מילי ו"אומר אמרו"
מקורות – )א( גיטי סו .משנה וגמרא ,תוספות ד"ה מתניתי  ,הא כתב הגט ,אמרו;
'תורת גיטי ' על אתר; רמב" ד"ה ואמר רב חסדא; ראב"ד ור" לג .בדפי הרי"; רמב"
הל' זכייה ומתנה פ"ד ה"י ,הל' גירושי פ"ה הל' ה ו ,הל' אישות פ"ג הי"ח' ,מגיד משנה'
וחידושי הגר"ח על אתר.
)ב( מילי גיטי כט ,.רמב" ד"ה הא דאמר; רש"י גיטי עא :ד"ה דאמר; מהרי"ט ח"א
סי' קכז; ר" פסחי ג :בדפי הרי"; רבי עקיבא איגר גיטי לב .ד"ה ודע ,וע' בר" .
המשנה בד סו .סו :עוסקת באד שמינה שניי או שלושה שליחי לכתוב גט
לאשתו ולמסרו לה .המשנה דנה בשאלה :הא שליחי אלה רשאי למנות אנשי
אחרי שיכתבו את הגט במקומ ,או שה חייבי לכתוב את הגט בעצמ? לפי
המשנה ,א הבעל מינה שני שליחי בלבד – כול מודי שה חייבי לכתוב
בעצמ ,ואינ יכולי למנות שליחי במקומ .במקרה שהבעל מינה שלושה שליחי
נחלקו התנאי הא ה רשאי למנות אחרי לכתיבה ,כפי שנראה להל .
לעיל בשיעור בעניי שליח עושה שליח 1ראינו את שני ההסברי של הגמרא בד
כט .לדי של משנתנו .לדעת אביי ,הבעל הקפיד שדווקא השליחי עצמ יכתבו את
הגט ,כדי שלא ייוודע לאנשי נוספי שהוא אינו יודע לכתוב .רבא לעומתו טוע ,
שמינוי שליחי אחרי כא איננו אפשרי מבחינה הלכתית ,כיוו ש"מילי לא ממסר
לשליח" .בשיעור הנ"ל ראינו שיטות שונות בראשוני בשאלה אילו שליחויות נחשבות
כמילי ,והיכ עובר הקו בי שליחות המוגדרת כמילי לשליחות רגילה.
ההבנה הפשוטה היא שלבעלי עצמו אי בעיה למנות שליח ג בדברי
המוגדרי כמילי ,כגו כתיבת גט .הבעיה מתעוררת רק כאשר השליח רוצה למנות
שליח אחר במקומו .בשליחות רגילה שליח יכול למנות שליח ,ובלבד שהמשלח אינו
מקפיד ,ואילו במילי השליח חייב לבצע את השליחות בעצמו ,אפילו א המשלח אינו
מקפיד על כ.
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שיטה שונה בעניי מילי היא שיטתו של המהרי"ט )ח"א סי' קכז( .לדעת המהרי"ט,
כל משימה שהביצוע שלה איננו כרו במעשה אלא בדיבור בלבד – מוגדרת כמילי.2
המהרי"ט מחדש ,שלא רק השליח אינו יכול למנות שליח אחר במקומו במילי ,אלא
אפילו הבעלי איננו יכול למנות שליח למילי .כל משימה הנעשית בהבל פה חייבת
להתבצע על ידי האד עצמו ,ואינה נתפסת בשליחות .על פי זה קובע המהרי"ט שאד
אינו יכול למנות שליח להקדיש שור אחד משווריו ,אלא הוא חייב להקדישו בעצמו.3
שיטה זו עולה ג מדברי הר" במסכת פסחי )ג :בדפי הרי" ד"ה וכתב הרב בעל
העיטור( .הר" ש עוסק במחלוקת הראשוני בעניי ביטול חמ  ,הא הוא מדי
ייאוש או מדי הפקר .4הר" טוע  ,שא ביטול חמ הוא מדי הפקר – הרי שלא נית
לבטל על ידי שליח ,והאד עצמו חייב לבטל את חמצו .כנראה לדעת הר" הפקר
נחשב כמילי כיוו שהוא נעשה בדיבור בלבד ,ואי אפשר למנות שליח למילי ,כדעת
המהרי"ט.5
על פי שיטה זו יש להסביר בסוגייתנו ,שכתיבת הגט בפני עצמה איננה נחשבת
כמילי .הכתיבה היא מעשה ולא דיבור בלבד ,ולכ היא נתפסת בשליחות .הבעיה
מתעוררת רק כאשר השליח מעוניי למנות שליח אחר שיכתוב במקומו .לפי המהרי"ט
והר" יש להניח ,שהיכולת של השליח למנות שליח איננה כלולה בעצ המינוי שלו
לכתיבה .כדי למנות שליח אחר במקומו זקוק השליח למינוי נפרד מהמשלח למטרה זו,
במקביל למינוי לכתיבת הגט .השליחות למנות שליח מתבצעת בדיבור בלבד והיא
מוגדרת כמילי .לכ לפי המהרי"ט והר" מינוי שליח הוא פעולה שאיננה נתפסת
בשליחות .השליח הראשו חייב לבצע את שליחותו בעצמו ,והוא אינו יכול למנות
שליח אחר עבור הבעלי.6
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למעט הפרשת תרומות ומעשרות ,שמפורש במשניות וסוגיות רבות שנתפסת בשליחות כיוו שמחשבה
כמעשה.
האחרוני הקשו על המהרי"ט מגמרא בתמורה )י ,(.ש מפורש שאפשר להקדיש על ידי שליח.
עיי רש"י פסחי ו :ד"ה הבודק ,תוספות ש ד :ד"ה מדאורייתא ,רמב" הל' חמ ומצה פ"ב ה"ב
ובשיעורי הרא"ל – פסחי ,עמ' .97 77
עיי ב'עיטור' הל' ביעור חמ עמ' קכ :שחולק על הר"  .דברי הר" מעוררי קושי מכיוו נוס ,שהרי ג
א ביטול חמ הוא מדי ייאוש – הביטול נעשה בפה ,וא כ ג לפי הבנה זו אמורה להיות בעיה של
מילי! הסברי אחרי לשיטת הר" עיי בית יוס וב"ח או"ח סו סי' תל"ד.
במסגרת שיטה זו נית לחלק בי סוגי שוני של שליחות ,שבחלק יש צור במינוי נפרד כדי למנות
שליח אחר ,ובחלק הסמכות למנות שליח אחר כלולה בעצ השליחות .עיי ג לעיל בשיעור בעניי
שליח עושה שליח ,עמ' .299
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רבי עקיבא איגר בחידושיו על מסכת גיטי )לב .ד"ה ודע ,וע' בר" ( הקשה על
שיטת המהרי"ט והר"  .רבי עקיבא איגר מתייחס למשנה בתחילת הפרק הרביעי,
הקובעת שאפשר למנות שליח לביטול הגט .שליחות זו מתבצעת בדיבור בלבד ,ולפי
המהרי"ט והר" יש להגדירה כמילי .כיוו שכ קשה לשיטת כיצד אפשר למנות שליח
לביטול הגט ,והרי מילי לא ממסר לשליח!
כדי ליישב את שיטת המהרי"ט והר" יש לבאר ,שביטול השליחות בעיקרו איננו
מתבצע על ידי השליח ,אלא על ידי הבעלי עצמו .כדי לבטל שליחות די בכ
שהמשלח יפסיק להתייצב מאחורי השליח ,ואז שליחותו בטלה מאליה .מטלה זו
מתבצעת על ידי המשלח ,ומטרתו של השליח היא רק להודיע לשליח הראשו על
ביטול שליחותו .נית ג לבסס שיטה זו על דעת הרמב" שנראה בהמש השיעור,
שלפיה אפשר למנות שליח שלא בפניו .ייתכ בהחלט ,שכש שהמשלח יכול למנות
שליח שלא בפניו ,כ הוא יכול ג לבטל את השליחות שלא בפני השליח ,ואי הוא
זקוק לשליח מיוחד לש כ.
על כל פני ,שיטת המהרי"ט והר" היא שיטה חריגה ובלתי מקובלת .הדעה
הרווחת היא שאי כל בעיה למנות שליח ג בדברי המוגדרי כמילי .העיקרו "מילי
לא ממסר לשליח" מתייחס א ורק ליכולת של השליח למנות שליח אחר במקומו ,כפי
שביארנו.7

