
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

. קנין סיטומתא ו.. במצות )ארבע מינים וכדו'( ה.. 'קנין דרבנן מועיל לדאו ד.. קנין משיכה מה"ת או מדרבנן ג.. קנין מעות ב.. דין "לכם" בארבע מינים .א

 .שילם חלק והשאר זקף עליו במלוה. אי. עייל ואפיק אזוזי. י .'ק או כרטיס אשראיצתשלום ב .ט קנין חצר. ח. .טעם נוסף שקונה מה"ת ז.
 

 מינים ארבע"לכם" בדין א. 
וכדו' לא יצא  יםשאול אלאאם הם אינם שלו ע"כ , ובעינן "לכם"ד' מינים בביום ראשון של סוכות ש (כט:) בסוכה שנינו

. וכן לענין ציצית שבעינן שיהיה שלו לקיים המצוה מה"ת י"ד סע' ג' וכן מצינו בסי' .)סי' תרמט סע' א( השו"עוכן פסק  ."חיד
 .בכל כגון דאויש לעיין בקנין המועיל  ועי' עוד בגליון שכ"ז לענין שמן של חנוכה. .טבעת לצורך קידושיןהוא ב

  ב. קנין מעות
 ,באונס דליקה נפלה דילמא גזירה ,קונה משיכה אמרו מה ומפני ,קונות מעות תורה דבר יוחנן רבי אמר:( )מז מ"בבאיתא 

 .ה"תמ מפורשת משיכה אמר לקיש וריש ,ומציל טרח לא ,לא ואי ,ומציל טרח נפשיה מסר ברשותיה להו מוקמת אי
 וקם הכסף ונתן (יט כז ויקרא) דכתיב ההקדש מן קונה גבי (.כט) קידושיןב דמעות קונות כדאשכחן (לה סבר ה"ד )ב"מ מו: י"רשופ
 כיון קונות שיהיו הוא דבדין היא בעלמא סברא אלא ,מהקדש הדיוט דיןלמ שאין 'כת( תורה דבר ה"ד: מז מ"ב) ן"הר אבל. לו

  .י הפירושיםשהביא שנס"ק א( סי' קצח ) בסמ"עועי' . כ"ע ,בכסף נעשים הקניינים שרוב
 דעת אולם יוחנן. כרב דהלכה (ח' שם סי) והרא"ש( נתנה ה"ד. שם מח) התוס' ,(א"פ"ג ה )מכירה ם"הרמב ,(ברי"ף :שם כח) ף"הרי ודעת
 .עת הרשב"םשדחו דד"ה עובד(  נד.)ב"ב  בתוס' '. ועייש לקישכרדהלכה  ב"ב נד:() רשב"םוה קידושין יד:(ו )בכורות יג: ד"ה רבינא רש"י

  כרב יוחנן. )חו"מ סי' קצח סע' א( הטשו"עפסקו  וכן
)כגון לענין פעמים ש שכ(' סי ד"יו) בטשו"עו אות ט(שם ) "מבהגה ,א("פ)זכיה ברמב"ם  ,ד"ה וה"מ( ברי"ף )כט. י"בנמוק 'עימ"מ ו

  .(משום קדשיםחששו  התם דדוקא כתב )סי' קצד( ש"בערוהו)לחומרא רש"י  לסברתחיי' הפקעת קדושת בכור( 
, שהקונה ממכירה שיש בה רווח לקופת ההקדש או צדקה קונה ע"י מעות לחוד ושפסקונו"כ  (ט סע' ד)סי' קצרמ"א ב ועי'

ועי' עוד בשמעתא  .דחה דבריו )ס"ק ג( הנתיבותחולק שבהקדש וצדקה בזה"ז אין הדין כן. אבל  )ס"ק ג( שהקצותאלא 
  מעות לחוד במקום מצוה. ן ע"יגליון שכ"ז לענין קניעמקתא 

 משיכה מה"ת או מדרבנן. קנין ג
 הוא. וכן )ס"ק א( בסמ"ע הביאמשיכה. וכן  ולא תורה דבר קונות דוקא מעותש י"לר שנראה)סי' קצח אות א(  הפרישהכתב ו

בחי' רבנו מאיר . וכן נקט )ב"מ מז: ד"ה אע"פ( מהמאיריוכן משמע פוסקים דלהלן, בבואר מוכן . ד"ה שמא( :)עירובין פא בתוס'
רב יוחנן מסתברא דקנין לדאף  שכת'בשם הר"ר שלמי'  )ב"מ מז. ד"ה וי"ל( ריטב"אכה ודלאבדעת הרמב"ם. )ב"מ מז.(  שמחה

  .)דיני יו"ט סי' כא אות ח( באמרי בינהו )סי' ר ס"ק ה( בש"ךמשיכה לא גרע ממעות. ועי' 
, )סי' תמח ס"ק ה( חיים במקורכמבואר  בלבד ההאו הגב ע"י משיכהמה"ת קונה  ,כגון בנותן מתנה ,ומ"מ במקום שאין מעות

 "תבשער, ועי' בשם הרמב"ן )ב"מ מז:( ט"משכהדלא )ע"ז עא. ד"ה פרדשני(  התוס'ע"פ  )שם ס"ק א( והנתיבות )סי' קצח ס"ק א( בקצות
 .שמשמע שחושש לדבריו אות א( סי' תרנח)

