שוכר ומשכיר בבדיקת חמ
מקורות – )א( ד" .בעו מיניה מרב נחמ ] "...הראשו [; רש"י ,תוספות וריטב"א על אתר;
ר" א .בדפי הרי" ד"ה המשכיר בית לחברו בי"ד.
)ב( מסירת מפתח כחזקה – בבא קמא עט" .וכש שהקרקע נקנית ;"...בבא קמא נא:
"אמר רבי יהושע ב לוי ;"...בבא בתרא נב" :נעל ,גדר ,פר  ,"...תוספות ד"ה נעל וגדר,
רשב" נג .ד"ה והשתא קעיילי לה.
)ג( קניי על ידי שימוש – בבא מציעא צט" .אמר רב הונא ,"...ריטב"א ש ד"ה אלא
לחזרה; בבא בתרא נז .משנה וגמרא ,רשב" ד"ה בנכסי חבירו נמי קנה; בבא בתרא
כט" :מתקי לה רב ביבי ;"...בבא בתרא נג" :המציע מצעות ,"...רשב" ותוספות ש;
רמב" הל' זכייה ומתנה פ"ב ה"ב ,הל' מכירה פ"א הט"וט"ז ובראב"ד ש; מחנה
אפרי הל' שכירות סי' א'; נתיבות קצ"ב ס"ק ו; קצות קפ"ט ס"ק א.
"·?˜Â„·Ï ÈÓ ÏÚ – ¯˘Ú ‰Ú·¯‡· Â¯·ÁÏ ˙È· ¯ÈÎ˘Ó‰ :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ ·¯Ó ‰ÈÈÓ ÂÚ
‡¯ÂÒÈ‡„ ,˜Â„·Ï ¯ÎÂ˘‰ ÏÚ ‡ÓÏ„ Â‡ ,‡Â‰ ‰È„È„ ‡¯ÈÓÁ„ – ˜Â„·Ï ¯ÈÎ˘Ó‰ ÏÚ
).(.„ ÌÈÁÒÙ
·¯˘"?È‡˜ ‰È˙Â
הגמרא שואלת על מי מוטלת חובת בדיקת החמ בבית שכור .קיימת עילה לחייב כל
אחד מהצדדי בבדיקה :המשכיר – כיוו שהחמ שבבית שיי לו; והשוכר – כיוו
שכרגע הבית ,על החמ שבתוכו ,נמצא ברשותו.
הראשוני הסכימו ,שבמקרה של סוגייתנו לא קיימת בעיה של בל ייראה ובל
יימצא דאורייתא ,ושאלת הגמרא היא ברובד הדרבנ בלבד .רש"י מעמיד את הגמרא
במקרה שכבר ביטלו את החמ  ,וכעת נותרה רק חובת הבדיקה מדרבנ :
"‡·È‚Ò„ ÔÓ˜Ï ¯Ó‡ ‡‰ – ‡ˆÓÈ Ï·Â ‰‡¯È Ï· ÌÂ˘Ó È‡„ ,Ô·¯„ ıÓÁ ˙˜È„· ‡Î‰ Ï
Á¯ÂË ÔÏ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡ÂÂ‚ È‡‰ ÈÎ ‡˙˘‰Â ,‰˜È„· ÍÂ¯ˆ‡„ ‡Â‰ Ô·¯Â ...‡ÓÏÚ· ÏÂË·· ‰ÈÏ
"ÏËÂÓ ÈÓ ÏÚ ‰Ê
)¯˘".1(¯„‰ ˙·ÂÁ ‰"„ .„ ÌÈÁÒÙ È

