
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ט"תשס חקת

  
  

  אי� קיצורי דר	
 "אר� חמדה"לל ראש כו, יוס� כרמלהרב 

  

  

  

פרשת חוקת . הקשר בי� הפרשה וההפטרה ברור. כהפטרת פרשת חוקת, חכמי� קבעו את קריאת סיפור הצלת הגלעד בידי יפתח
כיצד הכשירו כיבושי סיחו� באר� עמו� ומואב את הקרקע ללקיחתה בידי , כלומר, "טהרו עמו� ומואב בסיחו�"מבארת כיצד 

�  . ישראל מידי סיחו
  :ל של יפתח"וז". דברי� כדרבנות"בארת כיצד ניסה לערער על כ� נחש העמוני וכיצד משיב לו יפתח הגלעדי ההפטרה מ

"�ר ַעד ַי� ִ.י ַ&ֲעל!ָת� ִמִ"ְצָרִי� ַוֵ/ֶלְ� ִיְ*ָרֵאל ַ&ִ"ְדָ& :ַו/ֹאֶמר ל! .ֹה )ַמר ִיְפָ-ח לֹא ָלַקח ִיְ*ָרֵאל ֶאת ֶאֶר� מ!)ב ְוֶאת ֶאֶר� ְ&ֵני ַע"!
ַוִ/1ְַלח ִיְ*ָרֵאל ַמְל)ִכי� ֶאל ֶמֶלְ� ֱאד!� ֵלאמֹר ֶאְעְ&ָרה 5ָא ְב4ְרֶצָ� ְולֹא 1ַָמע ֶמֶלְ� ֱאד!� ְוַג� ֶאל ֶמֶלְ� מ!)ב 1ַָלח  :ס�2 ַוָ/בֹא ָקֵד1ָה

ֶאת ֶאֶר� ֱאד!� ְוֶאת ֶאֶר� מ!)ב ַוָ/בֹא ִמִ"ְזַרח 1ֶֶמ1 ְלֶאֶר� מ!)ב ַוַ/ֲחנ2� ְ&ֵעֶבר ַוֵ/ֶלְ� ַ&ִ"ְדָ&ר ַוָ/ָסב  :ְולֹא )ָבה ַוֵ/1ֶב ִיְ*ָרֵאל ְ&ָקֵד1
אֶמר ל! ִיְ*ָרֵאל  ַוִ/1ְַלח ִיְ*ָרֵאל ַמְל)ִכי� ֶאל ִסיח!� ֶמֶלְ� ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְ� ֶח1ְ&!� ַו/ֹ  :4ְרנ!� ְולֹא ָבא2 ִ&ְגב2ל מ!)ב ִ.י 4ְרנ!� 6ְב2ל מ!)ב

 ְולֹא ֶהֱאִמי� ִסיח!� ֶאת ִיְ*ָרֵאל ֲעבֹר ִ&ְגב8ל! ַוֶ/ֱאסֹ� ִסיח!� ֶאת ָ.ל ַע"! ַוַ/ֲחנ2 ְ&ָיְהָצה ַוִ/7ֶָח� ִע�   :ַנְעְ&ָרה 5ָא ְב4ְרְצָ� ַעד ְמק!ִמי
ֶאת ָ.ל ַע"! ְ&ַיד ִיְ*ָרֵאל ַוַ/.�2 ַוִ/יַר1 ִיְ*ָרֵאל ֵאת ָ.ל ֶאֶר� ָהֱאמִֹרי י!1ֵב ָה)ֶר�  ַוִ/ֵ-� ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ִיְ*ָרֵאל ֶאת ִסיח!� ְו  :ִיְ*ָרֵאל
ל ה!ִרי1 ֶאת ָהֱאמִֹרי  ְוַעָ-ה ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ִיְ*ָרֵא  : ַוִ/יְר21 ֵאת ָ.ל 6ְב2ל ָהֱאמִֹרי ֵמ4ְרנ!� ְוַעד ַהַ/&ֹק 2ִמ� ַהִ"ְדָ&ר ְוַעד ַהַ/ְר9ֵ� :ַהִהיא

  )כג> טושופטי� יא"  (:ִמְ:ֵני ַע"! ִיְ*ָרֵאל ְו4ָ-ה ִ-יָר251ֶ
  

  .ננסה השבוע להאיר את הסוגיה באור נוס�
לאי המלחמה באדו� , הרי אי� קשר בי� המלחמה בסיחו�?  מדוע הכניס יפתח לנאומו ג� את הסיפור על מל� אדו�,נתחיל בשאלה

  !לבי� אי כיבוש אר� אדו�, ר בי� כיבוש החלקי� שכבש סיחו� מעמו� ומואבואי� כל קש
  

  :התורה משתמשת בביטוי מיוחד, בהקשר לאי כיבוש אר� אדו� והצור� לסבב את הדר� אל אר� ישראל, בפרשת חוקת
  ). א ד"במדבר כ" (ַ&9ֶָרְ� ָהָע� ַוִ�ְקַצר ֶנֶפ�ַוִ/ְסע2 ֵמהֹר ָהָהר 9ֶֶרְ� ַי� ס�2 ִלְסבֹב ֶאת ֶאֶר� ֱאד!� "

