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סח דוד, אברך צעיר, נסע לקראת שבת פ
כדי  ירושלים  חנוכה אשתקד לעיה"ק 
לשבות בצל קורתו של רבו שליט"א. כדרכו 
מימים ימימה התאכסן יחד עם כמה ממכריו 
בדירה שכורה, אותה נוהגים הם לשכור 

בעתות חג ומועד.
בהתקרב זמן הדלקת הנרות, הדליקו איש איש את 
נרותיו ויצאו לבית המדרש לקראת התפילה. כולם, מלבד 
פסח דוד שהתעכב קמעא בסידורים שונים. משסיים את 
סידוריו, פנה פסח דוד להדליק אף הוא את נרות החנוכה, 
ונוכח לראות כי כפי הנראה שכח את השמן והפתילות 
אותם הכין בביתו בכדי לקחתם לירושלים ולהדליק בהם. 
כעת השבת עומדת בפתח והחמה קרובה לשקיעתה, והוא 

ניצב כשלפניו בזיכים בלבד, ללא שמן וללא פתילות.
בלחץ הזמן, בעודו תר אחר פתרון, הבחין פסח דוד כי 
על מגש ההדלקה מונחת שקית השייכת לשמעון ידידו 
ובתוכה מספר פתילות, וכן כמות קטנה של שמן זית זך 
בבקבוק. הוא הניח כי שמעון ישמח לתת לו את יתרת 
השמן והפתילות ומבלי לחשוב פעמיים, נטל את הפתילות 
ומעליהן יצק את השמן, וכך הספיק להדליק את מנורת 
החנוכה כדת וכדין, ומיהר להצטרף לחבריו בבית המדרש. 
מיד בהגיעו סיפר לשמעון את דבר המעשה והתנצל על 
נטילת הפתילות והשמן ללא רשות מחמת חוסר ברירה 
והשעה הדוחקת ושהדבר נעשה מתוך הנחה ברורה כי לא 

תהא בכך כל מניעה מצד שמעון.
שמעון נענה בשמחה ובידידות והסכים בחפץ לב למפרע 

על המעשה שנעשה.

המשתמש בשל חברו שלא מדעתו

לאחר מעשה, התעורר פסח דוד ושאלתו בפיו: האם היה 
רשאי לכתחילה ליטול את הפתילות והשמנים על סמך 
ידיעתו כי שמעון יתן לאחר מכן את הסכמתו, או שמא 
כל זמן שלא התקבל רשות מפורשת מבעל החפץ הרי זה 
כגזל, אף באופן שידוע בבירור שיסכים לכך לאחר מכן.

לשאלה ממונית זו ישנה השלכה גם לגבי הלכות חנוכה: 
אם בשעת ההדלקה היה אסור לו להדליק את הנרות 
בפתילות ושמן שאינם שלו, הרי כלל נקוט בידינו "הדלקה 
עושה מצוה", ואם כן לא יצא ידי חובת הדלקת נרות, 
למרות שהחבר נתן את הסכמתו עוד בטרם צאת הכוכבים.
שורש הדיון נעוץ בשאלה בהלכות הדלקת נר חנוכה, 
אם צריכים שהפתילות והשמנים יהיו של המדליק או 

לא, ואם אכן צריך שיהיו שלו, האם אין חסרון במה שלא 
הקנה לו חברו בפועל את הפתילות והשמן לפני ההדלקה.
למעשה נקטו גדולי הפוסקים )ראו שבט הלוי חלק ג 
סימן פ( כשיטת האחרונים שצריך המדליק שיהיה השמן 
משלו, ומשמע מדבריהם שבלא כן לא יצא ידי חובתו. ואם 
כן עלינו לברר את הסוגיה הממונית, האם מותר לאדם 
להשתמש בשל חברו בלי הסכמתו המפורשת כשיודע 

בוודאות שאם היה כאן היה מסכים.

