שליח עושה שליח
מקורות – )א( גיטי כט .משנה וגמרא ,תוספות ד"ה רשב"ג ,מאירי ד"ה והאומר
לשלוחו; רי" יד .יד :ראב"ד וספר הזכות ש.
)ב( שליח עושה שליח בכל התורה – קידושי מא מג; שו"ת הריב"ש סי' רכ"ח; בבא
מציעא צו ;.גיטי סו" .מי שהיה מושל ,"...תוספות ד"ה כל ,רמב" ד"ה הא דתנ ;
רמב" הל' תרומות פ"ד ה"ט; מרדכי ת"כ ,מרדכי קידושי תק"ה.
)ג( גיטי כט :משנה וגמרא ,תוספות רי"ד ,רשב"א ומאירי על אתר.
""¯Á‡ „È· ÂÁÏ˘Ó ‰Ê È¯‰ – ‰ÏÁÂ Ï‡¯˘È ı¯‡· Ë‚ ‡È·Ó‰
).(.ËÎ ÔÈËÈ‚ ‰˘Ó
המשנה קובעת ששליח להבאת הגט יכול למנות במקומו שליח אחר שימסור את הגט
לאישה ,א הוא חולה ואינו יכול למסור לה את הגט בעצמו .הגמרא מתלבטת בשאלה
מה היה נוסח המינוי של השליח הראשו  :הא הבעל אמר לו "את הול את הגט" ,או
"הול" סת? ההתלבטות מתעוררת מכוח השוואה שעורכת הגמרא בי המשנה לבי
מחלוקת תנאי המובאת בברייתא:
"„˙.¯Á‡ „È· ÂÁÏ˘Ó ‰Ê È¯‰ – 'È˙˘‡Ï ‰Ê Ë‚ ÍÏÂ‰' :‡È
'‡˙ .¯Á‡ „È· ÂÁÏ˘È ‡Ï ‰Ê È¯‰ – 'È˙˘‡Ï ‰Ê Ë‚ ÍÏÂ‰
¯˘·"‚ ‡"ÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚ ÁÈÏ˘‰ ÔÈ‡ ÍÎ ÔÈ·Â ÍÎ ÔÈ· :¯ÓÂ
)˘.(Ì
למסקנת הגמרא ,נית ליישב את די המשנה ע דעת חכמי בברייתא בשני אופני:
א .השליח יכול לעשות שליח רק א התקיימו שני התנאי – הבעל אמר לו "הול",
והוא חולה .זהו המקרה שבו עוסקת המשנה .א השליח אינו חולה ,או אפילו א הוא
חולה א הבעל אמר לו "את הול" – הוא אינו יכול למנות שליח אחר במקומו.
ב .השליח יכול לעשות שליח א התקיי אחד מהתנאי – הוא חלה ,או שהבעל אמר
לו "הול" .המשנה עוסקת בשליח שחלה ,ולכ הוא יכול לעשות שליח בכל מקרה,
אפילו א הבעל אמר לו "את הול" .הברייתא עוסקת בשליח שאינו חולה ,וש בא
לידי ביטוי החילוק בי "הול" ל"את הול".
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רשב"ג איננו מקבל את החילוק של הגמרא בי "הול" ל"את הול" .ע זאת ,לפי
מסקנת הגמרא ג רשב"ג מודה לדי המשנה ,ששליח שחלה יכול לעשות שליח .לדעת
רשב"ג ,שליח שחלה יכול לעשות שליח בכל מקרה ,ג א הבעל אמר "את הול";
ושליח שלא חלה א פע אינו יכול לעשות שליח ,אפילו א הבעל אמר "הול".
הרי" )יד (:פסק להלכה כדעת רשב"ג ,ששליח אינו עושה שליח אלא א כ חלה
או נאנס .הראב"ד בהשגותיו על אתר )יד (.מקשה על הרי" מגמרא במסכת קידושי .
הגמרא ש דורשת את הפסוקי בפרשת גירושי  ,ולומדת מה ששליח יכול לעשות
שליח:
"˘‡È‰˘ „ÓÏÓ – '‰ÁÏ˘Â' ;ÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ „ÓÏÓ – 'ÁÏ˘Â' :‡È˙„ ?ÔÏÓ ˙ÂÁÈÏ
"ÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚ ÁÈÏ˘‰˘ „ÓÏÓ – '‰ÁÏ˘Â ÁÏ˘Â' ;ÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚ
)˜.(.‡Ó ÔÈ˘Â„È
כיצד מתיישבת דעת רשב"ג ע דרשת הגמרא ש? התוספות בסוגייתנו )ד"ה רשב"ג(
מתרצי ,שהדרשה של הגמרא במסכת קידושי נאמרה דווקא במקרה שהבעל אינו
מקפיד .הגמרא ש באה ללמד ,שמבחינה עקרונית יש ביכולתו של השליח למנות
שליח אחר במקומו .אול ,יכולת זו מוגבלת למקרה שהמשלח איננו מקפיד על זהותו
של השליח .רשב"ג מניח שבדר כלל המשלח מקפיד ,וחשוב לו שהשליח עצמו יהיה זה
שיבצע את השליחות ,ולא אחר .הקפדה זו קיימת אפילו א המשלח לא אמר במפורש
"את הול" .רק א השליח חלה אנו מניחי שהמשלח כבר לא מקפיד ,ואז השליח
יכול לממש את היכולת העקרונית שלו ,ולמנות שליח במקומו.
נימה שונה במקצת משתמעת בתירוצו של הרמב" להשגת הראב"ד:
"‡"„ÈÙ˜Ó ÂÈ‡˘ Â˙Ú„ ÏÚ·‰ ‰ÏÈ‚˘· ‡¯˜ ‡Ï
).(Û"È¯‰ ÈÙ„· :„È ÔÈËÈ‚ ˙ÂÎÊ‰ ¯ÙÒ
מדברי הרמב" נראה ,שדרשת הפסוק נאמרה מלכתחילה רק במקרה שהבעל גילה
דעתו שאינו מקפיד על זהותו של השליח .זאת בשונה משיטת התוספות ,שלפיה די
שליח עושה שליח נאמר מבחינה עקרונית בכל מקרה ,אלא שהקפדת הבעל מגבילה
את היקפו של די זה .נפקא מינה בי השיטות תהיה במקרה שהבעל לא גילה דעתו
כלל ,לכא או לכא  .לפי התוספות ברירת המחדל היא ששליח עושה שליח במקרה
כזה ,ואילו הרמב" יסבור כא ששליח אינו עושה שליח.
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מקור הסמכות של השליח
נית להסביר בשני אופני ,מניי מקבל השליח את הסמכות למנות שליח אחר
במקומו:
א .עצ הסמכות לבצע מעשה הלכתי מסוי ,כוללת ג את הסמכות למנות אד
אחר לביצוע מעשה זה .טענה זו מתייחסת בראש ובראשונה לבעל ,המחזיק בידו את
הסמכות לגרש את האישה ,ובכלל זה מחזיק ג את הסמכות למנות שליח לגירושי .
באותו אופ בדיוק ,כאשר השליח מקבל לידיו את הסמכות לגרש את האישה – הוא
מקבל ג את הסמכות להעביר את המינוי הזה הלאה ,ולמנות שליח במקומו.
ב .כאשר הבעל מינה את השליח ,הוא למעשה העניק לו מינוי כפול :ה לביצוע
המעשה עצמו ,וה למינוי שליח אחר עבור הבעל .לפי הבנה זו ,הסמכות למנות שליח
איננה כלולה ממילא בסמכות לביצוע המעשה .יש צור במינוי נפרד למעשה של מינוי
השליח ,ג א הדבר לא נאמר במפורש.
לפי ההבנה הראשונה ,היכולת של השליח למנות שליח אחר מבוססת על קביעה
הלכתית עקרונית ביחס להיק הסמכות שמקבל השליח .לפי ההבנה השנייה אי כא
חידוש הלכתי עקרוני ,אלא קביעה מציאותית ביחס לכוונתו של המשלח .אנו מניחי
שכאשר הוא מינה את השליח ,הוא התכוו להעניק לו במקביל ג את הסמכות למנות
שליח אחר עבורו.
ייתכ שההבדל בי שתי ההבנות האלה מתקשר להסברי השוני של התוספות
והרמב" ביחס לדרשת הגמרא במסכת קידושי  ,שאות ראינו לעיל .לפי התוספות,
הגמרא במסכת קידושי חידשה הלכה עקרונית ביחס לכל שליח ,בי א התמנה
בנוסח "הול" או "את הול" .מבחינה עקרונית לכל שליח יש סמכות למנות שליח
אחר במקומו ,ובלבד שהבעל לא יקפיד .הסבר זה מתאי להבנה הראשונה שהעלינו
כא  ,שלפיה השליח מקבל לידיו סמכות למנות שליח אחר כחלק בלתי נפרד
מהשליחות עצמה.
הרמב" סבר ,שלא בכל מקרה השליח מקבל לידיו את הסמכות למנות שליח ,אלא
רק כאשר יש גילוי דעת מצד הבעלי .תירו זה מתאי להבנה השנייה ,שלפיה
השליח זקוק למינוי נפרד כדי למנות שליח אחר .ברירת המחדל היא שמינוי כזה איננו
מתלווה למינוי השליחות ,ולכ השליח לא יכול לעשות שליח .רק א הבעל גילה דעתו
שהוא אינו מקפיד – הוא הוסי בכ מינוי נוס לשליח ,המאפשר לו למנות שליח אחר
עבורו .לפיכ ,רק במקרה כזה שליח עושה שליח.
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אמנ יש לציי  ,שלפי הבנה זו נית  ,לכאורה ,לדעת מסברה ששליח עושה שליח.
וא כ  ,לא ברור מדוע יש צור בדרשה של הגמרא במסכת קידושי  .העובדה שהגמרא
נצרכת ללמוד די זה מפסוקי מחזקת את ההבנה הראשונה ,שלפיה הסמכות למנות
שליח כלולה בעצ מינוי השליחות ,וזהו תור החידוש של הגמרא ש.

