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  סימן קנד

 ,קבלן שיפוצים שהוסיף לבעל הבית חצי חדר

  האם חייב בעל הבית לשלם לו

לקרקע חבירו והשביחה  יורדבעל הבית יכול לומר לובו יבואר: א. האם 

כשפטור  טול מה שהשבחת, איני צריך השבחה זו. ב. ללא רשות,

אם יש לאו דלא לשלם, האם יכול בעל הבית לדור בבית שבנה לו. ג.  

  תלין בשכר היורד.

  הנידון

ים וחצי חדרים. השגתי רשיון, "רציתי להרחיב את דירתי בשנ 

וחתמתי חוזה עם קבלן שיפוצים על מחיר מאה אלף שקלים. מחמת 

העבודה. רעש הבניה עזבתי את דירתי, וגרתי במקום רחוק עד לסיום 

להפתעתי, עם גמר העבודה פנה אלי הקבלן, ואמר לי שהשיג עבורי 

רשיון לשלושה חדרים, ובנה לי שלושה חדרים, ומבקש מאה ועשרים 

אמרתי  לשלם, היות ואין לי כסףאלף שקלים על תוספת חצי חדר. 

האם אני יכול לומר לו  .אני לא רוצה חובות ,לקבלן טול מה שבנית

  כן.

  תשובה

שבאמת אין  ,תלוי לפי ראות עיני הדיינים. אם נראה להםהכל 

 ,אבל נראה .אין לחייבו לשלם ,ולא היה רוצה לבנות ,ידו משגת

אנן סהדי שהיה מסכים לשלם ההוצאה  ,שבתשלומים נוחים

או  ,חייב לשלם ההוצאה ,ואם נראה לדיינים שמשתמט .בלבד

ה את ותלוי עד כמה נראה לדיינים שבאמת רוצ ,אפילו השבח

  הבניה.

  ביאור התשובה

  הקרקע טול נטיעותיך מקור הדין דאומר בעל

איתמר, היורד לתוך שדה חבירו ונטעה ) "א ,קא(בבא מציעא גרסינן ב

שלא ברשות, אמר רב: שמין לו, וידו על התחתונה. ושמואל אמר: 

אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה. אמר רב פפא: ולא 

בשדה שאינה עשויה ליטע.  -העשויה ליטע, כאן  בשדה -פליגי; כאן 

והא דרב לאו בפירוש איתמר, אלא מכללא איתמר. דההוא דאתא 

אמר  -אמר ליה: לא בעינא.  -לקמיה דרב, אמר ליה: זיל שום ליה! 

אמר ליה: לא בעינא. לסוף  -ליה: זיל שום ליה, וידו על התחתונה. 

 -ית אדעתיך דניחא לך אמר ליה: גל -חזייה דגדרה וקא מנטר לה. 

  " ע"כ.זיל שום ליה, וידו על העליונה

אם השבח יתר  -ידו על התחתונה : אילנות –ונטעה " :וז"לרש"י ופ

אין לו אלא  -יש לו הוצאה, ואם הוצאה יתירה על השבח  -על הוצאה 

 -אילנות, שיפה לאילן יותר מזרעים  -בשדה העשויה לנטעה : שבח

: איני חפץ בנטיעתה, שדה לבן היתה לי -לא בעינא : איתא דשמואל

ועשיתה שדה העשויה ליטע, וידו על  -גלית אדעתך דניחא לך 

  "כשאר שתלי העיר, כמנהג המדינה -העליונה הוא 

שבשדה העשויה ליטע משלם לו כפי המקובל לשלם  ,הנה מבואר

 [ויש בזה מחלוקת ראשונים ואין כאן המקום להאריך בזה], ,במדינה

אם השבח יתר על הוצאה ו .יטע ידו על התחתונהואם אינה עשויה ל

 .אין לו אלא שבח -יש לו הוצאה, ואם הוצאה יתירה על השבח  -

ואמר שאינו  ,שאמר לו שישלםוהנה מוכח מההוא דבא לקמיה דרב 

ול בעל השדה מוכח שיכ ,ושתק ,ולא כפה עליו רב ,חפץ בנטיעה

וכן כתב ראייה זו בביאור [ .תםטול או לומר איני חפץ בנטיעות,

חייב  ,אבל אם גילה דעתו שניחא ליה בנטיעות ,ב] ס"ק ,הגר"א שע"ה

  .לשלם ואפילו ידו על העליונה

דה העשויה ליטע יכול מחלוקת הראשונים אם בש

  לומר טול נטיעותיך

 ,מעשה דרב היה בשדה שאינה עשויה ליטעהאם  ,נחלקו הראשוניםו

האם יכול בעל השדה לומר  ,נפקא מינאו ,יה ליטעואו בשדה העש

 ,קתםווהביא הטור מחל .עקור אילנך ,בשדה העומדת ליטע ליורד

ואם בעל השדה אומר " :)חושן משפט הלכות גזילה סימן שעהוז"ל (

יש אומרים אם היא שדה העשויה ליטע  ,לו עקור נטיעותיך ולך

ואם לאו שומעין  ,אין שומעין לו ,(פירוש שיותר טובה ליטע מלזרעה)

