
  

  

  
  
  

  

  

  

  .  יכול ללוות מאחריםז.   .יש לו כסים ו. .אין לו דמים לתת  .ה .תביעה על ידי שליח .ד .לא תבע משכורתו. ג. בל תשהא .ב .חובה לשלם שכר שכיר בזמוא. 
  . אברכי כוללשכר  י.  .קבע יום לפרעון שאיו זמן גמר המלאכה. ט .רגיל לשלם רק אחר חשבון -בדרך כלל אין לו מעות ח. 

  . מלגה ממשרד הדתות .בי  .קבלת האברכים על ידי שליח .אי
  ובזמנחובה לשלם שכר שכיר א. 

טו)  פס' ד "כפ(דברים . ועוד כתוב "לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר " (ויקרא פי"ט פס' יג) בתורהכתוב 

   ."והיה בך חטא ה'ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עי הוא ואליו הוא שא את פשו ולא יקרא עליך אל "
בל "  ",בל תעשוק שכיר עי", "בל תעשוק את רעך"כל הכובש שכר שכיר עובר בה' שמות ועשה הללו משום    (קיא.)  בב"מואיתא  
(ס"ק א וסס"ק    סמ"עה  וכת'.  )ב  -סע' א    חו"מ סי' שלט (  הטשו"עוכן הביאו    ."לא תבא עליו השמש"ומשום    "ביומו תתן שכרו"  ",תלין

לאוין איו עובר אא"כ אין דעתו לשלם לו כלל, משא"כ בלאו דלא תבוא כו' דעובר מיד שעבר זמו אף שדעתו על שאר הש יא)
שמ"מ אין הבעה"ב מחויב ללכת להביא   'שכת(על סע' י)    בכסף הקדשים עי'  ו  .פ"י אות יג)  פ"ט(  אהבת חסדהוכן פסק  לשלם לו, ע"כ.  

  .אות יא ותה"ח אות לא) שם(באהבת חסד וכן קט  .אלא על השכיר לבוא לו
  א בל תשה. ב

מלמד שאיו עובר  ,"עד בקר"ל "איי יודע שעד בקר מה ת "לא תלין פעולת שכיר אתך" 'ממשמע שאת"ר (קי:)   מ"בב  ואיתא
אל תאמר לרעך לך ושוב  "אמר רב יוסף מאי קרא    ,אמר רב עובר משום בל תשהא  ,אלא עד בקר ראשון בלבד מכאן ואילך מאי

שכן שכיר לילה אם עבר עליו יום ראשון איו   הר"ןבשם  (שם) הרע"א '. וכת(סע' ח) הטשו"עוכן פסקו  ."ומחר אתן ויש אתך
  ובמקום אחר כתבו האם בל תשהא עובר בכל רגע ורגע. עובר אח"כ משום לא תבא עליו השמש.

בכה"ג  ד  ופרש"י ,בר מרימר אמר ליה לשמעיה זיל אגיר לי פועלים ואימא להו שכרכם על בעל הביתד )קיא.(בב"מ ומ"מ עי' 
לא משום שהיה דעתו לדחות אלא היה ירא שלא יהא פוי ליתן ד  )שם(  תוס'  וכת'  .(עי' בזה להלן)  עבראאי לא משתלימא לא 

טרוד איו עובר על איסור הוא אם ש מצא , ע"כ.משום בל תשהא לא היה עובר כיון שהוא עסוק במלאכה אחרת' להם ואפי
  .על בל תלין 'אפי כסף איו עובר ויעויין להלן שאם אין לו .זה
  לא תבע משכורתו. ג

וכן  .לדעתך "אתך"ל "לא תבעו ת 'יכול אפיאמרו (קיב.)  מ'ובג אימתי בזמן שתבעו לא תבעו איו עובר עליו. (קיא.) בב"מ תן 
  הערך שי והביאו  ,בכה"ג עשה דביומו תתן שכרו ליכא ףדא (שם קיא:) בריטב"אועי'  .(שם)  טשו"עהוה"ד)  םש( הרמב"ם פסקו

בזה   וכתבו עוד מ"מ אם משלם בזמו מקיים בזה מ"ע.כת' דאף אם לא תבע  )מא '(ח"ג סי תשובה התעוררותב אבל .(רסי' שלט)
לאו זה איו אלא י כ אח"ככשיתבעו  'דכשלא תבעו בבוקר ראשון איו עובר עוד אפי (אות יב) בערוה"ש ת'וכ במקום אחר.
  בכלות הזמן.

