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 ה מ קדה

 העתיק בעולם הסוציאלייות והאיריאות הסוציאליים בחייםהחקירה

 הסוציאלית ההסמוריה אבל בימינו. הרוח במרעי חשוב מקוםנוטלת

 9וריה היא קיומה ש'מתח5ת התרבות מאותה עצמה את מעלימההכללית

- המוציאלית החוקית במקצועביותר  לא היהדות במדעי גם היהדוה. 

 לח"ירה נרחב כר יש בהלכה וביחוד מקיף, באופן זה חשוב מקצוענחקר
 מאירה אמפסלריא היא שההלכה כשם כי מוציאליים. ורעיונותבמשפטים

 כ~וה בפרט. המוציאליים החיים של גם ,כך בכלל, הישראליים החייםשל

 ומאידך ההם. היכ!ים ש,ל המוציאליים בתנאים יסודן סתומות הלכותובמה

 בה. ששועים סוציאליים רעיונות כמהנימא

 המקרא הפועל"בזמן על מקיפה חקירה של נסיון הוא הנוכחיהספר

 הלכות של והמומריים המשפמיים הסוציאליים, יסודות ועלוהתלמוד,

 הכרה ישנה ש'במשפטוו לברר כוונתי והמוסרי העיוני מהצדפועלים.

 הכרה מתוך הפועל. של המיוחד והמצב הסוציאלי השץ3בור שלברורה

 לחזור, הפועל זכות על . הקיצונית המדה עד התלמוד ח'כמי מניניםזו

 העבד. של החומרות, גם לפעמים אבל הזכיות, לו מיחסיםוהפוסקים

 בה"ב, בפשיעת מטלאכה בבטול כנון הפועל, על להגן שנאמרוהדינים

 מהצד שיו. המיוחדת המשפמית העמידה על ומורים לו רקמיוחדים

 אע"8 הסוציאלי. והמצב 19עלים ה'5כות  שבין הקשר על חראיתיההסטורי

 "אומופיים", מופשטים רעיונות אינן מוציאלייות, אידיאות הנן אלושהלכות
 אהד מצה אידיאליזמוס של זו אחדות כי ולתקנתם. החיים מתוך באואלא

 בכ~. היהדות את שכוציינת הקש השני, מהצד ריאליוחוש
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הקדמה

 לקוחות הנחות שום בלי המטורי בדרך הדברים הצעתיובעיקר

 אופיים קווים על הראוי במקום שהעירתי אלא המודרנית. המחשבהסתוך

 הפועל וחזרת על רב מאסר מתוך אלו. בה'לכות שגראים היהדות, מומרשל

 ההשקפות של שהשורש מאליו יוצא עבדים" ישדאל בני לי "כיב"טום

 היהדות. ודת במוסר הוא הפועל מצב על חכמינו שלהסוציאליות

 יורדים פעמים הרבה הם כי בלשונם, הבאתי הפוסקים דבריאת
 או מרחיבים באמת שהם כמה ועד ההלמור. 'כונת לעומקבחריפותם

 לזמנם, תקנות בחידושיהם לראות ויש המקורית, ההלכה אתמנבילים

בררתי.

 ריינעם. זאבחיים
 תרצ"ה. אייר יורק,ניו
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 א ו במ

 רש מדובר חרוברים, ובעיקר הקלססיים, העמים שבכהצפטי בשעהבה
 ושתי ותלמוד. במקרא נכר מקום זה נוטל החפשי, מהמועל בערךמעט
 פועלים של מעמך מאר קדום מזמן התפתח שבישראל האחת לדבר.סיבות
 להפועל קטן מקום רק העבדות הניחה הרומאים אצל כה2א"כחפשים,
 של הסוסרי והרוח הסוסרית עולם השקמת : ובעיקר ושנית)החפשי(.
 הפועל. של המיוחד הסוציאלי להמצב לב שמה שההלכה הסבוהיהדות
 הניעו הם אלא לפרמיהם, בהלכות~18עלים ונתנו נשאו רק לא התלכ?ורהכסי
 וה'מוסרי הסוציאלי כוהצד ה ל ל כ ב ם י ל ע 1 פ ה ת ל א שלהכרת
 לבה"ב, שלו והיחם הפועל למעמד הנונעים העקריים, הדברים כלשלה.
 בסיכז אבל בהלכה. מקומם את סצאו התלמוד, בזסן אלה שהיו כמהעד

 אולי שפציין הפועל, ש פ 1 ח של הרעיון עוסד וביסודן פועליםהלכות
 למר1נה בכלל. היהדות של הסוציאלי .המוסר של נבוהה הכי הנטודהאת

 הממרה כי אם ההסטורית. התפתחות בדרך שועלים הלכות הגיעו זונבוהה
 שאלת של ברורה להכרה הפועל, חופש על להגן היא פועלים הלכות רובשל

 רב, שבאמוראים, הנרול בא זה מרכזי רעיון ולבטוי המוסרי מהצדהפועלים
 )ויקרא הישראלי חפש על שבתורה היסודי המאמר מתוך אותו הוציאהוא
 ישראל בני לי כי בפרך תרדו לא באחיו איש ישראל בני "ובאחיכם ס'(כ"ה

 הבדיל ההלכה ומדרוש עבדות, לענין בתורה אטנם נאמר וה מאסרעבדים".
 מה כי האחרון, של 1 ת ר מ 1 ח ל נם ופועל, עבד בין חרימבאופן
 עבדותו תהא שלא כדי מומריים, מטעמים העבד עם האדון במנהנשטשסר
 ההבדל העסיק אחד סצר רב החפשי. בפועל הותר לעין, ונראית כ"כנכרת
 הפועל חפוש של הקיצונית המדה עד זה של 1 ת ל 1 ק ל ופועל עבדבין
 שרב ברורים רשמים יש השני מהצד אבל שירצה. זמן בכל כה2כירותולחזר
 בתורה הנאפר המאמר יחם ולפיכך הפועל, של הסוציאלי השעבוד אתהכיר
 שעבורו. את לבמל כדי לחזור לו והתיר לפועל עבדותלענין

 סלבד אחרים לרינים נם הפו0קים נדולי ראו רב של זה מאמרמתוך
 ויהחבויר זח של הקולות את לו לתת כדי רוב ע"פ כעבד, הפועל אתהחזרה
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מבוא

 של לחומרתו ולפעמים לקולתו הם שלפעמים בדברים נם אבל בה"ב,על
 לעבד. דומה הפועל זה שבדין יסודית מהשקפההפועל,

 ההלכה את שמציינת השנייות אותה פועלים בהלכית רואים אנוכך
 הסמורית והתמתחות התורה, מתוך שהוציאו המוסרייות האידיאות :כבלל

 ההלבח ובארה פרשה אחד מצד החיים. ותנאי ההמטורי להמצבבהתאם
 הפועל משפט את קבעה השני ומהצד בפועלים, בתורה שנאמרו המצוותאת
 בימיהם. המדינה ומנהג הסוציאלי המצב שדרש מהלפי

 : אלה סונים לשני ,לחלק לפיכך אפשר בכלל פועלים הלכותאת
 נכנם: בזה בפ1עלים. הת1רהמצ11ת
 סלאכתו. בשעת הפועלאכילתא(
 הפוע5ים. עושק ואסור בזמנה השכירות שלום ש5החיובב(

 ותלמוד במשנה החכםים ע"י שנקבע1ההלכ1ת
 לבה"ב. הפ1עלביחס

 ממלאכח מתבמל כשהפועל כלומר במל", ב"פועל בה"בחעבא(
 ירהעל

 החוזר. הפועל דקב(
 בפועלים. נה" המד "מנהנ0
 פועלים. בשכירות סעותד(
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 במקראהאועל

 א8רק

 מהזמן רנייים חפשים פועלים לשער שאפשר כפי היו, ישראלבארץ
 בהם לראות שיש האבות, ממפורי ללמר יש זה )1( בבבל. כמו עתיקהכי
 מבחינה נם שחשובים )2( הקדמונים העברים מחיי אופייםקווים

 נתישבו לא עדין שהעברים בשעה קדום הכי בזמןפוציאלית-הםטורית.
 סוציאלית עמירה לבן. צאן את רועה יעקב כן, רועים. כמובן הש,כיריםהיו
 ליוסף. עברי" "עבד של זו כמו ליעקב, היה אופיית שכיר רועה שלזו
 בכנען נרים בתור שמתוארים העברים, היו הקדום שבזמן לשער יש)8(

 קרבת אתם קרובים שהיו להארמיים רועים 'בתור נשכרים ד'( כ"נ)בראשית
 להם להכוש הזמן במשך יכרלים היו ( האלה השכירים הרועיםנזע.
 )ברא,פית מיעקב. שנראה כפי ושפחות, עבדים ואפילו ובקר בצאןרכוש

 שכירות. במנהני מרמים כמה יעקב ממפור ללמד יש כן,כמו
 אומר יעקב ולפיכך בעליו. צאן את לשסור ידועה התחייבות היתהלהרועה
 מידץ אחטנה אנכי אליך הבאתי לא "טרפה ל"ט( ל~א )בראשיתללבן

 שכע הנראה, כפי אז, השכירות,היה זמן לילה. וננובתי יום ננובתיתבקשנה

 חיה הבבליים שאצי סוה לראית יש בבבל )ההטשים( השכירים רגילות אתו1(
 השכירים'. "כובב נקרא אחדטככ

 .11 ט*88612ש[ם 1086נ 899 .!נ -8 נם ראה21(
 .8 ז88*נ816 *1מ זט1וט(1 %%051856*8 .11 8!188זו448,.*85

 ט10זש**וג %1א11*ז1זע מ11.1
 ייו. לאש נרששית)8(
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 ותלמוד במקראהפועל

 דרש ויעקב ל"א( ל' )בראשית בצאן שכרו את מהבל היה הרועהשנים.
 מ"נ(. ל"א )בראשית הצאן. בעל מיד כפיו יניע שכר את לבבאמע

 בחיוב שעומקים שנים ישנם כ"א-כ"נ בשסות שיפנינובמשפטים
 השוסר שיבא אונם כל שעל נאמר ס'-י"ב כ"ב, בשסות והשכיר.השומר
 כ"ב, ובשמות )6( לשלם. חייב הוא הצאן נננב אם אבל )4( 91טורנשבע
 על היא הכונה הנראה, וכפי בשכרו". בא הוא שכיר "אם נאמרי"ד
 מכירים האלה שהמשפטים נמצא )6( בעליו. בהמת עם בשדה העובד9ועל
 בשדה. העוברים פועליםכבר

 הוזהר בעליו שהרי הקלאי פועל הוא כ"ה בויקרא הנזכר השכירנם
 אדוניו בבית והאמת העבד עם ביחד נר והוא שביעית מ8רות לולתת

 נוכר שהוא מזה הנראה כמי נר הוא השכיר זה בפרק אבל ז'(. כ"ח)ויקרא
 יש עוד ט"ה(. י"ב ש'מות א', ז' )שם התושכ ועם האמה, ועם העבד עםיחד

 ביותר, עני ואינו כך כל רע אינו הנראה כפי זה, בפרק השכיר שכהובלהעיר
 עמך. יהיה כתושב "כשכיר לעברות הנשכר הישראלי על נאמרשהדי
 מ'(.)שם

 כפי היה בתורה האמור סתם ה"נר" אלא והתושב השכיר רקלא
 ביחד התורה במצוות נמנה הוא נם שהרי פועל, רוכ פי על לשער,שאפשר

 )שמות הקלאית סעבורה בשבת שביתה לענין נאמר כן, ואמה. העבדעם
 זו וסמיכות והגר" אמתך בן וינפש וחמורך שורך ינוח "למען י"ב(כ"נ

 )דברים התויה הזהירה כן וכמו )7(. הישראלים בשדה עובי שהנרסורה,
 החנ לימי והעבדים הבית בני עם ביחד הנר את לקחת י"ר( י"אט"ז

 בני שהיו במקום העיר, בששר מתהלך 'הנראה, כפי היה, הגרלירושלים.
 לעבודה שישכרהו ישראלי שם לו ומבקש ולדין, לשוק מתאמפיםהעיי
 בצלו. לחסותויוכל

 206. המורב' חוק'השוה)4(

 מש. 281, שםחשוה)6(
 וה איו אבי שכור, אלא שאוי אינו אם השור עי חיא שהכוגה פירש רש-י)6(

 טתה. או שנשברה בעייו בבהמח עבד שהשכיר נראה והעיקר ח9שט.יפי

 והשכיריפ העבדים והחמור, השור שאף להמע,ם היא המצוהנוגת )7(.
 בשבת.ישבתו
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 במקראהפועל

 נאטר הימים בדברי המלוכה. ימי בכל גם בישראל היו רביםנרים
 וחטישים מאה מספרם את וסצא ישראל בארץ אשר הגרים את ספרשמפלמה
 הנר בתורה אבל ט"ז(. א' הימים )דברי סאות. ושש אלפים ושלשתאלמ
 י"ר( י"א, ט"ז, 'דברים ; כ' כ"ב )שמות הסוציאלי המרוכא של הטפוםהוא

 מכל. חסר והעני אלה שנים עם הגר רק נזכר הסוציאליים בחוקיםולפעמים,
 לרבר הנביאים מרבים זה וכננד כ"ב(. י"ז כ"ז, )רברים פאה לעניןכן
 יחזקאל ; נ' כ"ב )ירמיה הגר. על רחוקות לפעסים ורק והאביון, העניעל
 תקופה על סורה התורה בכהפפטי הגר שנוטל זה נדול מקום ז'(כ"ב

 נכרת למדרגה ערי, הניע לא עצמם הישראלים בין הסוציאליכשהפירוד
 הוא סי עומדת, השאלה כן ואם הגר. היה ביותר המדוכא והמעמדביותר,

 ? האוטה בחיי כך כל חשוב מקום שנומל זה2ר
 ישראל ארמת על מתארחים שהיו שבמים שהיו משער וועבערמהס

 אין אבל )8( הישראלי. להעם ביחם גרים והפליטי הסוציאלי במצבםוהיו
 היתח נכרים שבטים של "שהתארחות" זו, להשערה עצמם מהמקורותיסוד
 )שופטים ישראל עם נרו שלמה תקופה שבכויפך נראה, מהקינים רקרנילה.

 הפוליטית בסהפכה חלק שנטל רכב בן יונדב צאצאי שהיו הרכבים ס"ז(.א'
 )ירסיהו ל,,נרים" עצמם את חשבו הבעל, עובדי נגד לה' בקנאתו יהושל
 ארגון היו 5א הם )9( דתיים. אלא פלימיים מטעמים לא אבל ז'(.ל"ה

 על בהתישבות דתיים מטעמים שמאסה רתית, כתה אלא גרים, שלפליטי
 יחידים אלא שבטים אינם שבתורה הנרים ובעיקר, האדמה. ועבודתהארץ

 אחיו ובין איש "בין מ"ז א' דברים השוה ישרא5ים, בצלשחוסים
 נרו".ובין

 בימי הכבוש אחרי ביותר חריפה היתה הגרים שאלת)10(
 שנברו במקום הכנענים קניני את אז תפסו הישראליםהשופמים.

 88מ 6אפ11פ1 =16ע668נ.48
 ז868עי

11. 8( 

 מוסדי, דת' מושנ היא "נר" ט', כ"ט א' הימים דברי ; י"נ י"ט בתהלים נם)8(
 טסשי. סוציאלי סעפר "יא הנר בתורהאבל

 צח1. רועי "נרים* שי כם8ומים רואה 84( )שם וועבער ט. האטת אח נם)10(

 ב0נעו שנרו ה"חבירו" על טורים האבות שבס8ורי והסוציאע"ם ההסטוריים הקוויםאבי
  השעי. האיףנפהצית

. 
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 ותלמוד במקראהפועל

 וברות מלאת לא אשר מוב כל טלאים "ובתים א' ו' רברים השוהעליהם.
 עם ושבעת". ואכלת נטעת לא אשר וזתים כרמים חצבת 5א אשרחצובים

 והלאוכדים הסוציאליים החיים על הרבה שהשפיע מוציאלי, פרוצם התחילזה
 שנדחו הכנענים )11(. בפרטיו לנו ברור שאינו אף בישראל, הקדמוןבזמן

 ממעמים להם צריכים היו הישראלים אבל גרים. נעשומהישראלים
 ולפיכך ובאמנות, בחקלאות בקיאים עדיין היו לא עצמם הם כיכלכליים.

 היה הישראלי )12(. והעובדים האומנים סאז, בארץ שישבו הכנעניםהיו
 היו כאלה גרים )12(. "גרים" נקראים שהיו כנענים בשדה לעבורהשוכר

 הישראלית, המלוכה את ושלמה דוד כשחזקו שלמה. תקופה בכהפךבישראל
 האלה והמלכים בוערת לשאלה הנרים בודאי היו נוצחו, הכנעניםושרידי
 היה הוא כי עובד, למם שלמה אותם העלה ולפיכך אליהם. לבם אתהפנו
 ט'(. ח' ב' הימים רברי ; כ"א מ' א' )מלכים לעובדים הרבים לבניניוצריך
 נעשה הכובש העם העמים. כל אצל דונמאות לו יש זה הסטורימהלך

 על נכנע עתיק, סזסן בארץ שישב המנוצח שהעם בעוד העליון,להמעסד
 לזה דומה סוציאלי חזיון נראה השני מהצד השפל. המעמד למדרגתירו
 הכבוש כי לארץ. הכניסה אחר הראשון בוסן לכנעניים, הישראלים ביחםנם

 בישראל המציאליים והחיים שלמה. תקופה במשך אלא אחת בבת לאנעשה
 פפותהת תרבות בארץ מצאו שכבר סזה רק לא הושמעו ההוא הזמןבכדטך

 רואים שאנו בפי לכנעניים. שלהם המלימי מהיחס בעיקר אלארבת-נונים,
- א'משופמים - הכבוש על חשוב הכי המקור   אחר השבמים מצב היה 
 שהוכהמו ויש הכנענים, את לגמרי לנצח בידם שעלה יש שונה.הכבוש
 ויש כ"ט( א' )שופטים אליהם, אותם שעבדו אבל מקומם, על אותםלהניח
 "וישב ל"ב( )שם אשר על נאמר כן להכנעניים. כדפועבדים שהיולהפך
 ובני הארץ !אדוני היו שהכנענים כלומר הארץ" יושב הכנעני בקרבהאשרי
 המעמד הישראלים היו זה באופן אליהם. ביחס נרים במצב היואשר

 )בראשית יששכר על שנאמר כמו להכנענים, עוברים והיו השפלהמוציאלי

 801זש1 -47 ראה)11(
 68[011,י

 .[1 61!!1(1 8!981101נ( 608

 ס', כ"ח )ויטרא רש"י פירוש והשוה שם,)12ז

 .11 ,ז88ז6יש1פ8 6ארד זספפ,1 פ1 !פ18פ11אנ 881ז18 '20 .6פ רא!)13(
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 במקראהפועל

 ויהי לסבל שכמו ויט נעמה כי הארץ ואת מוב כי מנוחה "וירא ד'(מ"ט
 עבואר ובזה העבודה עול את יששכר שבט על הטילו הכנענים עובד".לסם
 זה שבט לבני ניתן זה שם שכר". "איש כלומר יששכר, השםגם

 שיד שבמקום מזה ללכזד ויש )14( שכירים שהיו על מלאכתםמפאת
 1כ1 )15(. הישראלים בין מצויים שכירים היו העליונה על היתההכנענים
 מבלים מלחים בתור הצדונים אניות על עובדים היו דן בני שנםנראה

 יגור למה "ודן י"ז( ה' )שופטים דכורה בשיר עליהם שנאמר לפיוכדומה,
 )16(.אניות"

 כווצאים אנו גר הוא השכיר למעלה כאסור כ"ה שבויקרא בשעהבה
 שכיר תעשק "לא והאביונים מהעניים ישראלים שכירים ד'( )כ"דבדברים

 )17~. ובשעריך" בארצך אשר מנרך או סאחיך ואביוןעני
 לפי המלכים, בימי בישראל המוציאלי הפירוד שגדל מה כלעם
 ב'( כ' מיכה ח'; ה' )ישעי' סהארץ גדול חלק בידיהם כבשו והשריםשהזקנים
 סבין שהיו השכירים גם רבו נחלה, בלי והאביונים העניים רבו השניומהצד
 פועלים ירי על נדול בחלק אופן בכל נעשתה בשדה העבודה ביותר.העניים
 שכירים. מצויימ היו בעיר נם אבל ה'. נ' ב' ברות שמתואר כמוחפשיים

 עושק על יאשיהו בן שלום המלך את י"נ( כ"ב )ירמיהו ירמיהו כ!וכיחכן

 צרק בלא ביתו בונה "הוי : אלה בדברים ארסונו את שבנו פועליושכר

 מצויים היו ככה לו". יתן לא ופעלו חנם יעבד ברעהו משפט בלאועליותיו
 "אשר העם דלת מבני שהיו ובשרה בעיר פועלים המלכים בימיבישראל

 י"ד(. כ"ד ב', מלכים ; י' ל"ם )ירמיהו מאומה" להםאין

 14. שםקיטטעי)14(

 8אסיר, ה'1, ה,טכירים כי שכיר, עבורח על מורה ,,'ניר" הל'2ון 12.שם)15(
 21. א. 4. שס קימטעל נם ראה נרים. הסדוםבזמן

 המוציאיית השאיה קדמות את מורה שהיא זה ספאת נם היא חשובה זועוברה)16(
 ואביונים. עניים היו השכירים ביבישראל,

 בחור'ראיפ ישמש יכוי נרים רק הם השכירים י"ב ושמות כ"ה שבייקראסה,17(

 האיה. ה8רקים שי הקדסותעי
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 והתלמוד המשנה בזמןהפועל

 בפרק ן-

 לשכר רנילים היו והתלטוד הכהטנה בזמן כן המקרא בימינסו
 שכפי חקלאיים, פועלים של זה מעמד חפשיים. פועלים בשרהלעבודה
 רוב הכמטנה. בימי מאד מצוי היה ישראל בארץ מאר קדום הואשאמרנו,
- הם בכהטנה האמוריםרפועלים  למשל טהענין, לראות יכולים שאנו כפי 
- בשדה הענייםממתנות  וכרם. בשדה העובדים חקלאיים פועלים 
 שבישת ; ו, ז, )כלאים ג, ז' א', נ' דמאי ; ז' ו' ה' פאה ; ד' ב')ברכות

 ה, ה, א, ג, ז, ג, ב, סעשרות ; ג, ו' ; ד' ג' תרוסות ; ד' ח' ח' ח'ה'
 ; ד, ר' נדרים ו', ג' קידושין ; ו' ה' כתובות ; א' ב' מו"ק ; נ' כ"נשבת

 ט, ב, ב"ם ; ו, נ' מעילה ; ו' ד' בכורות ; א' ה' ע"ז ; ה' א' ז'שבועות

 להם. נשכר היה שהפועל בשדה מיוחדות עבודות נזכרות כןכמו
 גפנים" "מפטיקי י"ח י"א ב"ק ; ערר חרש, נכש, ד' ה' ז' ב"מ)תוספתא
 בנת(. ר' ז' ב"ם בתאנים, עמו לקצות ז' ב' מעשר כהטנה זרעיםמנקשי

 שהיו זה, ידי על הוא מתבאר ישראל בארץ בשדה הפועליםרבוי
 בעבדים. מאשר חפשים בפועלים יותר מאד קדום מזמן להשתטשרנילים
 איש על אומרים שהיו ער החקלאות, היתה הלא הכלכליים חייהםייסוד
 מנגד". לך תלואים חייך "והיו לשנה משנה תבואה ולוקח לזרוע קרקע לו"טאין

 לעומת התורה למור את החכמים כשהציגו )1( ע"ב( ק"ג,)מנחות
 בהמאמר כן : בשדה לעבודה כונו האדם של הרנילה)העבודה
 ננד יתגאו ולא לבם ישא שלא לאמר רגילים ביבנה הרבנן שהיו:המצוין
 בפומייהו "מרנלא א'( י"ז )כרכות בידים טלאכה העושים מהעםשודיהם

 י"א. נהמ רר' אכות ט עייו)41
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 מלאכתו והוא בעיר מלאכתי אני בריה 'וחברי בריה אני דיבנהדרבנן
 כטענרר אינו שהוא כשם לטלאכתו כהשכים והוא למלאכתי כהשכים אניבשדה,

 עד אצלם, טצוי הפועל היה וכך במלאכתו" מתנדר איני אני כךבמלאכתי
 )אבות הבית לבעל הפועל של לזה לבוראו האדם של היחס את פדמיםשהיו
 נקרא הפועל דוחק". הבית ובעל מרובה והמלאכה קצר "היום ס"ו(פ"ב

 הרניל השכק-ות זמן )3(. "לקים" או )2( "שכיר" 'בשם גם ותלמודבכהשנה
 ליסים השכירות )4( שנים( )שבע ולשבוע לשנה לחרש לשבת ליוםהיה
 ליום שכירות על מורה וכן )5( יום". "שכיר הלשון ומזה מאר רגילההיתה
 לי "לקוט ע"ב( י"ב ע"א, י' )ב"מ היום" מלאכה עמי "עשה הרנילהלשון
 עמך שאעשה "ע"מ ע"א מ"ג קידושין ברש"י ועיין ד'( ח' )שביעיתהיום"
 אחר". יום בפעולהכפועל

 בפרוש שלא פי על ואף רגילה. היתה שנים לשלש שכירות גםאבל
 "מעשה ע"ב( קכ"ז )שבת בתלמיר המסופר ממעשה נלמד מכללאאתמר
 שלש בדרום אחד בית בעל אצל ונשכר העליון מגליל שירר אחדבאדם
 ". וכו'שנים

 החקלאי להימוד נהתאם היה חקלאיים שכירים של הסונ כאמוראם
 פועלים של מוגים הרבה עוד מוצאים אנו מצוי, הכי הכלכליים, חייהםשל

 הכלכליים החיים ועשירות הפועלים מעמד רבוי על שמורים ובעירבכמר
 האומנים ולא אחרים ברשות התלויים לפועלים כאן מכוונים אנובכלל.

 העסיקו מצדם ושהם עצמם ברשות ועמדו בידם היתה שהתעשיהלמיניהם
 היא אוסנות )6(. אומניות" "בעלי גם נקראים אלה אומניםפועלים.
 שהוא עד האדם, צרכי כל שכינברת והיא )7(. למוד הצריכהמלאכה

 ע"ב. י") יכ,ו"ק : ע"ב ע"ז ב"מ ; ע"א ו' שטעית : י"א ט' ב"ממשנה

 ע"א. ק"י ב"מ ; ע"א ס"דעיר,ביו

 א'. י' ט', ב"ס : ע"ב כ"נ תע:,ת ; ע"כ י":כו"י

 ע"א. ס"ניבסות

 סינעיו אוסנות דבר' ינעים הרברים כי א' רבה קהית ועייו ; ע"א פ"בקידושיו

- נ11-  
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 והתלמוד המשנה בזמןהפועל ..

