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  האם הוי פשיעה - שכחת שומר

משגיח כשרות ששכח לנעול כהלכה את דלת 
  המקפיא ונאסרו העופות

האם כדין אדם המזיק. ב.  ,ובו יבואר: א. אם אומן שהזיק חייב

אם יש לו ה ,להתפללעה או שגגה. ג. שכח שכחה הוי פשי

אם סומך על גדול ה ,תשלומין. ד. שכח להניח עירוב תבשילין

אם עובד במועד. ו. ה ,העיר. ה. שכח להוציא זיתיו לפני המועד

האם חייב קרבן. ז. נשבע לפרוע ליום  ,נשבע בטעות מחמת שכחה

האם חייב. ח. שומר חמץ שחייב למכרו לפני זמן  ,פלוני ושכח

 ,אדם אבן בחיקו והזיקהשכח  ט. הוי פושע. האם ,שכחו ,איסור

  .ד' דבריםנזק ובחייב בהאם 

  הנידון

 ים גרם הפסד גדול מאוד,משגיחהאני מנהל מערכת כשרות. אחד "

שכח לנעול את דלת המקפיא עם מנעול וחותם כהלכה, למנוע  כאשר

פסול בשר שנתעלם מן העין. במקפיא היו שבעת אלפים עופות, 

על העופות פ ש"אעוחלקי עופות, כגון כבדים לבבות קורקבנין וכדו'. 

גס, (כמבואר ביורה דעה עצמן היה למשגיח טביעות עין ולא נפסלו, 

אם יש לו טביעות עין מותר (יורה דעה בשר שנתעלם מן העין, ד )א

בשאלתי, נפשי טביעות עין ונפסלו. אין  חלקי העופותעל סג, א), אבל 

  ".המשגיח על פשיעה זוחייב האם 

  תשובה

אם המשגיח לא פשע ממש, אלא שכח לנעול מחמת סיבה 

שהסיטה דעתו מהדבר, ולאחר מכן שכח, יש לפטור מספק את 

  המשגיח.

  ביאור התשובה

  צדדי הספק –הקדמה 

בסימן רז הבאנו את שיטת הרמב"ן (חידושי הרמב"ן, בבא מציעא 

פב, ב ד"ה ואתא, ובעוד מקומות), שסובר, שאין לחייב את הפועל 

רשות דין אדם המזיק שחייב בשגגה, כיון שפועל העובד במשהזיק 

בעל הבית, אין דינו כאדם המזיק, ואינו חייב אלא אם פשע, ומובא 

שם, שהרבה פוסקים סוברים כרמב"ן, ואין להוציא ממון נגד שיטת 

  הרמב"ן.

שכח לסגור את הדלת כראוי נחשב ד הא לפי זה יש לבאר, האם

כפשיעה, וחייב אפילו שהיה אומן, או שהיא כשגגה ופטור. ואם 

ש לך פשיעה גדולה מזו, תיתי לומר ששגגה היא, וכי י תאמר, מהיכי

עבור זה נשכר המשגיח, כדי לבדוק שדלת המקפיא סגורה, חותם הרי 

מן העין, אם כן בתוך חותם, שלא יפסל הבשר כדין בשר שנתעלם 

יש לומר, שכיון שלא עשה זאת במזיד, אלא יתכן מדוע אינו פושע. 

לנעול במנעול, בדיוק אז היה איזה  שכשסגר את דלת המקפיא, ורצה

סיבה, שלכמה דקות הפסיק באמצע עבודתו, כגון שמישהו קרא לו, 

או היה איזה דבר דחוף לסדר, ולאחר מכן חשב שכבר נעל, ושכח. 

וכן על דרך זה יתכן הרבה סיבות של שכחה שאינה מעשה פשיעה 

  ורשלנות ממש.

חה, ולא בשכ לא סגר את הדלת, ברשלנותתברר שהאמת, שאם הן 

בודאי פושע הוא, אבל ללא ספק, משגיח מנוסה לא שוכח סתם, אלא 

  ה איזה סיבה שהסיטה דעתו מההשגחה.תשהי

, האם שכחה של שומר בדבר כל כך חשוב נחשב יש לבררלפיכך 

כפשיעה, או דלמא שכחה אינה נחשבת כפשיעה ממש, ודברים בכל 

לא  -פעמים יום שאנשים שוכחים דברים חשובים מאוד, והרי כמה 

הורים שכחו את ילדיהם ברכב, ומתו, ובודאי לא יעלה על  -עלינו 

הדעת שעשו זאת מתוך פשיעה, אלא שגגה של שכחה, לכן יש לברר 

  מהו גדר פשיעה של אדם העובד ברשות אצל השני לחייבו.

