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 "תשלום בעתו - מה טוב": 
הלכות תשלום שכר שכיר

בפרשת כי תשא התורה מזכירה את החובה לשלם לפועלים את משכורתם המלא, ואת החיוב 

ן  יֹומֹו ִתתֵּ ָעֶריָך.  בְּ שְׁ ַאְרְצָך בִּ ר בְּ ְרָך ֲאשֶׁ ִכיר ָעִני ְוֶאְביֹון ֵמַאֶחיָך אֹו ִמגֵּ לעשות כן בזמן: לֹא ַתֲעׁשֹק שָׂ

א ֶאת ַנְפׁשֹו ְולֹא ִיְקָרא ָעֶליָך ֶאל ה' ְוָהָיה  י ָעִני הּוא ְוֵאָליו הּוא נֹשֵׂ ֶמׁש כִּ ָכרֹו ְולֹא ָתבֹוא ָעָליו ַהשֶּׁ שְׂ

ְבָך ֵחְטא" )דברים כד, יד-טו(.

נהיגה,  בכל פעם שאנו משלמים על עבודה בזמן – למורה על שיעורים פרטיים או שיעורי 

לבייביסיטר על הזמן שלה, לנהג מונית על הנסיעה וכמובן לפועל על מלאכתו – אנו מקיים 

את מצוות התורה של "ביומו תתן שכרו", ונמנעים מלעבור על האיסור של "בל תלין" )המוזכר 

בויקרא יט, יג(. התשלום בזמן מקיים את המצוות, ואילו מי שאינו משלם בזמן עובר עליהם.

לב  שמים  לא  בכלל  אנחנו  קרובות  שלעתים  והעובדה  אלה,  מצווה  של  לשכיחות  בהתאם 

אליה, יש חשיבות מיוחדת של העיסוק במצווה ובדיניה השונים. על-ידי העיון בדיני המצווה 

נלמד איך מן הראוי לקיימה, וכמו כן נהיה יותר מודעים למקרים שבהם היא מתקיימת.

שונים  סוגים  מגדירה  ההלכה  איך  בצ'קים?  לשלם  מותר  האם  לפועלים?  לשלם  עלינו  איך 

של עובדים? ואיך הגדרות אלו משפיעות על החיוב של תשלום פועלים בזמן? בשאלות אלו, 

ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

כיצד משלמים לפועל?

כן  לפי ההלכה המסורתית, יש לשלם לפועל בכסף מזומן, ולא בשווה-כסף, אלא אם נקבע 

במקרקעין,  או  בטובין  לפועל  לשלם  אפוא  אין  א(.  שלו,  משפט  חושן  ערוך,  )שולחן  מראש 

אלא בכסף בלבד. לדוגמה, אין לשלם לבייביסיטר על-ידי וואוצ'רים )וכדומה(, אלא במזומנים 

בלבד. 

אם היא מוחלת על כן בלב שלם, ומוכנה לקבל את הוואוצ'רים במקום מזומנים, אזי מותר 

לשלם באופן כי מאחר שהיא ויתרה על זכותה – אך אם היא מוותרת רק מתוך אי-נוחות, ולא 

בלב שלם, עדיין אסור לעשות כן )עי' באהבת חסד, נתיב חסד ט, כט(.

כי תצא תשע"ו

עלינו  איך  זו?  מצווה  של  יסודו  מה  שכיר.  שכר  תשלום  במצוות  עוסק  השבוע  מאמר 

לשלם לעובדים, והאם מותר לשלם בצ'ק? איך ההלכה מגדירה את ההבדל בין פועל 

לבין קבלן, ואיך הגדרות אלו משליכות על מצוות תשלום שכר שכיר? בשאלות אלו, 

ועוד, נדון במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

בפרשת השבוע אנו למדים על העמים 

עמון  ישראל:  לעם  מתקבלים  שאינם 

ומואב. 

לאי-קבלת  נותנת  שהתורה  הסיבה 

בלשון  תמיהה.  מעוררת  אלו  אומות 

יבא  "לא  ד-ה(:  כג,  )דברים  הפסוק 

עמוני ומואבי בקהל ה'... על דבר אשר 

בדרך  ובמים  בלחם  אתכם  קדמו  לא 

עליך  שכר  ואשר  ממצרים  בצאתכם 

את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים 

לקללך". 

