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  קסח גליון

  שומר שאיבד את הפקדון

ובו יבואר: א. מתי אמרינן 'כל לא ידענא פשיעותא היא'. ב. מה הטעם 

האם הוי  ,כח היכן שמרוש ,שמר כראוישלא ידענא הוי פשיעה. ג. 

  האם הוי פשיעה. ,פשיעה. ד. שליח ששכח את הפקדון

  הנידון

אני גר בירושלים ולומד בישיבה בבני ברק. כשחזרתי לביתי 

את המזודה שלו  אביארושלים, ביקש ממני חבר מהישיבה שבי

לירושלים, ואהיה שומר חינם. הסכמתי להיות שומר חינם על 

המזודה. הנחתי את המזודה בתא המטען בצד הימיני כדי שלא 

צערי כשהגענו לירושלים, התבלבלתי אתבלבל עם מזודה אחרת, ל

בצדדים, וחשבתי שהנחתי בצד שמאל, ונטלתי בטעות מזודה אחרת 

דומה לזו. כשהגתי לביתי ראיתי שטעיתי. את המזודה שנטלתי 

החזרתי לבעליה ששמם היה על המזודה, אבל את המזודה של חברי 

לא מצאתי. חברי תובע כי אשלם לו עליה כדין שומר חינם שחייב 

ן שאין זה פשיעה, כיון פשיעה, ולטענתו פשיעה היא זו, ואני טועב

שאדם טועה, וגם במזודה שלי הייתי יכול לטעות בין  שדבר שכיח

  צד ימין לצד שמאל.

  תשובה

הבחור שנטל המזודה פטור לשלם, כיון שטעות אינה פשיעה, ואין 

  זה שייך לדין 'כל לא ידענא פשיעותא היא'.

  ביאור התשובה

  בכלים וכספים –הדין שלא ידענא פשיעה היא מקור 

גביה  כיפיההוא גברא דאפקיד ) "א ,לה(בבא מציעא ב גרסינן

אמר ליה: לא ידענא היכא אותבינהו.  -חבריה, אמר ליה: הב לי כיפי. 

פשיעותא היא, זיל  -אתא לקמיה דרב נחמן, אמר ליה: כל לא ידענא 

ים) אצל חברו. אמר לו " [פירוש: אדם הפקיד מרגליות (או נזמשלים

אינני יודע  ,המפקיד, תן לי את המרגליות (או הנזמים). אמר לו הנפקד

היכן הנחתים. באו לרב נחמן, ואמר לו: כל, 'לא ידעתי', פשיעה היא, 

  לך ושלם לו].

זוזי ההוא גברא דאפקיד ) "א ,מב( להלן, בבא מציעאוכן גרסינן ב

לא ידענא היכא אמר ליה:  -גבי חבריה, אמר ליה: הב לי זוזאי 

פשיעותא  -אותבינהו. אתא לקמיה דרבא, אמר ליה: כל לא ידענא 

" ע"כ. הנה מבואר דרב נחמן פסק בכלים שכל לא היא, זיל שלים

פשיעותא  -ידענא פשיעותא היא, ורבא פסק בכספים דכל לא ידענא 

שאלה היא, ולכן הרמב"ם כלל בדבריו הן כלים והן כספים, וז"ל (

ואמר לו תן לי  ,המפקיד אצל חבירו בין כלים בין מעות) "ז ,דופקדון 

או באי זה  ,ואמר לו השומר איני יודע אנה הנחתי פקדון זה ,פקדוני

הרי  ,המתן לי עד שאבקש ואמצא ואחזיר לך ,מקום קברתי הכספים

" עכ"ל. [ולפלא על השער אפרים (שו"ת זה פושע וחייב לשלם מיד

שנעלם ממנו הסוגיא בדף לה, דאיירי בכיפי, שער אפרים סימן כח) 

והביא רק הסוגיא בדף מה דאיירי בכספים, ולכן תמה על הרמב"ם, 

מניין הוציא הרמב"ם דין זה בכלים, אולי רק בכספים 'כל לא ידענא 

פשיעותא', ונדחק בזה, ובאמת היא סוגיא ערוכה. והמחבר (חושן 

  .משפט סימן רצא, ז) הביא לשון הרמב"ם להלכה

הפקדון, בין את העולה מזה: כל שומר שאינו יודע היכן הניח 

כסף ובין כלים, הוי פשיעה, ושומר חינם חייב לשלם, ואינו יכול 

  לבקש שימתין לו עד שימצא, אלא משלם מיד.

