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מושב א
גבולות זכות הקניין
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מה בין עשיית הישר והטוב לכפייה על מידת סדום
מקורות להרצאתו של ד"ר בני פורת

א .עשיית הישר והטוב במקורות התנאים
 .1תוספתא מסכת שקלים פרק ב הלכה ב (מהד' ליברמן)
נכנס לתרום את הלשכה היו מפשפשין בו בכניסה וביציאה ומדברין עמו משעה שנכנס עד שעה שיצא לקיים
[מה] שנ' והייתם נקיים מה' ומישראל ואו' ועשית הישר והטוב בעיני ה' הטוב בעיני שמים והישר בעיני אדם
דברי ר' עקיב' ר' ישמעאל אומ' אף הישר בעיני שמים ואומ' ומצא חן ושכל טוב בעיני אלים ואדם הכריעו
חכמים לקיים דברי ר' ישמעאל שנ' כי תעשה הישר בעיני ה' ואין כאן טוב ואומ' אל אלים ה' הוא יודע וישראל
הוא ידע.

 .2ספרי ,דברים ,פרשת ראה ,פיסקא עט (מהד' פינקלשטיין )145
שמור ושמעת ,כל שאינו בכלל משנה אינו בכלל מעשה .את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך ,שתהא מצוה
קלה חביבה עליך כמצוה חמורה .כי תעשה הטוב והישר ,הטוב בעיני שמים והישר בעיני אדם דברי רבי עקיבה
וכן הוא אומר ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם .רבי ישמעאל אומר הישר בעיני שמים סליק פיסקא

ב .עשיית הישר והטוב בתלמוד הבבלי
 .1בבא מציעא קח ע"א – קח ע"ב (דינא דבר מצרא)
אמר שמואל האי מאן דאחזיק ברקתא דנהרא חציפא הוי סלוקי לא מסלקינן ליה .והאידנא דקא כתבי פרסאי
קני לך עד מלי צוארי סוסיא מיא סלוקי נמי מסלקינן ליה.
אמר רב יהודה אמר רב האי מאן דאחזיק ביני אחי וביני שותפי חציפא הוי סלוקי לא מסלקינן ליה .ורב נחמן
אמר נמי מסלקינן .ואי משום דינא דבר מצרא לא מסלקינן ליה .נהרדעי אמרי אפילו משום דינא דבר מצרא
מסלקינן ליה ,משום שנאמר 'ועשית הישר והטוב בעיני ה''.
אתא אימליך ביה אמר ליה איזיל איזבון ואמר ליה זיל זבון צריך למיקנא מיניה או לא? רבינא אמר לא צריך
למיקנא מיניה .נהרדעי אמרי צריך למיקנא מיניה .והלכתא צריך למיקנא מיניה .השתא דאמרת צריך למיקנא
מיניה אי לא קנו מיניה אייקור וזול ברשותיה זבן במאה ושוי מאתן חזינא אי לכולי עלמא קא מוזילא ומזבין
יהיב ליה מאה ושקיל ליה ואי לא יהיב ליה מאתן ושקיל ליה זבן במאתן ושויא מאה סבור מינה מצי אמר ליה
לתקוני שדרתיך ולא לעוותי .אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי הכי אמרי נהרדעי משום דרב
נחמן אין אונאה לקרקעות.
זבין ליה גריוא דארעא במיצעא נכסיה חזינן אי עידית היא אי זיבורית היא זביניה זביני ואי לא איערומי קא
מערים
מתנה לית בה משום דינא דבר מצרא .אמר אמימר אי כתב ליה אחריות אית בה משום דינא דבר מצרא.
מכר כל נכסיו לאחד לית בה משום דינא דבר מצרא .לבעלים הראשונים לית בה משום דינא דבר מצרא.
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זבן מנכרי וזבין לנכרי לית בה משום דינא דבר מצרא .זבן מנכרי דאמר ליה ארי אברחי לך ממצרא זבין לנכרי
נכרי ודאי לאו בר ועשית הישר והטוב הוא שמותי ודאי משמתינן ליה עד דמקבל עליה כל אונסי דאתי ליה
מחמתיה.
משכנתא לית בה משום דינא דבר מצרא ,דאמר רב אשי אמרו לי סבי דמתא מחסיא מאי משכנתא דשכונה
גביה .מאי נפקא מינה לדינא דבר מצרא.
למכור ברחוק ולגאול בקרוב ,ברע ולגאול ביפה לית בה משום דינא דבר מצרא.
לכרגא ולמזוני ולקבורה לית בה משום דינא דבר מצרא .דאמרי נהרדעא לכרגא למזוני ולקבורה מזבנינן בלא
אכרזתא.
לאשה וליתמי ולשותפי לית בה משום דינא דבר מצרא.
שכיני העיר ושכיני שדה שכיני העיר קודמין .שכן ותלמיד חכם תלמיד חכם קודם .קרוב ותלמיד חכם תלמיד
חכם קודם .איבעיא להו שכן וקרוב מאי? תא שמע טוב שכן קרוב מאח רחוק.
הני זוזי טבי והני זוזי תקולי לית ביה משום דינא דבר מצרא .הני ציירי והני שרי לית ביה משום דינא דבר
מצרא .אמר איזיל ואטרח ואייתי זוזי לא נטרינן ליה .אמר איזיל אייתי זוזי חזינן אי גברא דאמיד הוא דאזיל
ומייתי זוזי נטרינן ליה ואי לא לא נטרינן ליה.
ארעא דחד ובתי דחד מרי ארעא מעכב אמרי בתי ,מרי בתי לא מעכב אמרי דארעא .ארעא דחד ודיקלי דחד
מרי דארעא מצי מעכב אמרי דקלי ,מרי דיקלי לא מצי מעכב אמרי דארעא .ארעא לבתי וארעא לזרעא ישוב
עדיף ולית בה משום דינא דבר מצרא .אפסיק משוניתא או ריכבא דדיקלא חזינא אם יכול להכניס בה אפילו
תלם אחד אית בה משום דינא דבר מצרא ואי לא לית בה משום דינא דבר מצרא.
הני ארבעה בני מצרני דקדים חד מינייהו וזבין זביניה זביני ,ואי כולהו אתו בהדי הדדי פלגו לה בקרנזיל.

 .2בבא מציעא לה ע"א – לה ע"ב (שומא הדר)
אמרי נהרדעי שומא הדר עד תריסר ירחי שתא ואמר אמימר אנא מנהרדעא אנא וסבירא לי שומא הדר לעולם
והלכתא שומא הדר לעולם משום שנאמר ועשית הישר והטוב.
פשיטא שמו ליה לבעל חוב ואזל איהו ושמה לבעל חוב דידיה אמרינן ליה לא עדיף את מגברא דאתית מיניה
זבנה אורתא ויהבה במתנה ודאי הני מעיקרא אדעתא דארעא נחות ולאו אדעתא דזוזי נחות שמו לה לאשה
ואינסיבא או שמו מינה דאשה ואינסיבא ומתה בעל בנכסי אשתו לוקח הוי לא מיהדר ולא מהדרינן ליה דאמר
רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות.
אגביה איהו בחובו פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר הדרה וחד אמר לא הדרה מאן דאמר לא הדרה סבר האי
זביני מעליא היא דהא מדעתא דנפשיה אגביה ומאן דאמר הדרה סבר לא זביני מעליא הוא והאי דאגביה
מדעתיה ולא אתא לדינא מחמת כיסופא הוא דאגביה ומאימת אכיל פירי רבה אמר מכי מטיא אדרכתא לידיה
אביי אמר עדיו בחתומיו זכין לו רבא אמר מכי שלימו ימי אכרזתא.
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ג .כופין על מידת סדום
 .1בבא בתרא יב ע"ב
ההוא דזבן ארעא אמצרא דבי נשיה כי קא פלגו א"ל פליגו לי אמצראי .אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום.
מתקיף לה רב יוסף אמרי ליה אחי מעלינן ליה עלויא כי נכסי דבי בר מריון .והלכתא כרב יוסף.
תרי ארעתא אתרי נגרי אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום .מתקיף לה רב יוסף זמנין דהאי מדויל והאי לא
מדויל .והלכתא כרב יוסף.
תרתי אחד נגרא א"ר יוסף כגון זה כופין על מדת סדום .מתקיף לה אביי מצי אמר בעינא דאפיש אריסי .והלכתא
כרב יוסף אפושי לאו מילתא היא.
רשי
דזבן ארעא אמצרא דבי נשא  -קנה קרקע אצל שדה אביו.
כי מטא למיפלג  -עם אחיו בנכסי אביו.
על מדת סדום  -זה נהנה וזה לא חסר.
אמרו אחי מעלינן ליה עילואי  -לנו היא משובחת כקרקעותיו של בר מריון שהיו מעולות ומסתברא הא דרב יוסף
בשדה בעל שיכולין לומר פעמים שזו מתברכת משאר השדות.
תרי ארעתא אתרי נגרי  -אם בית השלחין היא ויש לשני אחין לחלוק שתי שדות לכל אחת יש לה יאור להשקות
ממנו וזה קנה שדה אצל האחד מהן ורוצה שיתן אחיו זו הסמוכה לשלו.
כגון זו כופין  -דהא לקרקע השניה גם היא יש לה יאור להשקות ממנו.
האי מדויל והאי לא מדויל  -דרך היאורים לייבש כשנהר (שם) +מסורת הש"ס[ :שהם] +נמשכין ממנו מתמעט
לפעמים שזה יבש וזה אינו יבש ואומר לו טול חלקך בשתיהם דלאו מדת סדום היא או תן לנו עילוי בדמי.
תרתי  -ארעתא יש להם לחלוק על חד נגרא ואחד מהן קנה קרקעו אצל האחת.
כופין על מדת סדום  -דכיון דאחד נגרא נינהו שתיהן שוות.
ניחא לי לאפושי אריסי  -טוב לי שיהא לך שתי שדות אחת מכאן ואחת מכאן ואחת לי באמצע כדי שתרבה לך
אריסין ותהא שדה שלי משתמרת יפה.
תוספות
מעלינן ליה כנכסי דבר מריון  -פירש הקונטרס בשדה הבעל שיכולים לומר שפעמים מתברכת משאר שדות
ובתרתי ארעתא אתרי נגרי לא שייך למימר מעלינן כיון שצריך להשקות ואין מתברכת זו יותר מזו .ואין נראה
דגם אותם שצריך להשקות מתברכת אחת מהם פעמים יותר שאחת לוקה בשידפון ואחת אינה לוקה.
ופירש רבנו תם מעלינן כנכסי דבר מריון לא ניתן לך זכות שיש לנו בשדה זו אם לא בדמים יקרים כמו בני מריון
שהיו עשירים ולא היו מוכרים קרקעותיהם אלא בדמים יקרים.
ותרתי ארעתא אתרי נגרי לא קאי אעובדא דההוא גברא אלא מילתא באנפי נפשיה ,כלומר שתי שדות שיש לכל
אחד נגר ורוצה האחד שיחלקו כל אחת לשתים שיקח חצי שדה זו וחצי שדה זו אמר רבה כופין על מדת סדום
ויטול כל שדה שלם כדי שיהא לכל אחד חלק אחד מצרא .וכן יש לפרש תרתי ארעתא אחד נגרא שהנגר מפסיק
בין שתי השדות ואם יחלקו כל שדה לשתים לא יהיה חלקו אחד מצרא .והשתא בהני לא שייך למימר מעלינן
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כנכסי דבי בר מריון דאטו אם האחד רצה לחלוק לעשרים נאמר שיחלקו משום מעלינן ולשון מעלינן נמי אינו
מתיישב לפ"ה.

 .2כתובות קג ע"א
ההוא גברא דאוגר ליה ריחיא לחבריה לטחינה לסוף איעתר זבין ריחיא וחמרא אמר ליה עד האידנא הוה טחיננא
גבך השתא הב לי אגרא א"ל מיטחן טחיננא לך סבר רבינא למימר היינו מתניתין לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין
אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות א"ל רב עוירא מי דמי התם חד כריסא אית לה תרתי
כריסתא לית לה הכא מצי א"ל טחון וזבין טחון ואותיב ולא אמרן אלא דלית ליה טחינא לריחיא אבל אית ליה
טחינא לריחיא כגון זו כופין אותו על מדת סדום.

 .3עירובין מט ע"א
ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל חצר שבין שני מבואות עירבה עם שניהם אסורה עם שניהם לא עירבה עם
שניהם אוסרת על שניהן היתה באחד רגילה ובאחד אינה רגילה זה שרגילה בו אסור וזה שאינה רגילה בו מותר
אמר רבה בר רב הונא עירבה עם שאינה רגילה בו הותר רגילה לעצמו ואמר רבה בר רב הונא אמר שמואל אם
עירבה רגילה לעצמו וזה שאינה רגילה בו לא עירב והיא עצמה לא עירבה דוחין אותה אצל שאינה רגילה בו וכגון
זה כופין על מדת סדום.

 .4בבא בתרא נט ע"א
חלון המצרית אין לה חזקה כו' מאי שנא גבי סולם דלא מפרש ומאי שנא גבי חלון דמפרש משום דקא בעי
איפלוגי רבי יהודה בסיפא אמר רבי זירא למטה מד' אמות יש לו חזקה ויכול למחות למעלה מארבע אמות אין
לו חזקה ואינו יכול למחות ורבי אילעא אמר אפילו למעלה מארבע אמות אין לו חזקה ויכול למחות לימא בכופין
על מדת סדום קא מיפלגי דמר סבר כופין ומר סבר אין כופין לא דכולי עלמא כופין ושאני הכא דאמר ליה זימנין
דמותבת שרשיפא תותך וקיימת וקא חזית ההוא דאתא לקמיה דר' אמי שדריה לקמיה דרבי אבא בר ממל אמר
ליה עביד ליה כרבי אילעא אמר שמואל ולאורה אפי' כל שהוא יש לו חזקה.

 .5בבא קמא כ ע"א – כא ע"א
א"ל רב חסדא לרמי בר חמא לא הוית גבן באורתא בתחומא דאיבעיא לן מילי מעלייתא אמר מאי מילי מעלייתא
א"ל הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר או אין צריך היכי דמי אילימא בחצר דלא קיימא
לאגרא וגברא דלא עביד למיגר זה לא נהנה וזה לא חסר אלא בחצר דקיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר זה נהנה
וזה חסר לא צריכא בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר מאי מצי אמר ליה מאי חסרתיך או דלמא
מצי אמר הא איתהנית
א"ל מתניתין היא הי מתניתין א"ל לכי תשמש לי שקל סודריה כרך ליה א"ל אם נהנית משלמת מה שנהנית
אמר רבא כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה דאע"ג דלא דמי למתניתין קבלה מיניה האי זה נהנה
וזה חסר והאי זה נהנה וזה לא חסר הוא ורמי בר חמא סתם פירות ברשות הרבים אפקורי מפקר להו
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תנן המקיף חבירו משלש רוחותיו וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו הא רביעית
מחייבין אותו ש"מ זה נהנה וזה לא חסר חייב שאני התם דאמר ליה את גרמת לי הקיפא יתירא
ת"ש א"ר יוסי אם עמד ניקף וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל טעמא דגדר ניקף הא מקיף פטור ש"מ זה
נהנה וזה לא חסר פטור שאני התם דאמר ליה לדידי סגי לי בנטירא בר זוזא
ת"ש הבית והעלייה של שנים שנפלו אמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות והוא אינו רוצה הרי בעל העלייה בונה
בית ויושב בה עד שיתן לו יציאותיו יציאותיו הוא דמחייב ליה בעל הבית הא שכרו לא ש"מ זה נהנה וזה לא
חסר פטור שאני התם דביתא לעלייה משתעבד
ת"ש רבי יהודה אומר אף זה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר ש"מ זה נהנה וזה לא חסר
חייב שאני התם משום שחרוריתא דאשייתא
שלחוה בי רבי אמי אמר וכי מה עשה לו ומה חסרו ומה הזיקו רבי חייא בר אבא אמר נתיישב בדבר הדר שלחוה
קמיה דרבי חייא בר אבא אמר כוליה האי שלחו לי ואזלי אילו אשכחי בה טעמא לא שלחנא להו אתמר רב כהנא
א"ר יוחנן אינו צריך להעלות לו שכר רבי אבהו אמר רבי יוחנן צריך להעלות לו שכר
אמר רב פפא הא דרבי אבהו לאו בפירוש אתמר אלא מכללא אתמר דתנן נטל אבן או קורה של הקדש הרי זה
לא מעל נתנה לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל בנאה לתוך ביתו הרי זה לא מעל עד שידור תחתיה שוה פרוטה
ואמר שמואל והוא שהניחה על פי ארובה ויתיב רבי אבהו קמיה דר' יוחנן וקאמר משמיה דשמואל זאת אומרת
הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר ושתק ליה איהו סבר מדשתיק מודה ליה ולא היא אשגוחי
לא אשגח ביה כדרבה דאמר רבה הקדש שלא מדעת כהדיוט מדעת דמי
שלח ליה רבי אבא בר זבדא למרי בר מר בעי מיניה מרב הונא הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו
שכר או לא אדהכי נח נפשיה דרב הונא א"ל רבה בר רב הונא הכי אמר אבא מרי משמיה דרב אינו צריך להעלות
לו שכר והשוכר בית מראובן מעלה שכר לשמעון שמעון מאי עבידתיה הכי קאמר נמצא הבית של שמעון מעלה
לו שכר תרתי הא דקיימא לאגרא הא דלא קיימא לאגרא
אתמר נמי א"ר חייא בר אבין אמר רב ואמרי לה אמר ר' חייא בר אבין אמר רב הונא הדר בחצר חבירו שלא
מדעתו אינו צריך להעלות לו שכר והשוכר בית מבני העיר מעלה שכר לבעלים בעלים מאי עבידתייהו הכי קאמר
נמצאו לו בעלים מעלין להן שכר תרתי הא דקיימא לאגרא הא דלא קיימא לאגרא
אמר רב סחורה אמר רב הונא אמר רב הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אין צריך להעלות לו שכר משום שנאמר
ושאיה יוכת שער אמר מר בר רב אשי לדידי חזי ליה ומנגח כי תורא רב יוסף אמר ביתא מיתבא יתיב מאי בינייהו
איכא בינייהו דקא משתמש ביה בציבי ותיבנא
ההוא גברא דבנה אפדנא אקילקלתא דיתמי אגביה רב נחמן לאפדניה מיניה לימא קסבר רב נחמן הדר בחצר
חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר ההוא מעיקרא קרמנאי הוו דיירי ביה ויהבי להו ליתמי דבר מועט א"ל
זיל פייסינהו ליתמי ולא אשגח אגביה רב נחמן לאפדניה מיניה.

 .6משנה אבות ה ,י
ארבע מדות באדם:
האומר "שלי שלי ושלך שלך" מדה בינונית .ויש אומרים :זו מדת סדום.
"שלי שלך ושלך שלי" עם הארץ.
"שלי שלך ושלך שלך" חסיד.
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"שלך שלי ושלי שלי" רשע.

ד .מה בין עשיית הישר והטוב וכפייה על מידת סדום?
 .1שו"ת הרא"ש ,כלל צז ,סימן ב
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 .2עליות דרבנו יונה ,בבא בתרא יב ע"ב
ההוא גברא דזבין ארעא אמיצרא דבי נשא כי קמפלגי [א"ל] פליגי אמיצראי .ואותה שדה שעל המצר שלו לא
היתה משובחת משאר השדות ,אלא כולן היו עדית או בינונית או זיבורית ,שאילו היתה השדה הסמוכה למיצר
שלו עידית ,לא היה אומר (רבא) [רבה] על כגון זה כופין על מידת סדום ,לפי שהדין עם כל אחד ליטול חלקו
בעידית .ואע"פ שזה בא ליתן לו בבינונית שיעור מרובה עד ששוה בדמים כשדה העידית הסמוכה למיצר שלו.
אפ"ה ניחא להו לאינשי בעידית ,שהרי יפוי כח הוא מה שנתנה תורה דין נזיקין בעידית ,והאיך היה קורא רבה
לזאת זו מידת סדום ,וכל השמעתא כולה בשדות שוות היא עוסקת שכולן עידית או בינונית ,וכן פירש ר' יעקב
ז"ל .ורבה לא אתא עלה מטעם דינא דבר מצרא ,שהוא משום ועשית הישר והטוב .דהתם הוא דלית ליה ללוקח
מידי בהאי ארעא ואין לו להפך בה ,אחר שהיא על מיצר חבירו ,אבל כאן הרי אומרים לו לזה לוותר את דינו.
 .3תשב"ץ ,חלק ד (חוט המשולש) ,טור ג ,סימן יד.
להחכם הה"ר יצחק נר"ו.
שאלת וז"ל ראובן ושמעון שותפין ורצה ראובן להשכיר חלקו ללוי ושמעון מעכב עליו מחמת שהוא שותף
והשכירות שיתן לוי הוא יתננו ולא יכנס עמו שום אדם וראובן אומר כיון שאין בשכירו' דין בן המצר אשכור
חלקי למי שארצה ונתעצמו הרבה בענין זה והסכמנו להניח הדבר עד עת בא דברי האדון להורות לנו איזה הדרך
ישכון אור:
תשובה דבר זה לא הוזכר בגמ' ולא בהרי"ף ז"ל ובקודמים לו .אלא בהרמב"ם ז"ל פ' י"ב מה' שכנים שכתב וז"ל
השכירות אין בו משום דין בן המצר ע"כ .וראיתי שהראב"ד ז"ל והרמ"ך ז"ל לא השיגו עליו בזה כנראה
שמסכימים לדעתו והמ"מ ז"ל כתב ואע"פ שלא נזכר דבר זה בגמרא הנה הוא ק"ו ממשכנתא ע"כ .אלא שהרא"ש
ז"ל חולק ע"ז ואומר דכיון דשכירות ממכר ליומיה יש בו דין בן המצר וכתב הרבה טעמים לדבריו בתשובת
שאלה על דבר זה שאם שמעון איש עשיר ורוצה לאכול ולשתות כפי עשרו ולוי שרוצה להכנס הוא עני ומתפרנס
בדוחק וחושש שמעון לקנאה או לפעמים בהפך ששמעון עני ולוי הנכנס הוא עשיר ואין שמעון יכול לזון בני ביתו
כמוהו וישאר עמהם ביגון ואנחה או עם /אם /שמעון אדם מיוחס ולוי הנכנס איש נקלה ואין כבודו לדור עמו וכן
פעמים שזה שרוצה ליכנס הוא בעל מחלוקת או בעל לשון הרע או יש לו עין הרע והרבה דומה לזה כתב הרב ז"ל
והר"י בעל הטורים ז"ל (בסי' קע"ה) הסכים לדבריו .ונראין דבריו נכוני' בטעמים .שהאדם ודאי חושש לכבודו
ולתועלתו וכשיבוא מי שידור עמו צריך לבדוק על כל זה .וראובן זה שרוצה להכניס לוי עם שמעון בע"כ אם יש
בזה שום חשש מדברים אלו לא טוב עשה וכ"ש שאין לו חסרון שהרי שמעון מעלה לו שכר כמו שנותן לוי ובכיוצא
בזה אמרו (ב"ב י"ב ע"ב) כופין על מדת סדום ואין לך ועשית הישר והטוב גדול מזה כשיהיה שום דבר מהחששות
הנזכרים .ופליאה בעיני דעת הרמב"ם ז"ל שלא חילק בשום צד אלא סתם דבריו דבכל גונא אין בשכירות דין בן
המצר ואפשר לומר שטעמו ז"ל מפני שדינא דבר מצרא במכר אינו אלא לפנים משורת הדין משום ועשית הטוב
לכך אין לך בו אלא מה שבא מפורש בדבריהם שהוא מכר גמור דיש בזה לבן המצר פסידא דלא הדר עולמית
אבל שכירות שהוא מום עובר לפי שעה באיזה צד שיהיה אין להשוותו למכר לענין דינא דבר מצרא כיון דאין
עיקרו אלא לפנים משורת הדין יש לומר בזה הפקיעו כח בעל הקרקע שלא יוכל למוכרו למי שירצה ובזה שהוא
לפי שעה לא הפקיעו .ולכן במקומות שהסכימו לדון ע"פ ספרי הרמב"ם ז"ל אינם יכולי' לנטות מדבריו ימין
ושמאל ויוכל ראובן להשכיר ביתו למי שירצה ואין מי שיעכב על ידו ואם אתם לא הסכמתם לדון על פיו יוכל
הדיין לפסוק כדעת הרא"ש ז"ל ובנו ז"ל והיינו כשיראה שיש בענין שום דבר מהחששות שזכרנו והדבר תלוי
למראה עיני הדיין ושלום.
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 .4משנת רבי אהרן (קוטלר) ,חדושים וביאורים על הרמב"ם ,הלכות שכנים ,עמ' כ
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ה .האם דין "גוד או איגוד" הוא משום עשיית הישר והטוב או כפיה על מידת סדום?
 .1בבלי ,בבא בתרא יג ע"א
ולא את הטרקלין כו' .אין בהן כדי לזה וכדי לזה ,מהו? רב יהודה אמר :אית דינא דגוד או אגוד ,רב נחמן אמר:
לית דינא דגוד או אגוד.

 .2שו"ת הרשב"א ,חלק א ,סימן תתקנו
השיב בשנים שלקחו מקום ישיבה בבית הכנסת שאין דין חלוקה לזמנים ידועים כלל למאן דאית ליה דינא דגוד
או אגוד בדברים שיש בהם דינא דגוד או אגוד .אי נמי למאן דאמר אית דינא במידי דאי אפשר בגוד או אגוד
כגון מי שחציו עבד וחציו בן חורין .ונראה לי טעמא דמילתא משום דדינא דגוד או אגוד ודינא דחלוקה לזמנים
ידועים תקנתא היא ,דאלו מדינא הוה לן למימר דאפילו חצר דלית בה שיעור חלוקה אלו רצה זה ליטול חלקו
אלא משום עשיית הטוב והישר אי אפשר ,ולפי' תקנו להם או דינא דגוד או אגוד או דינא דחלוקת זמנים ידועים
כדי שלא יפסידו זה על זה חלקם .ותדע לך דאמרי אי דמאן דאית ליה דינא דגוד או אגוד אית ליה תקנתא
אחריתי מאי מקשינן ליה ממי שחציו עבד וחציו בן חורין וממרחץ דעני או עשיר? הא איהו הא והא אית ליה
דהא עקר .אלא דאיהו טעי וסבר דאפילו מידי דלא איפשר למימר ביה גוד או אגוד לחודיה לא עבדי תקנתא
אחריתי ואהדר דלא .ועוד דעל כרחין אית ליה דינא דגוד או אגוד הוא עיקר ועדיפא מחלוקת זמנים כי היכי דלא
ליצטריך האי לאיסתלוקי מביתיה כלל לא בעי .ואי אמר האי חלוקת זמנים והאי גוד או אגוד לזה שומעין דאמר
בהלכה /כהלכה /וכדמשמע בהדיא בסוגיין .ואי אמרת אית דינא דגוד או אגוד בחלוקת זמנים ידועים נמצאת
מהפך את הדין על הנתבע .דאלו מעיקרא תקנתא דדיני דגוד או אגוד תקינו ליה למהוי ידיה על העליונה למיגד
או לאוגודי' לאיסתלוקי מביתי' .ועכשו אתה מסלקו בעל כרחו או לזמן או בעל כרחיה .דתובע זה בא עליו
בעקיפין ופותח ליה בחלוקת זמנים .ונמצא נתבע מחוייב בכך או שיאמר הוא איני רוצה בחלוקת זמנים אלא גוד
או אגוד ולקתה מדת הדין בכך .ונראה לי עוד ראיה מדתנן פרק השותפין בנדרים (דף מ"ז) היה אחד מן השוק
מודר מאחד מהם הנאה לא יכנס לחצר .רבי אלעזר בן יעקב אומר יכול הוא לומר לו לתוך של חברך אני נכנס
איני נכנס לתוך שלך .ואסיקנא בגמרא דבחצר שאין בה דין חלוקה פליגי .ופירשו בבבא קמא טעמיה דרבי אלעזר
משום דאית ליה ברירה כלו' כיון שאין בו כדי חלוקה ואי אפשר שלא ישתמשו בה שניהם.

 .3שו"ת הרא"ש ,כלל צח סימן ג
שאלה יורנו רבינו ראובן שמת והניח אלמנה ויורש והניח קרקעות שהן בית ועליה על מקצתו וגם חנות על מקצתו
ותחתיו מרתף לאצור בו יין ,וכל אלו הדירות הן כל אחת דירה בפני עצמה העליה עולין לה דרך ר"ה =רשות
הרבים= וגם החנות פתוח לר"ה =לרשות הרבים= וכן המרתף [פתוח לר"ה =לרשות הרבים=] .והורידו בית דין
לאלמנה וליורש באלו הדירות לכל אחד בחציין כפי מנהג תקנת טוליטולא .ועכשיו רוצה היורש למכור חלקו
ואומר שרוצה למכור הכל ביחד כדי שיהא שוה לו יותר ואומר לאלמנה או גוד ותן לי חצי מה שנותנים לי בכל
הקרקעות או איגוד בשומא שנותנין בכל הקרקעות ואקבל מעותיהם ואתן לך חצי מהדמים .והאלמנה אומרת
אין לי ממון במה שאיגוד אלא שאני רוצה ליקח הבית שאדור בה ויבאו ב"ד =בית דין= ויעשו שומא לבית שאני
דרה בו ויעשו ג"כ שומא לשאר ותקבלנו עלי' וגם אני אקבל עלי הבית בשומת ב"ד =בית דין= .ואפשר שישומו
שאר הקרקעות בחצי הסך הכל והבית ישומו עלי בחצי סך הכל דאהיה אני דרה בבית בעלי ואתה תקבל בשומת
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בית דין לפי הקרקעות ,ואם יהיה ביניהם לפי שומת ב"ד =בית דין= דבר מועט הן שתתן לי או שאתן לך אתן לך
או אתה תתן לי מאי דביני ביני .
תשובה אם יש בבית כדי חלוקה שיהי' לכל אחד ארבע אמות על ארבע אמות יחלוקו הבית מתהום ארעא עד
רום רקיעא עם העליה והחנות שעל גביו ועם המרתף שתחת הבית ולא שייך כאן גוד או איגוד כיון שיש בו כדי
לזה וכדי לזה .ואם אין בבית כדי חלוקה והיורש אומר שרוצה למכור הכל ביחד כדי שימכור חלקו ביוקר [ואומר
לאלמנה :גוד ותן לי החצי ממה שנותנין בכל הקרקע או איגוד בשומא שנותנין לי בכולם ואקבל המעות ואתן לך
חצי הדמים] הא לאו טענה היא ,דאין זה גוד או איגוד כיון שאין לו מעות לקנות הקרקע משלו אלא שימכור כל
הקרקעות לאחר .דטעמא דרב יהודה דאמר (ב"ב יג) אית דינא דגוד או איגוד היינו משום שאין מקום המשותף
ראוי לתשמיש שניהם הילכך אמרו חכמים שיש כח לאחד מן השותפין לומר תקנה חלקי ויהיה ראוי לך לתשמיש
או אקנה חלקך ויהיה ראוי לי לתשמיש ,דהוי זה נהנה וזה אינו חסר שאינו ראוי לתשמיש שניהם וראוי לאחד
מהם .ואפילו הכי אמר רב נחמן דלית דינא דגוד או איגוד דמצי למימר לקנות איני רוצה וגם למכור חלקי איני
חפץ אלא אשתמש במקום המשותף כפי הראוי לי ואתה תשתמש כפי הראוי לך .ורב יהודה סבירא ליה כיון
שאינו ראוי לתשמיש שניהם מצי למימר גוד או איגוד כדי שיהיה ראוי לאחד מהם לתשמיש .אבל בכי האי גונא
שאמר א' מהם גוד חלקי כמו שאמכור כל הקרקע או אני אמכור את הכל ואתן לך חצי הדמים כדי שימכור חלקו
ביוקר אפילו רב יהודה מודה דלא שייך גוד או איגוד ולא נדחה את האחד מלהסתפח בנחלתו בשביל תוספת
דמים של האחר ,אלא ימכור חלקו כמו שיוכל והלוקח ישתתף עם האחר .דאי לא תימא הכי הא דתנן בפרק גט
פשוט (קעב) שני אחין אחד עני ואחד עשיר שהניח להם אביהם מרחץ ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע עשאן
לעצמו הרי העשיר אומר לעני קח לך עבדים וירחצו בבית המרחץ קח לך זתים ועשאם בבית הבד .ומסקינן בפ"ק
דב"ב (יג ):הא דלא אמרינן גוד או איגוד משום דגוד איכא איגוד ליכא לפי שהעני אין לו דמים לקנות ,ואמאי
יאמר העני לעשיר קח לך חלקי בשומא שיתנו לי עבור כל הקרקע או אני אמכור כולו לאחר ואתן לך חצי הדמים,
אלא ודאי כל כי האי גונא לא שייך גוד או איגוד אלא כשיש לו לקנות משלו כדי שישאר האחד בנחלתו .וכן כתב
ר"ח ז"ל דלא אמרינן גוד או איגוד אלא כשיד שניהם משגת לקנות ,ורי"ף ז"ל חלק עליו ואמר דבתובע תליא
מילתא אם ידו משגת ולא בנתבע .וא"ת דבכה"ג =דבכהאי גוונא= שייך גוד או איגוד אם כן בכל פעם ידם משגת
על ידי אחר שיקנה כל הקרקע ויקבל כל אחד חצי הדמים ,הילכך הדין עם האשה שאינה רוצה למכור את חלקה
אלא היורש ימכור חלקו .וכל שכן בנדון זה שהעליה דירה בפני עצמה והחנות דירה לעצמו והמרתף שתחת הבית
דירה לעצמו [שהדין עם האשה שאם ירצה היורש יקח בשומת ב"ד =בית דין= ויעלה זה לזה בדמים] .אשר בן
הרב ר' יחיאל זצ"ל.

ו .תום לב בחוק החוזים
 .1סע'  39 ,12לחוק החוזים
( .12א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.
(ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן
או עקב כריתת החוזה ,והוראות סעיפים  13 ,10ו 14-לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א,1970-
יחולו בשינויים המחוייבים.
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 .39בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת
מחוזה.

