עדי מסירה או חתימה כרתי
מקורות – )א( גיטי כב ,:תוספות ד"ה אבל; גיטי פו .משנה וגמרא ,ראב"ד מו :בדפי
הרי"; תוספות כתובות כ .כ :ד"ה ורבי יוחנ ; תוספות הר"ש כתובות כא .ד"ה ודווקא;
רש"י ותוספות גיטי ג :ד"ה וגובה.
)ב( מוכח מתוכו – תוספות כב .ד"ה מא חכמי; תוספות כ .ד"ה הא בעינ ; תוספות
כד :ד"ה בעדי מסירה; כתובות צד. .
)ג( הצור בעדי מסירה – רי" גיטי מז :מח ,.ספר הזכות ,מלחמות ור" על אתר;
רמב" הל' גירושי פ"א הל' י"ג ט"ז; תוספות ד .ד"ה דקיימא ל ; בבא מציעא יג,.
ראב" סי' מ"ד.
אחת המחלוקות המרכזיות בהלכות שטרות היא מחלוקת רבי אלעזר ורבי מאיר
בשאלה הא "עדי מסירה כרתי" או "עדי חתימה כרתי" .מחלוקת זו מוזכרת בסוגייתנו
)כב ,(:ובסוגיות רבות נוספות ברחבי הש"ס .המקור לשיטתו של רבי אלעזר נמצא
במשנה להל בפרק האחרו :
"¯·‰·Â‚Â ,¯˘Î – ÌÈ„Ú ÈÙ· ‰Ï Â˙˘ ‡Ï‡ ,ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ :¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÏ‡ È
"ÌÏÂÚ‰ ÔÂ˜È˙ ÈÙÓ ‡Ï‡ Ë‚‰ ÏÚ ÌÈÓ˙ÂÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡˘ ,ÌÈ„·ÚÂ˘Ó ÌÈÒÎÓ
).(.ÂÙ ÔÈËÈ‚ ‰˘Ó
רבי אלעזר סובר שעדי המסירה ה העדי העיקריי בשטר ,וה העדי הנדרשי כדי
שהשטר ימלא את תפקידו .חתימת העדי על השטר נחוצה רק מפני תיקו העול –
כדי שהשטר יוכל לשמש כראיה נוחה בעתיד ,מבלי שיהיה צור לחפש אחרי עדי
המסירה .בדיעבד ,שטר שנמסר בפני עדי מסירה – כשר ג א אי בו עדי חתימה.
אישה המקבלת גט ללא עדי חתימה – מגורשת ,וכ אפשר לגבות מנכסי משועבדי
בשטר כזה.
הביטוי "עדי מסירה כרתי" איננו מופיע במשנה ,אלא כ מכנה הגמרא ש את
שיטתו של רבי אלעזר .בגמרא ש ובמקומות נוספי מבואר ,שרבי מאיר חולק על רבי
אלעזר ,וסובר ש"עדי חתימה כרתי" .לפי רבי מאיר ,שטר ללא עדי חתימה איננו מועיל,
ג א נמסר בפני עדי מסירה .בשטר כזה אי אפשר לגבות מנכסי משועבדי ,ואישה
שהתגרשה בגט ללא עדי חתימה – אינה מגורשת.
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יסוד המחלוקת
מהו היסוד לשיטת רבי מאיר ,הדורש שיהיו עדי חתימה בשטר? נית להסביר את
שיטתו בדרכי שונות .ראשית יש לשאול :הא העדי ממלאי תפקיד טכני בלבד ,או
שיש צור עקרוני יותר בקיומ? נית להבי  ,שהצור בעדי חתימה כלל איננו קשור
לדיני עדות .מצד הלכות עדות היינו יכולי להסתפק בעדות של עדי מסירה ,שאינ
חתומי על השטר עצמו .החתימה נחוצה מצד הלכות שטרות ,כדי לעצב את השטר
ולהעניק לו תוק .מבחינה פורמאלית ,שטר ללא חתימה של עדי – איננו מוגדר
כשטר .דעה כזו מובאת בתוספות במסכת כתובות )כ .כ :ד"ה ורבי יוחנ ( ,כפי שראינו
בשיעור בעניי יסודות שטרות.1
לחלופי ייתכ  ,שעדי חתימה אינ ממלאי רק תפקיד טכני של עיצוב השטר,
אלא יש לה תפקיד מרכזי בפעולתו של השטר .שטר מעצ מהותו הוא עדות כתובה,
ולדעת רבי מאיר אי דר ליצור עדות כתובה אלא על ידי חתימת העדי בגו השטר.
כדי לחדד את הכיוו הזה יש להסביר ,ששיטת רבי מאיר מבוססת על שתי הנחות:
א .שטר אינו יכול ליצור חלות א אי בו הכוח לשמש בעתיד כראיה לקיומה של
החלות הזו.
ב .שטר יכול לשמש כראיה רק כאשר חתומי בו העדי .עדי מסירה הבאי ומעידי
שהשטר נמסר בפניה אינ מצטרפי אל השטר ,ואינ יכולי להפו אותו לשטר
ראיה ,כיוו שאינ חתומי בגו השטר.
רבי אלעזר ,החולק על רבי מאיר ,יכול לחלוק על כל אחת מההנחות האלה .ייתכ
שרבי אלעזר חולק על ההנחה הראשונה ,וסובר ששטר היוצר חלות איננו חייב לשמש
ג כראיה .לדוגמה בשטר קניי של שדה ,א אי בשטר עדי חתימה – השטר איננו
מהווה ראיה לקניי  .השטר שמחזיק הקונה הוא פיסת נייר ותו לא ,והוא אינו יכול
להוכיח דבר .אול ,לדעת רבי אלעזר כדי שהקניי יחול – כלל אי צור שהשטר יהווה
ראיה .עצ המסירה של השטר לידי הקונה בפני עדי מסירה – היא היוצרת את חלות
הקניי  ,ג א השטר לא יוכל לשמש כעדות לקניי הזה בעתיד.
לחלופי נית להבי  ,שרבי אלעזר מקבל את ההנחה הראשונה של רבי מאיר ,וג
לדעתו השטר חייב לשמש כראיה לקניי  .אול הוא חולק על ההנחה השנייה ,שלפיה
הדר היחידה ליצור שטר ראיה היא באמצעות עדי חתימה בגו השטר .לדעת רבי
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אלעזר ,שטר יכול לשמש כראיה ג כאשר אי בו עדי חתימה – א הוא נמסר בפני
עדי מסירה .כאשר עדי המסירה יבואו ויעידו שהשטר הזה נמסר בפניה – ה יצטרפו
בכ אל תוכ השטר ,ויהפכו את הכתוב בו לעדות בעלת תוק של שטר.
הגרי"ד סולובייצ'יק סירב לקבל את ההבנה השנייה ,שלפיה עדי המסירה
מצטרפי אל תוכ השטר והופכי אותו לעדות .לדעת הגרי"ד ,ברור שעדות של עדי
המסירה איננה טובה יותר מעדות רגילה בעל פה ,ואי ביכולתה להפו את השטר
לשטר ראיה .2כיוו שכ ,הדר היחידה להסביר את שיטת רבי אלעזר היא לומר
שהשטר איננו חייב להוות ראיה לחלות שהוא יוצר .הקניי שבשטר חל ג א השטר
לא יוכל להוכיח זאת בעתיד.
לפי הבנה זו ,מחלוקת של רבי אלעזר ורבי מאיר מצומצמת לשטרי קניי בלבד,
דהיינו שטרות הבאי ליצור חלות מסוימת .בשטרי ראיה ,אשר אינ באי ליצור
חלות חדשה אלא רק להעיד על מציאות קיימת – כול מודי שיש צור בעדי
חתימה .ג רבי אלעזר ,הסובר שדי בעדי מסירה כדי ליצור חלות על ידי שטר ,מודה
ששטר ראיה ללא עדי חתימה הוא חסר ער .קיומ של עדי המסירה בשטר כזה הוא
חסר משמעות ,וחייבי להחתי עדי בשטר עצמו כדי להעניק לו תוק.
שיטתו של הגרי"ד נתקלת בקשיי בדברי הגמרא והראשוני .כפי שראינו ,רבי
אלעזר קובע במשנה שאפשר לגבות מנכסי משועבדי באמצעות שטר ללא עדי
חתימה .לא מפורש במשנה באיזה סוג שטר מדובר .רש"י בד ג :מביא שתי דעות
בעניי זה:
"...ÌÈ„·ÚÂ˘Ó ÌÈÒÎÓ ‰Ê Ë‚· ‰˙·Â˙Î ‰·Â‚ – ÌÈ„·ÚÂ˘Ó ÌÈÒÎÓ ‰·Â‚Â
"...‡Â‰ ‰ÂÏÓ ¯Ë˘ Ì‡ – ÌÈ„·ÚÂ˘Ó ÌÈÒÎÓ ‰·Â‚ :‡È¯Á‡ ‡˘ÈÏ
)¯˘".(‰·Â‚Â ‰"„ :‚ ÔÈËÈ‚ È
לפי הדעה השנייה ברש"י ,רבי אלעזר סובר שעדי מסירה כרתי ג בשטר הלוואה.
התוספות על אתר )ד"ה וגובה( עסקו ג ה בשאלה מהו השטר שבו עוסקת המשנה,
והביאו את הדעות השונות .לפי הדעה שמדובר בשטר הלוואה ,קשה לכאורה על
הסברו של הגרי"ד .ההבנה הפשוטה היא ששטר הלוואה הוא שטר ראיה .ההלוואה
עצמה התבצעה עוד לפני מסירת השטר ,ושטר ההלוואה בא רק להעיד על קיומה .וא

