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פי אומדן דעתם במאמר זה נעסוק בע"ה בשאלה יסודית בדיני ממונות, האם בית דין רשאי להוציא ממון על  

 דברים המבררים שכך הדין. של הדיינים, גם אם אין לכך עדות או שאר 

 

 א. ביאור מחלוקת הראשונים בעניין

 אמרו: )פה:( בכתובות 

ושניהם חכמים,  ני טוביה, אם שניהם קרובים, שניהם שכנים,  תו ש"ההוא דאמר להו נכסיי לטוביא ושכיב, א

 שודא דדייני". 

 ופירש רש"י:  

ל מת לקרב את זה יותר מזה או מי שבשניהן  . הטלת הדיינים לפי מה שיראו דיינים שהיה דרכו שדדייני"שודא  

דמתרגמינן ירה בים    טו(  טוב ונוהג בדרך ישרה שיש לומר בו נתכוין המת לזכות. שודא. כמו שדי בימא )שמות

 הטיל בים". 

שאינ באומדנא  אפי'  ממון  להוציא  רשאים  שהדיינים  משמע  התוס'  ומדבריו  אולם  דמוכח.  על    )שם( ה  חלקו 

 פירושו, וכתבו: 

א דדייני. לא כפי' הקונט' שפי' שיאמדו הדיינים דעתו של נותן למי רצונו ליתן יותר, אלא אומר ר"ת  "שוד

יא ראיה מסוף פ"ק דגיטין )דף יד: ושם( גבי הולך מנה לפלוני ומת משלח מה  ומב  שהדיין יתן למי שירצה.

אמרינן דנאמן דיין לומר   דקידושין )דף עד. ושם( רי ליה התם שודא ועוד בפרק בתראשירצה שליח יעשה וק

יני ואי  דדי  לזה זכיתי כו' אבל אין בעלי דינים עומדים לפניו אין נאמן ופריך וניהדר ונידייניה ומשני בשודא

למי בירושלמי  וכן  ויעשה שודא  ניהדר  נותן אכתי  שירצו הדיינים    כפי' הקונט' שהדיינין אומדין דעתו של 

ין למי שיתן לו יותר שכר וי"ל דכל דיין דמקבל אגרא לאו דיינא  ואם תאמר אם כן יתן הדילהחליט מחליטין  

 הוא".

יתן למי שירצה. ויש לומר שטעמם ירושמבואר שחולקים על פירוש רש"י, אלא "שודא דדייני" פ ו שהדיין 

כתבו: "פר"ת שודא דדייני דכל מה שירצה    שודא(   ד"ה  )עד.ת דין הפקר, ואכן בתוס' קידושין  משום דהפקר בי

וכן מצינו להשיטה מקובצת כתובות  הדיי ב"ד היה הפקר", ע"ש.  "דהפקר  שכתב בשם    )צד:( ן לעשות יעשה 

 הריטב"א וזו לשונו: 

 ".הוא דין בית הפקר  כעין שזה מקום באותו שודא לעשות  חריםאל וירא ואין"

ברשותו לעשות כן, אך  ו, שלדעת רש"י  הדיין לדון דין על פי אומדן דעת  נראה שנחלקו רש"י ותוס' האם רשאי 

 התוס' שדחו פירושו נראה משום דס"ל שאין לדון ע"פ אומדנא, אלא לדעתם רשאי הדיין לתת למי שירצה.
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,  )ע. ד"ה בבי דינא( אידנא קי"ל קיימא לן הפקר בית דין הפקר, הנה כתב רש"י בב"מ ידן, האם גם התא ל והואיל וא

המקבל אצל היתומים, ולהתנות עמו קרוב לשכר ורחוק שכתב: "בפני בית דין שיש להם כח להפקיר נכסי  

מוכרח. ומ"מ כ"כ  ינו  להפסד". ומשמע שגם האידנא קי"ל הפקר ב"ד הפקר, שהרי זו הוראה לדורות. אמנם א

 וזו לשונו: )יבמות כח:( להדיא הנמוק"י 

ל ב"ד חשוב  ז"ל דה"ה לכוראשי מטות לבני ישראל ופסק הרמב"ם  "וראשי האבות למטות. הוה ליה למכתב  

בכ"מ וכל זמן וכדאמרינן במס' מו"ק )דף טז.( ומנ"ל דמפקרינן וכתב הריטב"א ז"ל מכאן סמך להכרזות שנהגו  

 י שיש בו תיקון ללקוחות ולמוכרים מפקיעין זכותו לגמרי של מערער מפני שלא מיחה". מפנ  במלכותינו כי

(. וכ"כ ( ב'  סי)  א "ברמ ע ")וע הפקר  ד"ב הפקר  לן  יימא ק  האידנא  דגם( ז, רנט; ב,  ה)  מ"בחו א "הרמ מדברי מבואר  וכן

בהגה בשו"ת צמח צדק    העלהוכן   .)ח"ג סי' קסב( וציין אליו בשו"ת שואל ומשיב תליתאה  )י, יט(  היש"ש ביבמות  

 . )רמב, א( יו המג"א , שקיימא לן גם בזמן הזה הפקר בי"ד הפקר, וציין אל סי' כח(  )הקדמון

