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1. בעבר היה כל אדם מוכר את חמצו לגוי באופן פרטי, אכן לאחר שראו שלא 
כל אדם יודע כיצד למכור באופן המועיל, הנהיגו שהרב יהיה שליח למכור את 
החמץ של כולם. יש לציין שהיו פוסקים שהעדיפו שכל אדם ימכור את חמצו 
בעצמו על אף הקלקולים, עיין שדי חמד )מערכת חו"מ ט, ו(. בזמנינו המנהג 

בכל תפוצות ישראל שהרב מוכר עבור הציבור.

2. ישנם כמה טעמים שבגללם משכירים גם את המקום של החמץ. טעם א', 

כי אחת מן הדרכים שהגוי קונה את החמץ היא 'קניין חצר', ולכן צריך שהגוי 

ברשותו  חמץ  יהיה  שלא  עדיף  כי  ב',  טעם  החמץ.  מונח  בה  החצר  את  יקנה 

כי  ג',  יב(. טעם  של היהודי, אף שהחמץ נמכר לגוי )עיין משנה ברורה תמח, 

המקור  לפי  זה  ובמצב  תמורתו,  ישלם  לא  והגוי  ייאבד  שהחמץ  חוששים 

כיון שהחמץ ברשותו  יראה  יעבור בבל  ג(  חיים )לבעל נתיבות המשפט. תמ, 

ובאחריותו של היהודי )או"ח תמ, א(. המקור חיים הוסיף עוד חומרא, שצריך 

  פסקי דינים 

הלכות מכירת חמץ

כולל דינים השייכים לפסח שחל להיות במוצאי שב"ק
מינוי הרב כשליח

א. מנהג ישראל למנות רב או בית דין למכור את החמץ עבורם, ולא כפי שהיה בעבר שכל אחד מכר חמצו לנכרי בעצמו1.

ב. ממנים את הרב כשליח גם למכור את החמץ עצמו, וגם להשכיר לגוי את המקום בו נמצא החמץ2.

 ג. לכתחילה נדרש שבעל החמץ יבין שאינו מוכר את החמץ לרב, אלא הרב הוא שליחו למכור עבורו את החמץ לגוי, וכן נדרש שיבין שיש למינוי
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1. מקור הדין הם הראשונים )רמב"ן, רשב"א ור"ן( בסוגיא של מקיף וניקף )ב"ב 
ד' ע"ב(, והוא במי שיש לו שדה שמקיפה את שדה חבירו מכל רוחותיה, שמבו' 
בגמ' שאף שאינם יכולים לכוף זה את זה לעשות גדר, מ"מ אם עמד החיצון וגדר 

את שדהו ונמצא הפנימי מוקף עי"ז, חייב הניקף לשלם, וכתבו הראשונים הנ"ל 
וז"ל הרשב"א: "איכא למידק...  שהיינו דווקא אם לא מחה בו הניקף מתחילה, 
כיון דסוף סוף בסתם בקעה איירי שאין דרכן לגדור, למה מחייבין אותו, וכי מפני 

 משביח נכסי חבירו - פרק ד'
אופנים שאין טענת 'טול עציך'

בעלון הקודם הבאנו מחלוקת רב האי גאון והרי"ף אם באופן עקרוני יש לבעה"ב זכות לטעון 'טול עציך', והבאנו שרוב רובם של 
הראשונים פסקו שישנה לטענה זו. וכתב הרשב"א שהמחלוקת דווקא אם לא מחה בעה"ב במשביח, אבל אם מחה לכו"ע יכול 
לטעון 'טול עציך ואבניך', וז"ל בתשו' ח"ד סי' נ"ד: כ"ש בשהלך זה ונטעה אחר שהתרה בו בעל השדה, דבכי הא ודאי משמע 

דכ"ע מודו דיכול לומר טול עציך ואבניך, שלא יהא כל אחד מכריח לחבירו לנטוע ולבנות. ע"כ.

הרב  יוסף פליישמן שליט"א
  פסקי דינים 

<< המשך בעמוד 7

<< המשך בעמוד הבא
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שעדיף  הכריעו  האחרונים  אך  בשכירות,  די  ולא  דווקא  החצר  את  שימכור 
להשכיר.

3. אם בעל החמץ לא מבין שהוא ממנה את הרב לשליח, וכל שכן אם איננו מבין 
כלל את ענין המכירה וחושב שמכירת חמץ היא 'טקס מסורתי' בלבד, לא חלה 
השליחות כלל. ואף שמבו' בשו"ע )חו"מ מה, ג( שגם אם אינו מבין את שפת 
השטר תקפה חתימתו, מ"מ נראה שא"א לדמות את נידוננו לזה, כי שם ידע 
החתום שהוא מתחייב, ורק לא הבין את הפרטים, ולכן החתימה מחייבת אותו 
יודע כלל שהוא ממנה את הרב  מדין נאמנות או התחייבות, אבל כאן שאינו 
לשליח, וכ"ש אם אינו מבין שהוא עושה מעשה משפטי בר תוקף, אין שום 

משמעות למעשיו. וע"ע בשו"ת מנחת שלמה )א, נג( שמחלק באופן דומה.

4. עיין מחצית השקל )או"ח תמח, ד( ושו"ת עונג יו"ט )כח(, ומדבריהם משמע 
שהמכירה אינה חלה אפילו בדיעבד. עוד נראה כי הדבר דומה ל'היתר עסקא', 
שכתב בזה בשו"ת צמח צדק )ליובאוויטש. יו"ד פח( שאם לא הבין את "ענין 
משה  האגרות  שסובר  משמע  וכן  מהני".  לא  בכתב  אפילו  וההיתר,  העסקא 
)יורה דעה א, עט; ב, סב(, כי הזהיר את הסומכים על היתר עסקא "שידעו שני 
וסגולה  לחש  אינו  שזה  בעלמא,  וכתיבה  בעלמא  באמירה  ולא  ענין,  הצדדים 
רל"ו של  ע"י ס"ק  ב.  נג אות  )סי' קעז,  בזה בדברי סופרים  וע"ע  המועילים". 

העמק דבר( ובבירור הלכה )שם ד"ה והנה(.

5. מה שהמכירה חלה אינו מדין שליחות, שהרי השליחות לא חלה כנ"ל, אלא 
להיתר  לגמרי  להשוותה  שייך  לא  )ולכן  בפניו  שלא  זכיה  מדין  חלה  המכירה 
עסקא שכמובן לא שייך בזה זכייה(, שכיון שידוע שבעל החמץ רוצה להינצל 
מאיסור חמץ אפשר למכור עבורו מדין זכיה, וכמו שמצאנו בגמ' )פסחים יג, א( 
בעובדא של יוחנן חקוקאה שהפקידו אצלו חמץ ומכר את החמץ לפני כניסת 
החג כדי שלא יאסר, וכתב המג"א )תלו, יא( שאין הבדל בזה בין הנפקד לאדם 
חפץ  רשות  ללא  למכור  שאפשר  ג(  שנט,  )חו"מ  בטושו"ע  מבואר  וכן  אחר, 
)סי' א( ושדי  ועיין באר יצחק  'זכין לאדם שלא בפניו'.  שעומד למכירה מדין 
חמד )שם ט, ב( שאפילו אם בעל החמץ שכח לגמרי למכור את חמצו, מ"מ 
יכול הרב למכור עבורו את החמץ מדין זכיה, וכל שכן בנדון זה שבעל החמץ 

גילה דעתו שרוצה לעשות מכירת חמץ.

והנה הקצוה"ח )רמג, ח( הביא דין תרומת הדשן שמשרתת יכולה להפריש 
כי  שווים,  אינם  הנידונים  אכן  עליו,  הקשה  והקצו'  הבית,  בעלת  עבור  חלה 
שם היא לוקחת רכוש בעלת הבית ומעניקה זאת לאדם אחר במתנה, ואף 
שהמוכר  חמץ  מכירת  משאי"כ  מאדם',  זכין  'אין  מ"מ  בעה"ב  לזכות  שזה 
מקבל תמורה מלאה עבור המכירה. ואיך שנבאר את הקצו' עכ"פ מוכח בגמ' 
הנ"ל בעובדא של יוחנן חקוקאה שמועילה מכירת חמץ מדין זכיה, וכבר דנו 
מדין  למכור  מועיל  אם  האחרונים  דנו  עוד  בזה.  הקצו'  דעת  מה  האחרונים 
זכיה אפילו למי שכלל לא הביע רצון למכור את חמצו, ועיין בזה בשו"ת שמע 

שלמה )ו, סי' ו' וז'(.

אפילו  מועילה  אינה  כזאת  שמכירה  כתבו  יו"ט  והעונג  השקל  שהמחצית  ואף 
בדיעבד, הם לא דיברו ברב שמוכר עבור בעל החמץ, אלא באדם שמוכר בעצמו 
לגוי, אבל בזמנינו שהרב מוכר  נהוג בזמנם שכל אחד מכר בעצמו  וכפי שהיה 
עבורו, אפילו אם מינוי השליחות לא חל, יכול הרב למכור עבורו מדין זכיה וכמו 

שנתבאר.

6. מבו' בשו"ע )חו"מ קפב, א(: "ואין העושה שליח צריך קנין ולא עדים, אלא 
באמירה בעלמא בינו ובין חבירו", וכן מבו' בשו"ע )אבה"ע קמא, יד(: "בין שליח 
קבלה ובין שליח הולכה אין צריך שישמע מפיהם שממנים אותו שליח", ועוד 
יותר,  החמירו  בגיטין  )אכן  בכתב  שליח  למנות  שאפשר  לה(  )סעי'  שם  מבו' 
עי"ש עוד ואיכה"מ(. ולכן אפשר להודיע לרב דרך הטלפון, פקס, דוא"ל וכדו', 
אלישיב  הגרי"ש  פסק  וכך  בכך,  די  שליח  להיות  ומסכים  יודע  שהשליח  וכל 

)הובא בספר סדר פסח כהלכתו פרק יא הערה 25(.

7. כמש"כ הרמב"ם )מכירה ה, יא-יג( שנהגו לעשות קנין אפילו במקום שאין 
בו צורך מעיקר הדין, כדי להודיע שיש גמירות דעת.

כי  א',  8. הפוסקים כתבו כמה טעמים שעדיף למנות את השליח בכתב. טעם 
כך יש למשלח יותר גמירות דעת. ב', כי עפ"י החוק לא מועיל יפוי כח בעל פה, 
ועדיף לעשות מכירת חמץ בצורה שמועילה עפ"י חוק )הגדה של פסח להגר"מ 
שטרנבוך(. ג', כי המקור חיים )תמח, ט ד"ה והנה אם השליח( כתב שבכדי למכור 
או להשכיר את המקום בו מונח החמץ יש לעשות קנין שטר עם הגוי, והשטר 
שהרב עושה רק שליח אינו מועיל כשטר מכר, וכתב הדברי מלכיאל )ח"ד כב, ט( 
שאם מצרפים את שטר ההרשאה לשטר שכירות הקרקע אז כן מועיל השטר 
פוסקים  הרבה  כי  מעכבת,  ההרשאה  כתיבת  אין  לדינא  ומ"מ  מכירה.  כשטר 
חולקים על המקור חיים בלאו הכי, בנוסף, הדברי מלכיאל )שם( מיישב קושיית 

המקור חיים בדרך אחרת.

9. באורחות רבינו )מכירת חמץ ס"ק א( מובא שהחזו"א לא נהג לקבל קניין.

10. עפ"י הדין קי"ל ש'קנין סודר בכליו של קונה' )ב"מ מז, א(, והשליח נחשב 
פלוני  שעשה  מפלוני  "וקנינו  הי"ב(:  )שם  הרמב"ם  שכתב  כמו  הקונה,  כמו 

שליח", והיינו שהקניין הוא מהמשלח עבור השליח.

11. מבו' בגמ' )ב"מ ז, א(: "האי סודרא כיון דתפיס ביה ג' על ג'... כמאן דפסק 
כל  המקנה  תפס  שלא  "אעפ"י  ד(:  קצה,  )חו"מ  בשו"ע  נפסק  וכך  וקני",  דמי 
הכלי אלא מקצתו, ונשאר קצתו ביד הקונה, קנה בו. והוא שיאחוז ממנו שיעור 

כלי, שהוא שיעור ג' אצבעות".

12. שהרי הקניין אינו חובה.

13. והקטן עצמו לא נאמן שקיים את שליחותו )עיין עירובין לא, ב(.

השליחות ולמכירה תוקף משפטי גמור, ולא מדובר במשהו פורמלי 
אכן  כך4.  שחושבים  אלו  על  האחרונים  צווחו  וכבר  בלבד3.  סמלי  או 
עצמו,  לרב  החמץ  את  שמוכר  חשב  אם  גם  המכירה  חלה  בדיעבד 

ואפילו אם לא הבין שמדובר במינוי ומכירה אמיתיים5.

אופן המינוי – קניין והרשאה
ד. מעיקר הדין, מינוי הרב כשליח אינו מצריך לא שטר, לא קניין ולא 
נוכח בפני הרב כשממנה אותו לשליח,  ואף אינו צריך להיות  עדים, 
אלא מספיק להביא לידיעת הרב בכל דרך שימצא שהוא מינה אותו 

להיות שלוחו למכור את חמצו הנמצא במקום פלוני6.

ה. על אף האמור בסעיף הקודם, המנהג הוא לעשות קניין סודר על 
כתב  ע"י  כשליח  הרב  את  למנות  נוהגים  לכתחילה  כמו"כ  המינוי7, 

הרשאה8. אמנם יש מגדולי ישראל שלא עשו קניין כלל9.

ו. קניין סודר נעשה על ידי שהרב ]השליח[ נותן לממנה ]המשלח[ 
מטפחת או כלי אחר ששייך לו, והממנה זוכה בו10, ודי בזה שהממנה 
מחזיק שיעור שלוש אצבעות על שלוש אצבעות מהכלי, ואין צורך 

להרימו, וגם אם הרב אחז בכלי בזמן הקניין אין זה גורע מהקניין11.

ז. את כתב ההרשאה אפשר למלא שלא אצל הרב, ולשלוח אותו לרב 
אך  קטן,  בידי  ההרשאה  כתב  את  לשלוח  אפשר  שהיא12.  דרך  בכל 

יבדוק שהקטן מילא שליחותו והביא את הכתב לרב13.

מילוי שטר ההרשאה
ח. היות שעל פי המנהג ממנים את הרב באמצעות כתב הרשאה ולא 

בעל פה, יש לעשות שטר הרשאה כדין.

כמה  אצל  הרשאה  שטרי  למלא  אפשר  הפוסקים,  רוב  לדעת  ט. 
חמצו  יימכר  ובפועל  יחד,  תקפים  המינויים  כל  כזה  ובמקרה  רבנים, 
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יהא  הראשון  שגם  לומר  יוכל  ירצה  "ואם  ג(:  קכב,  )חו"מ  ברמ"א  מפו'   .14
למנות  שאפשר  ומבו'  בדבר",  שלוחו  יהיה  משניהם  א'  וכל  קיים,  שליחותו 
או  הראשון  מינוי  את  לבטל  האם  לבחור  המשלח  וביד  שליח,  אחר  שליח 
שני  בדין  השאלה  את  תלה  לח(  )ו,  יצחק  המנחת  השני.  עם  יחד  להשאירו 
שטרות היוצאים ביום אחד המבואר בגמ' )כתובות צד, ב( ושו"ע )חו"מ רמ, 
ג(, והיינו שהמנח"י הבין שהמשלח מרשה לשניהם לפעול, ומי שמכר ראשון 
מכירתו חלה )כמו שכתבו התוס' שם צד, א ד"ה שני(, ואין מינוי השליח השני 

מבטל את המינוי הראשון.

15. מסופר באורחות רבינו )מכירת חמץ אות ב'( שהחזו"א והסטייפלער מכרו 
את חמצם ע"י כמה רבנים כדי לכבדם.

16. הדברי מלכיאל )ח"ד כב, כג( כתב שיש אומדנא שבמינוי השליח השני הוא 
מבטל את מינוי השליח הראשון, כיון שבדרך כלל כל הרבנים מוכרים באותה 
שעה, וקשה לברר מי מכר ראשון, ובכדי שהמכירה תהיה ברורה המשלח רוצה 
יוצא שמינוי השני אינו  להחזיק רק את השליח האחרון. אכן מהמנח"י הנ"ל 
מבטל את הראשון. בספר תשובות והנהגות )א, רצא( כתב שאין למנות כמה 
שלוחים משום שיש בזה חשש 'ברירה' )לפי הרשב"א המובא בקצוה"ח סי' 
סא, ג(. אכן נראה שהיות והמשלח רוצה במינוי שני שליחים, אין בכך משום 
ברירה, וכמבו' שם בקצו', וכמו שמוכח מהשו"ע הנ"ל שאפשר להחזיק שני 
מורשים, וכן לפי הב"ש )לז, יג( במכירת חמץ אין סיבה שלא יחזיק המוכר שני 

שליחים.

