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תוכן הענינים

הקדמה

מראי מקומות
משפטי הממון

• המוציא מחבירו עליו הראיה
• בכל ספק ממון למה לא אמרינן ספק גזל דאורייתא לחומרא?

• חיוב לצאת ידי שמים
• כופין על מדת סדום 

• לפנים משורת הדין, והאם כופין על זה
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כוחו של מוחזק בממון
משנה וגמרא ב"ק דף מו

בכל ספק של ממון נאמר "כלל גדול בדין המוציא מחבירו עליו הראיה", ואי אפשר להוציא ממון ממוחזק בלי 
עדים. והיינו אפילו אם המוחזק בעצמו אינו יודע אם הוא חייב, ואפילו אם יש רוב נגדו, מ"מ אזלינן בתר המוחזק.

Presumption of Ownership 
In any case of doubt in monetary Halacha we apply the following maxim: “A 
cardinal rule of [monetary] law is that the burden of proof is upon the one 
who wants to excise [money] from his friend”. Even if the owner/possessor 
himself is unsure, and even if there is a “rov” (majority) against him.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    103תלמוד בבלי  <עוז והדר> - כב בבא קמא תלמוד בבלי עמוד מס  הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    102תלמוד בבלי  <עוז והדר> - כב בבא קמא תלמוד בבלי עמוד מס  
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הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    65תלמוד בבלי  <עוז והדר> - כב בבא קמא תלמוד בבלי עמוד מס  

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    16קובץ מאמרים אברמסקי, יחזקאל עמוד מס  

תוס' ב"ק דף כז: ד"ה קמ"ל
תוס' מקשים למה בנפשות הולכים אחר הרוב ולא בממון. ומתרצים דבממון יש ענין של 

קונטרס דיני ממונות להגר"ח אברמסקי עמוד ה' "מוחזק" שמצטרף למיעוט, משא"כ בנפשות דליכא "מוחזק" אמרינן שהמיעוט כמאן דליתא.
מבאר שמה שהאדם הוא שליט על ממונו על כל מובניו הוא דבר יסודי בכל דיני ממונות.

Tosafos wonder why we follow the majority in deciding capital punishment, yet consider 
it insufficient with regards to monetary law? Tosafos answer that the concept of 
“muchzak” (the power of the owner/possessor) which applies specifically to a monetary 
dispute, combines with the minority possibility to uphold the possessor’s presumption of 
ownership. This concept does not apply in the context of capital punishment.

This concept forms the legal basis of all monetary law: an owner has the sole right and 
ability to do anything with his possessions.
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שערי יושר שער ה' פרק א'
הגר"ש שקאפ דן בקושיית האחרונים למה בכל ספק שבממון לא אמרינן ספק גזל 

דאורייתא לחומרא? ומבאר על פי דברי קונטרס הספיקות )כלל א' סימן ו'( שדיני ממון 
חלוקים מדיני איסור, ואחר שע"פ משפטי ממון הרי הממון שייך להמוחזק, כך הוא הדין 

ואין בו משום איסור גזל כלל.

R. Shimon Shkop questions why cases of doubt over ownership are not treated like a safek 
d’oraysa – doubt in a matter of a torah prohibition, in which we must be stringent, as the 
unrightful owner may incur a prohibition of Gezel – theft. He introduces a fundamental 
difference between monetary laws and other laws. With regards to monetary law, the 
prohibitions follow the protocols of ownership. If one is deemed to be the owner, even due 
to a disputed reality, he remains the rightful owner and is not guilty of theft.
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הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    152שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> - יט חו"מ א (א - כז) קארו, יוסף בן אפרים עמוד מס  
הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    85תלמוד בבלי  <עוז והדר> - כג בבא מציעא תלמוד בבלי עמוד מס  

הגבלות בדין המוציא מחבירו עליו הראיה
שו"ע סימן י"ב סעיף ו'

הגם שב"ד מסופקים בממון שהוא מוחזק בו, אם הוא יודע ע"פ אמת שאינו שלו הרי"ז 
גזל בידו. ואסור להשתמש בחזקתו לכוף לצד השני לפשר או לוותר בשבילו.

Limitations of the Presumption of Ownership
Even in cases where Bais Din cannot establish the facts, if the owner knows the facts are 
against him, he may not utilize his leverage as a muchzak (possessor/presumed owner) 
to get the better end of a deal. Doing so is tantamount to theft. [“Winning in bais din does 
not make you right” if you are misrepresenting or hiding the facts.]

