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  כשלו דמי - אחריות על חמץ 
  בין גוי שהפקיד אצל ישראל ובין ישראל שהפקיד אצל ישראל המחלקתבשיטה 

  ובדין קנין פירות כקנין הגוף לענין חמץ בפסח

  ע בישראל שקיבל חמץ מישראל באחריות"ם והשו"שיטת הרמב

"עכו"ם שהפקיד חמצו אצל ישראל אם קבל עליו ישראל אחריות שאם אבד או נגנב ישלם לו ג) "ד ה"ם (פ"א) כתב הרמב

 יב לבערו הואיל וקבל עליו אחריות נעשה כשלו".ידמיו הרי זה ח

ר על ידוקדק בלשונו שלא דיבר אלא על ישראל שקיבל פקדון מגוי, שרק בזה אחריות ישראל על החמץ גורמת לו לעבו

  ק מינה כי ישראל שקיבל פקדון מישראל המקבל אינו עובר עליו. "החמץ, דו

 חייב הוא אם ישראל אצל חמצו שהפקיד נכרי" מ. דבסעיף א' כתב"ע בסימן ת"וכזאת נראה מסתימת פסקי השו

 ישראל" כתב , ואילו בסעיף ד'"לבערו חייב ברשותו מקום בכל שהוא בין בביתו שהוא בין ואבידה מגניבה באחריותו

דקדוק הלשון  ."המפקיד עליו עובר אחריות הנפקד עליו שקבל פי על אף הנכרי אצל או חבירו ישראל אצל חמצו שהפקיד

  מורה כי רק המפקיד עובר עליו ולא הנפקד.

ע לחדש כאן 'להוסיף' על "והנה באר הגולה מכח קושיא זו שינה הגירסא והוסיף עובר 'אף' הנפקד, שבא השו

פ שהשומר עובר כמו בסעיף א', במקום שהבעלים ישראל אין זה פוטר אותו מחיובו על החמץ כיון שהוא "ות, דאעהראשונ

  'שלו'.

וכדבריו סברא היא, דאכן כך הוא המשפט הראוי, דכאשר למדנו בדין מקבל אחריות על חמץ גוי דאחריות דינה  

  ל, שניהם צריכים לעבור באותה מידה.כבעלות, מה לי אחראי על חמץ גוי מה לי אחראי על חמץ ישרא

 שהפקיד ישראל"ל "ם, וז"מ ד') האריך לחזק את הדין העולה מהגירסא הראשונה, וכפי דקדוק הרמב"אמנם הלבוש (ת

 ימצא ובבל יראה בבל עליו עובר המפקיד, אחריות הנפקד עליו שקבל פי על אף, ם"עכו אצל או חבירו ישראל אצל חמצו

  .רואה אתה אי שלך -  הוא לך ובכלל הוא שלו דהא, מבערו אינו אם

 שקבל שבשביל, ביה קרינן וביתו חמצו, לשמור רשותו הנפקד לו שהשאיל כמו אלא הוי לא אחרים ברשות שהוא ג"ואע

  לבערו. מוטל ועליו עליו יעבור לשלא המפקיד מרשות יצא לא זה מפני אחריות הנפקד עליו

 של חמץ לבער לאטרוחי עליה רמיא דלא, ישראל הוא אם עליו עובר הנפקד שאין נראה לבערו מוטל המפקיד שעל וכיון

 מילי והני. הוא ישראל שהמפקיד כיון -  לאחרים השאילו דהא רשותו נקרא זה אין ברשותו שהוא גב על אף חבירו. ישראל

  את הסוגיא שם באופן שלא יהיה קשה משם]. ב דפירש"ח פסחים ה' ע"[ועיין צל '.וכו" מדרבנן אבל מדאורייתא

אמנם עד כאן לא עמדנו אלא לדין, אך לסברא עדיין לא התיישב, דכיון שאחריות נקרא 'שלו' לענין בל יראה, דהא 

