
 

 

 

 
 
 

 

 

  .תביעה על ידי שליחז.  .הטעם שצריך לתבוע  ו. .ולא תבע משכורת ה. .השקיעה עד עד צה"כ או  ד. .זמן חלות האיסורג.  .בל תשהא  ב. .ובזמנחובת נתינת שכר א. 

 . מחילה של קטן יג..  תביעת האב יב. .שכר של קטן וקטנה יא.. לזכות השכר ע"י אחר י.   .הבאת המעות  ט. .מוחל לו על הלנת השכרח. 
 ו נתינת שכר בזמנחובת 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  

ברמב"ם ועי'    ."והיה בך חטא  ה'תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל  ביומו  "
 שמנו מ"ע ולאוין אלו בתרי"ג מצוות.   תקפח)ות רל ו(מצו חינוךוב עשין צ לאוין קפא)( בסמ"ג ,ר ול"ת רלח) "ע(מ

בל ", "שכיר עני  בל תעשק"  ",בל תגזל"  ",את רעך  בל תעשק"ועשה    כל הכובש שכר שכיר עובר בה' שמותש  (קיא.)  בב"מואמרו  
  .לכובש שכר שכירסא.)  (  בב"מאוקימנא ליה  דלא תגזול    עלעובר  ד  רש"יפו".  עליו השמש  לא תבאו"  "ביומו תתן שכרו", "תלין

דאיך עובר בכולן והרי על בל תלין אינו עובר אלא אחר שעבר הלילה ועל ביומו תתן שכרו עובר אחר שעבר היום,  ם  ש  והקשו
עבירות כל השמות הללו בשם שכירות הן יש מהן בשכירות לילה   הכי קאמרד  ופרש"י  ".שם שכירות בעלמא "רב חסדא    ויישב

ומשמע שגם על שכיר יום או לילה עובר  בזה  סתמו   סי' שלט)חו"מ ( והטורי"א ה"ב) (שכירות פ הרמב"םש אלא ויש מהן בשכירות יום. 
ן כו על כולם דשם שכירות בעלמא חד הוא. עוברדדברי הש"ס שם  מפרש  שהרמב"ם (שם) הב"יוביאר  .(שם) "מהמ וכ"כ בכולם.

 . (אות ג) הפרישה  נקט
אאינך לאוין אינו עובר אא"כ אין דעתו לשלם לו  שמ"מ    (ס"ק א וסס"ק יא)   סמ"עה  כת' כלשון הרמב"ם. וכת'  (שם סע' ב)  שו"עוה

בכסף  ועי'  .  (שם פ"י אות יג)  אהבת חסדהוכן פסק  מיד שעבר זמנו אף שדעתו לשלם לו.    כלל, משא"כ בלאו דלא תבוא כו' דעובר
 דבכל תשלום שכר שכיר מלבד בל תלין יש משום פריעת בעל חוב מצוה.  (ח"ד סי ז) הרב פעליםוכת'   .(שם) הקדשים 

אם תצטרך לבטל   'ואפי   , מאוד בנפשותיכם שלא לעבור על לאו דלא תלין  הזהרוד  (ברית אברהם אות כח)בצוואתו    החיי"א  וכת'
  של   דברות קודשהבשם    כו) '(ח"א כללים סי  ח "שדב  ועי'  ., ע"כתפלת מנחה בעבור זה עד שתשיג מעות לסלק לו מוטב שלא להתפלל

עוברת משום ״בל    ,הבית, ושכרה פועליםאשה שיש לה בעל, ונושאת ונותנת בתוך  ש  (אות ד)  האהבת חסד  ' כתו  .ר' חיים ויטל
ועי'  ועי'    .דאם מת הפועל, אין הבן יורש זכות אביו, לענין שיהא בעל הבית עובר עליו משום ״בל תלין״, ע"כ  אות ו)(  ועיי"ש  תלין״.

 ת"ז שהבאנו מהפוסקים שאם אין לו מעות יש ללוות ואפשר שאפי' חובה יש בזה.   גליון עמיקתא  בשמעתא 
 הא בל תש. ב
מלמד שאינו עובר    "עד בקר"  ל"איני יודע שעד בקר מה ת  "לא תלין פעולת שכיר אתך"  'ר ממשמע שנא "ת(קי:)    מ "בבאיתא  ו

אמר רב יוסף מאי קראה אל תאמר לרעך לך ושוב   , אמר רב עובר משום בל תשהא   ,מכאן ואילך מאי  ,אלא עד בקר ראשון בלבד
בשם הר"ן ששכיר לילה אם עבר עליו יום ראשון אינו עובר    (שם)  הרע"א . וכתב  (סע' ח)  הטשו"עוכן פסקו    ומחר אתן ויש אתך.

