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 המקור והטעם לכך שאין שלד"ע 

שבהם שייך שלד"ע מגזירת הכתוב,    שאין שלד"ע, ודין זה נלמד ממעילה וטביחה  )קידושין מג.( מבואר בגמרא  

דים, וגם למי שאומר ומכיוון שהם שני כתובים הבאים כאחד קיימא לן ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמ

"דם יחשב לאיש    יז, ד(   קרא)וישלומדים משני כתובים הבאים כאחד מסכים שאין שליח לדבר עבירה מהפסוק  

 ההוא". 

אין שליח לדבר   )קידושין מג. ד"ה שאני( והריטב"א    )ב"מ י: ד"ה אין( התוס'    והטעם שאין שליח לדבר עבירה, לדעת

)ב"מ  למסקנה. ואילו לדעת רש"י  )שפב, יב( והקצה"ח  )חו"מ שמח, ו( הש"ך  עבירה מחמת גזירת הכתוב, וכך הכריעו

אין( והרשב"א    )סנהדרין כט.( מ"ה  והר   י: ד"ה בר חיובא(  נא. ד"ה  לדבר עבירה מחמת   ועוד ראשונים אין שליח  )ב"ק 

הסמ"ע   וביארו  שומעים  מי  דברי  התלמיד  ודברי  הרב  שדברי  ב( הסברא  ולווהמל"מ    )חו"מ קפב,  יד( )מלוה  ה,   וה 

 שהמשלח יטען שהיה סבור שהשליח לא יעשה שליחותו ולכן המשלח פטור.

 

 רש"י ורמב"ן לענין עבודת המולך שלד"ע ומחלוקת מקומות שבהם יש 

שאם שלח שליח למסור ממון חבירו, והשליח    )ח"א סי' קנו( בשם הרשב"ץ    שפח ד"ה כתב הר"ש( )חו"מ סי'  וכתב הב"י  

התלמיד    משלחו חייב ולא שייך לומר שאין שליח לדבר עבירה שדברי הרב ודברי  הוחזק למסור ממון ישראל,

, ואף שלדעת  , טו( )חו"מ שפחלדברי הרב, והביאו הרמ"א להלכה    מפורסם ששליח זה אינו שומע דברי וכו', כיון ש

רי וכו'  הטיעון שדברי הרב ודברי התלמיד דב  )סנהדרין כט.( הסמ"ע המשלח יטען כך בכל מקרה, לדעת הרמ"ה  

 וטענה זו אינה שייכת כאן.  שייך רק אם המשלח טען כן, 

ליק לו אור בשבת, והמחלל שבת קיים  רמ"א אחד שביקש ממחלל שבת להדויוצא מהסוגיא נפק"מ שלשיטת ה

ליחותו והדליק את האור, העוון של חילול השבת נרשם לחובת זה שביקש שידליק את האור, ומ"מ אם  את ש

לז והתראה  עדים  מפני  יש  להורג  המשלח  את  יוציאו  באמת  אם  להסתפק  יש  האור,  את  להדליק  שאמר  ה 

ירה, כל זה שסובר שבכל מצב יש שליח לדבר עב   )קידושין מג.( זקן  . שגם לדעת שמאי השחילול השבת שייך לו

 דווקא בדיני שמיים אבל לא בדיני אדם כמבואר שם. 

)סד: ולך ויעביר באש, ופירש רש"י  ינו חייב עד שימסור למשהנותן מזרעו למולך א  )סנהדרין סד.( ומבואר בגמרא 

דחה את פירושו משום    )ויקרא יח, כא( והרמב"ן  שהעבירו את התינוק באש,  שהכוונה למוסר לכומרים    ד"ה לא תתן( 
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משמע    )סנהדרין לח:( שלא יתכן שיתחייב מיתה על עבודה שאחרים עשו, וכתב הרמב"ן שאף שמפשט הירושלמי  

רש"י הפסוקיםכפירוש  פשט  מ"מ  בא  ,  הירושלמי  את  פירש  הרמב"ן  ולכן  כדבריו  נראה  אחר.  לא  ופן 

ה חידשה שיש שליח לדבר עבירה היא חידשה גם שהמשלח  לכאן, לדעת רש"י כשהתור   וממחלוקתם נלמד

