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בעקבות  לאחרונה  ירושלי�:   / בקר  ש.  עו"ד  שאלת 
ומכיוו� שהיא קשורה  היומי התעוררה אצלי קושיא,  לימוד בד� 
לימי הפורי� הקרבי� ובאי� פונה אני אל הרב להציג את שאלתי.

 �בד� היומיא למדנו כי אחד שאמר לשליח צא וקדש לי אישה, והל
שליח  שחזקה  משו�  שבעול�,  הנשי�  בכל  א�ור  ומת,  שלוחו 
עבורו  קידש  אכ�  שהשליח  אנו  חוששי�  ולכ�  שליחותו,  עושה 
אישה  כל   �כ ומשו�  היא,  מי  יודעי�  אנו  ואי�  כלשהיא,  אישה 
שאתה ירצה המשלח להתחת� כעת, יש לחוש שמא היא קרובה 

של המקודשת.
ומבואר ש� בגמרא שכלל זה של 'חזקה שליח עושה שליחותו' 
נאמר רק לחומרא, אבל לקולא, כלומר שלהחמיר אנו חוששי� 
שאכ� השליח עשה שליחותו, אבל ל�מו� על חזקה זו להקל אי 

אפשר.
משלוח  לשלוח  לעצמנו  מתירי�  אנו   �אי כ�  א�  היא,  קושייתי 
מנות בחג הפורי� על ידי שליח מבלי שאנו מבררי� שהמשלוח 
השליח  ה�ת�  שמ�   �כ על  ומ�תמכי�  ליעדו,  הגיע  אכ�  מנות 
עשה שליחותו, הרי בגמרא מבואר שאי אפשר לה�תמ� על כלל 

זה להקל, אלא רק להחמיר??
כמה  ונאמרו  זו,  בשאלה  האחרוני�  רבותינו  דנו  אכ�  תשובה: 
יישובי� בדבר, וקוד� שאביא את דבריה�, או�י� מעט כדי להבהיר 

את שאלת�.
הנה מה שכתבת בשאלת� כי אי� אנו מ�תמכי� על חזקה זו להקל 
עירובי�ב   במ�כת  ובגמרא  שבמשנה  להעיר,  יש  להחמיר,  רק  אלא 
מבואר שלעניי� אי�ורי דרבנ�, מ�תמכי� אנו על חזקה זו בי� להחמיר 
אי�ורי  לעניי�  ורק  ערו�ג,  בשולח�  להלכה  נפ�ק  וכ�  להקל,  ובי� 
דאורייתא נחלקו האמוראי�ד ש� הא� חזקה זו רק להחמיר נאמרה 
וכמו שמוכח מ�וגיית הגמ' במ�כת גיטי� שציינת בשאלת�, או ג� 

להקל.
ואינה  �ופרי�,  מדברי  היא  מנות'  'משלוח  שמצוות  מאחר  כ�  וא� 
כתובה בתורה, בזה אנו �ומכי� על חזקה שליח עושה שליחותו א� 

להקל.
אמנ� זה אינו, מאחר ומבואר בדברי הראשוני� ובדברי הפו�קי� כי 
מצוות משלוח מנות מוגדרת כ'דברי קבלה' מאחר וכתובה במגילת 
א�תר שנכתבה על פי רוח הקודש, ו'לדברי קבלה' יש גדר של 'דברי 
תורה'ה, חוזרת הקושיה למקומה היא� �ומכי� אנו על חזקה זו להקל 

במצוות משלוח מנות.
ועתה נכתוב את דברי רבותינו האחרוני� בעניי� זה:

הגאו� הרב שלמה קלוגר זצ"ל התייח� לשאלה זו בתשובותיוו ויישב 
הערה זו בשתי דרכי�:

א) אכ� צרי� המשלח לחזור לומר 'עשיתי שליחות�', או לברר בדר� 
השאלה  אכ�  (כלומר  ליעדו  הגיע  מנות  המשלוח  שאכ�  אחרתז 

נכונה ואי אפשר ל�מו� על חזקה זו במצוות משלוח מנות)
ב) מכיוו� שאפשר לברר ולגלות א� אכ� השליח עשה שליחותו, א� כ� 
אי� לחוש שמא השליח לא עשה שליחותו, ומה שבדר� כלל אמרינ� 
שאי� ל�מו� על השליח להקל, זה דווקא בשליחות כזו שאי אפשר 

לברר הא� אכ� עשה שליחותו.

בשו"ת 'חלקת יעקב'ח יישב מנהג העול� שלא להקפיד על כ� על פי 
שיטות הראשוני�ט שפ�קו להלכה כדעת רב ששת בגמרא בעירובי�, 
הנוקט שיש ל�מו� על חזקה זו ג� בדיני� מ� התורה, ובתנאי שיהיה 
זה שליחות שא� השליח לא יעשה את שליחותו יבוא המשלח לידי 
את  יעשה  לא  השליח  שא�  דיד�,  בנידו�  הדי�  הוא  כ�  וא�  עבירהי, 
שליחותו להביא את משלוח המנות אל יעדו, גור� למשלחו לעבירה 
– אי קיו� מצוות עשה מדברי קבלה של 'ומשלוח מנות איש לרעהו'.
ומר� הרב עובדיה יו�� זצ"ליא יישב מנהג זה על פי צירופי שיטות, 
שליחותו  עושה  חזקה  אמרינ�  תורה  בדיני  שג�  הנוקטות  שיטות 
וכנ"ל, ושיטות הנוקטות שאי� למצוות הפורי� גדר של 'דברי תורה' 

וכמו שמוכח מכמה וכמה ראשוני�יב. ועיי� הערהיג.
א�  דיד�  שבנידו�  זצ"ל,  אלישיב  הרב  מר�  בש�  ליישב  עוד שמעתי 
השליח לא יעשה את שליחותו, כלומר, לא יביא את משלוח המנות 
אל יעדו, הרי שמשלוח המנות גזל בידו, ואי� אנו חוששי� שהשליח 

יעבור על גזליד.
ידי  לצאת  אחד  מנות  במשלוח  די  הדי�  מצד  שהרי  להעיר,  יש  עוד 
חובת המצווה, וא� כ� די לי בזה שמשלוח מנות אחד ברור לי כי הגיע 
חובה,  ושאר משלוחי מנות שאינ�  הוא בעצמו)  (וכגו� שנת�  ליעדו 
לזה  ואי�  מאחר  שליחותו,  שיעשה  השליח  על  ל�מו�  שיכול  בוודאי 

משמעות לעיקר המצווה.

