכתובהשלאילםתועיל .
אתהקושייההשנייהשלהש"ך– מדועאילםפסולמלחתוםבשטר–תירץהכנסתיחזקאל
כך– 
בגללכןאניאומרבמחילהמעצמותהקדושיםשלהש"ךלאכןהדבר,כיאםאילם
רשאי לחתום בשטר אף לטעם ר"ת מטעמא רבה ,כמ"ש הרי"ף כיון שמסרו ללוה
)רי"ףיבמותט,א(,אומאחרשבציוויהלוהחתמוכמושכתבבעלהמאור )שם(.אמנםאם
בתחלת חתימת השטר היה אילם ואזי כיון שמסרו ללוה או בציווי חתמו ועשהו
הלוה עד והכשיר אותו ,הוי כנאמן עלי פסול ,ואז גם עתה כשיבא לקיים חתימתו
אף דבמנה שבשטר הוא מעיד ,יכול להעיד כי כבר קבלוהו הלוה על עצמו להיות

 .23כתובותכא,א .
 .24שיטה#מקובצתבבאקמאקיב,בד"הוכתבהרמ"ה .
 .25קצות#החושןמו,יט .
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נאמןבעדותזו,מהשאיןכןכשהיהבריאבעתחתימתהשטרצריךאחריםלהעיד
עלחתימתו.
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לדעת הכנסת יחזקאל אילם כשר לחתום בשטר לכל השיטות גם לר"ת ,כיוון שהמתחייב
מחתיםאילםהואמקבלאתעדותו,כפישניתןלקבלחתימתכלעדפסול.כאשרהמתחייב
החתיםאילםהואקיבלאתעדותו,ולכןיכולהאילםגםלקייםאתחתימתידו .
במקרה שהובא בשולחן ערוך ,דובר על בריא שחתם בשטר ונעשה אילם .במקרה זה
המתחייבלאקבלאתהאילםכעד,ולכןהאילםאינויכוללקייםחתימתידו.כךתירץגם
התומים.

27



תירוץקצותהחושן 

קצות החושן חידששלאילםישפסולגוף,מלבדהפסולשל"מפיהם"– 
ומה ששיירתי דרך לעצמי הוא זה ,דודאי אילם פסול בחתימת השטר וכדמשמע
מדבריהטורדכתבחתםכשהואבריא,אלאדאיןפסולומשוםמפיכתבםאלאהוא
פסולהגוף.והואמברייתאפרקמישאחזו)גטיןעא,א( אםלואיגיד פרטלאילםשאינו
יכוללהגידועייןשם…והואהדיןמישאינויכוללהגידפסולומשוםדמחוסרהגדה,
ופסול להעיד אפילו במידי דלא בעי הגדה ,כגון בשטר כיון שהוא מחוסר הגדה
ופסולמשוםפסולהגוף… 
וניחאנמיהאדאילםאינויכוללקייםהחתימה,משוםדכבראימעיטמלאיגידוהוה
ליהפסולהגוף,אםכן,הוהליהכמוסומאאומדברואינושומעדאינומעידאפילו
בקיוםשטרותדרבנן.וזהברור.
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מקורו של קצות החושן בברייתא 29שבה נאמר שפסול אילם נלמד מהפסוק "אם לוא יגיד".
קצות החושן הסיק מכך שהברייתא ציטטה את הפסוק הזה ,שאילם הוא פסול הגוף ,מפני
שאינויכוללהגיד,ולאמפנישכתבאתעדותו.בניגודלפסוק–"מפיהם"–ממנונלמדשבריא
אינו יכול להעיד בכתב .כיוון שאילם הוא פסול הגוף ,אם ראה את העדות כשהיה אילם,
ולאחרשהתרפאחתםבשטר–השטרפסול,כיווןשבשעתהראייההיהפסול,הוויתחילתו
בפסלות .
בהמשךביארקצותהחושןאתהגמרא 30שהובאהבראשהמאמר,לאורשיטתו:רביזירא
שאל איך ייתכן שלדעת רב ,הגדה בכתב דינה כהגדה בפה ,הרי מהפסוק "אם לוא יגיד"
נלמד שאילם פסול מלהעיד ,למרות שיכול לכתוב את עדותו? אביי תירץ שבעדות בבית

