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עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה

גֹליון
נ"ח

הֱקטן ֹלבנו שכרו תתן ביומו

א.

ב.

ג.

ֹלא אפיֹלו יכוֹל שכיר, פעוֹלת תֹלין ֹלא ת"ר, ֱקיב. ב"מ במס' נאמר
מבואר ע"כ. ֹלִדעתו, וֹלא ֹלִדעתך ופרש"י ֹלִדעתך. אתך ת"ֹל תבעו,
משום תֹלין, בבֹל עובר ֹלא שכרו את השכיר תבע ֹלא שאם ִדהטעם
יש ֹלכך מסכים אינו אם אבֹל יוֹלן, ששכרו ֹלכך ומסכים מוחֹל שהשכיר
פ"ט חסִד אהבת בספר כתב וֹלכן בפירוש, תבע שֹלא אף ֹלהֹלין איסור
אחר בעה"ב אצֹל השכיר שבא כֹל בפירוש, תבעו ֹלא אם ִדאף סֱקכ"ט
ִדמה מֹלאכתו, שכר בפירוש תבע כאיֹלו הוה כנהוג, מֹלאכתו שכיֹלה
שֹל "מִדעתו" נֱקרא וממיֹלא כסופא, משום הוא בפירוש תבעו שֹלא

השכיר.

שכר הֹלנת איסור יש בזה שגם השיטות ֹלפי בתים, בשכירות ֹלִדון ויש
השכירות, תשֹלום עֹל ביניהם שסיכמו היום והגיע שֹלט,א) שו"ע (עי'
כיון תֹלין בֹל איסור כאן שאין נימא האם השוכר, את בעה"ב תבע וֹלא
יום שהגיע שכח שבעה"ב ֹלחשוש צריך ִדיֹלמא, או תבעו, שֹלא

"ֹלִדעתו". ֹלא שזה ונמצא תובע היה זוכר היה ואֹלו הפרעון,

סֱק"א ֱקִד. סי' המשפט הנתיבות מש"כ ֹלפי זה חשש ֹלבסס ואפשר
המֹלוה שאין זמן ִדכֹל כתב ֱקצה"ח ובספר וז"ֹל: הֹלואה תשום ֹלגבי
שהמֹלוה אץ ִדוִדאי ֹליתא, וִדאי והא ֹלפרוע, מצוה אפי' ביה ֹלית תובע,
המֹלוה ִדכאשר בִדבריו מבואר עכ"ֹל. ֹלפרוע חייב תובע, ואינו שוכח
וֹלא בשכחה זאת תוֹלים אנו ֹלפרעון, שנֱקבע בתאריך חובו תובע ֹלא
ויחויב המשכיר, בשכחת ֹלתֹלות יש ֹלכאו' ִדיִדן, בניִדון אף במחיֹלה,

שכרו. תתן ביומו במצות השוכר

ֹלא המֹלוה שאם בִדבריו ִדמשמע סֱק"ב, רֹל"ב סי' חומ' בש"ֱק עי' אך
הנתיבות, כִדברי ושֹלא ששכח חוששים וֹלא שמוחֹל, תוֹלים תובע,

וצ"ע.

ֹלשֹלם מעות אין ֹלבעה"ב כאשר מסתפֱק, סֱקכ"א פ"ט חסִד האהבת
- ִדמיֱקרי הִדין מצִד בזה חייב האם ֹלֹלוות אפשרות ֹלו יש אבֹל ֹלשכיר,
והנהגות תשובות בספר וראיתי עיי"ש. בזה חייב שאינו או אתך" "יש
תרנ"ו סי' בבה"ֹל הובא - ִדפאה פ"א הירושֹלמי מִדברי ע"ז שתמה ח"ג
וכו' שחננך ממה מהונך, ה' את כבִד הירושֹלמי: וז"ֹל - אפיֹלו ִד"ה
אם וכו' העניים את ומאכיֹל וציצית ותפיֹלין שופר וֹלוֹלב סוכה ועושה
ע"כ. מהן באחת חייב אתה אין ֹלך אין ואן בכוֹלן חייב אתה ֹלך יש
ֹלמצות ֱק"ו ֹלֱקיימם, בשביֹל ֹלֹלוות מחויב אין מ"ע בכֹל אם והשתא,
מֹלֹלוות. שפטור אתך", ב"יש התנתה שהתורה בזמנו שכיר פרעון
שחננך", "ממה מֱקרי שפיר בֱקֹלות ֹלֹלוות יכוֹל ִדאם ֹליישב, ויש עכ"ִד.
וֹלֱקיים בזה ֹלזכות חייב וִדאי הפֱקר, שֹל ֹלוֹלב ֹלפנינו יש שאם וכמו
הֹלואה ֹלהשיג ביכוֹל גם כך שחננך" "מה מטעם נפטרנו וֹלא המצוה,
חִדש, ֹלחוב עצמו מכניס ֹלא הרי שכיר, בשכר זאת, ומֹלבִד בֱקֹלות.
המֹלוה, ֹלשמעון חייב יהיה השכיר ֹלראובן חייב ֹלהיות במֱקום אֹלא

ֹלחייבו. סברא יש ובכה"ג

עֹליו חֹלה ִדהשתא שכרו, את ֹלבעה"ב שתבע בשכיר ֹלעיין יש
ֹלמנות בֹלי ֹלסעוִדה ֹלשבת ֹלו אסור ִדֹלכאו' שכרו, תתן ִדביומו המצוה
וֹלוֹלב שופר ֱק"ש מצוות, בשאר שמצאנו וכמו ֹלשֹלם, שיזכירנו שומר
כיסופא, משום שוב ֹלתבוע ימנע שמא יזכירנו, שהשכיר וֹלסמוך וכו'.

וצ"ע.

ממון הזכות מצִד הוא יסוִדו אם ֹלחֱקור יש שכרו תתן ִדביומו המצוה בעיֱקר
שֹלא תֹלין ִדבֹל והֹלאו המ"ע בא וע"כ ביומו, ֹלו שיפרע בעה"ב עֹל ֹלהפועֹל שיש
זכות ֹלפועֹל אין ִדבאמת שנאמר או הֹלזו, הממונית זכותו את הפועֹל מן ימנע
הוא אבֹל ביומו, שיהיה הפרעון מועִד עֹל וֹלא התשֹלומין גוף עֹל אֹלא ממון
וכמו ביומו, הפועֹל שכר ֹליתן שמיא כֹלפי בה מחויב שבעה"ב בעֹלמא מצוה