מ "פ שצורת הילפותא נאמרה על המקבל אחריות על פקדונו של 'גוי', מ"כ אע"ילפותא היא מקרא שלא יקבל פקדונות, א

בעי מה טעם לחלק בין ישראל לעמים, אם חובת האחריות היא קנין מספיק לחייב בל יראה, כך לי אחראי  היא גופא טעמא

  על חמצו של ישראל כמו אחראי על חמצו של נכרי, ומה טעם ומה סברא לחלק בה.
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ר שניהם "ואין לחדש דבחמצו של ישראל כיון שבעליו עובר עליו שוב אין אחר עובר עליו. שהרי חמץ של שותפין לפו

כ כשם ששותפות עיקר הממון נותנת שיעברו כל בעלי הזכות, כך שותפות 'שלו' עם 'אחריות' נותנת ששניהם "עוברים, וא

  אחר שמצאנו ששלו לחוד ואחריות לחוד כל אחד זה קנין מספיק להתחייב עליו. -יעברו, זה על השלו וזה על אחריותו 

  גדר קנין פירות לעומת קנין הגוף

ולהבין בדבר נקדים שתי הקדמות נצרכות. האחת בגדר קנין פירות לעומת קנין הגוף, ובמשפט 'קנין פירות' לענין חמץ ב) 

  ם."בפסח ופטור בכורה. והשנית ביסוד החילוק בין בעלות ישראל לבעלות עכו

ין לו את גופו אלא את נפתח בראשונה ונעיין בדין המחזיק חמץ בקנין פירות, וכגון הקונה שאור לחמץ בו עיסות, שא

תשמישי פירותיו, מהו לענין חמץ בפסח, האם משפטו תלוי במחלוקת הכללית דקנין פירות, שאם הוא כקנין הגוף עובר 

  ע עובר עליו."ד לאידך גיסא כאן לכו"ע אינו עובר עליו. א"ד כאן לכו"עליו, ואם לאו כקנין הגוף אינו עובר עליו. א

רות לגוי, יסח כך נסתפק גם בפטור בכורה בשותפות גוי, האם סגי בקנין האם גוף לפוכשם שאנו מסתפקים בחמץ בפ

  ד אינו פוטר מבכורה אלא שותפות בגוף."שהקנה שה לגיזתו ופרה לגיזת זנבה, א

מ "א), ולמקבל אין זכות אלא בפירות הבהמה, ש"והיה מקום לפשוט מההלכה שמקבל פוטר מבכורה (משנה בכורות ב' ע

ם "כ הרמב"ות פוטר. אך באמת זו אינה ראיה, דמקבל הוא מין ממיני עיסקא, ועיסקא היא אחת מיני השותפות כמשדקנין פיר

ו), ואחדות קניני שותפות ודאי פוטרת מבכורה, ואף עוברים בה בבל יראה, ואי אפשר ללמוד "בהלכות שלוחין ושותפין (פ

  ממנה לבחינת קנין פירות שהיא מידה שונה.

פ "ט אלגזי בתחילת בכורות דאם ק"חיפוש מחיפוש, מצאנו כי לענין בכורה נידון זה הוא דקדוק בדברי הריכאשר למדנו 

א, ונטה שאין הקנין מחייב, אמנם יש לחייבו "ח במצוה י"פ אינו פוטר. ואילו לגבי חמץ בפסח זה נידון במנ"ג, ק"לאו כקנה

  דון בקנין פירות, ועל פי זה נבין מדוע עצמו של קנין אינו מספיק.מדין 'מצוי בידך'. אשר על כן אמרנו להתבונן ביסוד הני

דיסוד  , וכן הרחיב בשיעורי הגרש"ר (ב"ב ח"ב ס"ק קל"ט) מיסודו דהגרש"ש,הגרב"ד (ברכ"ש ב"ב ס' סק"ב) ביאר 

בעלי זכויות  הפלוגתא בין מ"ד קנין פירות כקנין הגוף למ"ד קנין פירות לאו כקנין הגוף עומד על כך שחפץ התפוס בין