 .26קצותהחושןשם .
 .27תומיםמו,ז.אמנם,דעתוהייתהשלאלפסוקכךלהלכה .
 .28קצותהחושןשם .
 .29גטיןעא,א,סוגיהזוהובאהבראשהמאמר .
 .30שם .
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דין,הגדהבכתבאינהכהגדהבפה,כיווןשנאמר"מפיהם".ממילאניתןלדרושאתהפסוק
"אםלואיגיד",עלאילםשבאלהעיד,והויפסולהגוף .
בכך יושבו שתי קושיות הש"ך :הקושייה השנייה תורצה בכך שאילם אינו יכול לחתום
בשטר בגלל פסול הגוף .הקושייה הראשונה ,בעניין קיום שטר על ידי אילם ,תורצה בכך
שלמרותשקיוםשטרותמדרבנן,וניתןלקייםשטרבכתב,לאהקלוחכמיםוהתירולעדים
פסולים,כאילםוכסומא,לקייםשטר .
גםלשיטתקצותהחושןעדייןקשההקושייההשלישית,קושייתהביתשמואל,שהרילגבי
עדות 'בפני נכתב ובפני נחתם' הקלו בכל הפסולים ,כולל פסולי הגוף ,ומדוע אם כן פסל
הריב"שעדותשלאילם? 
תירוץהביתמאיר 

הביתמאירהסביראתההיתרלקייםשטרבעדותכתובה,כך– 
הרי דאך ספיקו )=של הריב"ש ,האם ניתן לקיים בעדות כתובה( ,מדמותר לקיימו
בלאדעת המתחייב,ונמצא,אםשניםכותביןעדותןאףבלאדעתו)=שלהמתחייב(
הרי הוא כמו מדעתו ,ויש תורת שטר עליו ,דהוי עדים החתומים על השטר ככל
שטרותהנעשיםמדעתמצוה,וכנחקרעדותןדמי,ואינוחשובכללמפיכתבם 31.
כלומר,כיוון שניתן לקייםשטרשלאמדעתהמתחייב,הרישאיןבקיוםשטרותצורך בדעת
המתחייב,ולכןניתןלכתובאתעדותהקיוםבשטרשלאמדעתו .
הסבר זה מלמד שדעת הריב"ש כדעת הרשב"א ,בהסבר ההיתר לקיים שטר שלא בפני
המתחייב .כפי שהובא בראש המאמר ,הרשב"א הסביר שניתן לקיים שטר שלא בפני
המתחייבכיווןשהואאיננובעלדיןלגבישאלתהקיום,ולכןאיןצורךבהסכמתוובנוכחותו
בזמןקיוםהשטר 32.
הריב"שכתבשניתןלהעידעלקיוםבכתב,כיווןשקיוםשטרותדרבנן.עלפיהביתמאיר,
איןכוונתהריב"שלקולאבעלמא,אלאשחכמיםקבעושבקיוםשטרות,המתחייבלאיחשב
בעל דין .לפיכך ,ניתן לקיים את השטר שלא בפניו ,ולכן ניתן ליצור שטר קיום בלא
הסכמתו,אלאמכוחעדים .
כלזאת,דווקאכששניהעדיםמעידיםבאותוהכתב,אבלאםעדאחדיכתובעדותובנפרד,
העדותתהיהפסולה,כפישכתבהביתמאיר– 
אבל דין הרא"ש שבסעיף לו ,שאיירי מעד אחד הנשתתק ,דלשטת הרמ"א שם
סעיף יבהג"השכתב":ולאבענייןשיזכורהעדותאלאבעדאחד".ומשוםדעדאחד