תרצה לזה ומרשהו שיהיה שכרו שמוכח  ולא תבעזה שאיו עובר בכה"ג כי מש תה"ח אותיות כט ולב)(פ"ט  באהבת חסד וביאר
בידו עד אחר הזמן, ופשוט דאף אם לא תבעו בפירוש כל שבא השכיר אצל הבעה"ב אחר שכילה מלאכתו כהוג הוה כאילו  

שמה"ט אם  ) ולג לב יותאות( , ועיי"ש(קדושים פר' ב' י') בתורת כהיםוכן משמע  ,פאוומה שלא תבעו בפירוש הוא משום כיס תבעו
שלפי אלא    ., ע"כהשכיר לא הגיע מחמת אוס על השכיר לשלוח לו את שכרו כי אין כאן סיבה לתלות שמסתמא שמתרצה בזה

 בכה"ג בת חסד דהרי ודאי לא שייךהע"כ לא ס"ל כהא ,שליח לתבוע לא מהישאם שלח שקט   המובא להלן קטות ההלכות
  ודו"ק.  ,ת שאיו מקפידולתל
  . תביעה על ידי שליח ד

איו בר שליחות) שיתבע במקומו מהי כי יש כאן גילוי דעת שמקפיד  'י"ל דאף אם שלח שליח (אפי ה"ל חסד אהבתהולפי 
שמועיל   )שם(  בכסף הקדשים  . וכן מבואר(שם אות יב)  הערוה"ש  וכן פסק  .(תה"ח אות לב)וכן משמע מדבריו שם    תשלום בזמן,העל  

תן רשות להשליח שליח בכה"ג (אף ע"י קטן) אלא שמסתפק באופן שאין אפשרות לשלוח השכר ע"י השליח כגון שהשכיר לא  
 .שאין משום בל תלין כי הבעה"ב יכול לומר שאיו מחויב להוליך המעות אליו, ועי' עוד בזה להלן שיותן לידו המעות,

   .ראים לודבריו לא ש כת'(על סע' י)   והרע"א, לאו כל כמייה לשוויי שליח לחיוביה לזהד  דלא מהי קט )ח"ב סי' לא( הלק"טהו
  לתת דמים לו אין . ה

 המגיד משה  פירשו.  )שם(  הרמב"ם  וכן הביא.  ל אתך שיש אתך"אין לו ת  'יכול אפי  ,לא תלין פעולת שכיר  (קיב.)  ואמרו עוד שם
 ., ע"כתבעו ולא היה לו מעות ליתן לואם אין בע"ה עובר משום בל תלין ש (סע' י) שו"עטה וסקפוכן  .שלא היו לו מעות בעין

   .בזמן לשכור פועלים אף שיודע דלא יהי' לו מה לשלםאף לכתחלה מותר ש(סי' עד אות כד)  בעין יצחקוכת' 
שכרו, עובר ב״בל תלין״ ע"ז המקצת לא השלים לו כל  שגם אם שילם חלק אלא ש)  אות כזותה"ח שם    (שם אות י  אהבת חסדב  וכת'

שאם לא היה לו בשעת תביעה וקודם שעבר (תה"ח אות ל) ועיי"ש  .(ב"מ פ"ט סי' מד) מהגהות אשר"יוכת' שכן מוכח  שפחת לו.
  הזמן השיג מעות יש משום בל תלין.

פרעון, מקרי גם כן שיש אתך, דהרי יכול  שאם יש לו פקדון או הלואה אצל אחר, והגיע זמן ) וי ז  יות(שם אות  באהבת חסדועי' 
 י"שלו מה שיש לו, ואם לא תן, עובר, ע"כ. ועי  תיב לתי"ה חיאם אין לבעל הבית כל המעות שמגיע לשכיר, אפוכן    הם.מקח  יל
שכתב ודוקא בכופר הכל או במודה מקצת וכגון שלא עבר על אותו מקצת משום )  שם(  מהגהות אשר"ישכן מוכח  אות כח)  תה"ח  (

  ."ככן הוא מסברא, עכת' שם עוד ש. וכו'בל תלין כגון דלא הוה גביה או שלא רצה פועל ליטלו 
  יש לו נכסים . ו
ועיי"ש פועליו.  םאותם לשלזה רק אם אין לו כלום, אבל אם יש לו שאר כסים, צריך למכור כל ש (מצוה תקפח) החיוךכתב ו
   ., ע"כלא חייב הכתוב בזה לפי הדומה ,יאבד הרבה משלו א"כאם איו יכול לפורעו באותו יום אש

ובברייתא קתי יכול    ,דמשמע דאם אין לו אף דיש בידו שוה כסף איו עובר  'הבאות    ה"ל  הטשו"עדקדק מלשון    (שם)  והרע"א
(שם אות ז)   באהבת חסדועי'  או שאין לו כלום לפרע ממו וכו'. 'כת (שם)ובחיוך  ,אפי' אין לו ת"ל אתך משמע דוקא אין לו כלל

כ בכלל אתך דהרי יכול למכרם, וכן משמע "מי למכירה הוא גי, דאם יש לו אכלין דקיהריטב״אבשם  מ"קשה שכת' בשם
  .בזהשאר בספק ) שם( בכסף הקדשיםו וך, ע"כ.יחב
  מאחרים   יכול ללוות .ז
 ז"ל    מהאר"יביא  ה   (שאלה ושכירות אות יח)  ובגר"ז  .אם מחויב לעשות כןשאם יכול ללוות בקל יש לעיין  )  שם(  בכסף הקדשיםעי'  ו

  .(ס"ק ח) הפת"שוהביאו  פועליו בזמו.לשמדת חסידות להלוות כסף לשלם 
דביומו תתן  "עות כדי שיהיה יכול לקיים מוות, צריך ללומעות לל גדאם יכול להשי 'דר 'כת(שם אות ז)  אהבת חסדה אולם

