
 אין שליח לדבר עבירה 

והביא שם הגמרא פסוקים דשליחות מהני לגירושין,    -שליחות מנלן קידושין מא. ע'  (א

 קידושין, תרומה, וקדשים. וילפינן ממקורות אלו, דשליחות מהני בכל התורה כולה. 

והא דתנן השולח את הביערה ביד חרש שוטה וקטן פטור   ובקידושין עוד שם, מב: (ב

מדיני אדם וחייב בדיני שמים שילח ביד פיקח פיקח חייב ואמאי נימא שלוחו של  

דברי הרב ודברי  דאמרינן -דאין שליח לדבר עבירהאדם כמותו שאני התם  

 .תלמיד דברי מי שומעים 

הר על הדבר התם פטור  וע' רש"י בבא מציעא י: ד"ה בר חיובא הוא, שאף הוא מוז ( ג

ולא היה לו  השולח דאמרינן ליה דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין 

לא נחשב  והיינו, דכיון דלא היה לו לשליח לשמוע להצווי של המשלח,   לעשות. 

.  [ ונחשב כאילו עושה מאיליו. ]ע' לשון רש"י קידושין מב: דעושה  מאיליו  שלוחו,

כתב 'דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין   והסמ"ע חושן משפט קפב ס"ק ב'

   .סברתי שלא ישמע לי לעשותו לכך אין המשלח חייבויכול המשלח לומר  

והיינו, דלפי רש"י, החסרון הוא מצד 'השליח', דנחשב כעושה מאיליו, כיון דלא היה   (ד 

לו לעשות, ולפי הסמ"ע החסרון הוא מצד המשלח, דהיינו דיכול לומר דלא סברתי  

 שישמע לי.  

  - דכתב נפק"מ בין נוסח של רש"י לנוסח של הסמ"ע רעק"א בבא מציעא דף י, וע'  (ה

והוי שליחות באיסור  היה לו לשמוע לדברי הרב  לכאורה נראה דהך סברא היינו ש

דאינו יכול  כאמרינן בקידושין דאין שליח לדבר עבירה היינו  ואין שליח בזה

מומר  ומזה נראה בישראל    דיותר צריך לשמוע לדברי הרב. להעשות שליח לזה

מ"מ אע"פ שחטא ישראל הוא ושייך בו דברי הרב. אח"כ ראיתי להסמ"ע   להכעיס 

ולפ"ז  ע"ש.   לא ישמע לי. שליח לדבר עבירה שיאמר שסובר  להסברא דאין 

 אבל לא ידעתי מנ"ל להסמ"ע זה.    בישראל מומר לכל התורה כולה לא שייך זה.

חוש"מ ס' קפ"ח, דכתב הרמ"א "מי ששלח שליח   הרמ"א והש"ך, ובאמת כן נחלקו   (ו

ה  למסור אם השליח הוחזק לעשות חייב המשלחו ואין לומר אין שליח לדבר עביר

הואיל והוחזק בכך. ובפשוטו סבר הרמ"א כסברת הסמ"ע. אבל הש"ך שם ס"ק סז  

חולק, דאפילו לפי רבינא דתלוי בבר חיובא, המשלח פטור בכי גוונא "דסו"ס הכא  

 זהו ישראל הוא ובר חיובא הוא".  

יש עוד נפקא מינה מכל זה, ע' תוס' קידושין מב:  דהיכא דשליח לא ידע שהוא   ( ז

כא דאמר גנב לשליח ליקח החפץ בשבילו, והשליח לא ידע דהוא  עבירה, כמו הי

גזול, דחייב המשלח, "דלא שייך למימר דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעים  

 . 1כיון שהוא שוגג 

 
ובאמת יש שינוי לשון בין תוס' קידושין לתוס' ב"ק עט. דלשון תוס' קידושין נתפרש כדברי רש"י, אבל בב"ק, משמע כדברי   1

הסמ"ע, 'כאן דיודע הוא שיקח מאחר שהוא בור שהוא שלו' והיינו דידוע למשליח דיעשה השליח שליחותו, והיינו כדברי  
 "ע.  הסמ"ע וצ"ע דברי רעק"א דתולה זה רק בדעת הסמ 



מעילה, שליחות יד, טביחה גבי ד' וה' דגנב,   -וע' שם בסוגיא דיש ג' יוצא מן הכלל (ח

 ואין מלמדים. 

