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 מה שניתן לקנות בכסף:
כוח הקניין של מעות על-פי הלכה

כאשר הגיע לשכם, מספר הכתוב שיעקב אבינו קנה את חלקת הארץ אשר בה נטע את אוהלו 

ב"מאה קשיטה" )בראשית לג, יט(. בספר יהושע, מסופר שעצמות יוסף, שהוצאו ממצרים על-

ידי בני ישראל, נקברו באותה חלקת אדמה )יהושע כד, לב(.

פסוקים אלו מביאים את ה'שער המלך', אחד ממפרשי הרמב"ם הדגולים, לתהות על המקור 

התורני לרעיון של "קניין כסף" – קניין של קרקע על-ידי מתן כספים. תוספות )קידושין ב, ב; 

עי' גם בגמרא, קידושין כו, א( מציע כמה פסוקים כמקור לסוג זה של קניין, אך אינו מזכיר את 

הפסוק המתייחס ליעקב אבינו. למה לא?

יכול לשמש כמקור מוסמך לקניין כסף,  יעקב אבינו אינו  ב'שער המלך' מיישב שהמקרה של 

משום שהיינו יכולים לחשוב שהקניין אינו תקף אלא כאשר הקונה משלם את כל שווי הממכר. 

ואפילו בפרוטה אחת  גם בתשלום קטן,  ניתן להעביר בעלות בנכס על-ידי קניין כסף  להלכה, 

בלבד. כיון שלא ניתן ללמוד זאת מיעקב אבינו, יש צורך במקורות אחרים.

ניטול את ההזדמנות לדון בעיקרון של קניין כסף, שהינו חשוב ומרכזי ברמת היומיום. לאיזה 

עניינים מועיל קניין כסף, ולאיזה עניינים אינו מועיל? איך מעבירים בעלות על רכוש כאשר קניין 

כסף אינו מספיק? האם מותר לאדם לחזור בו מהסכם, גם לאחר מסירת המעות, כאשר קניין 

כסף אינו תקף? 

בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

הצורך למשיכה בקרבן פסח

בנוגע למיטלטלין למעט קרקעות, שבוודאי נקנים בקניין כסף המשנה )קידושין כו, א( מלמדת 

שאדם זוכה בבעלות על-ידי שלוקח את החפץ בידו )קניין משיכה(, ולא על-ידי מסירת הכסף 

אין הבעלות  ונוטל את הממכר,  למוכר  נותן כסף  רגילות, כאשר הקונה  בנסיבות  כלומר,  לבד. 

עוברת לקונה עד שימשוך את החפץ אליו.

יוחנן, קניין  נחלקו אמוראים בביאור המשנה, ובשאלה: איזה קניין קונה מן התורה. לדעת רב 

כסף קונה מן התורה, גם בנוגע למיטלטלין; ואילו לדעת ריש לקיש קניין משיכה הוא הקונה מן 

פרשת וישלח תשע"ז

במאמר השבוע נדון בעיקרון של קניין כסף, שהינו דבר חשוב ומרכזי ברמת היומיום. 

לאיזה עניינים מועיל קניין כסף, ולאיזה עניינים אינו מועיל? איך מעבירים בעלות על 

לאחר  גם  מהסכם,  בו  לחזור  לאדם  מותר  האם  מספיק?  אינו  כסף  קניין  כאשר  רכוש 

מסירת המעות, כאשר קניין כסף אינו תקף? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע. 
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

אנו  השבוע,  פרשת  בתחילת 

שולח  אבינו  יעקב  את  מוצאים 

)בראשית  אחיו  עשו  אל  מלאכים 

מגלה  המדרש,  בשם  רש"י,  ד(.  לב, 

רגילים,  בשלוחים  מדובר  שלא 

מלאכי   – ממש  במלאכים  אם  כי 

שמים.

ממש,  מלאכים  יעקב  שלח  למה 

האם  אחיו?  עשו  אל  מרום,  מלאכי 

בשר  במלאכי  להסתפק  יכל  לא 

ודם?

נראה שנוכל למצוא תשובה לשאלה 

המילים  על  הבא.  הפסוק  בדברי 

"גרתי  רש"י:  אומר  גרתי",  לבן  "עם 

לבן  עם  כלומר,  תרי"ג.  בגימטריא 

הרשע גרתי, ותרי"ג מצות שמרתי, 

הרעים".  ממעשיו  למדתי  ולא 

עומק  על  לעמוד  צריכים  כאן,  גם 

ליעקב  חשוב  היה  למה  הדברים. 