שונות, שאחד בעל זכות פירות ואחד בעל זכות הגוף, לכו"ע יהיה אחד בעל זכות ממון בעיקר החפצא, והשני רק בעל 

תפיסת שיעבוד בחפץ מחמת התביעת גברא שיש לו, דכיון שיש לו תביעת גברא על העמדת זכויותיו הממוניות מהדבר, דבר 

בוד על בעל הזכות חפצא, וזכות הממון מתגלגלת לחפצא רק כתולדה מהתביעת זה מוליד חובת העמדת הדבר לפרעון השיע

  גברא.

ובזה נחלקו מי בעל הזכות חפצא ומי בעל השיעבוד גברא, דמ"ד קנין פירות כקנין הגוף סבר שבעל הזכות ממון בחפצא 

רות לאו כקנין הגוף סבר שבעל הוא בעל הפירות ובעל הגוף אין לו אלא תביעת גברא על העמדת הגוף, ואילו מ"ד קנין פי

הזכות ממון בחפצא הוא בעל הגוף ובעל הפירות מחזיק בזכות ממון רק כתולדה מהתביעת גברא על בעל הגוף שיעמיד לו 

  את הדבר לתשמישי פירות.

למ"ד קנין פירות כקנין הגוף דין 'לכם' באתרוג יעמוד אצל בעל הפירות, דכיון שהוא בעל הזכות ממון למשל ולכך 

  .בחפצא ממילא זה שלו, ומה שיש תביעה לבעל הגוף עליו להעמיד לו את זכויות הגוף, אין בזה חיסרון בלכם
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ו), נמצא שבעל פירות אינו "ד ה"רים (פם בהלכות ביכו"ומעתה להלכה דקנין פירות לאו כקנין הגוף, וכמו שפסק הרמב

וזה מוליד לו זכות  - מחזיק זכות חפצא, אלא שיעבוד גברא, דבעל גוף החמץ משועבד להעמיד לו את החמץ להשתמש בו 

א, "א ע"חפצא, שהחפצא עומדת בזכות שיעבודו, ובעל זכות 'שיעבוד' על חמץ אינו בבל יראה כפי העולה מכל הסוגיא ל

  ין הפשוט נותן שהמחזיק קנין פירות בחמץ אינו עובר עליו.על כן ודאי הד

ועל פי זה ברורה ההכרעה שקנין פירות אינו כלום הן לענין חמץ בפסח והן לענין פטור בכורה, שכל המחזיק קנין פירות 

דו של הוא רק בעל זכות 'שיעבוד' ששיעבוד הגברא להעמיד לו פירות מוליד לו זכות שיעבוד בחפצא לקבל את שיעבו

גברא, ואין לו אחיזת בעלות בעיקר החפצא, ולכך ישראל אינו עובר על קנין פירות משום בל יראה, וגוי שקנה בהמה קנין 

  1פירות אינו פוטר מבכורה, דאין להם קנין חפצא אלא שיעבוד לחוד.

  חילוקי הבעלות בין ישראל לעמים

ישראל לעמים. ובדבר זה הארכנו פעמים הרבה, בעירובין  ג) הקדמה שניה שיש לנו להקדים היא בחילוקי הבעלות בין

ם לקנייני ישראל. ועתה נבא "ז ובזבחים, והמקום שכולם נקבצו באו לו זה בבכורות בסוגיא המחלקת בין קנייני עכו"ובע

  לתמצית ההלכה בקצרה.

