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בעלות על נרות חנוכה: שאלה הלכתית?

ישנן כמה נסיבות שבהן על האדם להיות בעלים של חפץ מסוים כדי לקיים בו את המצווה.

הדוגמה המפורסמת לכך היא מצוות לולב )ארבעת המינים(, בה התורה קובעת )לעניין יום 

הראשון של חג( שהלולב חייב להיות בבעלותו של אדם: "ולקחתם לכם ביום הראשון" )ויקרא 

כג, מ(. על-פי לשון הכתוב, הלכה זו נקראת בשפת הלומדים דין "לכם".

כן נאמרו דינים דונים לעניין מצוות ציצית )על בגד הטלית להיות רכושו של הלובש; עי' שולחן 

ערוך, אורח חיים סימן יד, סעיף ג(. כך במצוות מצה, רבו הדעות לפיהן על המצה להיות רכושו 

של אוכלו.

שאלה מעניינת עולה בהקשר של נרות חנוכה: האם חובה שנרות החנוכה, הנרות או השמן, 

יהיו בבעלותו של המדליק, או שמא מותר לאדם להדליק בנרות של אחרים?

בהם,  ולהדליק  מחברו,  נרות  או  שמן  לשאול  לאדם  מותר  אם  היא  לכך  הבסיסית  ההשלכה 

בפרט כאשר המשאיל אינו יודע מכך )כאשר הוא כן יודע, ומחזירים שמן ונרות אחרים, ניתן 

את  בהם  מקיים  שבוודאי  כך  השואל,  של  רשותו  לתוך  עוברים  השאולים  שהנרות  להניח 

המצווה(. האם מקיים אדם את מצוותו כאשר משתמש בנרות שאינם שלו )ללא רשותו של 

הבעלים(, או שמא אינו יוצא אלא בשלו?

השלכה נוספת עשויה להיות קשורה לאופן שבו אדם קונה את השמן או נרות החנוכה. בנוגע 

"קניין כסף"  על  כותבים הפוסקים שיש להקפיד  למצווה הדורשות בעלות על חפץ מסוים, 

אחרים  קניינים  על  להסתמך  ולא  החפץ,  את  לקנות  כדי   – ממונית  תמורה  על-ידי  קניין   –

שתוקנו על-ידי חכמים ואינם קניינים של תורה )עי' מחנה אפשרים, משיכה ב; ברכי יוסף, 

תרנח, ד; שערי תשובה תרנח, ה; ביכורי יעקב תרנח, ה(. 

האם הדבר נכון אף בנוגע לבעלות על שמן של נרות חנוכה? האם, לכל הפחות, יש להקפיד 

על קניין כלשהו?

בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

מקץ תשע"ו

מאמר השבוע עוסק בעניין הבעלות על השמן או הנרות בהדלקת נר חנוכה. האם יש 

דין של "לכם" בנוגע לנר חנוכה? אם לא, למה אנו מוצאים חובה על אכסנאי להשתתף 

אלו,  בשאלות  האמורה?  לסוגיה  בנוגע  והראיות  הדעות  מהן  הבית?  בעל  של  בשמן 

ועוד, נעסוק במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

זמן  הנראה,  כפי  אינם,  החורף  חודשי 

תקופת  ומועדים.  לחגים  מתאים 

לילות  של  קור,  של  תקופה   - החורף 

אדם,  בני  היעדרות  ושל  ארוכים, 

 - הרבים  מרשות  האפשרית,  במידה 

אינה מעודדת אווירת חג.

שבועות,  פסח,   - התורה  מועדי  אכן, 

בחודשי  נופלים  כולם   - וסוכות 

משני  אחד  פורים,  גם  והאביב.  הקיץ 

באב,  תשעה  כן  )כמו  דרבנן  מועדים 

סמוך  נופל  דרבנן(,  'מועד'  הוא  שאף 

ונראה לחודש האביב של פסח. רק ימי 

את  באורם  מאירים  לבדם,  החנוכה, 

אפילת החורף. 