  אלא ששכח היכן ,יודע שהניח במקום משתמר

ויש לבאר, מדוע לא ידענא פשיעותא היא. בשלמא פושע בשמירה, 

אבל אדם ששכח, שוגג הוא, ולא באשמה עשה זאת, פושע הוא, 

ומדוע דינו כפושע. והיה נראה לומר, שדינו כפושע כיון שרגלים 

לדבר שהניח שלא במקום המשתמר, שאם היה מניח במקום 

המשתמר היה יודע היכן הניחו, שהמחפש מקום משתמר להניח 

כן הפקדון זוכר היטב, אבל כשמניח סתם בלא מחשבה אינו זוכר הי

והניח באשר ימצא ללא שזלזל בשמירה  מוכח, ,כיון ששכחוהניח, 

א הפשיעה, שלא שמר במקום המשתמר. ולפי זה, יה ושימת לב, וז

, אלא שבאמת שכח במקום שמור הפקדון את ניחש בודאות אם זוכר

היכן הניח, לא הוי פשיעה. וכן הביא המאירי שיש ראשונים הסוברים 

 ,יש מי שפירש) "א ,מב ,בבא מציעא בית הבחירהכך להלכה, וז"ל (

אלא כשאומר לא ידעתי אם  ,שלא נאמר לא ידענא פשיעותא היא

הא אם אמר ידעתי שבמקום  ,אם לאו ,הנחתים במקום המשתמר

והרי היא  ,אין זה פשיעה ,אבל איני זכור המקום ,המשתמר הנחתים

  ".אבדה
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שתמר, אבל רוב הראשונים מוכיחים, שאפילו יודע שהניח במקום מ

) א ,בבא מציעא לה(הריטב"א ושכח היכן הניח הוי פשיעה. דז"ל 

 נןאמרי ,ההוא דאפקיד כיפי כו' כל לא ידענא פשיעותא היא. פירוש"

 ,היכא דאמר יודע אני שהנחתים במקום המשתמר לולרבות אפי ',כל'

כי היה לו  ,חשיב פשיעותא כיהילו דאפ ,אלא שאינו זכור מקומם

 ,ומכאן דן רבינו .כל ליתנו לו כשיתבענו ממנולהניחו במקום שיו

אמר איני יודע היכן  ןכרי ואח ,בסרסור שנתנו לו חפץ למשכן

אם היה  כןשל וכ ,היה סרסור בחנם לוואפי ,שהוא חייב ,משכנתיו

  " ע"כ.בשכר

הנה מוכיח הריטב"א מלשון הגמרא "כל", שבא לרבות אפילו יודע 

הוי  ,שאינו זוכר היכן הניחבודאות שהניח במקום המשתמר, אלא 

  פשיעה.

העולה מזה: יש ראשונים שוסברים שאם יודע שהניח במקום 

. אבל רוב הו זוכר היכן הניח, לא הוי פשיעהמשתמר, אלא שאינ

הוי  ,הראשונים סוברים, שאפילו יודע שהניח במקום המשתמר

  פשיעה.

הוי  ,ושכח ,הטעם שאם הניח במקום המשתמר

  פשיעה

ומה , עפשמדוע באמת שכח הוי פשיעה, והרי לא אבל צריך טעם, 

. אם יודע בודאות שהניח במקום משומר ,ששכח היכן הניחבכך 

שכל שהשליך פקדונו אחרי (שם) הטעם בזה, וז"ל "מאירי וכתב ה

שאין לך מקום  ,אין לך פשיעה גדולה מזו ,עד ששכח ,גוו כל כך

, אם " עכ"ל. פירושהמשתמר שלא יהא צריך לנתינת לב עליו תמיד

שלא נתן שימת לב על  הוא סימןכח היכן הניח את הפקדון, ש

(בבא  ריטב"אפשיעה. והה אי שימת הלב היאהפקדון, ולכן שכח, ו

כי היה לו להניחו  ,חשיב פשיעותאכתב בלשון זה " מציעא לה, א)

". וכן כתב הר"ן בחידושיו במקום שיוכל ליתנו לו כשיתבענו ממנו

  (שם).

