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ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף
כשכיר שנה בשנה יהיה עמו
)כ"ה נ"ג( ,ב"מ ס"ה א'

מרן הגאון הגדול רבי גרשון איידלשטין שליט"א
ראש ישיבת פוניבז'
מקדש בשכר פעולה,
ובגדר הנידון אם ישנה לשכירות מתוע"ס
בגמ' קידושין ו' ב' מבואר דהמקדש אשה בהרווחת
זמן הלוואתו ה"ז מקודשת ,ובר"ן שם כתב דהיינו טעמא
דכל שהוא מהנה אותה מקודשת אע"פ שאינו נותן לה
דבר מיד ליד ,וכאותה שאמרו שחוק לפני רקוד לפני ה"ז
מקודשת למ"ד אינה לשכירות אלא לבסוף .וע"ע בחי'
הרמב"ן והריטב"א שם שג"כ השוו הנאה זו דארווח לה
זימנא לשחוק לפני .ומבואר מדבריהם דהיה ס"ד דאינה
מקודשת כיון דההנאה דארווח לה זימנא לא חשיבא
ככסף לענין קידושין ,ולכך הוכיחו משחוק לפני ורקוד
לפני דהנאה כהאי גוונא מהני לקידושין.
ולכאו' צ"ע מה הראיה משחוק לפני ורקוד לפני
להנאה דארווח לה זימנא ,והא התם הוי מלאכה ופעולה
שעושה בגופו ,ודבר זה מחייב תשלום עבורו מדין שכר
פעולה ,ובזה הוא דמצי לקדש ,אבל במקדש בהנאת
הרווחת זמן הלוואתו ,הא ליכא פעולה ואין כאן חיוב
שכר פעולה ,ואכתי מנלן דחשיבא הך הנאה לקנין כסף.
]ואין לומר דכוונת הר"ן דכל דבר המחייב כסף מהני
לקידושין ,דהא אשכחן דברים המחייבים כסף ולא מהני
לקנין כסף ,וכגון שטר התחייבות לדעת הרשב"א קידושין
ה' א'[.
ונראה לבאר בזה ,דבאמת בשחוק לפני אין חלות
הקידושין מדין שכר פעולה ,דנראה דדין שכר פעולה
מהני רק לעשות חיוב ולא לקנות ,וכיו"ב מצינו בדין
חיוב דמי המקח דלא מהני לקנות על ידם מעות
מסוימות אלא רק לחייב תמורה] ,ואף שמהני משיכה
לחייב )אם התנו( בחיטים מסוימות ,כמ"ש בחי' הר"ן
ב"מ מ"ה ב' ובנימוק"י שם ,מ"מ לא מהני רק לחייב ולא
לקנותם[ .וכן הוכיח הר"ן בע"ז )ל' ב' מדפי הרי"ף( מהא
דאיתא התם דהפוסק עם אשה ליתן לה טלה מסוים
בשביל אתנן לא נאסר הטלה דלא קנאתו ,והוכיח מזה
הר"ן דה"ה בשוכר את הפועל והתנה עמו על כור זה לא
קנה את הכור ,וכ"כ שם הרא"ש והריטב"א.
ובאמת גם מה שמועיל דין שכר פעולה ליצור
התחייבות ,נראה דאי"ז מתורת קנין כסף ]דכמו שהוא
קונה כך הוא יוצר התחייבות ,כמו קנין סודר שיכול גם
לקנות וגם ליצור התחייבות[ ,אלא הוא דין בפנ"ע
דפעולה מהניא לחייב .דהא לדעת ר"ל דמעות אינם
קונות דבר תורה ,ואם יתן מעות בכדי שיתחייב חבירו
בחיטים לא חייל חיובא ,ומ"מ איכא דין שכר פעולה
לחייב עבורה .וכן חזי' דאע"פ שלקנין כסף בעינן שיעור
פרוטה ,מ"מ שכר פעולה מהני לחייב גם בפחות משו"פ,
וכדמוכח מהשיטות דלמ"ד ישנה לשכירות מתוע"ס ,חל
החיוב בכל משהו ומשהו] ,עי' ברשב"א קידושין מ"ח ב'
ובשעה"מ פ"ה מאישות[ ,והיינו משום דדוקא בקנין כסף
בעינן שיעור ,אבל שכר פעולה שהוא דין בפנ"ע אי"צ בו
שיעור פרוטה בכדי לחייב את הקונה את דמיו.
ומאחר שנתבאר דדין שכר פעולה אינו מתורת קנין
כסף ,ואין בכוחו לקנות אלא לחייב ,ע"כ צ"ל דהא
דאפשר לקדש בפעולה כשחוק לפני ורקוד לפני ,היינו
משום דמלבד מה שיש בפעולה דין שכר פעולה המחייבת
תשלום ,אית בה נמי תורת כסף ,ואף לולי דנתחדש דין
שכר פעולה שפיר היה אפשר לקדש בפעולה כיון שיש
בה שוויות כסף ,ומהניא לקנין כסף כדין כל שוה כסף.
וכן מוכח בקידושין ס"ג א' ,דאמרינן שם דשמין אם יש
בפעולה שו"פ הרי זו מקודשת ,אף שלענין דין שכר
פעולה אי"צ שיהא בפעולה שו"פ ,וכל שעשה פעולה הרי
הוא בדין שכר פעולה שמחייב תמורה ויכול לקצוץ ע"ז
יותר משוויותו .ורק כיון שהקידושין הם בעצם הפעולה