אבינו להעביר מסר זה לעשו אחיו?

המסר הגלום בשמירת מצוות בבית 

מעל  התעלות  של  מסר  הוא  לבן 

תחומי הטבע. בדרך הטבע, לא שייך 

בביתו  התורה  מצוות  תרי"ג  לקיים 

של לבן. הצלחת יעקב אבינו, במשך 

עשרים שנה של מגורים בבית לבן, 

המצוות,  כל  שמירת  על  להקפיד 
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התורה )בבא מציעא מז, ב(. להלכה אנו פוסקים כדעת ר' יוחנן, וקניין כסף הוא הקונה מן התורה 

)רמב"ם, מכירה ג, ה; שולחן ערוך, חושן משפט קצח, א(.

ואולם, תיקנו חכמים שכסף לא יקנה, מחשש שמא יטען המוכר "נשרפו חיטך בעלייה". כלומר, 

חששו חכמים שמא לאחר שקיבל כסף עבור הממכר יתרשל המוכר בשמירתו – בשמירת החפץ 

שכבר עבר לבעלות הקונה עם מסירת המעות – ועלול הממכר להיאבד בדליקה או בדרך אחרת. 

מטעם זה, תוקן שלא הכסף קונה, אלא המשיכה, באופן שהבעלות אינה עוברת אל הקונה עד 

שימשוך את הממכר אליו )רמב"ם ושולחן ערוך, שם(.

בפרשנות מעניינת, מתייחס החיד"א )בספר ראש דוד( למשיכת הצאן על-ידי עם ישראל לצורך 

קונה  אינו  משיכה  קניין  שהרי  משיכה,  בקניין  דווקא  הצאן  את  ישראל  קנו  איך  הפסח:  קרבן 

מן  התורה, אלא קניין כסף בלבד? לכך ביאר שמאחר שתיקנו חכמים שכסף לבדו אינו קונה, 

ולכן כוללת התורה את שני הקניינים, כסף ומשיכה,  יש לקנות חפצי מצווה במעשה משיכה, 

במילים "משכו וקחו לכם" – משכו במשיכה וקחו בכסף.

קניין משיכה מגוי

ביאור אחר למשיכת הצאן הוא שאמנם קניין משיכה אינו מועיל מן התורה לקנות מישראל, אבל 

מאומות העולם מועיל קניין משיכה, כמו שמבואר בגמרא בכורות )יג, א – לפי ביאור הרמב"ן 

ואילו הקניין  יהודים הוא קניין כסף,  לעניין  ועוד ראשונים(: הקניין העיקרי שקונה מן התורה 

המרכזי לעניין אינם-יהודים הוא דווקא משיכה. 

לדעת הש"ך )חו"מ קצד, ד( הלכה זו תקפה אף בקניין הנעשה בין יהודי וגוי )ואף כשיהודי קונה 

מן הגוי(, וכן פסק ב'ערוך השולחן' )שם, סעיף י וזאת שלא כדעת הרמ"א, שם סעיף ג, והסמ"ע 

שם(. אולם, קודם מתן תורה ייתכן שאף על ישראל חלו דיני אינם-יהודים, ולכן לכל הדעות קניין 

של תורה חל דווקא במשיכה.

קניין חפצי מצווה במשיכה

ה'מחנה אפרים' )הלכות קנין ומשיכה, סימן ב( מחדש שכאשר אדם קונה חפץ למצוה שחייב 

להיות שלו – כגון אתרוג לנענע בו – אינו קונה במשיכה לבד, שהיא קניין מדרבנן. לעניין מצוות 

של תורה, כאשר יש קפידה שחפץ של מצווה יהיה בבעלות המקיים אותה, יש לקנות בקניין 

כסף דווקא. 

מפני דברי ה'מחנה אפרים' כתבו כמה פוסקים שיש להיזהר לשלם על ארבעת המינים קודם 

י(: "יש אומרים דהני דקני אתרוג למצוה  החג, כפי שהורה ב'משנה ברורה' )סימן תרנח, ס"ק 

ופרעי לאחר החג לא יאות עבדי, דכל כמה דלא יהיב דמי לא קני אלא מדרבנן, ואנן בעינן לכם 

דאורייתא, אם לא שהביאו לרשותו וקנהו בתורת חצר. ולכתחלה נכון ליזהר בזה ולפרוע קודם 

החג".

