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1. מקור החידוש שהמשביח מתכוון להקנות את השבח לבעה"ב הוא ברשב"א )ב"מ 
ק"א ע"א ד"ה עצי ואבני(, וז"ל: "עצי ואבני אני נוטל. נ"ל דדוקא שקדם ואמר עצי ואבני 
אני נוטל קודם שיאמר הלה דמיהם אני נותן, אבל קדם בעל השדה או בעל החצר ואמר 
ניחא לי במה שעשה, מיד קנתה לו חצרו, שהרי כשבנה זה או נטע, ע"ד שיקנה הלה 
אם ירצה בנה ונטע, והרי זה כאלו נתן מטלטלים בחצר חברו ואמר לו לכשתרצה לקנות 
מטלטלין אלו הרי קנויים לך בכך וכך, ואמר הלה תקנה לי חצרי, או שגלה בדעתו דניחא 

ליה דתיקני לו חצרו, קנה ואין חברו יכול לחזור בו".

ומפורש בדבריו שכיון שירד להשביח בנכסי חבירו בלי רשות, התכוון להקנות השבח 
לבעה"ב, ואם רצה בעה"ב קונה את השבח בע"כ של המשביח, ושוב אין המשביח יכול 

לטעון 'אטול'.

הרשב"א הביא ראיה לדבריו, וז"ל: "וה"ל כאותה ששנינו בפ"ק דב"ב )ה' ע"א( כותל 
אותו  מחייבין  אין  אמות  מד'  למעלה  אמות,  ד'  עד  לבנותו  אותו  מחייבין  שנפל  חצר 
עליו  מגלגלין  אחר  כותל  לו  סמך  שנתן,  ראיה  שיביא  עד  נתן  שלא  בחזקת  לבנותו, 
את הכל, בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן, אלמא מכיון שסמך לו כותל וגילה 
בדעתו דניחא ליה, קנתה לו חצרו ושוב אין חברו יכול לחזור בו, שאם אין אתה אומר 
ואיזו  למכור,  ואי אפשי  נוטל  אני  ואבני  עצי  לומר  יכול  והלא  כן, למה בחזקת שנתן, 

חזקה יש לזה שהוא נאמן לומר קניתי, אלא ודאי אין חברו יכול לחזור בו אחר שגלה 
בדעתו דניחא ליה דתקנה לו חצרו, ומעתה חזרו עליו דמי ההוצאה כמלוה ע"פ ונאמן 

לומר פרעתי, כנ"ל".

על  חציו  שכנו,  לבין  בינו  כותל  שבנה  באדם  מדברת  המשנה  שהנה  ראייתו,  ביאור 
קרקע שלו וחציו על קרקע שכנו )לפי דרך הרשב"א ועוד ראשונים שם( שהדין הוא 
שמה שבנה גבוה יותר מד' אמות, אינו יכול לדרוש משכנו שישתתף עמו בהוצאותיו, 
אבל אם השכן גילה דעתו שניחא לו בכותל הגבוה, חייב השכן להשתתף עם הבונה, 
וכיון שהוא חייב לשלם הוא נאמן לטעון ששילם כבר, והבונה צריך להוכיח שלא קיבל 

תשלום.

ומזה הוכיח הרשב"א, שאחר שהשכן גילה דעתו שרוצה לזכות בחלקו בכותל למעלה 
ממד' אמות, שוב אין הבונה יכול לומר 'עצי ואבני אני נוטל', כי אם נאמר שהבונה עדיין 
יכול לטעון עצי ואבני אני נוטל ולא להקנות את הכותל לשכן, א"כ למה אחר שגילה 
השכן דעתו שניחא לו בכותל חזקה שפרע כבר, ואולי חזר בו הבונה ולא רצה להקנות 
את הכותל לשכנו, וכיון שהשכן פטור בכה"ג לשלם אין חזקה שפרע כבר? אלא ע"כ 

שאחר שגילה השכן דעתו שוב אין הבונה יכול לחזור בו ולטעון 'עצי ואבני אני נוטל'.

בשיטת  הרשב"א  תלמיד  וכגון  חולק,  בלי  ראשונים  בכמה  מובאים  הרשב"א  דברי 

  פסקי דינים 

משביח נכסי חבירו פרק ו' – דיני עצי ואבני אני נוטל ח"ב

טענת 'אטול' כשבעה"ב התרצה כבר או שמוכן לשלם

בעלון הקודם התבארו דיני טענת 'עציי ואבניי אני נוטל'. והנה נתבאר בהרבה ראשונים, שאף במקרה שבאופן עקרוני ישנה לטענה 
זו, מ"מ לאחר שבעה"ב גילה דעתו שהוא חפץ בשבח והוא מתרצה לקנותו, אין המשביח יכול לדרוש עציו ואבניו, כיון שבעה"ב כבר 
קנה את השבח בקניין חצר, והגמרא שחידשה דין 'אטול' דיברה רק טרם הביע בעה"ב רצונו בשבח, ויש ראשונים החולקים על דין 
זה. עוד נחלקו הראשונים במקרה שבעה"ב מוכן לשלם למשביח כדין ידו על העליונה, ואין למשביח תועלת גדולה מנטילת השבח, 

האם זה מבטל טענת 'אטול' או לא. ובכל זה נדון בעלון זה.

אם בעה"ב התרצה במעשי המשביח והמשביח דורש את עציו ואבניו
א.  כשיורד המשביח לנכסי אחר בלי רשות ומשביחם, בדרך כלל מעשיו מוכיחים שבאופן עקרוני הוא מסכים להקנות מיד את עבודתו לשני, 
ואינו יכול לטעון שלא התכוון להקנות לבעה"ב. ומטעם זה, אחר שבעה"ב מתרצה בשבח לשלם עליו, הוא קונה את השבח ]בקניין חצר[, ושוב 
אין המשביח יכול לדרוש בחזרה את חומרי הגלם שלו שהכניס בשבח ]היינו שאין לו טענת 'עציי ואבניי אני נוטל'[1. ובסעיפים הבאים נדון 

הרב  יוסף פליישמן שליט"א
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הקדמונים )ב"מ שם ד"ה היורד(, תלמיד הרשב"א והרא"ש )ב"ק כ"א ע"א ד"ה ההוא 
גברא(, חידושי הר"ן )ב"מ שם ד"ה ואמר הלה(, נימוקי יוסף )שם נ"ח ע"א ד"ה בבית(, 
יוסף )שע"ה, ואין זה תלמיד הרשב"א שבשיטת  חי' תלמידי הרשב"א המובא בבית 

הקדמונים(, וכן הובא במגיד משנה )גו"א פ"י ה"ט(.

שנחלקו   15 הערה  להלן  עיין  מיד,  להקנות  מתכוון  הוא  כלל"  "בדרך  שרק  ומש"כ 
זמן  תקופת  לשלם  יוכלו  שלא  מראש  צפוי  שהיו  יתומים  נכסי  במשביח  הראשונים 

ארוכה, אם גם בכה"ג אומרים שהמשביח התכוון להקנות את השבח מיד.

2. פשוט כך, שהרי טעם הראשונים הוא שהוא מתכוון להקנות וליטול שכר, ובמשביח 
סוכה  שבנה  באחד  ח'(  סי'  )חו"מ  נזר  האבני  כתב  וכך  להקנות.  מתכוון  אינו  לעצמו 
לעצמו על שטח ציבורי, ולאחר פטירתו רצו היורשים לסלק את הסוכה, והקהל רצו 
לעכב עליהם, ופסק שהיות שעשה את הסוכה לצורך עצמו ולא התכוון להשביח את 
הגריש"א  כתב  וכעי"ז  השבח.  את  להקנות  שהתכוון  אומרים  לא  הציבורי,  הקרקע 

)קובת תשו' ח"ב סי' קע"ח(.

3. הרשב"א )המובא בהערה 1( כתב שמועילה אמירת בעה"ב שניחא ליה בשבח כדי 
לקנות את השבח ולמנוע מהמשביח ליטלו, אמנם, כשנדייק בדברי הרשב"א ובדברי 
הראשונים שהביאוהו נראה, שהאמירה הנצרכת היא שבעה"ב יצהיר בפירוש שניחא 
לו לקנות את השבח והוא מוכן לשלם עליו, וז"ל הרשב"א והר"ן: "שיאמר הלה דמיהם 
אני נותן", לשון הנימוק"י: "היה מקדים לו דמיו לא מצי תו למימר עצי ואבני אני נוטל", 
לשון ה"ה: "הריני נותן דמיהם ונוח לי במה שעושה", לשון תלמיד הרשב"א בשיטת 
הרשב"א  תלמיד  לשון  הוצאתו",  לו  נותן  והריני  שבנה  במה  אני  "רוצה  הקדמונים: 
והרא"ש: "הודיע לבעל חרבה ונתרצה בדבר ואמר אני אפרע יציאותיך", וא"כ רואים 
שהתנאי שתועיל התרצות בעה"ב כדי שיקנה את השבח הוא, שיגלה בעה"ב דעתו 
שניחא ליה וגם יאמר שמוכן לשלם. )הן אמת שאחר שכתב הרשב"א את הלשון הנ"ל 
שוב לא כתב אלא לשון 'ניחא לי', אבל בהכרח שסמך עצמו על מה שכתב מתחילה. 
במעשיו  הוכיח  שאם  כתב  דבריו  בהמשך  עצמו  הוא  שהרי  הדבר,  שכך  כרחינו  ועל 

שניחא ליה בשבח אי"ז מועיל לקניית השבח, כי ניחותא בעלמא אינו מספיק(.

ויש להוכיח כהנ"ל מדברי הרשב"א עצמו, שהנה לכאו' היה צ"ע בדעת הרשב"א, כי הרי 
הרשב"א עצמו )ממש בהמשך לדין אטול הנ"ל( כתב שאין לבעה"ב טענת 'טול עציך' 
העשויה  "ובשדה  וז"ל:  בשבח,  לבעה"ב  ניחא  בוודאי  כי  הוא  וטעמו  העש"ל,  בשדה 
לה  ומנטר  דגדרה  דכמאן  לו,  שומעין  אין  נטיעותיך  טול  השדה  בעל  אמר  אם  ליטע, 
דמי", והיינו שכל שדה העש"ל נחשב מלכתחילה כאילו כבר גילה בעה"ב דעתו שניחא 
ליה, וכיון שכן, מה טעם אין בעה"ב זוכה בשבח ממילא, והרי בוודאי ניחא ליה, וגם בלי 

גילוי דעת מפורש נחשב כאילו גילה דעתו שניחא ליה?