 .2ס'  98 ,2להצעת חוק דיני ממונות
 .2בשימוש בזכות ,בביצוע פעולה משפטית ובקיום חיוב ,יש לנהוג בתום לב.
( .8א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה ינהג אדם בתום לב.
(ב) המפר את חובת תום הלב כאמור בסעיף קטן (א) ,יפצה את הצד שכנגד בשל הנזק שנגרם לו עקב המשא
ומתן או עקב כריתת החוזה.
 .3גבריאלה שלו ,דיני חוזים ,עמ' 146
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מושב ב
שיתוף בנכסים ופירוקו
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פורמליזם וערכים בפירוק שיתוף
מקורות להרצאתו של הרב שמואל שמעוני

א .ההגדרה העיונית של השיתוף
 .1י' ויסמן ,דיני קניין – בעלות ושיתוף ,עמ' 127-128

 .2ר' ישראל איסר ב"ר זאב וולף ( ,)1750-1829שער משפט רע"ה ,א
[שו"ע :גר שמת ולא הניח בן ...כל נכסיו הפקר וכל הקודם בהם זכה] .ויש להסתפק בגר שמת והיה לו שותפות
עם ישראל בית או שדה ,ובא ישראל אחר והחזיק בבית או בשדה להיות שותף עם ישראל האחר ,אם זכה להיות
שותף עמו או לא ,דדלמא כיון שהישראל שותפו של הגר היה לו תפיסת יד בהבית או בשדה להשתמש בו בכל
הבית או השדה מיד שמת הגר זכה בו בכל הבית או השדה ושוב אינו מועיל חזקת ישראל אחר.

ב .האם שיתוף בנכסים הוא מוסד חברתי רצוי?
 .1י' ויסמן ,דיני קניין – בעלות ושיתוף ,עמ' 134-135
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 .2ע"א  623/71גן בועז נ' הרב אנגלנדר ,פ"ד כז( ,334 )1עמ' ( 335-335השופט לנדוי)
חוק המקרקעין מדבר בסעיף ( 37א) על פירוק השיתוף ,והפירוק יכול להיות בדרך של חלוקה בעין ,לפי סעיף
(39א) או בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון ,לפי סעיף (40א) .פירוק במשמעותו המילולית הוא הפרדת
דבר שלם לחלקיו ,ולא הפרדת חלק אחד מעל יתר החלקים .בסעיפי החוק אין רמז שהמחוקק התכוון למשמעות
של מושג הפירוק השונה ממשמעותו המילולית הרגילה; אדרבא ,ישנן הוראות בחוק התומכות בגירסה שהוא
התכוון למשמעות הרגילה .מעידים על כך אותם סעיפים דוקא ,המאפשרים סטיה מן העקרון של פירוק הנכס
לחלקיו .כי סעיפים אלה מראים שסטיה כזאת תיתכן רק בהסכמת הנוגעים בדבר ,ולא בדרך כפיה על-ידי צו
של בית-משפט .כך נאמר בסעיף ( 41ב) כי:
"היתה מניעה לחלוקה בעין בין כל השותפים ,אך אין מניעה לחלוקה זאת אם שותפים אחדים יטלו חלקיהם
במשותף ואותם שותפים הסכימו לכך ,יחולקו המקרקעין לפי זה".
כלומר הסכמת השותפים להישארותם בעלים משותפים הוא תנאי להסדר כזה ...הוראה אחרת באותה רוח
מצויה בסעיף (41ג):
"היתה המניעה לחלוקה בעין רק לגבי מקצת השותפים ,רשאים האחרים לקיים את המקרקעין בידם במשותף
או לחלקם ביניהם ,ובלבד שישלמו לאותם השותפים מה שהיה נופל בחלקם אילו המקרקעין היו נמכרים כאמור
בסעיף ,".40
ללמדנו שגם כאן דרושה הסכמתם של השותפים אשר חלקיהם ניתנים לחלוקה בעין ,אם אלה מוכנים להוסיף
ולקיים את השותפות ביניהם .מן ההן שבהוראות מיוחדות אלה אתה שומע את הלאו הכללי לגבי השארת
שותפים בשותפותם נגד רצונם...
הרעיון המונח ביסוד סדרי החלוקה שהחוק החדש הנהיג הוא שחיסול השיתוף במקרקעין הינו מטרה רצויה,
גם לטובת השותפים עצמם וגם למען המטרה המשקית הכללית של פיתוח מקרקעין .היוצא מזה שאם אחד
השותפים הניע את מנגנון החלוקה ,רצוי שבהזדמנות זו תושלם מלאכת החלוקה עד תומה...
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 .3חנוך דגן" ,שיתוף במקרקעין – מוסד חברתי רצוי?" משפטים כז ( 537 ,493תשנ"ז)

 .4חנוך דגן ,קניין על פרשת דרכים ,עמ' 293-294

 ...אע"פ שהמשגת
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 .5תלמוד בבלי ,בבא בתרא כד ,ב
מתני' .מרחיקין את האילן מן העיר עשרים וחמש אמה ...ואם העיר קדמה  -קוצץ ואינו נותן דמים ,ואם אילן
קדם  -קוצץ ונותן דמים...
גמ' ...אם האילן קדם  -קוצץ ונותן דמים ,ולימא להו :הבו לי ברישא דמי והדר איקוץ! אמר רב כהנא :קידרא
דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא (רש"י :שזה סומך על זה אף כאן דמי האילן מי יתנם אם באת להטילם על
בני העיר כל אחד אומר ממני לא יתחילו ונמצא האילן עומד והעיר מגונה ואין זו תפארת ארץ ישראל).

 .6שו"ת הרא"ש כלל צ"ח סי' ז'
אחין או שותפין שבאו לחלוק ויש להם שטרי חובות ישומו ב"ד =בית דין= השטרות כל שטר ושטר לפי שוויו
לפי קירוב הזמן וריחוק הזמן ולפי נכסי הלוה והערבון ובטחון החוב ויחלקו בגורל ,דבכל דבר שייך ביה חלוקה.
ואם אין בו שיעור חלוקה חולקין בדין גוד או אגוד ,כדתנן (ב"ב יא) כל שאלו יחלק ושמו עליו חולקין ואם לאו
מעלין אותו בדמים .ובשטרות איכא שיעור חלוקה על פי שומת ב"ד =בית דין= ,ומצינו שומא בשטרות כדגרסינן
בפרק קמא דמכות (ג) מעידים אנו בפלוני שחייב לחברו אלף זוז ע"מ =על מנת= שיתנם מכאן ועד שלשים יום
והוא אומר מכאן ועד עשר שנים ונמצאו זוממין אומדין כמה אדם רוצה ליתן ויהיו בידו אלף זוז מכאן ועד עשר
שנים .והכי נמי איכא אומד בכתובת אשה היושבת תחת בעלה שאם באת למכור טובת הנאת כתובתה שאם
תתאלמן או תתגרש שיזכה הקונה .כדאיתא נמי בפ"ק דמכות (ג) מעידים אנו על איש פלוני שגרש אשתו ולא נתן
לה כתובה והרי היא יושבת תחתיו והלא היום או למחר סופו ליתן כתובתה אומדין כמה אדם רוצה ליתן
בכתובתה זו שאם תתאלמן או תתגרש יקנה הקונה ואם מתה היא ירשנה בעלה ,הרי מצינו שומא בריחוק הזמן.
ועוד מצינו מעלה בשטר חוב יותר על שטר חוב אחר לפי נכסי הלוה ,כדאיתא בפרק בתרא דכתובות (ק"י) שנים
שהוציאו שטר חוב זה על זה רב נחמן אמר זה גובה וזה גובה ורב ששת אמר הפוכי מטרתא למה לי ,ומסיק
דפליגי דאית ליה לחד בינונית ואית ליה לחד זיבורית רב נחמן סבר בשלו הן שמין זה גובה וזה גובה אזיל בעל
זיבורית וגבה בינונית והוי גביה עידית ואתי אידך ושקיל זיבורית .וכיון שמצינו שומא בכל צדי החובות בקירוב
זמן וריחוק הזמן ונכסי הלוה כל זה ישומו בית דין ויחלוקו ,ואם הוא שטר חוב אחד יכול אחד מהם לומר גוד
או איגוד .ואם אחר ששמו ב"ד =בית דין= וחלקו בגורל נתקלקל חוב אחד מהם מזל רע דידיה גרם ,ומכל מקום
מחמת חששא זו שמא יתקלקל אחד מן החובות אין לבטל החלוקה מעיקרא .ולא דמי להא דאמרינן בפרק קמא
דבתרא (יב ):תרתי ארעתא חד מהאי ניגרא וחד מהאי ניגרא אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום ורב יוסף
אמר זימנין דהאי מידויל והאי לא מידויל .והלכתא כרב יוסף ,דלפירש"י מיירי בשני אחים שבאו לחלוק והאחד
יש לו שדה במצר אחד מן השדות ורוצה שיתנו לו במצר שלו בהא קאמר רב יוסף שיכול לעכב עליו מהאי טעמא
דזימנין דהאי מידויל וכו' ,ואינו דומה לנדון זה כלל .וגם לפי' ר"ת דמפרש דאיירי בשני אחים שבאים לחלוק
אותן שתי שדות והאחד אומר טול אתה אחת ואני אחת והשני אומר נחלוק כל אחת לשתים ובהא קאמר רב
יוסף שיחלקו כל אחת לשתים משום דזימנין דהאי מידויל וכו' .אבל הכא לא מצי למימר איני רוצה לחלוק שמא
יתקלקל חוב אחד אלא אני רוצה שנהיה שותפין בכל החובות .דהתם נמי לא קאמר רב יוסף אלא שבכל שדה
ושדה יש בה שיעור חלוקה וראוי לחלוק הילכך בטעמא כל דהו מצי למימר אני רוצה ליטול חלק בכל שדה ושדה.
אבל אם לא היה בכל שדה ושדה שיעור חלוקה והאחד אומר לחלוק שדה כנגד שדה והב' =והשני= אומר לא
נחלוק דטעמא דהאי מידויל והאי לא מידויל לא מצי מעכב החלוקה אלא חולקין בעל כרחן ומכאן ואילך יהא
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תלוי לכל אחד לפי מזלו ,וכן בשטרי חובות נמי .כי חכמים ראו שטוב לתקן חלוקה בכל דבר של שותפות אם יש
בו שיעור חולקין בגורל ואם לאו בגוד או איגוד משום דקדרה דשותפי לא קרירא ולא חמימא .וכל שכן בשטרי
חובות של כותים שצריך טורח והשתדלות גדול להציל מידם והשותפין כל אחד יסמוך על חברו ויתקלקלו
החובות ולכן טובה החלוקה.

ג .חלוקת הנכס בעין
 .1משנה ,בבא בתרא ,פרק א משנה ו
נוסח הדפוס :אין חולקין את החצר עד שיהא ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה ,ולא את השדה עד שיהא בה
תשעה קבין לזה ותשעה קבין לזה; רבי יהודה אומר :עד שיהא בה תשעת חצאי קבין לזה ותשעת חצאי קבין
לזה .ולא את הגנה עד שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב לזה; רבי עקיבא אומר :בית רובע .ולא את הטרקלין ולא
את המורן ולא את השובך ולא את הטלית ולא את המרחץ ולא את בית הבד עד שיהא בהן כדי לזה וכדי לזה.
זה הכלל :כל שיחלק ושמו עליו חולקין ,ואם לאו אין חולקין .אימתי? בזמן שאין שניהם רוצים ,אבל בזמן
ששניהם רוצים – אפילו בפחות מכאן יחלוקו; וכתבי הקודש – אף על פי ששניהם רוצים לא יחלוקו.
כתב יד קאופמן:

 .2תוספתא בבא מציעא (ליברמן) פרק י"א הל' ט-י
וכן היה ר' יהודה או' בבית תשעת חצאי קבין לזה ובבית תשעת חצאי קבין לזה כדי שיהא איכר אומן חורש
ושונה כללו של דבר כל ששם (צ"ל :כל שאין שם) הראשון קרוי עליו אין רשיי לחלקו .אין חולקין את האכולים
עד שיהא בה כדי שיעור לזה וכדי שיעור לזה אמ' אחד מהן לחבירו טול את הפחות ותן לי שיעור שומעין לו רבן
שמעון בן גמליאל או' אין שומעין לו מפני כבוד אבותיו ושאר כל הדברים ששם הראשון קרוי עליהן הרשות בידו.

 .3רי"נ אפשטיין ,מבוא לנוסח המשנה ,כרך ב' עמ' 963
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 .4תוספות ,בבא בתרא יא ,א
ולא את השדה עד שיהיה בה ט' קבין וכו'  -אף על גב דבכל דהו מקרי 'שדה' ,כדאמרינן בפרק האומר בקידושין
(דף סא :).אין לי אלא בית כור זרע חומר שעורים מנין לרבות סאה וחצי סאה תרקב וחצי תרקב ,תלמוד לומר:
'שדה' מכל מקום; אינו חשוב לטרוח לחרוש ולזרוע בפחות מט' קבין.
 .5רבנו מאיר ב"ר טודרוס הלוי אבולעפיה ( ,)1170-1244יד רמ"ה ב"ב א ,יא
וקיימא לן דכל שאילו יחלק ושם כלו קרוי עליו חולקין ואם לאו מעלין אותו בדמים ,דלאו כל כמיניה דחד
מינייהו לסלוקי לשותפיה מההוא שותפותא אלא בחולקא דמתהני ליה מיניה מעין הנאה קמייתא דהוה
מתהני(ה) ליה מכוליה בשותפות לפי חשבון.
 .6ר' ישראל איסרליין (אשכנז ,)1390-1460 ,שו"ת תרומת הדשן סי' של"ו
שאלה :ראובן ושמעון שותפין בבית ,ותובע ראובן את שמעון לחלוק עמו הבית כי יש בו דין חלוקה באורך
וברוחב ,ושמעון ממאן לחלוק באומרו שיתגרע הבית בחלקו ויפחתו דמיו הרבה כי עתה יש לו קופצים ליקח או
לשכור וכשיתחלק לא ימצא בו לשום אחד מן הבתים .וראובן מודה ג"כ בזה אך שאומר שדעתו שלא להקפיד
ומחיל מגירעון זה משום דלא ניחא ליה כלל בשותפות ,כופין את שמעון לחלוק או לאו?
תשובה :יראה דדין זה תולה בשיעור הגירעון ופחת הדמים שיהיה לבית לאחר חלוקה מקודם החלוקה ,אם
יפחתו הדמים הרבה לפי ערך הבית כה"ג אין כופין לחלוק ,דאין מפסידין ומקלקלין הפסד הניכר וגדול בשביל
החלוקה ...אמנם נראה דצריכין לבאר שיעור וערך לפסידא זו ,דאטו אם יפסידנו דמי הבית בחילוקה עשירית
וכה"ג שתתבטל בשביל כך החלוקה ...ובהפסד החומש איכא למימר דשפיר קאמר תלמודא ...דמשום הפסד
חומש לא מבטלין החלוקה ...ומהשתא בנ"ד אם ימצא פסידא שפיחתה דמי הבית ביותר מחומש לא מצי חד
למיכף חבירו לחלוק ,אבל אם הוא רק כחומש וכ"ש פחות מחומש כופה אותו לחלוק .אף על פי שבהוכחה רחוקה
קצת ביררתי דבעי הפסד חשוב לבטל החלוקה ,מהא דפריך בשלמא בהמה טהורה כו' ,מ"מ הואיל ותלמודא
פסיק סתמא דכל היכא דאיכא דין חלוקה חולקין ולא מפליג בין היכא דנפחתים הדמים ובין היכא דאין נפחתים,
אלא שאנו מדקדקים אהא דפריך תלמודא הא אפסדוה דאין דיינינן לכוף לחלוק היכא דאיכא דפסידא בחלוקה,
ולשון אפסדוה משמע קילקול והיזק הניכר ולא פחת וחיסרון מועט...
 .7רבי שלמה בן אברהם הכהן (יוון ,)1520-1601 ,שו"ת מהרש"ך ח"ג סי' קכ"ב
מאין ראה הרב זלה"ה לומר דבדבר שאם יחלק יהיה שמו עליו ,שאם יש בה בחלוקה גרעון שלא ימצא למכור
ולשכור אחר החלוקה כמו קודם החלוקה שיוכל אחד מהשותפים למאן ולסרב מלחלוק ,ואם כן לא שבקת מקום
לכל דבר שאם יחלק יהיה שמו עליו ,שלא יוכל למאן ולסרב אחד מהשותפין שלא יוכל לחלוק ,דבודאי בשדה
דאמרינן דמשיגיע לכל אחד כדי חרישת יום אחד שכופין לחלוק ,בודאי יותר ויותר יהיה שוה השדה שיהיה הכל
ביחד למכור או לשכור ,מלאחר חלוקה לכל אחד ואחד...

 .8שו"ת חתם סופר ח"ה (חו"מ) סי' י"ב
הכא ,שירשו מאביה' דבר העומד לחלק ,דינא הוא לחלקו .נמצא ,מעיקרא לא ירשו ,אלא שיעור זה חצי השדה,
או הבית פחות חומש .ואין אנו מפסידים אותו כלום .כי כך זכו לו ,מן השמים .לכן יש לפקפק ,על דין זה .אמנם,
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נ"ל :ה"מ ביורשים ,אבל בשותפות דקיי"ל כשיטת רוב .וכמעט כל הפוסקים ,דגם בהו אמרינן גוד או איגוד,
וחלוקה .משום דאמרינן :אמינא ,יכילנא לסבול ,ועכשיו אינינו יכול לסבול .נמצא ,מעיקרא נשתתפו ע"ד שלא
לחלוק .ואם אירע אח"כ דבר שא"א שיסבלו זא"ז ,לא יפסיד חלקו של זה הפסד חומש .מפני ,שזה אינו יכול
לסבול .נמצא ,הוה כדבר שאין בד"ח.
 .9שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקנ"ו
(השוו לקטע המסומן בשו"ת הרא"ש ,לעיל חלק ב ,מקור )6
השיב בשנים שלקחו מקום ישיבה בבית הכנסת שאין דין חלוקה לזמנים ידועים כלל למאן דאית ליה דינא דגוד
או אגוד בדברים שיש בהם דינא דגוד או אגוד .אי נמי למאן דאמר אית דינא במידי דאי אפשר בגוד או אגוד
כגון מי שחציו עבד וחציו בן חורין .ונראה לי טעמא דמילתא משום דדינא דגוד או אגוד ודינא דחלוקה לזמנים
ידועים תקנתא היא ,דאלו מדינא הוה לן למימר דאפילו חצר דלית בה שיעור חלוקה אלו רצה זה ליטול חלקו
אלא משום עשיית הטוב והישר אי אפשר ,ולפי' תקנו להם או דינא דגוד או אגוד או דינא דחלוקת זמנים ידועים
כדי שלא יפסידו זה על זה חלקם .ותדע לך דאמרי אי דמאן דאית ליה דינא דגוד או אגוד אית ליה תקנתא
אחריתי מאי מקשינן ליה ממי שחציו עבד וחציו בן חורין וממרחץ דעני או עשיר? הא איהו הא והא אית ליה
דהא עקר .אלא דאיהו טעי וסבר דאפילו מידי דלא איפשר למימר ביה גוד או אגוד לחודיה לא עבדי תקנתא
אחריתי ואהדר דלא .ועוד דעל כרחין אית ליה דינא דגוד או אגוד הוא עיקר ועדיפא מחלוקת זמנים כי היכי דלא
ליצטריך האי לאיסתלוקי מביתיה כלל לא בעי .ואי אמר האי חלוקת זמנים והאי גוד או אגוד לזה שומעין דאמר
בהלכה /כהלכה /וכדמשמע בהדיא בסוגיין .ואי אמרת אית דינא דגוד או אגוד בחלוקת זמנים ידועים נמצאת
מהפך את הדין על הנתבע .דאלו מעיקרא תקנתא דדיני דגוד או אגוד תקינו ליה למהוי ידיה על העליונה למיגד
או לאוגודי' לאיסתלוקי מביתי' .ועכשו אתה מסלקו בעל כרחו או לזמן או בעל כרחיה .דתובע זה בא עליו
בעקיפין ופותח ליה בחלוקת זמנים .ונמצא נתבע מחוייב בכך או שיאמר הוא איני רוצה בחלוקת זמנים אלא גוד
או אגוד ולקתה מדת הדין בכך .ונראה לי עוד ראיה מדתנן פרק השותפין בנדרים (דף מ"ז) היה אחד מן השוק
מודר מאחד מהם הנאה לא יכנס לחצר .רבי אלעזר בן יעקב אומר יכול הוא לומר לו לתוך של חברך אני נכנס
איני נכנס לתוך שלך .ואסיקנא בגמרא דבחצר שאין בה דין חלוקה פליגי .ופירשו בבבא קמא טעמיה דרבי אלעזר
משום דאית ליה ברירה כלו' כיון שאין בו כדי חלוקה ואי אפשר שלא ישתמשו בה שניהם..
 .10המבי"ט (רבי משה בן יוסף טראני ,סלוניקי-צפת  ,)1500-1580קרית ספר הל' שכנים פ"א
מה שיש בו דין חלוקה כופין השותפין זה את זה לחלוק ושאין בו דין חלוקה יש בו דין גוד או איגוד או דירה
לזמנים או שכירות לאחרים ונראה דכל זה הוא מן התורה.

ד .חלוקה כספית של הנכס
 .1תלמוד בבלי ,בבא בתרא ,יג ,א – יג ,ב
אין בהן כדי לזה וכדי לזה ,מהו? רב יהודה אמר :אית דינא דגוד או אגוד (רש"י :זה שרוצה לחלוק אומר לזה
שאינו רוצה לחלוק או קוץ לי דמים וקנה לך חלקי או אני אקוץ דמים ואתן לך בחלקך שאי אפשי בשותפותך),
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רב נחמן אמר :לית דינא דגוד או אגוד (רש"י :שזה יכול לומר לא שלך אקנה ולא שלי אמכור אלא שותפין נהיה
בה) .א"ל רבא לרב נחמן ,לדידך דאמרת :לית דינא דגוד או אגוד ,בכור ופשוט שהניח להן אביהן עבד ובהמה
טמאה ,כיצד עושין? א"ל ,שאני אומר :עובד לזה יום אחד ולזה שני ימים ...ת"ש :שני אחין ,אחד עני ואחד
עשיר ,והניח להן אביהן מרחץ ובית הבד ,עשאן לשכר  -השכר לאמצע ,עשאן לעצמו  -הרי עשיר אומר לעני :קח
לך עבדים וירחצו במרחץ ,קח לך זיתים ובא ועשה בבית הבד! התם נמי גוד איכא ,אגוד ליכא .ת"ש :כל שאילו
יחלק ושמו עליו  -חולקין ,אם לאו  -מעלין אותו בדמים! תנאי היא; דתניא :טול אתה שיעור ואני פחות  -שומעין
לו ,רבן שמעון בן גמליאל אומר :אין שומעין לו; היכי דמי? אילימא כדתני ,מאי טעמא דרשב"ג? אלא לאו חסורי
מחסרא והכי קאמר :טול אתה שיעור ואני פחות  -שומעין לו ,וגוד או אגוד  -נמי שומעין לו ,ואתא רשב"ג למימר:
אין שומעין לו! לא ,לעולם כדקתני ,ודקאמרת :מ"ט דרשב"ג? משום דאמר ליה :אי בדמי  -לית לי דמי למיתן
לך ,במתנה  -לא ניחא לי ,דכתיב :ושונא מתנות יחיה.
 .2תוספות בבא בתרא יג ,א
אית דינא דגוד או אגוד  -נראה לר"י דאפילו בדמים יקרים הרבה יותר משוייו יכול לומר לו או גוד או אגוד ואין
נראה לריצב"א דא"כ יוכל לסלק אחד את חבירו ע"י עילוי דמים בחצר שאין בה דין חלוקה.
 .3שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן מ"ג
מיהו כתב הרמ"ה ז"ל דדוקא אם בא לעלות על דמיו .שומעין לו .אבל לפחות מדמיו אין שומעין לו .שאם אתה
אומר כן עשיר ועני שהניח להם אביהם מידי דלאו בר חלוקה הרי עשיר אומר לעני תנה לי פחות מדמיה או אני
אתנם .והוא יודע שלרש אין כל ואין לאל ידו ליקח אותה אפילו שוה מאתים במנה .וימצא העשיר לוקח על כרחו
דעני בפחות מדמיו .ואם אתה אומר כן לקתה מדת הדין .וכן דעת גדולי הראשונים כפירש"י ז"ל וכהרב ברצלוני
והרמב"ם ז"ל וכן משמו של ר"י .אבל יש חולקים בדבר ואומרים דבין בפחות בין ביתר לא מצי א"ל גוד או אגוד.
דאפילו ביתר א"ל לא בעינא למיקני ביתר מכדי דמיו .אלא שמין הדבר בב"ד .ומי שרוצה ליתן שויו נוטלו .אבל
להעלותו בדמים לא.

ה .ערכי הקניין
 .1הרב אהרן ליכטנשטיין" ,לבירור 'כופין על מידת סדום'" ,בתוך מוסר אביב ( ,69 )2016עמ' 93-97
במסגרת ההלכה ,אין לבעלות היקף כה רחב ...בסוגייתנו לא נזכר ביטוי מעין 'כופין על מידת סדום' ,שכן אין
צורך במעשה כפייה מסוים .כאן אין הבעלות ממלאה ידי נוקטה לפעול כמידת סדום ...האמת הפשוטה ניתנת
להיאמר :הכפייה על מידת סדום נוגדת לחלוטין את האידיאה הרווחת ,שהאדם הוא השליט העליון על רכושו,
שנכסיו בידו כחומר ביד היוצר ,וככל שאינו מזיק לזולתו באורח ישיר יעשה בהם כרצונו באין מפריע 1.ההלכה
 1לפי השקפה זו ,זכות ההתנהגות במידת סדום היא היא המגדירה 'בעלות' .כגון Arthur T. Hadley, The Conflict
" :between Liberty and Equality (Cambridge, 1925), pp. 49-50ההבחנה בין בעלות ובין תפיסה גרידא היא תדירות
השלטון הכרוך בה .החברה תתמוך ,אף בכוח ,בזכויות הבעלים ,כשאין הלה משתמש בהן .היא לא תרשה לאדם
להשתמש בנכסי זולתו ,השרויים אולי בלא שימוש ,שלא ברשות הבעלים" .השווה גם Huntington Cairns, Law and
.the Social Sciences (London, 1935), pp. 57-60
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– רוח אחרת עמה .כן עומדת היא בניגוד לניסוח פילוסופי (אם כי מבחינה שונה לגמרי) של עמדה
אינדיבידואליסטית זו – היא שיטת הגל וסיעתו – הרואה במושג הבעלות הרחבת האישיות החופשית והגשמתה,
ולפיכך שוללת הגבלת אדנות כלשהי כצמצום האדם עצמו .אמת ,אין זיקת האישיות לבעלות זרה להלכה .חז"ל
הכירו את רגש האדם ,כי "אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חברו" (בבא מציעא לח ע"א) ,ואף הודו בערכו;
אך מקור השקפתם שונה .במשנתו של הגל ,רווי מושג זה תוכן מטפיזי ,ההופך את הבעלות לזכות פחות או יותר
מוחלטת ,שאינה ניתנת להידחות אלא לצורך המדינה בכללותה .העיקר כאן אינה התועלת המופקת מן הנכס
אלא מעמד האדנות כשלעצמו" .אם הדגש מונח בצרכי" ,כותב הגל" ,אזי בעלות על נכסים נראית כאמצעי
האמתית היא ,כי מנקודת מבט החירות ,בעלות היא הגשמת החירות הראשונה ,ובכן
ִ
להשבעתם .אך השיטה
מגמה מהותית לעצמה" 2.ברם ,בתפיסת היהדות ,ערכה של הגשמת האישיות שבקניין מהווה רק אספקט אחד
של קטגוריה חברתית יסודית .היא עלולה להידחות לנוכח גורמים מוסריים שונים – וטובת הזולת ביניהם.
ואשר להערכת הרכוש בכלל ,הדגש אמנם מונח דווקא בהשבעת צרכי האדם – "לכם יהיה לאכלה" (בראשית
א' ,כט) .אין במסגרת ההלכה ,כמעט ,זכר לאותה סלידה לגבי קניין פרטי הרווחת אצל כמה מאבות הכנסייה3.
המושג תופס מקום חשוב ,אף מרכזי ,בכמה וכמה תחומים – מקידושין ועד קודשים ,מהבאת ביכורים ועד
נטילת לולב ,בייחוד מדרס כבעירובי תחומין ,מבלי להזכיר ,כמובן ,דיני ממונות ממש .אך מעולם לא האלילה
ההלכה מושג זה ,ודרישות מוסריות אחרות עלולות להסב את צמצומו .אם רחוקה ההלכה ביותר מהכרזתו של
פרודון ,כי "הבעלות היא גזילה" 4,הרי שמאידך גיסא היא מסרבת אף להסכים עם האמרה העממית ,כי "בית
האנגלי הוא מבצרו".
במידה ידועה ,צמצום זה דווקא תואם את התפתחות חיי החברה בימינו .סיסמת המהפכה הצרפתית צירפה את
יסודות השוויון ,החופש והאחווה ,והעלתם בד בבד בקנה אחד .אמנם ,עובדה מרה היא כי מבחינה חברתית־
כלכלית (בניגוד לבחינה המשפטית) ,נוטים יסודי השוויון והחופש לסתור האחד את רעהו; ותהליך מאת השנים
האחרונות מעיד על התגברות הראשון על חשבון השני .כיוון זה מתבלט בעיקר בנטייה להגביל את זכויות
הבעלות למען הגשמת זכויות אישיות; ובכך הקבלה להלך רוח הלכתנו .ברם ,אין להפליג בנקודה זו ,ובוודאי
ולאמתו של דבר ,בתחומה
ִ
שאין לנקוט באפולוגטיקה הבאה להציג כפייה על מידת סדום כתופעה חדישה.
המצומצם של 'זה נהנה וזה לא חסר' ,עדיין הלכה זו מרחיקה לכת .ראשית ,כפי שראינו ,אין כוונתה להישגים
חברתיים גרידא ,אלא אף לזיכוך היחיד; בלשון הרא"ש" ,וכופין אותו להתרחק מן המידות הרעות ולעשות חסד
עם חברו" 5.שנית ,היקפה רחב יותר .בעיקרו של דבר – ונקודה זו קשורה אולי לראשונה – החקיקה המודרנית
המצמצמת את זכות הבעלות דנה ,דרך כלל ,במסחר ובתעשייה כתופעות בלתי־אישיות .הכפייה על מידת סדום
נוגעת אף בנקודה עדינה יותר – ביחסים שבין אדם לחברו ממש.
עד כה עסקנו בצמצום האיכותי .ברם ,העיקרון של 'זה נהנה וזה לא חסר' גורר אף את בעיית הצמצום הכמותי.
במסכת זו אנו נתקלים בעמדה שנקט דווקא לוק ,אבי הליברליזם הקלסי ,והלוחם לזכויות בעלות :אין קניין

 .G.W.F. Hegel, Grudlinien der Philosophie des Rechts, ed. G. Lasson, 2nd ed. (Leipzig, 1927), par. 45 2עיין
גםHenry Scott Holland, “Property and Personality,” in Property: Its Duties and Rights Historically, :
.Philosophically and Religiously Regarded, ed. C. Gore (London, 1913), pp. 175-182
 3עייןPaul Christophe, Les Devoirs Moraux et la Tradition Patristique (Paris, 1964); E.R. Hardy, “The :
Way of the Early Church,” in Christianity and Property, ed. Joseph F. Fletcher (Philadelphia, 1947), pp. 44.71
.Pierre J. Proudhon, Qu'est-ce-que la Propriété (Paris, 1849), p. 2 4
 5שו"ת הרא"ש ,כלל צז ,סימן ב.
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חל אלא במה שיכולים הבעלים להשתמש בטרם יאבד; "כל מה שמעבר מזה ,עודף על חלקם ,ושייך לזולתם"6.

או ,כפי שניסח זאת הוגה מאוחר – אף הוא בן המסורת הליברלית – עלינו להבחין בין "בעלות לשם שימוש"
ובין "בעלות לשם שלטון" 7,ולנקוט באחת ולגנות את האחרת .אדם אשר רכש לו רכוש עצום ,אם יופרש מקצת
הימנו למען נכאים ונדכאים ,כלום לא תהא בפעולה זו ,לגבי השפעתה על אורח חייו ,משום זה נהנה וזה לא
חסר? אפס ,כאן אנו נוגעים בגישת ההלכה לקניין בכלל ,מחד גיסא ,ולחובת צדקה וגמילות חסדים ,מאידך
גיסא ,ולשיזורן – הן בהגדרתה של מידת סדום כתופעה מוסרית והן בגדר הכפייה עליה 8.בעיה זו מעמידתנו
נוכח אופק מרהיב ורחב – יחסן של זכויות אישיות לזכויות הבעלות .אך נושא זה מחייב דיון מקיף יותר מן
האפשרי כאן ,ועוד חזון למועד.