היא בודאי פשיעה  ,העולה מזה: אם המשגיח התרשל בעבודתו

, האם יש לברר ,בה לא צפויהאבל אם המשגיח שכח מסי .וחייב

קשה להוציא ממון נגד  ,דאם אינה פשיעה .פשיעהשכחה היא 

  שהזיק בשגגה. ,שפוטר אומן ברשות ,שיטת הרמב"ן

  שיטת המגן אברהם ששכחה הוי שוגג ולא מזיד

אין לו תשלומין (אורח זיד מב והנה בדין מי שלא התפלל תפלה אחת

היה אונס יש לו תשלומים (שם, א), ואם שכח ולא חיים קח, ז), ואם 

התפלל, פסק המגן אברהם (שם, ס"ק יא) ששכחה אינה פשיעה אלא 

שגגה ויש לו תשלומים. ומביא הרבה מאוד מקורות ששכחה אינה 

פשיעה, ודבריו נכתבו בקצרה, ונביא לשון קדשו, ונבארו אחת 

  לאחת.
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יין וע ,חה מקרי אונסשכ" )סימן קח ס"ק יא(מגן אברהם וזה לשון ה

סימן  הלןליין ע ,בקל מןובמבי"ט קב סי , יאתכ מןסי שפטמושן בח

יב דכתב מחלוקת  ,ברל מןסי ורה דעהבייין א ע ,חתקל מןז וסי, זתקכ

שם  ורי זהבאבל הט ,דגבי שבועה חשש לחומרא ומרלריך וצ ,בזה

א מלשון סימן כ שפטמושן בח שמעמן וכ ,כאן כתבשו הכריע כמ

 ת יוסףביב וראיית האגודה הביאו הר ת יוסף,ביב הרמב"ם והר

 ,דהתם לא מהני אונס ,דאינה ראיה ילראה נ ,זר מןסי שפטמושן בח

והתנה לפדותו תוך ג' שנים וארעו אונס  ,מידי דהוה אהלוהו על שדהו

ימן ס שפטמושן בח ית יוסףהב כתבשו כמ ,שהוא חלוט לו ,ולא פדאו

  י" עכ"ל.

המגן אברהם פוסק ששכחה אינה פשיעה אלא העולה מזה: 

יש לה  ,שאם שכח ולא התפלל תפלה אחת ,לפיכך פסק ,שגגה

ומובא  ,תשלומים. ומביא עוד מקורות ששכחה אינה פשיעה

  להלן.

המקור בגמרא שבועות ובבא קמא, ששכחה אינה 

  פשיעה

ומקור דברי המגן אברהם, הם מהנימוקי יוסף דלהלן, על דברי 

אמר רבה: היתה ) "בבא קמא כו, בקמא. דז"ל הגמרא (הגמרא בבא 

חייב,  -אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה, ועמד ונפלה, לענין נזקין 

לענין ד' וז"ל "רש"י " ע"כ. ופירש פטור –לענין ארבעה דברים 

" דהכיר בה הויא שכחה שוגג ולא פשיעה בגל עף דא –דברים פטור 

  .סימן תכא, י בחושן משפטעכ"ל. וכן פסק המחבר 

אבל הכא " מדפי הרי"ף) ב ,בבא קמא י(נימוקי יוסף וכתב על זה ב

ולפיכך לא דמי  ,שלא שמר גחלתו מרוח מצויה וכיוצא בה פושע הוא

נמי להיתה אבן מונחת לו בחיקו ושכח ועמד ונפלה דפטור מד' 

 ,דהתם לא מצינן למימר אפילו תחלתו בפשיעה כלל ,דברים [שם]

כיון שיכול להזהר בה בההיא שעתא לאו  ,נחה אזלינןדאי בתר שעת ה

כדאמרינן  ,אנוס הוא לגבי שכחה ,ואי משום דשכח ,פושע הוא

אבל הכא גבי רוח מצויה  ,גבי שבועה לבך אנסך )א ,שבועות כו(

  .הרמ"ה ז"ל ,דתחלתו בפשיעה וסופו באונס הוא ,פושע הוא וחייב

דמי שלא  ,ברור ליראה נ ,הרמ"ה ז"ל רושאמר המחבר ולפיכו' 