ולפי הנ"ל מבוארת שיטת הרשב"א היטב, כי כדי שיקנה בעה"ב את השבח אין מספיק 
עד  קונה  אינו  מ"מ  בשבח,  ליה  שניחא  בטוחים  כשאנו  ואפילו  בשבח,  ליה  שניחא 
בבית  הרשב"א  סובר  ולכן  לשלם,  מוכן  והוא  לקנות  מתרצה  שהוא  בפירוש  שיאמר 
העש"ל שאין טענת טול אבל יש טענת אטול, שמכיון שמסתמא ניחא ליה לבעה"ב 
בשבח לכן אין טענת טול, וכיון שלא הביע בפירוש רצון לקנות ולשלם, לא קנה את 
]במה  שם  הרשב"א  דברי  בשאר  היטב  ועיין  אטול.  לטעון  יכול  והמשביח  השבח 
כנ"ל,  בדבריו  להדיא  ומוכח  שם[,  לחידושו  דרב  העובדא  להשוות  אפשרות  שהעלה 

שניחותא בשבח אינו אותו דבר כרצון ברור לקנות.

ואף שהרשב"א הביא ראיה לדבריו מדין סמך לו כותל אחר, ושם לא אמר השני כלום, 
מ"מ שם עשה מעשה שמוכיח שהוא קונה בפועל את השבח, ומפו' בדברי הרשב"א 

)בסוף דבריו שם( שכשעושה מעשה קניין עדיף יותר מגילוי דעת שניחא ליה.

לפני  ואבניו  עציו  לדרוש  המשביח  הקדים  שאם  מבואר,  הנ"ל  הרשב"א  בדברי   .4
בעה"ב  התרצות  קדמה  ואם  למשביח,  ושומעים  בעה"ב  קנה  לא  בעה"ב,  שהתרצה 
לדרישת המשביח, קנה בעה"ב ואין שומעים למשביח. והנה הרשב"א לא חילק כלל 
באינו  ובין  נראה שבין בעש"ל  חילק  ומדלא  בית שאינו עש"ל,  לבין  בית העש"ל  בין 
עש"ל, הכל הולך לפי המקדים, אם קדם בעה"ב קונה את השבח, ואם קדם המשביח 

יכול לדרוש עציו ואבניו.

ולעניין אינו עש"ל מוכח כך במגיד משנה )שם(, כי הרמב"ם כתב שם דין אטול באינה 
עש"ל, ועל זה כתב ה"ה: "וכתב הרשב"א ז"ל שאם אמר בעל החורבה מתחלה הריני 
שדין  ומוכח  בחידושיו",  כדאיתא  חצרו  לו  קנתה  שעושה,  במה  לי  ונוח  דמיהם  נותן 
הרשב"א אמור גם באינה עש"ל. )וראה הערה הבאה לגבי אינו עש"ל ובעה"ב הקדים 

לומר שמתרצה לשלם רק כדין ידו על התחתונה(.

ולעניין עש"ל כתב הר"ן )שם( בשמו להדיא, וז"ל: "מדברי רשב"א ז"ל נראה דאפילו 
בחורבה העשויה ליבנות יכול לומר עצי ואבני אני נוטל, כל זמן שלא קדם בעל הקרקע 
ואמר דמיהם אני נותן, דבכה"ג ]כשקדם בעה"ב ואמר דמיהם אני נותן[, כיון שעל דעת 
ליטול מבעה"ב בנה, ה"ל כאומר לחבירו זכה לפלוני במנה זה אם ירצה, דכיון שרצה 
הלה זכה זה בשבילו, והכי נמי כיון שנתרצה זכתה לו חצירו ושוב אין הלה יכול לחזור 

בו".

8 נביא שהרא"ה וסיעתו חלקו על הרשב"א, ולדעתם הדין תלוי רק אם  ולהלן הערה 
בין  והנפק"מ הגדולה  ידו על התחתונה,  כדין  או  ידו על העליונה  כדין  בעה"ב משלם 
כשקדמה  שייך  זה  הרשב"א  לפי  אטול,  טענת  שייכת  בעש"ל  האם  היא,  השיטות 
דרישת המשביח להתרצות בעה"ב, ולפי הרא"ה אי"ז שייך כלל, שהרי בעה"ב משלם 

כדין ידו על העליונה.

כדעת הרשב"א נקט תלמיד הרשב"א בשיטת הקדמונים )שם(: "היורד לתוך חורבתו 
של חבירו ובנאה שלא ברשות... שסתם חורבה עומדת ליבנות בכל עת, וכתבו רבותי 
שאין לומר כן אלא קודם שיספיק בעל החורבה לומר רוצה אני במה שבנה והריני נותן 
המשביח  הקדים  אם  העש"ל  בבית  שאפילו  ומפורש  הן".  טעם  ודברי  הוצאתו...  לו 

ודרש שומעים לו. וכ"מ בתלמיד הרשב"א והרא"ש )שם(.

]היינו  הבנין  בעל  "ומיהו  וז"ל:  הר"ן,  נקט  גם  שכך  וכתב  )שם(,  הנימוק"י  נקט  וכן 
המשביח[ גרע כחו טפי במקצת, דאם בעל הקרקע היה מקדים לו דמיו, לא מצי תו 
למימר עצי ואבני אני נוטל... והרשב"א ז"ל הביא ראיה לזה... ונראה שדעת הרנב"ר ז"ל 
נוטה לזה. אמר המחבר, וכן נ"ל, דקי"ל דסתם חורבה עשויה ליבנות, והכא בחורבתו 
של חבירו קאמר סתמא שומעין לו, אלמא אפילו בעשויה ליבנות אמרינן כן ]היינו עצי 

ואבני אני נוטל[".

5. ויש מקום לדון בדעת הרשב"א באינו עש"ל כשמשלם רק הוצאות. שהנה זה ברור, 
שגם באינו עש"ל, אם בעה"ב קדם והתרצה לשלם גם על השבח ולא רק הוצאות ]כדין 
ובזה  ידו על העליונה[, שוב אין למשביח טענת אטול, שהרי כתב כן אפילו בעש"ל, 
לחזור  יכול  אינו  בוודאי סבר הרשב"א שכיון שהמשביח התכוון להקנות את השבח 
בו. אכן עדיין יש לדון, מה הדין לפי הרשב"א אם בעה"ב קדם ואמר שישלם רק כדין 
ידו על התחתונה ]כדין כל אינו עש"ל[, ואז טען המשביח שאם כן הוא רוצה ליטול 
את עציו ואבניו. מצד אחד, סברת הרשב"א שייכת בזה שאין למשביח טענת אטול, 
שהרי התכוון להקנות את השבח לבעה"ב, ואחר שבעה"ב התרצה לשלם כדין וקנה 
את השבח אין המשביח יכול לחזור בו, וכן נראה מסתימת הרשב"א, וכ"כ הפת"ח )ח"ה 
גו"א פ"ח סעי' כ"ג( בדעתו, והסביר )הע' נ"ג( וז"ל: "שמיד כשנתרצה בעל הקרקע במה 
שבנה זה קנתה לו חצרו, ולכאורה לפי סברא זו ה"ה באינו עשוי לבנות, דסו"ס בנה זה 

ע"ד שיתרצה בעל הקרקע".

אכן מצד שני יש לומר, שבכה"ג לא התכוון המשביח מעולם להקנות לו את השבח, 
והתכוון להקנות רק על דעת שיקבל תשלום מלא ]הגם שלא מגיע לו עפ"י דין[, וא"כ 
ידו על התחתונה, לא קנה את השבח והמשביח  כדין  אם התרצה בעה"ב לשלם רק 
אין  והתרצה  בעה"ב  שקדם  שכל  סתם  שהרשב"א  ואף  אטול.  לטעון  יכול  עדיין 
לי במה שעשה',  למשביח טענת אטול, מ"מ כתב את הדין כשבעה"ב טוען ש'ניחא 
רוב  דעת  בשבח  לו  שניחא  דעתו  בעה"ב  וכשגילה  דבריו,  הראשונים  העתיקו  וכך 
ייתכן  וא"כ  העליונה,  על  ידו  כדין  לשלם  שצריך  עצמו  הרשב"א  ובכללם  הראשונים 
שבדווקא כתב כך הרשב"א, כי אם בעה"ב לא התרצה אלא בדיעבד ומשלם כדין ידו 
על התחתונה )ראה עלון 124 סעיף ז' שנתבאר דין זה(, יש למשביח טענת אטול אף 

אם קדם בעה"ב והתרצה.

וקצת משמע כן ברשב"א עצמו )ב"מ ק"א ע"א ד"ה עצי(, כי אחרי שחידש את הדין 

באיזה אופנים קונה בעה"ב את השבח. אמנם, אם ניכר שהמשביח 
השביח לטובת עצמו ולא התכוון לטובת בעה"ב, אלא שנמצא מאליו 
שרכוש בעה"ב הושבח, ]גם באופנים שהשני חייב לשלם לו שכר[, 

לא קנה בעה"ב את השבח כל עוד לא שילם עליו2.

ב.  ישנן שתי שיטות בראשונים באיזה נכס וסוג שבח קונה בעה"ב 
את השבח, ואם קונה בע"כ של המשביח. שיטה א'. שיטת הרשב"א 
שהוא  ואמר  קדם  המשביח  אם  נכס,  סוג  שבכל  ראשונים,  והרבה 

לו,  רוצה ליטול עציו ואבניו לפני שבעה"ב התרצה בשבח, שומעים 
בשבח  והתרצה  בעה"ב  קדם  המשביח  דרישת  לפני  עוד  אם  אבל 
והצהיר שהוא מוכן לשלם עליו, או שעשה מעשה שמוכיח שקונה 
את השבח3, אזי הוא קונה את השבח מיד, ושוב אין המשביח יכול 
לדרוש עציו ואבניו4. לשיטה זו אין חילוק בין נכס שעמד להשבחה 
להשבחה  עמד  הנכס  אם  ואפילו  להשבחה5,  עמד  שלא  נכס  לבין 
המשביח  קדם  אם  בכ"ז  העליונה,  על  ידו  כדין  לשלם  מוכן  ובעה"ב 



גליון חודש סיון ה'תשפ"א | 3  עלון המשפט

ציונים והערות

שאם התרצה קנה את השבח, כתב שהייתה לו אפשרות לפרש כך את העובדא של 
רב – שלדעת הרשב"א היה באינו עש"ל, שמה שרב חייבו לשלם ידו על העליונה היה 
מכיון שהראה שניחא ליה בשבח וקנה כבר את השבח, והיינו שההתרצות שמועילה 
דחה  שהרשב"א  )ואף  העליונה.  על  ידו  כדין  לשלם  מחייבת  גם  השבח  את  לקנות 
זו ונשאר שניחותא אינו אותו דבר כהבעת רצון מפורשת, אבל לא חזר בו  אפשרות 
מנקודה זו, שאותה ההתרצות שפועלת קניית השבח גם מחייבת לשלם כדין ידו על 

העליונה(.