 .31ביתמאירקמב,ו .
 .32אמנם,הריב"שהסתפקהאםלקבלדעהזו,אושמא,עדותקיוםבכתבתהיהפסולה,וזאת,למרותשניתן
לקייםשטרשלאבפניו.ההבדלביןהמקריםהואשבקיוםשלאבפניבעלדין,ההליךנעשהעלידיביתדין,
בניגודלכתיבתעדותקיוםשאינהנעשיתעלידיביתדין .
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אףכינעשהמדעתהמצוהאיןתורתשטרעליו,ואםאינוזוכרחשוב"מפיכתבם",
פשיטאנמידעדאחדאינויכוללהעידעלכתבידומפיכתבו,כיוןדאיןתורתשטר
עליו… 
ואפילו נאמר דהרא"ש סבירא ליה כדעת הש"ך ,דבעד אחד נמי תורת שטר ,מכל
מקוםאיןסתירה,דהרא"ששכתבדבריובנשתתקמהתועילכתיבתוושתהיהתורת
שטר עליו ,אטו שני אלמים יכולים לחתום בשטר ואפילו מדעת המצוה ,הא הם
פסוליעדותכמבוארבחו"מסימןלה.והטעםדלאשייךכלללגבייהו"כמי שנחקרה
בב"ד" 33.
דהיינו,שטרשחתוםבואחדאילםפסולמשתיסיבות :
א.

כיוון שלשטר בעד אחד אין דין "נחקרה בב"ד" .כפי שפסק הרמ"א בשם הריב"ש ,
34

35

שעדאחדהחתוםבשטריכוללחזורבומעדותו .
ב.

אילםפסולמלהעידבעלפהושטר,ככלהנראהבגללפסולהגוף .

הגר"א 36צייןשמקורהדיןשעדאחדבשטראינוכמישנחקרהעדותובב"ד,הואבתוספות37
שכתבושעדבשטרלאנחשבכשטר,כךגםפסקהגר"א 38.כיווןשלעדאחדבשטראיןדין
שטרלאיוכלאילםלקייםכתבידו,כיווןשישחיסרוןשל"מפיהם",ואיןלזהדיןשטר .
כךתיושבגםקושייתהביתשמואל,ששאלמדועאילםלאיכוללהעידבכתב,שגטנכתב
ונתחם בפניו .כיוון שמדובר בעד אחד המביא את הגט ,כתב ידו אינו שטר ,אלא עדות
בכתב ,הפסולה משום "מפיהם ולא מפי כתבם" .ההיתר של הריב"ש בקיום שטרות עסק
בחתימתשניעדים,ולאבחתימתעדאחד .
הביתמאירלאהתייחסלקושייההשנייה,וכאמורלעיל,דעתוכדעתקצותהחושן .
שיטתהגר"א 

ניתן לומר שדברי הבית מאיר הם כדעת הגר"א .הגר"א נימק את דברי הריב"ש ,שהתיר
לקייםבעדותכתובה,כך– 
שם]כתובותיח,ב["עדיםהחתומים]עלהשטר–נעשהכמישנחקרהעדותןבביתדין["
כו' .
ועיין תוספות ]כתובות דף[ כ ]עמוד א-ב[ ,ד"ה ורבי יוחנן)" :וכי תימא אם כן בשמעתין(
]ואם תאמר והכא אפילו אין זה זוכרה כלל מה בכך יביא שטרו בב"ד[ כו'? ויש