חג  החנוכה,  חג  של  כוחו  רב  במה 

טבת  "לילי  לתוך  בהיר  אור  המחדיר 

הארוכים"?

נראה שתקופת הקיץ היא אכן תקופה 

ואיסופה  התבואה  קצירת  גילוי.  של 

יעדים  מועדים,  קובעים  הבית  אל 

זמן  כולה.  השנה  הולכת  שלקראתם 

זמן של שמחה, של עלייה  הקיץ הוא 

מועדי  ולמקדש.  לירושלים  לרגל, 

שכינה,  גילוי  של  עידנים  הם  התורה 

זמנים מיוחדים בהם באים כל ישראל 

המעיד  אור  המנורה,  אור  את  לראות 

שהשכינה שרויה בישראל )שבת כב(. 

התבואה  העדר.  של  זמן  הוא  החורף 

נעדרת מן השדות. אין בו מועדים. אין 

בו יעד.
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נרות חנוכה שלו

דעתו של הרב צבי פסח פראנק זצ"ל )מקראי קודש, חנוכה עמ' 50( היא שעל האדם להקפיד 

שנרות חנוכה )שמן או נרות( יהיו רכושו של אדם כדי שיקיים בהם את מצוותו.

ז, ב(, התוהה על ניסוח ברכת  את עמדתו האמורה מוכיח הרב פראנק מדברי הר"ן )פסחים 

הדלקת נר חנוכה. לפי מסקנת סוגיית הגמרא דשם, יש הבחנה לעניין נוסח הברכה בין מצוות 

שניתן  במצוות  שליח.  על-ידי  לקיימן  ניתן  שלא  מצוות  לבין  שליח,  על-ידי  לקיימן  שניתן 

לקיימן על-ידי שליח, יש לברך בנוסח "על", ואילו במצוות שלא ניתן לקיימן על-ידי שליח, 

יש לנסח את הברכה ללא המילה "על".

על-פי הכלל האמור, ברכת נר חנוכה )מצווה שניתן לקיימה על-ידי שליח( אמורה להיות "על 

נר חנוכה", ולא "להדליק נר חנוכה", שהיא הברכה כפי שהגמרא מציינת.

הר"ן מתרץ על-פי כלל הנלמד מדין אכסנאי – אורח בבית מלון ואכסניה, המקיים את מצוות 

נר חנוכה על-ידי הדלקת בעל הבית. לפי דין הגמרא )שבת כב, א; שולחן ערוך, אורח חיים 

תרעז, א( על האורח להשתתף ממונית עם בעל הבית בהדלקת הנר – לשלם לו פרוטה עבור 

חלק בשמן ההדלקה. מכאן עולה שאין אפשרות לקיים מצוות חנוכה לגמרי על-ידי אחרים, 

ודרושה איזה השתתפות, לכל הפחות ממונית, על-ידי העושה עצמו.

נראה אפוא, כפי שכותב הרב פראנק, שעל האדם לקיים מצוות נר חנוכה על-ידי נרות עצמו – 

נרות שיש לו בהם לכל הפחות בעלות חלקית – ואין לו לקיים את המצווה בנרות של אחרים.

זכר למנורת המקדש

נרות  בשל  היא  חנוכה  נרות  על  האדם  בעלות  שנדרשת  לכך  שהסיבה  מציע  פראנק  הרב 

המנורה שנרות החנוכה מזכירים. כיון שנרות חנוכה תוקנו כזכר למנורת המקדש, ניתן להבין 

שכמו שלכל איש מישראל היה חלק בשמן המנורה )כיון שתרם תרומה למקדש(, כך על נרות 

החנוכה להיות בבעלותו של המדליק.

ראיה זו אינה ראיה חותכת לדין בעלות בנרות חנוכה. ישנם פרטים רבים בהדלקת נרות חנוכה 

– מצורת המנורה ועד סוג השמן או השאווה שבו אנו משתמשים – שאינם מתאימים עם 

דיני הדלקת מנורת המקדש. מכאן שקשה מאד ללמוד דינים נוספים בנרות חנוכה מהדלקת 

המנורה. הרב פראנק אף הוא מכיר בכך, ומציג את דברים כהצדקה ולא כסיבה.