אולם כבר כתבנו שסתימת הרשב"א היא שהכל תלוי רק אם התרצה בעה"ב קודם, 
לבין  על התחתונה  ידו  בין תשלום  או  אינו עש"ל,  לבין  בין עש"ל  חילוק  ואין בדבריו 
תשלום ידו על העליונה, ולא מצאנו רמז לחלק כך אלא רק בשיטת הרא"ה, ובכל מקרה 

הדין תלוי בהתרצות בעה"ב אם היא קדמה לדרישת המשביח או לא.

6. פשוט מסברא שדין זה אמור רק כשהמשביח מציג טענה אמיתית למה הוא חפץ 
דווקא בעצים ואינו חפץ בתשלום, אבל אם אין לו טענה הגיונית שיחפוץ בעצים דווקא, 
כופים אותו על מידת סדום ואין שומעים לו, כי למה בנה אצל חבירו אם אינו נותנם לו 
אפילו בתשלום הגבוה ביותר? ובוודאי בזה כופים על מידת סדום. ועוד, שהרי יעבור 
בוודאי על איסור "לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם" )יבמות מ"ד ע"א(, כי 
ולקלקל סתם אחר שמקבל שכרו משלם, ופשוט ששווי  לו להרוס  איזה תועלת יש 
ועיין מהרשד"ם  יורד מאוד אחר שהורסים אותם מתוך בניין קיים.  העצים והאבנים 
)יו"ד סוס"י קפ"ב( שאם דרישת המשביח ליטול עציו אינה אמיתית "בהא ודאי לית 
דין ולית דיין שיאמר שיוכלו לומר עצינו ואבנינו אנו נוטלין". ועיין בעלון הקודם הערה 
22 מש"כ בשם הרדב"ז )שדיבר בטענת 'טול', אבל פשוט שזה נכון גם בטענת 'אטול'(.

החזו"א )ב"ב סי' ב' סק"ה( הבין ברשב"א כפשוטו, שבכל אופן שקדם המשביח ודרש 
עציו ואבניו יש לו טענת אטול, אפילו אם אח"כ הביע בעה"ב רצונו לשלם כדין ידו על 
העליונה, והקשה על הרשב"א שאין זה מסתבר אלא "אף אם קדם היורד לומר אבני 
אני נוטל, ובעל השדה משיב לו לא כן שאין לך רשות לזה אלא אני אשלם לך כשתלא, 

ודאי הדין עם בעל השדה", ועי"ש שדחק ברשב"א שגם הוא סבור כן.

"כל  וז"ל )שם(:  והרא"ש ]שהלך בשיטת הרשב"א[ להדיא,  כ"כ תלמיד הרשב"א   .7
שלא ידע בעל קרקע בבנין, כגון שהיה במדינת הים, אי נמי כגון הבונה על קרקע של 
יכול לומר עצי ואבני  והוא נמי  יכולים לומר טול עציך ואבניך  יתומים קטנים... שהם 
אני נוטל", אבל "ביתומים גדולים סתמא בזמן ארוך כ"כ ידעו בדבר ונתרצו בבנין וזכו 
בו". ואפשר שסבר כן אפילו בשדה שאינה עש"ל, אף שלא כתב כך להדיא, וזה דומה 
אפילו  'טול'  טענת  שיש  סובר  שהרא"ש  שהגם  ז'(,  סי'  פ"א  )ב"ב  הרא"ש  למש"כ 
בעש"ל, מ"מ "כיון ששתק וראה שחבירו היה גודר, מסתמא ניחא ליה שאם יקיפנו 

מארבע רוחות שיתן חלקו".

עצים  אמר  דכי  בגמרא  נמי  מסקינן  "וכי  וז"ל:  )שם(  בר"ן  מובאת  הרא"ה  שיטת   .8
לבנות,  עשויה  שאינה  בחורבה  דה"מ  מ"ד  איכא  לו,  שומעין  דבבית  נוטל  אני  ואבני' 
אבל בחורבה העשויה לבנות אין שומעין לו, דמיד זכה בעל הקרקע בבנין, שמתחלה 
על דעת כן בנאה, אבל בחורבה שאינה עשויה ליבנות דשמין לו וידו על התחתונה, הוא 
שיכול לחזור בו, שיכול לומר שמתחלה כשבנה על דעת ליטול כל הוצאתו נתכוון. כן 
והיינו, שלדעת הרא"ה, אין חילוק בעש"ל אם דרש המשביח את  כתב הרא"ה ז"ל". 
עציו ואבניו לפני או אחרי התרצות בעה"ב, כי מכיון שהשביח ע"ד להקנות לבעה"ב אם 

יתרצה, לכן אם בעה"ב ישלם לו כדין ידו על העליונה אינו יכול לטעון אטול.

והנה תלמידי הרשב"א שהובאו בב"י )שם( כתבו בשם רבם כשיטת הרא"ה, וז"ל הב"י: 
"ובשיטת תלמידי הרשב"א כתובה סברא זו )היינו של הנימוק"י בשם הרשב"א(, ואחר 
כך כתבו וז"ל, אבל רבינו נר"ו כתב דהכא בחרבה שאינה עשויה לבנות עסקינן, ומשום 
הכי אי אמר עצי ואבני אני נוטל שומעין לו... אבל בשדה העשויה ליטע או בבית העשוי 
ליבנות אינו יכול לומר לו עצי ואבני אני נוטל, שהוא על דעת שיזכה בו חבירו בנה ונטע, 
ואם כן כל זמן שלא אמר איני רוצה בו אין הלה יכול לחזור בו, שהרי חצרו קנתה לו 

מיד".

ובהכרח ש"רבנו נר"ו" שכתבו הדין בשמו איננו הרשב"א, שהרי בדבריו מפורש שלא 
וגם בחי' תלמיד הרשב"א שבידינו  וכן כתבו בשמו המ"מ, הר"ן והנימוק"י,  כהרא"ה, 
)הובא לעיל הערה 3( כתב כך בשם רבו, אלא בע"כ שהכוונה לרא"ה, וגם לשון תלמידי 

הרשב"א שבב"י דומה מאוד ללשון הרא"ה שבר"ן.

וז"ל: "היורד  נ"ח ע"א(  )ב"מ  יהונתן על הרי"ף  כדעת הרא"ה משמע גם בדברי רבינו 
לתוך חורבה של חברו ובנאה - בנין אבנים - שלא ברשות בעליו, ולא רצה בעל הקרקע 
לתת לו כפי כל מה שהוציא עליה, אעפ"י שהדין כך על בעל הקרקע והחורבה, שהרי 
לא הצליח הבנין כפי מה שהוציא עליו, וכשראה כן כעס ואמר עצי ואבני אני נוטל". 
וכיון שתלה דין 'אטול' בזה שבעה"ב אינו מוכן לתת למשביח כל מה שהוציא, משמע 
שאם היה נותן כן לא הייתה למשביח טענת אטול, וכן משמע מדבריו שאף אם בעה"ב 
קדם והיה מוכן לשלם לו ידו על התחתונה, ורק אח"כ טען המשביח אטול, שומעים 
מ"מ  לשלם,  להדיא  התרצה  לא  שבעה"ב  בדבריו  לדחוק  ניתן  שהיה  ואף  למשביח. 
בפשטות נראה שסבר כהרא"ה. )אכן לפי הצד השני שכתבנו בדעת הרשב"א בהערה 

5 נדחית הראיה(.

9. ואף שלא מצאנו שדיבר הרא"ה באינו עש"ל שגם אם התרצה בעה"ב לפני דרישת 
המשביח שיש טענת אטול, מ"מ סברת הרא"ה ותלמידי הרשב"א נכונה גם בזה, שהרי 
ידו על העליונה לא התכוון להקנות כלל את  כדין  כתבו שכל שהמשביח אינו מקבל 
השבח לבעה"ב, וא"כ גם אם התרצה בעה"ב קודם, אבל איך יקנה אם המשביח לא 
הייתה לו כל כוונה להקנות. וכך מוכח להדיא מדברי הגריש"א שנביא להלן הערה 13. 

אמנם עיין להלן שם בסוף ההערה מה שהבאנו מרעק"א.

10. ויש לברר לדעת הרא"ה שאין טענת אטול בבית העש"ל כיון שבעה"ב קונה ממילא 
את השבח, אם הוא סובר בהכרח שאין טענת טול בשדה העש"ל. כי מצד אחד, לכאו' 
ויכול  ממילא  השבח  את  שקונה  כך  כדי  עד  בשבח  רוצה  שבעה"ב  לנו  שפשוט  כיון 
למנוע את המשביח מלחזור בו מהסכמתו, איך נאמין לו שלא ניחא ליה בשבח לטעון 
למשביח 'טול עציך'. ומסתבר מאוד שהרא"ה עצמו אכן סובר שאין טענת טול בעש"ל, 
כי זו שיטת הרמב"ן וסיעתו )כפי שהבאנו בעלון 123 סעיף ה'( שבעש"ל אין טענת טול, 
ומסתבר שהרא"ה יסבור כמוהם, ובזה גם יהיה יותר מובן הסברא שהמשביח מקנה 

לחלוטין את השבח לבעה"ב, כי הוא יודע שבעה"ב לא יוכל לטעון לו טול.

ומצד שני, אפשר להסביר את דעת הרא"ה גם אם נאמר שיש לבעה"ב טענת טול, כי 
והגם שהמשביח  יתרצה,  יתכן שהגם שהמשביח הקנה את השבח לבעה"ב רק אם 
חזר בו מהקנאתו לפני החלטת הקניין של בעה"ב, מ"מ אין מועילה חזרתו מההקנאה, 
לקנות.  בהסכמתו  תלוי  והקניין  לחלוטין  השבח  את  קנה  לא  עדיין  שבעה"ב  אעפ"י 
רוצה  שאינו  להחליט  יכול  עדיין  לקנות  שהמיועד  שהגם  נוספים  בנידונים  ומצאנו 
שהגם  לבקרו,  ע"מ  כלי  הלוקח  בדין  וכמו  בו,  לחזור  יכול  המקנה  אין  מ"מ  לקנות, 
שהקונה יכול עדיין להחליט להחזיר את הכלי ולא לקנותו, אין למוכר זכות לחזור בו 

מהמקח.