 מחמר, 'נם נבדל הפועל )8( משכים. כשהוא לפניו מוכן הכלייצא
 )9(. וספןנמל

 לו אין ס5אכה עושה שאינו מי שהרי הוא למלאכה עוטד אדםכל
 ההלכה שלפי הוא סענין אבל )10( בנפשו סתחייב נם ונמצא יאכלמה

 בעת ממלאכתו .ששובת ההיזק בשביל לניזק לשלם החובל שחיבבשבת
- קשואין כשוג1ר אותו שמיןחליו  ראו כן ואם )11( פשוט כפועל כלומר 
 לבעל ולא לפועל, כלומר פשומה, למלאכה עומד השוק מן ארםטתם

אומנות.
 גם מוצאים אנו כן )12( גונים ורב מפותח היה האומנים שמעמדכמו
 שכפי כאלה, נם וביניהם הכלכליים, החיים של שונים במסצועות18עלים
 אנו פועלים של אלה מוגים בתעשיה. .השונים האומנים אצל עבדוהנראה
 למעלה(. הנזכרים החקלאיים מהמועלים )חוץמוצאים
 ביחד נזכרים הם )18( סבלים( )כתמים, טשא נושאיא

 החקלאי, במסחר כן אם עובדים היו אלה וכמו החמרים,עם
 סונ )14(. האדם של כליו להעביר כמו בית, במלאכת גם כןוכמו
- מועלים שלזה  כהטפטים )תנחומא במדרש ונמצא מאד מצוי היה כתפים 

 פועלים והיינו "הלואי דאתי בעלמא אומרים העשירים שהרשעיםי"א(

 וכו' הראשוו ארם ינע יניעות כמה אוטר וומא ר' ב' ו' ברכ.ת תופפתא)18
 יפני. איה בי את אני ימיצא שחרית עימר ואני וכשכימות שוקדית אוטנ,ותבמה

 וכו'. הפועלים וכו' הנטיים וכו' החסרים בחורה האמורה עונה היו כתובות ט')9(
 '"א. נתו רר' אבות)10(

 שהע.רו בתוספות ועיי"ש קשואיו שוסר כאיו אותי ריאיו שבת ע"ב פ"הב"ק)11(
 פרנייות. נוקב כנוו אוכגיות בעיי ולא אדם בני סתם עי היא"פהכונא

 יש האוסנים סעסד הקדום בומו הניע התפתחות ש) נבוחה מדרנהיאי~ה)פנז
 בא)כסנדריה הפיאכה. סוגי יטי יאנורות ארנוו ש) סיסנים אצגםשה.1 מוהוראות

 )שם באים שבאופניות והעניים הבנסת בבית סיוהר סעמד אטרה )כי היה טצרים'שג
 שהיו טצאנו יכו 'ע"ב(. נ"א )טוכה מהם. פרנסתם את וטוצאים )ע~רה יהס81ונים
 ע"א(. כ"1 )פנ)ה הטרסייט. של הכנמת בית ונזכר משיהם כנסיות בתי אחת אומנותגב")י

 ע-א. פ"נ ב"ם - ר' 1' ב.ם .חוט' . ע"א 1' ב"ם מ'"413
 ע"א. קט"1 ג"פ)114
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 לבתפים מקנאים העשירים שהריטעים מי על וא4 כתפינו". עליטוענים
 )15( בעליו את להחיות שיכול שכר של דוגמא כתף שכר היה האלהו:עניים

 גם בבנין עוזרים היו עצמם מחבנאים הוץ בבנין. פועליםננ
 )16(. לבנאי ומוכרים מהחמר הבנין מכשירי את מקבלים שהיוושכתפים

 מחצב היה החצב )17(. בה'רים עובד היה הסתת וחצבים. סתתיםג

 )18(. לבנין מכשירם שהיה למתת ומומרםשבנים
 אגרת מובילים שהיו אותם היו חשובים הכי בהם חים. השלדש

 מצכ לפי היו הם )19(. רהטנים נקראים והיו אחרת לעיר נחוצה ידיעהשו
 ובממוור. בחיים חשוב תפקיד הדואר, תפקיד ממלאים ההם בימים"דרכים
 מאגרת חוץ )20(. רגילה מלאכה בתור בגמרא נזכרת אגרת,ם5יחות
 אחר למקום חפצים ידם על לשלוח בשליחים משתמשים היווידיעות
 פעמים בש"ם הנזכר השליח שגם לשער יש )21(. זה בעד להםובהשלמים

 כלום, לו תייב הכהטלח אין ההלכה וש,לפי משפטים ובעסקים בגמ טמשראין
 שכרו. את מקבל לפעמיםהיה

 )23(. בארנ פועליםה

 סקביים היו שהכחפים בטררש המסו8ר ממע'שה נראה וכו 1', ה' ב"מ ת:ס'151(

 עירו בני את 'טראה רומא בן חנינא כר' מעשה א'( )קה"ר שם נאמר שכו הנון.,שכי

 שברה אחת אבז שם ומצא עירו של למרברה יצא וכו' לירושלים ונדבות נדריםומעייו

 נורמנו 8ועלים לו ליסכר בקיט ?ירויטיים להעליתה עלי הרי ואמרומתתה

 תו לו אמרו לירושיים זו אבז לי אתם מעלים להם אמר אדם. בני חכהטהילו

 לירושלים. 'אוחה מעלים ואנו מיעים חכושיםילנו

 ע"ב. קי"ח ב"ם)16(

)17(

)18(

)20(

)21(

)22(

)88(

 ז'. נחו דר'אבות

 ח'. י"א ב"ק תום' ; ע"ב קי"הג"ם

 אנרא. ושקיל בשליח אויל ראיימתפח ב' 8"הביק

 למסום ממהום שליחות להביא הפועל אה השוכר נ' ז' ב"מתוס'
 שם.נ"ק

 ב'. ע"ז ב-מ ; א' ו' ב"םחום'

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 והתלמוד המשנה בזמןהפועל

 יננבר שלא והפרדמים הגנים את שומרים שהיו פירות שומריר
 ונקרא שכרו את מקבל שהיה דברים לשאר שומר וגם )24(מ9רותיהם

 שכר". "שומרבכ"מ
 בזמן כמו והתלמוד הכה2נה בימי אומנים, אצל העובדים פ1עליםז
 הית'ה ידועים, עדיין היו לא המדרני נמובן חרושת כשבתי בכללהעתיק
 במקצועות מועלים העסיקו מצדם והם האומנים, בידי ככולה רובההתעשיה
 )25(. התעשיה שלהשונים

 שהיו מיוחדות, ככולאכות הפועלים מאלה חוץ סתם, פועליםוק
 היו הבית, לבעל או לאומן רנשכרים באומנות מומחים שראינו כפיביניהם

 שכעל יש חקלאיים בפועלים ביחור שהיא. מלאכה לכל הנשכרים פועליםנם
 )26(. ובבית בשדה עבורה לכל אלא מיוחדת למלאכה לא רוצםהבית
 לר שיתן מלאכה כל לעשות חייב מלאכה לסתם הנשכר מלומד בלתי9ועל
 )27(. נשים מלאכת היא אם אפילו הבית,בעל

 והערים להכרכים והעיירות מהכמרים ללכת רגילים היוהפועלים
 היר לנולאכה הקרובה לעיר ההולכים הפועלים )28(. למלאכההנדולות
 היו בה מצויה המלאכה שהיתה בעיר לפיכך )29(. לביתם לשבתשבים
 "5רולטריאט" מעין בה והיה שונות, כוערים פועלים אליהנוהרים
 )30(.עירוני

 כות בה ומניח מלאכה לבקש שכמו על בקופתו יוצא היההפועל
 )31(. בדרך מוצאשהוא

 יאית פ"מ רכה וברות : .א' ו' ב"מ ט' ד', ו' ב"מתוספות)25(
 פירושר מיאכה" "בע) ייה 'היב והא דעבידת'ה מריה )ר' או') ,ייה ודלית זביו)'ה

 רמאי. ריש ירוש)ם' : ט"ז ב' אבות בטיאכתו פועלים שמעסיק מי הואהעקרי
 היום. מלאכה עמי עשה ע"ב י"ב ע"א, י' ב"ממ')28(
 אמרא. פוץ ליה תנרת אי אינשי אמרי ע"ב, כ'יומא)27(

 ע"א. קכיזשבת)28(
 אחרת. בעיר בעושיו ע"א ס"בכתוב,ת)29(

 רש-'. פירוש שם ועייו בנקוטא' ע"ב פ"נכ"מ)80(
 לחוז ויצא קופתו שנטל 1פועי רומה עקיבא ר' )מה י"ח נתו רר'אבות)81(

 זה. מניח שעורים מצא בה מניח חמיםמצא

 - ע-
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 ותלמוד במקראהפועל

 בהשכמה בבקר יוצאים היו לפ1עלים צריכים שהיו הבתיםבעלי
 וכל כשהפועלים הרגיל הזסן קודם עור כמובן היה זה וזטן פועלים,יבקש
 )82(. למלאכתם עומדיםוועם

 כגון הפועלים, של המלאכה במקום דר הוא תמיד לא הביתבעל
 שכרו לבקש לביתו ללכת רגיל היה והפועל בעיר ורר שדות בעל,פהוא
- )83(.ימכונו  כמובן היו פועלים לבקש בהשכסה הולכים שהיו העם" "כל 
 שהיו עשירים בתים בעלי היו אבל בינוניים, גם אלא עשירים תטידלא
 ומרודים פועלים הרבה מעסיקים והיו נדולים ממחרים או שדות הרבהיהם
 הבית שבעל אמרו ולפיכך שכרם, את ולשלם מלאכתם על להשגיח בהםחם

 שכרו את לו שלם אם מהפועל יותר לשכוח ועלול הוא, בפועליוטרוד
 )34(. לאשו

 עניים היו לאומנות, מומהים שאינם יום, שכירי ביחודהפועלים,
 כמו )85( דמאי, לאכול להם הותר כן בהלכה. הנחות זה משום להםועשו
 השבועה את שכרו את קבל אם הבית ובעל הפועל שבין בסכסוך הטילוכן
 שהוא הטועט השכר כלומר )86(, חייו כדי סשום וימול שישבע הפועל,גל

 ביתו. בני ונפשות נפשות את להחיות לו צריך)שקבל
 שכיר שהיה הלל )87(. מועט רוב פי על היה הפועלים של השכרגם

 שבעניים, עני שכיר היה הלל אבל )88(. ליום דינר חצי מקבל היה*ום
 )89(. ליום דינר גם מקבלם אחרים פועלים היו זהכנגד

 פועי'ם. ישכר ימיאכחו א.ש העם כי ויצא כ"ח יומא)82(

 ע"א, מ"ה שבועות : ע"ב קי"בב"פ)34(

 פנומה סיאכה 11 היחה אם באום:ות מי1מרים פועיים נם ; א' :', דמאימ')35(

 ששורא. נד)' דקא ר"ה ע"א פ"ב פסחים ברש"י עי' מועט. שכר מקבייםהיו

 ע"א. מ"ה שבוע.ת ; ע"ב קי"בב"מ)36(

 אנריה. נפיש ד)א פועי ע"ב, ס"בע"ו)37(
 ע"ב. )"ה יופא)38(
 שהיה )0י רוטה הדבר )מה סש) כ"1 נתו דר' אבות : ט"ו ו' ב"םתום')89(

 ברעתד מקצר אתה טה ספני א"ל~ריקה בדעתו כקצר היה וכו' )יבשה וממיי היט טי.13פי
 והב. של דינר פי *1פ.וכפל

19-  

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 והתלמוד המשנה בזמןהפועל

 עם מזונותיהם פוסקים רוב 8י על היו החקלאיים ביחודהפ1עלים,
 מעמיד הבית שבעל נדול כלי כלוסר באיבום, ביחד ואוכלים הביתבעל

 )40(.לפניהם
 היר החקלאיים, הפועלים ביחור והפועלים, הבית בעל שביןהיחסים

 פועלים הרבה מעסיקים שהיו העשירים גם הבית בעלי סובים, רוב 5יעל
 )41(. הפועלים עם וידידות ברעות מתהלכים היו שלהם,בפרדמים

 א'. ו' ב"מ ; ד' ר' נררים)40(

 ו'2כר כרם ). שהיה למיר רומה רביו היה ימה ,מת.לה ד"ה א' רבה קהלת)41(

 המכר עשה מה הכי טו יותר במיאכתו מתכשר אחר 9ועי ,שם היה )עש.תו הרבהפועי.ם

 'טכרנ( ליט) ה19עלים באו ערב יעת.תי וקצרות אריכוח עמו מט'י) 'ייה בירו )ונטי

 ינענד אנו אסרו מצ.יריו הפ.עיים התחייו ט'ש)ו שכרו )ו ונתו עמהם פועי אותו.בא

 וכו'. ה.וםכי

 מיוחד. שם נם י. שהיה הטוב, ה9.ע) את מוקירים ה'ו המררש יטי זה ממש)כנראה
 עמילא(. מרויקת 'ותר אהרת )נירסא עמירא טבא יפעלא קריין תמ, 'י"ם רבהבראשית
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 גפרק

 ובה"ב הפועל שבין ההרדייםהחיובים

 הרומי במשמט גם כמו בכרטפמנו, נכנס ובה"ב המועל שביןהקשר
 "שכיר". השם שסורה כפי שכירות, בנדר)1(

 כלים שכירות שהיא בין שב"רות, ל כ ב שנאמרו דבריםישנם
 :י ע"א צ"ט )ב"ק סוף" וער מתחלה לשכי,רות "ישנה כנון אדם, שכירותאו

 ע"א(. ס"ג ; ע"א מ"ח קדושין ; ע"ב י"מ ע"ז ; ע"א ס"הב"מ
 כמו הנשכר, חפץ כעל הפ1על על ההשקמה אותה במשפטנו איןאבל

 החיובים מיוחד. משפמי סוג בפועל ראו הם להפך )2(. הרומיבכהטפט
 ימודיים רברים זה וכננד שכירות, בשאר אינם ובה"ב הפועל שביןההדריים
 בכל כמו בפועל קנין משפמנו לפי אין בראשונה בפועל, אינםשבזו

 בכהטפט כמו וקנין, חוזה ע"י למלאכתו מתקשר הפועל איןשנירות.

 חלים מאז מלאכתו, למקום שהלך כהטעה מתחילה הפועל שכירות )3(-הבבלי
 בברייתא שנתפרש כפי שביניהם, ההדדיים והחיובים )בע"פ( שהתנוהתנאים
 את והטעו הפועלים את "השוכר ע"א( ז' ב"ם תום' ; ע"ב ע"ו)ב"מ
 שלא בד"א תרעומות. אלא זע"ז להם אין אותם המעה בה"ב אובה"ב
 לחה שהיא שדה וסצאו פועלים תבואה, מצאו ולא חמרים הלכו אבלחלכו,
 תרעוסות אלא להם אין הלכו שלא זמן שכל הרי מש*ם". שכרם להםנותן
 שם )רש"י בעלמא דברים אלא באן שאין לפי אותם, המעה אם בה"בעל

 333. הרומי המשפם חוירות פוקרובל"י)1(

 0ץ140081 0110מ"005 נמט1ז8ץ6ע)( פועיים ישכירות הרומי שם)2(

 לשוק. עברים מהוביח ופמשערים, כפיננזר,
 .3] ץ18188118נ ננ)11585714(ל 8051ז81,ו1זו1 .0ז1 ,59.56

 שכיר. מחוזי דו4מאות ראה)8(
 .13 זפפ1818%פ פ81585710(נ 1צפפז1פז1זזן .ס(1 ,69.66
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 ותלמוד במקראהפועל

 אסרו ולפיכך נגדם. חיוב לבה"ב יש משהלכו אבל להם"(, "איןד"ה
 רברים ששאר "שכשם קנון כמו היא המלאכה התחלת שבפועלמפוסקים
 יוסף )ניטוקי הםלאכה" בהתחלת נקנית פועלים שכירות כך בקניןנקנים
 )4(. האוטנין את השוכרס'

 להוציא יש הכהסנה בזמן ה ש ע מ ל ג ה 1 נ ה י השכן
 לבנו טתיא בן יוחנן ר' "שאמר א'( ז' )ב"מ בכהסנה הסמופרנ1המעשה

 בני א"5 אביו אצל נשבא מזונות להם ופמק הלך פועלים לי ושכורעא
 ידי יצאת לא בשעתו המלך שלמה כמעורת להם אתה פוסק אםאפילו
 צא במלאכה יתחילו שלא עד אלא ויעקב יצחק אברהם בני שהםחובתר
 שלא שער הרי בלבד". קמנית פת אלא עלי לכם שאין ע"מ להםיאמר

 שהתחילו. כהסעה לא אבל התנאי, את לשנות יכול היה במלאכההתחילו
 אלקליעא )דייני מהשואלים נאמרה תע"א( )מימן חריב"שבתשו'

 בזמן זו של קביעות מאי פועלים בשכירות מתבאר קנין שהעדרההשערה
 אינו שהפועל מה "כי קצר. ולזמן ליום יותר רגילה אז שהיתה"תלמור,
 קנין בו להיות זו שכירות טדרך שאין ליום הנשכר במועל הוא )קנין(עריך

 קנין בו לעשות מדרכו אשר בפועל אבל באטירה נחנים ההםזהדברים
 )6(. מועלים" אינם קנין בלא רברים ההיאנשכירות

 שראינו שכפי ההסטורית, הבקורת בפני עומדת אינה זוהשערה
 אפילו זמן לכל רנילה והתלמוד הכהסנה בזמן פועלים שכירות היתהצפ"ב
 ההפיב וכך . ם י ע 1 ב ק ם י ל ע 1 פ ל ש מעמד והיה שנים,לשבע
 בדבר מבם רעת פליאה איך עליכם להפליא מומיף "והנני הריב"שלהם
 חורש שכיר או שבת שכיר או א' ליום פועל בשכירות חלוק שאין כזהנרור
 אלה שבכל לבצר כרם או קמה לקצר שקבל קבלן שהוא או שנה שכיראו
 הקנין". היא המלאכה התחלת אלא קנין צריךאין

 האישיפי בפשפט נם קניו בתור נראית חסלאכה התחלת)4(
 111זא281180 ץס1 66ופפן%1810ץ8,ך 801811ס1889שיפש11801 .12.8 .46- .נ ,ץ0118(1  8ז146 888ץ011ץ3] .1%א60זבפ1816

 זסן לכמה להגריי ווצים שחפ בוח ,פטונים אלקליעא ריימ )6(.
 ח18עי

 נשבר.
 שח. קוחלער ראח חחישיסי. בנחפפס סויאים שאנו רוטח,לוויאש844ח
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 ובה"ב הפעל שבין ההדדייםהחיוביס

 שאין כהטפטנו, של החופש פרוח בפוע5 קנין העדר סתבארובעיקר
 בקנין. הנקנה כחפץהפועל

 טנין צריך שאינו הפועל דין את הרחיבו הפופקים פנדוליאיזה
 כשכירים. אותם ורואים שירויחו, מה כל לחלק שהתנו אומנים עלנם

 יהיה שירויחו מח שכל ידוע לזפן באופנות שנשתתפו אוסניםשד,פני
 ואין מציאות ללקמ ששכרו בפועל כדאמרינן לזה זה שכירין נעשובאמצע
 בשכר לחברו מתחייב אחר שכל לפי במלאכה, שיתחלו אלא קניןצריכין
 בתשו' )הריב"ש שכרן" היינו ודבורן והלוכן בערו עושה שחברומה

 הנ"ל(_

 )הב"י קנין בלי אפילו זה תנאי אחר לחזור יכולים שאינם שמובריםויש
 המייסוני(. והנ' העסור ה"מרדכי" בשם קע"1 סי'חו"ם

 ם י ט ס 1 פ ה 1 ש ד ח שכאן לפי ביותר, מענינת זוועה
מ יש הש1תפים בין 'ההדרישלשעב1ר פ ש ם  
 בשותם1ת שיהיו שהתנ1 והא1מניםשכיר1ת,

 לחברה דוסה וה והרי ם. רי י כ ש ס ח י .ב ה ז ל ה ז םה
 לזמנם, הפומקים של חדוש אלא זה אין אבל שבימינו.)קואופירעסיוו(

 אלא מצאנו לא עצמו בתלסוד רנילה. היתה באומנות זו מעיןכששותפות
 שיש ם, י ע 1 ד י ם י ר ב ר ל האומנים של "קוללקטיביים"תנאים
 חמורו לו שתסות מי כל לומר החמרין "רשאין הדדית. עזרה טשוםבהם
 פפנתו 15 שאבדה טי כל לומר הספנים רשאין וכו' אחרת חסור לונעמיד
 הצכ8-ין רשאין לעיר הבאה מחורה יחד שיקנו או אחרת" ספינה לונעמיר
 הוצאת )תום' בו" שותפין כולנו נהיה לעיר שיבוא מקח כל לוטיוהצבעין

 וכן ע"ב( קמ"ז בב"ק הובאה ברייתא ; כ"ו כ"נ, ב"מצוקערמאנרעל
 המטופר בסעשה הימים, את ביניהם שמחלקים טבחים, של תנאי נםמצאנו
 בהדי תנאי( רש"י )פי' ענינא דעבדו מבחי תרי בי "הנהו ע"א ט'בב"ק
 דרבא לקמיה אתו למשכיה קרע רחבריה ביומיא דעביד מאן דכלהדדי
 קצתם על ולהמיע לרבא שלמא בר ייסר רב איתיביה לשלומי רבאחייביה

 ה"ם כזידי ליה אהדר דלא עבד שפיר פפא רב אסר רבא ליה אהדרלא
 כסיניהו כל 5א חשוב ארם דאיכא היכא אבל חשוב אדם דליכאחיכא

 כל כטהנים אם שדוקא והרמב"ן יוסף" ה,,נמוקי כתבו בזה אבלדמתני"

 כל נמי אי מתא סבחי כל דסתנו "דוקא קים התנאי אחת אומנותבני
 הנראה וכפי קנו". במאי דאתנו תלתא תרי אבל אומנותא רההיאאוסני

.
.) 

-
23 -  

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 -. ותלמוד במקראהפועל

 ובת' שם סופרים" ב,,דקרוקי )עיין טבחי" בי "הנהו לפניו הגירסאהיתה

 אבל שלפגינו. כסו סבחי "תרי" בי הנהו ולא קפ"א( סי' קולוןסהר"י

 לא שכירים דין להם ושיהא לידם הבא רוח בכל שיחלקו שותפים שלתנאי
 הלכה טכירה מהלכות ה' פרק והרמב"ם בתלמוד.נזצאנו
 קיימת. זו מעין ' ששותפית הדבר עיקר על חולקי"ד

 וקנינו בשטר שכתב הרי כיצד בהן מועיל קנין אין מכהט בהם שאין"הדברים
 שניהם שישתתפו או ביניהם שדה שיחלקו או פלוני עם בסחורה שילךמפ'

 כלום מועיל ואינו דברים קנין זה הרי כולם אלה ברברים וכיוצאבאוטנות

 שאטרו מטה הוא לזה והמקור וידוע". ממיים דבר לחברו הקנה לאשהרי
 קנין הוי מאי מידו קנו "וכי החצר את לחלק קנין מועיל שאין ע"א( נ')ב"ב
 "האומנין הל"ב שותפין מה' פ"ר הרמב"ם כתב וכן הוא". בעלמאדברים

 ב' או הייטים ב' ביצד שותפין אינם מידם שקנו אע"פ באומנותשנשתתפו
 אין בשות ביניהם יחיה בסלאכתו זה שיקח שכל ביניהם שהתנואורנים
 נמצא לעולם". בא שלא רבר לחברו טקנה אדם שאין כלל שותפותכאן

 זה שמקנים והמעות הסחורה ע5 אלא חלה השותמות אין שלהרמב"םמבואר
 שיחלקו או המחגרה, בקניית בגון בפעולה, שישתתפו לא אבל בקנין,לזה
 "א"א הראשונה ההלכה על כתב הראב"ד אבל במלאכתם. שמרויחים מהבל
 יכול שאדם הורו "ורבותי השניה ההלכה ועל בקנין" נקנה עצמו השתוףאבל

 יקדשו באומרת שמצינו וכשם העבדים. כדין בקנין לחברו עצמו אתלהקנות
 הטנין יכול ממשי בדבר משתתפים שאינם שאע"פ לומר רוצה לעושיהם",ידי
 השותמות, מהות על אחרת השגה לראב"ד שיש נראה מזה השעבוד. עללחל

- הרטב"ם, של מזו מתקדמת יותר לכאורה שהיא-  על באה שהיא 
 על רוקא ולאו קנין, חל זה ועל השותמים שבין י ר ד ה ה ר 1 ב ע שה

 נכסים. שאין במקום אף שעבוד, עללחול יכוי שקנין דברימ" "קנין ד"ה ע"א נ' ב"ב בתוספות גם וראה ממשי.דבר
 שתנאי כתב עצמו הוא שהרי בז'ה ,הרמב"ם על לתסוה ישולכאורה

 ום"ה שכירות, מהלכות פ"ב ראה קנין, צריכים אינם הנוףזשעבוד
 את לחלק' אומנים של בתנאי אין מה מ9ני וא"כ י"א. הל' שכירות.סהל'
 כהטנה" ה,,כסף וכתב לזה. זה ם י ר ב ע ת ש בו הם שהרי מכהט,הרווח
 וה כמוכרים והו"ל בפירוש לוה זה משתעבדים שניהם אין "שבאן)עטם(
 בשמר "כתב אם לפקפק יש עריין אבל קנו" דלא לעולם בא שלא דבריוא.