 . האם עובר על איסור זה בכל רגע ורגע ת"זגליון  עמיקתא  שמעתא ב עי' ו אח"כ משום לא תבא עליו השמש, ע"כ.
     . זמן חלות האיסור ג

שכיר שעות דיום     י"ופרש  .אמר רב שכיר שעות דיום גובה כל היום שכיר שעות דלילה גובה כל הלילה ד  )קיא.(  בב"מ  עוד  ' ויעוי
,  שכיר שעות דלילה גובה כל הלילה  . כלתה שכירתו מחצות, ואיכא בלא תבא דהא ,גובה כל היום שנשכר לו מן הבקר עד חצות.

 .(סע' ג) השו"עוכן פסק   , ע"כ. ולכשיעלה עמוד השחר עובר משום בל תלין דהא נשתעבד לו קודם לכן
דידן שאינם עושים מלאכה עד הלילה ומתחלה אדעתא דהכי אגרי להו  דפועלים 'התוסמשמשמע  סז: ד"ה גמ') (שם  י"נמוקה  וכת'

השמש  עליו  תבא  לא  משום  עובר  חמה  עליו  ששקעה  אע  ,כיון  עובר  דאינו  משמע  הלילה  עד  היכא ששהה במלאכתו   "גמיהו 
 . )שם ( הרמ"א , ע"כ. והביאו דמתחלה לאו אדעתא דהכי אגריה 

 השקיעהעד או   צאת הכוכבים. עד ד
ש". ומשמע לכאורה שמהשקיעה עובר,  לא תבא עליו השמ כתוב " 'פסבויש לדון האם עוברים מזמן השקיעה או מהלילה, דהרי 

זהר לפרוע לו קודם שקיעת החמה, דאז הוא  יצריך לכת' שש  (ח"א פ"ט אות א)  באהבת חסד  שהוא זמן שהשמש מתכסה. שו"מ
בודאי יעבור    ל"ה השקיעה, עכ"פ יראה לפרוע לו קודם צה"כ, דא  קודם   , ואם לא פרע לו ה"שבודאי יום. דלאחד שקיעה הוא ב

שאם לא פרע לו עד צה"כ, מ"מ יהיה זהיר  (הגה ח)  ועיי"ש  תיו לזה.  והוכח ז)  אות  (  בנתיב החסדועיי"ש    אז בלאו ועשה זו, ע"כ. 
יוסי, מיד שיצאו הכוכבים, כבר עבר הלאו, דלא תבוא עליו    , דנהי דלרביה"ששיעלה ע   דלפרוע לו בלילה, אם תבעו, ולא ימתין ע

   ."תלענין איסור דב נפק"מ בזה  מ"מ אכתי איכא השמש,  
המשכנות  . ודעת  עיי"ש   ,שהוא עד שקיעת החמה כתבו    (ח"ג סי' תע אות ז)  והתשובות והנהגות (ח"ז סי' רלא אות ב)    השבט הלויאולם  

אות שם  (  תשובות והנהגותב"ת עי' מש"כ  רכ  הנוהגשהוא בצה"כ ממש ולא בבה"ש. ולענין מעביד  מע' ב סי' כו)    (הובא בשד"ח  הרועים

שעובד שסיים עבודתו כשעדיין יום והמעביד שוהה במדינה אחרת שכבר לילה, או להיפך,  (ח"ז סי' רלב)  בשבט הלוי    עוד  עי' ו  .ז)
 עיקר קפידת התורה בזמנו של העובד.כי זמן חיוב התשלום הוא לפי מקומו של העובד, 

 ו לא תבע משכורת. ה
לא   'יכול אפי ,לא תלין פעולת שכיר ת"ר(קיב.)  מ'בג אמרוו  לא תבעו אינו עובר עליו, ע"כ.  ,בזמן שתבעו ,אימתי  (קיא.) בב"מנן ות

 . )שם ( ע"טשוהוה"ד)  םש( הרמב"ם  . וכן פסקול אתך לדעתך"ת ,תבעו
סי' יא ד"ה והנה    (יו"ד ח"ב  ברי חייםוהד  מ"מ אם משלם בזמנו מקיים מ"ע.אף אם לא תבע  ש   מא)  'סיר(ח"ג    תשובה  התעוררותב  'ועי

דקתני אינו   שמבואר דהיכן  ).(קיב  בב"מ  והוכיח כן מהגמ'  , איכא חובה לשלםאע"פ שאינו עובר אכתי כת' שאף אם לא תבע    י"ל)
 .)רסי' שלט(  הערך שידאף עשה דביומו תתן שכרו ליכא, והביאו    )שם קיא: (   ריטב"א ב  אלא דשו"ר  .איכא   מיהא   חיובא דעובר משמע  

אתך  כת' שאם לא תבעו אין חיוב כלל, דדרשינן  (סי' עד אות כד)    עין יצחקוב  (סי' ט)  יצחק  בנחלהובא  (סי' ז)    הגרשוני   העבודתוכן  
 , ע"כ. משמע שאם לא תבעו הוה נמי מדעת הפועל וכמ"ש רש"י לדעתך ולא מדעתו   ,דייקינן לאפוקי אם לא תבעוולדעתך 