כל זמן שלא נתרצו הבעלים

בסוגיית ייאוש שלא מדעת )בבא מציעא כב.( 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.
בעלי התוספות על אתר )תוד"ה מר זוטרא( ביארו את 
טעמם של האוכלים, שסמכו שבשעת החלוקה ינכה האריס 
מחלקו את הפירות שהגיש לאמוראים, כך שכבר עכשיו 
הוא מברר את חלקו ונותן להם משלו. הם מדגישים כי 
אין לומר שהתירו אמימר ורב אשי לעצמם לאכול גם אם 
הפירות מחלקו של מרי, משום שסמכו שוודאי יתרצה 
בדיעבד כשישמע שהאמוראים התארחו בבוסתנו, בהתבסס 
על העיקרון הטמון בדעת רבא הסובר שיאוש שלא מדעת 
הוי יאוש – כלומר: למרות שעדיין לא התייאשו הבעלים, 
מאחר שברור שכשיידעו על אובדן החפץ יתייאשו, דנים 
אותו כבר עכשיו על סמך ידיעה זו, וכך גם במקרה שלפנינו: 
דנים את הפירות כאילו כבר ניתנה הסכמתו של מרי 
להגישם לפני האמוראים. אין לומר כך, שהרי להלכה 
נפסק כדעת אביי שייאוש שלא מדעת לא הוי יאוש, 
וכל עוד לא ניתנה ההסכמה בפועל ולא נתרצה הבעלים 
להגיש את פירותיו, אסור לקחתם. כדברי התוספות מבואר 
גם בהגהות אשרי )בבא מציעא פרק ב סימן 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. הש"ך מחלק בין מקרה כזה למקרה של 
'יאוש שלא מדעת' שבו סבר אביי, וכך נפסקה ההלכה 

שימוש בפתילות ושמנים של חבירו

 משולחנו של הגאון 
 רבי מנחם מנדל
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ריש מתיבתא 'עוז והדר' תשובות אקטואליות 

בענייני חושן משפט

בית הדין
מכתלי

הוא הניח 
כי שמעון 
ישמח 
לתת לו את 
יתרת השמן 
והפתילות 
ומבלי 
לחשוב 
פעמיים, 
נטל את 
הפתילות 
ומעליהן 
יצק את 
השמן, וכך 
הספיק 
להדליק 
את מנורת 
החנוכה 
כדת וכדין, 
ומיהר 
להצטרף 
לחבריו 
בבית 
המדרש



ְּתבּונֹות | פרשת מקץ תשע"ז  27 

כאמור, שאסור לקחת את האבדה כל עוד שלא נתייאשו 
הבעלים בפועל, למרות שברור שיתייאשו בעתיד. החילוק 
נעוץ בכך שהייאוש באבדה מבוסס על כך שלעולם לא 
ידע היכן היא ולכן מתייאש שלא מרצונו אלא בעל כרחו. 
ביאר זאת בעל 'קצות החושן' )סימן רסב סק"א(: באבדה, 
גם לאחר שהמאבד מתוודע לכך שהחפץ אבד לו אינו רוצה 
להתייאש ואילו היה פוגש את האדם שמצא את האבדה לא 
היה מניחו לקחתה אלא תובע ממנו להשיבה לחזקתו, לכן 
אין לומר שאם היה יודע היה מתייאש, כי אדרבה, לו היה 
יודע היה נוטלה לעצמו. מה שאין כן כשרוצה לאכול פירות 
של חברו הטוב, יודע הוא בוודאות שאילו היה החבר יודע, 

היה מרצונו חפץ לתתם לו.
בעל 'קצות החושן' עצמו אינו מקבל להלכה את דברי 
הש"ך משום שהם נגד דעת הראשונים הנ"ל. כך גם הכריע 
בשולחן ערוך הרב )הלכות מציאה ופקדון סעיף ד( והוסיף 
שצריך להזהיר על כך לרבים, שנכשלים בזה מחמת חיסרון 
ידיעה )ראה עוד בשולחן ערוך הרב שם סעיף כח שחילק 
לגבי פקדון בין דבר שהקרן מתכלית לדבר שהשימוש בו 
אינו מחסר ממון. אמנם בנידון שלנו הרי יש חסרון ממון(.

אולם בספר 'מחנה אפרים' )הלכות גזילה סימן ב( הוכיח 
כשיטת הש"ך מדברי בעלי התוספות במסכת קידושין )מ: 
תוד"ה ויש אומרים( שביארו את הדין שאדם האוכל בשוק 
פסול לעדות, באדם שחטף מאחרים ואכל, והקשו שאם 
כן הוא פסול לעדות כמו כל גזלן ומה החידוש בדין זה, 
ותירצו שמדובר באדם החוטף דברים שאין הבעלים מקפידים 
עליהם. מתוך הדברים עולה כי התוספות מקבלים מעשה 
כזה כמי שאינו גזל גמור, שהרי כוונתם למצוא את האופן 
שאין הנוטל נחשב כגזלן. מכאן מסיק ה'מחנה אפרים' כי 
בעלי התוספות בקידושין נקטו כדעת הש"ך שכאשר אדם 
לוקח דבר שידוע כי לא יתנגדו הבעלים ללקיחתו אינו 
בכלל גזל. הוא מעיר כי כך משמע גם מדברי הרמב"ם 
)הלכות עדות פרק י הלכה ה( שכתב שאריס שלקח דבר 
מועט מן הפירות בימי חודש ניסן, אף על פי שלקח שלא 
מדעת בעל הבית אינו נקרא גנב וכשר לעדות, לפי שאין 
בעל השדה מקפיד עליו. הרי כדברי הש"ך שאין בכך גזל. 
וכדבריו כתב בנודע ביהודה )אבן העזר מהדו"ת סימן עז(.

