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        פסול אילם לעדותפסול אילם לעדותפסול אילם לעדותפסול אילם לעדות
        אאאא""""הרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליט

  )בתוספת הערותיהם והארותיהם של הרב דורון אלון והרב אריה כץ(

        

   פתיחה.א

  : אומרת .)א"ד� ע(הגמרא בגיטי	 

  אמר רב כהנא אמר רב חרש שיכול לדבר מתו� הכתב כותבי	 ונותני	 גט לאשתו

חרש שיכול לדבר מתו� אשר הגמרא קוראת לו (וזוהי הסיבה שאיל� , רשכתיבה נחשבת כדיבו, עולהכהנא מדבריו של רב 

  . שכ	 בכתיבתו הוא מצווה על הגט, יכול לגרש) הכתב

  :)ש
(על כ� מקשה הגמרא 

 . פרט לאל� שאינו יכול להגיד !' )'א', ה, ויקרא( א� לא יגיד' :דתניא,  אי קשיא לי הא קשיא לי:זירא' אמר ר

  ?ו� הכתב הא יכול להגיד מת,אמאי

  ?מדוע איל� פסול לעדות, א� כתיבה נחשבת לדיבור

  :מתרצת הגמרא

   .לא מפי כתב� ו !' מפיה�' : דרחמנא אמר, שאני עדות? עדות קאמרת:אמר ליה אביי

  .ורק בעדות ישנה גזירת הכתוב שצרי� אמירה בפה, שבעלמא כתיבה נחשבת לדיבור, ממסקנת הגמרא משמע

        כתיבה כדיבור במצוותכתיבה כדיבור במצוותכתיבה כדיבור במצוותכתיבה כדיבור במצוות. . . . בבבב

ז " ממה שכתב הטאחת הראיות לכ� היא . הא� מי שכתב באיגרת את היו� של ספירת העומר יצא ידי חובהוהסתפק 1אחרוני�ה

 את ראיית א� דחו, " ולא מפי כתב�–מפיה� "וראייתו מהלימוד של ,  שאי	 הכותב דברי תורה צרי� לבר�)'ק ב"ז ס"מ' ח סי"או(

  . שזהו לימוד מיוחד בעדות, ז"הט

  . 2 מדברי הגמרא שלנו נראה שבעלמא כתיבה נחשבת לדיבור וצרי� לצאת ידי חובהולכאורה

        כשרות איל� לעדות תלויה במחלוקת ראשוני�כשרות איל� לעדות תלויה במחלוקת ראשוני�כשרות איל� לעדות תלויה במחלוקת ראשוני�כשרות איל� לעדות תלויה במחלוקת ראשוני�: : : : ����""""שיטת הששיטת הששיטת הששיטת הש. . . . גגגג

מפיה� ולא מפי "הא� המיעוט של , )"דחזו"ה "ד:א"תוספות יבמות ד� ל(ורבנו ת� , )ו"ט, ט"י, דברי
(י בפירושו לתורה "נחלקו רש

  .פסול לעדות, כגו	 איל�, מי שאינו יכול להעיד בפיורק או ש,  עדות בכתבממעט קבלת" כתב�

  : פסק)ו"ו סעי� ל"מ' סי(השולח	 ערו� , והנה

  .הוא אינו יכול להעיד על כתב ידו אבל אחרי� מעידי� עליו, חת� כשהיה בריא ונשתתק

  :)ג"ק צ"ש
 ס(� "על כ� מקשה הש

                                                 

 .)ד"ט אות י"תפ' סי(" ברכי יוס'"ראה לדוגמא  1

דחה את ) 'ק ז"ט ס"תפ' סי" (שערי תשובה"וב,  כדיבור בספירת העומר וצרי� לחזור ולספור בברכהש� שלמסקנתו כתיבה אינה" רכי יוס'ב"עיי	 ב 2

א� , )כגו	 שהוא רוצה לתת גט(שכ	 כתיבה כדיבור זה דווקא במקו� שהדיבור נועד לגלות את כוונת הלב , ההוכחה מהגמרא שלנו שכתיבה כדיבור