 הטעם שצריך לתבוע . ו
שביאר דהיינו טעמא דאינו עובר בכה"ג כי מדלא תבע מוכח שמדעתו הוא ונתרצה לזה   (פ"ט נתה"ח אותיות כט ולב)  באהבת חסדועי'  

ומרשהו שיהיה שכרו בידו עד אחר הזמן, ופשוט דאף אם לא תבעו בפירוש כל שבא השכיר אצל הבעה"ב אחר שכילה מלאכתו  
(אותיות לב ולג)   , ועיי"שי)  ,(קדושים פר' ב   בתורת כהניםיסופא, וכן משמע  כנהוג הוה כאילו תבעו ומה שלא תבעו בפירוש הוא משום כ

לשלוח לו את שכרו כי אין כאן סיבה לתלות שמסתמא שמתרצה בזה, ע"כ.   השוכרשמה"ט אם השכיר לא הגיע מחמת אונס על  
י ודאי לא שייך בכה"ג דלהלן שאם שלח שליח לתבוע לא מהני ע"כ לא ס"ל כהאהבת חסד דהר  קטנות    ההלכותאלא שלפי  

 לענין להתנות שלא יהיה משום בל תלין.   ת"זגליון   עמיקתא  שמעתא בלתלות שאינו מקפיד. ועי' 
  במקום שמסתבר שלא תבעו כי בוש ממנו וכדו', כיון שאין הוכחה בשתיקתו שמסכים להמתין צריך להחמיר לשלם מיד. ולפי"ז  
 ועל כן יש להחמיר בדבר. , בפרט כשהיא קטנה יש לחוש שלא תובעת שכרה משום בושה  ,וכדו' ) בייביסיטר( שמרטפיתועל כן 

 . תביעה על ידי שליח ז
כי יש כאן גילוי דעת שמקפיד על התשלום    ,הנ"ל י"ל דאף אם שלח שליח (אפי' אינו בר שליחות) שיתבע מהניהאהבת חסד  ולפי  

אלא שמסתפק באופן    )שם(  בכסף הקדשים  . וכן מבואר(אות יב)  הערוה"ש  . וכן פסקאות לב)(  נתה"ח בבזמן, וכן משמע מדבריו שם  
כי    , שאין משום בל תלין  דו המעות,בי  נו נתן רשות להשליח שיתכגון שהשכיר לא    ,שאין אפשרות לשלוח השכר ע"י השליח 

לאו כל כמיניה ד  , נקט דלא מהני  )ח"ב סי' לא(  הלק"טוה  .הבעה"ב יכול לומר שאינו מחויב להוליך המעות אליו, ועי' עוד בזה להלן
 ראים לו.  דבריו לא נכת' ש(על סע' י)  והרע"א  .לשוויי שליח לחיוביה לזה 

        
 

      
 
 

 
 

שטעה החזן בחזרת התפלה בדבר שצריך   עובדא הוה 
שסיים   אחר  עד  טעותו  נתבררה  ולא  בו,  לחזור 
רם.   שבקול  תפלתו  על  שוב  לחזור  והוצרך  תפילתו, 
ונתתי דעתי אם יהיה כן בשחרית אם צריכים הכהנים 

 לחזור ולישא כפיהם. 
ס"ג)    במחברדאיתא   חוזר (סי' קכ"ו  שהיחיד  מקום  כל 

כמותו   טעה  אם  ומתפלל  חוזר  ש"צ  ומתפלל, 
כשמתפלל בקול רם, חוץ משחרית של ר"ח שאם שכח 
אין   תפלתו  שישלים  עד  ויבא  יעלה  הזכיר  ולא  ש"צ 
תפילת   שהרי  הציבור,  טורח  מפני  אותו,  מחזירין 
נזכר   המוספין לפניו שהוא מזכיר בה ר"ח. אבל אם 

ל חוזר  תפלתו  שהשלים  טורח קודם  בזה  ואין  רצה 
צבור. ע"כ. ויש להתספק היכא שחוזר על תפלתו אם  

 יחזרו הכהנים וישאו כפיהם.  
ששכח   כגון  בתפלתו,  הזכרה  שחיסר  היכא  והנה 
בחזרת התפלה לומר יעלה ויבא, ונתנו הצבור דעתם  
נשיאת כפים קודם שסיים תפלתו,   על כך רק לאחר 

דבר בב' דדינא הוא דחוזר לרצה, היה מקום לתלות ה 
בברכות כו: היכא דטעה ולא    בתוס' הדעות הנזכרות  

בלילה  שוב  ויתפלל  יחזור  אם  במנחה  ר"ח  הזכיר 
ולא   ר"ח  אינו  כבר  דבלילה  מאחר  השלמה,  תפלת 
יזכיר ר"ח בתפלתו. וביארו הפוסקים דנח' אם תפלתו  
הראשונה שהיתה ללא הזכרה הוי תפילה אלא דהיה 