דין עליו השעליו לעשות כן כי בעידא דרתחא עשין על עשה. ואפשר שמ אות כא)תה"ח (שכרו. ובפרט אם השכיר עי. ועיי"ש 
  ., ע"כ(שם) וך ילעשות כן כי בידו להשיג מעות, ושכן משמע קצת בח

אדם לחזר העל  משום עידן דריתחא  ד  (סי' קכח על סע' ד ד"ה אים)  בבה"לומש"כ דבכה"ג איכא משום עידן דריתחא לשיטתו אזיל  
כמו  ,הר עצמו מחיוב מצווטלפ מעשה כשעושה רק עידן דרתחא שיש משוםוס"ל  אולם רבים חולקים ע"זאחר המצות. 

במ"ע דרשין   'שאפי תמה עוד תע אות יא)  'סי ג(ח" וההגות בתשובותו פ"ח ורפ"א. ותשהארכו בס"ד בשמעתא עמיקתא גליו
  הייו דוקא כשיש לו, ע"כ. ריתחאדעידן  וראה דהא דאין לו פטור, וכ"ש להתחייב במצוה אין חיוב,  דאםכבד את ה' מהוך  

  רגיל לשלם רק אחר חשבון   -  תמעו לואין  בדרך כלל . ח
אבל  ,אמר רבה בר רב הוא הי שוקאי דסורא לא עברי משום בל תלין מידע ידעי דעל יומא דשוקא סמיכי  (קיא.) בב"מאיתא 

הי שוקאי דסורא. בעלי בתים של סורא שאין מגיעין למעות עד יום השוק: לא עברי. על   ופרש"ימשום בל תשהא ודאי עובר.  
דאית ליה מעות גביה לא עברי דאדעתא דהכי איתגר    'ילכך אפילהגיע למעות ה  .שכר פועלים: מידע ידעי דאיומא דשוקא סמכי
קר ראשון: אבל משום בל תשהא עובר. מיום השוק ואיו עובר עליו אלא בכי ליה וכיון דמיומא קמא לא עבר תו לא עבר 

תו לא ע"כ דבכה"ג לא אמרין שיהיה יום השוק כיום ראשון, ו )ח(אות  הפרישהוכת'  .)סע' ט (שם הטשו"עקו סואילך. וכן פ
עד יום השוק עובר בבל דלאחר יום השוק איכא בל תלין וכמ"כ    (קיא.)  המאירישהביא בשם    (ח"ז סי' רלג)  בשבט הלויועי'  [  .עובר

  ].שמשמע דס"ל דאיכא בל תלין בכה"ג  )עב  'סי   ב(ח"  תשובה  התעוררותב . ושו"מ  ראוי להחמיר כהמאירידלדעתו  תשהא. ועיי"ש  
יתבעו קודם    'להי שאים רגילים לפרוע תיכף עד שיעשו חשבון ממה שחייב לו שאפי  "מדפ(שם ד"ה גרסין)    במוק"י  'כתועפ"ז  

 סמ"עוב  (שם)  רמ"א ב   כן הובאו  לא יתבע לו אלא דבר מועט שהוא ידוע שהוא חייב לו אפילו בלא חשבון.  'חשבון איו עובר ואפי
   .לאו בר חיובא כיון דלא הגיע זמן פרעוו עד שיחשבו והרי עדיין לא חשבוכי  (ס"ק יח)

  
  
  

  

  

בשעה שישראל כסין לבתי  (ג.)  בברכותאמרין 
כסיות ולבתי מדרשות ועוין יהא שמיה הגדול 
מבורך הקב"ה מעע ראשו ואומר אשרי המלך 
שמקלסין אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את ביו  

  ואוי להם לבים שגלו מעל שולחן אביהם.
אריב"ל כל העוה אמן יהא שמיה רבא   :)(קיט ובשבת

(ברכות יג:)   וברי"ףמברך בכל כוחו קורעין לו גזר דיו [

  - הגי' (או"ח סי' "ו)  ובטור(פ"ב דברכות סי' י"ט)   ברא"ש
  קורעין לו גזר דיו של שבעים שה].

מהו להפסיק ליהא שמו הגדול (כא:)  בברכות  עוד איתא  
ר' יהודה ור"ש תלמידי מבורך, כי אתא רב דמי אמר 

דרבי יוחן אמרי לכל אין מפסיקין חוץ מיהא שמו 
הגדול מבורך שאפי' עוסק במעשה מרכבה פוסק, ולית 

  הלכתא כותיה.
והה מלשון הגמ' בשבת ראה דמילת "אמן" שייכא 
ליהא שמיה רבא, אך בגמ' בברכות לא זכרה מילת 

  "אמן".  

יא להו מהו אבע -(יג:) בברכות  הרי"ף אולם לשון 

שיפסוק באמן יהא שמו הגדול מבורך, ומסקא דלא 

פסיק. ע"כ. הרי דכלל מילת אמן בכלל יהא שמיה 

  רבא. 