 רייתאקנין דרבנן מועיל לדאוד. 
הובא  רי"וה ,האם קנין דרבנן מועיל לדאו' נחלקו הפוסקיםו .ע"י קנין משיכה בלא מעות קונה רק מדרבנןנמצא שהקונה 

לא הוו קידושי תורה. אולם  ,אינו קונה אלא מדרבנןשאם קידש אשה בחוב ע"י מעמד שלשתן שכת' )אה"ע סי' כח(  בב"י
שפסקו  )אות יא( ובב"חאות יא(  שם הארוך) "מבדרכועי' שיהיה קונה הו"ל קידושי תורה.  ודכיון שתקנ דחה דבריו (שם) הב"י

 . )סי' קצח על הסמ"ע ס"ק ג( רע"אה. וציין לדבריו ס"ק לה( שם) הב"ש וכן מצדד. כהרי"ו
דלא צדד משוב נן הפקר ב"ד הפקר וע"כ מהני. והביא דברי הב"י דבכה"ג אמריס"ק ג ד"ה אלא דבתוס'( )ד "סי' קצב קצותוה

ה "בסי' רלאולם . (דרבנן דמהני ביה קנין דרבנןחשיב כ מכירתומדאו' סגי בביטול כיון שחמץ דומ"מ כתב ) מהני ע"פ תוס'
ש יוע"כ  ,פירש המשנה באופן אחר )סי' רלה ס"ק יג( נתיבותהשאלא  .מ"ה(פ"א ) שקלים נהשמלב"י מה הביא ראיה סס"ק ד()

 .הביא ראיה לדברי הב"י, עיי"ש (אות יא )חו"מ סי' קצד הערוה"שו לדחות הראיה.
 לקדושין יועיל לא דרבנן דקנין הסוברים טעם דהרי, מה"ת מועיל דלכו"עלענין מכירת חמץ  'כת קיז( ססי' )או"ח ח"א והחת"ס

, ז"עי האשה מתקדשת ולא להקונה להקנותו ולא המקנה מיד להפקירו אלא אינו ב"ד דהפקר משום היינו ,וכדו' דאו'
 ., ע"כהוא דאו' בודאי הפקר ד"ב דהפקר והך, יותר צריך ולא בהפקר לן סגי בחמץ כ"וא

בקנין קנה רק שהרי אם הקונה הראשון  ודאי הדבר בא לידי תקלה אל"הלדאו' שא מועילתימה לומר שאינו  מסבראו
נקנה בקנין מעיקרא הוא הם לא יודעים שבקנין דאו' אמנם הרי דרבנן ואח"כ החפץ )כגון טבעת קידושין( נמכר לאחרים 

שהחפץ כ היינו, 'דרבנן לא מהני לדאוים דקנין פוסקה ש"כמדועיי"ש שמסיק  ,)חו"מ סי' ח( בית אפריםב. וכעין זה כת' דרבנן
ברשותא דמריה קאי, אבל אם הקונה מוציא החפץ ההוא מידו  'שהקנין נתפס בו מדרבנן הוא בעין, ובזה אמרינן דמדאו

סי' חו"מ )בפת"ש  והובא. הנ"ל. ועיי"ש שעפ"ז ביאר הא דשקלים 'הלוקח מידו הוא קונה מדאובמכירה או נתינה לאחר, 

נה מסוחרים שבעצמם קנו וקאף כששיוצא  הבית אפריםולפי  .)יו"ד סי' שיד( החת"ס בשם מש"כ ועיי"ש ,רלה ס"ק ד(
 למכירה ע"מ לשלם עליהם לאחר החג, מ"מ הקונה מהם ע"י מעות קונה מה"ת. 'האתרוגים וכדו

 כדו'(במצות )ארבע מינים וה. 
 נחשב אינו 'ומדאו ,לדאו' מועיל אינו דרבנן דקנין והרמב״ן הרמב״ם דדעת וכיחשה (ב סי׳ משיכה קנין) אפריםבמחנה ועי' 

 נתן כמה שלא דכל, עבדין יאות לאו, החג לאחר והדמים משלמים למצוה אתרוג שקונים שנוהגים כתב דמה ולכן, כשלו
. (הס"ק  שם) י"בכורוה (א ק"ס חתרנסי׳ ) "תשערהוהביאו  .מדאו', ע"כ שלו שיהא וצריך ,מדרבנן אלא קנאו לא המעות את
 .מרגליות הגרא״ז בשם כן כתב (אשע סי׳ או״ח) שלמה לך אלףוב
 קנין סיטומתאו. 

האי סיטומתא באתרא דנהיגו למקני  )עד.( בב"מאיתא מדין סיטומתא. ד יש לדון בזה די"ל דבכה"ג קונה עכ"פאכתי דאלא 
שרגילין לרשום, על מנת  -. ובאתרא כו' ייןרושמין החנונים על החביות של חותם ש -סיטומתא )שם(  ופרש"יממש קנו. בה 

שכתב ( ח"ב סי' רסח ד"ה וכן מנהג, ושו"ת שם ד"ה ובדוכתאב"מ ) רשב"אבעי' ו ע"כ. ,כאלו משך קני -שבדבר זה תהא קנויה לו 
אם הלכך בכל דבר שנהגו התגרים לקנות קונין , [(ז ה"אב"מ פ") בירושלמי הואכן ו]הלכה שמעינן מינה שהמנהג מבטל ד

