
ְוַאַחת  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ַהִּמּדֹות  ְּבִתּקּון  ָהעֹוְסקֹות  ַרּבֹות  ִמְצֹות  ֶיְׁשָנן  ִּכי־ֵתֵצא,  ָּפָרַׁשת  ְּבָפָרָׁשֵתנּו, 
"י  ֵמֶהן ִהיא ִמְצַות ַּתְׁשלּום ְׂשַכר ָׂשִכיר ִּבְזַמּנֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו". ַעל ַטַעם ַהִּמְצָוה ָּכַתב ַרּׁשִ
ַהָּקדֹוׁש ְּבֵפרּוׁשֹו ְלָפסּוק ֶזה, ֶׁשַהּתֹוָרה ָנְתָנה ְלַבַעל־ַהַּבִית ְזַמן ֶׁשל עֹוָנה ַאַחת, יֹום אֹו ַלְיָלה, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל 
ם ִיְתָּבַרְך ָחֵפץ ְּבִקּיּום ָהָאָדם  יג ֶּכֶסף ְלַׁשֵּלם. ְוָהָרָא"ה ָּכַתב, ֶׁשַהִּסָּבה ִהיא ִמְּפֵני ֶׁשַהּׁשֵ ְלִהְׁשַּתֵּדל ּוְלַהּׂשִ
ֲאֶׁשר ָּבָרא, ְוַכֲאֶׁשר ְיַאֵחר ָהָאָדם ֶאת־ְמזֹונֹוָתיו - ְיַאֵּבד ּגּופֹו ָחִליָלה, ְוָלֵכן ִצּוָה ִלְפרַֹע ְׂשַכר ָׂשִכיר ְּביֹומֹו, 
ִּכי ֵאָליו הּוא נֹוֵׂשא ֶאת־ַנְפׁשֹו ְלִהְתַּפְרֵנס ּבֹו, ְוָנַתן ְּגבּול ֶׁשל יֹום ֶאָחד, ִמְּפֵני ֶׁשֶּדֶרְך ְּבֵני־ָאָדם ְלִהְתַעּנֹות 
יֹום ֶאָחד ְלִעִּתים. ּגּוֵרי ָהֲאִריַז"ל ָהיּו מֹוְסִרים ִּבְׁשמֹו, ֶׁשָּכל־ִמי ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצָוה זֹו ּופֹוֵרַע ְלָׂשִכיר ִּבְזַמּנֹו, 
ָכר ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶיׁש לֹו ִיְתרֹון ָּגדֹול ַאף ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוזֹוֶכה ֶׁשִּתְׁשּכֹן ְּבגּופֹו ֶנֶפׁש ְקדֹוָׁשה,  ֲאַזי ִמְּלַבד ַהּׂשָ
ִהיא ַהְּנָׁשָמה ַהְיֵתָרה. ְוֵזֶכר ַלָּדָבר, ִּכי ַהֵּתבֹות "ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו" ֵהן נֹוָטִריקֹון 'ַׁשָּבת', ּוְכֵׁשם ֶׁשְּבַׁשָּבת 
ׁשֹוֶכֶנת ְנָׁשָמה ְיֵתָרה ְּבגּופֹו ֶׁשל־ָאָדם, ָּכְך ַּגם ְּבִמי ֶׁשְּמַקֵּים ּופֹוֵרַע ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר ְּבמֹוֲעדֹו. ְוִאם ִּתְתַמּה ָמה 
ִעְנָין ֶזה ֵאֶצל ֶזה? ּוַמּדּוַע ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּלם ְׂשַכר ָׂשִכיר זֹוֶכה ְלַקֵּבל ְנָׁשָמה ְיֵתָרה? ִהְסִּביר זֹאת ָהַרב ַהָּמֵג"ן ַרִּבי 
מֶֹׁשה ַּגַּלְנִטי ִמְּצַפת ִוירּוָׁשַלִים, ִראׁשֹון ַהֲחָכִמים ֶׁשִהְתַמָּנה ְלַתְפִקיד 'ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון', ְּבאֶֹפן ִנְפָלא. ֲהֵרי 
ָּבת ָהִראׁשֹוָנה ְלַאַחר  ָהִראׁשֹון ֶׁשָּזָכה ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּנָׁשָמה ַהְיֵתָרה, ָהָיה ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶׁשִּקֵּבל אֹוָתּה ַּבּׁשַ
ְוָזַרע  ֶׁשָּטַרח  י,  ּׁשִ ַהּׁשִ ַּבּיֹום  ַעל־ֲעבֹוָדתֹו  ָׂשִכיר  ְׂשַכר  ְּכֵעין  ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  ִקֵּבל  ָׁשָעה,  ּוְבאֹוָתּה  ְּבִריָאתֹו. 
ְוָקַצר ָּבעֹוָלם, ְוַהָּקָּב"ה ֶׁשהּוא ַּבַעל־ַהַּבִית ָּבעֹוָלם, ָנַתן לֹו ֶאת־ְׂשָכרֹו ְּבֶאְמָצעּות ַהְּנָׁשָמה ַהְיֵתָרה עֹוד 

י ְלַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ָוֵאיַלְך.  ְּבאֹותֹו יֹום ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ֶׁשֲהֵרי ַהְּנָׁשָמה ַהְיֵתָרה ָּבָאה ָלָאָדם ְּבָכל־יֹום ִׁשּׁשִ
ַּבַעל "ַיְלקּוט ִיְצָחק", ַרִּבי ִיְצָחק זֹוֶלר ִמּוְַרָׁשה, ָּדַרׁש ֶאת־ַהָּפסּוק "ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו" ַעל ַּתְפִקידֹו ֶׁשל־
ֶאת־ֻחּקֹו  ְלַמֵּלא  ָעָליו  ְוִאם־ֵּכן  הּוא,  ְׂשִכיר־יֹום  ְוָהָאָדם  ַּבּתֹוָרה,  ֲהֵרי  ֵיׁש  ָלאִוין  ְׁשָס"ה  ָּבעֹוָלם.  ָהָאָדם 
ַּבִּמְצֹות. ֶׁשִאם ֹלא ַיֲעֶׂשה ֵכן, "ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל־ה'", ַהּיֹום ַעְצמֹו ִיְהֶיה עֹוֵמד ְותֹוֵבַע ֵמֵאת ה', ֶאת־ֻחּקֹו 
ְוֶעְלּבֹונֹו. ּוְבֶדֶרְך ְּדָרׁש זֹו, ָעְמדּו ַרִּבים ְוָתְמהּו, ֵּכיַצד נּוַכל ְלָהִבין ֶאת־ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ֶׁשָּקְבעּו "ְׂשַכר ִמְצָוה ְּבַהאי 
ַעְלָמא ֵליָּכא"? ַוֲהֵרי ָּפסּוק ְמפָֹרׁש הּוא ַּבּתֹוָרה "ֹלא־ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר", ְוִאם־ֵּכן ֵּכיַצד ֵמִלין ַהָּקָּב"ה, 
ְוִנְפָלִאים  ַרִּבים  ֵּפרּוִׁשים  ְוִנְמְצאּו  ַהָּבא?  ַרק ָּבעֹוָלם  ָלנּו  ְמַׁשֵּלם  ְוֹלא  ַעל־ַהִּמְצֹות,  ִּכְבָיכֹול, ֶאת־ְׂשָכֵרנּו 
ַכר ּפֹוֵעל ַעל־ יל ִמְּקָרָקא ּוְגאֹוִנים נֹוָסִפים, ֶׁשִּמי ֶׁשּׁשָ ִלְתִמיָהה זֹו, ֵּביֵניֶהם ֵּבאּורֹו ַהּקֹוֵלַע ֶׁשל ָהַרִּבי ר' ֶהּׁשִ
ְיֵדי ָׁשִליַח ֵאינֹו עֹוֵבר ְּבַבל־ָּתִלין, ּוִמֵּכיָון ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ָלנּו ִּביֵדי מֶֹׁשה, ְׁשִליחֹו ֶׁשל־ַהָּקָּב"ה, ֹלא ָחל ִּדין 
ֶזה ֶׁשל ַּתְׁשלּום ְׂשַכר ָׂשִכיר ִּבְזַמּנֹו. ְוַעל־ִּפי ֶזה ָהָיה ַרִּבי ְיהּוָדה ֵמִאיר ִמּוִיִׁשיָוא ַמְסִּביר ְּבֶדֶרְך ְּדרּוׁש ֶאת 
ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין: "ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָּבעֹוָלם ַהָּבא", ְוָסמּוְך ָלֶזה ֶנֱאַמר: "מֶֹׁשה ִקֵּבל 
ּתֹוָרה ִמִּסיַני". ָמה ִעְנָין ֶזה ֵאֶצל ֶזה? ֶאָּלא ְּתׁשּוָבה ֵיׁש ָּכאן ַלְּתִמיָהה, ַמּדּוַע ְמַקֵּבל ָּכל־ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל 
ֶאת־ֶחְלקֹו ַרק ָּבעֹוָלם ַהָּבא? ַוֲהֵרי ְלפֹוֵעל ֵיׁש ְלַׁשֵּלם ֶאת־ְׂשָכרֹו ְּביֹום ֲעבֹוָדתֹו, "ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו", ְוִאם־
ֵּכן ָהָיה ָצִריְך ְלַׁשֵּלם ָלנּו ֶאת ְׂשָכֵרנּו ַעל־ַהִּמְצֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה? ְוַעל־ָּכְך ָּבָאה ַהְּתׁשּוָבה: "מֶֹׁשה ִקֵּבל ּתֹוָרה 
ְּביֹומֹו.  ָכר  ְלַׁשֵּלם ֶאת־ַהּׂשָ ְמֻחָּיִבים  ֵאין  ָׁשִליַח  ְוַעל־ְיֵדי  ָׁשִליַח,  ִּביֵדי  ָלנּו  ִנְמְסָרה  ֲהֵרי ַהּתֹוָרה   - ִמִּסיַני" 
אּוָלם, ִמְצָוה ַאַחת ִקַּבְלנּו ֲהֵרי ִמִּפי ַהְּגבּוָרה, ְוִהיא ִמְצַות ָהֱאמּוָנה ֶׁשל ַהִּדְּברֹות ָהִראׁשֹוִנים: "ָאנִֹכי ה' 
ֱאֹלֶקיָך" ְו"ֹלא־ִיְהֶיה ְלָך". ְוִנְמָצא ֵאפֹוא, ֶׁשַעל ִמְצַות ָהֱאמּוָנה ְמַׁשֵּלם ַהָּקָּב"ה ֶאת־ְׂשָכֵרנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 

ִּיְׂשָרֵאל אֹוְכִלים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֵאינֹו ֶאָּלא ִּבְׂשַכר ָהֱאמּוָנה". ְוֵכן ָאְמרּו ֲחַז"ל: "ָּכל־ַמה־ּׁשֶ
ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת ְמָפֵרׁש ַּבַעל "ַּפְרֵּדס יֹוֵסף", ֶׁשֲהֵרי ָּכל ַהָּגלּות ֻּכָּלּה ֵאיָנּה ֶאָּלא ְּכַלְיָלה ֶאָחד, "ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים 
ְוִנְמָצא ֵאפֹוא ֶׁשַהָּקָּב"ה ֹלא  ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה,  ָכר הּוא ֵאפֹוא ַּבּבֶֹקר,  ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום ֶאְתמֹול", ְוַתְׁשלּום ַהּׂשָ
ֵמִלין ֶאת־ְׂשָכֵרנּו, ֶאָּלא ְמַצֶּפה ְלָגֳאֵלנּו ּוְלַׁשֵּלם ֶאת־ְׂשָכֵרנּו ְלֹלא ִעּכּוב. ִויִהי ָרצֹון, ֶׁשִּבְמֵהָרה ִנְזֶּכה ְלָכְך. 

