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ראובן בנה במשך שנה בית מלון כפרי על שטח הנמצא 
, בשטח השיפוט של הכפר הדרוזי עוספיה(ביערות הר הכרמל 

לאחר כשנתיים וחצי של השכרה . )במקום שאין טאבו מסודר
ומראה (טוען לבעלות על השטח , מופיע שמעון –לנופשים 

ודורש , )מתקופת הטורקים" קושאן", עלות על המקוםשטר ב
. כיוון שיושב במקום זה בגזל, שראובן יסתלק מהמקום

קנה משמעון את  לפני בניית המלון הואראובן טוען ש
אלא שבמשך הזמן , וכתבו ביניהם שטר מכירה, המקום

האם . אבל ישיבתו מוכיחה על הבעלות, אבד שטר זה
  ?יוכל שמעון לסלקו מהשטח

   
  ב....................................................................................שנים'  חזקת ג–הגדרת הבעיה . א

  ג....................................................................החזקת בעלות בזמן שבין הזריעה לקצירה. ב

  ו................................................................................................סוגיית ניר לא הוי חזקה. ג

  ז...................................................................................צירוף ניר או נעילה לזמן החזקה. ד

  י............................................................................................הכרעת ההלכה בצירוף זה. ה

  יא...............................................................................................חילוק לפי משך הבנייה. ו

  יב......................................................................................בנייה היא הנאה ארוכת טווח. ז

  יג.......................................................................................קושיית התומים מבנות שוח. ח

  יד...................................................................שנים' האם זמן המצווה מצטרף לחזקת ג. ט

  טו..........................................................................................................סיכום ומסקנות. י

  

   להלכהובשום אופן לא, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  אוצר העיון

  ד" כב סימן"ב 

  בניית מלון בהר הכרמל
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  ניםש'  ג חזקת– בעיההגדרת ה. א

חזקת "הנמצא בראש פרק (  שניםשלושחזקת מהווה הקדמה לנושא שיעור זה 

מרכיביו , תותכליולהראות את ,  זהנושא להגדיר מטרת השיעור. ")הבתים

  .וצדדיו באופן בסיסי

  

, המערות, השיחין, הבורות, חזקת הבתים: .)ח"דף כ אתר באבבת כמסב(במשנה 

 וכל דבר שהוא ,העבדים, בית השלחין, בית הבדין, המרחצאות, השובכות

  . ' וכוחזקתן שלוש שנים מיום ליום –עושה פירות תדיר 

  

תפוקתם : דהיינו, עושים פירות תדירש,  שבמשנה כוללת דבריםרשימה זו

או שכר שכירות של , בין אם מדובר בתפוקה של פרי הצומח, יומיתמהיא יו

 שהשכר המופק –המכנה המשותף שלהם . מפעל או מרחץ, בית או מחסן

חזקה יש לגביהם צורך להביא ראיה על :  גורם לדין מיוחד– הוא תמידי מהם

דהיינו שאם אדם מחזיק מקום כזה במשך , מיום ליום במשך שלוש שנים

וטוען , שהיה הבעלים הקודם, והנה מופיע המערער, שלוש שנים ברציפות

קנה את וכנגדו טוען המחזיק ש,  של המקום גם עכשיועדיין הוא הבעליםש

  .המוחזק במקום אכן הוא נקרא – םהמקו

  

,  הבעלים הראשון–" מרא קמא"הנקרא בלשון הגמרא בשם ( כשהמערער :במילים אחרות

  : מתחלק הדין לשני מצבים אפשריים,  תובע את המחזיק במקום)הקודם

 חייב המחזיק – של שהייתו במקום עדיין לא עברו שלוש שניםאם  •

ואחרת ייקרא , ותו במקוםכדי לאשר את נוכח, הלהראות שטר קני

  .)שהפיק ממקום זהוהרווחים ולשלם בעבור כל הפירות , ועליו להסתלק מהמקום(גזלן 

, שהות שלוש שנים ומעלה במקום זהואם יש למחזיק ראיות על  •

,  מתקבלת)לקניית המקום מהמערער( טענתו –והתנהגות כבעל המקום 

  . ל המקום מוחזק כבע)לא רק מחזיק אלא גם(ומעתה הוא נקרא 

  

הוא האדם היושב פיזית " מחזיק"ש, "מוחזק" ובין "מחזיק"יש להבחין בין [

, זו הכרעה הלכתית" מוחזק"ו, ואין ידיעה אם הוא בעל המקום או לא, במקום

  .]עד שתובא ראיה לצד שני, הנחשב בעל המקום, שהמוחזק הוא בעל החזקה
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עדים (לראובן יש ראיות מסודרות הן על השנה שבנה את המלון  – ובענייננו

והן על השנתיים וחצי של השימוש הרצוף , )בנייהמסמכים על כל תהליך ה, לרוב

ייתכן שהם נוגעים בדבר ואינם כשרים [ספקי הסחורה ועובדי המלון , כל אורחי המלון(במלון זה 

ת פעשה" - ו"כ ןמסיא רת בבאב כתסלמ ןיוהע צראו נופרבס יןוייע זה ןייענב הקעמלהו, להעיד

, חשבוניות, וכן קבלות, ואנשים רבים אחרים ממבקרי המקום, ]"ריו דדתחי יקתחזל  עותירשכ