או  יהן בפירושעל הדבר הנוהג הוא עושה, וכאלו התנו בינ על מי שנושא ונותן סתם מן הסתםכי  ,נוהגים לעשות כן תמיד
ד"ה  ב"מ עד.) ריטב"אה מש"כ ועי'). )סי' רא( הב"י י". והביאואנ"תי הוא ככר דסיטומתא מועיל מבואע"כ.  ,ד"תקנו להם ב

 ולפי"ז י"ל דקנין סיטמתא הוי קנין דאו'.  .(דבריו לא הובאו להלכהומ"מ  האי(
דהשתא דתקיני רבנן ונהיג  ,'במשיכה בלא כסף מועיל אפי' לקנין דאואתרוג מי שקנה ס"ל דד( ומ״מ ד״ה :ל )סוכה חת"סבעי' ו

אות א  סי׳) אברהם דברה בזה עי' מש"כ לחלקו .(או"ח סי' תרנה על סע' ו) שי ערךה "כוכ. 'ומתא דקני' מדאויטעלמא לא גרע מס

)ח"א סי'  אברהם דברהו .)יו"ד סי' תב( האבנ"זוכן נקט דסיטומתא הוי קנין דרבנן. שנקט  )סי' רא ס"ק א( בנתיבותעי' אלא ד. (טז

סי׳ תרנ״ה או"ח  שי ערךה דעתוכן  .אות ב(שם ) הערוה"שמ '. וכן נראהשהוא מה"ת ה נמצא( )יו"ד סי' שיד ד" חת"סכה נקטא( 
)סי' תמח  בביאור הלכהו .בזהצ"ע נשאר בי רא(   )רס" בכסף הקדשיםו .)ד"ה בנתיבות( בחו"מ סי' ר"אב ועיי"ש מש"כ ,(ו 'סע)על 

 .)ושם מיירי לענין מכירת חמץ( קנין דרבנןולחוש דהוא מבואר שיש להחמיר סד"ה בדבר מועט( 
 טעם נוסף שקונה מה"תז. 

 קונה וממילא, האתרוג מגוף המוכר מתייאש הרי במשיכה מדרבנן הלוקח קנהשאם  כתב (אות ד תצד סי׳ )או״ח והאבנ"ז
 ס"ק י( סי' תרנח) המ"ב. אולם (גשע סי׳ או״ח) שלמה לך אלףבוכ"כ . לכו"ע במשיכה לחוד שקונה להפקר דדומה ,ביאושמה"ת 

דהני דקני אתרוג למצוה ופרעי לאחר החג לא יאות עבדי דכל כמה דלא יהיב  "אי ז"ל:ו, הנ״ל אפרים דברי המחנה ביאה
  , ע"כ.'דמי לא קני אלא מדרבנן ואנן בעינן לכם דאו

 "ו| ה'תשע גליון " | פר' ה
 

 '''חניכי הישיבות'', רמות בקהילת 
 

 

 

 

 

אין אדם יוצא ידי חובתו ביו"ט  )סוכה מא:( תנן  -א 
ראשון בלולבו של חבירו, ושאר ימות החג אדם יוצא  

 ידי חובתו בלולבו של חבירו.
דת"ר לכם משלכם, להוציא את השאול  )שם(  ובגמ'

ואת הגזול, מכאן אמרו חכמים אין אדם יוצא ידי  
ביו"ט הראשון של חג בלולבו של חבירו אא"כ חובתו 

נתנו לו במתנה. ואמרינן התם דמתנה ע"מ להחזיר  
 שמה מתנה.

 העיטור משמיה דבעל)פ"ג סי ל'(  הרא"שוכתב 
דמסתברא כיון שהמקבל מתנה יודע שהנותן אין נותן  
במתנה גמורה, שהרי צריך הוא עדיין לצאת בו שאיו  

זיר אלא נותן לו  לו לולב אחר, א"צ לפרש ע"מ להח
 סתם והמקבל מחזיר לו סתם וא"צ תנאי.

ה'( -)סי' תרנ"ח סעיפים ג' בטור ובשו"עוכן מבואר לדינא 

דאין אדם יוצא ידי חובתו ביום ראשון בלולב שאול,  
דבעינן לכם משלכם. ואם נתנו במתנה מהני. ומתנה 
ע"מ להחזיר שמה מתנה, וכל שהחזירו אחר שנטלו  

ו לו סתם הוי כאילו אמר לו ע"מ  יצא יד"ח. ואם נתנ
שתחזירהו לי, דמסתמא על דעת כן נתנו כיון שצריך  

 לצאת בו שאין לו אחר.  
דאפי' אם באותו היום   )שם ס"ק י"ח(המשנ"ב וכתב 

כבר יצא בעצמו, והוא צריך לו רק לשאר ימי החג, 
ובשאר ימים הלא יכול לצאת בשאול, מ"מ אמדינן  
דעתו דאדם שהוא רוצה לצאת בשלו, ולא כיון אלא  

  בשה"צ]וציין ע"מ להחזיר לו שיהיה שלו כבתחילה 
. וראיה דהא במעשה  המאמר מרדכידמקורו מדברי )ס"ק כ"ג( 

נטל הוא תחילה בעצמו ואפ"ה משמע בגמ' דאם   א:()מדר"ג 
לא היה ר"ע מחזירו לא היה יוצא בו, והיינו משום דר"ג  

    צריך לו למחר לצאת בו בעצמו[.  
מציאת האשה ומעשה ידיה  )כתובות סה:( תנן  -ב 

  -)ופרש"י לבעלה. וירושתה הוא אוכל פירות בחייה. 
 והקרן שלה(.אם נפלה לה ירושה הוא אוכל פירות בחייה 

