
 בענין חיוב לצאת ידי שמים בממונות 

 מצינו בכמה מקומות בש"ס ענין 'חייב לשלם לצאת ידי שמים', וצ"ב ענינו.  (א
ע' בב"מ צ"א. רבא אמר אתנן אסרה תורה אפילו   -  באופן קם ליה בדרבה מיניה (ב

וע' רש"י "ואע"ג דאי תבעה ליה בדינא קמן תן לי אתנני, לא מחייבינן  -בא על אמו

ליה דהא קם ליה בדרבה מיניה, כי יהביה ניהלה אתנן הוא אלמא אפילו במקום  

אבל ידי שמים לא יצא  מיתה נמי רמו תשלומין עליה אלא שאין כח לענשו בשתים 

דאי לא רמו תשלומין עליה כי יהביה ניהלה מי הוה אתנן מתנה  ד שישלם.ע

בעלמא הוא דיהיב לה וכיון דרמו תשלומין עליה לא יצא ידי חובתו עד שישלם. אי  

כך שמעתי מפי מורי הזקן ויש דוגמתו בב"ק בפרק   1נמי, אי תפיס לא מפקינן מיניה 

 זה".  מרובה ושם מפורש יותר והביא לי מורי ראיה על 

ע' בב"ק ריש פרק הכונס, נה: אמר ר' יהושע ארבעה דברים העושה   -  באופן גרמא ( ג

ואלו הן: הפורץ גדר בפני בהמת חבירו,   וחייב בדיני שמים. אותן פטור מדיני אדם  

והכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה, והשוכר עדי שקר להעיד, והיודע עדות  

 . משום גרמא בנזיקין פטורפטור מדיני אדם לחבירו ואינו מעיד לו. וכל ציורים אלו 

ע' ב"ק קי"ח. אמר רב יוחנן, האומר   –  באופן ספק חיוב ממון, או ברי ושמא  (ד 

 לחבירו מנה לי בידך והלה אומר איני יודע, חייב בבא לצאת ידי שמים.  

הלוקח מקח מאחד  "הלכות מכירה פ"כ ה"ב  ברמב"ם ובכלל ספק ממון, עיין   (ה

מחמשה בני אדם וכל אחד מהן תובע אותו ואמר אני הוא בעל המקח, והוא אינו  

יודע ממי מהן לקח. מניח דמי המקח ביניהם ומסתלק ויהיו הדמים מונחין עד שיודו  

 או עד שיבא אליהו. ואם היה חסיד נותן דמים לכל אחד ואחד כדי לצאת ידי שמים".  

לה הלכה י', אמר לשנים גזלתי אחד מכם או אביו של  הלכות גזי רמב"ם פ"דוע'  (ו

אחד מכם ואיני יודע איזהו, אם בא לצאת ידי שמים חייב לשלם גזלה לכל אחד  

 ואחד אבל בדין אינו נותן אלא גזלה אחת והן חולקין אותה ביניהן." 

פרק הכונס סימן ו', "ונראה, כל היכא דאמרינן חייב בדיני שמים,    ים של שלמהע'  ( ז

שפ' בפרק השוכר את הפועלים, שפטור   לפי' רש"יפס מפקינן מיניה, אפילו אי ת

בקים ליה בדרבה מיניה, ואפילו הכי חייב לצאת ידי שמים, והיכא שתפס הניזק לא  

מפקינן מיניה, מאחר שמחויב לצאת ידי שמים, מ"מ כהאי גוונא לכולי עלמא פמקינן  

רק דלא קטלינן בתרי קטלא,   מיניה. בשלמא בקים ליה בדרבה מיניה חייב הוא. 

ועבדינן ליה החומרא. הלכך היכא דלא עבדינן החומרא, כגון בשוגג, או בדלא  

התראה בו, או בזמן הזה, א"כ נוכל לומר שהסברא נותנת שאי תפס לא מפקינן  

מיניה דהא סוף סוף חייב הוא. אבל היכא שגרמא בנזקין הוא, ואין בו חיוב מן הדין,  

 ם, א"כ פשיטא דאי תפס מפקינן מיניה".  אלא לצאת ידי שמי

 
שיטת רש"י שעל חיוב לצאת ידי שמים גבי קים ליה מהני תפיסה. והיינו משום דבעצם יש חיוב ממון, אלא דב"ד מופקע   1

מלדון כמו שביאור הים של שלמה מובא לקמן. אבל כבר דייקו האחרונים ]ברכת אברהם כתובות[ דתוס' שם חולק, דהקשה  
השיב מצד הדין ולא מצד חיוב לצאת ידי שמים. ע"ש. ואם באמת יש  גבי בא במחתרת, אמאי לא קיבלו רבא, ות' דהגזלן רק 

באמת חייב ע"פ דין, וכגון דחייב רק דליכא עדים, ודאי  מחויב הגזלן להחזירו,  חיוב ממון גמור, רק דב"ד אינו יכל להוציאו, 
 קים ליה. וצ"ב.  ואמאי לא קיבלו? אלא מוכרח דבעצם ליכא חיוב דממון, אלא 'מצוה' בעלמא, כיון דפטור מחמת



ומבואר, דגבי קים ליה, הגדר הוא דבעצם חייב, ויש זכות ממון להתובע, רק דב"ד   (ח

אין מוציאין מיניה, אבל מהני תפיסה. משא"כ גבי גרמא, בעצם פטור, ואין כאן  

 .  2תביעת ממון רק חיוב לינצל מעונש, ומשום כפרה, ולא מהני תפיסה 

אורה בסוגיא דב"ק נו. דעל ציור של יודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו  וכן מבואר לכ (ט