שאפילו אם היא עשויה ליטע  ,ואדוני אבי הרא"ש ז"ל כתב ,לו

  עכ"ל. "שומעין לו וכן כתב הרמ"ה

הא דאמרינן  ,וכתב הרא"ש (סי' כב)וז"ל "בית יוסף ולהלכה כתב ה

ובשאין עשויה ליטע  ,בשדה העשויה ליטע אומדים כמה אדם וכו'

 ,קיים הנטיעות בשדהוהיינו כשבעל השדה רוצה ל ,ידו על התחתונה

אומר לו קח נטיעותיך ולך אפילו בשדה  ,אבל אם אינו רוצה לקיימם

 ן כתבשיכול לומר לדידי ניחא לי טפי בשדה לבן. וכ ,העשויה ליטע

אמר לו בעל השדה עקור  ,י מהלכות גזילה (שם)רק הרמב"ם בפ

לכה ופשט דבריו דאכל מאי דכתב לעיל (ה ,אילניך ולך שומעין לו

ומיהו כתב הרב  ,בין עשויה ליטע בין אינה עשויה ליטע ,קאי) 'ד

נראה שאין דעת הרב ז"ל בזה אלא בשדה שאין עשויה  ,המגיד על זה
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 ,אבל בעשויה ליטע לא כל הימנו ,שאז הדין עם בעל השדה ,ליטע

וכזה הסכימו הרמב"ן (ד"ה ומכאן) והרשב"א (שט"מ ד"ה  ,וכן עיקר

עכ"ל המגיד משנה".  "ראה מן ההלכותוז"ל הרשב"א נ"ל) ז"ל וכן נ

  עכ"ל הבית יוסף.

הרב  .בדעת הרמב"ם הבית יוסףנחלקו המגיד משנה והנה מבואר ש

דדוקא בשדה שאינה עשויה ליטע  ,המגיד מפרש בדברי הרמב"ם

אבל בעשויה ליטע לא כל הימנו לומר טול  ,יכול לומר טול אילנך

לפס המגיד שגם רב א, וכתב הרב וכשיטת הרמב"ן והרשב"א ,אילנך

שהרמב"ם  ,וסובר ,אבל הבית יוסף חולק על הרב המגיד .סובר כן

שגם  ,הבית יוסף ובכסף משנה על הרמב"ם מוסיף .סובר כהרא"ש

 , ופשטות לשון הבית יוסףדברי רב אלפס אין הכרח שסוברים אחרת

שאפילו עשויה ליטע יכול לומר טול  ,משמע שפוסק להלכה כרא"ש

והביא את כל  , ב)(סימן שעה תם המחבר בשולחן ערוךלכן ס ,אילנך

דהיינו אף  ,שסתמו משמע שעל הכל מה שכתב ,לשון הרמב"ם

  .ולך" אילנךבעל השדה לומר ליורד "עקור יכול  ,בעשויה ליטע

  הלכה למעשה בדין טול אילנך בשדה העשויה ליטע

בדין אומר בעל השדה עקור לכה למעשה אלו שיטות הפוסקים הו

ס"ק ב) הביא שעה, בביאור הגר"א ( .והשדה עשויה ליטע ,אילנך

אבל הלבוש הכריע (שם, ב) ולא הכריע.  ,מחלוקת הראשונים בזה

כיון שירד שלא  ,יכול לומר לו טול אילנךעומדת ליטע שאפילו ב

וכן משמע שפסק הנתיבות ד), . וכן פסק בתוקף הסמ"ע (ס"ק ברשות

שיכול ליקח האילנות  ונאגאי נראה דדוקא בכהשכתב (שם, ב) וז"ל "

ולכך יכול לומר לו איני רוצה בהנאה זו ואיני  ,(במה) [כמה] שנתן

כגון שצבע  ,רוצה ליהנות מזה, אבל כשאינו יכול ליקח הדבר ההוא

דאם  ,מוכח ," עכ"לאפשר להעביר הצבע מחויב לשלם לו לו בגד ואי

שאם היה  ,ועוד .תמיד יכול לומר לו טול אילנך ,יכול ליטול השבח

(שם, סעיף  וכן פסק ערוך השולחןחולק על הסמ"ע לא הוה שתק. 