1

רש"י מתעל מהאפשרות ,שג לאחר ביטול החמ  ,האד יעבור על בל ייראה ובל יימצא מדרבנ  .נראה
מדבריו שלאחר ביטול אי כל משמעות לגדרי בל ייראה ובל יימצא לעניי חובת הבדיקה .ייתכ שלדעת
רש"י באמת לא קיי איסור בל ייראה ובל יימצא מדרבנ  .לחלופי נית להסביר ,שאיסור כזה קיי
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מסברה נית לתלות את שאלת הגמרא בטעמי השוני לבדיקת חמ לאחר ביטול.
כזכור ,לדעת הר" )א .בדפי הרי" ד"ה אלא( חכמי תיקנו את הבדיקה מחשש
שהאד לא יבטל את החמ כראוי ,ויעבור על בל ייראה ובל יימצא .מסתבר א כ ,
שחובת הבדיקה מוטלת על זה שיעבור על הלאו א לא תתבצע הבדיקה .השאלה מי
מהשניי עובר על בל ייראה ובל יימצא תלויה בהבנות השונות ביחס להגדרת
הלאווי האלה :הא האיסור הוא בבעלות על החמ  ,או בכ שהחמ מצוי ברשותו?
בעניי זה נעסוק בהרחבה בשיעורי הבאי.2
התוספות בראשית המסכת )ב .ד"ה אור לארבעה עשר( הסבירו שהבדיקה נועדה
למנוע מהאד להיכשל באיסור אכילת חמ  .לפי נימוק זה ,מסתבר שחובת הבדיקה
מוטלת על השוכר ,שהרי דווקא לגביו קיי החשש שיבוא לאכול.
יש לציי  ,שדברינו כא מבוססי על ההנחה שטע התקנה בא לידי ביטוי
בתכניה .הנחה זו אינה הכרחית ,וייתכ שנית לפצל בי הדברי .כ למשל ,ג א
טע התקנה הוא שמא יאכל ,עדיי אפשר להבי שחובת הבדיקה הוטלה תמיד על
הבעלי ,ולכ המשכיר הוא אשר יתחייב בבדיקה ,ולא השוכר.
עד כה התייחסנו לשיקולי השוני לטובת כל אחד מהצדדי .אול ,יש להעלות
שאלה יסודית יותר :האמנ רק אחד מהצדדי חייב בבדיקה? נתאר לעצמנו מצב שבו
הגמרא הכריעה שאחד מהצדדי חייב לבדוק ,א מסיבות אלו ואחרות הוא לא בדק.
הא במקרה כזה הצד השני ישב בחיבוק ידיי ,והבית יישאר בלתי בדוק?
נראה ,שג א א אחד מהצדדי לא עובר על בל ייראה ובל יימצא – חכמי לא
יאפשרו את קיומו של מצב שבו הבית נותר ללא בדיקה .חכמי קבעו שחמ של
ישראל צרי להתבער מ העול קוד הפסח ,והאחריות לכ מוטלת ה על השוכר וה
על המשכיר .שאלת הגמרא עוסקת בקדימויות :על מי מהשניי מוטלת החובה
הראשונית לבדוק את הבית .א מסיבה כלשהי הוא לא יוכל לבדוק – חובת הבדיקה
מתגלגלת לפתחו של השני ,והוא חייב לבדוק את הבית.
הבנה זו עולה בבירור מהמש הסוגיה .כפי שנראה להל  ,הגמרא מכריעה שחיוב
הבדיקה מוטל על זה שאוחז במפתח הבית בליל י"ד .בהמש עוסקת הגמרא במקרה
שבו חובת הבדיקה הייתה מוטלת על המשכיר ,א הוא נעל ,ולא ידוע לנו הא הבית

2

לדעת רש"י ,א הוא מוטל דווקא על זה שחייב בבדיקה ולא בדק .לכ  ,יש לברר קוד כל מי מהשניי
חייב בבדיקה ,ורק אחר כ אפשר להתייחס לאיסור.
עיי להל בשיעור בעניי בל ייראה ובל יימצא ,עמ' .139
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נבדק או לא .במקרה זה פשוט לגמרא ,שא אכ קיימת חובת בדיקה על הבית –
אפשר להטיל אותה על השוכר .הגמרא מניחה ,א כ  ,שחובת הבדיקה מוטלת על שני
הצדדי ,והשאלה היא רק מי קוד ,כפי שביארנו .רבנו דוד ש מבאר זאת במפורש:
"‡ÂÏ ¯ÒÓ˘ Ì„˜ ¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ÏÁ È¯‰˘ ,¯ÈÎ˘Ó‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ‰˙È‰ ‰˜È„·‰˘ ÈÙ ÏÚ Û
"¯ÎÂ˘‰ ÏÚ ‰˙Â‡ ÔÈÏÈËÓ Ô‡Î· ¯ÈÎ˘Ó‰ ÔÈ‡˘Î ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,Á˙ÙÓ
)¯·.(ÍÏ ‡˜Ù È‡Ó ‰"„ .„ ÌÈÁÒÙ „Â„ Â

ההשוואה למזוזה
הגמרא מנסה לפשוט את הספק ממקרה דומה בהלכות מזוזה .הברייתא שמצטטת
הגמרא קובעת ,שבמקרה של בית שכור – השוכר חייב לקבוע מזוזה .מכא מציעה
הגמרא ללמוד ,שהשוכר הוא שחייב בבדיקת החמ  .א הגמרא דוחה את ההשוואה:
"˙‡ ˘.‰ÊÂÊÓ ÂÏ ˙Â˘ÚÏ ¯ÎÂ˘‰ ÏÚ – Â¯·ÁÏ ˙È· ¯ÈÎ˘Ó‰ :ÚÓ
"!‡È‰ ¯„‰ ˙·ÂÁ ‰ÊÂÊÓ :‡È˘¯˘Ó ·¯ ¯Ó‡ ‡‰ Ì˙‰