ונפק"מ גדולה משאלה זו – אם הרא"ה בהכרח סובר שאין טענת טול בעש"ל, כי הנה 
בדין טול )ראה בעלון הנ"ל שם( כתבנו שדעת המחבר שיש טענת טול אפילו בשדה 
בדעת  הפוסקים  רוב  נקטו  וכך  הרא"ש,  וכשיטת  הרמב"ם  בדעת  כשיטתו  העש"ל, 
הרמ"א, ואם נאמר שטענת אטול תלויה בטענת טול, א"כ המחבר והרמ"א )לדעת רוב 
הפוסקים( הסוברים שיש טענת טול, בהכרח אינם נוקטים כרא"ה שאין טענת אטול 

בעש"ל.

והנה הסמ"ע נקט במפורש כצד הראשון, כי הנה הרמ"א )שע"ה ס"ז( פסק כשיטת 
"כיון  )סקי"ד( טעם הרמ"א:  וביאר הסמ"ע  בבית העש"ל,  הרא"ה שאין טענת אטול 
דאין הבע"ה יכול לומר טול עציך ואבניך כיון דעשויה לבנות, כן הוא ]המשביח[ אינו 
יכול לומר שיטלם, כיון שבנאו במקום הראוי לבנות ודאי אדעתא דהכי בנאו שיקום 
כאן", והיינו שתלה להדיא טענת אטול בטענת טול, ]הסמ"ע לשיטתו שהבין שהרמ"א 

פסק שאין טענת טול בשדה העש"ל, עיין בעלון הנ"ל הערה 15[.

בחלק  מפורש  כתוב  שהרי  קשים,  הסמ"ע  ודברי  מוכרחים  הדברים  אין  באמת  אכן 

לדרוש עציו ואבניו שומעים לו, וראה בהערה6. ויש אומרים בשיטה 

אבל  מההשבחה,  ידע  לא  בעה"ב  אם  דווקא  אמור  הנ"ל  שהדין  זו, 

נוח לו בשבח ושוב אין  אם ידע ועבר זמן ארוך, אומרים שמסתמא 

המשביח יכול לדרוש עציו ואבניו, הגם שלא היה מצד בעה"ב שום 

אמירה או מעשה המורים על התרצות בשבח7.

ג.  שיטה ב'. שיטת הרא"ה ועוד ראשונים, שרק אם בעה"ב משלם 

להשבחה[,  עשוי  שאינו  בנכס  ]בדר"כ  התחתונה  על  ידו  כדין 

כדין  משלם  בעה"ב  אם  אבל  ואבניו,  עציו  לדרוש  המשביח  יכול 
את  להקנות  מתחילה  התכוון  שהשמביח  כיון  העליונה,  על  ידו 
ואבניו,  עציו  לדרוש  יכול  המשביח  אין  כך,  לו  ישלמו  אם  השבח 
זו  לשיטה  בעה"ב8.  התרצות  לפני  כך  לדרוש  הקדים  אם  אפילו 
המשביח,  דרישת  או  בעה"ב  התרצות  קודם,  היה  מה  חילוק  אין 
וגם אין חילוק אם הנכס עמד להשבחה או לא9, אלא כל שבעה"ב 
בנכס  ולכן  למשביח.  שומעים  אין  העליונה  על  ידו  כדין  משלם 
כלל10,  ואבניו  עציו  לדרוש  המשביח  יוכל  לא  להשבחה  העשוי 
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השבח  לקניית  להדיא  להתנגד  יכול  שבעה"ב  הרא"ה,  בשיטת  שהלכו  מהראשונים 
הסוברים  )שבב"י(  הרשב"א  תלמידי  וז"ל  הרא"ש(,  )כדעת  העש"ל  בשדה  אפילו 
כרא"ה: "אבל בשדה העשויה ליטע או בבית העשוי ליבנות אינו יכול לומר לו עצי ואבני 
כל זמן שלא אמר איני  כן  ונטע, ואם  נוטל, שהוא על דעת שיזכה בו חבירו בנה  אני 
רוצה בו אין הלה יכול לחזור בו", נמצא שסברו בהדיא שיש טענת טול בשדה העש"ל 
כשמתנגד להדיא לקניית השבח, ועדיין כשאינו מתנגד זוכה בשבח ואין המשביח יכול 

לטעון אטול.

כתבו  )שבב"י(  הרשב"א  תלמידי  שהרי  כאחד,  תלוים  הדינים  שאין  עוד  להוכיח  ויש 
להדיא במקו"א שיש טענת טול בשדה העש"ל, וז"ל: "דאפילו בשדה העשויה ליטע 
יכול לומר לו טול עציך ואבניך ונטיעותיך, שאם לא כן נמצא אדם כופה לעשות שדה 
וגנה וחצר ובתים", ומ"מ כתבו להדיא שאין טענת אטול וכנ"ל, ובהכרח שאין הדינים 

תלוים זה בזה, ודלא שכתב הסמ"ע.

גם הגר"א )סקי"ז( כשכתב שמקור הרמ"א בדין אטול הוא התלמידי הרשב"א, כתב: "ואם 
יוכל בעל החצר לומר ]טול[ תלוי בפלוגתא הנ"ל שכתב בס"ק ב", ובס"ק ב' הביא הגר"א 
את מחלוקת הרמב"ן והרא"ש אם אפשר לומר "טול" בשדה העשוי ליטע, ובהכרח שאין 

דין טול תלוי בדין אטול. ומסתמא הגר"א כתב כן לאפוקי ממש"כ הסמ"ע.

גם המהרי"ט )ח"א סי' ק"ו( שהש"ך )סק"ב( ציין אליו נראה שפסק שיש טענת טול 
בבית העש"ל, ומ"מ כתב שאין טענת אטול: "ובבית שהיא עשויה להבנות, מסתברא 
דאם בעל הקרקע רוצה באותו בנין ]ו[נותן לו כדינו, אין בעל הבנין רשאי לומר אטול 
עצי ואבני, דכיון דעשויה להבנות היא שליחותיה דבעל קרקע עביד על מנת ליטול כל 
הוצאותיו, ומההיא שעתה זכתה לו רשותו". ומבואר שפסק שיש טול בבית העש"ל 

כשמאידך אין טענת אטול.

כמו  הוא  ליטע  העשויה  שבשדה  הבין  שהוא  המהרי"ט,  דברי  על  להעיר  יש  )אכן 
שלוחו, וכבר הבאנו בעלון 121 )סעיף י"א( שהרבה חולקים על הדעה הזאת, כי לפי 
הדעה הזאת הדין של שדה העש"ל יהיה כמו יורד ברשות ויקח אפילו הוצאות יותר מן 
השבח, וזו רק שיטת הרי"ף, ורוב הפוסקים חולקים ע"ז וסבורים שבשדה העש"ל אינו 

נוטל הוצאות יותר מן השבח(.

יש  עש"ל  שבאינו  הרא"ה,  בדעת  להדיא  הגריש"א  שכ"כ   13 הערה  להלן  ראה   .11
לבעה"ב שתי ברירות, או ליתן ידו על העליונה, או להרשות למשביח ליטול עציו ואבניו. 

והגריש"א פסק כן הלכה למעשה.

12. הרמב"ם לא התייחס כלל לדין אטול בבית העש"ל, וכשהזכיר דין אטול )גו"א ה"ט( 
הזכירו לגבי בית שאינה עש"ל, וכך הוא גם בטור )סי' שע"ה( ובשו"ע )שע"ה ס"ו(. אולם 
לכאו' אין לדייק כלום מזה שכתבו דין אטול רק באינו עש"ל, כי אין הדבר מצוי כלל שיטען 
המשביח אטול בבית העש"ל כשבעה"ב מוכן לשלם לו כדין ידו על העליונה, ואדרבה, 
- לא מצד שבעה"ב קנה את הקרקע, אלא מצד  יכול לטעון אטול  צ"ע להסביר מדוע 
כופים על מידת סדום, וכמש"כ בהערה 6, כי איזה טעם יש לו למשביח לטעון שחפץ 

בעציו ואבניו אחר שירד בלי רשות לנכסי חבירו וחבירו משלם לו כהוגן?

הרשב"א  תלמידי  דברי  הביא  ועליהם  הנימוק"י,  דברי  הביא  ס"ז(  )שם  יוסף  הבית 
שחלקו וסברו כרא"ה, וכתבו עוד שכיון שהרמב"ם ]וכך גם הטור והמחבר[ ביארו את 
טענת  שתהיה  בגמ'  מקור  לנו  אין  א"כ  ליבנות,  עשויה  שאינה  בחורבה  הגמ'  סוגיית 
ועכ"פ כתבנו שסתימת המחבר  והב"י לא כתב להכריע בבירור.  אטול בבית העש"ל, 
ירד לחלק אם קדם  וכן לא  כיון שסוכ"ס לא כתב דין אטול בעש"ל,  כשיטת הרא"ה, 

בעה"ב להתרצות לשלם כפי דינו.

בחורבה  הרשב"א  בשם  כתב  ב"י  "אבל  הנימוק"י  דברי  על  ציין  )שם(  משה  בדרכי 
העשויה לבנות לא יוכל הבונה לומר עצי ואבני אני נוטל", והיינו שהבין ש"רבנו נר"ו" 
צ"ע,  הדבר  אמנם  הרשב"א,  היינו  הרא"ה  כשיטת  הרשב"א  תלמידי  הביאו  שבשמו 
וכנ"ל שברור הדבר שהתכוונו לרא"ה, אבל דעת הרשב"א אינה כן, כי הרשב"א כתב 
וביניהם  ראשונים  כמה  כתבו  וכן  לעיל,  מלשונו  שהבאנו  וכמו  כהרא"ה  דלא  להדיא 

תלמידי הרשב"א אחרים בשמו.

"ומה  כתב:  הרשב"א  תלמידי  דברי  על  וגם  כרא"ה,  שנקט  ברור  משה  בדרכי  עכ"פ 
שכתב דבחורבה העשויה ליטע לא יוכל לומר עצי ואבני אני נוטל, כ"כ המרדכי פרק 
השואל בשם ראבי"ה", וכוונתו למרדכי )ב"מ סי' שפ"א( שכתב וז"ל: "ונראה לראבי"ה 
שאם בעל החורבה רוצה לעכב כל הבנין, כל החורבות סתמא עומדות ליבנות, והויא לה 
כשדה העשויה ליטע ונותן לו כל יציאותיו, וכן פסקו רבוותא", ונראה שמדבר באופן 
שיש ויכוח בין בעה"ב למשביח מי יקח את השבח, ופסק שבעל החורבה יכול לעכב 
הכל, והיינו שאין טענת אטול. אמנם לכאו' אין הכרח שזו כוונת המר', כי לפי פשוטו 

בא לומר רק שאם בעל החורבה רוצה את הבניין, אין דנים אותו כשדה שאינה עש"ל, 
אלא כל החורבות עומדות ליבנות ודינו כשדה העש"ל, ולא רמז כלום לדין אם המשביח 

דורש את עציו ואבניו.

