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   ושליח עושה שליח, שליחותבעני�  	. מא קדושי�
 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה

למה הוצרכו , ושלוחו כמותו, מאחר שלמדנו מהפסוק שהבעל עושה שליח למסור את הגט •
שלוחה שו, גיטהיא מקרא אחר להורות שג� האשה יכולה לעשות שליח לקבל את להב

        ?כמותה

ודליתא , איתא בתנאי) כגו� מכר(מילתא דאיתא בשליחות במסכת כתובות מבואר ד' בגמ •
 ?   מה עניי� שליחות לתנאי.ליתא בתנאי) כגו� חליצה(ליחות בש

. לקבל את הגט והקידושי�  שהשליח עושה שליח אחר"ושלחה�ושלח"ילפינ� בסוגיי� מ •
 ל"וקיי,  מוסר שו� דבר לשליח השניאי� שליח הראשו�שהרי , נינהו" מילי"דהא , ע"וצ
  ! "מילי לא מימסר� לשליח"ד

,  דרק בגירושי� יש לשליח כח לעשות שליח אחר"ש"דוקדוש מר"ברי הבמרדכי הביא את ד •
כשהגיע הגט ,   האיש לגרש את האשה בעל כרחה דכיו� שיכולוטע� הדבר, ולא בקדושי�

 ע  לדבריו"וג� צ,  ביאורודבריו צריכי�.  כאילו כבר גרשהדברליד השליח להולכה נחשב ה
ג�  את האשה בעל כרחה היה לנו לומר דה חר� שלא לגרש"לדיד� שכבר הטיל רגמ

      ?להלכהש "דוא די� הקדוש מר"ולמה הביא הרמ, חאי� שליח עושה שלי בגירושי�

 
 
 ושלחה מלמד , ושלח. מלמד שהיא עושה שליח,ושלחה", ל"וז ,.מא קדושי�  גמרא.1

ת דילי� מגירושי� מה " וכ, אשכח� בגירושי� בקידושי� מנל�.שהשליח עושה שליח
 אמר קרא ויצאה והיתה מקיש הויה ליציאה מה ,לגירושי� שכ� ישנ� בעל כרחה

 ."שוי שליח א� הויה נמי משוי שליחיציאה מ
 
ת הבעל וחד ת אמאי צרי� תרי קראי חד לשליחו"או" ,ל" וז,ש�ש "ראה' תוס .2

א דבבעל הוא דשיי� שליחות שאינו מגרש אלא מדעתו "ל דהו"וי, לשליחות האשה
 לא אלי� מעשה דידה כולי האי שתוכל למנות רחהכל אבל אשה שמתגרשת בע

  ".שליח במקומה

  
ת ומה סברא "וא" ,ל"וז ,י שליח"תנאי דאפשר לקיומיה עה " ד.עדכתובות ' תוס .3

� אלא לעני� מה שהוא סברא דהא לא ילפינ� מהת� דלא  דלא גמרינ� מהת,יש כא�
 והמעשה כל כ� בידו לל דהיינו טעמא דהואי" וי,מהני תנאי אלא בנתינת קרקע

 אבל ,י שליח סברא הוא שיהא כמו כ� בידו לשוויי ביה תנאה"שיכול לקיימו ע
 לא י שליח לא הוי בידו נמי למירמי ביה תנאה ואפילו"חליצה שאי� בידו לקיימה ע

ע דבעינ� שאפשר " ומשו� ה� סברא מודו כ,יתקיי� התנאי יהיה המעשה קיי�
י שליח דומיא דבני גד ובני ראוב� אבל לעני� תנאי כפול ולעניי� תנאי "לקיימו ע

דדוקא רבי מאיר אית ליה ולא .) גיטי� עה(דברי� משמע במי שאחזו ' ומעשה בב
  ".הכי פליגי עליה דלעני� זה אי� סברא כל כ� ללמוד מש� ל,רבנ�

 
דתניא ושילח מלמד שהוא עושה שליח ושלחה מלמד ", ל"וז, בסוגיי�פני יהושע . 4

מ איצטרי� "ג דהוקשה אשה לאיש לכל דיני� שבתורה מ" ואע.שהיא עושה שליח
כ "הכא תרי ריבויי דלא תימא דוקא בדידיה שיי� שליחות כיו� שמוסר לו הגט משא

ה עושה שליח דדוקא "ל דאפ" קמ,א מימסרו לשליחל דל"בדידה הוי לה מילי דקי
 ."כ לעני� שליח הראשו�"ל דמילי לא מימסר� משא"בשליח ראשו� לשליח שני קי

 
:) ה' לקמ� ד(' מפרש בברייתא בגמ", ל"וז, בכס� ובשטרה " די ריש קידושי�"רש. 5

ר  שטר כותב לה על הניי,נות� לה כס� או שוה כס� ואומר לה הרי את מקודשת לי



 ביאה בא עליה ואמר התקדשי לי ,פ שאינו שוה פרוטה הרי את מקודשת לי"אע
 ." בביאה זו

 
האי דילפינ� ' פי. אשכח� בגירושי� בקדושי� מנל�", ל"וז, בסוגיי� ד"ריה' תוס. 6

בקידושי� שיהא האיש מקדש על ידי שליח אבל לא שהשליח יעשה שליח משו� 
 ואפילו א� מסר לו שו� חפ� לא דמי לגט ,דמילי נינהו שאמר לו צא וקדש לי אשה

שהגט הוא דבר המגרש שא� נאבד הגט אי� כח לשליח לגרשה אבל חפ� הקידושי� 
שמסר לו א� נאבד יכול לקדשה לו משלו נמצא שעיקר השליחות מילי הוי והלכ� 

  ."לא ממסר� לשליח
 
דיעות ] כ"אות ת[פ התקבל "במרדכי ס", ל" וז,'יק "ה ס"ל' יאבני מילואי� ס .7

 ,ש" המקדש יכול למנות שליח כשיש ביד השליח כס� או שטר ע שליחחלוקות א�
בש� הקדוש מרדוש דאינו יכול למנות שליח ] ה"אות תק[פ האיש מקדש "ש ר"וע

. ש"כ ע"כיו� דלא נגמר הדבר עדיי� כיו� דא� לא תאבה האשה אינו יכול לקדש בע
דושי שטר לקידושי כס� דגבי שטר כיו� מחלק בי� קי] א,קידושי� מא[ד "רי' ובתוס

דאינו יכול לקדשה אלא בשטר זה יכול לעשות שליח כמו בגט ולא הוי מילי אבל 
ל מילי "בכס� כיו� שיכול לקדשה בכס� שלו ואי� קפידא לקדשה דוקא בכס� זה ה

ובסימ� ' ק ב"ב ס"ח סימ� קפ"ש בזה בקצה"ועמ] �"ב מדפי הרי,ש� טז[ג "כ בש"וכ
 ." 'בק "ד ס"רמ

 
א דשליח ראשו� יכול לעשות "וי", ל" וז,ו"ה סק"ל' יע  אב� העזר ס"בשוא "רמ .8

אבל , א� מוסר לו הקידושי� שמסר לו הבעל) א"המקבל בש� י' מרדכי פ(שליח שני 
 אי� עושה רק צוה אותו לקדשה בכל כס� שירצה, א� לא מסר לו הבעל הקדושי�

הגהות מרדכי פרק (ראשו� עושה שליח שני ויש אומרי� דבכל עני� אי� שליח . שליח
  ").האיש מקדש

 
, ל"וז, ב"ב סק"קפ' יקצות החוש� ס. 9
ז קמא "ת נודע ביהודה בחלק אהע"שוב"
י שליח בעל "בגט שנית� ע, העלה) עה' סי(