ולא  -בסי' כ"ה בהל' תפילין שכתב  בטורויעויין 

יפסיק בייהם לדבר, אפילו לעות אמן יהא שמיה 

רבא מברך. ע"כ. וראה מי מלשוו ד"אמן" שייך 

  ליהא שמיה רבא.

ועוין הציבור בכווה שלימה אמן  -' "ו כתב ובסי

יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא, כדאיתא 

בפרק כל כתבי העוה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו  

  קורעים לו גזר דיו של שבעים שה.  

שאל אם מותר להפסיק בין  (ח"ה סי' י"ג) וברשב"א 

דבר    תפילין של יד לתפילין של ראש לעות אמן או כל

שבקדושה. והשיב דמסתברא שלא אמרו עבירה היא 

בידו אלא במפסיק לדבר הרשות, אבל לעות אמן יהא 

שמיה רבה מברך אין זה כעובר עבירה וכו', מיהו אם 

הפסיק ועה מסתברא דמברך על של ראש. עכ"ל. 

וראה מי מדבריו ד"אמן" מישך שייכא ליהא שמיה 

  רבא.

 - דכתב ד"ה קוט דרב ביבי)  (יח:במגילה  בתוס'ויעויין 

מכאן סומך ר"י כשעומד באמת ויציב שממתין עד  

שיאמר עם הציבור קדושה וברכו ואמן יהא שמיה 

  רבא. ע"כ. ומשמע מי ד"אמן" שייך ליהא שמיה רבא. 

דאיתא במדרש  (ס"ק א') סי' "ו  בדרישהויעויין עוד 

א"ר ב"ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך מצאתי  

אליהו ז"ל ועמו ד' אלפים גמלים טעוין, אמרתי לו 

מה אלו טעוין, אמר לי אף וחימה לעשות קמה באף  

וחימה במי שסיפר בין קדיש לברכו, בין ברכה לברכה,  

    בין פרק לפרק, בין אמן יהא שמיה רבא ליתברך.

ועוין הציבור איש"ר   -כתב  (סי' "ו)    במור וקציעהואכן  

, אבל (קיט:)בגמ' דפרק כל כתבי  וכו' כך הוא הוסח

ושם כא: (ג.) ובריש ברכות (לט.) בפרק לולב הגזול 

הגירסא יש"ר לחוד. וכ"מ בשו"ע (מט.) ושלהי סוטה 

ס"א. אמם גי' רביו (הטור) ראת כוה, שצריך  

לחבר מלת אמן ליש"ר, וכן בדין שיהא עיקר השכר 

 יית איש"ר על האמן, דהא גדול השוה  הגדול של ע

  אמן יותר מן המברך וק"ל.

ליתא לתיבת "אמן".   בברכותאולם בגי' הגמ' שלפיו  

אלא גרסין מהו להפסיק ליהא שמו הגדול מבורך, 

  .(פ"ב דברכות סי' י"ח)  הרא"שוכן גירסת 
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ה"ל. אלא דיש לדחות דאפשר שאין   טעמים  אים עוברים מחמתועפי"ז י"ל שבזמו שמצוי שאשים מאחרים קצת התשלום    
יש מהג במדיה שיתן לעכב  ואםשבמקום עבודתם יהגו כאלו שמדקדקים בזה ( מקוויםדעת השכירים למחול ע"ז אלא 

דמאן יימר   כת'  תתצט אות ו)(ח"א סי'  בתשובות וההגות. וכן הוא עושה) המהגע"ד על העושה כי  אין ב"ת התשלום כמה ימים,
  וע"כ כתב שראוי לחייב לשלם בזמן כדין תורה.  לן דהפועלים היום מסכימים מעיקרא ומשכירים עצמם לכה"ג,

   גמר המלאכה  זמןקבע יום לפרעון שאינו . ט
ששכיר שה שהתה לתת לו שכר מדי יום, או מידי חודש, כל שהגיע הזמן שהתו ותבעו   הרשב"ץבשם    (שם הגה"ט)בכה"ג    עי'ו

דה"ה בשכיר יום שהתה שלא יתן לו שכרו אלא לסוף השבוע, או שכיר חודש לסוף השה איו עובר אלא   כה"גהעובר, וכתב  
דיש להסתפק כשקבעו זמן התשלום של כל חודש כמה ימים   'כתו  ) ומא מ  ות הגה  פ"טשכירות ( "שפתחה הביאובזמן התאי. ו

ים בז' לחודש, אם עובר, שהרי לא קבעו זמן התשלום לסוף זמן השכירות, כי אם מבחודש השי, כגון שמה שמקובל שמשל
ום יהא דלחלק מ' ור ., ע"כעל ב"ת ימים לאחר גמר החודש, והרי זה כיום השוק שאף כשהגיע יום השוק איו עובר הכמ

 , משא"כ בכה"ג שקבעו זמן מראש"תוע"כ אין ב  שיהיה לו דמיםבעת  שכירות תלוי בזמן כלל אלא  השאי התם שאין  דהשוק  
  סי' תע). ר(ח"ג  התשו"הכן קט שו"מ שו .)שם( תשובה התעוררותהמוכן יוצא   .די"ל שביום שקבע חשיב כיום גמר המלאכה