17. כמבואר ברמ"א )קכב, ז(, ובפרט אם ההרשאה הוא רק בכתב יד, שבשטר 
בכתב יד אין ערך רב לכתיבת תאריך )עיין קצוה"ח סט, א(.

18. ש"ך )שם ס"ק ל(.

)ח"ד  בנוסח שטר מכירת חמץ של הדברי מלכיאל  הוא  וכן  19. רמ"א )שם(, 
סי' כב(. בשו"ת קנין תורה )ד, מג( מעיד שמאז ומתמיד היה המנהג לכתוב רק 
את החודש והשנה, אמנם בדברי מלכיאל לא מוזכר מנהג כזה, וגם היום רבנים 

רבים אינם נוהגים כן אלא כותבים גם את היום בחודש.

20. ש"ך )שם( עפ"י תשובת הרמ"א )סי' מב-מד(, שדן בהרשאה שהקדימו 
בין התאריך  את הזמן בשנה. הש"ך מתייחס לחשש שמא מינה שליח אחר 
המוקדם לתאריך האמיתי, וכתב שחשש זה איננו סיבה לפסול את ההרשאה, 
המינוי  את  מבטל  אינו  השני  שהמינוי  הסוברות  לדעות  דידן,  לנדון  ומזה 
את  מבטל  השני  שהמינוי  לדעה  אפילו  אלא  חשש,  בזה  אין  ודאי  הראשון, 
המינוי הראשון, לפי הרמ"א והש"ך אין בזה בעיה. יש לציין שהדברי מלכיאל 
השליח  מינוי  את  מבטל  השני  השליח  ומינוי  שבמידה  כותב  כג(  כב,  )שם 
הראשון, הרשאה מוקדמת פסולה, וצ"ע כיצד לא שם ליבו לתשובת הרמ"א 

והש"ך.

21. כ"כ האגרו"מ )או"ח א, קנ ד"ה דבדבר המקומות(, וטעמו שצריך לציין את 
המקום, כי צריך להשכיר את מקום החמץ לגוי )כנ"ל סעי' ב'(, וא"א להשכיר 
מקום שאינו מסוים. גם הדברי מלכיאל )ח"ד כב ס"ק כו ול( והקנין תורה )ד, מג( 
כתבו כן. הקנין תורה כתב טעם נוסף, שאם לא ברור מי המוכר או איפה נמצא 
המקח הרי זה חוכא ואיטלולא. ומ"מ אין צורך לפרט באיזה ארון בדיוק נמצא 

החמץ, וכמו שרואים בגמ' )ב"מ יא, ב( שדי לכתוב 'מקומו מושכר לו'.

22. הטעם שלכאו' היה צריך לפרט, כי מבו' בשו"ע )חו"מ רט, א-ב( שאם המוכר 
אינו מפרט איזה מין הוא מוכר אין הקניין חל, כיון שאינו מסוים, וכן כתב הביאור 
הלכה )תמח ד"ה בדבר מועט(, ורק באופן של בדיעבד הביא שהשדי חמד פסק 
שאפשר להקל. אמנם הפתחי תשובה )רט, א( מביא בשם הבאר יצחק שבזמנינו 
שמאים  שלושה  של  שומתם  לפי  ייקבע  שהמחיר  המכר  בשטר  שכותבים 
מומחים אחרי הפסח, אין חסרון של דבר שאינו מסוים, אבל האגרות משה )או"ח 
א, קנ( הניח את דבריו בצ"ע, משום שהמין הנמכר אינו ידוע כלל ויש בזה חסרון 

בגמירות דעת.

שאינו  דבר  של  חסרון  כי  אחר,  מטעם  הדין  עם  הסכים  האגרו"מ  מ"מ  אכן 
מסוים היה שייך דווקא בעבר שכל אחד מכר חמצו בעצמו, ולכן אם הקונה לא 
יודע מה הוא קונה המכירה לא חלה, אבל בזמנינו שהרב מוכר חמץ של הרבה 
אנשים ביחד, הגוי יודע שבמסגרת המכירה הוא קונה את כל מיני החמץ, ורק 

איננו יודע מה הכמות מכל מין ומין, ובזה אין חסרון של דבר שאינו מסוים.

23. הקנין תורה )שם( מתרעם על המנהג של הרבנים שהפסיקו לדרוש פירוט 
מוצרי החמץ, וכתב שרק בדיעבד חלה המכירה. אמנם לפי דברי האגרו"מ אין 

חשש בטענותיו.

24. האחרונים נחלקו אם חלה חובת בדיקה בליל י"ד על חמץ שעתיד למכור 
ביום י"ד )עיין משנ"ב תלו, לב(, וא"כ אם הוא מוכר את כל החמץ מבלי להוציא 
שום מקום, לפי הפוטרים מבדיקה נמצא שברכתו "על ביעור חמץ" היא ברכה 

לבטלה. וכבר העיר בזה החוט שני )פסח עמו' רנח(.

25. גמ' )ביצה לז, א( מטעם שאסור לעשות מקח וממכר בשבת. ועיין ברש"י 
)שם וביצה כז, ב( אם האיסור נלמד מפסוק או שהוא תקנה מדרבנן.

26. שהלא א"א להשתמש עם החמץ המכור משום גזל הגוי, ואפילו אם יש 
אומדנא שהגוי מסכים, מ"מ אין לקחת מהחמץ משום שבכך הוא מראה שכל 

המכירה אינה אלא הערמה.

מעל  המונחת  השקופה  שבשקית  לחלות  'פרט  לדוגמא:  כך  ויכתוב   .27
הרשאה  שטר  נוסח  רפ(  עמ'  פסח  )הל'  שני  חוט  בספר  ועיין  וכדו'.  המקרר' 
ועי"ש שכתב )הערה ב( שלא  מיוחד למכירת חמץ כשחל ערב פסח בשבת. 
כיון  נמכר  שלא  החמץ  פירוט  ההרשאה  שטר  בתוך  מפורש  להדפיס  נהגו 

ע"י הרב הראשון שיקדים למכור לגוי14. וכך מסופר שנהגו כמה גדולי 
שהמינוי  המוכר  דעת  שבסתמא  שחולקים  פוסקים  ויש  ישראל15. 
המאוחר יבטל את הקודם לו, ולכן רק המינוי האחרון שעשה יש לו 
תוקף16. אמנם לכל הדעות אם רוצה המוכר להדיא הוא יכול למנות 

את כולם כשליחים, והחמץ יימכר ע"י הראשון שיקדים למכור לגוי.

אבל  ההרשאה17,  שטר  על  תאריך  לכתוב  חובה  אין  הדין  מעיקר  י. 
לכתחילה עדיף לכתוב תאריך18, וכך הוא המנהג19. ומ"מ אם הקדימו 

או איחרו את התאריך אין זה פוסל את השטר20.

יא. צריך ששם בעל החמץ יהיה כתוב בשטר בצורה ברורה, וכן חובה 
מי  ידע  שהגוי  כדי  החמץ,  נמצא  כתובת  ובאיזו  איפה  ברור  לכתוב 

המוכר ואיפה נמצא המקח21.

יב. רבנים רבים נוהגים לדרוש מבעלי החמץ לפרט אילו מוצרי חמץ 
בדיוק הם מוכרים, אף שעפ"י דין אין צורך לפרט22, ואם לא מפרטים 

אין זה חסרון במכירה23.

יג. צריך לפרט מקום מסוים ברשותו שאינו משכיר לגוי ואינו מוכר 
ייכנס  ולא  בדיקה  חובת  עליו  שתחול  כדי  שם,  שישנו  החמץ  את 

לחשש ברכה לבטלה24.

מכירת החמץ לגוי – בדגש על שנה זו
יד. בשנה רגילה הרב מוכר את החמץ לגוי בערב פסח. השנה שערב 
פסח חל בשבת, ומצד אחד אסור למכור חמץ בשבת25, ומאידך צריך 
הפוסקים  נחלקו  בשבת26,  לאוכלו  בכדי  מכור  שאינו  חמץ  להשאיר 
מהי הדרך הראויה ביותר למכור את החמץ. להלן נביא ארבע דרכים 

למכירת חמץ בשנה זו.

טו. הדרך הראשונה, והיא הטובה ביותר מצד ההלכה. למכור לגוי את 
כל החמץ, ולציין בשטר שהחמץ שנמצא במקום פלוני ]שהוא מיוחד 
להיזהר  צריכים  זו  לפי הצעה  הנוהגים  כלול במכירה27.  אינו  לשבת[ 
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שיש שקשה להם להיפטר מהחמץ שנשאר להם בשבת. אכן בזמנינו אפשר 
להיפטר בקלות מהחמץ כמו שכתבנו בהמשך הסעיף.

28. מה שאין כן לפי שאר ההצעות שהמכירה חלה על כל החמץ שנשאר.

29. משנה ברורה )תמה, ה(. החזו"א )קיח, ג( הסכים לדברי המשנ"ב רק אם 
זמנינו החזו"א  נראה שבשירותים של  זמן איסור חמץ, אבל  כך קודם  עושה 

מודה למשנ"ב אפילו לאחר זמן האיסור, וכן מבואר בשו"ת קנין תורה )ב, פו(.

30. עיין מנחת יצחק )ד, נו. ודנו בזה פוסקים נוספים( שדן אם אפשר להניח 
חמץ בפחי האשפה של העירייה שמונחים בחצר פרטית, ובשו"ת אבני ישפה 

מביא בשם הגרי"ש אלישיב שאפשר להניח את החמץ בפחים שכאלו.

כך במפורש. בחוט  כיון שהתנו   ,)26 )בדומה להע'  נראה כהערמה  ואי"ז    .31
שני )עמ' רמא( מופיע שטר התנאה עם הגוי ]שנחתם בנפרד מעצם המכירה 
ולאחריה[, אכן נראה שאפשר להתנות גם בעל פה, וכן נהג הגר"נ קרליץ זצ"ל.

32. הפוסקים התירו לקחת מהחמץ הנמכר ללא רשות הגוי בהגבלות מסוימות. 
ובתנאי  גדול,  צורך  במקום  מהחמץ  לקחת  התיר  ד(  )תמח,  אברהם  האשל 
שידוע שהגוי אינו מקפיד, ויקח את החמץ בפני שני עדים ויאמר להם שאם 
שהוא  כפי  שוויו  את  לו  יחזיר  הוא  המקח(  )במסגרת  החמץ  את  יבקש  הגוי 
לבי"ד  שיילך  בתנאי  התיר  רכא(  )סי'  שלמה  לך  האלף  בשו"ת  עכשיו.  שווה 
הגוי  כדין חפץ שגובים מבעל חוב, שהרי  לגוי,  לשום את שווי החמץ שמכר 
שקנה את החמץ חייב לישראל את תמורתו, והישראל גובה את חמצו של הגוי 
תמורת החוב, ולכך צריך שומת בי"ד, וכתב שללא שומת בי"ד המכירה נראית 

כהערמה.

ולכאו' צריך להבין מה הצריכו הפוסקים הנ"ל שני עדים או שומת בי"ד, והלא 
הגוי כלל לא שילם על החמץ, ואם יבוא לממש את הקניה ינכו את החמץ שכבר 
נאכל ולא ישלם עליו. ונראה בפשטות שהצורך בשומא הוא בגלל חשש שמא 
החמץ  את  קונה  היהודי  בו  הזמן  לבין  החמץ  מכירת  רגע  בין  השער  נשתנה 
בחזרה. עוד יתכן לומר, שהאשל אברהם דיבר במציאות בה היו מוכרים את 
החמץ לגוי בדבר מועט, ולכך אם רוצים לחזור ולקנות יש לשלם כפי המחיר 
המלא ויש לשום זאת. לפי זה, בזמנינו שנוהגים למכור לגוי במחיר מלא לפי 
מה שישומו שמאים מומחים, אין צורך בעדים או בשומת בי"ד, ולפי האלף לך 

שלמה צריך רק היתר מבי"ד לבצע את הגביה.

33. כך פסק השואל ומשיב )שתיתאה סי' נ( הלכה למעשה.

קנין  לעשות  שאסור  ומסיק  באריכות,  בזה  דן  קנט(  )א,  רעק"א  בשו"ת   .34
שיחול בשבת. השואל ומשיב חולק וסובר שמותר להחיל קנין בשבת, כיון שכל 
איסור משא ומתן בשבת הוא גזירה שמא יכתוב, והכתיבה הרי נעשית בזמן 
מעשה הקנין ולא בזמן שהוא חל. בנוסף, גם אם יש איסור, האיסור הוא רק על 
הקונה ולא על המקנה, ובמכירת חמץ הקונה הוא גוי. המהרש"ם )דעת תורה 
תמד, א( והישרש יעקב )יבמות צג, ב ד"ה תד"ה אלא( הביאו ראיה מהריטב"א 
)יבמות צג, א ד"ה דר' ינאי( שלא כרעק"א. ודנו בזה באריכות באגרות משה 

ג, מד( ובשו"ת הר צבי )או"ח א, קכו(, וההר צבי הסיק שהדבר מותר  )או"ח 
לכאן,  ולא  לכאן  לא  ראיה  שאין  הסיק  האגרו"מ  אבל  ומשיב,  השואל  כדעת 

ולפיכך הלכה כרעק"א 'שכבר הורה זקן'.

אכן במשנ"ב )שלט, כז( מדויק שאין איסור לעשות קניין שיחול בשבת, כי הוא 
דן לגבי נתינת כסף פדיון בער"ש כדי שיחול בשבת, וכתב כמש"כ התרוה"ד 
)רסט( שלא לעשות כן רק מטעם הברכה, ומדויק שאין בעיה מצד שהקניין חל 

בשבת, וכך דייק ממנו השונה הלכות )שו, יב(, וכן פסק החזו"א )דמאי ט, יב(.

ג' בעיות. א',  35. בזה שמפרידים בין מעשה הקניין לבין חלות הקניין ייתכנו 
אחד מהקניינים שעושים עם הגוי הוא 'קנין סודר', וצריך שהסודר ]אותו קונה 
המוכר[ יהיה ביד המוכר בשעת חלות הקניין, כי אל"כ 'כלתה קנינו' )עיין נדרים 
מח, ב(. בעיה זו אפשר לפתור אם הגוי ישאיר את הסודר בידי הרב עד לחלות 
'קנין אודיתא', והיינו שהרב  הקניין. ב', קניין נוסף אותו עושים עם הגוי הוא 
מודה שהחמץ שייך לגוי, ועיין חזו"א )ב"ק יח, ו( שא"א לעשות קניין אודיתא 
שיחול לאחר זמן, שהרי א"א להודות בעובדה שעדיין לא התרחשה, ואודיתא 
ניתן לפתור ע"י  זה  )מ, א(. את  חייב להיות על מעשה מהעבר, עיין קצוה"ח 
ג',  זמן.  לאחר  על  מועיל  קניין  שאותו  אחר,  קניין  עשה  שכבר  יודה  שהרב 
האמרי יושר )א, קמו( מעיד שפעמים רבות הגוי מתחרט אחר המכירה, ואם 
הקניין עוד לא חל חזרתו מועילה כדין 'המקדש לאחר שלושים' )קידושין נט( 

והקניין בטל.

36. כך פסק המהרש"ם )דעת תורה תמד, א(. יש לציין שבדרך זו אין חסרון של 
קניין שחל בשבת, כיון שהקניין חל בערב שבת, אלא שיש תנאי שרובץ עליו 

ותנאי מילתא אחריתא )אגרות משה שם, סוף התשובה ד"ה ולמכור(.

מבורר  לא  האיסור  זמן  עד  שהרי  ברירה,  של  חסרון  זו  בהצעה  יש  לכאו'   .37
איזה חמץ נמכר, והמהרש"ם עצמו התייחס לבעיה זו, וכתב שלפי הרשב"א )ב, 
פב( והנתיה"מ )סא, ג( אין כאן חסרון של ברירה, כי הם כתבו שיש חסרון של 
ברירה רק בדבר שלא יוכל לחול אח"כ והוא חייב לחול למפרע, וכגון שמערב 
עכשיו להיכן שיתברר מחר שהחכם הגיע, שהוא חייב שהעירוב יחול עכשיו, 
וכיון שלא מבורר להיכן הוא מערב לכן אי"ז חל, אבל דבר שבעצם יכול לחול 
מחר ואי"צ שיחול למפרע, וכגון בנידוננו שבעיקרון אפשר לעשות את המכירה 
מחר, וכל הבעיה היא רק שרובץ עליו איסור מדרבנן ]של מקח וממכר בשבת[, 
וגם מדרבנן זה איסור בלבד אבל בדיעבד הקנין חל, בזה אין חסרון של ברירה. 
עוד כתב שאחר שעושים ביטול חמץ, ביעור החמץ או מכירתו הוא רק מדרבנן, 
וקיימא לן 'יש ברירה בדרבנן'. האמרי יושר )שם( חולק על הצעה זו, כי הרי יש 
אנשים רבים שאינם יודעים שצריך לבטל חמץ, ולגביהם 'בל יראה' הוא איסור 

דאורייתא, ובדאורייתא אין ברירה.