  .א)

  הסתירה בדברי הרמ"א

פסקים ) וברא"ש (מדפי הרי"ף והנה מבואר ברי"ף (בבא מציעא נח, ב

 ,דדין דיכול לומר בעל השדה לנוטע טול אילנך ,כג) ח, ,בבא מציעא

דהיכא  .ם זה בזהתלויי ,נטיעותי אני נוטל ,ודין דיכול לומר הנוטע

יכול גם בעל השדה לומר לו  ,דיכול הנוטע לומר נטיעותי אני נוטל

יכול  ,דמתוך שיכול לומר נטעותי אני נוטל ,טול נטיעותיך בשכרך

עוד נראה לכאורה, דדין נטיעה  .בעל השדה לומר לו טול נטיעותיך

כדין בניה, וכשם שבנטיעה יכול בעל השדה לומר טול נטיעותיך 

שדה העשויה ליטע, הוא הדין בבניה יכול בעל הקרקע לומר אפילו 

  לבונה בחצרו ללא רשות, טול מה שבנית.

על דברי  ,דהנה ,להקשות טובא על שיטת הרמ"איש זה ועל פי 

אמר ליה בעל השדה: עקור אילנך " )סעיף ב(שעה המחבר שכתב 

ומשמע שמודה למחבר שסתם  , לא הגיה הרמ"א,"ולך, שומעין לו

ולהלן  ,טול נטיעותיך אפילו עומדים ליטע שלעולם יכול לומר ,בזה

היורד לתוך חורבתו של חבירו על דברי המחבר שכתב " 'בסעיף ו

ובנאה שלא ברשות, שמין לו וידו על התחתונה. ואם אמר בעל הבנין: 

עצי ואבני אני נוטל,  שומעין לו. אמר ליה בעל הקרקע: טול מה 

  "שבנית, שומעין לו

הגה: ודווקא אם החורבה אינה עשויה " :וז"ל ,מ"א וכתבהגיה הר

לבנות; אבל אם עשויה לבנות, או במקום שסתם חורבה עומדת 

לבנות, דינו כמו חצירות, שיתבאר בסמוך (ב"י בשם תלמידי רשב"א 

  " עכ"ל.ם פ"ו דגזילה ומרדכי פרק השואל)והרמב"

החצרות הרי הם ראוים וז"ל " 'ובדין חצרות כתב המחבר בסעיף ז

לבנין ולהוסיף בהם בתים ועליות, לפיכך הבונה בחצר חבירו הרי זה 

כנוטע שדה העשויה ליטע, ושמין לו כמה אדם רוצה ליתן בנין זה 

הראוי לאותה חצר כמנהג אותו לבנותו, והוא שיבנה בנין המועיל 

הגה: ולא יוכל הבונה " :ועל זה הגיה הרמ"א וכתב ," עכ"למקום

  ." עכ"למר: בניני אני נוטללו

לא יוכל הבונה לומר שבבית  ,שסובר ,ר בשיטת הרמ"אאהנה מבו

, שהם כמו כן לא יכול בעל השדה לומר טול אבניך ,בניני אני נוטל

 ,על דברי המחבר 'ושהרמ"א כתב בסעיף  ,ועוד .זה בזהתלויים 

שאם היא עשויה  ,'טול מה שבנית'שכתב בדין בעל השדה שאומר 

אם כן דברי  ,והיינו שאינו יכול טול מה שבנית ,לבנות דינה כחצרות

שלענין נטיעת עצים פסק כמחבר שאפילו  ,הרמ"א סותרים זה לזה

ולענין בנין  ,עומדות ליטע יכול בעל השדה לטעון לנוטע טול אילנך

  .אינו יכול לטעון טול בניניך ,ד לבנותמאם עו

שיכול שהרי על מה שהביא הבית יוסף  ,כן וגם בדרכי משה מבואר

לא הגיה הדרכי  ,העומדת ליטע הדלומר טול נטיעותך אפילו בש

 אבניך, אבל על דברי הבית יוסף שבבנין יכול לומר טול ,משה כלום

ומה שכתב דבחורבה העשויה ליטע " :ד)כתב הדרכי משה וז"ל (ס"ק 

י פרק השואל (שם) המרדכ תבכן כ ,לא יוכל לומר עצי ואבני אני נוטל

וכן נראה  ,דסתם חורבה עשויה לבנות ,וכתב עוד .בשם ראבי"ה

" מדברי נמוקי יוסף (ד"ה איתמר היורד) דלעיל (דמה"א ריש הסעיף)

בבנין  ךייכול לומר טול אבנאינו הנה מבואר שפוסק הרמ"א ש עכ"ל.

