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  (drone)אמצעות 'רחפן' ר או באבדומשלוח מנות 
 החיוב בדיני שליחות במשלוח מנות 

 

ה ְוִׂשְמָחה -מקרא מפורש במגילת אסתר )פרק ט, יט ִאיש  ּוִמְשלֹוַח ָמנֹותכב( "ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמְשתֶּ

ְביֹוִנים". ואמרו חז"ל )מגילה ז, א( "ומשלוח מנות איש לרעהו  שתי מנות לאיש  -ְלֵרֵעהּו ּוַמָתנֹות ָלאֶּ

אחד". וכן נפסק להלכה בשלחן ערוך )סימן תרצה סעיף ד( "חייב לשלוח לחבירו שתי מנות בשר או 

. וכל המרבה לשלוח של מיני אוכלים, שנאמר ומשלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד

 לרעים משובח". 

חברות הדואר או רבים נוהגים לשלוח מנות עם ילדים קטנים, ויש השולחים מנות באמצעות 

לאחרונה נכנסו לשירות בחלק מחברות אלו 'רחפנים' המביאים מטענים דרך  .שליחויות שונות

 לוח מנות כהלכתה.האויר לכתובת המבוקשת, והשאלה היא, האם מקיים באופן זה את מצות מש

האם יוצא ידי חובת שאלות אלו מעלות לדיון כיצד ראוי לקיים לכתחילה את מצות משלוח מנות: 

]כמשמעות לשון  שליחבאמצעות לשלוח , או שצריך את משלוח המנות בעצמומביא אשר המצוה כ

שליח יש צורך בואם אכן צריך שליח לקיום המצוה, האם . על ידי שליח[ -" ָמנֹותִמְשלֹוַח הכתוב "

 .כל כללי ודיני שליחותלפי 

 

 משלוח מנות דין שליחות ב

 ."משלוח מנות"אם יצא ידי  ,מנות ונותן לחברו בעצמומי שמביא " :סתפקה( סימן מד) שו"ת בנין ציוןבא. 

לֹוַח  וכיון דהכא כתיב .הוא כשלוחופכא לא מצאנו שיהא יאבל א ,שלוחו של אדם כמותודאנן אמרינן  ָמנֹות, ּוִמשְׁ

 ".ותמהתי שלא ראיתי לפוסקים שהעירו על זה .לא נתינהאבל על ידי  ,שליחותל ידי עוקא בעינן ונימא דד

מה "ו שאין צורך בשליח לקיום המצוה, אלא יוצא ידי חובה גם כשנותן את המנות בעצמו:הבנין ציון הסיק 

ולכן לא הזכירו הפוסקים  ,אין חברו רוצה לקבלאפילו  בשילוח לבד יצאהוא להורות ד ,שליחותדכתיב לשון 

 ".אחר ל ידילה טוב יותר לשלוח המנות עילכתחאולי כל מקום ומאך סיים בהוראה: " ."איסור נתינה

המנות ולא  בעצמומד( נסתפק אם הביא  מןבנין ציון )סי בת: "בתשוכתבמשנה ברורה )סימן תרצה ס"ק יח( ה

המשנה ברורה מדוע תמוה יש לשליחות". ול ידי נימא דבעינן דוקא ע ומשלוחשליח אי יוצא, כיון דכתיב  ל ידיע

טוב יותר לשלוח המנות על לכתחילה אלא רק  חיובשאין  הכרעתוולא את של הבנין ציון  ספקוהביא רק את 

כאילו הבעל בנין ציון נשאר ט סימן לג אות ד( "מתקבל הרושם "אליעזר )ח העיר בשו"ת ציץש ידי אחר", כפי

העיקר לדינא  שמסיקאבל המעיין בגוף דברי הבנין ציון נוכח לדעת  .בספק השקול ל כל פניםוע ,בספק רב בזה

לבד יצא אפילו אין חברו  דבשילוח, הוא כדי ללמד ומשלוחכשהביא בעצמו, וזה דכתיב לשון  דיוצא שפירבזה 

, וכי זהו הדבר שלא הזכירו הפוסקים מספק זה של איסור נתינה בעצמו. ורק שלבסוף חוזר וכותב רוצה לקבל

אחר, והיינו רק משום מהיות טוב ומן המובחר כדי ל ידי אולי לכתחילה טוב יותר לשלוח המנות עכל מקום דמ

 לצאת ידי כל פקפוק ונדנוד ספק".

"יש לבאר מפני מה הביא המשנה ברורה ספקו  סי' קנד( אבשו"ת ישא יוסף )ח"דידי רבי יוסף אפרתי העיר יוכן 

 . , וצ"ע"ולא זכר שם מסקנתו הסופית ,של הבנין ציון

 

 פירוש המילה "משלוח"

כף החיים )סי' ב, כתב קא על ידי שליחושצריך דומלשון זו  , ומדוע אין לדייק"משלוח"הכתוב לשון בהסבר ב. 