גרמו  מואב  שבנות  איך  מדגיש  רש"י 

לציין  יש  אולם,  לחטוא.  לישראל 

לישראל  שגרמו  מואב,  בנות  שדווקא 

הזכרים  ורק  לגיור,  כן כשרים  לחטוא, 

בנוסף,  העם.  מן  מוחרמים  מואב  של 

הנורא  העוול  סוד  מה  להבין  צריך 

ובמים,  בלחם  ישראל  שבאי-קדמת 

לאי-קבלת  סיבה  מהווה  שהוא  עד 

לדורי   – ישראל  לעם  שלמה  אומה 

דורות?

עמון  של  שהפגם  מסביר  הרמב"ן 

הטוב.  הכרת  של  בתחום  היה  ומואב 

של  צאצאים  שניהם  ומואב  עמון 

לוט – אשר גידלו אברהם, נלחם בעד 

מהפיכת  בתפילותיו  והצילו  הצלתו, 

סדום. חרף הקרבת אברהם למען שאר 

ומואב, השיבו רעה תחת  בשרו, עמון 
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תוספות )בבא קמא ט, א( מוסיפים שמעביד שאין לו מזומנים כדי לשלם לעובדיו חייו לגייס 

את הכסף לשם כך, גם אם הדבר כרוך במכירת חפצים משלו. הלכה זו הובאה על-ידי הש"ך 

)חושן משפט שלו, ד(, ובשו"ת רדב"ז )ח"ג, סימן תנח( כתב שמדובר בחיוב גמור.

שכר  תשלום  לוודא  כדי  כספיים  הפסדים  עצמו  על  לקבל  חייב  מעסיק  אם  הדעות  נחלקו 

פועלים בזמן )עי' בשולחן ערוך הרב, הלכות שכירות טו; אהבת חסד ט, ז; פסחי חושן(. כך 

או כך, בוודאי שעל כל מעביד לדאוג ולהיזהר מראש שיהיו לו את כל האמצעים הנחוצים כדי 

לשלם שכר פועליו בזמן.

כאשר מוטל על האדם לשלם שכר פועל, אסור לו למשל לקנות שום קנייה באופן שלא יהיה 

לו די כסף כדי תשלום הפועל. גם בחפצי מצווה, כגון מאכלים לשבת או אתרוג לקיים מצוות 

חשבון  על  כספו  את  להוציא  לו  ואסור  קדימה,  בסדר  קודם  פועלים  שכר  תשלום  מינים,  ד' 

תשלום הפועל.

תשלום בצ'ק

בזמנינו, עולה השאלה ביחס לתשלום שכר פועל בצ'ק: האם ניתן לקיים את המצווה של תשלום 

שכר פועלים בזמן במסירת צ'ק, או שמא יש צורך לשלם במזומנים בלבד? כדי לענות על כך, 

תחילת כל צריך להבין את הסיבה שבגינה חייבה התורה לשלם לפועל את שכר פעולתו דווקא 

במזומנים.

הש"ך )חושן משפט שלב, יח( מבאר שכאשר לא נקבע אופן תשלום אחר, ההנחה הבסיסית 

היא שהמעביד ישלם לפועל במזומנים )עי' גם בשיטה מקובצת קיח, ב(. מנגד, בפתחי תשובה 

)חושן משפט שלו, א( ציין לדברי הרשב"א, לפיהם יש לשלם במזומנן כדי שהפועל יוכל את כדי 

מחייתו ומחיית משפחתו, ש"אליו הוא נושא את נפשו".

ביחס  מסוים.  עובד  של  הרגילות  בציפיות  תלוי  יהיה  התשלום  אופן  הש"ך,  של  הטעם  לפי 

למוניות, למשל, כאשר התשלום הוא כמעט תמיד במזומנים, מצוות תשלום שכירות פועלים 

תהיה דווקא במזומנים, אלא אם המונית מקבלת תשלום של כרטיס אשראי. תשלום בצ'ק לא 

יקיים את המצווה )עי' שו"ת תשובות והנהגות ח"ג, סימן תע, חלק ג(.