וכִדו'. צִדֱקה מצות

ֹלִדינא. נפֱק"מ כמה זו בחֱקירה ויש

הפועֹל יוכֹל האם הפרעון, מועִד אוִדות ֹלפועֹל בעה"ב בין וִדברים ִדין כשיש א.
שתובע ִדמי כתב סֹל"ִד) פז סי' (חו"מ הרמ"א ִדהנה היסת. בעה"ב את ֹלהשביע
משביעים בי"ִד אין מכחישו, והֹלה מתנה ֹלו ֹליתן כפו ֹלו שתֱקע ואמר חברו את
וביאר עי"ש. נשבע אם פיו מוצא יחֹלֹל שֹלא אותו מזהירין אֹלא ע"כ, היסת אותו
ִדין הוא אֹלא כֹלֹל, ממון וזכות ֱקנין פועֹלת כף התֱקיעת ִדאין הִדין טעם הש"ך
ֹלהשביעו, יכוֹל אינו כן ועֹל ע"כ, בע"ִד נחשב חברו ואין ֱקונו ֹלבין הנשבע שבין
כֹלפי עֹליה ִדרמי בעֹלמא מצוה הוא ִדאם ִדיִדן, בניִדון הִדין הוא וא"כ עכ"ִד,

ע"כ. ֹלהשביעו השכיר יוכֹל ֹלא שמיא

ביומו. נפרע הפועֹל שיהיה כִדי ֹלפנינו שאינו בעה"ב ֹלנכסי יורִדין בי"ִד האם ב.
סוכה שיעשה בגופו, המצוות עֹל שכופין ִדכשם כתב ב"ב) (סוף הרמב"ן ִדהנה
חובו ֹלבעֹל ומגבין הֹלווה ֹלנכסי שיורִדין בממונו אותו כופין כך ֹלוֹלב, ויטוֹל
ִדהיינו סֱק"ג) רצ סי' סֱק"א, טֹל (סי' הֱקצוה"ח וכתב בע"ח, פריעת מצות משום
ֱקובץ [ועיין ע"ש, בממונו, אף כפיה ֹליכא בפניו שֹלא אבֹל בפניו, ִדווֱקא
נרִד ֹלא בעֹלמא מצוה הוא ִדאם זה, בניִדון וכמו"כ תרסח], סי' ב"ב שיעורים
ממון זכות הוא אם אבֹל בפניו, שֹלא המצוות עֹל כפיה ִדֹליכא כיון ֹלנכסיו

הממון. משפטי עפ"י ֹלו המגיע את ֹלפועֹל ֹליתן כִדי ֹלנכסיה ִדנחתינן פשיטא

מצוה הוא ִדאם שכרו, תתן ִדביומו הִדין בו שייך האם פועֹל, ששכר ֱקטן ג.
ִדיש מסתברא הפועֹל מזכויות הוא אם אך הוא, מצוה בר ֹלאו אזי בעֹלמא

ֱקטן. שהוא אע"פ בעה"ב אצֹל זו זכות ֹלהפועֹל

שכרו ֹליתן הבעה"ב עֹל חיובא רמי האם שכרו, שנשתֹלם ֱקוִדם שמת פועֹל ִד.
הפועֹל גבי אֹלא זה שייכא ִדֹלא י"ֹל אזי בעֹלמא מצוה הוא ִדאם ביומו, ֹלבנו
שאמרינן אז ממון זכות הוא אם משא"כ נפשו, את נושא הוא ִדאֹליו עצמו

זו. זכות ֹלבנו ִדמוריש

בהם שיש ִדהיינו בצמצום, מעות עתה ֹלו ויש נוספת מצוה עֹליו מוטֹלת אם ה.
שבשניהם, המֱקוִדש יעשה אזי בעֹלמא מצוה הוא ִדאם בֹלבִד, אחת מצוה כִדי
שיש פשוט נראה הפועֹל זכות הוא אם ברם ֹלכבִד], ִד"ה ס"א רמב ביה"ֹל [עיין

המצוות. ֹלכֹל ֹלהֱקִדימו

ִדהוא ֹלהוכיח וכתב זו, בחֱקירה יז) (ט, חסִד האהבת הרגיש שכבר ומצאתי
ִדֹליֹלה, שעות שכיר בִדין ֱקיא.) (ב"מ ושמואֹל רב ִדאיפֹלגו מהא בעֹלמא מצוה
כרב הֹלכתא בעֹלמא וכִדֱקיי"ֹל ִדרב כוותיה ִדהֹלכתא והרא"ש הרי"ף וכתבו
מימוניות בהגהות אכן עכ"ִד, בֹלבִד מצוה שֹל ניִדון ִדהוא ֹלנו הרי באיסורי,
וכן הוא, ִדינא והכא בִדיני כשמואֹל הֹלכתא ִדהא ע"ִד, תמה ה"א) פי"א (שכירות
(שֹלט בֱקצוה"ח ויעויין רברבי. באשֹלי תֹלוי הִדבר וא"כ וביראים, בסמ"ג הוא

חברו). וֹלבסוף תֹלוש (ֹלענין איסורא שֹל ניִדון ִדהוא בפשיטות שנוֱקט ס"א)

הפועֹל גמר שאם ב) (ט, חסִד האהבת שכ' במה הנ"ֹל ע"פ ֹלהעיר יש עוִד
ספֱק וביה"ש ִדהואיֹל צאה"כ, ֱקוִדם ֹלו ֹלפרוע ִדצריך החמה בשֱקיעת מֹלאכתו
עובר ובכה"ג הפעוֹלה גמר אחר היום מן זמן איזה שנותר יתכן א"כ הוא, יממא
תיכף, ֹלפרוע ֹלו יש ִדאורייתא ספיֱקא מיִדי ֹלצאת וכִדי היום, סוף בהגיע עֹליו
ִדהוא נאמר אם אבֹל ִדאיסורא, ניִדון ִדהוא ֹלשיטתו ִדכ"ז ֹלִדון יש וֹלכאו' עיי"ש,
איתא ִדהא ממון, ספֱק כֹל כשאר המע"ה בזה ֹלומר ֹלנו היה ממון זכות שֹל ניִדון
זמן אוִדות הוא והֹלוה המֹלוה בין כשהניִדון ִדאף ס"ב] עג סי' [חו"מ בשו"ע

מה. סי' חו"מ יעבץ משנת ועיין המע"ה, אמרינן הפרעון

שכרו תתן ביומו בענין הערות המצוה בגִדר

המצוה בגִדר

שכרו תתן ביומו בענין הערות

ונִדרוֹלִדה רפאֹל ונִדרוֹלִדההרב רפאֹל הרב ֹלישינסֱקי יעֱקב ֹלישינסֱקיהרב יעֱקב הרב

שכרו תתן ביומו בענין תצא- כי פרשת

תשס"ט אֹלוֹל ח' תשס"טערש"ֱק אֹלוֹל ח' ערש"ֱק

הציון הציוןשער שער

מֹלמִדים בשכירות תֹלין בֹל

שכרו תתן ביומו
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פעוֹלת תֹלין ֹלא ת"ֹל הֹליֹלה כֹל שגובה יום ֹלשכיר מנין ת"ר (ֱקי:) בב"מ
ואימא שכרו, תתן ביומו ת"ֹל היום? כֹל שגובה ֹליֹלה ֹלשכיר ומנין וגו', שכיר
עונה יום, בשכיר תבוא וֹלא ֹליֹלה בשכיר תֹלין ִדֹלא רש"י מבאר איפכא,
ֹלא אֹלמא רש"י, ומבאר ֹלבסוף, אֹלא משתֹלמת אין שכירות הגמ'
עֹליו תבוא ֹלא כתיב וכי החמה שתשֱקע עִד יום ֹלשכיר ֹלי'ה משתעבִד
משכֹלתה ֹלבוֱקר ֹלו שנשתעבִד מִדובר ֹליֹלה בשכיר כרחך עֹל השמש
עִד ֹליה משתעבִד ֹלא ִדהא ֹליֹלה בשכיר תוֱקמא ֹלא תֹלין ֹלא וכן שכירותו,

הבוֱקר.