' סי(עקיבא איגר ' ת ר"ע בשו"וע, )'ט סעי' ט"תפ' סי" (ערו� השולח	"וכ	 הכריע ב, לא שיי� לומר שכתיבה כדיבור, יבור הוא עצ� המצווהבמקרה בו הד

 .שד	 בנושא זה בארוכה) ב"  ל!ט "כ



 ד"בס

על פי מה שמסיק לעיל , ונראה שטעמו. ק אינו יכול לחתו� שטרומשמע מדבריו אבל נשתת, כ	 הוא לשו	 הטור

. ולא ממעטינ	 אלא איל� שאינו ראוי להעיד,  בש� רבנו ת� דמותר לשלוח עדות בכתב לבית די	)ו"ח סעי� ט"כ' סי(

 הא כל שאינו ראוי, ושטר נמי כשר מטעמא דראויי� להגיד, וא� כ	 לדידיה אי	 חילוק בי	 עדות בכתב ובי	 שטר

דסבירא ליה דא' מי שאינו איל� אינו יכול לשלוח ... אבל לשאר פוסקי�. אפילו לחתו� על שטר פסול, להגיד

לאו דווקא ', מפיה� ולא מפי כתב�'ס דאיל� פסול להעיד משו� "דהא דקאמר בש, עדות לבית די	 על פי כתב

ב שסתמו כא	 " על המחבר והרא� כ	 קשה. ואפילו הכי השטר כשר דאינו בכלל זה, נקט איל� אלא לדוגמא

... ?וא� כ	 אפילו חת� כשנשתתק כשר', מפיה� ולא מפי כתב�'דהא לפי סברת� בשטר לא שיי� , כדברי הטור

  .ע"ואולי יש לחלק בדוחק וצ

תלויה בשאלה הא� הפסול על עדות בכתב נועד לפסול איל� , שהשאלה הא� איל� כשר לחתו� על שטרות, � עולה"מדברי הש

  .כשרה ג� באיל�, )שהיא חתימה על שטרות(וממילא עדות הכשרה בכתב , א מיועד לפסול כל עדות בכתבאו שהו

        ....באיל� יש פסול הגו' להעידבאיל� יש פסול הגו' להעידבאיל� יש פסול הגו' להעידבאיל� יש פסול הגו' להעיד": ": ": ": קצות החוש	קצות החוש	קצות החוש	קצות החוש	""""שיטת שיטת שיטת שיטת . . . . דדדד

כ� , וכמו שסומא פסול להעיד, וסובר שבאיל� יש פסול הגו' להעיד לכולי עלמא, �" חולק על הש)ט"ק י"ש
 ס(" קצות החוש	"

  :סול להעידג� איל� פ

דאי	 פסולו משו� מפי אלא ,  וכדמשמע מדברי הטור דכתב חת� כשהוא בריא,דודאי אל� פסול בחתימת השטר

 א� לא יגיד פרט לאל� שאינו יכול ).א"עד� גיטי  (והוא מברייתא פרק מי שאחזו . כתב� אלא הוא פסול הגו'

' לט ה"עדות פ' הל(� "ש הרמב"וכמ, שומע דפסול והרי הוא פסול כמו סומא וחרש שמדבר ואינו. להגיד ועיי	 ש�

מדבר ואינו שומע דכתיב ושמעה קול ,  מתוספתא או ראה פרט לסומא)ב"י !א "יעפי
 סה "סימ  ל(ע " ובטור וש)א"י

י שמיעת קול בטביעת עי	 דקלא שהודה שחייב "סומא עפ, והרי סומא או מדבר ואינו שומע דיכולי	 להעיד, אלה

ר ואינו שומע יכול להעיד בעדות ראיה ובירושות ומתנות ואפילו הכי פסולי� משו� דהתורה וכ	 מדב, לפלוני