תרצה, אות מא( "ולי נראה דאין יכול לדקדק מזה דוקא ע"י שליח, דהרי מצינו בתורה בכמה מקומות לשון 

ַלח בנח )בראשית ח, ט( ו שנאמר, כמואינו על ידי שליח ,ומשלוח ָקֶחָה. וגבי אברהם )בראשית כב, י( ַוִישְׁ  ָידֹו ַויִּ
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ַלח ֶחּנּוי ְוכִּ ; ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו ַוִישְׁ ַשלְׁ ָמְך )דברים טו, יג(, וכאלה רבות. ומ תְׁ י ֵמעִּ אם אפשר יש לעשות כל מקום ָחְפשִּ

והוא פשוט". מדבריו נראה, כי אכן  ,אין לבטל המצוה משום זה י אפשר,אבל אם א .שליח מפני הכבוד ל ידיע

היות המצוה משום כך, את בטל ודאי שאין לבושליח, אך אין בכך חיוב, ו ל ידיעמנות יש מקום להדר לשלוח 

 עצמו.בשהכוונה לעשיית מעשה שליחות לשון של מצאנו בתורה  וכבר

ַשַלחירמיה )ג, א( "ֵהן  שלא על ידי שליח, כדברי הנביאשליחות לשון בספרי הנביאים מצאנו גם  ְשּתֹו  יְׁ יש ֶאת אִּ אִּ

ְשָרֵאל  ָבה יִּ ֲאָפה ְמשֻׁ י ַעל ָכל ֹאדֹות ֲאֶשר נִּ ּתֹו", וכן )שם, ח( "כִּ ִתיה  ְוָהְלָכה ֵמאִּ הגדיר  ,במילון אבן שושן] "ִשַלחְׁ

ולאו  ",שליחה, העברת דבר מה ממקום למקוםהכוונה ל"ו"משלוח"  .למילה "שלח"יש כמה מובנים שבקצרה 

 .[שליחבאמצעות דווקא 

 

 לאביונים 'מתנות'מנות ל 'משלוח'ביאור שינוי הלשון בין 

 מנות" משלוחמשינוי הלשון האמור במצות "מהרי"א אסאד דייק בשו"ת יהודה יעלה )ח"א, או"ח סימן רז( ג. 

קרא  ,"קשה: בנתינה בעצמוולא בשליחות שצריך לקיים את מצות משלוח מנות ", לאביונים מתנות"לעומת 

לפחות  ליתןחייב כל אדם  "ע )סי' תרצד(ודהנה לשון הש. מנות נתינתי ליה למימר מנות, הו משלוחלמה כתיב 

מנות  משלוחלחברו ב' מנות, דייק כלישנא דקרא  לשלוחחייב כתב,  י מתנות לשני עניים, ובסוף סי' תרצהתש

מושך את עצמו תיבות "משלוח"  ,פירוש הקרא הכי: "באמת נראה לי וביאר. "לאביונים ומתנותאיש לרעהו 

. וכאילו אמר: משלוח מנות איש לרעהו ומשלוח מתנות לאביונים, ונקט קרא לשון "משלוח" לרבותא ואחר עמו

ל שלוחו שוה ממש כמו ע, אין קפידאקרא בזה  א משמע לןדאף על גב בכל מקום מצוה בו יותר מבשלוחו, ק

 ".עצמוידי 

שתיבת משלוח חוזרת גם על ח סימן ע( "מסתברא "ט או"גר"ע יוסף בשו"ת יביע אומר )חוכן כתב ליישב ה

משינוי כלומר, אתרוייהו קאי".  ,אלא תיבת "משלוח" "ונתון" מתנות לאביונים,מדלא כתיב  מתנות לאביונים,

נים, ובאמת אין כל ראיה, היות ונוכל לומר שהתיבה "משלוח" נסובה גם על קיום מצות מתנות לאביוהלשון 

וכן כתב בין שתי המצוות, ובשתיהן לשון "משלוח" לאו בדווקא. וכפי שסיים ביביע אומר: "אין כל הבדל 

כי תיבת "משלוח"  די חובה,ודאי השולח מתנות לאביונים ע"י שליח יוצא יובשו"ת שואל ונשאל )ח"א סי' כד( ד

הרב יד אהרן )סי' תרצד( כתב, דלכאורה היה צריך , על מנות איש לרעהו, ועל מתנות לאביונים. וקאי אתרוייהו

, מה מנות שתים, אף מתנות לאביונים צ"ל בסך להקיש מתנות למנות, אלא ביונים"ונתון מתנות לא"לכתוב 

ומעתה נסתר . לתת שתי מתנות לכל אביון, כדאיתא במגילה ז, א(ינו צריך הכל שתי מתנות, ולא ארבעה )שא

ודין אחד יש למשלוח מנות לרעהו, ולמתנות  ,יםוציון הנ"ל שבא לחלק עלינו את השודינו של הרב בנין 

 ."לאביונים

 

 או ללא שליחות שליחותב -החלפת הסעודה קיום מצות משלוח מנות ב

להדדי",  מחלפי סעודתייהושהיו "אביי בר אבין ור' חנינא בר אבין  על)מגילה ז, ב( מסופר  במסכת מגילהד. 

שהיו מפשטות דברי הגמרא משמע עמו".  חברובפורים של שנה זו ובשניה סועד  זה אוכל עם זהופירש רש"י: "

סימן שמו(  ח"בתשובות והנהגות )ראיה זו הובאה בשו"ת  שליח.ל ידי , ולא עבעצמםהמנות זה לזה את נותנים 

, שהלוא מפורש בגמרא על ידי עצמו[נות ידי חובת משלוח מ] םדאי יוצאיושבושאמר " מבריסקבשם הגר"ח 

 ".שלא צריך שליחות, ומשמע שאוכל אצל חברו)מגילה ז, ב( "דמחלפי סעודתייהו אהדדי", ופירש רש"י 

את שפירש נראה )הלכות מגילה פ"ב הט"ו( ברם בהמשך דבריו כתב התשובות והנהגות, כי מדברי הרמב"ם 

: "וכן חייב אדם לשלוח , שכתבעל ידי שליחבר אבין ור' חנינא בר אבין החליפו את הסעודה  הסוגיא, שגם אביי

יש ְלֵרֵעהּו רו, שנאמראו שני מיני אוכלין לחבשתי מנות של בשר או שני מיני תבשיל  ְשלֹוַח ָמנֹות אִּ , שתי מנות ּומִּ

שולח סעודתו וזה  שולח לזה, זה ברומחליף עם חואם אין לו,  .לאיש אחד, וכל המרבה לשלוח לרעים משובח

 פסק בשלחן ערוך )שם(. נ". וכן כדי לקיים ומשלוח מנות איש לרעהוסעודתו,  לזה
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 הסעודה זה לזהבמשלוח האם "החלפת הסעודות" היתה  -בפירוש הגמרא איפוא רש"י והרמב"ם נחלקו 

רבי יוסף רש"י[. וכפי שגם העיר ] םבנתינת, או בסעודה זה עם זה, כי אין צורך במשלוח המנות ודי ]רמב"ם[

אולם  דהיה על ידי שליח,ענגיל בגליוני הש"ס )מגילה ז, ב( "מחלפי סעודתייהו להדדי דסוגיין, יש לומר גם כן 

 רש"י לא פירש כן". 

)מגילה ג, ב ד"ה גמרא( במעשה זה: "לא היה לאחד מהם  הר"ןאת פירוש ( הביא סע' ד בית יוסף )סי' תרצהה

כל אחד סעודתם זה לזה כדי לאכול סעודת פורים  שולחיםכדי שיוכל לשלוח לחברו ולהשאיר לעצמו, ולפיכך 

זה אוכל  ,מחלפי סעודתייהו"רש"י את פירושו של הבית יוסף הביא לאחר מכן ולקיים מצות משלוח מנות". 

דאם כן לא היו מקיימים זו ובשנייה סועד חברו עמו", ותמה: "וקשה לי על דבריו,  עם זה בפורים של שנה

נראה שהיו שולחים מנות איש לרעהו, אם כן מאי אתא לאשמועינן". ו ם תאמראיש לרעהו. וא משלוח מנות

ידי  עלשלא ת קיום מצות משלוח מנות כיצד יצאו ידי חוב - גופא תמה הבית יוסף על פירושו של רש"ישהיא 

 .שליחות

 משלוחאי סבירא ליה  : "ואיני יודע מאי קשיא למר, דאףעל תמיהת הבית יוסףכתב ז( ס"ק דרכי משה )ה אולם

אינו יוצא, מכל מקום אין זו קושיא,  חברו, ולכן אם אוכל עם ובעי שילוח ממשוקא ומנות איש לרעהו הוא ד

דמאי שנא אם אוכל עמו , חברואלא הוא הדין אם אוכל עם  דמשלוח לאו דוקאדאפשר דרש"י סבירא ליה 

בשנה זו, אם כן השני לא היה מקיים  חברו. ואי קשיא ליה דאם אחד היה אוכל עם בביתו או ששלח אליו

משלוח מנות באותו פורים, וכן השני בפורים הבא, אם כן מאי קאמר בסוף דבריו: "אם כן מאי אתא 

 אכל עמו. ולכן אין לדחות דברי רש"י מכח קושייתו". חברודהאחד יוצא במה שלאשמועינן", דסגי אשמועינן 

על רק משלוח מנות האם מקיימים את מצות  -נדון דידן בנים והפוסקים והראשכי נחלקו היוצא מן הדברים, 

את המנות ע"י השליח, ולכן הצדיק את פירוש לשלוח סבר שצריך הבית יוסף . נתינה בעצמובגם ידי שליח או 

ר"ן, שהחלפת הסעודות היתה ע"י שליח, ותמה על רש"י שפירש את הסוגיא שבאכילת הסעודה ביחד קיימו ה

את המנות ע"י השליח, ולכן לשלוח את מצות משלוח מנות ללא "משלוח". אולם הדרכי משה סבר שאין חיוב 

 ללא "משלוח". גםמנות הצדיק את פירוש רש"י בסוגיא שבאכילת הסעודה ביחד קיימו את מצות משלוח 

". ולפי דבריו מתנותיצא ידי ]יש להעיר כי בפסקי הרא"ש )מגילה סימן ז( פירש: "ואם החלי, סעודתו בשל חברו 

ודאי שאין הוכחה מהסיפור בגמרא לנדון שליחות במשלוח מנות, שהרי האמוראים לא עסקו כלל בקיום מצות 

 .[מצות מתנות לאביונים"במשלוח מתנות אלא 

 

•      •• 

 

 בר חיובאצריך להיות אם השליח במשלוח מנות 

: "שמעתי , מחבר הספר לקוטי חבר בן חייםהביא מדברי רבי פייבל פלוט קמח( מןבספר פסקי תשובה )סיה. 

ל ידי לשלוח ע םאם צריכיחקר במצות משלוח מנות  בי עקיבא אייגרכי הגאון רם סופר, מפה מרן בעל חת

א אין שליחות לעכו"ם וקטן, או לימא לן דקי שליחות שבתורה, כדין כל קטן אוישראל גדול ולא ע"י עכו"ם 

לצאת  םממש, ורק כי היינו רוצי עצמול ידי אילו היה המצוה לתת מנות ע]החתם סופר[,  והשיב לו מרן .שנא

 ,לא כן עתה .וקטן דאין ידו כידינו למעט עכו"ם ,ע"י שליח מצד ששלוחו של אדם כמותו, אז היה מקום לומר כן

בספר שמועה זו הובאה גם ] "דין שליחות ממשזה לין צריך , אלשלוח כי אם ,בעצמו שאין המצוה כלל לתת

 [.ליקוטים והערות על סימן קצט, ליקוטי חבר בן חיים

, [גיטין או קידושיןכגון בהפרשת תרומה, ] בעצמו צריך לעשות מעשההמשלח רק כאשר כי חידש החתם סופר 

", כמותוכדי שהמעשה יחול מדין "שלוחו של אדם בשליח בר חיובא יש צורך  - וברצונו לעשותו על ידי שליח

דווקא  צורך לקיים מעשהאין ל כשב. אבעצמודהיינו שהמעשה שעשה השליח יחשב כאילו נעשה על ידי המשלח 
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ַשְלחו, שהעיקר הוא שהמנות כגון במשלוח מנות, בעצמו  -ניתן לקיימו גם על ידי שליח שאינו בר חיובא  - יִּ

  קוף.ואפילו  עכו"ם, קטן

"דע והבן, כל מה שאמרו חז"ל  (ד"ה והא לאו למסכת גיטין )כב, ביסוד זה מפורש בדברי החתם סופר בחידושיו 

 לואפיאבל שליח,  .תוכמואו אינו בר שליחות  כמותו בר שליחותליחות או אינו בר שליחות, היינו פלוני בר ש

אלא  בעצמו יעשהל דבר שהבע היכא שהקפידה תורה ,. נפקא מיניהשאינו כמותואלא  קוף יכול להיות שליח

אבל היכי שאמרה  .ה כמותוו, דאי לאו הכי לא הובעינן דין שליחות , לזהעצמוכמו  והשאנו אומרים שלוחו הו

כי כבר טעו בו גדולים  ,והבן זה .וכל הפסולים י קוףל ידאפילו ע, זה סגי משלוח מנותכגון  ,שישלח שליחתורה 

  ".וטובים ממני

חמד )מגילה ז, א( הביא רבי יצחק זילברשטיין מעשה על "אחד הרבנים שהתאונן בפני האדמו"ר  ]בספר חשוקי

שאפילו והשיבו האדמו"ר: אל יחר בעיניך על זה,  ילד המחופש לקוף.מסטמאר, ששלחו לו משלוח מנות ע"י 

חיפש הרב בחתם  .השיבו האדמו"ר, כך כותב החתם סופר .היתכן ,, תמה הרבע"י קוף ממש היו יכולים לשלוח

סופר ולא מצא, שב אל הרבי. אמר לו הרבי, החתם סופר נמצא בגיטין )כב, ב(, ושם כתב שהיכא שאמרה תורה 

, בזה יש דין שליחות, וצריך לעשות שיכול גם לעשות שליחשיעשה את המצוה בעצמו, אלא שאנו אומרים 

לוח מנות, זה סגי אפילו ע"י קוף וכל שליח שהוא כמותו, אבל היכא שאמרה תורה שישלח שליח, כגון מש

הפסולים". הרב זילברשטיין הוסיף: "מכל מקום יתכן שמי ששלח לרב על ידי ילד המחופש לקוף, והרב נפגע 

מזה, לדעת המנות הלוי )מגילת אסתר ט, יט( שטעם משלוח מנות הוא משום קירוב לבבות ואהבת רעים, לא 

 ואדרבה, לא קירב לבבות אלא ריחק את הלבבות, וצ"ע"[. ,שבזה עשה מעשה הפוךיצא ידי חובתו, 

 

 שליחות בדבר שהמשלח אינו יכול לעשותו בעצמו

שליחים של הבעלים  -" שלוחי דידן"מקריבים קרבנות הם הכהנים האם  ,הסתפקו נדרים )לה, ב(במסכת . ו

הנאה מחברו, יכול להקריב את של הקב"ה ]נפקא מינא, האם המודר " שלוחי דשמיא"המביא את הקרבן, או 

, שלוחי דרחמנאב( פשט רב הונא בריה דרב יהושע את הספק באומרו "הני כהני -קרבנותיו[. במסכת יומא )יט, א

אם נאמר שהכהנים ". י איכא מידי דאנן לא מצינן למעבד ושלוחי דידן מצו עבדימ, אי אמרת שלוחי דידן נינהוד

ם[ האם יש דבר שאנו לא יכולים לעשותו ואילו שלוחינו יכולים לעשותו. הם שליחים של בעלי הקרבן ]הישראלי

כלומר, הרי אי אפשר שיעשה השליח מה שאין משלחו יכול לעשותו ]שהרי השליח מקבל את כוחו מהמשלח[, 

אינו שלוחו  קרבנותהאת  ]שליח[ המקריבן יכול להקריב קרבנות, בהכרח שהכה ואינ ]המשלח[ ומכיון שישראל

  הקב"ה.של  ולוחאלא ש

שבמקום שאין חיוב  החתם סופרחידושו של , על (שםבספר ליקוטי חבר בן חיים )מדברי הגמרא ביומא הקשה 

או קוף, נכרי  ,לשלוח מנות גם על ידי קטןאין צורך לדיני שליחות, ולכן ניתן  בעצמולקיים את המצוה דווקא 

מי  ,כהני שלוחי דרחמנא, דאי דידן בי יהושע הניבריה דר "ולי יקשה מהא דאמר רב הונא :שאינם ברי חיובא

, עלינו רק לעשות הכהן לשליחהמצוה ם כן איכא מידי דאיהו לא מצי עבד ומשוה שלוחא לאחרינא, והרי התם ג

אם נצא מתוך נקודת הנחה שאין חיוב  דלמא שליחא דידן הוו, ושאני התם דהמצוה רק לעשות שליח, וצ"ע".

בהקרבת קרבן אין צורך לפי יסודו של החתם סופר, , יוצא כי רק לעשות את הכהן לשליחאלא  בעצמולהקריב 

מתקיימת הקרבת הקרבן ממילא אין בעיה בכך שו", שלוחי דידןכהנים הם "יתכן שה. ולכן תלדיני שליחו

לא יכול הכהן ה"שליח" עושה את מה שבעלי הקרבן הישראל ה"משלח" ]שהרי  דיני שליחותלפי לא שכהלכתה 

 .[לעשות בעצמו

שכל אחד יקריב מצוה  ,בקרבןתירץ קושיא זו בקביעה כי "( ח"ב כלל כג פרט ז דף ו ע"אבספר המקנה )אולם 

ומאחר ובקרבן החיוב  אם היה שליח דידן, בעל כרחו שלוחי דרחמנא". - ורק הכהן מצד שלוחו כמותו ,בעצמו

אנו נצרכים לקיום המצוה מדין "שלוחו של אדם כמותו", ולדיני , בעצמוהוא שהבעלים יקריב את הקרבן 

 השליחות כהלכתם. 
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הדבר אברהם )חלק א סימן יג( תירץ את הקושיא בהקדם החקירה, האם הקרבת הקרבנות על ידי הכהנים היא 

והקרבת הכהנים מהניא נו, שדין ההקרבה מעיקרו על הבעלים הוא , דהיישלוחו של אדם כמותו דבעלים"מדין 

. או דמה שהכהנים מקריבים הוא משום דציוותה להם תורה להקריב ולאו מכח רק מדין שלוחו של אדם כמותו

". וכתב הדבר שלא הוטל מעיקרא חיוב ההקרבה ממש על הבעלים כללשלוחו של אדם כמותו דבעלים, 

דעיקר פירושם כמו הצד השני: ", "הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו"א בריה דרב יהושע רב הונ דבריאברהם, כי 

והני כהני שלוחי דידן  ,דאי אמרת שדין ההקרבה חל מעיקרו על הבעלים ם.הוטל מעיקרא עליהדין ההקרבה 

, ליחות כמותואין לדון דין ש, היינו דבכגון זה דאיהו לא מצי עבד ומשוה שלוחא לאחרינאנינהו מי איכא מידי 

כלומר, בהקרבת  ."על הכהן כשלוחא דרחמנאשלא חל דין ההקרבה על הבעלים אלא ל כרחך צריך לומר ובע

הקרבנות, הכהנים אינם בגדר "שליחים", אלא עושים תפקידם להקריב את הקרבנות, ולכן אין צורך כלל 

 ב"דיני שליחות".

 

 שליחרשאי לקיים מצות משלוח מנות בעצמו ועל ידי 

דברי החתם סופר שאפשר לשלוח מנות גם על ידי קוף, קטן או נכרי, היה לכאורה נראה שקיום מצות מז. 

בשליח היה צורך בעצמו שהרי אילו היה צריך לקיים את המצוה ולא בעצמו. על ידי שליח רק משלוח מנות הוא 

 ".כמותוכדי שהמעשה יחול מדין "שלוחו של אדם בר חיובא 

מנות", שהחידוש הוא  משלוחכתב לבאר את לשון הכתוב "הודה יעלה )ח"א או"ח סימן רז( בשו"ת יאולם 

  ."שלוחו שוה ממש כמו ע"י עצמו, אין קפידאדאף על גב בכל מקום מצוה בו יותר מבשלוחו, קמ"ל קרא בזה "

יותר לכן  לאהבת רעיםזו מקרב הלבבות  , לפי שתכלית כוונתם במצוהעדיף נמי מצוה יותר בשלוחואי נמי, 

דהא מעשים  אין צריך ביה דין שליחות. ודיבר הכתוב בהווה אורח ארעא, אבל ודאי דרך כבוד הוא ע"י שלוחו

עביד כנ"ל, ונכון הוא. ועיין ספר החיים להגאון מוהר"ש  עכו"ם וגם ע"י קטנים בכל יום חזינן דמשלחין ע"י

ן וולא דעת המקבל שיכו אין צריך לשליחותכתב וז"ל, וכדומה שגם בשלוח מנות  קלוגר )הל' מגילה סי' תרצה(

מנות, לתת אילו היה נאמר שיש מצוה כלומר,  לפטור את המשלח וכו', ע"ש, ונהניתי שכיוונתי לדעתו בזה".

כי נמצא על ידי שליח, מדין "מצוה בו יותר מבשלוחו". ולא היה מקום לומר שצריך לתת את המנות בעצמו 

אלא באותה מידה רשאי לקיים את המצוה בעצמו שאין קפידא לתת נתחדש " מנות, משלוחבלשון הכתוב "

לשלוח מנות ע"י שליח כי בדרך זו יש עדיף את המנות על ידי שליח. ולא עוד, אלא שיתכן שאפילו  שולחכאשר 

 .ים", שזו תכלית המצוהֵרעיותר כבוד ו"אהבת 

וזו גם  .[נכרי אוקטן על ידי שליח שאינו נצרך לדיני שליחות ] והןבעצמו מנות הן  מבואר איפוא, כי ניתן לשלוח

היא ם סופר היתה כוונת החתם סופר, כפי שכתב בציץ אליעזר )ח"ט סימן לג אות ד( "ונראה ברור דכוונת החת

ל עד שנאמר דכששולח ע בזה עדיפות ומצוה שיעשה בעצמו דאיןלומר בדומה לדברי המהרי"א אסאד הנ"ל, 

ועל כן לא חל בכך דיני  ,לכתחילה נקבע שיכול לקיים זאת ע"י אחראלא ד .אחר יחול על כך דיני שליחותידי 

. והכי ראיתי בחידושי חתם סופר על מסכת גיטין שהוא בעצמו ג"כ יכול לקיים זאתאבל מודה שפיר  .שליחות

אלא אמרה  בעצמו יעשה ל דברשלא הקפידה תורה שהבע לאו( שמבאר דבר זה במפורש, )כב, ב ד"ה והא

לא עלה על דעתו כלל לומר שלא יוכל אבל . שישלח שליח ולכן סגי במשלוח מנות אפי' ע"י קוף וכל הפסולים

 ".ם סופרדלא כמי שטעה בכוונת דברי החת, ולקיים ע"י עצמו

בוטשאטש, סימן תרצה( שכתב: "משלוח מנות, לאו דוקא ע"י שליח, רק וכן מבואר בדברי האשל אברהם )

, שלא יצטרך להושיט בעצמו מצד מצוה בו יותר מבשלוחו". והשליחות הוא לקולאכשנותן מיד ליד עדיף טפי. 

רבי יוסף חיים זוננפלד בשו"ת שלמת חיים )סימן תא( "ודכתיב "משלוח", נראה הגם שבכל זה כתב  בכיוצא ו

כדי שלא יתבטל בעצמו ממצות ת מצוה בו יותר מבשלוחו, כאן לכתחילה תיקנו שיוכל לעשות ע"י שלוחו, והמצו

כלומר, דבר ברור הוא  , אבל אם רוצה לעשות בעצמו, אין בזה קפידא, ומצוה בעצמו קעביד".שמחת הפורים

גם על ידי שליח,  רשאפשלוח מנות בנתינה "מיד ליד" ללא שליחות, אלא שנתחדש ששמקיימים את מצות מ
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כי בדרך זו יש יותר כבוד ו"אהבת ֵרעים" ]מהר"י  -בעצמו מדין "מצוה בו יותר מבשלוחו" דווקא ואין צורך 

 אסאד[, או כדי שלא יתבטל בעצמו ממצות שמחת הפורים ]גרי"ח זוננפלד[.

 

 בתוצאה  -קיום מצות משלוח מנות 

משלחן מלכים, פורים עמ' צב( כתב הסבר נוסף, מדוע אין  ידידי רבי אשר וייס, גאב"ד דרכי תורה )קובץח. 

צורך לשלוח מנות על ידי שליח: "כתב החתם סופר )גיטין כב, ב( להקשות משמיה דהגאון רעק"א האיך יוצא 

אדם ידי חובת מצות משלוח מנות כששלחם ביד קטן, הא קיימא לן דקטן לאו בר שליחות הוא. ותירץ דאין 

, ואף המשלח מנותיו ביד קטן קיים שפיר מצותו, דהרי שלח, ולא בעינן לדין בשילוח אלא בנתינהמצוה זו 

הוא, אבל הכא  שליחות אלא במצוה שעניינה בעשיה, ואזי אמרינן דשלוחו של אדם כמותו ונחשב כאילו עשאו

אין מצוותו אלא בשילוח. ונראה לכאורה לענ"ד דאין כלל מקום וצורך, לא בקושיית הגרעק"א ולא בתירוץ 

ֵּתן, ואעפ"כ פשוט וברור דאף השולח מעות  החתם סופר, דהא במצות הצדקה נאמר בה )דברים טו, י( ָנתֹון ּתִּ

 השולח מנותיולא בעינן בה לדין שליחות. ולכן  הבתוצאצדקה ביד קטן קיים מצוותו בהידור, דמצוה שעיקרה 

הוא, שיזכה ויקבל זה את הנשלח עבורו. בין אם  שענין המצוה בתוצאהבכל ענין שישלחם יצא ידי חובה, לפי 

הטעם כדי להרבות בסעודה, ובין אם להרבות אחוה ורעות. ולכך פשיטא דאף כהאי גוונא קיים שפיר מצות 

 משלוח מנות".

 י הטעמים העיקריים למצות משלוח מנות:כוונתו לשנ

בשו"ת תרומת הדשן  )סימן קיא( דן בשאלה האם "בני אדם השולחים לחבריהם  -מזון לצורך סעודת פורים • 

בפורים חלוקים וסדינים וכה"ג, יוצאים ידי משלוח מנות או לאו". והשיב: "יראה דאין יוצאים בהם, דנראה 

, כדמשמע בגמרא פ"ק דמגילה  ל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינאכדי שיהא לכטעם משלוח מנות הוא 

דטעמא משום דאביי בר אבין ורב חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו בהדדי ונפקי בהכי משלוח מנות, אלמא 

סעודת ". ומבואר בדבריו שטעם מצות משלוח מנות הוא, כדי שיהיה לכל משפחה בישראל צרכי סעודה היא

נֹות]ודייק כן גם מלשון הכתוב "בהרווחה  פורים דלא אשכחן בשום מקום דמיקרי 'מנות' אלא מידי דמיכלי  מ 

 או דמשתי"[. 

מהר"ש אלקבץ ]מחבר הפיוט 'לכה דודי'[ כתב בפירושו מנות הלוי על מגילת אסתר  -להרבות האחוה והֵרעות • 

פך מרגילתו של הצר שאמר מפוזר יז( כי טעם מצות משלוח מנות הוא "להרבות השלום והֵרעות, הי-)ט, טז

 ומפורד. פירוש במקום שראוי להיות עם אחד, הנם מפוזרים ומפורדים במחלוקת, לכן תקנו משלוח מנות".

שיש מנות למקבל, וממילא אין יתרון בתוצאה לטענת רבי אשר וייס, לפי שני הטעמים, עיקר קיום המצוה הוא 

 נותן ליד המקבל, המביאה בדיוק לאותה תוצאה.ומעלה בשליח יותר מאשר נתינת המנות מיד ה

 

•   •   • 

 בנתינת המנות בעצמו יוצא ידי חובת קיום המצוה -הכרעת הפוסקים 

לא שליח, כדברי הגר"ע גם לצא ידי חובת קיום משלוח מנות רוב מנין ובנין רבותינו הפוסקים, הכריעו שיו. ט

סימן ע( "ואנא דאמרי שהעיקר כדברי האחרונים שיכול לקיים מצות משלוח  יוסף בשו"ת יביע אומר )ח"ט או"ח

יח, מכל מקום לכו"ע יותר כבוד יש במשלוח מנות ע"י שלמנות בין בעצמו ובין ע"י שליח. ואפילו אם נאמר ש

ל, יוצא ידי חובה גם בהביא המנות לרעהו בכבודו ובעצמו. ומה שכתב המשנה ברורה )סימן תרצה ס"ק יח( בזה"

 ומשלוחהמנות ולא על ידי שליח אי יוצא, כיון דכתיב  בעצמובתשובת בנין ציון )סימן מד( נסתפק אם הביא 

ציון, שסיים  לא דייק להביא כראוי מסקנת הבנין ורתותב' נימא דבעינן דוקא על ידי שליח, עכ"ל. במחילת כ

המנות, אין חברו רוצה לקבל ידי חובה אפילו  שבשילוח לבד יוצאשם, דמה שכתוב "משלוח" הוא להורות 

לכתחילה טוב יותר לשלוח ולעולם גם אם מביא מנות בעצמו לרעהו יוצא ידי חובה. ורק סיים, ומכל מקום אולי 

 יך המנות לרעהו בעצמו יצא ידי חובה"., עכ"ל. ועל כל פנים, לכולי עלמא אם הולהמנות על ידי אחר
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, נתן את המשלוח מנות ולא ע"י שליחהקהלות יעקב )סטייפעלר( "ש בספר ארחות רבנו )ח"ג עמ' נג(וכן הובא 

נתן ן איש בעצמו. וכן מרן החזו רי ורבימוואף בעת שהיה שם נכדו שהגיש למו"ר את היין ששלח לי, נתן לי 

 ". שאין הלכה כבנין ציון שמסתפק בזה נייבסקיקח ח, ואמר לגר"משלוח מנות בעצמו ולא ע"י שלי

"בצעירותי שמעתי ממרן הגרש"ז אויערבך שאכן ידידי רבי יוסף אפרתי:  בשו"ת ישא יוסף )ח"א סי' קנד( כתבו

, והוסיף בלשונו הזהב, שהמשנה ברורה ראה גברא רבה דנסתפק בזה ולכן הביאו, אולם להלכה אין צורך בשליח

היו שנים שרבנו וכך גם שמעתי ממרן הגרי"ש אלישיב. אולם למרות האמור,  שאין צריך לחוש לזה,ברור 

[ שהסיק שבוודאי יוצא ידי אות אוהיינו כדברי הבנין ציון ] ".קיים מצות משלוח מנות גם ע"י שליח ]הגרי"ש[

לכתחילה טוב יותר לשלוח המנות על חובה גם כשמביא את משלוח המנות בעצמו, אלא ש"מכל מקום אולי 

מנות על ידי שליח "לפי שתכלית הלשלוח את עדיפות [ שיש אות ז". וכפי שנראה מדברי מהרי"א אסאד ]ידי אחר

" ]יצויין כי בשו"ת משנה תר דרך כבוד הוא ע"י שלוחויולכן  לאהבת רעיםכוונתם במצוה זו מקרב הלבבות 

מהשולח לו יותר איכא אהבה כשמביא בעצמו המתנה הלכות )ח"ו סי' קכד( כתב סברא הפוכה "דאדרבה ודאי 

 ע"י אחר"[.

 

 לשלוח מנות על ידי שליחראוי לכתחילה מדוע נוספים ם מיטע

דבקרא  שהדין עמו,( הביא את ספקו של הבנין ציון, וכתב: "ונ"ל בספר יפה ללב )ח"ב סימן תרצה ס"ק יט. י

. ובכן מה ששמעתי על ת"ח חסיד המתחסד עם קונו דעביד לא הזכירו אלא לשון שילוחובפוסקים בדין המנות 

]כלומר, ה"חומרא" חומרו קולו  , נמצאבוונותן אל רעהו, לקיים מצוה  בעצמועובדא בנפשיה להיות מביא 

היא "קולא" שלא קיים את המצוה יותר בהידור על ידי שליח[.  בעצמועצמו לקיים את המצוה שהחמיר על 

. ועוד, דכשהוא על ידי שליח ולא ע"י עצמו המקיימודבדבר הזה לפי הנראה מן הכתוב ומדברי הפוסקים צריך 

 מתנה להשליח., משלוח מנות ומתנות לאביונים, שנותן מצוה גוררת מצוה שמקיים "רעהו" תרתיע"י שליח 

דרוב השלוחים שמשלחים על ידם מנות הם נצרכים, שמצפים שיתנו בידם מתנה ממקבלי המנות ושעושים 

שילוחן בחזרתם". לאור דברי היפה ללב, כתב בשו"ת ציץ אליעזר )ח"ט סימן לג אות ד( שלמרות שבוודאי רשאי 

דיש מקום למנהג חסידותא ברי היפה ללב, לשלוח מנות בעצמו ]דלא כהבנין ציון[, אולם "תפוס מיהא חדא מד

דעל ידי כך מצוה גוררת מצוה, שמקיים על ידי כך גם מצות  בזה לשלוח ע"י שליח עני מכח נימוקו השני,

 מתנות לאביונים במה שמהנים את השליח".

ות בשו"ת התעוררות תשובה )סי' תצח( הביא את טעמו של תרומת הדשן )סימן קיא( שתיקנו מצות משלוח מנ

, תיקנו גם כן לשלוח כדי שלא לבייש את מי שאין לובפורים כדי שיהא לכל אדם לאכול ולשמוח בפורים. ו

לעשירים, דבהכי לא יהיה ניכר ששלחו לעני בשביל עניותו". וכתב, כי לפי טעם זה יוצאים ידי חובת מצות 

ההתעוררות תשובה: "ובזה יש  משלוח מנות גם כשהמקבל אינו יודע מי שלח לו את המנות. לאור זאת חידש

, כי השליח אינו נותן לו כלום לקבל מן השליח אינו בושליתן טעם למה תיקנו שישלחו לו על ידי שליח, כי 

 משלו, דהבעלים הם השולחים לו והם אינם רואים את המקבל, ואינו בוש ממנו".

שכתב: קור חיים )סי' תרצה( ספר ממדוע ראוי לכתחילה לשלוח מנות על ידי שליח, מבואר בטעם נוסף 

ומבואר בדבריו ". דפרסומא ניסא עדיף, לאביונים ואפילו במתנותמצוה בשלוחו יותר מבו, "במשלוח מנות, 

נועדה ל"פרסומא ניסא", היות שככל שיותר אנשים מעורבים במצוה,  שלוח את המנות ע"י שליחשהעדיפות ל

כדברי רבי אשר וייס, אלא גם ב"דרך",  -מנות אין ענין רק ב"תוצאה" ולפי דבריו, במשלוח פרסום הנס. יש יותר 

 לפרסם את הנס על ידי השליח.

לאור האמור, יתכן והסיבה שהמשנה ברורה הביא את ספקו של הבנין ציון ולא את הכרעתו, מכך שלדעתו יש 

ייש את מי שאין לו, או כדי לא לב -לשלוח את המנות דווקא על ידי שליח, מהטעמים שנתבארו לעיל  עדיףלה

 משום פרסומי ניסא. 

•   •   • 
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 'רחפן'באמצעות או דואר משלוח מנות ב

לקיום מצות משלוח מנות, ויוצא ידי חובה  לעיל נתבארו דברי החתם סופר, שאין צורך בשליח בר חיובא. אי

גם במשלוח ע"י קטן, נכרי או קוף. וכדבריו פסק בחזון עובדיה )דיני משלוח מנות סע' טז( "השולח מנות על ידי 

 קטן שלא הגיע למצוות או אפילו על ידי גוי, שאין מועיל בהם דין שליחות, אעפ"כ יצא ידי חובת משלוח מנות".

חברת שליחויות, שלא מקפידה הדואר או ק, שיוצא ידי חובת המצוה במשלוח באמצעות לפי זה אין כל ספ

 שהשליח יהיה בר חיובא. 

וגם לסברת הגר"א וייס שעיקר  כמו כן, אין כל בעיה ש'רחפן', יבצע את השליחות, וברור כי 'רחפן' לא גרע מקוף.

 משלוח באמצעות 'רחפן'.המצוה במשלוח מנות היא ה"תוצאה", ודאי כי יוצאים ידי חובה ב

יש להסתפק האם  ברם לפי המקור חיים, שיש עדיפות לשלוח את המנות ע"י שליח לצורך "פרסומא ניסא",

 כאשר השליח הוא קטן או נכרי, יש פרסומי ניסא. 

. יתכן כי הרואים פרסומי ניסאיש במשלוח מנות בחבילה באמצעות הדואר או 'רחפן', כמו כן יש להסתפק האם 

 את ה'רחפן' מביא את המשלוח ישוחחו על כך ויפרסמו הנס, וצ"ע.

 וראה עוד במה שכתב בזה ידידי רבי גמליאל הכהן רבינוביץ בספרו גם אני אודך )פורים סימן ז(.

 