טעמים למה אמרינן 'אין שליח לדבר עבירה'. אחד, משום סברא  נמצא, דיש שני  (ט

דדברי הרב ודברי התלמיד, ושני, משום דהוי ג' פסוקים הבאים כאחד ואין  

 מלמדים.

שם, דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין "פ' טעמא   ריטב"א קידושין וע'  (י

פילו היכא דליתיה  קאמרינן שהוא כן על הרוב, מיהו דינא דאורייתא הוא כדקלמן, וא 

 כגון שהוא שוגג" אמרינן אין שליח לדבר עבירה.  להאי טעמא 

נמצא, דלפי תוס', עיקר סברא הוא מצד 'דברי הרב', והיכא דהשליח שוגג דלא   ( יא

שייך האי טעמא, באמת מחייב המשלח. אבל לפי דעת הריטב"א עיקר הטעם הוא  

 וני. ופטור המשלח.  מצד הג' פסוקים באין כאחד, וממילא אין שליח בכל גו

דאיתא שם, דהוא דחצר קונה לאדם הוא מצד שליחות.   סוגיא דבב"מ י: ע' עוד   (יב

והקשה הגמרא, אי סלקא דעתך חצר משום שליחות איתרבאי א"כ מצינו שליח  

היכא אמרינן דאין  רבינא ? אמר אין שליח לדבר עבירה לדבר עבירה וקיימא לן  

הוא אבל בחצר דלאו בר חיובא הוא   בר חיובאשליח לדבר עבירה היכא דשליח 

אמר היכא אמרינן אין שליח לדבר עבירה היכא דאי בעי   רב סמא מיחייב שולחו. 

 עביד ואי בעי לא עביד אבל חצר דבעל כרחיה מותיב בה מיחייב שולחו.  
ואיתא שם בגמרא נפק"מ היכא דכהן אומר לישראל לקדש לו אשה גרושה, דלפי   ( יג

רבינא, אין הישראל 'בר חיובא' באותה מצוה, ומחייב שולחו, אבל לפי רב סמא,  

 סו"ס אי בעי עביד אי בעי לא עביד, ולא מחייב שולחו.  
נאים  ולפי תוס' הנ"ל, איירי כ"ז היכא דהשליח ידע דהוא אסור, ומשו"ה תלוי בת (יד 

אלו, אבל באופן דהשליח לא ידע, יש שליח לדבר עבירה, דלא שייך 'דברי הרב'  

 כנ"ל. ולפי הריטב"א, הגמרא איירי בכל גוונא. 
בכל דבר שלוחו של אדם כמותו חוץ מלדבר עבירה דקיימא לן   רמ"א ס' קפ"ב,ע'  ( טו

אבל אם אינו בר חיובא הוי   בר חיובאאין שליח לדבר עבירה. ודוקא שהשליח 

 .  כרבינאשליח אפילו לדבר עבירה. והיינו דהרמ"א פסק  
שם האריך להוכיח דקיימא לן כרב סמא, דלעולם אין שליח   הש"ךאבל  ( טז

 לדבר עבירה היכא דאי בעי עביד אי בעי לא עביד, אפילו באופן דאינו בר חיובא.  

ע' תשובת נודע ביהודה מהדורה קמא אבן העזר ס' ע"ה, דהיכא דשילח מישהו   ( יז

לגרש אשתו בעל כרחה, הוי שליח לדבר עבירה דעבר על תקנת רבינו גרשום  

 דאסור לגרש בע"כ, ובטל השליחות.  

להזיק את נכסי אחר כמו להדליק את ביתו. אם חייב  2אדם שלח בנו קטן   שאלה:  ( יח

 אביו המשלחו? 

ם הקטן אינו יודע שהוא אסור, כמו שסבר שהבית של אביו וכדומה, לפי  א תשובה:   ( יט

תוס', חייב אביו בכל אופן, אפילו לו יצוייר ששלח גדול בן דעת בר חיובא. לפי  
 

וע' נתיבות קפב ס"ק א( שהביא מחלוקת תוס' וריטב"א אם יש שליחות לקטן בכלל, באופן דהמעשה קיים ע"ש, וערוך   2

 השולחן משמע דהכריע כריטב"א דבכי האי גוונא יש שליחות בעלמא, והכא תלוי בכל השיטות הנ"ל.  



