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מאברכי והתפעלותי הערכתי גודל להביע הנני
גמורות הלכות בבירור כימים לילות העושים הכולל
לכל היסוד אבן הם אלה הלכות משפט, שבחושן 
יש  ולכן לחבירו,  אדם שבין והמידות המצוות
משפטי הנפלא  הכולל  בעבודת עצומה  חשיבות 

ישראל.

ישראל“  ”משפטי  מהבטאון נהנה הנני
בסוגיות דין ופסקי הלכה בירורי בעריכת המצטיין

אלה. גדולות

ברכתילכ“קמרן האדמו“רמזמיגראדשליט“א
על  ימים להאריך בשנים רבות הכולל שיזכה נשיא
זה, נשגב במפעל ישראל כלל את ולזכות ממלכתו

בב“א. צדקנו משיח פני לראות ויזכה

ועמליה בטהרה לכבוד התורה

חייהם ומעגל שנתם ותקופת לסדר יומם סביב יסובו סביב ודרכיו כדי שעבודת ד‘ ומצוות להם תורה הרבה ישראל לפיכך את לזכות ברוך הקדוש רצה
אלא ולא עוד כרמון, ול“ת מצוות עשה מלאים הרי מעשיו והתגרים הסוחרים והמעבידים העובדים יצא כצאת כי גם מסובב במצוות, יהא פונה פינה שהוא בכל
שפעמים לפי למה? כך לתורה וכו‘. וכל עתים באמונה, קבעת ונתת נשאת לו אומרים חז“ל: כמו שדרשו אדם של ולמד מתחלת דינו צא החמורות, מן שהם
כן ונאמר: נפש. את קובעיהם וקבע ריבם ד‘ יריב כי עני בשער ואל תדכא הוא דל כי תגזול דל ככתוב: אל זה בזה ותלויות נפשות קשורות ודיני ממונות דיני
מקיים בזמנו שכר שכיר משלם וכשאדם נשמתו הימנו. נוטל כאילו פרוטה שוה מחבירו הגוזל כל יוחנן ואמר ר‘ יקח. בעליו נפש בצע את בוצע כל ארחות
ואם המצוות הללו על מי שצוה אלא כלפי חטאתו רק נגד האיש לא ושוב בלך וכשדוחהו לו חיי העוה“ב, וקנה רוח ליוצרו ועושה נחת ול“ת מצוות עשה כמה
היה וכו‘ והוא זלה“ה שכיר היה נזהר מורי שכר וז“ל: האריז“ל מורו על רח“ו שכתב מה וראה בוא וכו‘. אומרות ש“ש רח“ל ומה הבריות חילל כבר בי רב בר הוא
ובכוונות עכ“ל. קיימתיה ולא אתפלל להשי“ת ובאה לידי מצוה זו איך אומר והיה וכו‘ אחר שקיעה“ח היה מאחר תפלת מנחה עד ופעמים וכו‘ גוזמא דבר נזהר
וכו‘ שכרו תתן ביומו סוד וזהו השבת ביום הארה ביתר יתירה ונשמה גדולה להארה יזכה וביומו בזמנו שכיר שכר לתת הזאת מצוה שמקיים מי א“כ וז“ל: כ‘

אמן. עליון במקום שרשיהם מצוותיו ולתקן לשמור שנזכה ויה“ר עכ“ל. נשמתו) כלו‘ (א“ה את נפשו נושא הוא ואליו אומר הכתוב כי

משכורות לשלם ממון לו כשאין שכר הלנת איסור בדין בירור
לדעתך,  ת״ל ״אתך״ תבעו לא אפילו יכול שכיר פעולת תלין ת״ר לא ע״א הגמ׳ בב״מ קי״ב
לו כמה ויש מפעל יש באופן שלראובן לעיין ויש ע״כ. אתך ״אתך״ שיש ת״ל לו אין יכול אפילו
כל הסכום שצריך את אין לו כשהגיע ר״ח ועתה שכרם בר״ח, משלם את פועלים ובדרך כלל
יוציא ואם בבנק, חיסכון בתכנית סכום לו יש אבל מהסכום, חצי אם כי הפועלים, עבור לשלם
שהיה הזמן סוף עד הסכום את משאיר היה אם מקבל שהיה הרווח את יפסיד הוא הסכום את

צריך.
מנת על חיסכון הנמצא בתכנית כספו  את להוציא מחוייב אם  א. השאלה: ונשאלת  
את תכנית  שאינו מחוייב להוציא על הצד תלין. ב. על בל יעבור שלא כדי שכר פועלים לשלם
יותר טוב או כולם בין השכר את יחלק האם פועל, לכל לו שיש הכסף את יחלק איך החיסכון