דגם בת  היכא  וע"כ  הזכרה,  בה  ההשלמה חסר  פילת 
או   ויתפלל.  שוב  יחזור  למה  ההזכרה  יזכיר  לא 
דתפלתו הראשונה אינה תפלה כלל וע"כ צריך לחזור 
שלא   דחשיב  כיון  הזכרה  ללא  אף  תפלתו  ולהשלים 

 התפלל תפלת מנחה.
בה   דחסר  אלא  תפלה  חשיבא  תפלתו  אם  דלכאו' 
הזכרה, י"ל דיצאו ידי חובתם בנשיאת כפים שהיתה  

ע דהא  זו,  אי   בתפלה  אך  בתפלה.  כפיהם  נשאו  כ"פ 
יש  תפלה,  כלל  חשיבא  לא  בה  שטעה  דתפלה  נימא 

 מקום לומר דיחזרו הכהנים וישאו כפיהם שוב. 
וחוזר   תפלתו,  סיים  לא  שאכתי  דבכה"ג  י"ל  מיהו 
שתיקנה   כיון  תפלה,  תפלתו  חשיבא  לכו"ע  לרצה, 
בחזרתו. ושפיר חשיב דנשאו הכהנים כפיהם בתפלה 

 לכו"ע. 
אכת  ומטר  ומ"מ  טל  שהזכיר  באופן  להסתפק,  יש  י 

בברכת השנים בימות הקיץ, דצריך לחזור על תפלתו,  
טפי   גרע  דבכה"ג  כפיהם.  וישאו  הכהנים  יחזרו  אם 
היכא   ובפרט  בתפלתו.  הזכרה  השמיט  שרק  מהיכא 

 דכבר סיים תפלתו וחוזר שוב על התפלה מתחילתה.
אברהםויעויי'   זצ"ל    באשל  כ"ו)  סי' ק  -(לגר"א מבוטשאטש 

וכתב   ג"כ    -שסתם  חוזר  ברכה  בחיתום  טועה  חזן 
ברכת   ואומר  רצה,  אל  חוזר  באחרונות  ואם  לראש, 
דמאחר  דס"ל  ואפשר  עכ"ל.  ג"כ.  הב'  בפעם  כהנים 
שחוזר תפלתו צריך לחזור על כל פרטי התפלה ומש"ה 
יחזרו הכהנים וישאו כפיהם. ומסתימות דבריו נראה  

 ת כפיהם.דאף יחזרו הכהנים ויברכו על נשיא 
בסי' קכ"ח ס"ק ג'    המג"א אולם יש לדון בדבר, דהנה  

פעם  הכהן  דעולה  דהיכא  מינץ  דר"מ  משמיה  כתב 
אולם   ציבור.  באותו  אפי'  ומברך  חוזר    הלבוש שניה 

כתב דאם ירצה הכהן לעלות פעם שנית ביום  (שם ס"ג)  
אשר   שניה  פעם  לברך  צריך  אם  צ"ע  אחר,  בצבור 

ת עמו ישראל, והביאו  קדשנו במצותיו וצונו לברך א
 בהגהותיו על השו"ע שם. הגאון רעק"א 

לדינא   דס"ל  משום  בזה  שסתם  דהא"א  ואפשר 
שם    המשנ"בכהמג"א משמיה דר"מ מינץ [וכן הכרעת  

א"נ דס"ל דשאני   ח'].   ס"ק  שם  ובשה"צ  י"א,  ס"ק 
זה  בכלל  תפלתו,  על  לחזור  דצריך  הוא  דדינא  הכא 

יכולים לחזור   דצריך לחזור על ברכת כהנים, ולכו"ע
 ולברך על נשיאת כפיהם. 

AMIKTA.CO.IL
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 . מוחל לו על הלנת השכר ח 
מדברי הפוסקים הנ"ל   ה . ולכאוראם עובר  ,אחר שתבע הבע"ה מפייסו והסכים להאריך לו זמן לקבלת השכראם לויש לדון  
היינו כי בלא"ה ילח ע"מ  תביעה  דבעינן  טעם  ה שנקטו ש נתינת השכר, לכאורה   יב  יום  זמן  לו  מוכח הדבר שמסכים להאריך 

 מבואר להדיא דמהני מחילה שהרי אין התביעה תנאי לחלות החיוב, אלא החיוב חל אלא שיש כאן נתינת זמן. 
לו הפועל יהא השכירות בידך, אין לעכב השכירות    מבואר דאף דאמר )קדושים דף פ"ה ע"א( בזוהרש )ב ק"ס( שער משפטב אלא דעי'

תחת ידו אם לא לבתר דיהיב ליה, יע"ש, וכן משמע פשטא דמתני' דקתני לא תבעו אינו עובר עליו, משמע מיעבר הוא דלא עבר 
דחה ראיית השער המשפט  (רסי' שלט)    ובערך שי.  )ז(ס"ק    הפת"ש . והביאו  , ע"כ)צ.(ב"מ  הא איסורא איכא, וכה"ג דייק הש"ס ב