נפלו לה כספים ילקח בהם קרקע )שם עט.(  עוד תנן
והוא אוכל פירות. פירות התלושים מן הקרקע ילקח  

 בהן קרקע והוא אוכל פירות וכו'.
דאין קנין לעבד בלא רבו ואין  )כא:(  בקידושיןואמרינן 

 קנין לאשה בלא בעלה.
)ס"א(  אהע"ז. בסי' פ'  בטור ובשו"עוכן מבואר לדינא 

שה ידיה לבעלה, ע"ש פרטי הדינים. ובסי' פ"ד  דמע
דאם באו  )ס"ז( דמציאת אישה לבעלה. ובסי' פ"ה )ס"א( 

אחר שנשאה בין שבאו לידה בירושה או  )נכסים( לידה 
 שנתנו לה במתנה וכו', נקראים נכסי מלוג.

מח' רב ושמואל בנותן מתנה  )פח.( בנדרים עוד איתא 
לאשה ע"מ שאין לבעלה רשות בה אם זכה בה הבעל. 

)הל'   הרמב"םכדעת )סי' פ"ה סי"א(  המחברולדינא פסק 

דאם נתן לה אחר מתנה ע"מ שאין  זכיה ומתנה הי"ג י"ד( 
לבעלה רשות בה קנה הבעל, והרי היא כשאר נכסי  
מלוג, אא"כ התנה הנותן בגוף המתנה שיהיה לכך, 

גון שיאמר לה הרי המעות נתונים לך ע"מ שתלבשי  כ
בהם או ע"מ שתשתי בהם או ע"מ שתעשי מה שתרצי  

דס"ל דבעינן )ס"ק כ"ו(  הח"מבלא רשות הבעל. ]ופי' 
דיאמר תרתי, ע"מ שתלבשי וכו', וכן שיפרש בלא  

 רשות הבעל, ע"ש[.
  -דכתב )סי' תרנ"ז ס"ק ה'(  בבכורי יעקבומצינו  -ג 

היאך יכולה אשה נשואה לברך על  וראיתי לחקור
לולב ביום הראשון, שהרי בעינן לכם ואשה אין לה 

אין קנין לאשה  )כג:( כלום, שהרי אמרינן בקידושין 
בלא בעלה ואין קנין לעבד בלא רבו, דמציאתה  
ומעשה ידיה גם הקרן לבעלה, ומתנה וירושתה דהיינו  
נכסי מלוג שלה הבעל אוכל פירות, וכיון דכן, אף  

הקרן נשאר לאישה, מ"מ כיון שהבעל אוכל פירות  ש
כל ימי חייה ואין לה כלום, הכל נקרא ושייך לבעל,  

במעשר דאתי מבי  )כד.( כדמוכח ממה דאמרינן שם 
נשא עסקינן וכו', ע"ש בתוס' ד"ה אלא וכו', וכן מוכח  
דעת הרמב"ם פ"ה מהל' מ"ש הל' י"א ע"ש וכו', ואפי'  

שונים הכי ס"ל דכל קנין  יחלוק רש"י, כיון דרוב הרא
האשה אפי' היכי שהוא אוכל פירות בלבד מקרן שלה,  
מ"מ מקרי של בעל, הכי נקטינן. ולכן אם אשה נשואה  
קנתה לולב ממה שניתן לה במתנה או ממה שירשה  
או ממותר מעשה ידיה, נ"ל שאינה יכולה לברך עליו, 

  



 

 נין חצרקח.  
 ., ע"כלכתחלה נכון ליזהר בזה ולפרוע קודם החגמ"מ ו ,מהני אם הביאו לרשותו וקנהו בתורת חצרשמ"מ  במ"בועיי"ש 

 . (מיט: ד"ה ) ברש"יועיי"ש  (י:) בב"מ, כמבואר ולכאורה צ"ע אמאי אכתי בעינן שיתן מעות והרי קנין חצר מהני מה"ת
, אם קנה בהקפה אעפ"י ד' מיניםצריך ליזהר כשקונה ד' תכ (יזאות סי' תרכה ) אפרים מטה ספרוב אפרים ביתהבעל והנה 

 טעמאדהיינו מבואר  )שם אות כ( ובאלף למגן (חשם אות כ) למטה באלףו .ט"שמשך אותם לביתו מחוייב לפרוע הדמים קודם יו
וכן משמע מסתימת המחנ"א שלא חילק בין מביא  .)שם אות א( "תמהשעוכן משמע  סברת המח"א.חוש לכי אכתי יש ל

 )ד' מינים ענף א בתורת הקניניםוראיתי . פתח הדבירבשם  )ח"ו מע' ד' מינים סי' ג אות ב( השד"חהאתרוג לביתו או לא, וכן העיר 
שום קנין אחר לא מועיל מה"ת  ,במקח וממכרלרב יוחנן דמעות קונות ד שכת' י' שסא ס"ק א(ס) הקצותע"פ  אריבש הגה ז(

  .רק מדרבנן, ע"כאינו מועיל בכה"ג אפילו חצר ו
רוב הסוחרים אינם מקנים בלב שלם כי  הואדטעמו של המט"א דחה דברי האלף למטה וכתב  )ח"ז סי' פג( השבט הלוי אולם