בלי כלום. ישארו והשאר הסכום כל את מהפועלים לשלם לכמה
הרבה  יפסיד אא״כ היום באותו לפרוע יכול אינו אם וז״ל כתב תקפ״ח החינוך במצווה והנה
ישלם אם גדול הפסד לו יש שאם מדבריו היוצא עכ״ל, הדומה לפי הכתוב בזה חייב לא משלו
ולשלם להפסיד מחוייב מועט הפסד רק אין ואם היום באותו תורה מדין לשלם מחוייב אינו ביומו
שאם דידן בשאלה נראה א״כ ו׳, של״ט סעיף בשו״ע בסימן רע״א בחידושי והובא לפועלים,
אפשר שלכאורה אע״ג שכרו תתן ביומו עובר על להוציא ואינו מחוייב אינו גדול הפסד לו יהיה
הכסף את יוציא שאם דידן בשאלה משא״כ הקרן מן יפסיד אז יוציא שאם מדבר דהחינוך לחלק
בטוח הוא אם הרווח באמת אבל יפסיד מהקרן לא גדול אבל כ״כ יהיה מהרווח שלא יפסיד אז
משום עובר ולזה כתב החינוך שאינו עצמו בקרן חיסכון אז הוי כמו שכבר חסך התקופה עבור

שכיר. פעולת תלין בל
איך  השניה השאלה נשאלת ע״כ התכנית חיסכון, להוציא את מחוייב שאינו מדברינו  היוצא
לו כשיזדמן יתן ולשני השכר, כל את מהשכר או לאחד חלק פועל לכל לו שיש הכסף את יחלק

הכסף.
שכר שני  אם וז״ל: זצוק״ל מביא הח״ח סעיף ח׳ פרק ט׳ א׳ חלק חסד אהבת  הנה בספר
אחרי בלא תלין עובר ואינו לו לשניהם שיש מה נראה דיחלק אחד עבור מעות ויש לו פועלים
גם יתבע דבודאי המעות לשני לעכב מחצית צריך תבע מתחילה האחד ואפילו אם יותר. לו שאין
עניים או כששניהם וכל זה וכו׳, שכרו משהה שכיר אין דחזקה מ״ה בשבועות דף הוא כדאמרינן
שפיר אמרינן מעט אותו לו ואין נותן כשתבעו מעט לו אם יש דבשלמא צ״ע עשירים, ולכאורה
שישנו כל שכרו פועל בנפרד את לכל הבית הבעל חייב הרי בל תלין, משא״כ הכא על דעובר
ג' בעמוד המשך

ב‘ שנה ח‘ - לפ“קגליון תשע“א שבט



המשפט פסקי

על דופק אנשים שהשכיר איזה בעו״ה אצל מצוי גם וז״ל: כתב שכר הלנת לדיני חיים בהקדמה החפץ חסד לבעל אהבת בספר
לדין  פרוטה בין דין של חילוק אין שבדיני התורה לב ולא יתנו קטן דבר איזה העסק הוא על אם לו ובפרט שומע ואין ויום לילה פתחיהם
תשלומי של הזאת והמצוה וכהלכה שארי מצות התורה כדת ומקיימים ישרים ובעלי מדות טובות אנשים מהם והרבה מנה, מאה של
ידעו מזה שאילו זו בהלכה ידיעה חסרון מצד להם בא שכ״ז והתבוננתי בעלמא, לטירחה שנוגע במקום אפילו בידם רפויה שכיר בזמנו
עכת״ד. זה בענין כמה לאוין גם התורה והוסיפה שכרו״ תתן ״ביומו של דאורייתא המ״ע בזה לקיים כדי לשלם בזמנם מזדרזים היו בודאי

ילין׳ אתנו משוגתינו. ’לבל ושכיחים מחודשים דינים כמה פסקי לכתוב וענינו אמרנו וע״כ

עובר ופירש״י בל תשהא משום אבל תלין בל משום עברי לא דסורא שוקאי הני הונא רב בר רבה אמר קי״א. איתא בגמ׳ ב״מ הנה
לו יהיה לא שהבעה״ב יודעים והטעם דהפועלים תלין בל איסור על עוברים אינם השוק יום למעות עד מגיעין שאין סורא של בתים בעלי
הראשון אחר שנשלמה שביום דכיון השוק אינו עובר קודם יום מעות לו אם יש נשכרים וע״כ אפילו דהכי ואדעתא עד יום השוק מעות
על ואילך אינו עובר אלא מכאן ראשון בוקר בוקר, עד אתך עד שכיר תלין פעולת מקרא דלא ונלמד עובר אינו השכירות אינו עובר שוב

