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  קסז סימן

כשלא נטל את  ,האם יש קבלת שמירה בשתיקה
  החפץ

ולא  ,ושתק ,חברו שיהיה שומר חינם וובו יבואר: א. אם ביקש

שיהיה שומר  ו. ב. ביקש, האם נעשה שומרהגביה את הפקדון

  , האם נעשה שומר שכר.ולא הגביה את הפקדון ,ושתק ,שכר

  הנידון

"המתנתי בשדה התעופה לטיסה. פנה אלי חבר וביקש שאשמור לו 

 דבר, על המזודה לזמן מועט, והניח את המזודה לידי. לא השבתי לו

אבדה. המזודה  ,ושתקתי. לאחר מכן הלכתי לראות משהו, וכשחזרתי

כיון שלא קבלתי על מ, או אני חייב בפשיעה כדין שומר חינם האם

  עצמי שמירה, ולא אמרתי שיניח לפני, אין לי דין שומר כלל".

  תשובה

אין קבלת שמירה בשתיקה. וכל זה בשומר חינם, אבל אם היה מבקש 

  לשלם לך על השמירה, חייב אפילו בשתיקה.

   ביאור התשובה

  והנח לפני, או לפניך, או הנח סתם -שמור לי 

ואמר לו הנח  ,שמור לי) וז"ל: "ב ,פיעא (בבא מצמובא במשנה ב

אמר רב הונא: אמר לו ) "ב ,פא". וגרסינן בגמרא (שומר חנם -לפני 

אינו לא שומר חנם ולא שומר שכר. איבעיא להו: הנח  -הנח לפניך 

שהמבקש מחבירו לשמור לו על חפצו  ,י" ע"כ. הנה מבוארסתמא מא

בחינם, והלה אמר לו "הנח לפני", הוא דינא דמתני' שמקבל על עצמו 

להיות שומר חינם, אבל אם אמר לו "הנח לפניך", הרי שביטל את 

הוא ספק  ,בקשת חבירו, ולא נעשה שומר. ואם אמר לו "הנח" בלבד

פסקו ובגמרא, ולהלן יבואר מה עומק צדדי הספק בהנח לחוד. 

, וכן כיון דהוא ספק בגמרא הראשונים שלא נעשה שומר בהנח סתם

הוא שהפקיד  ,שומר חנםוז"ל " ,פסק המחבר (חושן משפט רצא, ב)

והוא קבל עליו  ,או כל דבר לשמור ,אצלו כסף או כלים או בהמה

לשומרו. ואפילו לא קבל בפירוש, אלא שאמר לו: הנח לפני, הוא 

ו: הנח לפניך, או: הנח, סתם, (או שאמר שומר חנם. אבל אם אמר ל

שומר  לולו: הרי הבית לפניך) (רמב"ם פ"ב מה' שכירות וטור), אפי

ואינו חייב שבועה כלל, אבל מחרים על מי שלקח פקדון  ,חנם לא הוי

  שלו ולא יחזירנו לבעליו.

אמר  , הוי שומר חינם.ואמר לו הנח לפני ,העולה מזה: שמור לי

  לא הוי שומר.  ,שומר, אמר הנח סתם לא הוי ,הנח לפניך

  מהר"א ששון פוטר בשתק השומר

ויש לחקור מה הדין, בראובן שאמר לשמעון: 'שמור פקדון זה', 

והניח לפניו, ושמעון שתק, האם אמרינן מדלא מחה בו, שתיקה 

כהודאה דמיא, או דלמא, כיון שלא אמר כלום, לא קיבל עליו שמירה. 

וראש הדוברים בזה, הוא רבי אהרן ששון זצ"ל, בשו"ת מהר"א ששון 

רא לומר שאף על פי שבהנח סתם היא (סימן קמד), ומבאר, דיש סב

בעיא דלא איפשטא, והנח לפניך בודאי לא הוי שומר, מכל מקום, 

אפשר ששתיקה עדיפא, כיון שיש לשונות שהם גרועין משתיקה, 

הנח סתם לא הוי קבלת ש יש לומרכמבואר בקידושין (ו, א), לפיכך 

לא בשתיקה נמי  ,שמירה, אבל אם שתק הוי קבלת שמירה. או דלמא

הוי קבלת שמירה, עד שיפרש שמקבל עליו, או שאומר 'הנח לפני' 

וכדו', שאומר בפיו לשון שמשמעו שמקבל עליו מה שמבקש 

המפקיד, ומהר"א ששון לא הכריע בדבר, מכל מקום מסיים, שדעתו 

  נוטה "שפטור כל זמן שלא קיבל עליו בפירוש, דהכי מסתברא".