יש להזכיר עוד שההסבר המוצע על-ידי הרב פראנק לא יהיה תקף בנוגע לנרות שבת, למרות 

שאף בנוגע לשבת אנו מוצאים כלל דומה ביחס להשתתפות ממונית בנרותיו של בעל הבית.

עם זאת, כמה פוסקים הסכימו להוראת הרב פראנק, כמבואר בשדה חמד )מערכת חנוכה( 

ובבית שערים )אורח חיים שסא(, ודורשים דין "לכם" בנרות חנוכה כפי שאנו מוצאים בלולב 

ובציצית.

שמן אסור וגנוב

מדברי כמה פוסקים נראה שאין צורך בבעלות המדליק על הנרות בהם הוא מקיים מצוות נר 

חנוכה.

החורף,  שגם  הוא  חנוכה  של  הגילוי 

גם תקופה של העדר, אינו אלא הכנה 

לגילוי - דרך לקראת היעד הממשמש 

את  שמקדים  הלילה  חושך  כמו  ובא. 

אור היום, כך העדר החורף מקדים את 

הזרע,  את  זורעים  בחורף  הקיץ.  גילוי 

ובקיץ קוצרים את הקצירה.

חנוכה  נרות  הנפלאה של  זוהי העדות 

הכהן  אהרן  התנחם  שבו  עדות   -

לאחר שלא זכה ליטול חלק בקרבנות 

בחושך  אנו  שרויים  אמנם  הנשיאים. 

מעבר.  תקופת  אלא  זו  אין  אבל   -

אמנם אין אתנו ניסים גלויים, אבל יש 

ויש עמנו ניסים נסתרים - כנס חנוכה 

)ניצחון המלחמה( שעליו אנו אומרים 

שכינה,  גילוי  אין  אמנם  והודאה.  הלל 

שורה  עדיין  בהסתר,  בהיחבא,  אבל 

השכינה בישראל.

בעומק  גם  הם.  קודש   - הללו  הנרות 

אור  עמנו  יש  החורף,  בעומק  החול, 

קדושה.

יעד.  לכל אחד  חזון.  מאתנו  לכל אחד 

את היעד המבוקש לא ניתן להשיג בין 

אור  כל  לפני  עולם,  של  כברייתו  רגע. 

בא חושך: "ויהי ערב, ויהי בוקר". 

שחודשי  אותנו  מלמד  החנוכה  חג 

לא  דרך;  אלא  העדר,  אינם  החורף 

בנוגע  כך  לאור.  הכנה  אלא  אינות, 

לחיינו אנו, כאשר נתונים אנו בחושך, 

נדע נאמנה שאין כאן חושך, אלא דרך. 

התנאי לכך הוא שנדליק נרות חנוכה. 

שנכיר ונדע שאנחנו בדרך, ויותר מכל, 

הולכים.  אנו  שלקראתו  ביעד  שנכיר 

עד כמה שאנו מכירים שאותו אור של 

נרות חנוכה נמשך ובא מגילוי עתידי - 

ולשם נכוון פעמינו - נזכה להאיר את 

חושך הדרך באור היעד. 

מכאן, הדרך קצרה: "אז אגמור, בשיר 

מזמור, חנוכת המזבח". 
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נר  להדליק  שמותר  נאמר  כד(  א,  חיים,  לאורח  )פתיחה  מגדים  בפרי 

חנוכה בשמן של איסורי הנאה )שהאדם אסור בהנאתם, כגון שמן של 

לעובדה  כלל  מתייחס  אינו  מגדים  הפרי  האמורה,  בפסיקתו  ערלה(. 

שלפי פוסקים ומפרשים רבים, כל דבר הנאסר בהנאה עוזב אוטומטית 

את בעלותו של אדם )עי' קצות החושן, תו, א; נתיבות המשפט רעה, 

א(. 