38.  שהרי 'איסורי הנאה אינם ברשותו של אדם'.

39. הסיבה לאחר את המכירה ככל האפשר היא, כדי שהמכירה תכלול גם את 
החנויות שממשיכות לסחור בחמץ גם לאחר שעה חמישית, וכך אכן נהג הגר"נ 

קרליץ זצ"ל.

שלא להשאיר כלום מהחמץ שלא נמכר ולבערו בזמן28. ביעור החמץ 
יכול להיעשות על ידי זריקתו לאסלה והורדת המים לפני הזמן29, או 

להניחו בפח אשפה של העירייה30.

בערב  החמץ  כל  את  למכור  שעדיף  סוברים  יש  השנייה.  הדרך  טז. 
למוכרים  רשות  שיש  הגוי  עם  הרב  יתנה  המכירה  ולאחר  שבת, 
להשתמש עם החמץ שהם צריכים בתנאי שהם ישלמו31. בדיעבד, 
לפי התנאים  גם אם לא היה תנאי מפורש, מותר להשתמש בחמץ 

המבוארים בהערה32.

יז. הדרך השלישית. יש מהפוסקים שמכרו את החמץ בערב שבת, 
ועשו את מעשה הקניין בערב שבת, והתנו שהמכירה תחול בפועל 
שאסור  כיון  זו  הצעה  על  חולקים  ויש  האיסור33.  זמן  לפני  בשבת 

לעשות קניין שיחול בשבת34. בנוסף, בדרך זו שמפרידים בין מעשה 
הקניין לחלותו, ייתכנו כמה בעיות הלכתיות מצד חושן משפט35.

ביום  החמץ  את  למכור  שאפשר  סוברים  יש  הרביעית.  הדרך  יח. 
החמץ  על  ורק  אך  עכשיו  חלה  שהמכירה  הגוי  עם  ולהתנות  שישי, 
מהפוסקים  יש  אך  חמץ36.  איסור  בזמן  שבת[  ]ביום  מחר  שיישאר 

שערערו על הצעה זו37.

יט. בשנה רגילה חייבים למכור את החמץ עד שעה חמישית, משום 
שאחר כך החמץ נאסר בהנאה ואי אפשר למוכרו38. בשנה זו אפשר 
ולדעת פוסקים רבים אף ראוי לנהוג  למכור עד ממש סמוך לשבת, 
כן39. מאידך יש סוברים, שגם בשנה זו ראוי למכור את החמץ בשעה 
שרגילים בכל שנה, כדי שלא ילמדו למכור בשנים רגילות לאחר זמן 
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40. הזכור לאברהם )ח"ג אות פ ס"ק קיב( והמהר"ם שיק )או"ח רה( כתבו שיש 
לעשות את המכירה כבכל שנה עקב חשש טעות בשנה רגילה, והחשש אינו 
לריק כי כבר היו דברים מעולם )עיין נטעי גבריאל ערב פסח שחל להיות בשבת 
פרק ה', ובסדור פסח כהלכתו שם הערה 3 בשם הגר"נ קרליץ(. והפוסקים הנ"ל 
הביאו מקור לחשש זה, כי מבו' בשו"ע )תמד, ב(: "טוב לבער בערב שבת קודם 

חצות כדי שלא יבוא לטעות בשאר שנים לבער אחר חצות".

קמו(  )א,  יושר  האמרי  והם  לנ"ל,  חששו  ולא  שחלקו  רבים  פוסקים  יש  אכן 
הדברי מלכיאל )ח"ד כד, מט( המנחת אלעזר )ג, כו( והאוריין תליתאי )סי' סד'(. 
ומה שמצאנו בשו"ע שחששו לטעות כזו, כתבו שאין ללמוד משם לנידוננו, 
חמץ  מכירת  אבל  יחיד,  לכל  שמסור  חמץ  בביעור  מדבר  השו"ע  כי  ראשית, 
מסורה לרבנים ותלמידי חכמים ולא יבואו לטעות, בנוסף, השו"ע מדבר בביעור 
חמץ שהוא חיוב גמור מן הדין, משאי"כ מכירת חמץ שאיננה מצווה כלל אלא 
דרך להפקיע את עצמו מחיוב ביעור חמץ. עוד הוסיפו, שאפילו הדין בשו"ע 
לגבי ביעור חמץ, זה אינו מדין הגמרא, אלא מנהג שהנהיג רש"י כמבו' בב"י )סי' 

תמד( בשם המרדכי, והבו דלא לוסיף עלה.

שעדיף  פסק  פיינשטיין  שהגר"מ  הביא  ח'(  הערה  )שם  גבריאל  הנטעי   .41
למכור שתי פעמים, פעם אחת בשעה הרגילה בכל שנה, ופעם נוספת סמוך 
לשבת, ונראה כי את המכירה השנייה יש לעשות בצנעה, כי אל"כ מה הועילו 
חכמים בתקנתם שהרי עדיין יש לחשוש שיטעו. במאמר המוסגר ראוי להעיר, 
כי המהרש"ם )הגהות לאורחות חיים תמד, ב( והגר"מ פיינשטיין סוברים שגם 
את ביעור החמץ לא צריך לעשות עד סוף השעה החמישית כבכל שנה, ויכול 
לבער את חמצו עד חצות, כיון שגם בשנה רגילה מדאורייתא די שישרוף את 
החמץ לפני חצות, והמהרש"ם מדייק כך מדברי השו"ע שכתב "קודם חצות", 
אמנם המשנה ברורה )שם ט( כתב "שקודם חצות" הוא לאו דווקא, וצריך לומר 

קודם שעה שישית.

42. כי אינו יכול למנות שליח לדבר שהוא עצמו אינו יכול לעשותו )ראה נזיר 
יב, א(, וכיון שהחמץ אינו ברשותו עכשיו ואינו יכול למוכרו, ממילא אינו יכול 

למנות שליח על כך.

גם בדבר שעדיין  לחול השליחות  יכולה  איך  דרכים באחרונים  יש כמה   .43
לא בא ברשותו. העונג יו"ט )לח( הביא את המבואר בגמ' )ב"מ סז, ב(, שאף 
שמכר בדבר שלא בא לעולם אינו חל, מ"מ אם תפס הקונה את הדבר אחר 
הגוי,  בחצר  מונח  שהחמץ  כיון  חמץ,  במכירת  וא"כ  בו,  זכה  לעולם  שבא 
והמכירה  בחמץ  תפוס  שהגוי  נחשב  החמץ,  מקום  את  לו  משכירים  שהרי 
אינה  החצר  ראשית,  יז(,  כב,  )ח"ד  מלכיאל  הדברי  הקשה  זו  דרך  על  חלה. 
אין  לפעמים  וגם  החצר,  לצד  עומד  אינו  שהרי  הגוי,  עבור  לתפוס  יכולה 
הסתם  שמן  הסברא  על  מבוסס  הנ"ל  הגמ'  דין  שנית,  החצר.  בתוך  החמץ 
המוכר "ניחא ליה דליקו בהימנותיה', ולכן אומרים שהוא מעוניין שיתקיים 
החמץ  בעל  אם  שייך  וזה  לתפוס,  יכול  והקונה  לעולם  הדבר  כשבא  המקח 
ולא ע"י  עצמו מוכר את החמץ לגוי, אבל כיון שהמכירה נעשית ע"י שליח 
המוכר עצמו, לא שייכת הסברא שניחא ליה דליקו בהימנותיה. ומה שמינה 
את הרב לשליח למכור עבורו אינו כלום, שהרי השליחות לא חלה כלל כיון 

שהחמץ לא היה ברשותו.

הרב  שאם  המכירה,  תחול  איך  אחרת  דרך  כתב  עצמו  מלכיאל  הדברי 
כל  את  בעה"ב  עבור  למכור  שנשכר  כפועל  דינו  המכירה,  עבור  שכר  מקבל 
יוכל  לרשותו  החמץ  כשיבוא  ולכן  אח"כ,  לו  ושיהיה  עתה  לו  שיש  החמץ 
יכול  שהרב  ההרשאה  בשטר  לכתוב  שאפשר  כתב,  דרך  עוד  למכרו.  הרב 
שלם  תהליך  על  ממונה  שיהיה  והיינו  המשלח,  עבור  חמץ  ולקנות  למכור 
)קניה ומכירה(, ואז כיון שבאפשרותו לגרום לכך שהדבר יבוא לעולם, יכולה 
החמץ,  את  קנה  בעצמו  המשלח  דבר  של  שבסופו  אף  על  לחול,  השליחות 
)המקור לחילוק זה הוא דברי האחרונים שאפשר למנות שליח לתת גט על 
שונה  שחמץ  כתב  כח(  )תמח,  השולחן  הערוך  נכתב(.  לא  עוד  שהגט  אף 
'חמץ בפסח הוא איסורי הנאה שאינם ברשותו של  כיון שאינו שלו, שהרי 
שרוצה  דעת  בגילוי  מספיק  ולכן  ברשותו',  הוא  כאילו  הכתוב  ועשאו  אדם 
למכור ולא צריך מינוי שליחות רגיל, וסברא כעין זו הוזכרה במשנה ברורה 

)תמח, יז(.

יו"ד פח( כתב שגם אם השליחות לא חלה על  44. הצמח צדק )ליובאוויטש, 
החמץ הזה, מ"מ יכול הרב למכרו עבורו מדין זכיה, וכנ"ל הערה 5. ומה שכתבנו 
שעדיף לכתוב זאת בשטר, כי אז אין ספק שזו זכות עבור בעל החמץ. סברא זו 

מוזכרת גם בדברי מלכיאל )שם(.

וכלעיל  ואם יאמר כך תחול השליחות, שהרי אפשר למנות שליח בע"פ,   .45
סעיף ד'.

46. בפוסקים מצאנו כמה טעמים שחייבים לאפשר לגוי להגיע לחמץ. טעם 
א', הט"ז )תמח, ד( סובר שאם הגוי אינו יכול לגשת לחמץ משום שאין לו 
מפתח, המכירה לא חלה והמוכר עובר על 'בל יראה'. טעם ב', הב"ח )תמח, 
כדין  החמץ  את  לבדוק  צריך  הישראל  כן  לא  שאם  כתב  מוכרו(  ואם  ד"ה  ב 
ברשות  המפתח  היה  חמץ  בדיקת  חיוב  בזמן  שהרי  ביתו,  את  המשכיר 
הישראל. ]במאמר המוסגר ראוי להעיר, כי לפי הפוסקים )עיין משנה ברורה 
תלו, לב מחלוקת הפוסקים בזה( שסוברים שבית שעומד להימכר לגוי לא 
חייב בבדיקת חמץ, לא שייך טעם זה[. טעם ג', עוד כתב הב"ח, שאם המוכר 
בזה  ויש  לקניין  דעת  סמיכות  לגוי  אין  שירצה,  מתי  החמץ  את  לקחת  יכול 
גירסת הרשב"א(  לפי  ו.  )ב,  דברי התוספתא  זה  ופירש עפ"י טעם  הערמה, 

שאין מערימים במכירת חמץ.

עדיין  כי  מפתח,  לגוי  שנותנים  מספיק  שלא  נראה,  היה  האחרון  הטעם  לפי 
היהודי יכול לקחת חמץ מתי שירצה, וצריך דווקא שרק לגוי תהיה גישה לחמץ 
בהערה  המוזכר  ברורה  המשנה  )כולל  האחרונים  בשאר  אמנם  ליהודי.  ולא 
הבאה( משמע שאם מסר לגוי מפתח זה מספיק, אפילו שגם למוכר יש גישה 
לחמץ. המג"א )תמח, ד( והחק יעקב )ס"ק י"ד( מביאים את הטעם שאם הגוי 

לא יוכל להיכנס שם הרי"ז כהערמה בעלמא ואינה מכירה.

לגוי היכן מונחים המפתחות,  יב( פוסק שדי לומר  47. המשנה ברורה )תמח, 
ובשער הציון כתב כמקור לדין זה 'הוא פשוט'. גם הערוך השלחן )תמח, כג( 

מסכים שדי שיאמר היכן המפתחות.

האיסור40. כמו"כ יש שמוכרים בשעה שרגילים בכל שנה, ומזמינים 

את הגוי פעם נוספת קרוב מאוד לשבת לקנות שוב41.

הטיפול בחמץ אחרי ההרשאה והמכירה
כ. אחרי החתימה על שטר ההרשאה, עדיף שלא לקנות חמץ שיהיה 

מעוניין לכלול במכירת החמץ42, אכן בדיעבד, גם אם קנה חמץ אחר 

מתכנן  הוא  אם  ועכ"פ  זה43.  חמץ  על  גם  המכירה  מועילה  החתימה 

שהוא  ההרשאה  בשטר  לכתוב  עדיף  החתימה,  לאחר  חמץ  לקנות 

ממנה את הרב לשליח למכור גם את החמץ שיקנה אחרי החתימה44, 

וגם אחרי קניית החמץ יאמר בעל פה שהוא ממנה את השליח למכור 
גם את החמץ הזה45. ויש לציין שבשנה זו הדבר מצוי יותר, כי קונים 
חלות לשבת וכדו' לאחר כתיבת ההרשאה, ויש להיזהר בזה, ובמקום 
שלא  מאוד  להיזהר  יש  החמישית,  בשעה  המכירה  את  שעושים 

לקנות אח"כ חמץ שאין בכוונתו לאכול או לבער.

כא. אחר שנמכר החמץ לגוי, צריך לאפשר לגוי גישה לחמץ שהוא 
קנה46. ולכן נדרש מהמוכר כלהלן: א( למסור לגוי את המפתחות של 
המקומות בהם מונח החמץ, או להודיע לו שבמידה וירצה הוא יוכל 
בשטר  לכתוב  צריך  ב(  לחמץ47.  גישה  ויקבל  המפתחות  את  להשיג 
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יכול אין לך הערמה  48. כי צריך שיוכל להגיע עד החמץ ממש, ואם הוא לא 

גדולה מזו. כך פסקו הדברי מלכיאל )ד, כד(, האגרות משה )או"ח א, קנ( והחוט 

שני )הלכות פסח, ביאור לשטר הרשאה אות נ(.

אפילו  המכירה  את  מעכב  הרי"ז  מפתח  מסרו  לא  אם  הנ"ל  הט"ז  לדעת   .49

בנעילת  שהחסרון  כתב  ד(  תמח,  זהב  )משבצות  מגדים  הפרי  אכן  בדיעבד, 

החמץ ומניעת גישה לגוי היה דווקא בעבר, שהמחיר של החמץ היה נקוב על 

גביו ואין סיבה למנוע את הגוי מלגשת אל החמץ, מלבד חוסר רצונו של המוכר 

לעמוד בתנאי המכירה, אך בזמנינו שהמחיר של החמץ אינו נקוב, ומסכמים 

המדידה'  עד  עליו  נמצא  והחותם  המלא  ב'שוויו  לגוי  החמץ  את  שמוכרים 

ונדרש לבצע שומה של המחיר, אין בנעילה חסרון, משום שהנעילה נעשית 

כדי למנוע מהגוי לאכול מהחמץ ללא שומא, ובדיעבד המכירה חלה. וכדעתו 

פסק בביאור הלכה )תמח ד"ה ואם מכרו(.

החק יעקב )תמח סוס"ק יד( מסכים שחייבים לתת לגוי גישה לחמץ, אבל הוסיף 

ורק לאחר המכירה חסם המוכר את  לגוי,  גישה  שאם בשעת המכירה הייתה 

הגישה, וכגון שנעל את הבית במנעול נוסף, אף שעשה שלא כדין, מ"מ בדיעבד 

המכירה חלה, והאליה רבה )תמח, ז( הסכים לדברי הט"ז לפי פירושו של החק 

יעקב.