כ הוא בוודאי "א. )ומסמכים רבים המעידים על שימוש תמידי במשך הזמן המדובר, תכתובות

להיות דהיינו ,  במקום זה"מוחזק"ושאיפתו להיקרא גם ,  במקום"מחזיק"ה

  .ין קני שטרשאין לוגם ה בעל המקום באמתמוגדר 

  

אבל בפועל , מחזיק במקום שלוש שניםדרישה מראובן להיות שהא  היבעיהה

 הזמן הנוסףאילו ו,  מהמלון הוא רק שנתיים וחציבתפוקהשימוש הרצוף ה

וזמן נוסף זה הוא , בנייההשקעה ב הוא של )הנדרש להשלמה לשלוש שנים(

 לזמן אם זמן זה מצטרףבראשונים ובפוסקים , ועליו יש דיון בגמרא, בעייתי

  :או שאינו מצטרף, הדרוש לחזקה

לפחות כ יש לראובן " א– בנייהאפשר לצרף את זמן האם יוכרע ש •

  .ויוכרע שהמקום שלו, וחזקותשלוש שנות מ

כ אין לראובן שלוש שנות " א– בנייהאי אפשר לצרף את זמן הואם  •

, וללא שטר בעלות יוכרע שהמקום שייך לשמעון המערער, מוחזקות

ון על שכר השימוש ולהשתוות עם שמע, וראובן ייאלץ לצאת מהמקום

  . )סכומים אלוואין זה מענייננו כרגע כיצד מחשבים ('  וכובנייהכנגד עלות ה

  

  .  שבענייננובעיהך לפתור את ההיאונבין , הבה נלמד את מקור הדברים

  

  החזקת בעלות בזמן שבין הזריעה לקצירה. ב

 רבי ישמעאל ורבי נחלקו: .)ח"ף כ דראבתא בבת במסכ(ל "בהמשך המשנה הנ

ורך שלפי רבי ישמעאל יש צ,  לגבי תקופת החזקה הנדרשת לשדה הבעלעקיבא

שלושה חודשים לפניה ושלושה בתוספת , בשנה אחת אמצעית של מוחזקות

ולדעת רבי . והכל ביחד ייקרא שלוש שנים, ) חודש18כ "סה( חודשים אחריה
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 14כ "סה( השנה האמצעית חודש אחד לפני ואחריעקיבא מספיק להוסיף 

  . )חודש

  

 להיחשב כדי, לפי רבי ישמעאל, מהו מינימום פעילות המחזיקויש לברר 

  :חודשים'  במשך ג"מחזיק הקרקע"

יש צורך להיות מחזיק : )ה שלושה חדשים"מובאת בתוספות ד(י "שיטת רש •

שלושה חודשים לאחר גם בזמן הזריעה וגם בזמן הקצירה בקרקע 

 של המחזיק כל הזמן שבתוך התקופה ייקרא בחזקתווממילא , מכן

  . )אפילו שהמחזיק לא שהה במקום בזמן זה(

לאחר סידרה של קושיות על (מוצגת בהמשך י בעל התוספות "רשיטת  •

וגם בזריעה גם לחשב את תקופת שלושת החודשים ללא צורך , )י"רש

זריעה אלא המקום ייחשב בחזקתו אפילו אם עשה בשדה , בקצירה

  .ללא זריעהקצירה בלבד או  ,ללא קצירהבלבד 

  

חזקת הבעלות בקרקע איך מו, ) עליהםי עומדםוהתוספות עצמ(ומתעוררת השאלה 

שמשך הזריעה או , שהרי ידוע. שבין הזריעה לקצירה, בזמן הבינייםגם 

והתקופה שביניהם , )לכל היותר, או כמה ימים ספורים(הקצירה הוא יום אחד 

ואם . ללא פעילות חשובה בקרקע, )...כשלושה חודשים פחות כמה ימים(ארוכה למדי 

שאם המחזיק ,  ניתנת להבנה) וגם בקצירהשיש צורך גם בזריעה(י "אמנם שיטת רש

מוחזקות  אפשר להשלים עם זכייתו ב– את הקצירה וגם את הזריעה גםעשה 

למרות ששהה במקום רק ימים , שבין הזריעה לקצירה, גם בזמן הביניים

כך מתנהג כל אדם ש, הסיבה היא. בודדים לזריעה וימים בודדים לקצירה

  . ולבסוף קוצר, הגדילהעוזב למשך , זורע: בשדהו הפרטית

  

מה עשה :  אינה ברורה)שמספיק זריעה או קצירה(תוספות האלא ששיטת 

שתגדיר את כל תקופת האמצע , מלבד פעולה הזריעה או הקצירה, המחזיק

במילים ? שעשה את הפעולה המשלימה, ולא בחזקת האדם השני, בחזקתו

התקופה של  מדוע כל –ומישהו אחר קצר , אם המחזיק רק זרע: אחרות

אלא בוודאי ? שלושת החודשים מהזריעה ועד הקצירה נחשבת בחזקתו
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כדי לתת שם בעלות על המקום , מצד המחזיקנדרשת פעילות נוספת במקום 

  .גם כשאין פעילות של זריעה או קצירה

  