  אברכי כוללשכר  .י
 כו'  שכרו לדון דייו בטלים הוטל) כט:-כט.( כורותבבתן ויש לדון האם יש משום בל תלין בהלת שכר אברכי כולל. דהה 

אמר רב אמר קרא ראה למדתי אתכם וגו', מה אי בחים אף אתם   "יאמר ר  בגמ'ואמרין    .כו'להזות ולקדש מימיו מי מערה  
ששכר בטלה  מבוארשם  ובגמ' משהבומ"מ  .ת"ת ילעין שכר מלמד סי' רמו סע' ה)יו"ד ( שו"עוב (לז.) בדריםוכן איתא  בחים.

כי  לאסור שכר רפואה הסכה)(תוה"א עין  רמב"ןה פסקעפ"ז ו .רשאי לקחת הבאה ומלוי שכרושל אותה מלאכה שבטל ממה 
  .(יו"ד סי' שלו סע' ב)  השו"עוכן שכר בטלה. וכן פסק  ,תשכר הטרחא מותרכת' ש, אבל היא מצוה

 בל תלין שייךזה (שכר בטלה) על ואף  ,מלאכתו לוטיבעל  שה מצוה עבור אחרים יכול לקבל שכרוהמלמד תורה או עולפי"ז 
שתורתן אומותן לא אברכי כולל  אלא ש  .אות ט)  שם(  "התשובו   פ"י הגה יח)  ם(ש  פתח"שב  באהו  (ב"ק סי' כג ס"ק לו)  בחזו"אכדמשמע  

כי מ"מ עתה לא  אכתי י"ל כן(והיכן שלולי משכורתם בכולל היו עובדים  לא בטלים ממהבלא"ה כי  שכר בטלה אצלם שייך
   .ת"תלקבל שכר על הלהם אסור ע"כ . וגרם להיות בטל ממה)

לימד  ש (ולא בתמורה תלמודם בזכויותמקבלים שכר מאשים הבאים לקבל חלק ה רמי"ם וכדו') ן(וכ אברכיםש 'רש אלא
אבל אם הותן  ,כ"ל כי אין זה אלא מתה ללא שום התחייבות אכתי אין משום בל תלין ןתואם  ,)וכדו' אותם או את בם

כיון שהאברכים    ,או שאמר שילמדו במקום וזמן מסוים ותמורת זה יתן להם שכר  התחייב לתת כגון ע"י הסכם יששכר וזבולון
 סימן של"ג,חו"מ  לשלם להם כמבואר ב  הבעה"ב  בעה"ב חייבהמלאכת  ב  והתחילשכפועלים שאחר    יםחשב קיימו דבריו י"ל ד

להתות עם חבירו שיעסוק בתורה והוא ימציא לו  יתןד (יו"ד סי' רמו סע' א) הרמ"א מ"שכ לקבל שכר באופן זה םרשאי שהרי
 )ושס"ה שס"א ותובעין איך מועיל קין בכה"ג עי' מש"כ בגליו בס"ד בגליון ש"ע זהוהארכו ב ( פרסה ויחלוק עמו השכר

שכר שכת' ש (חו"מ סי' קלה)בחת"ס  העירוי שבדרך זה מציוושוב  .תלין כי חשיב כשכיר ממש בל דיש בזה משום  'רוע"כ 
פעולת לומדי תורה והבאים בשכרם כפועל ואם אולי הפריז בשכרם סך רב יותר מהראוי מ"מ הכל לשכר פעולה יחשב כי הוא 

(או"ח   הברכ"יבשם  ס"ק ב)(יו"ד סי' רמו  בפת"שועי' עוד  .(סי' רג ס"ק יג) בפת"שוהובא  .דבר שדרכו לשלם הרבה שכירות עבורו
דיין הממוה לדון מותר לדון בעת הקבוע לו ללמוד, ועולה לו ללמוד, דדיא הייו תורה. והייו  שבשם מז"ה  סי' קה אות א)

ומהאי טעמא מי מלמד תיוקות בשכר איו עולה לקביעות עתים לתורה. וכפי זה הלומד  ,דוקא כשאיו וטל שכר לדון
(אות   הכה"ח והביאו ., עכ"ל הברכ"יבישיבה בעת קבוע ומקבל פרס, אותו הלימוד איו עולה לקביעות עתים. ויש לחלק קצת

  . אות ב)שם או"ח  ( בשלחן הטהורועי'  .שכיר ומבואר ששכר הלומדים הוא בכלל שכר. ד)
כשכירים באים ללמוד תמורת שכר דים  ה שהגרש"א אלפדרי  בשם  שכת'    )ופי"א הגה מטפ"ח הגה ג ד"ה וראה    שם (  פתח"שב  שו"מ

 שאיו בכלל שכיר,  דמי שתומך סתם ת"ח שילמדו לשם תמיכת תורה לבד, פשיטאכת' (ח"ח סי' שטו)  שבט הלויוה ופועלים.
אבל מי שעשה מיסד או ראש כולל, ומקבל ע"ז תמיכה ממקומות שוים וגם מחיתו ופרסתו מזה, ובוחר לו אשי כולל 