הביא דברי השע"מ בשם י"א דאפי' אם לא תבעו    (פ"ט אות יא)  והאהבת חסדהר הקדוש יש להחמיר.  וומ"מ כתב דכיון שכן הוא בז
. ולפי דברי  )סי' שלט ס"ק ב(  באולם המשפטזהר לסלק לו השכירות בזמנו רק שאינו עובר בלאו ושכן הוכיח בחבל יוסף  ה יש ל

בתשובות  ו  ע"מ שלא לעבור על האיסור על השכיר למחול על החוב, אבל מחילה על זמן הנתינה לא מועילה.   הזוהר צ"ל דע"כ
גם על פחות משוה פרוטה,   "תשעוברין בבדס"ל    )ב"מ קיא.(   מהריטב"א והמאיריהביא ראיה לזוהר    )ב(ח"א סי' תתצט אות    והנהגות

   , ע"כ.דפחות משוה פרוטה ישראל מוחלין .)נז( בסנהדריןהרי הפועל מוחל כמבואר  ו'ולכא
 המעות   הבאת. ט
רק בגזל מחויב להוליך ד,  אלא על השכיר לבוא  ,שמ"מ אין הבעה"ב מחויב ללכת להביא לו  'שכת (על סע' י)    בכסף הקדשיםעי'  ו

כי לא מצינו שיצטרך בעה"ב להוליך המעות לביתו, והדין    )פ"ט אות יא ונתה"ח אות לא(באהבת חסד  וכן נקט    משא"כ בזה, ע"כ.   לנגזל
(פ"ט נתה"ח כן אף אם כבר תבעו פעם א' ולא היה לו, כי עיקר קפידת התורה הוא עיכוב הפרעון אצלו, ע"כ. [וצע"ק ממש"כ שם  

 ספו שאינו מקפיד לקבלו ביומו]. שאם הפועל אנוס עליו להוליך השכר כי אין הוכחה בזה שלא תובע כ  לב) אות
 י. לזכות השכר ע"י אחר 

בין נתרצה פועל בין   ,אם זכהו ע"י אחר מסתברא שכל שביד הפועל לילך וליקח שוב אינו עוברש שכת' )ח"ב סי' לא( בהלק"טעי' ו
כי סוף סוף לא הגיע לידו    , תביעת השכיר לא מהני  כת' דאחר  )שם(  בתשובה   התעוררות וב  לא נתרצה דהא ליכא לא תלין אתך. 

שמסתפק בגוונא    חקירה ד)לפמ"ג  (מתן שכרן של מצוות  ב  ' וע"ז נושא את נפשו, אבל לפני שתבע השכיר מועיל לקיים המ"ע. ויעוי
השליח    ואף אם  ,ששלח שליח לשלם האם אמרינן חזקה שליח עושה שליחותו דלא אמרינן כן אלא בחיובין דרבנן ולא מה"ת

  והביאו   י"ל דהיכא דאפשר לברורי בשאלה מבררינן, ע"כ.מ"מ  עד א' נאמן באיסורים  כי אע"פ ש  הודיע שמסר יש לעיין בזה 
 .גליון קל"ד עמיקתא  שמעתא ב. ועי' בנוגע לזה אות כה) ה"ח(פ"י נת אהבת חסדה
 וקטנה  קטןשל שכר . אי
כן  שהוכיח  ס"ק טז)  נתה"ח  (  י"שועי  יזה פעולה שייך בו כל הדינים אלו.אשגם בקטן ששכרו ל(ח"א פ"א אות ה)    באהבת חסדכתב  ו

היה שכיר קטן נשבע ונוטל, משמע דאם עבר זמנו נשבע בעל הבית   'כל שכיר שתבעו בזמנו אפי(שכירות פי"א ה"ו)    הרמב"םממש"כ  
וע"כ לא פליג    .הרי דגם בקטן יש בו משום בל תלין  ,(קיב:)  בב"מדהיינו משום חזקה דאין בעה"ב עובר בבל תלין כדאיתא    ,ונפטר

שם עליה דהרמב"ם אלא בהא דמטיל על הקטן שבועה, אבל בסברא זו לא מצינו מי שחולק עליו. ועיי"ש שכת' שראיתי    הראב"ד
לא יתנו להם    ף ומבטיחין להם שיתנו להם אח"כ דבר מה עבור זה, ולבסו  אנשים שמשתמשין בקטן באיזה דבר של תשמיש, 

וכ"ש לכבוש    "תלאחר את זמנו אסור משום ב  'ואפי  ,במלאכת פרוטה א'   ' כלום, ושלא כדין עבדי, דאיסור כבישת שכר שייך אפי
דאם השוכר  כת' (סי' פט ס"ק ג)  תומים והבהלנת שכר קטן משום ב"ת.  דאיכא (ח"ג סי' צט) ברשב"א וכן מבואר  לגמרי דאסור, ע"כ.