אמר לשלושה
"‡Â·˙ÎÈ ÂÏ‡ È¯‰ – 'È˙˘‡Ï Â˙Â Ë‚ Â·˙Î' ‰˘Ï˘Ï Â‡ ,'È˙˘‡Ï Ë‚ Â˙' ÌÈ˘Ï ¯Ó
Ô‡˘Ú˘ ÈÙÓ ,Â·˙ÎÈÂ ÌÈ¯Á‡Ï Â¯Ó‡È ÂÏ‡ È¯‰ – 'È˙˘‡Ï Ë‚ Â˙' ‰˘Ï˘Ï ¯Ó‡ .Â˙ÈÂ
·...¯È‡Ó È·¯ È¯·„ ,ÔÈ„ ˙È
‡Ë‚ Â˙' ÌÈÏ˘Â¯È·˘ ÏÂ„‚‰ ÔÈ„ ˙È·Ï ¯Ó‡ ÂÏÈÙ‡˘ ,ÔÈÏ·Â˜Ó Â‡ Û‡... :ÈÒÂÈ È·¯ ¯Ó
"Â˙ÈÂ Â·˙ÎÈÂ Â„ÓÏÈ˘ 'È˙˘‡Ï
).(:ÂÒ-.ÂÒ ÔÈËÈ‚ ‰˘Ó
רבי מאיר ורבי יוסי נחלקו לגבי האומר לשלושה "תנו גט לאשתי" ,הא השלושה
האלה יכולי למנות אחרי שיכתבו במקומ .רבי מאיר מאפשר לה להטיל את

7

עיי שו"ת 'נודע ביהודה' מהדורה תנינא ,יו"ד סי' קמ"ז" :אלא גו דברי מהר"י מטראני במחילת כבודו
דברי שגגה ה ".
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מלאכת הכתיבה על אחרי ,ואילו רבי יוסי מחייב אות לכתוב את הגט בעצמ.
שיטת רבי יוסי מבוססת ,כנראה ,על שתי הנחות:
א .השלושה אכ נחשבי כשליחי.
ב .מילי לא ממסר לשליח.
רבי מאיר ,הסובר ששלושה יכולי למנות אחרי שיכתבו במקומ ,עשוי לחלוק
על כל אחת מההנחות האלה .ייתכ שהוא שולל לחלוטי את קיומו של די "מילי לא
ממסר לשליח" ,ולדעתו ג שליח למילי יכול למנות שליח אחר במקומו .אמנ ,כאשר
אד אומר לשניי לכתוב גט לאשתו מודה רבי מאיר שה חייבי לכתוב את הגט
בעצמ ,א נית להסביר שהסיבה לכ היא ההקפדה של הבעל מחשש לביזיו  ,כפי
שהסביר אביי בפרק השלישי .כאשר הבעל ממנה שלושה הנחשבי כבית די אי
חוששי לביזיו  ,ולכ ה יכולי למנות אחרי שיכתבו את הגט במקומ.
לחלופי ייתכ שרבי מאיר מקבל את די "מילי לא ממסר לשליח" ,א לדעתו
השלושה כלל אינ מתפקדי כשליחי אלא כבית די  ,כפי שמבואר בפשטות לשו
המשנה .בית די אינ נתקלי בבעיה של מילי ,וה יכולי למנות שליח אחר
במקומ ג כאשר השליחות מוגדרת כמילי .כ הבי הרמב" את מחלוקת התנאי:
"‡ÈÏÈÓÂ ,ÔÈÁÂÏ˘ Â˘Ú – ÔÈ·˙ÂÎ ÌÓˆÚ Ì‰ Âˆ¯ Ì‡˘ ÔÂÈÎ ¯·Ò ¯Ó ,È‚ÈÏÙ ‡‰· Ì˙‰ ‡Ï
Âˆ¯ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ÔÈÁÂÏ˘ ÔÈ‡Â ,Ì‰ ÔÈ„ ˙È· ‡Ó˙ÒÓ ¯·Ò ¯È‡Ó È·¯Â ,ÁÈÏ˘Ï Ô¯ÒÓÓ ‡Ï
"ÈÏÈÓ ÂÏÈÙ‡ Â‰Ï ¯ÒÓÈÓÏ ‡È„ È·„ ‡˙ÏÈÓ ‡ÓÈÏ‡Â ,ÌÓˆÚ Ì‰ Â·˙ÎÂ
)¯.(¯Ó‡„ ‡‰ ‰"„ .ËÎ ÔÈËÈ‚ Ô"·Ó
לפי הרמב"  ,התנאי כול מודי שיש לבית די כוח להתגבר על בעיית מילי.
המחלוקת היא בשאלה :מהו מעמד של שלושת השליחי? לפי רבי מאיר ה אכ
נחשבי כבית די  ,ולכ ה יכולי למנות שליח אחר לכתיבה .לפי רבי יוסי ה
נחשבי כשליחי בלבד ,ומשו כ ג ה נתקלי בבעיית מילי ,כמו שני שליחי.
בדר אחרת נית להסביר ,שרבי יוסי מודה לרבי מאיר ששלושת השליחי
נחשבי כבית די  .המחלוקת היא בשאלה הלכתית עקרונית :הא אכ בית די
מצליחי להתגבר על בעיית מילי ,או שג ה נתקלי בבעיה זו כמו שליחי רגילי?
כדי להבי את יסוד המחלוקת יש לבאר ,כיצד מתגברי בית הדי על בעיית מילי.
יש ראשוני שהבינו ,שג לפי רבי מאיר אי לבית די כוח מיוחד יותר משליחי
רגילי .שיטתו של רבי מאיר מבוססת על אומד דעתו של הבעל :כאשר הוא ממנה
בית די לכתיבת הגט ,מ הסת אי כוונתו שה יכתבו את הגט בעצמ ,אלא שיצוו
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לאחרי לכותבו .במקרה כזה נחשב הדבר כאילו אמר לה במפורש למנות אחרי
לכתיבה ,ולכ מינוי זה מועיל .8רבי יוסי חולק על אומד דעת זה ,וסובר שג כאשר
הבעל ממנה בית די לכתיבה הוא מתכוו שה עצמ יכתבו ,ולא אחרי.
בשונה מהסבר זה ,מדברי הרמב" הנ"ל משתמע שלבית די יש כוח רב יותר
משליח רגיל ,וה מצליחי להתגבר על בעיית מילי ,ג א הבעל לא התכוו לכ .על
פי זה יש לומר ,שמחלוקת התנאי היא בשאלה עד היכ מגיע כוח של בית הדי ,
והא די בכוח זה כדי להתגבר על בעיית מילי.
לחלופי נית להסביר שהמחלוקת לפי הרמב" עוסקת באופי די מילי .ככלל,
המגבלה על מינוי שליח במילי עשויה להיות ממוקדת בשני גורמי שוני:
א .השליחות עצמה ,שאיננה ניתנת להעברה.
ב .השליח ,שאי בכוחו להעביר הלאה את שליחותו.
א הבעיה נעוצה בשליחות עצמה ,שאיננה ניתנת להעברה ,הרי שלא יהיה כל
הבדל בי שליח רגיל לבית די  .זהו הבסיס לשיטת רבי יוסי ,הסובר שמילי לא ממסר
לשליח אפילו בבית די  .לעומת זאת ,א הבעיה היא במיעוט כוחו של השליח ,ייתכ
שכוח של שלושה המהווי בית די הוא רב יותר ,וה יצליחו להעביר הלאה אפילו
מילי .זהו הבסיס לשיטת רבי מאיר ,הסובר שבית די יכולי למנות אחרי שיכתבו
במקומ את הגט ,בשונה משליח רגיל.