  .ויכול לומר טול נטיעותיך בשדה העשויה ליטע ,העומד לבנות
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  ברי הסמ"עהסתירה בד

 ,אלא אף בדברי הסמ"ע יש סתירה ,ולא רק בדברי הרמ"א יש סתירה

שיכול לומר  ',על מה שכתב המחבר בסעיף בכתב  'שבסעיף קטן ד

שומעין לו. הרא"ש [ב"מ פ"ח סי' כ"ב] ד. " :וז"ל ,טול נטיעותיך

והרמ"ה [מובא בטור סעיף א'] ס"ל דאפילו עשויה ליטע שומעין לו 

וכתב (הנ"י) [הב"י] שכן דעת (המחבר ו)הרמב"ם [פ"י כשאומר כן, 

וקא באין מגזילה ה"ה], ודלא כמ"ש המגיד משנה דהרמב"ם מיירי ד

" עכ"ל מבואר דפוסק הסמ"ע שאפילו שדה עשוי ליטע, ועיין דרישה

  יה ליטע יכול לומר טול נטיעותיך.העשו

) כתב הסמ"ע וז"ל (ס"ק יד ,והנה בדין הבונה בית על שדה חבירו

ולא יוכל הבונה לומר בניני אני נוטל. הטעם, דאף דאין כאן טעם "

יכול לומר טול  ל הביתכיון דאין הבע כל מקום,כחשא דארעא, מ

עציך ואבניך כיון דעשויה לבנות, כן הוא אינו יכול לומר שיטלם, 

ודאי אדעתא דהכי בנאו שיקום  ,כיון שבנאו במקום הראוי לבנות

ודוקא אם החורבה כו' אבל אם "ק יג וז"ל "וכן כתב בס ," עכ"לכאן

עשויה לבנות כו'. והטור [סעיף ז'] בשם הרא"ש [ב"מ פ"ח סי' כ"ג] 

היכא דלא היה  ,כתב ז"ל, ומסתבר לומר כן [דאין שומעין לו]

משתמש בחורבתו ויש לו משלו שראוי לבנות בנין כזה בלי קפוח 

בעל הבנין, הא כדי להפסיד ל ,דאז ודאי תואנה הוא מבקש ,פרנסתו

אינו  ,דכיון שעומד לבנות ,הנה מבואר " עכ"ל.לאו הכי שומעין לו

  .יכול לומר טול אבניך והיא סתירה מיניה וביה

  שיטת ערוך השולחן

ועמד בסתירה זו הערוך השולחן (חושן משפט סימן שעה סעיף יא) 

דבנטיעות אף על פי  בירא ליה,דרבינו הרמ"א סראה ונותירץ וז"ל: "

אין ביכלתנו לכוף לבעל  כל מקוםמ ,שדה העשויה ליטע שהיא

ולכן יכול  ,מפני שיכול לומר רצוני לזרוע תבואה ולא אילנות ,השדה

ומחוייב בעל האילנות לעקרם על  ,לומר עקור נטיעותיך ולך

שאין הבנין הכרח לפי ערך  ,וכן בחורבה ובחצר ,הוצאותיו [טור]

וכן כשיכול לעשות  ,העיר ולפי ערך מצבו של בעל החורבה והחצר

ובחצר זה ושלא לבנותו ודאי דיכול  ,איזה תשמיש אחר בחורבה זו

ורבינו הרמ"א מיירי במקום  .לומר לו טול עציך ואבניך על הוצאותיך

שב"ד רואים שהכרח לבעה"ב לבנות במקום זה לפי מצבו ומצב 

וזה שבנה בנה כהוגן באופן אשר  ,ובעצמו היה בונה כן ,עירה

בזה שפיר פסק דהבעלים  ,הבעלים בעצמם לא היו בונים טוב מזה

וגם הבונה אינו יכול לומר אטול  ,אין יכולים לומר טול עציך ואבניך

וכעין סברא זו כתב  ,כיון שעשויה לבנות ,דחצירו קונה לו ,עצי ואבני

דברי הסמ"ע בסקי"ד  תי שפירסעיף ז' [ובזה אהרא"ש והביאו הטור ב

  ." עכ"לשלא יסתור למ"ש בסק"ד וכמ"ש בסקי"ג ודוק]