למדנו אפוא שראוי לשלם על חפצי מצווה )כגון ארבעת המינים או מצות מצווה של ליל הסדר( 

קודם זמנם, כדי שיהיה לו בהם קניין של התורה, ולא קניין משיכה בלבד שהוא קניין דרבנן. 

יקנה אותו בקניין חצר  ובכך  ביתו,  גם להביא את האתרוג אל  ברורה הוסיף שאפשר  המשנה 

שהוא קניין של תורה. לעניין זה נחלקו הפוסקים )עי' קצה"ח סימן קצח, ס"ק א(, ולכן כדי לצאת 

תורה  של  קניין  לו  יהיה  שבוודאי  כך  מראש,  בתשלום  המצוות  על  לשלם  טוב  אכן  ספק  מכל 

במצווה. כיון שדרכו של אתרוג להיות מוגבה )ולא נמשך(, הקניין הנכון עבורו הוא דווקא קניין 

הגבהה.

כסף ללא משיכה במקום מצווה

מה דינו של אתרוג שנעשה בו קניין כסף )כלומר, ניתן תשלום למוכר( אך לא נעשה בו קניין 

משיכה. 

הייתה במהותה על-טבעית.

באותה  האדם  עם  מתנהג  הקב"ה 

צל  כמו  עמו,  מתנהג  שהאדם  דרך 

שעוקב אחרי האדם: "ה' צלך על יד 

א,  שער  החיים,  נפש  )ראה  ימינך" 

התנהל  אבינו  שיעקב  כיון  ז(.  פרק 

על-טבעית,  בדרך  הקב"ה  מול 

לשמור את כל תרי"ג המצוות אפילו 

בהיותו בבית לבן, כך הקב"ה התנהג 

עם יעקב באותה על-טבעיות.

להעביר.  יעקב  שביקש  המסר  זה 

סיכוי  לו  אין  הטבע  בדרך  אמנם, 

כיון  אבל  לבן.  מול  במלחמה  לנצח 

מצוות  תרי"ג  כל  לשמור  שהצליח 

הטבע  דרך  שלא  הרי  לבן,  בבית 

השגחתו  אלא  העימות,  את  תכריע 

הישירה של בורא העולם.

מלאכים  יעקב  שלח  לכך,  כראייה 

אחיו.  עשו  אל   – ממש  מלאכים   –

התעליתי  שאכן  לך  דע  לאמור: 

שליחת  כדי  עד  הטבע,  לדרך  מעל 

דרכה  אפוא,  לך,  עדיפה  מלאכים. 

של שלום מדרכה של מלחמה.

בני   – אנו  עומדים  הטבע,  בדרך 

מול   – שהם  מקום  בכל  ישראל 

אתגרים קשים מנשוא. העולם כולו, 

לדעת  יכול  אינו  בפרט,  ציון  ויושבי 

מה יולד יום. ברם, אצל כלל ישראל, 

הטבע,  מעל  שהתעלו  האבות  בני 

אלא  עלינו,  שולט  הטבע  שאין  הרי 

השגחת בורא העולם. 

ההליכה  שבזכות  תפילה  נישא 

לישועה  נזכה  האבות,  בדרכי 

קרובה, במהרה בימינו.
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דוגמה לכך היא במקום שהבטיח המוכר שיניח לו את האתרוג לפני החג 

מצא  החג,  ביום  הכנסת  לבית  כשהגיע  מסוים.  במקום  הכנסת,  בבית 

הקונה את האתרוג במקום המתואם, וכעת נשאלת השאלה: האם יכול 

לצאת ידי חובתו בחג באתרוג זה, שכן לא נעשה בו קניין משיכה כתקנת 

חכמים?

קודם כל, נראה שמותר לקונה לעשות מעשה משיכה ביו"ט כדי לקנות 

דבר  לקנות  שמותר  מבואר  לד(  )שכג,  ברורה'  ב'משנה  האתרוג.  את 

במתנה לצורך שבת, ואין בכך כל איסור. ה'מגן אברהם' )שו, טו( אמנם 

דבריו  אך  ביו"ט,  מינים  ושאר  באתרוג  גמור  קניין  לעשות  שאין  כתב 

אברהם'  ה'מגן  יודה  ולכאורה  העסקה,  גמר  המהווה  לקניין  מתייחסים 

שמותר לבצע קניין לשם קיום מצווה בלבד. 

