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1. דעת הרשב"א ודעת החולקים עליו נלמד בעיקר מפירוש הגמ' במי שבנה בניין על קרקע 
יתומים. ונביא את הגמ' ואת דברי הרשב"א.

אקילקלתא  }ארמון{  אפדנא  דבנה  גברא  "ההוא  עובדא:  מביאה  ע"א(  כ"א  )ב"ק  הגמ' 
}קרקע אשפתות{ דיתמי, אגביה רב נחמן לאפדניה מיניה, לימא קסבר רב נחמן הדר בחצר 
חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר, ההוא }קרקע{ מעיקרא קרמנאי הוו דיירי ביה 
ויהבי להו ליתמי דבר מועט }והיינו שהיתומים נחסרו מעט בגללו{, א"ל }רב נחמן לבונה{ 

זיל פייסינהו ליתמי, ולא אשגח, אגביה רב נחמן לאפדניה מיניה".
}שנחסרו  טעמא  מההוא  דאי  משום  תלמוד,  לי  צריכה  "ועדיין  )שם(:  הרשב"א  והקשה 
שיתן  לו  די  האפדנא,  בשכר  נחמן  רב  חייבו  האיך  מהקדמונאי{,  שקיבלו  מה  היתומים 
היתומים  לו  יאמרו  שאם  נפשך,  ממה  קדמונאי,  אותן  להן  נותנין  שהיו  כמה  ליתומים 
שכר  אלא  ליתומים  להם  ואין  קורתו,  בצל  עומד  זה  נמצא  ואבניך,  עציך  טול  לכשיגדלו 
קרקעיתה של קלקלתא, ואם יתרצו היתומים באותו בנין, אז יתחייבו לפרוע לו יציאותיו, 
האפדנא".  כל  לשכירות  קדמונאי  נותנין  שהיו  מה  בין  שיש  השכירות  במותר  להם  וינכה 
והיינו שהרשב"א הבין שרב נחמן חייבו להבונה לשלם לאלתר דמי שכירות של כל הבניין, 
גם עבור הזמן שהיתומים עוד לא שילמו עבור האפדנא, והתקשה הרשב"א בטעם הדבר 
ירצו  לא  בסוף  אם  ממ"נ,  כי  קדמונאי,  מדמי  יותר  הזאת  התקופה  כל  על  מיד  שחייבו 
היתומים בבניין, הרי שהוא גר בשלו והפסיד להם רק את דמי הקדמונאי, ואם יתרצו בסוף 
בבניין ויזכו בבניין למפרע, ינכה להם אז ]משכר הבנייה שיתחייבו לו[ את דמי השכירות, 

ומאיזה טעם חייבו ר"נ לשלם את השכירות של האפדנא מיד.
ותירץ הרשב"א: "ושמא נאמר, דכל שהוציא יציאות בקרקע של יתומים, דעתו שלא יהא 
נפרע מהם עד שיגדלו ויהיו בני פרעון, וחזרו היציאות עליהם כחוב, ו}לכן פסק ר"נ ש{יפרע 

זה שכירות כל האפדנא מעתה, שאלו דר בהן עכשיו בלא פריעת שכירות, אף הוא נמצא 
נפרע מן היתומים מעתה", והיינו, שכיון שבנה בקרקע של יתומים קטנים, ידע מראש שלא 
יוכל לגבות מהם את שכר הבנייה כל זמן שהם קטנים, ובכ"ז הקנה להם את האפדנא מיד, 
וא"כ אם לא ישלם שכירות מיד, ובסוף יתרצו היתומים ויזכו בבניין למפרע וינכה את דמי 
השכירות משכר הבנייה, יימצא שכל הזמן שלא שילם שכירות גבה מהם את שכר הבנייה, 

וזה אין לו זכות כי א"א לגבות מהיתומים כל זמן שהם קטנים כנ"ל.
לבעה"ב, שהרי  את השבח  מיד  נכסי חבירו מקנה  להדיא ברשב"א שמי שמשביח  ומבו' 
הבין שאפילו ביתומים הוא מקנה מיד הגם שבוודאי לא יקבל תשלום עכשיו, וכשמתרצה 

בעה"ב קונה את כל השבח למפרע.
ומהא שמעינן,  ד"ה  ע"א  ב"מ ק"א  בר"ן  )הובא  נוסף ברשב"א  להדיא במקום  וכך מבואר 
ובמהדורות החדשות של הרשב"א הביאוהו ג"כ בב"מ ק"א ע"א(, וז"ל: "ומהא שמעינן דמי 
שיורד לחורבתו של חבירו ובנאה, לא מצי אמר כיון דמשום בנינא דידי חזיא למידר אדור 
בתוכה ואשתמש בה, אלא אינו יכול לדור בה כלל, דאמר ליה מארי דארעא, אי אנא בנינא 
הוי  לא  מעיקרא  אי  בה,  דר  כבר  ואם  ומסתלק,  הוצאתו  לו  נותן  הלכך  דיירנא,  הוי  לא  מי 
קיימא לאגרא כלל אין צריך להעלות לו שכר, דא"ל מאי אפסדתיך, ואי הוי קיימא לאגרא 
צריך להעלות לו שכר כדמי' של עכשיו. וראיה לדבר מהא  מעיקרא ואפילו לשכר מועט, 
נחמן  רב  גבייה  דיתמי,  אקיקלתא  אפדנא  דבנה  גברא  ההוא  הרגל  כיצד  בפרק  דאמרינן 
זוכה  שבעה"ב  שכיון  והיינו,  ליה".  יהיב  השתא  דמתגר  דבמה  משמע  מיניה...  לאפדניה 
וזה חסר  בשבח למפרע, לכן חייב המשביח לשלם לו דמי שכירות מלאים, כדין זה נהנה 
המשביח  נהנה  של  זה  )ובדין  המועט.  בחסרון  רק  ולא  הנאתו  בכל  חייב  שהנהנה  מעט, 

מהשבח לפני התשלום, על כל פרטיו ודיניו, נדון בעז"ה הבא(.

  פסקי דינים 

הלכות משביח נכסי חבירו – פרק ז'

מאימתי חלה בעלות בעה"ב על השבח )ח"א(

נחלקו הראשונים והפוסקים באופן שבעה"ב מקבל את השבח ומשלם עליו, והמשביח אינו לוקח בחזרה את השבח, מאימתי 
חלה בעלות בעה"ב על השבח, י"א שהוא קונה את השבח רק משעת ההתרצות בו, וי"א שקונה את השבח למפרע משעת 
ההשבחה. ונפק"מ באופן שנהנו מן השבח לפני שהתרצה בעה"ב, למי צריך הנהנה לשלם. עוד נפק"מ מצויה מאוד, שעובר 
הרבה זמן בין זמן ההשבחה לבין התרצות בעה"ב, ואז מתעורר ספק אם משלמים למשביח כפי העלות בזמן שהשביח, או כפי 

העלות בשעת ההתרצות. בעלון הזה נביא את מקור ההלכה ואת עיקר הדין, ובעלון הבא נדון בעז"ה בנפק"מ הנ"ל ונוספות.

מאימתי קונה בעה"ב את השבח
א.  אם בעה"ב לא שילם תקופה מסוימת, ובסוף התרצה בשבח ומשלם עליו, והמשביח אינו טוען ]או אינו יכול לטעון[ שרוצה לסלק את השבח, 
נחלקו הראשונים והפוסקים מאימתי קונה בעה"ב את השבח, אם קונה למפרע משעת ההשבחה או שקונה רק משעת ההתרצות, ויש מזה כמה 

חילוקים להלכה שיבוארו בעלון הבא בס"ד.

ב.  דעת הרשב"א וסיעתו, שכשבעה"ב מתרצה בשבח לקנותו, זוכה בשבח למפרע משעת ההשבחה1, וכן דעת הקצות החושן במקרה שבעה"ב הוא 

הרב  יוסף פליישמן שליט"א

עלון המשפט
פסקי דינים

 משביח נכסי חבירו פרק ז'
מאימתי חלה בעלות בשבח )ח"א(

תורת המשפט
השתמשות בקטלוג של בעל מלאכה 
גוי כדי להזמין אצל בעל מלאכה אחר


בעריכת הר"ר שלום רוטמן

בשורה טובה לקוראי העלון

נפתחה שוב האפשרות לקבלת הגיליון במייל

להצטרפות לרשימת המקבלים נא לפנות לכתובת:
6000760@gmail.com

 נשמח לקבל כל הערה והארה בנוגע לגליון בכתובת הנ"ל, 
כמו"כ אפשר לבקש גליונות קודמים.
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ודין נוסף של הרשב"א הובא בנימוק"י )ב"מ נ"ח ע"א ד"ה הוו קטיני, הובא בב"י שע"ה ס"ז(, 
"ומיהו מסתברא,  וז"ל:  שאחר שהביא את דברי הרשב"א הנ"ל, הוסיף והביא עוד בשמו 
דאפילו לא היתה החורבה עשויה לשכר ולא היו מעלין ממנה שכר מעיקרא כלל, אם עמד 
זה ובנאה והשכירה אצל אחרים, מחשבין לו כל מה שקבל בשכירות הבתים, מדרבי יוסי 
דאמר )ב"מ ל"ה ע"ב( כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו, ואנו רואים הדר בו בשכר 
כאילו הוא שוכר של בעל החצר". ומפורש בדבריו שהבניין שייך למפרע לבעה"ב, ונחשב 
לבעה"ב,  הולך  השוכר  ששילם  השכירות  ולכן  בעה"ב,  של  הבית  את  השכיר  שהמשביח 
כדין המבו' בגמ' )ב"ק כ"א ע"א( שהשוכר בית של ראובן ונמצא ששמעון שכל השכר הולך 
לשמעון. )וגם דין זה של השכירה המשביח לאחרים טרם התשלום יתבאר יותר בעלון הבא 

בעז"ה(.
אכן לפי שיטת הרשב"א יש דוחק גדול בגמ', שהרי כיון שהבניין שייך ליתומים למפרע, 
היתומים  שיהיו  כדי  קדמונאי  של  לטעם  הגמ'  הוצרכה  מדוע  א"כ  חדש,  בבניין  ומדובר 
חסרים, והרי יש חסר של "שחרוריתא דאשיתא" ]השחרת הקירות החדשים[? והרשב"א 
ויהבי להו  עצמו התייחס לזה, וכתב: "הא דקא מהדר לי' מעיקרא קדמונאי הוו דיירי בה 
משום  לחיוביה  הו"ל  דין  מן  בר  בודאי  אבל  קאמר,  דמלתא  קושטא  מועט,  דבר  ליתמי 
שחרוריתא דאשיתא". אולם זה דוחק גדול, שהרי הגמ' הוכיחה בתחילה מזה שרב נחמן 
סובר שזה נהנה וזה לא חסר חייב, וגם כשהגמ' דוחה את ההוכחה, היא דוחה ע"י אוקימתא 
שמעיקרא קדמונאי הוה דר שם, ואם כדברי הרשב"א לא הייתה סיבה להבין שזה קשור 

לדין זה נהנה וזה לא חסר, ואין שום צורך באוקימתא כדי לדחות את ההוכחה.
2. הקצוה"ח )שס"ג סק"ה( הבין את הגמ' בקרקע יתומים כמו הרשב"א, והוכיח שקונה את 
השבח למפרע משעת ההשבחה, וז"ל: "ונראה דאע"ג דאכתי ]בזמן שדר בו המשביח[ לא 
החזיר לו ]בעה"ב[ דמי הבנין, וא"כ היה מהראוי לנכות לו ]מהתשלום שמקבל[ בעד היזק 
שחרוריתא לבד, אבל במה שנהנה משלו ]לפני ההתרצות של בעה"ב[ אכתי אינו שלו ]של 
אלא משום דכבר זכה בו למפרע, כיון דעל  לו דמי הבנין,  כיון דעדיין לא החזיר  בעה"ב[, 

הקרקע שלו בונה קונה לו חצירו".
והקצו' המשיך והביא שתי ראיות לדבריו, וז"ל: "וכמ"ש הנ"י בפרק השואל )ב"מ נ"ח ע"א 
בדפי הרי"ף( גבי יורד לחורבתו של חבירו ובנאו שלא ברשות, דאינו יכול לומר עצי ואבני 
אני נוטל, משום דקנה לו חצירו ונתחייב לו בדמיו, וכ"כ בנימוק"י פ"ק דב"ב )ג' ע"א בדפי 
הרי"ף( גבי כותל חצר שנפל ע"ש, וא"כ ה"נ קונה לו חצירו את הבית, וכיון שבית דידיה הוא 