תשהא. דרבנן דאל לאו

בב״ת עובר אינו ביום השוק בידו מעות אלא להיות דרכו שאין בבעה״ב שמכיר דשכיר של״ט סעיף ט׳ בשו״ע סי׳ להלכה נפסק וכן
אינו עובר מיום השוק ואילך ואף השוק, ביום שיקבל כך על שהתנו כאילו דהוי הסמ״ע וביאר ראשון. מעות ותבע בבוקר לו אפילו יש
נראה וכן המאירי והנה תשהא מד״ס, בל משום עובר רק רש״י בשם וכנ״ל המלאכה בסיום בוקר ראשון עליו עבר דכבר תלין בבל
תלין בבל ודאי שעוברים ביום השוק תלין אבל על בל עוברים אינם השוק יום רש״י וסוברים שעד על שי׳ הרמ״ך חולקים בשם משיטמ״ק

יש לדון ועפי״ז התביעה, מיום מתחיל תלין ובל התשלומים על שמאז סמכו

בל משום בו יש גז וטלפון וכדו‘ חשמל מים בחשבונות האם א.
תלין.

אלישיב הגרי“ש ממרן ששמע הביא שכיר  פעולת  בספר
השימוש  את ששוכר דהיינו שכירות של גדר בזה שליט“א דיש
מופלג מיום שהפרעון מכיון אמנם החברה, של בכלים ובקוים
מאוחר בזמן החשבונות את שולחות החברות כי השכירות
עובר ”ואינו הראשון כבר עבר הבוקר וא“כ הקודם החודש עבור

הביא דברי  רל“ג) הלוי (ח“ז סי‘ שבט בשו“ת בל תלין“ אמנם על
תלין בל על עובר השוק שביום וס“ל רש“י על שחולק המאירי
ראו לא ההלכה ”דכיון דפוסקי ראשון וכתב כבוקר נחשב דאז
הרמב“ם וכן כמאירי משמע בשיטמ“ק וגם המאירי דברי עדיין
בבל עובר אינו השוק דביום דהמחבר זה דין השמיטו והרי“ף
כדבריהם, להחמיר יש דאורייתא דבאיסור מסיק וע“כ תלין,
לא וכה“ג ומים חשמל בחשבונות בני“ד גם להחמיר צריך ולפי“ז

בחשבון“. הנקוב מהזמן התשלום לאחר

בבל עובר והאם בזמנו, לפורעו מצוה יש קטן בפועל האם ב.
תלין.

ששכרו בקטן דגם הרמב“ם מדברי מדייק חסד אהבת בספר
על שתשמור קטנה  שהוא  נערה  שלקחו כגון פעולה  לאיזה 

שם בנתיב החסד  של הפועל והוסיף כל הדינים הילדים שייך בו
אח“כ לו שיתנו ומבטיחים בקטן שמשתמשים אנשים שראה
ושלא כדין עושים כלום, לו נותנים לא ולבסוף מה עבור זה דבר
ואפילו אחת פרוטה במלאכת אפילו שייך שכר כבישת דאיסור

להזהר בזה. יש ולכן זה בקטן שייך

תלין. דבל יש לאו בשכיר גוי האם ג.

המצוות בספר הרמב“ם דעת הביא ר“ל מצוה החינוך בספר
ובשו“ת שבט לפורעו בזמנו. עשה יש מצות נח בבן שכתב דגם
זצוק“ל שנהג מבעלזא מהרה“ק מהר“א רב מעשה הקהתי מביא
בפועל האם משמשו תמה פעם ביומו. נכרי לפועל אף לשלם

שאין כך כל זה פשוט דאין לו והשיב בל תלין, איסור יש נכרי
בעכו“ם. תלין בל איסור

לארץ ובחוץ ישראל, בארץ והפועל בחו“ל שנמצא בעה“ב ד.
הדין. מה יום, עדיין

קנייבסקי חיים  ר‘  הגאון בשם  מביא שלמה  משפט  בספר
סוף שהרי בלאו, זה באופן שעובר כך כל ברור זה שאין שליט“א
כתב הלוי אמנם בשו“ת שבט הוא, בעה“ב עדיין יום אצל סוף

מקום הפועל. דאזלינן בתר

תלין. בבל עובר האם אשתו ע“י פועל שכר ה.

ויש לדון ליכא לאו דב“ת. שליח דאם שכר ע“י בשו“ע מבואר
תלין. בבל עובר האם אשתו ע“י פועל אדם שכר אם

באהבת אמנם כגופו, דאשתו בזה דעובר כתב השולחן בערוך
שכר אם דאף אפשר השלוחן הערוך ולדעת בזה. מסתפק חסד

עובר. ג“כ אשתו של הפועל ידי על פועל

מתפילת יתבטל שעי“כ אף בזמנו  לשכיר  לשלם צריך האם ו.
מנחה.