כיון  ,דהטעם שבעומדת ליטע יכול לומר טול נטיעותיך ,תוכן דבריו

אם ש ,וכן בבניין ,רוצה לזרוע דאולי היה ,שאינו בהכרח שהיה נוטע

ייבו לשלם למי אין יכולים לח ,לא ברור לבית דין שהיה בונה בעצמו

מדובר שאנו יודעים בודאות  ,שכתב הרמ"א אבל בחצרות ,שבנה

והוא בעצמו בודאי היה בונה  ,כי המקום ראוי לבניה ,שהוא היה בונה

  .לכן בודאי רוצה להשתמט מהבונה ,אותו בנין ממש

תלוי בדבר  ,יסוד חיוב תשלום לבעל הבית ביורדד ,העולה מדבריו

 ,אז ודאי חייב לשלם ליורד ,אם בעל הבית בעצמו היה בונה :אחד

 ,לא מחייבין אותו לשלם כלל וכלל ,אבל אם בעצמו לא היה בונה

נו יבנטיעה לעולם אין ביד ,לפיכך .ויכול לומר לו טול אבניך ועציך

אז  ,באופן שנראה שודאי היה בונה ,אבל בבניה ,טעוודאות שהיה נ

  .בלבד מחייבים אותו

  לערוך השולחן מדברי הרא"ש והחזון אישראיה 

שהביא  ,ובאמת יסוד דבריו כבר מבואר בדברי הרא"ש בפסקיו

ושדרו ) "בבא מציעא פרק ח סימן כג(וז"ל  ,הרמ"א בקצרה

דכי היכי דאמר ליה בעל הבנין עציי ואבניי אני נוטל  ,ממתיבתא

 אי אמר בעל הקרקע טול עציך ואבניך שומעין כי נמיה ,שומעין לו

דקי"ל חורבה עומדת  ,והראב"ד ז"ל כתב דאין שומעין לוכו' לו. 

אלא ישב בו עד שיתן  ,דאין שומעין לו ,וזה מזיק הוא ,לבנות

ויש לו  ,היכא שלא היה משתמש בחורבה ,יציאותיו. ומסתבר טעמא

דאז ודאי תואנה  ,משלו שראוי לבנות בנין כזה בלא קפוח פרנסתו

  " עכ"ל הרא"ש.ואין שומעין לו ,בניןהפסיד לבעל ההוא מבקש כדי ל

והראב"ד  .הנה שדרו ממתיבתא שיכול בעל הבית לומר טול אבניך

כתב שכיון שחורבה עומדת לבנות הרי הוא מזיק את הבנין שבנה 

ואם כן סתם רוצה  ,דבודאי עומדת להבנות עליה בנין זה ,הלה

ואין שומעין לו שהוא מזיק [צ"ב מדוע כתב טעם  ,להשמט מהבונה

 ,ועל זה מסיק הרא"ש וכתב יסוד גדול מאוד בדינים אלו של יורד .זה]

 ,דאם יש ודאות לבית דין שבעל הבית היה בונה במקום זה בנין זה

ויש לו כסף לבנות  ,שלא היה משתמש בחורבה מחמת גריעותאכגון 

דהיינו שיש לו מספיק כדי  ,חורבה זו בלא שיהיה לו קיפוח פרנסה

אנן סהדי שבודאי היה  ,כשיש שני תנאים אלו ,אז ,מחייתו וגם לבנות

ורק בא להשמט  ,בדיוק כשם שהיורד בנה לו ,בונה חורבה זו בעצמו

אבל  ,רק באופן זה אינו יכול לומר טול אבניך ,מהיורד ולא לשלם

ואין  ,שהכגון שמצבו הכלכלי ק ,שהיה בונה באופן שאין אנן סהדי

אינו ש אלא מון, או אפילו שיש לו ,לו כדי מחייתו לבנות חורבה זו

אין אנן סהדי  באופנים אלו ,וגר בה כמו שהיא ,קפדן לשפץ חורבה זו

לכן אין בית דין יכול לחייב את בעל  ,שהיה בעצמו בונה חורבה זו

וכן מבאר החזון איש  ,והן הן דברי ערוך השולחן ,הבית לשלם ליורד
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וכן מסיק החזון איש (בבא קמא סימן ב, ו) ומובא להלן. א בתרא (בב