ֹלאחר רֱק השמש עֹליו תבוא ֹלא או תֹלין ֹלא שֹל הֹלאו שייך שֹלא ומבואר
ֹלא בבוֱקר רֱק מגיע ֹלתשֹלום שהשעבוִד ֹליֹלה שכיר וֹלכן שהשתעבִד,
שֹל הֹלאו אבֹל ֹלן, ֹלא עוִד השכיר שֹל שכרו כי תֹלין, ֹלא שֹל הֹלאו מתאים
(כמו שעות עשרה שנים זמן ֹלאִדם נתנו כי כאן שייך השמש עֹליו תבוא ֹלא
נכון. בטעם והנאות בֱקבֹלה, האמת והוא ומסיים... שם) הרמב"ן שכתב
עבור הכסף את מראש ֹלהכין האִדם עֹל חיוב שאין הרמב"ן מִדברי משמע
השכירות. בתשֹלום ֹלטפֹל זמן ֹלו נתנו השכירות גמר ֹלאחר אֹלא השכירות

שֱקיעת ֹלפני ֱקצת גמר אפיֹלו שעות שכיר שֹל בִדין נעשה מה ֹלהבין ויש
ואוֹלי החמה, שֱקיעת עִד שזמנו השכירות תשֹלום חיוב חֹל ואז החמה
נאמר היום באותו שמשֹלם זה שִדין ספר ֱקרית בספר שמצינו כמו נאמר
שעות שכיר ִד"ה ֱקיא. רש"י שכתב וכמו היום במחצית עבוִדתו גמר אם רֱק
מכיוון ֹלומר ניתן עוִד וכאן שנא, ומאי שעות י"ב ֹלו אין כאן וֹלכאורה ִדיום,
מה אך שעות, י"ב ֹלו נתנו ֹלא ֹלכן שעות ֹלפי רֱק היתה הזאת שהשכירות
רֱק ֹלו שנותנים ביום עבוִדתו שגמר וכו' חוִדש שכיר שבוע שכיר עֹל נאמר

הבוֱקר. עִד ֹלו נותנים בֹליֹלה עבוִדתו גמר וכן הֹליֹלה, עִד

היום, וכֹל הֹליֹלה כֹל ֹלו נותנים בֹליֹלה עבוִדתו שבגמר תוס' שיטת ואמנם
ֹלו נותנים ֹלכן שֹלמה ֹליֹלה שֹל ֹלינה היתה שֹלא משום תוס' ביארו שם אך
ֱקיבֹל א"כ היום כֹל ִדגובה ִדיום שעות שכיר שונה מה אך היום, כֹל את
ֹלתשֹלום זמן יותר ֱקיבֹל ֹליֹלה שֹל ובשכיר שעות שש רֱק המשכיר
שהיום כנראה ֹליום עצמו שהשכיר כיון השכיר שֹל מציִדו וכן השכירות,
ביתו ֹלפרנסת ֹלו יהיה שוב בבוֱקר מחר ֹלֱקראת ֹלבן בפרנסתו מסוִדר הוא
עני זה שאִדם המֹלבי"ם שכתב כמו ובפרט ֹלֹליֹלה עצמו המשכיר אך
יכוֹל הוא ֹלשינה מיועִד שזמנו ֹליֹלה ֹלעבוִדות עצמו את שמשכיר ביותר

השמש. שתבוא עִד הֹליֹלה ֹלֱקראת ֹלו ֹלשֹלם הבית הבעֹל

וכמו ֹליֹלה ֹלשכיר וֹלאו יום ֹלשכיר ֹלאו שיש יוצא הגמרא ֹלמסֱקנת
וִדאיכא בֹליֹלה ֹליכא ביממא ִדאיכא ֱקיא. בִדף הגמ' בהמשך שרואים
ביאר בעֹלמא, שכירות שם סיים חסִדא שרב ומה ביממא, ֹליכא בֹליֹלה
ֹלא בחִדא כוֹלהו אבֹל אחִד, ועשה ֹלאווים חמש יש שכירות שבענייני רש"י
ברמב"ם אבֹל יום, בשכירות מהם ויש ֹליֹלה בשכירות מהם יש ֹלה, משכחת
ֹלאווים החמשה בכֹל עובר שכיר שכר שהעושֱק ֹלהֹלכה, נפסֱק וכך ובטור
היא אחת שכירות שם הגמ' את מסבירים כוֹלם שהם משמע ועשה,
וֹלכן זה, ֹלשכיר גם עובר בזה שנאמר והֹלאו השני, מן אחִד שנֹלמִד

שכיר. שכר בעושֱק ֹלאווים חמשה ֹלה משכחת

שהוא וכנראה יום, שכיר עֹל ביומו מפסוֱק שֹלומִד מהספרי רואים ובאמת
שאחר שעות י"ב כֹל שכרו תתן שֹלו יום בעבוִדת הכוונה ביומו מפרש
שהכוונה תֹלין, וֹלא מהפסוֱק ֹלומִד הוא ֹליֹלה שכיר עבוִדת ואת עבוִדתו,
את מחבר והספרי השמש, עֹליו תבוא ֹלא ֹלינה בשעת שנעשה ֹלעבוִדה
גמרתינו כמו וֹלא שבפרשתינו, הפסוֱק סוף עם שבֱקִדושים הפסוֱק
עם מתחבר יום בשכיר שעוסֱק ֱקִדושים פרשת שֹל תֹלין ֹלא שהפסוֱק
והרי ֹלזמנו, אֹלא הפשוט במובן ֹליום ֹלא והכוונה שכרו, תתן ביומו הפסוֱק