מים עומד בשורש משפט מכמה וכמה הלכות הבאות בחילוק בין ישראל לעמים למדו המפרשים שהחילוק בין ישראל לע

ואין זה רק לומר שאין  ,אבידת גוי מותרת, (ב"ק קי"ג ע"ב)אמרו בגמרא שא.  .הבעלות ויסוד עניינו, ונביא חלק מהדברים

חובת השבה, אלא ניטלת היא לכתחילה ליד ישראל (רש"י ב"מ כ"ז ע"א), ואע"פ שגזל גוי אסור זו ניטלת, ש"מ שממון 

זכות בעלותו. ב. כתב הריב"ש (שכ"ח) דאפשר שקודם מתן תורה היה קנין בדבר שלא בא הגוי שאבד ממנו, בטלה בו 

לעולם. ג. עוד אשכחן (בכורות י"ג) שחלוקים הם בעיקר קניינם מישראל דאמרינן בגמ' מדישראל בחד עכו"ם באידך. ד. 

חפץ מרשותו אע"פ שלא נכנס עוד דבר חדש מצאנו במשפטי הממון דעכו"ם, שיש בו פעולת קנין תמורה המוציאה את ה

בירו שיהיה הפקר תמורת לרשות קונה (ב"ב נ"ד ע"א) שזו פעולת קנין שלא קיימת בישראל, שהרי אין לך אדם שקונה מח

שהחילוק בין ישראל לעמים אינו חילוק בפרטי הדין בכל מקום ומקום, אלא יש  למדו המפרשיםומכללות הדברים ו. קנינ

  לות בין בעלות ישראל לבעלות גוי.הבע גדריר חילוק מהותי ויסודי בעיק

 דאם הוא הצדדים פירוש. החפצא' בעיקר 'חלות שהיא או, גברא' 'זכות היא בעלות האם לעיין בשערים נודע הנה כבר

 בלא להשתמשות ממון שעמד שכל הממון במשפטי הפשוטה הסברא רק זה שבעלות היא הכוונה בעלמא זכות זו בעלות

 ששם היא הכוונה בחפץ חלות זו בעלות ואם. להפקיעו ולא הזה המצב את לשמר תביעה זכות נותן זה, וצדק ובזכות עוררין

 בדין מוגדר גופא זה שם, פלוני של חפצו הוא זה שחפץ העולם כלפי עליו הנקרא השם שהוא - החפץ על הנקבע הבעלים

 ."המעשה מתחשבת על פי הכרעת דעת בני אדם דשם"ה "ג פכ"י ש"ש בשע"כ הגרש"חפץ וכמש של בגופו בעלות כחלות

  ].ב"סק' ס' סי ב"ב ש"ברכ עיין, זה בצד ולממאן[

                         
קנין צאן ברזל פטור מבכורה, כיון שאם לא ב דגוי שנתן לישראל ב"ז ע"פ ששיעבוד בהמה פעמים ופוטר, כדאשכחן בבכורות ט"ואע 1

  ימצא הגוי מעות יטול את הבהמה.

  ש."שאני התם דשיעבוד אלים הוא, וכמו שהארכנו ביבמות ובבכורות בענין צאן ברזל. עי
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 חידוש או דין תערובת בו ואין, צרופה בסברא העומד דבר הוא החפץ כלפי כזכות הבעלות דין שחלק יראה והמתבונן

 ובירורי, הממון משפטי על ההחלטה את יש הדינים על הצטוו נח הנהגת המשפט המתחילה בכך שבני דבכלל, תורה

, החפצא בעיקר כחלות בעלות הגדרת ולאידך. בעלות ודיני בעלות זכות קובע כבר זה וסברא בדעת הנקבע כפי הזכויות

, בדבר בעלות כחלות -  החפץ על הקבוע הבעלים שם את לראות מחליט שהדין פירושו אלא, לחודא דסברא מילתא ז"אי

  .סברא שכולו דבר אינו אבל, בסברא הבנה לו שיש בדין חידוש הוא זה ודבר

 אבל, לישראל תורה מתן אחר אלא אינם חפצא כדיני תורה שדיני), ז"י -  ז"ט ק"ס הקדמה( ט"יו עונג ת"בשו והנה חילק

  2.)שם כ"כמש נפש מסירות על לעולם מצווים אינם ט"ומה( גברא דיני אלא אינם נח בני דיני

