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בשני המקרי המתוארי בברייתא ,הגיעו לידיו של האד כלי שאינ שלו ,מבלי
שהבעלי ידע על כ .בפשטות נראה היה לאסור עליו להשתמש בכלי ,שהרי הוא
שואל שלא מדעת הבעלי ,וההלכה המקובלת היא ש"שואל שלא מדעת – גזל הוי"
)בבא מציעא מג :ועוד( .א על פי כ  ,הברייתא מתירה את השימוש בכלי במקרה של
הרישא ,כאשר התחלפו לו כלי ביד אומ  .הגמרא מבארת את טע הדבר:
""?'È˙ÈÏË ÈÏ ¯ÂÎÓ' :ÔÓÂ‡Ï ¯ÓÂÏ ÈÂ˘Ú Ì„‡ ÔÈ‡ ÈÎÂ

)˘.(Ì

הגמרא מבארת ,שקיי תרחיש בו השימוש בכלי מותר :ראוב הורה לאומ למכור את
טליתו ,והאומ טעה ומכר את טליתו של שמעו  .כעת הוא מוסר לשמעו באופ זמני
את טליתו של ראוב  ,כדי שישתמש בה עד שהטלית שנמכרה תוחזר .במקרה כזה
השימוש בטלית הוא מדעתו של האומ  ,ואי בכ איסור.
על פניו ההיתר של הגמרא נראה תמוה .שהרי לא ידוע לנו בוודאות שזהו
התרחיש שאכ קרה ,וזוהי אפשרות תיאורטית בלבד .כיצד ייתכ שעל סמ אפשרות
תיאורטית כזו אנו מתירי איסור גזל? שאלה זו מופיעה בדבריה של מספר
ראשוני ,וביניה הריטב"א:
"ÔÓÂ‡ Ï˘ Â˙Â˘¯· Ì‰È ˘ ÂÈ‰ ÔÈÈ„Ú ‡ÓÏÈ„„ ÈÏ˙ÈÂ ,‡ÏÂ˜Ï ‰Ê· ÈÏ˙‡ Í‡È‰ ,˙"‡Â
)¯.(Ô È˜¯ÙÂ ‰"„ .ÂÓ ‡¯˙· ‡·· ‡"·ËÈ
"?˜ÈÈ„ ‡ÏÂ ÂÏ ÂÙÏÁ˙ Â
הריטב"א מתר  ,שאכ יש לנו ודאות שהאומ התכוו למסור את הטלית של ראוב
לשמעו  ,ולא הייתה כא טעות .אמנ הוא עשוי לטעות במכירת הטלית ,א בהחזרת
כלי לבעליה דרכו של האומ לדקדק ,ולא סביר שהוא טעה בכ .לכ  ,א הוא
החזיר לשמעו טלית שאינה שלו – אנו רשאי להניח שעשה זאת מדעתו ,ומותר
לשמעו להשתמש בה.
רבנו יונה )מו .ד"ה תנו רבנ ( הל בכיוו דומה ,ופירש שאנו יודעי בוודאות
שהחלפת הטלית הייתה מדעת האומ  .לדעתו ,הוודאות הזו איננה מבוססת רק על
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הנחה כללית שדרכו של האומ לדקדק .אנו יכולי לדעת זאת מתו דבריו של האומ
עצמו .בהמש הסוגיה מבואר שמותר להשתמש בטלית רק א האומ אמר 'טלית'
סת ,ולא א אמר לו 'טלית' .רבנו יונה מבאר ,שהעובדה שאמר 'טלית' סת מהווה
ראיה לכ שיש כא צעד מכוו מצדו של האומ  ,ולא רק טעות.