ומורים פרטיים )אך לא ביחס לבייביסיטר(, מקובל  כגון קבלני עבודה  ביחס לעובדים אחרים, 

לשלם גם בצ'קים, ממילא ניתן גם לקיים את המצווה בתשלום צ'ק )שו"ת תשובות והנהגות, 

שם(.

הוא  הפועל  תשלום  מצוות  את  הקובע  המרכזי  הגורם  תשובה,  הפתחי  של  הטעם  לפי  מנגד, 

החזון  חנויות  שבה  בחברה  מחייתם.  לצורך  בכסף  מידי  שימוש  לעשות  הפועלים  של  יכולתם 

נוהגות לקבל צ'קים של צד ג' כתשלום, יהיה אפוא מותר לשלם בצ'ק סחיר, כיון שאפשר לרכוש 

בו את המוצרים המבוקשים )עי' מילי דנזקין, עמ' קכב, בשם הרב משה פיינשטיין זצ"ל ; שו"ת 

שבט הקהתי ח"ג, סימן שטז(. בנוסף לכך, פועלים בחברות אלו בדרך כלל מוכנים לקבל צ'קים, 

כיון שניתן לסחור בהם.

ואולם, בחברות שבהן צ'קים של צדדים שלישיים אינם מקובלים כאופני תשלום בחנויות )מה 

שנכון עבור רוב מדינות המערב כיום(, תשלום של צ'קים אינו דומה לתשלום מזומנים. אם הבנק 

פתוח )או אם ניתן לעשות זאת על-ידי מכונה( בשעת התשלום, באופן שהפועל יכול לפדות את 

הצ'ק תמורת כסף מזומן, יש לצדד שדי במסירת הצ'ק לקיים את המצווה.

עבור עובדים רגילים, תשלום המשכורת נעשית על-ידי העברה בנקאית, ולא במזומנים, וממילא 

השאלה כלל אינה עולה.

את  הקדימו  שלא  רק  ולא   – טובה 

שלחו  אף  אלא  ומים,  בלחם  ישראל 

את בלעם בן בעור לקלל את העם.

התורה אינה מוקיעה מעם ישראל עם 

יכול  מעמלק  איש  עברייני.  או  רצחני 

וכך  ישראל,  לעם  ולהיכנס  להתגייר 

איש מישמעאל. אבל עם שאינו מכיר 

טובה אינו יכול להיכלל בשורות העם.

חשיבות-העל  את  למדים  אנו  מכאן 

שמרחיב  כפי  הטוב.  הכרת  מידת  של 

הרמח"ל בכמה מקומות, הקב"ה ברא 

את העולם בשביל להיטיב עם האדם. 

יכולה להתקיים  זו אינה  אולם, הטבה 

היא  ההטבה  כוונת  ריק.  בחלל 

בין  יחס  של  מסגרת  בתוך  שתתקיים 

האדם לבין הקב"ה, יחס שמחייב את 

הקב"ה  כלפי  ב'נתינה'  היהודי  האדם 

של קיום תורה ומצוות. 

'יחס' הוא מידת הכרת  הבסיס לאותו 

ה'חובת  בעל  השתית  עליה   – הטוב 

עבודת  שער  תחילת  )ראה  הלבבות' 

התורה  עבודת  כל  את  האלוקים( 

הכרת  מידת  אלמלא  והמצוות. 

לחלל  נכנסת  הקב"ה  הטבת  הטוב, 

לעבודת  הבסיס  ונשמט  כביכול,  ריק, 

ישראל כלפי הקב"ה.

אפוא,  טובה,  מכירה  שאינה  אומה 

אינה זכאית להצטרף לעם ישראל. מי 

יוכל  שאינו מכיר טובה מול חברו, לא 

יכול  ולא   – הקב"ה  מול  טובה  להכיר 

להיות חלק מעם ישראל, עובדי ה'.