וסובר שאין חסרון בדיעבד  יח( חולק על הט"ז,  הנודע ביהודה )קמא או"ח 

המוכר  אם  מ"מ  הערמה,  משום  בזה  שיש  ואף  לגמרי,  נעול  שהחמץ  בזה 

לא  בי"ד  בלבד,  הערמה  הייתה  שהמכירה  בטענה  המכירה  את  לבטל  ירצה 

השער  אכן  יראה'.  'בל  על  עובר  ואינו  חלה  המכירה  ולכן  טענתו,  את  יקבל 

הציון )תמח, כז( חולק על הנוב"י, כיון שהחסרון של הערמה אינו רק מצד 

המוכר אלא גם מצד הגוי הקונה, שאין לו גמירות דעת לקנות חמץ שאינו 

לאפשר  חייב  שלכתחילה  מסכים  הנוב"י  שגם  כתב,  עוד  אליו.  להגיע  יכול 

לגוי גישה לחמץ, ורצה לומר רק שאין מסירת המפתח מעכבת בדיעבד כמו 

שסובר הט"ז.

וראוי לציין לדעתו של הערוך השלחן )תמח, כג(, שבדיעבד אם לא מסר מפתח 

לגוי אי"ז מבטל את המכירה, כל עוד לא עשה זאת בכוונה. וכן במשנה ברורה 

)שם, יב( כתב: "ואיסור גמור הוא להניח שום חותם או מסגר על החדר או על 

לא  המכירה  דכל  מזה  דמוכח  החמץ,  את  ליטול  הנכרי  יוכל  שלא  כדי  החמץ 

היה רק הערמה בעלמא", ומשמע שהאיסור הגמור הוא כששם את החותם 

במטרה למנוע את הגישה מהגוי, וגם בביה"ל הסכים לפמ"ג כנ"ל.

פשוט  "דבר  )שם(:  השלחן  הערוך  וכתב  הנ"ל,  והב"ח  הט"ז  לפי  יוצא  כך   .50

שהחמץ צריך להיות מונח במקום שהגוי יכול ליכנס שם מעצמו", ומכיון שלא 

היה אפשרי בזמנו למסור את המפתח לגוי, לכן כתב שנהגו להראות לגוי היכן 

נמצא המפתח. הדברי מלכיאל )ח"ד סוס"י כד( הציע כדי שלא תהיה הערמה, 

לכתוב בשטר ההרשאה שהגוי יכול בהסכמת הרב לשבור את הדלת ולהיכנס. 

בספר מכירת חמץ כהלכתו )ב, כא( מובא שהגר"ש וואזנר נהג להורות לנוסעים 

וכך  לימי הפסח למסור את מפתחותיהם, או לציין בשטר היכן החמץ נמצא. 

כתב בחוט שני )שם נג(.

51. שהרי יש אפשרות לגוי לממש את הקנייה בימים בהם המוכר יהיה בבית.

52. כנ"ל הערה 49.

ג ד"ה מכירה גמורה( מביא את הבגדי ישע שכתב  53. הביאור הלכה )תמח, 

שיש לקנות בחזרה את החמץ, וכתב הביאור הלכה שבכדי לקנות בחזרה את 

החמץ די שהגוי יקבל כסף מהרב ויחזיר את השטר.

בו מונח החמץ,  54. על אף שבמכירת חמץ רק משכירים לזמן את המקום 

ולכאו' מיד כשכלתה השכירות המקום חוזר לבעלות היהודי, מ"מ יש לקנות 

אחרי  מה  לזמן  עד  השטח  את  משכירים  שבדר"כ  כיון  המקום,  את  בחזרה 

לקנות  עליו  פסח  אחרי  מיד  במקום  להשתמש  רוצה  המוכר  ואם  הפסח, 

בחזרה את המקום. והגם שבעלמא כסף אינו קונה קרקע בלי שטר, במכירת 

חמץ לא צריך שהגוי יכתוב שטר מכר, משום שהיהודי הוא הבעלים הראשון 

ויש לו גמירות דעת לקנות גם ללא שטר, ובפרט אם המקום רשום בטאבו 

על שמו.

הטעם שמשכירים את המקום לזמן מסוים אחר החג הוא, כי אם משכירים רק 

עד סיום החג, ואין לגוי מספיק זמן אחר הפסח לפנות את החמץ במידה וירצה 

לקיים את המכירה, הדבר נראה כהערמה, ולכן עדיף להשכיר עד זמן מה לאחר 

שני  ובחוט  אייר,  ר"ח  עד  שמכר  מט(  כד,  )ח"ד  מלכיאל  בדברי  )ראה  הפסח, 

)שם עמ' רלח( שהגר"נ קרליץ נהג למכור עד כ"ה ניסן(.

55. אשל אברהם )בוטשטאש. תמח, ד(, וכ"כ האגרו"מ )או"ח א, קמט( שאפילו 

אם היהודי מכר חמץ בפסח אינו מבטל בכך את מכירת החמץ שלו.

56. ערוך השלחן )תמח, כח(, כדי שלא יבואו להשתמש בחמץ לפני שקנו אותו 

בחזרה מהגוי.

בשטר  הוא  שכך  כתב  טז(  הערה  כא  )פרק  כהלכתה  חמץ  מכירת  בספר   .57

ההרשאה  בשטר  כשכותבים  מעלה  יש  זצ"ל.  וויס  צבי  אברהם  הרב  שסידר 

במפורש שאפשר להשתמש בחמץ, כי אז אין צורך באומדנא שהגוי מסכים 

שהישראל ישתמש בחמץ.

58. סידור פסח כהלכתו )ערב פסח שחל להיות בשבת פרק ב הערה 5( בשם 

הגר"נ קרליץ, מטעם שאם תנאי זה כתוב בתוך השטר הדבר נראה כהערמה. 

נהג בכגון זה לעשות שטר נפרד משטר המכירה שחתמו עליו לאחר  והגר"נ 

המכירה.

ההרשאה שהרב מורשה לאפשר לגוי גישה לחמץ ולתת לו דריסת 

רגל עד למקום בו מונח החמץ שהגוי קנה48. ובדיעבד, גם אם המוכר 

לא השאיר לגוי גישה לחמץ, בכ"ז חלה המכירה49.

כב. אדם שעוזב את ביתו לכל ימי הפסח, צריך להשאיר מפתח אצל 

שעוזב  מי  ההרשאה50.  בשטר  כתובתו  ואת  שמו  את  ולציין  שכן, 

את ביתו רק לחלק מימי החג, נראה שאינו צריך להשאיר מפתח51. 

חלה  בכ"ז  מפתח,  השאיר  ולא  החג  לכל  נסע  אם  גם  ובדיעבד, 

המכירה52.

קניית החמץ בחזרה במוצאי החג
כג. במוצאי החג צריך הרב לקנות בחזרה מהגוי גם את החמץ53 וגם 

את המקומות שהושכרו54, ואם הרב לא קנה בחזרה את החמץ אין 

לא  כדין  שלא  בחמץ  שימוש  ומ"מ  הגוי'.  'גזל  משום  בו  להשתמש 

מבטל את המכירה55.

כד. לכתחילה יקנה הרב את החמץ בחזרה מיד במוצאי החג56, אמנם 

אם הגוי איחר לבוא ויש צורך גדול להשתמש בחמץ, מותר למוכרים 

באופן  המלא,  המחיר  את  לגוי  לשלם  מנת  על  בחמץ  להשתמש 

המכירה  בשטר  במפורש  יכתוב  שהרב  וראוי   .32 בהערה  המבואר 

שבמוצאי פסח יוכל המוכר להשתמש בחמץ על מנת לשלם כל עוד 

יביע הגוי התנגדות לפני זה57. אכן יש שכתבו שעדיף לסכם כך  לא 

בעל פה ולא לכתוב זאת בשטר58.
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שקדם זה וגדר מחייבין את חברו לשלם לו, א"כ מה הועילו חכמים בדינן, נמצא 
האחד מקדים ובונה ומחייב את חברו בגדרים, ותירץ הרמב"ן נ"ר, דנפקא מינה 
שאם עמד הניקף ומיחה במקיף ואמר שלא לגדור מחמתו על מנת שישלם לו 
מדמי הגדרים כלום, הרי זה פטור, אבל כל זמן שלא מיחה בו ועמד וגדר חייב, 
דהו"ל כיורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות, שאם מיחה בו בעל השדה 
הרי הנוטע הפסיד לגמרי, ובעל השדה אומר לו טול עציך ואבניך, ואפילו בשדה 
שלא  "וכיון  בב"י:  המובא  ע"ב(  ב'  )ב"ב  בנימוק"י  מפורש  וכך  ליטע".  העשויה 
לתוך  כיורד  דהוה  מידי  חייב,  ממנו,  שישתלם  ע"מ  יגדור  שלא  לומר  בו  מיחה 
בעל  בו  מיחה  ולא  ליטע  העשויה  שדה  והיא  ונטעה  ברשות  שלא  חבירו  שדה 

השדה, ששמין לו וידו על העליונה".

והנה ראשונים אלו סוברים שבדר"כ אין טענת 'טול' בשדה העש"ל )ראה בעלון 
הקודם(, ובכ"ז כתבו שבמיחה בו יש לו טענת 'טול'. וכ"כ הגהות מיימוני )פ"י ה"ג( 
בשם מהר"ם לענין שותף שדינו כיורד ברשות, שאם השותף השני מחה בו יוכל 
לומר 'טול עציך ואבניך'. וכן נפסק ברמ"א )סי' קע"ח ס"ג(. וכן פסק המהר"א ששון 
)סוס"י רכ"ד ד"ה ותו( "במוחה את חברו ואמר ליה לא תבנה, נראה לי דפשיטא 

דיכול לומר טול עציך ואבנך".

זה מוכח מתוך  )ומה שמבואר ברשב"א שמחאה מועילה אפילו בשדה העש"ל, 
הונא הסוגיא  כיון שהראשונים האלו למדו שלר'  גדר את הרביעית,  הסוגיא של 
ההיא מדברת במקום שהשדה עשויה להשבחה ע"י הגדר, ורק מטעם זה משלם 
הניקף "לפי מה שגדר", וז"ל הרשב"א: "דרב הונא עביד לה כשדה העשויה ליטע, 
דסתם שדות עשויות הן לגדור וצריכות לכך, ולפיכך מגלגלין עליו את הכל לפי מה 

שגדר"(.

דגלוי  "ומסתברא  וז"ל:  גלי(  וכי  ד"ה  זה, כתב הרמ"ה )שם  בדין  ובצורת המחאה 
בפניו,  שלא  הוי  ואי  סגיא,  גרידא  דעתא  בגילוי  בפניו,  הוי  אי  דינא,  בהאי  דעתא 
סהדותא בעינן דומיא דמחאה שלא בפניו, הכא נמי בעי למימר להו ]לעדים[ לא 
ניחא לי בהאי גדר דגדר לה פלניא לארעאי, ואי גדר לא יהיבנא ליה מנתא באוזינקא 

]חלקו בהוצאותיו[".

2. ז"ל הרמב"ן )ב"ב ד' ע"ב( "שאלו מתחלה בא לימלך ומיחה על ידו, אינו רשאי 
ליגע בה, ואפשר שאינו חייב לו כלום, אלא יטול עציו ואבניו וישלם כחש קרקעו 

של זה, ואפילו בשדה העשויה ליטע", וכ"כ הרשב"א )שם(: "שאילו מיחה בו בעל 
השדה בשעה שנטע, יכול לומר לו טול נטיעותך, ומשלם כחשא דארעא", וכן פסק 

הרשב"א בתשו' )ח"ו סוס"י קי"א(.

אפילו  ולפ"ז(  ד"ה  סק"ד  ב'  סי'  )ב"ב  החזו"א  שכתב  מהדין  ק"ו  הוא  זה  דין   .3
ידו  דיעבד,  דמקבלם  אע"ג  ליה,  ניחא  דלא  דכל  "ואפשר  מתחילה:  מחה  כשלא 
על התחתונה אף בעש"ל", וכ"ש כאן שגילה דעתו מתחילה שלא ניחא לו. וברוב 
המקרים עדיף למשביח עצמו לקבל הוצאות, במקום שיטען לו בעה"ב טול ויצטרך 

לשאת בעלויות סילוק השבח וכו'.

על  למחות  בוודאי  יכול  השבח  עצם  על  למחות  שיכול  שכיון  מסברא,  פשוט   .4
התשלום. וכ"כ הרא"ש )ב"ב פ"א ס"ז(: "אם מתחלה א"ל הניקף אם תקיף לא אתן 

לך כלום דלדידי סגי לי בנטירא בר זוזא, לא יהיב ליה אלא אגר נטירא".

5. דין זה יתבאר יותר בעז"ה בעלונים הבאים בדיני משביח שטוען "עצי ואבני אני 
נוטל".

6. הרשב"א בתשו' )ח"ד סי' נ"ד( כתב לגבי מי שמחה בתחילה, שאם גילה דעתו 
ונטעה אחר  וז"ל: "בשהלך זה  אח"כ שהוא חפץ בהשבחה חייב לשלם כפי דינו, 
ודאי משמע דכ"ע מודו דיכול לומר טול עציך  שהתרה בו בעל השדה. דבכי הא 
אותו  ראינו  אם  ומיהו  ולבנות.  לנטוע  לחבירו  מכריח  אחד  כל  יהא  שלא  ואבניך. 
דרב  כמעשה  אותו  מחייבין  בו  ודר  בביתו  נכנס  או  פרדסו  ששומר  מכאן  לאחר 

בההוא דחזא דמנטר ליה".

ובחזו"א )ב"ב סי' ב' סק"ו( מבו' שלאו דווקא אם גילה דעתו, אלא ה"ה אם שתק 
ולא טען שאינו מרוצה מהשבח, וז"ל: "נראה דדין עשויה ליטע הוא אפילו מיחה בו 

בעל השדה שלא יטע, כיון דאינו טוען עכשיו טול נטיעותיך".

7. שאר החלקים שהשדכן מקבל עבור המשך ניהול השידוך, שאז המחותן בוודאי 
היה מעורב ועפ"י רוב הוא גם מבקש סיוע, חלקים אלו פשוט שחייב לשלם כדין 

פועל, ואינם מתחייבים רק מהלכות יורד.

8. הטעם לומר בזה שלכל הדעות יש לו טענת טול בכה"ג הוא, שהרי במחה בעה"ב 
מתחילה שלא ישביח מסכימים כל הראשונים שיש לו טענת טול אפילו בעש"ל, 
וא"כ יתכן שלאו דווקא מחה מתחילה מיד בתחילת ההשבחה, אלא גם אם לא ידע 

מעשי  את  ראה  שבעה"ב  באופן  נדון  וכן  מההשבחה,  לו  כשנודע  מיד  שמחה  או  מתחילה,  מחה  שבעה"ב  באופן  נדון  להלן 
המשביח ולא מחה כלל, אם איבד את זכותו לטעון טול עציך.

נידון נוסף שיתבאר בעלון זה, מה הדין בשבח שאין אפשרות לסלקו ]מצד המציאות[, וכגון צבע וכדו', ויתבאר שנחלקו בזה 
הפוסקים אם בעה"ב יכול לטעון טול ולהיפטר מתשלום ההשבחה, או שאינו יכול לטעון טול וחייב לשלם על ההשבחה.

בעה"ב שמחה במשביח טרם ההשבחה
א. אם בעה"ב התרה במשביח טרם ההשבחה שלא ישביח, ובכ"ז השביח השני, אפילו הנכס עמד להשבחה )שהבאנו בעלון הקודם שיש 
מחלוקת גדולה בראשונים אם שייך בזה טענת 'טול' עציך', מ"מ כאן שמחה מתחילה(, לכל הדעות יש זכות לבעה"ב לטעון אח"כ "טול עציך 

ואבניך ולך"1, ואם בעה"ב ניזוק מההשבחה וסילוקה חייב המשביח לשלם ההיזק2.

ב. אם בעה"ב מחה בהתחלה, אבל אחרי ההשבחה מתרצה בדיעבד ואינו טוען טול עציך, אלא שרוצה לשלם רק את ההוצאות, הדין עם בעה"ב, 
ואפילו נכס שעמד להשבחה, כיון שמחה בתחילה הרי"ז כנכס שלא עמד להשבחה3, וכ"ש אם אמר לו לפני ההשבחה שמסכים שישביח אבל 
ישלם רק הוצאות, שאינו חייב אח"כ לשלם יותר4. והמשביח אינו יכול לטעון שכיון שמקבל רק הוצאות הוא רוצה ליטול את השבח בחזרה, 

כיון שבעה"ב התרה בו שלא ישביח5.

