
 חזקה שליח עושה שליחותו

אמר ר' יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן האומר לשלוחו צא וקדש לי    מסכת נזיר יא: (א

וכיון דלא    חזקה שליח עושה שליחותו אסור בכל הנשים שבעולם.  - אשה סתם

פריש ליה הא לא ידע הי ניהו קדיש ליה. ופרש"י ואי הדר אותו האיש ונסיב איתתא  

דלמא זו היא אמה או התה או אחותה של אותה האשה שקידש לו שלוחו והן כולן  

 אסורות לו כדאמר התם המקדש את אשה אוסר עליו שבע עריות.  
יון דאין ביד השליח לקדש  ובגיטין סד דמעיקר הדין שרי, א(כ התוס' שם, ופירש  (ב

דבעי דעתה, ליכא כ"כ חזקה, ועוד הלא יש לילך אחר הרוב, ורוב נשים בעולם  

עדיין מותר לו. אלא קנס בעלמא שעשה שליח סתם ולא פירש לו קדש לפלונית.  

 ולדידיה קנסו ולאחריני לא קנסו.  

כלל  דבאמת נחלקו רב נחמן ורב ששת אי סמכינן על ה עירובין לא: ע' סוגיא   ( ג

אמר רב נחמן בשל תורה אין חזקה שליח עושה  דחזקה שליח עושה שליחותו. 

שליחותו בשל סופרים חזקה שליח עושה שליחותו. ורב ששת אמר אחד זה ואחד  

אבל לגבי עירובי תחומין וכדומה דהוי רק מדרבנן,  זה חזקה שליח עושה שליחותו. 

 לכ"ע סמכינן על חזקה דשליח עושה שליחותו. 

מנא אמינא לה? דתנן משקרב העומר הותר החדש מיד והרחוקים   ששת, רב  אמר   (ד 

מותרים מחצות היום ואילך. והא חדש דאורייתא הוא וקתני הרחוקים מותרין  

התם כדקתני   ורב נחמןמחצות היום ואילך! לאו משום חזקה שליח עושה שליחותו. 

 טעמא לפי שיודעין שאין בית דין מתעצלין בו.  
מנא אמינא לה? דקתני טעמא לפי שיודעין שאין ב"ד   רב נחמןאיכא דאמרי, אמר  (ה

מתעצלין בו ב"ד הוא דלא מתעצלין בו הא שליח מתעצל בו! ורב ששת אמר לך,  

 ב"ד עד פלגיה דיומא, שליח כולי יומא.  
ומבואר דנחלקו רב נחמן ורב ששת אי סמכינן על השליח, ואפילו לרב ששת, רק   (ו

 א יכל לסמוך דעשה תיכף ומייד.  יכל לסמוך עליו בסוף היום, ול

בעא מיניה רב דימי בר יוסף מרב נחמן האומר לשלוחו צא ושחוט והלך   חולין יב. ( ז

ומצא שחוט מהו אמר לו חזקתו שחוט. אומר לשלוחו צא ותרום והלך ומצא תרום  

מאי? אמר ליה אין חזקתו תרום. מה נפשך אי חזקה שליח עושה שליחותו אפילו  

ין חזקה שליח עושה שליחותו אפילו שחיטה נמי לא! אמר ליה  תרומה נמי? ואי א 

לכי תיכול עלה כורא דמלחא לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו ושחיטה אי נמי  

דילמא איניש אחרינא שמע ואזל שחט רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. תרומה  

שלא   דילמא איניש אחרינא שמע ואזל תרם הוה ליה תורם שלא מדעת והתורם 

 מדעת אין תרומתו תרומה.
הרב רבינו שמשון מפולירר"א פוסק כרב ששת, דבה"ג פוסק   תוספות עירובין ע'  (ח

נראה דהכא הלכה כרב נחמן.   ולר"תדהלכה כרב נחמן בדיני וכרב ששת באיסורי. 

והאומר לשלוחו צא  בפ"ק דחולין נמי מסיק לעולם אין הזקה שליח עושה שליחותו 

תרום אין חזקתו תרום דילמא איניש אחרינא שמע ותרם   ותרום לי והלך ומצא 



ואע"ג דהתם רב נחמן קאמר ליה, מ"מ סליק הש"ס התם הכי וההוא דבעא מיניה  

 קיבלה.  

דמכל זה אין ראיה דרב ששת נמי ליה ליה חזקה שליח עושה שליחותו   אומר ר"י (ט

אלא במקום שאם לא יעשה שליחותו יבא המשלח לידי עבירה אם יסמוך עליו. ולכך  

בההיא דחולין אינו חושש לשחוט ולתרום שאם לא יתרום יראה המשלח שאינו  

 תרום ולא אסיק אדעתיה שמא אחר ישמע ויתרום.  
לר"ת הוא משום חזקה דאדם עושה מה   - ת ור"י בסברת רב ששתונראה דנחלקו ר" (י

שהוא אומר שיעשה, וממילא הסוגיא דחולין מבואר דלא כדבריו, משא"כ לר"י  

סברת רב ששת הוא משום חזקת כשרות שלא יכשל חברו על ידו, וממילא  

 מהסוגיא דחולין ליכא ראיה.  

, דלא סמכינן על חזקת  וע' יור"ד סימן של"א סעיף לד, דהמחבר פסק כרב נחמן  ( יא

שליח לגבי איסור דאורייתא, והרמ"א שם הביא שיטת רבינו שמשון דקיימא לן כרב  

ששת דיכול לסמוך על חזקת שליח באיסורי דאורייתא, באופן דיכשל חברו אם לא  

   1יעשה שליחותו. 