אומר אמרו
הגמרא עוסקת בשיטת רבי יוסי שהשליחי צריכי לכתוב את הגט בעצמ,
ומתלבטת מהי כתיבה זו שעליה מדובר במשנה .הא כוונת המשנה שהעדי צריכי
לכתוב בעצמ את תוכ הגט ,או שהעדי צריכי לחתו על הגט בעצמ ובכתב
יד?
הגמרא מדייקת ,שא המשנה עוסקת בחתימת של השליחי בכתב יד ,הרי
שכתיבת תוכ הגט איננה חייבת להתבצע על יד ,וה יכולי למנות אחרי לכתיבה.
זאת אפילו לשיטת רבי יוסי ,הסובר שמילי לא ממסר לשליח ג בשלושה שליחי.
מדוע בכתיבת הגט אי בעיה של מילי? הגמרא מתרצת קושיה זו:

8

כדי להסביר כ יש להניח ש"אומר אמרו" מועיל לרבי מאיר .בעניי זה נדו בהמש השיעור.
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"‡È·¯ ‰„ÂÓÂ ,Â¯Ó‡ ¯ÓÂ‡Î ‰˘Ú Ë‚‰ ·˙Î ,‡Â‰ Ô„È ·˙Î 'Â·Â˙Î'„ ÔÏ È¯È·Ò È‡ :È¯Ó
"Â¯Ó‡ ¯ÓÂ‡· ÈÒÂÈ
)‚.(:ÂÒ ÔÈËÈ
כאשר הבעל ציווה על השליחי לחתו ,נחשב הדבר כאילו הורה לה במפורש לומר
למישהו אחר לכתוב את תוכ הגט .רבי יוסי סובר שב"אומר אמרו" השליח יכול למנות
שליח אחר ,ואי כא בעיית מילי .הגמרא ממשיכה לדו בשיטת רבי יוסי ,ובסופו של
דבר חוזרת בה וטוענת שרבי יוסי חולק ג באומר אמרו.
מלשו הגמרא "מודה רבי יוסי באומר אמרו" משתמע ,שהדיו בעניי אומר אמרו
הוא חלק מהדיו בעניי מילי .מבחינה עקרונית ג אומר אמרו הוא סוג של מילי ,אלא
שבמקרה זה הבעיה חריפה פחות .לכ ג רבי יוסי ,הסובר שמילי לא ממסר לשליח
אפילו בשלושה שליחי ,עשוי להודות שאי בעיית מילי באומר אמרו.
לפי הבנה זו אי כל ספק ,שג רבי מאיר מודה שאי בעיה למנות שליח באומר
אמרו .כיוו שרבי מאיר מאפשר לשלושה שליחי למנות אד אחר לכתיבה ,אפילו
כשלא נאמר לה במפורש למנותו ,כל שכ שה יכולי למנות שליח באומר אמרו .כ
נראה ג מדברי התוספות על אתר:
"‡·Â¯Ó‡ ¯ÓÂ‡· ÔÎ˘ ÏÎ ,Â˙ ‰˘Ï˘Ï ¯ÓÂ‡· ÁÈÏ˘Ï Ô¯ÒÓÈÓ ÈÏÈÓ ¯Ó‡„ ¯È‡Ó È·¯Ï Ï
„"¯˘Î
)˙.(ÔÈ˙È˙Ó ‰"„ :ÂÒ ÔÈËÈ‚ ˙ÂÙÒÂ
אמנ ,ייתכ שאפשר לפרש את דברי התוספות בצורה שונה .ראינו לעיל הסברי
שוני לשיטת רבי מאיר .לפי חלק מההסברי ,רבי מאיר סובר שאי בעיה של מילי,
באופ כללי או דווקא בבית די  .לפי הבנה זו חייבי להבי בדברי התוספות שהקולא
של רבי מאיר באומר אמרו נלמדת מקל וחומר ,כיוו שאומר אמרו הוא סוג קל יותר
של מילי.
אול ,הצענו ג הסבר אחר לשיטת רבי מאיר .רבי מאיר מודה שקיי די מילי
אפילו בבית די  ,א לדעתו כאשר הבעל ממנה בית די נחשב הדבר כאילו אמר לה
במפורש שימנו אד אחר לכתיבה .לפי הסבר זה ,די אומר אמרו איננו נלמד מהמשנה
בקל וחומר ,אלא זהו גו החידוש של המשנה .ההיתר של רבי מאיר במשנה מבוסס על
די אומר אמרו ,ולכ אי ספק שהוא מתיר באומר אמרו ג במקרי נוספי .לפי הבנה
זו אי הכרח לומר בדעת התוספות שאומר אמרו הוא סוג של מילי ,וייתכ בהחלט
ששני הדיוני בסוגיה – בעניי מילי ובעניי אומר אמרו – מנותקי לחלוטי זה מזה.
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הגרי"ד סולובייצ'יק נטה להבי  ,שהדיו בעניי אומר אמרו הוא אכ דיו נפרד,
ואינו תלוי בדי מילי .הדעות המכשירות באומר אמרו אינ מבססות זאת על פתרו
מיוחד לדי מילי ,אלא לדעת קיימי נימוקי אחרי להכשיר באומר אמרו ,ללא קשר
למילי.
כדי להבי מהו הבסיס לדעות המכשירות באומר אמרו ,יש להתייחס למחלוקת
הראשוני בפירוש המקרה שבו עוסקת הסוגיה .הרמב" התקשה להבי מדוע למסקנת
הסוגיה יש בעיה באומר אמרו – והרי נית להחשיב זאת כמינוי של השליח השני שלא
בפניו .מינוי זה התבצע על ידי הבעלי בעצ האמירה שלו לשליח הראשו  ,והוא
אמור להועיל ללא קשר לשאלה הא השליח הראשו יכול להעביר הלאה את
שליחותו .כדי לתר זאת ,מחדש הרמב" די מיוחד בהלכות גיטי :
"˜˘È‡Ó – ÈÏÈÓ ÌÂ˘Ó È‡ ?‡ÓÚË È‡Ó ,‡Ï Â¯Ó‡ ¯ÓÂ‡ ÂÏÈÙ‡ ¯Ó‡„ ÈÒÂÈ È·¯Ï ,ÈÏ ‡È
,ÂÈÙ· ‡Ï˘ ÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚ ‡Â‰ È¯‰ ‡Ï‡ ÈÏÈÓ ¯ÒÓ ‡Ï È¯‰ ?ÁÈÏ˘Ï Â‰È‡ ¯ÒÓ ‡˜ ÈÏÈÓ
...?ÂÈÙ· ‡Ï˘ ÁÈÏ˘ ˙Â˘ÚÏ ÈÂ˘Ú Ì„‡ ÔÈ‡ ÈÎÂ
¯ÙÂÒ‰ ÔÈ‡ ,ÏÚ·‰ '·˙ÎÂ' ÈÓ ÔÈÚ·Â ,‰Ó˘Ï ÔÈÚ·„ ÔÂÈÎ„ ,Ë‚ È‡˘ :¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡Â
"ÂÈÙÓ Ì‰ ÂÚÓ˘˘Î ‡Ï‡ ÏÚ·‰ ÌÂ˜Ó· ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ„Ú‰Â
)¯.(‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡Â ‰"„ :ÂÒ ÔÈËÈ‚ Ô"·Ó
לדעת הרמב"  ,בתחומי אחרי בהלכה כול מודי שאומר אמרו כשר ,שהרי
המשלח יכול למנות שליח שלא בפניו .הבעיה מתעוררת דווקא בהלכות גיטי  ,כיוו
שציווי הבעל צרי לעבור לשליח באופ ישיר ובלתי אמצעי.
הרא"ה והר" )לג .בדפי הרי" ד"ה והקשה הרמב" ( חלקו על הרמב"  ,ולדעת אי
כל חילוק בי גיטי לתחומי אחרי .ה מסבירי שמינוי שליח שלא בפניו אינו
מועיל כא  ,כיוו שהבעל לא אמר לשלוחיו את מי למנות .השליחי קיבלו סמכות
לבחור על דעת עצמ את שליח הכתיבה .משו כ יש חשיבות ליכולת שלה להעביר
את השליחות הלאה ,ואי אפשר לראות זאת כמינוי שליח שלא בפניו .לפי הרמב" ,
לעומת זאת ,הפסול של אומר אמרו בגט יהיה קיי אפילו כאשר הבעל אמר במפורש
את מי למנות ,כיוו שהוא לא מינה אותו בפניו.9

