
 בס"ד

 שוכר שהתקין מזגן בהסכמת בעה"ב 

 שאלה: 

שנים בלי מזגן, וביקש מבעה"ב רשות להתקין מזגן, ובעה"ב אמר לו שהוא יכול להתקין, אבל  3שכר דירה ל
 כשיעזוב את הדירה ידאג להחזיר את המצב לקדמותו.

( ואם בעה"ב אינו טוען טול, 2( האם יש זכות לבעה"ב לטעון "טול עציך ואבניך"?  1אחרי תום השכירות,  
( ואם בעה"ב טען טול, ובכל  3האם יש בכוחו ל'כופף' את השוכר ע"י שיתמקח איתו על המחיר שישלם לו?  

בוע ממנו דמי הנאה?  זאת החליט השוכר להשאיר את המזגן, ובעה"ב נהנה ממנו, האם יש זכות לשוכר לת
( אם  5( אם השוכר רוצה ליטול את המזגן ובעה"ב מתנגד, האם יכול השוכר לטעון "עציי ואבניי אני נוטל"?  4

שניהם מסכימים להשאיר את המזגן, כמה צריך בעה"ב לשלם לשוכר, כפי המחיר בשעת התקנה, או מחיר  
 יד שניה?

 תשובה: 

 דינו של השוכר לגבי השבחתו 

 ברר, איזה דין יש לשוכר, כיורד ברשות או כיורד שלא ברשות.ראשית יש ל

 (:  בע"ב  "מ ב"ב)ויש להוכיח שיש לו דין יורד ברשות, מדברי המאירי 

 . י שלא פירש לו ליטע "אעפ ,ר"ל שנתן לו רשות להשתדל בעניני קרקע זה  ,היורד ברשות 

ח מיועד בעיקר עבור השוכר, שהרי ואף שניתן לחלק, שבמאירי עיקר השבח היה מיועד לבעה"ב, וכאן השב
אמר לו להשאיר בסוף את המצב כקדמותו, מ"מ אפשר להוכיח שדינו כיורד ברשות, וזה מדין שבוי, היינו 
מי שברח מחמת סכנת נפשות, ושמעו בו שמת, וירד קרובו לרכושו והשביחו ואח"כ חזר בעל הקרקע, שדינו 

 צמו, וז"ל הגמ' )ב"מ ל"ט ע"א(: כיורד ברשות, אף שעיקר כוונתו הייתה עבור ע

אלא אפילו שמע שממשמשין ובאין וקדם    ,היורד לנכסי שבוי אין מוציאין אותו מידו, ולא עוד 

  , אילימא אשבויין  , אהייא ...  וכולם שמין להם כאריס   , תנא...  הרי זה זריז ונשכר  , ותלש ואכל 

 . השתא זריז ונשכר הוה, מאי דאשבח מיבעיא

יורד ברשות. ולהלן  ושם מפורש שלמרות שחש ב להשביח בעיקר עבור עצמו ולא לבעה"ב, מ"מ יש לו דין 
 נאמר בזה עוד.

 אם יש לבעה"ב זכות לומר טול 

אפילו אם לא הנה בדרך כלל יורד ברשות אין לו זכות לטעון 'טול', ולא רק מי שקיבל רשות מפורשת, אלא  
כתבו הרמב"ן )ב"מ ט"ו ע"א ד"ה ויפה(,    ,דין של יורד ברשותויש לו רק  ירד ברשות מפורשת של בעה"ב,  

הר"ן )ב"מ ט"ו ע"ב ד"ה הא דלא( והנימוק"י )ב"מ ח' ע"א ד"ה דשויה( שאין טענת טול, ונידונם הוא במלווה 
 "י: הטורף שדה מלקוחות שיש ללוקח דין יורד ברשות, וז"ל הנימוק

ונטיעותיך עציך  טול  ליה  למימר  חוב  בעל  יכול  חבירו שלא  ע"ג  א  , ולא  לתוך שדה  דביורד 

אבל זה כיון שהיה    , דהתם היינו טעמא משום דשלא ברשות ירד  , ברשות מצי אמר ליה הכי 

 . אין שומעין לו לומר טול עציך ונטיעותיך   ,שנמצאת שאינו שלו עפ"י א  , סובר שהיא שלו

בשם מהר"ם   (פ"י ה"ג)הגהות מיימוני    "כוכשוט שיכול לומר טול, שהרי התנה כך מראש,  אבל כאן בנידוננו פ
וכן נפסק    ,יוכל לומר 'טול עציך ואבניך'מתחילה  לענין שותף שדינו כיורד ברשות, שאם השותף השני מחה בו  

 וכ"פ להדיא המהר"א ששון )סוס"י רכ"ד ד"ה ותו(. וז"ל הרמ"א:  .(ג"ח ס"סי' קע)ברמ"א 

ואם אינו צריך לבנות,    ...ם מיחה השותף השני שלא לעשות, כגון שבנה בנין והוא מוחה בו וא

 יכול חבירו לומר לו טול עציך ואבניך. 