האריז“ל לפרוע השתדלות הזכיר את הקודש החיד“א בעבודת
ה‘ לפני מנחה להתפלל אעמוד איך אומר שהיה מנחה קודם
חיים ר‘ בשם ומובא קיימתיה. ולא גדולה מצוה לידי ובאה
שכר שפרע עד מנחה התפלל  לא שהאריז“ל שהעיד ויטאל, 

באות  אברהם הנקרא בית אדם חיי בצוואת בעל כתב שכיר. וכן
”ואפילו ללוות צריך בעה“ב את השכיר שתבע דאחרי כ“ח
מוטב מעות שתשיג עד זה עבור מנחה תפילת לבטל כשתצטרך
דרכי בספר הביא כן שכרו“. אתה לסלק חייב להתפלל כי שלא
כסף שוה לו שיש באופן צ“ל דמיירי ללוות שצריך ומ“ש פועלים.
כסף לו אין תלין, דאי החוב, עובר בבל לא פרע אם ולהכי אחר

תלין. בבל עובר אין מעות לו דכשאין ללוות, צריך אין כלל,

ב



הדיינים משפט

שבכל נפסק ס“א) של“ד (סי‘ בשו“ע  מקורות:
ולא מצב  באותו היו והפועל שהבעה“ב אונס 
הפועל יוכל האונס ולא כי יקרה לדעת להם היו
(ואפי‘ שכרו, את מקבל  הפועל אין  לעבוד,
ואירע לעבוד ששכרו וכגון לו,) אין  בטל  כפועל 
יכול היה לא דבעה“ב כיון הפסקת חשמל וכדו‘,
ביארו והטעם דפועל, פסידא  הוי מזה, לידע
וידו הראיה, עליו מחבירו דהמוציא הראשונים
שאם לחדש השבו“י כתב ולפי“ז התחתונה, על
דכשיתפוס מיניה,  מפקינן לא הפועל  תפס

למוחזק. הוא נעשה
דכוונת כתב שכ“ט) (סי הדשן  בתרומת  אמנם 
מי אלא נמצא אצלו, מי שהממון אינו מוחזק
ומי למוחזק, נחשב הוא השכר ליתן שצריך
אף למוציא, נחשב הוא השכר לקבל שצריך
היה הפועל דעל אצלו, וה“ט נמצא הממון אם

מ“מ לעבוד שלא יוכל אם יקרה אונס בכל מקרה, שאף את שכרו שיקבל להתנות
של דהלשון דפועל, הוי פסידא אונס, והיה כן שלא התנה וכיון שכרו, את יקבל
להוציא ממון שהוא בא דכיון הוא הכרעה אלא שיש, משום ספק המע“ה אינו
וכיון שלא ההפסד, הבעה“ב ישלם אונס יקרה שאם כוונתם היה דכך עליו להוכיח
בו דבריו חזר ובסוף וכמ“ש. הוא תפוס במעות אם אף כלום נוטל כן אינו התנה
שיהיו המעות שלו נתרצה בתחילה, המעות כל את לו וכתב דאפשר דכשנותן
להחזיר את אי“צ במעות, מוחזק הפועל אם ולהכי אונס, יארע אם ואף בכל גווני
הוכחה ליכא דהא סברא זו, לומר שייך לא דבנד“ד עבד, ונראה שלא העבודה דמי
אצל הגבאי, מונח היה שנאסף הממון כל דהא מתחילה, המעות לו מזה שנתן כלל
יטול, אף לא עבד שלא מה להתרוה“ד דעל נראה דס“ל ובכה“ג משכורתו, ולא רק

הוא מוחזק. אם
שאמר  (פי‘  זה, יין להוליך סתם ספינה דהשוכר אי‘ עט. בב“מ  בגמ‘  ובאמת
נמצא שבעל זו, ספינה לי, ולא אמר שיש ”יין זה“ בספינה אוביל אני בלשון זה:
היין את דווקא אבל שירצה, ספינה בכל חבירו יין את להוביל התחייב הספינה
הספינה להוביל בעל ספינתו יכול כשטבעה להעביר, ועתה המסויים שהתחייב
שהיין כיון ההוא, היין את להביא יכול אינו היין שבעל אלא אחרת, בספינה היין את
מה אף הדרך כל דמי את היין הדין דמשלם בעל בכה“ג נטבע, עליו שנתחייבו
היין להוביל את שנתחייבתי כיון לומר יכול הספינה דבעל הלכה הספינה, שלא
ואתה אחרת, ספינה לך ולהעמיד בהתחייבות לעמוד מוכן אני שתהיה ספינה בכל
וכיון עוד, איננו ויין זה זה, יין היתה דווקא על יין, דההתחייבות להביא יכול אינך
לעמוד בהתחייבות, אינו יכול לעמוד בהתחייבות ובעל היין הספינה יכול שבעל
לשלם  דאמאי צריך אלא) הק‘ ד“ה ובתוס‘ (שם שכרו, כל את לשלם היין בעל צריך
שירדו אנוס וכגון דבעה“ב היה דהיכא ע“ז.) (שם הא אמרי‘ הלך, שלא חצי הדרך על
דבכל מקום והיינו דפועל, פסידא הוי וכדו‘, השדה את לעבוד יכלו גשמים שלא
בעל צריך דפועל, וא“כ אמאי פסידא הוי מהפועל לבעה“ב לידע יותר היה שלא
שלא יכלו  מטר הריב“ן דגבי בא ותי‘ הלך, הדרך שלא חצי דמי לשלם את היין
כלום, ליתן אי“צ בזה  ממלאכה נתבטלו  אלא כלום,  אבדו לא  לעבוד הפועלים
בטל כפועל עכ“פ לו נותן ספינתו, הפסיד הספינה שבעל ספינה גבי הכא אבל
ב‘  התוס‘) ובעמוד דברי את שכ‘ לבאר מה בחזו“א (וע“ע תנאו, את לקיים שמזומן כיון
לדין  דין ספינה בין ליכא נפ“מ הריב“ם דבאמת בשם התוס‘ כתבו (בד“ה אי אתה)