 קודם שהיתה כפי קבועה ם"עכו שבעלות, ישראל לבעלות ם"עכו בעלות בין החילוק גופא ומשורש זה נציץ ציץ שזה

 וזו, הזכות וקביעת הדעת הכרעת כפי מישרים הממון את לשפוט הדינים על הציווי מעיקר קבועה שהיא וכפי, תורה מתן

 כחלות בעלות קביעות שיש הלכה ונתחדשה תורה וניתנה 3.כלל בחפצא בעלות שם חלות בה ואין לחוד גברא זכות בעלות

  .ם"בעכו ולא בישראל אלא נתחדש לא זה וחידוש, החפצא בעיקר שם

  מידת בנין שותפות ישראל וגוי בקנין פירות וגוף

ד) המתבונן על פי זה יבין שלעולם כאשר ישראל וגוי מחזיקים בממון יחד, בין אם זו שותפות מוחלטת, בין אם זו 

שותפות בזכויות שונות, לעולם מידת הישראל תעדיף הרבה על מידת הגוי, דכיון שכוח אדנות ישראל בממון עדיפא טובא, 

  ממילא כל רושם זכותו ורושם בעלותו עדיפא ואלימא.

ע יהיה הישראל "ד, נבין כי בזה לכו"כאשר נבחן את הישראל הקונה מגוי קנין פירות לאור זאת ובצירוף דברי הגרבו

עומד במידת קנין פירות כקנין הגוף, דכיון שמידת זכותו היא רושם קביעות שם בעיקר החפצא, נמצא שהוא יותר בעל זכות, 

מת זה מי יעדיף, ממילא נופל הגוי ונעשה רק בעל זכות שיעבוד וכעיקר וכיון שבקנין פירות וקנין הגוף אנו דנים זה לעו

  4ד."סברת הגרב

                         
 שדינו פ"ואע, בהנאה אסור אינו גוי של הנסקל דשור) ד"סק ו"כ ח"במנ והובא, ד"פ ת"שו( צבי החכם ומכאן נבין יפה במה שכתב 2

  .גוי בשור ולא ישראל בשור אלא אינו הפסק מחמת נ"איסו חלות מ"מ, שהרג ישראל שור כדיני ישראל של ד"בבי למיתה

 כיוןד ט, וגם מתפרש על ידו יפה, וכמו שהארכנו בעניני עגונות בענין בית דין ופסק בית דין."דחילוק זה גם ממחיש את דברי העונג יו
 הוראת אלא בו אין דגוי הנסקל שור כ"משא, בעצם קטילא תורא לכך הוא נעשה השור של החפצא בעיקר נקבע ישראל דשור מיתה שדין
  .בהנאה אסור אינו לכך, החפצא בעיקר בעצמו דינו הוקבע ולא, להורגו גברא מעשה חובת
ד בענין קנין פירות, "הגרבאמנם זו זכות גברא כלפי חפצא בלי אמצעי, ובכך הוא חלוק הרבה מהשיעבוד הנזכר לעיין מדברי  3

שהשיעבוד הנזכר לענין קנין פירות הוא שיעבוד המשתלשל מכח שיעבוד הגברא המחוייב תדיר על העמדת החפצא, ואילו זכות בעלות גוי 
  היא זכות הגוי כזכות גברא בעצם כלפי החפצא. ופשוט.

ע את הישראל הקונה קנין פירות מגוי בדרגה אמצעית, והיה מקום להוכיח שאי אפשר להפוך את המידה באופן מוחלט, אלא לקבו 4
דעדיף מקנין פירות דעלמא, אך לדרגת מידת קנין הגוף לא בא, ודינו כשותף, ולכך אמנם יעור משום בל יראה, אך לא מחמת שזכותו כקנין 

  ע."ע, אלאמחמת שהוא כשותף לכו"הגוף לכו

ג שישראל הנעשה אריס לגוי בסוריא, "ז) דאמרו אליבא דר"ד מ"ובחלה (פ ה)"ה ה"וההוכחה המכריחה זאת היא מהמשנה במעשרות (פ
  הפירות פטורים מן המעשר. ופירשו שם הראשונים מפני שהם כשותפין.