גם בשו"ע )שם ס"ז, ורמז לזה גם בס"ו( פסק הרמ"א שאין טענת אטול בבית העש"ל. 
ואף שהסמ"ע הנ"ל כתב שנקט כך רק בגלל שסבר שאין גם טענת טול, מ"מ כבר כתבנו 
טול אפילו  עליו בדעת הרמ"א שישנה לטענת  טול שרוב הפוסקים חלקו  בדין  לעיל 
בעש"ל, ואדרבה, בדרכי משה נראה ברור שפסק כתלמידי הרשב"א שבב"י, והם פסקו 
שיש טענת טול בעש"ל ואין טענת אטול וכנ"ל. וכ"כ הגר"א )סקי"ז( להדיא שהרמ"א 
פסק כשיטת תלמידי הרשב"א. וכבר כתבנו שגם המהרי"ט סבר שאין קשר בין טענת 

טול לבין טענת אטול.

עשויה  שהיא  "ובבית  וז"ל:  כרא"ה,  שסבר  ברור  נראה  ק"ו(  סי'  )ח"א  המהרי"ט   .13
להבנות, מסתברא דאם בעל הקרקע רוצה באותו בנין ]ו[נותן לו כדינו, אין בעל הבנין 
רשאי לומר אטול עצי ואבני, דכיון דעשויה להבנות היא, שליחותיה דבעל קרקע עביד 
על מנת ליטול כל הוצאותיו, ומההיא שעתה זכתה לו רשותו... אלא ע"כ בבית שאינה 
עשויה להבנות אצריכה ליה, ושדרו ממתיבתא דכי היכי דבעל הבנין מצי למימר עצי 
שיפסיד  מנת  על  הקרקע  לבעל  לו  זכה  לא  ודאי  דבהא  לו,  ושומעין  נוטל  אני  ואבני 
יציאותיו, ומצי אמר או תן לי יציאותי או אטול את שלי, אלמא לא סמכא דעתיה דבעל 

הבנין ליטול כדינו וידו על התחתונה".

ואף שלעיל )הערה 10( כתבנו שהבין בדין שדה העש"ל אחרת מהבנת רוב הפוסקים, 
ידו על  לו כדין  גם לעניין אינה עש"ל שרק כשבעה"ב אינו משלם  מ"מ מפו' בדבריו 

העליונה יש למשביח טענת אטול, וכסברת הרא"ה.

ומצאנו עוד פוסקים שכתבו כדין הרא"ה )אכן לא נכנסו לדין זה ולא הזכירו כלל שיש 
בזה מחלוקת(, וכלהלן. ועכ"פ מוכח מדברי כולם שלפי הרא"ה, גם בבית שאינו עש"ל, 
מ"מ אם בעה"ב משלם כדין ידו על העליונה אין טענת אטול, ורק כשמשלם כדין ידו 

על התחתונה יש למשביח טענת אטול.

בלבוש )שע"ה ס"ו( משמע קצת שגם אם התרצה בעה"ב, אם הוא משלם כדין ידו על 
התחתונה יש למשביח טענת אטול, וז"ל: "ואם זה רוצה בקיום הבנין ובעל הבנין אומר 
עצי ואבני אני נוטל, הרשות בידו, ואין בעל החורבה יכול למחות בידו... ואם גילה דעתו 
דניחא ליה בבנין זה זכה בו מיד דזכתה לו חצירו, ושוב אין בעל הבנין יכול לומר אבני 
ועצי אני נוטל שכבר זכה בו בעל הקרקע, וגם בעל הקרקע אינו יכול לומר שוב טול 
וידו על העליונה", ומשמע קצת שרק כשמתרצה לשלם  אלא שמין לו  ואבנך  עציך 
כדין ידו על העליונה אין למשביח טענת אטול, אבל אם בעה"ב רוצה לשלם רק כדין 
ידו על התחתונה, גם אם קדם למשביח, יכול המשביח לטעון אטול. )אולם לצד השני 

שכתבנו לעיל הערה 5 גם הרשב"א סובר כן באינו עש"ל, וא"כ נדחית הראיה(.

אשתו  בנכסי  בעל  לגבי  שכתב  סק"ה(  ס"ז  פ"ח  )אבה"ע  בהפלאה  ברור  משמע  וכך 
שדינו כיורד שלא ברשות, וז"ל: "ועכ"פ נראה בלא דר בה כלום, כיון שאנו דנין אותו 
כיורד שלא ברשות לענין שאינו נוטל הוצאה יתירה על השבח, ה"ה דיכול לומר עצי 
כדרך  הבנין  שכר  לו  ליתן  וצריכה  ברשות,  שלא  יורד  גבי  שם  כדאי'  נוטל  אני  ואבניי 
הבונים ואם לא תתן לו יכול ליטול עצים ואבנים". ומפורש בדבריו שרק אם תיתן לו 
כדין ידו על העליונה אין לבעל טענת אטול, אבל אם היא נותנת לו כדין ידו על התחתונה 
יש לו טענת אטול. )אמנם אין ללמוד מזה הרבה, כי לא ירד להכריע כאן במחלו' הרא"ה 
והרשב"א, אלא נסרך אחר הרמ"א שפסק כהרא"ה. ובפרט אם נאמר שגם לרשב"א 

הדין כן, וכצד השני שהבאנו לעיל הערה 5(.

בדעת  והוסיף  למעשה,  כהרא"ה  נקט  קע"ח(  סי'  ח"ב  תשו'  )קובץ  אלישיב  הגרי"ש 
הרא"ה, שגם בעש"ל, אם בעה"ב משלם כדין ידו על העליונה אין טענת אטול, וז"ל: 
"ובמקום שאינו עומד לבנין, הרי קי"ל דבעל הבנין רשאי לומר עצי ואבני אני נוטל, מ"מ 
ואם בעל הקרקע  נראה דאין חילוק ביניהם ]היינו בין עומד לכך או לא[ בעצם הדין, 
מוכן לתת לו כשאר בנאי העיר אין בידי הלה לומר עצי ואבני אני נוטל, וההבדל שבין 
ז' ]היינו דין עש"ל[ הוא בזה, שהיורד לתוך  ו' ]היינו דין אינו עש"ל[ לבין סעי'  סעי' 
חורבתו של חבירו והחורבה אינה עשויה ליבנות ובנאה שלא ברשות, שכיון דידו על 
בעל  רשאי  לכן  העיר,  בנאי  שאר  שמקבלים  הסכום  את  מקבל  אינו  וא"כ  התחתונה 
הבנין להוציא עציו ואבניו, כי מתחלה כשבנה אדעתא שיקבל את הסכום המלא בנה, 
בין אם  לו כשאר בנאי העיר, יש לדון דאין חילוק  אבל אם בעל הקרקע מוכן לשלם 
המקום עומד לבנין או לא". וראה בפדרי"ם )ח"ה עמ' 164(, שם ישנו גם לפסק הדין 
הסופי של הגריש"א בהנ"ל, ושם כתב ג"כ שכל שאינו מקבל כדין ידו על העליונה דינו 

שיש לו טענת אטול.

לשלם  מציע  בעה"ב  אם  להשבחה,  עמד  שלא  בנכס  ואפילו 

עציו  לדרוש  יכול  המשביח  אין  העליונה,  על  ידו  כדין   למשביח 

ואבניו11.

ד.  ולדינא. סתימת המחבר כשיטה השנייה, וכן פסק הרמ"א להדיא12, 

ולכן נקטו כמה פוסקים שהמשביח אינו יכול לדרוש עציו ואבניו אם 

בעה"ב משלם לו כדין ידו על העליונה13. אכן נראה שמ"מ נשאר הדין 
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ציונים והערות

תלמידי  ומטעם  אטול  טענת  שאין  נקט  שג"ה  קצת  נראה  סק"ד(  )קט"ו  בנתיה"מ 
הרשב"א, אכן אין ללמוד הרבה מדבריו, כי חידושו שם נכון גם לשיטת הרשב"א.

והנה על דברי השו"ע שיש טענת אטול באינו עש"ל, כתב רעק"א )השמטות ס"ו( וז"ל: 
יכול  אינו  ושוב  חצרו,  לו  זכתה  לפרוע,  ורצונו  זה  בבנין  שרוצה  זה  שאמר  ומיד  "נ.ב. 
לומר עצי ואבני אני נוטל, וכ"כ בנמוק"י בשם הרשב"א", ומשמע שפסק כהרשב"א, 
ומאידך לא העיר כלום על הרמ"א שפסק כרא"ה לעניין עש"ל, ומשמע קצת שסבר 
שגם הרא"ה מסכים לרשב"א באינו עש"ל, שאם קדם והתרצה לשלם, אפילו רק כדין 

ידו על התחתונה, איבד המשביח טענת אטול.

כיון  המוחזק,  מידי  להוציא  וא"א  דדינא  ספיקא  מידי  יצאנו  שלא  נראה  לדינא   .14
ששיטת הרשב"א הובאה ע"י הרבה ראשונים שגם הסכימו לה. ואף שהרמ"א פסק 
להדיא כשיטת הרא"ה, ייתכן שזהו רק מטעם שהבין שגם הרשב"א סובר כן וכמפו' 
בדבריו בדרכי משה, וייתכן שאילו היה רואה את דברי הרשב"א המפורשים היה פוסק 
דברי  ראה  לא  מ"מ  להיפך,  הרשב"א  בשם  והר"ן  הנימוק"י  את  שראה  )ואף  כדבריו. 
הרשב"א ושאר הראשונים שכתבו כמותו, וא"כ הייתה לו רק סתירה בדעת הרשב"א, 
לעומת דעת הרא"ה המפורשת(. ואף שהרבה פוסקים נקטו כרא"ה כנ"ל, זהו רק לאחר 

פסק הרמ"א, אבל לא מצאנו שהביאו שיטת הרשב"א וחלקו עליה להדיא.

בנוסף, בעלונים הבאים נביא שייתכן מאוד שדין זה שאין טענת אטול בעש"ל תלוי 
אין  למפרע  שקונה  הסוברים  לדעת  ורק  השבח,  את  בעה"ב  קונה  מאימתי  במחלו' 
שנביא  והפוסקים  הראשונים  כל  וא"כ  ואבניו,  עציו  ולדרוש  בו  לחזור  יכול  המשביח 
להלן שסוברים שקונה רק משעת ההתרצות, סוברים גם הם שיש טענת אטול בנכס 

העש"ל.