-24 -  

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 ובה"ב הפועל שבין ההדדייםהחיובים

 אתו שילך עצמו את משעבד הוא הלא פי' עם בסחורה שילך מפ'וקנינו
 שלדעת אגרת לשליחות דומה זה והרי ה. ל 1 ע ם היא ה כ י ל ה ה1

 היא הרמב"ם דעת הנראה ןכפי קבלנות. היא ע"א( צ"ט )ב"קהש"ם
 בהליכה או ברווח שישתתפו אלא בתנאי 1 נ 1 1 כ ת נ שלאשכיון

- - לזה זה שכירים שיהיוולא   אינת ממשי בםים זו לשותפות שאין וכיון 
 במעות אלא שותפות הרמב"ם לדעת אין דבר של כללו כלום.מועלת

 מיוחרת. פעולה באיזה לא אבלובמחורה,
 היתה 5א הת5מור שבזמן הרמב"ם הוא צודק ההסתורימהצר

 שעבור את התלמוד מכיר זה וכנגד במחורה, כומשית חלוקה אלאהשותפות
 שהפוסקים ואעם"י לבה"ב. הפועל של הר-צדדי שעבוד בתור רקהפועל

 גמור. דמיון כאן אין פועלים שכירות כהטום לזה באו הרמב"ם עלשחולקים
 על א ל 1 שירויחו ח 1 1 ר ה חלוקת על הוא התנאי עיקרשהרי
 מקבל מהשותפים אחר וכל לחברו, יעשה אחד שכל עצמה, ה כ א ל מה
 אלא מלאכתו בשביל לא חברו "2ל מהרווח חלקואת

 שהרי זה, הבדל הכירו עצמם והמוסקים לזה. מביא שהוא הרוחבשביל
 כושא"כ לחזור, יכולים השותפים אין כזה שבתנאי שסוברים מהםיש

 דוגטה לפנינו כאן ויש מהתלמוד, יסור כל כלי זו דעה אין אבלבפועל.
 אידיאות ממנה והוציאו לזמנם ההלכה את התאימו שהפוסקים איךיפהז

 על הדדי שעבוד של זה דין ממכו הם כי ביותר. מתקדמותמוציאלייות
 ומקני גמרו אהדדי דצייתי הנאה "בההיא ע"א( ק"1 )ב"ב שאמרוטה

 בראשונת המשפמ. בהתפתחות ביותר חשובה תפימה בזה וישאחדדי"
 דברים שני חלוף או הנקנה בדבר הנעשה ממשי מעשה הואהסנין

 )טמשיים(_

 פעולה אלא הסודר מסירת אין החלימין קנין כשנתפשטאח"כ
 רוחנית, יצירה כל של במו המשפמ, של דיכו היא כך 'כי , ת י ל 1 ב מס

 אמרו ובאחרונה ל,,סמל". וממשי מוחשי מדבר בהתפתחותועובר
 הנאה "בההיא קנין בלי נם השעבוד את סקבלת הכהטפטיתשהאישייות

 שסומכים כיון אלא )6( מוחשית הנאה צריך אין כלומר אהדרי",דצייתי

 קר הפסכוקוני יהכ:יע נתכוונו " . . . הנאה "בההיא שאסרו מקים נכו)*(

 כאסמכתא שיו התנאי 'הא :שיא אפרו בערב א( הסוחשיח. יהה)אה ויאהחשתעבדוח

 בתנאיפ ב( ע"ב(. קע"ג )כ"ב נפש'ה" ומשעבר נמר י'ה ננה'סו רשא הנאה.בהחיש
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 בגמירת הקנין מהות את רואה שהתלמוד ולפי זל"ז. כהטתעבדים הםוע"ז
 וכהטעבד בדעתו נוסר שהמקנה ידים שיש בסקום והמקנה, הקונה שלהדעת
 סמכו הדדית השתעבדות של זה רעיון ועל קנין. צריך לא עצמואת

 עשו הם ירויח. מהם אחד שכל ברווח תאומנים של בשותפותהפוסקים
 ליסוד הש1תפים של ההדדית ההשתעבד1תאת

 בסחורה. ממשית חלוקח בלי אףהשותמות,
 בסשא נוהנים שהיו מהמנהגים קנין הלכות התפתחו הדברבעיקר

 נוהגים היו שבאוסן רמז יש אמנם בקנין. נוהגים היו לא ובפועלומתן.
 מ"ח )ב"מ בש"ס שאמרו ממה והוא קנין בתור אומנותו כלי אתלמשך
 בת0פורת". למימשר בעי הא אמאי מעל לסמר הקדש של פרוטה "נתןע"א(
 שהשכיר דסופר ר"ת אומר מכאן בעי' "והא ד"ה התוטפות ע"זוכתבו
 ב'הם. לחזור יכולין אין שלו תער או קולמום ממנו משכו אם עצמואת

 ולא עבדי דכתיב דוקא דפועל וי"ל בו לחזור ריכול מפועל מ"שוא"ת
 קבלן". ולא בו לחזור יכול לעבדיםעבדים

 שבתחלה לפי האומן, בכלי קנין של זה למנהג הסתורי וטעם יסודויש
 טפל כאלו והאדם לבה"ב, בהמתו או כליו עם ביחד נ'טכר השכירהיה
 "לא לענין ארם לשכירות וכלים בהסה שכ"רות שוה לפיכך לבליו.הוא

 בה"ב של קנין כנזו א"כ היא האומן שכירות י"ב(. ט' )ב"ממעשק".
 למלאכה. כליו עם האומן לו נקנה אותם וכשמשך זו, לסלאכה האומןבכלי

 ע"ז )ב"ם רב של החידוש הוא וקבלן שכיר בין שההבדלומכיון
 אפשר היה סזה, ידעו לא שם הש"ס .ממקנת למי והברייתא והכהטנהע"ב(

 סכאן אין אבל בשכיר, נם נוהנ היה לא כזה קנין אם לפקפק,~כאורה

 מתחחני רקא הנאה "בההיא סטעם קניו צריר שאיו אטרו ביניהם פתנים,חהפחחחנים
 -ךה וה ע1 שאמר רב ש1 11 הלכה אבי ע"ב(. ק"ב )כתובות ארי-רי" וסקניגסרי

 הנקנים"דברים ה~
 באפירה-

 נערה בבתי דרב מי1תיה .מסתברא רבא 'בעיני יחידוש נראית
 אפילו רב אסר והאלהים לא ליריה הנאה מטי ריא בינרח אבי ייריה הנא" סטירקא

-בונרת"  חידוש. הוא מוחשית הנאה במקום הוא הפסכויוני שהמניע שחרעיוו הרי 
 רב ופירוש ע"ב( ק"1 )3"ב בילם" קנו טהם לאחד הנורי שעלה כיוו שחלקו .האחיונ(

 חדבר נראה כאו ונם אהרדי". ומקנו נמרו אהרדי רצייתי הנאה "בההיאאושי
 יישראל*. ארץ "בחחלת לופר אלעזר ר' שהוצרך ער האמוראים, בעיני חמוהבתחיה
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 שההברל בשעה בה ני בשכיר, קנין העדר של הימוד לעיקר סוכרחתפירכא
 ההבדל היה רב, של הידוש הוא חזרה, לענין ושכיר קבלן ביןהסוסרי
 ר י ל ע ל ב ק מ האומן כי מקודם. גם ,ונראה נכר וחכלכליהכהצ9טי

 אלא אינו השכיר משא"כ בכליו, קנין שייך ולפיכך ידועה, סלאכה ר םנ
 )7(. המלאכה לגמר עליו מקבל ואינו הזמן, לפי לעבודהנשכר

 הכונת אין קנין" היא המלאכה "התחלת הפוסקים שאמרו טהנם
 האומנין( את השוכר )פ' המהר"ח הגהת שהעיר כפי מכךט, קניןשהיא
 סודר'ן קנין או במשיכה אלא קנין חשיב לא במלאכה שהתח'יל אע"9"ושסא

 התחיל דאם דאע"נ לוכור "רצה ד'( מ"ק ש,ל"נ )מי' דבריו את הש"ךופי'
 ירצה אם אפילו מהני לא הכא התחתונה על וידו בו לחזור יכולבסלאכה
 . " ן י נ ק ב י ש ח א ל דהתם התחתונה על ידולהיות

 גם יובנו בכהטפמ סיוחד מונ הוא שהפועל ההכרה מתוךורק
 שהמעה באופן מחלקת הברייתא ובה"ב. הפועל שבין ההדדייםהחיובים
 מלאכתם למסום הפועלים הלכו בין מלאכה מצאו ולא הפועלים אתבה"ב
 אם נם להם"( "אין ד"ה ע"ב ע"ו )ב"ם התומפות לדעת אבל הלכו. לאאו
 כפועל לשלם בה"ב להם חייב להשתכר עכשו יכולים אינם אם הלכולא
 הטרדכי, הרא"ש, נם 8סטו וכן היום". אותו נתבמלו ידו שעל "כיוןבמל

 מהל' )פ"ם הרמב"ם אבל של"ג(. )מי' חו"ם ושו"ע המור יוסף,הנפוקי
 אם הלכו בלא בה"ב( חיוב )לענין זה חלוק הביא לא ר'( הל'שכירות
 תתכ"א מי' ברוך בר' מהר"ם בת' וראה לא. או להשתכר עודיכולים
 הפועלינש יכולים היו אם שאפילו וסובר התוספות של זה דין עלשחולק

 דנרסי דדיני הא "דדין בה"ב פמור יכולים אינם ועכשו אכהטלהשתכר
 להרוית יכול שהיה במקום אבל גרמתו ע"י חברו שמפמיד במקוםהיינו
 והטעו האוטנין את השוכר כדתנן פטור, מרויה שאינו בנרטתו לוונורם
 עיקר שהרי הוא התומפות ומעם תרעומות". אלא זע"ז להם איןזא"ז
- אותם ה ע מ ה ש מפני הוא בהלכו אפילו בה"ב שלהחיוב  שהרי 
- שבארנו, כפי בפועל, מכהטי קניןאין  ל14 לי כוה הלכו, לי מה וא"כ 

 הלכי בין מחלקת שהברייתא ומה ירו. על ונתבטלו אותם המעה הריהלכו

 וקבקו*. "שכיר כ*רק יהיו עייו)7(
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 שימצאו שכיח לא דבהלכו נקט דסילתא "דרוחא התוספות פירשו הלכוללא
 שימצא בעור מיר חוזר לחזור כשבא ממתמא הלכו יא ואם להשתכרעוד

 בהשכמה פועלים לבקש רגילים שהיו לפי יסוד יש זה לבאור וגםלהשתכר".
 מלאכה. למצא קשה מהמתם למלאכתם ה15עליםוכשהלכו

 בצדק מקפקו ובזה דגרמי". "דינא מטעם לזה באו התוספותאמנם

 היזק כשיש אלא רנרסי רין אין שהרי ס"ב( של"ג מי' )הקה"חהאחרונים
 והרי הרווח מגיעת אלא זה שאין כאן כה?א"כ בידים, שאינו אלא י ש ממ
 אין אבל שפמור. ממנו הרווח נוטל כלומר חברו" של חנותו "נוטל כמוזה
 בטול משום ההתהייבות שעיקר לפי התוספות, של הדין לעיקר פירכאנוזה

 בה"ב באשמת ממלאכה כשבטל עליו להגן כדי בפועל, אלא אינהכלאכה
 וסכאן המועל, על הגנה אלא אינו זה דין של עצכ!: וכל אותו.שהטעה
 מוברים ולפיכך ממונות, דיני כהטאר שונה לפועל מיוחד שדיןראיה

 כיון לא, או המלאכה לטקום הפועלים הלכו בין חלוק שאיןהתוטפות
 דינא מטעם שכתבו ומה נגדם. התהייבות לו יש בה"ב אותםשהטעה
 )בהיזק דגרמי דינא דן כדאיר שר' שכמו לומר וכונתם דוקא לאו זהדנרמי

 הנראח וכפי אותו. הטעה אם חייב בה"ב בפועל כך ,בידים( לא אבלמכהמי
 "כמונבב"ה ה'( מ"ק של"ג )סי' ברמז ע"ז העיר וכדרכו הגר"א בזההרניש
 הרא"ש ככו"ש בכולאכה התחילו לא אם ואפילו ומטען שוכר האבדדבדבר
 שמח ור"ל דגרמי". דיני דדן מאיר כר' דקיי"ל ד ו ע 1 הראב"דבשם

 להטעם והמברה הוספה אלא אינו רגרמי רינא מטעם התוספותשכתבו
 אחראי בה"ב כך האבד", ב,,דבר בה"ב נגד חיוב לפועל שיש שכמוהעיקרי
 )סי' בחו"מ כתב ולפיכך ממלאכה. ידו על מתבמלים אם הפועליםנגר
 הלכו "בלא יוסף בנימוקי כתב וכן להם". האבד כדבר זה "הרי ס"ב(של"נ
 האבד דבר דהא בה"ב תייב היום אותו שכירות והפסידו שעכבו כלנמי
 ה"נ במתני' כרתנן האבד בדבר לבה"ב מחייבי דפועלים היכי דכילהם
 דוסה בה"ב של זה שחיוב הכונה אין וגם לפועלים". להו מחייבבה"ב
 בשכירותו אלא חייב הפועל אין שהרי האבד, בדבר הפועל לחיוב פרטיובכל
- בכספו לא אבל אומנותויכלי - בשלו זה אלא   בפעולתו משועבד הפועל 

- ושכירותו כליו על חל השעבוד לעבוד רוצהוכשאינו  שהחיוב בה"ב וזה 
 בקה"ח )עיין כשמבמלו להפועל לשלם חייב השכירות, בשלום הזאשלו
 .. מק"נ(.שם
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 "הטעת של זו שהתחייבות האחרונים גדולי שאר גם הרנישווכן
 המשפמ" ב,,נתיבות עי' . ל ע 1 פ 'ה ת נ נ ה ל א ל א אינהאותם"
 במוכר וראי דהא א י ה ם י מ כ ח ת נ ק ת ר "תרע נ'( של"גלסי'

 אלא חייב וכאן פמור אפ"ה זה ע"י הסוחר שהפמיד אף מירו קנו ולאסחורה

 חלוק עדיין יש הפומקים לפי " ל ע 1 פ ב היא חכמים דתקנתוראי

 כך ובין כך בין יכלו לא אם אף חייב בה"ב הלכו שאם הלכו ללא הלכובין
 התחילו וכאלו דעתם סמכה שהלכו שכיון משום הוא והטעם מלאכה.למצא

 כאן ואין דעתייהו ממך דלא דומיא בו וחזר אותם קרא לא "אםבמלאכה.
 לנורן הלכו אם אבל תרעומות אלא זע"ז להם אין הכי כהסום כלל"תחלה

 )הריטב"א(. גבייהו". התהלה הוי לכפראו

 לדבר ידיים כשיש אלא אינה הפועלים נגר הבית כעלהתחייבות
 אשם אינו הוא אם אבל ממלאכה הפועלים נתבטלו ו ת ע י ש פ ב,ס

 "האי ע"ב( ע"ו )ב"מ רבא אמר ולפיכך פטור. מראש לדעת יכולולא
 לארעא מיירא אי מיא ומיילא מיטרא ואתא לריפקא אגירא דאנרונאן

 מלאכתו בה"כ בקר אם ה"ד שכירות מהל' בם"מ הרמב"ם )פי'טאורתא
 היה עליו רש"י )פי' מאורתא לארעא סיירא לא רפועלים. פסידאבערב(
 והיב כלום( לכם אתן לא לחה שדה תמצאו אם ולהודיעם לדבר לבלתת
 ויודעים העיר בני עצמם הפועלים אם בזה תלוי הדבר וכן בטל. כפועללהו
 בפלנא נהרא ופמק לדוולא אגורי ראגר מאן "האי והשדית הנהרושנהג
 )מי' מתא בני אי דפסיק עביר רפועלים פסידא דפמיק עביד לא איויומא
 פסידא השדה( כונהג ויורעים העיר אותה בני שהפועלים שם, המגידהרב

 אונם שבכל כלל בזה נתנו הפומקים דבה"ב". פסידא מתא בני לאודפועלים
 אינם ששניהם או לבא האונם שדרך יודעים היו ששניהם בין לפועלשאירע
 אלא חייב בה"ב ואין ס"ב( של"ד סי' )הטור דבה"ב פסרא הוייודעים

 להתנות. צריך שהיה מה התנה לאאם

 נוהנימ שהיו במנהנים ומקורן מהחיים לקוחות רבא של אלוהלכות
 הפועלימ השדות. להשקות פועלים שוכרים היו שם במחוזא.במהומו
 בה"ב אחרת. מעיר למלאכה באים שהיו או עצמה העיר בני לפעמים"יו

 המועלים נשכרים מהסתם השדות. השקאת מנהג את יודעיםזהפועלים
 בה"ב על אחרת מעיר באו מפועלים ואם הנהר, מנהנ להם שירוע מהיפי
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 בה"ב שהתהייבות רבא, של זו הלכה בימוד המונח הכלל והרילהודיעם.
 לפי היא באמצע, המלאכה נפסקת בו תלויה בלתי מסבה אם הפועלים,ננד
 לידע. והפועלים בה"ב שעל המלאכה ומנהנסונ

 ננמרפ לו שנתנה המלאכה אם הפועל בבמול עוד מתחייבבה"ב
 עבירחש* ושלים לעבידתא אנירא דאגר מאן האי רבא אמר שם היום.בחצי
 דנוותת נסי אי להו יהיב מינה דניחא עבידתא ליה אית אי דיוסאבפלגא
 ל1 היה שבה"ב מסעם זה וגם להו". יהב לא מינייהו דקשה להומפקיד
 יום4= )ה"נמוקי ידע. לא הפועל אבל היום בחצי תגמר שהמלאכהלהתנות
 את הראה בה"ב אם ולפיכך א'(. ס"ק של"ד סי' יוסף" ב,,ביתהובא

 15 נותן אינו התנה ולא יום מלאכת בה שאין ראה וזה לפועל,המלאכה

 אם אבל אחר, ליום מלאכה אותה על בפירוש שכרו כשלא זה וכלכלום.
 בעד לו משלם לפועל המלאכה הבית בעל הראה אם אף אחד ליוםיצכרו
 בשוכר אמורים רבא של אלה דינים כן ואם שם(. )הסמ"ע היום.כל

 היום ביתר זה מתבטל בה"ב בפשיעת אם ואעפ"כ למלאכה ם ת םפועל
 מאן "האי ם ת ס שאמר רבא של מלשונו נם שנראה כמו לו, לשלםחייב
 שהשכירות מטעם וזה זמן. לאיזה הזכיר ולא לעבידתא" אגיראדאגר
 רגילה. היתה )שלם(ליום

 בכהצפטנ1 כן אם הונבלה הפועל במול בער הבית בעל שלהאחריות
 שיבאו מה לראות היה שנ"הם על ואם נתבמל, שבפשיעתו זה באופןרק

 מתנמ הפועל שלטובתו התנאים שכל המנהג שבן לפי פמור, הואאח"כ
 פשיאמז כאן אין ידעו לא שניהם ואם לו. להסרים בה"ב על ואיןמאליו,
 הפועל "יד שאמרו שמה למדים נמצינו .הפועל. של מצדו אשר יותר בה"במצד
 בני לי "כי וטמעם ה ר ז ח ן י נ ע ל א ל א אינו העליונה"על

 על הפועל יד המלאכה את שהפמיק לאונם בנוגע אבל עבדים",ישראל
התחתונה.

 במלי כפועל לו נותן הוא הפועל במול בער מתחייב שבה"בבאופן
 בער לו הראוי מועמ שכר אלא מלאכה שעושה אמיתי כפועל לאכלומר
 סלאכה עושה ריקן לבא טעון הבא דומה "שאינו ממלאכה.במול
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 הדין מן אין ולפ"כך היגיעה שכר היא השכירות )8( )שם( במל",ליושב
 ה9ועל על להנן כדי הוא זה דין ועיקר כעובד. שכרו את יקבל בטלשפועל

 פחות שברו את יקבל אם לו ודי בה"ב בפשיעת מם5אכה בטלבשנמצא
 עובד.נ!פועל

 דמחוזא אוכלושי כגון מהעבודה יותר לו קשה שהבטול פועלאבל

 הנכון. והוא הרמב"ם 8י' לפי ארמה חופרי רש"י, 9י' לפי כהטא)נושאי
 מרניש שהוא למי )שם( משלם שכרו לו נותן השלם"( "ערך קוהומעיין

 : ע"א ס"ח ; ע"ב )"א )ב"ס רברים. )כמה בה)כה עוד נאסר בטי" "פועי)8(
 ש)שה גוה הביאו בטי"( "בפועי ד"ה ע"ב כ"ט )בכורות והתיכפוח ע"ב( כ"ט(כבורות

 פרויח שה.ה קשה, מס)אכה )יבט) רוצה ש9ועי מה יפי שרואים רש"י, שי א(*ירושים.
 קלה. מיאכה ו)עשות יותר,בה

 ר' *ירושב(
 וה'ה בטל והויר ישכרנו מי מוצא שאינו בטי אדם "כנוו חננאי

 פשכיריו הרבה ביוקר שהם עכשו הויכים ש*ועי'ם כמו ;ו יחו ולא בק)וטוטחכר
 סיע". איא נוט) יהיה )א בטי היה שעה ובאותה סיעים בב' עכשו נשכר שהיהכנו,

 עושה ואינו ינמרי יבטי סיאכה מאותה בטיה ,,'טכר *'רש. עצסם התוםפותנ(
 העירו ובצדק מקורם. עושה היה שה9ועי המיאכה שי בטול שכר כ)ומר מלאכה",בשום

 )שם( אביי ייטוו מורה וכו כו. נראה שיפנ'נו שמהעניןהחוספות
 שי בטי "כפועי

 מקודם, עושה שהיה במ)אכה רק שמשניחים הפשמ לפי ונראה מינה" דבט') ס)אכהאותה

 ע"א ה' מ:יה רש"' 9ירוש נם והשוה ס"ב(. קע"ו 'ו"ר בב"ח נם )עיין עכשו. ממנהובטי

 בתפיה מצוין יה.ות כרי צבור משי ונוונים סמיאכתם בטיים" "שהם בט):ים עשרהד"ה
 )ביה"ב". ממיאכתם "בט)ים ה)"ו 9"א מגיה וירושימי הכנסת".ב"בית

 שכרו חוא כמה היטכר ימחצית חבירו "המוש'ב ע"ב ס"ח ב"מ הסובאתהבר,יתא

 בטי"( "כפועל הנ.רסא בתוספוח שם הובאה )בתוספתא ר"מ רברי מועם ביו סרובהוכיו
 זהוא אחת נרונרת אלא עמו אכי ולא בציר איא עמו טיב) )א אפילו אוסר יהורהי-בי

 מאיר ש)רבי : כד פשו"ה )פי סת9רשת מ'טים". שכרו יו נות, אומר שמעון רבייפכרו
 בשביי איא )ו נותניס שאיווכיו,

 שם, רש"' כ9ירוש ריו, )ו שיתו כמה הסיאכה בטו)

 אומר וע"ו ממש. כ9ועל ולא שבשכר. המועט כיוסר שבתוספחא, בט)" .כ19עייוהוא

 ממיאכה בסי שהוא שאע"9 אומר ר"ש אב) ריו בציר א)א עפו 6בי יא אפייו יהודה1'
 העושה רומה שאינו י פ ) בטי בפוע) ולא משים שכרו )1 נותו קורם בה עוסקשהיה
 ויא ם ע ם הוא וכו' רומה ,אינו עכשו פיאכה עושה הוא והרי בטי )יושב-מלאכה
 בחוספחא וכן ר"ש. ,של הקורמים דבריו 9ירוש שוהוא שם התוס' פדברי שנראהכנ!1

 צוקערמאנדעי שיהסונהת
 רומה(. אינו "ש" הנירסא
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 ותלמוד במקראהפועל

 של ההסתכלות א"כ מגיעה כאן עד העבודה. מביגיעת יותר הבמולבצער

 בה"ב דעתם לפי שכן הפועל, של י ג 1 ל 1 כ ם פ ה במצב התלמודחכסי
 הפועל. של המביקטיבי והצער היגיעה לפיסתהייב

 ושאי זה ססונ היא העבודה אם בשכרו לבה"ב מתחייב מצדוהפועל
 להביא הסדר ואת החמר את "שכר תיכף. ליעשות וצריכה להשהותהאפשר

 וכל הסשרה סן פשתנו להעלות ופועלים למת או לכלה וחליליםמרייפרין
 )כמטנה ממען". או עליהם שוכר ארם שם שאין מקום בהם וחזרו האבדדבר
 שבח"ג זה תקון בכהטנה המנויות מהדונמאות שנראה נפי ע"א(. 1'ב"מ
 להטעות או אחרים פועלים שחזרו הפועלים שכר חשבון על לשכריכול
 הטועל את שכר אם בה"ב על להגן כדי באאותם

 כט ת רעי א ה כ א ל מ ל א ל א ה ע 1 ב ק ה כ א ל מ ל אל
 שרוי עוד אותו ייניח אם יתקלקל 'טהפשתן לפי המשרה, מן פשתןלהעלות
 יטחפ ולא ר ב 1 ע 1 ף ל 1 ח ה ר ב ד הוא האבר דבר ופ"במים.
 הפומקיפ דעת לפי יטאז הפועל, בחזרת י יט מ גו ד ם פ הלבה"ב
 האומנים. את השוכר פרק איטר"י )הנהת דגרמי דינא מטעם מתח"בהפועל
 הצריכת ארעית מלאכה האבד" "דבר של זה פי' לפי ס"ון של"נ מ"הרמ"א
 ס"ה( 'טם )הרמ"א זה בכלל היא הנדטרתת אם לפקפק יש עכעח דוקאליעשות
 'טישנ"צ מי תמיד צריך וטבה"ב ומה קבועה אלא ארעית אינה מלאכתהשהרי
 השוא5 האבר" "רבר פ" את הנראה כפי תפם וכן אחר. עמן זהואותו
 קען האבד בדבר רק סטען או שוכר נאמר "שלא קי"ט סל הרשדיםבת'
 דנדטמע ימתין אם אבוד יטהוא בדבר וז"ל ז"ל רש"י יטכתב כמווכו'
 ~". אבוד" הדבר יהיה ה נ ת מ ה ה ת ב ם בש

 )החוי( הפועל שאלמלא לפי הוא האבד בדבר בה"ב על ההמהטעם
 בפומקיפ אחת רעה לפי -- אחרים פועלים לשכר יכול ,היה אותויטהמעה
 בשעה אחרים פועלים למצא בה"ב יכול היה אם אלא מתח"ב הפועלאין

 פוצא נו ישא אדם יטם יטאין "סקום רש"י ול 'טם( )הטרר אלה. אתטיטכר
 א"ב צריך זו התח"בות עליהם". סמך והוא אבר והפשתן לשכרפועלים

 וש"טרתש ,טם והביא בחיניציא עסקים )עשות שנשכר סי יעניו נאסרה "שא)ה1"
 האבד". "כדבר היא סשרהת אם נצעע הדבר שהניח ד,ח" ה"הרומוחרברי
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 הפועל אם מתתייב שבה"ב כמו - עליו סמך שבה"ב מפני ליטלהפועל
- ממלאכה. ידו עלמתבמל  "הא מכהשי קנין היא שהמלאכה מפני ולא 
 כאן אין לידו חבילה באת שלא זמן שכל אע"9 עליהם 'ממען אודשוכר
 מעיקרא דעתייהו דסמכה יותר ולא שכרן כדי עד לשלם חייבים דבריםאלא
 ס"ה(. שם )הב"י לקנין'ן דרך כאןואין

 כמה עד רש"י מי' לפי שכרן כדי עד פועלים לשכר יכולבה"ב
 להאחרונים שמוסיף מה "כל והמור הרמב"ם פי' ולפי משכרם תפוסשבה"ב
 לידו חנילה באת "אם ע"א( ע"ח )ב"מ אמרו בנמרא מהראש'ונים".נוטל
 נחלקו לידו" חבילה "באת ובפי' זוז". וחמשה ארבעים עד עליהםשוכר

 ולדעה מהר"ם( בשם ,)במרדכי אומנית כלי דוקא שאומר מי יש :הפוסקים
 ה9קרוש ל"ד(. ס"ק שם ש"ך עיין )הרמב"ם, שהוא ממון כלאחרת
 אוסנותו כלי את מקנה היה שהפועל הדרך היה שכן לפי יותר נוחהראשון
 כנ"ל.לבה"ב

 הפועל חופש נדול כמה ער רואים אנו האבד" "דבר שלמהרין
 , ר 1 ב ע ל לכופו יכול בה"ב אין להשהותו יכול שאינו בדבר שנםבתלמוד,

 ע8"י לבה"ב. זה לשם שקנוים אומנותו וכלי בשכרו אחראי שהואאלא
 ואם יכול. רוצה הוא אם אבל אלה בתנאים הפועל יחזר לא אמנםרוב
 ב"ם ; ט'קה )שם האבד. בדבר אפילו כלום חייב הוא אין חוזר:באונםהוא
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 דפרק

 9ועלים בשכירותטעות

 בסים להם יש ובה"ב הפועל בין ההדריים שהחיובים הראינו5עי5
 מהצדדים שאחר בהטעאה ויסודם ממונות בדיני הסקצועות סבשאראחר
 הוקבעה בהטעאה מהצרדים אחד של הזאת האחריות חברו. אתממעה
 הפלכלי להמצב בהתאם שונים בזמנים אלא אחת בבת לא במשפמ'נואמנם
 "השוכר כלל אמרה ע"א( 1' )ב"מ הכהטנה שהרי הפועלים. סעסדונדול
 שהברייתא אלא תרעומות" אלא זע"ז להם אין אותם והטעה הפועליםאת

 שלא בד"א זה כלל ה ל י ב ג ה ע"א( ז' ב"מ תום' ; ע"ב ע"ו)ב"ם
 וכו'.הלכו

 על לא ע"א( ע"ו )שם אחר בלשון המשנה את מפרש אמנםהבבלי
 ב'ה"ב שליח שהיה מה9ועלים אחד אם אלא ובה"ב, ה19עלים שלההמעאה
 על מורה המשנה 9שט אבל זה. לו שאמר בשכר הפועלים אתהטעה

 "המעו וז"ל הירושלמי גם מפרש וכן ובה"ב. הפועלים שביןההטעאה
 ואשכחין רבן חכהט מן עבדין אתון היך עמי עבדין אתון אייתי מהוזא"ז
 .היך חברייכון עם עבדין אתון אייתי מהו בה"ב הטען יומין ח:יט מןעברין
 הוא ברור יומין". מעשרה עבדין ואשכחון יומין מחכהט עבריןאינו!