ם "ז) הוסיף לפוטר גם במקום שהישראל שכר שדה מהגוי. ומאידך ידועים דברי הרמב"א מתרומות הי"ם כשהביא הלכה זו (פ"והרמב
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כ אין לו תחילת תפיסת "ג הישראל בעל הפירות אינו מחזיק אלא בשיעבוד, וא"ד קנין פירות לאו כקנה"פ שלמ"ואע

  חפצא, וכיצד נגדירהו כרושם בעלות בעיקר החפצא.

ו) על העולה שם בענין זה שגם בבחינת זכות קנין פירות ישנם מידות "סימן לכבר הארכנו בעירובין (גבול עולם 

  הישראל מוגדרת זכות בעיקר החפצא.חלוקות לישראל ולגוי, כאשר זכות 

פ שהגוי ממשיך "ואמרו שישראל השוכר רשותו של גוי, אעבין שכירות ישראל לשכירות עכו"ם,  דחילקו שם

ח' אצל הישראל ששכר ממנו. והוא פלא כיצד גוי המשתמש בזכות בעלותו מ הוא מוגדר 'אור"להשתמש במקום, מ

  בגוף נעשה 'אורח' אצל השוכר מנו זכות השתמשות 'יחד' עמו.

האם הזכות היא קבועה כחלות בגוף הדבר  ןהנידועומד גם בשכירות ושאר קניני גוף לתשמיש בזה מבואר כי 

  .אי"ז אלא כזכות חיצונית כלפי הדבר ששם בעליו על הגוף כחלות שם לתשמיש פירות, א"ד

פ שהגוי "ומלמד שכאשר ישראל שוכר רשותו של גוי, אע בין שכירות ישראל לשכירות עכו"םובזה בא החילוק 

מ הגוי מוגדר 'אורח' אצל הישראל ששכר ממנו כיון שהישראל התעצם ונעשה בעל "ממשיך להשתמש במקום, מ

  והגוי עומד כבעל זכות 'שיעבוד'. ,זכות חפצא

ומכאן נשכיל ונלמד גם לעניינינו דכשם שמצאנו בעירובין שישראל הקונה קנין שכירות מגוי מעדיף להאלים את קניינו 

יותר מבעלות הגוי בעל הגוף עד שהוא נעשה בעל הזכות והגוי נעשה בעל שיעבוד, כך גם ישראל שיקנה מגוי חמץ בקנין 

ע מדין 'שלו', גם לולי דין 'מצוי בידו', וזאת אפילו אם ישראל הקונה קנין פירות מישראל אינו עובר "ליו לכופירות, יעבור ע

  מדין 'שלו'.

דאכן בישראל הקונה מישראל בעל הקנין פירות מחזיק בידו רק 'שיעבוד' על חמץ, וקנין שיעבוד אינו מוגדר 'שלו' לענין 

ת מגוי הוא עולה ומתעלה עליו, שקניינו מתעצם עד שהוא מחזיק בחפצא בזכות חמץ בפסח, אבל ישראל הקונה קנין פירו

המוגדרת 'שלו' והגוי לעומתו נחית דרגא, ונמצא הגוי מתחלף להיות בעל 'שיעבוד' והישראל עולה ונעשה בעל הזכות 

  חפצא.

  באחריות ע בין ישראל המקבל מישראל באחריות ובין ישראל המקבל מגוי"ם והשו"ביאור חילוק הרמב

ה) וכאשר הארנו את החילוק בין ישראל לעמים גם במשפט קנין פירות לעומת קנין הגוף, נוסיף להעתיק זאת גם לקנין 

                                                                                

א, דמידת השכירות כקנן פירות, ומעתה צירוף ההלכות "ז משכירות ה"ה, ובדומה בפ"א משכירות ה"ח, ובפ"שם בהא, ו"ג ממכירה ה"פכ
  הללו מורה להדיא כי ישראל הקונה מגוי קנין פירות נידון כשותף, ואינו עולה עד לדרגת קנין פירות כקנין הגוף.

