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1.  המקור לדינים הבאים הוא הדין בגמ' )ב"מ קיא, א( "הני שוקאי דסורא לא עברי 
משום בל תלין, מידע ידעי דעל יומא דשוקא סמיכי, אבל משום בל תשהא ודאי עובר". 
ופירש"י: "הני שוקאי דסורא, בעלי בתים של סורא שאין מגיעין למעות ]והיינו שאין 
להם מעות[ עד יום השוק. לא עברי על שכר פועלין. מידע ידעי ]הפועלים[ דעל יומא 
דשוקא סמכי ]הבעלי בתים[ להגיע למעות, הלכך, אפילו אית ליה מעות גביה לא עבר, 
דאדעתא דהכי איתגר ליה, וכיון דמיומא קמא לא עברי תו לא עברי... אבל משום בל 
תשהא עובר מיום השוק ואילך". הכוונה באיסור 'בל תשהא' הוא לאיסור מדרבנן ע"ס 

הפסוק במשלי "אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש איתך".

השו"ע  בלשון  וכן  מנהג,  אלא  מאוחר  תשלום  על  הסכם  היה  לא  הגמ'  של  ובמקרה 
)שלט, ט( "בבעל הבית שאין דרכו להיות בידו מעות", וכן ברמ"א "וה"ה הני שאין דרכן 

לשלם עד שיחשבו", וכ"ש שכך הדין גם בסיכום מפורש על תשלום באיחור.

והנה לא התבאר בגמ' מה מקור הדין ואיך פטרו את השוקאי דסורא מאיסור התורה. 
ונראה בפוסקים שישנם שלשה מהלכים לבאר את הדין.

המהלך הראשון הוא מדין "כל תנאי שבממון תנאו קיים", וזה נכון בוודאי אם נאמר 
שדין בל תלין הוא מדיני ממונות, ובדומה לדין המקדש את האשה ע"מ שאין לך עלי 
שאר כסות ועונה שתנאו קיים, וכן משמע מלשון המאירי )שם( שכתב: "בני הכפרים 
שרובם מוחזקים שאין להם מעות עד יום השוק, הנשכר עמהם דעתו ליטפל בו עד 
יום השוק, והרי הוא כעין מי שהתנה על כך, ואפילו תבעו ויש לו אינו עובר שעל דעת 
ולא ממונות וכמש"כ הרא"ש,  כן נשכר". ואפילו אם נאמר שבל תלין הוא דין איסור 
בכ"ז יתכן שמועיל תנאי להיפטר ממנו, וכמו ששייך למחול כל חיוב וכשיטת הריטב"א 

)קידו' יט, ב( בעל מנת שאין לך עלי עונה.

המהלך השני הוא שיש מיעוט מהתורה, עפ"י מש"כ המשך חכמה )ויקרא יט, יג( וז"ל: 
"באונקלוס פירש "לא תבית אגרא דאגירא לותך עד צפרא", פירש שכיר אתך - שעל 
זה, מיעט אם שכרו  ולפי  ]ולא קאי על שכר השכיר[.  האומן שהוא שכיר אתך קאי 
לא סמיך דעתיה דהאי  זאת הכא  בכל  כמותו,  ואע"ג דשלוחו של אדם  ידי אחר,  על 
פועל, כיון שהבעל הבית בעצמו לא שכרו. ומסולק תמיהת הריטב"א שכתב דליתא 
שום מיעוט, ולפי זה איכא מיעוט להאונקלוס. והטעמים מסכימים לו, דאם על השכר 
בעצמו קאי, היה לו לנקוד על "אתך" מרכא, ולא טפחא, שהוא מפסיק", ולפי"ז מיעטה 
התורה כל אופן שהפועל אינו סומך דעתו שיקבל שכרו בזמן, והמיעוט הזה כולל גם 
יעבץ )חו"מ מה, ב( ישב עפי"ז  מי שידע מראש שיקבל את שכרו באיחור. המשנת 
מה שהשמיטו הרי"ף והרמב"ם את הדין של שוקאי דסורא, שדי במה שכתבו דין מי 
דין שוקאי דסורא שווה, שלא סמכה דעת  זה וטעם  דין  כי טעם  שנשכר ע"י שליח, 
הפועל. יש לציין שגם לפי המהלך הראשון מיושבת ההשמטה, כי זה חלק מהדין הידוע 

של "כל תנאי שבממון תנאו קיים".

המהלך השלישי הוא שהאיסור ישנו רק כשמתקיים מה שכתבה התורה "ואליו הוא 
נושא את נפשו", וכמו שמתאר החינוך )רל( וז"ל: "משרשי המצוה, לפי שהשם ב"ה 
חפץ בקיום האדם אשר ברא, וידוע כי באיחור המזונות יאבד הגוף, ועל כן ציונו לתת 
ובפירוש הודיע הכתוב טעם  שכר שכיר כי אליו הוא נושא את נפשו להתפרנס בו... 
הדבר באמרו ואליו הוא נושא את נפשו", ולפי"ז יתכן שהאיסור שייך רק כשהפועל 
ואינו  ידע מראש שיקבל את שכרו באיחור  נושא את נפשו לשכרו, אבל אם הפועל 

נושא אליו את נפשו אין איסור. ומצאתי שכ"כ השואל ומשיב )שתיתאה א(.

ויש נפק"מ להלכה בין המהלכים, אם יועיל תנאי מפורש שלא יחול דין בל תלין ]והיינו, 

  פסקי דינים 

 הלכות בל תלין 3
דין בל תלין כשסיכמו או נהגו לשלם בזמן מסוים

הקדמה: בעלונים הקודמים התבאר שיש מצות עשה לשלם לפועל בזמנו, ואם איחר את התשלום עובר בלא תעשה מן התורה. כמו"כ 
התבאר שהזמן שקבעה התורה לתשלום הוא ה'עונה' שבו סיים הפועל לעבוד, והיינו, שאם עבודתו הסתיימה במשך שעות היום זמן 

התשלום הוא עד השקיעה, ואם עבודתו הסתיימה בשעות הלילה, זמן התשלום הוא עד נץ החמה.

איסור בל תלין כשידע מראש שישלמו לו באיחור
תשלום  זמן  על  ביניהם  סוכם  אם  אבל  אחר,  בזמן  יהיה  שהתשלום  ביניהם  סוכם  כשלא  רק  היא  שסיים,  ב'עונה'  לפועל  לשלם  החובה   .1
בעונה  לשלם  מחויב  המעסיק  אין  אחר,  בזמן  לשלם  המעסיק  מנהג  או  המקום  שמנהג  מראש  ידע  הפועל  אבל  ביניהם,  סיכמו  כשלא  וכן  אחר, 
אם  התורה  שקבעה  בזמן  לו  ישלם  שהמעסיק  מעלה  שיש  יתכן  מ"מ  מהתורה,  חיוב  שאין  אף  אכן  לשלם1.  לו  יש  אם  אפילו  התורה  שקבעה 

הרב  יוסף פליישמן שליט"א
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שהתשלום  תנאי  מועיל  בוודאי  אבל  תלין,  בל  איסור  בכלל  יהיה  שלא  תנאי  שעשה 
יהיה באיחור, וכמו באונאה[, כי השו"מ כתב בהדיא שאעפ"י שבאונאה לא מועיל תנאי 
כזה כי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, מ"מ בבל תלין יועיל התנאי, לא כי התנאי 
ואין שייך  אינו מצפה לשכרו  כיון שהתוצאה מהתנאי היא שסוכ"ס הפועל  חל אלא 
כיון שסוכ"ס לא סמכה דעתו[.  לפי המהלך השני  גם  כך הדין  יהיה  ]ולכאו'  האיסור. 
אבל באהבת חסד )נה"ח י, כד( פסק שלא מועיל תנאי שלא יחול דין בל תלין, וזה מכיון 
שלמד שההיתר של שוקאי דסורא הוא משום תנאי בממון, וכיון שהתנאי הוא על מה 

שכתבה התורה ואינו יכול לחול לכן ישנו לאיסור.

עוד נפק"מ ישנה באופן שהפועל מחל מראש על קבלת המשכורת בזמן, אבל לא ידע 
שעפ"י הדין יש לו זכות לתבוע מהמעסיק שישלם בזמן, שלפי המהלך הראשון יש 
לדון אם המעסיק נפטר מדין בל תלין שהרי הפועל לא ידע את זכותו, וזה תלוי בטעם 
הדין שמועיל תנאי בדבר שבממון, עיין בקצוה"ח )רט, יא( ובנו"כ שם אם הטעם הוא 
מכיון שזה כמו שהתנה ע"מ שתמחול. אבל לפי שני המהלכים האחרים, כיון שסוכ"ס 
לא סמכה דעתו ולא נשא נפשו לשכר אין דין בל תלין. )והנה בתשובות והנהגות )ג, 
תע, ד( דן לגבי מעסיק ששאל את הפועל לאחר גמר עבודתו אם הוא מוכן שיאחר 
לו את המשכורת, והפועל הסכים מחוסר ברירה ולא ידע את זכותו לדרוש את שכרו 
בזמנו, וכתב שצריך שיודיע לפועל את זכותו וימחל באמת ולא מספיק הסכמה, אולם 
לא ביאר דבריו מספיק, כי כבר הבאנו בעלון הקודם )דין 12( עפ"י האהבת חסד שאם 
מבל תלין,  את המעסיק  פוטר   בגלל מבוכה שאי"ז  את שכרו  מלתבוע  נמנע  הפועל 
וא"כ כ"ש כשהוא מוותר רק מחוסר ברירה, ואם כוונתו שהפועל אין לו בעיה לתבוע 
שכרו ומחל בלב שלם אלא שלא ידע מדין בל תלין, זהו חידוש גדול לומר שלא תועיל 

המחילה(. 

ב(,  )סי' תתרסו( שהובא בש"ך )שלט,  הוא בדברי הספר חסידים  זה  בדין  הנידון    .2
פעולת  תלין  בבל  תהיה  שלא  עמו  תתנה  לך,  לכתוב  סופר  תשכיר  "אם  וז"ל:  שכתב 
שכיר... אעפ"י שתעשה תנאי עמו תתן לו כשיתבע אם תוכל". ואינו מבואר מצד מה 
'בל  א', מצד איסור  ז( כתב שני טעמים,  חו"מ  )ד,  יוכל. הרב פעלים  כתב לשלם אם 
תשהה', ב', משום שמקיים בזה פריעת בע"ח מצוה. אבל לכאו' הטעם הראשון קשה, 
שהרי מבואר בגמ' ]בשוקאי דסורא[ שעובר בבל תשהה רק מהזמן הקבוע לתשלום 
מדבר  חסידים  הספר  ואילו   ,]  5 הערה  להלן  ראה  המפרשים,  ורוב  רש"י  ]לפי  ואילך 
לפני הזמן שסיכמו שישלם? וצ"ל ששונה שוקאי דסורא מהנידון של הספר חסידים, 
שבשוקאי דסורא יש זמן קבוע לתשלום, ולכן לפני זמן זה אינו עובר על בל תשהה, 
אבל בנידון הספ"ח לא קבעו זמן לתשלום אלא רק שלא יהיה צריך לשלם בזמנו, ולכן 
אם יש לו כסף והוא מתעכב מלשלם בלי סיבה הוא עובר בבל תשהה. ולפי"ז באופן 

שסיכמו או שנהגו לשלם בזמן מסוים לא שייכים דברי הספ"ח.

וגם אם נפרש דברי הספ"ח כפי הטעם השני של הרב פעלים אי"ז שייך בנידוננו, כי 
ויש  הזה,  לפני הזמן  עניין של פריעת בע"ח מצוה  אין  זמן קבוע לתשלום  כיון שיש 
יש מצוה לפרוע תוך  כי אם  זמנו,  פורע תוך  כך מזה שיש חזקה שאין אדם  להוכיח 
יש מצוה  זמן לתשלום  בנידון של הספ"ח שלא קבעו  ורק  לא שייכת החזקה,  הזמן 
לפרוע כמה שיותר מוקדם. וכ"כ האג"מ )חו"מ ב, יד( לחלק בהלוואה סתם, שאעפ"י 
שסתם הלוואה שלושים יום מ"מ יש מצוה לפרוע תוך הזמן, אבל אם קבעו זמן להדיא 
יג( ששמיטה  )סז,  הב"ח  שיטת  את  האג"מ  ביאר  )ובזה  הזמן.  לפני  לשלם  עניין  אין 
משמטת הלוואה סתם אעפ"י שהיא לשלושים יום, הגם שאם קבע זמן פירעון לאחר 
השמיטה אינה משמטת, וכן הסביר בזה מדוע לא אומרים חזקה אין אדם פורע תוך 

זמנו בסתם הלוואה(, ובדומה לדבריו כתב המנחת שלמה )תנינא ס"ס קכג(.