ג. אמנם אם לא דרש בעה"ב מהמשביח ליטול את השבח, וגם לא טען שהתרצה רק בדיעבד, וכ"ש אם התרצה להדיא בשבח, אין משמעות 
לזה שמחה מתחילה, ומשלם כפי דינו6. ומדין זה יש להוכיח, שאם מחותן אמר לשדכן מראש שאינו חפץ שיציע לו שידוך, אבל בסוף קיבל 

את הצעת השדכן והשידוך יצא אל הפועל, שחייב לשלם לשדכן תשלום רגיל כולל החלק של התשלום עבור ההצעה7.

בעה"ב שמחה מיד כשנודע לו מההשבחה
ד. אם בעה"ב לא ידע כלל מההשבחה ולכן לא מחה לפני התחלת ההשבחה, אבל תיכף כשנודע לו מחה במשביח ודרש ממנו ליטול עציו 
ואבניו, והנכס עמד להשבחה, לדעת הסוברים שתמיד יכול לטעון 'טול עציך' בנכס העומד להשבחה, פשוט שכאן יכול לטעון כן, אלא אפילו 
לדעת הסוברים שבדרך כלל אינו יכול לטעון כן בנכס העומד להשבחה, במקרה זה נראה שנחלקו הראשונים אם שומעים לו8, ומדברי הרשב"א 
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ציונים והערות

כלל מההשבחה ומיד כשנודע לו מחה, אפשר שמסכימים כל הראשונים שיש לו 
טענת טול.

מיד  ומחה  מההשבחה  ידע  לא  אם  עציך  טול  טענת  לבעה"ב  שיש  נאמר  אם   .9
כשנודע לו, נוכל ליישב בשופי סתירה ברשב"א, שהנה בעלון הקודם הבאנו שמצד 
אחד כתב הרשב"א להדיא שאין טענת טול בשדה העש"ל, ומצד שני בנידון מי 
שהיה  אפילו  טול,  טענת  להם  שיש  להדיא  כתב  יתומים  בחורבת  ארמון  שבנה 

עש"ל. ולפי הנ"ל תתיישב הסתירה, וכלהלן.

שהנה בפתיחת הפרק הבאנו דברי הרשב"א בתשובה "כ"ש בשהלך זה ונטעה אחר 
ודאי משמע דכ"ע מודו דיכול לומר טול עציך  שהתרה בו בעל השדה, דבכי הא 
ומבו' בדבריו שאפילו  ולבנות",  לנטוע  כל אחד מכריח לחבירו  יהא  ואבניך, שלא 
הסוברים ]רה"ג ובעה"מ[ שלעולם אין טענת טול, מ"מ אם בעה"ב התנגד מתחילה 
יכול לטעון טול, כי א"א להכריחו לנטוע ולבנות, וא"כ יתכן שהדין כך לאו דווקא 
כשמחה לפני התחלת ההשבחה, אלא ה"ה אם לא ידע מתחילה שהשני משביח, 
ומיד כשנודע לו מחה במשביח, שאף לפי רה"ג ובעה"מ שבדר"כ אין טענת טול, 
מ"מ כאן יכול לטעון טול, ומהסברא הנ"ל שא"א להכריחו לנטוע ולבנות, ]והרשב"א 

שכתב הדין כשמחה בתחילה הוא מכיון שזה היה המקרה אצלו[.

בעה"ב  מחה  שאם  להדיא,  למידק(  ואיכא  ד"ה  ע"ב  ד'  )ב"ב  הרשב"א  כתב  עוד 
דומה לסתם עש"ל שאין  ואי"ז  טול אפילו בשדה העש"ל,  יכול לטעון  מתחילה, 
לו טענת טול, ומעתה אם צדקו דברינו הנ"ל שלאו דווקא במחה מתחילה, אלא 
גם במחה בסוף ]כשלא ידע מההשבחה[ מודה בעה"מ שיש טענת טול, א"כ יתכן 
שגם לגבי שדה העשויה ליטע, לאו דווקא אם מחה לפני שהיורד השביח, אלא גם 

אם מחה אחרי שהשביח יש טענת טול.

כי מה שכתב בקרקע של יתומים שיש  ובזה תתיישב שפיר הסתירה ברשב"א, 
טענת טול בשדה העש"ל, הוא מטעם שהיתומים היו קטנים והרי זה נחשב שלא 

ידע בעה"ב מההשבחה, וכשיגדלו יוכלו למחות מיד ולטעון טול.

והנה בחידושי תלמיד הרשב"א והרא"ש )ב"ק שם ד"ה ההוא גברא( בנידון הנ"ל 
טענת  ליתומים  שיש  הרשב"א  כרבו  כתב  ג"כ  יתומים,  קרקע  על  שבנה  במי 
טול, ]ומוכח בדבריו )שם סוד"ה וזה אשר( שדיבר בבית העש"ל[, וביאר להדיא 
שהטעם הוא כיון שהם קטנים ואין להם דעת להתרצות, אבל "ביתומים גדולים, 
סתמא בזמן ארוך כ"כ ידעו בדבר ונתרצו בבנין וזכו בו", ומפורש כמו שכתבנו לבאר 
טול  טענת  אין  באמת  מחה,  ולא  מההשבחה  ידע  בעה"ב  שאם  הרשב"א,  בדעת 
בשדה העש"ל, אבל אם לא ידע ומחה מיד כשנודע לו, יש טענת טול אפילו בשדה 

העש"ל.

בכוחו  שיש  שסובר  מדויק  וניקף  מקיף  של  בסוגיא  עצמו  הרשב"א  מדברי  גם 
למחות מיד כשנודע לו לראשונה מההשבחה, שהנה כבר הבאנו קושית הרמב"ן 
אותו  כופים  שאנו  נמצא  לשלם,  הניקף  את  מחייבים  שאנו  שכיון  וניקף,  במקיף 
הרמב"ן  קושיית  את  הביא  והרשב"א  לכפות,  נהגו  שלא  אפילו  בגדר  להשתתף 
במקיף  ומיחה  הניקף  עמד  שאם  מינה  דנפקא  נ"ר,  הרמב"ן  "ותירץ  וז"ל:  ותירץ 
ואמר שלא לגדור מחמתו על מנת שישלם לו מדמי הגדרים כלום, הרי זה פטור, 
אבל כל זמן שלא מיחה בו ועמד וגדר חייב, דהו"ל כיורד לתוך שדה חברו ונטעה 
שלא ברשות, שאם מיחה בו בעל השדה הרי הנוטע הפסיד לגמרי, ובעל השדה 
אומר לו טול עציך ואבניך, ואפילו בשדה העשויה ליטע, ואם ירד זה מעצמו ונטעה 
שהסיבה  שהדגיש  וממה  העליונה",  על  וידו  לו  שמין  השדה,  בעל  בו  מיחה  ולא 
או  הניקף  כשידע  שרק  משמע  מיחה,  שלא  בגלל  היא  חייב  בעה"ב  או  שהניקף 
בעה"ב שהשני הולך להשביח לו ולא מחה אז הוא חייב, כי אם גם בלא ידע כלל 
ובאמת שהוא  לומר שסיבת החיוב היא חוסר המחאה.  אפשר לחייבו, א"כ א"א 
דיוק חזק מאוד, כי הרשב"א הביא את תירוץ הרמב"ן שלשונו הובאה בהע' הבאה, 
ובאמת לשון הרמב"ן אינה כפי שהרשב"א הביאו, והרמב"ן לא כתב שהטעם הוא 
"שלא מיחה" לא בחידו' ולא במלחמות, ואכן בגלל זה דייק רעק"א מדבריו שאפילו 
אם לא ידע כלל מההשבחה חייב לשלם כיון שהוא עש"ל, וא"כ הרשב"א שהוסיף 
ולא  למחות  לו  היה  אם  שרק  שסובר  משמע  מיחה",  "שלא  מכיון  שהוא  בטעם 

מיחה אז הוא חייב לשלם.

10. בגמ' שהבאנו בהע' א' בדין מקיף וניקף מבואר )לפי דרך אחת בדעת רבי יוסי(, 
שאף שמצד הדין אין המקיף יכול לכפות על הניקף לבנות איתו גדר, אבל אם כבר 
בנה חייב הניקף ]שנמצא גדור ע"י מעשי המקיף[ לשלם לו כפי הנאתו. והתקשו 
הראשונים שהרי המקיף אינו יכול לכפות על הניקף מלכתחילה לבנות איתו גדר, 

וא"כ מדוע כשפעל בלי רשות מחייבים את הניקף?

וכתב הרא"ש )שם סי' ז'( לבאר וז"ל: "אם הקיפו מארבע רוחות ומנע ממנו רגל 
לא אתן  הניקף אם תקיף  ומיהו אם מתחלה א"ל  חייב לשלם,  ורגל בהמה,  אדם 
לך כלום, דלדידי סגי לי בנטירא בר זוזא, לא יהיב ליה אלא אגר נטירא, אבל כיון 
ניחא ליה שאם יקיפנו מארבע רוחות  גודר, מסתמא  ששתק וראה שחבירו היה 
שיתן חלקו". והיינו, שאה"נ שהניקף יכול למחות מתחילה במקיף שאין לו צורך 
בגדר, ולא יוכל המקיף לכופו לבנות איתו את הגדר, ואז אפילו אם גדר המקיף בסוף 
פטור הניקף ]אף שיש צורך לגדור[, וטעם הדין של הגמ' שאם הקיפו חייב הניקף 
לשלם, זה מדובר כשראה הניקף את מעשי המקיף ושתק ולא מיחה, שאז אומרים 

שמסתמא ניחא ליה בגדר ומחייבים אותו לשלם.

והנה הגדר הזה למנוע רגל אדם ורגל בהמה, הוא דבר שנהגו בו, ומבואר בראשונים 
ולא מיחה  ועכ"ז מבו' ברא"ש שדווקא אם שתק  בוודאי כשדה העש"ל,  שנידון 
אין לו טענת טול וחייב לשלם, ומשמע בבירור שאם לא ידע מההשבחה כלל יכול 

לטעון טול ולהיפטר מתשלום, וכשיטת הרא"ש הכללית שיש טענת טול בעש"ל.

יש  "ועדיין  וז"ל:  אחר,  באופן  ביאר  ועדיין(  )ד"ה  הרמב"ן  הרא"ש,  לעומת  אכן 
לדקדק בה, כיון שאינו יכול לכופו ]המקיף להניקף[ לסייע עמו לגדור אותו הגדר 
זה,  הפסיד  משלו  ובנה  הלה  שקדם  מפני  וכי  עכשיו,  עליו  מגלגלין  למה  החיצון, 
שלא  ונטעה  חברו  שדה  לתוך  ליורד  במקצת  דומה  זה  שהרי  קשיא,  לא  ולדידי 
ברשות, שאלו מתחלה בא לימלך ומיחה על ידו אינו רשאי ליגע בה, ואפשר שאינו 
בשדה  ואפילו  זה,  של  קרקעו  כחש  וישלם  ואבניו  עציו  יטול  אלא  כלום  לו  חייב 
העשויה ליטע, ואלו עמד מעצמו ונטעה שמין לו וידו על העליונה, ואינו יכול לומר 
לו טול עציך ואבניך כיון שהיא עשויה ליטע, אף כאן, כיון שירד וגדר ושדה העשויה 
לגדור וצריכה לכך היא, אינו יכול לסלקו אלא שמין לו כיורד שלא ברשות, שאלו 

אחד מן השוק גדר, על שניהם לשום לו וידו על העליונה דהא צריכה היא לגדור".

זה אם הקיף  ומטעם  נכסי חבירו,  נידון כמשביח  והיינו שהרמב"ן הבין שהמקיף 
ונמצא שדה הניקף מושבח חייב הניקף לשלם לו כדין שאר משביח, והדין שאינו 
יכול לכופו הוא רק באופן שהמקיף בא להימלך תחילה עם הניקף או שנודע לניקף 
מתחילה  ידע  שהמקיף  כיון  שבזה  להדיא,  התנגד  והניקף  להקיף,  המקיף  כוונת 
שהניקף מתנגד לשלם עבור השבחת שדהו, א"א לחייב את הניקף בכלום, אפילו 
אם השדה עשויה להשבחה זו ואפילו בדיעבד אחר שהמקיף הקיף כבר, והרמב"ן 
ביורד לשדה העש"ל, שאם מיחה בעה"ב מתחילה במשביח  גם  הדין  כתב שכך 

שלא ישביח, יכול לטעון אח"כ טול עציך ואבניך.

ונמצאנו למדים מדברי הרמב"ן, שרק באופן אחד יש לבעה"ב טענת טול בשדה 
העש"ל, והוא אם התנגד להדיא מתחילה שלא ישביח המשביח את שדהו, ומשמע 
בבירור ברמב"ן, שאם לא התנגד מתחילה להדיא, אפילו אם לא ידע כלל ממעשי 
המשביח ולא הייתה לו אפשרות להתנגד, מ"מ אינו יכול לטעון טול וחייב לשלם 

כדין ידו העליונה, וכשיטת הרמב"ן הכללית בכל שדה העש"ל שאין טענת טול.

וכ"כ רעק"א )כו"ח תנינא סי' נ"ד( להדיא ממש, שביאורי הרמב"ן והרא"ש בסוגית 
ביניהם  וכן הבין שיש  וניקף הם לשיטתם בדין טענת טול בשדה העש"ל,  מקיף 
"ובעיקר הדבר חידוש  וז"ל:  יכול למחות,  ולא היה  ידע  מחלו' לדינא באופן שלא 
בעיני במתני' דפ"ק דבתרא המקיף את חבירו מג' רוחות כו', ועיי' בהרמב"ן שם 
אף דמתחילה א"צ לסייע בסתם בקעה, מ"מ כל שעשה ולא מיחה הוי כמו שדה 
העשוי' ליטע שא"י לומר טול עציך ואבניך, ע"ש, ולכאורה למסקנת הרא"ש ורוב 
הראשוני' בב"מ פ' השואל דאף בשדה העשוי' ליטע יכול לומר טול עציך ואבניך, 
בין  גדול  הפרש  אח"כ  וראיתי  שעשית.  הגדר  טול  לו  יאמר  שהקיפו  הכא  א"כ 
מיחה  ולא  וראה  ששתיק  דהכא  וכ'  מזה  נזהר  ב"ב  דבהרא"ש  והרא"ש,  הרמב"ן 
מיד  ולא הי' בביתו,  אילו לא ראה  לי' ע"ש, משמע באמת  דניחא  גילוי דעת  הוי 
שבא לביתו יכול לומר טול עציך ואבניך, ואילו בהרמב"ן לא נקט הלשון ששתיק 

ותלמידו נראה שיש לו טענת טול באופן זה9, אבל הרמב"ן סובר שכיון 

שכבר נעשתה ההשבחה שוב אינו יכול לטעון טול עציך10.

כך  אחר  אם  ההשבחה,  לפני  מחה  אם  גם  הדעות  לכל  אמנם  ה. 

השתמש בעה"ב בהשבחה והראה במעשיו שהוא חפץ בה, איבד את 
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אף במקום  וראה, רק סתם דדוקא במיחה מתחילה אבל בלא מיחה לא, משמע 
ההפרש  זהו  אותו,  מחייבי'  מיחה  שלא  כל  מ"מ  למחות,  לו  שהי'  הוכחה  דליכא 
בעיני  וחידוש  הנלענ"ד,  זהו  אזלי,  לשיטתייהו  והרא"ש  והרמב"ן  ביניהם,  שיש 
שלא העירו מזו כלום כל הבאים אחרי הרא"ש והטור מכללם לא כיון לדקדק אם 

ראה שבנה או לא, ולענ"ד העיקר כמ"ש".

גם הגר"ח )על הש"ס ב"ק כ' ע"ב( הבין שלפי הרמב"ן אפילו אם בעה"ב לא ידע 
כי הקשה על הגמ' )שם( שאיך  ולהיפטר,  טול  יכול לטעון  אינו  נכסיו  שהושבחו 
כיון  חייב  הנהנה  תמיד  והרי  חסר,  לא  וזה  נהנה  זה  משום  חייב  שהניקף  הבינה 
שנהנה מדעתו, משא"כ בניקף לרמב"ן הוא נהנה שלא מדעתו, ותירץ שכיון שהוא 
ידע  לא  וא"כ מבואר שאף אם  נהנה מדעתו,  לכן הוא נחשב כמו  כשדה העש"ל 

בשעת ההשבחה בכ"ז יהיה חייב.

לעומת רעק"א, החזו"א )ב"ב סי' ב' סק"ח ד"ה והאי גדר( כתב להדיא שאין מחלו' 
וכתב לדעת שניהם שדווקא במיחה  בין הרמב"ן לרא"ש,  וניקף  דין מקיף  בעניין 
מתחילה יש לו טענת טול בעש"ל, אבל אם לא מיחה מתחילה, אפילו אם לא ידע 

כלל מההשבחה אין לו טענת טול.