כ אין זה קנין פירות "ם כפשוטם שמידת שכירות היא 'קנין פירות', דע"אלא דהאחרונים האריכו להוכיח דאי אפשר לראות את דברי הרמב
פ "ממש. והיינו טעמא כיון שבמקרה זה בעל קנין הגוף ממשיך לאכול פירות בעצם זה שהשוכר מעלה שכירות על כל רגע, ואינו דומה לק

  שגמר קנינו וקיבל תמורתו בשעה ראשונה.

כ. ומה שישראל האריס או השוכר מגוי נידון "ג, וכמש"נה קנין פירות מגוי אלים קניינו כקנהומעתה לענייננו נבין כי באמת ישראל הקו
ג, שהוא אוכל גם פירות בכל "כשותף ולא מאלים להחזיק כקנין הגוף, כיון שבזה הגוי בעל הגוף מחזיק בידו יותר מה שמחזיק כל בעל קנה

  עולה רק לדרגת שותפות. שעה בתשלומי השכירו או האריסות, ולכך קנינו של ישראל
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אחריות, דהמתבונן ימצא דכל המקבל ממון באחריות אינו יותר מבעל שיעבוד, שהרי אין לו זכות חפצא המעדיפה 

מ הנקודה המחייבת אחריות היא "אינו מוליד לו אלא חובה, מפ שמשפטו הפוך, שהרי קניינו בדבר "מהבעלים. ואע

י 'קנייני שומר', והכנסה לרשות זו אינה שותפות, וגם אין צד שהיא "ההכנסה לרשותו, וכמו שהאריכו בחיובי שומרים ע

בשיעבוד כ אינה יותר מאשר קנין פירות לעומת קנין הגוף, שהמקבל אחריות מחזיק בחפץ כ"עדיפא מכח הבעלים בדבר, ע

  המשעבדו להעמיד את הממון בכל חסרון.

אלא שכל זה נכון בישראל המקבל אחריות מישראל, או בגוי המקבל אחריות על חמצו של ישראל, שבזה הבעלים הוא 

  עיקר בעל הזכות, והוא מוגדר בעל קנין החפצא, ואילו המחוייב באחריות הוא רק עומד במידת שיעבוד.

קבל אחריות על נכסי גוי בזה הדבר צריך להתהפך כמו שהוא מתהפך בקנין פירות בישראל אבל במקרה הפוך שישראל מ

הקונה מגוי, דכיון שהכוחות המחזיקים בממון הם מידת בעלות ישראל לעומת מידת בעלות גוי, לעולם אלימא זכות ממון 

ל המקבל באחריות מגוי נעשה דהישראל שהיא תהיה זכות עיקר החפצא, והגוי יהיה רק בעל השיעבוד, ונמצא שישרא

  הישראל האחראי לבעל החפצא, והגוי אינו אלא בעל שיעבוד לקבל את ממונו.

ם ופסק השו"ע שמח כנתינתו מסיני, דאכן ישראל המקבל אחריות על "וכאשר זכינו לאור חשבון זה נמצא דין הרמב

מון גוי לעולם הוא מעדיף ממנו ונעשה בו עיקר, חמצו של גוי הרי הוא כשלו וצריך לבערו, כיון שישראל העומד באחיזת מ

  ולכך חייב לבערו.

אבל ישראל המקבל באחריות מישראל חבירו, בזה בעלים במקומו עומד כבעל זכות חפצא, וממילא הישראל 

  המקבל אינו אלא דוגמת בעל שיעבוד ואינו דומה כשלו, וממילא אינו עובר עליו.