).(.„ ÌÈÁÒÙ

כרקע להבנת מהל הגמרא ,יש לבחו את גדרי החיוב במזוזה .התורה קובעת שיש
חובה לקבוע מזוזה ב"בית" .קיימי שני מרכיבי מרכזיי בהגדרת הבית החייב
במזוזה:
א .מגורי.
ב .בעלות.
הראשוני כול מודי ,שמגורי ה תנאי הכרחי לחיוב במזוזה .בית שלא גרי
בו – פטור ממזוזה לכל הדעות .אמנ ,יש להגדיר בצורה מדויקת יותר אילו מגורי
מחייבי במזוזה .הדיו בנושא זה צרי להתייחס לקריטריוני שוני שבה עסקו
הפוסקי ,כגו דירת קבע ודירת כבוד.
ביחס למרכיב השני – הבעלות על הבית – חלוקות הדעות .ראשית ,כלל לא ברור
שאכ יש צור בבעלות כדי לחייב במזוזה .ייתכ ש"בית" פירושו הבית שבו אתה גר,
אפילו א אינ בעליו .ג א נניח שיש צור בבעלות על הבית כדי להתחייב במזוזה,
יש להגדיר מהי רמת הבעלות הנדרשת .שאלה זו עשויה להיות משמעותית בנוגע
למקרה שלנו – חיובו של שוכר במזוזה.
כמוב  ,במקביל לכ נצטר לברר ג מהי רמת הבעלות של השוכר על הבית.
בשאלה זו עוסקת הגמרא במסכת עבודה זרה )טו( ,החוקרת הא שכירות קניא או לא
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קניא .כמו כ  ,שאלה זו עשויה להיות תלויה בנושא כללי יותר – הא קניי פירות
כקניי הגו או לא .נושא זו נידו בגמרא במסכת גיטי )מזמח(.3
הראשוני נחלקו הא שוכר חייב במזוזה או לא .התוספות )עבודה זרה כא .ד"ה
הא אמר רב משרשיא( סוברי שחיובו הוא מדרבנ בלבד ,ומדאורייתא הוא פטור
ממזוזה .לדעת ,יש צור בבעלות מלאה כדי לחייב במזוזה .הרמב" )הל' מזוזה פ"ה
הי"א( חולק ,ופוסק שהשוכר חייב במזוזה מדאורייתא .נית להבי שלדעת הרמב"
כלל אי צור בבעלות ,ודי במגורי כדי להתחייב במזוזה .לחלופי אפשר לפרש שג
לדעת הרמב" נדרשת בעלות ,א שכירות מהווה בעלות ברמה מספקת כדי לחייבו.
באופ דומה נית להעלות הבנות שונות בדעת התוספות ,לגבי החיוב מדרבנ  .נית
להבי שמדרבנ ויתרנו לגמרי על הדרישה לבעלות ,וכל מי שגר בבית חייב לקבוע בו
מזוזה .4אפשרות אחרת היא שג מדרבנ יש צור בבעלות ,אלא שהר הוא נמו
יותר ,ודי בשכירות כדי להתחייב .הנפקא מינה לשאלה זו היא לעניי אד הגר בבית
א אי לו עליו כל בעלות ,אפילו לא ברמה של שכירות.5
לאור הדברי שראינו ,נית לחזור ולבאר את מהל הסוגיה אצלנו .כפי שביארנו
לעיל ,ההנחה בסוגיה היא שקיימת עילה מספקת לחייב ה את המשכיר וה את השוכר
בבדיקת חמ  .ספק הגמרא הוא רק בנוגע לקדימויות ,על מי מוטל החיוב הראשוני
לבדוק .בהווה אמינא סברה הגמרא ,שג בהלכות מזוזה יש מקו לחייב את שני
הצדדי .אמנ ,כל הראשוני מודי שמגורי ה תנאי הכרחי לחיוב במזוזה .אול,
ייתכ שהצור בכ הוא א ורק כדי להגדיר את הבית כבית מגורי .כעת ,כאשר הבית