ֹלבסוף. אֹלא משתֹלמת שכירות אין מִדין השכירות שנגמרה ֹלאחר זמנו

החמישה כֹל ֹלה ִדמשכחת מבואר שם המפרשים ֹלפ"ִד בירושֹלמי אמנם
אחת עבוִדה שעות ֹלפי אצֹלו שעבִד וִדֹליֹלה ִדיום שעות בשכיר ֹלאווים
ֹלא עֹל עובר ביום שנעשו עבוִדות עֹל וֹלכן בֹליֹלה, וגם ביום גם שנמשכה
השמש. עֹליו תבוא ִדֹלא עֹל עובר הוא הֹליֹלה שֹל העבוִדות המשך ועֹל תֹלין
שהרי אחת, ובעונה בעת משכחת ֹלא שהרי ביאור ֱקצת צריך בזה גם אך
בבוֱקר רֱק עובר בוֱקר עִד איתך שכיר פעוֹלת תֹלין ִדֹלא בגמ' אמרו
עֹליו תבוא ֹלא שֹל הֹלאו כשחֹל בֹליֹלה ועבִד ביום בעבִד א"כ הראשון,
רֱק ֹלה משכחת וא"כ בוֱקר, עִד תֹלין ֹלא שֹל הֹלאו את אין כבר השמש
שעות, שכיר בתור ביום והמשיך שעות שכיר בֹליֹלה שעבִד הפוך במֱקרה
א"כ השמש, ביאת אחרי גם נמשך זה תבוא ֹלא שֹל הֹלאו שעֹל נאמר ואם
והוי תבוא ֹלא שֹל הֹלאו ֱקיים עוִד תֹלין ֹלא שֹל הֹלאו בוא שבשעת מצינו

ממש. חִדא בעיִדנא ֹלאווים חמישה

שנוי השמש ביאת אחרי גם נמשך תבוא ֹלא שֹל שֹלאו זה ִדין ובאמת
מאחִד עוברים הֹלאווים כֹל אם ֹלמחֹלוֱקת ֱקשור שזה וכנראה במחֹלוֱקת,
שִדווֱקא יסבור הכי ס"ֹל ִדֹלא הירושֹלמי אך הרמב"ם, שכתב כמו ֹלשני

השמש עֹליו תבוא ֹלא אבֹל נמשך, הֹלאו אין מיותר ִדהוי הבוֱקר בעִד
אח"כ. גם הֹלאו נמשך מיותר משהוא שם שאין

יש חוִדש, בראש וכגון ֱקבוע ביום משכורת ֹלשֹלם שֱקבעו באופן הנה
ִדהרי שכרו, תתן ִדביומו ועשה תֹלין ִדבֹל ֹלאו בזה שאין ֹלכאורה ֹלִדון
שהתנו כיון תֹלין בֹל אין זה וביום ֹלחוִדש, כ"ט ביום הוא השכירות גמר
ֹלגבי ֱקי"א ב"מ בגמ' איתא מזה ויותר בר"ח, ֹלמחרת ֹלפרוע מראש
שכר ֹלשֹלם שמאחרים אף תֹלין בבֹל עוברים שאינם שבסורא בעה"ב
עֹל אז, עִד מעות ביִדם אין כֹלֹל שבִדרך ִדכיון השוֱק, יום עִד ֹלפועֹלים

המאוחר, בזמן שכרם ֹלהם שישוֹלם הפועֹלים נשתכרו כן ִדעת

ֹלהם משֹלם כשאינו תֹלין בֹל יש אם זה בענין ראשונים מחֹלוֱקת יש אך
ֹלא השכירות גמר בשעת שמיִד ִדכיון רש"י ִדִדעת השוֱק, יום אחר גם
ִדרבנן באיסור [ורֱק השוֱק, יום ֹלאחר שוב עובר אינו תֹלין בבֹל עבר
ִדאורייתא, באיסור עובר השוֱק יום ִדֹלאחר המאירי ִדעת אוֹלם עובר],
יום ִדאחר רש"י כִדעת ֹלהֹלכה נפסֱק שֹל"ט סי' חו"מ ושו"ע ובטור

ִדרבנן. באיסור רֱק עובר השוֱק

זה הרי מאוחר בזמן משכורת ֹלשֹלם מראש שנֱקבע בניִדוננו גם וֹלפי"ז
שבט בשו"ת אך כֹלֹל, תֹלין בֹל אין והשו"ע רש"י ִדֹלִדעת השוֱק, יום כִדין

ִדאורייתא. איסור ִדהוי כיון המאירי כשי' ֹלהחמיר ִדיש כתב הֹלוי

מחֹלוֱקת יש ִדהנה אחר, מצִד עוִד ֹלִדון יש מֹלמִדים שכירות ֹלגבי אמנם
משכורת ֹלו שישֹלם וֱקבעו ֹלשנה פועֹל ששכר באופן הִדין מה אחרונים
השנה, כֹל עֹל גִדוֹלה אחת כשכירות מוגִדר זה האם חוִדש, בכֹל חוִדשית
י"ב) (שכירות מחנ"א ועי' בפנ"ע, נפרִדת שכירות הוא חוִדש כֹל או
פיתים מנחת בסי אך נפרִדת, שכירות הוי חוִדש ִדכֹל וִדעתו בזה שחֱקר
סי' ב"ֱק חזו"א וע"ע השנה, ֹלכֹל אחת שכירות ִדהוי נוֱקט שט"ו סי' חו"מ

הרמ"א, בִדעת כ"ב

עֹל הוא במֹלמִדים השכירות ִדזמן נמצא אחת שכירות ִדהוי נאמר ואם
משכורת שיֱקבֹל ביניהם שהתנו הוא תנאי מתורת ורֱק ביחִד, השנה כֹל
זה באופן אם ויֹל"ע השכירות, באמצע עִדיין שזה אפי' חוִדש כֹל בגמר
סי' תשב"ץ ובשו"ת ֹלשֹלם, שהתנו ביום משֹלם אינו אם תֹלין בֹל יש
ֹלציין יש אך תֹלין, בֹל איסור יש ִדבכה"ג מבואר בכנה"ג] גן [והובא ס"ִד
בשכר שכ' כן ס"ֹל ִדֹלא נראה ע"ח סי' במשוב"נ הֱקצות ִדברי ִדמשמעות
כֹל אחר ֹלפרוע מנהג שיש ִדאע"ג ֱקונטרסים כמה עבורו שיכתוב סופר
העבוִדה, כֹל גמר אחר רֱק תֹלין בבֹל עובר אינו מ"מ וֱקונטרס ֱקונטרס
אחר ֹלו שישֹלם נשכר כן ִדעת ִדעֹל תנאי כמו הוי ִדמנהג נראה ובפשוטו
בס' ראה [אך כהתשב"ץ, ִדֹלא הֱקצות שִדעת מזה ומשמע ֱקונטרס, כֹל
ֹלתנאי מנהג בין ומחֹלֱק התשב"ץ עם הֱקצות ִדברי שהשוה חושן פתחי