.John Locke, Treatise of Civil Government, III, 31 6
L.T. Hobhouse, “The Historical Evolution of Property, In Fact and in Idea,” in Property: Its Rights and 7
 .Duties, pp. 25-26; cf. R.H. Tawney, The Acquisitive Society (New York, 1920), passimהדגשת הבעלות
כאמצעי לתשמיש ולא לשלטון יש לה ,כמובן ,שורשים קדומים במחשבת התקופה הקלסית ובמחשבת ימי הביניים .ועיין
במיוחד בתומס אקווינס ;Summa Theologica II-II, 66:2 ,אך אכמ"ל.
 8אולם כפייה כאן תצטמצם כמובן במסגרת משפטית ותחוקתית .אין לנהנה הנכסף להסתמך על עצמו .בהתאם לגישתה
לבעיות חברתיות בכלל ,מטילה ומדגישה ההלכה כאן אחריות הדדית ,ולא זכות הדדית .ואם חובת צדקה וגמילות
חסדים ,המוטלת על בעל הממון ,ברורה למדיי ,הרי שחובת הנזקק להן אינה פחות מוצקת .אף כאשר אין לומר מבחינה
פרגמטית כי "כל הגוזל את חברו שווה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו" (בבא קמא קיט ע"א) ,איסור גזל עומד בתוקפו.
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פירוק השיתוף בבית משותף שנהרס (בעקבות רע"א  6898/16אהרוני נ' עופר
מרכזים בע"מ)
מקורות להרצאתו של ד"ר מיכאל ויגודה

 .1רע"א  6898/16אהרוני נ' עופר מרכזים בע"מ ()28.12.2017
 .1ראשיתו של המקרה שבפנינו באסון ,והמשכו במחלוקת ממון .בניין הרשום כבית משותף נשרף ונהרס כליל.
לאחר שחלק מבעלי הזכויות בו התנגדו להקמתו מחדש פנו הצדדים להליך של פירוק שיתוף .השאלה שהוצגה
לנו הייתה כיצד יש לחלק את התמורה שתתקבל מהליך זה – האם לפי הגודל היחסי של היחידות שהיו בבעלותם
בעת שהבניין עמד על תילו או לפי נוסחה שתביא בחשבון גם הבדלים אחרים בין היחידות שהיו בבעלותם עובר
לאסון? ומהם אותם הבדלים שניתן להביא בחשבון במסגרת זו? שאלות אלה ושאלות הקשורות בהן עמדו
במרכזה של בקשת רשות הערעור שבפנינו.

 .2שר המשפטים פנחס רוזן ,דברי הכנסת ( 8תשי"א )1951-עמ' 775
ברצוני לסיים בהערה פרינציפיונית אחת ביחס לחוק העברי והחוק הרומי .איני רוצה להעמיק בסוגיה לא לי,
אך אני שותף לקורת רוחם של חברי הכנסת ז .ורהפטיג וחבר הכנסת א .ח .שאג ,שבחוק זה באים לידי ביטוי
עקרונות החוק העברי .בכל זאת מסופקני ,אם בדרך כלל ,בכל שטח חוק הקרקעות ,יש להעדיף את הקונצפציה
של החוק העברי על החוק הרומי ולא הייתי ממליץ בנקל על עזיבת העקרון של החוק הרומי ,שלפיו אין להפריד
בין הבעלות על הקרקע ובין הבעלות על הדירה ...לולא היתה המציאות הכלכלית מאלצת אותנו לכך לגבי הבתים
המשותפים .המציאות הכלכלית היא ,שאנשים משקיעים את כספם בדירות; מבחינה כלכלית הם בעלים,
ומשום כך צריך לגשר בין המציאות הכלכלית ובין המציאות המשפטית .העובדה ,שאנו דורכים כאן על אדמת
המשפט העברי ,ממלאה את לב כולנו סיפוק רב ,אך נקודת המוצא היא – על כל פנים כך היא בשבילי ,ועלי
להודות בזה  -המציאות הכלכלית הכופה עלינו את הקונסטרוקציה הזאת.
 .3חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
( .146א) המפקח רשאי לצוות על ביטול רישומו של בית בפנקס ,אם ביקשו זאת בעלי כל הדירות או אם נוכח
שהבית אינו ראוי עוד לרישום בפנקס ,ובלבד שנתן לכל בעל דירה ,או לבעל זכות בדירה הודעה מוקדמת
והזדמנות לטעון טענותיו.
(ב) צו הביטול יפרט את הפרטים שייכללו ברישום הנכס בפנקסי המקרקעין.
 .147ניתן צו ביטול ,יבטל הרשם את רישום הבית בפנקס ויחדש את רישומו בפנקסי המקרקעין בתור נכס שהוא
בבעלותם המשותפת של מי שהיו ערב מתן צו הביטול רשומים בפנקס כבעלי הדירות ,וכל אחד מהם יהיה בעל
חלק בלתי מסויים כחלק שהיה לו ברכוש המשותף של הבית המשותף ,זולת אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת
לענין זה.
 .4רע"א 6898/16
 .12עם זאת ,עדיין מתעוררת השאלה האם סעיף  147מסדיר באופן סופי את חלוקת הזכויות בין בעלי היחידות
בבניין גם לעניין התמורה שתתקבל ממכירת החלקה או שמא הוא מסדיר את עניין הרישום בלבד ,אך משאיר
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פתוחה את שאלת אופן החלוקה של כספי המכירה בשלב פירוק השיתוף .זו למעשה השאלה העיקרית שבה אנו
נדרשים להכריע.
 .5משנה ,בבא מציעא י ,ג
הבית והעלייה של שנים שנפלו ,אמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות והוא אינו רוצה לבנות  -הרי בעל העלייה
בונה את הבית ודר בתוכה ,עד שיתן לו את יציאותיו.
 .6תלמוד בבלי ,בבא קמא כ ע"ב
ת"ש :הבית והעלייה של שנים שנפלו ,אמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות והוא אינו רוצה ,הרי בעל העלייה
בונה בית ויושב בה עד שיתן לו יציאותיו; יציאותיו הוא דמחייב ליה בעל הבית ,הא שכרו לא ,ש"מ :זה נהנה
וזה לא חסר  -פטור! שאני התם ,דביתא לעלייה משתעבד.
 .7רמב"ם ,הלכות שכנים ,פרק ד ,הלכה ג
אמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות כדי שיבנה עלייתו על גביו ,והוא אינו רוצה  -הרי בעל העלייה בונה את
הבית כשהיה ,ויושב ודר בתוכו עד אשר יתן כל יציאותיו ,ואחר כך יצא ויבנה עלייתו אם רוצה.

 .8תלמוד בבלי ,בבא מציעא קיז ע"ב
אין לו לזה ולא לזה ,מאי? (תניא :אין לו לא לזה ולא לזה  -אין לו לבעל עלייה בקרקע כלום) .תניא ,רבי נתן
אומר :תחתון נוטל שני חלקים ,והעליון שליש .ואחרים אומרים :תחתון נוטל שלשה חלקים ,והעליון נוטל רביע.
אמר רבה :נקוט דרבי נתן בידך ,דדיינא הוא ונחית לעומקא דדינא .קא סבר :כמה מפסיד עלייה בבית  -תילתא,
הלכך אית ליה תילתא.
 .9רש"י ,שם
אין לו לא לזה ולא לזה  -לבנות שעניים הם ובעל הקרקע רוצה למכור הקרקע.
 .10תוספות ,שם
לא לזה ולא לזה מאי  -אין נראה לר"י פירוש הקונט' שפי' שבעה"ב רוצה למכור את הקרקע דבהא לא קמבעיא
ליה דפשיטא דאין יכול למוכרו שהרי משועבד לזה לבנות עלייה שם כשירצה ,ואי רוצה למכור הקרקע לעשות
הבית ואין מוכר אלא כח שיש לו בתוכה הא נמי פשיטא שבענין זה יכול למוכרה דלמה לא ימכור כח שיש לו
בה?!
אלא נראה לר"י דמיירי שרוצה בעה"ב לזורעה ובעל עלייה אמר גם אני אזרע שגם לי הקרקע משועבד לעלייה
או דלמא מצי א"ל היאך אין לך כלום בקרקע אלא לענין העלייה בלבד.
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 .11חידושי הר"ן ,בבא מציעא קיז ע"ב
אין לו לזה ולא לזה מאי? פרש"י ז"ל ובעל הבית רוצה למכור הקרקע .ולא מיחוור דמאי קמבעי' לי' והיכא לימא
לי' תנא דברייתא בהא אין לו לבעל עלי' בקרקע ולמה יפחות בעל עלי' בשביל שזה רוצה למכור .ימכור ולאחר
שיבנה לוקח את הבית יבנה את העלי' כשירצה?!
אלא ה"פ אין לו לזה ולא לזה ובעל רוצה לזרעה מש"ה ס"ל לתנא דברייתא שאין לו בקרקע כלום לפי שאין לבעל
עלי' זכות אלא באויר שעל גבי הקרקע אבל לא בקרקע עצמו:
 .12תוספות הרא"ש ,בבא מציעא קיז ע"ב
אין לו לא לזה ולא לזה מאי .מה שפרש"י ז"ל שבעל הבית רוצה למכור ,לא נהירא דפשיטא שיכול למכור חלקו
והלוקח יבנה הבית ואימתי שירצה בעל העלייה יבנה עלייתו ,וכן בעל העלייה יכול למכור חלקו ,אלא מיירי
שבעל הבית רוצה לזרוע במקום הבית ואומר לבעל העלייה אין לך בקרקע (כלומר) [כלום] כל זמן שאינך רוצה
לבנות.

 .13טור ,חושן משפט ,סימן קסד ,סעיף ז
ואם מוכרין אותו מדעת שניהן ,יטול העליון שליש הדמים והתחתון ב' שלישים.

 .14סמ"ע ,סימן קסד ,ס"ק טז
דודאי אין בעל הבית יכול למכור הקרקע בעל כרחו של בעל העליה ,אף אם ירצה ליתן לו שליש דמי המכירה,
דיאמר [בעל העלייה] בקרקעי ניחא לי לבנות עליה דירה לאחר זמן.

 .15נתיבות המשפט ,סימן קסד ,ס"ק יב
ואין יכול לומר לו גוד או איגוד ,דהוי כדבר שיש בו כדי חלוקה ,דהבית להתחתון והעליה להעליון ,דאין יכול
לומר כן.

 .16משכנות ישראל (גרוסמן) ,סימן א
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 .17חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
( .60א) נהרס בית משותף ,כולו או מקצתו ,מכל סיבה שהיא ,ובעלי הדירות ששלושה רבעים לפחות מהרכוש
המשותף צמודים לדירותיהם (להלן  -המשקמים) החליטו להקים את הבית מחדש או לתקנו ,ישא כל בעל דירה
בהוצאות הכרוכות בכך לגבי דירתו ,ובעלי כל הדירות ישתתפו בהוצאות הכרוכות בכך לגבי הרכוש המשותף,
כל אחד לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירתו.
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מושב ג
מושג הבעלות והזכות לקניין
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בעלות – סטטוס משפטי או אגד של זכויות?
מקורות להרצאתו של ד"ר שי ווזנר

א .קשר אונטולוגי בין האדם לקניינו
 .1ר' צדוק הכהן מלובלין ,צדקת הצדיק
אות פו :כל מה שהוא מקנין האדם ,אשתו ובניו ,עבדו ואמתו שורו וחמורו אהלו וכספו וזהבו וכל אשר לו ,הכל
הוא משורש נפשו ,כי גם כל הדצ"ח (=דומם ,צומח ,חי) משורשים בנפש האדם ושורש חיותם ממנו כנודע .ומה
שקנוי לו הוא ששורש חיותם ממנו ...וכמו שהוא האדם כך הם קניניו .וכמו שאמרו (חולין ז) :בהמתן של צדיקים
אין הקב"ה מביא תקלה על ידם ...ואין צריך לומר אשת חבר כחבר ,וכן להיפך נשאת לעם הארץ ...ואין צריך
לומר בניו ...וכן יוכל להתבונן האדם מכל קניניו.
אות צא :כל קנייני האדם הוא מחלקי חיותו המתפשט בברואים ,כמו שאמרו (ויקרא רבה ל"ו ד') "בראשית" -
בשביל ישראל וכו' .ואומרים המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ,ובכל יום החידוש הוא בשביל
ישראל ,וכל חלק מן העולם שייך לנפש פרטי מישראל ,רצה לומר שאור חיותו הוא המקיים אותם הנבראים.
ממעשים הטובים מתקיימים ברואים הטובים והטהורים [וממחשבות ורצונות הם מלאכים ורוחניים] ,ומהרעים
נעשים הרעים ...החיות המזיקות וכן עכו"ם הרוצחים ,וכן בדוממים אבן שנסקל בה ועץ שנצלב בו ...ובצומחים
סם הממית רחמנא ליצלן וכיוצא.
וכפי מרחק התפשטות אורו וחיותו בהם כך הם עניינם וייחסם לו ,מהם קנינים לו ,ומהם היו בידו איזה זמן
ומכרם ,ומהם רק בשאלה או שכירות זמן מועט ,ומהם ראם אצל אחרים או נסתכל בהם מידי עברו באיזה
מקום ,ומהם שלא ראה מימיו רק חשק במחשבתו להם ,וכיוצא יש מדריגות לאין שיעור .והמבין על דבר יוכל
לדעת ולהתבונן לתקן כל אלה .והתיקון הוא רק על ידי ההשבה למקור ,שידע שהכל הוא מעצם חיות השם יתברך
שמחייהו ומקיימו זולת זה היו כלא היה.
אות קצז :שלוש מדרגות באהבת השם יתברך" :בכל לבבך" ,היינו כל התשוקות וחמדות שבלב [ ]...ואחר כך
"בכל נפשך" ,היינו בדברים שנפשו מקושרת בהם ממש ]...[ .ושתי אלו עדיין הוא ביד עבודת האדם והשתדלותו
להשיג לזה ...מה שאין כן בכל מאדך אינו ביד עבודת האדם רק מסייעתא דשמיא ,דפירוש שבכל רכושו וקנינו
יהיה קבוע אהבת השם יתברך ולא קאי אתשוקתו וחמדתו לרכוש שזה בכלל בכל לבבך .רק שבכל הרכוש עצמו
כידוע ,כי הרכוש שייך לאדם וכל כך יהיה האדם כולו ממולא מאהבת השם יתברך בכל מעמקיו עד שממילא גם
בכל קניניו שהם ההתפשטות שלו יהיה גם כן ממולאים מאהבתו יתברך ,כענין חמורו של ר' פנחס בן יאיר
דמחמרא אנפשה לאכול איסור (בראשית רבה ס' ח') .וזו בבעלי חיים ,ומסתמא הוא הדין בדוממים ,כענין "אבן
מקיר תזעק" לעתיד לבוא ,כשירצה לעשות איסור כמו שאמרו ז"ל (שוחר טוב תהלים מזמור ע"ג).
וזה ענין שביתת כליו ביום השבת ,שאז כולו לה' גם כל קניניו .וכענין צאן יעקב אבינו ע"ה שאמרו ז"ל (בראשית
רבה סוף פרשה ע"ג י"א) שהיה לו ששים רבוא עדרים דמן השתוות המספר מבואר דהן עצמן ששים רבוא נפשות
ישראל .ואם כן בודאי אהבת השם יתברך קבוע גם בהם .ואמרו בזוהר (ח"א קס"ב סוף ע"א) דכוונת יעקב
במקלות הוא ענין התפילין דהיינו התקשרות ודביקות מיצוי נפשו להשם יתברך כנזכר לעיל .ומדת יעקב הוא
נגד בכל מאודך לקשר כל כך כל מיצוי נפשו עד שגם הקנינים השייכים לו כולן יהיו בכלל ההתקשרות זה:
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ולכך לא נאמר זה בפרשת והיה אם שמוע שהיא בלשון רבים ,דדבר זה אינו אלא ליחידים שזכו בה אבל אי
אפשר מדריגה זו לרבים אלא לעתיד כשישפוך רוחו על כל בשר .כענין משה רבינו ע"ה שלא שלטו שונאים במעשה
ידיו ,כי קניניו ופעולותיו השייכים לו אפילו בדוממים קבועה בהם קדושה דקביע וקיימא שאי אפשר לינתק כלל.
ורב יוסף אמר (סנהדרין צ"ח ב) איתיב בטולא דכופיתא דחמריה .וכן אמרו בריש בכורות (ב' א) דמוציא
מקדושתו כשמוכר החמור לעכו"ם ,עיין שם ברש"י ותוס' לחד פירוש בזולת המלאכה דשבת .וליחיד הזוכה גם
בדוממים ,כל קניניו הם כמו תשמישי מצוה וקודשי שמים ואהבת השם יתברך קבוע בהם ,שהם אוהבים לפרסם
כבוד שמים .וכיוצא בו על דרך שאמרו (זוהר ח"ב כ"א א) דהר סיני דליג למשה כמחטא לאבן השואבת.
אות רה :כי בדירתו ומשכנו המיוחד לו יש התפשטות מכוחותיו ,כנודע מהבעש"ט ז"ל דבקניני האדם מתפשטין
כוחות נפשו.

 .2ר' יוסף ליב בלוך ,שעורי דעת
כי ענין קניני האדם אינו רק חוק שנקבע לסידור חיי החברה ,שכשאדם רוכש איזה חפץ באחת מדרכי הקנינים
עובר החפץ לרשותו לשלוט בו כרצונו ,אלא שבאמת ענין הבעלות הוא התקשרות של עצם הדבר לבעליו המתהוה
ע"י הקנין המאגד את החפץ עם זה שקנהו ...שחלות קנין מהוה מציאות בעצם החפץ ,ומקשרו אל האדם שהוא
שייך לו מעתה ,וכמו שמצינו בספרים הקדושים כי כל קניני האדם ואפילו עבדיו ושפחותיו משרתיו וגם כליו
שייכים לשורש נשמתו ,אבל לו היו חוקי התורה רק דברים מוסכמים להנהגת בני אדם ,לא היה נעשה שום
השתנות בשדה זו...
אבל אחרי אשר ביארנו שחלות הקנין צריך לפעול איזו מציאות על הדבר הנקנה ,לא יקשה לנו זה ,כי הוא טבע
הדבר ומציאותו שרק באופן כזה מתהוה החלות ולא זולת .וכמו שרואים אנו במציאות הידועה ומורגשת לנו פה
בעולמנו ,למשל :אנו יודעים שזרם החשמל מתהוה רק בשעה ששני החוטים מתקרבים אחד אל אחד יחד ידובקו.
ואם יאמר אדם אני אינני מן המקפידים שידובקו כל כך יחדיו ,די לי שאקרב אחד אל אחד ,ומה לי אם יהיה
הפרש ביניהם כחוט השערה ,מובן שלא יאיר לו ובחושך יישאר .כן הדבר הזה גם בענינים הרוחניים הרחוקים
יותר ממושגנו ,המציאות מתהוה רק באופן כזה שנקבע בתורה ,דלרחמנא גלי ענינה והמידה הנדרשת להתהוות
המציאות ההיא ,ואם יחסר מעט מזה לא תתהוה המציאות.
 .3הרב שקאפ ,חידושים למסכת קידושין סי' יא ,עמ' נט
דכל הדברים הנקנים לא נעשה שום שינוי בדבר הנקנה ,רק בענין הבעלים דיצא מרשות לרשות .ובקדושת הגוף
ובקדושי אשה נעשה שינוי בדבר הנקנה שנתייחד הדבר להשתמשות מיוחדת ,וזה דבר מוכרח מן הש"ס בהרבה
מקומות.
 .4הרב אברמסקי" ,דיני ממונות" ,לונדון 1939
כלל גדול הוא בדיני התורה ...שבעל הממון הוא השליט היחידי על הונו וחילו ,ולא הדין ולא הדיין חותכים את
גורל רכושו ...במשפטי ישראל לא נחקקו דיני ממונות שיסודותם בהשקפות קלסיות סוציאליות מדיניות
וכלכליות .כל ההלכות הסדורות בחושן המשפט בדברים שבני אדם גומרים ביניהם מדעת עצמם והסכמתם
ההדדית ,אינן אלא בירור הכונה והרצון של בעלי הריב על יסוד המשא ומתן המדובר ביניהם בגמר הענין ,והדין
מתבסס על הכרת החפץ של שני הצדדים בשעת החוזה .בתורת משה לא נאמרה הלכה הגוזרת אומר במשאם
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ומתנם של בני אדם .ואלה המקראות הכתובים בתורה במקח וממכר ,כל עיקרם לא באו אך בשביל צד מוסרי,
מבלי דבר דבר מנקודת מבט משפטי.

ב .היחס בין בעלות לאיסור גזל
 .1ר' שמעון שקופ ,שערי ישר ,שער ה פרק א
סוג הקנינים וחוקי הבעלים בנכסים הוא דבר משפטי גם בלי אזהרת "לא תגזול" ...שלא יתכן בשום פנים לומר
שהענין מה שאנו מיחסים החפץ לראובן הוא מחמת ששמעון מוזהר על פי התורה שלא לגוזלו ממנו .אלא הדבר
הוא בהיפוך ,שאיסור גזילה הוא לאחר החלטת הענין בחוקי גבולי הבעלים...
כל דיני המשפטים של דיני ממונות בין איש לרעהו אינם כדרך כל מצוות התורה ,דבכל המצוות ,הוא מה
שהזהירה לנו תורה בעשה ולא תעשה ,חיוב קיומם עלינו הוא העיקר לקיים מצות ה' ,ובדיני ממונות אינו כן,
דקודם שחל עלינו מצות ה' לשלם או להשיב ,צריך שיוקדם עלינו חיוב משפטי .דהרי אף אם קטן הוא הגוזל,
דאינו בר מצוות ,מכל מקום מוטל על בית הדין להציל עשוק מיד עושקו ולכוף את הקטן להחזיר החפץ הגזול
לבעליו.
 .2הרב עמיאל ,המידות לחקר ההלכה ,כרך ב" ,דין ומציאות" ,עמ' ב-ד
אכן נופל הספק בכל דיני ממונות שכולם מסתעפים ממשפטי הבעלות – אם הבעלות גופא היא בבחינת דין או
בבחינת מציאות .כלומר :אם היסוד של דיני ממונות זהו הדין של 'לא תגזול' ,או להיפך ,דהדין של 'לא תגזול'
בא מהיסוד של בעלות .והספק הוא במושג בעלות גופא ,אם זהו מושג מציאותי או מושג דיני .או במילים אחרות:
אם ה'לא תגזול' מסתעף מהבעלות ועצם הבעלות היא מציאות ככל המציאות דעלמא ,וכמו שלא נאמר באיסור
חלב שהמציאות של חלב בא מתוך האיסור ,אלא להיפך כמובן ,או שכל מושג הבעלות בא מתוך ה'לא תגזול'
ואינו דומה לאיסור חלב ,למשל ,שהחלב הוא חלב גם בלי הדין ,אבל כאן אנו זקוקים לדין גם במושג – מושג
הבעלות גופא – כי בלי ה'לא תגזול' אין כאן מושג בעלות לגמרי ...וההגדרה המדויקת היא זו ,שאין הבעלות באה
מצד ה'לא תגזול' אלא להיפך ,שה'לא תגזול' בא מצד הבעלות ,ובעלות זוהי מציאות ככל מציאות .וכמו שלא
נאמר שהחלב הוא חלב מצד איסור התורה שיש על זה ,אלא להיפך ,שעל מציאות חלב בא איסור התורה ,ככה
גם כן בזה ,כנ"ל .והמציאות של הבעלות זהו ההסכם הכללי של בני אדם.

ג .בעלות לגוי למאן דאמר גזל הגוי מותר – חידושו של בעל ספר יראים
 .1ר' אליעזר ממיץ ,ספר יראים (ווילנא תרנ"ב) ,סי' תכב ,עמ' 487
וצריך להיזהר שלא יגזול אלו ארבעת מינין אפילו לעובד כוכבים [=מעובד כוכבים] ,ואע"ג דגזל הגוי שרי
[=מותר] ,כל כמה דלא נפיק [=כל עוד שלא יצא] מרשות עובד כוכבים לא מקרי 'לכם'.
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דאמר רב הונא [סוכה ל ע"א] להנהו דמזבני אוונכרי כי זבניתון מעובדי כוכבים אסא לא תגזון אתון אלא ליגזו
אינהו וליתבו לכו ,מאי טעמא סתם כנענים גזלי ארעתא נינהו ,וקרקע אינה נגזלת ,הלכך ליגזו אינהו כי היכי
דלהוי יאוש בעלים בידא דידהו ושינוי רשות בידא דידכו ,ומוקמינן [שם ע"ב] למיפק אוונכרי גופייהו ,אבל לדידן
הוי יאוש בעלים בידא דאוונכרי ושינוי רשות בידא דידן ושרי ,וקסבר ייאוש בלי שינוי רשות לא קני ,ושמע מינה
מהכא גזל כנעני שרי ,דהא לאחר קנין לא פסלינן ליה משום מצוה הבאה בעבירה ,הלכך שרי אך שלא יהיה חלול
השם בדבר.
 .2מגן אברהם סימן תרלז
וצריך עיון שנהגו קצת לעשות סוכה ברשות הרבים ,ואם כן סוכה גזולה הוא .ואין לומר דבני העיר מוחלין להם,
דהא ברשות הרביםר יש לכל העולם חלק בהם ,ום תרצה לומר דכל ישראל מוחלין מכל מקום הרי יש לעכו"ם
חלק בהם[ ...ו]בספר יראים כתב דאפילו למ"ד גזל העכו"ם שרי ,מכל מקום לא מקרי לכם.
 .3אבני מילואים על שולחן ערוך אבן העזר הלכות קידושין סימן כח (סק"ג)
שלחן ערוך :סעיף א :המקדש את האישה בגזל או בגניבה או בחמס ,אם נתייאשו הבעלים ונודע שקנה אותו
דבר ביאוש ,הרי זו מקודשת ,ואם לאו אינה מקודשת.
הגה :קדשה בגזל או גניבת עכו"ם ,הוי מקודשת ,דהא אינה צריכה להחזיר רק מכוח קידוש השם (מהרי"ו סי'
קלח).
אבני מילואים ,שם ,סק"ג
[ג] או גניבת כותי .זה לשון מוהר"י וויל סי' קל"ח :על עסק משכון שמכר ר' יצחק לר' מרדכי וקידש בו ר' מרדכי
אשה ,ומדמה מר לגזל כותי ,ודעתיה דמר כיון דהוי גזל מדרבנן דלא ליהוי קידושין ,מידי דהוי אחמץ בשעה
ששית .קצת לבי מהסס מתרי ותלת טעמים ,חדא דלא הוי גזל אלא כגון ויגזול את החנית אבל האי דמי להפקעת
הלואתו דשר,י אף על גב דבמקום דאיכא חילול השם אסור ,דלמא איסור הוי אבל גזל לא הוי ,וטובא אשכחן
בכה"ג דאסרו חכמים לכתחלה ואי עבד עבד ,כגון באבק רבית דאין מוציאין בדיינים ,דאטו אם קידש אשה
באבק רבית דלא ליהוי קידושין?! וכו' ,ואפי' לפי דבריך דמדמים לחמץ איכא לפלוגי ,דהתם אסור בהנאה ולית
ביה שווה פרוטה ,אבל הכא אית ביה שווה פרוטה כו' .ונראה לפענ"ד דהוי קידושין גמורין ,כיון דמכר ר' יצחק
לר' מרדכי ,דעתיה הוי דלהוי מכירה גמורה וכו' וכיון דאפשר להשמט כו' בכה"ג שיאמר שנאבד המשכון וכו'
ואפשר דאין כאן אפי' חילול השם ,ומאי דקא מדמית לחמץ בפסח לאו בחדא מחתא מחתינהו כולהו ,דהא חטי
קורדנייתא בשעה ששית משמע בפרק כל שעה דחוששין לקידושין ,עכ"ל.
ונראה דסובב כל התשובה אליביה דפוסקים דגזל עכו"ם אינו אלא מדרבנן ,ובזה מחלק מוהרי"ו דשאני בזה
מחמץ בפסח דאסור בהנאה אבל בזה דמותר בהנאה אף על גב דאינו שלו מדרבנן ,אפילו הכי מקודשת ,וממילא
דלפוסקים דגזילו מדאורייתא ודאי אינה מקודשת...
אלא דהבית שמואל כתב כיון דלגבי לוקח בהיתרא אתי לידיה ,ליכא איסורא דאורייתא ,דהא עושק מעכו"ם
אינו אלא מדרבנן כמ"ש בכס"מ ריש הל' גזילה ,והטעם הואיל שבא לידו בהיתר .אמנם לפי מ"ש מוהרש"ל
ביש"ש פ' הגוזל בתרא דהרמב"ם ס"ל דגם הפקעת הלואתו אסור מן התורה ע"ש ,א"כ ה"ה גבי לוקח אף על גב
דבהיתרא אתי לידיה אסור מן התורה]...[ .
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הדרן לדקמן דלדעת הרמב"ם אפי' הפקעתו אסור וא"כ בנדון דמוהרי"ו אינה מקודשת ,אלא אפי' נימא
דהפקעתו מותר וזה דאתי לידה דאשה ה"ל בהיתרא מכל מקום המקדש לא יהיב מידי וליכא נותן ...ועוד דאפילו
נימא דגזילו מותר ,נמי לאו דידיה הוא ,וכמ"ש במגן אברהם סי' תרל"ז (סק"ג) גבי אתרוג דאפי' למ"ד גזילו
מותר לכם לא הוי ,ע"ש בשם יראים .והיינו כיון דלא נתן לו העכו"ם אינו זוכה בו ועדיין הוא של עכו"ם ,אלא
דגזילו מותר .וא"כ במה מקדשה? כיון דלאו דידיה ולאו דידה! ואפי' נימא דאזלינן בתר מקבל כיון דלא קנתה
גוף החפץ ואם בא אחר וחטף ממנה נראה דמותר ,כיון דלא זכתה ביה ,אלא דגזילו [של הגוי] מותר.
מיהו מה שכתב מגן אברהם גבי אתרוג דלא נפיק בגזל עכו"ם ,אפילו למ"ד גזילו מותר ,משום דלא חשיב לכם,
נלע"ד דשפיר נפיק ביה ,לפי מה שכתב הרמב"ם פ"ח מלולב (ה"ב) דיוצא באתרוג של מעשר שני וכן בחלה פ"ו
מבכורים [ה"ד] וכן במצה פ"ו (ה"ח) שם ,ע"ש ,ואף על גב דפוסק מעשר שני ממון גבוה ,וכתב מוהר"י קורקוס
משום דס"ל כמאן דאמר בסוכה (לה ,א) דלא בעי דין ממון אלא היתר אכילה ,והכא נמי היתר אכילה אית ביה,
והובא בכסף משנה שם ,ואם כן באתרוג למ"ד גזילו מותר דיש לו בו היתר אכילה נראה דלא גרע ממעשר שני,
כיון דבזה נמי אית ליה היתר אכילה והנאה.
 .4חתם-סופר ,חידושים למסכת סוכה ,ל ע"א
ועיין מגן אברהם ראש סי' תרל"ז מייתי דברי ש"ג דשמעתין ודברי ספר יראים ,רא"ם ,דגזל גוי מותר ומ"מ לכם
לא מיקרי .והדברים תמוהים ואין להם שחר ,אם מותר [=לגזול את הגוי] מאי טעמא לא מקרי 'לכם' ,דרחמנא
הפקירו!

 .5שו"ת אבני נזר ,אורח חיים ,סי' תקכח
אך נראה דאפילו נאמר שהוא [=דבר שאסור בהנאה] שלו רק אינו ברשותו ,תלוי במחלוקת הרא"ם בספר יראים
בגזל נכרי ,שהרא"ם סובר דאף למאן דאמר מותר מכל מקום אינו נעשה שלו ,ורש"י בתשובה ,הובא ברמ"א
חו"מ סי' רפ"ג ,במומר שהיה לו פקדון ביד אחרים ומת ,ויש לו יורשים ישראל ,אם יש עדים ששלחו יד בפקדון
מחיים או שתבעום ולא רצו ליתן לו – זכו [=שומרי הפיקדון] במה שבידם .הנה דמשום שמותר לגוזלו [=את
המומר] נעשה שלו [=של השומר] .ודלא כבעל ספר יראים .ותמהני על מגן אברהם סי' תרל"ז שהביא דברי בעל
ספר יראים ולא כתב שרש"י חולק .וכיון שרמ"א הביא דברי רש"י בלי חולק ,אנן בתר רמ"א גרירן".
 .6הרב שמעון שקופ ,חידושי בבא-קמא ,סי' ה עמ' 8
וסברתו [=של בעל היראים] פשוטה מאוד ,דבממון של ישראל שאי אפשר ליקח שלא מדעת בעל הממון ישנם
שני דינים :א .איסור לא תגזול; ב .אי-אפשר להוציא מרשות בעל הממון בלתי הקנאתו ,ואף מי שאינו מצוה על
הלאו ,כגון חרש או קטן ,מכל מקום לא יקנה חצרו חפצים של אחרים ,אף אם יהיה להם יד או חצר .ולכן סובר
היראים דאף אם גזל עכו"ם מותר ,מכל מקום לא הוה הפקר לענין שיוכל כל אדם לזכות בלתי רשות העכו"ם.
 .7רש"ז אויערבאך ,שו"ת מנחת שלמה חלק א ,סי' פו
"ואף אם יש מי שחולק על היראים ,מכל מקום הלא פשוט הוא שאין הישראל יכול לכוף את הנכרי שיתן לו
ממונו ,רק אם התגבר הישראל וגזל הרי זה שלו...
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גם חושבני מסברא שאף אם לא נאמר כהיראים ,מכל מקום יכול הנכרי לחזור ולחטוף מהישראל את מה שגזל
ממנו ,ואין הישראל יכול לתובעו בדין ולחייבו מיתה כדין בן נח שנהרג על גזל ,דכיון שהישראל רק גזל אותו
מהנכרי לא מסתבר כלל לחשוב את הנכרי כגזלן ,כי אף אם נאמר דחשיב 'לכם' ויוצא בו מצות אתרוג ,היינו
משום דלגבי כל העולם חשיב הישראל כבעלים ,חוץ מלגבי הבעלים הקודמים שיכולים לחזור ולחטוף ממנו".