טעם אחר בדברי הספ"ח כתב השו"ע הרב )יח(, וז"ל: "טוב לפורעו בזמנו ולא לסמוך 
על התנאי, כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו", וגם לפי טעם הזה ניתן לחלק בין 
נידון הספ"ח לשוקאי דסורא, כי רק במקרה שלא קבעו זמן כלל הוא נושא את נפשו 
כל הזמן לקבל את שכרו, אבל אם קבעו זמן אחר הוא נושא את נפשו לקבל את שכרו 
בזמן שקבעו. )גם משמע מהשו"ע הרב שהפטור של תנאי טוב יותר מהפטור של אין 
ובתנאי כתב רק ש'טוב'  כדי לשלם,  ללוות כסף  לו כתב שמידת חסידות  כי באין  לו, 

לשלם בזמן(.

אכן אף שלכאו' אין ראיה מדברי הספ"ח לנידון שוקאי דסורא, אבל מ"מ יתכן שיש 
בזוהר מבו'  כי   ,)35 )הובא בעלון הקודם הערה  מעלה לשלם בזמנו עפ"י הזוהר הק' 
שאפילו אם הפועל אינו רוצה לקבל את שכרו בזמנו יש למעסיק לשלם לו, ואם הפועל 
מתעקש יחזיר ויפקיד את הכסף אצל המעסיק, ואף שיש לחלק שבנידון הזוהר כבר 
חלה עליו המצוה משאי"כ בשוקאי דסורא שאינו בכלל המצוה, מ"מ יתכן שהמעלה 

קיימת גם בשוקאי דסורא שישלם בזמן שקבעה התורה.

3.  בספר בירורי הלכה )ה-ו( הביא מנהג במטפלות שמשלמים להן על החודש הקודם 
רק ביום שהאמא מקבלת משכורת, ובמקום שנהגו כך יש לאמהות דין שוקאי דסורא, 
אפילו אם האבא מקבל משכורת או מלגה לפני זה. דוגמא נוספת יש במנחת חינוך )רל, 
י( שמבאר את הפסק של החינוך )מצוה תקפח( ששכיר שנגמר מלאכתו בשבת אין בו 
בל תלין שהוא ג"כ מדין שוקאי דסורא, שהגם שמן התורה ניתן לשלם בשבת, אבל כיון 

שמחמת האיסור דרבנן לא עושים כן לכן זה כמו שוקאי דסורא. 

תקציבים  על  בעיקר  שנסמך  מוסד  לגבי  אף  כן  פסקו  רכז(  )ד,  ירושלים  דין  בפסקי 
במכון  היה  שלהם  הנידון  למוסדות.  מועברים  שהם  קבוע  זמן  שאין  ממשלתיים 
להוצאת ספרים שהיה מבוסס במידה רבה על תקציב מהמדינה, וכתבו מסברא שדינו 
יותר לתנאי של  כמו שוקאי דסורא, ולפי מש"כ לעיל )הערה 2( הנידון שלהם דומה 
הספר חסידים הנ"ל, כי בשוקאי דסורא היה ידוע שביום מסוים יהיה למעסיק כסף, 
משאי"כ בתקציבים ממשלתיים שא"א לצפות מתי יגיע הכסף, וא"כ זה דומה לעצה 
תלין.  בל  על  יעבור  שלא  כדי  בזמנו  ישלם  שלא  מראש  תנאי  שמועיל  הספ"ח  של 
לדינא  לכל מוסדות החינוך בארץ הנתמכים מתקציב המדינה. אכן  נוגע  ההיתר הזה 
יתכן מאוד שהפסק שלהם תקף  כי  על ההיתר,  היום  ניתן לסמוך  לעיין עד כמה  יש 
רק לפני תקנת 'חוק הלנת שכר', אבל היום שהחוק מטיל קנסות על מעסיק שמאחר 
יותר מהעשירי בחודש, ולא מועיל למעסיק לתרץ את עצמו שהסתמך על הממשלה 
וכו', אולי העובדים כן סומכים דעתם שיקבלו את המשכורת בזמן כי המנהל לא ירצה 
להיקנס ע"י הרשויות, ויש לדון בזה כיון שהחוק אינו מחייב לשלם בזמן שקבעה תורה 

אלא עד העשירי לחודש.

ידעי( "הלכך אפילו אית ליה מעות גביה לא עבר דאדעתא  4.  ז"ל רש"י )ד"ה מידע 
דהכי איתגר ליה".

5.  ז"ל רש"י )שם( "כיון דמיומא קמא לא עברי תו לא עברי, כדאמרינן לעיל שאינו 
עובר עליו אלא בקר ראשון", והיינו, שהנה הגמ' כתבה )קי, ב( שמי שלא שילם בזמן 
עובר על בל תלין רק פעם אחת, ואינו עובר על האיסור כל יום נוסף שאינו משלם, כי 
עניין המצוה שייך רק בעונה שקבעה התורה ולא לאחר מכן, וז"ל הגמ': "מה תלמוד 
לומר עד בקר, מלמד שאינו עובר אלא עד בקר ראשון בלבד", וביאר רש"י שזה הסיבה 
שאין בל תלין ביום השוק, שכיון שכבר עבר היום הראשון שוב אינו בכלל החיוב, ואין 
חילוק אם עבר ביום הראשון או אם היה לו פטור ביום הראשון, אלא בכל אופן שכבר 

עבר היום הראשון שוב אינו בכלל המצוה.

בוקר ראשון  יעבור עליו אלא  בוקר, שלא  וז"ל: "מה ת"ל עד  ב(  )קי,  וכ"כ בחי' הר"ן 
בלבד, וכן נמי אם הוא בענין שאינו ראוי לעבור עליו שוב אינו עובר, כשוקאי דסורא", 
וכ"כ הנמוק"י )מציעא סז, ב( "מידע ידעי פועלים דאיומא דשוקא סמכי להגיע למעות, 
וכיון דמיומא  ליה,  גביה לא עבר, דאדעתא דהכי איתגר  ליה מעות  הלכך אפילו אית 
אבל  ראשון,  בקר  אלא  עליו  עובר  שאינו  לעיל  כדאמרינן  עבר,  לא  תו  עבר  לא  קמא 
משום בל תשהה עובר מיום השוק ולהלן", וכ"כ תלמיד הרשב"א )בשיטת הקדמונים( 
יומים, שוב אינו עובר עליו משום  "השוכר את הפועל והתנה עמו שיפרענו ליום או 
השמות שאמרנו, אעפ"י שלא פרעו לזמן שקבע עמו, אבל מ"מ עובר הוא משום בל 

תשהה".

6.  כבר הבאנו לעיל שכך מבו' בגמ', ורק שצריכים לקחת בחשבון שהכללים של בל 
תשהה שונים מהכללים של בל תלין.

7.  זו שיטת המאירי )קיא, א(, שפירש את דברי הגמ' "הני שוקאי דסורא לא עברי 
ודאי  תשהא  בל  משום  אבל  סמיכי,  דשוקא  יומא  דעל  ידעי  מידע  תלין,  בל  משום 
עובר", שרק עד יום השוק לא עברי משום בל תלין כיון שהיה ידוע שאין להם כסף 

יוכל2. וראה בהערה דוגמאות לדין זה3.

2. באופן הנ"ל שהתשלום קבוע ליום אחר ולא בעונה שסיים לעבוד, אין 
שום חובה על המעסיק לשלם טרם הזמן שסיכמו או שנהגו ]גם לא איסור 
'בל תשהה'[, אפילו אם יש לו כסף והפועל תובע ממנו4, ולא עוד, אלא גם 
בזמן שקבעו לתשלום אין על המעסיק דין בל תלין אם לא ישלם5, ושייך 
רק הדין דרבנן של 'בל תשהה' לפי כללי איסור זה6. והטעם בזה, כי דין בל 
תלין שייך רק בעונה שקבעה התורה, אבל אם נדחה האיסור מכל סיבה 

שהיא, בין שלא היה למעסיק כסף, בין שלא תבע הפועל, ובין שסיכמו או 
נהגו לשלם בזמן אחר, ואפילו אם עבר על התורה באיסור, מ"מ אין דין בל 

תלין בזמן אחר כלל ]לפי רוב הראשונים וההלכה[.

מבואר  ולדעתו  הקודם,  שבסעיף  הדינים  בשני  שחולק  מי  ויש   .3
בגמרא שאם יש למעסיק כסף לפני הזמן הקבוע לתשלום ואינו משלם 
עובר על 'בל תשהה', וגם למד בגמרא שיש דין בל תלין מהתורה בזמן 
בלי  הראשונה  כדעה  פסק  השו"ע  אכן  לשלם7.  שנהגו  או  שסיכמו 
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אז, אבל מיום השוק ואילך שיש לו כסף עובר, ומש"כ בגמ' שעוברים משום בל תשהה 
]שלפירש"י וסיעתו זה הולך על יום השוק ואילך[, פירש המאירי שזה הולך על לפני 
יום השוק, שאף שאין בל תלין, מ"מ אם יש לו כסף ואינו משלם עובר משום בל תשהה.

8.  וז"ל )שלט, ט( "שכיר שמכיר בבעל הבית שאין דרכו להיות בידו מעות אלא ביום 
השוק, אינו עובר בבל תלין אפילו יש לו מעות, ומיום השוק ואילך אם אינו נותן לו עובר 
משום אל תאמר לרעך", ולהדיא שפסק כרש"י וסיעתו שמיום השוק ואילך יש רק בל 

תשהה ולא בל תלין.

9.  באהבת חסד )ט, יג( פסק את הדין כלשון השו"ע, ובערוך השולחן )שלט, יא( פירש 
יותר: "וגם מיום השוק ואילך אינו עובר, דלאו זה אינו אלא מיד אחרי המלאכה, ומ"מ 
"ומיום השוק  טז(  ושכירות  )שאלה  הרב  פסק בשו"ע  וכן  עובר",  קבלה  דדברי  בלאו 
ואילך אם אינו נותן לו ומכוין לדחותו עובר משום אל תאמר לרעך וגו', ולא משום בל 

תלין, כיון שאינו בקר ראשון". 

"וכיון  וז"ל  )ז, רלג( שצריך לחוש לשיטת המאירי,  בניגוד לכל אלו פסק השבט הלוי 
דפוסקי הלכה לא ראו עדיין דברי המאירי, וגם הרי"ף והרמב"ם השמיטו המימרא ]של 
איגרי,  מרפסן  דבריו  אמנם,  כהמאירי".  להחמיר  דיש  לענ"ד  לגמרי,  דסורא[  שוקאי 
לנו  גורם  זה  איך  כי  כלל,  מובנת  אינה  הדין  את  הביאו  לא  והרמב"ם  שהריף  וטענתו 
לפרש את הגמ' כהמאירי? )ועיין לעיל הערה 1 טעם אחר להשמטת הרי"ף הרמב"ם 
את הדין(, ואם כוונתו שהדין לא נפסק להלכה ולכן יש להחמיר, הרי הרבה ראשונים 
וביניהם הרא"ש )סי' מג( הביאו את הדין וכן פסק השו"ע? גם טענתו שפוסקי ההלכה 
לא ראו את המאירי תמוהה, כי מה בכך? והרי אין מדובר בדין חדש של המאירי שאולי 
אם היו רואים דבריו היו מסכימים לו, אלא מדובר בפשט בגמ', והפוסקים ראו דברי 
רש"י והסכימו שזה הפשט הנכון בגמ'. ובפרט שדברי רש"י נלמדו בדקדוק ועיון ע"י 
בעלי התוס' ושאר הראשונים, ואם לא חלקו עליו ודאי שהסכימו לו, ועוד, יש הרבה 
את  לו  היה  הח"ח  הנה  בנוסף,  מהמאירי.  להיפך  רש"י  כמו  כתבו  שבהדיא  ראשונים 
המאירי והוא מביאו הרבה פעמים במ"ב ובכ"ז פסק כרש"י וסיעתו. ועוד, שאדרבה, זה 
שהפוסקים לא ראו את המאירי זו סיבה לגריעותא, ומפורסמים דברי החזו"א )או"ח 
סז, יב( "הפוסקים שלא הפסיקה המסורה בינם ובינינו בכל הדורות, ששקדו עליהם 
חכמי דור דור, לשמרם ולנקותם, צריכים אנו לחשוב את ספריהם ליותר דוקנית", ועיין 

עוד בדברי החזו"א במקו"א )או"ח לט, ו. קמ, ג(.