מפני שסבור שעדיין ישאר לו זמן  ,התפלל בעוד שיש לו זמן להתפלל

ובין כך ובין כך עברה לו  ,אחר שיגמור אותו עסק שהוא מתעסק בו

 )א ,ברכות כו(אלא הרי הוא בכלל  ,שאינו נקרא מזיד ופושע ,השעה

וכן מי שנתחייב  ,שמתפלל שתים לתשלומין ,טעה ולא התפלל

 ,ונזכר בעוד היום גדול ,שבועה שיתן לו מעות יום פלונילחבירו ב

 ,והלך לעסקיו ושכח עד שעבר היום ,ואומר בלבו עדיין יש לי פנאי

  עכ"ל הנימוקי יוסף. הרי זה כאנוס

ומה שהביא מדברי הגמרא בשבועות ששכחה הוי אונס היינו דגרסינן 

היכי  כו' פרט לאנוס -: האדם בשבועה נו רבנןת" )שבועות כו, א(

כדרב כהנא ורב אסי כי הוו קיימי מקמי דרב, מר אמר: שבועתא  ,דמי

דהכי אמר רב, ומר אמר: שבועתא דהכי אמר רב. כי אתו לקמיה דרב, 

אמר  ,ר ליה אידך: ואנא בשיקרא אישתבעיאמר כחד מינייהו. אמ

  ."ליה: לבך אנסך

העולה מזה: מבואר בשבועות, שהנשבע בשגגה, שחשב שכך 

, פטור מקרבן דלבו אנסו. ועוד מבואר בבבא קמא, היה הדבר

שאם שכח אבן בחיקו ונפלה פטור מד' דברים, כי שכחה היא 

שגגה. ועל פי זה פסק נימוקי יוסף, שמי ששכח להתפלל, יש לו 

  תשלומין, שאינו פושע אלא שגגה.

  ראית המגן אברהם מעירוב תבשילין

  ) וז"לתקכז, ז(אורח חיים עוד מציין המגן אברהם לפסק המחבר ב

מצוה על כל אדם לערב, ומצוה על כל גדול העיר לערב על כל בני "

 כו'הניח עירוב ואבד נאנס או ש עירו, כדי שיסמוך עליו מי ששכח או

אבל מי שאפשר לערב ולא עירב, אלא שרוצה לסמוך על עירובו של 

  ." ע"כר, נקרא פושע ואינו יוצא בול העיגדו

הנה מבואר שמי ששכח ולא עירב עירוב תבשילין אינו פשיעה, אלא 

  שגגה, ויכול לסמוך על גדול העיר.

מי " ) וז"לתקלח, א(אורח חיים וכן מציין למה שפסק המחבר ב

או  ,או ששכח ,או שהיה יינו בבור, ואירע אונס ,שהפך את זיתיו

ולא עשה קודם  ,יכול לשהות לאחר הרגל שהיה סבור שהיה ,נתעצל

זולף וגומר ומזפת החביות, בין  ,הרגל, מאחר שהוא דבר האבד

גופתן) בחביות, כדרכו, קטנות בין גדולות, וגף (פירוש שישים בהן מ

" ע"כ הנה גם כאן מבואר, שאם שכח את זיתיו או יינו בלא שינוי

  בר האבד.בבור לא הוי פשיעה, ויכול לעבוד במועד, אם זה ד

העולה מזה: מי ששכח ולא עירב עירוב תבשילין אינו פשיעה, 

אלא שגגה, ויכול לסמוך על גדול העיר. וכן אם שכח את זיתיו או 

  יינו בבור לא הוי פשיעה, ויכול לעבוד במועד, אם זה דבר האבד.

  מחלוקת הראשונים ביורה דעה

חיים ומקשה המגן אברהם, דכיון שנתבאר בכמה מקומות באורח 

מדוע ביורה דעה הביא המחבר  יש להקשות ששכחה אינה אונס,

יורה מחלוקת אם ששכחה הוי אונס או פשיעה. דזה לשון המחבר ב
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מי שנשבע או נדר לעשות דבר תוך שנה, או ביום " )רלב, יב(דעה 

פלוני, יש לו לעשותו מיד או בשחרית כשיגיע אותו היום, שמא ישכח 

נדרו ושבועתו. ואם לא עשהו מיד, כי אחר כך ולא יעשנו, ויעבור על 

ולא עשהו,  ןכרי לי פנאי לעשותו, ושכח או נאנס אחאמר עדיין יש 

. ויש אומרים דלא מקרי )שם ,נימוקי יוסףדמקרי אונס ( ומריםאש י

" ע"כ הנה נחלקו אם היה לו ונס (חידושי אגודה פרק מי שאחזו)א

ונאנס אם זה אונס, או לא, כיון פנאי אלא שהניח לעשות לאחר מכן 

  שהיה לו לפני כן פנאי, ולא חשש שיאנס.

