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  שאל חומש ומצא בו כרטיס מוקצה

ובו יבואר: א. דין טלטול כרטיס מוקצה בתוך חומש. ב. שאל 

חומש ומצא בו דבר מוקצה האם דינו כשואל. ג. שומר שטוען 

שאם היה יודע ענין זה על הדבר הנשמר זו לא היה נעשה שומר. 

  העושה ברשות בעלים והזיק בשוגג.ד. 

  הנידון

ברשות "שאלתי חומש מחבירי בשבת. תוך כדי הליכה בבני ברק 

הרבים, עיינתי בו, ולפתע ראיתי שיש בחומש כרטיס מוקצה [הגרלה 

וכדו'], מחשש מוקצה זרקתי מיד את הכרטיס לרחוב. לאחר השבת 

הלכתי להביא את הכרטיס, אבל הוא לא היה שם. האם אני חייב 

לשלם למשאיל מדין מזיק, או מדין שואל שחייב באונסים. או שאני 

אותי בעבירה של טלטול מוקצה והייתי פטור כיון שהוא הכשיל 

  מוכרח לזרוק את המוקצה".

  תשובה

  על הכרטיס. לשלםחייב 

  ביאור התשובה

  דיו טלטול החומש עם הכרטיס

בראשונה יש לבאר, האם אסור לטלטל את החומש עם הכרטיס 

בתוכו. והנה דין טלטול הכרטיס עם החומש בשבת, תלוי מה היתה 

ומש. אם היה דעתם שישאר גם בשבת, דעת הבעלים כשהניחוהו בח

נעשה החומש בסיס לדבר האסור, אבל אם שכחו את הכרטיס שם, 

ית הבלא נעשה החומש בסיס לדבר האסור (אורח חיים שט, ד), ודעת 

כל שלא היה דעתו בפירוש  רב שבת ושכחו,דאפילו הניחם בע יוסף,

א גם זה הו ,שכחו לסלק ן השמשותובבי ,שישאר שם בכניסת שבת

אפילו הניח בערב שבת בסתם לא נעשה בסיס (משנה   ,בכלל שכח

ברורה שם, ס"ק יח). וכיון שמסתמא הבעלים לא הניחו את הכרטיס 

במזיד שישאר בשבת, לפיכך לא נעשה החומש בסיס לדבר האסור. 

לפיכך אין איסור לטלטל את הכרטיס עם החומש, כיון שהוא טלטול 

  על ידי דבר אחר.

להיות מונח שם  ,ניח כרטיס מוקצה בחומש במזידהעולה מזה: ה

הניח בסתם ושכחו  .ואסור בטלטול ,נעשה החומש בסיס ,בשבת

כטלטול על ידי  ,לא נעשה בסיס וטלטול החומש מותר ,בחומש

  דבר אחר.

  אין לו דין שואל או שומר

והנה הנותן לחברו לשמור דבר מסויים, ומצא שהדבר ההוא דבר 

דיני שומר, שהרי לא קיבל שמירה על דבר כזה איסור, לא חלו עליו 

אלא על דבר היתר. ומלבד שהוא סברא פשוטה, יש להביא ראיה לזה 

הגה: שמעון קבל ) וז"ל "ד ,רצא(חושן משפט מדברי הרמ"א ב

ספרים מראובן להוליכן למקום אחר ונלקחו במכס, ואומר שראובן 

שאמר שאין נותנין מכס מספרים, ובלא כן לא היה מקבל עליו  ,פשע

כי אין רצונו לטרוח בדבר המכס, הדין עם שמעון (מהרי"ק  ,השמירה

" עכ"ל. פירוש, ראובן נתן לשמעון ספרים שיקחם שורש קנ"ה)

למקום אחד בשכר, ואמר לו שאין מכס על ספרים. ולבסוף תבעו 

ס, כי היה יכול להשמט מהם, ממנו המכס, וטוען ראובן שאינו אונ

ושומר שכר אינו פטור אלא באונס גמור. ושמעון טוען שאם היה יודע 

שיש מכס על ספרים, לא היה נוטל אותם, כי יש בזה טירחא רבה 

להשמט מהמכס. ופסק מהרי"ק שטענת שמעון טענה נכונה, כי לא 

היה מקבל שמירה על דבר כזה, ומוכיח מהסוגיא בבא קמא (מ, א) 