של  הפטור  בטעם  שהרי  בגמ',  מאוד  דחוק  המאירי  של  הפשט  הנ"ל,  לכל  בנוסף 
עד  מעות  להם  שאין  מוחזקים  שרובם  הכפרים  "בני  עצמו  הוא  כתב  דסורא  שוקאי 
כעין מי שהתנה על כך... אינו עובר שעל דעת כן נשכר", ואם  יום השוק... והרי הוא 
זה נחשב כסיכום מפורש שישלם רק ביום השוק, למה שיהיה איסור בל תשהה? גם 
הגר"י סילמן בספר אוצר המשפט )ח"ב עמו' שס"ג( דחה את דברי השבט הלוי, ועי"ש 

שדחה גם ראייתו מדברי הרמ"ך.

התשובות והנהגות )ג, תע( סובר שיש בל תלין אם אינו משלם בזמן שקבעו, אבל לא 
"ולא  וז"ל:  דסורא,  לשוקאי  דומה  שאי"ז  טוען  הוא  כי  אלא  כמאירי,  שפוסק  מטעם 
דמי ליום השוק, דהתם הגדר הוא שמוותרים מעיקרא כיון שאין לו מעות, והיינו דאף 
שמגיע להם בסוף החודש, מ"מ מקבלים משכורתם "מאוחר", ואכן הוא מאוחר, אלא 
שבדלית ברירה מסכימים מעיקרא שיהיה מאוחר, אבל בזמננו פועל חדשי שמקבל 
ואם משלם  זהו הזמן לשלם פועל חדשי,  לפי הנהוג  היום בראשון, אינו מאוחר, רק 
בראשון  הוא  היום  הזמן  שעיקר  וכיון  הדין,  מעיקר  שחייב  קודם  כשילם  הוה  קודם 
לחודש הבא, הוה כקבלן שעוברים בבל תלין רק כשמקבל בחזרה לידו הבגד וכדומה, 

שאז נהגו לשלם, גם כאן עובר רק בזמן התשלומין". 

)נמוק"י(,  ליה"  איתגר  דהכי  "אדעתא  דסורא  בשוקאי  כי  מאוד,  קשים  דבריו  אמנם 
והיינו שהשכירות הייתה על דעת שישלם ביום השוק, וא"כ למה שזה יקרא "מאוחר", 
רגיל  שלא  מחמת  כן  קבעו  אם  החילוק  ומה  לפני"ז,  לשלם  חייב  אינו  דין  עפ"י  והרי 

שיהיה לו מעות או בגלל שלוקח לו זמן לסדר את החשבונות וכו'? 

גם המשפטי חיים )סי' יג( כתב שמעסיק שקבע לשלם ביום מסוים, הגם שהוא לא יום 
סיום העבודה, וכמו ששכיח היום שמשלמים ביום מסוים בתחילת החודש הבא, בכ"ז 
המעסיק עובר על בל תלין אם אינו משלם ביום שקבע, והביא למקור את דברי הכנה"ג 

)הגה"ט שלט, ז( שכתב: "אם השכיר יום התנה בעל הבית עמו שלא לתת שכרו אלא 
לסוף שבוע, או שכיר שבת לסוף החודש, או שכיר חודש לסוף השנה, אינו עובר בבל 
תלין אלא כשעבר זמן התנאי", והמשפ"ח הבין שהכוונה היא ששכר פועל ליום אחד 
וקבע איתו שישלם לו רק בסוף השבוע, וע"ז כתב הכנה"ג שיש בל תלין בזמן שקבעו 

ולא בסוף היום שעבד.

דסורא  ששוקאי  וחילק  דסורא,  לשוקאי  זה  בין  ההבדל  מה  ע"ע  הקשה  והמשפ"ח 
אז,  אלא  כסף  להם  שאין  ידעו  שהפועלים  ורק  השוק,  ביום  לשלם  מראש  קבעו  לא 
)בספר אוצר  גם הגר"י סילמן  יום מסוים.  בנידון הכנה"ג שקבעו להדיא על  משאי"כ 
המשפט הנ"ל עמו' שס"ד( פירש את דברי הכנה"ג כהמשפ"ח, אלא שלא החליט הדין 
להלכה וכתב )עמו' שס"ח( שיש לדון בזה. אבל דבריהם דחוקים מאוד, כי חילקו בין 
שהמעסיק  ע"ד  נשכרים  שהפועלים  הוא  דסורא  בשוקאי  ההיתר  כל  שהרי  השווים, 
בל  על  עובר  אינו  למה  הסכם  אינו  )ואם  מפורש  כסיכום  והרי"ז  השוק,  ביום  ישלם 
תלין(, ועוד קשה עליהם, שבתלמיד הרשב"א מפורש ממש להיפך מדבריהם "השוכר 
והתנה עמו שיפרענו ליום או יומים, שוב אינו עובר עליו משום השמות  את הפועל 
אעפ"י שלא פרעו לזמן שקבע עמו", ומפורש שאפילו קבעו זמן בפירוש  שאמרנו, 

אינו עובר אם אינו משלם.

ועוד קשה על הפשט שלהם, שהנה הכנה"ג כתב דבריו כהוספה על דברי התשב"ץ 
תלין  בל  על  עובר  שאינו  אעפ"י  שנה,  "שכיר  לשונו:  כל  וזה   ,)13 הערה  להלן  )הובא 
עד סוף השנה, וכן שכיר חודש שכיר שבת, אם התנה השכיר שיתן להם שכרם מידי 
יום יום או מידי שבת בשבתו או מידי חודש בחדשו, כל שעבר הזמן שהתנה ותבעו, 
עובר בבל תלין. הרשב"ץ ז"ל בתשובה", והיינו שאם נשכר לשבוע אלא שהתנו שיקבל 
שכרו בסוף כל יום, אף שסיום העבודה הוא בסוף השבוע, מ"מ יש בל תלין בסוף כל יום 
כיון שהתנו כך, וע"ז הוסיף הכנה"ג: "ונראה דהוא הדין איפכא, אם השכיר יום התנה 
בעל הבית עמו שלא לתת שכרו אלא לסוף שבוע, או שכיר שבת לסוף החודש, או 

שכיר חודש לסוף השנה, אינו עובר בבל תלין אלא כשעבר זמן התנאי".

בין דברי  ומעתה, אם הפשט בכנה"ג הוא כדברי המשפ"ח, אין מובן כלל מה הקשר 
הכנה"ג לדברי התשב"ץ, וכלל אין נכון לכתוב "והוא הדין איפכא" כיון שזה לא אותו 
דין ולא ציור הפוך מדברי התשב"ץ, כי התשב"ץ חידש שאף שנשכר לשבוע, מ"מ כיון 
יום, אנו מפרשים שהמשכורת משתלמת לפי יחידות,  שהתנו שהתשלום יהיה בכל 
ומאידך  בל תלין,  איסור  וממילא  חובת תשלום  בה  יחידה עצמית שיש  הוא  יום  וכל 
הכנה"ג חידש )לפי הבנת המשפ"ח( דין אחר לגמרי, שאם קבעו זמן לתשלום שלא 

בסיום העבודה יש בל תלין באותו זמן.

ולכן נראה שהפשט הנכון בכנה"ג הוא, שאם השכירות היא למשך שבוע אלא שהשכר 
הוא לפי יום, והיינו שהעבודה נמשכת שבוע שלם אבל השכר נקבע לפי כל יום עבודה 
ולא לפי שבוע עבודה, ובכ"ז סיכמו ביניהם שהתשלום יהיה בסוף השבוע ולא בסוף 
כל יום, בזה חידש הכנה"ג שהמעסיק עובר בבל תלין בסוף השבוע ולא בכל יום, כי אף 
שהשכר נקבע לפי יום, אבל לפי הסיכום שלהם כל שבוע הוא יחידת תשלום שלימה. 
ודין זה הוא ממש המשך לדין התשב"ץ אלא בציור הפוך, וכמו שכתב הכנה"ג "והוא 
הדין איפכא", ומעתה אין שום ראיה מדברי הכנה"ג לדין אם קבעו זמן תשלום שלא 

בסיום העבודה.

10.  ראה לעיל בהערה 2  שהספר חסידים כתב שגם אם התנה לשלם באיחור מ"מ יתן 
לו בזמנו אם יוכל, וכתבנו שם כמה טעמים לדברי הספ"ח, וגם טעמו השני של הרב 
פעלים וגם טעמו של השו"ע הרב נכונים גם בנידוננו, כי בוודאי יש פריעת בע"ח מצוה 
בזמן שקבעו, וגם הפועל עני הוא ונושא את נפשו לקבל את שכרו בזמן שקבעו ]ואף 
חיוב הפסוק  גם בשוקאי דסורא שאין  בעונה שקבעה התורה, מ"מ  שהפסוק מדבר 

כתב השו"ע הרב שיש להדר ולשלם כיון שהפועל נושא את נפשו[.

11.  נראה מסברא שגם לדעת המאירי שסובר בשוקאי דסורא שיש בל תשהה אפילו 
לפני יום השוק, מ"מ במציאות זמנינו שהפועל נכנס לעבודה בדעה ברורה שלא תהיה 
לו זכות לדרוש את משכורתו לפני הראשון לחודש, בוודאי שאין על המעסיק איסור 
בל תשהה אם אינו משלם לפני הראשון לחודש, אפילו אם יש לו כסף והפועל תובע, 

והרי זה כאילו התנו שלא ישלם לו כלל לפני הראשון לחודש.

חולק8, וכן פסקו האחרונים9. אכן בוודאי טוב וראוי לשלם בזמן שקבעו 
'מחוסר  גם על איסור  עובר  בזמן שסיכמו  אינו משלם  ואם  יוכל,  אם 

אמנה'10.

4. הדינים הנ"ל נוגעים מאוד למעשה במציאות זמנינו, כי ברוב העבודות 
הקבועות יום התשלום הוא קבוע כמה ימים לאחר סיום תקופת העבודה. 
לדוגמא: הרבה מעסיקים משלמים קבוע בראשון לחודש הלועזי, אבל 
חישוב השכר הוא לפי העשרים וחמישה לחודש, והיינו שדו"ח הנוכחות 

כמה  לעצמם  לוקחים  והמעסיקים  לחודש,  וחמישה  העשרים  עד  הוא 
צריכים  שהיו  היום  כזה  ובאופן  החשבונות.  לסידור  לתשלום  עד  ימים 
ושישה(  העשרים  )או  וחמישה  העשרים  הוא  התורה  גדרי  לפי  לשלם 
יודעים  יום סיום חודש העבודה, אבל מכיון שהעובדים  לחודש שהוא 
מראש שהמעסיקים משלמים בראשון לחודש, לדעת רוב הפוסקים אין 
דיני בל תלין לא בעשרים וחמישה ולא בראשון לחודש. ולעניין איסור בל 
תשהה באופן הנ"ל, עד הראשון לחודש פשוט שאינו עובר11, ומהראשון 
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ציונים והערות

12.  ואף שלפי החוק לא נקנס המעסיק אם הוא מאחר את המשכורת עד העשירי 
יודעים מראש שהרבה מעסיקים מאחרים את המשכורת בגלל  בחודש, והעובדים 
זה, מ"מ אין זה פוטר את המעסיק מאיסור בל תשהה משתי סיבות: א', כי תהיה 
כוונת החוק מה שתהיה, בכל אופן אין משמעות לחוק כשהוא בא להתיר איסורים. 
שלא  דואג  הוא  אדרבה,  אלא  המשכורת,  את  לאחר  להתיר  בא  לא  החוק  כי  ב', 
לפני  ימים  עשרה  של  מרווח  למעסיקים  נתן  ורק  מדי,  יותר  המשכורת  את  יאחרו 
שמטילים עליהם קנס, והראיה לכך, שמעסיק שאיחר יותר מעשרה ימים נקנס על 

האיחור כבר מהיום הראשון ולא מהיום העשירי.

בזה,  נשאל  בהערה 9(  ראה  ז.  שלט,  הגה"ט  בכנה"ג  והובא  סד.  )א,  התשב"ץ    .13
וז"ל: "עכשו שהתנית עמהם שיפרעוך מדי שבת בשבתו, יש לך דין שכיר  והשיב 
דין שכיר שבת  לך  ויש  זמנו,  בו באמצע  לחזור  יכול  הבית  בעל  לענין... שאין  שנה 
בלאו  עוברים  הם  שכירותך,  שתבעת  אחר  פרעוך  ולא  השבת  עבר  שאם  לענין 
בל  משום  יום  בכל  עוברים  הם  ואילך  ומכאן  שכרו,  תתן  דביומו  ועשה  תלין  דלא 
להבטיח  כדי  רק  זה  לשנה  שכירות  על  שסיכמו  שמה  בדבריו  מבואר  תשהה". 
כשכירות  שבוע  כל  נחשב  תלין  בל  לעניין  אבל  השנה,  בתוך  יפוטר  שלא  לפועל 

נפרדת. 