הנה דברי הנימוקי יוסף הובא לעיל בלשונו, והם השיטה הראשונה 

שמביא המחבר, ומביא את שיטת האגודה ששכחה אינה אונס. 

ומתרץ המגן אברהם, דלענין חומרה דשבועה חשש המחבר לחומרא, 

ל באמת הטורי זהב דוחה את ראיית והביא את שיטת האגודה, אב

  האגודה.

דלא מקרי אונס. זה  ומריםאש ויוזה לשון הטורי זהב (שם, ס"ק יט) "

, דליף לה ממה שמביא התם בדף עוי ,מדברי האגודה פרק מי שאחזו

 ,בראשונה היה נטמן הקונה בית בעיר חומה יום שנים עשר חודש ב

 כדכתיב ,חלוט לו שלא ימצאנו המוכר לתת לו מעותיו כדי שיהא

התקין הילל  ',ואם לא יגאלנו עד מלאות לו שנה וגו (ויקרא כה, ל)

ושובר הדלת של  ,הזקן שיהא זורק המעות לחדר שהוא מיוחד לכך

במי שנדר לעשות דבר תוך  ,מזה יליף בעל האגודה .ביתו ונכנס לשם

מדהוצרך  ,דסוף הל' יום לא קרי אונס ,ל' יום ונאנס ביום האחרון

ע"כ. ואיני רואה מכאן  ,דהא הכא נאנס ביום האחרון ,לל לתקןהי

שזה הטמין עצמו ביום  יןדית ודאי אם היה ידוע לב ,ראייה כלל

והיה  ,אלא שלא יוכל לברר זה ,לא בטל זכותו של מוכר בזה ,האחרון

צריך להעמיד שם עדים כל היום ולחפש אחריו בכל העיר אם אינו 

וזה מן  ,מחר לומר בבית אחר הייתי עמךדהא יוכל ל ,מצוי בבית אחר

תיקן הילל שיזרוק מעותיו ביום אחרון לחדר מיוחד  ןכל ע ,הנמנע

דעיקר תקנת הילל  ,דהמעיין שם בגמרא יראה ,לכך וזה דבר קל. ותו

שלפי שבלאו הכי היינו אומרים נתינה בעל כרחו לא הוה  ,היתה

יו ודאי לא הוי ונתינה שלא בפנ ,או מטעם דשלא בפניו היה ,נתינה

כיון שהוא  ,למה לי תקנה ,אי הוה אונס ,אכתי קשה י תימאוכ ,נתינה

 ,הא לאו מילתא היא ,מוכן ליתן אלא שאין הקונה כאן לא איבד זכותו

תיקן שהנתינה לחדר הוה כנותן  ןכל ע ,שזה רוצה ליכנס לביתו מיד

נראה  ןכל ע ,לו עצמו ויוכל ליכנס תיכף לביתו בלא ידיעת הלוקח

בפרק כיצד הרגל בשם  ימוקי יוסףשהוא דעת נ ,כדברי דעה הראשונה

דהא  ,והוא מסתבר ,ויש לו ראייה ברורה מן התלמוד שם ,הרמ"ה

וכאילו לא היה שם רק אותו  ,עיקר זמן הפירעון הוא ביום האחרון

פטור ודאי משבועתו ובכל מה שנתקשר  ,וכיון שיש בו אונס ,יום

  " עכ"ל.כן נראה לע"ד ,ו יום פטור מן הכלבקנס אם לא יתן באות

אם היה לו  ,העולה מזה: ביורה דעה הביא המחבר שתי שיטות

ושכח או נאנס אם הוי  ,פנאי לעשות דבר והניחו על לאחר זמן

שמשום חומרא דשבועה הביא שיטה  ,וכתב המגן אברהם ,אונס

י וכן הטורי זהב פוסק שהו ,ולכן סתם באורח חיים שהוי אונס ,זו

  אונס.