3

4
5

המחלוקת בעניי קניי פירות כקניי הגו עוסקת בעיקר בשאלה הא בעל קניי הפירות מוגדר כבעלי
או לא .שאלה זו משמעותית בעיקר בתחומי הלכתיי שבה יש צור בבעלי ,כגו ביכורי ויציאת
עבד וש ועי  ,ולא לעניי זכויות הבעלי בנכס .ייתכ שזוהי הסיבה לכ שהדיו בעניי קניי פירות אינו
מופיע בסוגייתנו .אלא שיש לברר מהו הגור הקובע לעניי בדיקת חמ – "ש" הבעלי ,או הקנייני
שיש לו בפועל.
כמו כ ייתכ שסוגייתנו אינה מזכירה את הדיו בעניי קניי פירות ,כיוו שהדיו ש עוסק רק במעמדו
של בעל הפירות ,ולא במעמדו של בעל הגו.
כ כותב הריטב"א בש ר"י ,בבא מציעא קא :ד"ה חובת הדר.
הרמ"א ביו"ד )רפ"ו ,א( פוסק ,על פי המרדכי ,שבית שיש לגוי שותפות בו פטור ממזוזה .לעומתו,
הרשב"א בחולי )קלה .ד"ה ליפרוק( סובר שבעלות נוכרי אינה פוטרת ממזוזה ,כיוו ש"מזוזה חובת הדר
היא ,ולשמירה עשויה" .משתמע מדבריו שאי צור בבעלות כדי להתחייב במזוזה .רבי עקיבא איגר
בתשובותיו )סי' ס"ו( קישר בי מחלוקת המרדכי והרשב"א לבי המחלוקת בעניי שוכר .א קישור זה
צרי עיו  ,כיוו שהרשב"א בשבת )קלא :ד"ה הואיל( כותב במפורש ששוכר פטור ממזוזה מ התורה .כמו
כ עיי פתחי תשובה יו"ד רפ"ו ס"ק א' ,המביא מחלוקת אחרוני בעניי חיוב מזוזה בבית האסורי.
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הוא בית מגורי – בהחלט ייתכ שהחיוב במזוזה מוטל על הבעלי המשכיר ,ולאו
דווקא על השוכר .על פי הבנה זו יש מקו להשוות בי התחומי ,והעובדה שחובת
המזוזה מוטלת על השוכר עשויה להוות ראיה ג לעניי בדיקת חמ .
כאמור ,הגמרא דוחה את ההשוואה בטענה שמזוזה היא חובת הדר .לפי המסקנה,
המצווה מוטלת באופ בלעדי על השוכר ,כיוו שרק הוא גר בבית ולא המשכיר .ג א
מסיבה כלשהי השוכר לא יקבע מזוזה – לא נחייב את המשכיר לעשות זאת .כיוו
שכ ,אי כל בסיס להשוואה בי מזוזה לבדיקת חמ  ,ואי אפשר לפשוט מש את
הספק.

מסירת מפתח
לאחר שדחתה הגמרא את הראיה ממזוזה ,היא מכריעה את הספק על פי ברייתא
מפורשת העוסקת במקרה שלנו:
"‡ÂÏ ¯ÒÓ ‡Ï˘ „Ú Ì‡ ,Â¯·ÁÏ ˙È· ¯ÈÎ˘Ó‰ :‡È˙ ,˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ ·¯ Â‰Ï ¯Ó
‰Ú·¯‡ ÏÁ ˙ÂÁ˙ÙÓ ÂÏ ¯ÒÓ˘Ó Ì‡Â ,˜Â„·Ï ¯ÈÎ˘Ó‰ ÏÚ – ¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ÏÁ ˙ÂÁ˙ÙÓ
).(.„ ÌÈÁÒÙ
"˜Â„·Ï ¯ÎÂ˘‰ ÏÚ – ¯˘Ú
לפי מסקנת הגמרא ,מי שמחזיק במפתח לבית בשעת החיוב הוא אשר יתחייב בבדיקה.
הראשוני נחלקו בפירוש הכרעת הגמרא .רש"י פירש ,שמסירת המפתח היא עצמה
קניי השכירות )ד"ה מסירת מפתח( .לפי רש"י ,הגמרא למעשה מכריעה כצד אחד של
הספק – החיוב הוא על זה שהחמ נמצא ברשותו בשעת הבדיקה .א השכירות חלה
לפני ליל י"ד – השוכר חייב לבדוק ,וא היא חלה מאוחר יותר – החובה נשארת על
המשכיר .המפתח הוזכר בגמרא כתוספת ביאור ,מהי השעה המדויקת שבה חלה
השכירות .זהו חידוש בדיני ממונות ,שאותו נברר בהרחבה בהמש השיעור.
ראשוני אחרי חלקו על רש"י .כפי שנראה להל  ,אות ראשוני סברו שלא די
במסירת מפתח לקניי השכירות .מתו כ ה פירשו את הגמרא אצלנו בדר אחרת.
אמנ מסירת המפתח חסרת משמעות בדיני ממונות ,א יש לה משמעות בהלכות
בדיקת חמ  .המחייב בבדיקת חמ הוא הנגישות לבית .מי שמחזיק במפתח – ביכולתו
להיכנס לבית ,ולכ עליו מוטלת חובת הבדיקה.
כיוו זה מתפצל לשניי .התוספות סברו שמסירת המפתח היא הגור הבלעדי
לחיוב ,ג א עדיי לא היה קניי :
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"·ÈÈÁ „"È ÏÁ˘Î Á˙ÙÓ Â„È· ˘È˘ ÈÓÂ ,˜ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ Á˙ÙÓ‰ ÂÏ ¯ÒÓ˘ ‡Î‰„ ,È"¯ ˘¯ÙÓÂ
"?˜Â„·ÈÂ ÒÎÈ ÍÈ‡ – Á˙ÙÓ Â„È· ÔÈ‡˘ Â˙Â‡„ ,˜Â„·Ï
)˙.(¯ÒÓ˘Ó Ì‡ ‰"„ .„ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ
הר" סבר ג הוא שמסירת המפתח עצמה אינה קונה את הבית .א לדעתו ,כדי
להתחייב בבדיקת חמ  ,לא די בכ שיקבל לידיו את המפתח .בנוס לכ עליו לקנות
את הבית כדי :
"¯ÎÂ˘‰ ÏÚ – ÒÎÂ ‡ˆÂÈ ˙ÂÈ‰Ï Â„È·Â ÂÈ„Î Â‡˜˘ ÔÂÈÎ ,„"È Ì„Â˜ Á˙ÙÓ ÂÏ ¯ÒÓ Ì‡Â
)¯".(„"È· Â¯È·ÁÏ ˙È· ¯ÈÎ˘Ó‰ ‰"„ Û"È¯‰ ÈÙ„· :‡ Ô
"˜Â„·Ï
במסגרת שיטת הר" יש לברר ,איזו רמה של זיקה אל הבית נדרשת כדי לחייב בבדיקת
חמ  .בגמרא מדובר על שוכר .הא ג אד בעל זיקה נמוכה יותר אל הבית חייב
לבודקו? כ למשל יש לשאול הא שומר של הבית חייב בבדיקה .6בדברי הר" עצמו
לא נית למצוא תשובה ברורה לשאלה זו.
יש לציי  ,שג לפי התוספות לא די בהחזקת המפתח גרידא כדי לחייב בבדיקה.
א אד מחזיק במפתח שלא על מנת לקנות את הבית – אי הוא אלא שומר על
המפתח ,ואינו חייב לבדוק .רק א הוא מחזיק במפתח מתו כוונה להחזיק בבית
ולקנותו – אחיזת המפתח מחייבת אותו בבדיקה.

