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 אכלה חגב או נשדפה   |חכירות וקבלנות סימן שכב 
 1סעיף א

 גדר מכת מדינה 
החוכר או השוכר שדה מחבירו, ואכלה חגב או נשדפה, אם אירע דבר    -  ב"מ קה:רמב"ם מגיד משנה  

שאירעו.   ההפסד  לפי  הכל,  מחכירו  לו  מנכה  העיר,  אותה  של  השדות  לרוב  שו"ע.    –זה 
לשדות   שאירע  מה  לפי  ולא  לו  שאירע  מה  ערך  לפי  לו  מנכין  הרבה,  שלו  ושדה  מעט  השדות  שאר  לקו  דאם  משמע, 

 סמ"ע: –האחרות, וה"ה איפכא, ודוק  

ואם לא פשטה המכה ברוב השדות, אינו מנכה לו מחכירו אף על פי שנשתדפו כל    -  משםרמב"ם  
לו  שו"ע.    –השדות של בעל הקרקע   גרם  פי שאנו רואין שמדת  דאז אמרינן מזלו דהשוכר  ואף על  ההפסד. 

הדין מתוחה נגד המשכיר דהרי נשתדפו כל שדותיו, יכול המשכיר לומר אף שנשתדפו כל שדותי מ"מ השאיר לי השי"ת  
השכירות או החכירות משדה שלי שבידך שעליך ליתן לי, כי כן מדת השי"ת לרחם במקצת אפילו בעת הזעם, ועל דרך 

י נשארנו מעט מהרבה. אבל בנשתדפו כל שדותיו של השוכר וגם זו השדה ששכר, אזי תלינן  שנאמר ]ירמיה מ"ב ב'[ כ
השוכר  מצי  ולא  השכירות,  לו  ליתן  וצריך  העיר,  בני  של  השדות  רוב  ג"כ  שנשתדפו  פי  על  אף  השוכר  של  הרע  במזלו 

ף אם לא יתן לו השכירות  למימר במכת מדינה נלקה גם שדה זו ששכרתי, דאילו במזלי היה נשאר לי מעט מהרבה, דא
מקצת   ג"כ  לו  משייר  היה  מעט,  לו  לשייר  רוצה  שהשי"ת  הוא  כדבריו  ואילו  כלום,  זו  שנה  מפירות  לנפשו  ישאר  לא 

 סמ"ע: –משדותיו של עצמו שהיה לו מה להחזיק בידו  

נשתדפו כל השדות של השוכר או החוכר אף על פי שפשטה המכה ברוב השדות, אינו   - משםרמב"ם 
 שו"ע. –לו מחכירו, שאין זה ההפסד תלוי אלא בשוכר  מנכה

 שוכר שברח משום פיקוח נפש
שפ"ח   סי'  פראג(  דפוס  )מרוטנבורג  ברוך  בר  מוהר"מ  לשני    -תשובת  משמעון  בית  ששכר  ראובן 

, ובתוך אותן ב' שנים ברחו היהודים מן העיר מפני  של שני שניםשנים והקדים ונתן לו השכר  
גם  פיקוח נפש   והניח הבית ריקם,וברח  וגם הוא ואח"כ    הוא  חזר ורוצה שישלם לו שמעון מה   חזרו 

לפניך   היה  ביתי  ושמעון משיב  חוץ מביתו,  בעיני שהיה  נראה  לך.  משלם  ואיני  ברחת  טענת    ואתה 
שמעון ינכה לראובן חצי  ההפסד    יחלוקוראובן טענה ברורה לפי שמכת מדינה הוא, אף על פי כן  

נגזר עליו היה שוכר  מה ששהה חוץ מביתו וש יהודי אחר שלא  לו לפי ששמא  ישלם  הבית שהרי מיעוט  אר חצי 
והא דאמרינן הכא דאם  קצוה"ח.    –  וכיון דאיכא לספוקי יחלוקו עכ"ל.  הקהל נשאר ולא היה נפסד כלום

, התם  פשטה המכה ברוב השדות הוי מכת מדינה ולא אזלינן בתר מיעוטא ואפילו כבר הקדים בשכירות צריך להחזיר
המכה באנשים ולא בבתים וכיון דמיעוט אנשים נשארו אמרינן שהיה שוכרו זה שלא ברח, אבל הכא דהמכה בשדות וזו  

 קצוה"ח  -השדה נמי נשדפה בכלל הרוב ואם היה משכיר זו השדה לאיש אחר גם כן לא היה משלם כיון דנשדפה.