, ועבור זה ותן להם שכרם "ימרויח עוהרו"כ תקיים המוסד  "יהראים לו ראוים שישבו עה"ת לפי סדר הלימוד והזמן, וע
להפסיק משכורתם כשאין מוצאים לשכור למקום אחר כמבואר    "אאשע"כ  (ועיי"ש  וטה דדוים כפועלים  ת תורה  דעד ודאי  
  כי  )שם( תשובות וההגותה כ"כו ., ע"כ), אם לא ע"י פשיעה מצד בן הכולל עצמו שלא עמד בהתחייבות שלוסי' של"ג בשו"ע
  ., ע"כמשעבד אותם ללמוד מה שקובע ללימוד הכולל, ושילמדו בכולל הרו"כ

בזמן משום בל תלין כו'. אלא שראה שבמקום  והמלמדים עליהם לשלם משכורות הלומדים וישיבות כולליםשומעתה יוצא 
דמי להא דיום  ו כן כיון שהלומדים כסו על דעתשום בל תלין אין מתרומות  יםמשיגש יאחר שלםשהמוסד מ להם שידוע

לא עוברים   מעות  ואם אין להם  וכמו כן במקום שמתים שהמלגה היא בגדר מתה ליכא משום בל תלין.  .ח'באות    השוק ה"ל
  .) יא  -ופ"י אותיות ח   פ"ט אות ח( חסד באהבתאבל אם יש להם חלק יש להקדים לשלם לפי דיי קדימה המבואר   ,"לכ
  שליח י  ל ידעקבלת האברכים  . אי

  .ןיש לדון אם יש משום בל תלי אחר הע"י שליח או ממו התקבלום האברכים אבל אם עאלא דכ"ז כשהתורם קבע 
האומר לחבירו צא ושכור לי פועלים שיהם אין עוברים משום בל תלין זה לפי שלא שכרו וזה לפי שאין   "רת (קי:)    בב"מאיתא  

וכן פסקו   ., ע"כצריכא דאמר להו שכרכם על בעל הבית  , לאהיכי דמי אי דאמר להו שכרכם עלי שכרן עליו הוא  ,פעולתו אצלו
(פ"י אות ב ותה"ח    האהבת חסד  'כתו  .אם איו טרוד ומכוין לדחותם  ,בל תשהאבע"ה עובר משום  הסיימו דמ"מ  ו  (סע' ז)  הטשו"ע

   כ איו עובר משום בל תלין, ע"כ."שכרם לעשות בשלו ג 'דבאומר שכרכם על פלוי אפיאות ו) שם ( הגר׳׳א ע"פ אות ה)
על מי חיוב שכרם  דוקא ששכרו לעשות בשלו והראהו בשל חבירו בההוא קאמר שאם לא אמר להם  ש  הרמ"הבשם    בטורועי'  

  הרא"ש ז"ל והיה אומר א"א  ,איו חייב בשכרם ,אבל שכרם לעשות בשדה סתם כך וכך ולא פירש על מי שכרם ,שהוא חייב
אם לא אמר ש (שם) השו"עוכן פסק  ,שכן הוא כדבריו אם הפועל יודע שאיו שלו אבל אם איו יודע של מי הוא חייב בשכרם

וכתב  לא אמר להם שכרכם עלי, אלא שכרם סתם, הוא חייב בשכרם, לפיכך הוא עובר משום בל תלין.    'שכרכם על בע"ה, אפי
' כתו  ועיי"ש עוד בסע' י' בהא דהמחהו.  ., ע"כהמלאכה שלו, אין השליח עובר בסתםמיהו אם הפועלים יודעים שאין  הרמ"א  

בשליח בעלמא, אבל מי שהוא אפוטרופוס על כסי חברו, אף שהפועלים יודעים שאין המלאכה   שכל זה  אות ד)(שם    באהבת חסד
  שאשתו כגופו בעין זה. (אות ט)בערוה"ש ועי'  אומר שכרכם עלי, ועובר על ״בל תלין״.כשלו, ואפי' שכרן בסתמא, הוי 

ושמא לא אמרין הכי לחובתו. וצ"ע  ,כמותו אדםל שלוחו שד ל מקום אמריןדהא בכ שהקשה (שם ד"ה זה לפי) בריטב"אועי' 
דכי חזו פועלים לבעה"ב כד מוגר להו סמכו  ץרתי  תוס' רי"דוה. ע"כ ,דהא ליכא מיעוטא בקרא דבעין שיהיה שוכרם הוא

  אבל כי לא חזו ליה לא סמכו דעתייהו וכו', ע"כ.  ,דעתייהו דלפרעיהו ביומיה
הריטב"א וכת' ליישב שכיון שאם לא תבעו איו עובר עליו, מכ"ש במקום שמן  שיתהביא קו(שת' סי' א ד"ה והה בהא)  "משוהו

הדין איו יכול לתבעו דלא עבר בבל תלין, וא"כ כששכרו ע"י שליח אף ששלוחו ש"א כמותו מ"מ הפועל איו יכול לתבוע כי 
דע"כ איכא שום דרשה בבל תלין דלא כתב  )ט(סי' שמו אות  ח"הבש שו"ר אם את זה ששכרו, ולכן אין בעה"ב עובר בב"ת, ע"כ.