). טז' ש� י( " ַ&ֲעַמל ִיְ*ָרֵאלַוִ�ְקַצר ַנְפ�� ">ג� בהקדמה לפרשת יפתח נוקט הכתוב באותו ביטוי אלא שש� נלאו הפרשני� לבארו
  . ביטוי זה קשה להולמו לא רק בגלל בעיות הגשמה אלא ג� בגלל בעיות פרשנות

  

  : ות הבאותהכתוב בספר שופטי� מביא את העובד
  ...". ַו/ִֹספ2 ְ&ֵני ִיְ*ָרֵאל ַלֲע*!ת ָהַרע ְ&ֵעיֵני ְיקָֹוק ַוַ/ַעְבד2 ֶאת ַהְ&ָעִלי� ְוֶאת ָהַע1ְָ-ר!ת. "א
  ..."    ֶאת ְ&ֵני ִיְ*ָרֵאל ַ&Aָָנה ַהִהיא 1ְמֶֹנה ֶעְ*ֵרה 1ָָנהַוִ/ְרֲעצ2 ַוְירְֹצצ2:  ַוִ/ַחר �4 ְיקָֹוק ְ&ִיְ*ָרֵאל ַוִ/ְמְ.ֵר� ְ&ַיד ְ:ִל1ְִ-י� 2ְבַיד ְ&ֵני ַע"!�. "ב
  ".  ַוָ/ִסיר2 ֶאת ֱאלֵֹהי ַה5ֵָכר ִמBְִרָ&� ַוַ/ַעְבד2 ֶאת ְיקָֹוק...ַוִ/ְזֲעק2 ְ&ֵני ִיְ*ָרֵאל ֶאל ְיקָֹוק ֵלאמֹר ָחָטאנ2 ָלְ� . "ג
  

  ? והשאלה הגדולה היא מדוע " ַ&ֲעַמל ִיְ*ָרֵאלַוִ�ְקַצר ַנְפ��" סכ�אבל הכתוב מ. לכאורה סו� טוב והכל טוב
  :מיד אחר כ� ממשי� הכתוב

י ָהִאי1 ֲא1ֶר ָיֵחל ַו/ֹאְמר2 ָהָע� ָ*ֵרי ִגְלָעד ִאי1 ֶאל ֵרֵעה2 ִמ: ַוִ/Cֲָעק2 ְ&ֵני ַע"!� ַוַ/ֲחנ2 ַ&6ְִלָעד ַוֵ/)ְספ2 ְ&ֵני ִיְ*ָרֵאל ַוַ/ֲחנ2 ַ&ִ"ְצָ:ה"
  ". ְלִה7ֵָח� ִ&ְבֵני ַע"!� ִיְהֶיה ְלרֹא1 ְלכֹל י1ְֵֹבי ִגְלָעד

והרי ע� ? מה פשר העני�. ל הגדירוהו כגרופית של שקמה" שחז> ב� האשה הזונה >עכשיו מתעורר הצור� בהזעקת יפתח הגלעדי 
  ?ישראל חזר בתשובה מבחינה דתית

  

 המחייבת אותו בעזיבת העבודה, כוללת את תשובת הפרט הדתית' התשובה אל ד. ות בעזרת עקרו� אחדננסה לענות על כל השאל
 התשובה הכללית כוללת בתוכה ג� ,אבל. ה� ורק ה� הדר� לתשובת היחיד, יראת שמי� ואהבת תורה. 'הזרה ובדבקות בעבודת ד

  . את החזרה אל אר� ישראל
זקוקי� ' בדר� אל המצב האידאלי כנראה שג� יראי ד. אי� להפריד בי� הדבקי�כבר קבע ש" אורות התשובה"יה בסו� "הרא

 כי הדר� לאר� ישראל התארכה ,קצרהנפש הע� במדבר . לצור� בחזרה לדבקות באר� ישראל, לתזכורת של רחוקי� וריקי�
  . והמחיר עבור ההגעה לאר� ישראל נראה לה� גבוה מדי

לכ� משתמש הכתוב באותו ביטוי . המאבק נראה לה� ארו� ומתיש, אר� ישראלג� בתקופת השופטי� חלק מהע� התייאש מ
היה דווקא יפתח הגלעדי , "אר� ישראל נקנית ביסורי�"מי שנבחר ללמד את הע� שאסור להתיאש מהדר� הארוכה של . "ַוִ�ְקַצר"

  . וחבורת ריקי�
  , ונאי ריק מתורה ומתבולללעית, שג� בדורות האחרוני� נזקקו שלומי אמוני ישראל, המעניי� הוא

 .שיזכיר לה� כי אי� חזרה בתשובה שלימה ללא חזרה אל אר� ישראל
  

   ל" זאשר וסרטיל  הרבנ"לע
  ט"כסלו תשס' ע ט"נלב

  