 .33שם .
 .34רמ"אחו"ממו,לח .
 .35שו"ת&הריב"ש,קכז .
 .36ביאור&הגר"אחו"ממו,צד .
 .37תוספותכתובותכ,א–כ,בד"הורבי .
 .38עייןבש"ך&)חו"ממו,קיט(החולק,וסוברשגםעדאחדבשטרדינוכשטרלכלדבר .
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לומר דלא חשיב ]שטר אלא כשעשוי מדעת שניהם ,מדעת הלוה שהוא חייב ,אז
חשיבשטר.אבלהכאשכותבעדותושלאמדעתהלוה,לאחשיבשטרא"[כו' .
וכאןמקיימיןאפילועומדוצווחכנ"לבסעיףה' 39.
כלומר ,הגר"א הבין שעדות בשטר כשרה רק מדעת המתחייב ,כדעת ר"י .כיוון שבקיום
שטרות אין צורך בדעת המתחייב ,שהרי ניתן לקיים שטר שלא בפני המתחייב ,ניתן גם
לכתובעדותקיוםשלאמדעתהמתחייב .
אלאשלכאורההגר"אסותראתדבריו.בענייןקיוםשטרעלידיעדשחתםכשהיהבריא,
ונעשהאילם,כתבהגר"אשתיהערות,ההערההשנייההיא– 
וזהו דלא כמו שכתב בסעיף ז' בהג"ה" :ויכולין ]להעיד עדות זה )=קיום שטרות(
מתוךכתבם["וכו'.דהאכאןאינואלאמשוםהאיטעמא,כמושכתובשם":40עדות
קאמרת? שאני ]עדות ,דרחמנא אמר' :מפיהם' – ולא מפי כתבם[" וכו' .וכן כתב
ש"ך 41.
כלומרהגר"אשאל,כפיששאלהש"ךבקושייההראשונה:אםניתןלהעידעלקיוםבכתב,
מדועאילםאינויכוללקייםשטר,הריאילםפסולרקמשוםשהואמעידבכתב .
הגר"א הניח שאין הבדל בין עדותו של עד אחד בכתב ,לעדותם של שניים ,וזאת ,בניגוד
לדבריםשכתבבעצמו,והובאולעיל .
גם הערתו הראשונה של הגר"א אינה ברורה .הגר"א ניסה ליישב את הקושייה הראשונה
כך– 
גטין עא],א[ ,ואף על גב דשם אמרינן" :אמאי הא ]יכול להגיד מתוך הכתב! אמר
ליה אביי :עדות קאמרת? שאני עדות ,דרחמנא אמר' :מפיהם' – ולא מפי כתבם["
כו',וכאןהכשירלעילסעיףז']עדותקיום[מפיכתבם .
ההואאוקימתאלרבכהנא,ואנןקי"לדלאכרבכהנא,שם]גטין[עב,א .
כאמורלעיל ,רבכהנאקבעשאילםשיכוללהתבטאבכתביכוללגרשאתאשתו.רביזירא
הקשה מכך שעד אילם פסול להעיד ,ואינו יכול להעיד בכתב .אביי השיב שבעדות יש
גזירתהכתובהפוסלתעדותבכתב,מהשאיןכןלגבימגרש .
הגר"א כתב שהטענה שאילם פסול מלהעיד ,מכיוון שיש איסור להעיד בכתב ,נכונה רק
אליבאדרבכהנא.אולם,כיווןשלהלכהנפסקשאילםאינויכוללגרשאשתו,הרישאילם
פסול מטעם אחר .ככל הנראה כוונתו שלדידן באמת אילם פסול משום "אם לוא יגיד" –
פסולהגוף 42.