וזה מחסרו מעט מגלגלין עליו הכל". ולהלן נדון בשתי ראיותיו.
ואחר שכתב הקצו' את היסוד האמור שבעה"ב קונה את השבח למפרע, הוקשה לו כנ"ל, 
שא"כ מדוע הוצרכה הגמ' לטעם של קדמונאי כדי שהיתומים יהיו חסרים, והרי יש חסר 
של שחרוריתא דאשיתא שהרי הבית שלהם הוא, ולא רצה להידחק כמו הרשב"א, ולכן תי' 
באופן אחר, וז"ל: "ויש לדקדק בהא דאמרו שם פרק כיצד הרגל ההוא גברא דבנה אפדנא 
אקילקלתא דיתמי... ותיפוק ליה דחסרון מעט יש בו משום שחרוריתא דאשייתא, דמשמע 
שם דבנה בית חדש. ואפשר כיון דהתם עדיין לא החזירו לו היתומים דמי בנין... וא"כ אע"ג 
משום  דחצר  משום  למפרע,  להם  חצירם  קנה  לא  הבית,  דמי  לו  מחזירין  המה  דהשתא 

שליחות ואין שליחות לקטן".
והיינו שהקצו' הבין ממש כהרשב"א שבעה"ב זוכה בשבח למפרע, וגם ראייתו הראשונה 
היא מדברי הנימוק"י בשם הרשב"א, ורק בעניין הקושיה מקדמונאי לא כתב כמו הרשב"א 
שאין  קטנים  ביתומים  שמדובר  הגמ'  את  הוקים  אלא  מיותרת,  הגמ'  של  שהאוקימתא 
להם כוח לקנות ואינם יכולים לקנות את השבח למפרע, ולכן יש צורך לזה שקדמונאי היו 
)שם(  חושן  במילואי  ראה  כן,  תירץ  לא  שהרשב"א  הטעם  ובאמת  לחייבו.  כדי  שם  גרים 

שהרשב"א לשיטתו שחצר קונה לקטן, והדין נתון במחלו' ראשונים.
והנה מה שהביא הקצו' ראיה לשיטתו מדין כותל חצר שנפל, כוונתו למש"כ הנימוק"י בדין 
המבו' במשנה )ב"ב ה' ע"א( לגבי כותל שבין שני שכנים, שאם הגביה אחד השכנים את 
הכותל יותר מד' אמות, השני פטור מלהשתתף בהוצאות הבנייה, אבל אם גילה השני דעתו 
שניחא ליה בכך, מחייבים אותו להשתתף בהוצאות בניית הכותל, ופשטות דברי הנימוק"י 
שם היא שהכותל נקנה לשני למפרע משעת הבניין, כי כתב: "דעתו ]של הבונה[ כשירצה 
ליתן לו יזכה לו חצרו וחצרו זכתה לו", וכפי שהביא הקצו', ודימה הקצו' הדין שם לכל יורד 
לחצר חבירו, שכשם ששם כשמתרצה השני קונה את השבח למפרע, כך הדין בכל משביח 
עצמו  הרשב"א  שגם  ובאמת  למפרע.  השבח  את  קונה  בעה"ב  שכשמתרצה  חבירו  נכסי 

)ב"מ ק"א ע"א בד"ה היורד( הביא ראיה מסוגיית כותל לדין משביח לעניין דין אטול.
לומר  הסברא  בדר"כ  כי  לדחותו,  יכולים  הרשב"א  על  והחולקים  מוכרח  אינו  הדימוי  אכן 
ירצה  בסוף  שאולי  היא,  מתחילה  לבעה"ב  השבח  את  להקנות  רוצה  אינו  שהמשביח 
המשביח לקחת בחזרה את השבח שלו בטענת 'אטול', וכיון שכן יש סברא שהמשביח לא 
התכוון להקנות כבר מתחילה את השבח לבעה"ב, )וכפי שכתבו להדיא תלמיד הרשב"א 
לא  בוודאי  שכנו,  לבין  בינו  הכותל  את  מגביה  אחד  כששכן  אבל  להלן(,  שנביא  והאבני"ז 
חשב שירצה אי פעם ליטול בחזרה את השבח, כי זו המטרה שלו ליהנות בעצמו מהכותל, 
הייתה  בוודאי  מעיקרא  אבל  בהוצאות,  השכן  עמו  ישתתף  שבעתיד  חושב  שהוא  אלא 

כוונתו ורצונו שהשכן השני יתרצה וישלם ויקנה את חלקו, ולכן בזה יש יותר סברא שכו"ע 
יסכימו שהשכן זיכה את הכותל לשכנו למפרע.

והראיה השנייה שהביא הקצו' מדברי הנימוק"י בשם הרשב"א, שאחר שנתרצה בעה"ב 
בשבח אין למשביח טענת אטול כיון שקנה בעה"ב את השבח, אדרבה, לכאו' צ"ע משם 

לשיטת הרשב"א, ויתבאר יותר בהערה ד'.
3. הרשב"א והראשונים שהביאוהו לא חילקו בין עש"ל לאינו עש"ל, ובפשטות סברו גם 
ידו על התחתונה, מ"מ קונה את  באינו עש"ל שאעפ"י שבעה"ב מתרצה לשלם רק כדין 
השבח למפרע, ויותר מזה, ניתן גם להוכיח שהרשב"א סובר כן גם בשדה שאינה עש"ל, כי 
הרשב"א )בדף ק"א ע"א( הוכיח את דינו משטף נהר וכו', ושם אין חילוק אם השדה עש"ל 
או לא. ועוד, שלפי הרשב"א אין חילוק בין עש"ל לבין אינו עש"ל לגבי טענת 'אטול' כנת' 

בעלון הקודם. גם משמע כך מהקצו', כי אחת מראיותיו היא באינה עש"ל.
יש  תמיד  עש"ל,  באינו  ובין  העש"ל  בנכס  שבין  הרשב"א  דברי  הבאנו  הקודם  בעלון   .4
למשביח טענת אטול כל עוד לא נתרצה בעה"ב להדיא בשבח והצהיר שהוא מוכן לשלם, 
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".
חצר.  בקניין  למפרע  שקונה  ראיה  הקצו'  הביא  הנימוק"י  שהביאם  אלו  הרשב"א  ומדברי 
אכן לפי פשוטו נראה מדברים אלו להיפך, שבעה"ב קונה את השבח רק משעה שאומר 
שמוכן לשלם עבור ההשבחה, כי אם נאמר שהמשביח מקנה את השבח לבעה"ב מתחילה 
וכשבעה"ב מתרצה הוא קונה למפרע, א"כ מה בכך שהקדים המשביח לדרוש 'אטול', והרי 
כבר בשעת ההשבחה זיכה המשביח את השבח לבעה"ב באם יתרצה, וא"כ כיון שאח"כ 
התרצה בעה"ב בשבח קנה את השבח למפרע, ואיך יוכל המשביח ליטול עציו ואבניו. וזו 
אכן טענת החולקים על הרשב"א בדין 'אטול', וכמו הרא"ה שהבאנו בעלון הקודם, שסובר 

שבשדה העש"ל אין כלל טענת 'אטול' כיון שכבר זכה בעה"ב.
קונה  ח'( בדעת הרשב"א שאינו  סי'  )חו"מ  נזר  הוכיח האבני  זה של הרשב"א  ואכן מדין 
למפרע, שהנה האבני נזר הוכיח שא"א לקנות קרקע בקניין חצר, והוקשה לו מנידון דנן, 
שמדברי הרשב"א מבו' שקונה את הבניין בקניין חצר בשעת ההתרצות, והרי הבניין יש 
"במ"ש  וז"ל:  חצר?  בקניין  לקנותו  אפשר  ואיך  צ"ה(,  בסי'  הש"ך  )כמש"כ  קרקע  דין  לו 
כיון  גוונא  דבכהאי  נותן,  אני  דמיהם  ואמר  החצר  בעל  עצמו  בשהקדים  דווקא  הרשב"א 
שעל דעת ליטול מבעה"ב בנה הוה לי' כאומר לחבירו זכה לפלוני במנה זו אם ירצה, דכיון 
הקנין  חל  דלא  ומבואר  חצירו.  לו  זכתה  שנתרצה  כיון  וה"נ  בשבילו,  זה  זכה  הלה  שרצה 
רק אח"כ בשעה שנתרצה, מדכתב דווקא בשהקדים עצמו בעל החצר, ועוד מדמדמי לה 
לאם ]ירצה[. ו]לשיטת האבני"ז שאין קרקע נקנית בק"ח[ איך יחול הקנין אח"כ, הלוא כבר 
נעשה מחובר", )עי"ש שאין ראיה מדין כותל שבין שכנים, כיון ששם אפשר שהוא תלוש 

ולבסוף חיברו, ואיכה"מ(, ונשאר בצ"ע.
דרש  ואם  בעה"ב,  בהתרצות  תלוי  שהקניין  הרשב"א  שכתב  שכיון  כנ"ל,  בדבריו  ומבו' 
לא מועילה התרצות בעה"ב, מוכח שלא חל  לפני התרצות בעה"ב  ואבניו  המשביח עציו 
עצים  ליטול  המשביח  יכול  איך  למפרע,  חל  היה  אם  כי  ההתרצות,  משעת  אלא  הקניין 

ואבנים שאינם שלו.
אולם לעיל כבר הוכחנו מג' מקומות שהרשב"א סובר שבעה"ב קונה את השבח למפרע, 
וא"כ על כרחנו צריך ליישב את הרשב"א שכתב שיש למשביח טענת אטול – אף שמקנה 
את השבח לבעה"ב משעת ההשבחה, שלדעתו ההקנאה של המשביח היא על תנאי, שכל 
עוד לא יתרצה בעה"ב בפירוש ויצהיר שמוכן לשלם, יש לבעה"ב זכות לחזור בו מההקנייה, 

ורק אם יקדים בעה"ב להתרצות תחול ההקנאה הראשונה כבר משעת ההשבחה.
ולהלן כשנביא דעות החולקים על הרשב"א, נביא דברי תלמידו )תלמיד הרשב"א והרא"ש( 
שהביא דברי הרשב"א )שלא בשמו( שיש למשביח טענת אטול קודם שהתרצה בעה"ב, 
וכתב להדיא שכיון שהמשביח יכול לטעון אטול, א"כ בהכרח שבעה"ב אינו קונה את השבח 
אלא משעת ההתרצות ולא למפרע. וכ"כ להדיא מהר"י אורנשטיין )בעל הישועות יעקב, 
דבריו הובאו בשו"ת מהרי"א ענזיל סי' מ'(, שכיון שיש לבעה"ב טענת טול ולמשביח טענת 

אטול לכן נקנה השבח לבעה"ב רק משעת ההתרצות.
שקונה  סובר  שאינו  שסובר  הרשב"א  את  להעמיד  שדחקו  פוסקים  כמה  מצאנו  והנה 
ל"ג ד"ה אמנם אח"כ( הביא לשון  סי'  )ח"ב  גאון  למפרע. המשפטים ישרים לרב שמואל 
הנימוק"י ולשון הב"י בשם הרשב"א שאם הבונה גר בבניין שבנה הוא חייב לשלם שכירות, 
וכתב להדיא שמשמע מלשונם שהרשב"א סובר שקונה למפרע וצריך לשלם את כל דמי 
דמי  ולא  דמי הנאתו מהקרקע  רק  כתב שכוונת הרשב"א שמשלם  בכ"ז  אבל  השכירות, 
שכירות: "דצריך לדחוק הלשון ולומר דשכרם משלם ר"ל כפי מה שההנהו והוא מה שכתב 
דמה  לומר  "וצריך  כתב:  ליה"  יהב  השתא  דמיתוגר  "דכמה  הנימוק"י  לשון  ועל  הרא"ש", 
דמיתוגר קרקע לבנות עליו בית אותו שיעור יהב ליתמי". וכן נראה ברור שהבין הראנ"ח 
)מים עמוקים ח"ב סי' ג' ד"ה נראה( בדעת הרשב"א. וכך נראה מדברי עוד אחרונים. אכן 
היתומים,  קרקע  של  בסוגיא  עצמו  הרשב"א  דברי  ראו  לא  האלו  שהאחרונים  מסתבר 

זקוק להשבחה,  בנכס שלא היה  גם  כך  נוקט  ונראה שהרשב"א  גדול2. 
מבין  הנמוך  והיינו  התחתונה,  על  ידו  כדין  רק  משלם  שבעה"ב  הגם 

ההוצאות והשבח3.

ג.  יש שכתבו שגם הרשב"א סובר שבעה"ב אינו קונה למפרע אלא רק 
כתבו  עוד  נראים4.  דבריהם  ואין  בשבח,  בעה"ב  של  ההתרצות  משעת 
כדין  משלם  שבעה"ב  שכל  שסוברים  וסיעתו  שהרא"ה  אחרונים,  כמה 
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ובדבריו שם וכן בדין השכירו לאחרים מפורש להדיא שקונה למפרע.
ותלמידי הרשב"א )שחלקו על  5. בעלון הקודם בדיני אטול בעש"ל, הבאנו דעת הרא"ה 
ידו על  כדין  לו  וסוברים( שאין למשביח טענת אטול כשבעה"ב משלם  וסיעתו  הרשב"א 
העליונה, וכל הטעם שהמשביח יכול לטעון 'אטול' באינה עש"ל הוא מכיון שאינו מקבל 
זיכה  כשבנה  מיד  מלא,  תשלום  מקבל  שהמשביח  העש"ל  בשדה  אבל  מלא,  תשלום 
הלה(:  ואמר  ד"ה  ע"א  ק"א  ב"מ  בר"ן  )מובא  הרא"ה  וז"ל  לבעה"ב,  השבח  את  המשביח 
"אבל בחורבה העשויה לבנות אין שומעין לו, דמיד זכה בעל הקרקע בבנין שמתחלה על 
דעת כן בנאה", וכן לשון תלמידי הרשב"א )הובאו בב"י שע"ה ס"ז(: "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".
ופשטות לשונם מורה שהשבח נקנה מעיקרא, כי כתבו שמיד קנתה לו חצירו, ומחמת כך 

סברו שאין למשביח טענת אטול כי בעה"ב כבר קנה את השבח.
דין הרא"ה שאין  וכ"כ האולם המשפט )שע"ה ס"ו(, שהנה על דברי הרמ"א שהביא את 
טענת אטול כשמשלם ידו על העליונה, כתב האולם המשפט שהדין הזה מבו' בשו"ע סי' 
רל"ה סכ"ג, ושם מבו' בשו"ע: "המוכר שמכר קרקע או מטלטלין וזכה בהם ללוקח שלא 
מדעתו, יד הלוקח על העליונה, אם רצה ליקח אין המוכר יכול לחזור בו, ואם לא רצה תחזור 
)כגון היד המלך  לבעליה", ומקורו הוא הרמב"ם )מכירה פ"ל ה"א(, ושם כתבו האחרונים 
שם( שפשוט שהמקח נקנה למפרע. גם רעק"א כתב )שם( שכך מבו' ברא"ש )ב"מ פ"ט 
סכ"ג(, וברא"ש מפורש שקונה למפרע, וז"ל: "והוי כקונה שדה לחבירו שלא מדעתו, אי בעי 

שקיל ליה ולא צריך קנין אחר ואם הוקרו והוזלו ברשותו".
והיינו שהאולם המשפט הבין בדעת הרא"ה שהמשביח נחשב כמוכר את השבח לבעה"ב 
שלא מדעתו, שהדין הוא שהוא אינו יכול לחזור בו ולטעון אטול, כי כשבעה"ב מתרצה הוא 
קונה למפרע. והנה ראה בשו"ע סי' קצ"ה ס"ג ברמ"א לגבי מוכר שלא מדעת הקונה, ועיין 
שם קצוה"ח )סק"ג( ונתיה"מ )סק"א(, וכן דן בזה האבן האזל )שם(, ומ"מ לדברי כולם יוצא 
בו  לחזור  יכול  אינו  שהמקנה  או  בהם,  לחזור  יכולים  ששניהם  או  אפשרויות,  שתי  שיש 
בגלל שהקניין חל מיד והקונה זוכה למפרע, וא"כ לכאו' לפי הפשטות זו גם כוונת הרא"ה, 

שבעה"ב קונה את השבח למפרע ולכן אין המשביח יכול לחזור בו ולטעון אטול.
וכן משמע בבירור בחת"ס )סוכה ל"א ע"א ד"ה ועיין תשובת וד"ה אבל גזל עצים(, כי ביאר 
את המחלו' בגמ' אם יש טענת אטול, שמ"ד שומעים לו סבר שהשבח שייך לבונה, ומ"ד 
אין שומעים לו סבר שהשבח נקנה ממילא לבעה"ב, וז"ל: "ונ"ל דזה לפי מאי דקיי"ל בב"מ 
נוטל,  אני  ואבניי  עציי  לומר  יכול  מדעתו  שלא  חברו  של  בחורבתו  בנין  הבונה  ע"א  ק"א 
"דלא  וביאר דעת מ"ד  גוזל ממנו",  וזה שהוציאו בחזקה  וא"כ הבנין של הבונה הראשון, 
מצ"ל עציי ואבני אני נוטל ושייך לבעל הקרקע ולא לבעל הבנין", "שהעצים והאבנים לבעל 
הקרקע, ודמים חייב לו", וא"כ גם הרא"ה וסיעתו הסוברים שאין שומעים לו בעש"ל, סברו 

שבעה"ב זוכה ממילא בשבח ויש עליו רק חוב לשלם למשביח.
וכך הבינו עוד אחרונים בדעת הרא"ה, וכגון בספר עטרת שלמה )ח"א סי' מ"ו סק"ה וסק"ח( 
וחידושי הגרנ"ט )ב"ב ד' ע"ב(. גם האבני נזר הנ"ל מפורש בדבריו שהרא"ה סבר שקונה 
הקנה  שם  כי  חצר,  בקניין  הבניין  את  קונה  איך  לו  הוקשה  לא  הרא"ה  מדעת  כי  למפרע, 

מתחילה "על דעת כן דנקנה לחבירו קודם שנעשה מחובר".
המזכה  מ"מ  בדבר,  זכה  לא  עדיין  שבעה"ב  שהגם  ברא"ה,  אחרת  להבין  יתכן  עדיין  אכן 
שהתכוון  שהמשביח  רק  הוא  ברא"ה  שכתוב  מה  כל  כי  בו,  לחזור  יכול  אינו  }המשביח{ 
קונה  אכן  שבעה"ב  כתוב  לא  אבל  זו,  מהקנאתו  בו  לחזור  יכול  אינו  מתחילה  להקנות 
מתחילה, ומצאנו כעין זה במקורות אחרים, וכמו שכתבנו בעלון הקודם הע' ס"ו, וא"כ אין 

הכרח גמור שהרא"ה סבר כהרשב"א.
ועכ"פ גם אם נאמר בדעת הרא"ה כאחרונים הנ"ל שקונה למפרע, מ"מ אין הכרח שסובר 
כן אלא בשדה העש"ל שאין למשביח טענת אטול, אבל בשדה שאינה עש"ל לא מוכרח 
שסבר שבעה"ב קונה למפרע, שהרי גם לאחר שבעה"ב מתרצה לשלם למשביח הוצאות 
שיעור שבח, יכול המשביח לטעון אטול בטענה שע"ד תשלום נמוך כזה לא הקנה לבעה"ב. 
שבשדה  אחרונים(  ועוד  הגריש"א  בשם   13 הע'  ג'  )סעיף  הקודם  בעלון  שכתבנו  והגם 
שאינה עש"ל אם בעה"ב יתרצה לשלם לו כדין ידו על העליונה דעת הרא"ה שאין למשביח 
טענת אטול, מ"מ הטעם הוא רק בגלל שהמשביח מקנה על תנאי שיקבל תשלום מלא, 
וא"כ אם בסוף לא מתרצה בעה"ב לשלם כך אלא רק הוצאות שיעור שבח, הגם שהמשביח 
אלא  בעה"ב  יזכה  לא  כן,  ע"ד  מתחילה  להקנות  התכוון  שלא  כיון  אבל  אטול,  טוען  אינו 

משעת ההתרצות והתשלום.
6. לעיל הבאנו דברי הרשב"א שבעה"ב קונה את השבח למפרע, ולכן כתב שאם המשביח 
דר בבית שבנה חייב בדמי שכירות מלאים, וכן אם השכירו לאחרים כל השכר הולך לבעה"ב. 

ומי שחלק עליו להדיא ממש הם שני תלמידיו.
הראשון הוא תלמיד הרשב"א )בשיטת הקדמונים, ב"מ ק"א ע"א ד"ה היורד לתוך חורבתו( 

וז"ל: "וכתבו רבותי שאם השכירה זה הבונה לאחרים, חייב להעלות לו שכר, שאינו יכול 
לעשות סחורה בחורבתו של חבירו. ונראה לומר שאין זה נכון, אין זה עושה סחורה בחורבתו 
של חבירו, אלא שכר עציו ואבניו הוא שנוטל, ובשלו הוא שעושה סחורה ולא בשל חבירו".
השני הוא תלמיד הרשב"א והרא"ש )ב"ק כ"א ע"א ד"ה ההוא גברא(, שכתב שהיתומים 
לא זכו בקרקע כל עוד לא התרצו, ולכן ביאר בגמ' שר"נ חייב את הבונה לשלם רק שכר 
קרקע ריקה שזה לקח מהיתומים, ולא חייבו דמי שכירות של בית בנוי שבזה עדיין לא זכו 
יורד[ הוה עובדא, והבונה היה  לו ]היתומים[ יציאותיו ]כדין  וז"ל: בשלא פרעו  היתומים, 
יכול לומר עצי ואבני נוטל אני, וגם היתומים יכולין לומר לו טול עציך ואבניך, והלכך אכתי לא 
זכו יתמי בבנין, וכשחייבו ר"נ לאו שכירות אפדנא חייביה, דהא בצל קורותיו ואבניו דאיר, 
אלא כפי מה שנהנה מן הקרקע בלחוד חייבו", וכך העלה להלכה: "ושמעינן מהא דהיורד 
לחורבתו של חברו ובנאה שלא ברשות, אם דר בה אינו משלם לו אלא דמי שכירות הקרקע, 
ודוקא שהיה נהנה מן החורבה תחילה... ומיהו אם הודיע לבעל חרבה ונתרצה בדבר ואמר 
אני אפרע יציאותיך, כבר זכה בעל הקרקע בבנין והדמים הם עליו חוב, דאנן סהדי דעל דעת 
ומיד שנתרצה זכתה ליה חצירו,  כך בנה זה חרבתו של חברו שאם יתרצה בבנין יזכה בו, 
לו אלא שכר הקרקע  נותן  ודר בעל כרחו, אינו  ואפילו א"ל בעל החרבה אל תדור בביתי, 

בלבד, כל שיכול לומר עצי ואבני אני נוטל".
ומפורש בדבריו שבעה"ב אינו קונה את השבח למפרע, וזה מטעם שסבר שיש למשביח 
קטנים  היו  שהיתומים  בגלל  רק  השבח  את  קונה  שאינו  שסבר  לומר  וא"א  אטול.  טענת 
יורד ולא חילק  וכדברי הקצו' )שהבאנו לעיל הערה ב'(, שהרי פסק את הדין להלכה בכל 

כלום.
אינו  שבעה"ב  שסברו  מוכיחים  )שם(  אפדנא  של  הנ"ל  בסוגיא  והרמ"ה  הרא"ש  דברי   .7
קונה למפרע, שהנה ג' דעות יש בראשונים כמה חייב ר"נ את הבונה לשלם ליתומים. דעת 
הרמ"ה )מובא בנימוק"י שנביא להלן( שחייבו לשלם רק כמה שהיה שכר הקרקע בחורבנה 
]בתוספת חסרון השחרת הקירות[, דעת הרא"ש )ב"ק פ"ב סי' ו'( שחייבו לשלם כמה שווה 
הקרקע כדי לבנות עליה ארמון, והיינו כמה אדם מוכן לשלם על קרקע שיורשה לו לבנות 

עליה ארמון בשביל עצמו. ודעת הרשב"א כנ"ל שחייבו לשלם דמי שכירות מלאים.
וכיון שהרמ"ה והרא"ש סברו להדיא שבעה"ב אינו חייב לשלם דמי שכירות מלאים כדעת 
הרשב"א, בע"כ שסברו שבעה"ב אינו קונה למפרע, כי אם קונה למפרע הרי הבית שלו, 
ואיך ייפטר המשביח מדמי שכירות. ]ואין לומר שהיה פטור מטעם זה נהנה וזה לא חסר, 
דאשיתא  שחרוריתא  את  נחסרו  וגם  הקדמונאי,  דמי  את  ממש  בחסר  שם  מדובר  שהרי 
וכמ"ש הרשב"א בשיטתו, ובדברי הרמ"ה מפו' שאילו היה הבניין שייך ליתומים היה חייב 

בדמי הנאת הבניין[.
וז"ל הרא"ש: "והוו יהבי ליתמי דבר מועט, כי לא היה שם דירה ממש, אלא אהלים לסחורה 
היו נוטים שם, והלך זה ובנה בית על חורבות היתומים, ולא היה להם כדי לפרוע דמי בנינו... 
ואגביה לאפדניה עד שנתן ליתומים שכר הראוי ליתן מחורבה אחת לבנות עליו בית, והוא 
יותר ממה שהיו נותנים להן קדמנאי ]היינו אלו ששכרו מהיתומים את הקרקע החרבה[, 
כיון שהיו חסרים בו דבר מועט צריך הנהנה לפרוע כל הנאתו", והיינו שר"נ חייבו לשלם רק 

עבור הנאתו מהחורבה ולא עבור הנאתו מהבית, וע"כ שלא זכה למפרע.
ראיה  אין  אולי  וא"כ  חצר,  בקניין  לזכות  יכולים  אינם  שקטנים  כתב  הנ"ל  שהקצו'  ואף 
מהרא"ש והרמ"ה, אולם א"כ היה לו להרא"ש להדגיש שבדר"כ אין הדין כך ורק כאן שהם 
קטנים אינם קונים למפרע, ובפרט שהרא"ש הוא ספר של פסקים. ואכן שאר המפרשים 

הבינו ברא"ש שגם גדולים אינם זוכים למפרע.
בנוסף, מדברי תלמידו רבינו ירוחם )מישרים נל"א ח"ב דף צ"ה, יאיר נתיב עמו' תת"ל( יש 
ראיה ברורה שחולק על הרשב"א, כי כתב את דין הרא"ש באופן כללי בכל יורד ולאו דווקא 
כל מה  לו מה שחסרו אלא  אינו משלם  ונהנה,  בדבר מעט  "מחסר חבירו  וז"ל:  ביתומים, 
שנהנה, כגון אדם שיש לו בית כמו חורבה והסוחרים לפעמים נוטים שם אהל לסחורתם 
ונותני' לו דבר מועט משכירות, ובא אחר ובנה שם בנין, ואין יד בעל החורבה משג' לפרוע לו 
בנינו, אין אומרין יתן לו מה שהיו נותנין הסוחרים שכן חסרו, אלא כל מה שנהנה, כמה יתן 

אדם אחר בחורבה כזאת לבנות עליו".
הנימוק"י אף שבמקו"א הביא את הרשב"א הנ"ל ולא הביא חולק, אכן בסוגיין )ב"ק ט' ע"א( 
עובדא  בהאי  כרבא...  דהלכתא  ז"ל  הרמ"ה  "וכתב  וז"ל:  והרא"ש,  הרמ"ה  דעת  רק  הביא 
דיתמי, דכי היכי דמעיקרא הוה מפייסי להו בדבר מועט, הכי נמי חייבו רב נחמן לההוא גברא 
דבנה אפדנא דאמר ליה זיל פייסינהו ליתמי, ואעפ"י שהנאת האפדנא מרובה, יתמי דלא בנו 
לה ולא פרעי ההוצאה מאי איכפת להו בהנאתו של זה, כיון דלא מפסדי מידי ממאי דיהבי 
להו קדמונאי, זה נהנה וזה אינו חסר הוא... מכל מקום אינו מחויב לתת לו יותר ממה שעולה 
אותו הפסד, זה דעת הרמ"ה ז"ל. אבל דעת הרא"ש והריטב"א ז"ל דאע"ג דלא מחסר ליה 

אלא בדבר מועט משלם לו כל מה שהנההו, וכן דעתם גבי יתמי דבסמוך".
8. מצאנו כמה פוסקים שהבינו להדיא ברא"ש שסבר שאינו קונה למפרע, והם המשפטים 

ידו על העליונה אין למשביח טענת 'עציי ואבניי אני נוטל' ]כנתבאר בעלון 
ואין  למפרע,  השבח  את  קונה  שבעה"ב  בהכרח  גם  סוברים  הקודם[, 

הדברים מוכרחים5.

רק  לבעה"ב  נקנה  שהשבח  ופוסקים,  ראשונים  הרבה  דעת  אכן  ד.  

המשביח6.  בחזקת  הוא  השבח  אז  ועד  והתשלום,  ההתרצות  משעת 
הרבה  פסקו  וכן  ראשונים7,  ועוד  והרמ"ה  הרא"ש  דעת  היא  וכך 
התרצה  טרם  בשבח  המשביח  השתמש  אם  זו,  לדעה  ולכן  אחרונים8. 
בעה"ב, או אפילו אם השכירו לאחרים, אין בעה"ב מקבל שכר השבח 
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ישרים )לרב שמואל גאון, ח"ב סי' ל"ג ד"ה אמנם מצאתי( שהיה לו פשוט כהרא"ש וחלק 
ד"ה  נ"ח  סי'  וכן  נראה,  ד"ה  ג'  סי'  ח"ב  עמוקים  )מים  ראנ"ח  שו"ת  הרשב"א.  על  להדיא 
גם  וכ"כ להדיא  הן".  "והלכות פסוקות  וסיים  ]בגדולים[  ומעתה( שפסק להדיא כהרא"ש 
בשו"ת משפטים ישרים )לרבי רפאל ברדוגו, ח"ב סי' קפ"ז(, והוסיף שאם דר בו הבונה אין 
"אבל לדעת  וז"ל:  לבונה,  כיון שהבית שייך  מחייבים אותו משום שחרוריתא דאשייתא, 
הרא"ש שהבנינים הם של הבונה, איך מחייבין הבונה משום שחרוריתא, והלא שלו השחיר, 

ומאי שייך לומר מגלגלין".
הפעמוני זהב )שע"ה ס"ז( הביא דברי המשי"ש )ברדוגו(, ונקט שאינו קונה למפרע ולמד 
ק"ז(  סי'  החדשה  במהדו'  פ"ב,  סי'  )ח"ב  שיש  האבני  גם  ירוחם.  ורבינו  מהרא"ש  ג"כ  כך 
כתב כך בדעת הרא"ש, ומתחילה ניסה לדחוק שגם הרשב"א סובר כך, ושוב כתב שאף אם 
הרשב"א חולק, מ"מ נקטינן כהרא"ש, עי"ש. וכ"כ הבית המלך )חו"מ סי' ט'( עי"ש באורך, 

ונקט )ד"ה איך שיהיה( ג"ה כהרא"ש.
וכ"מ להדיא בערך לחם )שע"ה ס"ה( שהרא"ש חולק על הרשב"א, וז"ל: ואם כבר דר בה... 
המקובצת,  קמא  בשיטת  הפוסקים  דברי  ועיין  עכשיו,  של  כדמיה  שכר  לו  להעלות  צריך 
ותראה שרובם חלוקים על זה וסוברים שמעלה לו כמו שהיתה שוה קודם" )היינו הקרקע 

בלי ההשבחה(.
בבית  לדור  שנכנס  במשביח  דן  ל"ט-מ"א(  סי'  הקוצה"ח,  )תלמיד  ענזיל  מהרי"א  בשו"ת 
היתומים,  קרקע  של  הסוגיא  מצד  לדון  וכתב  לשלם,  צריך  כמה  חבירו  חורבת  על  שבנה 
ומתחילה )סי' ל"ט( הביא דעת הרשב"א שמשלם דמי שכירות מלאים, ושוב תמה "שאין 
הדעת סובלת כן", ולכן כתב שצריך לשלם רק כמה שהקרקע הייתה שווה לתיתה לאדם 
אחר לבנות עליה בית, והיינו ממש כהרא"ש, ושוב כתב שמצא שהרא"ש כתב כך להדיא, 
וגם פסק לדינא כהרא"ש )ד"ה ועפ"י הדברים(. מהרי"א ענזיל שלח את הדברים למהר"י 
שהטעם  לרשב"א  בדומה  מתחילה  וכתב  לו  שהשיב  יעקב(,  הישועות  )בעל  אורנשטיין 
בבנין  יזכו  היתומים  שיתרצה  שאחרי  מכיון  זה  מלאה,  שכירות  לשלם  צריך  שהמשביח 
למפרע, אכן התקשה מאוד ליישב את מהלך הסוגיא אם נאמר שהיתומים קונים למפרע, 
וז"ל:  לדינא  נקט  ובסוף  ריבית, עי"ש שהאריך מאוד,  יש בזה חששות של  כיון שלדעתו 
דמי  יתן  והוא  הקרקע  לבעל  שייך  יהיה  שהבנין  יחד  הסכימו  כבר  אם  לדינא,  "ומעתה 
הוצאות הבנין, ואח"ז דר בה בעל הבנין, צריך הדר ליתן לו שכר דירה בשלמות, ואם עדיין 
לא נגמר הדבר ביניהם, כיון דביד שניהם לומר שהבנין לא יהיה של בעל הקרקע, אז די מה 

שנותן בעד הקרקע כשיטת הרא"ש".
9. לגבי אם דר בו המשביח עצמו, כתב הרא"ש עצמו להדיא שפטור מלשלם לבעה"ב דמי 
שכירות, וחייב רק כמה שהקרקע שווה לבנות עליה בית, ולגבי השכירה המשביח לאחרים, 
כ"כ הרבה אחרונים בדעת הרא"ש שדמי השכירות של הבית הולכים למשביח כיון שהבית 

שייך לו. ובעז"ה בעלון הבא נדון בזה באורך.
דמי  שמשלם  הרשב"א  בשם  הנימוק"י  דברי  יוסף  הבית  הביא  ס"ז(  )שע"ה  בנידוננו   .10
הוה  ואי מעיקרא  ובנאה...  ברשות  שלא  חבירו  של  לחרבתו  שירד  "דמי  שכירות מלאים, 
קיימא לאגרא ואפילו לשכר מועט, צריך להעלות לו שכר בדמיה של עכשיו, והביא ראיה 
מפרק כיצד הרגל ]היינו העובדא ביתומים[", ומאידך במקו"א )שע"א ס"ט( ציטט את דברי 
רבינו ירוחם. והנה בספר גנזי חיים )חו"מ סי' ו'( הבין שהמחבר בב"י פסק לגמרי כהרשב"א, 
אכן כבר הבאנו שהרבה אחרונים ספרדיים פסקו כדעת הרא"ש, וכמה מהם הוכיחו מזה 

שהב"י הביא את דברי רבינו ירוחם שהוא נוקט כך לדינא, ולכן פסקו כך.
וכתבנו  לעיל הבאנו דעות הראשונים החולקים אם בעה"ב קונה את השבח למפרע,   .11
שלדעת הרשב"א, ולדעת כמה אחרונים גם לדעת הרא"ה ]כשמשלם כדין ידו על העליונה[, 
קונה בעה"ב את השבח משעת ההשבחה, וכתוצאה מכך כתב הרשב"א שאם דר הבונה 
השכר  כל  הולך  לאחרים  השכירו  ואם  מלאים,  שכירות  דמי  לבעה"ב  משלם  שבנה  בבית 
טענת  למשביח  שאין  אחרונים[  כמה  ]לדעת  הרא"ה  פסק  מהנ"ל  כתוצאה  וכן  לבעה"ב, 
אטול, כיון שבעה"ב קנה את השבח למפרע. מאידך כתבנו שלדעת שני תלמידי הרשב"א, 
וכן נקטו הרא"ש ורבינו ירוחם, קונה בעה"ב את השבח רק משעת ההתרצות, ולכן כתבו 
הרא"ש ורי"ו שאם דר בו הבונה משלם לבעה"ב רק הנאת הקרקע, ותלמיד הרשב"א כתב 
להדיא שאם השכירו לאחרים השכר הולך למשביח, ותלמיד הרשב"א והרא"ש כתב שיש 

למשביח טענת אטול.
והנה הרמ"א התייחס לכל הדינים הנ"ל, אכן לכאו' סתר דבריו מדין לדין, וקשה ליישב כל 

דבריו בשיטה אחת, וכלהלן.
ז"ל השו"ע והרמ"א )שע"ה ס"ז(: "החצרות הרי הם ראוים לבנין... לפיכך הבונה בחצר חבירו 
הרי זה כנוטע שדה העשויה ליטע... הגה: ולא יוכל הבונה לומר: בניני אני נוטל. השכירה 
ונ"י פ'  לו מהוצאותיו, אע"ג דלא עביד למיגר. )רשב"א  הבונה לאחרים וקבל שכר, מנכין 
השואל(. ואם דר בה הבונה, אם חסר לבעל הקרקע דבר מועט, צריך ליתן לו כל מה שנהנה 

)מישרים נל"א ח"ב(".
הרי לפנינו ג' דינים ברמ"א: הדין הא', שאין למשביח טענת אטול, ומקור הדין הוא תלמידי 

)וכמו שהארכנו בעלון הקודם(,  והיינו שיטת הרא"ה  הרשב"א כמבו' להדיא בדרכי משה 
וכבר כתבנו שפשטות דבריהם מורה שבעה"ב קונה את השבח למפרע ]כשמשלם כדין ידו 
על העליונה, והרמ"א מדבר באופן זה[. אכן כבר כתבנו שאי"ז בהכרח, כי יתכן שהמשביח 

אינו יכול לחזור בו מהקנאתו גם אם בעה"ב עדיין לא זכה.
הדין הב', שאם השכיר המשביח את הבית זוכה בעה"ב בדמי השכירות, )ובעלון הבא נאריך 
בדין זה(, ובפשוטו זה מורה שבעה"ב קונה את השבח למפרע, כי אל"כ מה שייכותו לדמי 
השכירות. וכך הוא להדיא במקור הדין בנמוק"י בשם הרשב"א "כיצד הלה עושה סחורה 
בפרתו של חבירו, ואנו רואים הדר בו בשכר כאילו הוא שוכר של בעל החצר". וכך מורה 
הלשון שם שמנכים מדמי המשביח "כל מה שקבל בשכירות הבית", וזה משמע להדיא 
שמגיע לבעה"ב לא רק כמה שהייתה הקרקע שווה בלי ההשבחה, אלא כל דמי השכירות 

הם של בעה"ב.
הדין הג', שאם דר בו המשביח עצמו פטור מדמי שכירות וחייב רק דמי הנאה, ומקור הדין 
והטעם שפטר מדמי שכירות הוא בהכרח  ירוחם כמבו' בדרכי משה,  ורבינו  הוא הרא"ש 

משום שבעה"ב קונה את השבח רק משעת ההתרצות.
ומעתה צ"ע בדעת הרמ"א, כי אם סבר כשיטת הרשב"א שבעה"ב קונה למפרע, א"כ מדוע 
חייב את הבונה רק בדמי הנאה ולא בכל דמי השכירות, וכמו שכתב הרשב"א בדין הבונה 
אפדנא של יתומים, וכן, למה התנה הרמ"א שרק "אם חסר לבעל הקרקע דבר מועט" חייב 
לשלם, והרי גם בלי זה הוא חייב מטעם שחרוריתא דאשיתא כמש"כ הרשב"א עצמו בגמ' 
אינו  שבעה"ב  הרא"ש  כדעת  הרמ"א  סבר  אם  מאידך,  קדמונאי.  של  לאוקימתא  שאי"צ 
כל דמי השכירות  הולכים  נקט כהרשב"א שאם השכירו לאחרים  קונה למפרע, א"כ איך 

לבעה"ב?
נקט  שהרמ"א  ישרים,  והמשפטים  שיש  האבני  רעק"א,  כתבו  הרמ"א  דברי  ולבאר   .12
כהרא"ש שאינו קונה למפרע, ולכן פסק שאם דר בו הבונה חייב רק דמי הנאת הקרקע, 
דמי  כל  את  שמנכים  התכוון  לא  מהוצאותיו,  לו  מנכים  לאחרים  השכירו  שאם  ומש"כ 
שכר  את  רק  שמנכים  התכוון  אלא  הדין,  מקור  שהוא  הרשב"א  שסבר  וכמו  השכירות 
הקרקע, ובזה מסכים הרא"ש לרשב"א כיון ש'היאך הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו", 

וכלהלן.
וז"ל רעק"א על דברי הרמ"א בדר בו הבונה: "לא כל השכירות צריך לשלם לו... אבל יפרע 
לו מה שהקרקע שוה מפני הבנין שעליו", והיינו כמו שפירש הרא"ש את הגמ' באפדנא, 
ורי"ו, וא"כ, אם  ועיין שם שהביא דברי הראנ"ח )שהוזכר בהערה ח'( עפ"י דברי הרא"ש 
בסיפא התכוון הרמ"א רק לדמי הנאת הקרקע, א"כ גם בהשכירו לאחרים התכוון שמגיע 
לבעה"ב רק שכר קרקע, וכ"כ להדיא בשו"ת משפטים ישרים )לרבי רפאל ברדוגו, ח"ב סי' 
קפ"ז(, שמש"כ הרמ"א בהשכירו לאחרים כלשון הרשב"א, לא התכוון לפסוק כמוהו לכל 
דבר, ובאמת מנכים רק את שכר הקרקע, וז"ל: "שאף שאותם הדברים הם מדברי הרשב"א, 
יוכלו ליאמר אפי' לדעת הרא"ש, ולא נחית מור"ם כלל להכריע מאי דעתיה בבונה חורבה 
אם כדעת הרא"ש שנותן שכר חורבה או כדעת הרשב"א שנותן שכר הבנינים". וכעי"ז כתב 

גם האבני שיש )סי' ק"ז ד"ה ומהשתא( בדעת הרמ"א.
התנה  לא  לאחרים  השכירו  בדין  ברישא  שהנה  ברמ"א,  להסביר  צריך  זו  דרך  שלפי  אלא 
ש'בעל הקרקע חסר דבר מועט', וגם בלי זה חייב את המשביח לשלם לבעה"ב את שכר 
הקרקע, משאי"כ בסיפא בדבר בה הבונה עצמו כן התנה הרמ"א שדווקא אם חסר לבעל 
הקרקע דבר מועט חייב הבונה בשכר הקרקע, ומה החילוק בין שני הדינים, שמצד אחד 
בשניהם חייב המשביח בשכר הקרקע, ומאידך רק בדין השני התנה הרמ"א שבעל הקרקע 

חסר דבר מועט?
וביאר רעק"א בהשמטות )גליון השו"ע שם(, שכאן מדובר שהקרקע לפני שבנו עליה בית 
לא הייתה עומדת להשכרה )וכמו שכתב הרמ"א עצמו(, אבל לאחר שהמשביח בנה עליה 
בית שוב עומד המקום להשכרה, ולכן בסיפא הצריך הרמ"א שבעל הקרקע חסר דבר מועט, 
כי אל"כ פטור הבונה מדין זה נהנה וזה לא חסר, ומה שעכשיו המקום עומד להשכרה, זה 
רק בגלל הבית ששייך לגמרי לבונה, אבל בעל הקרקע אינו חסר ולא הפסיד כלום, וכמבו' 
בגמ' של אפדנא, אולם ברישא שהשכירו הבונה לאחרים, כיון שהמשביח שהוא בעל הבית 
יכול  החליט להשכיר את המקום, נחשבת גם הקרקע כעומדת להשכרה, והמשביח אינו 
לקחת את שכר הקרקע לעצמו, הגם שבעה"ב לא הפסיד כלום, כי היאך הלה עושה סחורה 
עד  לו  שייך  שהבית  כיון  לעצמו,  לקחת  יכול  הוא  הבית  שכר  את  ורק  חבירו,  של  בפרתו 

שיתרצה בעה"ב וישלם עליו ויקנהו לעצמו.
אינו  שבעה"ב  הרא"ש  שיטת  עפ"י  הוא  הרמ"א  שדין  רעק"א  דעת  הבאנו  מקודם   .13
קונה למפרע, אמנם כבר כתבנו שהקצוה"ח פסק שבעה"ב קונה את השבח למפרע, וא"כ 
שהרמ"א  הרמ"א,  בביאור  אחרת  דרך  להציע  נראה  ולכן  הרמ"א.  דין  את  הבין  איך  צ"ע 
אטול  טענת  שאין  כרא"ה  פסק  הראשון  בדין  ולכן  הרשב"א,  כדעת  למפרע  שקונה  סבר 
כשמשלם כדין ידו על העליונה, ולכן פסק בדין השני שאם השכירו לאחרים כל השכר הולך 
לבעה"ב, ומה שפסק בדין השלישי כמו הרא"ש ורי"ו שאם דר בו הבונה שחייב רק שכר 

אלא רק דמי שווי הקרקע9.

דעת  את  רק  אחד  במקום  הביא  יוסף  בבית  המחבר  ולהלכה.  ה.  

הרא"ש ובמקום אחר רק את דעת הרשב"א, ובשו"ע לא הזכיר מזה 

כלום, וכמה פוסקים הבינו שנקט כמו הרא"ש10. גם דברי הרמ"א אינם 

ברורים דים11, ויש שביארוהו שסבר כדעת הרא"ש, וכך סבר רעק"א 

בדעתו12, ויש שביארוהו כדעת הרשב"א13, ולכן נראה שאין הדין יוצא 
<< המשך בעמוד 7
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הרב שלום רוטמן
כולל חו"מ אהל יוסף

השתמשות בקטלוג של בעל מלאכה גוי כדי להזמין אצל בעל מלאכה אחר
שאלה

ראובן חשב להזמין ארון אצל נגר גוי, והנגר מסר לו קטלוג של סוגי פורמייקה כדי שיבחר את העדיף עליו. בסוף החליט ראובן להזמין ארון אצל נגר אחר 
ולא אצל אותו גוי, אבל הוא רוצה להשתמש בקטלוג שנתן לו הנגר הגוי, היות והקטלוג הוא רחב ומסודר היטב, בעוד שלנגר השני אין קטלוג כזה. האם 

מותר הדבר.

הנושאים שיש לדון בהם
א( אם יש איסור מצד שליחות יד בפיקדון. ב( אם יש איסור מצד שואל שלא מדעת. ג( אם יש איסור מצד גניבת דעת.

תשובה
שליחות יד פשוט שאינה שייכת כאן. ומצד שואל שלא מדעת נראה שהדין תלוי במחלו' הפוסקים, ויותר נראה להיתר. ומצד איסור גניבת דעת, לדעת 
כמה פוסקים וביניהם המחבר אין האיסור שייך כלל, ולדעת מיעוט הפוסקים בוודאי יש איסור, ולדעת כמה ראשונים ופוסקים וביניהם הרמ"א, יש לחלק, 
שאם ראובן עדיין לא הודיע לנגר הגוי שאינו מתכוון להזמין אצלו, נראה שהדבר אסור, ואם הודיע כבר לנגר הגוי, אין בזה איסור גניבת דעת. ופשוט שאם 
קודם שחזר בו ראובן הספיק להחליט על צבע מסוים וכדו', והקוד הסידורי רשום כבר אצלו או שהוא זוכר אותו, מותר לו להשתמש במידע זה אצל נגר 

אחר לכל הדעות ובכל המקרים.

א. מצד חיוב שליחות יד
הנה זה ברור במקרה הנ"ל שהנגר הגוי מקפיד על ההשתמשות הזו, ואף שהקטלוג 
ניתן לראובן לשימוש, אבל ודאי לא לשימוש שהוא לרעת הנגר, והיינו שהנידון כאן 

הוא אם מותר להשתמש בממון הגוי שלא כפי דעת הגוי, כשאין לו כוונת גזילה.

והנה השתמשות בממון השני שלא כפי דעתו, בלי כוונת גזילה ובלי מעשה גזילה, 
בדרך כלל היא אסורה מדין "שואל שלא מדעת", ובשומר נוסף איסור מדין "שליחות 
יד". ושניהם יסודם הוא איסור גזל, והיינו, שבעיקרון היה מקום לחשוב שהמשתמש 
בממון חבירו שלא בכוונת גזילה כלל, והוא מתכוון לשלם אם יהיה חיסרון וכ"ש אם 
אינו מחסרו כלל, אינו כלל בגדר גזל, אבל התורה חידשה לנו שזה חלק מאיסור גזל, 
והמשתמש נידון בדרך כלל בדין שואל שלא מדעת שהוא כגזלן )ב"מ מ"ג ע"ב, שו"ע 
סי' שנ"ט ס"ה(, ובשומר יש חיוב נוסף עם גדרים מחמירים יותר ]כגון החושב לשלוח 
יד ושליחות יד ע"י שליח[, והוא חיוב "שליחות יד". וכיון שבגוי יש איסור גזל )שו"ע 
סי' שמ"ח ס"ב(, יש לדון אם אסור על ראובן להשתמש בקטלוג, מדין שואל שלא 

מדעת או מדין שליחות יד.

וישנם מקרים שנידונים רק כשואל שלא מדעת ולא כשליחות יד, וכגון כל מי שאינו 
שומר  וכגון  מדעת,  שלא  שואל  ואין  יד  שליחות  בהם  שיש  מקרים  וישנם  שומר, 
בשו"ע  וכמש"כ  עליו,  מקפיד  אינו  הפקדון  שבעל  שברור  תשמיש  לעשות  שרוצה 
הרב )פקדון ס"כ(: "ויש אוסרין בפקדון משום שליחות יד אפילו בתשמיש שאין דרך 
בני אדם להקפיד כלל, כי איסור שליחות יד גזרת הכתוב הוא בפקדון שהופקד אצלו, 

אפילו בדבר המותר אם לא היה מופקד אצלו, ובעל נפש יחוש".

)סי'  בשו"ע  נפסק  וכך  בפקדון,  להשתמש  שאסור  ע"א(  מ"ד  )ב"מ  בגמ'  מבו'  והנה 
רצ"ב ס"כ, סי' ע"ב ס"א(, משום שליחות יד, ויש לדון אם גם בנידוננו יש לאסור מטעם 
זה, ]והיינו, שאם נאמר שיש בו חיוב שליחות יד, ע"כ שההשתמשות מוגדרת כגזל[, 

אלא שמקודם יש לברר מה דינו של ראובן בקטלוג.

כשואל.  דינו  לצרכו,  בו  להשתמש  לראובן  ניתן  שהקטלוג  שכיון  נראה,  היה  ולכאו' 
נידון כשואל, כיון שאין כל הנאה שלו, שהרי יש לנגר הנאה מזה  אולם באמת אינו 
שראובן משתמש בקטלוג, ואדרבה, כל הנאת ראובן היא לרצונו של הנגר הגוי, )עיין 
כבר  אם  ועכ"פ  כשוכר1,  דינו  לכאו'  וא"כ  סק"א(,  קפ"ו  ונתיה"מ  סי"א  ר'  סי'  שו"ע 
בינתיים,  אצלו  נשאר  והקטלוג  אצלו,  להזמין  בכוונתו  שאין  הגוי  לנגר  ראובן  הודיע 
הרי"ז דומה לשוכר ששכר למטרה מסוימת וסיים את המטרה והודיע לבעלים, שאחר 
יד, כי שומר  כך דינו כשו"ח )נתיה"מ שם(. ונפק"מ מכל זה, אם שייך בזה שליחות 
רוצה  והוא  א'  לצורך  שאל  אם  אף  שוכר,  וה"ה  שואל  אבל  יד,  שליחות  בו  שייכת 
להשתמש לצורך ב', מ"מ יש צד שאינו בכלל שולח יד בפיקדון, אלא רק בכלל שואל 

שלא מדעת. )עיין קצוה"ח שמ"ו סק"א ובמילואי חושן שם(.

אלא שכל הנ"ל לפלפולי בעלמא, כי בנידוננו אין שייך כלל שליחות יד, שהרי השימוש 
בקטלוג אינו מחסרו במאומה, ובכה"ג אין שליחות יד )שו"ע רצ"ב ס"א(2, ועוד, שכיון 
שגוי התמעט מדיני שומרים אין שייך אצלו שליחות יד )מנחת פתים סי' ש"א ס"א(, 

1. מבו' בקצוה"ח )סי' ש"מ סק"ה(: "כללא דשואל שיהיה כל הנאה שלו, והיכא דבעלים נהנין גם 
כן הו"ל דין שוכר", אכן כאן יש לומר שראובן אין לו שום הנאה עצמית מהקטלוג עצמו וא"כ דינו 

כשומר חינם. ויותר נראה לדינא שדינו כשוכר.
2. אכן בשו"ע הרב שנביא להלן משמע שעכ"פ יש איסור גם אם אינו מחסרו, ורק חיוב אונסים 

אינו, אולם כל זה אינו נוגע בגוי וכמש"כ בפנים.

ולא  לגמרי...  גזלה  אינה  יד  שליחות  "כי  ס"ד(:  )גזילה  הרב  השו"ע  כתב  מזה  ויותר 
אסרה תורה בנכרי אלא לגזול ממנו לגמרי".

ב. מצד שואל שלא מדעת
אלא שמ"מ, גם אם א"א לאסור מדין שליחות יד, אבל עדיין צריך לדון מדין "שואל 
יש  יד  )רצ"ב ס"א( שגם באופן שאין שליחות  וכמו שנתבאר בשו"ע  שלא מדעת", 
יכול  אינו  לכן  שלו  הנאה  כל  שאין  שכיון  לומר  ואין  מדעת.  שלא  שואל  מצד  איסור 
להיחשב כשואל שלא מדעת, שהרי כתב הנתיה"מ )סי' רצ"ב סק"ב( שאם השתמש 
בצורה שהבעלים מקפידים עליה, כלתה שמירתו והוי כל הנאה שלו, וכאן בוודאי הנגר 
זה,  נגר  להזמין אצל  לא  ובפרט שמשתמש לאחר שהחליט  זה,  מקפיד על שימוש 

ושוב אין לנגר שום הנאה בדבר ובוודאי שראובן הוא שואל שלא מדעת.

אכן ייתכן שכלל לא שייך כאן שואל שלא מדעת, מצד היתר הפקעת הלוואתו, והיינו, 
הפקעת  מדין  להחזירו  ולא  הקטלוג  את  אצלו  לעכב  לישראל  שמותר  נאמר  שאם 
הלוואתו, בוודאי שיהיה מותר לו להשתמש בו לצרכו ולהחזירו אח"כ. )והיתר הפקעת 
יידע  כי הגוי לא  ה'  ובנידוננו מ"מ אין חילול  ה',  דווקא כשאין חילול  הלוואתו נאמר 

לעולם שהשתמש בקטלוג לצרכו(.

אלא שזה תלוי במחלו' ראשונים ופוסקים, אם יש היתר הפקעת הלוואתו בפיקדון 
כ'(:  וכדו'. שהנה הש"ך )סי' שמ"ח סק"ג( הביא מהיש"ש )ב"ק פ"י סי'  או בשאלה 
מה  אבל  חוב,  דרך  או  מכס  דרך  לו  לשלם  כשחייב  אלא  מותר  אינו  הלואה  "הפקע' 
לגוזל,  דומה  המקח  בעת  שהוא  מה  "אבל  פירש:  וביש"ש  אסור",  מקח  דרך  שהוא 
כאלו אתה לוקח את שלו בעל כרחו", ועפי"ד כתב האמרי יושר )ח"א סי' קנ"ג( שאין 

היתר הפקעת הלוואתו בפיקדון.

מלוה  "דוקא  בטעמם:  וביאר  פוסקים,  מעוד  סקנ"ז(  ע"ב  )סי'  התומים  הביא  וכן 
להוצאה ניתנה, אבל לא חפץ ודבר מסוים". ]ופשוט שאם כבר החליט על צבע מסוים 

ואינו צריך לעשות שימוש חדש בקטלוג, שאין שום חשש שואל שלא מדעת[.

הלואה  הפקעת  "דלכך  כך,  אינה  הפוסקים  כל  שסתימת  כתב  עצמו  התומים  אכן 
מותר משום דבהיתרא בא לידו, ולא לאמרו דלהוצאה ניתנה, משמע אפילו בפקדון", 

ובנתיה"מ )שם סקנ"ב( נראה שהסכים עמו.

לכאו'  נראה  הפקדון,  את  לגמרי  להפקיע  היתר  שיש  הפוסקים  רוב  לדעת  ומעתה, 
אם  לדון  יש  להפקיעו,  האוסרים  שלדעת  אלא  בו,  להשתמש  שמותר  שכ"ש 
ומצאנו  בגוי.  יותר  קלה  השתמשות  שמא  או  ממש,  כהפקעה  נחשבת  השתמשות 

בזה מחלו' בפוסקים, וכלהלן.

גוים  כלי  בשום  להשתמש  נכון  "אין  וז"ל:  סקט"ו(,  )הגעלה  מהרי"ל3  בספר  כתב 
ביד הישראל, אם לא שיטול רשות מן הגוי, דסתמא  נחלטו  בידו טרם  הממושכנים 
מקפידין ואסור לגנוב אף דעת גוי", והביאו הב"ח )יו"ד ק"כ סק"ז(. ולהלן נדון בהרחבה 

אם יש בזה איסור גניבת דעת.

אכן הט"ז )שם סקי"א( חלק על דין זה, וז"ל: "אמנם נראה לע"ד היתר ברור להשתמש 
סי'  דבח"מ  הלוואתו  מהפקעת  עדיף  דלא  ברשות,  שלא  כוכבים  עובד  של  במשכן 
שמ"ח דהיה מותר... בהך דהכא, אפי' אם יכול לעשות טצדקי ולעכבו כולו לעצמו אין 

3. והנה צריך לדעת שספר המהרי"ל לא נכתב ע"י המהרי"ל עצמו אלא ע"י תלמיד, וא"א לדייק 
בו יותר מדאי, וכ"כ הט"ז )שם סקי"א( על דברי המהרי"ל האלו "המעתיק אפשר ששמע וטעה". 

ובכ"ז כדאי לדון בדבריו, כי מדברי האחרונים שנו"נ בדבריו יוצא יסוד חשוב לעניין גניבת דעת.

  תורת המשפט 
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בזה איסור, כיון שכבר תחת ידו הוא בהיתר שמסרו לו בשביל הלוואתו". ולהלן נביא 
דברי המגן אברהם, שביאר שהמהרי"ל והט"ז נחלקו אם יש איסור שואל שלא מדעת 

בגוי ]ודלא כפשטות דבריהם שנחלקו אם יש בזה איסור גניבת דעת הגוי[.

הפקעת  רק  שזו  כתב  לא  אבל  והב"ח,  המהרי"ל  על  חלק  סקי"ט(  )שם  הש"ך  גם 
מה  כוכבים  העובד  דעת  גניבת  משום  בזה  דאין  דס"ל  "ונראה  כתב:  אלא  הלוואתו, 
שמשתמש בו". והנה הש"ך סבר שאין היתר הפקעת הלוואתו בפקדון כנ"ל, ובהכרח 

מה שהתיר השתמשות, שהוא מטעם שאי"ז נחשב כהפקעה ממש.

את  להפקיע  שמותר  התומים[  ]כמש"כ  הפוסקים  רוב  שלדעת  למדים,  נמצאנו 
הפיקדון, כ"ש שמותר להשתמש, ואפילו לדעת היש"ש והש"ך האוסרים, מ"מ סבר 

הש"ך עצמו שהשתמשות אינה נחשבת כהפקעה ממש.

אכן עדיין יש לנו לדון באיסור שהזכירו הפוסקים, והוא איסור גניבת דעת הגוי.

ג. מצד איסור גניבת דעת
הנה זה פשוט שאיסור גניבת דעת שייך גם בגוי )גמ' חולין צ"ד ע"א(, ולדעת כמה 
ראשונים הוא איסור מדאורייתא כמו בישראל )ראה משפטי יושר גניבת דעת פ"ח 
בנגר  ואפילו  גניבת דעת,  איסור  כאן  לא שייך  נראה שכלל  היה  ס"א(, אלא שלכאו' 
שגורם  או  דעתו,  גניבת  ע"י  מהשני  ממון  כשמוציא  נאמר  שהאיסור  כיון  ישראל, 
אינו  ועכשיו  גמור,  בהיתר  השני  ממון  את  קיבל  כאן  אבל  בחינם,  טובה  לו  שיחזיק 
לא  יזמין אצלו  יודע שלא  הנגר  היה  ואף שאם  לגנוב את דעתו,  עושה שום פעולה 
היה מוסר לו את הקטלוג, אבל זה אינו נוגע למעשי ראובן עכשיו, ומי יאמר שיש בזה 

איסור גניבת דעת.

אכן יש להוכיח מרש"י ותוס' שגם בכה"ג ישנו לאיסור גניבת דעת, שהנה איתא בגמ' 
)ב"ב ח' ע"א( שהמלכות שלחה כסף לרב יוסף עבור פדיון שבויים יהודים, וקיבל רב 
יוסף את הכסף, והקשו רש"י )י"א ע"א ד"ה דלא סיימוה( ותוס' )ח' ע"א ד"ה יתיב(, 
להם  כדי שלא תהיה  הגויים  מן  לקבל צדקה  ע"ב( שאסור  )י'  בגמ'  שהרי מבו' שם 
בלבד,  לגוים  אותה  מחלקים  אבל  הצדקה  את  מקבלים  מלכות  כבוד  ומשום  זכות, 

ומדוע לא נהג כן רב יוסף.

ולכן כתבו שיש חילוק, שרק אם המלכות שלחה את הצדקה לקופת העניים הכללית 
לחלק  שלחה  אם  אבל  לגוים,  רק  לחלק  מותר  אז  לגוים,  ובין  ליהודים  בין  הנותנת 

ליהודים בלבד, אסור לחלקם לגוים, והטעם הוא כיון שאסור לגנוב דעת הגוי.

הבית יוסף )יו"ד סוס"י רנ"ד( כתב שרוב הפוסקים הבינו שרב יוסף חילק גם הוא רק 
לגויים, והיינו שלא חששו לגניבת דעת בזה, וכ"כ הט"ז )סק"ג( שרוב הפוסקים לא 

חששו כאן לגניבת דעת4.

אכן הרמ"א )שם ס"ב( פסק כרש"י ותוס', והגר"א )סק"א( הוסיף שכך דעת הרא"ש, 
נראה  וכך  לזה,  מסכים  שג"ה  בש"ך  ונראה  הב"ח,  פסק  שכך  כתב  )סק"ג(  והש"ך 

שסברו הלבוש )ס"ב(, הדרישה )ס"א(, וכ"פ בערוך השולחן )ס"ב(.

ובחילוק שעשו רש"י ותוס' בין שלחה המלכות לקופה הכללית שאז מותר לחלק רק 
גניבת  משום  לגויים  רק  לחלק  אסור  שאז  בלבד  ליהודים  לחלק  שלחה  ובין  לגויים, 
דעת, הסבירו רוב המפרשים בדומה לדרישה, וז"ל: "ומ"מ אין זה גניבת דעת הואיל 
שאין ידוע בודאי שמקפיד דוקא ליתנם לעניי ישראל", ולפי"ז כל שברור לנו שהגוי 

מקפיד ]וכמו בנידוננו[ אכן יש איסור גניבת דעת.

שיתנו  המלכות  מקפדת  שבוודאי  וכתב  הדרישה,  הסבר  על  חלק  )סק"ב(  הט"ז 
כתב:  החילוק  ובביאור  ישראל",  על  היה  כוכבים  העובד  כוונת  "דעיקר  לישראל, 
דהיינו  גניבה,  בדרך  מעשה  עושה  הוא  אם  אלא  דעת  גניבת  שייך  דלא  לומר  "יש 
לעובד  נתינה  דבשעת  נמצא  כוכבים,  לעובד  ולא  לישראל  לתת  נתכוין  הנותן  אם 
כאן  כן  שאין  מה  ועשה[,  ]בקום  הנותן  כוכבים  העובד  של  דעתו  על  עובר  כוכבים 
שאין  במה  אלא  כוכבים,  לעובד  בנתינה  היתר  עכ"פ  דיש  הכללית[  לקופה  ]ששלח 
נותן לישראל כלום הוא עובר על דעתו בשב ואל תעשה, אין בזה איסור גניבת דעת, 

כן נראה לי נכון".

והנה שם מדובר בכסף שהגיע כבר לידי היהודי, והגוי לא יידע לעולם שעברו על דעתו 
]כי מחלקים בסתר כמבו' בשו"ע שם[, ובשעת חלוקת הצדקה אין שום מעשה של 
גניבת דעת, ובכל זאת מבואר בדעת הרבה ראשונים ופוסקים שישנו לאיסור גניבת 
דעת, וא"כ ה"ה בנידוננו, ובניד"ד אי"ז בגדר 'שב ואל תעשה', שהרי משתמש עתה 
בקטלוג שימוש חדש שמנוגד בוודאי לדעת הגוי כשמסר לו את הקטלוג. ]ואין הכי 
נמי, שאם הוא כבר החליט קודם חזרתו על צבע מסוים והקוד הסידורי מונח בזכרונו, 
שאז גם בישראל מותר לו להשתמש במידע, כי אין שימוש חדש בממונו של הנגר 

בניגוד לדעתו, אבל אם הוא בא לבדוק עתה לכאו' יש בזה איסור[.

4. והנה הט"ז והפרי חדש )שם( הביאו ראיה מהגמ' )ע"ז ע"ה ע"ב( שאין בזה איסור גניבת דעת, 
אולם שם ייתכן לומר בשופי שהגוי נתן רשות להשתמש, והאחרונים הנ"ל הציעו כך בעצמם, 
ומה שהט"ז כתב שא"כ היה לו לטור להזכיר שבלי רשות הגוי יש איסור גניבת דעת, יש לתרץ 

שהטור לא רצה להיכנס לדין אחר שאינו עוסק בו.

בידי  פיקדון  הוא  המלכות  ששלחה  שהכסף  כיון  לכאו'  כי  הנ"ל,  בגמ'  שצ"ע  אלא 
הגבאי, א"כ לפי הסוברים שיש היתר הפקעת הלוואתו בפיקדון, בוודאי מותר לחלק 

את הכסף כרצון ישראל, ומדוע אסרו לחלק רק לגוים?

ד. איסור גניבת דעת מול היתר הפקעת הלוואתו
לכאו' היה ניתן לשאול, שאיך בכלל הותר להפקיע הלוואתו של גוי, והרי הכסף ניתן 
ליהודי מתוך דעה ברורה שיחזירנו לגוי, ואיך מותר ליהודי לקחתו לעצמו, והרי מוכח 
הגוי שימוש אחר ממה  הנ"ל שכל שעושים בממון  והפוסקים  לפי הראשונים  בגמ' 

שהתכוון שזו גניבת דעת?

ואכן המהרי"ל הנ"ל כתב להדיא שיש איסור גניבת דעת בהשתמשות אחרת בממון 
שפסק  והב"ח  גוי",  דעת  אף  לגנוב  ואסור  מקפידין  "דסתמא  דעתו,  כפי  שלא  הגוי 
כרש"י ותוס' פסק גם כמהרי"ל כנ"ל. אלא שא"כ צ"ע מה זה שונה מהפקעת הלוואתו?

ועל כרחנו שיש חילוק בין הפקעת הלוואתו לבין הפקעת פקדונו, שהנה לעיל הבאנו 
דברי התומים שכתב לחלק ]לדעת כמה פוסקים[, שדווקא מלווה שלהוצאה ניתנה, 
בזה נאמר היתר הפקעת הלוואתו, כי הכסף שהיהודי קיבל כבר יצא בהוצאה ואיננו, 
וא"כ אין בעולם חפץ של הגוי שמשתמשים בו בניגוד לדעתו, אבל כסף פקדון שלא 
ניתן להוצאה ע"י הנפקד, וכ"ש חפץ בעין, בזה אין היתר הפקעה, ואדרבה, יש איסור 
גניבת דעת, ולכן כתבו רש"י ותוס' שיש איסור גניבת דעת בחלוקת הכסף רק לגוים, 

ולכן אסרו המהרי"ל והב"ח להשתמש במשכון.

אכן  הגוי,  במשכון  ושימוש  הפקעה  האוסרים  דעת  רק  ליישב  מועיל  זה  ביאור  אכן 
של  במשכון  ולהשתמש  להפקיע  המתירים  הפוסקים  רוב  בדעת  ביאור  צריך  עדיין 
גוי ]כמש"כ התומים[, שהרי כל הפוסקים הנ"ל הסכימו לרש"י ותוס' שכל שמשנים 
משום  במשכון  אסרו  לא  מדוע  וא"כ  דעת,  גניבת  באיסור  הרי"ז  הגוי  מרצון  בוודאי 
על  שחלק  אחר  הט"ז  הנה  כי  הט"ז,  בדעת  לשאול  אפשר  וכן  דעת?  גניבת  איסור 
המהרי"ל והב"ח וכתב שמותר להשתמש במשכון של גוי, הוסיף וז"ל: "ועמ"ש עוד 
כמו  תעשה  ואל  בשב  הוא  אם  כוכבים  עובדי  של  דעת  גניבת  בענין  ס"ב  רנ"ד  בסי' 
רק  לחלק  שאסור  שם  הרמ"א  לדעת  שאף  ברור  ונראה  כוכבים",  העובד  לו  שאמר 

לגוים מטעם גניבת דעת, מ"מ מותר להשתמש במשכון, וצ"ע מה החילוק.

גם המגן אברהם סבר שהשתמשות במשכון הגוי אינה דומה לדין רש"י ותוס', כי הנה 
מבואר בב"ח במקום אחר )או"ח תנ"א ס"א( וז"ל: "אין להשים כלי גוים הממושכנים 
בגובה לנוי... משום גניבת דעתו של הגוי שאסור", וזהו לשיטתו הנ"ל שסבר כמהרי"ל, 
אלא שלכאו' קשה, כי המהרי"ל עצמו )סדר ההגדה סק"ד( עשה כך בליל הסדר, וז"ל: 
"ואפי' כלים הממושכנים בידו מן הגוים מותר להשים אותם על שלחן מיוחד לשמוח 

בראותם, וכן העיד שעשה כן אביו מהר"ם סג"ל".

וביאר המגן אברהם )תע"ב ס"ב(: "ומהרי"ל לא היה משתמש במשכנות של עכו"ם 
כ"א בפסח, וכן מ"כ בשם מהר"מ, דהוי גניבת העכו"ם, דשואל שלא מדעת גזלן הוי, 
ע' בח"מ סי' שנ"ט. וקשה, אטו בפסח מותר לגזול, וי"ל, כיון דאין משתמש בהם אלא 
פעם אחת בשנה לא מקפיד העכו"ם ]ולכן אי"ז שואל שלא מדעת[, ועיין בט"ז בי"ד 
סי' ק"ך ס"ט", והיינו שהבין את דין המהרי"ל שהאיסור הוא לא מחמת גניבת דעת 
מדעת,  שלא  שואל  וכדין  גזל  משום  אלא  המהרי"ל[,  ספר  כותב  שהבין  ]וכמו  הגוי 
ועפ"י זה ביאר את החילוק בין שימוש קבוע במשכון של גוי לבין שימוש פעם אחת, 

אולם הוסיף שלפי הט"ז אין בזה גזל כלל.

ולמדנו מדבריו, שאף שבמהרי"ל ובב"ח נראה ברור שהאיסור הוא מדין גניבת דעת, 
כי לכו"ע חמור  יותר,  מ"מ ביארם שהאיסור הוא רק מצד שואל שלא מדעת ]הקל 
יותר גניבת דעת הגוי מגזילת ממונו, ראה משפטי יושר שם[, וצ"ע מדוע היה פשוט 
לו שאין בזה גניבת דעת, ומה זה שונה מדין רש"י ותוס' והרמ"א שיש גניבת דעת 

בהשתמשות בממון הגוי שלא כדעתו.

ה. חילוק בין התעלמות מדעת הגוי לבין גניבת דעת הגוי
ולתרץ מדוע באמת אין השתמשות במשכון שווה לחלוקת צדקה של גוים שלא כפי 
היא שגונבים את הדעה של  גניבת דעת  איסור  לענ"ד, שהנה מהות  נראה  דעתם5, 
השני, וכאילו שנכנסים למוחו של השני וגונבים את דעתו בלי שיידע, וזה שייך רק 

5. ובאמת היה אפשר לתרץ בפשטות, שאיסור גניבת דעת שייך רק בשעת קבלת הדבר מהשני, 
אם מקבלו ע"ד להשתמש בו שלא כדעת הנותן, אבל אם בשעת קבלת הדבר לא התכוון למטרה 
אחרת מהנותן, ורק אח"כ מחליט לעשות עם החפץ דבר שנוגד את דעת הבעלים, בזה לא שייך 
גניבת דעת כלל. ולכן בצדקה של גויים יש איסור, כי בשעה שהיהודי מקבל את הצדקה חושב 
הגוי שהכסף ישמש למטרה א', והיהודי לוקחו להשתמש למטרה ב', וזו ודאי גניבת דעת גמורה, 
מחליט  אח"כ  ורק  המקבל,  היהודי  דעת  הייתה  גם  וזו  משכון  למטרת  הגוי  נתן  במשכון  אבל 
היהודי להפקיעו, ולכן אי"ב גנ"ד. ולפי"ז בנידוננו שבשעת קבלת הקטלוג חשב היהודי להזמין 
אצל הנגר הגוי, אין שום חשש גניבת דעת. אכן בט"ז הנ"ל מפורש שהאיסור אינו בשעת קבלת 
הדבר, אלא בשעת ההשתמשות בדבר, שאם הוא משתמש אחרת מכוונת הגוי יש בזה איסור 

גניבת דעת, וא"כ גם במשכון וגם בנידוננו יש איסור בהשתמשות עצמה.
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כשהגוי נותן משהו למטרה א', והוא חושב שאכן מתממשת מטרתו, ובפועל דעתו 
שהצדקה  הייתה  שדעתם  גוים,  של  בצדקה  הנ"ל  בגמ'  וכגון  מעולם,  התקיימה  לא 

מתחלקת ליהודים, ובפועל לא קיימו מעולם את כוונתו.

והוא  כמשכון,  שישמש  דעת  על  ניתן  המשכון  יהודי,  בידי  המונח  במשכון  אבל 
את  להפקיע  מחליט  שהיהודי  וזה  דעתו,  את  גנבו  לא  ומעולם  למשכון,  שימש  אכן 
את  גנבו  לא  מעולם  אבל  הגוי,  רצון  זה  אין  שבוודאי  אף  לעצמו,  ולקחתו  המשכון 
דעתו להשתמש בה לטובת האחר, כי למשכון נתן את החפץ והחפץ התקבל כמשכון 

ושימש כמשכון, ולכן אין בזה איסור גניבת דעת.

ובפרט אם רק משתמש במשכון ואינו מפקיעו לגמרי, שבוודאי התממשה דעת הגוי, 
זה אינו מפקיע את דעתו בשעת  ומה שהיהודי עובר על דעתו ומשתמש במשכון, 

הנתינה, ובזה בוודאי קל יותר לומר שאין שייך גניבת דעת.

ומעתה לנידוננו, הנה כוונת הנגר הגוי הייתה שראובן יבחר לעצמו צבע מסוים מתוך 
הקטלוג לארון שיזמין אצלו, ואם ראובן משתמש בקטלוג שלא כדעת בעה"ב, הוא 
מבטל את דעת הגוי וגונב את דעתו, ונוטים הדברים שזה דומה יותר לנידון צדקה של 
גויים מאשר להשתמשות במשכון, וא"כ הדבר אסור לפי רש"י ותוס', הרמ"א והב"ח.

אכן נראה ברור מסברא, שאם כבר הודיע ראובן לנגר שאין בכוונתו להזמין אצלו והוא 
יכול לקחת בחזרה את הקטלוג, שאח"כ לא שייך כלל עניין גניבת דעת, שהרי מעתה 
אין בדעת הנגר שראובן משתמש בו לתועלת הנגר, והקטלוג נשאר מונח אצל ראובן 
במשכון  השתמשות  לדיני  אלא  דעת  גניבת  לדיני  קשור  אי"ז  וא"כ  בלבד,  לשמירה 
ופרי  ש"ך  )ט"ז,  גם  וכתבו  להתיר,  כתבו  הפוסקים  שרוב  לעיל  נתבאר  שכבר  הגוי, 

חדש( שכך עמא דבר גם גדולים וטובים.

]ואכתוב הערה שאינה נוגעת לנידוננו. לולי דמסתפינא הייתי מחלק בין משכון לפיקדון, 
שרק משכון אפשר להפקיעו, כיון שכבר מילא את דעת הגוי אחר ששימש משכון על 
החוב שעה אחת, אבל פיקדון א"א להפקיעו, כיון שכל מטרת המסירה היא שלא יגנבו 
את החפץ, ועכשיו בא היהודי ובעצם 'גונב' את החפץ, ואין לך גניבת דעת גדולה מזו, 
והוא גרוע הרבה מהגמ' בצדקה של גוים. ובאמת כל הראיות מהפוסקים הן ממשכון ולא 
מפיקדון, וגם התומים שדיבר בפיקדון הזכירו רק אגב גררא דמשכון, וגם יתכן שגם הוא 
אוסר מטעם גניבת דעת אלא שאין זה עיסוקו שם ולא ירד לזה. ואף שיש מקום חילוק, 
כי בפיקדון כבר שימש החפץ כפיקדון שעה אחת, משא"כ בצדקה של גוים שדעתם לא 

התקיימה מעולם, מ"מ הדעת נוטה לאיסור לולי פשטות התומים[.