   יעקבנ רבי "לע  
  ב� אברה� ועיישה סבג
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  סג,נז מציעאבבא , תמוז'  ה,סיו�' כט

  שומר שכר שלא שמר
  הרב עופר לבנת

עליו , �  נגנב או אבדא� החפ. רמת השמירה הנדרשת ממנו היא גבוהה, לכ�. שומר שכר הוא מי שמקבל שכר על שמירתו
הוא פטור ) גנב חמוש בנשק(כגו� שהחפ� נלקח ממנו על ידי ליסטי� מזוי� , א� החפ� אבד בעקבות אונס, אול�. לשל� עבורו

  . מלשל�
, כי לגבי עבדי�, קובעת) נו עמוד א(המשנה . השבוע בדפי הד� היומי אנו לומדי� כי יש יוצאי� מ� הכלל לעקרו� זה, אול�

אול� ג� את שכרו לא . שומר שכר פטור מלשל� ג� במקרה של גניבה או אבידה) נכסי הקדש(שטרות והקדשות , קרקעות
הוא היה אמור למנוע  . הפטור מתשלו� אי� משמעותו שהוא ביצע את חובתו כשומר שכר, כלומר). נח עמוד א, גמרא(יקבל 

הוא יקבל את , במקרה של אונס, לעומת זאת. ת שכרוא� הוא לא שמר כנדרש הוא מפסיד א, לכ�. גניבה ולהזהר מאבידה
  . כיוו� ששמר כנדרש, שכרו

הא� בנוס� על כ� הוא ג� מפסיד את , החפ� נגנב או אבד והשומר משל�, מה הדי� בשומר שכר על חפ� רגיל, נשאלת השאלה
, לכאורה יש כא� סתירה, מנ�א. הוא מפסיד את שכרו, כיוו� שהשומר לא שמר כראוי) יא, רכז(לדעת קצות החוש� ? שכרו

וא� כ� כיצד מחייבי� אותו לשל� על כ� שהחפ� נגנב או , נמצא שהוא לא היה שומר שכר, שכ� א� הוא בסו� לא מקבל שכר
  ?אבד

אלא בכ� שא� הוא היה עושה את המוטל , על כ� עונה הקצות שההגדרה של שומר שכר אינה תלויה בקבלת השכר בפועל
כיוו� שבפועל הוא לא ביצע את , ומאיד�, מצד אחד א� החפ� נגנב או אבד השומר ישל�, לכ�. נוטל שכרעליו כראוי הוא היה 

  . הוא לא יקבל את שכרו, השמירה הנדרשת
אי אפשר ג� לחייב את השומר לשל� עבור החפ� וג� לא לתת , לדעתו. חולק על הקצות) ק יח"ז ס' בבא קמא ס(החזו� איש 
כיוו� שהוא ג� לא משל� עבור החפ� , לגבי שומר על הקדשות קבעה הגמרא שהוא מפסיד את שכרורק , לדעתו. לו את שכרו

כיוו� שנות� , עצ� התשלו� הוא ביצוע מסוי� של השמירה, א� שומר שמשל� עבור החפ�. וג� לא ביצע את השמירה כנדרש
  . ולכ� הוא לא מפסיד את שכרו, לבעלי� את ער� החפ�

א� , אול�. א� מדובר בדברי� שהוא פטור מלשל� על כ� שאבדו הוא מפסיד את שכרו, מר כראוישומר שכר שלא ש: סיכו)
, לדעת החזו� איש. לדעת קצות החוש� הוא ג� משל� וג� מפסיד את שכרו, מדובר על דברי� שהוא צרי� לשל� על אבידת�

    .וכיוו� שהוא משל� לבעלי� בכ� הוא ממלא את חובתו ולכ� הוא זכאי לקבל את שכר

  

  
  

  
  

יפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי�"המדור 
�  .בכ� נבנה נדב� נוס� בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .הדי� על פי די

  

   פ אחר"טענת ברי ע
  אוריאל אליהוהרב 

בעל המפעל לא ראה את הגניבה בעצמו אלא אחד מהפועלי� . בדיו לקח ממוצרי המפעל שלא ברשותלבעל מפעל נודע כי אחד מעו
א� יוכל להשביע , נפקא מינא". שמא"או רק טענת " ברי"ננסה לברר א� טענתו ותביעתו כלפי הגנב נחשבות טענת . סיפר לו עליה

  ).שהרי כדי להשביע צרי� לטעו� בוודאות(את הגנב 
  .בסוגיא זונחלקו ראשוני� 

  .פ העד המעיד עצמו"נחלקו א� אפשר להשביע שבועת עד אחד כשהתובע אינו טוע� ברי אלא ע. א
, סוברי� כי אי� בהסתמכות על דברי עד אחד בכדי להחשב כטענת ברי) 'ה' ו סי"ש שבועות פ"הובאו ברא(י מגאש "אפרי� והר' ר