כיו� דהיכא דאי� שליח , כרחה דאינו גט כלל
וכמו שכתבו , לדבר עבירה המעשה בטל

וכיו� ) ה דאמר"ב ד, י(ק דמציעא "פ' התוס
 .ע"ג הוי ליה שלד"דאיכא חר� ר

ד נראה דהיכא דעושה שליח סת� "ולענ
, ידו כידו ועשייתו כעשייתולגרש ושיהיה 

דכהי גוונא שפיר , כ"והשליח נת� לה הגט בע
הוי גט כיו� דיד השליח כיד המשלח בעיקר 

ומה שנת� לה בעל כרחה ועבר בחר� , הגט
וכל , ג הוי ליה כאלו עשה עבירה מדעתו"ר

וכמו שכתבנו , ג עיקר השליחות לא בטל"כה
ג מהלכות גניבה "פ(כיוצא בזה במשנה למל� 

וא� עשאו , ע"גבי טביחה דיש שלד) ו' לה
ע בטל "שליח לשחוט בשבת דגבי שבת אשלד

וא� עשאו שליח בסת� , השליחות לגמרי
דבזה , לטביחה והל� השליח וטבחו בשבת

כיו� דלא עשאו שליח לזה גו� השליחות לא 
וא� כ� נראה דהוא הדי� א� . ש"בטל וע

עשאו שליח בסת� לגרש ושליח מדעתיה 
דבזה עיקר , כ"� לה הגט בעדנפשיה נת

השליחות לא בטל כיו� דכבר נעשה שלוחו 
 גירושי� אינו וחר� רבנו גרשו� גבי, לגירושי�

ת " והג� שמדברי השו.אלא כמו איסור אחר
, הנזכר שסת� דבריו בזה אינו מחלק בכל זה

דדוקא , ד נראה כמו שכתבנו"אמנ� לענ
, היכא דעשאו שליח לכ� לגרש בעל כרחה

 .� לא מיבטל השליחותאבל בסת
ת "וניחא לי בזה מאי דקשיא ל� דברי השו

ל שליח עושה שליח אפילו "בהא דקי, הנזכר
, והכי� הלכה מרווחתא בישראל, עד מאה

דאי� ) לו' סי(ע "ואלו גבי קידושי� כתב באה
שליח עושה שליח ומשו� דמילי לא מימסרי 

ב דקידושי� "דכי פוהוא מדברי המר, לשליח
, פסק הקדוש מרדוש :ל"ז) תקה' סי(

אפילו איתנס ' דהעושה שליח לקדש וכו
משו� , בדר� אינו יכול לעשות שליח אחר
ג "ואע, דמילי נינהו ומילי לא ממסרי לשליח

ל שליח עושה שליח ולא הוי "דגבי גט קי
נ איכא מסירת "וה, מילי משו� מסירת הגט

דגבי גט אשה מתגרשת , לא דמי, הטבעת
הגט ליד השליח הרי היא כ ומיד כשהגיע "בע

הלכ� לא הוי מילי שהרי , כאלו מגורשת
כ דיד השליח כיד "השליח יכול לגרש בע

אבל שליח של קידושי� א� לא תאבה , הבעל
. ל"ל מילי עכ"האשה אינה מתקדשת הלכ� ה

ג ג� בגירושי� "וכיו� דהאידנא בתר חר� ר
כיו� , א� לא תאבה האשה אינה מגורשת

ולפי . רושי� מקידושי�ש גי"כ מ"ע א"דאשלד
ש דכל שנות� ליד השליח בסת� ועושה "מ

, ל ידו כיד הבעל"אותו שליח בסת� לגרש ה



, ניחא, כ שפיר מתגרשת"וא� עובר ונות� בע
 ."ק"ודו

 