בס"ד

ִמְצַות "ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו" ִהיא ַאַחת ִמִּמְצֹות ֲעֵׂשה 
ֶׁשַּבּתֹוָרה, ֶׁשָהָאָדם ְמֻצּוֶה ְלַׁשֵּלם ְׂשַכר ָׂשִכיר ְּביֹומֹו, 
ְוֹלא ְלָהִלין ֶאת־ְּפֻעָּלתֹו. ֲחַז"ל ִהְפִליגּו ְּבחֶֹמר ָהִעְנָין 
ָנַטל  ְּכִאּלּו  ָׂשִכיר,  ְׂשַכר  ַהּכֹוֵבׁש  "ָּכל  ֶׁשָאְמרּו:  ַעד 
ַנְפׁשֹו ִמֶּמּנּו, ֶׁשֶּנֱאַמר 'ְוֵאָליו הּוא נֵֹׂשא ֶאת־ַנְפׁשֹו'", 
ָלאִוים  ה  ֲחִמּׁשָ ַּגם  ֵיׁש  זֹו,  ֲעֵׂשה  ִמִּמְצַות  ּוְלַבד 
"ְוֹלא  ֶאת־ֵרֲעָך",  "ֹלא־ַתֲעׁשֹק  ַּבּתֹוָרה:  ְמפָֹרִׁשים 
ְוֶאְביֹון", "ֹלא־ָתִלין  ָעִני  ָׂשִכיר  ִתְגזֹל", "ֹלא־ַתֲעׁשֹק 
ָעָליו  "ְוֹלא־ָתבֹוא  ַעד־ּבֶֹקר",  ִאְּתָך  ָׂשִכיר  ְּפֻעַּלת 
ֶמׁש". ִמְצָוה זֹו, ִהיא ִמְצָוה ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו  ַהּׁשֶ
ְוַרִּבים ְמַזְלְזִלים ָּבֶהם ֵמחֶֹסר ְיִדיָעה ַעל חֶֹמר ָהִעְנָין. 
ֵיׁש ַרִּבים ֲאֶׁשר ְמַקְּיִמים ֶאת ָּכל ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ַּכָּדת, 
ַוֲהָלָכה זֹו ֶׁשל ַּתְׁשלּוֵמי ָׂשִכיר ִּבְזַמּנֹו ָרפּוי ְּבָיָדם, ְוֵיׁש 
ְׂשַכר  ּוְמִליִנים  ֶקַבע  ְּבאַֹרח  ְלַעְצָמם  ֶהֵּתר  ֶׁשָּנֲהגּו 
ַעל־ ָצַוח  ּוְכָבר  עֹוְבֵדיֶהם.  ַּתְׁשלּוֵמי  ְוֶאת  ָׂשִכיר 
ְוכֹוֵתב  ֶחֶסד",  "ַאֲהַבת  ְּבִסְפרֹו  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ָּכְך 
ֶׁשַהִּסָּבה ְלָכְך ִהיא ֶחְסרֹון ַהְיִדיָעה ַּבֲהָלכֹות ֲחמּורֹות 
ֵאּלּו, "ֶׁשִאּלּו ָיְדעּו ִמֶּזה, ְּבַוַּדאי ָהיּו ִמְזָּדְרִזים ְלַׁשֵּלם 
ִּבְזַמָּנם, ְּכֵדי ְלַקֵּים ָּבֶזה ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל 'ְּביֹומֹו ִתֵּתן 
ְלַקֵּים  ִמְזָּדֵרז  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּכל־ֶאָחד  ּוְכמֹו  ְׂשָכרֹו'. 
ְולּוָלב  ְוֻסָּכה  ְּכׁשֹוָפר  ַּבְּזַמן,  ַהְּתלּוִיים  ִמְצֹות  ְׁשָאֵרי 
ֶׁשָּיִניַח  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְלֶאָחד  ָרִאיָת  ַהִאם  ָּבֶזה,  ְוַכּיֹוֵצא 
ְוַאְדַרָּבה  ַעד־ַהַּלְיָלה?  ְוַהּלּוָלב  ַעל־ַהּשֹׁוָפר  ִמְּלָבֵרְך 
ָּכל־ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ַמְקִּדים ֶאת־ַעְצמֹו ְלַקֵּים ַהִּמְצָוה 
ַּבּבֶֹקר ְוָׂשֵמַח ַעל־ֶזה, ַעל ֶׁשָּזָכה ְלַקֵּים ִמְצֹות ַהּבֹוֵרא 
ִמְצַות  ַּגם־ֵּכן  ֶׁשִהיא  זֹו  ְּבִמְצָוה  ְוִאּלּו  ַּכִּדין.  ִיְתָּבַרְך 
ַּכָּמה  ַּגם  ָּבֶזה  ַהּתֹוָרה  ְוהֹוִסיָפה  ְּדאֹוַרְיָתא,  ֲעֵׂשה 
"ְוָלֵכן  ָּבֶזה".  ַהֵּיֶצר  ִמְתַּגֵּבר  ּכֹה  ֶזה,  ְּבִעְנָין  ָלאִוין 
ָרִאיִתי ְלַחֵּבר ֶאל ַהֲהָלכֹות ִּדין ַּתְׁשלּוֵמי ְׂשַכר ָׂשִכיר, 

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָּדָבר ָהעֹוֵמד ְּברּומֹו ֶׁשל־עֹוָלם". 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
י־ֵתֵצא ּכִ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

"ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו" 

ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשָהָאָדם הּוא ְּבָכל־יֹום ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה. 

ְוִאם־ֵּכן, ְּבָכל־יֹום ַהָּקָּב"ה נֹוֵתן לֹו ַמָּתָנה ִחָּנם  

- ַחָּייו ְּבאֹותֹו יֹום... 
)פנים יפות(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ַמִים ֵהִאירּו ֶאת ַמָּזלֹו ַהּטֹוב.  ּוִמן־ַהּׁשָ ַהָּנִגיד  ָהָיה ּדּוָנׁש  ָעִׁשיר ֻמְפָלג 
ָחרּוץ ָּגדֹול ָהָיה, ְוֶאת־ַּכְסּפֹו ֹלא ָעָׂשה ִמיִׁשיָבה ֲעֵצָלה ְּבִחּבּוק ָיַדִים. 
ָּתִדיר ָהָיה חֹוֵזר ַעל ִּדְבֵרי קֶֹהֶלת: "ְמַעט ֵׁשנֹות ְמַעט ְּתנּומֹות ְמַעט 
ְואֵֹכל  ֶאת־ָיָדיו  ַהחֵֹבק  "ַהְּכִסיל  ִּכי  אֹוֵמר  ְוָהָיה  ִלְׁשָּכב",  ָיַדִים  ִחֻּבק 
ֶאת־ְּבָׂשרֹו" סֹופֹו ֶׁשהּוא ִמְׁשַּתֵּכר ֶאל־ְצרֹור ָנקּוב ּוַמֲעֶלה ֶחֶרס ְּבָידֹו. 
קּום  ַמְׁשִּכים  ָהָיה  ּבֶֹקר  ּוִמֵּדי  ְמַקֵּים,  ְוָנֶאה  דֹוֵרׁש  ָנֶאה  ָהָיה  ּדּוָנׁש 
ַּפת  ַוֲאִכיַלת  ִּבְמִתינּות  ְּתִפָּלה  ּוְלַאַחר  ַהַחָּמה,  ֵהֵנָצה  ְּבֶטֶרם  עֹוד 
ָלֵתת  ְּבִלי  ְוָעֵמל ָקׁשֹות  ַהֶּמֶרץ,  ִּבְמֹלא  ַלֲעָסָקיו  ָהָיה ּפֹוֶנה  ַׁשֲחִרית, 
ְמנּוָחה ְלַעְפַעָּפיו. ָׁשָעה ְקבּוָעה ָהְיָתה ּלֹו, אֹוָתּה ָהָיה ַמְקִּדיׁש ְלָצְרֵכי 
ְלָמֵרי־ֶנֶפׁש, ּופֹוֵתַח ֶאת־ָידֹו  ָאְזנֹו  ְוַדִּלים, ַמֶּטה  ַלֲעִנִּיים  ְמַסֵּיַע  ִצּבּור, 
ְמַחְּבִבים ֶאת־ּדּוָנׁש,  ָהיּו  ֻּכָּלם  ֵעיַנִים.  ּוְמִאיַרת  ֲהגּוָנה  ִּבְתִמיָכה  ְוִלּבֹו 
ְוֶהֱעִלימּו ֶאת־ֵעיֵניֶהם ֵמַהֶחְסרֹון ַהָּגדֹול ֶׁשָהָיה ּלֹו, ֱהיֹותֹו ִאיׁש ַקְּפָדן, 
ַאַחר  ּוְלַמֵּלא  ְרצֹונֹוָתיו  ְלִפי  ְלִהְתַנֵהל  אֹותֹו  ִמָּכל־ַהּסֹוְבִבים  ֶׁשָּדַרׁש 
ָּכל־ְּדִריׁשֹוָתיו ַהַּקְּפָדִנּיֹות. ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ָׁשַמר ּדּוָנׁש ַעל ֲאֶרֶׁשת ְרגּוָעה 
ֶאת־ְיֵמיֶהם  ַהְמַכִּלים  ְּבֵטִלים,  ֲאָנִׁשים  רֹוֶאה  ְּכֶׁשָהָיה  אּוָלם  ּוְׁשֵלָוה, 
ָהָיה  ְוֹלא  ּבֹוֶעֶרת,  ֲחָמתֹו  ָהְיָתה  ָלִריק,  ֶאת־ְזַמָּנם  ּוַמְׁשִחיִתים  ַּבֶהֶבל 
ַהַּמַעׂש  ְוחֶֹסר  ַהְּגדֹוָלה  ִּבָּקְרּתֹו ַעל־ַעְצלּוָתם  חֹוֵׂשְך ֵמֶהם ֶאת ֵׁשֶבט 

ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשֵּמִביא אֹוָתם ִליֵדי עִֹני ַמְחִּפיר ְוִהְזַּדְּקקּות ַלְּבִרּיֹות. 
ֲאֻרּכֹות,  ָׁשִנים  ֶאְצלֹו  ֶׁשָעְבדּו  ְלדּוָנׁש,  לֹו  ָהיּו  ֶנֱאָמִנים  עֹוְבִדים  ְׁשֵני 
ְואֹוָתם ִחֵּבב ִּבְגַלל ְמִסירּוָתם ְוֶנֱאָמנּוָתם ָהַרָּבה. ָהיּו ֵאּלּו ְׁשֵני ַאִחים, 
ְוגֹוֵאל,  ַמָּכר  ְלֹלא  ְּבעֹוָלָמם  ּבֹוְדִדים  ְונֹוְתרּו  ְּבַיְלדּוָתם  ֶׁשִהְתַיְּתמּו 
ֶאָחד,  יֹום  ַלֲעָסָקיו.  ִהְכִניָסם  ּוְכֶׁשָּגְדלּו  ְּכָבָניו,  אֹוָתם  ִאֵּמץ  ְודּוָנׁש 
ֶהְחִליט ּדּוָנׁש ַּבֲעַצת רֹוְפָאיו, ִלְנסַֹע ִלְמִדיָנה ְרחֹוָקה, ַעל־ְמָנת ָלנּוַח 
ְמַעט ֵמֲעָמלֹו ַהְמָפֵרְך. ֶאת ֲעָסָקיו ִהְפִקיד ִּביֵדי ְׁשֵני ָהַאִחים, ְּכֶׁשהּוא 
ְּבָאְזֵניֶהם ַעל ָהַאֲחָריּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשהּוא ֵמִטיל ֲעֵליֶהם.  חֹוֵזר ּוְמַׁשֵּנן 
ָׁשבּועֹות ֲאֻרִּכים ָיַׁשב ּדּוָנׁש ְּבִעיר ַהּנֶֹפׁש, ֶנֱהָנה ֵמָהֲאִויר ַהָּצלּול ַּכַּיִין, 
ְוָנַתן ְמנּוָחה ְלַעְצמֹוָתיו ַהּדֹוֲאבֹות. ְוִהֵּנה חֹוֵזר ּדּוָנׁש ְלֵביתֹו ַרֲעָנן ּוָמֵלא 
ֶמֶרץ, ּוְכֶׁשֵהֵחל ִלְבּדֹק ֶאת ַמַּצב ֲעָסָקיו, ָחְׁשכּו ֵעיָניו. ִהְתָּבֵרר, ִּכי ְׁשֵני 
ָהַאִחים ִנְּצלּו ֶאת ֵהָעְדרּותֹו ְלַבָּטָלה ְוחֶֹסר ַמַעׂש ְוָיְׁשבּו ִּכְמַעט ִמְּבִלי 
ִלְנקֹף ֶאְצַּבע. אּוָלם ְּבעֹוד ָהָאח ַהָּגדֹול ָנָׂשא ְמַעט ָּבעֹל ְוִהְׁשִּגיַח ַעל 
ְׁשָאר ַהּפֹוֲעִלים ֶׁשַּיֲעׂשּו ֶאת ְמַלאְכָּתם ָּכָראּוי, ִהְתַּבֵּטל ָהָאח ַהָּצִעיר 
ֶהְפֵקרּות  ּוִמּתֹוְך  ַאֲחָריּות  ְּבִלי  ְלָׁשְכָרה  ִלְׁשּתֹות  ְוָיַׁשב  ַלֲחלּוִטין, 

ֻמְחֶלֶטת. ֲחָמתֹו ֶׁשל־ּדּוָנׁש ָּבֲעָרה ּבֹו, אּוָלם ֹלא ֵהִגיב ְמאּוָמה. 
ְּבַעְרּבֹו ֶׁשל אֹותֹו יֹום, ִצּוָה ּדּוָנׁש ַלֲעָבָדיו ְלָהִכין ִמְׁשֶּתה ְּגדֹוָלה, ֵאָליו 
ְּבִלי  ְוַהַּמֲעַדִּנים,  ַהַּמֲאָכִלים  ֵמיַטב  ֻהְּגׁשּו  ּובֹו  ָּכל־ָהעֹוְבִדים,  ֻהְזְמנּו 
ַלְחסְֹך ְּבׁשּום הֹוָצָאה ְוִטְרָחה. ְוִהֵּנה ִהִּגיַע ְזַמן ַהִּמְׁשֶּתה, ְוָהאּוָלם ֵהֵחל 
ַהַּמֲאָכִלים  ֶׁשַפע  ְלַמְרֵאה  ֶׁשִּנְדֲהמּו  ַהִּמְפָעל,  ְּבָכל עֹוְבֵדי  ְלִהְתַמֵּלא 
ְלָחן ָיַׁשב ַּכּמּוָבן ּדּוָנׁש ַהָּנִגיד, אּוָלם ִלְפִליַאת  ֶׁשִּלְפֵניֶהם. ְּברֹאׁש ַהּׁשֻ
ֻּכָּלם, ָיַׁשב ְּבָסמּוְך לֹו ַרק ָהָאח ַהָּצִעיר ִמֵּבין ְׁשֵני עֹוְבָדיו ַהֶּנֱאָמִנים. 
ְּבַגּפֹו  יֹוֵׁשב  ְמָצאּוהּו  ַהָּגדֹול,  ָהָאח  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ַהְמֻסִּבים  ְּכֶׁשֵהֵחּלּו 
ְּבֶחֶדר ָקָטן ּוְמֻרָחק, ְּכֶׁשְּלָפָניו ֻׁשְלָחן ָּפׁשּוט ְלֹלא ַמָּפה, ְוָעָליו ַצָּלחֹות 
ִעָּמנּו  ַיַחד  ֵמֵסב  ְוֹלא  ָּכאן,  יֹוֵׁשב  ַאָּתה  "ַמּדּוַע  ָמזֹון.  ְלֹלא  ֵריקֹות 
ַלְּסֻעָּדה ַהְמפֶֹאֶרת"? ְׁשָאלּוהּו ֻּכָּלם, ּוִבְמקֹום ַמֲעֶנה הֹוִריד ַהָּלה ֶאת־