והא דפועל, פסידא הוי ובשניהם מיטרא, אתי
לשלם בעל היין דצריך בגמ‘ ספינה אמרי‘ דגבי
היה הספינה שבעל כיון ה“ט שכרו כל את
לקיים מזומן שהוא וכיון שכרו, בכל מוחזק
שלא הדרך חצי להחזיר את שכר אי“צ תנאו,
היין בעל אי“צ בממון מוחזק כשאינו אבל הלך,
למדים  נמצאנו הלך, שלא הדרך דמי את לשלם
ורק אם  מוחזק, שהוא מה דלהריב“ן לא יועיל
שכרו, כל את יקבל בספינה כמו הפועל הפסיד
מוחזק, היה הפועל אם תליא העיקר ולהריב“ם
המעות על את להחזיר אי“צ מוחזק דאם הוא
תנאו את לקיים מוכן שהוא כיון הלך, שלא מה
את הפסיד אם אף מוחזק אינו ואם ולעבוד,

עבד. מה שלא על לא יקבל ממונו
של  הביאור בגדר המחלוקת בנד“ד  גם וזהו
לאו או תפיסה מהני אי בזה דנחלקו המע“ה
דמהני דס“ל והשבו“י  כהריב“ן, ס“ל תפיסה מהני דלא הדשן דס“ל דהתרומת
ותליא  תפיסה, מהני דלא כהריב“ן שי“א) פסק ובשו“ע (סי‘ ס“ל כהריב“ם, תפיסה
בזה, וע“ש תפיסה דמהני נראה דפסק כהריב“ם הרמ“א ומדברי בהפסד הפועל,
דתפיסה אפשר ומ“מ בכל גווני, עבד שלא מה שכר על נוטל דאינו דכתב בש“ך

מהני.
משמש שכר שרב כזו, שאלה גבי ס“ג) כתב של“ה בב“י (מובא הרשב“א בשו“ת והנה
לשלם דהיורשים צריכים הרשב“א וכתב הדרך, בחצי הרב בדרך ומת שילווהו
מזומן כיון שהוא הדרך מ“מ רק חצי אף שהלך המעות שנתחייבו לשלם, כל את
לכאורה והוא הדרך, כל דמי דמשלם את זה סתם ויין כספינה הוי תנאו את לקיים
ואפ“ה ספינתו הפסיד לא וגם שם מוחזק הוי לא גם דהא התוס‘ תי‘ כב‘ דלא
מלמד שכר גבי הביא יונה כל הדרך, וברבינו דמי את לשלם דצריך הרשב“א כתב
ללמוד היה מוכן שהמלמד כיון התקופה כל על לשלם האב התינוק דצריך וחלה
את לשלם אי“צ אנוסים דשניהם בשדה מיטרא באתי משא“כ אנוס, היה והתינוק
צריך אנוס היה הבעה“ב שרק הרשב“א שבכל מקום כשי‘ והיינו עבד, שלא מה
אי“צ דכשחלה תינוק גבי נפסק אמנם בשו“ע וכמ“ש, שכרו כל את לפועל לשלם
כל לו משלם הפועל בהפסיד דרק דהשו“ע פסק וכמ“ש למד, שלא מה על לשלם

הרשב“א. כשי‘ דלא פסק דהשו“ע כתב הגרע“א ובאמת שכרו,
המחבר  דמ“ש במלמד דפסק להקשות מדברי הרשב“א (של“ה) כתב ובנתיה“מ 
דצריך משמש גבי הרשב“א דפסק מהא ומ“ש למד, שלא מה על לשלם דאי“צ
פסידא שהוא דאמרינן דבכ“מ שי‘ הראב“‘ד את והביא שימש, שלא מה על לשלם
העבודה, לגמור זמן לו יותר לקח אם דקבלן בקבלן, ולא בפועל  דווקא היינו דפועל
לו משלמים את העבודה מהר לגמור הצליח אם גם כסף, ולהכי יותר יקבל לא
והרשב“א בפועל מיירי מלמד גבי דהשו“ע הנתיבות וכתב בתחילה, שסיכמו כמו