ד .דין "שלכם" בארבעת המינים

 .1תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מא עמוד ב
משנה .יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת ,כל העם מוליכין את לולביהן לבית הכנסת ,למחרת משכימין
ובאין ,כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו ,מפני שאמרו חכמים :אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון
בלולבו של חבירו ,ושאר ימות החג ,אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חבירו.
גמרא .מנא הני מילי? דתנו רבנן :ולקחתם  -שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד .לכם  -משלכם ,להוציא את השאול
ואת הגזול .מכאן אמרו חכמים :אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירו ,אלא אם
כן נתנו לו במתנה.
ומעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ,שהיו באין בספינה ,ולא היה לולב אלא לרבן
גמליאל בלבד ,שלקחו באלף זוז .נטלו רבן גמליאל ויצא בו ,ונתנו לרבי יהושע במתנה ,נטלו רבי יהושע ויצא בו,
ונתנו לרבי אלעזר בן עזריה במתנה ,נטלו רבי אלעזר בן עזריה ויצא בו ,ונתנו במתנה לרבי עקיבא ,נטלו רבי
עקיבא ויצא בו והחזירו לרבן גמליאל.
למה לי למימר החזירו?  -מלתא אגב אורחיה קא משמע לן :מתנה על מנת להחזיר  -שמה מתנה.
כי הא דאמר רבא :הא לך אתרוג זה על מנת שתחזירהו לי ,נטלו ויצא בו ,החזירו  -יצא ,לא החזירו  -לא יצא.
 .2תלמוד בבלי מסכת סוכה דף לה עמוד א
[אתרוג של] ערלה פסול .מאי טעמא? פליגי בה רבי חייא בר אבין ורבי אסי .חד אמר :לפי שאין בה היתר אכילה,
וחד אמר :לפי שאין בה דין ממון.
קא סלקא דעתיה :מאן דבעי היתר אכילה  -לא בעי דין ממון ,ומאן דבעי דין ממון  -לא בעי היתר אכילה .תנן:
של תרומה טמאה – פסול .בשלמא למאן דאמר לפי שאין בה היתר אכילה  -שפיר ,אלא למאן דאמר לפי שאין
בה דין ממון  -אמאי? הרי מסיקה תחת תבשילו! אלא ,בהיתר אכילה ,כולי עלמא לא פליגי דבעינן ,כי פליגי -
בדין ממון .מר סבר :היתר אכילה בעינן ,דין ממון לא בעינן .ומר סבר :דין ממון נמי בעינן.
מאי בינייהו?  -איכא בינייהו מעשר שני שבירושלים אליבא דרבי מאיר .למאן דאמר לפי שאין בה היתר אכילה
 הרי יש בה היתר אכילה ,למאן דאמר לפי שאין בה דין ממון  -מעשר שני ממון גבוה הוא. .3חידושי הריטב"א מסכת סוכה דף לה עמוד א
ושל ערלה פסול מאי טעמא רבי חייא בר אבין ורבי אסי חד אמר לפי שאין בה התר אכילה .פירש הראב"ד דברים
כפשוטן ,שהוא אסור באכילה ולא קרינא ביה "לכם" ,וחד אמר לפי שאין בו דין ממון ולא קרינא ביה "לכם".
49

ואסיקנא דהיתר אכילה כולי עלמא לא פליגי דבעינן ,דומיא דתרומה טמאה ,ואף על גב דאית בה ממון שמסיק
תחת תבשילו ,מדלא חזי לאכילה לא קרינן ביה "לכם" ,וכי פליגי בדבר שראוי לאכילה בלבד ואינו רשאי ליהנות
ממנו בענין אחר ,כגון מעשר שני בירושלים למאן דאמר ממון גבוה הוא ,דמר סבר כיון דחזי ליה לאכילה "לכם"
קרינא ביה ,ומר סבר כיון דלית בה דין ממון לא קרינא ביה "לכם" ,ואינו יוצא בו ביום ראשון מיהת.

ה .בעלות ואיסור גזל באיסורי הנאה
 .1משנה מסכת נדרים פרק ה משנה ו
לְא ֵחר לְׁשּום ַמ ָּתנָּה ,וְ ַהלָּה מֻּ ָּתר בָּ ּה.
נֹותנֹו ַ
הַ מֻּ דָּ ר הֲ נ ָָּּאה מֵ חֲ בֵ רֹו וְ ֵאין לֹו מַ ה י ֹּאכַלְ ,
עּודה ְנתּונִים
ּוס ָּ
ימּנּו הֲ נ ָָּּאה ,וְ הָּ יָּה מַ ִשיא ֶׂאת בְ נֹו ,וְ ָּאמַ ר ַלחֲ בֵ רֹו :חָּ צֵ ר ְ
מַ עֲשֶׂ ה ְב ֶׂא ָּחד בְ בֵ ית חֹורֹון ׁשֶׂ ָּהיָּה ָּאבִ יו מֻּ דָּ ר הֵ ֶׂ
לְָך בְ מַ ָּתנָּה ,וְ ֵאינָּן לְ ָּפנֶׂיָך ֶׂאלָּא כְ דֵ י ׁשֶׂ יָּבֹוא ַאבָּ א וְ י ֹּאכַל עִ מָּ נּו בַ ְסעּודָּ הָּ .א ַמר לֹוִ :אם ׁשֶׂ לִי הֵ ם ,הֲ ֵרי הֵ ם מֻּ ְקדָּ ִׁשין לַשָּ מָּ יִם.
ַש ָּמיִםָּ .א ַמר לֹו :ל ֹּא נ ַָּת ָּת לִ י ֶׂאת ׁשֶׂ לְָך ֶׂאלָּא ֶׁׂש ְתהֵ א ַא ָּתה וְ ָּא ִביָך אֹוכְ לִים
ָּאמַ ר לֹו( :ל ֹּא) נ ַָּת ִתי לְָך ֶׂאת ֶׁׂשלִי ׁשֶׂ ַת ְק ִדיׁשֵ ם ל ָּ
ּומ ְת ַרצִ ים זֶׂ ה ָּלזֶׂה ,וִ יהֵ א עָּ ֹון ָּתלּוי בְ ר ֹּאׁשֹו.
ׁשֹותים ִ
וְ ִ
ּוכְ ׁשֶׂ בָּ א דָּ בָּ ר לִ פְ נֵי חֲ כ ִָּמיםָּ ,א ְמרּו :כָּל מַ ָּתנָּה ׁשֶׂ ִאם ִה ְק ִדיׁשָּ ּה ֵאינָּּה מֻּ ְק ֶׂדׁשֶׂ ת ֵ -אינָּּה ַמ ָּתנָּה.
 .2ר"ן נדרים פה ע"א
[מביא בשם הרשב"א שהאוסר בנדר הנאת פירותיו על עצמו ,יכולים אחרים לקחת אותם ממנו ,אף שיכול
להישאל על הנדר .אבל אם יישאל על הנדר יצטרכו לשלם לו רטרואקטיבית .ואילו הר"ן חולק וסובר שלא
יצטרכו לשלם גם אם יישאל על נדרו]
ומהא שמעינן שהאוסר הנאת פירות על עצמו ,יכולים אחרים ליטול אותן בעל כרחו ואינו יכול לעכב ,אף על פי
שיכול לישאל על נדרו ,כיון דהשתא מיהא הא לא איתשיל .מיהו היכא דאיתשיל חייבין לשלם ,דכיון דחכם עוקר
הנדר מעיקרו כיון דאיתשיל הויין להו הנך פירי כאילו לא אתסרו עליה מעולם ]...[ .הרשב"א ז"ל.
ואני מסתפק בזה ,לפי שמשעה שאסרו על עצמו הפקירו ,וכל שזכה בו אחר קנה כזוכה מן ההפקר ,ואף על פי
שאיסור שבו הלך ע"י שאלה ,קנין ממונו של זה אינו בטל .שאיני מוצא שאלה בהפקר .ומשום הכי ייטלו על
כרחו ,דאי לא  -ודאי כיון דנדרים לאיתשולי עלייהו קיימין דמשום הכי מיקרו דבר שיש לו מתירין בפרק הנודר
מן הירק (לעיל /נדרים /דף נט) חיישינן דלמא מיתשיל ]...[ .כנ"ל.
 .3מחנה אפרים הלכות זכיה מהפקר סימן ד
מי שאסר נכסיו על עצמו מי הוי כמפקיר ויכולים אחרים ליטול בעל כורחו או לא.
תשובה .לכאורה נראה דכיון דראובן אסר הנאתם עליו ,הרי נכסים אלו הפקר ויכולים אחרים ליטול בע"כ.
וכיוצא לזו כתב הר"ן ז"ל בנדרים דף פ"ה גבי מתניתין דהכהנים נהנים לי יטלו כהנים בעל כורחו ,והיינו טעמא
כדאמר רבא משום דתרומה לא חזיא אלא לכהנים ,וכיון דאסריה עלייהו  -שוייה עפרא בעלמא ,וכתב הרשב"א
ז"ל דמהא שמעינן שהאוסר הנאת פירותיו על עצמו יכולים אחרים ליטול אותם בע"כ ,עכ"ל.
אבל לענ"ד הגם שאיני כדאי ,יש לי להשיב על דברי הרשב"א ,דנראה דאין הנדון דומה לראיה ,דמי שאסר על
עצמו נכסיו בהנאה נהי דאינו יכול ליהנות הוא בהם ,מכל מקום קנין אית ליה בנכסים ,ויכול ליתנם לבניו או
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לאחיו או לווה ובעל חוב באים ונפרעים מהם ,כי ההיא דתנן אסר בנו בהנאתו בחייו ובמותו ,אם מת לא יירשנו
ויתן לבניו או לאחיו וכו' ,וכתב הר"ן ז"ל בנדרים דף מ"ז דהא דקתני אם מת לא יירשנו לאו למימרא דכיון
דנכסים אלו אסורים לו בהנאה לא יזכה בהם דהא קתני ויתן לבניו או לאחיו או לוה וב"ח באים ונפרעים מהם,
אלא ודאי נכסים דידיה נינהו אלא שאינו רשאי ליהנות מהם עכ"ל ,וה"ה נמי הכא באסר נכסיו על עצמו בהנאתו
יכול הוא ליתנם לבניו או לאחיו ,ונמצא דקנין דידיה דאית ליה בנכסים עדיין לא פקע כדי שיוכלו אחרים ליטול
מידו בע"כ .מה שאין כן בההיא דכהנים נהנים לי ,דממון כהן הוא ,ואין לו אלא טובת הנאה ,וכיון דאסריה
עלייהו תו לא נשאר לו שום זכות בתרומות ,והלכך נוטלים בע"כ.
וראיתי להר"ן ז"ל שם דס"ל דכל שאסרם על עצמו הרי הפקירם וכל שזכה בה אחר קנה כזוכה מן ההפקר ואפילו
איתשיל עלייהו לא מהני להפקיע זכותם של אלו שאיני מוצא שאלה בהפקר עכ"ל.
ולפי זה יש ליישב דל"ד האי דאסר נכסיו על עצמו לההיא דאסר לו אביו נכסיו דהתם כיון דאינו הוא האוסר לא
הפקיר זכותו ומש"ה אית ליה קנין בגוייהו ליתנם לאחיו או לב"ח אבל זה שאסר נכסיו על עצמו חשיב כאלו
הפקירם,
אבל עדיין יש לגמגם בדברי הר"ן ז"ל דמאן נימא לן דמי שאסר נכסיו על עצמו חשיב כאלו הפקירם ,ונימא דעל
עצמו דוקא אסרם בהנאתו אבל דעתו ליתנם צדקה לעניים וכיוצא ,וכהאי גוונא לא חשיב להו לאינשי הנאה
דמצות לאו ליהנות ניתנו ,ולזה היה אפשר לומר דדעתו של זה הנודר הוא כדי להפקירם לגמרי דאם לא כן למה
לו לאוסרם יתנם לעניים ולא יהנה בהם...
וראיתי עוד תשובה להרשב"א סי' תשמ"ו שהשיב דהמודר הנאה מחברו ונתן לו לולב לצאת בו דביום א' לא יצא
בו ,דבעינן לכם משלכם ולא של איסורי הנאה ,והכא אסור לו ליהנות ממנו ואינו קנוי כלל עכ"ל .ונראה
דלשיטתיה קאזיל דאין אדם יכול לזכות במידי דאינו יכול ליהנות ממנו .אבל לפי מ"ש היה נראה דהכא "לכם"
מיקרי ,דהא קנאו ויש בו היתר הנאה לאחרים ואפילו לו ע"י שאלה ,ולא דמי לשאר איסורי הנאה דאין להם
היתר הנאה כלל ולשריפה קיימי...
וראיתי לו עוד תשובה סמוכה לחברתה שהשיב על מי שאסר נכסיו על עצמו או לולבו דאינו יוצא בו ביום ראשון
ואף ע"ג דאי בעי מתשיל וראיה מתרומה טמאה דאינו יוצא בו ואף על גב דאי בעי מתשיל עליה עכ"ל .ולע"ד לא
הכרתי ראייתו דתרומה טמאה שאני דאי מתשיל עליה הוי טבל וקי"ל דאינו יוצא בטבל דאינו ראוי לאכילה
לשום אדם ,אבל הכא דראוי לאחרים ,אף על גב דלדידיה לא חזי אמרינן "הואיל" כדאמרינן בדמאי הואיל ואי
בעי מפקר נכסיה ,והוא הדין בזה שאסר נכסיו עליה דחשיב כמו הפקר ,וכל שכן לפי מה שכתבתי לעיל דממון
דידיה הוי...

ו .בעלות במצבי ספק
 .1שערי ישר ,שער ה ,פרק ו ,עמ' יט
פרק ו עמ' יט :דעיקר הדין של 'המוציא מחבירו עליו הראיה' פועל רק לכל הנוגע לענין שליטה והשתמשות ,דכן
הוא דין תורת המשפטים בספק ממון שישאר הדבר לכל דבר שימוש ושליטת החפץ אצל המוחזק הראשון ,אבל
באמת המציאות האמיתית לא נשתנה כלום ,ואם יבוא אליהו ויברר האמת יחזור החפץ לבעלים האמיתיים,
דלא נפקע קנין הבעלים על ידי דין 'המוציא מחבירו עליו הראיה'.
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פרק י ,עמ' לח :כן הוא דין התורה ,שלענין הנהגה בפועל יזכה בחפץ המסופק המוחזק הראשון או שיהיה דין
'כל דאלים גבר' ,או שיחלוקו ,וזכויות אלו ודאי זכויות ממש הם ,שאם לא כן משתמש בשל אחרים ועושה גזל.
וכיון שכן הוא משפט התורה בכללי משפטי דיני הממונות ,לא גרע זכות זה משאר דיני הזכויות שאמרה תורה
שהאדם זוכה בהם [ ]...דין זה הוא רק לענין ההנהגה כל זמן שהדבר בספק ,ואם יבוא אליהו ויברר האמת אז
הדרי נכסי למרייהו ,דקניין הבעלים לא נפקע מחמת דין הנהוג בפועל".
פרק ח עמ' כה :דלכל ענין שבא מכח שליטת הבעלים ,אזלינן בתר [=הולכים אחר] הדין הנהוג בפועל ,היינו שמי
שזוכה עפ"י תורת המשפטים שישלוט בממון זה – הוא נחשב לבעלים בתורת ודאי ,והשני אינו נחשב לבעלים
כלל .ולעניין הדינים המסתעפים מהממון שלא מכוח רצון ושליטת הבעלים ,נשאר הדבר שקול ,כלומר שדינים
אלה תלוי במציאות האמתית כפי שגלוי קמי שמיא [=לפני השמים] למי קנוי החפץ ,ומשום שקנין האמתי לא
נפקע בלי יאוש והפקר.

ז .קניין ובעלות מדרבנן
 .1תלמוד בבלי מסכת גיטין דף יג ע"ב – יד ע"א
א .אמר רב הונא אמר רב :מנה לי בידך תנהו לו לפלוני ,במעמד שלשתן  -קנה .אמר רבא :מסתברא מילתיה דרב
בפקדון ,אבל במלוה לא ,והאלהים! אמר רב אפילו במלוה .אתמר נמי ,אמר שמואל משמיה דלוי :מלוה לי בידך
תנהו לו לפלוני ,במעמד שלשתן  -קנה.
ב .וטעמא מאי? אמר אמימר :נעשה כאומר לו בשעת מתן מעות שעבדנא לך לדידך ולכל דאתו מחמתך .אמר
ליה רב אשי לאמימר :אלא מעתה ,הקנה לנולדים דלא הוו בשעת מתן מעות ,הכי נמי דלא קנו!...
ג .אלא אמר רב אשי :בההיא הנאה דקא משתניא ליה בין מלוה ישנה למלוה חדשה ,גמר ומשעביד נפשיה .א"ל
הונא מר בריה דרב נחמיה לרב אשי :אלא מעתה ,כגון הני דבי בר אלישיב דכפתי ושקלי לאלתר ,הכא נמי דלא
קנו! וכי תימא הכא נמי ,א"כ נתת דבריך לשיעורין!
ד .אלא אמר מר זוטרא ,הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא :חדא ,הא; ואידך...
 .2תוספות שם ,ד"ה כהלכתא
כהלכתא בלא טעם – פירוש מה שמועיל לקנות ,אבל טעם יש למה תקנו חכמים מעמד שלשתן :תקנו שלא יצטרך
לטרוח ולעשות קניינים.
 .3בית יוסף אבן העזר סימן כח
כתב רבינו ירוחם (נתיב כ"ב ח"א קפא ע"ג) דלמאן דאמר מקודשת (=בקידושין מכוח מעמד שלושתן) היינו
מדרבנן ,כיון דמעמד שלשתן תקנתא דרבנן היא ,עכ"ל .ואינו מוכרח ,דהא איכא למימר (=שהרי יש לומר) דכיון
דתקינו רבנן נקנו לה המעות וכיון שנקנו לה הוה ליה כאילו נתן לה כסף והויא מקודשת דאורייתא.
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 .4שו"ת אבני נזר ,אורח חיים ,סי' תצד ,אות ג
אך בקונה לולב כתב המגן אברהם [עי' שע"ת סי' תרנ"ח בשם המחנ"א סק"ח] ליתן מעות קודם החג ,משום
דקנין דרבנן אינו מועיל לדאורייתא ,וגם אני נוהג כן .הגם שלכאורה אין מקום לזה ,דעל כל פנים הפקר בית דין
הפקר דאורייתא כמפורש פרק השולח [גיטין לח ע"ב] ופרק האשה רבה [יבמות פט ע"ב] .רק שיש פוסקים שאינו
עושה קנין .אבל באתרוג שבידו הוא זוכה מן ההפקר .דלכולי עלמא בהפקר ,משיכה קונה ,וכל שכן יד .אך הרי
הרמב"ם אומר כן בהא דלא לקני אינש לולבא לינוקא ביומא טבא קמא ,ומפרש רמב"ם פרק ח' מהלכות סוכה
אפי' הגיע לעונת הפעוטות [כן כתב בית יוסף סימן תרנ"ח בבדק הבית לדעתו] ,ובשלחן ערוך כתוב דעה ראשונה
סתם ויש מי שאומר שאם הגיע לפעוטות מותר ,משמע דסבירא לי' למחבר עיקר להלכה אפילו הגיע לפעוטות
אסור ,דקניין דרבנן אינו מועיל לדאורייתא .ופרשתי בתשובה [אבנ"ז יו"ד סי' ת"ה אות ב'] על פי דברי רבנו יונה
בשיטה מקובצת בבא בתרא (דף ק ע"א) דהפקר בי"ד הפקר – היינו שמותר ליקח אותו ברשות בית דין [הם
החכמים במידי דרבנן] ,ועל כרחין דלא יצא מרשות בעלים בהפקר בי"ד ,דאם כן רשות בי"ד בשעת לקיחה למה?
אלא ודאי שלא יצא מרשות בעלים ,וחכמים התירו לקחתו כדכתיב 'יחרם כל רכושו' .ועל כן סבירא ליה לרמב"ם
דאף אחר שלקחו אינו קונה אותו ,כעין שכתב בספר יראים בגזל גוי אף שמותר ,מכל מקום אינו קונה ,כן סבירא
ליה לרמב"ם בהפקר בית דין ,ואתי שפיר.
 .5הרב שקופ
וכן דרכי הקנינים במה שאדם מוסר מקניניו לחבירו ,כתבו גדולי האחרונים שאינם חוקים שיהיה דוקא על ידי
זה ,וכשהסכימו רוב המדינה שיגמר קנין על ידי סיטומתא וכהאי גוונא – הוא קנין מהתורה( .שערי ישר שער ג
פרק ג)
דכל חפץ שנקנה על-ידי מעשה קניין דרבנן מועיל גם מן התורה ,דקנינים [=מעשי הקניין] אינם גזירת הכתוב,
ויש מן האחרונים דסברי דסיטומתא באתרא דנהיגי למיקני ביה – מהני גם מהתורה( .מערכת הקניינים סי' יא).

 .6הנסיך הקטן (בשיחתו עם איש העסקים שסופר את הכוכבים)
 ומה אתה עושה בחמש מאות מיליון כוכבים? - ...מה אני עושה בהם? לא כלום .הם שייכים לי. הכוכבים שייכים לך?  -כן!  -אבל כבר ראיתי מלך ש - ...למלכים לא שייך שום דבר .מלכים "מולכים" ,זההבדל גדול - .ומה יוצא לך מזה שהכוכבים שלך?  -אני עשיר - .ומה יוצא לך מזה שאתה עשיר?  -אני יכול לקנות
לי עוד כוכבים ,כשמתגלים כוכבים חדשים - ...ומה אתה עושה בהם?  -אני מנהל אותם .אני סופר אותם ושוב
סופר אותם...
הנסיך הקטן עדין לא היה מרוצה - :אני ,אם יש לי צעיף אני יכול לכרוך לי אותו על הצוואר ולקחת אותו איתי.
ואם יש לי שושנה אני יכול לקטוף את השושנה שלי ולקחת אותה איתי .אבל את הכוכים אתה לא יכול לקטוף.
 לא ,אבל אני יכול להשקיע אותם בבנק - .מה זאת אומרת?  -זאת אומרת שאני רושם על פתק את מספרהכוכבים שיש לי ,ואחר כך אני נועל את הפתק במגירה - .וזה הכל?  -זה מספיק...
בעניינים הרציניים היו לו לנסיך הקטן דעות שונות מאוד משל המבוגרים" .לי" ,הוסיף ואמר" ,יש שושנה שאני
משקה יום יום ויש לי שלושה הרי געש שאני גורף פעם בשבוע ...זה מועיל להרי הגעש שלי ומועיל לשושנה שלי.
אבל אתה אינך מועיל לכוכבים".
איש העסקים פער את פיו ולא ידע מה לענות...
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הזכות לקניין וחיוניותו
מקורות להרצאתו של ד"ר עמוס ישראל

א .מבוא
 .1מיכל קרומר-נבו ,נשים בעוני :סיפורי חיים- ,מגדר ,כאב ,התנגדות ,הוצאת הקיבוץ המאוחר ,2007 ,עמ'
152-153
...תשמעי ,לימי הולדת של חברות ,הם צריכות לקנות מתנה ,אני אומרת להם :אני מצטערת .לפעמים אין! אין!
אל תחשבי שאני אומרת להם את זה בקלילות ,אני יושבת ימים ולילות ובוכה כמו תינוקת ,אני משתדלת להיות
מאופקת לידם ,אבל לפעמים די ,אני כבר מתפרקת ,והם ישר באים אלי :אמא למה את בוכה? אמא מה יש לך?
מאמא ...תשמעי ...אני כואבת ,אבל אני באמת כואבת .ואני משתדלת לא להראות להם כי אני איך אומרים ,אני
מצליחה.
לא
לפעמים
אני
אבל
-hero.הגיבורה.
ה
האם
להיות
צריכה
(סיגל -שם בדוי).

 .2מיכל קרומר-נבו ,נשים בעוני :סיפורי חיים- ,מגדר ,כאב ,התנגדות ,הוצאת הקיבוץ המאוחר ,2007 ,עמ'
142 ,138
הדירה הזאת על הפנים ...ממש על הפנים ,אבל עכשיו אני נלחמת כדי לעבור משמה כי כל הבית פיצוצים בצנרת,
הכול רטיבות ,ואנחנו ישנים כולם בסלון ,כי כל החדרים רטיבות ועובש ,אבל ...אני אומרת ,לפחות יש לי את
הקורת גג הזאת של עמידר ,למרות שאי אפשר לנשום את הריח של העובש .בגדים אני זורקת ,כל הזמן מתקלקל,
הארונות שלי כל הזמן פתוחים ,כדי שיהיה אוויר ,כמה שאני שמה את הריחניות האלה ,את כל הצמחים האלה,
מה שאפשר שיהיה ריח טוב בבית .אני חולת ניקיון זה משהו ,זה בעיה אצלי ,וזה הורג אותי כל הרטיבות הזאתי,
וקשה לנשום .עכשיו אמרתי אני הולכת לעמידר ,גם אם אני אצטרך להגיע לעיתונות – אני מגיעה ,כי אני פוחדת
על הילדים שלי ,במשך הקיץ הזה הבן שלי כבר שלוש פעמים חטף דלקת ריאות .עבדתי בכמה מקומות ,פתאום
הילד חלה והייתי צריכה להישאר בבית ,אז זהו ,עכשיו שאני מחפשת עבודה ,איפה שאני הולכת ,לא מוכנים
לקבל אותי" ,תשמעי גברת אי אפשר ככה ,יש לך ילדים אל תעבדי" .זה היה פוגע נורא ,כל מקום שאת הולכת,
כי אין לך גם את הצד השני שבעצם יעזור לך ,זאת אומרת ילד חולה וזה ,אולי הוא [הבעל] ייקח אותו ,שהוא
יישאר עם הילד ,דבר כזה של יום יומיים .אני בכלל ,בעצם אני הכול לבד .
מה שהייתי רוצה באמת זה למצוא עבודה קבועה ,שזה יתאים לי פחות או יותר ,אני לא באה בדרישות .אני
רוצה שהילדים שלי לא יהיו מוזנחים מהרגע שהם מגיעים הביתה ,שבזמן ההעברה למצוא מישהי שתעביר
אותם מהמועדונית ,זאת אומרת מהגן שלהם למועדונית ,שלא יהיה מצב כזה שהילד שלי יבוא הביתה בגלל
שאין מי שייקח אותו ולא ימצא אף אחד .אני מאוד פוחדת שיקרה להם משהו ,אני לא מוכנה ,שום דבר שיקרה
הכול .
אני
האמא,
אני
האבא,
בעצם
אני
כי
להם,
(אודליה -שם בדוי).
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ב .יובל ונחלות
 .1ויקרא כה
א וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר ב דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם
ושבתה הארץ שבת לה' ג שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה ד ובשנה השביעת
שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר ה את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך
לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ ו והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך
הגרים עמך זולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל ח וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים
שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתת השנים תשע וארבעים שנה ט והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור
לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם י וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל
ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו יא יובל הוא שנת החמשים שנה
תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזריה יב כי יובל הוא קדש תהיה לכם מן השדה
תאכלו את תבואתה יג בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו יד וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד
עמיתך אל תונו איש את אחיו טו במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך במספר שני תבואת ימכר
לך טז לפי רב השנים תרבה מקנתו ולפי מעט השנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואת הוא מכר לך יז ולא תונו
איש את עמיתו ויראת מאלהיך כי אני ה' אלהיכם יח ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם
וישבתם על הארץ לבטח יט ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה כ וכי תאמרו מה נאכל
בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו כאוצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה
לשלש השנים כב וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעת עד בוא תבואתה
תאכלו ישן כג והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי כד ובכל ארץ אחזתכם גאלה
תתנו לארץ כה כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו כו ואיש כי לא יהיה לו
גאל והשיגה ידו ומצא כדי גאלתו כז וחשב את שני ממכרו והשיב את העדף לאיש אשר מכר לו ושב
לאחזתו כח ואם לא מצאה ידו די השיב לו והיה ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל ויצא ביבל ושב
לאחזתו כט ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תם שנת ממכרו ימים תהיה גאלתו ל ואם לא
יגאל עד מלאת לו שנה תמימה וקם הבית אשר בעיר אשר לא [לו] חמה לצמיתת לקנה אתו לדרתיו לא יצא
ביבל לא ובתי החצרים אשר אין להם חמה סביב על שדה הארץ יחשב גאלה תהיה לו וביבל יצא לב וערי הלוים
בתי ערי אחזתם גאלת עולם תהיה ללוים לג ואשר יגאל מן הלוים ויצא ממכר בית ועיר אחזתו ביבל כי בתי
ערי הלוים הוא אחזתם בתוך בני ישראל לד ושדה מגרש עריהם לא ימכר כי אחזת עולם הוא להם
לה וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך לו אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך
וחי אחיך עמך לז את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך לח אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם
מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים לט וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך לא תעבד בו עבדת
עבד מ כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת היבל יעבד עמך מא ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושב אל משפחתו ואל
אחזת אבתיו ישוב מב כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד מג לא תרדה בו
בפרך ויראת מאלהיך מד ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבתיכם מהם תקנו עבד
ואמה מה וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו
לכם לאחזה מו והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשת אחזה לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני ישראל איש
באחיו לא תרדה בו בפרך מז וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת
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גר מח אחרי נמכר גאלה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו מט או דדו או בן דדו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו
יגאלנו או השיגה ידו ונגאל נוחשב עם קנהו משנת המכרו לו עד שנת היבל והיה כסף ממכרו במספר שנים כימי
שכיר יהיה עמו נא אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאלתו מכסף מקנתו נב ואם מעט נשאר בשנים עד שנת
היבל וחשב לו כפי שניו ישיב את גאלתו נג כשכיר שנה בשנה יהיה עמו לא ירדנו בפרך לעיניך נד ואם לא יגאל
באלה ויצא בשנת היבל הוא ובניו עמו נה כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים
אני ה' אלהיכם.

 .2ז'בוטינסקי ,רעיון היובל – השיטה המקראית לצדק חברתי
{הערה  -מאמר זה נכתב בשנת  ,1930לפני התמוטטות המשקים הסוציאליסטיים ,אך עדיין לא נס ליחו  -כי
הוא מוצא טעם אחר (ואולי מפתיע) להשוואה בין הסוציאליזם והשיטה הכלכלית המקראית והעדפת
האחרונה .המאמר המקורי לא שונה אך נוספו לו כותרות הפסקאות .לקוח מאתר http://www.global-
report.com/thehope/
היובל :תרופה מקראית לקלקלה הסוציאלית
סברה רווחת היא :שרשי הסוציאליזם נעוצים במקרא ,אך אין הדבר מדויק כל-צרכו .ודאי ,המקרא מלא מחאה
סוציאלית ,משטמה לאותו סדר חברתי המאפשר לעשיר לחיות חיי-רווחה על חשבון סבלו של הרש .אך
הסוציאליזם איננו רק מחאה בלבד :הסוציאליזם הוא תכנית קונקרטית למתן פתרון לבעיה הסוציאלית בדרך
החוק ,ותכנית ממין זה דווקא ,שאינו מצוי במקרא .לעומת זאת ,מצויה גם במקרא תכנית קונקרטית למהפכה
סוציאלית (או ביתר דיוק תרשים של תכנית כזאת) .אך התכנית ההיא ,לא זו בלבד שאינה סוציאליזם ,אלא
הרעיון המונח ביסודה נוגד לסוציאליזם מן הקצה אל הקצה .התרופה המקראית לקלקלה הסוציאלית ,שמה
"שנת היובל"; מדובר בה בספר ויקרא ,פרק כ"ה .ההבדל היסודי בינה לבין הסוציאליזם הוא ההבדל בין שיטה
הבאה לתקן את הרעה לבין שיטה הבאה לקדם את פני הרעה.
הסוציאליזם הוא ניסיון לקדם את פני הרעה
הסוציאליזם הריהו ניסיון לקדם את פני הרעה הסוציאלית :תכנית למשטר חברתי ממין כזה ,אשר אחת
ולתמיד ,ובתוקף עצם קיומו ,ימנע אי-שוויון בחלוקת הנכסים .משיכון המשטר הסוציאליסטי על אשיות
מוצקות ,תיעלם עצם הבעיה הסוציאלית לפי תפיסתנו כיום .האנושות תהיה מאורגנת ארגון כזה ,ששום אדם
פרטי לא יוכל לרכז בידו נכסים מרובים .כשם שלא יצויר לצבור אויר ,כך לא יצויר בימים ההם לצבור עושר.
מכאן אי אתה למד שהמדינה תהיה משלמת שכר שווה לפרופסור ולחוטב-העצים בעד עבודתם ,ולו רק מטעם
זה ,שעבודת המחשבה דורשת תנאים מסוימים של שקט ונוחות ,שאינם צורך הכרחי לחוטב-עצים .דרגות של
שכר (כמו ברוסייה הסובייטית) יוכלו להיות דבר קבוע במשטר הסוציאליסטי ,ולא תחבולה זמנית בלבד .יתר
על כן ,מותר להניח ,שבענפי-עבודה אחדים ,התלויים בשאר-רוח והיוצאים מגדר הרגיל ,יהא התשלום נקבע
בימים ההם מחוץ לדרגה :רומן מוצלח ,למשל ,תגיע תפוצתו למיליון טפסים ,ומחברו "יתעשר"; או "יתעשר"
פסנתרן גאוני ,שיערוך מסע-קונצרטים על-פני מחצית העולם (אמנם ,לא מן הנמנע הוא שהרדיו יירש את מקום
אולם-הקונצרטים והספר כאחד) .אך כל אלה פכים קטנים הם .כי הבעיה הסוציאלית ,אין מקורה בכך שפלוני
שיחק לו מזלו והוא מצא בים פנינה גדולה .הצרה תתחיל משעה שיחליף פנינה זו בחלקת אדמה גדולה ,או בבית-
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חרושת בעל עשר מכונות ,וכך תשיג ידו לקנות את עבודת שכניו בזול ולמכור את פירותיה ביוקר .הסוציאליזם
עוקר סכנה זו בהפקיעו אחת לתמיד את כלי הייצור ההמוני מתחום הקניין הפרטי.
חוקי המקרא  -תיקונים למשפט החופש הכלכלי
התכנית המקראית אין לה כל דבר משותף עם שיטה פרופילאקטית זו ,המונעת מלכתחילה כל אפשרות של אי-
שוויון סוציאלי ,של ניצול ,של התחרות ומאבקים כלכליים .המקרא מבקש לשמור על החופש הכלכלי ,אך הוא
גם בא לתקנו על-ידי מיני סייגים וסמים-שכנגד .הסייגים שבמקרא ,קצתם (אלה דווקא שאינם מרחיקים לכת)
ידועים לכל .העיקרי שבהם – ויום השביעי שבת לה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך
ובהמתך וגרך אשר בשעריך" .ועוד ,מצוות פאה" :ובקצרכם את קציר ארצכם ,לא תכלה פאת שדך לקצר ,ולקט
קצירך לא תלקט ...לעני ולגר תעזב אותם" .ועוד ,מצוות המעשר – "קודש לה'" .אלה הם הזרעים ,שבמרוצת
הדורות צמחה מהם כל אותה השיטה המורכבת שבימינו ,שיטה של הגנה סוציאלית ,של עזרת-גומלין חברתית,
של הטלת מס על העשירים לטובת העניים .ודאי ,אין לה ולסוציאליזם ולא-כלום ,אם-כי רבים מבין החוקים
הכלולים בה נחקקו ונתגשמו בהשפעתן הישירה של המפלגות הסוציאליסטיות; כל אלה אינם אלא תיקונים
למשטר החופש הכלכלי; את עיקרון החופש אין הם מקפחים – .אך מבין התיקונים שהמקרא קובעם למשטר
החופש הכלכלי ,הנה המרחיק-לכת ביותר ,המהפכני שבכולם ,רק מעט ידוע הוא בעולם.
ניסוח רעיון היובל
הבה נזכיר את הניסוח הניתן במקרא לרעיון שנת-היובל" :וספרת לך שבע שבתות שנים ,שבע שנים שבע פעמים,
והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה .והעברת שופר תרועה בחדש השביעי בעשור לחדש ,ביום
הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם .וקדשתם את שנת החמשים שנה ,וקראתם דרור לכל יושביה ,יובל היא
תהיה לכם" (ויקרא ,כ"ה  .)18הוכרח אדם למכור את אחוזתו כדי לסלק חוב ,ולא השיגה ידו לגאול אותה –
תשוב אליו אחוזתו בשנת היובל ללא דמי פדיון .הוא הדין בביתו של אדם ,פרט לבית-מושב עיר חומה ,וכן" ,וכי
ימוך אחיך עמך ונמכר לך ,לא תעבד בו עבודת עבד .כשכיר כתושב יהיה עמך ,עד שנת היובל יעבד עמך .ויצא
מעמך ,הוא ובניו עמו ,ושב אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו ישוב (ויקרא ל"ט .)41
זהו בקירוב כל מה שנאמר במקרא על שנת היובל; ואף-על-פי-כן ,הרי כאן לפנינו תנופה נועזת להפליא של
מחשבה ריפורמאטורית .בעצם ,הרי זה ניסיון לקבוע עיקרון המחייב מהפכות סוציאליות לעיתים מזומנות.
ההבדל בין המהפכה המקראית למהפכות הסוציאליסטיות
עיקר ההבדל בין המהפכה המקראית לבין המהפכות הסוציאליסטיות הוא בכך ,שהללו באות "אחת ולתמיד",
ואילו מהפכת היובל – זה דינה ,שתהא חוזרת ונשנית לעיתים מזומנות .על-פי התכניות שמקורן באידיאל
הסוציאליסטי ,ייקבעו באחד הימים סדרי-צדק בבעלות הקרקע (או בכלל ,סדרי-צדק סוציאליים) ,ולאחר מכן
יהא אסור להכניס בהם שינויים כלשהם .על-פי התכנית שבמקרא ,ישמרו חיי הכלכלה גם לאחר היובל על חופש
מלא של שינויים נוספים .הבריות יוסיפו לבקש עצות ,לחבל תחבולות ,להיאבק ,להתחרות; מהם יתעשרו ,ומהם
יתרוששו; החיים ישמרו על דמותם כזירת התגוששות ,ששם אפשר לנחול מפלה וניצחון ,להראות יוזמה ולהכשל
בה או להצליח .חופש זה יוגבל על-ידי שני סייגים בלבד .הסייג האחד (או ביתר דיוק :מערכת-סייגים שלמה)
פועל בכל עת ובלא הפסק :יום אחד בשבוע אסור לעבוד ,את פאת שדהו ואת עוללות כרמו יעזוב אדם לעניים,
57