והוא הדי	 מי שאינו יכול להגיד . דכל שמחוסר ראיה או שמיעה אינו מעיד, פסלו דכתיב או ראה ושמעה קול

 מחוסר הגדה כגו	 בשטר כיו	 שהוא, פסול ומשו� דמחוסר הגדה ופסול להעיד אפילו במידי דלא בעי הגדה

  .ופסול משו� פסול הגו'

  ?"מפיה� ולא מפי כתב�"שכ	 מהגמרא משמע שהפסול של איל� לעדות נובע מכוח , לא שעל דברי� אלו קשהא

  :)ש
(" קצות החוש	"על כ� מתר) 

 למה הביא הברייתא האי 	כא ל� דא,  תראה דאדרבה פסול אל� ודאי לא משו� מפי כתב� הוא,אמנ� כד דייקת

דגבי גט ש� תני , ס הכי הוא"אלא כוונת הש? ...יה להביא קרא מפיה� ולא מפי כתב�טפי הוי ל, א יגידקרא דל

ומשו� , עד שישמעו קולו ואמר רב כהנא אמר רב דחרש שיכול לדבר מתו� הכתב כותבי	 ונותני	 גט לאשתו

 פרט לאל� שאינו יכול "� לא יגידא"א� כ	 היכי תני , ולזה פרי� כיו	 דאמרת דכתב הוי כדיבור. דכתב הוי כדיבור

, דבשלמא סומא ממעט מאו ראה דאינו בראיה. ואמאי הא יכול לדבר מתו� הכתב ואינו מחוסר הגדה כלל, ידלהג

ולזה משני עדות קאמרת שאני עדות . אבל אל� הרי הוא בהגדה כל שיכול לכתוב היינו דיבורו ואינו אל� כלל

, אבל בעדות לא הוי כתב כדיבור, ג דבעלמא כתבו הוי דיבורו"והיינו אע. דרחמנא אמר מפיה� ולא מפי כתב�

וכיו	 דלא הוי כתבו כדיבור שפיר נתמעט אל� מלא יגיד פרט לאל� שאינו יכול , דכתיב מפיה� ולא מפי כתב�

אפילו הכי אל� פסול משו� פסול הגו' כיו	 דאינו יכול ... כי אפילו בשטר דלא שיי� מפי כתב�ומשו� ה. להגיד

  .להגיד בפיו

אלא שיכולנו לחשוב שג� כתיבה נחשבת , "א� לא יגיד"היא שפסולו של האיל� לעדות נלמד מ"  החוש	קצות"כוונת דבריו של 

שבעדות כתיבה אינה נחשבת , על זה מביאה הגמרא ראיה. שכ	 הוא יכול להגיד, וממילא אי	 הכתוב ממעט איל�, כהגדה

כגו	 , ג� במקרי� בה� כתיבה מועילה, ממילא. בא למעט איל�" א� לא יגיד"וממילא , "מפיה� ולא מפי כתב�"שכ	 , להגדה

, א� מי שאינו יכול להגיד, אלא שאי	 צור� בהגדה, שכ	 אי	 הכוונה שבשטר הכתיבה נחשבת להגדה, איל� יהיה פסול, שטר

  .נפסל ג� מעדויות בה� אי	 צור� בהגדה
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והשני שבעדות , להגיד פסול מכל ענייני עדות האחד לומר שמי שאינו יכול –עולה מדבריו שיש צור� בשני פסוקי� לפסול איל� 

ונפסל פסול הגו' , אינו נקרא יכול להגיד, ולכ	 ג� מי שיכול לכתוב, כתיבה אינה נחשבת להגדה) ובניגוד למקומות אחרי�(

  לעדות

 קרב	 ובשטרות אי	 חיוב, נאמר בקשר לחיוב בקרב	 שבועה" א� לא יגיד"שהפסוק , נית	 להקשות" קצות החוש	"על דברי 

ואי	 אד� , נשבע לשקר שהוא אינו יודע, שכ	 עניינו של החיוב בקרב	 שבועה הוא במקרה שאד� שיודע עדות לחברו, שבועה