 שבה"ב ובסיפא בה"ב את המעו שהפועלם באופן הירושלמי עוסקשברישא
 שאם קצת, משובש ספק ובלי קשה ברישא הלשון )1( הפוע5ים. אתהטעה
 עשך אמרו שהפועלים הגירסא את להפוך צריך בטחיר ההטעאה עלהכונה
 ה,,נמוקי גורם הנראה כפי )וכן חכהט אלא לקבל צריכים היו שלאונמצא
 ו'ממרש הירו' ני' את 5קיים רוצה י'( ס"ק של"ב סי' )חו"מ הנר"איוסף(.
 ובכ~פא חכהטה וא"ל ליום. זה בסך נשכרים 9ועלים כסה אותםששאל

 שהרי כבבי' הירו' מפרש שברישא בפל9ול1 משה" ה,,9ני שהע1ה כפו ילא)1(
 סהו. בה"ב הטעו א פ י ס ב אוסר הואבפיריש
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 פועלים בשכירותמעות

 שות ע ל ידוע ר דב כרם ש ש ר'~ל עשרה מן עבדין אתוןהיך
 אותם ושאל ידוע יום כל ושכר לקצור שלכוה שדה לארג שלם בגדכגון
 וכו'" היך עמי עברין אתון למלאכה וז"ש המלאכה זאת ננמרה ימיםבכמה
 המלאכה תנטר ימים בכמה שהטעו היא הכונה הגר"א של זה פירושלפי
 כל "ושכר שאמר שמה אלא פחות. להם אמר שהוא או יותר לו אמרוהם
 מיבן לא שכירים, שהם כלומר לימים, אותם ששכר מזה שנראה ידוע"יום
 שעבדו הימים חשבון לפי אלא מקבלים השכירים אין והלא בזה, נתכווןמה

 דעתי לפי הנר"א, בכונת נאמר שלא ואיך ? שהטעו בזה לי ומהבאמת
- ם י נ ל ב ק ב המשנה את מפרשהירושלמי  שאע"פ - בשכירים ולא 
 דורשת. שהיא הזמן לפי המלאכה את מעריכים הזמן, לפי משתלמיםשאינם
 להם איז המלאכה מחיר את זה לפי וקבעו בזמן מהצדדים אחד הטעהואם
 אינו כי אם הירושלמי של ברישא הגר"א פי' גם תרעומות. אלאזע"ז
 שוכר שבה"ב זה לפי להקדים וצריך הדעת. על עולה בסיפא כמוברור

 והטעו המלאכה לפי המחיר את וקבעו פועלים של חבורה אהתלמלאכה
 שבארץ מהירושלמי למרים אנו זה לפי זה. בסך עובדים פועלים כמהזא"ז
 אחת. למלאכה אחדים אומנים ביחר לשכור המנהג היהישראל

 של"ב( סי' בב"י )הובא יומף" וה,,נמוקי הרשב"א אמרוובצדק
 לפרש לרחוק לו היה לא שאל"כ הירושלמי של זה דין על חולקשהבבלי

 הירושלמי כמו לפרש יכול והיה אהרדי" פועלים "דאמעו המשנהאת
 האמור באופן זא"ז והפועלים בה"ב הטעו שאם הוא הבבלי ומעםבפשמות.

 הירושלמי שבין זה חילוק . ה ל מ וב ת 1 ע מ ב רות י כ שהיא
 פועלים הלכות התפתחות להבנת הראשונה מהמדרגה חשוב,הבבלי

 ובבבל. ישראל בארץ השונים בתנאים שיסוד1 לשער וישבמשפסנו.
 בבבל כמו כזו במררגה הפועלים מעמד עדיין התפ'תח לא ישראלכאר'1
 בחיובים יותר הקילו ולפיכך ורופף, ארעי היה ובה"ב הפועלים שביןוהקשר

 שבה"נ מה לפי הכל אלא קבוע, כ"כ גם היה לא הפועלים שכרההדדיים.
 המעו ואם רורשת, שהיא והזמן הסיאכה כובד את העריכווהפועלים

 של לתנאי נדול כח זו דעה לפי א"כ ויש קים. התנאי זו בהערכהזא"י
 בטעות. היה אם אף והפועליםבה"ב

 זה עם וביחר בא"י מאשר יותר התרבו הכלכלה כשענפי בבבלאבל
 בהתאם הרבו יותר, או 5חות קבועים היו והמחירים הפועלים, מעמד גםנדל
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 ותלמוד במקראהשעל

 אחר שאם באופן ובה"ב, הפ1על שבין ההדדיים החיובים את נםלזה
 שכירות כ5 כמו בטלה השכירות המלאכה בשכר חברו את המעהמהצדדים
 תפיד היה לא המלאכה שכר בבבל נם ס"ר(. של"ב פי' )הרם"אבמעות
 ידועיפ היו השונים המחירים אבל ביותר. ויש בפחות שנשכרים יששוה
 אלא מסבל הוא אין יותר שוה הסלאכה אם אף בשכרו התפשר הפועלואם
 ע"א( ע"ו )ב"ם הבבלי מדברי הפומקים בצדק מוציאים כן תנאו.לפי
 3הריטב"א, וקביל" סביר הא בנ' שליח וא"ל בד' בה"ב דא"ל 14י דמיהיכי

 בשכר התפשרו והפועל שבה"ב שכיון ס"ב(. של"ב סי' חו"מהרא"ש,
 "כדי הוא יפה מלאכה שעשה ופה עליו. קבל שהרי לתזור יכול הפועלאין

 )הרימב"א(. יום". בכל שישכרם סי למצא וכרי בה"ב בעיני תןלמצא
 לו שאמר בה"ב מדברי השליח בששינה הכהטנה את מפרשוהבבלי

 אף המלאכה, שווי לפי אלא נוטלים ואינם בארבעה ושכרם בג'לישכרם
 כפחות אלא נוטל הפועל ואין בד'. ויש בג' זו למלאכה שנשכרים ישאם

 ליה העביד כמאן והוה ליה בטלה שליחותיה שליח ו~מני "דכיוןבפועלים.
 פועל ששוכר שמי נראה אלה מדברים המדינה". כמנהנ דשקילסתמא
 של"ה(. מ"מן חו"מ חלק )הרשד"ם שבפועלים. בפחות אלא לו נותן אינוסתם
 פירות לו ליתן מעות לחברו הנותן שנא "דמאי בזה פקפק שהרשד"םאלא
 הפוסקים אמרו יפה דעתי ולפי הבינוני" השער לפי 15 להעמיד שחייבבגורן
 שונח פועלים ששכירות לפי שבפועלים כפחות הפועל נוטל שבמתםבזה

 התהתונה" על בוה הפועל "ויד בהתפשרוח תלוי והכ5 חפציםכמשכירות
 שבכ5 חקודם בפרש שראינו הכלל כפי ברשד"ם(. עפם הובא הריטב"א)ל'

 על הפועל יד ובה"ב הפועל בפירוש התנו ש5א מזה היוצאיםהטכסוכים
 ועלייהו זי5א אתרעא דאינוש "דדעתיה להתנות היה שעליו לפיהתחתונה,

 )הרא"ש(. בד'. אלא אתנרי דלא לבה"ב ליה לנלוי'רמוא
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 בפועל חזרה ועבד.פועל

 פהנדר אפנם שיוצאים ובה"ב, הפועל שבין ההדדיים החיוביםלבד
 בתלכה יש הפועל, של הפיוחדת העסירה על ומורים שכירות שלהרניל
 האחרים. העמים בכהשפטי דונסתה שאין הפועל על ססויסת סוסריתהשקפה
 תופסת לעבדות ההתננדות שהרי להבין נקל לפועל ההלכה של המוסריהיחס

 )שנם העברי" "העבר הלכות השפיעו צדדים משני בראש. מקוםביהדות
 עצמו היסוד אותו הנין א' מצד ה8ועל. של אלה על נמור( עבד אינוהוא
 לעבדות, עצמו את שמכר לישראלי ביחס שנאמר ובישראל, היחיד חופששל
 בין ההבדל את להטעים ההלכה השתדלה השני ומהצד הפועל. עלנם

 האחרון. של החופש את זה ע"י להדניש כדי החפשי והפועל )העברי(חעבד
 לפועל שנתנה בזנות העקרי כטויה את טצאה הפועל חופש של זוהטעמה
 ניפא מאידך אבל בשכרו. זה ע"י שיפסיד פבלי שירצה, זסן בכליחזור
 ב18על גם שעבוד יש שלמעשה להחיים קורבתם בשביל התלמוד חכמיראו

 וכ1אותו לחזור. ה18על זכות על ביותר הנינו זו הכרה בשביל ודוקאהחפשי,
 שנאסרו רינים הפועל לטובת וסבעו ללכת הפומקים הרחיקו עצמוטעם
 עברי.בעבד

 בעבד בתורה שנאמרו הרעיונות את ביותר הבליטה ההלכה כיאם
 ע"א( כ' )קידושין לעצמו אדון כקונה עברי עבר שהקונה שאמרו עדעברי
 שלה הנעלה המוסר כל עם ע"א(. מ"ז )שם לאדון קנוי שנופו בכ"זהורתה
 היא אין ולפיכך וכימר, כהפפט בין הנבולים את מטשמשת ההלכהאין

 ונופו לעבדות, עצמו את מכר או נמכר הלא העברי שהעבד מזה עיןמעלימה
 יש כי לשולא. ובין לחוושרא בין ופועל עבד בין הבדלים ויש כעבד.קנוי
 בתורה נאסר כן )1( בפועל. להתקיים יכלות שאינן בעבד קולותאיזה

 )1 אפא881 ,4עשאע אאזשא1שק .118
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 ותלמוד במקראהשעל

 לו יתן שלא רהיינו בפרך", בו תדרה "לא ט'( כ"ה )ויקרא )עברי(בעבד
 לעבודות נשכר הלא פועל אבל הגוף. את. המפרכת ,קשה עבודההאדון
 אמרו ולפיכך פרנסתו את נוטל אתה אלה את עליו אוסר אתה ואםקשות
 בבן רודה אתה אבל בפרך רודה אתה אין "בו פ"ז( )בהר כהניםבתורת
 בפרך".חורין

 שזה ופועל, עבד בין העקרי ההבדל גם מתפרש בתו"כ זהבמקום
 מח עושה והוא כעבד, קנוי גופו שאין כלוכור חורין" "בן הואהאחרון
 ועבר פועל בין ההבדל את התוספות גם כזבארים וכן מרצונו. עו,2השהוא
 עצמו אוז להשכיר לאדם מותר דמ"מ "נ"ל לי( כי ד"ה ע"א י' )ב"כווז"ל

 בשטר אלא זמנו קודם יוצא ואינו לחזור יכול שאינו עברי עבדדדוקא
 אינו עברי שעבד התומפות שהוסיפי בזה תם". עבדי משום עובדשחרור
 בהא הא 'טהרי קנוי שגופו נתכוונו שחרור ביטטר אלא זמנו קודםיוצא
 ופועל עבד בין המעשי שההבדל נראה מ~יטו:ם אבל ע"א(. ט"ז )קיד'תליא.
 כי ד"ה )'טם ריט"י מפירוש נראה וכן יכול. אינו וזה להזור 'טזה,יכולהוא
 בו ולחזר ואילך מכאן שכרו לעזב בא שאם כעבד שלו "שאינו בהו(הדרי
 "שאסור ז'( הל' עבדים מהל' )פ"א מהרמב"ם נם נראה וכן בו".יח~ר

 בעבד אמורים דברים במה מיוחדים. בדברים להעבידו שקנהויישראל
 להשתמש מותר נמכר שלא ישראל אבל במכירה שפלה שנפשו מפניעברי
 שמה הרי עצמו". ודעת מרצונו אלא זו מלאכה עושה אינו שהרי כעכדבו

 מרצונו, שעושה מפני הוא עבודות מיני בכל להשתמ,ט בפועלשמותר
 הוא והרי מרצונו עושה הוא אין שאל"כ , ר 1 ז ח ל ל כ י שכלומר
 י ר ם ו מ ה המעם את גם כאן מבאר הרמב"ם עצמו. את שמכרכעבד
 מלאכות ע"י ויתבזה שפלה שנפשו לפי מבפועל, יותר בעבד זו חומראשל

 לעבר.הטיוחדות

 וגופו נמכר שזה הוא ופועל עבד בין העקרי שההבדל א"כנמצא

-קנוי  מאלה חוץ עליו ממיל שהרב עבודות כל לעשות כוחויב ולכך 
 נמכי שלא הפועל משא"כ שפל, עצמו את ירגיש שלא כדי ביותרהבזויות

 בזמן. היא מונבלת שהעבדות ואע"פ לעבודה. מרצונו אלא נשכרולא
 ה ר י כ ם ב חז"ל ראו עבורות, מיני לכל נשכר הפועל נם השניומהצד

 )תו"כ אמיו שהרי העבד. של טוסרית שפלות ה מ צ ע ל א י ה שכ
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 בפועל חזרה - ועבדפועל

 על יעמיוגו ולא בסיממא יעמידנו שלא עבד ממכרת ימכרו "לא ו'(בהר
 בעבדות. המנהנים על ביחוד שהשניחו הרי המקח".אבן

 את השוכר שנם הל"ם"ו( מכירה מהל' )פ"נ 'כתב שהרמב"םואע"פ
 אין שהרי סמש אותו קונה שהוא כונתו אין לזמן" אותו כקונה הואהפועל
 ולפיכך לזמן הפועל נקנה כאילו שלטעשה לומר רוצה אלא סכירה,נאן
 שהפועל בשעה בה עצסו, את מכר או נסכר העבד אבל הונאה. בואין
 למלך" ה,,כה~נת נם כתב וכן 1. י ד י ה ש ע כ! ל אלא נקנהאינו
 יכול אינו ומשו"ה מקני קא דנופו עבר "דשאני ג'( הל' עבדים מהל')פ"ב
 שכיר אבי עבדים ישראל בני לי כי על ועובר שחרור שמר וצריך בולחזור
 ן י נ ק שבין ההבדל לזה להשוות ויש יריו". למעשה אלא נקנהאינו

 ע"ב, נ"ח אחר)כתובות במקום שנאמר ידיים ה ש ע וםידיים
 דבר הוא ידיה ה ש ע מ ש אשתו, של ידיו המקד,ט לענין ע"א(נ"ט
 הל' ערכין מהל' פ"ו ברמב"ם ועי' . ה י ד י טשא"כ לעולם באשלא
 ישדשו לה אמר אם אבל ואוכלת עושה אשתו ידי מעשה "המקדישכ"ח
 זה למה הא קדש, ידיה כל הרי לו כהטועבדין והן הואיל לעושיהןידייך
 בעניננו וכן קדש". להבא שיעשה פירות שכל קדש זה אילן לאומרדומה
 ידיו. למעשה אלא קנוי שאינו פ1על משא"כ קנוי, גופועבד

 ועבר שלש חלה הדין לענין הריטב"א דברי את גם לבאר צריךוכן
 חלה( ד"ה )שם התומפות וכתבו ע"א( י"ז )קידושין להשלים חייב אינושלש
 "לכך לאדונו קנוי גופו עברי "דעבד בפועל לא אבל בעבד אלא אינושזה
 מיכלתו, יותר מלאכה לעשות יכול דאינו להשלים חייב אינו שלשחלה
 יכול וכשאין הזמן עד ללמד עצמו את שכר אלא קנוי גופו אין מלמראבל

 51א בחידושיו כתב הרימב"א אבל שהרויח". מה אלא ימול לאלהשלים

 על זו למלאכה ב"ה השנירו קבלן או פועל דאילו עברי לעבד פועלדמי
 אלא לו אין נאנם או שחלה אע"פ עשאו שלא וכיון שכרו נומל ידועדבר
 דבר לעשות לו נשתעבר לא עברי עבד אבל חשבון לפי שנעשה מהשכרו
 לרבו תהא מלאכתו שכל לומר למלאבתו שיכופהו לו נשתעבד אלאידוע

 הריטב"א הזכיר שלא מה שדהו". נמתחפה כלום עשה ולא חלה אםולפיכך
 ע"ב( מ"ו לקידושין )בתידושיו שכתב לשמתו הוא כהתום' קנוי נופושעבר
 דבר 5כ5 יד , ליה אית "רהא ממש קנוי שגופו הכונה אין עברי בעבדשגם
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 כנענית בשפחה שמותר שבו אסור קנין כחשום אלא רבו" כיר ירוואין
 שכתב סה אבל הנו9". קנין חיפיב עבד בעורו עליה ררמי זה אסור"ורין
 לכל סתם נשכר שפועל נם יש שהרי באור צריך ירוע לרבר נשכרשפועל
 זה שמשום נאע"פ נמכר עצמו הוא שהעבד שכונתו אלא שהיאכולאכה
 דבר( כל לקנות יר לו שיש לפי קנוי שנופו לומר אין הריטב"אלרעת

 לנ!עשה אלא נסנה אינו מלאכה לסתם נשכר אם ששפילו פועלכושא"כ
 והם לכולאכתו" שיכופהו לו "נשתעבד הרימב"א בל' ביחוד ודוקידיו.
 למלאכתו ו ה פ 1 כ האדון שעבד למעלה שהבאנום הרמב"ם דבריהם

 מרצונו. אלא למלאכה נשכר שאינו הפועלטשא"כ

 להת9תחות הוא מתאים ועבד פועל בין ההלכה שטבעה זההבדל
 ,שאינו בזה שיהיה, איך הפועל של השעבוד יהיה שבןההסמורית.

 הכיר וכן זה, שהכירה להלכה לה ותיתי מומרית התקדמות לראות ישנטכר
 בננוד בן-חורין כלומר )אדם( ל,,8מילו" הפועל את הבבלי הכהשפםגם

 שבין בחוזה לכתב הבבליים רנילים היו וכן כחפץ, אלא שאינולעב,ד
 מרצונו למלאכה נשסר שהפועל כלומר טש-שב" "ליב-בט-שו ובה"בהפועל
 עם בכתב חוזה עושים שהיו הבבליים שאצל בשעה שבה אלא )2(המוב.
 היה הראוי בזמן למלאכה בא שלא ולפועל א5ורה, לזה החזרה היתההפזעל,
 ההגררה את לחזור ה9ועל בר,שות ההלכה ראתה )3( הרין מצד עונשצפוי

 שלו. החופש שלהעקרית
 עבר בין ט ל ח 1 מ באופן פבדיל כהםפטנו אין אע8"כאבל

 יד לו יש שכן מוחלטת, אינה העברי של העבדות גם שהלא ופועל,)עברי(
 שנים שש עד אם העברות, זמן את התורה שהנבילה ובזה רבר. כללקנות
 שנאמר מה מורה זו מנמה על לשכיר, העבד את לקרב רצתה היובל, עדאו

 שכר כהשנה כי חפשי אותו בשלחך בעיניך יסשה "ולא י"ב( ט"ו)רברים
 ם י ע 1 ד י ם י מ ר פ ל ש בהלכה נם רשמים יש כן וכמו עבדך".שכיור
 לעבר בה"ב של שההענטה ע"א ט"ו שידושין ב' עיין כשכיר. הואהעבר
 שכיר מה רחטנא שריה "שכיר בינתיים מת אם ליורשיו בירושהעוברת

 80. חשו9 שם)יז
 11. עם. שם)8(

..
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 בפועל חזרה - ועבדשעל

 מ"א קירושין ובירושלמי )4( ליורשיו" פעולתו הוא אף ליורשיופעולתו
 טה לשכיר תורה "הקשיתו בחדשים נם בנרעונו מחשב עברי שעבדהל"ב
 סלשון שנראה כפי ויוצא". הדשים מחשב זה אף ויוצא חרשים טחשבזה

- בפועל חזרה כמו הוא בעבד כסף נרעוןהירושלמי  כפי חשוב עיקר 
 להלן.,טיתבאר

 שתהא למלאכה גם לפוע5 העבד את משוה הנראה, כפיהרמב"ם,
 הו24 כן כמכונה. מדה בלי אותו יעביד ולא בשכיר, כטו ה ב צ קב

 יאמר שלא בפרך בו תרדה לא פ"1( )בהר, בתי"כ שנאמר ממהטוציא
 עברים טהלכות )ם"א הרמב"ם ובאר שאבוא" עד הנפנים תחת עדורל1
 ועבודה קצבה לה שאין עבודה היא זו פרך עבודת היא זו "אי ו'(ה5'

 וסכאן בטל ישב שלא ובלבד להעבידו טהשבתו תהיה אלא לה צריךשאינו
 נתן לא שהרי שאבוא עד הנפנים תמת עדור לו יאמר שלא חכמיםאמרו
 והראב"ד 8לוני". מקום עד או 8לונית שעה עד עדור לו יאמר א5א קצבהלו

 5א חככים אבל זו היא שלו "הסברא בתו"כ הרמב"ם של זה 9י' עלהשיג
 לבא מתעכב והוא שאבוא עד שיאמר אלא אמרו ולא קצבה טעם בופירשו
 לעבודת שיצא ל ע ו פ כ אלא יהא לא העבד ועוד וכו' שיצטערער

 אכילתם בשעת ויאכל בניסתם בשעת ויכנם הפועלים יציאת בשעתהשרה
 הזה המחבר אבל לפועליו, ארם יתן קצב ומה עבודתם כעין בשדהויעבד
 לההשגה הוא ענין רב זה מהום שירצה". לסה בדברים ומפליג הואמופלג
 לסה הדברים מטה( )כלומר מפליג שהוא הרמב"ם על הראב"ר שלהכללית
 בשעה בה ללעפון. יותר כפוף שהראב"ר מפני אלא זה אין אבלשירצה,

 והרעיון ההגיוניים הכללים את מהפרמים מוציא הרציונליסתןשהרמב"ם
 העבד את לצער האסור את רק לא בתו"כ הנ"ל במקום ראה וכךהמומרי,
 בקצבה. עבודה לו שיתן כפועל העבד שיהא אלא הפמק, בלי מרובהבעבודה
 סובר שהרמב"ם נראה קצבה אין הפועל למלאכת שנם הראב"ד שכתבומה

 )עצמו עברי עבר שענק ט"1 הי' עבדים מהי' בפ-נ פמה הרמב-ם אמנם41(
 ולא ה ק ר צ חיא ההענקה ממעם'שלהרסב-ם ש~ה ב)ח"ם ועיי-ש היסגו גובה ב"חואיו

 אא איא שכירוח היא שההענקה יא חנטדא רברי את פפרש שהרפב"ם וצ"לשכירות.
 לבע-ח. לא אבק בה, ח)ק וחיורש יש ויפיגר 8עויתו שכי היא צדקהשהיא

 - ונ4-
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 מעשה נם וכן )5( הזמן לפי משתלכות שמלאכתו היא בפ1על השכירותשעיקר
 ה"ד(. כתובות )משנה קצובים, אשה שלידיה

 בין הברל עוד יש הנ"ל הדברים מאלה שחוץ לומר עוד ישלכאורה
 והיובל, שש עד בזמן היא מוגבלת שהעבדות אם 1 . ן מ ז ב ופועל-עבר
 פחות אופן בכל להיוה צריך בפועל השכירות שזמן להמך, שנאמר או-

 ב,,הגהות נאמרה האחרונה זו דעה עבד, הוא הרי שאל"כ עבד, שלמזמנו
 אלא עבד כוקרי לא דפועל שכתבו אחר הפועלים, את השוכר פ''מרדכי"
 בעל בבית להיות עצמו להשכיר שכיר או לטלכוד להזהר "ויש הומיפו'סכיר
 מג' יותר הפפק בלי שולחנו על סמוך ולהיות עמו בקבע ולהיותהבית
 לכל נמור עבד )אף( שכיר. מתורת ליה נפקא שנים מג' טפי דכלשנים

 בני לי כי על עבר קא שכיר מתורת ליה דנפקא כיון מ"מ הוי, לאהלכותיו
 שזה הוא ופועל עבד בין ההבדל שעיקר שאף שנראה הרי עבדים".ישראל
 שכיר. מכלל יצא שנים מג' למעלה בכ"ז קנוי, גופו אין וזה קנויגופו
 שלש הוא השכיר שזמן עבדך" שכיר שכר "משנה מפרשים התומפותנם

 התורה ה ל י ב ג ה בעבד שדוקא החומרא מזה מוציאים אבלשנים,
 להשלים. צריך אינו השאר וחלה שלש רק עבד ואם שנים לשש זמנואת

 אינו נאנם ואם שנשכר, הזמן כל לעבוד צריך נמכר שלא הפועלמשא"כ
 נראה "ועוד חלה(. ד"ה ע"ב י"ז )קירושין זה. זמן בער שכירותמקבל
 מעמא היינו ג' ועבד ג' רחלה היכא דעבד עברי לעבד כולכוד ביןלחלח
 שגים שלש ,מקצה י"ד )ט"ז ישעיה בם' דכתיב משום להשלים חייבדאינו
 כי רכתיב והיינו שנים שלש היינו דשכיר רשנים מצינו א"כ שכירכשני
 דהיינו שנים שלש דעבד היכא והילכך שנים שש עברך שביר שכרכהטנה
 שכיר". שני דעבר כיון שכרו ויטל להשלים חייב דאינו אמר שכיר"טני

 ליותר עצמו את להשכיר לפועל שאסור ה,,מרדכי" של זה לדיןדומה
 שהכהטפט לפי מובן הוא ושם )8( האישלאמי בכהט9ט גם יש שנים"טשלש

 ן מ ז ל עצמו את הקנה אם הפועל בשכירות מבדיל בכללההאישלסי

 וקביו". .שכיר בפרק עייו)סז
 )6 זרטפפזסקף פפש2180פ1818 1180111 .111.11
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 האיקלטי בכהשפט )7( בארעי למלאכה רק נשכר או למלאכה, ע 1 רי
 הוא ועבר פועל בין העיקרי וההבדל כפועל, הנוף קנין העין משהואיש

 עבד יהא שנים משלש ליותר עצסו את ישכיר שאם חששו ולפיכךבזמן.