ון לא קיבל שמירה העולה מזה: שמור לי ושתק, למהר"א שש

   .בשתיקה

  לשיטת הבני אהרן מתחייב שומר בשתיקה

אבל רבי אהרן לפפא זצ"ל בשו"ת בני אהרן, הביא ראיה מהמרדכי 

סימן רצא)  ,דשתיקה הוי קבלת שמירה. וז"ל בני אהרן (הלכות פקדון

) רמז רעג ,מרדכי מסכת בבא מציעא פרק המפקיד"כתב במרדכי (

בעל הפקדון, ולא מיחה בו פטור. ומכאן דשומר שמסר לשומר לפני 

יש ראיה למה שנסתפק הרב מהר"א ששון (סימן קמד) על ראובן 

שהביא פקדון, ואמר לשמעון טול פקדון זה ושמעון שתק, וראובן 

הניחו בידו ברשות שמעון לפניו, יש להסתפק, כי אמרינן כיון ששתק 

פטר, הוא הדין הוי כהודאה ומהניא, או לא. וכיון שמצינו דבשתיקה נ

דבשתיקה מחייב, ועיין גם כן מה שכתב הרב בית יוסף סוף סימן קפו 

  .בני אהרן בשם מהר"י קולון ז"ל (סימן קנה)" עכ"ל

בבא (מרדכי ז"ל הכדי להבין דבריו, נביא את מקור הדברים, דו

ושומר שמסר לשומר לפני בעל ): "רעג ,מציעא פרק המפקיד

[לא נמצא  פסק בספר המקצועות ,נאבדונגנב או  ,ולא מיחה ,הפקדון
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ונפטרו  ,וגם ליתיה ברשותיה ,דלישבע שני דלא פשע בידינו],

לא מצי למימר היאך לא מהימן לי  ,דכיון דלא מיחה בו .תרוייהו

" עכ"ל. וצריך עיון בשאלתות דרב אחאי פרשת וישב ,בשבועה

, שומר שמסר לשומר ונאבד, אין השומר השני פוטר עצמו פירוש

בועה, כיון דבעל הפקדון טוען אינך נאמן לי בשבועה, אבל אם בש

מסר את הפקדון לשומר השני בפני בעל הבית, אמרינן, מדשתק 

הסכים לזה, ונאמן עליו השני בשבועה. ופסק הרמ"א (חושן משפט 

  רצא, כו) כדברי המרדכי. 

שאם מסר בפניו לשומר אחר, נפטר השומר, ואין  ראינו,וכיון ש

ול לטעון אין רצוני כו', דשתיקה היא כהודאה, דכיון המפקיד יכ

שרואה שמוסר לשומר אחר היה לו למחות, ומדלא מחה ניחא ליה, 

הוא הדין אם אומר לאחד שיקבל החפץ בשמירה ושותק, שמע מינא 

  דניחא ליה, לכן פסק הבני אהרן דשמור לי ושתק הוי שומר.

דין ראובן שמסר ועוד הביא ראיה מדברי המהרי"ק (שורש קנה), ב

אמר לשמעון חפץ לשמור, ולאחר מכן אמר לו שימכור את החפץ, ו

אם ימכור ביותר מארבעים וארבע מטבעות, יזכה במותר, לו ש

ושמעון שתק, ונגנב החפץ. דשמעון טוען שלא קיבל על עצמו להיות 

שומר בשכר, ודינו כשומר חינם שפטור בגניבה. וראובן טוען, שכיון 

עצמו למכור בשכר, ונעשה שומר שכר שחייב  ששתק, קבל על

בגניבה. ומוכיח המהרי"ק, דשתיקה הוי כהודאה, מסוגיא דבבא 

בתרא (קלח, א), בדין ישראל הכותב נכסיו לכהן, והיו בנכסיו עבדים, 

ושתק הכהן ולבסוף צווח שאינו רוצה לקבל את המתנה, דהכל מודים 

עבדיו, אלא הכהן, שזכה במתנה, ואם מת הנותן לא זכו יורשיו ב

ויאכלו העבדים בתרומה, זה תוכן הסוגיא שם. ואם לאיסור תרומה 

מהני שתיקה, כל שכן לדין ממון, וכן פסק המחבר (חושן משפט 

הוא הדין  הז רמה, י), שאם נתן לחבירו מתנה, ושתק, זכה בה, ולפי

  בקבלת שמירה בשתיקה הוי קבלה. זה תוכן דברי המהרי"ק.