 
, ל" וז,ב"ד סק"רמ' יס קצות החוש�.10

א� עושה שליח להולי� מתנה לפלוני ו"
נראה , והשליח רוצה לעשות שליח במקומו

 שליח להולכה בגט שליח עושה א� 'דאפי
, ומשו� דמוסר לו הגט לא הוי מילי, שליח

ג דמוסר לו "ג לא מהני אע"הא במתנה כה
האיש מקדש ' ש במרדכי פ"המתנה לפי מ

ש דהעושה שליח "פסק הקדוש מרדו, ל"ז
 סאיתנ' אפי, ש ומסר לו הטבעת לקדשלקד

בדר� אינו יכול לעשות שליח אחר משו� 
ג דגבי "ואע, א מימסרי לשליחדמילי נינהו ול

ל שליח עושה שליח ולא הוי מילי "גט קי
והכא נמי הא איכא , משו� מסירת הגט

לא דמי דגבי אשה מתגרשת , מסירת הטבעת
כ ומיד כשיגיע הגט ליד השליח הרי הוא "בע

הלכ� לא הוי מילי שהרי , כאלו מתגרשת
כ דיד השליח כיד "בעהשליח יכול לגרשה 

 של קידושי� א� לא תאבה  אבל שליח,הבעל
 ,ל"ל מילי עכ" אינה מתקדשת הלכ� ההאשה

כ "וא). לה סעי� ו' ע סי"באה(א "ועיי� רמ
ה הכא במתנה כיו� דא� לא רצה המקבל "ה

 ל מילי אפילו מסר לו המתנה"אינו מתנה ה
  ...'כו

, כג(ב דגיטי� "אמנ� קשה מהא דאמרינ� ספ
גבי אשה שמביאה גיטה שאומרת בפני ) ב

ש דמוקי לה באומר "וע, תב ובפני נחת�נכ
וכי , לה הוי שליח להולכה עד דמטית להת�

מטית להת� שוי את השליח להולכה וקבלי 
כ ולא שיי� "והת� אינו בע, גיט� מיניה

ת למימר תיכ� מכי מטא ליד האשה בתור
 כיו� ל כאלו נתגרשה"שליחות להולכה ה

דהיא עצמה השליח וא� לא תאבה האשה 
 .לא תתגרש

ג דשליחות דידה הוי " ואפשר לומר דאע
אבל בשעה , מילי והוא שליחות ראשו�

שמוסרה לשליח שני כיו� דהשני יכול לגרשה 
אלא . כ תו לא הוי מילי אלא מעשה"בע

� "ש בתשובת מוהר"דאכתי תיקשי לפי מ
פדאווי בסדר הגט דמשביעי� את השליח 

כ "וא. ש"דא� יעשה שליח שלא יבטלנו ע
 הראשו� יכול לבטל שליח כיו� דהשליח

בתר דמטא ליד שליח שני ' כ אפי"א, השני
דא� לא תאבה האשה , ל מילי"נמי אכתי ה

 .אינו יכול לגרשה כיו� שיכולה לבטלו
ש "ד דלשטת הקדוש מרדו"ולכ� נראה לענ

', צרי� לומר האי דאשה מביאה גיטה כו
וכי ', ובאומר לה הוי את שליח להולכה כו

משו� דאומר ', שליח כומטית להת� שוי את 
אמרו לא הוי מילי ומהני וכדעת כמה 

ז גבי מתנה היכא "ולפ. פוסקי� ראשוני�
י אומר אמרו "דמסר השטר או גו� המתנה ע

  דא� באנו לחוש לדעת הקדוש,ודאי מהני
 כי היכא כ אומר אמרו מהני"כ ע"ש א"מרדו

 .ב דגיטי�"דלא תיקשי מה� דספ
קפב ' בסי(יל ובזה יתיישב מאי דקשיא ל� לע

בכח הרשאת השליח דעושה שליח ) ב"סק
דהא השתא ליתיה , עד מאה' בגיטי� אפי

כ מחמת חר� רבינו גרשו� "לגירושי� בע
ולפי . ש"ש ע"ל מילי לדעת הקדוש מרדו"וה

כ אומר אמרו מהני "מה שכתבנו דלשטה זו ע
ובהרשאה דיד� כתב רשות לעשות שליח 

 ."שליח והוי ליה אומר אמרו
 

 