יגבה מעשר כ"קודש לה'"; אם נתרגם את כל אלה ללשון ימינו ,הנה פירוש קביעת גבול וסדר לשעות-העבודה,
ובדרך כלל ,החוקים כולם בדבר הגנת העובד ,כל צורות הביטוח הממלכתי של הפועלים ,כל המסים הסוציאליים
למיניהם .הסייג השני ,או ביתר-דיוק :הסם שכנגד ,למשטר החופש הכלכלי ,הוא היובל .דומה ,גרזן ענקי חולף
כסופה מפרק לפרק מעל ליער אנוש ,וכורת כל אותן הצמרות שגבהו מן הרמה הממוצעת; בטלים החובות ,אדם
שנתרושש מחזירים לו את רכושו ,המשועבד נעשה בן-חורין; שוב מתכונן שיווי-משקל; התחילו במשחק
מראשיתו ,עד להפיכה חדשה.
קידום פני הרעה או תיקון הרע – מה עדיף?
יש מקום לשאול ,אם דבר זה טוב מן הסוציאליזם או גרוע ממנו; אך נסיח נא דעתנו משאלה זו .לפי שעה ,העיקר
הוא לקבוע שכאן – ניגוד גמור לסוציאליזם .הרעיון בדבר הפיכות סוציאליות החוזרות ונשנות ,הריהו ניסיון
לתקן את הרעה ,לא לקדם את פני הרעה .אדרבא ,רעיון זה מושתת בבירור על האמונה ,שחופש ההתחרות
הכלכלית הוא מן היסודות האיתנים שבחיי אדם .ייאבקו נא בני-האדם ,יפסידו ויזכו .מן הצורך רק לרפד את
זירת ההתגוששות בדשא רך ,למען לא ייחבל הנופל חבלה מכאיבה מדי" :ריפוד" זה הרי אלה יום השבת ,פאת
שדה ,מעשר ,כל אותם האמצעים הרבים והשונים אשר בעשרתם שוקדת המדינה למנוע את האפשרות שיהא
הניצול מגיע עד מציצת-דם ,והעוני – עד כדי חוסר-כל .ומפרק לפרק נשמעת בזירה שריקת השופט :המנצחים
והמנוצחים חוזרים אל המקום ,ששם התחילו במאבקם ,וניצבים בשורה אחת שכם אל שכם .ומפני כך דווקא,
שהמאבק עתיד להימשך.
מה עדיף ,קידום הרעה או תיקון הרעה – שאלה נושנה היא .מתעוררת היא בלבה של כל אם ,כל עוד ילדיה רכים
בשנים :מה עדיף – לרפא אותם אם יצטננו ,או לא להרשות להם לצאת החוצה ,למען לא יצטננו? משהגיעו הבנות
לפרקן ,לובשת השאלה צורה חדשה :מה עדיף – לא להרשות להן לטייל עם בחורים ללא השגחה ,או להסתכן
באפשרות שאיזה עניין-אהבים יסתבך עד כדי להצריך אמצעי תיקון נמרצים? אן ,בקנה-מדה ממלכתי :מה עדיף
– צנזורה מוקדמת או אמצעים שימנעו את חופש הדיבור מלרדת לדרגת ניבול-פה? איסור של הפגנות בחוצות,
או קבוצת שוטרים בקרבת-מקום ,למקרה של מהומות? ובדרך-כלל מה עדיף :הרכבת חיסון מפני כל המחלות
כולן ,או רופאים ובתי מרקחת? יש אומרים ,אילו אפשר היה להרכיב לאדם חסינות מפני כל המחלות האפשריות
שבעולם ,היה נהפך לגולם גמור .אין לי ידיעה בחכמת הרפואה ,ולא לי לחוות דעה על כך ,אולם...
לו הייתי מלך
לו הייתי מלך ,מחדש הייתי את פני ממלכתי על-פי תורת היובל ,ולא על-פי תורת הסוציאליזם .כמובן ,קודם-
כל צריך הייתי למצוא יועצים חכמים ולהטיל עליהם לתכן תכנית מפורטת על יסוד הרמז שבמקרא .אותו
הניסוח הבלתי-גמיש ,הקדמון ,הילדותי ,אינו ניתן למימוש בחיינו המורכבים; וההיסטוריונים ,מהם מטילים
ספק אם בכלל היו בני-ישראל מקיימים את מצות היובל בימי-קדם ,ואולי נשארה מצווה זו מבראשונה בבחינת
הלכתא למשיחא .אך כל ספרי החוקים והמשפטים שבעולמנו זה ,כלום מועטים בהם הדברים שלא נתממשו
בחיים? גם את חרבותינו עדיין לא כתתנו לאתים; אך יבוא יום ויקום חזונו של ישעיהו .הלכתא למשיחא אינה
פסק-דין של מוות .יש והיא סימן לאידיאל אמיתי .מושיב הייתי חכמים ומטיל עליהם לפתח את הרמז שבמקרא
ולתרגמו ללשון ימינו .עורך הייתי צו אל ועדה זו ,ובו כתוב לאמור :הרעיון בדבר מהפכות סוציאליות החוזרות
ונשנות ,מהפכות שהן ,עם זאת ,מצות החוק – הואילו-נא לסגלו את תנאי החיים הכלכליים בימינו .ושימו-נא
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אל לב :התקופה של חמישים שנה ,שנקבעה במקרא ,אינה מן הפרטים החשובים .יכולים אתם לקבוע תקופות-
ביניים אחרות .יתר על כן :יכולים אתם לוותר בכלל על הסימן הכרונולוגי ,ולהחליפו בסימן של תכליתיות.
למשל ,תוכלו לקבוע שה"יובל" חל בשעה שימליץ על כך איזה מוסד בעל סמכות מיוחדת לצורך זה ,כגון בית-
נבחרים ,סינאט ,מועצה עליונה של איגודים כלכליים ,או ,אפשר ,משאל-עם ברוב-דעות פשוט או מיוחס ,ככל
שתמצאו לנכון .ה"הפיכות" יחולו אז ,בקירוב ,בעיתות משברים חריפים וממושכים – והוא הוא מה שדרוש.
העיקר – תהי-נא תכניתכם מקדשת ,אחת ולתמיד ,את חוקיותה של אותה תופעה הקרויה כיום מהפכה
סוצינאלית; תהי-נא נוטלת ממושג זה את טעם-הלוואי האיום של אלימות ודם ,גם תהי הופכתו לדבר תקין,
לחלק מחוקת המדינה ,בדומה (למשל) לכינוס של אסיפה לאומית יוצאת-מן-הכלל לשם בדיקת סעיפיה של
חוקה זו – לאמצעי ,שאף אם יוצא הוא מגדר הרגיל ,ואין לקבלו בלי החלטה חגיגית מיוחדת ,הנה קבוע הוא
ומנוסח במלואו מראש .וכן הואילו-נא לשקול ולבדוק ,כיצד תשפיע הגשמת עיקרון זה על המחזור הכלכלי
הרגיל ,ובייחודעל אותו הבסיס של חיי המשק ששמו אשראי .באותו פרק בספר ויקרא תמצאו דין ,ששוויו של
שדה יהא נקבע "במספר שני תבואות" אחר היובל ,כלומר עד ה"הפיכה" הקרובה .ודאי אין די בכך ,ואם יבוטל
הסימן הכרונולוגי ,יהא הדבר אף שלא מן העניין; אולם ,אם תבחרו בקו-מחשבה זה ,תעמוד לכם חכמתכם
ולמדנותכם למצוא את התיקונים הדרושים כדי לשמור על חיותו של יסוד האשראי .ובכן ,שקלו-נא את העניין
בדעתכם והורונו את הדרך; אך הניחו-נא לכל אדם בממלכתו לחיות ,לייצר ,לסחור ,להמציא ,לשאוף ,לחתור
אל מטרתו ללא צנזורה מוקדמת – ובאותה שעה גם לדעת ,שמפרק לפרק יבוא היובל ,ויועבר שופר תרועה בכל
הארץ ,ויקראו דרור בארץ לכל יושביה.
אלא שאין אני מלך
אלא שאין אני מלך .להיפך ,הריני בן לאותה השכבה החברתית אשר עצם שמה היה למלת-גידוף :הבורגנות.
יתירה מזו :רבים הבורגנים המכים על חטא ,ואני אין חלקי עמהם .אין אני מכה על חטא כלל ועיקר .לדעתי ,כל
אותה התרבות שהיא נשמת אפינו ,הריהי כמעט כולה פרי המשטר הבורגני ופרי דפוסיו הקדומים ברומי ,ביוון,
בישראל ,במצרים; ומאמין אני :משטר זה הריהו בעל גמישות וכושר-התמתחות לאין-גבול – מסוגל הוא לקלוט
מנות עצומות של תיקונים סוציאליים ,ועם זאת לשמור על יסוד מהותו .לבי סמוך ובטוח ,שהמשטר החברתי,
המכונה בורגני או קפיטליסטי ,יכונן בהדרגה מערכת של אמצעים שתעביר מן העולם את תופעת העניות ,כלומר
את ירידת השכר למטה מן הרמה של אכילה לשובע ,של היגיינה וכבוד-עצמי; אלמלא תקציבי ההזדיינות ,היה
הדבר ניתן להתגשם בארצות רבות גם כיום הזה .יתר על כן :אם אמת היא שבדומה לכל יצור חי ,מפריש גם
המשטר הבורגני מיני רעל בתוכו ,וכך מביא על עצמו מפעם לפעם זעזועים בלתי-נמנעים - ,כי-אז מאמין אני,
שבכוחו לא רק לסבול זעזועים אלו בלי להתערער ,אלא אף לכלול אותם בתוך שיטתו :להקנות לבדיקות ,שיהא
בודק את עצמו ,צורה של חוק ,ולהכניס בהן סדר של קבע ,להבטיח לעצמו אפשרויות אין-ספור של השתכללות
בשלבי הפיכות סוציאליות החוזרות ונשנות ,הפיכות קבועות מראש ,מחושבות ,מתוכננות ,ואגב – ללא שפיכות-
דמים .קיצורו של דבר ,אני מאמין לא רק ביציבותה של השיטה הבורגנית ,אלא גם בכך שבאופן אובייקטיבי
צפונים בתוכה הזרעים לאידיאל סוציאלי מסוים :אידיאל במובנו הרגיל ,כלומר חזון שכדאי לחלום עליו
וללחום למענו .אמנם ,בימינו עדיין לא היה חזון זה לקניינו הנפשי של שום אדם ,אך עובדה זו אינה מוכיחה
ולא-כלום :היו ימים ,כאשר הפרולטריון לא הרגיש בנפשו פנימה שום אידיאליזם סוציאליסטי .החברה הרומית
של ימי הקיסרות נכספה בלא ספק לאידיאלים חדשים; אך אלמלא שאול התרסי ,לא הייתה אירופה מכירה את
הנצרות עוד כחמש-מאות שנה .המלה "בורגני" הייתה למלת-גידוף ,הבורגנות כובשת פניה בקרקע ,מבקשת
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סליחה על עצם קיומה; ובכל זאת נוטה אני לחשוב :בוא יבוא מארכס חדש ויכתוב שלושה כרכים על האידיאל
שלה ,ואפשר ,לא "הקפיטאל" יהיה שמם ,אלא "היובל" .ומן-הסתם ייוולד האיש במוסקבה.
ההרפתקנות שביובל
לפעמים מהרהר אני בלבי :הסוציאליזם יש לו התלהבות וחולמים ,והוא הוא ,אפשר ,עיקר כוחו .אך אותה
השקפת-עולם ,שרעיון היובל נראה בעיני כסמלה ,מעלה חזון ,שכוחו גדול עוד יותר למשוך אחריו נפש חולמת.
שום סוציאליסט אינו כופר בכך ,שאם-כי בקומונה העולמית יאכלו בני-אדם לחם לשובע ,הנה יחיו חיי שעמום:
רק שאלות רוח ומדע יסעירו את הלבבות (ולי נראה ,שעתידות נועדו בימים הם לחידת-התשבץ) ,אך המרירות
שבאי-השלמה ,במעפל ,זו המרירות האמיתית ,המשכרת ,המרוממת ,תסתלק מחיי אדם לעולמים ...אכן ,כבר
הפליא המשורר הרוסי נאדסון לתאר דבר זה או מעין זה; וכמובן ,אין מתחשבים באסתטיקה ,כשבאים להעביר
את הרעב מן הארץ .אבל גם חזון החברה הבנויה על-פי תכנית היובל - ,גם הוא כולל את סילוק הרעב; אלא
שנשארת כאן ההרפתקנות כולה שבמשחק ובמאבק ,הרומאנטיות כולה שבזינוק וברדיפה ,הקסם כולו שבחופש
הקפריסה היוצרת; והעיקר ,נשאר אותו דבר שהסוציאליזם נשבע לעקרו מן השורש ,ושבלעדיו ,אפשר ,אין כדאי
גם לחיות – הסיכוי הנצחי של הפיכה ,היסוד הוולקאני בחיי החברה; כר-פעולה ,לא כר-מרעה.
 .3ז'בוטיסקי" ,השקפה על בעיות מדינה וחברה" ()1940
“בעיני התנ"ך נתפס האיש החופשי כאדם שנתברך בקניין משלו .כדי שיהיה אדם בן חורין לחלוטין ,מן הדין
שיוכל ליהנות מחירותו תחת גפנו ותחת תאנתו .חזון זה ,עולה בקנה אחד עם התפיסה שהוזכרה בפרק הקודם
— מהות המלכות שבאדם ,תפיסה המכילה בתוכה משהו מעין ‘ממלכה’ מוחשית ]…[ .תכונה בולטת של רעיון
היובל ,כפי שהוא מתואר בקצרה בתנ"ך ,מתבטאת בכך שהיא מאשרת את קדושת הקניין .זכויותיו המלכותיות
של האדם לממלכתו החומרית קדושות כל כך עד כי אפילו נתקפחו בידו עקב ביש מזל ,סופו שהוא מקבל בחזרה
את רכושו .בעת ובעונה אחת מהווה היובל עקרון מהפכה ויש בו אישור מחודש לזכויות האדם להחזיק בבעלותו
חלק מעושר העולם”.
ביובל טמון רעיון המהפכה החברתית המתמדת.

 .4ד"ר בני פורת ,על מהפכת היובל – "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה"
אקדמות מילין
מצוות היובל הציתה דמיונם של רבים ,אשר ראו בה דגם עקרוני לבניית חברת צדק למופת .במיוחד אמורים
הדברים בתקופת ראשית הציונות ,כשהתבססה הציפייה להקמת היישוב החדש על אדני הצדק החברתי יחד
עם הרצון להחיות את המורשת היהודית .לחלק מהוגי התקופה ,חולמיה ומתקניה החברתיים ,היה היובל
מודל ראוי לחיקוי במגוון דרכים ,עד שהיה מי שהכריז בחגיגיות" :לו הייתי מלך ,מחדש הייתי את פני
ממלכתי על פי תורת היובל .אבקש להקדיש את השורות הבאות לעיון בכמה מאבני היסוד הרעיוניים של
פרשה מופלאה זו בספר ויקרא.
וזה לשון התורה בעניין זה:
"וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים ,והיו לך ימי שבע שבתת השנים תשע וארבעים שנה.
וקדשתם את שנת
והעברת שופר תרועה בחדש השבִ עי בעשור לחדׁש ,ביום הכפֻּרים תעבירו שופר בכל ארצכםִ .
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החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה ,יובל ִהוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחֻּ זתו ואיש אל משפחתו
תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזִ ריה .כי
תׁשֻּ בו .יובל ִהוא שנת החמשים שנה תהיה לכם ,לא ָּ
יובל ִהוא קדש תהיה לכם ,מן השדה תאכלו את תבואתה .בשנת היובל הזאת ,תׁשֻּ בו איש אל אחֻּ זתו" (ויקרא
כה ,ח-יג).
היובל נושא בכנפיו רוח מהפכנית .בסוף כל חמישים שנה ,משתחררים כל העבדים העבריים ושבים
למשפחותיהם ,וכל הקרקעות חוזרות לבעליהן המקוריים לפי מפתח חלוקת הארץ לשבטים ולנחלות ,כאמור:
"וקראתם דרור בארץ לכל ישביה ...ושבתם איש אל אחֻּ זתו ואיש אל משפחתו תׁשֻּ בו".
מהפכת היובל ראויה לציון גם בקנה מידה היסטורי ,ולא רק בקנה מידה חברתי .במזרח הקדום ,יש דוגמאות
המזכירות כמה מן המצוות החברתיות האחרות שבתורה .לגביהן נראה כי התורה נוטלת מנהגים קיימים
ומעצבת אותם מחדש ,בהקשר חברתי ודתי שונה לחלוטין ,עד שאנו מוצאים לפנינו פנים חדשות ,כגון :שמיטת
החובות ,שחרור העבדים ועוד .אולם שונה מכל אלו הוא מנגנון חזרת הקרקעות ביובל ,שלא מצאנו דומה לו
בעת העתיקה ,עד שנראה כי כל כולו הוא פרי חידושה של התורה.
יחד עם זאת ,ראוי לתת את הדעת לעובדה שמהפכת היובל מבטאת סוג של אוטופיה ,עד שיש להסתפק אם
יושמה הלכה למעשה בהיסטוריה היהודית ,ויעידו על כך דברי תוכחתו של הנביא ירמיהו כלפי צדקיהו המלך.
כשהוא נתון במצור ,ביקש צדקיהו לערוך רפורמה חברתית ולהביא לשחרור העבדים ,כנראה כדי ללכד את
השורות בשעת הדוחק .תחילה נשמעה שכבת האדונים לצדקיהו ,אולם רק לזמן קצר ,וכעבור זמן מה השיבו
הללו את העבדים והשפחות לעבדותם כבתחילה .בתגובה ,מגנה הנביא ירמיהו את מעשיהם ומוכיחם על כך
שהם הולכים בדרכי אבותיהם ,שלא קיימו את מצוות התורה בעניין זה:
"הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' ,אחרי כרת המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירוש ַל ִם לקרא להם
דרור .לשלַח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעבריה חפשים ,לבלתי עֲבָּ ד בם ביהודי אחיהו איש...
וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלַח איש את עבדו ואיש את שפחתו חפשים לבלתי עֲבָּ ד בם עוד,
ויׁשבו את העבדים ואת השפחות אשר ִׁשלחו חפשים ,ויכבשום לעבדים
וישמעו וישלֵחו .וישובו אחרי כן ִ
כרתי ברית את אבותיכם
ולשפחות .ויהי דבר ה' אל ירמיהו מאת ה' לאמר .כה אמר ה' אלהי ישראל ,אנכי ִ
ביום הוצִ אי אותם מארץ מצרים מבית עבדים ֵלאמר .מקץ שבע שנים תׁשַ לחו איש את אחיו העברי אשר ימכר
לך ועבדך שש שנים ושלחתו חפשי מעמָּ ך ,ולא שמעו אבותיכם אלי ולא הטו את אזנו .ותׁשֻּ בו אתם היום ותעשו
את הישר בעינַי לקרא דרור איש לרעהו ,ותכרתו ברית לפני בבית אשר נקרא שמי עליו .ותׁשֻּ בו ותחללו את שמי
ותׁשבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר ִׁשלחתם חפשים לנפשם ,ותכבשו אתם להיות לכם לעבדים
ִ
ולשפחות .לכן כה אמר ה' אתם לא שמעתם אלי לקרא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו ,הנני קרא לכם דרור נאם
ה' אל החרב אל הדבר ואל הרעב ונתתי אתכם לזעוה לכל ממלכות הארץ" (ירמיהו לד ,ח-יז).
אין ספק שהאופי המהפכני של רעיון היובל ,אשר כפי שנראה בהמשך דברינו ,מצווה לחלק מחדש את רכיבי
היסוד של המשק הכלכלי ,הוא תובעני וקשה ליישום ,יותר ממצוות בעלות אופי חברתי מינורי ומתון יותר
דוגמת לקט שכחה ופאה .אכן ,לא לחינם החלת דין היובל הייתה לאחד מסימני ימות המשיח ,כפי שאומר
הרמב"ם:
"המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש ומקבץ נדחי
ישראל ,וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם ,מקריבין קרבנות ,ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה
האמורה בתורה".
61