צ"ב]. וִדבריו מפורש,

הראשונים במחֹלוֱקת שנוי עצמו התשב"ץ ִדברי הנראה ִדכפי האמנם
תֹלין בֹל יש אם והמאירי רש"י מחֹלוֱקת ֹלעיֹל הובא ִדהנה ֹלעיֹל, שצוין
הוא המחֹלוֱקת ִדשורש נר' ובפשוטו מאוחר, בזמן ֹלשֹלם שהתנו באופן
החיוב עיֱקר שהוא בשעה תֹלוי רש"י ִדֹלפי תֹלין, בֹל ֹלענין הֱקובע מהו
את ִדחו שהם אף ע"כ ואשר המֹלאכה, בגמר מיִד שהוא תורה, ִדין מצִד
זמנו עבר שכבר כיון תֹלין בֹל אין מאוחר בזמן שיפע והסכימו החיוב
ואף בפועֹל. החיוב בזמן תֹלוי תֹלין בֹל המאירי וֹלִדעת התורה, ע"פ
החיוב בשעת תֹלוי מ"מ השכירות בגמר מיִד חייב היה תנאם שֹלוֹלא
ֹלשֹלם שהתנו התשב"ץ שֹל ִדבציור ֹלכאורה יוצא וֹלפי"ז ֹלמעשה,
חיוב זמן תורה ִדין ִדמעיֱקר כיון זו, במחֹלוֱקת תֹלוי השכירות באמצע
ֹלבסוף אֹלא משתֹלמת אינה ִדשכירות המֹלאכה בגמר הוא השכירות
הכנה"ג עֹל ֹלהעיר ויש המֱקורי, חיובם את ִדשינו הוא התנאי וע"י

והטור, רש"י ִדברי עם מתאים שאינו כתב וֹלא התשב"ץ ִד' שהביא

חיֹלוֱק ִדיש ֱקכ"ו בסי' הֱקצות כתב ִדהנה בזה, ֹלחֹלֱק ִדאפשר נראה אכן
פרעון, זמן ֱקוִדם חובות ֹלשאר הזמן השֹלמת ֱקוִדם שכירות חוב בין
חוב אין כאיֹלו חשיב ֹלבסוף אֹלא משתֹלמת ִדאינה כיון שכירות ִדבחוב
חוב ֹלהֱקנות אפשר שאי בשו"ע שם ִדאיתא הא ביאר ובזה עִדיין, כֹלֹל
חֹל וִדאי חובות בשאר ומשא"כ שֹלושתן, במעמִד הזמן בתוך שכירות
ֹלא התשב"ץ ִדניִדון נראה וֹלפי"ז הגיע, ֹלא עוִד הפרעון זמן אֹלא החיוב
בגמר מיִד ִדשם השוֱק, ביום וכמו מאוחר בזמן ֹלשֹלם ֹלֱקובע ִדמי
כך אחר ֹלשֹלם שֱקובע אף ע"כ ואשר השכירות חיוב חֹל השכירות
בניִדון אבֹל החיוב, חֹלות ֹלגבי הזמן עבר שכבר כיון תֹלין בֹל ֹליכא
שבממון שתנאי כיון השכירות באמצע ֹלשֹלם תנאי שעושה התשב"ץ
אֹלא משתֹלמת אינה ִדשכירות ֹלִדינא ֹליכא זו בשכירות הרי ֱקיים
בֹל יש שפיר וא"כ התנאי, שעשו בזמן הוא החיוב שחֹלות ונמצא ֹלבסוף
השכירות, חיוב חֹלות זמן שזהו כיון זה בזמן פורע כשאינו תֹלין

והטור. רש"י ֹלשיטת גם א"ש התשב"ץ וִדברי

וכיוצ"ב מֹלמִדים בשכירות תֹלין בֹל שכרו תתן ביומו
מרֱק בהר"נ יוסף יצחֱק מרֱקהרב בהר"נ יוסף יצחֱק הרב וינטר מנחם וינטרהרב מנחם הרב



הִדין וחומר טעם

ממון חיוב או איסור

ֱקִדושים ובפר' שכרו", תתן "ביומו המ"ע נא' (כִד,טו) תצא כי בפר'
עני "כי כאן נתפרש וטעמה שכיר". פעוֹלת תֹלין "ֹלא הֹל"ת נא' (יט,יג)
את נושא הוא הזה השכר אֹל ופירש"י נפשו" את נושא הוא ואֹליו הוא
הוא הזה השכר שאֹל מֱקרא שֹל ופשוטו ֱקיב. ב"מ ועי' ֹלמות, נפשו
בשו"ת וכ' עזרא. האבן כמ"ש ממנו, ֹלהתפרנס נפשו את נושא
שצריך באופן ִדוֱקא ִדאינו ִדפשיטא כו) (חו"מ תשובה התעוררות
נפשו אֹלא כֹליו. את המשכיר בעשיר גם איירי ִדהרי נפשו, את ֹלהחיות
נפשו את נושא שפי' ובחזֱקוני ברשב"ם כך ומפורש וחשֱקו. רצונו היינו

עי"ש. נפשו, כמעכב שכרו שהמעכב פי' בחיי רבינו אך נפשו. מתאוה -

חִד ממנו... נפשו נוטֹל כאיֹלו שכיר שכר הכובש כֹל ֱקיב.) (ב"מ בגמ' ואי'
ֱקיא:) (שטמ"ֱק הראב"ִד וכ' נגזֹל. שֹל נפשו וח"א גזֹלן שֹל נפשו אמר

אמר כאיֹלו אותו ִדרשו נפשו" את נושא הוא "ואֹליו מִדכתיב
ִדאם (יִד) בבעה"ט ועי' עוון. אותו עֹל פירוש נפשו, את נוטֹל הוא הבורא

ֹלה'. עשֱק כאיֹלו העני עשֱק

ֹלֹלמִד ציונו בחסִדיו והאֹל וז"ֹל, המצוה בשורש הוסיף (תֱקפח) והחינוך
הצורך בעת חוֱקה בריה ֹלכֹל ונשֹלים והחסִד, החמֹלה במִדת נפשנו

הוא... חסִד ֹלעשות חפץ כי טובו, ֹלֱקבֹל ונכשר נזכה ֹלמען

עי' איסור. או ממון חיוב בגִדר הוא שכיר בשכר התורה חיוב אם יֹל"ע
כרב ִדֱקי"ֹל משום כרב שעות בשכיר ִדפסֱקינן מג) פ"ט (ב"מ רא"ש
תמה (א) ההגמ"י אך ִדהוי ומוכח הראשונים. רוב וכ"ִד באיסורי,
(ֹל"ת הסמ"ג ובאמת בִדיניה, כשמואֹל מִדֱקי"ֹל כרב שפסֱק הרמב"ם עֹל

ִדהוא ִדס"ֹל ונ' כשמואֹל, פסֱקו (ועו"ר) והריא"ז ֱקפא)

הרמ"ה שי' עֹל ֹלסמוך שאין ֱקרֱקע שכירות ֹלענין שֹלט,א ֱקצוה"ח עי'
ִדהוא כיון אֹלא בֱקרֱקע ִדאינו

ִדעובר. ויראים) (סמ"ג ֹלפוס' ֹלחשוש יש

הגמ' שפי' ממון, ִדאינו ִדס"ֹל (המיוחסים) הריטב"א חי' בשי' מצינו עוִד
ִדאפי' ִדהֱקמ"ֹל עובר אחִד אשכוֹל ֹלבצור שכרו ִדאפי'

עובר.

