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  ישראל שומר שכר שמסר חמצו של נכרי לשומר חנם
  החילוק בין מסרו לשמירת אחר ובין מסרו לשמירת בעליו

  דיני ישראל שחזר והפקיד אל נכרי חמץ נכרי שבאחריותו

א שגם אם "מ א') שישראל המחזיק חמץ של נכרי באחריות גניבה ואבידה חייב לבערו. והוסיף הרמ"ע (ת"שוא) פסק 

ב). והיינו טעמא כיון "יפקידנו אצל גוי אחר, עדיין הוא עובר עליו. ויסודו מדברי השלטי גבורים על דברי הגמרא (ה' ע

  ע סעיף ד']."צו ביד נכרי [שהוא עובר עליו, כדלהלן בשול כשלו, והרי הוא כמפקיד חמ"שקיבל עליו הישראל אחריות הו

א) ירד לצמצם את ההלכה בתרתי. א. מה שאמרו שהמפקיד אצל גוי אחר עובר עליו, דוקא בגוונא דגרועי "א (סק"ובמג

. ח"ש והגוי קיבל אחריות ש"גרעא לשמירתו, שאחריות הגוי פחות מאחריות שמירת ישאל, כגון שהישראל קיבל אחריות ש

  אבל אם העמיד את הגוי באחריות כמותו, שוב אינו עובר עליו.

ב. כאשר החזירו ישראל לבעליו, שהבעלים הגוי הוא זה שקיבל שמירה תחתיו של שומר, בזה אפילו אם הבעלים גרע 

מוגדר ח, נפטר הישראל ואינו בבל יראה, דכל שהבעלים הוא השומר, בזה החמץ "שמירתו ולא קיבל עליו אלא אחריות כש

  כאחריות ישראל בביתו של גוי בכל מקרה.

  החילוק בין הפקידו אצל בעליו בשמירה פחותה ובין הפקידו אצל גוי אחר בשמירה פחותה

ג לחלק בין "א מלשונו של הש"ב) הלכה זו נראית כפלא בשני החלקים. ועתה נעמוד על החלק השני במה שדקדק המג

במקרה שגרע לשמירה. דהיא תימה כיון שהישראל  - וזר ומפקיד אצל בעליו שומר המפקיד אצל גוי אחר ובין שומר הח

נשאר אחראי על גניבה, והחפץ מוחזק ביד המחזיק עבורו ולא עבור בעליו, מה לי נתנו לשומר אחר שיחזיק עבורו מה לי 

  לגניבה.נתנו לבעלים שיחזיק עבורו, הרי בשניהם יש כאן גוי המחזיק עבור ישראל, וישראל אחראי עליו 

כ "א גורמת לעבור בבל יראה, וא"ם שרק אחריות גו"ע פסק כהרמב"ואפשר לתמוה את אותה התמיה מצד נוסף, דשו

הגניבה שהיא  אחריותהדין נותן שישראל אחראי מגניבה וגוי אחראי מפשיעה, לענין בל יראה אין לנו להכריע אלא על פי 

דו ביד בעלים לאחריות פשיעה, לענין בל יראה הדבר בקניינו, ואינו ז כאשר הבעלים חזר והפקי"מוטלת על הישראל. ועפ

  אלא כישראל שנטל את קניינו והניחו ביד גוי, שהחזקתו היא החזקת ישראל, ומה בכך שמחזיק זה הוא הבעלים הראשון.

  שומר המפקיד אצל בעלים, גרע קניינו ואינו ככל שומר שמסר לשומר

דברים היא שבעלים המקבל שמירה מיד שומר אינו נעשה 'שומר', אלא החזקתו היא ג) והתבנית העולה ונשקפת מבין ה

החזקת בעלים, שעד כמה שקיבל על עצמו, מדין בעלים הוא מקבל את חזרת השמירה, ונשאר השומר שומר לחצאין 

  להתחייב רק במקצת שמירה, ואינו דומה לכל שומר שמסר לשומר.