ייסקל למרות שהשליח הוא זה שעשה עבירה ואילו לרמב"ן לא שייך באף מקרה להוציא להורג את המשלח  

 שליח לדבר עבירה. גם אם יש  

 

 נכלל עם יתר הע"ז במשנה הטעם שהמולך מופיע בפני עצמו בתורה ואינו 

"י יש להסתפק, שכן מולך הוא הע"ז היחידה שמפורשת בתורה בפני עצמה ולא נכללת באיסור דעת רשאמנם ב

  )כריתות ב.(   שלא לעבוד ע"ז, ובשלמא לסוברים שמולך לא הוי ע"ז מובן למה התורה כתבתו בנפרד וגם במשנה 

ב כריתות  ל"ו  שכתוב  כך  משום  עצמו  בפני  נמנה  מהוא  והנותן  ע"ז  והעובד  וכו'  אך  תורה  וכו',  למולך  זרעו 

 )מצווה רח( מולך הוא גם ע"ז מה הטעם שכתבה התורה מולך בפני עצמו, ולפרש כמו החינוך שסובר לסוברים ש

"ז רעה ביותר, לא מסתבר לומר כן, שהרי  שמולך ע"ז והטעם שנכתבה בה אזהרה בפני עצמה מפני שהיתה ע

)ד"ה מבלי להורגו, ופירש רש"י    העברת בנו ליד האש  שעבודת המולך היתה עכו"ם ו, ג( ) ם  החינוך סובר כהרמב"

העבירו   )עיין מלכים ב יז, לא( שגם לסוברים שבעבודת המולך לא העבירו ילדים באש ממש, לאלהי הספרוים    שרגא( 

 יה אכזרי יותר.  ומר לא לעבוד לאלהי הספרוים שה באש, וא"כ היה לתנ"ך ל

וי ע"ז כדי להשמיע לנו ולך בלאו נפרד לסוברים שמולך הרש"י שהתורה טרחה לאסור את המ  ולכן י"ל בדעת

שבמולך יש שלד"ע ולמרות שהמעשה מתבצע ע"י שליח מ"מ המשלח חייב מיתה, וא"כ יש שני דרכים לפרש  

התור  שכוונת  או  פרשת המולך,  ודברי  את  הרב  דברי  שייך  לא  שבהם  שאר המקרים  לכל  אב  בנין  לחדש  ה 

במיתה גם  יתחייב  שהמשלח  ה  התלמיד  חידשה  שבמולך  שנאמר  או  חידושו,  עצמה  אלא  בו  לך  ואין  תורה 

 ודווקא בעבודת המולך המשלח יתחייב מיתה אך לא בשאר השליחויות לדבר עבירה. 

לפרש על כך,  "י היה לומד בנין אב לשאר כל התורה היה לו  ונראה שהצד השני עיקר, שאם מעבודת המולך רש

נראה לומר גם בדעת הירושלמי  ר שאין לך בו אלא חידושו. וכך  שרש"י סתם את הדברים מוכח שסובומזה  

"דם יחשב לאיש ההוא וכו", ולפי זה כאן   )ויקרא יז, ד( )כתובות יז,ב( שלמד את מקור הדין שאין שלד"ע מהפסוק 

)שלוחין וברמב"ם  ושין מא:( )קידמרא שמיענו שלמרות שאין שליחות לגוי בכל התורה כמבואר בגהתורה באה לה

 , מ"מ כאן יש שליחות לגוי שישראל יהרג ע"י שליחותו. תפין ב, א( ושו

שאסור להאכיל מומר וגר תושב מקרבן פסח והלאו מוסב על מי שמאכילו,   מה( -)שמות יב, מגבתורה    ומבואר 

ורה זה נהנה וזה מתחייב,  שלא מצינו בכל הת  )קידושין מג.( שאין להקשות מהגמרא    )שם מה(   וכתב הפנים יפות 

לא חידוש שחידשה התורה, וכמו כן כאן שמתחייב מיתה על עבודת שכאן האיסור לא מתורת שליחות אמפני 

 . המולך שעושה הכומר הגוי, החיוב סקילה הוא חידוש ולא מדין שליחות כמו שהקשה עליו הרמב"ן

 

 אם השליח יענש במיתת ב"ד למרות שעשה עבור המשלח 

)ב"ק שהרי מבואר במשנה  יוצא להורג על שביצע שליחותו,  קתי אם השליח שהדליק אור בשבת  ועוד הסתפ