 ,ושתק, נעשה שומר ,אמר לו לשמור - י אהרןהעולה מזה: לבנ

בשומר שמסר לשומר  ,מהמרדכי ,וראייה לזה .דשתיקה כהודאה

שאם הבטיח שכר  ,דכתב ,מהמרי"קכן ראיה ו .בפני בעה"ב

  שכר. שומרנעשה  ,לשומר ושתק

  שיטת המחנה אפרים דשתיקה לא הוי קבלת שמירה

שיטת בני אהרן, אבל המחנה אפרים (שומרים סימן ב), הביא את 

המחנה  וראיותיו, ודחה אותם. דעל מה שהביא ראיה מהמרדכי, כתב

, שבשומר שמסר לשומר בפני בעל הבית, די בריצוי, שהרי אפרים

רואה בעל הבית שמוסר החפץ לשומר אחר, והיה לו למחות, ומדלא 

מחה, נתרצה. אבל בדין קבלת שמירה דצריך קבלה ממש, כיון שלא 

נו חושש למחות, ולא איכפת ליה, לכן הוא שותק. קיבל שמירה אי

אין  עתידניות ולע) "הלכות שומרים סימן ב(מחנה אפרים וז"ל ה

 ,דכיון דראה בעל הפקדון ,דהתם שאני , [הראייה מהמרדכי],כן אהנר

 ,הורה בדעתו שהוא מרוצה, אבל הכא ,למחות בו ולא מיחה וה ליהוה

" שהרי לא קביל שמירה ,האי דשתק משום דלא איכפת ליה מידי

  עכ"ל המחנה אפרים.

ולעניות דעתי יש להביא ראיה לדברי המחנה אפרים, מדין אשה 

שקבלה דבר שלא בתורת קידושין, ואמר לה לאחר שקבלה, תתקדשי 

בהן, שאינה מקודשת, (קידושין יב, ב) דשתיקה לאחר מתן מעות לאו 

 -ן מעות הויא שתיקה דלאחר מתשתיקה היא. ופירש רש"י וז"ל "

וכשידעה  ,לא ידעה בהן ,והמעות היו בתוכה ,שמתחילה כשקיבלתה

דהאי  ,שתיקה דלאחר מתן מעות היא ולאו כלום היא ,אחר כן ושתקה

מעיקרא לאו אדעתיה  ,מימר אמרה ,משום דלא איכפת לה ,דשתקה

" עכ"ל, וכן פסק המחבר אבן העזר (כח, ה), והוא דהכי קבילתינהו

כיון ששומר אינו מתחייב להיות שומר אלא בקבלת  הדין בנידון דידן,

שמירה, והוא שתק, לא הוי כהודאה, דלא איכפת ליה למחות כיון 

  שלא קיבל עליו שמירה.

שכתב בנידון  ,ורמז לראיה זו כתב מהר"א ששון (שו"ת סימן קמד)

ולעיין בענין  ,והייתי רוצה להתיישב בענין זההמובא לעיל, וז"ל "

, ובאותה ברייתא דכנסי (יב, ב) מתן מעות דקדושיןשתיקותה דלאחר 

ובמקומות אחרים. ולסבה הנזכר איני יכול לעיין  (יג, א) סלע בפקדון

[קבלת שמירה בשתיקה,  שבספק הזה האחרון ,כעת כרצוני. הן אמת

ולומר הפטור כל זמן  ,לסמוך על צד הפטור היות,לריך כעת צ א"ה]

א, וכמעט נראה מוכרח מכל דהכי מסתבר ,שלא קבל עליו בפירוש

  " עכ"ל.מה שכתבתי

דאינו  ,אינו נעשה שומר ,בשתיקה – העולה מזה: למחנה אפרים

כדין שתיקה לאחר מתן  .כיון שלא קיבל בפירוש ,חושש למחות

דסגי בריצוי  ,ולא דמיא לשומר שמסר לשומר .מעות בקידושין

  בלבד.

לפי המהרי"ק והמחנה אפרים יהיה נעשה שומר שכר 

  תיקהבש

ועל הראיה שהביא בני אהרן מדברי המהרי"ק, כתב המחנה אפרים 

 אה,שורש קנ"ו נר לוןקווסף יב הררנו ומדברי הרב מו(שם), וז"ל "

אם לא היכא דיש צד  ,דלא אמרינן שתיקה כהודאה הוי כדי לחייבו

" עכ"ל המחנה אפרים. רצונו לומר, דהנה מקור הראיה זכות בדבר

נכסיו לכהן, והתם מקבל מתנה, לכן אנו  של המהרי"ק הוא מכותב



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ג

תולין ששתיקתו היא כהודאה על הזכות, ולכן לא מחה, אבל 

  כשהשתיקה היא לחובתו, מהיכי תיתי שמודה, אולי לא איכפת ליה.