ו. המורם מכל הנ"ל
שייך,  אי"ז  הפוסקים  לרוב  מדעת,  שלא  שואל  ומצד  בנידוננו.  אין  ודאי  יד  שליחות 
ומותר אפילו להפקיעו לגמרי ]כשאין חשש חילול ה'[. ומצד איסור גניבת דעת הגוי, 
לדעת כמה פוסקים וכ"ד המחבר, אין איסור כלל, ולדעת רש"י ותוס' והרא"ש, הרמ"א 
כיון  אצלו,  מלהזמין  בו  שחזר  הגוי  לנגר  הודיע  לא  עדיין  אם  פוסקים,  ועוד  והב"ח 
שמשתמש בקטלוג למטרה הפוכה מהמטרה שהגוי כיוון אליה, הדעת נוטה שאסור 
הדבר מדין גניבת דעת לראשונים ופוסקים הנ"ל, ואם כבר הודיע לנגר, אי"ב איסור 
גניבת דעת. ולדעת המהרי"ל והב"ח פשוט שאסור להשתמש בכל אופן, לפי פשטות 
דבריהם האיסור הוא משום גניבת דעת, ולפי איך שביארם המג"א האיסור הוא משום 

שואל שלא מדעת, ]ובין כך בין כך האיסור שייך גם אם כבר הודיע לנגר[.

ציונים והערות

קרקע ולא שכירות מלאה, זה לא בגלל שסבר שבעה"ב קונה רק משעת ההתרצות וכמו 
שהבינו רוב הפוסקים, אלא זה מטעם מיוחד ששייך גם אם סוברים שבעה"ב קונה למפרע, 

וכמו שנבאר.
מסרב  בעה"ב  שאם  והמאירי,  והרא"ש  הראב"ד  שכתבו  הבאנו  ז'  סעיף   122 בעלון  הנה 
לשלם, יורד המשביח לבית ודר בו עד שישלם בעה"ב, ושם כתבנו שכל הפוסקים הבינו 
יותר  בזה  )ונאריך  בבית  שיושב  הזמן  על  שכירות  מדמי  פטור  שהמשביח  בפשיטות 
בעלונים הבאים בעז"ה(, והטעם הסביר החזו"א )ב"ב סי' ב' סק"ו ד"ה והנה בזמן( כי הבית 
שבנה המשביח משתעבד לו עד שיקבל שכרו, ]וכעין הדין בבית ועליה שנפלו ובנה בעל 
העליה את הבית, שמוכח בגמ' )ב"ק כ' ע"ב( שבעל הבית קונה את הבית, כי אל"כ א"א 
לומר שבעל העליה נהנה מבעה"ב, ומ"מ בעל העליה פטור משכירות כיון שהבית משתעבד 
לו עד שיקבל שכרו[. והרמ"א כהמשך לדינים הנ"ל פסק גם דין זה: "וכשיתן ראובן ]בעה"ב[ 
מה שחייב ליתן לשמעון ]המשביח[ יצא מן הבית". ומטעם זה פסק הרמ"א בדר בו הבונה 
שחייב רק שכר קרקע, והיינו שלאו דווקא אם בעה"ב חייב לשלם ומסרב יכול המשביח 
לדור בבית בחינם, אלא בכל גווני שבעה"ב אינו משלם, גם אם הוא במדינת הים ואינו יודע 

מההשבחה, מ"מ כיון שהבית משועבד למשביח פטור המשביח מדמי שכירות.
ולפי דרך זו אי"צ להידחק בדברי הרמ"א כמו רעק"א, שמש"כ הרמ"א "השכירה הבונה 
לאחרים וקבל שכר מנכין לו מהוצאותיו" הכוונה היא רק לשכר הקרקע ולא לכל השכר, 
אלא כוונתו כפשטות דבריו שכל דמי השכירות הולכים לבעה"ב, וטעם הדין מבו' מאוד, 
כי אף שהבית משועבד למשביח, מ"מ הבית משועבד רק למשביח עצמו, אבל לעשות 
רווחים חיצוניים על הבית אינו יכול, כי הבית שייך לבעה"ב ולא למשביח שהרי בעה"ב 
שהרמ"א  כתבנו  וכבר  בעה"ב.  של  בבית  סחורה  שיעשה  בדין  אינו  ולכן  למפרע,  קנה 
השווה דין המשביח שהשתמש בבית שבנה לדין גזלן שהשתמש בבית שגזל, ושם הדין 
הוא ג"כ כך, שאם הגזלן עצמו השתמש פטור ואם השכירו הולך השכר לבעה"ב, )ומצאנו 
סברא כזאת גם בגמ' )ב"מ ל"ד ע"א(, שאדם מקנה את פרתו לאחר, אבל אינו מקנה לו 
הולך  לאחרים  השכירו  שאם  משביח  לגבי  הרמ"א  פסק  ולכן  עי"ש(,  חיצוניים,  רווחים 

השכר לבעה"ב.
ובזה מוסבר היטב למה בדר בו הבונה הצריך הרמ"א שיהא בעל הקרקע חסר דבר מועט 
זולת זה שנמנע ממנו להשכיר הבית, שהרי א"א להחשיב את המשביח כמחסיר את בעה"ב 
בזה שמונע ממנו להשכיר, שהרי מדינא מותר לו לדור בחינם בבית שבנה, ורק לגבי הקרקע 
שאינה משועבדת לו אפשר לחייבו, אבל כדי לחייבו צריך שבעל הקרקע יהיה חסר דבר 
הבאים  בעלונים  יתבאר  התשלום  את  שדוחה  בעה"ב  שבדין  ואף  הרמ"א.  וכפסק  מועט, 
שמותר למשביח לדור בבית בלי לשלם אפילו שכר קרקע, מ"מ שם שונה, כיון שבעה"ב 
פשוט  מיד,  ישלם  שלא  מראש  צפוי  שהיה  בנידוננו  אבל  כדין,  שלא  התשלום  את  דוחה 

שאין בכוחו להפסיד לבעה"ב ולכן חייב לשלם שכר הקרקע.
עוד נרוויח בביאור זה, שהנה לעיל )הערה א'( כתבנו שדוחק גדול ללמוד בגמ' כהרשב"א 
שקונה למפרע, שא"כ מה הקשתה הגמ' שהבונה הוא זה נהנה וזה לא חסר, והוצרכה לתרץ 

בגלל הקדמונאי, והרי בכל אופן כיון שזה בית חדש יש חסרון שחרוריתא דאשיתא. ולפי 
ביאור זה שוב אין דוחק בגמ', כי מכיון שהבית משועבד לבונה לדור בו בע"כ של בעה"ב, 
משפט  השמרו  )וכ"כ  דאישתא,  בשחרוריתא  בעה"ב  את  כמחסיר  להחשיבו  א"א  שוב 

שלהלן(.
וכעין הדרך הזאת בביאור הרמ"א כתבו מאחרוני זמנינו )וכגון ספר משכן שלום )ס' ע"ב(, 
ספר שמרו משפט )ח"ב סי' ל"ח(, ספר אדני המשפט )שע"ה ס"ז(, וספר כסא משפט )סי' 
קל"ג סק"ג((. וייתכן שגם הקצו' סבר כך בדעת הרמ"א, שהרי סבר בוודאי שקונה למפרע 

ולא העיר כלום על הרמ"א.
אמנם לכאו' צ"ע לביאור זה, כי הנתיה"מ כתב בדין הבית והעליה שנפלו )קס"ד חי' סקי"ד 
ביאורים סקי"א( שמטעם שהבית משועבד לעליה, יכול בעל העליה אף להשכיר את הבית 
לאחרים, וזה שלא כדברינו הנ"ל. ויש לתרץ, ששם ישנה סברא מיוחדת שביתא לעלייה 
משתעבד, והיינו שבעצם בעה"ב משועבד לבנות, ולכן יושב בעל העליה בבית כדי לאלץ 
את בעל הבית לשלם לו, ]ומטעם זה כתב הנתי' עצמו שם שאי"כ ריבית[, משא"כ במשביח 
נכסי חבירו, אינו בדין לכוף את בעל הקרקע לקנות את השבח, ולכן נשאר של היאך הלה 

עושה סחורה בפרתו של חבירו.
גדולה  במחלו'  נתון  הדין  שהרי  יצאנו,  לא  דדינא  ספיקא  מידי  שעכ"פ  נראה  לדינא   .14
ויש  כנ"ל,  ברורים  אינם  הרמ"א  דברי  גם  כנ"ל,  בבירור  הכריע  לא  והמחבר  בראשונים, 
להסתפק איך הכריע אם קונה למפרע או רק משעת ההתרצות, והאחרונים אף נחלקו גם 
בהשכירו לאחרים וגם בדר בו הבונה עצמו אם פסק שמנכים רק שכר קרקע )דעת רעק"א 

ומשי"ש( או את כל השכר )דעת הפע"ז(, וא"כ לא יצאנו מגדר ספק.
כדעת  כי  בפוסקים,  גדולה  מחלוקת  יש  מ"מ  אחד,  כצד  הכריע  שהרמ"א  נאמר  אם  ואף 
הרשב"א פסק הקצו' וגם כמה מאחרוני זמנינו, וגם האבני"ז הנ"ל פסק כך )מטעם הרא"ה 
ולא מטעם הרשב"א(, וכדעת הרא"ש פסקו כל האחרונים שהבאנו לעיל. וכ"פ להדיא בספר 
גנזי חיים )חו"מ סי' ו'( בגלל שסבר שהמחבר בב"י פסק לגמרי כהרשב"א, וכדעת הרא"ש 

פסקו כל האחרונים שהבאנו לעיל.
וא"כ כיון שהדין נתון בספיקא דדינא, א"א להוציא מידי המוחזק. גם הערך לחם )שע"ה 
אזולאי  מוהר"א  דבריו  והביא  המוחזק,  אחר  שהולכים  וכתב  המחלוקת  את  הביא  ס"ה( 
)הגה' על הלבוש שע"ה ס"ז(, וכ"פ המשפטים ישרים לרב שמואל גאון )שם ד"ה ומעתה 
נלע"ד(. וכ"פ בספר לב מבין )בנו של המשי"ש ברדוגו, חו"מ סי' צ"א( שאין להוציא ממון 
)לחד  לעולם  היא  אות  בספר  כמוהו.  מורה  הרמ"א  דברי  שפשטות  ובפרט  הרשב"א  נגד 
חרבת  בונה  מ"ז  ערך  הב'  מערכת  חמד,  ושדי  החיים  בכף  מוזכר  איזמיר,  ודייני  מגאוני 
השיב  דבריו  ועל  לו,  הקודמים  כל  דברי  והביא  זו,  במחלו'  גדול  באורך  המחבר  דן  חבירו( 
)שם( רבי ניסים זרחיה אזולאי, ושוב השיב )שם( בנו של המחבר )בעל ספר מגיד דבריו(, 
ומ"מ הסכמת החוט המשולש שהולכים אחר המוחזק, ומוהרנ"ז אזולאי כתב שאף שיש 

להקשות על הרשב"א א"א להוציא ממון נגד דעתו.

מגדר ספיקא דדינא, וכל נידון שתלוי במחלוקת זו א"א להוציא מידי המוחזק14.

המשך מעמ' 4 | דיני משביח נכס חבירו

המשך מעמ' 6 | תורת המשפט



עלון המשפט8 | גליון חודש תמוז ה'תשפ"א

מעדיפים להמנע 
מלהגיע לבי"ד?
זה מה שאתם צריכים!

דיונים קצרים 
בבית ההוראה לענייני ממונות 

שע"י בי"ד 'נתיבות חיים'

בי"ד או בית הוראה?
ההוראה  לבית  המשוייכת  חדשה  יוזמה   - קצרים'  'דיונים 
את  לברר  מרצונם  באים  שהצדדים  מפני  ממונות,  לענייני 
של  תוקפו  מצד  אך  לא.  ותו  שביניהם,  ההלכתית  השאלה 
שהצדדים  בכך  וענין,  דבר  לכל  דין  כבית  הוא  הרי  הפסק, 
חותמים מראש על שטר בוררות, וביה"ד מוציא פסק כתוב 
וחתום, והצדדים מחוייבים ע"פ דין תורה לציית לכל אשר 

יפסק בביה"ד

אוירה 
נינוחה

ללא ייצוג

בהמלצת 
גדולי 

הדיינים

תוקף הפסק 
כדין תורה

)גם תוקף חוקי(

עלות 
סמלית

זמינות גבוהה
תורים מהיום למחר

וקבלת פסק בזמן קצר

יתרונות ייחודיים

מסגרת זו מיועדת: *לבע"ד הבאים שניהם מרצון *ללא ייצוג  
*לנידונים שאינם מורכבים *והתביעות בסכומים שאינם גבוהים

 בנשיאות 
הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א

בית הוראה 'בית גרוס' שע"י בי"ד

הגאונים הגדולים:

רבי נפתלי נוסבוים שליט"א

רבי צבי ברוורמן שליט"א

רבי ישראל גנס שליט"א

רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט"א

רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

הדיונים יתקיימו בין השעות 13:40-15:00
לתיאום דיון

058.3206474
פנים מאירות 1 ירושלים