14.  יש להוכיח כך מהקצו' והנתיה"מ, שהנה הרמ"א )עח, א( פסק לעניין נאמנות 
לטעון ששילם וז"ל: "אם שכרו לכתוב לו ספר כמה קונטרסים, כל קונטרס מיד זמנו 
ספר  לכתוב  סופר  ששכרו  והיינו  בזה",  בכיוצא  המתפרדת  מלאכה  בכל  וה"ה  הוא, 
שלם, אלא שהיו רגילים לשלם לו על כל קונטרס בנפרד, ולכן נאמן המעסיק לטעון 
הדין  יהיה  מה  )סק"ה(  והנתי'  )סק"ד(  הקצו'  ודנו  לעצמו.  קונטרס  כל  על  ששילם 

בזה לענין בל תלין, וכלהלן.

תלין  בל  לאיסור  מ"מ  זמנו,  קונטריס  כל  זמנו  תוך  דלענין  "אע"ג  וז"ל:  כתב  הקצו' 
אינו עובר עד אחר כלות כל המלאכה", והשיב עליו הנתי' )ס"ק ה(: "נראה דמיירי 
קונטרס  כל  בעד  לו  ליתן  ספר  לכתוב  ששכרו  כגון  קונטרס,  כל  על  סך  שקצב 
פרעון  דהזמן  )סקי"ב(  מהש"ך  ומוכח  עצמו,  בפני  מלאכה  קונטרס  כל  דהוי  זהוב, 
קצוה"ח",  בספר  שכתב  מה  לכל  מקום  ואין  קונטרס...  כל  כתיבת  אחר  תיכף  הוא 
ובמשובב שם הסכים הקצו' לדברי הנתי' באופן שקצב סכום על כל קונטרס, אלא 
על  שכר  קצבו  לא  במרדכי(  )ומקורו  הרמ"א  דיבר  שעליו  שבמעשה  עליו  שחלק 
הספר,  כל  תשלום  עד  פורע  אינו  בעה"ב  רצה  אם  "אבל  וז"ל:  בנפרד,  קונטרס  כל 
תלין  בל  עכ"פ  אבל  מסוים,  לדבר  כשמגיע  לפרוע  הוא  דמנהג  דכיון  נימא  ואפילו 
אינו עובר עד גמר כל הספר, כיון שלא קצץ כלל על קונטרס או על מסכת, רק על 

כמה קונטרסים ביחד". 

אף  בנפרד,  קונטרס  כל  לפי  השכר  את  קצבו  שאם  בנתי',  והן  בקצו'  הן  מבו'  עכ"פ 
מכיון  קונטרס,  כל  על  שכר  שיקבל  בהדיא  התנו  ולא  שלם  ספר  לכתוב  שנשכר 
קונטרס.  בכל  תלין  בל  יש  לכן  השכר  על  דיברו  ולא  קונטרס  כל  לפי  שכר  שקצבו 
במשובב  והרי  הנתי',  על  בזה  חולק  שהקצו'  כט(  )ט,  חושן  הפתחי  מש"כ  )ותמוה 
שסה,  עמו'  שכיר  שכר  ד"ה  ש  אות  )ח"ב  לאברהם  בזכור  ועיין  כנ"ל(.  להדיא  כתב 
א( שפסק שאפילו אם לא קבעו מחיר עבור כל חלק בנפרד ג"כ עובר על בל תלין, 

כי פסק בנתן לאומן ה' בגדים לתפור שיש בל תלין על כל בגד ובגד, כיון "דכל שפא 
שפא זימנא הוא". אמנם דבריו הם נגד הקצו' והנתי', כי שניהם הסכימו ש'כל שפא 
ושפא זימנא' הוא רק דין לגבי נאמנות שפרע תוך זמנו, אבל מי שאינו משלם אז 

אינו עובר על בל תלין.

קרקע  שכירות  לגבי  גם  כן  ללמוד  אפשר  הקודמות,  בהערות  למבואר  בנוסף    .15
חדש  כל  בעד  לו  ואמר  לחדשים  לו  "בהשכיר  וז"ל:  ב(  )שיז,  הקצוה"ח  ממש"כ 
חדש",  כל  אחר  פרעתי  לומר  ונאמן  זמנו,  הו"ל  הראשון  חדש  כלתה  מכי  וכך,  כך 
הוא  חודש  שכל  כותב  שהוא  היות  אבל  תלין,  בל  אודות  להדיא  דיבר  שלא  והגם 
במשובב  שכתב  וכמו  חודש  בכל  ששילם  לטעון  שנאמן  ]וכתב  לעצמו  פירעון  זמן 
ד"ה  א  קג,  )ב"מ  מהתוס'  דבריו  את  הוכיח  הקצו'  תלין.  בל  לגבי  ה"ה  א"כ  הנ"ל[ 
וז"ל: "יש אומרים שכתוב בשטר בזמן כך וכך  נקיטת(, שהביאו לשון רבינו חננאל 
י' דינרים בכל שנה, ואחר ה' שנים  שכרתי חצרו של פלוני עשר שנים בק' דינרים, 
טוען השוכר ואמר למשכיר נקיטת שכירות חמש שנין כו', ואסיקנא דהשוכר נאמן 
נראה  זה  ולשון  ר"ח[,  ]של  עכ"ל  בתראה  פירושא  האי  כי  ומסתברא  ובשבועה, 

עיקר".

"ונראה  והוסיף:  דין התשב"ץ  9( שהכנה"ג הביא את  )הערה  לעיל  כבר הבאנו    .16
לסוף  אלא  שכרו  לתת  שלא  עמו  הבית  בעל  התנה  יום  השכיר  אם  איפכא,  דה"ה 
בבל  עובר  אינו  השנה,  לסוף  חודש  שכיר  או  החודש,  לסוף  שבת  שכיר  או  שבוע, 
יכול להתפרש רק כפי  ולעיל שם כתבנו שהכנה"ג  זמן התנאי",  תלין אלא כשעבר 

שכתבנו בפנים.

נגמרת  העבודה  אם  שאפילו  ליום,  שנשכר  לפועל  דומה  והוא  מסברא,  פשוט    .17
וא"כ  היום  סוף  עד  שנשכר  אומרים  ולא  יום,  באותו  לו  לשלם  צריך  היום  באמצע 
ב( "שכיר  )קי,  ללמוד ממשנה מפורשת  וכן אפשר  הלילה.  כל  היא  עונת התשלום 
שבת שכיר חודש שכיר שנה שכיר שבוע, יצא ביום גובה כל היום, יצא בלילה גובה 
וכמו שפירש"י  והיינו שהכל תלוי מתי הפועל מסיים לעבוד,  וכל היום",  כל הלילה 
דמשכה  דכיון   - היום  וכל  הלילה  כל  גובה  בלילה.  - שכלתה שכירותו  בלילה  "יצא 
ד"ה  א  )קיא,  בהמשך  רש"י  כתב  וכן  לילה",  שכיר  ליה  הוה  משתחשך  פעולתו 
ומבו'  דלילה",  שעות  שכיר  ליה  הוה  בלילה  פעולתו  ומשכה  "הואיל  בלילה(  יצא 
וכן מבואר ברמ"א )שלט,  להדיא שהחיוב נקבע לפי הזמן שמפסיק לעבוד בפועל. 
ג( שכתב: "ופועלים דידן שאין עושים מלאכה עד הלילה, כיון ששקעה עליו חמה 
משתלמת  שכירות  כי  פשוטה,  לכך  והסיבה  שכרו".  תתן  ביומו  משום  עליו  עובר 

בסוף העבודה. 

הוא  "ואליו  כי  המצוה  טעם  את  כתבה  שהתורה  כיון  מסברא,  נראה  היה  כך    .18
החינוך  ספר  מלשון  בהערה 1  וכמש"כ  הפועל,  הוא  הקובע  וא"כ  נפשו",  את  נושא 
"ועל כן ציונו לתת שכר שכיר כי אליו הוא נושא את נפשו להתפרנס בו", והחינוך 
מתאר: "ולפי הנראה על כן שם גבולו יום אחד ולא יותר כי דרך בני אדם להתנעות 
יותר  פשוט  ובזמננו  המעסיק.  ולא  הפועל  הוא  הקובע  וא"כ  לפעמים",  אחד  יום 
התלוי  שכל  הוא  הרגיל  שהמנהג  כיון  הנ"ל(,  המאירי  לשיטת  )ובפרט  כך  שהדין 
ההטבות  ושאר  חופשה  ימי  וכגון  העובד,  מקום  הוא  הקובע  ומעביד  עובד  ביחסי 

והלאה אם יש למעסיק כסף ואינו משלם עובר על בל תשהה לפי כללי 
איסור זה12.

אופנים שונים בקביעת זמן החיוב
שיקבל  קבעו  אבל  ארוכה,  תקופה  למשך  לעבוד  שהושכר  פועל   .5
שקבעו13.  בזמנים  תלין  בל  דין  יש  מסוימות,  זמן  בתחנות  תשלום 
לדוגמא: חזן או מלמד שהושכר לשנה, אבל קבעו שיקבל תשלום בכל 
ר"ח,  ערב  בכל  תלין  בל  דין  יש  שנגמר,  החודש  על  חודש  ראש  ערב 
]אבל אם קבעו שהתשלום יהיה בראש חודש על החודש הקודם לא 
יהיה בל תלין, וכמו בסעיף הקודם, כיון שזה לא יום סיום העבודה[. וכן 
גדולה וממושכת, אבל קבעו תשלום לפי  הדין בפועל שקיבל עבודה 
שהמעסיק  במפורש  סיכמו  לא  אם  אפילו  בעבודה,  מסוימים  חלקים 
ישלם לו על כל חלק, יש דין בל תלין בסיום כל חלק ולא רק בסיום כל 
העבודה, כי עצם זה שקבעו שכר לפי חלקים הופך כל חלק לעבודה 
לשנה  קרקע  שכר  שאם  קרקע,  בשכירות  הדין  וכן  עצמה14.  בפני 
וסיכמו מחיר לפי חודש, אף שלא סיכמו במפורש שישלם כל חודש, 

יש דין בל תלין בכל חודש15.

אבל  העבודה,  ימי  לפי  שכר  מקבל  הפועל  אם  להיפך,  הדין  וכן   .6
קבעו ביניהם שיקבל תשלום רק ביום האחרון של החודש, יש דין בל 
שמקבל  תחזוקה  איש  לדוגמא:  יום.  בכל  ולא  שקבעו  בזמן  רק  תלין 
שיקבל  סיכמו  אבל  לעבודה,  נקרא  שהוא  העבודה  ימי  לפי  תשלום 
ביום  רק  תלין  בל  דין  יש  בחודש,  האחרון  העבודה  ביום  השכר  את 
שסיכמו16, ]ורק אם הוא מקבל תשלום ביום שעבד בו, אבל אם קבעו 
יהיה  לא  יום  באותו  עבד  לא  אם  חודש,  ראש  בכל  משכורת  שיקבל 

דין בל תלין[.

7. אם שכר פועל לעבודה לשבוע, ובפועל ימי העבודה הם מיום ראשון 
במפורש  סיכמו  לא  ]אם  ה'  ביום  לפועל  לשלם  צריך  חמישי,  יום  עד 
היום  הוא  ה'  שיום  כיון  נגמר,  לא  עדיין  שהשבוע  אפילו  אחרת[, 

האחרון של העבודה17.