שואל שלא מדעת
קיימת אפשרות אחרת לבאר את היתר השימוש בכלי .כפי שהזכרנו לעיל ,ההלכה
קובעת ששואל שלא מדעת הוא גזל  .יש לברר מה תוכ ההלכה הזו .ההבנה הפשוטה
היא שהשימוש בחפ השאול אסור מדי גזל .אול ,ייתכ שהשואל שלא מדעת מוגדר
כגזל רק לעניי חיובי הגזילה החלי עליו .לעניי איסור גזל – הוא איננו מוגדר כגזל .
לכ  ,שמעו אמנ מוגדר כשואל שלא מדעת ,א מותר לו להשתמש בכלי.
בשאלה זו של היחס בי איסור גזל לבי חיובי גזילה חלוקות הדעות .תרומת הדש
)סי' שט"ז( סבר שקיימת חפיפה מלאה בי האיסור והחיובי ,ולא נית לפצל ביניה.
במקרי בה אי איסור לשאול שלא מדעת הבעלי – ג חיובי גזילה אינ חלי.
המחנה אפרי )הל' גזילה סי' י"ז( חלק על תרומת הדש  .לדעתו ,ג במקרי בה
השאלה שלא מדעת מותרת – עדיי חל על השואל חיוב אחריות כגזל .
אול ,ג לפי המחנה אפרי ,קשה לומר שכלל אי כא איסור גזל .המחנה אפרי
חידש שקיימי מקרי מסוימי בה החיוב חל א מבלי שיהיה איסור ,א ברוב
המקרי הוא בוודאי יודה שקיי ג איסור .ג הרמב" טע באופ נחר ששאלה
שלא מדעת אסורה משו גזל:
",Ú˘¯ ‰Ê Ì‚ – ˙¯Á‡ ˙ÈÂÊÏ Â¯ÈÊÁ‰Â ÂÈÎ¯ˆ Â· ‰˘ÚÂ ÌÂ„¯˜‰ ÏË Â ‰Ê ˙È·· Ò Î Ì„‡...
)˙˘.(‚Ó˘ 'ÈÒ ·"Á Ì"·Ó¯‰ ˙Â·Â
˘"‡Â‰ ÔÏÊ‚ ˙Ú„Ó ‡Ï˘ Ï‡Â˘ ÏÎ
ג א נקבל את ההבנה הפשוטה שיש איסור גזל בשואל שלא מדעת ,ייתכ שנוכל
לצמצ את המקרי בה קיי האיסור .נית להציע ,שהאיסור הוא דווקא כאשר
האד משתלט בכוונה על חפ של אד אחר ,ומשתמש בו כשלו .במקרה שהאד
איננו יודע בוודאות שהחפ שיי לאחר ואי לו רשות להשתמש בו – אי אנו רואי
זאת כהשתלטות ,ואי בכ איסור .בסוגייתנו ,האפשרות שהאומ נת את הכלי מדעתו
מספיקה ,ואפשר לתלות בה כדי להתיר את השימוש בחפ  ,א שאי אנו יודעי
בוודאות שכ אמנ קרה.
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דבר שאינו מקפיד
דר שלישית להסביר את ההיתר להשתמש בטלית היא על פי הדי של דבר שאינו
מקפיד .במקרה שלנו ,בזמ ששמעו מחזיק בידיו טלית של ראוב  ,ראוב מחזיק
ברשותו את הטלית השייכת לשמעו  .מ הסת לכל אחד מהצדדי נוח שחברו
ישתמש בינתיי בטליתו ,כדי שג הוא יוכל להשתמש בטלית חברו .העובדה ששניה
מעונייני בכ אולי מספיקה כדי להחשיב אות כשואלי מדעת הבעלי .א ג א
לא נאמר זאת – ייתכ שעצ העובדה שהבעלי אינו מקפיד מספיקה כדי להתיר את
השימוש בחפ .
נית להצביע על מספר מקורות להיתר השימוש בדבר שאינו מקפיד .מקור אחד
נמצא בגמרא במסכת בבא מציעא )כב .(.מדברי הגמרא ש עולה ,שמותר לאכול
מפירותיו של אד על סמ ההנחה שהוא אינו מקפיד ,א א הוא לא נת רשות
מפורשת .ההיתר ש הוא א בהנאה של כילוי החפ  ,וקל וחומר שיהיה מותר
להשתמש בחפ כאשר הבעלי אינו מקפיד.1
מקור נוס להיתר זה נית ללמוד מסוגיה בפרק 'המפקיד' .הגמרא ש מביאה
ברייתא העוסקת ברועה השומר על עדרו:
"„˙ – Ò¯„Â È¯‡ ‡·Â ,Û¯ËÂ ·‡Ê ‡·Â ,¯ÈÚÏ ‡·Â Â¯„Ú ÁÈ ‰Â Â¯„Ú ‰ÚÂ¯ ‰È‰˘ ‰ÚÂ¯ :‡È
)··‡ .(.‡Ó ‡ÚÈˆÓ
"·ÈÈÁ – ‰ÈÏÚ ÂÏÈÓ¯˙Â ÂÏ˜Ó ÁÈ ‰ .¯ÂËÙ
הגמרא בהמש הסוגיה מבינה ,שהנחת המקל והתרמיל על הבהמה נחשבת כשליחות
יד .משו כ חייב הרועה במקרה זה אפילו כאשר הבהמה נטרפה באונס ,כדי שולח יד
החייב ג באונסי .
רש"י על אתר )ד"ה והא לא חסרה( מקשה על דברי הגמרא :כיצד ידעה הגמרא
שהחיוב כא הוא משו שליחות יד ,והרי נית להסביר שהוא חייב א ללא שליחות יד
– מדי שואל שלא מדעת? השיטה מקובצת מתייחס לקושיה זו ,ומביא תירו בש
התוספות:

1

בירושלמי במסכת חלה )פ"ד ה"ה( מסופר על רבי אלעזר שעבר ליד גדר של אד ,ורצה לקחת ממנה
קיס .בסופו של דבר הוא נמנע מלקחת את הקיס ,כיוו שא כל אחד שיעבור ש ייקח קיס –
לא יישאר דבר מהגדר .ייתכ שרבי אלעזר מניח שקיי חילוק בי שימוש בחפ לבי כילוי,
וההתלבטות הייתה לאיזו משתי הקטגוריות שייכת נטילת הקיס.
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"‰Î‡ÏÓ ‰˘Ú˘Î ‡˜Â„ Â ÈÈ‰ ‰Ï‡˘ ÌÂ˘Ó ·ÈÈÁÓ„ ‡‰„ ,˙ÂÙÒÂ˙‰ ˘Â¯ÈÙÎ ‰‡¯ ÔÎÏ
È„Ù˜ ‡Ï„ ÂÏÈÓ¯˙Â ÂÏ˜Ó ˙Á ‰ ÔÂ‚Î ËÚÂÓ ¯·„· Ï·‡ ,ÌÈÏÚ· È„Ù˜„ ¯ÓÂÏ ˘È„ ,‰·Â¯Ó
·"˙Ú„Ó ‡Ï˘ ‰Ï‡˘ ÌÚËÓ È·ÂÈÁÏ ‡ÎÈÏ – ÌÈÏÚ· ‰
)˘.(Ù"¯‰ „ÈÓÏ˙ ÔÂ˘Ï ‰ÊÂ ‰"„ .‡Ó ‡ÚÈˆÓ ‡·· ˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ
לדעת התוספות ,האיסור של שואל שלא מדעת איננו קיי כאשר הבעלי אינו מקפיד.
עיקרו זה יכול להוות בסיס להיתר השימוש בכלי בסוגייתנו ,א נניח שאכ שני
הצדדי אינ מקפידי על כ.
בר ,נראה שלאור סוגייתנו ניאל לדחות תירו זה .כפי שראינו ,הסיפא של
הברייתא עוסקת במקרה שהכלי התחלפו בבית האבל או בבית המשתה ,ואוסרת את
השימוש בה .אילו ברישא של הברייתא היה קיי ההיתר של דבר שאינו מקפיד ,היה
ראוי להתיר את השימוש ג במקרה של הסיפא .כיוו שהברייתא אוסרת זאת ,עלינו
לדחות לפחות אחת משתי ההנחות שעליה מבוסס התירו  .אפשרות אחת היא לחלוק
על העיקרו ההלכתי ,ולומר שג בדבר שאינו מקפיד אסור להשתמש .אפשרות אחרת
היא לחלוק על ההערכה המציאותית ,ולומר ששני הצדדי מקפידי על השימוש
בטלית.2