המאפיין האוטופי של היובל מתיר לנו לעיין בו מבחינה תאורטית ,גם בלא שניתן דין וחשבון על מידת ישימותו
ועל אופני הגשמתו במציאות החיים המודרנית .נניח אפוא לשאלות מעשיות חשובות ,דוגמת המקבילה
המתאימה למעשה שחרור העבדים בתקופה שהעבדות כמעט פסה מן העולם או לשאלת אופן המימוש ההולם
של עקרון חזרת הקרקעות לבעליהן במציאות חיים עירונית ,שהמקרקעין בה אינם עוד כה מרכזיים להוויית
האדם .
בין קיום העני לבין שיקומו
מצוות היובל אינה האמצעי היחיד שמעמידה התורה לעזרת בני השכבות החלשות ,אלא אחד משורה של
מצוות :שמיטת החובות ,שחרור העבדים לאחר שש שנות עבודה ,מצוות הענק תעניק ,מצוות הלוואה ,מנוחת
השבת ,מצוות השדה (לקט שכחה ופאה) ועוד .
במקום אחר ,עמדנו על האפשרות לסווג את אמצעי העזרה לעני ולחלש שמכוננת התורה לשני מסלולים ,צדקה
מקיימת וצדקה משקמת .תכליתו של מסלול הצדקה המקיימת לאפשר את קיומו של העני בטווח הזמן הקצר,
תוך הבטחת המינימום הדרוש לקיום אנושי סביר .במסגרת זו ,יש למנות את מצוות השדה ,המבטיחות לעני
מעט מזון ויום מנוחה בכל שבוע .אין באלו כדי להעשיר את העני ,אף לא כדי להעניק לו כלי לצאת בו מעניותו,
אך יש בהם כדי לאפשר לו קיום סביר בטווח הזמן הקצר .בצד אלו ,קובעת התורה מסלול משלים שנועד
להעניק בטווח הארוך אפשרות ממשית להיחלץ ממעגל העוני והמצוקה שהוא נתון בו ,תוך שהוא הופך להיות
עצמאי מבחינה כלכלית וחברתית .כך ,למשל ,המצווה להלוות כסף לעני (ודוק :הלוואה ,ולא צדקה) מבוססת
כמעט בהכרח על טווח זמן ארוך ופחות על הקיום היומיומי ,משום שניצול ראוי של הלוואה יהיה הנאה
מפירותיה של ההלוואה ולא מן הקרן עצמה .גם מצוות שמיטת חובות ,החלה אחת לשבע שנים במועד שנת
השמיטה ,היא מרכיב בניסיון לאפשר לעני לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים ולעשות לביתו ולא לבית נושיו.
שמיטת החובות אינה מקילה בהכרח על קיומו המיידי של העני ,משום שלא ניתן ליהנות ממנה כשהיא
לעצמה ,אך היא מעניקה לו הזדמנות פז בעתיד הרחוק .
על רקע זה ,יש לראות גם את דין היובל ,המגלם את עקרון השיקום ,ואף ביתר שאת .הטובין שמקבל האדם
בשנת היובל אינם בני מימוש מיידי .הוא אינו יכול לאכול ולשתות את חירותו שקיבל או לעטות על גופו את
הקרקע שזה עתה הושבה לו .אך הוא מקבל הזדמנות לשוב ולעבד את אדמתו כאדם יצרני ועצמאי באופן
שיאפשר לו בעתיד קיום יציב בלא תלות בזולתו .
הטובין המחולקים ביובל
הדברים עשויים להתחדד אם ניתן את דעתנו לסוג הטובין שהתורה מצווה לחלק מחדש ביובל ,ועוד יותר
לנכסים שאינם מחולקים ביובל .כאמור ,ביובל מתחלקים מחדש המקרקעין לפי מפתח חלוקת הנחלות בעת
ירושת הארץ וכן מתבצעת חלוקה מחדש של החירות .כלומר ,היובל מבטיח כי החירות תהיה נחלת הכל .
ואולם אין מחלקים ביובל עושר שנצבר בדרך אחרת ,כגון כסף וזהב ,שהיו אחד ממאפייני העושר גם בעת
העתיקה .גם הצאן והבקר ,שהיו סממן בולט של עושר באותם ימים ,אינם מתחלקים מחדש ביובל .
ונשאלת השאלה :מה בין הכסף והזהב והצאן והבקר לבין נחלת הקרקע והחירות? דומה כי ההבחנה הברורה
לעניין זה היא בין אמצעי הייצור לבין פירותיהם .החירות והקרקעות אינן דברים שניתן לצרוך אותם אלא
לייצר באמצעותם .אדם שהוא בן חורין ,ויש ברשותו נחלת קרקע ,יכול לצאת בשחר לשדהו ולעמול לפרנסתו
ולפרנסת ביתו .בפירות שיקבל או בתמורתם ,יוכל בעתיד לצבור כסף וזהב ,צאן ובקר .
רוצה לומר שדין היובל מבקש לספק לבני השכבות החלשות את הסולם שיחלץ אותם מבור התחתית שהם
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שרויים בו ,אך לא את פירותיו של התהליך ,שהם צריכים להשיגם בעצמם .לשון אחר :דין היובל קובע שלא
ניתן לרכוש בעלות מוחלטת על מקרקעין ועל בני אדם אחרים .ניתן לשכור בני אדם ומקרקעין לזמן קצוב אך
לא לצמיתות.
מכאן נובעת חלוקת האחריות החברתית בין העשיר לבין העני .מצד אחד ,אין ספק שהיובל מטיל אחריות
כבדה על העשירים בעלי הרכוש כלפי שכניהם העניים .העשירים נדרשים לוותר על חלק מן הנכסים שצברו כדי
לאפשר לזולת ליהנות מעצמאות כלכלית וחברתית .אך מצד שני ,היובל גם מטיל אחריות מקבילה על הנהנה
ממנו .מי שמקבל את חירותו ואת נחלת אבותיו בשנת החמישים ,אך אינו מתאמץ לנצלם כראוי ,עלול למצוא
את עצמו מתגלגל מהר מאוד למקום החשוך שהיה בו ערב היובל .תחילה ייאלץ להשכיר את נחלת אבותיו
ששבה אליו או למכרה .וכשיכלה הכסף שקיבל ,ייאלץ למכור את עצמו לעבד ולשוב לעבוד את אדוניו .היובל
עשוי להיות יעיל רק אם יפעל הנהנה ממנו לממש את פירותיו באופן מושכל .וכבר במקום אחר עמדנו על
העובדה שבראייה רחבה ,חלוקת אחריות זו היא מפתח חשוב להבנת מדיניותה הכלכלית-חברתית של התורה.
שנת החמישים
דומה שכאן טמון גם הפשר או לכל הפחות אחד מן הפשרים למחזור פעילותו של היובל .כמצוות חברתיות
נוספות ,כן גם היובל חל במחזוריות ,אך לא אחת לשש שנים או שבע שנים אלא במחזור ארוך בן חמישים
שנה .המאפיין מחזוריות זו הוא העובדה שעל דרך הכלל היובל עשוי לחול רק פעם אחת בחיי אדם בוגר בשנות
פוריותו כאיש עובד .מכאן נובע שהיובל הוא הזדמנות של "פעם בחיים" .לכן ,מי שזוכה להגיע לשנת היובל
ואינו מנצל כראוי את מה שקיבל ,נידון להמשיך להסתחרר במעגל העוני כל ימי חייו ,כי רק צאצאיו יזכו
להזדמנות מיוחדת זו בפעם הבאה .הדבר מעצים את האחריות הכבדה שמטיל דין היובל על כתפי העני לצד
ההזדמנות היקרה מפז שהוא מעניק לו .
שימור מוקדי עושר וריבוד חברתי
לקביעה כי רק הקרקעות והחירות יחולקו מחדש ביובל תוצאה נוספת :חרף המהפכה החברתית שמבקש
היובל לקדם ,דין זה אינו מונע היווצרות מוקדי עושר בחברה ,משום שכל מי שיצבור זהב וכסף או צאן ובקר,
לא יאבד מרכושו בעקבות היובל .היובל בא למנוע היווצרות שליטה בעלת סממנים מונופוליסטיים באמצעי
הייצור אך לא למנוע היווצרות שכבה של עשירים .אמור מעתה ,אמנם הקרקעות מחולקות שווה בשווה בין
חברי הקהילה ,אך שאר דרכי ההתעשרות הכלכלית שהיו מקובלות גם בעת העתיקה לצבירת הון ,כגון צבירת
כסף וזהב או אגירת מיטלטלין ומסחר בבעלי חיים אינן מתחלקות מחדש ,והן נותרות בידי מי שצבר אותם
לאורך ימים ושנים .גם לאחר שעבר היובל ,האדם יכול להמשיך ולהחזיק בכמויות גדולות של טובין ,הגדולות
בהרבה משל אחרים ,ואין דין היובל משנה כמלוא הנימה יחסי רכוש בלתי שוויוניים אלו .תובנה זו משתלבת
היטב עם תפיסת העושר בתורה .האבות מתוארים בספר בראשית כעשירים ,ואין הדבר מגונה בעיני התורה
כלל ועיקר .בראייה רחבה ,מנגנוני הצדק שבתורה נועדו להעניק עזרה ממשית לעניים ולחלשים תוך מזעור
הפגיעה בעשירים .דין היובל הוא חוליה חשובה במבנה זה .
עוד חשוב לזכור שחלוקת הקרקעות ביובל נעשית על פי מפתח אישי-משפחתי ,לא מפתח שוויוני .מנת הקרקע
שמקבל הנזקק ביובל אינה שווה בהכרח בגודלה למנת הקרקע שנותרת בידי שכנו בעל הרכוש .מספר גורמים
עשויים להביא לכך .חלוקת הקרקעות ביובל מנסה לשמור על חלוקתן בעת כניסת ישראל לארץ כנען .על פי דין
היובל ,אין האדם מקבל ביובל חלקת קרקע סתמית אלא חלק מן האחוזה שהונחלה למשפחתו בימי יהושע ִבן-
נון .אך תהליכים העוברים על המשפחה המורישה את נחלתה לצאצאיה עשויים להביא ליחסי מנות מקרקעין
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בלתי שוות המצויות בידי בני החברה .משפחה מרובת צאצאים תנחיל ליורשיה חלקות קרקע מצומצמות,
ואילו משפחה מעוטת צאצאים תנחיל ליורשיה חלקות קרקע גדולות .קביעה זו מקבלת משנה תוקף כשאין
לאדם יורשים ,ונחלת אבותיו עוברת לקרובי משפחה מדרגה שנייה ,וכן כשנשחתה הקרקע בעקבות אסון טבע
ואין לירושתה משמעות מעשית .נמצא כי לאחר כמה מחזורי ירושה ,תבטל השוויוניות בערך הנחלות שקיבלו
בני ישראל בהיכנסם לארץ .חלוקת הקרקעות המבוצעת בשנת החמישים אינה ,אם כן ,חלוקה שוויונית
בהכרח .
שני מעגלי שחרור עבדים
אופיו של היובל כקובע מהפכה חברתית מתמדת יכול לזרוע אור על כמה תמיהות העולות בעניין כפל המעגלים
של שחרור העבדים שנקבעו בתורה .כידוע ,על פי חוקת התורה ,עבדים עבריים עשויים להשתחרר בשני מעגלי
זמן מקבילים :בתום שש שנות עבדות או בשנת היובל .והשאלה היא :מה פשר כפילות זו?
הבדל תמוה נוסף הוא :מחזור השחרור בתום שש שנות עבדות מוצע לעבד ,אך אינו נכפה עליו .מדין עבד נרצע
למדנו ,כי העבד רשאי לבחור להישאר בבית אדוניו ,אף על פי שהתורה מגנה את מי שבוחר להישאר עבד.
לעומת זאת ,היובל אינו מציע לעבד המשתחרר אפשרות להתנות על הדין ולהישאר בבית אדוניו .יתרה מכן:
התורה קובעת בפרשת משפטים" :ורצע אדניו את אזנו במרצע ,ועבדו לעולם" (שמות כא ,ו) .וכבר התלבטו
חז"ל בשאלת פירושה של מילת "לעולם" והכריעו שהכוונה ל'שנת היובל''" :ועבדו לעולם'  -עד היובל .או:
'ועבדו לעולם'  -כמשמעו? תלמוד לומר' :ושבתם איש אל אחוזתו'".
ברור שחז"ל נקטו בפירוש זה כדי ליישב את פרשת עבד נרצע עם פרשת היובל ,שאינה מכירה באפשרות של
הישארות העבד בבית אדוניו לאחר שנה זו .אך חשוב לזכור כי "מחיר" פרשנות זו הוא הוצאת המילה "עולם"
מידי פשוטה ,משום שכעת ,לפי פירוש זה ,יתכן כי משמעה של "לעולם" יהיה קצר טווח ,ואפילו מיידי; לגבי
עבד הנרצע כשנה לפני מועד היובל תתפרש המילה "עולם" בטווח של שנה בלבד.
אולם נוסף על הפן הפרשני האמור ,המבנה הכפול של שחרור העבדים אומר דרשני מבחינה מהותית :מדוע
מעגל השחרור הראשון ,שש שנות עבודה ,הוא דין מרשה ,הניתן להתנאה ,ואילו מעגל השחרור השני ,שנת
היובל ,הוא דין כופה ,שאין להתנות עליו? אם התורה מציעה לעבד אפשרות להשתחרר ,אך אינה כופה אותה
עליו ,מדוע הדבר אינו מתרחש בשנת היובל? ואם התורה רואה בשחרור העבד פעולה מחויבת המציאות ,מדוע
התירה לו שלא להשתחרר לאחר שש שנות עבודה ?
דומני כי ההבדל העקרוני בין שני מעגלי שחרור העבדים יסודו בתכלית פעולת השחרור ,כמשתקף מזהות
המשתחרר .מעגל השחרור הראשון הוא מעגל אישי .מחזוריותו משתנה מעבד לעבד לפי תחילת עבדותו.
תכליתו של מעגל זה להבטיח את חירות האדם .לפיכך ,במעגל זה השחרור מוצע לעבד אך אינו נכפה עליו.
מעגל השחרור השני הוא מעגל חברתי .מחזוריותו קבועה לכל בני החברה .תכליתו של מעגל זה חברתית,
התמודדות כוללת עם מוסד העבדות .לפיכך ,במעגל זה ,השחרור נכפה על העבד ,משום שמדובר במהפכה
חברתית כוללת .
אם אכן כנים דברינו ,יש בהם כדי ללמד עד כמה עמוקה ודרמטית המהפכה החברתית שצופן בחובו דין היובל.
אמנם לא עסקנו בשאלת ישימותו של דין זה בחברה המודרנית ,אך דומה כי אין לחלוק על מידת הרלוונטיות
של המישור התיאורטי והערכי של פרשייה מופלאה זו.
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ב .תנאי יהושע בן נון
 .1במדבר כה-כו
כו( :נב) וַ יְדַ בֵ ר ה' ֶׂאל מֹּׁשֶׂ ה לֵ אמֹּר( :נג) ל ֵָּאלֶׂ ה ֵת ָּחלֵק הָּ ָּא ֶׂרץ בְ נַחֲ לָּ ה בְ ִמ ְס ַפר ׁשֵ מֹות( :נד) ל ַָּרב ַת ְרבֶׂ ה נַחֲ ָּלתֹו וְ לַ ְמעַ ט
גֹורל יֵחָּ לֵק ֶׂאת הָּ ָּא ֶׂרץ ל ְִׁשמֹות מַ ּטֹות אֲ ב ָֹּּתם ִינְ חָּ לּו:
ַת ְמעִ יט נַחֲ ָּלתֹו ִאיׁש לְפִ י פְ ֻּקדָּ יו י ַֻּתן נַחֲ לָּתֹו( :נה) ַאְך בְ ָּ
יֹוסף וְ ֵא ֶׂלה ְׁשמֹות ְבנ ָֹּּתיו
כז( :א) ו ִַת ְק ַרבְ נָּה ְבנֹות צְ לָּפְ ָּחד בֶׂ ן חֵ פֶׂר בֶׂ ן גִ לְעָּ ד בֶׂ ן מָּ כִ יר בֶׂ ן ְמנַשֶׂ ה ל ְִמ ְׁשפְ חֹּת ְמנ ֶַׂשה בֶׂ ן ֵ
יאם וְ כָּל הָּ עֵ ָּדה פ ֶַׂתח
ּומ ְלכָּה וְ ִת ְרצָּ ה( :ב) ו ַַת ֲעמ ְֹּדנָּה ִלפְ נֵי מ ֶֹּׁׂשה וְ לִפְ נֵי ֶׂאלְ עָּ זָּר הַ כ ֵֹּהן וְ לִפְ נֵי ַה ְּנ ִש ִ
מַ ְחלָּה נֹּעָּ ה וְ חָּ גְ לָּה ִ
אֹּהֶׂ ל מֹועֵ ד לֵאמֹּר( :ג) ָּא ִבינּו מֵ ת בַ ִמ ְדבָּ ר וְ הּוא ל ֹּא הָּ יָּה בְ תֹוְך הָּ עֵ ָּדה הַ ּנֹועָּ ִדים עַ ל ה' בַ ע ֲַדת ק ַֹּרח כִ י ְב ֶׂח ְטאֹו ֵמת
ּובָּ נִים ל ֹּא ָּהיּו לֹו( :ד) לָּמָּ ה ִיג ַָּרע ׁשֵ ם ָּאבִ ינּו ִמתֹוְך ִמ ְׁשפ ְַחתֹו כִ י ֵאין לֹו בֵ ן ְתנָּה לָּ נּו אֲ חֻּ זָּה ְבתֹוְך אֲ ֵחי ָּא ִבינּו:
(ו) וַי ֹּאמֶׂ ר ה' ֶׂאל מֹּׁשֶׂ ה לֵ אמֹּר( :ז) כֵן בְ נֹות צְ לָּפְ חָּ ד דֹּבְ רֹּת ָּנתֹּן ִת ֵתן לָּ הֶׂ ם אֲ חֻּ זַת נַחֲ לָּ ה ְבתֹוְך אֲ חֵ י אֲ ִביהֶׂ ם וְ ַהעֲבַ ְר ָּת
יהן לָּ הֶׂ ן( :ח) וְ ֶׂאל בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ְתדַ בֵ ר לֵאמֹּר ִאיׁש כִ י יָּמּות ּובֵ ן ֵאין לֹו וְ ַהעֲבַ ְר ֶׂתם ֶׂאת נַחֲ לָּתֹו ְל ִבתֹו( :ט)
ֶׂאת נַחֲ ַלת אֲ בִ ֶׂ
וְ ִאם ֵאין לֹו בַ ת ּונ ְַת ֶׂתם ֶׂאת נַחֲ לָּתֹו ְל ֶׂאחָּ יו( :י) וְ ִאם ֵאין לֹו ַא ִחים ּונ ְַת ֶׂתם ֶׂאת נַחֲ ָּלתֹו ַלאֲ חֵ י ָּאבִ יו( :יא) וְ ִאם ֵאין
ַא ִחים ל ְָּא ִביו ּונ ְַת ֶׂתם ֶׂאת נַחֲ לָּ תֹו ל ְִׁש ֵאר ֹו הַ ָּקרֹּב ֵאלָּיו ִמ ִמ ְׁשפַ ְחתֹו וְ י ַָּרׁש א ָֹּּתּה וְ ָּהי ְָּתה ל ְִבנֵי יִ ְש ָּר ֵאל לְחֻּ ַקת ִמ ְׁשפָּט
כַאֲ ׁשֶׂ ר צִ ּוָּה ה' ֶׂאת מֹּׁשֶׂ ה( :שם).
 .2בבלי ,בבא קמא פא
שיהו מרעין בחורשין ומלקטין עצים בשדותיהם ומלקטים עשבים בכל מקום חוץ מתלתן וקוטמים נטיעות
בכל מקום חוץ מגרופיות של זית ומעין היוצא בתחילה בני העיר מסתפקין ממנו ומחכין בימה של טבריא
ובלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה ונפנין לאחורי הגדר ואפילו בשדה מליאה כרכום ומהלכים בשבילי
הרשות עד שתרד רביעה שניה ומסתלקין לצידי הדרכים מפני יתידות הדרכים והתועה בין הכרמים מפסיג
ועולה מפסיג ויורד ומת מצוה קונה מקומו:
שיהו מרעין בחורשין אמר רב פפא לא אמרן אלא דקה בגסה אבל דקה בדקה וגסה בגסה לא וכל שכן גסה
בדקה דלא:
ומלקטין עצים משדותיהם לא אמרן אלא בהיומי והיגי אבל בשאר עצים לא ואפילו בהיזמי והיגי לא אמרן
אלא במחוברין אבל בתלושין לא ואפי' במחוברין לא אמרן אלא בלח אבל ביבשים לא ובלבד שלא ישרש:
ומלקטין עשבים בכל מקום חוץ משדה תלתן למימרא דתלתן מעלו לה עשבים ורמינהי תלתן שעלתה עם מיני
עשבים אין מחייבין אותו לעקור אמר רב ירמיה לא קשיא כאן לזרע כאן לזירין לזרע קשו לה עשבים דמכחשי
לה לזירין מעלי לה דכי קיימי ביני עשבים מירכבא איבעית אימא כאן לאדם כאן לבהמה דכיון דלבהמה הוא
דזרעה עשבים נמי מיבעי לה ומנא ידעינן א"ר פפא שאריה משארי לאדם לא שאריה משארי לבהמה:
וקוטמין נטיעה בכל מקום חוץ מגרופיות של זית פי' ר' תנחום ור' ברייס משום זקן אחד בזית כביצה בקנים
ובגפנים מן הפקק ולמעלה ושאר כל האילנות מן אובו של אילן ולא מן חודו של אילן מן חדש שאינו עושה
פירות ולא מן ישן שהוא עושה פירות ממקום שאינו רואה את החמהולא ממקום שהוא רואה את החמה
שנאמר (דברים לג ,יד )וממגד תבואות שמש:
ומעין היוצא תחילה בני העיר מסתפקין ממנו אמר רבה בר רב הונא ונותן לו דמים ולית הלכתא כוותיה:
ומחכין בימה של טבריא ובלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה אבל צד הוא ברשתות ובמכמרות ת"ר
בראשונה התנו שבטים זה עם זה שלא יפרוס קליעה ויעמיד את הספינה אבל צד הוא ברשתות ובמכמרות תנו
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רבנן ימה של טבריא בחלקו של נפתלי היתה ולא עוד אלא שנטל מלא חבל חרם בדרומה לקיים מה
שנאמר (דברים לג ,כג )ים ודרום ירשה תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר תלושין שבהרים בחזקת כל השבטים
הן עומדים ומחוברים בחזקת אותו השבט ואין לך כל שבט ושבט מישראל שאין לו בהר ובשפלה ובנגב ובעמק
שנאמר (דברים א ,ז )פנו וסעו לכם ובאו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר בשפלה ובנגב ובחוף הים וגו'
וכן אתה מוצא בכנענים ובפריזים ובאמוריים שלפניהם שנאמר ואל כל שכניו אלמא שכניו הכי הוו:
ונפנין לאחורי הגדר ואפילו בשדה שהיא מלאה כרכום אמר רב אחא בר יעקב לא נצרכה אלא ליטול הימנו
צרור אמר רב חסדא ואפילו בשבת מר זוטרא חסידא שקיל ומהדר וא"ל לשמעיה (למחר) זיל שירקיה:
ומהלכין בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שניה אמר רב פפא והאי דידן אפילו טל קשי לה:
ומסלקין לצידי הדרכים מפני יתידות הדרכים שמואל ורב יהודה הוו שקלי ואזלי באורחא הוה מסתלק
שמואל לצידי הדרכים א"ל רב יהודה תנאין שהתנה יהושע אפילו בבבל א"ל שאני אומר אפילו בחוצה לארץ
רבי ורבי חייא הוו שקלי ואזלי באורחא אסתלקו לצידי הדרכים הוה קא מפסיע ואזיל ר' יהודה בן קנוסא
קמייהו א"ל רבי לרבי חייא מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו א"ל ר' חייא שמא ר' יהודה בן קנוסא תלמידי
הוא וכל מעשיו לשם שמים כי מטו לגביה חזייה א"ל אי לאו יהודה בן קנוסא את גזרתינהו לשקך בגיזרא
דפרזלא:
התועה בין הכרמים מפסיג ויורד מפסיג ועולה:
ת"ר הרואה חבירו תועה בין הכרמים מפסיג ועולה מפסיג ויורד עד שמעלהו לעיר או לדרך וכן הוא שתועה בין
הכרמים מפסיג ועולה מפסיג ויורד עד שיעלה לעיר או לדרך מאי וכן מהו דתימא חבירו הוא דידע להיכא
מסלק דניפסוג אבל הוא דלא ידע להיכא קא סליק לא ניפסוג נהדריה נהדר בי מיצרי קמ"ל הא דאורייתא הוא
דתניא השבת גופו מניין ת"ל (דברים כב ,ב )והשבותו דאורייתא הוא דקאי בי מיצרי אתא הוא תקין דמפסיג
ועולה מפסיג ויורד:
ומת מצוה קנה מקומו:
ורמינהי המוצא מת מוטל באיסרטיא מפנהו לימין איסרטיא או לשמאל איסרטיא שדה בור ושדה ניר מפנהו
לשדה בור שדה ניר ושדה זרע מפנהו לשדה ניר היו שתיהן בורות שתיהן נירות שתיהן זרועות מפנהו למקום
שירצה אמר רב ביבי במוטל על המיצר מתוך שניתן לפנותו מפנהו לכל מקום שירצה אמרי עשרה הני חד סרי
הויין מהלכין בשבילי הרשות שלמה אמרה כדתניא הרי שכלו פירותיו מן השדה ואינו מניח בני אדם ליכנס
בתוך שדהו מה הבריות אומרות עליו מה הנאה יש לפלוני ומה הבריות מזיקות לו עליו הכתוב אומר מהיות
טוב אל תקרי רע ומי כתיב מהיות טוב אל תקרי רע אין כתיב כי האי גוונא (משלי ג ,כז )אל תמנע טוב מבעליו
בהיות לאל ידך לעשות ותו ליכא והא איכא דרבי יהודה דתניא רבי יהודה אומר בשעת הוצאת זבלים אדם
מוציא זבלו לרה"ר וצוברו כל שלשים כדי שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע
לישראל את הארץ והא איכא דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה דתניא רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן
ברוקה אומר תנאי ב"ד הוא שיהא זה יורד לתוך שדה חבירו וקוצץ שוכו של חבירו להציל נחיל שלו ונותן לו
דמי שוכו של חבירו ותנאי ב"ד הוא שיהא זה שופך יינו ומציל דובשנו של חבירו ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו
של חבירו ותנאי ב"ד הוא שיהא זה מפרק את עציו וטוען פשתנו של חבירו ונוטל דמי עציו מתוך פשתנו של
חבירו שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ ביחידאי לא קאמרינן...
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 .3רמב"ם ,הלכות נזקי ממון ,פרק ה
הלכה א :בהמה שהיתה רועה ג ופרשה ונכנסה בשדות ובכרמים אע"פ שעדיין לא הזיקה מתרין בבעליה שלש
פעמים .אם לא שמר בהמתו ולא מנעה מלרעות יש רשות לבעל השדה לשחטה [ג] שחיטה כשרה ואומר לבעליה
בואו ומכרו בשר שלכם .מפני שאסור לאדם להזיק ולשלם מה שהזיק אפילו לגרום הנזק אסור.
הלכה ב :לפיכך אסרו חכמים לגדל א בהמה דקה וחיה דקה בארץ ישראל במקום השדות והכרמים אלא ביערים
ובמדברות שבארץ ישראל .ומגדלין בסוריא בכל מקום.
הלכה ג :עשרה תנאים ב התנה יהושע ובית דינו בשעה שחלק את הארץ ,ואלו הן .א) התנה שמרעין בהמה דקה
ביערים שאילניהן גסין .אבל אין מרעין שם בהמה גסה .וביער שאילניו דקים אין מרעין בו לא גסה ולא דקה
אלא מדעת בעליו .ב) וכן התנה שיהיה כל אדם מותר ללקט עצים משדה חבירו .והוא שיהיו עצים פחותים
וקרובים להיות קוצים כגון היזמי והיני .והוא שיהיו לחים ומחוברין ובלבד שלא ישרש .אבל שאר עצים אסור.
ג) וכן התנה שיהיה כל אדם מותר ללקט עשבים העולין מאיליהן בכל מקום חוץ משדה תלתן שזרעה לבהמה .ד)
וכן התנה שיהיה אדם קוטם נטיעה בכל מקום חוץ מגרופיות של זית ואינו קוטם מן האילנות אלא בזית כביצה
ובקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה ובשאר האילן מתוכו* של אילן לא מחודו .וכשהתיר לקטום לא התיר אלא
מחדש שאינו עושה פירות אבל לא מישן שעושה פירות .ואינו קוטם אלא ממקום שאינו רואה פני חמה .ה) וכן
התנה שהמעיין היוצא בתחילה בני אותה העיר שיצא בגבולם מסתפקין ממנו אע"פ שאין עיקרו בחלקם ואין
לאחרים להסתפק עמהם ממנו .ו) וכן התנה שיהיה כל אדם מותר לצוד דגים מים טבריה והוא שיצוד בחכה
בלבד .אבל לא יפרוש קלע ויעמיד ספינה שם אלא בני השבט שהגיע אותו הים בחלקם .ז) וכן התנה שכל אדם
שצריך לנקביו מסתלק מן הדרך ונכנס אחורי הגדר שפגע בו ונפנה שם ואפילו בשדה מליאה כרכום ונוטל משם
צרור ומקנח .ח) וכן התנה שכל התועה בין הכרמים וכיוצא בהן מפסג ועולה מפסג ויורד עד שיצא לדרכו .ט) וכן
התנה שבזמן שירבה הטיט בדרכי הרבים או נקיעי מים יש לעוברי דרכים להסתלק לצדדי הדרכים ומהלכין שם
אע"פ שהן מהלכין בדרך שיש לה בעלים .י) וכן התנה שמת מצוה קונה מקומו ונקבר במקום שימצא בו .שלא
יהא מוטל על המצר ולא בתוך תחום המדינה .אבל אם נמצא על המצר או שהיה בתוך התחום מביאו לבית
הקברות.
הלכה ד :שלמה תקן שיהיו עוברי דרכים מותרין בימות החמה להלך בשבילין שבשדות שיש להן בעלים עד שתרד
רביעה שנייה.
הלכה ה :ותקנות אלו כולן נוהגות בכל מקום אפילו בחוצה לארץ.
הלכה ו :ומשירד הטל בבבל אסור להלך בשבילין שיש להן בעלים.
הלכה ז :אע"פ שאין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל מותר לשהותה קודם לרגל שלשים יום וקודם למשתה בנו
שלשים יום .והטבח לוקח ושוחט לוקח ומשהה עד שישחוט מעט מעט .ובלבד שלא תצא ותרעה בעדר אלא כל
המשהה משהה בתוך ביתו כדי שלא תזיק.
הלכה ח :וכבר עשו בבל כארץ ישראל לאסור בה גידול בהמה דקה וחיה דקה מפני שהיו רוב השדות והכרמים
שם באותם הימים של ישראל.
הלכה ט :א וכן אסרו חכמים לגדל חזירים בכל מקום .ולא את הכלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת .אבל מגדל
הוא כלבים בעיר הסמוכה לספר .ביום קושרו ובלילה מתירו .ואמרו חכמים ארור מגדל כלבים וחזירים מפני
שהיזקן מרובה ומצוי.
הלכה י :רועה שעש ה תשובה אין מחייבין אותו למכור מיד אלא מוכר על יד על יד .וכן מי שנפלו לו כלבים
וחזירים בירושה אין מחייבין אותו למכור מיד אלא מוכר מעט מעט.
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 .4עמ"ן  509/08הועדה המקומית נ' נעמי דרייזן ברנבור
על קו התפר שבין סבירות לצדק ,מן הראוי להפנות מבט אל עמדת המשפט העברי .הדבר יועיל לפיזור
העמימות ולחשיפת הצדק.
כמסתבר ,התפיסה הקניינית הנ"ל ,כפי שבאה מפיהם של מלומדים ,ואשר אומצה בבית המשפט העליון
בעניין הורוויץ ,אינה חדשה כלל וכלל .דומה ,כי לא רק הצורך בהתאמה "לצרכי החיים בחברה
מודרנית",כלשונו של כב' השופט אור ,הוא שמחייב אימוצה של תפיסה כזו ,אלא עצם קיומם של בני אדם
כפרטים בחברה מתוקנת ונאורה עשוי להוביל אליה .עיון בעקרונות החירות ,הצדק ,היושר והשלום של
מורשתנו הלאומית ,כפי שהם באים לידי ביטוי במשפט העברי ,מלמד על קיומה של תפיסה מעין זו עוד
מקדמת דנא.
בבסיסו ,בהיותו שיטת משפט המכירה בזכויות קנייניות של הפרט ,מחייב המשפט העברי כל מזיק לשלם
לניזק את דמי נזקו .פשוט וברור לחכמי התלמוד כי הנהנה מממון זולתו תוך שגורם לו חסרון"  -זה נהנה וזה
חסר " -חייב לשלם (תלמוד בבלי ,בבא קמא ,כ ע"א) .יתר על כן ,הפקת רווח מרכושו של הזולת מחייבת
בתשלום ,אף כשאין בצידה גרימת נזק לבעל הרכוש ,שהרי "כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו" (משנה,
בבא מציעא ,ג ,ב).
גם במישור היחסים שבין אדם לרשות ,עם זאת שהמשפט העברי מכיר בסמכותה של הרשות להפקיע את
קניינו של היחיד לצרכיה ,אין זאת אלא בכפוף לתשלום תמורה מלאה" :ולוקח [המלך] השדות והזיתים
והכרמים לעבדיו כשילכו למלחמה ...ונותן דמיהם" (רמב"ם ,הלכות מלכים ומלחמות ,ד ,ו).
הכלל המּוכר "זה נהנה וזה לא חסר  -פטור "(תלמוד בבלי ,בבא קמא ,כ ע"א-ע"ב; רמב"ם ,גזילה ואבידה ,ג,
ט; שו"ע ,חו"מ ,שס"ג ,ו) ,איננו אלא חריג .הוא חל רק על הנאה שאין בה עשיית רווח ,וגם אז ניתן למנות כמה
מצבים שבהם למרות שבעל הקניין לא חסר דבר ,עדיין יחוייב הנהנה לשלם לו .כך במקרה שבו נגרם נזק
כלשהו לנכס של בעל הקניין ,שאז ישלם הנהנה את הנאתו כולה (פסקי הרא"ש ,בבא-קמא ,פרק ב ,סוף סימן
ו; שו"ע ,שם ,ז); כך כאשר מחה בעל הקניין נגד הנהנה קודם להנאתו (שו"ע ,שם ,ו) ,וכך גם כאשר גילה הנהנה
מראש נכונות לשלם (שו"ע ,שם ,ח; ראו בהרחבה אצל יהונתן בלס עשיית עושר ולא במשפט(בתוך סדרת 'חוק
לישראל' ,בעריכת נחום רקובר ,תשנ"ב)).
זוהי אפוא נקודת המוצא של המשפט העברי ,ואף-על-פי-כן מצא המשפט העברי כי ישנם מקרים מסויימים,
חריגים ,בכמה תחומים משפטיים ,שבהם יש לפטור אדם מפיצוי בגין נזק  -פעוט  -שגרם לזולתו ,או להתיר לו
מראש לעשות שימוש בנכסי זולתו ללא נטילת רשות ,משום שכך ראוי לה לחברת בני אדם להתנהג .מטעם
שעוד נדון בו להלן ,מייחסת המסורת את הדינים הללו ליהושע בן-נון ,אשר הנהיג את ישראל בכניסתם לארץ
והנחילּה להם.
"עשרה תנאים התנה יהושע ",מסופר בברייתא המובאת בתלמוד הבבלי (בבא קמא פ ע"ב) ,תנאים שעניינם
הגבלת זכויותיו הקנייניות של הפרט מפני צרכים אחרים .חכמי התלמוד ,בפרשם את הברייתא הזו ,צמצמו
מעט את הפגיעה בקניינו של הפרט ,באופן שלא ייצא ניזוק במידה שאינה סבירה .נביא את הדברים כפי
שניסחם ופירשם הרמב"ם בהתאם לתלמוד (הלכות נזקי ממון ,ה ,ג):
"א ,התנה שמרעין בהמה דקה ביערים שאילניהן גסין ,אבל אין מרעין שם בהמה גסה ,ויער שאילניו דקים אין
מרעין בו לא גסה ולא דקה אלא מדעת בעליו .
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ב ,וכן התנה שיהיה כל אדם מותר ללקט עצים משדה חבירו והוא שיהיו עצים פחותים וקרובים להיות קוצים
כגון היזמי והיגי והוא שיהיו לחים ומחוברין ,ובלבד שלא ישרש ,אבל שאר עצים אסור.
ג ,וכן התנה שיהיה כל אדם מותר ללקט עשבים העולין מאיליהן בכל מקום חוץ משדה תלתן שזרעה לבהמה.
ד ,וכן התנה שיהיה אדם קוטם נטיעה בכל מקום חוץ מגרופיות של זית ואינו קוטם מן האילנות אלא בזית
כביצה ובקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה ובשאר האילן מחובו של אילן לא מחודו ,וכשהתיר לקטום לא התיר
אלא מחדש שאינו עושה פירות אבל לא מישן שעושה פירות ,ואינו קוטם אלא ממקום שאינו רואה פני חמה.
ה ,וכן התנה שהמעיין היוצא בתחילה בני אותה העיר שיצא בגבולם מסתפקין ממנו אע"פ שאין עיקרו
בחלקם ,ואין לאחרים להסתפק עמהם ממנו .
ו ,וכן התנה שיהיה כל אדם מותר לצוד דגים מים טבריה והוא שיצוד בחכה בלבד ,אבל לא יפרוש קלע ויעמיד
ספינה שם אלא בני השבט שהגיע אותו הים בחלקם .
ז ,וכן התנה שכל אדם שצריך לנקביו מסתלק מן הדרך ונכנס אחורי הגדר שפגע בו ונפנה שם ואפילו בשדה
מליאה כרכום ונוטל משם צרור ומקנח .
ח ,וכן התנה שכל התועה בין הכרמים וכיוצא בהו מפסג ועולה מפסג ויורד עד שיצא לדרכו .
ט ,וכן התנה שבזמן שירבה הטיט בדרכי הרבים או נקיעי מים יש לעוברי דרכים להסתלק לצדדי הדרכים
ומהלכין שם אע"פ שהן מהלכין בדרך שיש לה בעלים .
י ,וכן התנה שמת מצוה קונה מקומו ונקבר במקום שימצא בו והוא שלא יהיה מוטל על המצר ולא בתוך תחום
המדינה ,אבל אם נמצא על המצר או שהיה בתוך התחום מביאו לבית הקברות".
כמה מן התנאים מתירים לאדם להיכנס לתוך מקרקעי חברו ולהנות מהם ,ללא נטילת רשות ,אגב גרימת
חסרון קל בלבד לבעל המקרקעין .כך מותר לרעות את הצאן בשטח מיוער השייך לזולת ,באופן שלא יסב נזק
ממשי לעצים (א) .מותר לאדם ללקט משדה חברו ענפים ועשבים פחותי ערך ללא נטילת רשות (ב ,ג) .מותר
לאדם אף לקטום ענפים צעירים מאילנות שבשדה חברו ,באופן שלא ייגרם נזק גדול ,כדי להרכיבם בשדהו-
שלו (ד) .הרווח הכללי והפרטי שיבוא מנטיעת אילנות חדשים מצדיק את הנזק הקל .אדם הנצרך לעשות את
צרכיו בדרך רשאי לעשות כן בשדה שלצד הדרך ,אף אם זהו שדה שגדל בו יבול שערכו עצום (ז) .מי שטעה
בדרך רשאי לחצות כרמים של זולתו ,אף אם לשם כך יזיז ענפים ואולי יסב להם נזק אגב כך (ח) .כשדרך
הרבים מלאה בבוץ מפני הגשמים ,רשאים העוברים בה לילך בדרכים שבצדה ,אף אם הן רשות היחיד (ט).
המשותף לכל אלו ,כמסתבר ,הוא היתר לגרימת נזק קטן וזמני לרכושו של הזולת ,כדי להפיק ממנו רווח רב
יותר ,או כדי להחלץ ממצב מצוקה רגעי המצדיק זאת .
תנאי ו' עניינו בצימצום זכותם של השבטים שבנחלתם מצוי חופה של הכנרת .אמנם דייג 'כבד' ,עם רשתות,
מותר רק להם ,אולם דייג 'קל' ,בעזרת חכה ,מותר לכלל הציבור.
תנאים ה' ו-י' הם מרחיקי לכת יותר ,מבחינת הפגיעה בזכויות הקניין של הפרט .תנאי י' קובע כי אם נמצא
'מת מצוה' ,היינו מת שלא נקבר ואין מי שיקברנו ,המקום שבו הוא נמצא מוטל ,הופקע מבעליו ונקנה לו למת
לצורך קבורתו .השיקול החברתי-ציבורי של כבוד המת וחשיבות קבורתו גוברים על זכותו הקניינית של בעל
הקרקע ,שאם לא כן ספק אם יימצא מי שייטרח לקוברו בבית הקברות .תנאי ה' אף הוא עניינו בהפקעה
קבועה של חלק ממקרקעי היחיד לצורך הרבים .מתחילה ,כל מעיינות המים לא נפלו בחלקם של יחידים ,אלא
נותרו בבעלות הציבור (רש"י ,בבא קמא ,פ"א ע"א ד"ה 'בתחילה') .אולם אם אירע שנבע מעיין חדש בתוך
חלקו של היחיד ,הרי שאין הוא בעלים על מימיו ,אלא כל בני העיר שבתחומה פרץ המעיין זכאים להנות מהם.
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כל עוד יוסיף המעיין לנבוע ,נגרעת בעלותו של בעל המקרקעין על המעיין עצמו .לפנינו אפוא הפקעה קבועה או
כמעט קבועה של נתח מקרקעין מידי בעליו לצרכים ציבוריים ,ללא פיצוי.
על עוד כמה דינים נאמר במקורות חז"ל שתוקפם בא להם מכך "שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את
הארץ ".האחד עניינו גם כן נסיגה זוטא בזכותו הקניינית של הפרט מפני צרכי חברו .אילן הנטוע על גבול
המקרקעין ,ונוטה לתוך שטחו של הזולת ,או שהוא יונק משטחו של הזולת ,מביאים ביכורים מפירותיו
וקוראים מקרא ביכורים (תלמוד בבלי ,בבא בתרא ,כ"ז ע"ב) .משמעות הדבר היא שאין פלישתו לתוך אווירו
או קרקעו של שכנו עולה כדי גזל ,שהרי פירות שגדלו על קרקע שאינה במלואה של בעלי האילן ,אין מביאין
מהם ביכורים ,משום שנאמר "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלקיך" (שמות ,כג ,יט; משנה ,ביכורים ,א,
ב).
כמה תנאים נוספים עניינם בהיתר לאדם לגרום למטרד ברשות הרבים .מותר לאדם להוציא מחצרו אל דרך
שמ ְד ָּרך כפות רגליהם של העוברים והשבים ברחוב ישביחו את הזבל,
הרבים את זבלו  -גללי צאן ובקר  -כדי ִ
למשך שלושים יום ,למרות הנזק והמטרד שמסב בכך לרבים (תוספתא ,בבא מציעא ,יא ,ח; תלמוד בבלי ,בבא
קמא ,ל ע"א .התלמוד קובע כי אף שיצירת המטרד מותרת ,יהיה מוציא הזבל חייב בנזקיו של מי שיינזק
מכך) .באותה מידה רשאי ההולך ברשות הרבים להניח מטענו על הארץ ,ואם ניזק ממנו זולתו  -פטור מלשלם
(תלמוד ירושלמי ,בבא קמא ,ג ,ג) .גם הנכנס לבית המרחץ רשאי להתאים את חום המים כרצונו ,ואף להותיר
בהם סבון ,למרות שהדבר עשוי להוות מטרד לבאים אחריו (תוספתא ,שם ,לב).
בנוסף לאלו ,שלושה דינים נוספים שנאמר עליהם שנובעים מכך "שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את
הארץ "עוסקים בהיתר להציל רכוש שעשוי לילך לאיבוד תוך גרימת נזק מכוון ,ומתן פיצוי לאחר מכן
(תוספתא ,בבא קמא ,י כז; בבלי ,בבא קמא ,פ"א ע"ב; קי"ד ,ע"ב);
יהושע בן נון הנחיל את הארץ לבני ישראל .הוא הנהיג אותם ,דור הנדודים במדבר ,דור שלא ידע מימיו אחיזה
בקרקע מהי ,והוא חילק להם את הארץ לנחלות .התורה ,ובה דינים רבים הנוגעים לקניין ולבעלות ,נתונה
היתה להם זה מכבר ,מפי משה .היא החוק והדין ,היא התשתית .אולם עם הנוודים הזה ,שלא התנסה עוד
מימיו בחיי חברה שיש בהם בעלויות על מקרקעין ,שכנות ,דרכים ושדות ,חסר היה גדרים והנהגות שיסדירו
חיים קהילתיים מעשיים ,תקינים וראויים .צורך חדש נולד אפוא עתה ,להלביש את החוק התשתיתי בלבוש
נוסף ,לבנות לו עוד קומה ,על מנת לאפשר לקהילה הצעירה ,שזה עתה הפכה לקהילה שפרטיה בעלי זכויות
במקרקעין ,לא להתמכר לרכוש; לא להשתכר מן הכח הטמון בבעלות על קרקע ולשכוח אורחות חיים וקשרים
מאוזנים בין בני אדם; להימנע מהשתתת יחסי האדם ושכנו על נורמות נוקשות של בעלות בלבד.
זהו תיקון העולם ,ויהושע בן נון בתבונת הנהגתו הבין זאת .זהו החוזה החברתי במשנתו של מונטסקייה.
לעניות דעתי אין זו "אלימות מן החוק "כלשונו של כב' השופט מ' חשין בעניין הורוויץ ,אלא ערכיות הנובעת
מן הטבע האנושי והשכל הישר ,ואשר קודמת לחוק .החוזה החברתי הנזכר ,הריהו התאגדות של בני אדם
ֵמֹותנּות).
(של ָּ
לכדי חברה .כל אחד מיחידיה מוותר קמעא על חירותו ועל זכויותיו .קמעא .מדובר במעין הוליזם ְ
הכרה בכך שהשלם גדול מסך כל חלקיו; החברה בכללותה ,חזקה וגדולה מסך כל יחידיה .החוזה
החברתי מלמדנו כי הפסדו המועט של היחיד יוצא בשכרה של החברה כולה.
לפיכך יהושע בן נון ,בהנהיגו את עם ישראל בתקופת המעבר מחיי הנדודים במדבר סיני להתיישבות של קבע
בארץ ישראל ,הוא זה שאליו מייחסת המסורת את קביעת התנאים הללו .בין אם היה הדבר  -מבחינה
היסטורית  -במעמד רשמי בהשתתפות קהל ישראל ובית דינו של יהושע (ראו פירוש הרמב"ן ,שמות ,טו ,כה;
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הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ,העמק דבר ,בראשית ,מט ,י) ,ובין אם מדובר רק בהנמקה הלכתית שנועדה ליתן
כח בידי חכמים (נח עמינח "תקנות יהושע בן נון "שנתון המשפט העברי ט-י (תשמ"ב-תשמ"ג)  ,)301ברור כי
העיקר הוא הסמל שבייחוס התקנות הללו לעת הראשונה שבה הפכו ישראל אדונים לקרקע .לאמֹּר ,כללים
אלה ,של הגבלת הקניין הפרטי בקרקע ,הכפפתו והסגתו בפני אינטרסים אחרים ,פרטיים או ציבוריים ,הם
תנאי לקיומה של חברה מוסרית בעלת קרקע .הם נלווים לדיני הקניין והכרחיים להם ,כתבלין לתבשיל.
ואמנם ,כבר בדור הראשון של האמוראים נקבע כי הדינים הללו אינם חלים דווקא בארץ ישראל ,כי אם בכל
מקום ,גם בחוץ לארץ (תלמוד בבלי ,בבא קמא ,פ"א ע"ב) .לאמֹּר ,אין מדובר במעין 'מצוות התלויות בארץ' ,או
מצוות התלויות בתנאים שנקבעו בעת הנחלת הארץ ,אלא בדינים אלמנטריים לחברה אנושית מתוקנת ,אשר
אינה מקדשת את קניינו של הפרט ללא גבול וללא סייג ,ויודעת כי לעיתים  -אף כי במצבי שוליים  -קניינו של
הפרט נסוג קמעא מפני צרכים אחרים ,אם עראיים ואם קבועים .כאמור ,אין מדובר בדרישה מוסרית גרידא,
אלא בתיקון העולם.
מעין 'תמונת ראי' לייחוס התנאים הללו ליהושע בן נון ,אנו מוצאים בהשמטתם על-ידי ר' יוסף קארו מחיבורו
הגדול ה'שולחן ערוך' ,בצפת ,במאה הט"ז .בניגוד לדרכו לילך בעקבות ספר הטורים ,השמיט לחלוטין את
התנאים הללו ,וזכרם לא בא בספרו .הרמ"א (ר' משה איסרליש ,פולין ,המאה הט"ז) ,מעיר על כך בהגהותיו,
כי "...לא ידעתי למה השמיטן המחבר הזה .ואולי משום שאינן שכיחין ,שרובם אינם רק [=אלא] במקום שיש
לישראל שדות וכרמים ,וזה אינו שכיח בגלות "(חו"מ ,רע"ד ,א) .אכן ,משגלו ישראל ממקומם ,ולא היו עוד
לבעלי קרקעות בדרך כלל ,אבד הצורך בתנאים הללו .כשם שהם תנאי הכרחי לקהילה שלפרטיה יש בעלות
בקרקע ,כך אין בהם צורך בקהילה שאין בה בעלות על קרקע .
המקורות התנאיים מכנים דינים אלו בלשון 'תנאים' ,ובקרב חכמי ההלכה היו רבים שראו בהם
משוםתקנות ,כפי שלא פעם בספרות חז"ל מכונה תקנה בשם 'תנאי' (ראו מנחם אלון המשפט העברי (כרך א)
( 451 ,404תשמ"ח)) .ניצנים לכך ישנם כבר בדברי האמוראים בתלמוד הבבלי (עירובין י"ז ע"א; בבא קמא פ"א
ע"ב) .בעקבותיהם ,הרמב"ם ,לאחר שהציג את רשימת התנאים הללו כנ"ל ,וייחס אותם ל"יהושע ובית דינו ",
מכנה אותם 'תקנות' (הלכות נזקי ממון ,ה ,ה) ,בספר הטורים הם מכונים 'תקנת יהושע '(חו"מ ,הלכות זכיה
מהפקר ובנכסי הגר ,רע"ד) ,וכך עוד רבים .משמעות הדבר היא כי מעת שחוקקה התקנה זהו הדין ,והניזוק ,או
המוטרד ,באחד מן הדברים שחלה לגביהם התקנה ,מנוע מלתבוע את זכויותיו בדין .עוד יש לציין כי טבעה של
תקנה ,ככל דבר חקיקה ,שהיא חלה על מה שנכתב בה במפורש; מה שלא נכלל בגִ דרה ,יחול לגביו הדין הרגיל .
אולם דומה כי חכמים אחרים נקטו עמדה שונה בדבר טיבם של התנאים הללו.
רש"י ,בפירושו לתלמוד הבבלי (שם) ,מציין בנוגע לחלק מן התקנות כי עניינן הוא ש"התנה יהושע שלא יקפידו
על כך ".משמע אין מדובר בתקנה ,השוללת את זכות התביעה ,אלא בדרישה מוסרית מבעלי המקרקעין ,שלא
ידקדקו בזכויותיהם ויקפידו על קוצו של יוד .כך פירשו גם חכמים אשכנזים נוספים ,דוגמת רבינו אליעזר בן
יואל הלוי (ספר ראבי"ה תשובות וביאורי סוגיות סימן אלף יג; אשכנז ,המאות הי"ב-י"ג) ,אשר מציין באחת
מתשובותיו "שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ שאין להקפיד בדבר מועט כזה ".אין מדובר בתקנה
דווקנית ,כי אם בכלל שיהיה לו תוקף גם במצבים אחרים של נזק שּולי שראוי שלא להקפיד עליו.
אצל רבינו תם (ספר הישר ,חידושים ,תרט"ז; צרפת ,המאה הי"ב) הדברים חדים אף יותר .מכח הנימוק ש'על
מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ ',הוא פוסק כי כל הבונה והנוטע סמוך לגבול עם הזולת ,למעט חופר
בור ,זכה .הנה לנו הרחבה מפורשת של מקור הלכתי זה ,החלתו גם על דינים קרובים אחרים ,ושימוש מובהק
71