הראב“ד. פסקי‘ כשי‘ דלא הנתיבות כתב הלכה לעניין בקבלן, ומ“מ מיירי
כיון הדרך, וחלה באמצע בחו“ל שישמשו גבאי ששכר לגבי רב בנד“ד וממילא
בכל הרב  את לשמש שעבודתו כיון קבלן שהוא ואפשר בממון תפוס שהוא 
שבכל כהרשב“א  פסקי‘ ואף אי לא קצת, יותר או פחות ישהה אם התקופה ואף
כיון שהוא תפוס מ“מ עבדתו, את לעשות מזומן שהיה כיון שכרו גווני נוטל את
אצלו להחזיק דיכול נראה להכי הרמ“א, מדברי שנראה וכמו הריב“ם פסק כבר

עימו. שסיכמו ה10,000$ סך את

ושכר כספים, גיוס למסע בחו“ל לצורך נסע חשוב רב שאלה:
עמו וסיכם בחו“ל, שהותו במשך  שישמשו גבאי  כך לצורך
שיער  10,000$, כשהרב של סך יחד הזמן שישהו כל על שיקבל
הרב בחו“ל, חלה ששהו כחודש לאחר שם כחודשיים, שישהה
אותו עד שנאסף הכסף וכל  בנסיעתו, להמשיך  יכול היה ולא
של סך הגבאי להפריש הגבאי, ועתה רוצה מונח אצל היה הזמן
את  שימש שלא שאף בטענה שנאסף, הכסף 10,000$ מסכום
הרב את מוכן לשמש מצידו היה כיון שהוא חודש, מ“מ רק הרב
טוען לעומתו משכורתו, כל את לקבל צריך החודשיים, בכל
 5,000$ של סך רק לו מגיע חודש רק אותו ושימש היות כי הרב

עם מי? הדין יחזיר, הכסף ואת שאר

כיון  ה10,000$  כל את אצלו להשאיר יכול הגבאי תשובה: 
תפוס וכשאינו תנאו. את לקיים  ומזומן  במעות תפוס שהוא
דס“ל החולקים  כשי‘ לי קים לומר  יכול דהרב נראה במעות 

.5,000$ רק לשלם דאי“צ

החושן" "משפטי ובעמח"ס והטוב" "הישר ביה"ד חבר שליט"א גראף בעריש הרב דוב הגאון הכולל של בהיכל שיעור מתוך

את לשלם משועבד לו הוא לו כי משלם כדין הרי הראשון לפועל החוב כל את ישלם כאשר א״כ השני פועל לחיוב אחד חיוב פועל כלל ולא קשור ברשותו,
כולם את להוציא מחוייב היה שהוציא המעות את כי אנוס הוא הרי לו יהיה ולא כספו את לתבוע אח״כ השני הפועל יבוא ואם ברשותו, הנמצא הכסף כל
לא איסור בלבד ג״כ לאחד הבית ויתן בעל שכרם את ביחד שניהם יתבעו ה״ה אם ולפי״ז הראשון לפועל שכיר חיובי שכר בכלל המעות שברשותו כל דהוי
כשמסיים מיד נעשה החיוב ואפ״ל דבאמת הראשון. לפועל שברשותו הכסף כל על בע״ח הבית בעל דהרי לשכרו בידו משועבד הנמצא הכסף כל דהרי יעבור
וע״ע שכרם, לשלם בעה״ב על החיוב אז נעשה מלאכתם דמי את הפועלים אינם באים לתבוע אם ואפילו תתן שכרו ביומו של החיוב נעשה אז המלאכה את
שפיר ולפי״ז עכ״ל איכא מיהא איסורא הא עבר הוא דלא דמיעבר משמע עליו״ עובר אינו לא תבעו שתבעו בזמן ״דאימתי ס״ד של״ט סי׳ המשפט בשער
לו שיש שיחלוק מה צריך שכרו את ותובע אחד בא אח״כ אם ואפילו לשלם בעה״ב על חיוב נעשה מלאכתו כשנגמר דמיד הח״ח דברי להבין את אפשר

שכרו. את תובע כשהפועל מלאכתם ולא כשנגמר מיד נעשה שהחיוב בל תלין משום עובר ואינו לשניהם