נראה דהכל לפי ראות  ,כב, ו) וז"ל "והיכי דיכול לומר לו עקור אילנך

או שאומר לדחותו"  ,אם באמת לא ניחא ליה בשבחא ,עיני הדיין

  .עכ"ל וזה יסוד לכל דיני יורד

  הטעם שהיורד אינו יכול לדור בבניין שבנה

 ,באופן שנראה לבית דין שאינו מתכון לדחותו ,עוד לבארוהנה יש 

מדוע יכול לומר למי שבנה על  ,באמת אין ידו משגת לבנותשאלא 

 ,למה לא ידור היורד בבית זה ,קרקעו טול אבניך ונעשה נזק חינם

  .הוצאתיוהלה ובזה ישלם לו 

וז"ל "והנה התנה  ,החזון איש (בבא בתרא ב, ו)כבר עמד בזה ו

 ,ומבואר .וגם ידו משגת ,שאין משתמש בחורבתו ,הרא"ש ב' תנאים

דניחא לי  ,מצי אמר לו טול ,אף שידו משגת ,דאם משתמש בחורבתו

אף על גב  ,ואם אין ידו משגת .בתשמיש החורבה ולא ניחא לי בבנין

כיון דאין יורדין  ,ויש לעיין .אומר לו טול ,דאין משתמש בחורבה

למה יכוף  ,שתשיג ידו ויתן לו הוצאותיוסיו אלא דר בבית עד לנכ

דכיון דעכשיו אין לו הנאה  ,וצריך לומר ,אותו לפנות עציו ואבניו

 .לאו כל כמיניה לחברו להחזיק בנין על קרקע חברו" עכ"ל ,מהבנין

יכול להחזיק הבית  , איןהנאה מהבניןהנה מבואר שכיון שאין לו 

  .בחצרו

  בית לדור בביתה האם מותר בעל

שבאופן  ,דהנה נתבאר .ועכשיו נבוא לבאר יסוד גדול בדין יורד

בין אם מחמת שאינו צריך לבניה  ,שבאמת לא היה בעל הבית בונה

  .יכול לומר ליורד טול אבניך ,ובין אם אין ידו משגת לבנות ,זו

האם יכול בעל הבית  ,לא נטל אבניו אם הבונה ,והשתא יש לחקור

דדוקא  ,שכיון שכבר נבנה אין זה גילוי דעת ,דיש לומר ,לדור בבית זה

שעה, ג) חושן משפט פסק המחבר ( ,או עושה מעשה ,סיףאם מו

ה שום מעשה שאבל כשלא ע ,דחייב לשלם ליורד וידו על העליונה

  .יכול לדור בבית שבנה היורד אם לא נטלו ,מוכיח שניחא ליה בזה

שכיון  ,טא ליהישפש ,)והיכיד"ה  וראיתי בחזון איש (בבא בתרא ב, ו

אלא  ,וחייב לשלם ליורד ,גילה דעתו דניחא ליה בבית ,שדר בבית

או בדיעבד לענין  ,שמחלק בין אם נראה לדיין שניחא ליה לכתחלה

 ,אבל אם בעל הבית נכנס לביתוז"ל " .סכום התשלום שצריך לשלם

ל ואם ניחא ליה לגמרי מתחייב כדין ידו ע ,הרי חזינן דניחא ליה

משלם כדין ידו על התחתונה"  ,ואם ניחא ליה רק דיעבד ,העליונה

  .עכ"ל

אם נכנס בעל הבית לדור בתוספת חצי החדר  ,בנידון דידן ,לאור זה

או  ,או רק הוצאות אם זה כדיעבד ,ודאי חייב לשלם ,שבנה לו הקבלן

 ,ואם רוצה לפטור נפשו .אם לכתחלה נהנה מהבניהאפילו השבח 

 ,צריך לשים מחיצה באמצע החדר ולא להשתמש בחצי שהקבלן בנה

  .ויחזיר את חצי החדר לקדמותו ,ולדרוש ממנו שיהרוס הבניה שבנה

  כלפי שמים חייב לשלם אם יודע בנפשו שהיה בונה

היסוד בחיוב תשלום ליורד תלוי אם היה בעל  ,והנה לאור המבואר

עה לעולם אין לומר אנן שבנטי ,ואמדו חז"ל דעתו ,הבית בונה או לא

 אם עומד לבנות וידו משגת אז אנן סהדי ,ובבנין ,טעוסהדי שהיה נ

  שהיה בונה.