 שלושה אופנים של יםומרא, ם על הבעייתיות בשיטתיםעומדהתוספות 

  : בזמן הבינייםהגדרת בעלות

בכל פעם שהם צצים , כלומר תפוקה חלקית של הפירות, אכילת שחת •

  :או. )ומדובר בפירות ראויים לתפוקה באופן זה(מעל פני האדמה 

במשך כל תקופת , לשימושו הפרטיזמירת ענפים באילן ולקיחתם  •

  :או. הזמן שלפני תפוקת הפירות

  .ותך כל זמן ההמתנה לגדילה הפירבמשנעילת המקום  •

  

שהיתה מחשבה להגדיר בעלות גם , כתובה בתוספותנקודה חשובה נוספת 

אין לניר  שואלא שהתוספות הכריע, לזריעה) חרישה בקרקע(הצטרפות ניר י "ע

  . לצורך יצירת חזקהיכולת להצטרף לזריעה

  

את דעת " חזקת הבתים"ולומד בתחילת פרק , נוקט בדרך אחרתא "הרשב

ובהמשך . כדי שתהיה חזקה בקרקעיום ליום שלוש שנים משצריך , רבנן

 גם כאן הכוונה – שנקטו שמספיק שלושה חודשים בתחילה ובסוף –המשנה 

אלא שהחודשים המוזכרים נדרשים להיות מוחזקים , לשלוש שנים מלאות

 –אבל כדי להחזיק את הנכס , )כלומר מה שניתן להפיק ממנה(אכילת הקרקע ב

ומהי . עד סוף השנהלהיות פעיל במקום ויש , נדרשים כל שלושת השנים

הנקרא (על ידי ניכוש ועידור  למשל –א " אומר הרשב–הפעילות הנדרשת לכך 

  !")ניר"גם 

  

ודלא (ניר כן מצטרף לאכילת הקרקע לצורך חזקה א ש"מדברי הרשביוצא 

  .)כהתוספות

  

 הבה נבין קודם את סוגיית –א "את מחלוקת התוספות והרשבוכדי להבין 

  . "ניר"
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  סוגיית ניר לא הוי חזקה. ג

נחשב להיספר כזמן  )חרישת הקרקע(ניר דנה אם  :)ו"דף למסכת בבא בתרא ב(הגמרא 

טבעו של בעל הם לגבי , הדנכפי שהגמרא , צדדי הספק. בעלות על הקרקע

  :כיצד הוא מגיב, כאשר הוא רואה אדם שחורש את שדהו, הקרקע למחות

לא עביד איניש דכריבו " הסיבה היא ש,"ניר הוי חזקה"לומד שלצד ה •

לא ייתכן שאדם יראה מישהו שזורע : כלומר, "ליה לארעיה ושתיק

 בוודאי –ממילא אם אכן קרה ששתק . ולא ימחה בו, את שדהו

  . שלמחזיק יש חזקה לטענתו שקנה

 כל שיבא ושיבא :)מימר אמר(": "ניר לא הוי חזקה"לצד הלומד ש •

שימשיך ויחרוש : בעל השדה אומר לעצמו: כלומר, "ו לעייל בהדכרב

והלשון היא משל להבהיר שבעל . עד שכל הקיסמים שבמחרשתו יכלו

שלולא זאת הוא היה נדרש , השדה מרוצה מכך שעושים עבורו מלאכה

ואי מחאה כאשר יש . וממילא אין סיבה שימחה. להתאמץ ולעשותה

  .  אינה מאפשרת חזקה–לה הצדקה 

  

 ניר היא ש)לאחר הצגת מחלוקת התנאים והאמוראים האם ניר הוי חזקה( מסקנת הסוגיה

במסכת בבא ( ש"הרא ו.)ט"דף יבמסכת בבא בתרא ( ף"הריוכן פסקו  ,לא הוי חזקה

 ובפרט שפעולת ).ט-ב"הלכות טוען ונטען י( ם"הרמבוכן דעת , )ו"אות כבתרא פרק ג 

אזי בוודאי שפעולת , החרישה היתה ללא המשך מעשי של תפוקה מהקרקע

  .ן בה כדי ליצור חזקההחרישה אי

  

אפילו , נרה שנה אחר שנה: )ה-א"סימן קמ(בשולחן ערוך וכך נפסק גם להלכה 

הואיל ולא אכל פירות אינה  ...קהחזהואיל ולא נהנה בה אינה , ה שניםכמ

היתה השדה בחזקתו כמה שנים והובירה שלא נהנה ): ה-א"סימן קמ (טורוהמקור הוא ב(. חזקה

  .) לא הוי חזקה–או זרעה ולא הוציא ממנה אלא כדי הזרע , הממנה או שחרשה ולא זרע

   

על אלא , אפשר לומר שלא מדובר דווקא על חרישה, את עניין הנירואם נכליל 

ואינה גורעת מבעלותו , שיש בה תועלת לבעלים, כל פעולה הנעשית בשטח

 אינה מעידה על בעלותו של – )יל ולא נהנה בההוא: מדוייק בלשון השולחן ערוך(כלום 

ניחא לו שהיה ,  יש למערער הסבר מדוע לא מחה–אלא ההפך , המחזיק
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כ יקבל הפולש לכל היותר את "ואח, המתאמץ למענו, במעשהו של פולש זה