העמידו  שבהם  אופנים  שיש  למדנו  א(  )פג,  חולין  במסכת  לכך,  בנוסף 

צורך במשיכה  ללא  קניין כסף  ומועיל  דין תורה,  על  חכמים את הקניין 

)בגמרא מדובר על קניין בשר לסעודת החג בארבעה מועדים בשנה(. כך 

נפסק ב'שולחן ערוך' )חו"מ סי' קצט, סעיף ג(. בין הנסיבות המבוארות 

בפוסקים לעניין זה הוא בקניין לצורך מצווה. 

כן מבואר ברמ"א )שם( בשם 'יש מי שכתב' )מהרי"ל, מנהגים, ליקוטים 

לב( שמי שנותן כסף לקנות יין לקידוש בערב שבת קונה במעותיו, "דכל 

כה"ג העמידו דבריהם על דין תורה". בספר 'קצות החושן' )ס"ק ב( הוסיף 

ששבת,  לכבוד  לחם  חלת  על  לנחתום  פרוטה  שנותן  למי  הדין  שהוא 

שכיון שמדובר על חפץ של מצווה לצורך החג, קונה במעותיו אף שלא 

נעשה קניין משיכה. 

לפי עיקרון זה, נראה שהוא הדין במי ששילם מעות למוכר עבור האתרוג, 

שקונה את האתרוג להיות שלו גם במקום שלא עשה שום קניין נוסף, 

כיון שמדובר על דבר מצווה מן התורה. קניין אתרוג עדיף אפילו מקניין 

ואילו  הפת,  על  לקדש  בדיעבד  אפשר  לקידוש  בנוגע  שכן  לקידוש,  יין 

קניין  בלא  המצווה  את  לקיים  אפשרות  אין  המינים  ארבעת  במצוות 

אתרוג. ואמנם, כן פסק ב'משנה ברורה' )ביאור הלכה, סימן תרנו, ד"ה 

ועיין, בשם 'פרי מגדים'(.

אינו  שוב  בכסף,  שקנה  כיון  המינים  ארבעת  של  שבהקשר  נראה  לכן 

צריך לקנות בקניין משיכה. כך יש לפרש את מה שנהוג שאורח משתתף 

)או"ח  ערוך'  ב'שולחן  שנפסק  כפי  פרוטה,  נתינת  על-ידי  שבת  בנרות 

צריך  היה  לכאורה  ולכן  מעות,  קניין  חכמים  עקרו  אמנם  ז(.  רסג,  סימן 

דווקא לעשות קניין הגבהה, אבל כיון שמדובר בעניין של מצווה, די בכך 

ובספר  ג(  ס"ק  )תרעז,  ברורה'  ב'משנה  פרשו  כן  בפרוטה.  שמשתתף 

'שמירת שבת כהלכתה' )פרק מה, הערה כג(.

בפרוטה  להשתתף  נהוג  בו  שאף  חנוכה,  נר  לעניין  גם  נוגעים  הדברים 

כאשר יש דין של שיתוף.

קניין כסף בצ'ק

האם תשלום על-ידי מסירת צ'ק נחשב לקניין כסף כדין תורה? לשאלה 

זו השלכות רבות: האם תשלום של צ'ק תמורת בית מועיל כדי להעביר 

את הבעלות לקונה? האם כדאי לשלם על חפצי מצווה, בהם יש צורך 

בבעלות של מקיים המצווה, במתן צ'ק?

בספר נתיבות שלום )רבית, סימן קעג, אות נה( הביא בשם הרב שלמה 

זלמן אויערבך זצ"ל שלצ'ק יש דין של כסף מזומן, משום שצ'קים הם 

לאדם  מאדם  אותם  ומעבירים  בצ'קים,  שסוחרים  כיון  לסוחר".  "עובר 

כשטרות ממון רגילים, ייתכן להחשיב אותם כמזומנים לכל דבר. מעין זה 

כתב בשו"ת משנה הלכות )ח"ו, סימן קכב( בנוגע לשימוש בצ'ק לצורך 

קיום מצוות מתנות לאביונים. יש להעיר שבחברות שבהן צ'קים אינם 

סחירים )בתי עסק אינם מקבלים צ'קים של צדדים ג'(, אזי ייתכן שכולם 

יסכימו שאין לראות בהם ככסף מזומן.