י מעיקרא דמילתא כל בעלים המחזיק בחפץ אינו גם בעלים וגם שומר וגם ודבר זה באמת הוא מילתא בטעמא. שהר

חוץ מחלקים שפרס מקניינו  - שוכר וגם שואל וגם בעל קנין פירות, אלא אחת היא לו שהוא בעלים, ובעלים הוא מחזיק הכל 

  ונתן לאחרים.
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כ כאשר שומר מחזיר לו חפץ והוא מקבל לשמור במקומו, כל מה שקיבל ונגרע מאחריות שומר חוזר ומוחזק בידו "וא

  ה הוא זה המחזיק. ומידה ברורה היא זו."בהחזקת בעלים, דמה יעכב משלמות בעלותו כלפי חלק זה אחר שבלא

א ברור מיללו דכאשר נתן הישראל לבעלים שישמור, בעלים זה אינו מחזיק החזקת 'שמירה' "ז באמת דברי המג"ועפ

עבור הישראל, אלא של עצמו הוא מחזיק, וממילא נגרעה בעלות השומר ופחת קניינו, ואינו דומה כלל לישראל שמינה גוי 

קת עצמו אלא החזקת הישראל שהפקיד תחתיו לאחריות פשיעה, שהישראל עדין אחראי, וגם הגוי שמחזיקו בידו אינו החז

  בידו.

  החילוק בין 'שוכר' שהשאיל לבעלים ובין 'שומר' שמסר לשמירה אצל בעלים

 פרות כמה משלמין שהבעלים פעמים ב)"ה ע"מ ל"ד) אלא שביאור זה נראה כנסתר מגמרא ערוכה, דאמר רבי זירא (ב

 מיניה שיילה והדר ,יומי תמנן מיניה אגרה הדר ,יומי תשעין מיניה שיילה והדר יומי מאה מיניה אגרה דמי היכי ,לשוכר

ת שבעלים המקבל משומר מחזיק בדבר ". ואפרה חדא מיחייב ושאלה שאלה דאכל ,שאלתה ימי בתוך ומתה ,יומי שבעין

וכיצד  כ כשחזר ושכר נעשה קניינו קנין בעלים,"ונטמעים בבעלותו הכללית בחפץ, א מדין בעלים, וקניני השמירה מתמזגים

  יתחייב עלה.

מכאן יש ללמוד כי בעלים המקבל שמירה על חפציו מידו של שומר, מחזיק הוא כשומר, ודינו כשומר דשומר ולא 

  כבעלים. ונסתרו הדברים וקושיא במקומה עומדת.

ילו מ מדברת על חליפת שאלה ושכירות אצל בעלים, וא"ה) אך המתבונן יראה כי לא קושיא היא אלא טעות, דגמרא בב

  א מדברים על חליפת קניני שומרים שאין להם השתמשות, ואין בין הדברים דמיון כלל."ג והמג"הש

דקניני שכירות ושאלה הם קניני השתמשות, וכל המחזיק בידו זכות השתמשות, גם כאשר יתן לאחרים להשתמש, יהיה 

משתמשים מכוחו, זה גופא  בזה בחינת השתמשות דידיה, שהוא משתמש בדבר לשמש את חבירו, שזה שאחרים

  השתמשותו.

כ שוכר שהשאיל לבעלים, גם כאשר הבעלים משתמש עדיין יש קיום להשתמשותו של שומר, וממילא נמצא שומר זה "וא

  'נתן' לבעלים דבר שלו, ויש לשומר, ויש לבעלים אחיזה בממון של השומר, ולכך זה לא יכול להתמזג ולהטמע בבעלותו.

 - בעלים לשמור, כל הזכות בעלות שהיתה לשומר בחפצא זה הזכות שהחפץ עומד בסיבת בעלותו כ בשומר שנתן ל"משא

  . - שזה יועיל לו לקנות את החפץ בדיבור בעלמא כאשר הבעלים ירצה להקנות לו, וכמו שהראנו בסימן 

ו זה, וכי יתן לו וכאשר זה הזכות שיש לו בדבר כל אחד מבין שזה לא דבר שהוא יכול להקנותו לבעלים, דמה יתן ל

ה כבר תפוס ועומד בבעלותו הגמורה. לכך במקרה זה כל בנין קבלת "שהדבר יעמוד בסיבת בעלותו, הרי דבר זה בלא

שמירת הבעלים היא רק על ידי החזרת החפץ לבעלותו כלפי מקרים אלו שבאחריותו, דכלפיהם אין החפץ מונח ברשות 

  שומר אלא ברשות בעליו.

א החוזרת לשמירת הבעלים הגוי "א שבשמירת ישראל באחריות גו"ג והמג"הדברים שאמרו הש וממילא שוב ברורים

  ל חמץ גוי ברשות גוי באחריות ישראל, ואינו עובר."לאחריות פשיעה, גרע קניינו של ישראל והו