: "שבט. לשון שררה, ויש להן רשות להפקיר, דהפקר  )ה.( וביסוד הדין דהפקר בי"ד הפקר, כתב רש"י בסנהדרין  

כתב (  )ח"א סי' א אות הרבה". ובשו"ת דבר אברהם  אשה  בית דין הפקר דכתיב וכל אשר לא יבא וגו' ביבמות בה

לענין מלך ויש לו    )מלכים ג, ח( וראה. והא דכתב הרמב"ם  דהפקר ב"ד מטעם שררה ולאו מטעם ב"ד במובן הה

לאסור ולהכות בשוטין לכבודו אבל לא יפקיר ממון ואם הפקיר הרי זה גזל, ומשמע דכח ההפקר ניתן רק לב"ד  

בות דנענש אחאב ע"ז, וכן תירצו התוס' ודו ולצורך עצמו דאיירי בי' ולמדה משדה נלכב  ולא לשררה, זהו רק

בחד תירוצא למה שנענש אחאב משום דבפרשת המלך כתיב יקח ונתן לעבדיו ולא לעצמו. מלך(  ד"ה  )כ:  סנהדרין  

ועיי' בפי' הרדב"ז,  הן,  שכתב ולוקח השדות והזיתים והכרמים לעבדיו כו' ונותן דמי  )ד, ו( וכן מטין דברי הרמב"ם  

פ"ז בכל מקום שיש לב"ד יכולת ר ב"ד בודאי יכול ועיקר הדבר תלוי בשררה כמש"נ. ולאבל להפקיר לצורך בתו

 שררה ברשותם להפקיר. 

 

 . בביאור דעת הרא"ש ורבינו יהונתן ב

ברצון הדיין    אלא הביא לדעת ר"ת ששודא דדייני היינו בלא טעם ובלא סברא    )קידושין עד.( והנה תוס' הרא"ש  

ס"ל  ש"י בכתובות משמע ד. הרי מדלא פירש כר )יד: ד"ה וכאן( לעשות כל מה שירצה. וע"ע בתוס' הרא"ש גיטין  

ל זה  כתב הרא"ש בדין כל דאלים גבר, שסומכין ע   )א, א( כדעת התוס' שאין לדון ע"פ אומדנא. והנה בריש ב"מ  

. משמע שלדעתו יש לדון )ג, כב( בפסקיו לבבא בתרא "ע שמי שהדין עמו קרוב להביא ראיות. יעו"ש באורך. וע

שין. ואפשר לחלק, דמה שכתב גבי כל דאלים גבר הינו משום  ע"פ אומדנא, לכאורה הרי זה סותר למ"ש בקידו

 . ואכמ"ל.)עז, א( ק' מדין זה ולכן אינו דן כלל, וכן מבואר בשו"ת הרא"ש שב"ד 'מסתל 

 בשם רבינו יהונתן:  )מו: ד"ה שנאמר(  , כתב גם השיטה מקובצת בב"ק  דנאוכשיטת התוס' דס"ל שאין לדון ע"פ אומ

ל נתן משה רבינו עליו השלום לשבעים זקנים ואהרן  יגיש ראיה אליהם. כלל גדו   "שנאמר מי בעל דברים. תובע

וחור שלא ידינו שום אפוקי ממונא "בדעת מכרעת" וברובא אלא בראיה. סברא הוא דכאיב ליה כאיבא אזיל  

ופאים שאין הרופא דן את יא לא היה צריך משה להזהירן דפשיטא הוא דלא גרע דין אחד ממשפט הראס לבי

מר לו החולה ראשי כבד עלי ובמקום פלוני ומשתנה עלי במקום פלוני למקום  ולה לפי סברתו לבדו עד שאוהח

ו חזקה וברורה כלומר יעתפלוני ולפי שהוא מראה לו פנים הוא דן אותו "כך התובע צריך להראות לו פנים שתב

 בעדים".  

דים, אינו יכול אין בידו ראיה ברורה ע"י עח בדעתו שכך הדין, כל עוד מדבריו מבואר שאפי' כאשר הדיין בטו

 להוציא ממון. 

 

 :)סנהדרין כד, א( מדברי הרמב"ם לעומת זאת מבואר שבזמן התלמוד היו דנים להוציא ממון ע"פ אומדנא, שכתב 
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הוא כן אף על פי ברים שדעתו נוטה להן שהן אמת והדבר חזק בלבו שני ממונות על פי הד בדי "יש לדיין לדון  

אם היה יודע בודאי שהדבר כן הוא שהוא דן כפי מה שיודע, כיצד הרי  איה ברורה ואין צריך לומר שאין שם ר

ש חשוד  האי שנתחייב אדם שבועה בב"ד ואמר לדיין אדם שהוא נאמן אצלו ושדעתו סומכת על דבריו שזה  

ל דברי זה, אפילו  ואיל וסמכה דעתו של דיין עעל השבועה יש לדיין להפוך השבועה על שכנגדו וישבע ויטול ה

או עבד נאמנים אצלו הואיל ומצא הדבר חזק ונכון בלבו סומך עליו ודן, ואין צריך לומר אם ידע    היתה אשה

