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התפטרות מהעבודה: הלכות וחיובים
פרשת בהר כוללת את ההלכות הנוגעות לעבד עברי )דברים טו, יב-יח(. הפסוק האחרון של 

הפרשה מפרט שלאחר גמר שש שנות עבודה, אל לו לאדון להצטער על שחרור העבד העברי: 

ִנים ּוֵבַרְכָך ה' ֱא- ׁש שָׁ ִכיר ֲעָבְדָך שֵׁ ַכר שָׂ ֶנה שְׂ י ִמשְׁ ְך כִּ י ֵמִעמָּ ֲחָך אֹתֹו ָחְפשִׁ לֵּ שַׁ ה ְבֵעיֶנָך בְּ "לֹא ִיְקשֶׁ

ה" )דברים יב, יח(. ֲעשֶׂ ר תַּ כֹל ֲאשֶׁ לֶֹהיָך בְּ

המפרשים מציעים כמה פירושים לאופי ה"כפול" של עבודת ששת השנים של העבד העברי. 

רש"י מביא את דברי הגמרא בקידושין )טו, א(, לפיהם עבד עברי שונה מפועל רגיל בכך שהוא 

משועבד לאדונו הן ביום והן בלילה: אדונו רשאי למסור לו שפחה כנענית, והוולדות הנולדים 

מהם שייכים לאדון.

פירוש נוסף, המוזכר על-ידי כמה ראשונים )עי' אבן עזרא, רשב"א, חזקוני, ועוד( הוא שבניגוד 

לעבד עברי, העובד שש שנים, פועל רגיל עובד רק שלוש שנים. תקופה זו עבור פועל מבואר 

ֵני שִָׂכיר". שְׁ ִנים כִּ לֹׁש שָׁ שָׁ בכתוב )ישעיהו טז, יד(, שם מוזכר "בְּ

ב"תורה תמימה" מבאר שחז"ל לא פירשו כן את הפסוק, כיון שכתוב בא לפרש למה עסקת 

העבד העברי השתלם במיוחד עבור האדון. אמנם העבד עובד שש שנים לעומת שלש שנים 

של השכיר, אך האדון שילם על אותן השנים בכסף מלא )הן גלומות במחיר שהוא שילם על 

העבד(, ולכן אין די בהשוואה בין תקופות העבודה כדי לשבח את העסקה )אלא דווקא העובדה 

שהעבד העברי עובד אף בלילה(.

כיום, עבדים עבריים אינם אמנם בנמצא, אך עם זאת, שכירים ופועלים כמובן שכיחים, וכפי 

נדון  הנוכחי  במאמר  העברי.  העבד  של  לרעיון  קשורים  לשכירים  ביחס  דינים  הרבה  שנראה, 

בהלכות אלו, ובפרט בדין של שכיר הבא להתפטר מעבודתו.

תחת  עובד  שהוא  העובדה  האם  רצונו?  לפי  להתפטר  הזכות  עומדת  תמיד  לשכיר  האם 

בגין  הנגרמים  הפסדים  על  המעביד  את  לפצות  צריך  השכיר  האם  זה?  לעניין  משנה  חוזה 

ההתפטרות? האם תקופת השכירות עשויה לשנות את ההלכה? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק 

בהמשך הדברים.

עבדי הם – ולא עבדים לעבדים

ר  י ֲעָבַדי ֵהם ֲאשֶׁ הפסוק בספר ויקרא )כה, מב( מבאר את יסוד שחרור עבדים בשנת היובל: "כִּ

קוראים יקרים!

שניתן  דומה  אלול,  חודש  עלינו  בפרוס 

להפיק מסר עכשווי וחשוב מתוך תחילת 

פרשת השבוע.

ברכות  של  בציווי  פותחת  ראה  פרשת 

א-להיך  ה’  יביאך  כי  “והיה  וקללות: 

לרשתה  שמה  בא  אתה  אשר  הארץ  אל 

ואת  גרזים  הר  על  הברכה  את  ונתתה 

הקללה על הר עיבל”. 

הקללה  ואת  הברכה  את  ‘לשים’  הציווי 

בפרשת  תמיהה.  מעורר  ישראל  הרי  על 

מעטות  ברכות  מונה  התורה  תבוא,  כי 

וקללות רבות, בלי לשים אותם על הרים, 

אין  ישראל,  לארץ  בכניסה  אף  ולכאורה 

צורך שיהיו ההרים קשורים בדרך כלשהי 

בברכות וקללות. 