קניי במסירת מפתח
כפי שראינו ,רש"י סבר שמסירת המפתח היא עצמה קניי השכירות .התוספות,
וראשוני רבי נוספי ,חולקי על רש"י בעניי זה .ה מביאי ראיה לשיטת
מגמרא במסכת בבא קמא ,כמבואר בדבריה:
"ÍÎ ,‰˜ÊÁ·Â ¯Ë˘· ÛÒÎ· ˙È˜ Ú˜¯˜˘ Ì˘Î :‰·Â¯Ó· ¯Ó‡ ‡‰„ ,È"¯Ï ‰‡¯ ÔÈ‡Â
)˙.(¯ÒÓ˘Ó Ì‡ ‰"„ .„ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ
˘"'ÂÎÂ ÛÒÎ· ‰˜ Ú˜¯˜ ˙Â¯ÈÎ
הגמרא במסכת בבא קמא )עט (.קובעת ,שאות הקנייני המועילי במכירת קרקע,
מועילי ג בשכירות קרקע .מכא טועני התוספות ,שכש שמסירת מפתח אינה
מועילה במכירה ,כ היא אינה מועילה בשכירות.

6

התוספות )שבועות מב :ד"ה שומר חנ( סברו שאי חיובי שמירה על בית ,א עיי בהגהות הגר"א על
אתר ,המפנה לדעות החולקות .ג לפי התוספות ,עדיי ייתכ שחלה על השומר חובה לשמור על הבית,
והוא פטור רק מתשלומי.
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את ראיית התוספות נית לדחות בשני אופני .ראשית ,נית לחלוק על עצ
ההנחה שמסירת מפתח אינה קונה במכירת קרקעות .אמנ הגמרא ש מזכירה
במפורש רק כס ,שטר וחזקה ,א ייתכ שג מסירת מפתח כלולה בכ.
שנית ,ג א נקבל את הנחת התוספות שמסירת מפתח אינה מועילה במכירה –
עדיי ייתכ שהיא תועיל בשכירות .הזיקה שיוצרת הגמרא בי מכירה לשכירות היא חד
כיוונית :כל הקנייני המועילי במכירה – מועילי ג בשכירות .בכיוו ההפו הזיקה
בי התחומי אינה הכרחית ,וייתכ שיהיה קניי המועיל בשכירות ,א שאינו מועיל
במכירה.
ננסה ללכת בכיוו הראשו  ,שלפיו מסירת מפתח מועילה ג במכירה .מבי
הקנייני המוכרי לנו ,האפשרות הסבירה ביותר היא לכלול את מסירת המפתח
בקניי חזקה .הגמרא במסכת בבא בתרא מפרטת מספר פעולות המועילות כחזקה:
""‰˜ÊÁ ÂÊ È¯‰ – ‡Â‰˘ ÏÎ ı¯Ù ,¯„‚ ,ÏÚ