 ,אם יודע בעל הבית בנפשו שהיה נוטע או בונה ,ונראה דבכל אופן

א יכול לאלא שבית דין  ,ויד היורד על העליונה ,לם ליורדשחייב ל

שיש לדיינים  ,לאור זה נראה .אלא בודאות כשאנן סהדי ולחייב

הוי יודע שאם  ,ולומר לו ,הדין תלהעמיד את בעל הבית על חומר

ואם  ,אתה יודע בנפשך שהיית בונה חייב אתה לשלם כראוי ליורד

אתה מסכים לזה בדיעבד אתה חייב ההוצאות ויד היורד על 

דאין לנו אנן סהדי  ,אבל אנו בית דין אין יכולים לחייב ,התחתונה

  .ה או הנטיעהשהיית רוצה את הבני

  פסק דין

יש לדיינים לחקור את בעל הבית היטב כלשון  ,ולמעשה בנידון דידן

שאפילו אם  ,ונראה .החזון איש שהכל תלוי לפי ראות עיני הדיינים

 ,נראה להם שבאמת לא היה רוצה בתוספת מחמת שאין ידו משגת

קשה להאמין שבתשלומים נוחים להרבה זמן לא הוה  ,מכל מקום

לכן יראו לפשר ביניהם  ,ליה להוסיף על ביתו ולהשביחהניחא 

ולא כפי  ,וישלם רק ההוצאות ,שיעשה לו היורד תשלומים נוחים

  .שהתחייב בשאר הבניה שסוף סוף לא ניחא ליה

צדדי הספק האם יורד בלא רשות הוי שכר שכיר, או 

  פריעת חוב

ן ובין בין על פי בית די ,באופן שחייב לשלם ליורד ,ועוד יש לבאר

האם חייב לשלם כדין  ,שמודה שהיה רוצה את הבניה ,על פי עצמו

  .שכיר או רק כבעל חוב

ויש להקדים מה ההבדל בין חיוב תשלום של בעל חוב לבעל חובו, 

ובין תשלום שכר שכיר. דהנה בשכר שכיר כתוב בתורה (ויקרא יט, 

 יג) "לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר", ואם יש לו כסף לשלם

לשכיר ולא שילם עובר בלאו דלא תלין שכרו, כן פסק המחבר (חושן 

משפט שלט, א). אבל החייב לחברו חוב, והגיע זמנו ולא פרע אינו 
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עובר בלאו מהתורה, אבל עובר בלאו מדברי קבלה, כמו שפסק 

אסור ללוה לכבוש ממון חבירו ), וז"ל "ג ,שן משפט צזהמחבר (חו

" עכ"ל. ואפילו אם היה , ויש אתוולומר לו: לך ושוב ומחר אתן

המלוה יכול להרויח בממון אם היה פורע לו, אינו חייב לשלם לו מה 

שהפסיד לו, אבל גזל הוא בידו, שבגרמתו הפסיד חברו, כן כתב 

הב"ח בחושן משפט סוף סימן לח. הנה נתבאר שאף על פי שמצוה 

  שכרו.גדולה לפרוע חובו בזמנו, אבל אין איסורו כלאו דבל תלין 

באופן ולאור זה יש לחקור מה הדין ביורד לשדה חבירו שלא ברשות, 

האם חיוב התשלום הוא מדין שכר שכיר שחמור מאוד  שחייב לשלם,

ועובר בלאו דלא תלין, או דינו רק כפורע חוב, דכיון שלא שכרו, 

  ומעצמו ירד, וחיובו רק מחמת שנהנה מחבירו, לא נחשב שכירו.

  הוא כפורע חובבקצות החושן משמע ש

ובפתחי חושן (שכירות, פרק ט, הערה סה) כתב וז"ל: "ומשמע 

בקצות החושן סימן עה ס"ק יג, שביורד לשדה חבירו שלא מדעתו, 

שאין החיוב אלא משום שנהנה, הרי זה כשאר חוב ואינו עובר בבל 

  תלין" עכ"ל.

וראיתי להביא את דברי קצות החושן במלואם. דהנה הקשה הפני 

על מה שתקנו חז"ל (בבא מציעא קיא, א) ששכיר בזמנו נשבע יהושע 

ונוטל, דדוקא אם שכרו בעדים, דאם לא שכרו בעדים מתוך שיכול 

בעל הבית לטעון לא שכרתיך, נאמן לומר פרעתיך. והקשה הפני 

יהושע (בבא מציעא קיב, א ד"ה מהדורא בתרא), הא גם אם שכרו 

לשדה חבירו שלא ברשות, ללא עדים חייב לשלם לשכיר מדין יורד 

ותירץ בקצות החושן (פט, ד), דאם אין עדים ששכרו, יש לו מיגו 

שהיה יכול לטעון לא שכרתיך ופרעתיך, שדוקא אם שכרו תיקנו שלא 

יהיה נאמן לטעון פרעתיך משום כדי חייו, אבל אם ירד מעצמו, יהיה 

  נאמן לטעון ירדת מעצמך ללא רשות ופרעתיך.

ת החושן (שם), דאם יטען לא שכרתיך לא יהיה והקשה על זה בקצו

נאמן לטעון פרעתיך, כשם שהאומר לא לויתי אינו נאמן לטעון 

דמגו דלא שכרתיך אינו כמו ס"ק יג וז"ל " עהפרעתי, ותירץ בסימן 

דהא אפילו אם לא שכרו וירד שלא ברשות נמי צריך לשלם  ,לא לויתי

יך וירד שלא ברשות מגו דלא שכרת ,מה שההנהו, אלא דהכי אמרינן

ופרעתי מה שנהניתי, דלא תקנו לשכיר שישבע ויטול בטענת פרעתי 

אף על גב דצריך לשלם לו מה  ,אבל כשאינו שכיר ,אלא כשהוא שכיר

ונאמן בעל הבית לומר פרעתי חוב  ,שנהנה, אינו אלא כמו שאר חוב

" עכ"ל. הנה מבואר בקצות החושן, דתשלום ליורד הוא משום זה

דינו כפרעון חוב בעלמא. לפי זה משמע, דאין בל תלין כי אינו נהנה, ו

  שכירו.