8. אם יש הפרשי זמן בין מקומו של המעסיק לבין מקומו של הפועל, 
הקובע הוא מקומו של הפועל, ולכן אם יהודי מחו"ל שוכר פועל יהודי 
שבונה עבורו בארה"ק, יש עליו חיוב משום בל תלין לשלם לפועל עד 

סוף היום בארה"ק18.
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ציונים והערות

שכל זה נותנים לעובד כפי המקובל במקום עבודתו, גם לפי החוק וגם לפי המנהג. 
באמריקה  הבעה"ב  דאם  ההיפך,  גם  משכחת  "ובעניותי  רלב(  )ז,  הלוי  השבט  וכ"כ 
דבזה  להיפך,  וכן  יום,  עדיין  ולבעה"ב  לילה  כבר  הפועל  דכשיצא  בא"י,  והפועל 
עובר  יום,  עדיין  שלבעה"ב  אעפ"י  בלילה,  שיצא  וכיון  אזלינן,  הפועל  בתר  לכאורה 
בלא תלין, וכן להיפך, מיהו פשוט דוקא בשתבעו ואינו מעוכב לשלם מחמת ריחוק 
תביעה  שצריך  הלוי  השבט  שהתנה  שמה  לציין  יש  עובר".  אינו  זה  דזולת  מקום, 
אינו פשוט, כי הפתחי חושן )ט, הע' לה( הסתפק בפועל קבוע אם צריך לתבוע כל 
בעלי  את  לתבוע  צריכים  אינם  שהפועלים  ודאי  בחברה  מדובר  אם  ובנוסף,  חודש, 

לוותר. שמתכוונים  תבעו  שלא  ממה  הוכחה  שום  שאין  כיון  החברה, 

אחרונים  יש  מראש.  לשלם  התחייבות  בהלכה  מוגדרת  איך  תלוי  הזה  הדין    .19
זכות  של  כמכר  אלא  כשכירות,  כלל  מוגדרת  אינה  מראש  שהתחייבות  שהבינו 
ובזה  נג(,  )סי'  הערות  והקובץ  מו(  סי'  )ב"מ  יעקב  הקהילות  למדו  )כך  השתמשות 
יישבו קושיה על המשנה )ב"מ סה, א( שכתבה "מרבין על השכר", והיינו שאפשר 
הערות  והקובץ  רבית,  איסור  בו  ואין  מראש  המשלם  משוכר  כסף  פחות  לקחת 
ריבית  דיני  שאין  פועלים  בשכירות  שכתב  מיגאש  הר"י  את  כמקור  הביא  )שם( 
עבור  אינם  שהתשלומים  משום  שהיינו  אלחנן  ר'  וביאר  מראש,  לפועל  שילם  אם 
שהבינו  אחרונים  ויש  הפועל(,  על  למעסיק  שיש  השעבוד  עבור  אלא  העבודה 
רגיל  פועל  הוא  שהפועל  והיינו  סתם,  כהתחייבות  מוגדרת  מראש  שהתחייבות 
טו(  )ריבית  הרב  השו"ע  למדו  )כך  נוספת  בהתחייבות  מתחייב  שהמעסיק  אלא 

והפוסקים שלהלן(. 

המהלך  לפי  מראש,  שילם  לא  אם  תלין  בל  דין  שאין  פשוט  המהלכים  לשני  והנה, 
בגלל  השני  המהלך  ולפי  כמוכר,  אלא  כפועל  כלל  מוגדר  שאינו  בגלל  הראשון 
מ"מ  תוקף  לה  שיש  ואף  חיצונית,  התחייבות  היא  מראש  לשלם  שההתחייבות 
וכ"כ  לבסוף.  אלא  משתלמת  אינה  שכירות  כי  פועלים  שכירות  מחיובי  חלק  אינה 
שהפסוק  שכתבה  ב(  קי,  )ב"מ  מהגמ'  כך  והוכיח  לה(,  )ו,  ליעקב  משפטיך  בספר 
שהרי  לילה,  בשכיר  מדבר  שהוא  א"א  בוקר"  עד  איתך  שכיר  פעולת  תלין  "לא 
מבו'  וא"כ  היום,  בתחילת  הוא  עבודתו  וסוף  לבסוף  אלא  משתלמת  אינה  שכירות 
שא"א להקדים את חיוב השכירות לפני זמן סיום העבודה, ובהכרח שההתחייבות 
היא חיצונית ואינה נחשבת 'פעולת שכיר'. וכן פסק בספר פועל אמת )עמ' קעט(, 
בל  מצד  לחיוב  גורם  ואינו  בעלמא  הסכם  אלא  אינו  הזמן  לפני  לשלם  שההסכם 

וכנ"ל. תלין 

אכן אף שלשני המהלכים אין בל תלין בתשלום מראש, אבל תהיה נפק"מ ביניהם 
הראשון  המהלך  לפי  כי  העבודה,  בסיום  משלם  אינו  אם  תלין  בל  יש  אם  לגבי 
לפי  אבל  בסוף,  גם  תלין  בל  יהיה  לא  מכר  כהסכם  מוגדר  העבודה  שהסכם  כיון 
המהלך השני יהיה בל תלין בסוף העבודה. )שוב מצאתי בקובץ הישר והטוב )כא, 
עמו' קיח( שגם הכותב הסכים להנ"ל ]לגבי שכירות בתים[ שלפי הקה"י והקוה"ע 
גם  משלם  אינו  שאם  שהחליט  אלא  מראש,  משלם  אינו  אם  תלין  בל  יהיה  לא 
דמי  לדרוש  הזכות  על  בעה"ב  ויתר  "שלא  מטעם  תלין  בל  על  עובר  הוא  בסוף 
שאם  שנאמר  הסכמים  שני  ביניהם  אין  כי  מובנים,  אינם  דבריו  אבל  השתמשות", 
הסכם  רק  ביניהם  יש  אלא  ב',  הסכם  מכוח  לדרוש  יכול  הוא  א'  בהסכם  עמד  לא 
אחד, וכיון שלפי ההסכם הזה השכירות נידונה כמכר א"כ אין בל תלין, ועוד, שלפי 
בזה  שאין  בסתם  פסקה  המשנה  ואיך  ריבית  איסור  אין  למה  מאוד  קשה  הכותב 

איסור ריבית(.

בקובץ מבית לוי )יב, קסד( חידש הכותב גדר מחודש בבל תלין, שאינו קשור כלל 
אם  חילוק  ואין  שסיכמו,  בזמן  משלם  אינו  אם  הוא  האיסור  אלא  המלאכה,  לגמר 
מזה  הוכחה  לו  שיש  וטען  לאחריו,  או  העבודה  סוף  לפני  יהיה  שהתשלום  סיכמו 
שהגמ' כתבה שלא עוברים על בל תלין אלא בסוף העבודה, הגם שפוסקים "ישנה 
ובגלל  יש חיוב על המעסיק לשלם,  והיינו שכל הזמן  ועד סוף"  לשכירות מתחילה 
החידוש שלו נדחק ב"שוקאי דסורא" עי"ש. אמנם לפי מה שביאר הקוצה"ח )קכו, 
ישנה  למ"ד  אפילו  כי  כלל,  ראיה  משם  אין  שם  בסוגיא  ותוס'  רש"י  שיטת  את  יג( 
באומן  )או  כשגומר  ורק  הזמן,  כל  חוב  אין  למעשה  סוף,  ועד  מתחילה  לשכירות 

כשמחזיר את החפץ( אז חל המלווה למפרע, ולכן אין בל תלין כי למעשה לא היה 
ורוב  פירש"י  שלפי  לעיל  כתבנו  כבר  בנוסף,  המלאכה.  גמר  לפני  לשלם  חיוב  שום 
תלין,  בל  אין  ובכ"ז  השוק  ביום  מתחיל  לשלם  החיוב  דסורא  בשוקאי  המפרשים 
ומה לי אם החיוב מתחיל לפני הזמן שקבעה התורה או יותר מאוחר. ועי"ש בדבריו 

שנדחק לפי דבריו בדינים נוספים.

לחכות  יצטרך  לא  שהפועל  הוא  המצוה  עניין  כי  מסברא,  פשוט  נראה  כך    .20
לו  משלם  המעסיק  אם  וגם  שכרו,  לו  יהיה  עבודתו  בסיום  מיד  אלא  לשכרו 
קול  )קובץ  זו  בשאלה  דן  זילברשטיין  הגר"י  והנה  בזמן.  כספו  את  לו  יש  מראש 
שהיה  הח"ח  על  המסופר  את  שהביא  אלא  הנ"ל,  לסברא  והסכים  קלז(  מא,  תורה 
הנהגתו  הסביר  זילברשטיין  והגר"י  הנסיעה,  בסוף  רק  העגלה  לבעל  לשלם  מקפיד 
שכיר  שכר  נקרא  אי"ז  תשלום  חובת  עליו  חל  לא  כשעדיין  ישלם  שאם  שחשש 
מהסברא  עליו  חלק  תע(  )ג,  והנהגות  התשובות  אבל  העשה,  את  מקיים  ואינו 
שחל  שבזמן  שכיון  עליו,  חלק  תר(  עמ'  תצא  )כי  שיחה  בדרך  הגרח"ק  וגם  הנ"ל, 
היה  התשלום  אם  גם  העשה  את  קיים  בוודאי  ועומד,  משולם  הפועל  החיוב  עליו 
ושניהם  זילברשטיין  הגר"י  מש"כ  בעקבות  נשאלו  )שניהם  החיוב.  חלות  לפני 

עליו(. חלקו 

)סימן  ווייל  המהר"י  ממש"כ  הוכחה  קצת  הכותב  הביא  קס(  )יב,  לוי  מבית  בקובץ 
מה  דאל"כ  ביתו,  לכלכל  משום  הזמן  בתחילת  חצי  שכרו  לו  נותנים  "דמלמד  קג( 
והיינו שהיו משלמים למלמד חצי מהמשכורת שלו מראש,  ביתו",  ובני  הוא  יאכל 
ואם מפסידים בזה את מצות ביומו תתן שכרו איך נהגו כן. ואף שכמובן אי"ז ראיה 
צדיק  להיות  היא  גדולה  ששטות  ודאי  למאכלו  לכסף  זקוק  הפועל  אם  כי  גדולה, 
בזה קצת משמעות.  יש  אולי  וכו'(, אבל  )ואיזהו חסיד שוטה  ולהרעיב את הפועל 
הוא  "ואיליו  הוא  המצווה  שעניין  כותבת  שהתורה  שהיות  מסברא,  שם  כתב  עוד 
נושא את נפשו", לכן כל שמשיגים את המטרה הרי"ז נחשב קיום של המצווה, וזה 

מתאים מאוד למה שהבאנו לעיל )הערה 18( מספר החינוך. 

שמי  בפשיטות  כותב  בגוף(  אמנם  ד"ה  סג  א,  )יו"ד  המהרש"ג  הנ"ל,  כל  לעומת 
שמשלם מראש, אף שלא יעבור על בל תלין מ"מ מפסיד את העשה של ביומו תתן 
נעשתה  שהמצוה  הגם  ברוח,  הדם  נתכסה  שאם  הדם,  לכיסוי  זאת  והשווה  שכרו, 
אבל כיון שלא הוא עשאה הפסיד את המצוה, וכ"ה לעניין מעקה, שאם בנה מעקה 
לענין  כ"ז אינו קשה על החולקים  לפני שתיקן את הגג לא קיים את המצוה, אבל 
שכר שכיר, כי כאן העשה הוא רק למנוע שלא יגיע למצב של עיכוב השכר ואיסור 

בל תלין.

מחויב  שהוא  העונה  בסוף  ממש  רק  אלא  שייך  אינו  שהעשה  לטענה  מקום  ואין 
לשלם בה, כי אינו מסתבר כלל ואין שום מקור לכך שהמעסיק צריך לחכות עד סוף 
העונה כדי לשלם ולקיים את המצוה, וכן רואים בספר החינוך )מצוה רל( שהמצוה 
היא לשלם לפני סוף הזמן ולא בסוף הזמן, וז"ל: "וענין מצוה זו שלא נאחר לשכיר 
"מנין לשכיר  כך:  היא  ב(  )קי,  הגמ'  וגם לשון  קצוב",  זמן  תוך  נפרעהו  פרעונו אבל 
על  שעוברים  שהגם  לומד  כה(  ט,  החסד  )נתיב  הח"ח  גם  הלילה",  כל  שגובה  יום 
מיד  חל  העשה  את  לקיים  החיוב  אבל  העונה,  בסוף  משלם  אינו  אם  רק  העשה 
שגמר לעבוד, וא"כ ודאי א"א לומר שסובר שצריך לשלם ממש בסוף העונה, )אבל 

מ"מ אין מזה הוכחה שמקיימים את העשה בתשלום מראש(.

21.  ואדרבה, אם התחייב לשלם מראש אינו בכלל המצוה לדעת האחרונים )ראה 
הערה 19( שהתחייבות מראש מוגדרת כמכר בעלמא. 

שאז  כיון  תלין,  בל  על  יעבור  לא  מ"מ  כן  יעשה  לא  אם  שגם  שאף  והיינו,    .22
תתן  ביומו  של  העשה  את  יפסיד  בכ"ז  אבל  בזמן,  ישלמו  שלא  שסיכמו  נחשב 
במעטפה,  הכסף  את  להשאיר  יכול  הח"ח,  של  לסיפור  לחוש  שרוצה  ומי  שכרו. 
בסוף תזכה בכסף  ורק  בידה עד שתסיים  פיקדון  ולומר לשמרטפית שהמעות הם 

המופקד בידה. 