שנותן ומדין שוה כסף ,משום הכי בעינן שיהא בפעולה
שיעור שו"פ.
ומעתה א"ש מש"כ הראשונים לדמות דין מקדש
בהנאת הרווחת זמן ההלוואה ,לההיא דמקדש בשחוק
לפני ורקוד לפני .דהנה מאי דהיה ס"ד דהנאה דארווח
לה זימנא לא חשיבא כסף ,מבואר בדברי הר"ן שם
דהוא משום 'שאינו נותן לה כלום מיד ליד' ,והיינו דאין
כאן זכיית ממון שהרי לא זכתה האשה כלל בממונו של
המקדש ,וס"ד דלענין קנין כסף בעינן זכיית ממון .ולזה
הוכיחו הראשונים מהא דבשחוק לפני ורקוד לפני
חשיב קנין כסף אע"פ שלא נתן לה כלום מיד ליד,
דמינה מוכח דכל שקיבלה הנאה שהיא שו"פ חשיב
שקיבלה כסף.
אלא דלפ"ז צ"ב מאי דתלי הגמ' בקידושין ס"ג א'
לדינא דמקדש בפעולה ,בפלוגתא דישנה לשכירות
מתחילה ועד סוף או אינה אלא לבסוף ,דרק למ"ד אינה
אלא לבסוף הרי זו מקודשת .וצ"ב דבשלמא אם
מקדשה במה שצריכה להתחייב לו מדין שכר פעולה,
שפיר תליא זה בדין החיוב אם ישנו מתחילה ועד סוף
או אינו אלא לבסוף ,אבל לפי מה שביארנו שמקדשה
במה שנותן לה את עצם הפעולה שהוא שוה כסף היאך
תלי לה בהאי פלוגתא.
והנראה לומר בזה ,דהנה בעיקר הפלוגתא אם
ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף או אינה אלא לבסוף
יש לעיין ,דהרי ודאי כל חלק מפעולה יש בכוחו לחייב
שכר עבורו ,וכדחזינן בהא דפועל יכול לחזור בו בחצי
היום ומשתלם לו כפי עבודתו שעבד ]ב"מ ע"ז א'[,
וא"כ אמאי לא חייל החיוב בכל פרוטה ופרוטה ,ומ"ט
דמ"ד אינה אלא לבסוף.
ונראה לומר דיסוד פלוגתתם היא באומדנא ,דמ"ד
אינה אלא לבסוף סבר דכיון דבלא"ה תשלום שכר
הפועל אינו אלא לבסוף] ,דהא לכו"ע אין השכירות
משתלמת אלא לבסוף ,וכדאמרי' בב"מ ס"ה א'[ ,משו"ה
דעת הפועלים להסכים שלא יחול החיוב אלא לבסוף,
]וכמו דמצינו בקנין לאחר ל' ,דעושה עתה מעשה קנין
ומתנה שחלות הקנין לא תחול אלא לאחר ל' ,וה"נ
בדין שכר פעולה אפשר להתנות שחלות הפעולה תחול
לאחר זמן[ ,ואה"נ אם יתנה להדיא שיחול החיוב מיד
בכל פרוטה ופרוטה ,ודאי לכו"ע חל החיוב מיד ,ורק
דבסתמא ס"ל להך מ"ד שדרך הפועלים להסכים שלא
יחול החיוב עבור הפעולה אלא לבסוף .אולם המ"ד
דסבר שישנה לשכירות מתוע"ס ,ס"ל דדעת הפועלים
להקפיד בזה שיחול החיוב בכל פרוטה ופרוטה,
וזוקפים את החיוב על הבעה"ב במלוה עד גמר
הפעולה] .וגם לשיטתו אם התנו בפירוש שלא יחול
החיוב עד לבסוף מהני התנאי[.
והיינו דתלי' בגמ' לדין המקדש בפעולה כגון שחוק
לפני וכיו"ב ,בפלוגתא אם ישנה לשכירות מתוע"ס.
דלמ"ד ישנה לשכירות מתוע"ס דס"ל דדעת הפועלים
להקפיד שיחול חיוב בכל פרוטה ,א"כ אף שבא לקדשה
בעצם הפעולה ,מ"מ אמדינן לדעתיה שאינו מסכים
לעשות פעולה אא"כ תתחייב האשה מיד תשלום עבוד
כל חלק וחלק מהפעולה וזוקפו עליה במלוה עד גמר
הפעולה ,ורק אז מקדשה ,וא"כ הוי כמקדש במלוה ולא
חלים הקידושין .ורק למ"ד אינה לשכירות אלא לבסוף,
דס"ל דבעלמא דרך הפועל להסכים שיחול החיוב רק
לבסוף ,א"כ ה"נ כשמקדש בפעולה אמדינן לדעתיה
שמסכים שלא יחול חוב עבור הפעולה ,אלא כל חלק
וחלק בפעולה תקבלו האשה עבור הקידושין שיחולו
לבסוף ,והו"ל כמקדש לאחר ל' דמהני ,וכמבואר
בסוגית הגמ' קידושין נ"ט א' דלא דמי למלוה ,כיון
ניהלה.
יהבה
קידושין
בתורת
שמתחילה
)סה"ז אהל חייא קידושין(

המשימה המיוחדת המוטלת על כתפינו
בימי ספירת העומר ,היא להתכונן
מבחינה רוחנית לקבלת התורה בחג
השבועות .מתן תורה הוא מאורע
שאמנם אירע בעבר ,אך הוא חוזר ונשנה
מבחינה רוחנית בכל שנה ושנה במועד
חג השבועות.
הכנה רוחנית זו מתפרסת הן על פני
התחום שבין אדם למקום והן בין אדם
לחברו .כשאדם מתכונן לקבלת התורה,
עליו להיות נכון כאבותיו להכריז:
"נעשה ונשמע" ,להיות מוכן לקיים את
כל התורה ולהביא לשיפור המידות
ולהשתלמות במצוות שבין אדם לחברו.
בהגיע העם למרגלות הר סיני ,לפני מתן
תורה ,נאמר בפסוק" :ויחן שם ישראל
נגד ההר" )שמות י"ט ,ב'( .פסוק זה
נאמר בלשון יחיד ,להורות שבאותה
שעה היה העם כולו מלוכד ומאוחד:
"כאיש אחד ,בלב אחד".
האחדות הנפלאה ששררה בקרב העם
היתה תנאי בסיסי לקבלת התורה .רק
כשהגיעו ישראל לאחדות מופתית ,עד
שהיו כאיש אחד בלב אחד ,ירדה עליהם
השכינה וניתנה להם תורה.
גם כיום ,אם רוצים אנו לזכות בכתרה
של תורה ,חייבים אנו להשתלם תחילה
בתחום שבין אדם לחברו.
על חובת ההתחשבות בזולת ציוותה
אותנו התורה במצוה מפורשת" :וכי
ימוך אחיך ומטה ידו עמך ,והחזקת בו...
וחי אחיך עמך" )ויקרא כ"ה ,ל"ה-ל"ו(.
המצוה "וחי אחיך עמך" משנה את
מבטנו על החברה כולה .התורה מנחה
את האדם לראות לא רק את עצמו ,אלא
גם את רעהו .היא מצווה עליו לא
להתרכז רק במבט אנוכי על עצמו ,אלא
לפרוץ את מסגרת האנוכיות.
יש לך אדם שכל מחשבתו והגיגיו
סובבים והולכים סביב עצמו .לעתים
הוא מוכן לסייע לזולת ,כאשר תצמח
מכך תועלת לעצמו .הכל מתחיל
באנוכיות ותם באנוכיות.
התורה מחייבת אותנו להתייחס אל
הזולת מחמת עצמו .כאשר האדם לומד
לחיות לאורה של הכרה זו ,גם מבטו על
עצמו משתנה.
הוא יעלה על דרך המלך של התחשבות
ושל התחסדות עם הבריות .דרך המזכה
את האדם בברכה שמיימית ,באור פניו
של הקב"ה ,אשר נתן לנו את תורת
החיים ואת אהבת החסד ,כשהם
קשורים וכרוכים זה בזה) .ערכים(
שלמה יצחק הלוי רוזנשטיין

מה המכנה המשותף
בין שמחת "ברית
מילה" לשמחת "חנוכת
הבית" ?!
פרטים יבואו...