ועכ"פ נראה שוודאי אפשר לומר קים לי כהרשב"א, אחר ששיטתו הובאה ע"י הרבה 
ראשונים והסכימו לה.

15. הגמ' )ב"ק כ"א ע"א( דנה במשביח נכסי יתומים שלא היה להם כסף לשלם מיד, 
ונחלקו שם הראשונים אם המשביח התכוון להקנות להם את השבח משעת ההשבחה 
או משעת ההתרצות והתשלום, דעת הרשב"א )שם ד"ה והא דאמרינן( שלמרות שאינן 
משלמים מיד מ"מ התכוון המשביח להקנות להם את השבח כבר משעת ההשבחה, 
אבל דעת הרא"ש )שם סי' ו'( היא שכל עוד אינם משלמים אין כוונת המשביח אפילו 

ביתומים להקנות להם את השבח.

ובסוף  התשלום,  את  ידחה  שבעה"ב  צפוי  היה  שלא  שבאופן  ברור  הרא"ש  ולדעת 
הוא דוחה את התשלום מעבר לסביר, שעל דעת כן לא התכוון בעה"ב להקנות לו את 
השבח, אלא אפילו לדעת הרשב"א, מסתבר שרק בנידון הגמ' סבר שבעה"ב התכוון 
מדויק  וכך  מיד,  התשלום  את  יקבל  שלא  בחשבון  לקח  בעה"ב  כי  מיד,  לו  להקנות 
עד  מהם  נפרע  יהא  שלא  דעתו  יתומים  של  בקרקע  יציאות  שהוציא  "דכל  מלשונו: 
שיגדלו", אבל באופן שלא היה צפוי שבעה"ב ידחה את התשלום, והוא דוחה מעבר 
לזמן סביר, מסכים גם הרשב"א שע"ד כן אין המשביח מתכוון להקנות לו את השבח. 

וכך היא גם דעת בני אדם רגילים, שאינם מתכוונים להקנות את השבח למי שדוחה 
את התשלום בצורה בלתי סבירה.

ואפשר להוכיח כך מדברי הרשב"א עצמו, כי בדבריו שהבאנו בהערה 3 מבואר שבעה"ב 
אינו קונה את השבח עד שמתרצה בפירוש, והוא גם מצהיר שהוא מוכן לשלם, וכתבנו 
שם שמדברי כל הראשונים שהביאו את הדין מוכח שהצהרת התשלום של בעה"ב 
היא תנאי יסודי בקניית בעה"ב את השבח, וא"כ אם הוא דוחה את התשלום בצורה לא 

סבירה אין זו נחשבת התרצות ולא קנה את השבח.

)ק"צ  מש"כ  וביניהם  מקומות,  בכמה  הנתי'  וכמש"כ  מקח,  בכל  הדין  שכך  לציין  יש 
סק"ז( בזה"ל: "אם הלוקח טוען שעדיין אין לו מעות ורוצה ליתן מעות כשיזדמן לו, 

יכול המוכר לבטל המקח לגמרי".

הקנאת  חלה  שכבר  נאמר  אם  גם  בזה  כי  יותר,  פשוט  וזה  הקודם,  מהדין  מק"ו   .16
למפרע הקנאת המשביח  אינו משלם מתבטלת  כיון שבעה"ב  לבעה"ב, מ"מ  השבח 

לבעה"ב, וכמש"כ הנתיה"מ הנ"ל לגבי מקח.

17. הנה כשבעה"ב אומר 'טול עציך ואבניך' מטעם ש'איני חפץ בשבח', מותר למשביח 
ליטול את השבח אף שבעה"ב יוצא ניזוק, אם הוא מתקן את הנזק ומחזיר את המצב 
לקדמותו, שהרי מבו' בגמ' )ב"מ ק"א ע"א( שאם אמר בעה"ב "לא בעינא" שומעים לו 
לטעון טול גם באילנות )כביאור הרבה ראשונים בגמ' שם(, אף שמבו' שם שכתוצאה 
מעקירת האילן יש לבעה"ב נזק 'כחשא דארעא', וא"כ כשבעה"ב מסרב לשלם, בוודאי 
אינו טוב מבעה"ב שטוען שאינו חפץ בשבח, וא"כ פשוט שמותר למשביח ליקח את 

השבח ולתקן את הנזק.

18. כי איך נתיר למשביח להזיק בגלל חוב שחייב לו בעה"ב? וילך המשביח ויתבע את 
בעה"ב בבי"ד שישלם לו חובו, או שיקח את השבח ויתקן את הנזק, וזה שהחוב נוצר 
בגלל השבח אינו מתיר לו לקחת את השבח בצורה שמזיקה לבעה"ב. ובוודאי לא גרע 
מאופן שבעה"ב הוא זה שטוען טול, שגם אז חייב המשביח לתקן את הנזק. והנה כתב 
הרדב"ז )ח"ו סי' ב"א רנ"ו( בנידון אחר שהמשביח רוצה ליטול את השבח: "ולאו כל 
כמיניה לחוב את חבירו בעל כרחו", וזה נכון גם בנידוננו, כי המשביח מחייב את בעה"ב 

בע"כ או לשלם על השבח או להזיק לו, ומהיכא תיתי שיכול לחוב את בעה"ב.

לגבי  בגמ'  ]שנאמר  נוטל  אני  ואבני  עצי  של  שהדין  כתב  שם(  )ב"מ  המאירי  והנה 
נטיעות[ מדובר "כשלא נתפייס היורד במה ששמו לו", וכתב ע"ז הפתחי חושן )גניבה 
פ"ח הע' מ"ט(: "פשוט הוא דאיירי בהכי שבעל הקרקע רוצה לשלם לו כדין והוא אינו 
כדין, מסתבר שבכל  לו  רוצה לשלם המגיע  מתרצה בכך, אבל אם בעל הקרקע אינו 
אופן יכול לומר עצי ואבני אני נוטל". וצ"ע איך מתיר להזיק, ומדברי המאירי אין ראיה 
כלל, כי נקט את הדוגמא המצויה. ואולי התיר רק כי הנזק של 'כחשא דארעא' ]שזה 
הנזק שבגמ'[ הוא נזק שאינו בר תשלומים, ]ובאופן רגיל אסרו למשביח ליטול ולהזיק 
אפילו את הכחשא דארעא כיון שבעה"ב משלם לו כדינו, אבל אם בעה"ב מתנהג שלא 

עפ"י דין אין חוששים לנזק זה[, אבל בנזק ממשי לא היה מתיר.

מוחזק  נחשב  ]ומי  המוחזק14.  מידי  להוציא  וא"א  דדינא,  בספיקא 
יתבאר אי"ה בעלונים הבאים[.

דוגמאות לדינים הנ"ל
עבודתו  ובמהלך  מסוים,  חלק  שיתקן  כדי  רכב  שקיבל  מכונאי  ה.  
הבחין שבנוסף לתקלה שהתבקש לתקן גם המזגן מקולקל, והחליף 
את המזגן, ואח"כ טוען בעל הרכב, שאמנם המזגן עמד לתיקון והוא 
את  ביקש  לא  ]ולכן  כסף  לו  אין  כרגע  אבל  המתוקן,  במזגן  רוצה 
התיקון הזה[ והוא מוכן לשלם רק הוצאות ]כדין ידו על התחתונה[, 
אני  ואבניי  "עציי  המכונאי  טוען  ואז  הרכב,  לבעל  מאמינים  ובי"ד 
כיון שבעה"ב התרצה  אין שומעים למכונאי  נוטל". לדעת הרשב"א 
קודם דרישתו, ולדעת הרא"ה כיון שבעה"ב אינו משלם כדין ידו על 

העליונה יש זכות למשביח לטעון כך.

ו.  אדם הזמין טכנאי כדי שיתקין לו מצלמות אבטחה, וסיכמו במפורש 
את סוג המצלמות שיותקנו, וסוכם גם על מחיר ברור, ובפועל התקין 
]באותו  לגמרי  אחר  מסוג  מצלמות  טעות[  בדרך  ]שלא  הטכנאי 
מחיר[, ואמר למזמין שאם אינו מוכן לשלם כפי שסוכם מלכתחילה 
הוא מפרק את המצלמות ולוקח אותן בחזרה, ולעומתו המזמין טוען 
שאמנם הוא לא מוכן לשלם כפי שסוכם מלכתחילה, אבל הוא מוכן 

לשלם כדין "משביח נכסי חבירו" תשלום ידו על העליונה, ולכן הוא 
מוכן  שבעה"ב  כיון  הרא"ה  לדעת  המצלמות.  את  להשאיר  דורש 
הרשב"א  ולדעת  לטכנאי,  שומעים  אין  העליונה  על  ידו  כדין  לשלם 
לפני  המצלמות  את  בחזרה  לקחת  הטכנאי  דרישת  שקדמה  כיון 

התרצות בעה"ב, שומעים לו.

בעה"ב שהתרצה אבל דוחה את התשלום
ז.  אם בעה"ב התרצה מיד בשבח לשלם עליו, ]ולכן אין זכות למשביח 
ליטול עציו ואבניו כנ"ל[, אבל אין לבעה"ב כסף לשלם והוא מבקש 
לעכב את התשלום, אם העיכוב לא היה צפוי והוא לפרק זמן לא סביר, 
לכל הדעות יכול המשביח לסלק את השבח למרות התרצות בעה"ב15.

ח.  ואם בעה"ב לא רק דוחה את התשלום, אלא מסרב בפירוש לשלם 
בנכס  אפילו  השבח,  את  ליטול  רשאי  שהמשביח  פשוט  למשביח, 
שעמד להשבחה ואף שבעה"ב השתמש מיד בשבח והראה שחפץ 
בו16. ונראה שאפילו אם הסילוק כרוך בנזק לרכוש בעה"ב, מ"מ אם 
אפשר לתקן את הנזק והמצב יחזור לקדמותו, יכול המשביח לסלק 
ליטול בלי לתקן  ולתקן את הנזק17, אבל אסור למשביח  את השבח 

את הנזק18.
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הרב  יוסף פליישמן שליט"א

נהג ברכבו של חבירו לצורך חבירו ואירע בו אונס
שאלה

יכול להשתתף, לכן מסר  גיסו החולה, אבל מכיון שהוא עצמו לא היה  ראובן ארגן מנין לתפילה בקברי צדיקים עבור 
את רכבו לשמעון בבקשו ממנו להסיע את הקבוצה. בדרכם חזרה, עברה המכונית על גבי בורג שהיה זרוק על הכביש, 
והצמיג נוקב. שמעון לקח את הרכב למוסך, תיקן את הצמיג, והחזיר את הרכב לראובן. האם ראובן חייב לשלם לשמעון 

את דמי התיקון?