א - מ�כת גיטי� ד� �"ד עמוד א'.
ב - ד� ל"א עמוד ב' וד� ל"ב עמוד א'.

ג - או"ח �ימ� ת"ט �עי� ח' לגבי עירובי תחומי�.
ד - רב נחמ� ורב ששת עיי� ש�.

ה - וכמבואר במ"ב �ימ� תרצ"ב בש� הפמ"ג שא� הוא מ�ופק א� קרא את המגילה או 
לא (קריאת המגילה ביו�) אפשר שיש לו לחזור ולקרוא ואי� אומרי� �פק דרבנ� לקולא 
משו� שהוא דברי קבלה, וע"ע בשו"ע �ימ� תרצ"ו �עי� ז' לגבי אונ� בפורי� בבשר ויי� 
וידחה עשה דרבי� דאורייתא לשמוח בפורי�,  דיחיד דאבילות  משו� דלא אתי עשה 

דדברי קבלה נינהו שה� כדברי תורה.
ו - שו"ת 'האל� ל� שלמה' חלק אורח חיי� �ימ� שפ"ג.

ז - כמו כ� יש לומר שא� השליח חוזר ע� משלוח מנות מהמקבל, כנהוג, יש לומר שזה 
לכשעצמו הוי הוכחה שאכ� ביצע את שליחותו, ג� ללא עדות השליח, ונפ"מ לשליח 
'חזקה עושה שליח עושה שליחותו' א� במילי דרבנ�  קט�, שלא רק שלא אומרי� בו 
כמבואר במשנה בעירובי� ש�, א� אי� לו לקט� נאמנות כלל, ומ"מ א� השליח הקט� 
חוזר ע� משלוח מנות מהיעד, יש לומר ש�גי בכ� כהוכחה שאכ� המשלוח מנות הגיע 
ליעדו, אמנ� א� מקבל משלוח מנות מהיעד שלא על ידי השליח ההוא עצמו, יש לומר 
ולא  ומיוזמתו  מעצמו  זאת  ושלח  מנות,  המשלוח  את  שקיבל  לכ�  הוכחה  זו  שאי� 
יש מקו� להעיר מה ששמעתי כמה פעמי�  וכא�  כתשובה למשלוח המנות שקיבל. 
מהגרש"א שטר� שליט"א לגבי קט� בטבילת כלי� שמבואר בהלכה שאי� ל�מו� על קט� 
בטבילת כלי� (ובכלי מתכות שטבילת� מהתורה י"א דאי� ל�מו� א� על מי שהגיע 
לגיל י"ג ואי� ידוע א� הגיע לכלל �ימני� – עיי� רעק"א ופ"ת �ו� �ימ� ק"כ בשו"ע יו"ד) 
ופעמי� שרואי� ילד קט� אשר נשלח לטבול את הכלי�, ואי� מניחי� לו אלא לוקחי� את 
הכלי� וטובלי� במקומו, ומחזירי� לקט� את הכלי� כשה� טבולי�, ולא מתקני� בכ�, 
משו� שאי� בעיה בעצ� טבילת הכלי� של ילד קט� ואפילו א� הכלי נפל מאליו למקווה 
עלתה לו טבילה לרוב הפו�קי�, אלא הבעיה בנאמנות של הקט� ל�פר לאביו שטבל 
את הכלי, וא� כ� מה הועילו חכמי� בתקנת� בכ� שלא הניחו לקט� לטבול את הכלי 
שצרי�,  כמו  הכלי�  את  שטובל  הקט�  על  להשגיח  לה�  היה  זאת  במקו�  בעצמו? 
ולכתוב להוריו פתק שאכ� הכלי נטבל ודו"ק (ויש שרצו לחדש שא� הקט� חוזר ממקווה 
ואפשר  ידיי� מוכיחות שאכ� טבל את הכלי במקווה  זה  והכלי� רטובי� הרי  הכלי� 
ל�מו� על זה, אמנ� שמעתי מהרב יחזקאל שוור� שליט"א שג� זה אינו מאחר שמי 
יימר ל� שאכ� טבל את הכלי כמו שצרי�, והוריד את כל החציצות לפני הטבילה ולא 

לאחריה, וכ� שטבל את כל הכלי בבת אחת ולא בשני פעמי� וכ� על זה הדר�)
ח - לרבי יעקב ברייש זצ"ל חלק או"ח �ימ� רל"ה.

ט - רבינו שמשו� ור"י בתו�' בעירובי� ד� ל"ב עמוד א' ד"ה 'רב ששת', ומבואר בשו"ת נו"ב 
מהדורא קמא אב� העזר �ימ� ב' שנקט שרוב הראשוני� פ�קו להלכה כרב ששת.

י - והתנו תנאי זה כדי ליישב את רב ששת ע� �תמא דגמ' במ�כת גיטי� הנ"ל (וגמרות 
נו�פות) שש� איירי באופ� כזה שא� השליח לא עשה שליחותו – לקדש אישה, לא גר� 

למשלח אי�ור ולכ� נקטה הגמ' שבכה"ג חזקה זו רק לחומרא ולא לקולא.
יא - שו"ת יביע אומר חלק ט' אורח חיי� �ימ� ע"א.