עיון בטעם דין זה, מדוע שומר חינם חייב על ומכל מקום עוד צריך 

ה בפשיעה, והרי שמר בחינם ועשה חסד עם חבירו, שעשכחה שלא 

והניח במקום המשתמר, אלא ששכח היכן הניחו. ונראה בזה, דכיון 

שהשומר מניח את החפץ במקום אחר, הרי הוא מעלימו מבעליו, 

חו, כן הנילפיכך חל עליו חיוב גדול של אחריות להזהר שימצא הי

במקום שמור אם אינו יודע היכן הניח, וזה  מונחמה בכך שהדבר ש

  טעם נכון.

העולה מזה: הטעם שהוי פשיעה, כיון שהעלימו מבעליו, חלה 

  עליו חובת אחריות לזכור היכן הניח, ואם שכח פשיעה היא.

  חידוש הנתיבות דחייב מדין מזיק

המשפט מחדש, שהטעם ויש להוסיף טעם לסברא זו. דהנה בנתיבות 

אנה ) "יד, רצאפשיעותא היא, מפני שהוא מזיק. וז"ל ( ,שלא ידענא

אם היה  ן,כם המחבר הטעם דהוי פשיעה, א כתבשה הנחתי. לפי מ

 ,נראה עתידיות עני דפשיעה בבעלים פטור. אמנם לפ ,בבעלים פטור

דאפילו בבעלים חייב, ודמי להא  ,דפשיעה זו מטעם מזיק היא

בסימן ש' [סעיף א'] גבי מי שהפקידו אצלו בשתי כריכות זה דמבואר 

דהוי פושע, וחייב אפילו בבעלים.  ןכם מאתיים וזה מנה, דחייב ג

כשטוען איני יודע אם החזרתי בפקדון,  כי,הימה תא לי וראיה לזה, דא

טוען שאינו יודע אם  ורחךכל ליפטר כשהיה הפקדון בבעלים, דהא ע

ואינו יודע היכן הוא, ואם נאמר  ,והוא בביתו ,אם לא החזיר ,החזיר

אינו חייב רק משום פושע, הא  ,דכשטוען שאינו יודע היכן הוא

טעם מזיק היא דאפילו פשיעה בבעלים פטור, אלא ודאי דפשיעה זו מ

  ."בבעלים חייב

, כגון וונאגאי והטעם נראה, דאפילו מי שאינו שומר כלל חייב בכה"

ויקח מעות של שמעון ויקברם בקרקע,  ,אם ילך ראובן לבית שמעון

ואף שיכוין לטובת שמעון כדי שלא יגנב שלא נעשה עליו גזלן, 

וישכח באיזה מקום קברו, דודאי חייב ראובן לשלם, דכיון שעשה 

מעשיו ניזק חפץ חבירו, מזיק גמור הוא,  דייל מעשה בחפץ חבירו וע

ה שלקח החפץ ממקום המגולה והטמינו במקום השומר הז ,מינכי וה

  " עכ"ל.מעשיו, חייב לשלם דייל שאי אפשר להמצא וניזק ע

ר הזיק בזה שהעלים את שהשומ ,הנה מבואר דסובר הנתיבות

סובר שלא ידענא ראיה לסברא הנ"ל בשיטת המחבר ש והפקדון, וז

מכל מקום הטעם שהוי מטעם מזיק אלא מטעם פשיעה,  חייב אינו

ת היטב חלה עליו חובה גדולה לדעוכיון שהעלים את החפץ,  ,פשיעה

היכן הניח את החפץ, וזה יסוד גדול בגדר הטעם של כל דלא ידענא 

פשיעותא היא. [ובאמרי שפר (מהגאון רבי אליהו קלאצקין זצ"ל) 

דחה ראיות הנתיבות, ומוכיח כשיטת המחבר דאינו מזיק אלא 

  פשיעה, עיין שם].