שהקונה הד' מינים בהקפה  וע"כ פסק פל"ב אות כג()אשרי האיש ח"ג  הגריש"א זצ"ל . וכן נקטאם לא פורע לו הדמים בעבורם
  ., ע"כהד' מינים תאם המוכר מסכים בלב שלם אין חשש כלל כיון שיש קנינים אחרים הנעשים כשלוקח א

  כרטיס אשראיאו צ'ק . תשלום בט
אלא דלכתחלה יש לחוש שקנה רק מדרבנן וע"כ עליו  ,הקונה אתרוג בהגבהה מעיקר הדין קנה אף מה"תד מהנ"ל מבואר

 לענין זה.  כסףויש לדון האם תשלום בצ'ק או כרטיס אשראי חשיב כ אף ע"י קנין מעות. וותנלק
ל שמא ימחו של המוכר כי חושש ומך דעתולא סשלקנות משום ככסף ששטר חוב לא מהני ס"ל ד )רסי' קצ( ך"שבוהנה מצינו 

שגם שטר חוב מהני  ב"מ טז. ד"ה האי שטרא(, ו)ב"ב קמז: ד"ה המוכר 'תוסמהביא ש)ס"ק א(  בקצות עי'. אולם החוב ללוה( הנותן)
ומשמע מדבריהם שהעיקר כהש"ך ומ"מ יש  .)ס"ק ב( הפת"שו ס"ק א( ו"ח)ב הנתיבות. וכן הביא כי אם ימחול יתבענוככסף 

 .כדעה זו קים ליאפשר לטעון פעמים להתחשב בדעת תוס'. ואפשר דכוונתם ש
נחשב ככסף ד )שם( הש"ך פסק ,אוישהוא שטר שבו הנותן מתחייב לשלם לכל מוצ ממרנ"ישטר וכ"ז בשטר חוב אבל ע"י 
 וכן הסכימו שאר הפוסקים. .כיון שאינו יכול לחזור בו

נתן לשמעון לפניו שראובן המוציא הממרנ"י וטוען שבא  אופןבדוקא  חשיב ככסףממרנ"י  'דלכאו (שם)הפת"ש  'וכת
ממרנ"י שיש לו על לוי, אבל בנותן ממרנ"י או שטר על עצמו, אף דבחוב דידיה לא שייך חשש דלא סמכא דעתיה דילמא 

עדיף הוא דאדרבה  (קנין מעות סי' ה) א"מחנה דעתש עיי"שו .ולא יצא תחת ידו הכיון שהכסף אגיד גבי מחיל, מ"מ לא מהני
  , ע"כ.םבמטלטלים, והיינו משום דלא שייך נשרפו חיטיך כיון דהמוכר לא קיבל הדמימכסף, שקונה קנין גמור אפילו 

. ועיי"ש שדן שתוקפו הוא משום הנותנו מתחייב לשלםוחשיב כשטר ד (וח"ז סי' קלא )ח"ה סי' קצטמנח"י הדעת ולענין צ'ק 
ריבית ו )חוט שני פסח פי"ג סס"ק א הגרנ"ק שליט"אדעת דלא כ .)ח"ח סי' קג, קד וקו( נתן  בלהורותוכן הוא  ,דינא דמלכותא דינא

הכרעת רוב פוסקי זמננו ד (אות ב)ח"א פ"א ענף ב  בצ'ק בהלכה עי'ו נחשב כהוראת תשלום, ואין לו דין שטר.שדס"ל פט"ז ס"ק א( 
 ארה"ק. כן הסכמת בתי הדינים בו ,תחייב ומשתעבד בסכום הרשום בצ'קדצ'ק דינו כשטר גמור, והנותן צ'ק הרי הוא מ

'ק הוא של עצמו הוי כשטר של עצמו דנח' פוסקים אם חשיב ככסף. אבל צ'ק של אחרים חשיב כממרנ"י ם הצשא"ל יולפי"ז 
 . ((74)שם הגה  בצ'ק בהלכהלענין בצ'ק של אחרים כמ"ש  כן י"ל )שם( לגרנ"ק שליט"א)ואף  ודינו ככסף לכו"ע

 והגר"י פישר זצ"להגרשז"א ודעת  .כי אסור לבטלו ע"פ דינא דמלכותא ממשהוי כתשלום ד טו(י' )חו"מ ח"ב ס האג"מ ודעת
 ערך עצמי בגין סחירותו. שיש בו חשיב כדברש (74)הצ'ק בהלה פ"א ענף ב הגה 

של עצמו אף אם לא חשיב כקנין שצ'ק  קובץ תשובות ח"א סי' ר וסי' רעז( 27)מכירת חמץ כהלכתו פי"ג ענף א הגה  הגריש"א זצ"לדעת ו
בספר עי' ו. )הלואה פ"י הגה כא ד"ה ומ"מ( הפתחי חושןוכן דעת  .מנהג המדינהמהני לקנין משום קנין סיטומתא מכח כסף מ"מ 

'ק עדיף משטר חוב של שהצשי"ל עוד  )אישות פ"ה הכ"ג הגה ג( הבית דודכתב ע"פ ש (ג-ה ס"קבאות  אפ"א ענף ח"א ) הצ'ק בהלכה
 .שסתמא דעת בנ"א לנוטלו לגוף שוויותו העצמית של הצ'ק שיש לו הילוך בשוקומועיל אף בתורת קנין כסף משום עצמו 