דעיקר הטעם דלאח"ז אין השכיר נשבע דחזקה אין בעה"ב עובר על ב"ת ובקטן ל"ש    ,השכיר נשבע ונוטל  ה קטן אפי' לאח"ז יהי
 על דברי הרמב"ם אלו.   מש"כ (סי' פט אות ב)בנחל יצחק ועי'  .(מצוה רל אות ד) במנ"ח והובא  .זה 
 תביעת האב. בי

וא"כ י"ל   ,י"א שאביו זוכה בשכרו וכן הוא בקטנה  , דאם הוא קטן סמוך על שלחן אביו ,אלא דיש לדון בזה האם חל דין תביעה 
 . ועיל תביעתותשה"ה שעל אביו לתבוע או עכ"פ 

. אולם  (המיוחסות סי' קה)  הרמב"ן בתשובהששכר טרחו של הקטן שייך לאביו. וכן דעת    (ב"מ צב: ד"ה בנו אמאי חייב)  רש"יוהנה דעת  
. וכן  שכן הוא דעת רבו 'וכת  ,דלא תקינו ליה אלא מציאה דאתי מעלמא  ,שהשכר הוא של הקטן  (שם ד"ה אי אמרת) הריטב"א דעת 

מזונותיו אלא מציאתו דלא מצטער עליו אבל טרחם לא תקנו  לא תקנו תחת ד הראב"דבשם   (סי' לה) בצלאל אשכנזי י הרבהביא 
 מבואר כהראב"ד, עיי"ש.   :)פד( דבב"קסוגיא ב "מאף שאין בידי להכריע מד  'כת (ח"א סי' קה) והשבות יעקב . לו
פ שאינה  "הנערה אעפ שהם גדולים, ומציאת בתו  "מציאת בנו ובתו הסמוכים על שלחנו, אעש שפסק    (חו"מ סי' ער סע' ב)  בשו"עעי'  ו

ה"ה אם הרויחו בסחורה ש  (שם)הרמ"א  וכתב  הרי אלו שלו.    , סמוכה על שלחנו, ומציאת עבדו ושפחתו הכנענים ומציאת אשתו
וכן   )ד"ה וקתני  :ב"ק פד( בתוס' וכן מתבאר , רמב"ןההביא שכן דעת   (סי' ער) הרע"א ו. סי' ג) ומתנה (זכיה מחנ"א הוכן נקט   .או במלאכה 

 הסמוכים על שולחנו משבגרו אינם של אב.  ובנותיו  בניובד )אות כ( העיטוראבל דעת  ,)דע' יו"ד סי' שפ ס( בש"ךמבואר 
כגון קטנה דמעשה ידיה לאב מה"ת, או    , לאבישירות  שכר פעולה מגיע  ד  נימא  םאבזה וכתב ד  דןש  (ב"מ קיא.)  שמואל  בגידוליועי'  

הם משכירים הבת והעבד דמי כשכר בהמה ש  משמע דתבעו אב ואדון עובר בלא תלין, כיון  ,שייך לאדון  עבד כנעני דפעולתו
ל  " וכלים דע"י תביעת בעלים עובר בלא תלין, אולם אם נימא דקודם זכו בעצמם בשכר פעולה ואדון ואב מהם קזכי, שוב י

דבנו הסמוך על שלחנו אם לא תבע מועיל לתת  צידד    סי' מא)  (ח"ג  תשובה  התעוררותוב  .עיי"ש  דתליא בתביעת העבד או הקטנה,
 . , עיי"ש לאביו שיזכה בשביל בנו והוי כאילו מגיע לידו ויכול לעכב לעצמו

 . מחילה של קטן גי
יתמי לאו בני מחילה   (כב:)  בב"מ  כדאיתאם אינם בני מחילה  י קטנ  , דהריויש לדון כשהקטן לא תבע או שתבע ומחל אם מהני

(ס"ק   סמ"עהוביאר   ,לענין הונאה שקטן שמכר ואינהו אותו בפחות משתות הוי מחילה  )גרלה סע' סי' חו"מ ( בשו"ענינהו. וכן מצינו 
, ע"כ.  במו"מ כדי שיהיו נושאין ונותנין עמו   דאע"ג דקטנים נינהו, מ"מ משום כדי חייהן הוצרכו להשוותן גם בזה לגדוליםכא ומג)  
שהקטנים אין יאושם    (מציאה אות ז)  בגר"זשנקט שכיון שאין מחילתם מחילה מחזירין לו. ועי'    (מכירה פכ"ט ה"ח)  כהראב"דודלא  

אם נתן הקטן מתנה מרצונו מתנתו מתנה מתקנת חכמים כדי    "משבודאי יתייאשו וימחלו גם כשיגדלו (ומ  ע"פומחילתם כלום א
 ות דעת, אבל בדברים שאינם תלוים בקנין יש להם מחילה די"ל דכ"ז בקנינים דבעינן גמיר  אלא, ע"כ.  שישאו ויתנו עמו הבריות)

שלעולם קטן יש לו דעת    רי"ח גליון    עמיקתא   שמעתא ב. דהרי כבר הארכנו  כי אין בזה אלא פיוס וזה שייך אף בדעת קליתשא
שכת' די"ל שמחילה שאינה בא  (סי' כ)  בריב"ששעד שהוא בר דעת גמור. ובאמת גדולה מזו מצינו  אלא שהתורה רחמה מלענישו