 שבר ל,,משנה והר"ם התוספות שפי' שאף התלמור, במשפט כן לאנמור.
 מוציאה ע"א( ט"ו )קידושין שהברייתא עצמו זה הלא הוא, מתקבלשכיר"
 בין עובד עברי עבר ביום אלא עובד אינו "שכיר ודורשת מהפשטאותו
 לא היא שכירות הדין שלענין רואה היא שאין מוכיח בלילה" וביןביום.

 שנה שכיר חדש שכיר נזכר ע"א( ט' )ב"מ ובמשנה שנים. כוג'למעלה
 שבוע. שכיר ד"ה ע"ב ק"י ב"מ ברש"י עיין שנים, שבע כלומר שבוע,שכיע
 אלא כנמות( )דהיינו בזמן ועבד פועל בין ההבדל אין כושפטנו לפיובכלל

 היום, בהצי בו לחזור יכול שפועל החדוש עיקר הוא זה ואדרבהבאיכות.
 ואם שיתבאר. כפי לבה"ב, משועבד הפועל אין קצר הכי לזכוןשאפילו
 הוא זמן לבמה 5י שמה כלל שייך הר"ם של זה דין אין לחזור ינולהפועל
 אצל יכוין כל לעבוד לארם אסור יהיה וכי להזור, יכול תמיד ו'הלאנשכר
 עצסו את להקנות יכול שפועל בדעה מחזיק הר"מ הנראה וכטי אהד.בה"ב
 שנים כדטש לפחות עצמו את שכווכר ישראל ולהיפך לחזור. יוכל שלאבקנין
 למלך" וב,,משנה הל"ב פ"א קיו-ושין ירושלמי ועיין עבד. אלא פועלאינו
 הל"ג. עברים מהל'פ"ב

 השכיר 1 ל א כ יטהעבך בדעה מחזיק הנראה, כפיהרמב"ם,
 פירש ולפיכך עהשלים. צריך הזמן רוב חלה אם ולכך שנים, לשש עצמואת
 כל שחלה במי נעשה ארבע "חלה ע"א( י"ז )קידושין בש"ם שאמרומה

 הכל "אם ה'( הל' עבדים מהל' )פ"ב כתב שכן דוטא. ע ב ר אשש"
 ארבע חלה אם אבל שש, לכונין עולים ם י נ ש ע ב ר א מ ת 1 ח8

 שם ועייו כתושב". כשכיר שנאמר החולי ימי כל להשלים חייבשנים
 שנים וארבע כתומפות מפרש הרטב"ם שנם לדחק שרצה לכולךבכה2נה

 זה דוקא, שארבע בפירוש מורה הרמב"ם שלשון מלבד אבל רוקא.לאו
 של החיוב אחר וגם שכיר", שכר "משנה ולא כתוואב" "כשכירשמביא
 טוכיח להשלים חיינ כשאינו הקולא אחר ולא ארבע חלה אםהשלמה

 *4בשפפב ש1אאפגת58 *טצ ש81אש18שששןי18~60!1 .27 .8 -6* האה . ,7(.

-43 -  

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 ותלמוד במקראהשעל

 לשש שצמו את השכיר כאלו זה שהרי לחומרא, זה 8פוק לדרששסתכמן
 הביא הכמטניות ובפירוש להשלים. תייב השנים רוב חלה אם ו5כך"טנים

 נראה שם נם אב5 שבדך", שכיר שכר כחמנה ,)כי הפסוק את"רמב"ם
 והיה אצלו והוא עברי עבד שתלה זסן "וכ5 וז"ל דוקא. שארבעגשרבריו
 שש מכלל החולי זמן 15 יחשב מקוטעין או רצופין שנים מד' 8חיתחולה
 להשלים חייב ם י נ ש ע ב ר א 1 י ל ח ב ד י מ ת ה ואם"שנים

 כי בתורה שכתוב מה רואה והנך ר י כ ש ה 1 מ כ א ו ה ש י פל
 שהוכחנו 5סה הוא מתאים הרמב"ם של זה פירוש עבדך". שכיר שכרטשנה
 להרמב"ם, כפועל הוא עבד בזסן קצובה שתהא המ5אכה לענין שנםלמעלה,
 שעבד יותר נראה שממנו לפי כתושב" "כשניר הפ10ק את הביאולפיכך
 ז'. הל' עבדים מהל' פ"א עיין כשכיר,הוא

 )ב"כנ רב ל)מאסר הפועל, חופש על היסודית לההלכה עכשו באיםאנו
 כי שנאסר היום בחצי אפילו בו 5חזור יכול "פועל ע"א( ע"ז ; ע"אי'
 עצטה בפני החזרה רשות לעבדים". עבדים ולא עבדים ישראל בנילי

 האומנין את "השוכר ע"א ו' ב"מ מהסשנה לבר רב. של חידושאינה
 וארעהו זיתיו את שהפך "מי ע"א ב' טו"ק מהכהטנה נם נראה בהן"וחזרו
 סו"ק ר,ט"י ב8י' )עיין ם לי ע 1 8 ו ה 1 ע מ ה ש 1 א אונסאבל
 אחרת בעיר אפילו יום שכיר "אבל שם הסובאת ומהברייתא ע"ב(י"א
 בחיים. נוהנת היתה הפועל של שהחזרה רש"י( בפי' שם )עיין יעשאלא
 רב "והא למינקת בנה שנתנה אלמנה לענין ע"ב נ"ט כתובות נפועיין
 נראה בהו". הדרא דלא נלותא ריוט בי שאני נלותא ריש לבי שראנחפן
 נלוהנא ריש שבי אך בה, שתחזור חשש יש מינקת עהטכרו אדם בנישמתם
 לחזור. יראים הע זרוע כעלישהיו

:
 רב של שהתירוש יכל( ד"ה ע"א י' )ב"מ לפיכך כתבוהתוספות

 הנועלים נתיקרו אם אפילו כרבנן העליונה על וידו בו לחזור "דיוכלתהוא
 הנמרא רואה וכן שכירות". מחצי לו ימחתו לא בו שחזר לאמר היוםיבחצי
 בסאסרו כלול וזה העליונה. על ה8ועל שיר רב דעת את ע"א( ע"1)נ"ם
 שתהא אותו לקנוס אין לחזור רוטות לו שיש שכיון א( : פעמיםכמטני
 כשתחייקר בחזרתו בה"כ לו ינכה אם ב( חוזר. כשהוא התחתונה עלירו

 אבל יפסיד. של11 כרי יכול שהוא 1אע"פ יחזור למהמטה ירצח לאיזםלאכה

4!-44 -  

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   
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 ולבאר להוציא אלא החוזר, הפועל על להקיל רק לא זה במאפר רוצהרב
 ולהסביר לררש )8( מהמקרא ההלכה להוציא רניל הוא שכן החזרה, עיקראען
 %(. טעמיהאת

 כעבך שלו "אינו מפרש )שם( רש"י המאמר. כונת את לברר'ועלינו
 כהבו וכן בו" יחזור בו ולחזור ואילך מכאן שכרו לו לעזוב באשאם

 דדוטא לפועל עצמו את להשכיר לארם לו סותר דמ"מ "נ"ל )שם(התוספות
 שחרור בשטר אלא זמנו קודם יוצא ואינו בו להזור יבול שאינו עבריעבר
 פועל בין ההבדל עיקר רואים שהם כן אם נראה הם". עבדי כהטוםעובר
 לחזור שיוכל כיון עצמו את להשכיר לישראל מותר ולכך בחורה,ועבד
 הפועלים. את השוכר פ' סרדכי בהנ' נם ועיין שירצה. שעהבכל

 במצבו ה ם 1 ד שהפועל רב של סמאמרו נראה ניסא מאידךאבל
 ההפסר, בשביל לחזור ימנע שלא כדי החזרה, לו סקיל הוא ולכךלעבד
 בן יוחנן ר' דרש עצמה זו ררשה שכן כעבד, לבה"ב משועבד יהאולא
 היא שזו ראיה יש ובעיקר ע"ב(. כ"ב )קידושין עצמו עבד לעניןזנאי
 זה חלוס לבאר ואין לחזרה. וקבלן שכיר בין מבדיל שהוא מזה רבכונת
 משא"כ בו. מהיל רב ולכך לעבד דומה לאחרים שנשכר שהשכיר בזהאלא
 לכתב רש"י שהטיב כפי לעצמו. עובד אלא לבה"ב  נשכר אינוקבלן

 דעברי טעמא להאי איתא שכירוח "דנני שאני( ד"ה )שם השנוןבסננונו
 הרי לעצמו" אלא עבד זה אין בסבלנות אבל לעבדים עבדים ולאהם

 הוקל ולכך עברות, ן י ע מ לבה"ב הפועל ביחם יש שלמעשהשמבואר
 ספני שאל"כ שירצה. שעה ב'כל עצמו ברשות לעמור שיוכל כדי לחזורלו
 ? וקבלן פועל בין רב סבדילטה

 ל ר ב ט ן י א ש היום" בחצי "אפילו רב בל' הכונהועיקר
 לחזור. החופש לו יש א', ליום אפילו יהא לו נשכר, הפועל ן ם ז ה מ כל

 שמבריל האישלמי מהכמטפט כמטפטנו נבדל למעלה, שראינו כפיובזה,

 : ע-א יאא מ13ת : ע-ב כ"ה ס)הרריו : ע"ב קכ-ם שבת : ע-א י"א ברנות)8(
 ע-ב. 9י"ט5עייו

 עאא. כ"ט סוטח : ע9ב ו' מכות)9(
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 שכירות שאר מכל א"כ שונה 8ועל שכירות נשכר. ה18על זמןלכמה
 שהוא, הפסד איזה זה ע"י לעצמו שיגרום מבלי לחזור וכול האחדשהצד
 עצמו ברשות ועומד בעה"ב הוא האחד : שוים אינם הצדדים ששנילפי

 על בי1תר ההלכה הגינה ולפיכך לו נשכרוהשני
 כבתינת לגמרי יהא שלא כדי של1הח1פש

 לרבא נחמן רב "אמר הפועל מציאת לענין ע"א י' בב"ם ועיין . ד בע
 בחצי אפילו לחזור יכול פועל רב והאמר בה"ב כיד דידיה פועל"שאני
 הוא" אחרינא טעמא ביה הדר כי דמי בה"ב כיד הדר דלא כמה כלהיום
 שדוקא אלא חזר. שלא זמן כל לבה"ב קנויות ידיו ,בפועל שגם סזהונראה

 כעכד. יהא שלא כדי להזור לו הוקל זהמפני

 זה למאמר בא החיים פנות לכל שחדר שרב נשער אם נשגהולא
 רב את מוצאים אנו שכן בימיו. בבבל הפועל במצב הסתכלותסתוך
 לתקנם משתרל בבבל, היהודים של המוסריים בחיים ממתכל סקומותבהרבה
 ששגור עד )10( המקולקלות המדות נגד קשה ומוכיח האפשר, כפיולהרימם

 ע"א כ"ם סוכה ועיין )11( בה" וגדר בקעה מצא "רב הש"ם בלשוןהוא
 מביא שהיה הפועל, של העלוב המצב נגד מחאה ובתור 18עלים. עשקעל

 במאמר י ר ס 1 מ ה הרעיון )12( זה מאמר רב אמר לעושק, גםלפעמים
 ע"א( 1' )ב"ם בירושלמי יותר נתפרש לבה"ב קנוי הפועל יהא שלארב
 הרעיון לבמוי בא הירושלכ:י בלשון מוה". זה קונין ישראל אין אמר"רב
 המוציאלי הרעיון השיג בזה לחזור. הפועל יכול ולכך קנין, שום בפועלשאין

 הזמן עד המודרנים בעמים אליה הגיעה שלא גבוהה, הכי המדרגהביהדות
 )13(.האחרון

 ע"ב. ה' מנ)ה : ע"א ט"ו כתוב,ת : ע"ב פ"א : ע"ב י"ב קיד,שיו)10(
 ע"א. ק' : ע"ב ו' עירוביו : ע"ב ק' ח,),ו)11(
 ראי נמורה דרשה אינה רב שי "דרשחו ק"י סי' חריפחא פלפויא בם' ועיי,)12(

 ררשה לאו א)א יום )שכירי עצמם את ש,שכירו בידם כח יהא )א א"כ היא )טירהררשה
 אקרא". ואססכוה ה ר ז ח ם יה 1 נ ק ת ד א ו ה ם י מ כ ח 1 ה.אנמורה

 הגטכרת סחורה הארם שאין קאנט, שי הירוע הפאטר הוא יוה וומה)18(
 נהו הערמאו שי גהקדמה ועייו עצפו. כפני תכיית הוא אדם כי אלא מחיר יפ'בשוק

 לאננע. שי מעטעריאייזסום" רעם3.נעשיכטע
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 הפועל שאין פירושו ע"א( ע"ז )ב"מ העליונה" על הפועל"יר
 התומפות שכתבו וכפי התחתונה. על שידו שמשנה מי ככל נקנםהחוזר
 שמוחת דוסא ר' כדאמר התחתונה על אינה "כלומר יד( ר"ה ע"א ע"ז)ב"מ
 מורה זה שלשון ספק כל אין אבל ביוקר". פועלים לשכור שצריך מהלהם
 בה"ב, ננד הח1זר הפ1על על להגין הדין שעלנם,

 אותו נגד בדבורו העומד הצד על הגנה שהיא התחתונה" על מ,,ידולהפך
 הפועל ידי את לחזק היא שהכונה מרש"י גם נראה וכן משנה. אושחוזר
 שני ויטלו מלאכתם יגמרו "או )שם( בש"ם שאמרו זה על שכתבבחזרתו
 בה"ב ואזל פועלים ואימרו עבידתא דאייקרא צריכא לא פשיטאמלעים

 לן דמפית ארעתא מפייסינן כי ליה אמרי מצו דתימא מהוופייסינהו
 העליונה" על הפועל ריר "כיון דתימא( מהו )ד"ה רש"י ופי' וכו',אאנרא
 אלא התחתונה על ירו שאין רק שלא התוספות, כדברי שלא נראהומזה
 שהוא בשעה המלאכה הוזלה שאם הטור פפק ולפיכך העליונה. עלשהיא
 והמלאכה היום בחצי וחזר ליום דינריו לח' שנשכר כגוןחוזר,
 )מור דינרים. 1' לו נותן דינרים בב' רק לבה"ב עולה הנשאר היוםבחצי
 מכמי יותר בחזרתו הפועל שיקח בזה לפקפק שי,ש ואף ד'(. של"גחו"מ
 ממעם המור את לתקף אין י"ט( מ"ק של"ג סימן בש"ך )עייןשנשכר
 שהקשה )כפי התחתונה" על ידו שאין פירושו העל"ונה" על הפועלש,,יד

 מכהם. העליונה על שידו נראה רש"י מפירוש כיהש"ך(,

 לו, שמחשבים מבעליו, כשנפדה מקילים עברי בעבד גם לזהדומה

 )קייושין עכשו של המחיר לפי הוזל ואם הוקר, אם שנמכר המחירלפי
 ננאל "כשהוא ה"ב( פ"א )קידושין בירושלמי נאמר ובפירוש ע"ב(.כ'
 מה וכמאשר ועבד. פועל בין הרמיון על מורה זה העליונה". עלידו

 רב. במאמר הכוון על למעלהשאמרנו

 א י ה בכלל פועל חזרת פומקים איזה שלרעת נתמה לא יה כלאחר
 עברי עבד דין לו יש "דפועל י ר ב ע ד ב ע ב ן 1 י ד 9 ם ע טם

 עברי מעבר ליה דילפינן היום בחצי בו לחזור יכול פועל אמרינןדמה"ט
 פיימוני )ת' מק"ו לפועל יהבינן עברי דעבד קולי דכל כסף בגרעוןדיוצא
 בפועל שנם הנ"ל הטור דעת את בזה לבאר שרוצה בקה"ח ועיין קנין(ס'
 שנשכר. ממה יותר לו נותנים המלאכה הוזלהאם
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 עברי, עבד של הקולות ל9ועל להניח 9ומקים הרבה נומיםבכלל
 נפור. כעבד שאינו פדגישים הם כי אם כעבר, אלה לדברים אותוולראות

 לענין כעבד רינו ה19על שנם האוסנין את השוכר בפ' המרדכי הנ' כתבוכן
 דעבד קולי "דכל מעבד בק"ו זה זמן בעד שכירות מקבל חלה שאםאונס
 בעבד פדיון מטעם היא 9ועל שחזרת שם כתב וכן כוק"1". לשכיר ישעברי
 נם להעיר )ויש ויוצא". פד"ונו שמגרע עברי מעבד גרע"דלא
 מתניתין היא עברי עבד אמר יוחנן "ר' )שם( בירושלמי יוחנן ר' דבריעל
 יוחנן דר' דעתיה על בו לחזור יכול בה"ב בין פועל בין דרב דעתהעל

 ומירושו טשה בפני ע"ש מתומים והדברים בה"ב" ולא בו לחזור יכול9ועל
 שכמו מובר יוחנן שר' שמפרש של"ג סי' הכמ2פמ בנתיבות ועייןמוזר,
 בדברי וההכה2ך לזמן. קנוי הפועל נם כך לבה"ב קנוי עברישעבד

 יכול שה9ועל וכמו בפועל, קנין שום אין לרב : כך מתבארהירושלמי
 כבעבר בפועל קנין שיש יוחנן לר' אבל לחזור. יכול בה"ב כןלחזור
 מדצרים אבל בה"ב(. של כחו הו,רע כסף נרעון מטעם היא ב19עלוההזרה
 כיצאים אנו זה כנגד כעבד. ה19על א ל 1 ק ל ש אלא נראה איןאלה
 כעבד. רפועל א ר מ 1 ח ל שנם רברים שיש הפוסקים גדוליאצל

 ה9ועל את "השוכר כתב ט"ו הל' סכירה סהל' 9"ג הרטב"םא
 כקונה שהוא מ8ני הונאה לו אין במטלטלין בין בקרקע בין עמולעשות
 הוציא הונאה לו אין ש9ועל הדין נוף הונאה". להם אין ועבדים לזמןאותו

 בג' וא"ל איהו ואזל בד' בה"ב דא"ל "אי ע"א ע"ו מב"מ אוליהרמב"ם
 כעבד. שהוא מפני הטעם את הומיף והוא ברימב"א( )עיין וקביל" סבורהא
 ליומא "שכירות שאמרו שמה סובר שהרמב"ם )שם( המגיד הרב מי'ויפה
 א",כ היא ה9ועל ושכירות ל9ועל, גם שייך ע"ב( נ"ו )ב"מ הוא"ממכר
 ב9ועל עבדות מעין שיש למד שהרמב"ם ספק כל אין אבל לזמן.כשנין

 הל' )שם 9סק זה וכומעם לעיל, שבארנו כפי וקבלן, שכיר בין לחזרהמההבדל
 דאין קי"ל "דהא ע"ז שתמה הסניד ברב ועיין הונאה יש שבקבלן~"ח(
 אבל תלין". בל לענין נשבירות היא הרי וקבלנות כלי בשבח קונהאופן
 עבדות, )סעין( יש בפועל שדוקא ההוא כוההבדל לכנר שהרמב"ם הואברור
 כעבד הוא פועל הרמב"ם שלרעת רואים אנו אופן בכל בקבלן. לאאבל
 בהונאה. כמו לחונשרא אלא לקולא זה ומשין בפהום אףלזסן
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 כפועל השוב שמלמד כתב תתע"נ סימן בתשובות הרשב"א21
 לזה ראיה והביא בעלמא בדברים שעבודו לו למחול יכול בה"בשאין
 9ועל דמדמינן זה בנידון "ה"ה והוסיף ע"א( ט"ז )קידושין עבריסעבד
 למעלה(. עיין ע"א) י' לב"מ הנראה כפי ונתכוון דב"ם". בפ"ק עברילעבד
 לרשב"א שנם הרי כעבד, הוא הרי הפועל חזר שלא זמן שכל מזהוהוציא
 בעלמא. בדברים מחילה גבי כמו לחומרא, אף לעבר נדסהפועל

 לתת בה"ב יכול אם בשאלה כתג האומנין בפ' סהרי"ח הנהותג
 במקום ניכוש דה"ה נ"ל "שוב שהתנה ממה אחר ממין עבודהלפ1על
 מלאכה רקאסר במה מיפמר לא יום שכיר שהוא דכיון מיניה ניחא איעידור
 דמי לא זה ויין מתם דספינה וההיא . ד ב ע 'כ ב י ש ח 1זו,

 לחזור יכול דפועל באחריות מחייב לא זה ראמר וכיון סיירידבקבלנות
 בו". לחזור הכול אינו כה2כה2ך משמע קבלן אבל הם עבדי דכתיבמשום

 הפועל כאן נם בפועל. עבדות על מורה רב מאמר המהרי"ח שלדעתהרי
 לחומרא. גם כעבדהוא

 מהחילוק עברות ממעם היא בפועל שחזרה נראה בן כמוך
 ואינם שכירים בתור לזה זה שמשתעברים שותפים בין הפוסקיםשמחלקים
 וכו', לי "כי לומר שייך לא לראשונים שבנוגע לפי פועל. ובין לחזור,יכולים
 שכן וכיון עבדות שהוא בו לומר שייך "לא מ' סי' יוסף מטה בת'ועיין
 אלא לחברו עובד אחד שום דאין עבדות נוהרי לא דהא וכו' בו לחזוריכול
 ד ב ע א ו ה ש ל ע 1 פ ב לעצמו"....,,משא"כ עובד אחדכל
 הפומקים מאחרוני אחד לפנינו מבאר כאן במלך". יושב ובה"ב ב " ה בל

 הדדי שעבוד ובין בפועל הד-צדדית השתעבדות בין ההבדל יתרהבבהירות
בשותפות.
 עבדות שיש רב מאמר את שמפרשים שנראה האלה, הפומקיםלכל

 באומר( ד"ה ע"א ס"נ )כתובות תם רבנו דעת את להומיף עוד ישבפועל,
 בכתובה שכותב ומה אשתו את לפרנס עצמו את להשכיר חייב אדם"שאין
 בשכיר שפלות שיש מפני בודאי וזה קרקע". לעבודת היינו וכו' אפלחאנא
 ,כשהפועל הביניים, ימי של ההסתורי שהמצ1 אע"8 לעבד, דומה שהואלפי
 ואומנות, במסחר ישראל בני רוב עסקו ניטא ומאירך לעבד, באמת רומההיה

 דקדוק מתוך לזה באו בעיקר הפוסקים, של אלה דעות על במהצתהשפיע
 רב.במאמר
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 ותלמוד במקראהפועל

 היא כי אם הפועל, של החזרה שרשות פוסקים איזה ראו אחרמצר
 הזסן, למצב להתאימה קשה ביהדות, יסודית מוסרית השקפה מתוךנובעת
 שפועל חז"ל אמרו שלא חדשו ולפ"כך ובה"ב. הפועל בין קבוע קשרשדורש
 כשפועל הזה בזמן אבל בפועל, קנין נוהג היה כשלא לזמנם אלא לחזוריכול
 כבר הריטב"א(. בשם של"נ סי' חו"ם )ב"י לחזור. יכול אינו בקניןנשכר
 שפועלים לפי הפועל בחזרת הקילו התלמוד שחכמי שהמברה )14(ראינו
 באמת כי הבקורת. בפני עומדת אינה בזמנם ביותר מצויים היו לאקבועים
 יותר הרבה והתלמור המשנה ביסי היהורים אצל מצוי הפועלים מעמדהיה

 אינו לחזור יכול אינו בקנין שפועל הריטב"א ופסק הביניים. בימיגואשר
 לחיים. ההלכה את להתאים היה כשקשה לזמנו, ה נ ס ת אלאבאמת