הלא  עליו  מגלגלין  למה  להקשות  כתב  שברש"י  "ובהגה'  מתחילה:  החזו"א  וז"ל 
וכ"כ הרא"ש,  לפני הבהמות,  י"ט  בגדר  ותירץ דהכא  אין מחייבין אותו  גנה  סתם 
ונראה דגם זה אין מחייבין אותו דאם מחייבין אותו לכתחלה לא שייך לדון בגדר, 
ומיהו  זוזא,  בר  בנטירא  לי  סגי  לדידי  למימר  ומצי  אותו  מחייבין  אין  ודאי  אלא 
אם עמד אחד וגדר מגלגלין עליו, כיון דההוצאה מועטת וההנאה מרובה", והיינו 
אותו  לחייב  שא"א  אף  לשלם,  הניקף  את  שמחייבים  שהטעם  הבין  שהחזו"א 

בכפיה, הוא תקנת חז"ל כיון שההנאה מרובה יותר מההפסד.

והמשיך החזו"א: "והק' הרמב"ן, א"כ הרי איכא כאן כפיה, דחברו יבנה בע"כ ויגלגל 
עליו ]ר"ל ומדתנן המקיף כו' שמעינן דאין כופין לכתחלה[, ופירש דאם יאמר לו 
קדם שנתחייב שאין רצונו בזה שוב לא תיקנו חכמים, וכ"כ הרא"ש, ויהי' ביד חברו 
למחות קדם שיגמור ולא יצטרך להשתתף עמו במה שיגדור. ונראה דאף אם לא 
מ"מ מגלגלין עליו  היה שמעון בביתו בשעה שבנה ראובן ולא ידע שבונה גדר, 
דלא חלקו חכמים בדבר", והחזו"א הוסיף בסוגריים: "ומיהו לשון הרא"ש משמע 
משמע  עציך  טול  לו  דאומר  חבירו  שדה  לתוך  יורד  דדין  צ"ע  אבל  בפניו,  דווקא 
וניקף  והיינו שהחזו"א הבין במקיף  וע"כ דשכן המקיף שאני".  אפילו בנה בפניו, 
שבין להרמב"ן ובין להרא"ש הדין צריך להיות שאינו יכול להיפטר מתשלום אלא 
דווקא כשמיחה מתחילה, שאז לא תיקנו חז"ל, אבל אם לא מיחה בתחילה, אפילו 
אם לא ידע מההשבחה כלל, מ"מ חייב בתשלום דלא חילקו חכמים בדבר, ושאל 
החזו"א שלשון הרא"ש משמע שרק אם הקיף בפניו ולא מחה חייב לשלם, אבל 
אם לא ידע מההשבחה יכול למחות בסוף כשנודע לו, אבל הוכיח שע"כ לא יתכן 
שכך הדין, שהרי בדין משביח משמע שגם אם השביח בפניו ושתק יכול לטעון טול 
ולהיפטר ]לדעת הרא"ש[, ולמה במקיף הדין הוא שחייב אם בנה בפניו ושתק? 
וע"כ שאין הנידונים שווים כיון שמקיף וניקף הוא תקנת חכמים בין שכנים, ולכן 
אפילו אם לא ידע כלל מההשבחה אינו יכול לטעון טול ולהיפטר. ובאמת לא מובן 
כלל למה הבין את הרא"ש כך, שהרי דברי הרא"ש מדוייקים כמו שהבינם רעק"א, 
שבין במקיף וניקף ובין במשביח חייב רק אם השביח בפניו ולא מחה, ואז לא קשה 

כלום ברא"ש? וראה עוד בהערה י"ב.

חבירו  נכסי  משביח  מדין  שונה  וניקף  מקיף  שנידון  החזו"א  מדברי  מבו'  עכ"פ 
מתשלום  להיפטר  יכול  הניקף  היה  חבירו  נכסי  משביח  דיני  שלפי  אף  כי  הרגיל, 
בטענת טול ]עכ"פ לשיטת הרא"ש שיש טענת טול בעש"ל[, מ"מ במקיף וניקף 
יש תקנת חז"ל מיוחדת שחייב לשלם כיון ששכרו מרובה מהפסדו. וא"כ גם מה 
שכתב החזו"א שאפילו אם לא ידע כלל מההשבחה אין לו טענת טול, א"א ללמוד 

מזה שכך יהיה הדין גם במשביח נכסי חבירו, כי במקיף וניקף יש תקנה מיוחדת.

ודין  וניקף  מקיף  דין  רעק"א  שלפי  א',  בתרתי.  וחזו"א  רעק"א  שנחלקו  ונמצא 
משביח אחד הוא וכמו שנראה להדיא ברמב"ן ורא"ש, ולפי החזו"א מקיף וניקף יש 

לו דין מיוחד מכוח תקנת חז"ל. ב', שלפי רעק"א בדעת הרא"ש אם לא ידע הניקף 
מההשבחה כלל יש לו טענת טול אפילו אחר שהחיצון בנה, אבל לפי החזו"א אין 
לו טענת טול אלא דווקא כשמחה לפני שבנה. והיה נראה לומר שהחזו"א יחלוק 
גם על מה שכתב רעק"א בדעת הרמב"ן בדין משביח, שלומדים ממקיף וניקף לדין 
משביח שהגם שבעה"ב לא ידע כלל מההשבחה מ"מ אינו יכול לטעון טול, שכיון 
וניקף הוא תקנת חז"ל מיוחדת, אולי א"א ללמוד משם  שלפי החזו"א דין מקיף 

כלל לדין משביח.

ידע מההשבחה בשדה  לגבי בעה"ב שלא  ג' דעות בראשונים  יוצא שיש  ולדינא 
העש"ל ומחה תיכף כשנודע לו. לדעת הרא"ש פשוט שיש טענת טול, וכמו בכל 
שדה העש"ל, ואפילו לא מחה מיד. לדעת הרשב"א אם מחה מיד שומעים לו, אבל 
לא מחה מיד ורק אח"כ בבי"ד טען 'טול' כדי להיפטר אין שומעים לו כיון שהשדה 
עשויה ליטע. לדעת הרמב"ן אינו יכול לטעון טול כלל כל שלא מחה לפני תחילת 
הרמב"ן  ממש"כ  ראיה  להביא  שא"א  ייתכן  ברמב"ן  החזו"א  ולדעת  ההשבחה. 

במקיף וניקף לדין משביח, וא"כ אולי יסבור הרמב"ן כמו הרשב"א.

כי מבו'  כן,  לומר  נ"ד(. גם מסתבר  סי'  )ח"ד  11. מתבאר מדברי הרשב"א בתשו' 
זכות  לבעה"ב  שהיה  במקרה  שגם  לה,  כדאית  דעה  לכ"א  ע"א(  ק"א  )ב"מ  בגמ' 

עקרונית לטעון טול, בכ"ז אם אח"כ השתמש הפסיד את טענת טול.

12. עיקר הנידון כאן הוא, אם גם הרא"ש, שהלכה כמותו לפי הרבה פוסקים וביניהם 
המחבר והרמ"א כמבו' בעלון הקודם, הסובר שיש טענת טול בשדה העש"ל, יסכים 
שבכה"ג שראה ולא מיחה איבד את זכותו לטעון טול. ויתכן שאפשר ללמוד דעתו 
מהסוגיא הנ"ל של מקיף וניקף, ששאלו הראשונים שכיון שהמקיף אינו יכול לכוף 
את הניקף לבנות עמו, מדוע אין הניקף יכול לטעון טול אחר שבנה, וביאר הרא"ש 
)שם סי' ז'( וז"ל: "כיון ששתק וראה שחבירו היה גודר, מסתמא ניחא ליה שאם 
יקיפנו מארבע רוחות שיתן חלקו", ומבו' שכיון ששתק ולא מחה איבד את זכותו 
וכ"כ תלמיד הרשב"א  נכסי חבירו.  בכל משביח  וא"כ מסתבר שה"ה  טול,  לטעון 
והרא"ש )שם( בנידון משביח נכסי חבירו להדיא ממש, שאם ראה ולא מיחה איבד 

את זכותו לטעון טול.

בכל  הרא"ש  שדעת  להדיא  מבו'  שברעק"א  שהבאנו  באורך  ט'  בהערה  וראה 
מדברי  כך  ולמד  טול,  לטעון  זכותו  את  איבד  מיחה  ולא  שראה  שכיון  משביח 
הרא"ש הנ"ל, מאידך החזו"א סבר שא"א ללמוד מדין מקיף וניקף כי שם יש תקנת 
חז"ל מיוחדת, וכתב להדיא בדעת הרא"ש שדין טול במשביח נאמר גם בראה ולא 
מיחה. והנה הגם שלעיל שם הקשנו על הבנת החזו"א ברא"ש בדין מקיף וניקף )כי 
הוציא את דברי הרא"ש מפשוטם שדווקא אם הקיף בפניו חייב הניקף אבל אם 
לא ידע כלל ממעשה המקיף פטור מלשלם(, בכ"ז לעניין נידוננו בדין משביח, אם 
ראה ולא מיחה אם הפסיד את טענת טול לפי הרא"ש, נראה שיש הוכחה כדעת 
טול,  טענת  לבעה"ב  שהיה  מבו'  ע"א(  ק"א  )ב"מ  דרב  בעובדא  כי  בגמ',  החזו"א 
ובכ"ז  לדין,  שהוזמן  לאחר  עד  מחה  ולא  מההשבחה  ידע  שבעה"ב  שם  ומשמע 
שכיון  וניקף  מקיף  לגבי  הרא"ש  שכתב  שאף  בהכרח  וא"כ  טול.  טענת  איבד  לא 
שראה ושתק איבד את זכותו לטעון טול, אבל במשביח אין הדין כך, וכמו שטען 
היא  וכך  רעק"א,  שטען  וכפי  הנידונים  בין  לחלק  קשה  בסברא  מאידך,  החזו"א. 
פשטות הרא"ש עצמו, וא"כ נצטרך לעשות אוקימתא בגמ' שבעה"ב לא ידע כלל 

מההשבחה ומחה תיכף. וצ"ע.

עוד מצאנו שנחלקו מה דעת המהרי"ט בזה, שהנה המהרי"ט )ח"א סי' ק"ו( כתב 
לומר  אין  מחה,  ולא  ושתק  ובונה  גודר  שהיה  הקרקע  בעל  שראה  "והיכא  וז"ל: 
מאחר שלא עכב כיורד ברשות דמי, דאינו נקרא יורד ברשות אלא כשהורידו בעל 
הקרקע עצמו, אבל מי שירד ברשות חבירו ובתורת שכירות או שאלה או שותפות, 
סבר  שהוא  זכותו,  את  אבד  לא  ושותק,  רואה  שהלה  אעפ"י  מעצמו,  בונה  והיה 
דמוכח  מעשה  דעביד  לה  ומנטר  גדר  כי  ודוקא  שעה,  לצורך  עושה  הוא  לעצמו 
דניחא ליה לדידיה, הוא דאמרינן גלית אדעתך דניחא לך, אבל בשתיקה דעלמא 
והיא משאירה מקום להסתפק  ולשונו צ"ע  רוצה בדבר",  גילוי דעת שהוא  ליכא 
בדבריו, כי מצד אחד הוא אומר שכדי להיות גלי דעתיה לא די במה שראה ושתק 

הזכות לטעון טול עציך ואבניך11.

בעה"ב שראה את ההשבחה ולא מחה

בו,  מחה  ולא  המשביח  מעשה  את  מתחילה  ראה  בעה"ב  אם  ו. 

נחלקו הפוסקים אם איבד את זכותו לטעון טול לכל הדעות, אפילו 
בנכס שלא עמד להשבחה12. ולדינא נראה שהדבר תלוי בראות עיני 
יש לבעה"ב טעם הגיוני למה שתק כשראה את טרחת  הדיין, אם 
ובעה"ב  המושכר,  הבית  את  שהשביח  בית  שוכר  וכגון  המשביח, 
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אלא צריך מעשה, אבל מצד השני כותב שרק שתיקה כזו שהוא יכול להצדיקה 
אינה  את בעה"ב[  לחייב  ולא  להנאת עצמו  היא  ]כיון שחשב שמטרת המשביח 

הוכחה שניחא ליה.

תלמידו הכנה"ג הבין בפשטות בדעת המהרי"ט כצד הראשון, שבכ"א אין שתיקת 
)הגב"י  עליו  הקשה  ולכן  טול,  לטעון  יכול  ועדיין  להסכמה  הוכחה  מהווה  בעה"ב 
"יורד  מתני'(  ד"ה  ע"ב  ב'  )ב"ב  הנימוק"י  בשם  הביא  )שם(  הב"י  שהנה  סק"ה(, 
בעל  בו  מיחה  ולא  ליטע,  העשויה  שדה  והיא  ונטעה,  ברשות  שלא  חבירו  לנכסי 
כהסמכה  נידונה  ששתיקתו  ברור  ומשמע  העליונה",  על  וידו  לו  שמין  השדה, 
לבנות, ובוודאי לא יוכל לטעון טול, ודלא כמש"כ המהרי"ט. ובגלל קושיה זו הסביר 
במקו"א )שו"ת בעי חיי ח"א סי' רכ"ג( את המהרי"ט כצד השני, וז"ל: "ולכאורה 
נראה שדברי הרב הנמק"י שכתבתי למעלה הם הפך מ"ש מורי הרב ז"ל, וחלילה 
כל  לעיני  ערוכים  הרב הנמק"י  דברי  לו שנתעלמו ממנו  גלויין  תורה  למי שסתרי 
ירד בתורת שאלה או  יוסף שלא  נדון נמקי  עובר בב"י סימן שע"ה, אלא דשאני 
שכירות או שותפות, אלא שבא ראובן ובנה שדהו של שמעון מבלי היות לו שום 
אחיזה באותו שדה, דבכה"ג איכ' למימ' אי לאו דניחא ליה היה מוחה, אבל דברי 
מורי הרב ז"ל אמורים במי שיורד לנכסי חבירו בתורת שכירות כו', דאיכא טעמא 
והיינו שבגלל ההוכחה מהנמוק"י הכריע  לצורך שעה".  הוא  למימר סבור לעצמו 
הכנה"ג בדברי רבו המהרי"ט שרק במקרה של שכירות וכו' שיש הסבר לשתיקתו 
יכול לטעון טול, אבל בסתם משביח, אם  ועדיין  אז א"א להוכיח משתיקתו לבד 
ראה בעה"ב את טרחת המשביח ואת השקעתו ולא מיחה, שפיר יש לומר שזה 

נחשב כגילוי דעת גמור ואיבד את הזכות לטעון טול.

גיסא  לאידך  במהרי"ט  הבין  בנ"ד(  כי  אברא  ד"ה  מ"ה  סי'  )ח"ב  משה  הפני  אכן 
שסבר כך גם בסתם משביח. כי הנה הפני משה דן בשאלה זו אם ראה בעה"ב ולא 
מיחה, והביא תשו' מהר"א מונסון )בכת"י( שהוכיח מהנימוק"י הנ"ל שאין לו טענת 
טול, וביאר "דכל אי איתיה בעיר ולא מוחה, אין לך גלוי דעת גדול מזה", ומהר"א 
יותר: "ולא עוד אלא שהרב ז"ל הנז' העדיף גלוי דעת זה מגלוי דעת הנז'  הפליג 
בגמרא", והיינו שכתב בדעת הרא"ש שאפילו בשדה שאינה עש"ל, אם שתק ולא 
מיחה משלם כדין ידו על העליונה, ועדיף מאופן שגילה דעתו שניחא ליה שלדעת 

הרא"ש מבו' בגמ' שנשאר בדין ידו על התחתונה.

והפני משה כתב שהמהרי"ט הנ"ל חולק בזה, והפנמ"ש התקשה מאוד איך יתרץ 
המהרי"ט את הנימוק"י הנ"ל ושאר הראשונים שכתבו כדבריו, ומחמת הקושיה 
כתב לחלק להיפך ממש מהכנה"ג, שבמקיף וניקף כיון שהם נידונים כעין שותפים, 
לכן היה נדרש מהניקף למחות במקיף וכל שלא מחה אמרינן דניחא ליה, משא"כ 
בסתם משביח שיכול בעה"ב לטעון שלא מחיתי כי ידעתי שאוכל לטעון טול אח"כ 

)והוא מעין טענת החזו"א שהובא לעיל הע' ט'(.

