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  אחריות
  משקל הקנין ומעלתו

  בחפץ שברשותו ובחפץ שאינו ברשותו

  שיטת הראשונים שאין בל יראה על אחריות אלא בחמץ המונח ברשות שומר

 שלך רישא אמרת הא ימצא. לא לומר תלמוד הנכרים מן פקדונות ויקבל יטמין יכול מר ב) "אמר"א) אמרו בגמרא (ה' ע

 הא כי אחריות, עליה קביל דלא הא אחריות עליה דקביל הא קשיא לא גבוה, ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי

 ובעיתו קאי ברשותייכו מיתביד ואילו מיגנב דאילו כיון מבתייכו חילא דבני חמירא בעירו מחוזא לבני רבא להו דאמר

ואסור". נמצאת לנו כאן הלכה כי 'אחריות' קובעת את החמץ כתחתיו של האחראי לעבור עליו בבל  דמי כדילכון לשלומי

  יראה.

ש "בדרגת האחריות וצורת החזקת החמץ לענין בל יראה נחלקו הראשונים. ושלש וארבע שיטות שנו בה. א. הרא

מיתביד' הכוונה  ואילו מיגנב שאמרו בגמרא 'אילוח עובר בבל יראה, ומה "ג שאפילו ש"(סעיף ד') הביא את שיטת בה

מ) כפשטיה דגמרא "ש, והביאו זאת גם תוס' בכ"י (הביאם הרא"ם, וכן ר"היא לגניבה ואבידה בפשיעה. ב. דעת הרמב

ה אימור) וכן "ב) כמו שכתבו שם תוס' (ד"ב ע"מ (פ"י בב"עובר. ג. דעת רשח אינו "ש, אבל אחריות ש"שדוקא אחריות ש

  ה שומר) שאין עובר על בל יראה אלא באחריות אונסין."ד ד"עת תוס' בשבועות (מהיא ד

פ שבעלים עובר בל יראה "ת שאחריות מחייבת רק אם החמץ בבית שומר, ואע"א) דשיטת ר"פ (ו' ע"ד ותור"ד. דעת תורי

  אי.גם באינו ברשותו, בל יראה מחמת אחריות שאני, והיא אינה מחייבת אלא כשהחמץ ברשות האחר

ובשיטה זו הפליאו המפרשים מאוד, שהרי לשיטתם אדם עובר על חמצו גם כאשר אינו ברשותו. ומאחר ששומר 

עובר על החמץ מחמת זיקת 'שלו' שיש לו לחמץ, הדין נותן שיהיה משפטו שווה לחמץ שלו, וכשם שעל שלו עובר בכל 

וקנין אחריותו עליו בכל מקום, ומה בין בעלים מקום, כך גם על מה שבאחריותו יעבור עליו בכל מקום, שאחריותו 

  שעובר בכל מקום לשומר שאינו עובר אלא ברשותו.

  בל יראה בשומר מדין 'קנין שומר' או מדין 'גורם לממון'

ב) להבין בדבר נקדים לברר. א. מה נקודת אחיזת הממון הגורמת לשומר לעבור בבל יראה. ב. מה גורם לחיוב אחריות 

  איזה 'זכות' קיבל השומר בחפץ מכח קניינו.על שומר. ג. 

ד "ד שדבר הגורם לממון כממון, א"ט האם הילפותא לחייב בל יראה על 'אחריות' נאמרה רק למ"בהמשך הגמרא שו 

  ע מודו בה."ע מודו בה. והכריעה גמ' דכו"כו

) האם הכרעה זו נשארה שהחיוב מדין 'דבר ז"ר, ומה שהביא מהגרי"ובהכרעה זו חקרו האחרונים (עיין בחידושי הגרש

ד ההכרעה חוזרת לתחילת "הגורם לממון', אלא שחידשו בחמץ שגם רבנן מודים לילפותא דדבר הגורם לממון כממון. א