שסמך עליו אפילו אשה או קרוב זה פרוע הוא  דם  הוא עצמו שזה חשוד. וכן אם יצא שטר חוב לפניו ואמר לו א

שטר חוב לאחר יתן לזה  א בשבועה, או אם היה עליו  יש לו לומר לזה לא תפרע אלאם סמכה דעתו על דבריו  

שלא נפגם שטרו כלל ויניח זה שנפגם שטרו בדברי האחד או ישליך השטר בפניו ולא ידון בו כפי מה שיראה,  

ר   דוןוכן מי שבא וטען שיש לו פק  גיל  אצל פלוני שמת בלא צואה ונתן סימנין מובהקין ולא היה זה הטוען 

ינו אמוד להיות לו חפץ זה וסמכה דעתו שאין זה החפץ  ת, אם ידע הדיין שזה המת אלהכנס בבית זה האיש שמ

בו  לל  של מת מוציאו מן היורשין ונותנו לזה האמוד בו ונתן סימנים, וכן כל כיוצא בזה שאין הדבר מסור אלא

פני הדיין  ה שני עדים שבזמן שיבואו לשל דיין לפי מה שיראה לו שהוא דין האמת, אם כן למה הצריכה תור

 ל פי עדותן אף על פי שאינו יודע אם באמת העידו או בשקר".שני עדים ידון ע 

 :)זכיה ומתנה ה, ו( עוד כתב הרמב"ם 

ר בין במתנה, אם דרך אנשי המקום לכתוב  במכ"שני שטרות שזמנן ביום אחד והן כתובין על שדה אחת בין  

שדעתם נוטה" להעמיד  י הדבר מסור לדיינים, כל "ן דרך המקום לכתוב שעות הרואם אי  שעות כל הקודם זכה,

 שדה זו בידו יעמידו". 

 

 ה. ביאור שורש מחלוקתם 

את   מבארים  ושמעתי  אומדנא,  ע"פ  ממון  להוציא  אפשר  האם  הראשונים  שנחלקו  למדים  מח' יסונמצנו  ד 

יב והזוכה הוא ן רק פוסק את הדין, והמתחי הראשונים הנ"ל, דהנה יש לחקור במהותם של הדיינים, האם הדיי

ו שהוא עצמו המזכה והמחייב. לדעת הרמב"ם הדיין יכול להכריע ע"פ סברתו, משום שהוא עצמו  רק ממילא, א

הראיות ועליו להכריע, וממילא סובר   את   המחייב והמזכה. לדעת רבינו יהונתן, מנגד, הדיין הינו רק שומע

 לזכות ולחייב.  שהדיין צריך ראיה ברורה בשביל 

שמעינן איפכא,    )מה: ד"ה מי( מבואר שאשה כשרה לדון. אולם מדבריהם ביבמות    )טו. ד"ה אשר( ס' בב"ק  מדברי התו

תא בירושלמי דיומא אי  כל הכשר לדון כשר להעיד, ובהדיא   )נדה מט:( שכתבו: "ואשה אינה ראויה לדון כדתנן  

".  אי נמי על פי הדיבור שאני  דנה אלא מלמדת להן שידונו  ידה אינה דנה, ודבורה לא היתהמעתה שאין אשה מע 

. ועיין במש"כ בס"ד בקובץ "מבית מדרשנו" שע"י ישיבת  )סי' ז( ובב"י חו"מ    )פח: ד"ה ולא לפני( וע"ע בתוס' גיטין  

 כתי בסוגיא זו. האר "מרכז הרב" עמ"ס ב"ק לשנת ה'תש"פ, ש

להוציא ע"פ סברתו, וא"כ וספות ביבמות, הדיין יכול ונראה שגם מחלוקת זו תלויה בחקירה הנ"ל, שלדעת הת

ן לאשה לדון, משום שיש חשש שתטה את הדין ע"פ דעתה )כיון שטבע האשה הרי הוא יותר רגשי וכדו', אי

מפני שהנשים רחמניות )יד:( ין, ועיין במגילה לד א"כ פסלוה לדון מפני שיש חשש שתכניס רגישות יתר וכיו"ב

להכריע, וא"כ מאי שנא איש    ע את הצדדים הטוענים ועליו ת בב"ק, הדיין הינו רק שומהן(, אך לדעת התוספו

 ומאי שנא אישה, ולכן כשרה לדון. 

רמב"ם  וה  מ"מ, לפום ריהטא נמצנו למדים שנח' הראשונים האם אפשר להוציא ממון ע"פ אומדנא, לדעת רש"י 

 ין לעשות כן. ס', הרא"ש ורבינו יהונתן א אפשר להוציא ממון ע"פ אומדן דעתו של הדיין, ואילו לדעת התו

 

 ד. מיגו להוציא 

 , כתבו: "ומפרש ריב"ם דמיגו להוציא לא אמרינן". )ב. ד"ה וזה נוטל( התוס' בריש ב"מ 
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ועיין רש"י  )ין יש לחוש שמא ישקר  עדינראה שהסברא בכך, היות שמיגו אינו בירר גמור שהוא צודק, שהרי  