בל תלין וביומו תיתן שכרו בתשלום מראש

היום  שמצוי  וכמו  מראש,  יהיה  לפועל  שהתשלום  קבעו  אם   .9

]וראה  השכירות מראש  דמי  ]בשכירות בתים[ שהשוכר משלם את 

בעלון 111 דינים 3-4 שלהרבה פוסקים יש בל תלין בשכירות בתים[, 

גם אם המעסיק ]או השוכר[ לא עמד בסיכום ולא שילם מראש אין 

בו דין בל תלין כלל, ולדעת חלק מהאחרונים גם אינו עבור על בל תלין 

אם אינו משלם בסוף תקופת העבודה ]או השכירות[19.

10. גם בתשלום מראש מקיימים את העשה של 'ביומו תיתן שכרו'20, 

זאת  עושה  והוא  מראש  לשלם  בהסכם  התחייב  לא  אם  ואפילו 

מרצונו21. ולכן אם המעסיק יודע שלא יוכל לשלם בזמן, וכגון ששכר 

לה  לשלם  מאוד  ראוי  הביתה,  שיחזור  לפני  תסיים  והיא  שמרטפית 

מראש וע"י זה לקיים את מצות 'ביומו תיתן שכרו'22.
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  תורת המשפט 
הרב אברהם בוטרמן שליט"א
דיין בבית הדין נתיבות חיים

קבלת קרוב או פסול או פשרה באופן שחב לאחרים

מקובל כיום בשטרי הבוררות בבתי הדין, שמבקשים מבעלי הדין להסמיך את הדיינים לדון הן ע"פ דין תורה, הן ע"פ פשרה קרובה לדין וע"פ יושר. 
מטרת בקשה זו היא, מאחר וישנם מקרים רבים בהם קשה להגיע לעומק הדין, והדיינים רואים שיש מקום לעשות פשרה מסויימת, ומבקשים לשם 
כך את הסכמת בעלי הדין. נציין שרבים טועים לחשוב שאם יפנו לביה"ד יפסידו חלק מתביעתם כי הדיינים יפשרו ויעשו 'חצי חצי'. אולם אין הדבר כן, 
אלא שביה"ד פוסק כפי הנראה לו ע"פ דין, רק כפי שאמרנו יש מקרים שקשה להגיע לחקר האמת, או שהדין עצמו מורכב, ובמקרים אלו נוטים לפשר 
במקצת. כמו כן יש מקרים שאכן ביה"ד מוצא לנכון לפשר בין הצדדים ע"מ שיחיו בשלום זה עם זה, ומצוה להציע לצדדים שביה"ד יפעל ע"פ אופן זה 

ע"מ שיהיה שלום בניהם. ]יעויין בפת"ש סי' יב סק"ג בשם השבות יעקב, ובש"ך סי' עב, קסג שהביא ממהר"ם אלשי"ך[.
עוד נציין כי לאחר שמיעת הצדדים יש מקרים רבים בהם ביה"ד מציע לצדדים לעשות פשרה, וישנם שני סוגי פשרות, יש שביה"ד מקבל הסכמה לפסוק 
פשרה ע"פ הבנתו, כאשר בפשרה נלקחים בחשבון לא רק השיקולים ההלכתיים ע"פ עיקר הדין, ובמקרה זה, לאחר קבלת קנין, ביה"ד מקבל מהצדדים 
את הסמכות לכפות את פשרתו על הצדדים. ויש שביה"ד לאחר שמיעת הטענות מציע פשרה מסויימת לצדדים ומבקש את הסכמתם לכך, במקרה זה 

בעצם הפשרה היא של בעה"ד ולא ניתנת בכפיה על הצדדים.
כמו כן מצוי מאד שהצדדים מקבלים ע"ע דיין כזה או אחר בתור בורר יחיד, ובמקרה כזה אין מניעה שהדיין ידון ויכריע בדין זה אף שהוא רק דיין יחיד, 
ואף שבמקרים רבים אינו נכלל בהגדרת 'יחיד מומחה' המותר לדון יחידי בכפיה, שכן כאשר הצדדים מקבלים ע"ע מרצונם לדון לפניו, הרי שהכרעתו 

מחייבת אותם ויקבלו קנין, ובפרט כאשר קיבלו אותו בקנין או בחתימה על שטר בוררות.
מקרים נדירים יותר הם מקרים בהם הצדדים מקבלים ע"ע דיין שהוא פסול לדון, מאחר והוא קרוב של אחד הצדדים או שהוא נוגע בדבר. אולם גם 
במקרה זה קבלתם קבלה, בפרט כשנעשה בקנין או חתימה על שטר בוררות המפרטת שמקבלים דיין זה עליהם. ]רצוי במקרה כזה לציין כי ידוע לצדדים 

קירבתו לאחד הצדדים או נגיעתו לענין[.
אולם יש לדון בכל המקרים הנ"ל - בהם אין כח להחליט ללא הסכמת הצדדים, האם יש תוקף להסכמתם  כאשר הדבר נוגע לצד אחר, כגון כאשר שמעון 
הנתבע הסכים לפשרה, או שקרובו ידון, ונפסק שחצי מביתו שייך לתובע, וכעת בא בע"ח של שמעון ודורש לבטל את ההחלטה בטענה כי הבית משועבד 
לו ולא הייתה לו סמכות לוותר על חלק זה. גם כשאין שיעבוד, וכגון בכסף, יש לדון כשדורש בע"ח לעכב ביצוע פסה"ד בטענה שהוא נוגע גם אליו, מאחר 
ואין לשמעון מספיק כסף לשלם גם לו, ואולי כלל לא חייב כסף והחיוב היה שלא בסמכות, ואין בכח שמעון להסכים כשנוגע גם לבע"ח. נידון דומה הוא 
כאשר הלוה טען פרעתי למלוה, וקיבלו ע"ע בורר יחיד, וחייב את הלווה ולא שילם, ובא מלוה לתבוע את הערב, האם יכול הערב לומר אולי הלווה פרע 

ואני רוצה שתדונו שוב בב"ד.
וכן גם כאשר ראובן התובע הסכים לפשרה או להחלטת קרובו, ולא פסקו את מלא התביעה, ומתברר כי ראובן הוא בע"ח גדול, יטענו המלוים של ראובן 

שלא הייתה לו סמכות לוותר משלו כאשר הוא חייב לאחרים. 

תשובה

גדר קבלת קרוב או פסול
כגון  ההלכה,  ע"פ  לדון  יכולים  שאינם  דיינים  הבע"ד  קיבלו  בו  במקרה  נפתח 
פסול או יחיד שאינו מומחה. כדי לענות על שאלה זו יש לדון בשתי נקודות. 
ובפרט  עליהם,  הצדדים  אותו  שקיבלו  פסול  לדיין  שיש  הכח  מהו  ראשית, 
שבאופן בו יש רק סיבת פסול אחת לדיינים מבואר בגמ' ונפסק בשו"ע סי' כב 
שאף אם קיבלו ע"ע ללא קנין הרי זה מחייב את הצדדים ואינם יכולים לחזור 
בהם לאחר גמ"ד.   ויש בראשונים שני הסברים, או שרואים בקבלתם כהודאה 
שמה שיפסקו הוא האמת, וחל מצד הודבע"ד ואודיתא, או שיכולים הצדדים 
של  בע"כ  מחייב  מה  קבעה  התורה  ורק  שירצו,  למי  כשר  ב"ד  של  כח  לתת 

הצדדים, אך ברצונם יכולים לקבל עליהם גם אחרים.
האחרונים מדייקים מהרשב"ם ב"ב קכח. שהוא מדין אודיתא, והיינו שמודה 
שמה שיאמר אבא הוא אכן כך. וצ"ע מהו הנוסח של אודיתא זו, הרי אינו יודע 
מה הוא יפסוק, וכיצד אנו אומרים שהוא מודה במה שלא ברור מה יהיה, ואיזו 
הודאה היא זו, אבל כך נראה בדבריו שכתב גבי נאמנות על השבועה וז"ל: דכיון 
הא הימניה בשבועה, וכמאן דאודי ליה שהוא עבדו של  דהטיל עליו שבועה 
מדוע  לבאר  שכתב  יג:  ב"ב  רמ"ה  היד  מדברי  מדייקים  וכן  דמי.   הנשבע  זה 
בנאמן עלי אבא מועיל מה שמקבל שאינו יכול לחזור אחר גמ"ד, ובגאו"א יכול 
לחזור בו אם לא עשו קנין על תוצאת הגא"א, וז"ל:  ולא דמי לנאמן עלי אבא 
דלאחר גמר דין אינו יכול לחזור בו, דהתם כולה מילתא לזכותיה דנתבע קאתי, 
וכיון דאמר תובע נאמן עלי אבא או אביך ולא הדר ביה קודם גמר דין, הימניה 
הכא  אבל  דמי,  סהדותא  בההיא  לנתבע  ליה  דאודי  וכמאן  כשר,  כחד  עילויה 
כולה מילתא בין גבי גוד בין גבי אגוד זכותא דאית ליה לתובע גבי נתבע היא וכו' 

עכ"ל.  אומנם הוא מיירי בעדות, אך בפשוטו ה"ה בקבלו לדיין.
מאידך מדברי הנמ"י מדייקים שהוי כח ב"ד, וז"ל הנמ"י ב"ב נו ע"ב: ואם א"ל 
בפני ב"ד רצונך תשבע וטול, וקבלה הלה, הוי כאילו צוו כן הב"ד, ואף על פי 
שלא נשבע זה עדיין אינו יכול הלה לחזור בו עכ"ל. מבואר בדבריו שכאשר 
הוא מקבל בפני ב"ד, יש לזה כח של צווי והחלטת ב"ד, וכן עולה מדבריו שם 

בהמשך, שבנאמן עלי אבא אי קיבל עליו בפני ב"ד אינו חוזר גם קודם גמ"ד, 
ולכאו' הטעם הוא ג"כ דהוי כציוי ב"ד. אלא שצ"ב, בשלמא שבועה ניתן לומר 
דהוי כצווי ב"ד, אך מה שייך ציווי ב"ד שידון אותם אבא, וצ"ע.  החזו"א ]חו"מ 
דין  סי' סה, שהשווה  ד[ מציין לדברי הרשב"א בתשו' במיוחסות  יז אות  סי' 
הסכמת הציבור בעניני ממון שמחייב, לדין נאמן עלי אבא שמועיל לאחר גמ"ד, 
וכ"ה בתשו' ח"א סי'  ולמד החזו"א שהיא תקנה שתהיה לקבלתם כח כב"ד. 

תשכט ונפסק ברמ"א סי' ח.  
שיש  הרי  לדון,  שפסול  מי  אצל  או  יחיד  בורר  אצל  לדון  ע"ע  קיבלו  אם  א"כ 
מקום לומר שככל ונתנו להם כח ב"ד הרי הפסק שלהם מחייב ככל פסק ב"ד, 
ואף צד ג' מחוייב לו. אך אם הטעם הוא מצד הודבע"ד, לכאו' לא יכול לחייב 
את האחר. אך נראה שגם אם יש להם כח לקבלם כב"ד, נראה דהיינו רק ככל 
שיש  כגון  לאחרים,  גם  ונוגע  ככל  אבל  ע"ע,  לקבל  יכולים  אליהם  נוגע  והדין 
להם בע"ח ואין להם לשלם, אזי לא יהיה למי שקיבלו דין ב"ד, בפרט לרשב"א 
שציין החזו"א שמשווה זאת לקבלת הציבור את טובי העיר עליהם ושם הוא 

בהסכמת כל הציבור.
העדים  עדות  או  הדיינים  פסיקת  את  שמחשיבים  הוא  הקבלה  כח  ובאם 
כהודאה שלהם בחוב או כהודאה בוויתור עליו, א"כ כיצד יועיל כלפי צד ג', הרי  
ידוע והוא בכמה מקומות בש"ס )כמו כתובות יט ועוד( שכאשר אדם התחייב 
מכח הודבע"ד, כגון שאמר על שט"ח שחייבים לו שהוא אמנה, שאף שהוא 
נאמן לומר כן, מ"מ אם הוא חב לאחריני וגורם בהודאתו שבע"ח שהוא חייב 
להם לא יהיה להם ממה לגבות אינו נאמן, והם יכולים לגבות עם שטר זה. א"כ 
לכאו' אמור להיות שקבלת בורר שאינו יכול לדון ע"פ דין בכפיה, לא יוכל לחייב 

אותם כלפי צדדי ג', והוא דבר מחודש.