דיכל לסמוך על שליח להניח עירוב תחומין עליו כיון דהוא רק   או"ח סימן תט, וע'  (יב

ס"ק נ', ויש אומרים דאפילו באיסור דאורייתא   המשנה ברורהסור דרבנן, והביא אי

אם לא יעשה שליחותו והוא יחשב שעשה שליחותו    מכשול להמשלחהיכא שיש 

 כגון הכא סומכין על החזקה ועשה שליחותו.  

ע' נודע ביהודה אבן העזר מהדורא קמא ס' ב' אם אדם שלח שליח ליתן גט   ( יג

מוך על שליחותו שנתן הגט ותהא מותר לישא אחרת לגבי חרם  לאשתו, אם יכל לס

דרבנו גרשום, לישא שתי נשים כאחת. ונסתפק שם אם 'חרם' נחשב איסור דרבנן  

דסמכינן, או איסור דאורייתא, ולא סמכינן. ולסוף שם מסיק, דאע"פ דהוא פסק כרב  

הוא   ששת דבעלמא יכל לסמוך על חזקה שליח עושה שליחותו, זהו רק כשדבר

בידו, אבל כשאינו בידו, לא סמכינן עליו לקולא אפילו במילי דרבנן. וזהו כדברי תוס'  

 גיטין ס"ד הנ"ל.  

ע' אחיעזר חלק ג' ס' ע"ג דנשאל שם אם יכל לסמוך על חזקה שליח עושה   (יד 

שליחותו לגבי משלוח מנות, כי מצד אחד אינו מדאורייתא אלא מדברי סופרים,  

 'מדברי קבלה', ואולי חמור יותר.  אבל מצד שני כיון דהוא 

והביא שם, משיטה מקובצת נזיר יב, דהא דלרב נחמן אין סומכין על חזקה זו, הוא   ( טו

דחזקה זו הוי כרוב שאינו גמור, דרק נעשה ספק נגד החזקת חיוב, ונעשה  משום 

כספק השקול. א"כ להסוברים דספק דברי קבלה לחומרא ג"כ לא מהני, משא"כ  

מגדים דהא דלא סמכינן על החזקה הוא רק מדרבנן משום דרוב דתלוי  להפרי 

 במעשה לא סמכינן עליו מדרבנן, אולי יכל לסמוך עליו לגבי דברי קבלה ודו"ק. 

 
וע' קושית המג"א או"ח ס' תט דהרמ"א פסק דלא כסוגיא דחולין, ויכול לסמוך על השליח אפילו לענין תרומה, וזהו דלא כר"י   1

בדעת הר"ש ע"ש. וע' קרבן נתנאל עירובין ונתיב חיים על המג"א דמיישב דאיירי הטור והרמ"א באופן דיכל לבא לידי מכשול  
גם הטובות הנאה לשליח ושוב יש חשש דישמע אחר יטול התרומה ונתן לחברו  אם לא יעשה השליחות כגון דנתן המשלח 

 עכ"פ מבואר דפסק כר"ש. ויסבור המשלח דעשה שליחותו, ומשו"ה ממהר השליח לעשות שליחותו. 



וע' שו"ת עין יצחק מהגאון רב יצחק אלחנן ספעקטאר, הרב מקוונא, דהביא  ( טז

מצא יהודי   מעשה דאדם שלח איגרת לחבירו ע"י יהודי, ולא נשלח האיגרת, ושוב

שנרצח ואין מכיר סימני גוף, והביא הא דשליח עושה שליחותו לסניף לסמוך מדלא  

 נשלח האיגרת ע"כ הוא היהודי שנרצח רח"ל.  

ע' ספר אהבת חסד דיני תשלומי שכר שכיר, בנתיב חסד ס"ק כה, דיון אם יכל   ( יז

 ייתא.  לסמוך על חזקה שליח עושה שליחותו לגבי פריעת שכר פועלים, דהוא מדאור

ע' ערוך השולחן חו"מ קפב ס"ק ז', דהיכא דשילם לשליח ודאי יכל לסמוך עליו,   ( יח

 דחזקה דעושה שלא תהא גזלן כיון שנטל מעות לזה.  

וע' ספר תשובות והנהגות חלק ב' סימן ריח, דמה נעשה המנהג לשלם לרב עבור   ( יט

 מכירת חמץ, כדי שיוכל לסמוך עליו דנעשה שליחותו לכל השיטות. ע"ש.  

 

Are We Permitted to Rely on Someone Else? 

1) The Gemara in Eiruvin states that one may rely upon his friend to arrange 

an ‘eiruv techum’ for his Shabbos use. The gemara then records a dispute if 

one may rely upon an agent regarding Biblical commandments.  

2) The poskim dispute whom the halacha follows and it is better to ascertain 

that the job was done rather than simply relying on it.  

3) The poskim clarify that the only time some allow you to rely on the agent is 

only when the agent knows that if he doesn’t follow through, the principal 

will be violating a mitzva on his account.  

4) One may not rely on the agent if the job is not completely within his power 

to complete. 

5) The poskim discuss if mishloach manos is considered  biblical or rabbinic. 

6) The poskim use the concept of relying on the shliach as support for other 

questions such as agunah. 

7) If one paid the agent, he may certainly rely that the job was done. 

8) This might be the origin of the custom to pay the Rabbi who is selling the 

chometz on our behalf. 


