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וי יצחק הגיע כמדי בוקר למקווה השכונתי ל
מן  כשעלה  שבירושלים,  לביתו  הסמוך 
הטבילה נזכר ששכח את המגבת בביתו. 
הימים ימי חורף ירושלמי קרים במיוחד, 
ולוי יצחק האמון על דברי הפסוק "צנים 
פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם" )משלי כב, ה(, 
לא יכול היה לוותר על הסתפגות וניגוב כראוי. יציאה 
אל בית הכנסת בשעת בוקר מוקדמת ובאוויר כזה, בעודו 

רטוב נוגדת את דיני שמירת הגוף והנפש.
באותו מקווה מתקיים שירות השכרת מגבות. דלפק 
ההשכרה ממוקם בכניסה למקווה, על גבי האצטבה סדורות 
שורות שורות של מגבות נקיות לשירות הקהל, ותחת 
האצטבה – קופה. עבור כל שימוש במגבת יש לשלם שני 
שקלים שנועדו לאחזקה השוטפת, עלות הכביסה, בלאי 
המגבות ושכר מפעילי השירות. לצד מדפי המגבות הנקיות 
עומד סל כביסה גדול ובו מניחים את המגבות בתום השימוש.
לוי יצחק שנמנע מעיסוקים כלשהם לפני התפילה לא 
לקח עמו בדרכו למקווה ולבית הכנסת את ארנקו, אובד 
עצות ומחוסר מעות – תר בעיניו אנה ואנה בעודו מהסס 
כיצד לנהוג. והנה צדו עיניו מגבת השייכת לשירות השכרת 
המגבות שנשכחה בידי אי מי מהטובלים על ספסלי בית 
הטבילה, היה ניכר על המגבת שכבר נעשה בה שימוש 
וכנראה הטובל ששכר אותה השאירה בחפזונו על הספסל. 
היא הייתה עתידה לשוב למקומה בסל הכביסה בידי עובדי 

הנקיון, אך כעת היא הבזיקה ברעיונו של לוי יצחק.
כדי שלא לאחר  היה שרוי  הזמן שבו  מחמת לחץ 
לתפילת השחרית, לא היסס לוי יצחק ומיהר לקחת את 
המגבת שכבר הספיקה להתייבש במידת מה מאז שנעשה 
בה שימוש, התנגב בה, וכשיצא מן המקווה הניחה בסל 
המגבות המשומשות, תוך כדי שחושב לעצמו שלא הסב 
כל נזק או טרחה למפעיל שירות ההשכרה, שהרי המגבת 

הייתה צריכה להתכבס ממילא.
לאחר מעשה בא בשאלה – האם אמנם היה רשאי 
לכתחילה לעשות כך, והאם בדיעבד מוטל עליו לשלם 

לשירות המגבות, ואם כן – מה יהיה גובה התשלום.

שימוש ברכוש חברו שלא מדעתו

נקדים ונאמר בראשית הדברים כי הדבר ברור שאם 
משכיר המגבות כתב במפורש שלא להשתמש במגבות 
המשומשות או שאינו מסכים לכך שישכרו שנים מגבת אחת, 
פשוט הדבר שאסור להשתמש בהן שלא על דעת לשלם 

וכפי שיבואר להלן שלא שייך בזה 'כופין על מידת סדום'.
השאלה העומדת בבסיס הנושא, במקרה שלא היה כתוב 
במפורש שהבעלים אוסרים להשתמש במגבות משומשות, 
היא שאלת ההיתר להשתמש ברכוש חברו כ'שואל שלא 
מדעת' כשיודע שאם חברו היה מודע למצב אליו נקלע, 
היה מתיר לו את השימוש בחפציו. שאלה זו התבררה 
במאמר הקודם ולכן נחזור בקצרה רק על עיקרי הדברים:

בסוגיית ייאוש שלא מדעת )בבא מציעא כב, א( מסופר 
על האמוראים אמימר ומר זוטרא ורב אשי שנקלעו לבוסתנו 
של מרי בר איסק. הניח אריסו של מרי לפניהם תמרים 
ורימונים שגדלו בבוסתן. מאחר שהיה ברור שמרי אינו 
יודע על בואם הלא־מתוכנן של האמוראים, היה ברור כי 
התקרובת הוגשה שלא בידיעתו. והנה, אמימר ורב אשי 
נענו להזמנתו של האריס ואכלו מהפירות, ואילו מר זוטרא 

משך את ידיו מן השולחן ולא טעם.
בביאור הסוגיא דנו בעלי התוספות והסיקו להלכה שכל 
עוד לא ניתנה הסכמת הבעלים בפועל להשתמש בחפציו, 
אסור לקחתם גם אם יודע בוודאות שיתרצה כשיוודע לו 
הדבר, וכך פסקו בהגהות אשרי )בבא מציעא ב, ג( ובהגהות 
מרדכי )אות תכה(. ואולם הש"ך )סימן שנח סק"א( חולק על 
דברי התוספות וסובר כי מותר לאדם לאכול משל חברו 
כאשר הוא יודע בוודאות שהחבר היה מרשה לו לאכול את 
פירותיו לו ידע כי הוא תאב להם. הבאנו גם כי בעל 'קצות 
החושן' עצמו אינו מקבל להלכה את דברי הש"ך משום 
שהם נגד דעת הראשונים הנ"ל. ושכך גם הכריע בשולחן 
ערוך הרב )הלכות מציאה ופקדון סעיף ד( והוסיף שצריך 
להזהיר על כך לרבים, שנכשלים בזה מחמת חיסרון ידיעה.