והנה לפי זה, לכאורה היה נראה, שאפילו שומר שכר אינו נעשה 

ם, בשתיקה, דאף על פי שיש לו זכות בדבר שמקבל שכר, מכל מקו

אינו דומה למתנה שכולה זכות. ואף על ששונא מתנות יחיה (משלי 

ומסתמא שתיקה  ,טו, כז), מכל מקום, רוב האנשים אוהבים מתנות

תמורת השכר,  ,היא כהודאה, אבל שומר שכר שמקבל אחריות יותר

אין הכרח ששתיקתו היא כהודאה, אולי לא איכפת ליה למחות כי לא 

  אורה.קיבל שמירה. זה הנראה לכ

אבל מדברי המהרי"ק מוכח, שבשתיקה נעשה שומר שכר. שהרי 

המהרי"ק איירי באופן שאמר ראובן לשמעון שיתן לו שכר, ועבור 

השכר נעשה שומר שכר, ועל פי זה פסק מהרי"ק דחייב שמעון לשלם 

כיח זאת מסוגיא דבבא בתרא ולראובן על הגנבה כדין שומר שכר, וה

שאמרו חז"ל כיון ר, דסובר מהרי"ק, ש(שם), ועל כורחך צריך לומ

, והטעםששתיקה כהודאה אף על פי ששונא מתנות יחיה,  ,במתנה

שתיקה כהודאה, אם כן  ,יש צד זכות בדברמכל מקום, כיון שכיון ש

הוא הדין באומר לו שיהיה שומר בשכר, שאף על שיש צד חובה 

 שמתחייב באחריות כשומר שכר, מכל מקום, כיון שיש צד ,בדבר

  זכות בדבר שמקבל שכר, אמרינן שתיקה כהודאה.

היכא דיש צד ולפי זה מדוקדק היטב לשון המחנה אפרים, שכתב "

", משמע, שאין צריך זכות לחוד, אלא שאם יש איזה צד זכות בדבר

זכות סגי כדי לחייב בשתיקה, ולפי זה נעשה שומר שכר בשתיקה  

דבר, כי לא מצאתי לפי מהרי"ק ומחנה אפרים. ולמעשה צריך עיון ב

  עוד מי שדן בזה.

אם ביקש מחבירו  ,העולה מזה: לפי המהרי"ק והמחנה אפרים

  .ולמעשה צ"ע בדבר .קיבל שמירה בשכר ,ושתק ,לשמור בשכר

ביאור ראיית המחנה אפרים מסוגיא דהאומנין 

  דבשתיקה אין קבלת שמירה

יש  עוד מביא המחנה אפרים ראיה מפרק האומנין. ולהבין ראייתו

שמור לי ואמר לו הנח לפני ) "ב ,פלהקדים. דהנה תנן בבא מציעא (

אמר רב הונא: אמר לו הנח ) "ב ,פא". וגרסינן בגמרא (שומר חנם -

אינו לא שומר חנם ולא שומר שכר. איבעיא להו: הנח סתמא  -לפניך 

מחלוקת ת"ק ורבי בבא קמא דתנן ב דין הנח סתם, הש"ס , ותולהימא

בעל החצר חייב, רבי אומר: בכולן אינו  -ואם הכניס ברשות ) "ב ,מז(

" ע"כ. והנה, הכניס ברשות, היינו, חייב עד שיקבל עליו לשמור

שביקש להכניס שורו לחצר בעל הבית, ובעל הבית נתן לו רשות 

ממש, והיינו, שאמר לו "כנוס שורך", אלא שלא קיבל בעל הבית 

. עוד צריך לדעת, שהמכניס לא ביקש מבעל השור בפירוששמירה על 

בית שישמור לו על שורו, מדלא קתני 'שמור לי', אלא ביקש רשות ה

ובעל הבית אמר לו כנוס שורך. ונחלקו ת"ק ורבי אם להכניס שורו, 

נתינת רשות, שאמר לו כנוס שורך, הוי כקבלת שמירה. וסובר הש"ס, 

מירה, דכשם שנחלקו באומר לו "כנוס שורך" אם קיבל על עצמו ש

הוא הדין שנחלקו במבקש מחברו לשמור, ואומר לו "הנח" סתם, 

דהנח וכנוס שורך, שתיהן לשונות שוים, שנותן לו רשות להניח לפניו 

  או בחצרו את שורו, זה תוכן הסוגיא.

והנה יש לדקדק טובא, איך דומה זה לזה, הרי בסוגיא דהאומנין, 

איירי שהמפקיד אומר בפירוש "שמור לי", ולא רק מבקש רשות 

להניח בחצרו, אלא שמבקש מבעל הבית שימור לו, ובמחלוקת ת"ק 

ורבי דבבא קמא, איירי שמבקש רק להכניס לרשותו, ולא מבקש 

, שאפילו רבי, דסובר שאם שיקבל עליו להיות שומר, אם כן, אפשר

אמר לו כנוס שורך לא קיבל עליו שמירה, היינו טעמא, כיון שלא 

אמר לו שמור לי, אבל במבקש שישמור לו, והלה אומר כנוס שורך 

או הנח, מודה רבי דחל עליו דין שומר, שכיון שמבקש שישמור לו 

  את שורו, קיבל הלה להיות שומר. 