העולה מזה: לנתיבות המשפט, כיון שהעלים את הפקדון ושכח 

הוי מזיק וחייב אפילו בשמירה בבעלים, ואפילו אדם  היכן הניחו

  אחר שעשה כן חייב. ולמחבר חייב מדין פשיעה.
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פסק הלכה דהוי פושע אפילו בודאי הניח במקום 

  המשתמר

ויש לבאר, האם להלכה פוסקים כשיטת הריטב"א והר"ן, או כשיטת 

היש מפרשים שהביא המאירי, שאם הניח במקום המשתמר ואינו 

  כן לא הוי פשיעה.יודע הי

והנה יש להוכיח מלשון הרמב"ם דסובר דהיא פשיעה, דז"ל בהלכות 

המפקיד אצל חבירו בין כלים בין ) "פרק ד הלכה ז(שאלה ופקדון 

ואמר לו השומר איני יודע אנה הנחתי  ,ואמר לו תן לי פקדוני ,מעות

המתן לי עד שאבקש  ,או באי זה מקום קברתי הכספים ,פקדון זה

" עכ"ל. הנה כתב הרי זה פושע וחייב לשלם מיד ,ואחזיר לך ואמצא

בכספים שודאי קבר אותם אלא שכח היכן, אם כן מוכח דסובר 

הרמב"ם שאפילו יודע שהניח במקום המשתמר ושכח היכן הניח הוי 

פשיעה, והמחבר (חושן משפט רצא, ז) הביא לשונו להלכה. וכן 

לי עד שאבקש כו'. דכל המתן שכתב (שם, יב) "סמ"ע מוכח מלשון ה

  " עכ"ל.שומר מחויב לתת לב אנה יניחו ולהיותו במקום משומר

הניח ודאי שאפילו ש ,העולה מזה: הרמב"ם והמחבר פוסקים

הוי פשיעה  ו,ושכח היכן הניח ,הפקדון במקום המשתמראת 

  ושומר חינם חייב

  כח ליטלושוהניח הפקדון 

 ווהניחקיבל חפץ למסור לפלוני, ששומר חינם ויש לחקור מה הדין ב

דומה  נושם, האם הוי פשיעה או אבדה. דהנה אי ובאוטובוס, ושכח

כלל ללא ידענא פשיעותא היא, דהתם העלים את החפץ, לכן היה 

, ועליו לזכור היכן הניחו, אבל כאן הניחו במקום גלוי, אלא ששכח

והרי שכחה אינה פשיעה, דלפי מה שביארנו לכל השיטות לא מעשה 

הפשיעה, אלא שהעלים את הפקדון, וגם לפי דברי השכחה הוא 

המאירי והריטב"א יש לומר, דדוקא שם, שכל כך הזניח את הפקדון 

מלבו שאינו יכול לזכור היכן הניחו, זה הוי פשיעה, אבל באופן 

  ששכח את הפקדון הוא דבר שכיח.

ומצאתי בס"ד שדן בזה הגאון רבי אברהם יצחק גליק זצ"ל [תלמידו 

הגדול רבי מרדכי בנט זצ"ל] בשו"ת יד יצחק (סימן קעו, של הגאון 

א), שנשאל על אחד שביקש מחברו לקחת עמו טלית לתת לבנו בעיר 

ההיא, והניח את הטלית לידו, וכשיצא מהרכבת שכח ליטול את 

הטלית עמו ונאבדה, ופסק שפטור. וז"ל "הנה מצד השכחה, ודאי לא 

י כנודע גם בדברי חז"ל מיחשב פשיעותא רק אונס, כי השכחה מצו

כו', וכיון דכאן הניחו במקום שכל בני אדם מניחים, נמצא דלא פשע 

  כלל" עכ"ל.

הנה מבואר שלא אמרינן כל לא ידענא פשיעותא היא, אלא באופן 

שהניח את הפקדון במקום מסויים, ואינו יכול לזכור היכן הניחו, אבל 

  בשכח סתם אינו פשיעה, ושומר חינם פטור.

לא אמרינן כל לא ידענא פשיעותא היא, אלא באופן מזה:  העולה

שהניח את הפקדון במקום מסויים, ואינו יכול לזכור היכן הניחו, 

, אינו מהרכבת וכדו' ליטול את הפקדון ,שכחנטלו עמו ואבל 

  פשיעה ושומר חינם פטור.