  .שג� זו לטענת ברי תחשב) �"בדברי הרי. שבועות יט (� "רוה) ז"י' גזילה ד' הל(� "הרמב, �"ולעומת� סוברי� הרי
  .י מגאש וסיעתו פטור הוא משבועת עד אחד"� וסיעתו חייב הנתבע שבועה דאורייתא ואילו לר"כ לרי"א

 � אי� כא� טענת ברי אלא"נית� ג� להסביר שג� לרי, אמנ� די� זה מתקיי� רק כשהעד בפנינו והוא כשר לעדות ומעיד כנגד הנתבע
  .שסובר ששבועת עד אחד אינה מצריכה טענת ברי

פ אחר באופ� "ה א� טענה ע"� והרז"נחלקו הרמב, אול� כשאי� העד בפנינו או שהוא קרוב וכדומה שאי� כא� עדות עד אחד
  .הא� תחייב שבועת היסת או שבועה מ� התורה במקרה שהנתבע הודה במקצת, שהתובע מאמי� למספר וברי לו שאכ� הוא צודק

אינו יכול להשביע לא שבועת היסת ולא שבועת מודה ' סובר שהאומר אמר לי אבא שגזלת ממני וכד) ז, טוע� ונטע� א' הל(� "רמבה
  .ה סובר שזוהי טענת ברי ומשביע את הנתבע"ואילו הרז, במקצת
� "תב בשמו כרמבואילו בעל התרומות כ, ה שמשביע"� כתב כרז"שבהשגות על הרמב, ד ישנה סתירה"בדעת הראב, לעומת�

  .שאינו משביע בכהאי גוונא
פ אד� זר שאז אינה טענת "פ אביו שאז נחשבת טענתו טענת ברי לבי� ברי ע"ד מחלק בי� ברי ע"מתר� שהראב) ה"ע' סוסי(� "הש
  .ברי
 משביע פסק שא� העד בפנינו) סעי� כג(ש� בהמש� . את שתי הדעות לגבי אמר לי אבא) עה סעי� כא' סי(מ הביא "ע חו"בשו

  .ע שא� העד אינו לפנינו תלוי הדבר במחלוקת שבסעי� כא"וכתב הסמ, שבועת עד אחד
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  .ודוקא שהאחר אינו נוגע בדבר, י אחר הרי זה ברי"לעומתו פסק שברי ע) ש�(א "אילו הרמ
א בטוע� ברי א להשביע אל"א חולק ופסק שא"ואילו הגר, שמשביעי� א� בטענת שמא, �"ולגבי שבועת עד אחד פסק המחבר כרי

  .מעצמו
� לדעת –ד "וא� לא יעיד בבי. ד על הגניבה שראה יצטר� הנתבע להשבע שבועה מ� התורה או לשל�"א� יעיד הפועל בבי, א� כ
א נראה שיצטר� הנתבע "ואילו לדעת הרמ, ע לא יוכל המנהל להשביע אפילו שבועת היסת שהרי הדבר תלוי במחלוקת"השו

  .להשבע
  

  
  

  משפטי שאול
  ל "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די� עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר

  . בשבתו בבית הדי� הגדול בירושלי�
  )לח  לקניה(   80Gמחיר הספר  .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור

  

  
  

  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי) 
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  )ו"מתו� ח(
  

   Jerusalem, Israel            ישראל, ירושלי)

                                          ה"סיוו� תשס
  

  ריבית והצמדה למדד בהלנת פיצויי פיטורי�
  

  שאלה

  ?כשמדובר בהלנת פיצויי פיטורי�, ועי� בחוקפי ההלכה ריבית והצמדה הקב>הא� נית� לחייב וממילא מותר לקבל על
  

  תשובה

  : משני טעמי�חייבי� לשל� ,  ההצמדה למדדאת הפרשי . 1
  .1מטע� ההתחייבות שבי� המעביד והשכיר  )א(
  . 2מדינא דמלכותא  )ב(
, 4למצד תקנת הקה, מטע� קנס) ב (3מדינא דמלכותא) א: (נית� לחייב משני טעמי�, לגבי חיוב בפיצויי� הקבועי� בחוק. 2

  .5עוולה של המעביד כלפי השכירשאלה א� אכ� נעשתה  להתחשב ב�הדי� צרי>ביתפי טע� זה >עלאלא ש
  .6אי� לאסור את תוספת התשלומי� מצד איסור ריבית, בכל מקרה. 3
  

_________________________________________________________________  
  
וכ� . משו� שזהו רק גרמא, מעביד בהפסדי� שנגרמו לשכיר מחמת שעיכב את התשלומי�אי� אפשרות לחייב את ה, באופ� עקרוני   1

 לא .הנות� מעות לחבירו ליקח בה� פירות למחצית שכר רשאי ליקח מכל מי� שירצה "):ג"ה ה" פבבא מציעא (עולה מדברי הירושלמי
 המבטל שדה חבירו חייב לשפות ,עליו אלא תרעומת אמר רבי יצחק הדא אמרה המבטל כיס חבירו אי� לו ,יקח לו בה� כסות ועצי�

  " ? המבטל ספינת חבירו וחנות חבירו מהו,לו
ת בה� כסות נואינו רשאי לק, מחצית הרווח לנות� הפירותאת  ולתת �הירושלמי אומר שאד� הלוקח פירות על מנת להתעסק בה

לגבי , לעומת זאת. אי� לנות� הפירות עליו אלא תרעומת בלבד, � עשה כ� ורבי יצחק אומר שא;משו� שאז הוא אינו מרוויח, ועצי�
הירושלמי מסתפק מה הדי� במי שקיבל ספינה . בעל השדה גובה פיצוי מסוי� על אבד� הרווחי�, מי שקיבל שדה לעבוד בה ולא עבד

   .הספינה זכאי לפיצוי או לא וא א� בעל החנות –השכרת� מאו חנות להרוויח 
א� אוביר "הבי� שהסיבה שבקרקע נית� לגבות את ההפסדי� היא משו� שבקרקע יש תנאי  )ב" ע סאציעאמבא ב ("וס� ייקנמו"ה

ג� במקו� שלא התנו כ� בפירוש הרי זה כאילו , והחידוש של הירושלמי הוא שכיוו� שזה תנאי מצוי, "ולא אעביד אשל� במיטבא
  ).סימ� דט רק  פציעאמבא ב (ש"ראג� הכותב " קי יוס�נמו"כעי� דבריו של ה. התנו בפירוש

הרי זה , הוא לשל� לשכיר פיצויי� על הלנת פיצויי הפיטורי�, המעוג� בחוק,  יש מקו� לומר שכיוו� שהמנהג המקובל,פי שיטת�>על
די� שדה והרי זה ממש כ, שא� יעכב המעביד את שכרו ישל� לו פיצויי� על כ�, כאילו היה תנאי מפורש בחוזה השכירות של השכיר

יתכ� שאת כל מה י, פי זה>על. "מיטבאבא� אוביר ולא אעביד אשל� "את המקבל משו� שיש בה תנאי בה לתבוע יכול שהבעלי� 
שה� פיצויי� , אלא שיש לדו� בשאלה א� אי� בפיצויי הלנת שכר; הוא רשאי לדרוש מ� המעביד, שהחוק מאפשר לשכיר לדרוש

  .בעיה של אסמכתא, גבוהי� מאוד
מסביר ) ש�(" כס� משנה"ה.  יש בעיה של אסמכתא"מעכשיו"מסביר שבכל התחייבות שאינה חלה ) ו' ליא הרק מכירה פ(� "הרמב

פי שלכאורה האריס >על>א�, מועיל "א� אוביר ולא אעביד"התנאי של את הסיבה שלגבי שדה אומרת המשנה ש� "אליבא דהרמב
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לחייב את האריס במה , וכתב שהטע� הוא משו� תקנת חכמי�, א� לא יעבודאינו מתחייב מעכשיו בהפסדי� שייגרמו לבעל השדה 
 שלמעשה ההתחייבות של � היא"דעת הרמבהבנת אפשרות נוספת ב. שהפסיד בעל השדה מחמת שסמ� על כ� שהשכיר יעבוד בשדה

 –וא� לא , תבואת השדה א� השכיר יעבוד הוא יוכל לפרוע את חובו ב;כפי שהשדה אמורה להניבלשל� לבעל השדה השכיר היא 
יש מקו� לומר שנית� לחייב את המעסיק בהפסדי� " � משנהכס"לפי דברי ה, ממילא. התחייבות זו חלה מעכשיו. יפרע בכספו

יש בתשלומי הקנס משו� בנדו� דיד� נראה ש ,�"לפי ההסבר השני שהצענו בדברי הרמב. שנגרמו לשכיר מחמת עיכוב המעות
  .חייבות מעכשיושהרי אי� כא� הת, אסמכתא

אבל א� יש גוזמא בתנאי אז יש , כתבו שא� התנאי הוא סביר אי� בזה משו� אסמכתא) ה ראשו�" דא" עסנהדרי� כה( פותהתוס
 כגו� א� ,דודאי דבר שהוא בידו ממש לגמרי) "א� אוביר ולא אעביד אשל� במיטבא"במקרה של (שאני הת�  ":בעיה של אסמכתא

 כמו א� , שסובר הוא שכ� הפסיד חבירו א� לא ישלי� תנאו,טבא דהת� בידו לעשות ולא גזי� נמיאוביר ולא אעביד אשל� במי
 ." ואומר בלבו עלי לשל� ודאי מ� הדי� מה שבידי לעשות ולא עשיתי,ישל� במיטבא ובההיא ודאי גמר ומקני ולא חשיב אסמכתא

  .  יש בעיה של אסמכתא,הפיטורי�כמו הריבית על פיצויי , נראה שבפיצויי� גבוהי� במיוחד, ולפי זה
ח החוק ווהיא נאכפת מכ,  נזכרת תמיד בחוזה העבודהינהלכאורה יש להעיר שג� עצ� ההתחייבות לשל� את פיצויי הפיטורי� או