. ותוס' ב"מ  )לב: ד"ה אמאי( ק. וע"ע תוס' ורמב"ן ב"ב  ן בכוחה להוציא מידי המוחז, ולכן אי ()טז. ד"ה הכא( כתובות  

)חו"מ פב, יב( בדעת הרמב"ם דמיגו להוציא לא אמרינן. והרמ"א   )גניבה פרק ה( . וכתב האבן האזל )קטז. ד"ה והא רבא( 

כתב ע"ד  )פב, ט(  וה"ח  להוציא, וביש אומרים כתב דאמרינן מיגו להוציא. והקצאומרים מיגו    אין כתב בסתם ש

 א הנ"ל: הרמ"

"וקשה לי בהא דכתב הרמ"א בסימן קל"ח סעיף ח' דאם אמר שכרתיה לו בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים  

כתבו   זה  שדין  וע"ש  להוציא,  מגו  הוי  והוא  ממנו,  דחטפה  במגו  בשם    הרבדנאמן  הי"ג(  מטוען  )פ"ט  המגיד 

בואר בחידושי  רי דאמרינן מגו להוציא וכמשם(, ואינהו לשיטתייהו דסבהרמב"ן )ב"מ ו. ד"ה והאי( והרשב"א ) 

הרמב"ן )ב"ב לב: ד"ה אמאי( ומפרשי להא דאמרינן הלכתא כרבה בארעא וכרב יוסף בזוזי בפרק חזקת הבתים  

רמ"א דכתב שם להלכה דנאמן במגו דחטפה וע"ש דכתב וכן עיקר,  ל ההיינו בשטר שאינו מקויים ע"ש, אבל ע 

נראה דהא דלא אמרינן מגו להוציא היינו משום  יתי מי שירגיש בזה. "ולכן  הא הוי מגו להוציא, ולא ראואמאי 

דחזקת ממון אלים טובא ולא מהני מגו נגד חזקת ממון", והתם בסימן קל"ח דכבר היה לפני ב"ד ואמרו להם  

אף על גב דזה הוא עכשיו  ו דמיה ועכשיו הוא ביד אחד מהם וטוען הודה לי ונסתלק ע"ש, משו"ה  חלקצאו ו

ן לה בחזקה קמייתא שהוא של שניהם ומהני מגו, ועיין מ"ש בס"ק י"א. עוד  חזק לא מהני חזקתו ומוקמינמו

קט שטרא ומהני  דנ  אפשר לומר כיון דכבר היה פסק מב"ד שיחלוקו הוי ליה דין שטר דכל מעשה ב"ד כמאן

 נקיט שטרא ע"כ".  שטר כתובה מעשה ב"ד כמאן דמגו להוציא וכמ"ש בס"ק לענין כתובה דאע"ג דלית לה 

מבואר מדבריו דס"ל שלא מהני מיגו נגד חזקת ממון, ונראה שכוונתו למה שכתבנו לעיל בדעת התוס' שהיות 

 ציא מידי המוחזק.  להוודין מיגו אינו בירור מוחלט אלא אומדנא, ממילא אין בכוחה 

טעם דלא אמרינן אומדנא להוציא משום  הד)ח"א סי' קצב(  בשם המהרש"ם  סימן מג(   ג)ח" וכן ראיתי בשו"ת אבני ציון  

לן דאין הולכים בממון אחר הרוב לא מהני   וכיון דקיימא  כן,  רוב הוא  אינו דבר ברור אלא דע"פ  דאומדנא 

כדברי המהרש"ם בטעמא דלא אמרינן אומדנא להוציא  אות ז(  טו    סי') אומדנא להוציא. וכ"כ בשו"ת רמ"ץ או"ח  

אי הולכים בממון אחר הרוב. עכ"ד האבני ציון. וזהו כסברת הקצות  מו:(  ) א בפלוגתא דרב ושמואל בב"ק  ותלי

 בביאור הגדר של מוחזק במטלטלים. ואכמ"ל(.)סי' א( הנ"ל )וע"ע בחוברת "אבני השהם" 

ים ממון להוציא, והטעם בכך משום דאין מוציא  רמב"ם סובר דלא אמרינן מיגווה ומעתה לכאורה קשה, הואיל 

 ו שיש להוציא ממון ע"פ אומדנא. ה זהו סותר למה שפסק בהלכותיעל פי אומדנא, לכאור 

שישנה   במקום  היינו  הדיין,  של  הדעת  אומדן  ע"פ  ממון  להוציא  שיש  הרמב"ם  דמ"ש  לחלק,  יש  ולפענ"ד 

הדברים שדעתו שכך הדין", וכלשון הרמב"ם "יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי   צמו"אומדנא דמוכח לדיין ע

ף על פי שאין שם ראיה ברורה". אולם מה שסובר שלא אמרינן  מת והדבר חזק בלבו שהוא כן אנוטה להן שהן א

ק", אלא ישנה  הצד"וכן הדיין אינו מכיר בכך ואינו יודע עם מי   מיגו להוציא היינו היות ואינה אומדנא דמוכח,

 .מיד המוחזקומדנא גרידא זו להוציא ממון מילא אין בכוח אאומדנא לומר שהטוען במיגו נאמן, מ