2

בעניי זה נחלקו איתני עול :הגרי"ד ואביו הרב משה סולובייצ'יק נחלקו ע הג"ר אהר קוטלר והג"ר
שמעו שקופ בשאלה הא שטר הבא בעדי מסירה יכול לעמוד כנגד טענת פירעו .
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כ  ,לפי הגרי"ד ראוי היה שרבי אלעזר יודה לרבי מאיר בשטר הלוואה ,ויסבור שאי
אפשר לגבות בו מנכסי משועבדי ללא עדי חתימה!
הגרי"ד נשאר נאמ לשיטתו ,שדברי רבי אלעזר נאמרו רק בשטרי קניי  .הוא תיר ,
שמחלוקת הראשוני בעניי שטר הלוואה היא למעשה מחלוקת בנוגע לאופיו של
שטר זה :הא הוא נחשב לשטר ראיה או לשטר קניי .
נסביר בקצרה את הרקע למחלוקת זו .כידוע ,האמוראי נחלקו הא שעבוד
נכסי הוא מ התורה או מדרבנ )בבא בתרא קעה .(:הגמרא במסכת קידושי )יג(:
מכריעה ששעבודא דאורייתא ,וזוהי הדעה המקובלת בראשוני .3לפי דעה זו,
מדאורייתא חל שעבוד הנכסי מייד ע ההלוואה ,ללא צור בשטר .חכמי תיקנו
שהמלווה בעל פה לא יגבה מנכסי משועבדי ,כיוו שאי להלוואה הזו קול .כדי
לגבות מנכסי משועבדי צרי לכתוב שטר הלוואה ,שיפרס את ההלוואה ויאפשר
ללקוחות להיזהר.
לאור זאת מתעוררת השאלה :מהו תפקידו של שטר ההלוואה? נית להבי שג
כעת ,לאחר תקנת חכמי ,שטר ההלוואה משמש כשטר ראיה בלבד .השטר מעיד על
קיומה של ההלוואה ומפרס אותה .הקול שיוצר השטר מבטל את החשש להפסד
הלקוחות ,ומסיר את המגבלה על הגבייה ממשועבדי .הלקוחות שקנו שדה משועבד
"הניחו מעותיה על קר הצבי" ואינ זכאי להגנה מפני הפסד .כעת השעבוד יכול
לחול ,א הוא איננו חל מכוחו של השטר ,אלא מכוחה של ההלוואה עצמה ,על פי
עיקר הדי מדאורייתא .לפי דעה זו שטר הלוואה הוא שטר ראיה ,ולכ לפי הגרי"ד רבי
אלעזר מודה שצריכי להיות בשטר עדי חתימה.
לחלופי אפשר להבי  ,שתקנת חכמי שלא לגבות מנכסי משועבדי ללא קול
שינתה באופ מהותי את המצב .במצב החדש אי שו אפשרות לשעבד את הנכסי
מכוח ההלוואה בלבד ,וכדי שיחול שעבוד הנכסי יש צור במעשה קניי  .זהו תפקידו
של שטר ההלוואה ,המשמש כשטר קניי לשעבוד הנכסי .4זהו הבסיס ,לפי הגרי"ד,
לדעה שלפיה רבי אלעזר סובר ש"עדי מסירה כרתי" ג בשטר הלוואה .אמנ לדעת
3
4