רֹאׁשֹו ְּבבּוָׁשה, ּוְלַבּסֹוף ָּפַלט: "ָּכְך ִנְצַטּוֵיִתי ִּביֵדי ּדּוָנׁש ֲאדֹוֵננּו". ָמְׁשכּו 
ַהְּסֻעָּדה,  אּוַלם  ֶאל  ְּכֶׁשָחְזרּו  ַאְך  ְּבִתָּמהֹון,  ֶאת־ִּכְתֵפיֶהם  ַהְמֻסִּבים 

ֻהְכְּפָלה ְּתִמיָהָתם ְוָגְדָלה ִׁשְבָעַתִים. ִהְתָּבֵרר, ִּכי ָהָאח ַהָּצִעיר יֹוֵׁשב 
נֹוֵטל  ְוֵאינֹו  ַּגּבֹו  ֵמֲאחֹוֵרי  ְנתּונֹות  ָיָדיו  אּוָלם  ָלָאדֹון,  ְּבָסמּוְך  ָאְמָנם 
ֵחֶלק ַּבְּסֻעָּדה. ְּבֵעיָניו ִהִּביט ַעל ַמְּגֵׁשי ַהָּמזֹון ָהֲעמּוִסים ֶׁשָעְמדּו ַעל־

ְלָחן, ְוִנָּכר ָהָיה ִּכי הּוא ּבֹוֵלַע אֹוָתם ִּבְרַעְבָּתנּות ּוִמְׁשּתֹוֵקק ְּבָכל  ַהּׁשֻ
הּו מֹוֵנַע ַּבֲעדֹו ִמַּלֲעׂשֹות זֹאת.  ִניֵמי ַנְפׁשֹו ִלְטעֹם ֵמֶהם, ֶאָּלא ֶׁשַּמּׁשֶ

ִּכְמַעט  ֵהִׁשיב  ְוַהָּלה  ַהְמֻסִּבים,  ִהְתַּפְּלאּו  אֹוֵכל"?  ֵאיְנָך  "ַמּדּוַע 
ִצּוָה  "ָהָאדֹון  ֵמַהָּמקֹום:  ִלְזַמן־ָמה  ָיָצא  ֶׁשּדּוָנׁש  ְּבָׁשָעה  ִּבְלִחיָׁשה, 
ֶלֱאכֹל  ָעַלי  ָאַסר  ַּבְּסֻעָּדה, אּוָלם הּוא  ְוִעָּמֶכם  ִעּמֹו  ַיַחד  ְלָהֵסב  ָעַלי 
ֲאִפּלּו ֵּפרּור ֶאָחד ִמָּכל־ַהַּמֲעַדִּנים ַהֻּמָּנִחים ָּכאן". ֻּכָּלם ִהִּביטּו ֶזה ַעל־

ְּבָכְך ְמַבֵּקׁש הּוא  ֶׁשֵּכן  ְוֶאָחד ָאַמר: "ֵאיֶנִּני ִמְתַּפֵּלא ַעל ֲאדֹוֵננּו,  ֶזה, 
לּוָתם ְוחֶֹסר ַאֲחָריּוָתם, אּוָלם  ְלַהֲעִניׁש ֶאת ְׁשֵני ָהעֹוְבִדים ַעל ִהְתַרּׁשְ
ֵיׁש  ִעָּמנּו,  ָּכאן  ַהֵּמֵסב  ָהָאח  ֶאת  ֲהֵרי  ְּבמִֹחי.  ְמַנֶּקֶרת  ַאַחת  ְּתִמיָהה 
ָנָׂשא ְמַעט ָּבעֹל  ָאִחיו ַהּבֹוֵגר, ֶׁשְּלָפחֹות  יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ֶאת  ְלַהֲעִניׁש 
ַהָּגדֹול  ָהָאח  ֶאת  ַּדְוָקא  ּדּוָנׁש  ֶהֱעִניׁש  ַמּדּוַע  ְוִאם־ֵּכן  ָעָליו,  ֶׁשהּוַטל 
ְּבעֶֹנׁש ּכֹה ָחמּור, ְוהֹוִׁשיבֹו ְּבֶחֶדר ְמֻבָּדד, ְוִאּלּו ְלָאִחיו ַהָּצִעיר ֶׁשִהְתַנֵהג 
ָהַאֲחרֹונֹות,  ִמּלֹוָתיו  ֶאת  ִעָּמנּו"?  ְלָהֵסב  ִהִּתיר  ֻמְחֶלֶטת,  ְּבֶהְפֵקרּות 
ִלְׁשמַֹע  ֶאת־ֵעיֵניֶהם  ָנְׂשאּו  ְוֻכָּלם  ׁשּובֹו,  ִעם  ִלְׁשמַֹע  ּדּוָנׁש  ִהְסִּפיק 
ְוִנָּכר ָהָיה ֶׁשִהְמִּתין  ֶאת־ְּתׁשּוָבתֹו. "ַמה ָּלֶכם ְּתֵמִהים"? ָאַמר ּדּוָנׁש, 
ָהעֶֹנׁש  "ֲהֵרי  ֶאת־ַמֲעָׂשיו.  ְלַהְסִּביר  ֶאת־ַהִהְזַּדְּמנּות  ְוִחֵּפׂש  ֵאָלה  ַלּׁשְ
ֶׁשל ְיִׁשיָבה ְלַיד ֻׁשְלָחן ֲעמּוס ַמֲעַדִּנים, ָּגדֹול ְלֵאין ֲערְֹך ֵמֲאֶׁשר ָאָדם 
ַהּיֹוֵׁשב ְלַיד ֻׁשְלָחן ֵריק, ְוֵאין ְלָפָניו ְמאּוָמה. ָהָאח ֶׁשּיֹוֵׁשב ָּכאן ּוָמנּוַע 
ִמֵּליָהנֹות ִמָּכל ַהַּמֲאָכִלים ָהֲעֵרִבים, ֲאֶׁשר ַהִּניחֹוַח ָהַעז ֶׁשָּלֶהם ַמֶּכה 
ְּבַאּפֹו ּוְמעֹוֵרר ּבֹו ֵּתָאבֹון ַרב, ָּגדֹול ְּבַהְרֵּבה ֵמָעְנׁשֹו ֶׁשל־ָאִחיו, ֶׁשֹּלא 
ֵמִריַח ֶאת ַהַּמֲאָכִלים, ֹלא רֹוֶאה אֹוָתם, ְוֹלא יֹוֵדַע ְּכָלל ֶׁשֵהם ַקָּיִמים". 
"ַעְכָׁשו ָּתִבינּו ֵאפֹוא", ִסֵּים ּדּוָנׁש ֶאת־ֶהְסֵּברֹו, "ַמּדּוַע ָעִׂשיִתי ֵּכן, ּוַמה 