יב - וכגו� תו�' במגילה י"ט עמוד ב' שהקשו מדוע קט� שהגיע לחינו� אינו מוציא את הרבי� 
בקריאת המגילה, הרי קריאת המגילה היא מדרבנ� וקט� הוא דרבנ� ואתי דרבנ� ומפיק 

דרבנ�, ותי' דקט� הוא תרי דרבנ�, ואילו היו נוקטי� שיש לזה די� של דברי תורה, לא 
קשיא מידי מעיקרא (ושמא י"ל שתו�' הוצרכו לתירו� זה משו� קריאת המגילה של 

הלילה ודו"ק)
יג - הנה יש להעיר ה� על דברי ה'חלקת יעקב' וה� על דברי ה'יביע אומר' שהעלו להקל על 
לומר  ורצו  עבירה,  לידי  המשלח  שיבוא  ובגוונא  ששת  כרב  שפ�קו  הראשוני�  �מ� 
שה"ה כא� א� השליח לא יביא את משלוח המנות אל יעדו יבוא המשלח לידי עבירה – 
ביטול מצוות משלוח מנות, דהנה בזמננו היו� רוב� ככול� לא מ�תפקי� במשלוח 
מנות אחד, אלא מרבי� במשלוחי מנות איש לרעהו להרבות שלו� ורעות, וא"כ �ובר 
השליח שאי� המשלח �ומ� רק עליו, ולא יקרה כלו� א� יתרשל בשליחותו, וא"כ בכה"ג 
לא שיי� לצר� שיטות הראשוני� הנ"ל, אמנ� רווח והצלה יעמוד ליהודי� ממקו� אחר, 
ליעדו,  שהגיע  לו  ידוע  מה�  אחד  בוודאי  א"כ  מנות  משלוחי  הרבה  ששולח  שמכיוו� 
וממילא לק"מ וכמ"ש לקמ�, והערת הגרש"ק תעמוד רק באופ� ששולח משלוח מנות 
אחד והשליח מודע לכ�, או באופ� ששולח את כל משלוחי המנות שלו על ידי שליח ולא 
א�  שליחי�,  וכמה  כמה  ששולח  באופ�  (וה�תפקתי  ודו"ק  ליעד�  הגיעו  א�  מברר 
אחד  בשליח  שרק  נאמר  דאולי  שליחותו,  עושה  שליח  חזקה  על  ל�מו�  יכול  בכה"ג 
חוששי� אנו שמא לא עשה שליחותו, אבל באופ� ששלח כמה שליחי� שמא אנו אומרי� 
שבוודאי אחד מה� עשה את שליחותו, ויל"ע בזה בטע� הדבר מדוע בדי� תורה לא 
מ�תכמי� על חזקה זו עיי� בשיטמ"ק נזיר י"ב, וב�פר המקנה 'שליחות כללי�' כלל 

כ"כ פרט כ"ז וצ"ע)

יד - הנה שמעתי להעיר על תי' זה מהרב יחזקאל שוור� שליט"א שהרי ג� בשולח עירובו 
על ידי שליח, א� לא יעשה השליח שליחותו, הרי שהעירוב גזל בידו, ובכ"ז �ומכי� עליו 
רק משו� דאיירי בדרבנ�, ובדרבנ� חזקה שליח עושה שליחותו (או משו� שיבוא המשלח 
לידי עבירה) ובע"כ משו� שחוששי� שמא נאנ� בדר� ולא עשה שליחותו וממילא הוי 
גזל באונ�, וא"כ ה"ה לגבי שליח למשלוח מנות, אמנ� המעיי� במשנה בעירובי� ש�, 
יראה דאיירי ששלח עירובו ביד חרש שוטה וקט� ועומד ורואהו, עד שמגיע השליח שצווה 
אותו קוד� לכ� לקחת את העירוב מיד החש"ו, ובכה"ג א� לא יעשה שליחותו, כלומר 
לא ייקח את העירוב, לא יכשל בגזל, שהרי העירוב מעול� לא הגיע לידו, ומדוייק בשאלת 
יעשה  לא  'ודילמא  שאלה  לא  מדוע  ולכא'  מיניה',  מקבל  לא  'ודילמא  ששאלה  הגמ' 
שליחותו'? ובע"כ שאחר שכבר קיבל לידיו אי� חשש שלא יעשה שליחותו משו� גזל, 
ומשו� כ� הגמ' שאלה רק שמא לא יקבל מיניה ודו"ק, ובכ� יש ליישב הערת התו�' ש� 
'וליחוש' שבאופ� ששלח כל השליחות ביד השליח, אי� זה מדי� הרגיל של שליח  ד"ה 
עושה שליחותו, משו� שיש כא� חשש גזל א� לא יעשה שליחותו, אמנ� מכ� שתו�' 
הוצרכו לדבריה� משמע שלא �ברו כ�, וכ� מל' השו"ע או"ח �ימ� ת"ט �עי� ח' לא 
משמע כ� (שכתב חזקה זו על הנחת העירוב ולא על קבלת העירוב מיד החש"ו) וכ� יש 
לעיי� מ�וגיית הגמ' בגיטי� �"ד שג� ש� הגט שווה כ�� וא� לא יביא לאישה את הגט 
הערה  הי"ו  טולדנו  ד�  ר'  העיר  השבועי  בשיעור  זה  עניי�  ובלמדנו  בידו.  הוא  גזל  הרי 
נו�פת על תי' זה שלעניי� גזל יש להעמיד באופ� שהשליח יחזיר את המשלוח מנות 
לאחר הפורי� למשלח מאחר ולא ביצע את שליחותו, ונמצא שאי� גזל בידו, וכל ה�וגיא 

היא רק משו� 'שליח עושה שליחותו ודו"ק.