אולם, ראיית צ'ק ככסף מזומן רגיל מעלה שאלות סבוכות.

בזמן  כאשר  חוב,  כפירעון  לחבירו  צ'ק  שנתן  באדם  הדין  מה  למשל, 

מתן הצ'ק היה על כך כיסוי מלא בבנק, אולם עד שמקבל הצ'ק הפקידו 

ככסף  הצ'ק  את  נחשיב  אם  הצ'ק?  עבור  כיסוי  היה  לא  כבר  בחשבונו, 

יעלה לכאורה שהמקבל כבר קיבל את כספו – שהרי בזמן  מזומן, אזי 

שקיבל את הצ'ק היה הצ'ק "גופו ממון" – ונקבל את התוצאה המוזרה 

שאין המקבל יכול לתבוע את כספו מהנותן. 

אך  חוב,  כפירעון  צ'ק  קיבל  אדם  בו  במקרה  דומה  שאלה  לשאול  ניתן 

שהמקבל  נאמר  האם  בבנק.  להפקידו  שהספיק  קודם  הצ'ק  את  איבד 

]כמו  ממונו  את  הפסיד  הצ'ק  את  שהפסיד  וכיון  כספו,  את  קיבל  כבר 

בשטרות כסף[?

הנ"ל,  הפוסקים  דברי  שלמרות  העובדה  את  ממחישים  אלו  תרחישים 

הרי שעיקר מעמדו של צ'ק הוא כשטר חוב, כך שגם אם המקבל איבד 

את הצ'ק, החוב עדיין קיים, והוא יכול לבקש מהנותן צ'ק חדש. בהתאם 

לכך, דעתם של רוב פוסקי זמנינו היא שיש לראות צ'ק כשטר חוב )ראה 

בברית יהודה, פרק א, הערה לח; פתחי חושן, הלוואה פרק י, הערה כא; 

מנחת יצחק, ח"ה, סימן קיט )ועוד(; קובץ תשובות ח"א, סימן ר(. 

הגדרת הצ'ק כשטר חוב מטילה ספק בכוחו כאמצעי תשלום לצורך קניין 

דאורייתא. שטר חוב של הקונה בעצמו – דהיינו, צ'ק הרשום על שמו של 

הקונה – אינו יכול לפעול קניין כסף )ראה ש"ך, סימן קצ, סק"א(, ואילו 

שלא  או  קניין  לפעול  בכוחו  אם  הפוסקים  נחלקו  שלישי  צד  של  בצ'ק 

)ראה קצוה"ח, שם ס"ק א(. 

אולם, צ'ק של צד שלישי שניתן להעבירו הלאה – משום ששם המוטב 

של  דין  לו  יש   – המוטב  על-ידי  הוסב  שהצ'ק  משום  או  ריק,  נשאר 

פסק  וכן  דאורייתא.  קניין  בו  להחיל  שניתן  הש"ך  בו  ומודה  "ממרני", 

בפתחי חושן )קניינים, פרק ג, סכ"ב( לגבי צ'קים שהוסבו כדין.

הקונה  אם  הבעיה  את  לפתור  ניתן  עצמו,  של  צ'ק  אלא  לאדם  כשאין 

הצ'ק  הפקדת  סוכות.  לפני  לחשבונו  הצ'ק  את  יפקיד  שהמוכר  יוודא 

כסף  קניין  ייגמר  ובזה  למוכר,  מהקונה  הכסף  כתשלום  נחשבת  בבנק 

שעצה  באופן  דאורייתא.  בקניין  המינים  ארבעת  את  לקונה  להקנות 

נוספת  עצה  שכתבנו  במה  המאמר  בסוף  ראה  לביצוע,  ניתנת  אינה  זו 

להבטיח קניין דאורייתא.
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ברכת הלבנה בליל שבת

שאלה:

אם יש ציבור גדול של מתפללים בני ספרד, שמגיעים רק ביום שישי בערב , האם מותר על פי דין לעשות ברכת לבנה ביום שישי? שאם לא כן , הם 

לעולם לא יעשו ברכת הלבנה ...

אני אשמח למקורות.