  הגמרא שהחיוב מדין 'אחריות', שחידשה תורה דאחריות גופא צריכה לחייב בל יראה, ולא מדין 'גורם לממון'.
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ש (שם) "ט בה הראשונים. הנה הביא הרא"מהוכחה ברורה משיטת הגאונים באחריות וממה דשוונראה לפשוט את הספק 

איסור בל יראה, דאחריות שומר אינה מועילה רק מאת שיטת הגאונים שחמץ העומד באחריות שומר פוטר את המפקיד 

  לענין בל יראה.ליצור זיקת ממון לשומר, אלא היא גם מגרעת את אחיזת הבעלים עד לבחינת אינו ברשותו 

ש חלק כיון "והראשונים חלקו על הגאונים. רבינו יונה חלק מטעם שהחמץ עדיין גם ברשותו של מפקיד. ואילו הרא

  שמקומו של חמץ 'מושאל' למפקיד, ונמצא שגם החזקת ביתו של שומר היא החזקת רשותו של מפקיד.

ון', מה יש בחיובו לבטל את חיובו של מפקיד, ומעתה הגע עצמך, אם סיבת החיוב של השומר זה מחמת 'גורם לממ

עד שנאמר שאם נכנס לרשות שומר יצא מרשות מפקיד, אלא נקודת גרמת  - שהרי לא 'הכנסה לרשותו' קבעה את חיובו 

כ מה דברי הגאונים ומה היו הראשונים צריכים לטענות מן הצד, דינא מעיקר "החמץ לממון היא המביאתו לידי עבירה, וא

ד משפטי ממון המתחדשים לשומר מחמת 'גורם לממון' מנתקים או מכהים את דין בעלות הבעלים ושליטתו בדבר תמיה כיצ

  לענין בל יראה.

דבר זה מכריח במוחלט כי המידה המתחדשת בילפותא לחייב שומר מחמת חיוב אחריות אינה מחמת החלק של הגורם 

כניסת הדבר לרשותו, ואינה 'התחייבות גברא' על תשלומים לממון אלא מחמת קנייני שומר דידיה, דאחריות נולדת מ

ט הראשונים עם "ל ילפותא דהכנסה זו לרשותו מספיקה בשביל לחייב בבל יראה. ועל זה שו"במקרה נזק והפסד, והא קמ

אחיזת הבעלים עד כדי שהחמץ כבר לא יוגדר משמש את הבעלים בשיעור מהגאונים האם הכנסה לרשות שומר זו גרעה 

  1צרך לאיסור בל יראה.הנ

  האם שומר הוא רק 'שומר' 'ומשלם', או שיש לו 'קנין' בחפץ

ג) יבא הדוחה וידחה דכולה מילתא כמאן דליתא, דשומר אינו אלא אחראי להשלים הפסד, ואולי גם יש עליו חובת גברא 

  לים.'לשמור', אבל מה שייך לומר שיש לו 'קנין' לעצמו אשר הכנסתו לרשותו מוציאה מיד בע

, שכבר האריכו המפרשים להביא ראיות רבות מגמרות ראשונים ואחרונים כי שומר אינו 'ביטוח' על החפץ לחוד, זה אינו

וגם לא התחייבות גברא על מעשה שמירה. אלא שומר 'קונה' את החפץ ומחזיקו בבעלותו בקנייני שמירה, וכשם שיש לגזלן 

  קניני גזילה כך יש לשומר קנייני שמירה.