שיש , וכבר נוכחנו לעיל שניכוש ועידור דומה לניר. חברושכרו כיורד לשדה 

ייקרא בשם , העונה לכללים אלו, כל כיוצא בזהה מעתו. בזה תועלת לבעלים

  . ולא תהיה לו חזקה, "ניר"

  

בעל אוויר , הררייער בניית בית מלון כפרי באיזור , לפי הכללה זו, ובענייננו

,  בהחלט ייתכן שמשרתת את האינטרס של בעל המקום–ב "ונוף ועצים וכיו

 )ותואמיו(הלכה שניר ולאחר שנפסק ל, ניתן לדמות בניית מלון לנירולכאורה 

" כל שיבא דכרבא ליעול ביה"כיוון שבעל המקום יכול לומר , אינו חזקה

כ אסלקנו משם ואקח "ואח, שיכניס בה העובד את כל כוחו וכוח מחרשתואינטרס שלי : כזכור(

  . כ אין למחזיק ראיה" א– )לעצמי

  

, כמו זריעה או קצירה לבד איננה פעולה חשובה בנייההש ,לכאורה, יוצא

 –ואם כן הוא . ינו מצטרף לחזקה אבנייהזמן הולכן , ה יותר לנירא דומאל

ולא ( כיוון שיושב שם כבעלים רק שנתיים וחצי, אין לראובן חזקה על המקום

  . ועליו להתפנות, )נדרש לחזקהשהוא המינימום השלוש 

  

  צירוף ניר או נעילה לזמן החזקה . ד

, כפעילות יחידה במשך כל התקופה,  לבדעל ניריה דיברה הסוגאלא שעד כאן 

  . ללא שיש בזה תועלת והמשכיות לאכילת הקרקע

  

נו את הזכרוכבר (כפי שדנים בכך הראשונים והפוסקים , יש מקום לדוןועדיין 

באופן , לעבודה אחרתמצטרף האם ניר , )א והתוספות לעיל בעניין זה"מחלוקת הרשב

  . יגדירו חזקהשביחד 

  

 של פעולות צירוףפשר להתבונן על השליטה בקרקע כ א:במילים אחרות

 אמנם )ב"זמירה וכיוצ, נעילה, כמו ניר(פעילות משנית . ראשיות ופעולות משניות

כפי (באופן שרק העיסוק בה יאפשר להגדיר חזקה , אינה עומדת בזכות עצמה

: כלומר(מצטרפת לפעילות ראשית זו משנית פעילות אולי אבל , )שלמדנו לעיל
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 כל התקופה ביחד להגדרת הצטברות זמן של )ה או קצירהמעשה חשוב כזריע

  .ליצירת חזקה

  

צירוף של פעילות כיוון שבמקרה שלנו יש , חשוב מאד לענייננו ודיון זה

 הנמשכת שנתיים ופעילות ראשית, בנייה שאורכה שנה שלמה והיא המשנית

  .וחצי והיא התפוקה מהמלון

  

  :ונים בעניין הצירוף נחלקו הראש:)ו"דף ל במסכת בבא בתרא, דלעיל( ובסוגיית ניר

צירוף של ניר   גםכך, שכשם שניר לבד אינו חזקהן "דעת הרמב •

  . אינו חזקה וזריעה

. הצירוף יש בו חזקהאבל , שאמנם ניר לבד אינו חזקהא "דעת הרשב •

האם נאמר , שהרי גם זריעה לבד אין בה כדי חזקה, וראיה מזריעה

כ גם ניר "א. וףפשיטא שיש ציר? שזריעה אינה מצטרפת לדבר אחר

  .אבל בצירוף יש חזקה, למרות שאין בו חזקה

  

  . א"ן לרשב"מה הוויכוח בין הרמבויש להבין 

  

שמביא את התירוץ , )ח-א"בסימן קמ( הפרישה על פי דברי ניתן לבאראולי ו

  : ונבאר, )מזריעה( א"ן לענות על ראייתו של הרשב"שהיה יכול הרמב

 מצוי שאדם –שהרי ניר .  דומה זריעה לנירלא נראה שסובר שן"הרמב •

ואומר הלוואי שיחרוש זה ,  רואה ושותקחברוו, חברוחורש את שדה 

, והוא הדין בבניין, כ אקחנו ואזרענו"ואח, הרבה ותתרפה הקרקע

  .כ אלך ואדור בו"יבנה ואח: שהבעלים אומר

 חברוצוי שאדם יראה את לא מש,  אפשר לומר גם לאידך גיסא– אבל •

שהרי יצטרך ליתן לאדם , שאינו מרוויח הרבה, זורע בשדהו וישתוק

חשש שמא לא יזרע כפי וכנגד זה קיים ה, זה מה שהוציא על הזריעה

ובחשבון הכללי אדם נפסד ,  לטבע קרקע זה או כפי רצונוהראוי

כתחילת לכן יש סיבה להעריך את הזריעה . בנתינת הזריעה לאחר

  .הכנסת פירות
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, כפי שלמדנו לעיל( בקרקע השקעהשפשוט הדבר שניר נחשב כ, משמעות דבריו

כיוון שאין התנגדות לבעלים שישקיעו אחרים את המאמץ , שאין בחרישה עדות על בעלות בנכס