מה אפוא פשר שימת הברכה ואת הקללה 

על גריזים והר עיבל?

בציווי  שהוזכרו  ישראל  שהרי  נראה 

משמשים כהתגלמות של מידה מסוימת 

גודלם  הדין.  מידת   – הקב”ה  בהנהגת 

האימה,  מעוררים  צוקם  הרים,  של  הרם 

של  תחושה  בנו  מעוררים  הקשה,  ומזגם 

דין – של סכנה ושל גבולות. 

עצמתו,  ברב  האדם  מול  מופיע  ההר 

בסיני,  אף  טבעי.  אזהרה  תמרור  ומהווה 

ישראל  על  ההר  את  הקב”ה  כפה 

השמעת  “משמים  לומר:  כאילו  כגיגית, 

אפוא  יש  בהרים  ט(.  עו,  )תהילים  דין” 

התגלמות של ‘מידת הדין’ קשה.

של  הדין’  ב’מידת  לחיות  קשה  כנודע, 

שראשי  עד    – והרמים  הגבוהים  ההרים 

פרשת ראה תשע"ז

מאמר השבוע עוסק במעמד ההלכתי של עובד המבקש להתפטר מעבודתו. האם לשכיר 

משנה  חוזה  תחת  עובד  שהוא  העובדה  האם  רצונו?  לפי  להתפטר  הזכות  עומדת  תמיד 

לעניין זה? האם השכיר צריך לפצות את המעביד על הפסדים הנגרמים בגין ההתפטרות? 

במאמר  נעסוק  ועוד,  אלו,  בשאלות  ההלכה?  את  לשנות  עשויה  השכירות  תקופת  האם 

השבוע. 
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ֶרת ָעֶבד".  ְכרּו ִמְמכֶּ הֹוֵצאִתי אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים; לֹא ִימָּ

ולה' לעבדו. גם המעמד  הפסוק מלמד אותנו את הערב הבסיסי של חירות: אנו עבדים לה', 

הקבוע של עבדות )לאחר שש שנים( חייב להגיע לקיצו בשנת היובל, כאשר כל עבדים עבריים 

עבדות  מאפשר  אינו  עמו  לבין  הקב"ה  שבין  המיוחד  היחס  לחופשי.  יוצאים  ומשפחותיהם 

עולם.

גם מחוץ למסגרת העבדות, חז"ל היו ערים לכך ששכירות רגילה של פועל עשויה להיות דומה 

הוגים  בקרב  לפופולריות  שנה,  אלפי  אחרי  היום,  שזכתה  תובנה   – לעבדות  רבים  במובנים 

מובנית  זכות  יש  לשכיר  כי  פסוק,  אותו  על-פי  א(,  עז,  מציעא  )בבא  למדו  הם  מכאן  רבים. 

לעזוב את עבודתו כרצונו: "עבדי הם, ולא עבדים לעבדים".

הלכה זו נפסקה ברמב"ם ובשולחן ערוך לשון זו: "התחיל הפועל במלאכה, וחזר בו בחצי היום, 

חוזר; ואפילו קבל כבר דמי שכירותו ואין בידו לשלם לבעל הבית, יכול לחזור בו והמעות חוב 

עליו, שנאמר: כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים" )חושן משפט שלג, ג(.

מעמד של קניין

יכולת הפועל לחזור בו בכל עת מהווה סיכון משמעותי עבוד מעביד: הרי בכל זמן הוא עלול 

מאד  השכיחים  מקצועיים,  לעובדי  ביחס  יותר  עוד  רגישה  נהיית  זו  בעיה  עובדיו!  את  לאבד 

כיום בתעשיות הטכנולוגיה המתקדמות. 

בהינתן רמה גובהה של מיומנות, יחד עם התחרות הקשה בין חברות, האפשרות של עובדים 

להתפטר כרצונם מעלה לכאורה אתגר לא פשוט עבוד מעבידים. אך כפי שנראה תיכף, הנושא 

אינו כה פשוט.