קשה    –קצוה"ח   דיחלוקו  הידינא  שמא  לן  מספקא  אם  נפשך,  כיון ממה  א"כ  עליו  נגזר  שלא  אחר  יהודי  שוכרו  ה 

ינכה החצי מספק ח'( . מיהו בהגהת אשר"י  דהמשכיר מוחזק שהרי הקדים שכרו אמאי  כתב   )ב"מ פ"ב סי' 
דהיכא דאין הדיין יכול לידע מחמת שעלתה הלכה בתיקו פירש ר"ח דהוי ספק וחולקין  

וא"כ  כא לספוקי והיינו דאין הדיין יכול לידע חולקין.  א"כ נראה דזה הא נמי טעמא דמוהר"מ שכתב כיון דאיע"ש,  
אין   ה"נ  א"כ  דתיקו  בספיקא  ואפילו  תיקום  ממונא  דקיימא  היכא  כל  דקי"ל  לדידן 

 המשכיר צריך להחזיר כלום:
 2סעיף ב

 קבלן ששינה מהסיכום עם בעה"ב
קו.  רמב"ם   בגמ'  לקיששם  דריש  ומימרא  וכו'  וזרעה    -  מסתברא  חטים,  שיזרענה  הקרקע  בעל  עליו  התנה 

דיכול המשכיר לומר, אילו לא שינית היה מקוים בי ותגזר אומר ויקם לך ]איוב כ"ב כ"ח[, ואני לא ביקשתי  שעורים  

דמצי המשכיר או שלא זרעה כלל  סמ"ע.    -מתחילת השנה מהשי"ת שיצליחני בשעורים כי אם על חיטים ביקשתי:

 
 סעיף א  1

וב השדות של אותה העיר, מנכה  החוכר או השוכר שדה מחבירו, ואכלה חגב או נשדפה, אם אירע דבר זה לר

לו מחכירו הכל, לפי ההפסד שאירעו. ואם לא פשטה המכה ברוב השדות, אינו מנכה לו מחכירו אף על פי  

שנשתדפו כל השדות של בעל הקרקע. נשתדפו כל השדות של השוכר או החוכר, אף על פי שפשטה המכה  

 אלא בשוכר.  ברוב השדות, אינו מנכה לו מחכירו, שאין זה ההפסד תלוי

 סעיף ב  2

התנה עליו בעל הקרקע שיזרענה חטים, וזרעה שעורים או שלא זרעה כלל, או שזרעה ולא צמחה, אף על פי 

מחכירו. ועד מתי חייב להטפל ולזרוע פעם אחרת אם  שבא חגב או שדפון והוכה רוב המדינה, אינו מנכה לו  

הגה: ודוקא בקבלנות, אבל בחכירות יכול לקנות לו פירות מן השוק    לא צמחה, כל זמן שראוי לזריעה באותו מקום.
 ונותן לו חכירתו )נ"י פרק המקבל(. 
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או שזרעה ולא  סמ"ע:    –למימר, אילו זרעת היה מקוים בי לא יבושו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו ]תהלים ל"ז י"ט[ 
 שו"ע.  –צמחה, אף על פי שבא חגב או שדפון והוכה רוב המדינה, אינו מנכה לו מחכירו 

 חובת השוכר להתאמץ 
אחר   -  משםרמב"ם   פעם  ולזרוע  להטפל  חייב  מתי  לזריעה  ועד  שראוי  זמן  כל  צמחה,  לא  אם  ת 

   הרב המגיד –בגמ' יש שיעורין חלוקים והכוונה ברבינו לפי מה שהוא מקום שו"ע.  –באותו מקום 
א'[   ]סעיף  הרמב"ם    -דרישה  היאדעת  והמחבר  א'[  ]סעיף  והטור  ה"ה[  משכירות  ולא  ]פ"ח  בזרעה  דדוקא   ,

ע כל זמן שראוי לזרוע אפילו ארבע או  צמחה הוא דאין מנכה לו מחכירתו עד שיחזור ויזר 
דיכול המחכיר לומר מה שלא צמחה בד' פעמים שעברו משום דעדיין לא הגיע עת וזמן הזריעה   משוםחמש פעמים,  

זו . אבל בזרעה ואכלה חגב מנכה לו אפילו בפעם ראשון אם היא מכת מדינה, וא"צ  דשנה 
דס"ל דגם באכלה חגב צריכין   מ ק"ו ע"ב ד"ה פעם[ כרש"י ]ב"ודלא  לחזור ולזרוע אם אינו רוצה החוכר,  