 טענת טול כדי לכופף את השוכר 



ואם בעה"ב באמת כן היה רוצה במזגן, ומה שהוא טוען טול הוא רק כדי שהשוכר יתרצה להשאיר את מזגן  
והוא כתב כך בשדה שאינה  שאין לו זכות לטעון טול,    )ב"ק סי' כ"ב סק"ו(  כתב החזו"אבמחיר זול יותר,  

 וז"ל: עש"ל, וכ"ש בנידוננו שהוא עש"ל וברשות, 

והיכי דיכול לומר לו עקור אילנך, נראה דהכל לפי ראות עיני הדיין אם באמת לא ניחא ליה  

 . בשבחא, או שאומר לדחותו

לגבי שבח שא"א להסירו, שכיון שיש לנו חשש רציני שטוען    סי' ב' סק"ו()ב"ב    וכעין זה כתב במקום נוסף
 : טול רק כדי לכופף את המשביח, משביעים אותו שבאמת אינו צריך לשבח, וז"ל

ואם בעה"ב טוען שאינו נהנה כלל ואין רצונו בזה, והדבר ספק בעיני הב"ד, נשבע היסת דלא  

 . ניחא ליה ומפטר

ואם בעה"ב טוען טול רק כדי לסחוט את השוכר, חוץ ממה שזה נגד דין משביח, הוא עובר בזה איסורי תורה 
יתכן בכך איסורי ממון, שהרי המשביח מוחל לו בטעות, ונמצא שהוא נהנה מממון  נוספים, ראשית שהרי  

שהרי טענתו אינה אמיתית,    יש בכך גם איסור שקר גמור, כיון שטוען שקר בבי"ד,אבל בוודאי  חבירו באיסור,  
וזה לשון האמרי מהרש"ח )ב"מ  ,  ]וגם מחוץ לבי"ד להרבה ראשונים יש איסור שקר מה"ת כשזה נוגע לממון[

 (:ואפשר לומר דדווקאק"א ע"א ד"ה 

דדווקא כשזה באמת אינו רוצה הבנין אז רשאי לומר לו קח לך העצים ואבנים, אבל כשבאמת  

ק שאומר שאינו רוצה כדי להפסיד לחבירו שיצטרך ע"י זה הוא רוצה בהבנין שבנה זה, ר

 . ליקח ממנו פחות מהפסק דין, אזי עושה עבירה בזה דהא טוען שקר 

עוד יש להוסיף, שאם בעה"ב גילה דעתו שניחא ליה במזגן, וכגון שהעלה את דמי השכירות לשוכרים הבאים 
וכמו שפירשו הראשונים בגמ' שהיא המקור ,  בגלל המזגן, בוודאי חייב לשלם ואיבד את זכותו לטעון טול

 לטענת טול )ב"מ ק"א ע"א(:  

אמר ליה לא בעינא. אמר ליה זיל שום    , דההוא דאתא לקמיה דרב, אמר ליה זיל שום ליה

  ,אמר ליה לא בעינא. לסוף חזייה דגדרה וקא מנטר לה. אמר ליה  ,ליה וידו על התחתונה

 ו על העליונה. גלית אדעתיך דניחא לך זיל שום ליה ויד

 אם בעה"ב טען טול והשוכר החליט להשאיר את המזגן, ובעה"ב נהנה ממנו

המצב   את  ישאיר  שהשוכר  מתעקש  הריהו  שהוא  מצב  שבכל  מתחילה  לו  אמר  שבעה"ב  היה  הציור  אם 
גם אם בדיעבד בעה"ב אינו מחייב אותו  כקדמותו, ובסוף השוכר משאיר את המזגן בניגוד לרצונו של בעה"ב,  

פטור מדמי הנאה, כי השוכר השביח אך ורק עבור עצמו,  פשיטא שבעה"ב  וציא כסף על הסרת המזגן, אבל  לה
 וא"כ בעה"ב נחשב 'זה נהנה וזה לא חסר', וכתב הרמ"א )רס"ד ס"ד(:

ואם נראה לב"ד שלא הוצרך להרבות בהוצאות בשבילו, דאפילו בשבילו לבדו היה צריך לכל  

 לו כלום, דזה נהנה וזה אינו חסר.   הוצאות אלו, אינו חייב ליתן

אבל כאן לכאו' אינו כן, כי בדר"כ מה שבעה"ב דורש מראש שהשוכר יחזיר את המצב לקדמותו, אין כוונתו  
שבדווקא לא ירצה ליהנות מהמזגן, אלא שהוא משאיר לעצמו זכות טענה שאינו רוצה בו, אבל עדיין יתכן  

ן, כי הזכרנו לעיל בנכסי שבוי שיש לו דין אריס, אעפ"י שהשביח  שיתרצה במזגן בסוף, וכיון שכן משתנה הדי
מכיון  שהוא  הראשונים  כתבו  חסר,  לא  וזה  נהנה  זה  הוא  שבעה"ב  אומרים  שלא  והטעם  לעצמו,  בעיקר 
שהקרוב ירד מלכתחילה ע"ד שאפשר שהוא יהנה ואפשר שבעל הקרקע יהנה בסוף, ולכן זה נחשב שהשביח  

 מ"א )שם(:  עבור שניהם, ובזה כתב הר

ונ"ל דווקא שירד תחלה להציל שלו, אלא שהציל גם כן של חבירו עמו. אבל אם ירד על דעת  

 . שניהן, חייב ליתן לו מה שנהנה, מאחר שהציל של חבירו

 וז"ל הרשב"א שם בנכסי שבוי: 

 . דשמע בו שמתע"ג וא ,לדעת ליטול כאריס נחת  ,אבל הכא דמיחש חייש דילמא לא מית 

 רוצה להשאירו והשוכר טוען עציי ואבניי אני נוטל אם בעה"ב 



באופן כללי יש לשוכר טענת אטול, אבל רק בתנאי שאינו משאיר שום נזק ברכוש בעה"ב, וכגון חורים וחלק  
בלתי צבוע וכדו', אבל אם הוא משאיר אפילו נזק קטן, מבואר בגמ' לגבי 'כחשא דארעא' שאין לו טענת טול,  

בית לשדה, אבל החילוק הוא רק כי עפ"י רוב אין בבית כחש, אבל אם ישנו פשוט ואף שהגמ' חילקה בין  
 וז"ל:  (,אנ"סי' ר )בשו"ת מהר"ח אור זרוע  שאין למשביח טענת טול, וכ"כ

אלא כגון שמצא חדרים    , נראה לי דהתם מיירי שלא נגע בגוף הקרקע כלום  , דבבית שומעין לו

התם ודאי הוי כחשא    , רים קטנים ועשאן גדוליםאבל במקום ששבר חד  ,שאינם מקורים וקירם 

  , משום דבעי למינקט מילתא פסיקא   ,ומה שחילק בין בית לשדה ולא חילק בבית גופא  , דארעא

 . דבכל שדה איכא כחשא דארעא

התקנת   טרם  שהיה  כמו  בדיוק  מושלם  באופן  המקום,  את  ולצבוע  החורים  את  לתקן  מוכן  השוכר  ואם 
 : '( ח"ב סי' רבשו"ת אמרי יושר )הכל על חשבונו הפרטי, וכמו שכתב  המזגנים, הרי הוא רשאי, ו

 . נראה דהוצאות החזרת הישנים היא על השוכר לבל יגרום למשכיר הפסד

וכ"כ ואם יטען השוכר שאיה"נ שנשאר קצת נזק בבית, אבל הוא ישלם את הנזק לבעה"ב, אין שומעים לו,  
נת בעה"ב היא שמתחילה לא היה נותן למשביח את הזכות  להדיא האמרי מהרש"ח )פי' לב"מ שם(, וכתב שטע

להזיק לו ולשלם על כך, וגם הוכיח כן, כי הגמ' שאלה "מאי בינייהו" בין הטעם שמונעים את המשביח ליטול  
עצים משדה משום ישוב אר"י, לבין הטעם שמונעים ממנו משום כחשא דארעא, ואם נאמר שמותר למשביח  