אם שאלו בחזקת תם ונמצא מועד יכול לטעון אריה לא קבלתי ד

לשמור, והוא הדין כאן, דכל דבר חדש, שאנן סהדי שאם היה יודע 

לא היה מקבל שמירה, לא נעשה שומר. וכפסק הרמ"א סתמו נושאי 

הכלים בשולחן ערוך כדבריו. [ועיין במחנה אפרים (שומרים סימן יג) 

אה שבנידון דידן גם המחנה אפרים דחולק על מהרי"ק והרמ"א, ונר

מודה. ואין להאריך בזה, כי כבר פסקו כל הפוסקים כרמ"א 

  וכמהרי"ק].

ולפי זה יש לדון בנידון דידן, האם היה מקבל שמירה על החומש, אם 

היה יודע שיש בו דבר מוקצה. דבאמת נתבאר שהחומש מותר 

שלא בטלטול, ואפשר שהיה מקבל שמירה. מכל מקום נראה ברור 

היה מקבל שמירה, כיון שכשמשתמש בחומש יכול הכרטיס ליפול 

ואסור בטלטול, כמו כן כשמשתמש בו ופותח במקום הכרטיס, יכול 

לבוא לאיסור טלטול של הכרטיס, וכיון שבזמנינו חומשים שכיחים, 

פשיטא שלא היה נכנס לספק איסור מוקצה לשאול חומש עם דבר 

יו דין שומר, אלא אם כן כשנודע לו מוקצה בתוכו, לפיכך לא חלו על

  אז יחולו עליו דיני שואל.  -שיש בו דבר מוקצה ממשיך להשתמש בו 

דבר  וונודע לו שיש ב על חומש, העולה מזה: קיבל שמירה

לא היה מקבל שמירה אם היה יודע ד ,לא נעשה שומר ,מוקצה
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אלא אם כן לאחר שנודע שיש דבר מוקצה  -שיש בו דבר מוקצה 

  בו. השתמש

  פטור -חייב אפילו לרמב"ן שאדם המזיק ברשות 

ואף על פי שנתבאר שאין לו דין שומר, מכל מקום, אסור לו להזיק 

את חבירו, שהרי כרטיס שבתוך החומש מותר לטלטלו, והיה עליו 

להמשיך לטלטל את החומש עד לביתו ולהניחו שם, ואף על פי שלא 

  חייב אפילו בשוגג.ידע את ההלכה, מכל מקום, אדם המזיק 

אבל מכל מקום לכאורה היה נראה שפטור מטעם אחר. דהנה, שיטת 

הרמב"ן (חידושי הרמב"ן, בבא מציעא פב, ב ד"ה ואתא, ובעוד 

מקומות) שאין לחייב אדם המזיק אלא כשמזיק דבר שלא בא אליו 

ברשות, ואין לו שייכות לדבר, אבל אם נתבקש מהבעלים לתקן חפץ 

חר שבא אל החפץ ברשות, לעולם אינו חייב אם הזיק או כל עניין א

מדין אדם המזיק, כי אדם המזיק אינו אלא כשמזיק בדבר שאין לו 

  שייכות אליו, [והבאתי דבריו לעיל בסימן מג, ובסימן ר].

ד"ה נפל) בשם  א ,בבא קמא כז(שיטה מקובצת וכן מובא שיטה זו ב

ודאי נתקל דמי לרוח ד ,וריב"א פירשרבינו פרץ בשם ריב"א, וז"ל "

 ,ולכך פטור שומר חנם ,ואדם המזיק חייב בנתקל ,שאינה מצויה

שהרי עליו מוטל  ,לא שייך בו דין אדם המזיק ,דכיון דהוי שומר חנם

מה  ,אבל אדם דעלמא ,ולכך לא מחייב רק בפשיעה ,להתעסק בדבר

לכך חייב בכעין גניבה  ,כיון שאינו מוטל עליו ,היה לו להתעסק בדבר

  " עכ"ל.ואבידה. תלמיד הר"פ ז"ל

ובאבי עזרי (עבדים פרק ה, יא) מוכיח שגם הרמב"ם (שם), ורש"י 

(בבא קמא צט) סוברים כשיטת הרמב"ן וראבי"ה, [ועיין שם ביאור 

  נפלא בגדר שיטת הרמב"ן].