הקפדת הבעל
התוספות הסבירו ,שכאשר הבעל מקפיד על זהותו של השליח – השליח אינו יכול
למנות שליח אחר במקומו .זאת ,א שמבחינה עקרונית יש לשליח סמכות לעשות
שליח ,כפי שלמדנו מהגמרא במסכת קידושי  .באיזה אופ מגבילה הקפדת הבעל את
סמכויותיו של השליח? נית להציע שתי תשובות לשאלה זו:
א .ייתכ שהקפדה זו כלולה בקטגוריה גדולה יותר של מגבלות שיכול להטיל המשלח
על שליחו .באופ כללי ,המשלח רשאי לקבוע באיזה אופ בדיוק השליח יבצע את
המעשה ,מתי עליו לבצעו וכדו' .א השליח יסטה מההנחיות המדויקות שקיבל
מהמשלח – הוא איננו יכול להיות שליחו לעניי זה ,והמעשה שיבצע לא יחול .באותו
אופ רשאי המשלח להקפיד שהמעשה יתבצע בידיו של השליח עצמו ,ולא בידי שלוחו.
מבחינה עקרונית השליחות אמנ כוללת את הסמכות למנות שליח אחר ,א הבעל
הטיל מגבלה על ביצוע המעשה באמצעות שליח כזה.
ב .לחלופי נית להבי  ,שבבסיס היכולת של המשלח להקפיד עומדת הבחנה יסודית
בי שני סוגי שליחות:
בסוג הראשו הבעל מעניק לשליח את כל סמכויותיו ביחס למעשה הנידו  .מכא
ואיל השליח מתפקד לעניי זו כמו המשלח עצמו ממש .כאשר הבעל ממנה שליח
לגירושי מבלי להקפיד על זהותו ,כוונתו היא לשליחות מסוג זה .השליח מחזיק בידיו
את מלוא הסמכויות ,ולכ הוא יכול ג למנות שליח אחר שיגרש את האישה במקומו.
בסוג השני השליח איננו מקבל לידיו סמכויות ,אלא הוא מתפקד ככלי בידיו של
המשלח .המשלח נעזר בשליח כדי לבצע באמצעותו מעשה מסוי וממוקד .כאשר
הבעל מקפיד על זהותו של שליח הגירושי  ,כוונתו היא למעשה לשליחות מהסוג
השני .במקרה כזה השליח איננו מקבל לידיו סמכויות ביחס לחלות הגירושי  ,אלא רק
מוטל עליו תפקיד למסור את הגט בידי האישה .משו כ הוא אינו יכול להעביר את
שליחותו לאד אחר ,אלא הוא מחויב לבצע את המעשה בעצמו.