הרה"ג אליקום דבורקס

פועל יכול לחזור בו
בחצי היום
מובא בגמ' בבא מציעא דף ס"ה ע"א –
מרבין על השכר ואין מרבין על המכר,
דהיינו שמותר לשוכר להוסיף תשלום
למשכיר עבור הסכמת המשכיר להמתין
מלקבל את דמי השכירות מיד ,אבל
אסור לקונה להוסיף תשלום למוכר
עבור הסכמתו להמתין מלקבל דמי
החפץ מהקונה מיד .ומסבירה המשנה
בשכירות כיצד? כגון שהשכיר לו את
חצירו ואמר לו המשכיר בשעת
ההשכרה אם מעכשיו אתה נותן לי את
דמי השכירות של כל השנה הרי החצר
מושכר לך בעשר סלעים לשנה ,ואם
תשלם לי את דמי השכירות כל חודש
עבור אותו חודש הרי מושכר לך בסלע
לחודש ונמצא שמשלם לשנה שנים
עשר סלעים מותר שאין זו ריבית ,אבל
אם מכר לו שדהו ואמר לו המוכר אם
מעכשיו אתה נותן לי את דמי השדה
הרי היא שלך באלף זוז אבל אם תשלם
מאוחר יותר כשיהיה לך כסף אז השדה
מכורה ביותר כסף אסור משום ריבית.
מסבירה הגמ' לשיטת רבה ורב יוסף
שאומרים ששכירות אינה משתלמת
אלא לבסוף דהיינו מן הדין חייב
השוכר לשלם את דמי השכירות רק
בסוף תקופת השכירות והשוכר הזה
כיון שלא הגיע הזמן עדיין לגבות ממנו
את דמי השכירות שהרי עומדים הם
לפני תחילת השכירות נמצא ששני
סלעים שמוסיף אינם תשלום עבור מה
שממתין המשכיר מלגבות את חובו
שהרי עדיין אינו חייב לשלם ממילא
השכירות שווה שנים עשר סלעים ,ומה
שאומר המשכיר לשוכר אם מעכשיו
אתה נותן לי הרי הוא לך בעשר סלעים
לשנה אין זה משום שכך הוא שיווי דמי
השכירות אלא מוזיל את דמי השכירות
אם ישלם לו קודם זמנו ,אבל כשמדובר
במכר שחיוב התשלום הוא בשעת
הקנין נמצא שהשדה שווה אלף זוז
ולכן המתאים זוז שמוסיף לו הם
תשלום על מה שממתין מלקבל ממנו
את הכסף ואסור משם ריבית.
ומאיפה לומדים ששכירות אינה
משתלמת אלא לבסוף מהפסוק "כשכיר
שנה כשנה" )ויקרא כ"ח נ"ג( ללמד
ששכירות של שנה זו אינה משתלמת
אלא לשנה אחרת.
והנה בגמ' ב"ק צ"ט ע"א ובקידושין
מ"ח ע"א מובא דיש מי שסובר שישנה
לשכירות מתחילה ועד סוף וכתבו
התוס' )שם( דאם נאמר דיש שכירות
מתחילה ועד סוף לפי"ז איך מותר
להרבות במעות השכירות? ומתרצים
התוס' שגם למ"ד זה ודאי מודה שאת
השכירות משלמים רק בסוף ,אלא
שהוא סובר שחיוב התשלום חל בכל
רגע ורגע .וכמו כן לדעת הסובר
ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף
אין הכוונה שאי אפשר להפסיק
באמצע שהרי בגמ' ב"ק קט"ז ע"ב
מצינו שפועל יכול לחזור בו אפילו
בחצי היום ,ולכאורה שזהו משום
שישנה לשכירות מתחילה ועד סוף
ולכן בכל רגע שחוזר בו נחשב לסיום
המלאכה ,אולם י"ל שדין זה אפילו
למ"ד שאין שכירות אלא לבסוף וזאת
משום שבכל שעה שהפועל חוזר בו
ואינו רוצה יותר לעבוד זה נחשב

רבינו הגרי"ש אלישיב שליט"א
ישנה לשכירות מתוע"ס
במקדש בפעולה
]בגמ' קידושין מ"ח ע"א ,עשה לי שירים נזמים וטבעות
ואקדש אני לך ,כיון שעשאן מקודשת דברי ר' מאיר,
וחכמים אומרים אינה מקודשת .במאי קמיפלגי וכו' ,הכא
בישנה לשכירות מתחילה ועד סוף קמיפלגי ,מר סבר אינה
לשכירות אלא לבסוף )ולהכי כשמחזירן היא מתקדשת(,
ומר סבר ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף )והו"ל מלוה,
והמקדש במלוה אינה מקודשת([.
ולכאו' קשה אפילו נימא דישנה לשכירות מתחילה ועד
סוף מ"מ תתקדש בפרוטה אחרונה ,ובפרט לדעת הרשב"א
שמתקדשת בגמר המלאכה .והיה אפשר לומר דאיירי
דמכוש אחרון הוה בו פחות משוה פרוטה ,וכעין זה מצינו
)ע"ז ט"ו ע"א( לגבי הגיע לכיפה מקום שמעמידין בו עכו"ם
אסור לבנותה ,ואם בנה שכרו מותר ,ומבואר התם דהיינו
משום דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ובמכוש אחרון
לית ביה פרוטה .אמנם זהו דוחק קצת דאיירי הכא רק
בכה"ג.
ונראה דאפילו הוה הכא מכוש אחרון פרוטה מ"מ אינה
מקודשת ,דהוה מלוה ופרוטה ,והרי דעתה בקידושין הוא
על הכל ,ובזה לכו"ע אינה מקודשת ,דאפי' למ"ד במקדש
במלוה ופרוטה דדעתה אפרוטה ,היינו כשזה שני ענינים
שונים ,אבל הכא הרי רוצה להתקדש בכל השכירות שחלק
ממנה הוא פרוטה וחלק הוא מלוה ,ובכה"ג לכו"ע אינה
מקודשת .וראי' מכאן דמלוה ופרוטה דעתה אפרוטה צריך
שיהא דעתה רק על הפרוטה ולא גם על המלוה שזה כבר
מגרע ,שהרי במלוה אינה יכולה להתקדש ,דאם בכה"ג
מקודשת ה"נ הוה לה להתקדש שהרי דעתה על הכל גם
על הפרוטה וגם על המלוה ודו"ק.
)הערות במס' קידושין מ"ח ע"א(

שעתה הוא סוף השכירות ואין צורך להמתין עד סוף
היום.
מבואר בראשונים שתחילת מלאכה נחשבת לקנין
בשכירות פועלים לענין לחייב את בעל הבית בשכרו
של הפועל ,וגם אז הפועל נהיה משועבד למלאכה ,וכך
משמע בחידושי הרמב"ן ב"מ דף ע"ו ע"ב שזה שחייב
בעל הבית בשכרם של הפועלים כשהלכו לשדה ולא
מצאו תבואה לעבוד בה והפסידו יום עבודה ,הוא
משום שכשם שאר דברים נקנין בקנין כך שכירות
פועלים נקנית בתחילת מלאכה ,וכן לשון המרדכי ב"מ
פ"ו רמז שמ"ז "הכא דהתחיל במלאכתו וחלה עליו
תשלום שכירתו".
ומקשים האחרונים שהרי מצינו מחלוקת אם ישנה
לשכירות מתחילה ועד סוף או אין לשכירות אלא
לבסוף ומשמע שמה שיכול לתבוע ממנו בגלל שבעל
הבית קיבל עבודה מהפועלים ואם לא הרוויח אין מה
לתבוע מבעה"ב א"כ למה צריך לשלם כל שכרם הרי
לא קיבל מהם שום ריווח? ומסבירים האחרונים דמ"מ
חל על גופו השתעבדות שיש עליו תביעה שאם יעבדו
יקבלו שכרם ,ולכן אף אם העיכוב מצד בעה"ב שאין
יכולים לבצע העבודה בשבילו הוא משועבד לשכרם
)עי' אבן האזל הלכות מכירה פ"ז ה"ד(.
מובא בגמ' ב"מ דף י' ע"א ובב"ק דף קט"ז ע"ב שפועל
יכול לחזור בו אפילו בחצי היום שנאמר "כי לי בני
ישראל עבדים" עבדי הם ולא עבדים לעבדים ,פירוש
הדבר פועל שכיר שהוא משכיר את עצמו לזמן וכפוף
לפיקוחו ומרותו של בעה"ב דומה במעמדו לעבד ולכן
הוא זקוק להגנה זו של זכות חזרה באמצע ,וכמובן זה
רק בפועל אבל לא בפועל קבלן דהיינו שמשכיר עצמו
לעשות מלאכה ויכול לעשותה בכל זמן שירצה לכן אין
הוא יכול לחזור בו ,וכך כתב רש"י בב"מ דף ע"ז ע"א
"דגבי שכירות יש הטעם דעבדי הם ולא עבדים
לעבדים אבל בקבלנות אין זה עבד אלא לעצמו" ,וכ"כ
בחידושי הרשב"א ב"מ דף ע"ו .כתב בהגהות מימוניות
דפועל יכול לחזור בו בחצי היום דלומדים מעבד עברי
שיוצא בגרעון כסף .הקצות החשן בסימן של"ג ס"ק
כ"ח כתב שהכוונה ממש לדין גרעון כסף ,דהיינו כמו
שבעבד יכול להחזיר את הכסף עבור הזמן שלא יעבוד
ולהפסיק העבודה ,כך פועל שעדיין לא קיבל כסף
עבור החלק שלא עבד ,הרי הוא כאילו שילם עבור
החלק הזה של העבד ולא צריך לעבוד אותו יותר) .עי'
קובץ הערות עמ"ס יבמות דף ס"ו ע"ב ובקהילות יעקב
מסכת בבא מציעא סימן ל"ז(.