  נטל בטעות מזודה אחרת האם הוי כדין לא ידענא

טל מזודה ולאור כל המבואר, יש לחקור בנידון דידן, האם זה שנ

אחרת הוי כדין לא ידענא דפשיעה היא. דיש סברא לומר, שכיון שלא 

ידע היכן הניח, ונטל מזודה אחרת הרי הוא פושע, או דלמא כיון 

שנטל בטעות מזודה אחרת לא הוי פשיעה אלא טעות, דהנה כבר 

 ,כיון שהעלים הפקדון ,נתבאר שהטעם שלא ידענא פשיעותא היא

וכל זה אינו שייך כאן, שהרי המקום קטן  חייב לזכור היכן הניחו,

וסגור, ויכול בקל למצוא את הפקדון שהניח, לכן לא חלה עליו חובה 

לזכור היכן הניחו, או דלמא, כיון שיכול לטעות וליטול מזודה אחרת, 

חלה עליו חובה לזכור, או דלמא, מכל מקום אינו פשיעה, כיון 

ת היא כגודל וכצורה שטעות זו יכולה להיות רק אם המזודה האחר

של המזודה שקיבל בפקדון, אם כן לא מוטל עליו לחשוש לזה, דהרי 

יודע מה הניח, ואומר לעצמו שיטול המזודה ההיא, ולא עלתה על 

דעתו שיניח אדם אחר מזודה כזו בתא המטען של האוטובוס, ויבוא 

  לידי טעות זו.

שיעה, ואינה ולאור המבואר לעיל על פי היד יצחק, דכל שכחה אינה פ

הרי שפשיעה,  האינ כאןבכלל כל לא ידענא פשיעותא היא, כל שכן 

דבר א א, ובטעות נטל מזודה אחרת, והוהניח במקום שאפשר למצו

המצוי ושכיח אצל כל אדם בחפציו, ואין לחייב שומר חינם יותר ממה 

טעות שגגה היא, ולא אמרו כל לא ידענא שאדם שומר על חפציו, וכל 

  אלא באופן המבואר לעיל. ,היא פשיעותא

העולה מזה: בנידון דידן פטור הבחור על המזודה, כיון שהיה 

שומר חינם, ושגגה היא ולא פשיעה, כיון שהיה טעות, והוא דבר 

  המצוי.

  

  

  

  



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ד

  דינים העולים

הוי  ,שאינו זוכר היכן הניח הפקדון ,שומר כלים או כסף  .א

 ואפילו שומר חינם חייב. ,יעהשפ

יש  .ואינו זוכר היכן ,המשתמרר שהניח במקום כוז  .ב

אבל הריטב"א  ,שאינה פשיעהשסוברים ראשונים 

דהוי פשיעה סקו, פוהר"ן וכן פסק הרמב"ם והמחבר 

 אף בזה.

 ,הוי פשיעה ,הניח במקום משומר ושכח היכןש ,הטעם  .ג

חלה עליו חובה גדולה לזכור  ,כיון שהעלים את הפקדון

 ואם שוכח היא פשיעה. ,היכן הניח

שכל לא ידענא חייב מדין  ,בנתיבות המשפט סובר  .ד

שקבר  ,אינו שומרש ואפילו מי , כיון שהעלימו,מזיק

חייב מדין  ו,ח היכן קברושכ ,ממון חברו שלא יגנב

אפילו היה בבעלים חייב, כדין מזיק  ולדבריו, מזיק.

 בבעלים דחייב.

חייב מדין  , שאם אינו זוכר היכן הניחו,חבר סוברמה   .ה

לכן, אם היה בבעלים פטור, ו , ולא מדין מזיק,פשיעה

 .פטור עליםפשיעה בבד

הוא רק כשאינו יכול להזכר  ,כל לא ידענא פשיעותא  .ו

 ,אבל אם היה שליח למסור דבר .היכן הניח את הפקדון

 שוגג הוא. ,ושכח ליטלו משם ,והניח בדרך ברכבת וכדו'

בנידון דידן פטור מהטעם הנ"ל, שטעות היא שגגה   .ז

  ."דענא פשיעותא היאך לגדר "כל לא ייואינו שי
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