ששור האצטדנין שהרג אדם פטור, ואולי נפטור אותו ממיתה מפני שאחר הסיתו    )נזקי ממון ו, ה( וברמב"ם    לט.( 

וגם אם נאמר ור מפני שהסיתוהו לנגוח. ויש לדחות שהרי הוא מומר לחלל שבת,  לחלל שבת כמו ששור פט

הש"ך   בכדעת  יז( )יו"ד  שייכת   ,  לא  שאצלו  מלכתחילה  במומר  שמדובר  משמע  כאן  מומר,  הוי  אחת  שבפעם 

שסובר שלא הוי מומר   )יו"ד יא, ב( הסברא של דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, וכל שכן לדעת הט"ז  

לולי  ילה, מ"מ יש לחייבו מיתה על חינאמר שהחילול שבת הנוכחי אינו מצדיק סק   לאחר פעם אחת. וגם אם 
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ייך לומר שצריך לפוטרו מהטעם שלא היו עדים לחילולי השבת הקודמים, שכן  השבת הקודמים שעשה, ולא ש 

ו, שלדעת חכמים בפעם  לגבי מי שעבר בכרת ולא קיבל התראה כדי שאפשר יהיה להורג  )סנהדרין פא:( נחלקו  

)סנהדרין יעית, ופסק הרמב"ם  ת ואילו לאבא שאול רק בפעם הרב שימוהשלישית כונסים אותו לבית הכיפה עד  

כחכמים, א"כ לדעת הט"ז וסיעתו ודאי חייב מיתה מפני שאם הוא נעשה מומר הוא ודאי חילל שבתות   יח, ה( 

 מיתה הוא יתחייב על עבירות אחרות, וז"פ. לפחות ג' פעמים וממילא גם אם לא יתחייב סקילה מ"מ 

הוי מומר, כיון  עיא לט"ז וסיעתו שבפעם אחת לא ות במעשה השליחות שעשה, לא מיבואם השליח נפסל לעד

שכבר נפסל לעדות על שחילל שבת אלא שגם לש"ך וסיעתו דהוי מומר בפעם אחת ושליחותו חלה פשוט 

שגוי המוחזק שאינו שקרן כשר לעדות לא    )גיטין א, י( בינו יקר  שנפסל לעדות, וגם מ"ש בהגהות אשר"י בשם ר 

, וא"כ ודאי שאינו  (מר לשבע מצוות בני נחהיינו שהוא מו)שראל מדין מומר  שייך כאן שכן גוי הוי שלד"ע לי 

 . )חו"מ סי' לד ד"ה כתוב בהגהת( נאמן, ועוד כבר רבו החולקים על רבינו יקר, עיין בב"י 

 

 ת על שביצע שליחותואם השלד"ע נפסל לעדו 

מפני שהוא מומר לרצח,    יהרוג בשבילו דהוי שלד"ע לרמ"אועוד הסתפקתי לגבי מי שביקש מרוצח שכיר ש

להכניס את המשלח לבית הכיפה ולהאכילו שעורים עד שתבקע כרסו וימות כדין שאר רוצחים שלא    אם שייך

ם ולאחר מכן הביא ראיה מאחאב  רק לרוצחי  שעושים כן  ט( -)רוצח ד, חניתן להרוג בסייף, שכן כתב הרמב"ם  

, או שמא אין  סובב על ידו מוות לאנשים אחריםעבירות, הוא התחייב כליה על ש   שלמרות שעבד ע"ז ועוד

 להורגו מפני שהרמב"ם התכוון דווקא לרוצח ממש ולא למשלח שע"י נגרם הרצח. 