הקשה הגמרא 'פשיטא דאורייתא היא, אם לא יגיד ונשא עונו' וצ"ע איך מבואר  

מהתם דחייב תשלומין בידי שמים? אלא מוכרח לכאורה דהכוונה דכיון דעשה  

את אשר עוות   איסור, וגרם הפסד לחבירו, כדי לניצל מעונש ולתכפר צריך לתקן 

ולשלם, לא מדין תביעת ממון, אלא מדין כפרה לתקן מה שעשה שגרם לחבירו  

 הפסד.  
שער ה פרק ט"ז,   בשערי יושר וגדר השלישי, גבי ברי ושמא וספיקי ממון, ע'  (י

דהסביר דבעצם ברי ושמא ברי עדיף, וכן מצינו בכתובות פרק קמא גבי איסור,  

דברי יש כח נאמנות יותר משמא. וכן באופן אינו יודע אם פרעתיך, דיש בעצם  

חזקת חיוב, רק דע"ז אמרינן דהמוציא מחבירו עליו הראיה וחזקת ממון מכריע  

נעשה שלו מעיקר הדין, ואין כאן גזל כלל,  ונותן זכות להנתבע להחזיק בהממון ו

דהאיסור גזל הלך אחר הפסק ממון כידוע. רק דהמוחזק יש זכות לוותר על  

מחזקות שלו, וממילא נעשה חייב מצד הברי או החזקת חיוב. ודבר זה הוא רק  

 מדת חסידות אם בא לצאת ידי שמים.  

יסור וגזל, בעצם חייב  ובזה מיושב פסקי הרמב"ם, דבהלכות גזילה, כיון דנעשה א ( יא

ולתקן החטא, כמו שכתב רש"י בבא מציעא דף לז, אבל  לצאת כדי לינצל מעונש 

גבי מקח וממכר, דלא עשה שום איסור, ויש לו כח חזקה, רק אם חסיד הוא בבא  

 לצאת ידי שמים נעשה חייב, אבל אינו מחוייב בידי שמים לחייב עצמו.  

דכופף קומתו איירי בנתכוין להזיק. ומשמע מדבריו  איירי רש"י ריש סוגיא דהכונס  (יב

דבאופן דלא נתכוין באמת פטור מדיני שמים. וזה מתאים עם ה'ים של שלמה' 

דחיוב לצאת בידי שמים גבי גרמא אינו מצד חיוב ממון אלא מצד להציל מעונש,  

וכדברי רש"י בגיטין גבי עושה מלאכה במי חטאת ע"ש. אבל ע' תוס' סוף עומד א'  

אפילו באופן דנתכוין להציל, היכא דהוה ליה לאסוקי אדעתיה, חייב בידי שמים,  ד 

 ומטין הדברים כמאירי דהוא חיוב מצד חיוב ממון בידי שמים ודו"ק. 

Liability at the hands of Heaven 

1) We find various instances in the gemara that one is ‘liable at the hands of 

heaven’ for monetary obligations. What is the nature of this obligation? 

These examples can be divided into three catagories. 

2) Category one: when one commits a capital offense simultaneously with a 

monetary offense, the greater offense eclipses the monetary offense. The 

 
וע' מאירי בהכונס שם, דהביא דגם גבי גרמא נחשב כחיוב השבה, והביא מספר השלמה דפסול לעדות עד שהשיב, וכתב   2

שם דיש תורת גזלה על המעות עד שהשיב. וע' שערי יושר ש"ה פרק ט"ז שכתב דדברי המאירי נוטין דשייך תפיסה דלא  
 כיש"ש.  



poskim say that nevertheless there is an obligation to pay to fulfill the 

heavenly obligation. 

3) Category two: when one damages in an indirect way, (g’rama) there is no 

recourse in the human court, but one is obligated to fulfill their heavenly 

obligation. 

4) Category three: unsettled monetary disputes such as definitive claims 

against doubtful claims, when the majority favors the claimant, etc. 

5) Rav Shlomo Luria, in Yam Shel Shlomo writes, that if one is exempt because 

of the capital offense, if the claimant would seize assets, he would be 

allowed to keep them, whereas if the defendant was exempt due to 

indirect damage, if the claimant would seize assets, he would be required 

to return them. 

6) We see from this, that the heavenly obligation in the two cases is 

fundematally different; in the capital crime scenario, the defendant is 

technically liable, just the court is not authorized to try him. If the claimant 

seizes assets, he is within his rights. Whereas g’rama, obligation is not 

monetary in nature, and the claimant does not have a monetary claim or 

lien on the property, rather it is incumbent upon the defendant to rectify 

the wrong to achieve atonement.  

7) This point is evident in the ruling of the Rambam; if one steals from one of 

five, not knowing from whom, he has a heavenly obligation to make 

restitution to all five.    

8) The third category is explained by Rav Shimon Shkop in Sharay Yosher 5:16. 

Normally, unsettled monetary disputes are decided passively, leaving the 

money where it currently is. The possessor of the disputed money is legally 

allowed to use the money, and does not need to concern himself that it 

might not be his. The laws of theft are governed by the law of the money. 

Since he is entitled to hold the money, the laws of theft do not apply.  

9) However, one may voluntarily abdicate his advantage of possessor, and 

allow the case to be decided as if the money was not in anyone’s 

possession. This is a noble act, but is not required even by the hand of 

heaven.  

10) Regarding this the Rambam writes, if one purchases an object from 

one of five, he needs only to place the money before them. If he desires to 

act piously, he may pay each and every one.  