חש, הייתה הגמ' צריכה לומר נפק"מ נוספת בין הטעמים, כי לטעם של ישוב ליטול אם הוא משלם את הכ
אר"י יהיה אסור ליטול בכל אופן, ולטעם של כחשא דארעא מותר ליטול אם הוא משלם את הכחש. וכ"כ  
הגריש"א בספר הערות )ב"מ שם(, וטען להוכיח כך, שהרי זה בוודאי היה פשוט לגמ' שאם כתוצאה מנטילת  

בעה"ב ניזוק שמחובת המשביח לשלם, וא"כ אם הגמ' אומרת שמחמת כחשא דארעא אין לו   השבח יישאר
 . טענה של עציי ואבניי אני נוטל, ע"כ כוונת הגמ' שאפילו אם ישלם אין למשביח היתר ליטול

ומאידך, אם בעה"ב יטען שהוא מוכן לשלם לשוכר את דמי המזגן והעיקר שלא יטלנו סתם, אזי אם אפשר 
סי'  הרדב"ז )ח"ו  יכול בעה"ב לתת לו כסף במקום, כך כתב  שוק בקלות מוצר דומה במצב דומה,  להשיג ב
חושש שנטילת העצים תזיק לרכושו, יכול בעה"ב לתת בעה"ב  דן בדיני 'טול עציך', וכתב שאם  ש  ,(ב"א רנו

  וז"ל:וכ"ש שכך הדין לגבי אטול, למשביח דמי עצים וכ"ש שיכול לתת עצים חילופיים, 

ם אמר טול עציך ואבניך כפי אשר ישימו השמאים כדי שלא תפסיד שאר הבנין ויתרועע  וא

וכל שכן אם אמר לו טול עצים כעציך ואבנים כאבניך דזה   , כגון זו כופין על מדת סדום  ,היסוד 

 . נהנה וזה אינו חסר הוא 

 שהשוכר היה מקבל בכל אופן.ובאופן כזה פשוט שבעה"ב צריך לשלם לו רק כפי עלות המזגן בלבד, כי זה מה  

 בעה"ב שהתרצה כמה הוא צריך לשלם על המזגן

התרצה במזגן בתום הג' שנים, הרי הוא חייב לשלם עליו כדין יורד ברשות, והיינו שאם השבח אם בעה"ב  
יתר על היציאה נוטל את השבח, ואם היציאה יתירה נוטל את היציאה. היציאה במקרה זה היא דמי ההובלה  

 ה ודמי המגזן עצמו. וההתקנ

 וכשמשלם את היציאה, האם הוא משלם דמי מזגן חדש, או דמי מזגן משומש?

הנה יש מחלוקת גדולה בראשונים בכל משביח נכסי חבירו אם הוא קונה את השבח למפרע או רק מכאן  
בנידוננו  פשוט  הרא"ש  ולדעת  ולהבא.  מכאן  שקונה  הרא"ש  ודעת  למפרע,  שקונה  הרשב"א  דעת   ולהבא, 
שמשלם רק דמי מזגן משומש, אכן נראה שכאן יודה גם הרשב"א, כיון שבהכרח שלא התרצה לקנות למפרע,  

וחוץ מזה, כאן ישנה  התנה מראש שיוכל לטעון טול,  בעה"ב  וגם השוכר לא התכוון להקנות למפרע, שהרי  
מי השכירות למפרע הוכחה שלא התכוונו שבעה"ב יקנה את השבח מיד, כי א"כ יתחייב השוכר להעלות את ד

 כי ערך הדירה עולה. 

בנוסף, גם לדעת הרשב"א אין בעה"ב מחויב להתרצות לקנות למפרע, אלא יש לו זכות כזאת, אבל אם זה  
גורם לו הפסד הוא איננו מחויב להתרצות לקנות למפרע, וכך מוכח בקצוה"ח )קס"ד סק"ב(, שדן בנשרף  

הקנות את השבח לבעה"ב מיד, מ"מ כיון שנשרף השבח  השבח, וכתב שאפילו במקרה שהמשביח התכוון ל
 פטור בעה"ב מלשלם למשביח, אף שבעה"ב היה אמור לקנות את השבח למפרע, וביאר הטעם: 



, אלא דבנאו אדעתא  משום דחצירו אינו קונה לו בעל כרחווהא דאינו משלם אם נשרף, היינו  

 . דהכי שאם ירצה ויתן לו יציאותיו יזכה לו חצירו למפרע 

 וא"כ יוצא שבעה"ב משלם לו דמי הובלה והתקנה ודמי מזגן משומש.