 סמ"ע. – לזרוע שנית לרבי, ולרשב"ג שלישית, ופלוגתייהו דהגאונים הנ"ל תלוי אי הלכה כהברייתא או לא, ע"ש

ודוקא בקבלנות, אבל בחכירות יכול לקנות לו פירות מן השוק ונותן לו    -ד"מ    ב"מ סג.נימוקי יוסף  
מן  אמה שכתרמ"א.    –חכירתו   לו  ירצה לקנות  כו' קאי, דמשמע אף אם  ולזרוע  ב המחבר עד מתי חייב להטפל 

השוק יכול בעל השדה להכריחו לחרוש ולזרוע שדה שלו, וקאמר דהיינו דוקא בקבלנות, ומטעם דיכול בעל השדה לומר 
ה דשדה זו, דהרי תבואה של שדה שלי ניחא לי יותר. משא"כ בחוכר, דמתחילת החכירות לא היתה דעתו דוקא אתבוא

אם לא יצמח שדה זו כלל היה צריך לקנות מן השוק כדי חכירתו, וכ"ש בשכירות דנותן לו מעות ולא תבואה משדה שלו  
 סמ"ע: –כלל, וק"ל 
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 | שדה שלקתה בעומרים  חכירות וקבלנות סימן שכג
 1סעיף א

 נתינת פירות החכירה מהשוק
החוכר שדה מחבירו בעשרה כורים חטים, ולקתה, נותן לו מתוכה. היו חטין    -  קו:רמב"ם משנה  

ופירוש אע"פ שקבלה   שו"ע.  –יפות, לא יאמר לו: הריני לוקח מן השוק, אלא נותן לו מתוכה  

ממנו בחכירות בדבר ידוע אם מוציא השדה מעט או הרבה אע"פ כן לא נסתלק מפירות קרקע ומאותן הפירות נותן לו  
 קצוב הדבר ה 

בחכירותו,    אבל שינה,  במה דברים אמורים, שלא שינה.  -טור   שעורים  לו  יתן  והוא  חטין  לזורעה  שהתנה  כגון 

 רמ"א.  –אינו נותן לו מתוכה אלא קונה לו שעורין מן השוק וזורעה שעורים ולקתה, 

וכו' רמב"ם גמ'   אשי  רב  מודה  שם  טעמם    ממנו כרם בעשרה סלים ענבים והקריסוחכר    -  קו:  הפיגו  )פירוש 

אחר שנבצרו, וכן עומרים שלקו אחר    ופירש שהתליעו(  רש"י ב"מ קו: ד"ה ענבי דכדוםונתחמצו וגירסת  
 שו"ע. –שנקצרו, נותן לו מתוכן 

כרב אשי   בתראפסק  דהוא  טוב    -  שם  יין  לו  ליתן  חייב  והחמיץ  יין,  כדים  בעשרה    –אבל אם חכרו 
 .רש"י שם ד"ה עבדא ארעא  -כיון דהענבים לא לקו אלא משנעשה יין בחביותיו וביתו לקה אמרי' דמזלו גרם שו"ע. 

 
 סעיף א  1

החוכר שדה מחבירו בעשרה כורים חטים, ולקתה, נותן לו מתוכה. היו חטין יפות, לא יאמר לו: הריני לוקח 

הגה: במה דברים אמורים, שלא שינה. אבל שינה, כגון שהתנה לזורעה חטין והוא    מן השוק, אלא נותן לו מתוכה. 

חכר ממנו   ה אלא קונה לו שעורין מן השוק )טור(. יתן לו שעורים בחכירותו, וזורעה שעורים ולקתה, אינו נותן לו מתוכ 

והקריסו ענבים  סלים  בעשרה  שהתליעו(   כרם  ופירש  דכדום  רש"י  וגירסת  ונתחמצו  טעמם  הפיגו  אחר    )פירוש 

חייב   יין, והחמיץ,  כדים  אם חכרו בעשרה  אבל  לו מתוכן.  נותן  אחר שנקצרו,  עומרים שלקו  וכן  שנבצרו, 

 ליתן לו יין טוב. 
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 חכירות וקבלנות סימן שכד | חוכר/קבלן ששינה  
 1סעיף א

 בחכירות
ודלא כרשב"גרמב"ם משנה   קו:  סג.רי"ף    ב"מ  החוכר שדה מחבירו לזורעה שעורים, לא יזרענה    -  ב"מ 

  –חכרה לזורעה חטים, יזרענה שעורים    מפני שהחטים מכחישות את הקרקע יותר מהשעורים.חטים,  
 שו"ע. 