ועיי� ? שהרי ג� ה� לכאורה אסמכתא, ל עצ� פיצויי הפיטורי�עאותה שאלה לגבי חיוב הריבית וההצמדה יש לשאול וממילא . בלבד
ממילא חל חיוב מ� הדי� לשל� את פיצויי ,  הוא לשל�מדינת ישראלשכיוו� שהמנהג ב, כתב) ג' עפרק יח ס ("משפט הפועלי�"ר בספ

�בפסק של בית הדי� מצינו וכעי� זה . אי� זו אסמכתא, כ� יש לומר שכיוו� שהמנהג הוא להתחייב בפיצויי הפיטורי�א� . הפיטורי
יש לראות סעי� מעי� . יותוביטלת את כל העסקי� והקבלנ, שא� לא כ� ":בחוזה שבי� שני הצדדי�הרבני הגדול לגבי סעי� פיצויי� 

 324הציטוט כא� לקוח מהערה " ( וכאילו מפורש שנעשה בבית די� חשוב ועדי� מסיטומתא,'שלא כאסמכתא'זה כאילו מפורש בו 
ולכאורה יש ) 136'  עמ,"פי דיני התורה>חוזי� על" :סמאמרו של הרב דוד ב,  א"פי ההלכה>ל מחקרי� בכלכלה ומשפט ע–כתר "ב

  . לומר כ� ג� לגבי המקרה שלנו
כלל אינה נגבית >הלנת פיצויי הפיטורי� בדר�, פי הקבוע בחוק>שנגבי� על,  בניגוד לפיצויי הפיטורי� עצמ�;יש לחלקשנראה ו

במקו� לחייב את , גיעי� לפשרה בנושאי� אלוכלל בתי המשפט מ>ובדר�,  מאודהגבוההיא הטע� לכ� הוא שהריבית . במלואה
  . לכ� קשה לומר שישנו סכו� מסוי� שעליו הוסכ� מראש בי� המעביד לשכיר בנוגע לתשלו� הלנת פיצויי הפיטורי�. מלוא החיוב

�באי� שג� ה� , כש� שאת השינויי� בתוספת היוקר, ההצמדה למדד בוודאי כלולה בהתחייבות שבי� המעביד לשכיר,  גיסאמאיד
ישנו שינוי בגובה ההתחייבות בי� ,  לכ� יש מקו� לומר שכאשר ישנו שינוי במדד;פשוט שהמעביד משל� לשכיר, מחמת החוק

  .המעביד לשכיר
אלא רק , נועד לטובת המל�לא  במקו� שבו הדי� "דינא דמלכותא דינא"יש מחלוקת בראשוני� בשאלה א� יש חיוב של , כידוע  2

הוא , � בי� אד� לחברוחל גדינא דמלכותא דינא ששאפילו א� נאמר , )לט ק"עג ס' סי(� "וכתב הש. חברולענייני� שבי� אד� ל
  . "דינא דמלכותא דינא"אבל בדבר שהוא נגד די� תורה אי� אומרי� , דווקא בדבר שאינו נגד די� תורה

�"להלכה ישנ� פוסקי� רבי� שסוברי� שלא כשו)  �, " הא� דינא דמלכותא–כת השיתו� הל"מאמרו של הרב דיכובסקי בעיי
"�, וחייב בבא לצאת ידי שמי�, פי ההלכה יש חיוב של גרמא>ליתכ� שבמקו� שעי,  וא� א� נאמר שהלכה כמותו,)26'  יח עמ"תחומי

דינא "� מודה שאומרי� "וממילא בזה יש לומר שג� הש, "נגד די� תורה" אי אפשר לקרוא לזה – תכ� שיש חיוב גמוריוא� י
  ."ותא דינאדמלכ

�בוודאי שיש , שאחרת כול� יעכבו את תשלומי הפיצויי�, כיוו� שזו תקנה לטובת בני המדינה, �"לדעת החולקי� על הש, וא� כ
� נית� לגבות רק דברי� שיש בה� טע� לחייב מצד אחר"אבל לשיטת הש. לגבות כפי הכתוב בחוק , �יהיה לחייב על מניעת נית� ולכ

  .אבל לא את ההצמדה והריבית, הכס� לא היה אצלורווח של השוכר מחמת ש
  .קדונות נושאי ריבית והצמדה בבנקי�יפי האפשרויות של השכיר לשי� את הכס� בפ>לאת מניעת הרווח של השכיר נית� לחשב ע

  .ל בהערה הקודמת"כנ   3
שראוי . כ בתורת קנס קפסיק"אלא ע ":נסכותב שנית� לחייב את המעכב מעותיו של חברו מדי� ק) י' ט סירק  פמאקא בב(ל "המהרש   4