  ה.בשם גדולי התורג( י)עלינו לשבח חלק השו"ת סי'  הגר"י זילברשטיין שליט"אושכ"כ 
. אולם לפי הסוברים שמועיל רק ניתן לקנות הד' מינים ע"י צ'ק 'ק של עצמו גם חשיב ככסףהסוברים דצלמעתה יוצא ד

)אשרי  הגריש"א זצ"לולמעשה דעת . תא הוי קנין דרבנן כנ"לומטכיון שיש סוברים דסייר סיטומתא יש מקום להחממדין 
 להקל לענין ד' מינים לקנותם אף באמצעות צ'ק דחוי. האיש שם(

חברת האשראי מתחייבת לשלם למוכר את הסכום ואילו הקונה מתחייב א ע"י שצורת התשלום הי ,כרטיס אשראיולענין 
וכן הביא . טומתא ע"י העברת הכרטיס ואישור העיסקהיהוא מדין סי"ל שלשלם לחברת האשראי. חיוב זה וחלות הקנין 

ש עוד צדדים לדון יד ע"פ חשובי הדיינים. ועיי"ש עוד הגר"מ שפרן שליט"אבשם  (ויב ט-)ח"ב פי"ח ענף ב אתיות ח צ'ק בהלכהב
 להחמיר בנ"ד. מקום ישאכתי וע"כ  ואכמ"ל. מדרבנן, עיי"ש כקנין מעות מה"ת אוולמעשה הוי ספק אם קנין זה הוא  בזה

 עייל ואפיק אזוזי. י
יש אם יבא המוכר וידרוש כספו  לאחר זמן, לכאו' שלםם המוכר שיע המתנובגוונא שלא נתן מעות וקנה רק בהגבהה ו

אמר רבא האי מאן דזבין מידי לחבריה וקא עייל ונפיק )עז:(  בב"מאיתא ד ,המקח למפרע ונמצא שלא ייד"ח לחוש שיתבטל
מוכר מחזר אחר הלוקח ליתן לו ה ,עייל ונפיק אזוזי)ד"ה הא( ופרש"י  אזוזי לא קני לא קא עייל ונפיק אזוזי קני, ע"כ.

. ונתבטל המקח, אדעתא דהכי לא זבין ליה -קו חוליה זוזי בשעת ד מעותיו, גלי דעתיה דזוזי אנסוהו למכור, וכיון דלא יהיב
שהביא מהרשב"א דכ"ז דוקא כשמשך או  )שם( בהגהות רע"אועי' ). )סי' קצ סע' י(בשו"ע  וכן פסק .)שם סי' ז( הרא"שכ "וכ

 .(עליו מלוה ואינו יכול לחזור אבל אם א"ל לך חזק וקני נקנה המקח אפילו עייל ואפיק אזוזי והמעות ,החזיק בפניו
אם המוכר גלה דעתו  ,לרשותו המצוי כגון אם קנה מצה ומשכיש מכשול ש )סי' תנד ס"ק טו וסי' יא ס"ק כז( במ"בכתב  עפ"זו

מדינא  ,בעת מכירתו שדחוק למעות ואינו יכול למכור בהקפה וע"כ עייל ונפיק אחריו אזוזי ומדחהו בלך ושוב ואינו נותן לו
  , ע"כ.ה"תה מומצ"ח וממילא אינו יוצא בהם אח"כ יד ,צ"מ סי' ק"וקנה כמבואר בחלא 

למכור את שהמוכר כבר לא יכול היה שבערב חג  ,לענין ד' מינים (הסכמה לספר ד' מינים) הגרשז"א זצ"ל אלא דשו"ר שדעת
לכן אם מחזר המוכר  ,את האתרוג מהלוקח ולבטל את המקחזמן הוא לא היה מסכים לקבל אותו האתרוג וברור הדבר שב

זמן מאשר לבטל את המקח,  ראחר מעותיו אין זה נחשב כעייל ונפיק אזוזי שהרי ודאי שיותר נוח לו שהלוקח ישלם לו לאח
 . ין לחלק בזהשאהלכה פ"ז ענף ג והליכ"ש סוכות פי"א אות ג( ב)הצ'ק הגריש"א זצ"ל דעת וע"כ. 

הביא שהמ"ב מקצת יש לדקדק כן ן לענין מכירת חמץ ערב פסח. ודלהל בדברי מלכיאל מצינו אולם כסברת הגרשז"א זצ"ל
 לי היינו טעמא משום סברת הגרשז"א זצ"ל, ועיין.וחשש דהעייל ואפיק אזוזי בענין מצה ולא לענין ד' מינים וא

)וכן הדבר בעיני  מעותלק ודחשמלכתחלה היה כשהמוכר טובע את כספו משום  ל זהמלבד סברת הגרשז"א זצ"ל כו
 .הנ"ל במ"ב הואוכן  (סע' טו )שם בשו"עכמבואר  משום ביטול מקח, אבל בלא"ה אין הדיינים(

 . שילם חלק והשאר זקף עליו במלוהאי
אע"פ ש )שם( בב"מאין חשש לביטול מקח, דאיתא  י"ל ד ,השאר המוכר זוקף עליו במלוהובלא"ה כשנותן חלק מהתשלום ו

מ"מ כלומר תובע את כספו המכר בטל,  ,אם המוכר עייל ונפיק אזוזי ,וםכולא שילם אלא חלק מהסהמוכר שדה לחברו ש
 )ב"מ מז: ברי"ף( ף"ריה הביאוו .שאם זקף עליו השאר במלוה, אין המכר בטל אף אם עייל ונפיק אזוזישם שב"ג ר דעת