תשובה
ראובן חייב לשלם לשמעון את הוצאות התיקון.

הנושאים העומדים לדיון
הלכה פשוטה היא, ששואל חייב אף באונסין, מלבד ב'מתה מחמת מלאכה' )עי' חו"מ סי' ש"מ(. אכן בנידון דנן, שמעון 
יש להחשיב את שמעון  יש לברר אם  ולכן  לצורך ראובן,  כי ראובן ביקש ממנו לעשות את הנסיעה  רגיל,  אינו שואל 

כשואל. כמו כן, יש לברר אם גדרו של הנזק הוא כ'מתה מחמת מלאכה', שאפילו השואל פטור עליו.

שואל לצורך הבעלים
מבואר בגמרא )ב"מ צ"ד ע"ב( שהגדר של שואל הוא: 'שומר שכל 
הנאה שלו', והגמ' מסיקה שלאו דווקא כל הנאה שלו ]כי גם לשואל 
יש לפעמים הוצאות מחמת השאלה, כגון הוצאות מזון כששואל 
בהמה, או הוצאות השמירה, ונמצא שאין כל הנאה שלו[, אלא אף 
בלי  והיינו, שמשתמש בדבר המושאל  במקום שרוב הנאה שלו, 

לשלם תמורה, נחשב שואל.

מבלי  ראובן  של  ברכבו  משתמש  שמעון  אמנם  דידן,  ובנידון 
יל"ע אם שייך  ונראה לכאו' שגדרו כשואל, אולם  לשלם תמורה, 
לומר ש'רוב הנאה שלו', כיון שהשאלה כלל לא הייתה לצרכו של 

השואל, אלא של בעל הרכב.

וכעין זה מצאנו בשו"ת פרח מטה אהרן )ח"ב סי' קט"ו( שדן בכלה 
שהשתמשה  שאע"פ  וכתב  ונגנבו,  מחתנה  תכשיטים  ששאלה 
החתן  שאף  כיון  כשואל,  נחשבת  אינה  תמורה,  ללא  בתכשיטים 
מתקשטת  שכלתו  בכך  ומתפאר  התכשיטים,  מהשאלת  נהנה 

בהם, ואי"ז בגדר רוב הנאה שלה.

ועיין מרדכי )ב"מ סי' ש"ס( שכתב בדין סופר שנשכר כדי להעתיק 
ספר עבור בעל הספר, והספר נגנב, ודן שם המרדכי אם דינו כש"ח 
כשואל,  דינו  שאין  לו  היה  פשוט  מ"מ  אך  הספר,  על  כש"ש  או 
אע"פ שאינו משלם עבור השימוש בספר, והיינו משום שהתועלת 

שבשאלה הייתה עבור בעל הספר ולא עבור השואל.

עוד דנו הפוסקים, במוכר שהשאיל לקונה כלי שבאמצעותו יוכל 
ופסק  הכלי,  ונאנס  למקום,  ממקום  הנקנה  המוצר  את  להעביר 
האמרי יושר )ח"א סי' מ"ז(, שאם עיקר ההנאה מהמכירה הייתה 
דרמי  'זבינא  והוא  גדול  ביקוש  עליו  )וכגון חפץ שאין  המוכר  של 
על אפיה'(, אין הקונה נחשב לשואל על הכלי, כיון שההשאלה לא 
במי  בזמנינו,  שייך  זה  ]נידון  הבעלים.  לצורך  אלא  לצורכו  הייתה 

שהזיק עגלת קניות של החנות במהלך העברת המוצרים לרכבו[.

גם המנחת יצחק )ח"ב סי' פ"ח( נשאל במקרה דומה ממש למקרה 

ברכב  נסע  מהם  ואחד  ביחד,  'מחנה'  שניהלו  חברים  בשני  שלנו, 
שאם  המנח"י  וכתב  וניזוק,  התהפך  והרכב  המחנה,  לצורך  חבירו 
דין  לו  אין  ולתועלתו,  הרכב  בעל  לבקשת  ברכב  השתמש  הנהג 
לשמעון  יהיה  דנן  בנידון  דבריו,  ולפי  שליח.  דין  דין  אלא  שואל 
דין שומר חינם, כי שליח בחינם נחשב לש"ח, כמבו' בשו"ע )סי' 

קפ"ה(.

ללא  בחפץ  משתמש  שהשומר  במקרה  שאף  מהנ"ל,  העולה 
כן הוא הנהנה מהשאלה, אך  תמורה, אינו נחשב שואל אלא אם 
שואל.  נחשב  השומר  אין  החפץ,  בעל  לצורך  הייתה  השאלה  אם 
ועל כן בנידון דידן, הואיל ושמעון השתמש ברכב לבקשתו ולצורכו 

של ראובן, אין לחייבו עליו כשואל.

שואל לדבר מצוה
לצורך  היה  ברכב  השימוש  כי  דידן,  בנידון  לפטור  לדון  יש  עוד 
נחשב  אינו  מצוה  בו  לקיים  כדי  חפץ  שהשואל  ואפשר  מצוה, 

כשואל כלל.

בתשובה  הר"ן  "כתב  וז"ל:  סקכ"א(  ע"ב  )סי'  הסמ"ע  כתב  שהנה 
הניח  ושמעון  אחד,  ספר  לשמעון  שהשאיל  ראובן  על  י"ט(,  )סי' 
מהם  ושללו  שניהן,  בבית  שוללים  ובאו  למשכון,  אחר  ספר  בידו 
ממושכן  שהיה  ספר  אותו  לראובן  החזירו  לימים  הספרים,  אותם 
ביד ראובן משמעון. והשיב שחייב להחזיר לשמעון, דאין שמעון 

חייב באונס ספר של ראובן שהיה בידו".

ובביאור דברי הר"ן נחלקו האחרונים. דעת הקצוה"ח )שם סקל"ד( 
השואל  את  לפטור  שהטעם  ג'(,  סי'  שאלה  )הל'  אפרים  והמחנה 
הוא, משום ששאל את הספר בכדי ללמוד בו, והואיל ומצוות לאו 
ליהנות ניתנו, אין השואל ספר בכלל 'כל הנאה שלו', שהרי אין לו 
הנאה מהספר, )ואפי' לו יצויר שכשבעל הספר מדירו ממנו יהיה 
הדין שאסור לו להשתמש בספר, בכ"ז שואל ספר לא ייחשב שואל, 
כיון שההנאה שלו היא לא מהלימוד, שהרי זה מצווה, והנאתו אינו 
אלא שחוסך כסף שאינו צריך לשלם כדי ללמוד בספר(, וכמבואר 
בגמ' )ב"מ צ"ו ע"א( ובשו"ע )סי' שמ"ו ס"י(, שהשואל חפץ שלא 

  תורת המשפט 
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חשיב  לא  בה',  ליראות  'שאלה  כמו  החפץ,  מעצם  ליהנות  בכדי 
שואל )בגמ' היא בעיא דלא איפשטא, ולהלכה אינו חייב כשואל(.

אמנם, האור שמח )הל' שאלה פ"ז ה"ד( השיג על דברי המחנ"א 
שאינו  משום  אינו  בה  ליראות  בשאלה  שהפטור  וביאר  והקצו', 
זו,  נהנה מעצם החפץ, אלא משום שאין הבהמה עומדת להנאה 
אבל השואל ספר ללמוד בו, אף אם הנאתו אינה מעצם הספר כי 
מצוות לאו ליהנות ניתנו, מ"מ דינו כשואל, שהרי שאל את הספר 

למטרתו העיקרית.

ועפ"י המבואר, במקרה שהשאלה היא לצורך מצווה, יוכל המוחזק 
לטעון 'קים לי' כדעת המחנ"א וקצוה"ח, שהשואל חפץ לעשות בו 
מצוה אינו חייב כשואל. אמנם בנידון דידן, ששמעון רוצה להוציא 
מראובן את החזר הוצאותיו, לא יוכל לחייבו מכוח שיטת המחנ"א 
והקצוה"ח, משום שראובן יכול לומר 'קים לי' כהאו"ש, וגם כי הגמ' 
מכח  להוציא  יכול  ]אך  כנ"ל,  בה  ליראות  בשאלה  בתיקו  נשארה 
נחשב  אינו  החפץ  בעל  לצורך  חפץ  שהשואל  הראשונה,  הסברא 

לשואל כלל[.

גדרי מתה מחמת מלאכה
עוד יש לברר בנידון דידן, אם יש לנזק זה דין מתה מחמת מלאכה, 

שאף השואל פטור עליו, כמבואר בגמ' )ב"מ צ"ו ע"ב(.

דעת  מלאכה.  מחמת  מתה  של  הפטור  בטעם  הראשונים  ונחלקו 
במיתת  אשם  עצמו  שהבעלים  משום  שהוא  )שם(,  הרמב"ן 
במלאכה  לעמוד  יכולה  שאינה  בהמה  השאיל  שהרי  הבהמה, 
ביאר  לא  )שם(  הרשב"א  לעומתו,  בה.  לעשות  רוצה  שהשואל 
מי  שכל  שכיון  כתב,  אלא  המשאיל,  אשמת  מטעם  הפטור  את 
שמשאיל בהמה יודע שהבהמה עלולה להיפסד מחמת המלאכה 
שיעשו בה, על כן הסכמתו להשאיל את הבהמה כוללת גם הסכמה 

שלא יתבע את השואל על נזקים שיקרו מחמת השימוש.

הרמ"ה  דעת  מלאכה.  מחמת  מתה  בגדרי  הראשונים  נחלקו  עוד 
דווקא  שלאו  ש"מ(,  סי'  בטור  הובאה  ושיטתו  ע"א,  פ"ח  )ב"ב 
אלא  נשאלה,  שלצורכה  המלאכה  גוף  מחמת  הבהמה  מתה  אם 
מהמלאכה,  כתוצאה  צדדיות  בנסיבות  הבהמה  נאנסה  אם  אף 
בהמה  שהשואל  כתב,  ולכן  מלאכה.  מחמת  מתה  נחשב  זה  מ"מ 
לרכוב עליה בדרך אחת, והלך בדרך זו ונגנבה הבהמה ע"י לסטים, 
עצמה,  המלאכה  מחמת  הבהמה  מתה  שלא  ואף  השואל,  פטור 
מחמת  למתה  נחשב  מהמלאכה,  כתוצאה  שנאנסה  מכיון  מ"מ 
מלאכה. ויתירה מזו כתב היד רמ"ה )ב"ב שם(, שאף אם לא שאל 
את הבהמה בשביל לרכב עליה, אלא בכדי לעשות עמה מלאכה 
במקום רחוק, ובדרך לאותו מקום נאנסה, כיון שא"א לעשות את 
המלאכה שלשמה שאל את הבהמה בלי ללכת בדרך, נחשב אונס 

הליסטים למתה מחמת מלאכה.