רי" בבא בתרא פב :פג ,.רמב" הל' מלווה ולווה פי"א ה"ד .לעומת ,עיי תוספות קידושי יג :ד"ה אמר
ובבא בתרא קעו .ד"ה גובה .כמו כ עיי ש" סי' ל"ט ס"ק ב.
עיי תוספות רי"ד בגיטי כ) :ד"ה בעי רמי בר חמא( "בעינ שהלוה יקנה לו קרקעותיו וישעבד לו
בספר" .התוספות ש ד"ה וכותב דחו הבנה זו ,וכ משמע ג ברמב"  ,רשב"א ,ריטב"א ומאירי על אתר.
לפי שיטת הגרי"ד קשה ג להבי את הפסק ש"אחריות טעות סופר" )ב"מ יד – (.והרי אפילו א התכוונו
לכתוב שעבוד נכסי בשטר ,כיצד נית להחשיבו לשטר קניי כשעיקר חסר מ הספר?
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רבי אלעזר שטר ללא עדי חתימה אינו יכול לשמש כראיה ,א הוא עדיי שימושי
כשטר קניי  ,המאפשר גבייה מנכסי משועבדי.
תירוצו של הגרי"ד נראה דחוק במקצת .ההבנה הפשוטה היא שרבי אלעזר דיבר
ג בשטרי ראיה .לדעת רבי אלעזר עדי המסירה מצטרפי אל השטר והופכי אותו
לעדות ,ג כאשר ה אינ חתומי בגו השטר .כ נית ללמוד ג מדברי התוספות
בסוגייתנו .הגמרא )כב (:אומרת ,שרבי אלעזר לא הכשיר שטרות שאפשר לזייפ ,כיוו
שה אינ יכולי לשמש כראיה לתקופה ארוכה .מחד ,אי אפשר לסמו על עדי
החתימה ,שהרי ייתכ שהשטר מזוי; ומאיד אי אפשר לסמו על עדי המסירה,
העשויי לשכוח את תוכ העדות .לאור זאת מתקשי התוספות ,כיצד מכשיר רבי
אלעזר בדר כלל שטר ללא עדי חתימה ,והרי ג כא יכולי עדי המסירה לשכוח את
עדות .כ מתרצי התוספות את קושיית:
"ÔÈ¯ÈÎÓ ÌÈ„Ú‰Â ,ÛÈÈÊÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ¯·„ ÏÚ ·Â˙Î„ ÔÂÈÎ ,ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡ È‡˘„ ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ
"ÛÂÈÊ‰ ¯ÎÈ ‰È‰ – ¯·„ ÌÂ˘ ÔÈÙÈÈÊÓ ÂÈ‰ Ì‡Â ,Ì‰ÈÙÏ ¯ÂÒÓ‰ ¯Ë˘ ÌÏÂÚÏ
)˙.(Ï·‡ ‰"„ :·Î ÔÈËÈ‚ ˙ÂÙÒÂ
לפי התוספות ,עדי המסירה באמת עשויי לשכוח את עדות .אול ,ה לעול לא
ישכחו את מראהו הכללי של השטר שנמסר לפניה .לכ  ,א בעתיד יובא השטר
לפניה – ה יוכלו להעיד שזהו השטר שנמסר לפניה ,והוא נותר ללא שינוי או זיו.
במקרה כזה אנו רשאי לסמו על הכתוב בשטר ,א על פי שעדי המסירה עצמ אינ
זוכרי את כל הפרטי הכתובי בו .ברור א כ שלפי התוספות עדי המסירה
מחזקי את השטר ומעניקי לו תוק של עדות ,שלא כדעת הגרי"ד.

מוכח מתוכו
כפי שהסברנו ,רבי מאיר סובר ששטר איננו יכול ליצור חלות א לא יוכל לשמש
בעתיד כראיה לקיומה של חלות זו .הסבר זה לשיטת רבי מאיר הוא הבסיס לעיקרו
נוס בשיטתו :השטר צרי להיות מוכח מתוכו .השטר יכול לשמש כשטר ראיה רק א
אפשר להוכיח את תוכ העדות מתו השטר עצמו ,מבלי להסתמ על גורמי
החיצוניי לשטר.
הצור בכ שהשטר יהיה מוכח מתוכו איננו מפורש בשו מקו בגמרא.
הראשוני למדו את העיקרו הזה ממספר סוגיות:
א .הגמרא בסוגייתנו עוסקת ,בעקבות המשנה )כא ,(:בגט שנכתב על גבי דבר העשוי
להזדיי .חכמי במשנה מכשירי גט כזה ,והגמרא מסבירה שחכמי סוברי כרבי
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אלעזר ,ומכשירי את הגט על ידי עדי מסירה .התוספות )כב .ד"ה מא חכמי(
מסבירי ,שלפי רבי מאיר גט כזה יהיה פסול א בעדי מסירה ,כיוו שהוא אינו מוכח
מתוכו .ג א עדי המסירה יעידו שלא היה כל זיו ,אי אפשר לדעת זאת מתו
התבוננות בגט עצמו ,ולכ הוא פסול לפי רבי מאיר.
ב .הגמרא לעיל בד כ .אומרת ,שצרי לכתוב את שמות האיש והאישה בגט .התוספות
ש )ד"ה הא בעינ ( טועני שלפי רבי מאיר גט שאי בו שמות איננו גט מדאורייתא,
כיוו שהוא אינו מוכח מתוכו .אמנ ,העובדה שהאישה מחזיקה בגט מוכיחה שהיא
האישה שהתגרשה על ידו .א מתו הגט עצמו אי אפשר לדעת מיהי האישה
המגורשת ,ולכ לפי רבי מאיר הגט פסול מדאורייתא.5
ג .המשנה להל )כד (:עוסקת באד שיש לו שתי נשי בעלות ש זהה ,והוא כתב גט
לגדולה מביניה  .המשנה קובעת שאי אפשר לגרש בגט זה את האישה הקטנה ,כיוו
שהוא לא נכתב לשמה .הגמרא מדייקת מכא שאפשר לגרש את האישה הגדולה בגט
כזה .זאת ,א על פי שאי אפשר לדעת מתו הגט מיהי האישה המתגרשת .הגמרא
ממשיכה וטוענת שגירושי כאלה אפשריי דווקא לפי שיטת רבי אלעזר ,בעדי מסירה.
התוספות )ד"ה בעדי מסירה( מסבירי שלפי רבי מאיר אי אפשר לגרש בגט כזה אפילו
כאשר יש עדי מסירה ,כיוו שהגט איננו מוכח מתוכו .ג א עדי המסירה יעידו
שהגדולה היא זו שהתגרשה – לא די בכ ,כיוו שמתו הגט עצמו אי אפשר לדעת איזו
משתי הנשי התגרשה.
ד .הגמרא במסכת כתובות )צד (.עוסקת בשני אנשי המוציאי שטר ,המוכיח שה
קנו שדה מסוי .התארי של שני השטרות זהה ,ולא ברור מי מהשניי קנה את השדה
ראשו  .הגמרא ש קובעת שהדי במקרה זה תלוי במחלוקת רבי אלעזר ורבי מאיר.
לפי רבי אלעזר יש לברר ,באמצעות עדי המסירה ,מי מהשניי קיבל את השטר ראשו
מיד המוכר .לפי רבי מאיר בירור כזה לא יועיל ,ומחלקי את השדה בשווה בי שני
האנשי.
ההסבר הפשוט לדברי הגמרא ש מבוסס ג הוא על די "מוכח מתוכו" .ג א
נצליח לברר איזה מהשטרות נכתב ונמסר קוד ,עדיי הדבר לא יהיה מוכח מתו גו
השטר .השטר עצמו אינו יכול להוכיח באיזו שעה ביו חל הקניי  .הדבר היחיד
שאפשר לדעת מתו השטר הוא שהקניי אכ היה ביו זה ,ולא למחרת .כיוו שכ,