בתורה, עמש"כ מתנה הוי איסור ִדא"ח תנאי מהני אם בזה תֹליא עוִד
ֱקיב.) (ב"מ החכמה ובמעיני ֱקיים. תנאו שבממון בִדבר הא ממון הוי ואי
ִדגופא צערא שהוא כיון מהני ֹלא תֹלין בבֹל יעבור שֹלא התנה ִדאם כ'
ִדאינו ֹלֱק' עי' אכן תנאי, ִדמהני פוס' הרבה וִדעת שבממון. ִדבר וֹלא

אחרים. מטעמים אֹלא שבממון ִדבר ִדהוי מצִד

(שֹלט,י) ובטוש"ע אתך. שיש "אתך" ת"ֹל ֹלו אין אפי' יכוֹל ֱקיב. בגמ'
רעֱק"א ותמה ֹלו. ֹליתן מעות ֹלו היו וֹלא כשתבעו עובר ִדאינו נפסֱק
ֹלו שאין משום עובר אינו כסף שוה ביִדו יש ִדאם ִדמשמע (בשו"ע)
"שאין החינוך ֹל' ִדכן והביא כֹלֹל. ֹלו כשאין ִדִדוֱקא משמע ובגמ' מעות,

ֹלו". שיפרע כֹלום ֹלו

כ' שם המ"מ אך כרעֱק"א, ומשמע ֹלתת" מה ֹלו "ואין הרמב"ם וֹלשון
מתרצה אא"כ מעות ֹלתת חייב ִדֹלפועֹל כיון מעות, ֹלו שאין ִדהיינו

אחר. בִדבר

אם "אבֹל השו"כ, מנתינת מפסיִד כשאינו ִדוֱקא ִדהוא כ' שם החינוך
בזה חייב ֹלא משֹלו הרבה יאבִד אא"כ יום באותו ֹלפורעו יכוֹל אינו
ב"מ] [בשטמ"ֱק מהריטב"א (רֹל) המנ"ח הביא וכן הִדומה". ֹלפי הכתוב
שיכוֹל כיון "אתך" בכֹלֹל הוי ֹלמכירה, שעומִדים אוכֹלין ֹלו יש ִדאם

ֹלמוכרם.

ִדמ"מ ז"ֹל האר"י בשם כ' הגר"ז בשו"ע
ִדאם כ' ז) (פ"ט חסִד באהבת אך בזמנו. ֹלשכיר וֹלפרוע
ִדביומו מ"ע ֹלֱקיים שיוכֹל כִדי ֹלֹלוות צריך ֹלֹלוות מעות ֹלהשיג יכוֹל
שיכוֹל ִדכיון הִדין מצִד ִדמחוייב ִדיתכן בסֱקכ"א ועי"ש שכרו. תתן
שנתנה ֱקִדושים בפר' מרש"י כן וִדייֱק אתך". "יש מיֱקרי בֱקֹלות, ֹלהשיג

מעות". "ֹלבֱקש ֹלבעה"ב זמן תורה

ועֹליו,

איסור.

ממון.

ספֱק
איסור

משוה בפחות
פרוטה

מִדת
ֹלֹלוות חסיִדות

תֹלין ֹלא עֹל העובר חומרת (פה.) ֱקִדושים בזוהר ועי'
פתיחה חסִד ובאהבת תרנז, צִדֱקה מעיֹל שו"ת [ועי' נפשו. ומתמעטת ימיו שמתֱקצרין
יותר גִדוֹלה זכות הוא ביומו שיֹלם שאם הפס' שפי' מש"ח ועי' ֹלפ"ט].

חטא. מהמצוה נעשה שיֹלם ֹלא אם אבֹל מהצִדֱקה,

שאומר], מי יש בשם ס"א השו"ע [שכ'

וסֱקי"א]. ג פ"ט חסִד אהבת [ועי'

ֹלו אין אם [וֹלכן כסף, שוה ֹלו ֹלהציע שא"צ ִדמשמע ב"מ בהערות וִדֱק'
אחרים]. ִדברים ֹלו שיש אפי' עובר אינו מזומן

בפ"ת] מובא יח, [שכירות

ציצית [ֹלגבי מא. ממנחות שם ובמש"כ
עי' מצוה, ֹלחיוב עצמו ֹלהכניס ֹלהשתִדֹל אִדם ִדצריך ענשינן] ריתחא ִדבעיִדן
בכה"ג ִדאף מנ"ֹל אך ֹלובשו, ואינו בגִד ֹלו יש ִדהתם שתמה תע) (ח"ג תשוה"נ

ֹלהשתִדֹל. מחוייב ברשותו שאינו

חטא" בך "והיה

ֹלשֹלם ֹלו אין

חסִד באהבת וכ"כ
ממון. שאינו כיון ירושה בזה ִדאין פ"ט,ו

השכיר עם תנאי

שֹליח ע"י שכירות

שבת בערב שכיר

ֹלך ֹלכתוב סופר תשכיר אם (תתרסו) חסיִדים מס' הביא סֱק"ב הש"ך
יהיה ֹלא כשיתבע שמא שכיר, פעוֹלת
הזית ופי' עמו" ֹלשפסֱק "פרט - בפר' ֹלספרי ציין ובמֱקו"ח ֹלו. ֹליתן ֹלך

ֹלו. שימתין בתחיֹלה עמו שהתנה (ביֹלֱקוט) רענן

תנאי. צריך ומה עובר ִדאינו בגמ' מפו' ֹלו אין אם ִדהרי הכנה"ג והֱק'
ֹלו שמא או טרוִד יהיה שמא ֹלהתנות ִדטוב זה ִדין הביא הגר"ז ובשו"ע

ִדהוא שתי' ב"מ עמ"ס בהערות ועי' בריוח. מעות ֹלו יהיו
ֹלו ִדיש חשיב ואז פעוֹלתו כשכר עצמו בס"ת יתרצה הפועֹל ִדשמא

ס"ת, כתיבת מצות ויבטֹל ֹליתנו ויצטרך

תהיה שֹלא הנ"ֹל בֹלשון תנאי ִדֹל"מ העיר סֱקכ"ִד) (פ"י חסִד ובאהבת
שיתרצה כשמתנה אֹלא בתורה], עמש"כ מתנה [ִדהוי תֹלין בבֹל

זה. באופן שכיר ֹלהיות שמסכים זמנו, אחר ֹלהמתין
ומשיב השואֹל ִדעת אך

מתנה ֹל"ח תֹלין בבֹל יעבור שֹלא ע"מ כשאמר ִדאף
את נושא הוא אֹליו "כי משום האיסור עיֱקר שהרי בתורה, עמש"כ

שייך, ֹלא שמחֹל וכיון נפשו"

אינו בעה"ב עֹל שכרכם שאומר שֹליח ע"י ִדהשוכר מבואר (ֱקיא.) בגמ'
ֹלי אגיר זיֹל ֹלשמעיה א"ֹל מרימר בר ִדיהוִדה שם ואי' תֹלין, בבֹל עובר
ֹלתת פנוי יהיה שֹלא ירא שהיה משום כן ִדעשה התוס' וכ' וכו'. פועֹלים

ֹלהם.