ִּבַּקְׁשִּתי ְלהֹוִכיַח ָלֶכם ַּבַהְפָרָדה ֶׁשִּבַּצְעִּתי ֵּבין ָהַאִחים".

ַהִּנְמָׁשל
ְּכֵדי  ְוַרֲחִמים",  "ֶחֶסד  ַהֵּסֶפר  ַּבַעל  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ְוֹלא־ ֶאת־ֵרֲעָך  "ֹלא־ַתֲעׁשֹק  ֶׁשל  ָהַאְזָהרֹות  ְסִמיכּות  ֶאת  ְלַהְסִּביר 

ִלְכאֹוָרה  ַוֲהֵרי  ַעד־ּבֶֹקר".  ִאְּתָך  ָׂשִכיר  ְּפֻעַּלת  ִעם "ֹלא־ָתִלין  ִתְגזֹל", 
לֹו  ַמֲחִזיִרים  ְוֵאיָנם  ֶאת־ֶׁשּלֹו  ִמן־ָהָאָדם  נֹוְטִלים  ְוַהַּגְזָלן  ָהעֹוֵׁשק 
ְלעֹוָלם, ְוִאּלּו ַהֵּמִלין ְׂשַכר ָׂשִכיר ֵאינֹו ּגֹוֵזל ֶאת־ָממֹונֹו ַלֲחלּוִטין, ֶאָּלא 
ַרק ְמַעֵּכב ֶאת־ַהַּתְׁשלּום ִלְזַמן־ָמה. ּוַמּדּוַע ּדֹוֶמה הּוא ֵאפֹוא ַלַּגְזָלן? 
ֲהֵרי ִלְכאֹוָרה ֵאין ָּכאן ֶאָּלא ִעּכּוב־ָמה ַּבַּתְׁשלּום, ְּכמֹו ֶׁשַרִּבים ַמִּתיִרים 
ְלַעְצָמם ְלִהְתַנֵהג ֵּכן?! ֶאָּלא ֶׁשּדֹוִמים ֵהם ְלאֹוָתם ְׁשֵני ַאִחים ֶׁשֶּנֶעְנׁשּו 
ָּגַזל  ֶׁשֶּבן־ְּבִלַּיַעל  ֶׁשל־ַהִּנְגָזל,  ַצֲערֹו  ָּגדֹול  ָאְמָנם  ְוִאם  ֲאדֹוָנם,  ַעל־ְיֵדי 
לֹו  ֶׁשֵאין  ְויֹוֵדַע  ַמר־ּגֹוָרלֹו  ִעם  ַמְׁשִלים  ֶאת־ָממֹונֹו, אּוָלם הּוא  ִמֶּמּנּו 
ַלֲעׂשֹות  ֶׁשִהְתַאֵּמץ  ִכיר  ַהּׂשָ אּוָלם  ַּבֲחָזָרה.  ֶאת־ַּכְסּפֹו  ְלַקֵּבל  ִּתְקָוה 
ֶאת־ְׂשָכרֹו,  ְיַקֵּבל  ָמַתי  ְנׂשּואֹות  ֵעיָניו  ָהיּו  ְוָכל־ַהּיֹום  ֶאת־ְמַלאְכּתֹו, 
ּדֹוֶמה הּוא ְלאֹותֹו ָאָדם ֶׁשּיֹוֵׁשב ְלַיד ֻׁשְלָחן ָערּוְך ַלְּסֻעָּדה, ּומֹוְנִעים 
ִמֶּמּנּו ִלְטעֹם ֵמַהַּמֲאָכִלים ָהֲעֵרִבים ְוֵליָהנֹות ֵמֶהם. יֹוֵׁשב הּוא ּוְמַצֶּפה 
ִלְׂשָכרֹו, ּוַבַעל־ַהַּבִית מֹוֵנַע זֹאת ִמֶּמּנּו, ּוְבָכְך ַמְגִּביר ֶאת־ַצֲערֹו ֲעֶׂשֶרת 
עֶֹשק  ִעם  "ֹלא־ָתִלין"  ֶׁשל  ֶאת־ָהִאּסּור  ַהּתֹוָרה  ִּדְּמָתה  ְוָלֵכן  מֹוִנים. 
ְוָגֵזל, ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ַּכָּמה ֵיׁש ְלִהְתַרֵחק ִמָּכְך ּוְלִהְתַנֵהג ְּביֶֹׁשר ְוֶנֱאָמנּות.
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• ִמְצָוה ִמן־ַהּתֹוָרה ְלַׁשֵּלם ְלפֹוֵעל ָׂשִכיר ֶאת־ְׂשָכרֹו ְּביֹומֹו, 
עֹוֵבר  ֵּכן,  ֶׁשֵאינֹו עֹוֶׂשה  ּוִמי  ְׂשָכרֹו".  ִתֵּתן  "ְּביֹומֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ה ָלאִוים ְמפָֹרִׁשים  ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה זֹו. ְוֵיׁש ּבֹו ֵיׁש ַּגם ֲחִמּׁשָ
ַּבּתֹוָרה: "ֹלא־ַתֲעׁשֹק ֶאת־ֵרֲעָך", "ְוֹלא ִתְגזֹל", "ֹלא־ַתֲעׁשֹק 
ָׂשִכיר ָעִני ְוֶאְביֹון", "ֹלא־ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר ִאְּתָך ַעד־ּבֶֹקר", 