ראשית כל, לא ברור שזכות זו )של שכיר לחזור בו( נאמר אפילו ביחס לעובדים שהינם תחת 

חוזה. לדעת הריטב"א )בבא מציעא עו(, כאשר נעשה קניין כדין בין הצדדים, אין לעובדים את 

זו  שהלכה  כמובן  ההסכם.  לפי  העבודה  את  להשלים  ועליהם  מעבודתם,  בהם  לחזור  הזכות 

תשנה את פני התמונה, שכן מעבידים יוכלו להבטיח את נאמנות העובדים על-ידי קניין כדין.

תמיד  העובד  לפיהם  הריב"ש  דברי  את  ומביא  הריטב"א,  הוראת  על  חולק  יד(  )שלג,  הש"ך 

שומר את זכותו לחזור בו כרצונו. אולם, במבי"ט )ח"א, סימן קלב( צידד כדעת הריטב"א, וכתב 

עוד שאילו הריב"ש היה רואה את דברי הריטב"א, בוודאי שלא היה חולק עליהם.

גם בפתחי תשובה )שלג, ה( ציין לכמה פוסקים שהסכימו עם הוראת הריטב"א, ומוסיף שכן 

עיקר לדעתו. יש לציין שכך גם המנהג הרווח בבתי הדין.

עבודה תחת חוזה

בו  לחזור  יוכל  לא  חוזה  תחת  שעובד  שמי  באופן  קניין,  של  מעמד  יש  חתום  לחוזה  האם 

מעבודתו?

כמה פוסקים הסכימו שלחוזה חתום יש מעמד של קניין גמור על-פי דין. הוראה זו מבוססת 

המנהג  שרווח  כיון  רווח.  מנהג  על  המבוסס  קניין  דהיינו,  סיטומתא,  קניין  של  העיקרון  על 

להתייחס לחוזה חתום כקניין מחייב, הרי שהוא זוכה למעמד כזה אף לפי הלכה.

בשו"ת מהרשד"ם )חושן משפט שפ(, שו"ת מהרש"ך )ח"ג, סימן ח, בעניין הסכם בין נושים(, 

)חושן משפט  ו-מ, בעניין שטר חוב(, שו"ת חתם סופר  כב  )ח"א, סימנים  יהושע  בית  שו"ת 

סימן סו(, ועוד – ובעקבותיהם גם פוסקי זמנינו – הסכימו שיש לחוזה חתום מעמד של קניין 

סיטומתא.

ולהתפטר  בו  לחזור  רשאי  אינו  כדין  חתום  חוזה  תחת  שעובד  שמי  יעלה  זו,  הוראה  על-פי 

מעניין  ה(.  טז,  שכנים,  הלכות  שפיץ,  צבי  רב  )עי'  בחוזה  כמבואר  לנהוג  יצטרך  אלא  כרצונו, 

לציין שהרב עובדיה יוסף זצ"ל )שו"ת יביע אומר, ח"ו, חושן משפט ו, ו( מעלה את הצד 

אולם,  כלל.  יישוב  מקום  אינם  ההרים 

הברכה  את  לשים  נצטווינו  כאן  דווקא 

מקורה  שהקללה  הרי  הקללה.  ואת 

במידת הדין; אך כאן למדנו שאף הברכה 

מושרשת באותה מידה.

בריאת העולם הייתה מעשה חסד חינם, 

מעשה של הטוב אשר רצונו להיטיב. אבל 

רצון הבורא ית’ היה לתת לאדם את טובו 

ולא כמתנת  כתמורה על עבודתו בעולם, 

חינם שיש בה בושת פנים )כפי שהאריך 

תבונות’(.  ‘דעת  בספר  הרמח”ל  מאד 

שורש הברכה מצויה אפוא במידת הדין – 

המידה שנותנת לאדם את מה שמגיע לו, 

אם לטוב ואם למוטב. 

המצוות  יישום  עת  לארץ,  הכניסה  בעת 

במקום קיומם, נצטוו ישראל לתת הן את 

הברכה והן את הקללה על ההרים: שניהם 

נובעים מתוך הפעלת מידת הדין.

לראש  המוביל  החודש  הוא  אלול  חודש 

ההערה  מתוך  הגדול.  הדין  יום  השנה, 

הנ”ל, ניתן להבין שיום הדין הרי הוא יום 

הברכה, יום שבו טמון כל הטוב של השנה 

הפותחת. כל מה שניתן לנו, ניתן לנו בדין 

– ביום הדין.