והנה שואל זה אין דינו כשואל כפי שביארנו, דקבלת שמירה בטעות 

ברשות, שאינו חייב אלא בפשיעה,  אינה קבלה, והרי הוא ממש כבא

וכאן שטעה בדבר הלכה, וחשב שעל פי תורה כך ראוי לעשות, ורוצה 

להציל את המשאיל מאיסור של גורם איסור לחבירו, לא הוי פשיעה, 

  לפיכך היה נראה שפטור לפי הרמב"ן.

אבל לאחר העיון נראה דחייב ללא ספק. דהנה בנידון דידן, אף לפי 

נראה כבא ברשות, דהרי הוא ביקש מחבירו את הרמב"ן אין זה 

כי אנן סהדי שלא  -החומש, ואף על פי שלא נעשה שומר ולא שואל 

מכל מקום, אינו עושה טובה למשאיל, ולא בא  -היה שואל חומש זה 

ברשות, אלא בא לידו לבקשתו, ולא גרע מכל אדם המזיק שחייב 

רשות הרבים, בשוגג, וכיון שכל אדם יודע שאין לזרוק מוקצה ב

וטעה בזה, הרי הוא לפחות שוגג, ובודאי אינו אונס, לפיכך חייב אף 

לשיטת הרמב"ן, ולא מיבעיא לשיטת שאר הפוסקים שחולקים על 

  הרמב"ן.

ושוב ראיתי בקונטרס השיעורים של הגאון רבי ישראל גוסטמן על 

בבא קמא (שיעור יו"ד, בדין אדם מועד לעולם, אות י) שמבאר, שאין 

טת הרמב"ן והריב"א אלא באופן שמתעסק לטובת הניזק בלבד, שי

אבל במתעסק לצורך שניהם הוי אדם המזיק. ועל פי זה מיישב 

קושיית המחנה אפרים (נזקי ממון סימן ה), שהקשה על שיטת 

הרמב"ן והריב"א, מדוע אדם דהזיק אשתו בתשמיש המטה הוי אדם 

וכל שכן  אדם המזיק. המזיק, ומתרץ, דכיון שהוא להנאת שניהם הוי

בנידון דידן שעושה רק להנאת עצמו, דאפילו שלא חל עליו דין 

  שומר, אבל הוי אדם המזיק, וזה פשוט.

ינו אדם העושה ברשות אין דד - לפי הרמב"ןאפילו העולה מזה: 

כיון שלא בנידון דידן חייב  –כאדם המזיק, וחייב רק בפשיעה 

אבל אם שלח אדם  .לידו לבקשת הבעלים אלא לבקשת השואל

עם חומש, ומצא השליח מוקצה בחומש, וטעה וזרקו ברשות 

  הרבים, פטור לפי שיטת הרמב"ן.

  דינים העולים:

להיות מונח שם  ,הניח כרטיס מוקצה בחומש במזיד  .א

הניח  .ואסור בטלטול ,נעשה החומש בסיס ,בשבת

לא נעשה בסיס וטלטול החומש  ,בסתם ושכחו בחומש

 .ידי דבר אחרכטלטול על  ,מותר

 ,דבר מוקצה וונודע לו שיש ב על חומש, קיבל שמירה  .ב

לא היה מקבל שמירה אם היה יודע ד ,לא נעשה שומר

אלא אם כן לאחר שנודע שיש דבר  -שיש בו דבר מוקצה 

 מוקצה השתמש בו.

ינו אדם העושה ברשות אין דד - לפי הרמב"ןאפילו   .ג

כיון בנידון דידן חייב  –כאדם המזיק, וחייב רק בפשיעה 

אבל  .שלא לידו לבקשת הבעלים אלא לבקשת השואל

אם שלח אדם עם חומש, ומצא השליח מוקצה בחומש, 

  וטעה וזרקו ברשות הרבים, פטור לפי שיטת הרמב"ן

  

 גליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היה
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון גליון מלבד 

המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים עם ביאור על 

  של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com חינם:לקבלת הגליונות 