9

יש לברר מהי דעת הרמב" בתחומי אחרי בהלכה ,במקרה שלא נאמר לשליחי במפורש את מי
למנות .מהרמב" משמע ש"אומר אמרו מדעתכ" ,אינו מועיל ,וכ הבי בדעתו ה'קצות' )רמ"ד ס"ק א(.
מנגד ,ה'קצות' מדייק בדעת הטור שאי חילוק בי המקרי .לדעת הטור אי בעיה של מילי ,ולכ אי
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הגרי"ד סולובייצ'יק טע  ,שאפשר לנתק בי מילי לבי אומר אמרו ה לפי הרמב"
וה לפי הרא"ה והר"  .לפי הרמב"  ,הבעיה באומר אמרו נובעת מדי מיוחד בהלכות
גיטי  ,הדורש קשר ישיר בי הבעל לכותב הגט .כמוב  ,נית מסברה לשלול את קיומו
של די זה ,ללא קשר לשאלה הא שליח יכול לעשות שליח במילי.
מאיד ,ג א נקבל את חידושו של הרמב"  ,ייתכ שהבעיה תהיה קיימת דווקא
במקרה של אומר אמרו ,ולא במקרה רגיל של מילי .כאשר הבעל ממנה שליח לכתיבת
הגט ,שליח זה עומד במקומו של הבעל עצמו .א שליח זה יאמר לאד אחר לכתוב
את הגט – ייחשב הדבר כאילו הבעל עצמו ציווה אותו ,וכביכול היה קשר ישיר בי
הבעל לכותב הגט .כיוו שכ ,ג הרמב" עשוי להודות שהגט כשר במקרה זה ,ובלבד
שנתגבר על בעיית מילי .זאת בשונה ממקרה של אומר אמרו ,שבו השליח הראשו
איננו שלוחו של הבעל לכתיבה אלא למינוי בלבד ,והוא אינו עומד במקו הבעל
לעניי כתיבת הגט.
ג לפי שיטת הרא"ה והר"  ,אפשר לנתק מסברה בי מקרה רגיל של מילי לבי
אומר אמרו .במקרה של מילי ,השאלה העומדת לדיו היא הא שליח יכול להעביר את
סמכותו הלאה לאד אחר .הוא מוסמ לכתוב ולתת את הגט בעצמו ,וייתכ שסמכות
זו כוללת ג את היכולת להעביר את סמכותו לאד אחר .באומר אמרו הבעיה שונה,
כיוו שש השליח לא קיבל כל סמכות לכתוב או לתת את הגט בעצמו ,אלא הוא
מבצע שליחות של מינוי שליח עבור הבעל .במקרה כזה הדיו עוסק בשאלה אחרת:
הא מינוי שליח הוא פעולה הנתפסת בשליחות .שאלה זו שונה בתכלית מהשאלה
העומדת לדיו בדי מילי .לפיכ ג מי שסובר שמילי ממסר לשליח עשוי להחמיר
במקרה של אומר אמרו ,וכ להיפ – מי שמחמיר בדי מילי עשוי להכשיר באומר
אמרו.

כוונתו של הבעל
בכמה הקשרי בסוגיה נית לראות ,שיש חשיבות לדעתו ולכוונתו של הבעל לעניי
היכולת של השליח למנות שליח אחר .ההקשר הראשו שאליו נתייחס הוא הצור
בשליחות לכתיבת גט .כפי שראינו בשיעורי הקודמי ,10הראשוני נחלקו הא
כתיבת הגט צריכה להתבצע על ידי שליח ,או שדי באד שקיבל ציווי מהבעל לכתוב.