הודאת בע"ד כשחב לאחריני
והנה בטעם הדין שלא מהני הודבע"ד כשחב לאחריני, מבואר ברמב"ם ושו"ע 
כדי  נכון  סי' מז שהוא משום חשש קנוניא, שהמודה מודה אף שאינו  חו"מ 
להפסיד לזה שהוא חייב לו. ולכן כשיש למודה מיגו שהיה יכול להחביא השטר, 
נאמן לומר אמנה הוא או פרוע, ולכן אינו נאמן רק כשהוחזק השטר כבר בב"ד 
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]וכן  לאחריני.  חב  אם  בו  לגבות  ניתן  בזה  אמנה,  שהוא  מודה  שהמלוה  ורק 
הוא בריטב"א ב"מ י"ג[. אולם יש מקום לומר שאף אם חב לאחריני אינו נאמן 
מאחר ואינו יכול להיות נאמן כלפי אחרים, מ"מ כשיש לו מיגו אין אנו רואים 

בזה חוב לאחרים, כי הם ממילא היו יכולים להיות נפסדים.
הבע"ד  הודאת  כאשר  כגון  קנוניא,  חשש  אין  שכאשר  לומר,  מקום  יש  א"כ 
היתה בזמן שהיה לו כסף ושוב הפסידו וכעת הוא חב לאחרים, האם יהיה נאמן, 
וכן בנידון דידן שקיבל עליו קרוב או פסול, שלא ידע מה יפסקו, ואולי יפסקו 

לטובתו, אפשר שבזה לא שייך חב לאחריני כלל כדלקמן. 
עוד  לומר שחייב  נאמנות הלווה  לגבי  בזה האחרונים. דהנה  ומצאנו שנחלקו 
לאחרים, אף שחב למלוים הידועים, כתב הב"ח סי' צט אות ט שאם הודה בשעה 
שלא היו לו נכסים כלל נאמן, כי לא היה חשש קנוניא, ובש"ך סק"א חלק עליו 
שגם בזה יש חשש קנוניא, ובתומים סק"ג הסכים לב"ח, והקצה"ח סק"ב כתב 
וז"ל: ולא נהירא, דודאי כל שחב לאחרים, אפילו במקום דלא שייך קנוניא נמי 
אינו נאמן, וכדמוכח פרק האומר ס"ה )ע"ב( בקידושין, אעפ"י ששניהם מודים 
אין חוששין לקידושין, ואמרו שם משום דחב לאחרים ע"ש, והתם ליכא חשש 
חוב לאחריני,  דליכא  היכא  נאמן בהודאתו אלא  אינו  ודאי אדם  קנוניא, אלא 
אבל היכא דאיכא חוב לאחריני אינו נאמן אלא עפ"י שנים עדים יקום דבר, ועד 
אחד אינו נאמן אפילו הוא כמשה ואהרן וזה פשוט.   הרי שמדברי הב"ח והש"ך 
נראה כי מה שחב לאחריני לא מהני הוא מצד חשש קנוניא גרידא, והקצה"ח 
למד שאינו ענין לקנוניא, אלא שכל הודאת בע"ד ביחס למה שנוגע לאחרים 
אינה הודאה כלל, אלא כלפי אחרים הוי הודאתו כהודאת אחר וכעדות גרידא 
היא שאינו נאמן. ]וע"ע בס' זכרון שמואל עמ' 202 שהאריך בזה[. וע"ע בקו"ש 

ב"מ אות יא שדן בזה, והעלה נידון זה במח' ראשונים ויובא להלן.
וא"כ גם בנידון דידן, אם נאמנותו מכח הודבע"ד, אף שאין חשש קנוניא כי לא 

ידוע מה יפסוק הדיין, מ"מ לדעת הקצוה"ח  אין מקום להאמינו.

דעת הש"ך בקיבל קו"פ כשנוגע לאחרים
שקיבלו  אחד  שדיין  הרא"ש  שכתב  במה  שכתב  ח,  כב,  סי'  בש"ך  ומצאתי 
עליהם ונגמר הדין אין יכולים לחזור בהם אפי' שניהם רוצים, והקשו האחרונים 
וכתב  הדין.  לקיים  יכופם  ומי  רוצים  שניהם  הרי  בהם,  לחזור  יוכלו  לא  מדוע 
הש"ך: ולי נראה דהרא"ש מיירי היכא שחב לאחרים בחזרתם, וכדלקמן סימן 
מ"ז ]סעיף א'[ ע"ש ודו"ק. ]וכ"כ המל"מ סנהדרין פ"ז ה"ב[. ולכאו' היינו באופן 
שחייבו את חבירו לשלם לו בדין, והוא חייב לאחרים ואין לו אלא מה שזכה 
בדין, ובזה אם רוצה לחזור מהפס"ד אינו יכול כיוון שחב למלווים שלו, ]ובאמת 
שהמהריב"ל כבר קדם להש"ך בזה ותי' דברי הרא"ש כהש"ך, וז"ל "ואתמהא, 
לתרץ  ואיפשר  בהם,  לחזור  יכולים  אינם  למה  בכך  מתרצים  ששניהם  מאחר 
דמיירי במקום שחב לאחרים, וכגון דאותו שזכו שיוציא ממון מחבירו הוא חייב 
לאחרים, ואין לו לפרוע אלא מזה החוב, דכגון האי מוציאין מזה ונותנין לזה", 
או פסול  יכול לקבל קרוב  כ"ב[. משמע שבכ"ז  בסי'  בבני שמואל  ג"כ  והובא 
לומר  וניתן  אותו,  פוטרים  היו  אולי  כי  סמכות  להם  שאין  אמרינן  ולא  לדונם, 
שאכן כל מה שכתב הש"ך שדינם דין, הוא כי כיוון שמה שפסקו לא היה חב 
לאחרים, אולם לענ"ד זהו דוחק לומר שכיוון שחייבו חל ואם היו פוטרים לא 
היה חל, כי לכאו' לא מקבלים דיין שאינו יכול רק לפסוק לצד אחד ובצד אחר 

לא היה חל. 
לדון,  סמכות  לו  שאין  דיין  לקבל  שניתן  הש"ך  מדברי  למדים  נמצאנו  א"כ 
לקבל  יכול  כח  מאיזה  לעיל,  כמש"כ  צ"ב  והדבר  לאחרים.  כשחב  אף  ומועיל 
ע"ע. אולם ראיתי בש"ך שם סק"ב שהביא מש"כ הסמ"ע שהמקבל אחד לדון 
במקום ג' הוי חדא לרעותא, והביא ראיה מהרא"ש בתשו' שכתב שאם קיבלו 
דיין אחד ונגמר הדין אין יכולים לחזור, הרי שהוא כחדא לרעותא. והש"ך דחה 
ראייתו, ששם מיירי שקיבלו קנין לדון אצלו שמהני אף בתרתי לרעותא, אלא 
שא"כ קשה מדוע כתב הרא"ש שרק אחר גמ"ד א"א לחזור, הרי גם קודם א"א 
לחזור בקנין,  וביאר הש"ך, שהרי הרא"ש מיירי ששניהם רוצים לחזור, ולזה 
לחזור  יכולים  גמ"ד  קודם  אבל  וכנ"ל,  לאחריני  שחב  גמ"ד  אחר  רק  מהני  לא 
או  זה  צד  ואף שיש מי שיכול להפסיד מזה, דהיינו מלוה של  ברצון שניהם, 
אחר, מ"מ כיוון שלא ידוע כיצד יפסוק הדיין לא חשיב חב לאחריני. א"כ מבואר 
בש"ך, שלפני פס"ד, אף שיכול להיות נפק"מ לצדדי ג' אין זה משנה ויכול לקבל 
ע"ע גם דיין אחד, ואף שאינו מומחה ולא חשיב חב לצד ג', כיוון שלא ידוע מה 

יפסוק. 
ולכאו' כל דברי הש"ך הינם לשיטתו שהודבע"ד כשחב לאחריני אינה הודאה 
כלפי אחרים רק אם בזמן ההודאה היה חשש קנוניא. אולם לקצה"ח לכאו' לא 

שייך הודאה כלל כלפי צד ג', גם אם לא ידוע אם יזיק להם.    

דעת החזו"א
לא  לאחריני  דבחב  וכתב  יג,   ס"ק  יז  סי'  סנהדרין  החזו"א  בזה  שעמד  שו"ר 
מהני נאמן עלי אבא אף לאחר גמ"ד, כי כח הדיין הוא ע"פ הודאתו, וממילא 
לא יכול לחוב לאחרים. אלא שסייג זאת החזו"א, שאם ב"ד חייבו את ראובן 
לתת לשמעון ויש על ראובן מלוה ע"פ או שיש לו מלוה בשטר, אך לראובן רק 
לגבות  יוכל  ולא  ראובן לתת אותם מתנה לשמעון  כמו שיכול  מטלטלין, א"כ 
משמעון, א"כ גם אם מודה לו לא יוכל לסתור הודאתו, ולא אמרינן שההודאה 
אין לה כח לחייב כיוון שהיא כנגד צד ג', וראייתו מהא דמבואר בתוס' ב"ב מד, 
נגד  שהוא  למרות  אג"ק,  מטלטלין  לשעבד  קרקע  לו  שיש  הודאה  שמהני  ב 

יורשים או לקוחות.
נציין עוד, שכל הנידון הוא רק כאשר ידועה התביעה וידוע לנו שממון זה נידון 
בין הצדדים, שאל"כ יוכל הצד שחב לאחרים לומר שיש לו מיגו שלא היה אומר 
כלל שיש לו צד ממוני בו.  למשל, כאשר ראובן תובע את שמעון שיש לו חלק 
בחברה שלו וכי הוא שותף סמוי בה, וקיבלו את אביו של ראובן שיכריע בדבר, 
והכריע שאין לראובן חלק בה, וכעת בע"ח של ראובן טוען כי חבו לו בפסק זה,  
אולם ראובן טוען שהוא נאמן במיגו שלא היה תובע כלל את שמעון על חלקו 
בחברה, ולכן נאמן למרות שהוא חב לאחריני, אא"כ הדבר ידוע שהיה לו חלק 
יהיה  וכגון. בסוף דבריו הקשה מדוע לא  יט ד"ה  בה, כמבואר בתוס' כתובתו 
נאמן המלוה לומר שטר אמנה הוא בגלל שחב לאחריני, והרי היה יכול לשרפו 
ולא לתבוע כלל, ותי' שהוחזק השטר בב"ד, אבל אם לא היה ידוע אכן נאמן 

בהודאתו.

הדין בקיבלו לדון אצל בורר יחיד
אולם יש לדון, האם נאמר דין זה רק בקיבלו קו"פ, או גם כשקיבל ב"ד פלוני או 
דיין יחיד. ולכאו' נראה כי כל שיכול לדון מעיקר הדין ואינו פסול לא חשיב חב 
לאחריני, כי מה שעשו הוא דין גמור, ולכן שלשה כשרים אף שלא היה חייב 
לדון לפניהם, מ"מ כשקיבלם הוא ב"ד גמור, וכן בלילה, אולם אם קיבלו אחד 
והוא אינו דיין מומחה, שכתב הרמ"א בסי' ג שאין כיום דין מומחה, יתכן ויוכל 
לחזור, אולם בש"ך שם כתב שרק לחומרא אמרינן שאין דיין כזה כיום, ולכן 

לכאו' גם דינו יהיה  דין.