                         
, חייב שומר איזה ל"הנ הראשונים מחלוקת ביסוד המפרשים שחקרו מה לפשוט נדע לגאונים הראשונים בין זה שמנידון נזכיר באגב 1
  .יראה בבל לעבור בשביל הנצרכת הבעלות מידת היא מה ונחלקו, שווים כולם זה בחלק ד"א, שומר קנייני בנין על סובב הנידון יסוד האם

 המספיקה ממון אחיזת לשיעור השומר בא כאשר מדוע תימה, יראה בל לעבירת המספיק השיעור מה לדון היא המידה אם כי יבין דהמביט
  .יראה בל על הוא יעבור לא שכבר לבעלים הגורם השיעור זה תמיד, יראה בל לעבור

 נחסר הוא כך לרשותו הכניסה ערך שכפי מובן ולכך, ידוע בשיעור לרשותו הפקדון כניסת זה השומר על האיסור את הפועל כי נלמד מכאן
 שכערך כיון יעבור שלא למפקיד הגורמת היא, עליה עוברים ולכך -  חשובה הכנסה שהיא שהחלטנו רשות דכניסת, בעליו מרשות ויוצא

  . דבעלים בהתחתיו חסר כבר, דשומר' תחתיו' מוגדר זה ואם, היציאה ערך כך הכניסה

 הידועה בהפלוגתא תלוי שזה המאירי פירש כבר, ח עובר על בל יראה"ואם נחלקו ביסוד דיני שומרים, במה נחלקו. במחלוקת האם ש
  .מזיק מדין תחייב שהפשיעה גורמת השמירה שחובת או, שומרים תשלומי מחידושי חייב חנם שומר האם

  .ש"בסוגיין. עי ש"בקו כבר הרחיב, ואבידה גניבה חיוב גם או יראה בבל עובר אונסין חיוב רק האם הפלוגתא ולענין
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ה), אך באמת הדברים נמצאים בעוד הרבה מגדולי האחרונים, "דברים ידועים כדברי הגרי"ז שהביא בברכ"ש (גיטין כוה

עיין בכתבי הגר"ח הנדמ"ח ע"י מישור לב"ק ק"ו, ועיין שיעורי הלכה למהרי"ל בלוך בענין שומר, ובאבן האזל בהלכות 

אברהם (הר"ר זיסקינד) פסחים סימן כ"א שקיבץ כעמיר גורנה  ב, ועיין קונטרס אמרות"ג ה"מ פ"א ובהלכות זכו"מ פ"נז

הוכחות רבות וגדולות בדברי הראשונים והאחרונים. רק זאת נזכיר כאן מה שהביא בשיעורי הלכה מדברי הריטב"א ב"מ 

ונה את דמכאן אתה למד כי שומר ק 2מ"ב דאע"פ שאדם עושה פועל בשל חבירו, מ"מ אינו יכול למנות שומר על של חבירו.

  החפץ, ולכך כשם שאדם אינו מוכר נכסי חבירו כך אינו עושה שומר על נכסי חבירו.

לכך עדיין יש לנו להחזיק ברור כי קנין אחריות לחייב בבל יראה את השומר ולדון לפטור על ידו את הבעלים עולה 

  בסוף הסימן). - (ועיין להלן הערה  מיסוד אחיזת השומר בקנייני שומר בחפץ, שזה קנה וזה חסר.

  'קנין' בכל מקום זה 'זכות', ומהו 'קנין שומר' שאינו מקנה אלא חיובים

, דהאמנם ועל מה נעשה 'בעלים' בחפץ ד) ואחר שעלינו למידה זו יש לנו להוסיף בה בירור ולראות 'מה' קנה שומר

י ש, וכאשר כבר עוררו [עיין חידו'בעלות' נעלמת היא זוכי  למדנו כי שומר מחזיק החפץ בקניני שומר, אבל כל מעיין יבחין

דבעלות חפצא זה דבר ה והא, שהקשה זאת על קנין 'משיכה' בשומרים] דהיא תימה גדולה, "א לתוד"ח ע"מ מ"א ב"הגרעק

יב, וחוץ שאדם קונה חפץ להיות חי בעלות היא ולקונה, שאדם יכול לקבל לרשותו זכויות בחפץ, אבל איז 'זכויות' הנותן

  .מה 'קיבל' ומה 'יש לו' מהחיובים תמורת החפץ לא קיבל בו כלום

ק ע') מדברי הגאונים שזה מדין קני ע"מ להקנות. דהתם "ן (מלחמות ה' ב"ואינו דומה לקנין הרשאה שהביא הרמב