)ח"ה חו"מ סי' ה( אחר כותבי זאת שמחתי שחילוק זה נכתב מקדמת דנא ע"י רבותינו, דהנה בשו"ת יביע אומר  

 כתב:

' אחא דאמר )בב"ב צג(, גמל האוחר בין הגמלים  כר  "ובתשו' מהר"י קולון )שרש קכט( וכו' ואף על גב דלא קי"ל

גמל   דלדונמצא  אלמא  הרגו,  שזה  בידוע  בצדו  לק"מ,הרוג  הא  אומדנא,  בתר  אזלינן  לא  כל    ידן  ודאי  דהא 

שהמעשה "מבורר אצל הדיינים" אלא שאנו מסופקים באומדן דעת הנותן או המוכר או המגרש אזלינן בתר  

או לא אלא המעשה אצל הדיינים, כגמל האוחר, שאין ידוע לנו אם נגחו  וף  אומדנא, "ורק היכא דלא נתברר ג

כים לחילוק זה בשו"ת דרכי נועם )חחו"מ סי'  ן דפליגי על ר' אחא". עכת"ד. וכן הסמתוך אומד, בהא קי"ל כרבנ

מ סי'  חו"נא דרס"ח ע"ג(. ע"ש. וכ"כ בשו"ת גנת ורדים )חחו"מ כלל ב סי' ב(. ובשו"ת בית יהודה עייאש ח"א )ח

 חאו"ח סי' טו(. ע"ש".הלוי )חיו"ד סי' ב(. ובשו"ת הרמ"ץ )יג(. ובשו"ת ידי דוד קראסו )סי' סז(. ובשו"ת יבא 
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 ה. דעת הנתיבות 

 בכתובות  דהנה, ביאור  צריך ,  דעתו אומדן פ "ע ממון  להוציא לדיין שמותר   ל "דס י "רש בדעת  שבארנו מה והנה

  קרענא,  בגוויה  לי   דקים  ברי   מר   אבא  כגון ,  היא  מילתא  בגוויה  י ל   קים,  מר   דאמר   השתא "  פפא   רב  אמר .(  פה) 

  להוציא   נאמן   אחד  וכי .  ד"ס  קרענא : "י"רש   ופירש ".  אפומיה  שטרא   מרענא,  אלא ,  ד"ס  קרענא.  אפומיה  שטרא 

  נמי   ומקרע  שטר   באותו  לגבות  אזדקק  ולא.  מרענא.  בעינן  ותרי  הוא  ממונא אפוקי  בו  המחזיק  מיד  חתום  שטר 

 ארמבו  הרי".  מעלייתא  עדות  ובעינן  הוא  ממונא  דאפוקי"  ( אבל  ה"ד.  כח)   בכתובות  י"רש  פירש  וכן".  הלי  קרענא  לא

 בכתובות  שפירש   למה  סותר   זהו'  ולכאו.  עדים  שני   פ "ע  אלא   אומדנא  פ "ע  ממון   להוציא  שאין   להדיא  מדבריו

 . עיניו  ראות פ" ע להוציא  לדיין  שיש:( פה) 

הדברים שבדעתו וכו'. וכתב  ן בדיני ממונות ע"פ  הנ"ל שיש לדיין לדום  הביא לדברי הרמב")טו, ב(  הנתיבות  

 להקשות על כך: 

ראה כשנעשה עד אינו נעשה דיין, ואין לך אומדנא דמוכח גדול מזה שהוא בעצמו    ה, דהא אפי'"לכאורה תימ

בכתובות    נןראה המעשה ואפ"ה אסור לו לדון. ונראה דלא מהני אומדנא רק לעניין אורועי שטרא, תדע דאמרי

יא ממון אין שום  א מרענא, או לעניין מיפך שבועה )שם( אבל לעניין להוצפרק הכותב )פה.( קרענא ס"ד אל

אומדנא להוציא מיתומים, נראה דדוקא אומדנא שהוא לכל העולם,    הו"א כדאמרינן קרענא ס"ד. והא דמהני

, ובדבר שהוא אומד של כל העולם אין  לםכגון ידענא ביה בחסא דלא אמוד, דכשם שידוע לו כך ידוע לכל העו 

 רק להדיין פסול רחמנא בגזירת הכתוב".  בגדר עדות כמ"ש התוס' ביבמות )פח.(, אבל בדבר שידוע זה 

, וכמו )כח.( לכאו' כן יש להוכיח מדברי רש"י בכתובות  )ומה שהביא ראיה מדברי הגמ' בכתובות 'קרענא ס"ד',  

הרי שאינו פוסק את הדין מחמת   ,)עיין כתובות פה.( הדיין סומך על חברו  ר  . נראה בע"ה לחלק, כאש(שכבתי לקמן

, אולם כאשר האומדנא  ממילא אין מועיל אלא לאורועי שטרא אך לא להוציא ממון דעתו אלא מחמת חברו, ו

 .גרידאהינה מכוחו של הדיין עצמו, הרי הוא יכול להוציא גם באומדנא  

א דקיימא לן אין עד נעשה  ע מההדיין פוסק ע"פ אומדן דעתו, לא גר   שר ומ"מ עדיין קשה קושייתו, שהרי כא