עלה  בהם  בימים  אלול,  חודש  כל  במשך 

ולקבל  הקב”ה  את  לרצות  למרום  משה 

אפשרות  לנו  ניתנת  השניות,  לוחות  את 

השופר  תקיעת  עצמנו.  את  להכין 

בשחרית מעוררת אותנו בדברי הרמב”ם: 

הקיצו  ונרדמים  משנתכם,  ישינים  “עורו 

וחזרו  במעשיכם,  וחפשו  מתרדמתכם; 

בתשובה”.

קל וחומר בימים אלו, ימי גזירות וסכנות, 

להרבות במעשים  לחזור בתשובה,  עלינו 

טובים, ולהתפלל לישועת ה’.

הבה ננצל את הימים הגדולים של חודש 

להכין  והסליחות,  הרחמים  ימי  אלול, 

לכל  ולזכות  הדין,  יום  לקראת  עצמו  את 

הברכה הניתנת מידי שנה ביום הדין.
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שחוזה חתום מחייב כדין, אך נמנע מלהכריע בכך.

סביר  התפטרות,  לעניין  מיוחדת  פרוצדורה  מציין  אינו  החוזה  כאשר 

מהווה  שהוא  האזרחי,  המשפט  לפי  תהיה  המחדל  שברירת  להניח 

שבין  היחס  את  מסדיר  שממילא  המקום,  ומנהג  דמלכותא"  "דינא 

העובד לבין המעביד.

גרימת הפסד למעביד

אמנם העובד רשאי, באופן כללי, לחזור בו מעבודתו, הוא אינו חופשי 

זה  הפסד  וניכר.  ברור  הפסד  למעביד  יגרום  הדבר  כאשר  כן  לעשות 

מזון  לספק  שהבטיחה  קייטרינג  חברת  למשל,  האבד".  "דבר  נקרא 

לאירוע, ומבקשת לחזור בה רגע לפני תחילת האירוע, אינה רשאית 

לעשות כן – משום שהדבר יגרום להפסד ברור. כן, מורה אינו רשאי 

אותו  שיחליף  מי  אין  כאשר  הלימודים,  שנת  באמצע  בו  לחזור 

בתפקידו.

בית  האבד  בדבר  מדובר  שכאשר  מורה  נ(  דעה  )יורה  מבי"ט  בשו"ת 

הדין רשאי לכפות את העובד לחזור לעבודתו, ולמנוע ממנו להתפטר. 

כאשר  שגם  ופוסקים  זו,  גישה  מקבלים  אינם  פוסקים  רוב  ואולם, 

מדובר בדבר האבד, עדיין אין אפשרות לכפות על העובד לעבוד נגד 

רצונו )עי' פתחי תשובה שלג, ד(.

אם עובד מחליט בכל אופן לחזור בו ולהתפטר, המעביד רשאי להערים 

עליו – להבטיח לו תנאים מיוחדים, ולבסוף לשלם להם לפי התנאים 

שכרם  את  ולשלם  אחרים  עובדים  לשכור  רשאי  גם  הוא  המקוריים. 

מתוך השכר המגיע לעובדים המקוריים.

כאשר לא מדבור בדבר האבד, הדבר תלוי. אם יש אפשרות למעביד 

לשכור שכירים אחרים )למצוא מורה מחליף(, אבל המחליף יותר יקר 

על  המעביד  את  לפצות  צריך  אינו  המקורי  העובד  המקורי,  מהעובד 

כך. למרות שחזרתו תגרום למעביד הוצאה נוספות, הוא זכאי לקבל 

את שכרו המלא.

בשעות  עובד  שאינו  עובד   – בפועל  ולא  בקבלן  מדובר  אם  מנגד, 

קבועות לפי דרישת המעביד, אלא מתחייב לספק סחורה – אזי הוא 

כן יהיה אחראי להוצאות הנוספות של המעביד, שהלה ראשי לנכות 

מתוך התשלום שכבר התחייב עליו מול הקבלן. 

בשעת  המעביד  של  הפסדים  על  העובד  לאחריות  ביחס  ההלכות 

התפטרותו הינן מורכבות, ועשויות להיות תלויות בסיבת ההתפטרות 

יש  קונקרטי  מקרה  שבכל  כמובן  ד(.  שלג,  משפט  חושן  רמ"א,  )עי' 

להיוועץ עם גורם הלכתי מוסמך.