שאין לו אלא  האדם מחזיק אדנות מסוימת בידו להכריע על החפץ בדברים שונים בענייני המקח והדו"ד, אבל שומר זה

  .על מה הוא בעליםחיובים 

אע"פ שמכוסה הוא בסברא, שזה ענין קניני גזילה הנ"ל,  - לחייב  בעלותוהיה מקום להשיב דאכן כן הוא בתורה שיש 

  אלא להתחייב עלה באונסין. בעלים על הדברשהגזלן אינו 

דקנייני גזילה תופסים את החפץ לגזלן בסיבת  יל לו לקנות בשינוי, ופירשו בהעמו ןאך באמת טעות היא, דקניינו של גזל

בעלים על הדבר, יתפס החפץ לזכותו, וסיבת קנין זו היא המחייבת תביעת , ומועיל לו קניינו שכאשר לא יהיה עיכוב ןקני

ל רשותו בכמאותו באונסין, דהיא הכנסה לרשותו, דסיבת קנין היא גם קנין מסוים, וכל שנכנס לרשותו צריך להחזיר ממון 

  גוונא חפץ או דמיו. וכבר האריכו בה בפרק מרובה כי שם מקומו.

כ הדבר "ז אי אפשר לנו ללמוד מגזלן לשומר ולא כלום, דבשומר אין אנו רואים את השומר קונה בשינוי כגזלן, וא"ועפ

  .תלאדם רק חובה ולא זכו מה תוכן זכות 'הבעלות' הנותןלא נמצא בסיבת קניינו, ועדיין אנו תמהים 

מ כאן חידשה לך תורה ", מבעלות שאינה אדנות אלא להתחייבפ שלא מצאנו דוגמתו בעולם "והיה מקום להשיב דאע

  כ היא חידוש ולא סברא.", ואכן גזהוקימת כזאת בעלות חק גזירה, שבשומרים יש כזה קנין

דוש התורה של פרשת חישהרי  .אך לבד שהוא היפך השכל. נראה כי מבנין הסוגיא יש ללמוד דקנין שבסברא הוא

                         
  ו דאמרו שאין אדם עושה שומר על קדשים שאינו חייב באחריותם."מ נ"כתב דהלכה זו מוכרחת מהגמרא בבה) "א (חו'מ ח' סק"ובחזו 2
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ישראל שיש מציאות של אמרו בסוגיא ואם  .ח ועוד"כ כאן בחידושי רבינו דוד, ועיין גם במקו"שומרים לא נאמר בגוי, וכמש

דכאשר כדין תורה,  מ שיכולים להתנות ביניהם שיחזיק השומר את החפץ"שהשומר על של גוי וגוי השומר על של ישראל 

ם מופקע ממציאות השמירה כדיניה, אלא כל מופקעותו זה הקובעת דיני ", לא אמרו שעכואמרו שאין שמירה אלא בישראל

ודאי , אבל ישראל וגוי שקנו לנהוג כמידת שמירה מסוימת שומרים בסתמא, שמשפט שומר חנם לחיוב פשיעה לחוד וכו'

  ר בסוגיין (כלפי ישראל השומר לגוי)."ז שאמר להגרש"הואיל. וכן נראה מדברי הגרי

עתה הגע עצמך אם בעלות דשומרים זה חידוש שלא נודע טעמו, כיצד נקיש ונלמד ממה שחידשה תורה חק חדש זה ומ

בין ישראל לישראל שיהיה חק זה נוהג אף בין ישראל לעמים, דמשפטם בדיני ממונות עולה מחובת הכרעת המשפט שבני 

  נח הצטוו על הדינים לקיים את משפט הממון שבסברא.