303

שליח עושה שליח

לאור דברינו נית להסביר את שני החילוקי המופיעי בסוגייתנו :שליח שחלה
לעומת שליח שלא חלה ,ו"הול" לעומת "את הול" .ההבנה הפשוטה היא ששני
החילוקי נובעי מאומד דעת ביחס להקפדתו של הבעל .אנו מניחי שהבעל מקפיד
פחות במקרה שהשליח חולה ,ובאותו אופ אנו מניחי שהוא מקפיד פחות כאשר הוא
אומר "הול" בלבד ,ולא "את הול".
אול ,ייתכ שקיי הבדל בי שני החילוקי האלה .החילוק בי שליח שחלה לבי
שליח שלא חלה אכ נובע מאומד דעתו של הבעל ,כפי שביארנו .לעומת זאת ,החילוק
בי "הול" ל"את הול" הוא חילוק עקרוני יותר ,בי שני סוגי של שליחות .כאשר
הבעל אמר "הול" ,הוא העניק לשליח את מלוא הסמכויות לגירושי  ,ולכ השליח
רשאי למנות שליח אחר במקומו .לעומת זאת ,כאשר הבעל אמר "את הול" ,הוא לא
התכוו להעניק לשליח סמכות מלאה ,אלא רק הטיל עליו לבצע את מעשה הגירושי
עבורו .שליח כזה אינו יכול למנות שליח אחר במקומו ,אפילו א בשעת מעשה יש
מקו להניח שהבעל אינו מקפיד ,כגו כאשר השליח חלה.
הבנה שונה במקצת ביחס להקפדת הבעל בסוגייתנו מופיעה בהמש דברי הרמב"
בספר הזכות ,שאת תחילת ציטטנו לעיל:
"‡ÍÎÈÙÏ ,˙ÂÁÈÏ˘ ‰ÏË· – „ÈÙ˜‰Â ÏÚ· ÚÓ˘ Ì‡Â ,ÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚ ÔÏÂÎ· ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÈÓ È
"ÔÎ „ÈÙ˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡˘ ,‡˜Â„ ‰ÏÁ Â¯Ó‡Â ,¯Ú¯ÚÈÂ „ÈÙ˜È ‡Ó˘ ÔÈ„ÈÙ˜Ó ˙ˆ˜ÓÏ Â˘˘Á
).(Û"È¯‰ ÈÙ„· :„È ÔÈËÈ‚ ˙ÂÎÊ‰ ¯ÙÒ
הרמב" טוע  ,שאי אנו יודעי בוודאות שהבעל מקפיד במקרה שהשליח אינו חולה.
ייתכ שהבעל יחליט שלא להקפיד על כ ,והשליחות תתקיי .אול ,מחמת החשש
שהבעל אכ יקפיד ,הורו חז"ל לשליח שלא למנות שליח במקומו בכל מקרה ,אלא א
כ הוא חולה .לפי הרמב"  ,א השליח לא נהג כ ומינה שליח אחר – אי אפשר לקבוע
בוודאות ששליחותו מופקעת .א הבעל ישמע על כ וימחה – השליחות תתבטל ,א
א הבעל לא ימחה – המינוי תק ,והגירושי חלי .זהו פירוש מחודש ,ולא משתמע
כ בדבריה של ראשוני אחרי.

שליח דשליח עושה שליח
הגמרא להל )כט (:מסתפקת בשאלה :הא שליח דשליח עושה שליח או לא? לפי
הגמרא ש ,ג במקו שבו שליח עושה שליח ,ייתכ שכוחו של השליח השני קט
יותר מזה של השליח הראשו  ,והוא אינו יכול למנות שליח נוס אחריו .מהו היסוד
לספק הגמרא?
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נית להסביר ,שהספק נובע מההבנות השונות שראינו לעיל בעניי מקור הסמכות
של השליח למנות שליח נוס .לפי ההבנה שהשליח מקבל לידיו את מלוא הסמכויות,
ובכלל זה ג הסמכות למנות שליח ,מסתבר שאות הסמכויות עוברות באופ מלא ג
לשליח הבא .כש שהשליח הראשו יכול ,מתוק שליחותו ,למנות שליח במקומו ,כ
ג השליח הבא יוכל למנות אחריו שליח נוס.
לפי ההבנה השנייה ,יש צור במינוי מיוחד למנות שליח ,בנפרד מהמינוי העיקרי
לביצוע המעשה .לפי הבנה זו מסתבר שהשליח השני אמנ יוכל לבצע את המעשה,
א לא תעבור אליו הסמכות למנות שליח נוס .בהמש הסוגיה נראה את העיקרו
הקובע כי "מילי לא ממסר לשליח" .רש"י ש מסביר )ד"ה ואזל איהו( ,ששליח יכול
למנות שליח רק כאשר מינוי השליחות כולל העברה של חפ מסוי .על פי זה מוב
ההבדל בי השליחות לגירושי עצמ לבי השליחות למנות שליח .שליחות הבעל
לגירושי כוללת העברה של הגט ,ולפיכ היא יכולה לעבור לשליח הבא .השליחות
למינוי שליח נעשית בדיבורי בלבד ללא מסירת חפ  ,ולפיכ היא מוגבלת לשליח
הראשו ואינה עוברת הלאה.
נית להסביר את ספק הגמרא בדר אחרת .ייתכ שהגמרא כלל לא הסתפקה בי
שתי ההבנות בעניי מקור הסמכות של השליח למנות שליח אחר .לפי שני צדדי הספק
השליח מקבל לידיו את מלוא הסמכויות ,ובכלל זה הסמכות למנות שליח .ספק הגמרא
הוא במסגרת ההבנה הזו :הא העובדה שהשליח קיבל לידיו סמכויות מלאות משווה
את מעמדו באופ מוחלט למעמד הבעל ,או שעדיי קיי פער מסוי ביניה.
א השליח שקול לחלוטי לבעל – ברור שג השליח שהוא ממנה מקבל לידיו
סמכות מלאה ,והוא יכול למנות שליח נוס .אול ,ייתכ שסמכותו של השליח איננה
זהה לחלוטי לזו של הבעל .משו כ הוא אינו יכול להעביר את סמכויותיו הלאה
לאד אחר ,אלא רק למנות שליח מסוג ב' – שליח לביצוע פעולה מסוימת .שליח כזה
יוכל לבצע את הגירושי בעצמו ,א לא למנות אחריו שליח נוס.

שליח עושה שליח בכל התורה
סוגייתנו היא הסוגיה היחידה בש"ס העוסקת באופ מפורש ביכולת של שליח לעשות
שליח .יש לתמוה על כ שהגמרא איננה מתייחסת לעניי זה בהקשרי הלכתיי
אחרי .הראשוני במקומות שוני עוסקי ביכולתו של שליח לעשות שליח
בתחומי הלכתיי נוספי ,א ברוב המקרי הדיוני ה צדדיי ולא מקיפי.
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דיו יסודי בעניי שליח עושה שליח בכל התורה מופיע בשו"ת הריב"ש )סי' רכ"ח(.
הריב"ש מתייחס לגמרא במסכת קידושי )מא מב( ,הדנה במקור לדי שליחות .כפי
שראינו לעיל ,הגמרא ש מביאה מקור מהפסוקי לשליחות בגירושי  .בהמש הסוגיה
מחפשת הגמרא מקור לשליחות בתחומי נוספי בהלכה ,ומביאה מקורות נוספי
שמה נלמדות שליחות בתרומה ובשחיטת הפסח.
למסקנת הגמרא ש אי  ,לכאורה ,חילוק בי התחומי השוני ,ובכול קיי
מושג השליחות .אול ,הריב"ש מעלה הווה אמינא שלפיה ג למסקנה ישנו הבדל בי
שליחות בגירושי ובתחומי אחרי – לעניי היכולת של השליח למנות שליח אחר.
הווה אמינא זו מתעוררת בדברי הריב"ש בשני כיווני .בשלב הראשו מציע
הריב"ש ,שאמנ יש לנו מקור לשליחות בכל התורה ,ולא רק בגירושי  ,א הדי של
שליח עושה שליח הוא די מיוחד לגירושי בלבד .בתחומי אחרי בהלכה השליח
יכול רק לבצע את התפקיד שהוטל עליו ,א הוא אינו יכול להעביר את סמכויותיו
לאד אחר.
בכיוו הפו מציע הריב"ש הווה אמינא ,שלפיה דווקא שליח לשחיטת הפסח
מקבל סמכות רחבה יותר מזו שמקבל שליח בתחומי אחרי .ההווה אמינא הזו
מבוססת על המקור לשליחות בקרב פסח שמביאה הגמרא ש:
"„‡ÏÎ Â˙Â‡ ÂËÁ˘Â' :¯Ó‡˘ ?Â˙ÂÓÎ Ì„‡ Ï˘ ÂÁÂÏ˘˘ ÔÈÓ :‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È È·¯ ¯Ó
˜!„Á‡ ‡Ï‡ ËÁÂ˘ ÂÈ‡ ‡Ï‰Â ?ÔÈËÁÂ˘ ÔÏÂÎ Ï‰˜‰ ÏÎ ÈÎÂ ,'ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï‡¯˘È ˙„Ú Ï‰
"Â˙ÂÓÎ Ì„‡ Ï˘ ÂÁÂÏ˘˘ Ô‡ÎÓ
)˜.(:‡Ó ÔÈ˘Â„È
ממקור זה נראה ,שקיימת זהות מוחלטת בי השליח והמשלח .כיוו ששלוחו של אד
כמותו ,נחשב הדבר כאילו כל אחד ואחד מישראל שחט את הפסח ,א שבפועל רק
נציג אחד שוחט לכל בני החבורה .הריב"ש לומד מכא שבשחיטת הפסח ברור ששליח
עושה שליח ,וכלל אי צור בלימוד מיוחד לעניי זה .השליח מקבל לידיו סמכות מלאה
כמו הבעלי ,ולפיכ הוא יכול להעביר אותה הלאה .הריב"ש א לומד מכא שהשליח
השני יכול ג הוא למנות שליח נוס אחריו ,ואי כל צור במקור מיוחד לכ.
שונה הדבר בשליחות לגירושי  .כא אי פסוק המלמד אותנו על זהות מוחלטת בי
השליח והמשלח ,אלא הדרשה מבוססת על ריבוי בפסוק "ושלח ,ושלחה" .נית א כ
לסבור שבגירושי השליח קיבל על עצמו לבצע מעשה מסוי ,א הוא לא קיבל לידיו
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כל סמכות ,ולכ הוא אינו יכול להעביר את שליחותו הלאה .משו כ צריכה הגמרא
להביא מקור נפרד לכ ששליח עושה שליח בגירושי .
למסקנה ,לאחר שלמדנו ששליח עושה שליח ג בגירושי  ,יש לברר הא מעמדו
של שליח בגירושי חזר להיות זהה למעמדו של שליח בקרב פסח .כ אמנ סבר
הריב"ש ,ולדעתו לפי המסקנה ג השליח לגירושי שקול לחלוטי למשלח ,ולכ שליח
דשליח עושה שליח ,כמו בקרב פסח .אול מסברה ייתכ שג לפי המסקנה השליח
יכול למנות רק שליח אחר נוס ,ואילו השליח השני כבר לא יוכל למנות שליח .הסיבה
לכ היא כפי שהסברנו לעיל ,שאמנ השליח מקבל לידיו סמכויות א הוא אינו שקול
לחלוטי לבעלי ,ואי ביכולתו להעביר את מלוא הסמכויות שלו לשליח הבא.

שלוחו של אד כמותו
השאלה היסודית העומדת ביסוד דברי הריב"ש היא :עד כמה שלוחו של אד שקול
לחלוטי למשלח? שאלה זו באה לידי ביטוי במספר סוגיות נוספות ברחבי הש"ס.
בגמרא במסכת קידושי )מג (.נחלקו האמוראי בשאלה הא שליח נעשה עד.
כאשר אד מקדש אישה על ידי שליח ,הא השליח יכול לשמש ג כאחד מעדי הקיו
של הקידושי ? הדעה הסוברת ששליח אינו נעשה עד מניחה ,כנראה ,ששלוחו של אד
כמותו באופ מוחלט .כש שאד אינו יכול להעיד על עצמו ,שהרי הוא בעל דבר ,כ
ג השליח אינו יכול להעיד עבורו.
את הדעה החולקת ,המאפשרת לשליח להיות עד ,אפשר להסביר בשני אופני.
ייתכ שהמחלוקת בי הדעות היא בדיני עדות .לפי הדעה השנייה השליח אכ שקול
למשלחו והוא נחשב כבעל דבר ,א לא כל בעל דבר פסול לעדות .נית לפסול את בעל
הדבר לעדות רק כאשר הוא נוגע בדבר ,ואי אפשר לסמו על עדותו כיוו שיש לו
סיבות לשקר .שליח אמנ שקול במעמדו למשלח ,א אי לו כל נגיעה בתוכ העדות,
ולכ הוא רשאי להעיד.1
לחלופי ייתכ שהמחלוקת היא בשאלה שבה אנו עוסקי כא  :עד כמה השליח
שקול למשלחו .לכולי עלמא בעל דבר פסול לעדות ,ג א אי לו נגיעה בדבר .2אול,

1
2

כ הסביר את המחלוקת האבני מילואי ל"ה ס"ק א.
עיי למשל ברא"ש מכות פ"א הי"ג בש הראב"ד ,המחלק בי נוגע לעדות שהוא רק פסול ,לבי בעל דבר
שמופקע לחלוטי מדי עד.
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הדעה המכשירה סוברת ששליח איננו שקול לחלוטי למשלחו אלא הוא רק מקבל על
עצמו שליחות עבורו ,ולכ הוא אינו פסול לעדות ,בשונה מהמשלח.
מקור נוס שבו באה לידי ביטוי שאלה זו אפשר למצוא בגמרא במסכת בבא
מציעא .כידוע ,שואל של חפ פטור מתשלומי על החפ השאול א הבעלי היה
עמו ,כלומר הבעלי השאיל או השכיר את עצמו לשואל לעבודה מסוימת יחד ע
החפ  .הגמרא במסכת בבא מציעא שואלת הא די זה קיי ג כאשר הבעלי איננו
משאיל את עצמו אלא את שלוחו:
"‡˘ÓÓ ÂÈÏÚ· ?Â‰Ó ,'È˙¯Ù ÌÚ ÈÏ Ï‡˘‰ƒ Â ‡ˆ' ÂÁÂÏ˘Ï ¯ÓÂ‡‰ :È˘‡ ·¯Ï ‡È·¯ ‰ÈÏ ¯Ó
·"?‡ÎÈ‡Â Â˙ÂÓÎ Ì„‡ Ï˘ ÂÁÂÏ˘ ‡ÓÏ„ Â‡ ,‡ÎÈÏÂ ‡ÈÚ
)··‡ .(.Âˆ ‡ÚÈˆÓ
מסברה נית לתלות את הספק בגדרי די "בעליו עמו" :הא יש צור בבעלי דווקא,
או שדי בנציג מטעמו .אול ,מלשו הגמרא נראה שהספק איננו ממוקד בדיני "בעליו
עמו" ,אלא במעמדו של השליח .ברור שהפטור קיי רק בבעלי ממש ,והשאלה היא
הא השליח שקול במעמדו לבעלי עצמו ,או שקיי פער ביניה.
הגמרא בהמש הסוגיה ש תולה את הספק במחלוקת רבי יונת ורבי יאשיה הא
אד יכול להפר את נדרי אשתו על ידי שליח .רבי יונת  ,הסובר שאפשר להפר נדרי
על ידי שליח ,יסבור שהשליח נחשב כבעלי ג לעניי די "בעליו עמו" .על פניו לא
ברור מדוע הגמרא נזקקה להביא מקור דווקא מהלכות הפרת נדרי ,והרי ידוע שבכל
התורה כולה שלוחו של אד כמותו!
העובדה שהגמרא פנתה דווקא למקור בעניי הפרת נדרי ,מחזקת את ההסבר
שלנו בנוגע ליסוד הספק של הגמרא .הגמרא ודאי איננה מסתפקת הא קיי מושג
של שליחות ,אלא עד כמה מעמדו של השליח בגברא שקול לזה של הבעלי .העובדה
ששלוחו של אד כמותו בתחומי הלכתיי שוני משמעותה שהשליח יכול לפעול
במקו הבעלי ,ואיננה מוכיחה דבר לעניי זה .הגמרא מניחה שהפרת נדרי איננה
דומה לכל פעולה הלכתית אחרת ,והיא לא תהיה תקפה אלא א כ השליח בגברא
נחשב כמותו ובמקומו של הבעלי ממש .משו כ אפשר להביא ראיה משיטתו של
רבי יונת לכ ששלוחו של אד נחשב כמותו ממש ג לעניי "בעליו עמו".3

3

מקור נוס נמצא ,אולי ,בירושלמי במסכת קידושי )פ"ב ה"א( .הירושלמי ש מסתפק בשאלה הא
שלוחו של אד כמותו או לא .משתמע שהדיו הוא בנוגע למעמדו של השליח – עד כמה הוא נחשב
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שליחות בתרומה
דיו נוס בעניי מעמדו של שליח מופיע להל בפרק השישי .המשנה ש עוסקת
באד המושל לבור ,ומעוניי למנות שליח לכתוב גט לאשתו ,מחשש שמא ימות
ואשתו תיפול לייבו:
"Â·˙ÎÈ ÂÏ‡ È¯‰ – 'Â˙˘‡Ï Ë‚ ·Â˙ÎÈ ÂÏÂ˜ ˙‡ ÚÓÂ˘‰ ÏÎ' ¯Ó‡Â ,¯Â·Ï ÍÏ˘ÂÓ ‰È‰˘ ÈÓ
"Â˙ÈÂ
)‚.(.ÂÒ ÔÈËÈ
במקרה זה הבעל לא פנה באופ ממוקד לאד מסוי ומינה אותו לשליח ,אלא פנה
באופ כללי לכל מי ששומע את קולו .התוספות על אתר )ד"ה כל( מקשי על די זה
מגמרא במסכת נדרי .הגמרא ש )לו (:עוסקת באד המודר הנאה מחברו ,ואמר "כל
הרוצה לתרו – יבוא ויתרו" .במקרה רגיל אסור לאד למנות את חברו לשליח א
הוא מודר הנאה מחבר זה .א כאשר המינוי היה בניסוח כללי – "כל הרוצה לתרו" –
אי בכ בעיה ,והחבר רשאי לתרו עבורו את תרומתו .מכא נראה לכאורה ,שהחבר
שהתמנה בניסוח מעי זה כלל לא נחשב לשליח .כיצד א כ בסוגייתנו מועיל הניסוח
"כל השומע קולי" כדי למנות שליח לגירושי האישה?
למעשה ,דברי הגמרא ש מעוררי קושיה ג מבלי להשוות לגמרא אצלנו .א
אכ הניסוח הכללי איננו מועיל למנות שליח – כיצד יכול החבר לתרו עבורו? והרי
אד אינו רשאי לתרו את תרומתו של אחר שלא מדעתו! הרמב" בחידושיו מציע
תירו לקושיות אלו:
"Ï·‡ ,˙Â˘¯ Ô˙ÂÎ ‡Ï‡ ÂÈ‡Â ,Â˙Ú„Ó ¯Ó‡˜ 'ÌÂ¯˙Ï ‰ˆÂ¯‰ ÏÎ' Ì˙‰„ ,‰È˘Â˜ ‰È‡Â
"È‰Ó ÈÓ ‡˙Ú„ ÈÂÏÈ‚ ÂÏÈÙ‡ ‰ÓÂ¯˙ È·‚Â ,‡Â‰ ‰È˙ÂÁÈÏ˘ Â‡Ï
)¯.(Ô˙„ ‡‰ ‰"„ Ì˘ Ô"·Ó
לפי הרמב"  ,כדי לתרו את תרומתו של אד אחר אי צור בשליחות ממש ,אלא די
בגילוי דעת .משו כ אמירת "כל הרוצה לתרו" מאפשרת לחבר לתרו ,א אי בכ
איסור משו נדר כיוו שהוא אינו שלוחו של הבעלי .זאת בשונה מהניסוח "כל

ממש כמו המשלח עצמו ,ולא ביסוד די שליחות .הנפקא מינות המוזכרות בירושלמי ש ה הפרת
נדרי ,תמורה ורציעה אוזנו של עבד עברי .לא ברור מדוע דווקא במקרי אלה יש צור בשליח השווה
למשלחו בגברא.

שליח עושה שליח

309

השומע קולי" בסוגייתנו ,הנחשב למינוי מפורש יותר ולא רק גילוי דעת ,ולכ הוא
מועיל ג לגירושי .4
תירו זה של הרמב" נראה תמוה ,שהרי תרומה על ידי אחר מופיעה בסוגיית
שליחות במסכת קידושי  ,ונראה פשוט שהפרשת התרומה נעשית בשליחות הבעלי.
כיצד ,א כ  ,יכול הרמב" לטעו שכלל אי צור בשליחות כדי לתרו עבור אד
אחר?
הגרי"ד סולובייצ'יק הסביר ,שקיימי שני סוגי של שליחות .בתחומי רבי יש
צור בשליחות גמורה ,שבה השליח נכנס באופ מלא לנעליו של המשלח ופועל
במקומו .כ הוא המצב בשליח לגירושי  ,שבו עוסקת סוגייתנו.
בתרומה ,לעומת זאת ,נית להסתפק בשליחות מסוג אחר .בשליחות זו השליח
איננו נכנס לנעלי המשלח ,אלא רק מקבל ממנו רשות לפעול .זהו אופי השליח הנחו
בתרומה .השליח איננו פועל מכוחו של הבעלי ועבורו ,אלא הוא מקיי את מצוות
הפרשת תרומה עבור הקב"ה .הוא זקוק רק לאישור מהמשלח כיוו שהוא הבעלי על
התרומה ,א מעשה ההפרשה איננו מתבצע מכוח הבעלי אלא מכוחו של השליח
עצמו.5
דבריו של הגרי"ד עשויי לבאר הלכה מסוימת ברמב" בהלכות תרומות .הרמב"
עוסק באד שמינה את חברו לתרו את תרומתו ,א ביטל את השליחות לפני ביצוע
ההפרשה:
"ÏËÈ·Â ,ÌÂ¯˙Ï ÂÎÏ‰Â ,ÌÂ¯˙Ï Â˙ÁÙ˘Ï Â‡ Â„·ÚÏ Â‡ Â˙È· Ô·Ï Â‡ ÂÙ˙Â˘Ï ¯ÓÂ‡‰
˘¯Ó‡˘ ÔÂ‚Î ,‰È˘ Ì‡Â ,‰ÓÂ¯˙ Â˙ÓÂ¯˙ – ÁÈÏ˘‰ ‰È˘ ‡Ï Ì‡ ,ÂÓÂ¯˙È˘ Ì„Â˜ Â˙ÂÁÈÏ
"‰ÓÂ¯˙ ‰È‡ – Ì„Â˜Ó Â˙ÂÁÈÏ˘ ÏËÈ·Â ÏÈ‡Â‰ ,ÌÂ¯„‰ ÔÓ Ì¯˙Â 'ÔÂÙˆ‰ ÔÓ ÌÂ¯˙' ÂÏ
)¯.(Ë"‰ „"Ù ˙ÂÓÂ¯˙ 'Ï‰ Ì"·Ó
4
5

כ מתרצי ג התוספות סו .ד"ה כל השומע בתירו השני ,א על פי שדבריה אינ מפורשי כמו
דברי הרמב" .
אמנ ,הגמרא בקידושי )מא (:לומדת את די שליחות בכל התורה מתרומה .הרמב" כנראה יתר
שכאשר הבעלי ממנה שליח מסוי להפרשת תרומה – הוא נחשב שליח כמו בכל תחומי ההלכה,
וייאסר במודר הנאה .החידוש של הרמב" מוגבל למקרה שהמינוי היה כללי" :כל השומע קולי" ,שאז אי
כא מינוי שליח אלא רק נתינת רשות.
יש לעיי הא ההבדל בי שני סוגי השליחות מקביל לספק של הגמרא בנדרי לו :בעניי התור משלו
על של חברו – למי שייכת טובת ההנאה? עיי ג ירושלמי פ"ד הל"ג המעלה ספק זה .בדומה לכ יש
להסתפק בעניי שליח שהפריש שלא כסדר – הא הוא או הבעלי מנוע מווידוי מעשרות ,וכ בעניי
חומש בפדיו מעשר שני שהופרש על ידי שליח.
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לפי הרמב" ,ג לאחר שהבעלי ביטל את השליחות – השליח יכול לתרו ,ובלבד
שלא ישנה דבר מהשליחות המקורית .הראב"ד הבי  ,שהבסיס לפסק הרמב" הוא
שיטת ריש לקיש בגמרא במסכת קידושי )נט ,(.שלפיה "לא אתי דיבור ומבטל דיבור".
לפי ריש לקיש ,ביטול השליחות איננו תק כיוו שהוא נעשה בדיבור בלבד ,ודיבור
אינו יכול לבטל את הדיבור הקוד של מינוי השליחות .על פי הבנה זו מקשה הראב"ד
על הרמב" ,וטוע כנגדו שאי הלכה כריש לקיש אלא כרבי יוחנ  ,הסובר ש"אתי
דיבור ומבטל דיבור".6
נית להסביר את פסק הרמב" בדר אחרת ,על פי שיטתו של הגרי"ד .לפי הגרי"ד,
שליח בתרומה איננו צרי להיכנס לנעליו של המשלח ,אלא רק לקבל ממנו אישור
לתרו .ביטול השליחות מועיל רק בתחומי שבה השליח נכנס באופ מלא לנעליו
של המשלח ,ופועל מכוחו .דווקא בתחומי כאלה השליח זקוק לגיבוי תמידי מצידו
של המשלח ,ואינו יכול לפעול כאשר המשלח מבטל את השליחות ואינו מגבה אותו.
בתרומה השליח פועל מכוח עצמו ,ואינו זקוק לגיבוי תמידי של הבעלי .לפיכ הוא
יכול לתרו ג לאחר הביטול ,ובלבד שלא יחרוג מהרישיו המקורי שקיבל.7
לאופי השליחות בתרומה יש השלכות ג במסגרת סוגייתנו ,בשאלה הא שליח
בתרומה עושה שליח .המאירי בגיטי כט) .ד"ה והאומר לשלוחו( טוע ששליח לתרומה
יכול לעשות שליח .לפי דברינו ,טענת המאירי נכונה רק א נבי ששליח לתרומה נכנס
לנעליו של הבעלי ,ומקבל לידיו סמכות מלאה לפעול במקומו .לפי הבנת הגרי"ד,
שבמקרי מסוימי שליח לתרומה איננו נכנס לנעלי הבעלי אלא רק מקבל אישור
לתרו ,מסתבר שהוא לא יוכל למנות שליח אחר במקומו.

מילי לא ממסר לשליח
משנתנו מחדשת ,שבנסיבות מסוימות שליח להולכת הגט יכול למנות שליח אחר
במקומו .הגמרא משווה זאת למשנה להל בפרק השישי )סו .סו ,(:העוסקת בשליחות
לכתיבת הגט .מהמשנה ש מדויק ,שא הבעל מינה אנשי לכתוב את הגט עבורו –
ה חייבי לעשות זאת בעצמ ,ואינ יכולי למנות אחרי לכתוב במקומ .מדוע
בכתיבת הגט שליח אינו עושה שליח ,בשונה מהולכת הגט?

6
7

עיי בירושלמי תרומות פ"ג ה"ד המקשה על שיטת ריש לקיש מהמשנה ,ומתר בדומה לרמב" .הראב"ד
סבר שהתירו הוא רק לריש לקיש ,ואילו הרמב" סבר שהתירו הוא לכולי עלמא.
יש לציי שהרמב" ש עוסק בשליח שהוא שותפו ,ב ביתו או עבדו של המשלח ,וייתכ שבשליח רגיל
הדי יהיה שונה .אמנ בירושלמי משמע שאי לחלק כ.
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האמוראי מתרצי קושיה זו באופני שוני .אביי מסביר שבאופ עקרוני שליח
עושה שליח ג בכתיבת הגט ,א קיי שיקול צדדי של ביזיו הבעל ,שאינו מעוניי
לפרס את העובדה שאינו יודע לכתוב בעצמו .רבא טוע שקיי נימוק עקרוני יותר
לכ ששליח אינו עושה שליח בכתיבת הגט:
"¯·‡ ‡"ÁÈÏ˘Ï Ô¯ÒÓÈÓ ‡Ï ÈÏÈÓÂ ,Â‰È ÈÏÈÓ„ ÌÂ˘Ó :¯Ó
)‚.(.ËÎ ÔÈËÈ
רש"י מסביר שמינוי השליח לכתיבת הגט נעשה במילי – בדיבורי בלבד ,ולכ אי
בכוחו של השליח להעביר את המינוי הזה הלאה .מינוי שליח ההולכה ,לעומת זאת,
מתבצע על ידי מעשה של מסירת הגט ולא בדברי בלבד .במינוי מסוג זה יש כוח
לשליח להעביר הלאה את המינוי לשליח נוס .הסבר זה איננו ברור כל צרכו ,ועדיי
יש להבי את משמעותו של החילוק בי הולכת גט וכתיבתו .כמו כ יש לברר מהו הדי
בתחומי אחרי בהלכה .הא שליחות להולכת הגט היא המקרה החריג ,ובדר כלל
שליח אינו עושה שליח; או שכתיבת הגט היא המקרה החריג ,ובמקרה הרגיל שליח
עושה שליח כמו בהולכת הגט?
בשאלה זו נחלקו הראשוני .המרדכי אצלנו )סי' ת"כ( טוע  ,שכתיבת גט היא
המקרה החריג ,ודווקא ביחס אליה שליח אינו עושה שליח .בדר כלל שליח יכול
לעשות שליח ,לא רק בהולכת הגט אלא ג בקידושי וכדו' .נית להסביר שכתיבת הגט
מיוחדת כיוו שלדעת ראשוני רבי הכותב אינו נחשב כשליח אלא הוא אד הפועל
מכוח ציווי הבעל ,כפי שביארנו בשיעורי הקודמי .8א במרדכי עצמו משתמע הסבר
אחר:
"˙Ï·˜ Ï·‡ ,ÁÈÏ˘Ï ¯ÒÓÈÓ ‡ÏÂ ÈÏÈÓ ·È˘Á – ÁÈÏ˘‰ ÈÙ ÏÚ ¯Ó‚ ¯·„‰ ÔÈ‡˘ ‡ÎÈ‰ ÏÎ
„Ú ¯Ó‚ ¯·„‰ ÔÈ‡„ ÌÂ˘Ó ,ÈÏÈÓ ·È˘Á ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡˘ ‰·È˙Î‰ Ï·‡ ,¯·„ ¯Ó‚ Â‰Ê Ë‚‰
˙"Ë‚‰ ˙È
).(Î"˙ ÔÈËÈ‚ ÈÎ„¯Ó
בהולכת הגט ,כמו ג בקידושי  ,התפקיד של השליח הוא להשלי את התהלי וליצור
את החלות הסופית .לש כ הוא מקבל לידיו את הסמכויות מידי הבעלי ,ולפיכ

8

עיי תוס' כב :ד"ה והא ,רשב"א כג .ד"ה אלא ורא"ש פ"ב סי' כה .בשיטת הרמב" נחלקו ה'אור שמח'
וה'מחנה אפרי' בהל' גירושי פ"ג הט"ו .כמו כ עיי לעיל בשיעור בעניי כתיבת גט על ידי חרש שוטה
וקט  ,עמ' .211
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הוא יכול להעביר סמכויות אלה הלאה .בכתיבת הגט אי יצירה של חלות ,ותפקידו של
השליח הוא רק לבצע פרט מסוי בתהלי הגירושי  .שליחות כזו איננה כוללת העברת
סמכויות ,ולכ השליח אינו יכול להעביר את המינוי שלו הלאה ,והוא חייב לבצע את
השליחות בעצמו.
לפי הבנה זו ,החילוק של די מילי נובע ממידת הסמכות שקיבל לידיו השליח.
במסגרת הבנה זו נית להציע חילוק ג בי שליח ההולכה של האישה לבי שליח
הקבלה של האישה .שליח הולכה ,כפי שביארנו ,מקבל לידיו את הסמכות ליצור את
חלות הגירושי  .שליח לקבלה ,לעומת זאת ,איננו מקבל לידיו סמכות ממשית כלשהי,
אלא רק מוטל עליו לשמש ככלי קיבול לגט .כ סבר הגר"ח )חידושי ר' חיי הלוי על
הרמב" אישות ג ,יח( ,והסביר ששליח אינו יכול לקבל סמכות גדולה יותר מזו של
משלחו ,וכיוו שהאישה מתגרשת בעל כורחה ואי לה סמכויות – כ ג השליח.
לפיכ מסתבר ששליחות זו נחשבת למילי ,ושליח הקבלה לא יוכל למנות שליח
במקומו.9
כיוו אחר בעניי החילוק בי הולכת הגט וכתיבתו מופיע במרדכי במסכת קידושי .
לפי הדעה המובאת במרדכי ש ,הולכת הגט היא המקרה החריג ,ודווקא ש שליח
עושה שליח .שליח לקידושי דומה בדינו לשליח לכתיבת הגט ,והוא אינו יכול למנות
שליח אחר במקומו:

"ÂÏÈÙ‡ ,˘„˜Ï ˙Ú·Ë‰ ÂÏ ¯ÒÓÂ ‰˘‡ ˘„˜Ï ÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚ‰„ ,˘Â¯„Ó ˘Â„˜‰ ˜ÒÙ
‡Ô¯ÒÓÓ ‡Ï ÈÏÈÓÂ Â‰È ÈÏÈÓ„ ÌÂ˘Ó ,¯Á‡ ÁÈÏ˘ ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡ – Í¯„· ÒÈ˙È
.ÁÈÏ˘Ï
ÏÚ· ˙˘¯‚˙Ó Ë‚ È·‚„ ,ÈÓ„ ‡Ï ...ÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚ ÁÈÏ˘ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜ Ë‚ È·‚„ ·‚ ÏÚ Û‡Â
ÔÈ˘Â„˜ Ï˘ ÁÈÏ˘ Ï·‡ ...˙˘¯Â‚Ó ÂÏÈ‡Î ‡È‰ È¯‰ ÁÈÏ˘‰ „ÈÏ Ë‚‰ ÚÈ‚È˘Î „ÈÓÂ ,‰Á¯Î
‡"˙˘„Â˜Ó ‰È‡ – ‰˘‡‰ ‰·‡˙ ‡Ï Ì
).(‰"˜˙ 'ÈÒ ÔÈ˘Â„È˜ ÈÎ„¯Ó
מדברי המרדכי נראה ,שהעובדה שהגירושי תלויי א ורק בדעתו של הבעל מעניקה
לשליחות ההולכה תוק מיוחד ,ולכ היא אינה נחשבת למילי .בשליחות לקידושי יש
צור בהסכמת הצד השני .כל עוד לא התקבלה הסכמה כזו – אי לשליחות תוק רב,
והיא נחשבת בינתיי כמילי .זהו חידוש גדול ,ולא ברור מהו היסוד לחידוש זה.
9

בעניי זה נחלקו הפוסקי – עיי שולח ערו אבה"ע קמ"א ,מג.
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הסבר אפשרי לחילוק בי שליח לגירושי ולקידושי הציע הגרי"ד סולובייצ'יק.
לדעת הגרי"ד ,המעמד המיוחד של שליח הולכה בגירושי נובע מהעובדה שהוא מחזיק
בידו את השטר .כפי שראינו בשיעורי הקודמי ,10שטר מקבל את מעמדו ותוקפו
מכוח האד המחזיק בו .כאשר השליח מקבל לידיו את הגט ,הוא הופ ל"בעל השטר".
מעמד זה מעניק לו תפקיד ממשי בכל רגע ורגע החל משעת המינוי ,ולכ אי בשליחות
זו משו מילי .שליח לקידושי איננו מקבל מעמד כזה ,אפילו א הבעל נת בידו את
כס הקידושי  .משו כ השליחות שלו נחשבת למילי ,והוא אינו יכול למנות שליח
אחר .יש לציי  ,שלפי הבנה זו שליח לקידושי בשטר יהיה שקול במעמדו לשליח
הולכת הגט ,וג הוא יוכל למנות שליח נוס.11

שליח מחו לאר
המשנה הבאה )כט (:עוסקת בשליח להולכת הגט שהגיע מחו לאר וחלה .בפשטות
נראה ,שמבחינת דיני שליחות אי הבדל בי שליח באר לשליח מחו לאר  ,ושניה
יוכלו למנות שליח אחר באות נסיבות .ההבדל ביניה נובע מדי צדדי :שליח שהגיע
מחו לאר צרי לומר "בפני נכתב ובפני נחת" .א השליח עצמו חולה ומעוניי
למנות שליח אחר ,עליו לבצע את המינוי הזה בפני בית די  ,ולומר בפניה "בפני נכתב
ובפני נחת".
אול ,הראשוני מעלי את האפשרות שלמינוי בפני בית די יש משמעות ג
במסגרת דיני שליחות .ראינו לעיל את דיו הגמרא בשאלה הא שליח דשליח עושה
שליח .מסקנת הגמרא היא שהשליח השני אכ יכול למנות שליח נוס .מסקנה זו
נאמרת בשלב הראשו בסוגיה ביחס לשליח מחו לאר בלבד .בהמש הסוגיה מחדש
רבה ,שג באר ישראל השליח השני יכול למנות שליח נוס .הראשוני מבארי מהו
החידוש בדבריו של רבה:
"ÁÈÏ˘ ÈÈÂÂ˘Ï ÌÈÏ‡ – ÔÈ„ ˙È· ÈÙ· È˘ ÁÈÏ˘ ‰Ó˙˘ ,ÌÈ‰ ˙È„Ó· ‡˜Â„ ‡ÈÓ‡ ‰Â‰Â
˘ÏÂÎÈ ‡Ï„ ‡ÈÓ‡ ‰Â‰ – ÂÈ·Ï ÂÈ· ‡Ï‡ ‰Ó˙ ‡Ï˘ ,Ï‡¯˘È ı¯‡· Ï·‡ ,È˘ÈÏ
"Ï"Ó˜ ,È˘ÈÏ˘ ÁÈÏ˘ „·ÚÈÓÏ
)˙(:ËÎ ÔÈËÈ‚ „"È¯ ˙ÂÙÒÂ

10
11

עיי למשל בשיעור בעניי גט שאבד ,לעיל עמ' .283
להרחבה עיי להל בשיעור בעניי מילי ו"אומר אמרו" ,עמ' .391
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דברי דומי כותב ג הרשב"א על אתר )ד"ה הא דאמר( .לפי הרי"ד והרשב"א ,הייתה
הווה אמינא שמעמדו של שליח שהתמנה בפני בית די תקי יותר משליח שמינה
השליח הראשו בינו לבי עצמו ,ודווקא הוא יוכל למנות שליח נוס.
קשה להבי מהו כוחו של בית די לעניי מינוי שליח .ייתכ שההסבר לכ מבוסס
על ההבנה שהעלינו לעיל ,שלפיה השליח הראשו מקבל מהבעלי מינוי נפרד לביצוע
הגירושי  ,ומינוי נפרד למנות שליח נוס .השליחות למינוי שליח איננה יכולה לעבור
הלאה אל השליח השני ,כיוו שהיא בגדר "מילי" ,ומילי לא מימסר לשליח .לאור זאת
יש לומר ,שהמינוי בפני בית די מתגבר על בעיית מילי .כיוו שכ ,השליח הראשו
יכול להעביר לשליח השני את הסמכות למנות שליח נוס ,א על פי ששליחות זו היא
מילי.
הסבר אחר להווה אמינא של הרי"ד והרשב"א עולה מדברי המאירי בהמש
הסוגיה .הגמרא ש מזכירה את העיקרו שלפיו שליח שלא נית לגירושי אינו יכול
למנות שליח אחר במקומו .הגמרא ש עוסקת בשליח שנשלח למסור את הגט לאד
בש אבא בר מניומי ,על מנת שהוא יגרש את האישה .רב ספרא קובע ששליח זה אינו
יכול למנות אד אחר שימסור את הגט לאבא בר מניומי במקומו ,כיוו שהוא עצמו
לא התמנה לגירושי האישה ,אלא רק להעברת הגט.
המאירי טוע  ,שהמגבלה של שליח שלא נית לגירושי איננה קיימת כאשר המינוי
מתבצע בפני בית די  .כ כותב המאירי:
"‡·ÏÚ·‰ ÁÎÓ ÈÂÏÙ Â˙Â‡Ï ÔÈ˙Â Ì‰Â ÂÈ¯·„ Ì‰Ï ¯ÂÒÓÏ ÏÂÎÈ ÔÈ„ ˙È· ˙¯Â˙·˘ ÏÎ Ï
‡˙‡ ÌÈÏ·˜Ó ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÔÈ„ ˙È·‰˘ ,‰Ï Â‰˙È˘ ÈÂÏÙ Â˙Â‡Ï Â˙ÈÏ ÁÈÏ˘ ÌÈÓÓ Â
"ÏÚ·‰ ˙ÂÎ ÌÈÏ˘‰Ï ÌÈ¯·„‰
).(¯Â‡È· ÔÈÚÏÂ ‰"„ :ËÎ ÔÈËÈ‚ È¯È‡Ó
לפי המאירי ,בית הדי משמשי כמעי אפוטרופוס של הבעלי ,וה יכולי לפעול
מכוחו ולטובתו ,ג א הוא לא מינה אות לכ במפורש .לפי זה מוב מניי שואב את
כוחו השליח שהתמנה בפני בית די  .שליח זה נחשב כאילו מינה אותו הבעלי עצמו,
ולכ לפי הרי"ד והרשב"א יש לו כוח למנות שליח נוס.
ביטוי נוס לכוחו של בית הדי במינוי שליח מופיע בהמש דברי הרשב"א ש.
הרשב"א כותב ,ששליח שהתמנה בפני בית די יכול לבצע את שליחותו ג א מת
השליח הראשו  .זאת א לפי דעתו של רב אשי בסוגייתנו ,שלפיה כאשר מת השליח
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הראשו בטלו כל השליחי שאחריו .12ג הדברי האלה מובני לפי ההסבר ,ששליח
שהתמנה בפני בית די נחשב כשליח שמינה הבעלי עצמו .שליח כזה איננו יונק את
כוחו מהשליח הראשו  ,ולכ שליחותו ממשיכה להתקיי ג כאשר השליח הראשו
כבר אינו קיי.
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לפי הרשב"א דברי רב אשי נאמרו דווקא בשליח באר ישראל ,שלא התמנה בפני בית די .