�יפור לשבת

6 
,
עמ

*"�"היהודי הטוב מגו�טיני
'היהודי הטוב מגו�טיני�' כינו הכול את הצדיק רבי יחיאל-מאיר 
ולא  בדורו.  פולי�  יהדות  וממנהיגי  גו�טיני�  של  רבה   ,
ליפשי
בכדי. טוב ליבו יוצא דופ� היה. רחמיו על כל אד	 באשר הוא, לא 
ידעו גבול. אשר על כ�, מרבה היה מאוד בנתינת צדקה ובעשיית 

גמ"ח על כל �וגיו ותצורותיו.
ג	 במצוות הכנ�ת-אורחי	 הידר במידה בלתי רגילה. מ�פרי	 
ליבו רק משו	 שלא מצא אורח  כי לעיתי	 לא �עד את  עליו, 
לא-פע	  הארוחה.  אותה  את  עמו  ל�עוד  שולחנו,  אל  להזמי� 
ולא-פעמיי	 א� הלי� עוברי אורח עלובי חיי	 במיטתו, בעוד הוא 

עצמו מ�תפק בחלופה מאולתרת.
רוחו של 'היהודי הטוב' שרתה על גו�טיני� כולה. טוב ליבו הקרי� 
למצוקות  ברגישות  ה	  א�  שהצטיינו  העיירה,  תושבי  כל  על 
בתושבי	  ומיד  תכ�  היה  מוק�  לעיירה,  נקלע  כי  זר  הזולת. 

רחמניי	 אשר הציעו לו אירוח ותמיכה, ככל שהגישה יד	.
יו	  של  בעיצומו  שנקלע  העני,  ההל�  של  המכורבלת  דמותו 
חריגה  אפוא  הייתה  לא  בגו�טיני�  לבית-המדרש  �וער  חורפי 
בנו� המקומי. כמוהו פקדו את העיירה עוברי אורח רבי	, אשר 
ה�תמכו על טוב ליב	 ונדיבות	 של בני המקו	. השעה הייתה 
שעת דמדומי	 שבי� מנחה לערבית. בחו
 שרר קור עז ביותר 
שא� נת� את אותותיו בפניו ה�מוקות של ההל�. ואול	 מתחת 
לשכבת בלויי ה�חבות שעטה האיש על גופו, ה�תתר בכל זאת 
באי  אליו  ניגשו  כאשר  מהמקובל.  שונה  שהתנהגותו  אד	 
הזמנה  הנפש,  את  להשיב  ח	  משקה  לו  והציעו  בית-המדרש 
בפני	  אלה  נענו  בזה,  כיוצא  ועוד  הדר�  מטורח  לפוש  לבית	 
של  ברצונו  אי�  כי  שהבינו  לאחר  רק  רוטנת.  ובנהמה  זעופות 

ההל� כי 'יפריעוהו' – הניחוהו לנפשו.
בגמר תפילת ערבית פרש לו ההל� לקר� זווית, הניח את תרמילו 
מ�פר  מתוכו  הוציא  רגע  כעבור  בו.  נובר  והחל  שולח�,  על 

פרו�ות לח	 עבשות, שארית של ירק כלשהו ובקבוק ע	 מעט 
על ההל� המ�כ�. הלה  נכמר בקרבו  מי שליבו  היה  מי	. שוב 
עשה ני�יו� נו��, והציע לו לבוא אל ביתו ולזכות בארוחה ראויה 

לשמה. א� ג	 הוא נדחה בעצבנות מופגנת על-ידי ההל�.
על ה�פ�ל ה�מו� לאח המבוערת התיישב המרא-דאתרא ע	 
גמרתו ושקע בתלמודו. האש שעלתה מהאח לא הייתה מ�פקת 
כדי לחמ	 כראוי את חלל בית-המדרש, ועל-א� המעיל שלבש 
הצדיק, הוא נאל
 לנענע את גופו על-מנת שהקור העז שחדר 

מבעד לכתלי	 הלא-עבי	 לא יפריעו בלימודו.
בינתיי	 �יי	 ההל� התימהוני את ארוחתו הדלה. החו	 המועט 
ה�פ�ל  אל  אותו  מש�  באח,  והולכת  הקטנה  האש  שהפיצה 
שעליו ישב 'היהודי הטוב' ולמד. הזמנת ההל� ל�עודה ולמנוחת 
לילה בביתו של הרב, הייתה בלתי נמנעת. אבל ההל�, שלא דקדק 
בנהמה  הצדיק  הזמנת  את  ג	  דחה  ונימו�י	,  כבוד  בענייני 
לא-ברורה. אנחה קלושה פרצה מפיו של רבי יחיאל-מאיר; אנחת 
בשלב  הגמרא.  אותיות  אל  שב  מכ�  לאחר  מיד  ורחמי	.  צער 
על  להשתרע  החליט  והוא  ההל�  של  עייפותו  התגברה  כלשהו 
של  ביותר  המרוחק  לקצהו  עד  הצדיק  עצמו  ה�יט  ה�פ�ל. 
של  מחווה  כל  ללא  לאיש.  שטחו  רוב  את  מפנה  ה�פ�ל, 
הכרת-תודה �ידר ההל� את תרמילו מתחת לראשו ובתו� דקות 
מ�פר שקע בשינה עמוקה. לרגע העי� בו רבי יחיאל-מאיר מבט 
רחו	. הוא ידע כי בתו� שעה קלה תכלה האש שבאח את גזרי 
הע
 האחרוני	, והקור במלוא עוצמתו ישתלט על בית-המדרש. 
יהיה על הל� זה? מחשבה  יפרוש אז לביתו, א� מה  הוא עצמו 
ברוח זו עברה בראשו של הצדיק. ואול	 לאחר שאמד את שכבת 
הבגדי	 והמעילי	 שעטפו את ההל� הנרג� והעקש�, נחה דעתו 
לאחר  כשעתיי	  הלילה,  בחצות  ללימודו.  לשוב  היה  יכול  והוא 
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בעקבות  לאחרונה  ירושלי�:   / בקר  ש.  עו"ד  שאלת 
ומכיוו� שהיא קשורה  היומי התעוררה אצלי קושיא,  לימוד בד� 
לימי הפורי� הקרבי� ובאי� פונה אני אל הרב להציג את שאלתי.