 .39ביאורהגר"אחו"ממו,כב].הכתובבסוגרייםמרובעותהואהוספהשלהעורך–ע"ר [.
 .40גטיןעא,א .
 .41ביאורהגר"אחו"ממו,עו .
 .42הגר"אחולקעלקצותהחושן,הכותבשאפילולרבכהנאניתןלומרשלעולםישפסולמטעםפסולהגוף .
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גםמדבריםאלהעולהשהבעיהבקיוםעלידיאילם,איננהשלעדאחדבשטראיןדיןשטר,
אלאשהואפסולמטעםפסולהגוף .
ייתכןשהסיבהשהגר"אנזקקלכךשאילםהואפסולהגוף,ולאתירץכשיטתושכתבשלעד
אחדאינושטר ,היא,שהגר"ארצהלתרץגםאתהקושייההשנייהשלהש"ךששאלמדוע
מלכתחילה אילם אינו כשר לחתום ביחד עם עד כשר .הטענה שכתיבת עד אחד אינה
כשטר,אינהשייכתכשחתםעםאחר,ולכןהוסיףהגר"א,שאילםהואפסולהגוף .
תפיסתם של הבית מאיר והגר"א קרובה לשיטת כנסת יחזקאל והתומים שהובאה לעיל.
כנסתיחזקאלכתבשישהבדלביןעדהמקייםאתכתבידו– אזאילםפסול,כיווןשמעיד
עלמנהשבשטר;לעדהמקייםכתבידםשלאחרים– אזאילםכשר,כיווןשמעידעלכתב
ידם של העדים .גם הגר"א ובית מאיר נימקו את ההיתר לקיים שטר בעדות כתובה ,בכך
שזו אינה עדות על ההתחייבות ,ומכאן שכאשר העד מקיים את חתימתו הם יודו לכנסת
יחזקאל .

ד.סיכום 
מהשולחן ערוך משמע ,שאילם אינו יכול לחתום כעד בשטר וכן אינו יכול לקיים שטר
שחתם בו כשהיה כשר .בעקבות הריב"ש ,פסק הרמ"א שניתן לקיים שטר בעדות כתובה.
כמו כן פסק הריב"ש שאילם אינו יכול להעיד על גט "בפני נכתב ובפני נחתם" ,וכך פסק
הרמ"א .
הקושיות

האחרוניםהקשושלושקושיות :
.1

הקושייה הראשונה – הש"ך שאל מדוע השולחן ערוך פסל אילם מלחתום על שטר,
הריהשולחןערוךוהרמ"אלאפסקוכדעתהר"תשפסלעדותבכתבשלאילם? 

.2

הקושייההשנייה– הש"ך שאלמדועהרמ"אלאחלקעלהשולחןערוךשפסקשאילם
אינו יכול לקיים שטר שהוא עצמו חתם עליו כשהיה כשר ,והרי לדעת הרמ"א ניתן
לקייםשטרבעדותכתובה? 

.3

הביתשמואלהקשהעלהריב"שוהרמ"אשפסקושאילםלאיכוללהעיד'בפנינכתב
ובפנינחתם',למרותשעדותזונדרשתרקמדרבנן.הרישניהםפסקושניתןלקייםשטר
בעדותכתובה,כיווןשקיוםשטרותדרבנן? 