 תר אומדנא.  שמעינן שאדרבא, דאם הדבר מבורר אצל הדיינים אזלינן בדיין. ואילו מדברי המהרי"ק  

 

שני טעמים מדוע בדאורייתא אין    )כא: ד"ה הנח( ונראה לחלק בין 'עדות' ולבין 'אומדנא', לפמ"ש התוס' בכתובות  

ים  משום דבעינן שיעידו לפני הדיינין כמו שמפרש רשב"ם דכתיב ועמדו שני האנשים אלו העד  שה דיין,נע עד  

יינין עדות שאין אתה לפני ה' אלו הדיינין וי"מ משום דבעינן עדות שאתה יכול להזימה ואם העדים נעשו ד

שאין עד    עדות ה, ח( ) ם  הרמב"  תב. וכ)ז, ד( יכול להזימה היא שלא יקבלו הזמה על עצמן. ע"כ. ועיין בקצוה"ח  

דדוקא אם העיד אינו דן אבל אם לא העיד  נעשה דיין אפילו בדיני ממונות. וכתב מרן הכס"מ, שהרמב"ם סובר  

ד בדיני נפשות וכו' אבל לא ימנה וכו' משמע דוקא העיד אבל לא העיד  דן שכתב בתחלת הבבא כל דיין שהעי

להו שאפשר  דס"ל  אזיל  ולטעמיה  ע"כ.  ע"צילא.  ממון  היינו  א  דיין,  נעשה  אינו  העיד  שאם  ומה  אומדנא.  פ 

 (. הנתיבות דברי  על  ש"במ ( שם)  יצחק  בנחל' ועמהטעמים הנ"ל בתוס' )

 

 ו. המשך בירור הדברים 

 איתא:   )דף פה:( אמנם לכאורה עדיין אין הדברים מחוורים דיו, דהנה בכתובות 

בי   בסדינא  דציירי  מרגניתא  שב  דאפקיד  גברא  ברב"ההוא  מיאשא  ר'  י  שכיב  לוי,  בן  יהושע  דרבי  בריה  ר 

דידענא ביה בר' מיאשא בר בריה דר' יהושע בן לוי דלא  מיאשא ולא פקיד, אתו לקמיה דר' אמי, א"ל חדא,  

. ולא אמרן אלא דלא רגיל דעייל ונפיק להתם, אבל רגיל דעייל ונפיק להתם,  אמיד; ועוד, הא קא יהיב סימנא

 יחזא חזא".ד ואיהו מקיאימא איניש אחרינא אפ
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לשיטתם, שכתבו דהנך תרי  הרי לכאורה שמפשט הגמ' משמע שאפשר להוציא ממון ע"פ אומדנא. אלא התוס'  

סימן. ע"ש. וממילא אפשר לומר שאין זה אומדנא בעלמא אלא  טעמי אין מועילין זה בלא זה דבעינן דלא אמיד ו

אמיד וליכא למיחש דלמא דרבי מיאשא  חדא דלא  ך,אומדנא דמוכח. וכתבו עוד, שהרשב"א נראה לו לפרש כ

 למיחש דהא קא יהיב סימנא. נינהו, ועוד לדלמא דאיניש אחרינא הוו נמי ליכא 

 :)שם( וכתב הרמב"ם 

"וכן מי שבא וטען שיש לו פקדון אצל פלוני שמת בלא צואה ונתן סימנין מובהקין ולא היה זה הטוען רגיל  

וסמכה דעתו שאין זה החפץ    המת אינו אמוד להיות לו חפץ זה  שזההדיין  ע  להכנס בבית זה האיש שמת, אם יד

, וכן כל כיוצא בזה שאין הדבר מסור אלא ללבו  ונתן סימניםונותנו לזה האמוד בו    של מת מוציאו מן היורשין 

  ין של דיין לפי מה שיראה לו שהוא דין האמת, אם כן למה הצריכה תורה שני עדים, שבזמן שיבואו לפני הדי

 ידון על פי עדותן אף על פי שאינו יודע אם באמת העידו או בשקר".  שני עדים

דאי אמיד    דלא אמיד וסימן בר רבינו שועוד זה לאו דוקא אלא תרתי בעינן  ביאור דבריו, וסווכתב מרן הכס"מ ב

שא נינהו יי מה מועיל הסימן דילמא זבנה מיניה אי נמי הכי קאמר חדא דלא אמיד וליכא למיחש דילמא דרבי מ 

ב תרווייהו  וא"כ  סימנא  יהיב  קא  דהא  למיחש  ליכא  נמי  הוי  אחרינא  דאיניש  לדילמא  הרי  ועוד  ע"ש.  עינן. 

יל ויש תרתי, דלא אמיד וסימן,  בפשטות דלא פליגי הרמב"ם והתוס' בביאור השמועה, וכמ"ש למעלה, שהוא

התוס' שאין להוציא ממון על  ם  רימשא"כ באומדנא בעלמא שסוב  אינו אומדנא בעלמא אלא אומדנא דמוכח,

 פיה. 