10

צור במינוי מפורש של השליח המסוי ,ואילו הרמב" הכשיר מילי במתנה מדי מינוי שליח שלא בפניו
ולא מדי מילי ,ולכ יש צור למנות אד מוגדר.
לעיל בשיעור בעניי בעלות על הגט ,עמ' .148
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לפי הדעה הרווחת שאי צור בשליחות לכתיבה ,כיצד ייתכ שיש בעיה של מילי
בכתיבת הגט ,והרי מילי הוא די בשליחות?
נית לתר  ,שדי מילי איננו מתייחס דווקא לשליחות ,אלא לכל תחו שבו אד
מבצע משימה עבור חברו .אמנ כותב הגט איננו שליח של הבעל במוב הפורמאלי,
א הוא קיבל ממנו ציווי לבצע עבורו מעשה הלכתי .ג במקרה כזה ,די מילי מגביל
את יכולתו של מקבל הציווי להעביר הלאה את משימתו לאד אחר.
לחלופי נית לחדש ,שאמנ מבחינה עקרונית אי צור בשליחות ,א הבעל עשוי
לבחור לבצע את כתיבת הגט במסלול של שליחות .כתיבת הגט היא מעשה הלכתי,
ולכ היא נתפסת בשליחות ,א על פי שאי הכרח בשליחות זו .כאשר הבעל התכוו
למנות את הכותב לשליח – חל עליו מעמד של שליח על פי די  ,ולכ די מילי
משמעותי ג לגביו.11
רעיו זה עשוי לבוא לידי ביטוי ביתר שאת בהקשר אחר בסוגיה .התוספות )ד"ה
הא כתב הגט( מתקשי להבי מדוע יש בעיה של מילי בכתיבת הגט ,והרי לדעת רבי
מאיר רק החתימה צריכה להיות לשמה ,ואי כל חשיבות לכתיבה! בתירו הראשו
מפרשי התוספות שדברי הגמרא בסוגייתנו נאמרו לדעת רבי אלעזר ,הסובר שעדי
מסירה כרתי ודי לשמה חל בשלב הכתיבה .התירו השני בתוספות מציע חידוש
עקרוני יותר ליישוב הקושיה:
"‡È·¯ ‰„ÂÓ ·Â˙ÎÏ ‰Âˆ˘ ‡ÎÈ‰ ,‰Ù˘‡· ÏÚ·‰ Â‡ˆÓ˘Î ¯È‡Ó È·¯ ¯˘ÎÓ„ È‰ ,ÈÓ È
"ÂÈÂÂˆ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ˘ ¯È‡Ó
)˙.(Ë‚‰ ·˙Î ‡‰ ‰"„ :ÂÒ ÔÈËÈ‚ ˙ÂÙÒÂ
לפי תירו התוספות ,הציווי של הבעל לכתוב את הגט מעניק חשיבות לשלב הכתיבה,
ג לפי רבי מאיר הסובר בדר כלל שגט שנמצא באשפה כשר .נית להסביר שאי כא
חידוש הלכתי עקרוני ,אלא הקפדה צדדית בלבד .מבחינה הלכתית הכתיבה איננה
נחשבת כחלק מתהלי יצירת הגט ג במקרה זה ,א הבעל הוסי תנאי צדדי ,והתנה
את חלות הגט בכ שייכתב על ידי האד שבחר.
לחלופי אפשר להסביר ,שכוונתו של הבעל אכ מצליחה לשנות את מעמדו
ההלכתי של שלב הכתיבה .אמנ בדר כלל לפי רבי מאיר תהלי יצירת הגט מתחיל

11

לפי הבנה זו ,א הבעל אמר במפורש שאינו מתכוו לשליחות – נית יהיה להעביר את הסמכות לכתיבת
הגט לאד אחר!
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בחתימה בלבד ,א הבעל מסוגל לשנות מצב זה ,ולהגדיר ג את הכתיבה כשלב חיוני
ליצירת הגט שלו .במקרה כזה יחולו בשלב הכתיבה כל הדיני החלי לפי שיטת רבי
אלעזר ,ובכלל זה ג די מילי.12
חידוש של התוספות ,שהבעל יכול להעניק חשיבות לכתיבה ג לפי רבי מאיר,
נאמר בהלכות גיטי דווקא .במסגרת הלכות גיטי אכ קל יותר לקבל חידוש זה ,שהרי
מוכרת לנו שיטת רבי אלעזר ,הסובר שהכתיבה היא השלב העיקרי ביצירת הגט.
לעומת זאת ,בשטרי ממו מוסכ שאי חשיבות מיוחדת לכתיבה ,ולא חל עליה די
לשמה .א על פי כ  ,הרמב" פוסק להלכה את די אומר אמרו ג בשטרי ממו :
"¯ÙÂÒÏ ¯ÓÂÏ ÔÈÏÂÎÈ ÔÈ‡ 'ÈÂÏÙÏ Â‰Â˙Â ‰˙Ó ¯Ë˘· ÂÓ˙ÁÂ Â·˙Î' :ÌÈ˘Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ
"Ë‚· ÂÓÎ ÔÈ·˙ÂÎ ÔÓˆÚ Ô‰ ‡Ï‡ ,·Â˙ÎÏ
)¯.(È"‰ „"Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÈÎÊ 'Ï‰ Ì"·Ó
ג כא  ,כמו בשיטת התוספות ,נית להציע שני פירושי .ייתכ שכתיבת השטר
חשובה רק משו שהבעלי הקפיד עליה ,והתנה את חלות השטר בכ שייכתב על ידי
האד שבחר .כ אמנ פירש הגר"ח בחידושיו את פסק הרמב" )הל' אישות פ"ג
הי"ח(.
אול ,ייתכ שג פסק הרמב" מבוסס על חידוש עקרוני יותר .אפילו בדיני
ממונות ,הבעלי מסוגל להעניק משמעות הלכתית לשלב הכתיבה של השטר .אמנ
לא קיימת שיטה הלכתית הסוברת שיש חשיבות לשלב הכתיבה ,א כוונתו של הבעל
מסוגלת לשנות את המצב ,ולהעניק מעמד הלכתי לשלב זה .משו כ חלי כא דיני
מילי ואומר אמרו ,כמו בהלכות גיטי .
בדברינו כא העלינו את האפשרות ,שהקפדתו של הבעל נחשבת כתנאי צדדי
המעכב את חלות הגט או השטר .עד כה התייחסנו להבנה זו כאל עניי נפרד מדי
מילי ,שהוא די עקרוני בהלכות שליחות .אול ,ייתכ שהבחנה זו שעשינו כלל אינה
קיימת .נית להבי שדי מילי בעיקרו מבוסס על הקפדת הבעל בלבד .כ אפשר לדייק
מדברי רש"י להל בפרק השביעי ,המבאר את הדעה שמילי ממסר לשליח:

12

בדר אחרת נית להסביר שמבחינה עקרונית ג לפי רבי מאיר יש צור לכתוב את הגט לשמה ,אלא
שהחתימה לשמה מעניקה די לשמה ג לשלב הכתיבה .במקרה שהבעל ציווה במפורש לכתוב גט חוזר
הדי הבסיסי שלפיו ג הכתיבה צריכה להיות לשמה .הסבר זה לא יועיל לשטרי ממו המוזכרי להל .
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"„‡ÌÈ¯·„· ÈÓ ÈÂ‰Â ,ÌÈ¯·„ ÁÈÏ˘ ˙Â˘ÚÏ ‡Â‰ ı¯‡ Í¯„ – ÁÈÏ˘Ï Ô¯ÒÓÈÓ ÈÏÈÓ ¯Ó
˘"Â˙ÂÓÎ Ì„‡ Ï˘ ÂÁÂÏ
)¯˘".(¯Ó‡„ ‰"„ :‡Ú ÔÈËÈ‚ È
מדברי רש"י משתמע ,שהמחלוקת בדי מילי יסודה במנהג בני אד ודר אר  .הדעה
הסוברת שמילי ממסר לשליח מניחה שמנהג העול הוא להעניק סמכות מלאה ג
לשליח לדברי ,ולכ הוא יכול למנות שליח אחר במקומו .הדעה הסוברת שמילי לא
ממסר לשליח כנראה חולקת על כ ,וסוברת שאנשי אינ מעניקי יד חופשית
לשליח בדברי ,אלא מקפידי שיבצע את השליחות בעצמו .מכא נראה שדי מילי
מבוסס על הקפדת הבעל ,ואילו היה ברור לנו שאנשי לא מקפידי על כ – כול היו
מודי שכל שליח יכול למנות שליח אחר במקומו.
אמנ ,דיוק זה איננו הכרחי .רש"י מבאר רק את הדעה שמילי ממסר לשליח .דעה
זו מבוססת על שתי הנחות :אי בעיה עקרונית בהעברת השליחות ,וכ הבעל אינו
מקפיד .הדעה שמילי לא ממסר לשליח עשויה לחלוק על כל אחת מההנחות האלה.
ייתכ שהיא חולקת במישור המציאותי ,וסוברת שהבעל בדר כלל מקפיד ,כפי
שביארנו .לחלופי נית להבי שהיא חולקת על ההנחה הראשונה ,וסוברת שיש בעיה
עקרונית בהעברת שליחות בדברי .פירוש זה אפשרי ג לפי רש"י ,ואי הכרע בדבריו
לכא או לכא .