לדעתם, לא ניתן להיות בעלים על דבר האסור בהנאה – מצב האמור 

לעורר את בעיית הבעלות בנרות חנוכה.

לדברי  המציין  א(,  )תרעג,  תשובה  השערי  מדברי  עולה  דומה  הוראה 

של  בשמן  חנוכה  נרות  להדליק  אסור  לפיהם  לח(  )סימן  אפרים  שער 

איסורי הנאה – אך אינו מזכיר כל בעיה של "בעלות" על השמן.

יתירה מזו, אנו מוצאים במשנה ברורה )תרעג, ב( המטיל ספק בנוגע 

השאלה  גנוב.  בשמן  החנוכה  נרות  את  להדליק  לאדם  מותר  לאם 

דבריו במשנה  )הובאו  ומשיב  כפי שמציגה בשו"ת שואל  הרלוונטית, 

ברורה(, היא אם הכלל של "מצווה הבאה בעבירה" נאמר אפילו בנוגע 

בנוגע  לכאורה,  פשוטה,  שאלה   – בעלות  של  השאלה  דרבנן.  לאיסור 

לשמן גנוב – כלל איננה מועלית.

לקנות חלק בנרות

כפי שנאמר לעיל, הראיה העיקרית של הרב פראנק הוא מדין אכסנאי: 

את  עמו  לקיים  כדי  הבית  בעל  של  בשמן  חלק  לקנות  שצריך  אורח 

המצווה. 

אם נניח, כפי שעולה מדברי הפוסקים הנ"ל, שאין דין של "לכם" בנוגע 

לנר חנוכה, עולה השאלה של פירוש דברי הגמרא: עד כמה שאין צורך 

בבעלות על שמן ההדלקה, למה חייב האורח להשתתף ממונית בנרו 

של בעל הבית?

גישה אחת לענות על כך תהיה על-פי חילוק בין קיום המצווה על-ידי 

עצמו לבין קיום מצוות נר חנוכה על-ידי אחרים. במקום שאדם מקיים 

את המצווה על-ידי עצמו, הרי שיש לו "קשר" עם המצווה בכך שהוא 

המדליק עצמו. באופן זה, לדעה זו אין כל צורך ששמן ההדלקה תהיה 

שלו, כיון שהוא קשור למצווה על-ידי קיומה. 

על-ידי  ובפרט  אחרים,  על-ידי  המצווה  את  מקיים  הוא  כאשר  מנגד, 

מי שמקיים את מצוות עצמו )הדלקת בעל הבית(, צריך האדם להיות 

בהשתתפות  השמן  על  בעלים  שנעשה  על-ידי  למצווה  וקשור  שייך 

ממונית.

תשלום על השתתפות במצווה

השתתפות  של  ההלכה  שגם  היא  הדין  את  להסביר  אחרת  גישה 

סימן  רק  אלא  השמן,  על  בעלות  משמעה  אין  הבית  בעל  של  בשמן 

להשתתפות האורח במצוותו של בעל הבית. 

דרך זו הוצעה על-ידי ספר 'פני מבין' )רכג(, המעיר שחכמים ביטלו את 

כוח הקניין של תשלום כסף בלבד )חכמים גזרו שכסף לא יהיה קניין על 

מיטלטלין, וצריך הקונה לעשות מעשה קניין נוסף כדי להעביר אותם 

לו  מקנה  האורח  על-ידי  הפרוטה  שמתן  לומר  אין  כן  ואם  לבעלותו(, 

חלק בשמן. אלא, צריך לומר שמתן המעות עניינו השתייכות למצווה, 

ולא יצירת בעלות על הנר.

)הליכות  זצ"ל  אוירבך  זלמן  שלמה  הרב  על-ידי  הועלה  דומה  רעיון 

כדי  הבית  לבעל  המשלח  שאורח  המבאר  יב(,  יג,  מועדים  שלמה, 

מקבל  אלא  בנרות,  או  בשמן  חלק  רוכש  אינו  בנרות  שותף  שייעשה 

מבני  אחד  נחשב  הוא  השמן,  לקראת  שתורם  על-ידי  במצווה.  חלק 

הבית, וממילא כלול בהדלקת בעל הבית.