דהיינו קבלת תועלת ,  מהקרקעתפוקההניגוד למעשה השקעה הוא ה. והוא יקצור את התפוקה

כיוון שכאן הבעלים המקורי כבר , בזה יש יותר הוכחת בעלות מאשר השקעה בקרקעו, מהעבודה

כמסקנת , ובוודאי שהשקעה לבד אינה משמשת כהוכחת בעלות. )אינו שותק

 שתי מחלוקותולפי דברי הפרישה נראה שיש . :)ו"דף לבמסכת בבא בתרא (הגמרא 

  :ן"א לרמב"בין הרשב

עילות יותר א צירוף של פעילות משנית אל פ"שלרשב, עקרון הצירוף •

  . אין הצירוף משנה את התוצאהן "ולפי הרמב,  מתקבלת–ראשית 

שבשניהם מדובר , א זריעה דומה לניר"שלפי הרשב, הגדרת הזריעה •

ן זריעה נחשבת יותר "ולפי הרמב. על השקעה בקרקע ולא על תפוקה

 . כסוג של תפוקה מהקרקע ולא סתם השקעה

  

וש גדול מוסיף חיד, שלמדנו לעיל, א בתחילת הפרק"שהרשב, חשוב להתבונן[

בתנאי , א לצרף ניר לחזקה" הסכים הרשב– בסוגיית ניר –שכאן .  כאןועל דברי

ניר מצטרף : כגון,  לפעולה החשובה שלפניו או בהמשכותכליתי ומסייעשהוא 

א שבתחילת "אבל ברשב. כיוון שהחרישה תועלתית לזריעה, לזריעה שאחריו

רק כדי להשלים את ישה שמבואר שיש צורך בחר, המסכת יש תוספת חידוש

  . ]ולא בגלל תועלת מעשית בקרקע, הזמן לשנה

  

חזקת "בראש פרק , ה שלושה"ד( שיטת התוספותוכאן המקום לחזור ולהזכיר את 

חרישה (הצטרפות ניר  את נושא יםשמעל, )לעילדכ, .ח"דף כא תר בבא בכתמס, "הבתים

רך יצירת  שאין לניר יכולת להצטרף לזריעה לצויםומכריע, לחזקה) בקרקע

  .שנעילה כן מצטרפת לחזקה יםסקוומאידך פ. חזקה

  

לגבי צירוף פעילות , מתקבל הסיכום הבא,  את כל הנתונים שלפנינווכשנאחד

  :משנית לפעילות ראשית

  . שאין לצרף ניר לחזקהן "שיטת הרמב •

תועלת ישירה ואפילו ללא , שאפשר לצרף ניר לחזקהא "שיטת הרשב •

  . ליבול הנוכחי
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אבל ניתן לצרף נעילה , אפשר לצרף ניר לחזקה שאישיטת התוספות  •

  . לחזקה

   

שכך גם תהיה , לכאורה, נראה, בהשוואת בניית מלון לחרישה –כ בענייננו "א

  :  לחזקהבנייהההכרעה בצירוף 

  .  לא יצטרףבנייהזמן ה –ן "הרמבלדעת  •

  . חזקה יצטרף לבנייהזמן ה –א "הרשבלדעת  •

ואז אינה (  דומה לנירבנייהיש צורך להכריע אם  –התוספות לדעת  •

  .)ומצטרפת( או לנעילה )מצטרפת

  

  הכרעת ההלכה בצירוף זה. ה

  :ואלו דבריו,  וטעמיהן)א"ן והרשב"הרמב( מסכם שתי שיטות )ח-בסימן קמא(הטור 

הא ) ה הא דאמרינן"ד. ד לו" גם בפסקי ריהובאו דבריו( ן"הרמב כתב :'שיטה א •

דאפילו אותם ימים שָנר בהם אינם עולים לחשבון , ניר לא הוי חזקהד

לפי , שאין מונים אלא משעת זריעה ואילך, שלוש שנים של חזקה

ואין חזקה . לא היה נהנה מן הקרקע אלא מהנה –שבשעה שהיה ָנר 

) ג-ג (הירושלמידברי כוונתו ל(כדאיתא בירושלמי , למהנה אלא לנהנה

, מעמר, ראוהו חורש וקוצר: ו- סימן קמאטורוב, ז-א" סימן קמשולחן ערוךהמובאים ב

אין חזקה אלא הכנסת ש,  לא הוי חזקה–ולא ראוהו מכניס פירות , זורה ובורר, דש

  . )פירות

משעת כניסתו לַתקן אלא ,  ואין דעת שאר המפרשים כן:'שיטה ב •

וכן כתב אדוני אבי . בסוף אוכל פירותכיוון של, השדה מונים לו

: ועוד. )ד בהמשך"כפי שיובא בס, בעניין בנות שוח, ו"פרק ג אות כ( ש"הרא

 לא היה לו למנות אלא –לדבריו למה התחיל למנות משעת זריעה 

מתרץ ומחלק שדווקא ניר לא נקרא ) א"בסימן קמ (ח"בוה(משעת הכנסת פירות 

ולהכי מונים לו . כשאוכל פירות לבסוף" נהנה"נקרא  שפיר –אבל משעה שזרעה , "נהנה"

  .)משעת זריעה

  