לפי האמור, במקרה שלפנינו, גם אם נניח שבעל שירות 
ההשכרה היה נותן את רשותו ללוי יצחק להשתמש במגבת 
המשומשת כאשר היה יודע מהעניין, הרי השימוש שנוי 

במחלוקת האחרונים להלכה.
ואולם ישנה כאן קולא מיוחדת, מאחר שההנאה מהמגבת 
אינה הנאה של כילוי, ולא מתחסר דבר מרכושו של בעלי 
המגבת, כתבו השולחן ערוך הרב )הלכות מציאה ופקדון 
סעיף כח, וקונטרס אחרון שם אות ד( והמנחת פתים )סימן 
שנח סעיף ד( שבהנאה שאינה של כילוי, מותר להשתמש 
בחפץ אף שלא בידיעת בעלים. גם לשיטת בעלי התוספות 

שאסרו זאת באכילת פירותיו של חברו וכדומה.
]במאמר המוסגר, יש להסתפק לגבי שימוש בעט אם 
נחשב הנאה של כילוי שהרי מכלה את הדיו שמשתמש 
בו, ומאידך בדרך כלל מצוי בעטים היום שאובדים לפני 
שנגמר הדיו או נשבר חודם וכדומה. ובפשוטו אין בכל זה 

תשלום על שימוש במגבת משומשת
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כדי להתיר את השימוש, אלא אם נאמר שהותר שימוש של 
כילוי בדבר מועט מאד ונחלק בין דין זה לדין נטילת קיסם 
מן הכותל )חו"מ סימן שנט סעיף א(. לא נוכל להרחיב על 

כך במסגרת מאמר זה[.

שימוש בשל חברו כשלא 
ודאי שיסכים

אמנם, כל ההיתר הוא דוקא כשיודע בודאי שכשידעו 
הבעלים יתרצו, או בדברים שאין דרך בני אדם להקפיד 
עליהם כלל, כגון שימוש במטען של טלפון סלולרי וכיוצא 
בזה. אך בדבר שאין ידוע בודאי שיסכימו הבעלים לכך 
שישתמש בו, אף אם אחר כך הוברר שהסכימו, מכל מקום 
כיון שלא היה הדבר ברור לגמרי בשעה שנשתמש שאכן 
לכשיתוודע לבעלים יסכימו, שוב אין הסכמתם חשובה 
כאילו למפרע כבר הסכימו. וכמו בשימוש שיש בו כילוי 
הקרן. ולכן הדבר אסור בשעת מעשה, ומותר רק עם הסכמה 

מפורשת של הבעלים.
לפי זה יש לומר שבמקרה ששכח מגבת למקוה ובצאתו 
רואה על הספסל מגבת שנשכחה, יש לדון בזה, שאם הוא 
יודע שהמגבת שייכת לאוהבו שאינו איסטניס וכיוצא בזה 
והיה מסכים בשמחה להשאילה לו, יהיה מותר לו להשתמש 
במגבת, שהרי אין השימוש הזה שימוש של כילוי. אמנם 
אם אין הוא יודע של מי המגבת, רחוק לומר שיש להחשיב 
זאת כאילו יודע בוודאות שיתרצו הבעלים, שהרי לא כל 
אדם נהנה שמשתמשים בחפציו ובפרט בפרטי לבוש וכיוצא 
בזה. ולכן אף שאחר כך יפגוש את הבעלים ויוברר הדבר 
שמרשה לו, מכל מקום בשעת מעשה לא היה הדבר נחשב 

כוודאי שיתרצו והשימוש אסור.
במקרה שלפנינו הדבר חמור אף יותר, סביר להניח שבעלי 
שירות ההשכרה אינם מסכימים לכך שאנשים ישתמשו בלי 
תשלום, ואילו הייתה להם אפשרות לוודא שישלם להם 
אחר כך, ודאי היו מתירים לו לקחת מגבת חדשה ולשלם 
להם אחר כך. ומכל מקום כעת אין הדבר ברור שמסכימים 
שישתמשו שני אנשים במגבת אחת, וגם יש להם חשש 
שאנשים יסמכו על אפשרות זו ויטלו מגבות משומשות 
שהתייבשו במקום לשכור מגבת חדשה. באופן כזה, נעלם 
לו ההיתר של השולחן ערוך הרב ומנחת פתים ושוב אין כל 