בו ,לא כתקנה אלא כסברה.
גם רבינו מנחם המאירי (בית הבחירה ,בבא בתרא ,כו ע"ב; פרובנס ,המאה הי"ד) ,כותב בפירושו
לתלמוד "שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ שלא יקפידו זה על זה בדקדוקים אלו ".משמע ,לא רק
במצבים שהוגדרו בתלמוד אלא גם במצבים דומים ,שבהם עמידה על זכות הבעלות עולה כדי דקדוקי עניות
קטנוניים ,לעומת התועלת שעשויה לצמוח מוויתור קל עליה.
מסתבר אפוא כי אסכולה זו ,סבורה כי אין מדובר בתקנה ,אלא בתנאי ,שמצד אחד כוחו וסמכותו פחותים,
וניתן לראות בו מעין דרישה מוסרית גבוהה ,אך מצד שני תחולתו אינה מתמצית רק במה שמפורט בתלמוד
כלשונו; מדובר במעין חזקה ,או אולי סברא ,שניתן להחילם בכל מקום שעמידה דקדקנית על זכויות קנייניות
אינה מטיבה עם החברה.
סיכומו של דבר .לא חידוש מודרני יש כאן ,אלא השקפה משפטית שהיא כיין המשומר .המשפט העברי מכיר
בצורך להגביל את כוחה של הבעלות הקניינית ,ולסייגה במקרים מסויימים .יש והיא תסוייג ביחס לפרטים
זוטרים ,אשר לזולת ,בעקבות נסיבות מסויימות ,עשויים להועיל במיוחד; יש שהיא תסוייג על-ידי מתן היתר
ליצור מטרדים לרבים; ויש אף שבעלות על קרקע תיסוג ,באופן קבוע ,מפני צרכי הציבור .בניית קהילה שיש
לפרטיה בעלות על מקרקעין מחייבת יצירת סייגים ואיזונים ,לבל תעביר הבעלות והאדנות את חבריה על
עדינותם ורגישותם החברתית ,כלפי הזולת וביחס לציבור כולו .כפי שראינו ,יש שראו דינים אלו כתקנות
כלשונן בלבד ,ויש שראו בהם עקרונות כלליים ,היוצרים ציפייה כי חברי הקהילה "לא יקפידו כל כך"על
קניינם עד בלי גבול .המשפט העברי ,בשאיפתו לבנות חברה צודקת ,מאוזנת ותקינה ,הניח עוד לפני דורות
רבים את היסודות הללו ,שראוי ונכון לחדשם ולשים אליהם לב .סעיף  200לחוק התכנון והבניה הוא מימוש
ראוי של העקרונות הללו ,והפרשנות שניתנה לו בבית המשפט העליון בעניין הורוויץ ,דומני ,היא השתקפות
כמעט מדוייקת שלהם.

ג .מצוות פאה
 .1משנה פאה ה ,ו
לֹוקחַ ָּאסּור .ל ֹּא ִי ְשכֹּר ָּאדָּ ם ֶׂאת הַ פֹו ֲעלִים עַ ל ְמנָּת ֶׁׂשיְ לַ ֵקט ְבנֹו ַאחֲ ָּריו.
הַ מֹוכֵר ֶׂאת שָּ ֵדהּוַ ,המֹוכֵר מֻּ ָּתר וְ הַ ֵ
ּנִיח ֶׂאת הָּ ֲע ִניִ ים לִ ְלקֹּט ,אֹו ׁשֶׂ הּוא ַמּנִיחַ ֶׂאת ֶׂא ָּחד וְ ֶׂאחָּ ד ל ֹּא ,אֹו ֶׁׂשהּוא ְמ ַסיֵעַ ֶׂאת ֶׂא ָּחד מֵ ֶׂהן,
ִמי ׁשֶׂ ֵאינֹו ַמ ַ
הֲ ֵרי זֶׂה גֹוזֵל ֶׂאת ָּהעֲנִ יִ ים .עַ ל זֶׂ ה נֶׂאֱ מַ ר (משלי כב) ַאל ַת ֵסג גְ בּול עֹולִים:

 .2יעקב נגן ,צדקה בענווה
במתן צדקה יש פן של "צדק חברתי" משום שעל ידי הצדקה מצטמצם הפער הכלכלי בין העשיר ובין העני .עם
זה ,עצם היותו של העשיר דמות ה"נותן" והעני דמות ה"מקבל" עשויה להעמיק דווקא את הפער המעמדי
ביניהם .לעומת זאת במצוות פאה (וגם במצוות לקט) בעל השדה אינו "נותן" לעני אלא פעולתו מכוונת בעיקר
כלפי עצמו – הוא עוצר עצמו מלקצור את פאת השדה המיועדת לגר ולעני:
ּובְ ֻּקצְ ְרכֶׂם ֶׂאת ְקצִ יר ַא ְרצְ כֶׂם ל ֹּא ְת ַכלֶׂה פְ ַאת שָּ ְדָך ל ְִקצֹּר וְ לֶׂ ֶׂקט ְקצִ ְירָך ל ֹּא ְתל ֵַקטֶׂ ...לעָּ נִי וְ ַלגֵר ַת ֲעזֹּב א ָֹּּתם אֲ נִ י ה'
אֱ ֹלהֵ יכֶׂ ם :ויקרא יט ,ט-י
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במשנתנו משתקפת התפיסה כי פאת השדה היא רכושו של העני ולא רכושו של בעל השדה .בתרומות ומעשרות
אדם יכול לבחור לאיזה כוהן או לוי ברצונו לתת את הפירות ,ואילו בלקט ובפאה אדם העושה זאת נחשב גזלן,
משום שלפי המשנה הוא "מסיג גבול עולים" ,היינו פולש לשטח שאינו שלו .מדוע נקראים העניים "עולים"?
בתלמוד הירושלמי מוצע שהכוונה היא לעולי מצרים ,כלומר לבני ישראל שעלו ממצרים לארץ כנען בראשונה.
בכך המשנה מרמזת שזכותם של העניים בשדה ,הזכות לקחת פאה ,נובעת מהחלוקה המקורית של הארץ והיא
אינה נופלת מזכויותיו של בעל הקרקע .ממילא בעל השדה אינו "נותן" לעני אלא העני לוקח משלו .לפיכך בעל
שדה שינסה לתת לעני מסוים על חשבון האחרים או לעכב את העניים מלקצור את הפאה נחשב גזלן.

ד .לפנים משורת הדין :דינא דבר מצרא ,שומא הדר ,זה נהנה וזה לא חסר
 .1רמ"א ,שולחן ערוך ,חו"מ ,שס"ג ,ו
הדר בחצר חבירו שלא מדעתו שאמר לו צא ולא יצא חייב ליתן לו כל שכרו ואם לא אמר לו צא אם אותה חצר
אינה עשויה לשכר אינו צריך להעלות לו שכר (אע"פ שהוציא את הבעל הבית בעל כרחו מן הבית והוא דר בו
(מרדכי פרק כיצד הרגל) ואפילו היה רגיל להשכירו רק שעכשיו לא עביד למיגר בתר האי שעתא אזלינן) (נ"י פ'
הנ"ל) אע"פ שדרך זה הדר לשכור מקום לעצמו שזה נהנה וזה אינו חסר:
הגה :ודוקא שכבר דר בו אבל לא יוכל לכופו לכתחילה שיניחנו לדור בו אע"פ דכופין על מדת סדום במקום
שזה נהנה וזה אינו חסר ה"מ בדבר דאי בעי ליהנות לא יוכל ליהנות אבל בכי האי גוונא דאי בעי בעל החצר
ליהנות ולהרויח להשכיר חצירו היה יכול אלא שאינו רוצה אין כופין אותו לעשות בחנם (מרדכי ונ"י פרק
הנ"ל.

ה .אשר יחסר לו ,מסדרים לבעל חוב
אשר יחסר לו (צדקה)
 .1כתובות סד ע"ב
תנו רבנן" :די מחסורו"  -אתה מצּווה עליו לפרנסו ,ואי אתה מצווה עליו לעשרו" .אשר יחסר לו"  -אפילו סוס
לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו.
אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו .פעם אחת לא מצא עבד
לרוץ לפניו ,ורץ לפניו שלשה מילין.
תנו רבנן :מעשה באנשי גליל העליון שלקחו לעני בן טובים אחד מציפורי ליטרא בשר בכל יום.
 .2רמב"ם ,מתנות עניים ז ,ב
את היקף החיוב" :לפי מה שחסר העני ,אתה מצּווה ליתן לו :אם אין לו כסות ,מכסים אותו; אם אין לו כלי
בית ,קונין לו; אם אין לו אשה ,משיאין אותו ,ואם הייתה אשה ,משיאין אותה לאיש.
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מסדרים לבעל חוב
 .3רמב"ם ,הלכות מלווה ולווה ,פרק א הלכה ז
מסדרין לבעל חוב כדרך שמסדרין בערכין .כיצד? אומר ללוה הבא כל המטלטלין שיש לך ולא תניח אפילו מחט
אחת .ונותנין לו מן הכל מזון ל' יום וכסות י"ב חדש מכסות הראויה לו .ולא שילבש בגדי משי או מצנפת
זהובה ,אלא מעבירין אותה ממנו ונותנין לו כסות הראויה לו לי"ב חדש ,ומטה לישב עליה ,ומטה ומצע
הראויין לו לישן עליהם ...ונותנין לו סנדליו ותפליו .היה אומן ,נותנין לו שני כלי אומנות מכל מין ומין .כגון
שהיה חָּ ָּרש ,נותנין לו שני מעצדין ושתי מגרות...
 .4אליעזר הללה (ז"ל) ,מסדרין לבעל חוב ,פרשת שבוע
הקדמה
מטרת מצוות ההלוואה לתמוך בעני ולאפשר לו לשקם את חייו .כך כותב ר' ישראל מאיר הכהן מראדין בספרו
"אהבת חסד":
מצוות עשה מן התורה להלוות לעניי אחינו ...ומצווה זו גדולה יותר ממצות הצדקה ,שאין העני בוש בדבר כל
כך ,גם שבזה תומך ידו ומחזיק אותו שלא יתמוטט לגמרי.
לכן ,כשמגיע זמן פירעון ההלוואה ,קבעה התורה הגבלות על המלווה ,כדי שלא יגרום להתמוטטות כלכלית של
הלווה וכדי שישמור על כבודו .משום כך קובעים חז"ל שלא כל נכס שבידי החייב הוא מושא לגביית החוב.
חז"ל הגבילו את הגבייה כך שיישארו בידי החייב נכסים חיוניים לקיומו ולפרנסתו ,ובלשון חז"ל" :מסדרין
לבעל חוב" .את הגיונו של ה"סידור" מסביר במילים פשוטות רבי יוסף חביבא (ספרד ,המאה הט"ו) :שאין
רצון התורה שימכרו כל אשר לו והוא ימות ברעב ויעמוד ערום בלי לבוש" .ונדגיש ,סידור לבעל חוב מגביל את
זכותו של הנושה לגבות את כל רכושו של החייב ,אך אינו פוטר את החייב מלהשתדל לפרוע את יתרת חובו גם
לאחר הסידור.
"מסדרין לבעל חוב"
בתורה לא מצאנו שמסדרים לבעל חוב ,אך מצאנו שמסדרים למי שמתחייב לתת להקדש דמי "ערך" אדם
מסוים .בעניין זה קובעת התורה" :ואם מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן ,על פי אשר
תשיג יד הנֹּדר יעריכנו הכהן" (ויקרא כז ,ח) .מכאן למדים חז"ל שכאשר גזבר ההקדש גובה מן הנודר את מה
שהתחייב בו ,הוא משאיר לו נכסים הכרחיים לקיום ופרנסה .ובלשון התלמוד'" :אם מך הוא מערכך' –
החייהו מערכך" .כלומר ,תן לו לחיות על אף ה"ערך" שהתחייב לתת.
התנאים נחלקים בשאלה אם דין זה חל גם בחיובים אחרים .ראשיתה של מחלוקת זו במחלוקת אחרת בעניין
משכון .וזה לשון המשנה בעניין זה:
ומחזיר [הנושה לחייב] את הכר [הממושכן] בלילה ואת המחרישה [הממושכנת] ביום .ואם מת – אינו מחזיר
ליורשיו .רבן שמעון בן גמליאל אומר :אף לעצמו [כלומר ,לחייב עצמו] אינו מחזיר אלא עד שלשים יום.
ומשלשים יום ולהלן מוכרן בבית דין.
ממחלוקת זו מסיק התלמוד ,שלדעת רבן שמעון בן גמליאל ,הנושה אינו צריך להתחשב בצרכיו של החייב
בשעת הגבייה ,והוא רשאי לגבות ממנו הכל ("אין מסדרים") ,כשם שהוא רשאי למכור את כלי התשמיש
הנחוצים לחייב הממושכנים אצלו; ואילו לדעת תנא קמא ,הנושה חייב להתחשב בצרכיו של החייב בשעת
הגבייה ,ועליו להשאיר לו את הנחוץ לו ("מסדרים") ,כשם שאינו רשאי למכור את כלי תשמישו של החייב
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הממושכנים אצלו.
והתלמוד מספר:
[=מצָּ או] רבה בר אבוה לאליהו [הנביא] ...אמר ליה [=אמר לו] :מהו שיסדרו בבעל חוב? אמר ליה:
אשכחיה ְ
גמר [=למד] "מיכה מיכה" מערכין [כלומר למדים גזרה שווה מערכין " -ואם מך הוא" "וכי ימוך" ,ומסדרים
לבעל חוב].
מן התלמוד עולה שהמסקנה היא שמסדרים לבעל חוב .ואמנם כן פוסקים רוב הפוסקים .וזה לשון הרמב"ם:
מסדרין לבעל חוב כדרך שמסדרין בערכין .כיצד? אומר ללוה הבא כל המטלטלין שיש לך ולא תניח אפילו מחט
אחת .ונותנין לו מן הכל מזון ל' יום וכסות י"ב חדש מכסות הראויה לו .ולא שילבש בגדי משי או מצנפת
זהובה ,אלא מעבירין אותה ממנו ונותנין לו כסות הראויה לו לי"ב חדש ,ומטה לישב עליה ,ומטה ומצע
הראויין לו לישן עליהם ...ונותנין לו סנדליו ותפליו .היה אומן ,נותנין לו שני כלי אומנות מכל מין ומין .כגון
שהיה חָּ ָּרש ,נותנין לו שני מעצדין ושתי מגרות...
לעומת זאת ,לדעת רבנו תם ,יש לגרוס בשאלתו של רבה בר אבוה לאליהו "מנין שמסדרין לבעל חוב" .לדבריו,
רבה בר אבוה שואל את אליהו מה מקור הדין למי שסבור שמסדרים לבעל חוב ,ואליהו עונה לו שמקור הדין
בגזרה שווה ,אך אין להסיק מזה שההלכה היא שמסדרים .אדרבה ,מסוגיות אחרות בתלמוד עולה שיש לפסוק
שאין מסדרים לבעל חוב .זאת ועוד .כפי שראינו לעיל ,לדעת רבן שמעון בן גמליאל ,אין מסדרים לבעל חוב,
ועל פי כללי הפסיקה יש לפסוק כמוהו .לשון אחר .לדעת רבנו תם ,הנושה רשאי לגבות מן החייב מכל מה
שימצא אצלו ,ואינו צריך להתחשב בצרכיו.
אולם דעת רבנו תם היא דעת מיעוט ,ומכל מקום לעניין הלכה ,כיון שהרי"ף והרמב"ם והגאונים וכל הנך
רבוותא [=גדולים] מסכימים לדעה אחת [שמסדרים לבעל חוב] – הכי [=כך] נקטינן".
היקף הסידור
כפי שראינו לעיל ,הנושה חייב להשאיר לחייב את מה שנצרך לו לקיום ולצורכי פרנסתו .הסידור אינו חל רק
על מיטלטלין ,אלא גם על מקרקעין ,כמו שפוסק רבי שמואל הסרדי (ספרד ,המאה הי"ג) .וזה לשונו:
ומסתברא דהוא הדין דאי לית ליה ללוה מטלטלי ואית ליה ארעא דלא שויא אלא כדי חובו ,לא יהבינן כולה
למלוה [=אם אין ללווה מיטלטלין ,ויש לו קרקע ששווה רק כדי חובו ,אין נותנים את כולה למלווה] ,אלא
מסדרין תחלה עם הלוה כסדר השנוי כאן ,שאין לנו לחלוק בענין סדור בין מגבהו קרקע או מטלטלין.
יתרה מזה .גם כשניתן לגבות מן החייב מקרקעין ,אין להוציאו מדירת מגוריו אלא לאחר שנים-עשר חודש,
כמו שפוסק רבי יוסף מטרני (צפת–קושטא ,המאות הט"ז-הי"ז):
פשיטא שאינו יכול להוציאנו [אולי צ"ל :להוציאו] מבית דירה שלו שהוא דר בה עד י"ב חדשים ,דומיא דכסות
[=בדומה לכסות] .דתנן בערכין" :מניחין לו מזון שלשים יום וכסות י"ב חדש" ,דדרשינן "'ואם מך הוא
מערכך'  -החייהו מערכך".
מן התלמוד לא ניתן להסיק איזו רמת החיים יש לאפשר לחייב .בעניין זה ,מביא "נימוקי יוסף" בשם הרא"ה
שהכוונה לקיום ממוצע ("בינוני") ,אף אם רמת חייו של החייב מעל לממוצע או פחותה ממנו .משמע שהנושה
חייב לדאוג לחייב לא רק לקיום מינימלי אלא אף לקיום בכבוד.
לעומת זאת ,לדעת רבנו מאיר בן ברוך מרוטנבורג (אשכנז ,המאה הי"ג) ,במסגרת הסידור ,החייב זכאי
להמשיך לחיות לפי רמת החיים שהיה רגיל בה .וזה לשונו:
ואם היה עשיר ורגיל בהוצאת עשירים – נותנים לו כמו שהיה רגיל .וכן עני ובינוני.
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לדעת רב האי גאון (אחרון גאוני בבל ,המאה הי"א) ,כשמסדרים לבעל החוב ,יש להתחשב גם בצורכיהם של מי
שתלויים בו (בני ביתו וילדיו) .וזה לשונו:
ונותנין לו ממעשה ידיו מה שראוי לו ולביתו ולבניו קטנים שלא השלימו עדיין שש שנים ,וחכמים חייבוהו
במזונותם.
אולם לדעת רוב הפוסקים ,כשמסדרים לבעל חוב ,אין להתחשב בצורכיהם של אשתו וילדיו .הפוסקים
מציינים שני הסברים לקביעה זו :א .סידור לבעל חוב נלמד מדיני ערכין ,ושם נקבע על סמך לימוד מן המקרא
שאין להתחשב בצורכי אשתו וילדיו של החייב; ב .מזונות אשת החייב וילדיו הם חיוב המוטל על החייב ,וחיוב
זה ,שהוא מדרבנן ,נדחה מפני חיוב פריעת החוב ,שהוא מן התורה.
סייג לדין סידור
יש מן הפוסקים הסבורים שדין סידור לבעל חוב נוהג רק בהלוואה ,ואילו בחובות מסוג אחר ,הנושה רשאי
לגבות את כל רכושו של החייב .וכן פוסק רבי שמואל הסרדי:
והיכא דמחייב איניש לחבריה ממון דהוה בשכר כ ַָּתף ושכר חמור ושכר פונדק ושכר דיוקנאות או שנתחייב לו
מדין עָּ ֵרב ...נקל בחובן [קולא היא לנושה] ,שאין מסדרין עמהן ...וטעמא דמילתא [=וטעם הדבר] ,דלא כתיב
בהו "מיכה" דנימא בהו [=עד שנ ֹּאמר בהם] דין סדור בגזרה שווה.
לעומת זאת ,לדעת רבי מאיר הלוי אבולעפיה (ספרד ,המאות הי"ב-הי"ג) ,מסדרים לערב ,והוא הדין לשאר
בעלי חוב ,אף על פי שהחוב אינו הלוואה .בשולחן ערוך מובאות שתי הדעות.
דומה שלדעת רבי שמואל הסרדי ,סידור לבעל חוב הוא חלק מגמילות החסד שבמצוות ההלוואה ,ולכן
מסדרים רק ללווה; ואילו לדעת רבי מאיר אבולעפיה ,סידור לבעל חוב עניינו הגנה על כבודו של החייב באשר
הוא ,ולכן מסדרים לכל חייב.
המשפט הישראלי
הסדרי גביית חובות במשפט הישראלי קבועים בחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז .1967-הנשיא ברק מציין את
תכליותיו של החוק .וזה לשונו:
האחת ,לסייע לזוכה לגבות את חובו במהירות וביעילות ...
השנייה ...להגן על החייבים אשר לאור מצבם הכלכלי אינם יכולים לעמוד בתשלום החוב ...החוק בא למנוע
מצב שבו בהפעלת מנגנון הגבייה לטובת הזוכה יהפוך החייב לחסר יכולת ולנטל על החברה ...זהו היבט
סוציאלי ,הבא להתחשב בחייב תוך מניעת ירידה לחייו.
בצד שתי תכליות מיוחדות אלה עומדות שתי תכליות כלליות ,התומכות בהן .תכליות אלה נגזרות מערכי
היסוד של השיטה .הן מעוגנות ,בין השאר ,בחוקי היסוד בכלל ובחוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו בפרט .לצד
התכלית המיוחדת שעניינה גבייה מהירה ויעילה של החוב מונחת התכלית הכללית שעניינה הגנה על הקניין...
בצד התכלית המיוחדת שעניינה מניעת ירידה לחייו של החייב מונחת התכלית הכללית שעניינה הגנה ושמירה
על כבוד האדם והחירות של החייב (ראו... :מ' אלון כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל – ערכיה של
מדינה יהודית ודמוקרטית) .תכלית זו מעוגנת בחוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו .כבודו של האדם כולל בחּובו,
כפי שראינו ,הגנה על מינימום הקיום האנושי .אדם המתגורר בחוצות ואין לו דיור ,הוא אדם שכבודו כאדם
נפגע; אדם הרעב ללחם ,הוא אדם שכבודו כאדם נפגע; אדם שאין לו גישה לטיפול רפואי אלמנטרי ,הוא אדם
שכבודו כאדם נפגע; אדם הנאלץ לחיות בתנאים חומריים משפילים ,הוא אדם שכבודו כאדם נפגע .כך כבודו
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של כל אדם; כך כבודו של חייב שאין בידו לשלם חוב פסוק במועדו וכך כבודו של חייב על-פי חוב פסוק
ממזונות.
אכן ,בעקבות המשפט העברי ,המשפט הישראלי קובע שרשם ההוצאה לפועל (הפועל לטובת הנושה) צריך
להשאיר לחייב רכוש לצורך קיום אורח חיים נורמלי ולצורך פרנסתו .הסדרים אלו חלים בכל סוגי החיובים,
כשיטת רבי מאיר הלוי אבולעפיה .אולם בניגוד לפסיקה המקובלת במשפט העברי ,הסדרים אלו חלים גם על
צורכיהם של בני משפחת החייב ,כשיטת רב האי גאון .
בחוק ההוצאה לפועל נקבעה רשימה של נכסים שאסור לעקל אותם .הגנה מיוחדת ניתנת לדירת מגורים של
החייב ,ולפיה אין להוציא חייב מדירת מגוריו "אלא לאחר שהוכח ...שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו
מקום מגורים סביר או שיש לו ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים
סביר ,או שהועמד לרשותם סידור חלוף".
סיכום
בגביית חוב מחייב דל אמצעים מתנגשים שני ערכים :מחד גיסא ,הגנה על חייהם וכבודם של החייב ומשפחתו;
ומאידך גיסא ,הגנה על קניינו של הנושה וביטחון חיי המסחר .כך מתנגשות חובותיו וזכויותיו של החייב
עצמו :מחד גיסא ,חובתו לפרוע את חובו; ומאידך גיסא ,זכותו וזכות משפחתו לחיים ולכבוד ,ואפילו
מינימליים .כפי שראינו ,המשפט העברי והמשפט הישראלי מבקשים לאזן בין הערכים האלו ,אך שתי שיטות
המשפט חלוקות בשאלת נקודת האיזון הראויה .המשפט העברי מדגיש את זכות הקניין של הנושה וחובת
פירעון החוב .לכן ,במשפט העברי ההגנה על החייב מצומצמת .ואילו המשפט הישראלי מדגיש דווקא את
זכויותיו של החייב והדאגה לבל ייפול למעמסה על הציבור ,ולכן הוא מעניק לו הגנה רחבה יותר.
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 .5דו"ח ועדת חריס ,כללי
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 .6דו"ח הוועדה
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מושב ד
 1איור
בנכסים מיוחדים
קניין
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קניין ודרכי קניין בנכסים מיוחדים
מקורות להרצאתו של פרופ' יצחק ברנד

א .חדלות קניין – משפטית :דבר שאין בו ממש
 .1רמב"ם ,הלכות מכירה ,פרק כב
הלכה יג אין אדם מקנה לא במכר ולא במתנה אלא דבר שיש בו ממש אבל דבר שאין בו ממש אינו נקנה.
הלכה יד כיצד אין אדם מקנה ריח התפוח הזה או טעם הדבש הזה או עין הבדולח הזה וכן כל כיוצא בזה,
לפיכך המקנה לחבירו אכילת פירות דקל זה ,או דירת בית זה לא קנה ,עד שיקנה לו גוף הבית לדור בו וגוף
האילן לאכול פירותיו כמו שיתבאר.
 .2פסקי רב האי גאון (המקור לדברי הרמב"ם) ,ספר המקח והממכר ,שער ב
הדרך הראשון אין מכר מתקיים אלא בדבר שיש בו מששא דומיא דגוף אדם שיש בו ארך ורחב ועומק ושלשה
יסודות הללו אתה מוצא בכל דבר שיש בו מששא אבל כל דבר שאין בו מששא אין מכר מתקיים בו כגון שאמר
לו מכור לי עמידה מכור לי ישיבה מכור לי הלוך אין המכר מתקיים עד שיאמר לו מכור לי מקום עמידה מכור
לי מקום ישיבה מכור לי מקום הלוך.
 .3רב האי גאון ,ספר העיטור ,מאמר ב קנין ,דף ט ע"ד – דף י ע"א
וכתב רבינו האיי דדבר שאין בו ממש כגון אויר ודירה ואכילת פירות בלא גוף בכולהו לא מהני קנין ואפילו אגב
ארעא ואנן דייקינן לה מהא דגרסינן בפרק מי שמת אמר רבא אמר רב נחמן שכיב מרע דאמר ידור פלוני בבית
הזה ויאכל פירות דקל זה לא אמר כלום עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו תנו דקל זה לפלוני ויאכל
פירותיו .ופרשי רבוותא דדבר שאין לו גוף הוא ואיכא למישמע מינה דאפילו יורש אינו יורש מאויר בלא גוף
כדגרסינן גבי הלואות לפלוני שאני התם הואיל ויורש יורשה .שמע מינה דדירת אויר ופירות יורש אינו יורשה.
אבל רבינו נחשון פי' מפני שלא אמר ידור בו בין כך ובין כך ידור בו שעה אחת משמע .והרב אדוני אבי פי' לה
בהאי טעמא...