מביא את שתי השיטות בטור בעניין הצטרפות ניר ) ט-א"סימן קמ( שולחן ערוךה

והיא ( שאין מונים אלא משעת זריעה ואילך ...הניר לא הוי חזק. א: לחזקה
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'  גלושמשעת כניסה לשדה מונים  וסוברים ויש חולקים. ב. )ן"הרמבשיטת 

  .)ש והטור"הראוהצטרפו אליו , א"הרשבוהיא שיטת (שנים הואיל ולבסוף אכל הפירות 

  

תלויה במחלוקת  לחזקה בנייההזמן לכאורה צירוף ולפי זה בענייננו 

  . ל"הפוסקים הנ

  

  בנייהחילוק לפי משך ה. ו

 אורהכראה לנש, )ח-א"סימן קמ( שולחן ערוךמסעיף מפורש באלא שיש להקשות 

 שלוש שנים או חברוחורבתו של אם בנה אדם : עוסק ממש בנדון שבענייננוש

ז -א" סימן קמטורוהמקור הוא ב(לא עלתה לו חזקה  –שנה אחת מתוך שלוש שנים 

 יש אומרים דלא הוי חזקה –וכן אם זרעה בלא חרישה : ...הגה. )ן"הרמבבשם 

  ). ח"ריא בשם - בסימן קמאטור(

   

ש והטור "הרא, א"והיא שיטת הרשב(להיכן נעלמה השיטה החולקת : והקושיה היא

הרי השולחן ערוך הביא להלכה את ? שניר כן מצטרף לחזקה, )שהובאה לעיל

  ?ומדוע כאן הוא משמיטם, דבריהם לעיל

  

משך כיוון שהכל תלוי ב,  שאכן אין כאן מחלוקת)א"בסימן קמ( ח"מתרץ הב

  : בנייהה

, כמדוייק מדברי הטור והשולחן ערוך, שנה או יותר ארכה בנייה האם •

 ולא דווקא לשנה שלימהכוונתן " שנה אחת משלש שנים"שהמילים 

שאין ,  בלבדשדה שאין בו אלא ניר כבנייהבמקרה זה נחשבת ה, פחות

  . ש והטור"הרא, א"בזה חזקה אפילו לשיטת הרשב

יש  בוודאי ש–נה  ודר בה באותה שבנה בחלק מתוך השנהאבל אם  •

, ולא כמו ניר( זריעה בשדה כמו בנייהשבמקרה זה נחשבת ה, בזה חזקה

כך , ן נקרא הדבר שנהנה"פילו לפי הרמבשא, ) לעילבנייהשאליו הושוותה ה

  .כיוון שנהנה שדר בבניין זה באותה שנה,  מצטרףבנייהגם זמן ה

  

 ניתן – )הדהיינו פחות מָשנָ( זמן קצר הוא דבר שאם נעשה בבנייה: ובקצרה

נחשב ולכן לפי כולם ,  זובנייהלהתבונן על ההנאה המיידית המתקבלת מ
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ואם נעשה .  מצטרפת לחזקה– כידוע –והזריעה ,  ולא כחרישההדבר כזריעה

כ אותה שנה ירדה לטמיון מבחינת האפשרות " א– )שנה ומעלה( זמן ארוךב

ודין זה (חזקה שלמסקנת הגמרא אין בה , דינה כדין נירכ "וא, ליהנות ממנה

שלפי כולם , )כלפי אותה שנה(אלא לדין הגמרא לגבי ניר לחוד , אינו שייך לדין הצטרפות לחזקה

  .)אין בו חזקה

  

אם משך , וכדאי לבדוק את המציאות( נמשכה שנה בנייהשעבודת ה, כ בענייננו"וא

ח אין "לפי הבכ "א – )...ן הדיגבולכי כאן בדיוק עובר , ותפח קצת היה שנה בדיוק או בנייהה

ואין , שנה זו אינה מצטרפתולפי כל הראשונים , בזה מחלוקת ראשונים

  . לראובן חזקה

  

  נאה ארוכת טווח היא הבנייה. ז

מדוע התעלם השולחן ערוך ( מיישב את הקושיה דלעיל )ח-א"בסימן קמ( הפרישה

שיש וחילק , ) אינה מצטרפתבנייהררין שופסק ללא עו, ש והטור בניר"הרא, א"משיטת הרשב

  : בנכס כדלקמןצורות השימושהבדל ב

ויכול . וראוי לדור באותו בניין כמה שנים, אדם בונהו – בניין ביתב •

כדי שהוא יבנה ואני אדור בו קודם , לכך לא מחיתי: המערער לומר

כיוון שההנאה ממעשהו , וטענה זו תתקבל. שהוא ידור בו שלוש שנים

כ " א–וכאשר מוצדקת הסיבה שלא מחה . יא משמעותיתשל הבונה ה

  :אבל.  זובנייה בלמחזיק כלל חזקהאין 

וכל שנה , טובה רק לשעתה שהפעולה של החורש – מלאכת שדהב •

 –וכשהמערער רואה את המחזיק נר בו . ושנה היא יחידה בפני עצמה

שהרי הוא עצמו לא ,  מועטתהתועלתהיה עליו לחשוב שחרישה זו 

אלא המחזיק עושה זאת לצורך , ל כך ליהנות מהחרישהיספיק כ

החזיק  –וכיוון שלא מחה , כדי לאכול פירות שנה זו היא, עצמו

  . )ד שחולק על דברי הפרישה הללו-א"מים סימן קמיין עוד בתווע( המחזיק

  