עדיין מוטל עלינו וא, ישבסברא ה בעלותשומר  דבעלותודאי מילתא דסברא היא, ם "ו דיני שמירה בעכואם מצאנכ "ע

  אם כל מה שפעל קנינו זה רק חיובים. - לברר מה הכניס זה לרשותו 

  ם ששומר קונה את הפקדון ללא מעשה קנין אלא בדברים לחוד"דברי הרמב

א ב'), "ע (רמ"ב) וכן פסק בשו"ג מזכיה ומתנה ה"א, פ"ה ממכירה הי"ם (פ"ה) ונראה מציאה יקרה מדברי הרמב

ט מפרשי "ששומר הקונה את הפקדון מיד בעלים אינו צריך מעשה קנין, אלא הרי זה מהדברים הנקנים באמירה. (וכבר שו

  מ)."ם האם הלכות מכירה זה עיקר הלשון או הלכות זכו"הרמב

מ, ובהשמטות. אך הא "ז בהלכות זכו"צירו של שומר או לא. ועיין באבהאונחלקו המפרשים האם החפץ צריך להיות בח

ם שהפקדון נקנה לשומר "מיהא מוחלט ודאי שגם אם החפץ צריך להיות בחצירו, לא החצר היא זו הקונה, שהרי אמר הרמב

  יקנה זה.ימה כיצד תמ מילתא חדתא היא ואין זה קנין מהקניינים הידועים. ו"בלי מעשה קנין אלא בדברים, ש

ז את כח השומר בחפץ שקנוי הוא לו בקנייני שומר, דבאשר החפץ קנוי לשומר, כאשר הבעלים "מכאן הוכיח באבהא

מסכים לו אינו צריך קנין חדש, אלא מחזיק הוא בקניינו דקנין השמירה לעשותו קנין מוחלט, ואינו צריך מעשה לזה אלא 

  סגי בדיבור.

נו ולמדנו בגזלן נבין להשוות ביניהם בשורש היסוד על אף חילוק הפרטים, וכאשר נבא להשוות זאת למה שהקדמ

דכשם שבגזלן החפץ נמצא בסיבת קנין וכאשר הושלמו הפרטים וסרו המניעות הושלם קניינו, כך גם קניינו של שומר 

  מר את חלותו.מעמיד את החפץ בסיבת בעלותו, ומכי סרו המניעות השלים לו קניינו הראשון אשר היה לו בתחילה וג

מ בהשמטות, "והיא זו הסיבה שצריך שיהיה הדבר עומד בחצירו לפשטיה דגמרא בריש המפקיד כמו שהקשו להגראז

א, "ד ע"מ ל"הגמרא ב סתימתדכיון שהדבר אחוז רק בסיבת קנין, צריך שתתקיים אחיזתו בשביל שלא יכלה קניינו, וכ

א כמובא שם "א והריטב"ט [והיא גם שיטת הרשב"ב ממכירה ה"ד בפ"ואפילו ביצא מחצירו וחזר לשם, וכפסק הראב

  צ]."במקו

ם בהלכה זו. א. לכל שומר יש קנין חפצא בפקדון הנקרא 'קנייני "נבא חשבון כמה זכותים גדולים שזכינו מדברי הרמב

בעלות. ג. קנין זה של ה החזקת החפץ בסיבת קנין וסיבת ז )ים ממנולדשומר'. ב. חלק הזכות שבקנין זה (לבד מהחיובים הנו

בעלות נותנן לו זכות קנין בחפץ לקנותו ללא מעשה קנין נוסף על פי רצון הבעלים. ד. קנין זה יתכן רק כאשר החפץ  סיבת
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  נתון בחצירו.