להכיר  אכן,  הוא  טובה  להכיר  תנאי 

טובה – לראות את הטוב שבכל מצב, 

שהקב"ה  החסדים  לכל  מודע  להיות 

עושה עמנו. הבה נתבונן באותן טובות 

טובה  להכיר  לחייבים,  גומל  שהקב"ה 

ולהימנות  להקב"ה,  והן  לאחרים  הן 

בקרב עובדי ה' באמת.
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הגדרת עובדים שונים

ביחס לזמן שבו חייב המעביד לשלם את תשלום העובד, הנושא הראשון 

תלין",  "בל  של  ההלכתית  המסגרת  העובד.  הגדרת  הוא  ליבון  הדורש 

המגדירה את חובת התשלום בזמן, יהיה תלוי בסוג העובד שבו מדובר.

ושל  שכיר,  או  פועל  של  המוכרים  במושגים  להשתמש  רגילים  אנו 

ויש  נוקשות,  בקטגוריות  מדובר  לא  כיום,  המשפט  שיטות  ברוב  קבלן. 

למשל,  הקבלן.  או  כפועל  עובד  בסיוון  לחשבון  הבאים  גורמים  כמה 

השליטה  מידת  מהי  השליטה:  שאלת  הוא  המרכזיים  הגורמים  אחד 

היא  הכוונה  לזכות לפטר את העובד,  העובד? מעבר  על  שיש למעביד 

יבצע  שבו  האופן  ואת  הדרך  את  הן  לעובד  להכתיב  רשאי  שהמעביד 

בעובד  שמדובר  ברור  אינדיקציה  יש  זה,  במצב  מלאכתו.  את  העובד 

ומעביד, ולא בקבלן.

מנגד, כאשר אין למעביד שליטה על אופן ביצוע העבודה, ורק על התוצר 

הסופי )שהוא מזמין(, אזי שליטת העובד על מלאכת עצמו )מתי, היכן 

ואיך הוא עושה את העבודה( מצביעה על כך שאין בפנינו יחסי עובד-

מעביד, אלא יחסי קבלן-מזמין.

בנוסף לכך, יש מספר גורמים נוספים הנלקחים בחשבון בקביעות יחסי 

עובד-מעביד. למשל, אם עובד עוסק בעיסוק מובן ונפרד מהמעביד, אזי 

הנטייה תהיה שהוא קבלן ולא שכיר. אם, מנגד, עבודת מתבצעת כחלק 

מהעבודה הסדירה של המעביד, אזי נטה לומר שהוא שכיר – וכך הלאה.

ההכרעה של הגדרת העובד, אם כשכיר ואם כקבלן, הינה מרכזית ביחס 

האם  לנזק,  גורם  העובד  אם  האחריות:  שאלת  וביניהן  שאלות,  לכמה 

המעביד עשוי לשאת באחריות על הנזק, או שמא כל האחריות נופלת 

על העובד לבדו? שאלה נוספת היא חובת המעביד בשכרו של העובד – 

השאלה העומדת לפנינו במאמר זה.

איך ההלכה מתייחסת לשאלה זו?

ההבחנה הבסיסית לפי ההלכה בין פועל לבין קבלן היא תלויה בסיכום 

ואילו  שלו,  הזמן  על  תשלום  מקבל  הפועל  המעביד:  לבין  העובד  שבין 

הקבלן אינו מקבל תשלום על הזמן שלו, אלא על העבודה. ליתר דיוק, 

הרמ"א )שלג, ה( כותב שמי ששכר את חברו לזמן קצוב נחשב פועל, אך 

מי ששכר מלמד ללמד את בנו נחשב קבלן. כלומר, כאשר העובד חייב 

הזמן",  על  "בעלים  נהיה  כביכול  המעביד  אזי  מסוימים,  בזמנים  לעבוד 

ונחשב העובד לפועל. כאשר אין העובד חייב לעבוד לפי הוראת המעביד, 

אין להגדירו כפועל אלא כקבלן.

תשלום של פועל

מלשון הפסוקים המתייחסים לתשלום עובדים בזמן, משמע שהכוונה 

היא לעובד על בסיס זמן. כך מלשון הפסוק בדברים, "ביומו תתן שכרו 

עד  אתך  שכיר  פעולת  תלין  "לא  בויקרא:  וכן  השמש",  עליו  תבוא  ולא 

בקר" )ויקרא יט, יג(. 