  .(ב"ב קי:) וברש"ש  (ח"ב סי' פו) שורת שיבתועי'  ., ע"כהוי שליח כמותו
 מוסדהאברכים יודעים שבעל הכשוכן  ,אין כאן משום בל תליןוכדו'  בעל המוסדשכרם על שוכדו' אמר  הרו"כולפי"ז אם 

והרישום הוא ע"י המוסד שוב יש משום בל  םאלא שאם הרו"כ רק בוחן איזה אברכים מתאימי .אחר גם הדין כןב"א הוא 
אם האחראי תמה  כת' לחלק שש )תע אות יא 'סי  גח"( י"שועי, (ח"א סי' תתצט אות ח) בתשובות וההגותובדרך זה מצאתי  תלין.

כספי ציבור לצורך הציבור ואין בזה איסור בל תלין, ומשמש כפקיד באגודה ואפשר להעבירו, אם כן כשמלין שכר הוא מעכב 
אבל כשהמהל הוא בעה"ב של הכולל, והוא המקבל ומפטר אברכים כרצוו, והוא אחראי ואוסף הכספים, מכיס ומוציא 

שחייב  לתת דין וחשבון על כספי הכולל, אזי הוא הבעה"ב והם כשכיריו ועובר, ואם יש לו כסף לא יעכב,    "צרמי"ם כרצוו, וא
  ., ע"כליתן לאברכים מן הדין, ואם מעכב ויש לו ראוי לחוש שעובר בלאו

  מלגה ממשרד הדתות . בי
שמקבלים תמיכה ממשרדי הממשלה כגון משרד הדתות וכדו', אע"פ שהוא כסף היתן לטובת המוסד אם הרו"כ  ובמקומות

כל כי  שעל חלק של משרד הדתות אין משום בל תלין ראה קצב סכום שישלם כל חודש ועליו וסף מתקציב משרד הדתות,
שאיו עובר    ין דרכו להיות בידו מעות אלא ביום השוקשכיר שמכיר בבעל הבית שא' דחדמי להא דמבואר לעיל באות  כגון דא  

וע"כ השכיר איו גומר בדעתו לקבלו דוקא   .משום בל תלין וה"ה הכא כי יודע שדרכו שאיו משלם אא"כ מקבל ממשרד זה
  בזמן וכמבואר מי לעיל בדברי התוס' רי"ד. 

  
  
  
אין דעתו לשלם עובר בחמשה לאוין כש. ושל "בל תלין" מצוה לתת שכר שכיר בזמו, ואם אחרו עובר בלאו א'עולה לדיא, ה

אין ' ג .חייב ליתן לו מיד, ובכל עת שישהה עובר על לאו של דבריהם שעבר זמן הפרעון ועבר על בל תלין עדייןאף  ב'. ועשה
 מ ומ" , אבל אם לא תבעו איו עובר על איסור,תבעו השכירשהגיע זמן כלות המלאכה וכ אלא על בל תלין עובר בעל הבית

  ד'  שתיקתו שמסכים להמתין צריך להחמיר לשלם מיד.באין הוכחה ש כיון  ,שלא תבעו כי בוש ממו וכדו' שמסתבר מקוםב
(ועי'  על מת לשלם לו בזמן, ויש מחייבים לעשות כןמדת חסידות להלוות אם אין לו מעות לשלם איו עובר על הלאו ומ"מ 

אברכים   אבלמשום בל תלין.  זהואין ב יםבכלל שכיר םאי תורה ללמוד וע"מ שיוכלתמיכה  יםהמקבל' ה .עוד בזה לעיל)
במקומות    ו'  .ע"פ תאים מסוימים בכלל שכירים ויש בשכרם משום בל תלין  (וכן רמי"ם בישיבה וכדו')  הלומדים במוסד וכדו'

סכום   קצבאע"פ שהוא כסף היתן לטובת המוסד אם הרו"כ  ,משלה כגון משרד הדתות וכדו'מממשרדי ה תמיכה שמקבלים
אם אין למוסד ז'  .אין משום בל תלין ראה שעל חלק של משרד הדתות ,משרד הדתות מתקציב  ועליו וסף שישלם כל חודש

 'ח .בפוסקים (עי' לעיל)יש להקדים לשלם לפי דיי קדימה המבואר  ממו אבל אם יש להם חלקכסף לא עוברים על בל תלין, 
כיון שהלומדים (אף במקרים שיש להם כסף) אחרי שמשיגים תרומות אין משום בל תלין  השכר ידוע שהמוסד מחלקאם 

  קבלת האברכיםאם  ט'  משום בל תלין.    ןאי. וכמו כן במקום שמתים שהמלגה היא בגדר מתה  שלא ישלמו בזמן  כסו על דעת
השכר הוא על המוסד או שהאברכים   שאחריותוהוא מודיע  מטעמם (כגון רו"כ) ממוההמוסד אלא ע"י ע"י מתבצעת  איה

 אין משום בל תלין.יודעים מזה 

  
  
  

  )(חמעלת וקדושת השבת 
תפילות שבת הם ג' דרגות בבחית שמחת חתן  עין 

"יש שואלין מה ראו חכמים לתקן בשבת שלש   -וכלה  
מזו אתה קדשת, וישמח משה, תפלות משוות זו 

  ואתה אחד, וביום טוב לא תקו אלא אחת...