נמצא מעתה כי פקדון בחצירו של שומר אחוז בזכות ממון שלו במידה הרבה יותר גדולה מאשר פקדון שאינו ברשותו, 

ו אחוז בכח קניינו בפועל, שבכל שעה שהוא מחזיקו בחצירו הוא תפס בו בכח קונה ובזכות קנין בפועל, שהמונח בחציר

כ פקדון שאינו בחצירו הוא בבעלות קלישא שיש לו סיבת קנין שתועיל לו כשיבא לחצירו, וקניינו נחית דרגה "משא

המחייבת באחריות, דכל 'שנכנס' לרשות כבר  נסה לרשותו'כפ שקנין זה יועיל להשאיר עליו את בחינת 'ה"גדולה. (אע

אחד, על מידת חיוב  בתירוץ שם א"ובריטב ב,"ע ו"מ ל"ב ק"בשטמ א"והרשב ד"צריך להחזירו בכל מקרה, וכיסוד הראב

  אחריות אונסין).

דנו ם למ"ואחר שזכינו לקנין נפלא זה, נראה כיצד מתיישבת שיטת הראשונים שהקשינו בה כפתור ופרח. דמדברי הרמב

להשכיל דכח השומר בקניינו בחפץ חלוק הוא בין מקרה שהחפץ ברשותו של שומר ובין מקרה שאינו ברשותו, שעצם קנינו 

  בחפצא עדיף כאשר הוא מוחזק ברשותו, דבזה יש יותר קיום להחזקת החפץ בסיבת קנין.

זכויות', שהרי הוא יכול כעת לקנותו ואם נפרוט 'מה' יש לו יותר, נאמר כי כאשר החפץ ברשותו, קניינו נותן לו גם '

בדברים בעלמא מכח זכותו כשומר, ואילו כאשר החפץ אינו ברשותו אין לו מכח קניינו אלא חובה (תשלומי אחריות) ולא 

  זכות.

פ שרק קנין הנותן 'זכויות' שומר גורם לעבור בבל יראה, וכיון שרק קנין המוחזק "ד ותור"ומעתה נבין כי סברת תורי

הוא קנין הנותן לו זכויות והוא מוגדר על ידו 'משתמש' בחמץ, וכמו שהתבאר בפתיחה שעצם יחוד הקנין המעמיד  ברשותו

את הדבר לתשמישים שעולים בתולדת הקנין זה עצמו השתמשות, לכך אין השומר עובר בבל יראה אלא כאשר החמץ 

  3באם יתן לו הבעלים זאת.-  ברשותו, שאז הוא מחזיק בקניינו להשתמש בו לקנות את החפץ בדיבור

                         
אמנם לא סוף דבר הוא לחייב בכל החזקת קנין הגורמת לשומר שיקנה את הפקדון בדברים לחוד. שהרי קנין דברים בפקדון יש גם  3

  ם אלא באחריות גניבה ואבידה."נו לדעת הרמבם לא חילק. ואילו בל יראה לשומר אי"לשומר חינם, דהרמב

ופירושו דזה וזה גורם, הצירוף בין עצמו של קנין, ובין שיעור אחיזתו בדבר כמשתמש לקיום הממון, שמקיימו כדי שלא יפסד בגניבתו, 
  שניהם יחד גורמים לעבור עליו.

קניינו של שומר והחזקתו חסר לבעלים הן בקניינו והן בחלק וזה גם מה שגורם לבעלים שלא יעבור בבל יראה לדעת הגאונים, דעל ידי 
המשתמש שבו, ונפילת בעלות זו המחסרת ממנו באחת הן בקנין והן ביחוד הדבר לתשמישו המזומן, זה המרחיק את החמץ ממנו עד לדרגה 

  שאין עוברים עליו.

כרעה שכאשר החפץ אינו ברשותו של שומר שניהם אין פ יביא לה"ד ותור"ע, האם צירוץ שיטת הגאונים עם שיטת תורי"אמנם בהא יל
ל, מעתה בזמן זה עדיפא בעלות הבעלים שהרי אין "ד כיון שבעת שאינו בחצירו של שומר נגרע קניינו כנ"עוברים לפי שאינו תחתיהם. א

 כנגדו מחזיק בעל זכות חפצא המשתמש בזכותו, וממילא יחזור בעלים ויעבור.