התוס' בפירוש 'שודא דדייני', ומכך שלא פירש  ויש להביא ראיה לתירוץ זה. לעיל הבאנו שהרא"ש סובר כדעת  

 כתב בזה"ל:)ח"ה חו"מ סי' ה אות ו( לדעתו אין להוציא ממון ע"פ אומדנא. והנה בשו"ת יביע אומר כרש"י משמע ש

י' א( בד"ה עוד שאלוהו, דאומדנא דמוכח מהניא אף להוציא ממון, וכמ"ש  ס   קז"מבואר בתשו' הרא"ש )כלל  

כל נכסיו לאחרים בקנין גמור בלי שום תנאי, עמד חוזר, וכן אמרו )שם קמו:( הרי שהלך  בב"ב )קנ:( שכ"מ שכ' 

תר  ב  נןדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים ואח"כ בא בנו אין מתנתו מתנה, דאזליבנו למ

מברחת, שאשה  אומדנא שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבם לאחרים. והכי קי"ל בכתובות )עח:( בדין 

. ובפ' חזקת הבתים  שרצתה להנשא וכתבה כל נכסיה לאחר, לא קנה, שלא כיונה אלא להבריח נכסיה מבעלה

וכ"כ עוד הרא"ש בתשו' )כלל פו    ש.ע")ב"ב נח( דן ר' בנאה ע"פ אומדנא, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות.  

ריכו ליה זוזי. ובקידושין )מט:( גבי זבין אדעתא ס"א(, והוסיף להוכיח ממ"ש בכתובות )צז:( גבי זבין ולא אצט

ו' דמהני אומדנא להוציא ממון. )והובא בשו"ת דרכי נועם חחו"מ  למיסק לא"י. ע"ש. ומכאן הוכיח הרדב"ז בתש

 סי' מט דרס"ה סע"א(".  

ני,  דיא דס"ל להרא"ש שיש להוציא ממון ע"פ אומדנא דמוכח, ולכאורה זהו סותר לפירושו בשודא דדיי להי  הר 

להוציא    שהרי לא פירש כרש"י, וכדלעיל. אלא נראה שהחילוק בדעתו כך, שאף שע"פ אומדנא בעלמא אין 

 שרי.  דמוכח אומדנא פ "עממון, מ"מ  

 

 ז. המשך ביאור שיטת רש"י  

דברי רש"י, שביארנו בדעתו שמותר לדיין להוציא ממון ע"פ אומדנא, ולכאורה זהו ר  אועוד רגע אדבר בבי 

: "קרענא ס"ד. וכי אחד נאמן להוציא שטר חתום מיד המחזיק בו, אפוקי ממונא  )פה.( בכתובות    סותר לפירושו 

)כח. תובות  בכש  הוא ותרי בעינן. מרענא. לא אזדקק לגבות באותו שטר ומקרע נמי לא קרענא ליה". וכיו"ב פיר 

אבל(   שא ד"ה  להדיא  מדבריו  מבואר  הרי  מעלייתא".  עדות  ובעינן  הוא  ממונא  ע"פ  "דאפוקי  ממון  להוציא  ין 

 אומדנא אלא ע"פ שני עדים. 
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ונראה בע"ה לחלק, שכאשר הדיין סומך על חברו או על עדות הקטן, הרי שאינו פוסק את הדין מחמת דעתו  

וציא ממון ובעינן תרי עדים כדין תורה. אולם כאשר האומדנא הינה  להל  אלא מחמת חברו. וממילא אינו מועי

 הוא יכול להוציא גם באומדנא גרידא. כך כתבתי לעיל, וכן נראה עיקר בדעת רש"י. מכוחו של הדיין עצמו, הרי  

  עוד אפשר לתרץ, דלעולם רש"י סובר שאין להוציא ממון ע"פ אומדנא, וכדעת רבינו יהונתן שהובא בשיטמ"ק

. אפשר משום  , ומה שפירש גבי שודא דדייני לפי מה שיראו דיינים שהיה דרכו של מת לקרב)מו: והובא לעיל(   "קב

ן הוא למי כסף זה ינתן, )לאיזה "טוביה"(, וממילא  שבין כה ובין כה כספו של הנותן יצא מידי היורשים, אלא הדיו

, אין הדיין רשאי אלא בשני עדים. והעיקר  זקוחרשאי הדיין להכריע ע"פ אומדן דעתו. אבל להוציא מידי המ

 כמ"ש לתרץ בתחילה. 

 

 ח. דין אומדנא בזמן הזה

מור שלדעת הרמב"ם אפשר להוציא ממון ע"פ אומדנא, אינו אלא בזמן התלמוד, אך האידנא כתב  ל האאך כ

 :)סנהדרין כד, ב( הרמב"ם 

ם ואפילו היו הגונים במעשיהם אינן חכמים  ני"כל אלו הדברים הן עיקר הדין אבל משרבו בתי דינין שאינן הגו

הסכ בינה  ובעלי  ש כראוי  ישראל  דיני  בתי  רוב  יימו  שטר   הפכולא  יפגמו  ולא  ברורה,  בראיה  אלא  שבועה 

ויפסידו חזקתו בעדות אשה או פסול וכן בשאר כל הדינין ולא ידון הדיין בסמיכת דעתו ולא בידיעתו כדי  

זה ודעתי סומכת על זה, וכן אין מוציאין מן היתומים אלא בראיה    רישלא יאמר כל הדיוט לבי מאמין לדב 