הרמב"ן מבואר )בביאורו לדברים( שהפשט הפשוט של הפסוקים הוא 

שיש לשלם שכיר יום בסוף מלאכתו, קודם שקיעת החמה, כדי שיוכל 

מבארת  הגמרא  אבל  משפחתו.  ועבור  עבורו  בסיסיים  מצרכים  לקנות 

ששני הזמנים שאנו מוצרים בפסוקים – שקיעת החמה וזריחת החמה 

– מתייחסים לשני עובדים שונים: שכיר יום ושכיר לילה. 

ביחס לשכיר יום, המסיים את מלאכתו עם סוף היום, על המעביד לשלם 

את  המסיים  לילה,  לשכיר  וביחס  המחרת;  ביום  החמה  לזריחת  קודם 

מלאכתו בסוף הלילה, חובה על המעביד לשלם את שכרו קודם לשקיעת 

החמה – קודם לתחילת מלאכתו למחרת.

עיקרון זה נפסק בשולחן ערוך )שלט, ג(: "איזהו זמנו? שכיר יום יש לו 

זמן ליתנו לו כל הלילה; לא נתנו לו, עובר עליו בבקר משום בל תלין. שכיר 

לילה זמנו ליתן לו כל היום; לא נתנו לו, עובר עליו בערב משום ביומו תתן 

שכרו". השולחן ערוך מוסיף את הדין של פועל העובד רק למספר שעות, 

ולא עד סוף היום או הלילה: "שכיר שעות, אם כלה שכירותו ביום יש לו 

תשלום כל אותו יום; אם כלה בלילה, יש לו תשלום כל אותו הלילה".

תשלום של קבלן

בשל אופי המצווה – החובה הבסיסית לשלם לעובדים בזמן – היה ברור 

ושכיר, אלא גם על  לחז"ל שהחיוב לשלם בזמן נאמר לא רק על פועל 

קבלן שנשכר לעבודה מסוימת.

"הנותן  כי  הברייתא(  בשם  א,  קיב,  מציעא  )בבא  בגמרא  אפוא  נאמר 

טליתו לאומן, גמרה והודיעו – אפילו מכאן ועד עשרה ימים אינו עובר 

משום בל תלין; נתנה לו בחצי היום – מששקעה עליו חמה עובר משום 

בל תלין". 

כלומר, חייב המזמין לשלם את שכרו של הקבלן מיד עם קבלת הכלי, 

יא,  )שכירות  ברמב"ם  נפסק  כן  החמה.  שקיעת  עד  לשלם  רשאי  והוא 

ג(, וכן בטור ושולחן ערוך )שלט, ו(. ההיגיון בכך הוא שאדם חייב לשלם 

לעובד בגמר המלאכה. בנסיבות של קבלן, המלאכה מסתיימת עם קבלת 

את  קיבל  הוא  אם  התשלום:  חיוב  חל  אז  ורק  המזמין,  על-ידי  התוצר 

הכלי ביום, החיוב לשלם הוא עד הלילה, ואם קיבל בלילה החיוב לשלם 

הוא עד תחילת היום.

החפץ חיים נותן דוגמה מעניינת לכך בתחילת הלכות שבת )ביאור הלכה 

סימן רמב(. כאשר אדם מביא חליפה לחייט כדי לבצע תיקון, ואילו ישלם 

לחייט לא יישאר לו די כסף לסעודות השבת – מה עליו לעשות? החפץ 

חיים ממליץ שלא ייקח את החליפה מהחייט לפני שבת, כי אם יעשה כן 

הרי יתחייב לשלם את שכרו, ויצטרך לוותר על עונג שבת כדין.