ממש,  להדיא  להיפך  כתב  המהרי"ט  שהרי  ראשית  צ"ע,  במהרי"ט  זה  וחילוק 
לצורך  שבונה  שחשב  להתנצל  שיכול  כיון  זכותו  את  איבד  לא  בשותף  שדווקא 
עצמו. שנית מה שהקשה הפנמ"ש עצמו ונשאר בצ"ע, שהרי המהרי"ט עצמו דיבר 
בשותף ובזה כתב שלא איבד זכותו. )ובהלכה למשה )גזילה פ"י ה"ז( כתב: "וכבר 
העיד הרב ]פני משה[ ז"ל שם בסימן מ"ה שלא ראה דברי מהרימ"ט ז"ל כשכתב 
תשובה זו"(. עכ"פ לדינא סיים הפנמ"ש: "אך בין הכי ובין הכי הדבר במחלוקת הוא 

שנוי, דלדברי מהרר"י מטראני אף בשותף הבונה וראה חבירו ושותק דאפ"ה לא 
הוי גלוי דעת".

טול,  לטעון  זכותו  את  איבד  שלא  המהרי"ט  כתב  שבזה  כתב  הנ"ל  הכנה"ג   .13
"שהוא סבור לעצמו הוא עושה לצורך שעה".

14. לדינא נראה שהדבר תלוי בראות עיני הדיין, כי באופן שההשבחה לא הייתה 
משמעותית, וניתן למצוא טעם למה לא מחה בעה"ב במשביח, בזה נראה שבעה"ב 
הנכס  את  שהשביח  בשוכר  המהרי"ט,  שכתב  באופן  גם  וכן  טול,  לטעון  יוכל 
יכול לומר שחשב שהוא משביח לעצמו, אבל אם ההשבחה  המושכר, שבעה"ב 
היא משמעותית, והמשביח טרח הרבה בדבר או שהוציא הוצאות גדולות, ובעה"ב 
היה עד למעשיו וראה ושתק ונתן לו לאבד זמנו וממונו לחינם, בזה נראה שאנן 
סהדי שבעה"ב התרצה ורק עכשיו חוזר בו, ונאמר לכה"פ שאין לו זכות לטעון טול, 

כי שארית ישראל לא יעשו עוולה כזאת.

ודבר זה שהדין תלוי בסברא, זה אנו רואים הן מדברי הכנה"ג והן מדברי הפני משה, 
נידון לנידון אך ורק  ירדו לחלק בין  כי אף שנחלקו בדעת המהרי"ט, אבל שניהם 
עפ"י סברא מתי אנו משערים שהיה לו למחות ומתי לא, וא"כ נראה שכך הוא גם 
לדינא, שהדבר תלוי בראות עיני הדיין כנ"ל אם ניתן להסביר בהיגיון את שתיקת 
בעה"ב. ועדיין צ"ע כנ"ל )הע' י"ב(, שלכאו' מוכח בגמ' שהגם שראה בעה"ב את 

מעשי המשביח בכ"ז לא איבד את זכותו לטעון טול.

ע"א,  ק"א  )ב"מ  הראשונים  שנחלקו  שאף  ס"ב(,  )שע"ה  יוסף  בבית  מפורש   .15
ויתבאר אי"ה בעלונים הבאים( בבעה"ב שהראה שחפץ בשבח אם חזר דינו להיות 
כשדה העש"ל, מ"מ אם פירש להדיא שאינו מתרצה אלא בדיעבד דינו שמשלם 

רק כדין ידו על התחתונה.

16. כבר הבאנו בהערה ו' את החזו"א שכתב בשדה העש"ל, שכל שבעה"ב יכול 
לטעון טול עציך ואינו טוען כן, הרי"ז מוכיח שהוא מרוצה מההשבחה, וא"כ צריך 
לשלם כמו בכל יורד בשדה העשויה ליטע. אכן החזו"א הנ"ל )ב"ב סי' ב' סק"ו ד"ה 
והיכי( כתב עפ"י הרא"ש )ב"מ פ"ח סי' כ"ב( שאם בעה"ב נותן טעם הגיוני שהיה 
עציך  טול  טוען  אינו  שהוא  ואף  עש"ל  שהשדה  אף  ההשבחה,  בלי  יותר  לו  נוח 
ידו על התחתונה. והנה קצת לפני זה )סק"ד  ואבניך, מ"מ אינו משלם אלא כדין 
ד"ה ולפ"ז( הסתפק בזה החזו"א, וכתב ש'אפשר' ששומעים לו, ולא היה לו פשוט 
אכן  הנ"ל.  הרא"ש  בדעת  שהסתפק  שם  ועיין  'טול',  טוען  אינו  שבעה"ב  כיון  כן 
נראה שיש חילוק בין שני המקומות בחזו"א, כי מקודם דן בבעה"ב שאין לו טענה 
ברורה שלא ניחא ליה, ובזה כתב בלשון אפשר, וזה א"א ללמוד לגמרי מהרא"ש, 
כיון שקשה להאמין לבעה"ב כי מדוע אינו טוען טול, משאי"כ מה שכתב בסוף, 
שם דיבר בטענה דומה לטענת הרא"ש ש'אין לי לשלם', ובזה פשוט שכיון שיש לו 
טענה הגיונית ומסתברת נידון כשדה שאינה עש"ל. ולכן נראה לדינא כמו שכתבנו 

בפנים, וצריך לשקול כל מקרה לגופו, והדבר תלוי בראות עיני הדיין.

17. כי אם ראה את מעשי המשביח ולא מחה, הדין תלוי במחלו' הפוסקים, וכנ"ל 
סעיף ו'.

18. כיון שמקבל כדין שדה שאינה עש"ל שלכו"ע יכול לטעון 'עצי ואבניי אני נוטל', 
עכ"פ כשנטילת השבח אינה מזיקה לבעה"ב.

טוען שחשב שהשוכר מתכוון לטובתו האישית ולא לדרוש אח"כ 
בזה  שתיקתו,  על  הסבר  לבעה"ב  שיש  אופנים  בשאר  וכן  שכר13, 
עדיין יכול בעה"ב לטעון טול ]לדעה שיש טול בעש"ל ולכו"ע באינה 
עש"ל[, אבל אם אין הגיון לשתיקת בעה"ב, וראה את חבירו מפסיד 
בראשונים  הדעות  לכל  בזה  כלום,  לו  העיר  ולא  וממונו  כוחו  מזמנו 

איבד את זכותו לטעון טול14.

אם בעה"ב אינו טוען טול אלא שרוצה לשלם רק הוצאות
טענה  לו  יש  אבל  בסוף,  ולא  בתחילה  לא  מחה  לא  בעה"ב  אם  ז. 
רק  לשלם  שרוצה  טוען  הוא  ולכן  בשבח,  לו  ניחא  שלא  אמיתית 
הוצאות, אזי אם הנכס לא עמד להשבחה, פשוט שכמו שיכול לטעון 
'טול עציך' הוא גם יכול לטעון שרוצה לשלם רק הוצאות, והמשביח 

יכול להחליט אז אם הוא רוצה להשאיר את ההשבחה או להסירו15. 
ואם הנכס עמד להשבחה, ובכ"ז יש לו טענה הגיונית שהתוצאה אינה 
שווה עבורו לשלם כדין ידו על העליונה, וכגון שהמשביח תיקן מוצר 
חשמלי, ובעה"ב טוען שאינו מכיר את המשביח ואינו סומך כ"כ על 
האחריות שהוא נותן, והוא מוכן לשלם רק הוצאות, ונראים הדברים 
שבעה"ב אכן לא היה מבקש ממנו שיתקן עבורו ואינו בא להשתמט 
היה מודע  לא  מתשלום סתם, שומעים לבעה"ב16, בתנאי שבעה"ב 
ובדוגמא הנ"ל פשוט שאם בעה"ב תיקן  לזה שהמשביח משביח17. 
אצל המשביח מוצר אחר, אינו יכול לטעון כנ"ל לגבי המוצר שתיקן 
אח"כ בלי דעתו. ועכ"פ, כיון שבעה"ב אינו משלם תשלום מלא כדין 
ידו על העליונה, יש זכות למשביח שאם הוא רוצה הוא יכול להוציא 

את מה שהשביח18.
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ציונים והערות

19. בנתיה"מ )ש"ו סק"ז, ובקצרה שע"ה סק"ב( כתב לדון בשבח שא"א להעבירו 
למקום אחר, וכתב )בס' שע"ה(: "נראה דדוקא בכה"ג שיכול ליקח האילנות כמה 
שנתן, ולכך יכול לומר לו איני רוצה בהנאה זו ואיני רוצה ליהנות מזה, אבל כשאינו 
יכול ליקח הדבר ההוא, כגון שצבע לו בגד ואי אפשר להעביר הצבע, מחויב לשלם 
או  שדה  חרישת  הוא  שהשבח  אחרת,  בדוגמא  גם  ש"ו(  )בסי'  הדין  וכתב  לו", 
שיש  שכתב  סק"ו(  )שם  קצוה"ח  עם  וחלק  טול,  לטעון  יכול  שאינו  בור,  חפירת 

טענת טול גם בצבע.

ולכאו' דברי הנתי' צע"ג, שהנה הטור )שע"ה( הביא תשו' הרא"ש שדן במי שסייד 
לו, והשיב הרא"ש: "מה שבנה שלא היה צורך  וצייר בית חבירו אם חייב לשלם 
חייב  ראובן  ואין  עצמו,  להנאת  עשה  זה  וכייד,  וסייד  חדרים  שבנה  כגון  לבנות, 
לפרעם לו, אלא אומר לו טול עצך ואבניך", ומפורשים דבריו להיפך מדברי הנתי', 

שהרי א"א להעביר סיוד וציור למקום אחר.

דיבר  שהרא"ש  הנתי',  דברי  תירץ  ס"ז(  שע"ה  המנחה  )שיירי  פיתים  המנחת 
דווקא בשדה שאינה עש"ל, ובזה יכול לטעון טול אפילו שא"א להעבירו, משאי"כ 
להסירו.  א"א  אם  טול  לטעון  יכול  אינו  ולכן  העש"ל,  בשדה  דווקא  דיבר  הנתי' 
וצע"ג בדבריו, שהרי הנתי' בסי' ש"ו מדבר באומן ששינה ממה שביקשו בעה"ב, 
שנידון בוודאי כשדה שאינה עש"ל, ובזה כתב שאין טענת טול כיון שא"א להעביר 
את הצבע. המנח"פ עצמו כתב שלפי דבריו אין נפק"מ בדין הנתי' לפי הסוברים 
שאין טענת טול בשדה העש"ל. )ועיין מלואי משפט שניסה ליישב את הקושיא 

מהרא"ש באופן אחר, אבל כתב שדבריו נסתרים ממש"כ הגר"א(.

עוד מצאנו תשו' הרשב"א )החדשות סי' שמ"ג( שדן בציור האחר של הנתי' בחפר 
בור, ופסק להדיא שיש טענת טול, וז"ל: "שאלת ראובן חפר בסלע שתחת קרקע 
שלש  כל  ובסוף  שחפר  בשעה  בו  מחה  ושמעון  מערה...  שם  ועשה  שמעון  של 
ושלש... ]תשובה[ דאי הוה ניחא ליה לשמעון בבנין זה שעשה ראובן, היה שמעון 
חייב ליתן לו לראובן כדין היורד לתוך חורבתו של חברו ובנאה שלא ברשות... וכל 
שאין שמעון רוצה באותו בנין, חייב ראובן לסתום סתימה חזקה לפי ראות בית דין 
כדי שלא יהא בו שום נזק לשמעון, וחייב בכל מה שיראו בית דין שהזיקו בחפירתו". 
דברי  עם  מתיישב  תירוצו  שאין  כתבנו  כבר  אולם  כאן,  גם  שייך  המנח"פ  ותירוץ 
הנתיה"מ עצמו. ובהכרח שגם הנתיה"מ מודה שאם מחה בו בעה"ב מתחילה, אף 
כי א"א להכריח אדם אחר לקבל  לו טול,  יכול בעה"ב לטעון  שא"א לסלק השבח 
אטול,  טענת  לגבי  רנ"ו(  ב"א  סי'  )ח"ו  הרדב"ז  כתב  וכעי"ז  עבורו.  ולשלם  שבח 

שאפילו במקום ששומעים לו, מ"מ אם מחה בו בעה"ב מתחילה אין שומעים לו.

20. כך מוכח מתשו' הרא"ש )הובא בטור סי' שע"ה( הנ"ל, שאפילו בסייד וצייר יש 
טענת טול עציך, וכ"כ החזו"א להדיא, וכלהלן.

החזו"א התייחס לנידון זה פעמיים )ב"ק סי' כ"ב סק"ו ד"ה ובעיקר הדין,  ב"ב סי' ב' 
סק"ו ד"ה ושבחא(, והביא דברי הנתי', ובמקום הראשון כתב לחלק בין צבע וכדו' 
שא"א להחזיר את המצב לקדמותו כלל, לבין חפירת בור וכדו' שאפשר להחזיר 
המצב לקדמותו, ובחפירת בור שאפשר להחזיר המצב לקדמותו חלק על הנתי', 
וז"ל: "וזה תימא, דגם בנטע שדה חברו שבחא נעשה בפעולת הנטיעה יותר משווי 
הנטיעות עצמן, וא"כ כשאומר לו עקור אילנך הרי זה מפסידו כל השבח של עמל 
הנטיעה, ומ"מ אי אפשר לחייבו לבעה"ב שיתן לו שבחא כיון דלא ניחא ליה, וא"כ 
בחפר בה חפירות נמי מצי למימר לו טום", והיינו שכיון שניתן להחזיר את המצב 
יהנה בשום צד, איך אפשר לחייבו לשלם על  לקדמותו באופן שבעל השדה לא 

השבח.

אבל בצבע שא"א להחזיר המצב לקדמותו נשאר בצ"ע, וז"ל: "אבל בצבע שאינו 
כיון  כלום,  זו אמירה של  י"ל דאין  לו טול צבעך  עובר ע"י צפון צ"ע, שאם אומר 

שיודע שזה דבר שאי אפשר הוי כמצחק בו", והיינו שחשש שכיון שבעה"ב עומד 
ליהנות מהשבח, שמא אין מקבלים טענת טול וחייב לשלם. אכן כשדן בדבר בפעם 
השנייה, אחר שראה דברי הרא"ש, כתב לחלוק על הנתי' גם בצבע, וז"ל: "ושבחא 
דאי אפשר להסירו כמו צבע... ואם בעה"ב טוען שאינו נהנה כלל ואין רצונו בזה, 
והדבר ספק בעיני הב"ד, נשבע היסת דלא ניחא ליה ומפטר, ועיין חזו"א ב"ק סי' 

כ"ב סק"ו, והכתוב שם היה בהעלם עין מדברי הרא"ש בסוגין".

נראה דהכל  לו עקור אילנך,  לומר  דיכול  "והיכי  וכתב:  והחזו"א בב"ק סיים דבריו 
וזה  ניחא ליה בשבחא, או שאומר לדחותו",  לפי ראות עיני הדיין אם באמת לא 
כעין מה שכתב בב"ב שאם הדבר ספק בעיני בי"ד צריך בעה"ב להישבע שאין לו 
הנאה מהשבח, והיינו שכיון שא"א להעביר את השבח, צריך הדיין לבדוק היטב אם 

טענת בעה"ב נכונה, או שטוען טול רק כדי להיפטר.

גם החתם סופר )חי' חת"ס החדשים ב"מ ט"ו ד"ה ועמליהון( נראה שסבר כהחזו"א, 
כי כתב לגבי מי שקנה שדה גזולה והשביחה: "בדבר שלא שייך טול עציך ואבניך 
כגון צבע וכדומה, ולא שייך טול שלך, והנגזל אומר לא ניחא לי בהאי שבחא, אין 

לכוף לנגזל לשלם לו מאומה".

וכ"ד האבן האזל )שכירות פ"י ה"ד(, כי בדין אומן ששינה הסביר בדעת הראב"ד 
שבעל הצמר יכול לטעון לאומן טול צבעך, וז"ל: "כיון דבעל השדה יכול לומר טול 
שוים  אינם  אפי'  ה"נ  להסקה,  אלא  שוים  יהי'  ולא  שיתקלקלו  באופן  אפי'  עציך 
כלום, כיון שאין השדה עשוי' ליטע ולא בהסכמתו נעשה, וכל מה שצריך לשלם 
הוא משום דעכ"פ אינו דין שיהנה ממעות חבירו, אבל כשאומר לו טול אינו חייב 
לו כלום, וה"נ יכול לומר לו טול צבעך וישאר צמר שלי כמו שהיה". ואף שהרמב"ם 
חלק שם על הראב"ד, הסביר האבהא"ז שהרמב"ם חלק רק בנידונם כיון שבוודאי 
סברת  עצם  על  חלק  לא  אבל  מבקש,  הוא  ותואנה  בשבח  הצמר  לבעל  לו  נוח 

הראב"ד, עי"ש.