ולכן , בנייהיש לראובן הצדקה מדוע לא מחה בשמעון במשך ה, כ בענייננו"וא

  . ואין לראובן חזקה, להצטרפות לחזקהולה בחשבון אינה ע בנייהתקופת ה
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  קושיית התומים מבנות שוח. ח

והמקור , טז-א"סימן קמ( שולחן ערוךשהנה ב, מקשה לצד שני) א"בסימן קמ(התומים 

היתה השדה נטועה אילנות שאין עושים פירות אלא :  כתב)כו-ש אות ג"הוא ברא

 יש אומרים שאם – )מין תאנים לבנות: פירוש( בנות שוחכגון , יםאחת לשלוש שנ

, ונעל וגדר השדה בכל השלוש שנים, התחיל בשני חזקה בשנה ראשונה שחנטו

  .הוי חזקה –ותיקן צרכי האילנות ואכל הפירות בשנה השלישית 

  

 צירוף של דבר משני שיש – ללא מחלוקת בדבר –שהנה מצאנו  והקושיה היא

 שאין ניר ,ן"דעת הרמבולהיכן נעלמה .  לחזקה)תיקון צרכי האילנות, דהנעילת הש(

  ?מצטרף לחזקה

  

שהנה מצאנו חזקה המצרפת השקעה של כמה שנים , ויש נפקא מינה לענייננו

כ אולי גם בענייננו "א, והכל יחד מצטרף לשלוש שנות חזקה, ותפוקה בסופה

  ! ?ויהיה לראובן חזקה,  לתפוקהבנייהתצטרף ה

  

דעת התוספות שדין זה נלקח מ:) כו-א" בסימן קמא"ביאור הגרוכך מבאר (ויש לומר 

, ניר אין תפוקה אלא רק השקעהשב, ) הפעולות בין ניר לשאריםהמחלק, דלעיל(

הוראת או , )כגון שחת או עצים לאחר זמירה( תפוקה כלשהיובשאר הדברים יש גם 

) ן"ואין לזה סתירה ברמב( התוספות יםובאלו לומד, )כגון נעילה( מתבעלות מסוי

וכך גם בעליו אוכל (שזוהי דרך אכילת הפירות שלו , כ בנות שוח"א. שמצטרפים

  . ידמה יותר לנעילה מאשר לניר – )פירות בנות שוח

  

שצריך להכריע אם , הרי כבר אמרנו לעיל, אם נלך לפי התוספותובענייננו 

  )ומצטרפת( ילהאו לנע )ואז אינה מצטרפת(  דומה לנירבנייה

  

כמו נעילה או (שהכל תלוי אם יש מעט תפוקה בזמן הביניים , ולפי ההבנה דלעיל

 . דומה יותר לנירבנייהכ "וא, אין שום תפוקה בנייה נראה שבזמן ה– )זמירה

  . ראובן צריך להתפנות מהמקוםו, לכן חוזר הדין שלעיל שאין צירוף לחזקה
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  שנים' ן המצווה מצטרף לחזקת גהאם זמ. ט

אם דבר (א לעיל "ן והרשב"למחלוקת הרמבמיון ד מעטשיש בו , ולהלן מקרה

  :)האם בצירוף לדבר אחר יש לו חזקה, שבאופן עצמי אין לו חזקה

באופן שהמוט המעמיד ,  בערב סוכותרוראובן בונה סוכה בחצ
גם לאחר חג . את הסוכה נשען על הקיר שבחצרו של שמעון

מחליט ראובן להשאיר את הסוכה שבחצר בתור , וכותהס
המבנה נשאר כך גם במשך כשלוש . מקום משחק לילדים

, סמוך לכניסת החג, האחרוןערב סוכות . השנים הבאות
אינני מסכים : וצועק על ראובן, שובר שמעון את שתיקתו

סלק את הקרשים הללו , שהסוכה שלך תישען על הקיר שלי
  ? זהמה הדין במצב. מכאן

  

 ,.) דף וראבתא בבת סכבמהנמצא בגמרא (" חזקת תשמישין" שייך לדין נושא זה

האם : ויש לגביו מחלוקת ראשונים מה צריך כדי שתהיה למחזיק חזקה

  . לאלתר הוי חזקהאו ש, חזקת שלוש שנים וטענהנדרשת 

  

 נחלקו הראשונים בדין הצטרפות ימי – שלוש שנים ות שנדרשוגם לצד

  :הסוכות

שאינם פרט לימי הסוכות  שנדרשים שלוש שנים דעת בעל המאור •

ובהם לא התכוון , כיוון שהם היו ימי מצווה, מצטרפים לחזקה

  . כ גם אי אפשר לצוברם לחזקה"א, הבעלים למחות

 הרי זה – שאם יש דין של שלוש שנים )'במלחמות ד( ן"דעת הרמב •

  . לימי הסוכותבהצטרפות

  

מצטרף לדבר שיש לו הוא  האם – חזקהדבר שבעצמו אין לו (עניין זה  יוצא שבולכאורה

  !)שיש צירוף, כאן(ן "לרמב, )דלעיל שאין צירוף(ן "קשה מהרמב, )חזקהיכולת ליצור 

  