)··‡ ·˙¯‡ ·.(:

באופ כללי נראה שמדובר כא בפעולות המועילות לקרקע ומתקנות אותה .לאור זאת
מפרש הרשב" מהו "נעל":
"˘ »,‡˜ÁÂ„· ‰Ï ÈÏÈÈÚ ‡˙˘‰Â ‡ÁÂÂ¯· ‰Ï ÈÏÈÈÚ ‡¯˜ÈÚÓ„ ,‡Â‰˘ ÏÎ ‰ÓÈ˙Ò Á˙Ù Ì˙Ò
‡Á˙ÙÓ· ÏÚÂ ˙Ï„‰ ˙‡ ¯‚Ò Ï·‡ .ÔÈ· ÂÈÈ‰„ ,Â· ÏÂÚÏ ˙Ï„· ÏÂÚÓ Ú·˜˘ ÈÓ È
)¯˘·".(‰Ï ÈÏÈÈÚ˜ ‡˙˘‰Â ‰"„ .‚ Ì˘ Ì
·"‰˜ÊÁ ‰È‡ – ¯‚‰ ÈÒÎ
התוספות על אתר חלקו על הרשב" .לדעת התוספות ,הנעילה אינה מהווה תיקו
בקרקע .עצ העובדה שהוא נועל את הפתח ומונע מאנשי להיכנס – מספיקה כדי
לקנות את הקרקע בחזקה:
"‡·‡Â‰ ˙È·‰˘ ‡˙ÏÈÓ ÁÎÂÓ – ÒÎÈÏ Ì„‡ ÁÈÓ ÔÈ‡Â Ì„‡ ÏÎ ÈÙ· ÏÚÂ˘ ‡Î‰ Ï
)˙.(¯„‚Â ÏÚ ‰"„ .‚-:· Ì˘ ˙ÂÙÒÂ
˘"„ÂÁÏ ‰ÏÈÚ· È˜Â ,ÂÏ
הרשב" והתוספות מייצגי שיטות שונות בהבנת אופי קניי חזקה .לדעת הרשב",
הקניי הוא על ידי עיצוב הדבר הנקנה .הקונה מטביע את חותמו בקרקע ,ובכ הוא
יוצר את בעלותו עליה .התוספות סברו שחזקה היא הפגנת בעלות על הקרקע .בנעילת
הפתח הוא מפגי את שליטתו ובעלותו על הקרקע ,וזוהי החזקה הקונה אותה .את
שיטת התוספות אפשר להחיל ג על מסירת מפתח .ג כא מדובר בפעולה שאינה
מעצבת מחדש את הקרקע ,א יש בה משו הפגנת בעלות עליה .ייתכ א כ שלפי
התוספות מסירת מפתח תועיל במכירת קרקע.
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אול ,נראה שאי הכרח לקשר בי המחלוקת הזו לסוגייתנו .ג הרשב" מודה,
שמסירת מפתח מועילה במקרי מסוימי .הרשב" מציי  ,שהצור בתיקו בגו
הקרקע קיי רק בנכסי ה ֵגר ,דהיינו – נכסי הפקר ,כאשר אי דעת אחרת מקנה .כדי
לקנות קרקע בחזקה מחברו – ג מסירת מפתח תועיל .כ הוא מפרש את הגמרא
אצלנו במסכת פסחי ,העוסקת במקרה של שכירות מאד לחברו .קניי זה לא יועיל
בנכסי הגר ,כיוו שאי מי שימסור לו את המפתח .נראה א כ שמסירת המפתח היא
מסלול נוס של קניי  ,שבו יש צור בדעת מקנה דווקא.
לאור זאת אפשר לפרש ג בדעת רש"י ,שמסירת מפתח מועילה במכירת קרקע,
והוא הדי לשכירות .אול ,פירוש זה ייאל להתמודד ע ראיה נוספת של התוספות:
""‰¯Ù‰· ÔÈ¯Ó‡„Î ,'È˜Â ˜ÊÁ ÍÏ' ¯Ó‡„ Ô‡ÓÎ ‡Ï‡ Á˙ÙÓ‰ ˙¯ÈÒÓ È‰Ó„ ÔÈ¯Ó‡ ‡ÏÂ
)˙.(¯ÒÓ˘Ó Ì‡ ‰"„ .„ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ
התוספות מתייחסי לגמרא נוספת במסכת בבא קמא )נב .(.בגמרא ש מבואר,
שמסירת מפתח מועילה רק כאמירת "ל חזק וקני" הבאה קוד לקניי חזקה ,א אי
היא מועילה כחזקה בפני עצמה .הריטב"א בסוגייתנו )ד"ה בעו מיניה( מציי
שהירושלמי )בבא בתרא פ"ג ה"א( חולק על כ .לדעת הירושלמי ,מסירת מפתח
מועילה כחזקה בפני עצמה .על כל פני ,ג הריטב"א ,בדומה לתוספות ,מכריע
כסוגיית הבבלי שמסירת מפתח אינה קונה .מכא חוזרת ומתעוררת הקושיה על שיטת
רש"י ,הסובר שמסירת המפתח מועילה בשכירות.