וכל מקרה שביד הב"ד הרשות לעשות כך למשלח,  נראה לומר  מג.( לגופו, אמנם מהגמרא    ומסברא    )קידושין 

ת חבירו והניחו  או ששלח עבדיו והרגוהו, או שכפ, השוכר הורג להרוג את חבירו,  שכתב   )רוצח ב, ג( והרמב"ם  

לפני הארי וכיוצא בו והרגתו החיה, וכן ההורג את עצמו, כל אחד מאלו שופך דמים הוא ועון הריגה בידו וחייב  

פרש דין זה ב"ד. נראה שאין להרגו בבית הכיפה, שאם היה נהרג הרמב"ם היה ממיתה לשמים ואין בהן מיתת  

, מ"מ המשלח אינו נהרג אלא מתחייב בדיני שמיים,  מכאן אין ראיה, שאף שיש שלד"ע  ולא מבליעו. ולמעשה

)סי' חוץ ממולך לרש"י וסיעתו ששם חידשה התורה כן. ועוד ראיה לכך אפשר להביא מקושיית החוות יאיר  

יכל לומר   , הרי המשלח()ב"ק נו.( ר בגמרא כמבוא), שהשוכר עדי שקר פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים ו( קס

שבשוכר עדי שקר ודאי העדים יעשו מעשה    )חו"מ לב, ג( וא סבור שהשליח לא ישמע לו, ותירץ ע"פ הש"ך  שה

 שלח חייב דווקא בדיני שמים. ולא שייך לומר שלא ישמעו לו, וגם כאן מוכח שיש שליחות לדבר עבירה והמ

 

 שהשליחות חלה אם שייך שהמשלח ילקה מתי  

וז"ל הרמב"ם  מומר לעבירה שהשליחות    ויש לברר אם בשלד"ע ע"י  ג, ט( חלה שייך שהמשלח ילקה.  , )עכו"ם 

העושה עכו"ם לעצמו אע"פ שלא עשאה בידו ולא עבדה לוקה וכו'. והקשה הלחם משנה שהרי זה לאו שאין בו  

ו ברמב"ם  מעשה  כמבואר  עליו  ללקות  שייך  ב( לא  יח,  ות)סנהדרין  מעשה  ,  עשה  שהאחר  שכיון  הלח"מ  ירץ 

 ט דבריו עולה שבשליחות לדבר עבירה שייך שילקה המשלח. חותו הוי כאילו הוא עשאו וחייב. ומפש בשלי

בורו "מ שע"י דיכוונת הלח  )מצווה כז אות א ד"ה והנה( אמנם יש שפירשו באופ"א את דברי הלח"מ, לדעת המנ"ח  

י או חש"ו להכין לו פסל יעבור שיש שליחות, ולכן אפילו אם יצווה לגוולא    )תמורה ג:( איתעביד מעשה כמו מימר  

כוונת הלח"מ לשליח שוגג שאז    )יו"ד סי' קלא( ילקה. ובשולי המנחה הובאו עוד פירושים, לדעת החקרי לב  בלאו ו

נתנו( יש שלד"ע כמבואר בתוס'   כז( . והמהר"ם שיק  )ב"ק עט. ד"ה  ב גם כתב שפועל הוי שלוחו של בעה"  )מצווה 

ולכן חייב, וכצד זה סובר המנ"ח    )הל' שלוחין סי' יא( וכדברי המחנה אפרים  במקום שלא ריבתה התורה שליחות,  

תפים  , ועיי"ש במנ"ח לגבי שו)ב"מ צו.( שמחייב במי שציווה לעבדו הכנעני שנחשב כידו    )מצווה כז אות ו ד"ה ואפשר( 
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אבל לדעת תוס'   שיש שלד"ע בשותפים,  "מ ח. ד"ה ואילו( )בעבירה, וזה נכון לשיטת רש"י    ששייך שליחות לדבר 

 לא שייך לחייבם אא"כ שניהם עשו את הע"ז ביחד, וז"פ.  )ד"ה ושותפין( 

 

 דין מסייע ואם יש לחייבו

שניקף המסייע לוקה כיון    ל רב חסדא( )מכות כ: ד"ה א"ובגיליונות האבנ"ז על הרמב"ם שם ציין לדברי הריטב"א  

  (כדי שהספר יוכל להקיף את פאות ראשושמטה את ראשו  ) ור ומשום כך מעשה קטן  שבלאו הכי עובר איס

לגבי נדה שצריכה לטבול בשבת ושכחה לגזוז    )יו"ד קצח, כא( מספיק כדי לחייבו במלקות. וכעין זה כתב הט"ז  

  ה שתגזור לה את הציפורניים מפני שהיא מסייעת לגויה ע"י ציפורניה קודם השבת שאסור לה לבקש מגוי

והוי חילול שבת ממש כמ ידיה  ניקף שעובר באיסור  שמטה את  ד( ו לענין  על שמטה עצמו לסייע    )יו"ד קפא, 

למקיף. ויוצא שלט"ז מי שמסתפר בשבת ע"י גוי עובר בחילול שבת דאורייתא למרות שלא עושה כלום בעצמו. 