והמצווה  השמן,  על  בבעלות  צורך  שום  אין  לאורח  גם  זו,  גישה  לפי 

חלק   – המצווה  מקיום  חלק  בהיותו  אלא  בבעלותו,  מתקיימת  אינה 

מבני הבית.

אולם, מדברי המשנה ברורה )תרעז, ג( מבואר שתשלום המעות מקנה 

לאורח חלק בנרות )בשער הציון, ס"ק ט, כתב שיש לעשות קניין אמתי 

הרמב"ם,  מדברי  משמע  גם  כך  החלקית(.  לבעלותו  הנר  את  המעביר 

הכותב שהאכסנאי נעשה שותף בשמן של בעל הבית )חנוכה ד, יא(. 

די  במצווה  ההשתתפות  שלעניין  לומר  יש  מבין',  ה'פני  הערת  לעניין 

כוחו  את  ביטלו  שחז"ל  העובדה  למרות  תורה,  מדין  המועיל  בקניין 

לעניין משא ומתן.

לפי זה, יש לחזור לדרך האמורה לעיל, דהיינו החילוק בין אדם המקיים 

את מצוות עצמו, לבין אדם המשתתף בקיומם של אחרים.

קניין מדאורייתא או מדרבנן

גם לאחר ההנחה שצריך האדם להיות בעלים על שמן ההדלקה, נראה 

הוא  שתוקפו  בקניין  די  ובוודאי  דאורייתא,  בקניין  צורך  שאין  פשוט 

מדרבנן. בניגוד למצוות התורה, מצוות נר חנוכה הינה כל כולה מצווה 

מדרבנן, ופשוט אפוא שדי בקניין דרבנן, שכן "הם אמרו והם אמרו". 
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c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

מדוע לא חוזרים על שכחת על הניסים?

שאלה:

למה יש חילוק בין יעלה ויבוא לעל הניסים במקרה ששכנו לומר זאת בתפילה?

תשובה:

שלום רב

אמת, על הזכרת יעלה ויבוא יש לחזור ועל אמירת על הניסים לו, והסיבה לכך, היא משום שיעלה ויבוא אינו רק הזכרה בעלמא אלא הוא חלק מנוסח 

הברכה ביום זה, בשונה מעל הניסים ואפרש דברי. ידוע שאלת הגר"ח סולוביצ'יק, מדוע הזכרת יעלה ויבוא נעשית גם בברכה מעין שלוש "ושמחנו 

ביום חג פלוני" וכו', ואילו על הניסים אינו מוזכר בברכה זו. נאמרו על שאלה זו כמה ביאורים, אבל תשובתו של הגר"ח היתה, שכיון שיעלה ויבוא 

לעיתים נאמרת כברכה בפני עצמה, וכפי שידוע שאדם ששכח יעלה ויבוא ונזכר לאחר ובנה ירושלים קודם שהתחיל ברכה רביעית אומר זאת בנוסח 

של ברכה מיוחדת, בהכרח הוא חלק מנוסח הברכה ממש ואינו הזכר בעלמא, בשונה מתפילת על הניסים.

חנוכה שמח!

כתובה עם טעות בתאריך

שאלה:

בחתונה ארעה טעות בכתיבת התאריך בכתובה, במקום תשע"ו כתבו בשנת חמשת אלפים שבע מאות ושש. כשגילו את הטעות פסק הרב שאין 

צורך בכתיבת כתובה חדשה אלא די בכך שימסרו את הכתובה בפני עדים כשרים, ויועיל מדין 'עדי מסירה כרתי'. האם פסק נכון?

תשובה:

שבוע טוב,

ממש לא הבנתי את טענתו. וחייבים כתובה חדשה מיד. או לפחות שיתקנו את התיקון, ויחתמו שוב העדים לידו או למטה "בשורה זו וזו עשינו 

תיקון".