הנאה  שום  לו   שאין  טוען  שבעה"ב  כיון  סדום,  מידת  של  חשש  בזה  ואין   .21
מההשבחה.

22. חזו"א )שם ד"ה ושבחא(, וז"ל: "ואם טוען בעה"ב שאינו נהנה כלל ואין רצונו 
בזה, והדבר ספק בעיני הב"ד, נשבע היסת דלא ניחא ליה ומפטר", ומה שחייב 
את המשביח בשבועה שלא ניחא ליה, הוא כשיש רגלים לדבר בעיני בי"ד שהוא 
כן חפץ בצביעה וטוען טול רק להיפטר מתשלום, כי משביעים היסת רק כשיש 
בי"ד  בעיני  נראה  אם  אבל  פ"ב(,  ס"ק  ש"ך  ע"ה  )סי'  בספק  ולא  לדבר  רגליים 
ממנו  שנהנה  אף  עליה,  לשלם  כסף  לו  שאין  או  בצביעה  צורך  לו  אין  שבאמת 
וגם אינו חייב  בדיעבד אחר שהמשביח לא סילקו, הרי הוא נפטר בלי שבועה. 
לשלם מדין נהנה, כיון שמבו' בתוס' )ב"ק ק"א ע"א ד"ה או( שחייב לשלם רק 
אם גופו נהנה ]כמו תחב לו חבירו בבית הבליעה[, או אם ממונו עשה מעשה כדי 
מאיליו  נהנה  ממונו  אם  אבל  הרחבה[,  מתוך  שאכלה  בהמה  ]כמו  הנאה  לקבל 
אין חיוב נהנה. ואף שהיה למשביח כוונה להנות, הרי בעה"ב טען לו טול ושוב 
אין למשביח דין נהנה. אמנם אם השבח הוא דבר שיש בו ממש ]בניגוד לצבע 
לומר  ואין  הנאה,  דמי  לשלם  חייב  אותו,  לסלק  אפשרות  ואין  ממש[,  בו  שאין 
שהמשביח מפקיר את השבח כיון שאינו יכול ליטלו, וכמו שמוכח בתוס' )ב"ק 

כ' ע"ב ד"ה אפקורי(.

הנתי'  מדברי  צ"ע  המנח"פ  ותי'  הרא"ש,  מדברי  נסתרים  הנתי'  שדברי  כיון   .23
בדבר  שגם  והאבהא"ז,  החזו"א  החת"ס,  כדעת  להלכה  שקי"ל  נראה  לכן  עצמו, 
שא"א להסירו יש טענת טול, אלא שהדיין יש לו לבדוק היטב אם בעה"ב אינו טוען 
כך רק כדי להיפטר וכפי שהדגיש החזו"א. )דעת קצוה"ח יתבאר בארוכה בעז"ה 

באחד העלונים הבאים, בנידון אומן ששינה(.

טענת טול עציך ואבניך בדבר שא"א לסלקו
בו  ולהשתמש  לסלקו  אפשר  שאי  דבר  הוא  שהשבח  באופן  ח. 

דירת  שצבע  שוכר  או  חבירו,  דירת  שצבע  אדם  וכגון  אחר,  במקום 

המשכיר, יש מי שסובר שכיון שא"א לסלק את השבח ולהשתמש 

וחייב  ואבניך',  עציך  'טול  לטעון  יכול  בעה"ב  אין  אחר,  במקום  בו 

לשלם למשביח כדינו19. אכן דעת רוב הפוסקים שאף באופן זה יכול 

בעה"ב להיפטר מתשלום בטענת 'טול עציך ואבניך' אם יש לו טענה 

הגיונית20, והמשביח רשאי להחזיר את המצב לקדמותו, אף שאין לו 

שום תועלת בזה21. ולדעת רוב הפוסקים, אם לא החזיר המשביח את 

המצב לקדמותו, או שאין אפשרות כלל להחזיר את המצב לקדמותו, 

מלשלם  ופטור  מהשבח,  מליהנות  עצמו  למנוע  צריך  בעה"ב  אין 

למשביח22. והלכה כדעת רוב הפוסקים23.

ט. אם אפשר להוציא את השבח שעשה המשביח, אלא שהוצאת 

השבח תגרום נזק לרכוש בעה"ב, מסכימים שתי הדעות הנ"ל שיש 
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המשביח  של  השבח  את  להוציא  שא"א  באופן  רק  להדיא  דיבר  הנתי'  כי   .24
ולהשתמש בו במקום אחר, וז"ל הנתי' )ש"ו סק"ז(: "אבל במקום שאינו יכול ליקח 
השבח שהשביח חייב ליתן לו". אכן מה שכתבנו בפנים שאף שהמשביח אינו יכול 
שלהלן,  הרדב"ז  דעת  זוהי  בעה"ב,  על  תשלום  חובת  יש  מ"מ  השבח  את  ליטול 
את  ליטול  א"א  סוכ"ס  כי  מכלום,  פטור  יהיה  החזו"א  שלפי  מאוד  מסתבר  אבל 
השבח, והמשביח אינו יכול לכופו לקנות את השבח. אמנם בוודאי שבי"ד צריכים 

להשתכנע שבעה"ב באמת אינו נהנה מהשבח ואינו טוען טול רק לקנטר, וכנ"ל.

ליישב את לשון  רנ"ו( שבא  ב' אלפים סי'  )ח"ו  25. מקור הדין הזה הוא הרדב"ז 
מה  "טול  לשון  כתב  שהרמב"ם  והיינו  טול,  של  הדין  את  מביא  כשהוא  הרמב"ם 
שבנית" ולא כתב לשון "טול עציך ואבניך" שהוא לשון הרי"ף, וכתב הרדב"ז לבאר 
וז"ל: "דמצי למימר טול מה שבנית, כלומר העצים והאבנים עצמם אשר בנית טול 
אותם, אע"ג שכשסותר אותם אינם שוים כבתחלה, ואם אמר טול עציך ואבניך 
זו  כגון  היסוד,  ויתרועע  הבנין  כדי שלא תפסיד שאר  ישימו השמאים  כפי אשר 
כופין על מדת סדום, וכ"ש אם אמר לו טול עצים כעציך ואבנים כאבניך, דזה נהנה 

וזה אינו חסר הוא".

ובדבריו התחדשו שתי נקודות בדין טול הכללי, נקודה א', שכשאומר בעה"ב טול 
להשלים  צריך  בעה"ב  אין  מערכם,  וירדו  משומשים  שהעצים  אף  ואבניך,  עציך 
השבח  הוצאת  שאם  ב',  נקודה  מסברא.  פשוט  והוא  הערך,  ירידת  כפי  למשביח 
מרכוש בעה"ב תגרום לבעה"ב נזק קבוע, ולא יחזור רכושו להיות כמו שהיה לפני 
מעשי המשביח, יכול בעה"ב לשלם כסף למשביח במקום העצים כפי שווי העצים 

המשומשים, או שייתן לו עצים בדומה לעצי המשביח.

ויוצא מדבריו קצת חידוש, כי במקרה שדיבר, אחר שבעה"ב טוען טול יוצא שהוא 
שלו  שהנכס  הגם  משומש  חומר  עבור  משלם  הוא  כי  ששילם,  ממה  יותר  נהנה 
הושבח ע"י חומר חדש, )ובכ"ז התיר הדבר בגלל שאחרת ייחשב מידת סדום מצד 

המשביח שהרי הוא גורם נזק לבעה"ב(.

26. הנה בגמ' שהבאנו בהערה א' מבו' לגבי אדם ששדותיו מקיפות מכל עבר את 
שדה  נמצא  וממילא  חיצוני  בגדר  הצדדים  מכל  שדותיו  את  והקיף  חבירו,  שדה 
הפנימי מוקף מכל הצדדים, שהניקף חייב לשלם למקיף לפי ר' חייא בר רב דמי 
גדר זולה ולר' הונא לפי מה שגדר החיצון. וכתבו שם התוס' )ד"ה דמי קנים( של ר' 
חייא בר רב אעפ"י שלא גרע משאר יורד שלא ברשות, מ"מ אינו משלם הוצאות 
הבנייה אלא רק דמי גדר זולה, כי הניקף יכול לטעון שאין לו צורך בהנאה זו )כעין 
וכעי"ז  יותר אלא את ערך ההנאה הפחותה ביותר.  ולכן א"א לחייבו  טענת טול(, 
כתב הרמב"ן )שם ד"ה ועדיין(: "לפיכך דנין אותו כיורד לשדה שאינה עשויה ליטע, 
שיכול לומר לו טול עציך ואבניך ולך, ואינו משלם אלא קנים או נטורא דזוזא", ולפי 

ר' הונא שסובר שצריך לשלם "לפי מה שגדר" השדה נחשבת עשויה לגדור.

והקשה הנתיה"מ )קנ"ח סק"ח( מדוע עכ"פ אינו יכול לטעון טול ולהיפטר לגמרי, 
ששניהם  שכיון  ותירץ  העש"ל,  בשדה  אפי'  טול  לטעון  שאפשר  הסוברים  לאלו 
עי"ש.  טול,  לטעון  יכול  אינו  ולכן  לשותפים,  דומים  הם  מגודרים  להיות  זקוקים 
ולכאו' יש להקשות מה קשה לנתי', שהרי שם אין המשביח יכול ליטול את השבח, 

שהרי הוא ברשותו, וא"כ היה לו לנתי' לתרץ שלכן אין לניקף טענת טול? ונראה 
שהנתי' לא כתב שאין טענת טול אלא כשהשבח נשאר בע"כ אצל בעה"ב, אבל 
)וכן  ולכן גם לנתי' יש מקום לטענת טול  יכול להוריד את הגדר,  כאן הרי המקיף 

יישב המלואי המשפט שם(.

להם  הייתה  שאיך  התוס',  על  שאל  סקצ"ו(  )שם  שמואל  ר'  בשיעורי  והנה 
הו"א שישלם הוצאה, והרי הוא יכול לטעון טול, ותירץ: "והנראה מוכרח בדעת 
התוס', דס"ל דכל הדין דיכול לטעון ולומר לו טול עציך ואבניך, הוא דוקא היכא 
בעציו  חפץ  שאינו  אמיתית  טענה  הויא  דאז  ואבניו,  עציו  יטול  שהלה  שיתכן 
עציו  כך  בין  יטול  לא  שהשני  דיודע  היכא  אבל  מלשלם,  פטור  וע"כ  ואבניו 
לו  ויהא  יניחנו,  ובודאי  לעצמו  הגדר  את  צריך  הרי  שהמקיף  הכא  וכגון  ואבניו, 
משום  הוא  כן  שאומר  דמה  טול,  טענת  כלל  ליכא  בזה  הנאה,  ממילא  }לניקף{ 
לההנאה  כבר  שישנה  כיון  דכאן  להתוס'  ס"ל  ומשו"ה  יטול,  לא  שהשני  דיודע 

וטענת טול עציך ואבניך ל"ש, א"כ ודאי יתחייב לשלם".

ר' אהרן )שכנים מילואים לפ"ג ה"ג, עמו' קכ"א ד"ה אמנם  וכעי"ז כתב במשנת 
עיקר( לתרץ קושית הנתי' שייפטר בטענת טול, וז"ל: "דל"ש לומר טול אלא ביורד 
לתוך שדה חבירו, דמכריחו באמת ליטול עציו ואבניו... משא"כ הכא, הרי למעשה 
חבירו לא יטול דצריך להגדר גם בשביל עצמו... בכגון דא לא מהימן כלל לומר טול, 
דכיון דמקבל ההנאה, ובודאי לא יטול  הלה, וגם קיימינן דהוי כשדה העשוי' ליטע, 

לאו כל כמיניה לטעון כן".

ופשוט שר' שמואל ור' אהרן אינם קשורים לשיטת הנתי' הנ"ל שאין טענת טול 
כשהמשביח אינו יכול ליטול, כי תירוצם הוא שטענת הניקף אינה אמיתית אחר 
שהוא יודע בבירור שהמקיף לא יוריד את הגדר, ובכה"ג גם החזו"א מודה כמש"כ 

לעיל.

27. פשוט מסברא, שהרי בעה"ב תואנה הוא מבקש, וכך נלמד להדיא מדין אומן 
ששינה וצבע צמר שלא כבקשת בעה"ב, שמבואר בראשונים שכל הטעם שהאומן 
אינו יכול לטעון שרוצה את הצמר ולשלם תמורתו הוא בגלל טרחת בעל הצמר או 
הרווח שלו, אבל באופן שאין לבעה"ב שום הפסד או טרחה וכמש"כ בפנים, מבו' 
בראשונים שיש לבעה"ב טענת טול רק אם הוא נותן לאומן אפשרות לקנות את 

הצמר במחיר הקרן, ונרחיב בזה בעז"ה באחד העלונים הבאים.

28. נלמד מדברי החזו"א שהבאנו לעיל הערה כ"א לגבי צבע שא"א להסירו, וה"ה 
כשיש סיבה אחרת שבעה"ב אינו יכול להסיר את השבח, וכגון מש"כ בפנים שאינו 
את  לסלק  לבעה"ב  סבירה  אפשרות  יש  אם  אבל  כך.  על  הוצאות  להוציא  רוצה 
השבח בעצמו, נראה בחזו"א )ד"ה והיכי דבאמת( שאף שהמשביח אינו מסלק את 
השבח, מ"מ אם נהנה בעה"ב מן השבח חייב לשלם עכ"פ כדין שדה שאינה עשויה 

ליטע, עי"ש היטב בדבריו.

29. כן פשוט, שהרי המשביח היה חייב לשכור פועלים כדי לסלק את ההשבחה 
במי  )סי' שי"ט(  בשו"ע  שנפסק  לדין  דומה  זה  ודין  ב'.  הע'  א'  סעיף  לעיל  כמבו' 
פועלים  לשכור  החצר  בעל  שיכול  ברשות,  שלא  חבירו  לחצר  פירות  שהכניס 

להוציא את הפירות, ולשלם שכרם מתוך הפירות.

את  להוציא  המשביח  יוכל  ולא  עציך'24,  'טול  לטעון  לבעה"ב  זכות 

או  לו  ייתן  בעה"ב  אלא  בעה"ב,  את  בכך  שמזיק  כיון  עצמו  השבח 

כסף כשווי חומר הגלם כפי שהוא שווה כמשומש, או חומר גלם זהה 

אפילו משומש, כל שאינו במצב גרוע יותר מהחומר גלם של המשביח 

אילו יוציאו אותו מרכוש בעה"ב25. וראה בהערה לגבי שבח שנמצא 

ובעה"ב נהנה ממילא, ואפשר לסלקו רק מחצר  רק בחצר המשביח 

המשביח, אם בעה"ב יכול לטעון 'טול עציך' ולהיפטר במקרה כזה26.

טוען  והמשביח  אחר,  במקום  בשבח  להשתמש  שא"א  באופן  י. 

או  לבעה"ב  וישלם  מבעה"ב,  המושבח  המוצר  את  לקנות  שרוצה 

בלי  זהה  מוצר  לו  שיביא  או  ההשבחה  בלי  שווה  שהמוצר  כמה 

ונראה לבי"ד שאין לבעה"ב סיבה  ההשבחה - כפי בחירת בעה"ב, 

כתב  המשביח  אם  לדוגמא:  למשביח27.  שומעים  במוצר,  להחזיק 

מזוזה על קלף בעה"ב, ובעל הקלף טוען 'טול עציך' ואיני משלם לך 

כלום, והמשביח טוען שכיון שבעה"ב אינו חפץ בשבח הוא דורש 

שימכור לו את המזוזה, ואו שישלם על הקלף הריק או שיביא לו 

יסרב  ואם  למשביח,  שומעים  בעה"ב,  בחירת  כפי  ריק  זהה  קלף 

בעה"ב למכור את הקלף יהיה חייב לשלם למשביח כפי דינו.

משביח שחייב לסלק השבח ומסרב
יא. אם המשביח מסרב להחזיר את המצב לקדמותו, ובעה"ב אינו יכול 

להחזיר את המצב לקדמותו בעצמו, וכגון שיצטרך להוציא הוצאות 

על כך, רשאי בעה"ב להשאיר את השבח ויהיה פטור מלשלם עליו, 

אם נראה לבי"ד שמצידו היה מוכן באמת ובתמים לוותר על השבח28. 

חייב  שהמשביח  נראה  בעצמו,  ההוצאות  את  שילם  בעה"ב  ואם 

להחזיר לבעה"ב את כל הוצאותיו29.