כתב    )סי' פב( , והחכם צבי  ( דרבנן  שאף אם תגזוז בעצמה זה רק איסור ) סובר שאין בזה איסור    )נקה"כ שם( והש"ך  

כסבר להח והמג"א  מיר  דאורייתא,  לתא דמלאכה  משום  הט"ז  א( ת  שייך    )שמ,  בניקף  שרק  הש"ך  כדעת  פסק 

 עיין שם.  )שם ד"ה וחייב( איסור מהתורה גם למסייע. וכ"כ להלכה הביה"ל 

ב סקילה וכרת ואילו לשאר ן שליחות בגוי שע"י סיוע הישראל חיילדעת הט"ז שייך מעי והיוצא מסוגיא זו ש

שהקשה למה חז"ל היו צריכים    )שמח, ד( ין בנתיה"מ  ו מחלל שבת ממש אבל איסורא איכא. ועי הפוסקים אינ

בשם התוס' שאנץ    ( )ב"מ י: ד"ה היכאובשיטמ"ק    )שבועות ג. ד"ה על הזקן( לגזור על אמירה לגוי בשבת, שמבואר בתוס'  

הוא משום שהשליח    השיטמ"ק כתב שהטעם)דבר עבירה מהתורה  שאם השליח אינו בר חיובא יש שליחות ל

א"כ    (ן אינו מקפיד מלהימנע מלעשותה, ולכן לא שייך דברי הרב ודברי התלמיד וכו'לא חייב בעבירה ולכ

שכיון שהשליח אינו בר חיובא ומותר  ממילא כשאומר לגוי לחלל עבורו שבת יש שליחות מדאורייתא, ותירץ 

 אין איסור מהתורה.  לו לחלל שבת ממילא 

שבמומר לעבירה יש שליחות לדבר עבירה, שהרי    )חו"מ שפח, טו( ב הרמ"א  להקשות על מה שכתולפי תירוצו אין  

  מומר מצווה לשמור שבת וממילא חלה השליחות, ולפי זה יוצא שגם הרמ"א לא בהכרח יסכים לחידושו של

מסייע ולא מדין  זז ציפורניו או סיפר אותו בשבת מדין  הט"ז, א"כ הט"ז דעת יחיד לענין חיוב סקילה למי שגוי ג

שיש שליחות,    )אהע"ז קמ, יא( שהוכיח מהשו"ע  )א"א או"ח תמח, ד( חות למומר עיין בפרמ"ג שליחות. ואם שייך שלי

 כתב שאין שליחות למומר. )שבת קו. אות כא( והרעק"א 

 

 שלד"ע בגוי ייך אם ש 

ם לא הזכיר שלד"ע, שהרי הרמב"  שלא שייך אצל גוים  לד אות ח ד"ה גם(   )מצווהואם שייך שלד"ע בגוי, כתב המנ"ח  

  )בראשית לד, יד( דין זה בהלכות מלכים וממילא משמע שסובר שאין דבר כזה. ואח"כ כתב שמובא במדרש רבה  

  ב( )שם אות  למדים מדברי אגדה ונשאר בצ"ע. ובמנחת סולת  ששייך להרוג גם גוי שהרג ע"י שליח, והוסיף שאין  

כשאין   (ועוד )ח"ב סי' קעח( שבות יעקב  )או"ח קכח, כ( פר"ח  ד( - ה אות ג' מ)סיספר הישר ) העיר שלדעת כמה פוסקים 

אגדה   מדברי  גם  למדים  לגמרא  ביהודה  )סתירה  בנודע  קסא( ועיין  סי'  יו"ד  זה  )תנינא  על  כתב  (שחולק  אך   ,

בואר שלא טוענים למסית משום שלנחש לא  מ  )סנהדרין כט.( בגמרא  ם השמיט את דברי המדרש מפני ששהרמב"

 ברא זו שייכת לא רק בישראל ולכן גם בגוים אין שלד"ע. נו דברי הרב ודברי התלמיד וכו', מוכח שסטע

  )חו"מ קפב, ב(   אמנם יש לתמוה על המנחת סולת, שהרי הטעם שטוענים דברי הרב ודברי התלמיד ביארו הסמ"ע