רבי מודה דקיבל עליו שמירה,  שהרי באומר לו "הנח לפני", גם

כמבואר במשנה בהאומנין, שרבי מודה בזה מדלא פליג, ואף על פי 

שאם לא ביקש שישמור, אלא ביקש להכניס שורו, ואמר לו "הנח 

לפני", לא קיבל שמירה לפי רבי, שהרי רבי לא מחלק באיזה לשון 

 הוא נותן לו רשות להכניס שורו, ובכל לשון שאומר לו, לא נעשה

שומר, בין אמר לו "כנוס" או "הנח לפני", ועל כורחך הטעם בזה, 

שכיון שביקש שישמור שורו, ואמר לו הנח לפני, הודה לדבריו, אם 

כן איך מוכיח הש"ס מדברי רבי שאומר "כנוס שורך" שלא קיבל 

שמירה, שגם במבקש ממנו לשמור ואומר לו "הנח" דלא נעשה 

שיקבל שמירה לא נעשה שומר,  שומר, דלמא, דוקא היכא דלא ביקש

קש ממנו שישמור, קיבל על עצמו להיות שומר. והיא תמיה מבאבל ב

  גדולה מאוד.

אלא על כרחך, כך ביאור הסוגיא, דפשיטא לש"ס שאין קבלת שמירה 

בשתיקה, ורק במבקש שישמור ואומר "הנח לפני" הוא מקבל שמירה 

י", דהיינו הנני ממש, כיון שעל בקשתו שישמור, אומר לו "הנח לפנ

מקבל שמירה על זה, אבל אם אומר "הנח סתם", בודאי הוי כשתיקה, 

ואינו מודה לבקשת המפקיד שאומר לו שמור לי. ולא הסתפקו בש"ס 

האם "הנח" סתם הוי כהודאה לדברי המפקיד, דודאי לא הודה לו, 

מדלא אמר לו "הנח לפני", אלא אמר לו "הנח" בלבד, אבל מכל 

סתפק אם נעשה שומר מטעם אחר, שכיון שנותן רשות מקום, יש לה

לאדם להניח חפציו ברשותו או לידו, יש סברא לומר שמקבל שמירה 
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עליהם, ובזה נחלקו רבנן ורבי, דנתן לו רשות להכניס שורו לחצרו, 

האם נתינת רשות לתת דבר ברשותו הוי גם קבלת שמירה, וזה  ,נחלקו

כנוס שורך, שנתן לו רשות  כונת הש"ס, שרבי שסובר שאם אומר לו

להניח אצלו שורו, לא קיבל על עצמו שמירה, הוא הדין במבקש 

שישמור, והלה לא אמר "הנח לפני" שקיבל שמירה, אלא אמר לו 

שלא קיבל שמירה, אלא נתן לו רשות להניח חפציו  -"הנח" סתם 

אצלו, לא קיבל שמירה, אבל רבנן שסוברים שבנתינת רשות להניח 

בל על עצמו שמירה, הוא הדין באומר הנח סתם, שלא קיבל חפציו מק

על עצמו שמירה, מכל מקום נעשה שומר כיון שנתן לו רשות להניח 

  חפציו אצלו.

הוי קבלת שמירה, אם כן האומר לחבירו שתיקה גם אבל אם נאמר ש

שמור, ואמר לו הנח, הוי כשתיקה, וקיבל שמירה בשתיקה, ואפילו 

  מכנוס שורך. לרבי קיבל שמירה, טפי

: לשון הנח סתם, אינו לשון קבלת תוכן ראיית המחנה אפרים

כיון שהניח  ,דאולי מקבל שמירה ,אבל סובר הש"ס .שמירה

רבי  וונחלק .קיבל שמירה עליהם ,לחברו להניח חפציו אצלו

גם בהנח  הדין הוא, ווחכמים בנותן רשות להכניס שורו לחצרו

  סתם.

 –ראית המחנה אפרים הנח סתם אינו כשתיקה. דחית 

  מהדבר אליהו

ובאמת אני תמה מאוד על זה. דלפי דברי המחנה אפרים, שיסוד 

הסוגיא הוא אך ורק על פי היסוד ששתיקה אינה כהודאה, איך שתקו 

רבותינו הראשונים והאחרונים לפרש זאת, והרי הוא יסוד גדול מאוד 

  בביאור הסוגיא.

הוי כשתיקה, אם כן ח ועוד יש לתמוה טובא על דבריו, דאם הנ

לשיטתו, היה לו להוכיח בפשטות ששתיקה לאו קבלת שמירה, 

מדפסק המחבר, ומובא לעיל, ד"הנח" סתם לא הוי שמירה, אם כן 

רבי הוא הדין בשתיקה לא נעשה שומר, וכן הקשה על דבריו, הגאון 

, )תרכ"ה – ק"נזצ"ל (מרבני תוניס. אברהם ב"ר יצחק חי הכהן יצחקי 

שמרות כהונה (בבא מציעא פא, ב), וכן יש להקשות על המהרי"ק במ

ועל שאר רבותינו שדנו בדין שתיקה בשמירה, ולא הביאו ראיה 

  פשוטה מ"הנח" סתם". ובאמת צריך טעם, מאי שנא הנח משתיקה.