המת או הטוען, ואעפ"כ אם העיד אדם נאמן בדבר מכל הדברים ונטתה  מדן  באו  ברורה לא בדעת הדיין ולא

דעת הדיין שאמת הוא אומר ממתין בדין ואינו דוחה עדותו ונושא ונותן עם בעלי דינין עד שיודו לדברי העד  

 פשרה או יסתלק מן הדין". ו או יעש

 וזו לשונו: )סנהדרין שם( וכתב מרן הכס"מ 

און דהאידנא לא אפשר ליה לדיין למימר קים לי בגויה דלא בריר לן קים לי  שם גתב ב"וכתב הרי"ף בפרק הכו

  בגויה היכי הוא הילכך לית לן לאורועי שטרא או לאפוכי שבועה אלא בעדות ברורה ואף על פי כן בעדות אדם 

 אמן מחמיצין את הדין ודורשין וחוקרין עד שיתברר הדבר ויצא הדין לאמיתו".נ

 :)שם( . וכתב מרן הב"י )חו"מ סי' טו( . והובא גם בב"י )ט, ו(  ובותוכ"כ הרא"ש כת

"ומכל מקום איכא למידק דמשמע דלא אמר הכי גאון אלא לענין לאורועי שטרא או לאפוכי שבועתא אבל  

ם באומדן דעת המת או הטוען משמע דבהא לא איירי גאון וכן משמע בהדיא ממה  מילענין להוציא מן היתו

על הנהו עובדי למימרא דהלכה רווחת היא ולית בה פלוגתא ולא כתבו על זה שום   ז"ל רא"ששכתבו הרי"ף וה

 דבר משמע דעוד היום דינא הוי הכי, ואפשר שמטעם זה השמיט רבינו מדברי הרמב"ם הא דאין מוציאין מן 

ע  משמ   יתומים אלא בראיה ברורה. והרמב"ם שכתב דהאידנא אין מוציאין מן היתומים אלא בראיה ברורהה

בירא ליה ז"ל שכיון שטעמו של גאון משום דהאידנא לא בריר לן קים לי בגויה היכי הוא דהיינו לומר שרבו  דס

כרא חכמים  אינם  במעשיהם  הגונים  הם  ואם  במעשיהם  הגונים  שאינם  דינים  לן    ויבתי  אית  מההוא טעמא 

. ואף עת המת או הטועןדן ד באומלמימר דאין מוציאין מן היתומים אלא בראיה ברורה לא בדעת הדיין ולא  

על פי שבפ"ו מהלכות שאלה )ה"ד( פסק שמי שבא ואמר כך וכך הפקדתי אצל אביכם ונתן סימנים מובהקים  

ד שזה הפקדון שלו יש לו לדיין לתת הפקדון  מוונמצא הפקדון כמו שאמר והיה יודע הדיין שלא היה המת א

זה שמת וכיוצא בזה כתב בפי"א מהלכות נחלות  אצל  כנס  לזה שנתן סימניו והוא שלא יהא המפקיד רגיל לי

)ה"א( שם כתב דין התלמוד וסמך על מה שכתב בהלכות סנהדרין כל אלו הדברים הם בעיקר הדין אבל משרבו  

וכו' הסכימו רוב בתי דיני ישראל וכו' וכן אין מוציאין מן היתומים אלא ם  בתי דינים שאינם הגונים במעשיה

 ן ולא באומדן דעת המת או הטוען". הדיידעת בראיה ברורה לא ב

 והיינו שלדעת הרמב"ם בזמן הזה אין להוציא ממון ע"פ אומדנא, אלא רק בראיה ברורה. 
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אך שם בסעיף ד  אין לדון אלא בראיה ברורה.  זהפסק כדעת הרמב"ם, שבזמן ה)סעיף ה( והנה מרן בשלחן ערוך 

אם   מרומה,  שהוא  שיודע  דין  לפניו  שבא  הדיין  ישתכר פסק,  להסתלק, שלא  יכול  הדיין  אין  רמאי,  הנתבע 

לא ידרוש ויחקור יפה לבטל רמאותו. ואם נראה לו באומדנא דמוכח שהוא חייב, יחייבו,  הרמאי ברמאותו, א

 ע"ש.   ו. וא דיין מומחה ויחיד בדור אם ה

 שכתב:    )סעיף ד( וראיתי לערוך השולחן 

עד שיצא    ב בהויות העולם יבין דבר מדבר וילמוד דבר מדבר"ואם הדיין הוא ירא אלקים חכם ונבון ויודע היט

ון  האמת לאמתו. ואף על פי שהרמב"ם ז"ל כתב דמשרבו בתי דינים שאינם בעלי בינה ואינם הגונים אין לד

דולים כתבו דהיכא דיש אומדנות הרבה ולבו של  י"ק והאלשי"ך ועוד רבים מהגהרע"פ אומדן דעת, מ"מ המ 

ח גם בזמן הזה  מומחה ומוחזק לאינו נושא פנים בדין יש לו לדון ע"פ אומדנא דמוכ  הדיין שלם בדבר והוא

 ובלבד שתהיה כוונתו לשם שמים". 