הרה"ג אלחנן פרץ

העתקה
מפורסמת דעתו של הגר " נ קרליץ שליט " א שאסור
להעתיק קלטות  ,ספרים ודיסקים  ,ואיסור גזל יש
בזה הלא הוא גזל החכמה ול א יעשה כן בישראל .
ולעומתו שמעתי אומרים כי דעתו של הגרש " ז
אויערבך זצ " ל שאין איסור העתקה בכל הנ " ל ) לכו " ע
אין הדבר מוסרי ( .ודעת המתירים הן משום שלא
שייך גזל בדבר שאין בו ממש כמו חכמה  ,והן משום
ייאוש בעלים כי חכמתם נמצאת בכל אתר  .ובשו " ת
אג " מ או " ח חלק ד ' כתב שז ה איסור גזל ואסור
להעתיק .

דעת מו" ר הגרח" פ שיינברג שליט" א
דעתו כי אסור להעתיק והוא איסור גמור וטעמו כי
המוכר משייר בעלות בעצם החפץ  ,בספר בקלטת
ובדיסק  .והמשתמש בקלטת מקורית הרי הוא
משתמש בקלטת שאינה שלו אם משתמש הוא שלא
ע " פ רשות הבעלים ודינו כדין שואל שלא מ דעת
שנחשב גזלן  .אכן לדברי הרב המשתמש פטור מלשלם
שהרי גזל ע " י השימוש שלא כהוגן והחזיר אח " כ .
וכפי ששמעתי ממנו כל איסור זה הוא ביהודי אבל
בגוי שאין בו איסור שואל שלא מדעת אפשר שאין
איסור זה .

פסח
המשנ " ב בסי ' תע " ב הביא כי מהרי " ל היה מוציא
כלים יקרים שהיו משכונ ות של גויים לשולחן הסדר ,
ומשמע שלא רצה להשתמש משום שואל שלא מדעת
בגוי ורק לנוי הרשה לעצמו להשתמש בהם  .אכן
שו " ע הרב הלכות גזילה סי ' ד ' מפורש כי גוזל על
מנת לשלם מותר בגוי  .נמצא אם כן כי שימוש
בקלטת של גויים במחלוקת היא .

שכירות
יש מוכרים שהתחכמו לכתוב על הדי סקים שהשכרה
היא זו ולא מכירה  ,ודעתם כיוון שרק השכרה היא
אם כן חייב השוכר לעשות את רצון המשכיר ולא
להשתמש בדיסק שימוש שלא כפי רצונו  .והנה קלקול
גדול עשו לעצמם בזה משום שלשיטתם יהיה מותר
להעתיק דיסק מועתק או מרשת מקוונת שהרי לא
שכר המעתיק מאומה שנאסור עליו להעתיק .

ט ב ילת כלים
ידוע מה שכתב השו " ע יו " ד סו " ס ק " כ " אם שכח כלי
ולא הטביל יתננו מתנה לגוי ואח " כ ישאל ממנו "
וכתב הט " ז שם שתקנה זו אינה אלא לפי שעה אבל
לזמן רב כיוון שהשתקע עולמית ביד ישראל נחשב
לקוח בידו  .ולפי זה השכרת קלטות אלו כיוון
שנשתקעות הן ביד השוכ ר והמשכיר אין לו עניין בזה
כלל אפשר שנחשב לקוח ביד השוכרים לאחר זמן .

שם הבעלים
ואפשר כי אין קלטת זו משתקעת מבעליה לפי ששם
הבעלים עליה עד עולם  .אולם כפי הידוע בעלי
הקלטת אינם הזמרים  ,ממילא השתקע שם הבעלים
נמצא שם .

הרב נחום זאב הלוי רוזנשטיין
בכמה סוגיות בש"ס קידושין מח ע"א-ע"ב ,סג ע"א ,ב"ק צט ע"א-ע"ב.
וראה גם ע"ז יט ע"ב ,נחלקו תנאים ואמוראים אם ישנה
לשכירות מתחלה ועד סוף ,או שאינה לשכירות אלא בסוף,
כלומר האם כאשר אדם ]בעל הבית[ שוכר פועל שיעשה
עבורו פעולה כלשהיא ,האם בכל רגע שמסיים הפועל לעשות
פעולה ששכרה פרוטה מתחייב השוכר –בעל הבית לשלם לו
את אותה פרוטה ,והוא נעשה כלווה של פרוטה מהפועל,
וכך מצטברת פרוטה לפרוטה ולבסוף הוא חייב לו את כל
שכרו ,או שהשוכר –בעל הבית מתחייב לשלם רק כאשר
הפועל מסיים את העבודה ומחזיר לו את הדבר שנעשתה בו
הפעולה.

ומצינו בש"ס כמה נפק"מ הנובעים ממחלוקת זו ,בעיקר
לגבי קידושין ראה תוספות על הגמרות שם שהנפקא מינה בדין זה אינה
אלא לענין קידושין אם נעשה כמלוה ,ולענין בונה לעבודה זרה ,ועיין קצות
החושן סי' שלב סק"ד ,וברית יהודה פרק כט בערה א ובדיני הלואה פרק יא
הערה נד בדין המחאת חוב שכירות במעמד שלושתם ,ושו"ת שואל ומושיב
מהדו"ג ח"א סי' תסט.
וכך נאמר בקידושין מח ע"א ובב"ק צט ע"א
שירים נזמים וטבעות ואקדש אני לך ,כלומר שאם אשה נתנה
לאיש זהב ואמרה לו שיעשה לה מהם נזמים טבעות כיון שעשאן

תניא עשה לי

מקודשת ,דברי רבי מאיר ,וחכמים אומרים אינה מקודשת
עד שיגיע ממון לידה וכו' ,ובאחד הדרכים בביאור המחלוקת
אמרו שם בגמרא  -דכולי עלמא מקדש במלוה אינה
מקודשת ,והכא בישנה לשכירות מתחלה ועד סוף קמיפלגי,
מר סבר אינה לשכירות אלא בסוף ,כלומר שרק כאשר הוא מחזיר
לה את הנזמים והטבעות ,היא מתחייבת לשלם לו ,וכאשר הוא מוחל לה על
שכר העבודה לשם קידושין הוא מוחל לה עליהם כאשר הם אצלה ואין כאן
מלוה כשהוא מחזיר אותם לה ,ומר סבר ישנה לשכירות מתחלה
ועד סוף כל פרוטה ופרוטה כשנגמרה נתחייב בה בעל המלאכה לפועל
בשכירות עשיית המלאכה ולכן כשהוא מחזיר אותם לה הויא לה מלוה
למפרע .ובגמרא שם מצינו דרכים נוספות בביאור מחלוקת

