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 שולחן ערוך אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנו הקדמה - סעיף א
  .סדר משא ומתן, ובו סעיף אחד


סעיף א
 א) אח"כ (א) ילך א'} [א] לעסקיו, דכל תורה שאין עמה מלאכה * סופה בטלה ('א)

 וגוררת עון, כי העוני יעבירנו ע"ד קונו; ומ"מ לא (ב') יעשה א מלאכתו (ב) עיקר, א] אלא

 ;ב'} [ב] עראי, ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים (ג) בידו; (ג') וישא ויתן ב] (ד) באמונה

מגן אברהם סימן קנו הקדמה
 עיין בהלכות דיעות להרמב"ם וכלל הדבר שילך אדם בדרך המיצוע (מחה"ש) (פמ"ג)
 לא יקמץ יותר מדאי ולא יפזר יותר מדאי רק הגאוה והכעס יתרחק ממנה עד קצה

 :האחרון, אמרינן בגמ' ו' דברים גנאי לת"ח ע' ברכות פ"ו

YAAKOV GETTING READY- Baum reading 

בראשית פרק כט פסוק ז (פרשת ויצא)
(ז) וַּיֹ֗אמֶר הֵ֥ן עֹוד֙ הַּיֹ֣ום ּגָדֹ֔ול ֹלא־עֵ֖ת הֵאָסֵ֣ף הַּמְִקנֶ֑ה הַׁשְקּ֥ו הַּצֹ֖אן ּולְכּ֥ו ְרעּֽו: 

Contractually & Self Development
רש"י בראשית פרק כט פסוק ז (פרשת ויצא)

(ז) הן עוד היום גדול - לפי שראה אותם רובצים, כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה 
ולא ירעו עוד, אמר להם הן עוד היום גדול, כלומר אם שכירים אתם לא שלמתם פעולת 

היום, ואם הבהמות שלכם אף על פי כן לא עתל האסף המקנה וגו': 

Emotional Reaction to Loitering

רבי אברהם בן הרמב"ם בראשית פרק כט פסוק ז (פרשת ויצא)
(ז) ויאמר הן עוד וג'. התעוררות מנפשו הכבודה לגנות את גנותם של הרועים באוספם 
את הצאן מן המרעה לפני הזמן וזו רמאות כלפי בעל הצאן וחסרון הסדר בשמירת 

הצאן אם היא קנינם:
Weak or Lazy?
על  אשר  הרועים  שלשה  אותם  היו  גדולה  האבן  שהיתה  מורה שאע"פ  השקו הצאן. 

שלשה עדרי הצאן יכולים להניע אותה ולהסיר אותה מעל הבאר ולהחזיר אותה:

Influenced by Davening & Learning (What do we learn?)
רמב"ם הלכות שכירות פרק יג הלכה ז
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 כדרך שמוזהר בעה"ב שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו כך העני מוזהר שלא יגזול
 מלאכת בעה"ב ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוציא כל היום במרמה אלא חייב
 לדקדק על עצמו בזמן שהרי הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא יברך

 אותה, וכן חייב לעבוד בכל כחו שהרי יעקב הצדיק אמר כי בכל כחי עבדתי את אביכן,
 לפיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה שנאמר ויפרץ האיש מאד מאד. /סליקו להו הלכות

 ./שכירות

שולחן ערוך חושן משפט הלכות שכירות פועלים סימן שלז סעיף יט - כ

סעיף יט
(ג') אין הפועל רשאי לעשות מלאכה בלילה ולהשכיר עצמו ביום. ולא ירעב ויסגף עצמו 
{לט} ויאכיל יד'} מזונותיו לבניו, מפני ביטול מלאכתו של בעל הבית, שהרי מחליש כחו 

שלא יוכל לעשות מלאכת בעל הבית בכח. 
סעיף כ

(ד') יט] מוזהר הפועל שלא יבטל מעט כאן ומעט כאן, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן, 
{מ} שהרי הקפידו על ברכה טו'} רביעית של ברכת המזון שלא יברך אותה; וכן חייב 

לעבוד בכל כחו, שהרי יעקב הצדיק אמר: כי בכל כחי עבדתי את אביכן (בראשית לא, 
ו); לפיכך נטל שכרו אף בעולם הזה, שנאמר: ויפרוץ האיש מאד מאד (בראשית ל, מג). 

To Personalize for ones own daily challenges
צל"ח מסכת ברכות דף טז עמוד ב

 שם ר' אלעזר בתר דמצלי וכו'. הנה כל הני תנאי ואמוראי שהיו רגילים להיות אומרים
 בקשות ותחנונים אחר התפלה, היה כוונתן למה שהזהירו [לקמן כ"ח ע"ב] שלא יעשה
 האדם תפלתו קבע אלא רחמים ותחנונים, וכל תפלת י"ח כיון שכבר קבעו לנו אנשי

 כנסת הגדולה הרי הם חוב עלינו ואין היכר בזה שאנחנו מתכוונים לרחמים ותחנונים
 אלא כמו פורע חובו, ולכן קיימו דבר זה ברחמים ותחנונים שביקשו אחר סיום התפלה

.שסדרו לנו אנשי כנה"ג הוסיפו כל אחד משלהם

Everyone has  own issues and  only YOU know 
רשימות שעורים (רי"ד סולובייצ'יק) מסכת ברכות דף יז עמוד א

 ואולי יש לבאר את הגמ' באופן אחר, ונראה להקדים דהתפילות המיוחדות של
 האמוראים שהיו מוסיפים לאחר שמונה עשרה קשורות למדה ותכונה המיוחדת

 של בעל המימרא