ראיית המחנה שדחה ומצאתי בס"ד בשו"ת דבר אליהו (סימן צד), 

בקש לשמור, והלה אומר לו דפשיטא, שאם המפקיד מ וכתב, ,אפרים

הנח, הרי הוא משנה בלשונו מבקשת המבקש, ושינוי הלשון מוכיח 

שלא הסכים לדבריו, לכן אי אפשר לומר שמקבל על עצמו שמירה 

שביקש שימור לא אמר לו כן,  בגלל דברי המבקש, שכיון שעל דבריו

, ביטל את דבריו. והסברא בלבד "הנח" ולא אמר הנח לפני, אלא

אצלו, אולי שיהיה שומר הוא רק מטעם שנותן לו רשות להניח חפציו 

קיבל שמירה כדין כנוס שרוך, אבל בשותק, אפשר שמסכים לדבריו, 

  ומקבל שמירה על עצמו.

ועל פי זה מיושב היטב, מדוע רבותינו המהרי"ק והתשב"ץ דלהלן 

לא הביאו ראיה ששתיקה לאו כהודאה, מהנח סתם, דהתם ביטל דברי 

  המבקש וגרע משתיקה.

כדברי המחנה אפרים  ומכל מקום להלכה, פוסק הדבר אליהו

  שבשתיקה לא מקבל עליו שמירה.

 ,ומבאר ,העולה מזה: הדבר אליהו סותר דברי המחנה אפרים

לכן גרע  ,ביטל את בקשתו להיות שומר ,דכיון שאמר לו הנח

  דדלמא אז קיבל על עצמו להיות שומר. ,משותק

  ראיית הדבר אליהו שתיקה לאו כהודאה בשמירה

גדולות ששתיקה הכא לאו כהודאה, ממה  ומביא הדבר אליהו ראיות

לא חששתי ) וז"ל "חושן משפט סימן פא ס"ק יז(ש"ך שכתב ה

עיין בתשובות מהרש"ך ספר ג' סימן צ"ח. כתב בפסקי  -להשיבך 

מהר"מ רקנטי סימן (תכ"ז) [תכ"ג] וז"ל, פסק ריא"ז [פסקי ב"מ סי' 

בעבור קי"ט] דשתיקה כהודאה דמיא, וכל היכא דיש לתלות שתיקתו 

שחשב בלבו מה לומר, לא אמרינן ששתיקה כהודאה, והכל כפי מה 

שבית דין יכולים להבין דעתו של שותק כך דנין, ע"כ. וכ"כ בהגהת 

אשר"י פרק המפקיד [סי' ח'] בשם אור זרוע באורך יותר, וע"ש. ויש 

סעד לזה ממאי דאמרינן התם בש"ס פרק המפקיד דף ל"ז ע"ב ומאן 

יקה דהכא לאו כהודאה, מצי אמר ליה האי דאמר הלה שותק שת

דשתיקי לכל חד וחד דאמינא האי הוא, וע"ש. ועיין בתשובת מהר"מ 

פדואה סימן מ' מדין שתיקה כהודאה ועיין תשובת מהרי"ט [ח"א] 

" עכ"ל הש"ך. הנה מוכח שכשיכול סימן ק"ו וסימן קי"ד דף קמ"ו

א הדין הכא, לתלות טעם שתיקתו בדבר אחר לאו כהודאה דמיא, והו

  כיון דלא איכפת ליה לכן שותק.

ז, אות  ורטהות ח) בהגל(סימן קנראה מדברי הכנסת הגדולה כן ו

לא אמרינן  ,וז"ל היכי שיש לתלות בשתיקה מאיזה טעם שתק שכתב,

משפטי שמואל (סימן  ,)זשתיקה כהודאה דמיא בנימן זאב (סימן ל

ה כהודאה יקינן שתלא אמראי גוונא דבכ ,מכל זה נשמע כ"ל,קי"ב) ע

  " עכ"לוהבן ,חייב בעה"ב בשמירת חפציויתד

העולה מזה: מהרבה מקומות מוכח שסתם שתיקה אינה 

כהודאה להתחייב, אם יש לתלות טעם השתיקה, והוא הדין 

  הכא, שתק, כיון שלא איכפת ליה.
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  שיטת התשב"ץ ששתיקה לאו כהודאה

"ץ שכבר דן ומצאנו לאחד מגדולי רבותינו הקדמונים, הוא התשב

בזה, האם שתיקת שומר הוי כקבלת שמירה, וכתב, דלא מיבעיא 

לשיטת הראשונים ששומר צריך לעשות קנין, דלא נעשה שומר 

בשתיקה, אלא אפילו לסוברים שאין צריך קנין, לא נעשה שומר, כיון 

  שצריך קבלה בפירוש ולא שתיקה.