היתר להשתמש במגבת.
נראה גם שבמקרה כזה לא שייך לטעון שבעל שירות 
ההשכרה נחשב כ'לא חסר' וכופין על מידת סדום שכשאינו 
חסר לא ימנע מהשני ליהנות. שלמרות שלכאורה יש לדון 
את המגבת המשומשת כמי שאינה עומד לשכירות )'לא 
קיימא לאגרא'( שלפי דברי הרמ"א )סימן שסג סעיף ו( גם 
חצר שיכולה לעמוד לשכירות, אם בזמן זה אינו מעמידה 
להשכרה היא נחשבת כלא קיימא לאגרא, וכך גם כאן, למרות 
שיכולים להשכיר את המגבת לשימוש חוזר, למעשה היא 

עמדה לפני כביסה ולא הוצעה להשכרה.
מכל מקום נראה שיש לחוש לפי דברי הנודע ביהודה 
)חו"מ מהדו"ת סימן כד, המובא בפתחי תשובה סימן שסג 
סק"ג( שכשבא ליהנות משל חברו ודאי שצריך לשלם שכר 
ואינו צריך להניח לו להשתמש בחינם. וכל דין הכפייה 
על מידת סדום נאמר רק בדיעבד כשכבר גר שם, וממילא 
במקרה שלפנינו אין להתיר לכתחילה ליטול את המגבת, 
במיוחד שיכול להיגרם על ידי כך נזק לבעל המגבות על ידי 
שיקחו מגבות משומשות במקום להשתמש במגבות מכובסות.

ואמנם נראה פשוט שאם נגמרו המגבות ורוצה לקחת מגבת 
משומשת בתשלום, יודו כולם שמותר לו לקחת, שאף שאינה 
עומדת להשכרה במצב זה, ודאי רצון הבעלים והסכמתם 
שמי שירצה לשכור את המגבת יעשה זאת. ]ועדיפא מיניה 
מצינו בדבר העומד למכירה קיימא לן )סימן שנט סעיף ב 
ובש"ך וקצה"ח שם( שכשמזכה לבעלים מעות עבור זה מותר[.

שאלת התשלום

נותר לנו לברר את גובה התשלום, כי נראה ברור שאין 
מחיר מגבת נקיה כמחיר מגבת משומשת, ואם כן נראה 
שיש להפחית מן המחיר, ובוודאי שאין צריך לשלם יותר 
מחצי מחיר של מגבת רגילה ואפשר שאף פחות מכך, אך 

הדבר יהיה תלוי לכאורה במחשבתו בשעת ההשתמשות.
נפסק בשולחן ערוך )שסג, ג( הגוזל בהמה ונשא עליה 
משא או רכב עליה וכיוצא בזה והחזירה לבעליה, אף על פי 
שעבר בלאו דלא תגזול מכל מקום אינו חייב לשלם כלום, 
שהרי לא הפסידה ולא הכחישה, אם לא שהוחזק שעושה 
מעשים אלו פעם אחר פעם שאז קונסים אותו. דין זה מבואר 
במפרשים שמאחר שעשה קניני גזילה בבהמת חברו קנאה 
לעצמו וחייב לשלם עליה כמחירה בשעת הגזלה, ולכן 
כשהחזירה כמות שהיא בלי פגם נחשב הדבר שהשיב את 
הגזלה אשר גזל ואין לחייבו עוד על ההשתמשות בבהמה. 
כך נפסק בשולחן ערוך )שם סעיף ה'( לגבי מי ש'החרים' 
ספינה של חברו שעמדה להשכרה, שאם לקח אותה בתורת 
שכירות בלי לשאול את רשות הבעלים, יכול הבעלים לתבוע 
את שכרו, ואם היה בדעתו לגנוב את הספינה, אינו צריך 
לשלם את דמי השכירות אלא רק אם פחת ערכה של הספינה 

צריך לשלם את ההפרש.
ולפי זה במקרה שלפנינו, אם לא תכנן לשלם על השימוש 
במגבת, היה אסור לו ליטול את המגבת, ולכן הוא נידון כגזלן 
ואינו צריך לשלם על השימוש במגבת שהרי לא פחת ערכה. 
ואם תכנן מראש לשלם על השימוש, מותר לו להשתמש בה 
וחייב לשלם דמי שכירות. וכך הוא הדין אם תכנן לנהוג 
כפי שיורו לו בבית ההוראה, הרי הוא כשוכר שהיה מותר 
לו ליטול את המגבת וחייב לשלם דמי השכירות המופחתים.

וזה דבר המשפט

מגבת העומדת לשכירות דינה ככלי שאסרו הבעלים 
להשתמש בו בשום פנים בלי תשלום. ובנידון דידן יש לחוש 
לפסק הנודע ביהודה שאין כופים את הבעלים לכתחילה 

לאפשר שימוש בחפציו אף כשאינם עומדים להשכרה.
באופן שאין חשש להפסד של בעל המגבות, מותר 
להשתמש במגבות המשומשות רק על דעת לשלם שכר 

מופחת.
ואולם, המשתמש שלא על דעת לשלם ועבר על איסור 

גזילה, אינו צריך לשלם את דמי השכירות.
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