רבי מאיר וחכמים .הלכה כדעת חכמים שאינה מקודשת עד
שיגיעו הנזמים והטבעות לידה כיון שישנה לשכירות
מתחילה ועד סוף ראה טור ושו"ע אבן העזר סי' כח.
עוד מצינו בקידושין סג ע"א שנחלקו בדבר זה המשנה
והברייתא .שלדעת המשנה ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף
ולדעת הברייתות אינה שכירות אלא לבסוף – .וכך נאמר
במשנה "האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאדבר
עליך לשלטון ואעשה עמך כפועל ,דבר עליה לשלטון ועשה
עמה כפועל  -מקודשת ,ואם לאו  -אינה מקודשת" .ומדייק
ריש לקיש בגמרא שם מזה שנקטו במשנה בלשון "על מנת
שאדבר עליך לשלטון ,וכו" ,ולא נקטו בלשון "בשכר שאדבר
עליך לשלטון ,וכו'" ,שדווקא בנתן לה שווה פרוטה היא
מקודשת ,ואינה מקודשת שכר הפעולה עצמה כיון שישנה
לשכירות מתחילה ועד סוף ,א"כ בכל רגע ורגע שהוא עשה
עבורה מעשה ששווה פרוטה היא מתחייבת לשלם לו
ונחשבת והוא נחשב כמלוה ,ואין אשה מתקדשת במחילת
הלוואה .והביאו בגמרא שם שתי ברייתות שנאמר בהם
שהאשה מתקדשת אף כשאינו נותן לה פרוטה ,שסברו
שאינה לשכירות אלא לבסוף .וכך נאמר בברייתא הראשונה
"בשכר שהרכבתיך על החמור ,שהושבתיך בקרון או בספינה
 אינה מקודשת ,בשכר שארכיבך על החמור ,שאושיבךבקרון או בספינה – מקודשת" ,ובברייתא השניה נאמר
"תניא שב עמי בצוותא ואקדש לך ,שחוק לפני ,רקוד לפני,
עשה כדימוס הזה ,שמין ,אם יש בו שוה פרוטה מקודשת,
ואם לאו אינה מקודשת" .הלכה כדעת המשנה שאם לא יתן

מוסד
הרב קוק

חדש

מי באר
מסכת שבועות

לה פרוטה אינה מקודשת כיון שישנה לשכירות מתחילה
ועד סוף ראה טור ושו"ע אבן העזר סי' לח.
כאמור דעת הפוסקים להלכה שישנה לשכירות מתחילה
ועד סוף ראה טור ושו"ע אבן העזר סי' כח וסי' לח סעיף יג .ובעינן
עבודה זרה ראה בית יוסף יו"ד סי' קלג.

וכתבו התוספות שם שאף שישנה לשכירות מתחילה ועד
סוף ,מ"מ אינה משתלמת אלא לבסוף ,כלומר שהשוכר
חייב לתת את התשלום רק בסוף הזמן שהאדם שכור לו
לעשות מלאכה עבורו ראה בש"ס שכאשר הוא שכיר חודש הוא
חייב לשלם לו בסוף החודש ובשכיר שנה הוא חייב בסוף השנה או
כאשר הוא מחזיר את החפץ ששכר כדמוכח בבבא מציעא סה
ע"א .וראה שו"ע חו"מ סי' קכו סעיף יח שכך נפסק ששכירות אינה
משתלמת אלא לבסוף.

יש מהאחרונים שכתב לחדש שלא נחלקו בדין ישנה
לשכירות מתחלה ועד סוף כי אם בשכירות פועל ,אבל
בשכירות קרקע ומטלטלין ,כיון דאמרינן שכירות ליומיה
ממכר הוא ,הרי זה כנגמר קנין מכירה שמתחייב מיד בכל
התמורה ,והוא מתחייב מיד בכל השכירות ,זק' בקונטרס
הספיקות כלל ז אות ה' ע"פ הרשב"א שאם מת השוכר חייבים היורשים
לשלם כל השכירות )עי' פרק יא הערה נג ופרק יב הערה לג ופרק ו סעיף
יד( ,משא"כ בפועל שיכול לחזור בחצי היום לא נתחייב בכל שכרו ,עיי"ש.

ויש חולקים וסוברים שאף בשכירות קרקע שייך דין
ישנה לשכירות מתחלה ועד סוף .אבני מילואים ]לדו"ז רבינו
הקצות החושן ,אחיו של רבינו זק' בעל קונטרס הספיקות הנ"ל[ סימן כח
ס"ק מו ,שהוכיח כן מדברי התוס' בקידושין ,עיי"ש.

השוכר את הפועל ואמר לו העבר לי מאה חביות במאה
פרוטות ,ונמצא שיש חבית של יין נסך ביניהן ,שכרו
אסור ,כי יין נסך אסור בהנאה ברייתא ע"ז סה ע"א ,רמב"ם
מאכ"א פי"ג הי"ח ,טוש"ע יו"ד סי' קלג סעיף ג .ועיין הגהות אשר"י שם
סה ע"א שאם נמצאה שם חבית של יין נסך בנוסף למאה ,השכר מותר,

שכל השכר אחד הוא ,ושכר אותה חבית מעורב בכל
השכר תוה"ב ב"ה ש"ב )מח ב( ,ריטב"א ע"ז שם ,טור שם .ויש מן
הראשונים שכתבו שלא אמרו שכל השכר שייך מגיע
מחמת אותה חבית ,והשכר אסור מפני שאם הוא לא היה
מעביר את כל החביות ,השוכר -בעל הבית לא היה נותן
לו כלום רש"י שם ,ראב"ד שם ,מאירי למשנה שם סב ע"א ,ריטב"א
שם סה ע"א ,טור שם ,ר"ן שם .ועיין ברא"ה שם ולא זכי באגרא עד
דשלימו כולהו חביות ,ונראה שר"ל שאע"פ שאינו יכול לעכב את השכר,
מ"מ הפועל לא זכה בו עד שיסיים מלאכתו ,עיין תוס' שם יט ע"ב ד"ה
אלמא .ועי' השלמה ומאירי ע"ז שם ,שלהלכה הגוי יכול לעכב שכרו כדי
לשכור פועלים לגמור המלאכה ,ואף לסוברים שאינו יכול לעכב ,במקום
הפסד מודים הם שיכול) ,וצ"ב אם ר"ל ששאר השכר מותר ,במקום שאין
הפסד וגם הגוי יוכל לשכור פועלים באותו שכר( .ומבאר הראב"ד

שהשוכר לא היה חייב לתת לו כלום אם הוא לא היה
מעביר את כל החביות כיון ששכירות אינה אלא בסופה
ועיין בהערות המהדיר לראב"ד שם שתמה שהרי להלכה ישנה לשכירות

מתחילה ועד סוף ,והריטב"א שם כתב שאף לדעת הסוברים,
כדעת ההלכה ,שישנה לשכירות מתחילה ועד סוף מ"מ
הוא לא היה חייב לתתת לו כלום והריטב"א לא ביאר מה הטעם
שיכול לעכב שכרו .וכ"כ מאירי שם ,ועי"ש שכתב :הרי זה כמי שקיבל
מלאכה ,ואולי ר"ל שבתנאי השכירות החשיבו את הכל למלאכה אחת,
אבל אח"כ כתב שזוכה בכל אחת )מן הפרוטות( בשעתה ,וכתב שאין הדבר
מוכיח לעכב.

מכון ירושלים

יצא לאור מחדש יצירת הפאר

אוצר מפרשי ההגדה
על

קרן ישראל

הגדה של פסח

מסכת חולין

ניתן להשיג בכריכה מהודרת ובכריכה רגילה

בהר  -ישנה לשכירות מתחילה ועד
סוף ,כשכיר שנה בשנה יהיה עמו )כ"ה
נ"ג( ,ב"מ ס"ה א'.
בחוקותי  -עניני עמל התורה ,אם
בחוקותי תלכו )כ"ו ג'( וברש"י ,שתהיו
עמלים בתורה.
במדבר  -דיני מנחת העומר – עניינא
דיומא
נשא  -עניני שתי הלחם ,ענינא דיומא.