ובטור )שם( נתבאר, שהרמ"ה למד כן מהדין המבואר בגמ' )ב"מ 
צ"ז ע"א(, שאדם ששאל חתול בכדי להיפטר מעכברים שהפריעו 
לו, והחתול אכל עכברים רבים מדי ומת מחמת כן, שהשואל פטור 
מטעם מתה מחמת מלאכה. והדבר צ"ע לכאו', שהרי במקרה של 
היא  )סילוק העכברים(  נשאל  המלאכה שלשמה  החתול, עשיית 
בה,  לחרוש  כדי  שנשאלה  לבהמה  ממש  ודומה  אותו,  ש'הרגה' 
משא"כ  לחרוש,  בכדי  מספיק  חזקה  הייתה  שלא  משום  ומתה 
שואל בהמה לרכב עליה ובאו ליסטים בדרך, שהיא נאנסה בנסיבות 

צדדיות, ולא עשיית המלאכה הפסידה אותה ]וכן חילק הרא"ש, 
וכפי שיבואר להלן[.

ויישבו הפרישה והב"ח, שהמטרה שלשמה שאל את החתול לא 
אותם,  שימית  בכדי  רק  אלא  העכברים,  את  שיאכל  בכדי  הייתה 
ואכילת העכברים אינה עצם המלאכה שלשמה שאל את החתול, 
אכל  גם  הוא  העכברים,  את  הרג  שהחתול  לכך  שכהמשך  אלא 
אותם, אבל זה לא היה חייב לעשות, ולכן זהו כעין מקרה של אונס 
שאירע לחתול באופן צדדי כתוצאה מעשיית המלאכה, ומזה למד 
הרמ"ה, שכל שקרה אונס כתוצאה מהשימוש שלשמו שאל את 
החפץ, אף שלא נאנס החפץ במלאכה עצמה, נחשב למתה מחמת 

מלאכה.

אמנם הרא"ש )הביאו הטור שם( חלק על הרמ"ה, וס"ל שאין לדמות 
את המקרה של אכילת העכברים למקרה זה, משום שבמקרה של 
נשאל,  שלשמה  הפעולה  מעשיית  כתוצאה  החתול  מת  החתול 
משא"כ במקרה של שואל בהמה לרכב עליה והבהמה נגנבה בדרך, 

האונס לא נבע מעצם הפעולה, אלא מחמת נסיבות צדדיות.

ולהלכה נחלקו הפוסקים. המחבר )ש"מ ס"ג( פסק כדעת הרמ"ה, 
והרמ"א ופוסקים נוספים כתבו כדעת הרא"ש. הש"ך )שם סק"ה( 
כתב להכריע כדברי הרא"ש, והוסיף, שהרמב"ן )הו"ד לעיל( שסבר 
שהפטור במתה מחמת מלאכה הוא מחמת פשיעת הבעלים, ודאי 
במקרה  אלא  הבעלים  פשיעת  אין  שהרי  הרמ"ה,  דין  על  יחלוק 
שלשמה  המלאכה  בטורח  לעמוד  יכולה  שאינה  בהמה  שהשאיל 
ונאנסה  מלאכתה,  את  לעשות  יכולה  כשהבהמה  אבל  נשאלה, 
בזה פשיעה  אין  לא הכרחית מעשיית המלאכה,  באונס כתוצאה 

של המשאיל, והשואל חייב.

ובנידון דידן, לכאו' יש לתלות את דין הנזק שאירע לצמיג במהלך 
הנסיעה במחלו' הרמ"ה והרא"ש, כי קרה אונס צדדי לדבר הנשאל 

כתוצאה מעשיית המלאכה.

אמנם יש להעיר בזה ב' הערות: א', שהנה הגאון בעל חלקת יואב 
מסוגיית  הרמ"ה  דברי  על  הק'  ל"ט(  )קו'  דקשייתא  קבא  בספרו 
לכבסו  חייבת  בגד  ששואלת  נתבאר  שם  ע"א(,  נ"ח  )נדה  הגמ' 
מתה  כדין  תיפטר  לא  אמאי  הרמ"ה,  ולדעת  בכתם,  כשלכלכתו 
מחמת מלאכה, שהרי הבגד התלכלך כתוצאה מהשימוש שלשמו 
הלבישה  עצם  ולא  שאירע,  מקרי  אונס  שהוא  ואף  הבגד,  נשאל 
מחמת  מתה  בגדר  זה  אף  הרמ"ה  לדעת  הא  הבגד,  את  קלקלה 

מלאכה.

ועוד(, שלכלוך  וואזנר  )הגר"ש  זו כתבו כמה אחרונים  קו'  ולתרץ 
הבגד לא נחשב מתה מחמת מלאכה, משום שהיה ביכולת השואלת 
למנוע את הלכלוך )עי' בהערות לקבא דקשייתא מהדורת גל-עד(. 
והגר"נ נוסבוים )שם, והובא חלק מלשונו במחנה ישראל סי' ס"ג( 
מחמת  מתה  של  הפטור  שייך  אין  שהוכתם  שבבגד  ליישב,  כתב 
ניזוק  כשהחפץ  רק  נאמר  מלאכה  מחמת  מתה  פטור  כי  מלאכה, 
לגמרי, אבל כאן ש"החפץ קיים וצריך רק לתקנו ולנקותו", בכה"ג 
יש אומדנא שהשואל התחייב לתקנו גם אם הקלקול אירע מחמת 

המלאכה.

ולשני התירוצים עדיין יהיה שמעון פטור בנידוננו לפי הרמ"ה, כי 
מניעה  בר  היה  הנזק  תלוי אם  לדברי האחרונים שביארו שהדבר 
או לא, בנידו"ד לא היה הנזק בר מניעה, אלא שאף לביאור הגר"נ 
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נוסבוים, אף שאפשר לתקן את הנזק, אבל תיקון צמיג אינו דומה 
יותר בגדר "פנים חדשות באו לכאן"  לכיבוס בגד, כי התיקון הוא 
)עיין שבת קי"ב ע"ב שכגון זה יש לדמות ל'פנים חדשות'(, ובזה 
לגבי  הגרנ"נ  מש"כ  שם  )ועיין  נוסבוים,  הגר"נ  סברת  שייכת  לא 

בהמה שהוכחשה, ותיקון צמיג דומה יותר לזה(.

)ח"ג  שלמה  המשפט  לומר  נוטה  )וכך  לומר  מקום  יש  מאידך, 
יודה  סי' י"ט( במקרה דומה לנידוננו( שבמקרה שלנו גם הרא"ש 
שנחשב למתה מחמת מלאכה, ולא אמר הרא"ש את דבריו אלא 
במקום שלא נאנסה המלאכה כתוצאה מעיקר המלאכה שלשמה 
בו  שתעשה  למקום  הבהמה  את  להביא  שבכדי  אלא  נשאלה, 
מלאכה הוצרך לעבור בדרך מסוכנת, ושם נאנסה, אך במקרה כמו 
שלנו, שעיקר שאלת הרכב הייתה בכדי לנסוע בו ממקום למקום, 
מהנסיעה  כתוצאה  שאירע  שאונס  מודה  הרא"ש  שאף  אפשר 
נחשב למתה מחמת מלאכה. אמנם לשון הטור אינו ברור דיו מה 

דעת הרא"ש בזה.

הרמב"ן  בסברות  תלוי  יהיה  בנידו"ד  שהדין  נראה  אופן  בכל  אך 
והרשב"א שהוזכרו לעיל, שהרי לסברת הרמב"ן אין לפוטרו מטעם 
מתה מחמת מלאכה אלא במקום שהבעלים פשע, וכאן לא הייתה 
מחילת  מטעם  שהוא  הרשב"א  לסברת  אך  הבעלים.  פשיעת 

מוחל  נסיעה  כדי  תוך  שאירע  שגרתי  נזק  על  שגם  י"ל  הבעלים, 
כדין  פטור  ששמעון  הדין  ברור  הרמ"ה  שלדעת  נמצא  הבעלים. 
וייתכן  חייב,  ששמעון  ברור  הרמב"ן  לדעת  מלאכה,  מחמת  מתה 

שגם לדעת הרשב"א, הרא"ש והטור יהיה שמעון פטור כנ"ל.

העולה לדינא
בנידו"ד שהשאלה הייתה לתועלת בעל הרכב, אין דינו כשואל כלל, 
ויכול להוציא מהבעלים את דמי תיקון הצמיג, ]ובפרט שבמקרה 

דידן הוא שואל לצורך מצוה[.

ובאופן ששאל רכב לצורך עצמו, אם הנסיעה הייתה רק כאמצעי 
להגיע למקום המלאכה, השו"ע פסק כדעת הרמ"ה, ובוודאי שא"א 

להוציא מהמוחזק, וכ"כ מהרשד"ם )חו"מ סי' תל"ה(.

הרכב,  נשאל  שלשמה  המטרה  עיקר  הייתה  שהנסיעה  ובמקרה 
שגם  ואפשר  מלאכה,  מחמת  למתה  נחשב  ודאי  הרמ"ה,  לדעת 
הרא"ש מודה, וכן נראה שפטור לדעת הרשב"א. וכן פסקו המנחת 

יצחק )ח"ב סי' פ"ח( והמשפט שלמה )ח"ג סי' י"ט(.

אם  שאפי'  נראה,  יצחק  והמנחת  נ"ב(  סי'  )חו"מ  החת"ס  ומדברי 
שילם השואל עבור התיקון, יכול לחייב את הבעלים להחזיר לו את 

הכסף.

הרב שרגא רוזנטל יום א' 
הרב חיים הררי יום ב' 

הרה"ג ר' יצחק שובקס  יום ג' 
הרה"ג ר' אברהם דרברמדיקר יום ד' 

הרב אליה יפה ]גם צרפתית[ יום ה' 
הגאון רבי נפתלי נוסבוים יום ו' 

בית הוראה לענייני ממונות "בית גרוס"
ע"ש ברוך וברכה גרוס

שע"י כולל חושן משפט אוהל יוסף 
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אור חדש ללומדי חושן משפט

"ותאחז במשפט"

סיכום בהיר ומדויק על שו"ע חושן משפט

אפשר להשיג במחיר עלות

05484-48300
)באין מענה נא להשאיר הודעה(

הדיינים יושבים בבית הוראה כדלהלן:


