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יוצא הדבר מרשותו,  ואח"כ  דינים באדם שהשביח בשלו  1. מצאנו בשו"ע כמה 
הדרא,  שומא  דין  הוא  לכולם  והיסוד  כקבלן,  או  כאריס  שכר  שמקבל  הוא  והדין 
שמבואר בשו"ע )ק"ג ס"ט(, וז"ל: "ואם השביח מחמת הוצאה נשבע ונוטל כדין 
שלא  ונפק"מ  לשותף,  המלוה  את  דימה  )סקט"ז(  הסמ"ע  והנה  ברשות",  היורד 
יקבל הוצאה יתירה על השבח, )שזה עצמו מחלוקת, אבל כך פסק הרמ"א )קע"ח 
הש"ך  עליו  נחלקו  אכן  עש"ל,  באינה  גם  העליונה  על  ידו  כדין  יקבל  ורק  ס"ג((, 
)סקי"ב(, האורים )סקכ"ו(, הגר"א )סקכ"ו( והנתיה"מ )חי' סקי"ד( שאין לו שייכות 
לשותף אלא דינו כיורד ברשות רגיל, וז"ל הש"ך: "ואינו נכון, דמה ענין חלק בשבח 
לכאן, וכי שותף הוא, אלא נוטל בשבח כשאר שתלי העיר כמו יורד ברשות", ולכן 

מקבל אפילו הוצאה יתירה על השבח.
לגבי  הדין  כך  הדרא,  שומא  לדין  שבדומה  ורכ"ד(  קי"ז  )סי'  ששון  מהר"א  וכתב 
לפני  הקונה  השביח  שאם  כ',  בן  כשנעשה  מהמקח  שחזר  מקטן  קרקע  הקונה 
החזרה נוטל כיורד ברשות, וה"ה בכל מקח טעות שהקונה מקבל כיורד ברשות, 
מקטן  הקונה  בדין  הסמ"ע  והנה  מקרי".  ברשות  דיורד  ודאי  לי  "פשיטא  וז"ל: 
שהגדיל )רל"ה סקמ"א( הסתפק וז"ל: "יש להסתפק אם דינו כיורד ברשות ונוטל 
שלא  כיורד  או  קע"ח...  בסימן  כמ"ש  טרחתו  שכר  וגם  הוצאתו  שיעור  מהשבח 
ברשות מאחר דאין במכירת קטן כלום", )והוא כתב שלפי שני צדדי הספק אינו 
נוטל כיורד ברשות ממש, כי גם בצד הראשון דימהו לשותף שאין לו הוצאה יתירה 

על השבח, אמנם זה בגלל שהולך לשיטתו בשומא הדרא(.

הנתיה"מ )רל"ה סקט"ז, והכריע כן בחי' סקכ"ז( נקט כמהר"א ששון הן לגבי קטן 
שהגדיל והן לגבי מקח טעות, והוכיח כן מהנפסק בשו"ע )רל"ב סי"ד(: "קנה  סדין... 
תפרו ואחר כך נודע המום, אם השביח נוטל שבח התפירה מהמוכר", ומקורו הוא 
הרמב"ם )מכירה פט"ז ה"ז(, וטען הנתי' שאינו משמע שמקבל שכר רק אם תפר 
שבח  מקבל  שתפר  מה  כל  אלא  ליטע,  העשויה  שדה  כדין  לכך  עמד  שהבד  מה 
משום שהוא כיורד ברשות. )אמנם יש לציין, שגם שם פירש הסמ"ע )סקל"ב( את 

הדין באופן שא"א ללמוד ממנו שיש לו דין יורד ברשות, ולכאו' גם זה לשיטתו(.

ומצאנו שהרדב"ז )ח"ו סי' ב' אלפים קפ"ד( והמבי"ט )ח"א סי' רל"ט( שניהם דנו 
בשאלה אחת, לגבי אחד שקנה נכס בטעות ברשות בי"ד, ופסקו לדינא במעשה 
סברתם  לפי  "ואפי'  הרדב"ז:  וז"ל  ברשות,  כיורד  שדינו  גמורה  בפשיטות  רב 
שהמכר היה בטעות... מ"מ הקונה ברשות ירד כיורד בתוך שלו, ושמין לו וידו על 
העליונה, וזה פשוט יותר מביעתא בכותחא ולפיכך אין צריך להביא עליו ראיות", 
וז"ל המבי"ט: "ולית דיין ישר שלא יחייב אותה לפרוע כדין יורד ברשות", )בנידונם 
נחשב  זה  ולכן  המוכר,  של  האפוטרופוס  וברשות  בי"ד  ברשות  המכירה  נעשתה 

יורד ברשות(.

2. ומטעם זה אין דומה נידון זה לקונה מגזלן או יורש שנמצא לו אח וכדו', שמעולם 

  פסקי דינים 

 הלכות משביח נכסי חבירו – פרק י"ג
התכוון להשביח לעצמו ובסוף קיבל חבירו את ההשבחה

בעלון הקודם התבארו דיני השבחה שקרתה מאליה, והיינו שכלל לא הייתה למשביח כוונה להשביח. בעלון הזה נדון בעז"ה בדרגה נוספת 
של השבחה שלא מדעת, במי שהשביח למעשה את נכסי חבירו, אבל לא הייתה לו כוונה להשביח עבור חבירו אלא עבור עצמו. וזה שייך 
בשלושה אופנים: אופן א', שזכה בנכס כדין, ע"י רכישתו וכדו', ואחר שהשביחו התבטלה זכייתו בדבר, וכגון שנמצא מום במקח והתבטל 
המקח. אופן ב', שידע שמדובר בנכס של חבירו, אלא שכוונתו הייתה לגוזלו והשביחו רק עבור עצמו. אופן ג', שהיה סבור שהוא משביח 

נכס שלו, אבל בסוף התברר שקנה נכס גזול, או שהתברר שטעה והשביח את של חבירו במקום את של עצמו.

ובעלון הזה נדון באופנים אלו, האם דינו כ'יורד ברשות', או כיורד שלא ברשות, או שמא הוא מקבל פחות מזה.

קנה נכס והשביחו והתבטל המקח
  , א.  מי שקנה חפץ או קרקע והשביחו, אלא שאחר כך התבטל המקח בגלל מקח טעות, וכגון שנמצא בו מום, יש לקונה שהשביח דין "יורד ברשות"1
כיון שהמוכר נתן לו רשות לעשות בדבר כטוב בעיניו2, ומקבל כדין ידו על העליונה ]כנתבאר בעלון 121[ אפילו אם הנכס לא עמד להשבחה שעשה, 

הרב  יוסף פליישמן שליט"א
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לא קיבל רשות מבעל הבית האמיתי להשביח, ולכן אין דינו כיורד ברשות וכלהלן. 
וראה ביאורי המשפט שהרחבנו בזה עוד, ואף הוכחנו כך מהר"ן.

3. כי אם המוכר ידע מהמום, נפסק בשו"ע )רל"ב סכ"א( שהוא חייב לשלם לקונה 
את הוצאותיו על המקח, כדין מזיק בגרמי, ועיין במשפטי יושר ח"א הלכות מקח 

טעות פרק ח' סעיפים ט'-י' שכתבנו בזה מחלו' הפוסקים.
מהר"א  על  בזה  וחלק  ההוצאה,  את  מקבל  שאינו  כתב  סק"ד(  )ר"ה  בנתיה"מ   .4
ששון הנ"ל, וטען שמדויק מהשו"ע לגבי מק"ט )רל"ב סי"ד( שאינו נוטל הוצאה 
אם לא היה שבח. ולכאו' בלא"ה דברי המהר"א ששון קשים, כי אם המוכר לא ידע 
מהמום, מאיזה דין ניתן לחייבו? שהרי אין גרמי בשוגג, וגם יורד לא שייך שהרי 

אין שבח.
שכיון  המשפט(  בביאורי  מובא  ע"ב,  ל"ח  כתו'  הרי"ף  על  )בפירושו  בר"ן  מבו'   .5

שדינו כיורד ברשות מקבל אפי' הוצאה יתירה על השבח.
6. ז"ל השו"ע )קע"ה ס"ו(: "ואם תיקן בה והשביחה ה"ל כיורד ברשות ושמין לו 
כיורד שלא ברשות", והסמ"ע  ואי בתר דתבעיה השביחה ה"ל  וידו על העליונה, 
)סק"ט( כתב גם שם שדינו כשותף, ולכאו' הפוסקים הנ"ל שחלקו עליו בשומא 

הדרא יחלקו עליו גם כאן, וצ"ע מהגר"א )שם סק"כ(.
7. מהר"א ששון )שם(, הובא בש"ך )ר"ה סק"ג(, ובנתיה"מ )שם( כתב שזה פשוט.
8. מבואר בשו"ע )שע"ב ס"ג( וז"ל: "גזל שדה והשביחה והנגזל בא לטורפה, שמין 
בלבד מהנגזל,  נוטל ההוצאה  על ההוצאה  יתר  על התחתונה, אם השבח  וידו  לו 
הדין  וכך  לו מההוצאה אלא שיעור השבח".  אין  השבח  יתירה על  ואם ההוצאה 
אפילו בשדה העשויה ליטע, שהגם ששאר משביח נכסי חבירו מקבל כאריס או 
כקבלן, כאן אינו מקבל אלא כיורד שלא ברשות לשדה שאינה עש"ל. ומקור הדין 
היא הגמ' )ב"מ י"ד ע"ב( לגבי לוקח מן הגזלן ולא ידע שהשדה גזולה, שהלוקח 
על  היותר  השבח  את  שרק  הראשונים  וביארו  לו,  שמכר  ממי  השבח  את  גובה 
ההוצאה גובה מהמוכר, אבל ההוצאות שיש כנגדן שבח הוא מקבל עכ"פ מהנגזל, 
וז"ל התוס' )ד"ה ויש(: "שהנגזל לוקח הקרקע עם השבח ואינו משלם ללוקח רק 
היציאה  על  יתר  השבח  דאם  ברשות  שלא  חבירו  שדה  לתוך  יורד  כדין  היציאה, 
שמקבל  והטעם  הגזלן",  מן  הלוקח  יקח  היתר  שבח  ואותו  היציאה,  את  לו  נותן 
עכ"פ הוצאה כתוב בתוס' במקו"א )ב"ק צ"ה ע"א ד"ה דאתא(: "דיציאה למה לא 
וכ"כ הרבה ראשונים  גרע מיורד בשדה חבירו שלא ברשות",  יטול מן הנגזל, מי 
)ביניהם רא"ש שם, רשב"א ב"ק צ"ה ע"ב ד"ה מאי לאו, ריטב"א ב"מ שם, ר"ן ב"מ 
שם, נימוק"י ב"מ כ"ב ע"ב ד"ה ברשות(, וכתב הגר"א )שע"ב סק"ג( שאין הבדל 
בטעם זה בין לוקח מגזלן לבין גזלן עצמו. והסביר המלואי משפט )סוף הערה 14א 
והגרנ"ט, שהטעם שיורד בשדה העש"ל מקבל כקבלן  לסי' קנ"ח( עפ"י הרמב"ן 
הוא בגלל שהיורד נעשה כמו הפועל של בעל הנכס, וזה לא שייך בגזלן או לוקח 

מגזלן שהשביחו לעצמו.
נוטל  שאינו  הדין  בטעם  הראשונים  מחלו'  הבאנו  ד'(  )בסעיף  המשפט  ובביאורי 
כאריס, כי נהי שהוא יורד שלא ברשות, אבל גם היורד שלא ברשות נוטל כאריס 
גם  ]וישנו  קנס  משום  שהוא  ע"ב(  צ"ה  )ב"ק  הראב"ד  שיטת  העש"ל.  בשדה 
חולקים על הראב"ד,  גזולה[, אמנם שאר הראשונים  ידע שהשדה  בלוקח שלא 
ולשיטתם אינו מקבל כאריס שלא מחמת הטעם של קנס, אלא הטעם הוא, כיון 
שלא ירד על דעת לקבל שכר כאריס, כי חשב שהוא משביח בשל עצמו, ורק מי 
שיורד ע"ד לקבל כאריס מקבל כך. וז"ל הר"ן )ב"מ ל"ט ע"ב( לגבי מי שירד לשדה 
ירושה ולא ידע שיש לו אח נוסף: "כיון שמארי זה ירד בקרקע בחזקת שהיא שלו 
ונמצאת שאינה שלו, אינו נוטל כאריס, שכך הוא הדין בכל יורדין שלא על דעת 

גבי נמצאת שדה שאינו  וראיה לדבר מדאמרינן בפ"ק  להשתלם מבעל הקרקע, 
הוציא  וכיון שלא  נוטל מנגזל אלא הוצאה שעור שבח בלבד,  שלו שאין הלוקח 
כלום",  שיטול  בדין  אינו  למעלה,  שפרשנו  כמו  טרח  לא  בגופו  ואף  כלום  משלו 
ומקורו הוא הרמב"ן )ב"מ שם מ' ע"א(, וכ"כ הנמוק"י )ב"מ כ"ב ע"ב ד"ה ברשות(, 

והארכנו בכל זה בביאורי המשפט בסעיף ד'.

הנתיה"מ )שלהלן, וכ"כ בכמה מקומות( יש לו דרך שלישית, וגם הוא כתב שדין 
הגזלן והלוקח מן הגזלן הוא כנ"ל שנוטל רק הוצאה שיעור שבח, ומאותו הטעם 
של הראשונים הנ"ל שלא התכוון להשביח לחבירו, אבל בעוד שהראשונים כתבו 
שמטעם זה דינו כיורד שלא ברשות בשדה שאינה עש"ל, הנתיה"מ כתב מהלך 
ונמצא  כלל,  כיורד  נידון  אינו  לכן  השבחה  כוונת  לו  הייתה  שלא  שכיון  שונה, 
שבעה"ב יש לו שבח שבא כאילו ממעשה קוף, והדין בהנאה שבאה מממון חבירו 
ע"י מעשה קוף הוא, שמשלם לבעל הממון רק את השבח בעין שיש בידו משל 
חבירו, וכמו שנתבאר בעלון הקדם, ולכן חייב הנגזל לשלם רק הוצאות. וז"ל הנתי' 
)קס"ד סקי"א( בנידון דומה: "והא דאין נותן לו השבח, דאפילו יורד שלא ברשות 
לו השבח... דזה אינו, דדוקא כשנתכוין להשביח  נותן  ליה  כשגילה דעתו דניחא 
היתה  לא  דירה,  מקום  לו  שיהיה  לצרכו  כונתו  עיקר  הכא  אבל  כך,  הדין  לחבירו 
שתהיה  דבעינן  שכתב  ב',  ס"ק  שצ"א  סימן  ש"ך  ועיין  לחבירו,  להשביח  כונתו 
וכתב  דן איזה הנאה מוגדרת כמעשה קוף,  כונתו להשביח לחבירו", ושם בש"ך 
שאם כוונתו להשביח אינו נידון כמעשה קוף, ומזה הבין הנתי' שאם לא הייתה 

כוונתו להשביח נידון כמעשה קוף וכנ"ל. ובסעיף הבא נאריך בדעת הנתי'.

וניכוש אינם בגדר שבח בעין,  9. הנפש חיה )לוריא, ב"מ ט"ו ע"ב( כתב שעידור 
ישלם  והשביחה,  שדה  גזל  אם  ולכן  בעין.  שבח  בגדר  הם  וזריעה  נטיעה  אבל 
הנתי'  דרך  עם  הלך  והוא  ועידור.  ניכוש  עבור  ולא  והנטיעה  הזריעה  עבור  הנגזל 
הנ"ל שהנגזל משלם רק שבח בעין, וכ"כ כדי ליישב את דעת הטור שתמה עליו 
הש"ך )שע"ג סק"ז(, אמנם הוא עצמו העיר שסתימת השו"ע אינה כן, ורק שעפ"י 
לשבח  בעין  שבח  בין  לחילוק  המקור  והנה  בטור.  תמוה  דין  ליישב  אפשר  הנתי' 
שאינו בעין, הוא בסוגיא של קוף שצבע בגד ראובן בצבע של שמעון, אם אין שבח 
ט'(  סי'  )חו"מ  יואב  החלקת  וכתב  הקודם,  בעלון  וכנתבאר  הצמר,  ע"ג  סממנים 
להגדיר מה נחשב שבח שאינו בעין דומה לצביעה, שכל דבר שלעניין איסור הנאה 

מעבודה זרה אינו נחשב איסור הנאה דאורייתא, לא נחשב שההנאה היא בעין.

10. ויש שטעו להבין בנתי' שגם בשבח בעין אין למשביח אפילו לא הוצאות, וראה 
ביאורי המשפט שא"א לומר כך כלל, והנתי' דיבר רק בשבח שאינו בעין.

להשביח  התכוון  שלא  שכיון  הנ"ל,  שיטתו  עפ"י  סק"ז(  )רל"ו  הנתי'  דעת  זו   .11
לבעל הממון הרי מעשיו מוגדרים כמעשה קוף, ובכה"ג שבעל הממון קיבל הנאה 
דממילא אינו חייב לשלם אפילו הוצאות, ראה כל דבריו בביאורי המשפט. וכדבריו 
ממש כתב האבן האזל )מלוה ולוה פכ"א סוה"א ד"ה ואחר( בדעת הרי"ף ]שלא 
מי  מדוע  אחר  טעם  כתבו  ראשונים  מאוד  שהרבה  כתבנו  וכבר  להלכה[.  נפסקה 
שהתכוון להשביח לעצמו ולא לחבירו אין לו אלא הוצאה, וכתבו להדיא שיש לו 
דין יורד, וא"כ  יקבל הוצאות גם בשבח שאינו ממשי וכמו כל יורד, ודלא כהנתי' 
וכן העיר המילואי  כלל.  יורד  דין  לו  אין  כיון שבכה"ג  הוצאות  יקבל  הסובר שלא 
הקצוה"ח  הוכיחו  וכן  כנתי',  דלא  מבו'  שבראשונים  שנ"ו(  לסי'  )הוספות  חושן 
והשפת הים שנביא להלן, שהרא"ש שהוא מקור דין השו"ע שהנתי' דן בו כותב 
לפי  כי  גדול,  חידוש  הם  הנתי'  שדברי  המשפט  ביאורי  וראה  הנתי'.  דלא  בהדיא 
התכוון  שלא  בגלל  רק  קוף"  כ"מעשה  מלאה  בכוונה  שהשביח  מי  מוגדר  דבריו 

להשביח עבור בעל הממון האמיתי, ולזה אין מקור בתוס' או בש"ך.

ואם הקונה רק הוציא הוצאות על המקח כדי להתאימו לשימושו, אבל 
הפוסקים  נחלקו  מהמום3,  ידע  לא  והמוכר  המקח,  שווי  את  העלה  לא 
אם הקונה מקבל את ההוצאה4, ואם מה שעשה העלה את שווי המקח, 
השבח5.  בגלל  המקח  ייקור  ערך  או  ההוצאות  מבין  הגבוה  את  מקבל 
משלם  שהשביחו,  אחר  מהקונה  קרקע  שהוציא  מצרן  לזה,  בדומה 
המוכר,  על  המקח  את  כפה  הקונה  אם  אבל  ברשות6.  יורד  כדין  לקונה 
למוכר, אעפ"י  ואח"כ חזר הדבר  והשביח הקונה  והמוכר מסר מודעא, 
שהקונה קנה מתחילה עפ"י דין, מ"מ אין דינו כיורד ברשות אלא דינו 

כגזלן7 שיתבאר בסעיף הבא.

גזל נכס והשביחו והוציאו הנגזל
ב.  אדם שגזל נכס והשביחו עבור עצמו, ובסוף בא הנגזל והוציא מהגזלן 

את הנכס עם השבח, וכגון חלל ששייך לשכנים שהקבלן או שוכר בבניין 
]או כל גורם אחר שאינו שותף בנכס[ השתלט עליו והשביחו, ובסוף חזר 
נכס  הוא  אם  אפילו  בעין,  הוא  השבח  אם  אזי  לבעליו,  המושבח  הנכס 
יורד  כמו  הגזלן מקבל אלא  אין  הגזלן,  זו שהשביחו  שעשוי להשבחה 
שלא ברשות בשדה שאינה עשויה ליטע, והיינו הוצאות ושכר עבודתו 

כשכיר יום עד שווי השבח8.

ג.  ואם השבח אינו בעין, וכגון שהגזלן רק רוקן את החלל מעפר9,  חידש 
הנתיה"מ שכיון שהגזלן לא הייתה לו כוונה כלל להשביח עבור חבירו, 
ונמצא שבעל הנכס קיבל שבח בלי שמישהו התכוון להנאותו, לכן הרי 
זה נידון כהשבחה שקרתה מאליה, ולכן דין הגזלן כמו שהתבאר בעלון 
ואפילו  כלום  הקודם, שכיון שאין שבח בעין10 אינו מקבל מבעל הנכס 
הנתיה"מ,  חידוש  על  חולקים  הרבה  אמנם  טרחה11.  ושכר  הוצאות  לא 
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וגם  12. כמו שכתבנו שמדברי הרבה מאוד ראשונים מתבאר דלא כדברי הנתי', 
מצד עצמם דברי הנתי' מחודשים, וכמה פוסקים נחלקו עליו להדיא, וכלהלן. כי 
)רל"ו ס"ח(, ומקורו הוא הרא"ש שהובא באות ט"ז, שהקונה  הנה נפסק בשו"ע 
שבח  שאינו  הזיקות  סילוק  ]וזה  הקונה,  מיד  ומוציאה  הנגזל  ובא  מגזלן,  שדה 
להלן  הובאו  השו"ע  )דברי  שבח  שיעור  הוצאה  לקונה  מחזיר  שהנגזל  ממשי[, 
אות כ' ובביאורי המשפט כאן(, וזה אינו תואם ליסוד הנתי' שבכה"ג אין לו אפילו 
גזולה  שהשדה  ידע  שלא  בקונה  מדבר  שהשו"ע  )שם(  הנתי'  ותירץ  הוצאות, 
ובשוגג קנה עבור עצמו, ולכן דינו שאף שהוא שבח שאינו בעין ורק סילק הזיקות, 
מ"מ מקבל הקונה הוצאה שיעור שבח, כי יכול לטעון שאילו היה יודע שהיא שדה 
גזולה היה מתכוון להשביח עבור הנגזל, משאי"כ במזיד שהיה לו לדעת שהשדה 
גזולה אז אינו מקבל אפילו הוצאות. וראה ביתר ביאור בביאורי המשפט, גם לגבי 

פסק השו"ע בשנ"ו ס"ב.

אכן חילוקו של הנתי' בין מזיד לשוגג דחוק מאוד, וראה ביאורי המשפט שהבית 
שלמה )חו"מ סי' קכ"ה( כתב שהחילוק מגומגם, ויותר נראה שהשו"ע אינו מחלק 
מעשה  מוגדר  שזה  הנתי'  שטען  ומה  הוצאות,  מקבל  ותמיד  למזיד  שוגג  בין 
לנגזל ע"י מעשה אדם  כיון שסוכ"ס באה ההנאה  קוף, כבר כתבנו שזה מחודש 
להדיא,  לכך(  סוד"ה  כ"ה סק"ה  סי'  חוב  )גביית  בינה  וכ"כ האמרי  לכך,  שהתכוון 
שדעת החולקים על הנתי' היא: "דסוברים דלא בעינן רק שיתכוין להשביח השדה 
ולאו דוקא לבעלים". והקצוה"ח )שנ"ו סק"ג( חלק לדינא על נתי' שגם במזיד יש 
לו הוצאות, וכן חלקו על הנתי' הבית שלמה )שם( והשפת הים )וולפסון, ח"ג סי' 
דלא  והוכיחו שהרא"ש עצמו שסבר כהתוס' מוכח בדבריו  ד"ה אך באמת(,  ט"ו 

כנתי'.

13. זו דעת החבצלת השרון )חו"מ סי' ל' עמו' 51 ד"ה איברא(, כי טען שמה שעלה 
כיון שהשביח לצורך עצמו אינו מקבל  ולכן  למשביח בשכר הפועלים אינו בעין, 
זאת. והוא הלך בדרך של הנתי' הנ"ל שכיון שלא התכוון להשביח לחבירו אין לו 

דין יורד, ולכן לדעתו כיון שאי"ז שבח ממשי הוא לא מקבל שכר זה.

14. כך מפורש בלשון הר"ן הנ"ל, שכתב במי שירד ע"ד להשביח רק לעצמו ולא 
עבור בעה"ב, שאינו מקבל כלום כיון ש"לא טרח כלום", ומדויק שאם היה טורח 
הטרחה  שכר  שגם  בנימוק"י  להדיא  מפו'  וכן  טרחתו,  עבור  תשלום  מקבל  היה 
בכלל ההוצאות, וז"ל: "אם הוציא או טרח, נוטל שכר טרחו ומה שהוציא, בין ידע 
בין לא ידע, שאין לך יורד לנכסי חברו שלא יטול הוצאה שיעור שבח ואפילו יורד 
שלא כדין", וכן נלמד מדבריו בהמשך עי"ש, וגם לפי התוס' ושאר הראשונים הנ"ל 
ויורד שלא ברשות מקבל שכר  כיורד,  נידון  כי כתבו שהלוקח מן הגזלן  כך,  הוא 

פעולה כחלק מההוצאות, כמש"כ בעלונים הקודמים.

אמנם מכל אלו יש ראיה רק לענין הדין, אבל אין ראיה נגד עצם סברת החבצלת 
השרון, כי הראשונים הנ"ל הבינו פשט אחר מהנתי' מדוע מי שהתכוון עבור עצמו 
הלך  השרון  החבצלת  ואילו  י"א,  באות  וכנ"ל  יורד  מדין  שזה  הוצאות,  רק  מקבל 
החבצלת  על  לחלוק  אפשר  אכן  הראשונים.  של  בדרכם  ולא  הנתי'  של  בדרכו 
הפועלים  שמלאכת  מאוד,  מחודשים  דבריו  כי  גופא,  הנתי'  בשיטת  גם  השרון 
שמושקעת בשבח הממשי אינה נחשבת בעצמה שבח ממשי. וכך מוכח שסברו 
החלקת יואב והאמרי בינה שהבאנו בביאורי המשפט, כי שניהם דיברו לפי הדרך 
של הנתי', והסבירו הטעם שחייבים לשלם שבח ממשי שהוא מטעם ממוני גבך 
או מטעם שהמשביח אינו מתכוון להקנות זאת, וטעם זה נכון גם בשכר הפעולה.

15. הדין מבואר בגמ' )ב"מ י"ד ע"ב(, שהנגזל מוציא מהלוקח את הנכס המושבח, 
ומשלם ללוקח רק את ההוצאות שלו. והקשה הש"ך )קט"ו סק"י(, מדוע הנגזל 
צריך לשלם ללוקח את הוצאותיו, ולמה לא אומרים ללוקח שיגבה את כל הפסדו 
מהגזלן שמכר לו, שהרי הלוקח שדה המשועבדת למלווה והשביחה, ובא המלווה 
זכות  לו  ואין  שלו,  המוכר  על  רק  לחזור  יכול  שהלוקח  הוא  הדין  מהלוקח,  וטרף 

לדרוש כלום מהמלווה, הגם שהשביח את השדה והמלווה נהנה מהשבח, והטעם 
שלו  ההוצאות  את  אפילו  לקבל  ציפה  השביח  שכשהוא  משום  הרי"ף  ביאר 
ועפי"ז הקשה הש"ך,  כך,  לו אחריות על  כי המוכר כתב  ולא מהמלווה,  מהמוכר 
שלכאו' הדין היה צריך להיות כך גם בלוקח מגזלן, כי גם כאן המוכר קיבל על עצמו 
ויישב הש"ך "כיון דאלו הוציאה נגזל ממוכר גופיה היה מוכרח ליתן לו  אחריות. 
ההוצאה, א"כ מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו", וכ"כ הנתיה"מ )שס"ג 
היה  לגזלן  דגם  משום  היינו  ללוקח,  ההוצאה  ליתן  צריך  ]ד[הנגזל  "ואף  סק"ח(: 
צריך ליתן ההוצאה", וכ"כ החת"ס )ב"מ י"ד ע"ב(: "דהכא שמכרו לו המוכר, מה 
מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו, וכיון שאלו הי' ביד הגזלן הי' נוטל הוצאתו 

מבעה"ב כיורד שלא ברשות, אותו זכות מכר ללוקח ויש לו מנגזל הוצאתו".

גזולה, שמקבל  ידע שהיא  16. מבו' בשו"ע )שע"ג ס"א( לגבי לוקח מגזלן שלא 
הוצאות כשיעור השבח, ופשוט שגם שכר טרחו כלול בהוצאות ככל יורד שמקבל 
אינו  יורד  לשאר  שבניגוד  ברשות  שלא  יורד  משאר  שונה  שהוא  ומה  הוצאות. 
התכוון  שלא  למרות  העש"ל,  בשדה  אפילו  שבח  שיעור  מהוצאה  יותר  מקבל 
לו  שיש  ונודע  שהשביח  אח  לגבי  הנ"ל  הרמב"ן  שכתב  טעם  מאותו  הוא  לגזול, 
אח נוסף, וז"ל הרמב"ן: "בדלא ידעי, לא שקלו אלא הוצאה אפילו בשדה העשויה 
חבירו  לנכסי  היורד  אבל  ירד,  כלום  ליטול  ולא  אריסות  בתורת  לאו  דהא  ליטע, 
לדעת, דעתו היה ליטול כאריס סבור הוא שהבעלים מתרצים בכך". ודבריו הובאו 
שהרמב"ן  והגם  תקט"ו(.  )סי'  הריב"ש  שו"ת  בשם  א'(  מחו'  )שע"ה  יוסף  בבית 
ההולכים  והנימוק"י  הר"ן  להדיא  כ"כ  אבל  מגזלן,  לוקח  לגבי  בהדיא  כן  כתב  לא 
וז"ל  בשיטתו, שדין קונה מגזלן שהשביח שווה לדין האח שהשביח חלק אחיו, 
ונמצאת  שלו  שהיא  בחזקת  בקרקע  ירד  זה  שמארי  "כיון  ע"ב(:  ל"ט  )ב"מ  הר"ן 
שאינה שלו, אינו נוטל כאריס, שכך הוא הדין בכל יורדין שלא על דעת להשתלם 
מבעל הקרקע, וראיה לדבר מדאמרינן בפ"ק גבי נמצאת שדה שאינו שלו שאין 

הלוקח נוטל מנגזל אלא הוצאה שעור שבח בלבד".

וכן יוצא לדינא לפי הפשט של רבינו פרץ בסוגיא שם )הובא גם בשיטמ"ק שם(. 
וכן סבר הרא"ש )ב"ק פ"ו ס"ז( לגבי מי שקנה דבר גזול מיד הגוי שגזלו, שאין לו 
אלא הוצאה שיעור שבח, וז"ל: "וזה הוציאו מחזקת הנכרי והחזירו ליד ישראל, 
הוי כמציל מפי הארי, ונוטל מה שההנהו, ואינו נותן לו כל מה שהוציאו כמו רועה 
שקדם במקלות, דהתם כוון לטובת בעל הצאן, אבל הכא לצורך עצמו קנאו, הלכך 
אין לו אלא מה שההנהו". וכ"כ התוס' רי"ד )כתו' פ' ע"א( לגבי בעל שהשביח נכסי 
שאם  השואל  בפרק  דאמרינן  ליטע,  העשויה  שדה  שהיא  "ואע"ג  וז"ל:  אשתו, 
היתה עשויה ליטע אומדים כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה, התם משום 
לו שכר פעולתו, אבל הכא...  נחית שיתן  ואדעתא דהכי  דידע דשדה אינה שלו, 
לא על דעת ליקח שכר פעולתו ירד, הלכך שמין לו וידו על התחתונה, ואין לו אלא 

הוצאה שיעור שבח".

וראה בביאורי המשפט מה שכתבנו בדעת הרשב"א, וכתבנו שם שהראב"ד חולק 
על דין הרמב"ן וסיעתו. כמו"כ בביאורי המשפט אות ב' הוכחנו שם שבזה מודה 
גם הנתי' הנ"ל, ואפילו אם הקונה רק סילק הזיקות ולא הביא שבח חדש בעין מ"מ 

מקבל הוצאה שיעור שבח, כיון שלא היה אמור לדעת שמדובר בנכס גזול.

17. לעיל אות ט"ו הבאנו שמבו' בגמ' )ב"מ י"ד ע"ב( שמי שקנה שדה והשביחה 
)שם  רש"י  והנה  שבח.  ולא  הוצאות  רק  מהנגזל  מקבל  גזולה,  שהייתה  והתברר 
ד"ה ויש לו שבח( הבין בגמ' שגם הוצאות אין לו, ופירש הטעם, שמדובר שהגזלן 
בעצמו קלקל את השדה, והקונה ממנו רק החזיר את השדה לתיקונה, ולכן הנגזל 
אינו צריך לשלם הוצאותיו, כיון שאין לו רווח חדש, וז"ל רש"י: "ואם תאמר הנגזל 
ביד  והכסיפה  משובחת  שגזלה  כגון  משובחת,  קרקע  השיבו  שהרי  השבח,  יתן 

הגזלן".

אכן הרבה ראשונים נחלקו על רש"י, וכגון הרמב"ן, רשב"א ור"ן )שם(, שגם בכה"ג 

וכן מבואר בראשונים, שלמרות שהגזלן לא התכוון לטובת בעל הנכס 
מ"מ אין זה נחשב כהשבחה שקרתה מאליה, ולכן יקבל הגזלן הוצאות 
הלכה12.  וכך  ממשית,  אינה  ההשבחה  אם  אפילו  ההשבחה  שווי  עד 
ויש מי שחידש יותר לפי שיטת הנתי', שגם בשבח ממשי אינו מקבל 
כיון  ושכר הפועלים שעבדו בשבילו,  בכלל ההוצאות את שכר טרחתו 
מפורש  בראשונים  וכן  עליו  חולקים  והרבה  ממשי13,  שבח  אינו  שזה 
שהגזלן  מסכים  עצמו  שהנתי'  יוצא  פוסקים  כמה  ולפי  כדבריו,  שלא 
מקבל שכר טרחתו ושכר פועלים, ולכן לדינא מגיע לגזלן גם שכר עבור 

העבודה שלו כשכיר יום14.

השביח נכס ואח"כ התברר שהיה גזול או שטעה והשביח את 
של חבירו

ד.  אם הגזלן מכר את הנכס הגזול והקונה לא ידע שמדובר בנכס גזול, 
נטל ממנו  ובסוף  כיון שחשב שהוא שלו,  עבור עצמו  והקונה השביחו 
הנגזל את הנכס עם השבח,  מקבל הקונה מהנגזל רק הוצאות שיעור 
שבח15 וכדין הגזלן עצמו16, ואפילו אם הקונה רק תיקן את מה שקלקל 
ראשונים  הרבה  דעת  חדש,  שבח  הביא  ולא  מכרו,  טרם  בנכס  הגזלן 
שמקבל הוצאות שיעור שבח17. יש לציין שכל שווי השבח שהקונה אינו 

זכאי לקבל מהנגזל, גובה מהגזלן שמכר לו.
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ציונים והערות

מקבל הלוקח הוצאות מן הנגזל, וז"ל הרשב"א: "ואי קשיא לך היכי שקיל שבח 
מגזלן, והא קיי"ל דלוקח מן הגזלן נוטל את השבח מן הנגזל, כבר נשמר רש"י ז"ל 
ואין  והשביחה.  לוקח  וחזר  והכסיפה  מושבחת  כשהיא  כשגזלה  דהכא  ופי'  מזו, 
ומשתעי  נגזל  והדר  מנגזל  שקיל  ושבחיה  השביח  לוקח  דאפ"ה  מחוור,  תירוצו 

דינא בהדי גזלן", וכן חלק עליו בתוס' הרא"ש )שם(.

וז"ל: "וי"א אפילו לא היתה עדיפא  הרמ"א )שע"ג ס"א( הביא את שתי הדעות, 
ויש  מהנגזל,  היציאה  נוטל  הכי  אפילו  הגזלן,  שהכסיפה  כגון  שגזלה,  מבשעה 
שגם  עוד  וכתב  רש"י,  על  חולקים  שתוס'  הוכיח  )סק"ג(  הגר"א  אבל  חולקין", 
רש"י חזר בו, כי פירש אח"כ שהלוקח מקבל הוצאות מהנגזל, וכן פסק הערוה"ש 
)שם ס"ב(. ומה שכתב הגר"א שרש"י חזר בו בגלל שאח"כ פירש כמו תוס', יישב 
החת"ס )ב"מ י"ד ע"ב ד"ה יש לו(, שרש"י אינו חולק על תוס' שבלא הכסיפה יטול 
הלוקח הוצאות מהנגזל, ורק בהכסיפה סבר רש"י שאין לו הוצאות, כיון שלשון 
הגמ' משמע שכל השבח מקבל הלוקח מהגזלן ולא מהנגזל, ולכן פירש את הגמ' 

בהכסיפה, אבל בשבח חדש שהוסיף גם רש"י סובר שמקבל הוצאות מהנגזל.

וההסבר בדעת רש"י כתבו רעק"א )חי' ב"מ י"ד ע"א ד"ה בפירש"י(, השב הכהן 
)סי' פ"ו, הובא בפת"ש שע"ג סק"א( והחת"ס )ב"מ י"ד ע"ב ד"ה ומה שהקשו(, 
הוצאות  לדרוש  ללוקח  שיש  הזכות  שכל  ט"ו,  אות  לעיל  שהובא  הש"ך  עפ"י 
יצוייר שהגזלן עצמו היה מקלקל את  לו  ולפי"ז  מהנגזל הוא רק מכוח מה מכר, 
השדה ומתקנה, בוודאי לא הייתה לו זכות לדרוש הוצאות מהנגזל, וא"כ אין למי 
דגם להמוכר  כיון  "עיקר הטעם  וז"ל רעק"א:  לדרוש הוצאות,  זכות  שבא מכוחו 
היה צריך להחזיר ההוצאה, א"כ ממילא בהכסיפו הגזלן, דאם היה הגזלן משביחו 
לא היה מחזיר לו ההוצאה, ממילא גם להלוקח אינו מחזיר, דלא שייך מה מכר". 
הוצאות  יקבל  שלא  מוכרח  הש"ך  הסבר  שלפי  זו,  בסברא  כ"כ  החזיק  ורעק"א 
ש"ך  על  קט"ו  סי'  שו"ע  הג'  )בהשמטות  הקשה  שמכוחה  עד  הקלקול,  תיקון 
סק"י( על הש"ך שהדרך שלו מתאימה רק לשיטת רש"י, אבל שאר הראשונים 
מהנגזל  לדרוש  הלוקח  שזכות  שיסברו  א"א  הקלקול  תיקון  הוצאות  שמחייבים 

הוא בגלל מה מכר. וכן הקשה השער משפט )קט"ו סק"ב( על הש"ך.

אמנם לולא דבריהם היה נראה, שגם לשאר הראשונים אפשר לומר כסברת הש"ך 
יקבל הוצאות תיקון  לא  שזכות תביעת הלוקח היא מכוח מה מכר, אף שהגזלן 
הנזק והלוקח שלו כן, כי הפירוש במה מכר אינו שאותו סכום כסף שהמוכר יכול 
שיש  התביעה  זכויות  שאותן  אלא  לדרוש,  יכול  מכוחו  הבא  הלוקח  גם  לדרוש 
למוכר יש גם ללוקח, ואדרבה, גם הגזלן אם היה מתקן את הקלקול היה מקבל 
הוצאות, אלא שהנגזל היה משתמש בכסף הזה לשלם את הנזק, וא"כ גם ללוקח 

יש זכות לקבל את ההוצאות.

18. זה דומה ממש לדין הרמב"ן וסיעתו, שדיברו לגבי מרי בר איסק שירש שדה 
והשביחה, ואחרי זה התברר שיש לו עוד אח, ונמצא שהשביח נכסי אחר בטעות, 
שדינו היה בעיקרון שמקבל רק הוצאה שיעור שבח, ורק בגלל שהיה שותף היה 
לשון  מאוד  וכ"מ  כ"ב.  אות  וכלהלן  לעצמו,  שהשביח  למרות  כאריס  ליטול  לו 
שסבור  לומר  רצה  ]הרמב"ן[,  שכתב  ידעי  לא  "ופי'  בב"י  שהובא  הנ"ל  הריב"ש 
שהקרקע שלו ואחר כן נמצאת שאינו שלו, דומיא דעובדא דמרי בר איסק דאתא 
ליה אחא לחלוק בנכסים". ובזה גם הנתי' מודה אפילו בשבח שאינו ממשי, כיון 

שירד בשוגג וכנ"ל.

שהרמב"ן  הסוגיות  בשתי  הרמב"ן  על  חלק  שהראב"ד  המשפט  ביאורי  ראה   .19
דיבר בהן, גם בלוקח מגזלן כתב הראב"ד )ב"ק צ"ה ע"ב, הובא גם ברשב"א שם( 

שהטעם שאינו מקבל כאריס הוא משום קנס, וא"כ במקרה כמו שכתבנו בפנים 
שלא שייך קנס יקבל כאריס, וגם בסוגיא ביורש שלא ידע מאחיו, נטה הראב"ד 
)הובא בשיטמ"ק ב"מ שם( לומר שמקבל כאריס גם אם אין לו חלק בנכסים, וכ"כ 
שבשתי  הוכחנו  המשפט  ובביאורי  בהחלטיות,  בשמו  ע"א(  ל"ט  )ב"מ  המאירי 

הסוגיות חלקו עליו הרבה מאוד ראשונים.

בנוסף לראב"ד, ראה ביאורי המשפט שהרשב"א )מ' ע"א( חלק להדיא על פירושו 
של הרמב"ן בסוגיא, ולפי דרכו אין שום מקור בסוגיא זו ליסוד הרמב"ן.

20. כבר הבאנו לעיל )אות י"ב( את הנפסק בשו"ע )רל"ו ס"ח( שהקונה שדה גזולה 
"ואין צריכין  וכתב השו"ע:  רק הוצאות שיעור שבח,  לנגזל מקבל  והחזירה  מגוי 
לו  ונתנו  אוהבו  כוכבים  העובד  היה  שאם  כגון  עליו,  שהוציא  ממה  יותר  לו  ליתן 
כוכבים, אעפ"י שהוא  לעובד  כמו שנתן  לו אלא  ליתן  צריכים  אין הבעלים  בזול, 
לא היה יכול להוציא בכך מיד העובד כוכבים", ולפי הראב"ד היה צריך לקבל גם 
יותר מההוצאות וכדין כל יורד בשדה העש"ל שמקבל "כמה היה אדם רוצה ליתן" 
שפסק  הריב"ש  תשו'  את  העתיק  שהב"י  כתבנו  כבר  ובנוסף  זו.  להנאה  להגיע 

כשיטת הרמב"ן.

21. מבואר בסוגיא של מרי בר איסק שהוא המקור לדין זה, שלאו דווקא אם היה 
ביניהם הסכם שותפות, אלא הדין כך גם אם יש להם נכס בבעלות משותפת בלי 

שעשו ביניהם מעולם הסכם שותפות.

22. זה המקרה של מרי בר איסק, ופסק הרי"ף )כ"ב ע"ב( להדיא, וז"ל: "גדול ולא 
ידע דאיתיה דמחיל גביה, לא השביח לאמצע, אלא שמין לו כאריס". וכ"כ רבינו 
חננאל )שם ל"ט ע"ב( להדיא. וכן נפסק בשו"ע )רפ"ז סק"ג(: "מי שירש את אביו, 
אם  אחרת...  במדינה  אחים  לו  שיש  נודע  כך  ואחר  ובנה,  ונטע  הנכסים  והשביח 
היו גדולים, הואיל ולא נודע שיש לו אחים שמין לו כאריס". וכך הדין בכל שותף 
יורד ברשות,  דינו כמו  ירד שלא ברשות  נכסי השותפות, שאפילו אם  שהשביח 
וכך נפסק בשו"ע )קע"ח ס"ג(: "שותף שירד לשדה המשותף ועבדה, חשוב כיורד 
ולכאו'  ליטע".  עשויה  שאינה  בשדה  ואפילו  העיר...  אריסי  כדין  ונוטל  ברשות 
ולא  עצמו  עבור  וירד  משותף,  בנכס  שמדובר  ידע  לא  שהרי  לשאול,  מקום  היה 
עבור השותפות, והיה מקום לומר שלא יקבל אלא הוצאות, וכמו שכתבו הרמב"ן 
ד"ה  ע"ב  ל"ט  )ב"מ  הר"ן  פירשו  אכן  לעצמו,  שהשביח  משביח  בשאר  וסיעתו 
הדין  שכאן  הרי"ף,  של  הפסק  את  ברשות(  ד"ה  ע"ב  כ"ב  )שם  והנימוק"י  דתנן( 
שונה כיון שמדובר בנכס משותף, וז"ל הר"ן: "דאע"ג דבעלמא היורד לתוך שדה 
חבירו וכסבור שלו היא אין לו אלא הוצאה בלבד, וכמו שכתבנו למעלה, שאני הכא 
משום דכיון דאית לי' חולקא בגופא דארעא חשבינן לי' כיורד ברשות", וכן פסק: 

"נמצא פסקן של דברים... ואי לא ידע לי' שמין לו כאריס".

23. כי הדין בשותף שמקבל באינו עש"ל כאילו היה עש"ל וכנ"ל, וכאן עדיף יותר, 
כי בדר"כ יש שתי אפשרויות איך לנצל חלל שנמצא בבניין, או לעשות מחסנים 
וכדו'  דירה  עושה  אכן  מהציבור  ניכר  וחלק  להשכיר,  כדי  קבע  מבנה  לעשות  או 
ואם שותף  להשכרה והשכנים מתחלקים ברווח, ושכן זה התנהג באופן מקובל, 
שהשביח בצורה שהנכס אינו עומד לכך, בכ"ז מקבל כדין עשויה ליטע, כ"ש מי 

שעשה מה שמקובל אצל רבים.

ירושת אחיו הקטן, אפילו אם  )ב"מ מ' ע"א( מבו' שקרוב שירד לחלק  24. בגמ' 
כיון  אבל  מהשותפות,  חלק  שהוא  נכס  שהשביח  ולמרות  אח,  לו  שיש  ידע  לא 
שירידתו הייתה שלא כדין, שהרי אין מורידים קרוב לנכסי קטן, לכן אין לו שום 
חלק בשבח, ומגיע לו רק הוצאה שיעור שבח )ורק ששם השביחו הנכסים מחמת 

ה.  בדומה למבואר בסעיף הקודם, כן הדין גם במי שחשב שהוא משביח 
עבור עצמו, והתברר שהשביח עבור חבירו, וכגון שעלה לגג לתקן את 
השכן  של  השמש  דוד  את  בטעות  שתיקן  והתברר  שלו,  השמש  דוד 
שגם היה זקוק לתיקון, המשביח מקבל רק את ההוצאות שלו, ואם עבד 
שלוקח  השכר  את  גם  וכו'  החומרים  הוצאות  על  בנוסף  מקבל  בעצמו 
שכיר יום עבור עבודה זו, עד שווי הרווח של בעה"ב18. וכן הדין גם אם 
השבח אינו בעין ורק סילק הזיקות, וכגון שפתח סתימה בצינור. אמנם 
יש דעה בראשונים החולקת וסוברת שמקבל כיורד שלא ברשות לשדה 
הדעה  כמו  פסק  השו"ע  אכן  כקבלן19,  תשלום  ויקבל  ליטע,  העשויה 

הראשונה20.

השביח נכס משותף שהיה סבור שהוא רק שלו
והתברר  עצמו  נכס  משביח  שהוא  שסבר  במי  נכונים  הנ"ל  הדינים  ו.  

משותפת21,  בבעלות  שהוא  לנכס  שירד  מי  אבל  חבירו,  של  רק  שהוא 
וטעה לחשוב שהוא רק שלו והשביחו, דינו שמקבל שכר כמו כל שותף 
שהשביח נכסי השותפות על דעת עצמו, ויקבל שכר כקבלן, אף שלא 
התכוון להשביח עבור חבירו22. ולכן אם אחד השכנים בבניין טעה לחשוב 
שעפ"י הדין החלל שייך רק לו, והשביח אותו עבור עצמו, ובסוף הוציאו 
אותו השכנים כיון שבאמת החלל משותף לכולם, הם חייבים לשלם לו 
לבנות  כדי  מיוחדות  הוצאות  הוציא  אם  אפילו  כקבלן,  ההשבחה  עבור 
דווקא  שלאו  ]היינו  למחסנים  רק  אותו  רוצים  והם  מגורים,  דירת  שם 

עמד להשבחה שעשה השכן[23.

ז.  ואם השכן הייתה לו כוונה להשתלט על השטח ולגזול אותו בכוח 
דינו  משם,  אותו  סילקו  ובסוף  המקום  את  והשביח  השכנים,  משאר 
כלהלן24: אם הוא בנה בשטח בדומה לאיך שהשכנים התכוונו לבנות, 
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ציונים והערות

עצמן ולא היו לו הוצאות כלל(, וכך נפסק בשו"ע )רפ"ז ס"ג(. וראה ביאורי המשפט 
שישתכח  חשש  שיש  קטן,  לנכסי  שירד  בקרוב  מיוחד  דין  זה  אם  שהסתפקנו 
שייך  שלא  כדין  שלא  השותף  לנכס  יורד  בשאר  אבל  לקטן,  שייך  שהנכס  הדבר 
החשש הנ"ל מקבל כמו כל שותף שירד לנכסי השותפות שדינו כיורד ברשות, או 

שדין הגמ' אמור בכל שותף שיורד שלא כדין לנכסי השותף השני.

25. כי גם לפי הצד שהוא אינו נידון כשותף כיון שהתכוון לגזול, עכ"פ יש לו לכה"פ 
הוצאה שיעור שבח, ואם ההוצאות הם יותר מהשבח, מה שכלל אינו מצוי בכה"ג, 
וכן פסק הרמ"א  נידון כשותף, מ"מ דעת הרבה ראשונים  נאמר שהוא  אפי' אם 
וכאן שהשכנים מוחזקים  אינו מקבל אלא הוצאות כשיעור השבח,  שגם שותף 
רק  הוא  כשותף  אותו  שנדון  מזה  הנפק"מ  וכל  השבח.  כשיעור  אלא  ישלמו  לא 
לעניין שכר כקבלן – במקרה שהוא עצמו עשה את עבודת הקבלנות, שלפי הצד 

שיעור  הוצאה  רק  מקבל  כשותף  שאינו  הצד  ולפי  כקבלן,  יקבל  כשותף  שהוא 
אם  גם  כי  כ"כ,  גדול  הבדל  אין  למעשה  באמת  אבל  ליטע,  בעשויה  אפילו  שבח 
הוא נידון כשותף הוא מקבל שכר כקבלן הזול ביותר באיכות וברמת המקצועיות 
שלו, וגם אם הוא מקבל רק הוצאות הוא בכל מקרה יקבל על שעות העבודה שלו 
שכר כשכיר יום לאותה עבודה שהוא עשה, ושכרו של שכיר יום שעובד עבודת 

קבלנות שווה או כמעט שווה לשכרו של קבלן.

26. אם הוא נידון כשותף פשוט שאין טענת טול, כי אין טענת טול ביורד ברשות, 
וגם אם אינו נידון כשותף, מ"מ כתבנו בעלון 123 סעיף ז' שאין טענת 'טול עציך 

ואבניך' כשניכר שתואנה הוא מבקש.

27. ככל בניה שאחד בנה לעצמו ברכוש המשותף, שמבואר בשו"ע )סוס"י ק"מ 
וסוס"י קע"ח( שהשותפים יכולים לכוף אותו להסיר אותה.

ביאורי המשפט

השביח חפץ ואח"כ חזר החפץ למוכר
בשערי המשפט הבאנו כמה דינים של אדם שהשביח נכס ואח"כ יצא הדבר מרשותו, 
יורד ברשות, וכגון שהשביח מקח שהתבטל אח"כ  שבכולם הדין הוא שיש לו דין של 
בגין מקח טעות. והנה להלן )ביאורי המשפט הבא( נביא דעת הרבה ראשונים )הרמב"ן 
וסיעתו, וכ"ד התוס' רי"ד והרא"ש( שאדם שהשביח נכס חבירו בטעות, כיון שהתכוון 
להשביח לעצמו ולא לחבירו, ולא ירד על דעת לקבל כאריס, לכן למרות שלא עבר על 
הדין ובטעות השביח של חבירו, מ"מ אפילו אם השביח נכס שעמד להשבחה זו שעשה, 
שדה  שירש  מי  הם,  בהם  דיברו  שהראשונים  המקרים  שבח.  שיעור  הוצאה  רק  מקבל 
וכן  ידיו,  מתחת  כולה  יצאה  והשדה  ממנו,  קרוב  יורש  שיש  התברר  ואח"כ  והשביחה, 

הלוקח מן הגזלן שהשביח, שבמקרים אלו אין לו אלא הוצאה שיעור שבח.
וצריך להבין מה ההבדל בין מקח שהתבטל מחמת מום וכדו', לבין מקח שהתבטל מחמת 
שהתברר שהוא גזול וכדו', שהרי בשניהם ירד ע"ד להשביח לעצמו ולא על דעת לקבל 
כאריס, ומדוע כאן פשוט הדין שדינו כיורד ברשות, ואילו בנידוני הראשונים היה פשוט 

לראשונים אלו שיש לו רק הוצאה שיעור שבח כדין יורד שלא ברשות באינה עש"ל.
ונראה לבאר, שבכל המקרים שדנו בהם שיש לו דין יורד ברשות, קיבל המשביח רשות 
והוציאו  שקנה  נכס  או  טעות,  במקח  וכגון  להשביח,  האמיתי  הנכס  מבעל  מפורשת 
המצרן ממנו, שהמוכר מסר לו את המקח לנהוג בו מנהג בעלות, ולכן דינו כיורד ברשות 
כי הייתה לו רשות מבעל הנכס, משאי"כ בנידוני הראשונים, לא קיבל רשות מבעל הנכס 
האמיתי, שהרי היורש שהתגלה אח"כ מעולם לא נתן לו רשות לירד לנכס, וכן הנגזל לא 

נתן לו רשות, ולכן יש רק הוצאה שיעור שבח.
אם  הדין  כך  אלא  רשות,  לו  נתן  עצמו  הנכס  בעל  אם  דווקא  שלאו  פשוט,  נראה  ועוד 
האפוטרופוס של בעל הנכס או אם בית דין נתנו לו רשות, שגם זה מספיק להחשיבו 
יורד ברשות. וכך מוכח ממהר"ם די בוטון )סי' כ"ה( שהובא בכנה"ג )סי' שע"ה הגה"ט סי' 
י"א(, שדן במי שירש שדה בחלקו עפ"י חלוקת הרב, ובסוף בטלה החלוקה כיון שהתברר 
שהרב טעה בדין, ובחלוקה הסופית יצא שאחיו קיבל את השדה, שזה דומה למקח טעות 
שדינו כיורד ברשות. והנה אף שהמקרה דומה מאוד לנידון הראשונים, כי בשני המקרים 
השביח חלק שירש בטעות, מ"מ במקרה של הראשונים לא קיבל רשות מהיורש האמיתי 
להשביח, כי לא היה כאן, ובמקרה של מהר"ם קיבל רשות מהיורש האמיתי להשביח, 

שהרי חלקו ביניהם בהסכמה, ועכ"פ קיבל רשות מבי"ד.
וכן מוכח מהכנה"ג )שם סי' י"ג( שכתב בשם המהרשד"ם )יו"ד סי' ס'( שכל שירד ברשות 
בי"ד דינו כיורד ברשות. וכן מוכח מהרדב"ז והמהרי"ט שהבאנו בשערי המשפט. ובזה 

מיושבת קושית הבית ראובן )ח"א ס"י(.
ואפשר להוכיח כך מבעל שירד לנכסי אשתו גדולה והתגרשו, שמבו' בגמ' )כתו' פ' ע"א( 
וכתב הר"ן שמעיקר הדין היה דינו של הבעל כיורד  שמקבל רק הוצאה שיעור שבח, 
ברשות, והטעם שבכ"ז אינו מקבל אלא הוצאה שיעור שבח, פירש הר"ן )על הרי"ף שם 
וז"ל: "לאחמורי עליה אתא, ולומר שאם היתה הוצאה  ל"ח ע"ב( שרבנן החמירו עליו, 
יורד ברשות{, אלא מן  יתירה על שבח שהשביח, לא אמר יטול כל מה שהוציא }כדין 
היציאה יחזירו לו שיעור השבח... דמחמרינן עליה דבעל בנכסי אשתו יותר מאחר". ויש 
לשאול, איך הבין הר"ן שמעיקר הדין דינו כיורד ברשות, והרי הוא עצמו כתב כרמב"ן 
שכל שירד להשביח לעצמו לעולם אינו מקבל כאריס? אלא ע"כ שכיון שיש לו רשות 

מחז"ל להשביח נכסי אשתו, לכן אף כשהשדה חוזרת לאשתו היה דינו שיקבל כאריס.

ובאמת שהדברים כמעט מפורשים בר"ן בסוגייתנו )ב"מ ל"ט ע"ב(, כי הסביר מה שכתוב 
בגמ' שהיורד לנכסי שבוי או אשתו קטנה שנוטל כאריס, ולא אמרו כך במי שירד לשדה 
שירש ולא ידע שיש לו אח נוסף, וז"ל: "דהתם }בנכסי שבוי{ היינו טעמא לפי שהוא יודע 
שקרקע זו של אחר הוא, וברשות נחית, כלומר דחשבינן לי' כאלו ברשות בעל הקרקע 
נחית על דעת שיטול האריס, שהרי ב"ד אמרו לו שיטול על דעת כן, ולפיכך אף כשירד 
לא ירד ברשות בעל הקרקע, שהרי לא ידע שיש לו אח,  מעצמו נוטל כאריס, אבל כאן 
כיון  הלכך  כלום...  בדבר  יודעין  אין  הן  שאף  כאריס  שיטול  לומר  יכולים  אין  ב"ד  ואף 
שמארי זה ירד בקרקע בחזקת שהיא שלו ונמצאת שאינה שלו, אינו נוטל כאריס, שכך 
הוא הדין בכל יורדין שלא על דעת להשתלם מבעל הקרקע", ומפורש שבשני המקרים 
ירד אדעתא דעצמו ומעיקר הדין אין לו אלא הוצאה שיעור שבח, אלא שבשבוי ואשתו 
שירד  אף  ואז  עצמו,  הקרקע  מבעל  רשות  קיבל  כאילו  שייחשב  חז"ל  תיקנו  קטנה 
אדעתא דנפשיה מקבל כיורד ברשות, וזה כדברינו הנ"ל, שגם היורד אדעתא דנפשיה, 

כיון שקיבל רשות מבעל הקרקע או מחז"ל או מבי"ד, דינו כיורד ברשות.

דין מי שהשביח נכסי חבירו שבח שאינו ממשי מתוך טעות 
שהם שלו

סתירה בדברי המחבר
להבנת הדין במסלק הזיקות לטובת עצמו, נקדים קצת. נפסק במחבר )שנ"ו ס"ב( לגבי 
הלוקח חפץ מגזלן מפורסם, והתברר שהחפץ גזול ובא הנגזל והוציא ממנו את החפץ, 
שהנגזל אינו צריך לשלם ללוקח כלום, אפילו אם חסך הוצאות כדי להוציא את הגזילה 
מהגזלן ]לפי הפשטות בשו"ע[, וז"ל: "הגונב ומכר... ואם גנב מפורסם הוא, לא עשו בו 
כיון  נותנים ללוקח כלום", והרמ"א חלק מצד תקנת השוק  ואין הבעלים  תקנת השוק, 
שהלוקח לא ידע שהוא דבר גזול, אבל הוסיף: "ואם אמר הלוקח לטובה נתכוונתי, נאמן, 

וצריך להחזיר לו מעותיו אפילו בגנב מפורסם לכ"ע".
גזולה,  שהיא  אח"כ  והתברר  מגוי,  שדה  הלוקח  לגבי  ס"ח(  )רל"ו  בשו"ע  נפסק  מאידך, 
שהנגזל צריך לשלם ללוקח כמה שחסך ע"י שהלוקח הוציא את השדה מהגזלן, וז"ל: 
צריך  נתנו,  או  לישראל  ומכרו  שדה...  ולקח  ישראל  על  בעקיפין  כוכבים  עובד  "בא 
וא"צ להחזירו בחנם, אלא שמין כמה  להחזירו לבעלים אפילו שהתה בידו כמה שנים, 
היה רוצה ליתן לעובד כוכבים כדי שיחזירנו לו וכך יתן לישראל, ואם הוציא עליו הלוקח 
כדי להוציאה מיד העובד כוכבים עד כדי דמי הבית, צריכים הבעלים ליתן לו אם רוצים 
ליטלו מידו, ואין צריכין ליתן לו יותר ממה שהוציא עליו", והיינו דין הוצאה שיעור שבח, 
משלם  מהנאתו  פחותה  ההוצאה  ואם  הנאתו,  משלם  מההוצאה  פחותה  הנאתו  שאם 
ואילו  תשלום,  מכל  הנגזל  את  פטר  בשנ"ו  עצמו,  סתר  המחבר  כי  צ"ע  ולכאו'  הוצאה. 

ברל"ו חייב בדמי הוצאה שיעור שבח.

ביאור הקצוה"ח שתמיד מקבל הוצאות
והנה הקצוה"ח )שנ"ו סק"ג, רל"ו סק"א( הביא דברי הרא"ש )ב"ק פ"ו סי' ז'( וז"ל: "ורבינו 
ישראל  ובא  ישראל,  של  ביתו  שאנס  עכו"ם  אנס  על  אחת,  בתשובה  פסק  ז"ל  גרשום 
אחר ולקח ממנו, שלא יחזיר לבעלים בחנם, אלא יתן ללוקח מה שההנהו, ושמין ב"ד 
שהוציאו  מה  כל  לו  נותן  ואינו  לו...  מוחזרת  שתהיה  הקרקע  על  ליתן  רוצה  היה  כמה 
כמו רועה שקדם במקלות, דהתם כוון לטובת בעל הצאן, אבל הכא לצורך עצמו קנאו 
הלכך אין לו אלא מה שההנהו", ועפי"ז כתב הקצו', שכיון שהשו"ע פסק בסי' רל"ו כמו 

ההוצאות  כל  את  לו  לשלם  חייבים  הם  אותו  מוציאים  כשהשכנים 
ואין  העבודה25,  עבור  ששכר  והפועלים  הקבלן  שכר  כולל  לו  שהיו 
ואם  כך26.  לטעון  אמתלא  להם  שאין  כיון  עציך'  'טול  טענת  להם 
ההוצאות  בכל  צורך  להם  ואין  למחסנים  השטח  את  רוצים  השכנים 
ההוצאות  עבור  רק  לשלם  צריכים  הם  מגורים,  דירת  עבור  שהוציא 

שלו  לדירה  השטח  את  סינף  אם  מכך,  ויותר  אותם,  גם  שמשמשות 
וכו', הוא מקבל  והעמיד דלת  לבית שלו  כך פרץ קיר  ולצורך  בגניבה, 
גם  והם  בה,  משתמשים  שהם  בבנייה  רק  שבח  שיעור  הוצאות 
 יכולים לכוף אותו לסתום את הפתח ולהחזיר את המצב לקדמותו על 

חשבונו27.



עלון המשפט6 | גליון חודש אדר ב' ה'תשפ"ב

התוס' והרא"ש, א"כ בהכרח שמש"כ השו"ע בסי' שנ"ו - שגם זה מקורו בתוס' והרא"ש - 
שהנגזל אינו "משלם כלום", אין הכוונה לפוטרו לגמרי, אלא רק מהוצאות היתירות על 

השבח, אבל עדיין הוא חייב הוצאה שיעור שבח דהיינו שיעור הנאתו.
כל  את  מקבל  הלוקח  אין  לכן  עצמו  לטובת  שהתכוון  בגלל  שרק  הרא"ש  שכתב  וכיון 
בעה"ב,  לטובת  בתחלה  נתכוין  הלוקח  "ואם  וז"ל:  )רל"ו(  הקצו'  מזה  הוציא  הוצאתו, 
והיינו  בפסקיו",  הרא"ש  דעת  לפי  אפילו  רועה  דין  ליה  אית  עצמו,  לצורך  קנאו  ולא 
שיקבל אפילו הוצאה יתירה על השבח כדין יורד ברשות. וכ"כ הש"ך )רל"ו סק"ד( בשם 
מהרש"ל: "אמנם אם כונת הלוקח היה להציל מיד העכו"ם ולהחזיר לנגזל, צריך ליתן לו 
כל מה שהוציא עד כדי דמיו" והסכים לו. וכ"כ הנתיה"מ )חי' סק"ח(: "ואם כונת הלוקח 
היתה להציל מיד הגזלן ולהחזירו להנגזל, צריך ליתן לו כל מה שהוציא, אף דהיה יכול 

להשתדל לו בזול יותר".

בירור דעת הנתי'
שיעור  הוצאה  לשלם  צריך  שבשנ"ו  שכתב  הקצו'  על  חלק  סק"ז(  )רל"ו  הנתי'  אמנם 
הסתירה  את  לתרץ  וכדי  הוצאות,  לא  ואפילו  כלום  מקבל  שאינו  בשנ"ו  ולמד  שבח, 
בשו"ע כתב שאדרבה, ברל"ו מדובר בטוען לטובה התכוונתי, והסביר הטעם שבשנ"ו 
אינו מקבל כלום, שהנה רק המתכוון להשביח עבור הבעלים יש לו דין יורד, ולכן כיון 
יורד,  דין  לו  אין  לכן  לעצמו,  אלא  לחבירו  להשביח  כוונה  הייתה  לא  מהגזלן  שהלוקח 
ונחשב שההנאה שבאה על ידו לנגזל היא הנאה שבאה ממילא כגדר "מעשה קוף", וכיון 
שממונו של הנגזל נהנה מממון הלוקח בשבח שאינו ממשי, פטור הנגזל גם מדין נהנה, 

וכמו שכתבו התוס' והש"ך )שהבאנו בעלון הקודם(.
לא  סוכ"ס  כי  גזולה,  שהשדה  הלוקח  ידע  שלא  אפילו  נכון  בשנ"ו  שהדין  הנתי'  וכתב 
התכוון לטובת הנגזל והוא שבח שאינו ממשי, וז"ל: "אבל אם קנאה לעצמו, אפילו בשוגג 
שלא ידע שהיא גזולה, אינו חייב להחזיר לו, דדמי למ"ש הש"ך בסימן שצ"א ס"ק ב' בשם 
התוס' והרא"ש דדוקא כשגופו נהנה ע"י אחר או שממונו נהנה ע"י מעשה ממונו, אבל 
כשממונו נהנה ע"י אחר פטור, ודוקא ביורד שלא ברשות חייב מטעם שנתכוין להשביח, 
אבל בלא"ה פטור, וה"נ כשקנאה לעצמו ולא נתכוין להשביח לחבירו, רק שממונו של 
חבירו נשבח ע"י אחר, פטור להחזיר לו, ואפילו להש"ך שם הוי ספיקא דדינא עכ"פ, ואינו 

יכול להוציא ממנו כשקנה בשוגג".
מקבל  שהלוקח  נפסק  ברל"ו  בשו"ע  הנה  כי  הנתי',  על  )דלהלן(  האחרונים  והקשו 
וכך  לו  שיחזירנו  כדי  כוכבים  לעובד  ליתן  רוצה  היה  כמה  "שמין  שבח,  שיעור  הוצאה 
כל  להלוקח  להחזיר  צריך  דאין  "דר"ל  )סקי"ט(:  הסמ"ע  שביאר  וכמו  לישראל",  יתן 
הדמים שנתן להגוי עבורו, אלא מה שהיה צריך הבעל ליתן להגוי אם היה יכול להשתדל 
בזול ממנו, ולא יותר". וכיון שהנתי' העמיד את השו"ע שטוען שהתכוון לטובה, וכתב 
גם שהלוקח בשוגג אינו מקבל כלום, א"כ יוצא שדבריו נסתרים מהרא"ש פעמיים, גם 
הנתי'  ולפי  השבח,  על  יתירה  הוצאה  שמקבל  מבו'  שברא"ש  נתכוונתי  לטובה  בטוען 
]שהעמיד את השו"ע ברל"ו בטוען לטובה נתכוונתי[ מקבל רק הוצאה שיעור שבח, וגם 
בלוקח בשוגג שברא"ש מבו' שמקבל הוצאה שיעור שבח, ולפי הנתי' אינו מקבל כלום. 
וכך הוכיחו הבית שלמה )ח"ג סי' קכ"ה( ושו"ת שפת הים )ח"ג סי' ט"ו( דלא כנתי', וכן 
בשו"ת לחם רב )סי' קנ"ז( נראה שגם השואל וגם הלחם רב מחייבים את הנגזל לשלם 

ללוקח.
ובהכרח שהעיקר בדעת הנתי' הוא כפי שכתב בהמשך )וכך כתב הבית שלמה(, כי אחרי 
שכתב ששוגג אינו מקבל כלום, העלה צד אחר לגבי שוגג שאפשר שיש לו דין מיוחד, 
וז"ל: "ואפשר דבקנה בשוגג יכול לומר אילו ידעתי הייתי עושה זה לטובתך, אבל בידע 
שהיא גזולה ולא נתכוין לטובת חבירו רק לקנות לעצמו באיסור, נראה דפטור לכו"ע 
וכמו בסימן שנ"ו". ואף אמנם לא כתב הנתי' כמה יקבל הלוקח שהשביח בשוגג, אבל 
כי  שבח,  שיעור  הוצאה  שיקבל  להדיא  הרא"ש  שכתב  כמו  דינו  שיהיה  פשוט  נראה 
סוכ"ס  שהרי  כאריס,  ויקבל  נתכוונתי  לטובה  לטוען  ממש  שווה  דינו  יהיה  לא  בוודאי 
לא ירד ע"ד לקבל שכר כאריס, וגם לא יאבד את ההוצאות, שהרי הוא טוען שאילו היה 
ולכן מוסבר מאוד מה שכתב הרא"ש, שמצד אחד אף שלא  יודע היה מתכוון לטובה, 
התכוון לחבירו יש לו דין יורד, כי אנו מאמינים שאילו היה יודע היה מתכוון לטובה, ולכן 
אינו קשור לתוס' בשבח שאינו ממשי שדנים רק מדין נהנה, ומצד שני לא מגיע לו שכר 

כאריס, ולכן כתב הרא"ש שבשוגג מקבל הוצאה שיעור שבח.
וכך מוכרח בנתי' בחידושים, וכך משמע בלשונו שם, עי"ש היטב, וכן יש להוכיח מדבריו 

במקו"א )רפ"ז סק"ז(.

החולקים על הנתי' בחילוק בין שוגג למזיד
אכן דברי הנתי' מחודשים מאוד, כי איה"נ שעצם שורש הדין כתוב בתוס' שכל שהשבח 
קרה ע"י "מעשה קוף" אינו מקבל הוצאות, אבל היינו דווקא לגבי שבח שהגיע ע"י מעשה 
שאפשר להגדירו מעשה קוף ממש, וכגון שטף נהר עציו, או קוף שצבע בגד ראובן בצבע 
של שמעון, או הנאה שבאה לו באונס באמצעות ממון חבירו, אבל כאן מדובר באדם 
לא  שהמשביח  ורק  מאליה,  באה  לא  וההנאה  להשביח,  מלאה  כוונה  מתוך  שהשביח 
התכוון עבור חבירו, ואיך אפשר להגדיר זאת "מעשה קוף"? ולזה אין מקור לא בתוס' 

ולא בש"ך.
בנוסף, חילוקו של הנתי' בין קנה מעכו"ם לקונה מגנב מפורסם דחוק מאוד, שהרי שניהם 

לא הייתה להם כוונה להשביח עבור בעל הקרקע והשבח אינו ממשי, ובשני המקרים 
מדובר שהקונה לא ידע שהדבר שקנה הוא גזול. ולמרות שבשנ"ו מדובר בקונה בגנב 
מפורסם, אבל סוכ"ס לא ידע שהדבר גזול, בנוסף, בסי' רל"ו מדובר שקנה מגוי, ומבו' 
בגמ' )סוכה ל' ע"א( שסתם גוים הם גונבי קרקעות, והנתי' עצמו הזכיר שלהרבה פוסקים 
סתם גוי הוא כמו גנב מפורסם, וא"כ מדוע הקונה מגוי ולא ידע שזה גזול נחשב כשוגג 
ומקבל הוצאות, והקונה מגנב מפורסם ולא ידע שזה גזול אינו נחשב כשוגג ואינו מקבל 

הוצאות?
ואם לא מחלקים כמו הנתי' שהשו"ע ברל"ו מדבר בשוגג שיש לו דין מיוחד, א"כ מבו' 
בשו"ע שגם בסילוק הזיקות מקבל מי שהתכוון לעצמו הוצאה שיעור שבח, והיות שלא 
נראה שהשו"ע חלק על התוס' והרא"ש שכתב כמו התוס', א"כ בהכרח שהשו"ע לא סבר 
זה נחשב מעשה קוף, אלא סבר שמי שהתכוון להשביח, אף  כחידושו של הנתי' שגם 
שלא ידע שמדובר בממון חבירו, מ"מ זה אינו נחשב מעשה קוף, ושייכים אצלו דיני יורד, 
ולכן הוא מקבל הוצאה שיעור שבח, וכ"כ האמרי בינה )גביית חוב סי' כ"ה סק"ה סוד"ה 
לכך( להדיא, שדעת החולקים על הנתי' היא: "דסוברים דלא בעינן רק שיתכוין להשביח 
השדה ולאו דוקא לבעלים". וצריך להדגיש שמקור הדין בקונה מגזלן שמקבל הוצאה 
שיעור שבח, הוא הרא"ש )מובא בקצו', וכן הובא בביאורי המשפט(, והרא"ש עצמו כתב 

כמו התוס' בדין מעשה קוף, וא"כ מוכח בשיטת התוס' עצמה דלא כהנתי'.
והקצו' הנ"ל חלק להדיא על הנתי', כי כתב בקונה מגנב מפורסם שהנגזל חייב בהוצאה 
שיעור שבח, ודלא כנתי', וכן חלקו על הנתי' הבית שלמה )חו"מ סי' קכ"ה( והשפת הים 
)וולפסון, ח"ג סי' ט"ו ד"ה אך באמת(, והוכיחו כנ"ל שהרא"ש עצמו שסבר כהתוס' מוכח 

בדבריו דלא כנתי'.

הפטור מהוצאות הוא רק בשבח שאינו ממשי
ובבבעל  סק"ח(  )קנ"ח  וניקף  במקיף  כי  א"ע,  סותר  שהוא  הנתי'  על  שהקשו  יש  והנה 
העלייה הבונה את הבית )קס"ד סקי"א( כתב הנתי' שאף שהתכוון לטובת עצמו מקבל 

עכ"פ הוצאות, ואילו כאן כתב שאינו מקבל אפילו לא הוצאות.
עצמו  בגזלן  אפילו  ובזה  ממשי,  הוא  השבח  וניקף  במקיף  כי  כלל,  קשה  אינו  זה  אבל 
והנתי' לא דיבר אלא בשבח שאינו  מפורש בשו"ע )שע"ב ס"ג( שמקבל עכ"פ הוצאה, 

ממשי שבזה כתבו התוס' שאינו מקבל אפילו הוצאות.
וכך כתבו להדיא החלקת יואב )חו"מ סי' ט'( )הוא לא התייחס לנתי', אבל כתב כן בדעת 
התוס' שממנו למד הנתי' את החידוש שלו( והנפש חיה )ב"מ ט"ו ע"ב(, שהנתי' שפטר 
מהוצאות מדבר רק בשבח שאינו ממשי, שהרי הוא מתבסס על התוס', והתוס' כתבו כך 
רק לפי הצד בגמ' שאין שבח סממנים ע"ג הצמר, והיינו שצביעת הצמר היא שבח שאינו 
נאמר  שאם  להקשות,  הביאו  ממנו  מהמקום  כך  הוכיח  יואב  החלקת  ואדרבה,  ממשי. 
שאין חיוב הוצאות כשהתכוון המשביח לעצמו אף שיש שבח ממשי, אם כן במקיף וניקף 
יהיה הניקף פטור מהוצאות, ועל כרחך שבמקום שיש שבח בעין חייב בהוצאות, והסביר 
הטעם שהוא מטעם ממוני גבך. וכן כתב החבצלת השרון )חו"מ סי' ל' עמו' 51( שפשוט 
שדברי התוס' אמורים רק בשבח שאינו בעין, וכן פוסק למעשה. וכן כתב האמרי בינה 
)דיני גביית חוב סי' כ"ה סק"ה ד"ה וכן נראה( שאף הנתי' מחייב אם השבח בעין, והטעם 
משום דלא התכוון המשביח להקנות את גוף השבח לבעל הנכס. ובעומקא דדינא )גניבה 
עמו' 220( הוסיף הכותב לחלק עוד, שהנתי' מיירי רק כשערכו של החפץ לא עלה בכלל, 
אלא כל הנאת הבעלים היא ממה שהמשביח הוציאו מיד הגוי או הגנב, אבל כשערכו 

העצמי עלה גם הנתי' מודה, כיון שסוכ"ס החפץ הושבח.

דין מי שהיה סבור שהוא משביח נכסי עצמו והתברר שהם 
של חבירו

אח שהשביח חלק אחיו שלא ידע ממנו
המקור לדין זה הוא בסוגית הגמ' )ב"מ ל"ט סוע"ב( לגבי מי שירש שדה והשביחה, ובסוף 
התברר שיש לו אח שלא היה ידוע ממנו, ונטל חצי מהשדה, וז"ל הגמ' שם: "מרי בר איסק 
אתא ליה אחא מבי חוזאי, אמר ליה פלוג לי... אמר ליה לפלוג לי נמי מפרדיסי ובוסתני 
דשתל, אמר ליה ]רב חסדא למרי[, שפיר קאמר לך, דתנן, הניח בנים גדולים וקטנים, 
והשביחו גדולים את הנכסים, השביחו לאמצע, וכן אמר רבה השביחו לאמצע. אמר ליה 
אביי, מי דמי, התם גדולים גבי קטנים ידעי וקא מחלי, הכא מי ידע דליחיל. אגלגל מלתא 
ומטא לקמיה דרבי אמי. אמר להו, גדולה מזו אמרו שמין להם כאריס, השתא דידיה לא 
יהבינן ליה? אהדרוה הא לקמיה דרב חסדא, אמר להו, מי דמי, התם ברשות נחית, הכא 
לאו ברשות נחית. ועוד, קטן הוא, ואין מורידין קרוב לנכסי קטן. אהדרוה לקמיה דרבי 

אמי, אמר להו, לא סיימוה קמי דקטן הוא".
ויש כמה פירושים בראשונים מה ביאור תשובתו של רב חסדא לטענת אביי "הכא לאו 
ברשות נחית", והנוגע לענייננו הוא פירוש הרמב"ן בדעת הרי"ף )מלחמות ב"מ כ"ב ע"א, 
ובחי' ל"ט ע"ב(, וכן סבר הרמב"ן עצמו והסכימו לו הר"ן והנמוק"י, שרב חסדא סבר שיש 
הבדל בין היורד לנכסי אחרים כשהוא יודע שאלו נכסי אחרים, שאז ירד על דעת לקבל 
לקבל  דעת  על  ירד  שלא  שכיון  שלו,  שהם  סבור  כשהוא  לנכסים  היורד  לבין  כאריס, 
דשאני  ואמר,  חסדא  רב  "ודחי  הרמב"ן:  וז"ל  כלל,  כיורד  שכר  מקבל  אינו  לכן  כאריס, 
התם משום דברשות נחית, כלומר התם ירד כדי ליטול את שלו ברשות אחרים ולשום 
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לו כאריס, אבל הכא לא ירד ע"מ ליטול כלום בתורת אריסות אלא אדעתא דנפשיה".
טעם נוסף אמר רב חסדא שלא יקבל מרי בר איסק כאריס, כיון שמדובר בנכסי קטן, 
זה,  ומבו' בגמ' שרב אמי חזר בו מחמת טעם  דין היה אסור למרי לירד לנכסיו.  ועפ"י 
ודייקו מזה הראשונים שהסיבה שהסכים לרב חסדא שמרי אינו מקבל כלום היא רק 
מחמת טעם זה, אבל לא הסכים לסברתו הראשונה של רב חסדא שכיון שלא ירד על 
דעת לקבל אריסות לכן לא מגיע לו אריסות, ונפק"מ מזה, שאם ירד לנכסי גדול ]שאז 
לא שייך הטעם השני של רב חסדא[ ולא ידע תחילה מאח זה, אז הוא מקבל אריסות, 
ולא אומרים שמחל, וכטענתו של אביי שלא ידע כדי למחול, ורב אמי הסכים לטענתו 
של אביי. וכך אכן פסק הרי"ף )כ"ב ע"ב( להדיא, וז"ל: "משום דקטן הוא ואין מורידין קרוב 
לנכסי קטן, הלכך אע"ג דלא ידע דמחיל, השביח לאמצע, אבל גדול ולא ידע דאיתיה 
דמחיל גביה, לא השביח לאמצע, אלא שמין לו כאריס". וכ"כ רבינו חננאל )שם ל"ט ע"ב( 

להדיא.

סברת הרמב"ן וסיעתו בנגזל המוציא מיד הלוקח מהגזלן
והרמב"ן וסיעתו הבינו ופסקו לדינא את סברתו של רב חסדא בנידון אחר, וכלהלן.

ידיו,  ובא הנגזל ומוציאו מתחת  י"ד ע"ב( שהלוקח שדה מגזלן,  )ב"מ  שהנה מבו' בגמ' 
שדינו שהוא מקבל מהנגזל רק הוצאות שיעור שבח ]והשאר יתבע מהגזלן[, והטעם 
ע"ב,  צ"ה  ב"ק  רשב"א  שם,  ורא"ש  )תוס'  הראשונים  ביארו  מהנגזל,  לו  יש  שהוצאה 
ריטב"א ר"ן שם, נימוק"י ב"מ כ"ב ע"ב ד"ה ברשות( שהוא מדין יורד שלא ברשות, והטעם 
שאינו מקבל חלק בשבח שהשביח, כתבו הראשונים )רש"י ב"מ י"ד ע"ב ד"ה בגוזל ונגזל, 
ר"ן ב"מ ט"ו ע"א ד"ה אי בלוקח, נימוק"י ב"מ ח' ע"א ד"ה בלוקח מגזלן(, שהוא מכיון 

שהנגזל טוען "ארעאי אשבח" ולכן אינו צריך להשאירו ללוקח.
ועדיין יש לתמוה, שאיה"נ שהנגזל טוען ארעאי אשבח ויש לו זכות ליטול את השבח, 
אבל מדוע לא ישלם ללוקח לכל הפחות מדין יורד שלא ברשות לשדה העש"ל? ומדוע 
מקבל הלוקח רק הוצאה שיעור שבח ואפילו בשדה העש"ל? ושיטת הראב"ד שהארכנו 
בה להלן שמעיקר הדין אכן היה מגיע לו שכר ככל יורד, אלא שכאן יש טעם של קנס, אכן 

רוב הראשונים חלקו עליו, וכמו שכתבנו להלן שם.
וביאר הר"ן בסוגיא הנ"ל של מרי בר איסק )ב"מ ל"ט ע"ב ד"ה דתנן(, שהטעם שהלוקח 
ירד על דעת  יורד, הוא מטעם רב חסדא הנ"ל שלא  מן הגזלן אין לו חלק בשבח ככל 
ונמצאת שאינה  ירד בקרקע בחזקת שהיא שלו  זה  "כיון שמארי  וז"ל:  לקבל אריסות, 
שלו, אינו נוטל כאריס, שכך הוא הדין בכל יורדין שלא על דעת להשתלם מבעל הקרקע, 
וראיה לדבר מדאמרינן בפ"ק גבי נמצאת שדה שאינו שלו שאין הלוקח נוטל מנגזל אלא 
הוצאה שעור שבח בלבד", וכ"כ הנימוק"י שם )כ"ב ע"ב ד"ה ברשות(, ומקור דבריהם הוא 
הרמב"ן )שם( וז"ל: "אבל בדלא ידעי לא שקלו אלא הוצאה, אפילו בשדה העשויה ליטע, 

דהא לאו בתורת אריסות ולא ליטול כלום ירד".
ויש לשאול, שהרי הרי"ף פסק כאביי כנ"ל, ופסק להדיא שהיורד לחלק אחיו ולא ידע 
שיש לו אח מקבל כאריס, והיינו שלא נקטו את טענתו של רב חסדא שכיון שלא ירד 
ע"ד לקבל כאריס הפסיד, א"כ איך אפשר להסביר בלוקח מנגזל שהטעם הוא טעמו של 
רב חסדא? והר"ן והנימוק"י עצמם )שם( התייחסו לזה להדיא, וכתבו שרק במקרה של 
מרי בר איסק לא נקטו כטעמו של רב חסדא, כיון שמרי בר איסק היה שותף בנכסים ולכן 
וז"ל הר"ן: "וכ"כ הרי"ף ז"ל דגדול ולא  מגיע לו כאריס למרות שירד אדעתא דנפשיה, 
ידע ליה שיימינן ליה כאריס, וטעמא דמלתא, דאע"ג דבעלמא היורד לתוך שדה חבירו 
וכסבור שלו היא אין לו אלא הוצאה בלבד, וכמו שכתבנו למעלה, שאני הכא משום דכיון 
דאית ליה חולקא בגופא דארעא חשבינן ליה כיורד ברשות". וא"כ במקרה שירד לנכסי 
אחר כסבור שהוא שלו, ואינו שותף בנכס, דעת הרמב"ן וסיעתו כרב חסדא שאינו מקבל 

כאריס.
ולמדנו מדברי הרמב"ן וסיעתו שני כללים: א', שכל יורד שבחוסר ידיעה השביח נכסי 
לקבל  ע"ד  ירד  שלא  כיון  בעש"ל,  אפילו  כאריס  מקבל  אינו  שלו,  שהם  כסבור  חבירו 
סבור  והיה  משותף,  בנכס  מדובר  אם  אבל  דנפשיה,  אדעתא  ירד  אם  שגם  ב',  אריסות, 
שהכל שלו והתברר שאחיו משותף עמו, מקבל כאריס מדין שותף כיורד ברשות. ודין זה 
נכון גם כשהם שותפים מחמת ההכרח והמציאות ומעולם לא השתתפו מדעתם, שהרי 
מרי בר איסק לא ידע כלל שיש לו אח, וכתב הרמב"ן )מ' ע"א ד"ה ואי( וז"ל: "זה שהלך 
אין  חלקו  שלא  אחין  שהן  אעפ"י  עצמן,  מדעת  מעולם  שותפים  היו  ולא  הים  למדינת 
תורת שותפין עליהן, שהרי אין שותפותם מדעתם", ]וכעין דבריו כתבו הרשב"א הר"ן 
והנימוק"י[, ובכ"ז הדין שכיון שהם שותפים בקרקע, אילו היה האח גדול היה מרי מקבל 

כאריס, וכנ"ל.
והחלק השני נפסק בשו"ע )רפ"ז ס"ג( "מי שירש את אביו והשביח הנכסים ונטע ובנה, 
ואחר כך נודע שיש לו אחים במדינה אחרת... ואם היו גדולים, הואיל ולא נודע שיש לו 
יוסף )שע"ה מחו' א'( בשם שו"ת  אחים, שמין לו כאריס". והחלק הראשון הובא בבית 
הריב"ש )סי' תקט"ו( שהביא דברי הרמב"ן וביאר וז"ל: "אבל בדלא ידעו לא שקלי אלא 
הוצאה וכו', ופי' לא ידעי שכתב, רצה לומר שסבור שהקרקע שלו ואחר כן נמצאת שאינו 

שלו, דומיא דעובדא דמרי בר איסק דאתא ליה אחא לחלוק בנכסים".

החולקים על שיטת הרמב"ן וסיעתו
הרשב"א )ב"מ מ' ע"א ד"ה הא דאמר( הביא את פשט הרמב"ן בסוגיא, וחלק ע"ז להדיא 

שאי"ז הפשט הנכון בטענת ר' חסדא, עי"ש, ולפי הרשב"א לא היה צד לרב חסדא שמרי 
מפסיד את דמי האריסות כיון שירד ע"ד עצמו, והיה פשוט לכל האמוראים שמצד זה 
שמרי לא ידע שיש לו אח נוסף ]לולא שהיה קטן[ עדיין מגיע לו בשבח כאריס, וכיון 
שלפי הרשב"א אין צד כזה בגמ' שהיורד ע"ד עצמו אינו מקבל כאריס, א"כ אין מקור 
בגמ' זו לסברת הרמב"ן. אבל מאידך אין ראיה שהרשב"א חלק על הרמב"ן בעצם הדין, 

וכגון לגבי לוקח מגזלן.
קצת  אחרת  לפרש  כתב  שם(  בשיטמ"ק  גם  מובא  ע"א,  )מ'  פרץ  רבינו  תוספות  גם 
וגם לפי דבריו אין מקור ליסוד של הרמב"ן שמי שירד כדי להשביח  מהרמב"ן, עי"ש, 

לעצמו אינו מקבל כאריס.

דעת הראב"ד שאף שירד להשביח לעצמו מ"מ אפשר שיקבל כאריס
והנה הראב"ד חלק על כל יסוד הרמב"ן, שמי שירד אדעתא דנפשיה לעולם אינו מקבל 
כאריס, והראב"ד סבר שאין זו סיבה שלא יקבל כאריס, כי הרמב"ן ביאר ביסוד זה שתי 
סוגיות, גם סברת רב חסדא בסוגיא של מרי בר איסק, וגם הדין בקונה מן הגזלן שאינו 
להדיא  כתב  ואף  הטעם  שאי"ז  הראב"ד  חלק  הסוגיות  ובשתי  כאריס,  מהנגזל  מקבל 
שבאופנים מסוימים יקבל כאריס אף שירד אדעתא דנפשיה. אכן רוב הראשונים חלקו 

עליו בשתי הסוגיות, וכלהלן, ותחילה נבאר שיטת הראב"ד לגבי קונה מן הגזלן.