ֶמׁש".  "ְוֹלא־ָתבֹוא ָעָליו ַהּׁשֶ

ַחָּיב  ַהַחָּמה,  ְׁשִקיַעת  ִלְפֵני  ֶאת־ֲעבֹוָדתֹו  ֶׁשִּסֵּים  ּפֹוֵעל   •
ֹלא  ְוִאם  ִקיָעה,  ַהּׁשְ ַעד  ֶאת־ְׂשָכרֹו  לֹו  ְלַׁשֵּלם  ַּבַעל־ַהַּבִית 
ִׁשֵּלם לֹו ַעד ָאז, ָצִריְך ְלַׁשֵּלם לֹו קֶֹדם ֵצאת ַהּכֹוָכִבים. ְוִאם 
ֶאת־ ַהּפֹוֵעל  ִסֵּים  ִאם  ַוֲעֵׂשה.  ְּבָלאו  עֹוֵבר  ֵּכן,  ָעָׂשה  ֹלא 

ַהּכֹוָכִבים,  ֵצאת  ִלְפֵני  לֹו  ְיַׁשֵּלם  ָמׁשֹות,  ַהּׁשְ ְּבֵבין  ֲעבֹוָדתֹו 
ֶאת  ִסֵּים  ִאם  ַחר.  ַהּׁשַ ֲעלֹות  קֶֹדם  לֹו  ְיַׁשֵּלם   – ֹלא  ְוִאם 

ַחר.  ֲעבֹוָדתֹו ַּבַּלְיָלה, ָצִריְך ְלַׁשֵּלם לֹו קֶֹדם ַעּמּוד ַהּׁשַ

אֹו  ַהּיֹום  ְּבסֹוף  ֶאת־ֲעבֹוָדתֹו  ִכיר  ַהּׂשָ ִסֵּים  ִאם  אּוָלם   •
ַּבַעל  ָיכֹול  ַהּיֹום,  סֹוף  ַעד  לֹו  ְלַׁשֵּלם  ְׁשהּות  ְוֵאין  ַּבַּלְיָלה, 

ַהַּבִית ְלַׁשֵּלם ְלָמֳחָרת, ְוֵאינֹו עֹוֵבר ַעל 'ֹלא ָתִלין'. 

• ּפֹוֵעל ְלָׁשבּוַע, אֹו ְלחֶֹדׁש ּוְלָׁשָנה, ָצִריְך ְלַׁשֵּלם לֹו ִמָּיד ִעם 
ִסּיּום ֲעבֹוָדתֹו. ִאם ִנְׂשַּכר ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְוִסֵּים ִלְפֵני ְזַמּנֹו 

ַּבּיֹום, ַחָּיב ְלַׁשֵּלם לֹו ֶאת־ְׂשָכרֹו ֶטֶרם ֶרֶדת ַהַּלְיָלה. 

ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ִּבֵּטל  ּוְכָבר  ַהַּלְיָלה  ַהּיֹום אֹו  ָעַבר  ְּכָבר  ִאם   •
ְוָעַבר ַעל־ַהָּלאִוים, ׁשּוב ֹלא עֹוֵבר ֶאָּלא ַעל ִאּסּור ְּדַרָּבָנן. 

ַּכֲאֶׁשר ֹלא ִסֵּכם זֹאת  ָתִלין", הּוא ַרק  • ָהִאּסּור ֶׁשל "ֹלא 
ֵמרֹאׁש ִעם ַהּפֹוֵעל, ְוָאז ְמֻחָּיב ְלַׁשֵּלם לֹו ֶאת־ְׂשָכרֹו. אּוָלם 
ֶׁשַּיֲעבֹר  ְלַאַחר  ַרק  לֹו  ֶׁשְּיַׁשֵּלם  ִמְּתִחָּלה,  ִעּמֹו  ִהְתָנה  ִאם 
ַהּיֹום אֹו ַהַּלְיָלה, ֵאינֹו עֹוֵבר ַעל־ָהִאּסּור. אּוָלם ֶאת ִמְצַות 
ְיַקֵּים  ְואֹוָתּה  ַמְפִסיד,  ְׂשָכרֹו" הּוא  ִתֵּתן  "ְּביֹומֹו  ֶׁשל  ֲעֵׂשה 

ַרק ִאם ְיַׁשֵּלם ַּבְּזַמן. 

ֶׁשֶּנֱאַמר "ֹלא  ֲאִפּלּו ָּכל־ֶׁשהּוא,  ַלֲעׁשֹק ֶאת־ֲחֵברֹו  • ָאסּור 
ַתֲעׁשֹק ֶאת־ֵרֲעָך". ְוֵאיֶזהּו עֶֹׁשק? ֶזה ֶׁשְּתִחָּלה ֶהֱחִזיק ָממֹון 
ֲחֵברֹו ְּבֶהֵּתר, ֶאָּלא ֶׁשְּמַעְּכבֹו ְּבָידֹו, ְּכגֹון ֶׁשַחָּיב לֹו ֶּכֶסף ִּבְגַלל 
ַהְלָוָאתֹו, אֹו ֶׁשָעַבד ְּכפֹוֵעל ְוֹלא ְמַׁשֵּלם ְׂשָכרֹו, אֹו ֶׁשרֹוֶצה 

ְלַׁשֵּלם ְודֹוֵחהּו ְּבֵלְך ָוׁשּוב. 

• ְּבָיֵמינּו ָנהּוג ְלַׁשֵּלם ִמֵּדי ְּתִחַּלת ַהחֶֹדׁש ַעל־ַהחֶֹדׁש ֶׁשָעַבר, 
ּוִמֵּכיָון ֶׁשָּכְך ַהִּמְנָהג ֶנְחָׁשב ַהָּדָבר ִּכְתַנאי ֻמְקָּדם. אּוָלם ֵאין 
ֲאָבל  ְׂשָכרֹו",  ִתֵּתן  "ְּביֹומֹו  ֶׁשל  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ָּבֶזה  ְמַקְּיִמים 

ֵאין ָּכאן ָלאו ֶׁשל "ֹלא ָתִלין". 

• ִאם ַהּפֹוֵעל מֹוֵחל ַעל־ְׂשָכרֹו ְוֹלא ּתֹוֵבַע, ְוִנָּכר ָעָליו ֶׁשהּוא 

ַּבַעל־ַהַּבִית עֹוֵבר.  ֵאין  ְמֻאָחר,  יֹוֵתר  לֹו  ֶׁשְּיַׁשְּלמּו  ִמְתַרֶּצה 
ֶאת־ לֹו  ְלַׁשֵּלם  ֵיׁש  ַמְסִּכים,  ְּכֶׁשהּוא  ֶׁשַּגם  אֹוְמִרים,  ְוֵיׁש 
ִכיר ִמְתַּבֵּיׁש ִלְתּבַֹע ֶאת־ְׂשָכרֹו,  ְׂשָכרֹו ְּביֹומֹו. אּוָלם ִאם ַהּׂשָ
ִמַּבֲעֵליֶהם,  ַהְיֵרִאים  ִלְׂשִכיִרים  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ֶׁשָּמצּוי  ְּכמֹו 

עֹוֵבר ַּבַעל־ַהַּבִית ַעל־ָּכל־ָהִאּסּוִרים. 