5

הרמב" ש )ד"ה הא בעינא( כותב שהצור בשמות הוא מדי "ספירת דברי" ,והוא קיי ג לדעת רבי
אליעזר.
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הקניי של שני האנשי חל רק בסו היו ,ולא רגע אחד קוד .לכ לפי רבי מאיר שני
האנשי חולקי את השדה בשווה.

גיטי ושאר שטרות
כאמור ,הגמרא בסוגייתנו מיישמת את מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר לעניי כתיבת
גט על גבי דבר העשוי להזדיי .רבי מאיר פוסל גט על גבי דבר העשוי להזדיי ,כיוו
שהוא אינו מוכח מתוכו ,ואילו רבי אלעזר מכשיר.
האמוראי נחלקו בשאלה ,הא המחלוקת בעניי שטר העשוי להזדיי קיימת רק
ביחס לגט ,או ג בשאר שטרות .רבי אלעזר )האמורא( סובר שהמחלוקת היא דווקא
בגיטי  .בשאר שטרות ג רבי אלעזר )התנא( פוסל דבר העשוי להזדיי ,כיוו שהראיה
שבשטר צריכה להתקיי לתקופה ארוכה ,על פי הפסוק" :למע יעמדו ימי רבי"
)ירמיהו ל"ב ,יד( .רבי יוחנ איננו מקבל את החילוק הזה ,ולדעתו רבי אלעזר מכשיר
דבר העשוי להזדיי ג בשאר שטרות.
דיו דומה מופיע ג בגמרא בפרק האחרו  .כפי שראינו ,המשנה ש )פו (.מביאה
את שיטתו של רבי אלעזר בעניי שטר שלא חתומי בו עדי .הגמרא )פו (:מפרטת
דעות רבות של אמוראי ,שנחלקו בנוגע לפסיקת ההלכה :הא הלכה כרבי אלעזר
דווקא בגיטי  ,או ג בשאר שטרות.
הראשוני בסוגייתנו דני בשאלה ,היכ בדיוק עובר הקו בי "גיטי " ל"שאר
שטרות" .יש ראשוני שפירשו את הגמרא כפשוטה ,והבינו שרבי אלעזר דיבר א ורק
בגיטי נשי ,ולא בכל שטר אחר .כ למשל עולה מפירושו הראשו של הרמב"
בסוגייתנו )ד"ה לא הכשיר( .לעומת זאת ,ראשוני אחרי סברו שדינו של רבי אלעזר
נאמר לא רק בגט ,אלא בכל שטרי הקניי  .החילוק של הגמרא הוא בי שטרי קניי ,
שתפקיד הוא ליצור חלות וה דומי בכ לגט ,לבי שטרי ראיה .בדר זו הלכו בעלי
התוספות בסוגייתנו )ד"ה אבל(.
שתי הדעות האלה קיימות ג ביחס לחילוק של הגמרא בפרק התשיעי בעניי
פסיקת ההלכה במחלוקת התנאי .לדעת הראב"ד ש )מו :בדפי הרי" ד"ה כתב הרב
ז"ל אע"פ( ,אנו פוסקי להלכה כרבי אלעזר בכל שטרי הקניי  ,ולא בגיטי בלבד .רק
בשטרי ראיה אנו דוחי להלכה את שיטתו של רבי אלעזר ,ומצריכי עדי חתימה.
הרמב" בספר הזכות ש )ד"ה השיב הרב ז"ל( חולק על הראב"ד ,וסובר שהחילוק של
הגמרא הוא בי גיטי לבי כל שטרי הממו  ,ה שטרי ראיה וה שטרי קניי .
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לפי התוספות והראב"ד ,הגמרא מחלקת בי שטרי קניי לשטרי ראיה .פירוש זה
מחזיר אותנו לדיו שערכנו לעיל ביחס לשיטת הגרי"ד .כפי שראינו הגרי"ד טע ,
ששיטת רבי אלעזר שעדי מסירה כרתי נכונה רק בשטרי קניי  ,ולא בשטרי ראיה.
טענתו של הגרי"ד משתלבת היטב ע דעת של האמוראי המצמצמי את שיטת
רבי אלעזר לשטרי קניי בלבד .אול ישנ ג אמוראי המיישרי קו בי סוגי
השטרות ,וסוברי שרבי אלעזר דיבר ג בשטרי ראיה .שיטת של האמוראי האלה
אינה עולה בקנה אחד ע דעת הגרי"ד .כאמור ,הגרי"ד תיר שג לפי הדעה הזו רבי
אלעזר לא דיבר על כל שטרי הראיה ,אלא דווקא על שטרי הלוואה ,העשויי להיחשב
כשטרי קניי  .א כפי שראינו ,הסבר זה איננו מתיישב היטב ע פשט דברי הראשוני
בסוגיה.
לפי הרמב"  ,החילוק של הגמרא הוא בי גיטי נשי לבי כל שאר השטרות.
בשיעור הפתיחה העלינו את השאלה ,הא גירושי ה הלי קנייני רגיל ,שבו האיש
מקנה את האישה לעצמה ,או שזהו הלי קיומי של שילוח האישה מבית האיש.6
חקירה זו משפיעה ג על מעמד הגט – הא הוא שטר לכל דבר ,או שיש לו מעמד
שונה של "ספר שילוחי " .א נבי שגט איננו שטר רגיל אלא ספר שילוחי  ,נוכל
להסביר על פי זה את החילוק של האמוראי בסוגייתנו בי גיטי לשאר שטרות .סברת
רבי אלעזר שעדי מסירה כרתי היא מיוחדת לגט ,שאיננו מתפקד כשטר אלא ככלי
לשילוח האישה .בכל שאר השטרות ,בי שטרי קניי ובי שטרי ראיה ,יש צור בעדי
חתימה כדי להעניק תוק לשטר.
התוספות והרמב" בסוגייתנו תולי את החילוק של האמוראי ַבפסוק המצוטט
בגמרא" :למע יעמדו ימי רבי" .לפי זה נראה ,שהחילוק בי גיטי לשאר שטרות
איננו חילוק עקרוני ,אלא חילוק טכני הנובע מגזירת הכתוב .לעומת זאת ,בגמרא להל
בפרק התשיעי מביאי הראשוני כמקור לחילוק בי גיטי לשאר שטרות את הרישא
של הפסוק" :וכתוב בספר וחתו" .הפסוק עוסק בשטר קניי ממוני ,וא על פי כ
דורש שהעדי יחתמו על השטר ,ומכא שהלכה כרבי מאיר בשטרי ממו  .מקור זה
מובא ברש"י )פו :ד"ה והלכה( ,ברמב" בספר הזכות )ש( ובר" )מז .בדפי הרי"( .ייתכ
שהמקור הזה מעיד על חילוק עקרוני יותר בי גיטי לשאר שטרות ,כפי שהצענו.
החילוק של הגמרא בי גיטי לשאר שטרות נאמר ביחס לשיטת רבי אלעזר.
במקביל לכ ,ייתכ שג במסגרת שיטת רבי מאיר אפשר למצוא מקור לחילוק דומה.