משנה וגמרא ב"מ לז. ותוספות שם ד"ה
לפעמים יש חיוב "לצאת ידי שמים" אפילו במקום ספק, וכגון שהוא עשה איסור גזל ועי"ז נולד 

הספק, או שפשע בממון חבירו במקום שהי' עליו לדקדק.

Even in true cases of doubt, where the standard of presumption of ownership applies, 
there are times when the owner/possessor is accountable by the “standards of Heaven”, 
i.e. he is morally compelled to pay.

Baruch
Callout
add in word "Hasam"
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הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    34תלמוד בבלי  <עוז והדר> - כד בבא בתרא תלמוד בבלי עמוד מס  

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    177תלמוד בבלי  <עוז והדר> - כג בבא מציעא תלמוד בבלי עמוד מס  

גמרא בבא בתרא יב:
אע"פ שאדם שולט בממונו כנ"ל, אם יש מצב שהוא לא חסר כלום וחבירו יהנה, כופין 

על מדת סדום שיוותר לחבירו.

In scenarios where there is no loss at all to the owner/possessor, he may be compelled to 
forgo his rights for the benefit of another.

גמרא ב"מ פג.
אפילו במקום שהדין עמו, "דינא הכי" להתנהג לפנים משורת הדין במקום הראוי לזה.

The concept of “lifnim mishuras hadin,” going beyond the letter of the law, demands that 
one overlook his own legal rights – from a moral perspective – when the situation calls for it.
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הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    151שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> - יט חו"מ א (א - כז) קארו, יוסף בן אפרים עמוד מס  
הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    404שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> - כ חו"מ ב (כח - נו) קארו, יוסף בן אפרים עמוד מס  

ליתר עיון

ליתר עיון

רמ"א סימן י"ב סעיף ב, פ"ת שם סק"ו
נחלקו הפוסקים אם ב"ד כופין להתנהג לפנים משורת הדין במקום שנראה לעיניהם 

שנכון לעשות כן. וע' בפ"ת שהב"ח פסק כמ"ד שכופין, וכן נוהגין בכל בתי הדין.

The Poskim disagree whether a Bais Din can force a party to act lifnim mishuras hadin – 
beyond the letter of the law – when it is clear to the Dayanim that it would be the moral 
imperative. Pischai Teshuva cites the Bach that all Batei Din do in fact enforce a standard 
of lifnim mishuras hadin.

מחלוקת קצה"ח ונתה"מ בסימן ל"ד בענין חזקת ממון
קצוה"ח סק"ה מבואר שמדמה חזקת ממון לשאר חזקות. ובנתה"מ סקט"ו כתב לחלק שחזקת ממון אינה דומה לחזקת איסור. 
וע"ע במשובב נתיבות סימן ע"ה על סק"ד שתמה על דעת הנתיבות המשפט ד"כל החזקות מרועה אחד ניתנו" ומהכ"ת לחלק?

Ketzos Hachoshen and Nesivos Hamishpat disagree whether 
“chezkas mamon” (presumption of ownership in monetary 
law) follows the regular principles of chazkah (other Halachic 
presumptions) [Ketzos] or is in a category of its own [Nesivos].



1617 M I S H P I T E I  H A M A M O N

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    428צמח צדק <מהדורה חדשה> קרוכמאל, מנחם מנדל בן אברהם עמוד מס  
הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    431צמח צדק <מהדורה חדשה> קרוכמאל, מנחם מנדל בן אברהם עמוד מס  

ליתר עיון

ליתר עיון

 שו"ת צמח צדק סימן פ"ט- אם כופין על לפנים משורת הדין בדברים
מאריך להוכיח דקי"ל דכופין על לפנים משורת הדין, ואפילו לדעת החולקים י"ל דעכ"פ 

כייפינן ליה בדברים.

Tzemach Tzedek discusses the parameters of enforcing lifnim mishuras hadin. He 
suggests that all agree to “verbal enforcement” i.e. Bais Din shall strongly insist that the 
parties do so, even if they don’t actually force them to.
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הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    432צמח צדק <מהדורה חדשה> קרוכמאל, מנחם מנדל בן אברהם עמוד מס  