ששנה , מאחר שזה דומה לגזל� עתיקא... שלא יהא כל אל� וחוטא נשכר. כדי לשבר זרוע הרשעי�, ד שיקנסו אותו בעבור רשעתו"לב
נסו רב שק, גבי האי דגזל אפדנא דתורא בסימ� ז) ב"צו ע(כמו שמצינו לעיל ... שלא החזיר הגזילה, באולתו והוסי� חטא על פשע

,  וממונה על פי טובי העיר,מ דוקא גדול הדור יש בידו רשות לקנסו"ומ. נחמ� בעבור שהיה גזל� כל השבח שהשביח הגזילה
  . "כדפירשית לעיל
אפילו , כל בית די�": פי התורה> לענוש שלא עלי�ד>תשיש רשות לבי) ב' מ סי"חו(ע "פי הכלל שנפסק בשו>ל הוא על"דינו של המהרש

ואפילו , היו דני� בי� מיתה בי� ממו� בי� כל דיני עונש, )ושהוא צור� שעה(א� רואי� שהע� פרוצי� בעבירות , י"כי� באאינ� סמו
ויש לה� כח להפקיר ממונו ולאבדו כפי מה שרואי� . (חובטי� אותו על ידי עובדי כוכבי�, וא� הוא אל�. אי� בדבר עדות גמורה

וכ� נוהגי� בכל : הגה. ד עליה�"או טובי העיר שהמחו� ב, ודוקא גדול הדור; לש� שמי�וכל מעשיה� יהיו ). לגדור פרצת הדור
  ."והפקר� הפקר כפי המנהג, מכי� ועונשי�, ד הגדול"מקו� שטובי העיר בעיר� כב

אי על קיו� שהוא האחר, טובי העיר' די� שהוא כעי� ז>משו� שאי� לנו בית, הדי� אינ� מטילי� קנסות בימינו>כלל בתי>בדר�, ואמנ�
הדי� לענוש שלא מ� התורה אלא >לא מצד זכותו של בית,  אבל כא� יש לומר שיש טע� מיוחד לחייב את הקנס הזה;חברה תקינה

  . ח תקנת הקהלומכ
: תנו רבנ� "):ב" עבבא בתרא ח(גמרא די� זה מבואר ב. לתק� תקנות ולעג� אות� בקנסות, בכל מקו� שהוא, סמכותו של כל קהל

, ורשאי� בני העיר להתנות על המדות ועל השערי�; ולשנותה לכל מה שירצו, � בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופהורשאי...
רשאי� בני העיר לקו� לה� שער לכל דבר  "):כז' ערלא ס' מ סי"חו(ע "פי זה נפסק בשו>על". ולהסיע על קיצת�, ועל שכר פועלי�

, ממילא יש לומר שכיוו� שהכנסת חוקקה את חוק פיצויי הפיטורי� ." קונסי� אותו כ� וכ�ולהתנות ביניה� שכל מי שיעבור, שירצו
�הדי� >כאשר ביתו ;המטיל קנס על מי שאינו משל� את הפיצויי� בזמ�, יש לדו� את סעי� הלנת פיצויי הפיטורי� כסעי� עונשי

 , ועיי� בדברי הרב הראשי לישראל לשעבר. טובי העיר'אלא קנס שהטילו ז, הדי� עצמו>מקיי� את הסעי� הזה אי� זה קנס של בית
   .)85'  טז עמ"תחומי�"(הרב אברה� שפירא 

כי טע� החיוב אינו מחמת הפסדו של , הדי� לחייב ג� בתשלומי� שה� מעבר לנזק שנגר� לשכיר>יש רשות לבית, פי טע� זה>על
וא� למשל , ידרש להחליט א� אכ� המעביד גר� עווליהדי� >אלא שלפי זה נראה שבית. אלא קנס מחמת רשעותו של המעביד, השכיר

  .לא יקנסו אותו, המעביד נמנע מלשל� באונס
  .4כמבואר בסו� הערה    5
בדיני זה  על תשלו� היה מקו� לדו�, כיוו� שהמעביד משל� על תוספת הזמ� שהוא החזיק את מעותיו של השכיר, באופ� עקרוני   6

  . ריבית
א� לא אפרע� לזמ� פלוני הריני חייב ל� מעכשיו ולזמ� העיכוב כ� : האומר לחבירו ": שכתב,)טז>יד' עקעז ס' ד סי"יו(ע "ועיי� בשו

 �הרי זה רבית , א� חייב עצמו לתת למלוה כ� וכ� בכל שבוע בעוד שמעכב ממנו. אסור מפני הערמת רבית, )יותר ממה שהלוהו(דינרי
ג דא� היה פורע לו בזמנו לא "ואע, א אפרע ל� לזמ� פלוני את� ל� כל שבוע כ� וכ�א� ל: ג דכתב לו כ� דר� קנסא"אע: הגה. גמור
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ג דיש מקילי� "אע, וכ� עיקר). רוב הפוסקי�(מ הואיל וכתב לו לית� לו קצבה בכל שבוע ושבוע הוי רבית גמור "מ, הוי כא� רבית כלל
חור י פסק שא� אד� מחייב עצמו בקנס על אמחברה .")י דארליינש"נ בש� ר"הגהות מרדכי פא(והתירו ללוות ברבית בדר� זה 