תשובה:

שלום רב

במשנה ברורה בסי' תכו ס"ק יב מבואר על פי גדולי הפוסקים, שאם הזמן עובר ויש חשש שאם לא יברך עתה יפסיד את המצוה, מותר לברך בליל 

שבת, וראהעוד דעת תורה שם ועוד אחרונים, ולפי דבריהם מבואר שאין הכוונה שמחמת הטעמים שיש על פי סוד בענין זה כלל לא תיקנו את 

הברכה בליל שבת, אלא הברכה קיימת אלא שלכתחילה יש להמנע מכך, ולפי זה אפשר שאתה צודק שאם ברור שלא יאמרו בלילה אחר יכולים 

לומר בליל שבת ובלבד שיכריזו בקול גדול לפני אמירת הברכה שידעו הכל שאין אומרים ברכת הלבנה בליל שבת מכמה טעמים על פי סוד, ואנחנו 

אומרים כך כי יש כאן אנשים שלא יאמרו במוצאי שבת וחבל, ולכן מי שיבוא לבית הכנסת במוצאי שבת לא יאמר עכשיו אלחא במוצאי שבת, כך 

יהיו הדברים ברורים ולא יבואו בעתיד למכשול ולטעות.

בשורות טובות.

הבעל רוצה להתגרש בטענה שיש לו רק בנות ורוצה לקיים פריה ורביה

שאלה:

היי רציתי לדעת האם יש זוג שיש לו רק בנות ועדיין לא קיימו מצוות פריה ורביה והאישה סיימה ללדת. האם מותר לגבר על פי ההלכה לשאת אישה 

אחרת או להתגרש? בתירוץ שצריך לקיים מצוות פריה ורביה עם אישה אחרת? מה הדין לגבר במקרה הזה?

תשובה:

שלום רב,

לא. הבעל אינו יכול לגרש את אשתו או לשאת אישה נוספת בטענה זו.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

לחזור בו מן העסקה

אחר שנתן את המעות למוכר, אסור לקונה – והוא הדין למוכר – לחזור 

)בבא  הגמרא  הקניין.  את  וגמר  משיכה  שעשה  קודם  גם  המכר,  מן  בו 

מציעא מט, א( קובעת שבאופן זה, החוזר בו הוא ב"מי שפרע", כלומר 

ומדור  המבול  דור  מאנשי  שפרע  "מי  קללה:  עליו  גוזרים  הדין  שבית 

הפלגה הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו". 

הלכה זו נפסקה ברבמ"ם ובשולחן ערוך )חושן משפט רד, ד(, והרמ"א 

מוסיף שיש שמקיימים את הטקס ברבים. ברור אפוא שאסור לכל אחד 

מהצדדים לחזור בו לאחר מתן המעות. הסמ"ע )ס"ק ד( מוסיף שגם ללא 

או  חותמת  על-ידי  המכר  לשם  נקבע  כבר  החפץ  אם  המעות,  מסירת 

בדרך אחרת, חומרת "מי שפרע" תחול על הצדדים.

כמובן שבמקרים סבוכים יש לפנות לפוסק הבקי בהלכות אלו.
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מקורות:

מדין הגמרא )יבמות סד( זוג שחיים ביחד עשר שנים )בארץ( ולא נולדו להם ילדים למרות ניסיונותם חייבים להתגרש, משום שזה המדד לאפשרות 

לתת ילדים ואם הניסיונות היו לשוא, עליו להתגרש כדי שיוכל לקיים מצוות פריה ורביה. אולם כבר כתב הרמ"א באבה"ע סי' א' שהיום )כבר לפני 

400-500 שנה וגם יותר( לא נהגו לכפות על זה. ולכן אנו רואים משך השנים הרבה מאד זוגות שאין להם ילדים כלל ובכל זאת לא התגרשו מעולם 

וחיים באושר ביחד.

אולם הלכה זו אומרת שאין בית הדין כופה עליו לגרש ולקיים פריה ורביה. אבל אם הבעל עצמו רוצה לגרש בטענה זו, הוא יכול ראה שם סי' קנד סעי' 

י'. וראה בשו"ת נפש חיה סי' מב שכתב: "והנה לפענ"ד יש עוד להעיר בזה במה שלא העירו המפרשים ולומר טעם דבשהה עשר שנים ולא ילדה יכול 

לגרשה בע"כ לפי מה שהבין הרא"ש כלל מ"ב דבכל מקום שבאיש כופין להוציא הוא הדין באשה, דלא תיקן ר"ג שתהא עדיף כח האשד מכח האיש 