 בנגוד תהא שלא זו לתקנה האחרונים שנתנו הטעם גם הואורב-ענין
 ס"ב( של"ג מי' הש"ך שהקשה )כפי ונו' ישראל בני לי כי המאמרעם

 שרוצה הוכחה הויא קנין שלקח זה אבל 9ועל בסתם אלא כן אמרו"דלא
 בב"ח גם ועיין שם(. יוסף מטה )ת' מכור" הוא והרי לעבד עצמולמכור
 ידו הטלאכה שנתיקרה מטעם לחזור שרוצה שפועל שכתב ב'( מ"קשל"נ
 הפוסקים גם כן ואם בעבדות. רוצה שהוא דעתו שגלה מפני התחתונהעל

 הוא בפועל החזרה שטעם רואים בקנין שנשכר בפועל שמחמיריםהאלה
 העבדות. ממצב לצאת לולפייע

 22. עמ. )מעיה,14(
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 ופרק

 הסוציא?יהמצב

 לעגיור עלינו פועלים, הלכות יט'ל ההסתורי הבסים את להביןכדי
 ועל אלו, הלכות שייכות שאליהן התקופת אותן של הסוציאלי המצבעל

 במקצוע ביחור שהצטיינו החכמים, של והסוציאלייות המומרייותההשקפות
 עולמ ובהשקפת בחיים כוקורן בכלל, ההלכה כמו פועלים, הלכות כיזה.
 יבשה כהלכה הפועל חזרת על רב ש'ל מאמרו את נקח אם החכמים.של
 את נפיטיט בימיו, הפוציאלי והמצב שלו השקפת-עולם עם בקשרולא

 ממנה.נשמתו

 נגר שהתריעו הנביאים של חד-קולם 'את מכירים אנו זובהלכה
 הסוציאלי הרע'ון כלה לא הנבואה כלות עם המוציאלי. והעולהע'טק

 עליהם שצוחו הסוציאליים התנאים אותם גם אחר שמצך כיטםבישראל,
 הפירור גודל על לנו יש לרוב עדות עקרי. שנוי נשתנו לאהנבי:ו'ם
 בית בימי קדום הכי מהזמן בישראל הסוציאלית השאלה וחרימותהמוציאלי

 ההסטוריה על ובזה בישראל, הכתות על גם השפיע זה "ירוד )1(שני
 צאן גרול הארץ, באחוזות מופלגה עשירות אחד מצר )2( בכללהישראלית
 היו העניים שהמתים עד בעם, נוראה ענייות השני ומהצד )8(וסחורה

 : י"ם '"נ י"ב ', השכיר( )עשק כ' ז' : ט' ב', ר', ; מ' ב', העברי בו-ס.רא ואה)1(

 ועוד. : כ"הי"ם

 ו'. י' י"נ קדסוניות )'וסיפוס העם. ומרום פהעשירים הצדוקים היו כו,)2(

 ס)חסות )יוסיפום עושקיהם". סי,ר עשוקים -)הציי נאמר האסיים שי השבועהבנוסח

 ב-ב : ע"א פ"1 עירוביו : ע"ב פ"ה מנחוח ; א' נ"ד : ב' ב"ה שבת ראח)8(
 כ-א. ב', מלחמות יופיפום : ע"ב ע' נדה : ע"א נ"1 ניטיו : ע-בקס"ח
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 ותלמוד במקראהפועל

 שבימי העקריים הסוציאליים ההפסדות ואותם )4( טרעב. מושחריםפניהם
 ; ח' ה' לישעיה משכונות ע"י העניים נחלות וגזלת שערים הפקעתהנביאים,
 הסוציאלי הקרע )6( ישראל. בארץ התנאים בימי ידועים היו ה'(, ח'עמום
 מיוחדות תקנות שתקנה בהלכה נכרים רושמים נם אחריו הניח בעםהנדול
 %(.ננדו

 הפועלים, וביחוד לעניים, בננוד נקראו נכמים ובעליהעשירים
 לבריות נשמעים ירבריהם זרוע, ובעלי תקיפים היו אלה )7( בתים""בעלי
 )8(. מוראםמחפת

 השאלה ע5 להנות לחכמים ענין נתן בישראל המוציאליהמצב
 מכל האדם נשתנה מה חשאלה את בעוררו אחד וחכם בכלל.המוציאלית

 העניים אלה בין ופועל חנוני מזכיר רב, עמל בלי פצויה שפרנפתוחי,
 אלעזר בן שמעון "ר' וענייות. צער פרנסת של לדונמא ישכמפכהטיםביותר,
 שלא מת8רנמים והם חנוני ושועל סבל וארי קייץ צבי ראיתי לא מימיאומר
 אינו סתי את לשבהפ שנבראתי ואני לשכמפני אלא נבראו לא והםבצער
 פנסתי". את וקפחתי מעשי את שהרעתי אלא בצער שלא שאתפרנםדין

 מגיעים שהיו וי-8 כ"כ רחוש היה לא האומנים מצב אבל ב'(. פ"ב)סירושין
 אה ~ובדים היו לא הנכסים בעלי כלוסר הבתים", "בעלי %(. לעשירות2ם

 ע"א. כ"ז מ1"ק)4(
 נ'. זוטא ארץ דרר מס' : ע"ב צ' ב"ב)6(
 הרנש היח שני בית ביפי הפוייטית האריסטוקרטייה )מרות : ה' נ' בכורים)6(

 ויטיכך כי, בפני נראית ענייוחם בשהיתה מחביישים העניי6 והיו בעם, חזקהרסוקרטי
 בבית משקיו חכל ושיהיו קיו6ה ערבה של נצרים בס)י בטרזם מביאים הכי שיהיוחהנו

 ביחו נכר היה המוציאיי ה8ירור )שם( ,עניים. שי כבורז ס8ני צבועח בזכיכיתהאבי
 שאויים לב: בכלי יוצאות ירושיים .בנות 1י1"כ באב בט"1 ולפיכד עטטייות חני2ותבעת
 שאיו סי את יב-שישיא

 לו-
 : ועשירים עניים ביו ההיכח שחיקה רברים ויש א'( ד' )תענית

 ז'(. ה', )כתוב1ת אשח וכאונות ד'( ח', )ב.קבבזשת

 ע"א. ק' ב"א : א' א', שבת ; ד' ח', : ט' נ',שאה)7(
 ימלטת נססריו בה"ב של נכסיהם רבריחם ארבעח "בשביי ע"ב כ"םסוכה)8(

 סיחו". 1ל8 ימח81 בירם ט98 שהיח ועי ברבית סיווי ועי פרועים שפרות פשחיע1
 ע"א. פ"בקידושיו)8(
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 הסוציאליהמצב

 שעשה עשיר פועלים. שוכרים היו אלא העניים, כמו בעצמם,ש8דמהם
 צריכים היו וכ"כ )10( עורר,תמהון 9שיומ כאכר בעצמו ונהנ בשדהישלאכה
- השדה, בעבודתי5שועלים  העוכרים גם אלא העשירים, רק לא הנראה כפי 

-!שבינוניים,  מצויים. פועלים היו כשלא רעב, לסכנת מניעים שהיו עד 
 קמנה הפועל של ההתחייבות היתה העם, של הדמוקרטי לרנש בהתאם)11(
 היתה הפועל חזרת מאד. רופף היה ובה"ב הפועעל שבין והקשרנטפד
 בכה2נה לבטוי בא לזה זה ובה"ב הפועל ביחם החופש יסוד )12( רנילששזיון
 אלא זע"ז להם אין זא"ז והמעו ה18עלים את "השוכר ע"א( ו')ב"ם

 5ועל על זו כמ2נה אהד בלשון מפרש ב'( א' ע"1 )ב"מ הבבלייטןעומות".
 השני ובלשון שליחותו. את ושינה פועלים עור בה"ב במצות ששכרי8חד
 הפועלים ושכר המלאכה בזמן טעות על - והירושלמי חירו. "הטעו"-
 ה8ירוש נראח,כפי פועלים" שהטעוהו "או ע"א ב' קטן טועד וסהבמטנהסנ1(
 אין הסלאכה התחילה שלא זסן שכל אלא חזרו, זה שהמעו הבבלי שלז"2ני
 שבכל הכחטנה, בל' כלול שהכל לומר "ט ובאסת המעאה. אלא זומזרה
 שהטעו בין המלאכה, וזמן בשכר מעות שהיא בין הפועלים, נשכירות*יעות

 הא4גירות אין אותם, ששכר אחר למלאכה באו שלא בה"ב את!ש18עלים
 יין יש ואז במלאכה שיתחילו ער התחייבות שום אחריה נוררתיעצמא
 וחילס רב שבא ער וקבלן, פועל בין טחלקת אינה עדיין הכהשנהביניהם.
 )14(. הפועל של המיוחד המצב הכרת סתוךוכ*ניחם

- בא"י, טאשר היה שונה בבבל הסוציאליהמצב  הסיסטימח נם כי 
 פורייה אדמתה ומלבד בקעות, נחלת ארץ היא בבל שונה. היתהיששולימית

 בבל ארץ של הטבעי מהעושר התפעלו התלמוד חכמי מאז. המסחר בהנרל
 ברובם שהיו כבבל היהודים )15( יושביה. של העשירות מהור את בזהיעקשו

)10(

)11(

)ש
)13(

)141

*ח(

 ע"א. פ-הסנחות

 ע"ב. צ"אב"ב
 44. עסודימעלה

 פועיים. בשכירות טעות בפרק ימעיחראה
 46. עמודימעלה

 ע"א. י'יוסא

סא
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 ותלמוד במקראהפועל

 הכלכליימ הח'ים ענפי בכל בראש חלק לקחו )16( אדמה עובדיהגדול
 הטבעי העשר ל'מרות אבל )17(. לפרנמתם מיוחדת חשיבות היתהולכומחר

 היהודים בין העניות היתה הכלכליים החיים של הגונים ורבוי הארץשל
 : א' כ"ד )ם'נהדרין שאמרו עד בא"י. מאשר יותר עוד מרובה,בבבל

 כבל נטלה תשעה לעולם ירדו עניות סבים "עשרה ע"ב( מ"מקידושין
 ה.ה שור קונה 'טהיה שמי עד עניים, היו האכרים כולו". העולם בליאחד
 העשירות )19( צער חיי חיו האכרים )18( שלו. מהקרקע חלק למכורטוכרח
 ע"ב( ט' )חגיגה אמר ששמיאל עד )20(. רגילה היתה לא היהודיםבין

 היר מכל ויותר חיורא". למוסיא מומקא ברזא כי ליהודאי עניותא"יאה
 בית", "בעל בעצמו שהיה ופועל נכסים, בלי רוב ע"פ שהיו עכיים,ה15עלים
 פועל פתם נגד מתגדר היה אחרים( נכסים בעל או אכר שהיה)כלומר
 נשנר שתפועל בתלמוד אמרו לפיכך )21(. ממנו יותר בשכרו לקבלורוצה
 צריך הוא כי לא או העבודה מתנאי מרוצה הוא אם בין כרחו,בעל

 )22(.למזונות

 כפי היו, בבבל הפוליטית והפיסט'מה המוציאליים החייםמבנה
 היתה הארץ היהודים. בין הגדולה הענייות של העקרייות הסבותהנראה,
 לאריסים בחכירות אותה נותנים שהיו הגדולות, האחוזות בעלי בידימרוכזת
 אכרים לחבר נותנת המכהטלה היתה בבקעה, וביחוד מעובד, הבלתיהקרקע

 אבל למלך. המם ונותנים ביניהם השדות מחלקים היו והם )28(בשורנפות
 )24(. ובורחים שדותיהם מניחים היו שהרבה עד מאד, כבד היההמם

 שמשלם למי אותו נותנת והיא לה, שייך שהקרקע בכלל החזיקההמלוכה

)16(

)ז1(

)181

)19(
,%(

)21(

)%(

)%(

)%(

 ע"א. י"ב ה:ריות : ע"א קי"נ ב"ק : ע-כ 1"הברכ:ת

 ע"א. צ"אב"ב

 ע"א. צ"זכתובזת
 ע"א. ס"ניבמות

 ע"ב. י'ניטיו

 ע"א. ע"וב"ם
 ע"א. מ-ה שבועות ע"ב. קי"בב"ם

 ע"א. י"דנימיו
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 הסוציאליהמצב

 כגון שונים, לרברים מסים גובה המלכות היתה מזה חוץ )26(,"טסקא
 ממונם את ושולל העם את ורוצץ עושק היה המלך )26(. וכדומהלנשרים
 רגי;ר, בבבל לענייות מעשירות הירידה היתה לפיכך )27( כהטרתיו,ע"י

 את שמנערון בבל שמה נקרא "לטה ע"א( ק"ג )זבחים שאמרו ערכ!אר
עשיריה".

 המאסרים מרוב ללכ!ור יש בבבל חריפה היתה הסוציאליתשהשאלה
 ההנא.ם חיו הכו,טנה שבזמן בשעה בה העשירים. בגנות שמדבריםבתלכווד
 במצוות זהירותם בשביל אותם וסשבחים )28( העשירים אתב!כבדים
 ונשמעות בהחלט העשירים אל היחם ואילך מרב נשתנה )29(.ותורה
 "עהירי ע"א( ל"ב )כיצה אטר רב העשירים. היהורים נגד קשותתוכחות
 ואילך מכאן )30(. עיטיר היה עצמו שהוא אע"פ ווה הם", גיהנם יורדיבבל

 מדברי בטלים שהם אותם האשימו העשירים. את קשה האסוראיםמבקרים
 עליהם, ואמרו גאותם על אותם גנו )31(. תענונות אחר ורודפיםמורה

 הנכרים בעיני היהודים את מכריחים הם היק'רים ולבושיתםשביהירותם
 )33( המלאכה את ושונאים מדאי יותר מפונקים שהם עליהם גם אמרו)82(.
 את טא':ים )84( לרב שלנו בגירסא בטעות אולי שמיוחם אחד,נואמר

 נכסיהם מה "מפני מגונות. .ומדות ם י ל ע 1 פ ה ק ש ע בהעשירים

 ע"א. ע"נב"ם)25(
 ע"א. קי"נכ"ק)20(
 ע"ב. ה' תנינה)27(

 ורור,טיו דור דור ווי'ת נם יעייו : ע"ב פ"ה עירוביו : נ' י"ב, שבת ירושימי281(
 07. עמוד.יו"נ

 ע"א. קי"טשבת

 ע"ב. נ"וברכות
 ע"ב. קנ"אשבת

 ע"א. קי"טשבת

 ע"א. נ"דשכת

 ב'רקרוקי ראה רב". אסר יהורה "רב אמר חסר כ"י ושאר סינכע,בכ"י
 השים בערור היכ.ח טסיו;" כ' הקורמת, )ברייתא ש"ך המאמר איו אע9"כ אבי.טופרים.
 וה בער מנויים ושם בברייתא, למיכות" .נמסריו כמו 1"א הסיכות", "אוצריטפירושו
 אחרים.שחמאים
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www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 ותלמוד במקראהפועל

 ועל שכיר שכר עושקי ועל שכיר שכר כובשי על לטמיון יוצאים בה"בשל
 )סוכה הרוח". נסות ועל הבריהן על ונותנין צואריהן מעל עלש19ססין

 שכתורה היסודי הרעיון ראות מנקודת הפועל חופש על שהשקיףרב,
 )אנררמן( המדות על מפקח בתור היה עבדים" ישראל בני לי "כי העבדותעל

 להתבונן יכול והיה הכלכליים, החיים עם תמירי ומשא במגע בא)86(
 של הגדול בממהר רב עזר בא"י בהיותו עוד המוציאלי. המצב אלמקרוב
 הפשתן4 בממחר עוסק והיה )86( וכפרים שדות הרבה לו שהיו חייא ר'דורו
 ה15עלים. מהיי בכהסלים גם והרבה פועלים, הרבה העמיק זה ובתור)37(
 הדין. משורת לפנים עמהם ונהנ ה5ועלים על רב הנין אז וכבר)88(.

 אותו ומצאו 9שתן להוכיל קאסכר החמרים עם וותר תייא שר, )35(ומסופר
 לא שמהדין אע"פ רב, עצת ע"9 כהמלם שכרם להם ונתן במים שרויעדיין
 בטל. כפועל אלא להם חייבהיה

 הדין, כהטורת לפנים ה19עלים עם נוהנ רב היה בבבל ריין בתורגם
 חבית משא נושאי שברו ו9עם מהדין. חייבים שהיו במקום אותםווכה
 וצוה לרב ובאו חובם לפרעון בגדיהם זה מהם ולקח חנה, בר בר לרבהיין

 רב נכאק כך כל )מ4(. כהטלם שכרם את להם ולתת בגדיהם את להםלהחזיר
 באותר שמכו9ר כפי שלהם, הרע המצב את וחכיר שראה מפנילפועלים
 מיריא לז ולית וכפינן יונמא כולה ומרחינן אנן "עניי לו שאמרומעשה
 )41( שראינו כפי שבשבילו, ה19על, של העלוב המצב על רב שלמקירתו
 אדם שאין מאסרו, בתוך הסובע המוכרי והרעיון החזרה, את לוהקיל

 והתבוננותר שלו עולם להשקפת מתאימים )42( למלאכה "נקנה"מישראל

)%(

)36(

)ח(
,%(

)%(

)פ(

)8(

)פ(

 ספ"ה. ב"ב ירושלמי : ע"א פ"הב"ב
 ע"א. כ"ד )רה : ע"ב ט'ביצה

 1'. ה', ב"םירושלטי

 י"נ. קיה, : י'ח ק"), : א' כ"ח, : נ' ט' ההייםל(דרש

 אחרת נוטחא ע"ב ע"1 ב"מ בב" : א' ו' ב"מירושלמי
 ע"א. פ"בב"מ
 46. עטודלמעיח

 א'. ו', בשט בירושופי טובא זה שפאטרכפי
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 הסוציאליהמצב

 ופתנכץו מאמריו פתוך אלה שנהאית כפי המוציאליים, להחייםמעחוקה
 ע"א( כ' )יומא הקצר בפתנם מתאר רב לבה"ב הפועל כפיפזת אתיאפנונים.

 מלאכה נל לעשות חייב אתה נשכרת אם כלומר אנריה", פוץ ליה תגרתשאי
 מאר המלאכה את הוקרר זה כננד אבל לך. יאמר שבה"ב ושפלהקשה
 : בשוק שפלה סלאכה לעשות להתבייש אין נרול לאדם שאפילויהורה
 אנא". רבא נברא אנא כהנא תיסא ולא אגרא ושקול בשוק נבלה"פשוט
- הגאוה מדת את גנה הוא ע"א( קי"נ)פסחים  למעלה שראינו שכפי 
- בבל עשירי ביחודלקובה  בגזל" "רוב אומר היה )48( הרבנות ומנהג 
 מכוון הנראה וכפי ננזל נכשלים ארם בני שרוב כלומר ע"א( ק"ה)ב"ב
 )44(. הפועלים ועשק וטתן בכהמא 5גז5בזה

 פועלים. הלכות במקצוע רבא ביחוד הצמיין רב שאחרמהאמוראים
 כיד ידו אין עובד שהפועל בשעה שאפילו לבאר, רבא רצה רב מאמראת

 בה"ב, ביר ירו עובד שהוא זמן שכל לו, העיר נחמן רב רבו אךבה"ב.
 המוסרי מהטעם כלומר הוא", אחרינא "טעמא לתזור רשאי שהואזמה
 נם ואולי ע"א(. י' ב"מ ; ע"ב קט"ז )ב"ק לעבדות. התורה נגוד,פל

 עריין היא שכיר" שכר לכובש לי למה בנזל "לאו ע"א( ס"א )ב"םהדרשה
 נדול כחו כמוהו מובנים. באיזה לרב דומה בכלל רבא שם. רבא,נודברי
 את מוקיר שהוא נראה שמתוכם בפתגמים ומרבה )46(נאגדה
 )48(.וןמלאכה

 יושביה רוב )49(. עשירה עיר היתה רבא ש5 מושבו מקוםסחוזא
 היה עצמו ורבא )49(. בה היתה תעשיה גם )48( ותנרנים מוחרים"יו

 ע"ג. ז' סנהררין : ע-א ס"1 פסחים : ע"א נ"הברכוח)48(
 ע"א. ס"א וב"ט א', ל', רבה בראשית נםהשוה)44(
ראה)45(

 ,ז6אפ80 16פ *6אש* ז68 פ6עאפפסזש88"182אפ1פ1נ

188.117, 116, 

 ע"א. י"ב ב"9 : ע"ב י-הברכוח)48(
 ע"א. קי-ט ב"ק)47(
 ע"א. 1')יטיו)48(
 ע"ב. כ'סוכה)49(
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 ותלמוד במקראהפועל

 על ואמר )51(, העשירים של הפנוק את רבא נם גנה כן כרב )60(.עשיר
 )52(. גיהנם בני שהם מחוזאעשירי

 באותנ כלומר במל", "19על בענין בעיקר רבא חדש פועליםבהלכות
 עיקר כי אם מלאכה. בטול משום הפועל על להגן היא שתכליתןההלכות
 מוצאיננ ואינם אותם ששכר אחר באים כשהפועלים חייב שבה"בההלכה
 הגדיר. א'( י' ב"ם תום' ; ע"ב ע"ו )ב"ם בברייהא כבר נמצאתמלאכה,
 בבמול בה"ב של ההתחייבות את הגביל הוא רבא. אותה והרחיבבאר

 מה סראש לראות יכול שהיה מצרו, פשיעה שיש זה באופן רקהמלאכה
 השדוונ השקאת כגון חקלאית, בעבודה נחוצה היתה כזו הגבלהשאירע.
 מפני אם תכופות, לפעמים נפסקת היתה זו עבודה כי התעלות, ע"יטהנהר
 הנהרש שפסק או מאליו, עלה שהנהר א'ו ממר שירד כגון צריכה, היתהשלא
 גדולה שלו התחייבות תהא המלאכה, שתפסק אופן בכל בה"ב יתתייבואם
 באופן אלא חייב הוא שאין הדין טדת על שנעמיד בזה ודאי סראי,יותר
 מצדו. פשיעהשיש

 ממלאכה. הפועל בבטול בה"ב חיוב את רבא הרחיב אחר טצדאבל
 שבטל העובד של נפשו לעוטקי שירדה הדקה הפסכולוגית לסקירתובהתאם
 דורעם ולפהכך פסכולוגי, צער ממלאכה בבטול רואה הואממלאכה.
 לדבר ידים שיש כאלה, כולאכה בסוגי כדשלם שכרו לפועל ישלםשבה"ב
 חופרי כגון עצמה, מהמלאכה מאשר עבודה מחוסר יותר מצטערשהפועל
 אינר "אבל )שם( הברייתא דברי את בזה תקן רבא )55(. במחוזאהאדמה
 של המעמד בבבל, להתנאים בהתאם במל" ליושב מלאכה העשהדומה
 תמידית. בעבודה רגילים והיו בא"י מאשר יותר מפותח בה היהפועלים
 פסכולוני. צורך גם אלא כלכלי, הכרח רק לא להםשהיתה

 ע"א. כ"ח קטו מועד)50(

 ע"א. ק"ם שבת)61(
 ע"א. י"ו ר"ה : ע"א י"ב שבת)152

--)(8 
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 זפרק

 ושכירקבלן

 ידועים כלים ומתקן שעושה ידועה, למלאכה המומחה נלומרהאוטן,
 גיבר הוא כהראשין לחנוני. השני ומהצד לפועל אחד מצד דומהבשכר,

 את ומוכר עצמו ברשות עומד הוא השני כמו אבל כפיו, מיניעומתפרנם
 עומדים האומנים הסוציאלית בבחינה גם וכך חפץ. שמוכר כסי ידיוטעשה
 אפילו מגיעים מהם ויש עניים, מהם יש : והסוחרים הפועלים ביןבתווך

 דומה לפעמים הקבלן בהלכה גם לזה ובהתאם ע"א(. פ"ב )קיד'לעשירות.
 ה,,קבלן" הפוציאיית מבחינה אמנם, ,ממנו. הלוק הוא ולפעמיםלהפוע,
 ועפ"י למיאכתו, נתמחה זה כי ה,,אומן", של מזה רחב יוהר מושגה.א
 חיוב על ג', ו' ב"מ מהמשנה ללמוד יש כן לביתו. מלאכה מקבל, הוארוב

 שייך לא זה שהרי הם", שכר שומרי האומנים "כל האומנים שלהשמירה
 ב"מ רש"י מי' השוה לביתו. מתקן שהוא הכלי את מקבל האומן אםאלא
 המלאכה לעשות עליהם המקבלים "קבלנים האומנים כל ד"ה ע"בש'

 לתקן להם שנותנים האומנים "כל ש"ו סי' חו"מ הטור ובל'בבתיהם"

 בה"ב, ברשות גם מלאכה עושה הקבלן אבל שם. בב"ח ועייןהקבלנות"

 כגין פועל, סתם של מזו יתירה מומחות דורשת אינה עצמה לפיוהמלאכה
 הפוציאלית( )בבחינה הוא הקבלן שלפעמים הרי ע"ב(, ע"ו )ב"מ קמהלקצר
 המלאכה בעד שכרו את ומקבל זה כמו לזמן נשכר ע!אינו אלאפועל,
 עליו.יפקבל

 התפתהותה במשך בהלכה נשתנה ושכיר קבלן שביןהיחם
 חזרה, לענין מקבלן חלוק הפועל אין וברייתא במשנה בתחלהההסטורית.
 אומרים וחכמים התחתונה על )והחוזר( הפועל יר אומר דוסא ר'יבשניהם

 הים'ורית הכהשנה ע"ב(. ע"ז ב"מ הש"ס )מטקנת העליונה, על הפועליד
 "אומנים" בשם כוללת שהיא נאמר אם בין ע"א(, ו' )ב"מ האומנים חזרתעל
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 ותלמוד במקראהשעל

 אי13ש לא, או בשוכר( ד"ה ע"ב ע"ה ב"ם התוספות )כדבדי שכיריםנם
 וכמטשמש מסתיטותה הנראה כפי ופועלים, אומנים בין אופן בכלנובדילה
 נקראשש בפרדס העובדים שהפעלים במשנה פעם מצינו וכן שם.הש"ם

 החידושנ הוא )לחזרה( וקבלן יפכיר בין החבדל ד'(. ב' )ברכות"אומנים".
 )לעגינ בו עיקר בתור ותפס הפועל, של המיוחד המעמד את שהשינ רב,של
 שהעורנו כפי מתבארת, זו השקפה לבה"ב. ד ב ע ת ש ם שהואזה(