ֶאת־ ְמַבֵּקׁש  ְוהּוא  ְמָלאָכה,  ַלֲעׂשֹות  ָׂשִכיר  ָּבא  ִאם   •
ָכר,  ַהּׂשָ ְלַׁשֵּלם לֹו ֶאת־רֹב  ְׂשָכרֹו ֵמרֹאׁש, ֵעָצה טֹוָבה ִהיא 
ּוְלהֹוִתיר ְמַעט ָממֹון ְלֵעת ִסּיּום ָהֲעבֹוָדה, ְּכֵדי ֶׁשְּבָכְך יּוַכל 
ַּבַעל ַהַּבִית ְלַקֵּים ִמְצַות "ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו". ְועֹוד ֶאְפָׁשר 
ִסּיּום  ַעד  ִּפָּקדֹון  ְּבתֹוַרת  ֶאְצלֹו  ִנְמָצא  ַהֶּכֶסף  ִּכי  לֹו,  לֹוַמר 

ַהְּמָלאָכה, ְוָכְך ְיַקְּימּו ִעּמֹו ֶאת־ַהִּמְצָוה. 

ְוִאם  ָקָטן,  ְּכַלֵּפי  ָּגדֹול  ָאָדם  ַעל  ַּגם  ֶנֶאְמרּו  ֵאּלּו  ִמְצֹות   •
ְוִהְבִטיַח  ִּבֵּקׁש ָאָדם ִמֶּיֶלד ָקָטן ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַּבֲעבּור ְּדַבר־ָמה, 
ְלַהֲעִניק לֹו ַמְטֵּבַע אֹו ְּדַבר־ְמִתיָקה, ַחָּיב ְלַקֵּים ֶאת־ְּדָבָריו, 
ְוִאם ֹלא – עֹוֵבר ְּבָלאו ַוֲעֵׂשה. ְוִאם ֹלא ִיֵּתן לֹו ְלעֹוָלם, עֹוֵבר 

ה ָלאִוין ַוֲעֵׂשה, ּוָפסּול ְלֵעדּות ִמן־ַהּתֹוָרה.  ַּבֲחִמּׁשָ

• ֶנְחְלקּו ַהּפֹוְסִקים ִאם ָהִאּסּור ֶנֱאַמר ַּגם ַעל ּפֹוֵעל ָנְכִרי, 
ֶנֱאַמר ָהִאּסּור ֶׁשל "ֹלא ָתִלין".  ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַּגם ֲעֵליֶהם 
ְלַדַעת ַרִּבים ְמַקְּיִמים ַעל־ָיָדם ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל "ְּביֹומֹו ִתֵּתן 

ְׂשָכרֹו", ְוָהעֹוֶׂשה ֵּכן ּגֹוֵרם ְלִקּדּוׁש ֵׁשם ָׁשַמִים. 

ַּבְּזַמן, ֵאינֹו ַרק ַעל ּפֹוֲעִלים, ֶאָּלא  • ִחּיּוב ֶזה ֶׁשל ַּתְׁשלּום 
ְוַהּמֹוִרים,  ָהַרָּבִנים  ְׂשַכר  ְוֵכן  ְוָהעֹוְבִדים,  ִכיִרים  ַהּׂשְ ָּכל  ַעל 
ְוָאסּור ְלָהִלין ֶאת־ְׂשָכָרם. ְוֵכן ַהִּדין ְּבַׁשְדָכן ּוִבְמַתֵוְּך ִּדירֹות 
ּוְכֶׁשָּבאּו  ֶאת־ְמַלאְכָּתם,  ַלֲעׂשֹות  ֵמֶהם  ִּבְקׁשּו  ַּכֲאֶׁשר 

ֵמַעְצָמם ָצִריְך ְלַׁשֵּלם ָלֶהם, ַאְך ֹלא עֹוְבִרים ַעל ָהִאּסּור. 

ְוַגם  ַּבַעל־ַהַּבִית,  ֶׁשל  ַׁשָּבת  ְלעֶֹנג  קֹוֵדם  ִכיר  ַהּׂשָ ְׂשַכר   •
ִאם  ּפֹוֵעל,  ִלְשּכֹׁר  ְוָאסּור  ְולּוָלב.  ְּתִפִּלין  ִלְרִכיַׁשת  קֹוֵדם 
ְלַׁשֵּלם לֹו ְּבמֹוֲעדֹו, ֶאָּלא  ֶּכֶסף  ִיְהֶיה לֹו  ְּבֵברּור ֶׁשֹּלא  יֹוֵדַע 
ִאם־ֵּכן ַיְתֶנה ִעּמֹו ַעל־ָּכְך ִמְּתִחָּלה. ְוִאם ֹלא ָיׁשּוב ְלֵביתֹו ַרק 
ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ַּבַלְיָלה, ָיִכין לֹו ֶאת ַהֶּכֶסף ֵמרֹאׁש ְויֹוֶרה לֹו 

ִלְּטלֹו ְּבִסּיּום ַהְּמָלאָכה, ְּכגֹון ׁשֹוֶמֶרת־ַטף ְוַכּדֹוֶמה. 

• ִמי ֶׁשֵאין לֹו ְלַׁשֵּלם ְלָׂשִכיר ֶאת־ְׂשַכר ְּפֻעָּלתֹו, ְמֻחָּיב ִלּטֹל 
ַהְלָוָאה ְּכֵדי ְלַׁשֵּלם לֹו, ְוִאם ֵאינֹו ֹלֶוה - עֹוֵבר ְּבָלאו ַוֲעֵׂשה. 
ְלמֹוְכָרם  ַחָּיב  ִלְמִכיָרה,  ָהעֹוְמִדים  ַמֲאָכִלים  לֹו  ֶיׁש  ְוִאם 
ְּכֵדי ְלַׁשֵּלם, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַּגם ִמַּטְלְטִלין ָצִריְך ִלְמּכֹר ְּכֵדי 
ֵּכן ֲאִפּלּו  ַיֲעֶׂשה  ְוֵכן ִאם ֶיׁש לֹו ְׁשָטר ָּגדֹול ִלְפרֹט,  ְלַׁשֵּלם. 

ִאם ַיְפִסיד ְמַעט, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַׁשֵּלם ֶאת־ְׂשָכרֹו ַּבּמֹוֵעד. 

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות

ִלין" ל־ּתָ יֵני ּבַ ְנְטֵרס "ִקּצּור ּדִ ֶפר "ַאֲהַבת ֶחֶסד" ּוֵמַהּקֻ ט ֵמַהּסֵ ְמֻלּקָ
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