התירוצים

האחרוניםתירצואתהקושיותבאופניםשונים :
הבית שמואל ביאר ,שבעדות קיום דרבנן ,הרמ"א והשולחן ערוך מודים לר"ת שמי שאינו
יכוללהגיד)אילם(פסולגםמלכתוב,ומישיכוללהגידכשרלכתוב.הביתשמואללאתירץ
אתהקושייההשנייה–מדועלשיטתהחולקיםעלר"תאילםאינוכשרלחתוםבשטר .
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הכנסת יחזקאל #סבר #שעדות #קיום #בכתב #כשרה# ,בתנאי #שמדובר #בעדות #על #כתב #ידם #של#
אחרים# ,אבל #כשמעיד #על #כתב #ידו #הרי #זה #מעיד #על #מנה #שבשטר# ,ולכן #פסול #כשמעיד#
בכתב# .לדעת #הכנסת #יחזקאל# ,אם #היה #אילם #בשעת #חתימה #והמתחייב #קיבל #את #עדותו#,
לכולי#עלמא#שטר#שחתם#בו#אילם#כשר#,כיוון#שהמתחייב#קיבל#אותו#כעד# #.
הקצות הקשה#:כל#הסיבה#להקל#בעדות#קיום#היא#שהיא#נדרשת#רק#מדרבנן#,ולכן#אין#הבדל#
בין#מעיד#על#כתב#ידו#או#על#כתב#ידם#של#אחרים# #.
הכנסת#יחזקאל#לא#תירץ#את#הקושייה#השלישית# –#קושיית#הבית#שמואל#,שהרי#המביא#גט#
ממדינת #הים #אינו #מעיד #על #הגירושין# ,אלא #שהגט #נכתב #ונחתם #כדין# ,ואם #כן# ,מדוע #אינו#
יכול#להעיד#בכתב# #.
הקצות חידש #שאילם #הוא #פסול #הגוף# ,לכן #פסול #מלחתום #בשטר #מדעת #המתחייב# ,גם#
לשיטת #ר"י# .כמו #כן# ,פסול #מלקיים #שטר# ,כיוון #שחכמים #לא #הקלו #בפסולי #הגוף #בקיום#
שטרות# .לשיטתו# ,אין #תירוץ #לקושייה #השלישית# ,שהרי #שליח #הגט #כשר #להעיד #גם #כאשר#
הוא#פסול#הגוף# .
הבית מאיר סבר#שעדות#בכתב#פסולה#,כיוון#שיש#צורך#בדעת#המתחייב)#כדעת#ר"י(#,ולכן#,
בעדות#קיום#שטרות# –#שבה #ניתן#לקיים#שלא#בפני#המתחייב# –#ניתן#גם#לכתוב#את#העדות#
שלא#מדעת#המתחייב#.כל#זאת#,בתנאי#ששניים#חתומים#על#העדות#,אבל#עד#אחד#אינו#יכול#
לכתוב #עדותו# ,כיוון #שאין #זה #שטר )#כדעת #ר"ת( #או #מפני #שאילם #הוא #פסול #הגוף# .מאותם#
סיבה#שליח#גט#אינו#יכול#להעיד#בכתב#,כיוון#שרק#עדות#שני#עדים#בכתב#כשרה.

43

#

הגר"א סבר #ששטר #שחתום #בו #עד #אחד # –#פסול# .בכך #מיתרצת #הקושייה #השלישית # –#כיוון#
ששליח#הגט#הוא#אחד#,הוא#אינו#יכול#לכתוב#את#עדותו#.כמו#כן#,הגר"א#סבר#שאילם#הוא#
פסול#הגוף#.בכך#מיתרצות#שתי#הקושיות#הראשונות#:אילם#פסול#לכולי#עלמא#מלחתום#על#
שטר#,כמו#כן#,הוא#פסול#גם#מלהעיד#על#קיום#שטרות# .

 .43בסמ"ע )מו ,נח( מובא שהדיינים אינם צריכים לחתום על מעשה בית דין זה בפני זה ,כך פסק הרשב"א
)שו"תהרשב"אהמיוחסותלרמב"ן,צא(.מקורושלהרשב"אמהדיןשיכוליםלחתוםשנידייניםולכתוב
"וחדליתוהי" .
מכאן ניתן להסיק ,שאין לחתימה על מעשה בית הדין מעמד של הכרעת דין ,אלא של ראיה ועדות על
הכרעהשהייתה.אםכך,קשהמדועאיןבכתיבתפסקהדיןחיסרוןשל"מפיהםולאמפיכתבם"? 
כדיליישבאתהרשב"אישלומרכדעתהביתמאירשאיןחיסרוןשלמפיהם,כיווןשפסקהדיןלאצריך
להיכתבמדעתהמתחייב .
נתיבותהמשפט )ל,ח(הקשה:מדועדיבכךששנידייניםחותמיםעלפסקדין.ותירץ,שדיבשנייםלעניין
מעשהביתדין,כלומר,רגעהחתימההואמעשהב"ד,ולכןישצורךלפחותבהרכבהמינימלי–שניים .
על נתיבות המשפט קשה ,שהרי גם הוא פוסק שאין צורך ששני הדיינים יחתמו ביחד ,למרות שלדעתו
החתימההיאמעשהביתדין! 
ניתןלתרץשהחתימהמהווהחלקמפסקהדין,שראשיתובהחלטתהדייניםשהתקבלהבמעמדכולם .