בהעלותך  -הפסקה.

מכתב
מערכת נכבדה,
קהל קוראים יקר,
כידוע ,קוראי "מסביב לשולחן"
נמנים על הציבור התורני
האיכותי ,וישנה סבירות גבוהה כי
לרבים מהם יש חידושים על
ההגדה של פסח .
האגף לתרבות תורנית בירושלים
יצא החודש בקריאה להמוני בית
ישראל אודות "ההגדה של כלל
ישראל" אותה אנו מבקשים
להוציא לאור אי"ה לקראת חג
הפסח ה'תשע"ב.
בימים אלו ,לאחר חג הפסח
זורמים ב"ה לאגף עשרות רבות
של ווארטים וחידושים של
תלמידי חכמים לצד קובעי עיתים
לתורה ,אברכים לצד באים בימים,
רבנים ויושבי על מדין לצד עמך
בית ישראל.
למותר לציין ,כי החומר יעבור
עריכה בע"ה ע"י צוות ת"ח
מובהקים שיבחר את אשר ראוי
להקריב ,כדי שיהא זה בבחינת
דבר נאה ומתקבל.
בנוסף ,אי"ה יהיה בהגדה מדור
מיוחד בשם "דור דור ודורשיו"
שיכלול חידושים מאת גדולי הדור
שליט"א.
כידוע ,וכפי שכתב היעב"ץ בספרו
"מגדל עוז"" :אם כותב חידושי
תורה ומוסר לרבים ,אין קץ
לשכרו" והרי לכל יהודי יש חלק
בתורה.
מעבר לסיפוק ולעידוד הרב שיש
למי שזכה לחדש חידוש טוב,
שזה יודפס אי"ה עלי ספר ויופץ
לרבים ,החידושים הנבחרים יזכו
בל"נ את שולחיהם בפרס מיוחד.
לכן ,שבה בזאת הקריאה לכל מי
שבאמתחתו חידוש או ווארט על
"ההגדה של פסח" מוזמן לשלוח
את חידושיו לפקס– 6296429 :
 02או לדוא"ל:
.kztzipi@jerusalem.muni.il
כמובן ,יש לכתוב בצורה ברורה
את שם השולח ,כתובת ומספרי
טלפון ונייד .תנאי המבצע ניתן
לקבל באגף בטל'02 – 6297549 :
בין השעות .12:00 – 14:00
לתשומת לב ,ניתן להגיש רק עד
לתאריך כ' באייר תשע"א
).(24/5/2011
בברכה,

גבריאל שטאובר
מנהל האגף לתרבות תורנית
עיריית ירושלים

הרה"ג ירחמיאל קראם

עורך הרב הלל מן
רבי שמחה זיסל ברוידא  -ראש ישיבת חברון
]תרע"ו  -תש"ס[ נערך מכתב ידו
גדר הדין דאין לשכירות
אלא לבסוף
רש"י בקידושין ]מח[ ביאר ,שכשמחזירן לה והרי לשם
קידושין הוא מוחלו אצלה ואין כאן מלוה כשמחזירן לה.
ומבואר דרש"י ס"ל דהחיוב על הפעולה הוי כשמחזירן לה.
ועי' ברשב"א שהביא שני דעות בזה אם האשה מקודשת
כשגמר מלאכתו או רק בשעה שמחזיר לה את הכלי ,וכ'
דנפק"מ אם בא אחר וקידשה בין גמרו של כלי לחזרתו ,דאי
אמרינן דלא חלו קידושי ראשון עד שעת החזרת הכלי א"כ
מקודשת לשני ,עיי"ש בארוכה .ואף דהרשב"א הביא ראיה
מדברי רש"י דאינה מקודשת עד שיחזיר הכלי ,מ"מ אין
כוונתו דרש"י ס"ל הכי מאותו הגדר של הרשב"א עצמו,
דהרי הרשב"א כתב דהוי דין בקידושין דלא חיילו עד
שיחזיר לה ,ואילו ברש"י מבואר דזה דין בשכירות דלמ"ד
אינה משתלמת אלא לבסוף ,אינה משתלמת אלא כשיחזיר
לה .ואין להקשות מההיא דע"ז ]יט,ב[ דתליא במכוש
אחרון ,דשאני התם דאיירי בקרקע והנהו ודאי מוחזרין
ועומדין הן.
ונראה דטעמו של רש"י שפי' כן ,משום דאיהו הרי כתב
בע"א דלמ"ד ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ,היינו כל
פרוטה ופרוטה כשנגמרה נתחייב בה בעל המלאכה לפועל,
וא"כ לדידיה הוקשה לו דגם להאי מ"ד דישנה לשכירות
מתחילה ועד סוף יהיה קידושין ע"י כל פרוטה ופרוטה ,עי'
ברשב"א מה שהקשה ,ולהכי פירש"י דלעולם אין הקידושין
עד שעת חזרה ,ולא מטעמיה דהרשב"א ,אלא משום דלא
מיקרי נתינה גמורה עד שבא החפץ לידה ,ומעתה אילו לא
היה החיוב בסוף בשעת חזרה אלא בשעת גמר המלאכה,
לא היתה מקודשת ,דכיון דמעשה הקידושין נעשה עם
הנתינה ואז הוי כבר חוב ,ומטעם זה אמנם למ"ד ישנה
לשכירות מתחילה ועד סוף אינה מקודשת משום דנעשה
חוב בשעה שהיה שו"פ והקידושין צריכין להיות בשעת
נתינה ,אבל למ"ד אינה לשכירות אלא לבסוף ,ובסוף
פירושו בשעה שמחזיר את החפץ ,ולכן שפיר איכא נתינה
של ממון דבשעת החזרה מקדש עם השכירות ודוק.