 .כרשב"ג )חו"מ סי' קצ סע' י( הרמ"אפסק  כברמ"מ  .ן זההשמיט די )שם פ"ח ה"א( ם"הרמבש ואע"פ. )ב"מ פ"ו סי' ז( רא"שוה
כי יש לחוש שאין נכון למכור חמץ ע"י זקיפת מלוה שכתב לענין מכירת חמץ  )סדר מכירת חמץ שער הכולל ס"ק א( בגר"זעי' מיהו 

ן שהרמב"ם לא הביא וכישלראשונים דס"ל שאף בזקפו עליו במלוה בטל המקח )אם עייל ונפיק אזוזי(. ואפשר דס"ל 
סי' ק"צ דין דעת השו"ע שלא הביא ב שכן נראהובדעת הגר"ז  כד אות נח( סי' )ח"ד מלכיאל הדבריכ"כ ודבריו לא ס"ל כותיה. 

 , ע"כ.ולפלא על האחרונים שלא הרגישו שיש מחלוקת בזה ,זה רק הרמ"א כתבו
לכו"ע ומשמע דס"ל ד ,כתב מידי על דברי הרמב"ם ארשב"ג ולכ שנקטודברי הראשונים הביא )חו"מ סי' קצ(  הב"יאולם 

הביא )שם אות א(  פרישהה וכן, מ"מ מדבריו בב"י משמע דס"ל כוותיה. ן זה. ואע"פ שבשו"ע השמיט דירשב"גפוסקים כ
 . )סי' תנד ס"ק טו( ב"מל וכן מבואר דס"ל .כהרמ"א הנ"לדברי רשב"ג 

ה אם נותן פרוטה "דצריך לקנות האתרוג בקנין מעות, מ"מ א"צ לשלם לפני החג כל מחיר האתרוג, דה סובריםאף לולפי"ז 
ר לקונה שאין הקנין אלא מי, ויאאבצ'ק או כרטיס אשר השאר )או משלם עליו במלוה ףוהשאר זוק לשם תחילת פרעון

אם נותן קצת כסף  )סי' קצ על סע' ב( הט"ז]ולדעת  , קנה האתרוג ע׳׳י קנין מעות.מ לצאת לכו"ע כמבואר לעיל("ע"י המעות ע
 [. קנה בכה"גס"ל דלא  )שם ס"ק א(הסמ"ע )אפי' שוה פרוטה( בתורת קנין ולא בתורת פרעון קנה אף ללא זקיפה, אבל 

. אלא בפנקסו כל החשבון ביחד 'מיד שכת "אוי ן,רי זקיפה משעה שקבע לו זמן לפרעומקד (ז סע' יד' ססי)חו"מ  ברמ"אעי' ו
לחדש בדין עייל ונפיק אזוזי דלא מהני  'שכת )יו"ד סי' יז( שו"ת הרי"םמההביא  על סע' טו ובהגה שם(סי' קצ ) שלוםמשפט שה

  .משיכה וזוזי ליהוי הלואה גבך, עיי"שזקיפה כה"ג אלא בלשון דא"ל קני ב
 

הקונה ד' מינים )או חפץ של מצוה אחר הצריך שיהיה שלו(, מעיקר הדין אף אם לא שילם כלל עבורם  א'העולה לדינא, 
ומ"מ לכתחלה לצורך קיום המצוה ביו"ט ראשון, יש לשלם  כיון שעשה קנין יוצא בהם יד"ח ורשאי אף לברך עליהם,

עליהם בכסף או יתן חלק מהתשלום והשאר יזקוף עליו במלוה )ואם המוכר מאמין לו ונותן לו בתורת מתנה גם יש לומר 
חלה )ואם הפרעון מתבצע לפני החג יכול לכת אם אין בידו כסף ישלם בצ'ק ואם אין לו ישלם בכרטיס אשראי ב'שמועיל(. 

המוכר דורש כספו מחמת דוחקו למעות יש סוברים שיש בזה משום  אםאם קנה ע"מ לשלם אחר זמן, ג' . לשלם דרכם(
חשש ביטול מקח. ויש מקילים לענין ד' מינים, וכן נראה עיקר. ומ"מ יזהר לכתחלה לא לבא לידי כך )ואם זקף עליו במלוה 

 אין חשש בכל אופן(.

דלא קרינן ביה לכם שהרי הוא של בעל. ומ"מ 
לולב ותברך עליו ביום הראשון, כגון   משכחת שתטול

שנתן לה בעלה במתנה, דבזה קנתה לגמרי כיון שהוא  
בזה אינו אוכל פירות כדאמרינן בב"ב, וכן פסק ג"כ  

וכו'. אבל שתברך על לולב של )ס"ז( באהע"ז סי' פ"ה 
אחר שניתן לה במתנה לא משכחת לה אלא כשאמר  

לבעלך לה הנותן הילך לולב זה לצאת בו ע"מ שאין 
 .   )סי"א(רשות בו דבזה ג"כ קנתה כדאמרינן שם 

מה שהשיג מ"ה  )על סי' תרנ"ז(  בתוספת בכוריםועיי"ש 
פנחס שיפפער זצ"ל על דברי הבכורי יעקב, ומה  