וי"ל מפי ששבת קראת כלה והקב"ה קרא חתן, 
  "אתה קדשת" על שם הקידושין שותן החתן לכלה. 

  ואח"כ "ישמח משה" על שם שמחת החתן בכלה. 

ואח"כ "מוסף" על שם התוספות שמוסיף החתן על 
שם שמקריבין קרבות   כתובת הכלה, או אי מי על

  כעין סעודות מצוה. 

ואח"כ "אתה אחד" על שם שמתייחד החתן עם 
  . (אבודרהם, תפילות שבת) הכלה".

  
  

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 

(עמ'   דהאבודרהםסי' "ו דכתב משמיה  בב"יויעויין 

דיש אשים שעוין אמן יהא שמיה רבה מברך  ס"ט) 
וכו' עד ואמרו אמן, ואי קבלתי מרבותיו שאין לעות 
אלא אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא 

, וכ"כ  (בסדורו לה.)בלבד, וכן ראה מדברי רביו סעדיה 
בשם הרא"ש, והטעם כי יש עד עלמיא שבעה תיבות  

ן המין כי הוא עוה  וכ"ח אותיות, ומלת אמן איה מ
  על מה שאמר שליח ציבור יתגדל ויתקדש וכו'. ע"ש.

ומבואר מדבריו דאמן שייך למה שאמר השליח ציבור  
  ואיה ממין יהא שמיה רבא.

  - כתב (הל' תפילה דיי קדיש פ"א ע"ב)  בשלמי ציבור ואכן 
וצריך להפסיק בין אמן ליהא שמיה רבא, דאמן קאי 

יח ציבור, והשבח מתחיל אדלעיל על מה שאמר השל
מן יהא שמיה רבא, וצריך להפסיק מעט בין אמן ליהא 
שמיה רבא. ע"כ. ודבריו עולין בקה אחד עם דברי  

  הב"י.
 דהשל"המשמיה (סי' "ו ס"ק ה')  הא"רוכיוצ"ב כתב 

דצריך להפסיק בין אמן ליהא שמיה רבא כי אמן קאי 
רצה. על יתגדל, וכן בין אמן למודים כי אמן קאי על 

וכ"כ (סי' "ו ס"ק ב').    במש"בע"כ. והובאו דבריו לדיא  
  (ש"ר פרשת ויחי אות י"א).  בבן איש חילדיא 

  סי' ח' אות טו"ב)  –(למרן החיד"א  בקשר גודלאלא דמציו 
אמן יהא שמיה רבא, אמן קאי לעיל ומתחיל  -שכתב 

השבח יהא שמיה רבא. וי"א שיפסיק מעט בין אמן 
  ליהא שמיה.

וראה מדבריו דדעה קמייתא ס"ל דא"צ להפסיק בין 
אמן ליהא שמיה רבא אע"פ דאמן קאי אדלעיל. 

  והדבר צ"ב. 
וראה דאף דאמן קאי אדלעיל מייה, מ"מ אית ליה 

רבא ובכלל מעלת יהא שמיה רבא   שיכות ליהא שמיה
הוא. וע"כ דעה קמייתא ס"ל דא"צ להפסיק בייהם. 
אלא דדעת הי"א דכיון דקאי אדלעיל מייה יש אף 
להפסיק בין תיבת אמן ליהא שמיה רבא. וכן קטין  
לדיא. ובזה תיישבו לשוות הראשוים והפוסקים  
דכללו תיבת אמן עם יהא שמיה רבא מברך, דאף 

דלעיל מייה מ"מ בכלל מעלת יהא שמיה רבא דקאי א
  הוא. 

דכתב "שעיית אמן  (ס"ק ו') בסי' "ו במש"ב ויעויין 
יהא שמיה רבא הוא מצוה גדולה מאד. אמן יהא 
שמיה רבא עדיף טפי מקדושה ומודים. לכן בקהילות 
גדולות בעזרה כשיש כמה מיים כששומע שיהם 

אסור להפסיק כאחד יעה אמן יהא שמיה רבא וכו'. 
באמצע אמן יהא שמיה רבא כששומע קדושה, ולהפך 

(סי' כ"ה ד"ה אם  בהל' תפלין  בבה"לצ"ע". [ויעויין עוד 

דכתב בתוך דבריו "ובברכת עצמו אם פסק שמע וכו') 
אפי' לאמן יהא שמיה רבא חוזר ומברך"]. הרי דאף  
דהוא גופא פסק דיש להפסיק בין תיבת אמן ליהא 

לל תיבת אמן בכלל מעלת יהא שמיה רבא, מ"מ כ
  שמיה רבא.