שיטת הראב"ד בלוקח מן הגזלן שמפסיד משום קנס
הנה הגמ' )ב"ק צ"ה ע"א( הביאה דעת רבי מאיר, במי שגזל רחל מחבירו וצמח לה צמר 
בהיותה ברשותו, וגזז הגזלן את הצמר, שחייבו רבי מאיר להחזיר את הצמר שהרוויח, 
למרות שקנה אותו בשינוי והחזיר את הגזילה כפי שגזל, והוא משום קנס, שרבי מאיר 
קנס את הגזלן שלא יצא נשכר מזה שגזל. והגמ' מוסיפה לדון בדעת ר"מ אם קנס גם את 
השוגג או רק את המזיד, והגמ' הביאה ראיה מזה שפסק רבי מאיר בקונה שדה מן הגזלן, 
וידע שהיא גזולה, שהנגזל מוציא ממנו את השדה עם השבח, והגמ' בהו"א העמידה את 
ידע שקרקע אינה  ]ולא  הדין בעם הארץ שהיה סבור שהגזלן קנה את השדה בשינוי 
והיינו שהיה שוגג, ובכ"ז קנסו רבי מאיר שלא יקנה את השבח, ובסוף דחתה  נגזלת[, 
הגמ' שמדובר בקונה ת"ח שידע שקרקע אינה נגזלת ובמזיד לקח את שדה חבירו, ולכן 

קנס אותו רבי מאיר. ע"כ הגמרא.
בהוספות  ב"מ  לריטב"א  ובמיוחסים  שם,  ברשב"א  גם  הובא  שם,  )בחי'  הראב"ד  וביאר 
הלוקח  את  קנס  מאיר  שרבי  שהקנס  בגמ',  לן(  וקשיא  ד"ה  אוחזין  שנים  פרק  שאחר 
מהגזלן הוא שמקבל רק הוצאה שיעור שבח ואינו מקבל כאריס, וכתב עוד שרבי מאיר 
קונס אפילו בלא ידע כלל שהיא גזולה, וכתב גם שקי"ל כרבי מאיר, ורק לגבי מטלטלים 
לא קי"ל כמותו. וז"ל הראב"ד: "או דילמא בשוגג נמי קניס... כגון שהורישה לבנו וגזזה 
וילדה, דבנו ודאי לאו מזיד הוא דלא הוה ידע... ואפילו הכי קנסינן ליה ללוקח ואמרינן 
ליהוי האי לוקח כמי שירד לתוך  ליה זיל בתר גזלן, דמדינא אע"ג דקרקע אינה נגזלת, 
שדה חבירו ונטעה שלא ברשות, דאומדין כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנטעה ונוטל 
ואי  מבעל קרקע, אלא ודאי קנסא הוא מחמת גזלן ואע"פ שהלוקח ממנו שוגג הוא... 
קשיא לך הא אמר ר' יהודה שבח שעל גבי גזלה דגזלן הוי וקיימא לן כוותיה, התם משום 
תקנת השבים, ובגזלת קרקע לא שייכא תקנה זו", ועוד כתב: "ואע"ג דאוקימנא בלוקח 
חכם דידע, אפילו הכי לא שני לן בין בין חכם לעם הארץ... דאע"ג דשוגג הוא קניס, וכל 

שכן בגזלן ובלוקח קרקע גזולה ממנו".
והרבה ראשונים חלקו על הראב"ד, והם הרמב"ן במלחמת )ל"ג ע"ב ד"ה ומאי(, תוס' )שם 
ד"ה דאתא(, רשב"א )שם ע"ב ד"ה מאי לאו(, הרא"ש )הובא בשיטמ"ק שם ע"ב(, ונחלקו 
על כל דבריו: א', שכלל לא קי"ל כר"מ שיש קנס. ב' שר"מ עצמו לא דיבר אלא במזיד 
דווקא  היינו  בשוגג,  שקנס  ר"מ  בדעת  שסבר  המקשן  לפי  שאפילו  ג',  בשוגג.  לא  אבל 
בידע שהיא שדה גזולה אלא שטעה בדין, אבל לא קנס בלא ידע שהיא גזולה. ד', שאפילו 
לפי דעת רבי מאיר היינו דווקא לגבי ההוצאות, אבל לגבי השבח היתר על ההוצאה אי"צ 
ומאי(  ד"ה  ע"ב  ל"ג  )שם  המאור  בעל  ואפילו  מקבלו.  הלוקח  אין  הדין  ומעיקר  לקנס 
שסבר כהראב"ד בזה שקי"ל כר"מ בטעם של קנס, מ"מ חלק על הראב"ד שהיינו דווקא 

במזיד, אבל בשוגג לא קנס ר"מ.
וא"כ יוצא לדינא, שלפי הראב"ד, היורד לשדה חבירו על דעת להשביח לעצמו, ואח"כ 
התברר שהיא גזולה, מקבל רק הוצאות ולא שבח מטעם קנס, ולפי שאר הראשונים גם 
מעיקר הדין אין לו אלא הוצאות אף לולא הטעם של קנס. ונפק"מ באופן שלא שייך קנס 
כלל, וכגון שהתבלבל בין שני חפצים דומים והשביח בטעות את של חבירו במקום את 
של עצמו, שלפי שאר הראשונים לכאו' יהיה דינו כמו לוקח מגזלן, ולפי הראב"ד יקבל 

כאריס.

שיטת הראב"ד ביורש שלא ידע שיש לו אח
שירד  שכל  הרמב"ן,  של  היסוד  עם  אותה  הסבירו  וסיעתו  שהרמב"ן  השניה  הסוגיא 
להשביח לעצמו אינו מקבל כאריס, היא הסוגיא ביורש שלא ידע שיש לו אח, וכאמור 
לעיל הרמב"ן הסביר שטענת רב חסדא הייתה שכיון שמרי בר איסק לא ידע שיש לו אח, 

וירד אדעתא להשביח לעצמו, לכן לא מגיע לו לקבל כאריס.
והראב"ד )הובא בשיטמ"ק שם( התייחס לזה להדיא ונטה לחלוק על הרמב"ן, כי פירש 
את המחלו' בין רב חסדא לבין אביי ורב אמי, שהיא אם מדמים יורש היורד לנכסי אח 
גדול ליורש היורד לנכסי רטושין ]היינו מי שעזב את ביתו ואת רכושו מדעתו בלי הכרח 



ולא מינה אדם שיטפל בנכסיו, שאומרים שכיון שלא דאג לנכסיו לכן אין מורידים אדם 
לנכסיו[, וז"ל בטענת רב חסדא: "מי דמי, התם ברשות בית דין נחית, שהרי מורידין קרוב 
לנכסי שבוי, אבל הכא כנכסי רטושין הוה, שהרי מדעת עצמו יצא ולא ירד ברשות ואין 
לרב  אמי  }רב  ליה  אודי  לא  הוא  נחית  ברשות  דשלא  "משום  פסק:  ולהלכה  לו",  שמין 
חסדא{, דכל היכא דבית דין לא מורידין, כי נחית איהו לא מפסיד, ומתחזי לי דרטושין 
עצמן, אעפ"י שמוציאין אותם מידו, אם לא הספיקו בית דין להוציא מידו עד שהשביח 
שמין לו כאריס, והאי מילתא לא מיחוורא שפיר". ואמנם הראב"ד כתב שהדין אינו ברור 
לו, אבל נטה לומר שהיורד לנכסי רטושין מקבל כאריס, וכ"כ המאירי )ב"מ ל"ט ע"א ד"ה 

היוצא( בדעתו להדיא בברירות בלי צד אחר.
מקבל  ידע,  ולא  גדול  לנכסי  שירד  שיורש  להדיא,  הרמב"ן  על  חלק  שהראב"ד  נמצא 
ליורד  דינו  דימה  שהרי  בנכסים,  שותף  שהוא  לזה  קשור  שאי"ז  להדיא  וכתב  כאריס, 
לנכסי רטושין, ושם אין לו חלק בנכסים כלל. ומוכח שהמשביח אדעתא דנפשיה ובסוף 

מקבלו חבירו, מקבל כאריס, ודלא כהרמב"ן.
אמנם גם בזה חלקו עליו רוב הראשונים, ]וביניהם ראשונים שלא כתבו את יסודו של 
הרמב"ן[, וז"ל הרמב"ן )מלחמת ב"מ כ"ב ע"א, וכ"ה בחי' שם(: "ואם אינם שותפין, שכבר 
חלקו, היינו נכסי רטושין, ומוציאין אותן מידו ואינו נוטל כלום בשבחו, אבל אם הוציא 
בהם הוצאות משלו מסתברא דשמין לו וידו על התחתונה, דלא גרע מיורד לתוך שדה 
חבירו ונטעה שלא ברשותו", וכך מבואר ברשב"א )מ' ע"א(, ריטב"א )ל"ט ע"א ד"ה ואלו(, 
תלמיד הרשב"א )בשיטת הקדמונים ב"מ ל"ט ע"ב ד"ה בכל מקום(, הר"ן )שם( והנימוק"י 

)כ"ב ע"ב(.
וכיון שכל הראשונים הנ"ל חלקו על מהלך הראב"ד בסוגיה, קשה להביא סמך משיטתו 

נגד דעת הרמב"ן וסיעתו.

היורד לנכס משותף שלא כדין והשביח
נוטל  ידע על קיומו, אינו  ירד לנכסי אחיו הקטן שלא  והנה מסוגית הגמ' עולה, שאם 

למרות   – כדין  שלא  שירד  כיון  הוא  והטעם  שבח,  שיעור  הוצאה  רק  אלא  כאריס 
שלא ידע שהוא עובר על הדין. וכתב הרמב"ן )שם( וז"ל: "והוי יודע דכל היורד לנכסי 
מידו  להוציא  ב"ד  הספיקו  לא  אם  קטן,  לנכסי  קרוב  או  רטושין  לנכסי  אפילו  חבירו, 
שלא  ונטעה  חבירו  שדה  לתוך  כיורד  לו  שמין  משלו,  הוצאות  בה  שהוציא  והשביח, 
באותו  ברשות  שלא  אחרים  נכסי  להשביח  היורדים  וכל  התחתונה,  על  שידם  ברשות 
כלל", ]מש"כ "שלא ברשות" כוונתו בוודאי "שלא כדין", שהרי כל יורד בשדה העש"ל 
ופשוט[,  כאריס,  מקבל  ליטע  עשויה  היא  אם  ובכ"ז  ברשות,  שלא  שירד  מדובר 
ע"א  מ'  )שם  הרא"ש  תוס'  וכ"כ  עי"ש,  הרחבה  ביתר  אלו  דברים  הביא  )שם(  והרשב"א 

הכא(. ד"ה 
לו כאריס, אלא  והשביח, אין שמין  "וכן אח שירד לנכסי קטן  )שם(:  וכך נפסק בשו"ע 

השבח לאמצע, שהרי לא ברשות ירד".
בטעות  סבור  והיה  משותף  לנכס  שהיורד  ומהשו"ע,  מהראשונים  לעיל  התבאר  והנה 
שכולו שלו, מקבל כאריס, אפילו לדעת הרמב"ן וסיעתו, וזה מצד הדין ששותף הוא כמו 
יורד ברשות, אכן אם ירד שלא כדין, למרות שלא ידע, ולמרות שזה נכס משותף, אינו 
מקבל אלא הוצאה שיעור שבח, שהרי מרי בר איסק היה שותף עם אחיו הקטן ובכ"ז 

פסקו רב חסדא ורב אמי שאין לו חלק בשבח כלל, וכך נפסק בשו"ע.
ומעתה יש לדון ביורד לנכס המשותף כמו חלל וידע שהוא נכס משותף, אלא שבדעתו 
להשתלט לצמיתות על הנכס ולהפקיעו משימוש שאר השותפים, ובסוף הוציאו אותו 
שאר השותפים מחלקו, האם מגיע לו כאריס כשאר שותף שדינו כיורד ברשות, או שמא 

יקבל רק הוצאה שיעור שבח שהרי ירד שלא כדין.
הוצאות  מקבל  בלא"ה  כי  זו,  משאלה  למעשה  נפק"מ  כ"כ  אין  בפנים,  כמש"כ  אמנם, 
שיעור שבח, שכוללות מה ששילם לקבלן, וגם אם עשה בעצמו את עבודת הקבלנות 
בכל מקרה יקבל בכלל ההוצאות שכר כשכיר יום בעבודת קבלנות, והוצאות שהם יותר 
מהשבח עכ"פ לא יקבל, כי השכנים מוחזקים, והרבה ראשונים וכן פסק הרמ"א סוברים 

שגם שותף אינו מקבל הוצאה יתירה על השבח.
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