ב .חדלות קניין – איסורית :איסורי הנאה
 .1בבלי ,סוכה דף לה ע"א (עפ"י אוקספורד )2677
[אתרוג] שלערלה פסול .פליגי ביה ר' חייה בר אבה ור' אסי .חד אמ' :לפי שאין בה התר אכילה ,וחד אמ' לפי
שאין בה דין ממון לא בעי התר אכילה .תנן :שלתרומה טמאה פסול .בשלמא למאן דאמ' לפי שאין בה התר
אכילה ,דהא לית ביה התר אכילה .אלא למאן דאמ' לפי שאין בה דין ממון הרי ראויה להסיקה תחת תבשילו.
אלא התר אכילה ,דכל עלמא לא פליגי דבע[י]נן .כי פליגי דין ממון :מר סבר התר אכילה ב[עי]נן ,דין ממון לא
ב[עי]נן ,ומר סבר דין ממון נמי ב[עי]נן.
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 .2שיעורי הריטב"א ,שם
ושל ערלה פסול מאי טעמא רבי חייא בר אבין ורבי אסי חד אמר לפי שאין בה התר אכילה .פירש הראב"ד
דברים כפשוטן שהוא אסור באכילה ולא קרינא ביה לכם ,וחד אמר לפי שאין בו דין ממון ולא קרינא ביה
לכם...
והאי פירושא ליתא חדא דאם כן פסולא דשל ערלה ושל תרומה טמאה לא הוי אלא ביום ראשון ,ואילו תנא
פסיק ותני לא שנא יום טוב ראשון ולא שנא ביום שני ...ותו דודאי כל מידי דהוי דידיה וברשותיה דלית ביה
זכות לאחרים לכם קרינא ביה ,תדע דבמעשר שני דפליגי אי הוי לכם או לא היינו לרבי מאיר דאמר מעשר שני
ממון גבוה הוא אבל לרבנן דאמרי ממון הדיוט הוא לכם קרינא ביה ואף על פי שאין בו דין ממון ,וזה ראיה
גמורה.
והנכון דבתרומה טמאה וערלה כולי עלמא לא פליגי דפסולין כל שבעה משום דלא חזו למידי וקיימי לשריפה
וכתותי מכתת שיעורייהו ,אלא הכי קאמר מר סבר לפי שאין בה היתר אכילה וכו' וקס"ד דהכי קאמר דמר
סבר דבלאו טעמא דכתותי מכתת שיעוריה איכא למפסלינהו וביום ראשון מיהת משום דלא חזו לאכילה ,ומר
סבר דמהאי טעמא לא הוה אפשר למפסלינהו אלא מטעמא שאין בה דין ממון ...ורב אסי לא פליג בהא אלא
דאתא למימר מילתא אחרינא דבלאו האי טעמא נמי איכא למיפסלינהו ליום ראשון מדין לכם לפי שאין בו דין
ממון ,ולאו משום ערלה ותרומה דההיא ודאי לכם הוא אלא משום מעשר שני לרבי מאיר דאמר ממון גבוה
הוא קא מיפלגי והנה אמת הנה נכון ,מפי מורי נר"ו ,ובלקוטין יש לי שיטה אחרת...
 .3מחנה אפרים ,הלכות זכיה מהפקר ,סימן ד
וראיתי עוד תשובה להרשב"א סי' תשמ"ו שהשיב דהמודר הנאה מחברו ונתן לו לולב לצאת בו דביום א' לא
יצא בו דבעינן לכם משלכם ולא של איסורי הנאה והכא אסור לו ליהנות ממנו ואינו קנוי כלל עכ"ל .ונראה
דלשיטתיה קאזיל דאין אדם יכול לזכות במידי דאינו יכול ליהנות ממנו .אבל לפי מ"ש היה נראה דהכא לכם
מיקרי דהא קנאו ויש בו היתר הנאה לאחרים ואפילו לו ע"י שאלה ,ולא דמי לשאר איסורי הנאה דאין להם
היתר הנאה כלל ולשריפה קיימי ,וגבי לולב של ע"ז כתבו דאינו יוצא ביום ראשון משום דבעינן לכם ואם כיון
לזכות בו נעשה ע"ז של ישראל ולשריפה קאי משמע דאי לא הוה קאי לשריפה הוה יוצא בו אף על גב דהשתא
אינו יכול ליהנות בו עדיין עד שיבטלנה.

 .4אנציקלופדיה תלמודית כרך ב" ,אסורי הנאה" ,עמ' צו-צז (סיכום הדעות השונות)
בעלות באיסורי הנאה .נחלקו ראשונים אם יש זכות בעלות על דבר האסור בהנאה .יש סוברים שאיסורי הנאה
אינם של הבעלים ,ואינם נקראים שלו לצאת בהם ידי מצוה שצריכה שתהיה משלו ,ולכן אתרוג או לולב
האסורים בהנאה ,אין יוצאים בהם ידי חובה ,לפי שכתוב בהם :ולקחתם לכם ,ודרשו :שלכם ,ואלו אינם
שלכם ,וכך אמרו :ולקחתם לכם ,משלכם ,ולא משל איסורי הנייה ,ואין הבעלים יכולים למכרו ,שאין לו עוד
זכות בו ,ולכן אין אדם יכול לבטל חמץ משהגיע זמן איסורו ,לפי שאינו שלו ,וכל אדם יכול ליקח דבר האסור
בהנאה בעל כרחם של הבעלים ,וכך אמרו :כלאי הכרם מותרים משום גזל ,ואף על פי שישראל שהגביה עבודה
זרה של נכרי זכה בה ונעשית שלו ,שלא יועיל לה שוב ביטול ,כדין עבודה זרה של ישראל ,הרי זה מפני
שכשהיא עבודה זרה של נכרי יכולה להתבטל ,ולכן יש לישראל זכיה בה ,ומטעם זה ישראל שקנה חמץ
מעכו"ם בפסח זוכה בו ונאסר לאחר הפסח ,לפי שכל זמן שהוא ביד העכו"ם הרי הוא מותר לאחר הפסח ויש
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עליו דין ממון ,ולכן יש להישראל בו זכיה .ויש חולקים וסוברים שאיסורי הנאה הם של הבעלים ,ונקראים
שלו אפילו לצאת ידי מצוה שנאמר בה "לכם" ,אם לא כשצריך שעור ידוע להמצוה שאז פסול משום חסרון
השעור ,וכן זוכה אדם באיסוה"נ ונעשה בעלים עליהם ,וזהו הטעם שישראל שהגביה עבודה זרה של נכרי זכה
בה ונעשית שלו ,וכן מטעם זה זוכה ישראל בחמץ בפסח שיאסר כדין חמץ שעבר עליו הפסח ,וכן המודר הנאה
מנכסים ידועים ונפלו לו בירושה ,הוא זוכה בהם אף שאסור בהנאתם ,ושום אדם אינו יכול ליקח בעל כרחם
של הבעלים דבר האסור בהנאה.
מהאחרונים יש שמחלקים בין מודר הנאה לשאר איסוה"נ ,שהמודר הנאה כיון שלאחרים יש בדבר היתר
הנאה ,לכן יש להמודר זכיה בו .יש אומרים שבחמץ בפסח לדברי הכל אין זכות בעלות ,כיון שמצוה לבערו,
מה שאין כן שאר איסורי הנאה הנשרפים ,שאף על פי שאם שרף קיים מצוה ,אבל אין חיוב לשורפם .יש
מהאחרונים שכתב שאף על פי שאיסורי הנאה אין זכות הבעלות נפקעת מהם והרי הם שלו ,מכל מקום
נקראים שאינם ברשותו ואינו יכול להפקירם וכדומה .ויש שסובר שאפילו שאין בעלות באיסורי הנאה לענין
שכל הרוצה ליקח רשאי ליקח ואין בהם משום גזל ,אבל כל זמן שלא זכו בהם אחרים עדיין הם של הבעלים,
שהם כמו יאוש ולא כמו הפקר מפורש.

ג .נכסים בעייתייםִ :מ ְלוֶה
 .1מבוא :הבעייתיות
תוספות כתובות נה ,ב ד"ה שאם" :ודאי לא מהני בה (בהלואה) קנין ,וסברא הוא דהיאך יהנה קנין לדבר
שאינו בעין".
רמב"ם ,שלוחין ושותפין ג ,ז" :מפני שהמלוה להוצאה ניתנה ,ואין אדם מקנה לחבירו דבר שאינו בעולם".
רמב"ן ,מלחמות ה' ,בבא קמא יח ,א (מדפי הרי"ף)" :אם היתה לו מלוה אצל חבירו שאינה בעין ...אינו יכול
להקנותן לחבירו ,שאין קנין חל אלא על דבר שהוא בעין".
ספר המכריע ,תקיא" :החוב שאינו מסומן ואינו עומד בעין ,היאך יתכן שיקנהו אדם לחברו בשום פנים
שבעולם".
שו"ת הרא"ש ,כלל יג ,כ" :דאפילו חוב גמור אין אדם יכול להקנות חובו לחבירו ,אפי' בקנין ,דמלוה להוצאה
ניתנה ואין דבר שיחול עליו הקנין".
 .2מעמד שלשתן
 2.1בבלי ,גיטין יג ע"ב (עפ"י כ"י ותיקן )130
גופה ,אמ'[ר] רב הונא [אמ' רב] :מנה לי בידך תני'[הו] לפל'[וני] ,במעמד שלש'[תן]  -קנה.
אמ'[ר] רבא :מסתברא מילתיה דרב בפיקדון ,אבל במלוה לא.
והאלהים! אמ'[ר] רב(א) אפילו במלוה.
אתמר נמי ,אמ'[ר] שמוא'[ל] משמיה דלוי :מלוה לי בידך תניהו לפל'[וני] ,במעמ'[ד] שלשתן  -קנה.
וטע'[מא] מאי? אמ'[ר] אמימר :נעשה כמי שאמ'[ר] לו בשעת מתן מעות מש[ת]עבדנא לך ולכל דאתי מחמתך.
א'ל רב אשי לאמימר :אלא מעתה הקנה לנולדים דלא הוו בשעת מתן מעות ,הכי נמי [דלא] דקנ()[ו]...
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אלא אמ'[ר] רב אשי :בההיא הנאה דקא משתניא ל'[יה] בין במלוה ישנה בין למלוה חדשה גמר ומשעבד
נפשיה.
א'ל הונא מר בריה דרב נחמיה לרב אשי :אלא מעתה כגון הני דבי בר אלישיב דכפתי ושקלי לאלת'[ר] הכי נמי
דלא קני...
א'ל מר זוטרא :הני תלת מילי שו(ו)[י]נהו רבנן כהילכת'[א] בלא טע'[מא] :חדא – הא...
 .2.2רמב"ם ,הלכות מכירה ,פרק כב ,הלכה ט
מי שהיה לו פקדון ביד אחר הרי זה מקנהו בין במכר בין במתנה ,לפי שהפקדון ברשות בעליו הוא והרי הוא
בחזקת שהוא קיים ,ואם כפר בו זה שהופקד אצלו אינו יכול להקנותו ,שזה כמי שאבד שאינו ברשותו ,אבל
המלוה הואיל ולהוצאה ניתנה אינה בעולם ואין אדם יכול להקנותה אלא במעמד שלשתן ,והוא דבר שאין לו
טעם כמו שביארנו ,ואם היתה מלוה בשטר מקנה את השטר בכתיבה ומסירה שהרי יש כאן דבר הנמסר לקנות
שעבוד שבו.
 .2.3חידושי הריטב"א ,גיטין שם
אמר רבה מסתברא מילתיה דרב בפקדון .הקשה ר"ת בפקדון למה לי מעמד שלשתן תיפוק לי דהא קיי"ל
דברשות הלה המופקדים אצלו כיון שקבל עליו קנה לוקח (ב"ב פ"ה א') ,ותירץ הוא דהיינו דאיכא בינייהו
דהתם לא קני אלא ברצונו והכא במעמד שלשתן קני אפילו בע"כ ,ויש מביאין ראיה לזה ממעשה דאיסור גיורא
דאמר רבא דאי שלח לי לא אתינא משמע דאי אתא מקנה להו בע"כ דאי לא קנה הוה ליה למימר אי אמר לי
לא קבילנא ,והרב הביא ראיה מהא דאמימר דאמר נעשה כמי שאמר לו בשעת מתן מעות משתעבדנא לך ולכל
מאן דאתי מחמתך וכיון דקס"ד דמהאי טעמא הוא ודאי אפילו בע"כ משתעבד.
וזה אינו נכון דהיאך אפשר דמלוה על פה שהוא אינו יכול להקנותה ואין לו הקנאה מחמת המלוה לא באגב
ולא בחליפין שיהא יכול להקנותה בדיבורא בעלמא ,אלא ודאי מעמד שלשתן אינו אלא ברצונו ,דהקנאה דלוה
הוא דמשתעבד נפשיה .ומה שהביא רבינו ראיה מאמימר תיקשי ליה מדרב אשי דאמר בההיא הנאה דקא
משנייא ליה גמר ומשעבד נפשיה אלמא דמשום שעבודא דלוה הוא וכיון דכן לא סגי אלא מרצונו...
ֶ .3ג ֶזל
 .3.1בבלי ,בבא קמא ע ע"א
אמרי נהרדעי :לא כתבינן אורכתא אמטלטלי .אמר רב אשי לאמימר :מאי טעמא? אמר ליה :משום דרבי
יוחנן ,דא"ר יוחנן :גזל ולא נתייאשו הבעלים  -שניהם אינן יכולין להקדיש ,זה לפי שאינו שלו ,וזה לפי שאינו
ברשותו.
רש"י שם :אורכתא  -הרשאה .משום דר' יוחנן  -דהואיל ואינו ברשות הבעלים אינו יכול להקנותו לשליח,
הלכך אם אבד יכול לחזור ולתבוע מיד הנאמן.
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 .3.2הרב א"ל הלר ,אבני מילואים כח ,ס"ק יג

ד .נכסים מורכבים :שטר-חוב
 .1שטר-חוב כנכס מופשט :הסטאטוס
 .1.1פדיון הבן
במדבר יח ,טו -טז ַאְך ָּפדֹּה ִתפְ דֶׂ ה ֵאת בְ כֹור הָּ ָּאדָּ ם וְ ֵאת ְבכֹור הַ בְ הֵ ָּמה ַה ְּט ֵמ ָּאה ִתפְ ֶׂדהּ :ופְ דּויָּו ִמבֶׂ ן ח ֶֹּׂדׁש ִתפְ ֶׂדה
בְ עֶׂ ְרכְ ָך כֶׂסֶׂ ף חֲ מֵ ׁשֶׂ ת ְׁש ָּקלִים ְבׁשֶׂ ֶׂקל הַ קֹּדֶׂ ׁש עֶׂ ְש ִרים ג ֵָּרה הּוא.
משנה בכורות ח ,טו ,עפ"י כ"י קויפמן.
אין פודין לא בעבדים ולא באשטרות ולא בקרקעות ולא בהקדשות.
ספרי במדבר ,קיח ,עמ' ( 139עפ"י כ"י וטיקן )32
ופדויו מבן חדש תפדה  -כלל ,בערכך כסף חמשת שקלים  -פרט; כלל ופרט  -אין בכלל אלא מה שבפרט.
וכל בכור אדם בבניך תפדה (שמות יג ,יג)  -חזר וכלל ...כלל ופרט וכלל  -אי אתה דן אלא כעין הפרט ,לומר לך:
מה הפרט מפורש  -נכסין המיטלטלין שאין להן אחרי?ת? ,אף אין לי אלא נכסים המיטלטלין שאין להן
אחריות.
מיכן אמרו :בכל פודים ב?כו?ר אדם ,חוץ מעבדים ומשטרות ומקרקעות.
רבי אומר :אף בכל פוד(ין)[ה] בכור אדם [חוץ משטר].
בבלי ,בכורות נא ע"א (עפ"י כ"י פירנצה)
ורבנן דרשי כללי ופרטי :ופדויו מבן חדש  -כלל ,בערכך !כסף! חמש שקלים  -פרט,
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תפדה  -חזר וכלל .כלל ופורט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט.
מה הפרט מפורש  -דבר המטולטל וגופו ממון...
יצאו שטרות – שאע'פ שמטלטל'[ין] ,אין גופן ממון.
 .1.2אשם גזלות (ויקרא ה ,כא-כב)
נֶׂפֶׁׂש כִ י ֶׂתחֱ טָּ א ּומָּ עֲלָּ ה מַ עַ ל בַ יקֹוָּק וְ כִ חֵ ׁש בַ ע ֲִמיתֹו בְ פִ ָּקדֹון אֹו בִ ְתשּומֶׂ ת יָּד אֹו בְ ָּגזֵל אֹו עָּ ַׁשק ֶׂאת ע ֲִמיתֹו :אֹו ָּמצָּ א
אֲ בֵ דָּ ה וְ כִ חֶׂ ׁש בָּ ּה וְ נ ְִׁשבַ ע עַ ל ָּׁש ֶׂקר...
ספרא ,דבורא דחובה ,פרשה יב ,פרק כב ,ב ,דף כז ע"ג (עפ"י כ"י ותיקן )66
וכחש – יכול האומר לחבירו :אכלתי היום והיום לא אכל ,הלכתי לעיר פלונית והוא לא הלך...
רבי אומר :מה תל'[מוד] לו'[מר] וכחש בעמיתו ...ונשבע על שקר  -מה אילו מיוחדין שהן שלממון ,יצא דבר
שאינו שלממון.
בבלי ,שבועות לז ע"ב (עפ"י כ"י פירנצה )II-I-9
ר' שמעון או'[מר] :יכול האו'[מר] לחבירו :אנס'[ת] ופתי'[ת] את בת?י ,והו'[א] או'[מר] :לא אנסתי ולא
פית'[יתי] ,או שאמ'[ר] לו :המית שורך (את שורי או) את עבדי ,והוא או'[מר] :לא המית ...ונשבע והודה ,יכול
יהא חייב? ת"ל :וכחש בעמיתו - ...מה אילו מיוח'[דים] שהן ממון ,אף כל שהן ממון ,יצאו אלו שהן קנס.
ורבנן דרשי [כללי ופרטי] (ריבוי ומיעוטי) :וכחש בעמיתו כלל ,בפיקדון או בתשומת יד או בגזל פרט ,או מכל
דבר אשר ישבע עליו לשקר חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה ()[ה]פרט מפורש דבר
המיטלטל וגופו ממון אף כל דבר המיטלט(ן)[ל] וגופו ממון ,יצאו קרקעות שאינן מ?י?טלטלין ,יצאו עבדי'
שהוקשו לקרקעות ,יצאו שטרות שאעפי שהן מיטלטלין אין גופן ממון.
 .1.3תשלומי כפל
מכילתא דר' שמעון בר יוחאי כב ,ג (עפ"י כ"י פירקוביץ  ,)A 268 2עמ' 204
ועדאן לא אוציא את השטרות ,ששמירתן עליך ,ת"ל :משור עד חמור עד שה – מה אלו מיוחדין שמתנתן
גמורות לך ,יצאו שטרות שאין לך בהן אלא ראיה.
בבלי ,בבא מציעא נז ע"ב ,עפ"י כ"י המבורג 165
ואין בהן תשלומי כפל .מנהני מלי? דתנו רבנן:
על כל דבר פשע  -כלל .על שור על חמור על שה ועל שלמה  -פרט ,ועל כל אבדה אשר יאמר  -חזר וכלל ,כלל
ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט;
מה הפרט מפורש  -דבר המטלטל וגופו ממון  -אף כל דבר המטלטל וגופו ממון ...יצאו קרקעות שאינן
מטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ,יצאו שטרות ש[א'עפי שמטלטלין] אין גופן ממון.
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 .2שטרות כנכסים – ההיבט הנזיקי
 .2.1בבלי ,בבא קמא צח ע"א (עפ"י כ"י המבורג )165
ואמ'[ר] רבה :השורף שטרותיו של חברו  -פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים .מאי טע'[מא]? ניארא בעלמא
קלא מיניה.
מתקיף לה רמי בר חמא :היכי דמי? אי דאיכא סהדי דידעי מה הוה כת'[ב] ביה בשטרא ,נכתוב ליה שטרא
אחרינא; אי דליכא סהדי ,מנא ידעינן?
אמ'[ר] רבה :תהא ב?מא?מינו.
אמ'[ר] רב דימי בר ששנא :הא דרבא מחלוקת ר' שמעון ורבנן .לר' שמעון דאמ'[ר] דבר הגורם לממון כממון
דמי מיחייב ,לרבנן דאמרי דבר הגורם לממון לאו כממון דמי לא מיחייב.
מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע :אימר דשמעת ליה לר' שמעון דבר הגורם לממון כממון דמי ,בדבר
שעיקרו ממון וכדרבה ,דאמ'[ר] רבה גזל חמץ לפני הפסח ובא אחר ושרפו במועד פטור ,שהכל מצווין עליו
לבערו אחר הפסח ...בדבר שאין עיקרו ממון מי אמ'[ר]?...
אמ'[ר] אמימר :למאן דדאין דינא דגרמי  -מגבי ביה כשטרא מעליא ,למאן דלא דאין דינא דגרמי  -מגבי ביה
דמי ניירא בעלמא.
כפייה רפרם לרב אשי ,ואגבי ביה ככשורא לצלמ()[י].
 .2.2מאירי ,בבא קמא (שלזינגר) ,שם ,עמ' 287
ודבר הגורם לממון הוא דבר אחר בזולת דינא דגרמי ...שדבר הגורם לממון הוא דבר שמאבדו בידים אלא
שדבר שמפסידו אין עיקרו ממון ...ודינא דגרמי הוא דבר שמפסידו עיקר ממון ,אלא שמפסידו דרך גרמא...
 .2.3רדב"ז ("מורי הרב") ,שיטה מקובצת ,כתובות פה ,ב
שכל האמוראים ה ר א ש ו נ י ם היו סוברים ,דלא הוי דינא דגרמי אלא כגון :מוסר ממון חברו שמפסיד גוף
הממון ,אי נמי :כגון מראה דינר לחברו שולחני ,ואומר לו' :עלך קא סמיכנא' ,והשולחני אמר לו שהוא טוב
ונמצא רע ,שזה הפסידו דבר שגופו ממון ,אבל במוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו ,ש א י נ ו מפסידו ד ב ר
טוב ש ג ו פ ו מ מ ו ן ,לא הוי דינא דגרמי ,אלא ד ב ר ה ג ו ר ם ל מ מ ו ן.
ואחר כך ראו האמוראים ה א ח ר ו נ י ם ,שהשטרות היו נמכרים כ מ ו כ ל ש א ר ה מ ט ל ט ל י ם ד ע ל מ
א ,אמרו דדייני להו ב ד י נ א ד ג ר מ י.
ויש סיוע לזה מדאמרינן :כפייה רפרם לרב אשי כו' ,ולמה היה צריך להכריחו? דמסתמא סבירא ליה לרב אשי,
דדיינין דינא דגרמי; אלא מפני שהראשונים היו סוברים ,שאין זה בכלל דינא דגרמי ...ודבר הגורם לממון
הוי ...מפני שבשעה שהזיקו לא היה שוה פרוטה ,אלא שגרם לשלם ממון ,וכשהזיק דבר הגורם לממון פטור...
 .2.4ירושלמי ,שבועות ו ,ה; דף לז ,ב (מהדורת האקדמיה ללשון עברית ,עמ'  ,)1364עפ"י כ"י ליידן
המקרע שטרות חבירו חוץ מדעתו – ר'[בי] חנניה ור'[בי] מנא .חד אמ'[ר] חייב וחד אמ'[ר] פטור.
מאן דאמ'[ר] חייב משום קנס; ומאן דאמ'[ר] פטור ,כסותם פי עידי חבירו.
ודא ארמלתא דתפשה שטרייא ,כאינש דצייר פומהון דשהדייא דלא ישהדון.
 .2.5ריצב"א (תוספות ,בבא בתרא כב ע"ב ,ד"ה זאת)
102

דדינא דגרמי הוי מטעם קנס [ ]...ולכך כל היזק המצוי ורגיל לבא קנסו חכמים ,וטעם דקנסו שלא יהא כל אחד
הולך ומזיק לחבירו בעין.
 .3מכר שטרות (קניין אותיות)
 .3.1תוספתא קידושין א ,ז ,מהדורת ליברמן ,עמ'  ,278עפ"י כ"י ערפורט
ספינה נקנית במשיכה .ר'[בי] נתן אומ'[ר] :ספינה ואותיות נקנות במשיכה ובשטר.
 .3.2בבלי ,בבא בתרא עו ע"א-ע"ב ,עפ"י כ"י המבורג 165
דתניא אותיות נקנות במסירה דברי ר'[בי] ,וחכמ'[ים] או'[מרים] כתב ולא מסר מסר ולא כתב ,לא קנה עד
שימסור ויכתוב...
אותיות מאן דכר שמיהו? חסורי מיחסרא והכי קתני :ספינה נקנית במשיכה ואותיות נקנות במסירה .ר' נתן
או'[מר] :ספינה ואותיות נקנות במשיכה ובשטר.
ספינה למה לי שטר ,מטלטלא הוא! אלא לאו ,הכי קאמ'[ר] :ספינה נקנית במשיכה ואותיות במסירה .ר' נתן
או'[מר] :ספינה במשיכה ,ואותיות [במסירה ו]בשטר...
ובספינה כולי עלמא לא פליגי .כי פליגי באותיות ,והכי קאמ' ליה ר' נתן לתנא קמא :בספינה ודאי מודינא לך,
באותיות א?י? איכא מסירה ושטר  -אין ,ואי לא  -לא;
ובפלוגתא דהני תנאי ,דתניא :אותיות נקנות במסירה דברי ר' ,וחכמ'[ים] או'[מרים] :כתב ולא מסר ,מסר ולא
כתב ,לא קנה עד שימסור ויכתוב .מר כר'[בי] ומר כרבנן...
אמ'[ר] רב פפא :האי מאן דזבין ליה שטרא לחבריה ,צריך למכתב ליה' :קני לך הוא וכל שעבודא דאית ביה'.
אמ'[ר] רב אשי :אמרתה לשמעתא קמיה דרב (פפא) [כהנא] ,אמ'[ר] לי :טע'[מא] דכתב ליה הכי ,הא לא כתב
ליה הכי  -לא קני ,אטו לצור על פי צלוחיתו הוא צריך?! אמ' ליה :אין ,לצור ולצור!
 .3.3בבלי שם ,עז ע"א
אמ'[ר] אמימר :הילכת'[א] אין אותיות נקנות במסירה.
אמ' ליה רב אשי לאמימר :גמרא או סברא? אמ' ליה :גמרא.
רב אשי אמ'[ר] :סברא [נמי] מלי נינהו ,ומילי במילי לא מקניא9.
 .3.4ר"י מיגש ,בבא בתרא עו ,ב ד"ה רב פפא
דמסירה לא מהניא אלא למיקנא גופיה דשטרא ,דהוה כשאר כל המיטלטלין דמיקניין במסירתן לקונה ,אבל
זכותא דאית ביה בשטרא ,לא מיקני בההיא מסירה ,משום דלאו מידי דאית ביה מששא הוא ...הילכך לא
קאני אלא עד דמסר ליה ,וכתב ליה עליה שטרא אחרינא ...דאהניא מסירה למיקנא גופיה דשטרא ,ואהניא
ההיא כתיבה ...למקני זכותא דשטרא.

 9בבא בתרא עז ,א ,עפ"י כ"י המבורג .165
חילופי נוסח עיקריים :הילכת'[א] אין אותיות נקנות במסירה – בכ"י המבורג נוסף בגליון (לפי המשוער)( :גרס') אין .הגהה זו
מוחקת את "אין" והופכת את ה"הילכתא" .ראה :בכ"י מינכן ,אוקספורד ווטיקן :הלכת' אותיו' נקנו' במסיר'; בכ"י אסקוריאל:
הלכת' אותיות אין (לא ג'ר'ש') נקנות במסירה .ובדומה בכ"י פריז :הלכתא אין אותיות נקנות במסירה.
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 .3.5רמב"ם ,מכירה ו ,י-יא
המוכר שטר חוב לחבירו או נתנו לו במתנה ,אינו נקנה במסירת השטר לידו ,שלא מסר לו אלא הראיה שבו
ואין הראיה נתפסת ביד .וכיצד יקנה השטר? שיכתוב לו המקנה' :קנה שטר פלוני וכל השעבוד שיש בו',
וימסור לו השטר ,ונמצא שנקנה בכתיבה ומסירה.
 .4ממשיכה למסירה
תוספתא ,קידושין א ,ח ,עמ' " :278אי זו היא מסירה? כל שמסר לו פרומביא במוסרה הרי זו מסירה".
 .4.1בבא בתרא עו ,ב
"אביי ורבא דאמרי תרוייהו :מסירה קונה ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהם ,משיכה קונה בסימטא
ובחצר שהיא של שניהם".
 .4.2אהרן רובינפלד ,תורת הקניינים א ,ירושלים תשנ"ב ,עמ' שנט-שס
"דמסירה אינו בגדר הכנסה לרשותו ,אלא דהמסירה והאחיזה בידו הוי כהוראה על בעלותו".
אבן האזל ,מכירה ד ,ד" :וזהו החילוק ממסירה למשיכה ,דבמסירה אפשר לקנות אפי' במקומו ,ומשיכה
להוציאו ממקומו".
" .4.3הילכתא" – חילופי נוסח (כ"י המבורג)

 .4.4בעקבות הנוסח :מחלוקת גאונים וראשונים
רב יהודאי גאון (סורא) ,הלכות פסוקות ,עמ' עא
והלכתא איתיות (!) נקנית (!) במסירה כר'[בי] ,דהיכא דיהיב ליה לחבריה שטרא במתנה ,כיון דמסריה ליה
בפני עדים קנייה ,ואף על גב דלא קנו מיניה ,דקימא לן הילכתא כר' אלעזר בגיטין דאמ'[ר] עידי מסירה כרתי.
הלכות גדולות ,הלכות בבא בתרא ,הילדסהיימר ,חלק ב ,עמ' 479–478
אמ' אמימר :הילכתא אין אותיות נקנות במסירה ...והילכתא ליתה כאמימר ,ואותיות נקנות במסירה כרבי,
והיכא דיהב ליה שטרא לחבריה במתנה ,ומסריה ניהליה בפני עדים קנייה ,ואף על גב דלא קנו מיניה ,דקיימא
לן הילכתא כר' אלעזר בגיטין דאמ' עידי מסירה כרתי.
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רב שמואל בן חופני גאון (פומבדיתא) ,ספר המתנה ,עמ' 15-14
והדרך השנית בהקנאת המטלטלין ובמתנתם הוא השטר ...הוא שיכתוב לו כתב אחר ,יבואר בו צורת הקנאתו
את השטר ,ויאמר לו' :כבר נתתי לך שטר זה במתנה והקניתיו לך ,לזכות בכל מה שיש לי בו';
כד אמריא רב פפא :האי מאן דמזבין שטרא לחבריה ,צריך למכתב ליה' :קנה לך הוא וכל שעבודא דאית ביה',
ואחר כך ימסור השני שטרות ביד המקבל ,ואז יתקיים קנין השטר ...לא קנה עד שיכתוב וימסור.
רב האי גאון (פומבדיתא) ,המקח והממכר ,שער יג ,דף כח ,ב – כט ,א
הדרך השני שאין השטר קונה לבדו ...לא קנה אותו שטר ,עד שיכתוב לו ראובן שטר מכר על אותו שטר,
וימסור לו אותו שטר מכר ,וגם ימסור לו אותו שטר חוב ממש ,כדג' :אותיות נקנות במסיר' דברי ר' מאיר,
וח"א :בין שכת' ולא מסר ,בין שמסר ולא כתב לא קנה עד שיכתוב וימסור ,והלכה כחכמים ...והכי גרסינן:
אמר אמימר הלכתא אין אותיות נקנות במסיר' ...ואף על פי שעתה <צ"ל :שאתה> מוצא בספרי' ונראה לך
מהם שאותיות נקנות במסירה ,ואין אתה סומך עליהם ,משום האי מימר' דאמימר ורב אשי דהוו בתראי...
חידושי הרשב"א ,בבא בתרא קמז ע"ב
בשם רבנו תם ז"ל אמרו דמכירת שטרות דאורייתא ,ותדע דהא ממעטינן להו מאונאה בפרק הזהב (נ"ו ב') מכי
תמכרו ממכר לעמיתך מי שגופו מכור וגופו קנוי יצאו שטרות שאין גופן מכור ואין גופן קנוי ,ואי מכירת
שטרות דרבנן ,איצטריך קרא למעוטינהו מאונאה?!
רמב"ם ,הלכות מכירה ו ,יב
קנין השטרות בדרך הזאת מדברי סופרים ,אבל מן התורה אין הראיות נקנות אלא גוף הדבר בלבד קנוי...
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הגמרות שהובאו במקורות עם פירוש שטיינזלץ:
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