נתחלפו לו כלי בבית האבל או בבית המשתה
כפי שראינו ,הסיפא של הברייתא אוסרת להשתמש בכלי שהתחלפו לו בבית האבל
או בבית המשתה .הברייתא אומרת שעליו להחזיק בכלי "עד שיבא הלה ויטול את
שלו" .מ הסת מדובר במקו קט  ,וקיי סיכוי סביר שהצדדי אכ יאתרו זה את זה,
והכלי יוחזרו לבעליה .מה יהיה הדי כאשר החילו אירע במקו גדול ,ואי סיכוי
שהבעלי אכ יבוא ליטול את שלו? א נרצה לייש ג במקרה זה את די הברייתא,
נצטר לומר שלא ישתמשו בכלי עד שיבוא אליהו .א אולי נית לומר שבמקרה כזה
יש אנ סהדי שכל אחד מהצדדי מסכי שחברו ישתמש בכליו ,ואז נוכל להתיר את
השימוש.
יש להעיר ,שבתוספתא במסכת בבא קמא מופיעה הברייתא בגרסה הפוכה:

2

כמו כ נית לומר שמדובר כא בהחלפה גמורה של הטליתות ולא רק בזכות שימוש ,ולכ ההיתר של
דבר שאינו מקפיד לא יועיל למקרה זה.
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" ˙.ÂÈÏÎ ˙‡ ˘˜·ÈÂ ‰Ï‰ ÍÏÈÂ ,Ì‰· ˘Ó˙˘Ï ÈÈ˘¯ Â È‡ – ÔÓÂ‡‰ ˙È·· ÌÈÏÎ ÂÏ ÂÙÏÁ
··" ÂÈÏÎ ˘˜·ÈÂ „ÈÓ ‰Ï‰ ÍÏÈÂ ,Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï È‡˘¯ – ‰˙˘Ó‰ ˙È··Â Ï·‡‰ ˙È
)˙.(‡"È‰ È"Ù ‡Ó˜ ‡·· ‡˙ÙÒÂ
הדי על פי התוספתא הוא פשוט יותר מאשר זה שבגמרא .מסתבר שהחילוק בי
המקרי בתוספתא מבוסס על הדי של דבר שאינו מקפיד .כאשר החילו היה בבית
האבל או בבית המשתה – אד אינו מקפיד שחברו ישתמש בכליו ,א הוא מקפיד על
כ כאשר הכלי נמצא ביד אומ .3

3

נית לבאר את החילוק באופ הבא :בבית האומ יש מספר מצומצ יותר של טליתות ,והסיכוי
שהאומ יידע למי ניתנה הטלית גבוה יותר ,ולכ הבעלי מקפיד יותר .בבית האבל או בבית המשתה
אי גור אחראי שיידע מי לקח את הטלית ,והבעלי יודע שהסיכוי לקבל את טליתו בחזרה הוא נמו
יותר ,ולכ אינו מקפיד .ועיי עוד בתוספתא כפשוטה ,המאמת את גרסת התוספתא ומסביר את
החילוק על רקע חיובו של האומ כשומר שכר .כמו כ עיי ירושלמי בבא קמא פ"י ה"א.