מקורות:

לא משנה עם עדי מסירה כרתי בשאר שטרות או לא. הבעיה בכתובה אינה עצם חלות הקנין התחייבות של הבעל. התחייבות זו חלה ע"י קנין הסודר 

שהוא עושה. אלא ענין הכתובה הוא כדי שיהיה לה שטר ראיה לגבות את חובה - כתובתה. ומאחר שהדין הוא שטרי חוב המוקדמים פסולים, אין לה 

אפשרות לגבות את חובה ע"י כתובה זו. לכן יש צורך לערוך כתובה חדשה באופן מיידי.

בספר חדש שיצא עתה לאור "פסקי דין" ע"י האתר, שם דנתי בהרחבה בענין כתובה שנכתבה בטעות, שנת תר"ו במקום תש"ו כלומר, הוקדמה 

במאה שנים. והבאתי שם את דברי הריב"ש )סי' שפב( שדן בשטר חליצה שנכתבה בשנת קל"ד ובטעות השמיטו הדיינים את המילה "שלשים" 

וכתבו שנת ק"ד. האישה באה להנשא, והריב"ש פסק שהיא אינה יכולה להנשא והיא בחזקת זקוקה ליבום עדיין. ואע"פ שלדעת רוב הראשונים כפי 

שהביא שם שטרי חוב המוקדמים פסולים לגביה אולם עצם הראיה שלהם ניתן להשתמש בה. ואם כך יש לנו ראיה שהיא קיבלה כבר חליצה. בכל 

זאת פסק הריב"ש שהיא לא יכולה להנשא משום שעצם העובדה שהדיינים חתמו על שטר כה מוקדם, פוסלת אותם לעדות!! כך כתב שם:

"אעפ"כ, נראה ששטר זה פסול לגמרי. שהרי העדים, שקר העידו. שלא אמרו דשטרי חוב המוקדמין, כשרין לגבות מבני חרי, אלא כגון שכתבו שטר 

ללוה, אף על פי שאין מלוה עמו, בשטרי דלאו אקנייתא, דלא מפסלי עדים בהכי. דמאן דלא ידע לדרב אסי )בב"מ י"ג( לאו רשע הוא. אי נמי משכחת 

לה במוקדם ממש, שהקדימו זמנו לכתיבתו. כגון, דטעו בשפורא דירחא. וקרוב שיטעו העדים בזה, כדאמרינן בעלמא דעדים, בשפורא דירחא, לא 

דייקי. ומשום הכי, לא מפסלי. כמו שכתבו המפרשים ז"ל אבל בנדון הזה, שהקדימו זמנו לכתיבתו, עדים פסולין הם שהרי חתמו שקר. שהדבר ידוע, 

שבזמן הכתוב בשטר, עדיין לא נולדה זו. וכן נראה מלשון הרמב"ן ז"ל, בפרק איזהו נשך. ואין נראה לדמות זה לשפורא דירחא דמי איכא למימר 
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דעדים לא דייקי בזמן השטר, אם יקדימוהו שלשים שנה, בחסרון הפרט. בכאן".

וראה שם בסי' שפה שה"ר חסדאי הקשה לריב"ש מדוע שנחשוד את הדיינים שעשו כן בכוונה לכתוב שטר חליצה לאישה עם תאריך בטרם נולדה!! 

מה הם יכולים להרוויח מכך? ובכל זאת הריב"ש בשלו, שחתימתם על שטר כזה פוסלת אותם לעדות. ויש ראיות מהרשב"א שאולי גם סובר כדעת 

הריב"ש. ואין כאן המקום להרחיב משום שאין נפק"מ לגבי נידון דידן, בכל מקרה צריך כתובה חדשה משום ששטר זה הוא שטר פסול.