א' מעמוד המשך

ג



המשפט בינת
רז“ל שאמרו במה מחודשת, הבנה נלמדת שלפנינו בסיפור

לאמיתו“. ”אמת לדון צריך שדיין

שמואל  אברהם  רבי הגאון  זצ“ל  דיסקין  מהרי“ל של אחיו 
פלונסק, כרבה של לכהן צעיר בגיל נבחר לבני בנימין, בעמח“ס
על סמכותו שערערו ריב, מחרחרי מחלוקת בעלי כמה לו  והיו
סוחרים שני  נמנו המתנגדים על הצעיר, הרב של וגדלותו 
ושטחו הרב  לפני באו ממוני, סכסוך  ביניהם שנתגלע אמידים 
התובע אינו פסקו: ופסק לעומק הדין נחת הרב טענותיהם. את
הדין פסק לגמרי כדבריו, פטור והנתבע אינו שדרש, לכל מה זכאי
הרב, על טרוניותיהם את והגביר השניים של תרעומתם את עורר
בחפותו.  היה בטוח והנתבע תביעתו, בצדקת בטח התובע שכן
דין. דינו ואין סמכא בר ואינו לימים עול שהרב השנים החליטו
מובן בפניו, והתדיינו הדור, פוסקי מזקני אחד אל לבריסק נסעו
פסק וכבר דפלונסק הרב בפני  לדין  עמדו  שכבר לו גילו שלא
את הדברים והפך את שקל טענותיהם, את הרב דינם, שמע את
לכאורה האחר. את וחייב האחד, את לחלוטין זכה הקערה על פיה:
והסכסוך, הפילוג יצר גבר כאן אך להתקומם, החייב היה צריך
שלא פסק האיך הרב: ראו פני את לפלונסק והשחירו שבו השנים
מצדדי וכל. פני מכל ובטלו דינו את פסל הדור ואחד מגאוני כדין,
ובטוח ושוב, שוב עיין הרב רודפיו, קומתם של ונזקפה חפו הרב
מהרי“ל לאחיו צדקתו שלח להוכיח כדי אך  עמו. שהצדק היה
ואת התובע טענת את כהוייתם, דברים לו ופרט מכתב דיסקין
מבריסק, גאון אותו פסק ואת הכרעתו, ואת הנתבע, טענת

מפסקו. להיפך שפסק

כהוגן, פסק שאחיו ומצא הצדדים בטענות מהרי“ל עיין

טענות ראיתי את וכתב: מבריסק, גאון לאותו שיגר מכתב מייד
אחי פסק ולדעתי כך טוען טוען כך וזה זה פלוני בעניין הצדדים
יכוון חלילה לא כמותו גדול שאדם הנמנע מן הואיל כהוגן, ברם
ועמהם א-ל, בעדת נמצא שאלוקים  בטוחנו  והרי ההלכה, אל
נעשה הטענות השמעת בגוף כי להסיק ההכרח מן המשפט. בדבר
לא יכון ”דובר שקרים כדכתיב השכינה, את המגרש רמיה מעשה

השכינה. לקבל פני השקרנים נמנע מכת כן שעל עיני“ לנגד

המדיינים השמיעו תורתו כבוד מעלת רום בפני וגם הואיל אך
קנוניה הרמיה היתה שעשו כי בדעתי הטענות, משער אני אותן
הנתבע, טענות את הציג התובע בתפקידיהם: והתחלפו ביניהם
בסיס על לדין והתיצבו הואיל לפיכך כתובע, עצמו הציג והנתבע
שאין הכלל מן ויצא השכינה, זה בדין שרתה לא וכזב, שקר

תורה. לדין היושב יד הרב מתחת יוצאת מכשילה

הרב, אנא שכאן מקום השגגה שיצאה מתחת ידי משער אני
זה. נא בדבר יחקור

ורק דוגמתה, נשמע שלא המוזרה להשערה הרב השתאה
התובע וסימניהם של לצורתם לחקור שלח כבוד מהרי“ל מפני
הנתבע,  דמות את תאמו התובע שסימני הופתע ומה והנתבע, 
והשניים לפניו, שבא התובע  צורת את  תאמה הנתבע וצורת

בטענותיהם. ביניהם נתחלפו

בטענות ועיין הגאון הישיש ההשערה שב כשהתאמתה עתה
והצדיקם. ונימוקיו, דפלונסק הרב של דינו פסק את בחן הצדדים,

הרב. של בגדלותו חפו, והודו שהתנגדו לרב דין הבעלי פני
מבריסק) השרף (מתוך

המשפט בינת
הנכבדים, ישראל" ”משפטי מערכת לכבוד

ר' הגדול הגאון ע"י שנשלח  המכתב  בדבר 
בעניין  החשוב  בנידון  שליט"א  הנדלס יהודה שאול
ישראל להקדים דיש וישראל מעכו"ם ומכירה קניין
דיש להקדים זה לעניין שכירות דין ודימה לעכו"ם, 
וממכר, במקח לגוי, והוא חיוב גמור כמו ישראל פועל
שידמו ובפוסקים בחז"ל מצינו ולא כן אינו לענ"ד

סק"כ). בח"ב הגאון בעל באר משה שכתב (וכמו הדברים.