 ביותר. עניים שהיו בבבל הפועלים 'של הסוציאלי הסצב מתוךלמעלה,
 למלאטש נשכר האומן אם העיקרית, ההשאלה את העמידואח"כ

 בשבוו קונה "אומן שתקן הכלי שבח את , סוכר אונפועל,
 נעפ בוה ויש ע"א(, קי"ב ב"מ ; ע"א צ"ט ע"ב, צ"ח )ב"ק לא אוכלי
 ככוו תלין" "בל משום בו יש ואם אח"כ, קלקל אם השבח בעד לשלם חייבאם

 מהל' פי"א הרמב"ם פסקו )וכן שם( )ב"ם שעובר ששת רב והשיבבפועל.
 היאן4 שכירות ש,,קבלנות ס"ו(. של"ט, סי' חו"מ טור י"נ הל'יפכירות

 את ה,,שוכר" ע"א ו' ב"ט הנ2שנה ל' נם והשוה שם, והרמב"ם הש"ם)ל'
 הסוציאלי מהצר שהרי ביותר, מתקדמת השקפה על מעיד זה פמקהאומנין(
 41 ב ו ע שהוא שפפני אלא לפועל, מאשר לחנוני יותר דוסההאומן

 שהיא התוספתא ן 1 ש ל ב מצאנו וכן לפועל. ששת רב אותוכחפוה
 אר מת לו ומת הפועל את "השוכר ג' ו' ב"ם תוס' פועל. לקבלןקוראת
 שכתבר ומה וכו' הוא קבלן אם וכו' ,הוא שכיר אם וכו' חמהשאחזתו
 דבעי "משום "8ועל" כאן נכתב שלכך השוכר( ד"ה ע"ב ע"ה )ב"מהתוס'
 רחוס* הוא יום" אשכיר אלא למתני לא,שייך היום וחצי היום בחצי~כטעני

 ד"השוכצ- ושם היום". "בחצי חפר צוקערמאנדעל של המתוקנתובהוצאה
 ותפוחינש ענבים להביא וכו' לכרם ודוקרנים כנים להביא הפועלאת

 של"ר, סי' חו"מ ב"י עיין עסקינן, ובקבלן וכו' לחולהודורממקין
 ס"ר_

 בהוצאוו הגירמא ע"ב( ע"ו בב"ם המובאת הברייתא )היא א' שם, תוס'וכן
 "הפועלין". את השוכר צוקערמאנדעלשל

 ההבה5 את עכשו לברר עלינו היא שכירות שקבלנותואחר
 ש5 להתלוק זו דעה בין ננוד אין אם וגם וקבלן, ש,כיר כין י נ 1 י עה
 כמענש הבדל שום שאין פעמים כאמיר, למעשה, לחזרה. שניהם. ביןרב
 בקבלנוונ ופהפתלם הקמה את הקוצר פועל בין מה בעצמך הנע לזה. זהבין
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 ושכירקבלן

 בשבח קונה אוסן בענין הנמרא של וטתן מהפהפא ונם 9 חקלאילשכיר

 שאפילו ופועל. קבלן בין הנבולים כהפמוש מתברר ע"א( צ"ט )ב"טבלי
 וה ס9ני דוקא ואולי לקבלן. נחשב שכרו את ופקבל אנרת הנושאשליח

 ששת רב החלים סתטשטש ופועל קבלן בין הסוציאלי ההבדלשלמעשה
 היא. שכירותשקבלנות

 ידר ועל בירור. ורורש קיים לזה זה בין העיוני ההבדלאבל
 כהפפטנו. לפי השכיר סושנ נם יותר לנויתברר

 כך* והקבלן. השכיר מושג את שונים באופנים הנדירוהראשונים
 אלא ידוע ן מ ז  שביר שאינו פי' ד'( הל' שלירות מה'ל' )פ"מ המנידהרב
 שהוא זה הוא לפיו השכיר בטושג שהעיקר הרי ידועה" ה כ א ל םל

 של"נ סי' )חו"ס הממ"ע נם פירש וכן . ן מ ז ה לפי ומשתלםנשכר
 בלי היום כל לעשות עליו מוטלת רבו רסלאכת כעבד ואינו "8י' י"ז(ס"ט
 וכדרך שיירצה ביום שעה איזה עליו שקבל מלאכתו גומר זה אבלהפסק
 )שם( התום' רעת גם הנראה כפי יכן בה". להשתכר מלאכה העושה בע"הכל
 דאנריה צריכא לא )שם( בגמרא שאמרו זה על שכן רש"י. דעת כן איןאבל

 לבימשא ר"ה רש"י פי' שכירות" דהיינו במעתא ביטשא ביכהפאלבימשא
 הוא יום רשכיר במעה דריכה כל הדריכות מכום עמו והתנה לדרכה"שכרו
 דריכה כל בעד שמש,תלם אף שלרש"י הרי בשבחא". דליקני קבלןולא
 עצסו שרש"י אע"8 קבלן. ולא שכיר הוא המלאכה. ן כו ז בערולא
 אלא ליום שכרו שלא היא "רקבלנות דאנרתא בשליהא )שם( אחןכבתב

 על לפיכך תמהו דאנריה ד"ה והתומפות פלוני" לכוקום אנרת לולהוליך
 יום". שכיר ולא הוא קבלן הרי דמ"מ ר"ל מה "תימהרש"י

 הוא השכירות במושנ העיקר שכן עמו. ונמוקו טעמו רץ2"יאבל
 נמדרת ושהיא ה ב צ ק לה שיש זה אלא עצמו, בפני הזמןלא
 עבדים מהל' פ"א ברמב"ם השוה זה. לפי .ומשתלמת ן י ר 1 ע של

 שהרמב"ם ואע"פ קצבה". לה שאין עבודה זו פרך עבודת היא "איזו ו'הל'
 להשוות הנראה, כפי רוצה, שהוא בפועל. גם הדין הוא עבד לענין זהאמר
 המלאכה, של הקצבה על רק ה ר 1 כו הזכון זה. לענין לפועלעבד

 אלה שאין אף לשעורין, ר ח א ן פ 1 א ב נחלקת שזו במקוםולפיכך
 היא מעה, הדריכה כל בעד מקבל שהפועל כאן כנון הזמן, לפינמדדים
 ואינה , ם ל ש ר ב ד ה נ י א עצסה בפני הדרכה כל שהרישכירות
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 ותלמוד במקראהפועל

 וכל הפועל. ם ל ת ש מ שלפיהם העבודה של היטעירים את כסמנתאלא
 לעין. ונראית הנכרת תועלת שום מביא אינו עצמו בפנישיעור

 : והשכיר הקבלן מושג את זה באופן להגדיר עלינו הדבר, כןואם
 ,ושלמה, מם1ימת בולאכה בעד משתלםהקבלן

 לבעה"ב, הרצ1יה התכלית אתשמביאה
 אינ1 'טה'טכיר ב'טעה בה א1ת1, שכרשלשמה
 שהם כפי העב1דה, שע1רי בעד אלאמשתלם
 ההבדל והרי אחר. בא1פן או הזמן לפינקבעים

 היגיעות כל את מציינת הראשונה כי : ו,,טלאכה" "עבורח" בין דואבזה
 השגת היא שהשניה בשעה בה ידועה, תכלית להשיג הדרושותוההכנות
 אלא אינו "שכרו שכיר ידוע. למקום אגרת הוב:ות כנון עצמה,התכלית

 תלוי שכרו אין קבלן אבל נוטל אינו טורח שאינו וכל 1 ח ר טלפי
 נוטל אחרים ידי על בין ידו על בין שנגמר וכל המלאכה ר מ ג באלא

 ד'(. ס"ק של"ד מי' חו"מ בב"י הובא )הראב"דמבלנית.".
 משכיר השכיר הבדל: ע1ד כל1ל1בזה

 אינו שהקבלן בשעה בה לעב1דה, עצמ1את
 גם ולזה,כוון יד1עה. מלאכה עלי1 מקבלאלא
 לפי הונאה לו איו שפועל ט"ו( הל' מכירה מהל' י"ג )5' כשכתבהר:יב"ם
 פסק בקבלן אבל הונאה". בהם אין ועבדים לזמן אותו כקינה'טהוא
 אינו 1 מ צ ע את משכיר שאינו שכיון לפי הונאה לו שיש י"ח()שם
נעבד.

 לעבד דומה שהפועל לפי לחזרה, ופועל קבלן בין רב חלקויפיכך
 הוא ראוי ידועה מלאכה ר כו ג ל עליו קבל שזה ניון ועוד, לא.והקבלן
 ל ב ק לא הפועל אבל שנגמרה. קודם ממנה ידיו את משך אםלקנם
 לו הותרה כעבד יהא שלא וכדי לעבודה, שנשכר אלא הכולאכה,עליו

החזרה.
 לענין שכירות היא שהקבלנות בתלמוד שנאמר שמזה להעיר עודיש

 גם 'טחל תלין", "בל משום בה ויש כלי בשכח קונה האומן שאיןזה
 אנו ולפיכך דבר. בכל פועל הוא שהקבלן ללכור אין כלים,כשכירות
 כפועל. הקבלן אין אחרים שלדברים סוברים הפו0קים כוגדולי לאיזהבמוצאים

 וכן לממשך"(. בעי "והא ד"ה ע"א מ"ח, ב"מ )תומפות קנין בו חלכך,
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 מה כפי שמשתלם כפועל, ולא כארים דינו הקבלן )שם( הראב"דלדעת
 הקבלן שא'ין למעלה האמור מהטעם כמשליה, המלאכה נעשתה אםשפמק
 הפועל. כמו המרחה בעדמקבל

 ה'רמב"ם לדעת גם הנראה יכפי )ש,ם( הרמב"ם לדעתאבל
 סוברים אלה פוסקים בפועל, 'דינו הקבלן בזה נם הל"ו( שכירות מהל')פ"מ
 בלתי כאופן שתלויים אלה מלבר הדברים בכל כפועל דינו שהקבלןא"כ

 והונאה. חזרה קנין, : דהיינו שבזה, ב,,עבדות"אמצעי
 מקבל אם והרמב"ם רש"י בין המחלוקוז על להעיר עוד ישאבל

 דהיינו ההוצאה, את אלא מקבל שאינו אותו שקנסו במקום כש'כירהקבלן
 "אם ד"ה ע"ב קי"ז )ב"מ רש"י שדעת ע"א( ק"א ע"ב ק' )ב"ק שנהאם

 ושכר ועצים בסממנין זה צבע שהוציא "מה הוא ההוצאה בכללהשבח"(
 ושכר מההוצאה יותר הוא הקבלנות שכר כי יום". שכיר כשארמרחו

 לו שראוי מה "ולא לו"( "נותן ד"ה )שם רש"י ל' כפי הקבלן שלהטרחה
 שם כהטה" וב,,פני הל"ח פ"מ ב"ק בירושלמי ועיין טפי". רהויבקבלנות
 וחכהטה הוצאתו בעד ליטרין "חמשה כוקבל שהקבלן הירושלמי אתשמפרש
 הוצאתו נגד מרחו שכר לחשב האומנין דרך שכן טרחו שכר בעדלימרין
 המלאכה". על מוציאשהוא

 לפי , ר כ ש ב וקבלן שכיר בין ההבדל מזה למדיםנמצינו
 כוכוה שלו ההוצאות על נוסף סשתכר אותו( קנמו שלא )במקוםשהשני
 סותם שהוא מזה שנראה )כפי והרמב"ם כשכיר. הטרחה בעד לושכוניע
 רש"י על חולק ס"ג( ש"ו סי' חו"ם בב"י עיין שלו, הכהטניות מפי'ויותר
 בעד ולא וכדומה הסממנין בעד שהוציא מה אלא מקבל אומן שאיןוסובר
 נם ועיין מרחתו, בעד לקבל כשכיר אינו כקבלן שנשכר שכיון סרחתו,שכר

 השבח". "אם ד"ה ע"ב ק' ב"קבתוספות
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 חפרק

 ומזונותיו הפועלעבורת

 מעמד רבוי לידי מביא והכלכליים החברתיים החייםבשהתפחות
 אלה, מנהנים פועלים. בשכירות ירועים מנהבים נוצרים קבועיםפועלים
 מתם פועל ושכירות הענודה, תנאי את לסדר- באים המקום, לפיששונים
 בפירוש אותם להתנות בה"ב או הפועל על ואין האלה, התנאים לפיחיא
 המדינה, בני בהם שהירגל'ו סתם, מנהגים שהם יש מהם. א' לטובת הםאם
 ביחוד הפועלים. עם המנהג על העיר גני שמתנים מפורשים תנאים שהםויש
 התפקידים בין נסנה וזה הפועלים. שכר את לקצב רגילים היובא"י

 חשובים שהיו והשערים המדות קציבת עם ביחד העיר, בני שלהחשובים
 ב"ם תוס' ; ע"ב ח' )ב"ב דבריהם. על העובר את לקנם רשאים והיומאד
 בערך נבהה התפתחות על ספק בלי מורים השני זה ממין מנהגים כ"ג(.י"א

 של החשיבות אותה היתה פועלים כשלשבירות והחברתיים, הכלכלייםבחיים
 המנהנים )1(. מיוחד פקיד עליהם ממנה הגולה ראש שהיה ושערים,סדות
 יפתה המשנה אבל קדסון. הכי מהזמן ובבל בא"י היו הראשוןמהמין
 שהיו קדמונים מנהגים לשנ1ת המדינה כחאת
 )ב"ם בכחטנה נאמרו רברים בשני . ה ר 1 ת ן י ד ן י ע כ םנ
 למובת נם והשני הפועל לטובת הוא הא' המדינה". כמנהנ "הבל ע"א(ז'

 יעבר וטלא ה ד 1 ב ע ה ן מ ז ת א ר צ ק ל בא הראשוןבה"ב.
 הפועלים את "הש.וכר שקיעתה. עד השכהט מזריחת ממש, היום כלהפועל
 אינו  ולהעריב להשכים שלא שנהנו מקום ולהעריב להשכים להםואפר
 לכופם".יכול

 יש המדינה למנהנ ההלכה שנתנה וה כח יפוי כראוי להעריך'כדי
 - ה*ועל עגודת זמן את לקצר עצמו בפני המגהנ לכוון רק לא לבלשים

 ספ-ח. ב"ב ירי' : עיא פ"ט ב"ק בביי)1(
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 ומזונותיו ה8ועלעבודת

 רק קשות מלחמות אחר המוררנים העמים אצל זה רעיון נצח שידועשכפי

 קדמון הכי מהזסן היה שבא"י לזה, גם אלא - שנים עשרות איזהלפני
 שב השמש ולשקיעת לעבודתו השמש יציאת לעת בא היה שהפועלנוהג,
 שהעבודה לפי התקלאיים, ההיים עם הוא קשור זה קדמון מנהגלביתו.
 נחשב היום וכן שקיעתה. עם וגומרת השמש יציאת עם מתחלתבשדה
 כ"ג ויקרא ; ב' א' בראשית : שקיעתה עד השמש מזריחת התורהלפי
 עליכם "וקצר ו' ג' מיכה לשמש. כנוי הוא "יום" המקרא שבלשון עדל"ב.

 לקיש ריש הביא ויפה כתנור". בוער בא "היום ל' נ' מלאכיהיום".
 עדי ולעבודתו לפעלו אדם "יצא כ"ג ק"ד מתהלים ראיה ע"ב( פ"ג)ב"מ
 את המשורר ששר אחר שקיעתה. עד השמש מזריחת עובד שה9ועלערב"
 למועדים ירח ),,עשה והשמש הירח ע"י מועדים לקביעת בא הבריאה,פאר
 והלבנה. הירח מועדי ע"9 נוהג שהטבע איך ותאר מבואו"( ידעשמש
 תאור על השמש. לפי בעבודתו נוהג האדם שנם אמר ואח"כ כ"ב(. כ')8'
 האכר. חיי של היופי קמם שפוך האדם ועבודת הטבע מנהני של זהנעלה

 מנהגי עם ובהתאם בקשר היא בלילה ומנוחתו ביום האדםעבורת
 ומקומות וה בפרק הבריאה תאור ככל שבודאי זו, השקפה לפי )2(הבריאה
 א י ה ם ד א ה ל ש ה ד 1 ב ע ה מאד, קדומה היא בתהליםאחרים

 מועדים לו שיש הוא כולו המבע הדר . ה ל 1 כ ה א י ר ב ה ק לח
 כן בשדה האכר וכמו הטבע. מועדי לפי ועבורתו נוהנ האדם וכןסבועים,
 יש כן שקיעתה. עם ונומר השכהצ זריהת עם עבודתו את מתחילה8ועל
 תבא ולא שכרו תתן ביומו כ"ד( )דברים בתורה שנאמר ממה גםללמר
 עבורתו. את גומר הוא השמש שקיעת שעם הרי השכהם"עליו

 הנשכר ושועל תורה. דין לפי היום ,כל היא ה8'ועל עבורתולפיכך
 ר"ל מסאמר הנראה וכפי )שם( דאורייתא" "9ועל נקרא זה ישן סנהגלפי

 בא"י בזסנ'ו נם נוהגים היו בה"ב" משל וביציאתו כהצלו ב'כניסתו"פועל
 עמוד עם למלאכה בא היה שלא אלא השמש, שקיעת עד עובד היהשהפועל
 8ועל(. ד"ה שם )תומפות בה"ב. חשבון על נחשבת ההליכה כי ממש,השחר

 ולייה יום שנא' טיתה חיב והשבת נוי ע"ב נ"מ ,סנהדרין ר"ל פאמר השוה21(
 ישבוחו.יא
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 ותלמוד במקראהפועל

 שבכניסתו להפך, לפרש שרצה ר"ת פי' את התוספות שם דחויבצדק
 צאת קודם ושב השחר עלות עם ו"וצא לבה"ב משלו נותן הפועללמלאכתו
 שההליכה לפי לוותר, בה"ב צריך 'שבבוקר אומרת ה'דעת כן כיחכוכבים,

 להפך רש"י שם שכתב כמו )ולא החזרה. כהטא"כ המלאכה, לצורךהיא
 משלו(. מותר ה2.עלשבחורתו

 "תמן התוספות( שם הביאוהו מ"ב )ויצא רבה במדרש גם הואוכן
 ב"ד תנאי מנהג שאין מקום מינא ר' אמר וכו' ה9ועלים את השוכרתנינן
 משל היציאה ; פועל כווש,ל והכניסה בה"ב משל היציאה שתהא הואהגדול
 אדם יצא ך ל י א 1 ן א כ מ יאספון השכהט תזרח שנאמרבה"ב
 אלא נאמר לא ערב עד ערב עדי ולעבודתו מניין 5ועל משל הכנסהלפעלו.

 נראה כאן נשף". עדי ז'( )איוב כד"א ה כ ש ח ד ע לומד ערבעדי
 ב"ד תנאי וזהו זורחת. ככר כשהשמש "וצא ה15על שבבוקרבפירוש
 שההליכה זו והלכה ההליכה. זפן על שיותר בה"ב כמטל הכניסהשתהא
 הטעה אם לה9ועל בה"ב של שהחיוב להדין גם היא מתאמת בה"ב משלהיא
 בסלאכה עדיין התחיל לא אם אף מלאכתו לכ!קום שהלך משעה מתחלתאותו
 שהמנהנ במקום אף המלאכה בכלל ההליכה שתהא ל ע 1 9 ה ת ב 1 מל י נ ק ת ם י מ כ ח ה ש מורה נרול" ב"ד "תנאי והלשון ע"ב(. ע"ו)ב"מ
 מכהט. היום כל לעבדהוא

 עד היום כל עובד היה פועל שסתם מקומות מעוד נראה כןכמו
 )תלמידי "עמדו פ"ה נתן דר' אבות השוה ערבית. שכרו את ונוטלהערב

 יטול ולא ם 1 י ה ל כ מלא'כה פועל שיעשה אפשר ואמרואנטינינם(
 מוקדכאע בשעה לעבודה ה9ועלים משכימים היו ובבבל ". ת י ב ,ר עשכרו
 שתי דקא איניש חזית קא "כי ע"ב פ"'ג ב"מ השחר עלות קודם עודמאד
 הוא דרבנן צורבא אי עלויה שא"ל מנמנם וקא בידיה כוסא ונקטהמרא
 עבידתיה". עביד קא קדים הוא 9ועל ואי לגירסיה קרים אקדומיוניים

 שאף ש ד ח ל א"כ בא במשנה המדינה" כמנהג "הכלהיסוד
 חשכה, עד יעבוד שלא הטלאכה זמן את לקצר יותר עוד שנוהניםבמקום
 ששנוי לשער ויש ולהעריב. להשכים הפועלים את לכוף יכול בה"באין
 כנון בעיר, ה9ועלים רבוי עם הוא קשור ה9ועל למובת קדום במנהגזה

 עבודת מנהג לפי היו החקלאים ה9ועלים בתעשיה. ופועלים סבליםבנאים
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 ומזונותיו הפועלעבודת

 זפן את לקצר המנהנ היה העירוניים ובפועלים ומעריבים. משכימיםהשרה
 שהמנהנ ולפי שונים. במקוסות שונים מנהנים אז נולדו וכךהמלאכה.
 בירושלמי ע"א( ו' )ב"מ המשנה על אמרו מאד עתיק היה ולהעריבלהשכים
 )8(. הלכה" מבטל מנהג אומרת"זאת

 רגיל הפועל היה המשנה בימי הפועל. בסזונות נם הוא לזהדומה
 שהיו נדול אבוס בכלי אלא ביחד אתו לא אבל )4( בה"ב. אצללאכל

 ואיך במה המנהג אחר הולכין כאן גם ד'(. ד' )נדרים לפניהםמעמידים
 קורם שהוקבעו וכללים השקפות נגד הוא אם אפילו הפועל. אתלזון

 אלא ההם הכללים עם מתחשבים אין בחיים כן שנהגו כיון אבלבהלכה.
 מעשה ע"א( ז' )ב"ם בסשנה מפורש כמעט זה רעיון מובא וכן החיים.עם

 מזונות להם ופמק והלך פועלים לנו ושכר צא לבנו מתיא בן יוחנן ר'ואמר
 שלמה כסעודת סעודה להם העושה אתה אם אפילו בני א"ל אביו לפניובא
 עד אלא ויעקב יצחק אברהם בני שהם חובתך ידי יצאת לא בשעתוהמלך
 קטנית 9ת אלא עלי לכם שאין ע"מ להם אמר צא במלאכה יתחילושלא

 אבל גדולה, סעודה להם שיתנו הוא ראוי המוסרי מהצר כלומרבלבד".
 לקצוב צריך למעשה, זה חוב לצאת אפשר ואי שיעור לזה שאיןמכיוון
- אחת, הלכה בידינו יש אבל 9ועלים. לתת שרנילים מזונותלהם  שהיא 
- המנהנ, בפני לבמלה המשנה שבאה הקדוסה, ההלכהאולי  שכשם 

 שבה"ב כלומר יורדים, ולא עולים פועלים כך יורדת ולא עולה'טהאשה
 שהם ממה להם לפחות ולא רגיל עצמו שהוא מה לפי להם לתתסחויב
 שאין לאשה א"כ בזה נימה הפועל ה"ז(. פ"ה כתובות )ירושלמירנילים.
 לפי יכול שהוא ממה ושפחותיה בגדיה מזונותיה, לה לפחות רשאיבעלה

 ממש )היכה וה במקום הכוינה אי; ואעפ"כ י"ר, ס~מרים במם' נם וה י',3(
 שיש "יאפשר '2מ"ה סי' הריב.,ט בת' )ם יע.'ין הלכה. כעיו שהוא עתיק ?מנהנאיא

 . . . מבם)ה סתם מנהנ אי; בר,רה ה?כה אבי רופפת היכה סבטל מנהנ טתם שאי;דברים

 בשכירוהם הפועיים וכ; בהם, חוזרים ואיו הסחורה בקניית הסוהרים כו שנהנו כיאבי
 החיים במנהנ תיויים הם לעצמם שכשהם הדברים סונ והיינו המנהנ". אחרהויכים
 הי"ו. מכירה ה' פ"ז המניד ברב נםועיי,

 ראח ?פועל. מוונות נות; היה שבה"ב הבב?י,ם אצל נם הסגהנ היה כ;)4(
 ,ז6פ19188נ ,180168~10?0%6!11 שם60ןש%ד%זע .8 ,11 .4.1
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 ותלמוד במקראהפועל

 כזו סוסרית שלהשקפה ואפשר ע"א(. ס"א ; ע"א מ"ח )כתובותעשרו.
 המלך שלמה כסעודת "אפילו הגוזסא, ומתבארת מתיא בן יוחנן ר' נםמכוון

 שהם מסה להם לפחות אין יורדין" ולא "עולין הכלל שלפי שכיוןבשעתו"
 אם אף כאורחה( ד"ה שם רש"י בפי' )עי' ומוצאפ משפחתם לפיראויים
 יצחק אברהם בני שהם כיון למזונותיו, כ"כ לפזר רגיל אינו עצמובה"ב
 בחיים. זו דרישה למלא אפשר אי אבל להם. להוסיף מהרין צריךויעקב
 להם לפמק ודורש זו, השקפה לטעשה מתיא בן יוחנן ר' מבטלולפיכך
 רק לא יש מתיא בן יוחנן ר' של זה לכועשה לפועלים. הרגיליםמזונות
 אלא פועלים, הלכות של ההסתורית ההתפתחות להבנת מיוחדתחשיבות
 באים שהם כפי היהורי המוסר לעקרי חשובים הכי המקורות אחד גםשהוא
 ההשקפה לבטוי באה מתיא בן יוחנן ר' של בדבריו בהלכה.לבמוי

 ממעם במזונות לו לפחות אין כשכיר שבעני עני שאפדלוהדימוקרטית
 לסזונותיו. ושיעור קצבה אין סתם פמק אם ולפיכך הבית, כבעל רנילשאינו
 קרובה ויעקב" יצחק אברהם "בני הם ועשיר, עני ישראל, שכל זודעה
 כשם ע"ב(. צ' )ב"ק הם" מלכים בני ישראל "שמל עקיבא ר' של לזוהיא

 שאי! בושת לענין השני כן מזונות, לענין ועשיר עני כה2והשהראשון
 סתוך רק לא נובעת זו השקפה העני. של סזו מרובה העשיר שלבושתי
 הלאוסי באופי עמוקה 5סכולוגית הסתכלות מתוך גם אלא נעלהמופר
 והנאון הכבוד רנש את אבר לא לבו בעמקי ע4בעני עני שאפילו עמנושל