קניי שכירות
כאמור ,קיימת דר נוספת לבאר את שיטת רש"י .ג א נניח שמסירת מפתח אינה
קונה במכירת קרקע ,עדיי ייתכ שהיא תועיל בשכירות קרקע.
כפי שראינו ,הדרכי הרגילות לקניי קרקע בחזקה ה "גדר ,נעל ,פר " .מה
מעשי הקניי הנדרשי לשכירות קרקע? מסברה נראה ,שכאשר אנו עוסקי בשכירות,
הפעולות הנ"ל אינ מתאימות .גדר ,נעל ופר ה פעולות המבטאות שליטה או בעלות
בקרקע ,ואילו השוכר כלל אינו בא להשתלט על הקרקע ,אלא רק להשתמש בה.
מסתבר לומר ,שיש צור במעשה קניי התוא את תוכ הקניי  .כיוו שהשוכר קונה
את התשמישי בלבד – מסתבר שמעשה הקניי המתאי עבורו יהיה שימוש בקרקע.
הגמרא במסכת בבא מציעא )צט( עוסקת בדיני שואל ,ומבארת מהי השעה שבה
נקנה החפ בשאלה:
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"‡"Â‡˜ ‡Ï – Â· Ú˜· ‡Ï ,Â‡˜ – Â· Ú˜· ,Â¯È·ÁÓ ÌÂ„¯˜ Ï‡Â˘‰ :‡Â‰ ·¯ ¯Ó
)··‡ .(.Ëˆ ‡ÚÈˆÓ
הריטב"א על אתר הבי שהקניי כא הוא מכוח תקנת חכמי ,כדי למנוע מאנשי
לחזור בה לאחר שהתחילו במלאכה )ד"ה אלא לחזרה( .אול ,ההבנה הפשוטה
בגמרא היא שיש כא קניי מעיקר הדי  .כיוו שתוכ הקניי הוא הזכות להשתמש
בכלי ,מעשה הקניי המתאי לכ הוא תחילת השימוש בו .בדומה לכ אפשר לומר
ביחס לשכירות ,שמעשה הקניי המתאי איננו גדר ,נעל ופר אלא תחילת השימוש.
הבנה זו אינה מופיעה בדברי הראשוני ,א העלו אותה האחרוני – המחנה אפרי
)הל' שכירות סימ א'( ,ובעקבותיו ה'נתיבות' )קצ"ב ס"ק ו( וה'קצות' )קפ"ט ס"ק א(.
בגמרא מצאנו מספר מקורות אפשריי לכ ששימוש בקרקע יכול להוות מעשה
קניי  .במסכת בבא בתרא משווה הגמרא בי הקנייני המועילי בנכסי חברו לבי
הקנייני המועילי בנכסי הגר .עולא קובע כלל ,שכל הקנייני המועילי בנכסי חברו
מועילי ג בנכסי הגר ,ולהיפ .הגמרא מקשה על קביעה זו משני מקרי:
"?‡Â‰ ‡ÏÏÎÂ :˙˘˘ ·¯ ‰Ï ÛÈ˜˙Ó
!‰˜ ‡Ï Â¯È·Á ÈÒÎ· ,‰˜ ¯‚‰ ÈÒÎ·„ ,¯È È¯‰Â
"!‰˜ ‡Ï ¯‚‰ ÈÒÎ· ,‰˜ Â¯È·Á ÈÒÎ·„ ,˙Â¯ÈÙ ˙ÏÈÎ‡ È¯‰Â

)··‡ ·˙¯‡ .(.Ê

הראשוני נחלקו בפירוש סוגיה זו .הרשב" )ד"ה בנכסי חבירו נמי קנה( מפרש שאי
מדובר כא על קניי של נכסי חברו ,אלא מדובר על חזקת שלוש שני .לפי הרשב",
"נכסי חברו" ו"נכסי הגר" בסוגיה זו אינ מתפרשי כפשוט ,אלא ה שמות קוד
לחזקת ראיה לעומת חזקת קניי  .אכילת פירות במש שלוש שני יכולה להוות ראיה
לבעלות על הקרקע ,א במקביל לכ יטע האוכל שהוא כבר קנה את הקרקע לפני כ
במעשה קניי גמור .בפני עצמה ,אכילת הפירות אינה יכולה להוות מעשה קניי .
הרמב" 7פירש את הסוגיה בצורה שונה .לדעתו ,הגמרא מתפרשת כפשוטה ,והיא
אכ עוסקת בקניי של הקרקע .הגמרא באה לחלק בי מעשי הקניי הנדרשי בנכסי
חברו לבי אלה הנדרשי בנכסי הגר ,דהיינו – נכסי הפקר .לפי פירוש הרמב" ,אכילת
פירות מהווה מעשה קניי בנכסי חברו .מסתבר שלפי שיטה זו ,ג שימושי אחרי
בקרקע יכולי להוות מעשה קניי .