יש בזה איסור , כמו במקרה של ריבית על פיצויי פיטורי�, זמ�גדל בהתא� לעיכוב בוא� הקנס , רעו� יש בזה איסור הערמת ריביתיפב
  ).ד ק" ס"ובהשחי תפת"לג וב ק" ס,� ש�"עיי� בש(ריבית דאורייתא 

�לעניי� הקנסות הנהוגי�  ":כותב) ליו� גי לו ג"המעיי�"(ז אויערב� "הגרש. ע"שובקרה שנדו� דיד� ובי� המה יש לחלק בי� א
נמצא דלאחר , ח לגבות את החוב"יש לומר דכיוו� שאחר שהגיע זמ� הפרעו� יכול הגמ... אשר הקנס הוא לפי ער� הזמ�, חי�"בגמ

, לה של חצי שנה משל� רק שקל אחדועל עו, להושל העוכי א� שיעור גודל , ואי� כא� שכר המתנת מעות, ל כגזילה אצלו"הזמ� הו
  ."שפיר שיי� ש� של קנס, דשלא בהיתר הוא מאחר את הפרעו�,  מכל מקו� הכא...ושל שנה משל� שני שקלי�

, והווה מעוניי� בהמתנת מעותיו ביד הלוע מ� התורה כאשר הקנס מתרבה הוא משו� שבעצ� המל"שמה שאוסר השו, אור דבריויב
, לעומת זאת. "אגר נטר"אבל למעשה זהו , "אגר נטר"סיו� להתחמק מהגדרת התשלו� כי אינו אלא נ"קנס" לתשלו� אורומה שק

בזה יש לומר שאי� , והווה מעכב� שלא ברצו� המלווהל, אלא רוצה את מעותיו, וה אינו מעוניי� בהמתנת המעותובמקרה שבו המל
כיוו� שג� , ע מטע� הערמת ריבית"פעמי אסר השו> שאפילו בקנס חדיפ>לע>�וא. הוזה שכר על המתנת מעות אלא קנס על הלו

) קעח' מ סי"חו" (� סופרחת"בתשובת הו. ה רוצה שישל� בזמ� ואינו מוכ� לדחות את התשלו� אי� אפילו הערמת ריביתוהמלו
  .  של חברו אינו רשאי לגבות חלק ברווחי� משו� ריביתאת כיסומבואר שא� מבטל 

משו� שכל מה שיש איסור בריבית הבאה בדר� קנס הוא , לנדו� דיד�" חת� סופר"ז אוירב� וה"ק בי� דינו של הגרשאלא שיש לחל
ע "והרי הדבר דומה יותר לדי� המבואר בשו, אבל כא� השכיר לא נת� כלו�, דווקא במקרה שהמלווה נת� כס� ומקבל חזרה כס�

 ,וניא לזמ� פלוני וא� יעכב מלפרוע יוסי� על ס� הנדוניא על כל עשרי� דינר מה�המתחייב לפרוע לחתנו לנד): "טו' קעז סע' ד סי"יו(
וא� לא את� ל� לזמ� פלוני עוד , אני נות� ל� כ� וכ� לזמ� פלוני: שזה דומה לנות� מתנה לחבירו ואומר לו, פשיטי� בכל חדש מותר' ז

�  .יודה שאי� בזה איסור ריבית" חת� סופר"ג� ה, וא� כ�. הוש� מותר ג� בגוונא של קנס המתרב". מותרשהוא , אני מוסי� כ� וכ
דהיינו שהוא נובע מכ� שמעות , שאי� לדו� בעניי� ריבית אלא במקו� שהתשלו� היתר על ההלוואה קשור להלוואה, עוד יש לומר

ה לי פשוט שאי� בזה נרא, והוהדי� מטיל קנס על הל> אבל במקו� שבית;ובזה יש לומר דהוי ריבית, והו ביד הלותוה נמצאוהמל
לא יהיה בזה איסור של , כפי שהצענו לעיל, הדי�>כ� נראה שא� חיוב המעביד בתשלומי� הוא מחמת קנס של ביתא� . איסור ריבית

  .ריבית
  
  

  ,בש� צוות המשיבי� ובברכת התורה
  

  הרב משה ארנריי�          הרב יוס� כרמל
  ראשי הכולל

  
  :חברי הועדה המייעצת

  יה גולדברגהרב זלמ� נחמ
  הרב נחו� אליעזר רבינובי�

�  הרב ישראל רוז
  
  
  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  

  

  ' ו,'חלקי) א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

" שלח� ערו�"הספרי� עוסקי� בארבעת חלקי ה". דרכיה דרכי נע�"מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר� של 
         ".תורת חיי�"תו� ניסיו� לקחת בחשבו� ג� את החלק החמישי ההופ� את התורה ל
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