עובר. אינו המשֹלח ומִדוע המפר' והֱק'

ִדשמא (המיוחסים) הריטב"א בחי' וכ' ,
כמותו. שֹלוחו נעשה ֹלא המשֹלח ֹלחובת שהוא בִדבר

שהוא ִדמשמע שכיר, מִדכתיב הֹלימוִד ִדז"ג תי' (שֹלט,ו) והב"ח
ֱקי:). רש"י (עי' שכרו עצמו

ִדבמצוות התורי"ִד עפי"ִד שיישב ומשיב שואֹל ועי'
[ִדאף שכרו ֹלא כאיֹלו זה ֹלגבי חשיב וה"נ שֹליחות, ֹליכא שבגופו
עוִד והוסיף בפירוש]. כששכרו ִדוֱקא החיוב מ"מ בעבוִדתו ִדניח"ֹל
בעה"ב, את ֹלתבוע יכוֹל הפועֹל אין שכרו הבעה"ב שֹלא זה ִדבאופן

עובר. אינו וממיֹלא

ֹלא בעה"ב, את ראה שֹלא ִדפועֹל ע"ז כאן תי' גופיה רי"ִד התוס' אמנם
שי' עפ"י תי' והרש"ש עובר. אינו וֹלכן ֹלאֹלתר, שיפרענו ִדעתו סמך
יכוֹל ִדהפועֹל ִדכיון כאן וביותר במיֹלי, שֹליחות שייך ִדֹלא המהרי"ט

עי"ש. בעֹלמא, מיֹלי ה"ז ֹלחזור

בזה ֹלִדון יש בשבת, זמנו שסוף בע"ש השוכר ֹלגבי (תֱקפח) החינוך כ'
מִדבריהם חייב אבֹל אִדחי, ואִדחי הואיֹל תורה בשֹל עוִד עובר שאינו
שבת ִדעונג רמב ר"ס בביה"ֹל ועי' ושוב. ֹלך ֹלרעך תאמר אֹל משום
ִדאם החינוך מִד' ע"ז והעירו מִדאורייתא. ִדהוי שכיר שכר מפני נִדחה

היום. ֹלתת ִדאורייתא חיוב אין בע"ש מֹלאכתו סיים

ִדחייב א,א) (ר"ה מהירוש' ֹלהיפך ראיה הביא יא,ב) (שכירות והאו"ש
חֹלב יֹלין ֹלא ֹליִדי יבוא שֹלא כִדי בעיו"ט ער"פ חגיגת אימורי ֹלהֱקטיר
בבֹל עובר פרע ֹלא ואם שבת ֹלפני ֹלפרוע שחייב ה"נ וא"כ בוֱקר. עִד חגי

ח"א (שִד"ח השֹלמים הזבח וִדעת תֹלין.
ֹלהֱקִדים שכרו" תתן "ביומו הכתוב אזהרת בכֹלֹל והוא המ"ע, עֹל עובר
עפ"י ִדבריו ִדחה שם והשִד"ח ויברכך. בש"ֱק שיתענג כִדי בע"ש ֹלפרוע

בזה. שהאריך ועי"ש החינוך,

שכר מצות ִדסגוֹלת האר"י בשם כ' (ש,כו) ֱקִדמות במִדבר החיִד"א
ֹלו נותנין הבאה בשבת אז השבוע, במשך ֱקיימה שאם שכיר,

נפשו את נושא הוא ואֹליו כנגִד מִדה כנגִד מִדה
שכרו תתן ביומו בפס' הנרמז בשבת יתירה נפש ֹלו נותנין

בזמנו, שכיר שכר מצות ֱקיום ששזמן (שם) בשִד"ח ועי'
ועי"ש שכרו, תתן ביומו בר"ת נרמז וֹלכן שבת, שֹל

הטעם.
שמשו"כ שכיר) (שכר יועץ הפֹלא וכ'

שבוע. בכֹל פועֹל ֹלשכור ֹלהשתִדֹל ראוי

תֹלין בבֹל תהיה שֹלא עמו תתנה

בס"ת ִדוֱקא

כמותו אִדם שֹל שֹלוחו ִדהרי

תוספת
יתירה, ונשמה שבת

שבת. ר"ת
אז זוכה

יתירה ֹלנשמה

אינו ומכרו ס"ת ִדהכותב התור"ח [ֹלִד'
מֱקיים].

הִדין מה שנס' ועי"ש

(הו"ִד תֹלין. בֹל איסור עֹלי ֹלך יהיה שֹלא ע"מ כשא"ֹל

ח"ג בשִד"ח

עֹל הֱקפיִדה ִדהתורה והונאה בשביעית [משא"כ
האיסור]. עצם

[עי'
שייך שֹלא וכשם השֹליחות, שעת אחר ִדאזֹלינן אשֹלִד"ע בזה שייך ִדֹלא רש"ש

זינתה] ואח"כ שֹליח ע"י בֱקיִדושין

שהרי הֱק' תורה ובטֹל
שהוא אע"פ המשֹלח מתחייב היה התֹלמיִד, וִדברי הרב ִדִדברי הסברא ֹלוֹלי ֹלִד"ע שֹליח

ֹלחובתו.