בס"ד נמשיך לדון בדיני תשלום שכר שכיר, במאמר הבא.
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בשר שהתעלם מן העין - מופקד ביד שומר גוי

שאלה:

שלום רבי בית הוראה שליט''א,

שאלה: מעשה באחד שבא לעיר והתארח במלון יום א' חברו שהזמינו רצה לעשות טובה לו, וכיון שהיה לו עבודה וכמה דברים יצא בשעת צהריים 

וקנה לו בורגר במסעדה כשרה שבקהילה ונתן למלון לשמור עם כמה דברים שהכין לחברו, הבורגר היה בתוך שקית של מסעדה זו כשרה ומתוך 

הקופסה שלה עם הצ'יפס וסלט וכו' וחברו קנה סתם בחנות וביקש הבורגר כדי לקחת, ולא מדובר כאן שהמסעדה הביא לאורח הבורגר אלא אדם 

פרטי יהודי קנה והניח שם עם כמה דברים.

החבר הגיע קרוב לצהרים וכשמצאם כל הדברים ראה את הבורגר והיה רעב מאוד ורצה לאכלו, מ''מ החליט שזה בשר שהתעלם מן עיניים וזרק 

לאשפה. ואמר לחברו אם תרצה לעשות לי טובה שתעשה כהלכתא ושיהיה עם ב' חותמות שזה בשר שנתעלם מן העין והייתי רעב מאוד וחבל על 

הבורגר...

השאלה כאן היא האם זה ממש נחשב בשר התעלם מן העיניים? או חומרא בעלמא ומידת חסידות נהג החבר?

תודה ברכה והצלחה

תשובה:

שלום רב

כיון שהבשר היה מופקד במלון אצל הגוי ולא היה כל סימן, אכן יש לחשוש שהוא בגדר בשר שנתעלם מן העין. לכעוס כמובן לא היה צריך... עושים 

לו טובה מה הוא כועס?.. אבל מבחינת הלכה הוא בהחלט צדק. אמנם, אם מבחינת המלון הם חשבו שכל רגע האורח אמור להגיע, ולא ידעו שזה 

יקח עוד זמן מסויים, אפשר להחשיב זאת בגדר של "יוצא ונכנס" שבאופן זה הגוי מתירא להחליף ומותר לאכול.

סברא נוספת יש לומר בזה להקל, כאשר מדובר בשליח או שומר מקצועי העוסק בכך לפרנסתו, שכיון שיש חזקה שאינו פותח חבילות אותן הוא 

מקבל למשלוח כדי לשמור על אמינותו אין לחשוש שמא החליף את הבשר. בדומה לכך הובא בשו"ת נחלת שבעה סי' עה לענין משלוח בשר שנפתח 

בבית המכס שלא בנוכחות יהודי, וראה עוד בשו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' שעב לגבי משלוח ברכבת הדואר.

אולם כל זה בדיעבד גדול, ולא הייתי סומך על כך בשביל מנת אוכל אחת.

בהצלחה רבה

הכניס שותף עם התחייבות שימכור בחזרה את חלקו האם יש חשש ריבית?

שאלה:

ראובן קנה שטח ועתה לצורך השפוצים מצא שותף שמוכן לקנות 20 אחוז מהשטח וכך יהיו שותפים ברוחים לראובן 80 אחוז ולשמעון 20 אחוז 

וסיכמו ביניהם שלאחר חמש שנים יש לראובן זכות לקנות בחזרה את החלק שמכר לראובן במחיר שיקבע ע"י שמאי מסוים השאלה היא איך עושים 

שהסיכום הזה יהיה תקף ומחייב עפ"י התורה וגם שלא יהיה בזה שאלות של ריבית כשיהיו לי מעות החזירם לי וכו"

תשובה:

שלום רב,

נחלקו הפוסקים כאשר הקניין לא מתבטל, אלא שיש תנאי שהלוקח ימכור בחזרה כמו במקרה הזה. דעת המחנה אפרים מכירה סי' יג,  והחוות דעת 

סי' קעד ס"ק א', שאין חשש איסור מאחר שגם אם המוכר יחזיר את התשלום, המכירה אינה מתבטלת. אלא שיש כאן רכישה מחדש. וכך גם דעת 

החקרי לב ועוד אחרונים.