חותו ולכן המשלח פטור, משלח יטען שהיה סבור שהשליח לא יעשה שלישה  )מלווה ולווה ה, יד( והמשנה למלך  
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רת הרשב"ץ והב"י והרמ"א שמומר ודאי לא יקשיב לרב ולכן יש שליחות, ואם במומר תולים  והזכרנו לעיל שסב

 . )עיין ב"ק לח.( לדברי הרב  שלא יקשיב לדברי הרב כל שכן גוי שמוחזק לרשע שלא יקשיב 

  )ב"ק נא. ד"ה אין( והרשב"א    )סנהדרין כט.( והרמ"ה    )ב"מ י: ד"ה בר חיובא( ועוד שסברא זו שייכת דווקא לשיטת רש"י  

)ב"מ י:  שאין שליח לדבר עבירה מחמת הסברא שדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים, אך לדעת התוס' 

הטעם שאין שליח לדבר עבירה   )שפב, יב( וקצות החושן    ו(   )חו"מ שמח, והש"ך    . ד"ה שאני( )קידושין מגוהריטב"א    ד"ה אין( 

ח מכאן שגוי יהיה פטור משליחות לשיטתם, אף שיש להעיר  ת גזירת הכתוב, וא"כ ודאי אין להוכיהוא מחמ

 שהדיון במנחת סולת הוא בכלל בדעת הרמב"ם. 

 

 ביאור דעת המדרש רבה בשלד"ע לגוי 

מות  )דמאי כה. ותרו דן אם שייך שליחות בגוי, וכתב שנראה מהירושלמי  ש  )שלוחין סוף סי' יד( אפרים    ועיין במחנה 

שהרי ע"י שבני ישראל הראו שנוח )משמע שיש שליחות    )ע"ז נג:( שלא שייך בגוי שליחות כלל, אך מהבבלי    ד:( 

, וכתב שדברי  (יחות לע"זלהם בע"ז כשעבדו את העגל, והגויים אסרו את כל העצים בארץ ישראל מדין של

)דרוש שני ד"ה ודע  ן בפרשת דרכים  עיקר כמו שמצינו במדרש רבה שיש שליחות לגוי לענין מיתה. ועיי   הבבלי

)מלוה ולווה ה, יד ד"ה  שכתב גם כן למסקנה ששייך שלד"ע בגוי כמו שהוכיח מכמה מקומות, ובמשנה למלך    עוד( 

 גוי ששלחו ישראל.  כתב שיש שליחות לדבר עבירה ב כתב המרדכי( 

אותם על  יות", למה ציווה להרוג  "ויאמר בילדכן את העבר   )שמות א, טז( עה"פ    )שמות א, יד( רש רבה  ומבואר במד

ידי המילדות, כדי שלא יתבע הקב"ה ממנו ויפרע מהן, ואציין לתמצית המפרשים, העץ יוסף ואשד הנחלים  

)רוצח ב,  ציין למל"מ  הכשיל את ישראל יותר. והרש"ש  פירשו שאין שלד"ע בגוים ופרעה עשה כך מפני שרצה ל

ו בדיני שמים  אנשים בכסף אך לא במי שרק אמר ששם אפילשהביא בשם הריטב"א שזה דוקא במי ששכר    ב( 

שכתב שציווה להורגם קודם הלידה משום שישראל אינו מוזהר   )סנהדרין נז: ד"ה בן נח( פטור. וציין שם למהרש"א  

י.( )ב"יו הרש"ש שהרי לדעת רבינא  על העוברים, ותמה על  כשהשליח אינו בר חיוב המשלח חייב כמבואר   מ 

 . ב, א( )חו"מ קפברמ"א 

כתב, אע"פ שאין בדיני ישראל שליח לדבר עברה   )בראשית לד, יד ד"ה ע"י שליח( ובפירוש רש"י על מדרש רבה  

 ירו חייב דכתיב "שופך דם האדם שהשולח פטור והעובר חייב, בהלכות בני נח אינו כן שהשולח להרוג את חב

)ד"ה ת כהונה שם בשם רש"י. והעץ יוסף  באדם", ופירושו ע"י האדם דמו נשפך של שולח, וכך כתב גם המתנו