וא"כ ה"ד בשהה עשר שנים ולא ילדה דהדין הוא שהיא יכולה לכוף אותו ולגרש היכא דבאה מחמת טענה דבעינא חוטרא לידה עי' בבית שמואל 

סי' קנ"ד סק"א דאף לדידן שאין נוהגים לכוף בענין הזיווגים והיכא דשהה עשר שנים ולא ילדה אין כופין להוציא מ"מ כשהיא באה מחמת טענה 

ומבקשת גט כופין אותו להוציא ואם כן נראה דהוא הדין לאחד חדר"ג היכא דהוא בא מחמת טענה מדאי טענה דידיה עדיפא מדידה דהוא מצווה 

על פו"ר ולא עדיף כח האשה". וראה עוד בשו"ת ושב הכהן סי' נה ושו"ת דברי חיים אבה"ע ח"ב סי' יד. ומ"מ במקום שהסיבה לחוסר הילדים לפחות 

עתה הוא מחמת האישה )שהיא פסקה מלדת( עפ"י עיקר הדין הבעל יכול לכוף אותה להתגרש.

אלא שהשאלה המוצגת לפנינו הוא באופן שיש להם בנות. אמנם בנים אין ולכן עדיין לא קיים פריה ורביה. אולם זרע יש להם.

ראה שם סי' קנד סעי' י' ברמ"א שכתב בשם הריב"ש: "י"א דכל זה דלא הוליד כלל, אבל אם הוליד זרע קיימא, אף על פי שלא קיים עדיין פריה 

ורביה, אין כופין להוציא". כלומר, די אם יש לו זרע כדי לעקר את טענת הגירושין. אולם כתב שם בבית שמואל שזה רק אם עדיין היא יכולה ללדת 

למרות שכבר חלפו עשר שנים ועדיין לא קיים פריה ורביה, אין לו טענת גירושין. אולם אם היא כבר זקנה, עדיין יש טענת גירושין - כך עולה מדבריו. 

אלא שדברי הריב"ש אינם מוסכמים. ראה בפסקי דין רבניים כרך יב עמוד 215 שהביאו מהקרן אורה ביבמות שם סד,א שכתב על דברי הרמ"א אלו 

שמדברי הרשב"א הריטב"א והנמוקי יוסף שם לא נראה כן, אלא די בזרע שיש לו כדי לקעקע את טענת הגירושין. וראה עוד בדברי חיים הנ"ל.

הדלקת נרות חנוכה במלון

שאלה:

שלום.'

1. האם ידוע לנו מהו התאריך העברי שחנוכה התרחש?'

הכוונה כה כסליו, אך באיזו שנה עברית?

2. לגבי אדם שמתארח במלון בחנוכה, כיצד ידליק)גם בער"ש( לדעת פוסקים ספרדים ולדעת פוסקים אשכנזים?

תשובה:

שלום רב.

אינני מוצא כרגע שנה מדוייקת אבל זה היה אמצע ימי בית שני, כלשון הרמב"ם חזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה.

יש הסוברים שצריכים להדליק במקום האכילה, ויש הסוברים במקום השינה, ולכתחלה ראוי לאכול במקום השינה ולהדליק שם, ובדיעבד אם הדליק 

במקום האכילה יוצא ידי חובה.

מקורות:

בפסקי שמועות הביא בשם הגר"נ קרליץ שהגר בבית מלון בחנוכה ידליק במקום האכילה על פי הרמ"א בסי' תרע"ז ס"א, ויש שכתבו שאין להדליק 

במקום האכילה אלא במקום השינה כיון שאין לו קביעות במקום זה, ודומה הדבר למי שאוכל במסעדה שלא יוכל להדליק שם, והרב בן ציון אבא 

שאול זצ"ל כתב שאף לא יוצאים ידי חובה אם מדליקים במקום האכילה, ולכן לכתחלה יאכל במקום השינה וידליק שם, אך בדיעבד יכול לסמוך על 

הסוברים שיכול להדליק גם במקום השינה. הדלקת נרות שבת לכתחילה ודאי במקום האכילה, אלא שלגבי ספרדים יש בעיה בברכה כאשר יש עוד 

נשים שמדליקות שם, כיון שלמנהג בני ספרד לא מברכים על תוספת אורה, ולכן יש להעדיף להדליק בחדר או לשמוע את הברכה מאשה אחרת.
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