עבודה ליותר משלוש שנים

למלאכה  עצמו  את  להשכיר  לאדם  שאסור  פוסק  ג(  )רלג,  הרמ"א 

לתקופה העולה על שלוש שנים, שכן תקופה זו מגדירה את קו הגבול 

בין שכיר לבין עבד: "ומהאי טעמא אסור לפועל, אפילו מלמד או סופר, 

להשכיר עצמו להיות בבית בעל הבית בקבע שלשה שנים".

רציני בשוק התעסוקה המודרני,  זו מהווה, לכאורה, אתגר  גם הלכה 

יותר  ארוכה  לתקופה  עבודה  חוזה  על  לחתום  מאד  שכיח  כאשר 

משלוש שנים. האם יש בכך בעיה הלכתית?

בשו"ת חוות יאיר )סימן קמ( דן במקרה שבו חזן נשכר לשרת קהילה 

למשך  להמשך  הקהילה  עם  הסכים  מכן  ולאחר  שנים,  שלש  למשך 

דומה  מעמד  לה  שיש  כף",  ב"תקיעת  נעשה  זו  הסכם  שנים.  עשר 

הוא  האם  אחרת.  לקהילה  לעבור  החזן  ביקש  זמן,  לאחר  לשבועה. 

רשאי לעשות כן?

הטענה הראשונה שהחזן העלה היא שאינו רשאי לעבוד אצל מעביד 

בטל,  הקהילה  מול  ההסכם  וממילא  שנים,  משלש  יותר  למשך  אחד 

והוא רשאי לעבור לקהילה אחר כרצונו.

דעת  )כגון  רבות  דעות  שלפי  מבאר  הוא  זו.  טענה  דוחה  יעיר  בחוות 

התוספות, המרדכי, ואחרים( אין כל איסור לאדם לעבוד אצל מעביד 

אחד למשך יותר משלש שנים, ומביא מדברי הש"ך )ס"ק יז( שנראה 

שמותר  ונראה  מוסכמים,  אינם  הרמ"א  שדברי  מכאן,  ההלכה.  שכך 

לאדם להשכיר את עצמו ליותר משלש שנים.

מעביד  אצל  לעבוד  שהאיסור  טז(  )ס"ק  הש"ך  דברי  את  מוסיף  לכך 

אחד ליותר משלש שנים לא נאמר ביחס למי שאין לו את האמצעים 

להימנע מכך. עבור העני והאביון הרי אין כל איסור למכור את עצמם 

להשכיר  להם  שמותר  וחומר  וקל  מחיה,  צורך  בכך  יש  אם  לעבדות, 

את עצמם למלאכה גם לתקופה ארוכה. ניתן ליישם סברא זו בצורה 

יותר גורפת על המציאות המודרנית, שכן עובד המתנה מראש שאינו 

מוכן לעבוד ליותר משלש שנים עשוי להתקשות )בעבודות מסוימות( 

למצוא עבודה בכלל.

שיקול נוסף המוזכר על-ידי החוות יאיר הוא שהאיסור על עבודה של 

יותר משלש שנים בוודאי אינו חמור מאיסור דרבנן, ואילו האיסור על 

חזרה מתקיעת כף יכול להיות מן התורה )מדין שבועה(.

להחליף עבודות

אף  רשאי  הוא  האם  ממלאכתו.  בו  לחזור  השכיר  ראשי  כללי,  באופן 

להחליף עבודות, כאשר הוא ממשיך לעבוד, אך אצל מעביד אחר?

שאלה זו עולה לדיון בפתחי תשובה )שם(, המציין לכמה דעות )הוא 

העובד  שכאשר  צבי(  עטרת  ומשו"ת  קדישין  מאמר  מספר  מביא 

רשאי  אינו  לגמרי,  לעבוד  להפסיד  ולא  עבודות,  להחליף  מבקש 

להתפטר כרצונו. במקרים אלו העובד אינם מבקש אל "חירותו", אלא 

רק "להחליף אדונים", ואינו רשאי לעשות כן.