קיבלו לדון בלילה וחב לאחרים
והנה בסי' מו, ד גבי קיום שטרות מבואר שצריך לקיים השטר בשלשה, כיוון 
שב"ד צרכים לקיים, ולכן אין מקיימים בלילה כמו שאין דנים בלילה, ומבואר 
שם בסמ"ע וש"ך שאם המלוה והלוה מסכימים ניתן לקיים בלילה. ובתומים 
לגבות  שטרא  ליה  משויה  קיום  דע"י  כיון  בזה,  חוכך  ואני  כתב:   סק"ג  שם 
ב(,  )סעיף  ק"ו  סימן  כדלקמן  מזויף  להו  טענינן  קיום  בלי  משא"כ  מלקוחות, 
שהאמין  הלוה  וכי  ללקוחות,  לחוב  ולוה  מלוה  קבלת  מהני  מה  כן  ואם  ע"ש. 
זהו  ואף  ודאי לא מהני,  יגבה מלקוחות,  לקרוב או פסול דמכר שדהו בעדים 
הלוה  ריצוי  יועיל  איך  כלום,  בלילה  הקיום  דאין  הדין  דשורש  כיון  בו,  כיוצא 
להכשירו ולגבות מלקוחות. ולכן נראה דאף הם לא אמרו רק בשטר ממרי"א 
הנהוג בפולין, שהוא רק כתב ידו ואינו לגבות ממשעבדי רק מבני חרי מנכסי 
הלוה, אבל בשטר שיש בו משעבדי לא מהני ריצוי דלוה ומלוה. עכ"ל.  והביאו 
גם קבלה של ב"ד בלילה לא  וא"כ חזינן שלכאו'  הנתה"מ שם סק"ג להלכה, 

מהני וצ"ע.
הלווה  ע"י  שטר  שקיום  כתב  ש"י  בערך  בדבריהם.  שדנו  באחרונים  וראיתי 
מהני לדעת כמה ראשונים, ואף הש"ך שחולק בסי' קו ה"ט משום קנוניא, אבל 
בקיום בלילה שאין חשש קנוניא ודאי מהני הקיום ע"י לווה, אלא שדין זה הוא 
דוקא בקיום שטרות שמעיקר הדין א"צ קיום.  ובאולם המשפט כתב, שכיוון 
דין,  כגמר  הוי  הלקוחות  כלפי  שוב  הקיום,  בזמן  השטר  הוכשר  הלוה  שכלפי 
וגומרים דין בלילה. ולדבריו סברא זו אינה כלפי קו"פ שקיבלו לקיים השטר. 
הסמ"ע  בכוונת  משמע  אינו  התומים  שתי'  שאף  כתב,  מו  סי'  יהודה  ובבית 
וכתב אוקימתא אחרת בדברי הסמ"ע  וש"ך, מ"מ מסכים עם עיקר דבריהם, 

שמועילה למלוה ולוה לגבי לקוחות שקנו אחר הקיום בלילה.

דעת האבני חושן מהרא"ל צינץ שקבלת הבע"ד מהני כשאין 
חשש קנוניא

ובאבני חושן כתב, שכיוון שהנידון הוא בעיקרו בין הלווה למלוה, והלקוחות הם 
רק פועל יוצא, ממילא כלפי הדין אינם נחשבים בעלי דין. ולכאורה קשה,  שהרי 
בגמ' בכתובות יט מבואר שהודאה בכך שיש חוב או שאין חוב לא מהני כלפי 
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הלקוחות,  וא"כ למה קיום שטרות שונה. ונראה שצ"ל שלגבי דין לילה שהוא 
רק דין מסדרי הדין, בזה אין ללקוחות מעמד של בעלי דין, משא"כ להשלכות 
של האם יש חוב או לא. וכן לענין מה שהביא שם האבני חשן בדין מי שנמחק 
ולא  בע"ד,  שהוא  לווה  בפני  שצריך  מחדש  השטר  לקיים  עדים  ויש  שטרו 
הוזכרו לקוחות, כיוון שגם זה הוא ענין של סדרי הדין שצריך להיות בפני בע"ד, 
הבע"ד הוא הלווה ולא לקוחות. אך נראה לי כי אם ירצו לקיים בפני קו"פ, שהוא 

לכאו' הודאה שמה שיאמרו מהני, בזה יצטרכו בהסכמת הלקוחות.
ונראה לי שגם התומים היה פשוט לו יותר שלגבי קו"פ צריך הסכמת הלקוחות, 
שכן כתב בתו"ד שזה פשוט לגבי קו"פ, ומשמע בדבריו שחידושו הוא לגבי 

לילה, ובזה באמת האבנ"ח תמה מדוע חלקו על סמ"ע וש"ך.
ובמקצוע בתורה למהרא"ל צינץ העיר על דברי התומים, שאף באופן שהביא 
הוא שטר בכת"י ויש נפק"מ לצדדי ג', ולכן ר"ל כדברי האבנ"ח, שכיוון שהעיקר 
והוא מסכים, לא חיישינן לחיובים של אחרים שימשכו  כאן הוא חיוב הלווה 
אחריו, והוא השווה זאת לנידון שאלתינו, שלא מצאנו בקיבל עליו קו"פ לדין 
שאם יהיה הנידון שטר שיש בו שעבוד שנאמר שלא תועיל הקבלה של המלוה 
והלווה, וזה לא שמענו, אלא ע"כ כיוון שעיקר הנידון האם השטר שטר הוא בין 
המלוה ללווה, והגביה לו ממשעבדי היא שלב אחרי כן, לכן בכחם לקבל קו"פ, 
שככל  שם  מדבריו  נראה  אולם  ממשעבדי.   יגבו  יצטרכו  אח"כ  אם  וממילא 

והנפק"מ תהיה לפנינו בגביה ממשעבדי אכן יצטרכו הסכמת הלקוחות.
אלא שלבסוף סייג דבריו לגבי קבלת קו"פ לקיים השטר, שיש חשש קנוניא 
שיקבלו עליהם קו"פ כדי להוציא מלקוחות, ולכן נשאר בנקודה זו בצ"ע, אך 
כשלא יהיה חשש קנוניא נראה בדבריו שלא מסתכלים על צדדי ג' שאינם כעת 

לפנינו, אלא רק על עיקר המתחייבים.
שבסוגיא  כתב,  דברינו  בתחילת  המוזכר  יא  אות  ב"מ  בקו"ש  כי  והראוני 
בכתובות דעת הרשב"א שזה שלא מקבלים הודאת המלוה הוא בגלל חשש 
הודאתו  מהניא  דלא  תיפו"ל  וקשה,  וז"ל:  הקו"ש  והקשה  בלבד,  קנוניא 
דלא  ונראה  פרעתיך.  אם  כא"י  דהוי  לתרץ  שייך  לא  ובזה  לאחרים,  לחייב 
מיקרי זה חב לאחריני, שהוא מעיד על עצמו, וכיון שנתקבלה הודאתו לגבי 
עצמו ממילא נאמן גם לאחרים, כיון שהדין לגבי אחרים הוא בתולדה מדינו 
למד  הוא  שגם  הרי  ט"ז.   אות  כ"א  סי'  הערות  בקובץ  וכמ"ש  עצמו,  לגבי 
יש  אא"כ  בהודאה  חיסרון  אין  ג',  צד  כלפי  ישירה  ההודאה  אין  שכאשר 
הוי הודאה, אלא שהוא תלה זאת במח'  זה  וכל שאין חשש  חשש קנוניא, 

הרשב"א והרא"ש.
ויעויין עוד בש"ך בסי' קו, ו שחולק על המבי"ט וסובר שהלווה אינו נאמן להודות 
בקיום השטר ולחוב ללקוחות, אולם שם הוא מחשש קנוניא, וכל דברינו בדעת 

הש"ך שמהני הודאה אף כלפי צדדי ג' הוא רק כשאין חשש קנוניא, ופשוט.
נוסיף עוד, כי גם בב"ד של שלשה יתכן מצב שיבטלו את הדין, כגון שראובן 
תבע את שמעון שהדירה הרשומה על שמו היא שלו, ושמעון התחייב מתוך 
מודה  שהוא  טענותיו  מתוך  התברר  שכן  לראובן,  הבית  את  לתת  טענותיו 
לבטל את  וטוען שיש  בא בע"ח של שמעון  ולאחר מכן  ראובן,  שהדירה של 

על  לומר  נאמן  לוה  שאין  צט  בסי'  וכמבואר  להודות,  יכול  היה  לא  כי  הפסק 
כשבאים  כן  שאומר  מיירי  ששם  רק  שלו,  שאינם  כשלו  שידועים  דברים 
שיש  והתברר  ראובן  עם  שלו  בדיון  כן  טען  אם  גם  לכאו'  אך  ממנו,  לגבות 
יהיה חשש קנוניא לש"ך לא נבטל  יהיה נאמן,  ובאם לא  לשמעון בע"ח, לא 

הדין.

העולה לדינא:
א. כאשר קיבלו הצדדים קו"פ לדון, הרי שלכאו' לדעת הש"ך בסי כב לא חשיב 
חב לאחריני ואין חשש קנוניא, כיון שאין ידוע להיכן הדין נוטה. ולדעת התומים 
ונתי' וכן הוא בחזו"א אכן אין סמכות לפסק הקו"פ ככל והדבר נוגע לאחרים,  
חב  אין  בדין,  החייב  של  מטלטלין  שאר  או  כסף  שלגבי  כתב  שהחזו"א  רק 

לאחריני, כיוון שההודאה חלה כמו שיכל לתת מתנה.
ב. כאשר קיבלו לדון בלילה, פשטות דעת הסמ"ע וש"ך שמועילה קבלתם גם 
ונתי' מבואר שלא מועילה קבלת הצדדים  כלפי צדדים אחרים, אך  בתומים 
כלפי צדדים אחרים. אולם באולם המשפט ובאבני חשן ובמקצוע בתורה למדו 

שמועילה קבלתם.
ג. כאשר קיבלו בורר יחיד, נראה כי אם הוא יחיד מומחה - דהיינו שהוא גמיר 
וסביר ומקובל שאינו טועה, תועיל קבלתם, כיוון שהוא דיין הראוי לדון אף ללא 
קבלה, רק שהם בחרו אותו.  וכן הדין כשקיבלו ב"ד מסויים, אך אם קיבלו ע"ע 

בורר יחיד שאינו מומחה יהיה דינו כמו קיבלו קו"פ.

פשרה כשחב לאחרים
ובענין השאלה האם כאשר ב"ד עשו פשרה האם יוכלו צדי ג' לבטל הפשרה 
עשו  שאם  כתב  ב  סי'  מאהבה  תשובה  בשו"ת  האחרונים  בזה  שדנו  מצאתי 
ב"ד פשרה והתברר שחב לאחריני אכן הפשרה בטלה כי היא כפשרה בטעות 
ואין לומר בזה אם חוזר מה כח ב"ד יפה שכן כל מה שפסקו כי חשבו שלא חב 
לאחרים.  ובשושנת יעקב סי' יב סק"ב כתב ע"ז שפשרה כיוון שאין ידוע איזה 
צד צודק ולכן עשו הפשרה ממילא לא הוי אז חב לאחריני   ועיי"ש עוד ולדעת 
הש"ך הנ"ל שכאשר לא ידוע אם יהיה זכות או חובה לא חשיב חב לאחריני 
ולפ"ז ג"כ בפשרה לכאו' לא אמור להיות חב לאחריני ומצד זה תועיל הפשרה.

ונראה לדינא:
יוכלו  בין הצדדים אם נעשית ע"י ב"ד לכאורה לא  ואכן תהיה פשרה  א. ככל 

להוציא מהזוכים בפשרה כיוון שיוכלו לסמוך על הש"ך.
ב. אולם יש מקום לומר שכאשר הפשרה ודאי חרגה מתחום הדין ועשו פשרה 
רק כדי למנוע סיכסוכים והוא שלא כדין א"כ יש מקרים שהוי ודאי חב לאחריני 

ובמקרים כאלו לכאו' הפשרה לא תוכל לחייב צדדים אחרים שנפגעו ממנה
ואין  קנוניא  חשש  שיש  בעצמם  פשרה  עשו  הצדדים  אם  כי  נראה  עוד  ג. 
בחלק  השני  הצד  זה  כבר  אם  תלוי  יהיה  אזי  גרידא  ומתנה  כמחילה  אלא  זה 
שלו ואין שיעבוד נכסים לא יוכלו להוציא ממנו אולם אם לא כן אזי לא תחול 

הפשרה כלפי הצדדים שמפסידים מכך.

בית הוראה לענייני ממונות "בית גרוס" שע"י כולל חו"מ אוהל יוסף
עברית  בשפות    וחוזים  צוואות  בעריכת  סיוע    ההוראה  ובית  הדין  בית  דייני  ע"י  ממונות  בדיני  יעוץ  ניתן  ההוראה  בבית 
 13:00-11:15 השעות  בין  שישי  וביום   15:30-13:40 השעות  בין  ה  א-  בימים  פתוח  ההוראה  בית    וצרפתית  יידיש   אנגלית 
  beisdin@neto.net.il :טלפון 02-502-3637 דוא"ל  Les lundis et mercredis nous traitons vos questions en francais

בבית ההוראה ניתן מענה גם בעניני אורח חיים ויורה דעה בנשיאות הגאון ר' ישראל גנס שליט"א

ביום ב'

הגאון רבי ישראל גנס שליט"א
בשעות 14.00 - 14.45

בימים ג', ד', ה'
תלמידו המובהק מורה ההוראה

הרה"ג ר' אהרן הלר שליט"א
בשעות 13.30 - 14.00