פסקי הרמב"
הרמב" בפרק החמישי פוסק להלכה את הדיני שבסוגייתנו .ראשית פוסק הרמב"
את די מילי ,במקרה שהבעל לא אמר במפורש לשליחיו למנות שליחי אחרי
לכתיבה:
"Â‡ ÔÈ„ ˙È· ÂÏ Â¯Ó‡˘ È¯‰ .'ÂÓÂ˙Á' ÌÈ„ÚÏÂ '·Â˙Î' ¯ÙÂÒÏ ÂÓˆÚ ÏÚ·‰ ¯Ó‡È˘ ÍÈ¯ˆÂ
˘.¯˘Î ‰Ê È¯‰ – Â· ÂÓ˙ÁÂ ÔÓˆÚ Ô‰ Â·˙ÎÂ ,'Â·˙Î' Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,'Í˙˘‡Ï Ë‚ ·Â˙Î' ÌÈ
‡·¯ÊÁÂ ,ÏÚ·Ï Â‰Â˙Â Â¯ÊÁ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÂÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏÂ ·˙ÎÂ ¯ÙÂÒÏ Ì‰ Â¯Ó‡ Ì‡ Ï
ÏÚ·‰ ÂÏ ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÈÓ Â·˙Î È¯‰˘ ,ÏË· Ë‚ ‰Ê È¯‰ – ÌÈ„Ú ÈÙ· Â˙˘‡Ï ‰Ê Ë‚ Ô˙Â
"Â·˙ÎÏ
)¯.(‰"‰ ‰"Ù ÔÈ˘Â¯È‚ 'Ï‰ Ì"·Ó
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הרמב" בהלכה זו פוסק שמילי לא ממסר לשליח ,ולכ השליחי אינ יכולי למנות
אחרי שיכתבו ויחתמו במקומ .לא לגמרי ברור מדוע הרמב" בחר לשלב הלכה זו
דווקא במקרה שבו היזמה לכתיבת הגט הייתה של השליחי ,ולא של הבעל עצמו.
בהלכה הבאה פוסק הרמב" את די אומר אמרו:
"‡Â¯Ó‡Â ,'ÂÓÂ˙ÁÈÂ ÌÈ„ÚÏ Â¯Ó‡Â ,È˙˘‡Ï Ë‚ ·Â˙ÎÈÂ ¯ÙÂÒÏ Â¯Ó‡' :‰˘Ï˘Ï Â‡ ÌÈ˘Ï ¯Ó
Ì˙‡Â È˙˘‡Ï Ë‚ ·Â˙ÎÈÂ ¯ÙÂÒÏ Â¯Ó‡' :ÌÈ˘Ï ¯Ó‡˘ Â‡ ,ÂÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏÂ ·˙ÎÂ ¯ÙÂÒÏ
"ÏË· Ë‚ ˙ÂÈ‰Ï ·Â¯˜ ‡Â‰˘ ÈÙÓ ,‰·¯‰ ‰Ê ¯·„· ÔÈ·˘ÈÈ˙ÓÂ .ÏÂÒÙ Ë‚ ‰Ê È¯‰ – 'ÂÓÂ˙Á
)˘.(Â"‰ Ì
האחרוני תמהו על ניסוחו של הרמב"" :מתיישבי בדבר זה הרבה" .לכאורה ,א
אכ הרמב" מסתפק בהלכה זו ,היה עליו לכתוב בפשטות שהאישה ספק מגורשת.
ה'כס משנה' על אתר הביא פירושי שוני לפסק הרמב" .לדעת המהר" אלשקר
)סי' כ"ג ד"ה עוד נתבלבל( ,הרמב" התלבט הא הגט כשר או פסול מדרבנ  .הרמב"
הכריע שהגט פסול ,ודבריו של הרמב" בסו ההלכה באי לנמק הכרעה זו :כיוו שיש
דעות הסוברות שהגט בטל א מדאורייתא ,יש להחמיר ולפסול אותו על כל פני
מדרבנ .
רוב האחרוני פירשו שהרמב" לא התלבט הא להכשיר או לפסול את הגט,
אלא הא לפסול אותו מדרבנ או מדאורייתא .לדעת ה'כס משנה' ,הרמב" מכריע
להלכה שהגט פסול מדרבנ בלבד .אול הוא מוסי ואומר שא נישאה יש עניי
שבעלה השני יגרשה ,שהרי קיימות דעות הסוברות שהגט בטל א מדאורייתא .אחרי
פירשו שלדעת הרמב" הבעל השני חייב מעיקר הדי לגרש את האישה מספק ,וכ
מצדד להלכה ה'פרי חדש' )אבה"ע ק"כ ס"ק ד(.
לפי כל הפירושי ,הרמב" מעלה את האפשרות שאומר אמרו פסול מדרבנ .
ה'כס משנה' הבי שבמקרה רגיל של מילי הפסול הוא ודאי מדאורייתא ג לדעת
הרמב" .לעומת זאת ,אומר אמרו מעיקר הדי כשר ,והוא פסול מדרבנ משו גזירה,
שמא הבעל לא יאמר במפורש "אמרו" .לחלופי נית להבי שלדעת הרמב" די מילי
הוא תמיד מדרבנ  ,ג כשלא אמר אמרו .ה'פרי חדש' ש מעלה את האפשרות הזו ,א
מארי להוכיח כנגדה שדי מילי הוא מדאורייתא.
במקביל לפסק זה בהלכות גירושי  ,פוסק הרמב" את די מילי ואומר אמרו ג
בהלכות זכייה ומתנה ,ביחס לשטר מתנה:
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"ÈÂÏÙÏ Â¯Ó‡' :‰˘Ï˘Ï ¯Ó‡ ?„ˆÈÎ .ÁÈÏ˘Ï ÌÈ¯·„ ¯ÂÒÓÏ ÏÂÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡˘ ,Ë‚Î ‰˙Ó‰
Ô˙Â‡Ï Â¯Ó‡ Ì‡Â ,ÌÂÏÎ ‰Ê ÔÈ‡ – 'ÈÂÏÙÏ ‰Â˙ÈÂ ‰˙Ó ¯Ë˘· ÂÓ˙ÁÈÂ Â·˙ÎÈ˘ ÈÂÏÙÂ
‰˙Ó ¯Ë˘· ÂÓ˙ÁÂ Â·˙Î' :ÌÈ˘Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ‡Ï – Ï·˜ÓÏ Â˙Â Â·˙ÎÂ ÌÈ„Ú‰
"Ë‚· ÂÓÎ ÔÈ·˙ÂÎ ÔÓˆÚ Ô‰ ‡Ï‡ ,·Â˙ÎÏ ¯ÙÂÒÏ ¯ÓÂÏ ÔÈÏÂÎÈ ÔÈ‡ 'ÈÂÏÙÏ Â‰Â˙Â
)¯.(È"‰ „"Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÈÎÊ 'Ï‰ Ì"·Ó
ראוי לשי לב למספר נקודות בפסק זה של הרמב" .ראשית ,הרמב" פוסק שיש
בעיה של מילי ג בכתיבת השטר ,ולא רק בחתימה .לנקודה זו התייחסנו כבר לעיל,
וראינו את ביאורו של הגר"ח לפסק זה.
שנית ,הרמב" פוסק שבמקרה של אומר אמרו מקבל המתנה לא זכה כלל.
משתמע מכא שהשטר בטל לחלוטי  ,ולא בא לידי ביטוי הספק של הרמב" מהלכות
גירושי  .אמנ ,ייתכ שאותו הספק קיי ג כא  ,א בדיני ממונות די בכ שהשטר
יהיה פסול מדרבנ כדי שהמקבל לא יזכה כלל במתנה.
שלישית ,הרמב" משווה בי מתנה לגט לעניי אומר אמרו ,ופוסק שאומר אמרו
פסול ג במתנה .זאת בשונה משיטת הרמב"  ,הסובר שאומר אמרו הוא פסול מיוחד
בהלכות גיטי  .הרמב" כנראה איננו מקבל את חידושו של הרמב" שיש צור בשמיעה
ישירה של ציווי הבעל ,ופוסל באומר אמרו מסיבה אחרת )אולי גזירה דרבנ  ,כפי
שראינו לעיל(.
נקודה אחרונה שיש לשי לב אליה בהלכה זו היא סדר הדברי .הרמב" כא
פותח את דבריו בעניי אומר אמרו ,ורק בהמש ההלכה מתייחס למקרה רגיל של
מילי .זאת בשונה מפסק הרמב" בהלכות גירושי  ,שבו מופיע קוד כל די מילי ורק
אחר כ אומר אמרו.
הגרי"ד סולובייצ'יק הסביר ,שההבדל הזה בסדר הדברי נובע מהאופי השונה של
גיטי לעומת שטרי ממו  .לדעת הגרי"ד ,אי צור בדעת המתחייב כדי לכתוב גט.
הצור בציווי הבעל הוא די מקומי בהכשר הגט ,א אי הוא הבסיס לעצ קיומו.
לפיכ ,הבעיה העיקרית מתעוררת במקרה שבו הבעל כלל לא ציווה על הכותב שיכתוב
את הגט ,אלא השליחי ציוו עליו לכתוב מדעת .הפסול במקרה של אומר אמרו הוא
מחודש יותר ,כיוו שכא הבעל אמר במפורש שהוא מעוניי שאד זה יכתוב .לפיכ
מקרה זה מופיע בהמש ,כדי לחדש שאפילו כא יש בעיה ,כיוו שהציווי לא היה ישיר
מהבעל לכותב.
בשטרי ממו  ,לעומת זאת ,הדי הבסיסי המאפשר את קיו השטר הוא דעת
המתחייב .לפיכ ,ייתכ שדווקא במקרה של אומר אמרו הפסול מוב יותר מסברה,
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שהרי האד שאמר לסופר לכתוב איננו שליח של הבעלי ,ואיננו מייצג את דעת
המתחייב .החידוש הגדול יותר הוא במקרה הרגיל של מילי ,שבו השליח הראשו עשוי
להיחשב כמייצג של דעת המתחייב .כיוו שממו נית להקנאה ,סביר יותר לחשוב
שהשליח קיבל סמכות המאפשרת לו להעניק לשטר גיבוי של דעת המתחייב .משו כ
מתייחס הרמב" למקרה זו בסו ההלכה ,לחדש שאפילו כא השטר פסול ,כיוו
שמילי לא ממסר לשליח.
הפסק האחרו של הרמב" שאליו נתייחס נמצא בהלכות אישות ,בעניי שטר
קידושי  .כא הרמב" איננו פוסק את די מילי ,אלא להיפ –מאפשר לשליח האישה
או האב למנות אד אחר לכתיבת השטר:
""ÁÈÏ˘‰ ˙Ú„Ó Â‡ ·‡‰ ˙Ú„Ó ‡Ï‡ Â·˙ÂÎ ÂÈ‡ ¯Ë˘· ˘„È˜ Ì‡Â
)¯.(Á"È‰ ‚"Ù ˙Â˘È‡ 'Ï‰ Ì"·Ó
ה'מגיד משנה' על אתר מציי שהרמב" חלק על הרמב" בהלכה זו ,ופסק שדי מילי
קיי ג בשטר קידושי  ,וכ אכ כותב הרמב" במסכת קידושי )ט :ד"ה ומסתברא(.
לפי הרמב"  ,שליח האב חייב לכתוב את שטר הקידושי בעצמו ואינו יכול לצוות על
אד אחר לכותבו ,כיוו שמילי לא ממסר לשליח.
הגר"ח בחידושיו על אתר יישב את שיטת הרמב" .הגר"ח מתייחס
הקובעת ששטר קידושי חייב להיכתב מדעת האיש והאישה .לדעת הגר"ח ,אי
מלאה בי האיש לבי האישה בתהלי יצירת השטר .האיש לבדו הוא האחראי
השטר ועיצובו .דעתה של האישה נדרשת רק מחמת די צדדי – "לשמה".
שותפה בדי לשמה של השטר ,ולכ אי אפשר לכתוב אותו שלא מדעתה.