אף על גב  ואין לומר" )שו"ת תשב"ץ חלק ד (טור ב סימן כדוז"ל ב

רק ששתק כשהניחו אצלו  ,ולא הנח סתם ,דלא אמר לו הנח לפניך

מי שיאמר לו הני מועדיף טפי  ,הרי הוא כאלו קבל עליו שמירתו

 דדכותה מצינו בענין קידושין ,דהנח לפניך או הנח סתם ,לישני גריעי

דאם היה  ,דאיכא כמה לישני גריעי מהיכא דלא אמר לה כלום (ו, א),

מדבר עמה על עסקי קידושיה ונתן לה קידושיה בשתיקה הויא 

הרי  ,והוי טפי שפיר ממה שאומר לה הרי את מיוחדת לי ,מקודשת

דשפיר טפי  ,אף כאן נאמר ן,כם וא ,את מיועדת לי דהוו לישני גריעי

  ".השתיקה מהני לישני גריעי

 הולבירא וס ,עליו םואף לדברי החולקי כו'דודאי אין לומר כן "

 רוששהרי בא בפי ,כמו שהסכימו האחרונים ,דבקבלה לבד סגי

 ,והוא קבל עליו לשומרו" ,הטור כתבשו כמ ,בדבריהם שצריך קבלה

ומר הוי ש ,אלא שאמר לו הנח לפני רוש,לא קבל עליו בפי וואפי

אין מקום להוכיח  ןכם א ,הרי שהצריכו לכל הפחות אמירה חנם",

 ,ראובן שום דבר מר לושלא א ידןדידון ונמצא בנ ,דשתיקה מהניא

  " עכ"ל.נראה ודאי דלא הוי שומר חנם ,ולא הנח סתם ,לא הנח לפניך

שצריך קבלת  ,העולה מזה: התשב"ץ מוכיח מלשון הראשונים

  ולא שתיקה בלבד. ,שמירה מפורשת

  תמיה על ראיית השואל ומשיב

שו"ת ומלבד הבני אהרן שמחייב בשתיקה, מצאנו לשואל ומשיב (

) שגם פוסק שמקבל שואל ומשיב מהדורה תניינא חלק ב סימן כח

מירה בשתיקה, והביא ראיה לזה מסוגיא דקידושין (יג, א). דזה ש

תוכן הסוגיא, בדין איש שנתן לאשה מעות לשם פקדון, ולאחר 

הנתינה אמר לה תתקדשי לי בו ושתקה, אינה מקודשת. ואם אמר לה 

קדון זה ושתקה מקודשת, ואמר רבא, לפני הנתינה שרוצה לקדשה בפ

שמע מינה ששתיקה לאחר מתן מעות לא מהני. והטעם, פירש רש"י, 

כיון ששתקה מחמת שלא איכפת לה, דיודעת שלא קיבלתם לשם 

קידושין, לכן אינה חוששת למחות בו, לכן, אם אמר לה לפני הנתינה 

וי תתקדשי בו מקודשת. ומקשו התם, דדלמא שתיקה לאחר מתן גם ה

קידושין, ואם נתן לה דבר שלא לקידושין, ולאחר מכן אמר לה 

תתקדשי לי ושתקה מקודשת, כיון שהיה לה לזרוק את הדבר שקבלה, 

וכיון שלא זרקה הוא הוכחה שרוצה להתקדש, אבל כאן שאמר לו 

שנותן לשמור, שתיקתה אינה הוכחה שרוצה להתקדש, דדלמא, 

אחריותן, שהרי נתן לשם חוששת לזרוק את המעות שלא תתחייב ב

קשו בה בפום נהרא פקדון, לכן אינה זורקת אותן. וז"ל הסוגיא: "