 שהשיב לו על השגותיו.  
ויש להעיר דאף היכא דנותן לה בעלה הלולב    -ד 

במתנה, לאו מילתא פסיקתא היא דהוי שלה, דמצינו  
בענין אשה שקבלה  )סי' תצ"ג( פ"ק דקידושין  דכיבמר

ס"ל דקנתה   דר' יצחקמתנה מבעלה אי קנתה האשה, 
האשה, והביא ראיה מדאמרי' בחזקת הבתים הנותן  

)והובאו  מתנה לאשתו קנתה ואין הבעל אוכל פירות 
כתב דיש  והרב ר' אלחנן, שם כד. ד"ה ור"א( בתוס'דבריו 

לה ע"י אחר.  לדחות הראיה דמיירי התם דמזכה
  והדר מייתי דברי הר"י דקנתה מההיא דפרק חלון גבי

וציין לדבריו עירוב דמזכה להו ע"י בנו ואשתו. 
 .)אהע"ז סי' פ"ה ס"ז(בהגהותיו לשו"ע  הגרעק"א

אלא דמעולם לא שמענו מי שיחשוש בזה לדעת הרב 
 ר' אלחנן.

וציין   -)מים עמוקים סי' ב'  הראנ"חונראה דטעמא כמ"ש 

דר' אלחנן הוא יחיד בסברא זו, וכל   לדבריו הגרעק"א שם(
  והרא"ש)קידושין כד.(  ר"יהפוסקים חולקים עליו, 

)ביצה ח:   והר"ן)קידושין פ"א סי' כ"ט ונדרים פי"א סי' ה'( 

)עירובין פ"א ה"כ(   והרמב"ם )ביצה ח:( והרי"ףובנדרים(. 

שכתבו בדין הערוב דיכול לזכות העירוב ע"י אשתו  
התנו שום תנאי משמע ודאי דס"ל דיש לה יד  ולא 

לזכות מיד בעלה. וכל הפוסקים חדשים גם ישנים לא  
אשתמיט חד מינייהו לכתוב אצל דין הנותן מתנה  
לאשתו דקנתה, שום חילוק. וכ"ש שלפי האמת נראה 
דאף רבינו אלחנן לא אמרה אלא לדחיה בעלמא לומר  
  דאין ראיה מההיא דחזקת הבתים שאפשר לפרשה
במזכה ע"י אחר, אבל מ"מ קושטא דמלתא דקנתה  
האשה אפי' באין מזכה ע"י אחר. וכן נראה מלשון  
המרדכי דכתב ואומר הרב ר' אלחנן דההיא יש לדחות  
וכו' ואומר ר"י דנראה לי דאפי' ע"י עצמה דקנתה 
מההיא דעירובין וכו', שנראה דההיא דבתרא יש  

והשתא   לדחות אבל מ"מ מההיא דעירובין יש ראיה.
 מסקנא דיש לה יד מבעלה. עכת"ד ע"ש.  

אשה נשואה הנוטלת לולב מאחר כגון  - העולה לדינא
אביה או אחיה, לצורך נטילתו ביו"ט ראשון, יקפיד  
הנותן לומר לה הילך לולב זה לצאת בו ע"מ שאין  
לבעלך רשות בו, ]ובפרט אם נוהגת לברך על נטילתו  

אם מקבלת   דאיכא משום חשש ברכה לבטלה[. אולם
הלולב מבעלה, אף בנותן לה בסתמא מהני, כדמהני  

 בשאר אדם.
 

 

 
 
 

 

 ()יא מצות הבדלה
 

הטעם שאין מברכים על האש בכל פעם שנהנים  
"וכתב הרא"ש בפרק אלו דברים דברכה זו  - ממנו

אינה אלא לזכר בעלמא שנברא האור במוצאי שבת  
דאי משום הנאת האור מברך היה צריך ]לברך[ בכל  
פעם כשנהנין מן האור עכ"ל ומביאו ב"י וא"ת היא  
גופא קשיא למה לא תקנו לברך על האור בכל פעם 
שנהנה ממנו כמו שתקנו בשאר הנאות משום דאסור  

תירצו   )ברכות לה א(נות מהעולם הזה בלא ברכה ליה
)פסחים בסוף דף נ"ג ב סוד"ה  בתוספות פרק מקום שנהגו 

דלא תקנו אלא כשגופו נהנה אבל שאר הנאה לא.  אין( 
ואף על גב דמברכין על אור השמש בכל יום היינו  
משום שמתחדש בכל יום עכ"ל )ב"ח אורח חיים סימן  

 )ב"ח סי' רח"צ ס"א(רצח(". 
"הברכה הוא בורא  - עם לנוסח "מאורי האש"ט

]שם[   מאורי האש ולא מאור האש והטעם אמרו חז"ל

משום שיש כמה מיני אור בהאש שלהבת אדומה 
ואמרינן בורא   ]רש"י נ"ב: ד"ה הרבה[ולבנה וירקרוקת 

". ]שם[ולא ברא שכן לשון הכתוב יוצר אור ובורא חשך 
 )ערוך השלחן סי' רח"צ ס"ה(
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6761 *  1- 3-3  6 5   

-  

  

 250-767-2520לשאלות והערות בעניני הגליון ניתן להתקשר לפל'  - לע"נ מרדכי מנחם מנדל בן אברהם יעקב זצ"להעלון נתרם 

© ל"לדוא בקשה לשלוח נא לימודכם או מגוריכם במקום הגליון להפצת - עמיקתא שמעתא: GMAIL.COM@175 AMIKTA 

 

 