אולם, כפי שמציין מדברי שו"ת חוות יאיר ואחרים, הסכמת הפוסקים 

אינה כן, אלא גם כאשר עובד מבקש לעבור למעביד אחר, הוא רשאי 

של  מחירותו  חלק  מהווה  מסוים  במעביד  לבחור  הזכות  כן.  לעשות 

אדם, גם הוא הוא ממשיך לעבוד כשכיר. הגם שיש דמיון מסוים בין 

שכירות לבין עבדות, היחס מעביד-עובד אינו מקביל, בסופו של יום, 

ליחס של אדון-עבד.
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דם בביצה שעורבבה בעיסה
שאלה:

שברתי ביצה לתוך עיסה של בשר טחון לצורך הכנת קציצות 'וגיליתי דם בחלמון, הביצה היתה בצד העיסה. זרקתי 'את כל החלק שנגע בביצה

'האם הבשר מותר באכילה?

תשובה:

שלום וברכה

הבשר מותר באכילה.

מקורות:

בנוגע לביצה המופרית מזכר, למנהג האשכנזים תמיד היא אסורה כולה, ולמנהג הספרדים אם הדם נמצא בחלמון כולה אסורה, ואם בחלבון רק הדם 

אסור, ראה שו"ע ורמ"א סי' סו סעי' ג.

לגבי ביצי תנובה יש דיון בין הפוסקים, ונקדים תחילה: בנוגע לאיסור דם בביצים יש הבדל בין ביצים מופרות – שבאו על ידי זכר, שאם יש בהן דם 

דינן כמאכלות אסורות והכלים נאסרים וכו', לביצים שאינן מופרות אלא מלאכותיות – על ידי חימום, שהדם בהן אסור רק משום מראית העין, ורק 

הדם עצמו אסור ושאר הביצה מותרת. ראה שו"ת אגרות משה יו"ד א ומנחת יצחק ח"א סי' קו, ויביע אומר ח"ג יו"ד סי' ב.

ביצי תנובה, רובן אינן מופרות, אולם כ15% מהן מופרות, ובזה מעיקר הדין יש ללכת אחר הרוב ולהקל בדינן כדלעיל וכן הוראת הגר"ע יוסף ביביע 

אומר ח"ב יו"ד סי' ב ובח"ג סי' נז, אולם יש שהחמירו בזה, ראה מנחת יצחק שם ואגרות משה שם סי' לו ובשבט הלוי ח"ב סי' כב, וכך מנהג העולם. 

אלא שגם הם לא החמירו אלא שיש להשליך את הביצה כולה, אבל הכלי בו בושלה לא צריך הכשרה ודי בכך שמניחים אותו 24 שעות ללא שימוש.

קריאת שמע כשיש ריח רע מלול תרנגולים במושבים
שאלה:

האם מותר להתפלל ולקרא ק"ש במקום בו מריחים ריח של לול תרנגולים או רפת של פרות?והאם יש חילוק בין עוצמת הריח? כגון במושבים בהם 

זהו הריח התדיר.

תשובה:

שלום וברכה

במקומות אלו שהריח מתפשט בכל האיזור ואין מקום להמלט ממנו, נהגו לסמוך לענין דברי תורה על הדעות שכאשר הצואה היא ברשות אחרת 

אין איסור, ראה שו"ת אבני נזר או"ח סי' יט, ולגבי קריאת שמע לכאורה יש לפזר מטהר אויר וכדומה. ובני המושבים עצמם כנראה לא מקפידים 

על כך כיון שרגילים ואינם מרגישים בזה ריח רע. וצ"ע. וע"ע שו"ת שבט הקהתי ח"ג סי' מג. לגבי רפת בקר יש להקל יותר, ראה ביאור הלכה סי' עט 

מקיצור שו"ע.

אמן על תפילת שמונה עשרה ששומע מחברו
שאלה:

אם אחי מתפלל תפילת 18 בקול צריך לענות אמן? מותר לענות אמן?

תשובה:

שלום רב

כאשר מתפללים בציבור שאסור להגביה קולו נחלקו בכך הדעות, ראה הגה' חכמת שלמה סי קכד שמסתפק בזה, ובשבט הלוי ג טו כתב שלא לענות 

אמן וכן כתב בהליכות שלמה פ"ח אות לב, אולם ביביע אומר ח"ח סי' י כתב לענות אמן, כיון שאינו משנה ממטבע שטבעו חכמים. אם מתפלל 

ביחידות יש לסמוך שמותר לענות אמן כיון שאינו עושה שלא כהוגן.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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