  : בין שני הנושאיםויש ליישב שאין דמיון

 יםהמחלק, )ן"שלמדנו שאינו סותר את הרמב(תוספות לעיל דברי הכמו ב •

כגון ( בעלות או )כגון זמירה( תפוקהשאפשר לצרף דברים שיש להם 
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כך גם לגבי החזקת , רק השקעה ולא מצרפים דברים שהם ,)נעילה

כ יש בזה "ג,  שיש בזה תפוקת הנאה מהמקום– שכןהקורה על כותל ה

דומה יותר לנעילה כ גם ההנאה מהקורה בימי הסוכות "א. צירוף

  . ולכן היא מצטרפת לחזקה, מאשר לניר

, כיוון שאין בו מחאה,  אין בו חזקה– דזמן של שבעת ימי החג לחו •

ושימוש הקורה , שהרי בעל הבית חושב שהשכן משתמש בזה למצווה

אולם כשנמשך הזמן והשכן אינו מפנה את קורתו . היא ארעיתבכותלו 

ובירור זה הוא , באופן קבוע מתברר שרוצה להשתמש בכותל –

, אשוןלכן החזקה מתחילה מהיום הר. החל מהיום הראשון, למפרע

  . חברוהחל מהשימוש הראשון בכותל 

  

לזמן תקופת הבניה אינה מצטרפת  נראה ש-של שיעורנו ובשורה התחתונה 

ולשלם לשמעון ,  שבנהלהתפנות מהמקוםולכן ייאלץ ראובן , השימוש בנכס

עלות בניית את ושמעון ישלם לו ,  על התקופה שהיה במקום זהדמי שכירות

או , בשדה העשויה ליטעכדין היורד לחצר חברו שלא מדעתו ( לפי תעריף מינימום, המלון

  .)נה שלא מדעתושידרוש מראובן לסתור את המלון שב

  

  סיכום ומסקנות. י

בתוספת אכילת פירות שכירות במשך עוד שנתיים , בניית מלון במשך שנה

  :ושאים הבאים הנונאמרו בזה ?האם למחזיק יש חזקה במקום, וחצי

בענייננו למחזיק יש . קניה שלוש שנים וטענת היא חזקת הבתים •

 והן על השהייה במקום תוך הפקת בנייה על הראיות מסודרות הן

  .  כבעלים)של השכרת חדרים(פירות 

זמן של הואיל ואין הוא ,  מצטרף לחזקהבנייההשאלה היא אם זמן ה •

  .זמן של השקעה אלא תפוקה

 –חודשים ' כיצד מתקבלת חזקה של גי ותוספות "רשמחלוקת  •

 מהםאחד או להחזיק ב, )י"רש( גם בזריעה וגם בחרישהלהחזיק 

  .)תוספות(
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 יםוהתוספות אומר,  יש צורך בפעולה נוספת בקרקע–לפי התוספות  •

, או נעילה, זמירה כולל לקיחת העצים, שאפשר לצרף אכילת שחת

  . ניר מצטרף לחזקהשגם , חולקא "הרשבואילו . אבל לא ניר

, בלבדאבל כל זה לגבי ניר , או לאניר הוי חזקה סוגיה מפורשת אם  •

 )שניר אינו מצטרף לחזקה(ן "רמבנחלקו וף ניר לחזקה ציראבל לעניין 

לפי , יסוד המחלוקת). שיש צירוף ניר לחזקה, ש והטור"ועימו הרא(א "ורשב

ובהגדרת , הוא בעיקרון צירוף של פעילות ראשית למשנית, הפרישה

  . כהשקעה או כסוג של תפוקה" זריעה"

ל לגבי בניית אב, מובאות שתי השיטות לגבי צירוף ניר לחזקהלהלכה  •

וצריך להבין מה . ן שאין צירוף"חורבה מובאת רק שיטת הרמב

  . החילוק

משך הנאת מחלק לפי הפרישה ואילו . בנייהלפי משך המחלק ח "בה •

 אינה בנייה תקופת ה–ובכל אופן . מהחזקת המחזיקהמערער 

  . מצטרפת

 מצרף ניר פעם בשלוש שניםהנותן פרי " בנות שוח" שיח –מאידך  •

שהלכה זו ,  ויש לומר–כ מדוע לא נצרף גם בענייננו "וא. ינייםבזמן הב

,  התוספות בין השקעה ובין תפוקהומתבססת על החילוק שהביא

  . נראה שיותר דומה להשקעהבנייהו

בעל המאור  נחלקו בזה –לחזקת תשמישין זמן מצווה צירוף  •

, שמחד ניר לא מצטרף, ן"ונראה לכאורה סתירה ברמב, ן"והרמב

  . זמן המצווה מצטרףומאידך 

בין השקעה בלבד בניר ובין תפוקה גם בזמן המצווה ואפשר לחלק  •

כשהארעיות מצטרף למפרע וכן אפשר לבאר שזמן החג . בסוכות

 .הופכת לקביעות

, חזקהלתקופת הבניה אינה מצטרפת  נראה ש- ובשורה התחתונה •

   .) בניית המלוןותעלישתוו באשר לו( מי שכירות דה וישלםתפניראובן ו
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