6

לעיל עמ' .12
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הר"ש במסכת כתובות עוסק בשטר קידושי הכתוב על גבי דבר העשוי להזדיי .הוא
כותב בש רבנו ת ,שג רבי מאיר מכשיר דבר העשוי להזדיי בשטר קידושי  ,והוא
פוסל זאת רק בגט:
"„,‰‡ÈˆÈÏ ‰ÈÂÂ‰ ÔÈ˘˜Ó„ ÌÈÓÂ˙Á ÌÈ„Ú‰ ÂÈ‰È˘ ÈÓ ¯È‡Ó È·¯ ÈÚ· Ò¯Á‰ ÏÚÂ ¯ÈÈ‰ ÏÚ
‡Ï Ï·‡ ,‡Â‰ 'Ì˙ÁÂ' – '·˙ÎÂ' È‡‰„ ,‰ÓÈ˙ÁÏ ¯È‡Ó È·¯ ‰ÈÏ ˘È¯„Â ,'‰Ï ·˙Î' Ë‚·Â
·ÛÂ‚· ÂÈ‡˘ ¯·„· ‰‡ÈˆÈÏ ‰ÈÈÂ‰ ÈÈÂ˘˜‡Ï ÍÈÈ˘ ‡Ï ‡Î‰„ ,ÛÈÈ„Ê‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ¯·„ ÔÈÚ
"Â·˙ÂÎÏ ÏÂÎÈ ‰Ó ÏÚ ‡Ï‡ Â˙·È˙Î· ¯Ë˘‰
)˙.(‡˜ÂÂ„Â ‰"„ .‡Î ˙Â·Â˙Î ˘"¯‰ ˙ÂÙÒÂ
הר"ש מנמק מדוע לא מקישי הוויה ליציאה לעניי כתיבת הגט על גבי דבר שאינו
עשוי להזדיי .לענייננו ,אי חשיבות מרובה לשאלה הא מקישי כא הוויה ליציאה
או לא .החידוש המרכזי העולה מדברי הר"ש הוא ,שהדרישה של רבי מאיר לכתוב על
גבי דבר שאינו עשוי להזדיי איננה קיימת בשאר שטרות ,אלא דווקא בגיטי )ואולי
ג בשטרי קידושי ( .המקור לדרישה זו הוא בפסוק "וכתב לה" ,שאותו דורש רבי מאיר
לעניי חתימת העדי על השטר .פסוק זה נאמר דווקא ביחס לגט ,ולכ דרישה זו אינה
קיימת בשטרות אחרי.
ההסבר המובא בר"ש לשיטת רבי מאיר מחודש ביותר .כפי שראינו לעיל,
הנימוקי המקובלי לשיטת רבי מאיר ה נימוקי כלליי בהלכות שטרות :יש צור
בחתימה כחלק מהגדרת שטר ,או כדי שהשטר יוכל לשמש כראיה .הר"ש כנראה שלל
את ההסברי האלה ,ובמקומ למד את הצור בחתימות העדי מדרשת הפסוק.
יש לציי  ,שהאופ שבו מסביר הר"ש את דרשת הפסוק איננו פשוט מסברה.
ההבנה המקובלת היא שפשט הפסוק עוסק בכתיבת הגט ,כשיטת רבי אלעזר ,ולא
בחתימה .רבי מאיר למד את שיטתו ממקורות אחרי ,ובעקבות כ הוא נאל להוציא
את הפסוק מפשוטו ,ולפרש שהכוונה לחתימה .לפי הדעה המובאת בר"ש ,המצב הוא
שונה .רבי מאיר לא למד משו מקור אחר את הצור בחתימה ,אלא כ הוא הבי את
פשט הפסוק "וכתב לה" .לא ברור מהו העוג לפירוש זה בפשטי המקראות.7

הצור בעדי מסירה לרבי אלעזר
עד כה עסקנו בצד אחד של הדיו  :הא יש צור בעדי החתימה .כפי שראינו ,רבי מאיר
סובר שחייבי להיות עדי חתימה בגט ,ואילו רבי אלעזר סובר שאפשר להסתפק בעדי
7

עוד בעניי ההשלכות של מחלוקת התנאי לעניי דרשת הכתוב עיי בשיעור הבא ,עמ' .197
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מסירה .המחלוקת הזו מפורשת בגמרא .לעומת זאת ,לא מפורש בגמרא מהו הדי
בכיוו השני :הא יש הכרח בעדי מסירה ,או שאפשר להסתפק בעדי חתימה.
הראשוני נחלקו בשאלה ,הא לדעת רבי אלעזר חייבי להיות עדי מסירה.
הרי" סבר ,שלדעת רבי אלעזר אי הכרח שיהיו עדי על מסירת השטר .רבי אלעזר
חידש שאפשר להסתפק בעדי מסירה במקו שאי עדי חתימה ,א א יש עדי חתימה
– אי הכרח להוסי עליה עדי מסירה:
"‡È„ÈÚ ‡ÎÈ‡„ ‡ÎÈ‰ ÏÎÂ ,‰¯ÈÒÓ È„Ú ÔÈÚ· ‡Ï – ‰ÓÈ˙Á È„Ú ‡ÎÈ‡„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ È‡„Â ‡Ï
"‡È‚Ò Â‰ÈÈÈÓ „Á·„ ,‰ÓÈ˙Á È„ÈÚ ÔÈÚ· ‡Ï – ‰¯ÈÒÓ
)¯.(.ÁÓ-:ÊÓ ÔÈËÈ‚ Û"È
בעקבותיו של הרי" הלכו הרמב" )הל' גירושי פ"א הט"ז( והרמב" )בספר הזכות
ובמלחמות על אתר( .לעומת ,התוספות )ד .ד"ה דקיימא ל ( ורבנו אפרי )הו"ד
בראשוני הנ"ל( סברו שלדעת רבי אלעזר אי אפשר להסתפק בעדי חתימה ,אלא
חייבי להיות ג עדי מסירה .לפי שיטה זו ,מחלוקת התנאי היא מחלוקת קיצונית
לשני הכיווני :רבי מאיר מכשיר את הגט בעדי חתימה בלבד ,ואילו רבי אלעזר מכשיר
את הגט בעדי מסירה בלבד.
הראשוני נחלקו בביאור הסברה העומדת בבסיס שיטת הרי" .כאמור ,לדעת
הרי" רבי אלעזר מאפשר לגרש אישה בשני מסלולי :בעדי מסירה ללא עדי חתימה,
ובעדי חתימה ללא עדי מסירה .הרמב" הבי שאכ מדובר בשני מסלולי השוני זה
מזה מהותית .רבי אלעזר מאמ לחלוטי את שיטת רבי מאיר בעניי גט שיש עליו עדי
חתימה .אות ההסברי שהעלינו לעיל ביחס לתפקיד של עדי החתימה בשיטת רבי
מאיר ,נכוני ג לפי רבי אלעזר .רבי אלעזר בא רק להוסי מסלול נוס של מסירת גט
בפני עדי מסירה ,ללא צור בעדי חתימה.
הר" חלק על הרמב"  ,והסביר את שיטת רבי אלעזר בדר אחרת .לפי הר"  ,רבי
אלעזר שולל לחלוטי את שיטת רבי מאיר ,ואיננו מקבל את המסלול של גירושי בעדי
חתימה .לדעת רבי אלעזר ,הדר היחידה לגרש אישה היא על ידי עדי מסירה .הסיבה
לכ שג עדי חתימה מועילי לפי רבי אלעזר ,היא משו שה מצליחי למלא את
תפקיד של עדי המסירה:
"„¯·...È˙¯Î ‡Ï ‰ÓÈ˙Á È„ÚÂ È˙¯Î „ÂÁÏ· ‰¯ÈÒÓ È„Ú„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò ¯ÊÚÏ‡ È
È„Ú· Ô˙ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,˙¯ÂÎ ÌÈ„Ú· ÌÂ˙Á‰ Ë‚„ ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ‰„ÂÓ˘ ‰Ó ‰˙ÚÓÂ
,ÂÏÏ‰ ÌÈ„Ú· ‰„È ˙Á˙Ó ‡ˆÂÈ Ë‚‰ È¯‰˘ ,‰¯ÈÒÓ È„ÚÎ ‰ÓÈ˙Á È„Ú Â‰Ï ÂÂ‰„ ...‰¯ÈÒÓ
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"‰¯ÈÒÓ‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÓˆÚ Ô‰ ÂÏÈ‡Î Â‡ˆÓÂ ,‰Ï ‰¯ÒÓ ÏÚ·‰˘ ÚÂ„È·Â
)¯".(Û"È¯‰ ÈÙ„· .ÁÓ ÔÈËÈ‚ Ô
אמנ העדי אינ נוכחי ממש בשעת המסירה ,ואינ יכולי להעיד עליה באופ
ישיר .א מכוח חתימת של העדי אפשר לדעת שאכ התבצעה מסירה .חתימת
העדי מעידה על כ שהגט נכתב על ידי הבעל .כיוו שכ ,א כעת הגט נמצא בידי
האישה – ברור שהבעל מסר לה אותו .רבי אלעזר דורש שיהיו עדי על קיומה של
המסירה ,ובמקרה שלנו עדי החתימה ה הממלאי את הדרישה הזו.
הר" מתמקד בתפקיד של העדי להעיד על קיומה של המסירה .נית להציע
וריאציה לשיטת הר"  ,המתמקדת בתפקיד אחר של העדי :עדי קיו .כידוע ,כאשר
אד מקדש אישה יש צור בנוכחות של שני עדי בשעת הקידושי  .עדי אלו
נחוצי לקיו הקידושי  ,ובלעדיה הקידושי אינ חלי .זאת ,ג א קיימת דר
אחרת להוכיח שהאישה אכ התקדשה.
ההבנה הפשוטה היא שג בגירושי יש צור בעדי קיו ,וללא עדי הגירושי
אינ חלי .כ למשל סובר הרמב" בהלכות גירושי )פ"א הי"ג( ,שאת דבריו ציטטנו
בשיעור הפתיחה .8ייתכ שזהו תפקיד של עדי המסירה במסגרת שיטת רבי אלעזר.
לפי הבנה זו ,הצור בעדי מסירה איננו נובע מהלכות שטרות ,אלא יש לה תפקיד
מיוחד בגירושי דווקא.
א נקבל את ההצעה הזו ,נוכל להסביר מדוע לדעת רבי אלעזר עדי חתימה
יכולי להחלי את עדי המסירה )לפי הרי"( .כאמור ,תפקיד של עדי המסירה הוא
להוות עדות לקיו הגירושי  .ייתכ שלמטרה זו אי צור דווקא בעדי הנוכחי
בפועל בשעת הגירושי  .כל עדות שממנה אפשר לדעת שהגירושי אכ התרחשו –
מועילה כעדות לקיו הדבר .9עדי החתימה אמנ לא היו נוכחי בשעת המסירה ,א
כאשר האישה מוציאה את הגט החתו – אפשר לדעת שהיא התגרשה ,ולכ יש כא
עדות לקיו הדבר.
ההסבר שהצענו כא עשוי להיות משמעותי לא רק בשיטת רבי אלעזר ,אלא ג
בשיטת רבי מאיר .לפי ההבנה הפשוטה ,רבי מאיר מכשיר את הגירושי בעדי חתימה

8
9

לעיל עמ' .15
הבנה זו תלויה בהבנת די עדי קיו – הא יש צור בעדי שיוכלו להוכיח בדיעבד שהגירושי אכ
התקיימו ,או שהעדי ה חלק ממעשה הגירושי עצמו .ייתכ ששאלה זו עומדת בבסיס המחלוקת הא
שליח נעשה עד )קידושי מג ,(:ואכמ"ל.
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בלבד ,ללא עדי מסירה .בדברינו לעיל הסברנו באופני שוני מהו תפקיד של עדי
החתימה בהלכות שטרות .א עדיי יש להבי  :כיצד לפי רבי מאיר האישה מתגרשת
מבלי שיהיו עדי קיו הנוכחי בשעת הגירושי ? רבנו ת אכ התקשה בכ ,ובעקבות
זאת חידש שג לפי רבי מאיר יש צור בעדי מסירה ,בנוס על עדי החתימה:
"¯·„ ÔÈ‡„ ,Ë‚‰ ˙È˙ ˙Ú˘· ÌÈ„Ú ÈÚ· ¯È‡Ó È·¯Ï ÂÏÈÙ‡„ ¯ÓÂÏ Ì˙ Â·¯ ÏÈ‚¯„ ,„ÂÚÂ
˘·"ÌÈ˘Ó ˙ÂÁÙ ‰Â¯Ú
)˙.(‡ÓÈÈ˜„ ‰"„ .„ ÔÈËÈ‚ ˙ÂÙÒÂ
שיטתו של רבנו ת היא מחודשת ביותר ,ורוב הראשוני לא אימצו אותה .ייתכ
שלדעת שאר הראשוני כלל אי צור בעדי קיו בגירושי  ,אלא דווקא בקידושי  .א
פשוט יותר להבי שלפי רבי מאיר עדי החתימה ממלאי ג את התפקיד של עדי
הקיו .ההסבר לכ מבוסס על אותו העיקרו שהצגנו לעיל במסגרת שיטת רבי אלעזר:
עדי הקיו אינ חייבי להיות נוכחי בשעת מעשה ,אלא די בכ שנוכל לדעת
מכוח שהמעשה אכ התקיי .כאשר האישה מוציאה גט חתו – אפשר לדעת שהיא
קיבלה אותו מידי הבעל ,ולכ יש כא עדות לקיו הדבר.10

הדי לכתחילה
כאמור ,הרי" סובר שלדעת רבי אלעזר אי הכרח שיהיו דווקא עדי מסירה ,ואפשר
לגרש בעדי חתימה .ע זאת ,הרי" טוע שיש עדיפות לעדי מסירה ,ולכתחילה אי
להסתפק בעדי חתימה בלבד:
"‡‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ï·‡ ...ÔÈÏÂÒÙ ‰¯ÈÒÓ È„ÈÚ ÈÁÎ˙˘È‡„ ÈÓ È‡ ,„·ÚÈ„· ÈÏÈÓ È‰ Â‰ÈÓ ‡Ï
·"ÌÏÂÚ‰ ÔÂ˜È˙ ÈÙÓ ‡Ï‡ Ë‚‰ ÏÚ ÔÈÓ˙ÂÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡˘ ,¯˜ÈÚ‰ Ô‰Â ‰¯ÈÒÓ È„ÈÚ ÔÈÚ
)¯.(Û"È¯‰ ÈÙ„· .ÁÓ ÔÈËÈ‚ Û"È
כפי שמבואר במשנה בד פו ,.חכמי תיקנו שיחתמו עדי על הגט ,כדי שהאישה
תוכל להוכיח בקלות שהיא מגורשת מבלי להביא עדי מסירה .הרי" טוע שלכתחילה
אי לסמו על העדי האלה בלבד ,ויש לצר אליה ג עדי מסירה .כ פוסק ג
הרמב" בהלכות גירושי )פ"א הט"ו(.
לפי שיטת הרמב" שראינו לעיל ,קשה להבי מדוע אי להסתפק לכתחילה בעדי
חתימה בלבד .הרמב" סבר שגירושי בעדי חתימה ובעדי מסירה ה שני מסלולי

10

עיי ריטב"א )קידושי מג .ד"ה אתמר( ו'קצות' רמ"א ס"ק א.
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מקבילי לגירושי  ,ולכאורה ה אמורי להיות שקולי זה לזה .כש שלפי רבי מאיר
אפשר להסתפק בעדי חתימה בלבד ,כ אמור להיות המצב ג לפי רבי אלעזר .רבי
אלעזר חידש שקיי מסלול נוס ,א לא ברור מדוע קיומו של המסלול הזה אמור
להמעיט מערכו של המסלול הראשו – גירושי בעדי חתימה.
לפי הסברו של הר"  ,לעומת זאת ,קל יותר להבי את דברי הרי" .לדעת הר"  ,רבי
אלעזר סובר שקיי רק מסלול אחד של גירושי – בעדי מסירה .עדי חתימה יכולי ג
ה לשמש כעדי מסירה ,כיוו שבאופ עקי אפשר ללמוד מתו עדות שהייתה
מסירה .לפי שיטה זו מוב שתהיה עדיפות לעדי המעידי באופ ישיר על מסירת
הגט ,על פני עדי החתימה ,המעידי על המסירה רק באופ עקי .באופ דומה אפשר
לומר לפי ההסבר שהצענו לעיל ,שלכתחילה יש צור בעדי קיו הנוכחי בשעת
המעשה ,ורק בדיעבד מסתפקי בעדות עקיפה לקיו הדבר.
מדבריו של הראב"ד בהשגותיו על הרי" עולה נימה אחרת בעניי הדי לכתחילה:
"„Ú‰Â ÌÂ˙ÁÂ ¯ÙÒ· ·Â˙ÎÂ' ·È˙Î„Ó ,‰ÓÈ˙Á È„ÚÂ ‰¯ÈÒÓ È„Ú ÈÚ· ¯ÊÚÏ‡ È·¯Ï Â‰ÈÓ
"'ÌÈ„Ú
).(Û"È¯‰ ÈÙ„· :ÂÓ ÔÈËÈ‚ „"·‡¯‰ ˙Â‚˘‰
מדברי הראב"ד משתמע ,שהצור בעדי חתימה במקביל לעדי המסירה איננו נובע
מתקנת חכמי בלבד .מעיקר הדי הגירושי צריכי להיות בעדי חתימה ובעדי מסירה,
כפי שנלמד מהפסוק "וחתו ,והעד עדי" .מסברה קל להבי שיטה זו :עדי חתימה
דרושי כדי להכשיר את השטר ,ואילו עדי מסירה דרושי לקיו הדבר .אול קשה
ליישב שיטה זו ע פשט הסוגיות ,שמה עולה בבירור שלדעת רבי אלעזר אפשר
להסתפק מעיקר הדי בעדי מסירה ללא עדי חתימה.11

עדיו בחתומיו זכי לו
במסכת בבא מציעא )יג (.נחלקו האמוראי בעניי מועד חלות הקניי בשטר .הגמרא
ש עוסקת בשטר הלוואה ,המשעבד את נכסי הלווה למלווה .רב אסי סובר שהשעבוד

11

לרי" ברור שהדרישה שיהיו ג עדי חתימה וג עדי מסירה היא רק לכתחילה .לפי הראב"ד ,לעומת
זאת ,א הדרישה הזו נלמדת מפסוק לא ברור מדוע היא אינה מעכבת בדיעבד .עיי ג בעיטור )קיו
טופסי וחותמי  ,לב( ,שהבי בדעת הרי" שגירושי בעדי חתימה מועילי רק מכוח תקנת חכמי.
כמוב  ,דעה כזו אינה עולה על הדעת ,ולכ העיטור דוחה אותה.
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חל רק מרגע מסירת השטר לידי המלווה .אביי חולק וסובר שהשעבוד חל למפרע כבר
משעת החתימה ,כיוו ש"עדיו בחתומיו זכי לו".
הראשוני דנו ביחס שבי מחלוקת האמוראי הזו לבי מחלוקת רבי אלעזר ורבי
מאיר )עיי ספר הזכות ור" מז .בדפי הרי"( .מדבריה עולה ,שקיימת תלות חד
כיוונית בי שתי המחלוקות האלה .רבי אלעזר ,הסובר שעדי מסירה כרתי ,בוודאי לא
יאמר "עדיו בחתומיו זכי לו" .לשיטתו רק מסירת השטר קונה ,ולא ייתכ שהקניי
יחול קוד לכ  .רבי מאיר ,לעומת זאת ,יכול לקבל את שתי השיטות .אמנ הוא סובר
שעדי החתימה ה עיקר השטר ,א עדיי יש מקו לדעות השונות בשאלה מתי בדיוק
חל הקניי  :בשעת החתימה ,או רק בשעת המסירה.
הרב משה סולובייצ'יק העלה סברה שונה ,וניתק לחלוטי בי שתי המחלוקות.
ייתכ שג לפי רבי אלעזר ,הסובר שעדי המסירה ה העיקר ,עדיי אפשר לומר "עדיו
בחתומיו זכי לו" .כדי לומר זאת יש להסביר ,שרבי אלעזר איננו מצרי עדי בשעת
המסירה דווקא ,אלא בשעת חלות הקניי  .ברוב המקרי אי אומרי "עדיו בחתומיו
זכי לו" ,והקניי חל רק בשעת מסירת השטר ,ולכ רבי אלעזר מצרי עדי בשעה זו.
א במקו שבו אומרי "עדיו בחתומיו זכי לו" ,והקניי חל כבר בשעת החתימה –
עדי החתימה עצמ ממלאי את תפקיד "עדי המסירה" .במקביל לתפקיד בעיצוב
השטר ,ה ג העדי הנוכחי בשעת החלות ,ובכ ה מאפשרי לקניי לחול.
דעה מחודשת בעניי "עדיו בחתומיו זכי לו" אפשר למצוא בדברי הראב"  .לפי
ההבנה המקובלת ,כול מודי שיש צור במסירת השטר כדי שהקניי יחול .המחלוקת
היא רק במקרה שכבר נמסר השטר :הא הקניי חל כעת ,או שהוא חל למפרע משעת
החתימה .הראב" חלק על כ:
"‡·"‰ÓÈ˙Á‰ ˙Ú˘Ó ‰˜ – ¯Ë˘‰ ÂÏ Â¯ÒÓ ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ,¯È‡Ó È·¯Ï Ï
)¯‡·".(„"Ó 'ÈÒ Ô
לדעת הראב"  ,מי שאומר "עדי חתימה כרתי" סובר שהקניי חל כבר משעת החתימה,
אפילו א השטר כלל לא נמסר .הראב" ג הוא תולה את מחלוקת האמוראי בעניי
"עדיו בחתומיו זכי לו" במחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר .לפי שיטתו ,מחלוקת
התנאי הופכת למחלוקת קיצונית במיוחד .רבי אלעזר מתנה את חלות הקניי
במסירת השטר .לעומתו ,רבי מאיר סובר שכלל אי צור במסירה ,והקניי חל מכוח
החתימה בלבד.