ריטב"א, באופן דשלח גדול בר חיובא פשיטא דפטור המשלח דאין שליח לדבר  

 עבירה, אפילו באופן דלא ידע השליח איסורו.  

צד דהקטן אינו 'בר חיובא'. לפי הרמ"א, דפסק כרבינא, אביו חייב,  רק יש לדון מ (כ

אפילו להריטב"א, אבל לפי הש"ך דקיימא לן כרב סמא, כיון דסו"ס בנו יש בחירה  

 ואי בעי לא עביד, פטור אביו משלחו.  

ולכאורה נראה, כיון דהוא ספיקא לדינא אי אפשר לחייבו ע"פ דין, אבל היה   ( כא

 ליה כהרמ"א.  מהני תפיסה לומר דקים

יש לציין, דעכ"פ בידי שמים ודאי חייב משלחו, ומן הראוי לשלם כדי לצאת   (כב

 שלא ליענש עליו. בידי שמים 

]ע' תשובת נודע ביהודה קמא אבה"ע ס' ע"ה, דכתב בפשיטות דלכל דבר דבעי   ( כג

שליחות לעצם מעשה, כמו קידושין, השליחות בטל. וכל הנידון לחייב שולחו הוא  

 ם דלא בעי שליחות לעצם מעשה, כמו היזק וכדומה. רק לגבי מעשי 

ע' קצות החושן שפ"ח ס"ק יב, דהקשה על הרמ"א, דכתב דאם הוחזק שליח   (כד 

על דברי הרמ"א בהלכות   - לעבריין, חלה השליחות, כיון דידע המשלח דיעבור

ריבית, דמותר ללות בריבית באיסור על ידי שליחות כיון דאין השליחות חל, דאם  

ת כן, א"כ ודאי ישמע לו, ולמה אין השליחות קיים? וע"פ הנודב"י אתי  מותר לעשו

שפיר, דודאי היכא דבעי שליחות לעצם חלות, כמו פסיקת ריבית על ההלואה, לא  

חל השליחות, וממילא מותר, ורק באופן דהמעשה קיים עכ"פ כמו גבי מסור, שם  

חלות שליחות אמרינן    מהני השליחות היכא דודאי יעבור. והגדר הוא לכאורה דלגבי

דשלש פסוקים באין כאחד ובטל השליחות, רק דגבי חיובים על ההיזק, אמרינן  

 שפיר דישמע לו וליכא דברי הרב, כיון דודאי ישמע לו.[ 

  



 

Is One Liable for an Act Committed Through an Agent? 
1) The gemara cites various sources that an act performed through an agent is valid. 

2) The Gemara tells us that if one sends an agent to commit a sin on his behalf, the agent is liable, 

not the principal. “do we listen to the student and not the master?” 

3) There is a nuanced dispute to what this exactly means. Rashi understands, that the agent should 

not have listened, and therefore is liable for his own action. 

4) The Sema understands, that the principal can claim he did not think the agent would listen. 

5) A difference would emerge if the agent is known to listen; according to rashi the agent would 

still be liable, while according to the sema, the principal would be liable.  

6) This is also disputed between the rema and the shach. 

7) Tosfos writes in two places that if the agent is unaware of the prohibition, the principal is liable. 

8) The Ritva writes that the principal is exempt even if the agent is unaware of the prohibition. 

9) The gemara in baba metzia gives a few more criteria. 

10) According to Ravina, if the agent himself is not subject to the prohibition, the principal is liable, 

while Rav Sama holds that as long as the agent was given a choice and performed the act 

voluntarily, the principal is exempt. 

11) The Rama follows the view of Ravina, while the Shach follows the view of Rav Sama. 

12) If one would send a child to damage someone else’s property, would the principal be liable? 

13) If the child was unaware of the prohibition, tosfos would say yes. The Ritva would say that it still 

depends whether we rule according to Ravina or Rav Sama. 

14) Since the halacha is disputed, Beis Din there would be no recourse according to the letter of the 

law, however if the claimant would seize property, he could claim he is following the ruling of 

the Rama. 

15) It should be noted that regardless, the principal is liable in the heavenly court, and should 

voluntarily make the proper restitution. 