 �בד� היומיא למדנו כי אחד שאמר לשליח צא וקדש לי אישה, והל
שליח  שחזקה  משו�  שבעול�,  הנשי�  בכל  א�ור  ומת,  שלוחו 
עבורו  קידש  אכ�  שהשליח  אנו  חוששי�  ולכ�  שליחותו,  עושה 
אישה  כל   �כ ומשו�  היא,  מי  יודעי�  אנו  ואי�  כלשהיא,  אישה 
שאתה ירצה המשלח להתחת� כעת, יש לחוש שמא היא קרובה 

של המקודשת.
ומבואר ש� בגמרא שכלל זה של 'חזקה שליח עושה שליחותו' 
נאמר רק לחומרא, אבל לקולא, כלומר שלהחמיר אנו חוששי� 
שאכ� השליח עשה שליחותו, אבל ל�מו� על חזקה זו להקל אי 

אפשר.
משלוח  לשלוח  לעצמנו  מתירי�  אנו   �אי כ�  א�  היא,  קושייתי 
מנות בחג הפורי� על ידי שליח מבלי שאנו מבררי� שהמשלוח 
השליח  ה�ת�  שמ�   �כ על  ומ�תמכי�  ליעדו,  הגיע  אכ�  מנות 
עשה שליחותו, הרי בגמרא מבואר שאי אפשר לה�תמ� על כלל 

זה להקל, אלא רק להחמיר??
כמה  ונאמרו  זו,  בשאלה  האחרוני�  רבותינו  דנו  אכ�  תשובה: 
יישובי� בדבר, וקוד� שאביא את דבריה�, או�י� מעט כדי להבהיר 

את שאלת�.
הנה מה שכתבת בשאלת� כי אי� אנו מ�תמכי� על חזקה זו להקל 
עירובי�ב   במ�כת  ובגמרא  שבמשנה  להעיר,  יש  להחמיר,  רק  אלא 
מבואר שלעניי� אי�ורי דרבנ�, מ�תמכי� אנו על חזקה זו בי� להחמיר 
אי�ורי  לעניי�  ורק  ערו�ג,  בשולח�  להלכה  נפ�ק  וכ�  להקל,  ובי� 
דאורייתא נחלקו האמוראי�ד ש� הא� חזקה זו רק להחמיר נאמרה 
וכמו שמוכח מ�וגיית הגמ' במ�כת גיטי� שציינת בשאלת�, או ג� 

להקל.
ואינה  �ופרי�,  מדברי  היא  מנות'  'משלוח  שמצוות  מאחר  כ�  וא� 
כתובה בתורה, בזה אנו �ומכי� על חזקה שליח עושה שליחותו א� 

להקל.
אמנ� זה אינו, מאחר ומבואר בדברי הראשוני� ובדברי הפו�קי� כי 
מצוות משלוח מנות מוגדרת כ'דברי קבלה' מאחר וכתובה במגילת 
א�תר שנכתבה על פי רוח הקודש, ו'לדברי קבלה' יש גדר של 'דברי 
תורה'ה, חוזרת הקושיה למקומה היא� �ומכי� אנו על חזקה זו להקל 

במצוות משלוח מנות.
ועתה נכתוב את דברי רבותינו האחרוני� בעניי� זה:

הגאו� הרב שלמה קלוגר זצ"ל התייח� לשאלה זו בתשובותיוו ויישב 
הערה זו בשתי דרכי�:

א) אכ� צרי� המשלח לחזור לומר 'עשיתי שליחות�', או לברר בדר� 
השאלה  אכ�  (כלומר  ליעדו  הגיע  מנות  המשלוח  שאכ�  אחרתז 

נכונה ואי אפשר ל�מו� על חזקה זו במצוות משלוח מנות)
ב) מכיוו� שאפשר לברר ולגלות א� אכ� השליח עשה שליחותו, א� כ� 
אי� לחוש שמא השליח לא עשה שליחותו, ומה שבדר� כלל אמרינ� 
שאי� ל�מו� על השליח להקל, זה דווקא בשליחות כזו שאי אפשר 

לברר הא� אכ� עשה שליחותו.

בשו"ת 'חלקת יעקב'ח יישב מנהג העול� שלא להקפיד על כ� על פי 
שיטות הראשוני�ט שפ�קו להלכה כדעת רב ששת בגמרא בעירובי�, 
הנוקט שיש ל�מו� על חזקה זו ג� בדיני� מ� התורה, ובתנאי שיהיה 
זה שליחות שא� השליח לא יעשה את שליחותו יבוא המשלח לידי 
את  יעשה  לא  השליח  שא�  דיד�,  בנידו�  הדי�  הוא  כ�  וא�  עבירהי, 
שליחותו להביא את משלוח המנות אל יעדו, גור� למשלחו לעבירה 
– אי קיו� מצוות עשה מדברי קבלה של 'ומשלוח מנות איש לרעהו'.
ומר� הרב עובדיה יו�� זצ"ליא יישב מנהג זה על פי צירופי שיטות, 
שליחותו  עושה  חזקה  אמרינ�  תורה  בדיני  שג�  הנוקטות  שיטות 
וכנ"ל, ושיטות הנוקטות שאי� למצוות הפורי� גדר של 'דברי תורה' 

וכמו שמוכח מכמה וכמה ראשוני�יב. ועיי� הערהיג.
א�  דיד�  שבנידו�  זצ"ל,  אלישיב  הרב  מר�  בש�  ליישב  עוד שמעתי 
השליח לא יעשה את שליחותו, כלומר, לא יביא את משלוח המנות 
אל יעדו, הרי שמשלוח המנות גזל בידו, ואי� אנו חוששי� שהשליח 

יעבור על גזליד.
ידי  לצאת  אחד  מנות  במשלוח  די  הדי�  מצד  שהרי  להעיר,  יש  עוד 
חובת המצווה, וא� כ� די לי בזה שמשלוח מנות אחד ברור לי כי הגיע 
חובה,  ושאר משלוחי מנות שאינ�  הוא בעצמו)  (וכגו� שנת�  ליעדו 
לזה  ואי�  מאחר  שליחותו,  שיעשה  השליח  על  ל�מו�  שיכול  בוודאי 

משמעות לעיקר המצווה.