וא� כ	 מהיכ	 אנו למדי� שאיל� פסול לחתו� על , )ובניגוד לחיוב המוטל על אד� לבוא ולהעיד(מחויב לחתו� על שטרות 

  ?שטרות

 שאפילו במקו� שעד פסול כשר, בא ללמד אותנו" א� לא יגיד"שהפסוק , הוא הבי	ש, "וש	קצות הח"בכוונת אמנ� נית	 לומר 

וממילא ג� הפטור של איל� מקרב	 ,  שכ	 רק עדי� כשרי� מתחייבי� בקרב	 שבועה,הוא יהיה פטור מקרב	 שבועה, לעדות

שהרי הלימוד אינו , ב של קרב	 שבועההפסול קיי� ג� כאשר אי	 חיו, מכיוו	 שכ�. שבועה נובע מכ� שיש פסול הגו' להעיד

  3פטור מקרב	 שבועה) ובכלל זה איל�(אלא שמי שפסול לעדויות , שאיל� פסול לעדות מכיוו	 שהוא פטור מקרב	 שבועה

  סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�. . . . הההה

ודווקא להעיד איל� , שכ	 כתיבה נחשבת לדיבור, באופ	 שיכתוב שהוא רוצה לגרש, הגמרא בגיטי	 אומרת שאיל� יכול לגרש

  .שכ	 בעדות יש גזירת הכתוב שצרי� להעיד בפה ולא בכתב, לפסו

לכאורה נראה מהגמרא . באמצעות כתיבה, כגו	 ספירת העומר, הסתפקו האחרוני� הא� נית	 לקיי� מצוות הנעשות באמירה

	 דווקא שכ, א� ממסקנת האחרוני� נראה שנית	 לדחות את ההשוואה, שכ	 כתיבה נחשבת לדיבור, בגיטי	 שנית	 לעשות זאת

, א� כאשר המצווה היא להגיד, כתיבה נחשבת לגילוי דעת מספיק) כגו	 הרצו	 לגרש(כאשר הצור� באמירה הוא מצד גילוי דעת 

  .לא ברור שכתיבה תועיל

  :נחלקו האחרוני� הא� איל� כשר לחתו� על שטר

מפיה� ולא "המיעוט של , לא נית	י ש"לדעת רש. � הדבר תלוי במחלוקת הראשוני� הא� נית	 לשלוח עדות בכתב"לדעת הש

, שכל עדות ניתנת להיעשות באמצעות כתיבה, לדעת רבנו ת�. וממילא ג� איל� כשר לחתו�, לא חל על שטרות" מפי כתב�

  .ואי	 חילוק בי	 עדות רגילה לעדות בשטר, כיוו	 שאי	 לו יכולת הגדה, איל� פסול להעיד מצד פסול הגו'

מוכיח לנו שבעדות " מפיה� ולא מפי כתב�"שכ	 הלימוד של , מא איל� פסול לחתו� על שטרלכולי על, "קצות החוש	"לדעת 

אלא רק , היא ממעטת איל� שאינו יכול להגיד, "א� לא יגיד: "וממילא כאשר התורה אומרת, כתיבה אינה נחשבת להגדה

  .לכתוב

וממילא אי	 מקור למעט ,  אי	 קרב	 שבועהואילו בשטרות, שפסוק זה נאמר בהקשר לקרב	 שבועה, נית	 להקשות על דבריו

  .איל�

אלא שהיות ואנו רואי� שקרב	 שבועה , עטה אותו מקרב	 שבועהשהפסול של איל� להעיד לא נובע מכ� שהתורה מי, ויש לישב

  .ממילא אנו יודעי� שהוא פסול לעדות, לא חל על איל�

 

                                                 

 . ל�ולא סיבה לפסול של האי, שהלימוד מקרב	 שבועה הוא סימ	 לפסול הגו' שקיי� באיל�, נראה לומר בכוונת רבנו 3