כתב שהשליח והמשלח חייבים מיתה. א"כ מוכח שלדעת רש"י יש שלד"ע אצל גויים, ולפי זה הדין    מיד איש( 

שכתב שבגוי לגוי אין    יט(   )ה,מהש"ס. ועיין בבית שמואל    תלוי אם פוסקים הלכה ע"פ מדרש כשאין סתירה

 יש להם. סובר ש )חו"מ רמג, ה( שליחות, והש"ך 

 

 שלד"ע לגוי לחומרא 

למה חז"ל גזרו על אמירה לגוי, כדבריו הקשה בשו"ת  )אות ט(  שהובא לעיל    )שמח, ד( ובחזרה לקושיית הנתיבות  

שאמירה לגוי אסורה בכל סוגי האיסורים כמו באמירה בשבת,   , ו( )חו"מ שלחמדברי הרמ"א  )יו"ד סי' ג( פני יהושע 

כך שודאי דין זה הוא רק    )ב"מ עא: ד"ה אדעתא( היא רק חומרא כמבואר ברש"י    ולמה גזרו. ותירץ ששליחות לגוי

כתב שמוטב לומר לגוי לעשות ליהודי מלאכה דאורייתא מאשר שיהודי   )ח"ז סי' יט( מדרבנן. ובשו"ת מנחת יצחק  

רפואתו מלאכה בשינוי, והביא ראיה לדבריו מדין גונח שיונק ישירות מהבהמה כיון שכך רפואתו, ואם  עשה  י

לא לינק מהבהמה היתה החלב ולא עצם היניקה מוטב היה לבקש מגוי לחלוב לו אפילו במלאכה דאורייתא ו



  שליחות לדבר עבירה והמסתעף בסוגיא / י:  214

שאין להקשות מדין שליחות ובן  , וכמ( )ס"ק קו( ומשנ"ב    )או"ח שכח, לד( עיין שו"ע  )למרות שזה מפרק כלאחר יד  

 בנן. לגוי לחומרא כיון שדין זה מדרבנן וממילא יוצא שחילולו הוי כדר 

 

 סיכום 

ולסיכום, בתחילת המאמר הבאנו את שני הטעמים שאין שלד"ע אם מגזירת הכתוב או מהסברא שדברי הרב 

השלכות לשאר הדינים,    אין   ודברי התלמיד דברי מי שומעים והנפק"מ ביניהם. שלסוברים שזו גזירת הכתוב

שבכל פעם   יוצא  וכו'  ודברי התלמיד  יש  אך לסוברים שאין משום דברי הרב  אז  זו  סברא  שלא שייך לומר 

 שלד"ע. 

לאחר מכן הבאנו מספר נידונים לגבי מקרים שיש בהם שלד"ע אם שייך לחייב את המשלח בעונש כגון מלקות 

הרי הכומר מעביר ילד באש והאבא מתחייב בסקילה, אך  כן שאו מיתת ב"ד, שמסוגיית המולך לכאורה יוצא ש

המולך מפני שלא שייך להרוג את האב על מה שעשה הכומר, וגם   למסקנה הרמב"ן כתב שלא כך היתה עבודת

התורה מפני שאין לך בו אלא חידושו בדיני מולך. ולענין מלקות מפשט הלח"מ לרש"י לכאורה אין ראיה לשאר  

משלח אך הרבה אחרונים ביארו את דבריו באופן אחר כך שגם במלקות לא ברור  את הנראה ששייך לחייב  

 ות למשלח כשיש שלד"ע.  ששייך לחייב מלק

בהמשך המאמר נגענו במחלוקת הט"ז ושאר האחרונים אם שייך לחייב מסייע בעונש עצמו בכל התורה כמו 

יש לחייב מי שגוי גזז את ציפורניו    ך גםבניקף שלוקה, שלדעת הט"ז כמו בניקף שחייב על שהטה את ראשו כ 

ם יש בזה רק איסור דרבנן. ובסוף המאמר הבאנו  בשבת על שהטה את ידיו וחייב סקילה ולדעת רוב הפוסקי

וסקים אם יש שליחות בגוי לגוי ולמומר. וגם בשלד"ע לגוי מספר חקירות בדיני שליחות לגוי, שנחלקו הפ

 למה השליחות מדרבנן ולא מהתורה. ובצת לחומרא שהקשו התוס' שאנץ והשיטה מק