א - מ�כת גיטי� ד� �"ד עמוד א'.
ב - ד� ל"א עמוד ב' וד� ל"ב עמוד א'.

ג - או"ח �ימ� ת"ט �עי� ח' לגבי עירובי תחומי�.
ד - רב נחמ� ורב ששת עיי� ש�.

ה - וכמבואר במ"ב �ימ� תרצ"ב בש� הפמ"ג שא� הוא מ�ופק א� קרא את המגילה או 
לא (קריאת המגילה ביו�) אפשר שיש לו לחזור ולקרוא ואי� אומרי� �פק דרבנ� לקולא 
משו� שהוא דברי קבלה, וע"ע בשו"ע �ימ� תרצ"ו �עי� ז' לגבי אונ� בפורי� בבשר ויי� 
וידחה עשה דרבי� דאורייתא לשמוח בפורי�,  דיחיד דאבילות  משו� דלא אתי עשה 

דדברי קבלה נינהו שה� כדברי תורה.
ו - שו"ת 'האל� ל� שלמה' חלק אורח חיי� �ימ� שפ"ג.

ז - כמו כ� יש לומר שא� השליח חוזר ע� משלוח מנות מהמקבל, כנהוג, יש לומר שזה 
לכשעצמו הוי הוכחה שאכ� ביצע את שליחותו, ג� ללא עדות השליח, ונפ"מ לשליח 
'חזקה עושה שליח עושה שליחותו' א� במילי דרבנ�  קט�, שלא רק שלא אומרי� בו 
כמבואר במשנה בעירובי� ש�, א� אי� לו לקט� נאמנות כלל, ומ"מ א� השליח הקט� 
חוזר ע� משלוח מנות מהיעד, יש לומר ש�גי בכ� כהוכחה שאכ� המשלוח מנות הגיע 
ליעדו, אמנ� א� מקבל משלוח מנות מהיעד שלא על ידי השליח ההוא עצמו, יש לומר 
ולא  ומיוזמתו  מעצמו  זאת  ושלח  מנות,  המשלוח  את  שקיבל  לכ�  הוכחה  זו  שאי� 
יש מקו� להעיר מה ששמעתי כמה פעמי�  וכא�  כתשובה למשלוח המנות שקיבל. 
מהגרש"א שטר� שליט"א לגבי קט� בטבילת כלי� שמבואר בהלכה שאי� ל�מו� על קט� 
בטבילת כלי� (ובכלי מתכות שטבילת� מהתורה י"א דאי� ל�מו� א� על מי שהגיע 
לגיל י"ג ואי� ידוע א� הגיע לכלל �ימני� – עיי� רעק"א ופ"ת �ו� �ימ� ק"כ בשו"ע יו"ד) 
ופעמי� שרואי� ילד קט� אשר נשלח לטבול את הכלי�, ואי� מניחי� לו אלא לוקחי� את 
הכלי� וטובלי� במקומו, ומחזירי� לקט� את הכלי� כשה� טבולי�, ולא מתקני� בכ�, 
משו� שאי� בעיה בעצ� טבילת הכלי� של ילד קט� ואפילו א� הכלי נפל מאליו למקווה 
עלתה לו טבילה לרוב הפו�קי�, אלא הבעיה בנאמנות של הקט� ל�פר לאביו שטבל 
את הכלי, וא� כ� מה הועילו חכמי� בתקנת� בכ� שלא הניחו לקט� לטבול את הכלי 
שצרי�,  כמו  הכלי�  את  שטובל  הקט�  על  להשגיח  לה�  היה  זאת  במקו�  בעצמו? 
ולכתוב להוריו פתק שאכ� הכלי נטבל ודו"ק (ויש שרצו לחדש שא� הקט� חוזר ממקווה 
ואפשר  ידיי� מוכיחות שאכ� טבל את הכלי במקווה  זה  והכלי� רטובי� הרי  הכלי� 
ל�מו� על זה, אמנ� שמעתי מהרב יחזקאל שוור� שליט"א שג� זה אינו מאחר שמי 
יימר ל� שאכ� טבל את הכלי כמו שצרי�, והוריד את כל החציצות לפני הטבילה ולא 

לאחריה, וכ� שטבל את כל הכלי בבת אחת ולא בשני פעמי� וכ� על זה הדר�)
ח - לרבי יעקב ברייש זצ"ל חלק או"ח �ימ� רל"ה.

ט - רבינו שמשו� ור"י בתו�' בעירובי� ד� ל"ב עמוד א' ד"ה 'רב ששת', ומבואר בשו"ת נו"ב 
מהדורא קמא אב� העזר �ימ� ב' שנקט שרוב הראשוני� פ�קו להלכה כרב ששת.

י - והתנו תנאי זה כדי ליישב את רב ששת ע� �תמא דגמ' במ�כת גיטי� הנ"ל (וגמרות 
נו�פות) שש� איירי באופ� כזה שא� השליח לא עשה שליחותו – לקדש אישה, לא גר� 

למשלח אי�ור ולכ� נקטה הגמ' שבכה"ג חזקה זו רק לחומרא ולא לקולא.
יא - שו"ת יביע אומר חלק ט' אורח חיי� �ימ� ע"א.