עורך הרב הלל מן

השכירות המשתלמת
לבסוף הביא לפסק הייחודי
מעשה אירע בעיר סאטנוב ,ביהודי ירא שמים שמכר לחבירו
רבע משכרו בעולם הבא תמורת ממון רב ,אותו קיבל הוא
מידידו לצרכיו שהיו דלים וריקים.
כעבור ימים ספורים ,התבונן אותו יהודי צדיק במעשיו והביע
חרטה גמורה על שנאלץ למכור את שכרו בעולם הבא בעד כסף
גשמי פעוט .הוא אץ רץ לידידו ועמו המצלצלין כולם ,והודיע
לחבירו שמבקש הוא לחזור בו מאותה מכירה ,וחפץ הוא לקבל
חזרה את שכרו בעולם הבא.
הוא הניח את שקית המעות לפני אותו יהודי באומרו  -הנה לך
המעות ,ואתה השב לי את שכרי בעולם הבא .אך אותו יהודי
עמד בסירובו באומרו שהמקח כבר נעשה ,ומקח אין להשיב
ללא הסכמת הלוקח ששילם על כך במיטב כספו .אך היהודי
עמד על שלו וביקש לבטל את המקח.
הדבר הגיע לדין תורה בפני רבי שלמה קלוגר שדן בענין
בארוכה.
אחר דין ודברים יצא הפסק מבית כותלי בית דינו ,ומסקנתו
היתה ברורה ,שאין במכירה זה כל ממשות ,שכן עולם הבא אינו
דבר הניתן למכירה ,שכן הוא אינו ברשותו של האדם המקבל
זאת עדיין ,שכן הוא משתלם רק לבסוף בגמר החיים ,ולא ניתן
למכור לאחר דבר שאינו ברשותו .ואין חילוק בדבר אם השיב
לו מעותיו או לאו.
הוא הביא ראיה לכך מדברי הגמרא בסוטה ]כא,א[ שאמרו
'אמר עולא לא כשמעון אחי עזריה ולא כרבי יוחנן דבי נשיאה,
אלא כהלל ושבנא ,דכי אתא רב דימי אמר הלל ושבנא אחי הוו,
הלל עסק בתורה ,ושבנא עבד עיסקא ,לסוף אמר ליה תא נערוב
וליפלוג ,יצתה בת קול ואמרה אם יתן איש את כל הון ביתו
באהבה בוז יבוזו לו' ,הרי מבואר שאותו בעל עסק שעסק
בעסקיו רצה לחלוק עם הלל בתלמודו ,ויצאה בת קול באומרה
אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו ,שלא ניתן
למכור כן.
והרי ודאי הוא הדבר שהלל ניאות למכור חלקו ולהתחלק עמו,
שהרי אם לא כן לא היו נצרכים לבת קול ,ובכל זאת יצאה בת
קול באומרה שלא ניתן למכור כן.
ולמרות שזו בת קול מפורשת ,ביאר הגאון טעם הדבר ,שעולם
הבא אינו חוב כתשלום שכירות המשתלם לבסוף אחר
שנשתמש כמאמרם ז"ל מי הקדימני ואשלם ,שאם היה אדם
מקדים לשלם ואז היה עושה האדם את המצוה שייך לומר
שהוא ישלם שמשמעותו מדינא ,אבל היות והאדם הוא המקדים
בעשיית מצוותיו ,כמו שאמרו חז"ל אדם עושה מזוזה טרם
נתתי לו בית ,אם כן לא מגיע לו השכר אלא רק חסד הוא שנותן
הבורא לשומרי מצוותיו.
ואם הוא חסד שנותן הבורא ,כיצד יכול למוכרו לאחר ,אולי
הקב"ה אינו חפץ בעשיית החסד לאותו אחר כפי שחפץ היה
להעניק לאותו אדם שעשה המצוה ,ואם כן הוי דבר שאינו שלו
ואינו ברשותו.
וזהו שדייק הכתוב ,אם יתן את כל הון ביתו באהבה  -כיון
שהשכר כולו הוא מחמת האהבה שאוהב הקב"ה ,ולא מן הדין
כשכירות ,לכך בוז יבוזו לו אם ימכרנו לאחר.

'ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף'
המשנה בפרק איזהו נשך לגבי איסור ריבית ,מחלקת בין תשלום מראש עבור
שכירות לתשלום מראש עבור מקח .כשאתה שוכר דירה לשנה והמשכיר דורש ממך
תשלום של סלע לחודש ובסך הכול שתים עשרה סלעים לשנה .מותר לך לומר לו:
אני מוכן לשלם לך מראש את דמי השכירות לכל השנה בתנאי שהם יעמדו על עשרה
סלעים .ואין בזה 'אגר נטר' זה לא נחשב לתשלום 'ריבית' ,שכר על זה שהכסף כבר
נמצא ביד המשכיר.
ואילו בעסקת מכירה ,המוכר את שדהו אינו יכול לומר לקונה :אם תשלם לי במזומן
ועכשיו ,אמכור לך את השדה באלף זוז ואם תשלם לי רק כאשר יהיה לך כסף בעת
שתמכור את התבואה שתגדל בשדה אז תצטרך לשלם לי אלף מאתיים זוז .זה אסור,
זה ריבית.
מסבירה הגמרא' :שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף' מצד הדין מועד תשלום של
דמי שכירות הוא בסוף תקופת השכירות .עכשיו לפני שהתחילה השכירות עדיין אין
כאן חוב שאני מקדים או מאחר .עכשיו אני רק מוותר על חלק מדמי השכירות כדי
לקבל תשלום מראש .זו עסקה כלכלית מותרת .אבל במכירת קרקע ,ברגע שנעשה
הקניין התחייב הקונה לשלם .אם המוכר יסכים לאחר את התשלום המגיע לו כעת
לזמן מאוחר יותר תמורת הגדלת התשלום זה 'אגר נטר' זה תשלום ריבית ולכן זה
אסור.
הדין הזה ש'שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף' אומרים התוספות אינה סתירה
לדין הנוסף שיש בשכירות ש'ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף'.שמשמעותו שחיוב
התשלום של השוכר נוצר מייד על כל רגע ורגע של השכירות .וכך גם בתשלום שכר
עבודה כשאני מזמין עבודה אצל בעל מלאכה אני מתחייב בתשלום על כל שלב ושלב
בעבודתו .מפני שאף שחיוב התשלום נוצר ,מועד התשלום הוא בסוף .ולכן פועל יכול
לחזור בו באמצע היום מפני שבחזרתו בו באמצע היום ,שזו זכות שיש לו ,הוא קובע
את מועד 'סוף השכירות' ובמילא את מועד התשלום.
שכיר ,פועל ,משועבד תמורת השכר שלו לבעל הבית שלו .כאשר שלוחי דרבנן באו
לאבא חילקיה לבקש ממנו שיתפלל על הגשמים ,הוא לא ענה להם .אחר כך הסביר
להם שהיה שכיר יום עליו למלא את כל מחויבויותיו ללא בטלה וללא הפסק .שכיר
יום ,בעל מלאכה שנשכר ,הוא אמנם יקבל את שכרו משולם בסוף היום כאשר
ישלים עבודתו כדין 'שכירות שאינה משתלמת אלא לבסוף' אבל השכר יתייחס לכל
מה שעשה ,לכל שלב ושלב בעבודתו .ואם בין אדם לחברו כך ,הרי על אחת כמה
וכמה כן הוא בין אדם למקום .בקיום המצוות המוטלות עלינו .בין אם נדון את עצמנו
כעבדים המשמשים את הרב ,בין אם נחשב לפועלים העושים מלאכתם ,בנים אנחנו
לאבינו שבשמים ונאמן הוא בעל הגמול לשלם שכר טוב לעושי רצונו.
ידוע המעשה עם אשת רבנו הגר"א שהייתה יוצאת יחד עם חברתה לאסוף כספי
צדקה לעניים .שתיהן סיכמו ביניהן כי אי"ה אחרי מאה ועשרים שנה ,מי שתלך
לבית עולמה קודם ,תשתדל לשוב ולספר לחברתה מהנעשה בדין שמים .לאחר
שחברתה הלכה לבית עולמה היא שבה אליה בחלום ואמרה לה :את זוכרת את אותה
הפעם כשהלכנו יחד לאסוף צדקה לביתה של אישה שרצינו להתרים .בדרך תוך כדי
הליכתנו ברחוב ,הבחנת מעבר לכביש באותה אישה שלביתה רצינו ללכת .בשעתו
הרמת ידך והצבעת לעברה ואמרת לי הנה האישה אליה אנחנו הולכות .דעי לך ,אני
לא רשאית לספר לך על דין שמים ,אבל זאת כן אוכל לומר לך כי על תנועת יד זו
שעשית כשאמרת לי ,הנה היא ,על כך משלמים כאן בשמים שכר.
'המתחיל במצווה אומרים לו גמור' צריך לשאוף לעשות ולקיים מצוות בשלמות .אם
התחלת בעשיית מצווה ולא סיימת ויבוא אחר ויסיים את המצווה תקרא המצווה על
שמו ,שהרי 'אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה' .אבל אתה ,על מה שעשית,
תקבל שכר כי זה מעשה מצווה .כל שותף ,כל עוזר לקיום מצווה מקבל שכר.
על אותה מצווה שקיימת כמה פעמים ,תקבל שכר שונה על כל פעם .כי 'לפום צערה
אגרא' השכר תלוי במידת ההשקעה שלך בקיום המצווה .בדקדוק הדין ,בהידור
מצווה ב'זה קלי ואנווהו' שהיה לך בקיום המצווה הזו ובמידת הכוונה שהייתה לך
בעת קיום המצווה .כל פרט נלקח בחשבון.
יש מצוות שדורשות שלמות' .מל ולא פרע כאילו לא מל' אם לא גמרת את מעשה
המצווה כנדרש לא עשית כלום .ההלכה היא שמי שלא מל אף פעם אסור לו למול
לראשונה בשבת .מפני שהיות וזו פעם ראשונה ,יתכן ולא יוכל להשלים את מעשה
המילה ואז יתחייב משום חובל .אף על פי שהוא מתכוון לעשות מצווה ,ומה שעשה
זה חלק ממעשה המצווה ,אבל כיוון שלא גמר את מעשה המצווה כהלכה הוא חובל.
מעשהו נחשב לחילול שבת.
לימוד תורה ,עשיית חסד ,כיבוד אב ואם ,כל מה שתעשה ,בכמות ובאיכות ,זה
מצווה .אפילו לא השלמת את הדבר שרצית לעשות תקבל שכר .כי כל פעולה גם אם
היא חלק ממעשה שלם נחשבת למעשה מצווה .אין לנו מושג בגודל מתן שכרן של
מצוות .הגמרא בברכות קוראת את הפסוק 'עין לא ראתה אלוקים זולתך' על עולם
הבא ,על עולם הגמול המובטח למקיימי מצוות .כי אדם בשר ודם אפילו יהיה חכם
ונביא לא יוכל להשיג גודל מעלת שכר זה.
המשנה באבות אומרת' :אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס'.
יהודי צריך לעבוד את הבורא בלב שלם ולא לחשוב על הגמול המובטח לו .אנחנו
מאמינים באמונה שלימה כי נאמן בעל מלאכתנו שישלם לנו שכר פעולתנו בדיוק
נמרץ ומה לנו לחשוב איך ,מה וכמה יהיה אותו שכר.
ראוי שנלמד את דברי רבנו יונה ב'שערי תשובה' בשער השלישי' :ודע כי הירא את
דבר ד' יחמיר וידקדק וישים נפשו בכפו על מצוה קלה כמו על החמורה ,כי לא יבינו
לאשר המצוה הזאת קלה לעומת החמורות ,אך יבינו לגודל המזהיר עליה יתברך'.
כולנו מחפשים זכויות' ,רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה
ומצוות' ,התורה והמצוות הם מקור לזכויות ,להרבה זכויות .ולא רק לחיי עולם הבא
גם ה'עולם הזה' הוא שכר תורה ומצוות שהרי על זה אנחנו מברכים כל יום' :ברוך
הוא אלוקינו שבראנו לכבודו ,והבדילנו מן התועים ,וחיי עולם נטע בתוכנו'.