 )ט(. והרוחניים החומריים החיים מצב להרמת והשאיפה מלכים" "בןשהוא
 העם הסון בין להלק אין באימורין שנם לזו דומות דעות מצאנווכן
 כפי המכה, על בשבת ורד שמן לסוך כגון בפינוק, שרניליםוהעשדרים
 ישראל "שכל לפי ישראל לכל זה מתיר שמעון ור' מלכים, בנישרגילים

 ישמעאל ור' עקיבא ר' אומרים וכן ע"א(. ק"א )שבת הם". מלכיםבני
 "שכל לפי מהלוה מנה מאה בת איצטלא אפילו להפשיט ר,2אי הנושהשאין
 ע"ב(. ק"ג )ב"מ איצטלה". לאותה ראוייןישראל

 ה'1ת1 כי שעם היהודי שי ~עיו ונראות יפות הכי הסנויות אחת היא באפת)5(

 יש זו פסכויוגית סנויה ה5ניפית. ונאותו האנושי ערכו את אובד אינו ונכנעסושפי
 התורה. שי הארוכה והתרבותית יההשפעה)המופרית ספק בייייהס
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 של האופיים הקווים א' זו דימוהרטית בדעה ננלה השנימהצד
- היהדותמוסר  הוא מקובל )אמקעטיזם(. מהחיים. לנזירות התנגרות'ו 

 ההכרחיים מחסוריו את רק לא להשביע אדם כל שזבות שלנו והמ:סרבמשפט
 )כת:בות אימר: כן האינדיבידוא'ליים. צרכיו את גם אלא נפשו לכלהש:וים
 לרו'ן :עבר עליו לרכב מוס אפי~ו לחכור: לפי לו נוהנים "בעני ע"ב(ע"ז

 עליי לרכב ס:ם א' טובים בן לעני שלקה הזקן הלל על על"ו אמרולפניו.
 נזילין". ג' לפניו ורץ לפניו לרו': עבד מצא לא א' פעם לפניו לרוץועבד

 באה החיים מצב את להור"ד ולא להרים זו'טאיפה

 לענין רק לא נאמר למעלה שראינו שכפי מורירין" ולא "מעלין בכלללבטוי
 פועל. לענין גם אלאאשה

-אבל  מזונות לפועל לתת רוצה בה"ב אין שלהם, את עשו החיים 
 יוחנן ר' א:מר ולפיכך אוכל. עצמו שהוא המזונות לא ואפילו מלךכבן
 רשאי ה:א שאל"כ למזונותיו, לו לתה מה הפועל עם לפמק שצריך מתיאבן

 הכל צריך היה "לא זה על אומר ורשב"ג תאבה. שנפשו כוה כללבקש
 כ"ח( פ' נתן דר' )אבות בדעה מחזיק עצמו רשב"ג המדינה".כמנהג
 ביתו". בתוך שורר ואיש איש כל להיות שנאמר בביתו מלך איש"שכל
 קי"נ ב"מ ; ע"ב קכ"ח )שבת הם" מלכים בני ישראל "שכל אומר הואוכן

 מזונות יותר לפועל לתת חייב בה"ב שאין כאן אומר הוא ואעפ"כע"ב(.
 )ב"ב המדינה. מנהג אחר תמיד הולך רשב"ג שכן במדינה. שנהונממה
 הוא ולפיכך )6( העולם לתקון דואנ שהוא מפני ד'(. ו' כתובות ; ע"אי'

 מפני הזמן, באותו בחיים כועסד לה היה שלא המוסרית, הדרישה אתדותה
 בכ5 שמסתגל היהדות סוסר של החיות של אות זה נם המדינה.סנהנ
 יבש'ים. לכללים כהפתעבד ואינו ההסתורי להמצבז,כק

 התפחחות סימני בפועלים המרינה בסנהנ רואים אנו דברסוף
 לתת חייב שבה"ב לאשה, פועל להשוות רצו שדום בזמן לחיים.והתאמה

 בחיים טעמד לדבר שאין כשראו אח"כ רניל עצטו שהוא פה כפי טזונותלו
 שאין ואסר רשב"נ שבא עד טזונות, לפסק שצריך מתיא בן יוחנן ר'אמר

 המדינה. כבהנ אחר אלא בפועליםהולכים

- נרעטץ ראח61(  נה השרה ן88 עפוד אאב ש4יר 

ן-814-
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 ענבים ואבלת רעך בכרם תבא "כי נאמר כ"ו( כ"ה, כ"ג, )דבריםבתורה
 מלילות וקטפת רעך בקמת תבא כי ; תתן לא כליך ואל שכעךכנפשך
 כנגר אלא כאן תורה דברה ולא רעך". סמת על תניף לא וחרמשבידר

 ו,: בר, עוצר הוא ואין החדש להפרי מתאוה אדם הבכורים שבימיהתאוה,
 יראה אשר קי'1 בטרם "כבכורה ד' כ"ח ישעיח השוה ממנו. עצמו.למנע
 טעיטת על ע"א ס"א כתובות ועיין יבלענה" בכפו בעודה אותה.הרואה
 רעהו מפרי לקטף התירה התורה )7(. ויין. בבשר הסעודה בשעתהשמש
 הכלים, לתוך לתת הקמה לקצר לא אבל התא:ה, להשביע כרי לפה,ולתת
 העובר פועל על דוקא היא שהכונה נתפרש ולא ונמתם כגזל. יהאשלא

 מאכי;ה הפ:על את בה"ב יסנע שלא זו, מצוה פירשו חכמים אבלבשדה.
 ה'(. ב' ז' )מב"מ המלאכה.בשעת

 כי אומר יהודה בן "איסי כפשומו פמוק את מפרש אחד חכםאמנם
 אבל ע"א(. צ"כ )ב"מ מרבר" הכתוב אדם כל בביאת רעך בכרםתבא
 ומטעם )שם(. בריה" לכל חיי איסי שבק "לא עליו תמה ורב יחיד,הוא
 בפועל. ח,כטים אותה מהייסים ארם, בכל בחיים קיום זו למצוה שאין לפיזה,

 שהמשנה מצינו ולפיכך בשרה. עבודתו בעת לאכול הוא רגיל הפועלכי
 אכילה ובין התורה מן אכילה בין מלאכתו בשעת הפועל באכילתסבדילה
 ה' ז' ב"מ נמ' מדינה. מהל' אלא מהתורה אוכלים שאינם ויש כח-ינהמהל'
 וכפי אוכלין(. יאלו ד"ה ע"א פ"ז ב"ם ותוספות ע"א צ"נ ב"מועיין

 שכן הן, קדומות המלאכה בשעת הפועל אכילת של אלו הלכותהנראה
 נאמר ונם קדומה היא שידוע שכפי ז'(, ב' )מעש' מעשרות במם'נזכרו
 אוכלים פועלים אמרו לבעלים אבדה השבת משום אבל ד'( ז' )ב"מנמשנה

 ע"5 מורה במשנה "אמרו" והל' הגת" מן ובחזירתן לאומן מאומןבהליכתם
 )8(. קדומה הלכה על:דוב

 המקורי המוסרי הטעם זו, להלכה חכמים שנתנו זו בצורה גםאבל
 רק נוגעת שהיא ואע"פ קים, האדם, של האכילה תאות את להשביע,שלה,

 "מתנות המכונות הסוציאלית המוסרייות, המצוות לאותן קרובה היאיפועל,

 יצה"ר. כ)נד א)א תירה רברה )א ע'או כ"ב קרושיו נם השוחז7י
)8(

 אש. עפוד המשנה ררכי פראנקעי
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 מהפירות לטעום הפועל תאות כנגד אלא בא האכילה היתר איןעניים".
 משום לפועל הותר גזל משום אדם לבל שאסור ומה ע,ובך. שהואבשעה
 שמעון ר' "תני ד'( הל' פ"ב )מעש' בירוש'ל'כוי נאמר וכך המלאכה.נודל
 לחבירו ארם בין לדון שצריכה בגזל התורה דקדקה היכן עד אומר יוחאיבן
 אלא המבול דור חרב שלא המלאכה גדולה נך בתוך מגל הנפת כדיער

 שעיקר נמצא הגזל". מפני ופטור ואוכל במלאכתו עושה ופועל הגזלמפני
 המלאכה. בעת מהפירות הפועל כשטועם גזל משום יהא שלא היאההלכה

 הא'כילה אם ההלכה, עיקר הוא מה שאלו ע"א( צ"ב )ב"'מובבבלי
 שהוסיפה שכר "תומפות רש"י )פי' משלו אוכל והוא שכרו על לפועלנוספה
 ר א ש כ חמדים גמילת "במתנת ה2"י )פי' שמים" כהשל או תורה"(לו
 ולבניו, לאשתו לתת יכול הפועל אין ולפיכך ( " ם י י נ ע ת 1 נ תמ

 שכורות( מהל' פי"ב הרמב"ם פסק )וכך לו. אלא התורה זכתה שלאטפני

 תאותו את להשביע לפועל שנתנה בזהות ההלכה הרחיקה כמהוער
 על יתר פירות פועל אוכל החכמים שלפי מזה לראות יש העבורהבשעת
 לבצו אלא שכרו לא שאפילו אומר אמי ורב ה'( ז' ב"מ )משנהשכרו"
 ע"א(. צ"ב )ב"מ אוכלו אחדאשכול

 אובל. הפועל ומתי במה בדיוק ההלכה קבעה שעה באותהאבל
 הקמה אסיפת בעת ורק ב'(. ז' ב"מ )מ' קרקע. בגדולי אלא אוכל הואאין
 במלאכות לא אבל יקב. או לגורן והכנסתם וכרם כהטרה הפירותאו

 כ"כ מלאכתן שנגמרה אחר לא וגם ובצלים בשומים מנכש כגוןהקודמות
 ההלכה הגבילה בזה ע"א(. פ"ם )ב"מ לחלה. או למעשר שהוכשרוער

 )9(. קבע הפועל אכילת תהאשלא

 אלא אוכי הפועי שאיו מוסיה עור הל"ב( שכירות מל' )פי"ב הרמב"םי9(

 וכד הסיאכה. בעת יא אבי וינפשצי, הסי משימיא . ת,ו ר 1 ב ע ר מ נבשעח
 המשניות בפי' ')עייו ע"ב. ז' ב"ט במשנה מלאכה" נמר "כשעת נם הנראה כפי טפרש,הוא
 ר מ נ י אלא סכוונת 'טאיו הב:שנה, ,בל' כיוי וה איו ויכאירה רכ"ז,. המצויתובם'

 נם הנראה, כפי סכווו, ולזה ע"א. פ"מ 3-ם נם ועיין . ה ר ש ב ה כ א ק פה

 המור חסה ולפיכר חרסש". מניף שאתה בשעה תניף יא וחרמש ת"י לעולם "יכיהספרי

 וסצירה בבצי.רח שסתע0ק בעיר יאכק לא )סה יוקתי "ולא הרמב"ם עי ש)"1( סי')הו"מ
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 מלאכתו שגנפרה ברגר העושה אבי פלאכתו ננסרה ש)א בדבר איא תורה אסרהשיא

 הנרמה היתה ש)רמב"ם שפי' המניד כרב ועיי"ש בו". שפתעסק ומו כי )אכו)יכול
 נראה בעיקר אבי מ)אכה, ר מ ג בשעת איא אמרו לא וכו)ו ר'( ו' וב"מבסשנה

 : הה)כה יפי רעד" קטת עי תנ,ף )א "וחרסש ה9סוק את )פרש שרצה למי יוה הרסכ"םבא

 וכו יאכי)תו". חרמש ינ,ף לא בקצירה עוסק שהוא ומו ,.'פכי הכונה היא שכראיא י רעהו קסת ע) חרסש פניף הוא וראי והיא הדברים, פירוש מה ה19עי עי פוסנשאם
 מורה הכתוב 9שט שנם הרמב"ם,סעיר

 שמרוברוב19עי
 )מרו השטועה "מפי א'( ה)' ושם(

 ובגטו רעהו בכרם .שיבא לו הת.ר כוי שכרו יא א)ו וכי בשכיר א)א מרבר הכתובשאי,
 שווארץ ננר וזה יעבודה". בעיים ירשות תבא כי אומר הוא כר אלא מרעתו ש)אשיו

 השסועה מ9י הרמב"ם כשאומר נכ"ם כסו שכאו שאוטר זפמ אפם3118 ופזסו.224
 שהרמב"ם נראה מוה והה9ר הקב)ה, עי טורה א'יו הכתוב ש9שט לפ' הוא)מדנו
 הה)כה. א) הכתוב 9י' את )התאיםרוצה

 . ), - 14י -י. .עי,
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 מפרק

 פועריםעשק

 באה מיוחד ומש5טי חברותי ענין כעל ה5ועל על הימודיתההשקפה
 שכרו את לכבוש ולא העועל לעשק שלא 'התורה במצות ביחוד נלוילידי

 הוא שכיר שכר עצמו~כבוש בפני שהרי י"ד( כ"ד רברים ; י"נ י"ט)ויקרא
 החלש הצד הוא שה5ועל מ5ני אלא ? ביחור הכתוב עליו הזהיר ולמהגזלה
 היחיד הכהט5ט הוא התורה כחטפמ )1(. לעשקו תוקף והיצר בחברהביותר
 שנ בזה ויש צרכו. כל לו נתברר פועלים עשק של שהמושג העתיק,בזמן
 תוקף היצר ואכיון עני הוא שהשכיר לפי כי שכרו, את לכבש שלאדברים.
 שהוא בעוד שכרו, את לו ל,טלם ולא לעבדות אותו לכבוש הבית בעלאת

 מזונותיו. את לו ונותן לביתו שמקבלו בזה חסד לו עושה שהואמרמה
 אחר שכרו את לעכב שלא ושנית )2(. ביחוד פועלים עשק הנקראוזהו
 ן מ ז ב והשכר את לשלם היכממוה בין בזה נם חלקו התלמוד חכמיהזמן.

- התורה 3מצות טכוון זה ועל - ע 1 ב קה  השכר,שפירושו עכוב ובין 
 שאם אמרו לפ"כך ושוב". "לך הפועל את ודוחה אותו ה ה ש מש

 "בל- כושום אלא זה, לאו כהטום עובר אינו הראשון הבקר עד בה"בעכב
 עבר ר ב כ ש שביון היא והכונה ,ושוב. לך לרעך תאמר "אלתש'הה"

 , 1 נ מ ז ב ה,טכר את לשלם המצוה על לעבור יכול אינו ן מ יה
 ק"י )ב"מ בידו. השכר את כהטהה שהוא משום אלא עובר אינוולפיכך
 שכר "הבמטהה הל"ה( שכירות מהל' )פי"א הרמב"ם בל' דו"קע"ב(.
 של לאו על שבר תעשה %א בעשה  עבר שכבר אע"8 זמנו אחר עדשביר

 יפי נר אוטר אליעזר רבי עאב נ"ט ב"ם : 'י-ח פשפטיפ מכילחא חשיח)1(
 חרבה. בט19ס1ת חכתוב עייו מזהיר ו*יכר רעשסורו

 .יא חכתוב *שס)2(
 העש9-

 חי"פאע דעא ל*י שכרו. של מצר עש9 עי =רח
 כלופ. יפעי פ*?ם דעהו כשאיו אלא תעש9 לא עי עובד אינו סיא0 -טי"פ סי')חו-ש

 - 8ד-
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 ותלמוד במקראהפועל

 שכר את לתת זו במצוה ושוב". לך לרעך תאמר "אל שנאמרדבריהם
 העלוב העני השכיר על דקה 9סכולונית השקפה לבמוי באה בזמנוהשכיר
 השוה תקותו, נכזבה השכר עכוב וע"י לשכרו עינים בכליוןשנוחכה
 נפשי צער גם בזה ויש 9עלו". יקוה וכשכיר צל ישאף "כעבד ו' ז'איוב
 )ב"מ ממנו נשסתו את נוטל כאלו שכיר שנר ה,כובש כל אמרוולפבך
 5שער, שאפשר כפי יש, זה 5בד אבל )3( תצא( כי דברים ספרי ; ע"אקי"ב
 בבה"ב חלוי הפועל יהא ש,לא : בזמנו שכיר שכר לשלם זו במצוה כיווןעוד
 הט"י 8י' הש.וה אליו. השעבוד זה עם ,ויפמק המלאכה, גמר אחר עדאלא
 ד ב ע ש ש "כל נפשו את נושא הוא ואליו ד"ה ע"ב קי"בב"מ
 אליו".עצמו

 הלילה כ5 שכרו שזה .לילה, ושכיר יום שכיר בין חלקובמשנה
 פעולת תלין ש"לא ע"ב( ק"י )שם פרשו ובגמרא מ"ט( )ב"מ היום. כלוזה

 השני. על השמש" עליו תבא ו,,לא הראשון על מומב כקר'ן עד אתךש,כיר
 שנים, שבע ז"א "שבוע", שכיר עד שעות כמטכיר ליום, נשכר לא אםוגם
 כהטתלמת שבירות אין יכי השכיהות, באמצע'זמן 15 לתת חייב שאינואמרו
 כמו לו לתת חייב הוא בלילה, או ביום אם שתנסר, מה ולפי במוף.אלא

 שכרו סקבל ה19על אין אופן שבכל זו הלכה לילה. 5שכיר או יוםלשניר
 הפועל כי : ההטמורי 5מצב היא מתאימה קשה שנראית אע"8 בסוףאלא

 ואינו בה"ב, על ומזונותי'ו חק5אי 18ע5 רוב ע"8 הוא ארוך לזמןשנשכר
 טלאכתו. את כשינמר אלא לשכרוצריך

 שכיר שכר שהעושק ע"א( קי"א פ"א תצא כי דברים )ספריאמרו
 דאיכא "הכי )שם( ובגמרא שכרו". תתן ו,,ביומו תלין" "בל עלעובר
 בעלמא שכירות שם חמרא רב ימר בימכמ1 ליכא בלילה בלילה ליכאביממא
 עבירות שאמר הכי א5א יהו כמטכחת 5א ודאי בחד "כולהו 9י' רש"יהיא.

 בדרר טהלד שהיה "כנוו י"נ( משפטים )תנחופא בסדרש זה תארו ויפה)3(
 אחריו בדרד בא ההמור דהיה כחפו עי נתנה עסר שי איוטה לו מכרו אחריוזהחסור
 יסעלת הא41מה וקשר בביתו  והעמידו בא ארוניו יו עשה מה איוטה אותה יאכויוסהווה
 ריקם. 1ס1צא1 ישכרו ומקוה היום כק ומצטער עסי שכיר כד ונו'הימנו

 הימים יפי והשאר קרלאז דפי בחור שקי מקבי הפועי היה הבבקיים אצי)4(

 ז8פ148186 ,פ111%4%710 פימפז81ד1זע -10 ראח חחדשים.אי
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 פועליםעשק

 בשכירות מהן וי'ט לילה בשכירות מהן יש הן ש'כירות בשם הללו השמותינל
 וכפי הברייתא את סתם ב'( הל' שכירות מהל' )פי"א הרמב"ם אבליום".
 לפי הלאוין, כל על עובר הוא שכיר שכר עכוב שבכל מפרש הואהנראה
 עיקר כי הגמרא, פשה גם וזהו שכיר. על מוסב הלא מהם אחד,שכל

 אין ולפיכך )5( שלח והרגילות העבירה חומר כהט'ום באים לאוין(שחכמפה
 )6(. לילה בשכיר ,וזה יום בשכיר נאמר שזה מהחלוק

 ש,כירות על גם שכרו תתן ביומו של המצוה חלה .)שם( המשנהלפי
 הנראה, כפי מתבארת, זו הלכה והמוציא'ולוגי ההמטורי מהצד יכלים.!נחמה
 במשום אף לפועל, במצבו רוב ע"פ דומה וכלים, בהמה שהמשכיר זה,3"י
 ביותר היא חשובה העיוני ומהצד הבהמה. עם ביחד עצמו את משכיראשאין
 : ה ל 1 ע 9 .כ וכלים, בהמה של אף שכירות, כל שרואה בוה זואלכה
 אתך שכיר פעולת תלין "לא ע"ב( קי"א )ב"מ הגמרא בדברי שמרומזבפי
 ש'כירות בין ההבדל את רואים אנו בזה אתך". 1 ת ל 1 ע פ ש3ל

 יוצא ומזה )7(. שכרו". תתן "ביומו שייך לא האחהון בזה כיינשכד,

 התימו'ר. בזמו 9ועק'ם עשקי3ייות עי ע"א כ"ט וסוכה מ)כים. ביסי שכיר עשק עי י"נ כ"ב ירטיהו השוה)5(

 יום שכ'ר ב11 וה חיוק נראה יא הכת1ב'ם שמפשם יהע'ר עור יש)6(
 יילה.מהש3יר

 הוא בית שהמשכ'ר ה9וסק'ם אצי דעה 'ש )זה דופה)7(
 זה, )עני1 כ18עי

 18עי 'כפו השכ'רות, כי את לש)ם ח"1'ם ה'ורש'ם א'1 הוסו באמצע השוכר פת,שאם
 צר'ך א'1 השכ'רות זמו בתור ומח בו ירור ב'ת ששכר "מ' במיאכה אונם לואשושירע
 ס"א שי"ד 'ם" בחו"ס )הרם"א יהתנות והו") כ9ועי הוה דבה"ב בו שדר מה רקלקשלם

 וכננר 8ועי. בבח'נת ה1א ב'ת המשכ'ר אם'יו שיהרם"א-ארי
 לפי השבירות ,כי לשים הבו ת'ב ,ה שבנידוו כ"ח( אימ )ס" הרשב"א בת' 8טהוח

 התוספות פדברי זו רעת על שהקשה שם( בש"ר ועיי1 היא". ספכר )יומא -שכירוח89מכי
 שאי, גי1ט"ק( והא ד"ה ב' נ"ולבאם

 ממכר "דכתיב סשום בהונאה אלא אמיר זה כ)י
 שכירות". לרבות*תירא

 בהם ששיה דברים יש טשפטנו, ה1א "אינדיווירואייםתי" דבר שי בעיקרואבי
 המשכיר רעת בקי בבית תקונים )עשות רשאי השוכר אין כר שלא. ויש קמו:ר-א84:יועח
 היא. )יופא מכר שכורות יהונאה אבו ורצ-ר(. רפ"ב הרשד"ם בת',3עחז

-76 -  
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 ותלבוד במקראה9ועל

 )8(. לבה"ב יריו מעשה את מקנה אינושה9ועל
 "ביומר משום אין בקרקע יאבל בממלטלין, אלא אינו אמנם, זה,דין

 שבכהפנה מזה של"מ( סימן )חו"מ הפוסקים הוציאו כן שכרו".תתן
 מל' יותר נראה שכן להומיף עוד ויש דכלים. בהמה אלא נזכר לאוגמרא

 בשעריך והעבדים הבהמה לרבות "בארצך י"א( הל' פ"ט )ב"מהירושלמי
 ונם קרקעות. לא אבל מטלטלין, שדוקא ונראה ". ן י ל ט ל ט מ הלרבות

 וכהשתעבד פועל איכו קרקע הכדטכיר כי הסוציאלי, המצב עם בהתאםזה
 הוא עלול והותר, די הסוציאלית ההסמורייה שהוכיחה כמי א'לאלשובר,
 להלכה יסוד יש והעיונו הכוציאלי שכזהצד אע"9 אבל השוכר. אתלשעבד
 שייך וכלים בהמה המש'כיר שגם אע"פ כי חדוש, משום בה יששלפנינו,
 יהודה בר' יוסי ר' אומר ולפיכך כיותר. י נ ע אינו העובדים,למעמד

 בעל שהוא לפי בלבד תעשק לא כמטום אלא בו אין וכלים בהמהשהמשכיר
 שם שמבואר כפי התורה. בנמצות אליו שכוכוון העני כ19על ואינונכמים
 ועשירוונ לעניות באין שהן מי הוא עני כי השמש עליו תבוא "ולאבגמרא
 ועש,ירות". עניות לידי באין שאינו וכלים בהמהיצאו

 שאינו אומן על גם חל שכרו" תתן ש,,ביומו אמרו כןכמו
 עני_

 עושה שהוא מלאכה אלא לי אין נפש'ו נושא הוא ואליו שנאמר"מכלל
 לא ת"ל מניין ומורס גרדי 'כנון %( בנפשו עושה שאין מלאכהבנפשו
 ה9ועל התורה שלפי שאע"פ נמצא תצא(. כי דב'רים )ספרי מ'. מ'תעשק
 כ5 על בזמנו השביר שלום של הכוצוה ההלכה לפי חלה ואביון עניהוא
 מובע שזה וכפי לבה"ב. וכמטועבדים עובדים הם באשר ם י ד ב 1 עה

 הוא ואביון עני אדם "כל : אלה בדברים תצא( )כי זוטרתאבפסיקתא
בפעולתו".
 אל זו פצוה להתאים כדי חשובה תקנה בתלמוד תקנו השנימהצד

 הסוהר על היה קשה בבבל הפפחר הת9שמות עם כי הכלכליים.החיים

 "כוונפ הוא חאועי את שהשוכר פ'( הי' שכירות פה' )אי"נ חרסב"פ פדברי)8(
 הכועח איו לזפו.אותו

 שח18עי
 חונאח. לעניו כעפד שחוא אסא סמעה נקנח

 חשות כ*נ קשה פיאכתו איו ונפ עני הוא שאי! חיא 'חכונח הגראה ספי)8(
 נפשר. את ופפר באף)! זח עיח פח פפני ע"א, טי"בכ"פ

--718 
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 פועליםעשק

 ביזם מהסחורה המעות את מקבל ש,היה לפי מכהש, בזמנו 5פוע5,השלם
 עוברים אינם בשוק 'שהסוחרים ע"א( קי"א )ב"מ אנורו ולפיכךו;שוש.
 עמאז השוק, זמן על מומכים שהם יודעים שהפועלים לפי תלין" "בלודשום
 למעות. מגיעים"ם

 הפועל עם להתנות בה"ב שיכול ואמרו ללכת עוד הרחיקווהפוסקים
 "שהרי בתורה שכתוב מה על מתנה כדשום בזה ואין תלין" ב,,לא יהיה,ש5א
 שחייב אע"פ לחץ ומים צר לחם להאכילו פועל עם מתנה אדם חכמים(שמרו

 בתנאי חסידים(. טפר בשם מ"ב של"ט סי' )הש"ך שלמה. כסעודת,להאכילו
 המדינה. כונהג לפי הפועל במזונות כמו לחיים ההלכה התאמת משום ישזה

 70(. עמ.ילכשעלה

 לאעטוצט וויננסוישק
ט8.0א0מאאשא"ששש

 תשסשב ואיםעי
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