  מסקנת המגן אברהם

וכן המגן אברהם דוחה את ראיית האגודה, וכתב שאינה ראייה, כי 

לא מהני טענת אונס בזה, שכיון שצריך לגאול בתוך שנה ולא גאל, 

מידי דהוה אהלוהו הפסיד את ביתו, ומוכיח זה להיות חלוט לו הבית, 

שהוא  ,ווהתנה לפדותו תוך ג' שנים וארעו אונס ולא פדא ,על שדהו

  ימן י.ס שפטמושן בח ית יוסףהב כתבשו כמ ,חלוט לו

ועל פי זה פסק בנהר שלום (אורח חיים סימן תמג) על מה שכתב 

ישראל שהיה בידו חמצו של " ) וז"לתמג, ב(אורח חיים המחבר ב

ישראל אחר בפקדון, יעכבנו עד שעה חמישית, ואם לא בא בעליו  

וז"ל "גם נראה, דאם טען שכחתי גוי" ע"כ וכתב בנהר שלום ימכרנו ל

למכרו, הא קיימא לן דשכחה הוי אונס, עיין סימן קח, ושם במגן 

אברהם ס"ק יא ופטור" עכ"ל. וכן פסק בעולת שמואל סימן מא, 

  דשכחה הוי אונס.

ועל פי  ,ששכחה הוי אונס ,העולה מזה: מסקנת המגן אברהם

מצו של שאם שומר היה חייב למכור ח ,דבריו פסק בנהר שלום

וכן פסק  ,שאינו פושע אלא שוגג ,ושכח ,ישראל לפני זמן איסור

  בעולת שמואל.

  פסק דין

מכל המבואר נראה דשכחה אינה פשיעה. ולפי זה, אם התברר 

שהמשגיח לא פשע ממש, אלא שכח, דהיינו שהיתה איזה סיבה 

שמחמתה שכח ולא התרשל במזיד בעבודתו, קשה מאוד לחייבו 

 -רמב"ן, דאומן ברשות אינו חייב אלא בפשיעה ממון נגד שיטת ה

  והוא לא פשע.



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ד

  העוליםדינים 

היא בודאי פשיעה  ,אם המשגיח התרשל בעבודתו  .א

יש  ,בה לא צפויהאבל אם המשגיח שכח מסי .וחייב

 ,דאם אינה פשיעה .פשיעה, האם שכחה היא לברר

שפוטר אומן  ,קשה להוציא ממון נגד שיטת הרמב"ן

 .שהזיק בשגגה ,ברשות

 ,המגן אברהם פוסק ששכחה אינה פשיעה אלא שגגה  .ב

יש לה  ,שאם שכח ולא התפלל תפלה אחת ,לפיכך פסק

 תשלומים.

מבואר בשבועות, שהנשבע בשגגה, שחשב שכך היה   .ג

, פטור מקרבן דלבו אנסו. ועוד מבואר בבבא קמא, הדבר

שאם שכח אבן בחיקו ונפלה פטור מד' דברים, כי 

שכחה היא שגגה. ועל פי זה פסק נימוקי יוסף, שמי 

ששכח להתפלל, יש לו תשלומין, שאינו פושע אלא 

 שגגה

מי ששכח ולא עירב עירוב תבשילין אינו פשיעה, אלא   .ד

שגגה, ויכול לסמוך על גדול העיר. וכן אם שכח את זיתיו 

או יינו בבור לא הוי פשיעה, ויכול לעבוד במועד, אם זה 

 דבר האבד

אם היה לו פנאי  ,ביורה דעה הביא המחבר שתי שיטות  .ה

ושכח או נאנס אם הוי  ,לעשות דבר והניחו על לאחר זמן

שמשום חומרא דשבועה  ,וכתב המגן אברהם ,אונס

וכן  ,ולכן סתם באורח חיים שהוי אונס ,הביא שיטה זו

 .י אונסהטורי זהב פוסק שהו

ועל פי דבריו  ,ששכחה הוי אונס ,מסקנת המגן אברהם  .ו

מצו שאם שומר היה חייב למכור ח ,פסק בנהר שלום

שאינו פושע אלא  ,ושכח ,של ישראל לפני זמן איסור

.וכן פסק בעולת שמואל ,שוגג

  

  

 גליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היה
המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם בינת גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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