הרב יעקב שלמה שיינברגר

ולמחר לקבל שכרם
אמרו חז"ל )קידושין לט" (:שכר מצוה בהאי
עלמא ליכא" שאין שכר מצוה בעולם הזה ,אלא
רק לעולם הבא .שנאמר )דברים ז ,יא( "אשר
אנכי מצוך היום לעשותם" ,ולמחר ,לעולם הבא
לקבל שכרם.
הרבה הטעמים נאמרו למה אין קבלת שכר
בעולם הזה ,ויש שביארו זאת בנושא השבועי
הנסוב בגיליוננו בענין שכירות ,לשיטה
האומרת אין לשכירות אלא לבסוף ,כלומר
שכיר המושכר לכמה ימים אינו מקבל שכרו
אלא לבסוף לכשיגמור עבודתו ,כמו כן האדם
החייב במצוות בכל עת ורגע עד סוף ימיו ,אינו
מקבל שכרו אלא לבסוף בעלמא דאתי.
]ובזה ביארו המפרשים )ראה קומץ למנחה
ועוד( בפרשת פנחס ,דאיתא שם במדרש על
פנחס שקינא והרג לזמרי" ,בדין הוא שיטול
שכרו" בעולם הזה ,והקשו הלא שכר מצוה
בהאי עלמא ליכא ,וביארו עפ"י הנ"ל ,שזהו
באדם שבוא יבוא יומו ולעפרו ישוב ,אבל
בפנחס שהוא אליהו החי לעולם דלא שייך ליתן
לו שכרו לאחר פטירתו ,בדין הוא שיטול שכרו
לאלתר בעולם הזה.
באופן אחר ביאר השם משמואל מסאכטשוב
דאיתא בזוה"ק )ריז (.ובמדרשים ,שפרחה
נשמתו של פנחס ואח"כ נעשה נס וחזרה
נשמתו אליו ,נמצא דכשנפטר מן העולם הגיע
זמן תשלום שכרו .ומה שקם לתחיה וחזרה
נשמתו אליו זהו תחיית המתים ,ופנים חדשות
באו לכאן ,ולכן מגיע לו שכרו עכשיו בעלמא
הדין[.
הנה ידוע מהגאון הרחיד"א זצ"ל )מדבר קדמות
מערכת ת' אות י( שאף דשכר מצוה בהאי
עלמא ליכא ,אבל על תוספת חומרא והידור
מצוה יש שכר אף בעולם הזה.
ולפי האמור יש להמתיק דבריו ,שהאדם מושכר
לה' על מה שנצטווה ,אבל על מה שמוסיף
להדר מעצמו ,אין שייך לומר דיקבל שכרו
לבסוף דהרי לא נצטווה עליו ,ולכך מקבל שכרו
לאלתר.
הרה"ק מצאנז קלויזנבורג הוסיף בזה )שפע
חיים שנת תשמ"ג( ,שיש לומר שקיום מצוה
בשמחה גם נכללת בהידור מצוה ,כי מבטא את
שמחתו בקוים המצוה שחשובה וחביבה בעיניו,
וזוכה לשכר גם בהאי עלמא.
ולשיטה הסוברת ישנה לשכירות מתחילה ועד
סוף ,יש להביא הטעם דשכר מצוה בהאי עלמא
ליכא מה שאמר הרבי ר' העשיל מקרקא זצ"ל
)חנוכת התורה – יתרו( דביאר ,דלכאורה היו
צריכים לקבל שכר המצוה תיכף לאחר
עשייתה ,וכדכתיב "ביומו תתן שכרו" "לא תלין
פעולת שכיר" ,וביאר עפ"י דקיי"ל )שו"ע חו"מ
סי' של"ט ס"א( השוכר פועל ע"י שליח אינו
עובר על בל תלין ,ובמילא א"כ התורה הק'
שנתנה לנו ע"י שליח – משה רבינו ע"ה ,דלא
שייך לומר בזה בל תלין ,לכן שכר מצוה בהאי
עלמא ליכא.
ובזה יש לבאר כמין חומר  -אומר הגה"ק הרבי
ר' העשיל  -מאמרם ז"ל "אין ישראל ניזונין אלא
בזכות האמונה" ,שהרי מצות ה'אמונה' ניתנה
לנו ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו "אנכי" וכן "לא
יהיה לך אלהים אחרים" וגו' ,א"כ שייך בזה "בל
תלין" ,ולכן מקבלים עליה שכר גם בזה העולם.
)וראה בספה"ק בת עין שהביא את כל הנ"ל
בשם אביו זי"ע ,והביא עוד מאביו לפרש באופן
נפלא הכתוב "ראה 'אנכי' נותן לפניכם היום",
שמצות 'אנכי' – אמונה ,אני נותן לפניכם היום,
שאני משלם לכם עליה שכר כאן בעולם הזה
יעו"ש(.

פוטו
סטודיו
לעילוי נשמת

רבי יצחק בן ר' אליהו ואסתר זר