לפי זה בנידון שלפנינו, ישנה מחלוקת אחרונים להלכה, 
האם מותר היה לפסח דוד ליטול את פתילותיו ומותר–שמנו 

של שמעון.

 יש המתירים במקום מצוה

אלא שבנידון שלפנינו יש סיבה להתיר גם לפי דעת 
האוסרים, כפי שיבואר. ברמב"ם נפסק בהלכות תרומות 
ומעשרות )פרק ד הלכה ג( שאדם שתרם תרומות ומעשרות 
בלי רשותו של בעל הבית ואחר כך בא בעל הבית וגילה 
דעתו כי ההפרשה נעשתה לרוחו ולרצונו, תרומתו תרומה. 
מכך שהרמב"ם לא חילק בין מצב שבו מינה בעל הבית את 
התורם להיות שליחו לבין אדם שפעל בלי מינוי שליחות, 
נראה כי אין חילוק בין המקרים. תמה על כך הבית יוסף 
)יורה דעה סימן שלא( שמאחר שלהלכה נפסק כשיטת אביי 

שייאוש שלא מדעת לא הוי ייאוש, אם כן לא מועיל מה 
שגילה בעל הבית את דעתו בעד ההפרשה לאחר שכבר 
נעשתה, שהרי בזמן אמת היה אסור לתורם לתרום שלא 

מדעת בעל הבית.
הבית יוסף מבאר שבמקום מצוה סבור הרמב"ם שישנה 
דעת כללית שאדם מעוניין בקיום המצוות, ומשום רצונו 
זה )"ניחותא דמצווה"( מותר היה לתורם לתרום עבורו 
למרות שבשעת התרומה לא היה הבעלים מודע לה. כך 
כתב גם הט"ז שם )ס"ק טו(. בעל 'קצות החושן' מביא כמה 
ראיות לחילוק זה, ומסקנת הדברים היא שבמקום מצוה כן 
פועלים לפי גילוי דעתו המאוחר של הבעלים, על סמך 

הדעת הכללית שלו לקיום המצוות גם שלא בידיעתו.
נראה לכאורה לפי זה, שגם לפי הכרעת השולחן ערוך 
הרב שהבאנו כדעת הפוסקים שאסור ליטול ולאכול את של 
חברו בלי ידיעתו המפורשת, ואין די במה שיודע שיתרצה 
בעתיד כשיידע, במקרה שלפנינו יהיה הדין שונה. מאחר 
שמדובר בקיום מצוה, יודו כולם שמותר להסתמך על 

התרצותו העתידית של בעלי הפתילות והשמן.
ואולם ב'קצות החושן' )שם( העיר כי קשה לומר שתועיל 
'ניחותא דמצוה' כאשר מי שמקיים את המצוה אינו הבעלים 
אלא אדם אחר, כי אין דעת כללית שאדם מוכן להתחסר 
ממון כדי שהאחר יקיים מצוה. לפי דבריו, לכאורה אין 
להתיר לקחת את השמן והפתילות במקרה שלפנינו. אך כבר 
כתב ב'דברי חיים' כי אם מתכוון לשלם לבעלים תמורת מה 
שנוטל ממנו, אין הדבר נחשב שמחסרו ממון. מעתה, חוזרת 
ה'ניחותא דמצוה' ומתירה לפסח דוד ליטול את פתילותיו 
ושמנו של שמעון על סמך התרצותו העתידית, גם לפי שיטת 
ה'קצות החושן', כי כבר ביטל את הסיבה לכך ששמעון יעכב 
בעדו, וחזר הנידון להיות בכלל 'ניחותא דמצוה' שישנה 

דעת כללית של שמעון שרוצה לסייע לקיום המצוה.
נמצא כי למעשה אם בכוונתו של פסח דוד לשלם לבעל 
הפתילות והשמן סכום כסף בשוויים אם ירצה בכך, יהיה 

מותר לו ליטול את הפתילות והשמן ויצא ידי חובתו.

וזה דבר המשפט

נחלקו האחרונים אם מותר לאכול ולכלות דברים של 
חברו על סמך ידיעה כללית שיתרצה החבר בעתיד.

גם לפי האוסרים בדרך כלל לאכול את פירותיו של 
חברו, יש אומרים שבמקום מצוה מותר.

גם לפי האוסרים במקום מצוה, האיסור הוא דוקא 
כשמחסר את ממונו של חברו, ולכן אם בדעתו לשלם 
לו, יצא ידי חובה בהדלקת נרות החנוכה בפתילות ושמן 

של חברו.
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