יב - וכגו� תו�' במגילה י"ט עמוד ב' שהקשו מדוע קט� שהגיע לחינו� אינו מוציא את הרבי� 
בקריאת המגילה, הרי קריאת המגילה היא מדרבנ� וקט� הוא דרבנ� ואתי דרבנ� ומפיק 

בהעדרו  הרבנית  הבחינה  לביתו,  הרב  של  הקבוע  חזרתו  מועד 
לשת�  הרבנית  מיהרה  לליבה.  התגנבה  לשלומו  קלה  ודאגה 
להרגיעה.  מיהרו  אלה  אול	  הגדולי	.  בניה  שני  את  בדאגתה 
�ברה.  לייבוש  העלה  הלימוד",  תו�  אל  נשאב  אבא  כי  "נראה 
הציע  בוער…",  הלכתי  בעניי�  הדייני	  ע	  הוא  נועד  "ואולי 
ישראל-משה. הועלתה ג	 האפשרות כי עניי� ציבורי חשוב הולי� 
את  והוא שמעכבו ש	. בשומעה  בית-הקהל  אל  הרב  רגלי  את 
הדברי	 נחה דעת הרבנית. "ואולי מצוות ביקור-חולי	 או… עניי� 
של שלו	-בית – גר	 לאיחורו", חלפו במוחה אפשרויות נו�פות. 
חטו�  מבט  משנתה.  הרבנית  הקיצה  חצות  אחר  שלוש  בשעה 
ג	  כי  העלתה  נו�פת  בדיקה  הצדיק.  של  הריק  יצועו  את  גילה 
בשאר חלקי הבית אי� הוא נמצא. הפע	 לא היה עוד כל ה�בר 
שני  את  העירה  וחרד  הול	  בלב  להיעדרות מהבית.  מניח-דעת 
בבגדיה	  התלבשו  במהירות  מחרדתה.  ה	  א�  שנדבקו  בניה 
החמי	 ויצאו לחפש את אביה	. התחנה הראשונה הייתה, כצפוי, 
אבל  בית-המדרש.   – אביה	  את  ראו  ה	  שבו  האחרו�  המקו	 
כשהתקרבו לבית-המדרש פג ליב	. ממרחק-מה כבר אפשר היה 
ולהיכנ� פנימה,  לראות כי המקו	 חשו� לגמרי. בלי לבזבז זמ� 
שמו פעמיה	 היישר לעבר בית-הקהל. א� ג	 ש	 שררה עלטה 
מוחלטת. המשיכו אפוא לבתיה	 של הדייני	 ושל פרנ�י הקהילה. 
ה�יבוב התפרש על פני כל העיירה כולה. בכל מקו	 ומקו	 קידמו 
את פניה	 אפלה ודממה. למרות ההתרוצצות הממושכת וחר� 
חשבו  לא  הבני	  שני  ידיה	,  ובכפות  בפניה	  שחת�  העז  הקור 
גבר  כ�  נק�  שהזמ�  ככל  להפ�,  מחיפושיה	.  להרפות  לרגע 

חשש	 לשלו	 אביה	.
אובדי עצות החליטו השניי	 לחזור פע	 נו�פת לבית-המדרש. 
ומי  אותו;  חולשה תקפה  אביה	; שמא  על  נפלה  אולי תרדמה 

יודע א	 לא חמור מכ�, חלילה…
אפלה  פנימה.  ונכנ�ו  הדלת  ידית  על  לחצו  הולמי	  בלבבות 
�מיכה מילאה את המקו	. הקור בתו� בית-המדרש היה קרוב 
בי�  דרכ	  מגששי	  החלו  ה	  לו.  מחוצה  ששרר  לקור  מאוד 
שנייה  באותה  הבני	.  קראו  "אבא!",  וה�פ�לי	.  השולחנות 
הקפיאה  שכמו  נמרצת,  "ששש…"  קריאת  הדממה  את  פילחה 
את דמ	 והותירה אות	 כמ�ומרי	 למקומותיה	. כעבור שנייה 
"לייבוש?  אליה	:  לוחש  אביה	  קול  את  שמעו  נו�פת 
זאת  עשו  אבל  האח.  ליד  פה,  לכא�.  נא  קירבו  ישראל-משה?… 

בבקשה בשקט מוחלט. יהודי יש� כא� לצידי"…
עלתה  שממנו  לכיוו�  אגודל,  בצד  עקב  השניי	,  פ�עו  חרש 
רועד  על מקומו  יושב  אביה	, מצאוהו  אל  הלחישה. כשהגיעו 
מקור ושיניו דא לדא נקש�. לפתע הבחינו בראש אנושי מונח ליד 
אביה	, נוש	 נשימות כבדות וקצובות. "הל� זר נשכב כא� לצידי 
בעודי לומד", ה�ביר אביה	 וקולו רועד מהצינה. "את תרמילו 
הניח על שולי מעילי וכ� נרד	. לא יכולתי אפוא לזוז פ� אעירהו 
הצדיק  לאביה	  שגרמה  מה�יבה  הבני	  נדהמו  משנתו…". 
ברירה  בלית  והקר.  החשו�  בבית-המדרש  הלילה  את  לעשות 
נאלצו לחוש לבית	, להביא עמ	 מעיל אחר לאביה	. בשוב	 
�ייעו לו להיחל
 מתו� המעיל ששוליו תפו�י	 היו תחת תרמילו 
וראשו של ההל� לבל יתעורר משנתו. או-אז לבש הצדיק את 
המעיל אשר הובא לו, ובהותירו את מעילו על ה�פ�ל, פנה ושב 
אחרי	  מקרי	  באי�-�פור  כמו  זה  במקרה  כ�,  כי  הנה  לביתו. 
הוכיח הצדיק רבי יחיאל-מאיר כי ראוי הוא לתוארו וכי תוארו 