שמחילתו ג"כ מחילה. שהרי המחילה, דינה   הרמב"ןבשם  (ססי' תסח)  מחמת טעות אלא לדעתם י"ל שמחילתם מחילה. ועיי"ש  
נינהו  ע"גכמתנה. וא   , על הסתם  ה הוא מחיל  "איינו בדבר שבשאר בנאפשר לומר דה   ,דאמרי' בעלמא דיתמי לאו בני מחילה 

הויא    , דביתמי לא אמרינן הכי. דומיא דמאי דכתב הראב"ד דטעותו של קטן, אפי' בפחות משתות, מחזירין לו: אונאה  ולא 
  בספר משפטי התורה , ע"כ. ואכמ"ל. והביאני לזה  מחילתו ג"כ מחילה   ,אבל במה שהוא מוחל לדעת, כיון דמתנתו מתנה   ,מחילה 

 . (שכירות פועלים סי' מא)

 
אף    ב'של "בל תלין". וכשאין דעתו לשלם עובר בחמשה לאוין ועשה.    מצוה לתת שכר שכיר בזמנו, ואם אחרו עובר בלאו  א'

 עובר  אין בעל הביתג'  .  חייב ליתן לו מיד, ובכל עת שישהה עובר על לאו של דבריהם  שעבר זמן הפרעון ועבר על בל תלין עדיין
סור, ומ"מ במקום שמסתבר שלא  , אבל אם לא תבעו אינו עובר על איתבעו השכירכשהגיע זמן כלות המלאכה ו  אלא   על בל תלין 

  ) בייביסיטר(   שמרטפית  ועל כן  צריך להחמיר לשלם מיד.  ,תבעו כי בוש ממנו וכדו', כיון שאין הוכחה בשתיקתו שמסכים להמתין
אם הגיע זמן החיוב והשכיר    ד'להחמיר בדבר.    צריךועל כן    ,יש לחוש שלא תובעת שכרה משום בושה   , קטנה   אשהי כבפרט    ,וכדו'

  ידי  כדי לצאתאבל עדיין יש איסור בדבר. ו  ,משום בל תלין  אע"פ שאיןמחל על נתינת שכרו בזמן מועיל מחילה, וי"א שאם מחל  
 למחול על החוב לגמרי  יכול   ן אם מוכבהלואה או   ו ויקח ממנ  ו ישלם ל  הםצורך ב  אם יש לבעה"ב מעות אלא שיש לו  ,כל הדעות

ומ"מ אם מחל   ,אף אם השכיר הוא קטן יש משום בל תלין  'ה .  וע"מ לשלם למאחר  ילוה כסף  שאו    ,אח"כ בתורת מתנה)  ו (ויתן ל
אח"כ    ו שיתנו ל  ו אנשים שמשתמשין בקטן באיזה דבר של תשמיש, ומבטיחין לוע"כ    .נ"למועיל ודינו כ  ,על נתינת שכרו בזמן 

 . הבטחתם חייבים לקיים  דבר מה עבור זה,

ולכאו' ע"מ לצאת מכל ספק היה מקום לומר דיחזרו  
הכהנים וישאו כפיהם ללא ברכה. אולם אף בזה ידי 

לדינא    'דכת(או"ח סי' כ"ב)    בחת"סלא יצאנו. דיעוי'    ספק
אין לישא כפים ב' פעמים    'דבאותו ציבור ובתפילה א 

דהכא נימא  אא"כ  אופן.  בשום  דכיון    ביום  שאני, 
דדינא הוא דצריך לחזור על תפלתו ע"כ צריכים לחזור 

 . ומ"מ למעשה אנן ידי ספק לא יצאנו. "כאף על נש
על תשובת החת"ס שם)    -(להגאון האדר"ת  בגד ללבושובהגהות  

שאותו   מצינו  היכן  החת"ס,  דברי  על  לתמוה  כתב 
התפללו,  שכבר  תפלה  אותה  שנית  יתפללו  ציבור 

ו דאין הנושא כפיו להם. ולספיקא  דאיכפל להשמיענ
לישא   דאין  להשמיענו  דיש  תמצי  היכי  מצאנו  דידן 

 כפים ב' פעמים באותו ציבור באותה תפלה. 
יעוי'   ל"ב)    ל"בשבהאמנם  סי'  דברי שדביאר  (ח"א 

החת"ס אינם נסובים אלא לענין הברכה, אבל בעצם  
  הנשיאות כפים ליכא איסור, וכמשמעות התוס' בר"ה 

בנ  )טז: ( לומר  מקום  יש  אכתי  וא"כ  שם.  ד  "שהביא 
 דמשום ספק יחזרו הכהנים וישאו כפיהם בלא ברכה.