אמנם דעת הגר"ז ועוד לאסור וכן נראה בפשטות דברי הריטב"א )ב"מ סג ד"ה והנכון(. אולם באופן שאינו מתנה שימכור לו באותו מחיר אלא כפי 

שיהיה שווה בעתיד על ידי השמאי המוסכם, לא שייכת סברת הריטב"א ויש להתיר לכל השיטות.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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האם אומרים תחנון של הסליחות שיש שם בעל ברית

שאלה:

לכבוד הרבנים שלום רב. ברצוני לשאול האם אחד מבעלי הברית )אבי הבן, סנדק או מוהל( הנמצאים בסליחות פוטרים את הקהל מלומר וידוי או 

שאין קשר בין הדברים?

תשובה:

שלום רב,

את הסליחות עצמם יש לומר כרגיל. )ואינו דומה לסליחות הנאמרות בסוף התפילה כמו בתענית ציבור(.

אולם השאלה היא לגבי תחנון שבסוף הסליחות. בשו"ת שבט הלוי )ח"ד סי' נד אות ה'( נשאל בשאלה זו, והשיב: "לדידי פשוט דאומרים תחנון 

בהשכמה, דנפילת אפים של סליחות הוא חלק מנוסח סליחות המקובל ואינו מתבטל בשום פנים גם אם יש שם חתן או סנדק ובעל ברית". אולם 

פ"ג  ברמב"ם  וכמבואר  ביותר  חשובים  שהסליחות  תשובה  ימי  בעשרת  "למעשה  וסיים:  בזה(  הסתפק  ב'  אות  קעג  סי'  )ח"ה  והנהגות  בתשובות 

דתשובה ה"ד אין להקל ולפטור לפני התפלה מפני שתחנון דסליחות חשוב מאוד בימים אלו ולפני ר"ה דקיל תלוי במנהג ואין לנו בזה הכרעה וינהגו 

כפי החלטת המתפללים או הרב שמה". וראה עוד בספר רץ כצבי מעגלי השנה ח"א מעמוד טו ואילך שהרחיב בסוגיה זו. והעלה גם אפשרות לחלק 

בין מנהג האשכנזים לספרדים, אם הסליחות הם חלק מתפילת שחרית או לא. משום שאם זה חלק מהתפילה אין סברא לחלק בין תחנון של התפילה 

לתחנון של הסליחות.

שימוש בחפץ שהובא מרשות היחיד לרשות הרבים בשבת ללא עירוב

שאלה:

כבוד הרבנים שליט"א

משקה שהביאו לבית הכנסת בשבת דרך רה"ר ללא ערוב, מה דינו?

בכבוד רב

תשובה:

שלום רב

אף שנחלקו בכך הראשונים, אם איסור מעשה שבת קיים גם במלאכת הוצאה, שלא נעשתה כל פעולה בגוף החפץ והוא רק שינה מקומו, להלכה יש 

להחמיר בכך ולא להשתמש, אלא אם כן יש צורך גדול  שאז יש להקל אם הדבר נעשה בשוגג.

מקורות:

יסוד הדברים בסוגית הגמרא בעירובין מא ב שם נחלקו בכך תנא קמא ורבי נחמיה וראב"י, לדעת תנא קמא במזיד אסור ובשוגג מותר והחולקים 

סוברים שאסור גם בשוגג.ולהלכה, התוס' שם מב א והרא"ש בסי' ב פסקו כת"ק, ואילו הרמב"ם פרק ו הל' כד פסק כדעת המחמירים. בשו"ע סי' תה 

פסק בזה כדעת התוס' והרא"ש, משום שנקט שכך היא דעת הרי"ף. בטעם הדבר כתב הריטב"א שם שהואיל ולא נעשה תיקון בגוף החפץ לא נחשב 

הדבר כהנאה ממשית ממעשה שבת וחומרא מיוחדת היא שהחמירו בעושה במזיד. הרשב"א בעירובין שם נקט לחומרא.

על ההכרעה להחמיר כדעת הרמב"ם למעט צורך גדול, ראה ביאור הלכה תחילת סי' שיח.

לגבי מלאכת הוצאה על ידי נכרי אגב החמירו יותר, ולכל הדעות אסור להשתמש בו בשבת כמבואר בשו"ע בסי' שכה.
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