להלכה
הקבלה
ליצירת
האישה

על פי זה מבאר הגר"ח מדוע לדעת הרמב" אי בעיה של מילי בשטר קידושי  .די
מילי מתייחס א ורק לאד האחראי באופ ישיר על יצירת השטר .בגיטי תפקיד זה
מוטל על הבעל ,וג בקידושי תפקיד זה מוטל על האיש .כיוו שכ ,הדרישה שהשליח
ישמע ציווי ישיר מתייחסת א ורק לאיש המקדש .דעתה של האישה נדרשת רק כדי
להחיל די לשמה על השטר .משימה זו יכולה להתבצע ג על ידי אד שלא שמע
ממנה את הציווי באופ ישיר ,ולכ פוסק הרמב" שג שליח האב יכול לצוות על
כתיבת שטר הקידושי .13

13

בדעת החולקי על הרמב" נית להסביר ,שאמנ חלקה של האישה ביצירת שטר הקידושי הוא משני,
א עדיי חל לגביה די מילי .לחלופי נית לחלוק על הרמב" בעניי חלקה של האישה ביצירת השטר,
ולטעו שהוא שווה לחלקו של האיש .כ נראה מדברי הרמב" קידושי ט :ד"ה כתבו ,והריטב"א ש ד"ה
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עד מפי עד
עד כה עסקנו בסוגיית מילי ואומר אמרו מנקודת הראות של דיני שליחות .במקביל
לכ עסקו הראשוני בהיבט נוס של הסוגיה – דיני עדות .לכאורה ,ההבנה הפשוטה
היא שגט הוא עדות כתובה .וא כ  ,מינוי השליח לכתיבה כולל בתוכו ג את העברת
תוכ העדות .מתו כ התעוררה אצל הראשוני קושיה על השיטה המכשירה באומר
אמרו .כיוו שהעדות נמסרה לשליחי הראשוני ,כיצד ה יכולי להעביר את
שליחות הלאה ,והרי יש כא בעיה של עד מפי עד!
התוספות על אתר הציעו תירו לקושיה זו:
"‡Ï˘ ,‰Ó ÈÂÏÙÓ ‰ÂÏ ÈÂÏÙ˘ ÌÈ„Ú ÈÙÓ ÂÚÓ˘˘Î ÈÏÈÓ È‰„ ,„Ú ÈÙÓ „ÚÏ ÈÓ„ ‡Ï
‰¯ÒÓ ‡Ï ˙Â„Ú ¯˜ÈÚ Ô‡Î Ï·‡ ,ÌÈÂ˘‡¯‰ ÈÙ· ‡Ï‡ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÂÏ‡Ï ˙Â„Ú ‰¯ÒÓ
‡"Ë‚ ‰Ï ˙Â˘ÚÏ ÂÏ‡Ï ‰ÂˆÓ˘ ÏÚ·‰ ÈÁÂÏ˘ Ì‰ ÌÈÂ˘‡¯‰Â ,ÂÏ‡Ï ‡Ï
)˙.(Â¯Ó‡ ‰"„ .ÊÒ ÔÈËÈ‚ ˙ÂÙÒÂ
התוספות מבארי ,שהעדות מעיקרה מיועדת לעדי האחרוני ,שכתבו את הגט.
השליחי הראשוני אינ עדי ,אלא ה פועלי בשליחותו של הבעל למסור את
העדות לכותבי הגט.
דברי התוספות נאמרו בתמצית ,ואינ מבוארי כל צרכ .הרמב" בפרק השלישי
התמודד ג הוא ע קושיה זו ,וביאר את תירוצו ביתר אריכות:
"„‡ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ‡ ÂÏ‡ Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÈÙÓ ÂÚÓ˘˘ ‰Ó· „ÈÚ‰Ï ÔÈ‡·· ‡Ï‡ „Ú ÈÙÓ „Ú ÔÈ
‡Ï‡ ...ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈ‡˘ ÍÏ Â¯Ó‡È ˙˘¯Â‚Ó ‡È‰ Ì‡ ˙‡Ê‰ ‰˘‡‰ ÏÚ ÌÏ‡˘˙ Ì‡Â ,ÌÂÏÎ
˘·Â˙ÎÏ ÌÎÏ ¯Ó‡ ÏÚ·‰' :Ì‰Ï ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ,ÌÈ˘‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘ÚÓ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ Ì‰
"'‰ˆ¯˘ ÈÓÏ ¯Ó‡˘ ÂÏ ‰ÂÈˆ Â‡ ,ÌÂ˙ÁÏÂ
)¯.(¯Ó‡„ ‡‰ ‰"„ :ËÎ ÔÈËÈ‚ Ô"·Ó
מדברי הרמב" משתמע שאי כא בעיה של עד מפי עד ,כיוו שהשליחי כלל לא
נדרשי להעיד על דבר ששמעו .הגירושי עדיי לא התרחשו ,ותוכ העדות עדיי לא
קיי בעול .תפקיד של השליחי הוא ליצור את הגט ,שישמש ככלי לגירושי  .כדי
לבצע את תפקיד די בכ שישמעו מהשליחי הראשוני שהבעל אכ מעוניי בכ,
ללא כל צור במסירת עדות כלשהי.

איתמר .בכיוו אחר נית להסביר שהדי כא תלוי בשאלה :הא הבעיה של מילי קיימת ביחס ליצירת
ה"לשמה" או ביחס לדעת המקנה? דייק עוד בראשוני הנ"ל במסכת קידושי בעניי זה.
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בהמש הקטע ש מדגיש הרמב" שהשליחי הראשוני היו יכולי לבצע את
השליחות בעצמ ,והשליחי האחרוני עושי זאת במקומ .מכא משתמעת נימה
אחרת :אפילו א יש כא העברת עדות ,אי בעיה של עד מפי עד ,כיוו שהעדי
האחרוני שומעי את תוכ העדות משלוחי הבעל .נימה זו דומה יותר לתירו
התוספות שציטטנו לעיל.
בשאלת עד מפי עד הרחיב ג ה'נתיבות' בחיבורו )כ"ח ס"ק ז( ,וכ ב'תורת גיטי '
בסוגייתנו )תוס' ד"ה אמרו לסופר( .ה'נתיבות' מבאר את דברי הרמב" על פי ההסבר
הראשו שהצענו .הוא מסביר שאי כא בעיה של עד מפי עד ,כיוו שתפקיד של
השליחי איננו להעיד על הגירושי אלא ליצור את הגט .ה'נתיבות' מוסי ומבאר
שכותבי הגט אמנ צריכי לדעת שה אכ שלוחי הבעל ,א לש כ אי צור בעדות
אלא די בנאמנות .דבריה של השליחי הראשוני נחשבי כגילוי מילתא בעלמא,
וה נאמני על כ ג מחו לבית די  .יש להניח שלפי הסבר זה השליחי הראשוני
אינ חייבי להיות כשרי לעדות ,וג פסולי עדות יוכלו לבצע מטלה זו .ייתכ
שהפסולי לעדות משו חשש לשקר לא יהיו נאמני כא  ,א פסולי אחרי שאי
בה חשש לשקר יהיו כשרי.
הראב"ד בהשגותיו על הרי" )לג (.עסק ג הוא בשאלה מדוע אי כא בעיה של
עד מפי עד .הראב"ד כותב שכל עוד הגט לא נמסר – אי כא עדיי עדות ,ולכ אי
בעיה להעביר ציווי זה לאחרי .נראה ששיטת הראב"ד דומה לשיטת הרמב"  :כיוו
שהאישה עדיי לא התגרשה אי כא העברת עדות על אירוע שקרה ,אלא העברת
תפקיד ליצור את הגט .הראב"ד מוסי ומעלה מסקנה אפשרית להסבר זה :העברת
השליחות אפשרית דווקא בשלב הכתיבה ,לפני שהגט נמסר לאישה .את המסירה
עצמה חייבי לבצע השליחי הראשוני ששמעו את הציווי ישירות מהבעל ,שהרי
בשלב זה הגט הופ לעדות גמורה ,ושוב מתעוררת בעיית עד מפי עד.