והנה) ִד"ה א סי' (ח"ה

שֹלמה, החשֱק ובהגהות תורה הטֹל כ' וכעי"ז
שמנהֹל סו) הע' פ"ט (שכירות חושן פתחי [ועי' אהרן. בבית וע"ע בזה. שהאריך עי"ש

ועובר.] כאפוטרופוס אֹלא כשֹליח אינו גזבר, או מוסִד

עפשטיין). (הגר"פ

שם (שִד"ח החיים בכף כ' ורח"פ

נשמ"י. ֹלֱקבֹל זוכה אינו שכרו,
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ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

עִד רֱק [יתֱקבֹלו
חמִד שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה עומֱקא בתיבת

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

וטֹל']700 מֹלא שם [בצירוף ֹלהניח אפשר מיֹלים]

ועונש שכר - תבא [כח,א-סח]כי

שופר - ויֹלך נצבים
היום בעניני הערות - השנה ראש

בס"ִד יצא השנה ראש ֹלכבוִד

מיוחִד גֹליון
בֱקרבו יכיֹל אשר

ר"ה בעניני מעשיות ֱקצרות הערות
היום. והנהגת התפיֹלה סִדר

ֹלע"נ נתרם זה גֹליון

תנחומים כוס
ֹליִדיִדנו בזה שֹלוחים תנחומנו

שֹליט"א ר' פייןהרה"ג מאיר
בנו פטירת עֹל

מגירסא, פסיֱק ֹלא בתורה, בעמֹל שבחבורה המיוחִד
בהֹלכה ומִדֱקִדֱק הבריות עֹל אהוב

זצ"ֹל ר' משההרה"ג יעֱקב
אשִדוִד 'גרוִדנא' ובישיבת ב"ב הֹלֹל" "בית בכוֹלֹל הֹלומִדים מחשובי

וירושֹלים ציון אבֹלי שאר בתוך אתכם ינחם המֱקום
אכי"ר. עוִד, ֹלִדאבה תוסיפו וֹלא

מרה המבכים
המתפֹלֹלים

זצ"ֹל ב"ר ר' הֹלויהרב זאב צבי ִדוִד שֹלמה
זצ"ֹל ר' בת ע"ה אהרןומרת אסתר שרה

ומשפחתו שֹליט"א התורם וֹלהצֹלחת

ראשון]. יום עִד - בכת"י בערב, [ִד"ת שֹלישי יום עִד יתֱקבֹלו בִדוא"ֹל] או [בִדיסֱק ִד"ת

רותן צבי רותןהרב צבי הרב

הֱקטן ֹלבנו שכרו תתן ביומו

בה שייך פעוֹלה ֹלאיזה ששכרו בֱקטן שגם ה' סעיף ט' פרֱק חסִד באהבת כתב
י"א פרֱק הרמב"ם מִדברי והראיה שכרו, תתן וביומו תֹלין בֹל שֹל הִדינים כֹל
נשבע ֱקטן השכיר היה אפי' בזמנו שתבעו שכיר כֹל וז"ֹל ה"ו שכירות מהֹל'
ִדאין חזֱקה משום ִדהיינו ונפטר, הבית בעֹל נשבע זמנו עבר ִדאם ,משמע ונוטֹל
בֹל משום בו יש בֱקטן ִדגם הרי שם בגמ' כִדאיתא תֹלין בבֹל עובר הבית בעֹל

תֹלין.

ִדבר באיזה בֱקטן שמשתמשים אנשים וראיתי ט"ז ס"ֱק החסִד בנתיב ומוסיף
ֹלא וֹלבסוף זה עבור מה ִדבר אח"כ ֹלהם שיתנו ֹלהם ומבטיחין תשמיש שֹל
אפי' שייך שכיר שכר כבישת ִדאיסור עבִדי כִדין ושֹלא כֹלום, ֹלהם יתנו

זה. שייך בֱקטן ואפיֹלו אחת פרוטה במֹלאכת

וז"ֹל שֹליט"א ֱקנייבסֱקי מהגר"ח מכתב מביא תֹלין בֹל ִדיני ֱקיצור בספר
בזה יש האם ממתֱק ֹלו יתן הוא החִדר את יסִדר שאם ֹלבנו שאומר מי השאֹלה

כן. - תשובה שכרו. תתן ביומו משום

מרי רב בעי ע"ב ח' ִדף בֱקיִדושין הג"מ עפי"ִד א. בתרתי, בִדברים ֹלִדון ונראה
ֹלה ומֱקניא גמרה מיניה נפשה מצֹלה ִדֱקא הנאה בההיא מהו אחריה רץ כֹלב
תיֱקו. ֹלאצוֹלן מחייבת חיובי מִדאורייתא ֹליה אמרה מצי ִדיֹלמא או נפשה
ֹלא מהכֹלב האשה את ֹלהציֹל מחויב שהאִדם ִדכיון סברא יש שֹלגמ' והיינו
שהבן שכיון ֹלומר יש וא"כ מֱקוִדשת, אינה וֹלכן ממון שֹל תביעה ע"ז שייך
ֹלסִדר, ממנו ביֱקש שאביו באופן החִדר את ֹלסִדר ואם אב כיבוִד מִדין מחויב

ֹלו. שיתן מהאב ממונית תביעה יש שֹלבן ֹלומר שייך ֹלא א"כ

האב עֹל חינוך חיוב שזה או אביו ֹלכבִד חיוב יש ֱקטן ֹלבן אם תֹליא זו וסברא
שבג"מ ֹלִדחות שייך ועוִד כא, סימן ברכות יעֱקב ֱקהיֹלות ועיין הבן עֹל וֹלא
ובאופן ֹלהתֱקִדש האישה שֹל ִדעת הגמירות ֹלענין הוא הניִדון כֹל בֱקיִדושין
שמחויב מֱקום שבכֹל ֹלענין ראיה אין אבֹל ִדעת בגמירות חסר ֹלהציֹל שמחויב

ממון. שֹל תביעה אין ִדבר ֹלעשות

ממתֱק שמבטיח שבאופן שֹליט"א ֱקנייבסֱקי הגר"ח בִדברי עוִד ֹלִדון שייך אך
עֹל כתשֹלום הוה וֹלא ופועֹל שכירות בגִדר הוה ֹלא החִדר את כשיסִדר ֹלבנו
אבֹל שיעשה ותמריץ זריזות בתור זה ֹלבנו אומר שאב שעשה,אֹלא הפעוֹלה
בֹל עֹל עוברים ֹלא ממיֹלא שֹלו שכיר ֹלא שהוא וכיון הפעוֹלה, נגִד כתשֹלום ֹלא

בבנו. שכרו תתן ביומו מֱקיים וֹלא תֹלין

א' פרֱק אבות במסכת ֹלהרמב"ם המשניות מפירוש נראה ֹלִדבר ראיה וֱקצת
וכתב פרס ֹלֱקבֹל ע"מ הרב את המשמשים כעבִדים תהיו אֹל שכתוב ג' משנה
אבֹל עֹליו טובה ֹלו שאין ממי האִדם יגמוֹל אשר הגמוֹל יֱקרא פרס הרמב"ם
או הֱקטן ֹלבנו או ֹלעבִדו אִדם שיאמר כמו והחנינה החסִד ִדרך עֹל זה יעשה
פרס בין אשר ההפרש זהו שנים או ִדינר ֹלך ואתן וכך כך ֹלי עשה ֹלאשתו

שאומר שבאופן ומבואר עכ"ֹל וכו' בִדין שינתן הוא השכר כי ֹלשכר
שכר בתור וֹלא כפרס הוי ִדינר ֹלך ואתן וכך כך ֹלי עשה הֱקטן ֹלבנו

וִדו"ֱק. שכרו תתן ביומו בזה שייך וֹלא
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