התם בתורת פקדון  ,משמיה דרב הונא בריה דרב יהושע: מי דמי

יהבינהו ניהלה, סברה, אי שדינא להו ומיתברי מחייבנא בהו, הכא 

". בתורת קדושין יהבינהו ניהלה, ואי איתא דלא ניחא לה לישדינהו

  ד כאן תוכן הסוגיא.ע

והנה מבואר בברייתא, שלא אמרה לו שמקבלת על עצמה לשמור, 

אלא ששתקה, אם כן לכאורה מוכח ששתיקה הוי קבלת שמירה, דאם 

מדוע חוששת לזרוק את הפקדון, והרי לא קבלה שמירה. אלא  –לא 

שעוד צריך להוסיף ביאור בראייה זו. דהנה, שתיקה עם מעשה שנוטל 

בודאי קבלת שמירה, כמו שכתב המחנה אפרים החפץ, היא 

(שומרים, ג) וכיון שקבלה בידה קידושיה, לכאורה אין להוכיח 

מהסוגיא ששתיקה הוי קבלת שמירה, דשאני הכא שקבלה בידה 

הקידושין. לפיכך כתב השואל ומשיב, דיש להוכיח מסיפא, דאפילו 

דקתני שלא קבלה בידה הקידושין הוי קבלת שמירה. דהנה, ברישא 

בשעת מתן מעות, על כורחך היינו שלפני שנתן לה, אמר לה שנותן 

לה לשם קידושין, וכן פירש רש"י שם בסוגיא, אם כן סיפא דברייתא 

הוא דומיא דרישא, דאף בסיפא דאיירי לאחר מתן מעות, איירי שלא 

קבלה הקידושין בידה, כגון שנתן לחצרה וכדו', ואף על פי כן, אם 

רה, שמע מינא ששתיקה הוי כהודאה אפילו לא שתקה קבלה שמי

  נטלה בידה, זה ראיית השואל ומשיב.

אבל יש לתמוה טובא, דאי סוגיא מפורשת היא כדבריו, איך נעלמה 

סוגיא זו מרבותינו הראשונים המהרי"ק והתשב"ץ. אלא שבאמת 

נראה, שאין הכרח שבסיפא לא איירי שלא נתן בידה, דסתם נתינת 

דה, ואל תתמה דאין זה דומיא דרישא, כיון שלא איירי קידושין הוא בי

בברייתא בדין קבלת שמירה, אלא בדין שתיקה, ומחלק בין שתיקה 

בשעת מתן מעות, לשתיקה לאחר מתן מעות, ולענין זה אין הבדל אם 

קבלה הכסף בידה או לא, ולא נחית התנא לדקדק בדין קבלה של 

יא דקידושין ששתיקה שמירה בשתיקה, לפיכך אין כל ראיה מסוג

  בלבד הוי קבלה.

ומהר"א ששון המובא לעיל, רמז לעומק הדבר הזה, שכתב וז"ל: 

ולעיין בענין שתיקותה דלאחר מתן  ,והייתי רוצה להתיישב בענין זה"

(יג,  ובאותה ברייתא דכנסי סלע בפקדון, (יב, ב) מעות דקדושין

יקה הוי " עכ"ל, דנראה ראייה לכאורה ששתובמקומות אחרים א)

קבלת שמירה, ואף על פי שסוגיא זו היתה לפני עיניו, מסיק מהר"א 
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  ו

ששון וכתב, "שמכל המקומות מוכח ששתיקה לא הוי כהודאה". ועל 

  כורחך היינו מהטעם שכתבנו.

  פסק דין בשתיקה

לאור כל המבואר נראה, שאף על פי שהבני אהרן והשואל ומשיב 

ל מקום, למעשה נראה פשיטא להו ששתיקה הוי קבלת שמירה, מכ

ששתיקה אינה קבלת שמירה כלל, ואפילו אם תפס מפקינן מיניה, 

דכבר ביארנו לעיל, שנדחו כל ראיותיהן. וכיון שגדולי האחרונים, 

התשב"ץ המהרי"ק, ואחריהם מהר"א ששון המחנה אפרים, פסקו 

ששתיקה לאו כקבלת שמירה, וכן מוכח מהראיות הגדולות שהביא 

ברי רבותינו הראשונים בדין שתיקה כהודאה. לכן הדבר אליהו מד

נראה דשתיקה אינה קבלת שמירה, וכן פסק בפשיטות עמוד ההוראה 

  ).ביאורים סימן רצא ס"ק ההנתיבות משפט (

ומכל מקום נתבאר מדברי המהרי"ק, שאם ביקש ממנו לשמור בשכר 

בשתיקה, הוי קבלת שמירה והי שומר שכר. ולא מצאתי מי שדן בזה, 

ולכאורה הוא מוכח מדברי המהרי"ק והמחנה אפרים, וכן נראה 

  להלכה.

  דינים העולים

אין נעשה שומר אלא בקבלת שמירה. ואפילו לא קיבל   .א

בפירוש, אלא שאמר לו שמור לי, ואמר הנפקד, הנח 

 לפני, קיבל עליו להיות שומר, אפילו בחינם.

אמר הנפקד הנח לפניך לא הוי שומר, ואפילו הנח,   .ב

 לא הוי שומר, דהוא ספק בגמרא.סתם, 

מסתפק אם בשתיקה נעשה שומר, ונוטה מהר"א ששון   .ג

לומר דאינו נעשה שומר, והבני אהרן פוסק שנעשה 

 שומר.

המחנה אפרים פוסק שאינו נעשה שומר, כי צריך קבלה   .ד

ממש לקבלת שמירה, ולא שתיקה בלבד, ומה ששתק, 

 כיון שלא איכפת ליה. 

משמע, ששומר שכר נעשה גם מדברי המחנה אפרים   .ה

בשתיקה, שכל דבר שיש בו צד זכות אמרינן שתיקה 

  כהודאה. ולמעשה צריך עיון בדבר.
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