גם בחמדת שלמה ובפתחי תשובה משמע שיורד פטור 

  מלאו דבל תלין

וכן בשו"ת חמדת שלמה (חושן משפט סימן ז, אות ב) כתב בתירוץ 

הקושיא הנ"ל, דכין שנראה שביורד אין לאו דבל תלין, ממילא אם 

יהיה נאמן השכיר ליטול כל הימים. וזה  נאמר שעשו תקנת שכיר,

 אינו נראה, לכן צריך שישכירו בעדים. וכתב בפתחי תשובה (חושן

מה שכתב דבירד מעצמו ) על דבריו וז"ל: "משפט סימן פט ס"ק ב

נראה לפום ריהטא דלא שייך בל תלין, משמע שמסתפק קצת בזה, 

 ,שליח דייל דלא גרע משכרו ע ,הוא מילתא דפשיטא עתידניות לע

  ריך עיון" עכ"ל.שמבואר בסימן של"ט סעיף ז' דאינו עובר, וצ

דינו כבעל חוב שחייב לשלם כשיהיה  ,תשלום ליורדד ,העולה מכל הנ"ל

  אבל אינו כשכיר שעובר בלאו דלא תלין שכרו. ,לו

  דינים העולים

היורד לשדה חבירו ונטע נטיעות ובעל הבית רוצה להשתמש   .א

משלם לו רק  ,עומדת ליטעבהם, אם היא שדה שאינה 

 משלם רק השבח. ,ואם השבח פחות מההוצאות .ההוצאות

משלם לו השבח שהשביח לו  ,ואם היתה שדה העומדת ליטע  .ב

 משלם היציאות. ,ואם היציאות יותר מהשבח ,השדה

טול 'ואומר ליורד  ,אם לא רוצה בעל הבית להשתמש בנטיעה  .ג

 ,אם היתה שדה שאינה עומדת ליטע שומעין לו ',נטיעותיך

 ופטור מלשלם ליורד.

נחלקו  ,העומדת ליטעואם אומר ליורד טול כו' והיתה שדה   .ד

ורוצה  ,הראשונים אם שומעים לו [דאולי שקר הוא דובר

שאפילו בעומדת  ,רוב הפוסקים הכריעו .באמת את הנטיעה]

 ופטור לשלם ליורד. ,ליטע שומעין לו

ורוצה בעל הבית להשתמש  ,חבירו ובנה לו בנין היורד לחצר  .ה

 ב-דינו כיורד לשדה ונטעה שנתבאר בסעיף א ,בבניין

 ,אבניך ואיני רוצה להשתמש בבניין לאמר לו בעל הבית טו  .ו

 ואם עומדת להבנות ,שומעין לו אם אין החצר עומדת להבנות

ובודאי היה בונה ממש  ,ונראה לבית דין שידו משגת לבנות

 אין שומעין לו. ,ד בנה לוכמו שהיור

שצריכים לחקור  ,הלכה למעשה הכל לפי ראות עיני הדיינים  .ז

במיוחד  ,או את הבניה ,האם באמת לא רוצה את הנטיעה

 .שהשתנו הזמנים
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  ו

ניך ולא נטח טול נטיעותיך או אבבשדה או בבניין שאומר   .ח

היורד הנטיעות או הבנין ומשתמש בהם בעל הבית חייב 

 לשלם ליורד. 

נראה שמשתמש רק בדיעבד, משלם היציאה או שבח אם   .ט

שיעור יציאה, ואם נראה שמשתמש לכתחילה, משלם השבח 

 או היציאה, אם היא יותר מהשבח.

 ,אפילו באופן שאין כח לבית דין לחייב את בעל הבית ממון  .י

שאם באמת היה רוצה  ,צריכים הדיינים להודיע לבעל הבית

לא שאם רוצה א ,את הבניה או הנטיעות חייב לשלם

ואם רק בדיעבד ידו על  ,יד היורד על העליונה ,לכתחלה

 .התחתונה כנ"ל

אינו בלאו  ,אם מעכב שכרובעל לשלם ליורד, בכל אופן שחייב   .יא

  ודינו כחייב חוב לחבירו. ,דבל תלין
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