קטן שלא הגיע לחינוך בנר חנוכה

שאלה:

האם יש ענין שבעה"ב ידליק בשביל בניו הקטנים שלא הגיעו לחינוך, לפי שיטות המהדרין שמדליקין נר לכל אחד, ]וכפי שיטת הרמ"א דהיינו שהבני 

בית מדליקין בעצמן, ולא שהבעה"ב מדליק בשבילן כשיטת הרמב"ם]

תשובה:

שלום רב

הנדון ידוע, שלכאורה לדברי הרמב"ם שבעל הבית מדליק כנגד כל אחד מאנשי הבית מן הדין להדליק גם כנגד בנים הקטנים מגיל חינוך, וגם כנגד 

הבנות. אלא שלמעשה גם הרמ"א לא נקט כפשטות דברי הרמב"ם לגמרי, שהרי לדעתו לא בעל הבית מדליק את כל החנוכיות, אלא כל אחד מבני 

הבית מדליק, וביאר בשו"ת רעק"א סי' יג, שלדעת הרמ"א מצות ההידור היא בכך שכל אחד מקיים את המצוה בעצמו ולא על ידי שליח, ולא שבעל 

הבית מכריז על ידי הדלקתו כמה שומרי מצוות יש לו בבית, משום כך נהגו שבנות אינן מדליקות, וכדברי החתם סופר שכל כבודה בת מלך פנימה, 

וגם לא מדליקים כנגד בנים שלא הגיעו לחינוך.

כלה שחתמה על חוזה השכירות, נישאו והתגרשו, על מי החוב?

שאלה:

לפני שהתחתנתי היה הסכם בין העסקנים שעזרו לי לדוד של צד הכלה שהם ישלמו לנו את ההפרש של שכר דירה ממה שאנחנו נקבל מהממשלה 

פה בחו"ל, והדוד שלה שילם כבר את החלק שלו, והעסקנים שעזרו לי אין להם עכשיו כסף בשבילי. לצערי הרב התגרשנו אחרי 8 חדשים מהחתונה, 

ונשאר חוב של הדירה. עכשיו הגיע אלי בעל הדירה ומבקש ממני את הכסף של שכר דירה. אמרתי לו שהדירה הרי רשום על שם הגרושה שלי ושילך 

אליה. ואמרתי למשכיר שאני יכול אולי להשתדל להביא חצי מהסכום, אם היא תביא את החצי השני. אבל אם היא לא תסכים לשלם את החצי השני, 

אז אני גם לא ישלם כלום בגלל שהיא לבדה לקחה את הדירה על שמה לפני שהתחתנתי איתה ועכשיו אני כבר לא בעלה. והשאלה עכשיו היא: האם 

אני צריך לשלם בכלל, או שמא אני צריך לשלם רק חצי מהסכום, או משהו אחר??

תשובה:

שלום רב,

אם גרושתך חתמה בלעדיך על ההסכם, מבחינת המשכיר היא זאת שאחראית על התשלום והיא יכולה לתבוע אותך לשלם את מלוא חוב השכירות 

)ולא רק מחצית(. במקרה שאין לך תביעות כספיות נגד גרושתך, יוצא שאתה חייב לה את חוב השכירות והיא חייבת למשכיר וממילא המשכיר יכול 

לתבוע אותך ישירות.

מקורות:

לפני  שחותמת  כלה  אבל  עז.  סי'  סוף  נתיבות  עיין  המשכיר.  מול  גם  חייב  והוא  הבעל  בשליחות  זה  הרי  שכירות,  הסכם  על  שחתמה  איש  אשת 

הנישואין, עדיין אינה בגדר נושאת ונותנת והיא חותמת בשם עצמה וממילא נחשב ששכרה את הדירה וחזרה והשכירה לבעלה. במקרה זה קרובי 

הגרושה שילמו את החלק שלה והחוב הוא רק מחלקו של הגרוש, בנוסף לכך שהבעל חייב לתת מדור לאשתו. התחייבות העסקנים היא לכל היותר 

ערבות על החוב, אבל החייב העיקרי מול האישה הוא הבעל שהשתמש בדירה בפועל.

לעניין שעבודא דר"נ בחוב של שכירות עיין ש"ך חו"מ סי' פו סק"ג.