ראוי לו – 'היהודי הטוב מגו�טיני�'.
*מאת הרב זלמ� רודרמ�, מתו� ה�דרה 'בי� הדגי	 לזמירות'

דרבנ�, ותי' דקט� הוא תרי דרבנ�, ואילו היו נוקטי� שיש לזה די� של דברי תורה, לא 
קשיא מידי מעיקרא (ושמא י"ל שתו�' הוצרכו לתירו� זה משו� קריאת המגילה של 

הלילה ודו"ק)
יג - הנה יש להעיר ה� על דברי ה'חלקת יעקב' וה� על דברי ה'יביע אומר' שהעלו להקל על 
לומר  ורצו  עבירה,  לידי  המשלח  שיבוא  ובגוונא  ששת  כרב  שפ�קו  הראשוני�  �מ� 
שה"ה כא� א� השליח לא יביא את משלוח המנות אל יעדו יבוא המשלח לידי עבירה – 
ביטול מצוות משלוח מנות, דהנה בזמננו היו� רוב� ככול� לא מ�תפקי� במשלוח 
מנות אחד, אלא מרבי� במשלוחי מנות איש לרעהו להרבות שלו� ורעות, וא"כ �ובר 
השליח שאי� המשלח �ומ� רק עליו, ולא יקרה כלו� א� יתרשל בשליחותו, וא"כ בכה"ג 
לא שיי� לצר� שיטות הראשוני� הנ"ל, אמנ� רווח והצלה יעמוד ליהודי� ממקו� אחר, 
ליעדו,  שהגיע  לו  ידוע  מה�  אחד  בוודאי  א"כ  מנות  משלוחי  הרבה  ששולח  שמכיוו� 
וממילא לק"מ וכמ"ש לקמ�, והערת הגרש"ק תעמוד רק באופ� ששולח משלוח מנות 
אחד והשליח מודע לכ�, או באופ� ששולח את כל משלוחי המנות שלו על ידי שליח ולא 
א�  שליחי�,  וכמה  כמה  ששולח  באופ�  (וה�תפקתי  ודו"ק  ליעד�  הגיעו  א�  מברר 
אחד  בשליח  שרק  נאמר  דאולי  שליחותו,  עושה  שליח  חזקה  על  ל�מו�  יכול  בכה"ג 
חוששי� אנו שמא לא עשה שליחותו, אבל באופ� ששלח כמה שליחי� שמא אנו אומרי� 
שבוודאי אחד מה� עשה את שליחותו, ויל"ע בזה בטע� הדבר מדוע בדי� תורה לא 
מ�תכמי� על חזקה זו עיי� בשיטמ"ק נזיר י"ב, וב�פר המקנה 'שליחות כללי�' כלל 

כ"כ פרט כ"ז וצ"ע)

יד - הנה שמעתי להעיר על תי' זה מהרב יחזקאל שוור� שליט"א שהרי ג� בשולח עירובו 
על ידי שליח, א� לא יעשה השליח שליחותו, הרי שהעירוב גזל בידו, ובכ"ז �ומכי� עליו 
רק משו� דאיירי בדרבנ�, ובדרבנ� חזקה שליח עושה שליחותו (או משו� שיבוא המשלח 
לידי עבירה) ובע"כ משו� שחוששי� שמא נאנ� בדר� ולא עשה שליחותו וממילא הוי 
גזל באונ�, וא"כ ה"ה לגבי שליח למשלוח מנות, אמנ� המעיי� במשנה בעירובי� ש�, 
יראה דאיירי ששלח עירובו ביד חרש שוטה וקט� ועומד ורואהו, עד שמגיע השליח שצווה 
אותו קוד� לכ� לקחת את העירוב מיד החש"ו, ובכה"ג א� לא יעשה שליחותו, כלומר 
לא ייקח את העירוב, לא יכשל בגזל, שהרי העירוב מעול� לא הגיע לידו, ומדוייק בשאלת 
יעשה  לא  'ודילמא  שאלה  לא  מדוע  ולכא'  מיניה',  מקבל  לא  'ודילמא  ששאלה  הגמ' 
שליחותו'? ובע"כ שאחר שכבר קיבל לידיו אי� חשש שלא יעשה שליחותו משו� גזל, 
ומשו� כ� הגמ' שאלה רק שמא לא יקבל מיניה ודו"ק, ובכ� יש ליישב הערת התו�' ש� 
'וליחוש' שבאופ� ששלח כל השליחות ביד השליח, אי� זה מדי� הרגיל של שליח  ד"ה 
עושה שליחותו, משו� שיש כא� חשש גזל א� לא יעשה שליחותו, אמנ� מכ� שתו�' 
הוצרכו לדבריה� משמע שלא �ברו כ�, וכ� מל' השו"ע או"ח �ימ� ת"ט �עי� ח' לא 
משמע כ� (שכתב חזקה זו על הנחת העירוב ולא על קבלת העירוב מיד החש"ו) וכ� יש 
לעיי� מ�וגיית הגמ' בגיטי� �"ד שג� ש� הגט שווה כ�� וא� לא יביא לאישה את הגט 
הערה  הי"ו  טולדנו  ד�  ר'  העיר  השבועי  בשיעור  זה  עניי�  ובלמדנו  בידו.  הוא  גזל  הרי 
נו�פת על תי' זה שלעניי� גזל יש להעמיד באופ� שהשליח יחזיר את המשלוח מנות 
לאחר הפורי� למשלח מאחר ולא ביצע את שליחותו, ונמצא שאי� גזל בידו, וכל ה�וגיא 

היא רק משו� 'שליח עושה שליחותו ודו"ק.