❖  

  י ובין אחריות ישראל על חמץ חבירוהחילוק בין אחריות מחמת 'אלם' גו

ם בהלכה ד'. והסתירה "ו) ויכול המשיב להשיב כי הפלפול כולו כמי שאינו, דנסתר הוא סתירה נמרצת מדברי הרמב

ם שדין אחריות לעבור בבל יראה אינה צריכה "פ מה שכבר הקדמנו ולמדנו בפתיחה. דכתב הרמב"תהיה יותר גדולה ע

ראל שגוי אלם יגבה ממנו עבור נזקי החמץ ללא דעתו וכנגד רצונו, אף הוא מחויב מחמת זיקת אחריות מרצון, אלא גם יש

פתיחה דעילת החיוב זה מחמת מה שהישראל 'משתמש' בחמץ מעצם היותו  - אחריות זו לבער את החמץ. ופירשנו בסימן 

  אחראי בפועל להוויית קיומו.

וכיון ששם נראה דאין לו בו זיקת 'שלו' כלל, נמצא שעוברים בל יראה גם על 'אחריות' שאין בה זיקת שלו. ומעתה תימה 

מדוע כל ישראל המקבל אחריות על חמצו של ישראל חבירו לא יעבור מדין אחריות זו, שהרי אחריות ישראל לישראל אינה 

ם אחריות ישראל מחמת אלמות גוי מוגדרת 'משתמש' בחמץ להווית פחותה מאחריות העומדת עליו מאלמות אלם גוי, וא

ט אינו עובר, וחזרה "ש בקיבל אחריות על חמצו של ישראל חבירו שיהיה מוגדר 'משתמש' מחמת האחריות, ומ"אחריותו, כ

  ם לפטור אחריות ישראל על חמצו של ישראל."עיקר השיטה לעמוד בקושיא כיצד יתכן ששיטת הרמב

א אין זו טענה, דהנה כאשר נבא חשבון אצל עיקר הדין יש מקום להוסיף לתמוה דמחד אנו יודעים כי אמנם לקושט

פ שודאי 'המשתמש' בחמץ זו "קנין פירות בחמץ בפסח אין עוברים עליו, מאחר שקנין פירות לאו כקנין הגוף, וזאת אע
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יפה כי איסור בל יראה הוא על מידת פתיחה  - הוא בעל הפירות שלו זכות 'תשמישים'. ומאידך הוכחנו בסימן 

  ההשתמשות הגלומה בעצם הווית הבעלות. הא כיצד.

ונבין כי לעולם ודאי דפוס המידה לעבירת בל יראה היא 'שלו', אלא שהעוון שבהחזקת 'שלו' הוא על ההשתמשות 

יהיה איסור אלא כאשר הגלומה בשלו, שכאשר השלו מוליד השתמשות זו היא עצמה של אחיזת העוון, ולכך לעולם לא 

יעמוד הבנין על אחד משנים, או 'שלו המוליד השתמשות' או 'השתמשות המולידה שלו', ולכך קנין פירות שהוא רק 

  פ שהוא 'משתמש', כיון שאין זו השתמשות המולידה שלו, וגם אין זה שלו המוליד השתמשות."'שיעבוד' אינו עוון, אע

ת כוח אחריות הנולדת מאלמות גוי אלם, נשכיל לחלק בין ישראל לגוי, ונבין כי רק ומעתה גם כאשר אנו חוזרים לבחון א

מחמת שעסק האלמות היה בין ישראל לגוי לכך אחריות הישראל עלתה למידת 'שלו' מכח השתמשותו בדבר בתשמיש 

כתר כמשתמש תשמיש 'מוחזק לאחריות', דכיון שאחיזה הגוי גרועה בנכסיו, לכך ישראל דעדיפא בעלותו, כאשר הוא מו

  אחריות בנכסיו מתעצם הוא ועולה לתפיסת 'שלו'.

אבל כאשר אנו עומדים באחריות ישראל על נכסי ישראל, בזה אחריותו לא הועילה לו להיות יותר ממעלת קנין פירות, 

  ואינה מעלה אותו מדרגת משתמש לדרגת משתמש בעל אחיזת 'שלו' בעיקר החפצא, ולכך אינו עובר.