7

עיי הל' זכייה ומתנה פ"ב ה"ב ,הל' מכירה פ"א הט"וט"ז ,פ"ב ה"ב ובמגיד משנה ש.
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הגמרא בראשית אותו הפרק )כט (:דנה בחזקה בקרקע סלעית ,אשר אינה ראויה
לזריעה .הגמרא מחדשת שאפשר לבצע בה חזקה על ידי שטיחת פירות או העמדת
בעלי חיי:
"‡"È¯ÈÙ ‰· ‡ÁË˘ÓÂ ‡˙ÂÈÁ ‰· ÈÓÂ˜Â‡· ‡Ï‡ ?‰˜È ‰Ó· ‡ÓÂˆ ‰˙ÚÓ ‡Ï
)··‡ ·˙¯‡ .(:ËÎ
ג בפירוש סוגיה זו קיימת מחלוקת בי הראשוני ,המקבילה למחלוקת שראינו
בסוגיה הקודמת .הרמב" הל לשיטתו ופירש ג כא  ,שמדובר בקניי של הקרקע
בחזקה )הל' מכירה פ"א הט"ו( .הראב"ד השיג על הרמב" ,ופירש שמדובר בחזקת
ראיה של ג' שני .לדעתו ,שימוש בקרקע אינו יכול לקנותה.
מקור נוס נמצא להל באותו הפרק:
""‰˜ – ¯‚‰ ÈÒÎ· ˙ÂÚˆÓ ÚÈˆÓ‰

)··‡ ·˙¯‡ ‚.(:

יש ראשוני שהבינו שהצעת המצעות מהווה תיקו בגו הקרקע ,ולכ זוהי חזקה )עיי
למשל תוספות ד"ה המציע מצעות( .הרשב" ,לעומת זאת ,פירש שהצעת המצעות
אינה תיקו של הקרקע ,אלא שימוש בה:
"ÂÙÂ‚ ‰‰˘ ‡Ï‡ Ú˜¯˜· ÔÂ˜È˙ ÌÂ˘ Ô˜È˙ ‡Ï˘ ,ı¯ÙÂ ¯„‚Â ÏÚ ÂÈÈ‰ ‡Ï„ ·‚ ÏÚ Û‡Â
.(˙ÂÚˆÓ ÚÈˆ‰ ‰"„ :‚ ‡¯˙· ‡·· Ì"·˘¯) "‰˜ÊÁ ÈÂ‰ – Ú˜¯˜‰ Â˙˘Ó˘˘ Ú˜¯˜‰ ÔÓ
פירוש הרשב" כא הוא מקור נוס לקניי חזקה על ידי שימוש ,ולא על ידי תיקו
הקרקע.8
המקורות שפירטנו כא עוסקי במכירה גמורה של הקרקע ,כאשר מעשה החזקה
הוא על ידי שימוש ,ללא כל תיקו בגו הקרקע .הרמב" סבר שמעשי קניי כאלה
מועילי במכירה גמורה .לשיטתו ,ודאי ששימוש בקרקע יועיל ג לקניי של שכירות.
הראב"ד חלק ,וסבר ששימוש בקרקע אינו קונה אותה במכירה .ייתכ שלעניי שכירות
ג הראב"ד יודה שדי בשימוש בקרקע ,כיוו שזהו מעשה הקניי התוא את תוכ
הקניי  .על פי זה נית לבאר את שיטת רש"י ,הסובר שמסירת מפתח קונה בשכירות.
מסירת המפתח מבטאת את תחילת השימוש בבית .לכ  ,אפילו א היא אינה מועילה
לקניי גמור של הבית – היא תוכל להועיל לשכירתו.
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דברי הרשב" כא עומדי לכאורה בניגוד לשיטתו שראינו לעיל ,שלפיה אכילת פירות אינה יכולה
להוות קניי של הקרקע .הרשב" מתמודד ע שאלה זו )נד .ד"ה דשדא ליפתא בי פילי( ,ומחלק בי
הנאה מגו הקרקע עצמה ,לבי הפקת רווחי ממנה ,עיי"ש.