יעוי'   צביאולם  ס"א)    בהר  סי'    בשם להעיר    'דכת(ח"א 
כהן דבנ  הגר"י  הכהנים  "זצ"ל,  יצאו  דלכו"ע  י"ל  ד 

יד"ח בתפילה זו, דדל מהכא תפלת הש"צ, הרי יש כאן  
והזכירו בה ההזכרה    תפלת צבור של לחש שלא טעו 

הראויה, ועיקר נשיאת כפים בשעת תפלת הצבור הוא  
משום דתפלה במקום קרבן צבור דילפינן מן הכתוב  
"וירד מעשות החטאת והעולה", ותפלת הלחש בודאי  

תקנו ברכת כהנים    'ג"כ במקום קרבן צבור, ונהי דלכת
בחזרת הש"צ, היינו משום דבכל תפלת שחרית ומוסף  

תקנוה  ומש"ה  חזרה  לא    יש  למה  בדיעבד  אבל  שם, 
הצבור  תפלת  משום  כפים  הנשיאות  קיימת  תהיה 

 בלחש שלא נתבטלה. 
כגון   תפלתו,  החזן  סיים  לא  שעוד  דהיכא  י"ל  וגם 
שהרי  תפלתו,  בטלה  לא  לכו"ע  שלום,  בשים  שנזכר 
רצה  עד  הראשונה  התפלה  לו  עולה  לרצה  שחוזר 
ידי   ויצא בה  ומצטרפת ביחד עם רצה שחוזר ואומר 

תפלה, וא"כ לכל היותר הוי כאלו ברכו הכהנים  חובת  
יצאו   לא  בדיעבד  דבכה"ג  יימר  ומאן  רצה,  קודם 

[וע"ש דמדבריו נראה דהבין דלדעת החת"ס אין לכהנים הכהנים.  
 . לישא כפים ב' פעמים באותה תפלה בציבור אפי' בלא ברכה]

חי"א סי' ל"ג דכתב דלא מבעיא    בשבט הלוי ויעוי' עוד  
תפלתו,  היכא   שסיים  קודם  שטעה  הש"צ  דנזכר 

נשיאת   י"ח, דאין מקום לחייב  נחשב תפלת  דבכה"ג 
כפים עוד פעם, אלא אפי' סיים תפלתו וחייב מחמת  
טעותו לחזור מתחילה, מ"מ ברכת כהנים לא נפסלה,  
ואינה   מן התורה,  בפ"ע  מצוה  בבוקר  כהנים  דברכת 
כבר  הכהן  וא"כ  דוקא,  בתפלה  התורה  מן  קשורה 

ב' קיי לעלות  חייב  ואינו  התורה,  מן  נ"כ  מצות  ם 
 פעמים באותו יום [וציין לתשובתו שבח"א הנ"ל].

לדינא  בתפלת    -  העולה  בשחרית  הש"צ  טעה  אם 
הצבור  ונתנו  תפלתו,  על  לחזור  שדינו  בדבר  החזרה 
דעתם על טעותו רק לאחר נשיאת כפים, כשחוזר על 

אם  תפלתו אין הכהנים חוזרים ונושאים כפיהם. בין  
דינו   אם  ובין  לרצה,  או  השנים  לברכת  לחזור  דינו 

 לחזור לראש התפלה.
 
 
 

 ) י( קבלת שבת
השבתמזמור   ליום  לומר    -  שיר  ראוי  המזמור  "זה 

מתיקוני   כן  גם  הוא  כי  מאד,  עד  עצומה  בשמחה 
 התפילה עתה בעולמות העליונים הקדושים. 

ראוי    ובפסוק "טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון"
יתברך שמו   שיתן הודאה עצומה במחשבתו להבורא 
אותו   וזיכה  הקדוש  בחלקו  אותו  שברא  ויתעלה, 

ולזמר  זה    להודות  על  החדוה  ומגודל  הגדול,  לשמו 
 יקבל על עצמו מסירת נפש... 

מבואר    "מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך"
ישמח   זה  בפסוק  לכן  התורה...  על  שקאי  בזוה"ק 
תורתנו   על  מאד  עד  עצומה  שמחה  כן  גם  האדם 
יתפלל   התשוקה  ומגודל  והנפלאה...  הקדושה 

ת מתורתו  במחשבתו שיורנו הבורא יתברך שמו נפלאו
אלקותו   גודל  הקדושה  מתורתו  שישיג  כדי  הקדושה 

 חד הוא...  ב"ה ית"ש ויתעלה, כי אורייתא וק
יחשוב, אני    -  "להגיד כי ישר ה' צורי ולא עולתה בו"

יתברך שמו   ואמיתי שבוראנו  מאמין באמונה שלמה 
מעשיו   בכל  עולה  נמצא  ולא  ישר,  הוא  ויתעלה 

סיד בכל מעשיו".  ומשפטיו, כי צדיק ה' בכל דרכיו וח 
 (יסוד ושורש העבודה ח, ב) 

 "עבודת שבת קודש"  ע"י מח"ס נערך
 מבית "עבודת המועדים"
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