דרבא (ס':) בב"מ מהגמ' לכך מקור שציין ומה
בני ביתך, והוא מהמשנה לה מטעם דיהיו עניים קאמר
מדין הוא  דשם  לכאן עניין אינו מ"ה, פ"א  באבות 
ברמב"ם זה דין הובא וכן ”עניים", וכדדייקו צדקה
בהלכות ס"ו רנ"א סי' ביו"ד ובטוש"ע הי"ז, פ"י
מדינא, חיוב ולא צדקה מדין רק דהוא מוכח צדקה,
דהוא פשוט וא"כ צדקה. מדין דהוא הש"ך שם וכ"כ
”עני" והוא בגדר למעות זקוק באופן שהפועל דווקא
יותר כשדורש לקחתו צריך דאין לפי"ז מסתבר וכן
דהא וממכר מקח מדין דנילף לומר ואין מהישראל,
הלוואה חסד פ"ה ה"ח דאף דלעניין באהבת מבואר
יקבל שמהגוי אף לישראל ולא לגוי להלוות מחוייב
לגוי ולא יכול להשכיר בשאלה הריבית, מ"מ רווח ע"י
ולא בשאלה מ"ע מצאנו דבהלוואה להשאיל לישראל
ממקח, פועל ללמוד שכירות כאן אין ה"ה וא"כ עי"ש.

ראיתי שרוצה סק"כ  ח"ב משה באר בשו"ת  כי  ואף
ולא עברי דיקנה עבד מקרא מהספרי שדרש להוכיח
מקח ענין שם הוא דהא ראייתו לא הבנתי כנעני, עבד
חילוק רואה שאינו פועל, ומ"ש שכירות ולא וממכר
שקונה עבד בין ברור  החילוק הרי לפועל,  עבד בין
מהרמב"ם כדמוכח הפועל ועכצ"ל כן לשכירות גופו

בלבד. צדקה מדין רק דהוא הנ"ל והטוש"ע

הברכות חותמי בכל הכו"ח

מנחם מנדל הניג

*   *   *

הגליון עיני בעיר אלעד האיר מול בשבת בהיותי
מלאכת  וראיתי עליו ”משפטי ישראל” ועברתי החשוב
ודייקנא, סדרנא  תנא האי ופינה פינה בכל  מחשבת
בנעימים חבל ליטול אמרתי ולכן גמירא, ועד מרישא

הערות. איזה לעורר

הנדלס הרב הגאון  דברי  הבאתם בראשונה,  
שכירת  להעדיף חיוב יש האם נחוץ בעניין שליט"א 
צריך אי גם הוזכר ובמאמר מעכו"ם, יהודי פועל
נטה הרב והנה תו"מ, שאינו ממי תו"מ שומר להעדיף
סיים אמנם לא הראשון, בחלק חמירא לברר כל ידו
נחוץ השני הפעמים דין וברוב בעניין השני, לשמעתיה
ואבקש מקום, מקוצר נשמט ואולי מהראשון, יותר

ידו בעניין. כתב אפשר למלאות אם

לפרוע בירור המשפט בנידון במדור בקודש, שני
הארכתם מזומן-דחוי בצ'ק מלאכתו עבור לפועל
אמנם מ"ש בזה, הראשונים שיטות לברר בטוב טעם
דחוי וכו' בצ'ק לשלם שהדרך כיון ”אפשר שבזמנינו
שמשלמים ראינו ולא יושבת אנוכי עמי בתוך והנה

להתיר  ח"ו וודאי הפועל, וא"כ הסכמת ללא דחוי בצ'ק
שליט"א, בלוי הגר"י דעת את שהבאתם ומה זה, דבר
פינשטיין הגר"מ מרן הגולה מאור דעת את להוסיף יש

שמותר  דמה שכתב  ח"א דנזיקין מילי  בספר זצ"ל 
בקלות הפועל יכול הוא דווקא אם מזומן בצ'ק לפרוע
שצריך מה לקנות דהיינו במעות, להחליפו או להוציאו
בבנק" להחליפו ”ואין צריך חובותיו בזה, את לפרוע או
הגרי"ש אלישיב דעת מרן וכן נחשב הצ'ק למזומן, דאז
אם כמזומן הוי לא פתוח הבנק אם דאפי' שליט"א
כהמחהו הוי היותר ולכל בזה, להשתמש יכול אינו

הפועלים. בהסכמת דתלוי שולחני אצל

שתזכו הדיוט  בברכת הפתיחה  מעין ואסיים 
ישורון עדת קהל צדק במעגלי ולהנחות חיל לעשות
בעיר הפצה לעשות אפשר אם מינייכי ובמטותא
והיראים לדבר החרדים עירי בני את לזכות אשדוד 

שכרי. זה והיה ד'

גריינמן- אשדוד אברהם ישעי' התורה, בברכת

עיה“ק ירושלים תובב“א ישראל משפטי ובי“ד ממונות שע“י כולל דיני לחקר מכון ע“י יו“ל הגליון
* * *
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