קטנית    -רמב"ם   .א יזרענה  תבואה,  תבואה.  יזרענה  לא  כגירסת  שו"ע.    –קטנית,  רבינו  גירסת 

 הרב המגיד.  –ההלכות והיא כך קטנית לא יזרענה תבואה וכו'  
תבואהטור בשם רש"י   .ב ד"ה  קו:  תבואה    להיפך,  -ד"מ    ב"מ  יזרענה  קטנית,  קטנית;  יזרענה  לא   –תבואה 

 רמ"א בי"א.

 בארץ בבל
ובבבל וכיוצא בה לא יזרענה קטניות, מפני שהקטניות שם מכחשת את    -  שםרמב"ם רי"ף   .א

בגמ' קו. הא לן והא להו וכפי גירסתו שם מתני ליה רב יהוד' לאבין וכו' תבואה לא יזרענה דמשני  שו"ע.    –הארץ  

 . קטנית וכו'
גירסת רש"י שם בגמ'טור ב"י בשם רש"י   .ב טורא"ש    ב"מ קז. ד"ה הא כפי  בבבל   -ד"מ    ב"מ פ"ט סי' 

 רמ"א בי"א.  –יכול לזרוע מה שירצה 

 בקבלנות
יזרענהטור רש"י   .א לא  ד"ה  קו:  זה בחכירות, אבל בקבלנות יכול לשנות אפילו לדבר   כל   -  שם 

 שהרי זה נהנה בשינויו של זה רמ"א.  –המכחיש 
שהרי זה אומר  רמ"א.    –אפילו לדבר שאינו מכחיש אינו יכול לשנות בקבלנות    -מגיד רמב"ן   .ב

 חטים אני רוצה וכן בשעורים לחטים ושכן עיקר 

 
 סעיף א  1

יותר   הקרקע  את  מכחישות  שהחטים  מפני  חטים,  יזרענה  לא  שעורים,  לזורעה  מחבירו  שדה  החוכר 

יזרענה קטנית. תבואה,  תבואה.  יזרענה  לא  יזרענה שעורים. קטנית,  לזורעה חטים,  )ויש    מהשעורים. חכרה 

בה לא יזרענה קטניות,  ובבבל וכיוצא    אומרים בהפך, תבואה לא יזרענה קטנית; קטנית, יזרענה תבואה( )טור ס"א(.

הגה: וי"א בהפך, דבבבל יכול לזרוע מה שירצה )טור(. יש אומרים דכל זה    מפני שהקטניות שם מכחשת את הארץ.
ויש חולקין וסבירא להו דאפילו לדבר שאינו   )טור ורש"י(.  יכול לשנות אפילו לדבר המכחיש  בחכירות, אבל בקבלנות 

 יד פרק ח' דשכירות(. מכחיש אינו יכול לשנות בקבלנות )המג
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 | לזורעה פשתן   חכירות וקבלנות סימן שכה
 1סעיף א

 פעולות המפסידות הקרקע
פחות  פירוש,    שו"ע.  –המקבל שדה מחבירו לשנים מועטות, לא יזרענה פשתן    -  ב"מ קט.רמב"ם משנה  

ונעשתה   חוזרת  אינה  אותה  כשקוצצין  השקמה  וכן  שנים  ששה  עד  ניכר  והפסדו  הארץ  מכחיש  שהפשתן  שני'  משבע 
 קורות עד שבעה שנים 

ואין לו בקורות שקמה וכיוצא בה ולא בשבח   -.  ממעשה דרב פפא ורב ביבי שם קטם מגיד  רמב" .א
האילנות שיצאו מאליהם בשדה; אבל מחשבים לו מקום האילנות כאילו היה בהם אותה  

 שו"ע. –זרע שזרע בכל השדה,
 אם הוא אומר דגם הוא היה נוטע אילנות, צריך ליתן לו מן האילנות - שם ד"ה איןטור תוס'  .ב

אבל אם אומר שיותר היה חפץ לזרוע מליטע    .וביאר שם ששמים לו שויים כשיוצא ממנו  כאילו נטען
נטיעות   דמי  בשבילם  בו  ליתן  צריך  אחר  במקום  ליטע  ראוין  האילנות  אם  אילנות, 

 רמ"א בי"א.   –אינו נותן לו אלא דמי עציםהעומדים ליטע; ואם אינן ראויין ליטע, 
הנזכררמב"ם   בגמ' במעשה  אבל  -  שם  לזריעה  הראוי  האילנות במקום  אם יצאו במקום שאינו ראוי    והוא שצמחו 

 שו"ע.  –לזריעה, אין מחשבים לו כלום 
ואם קבל ממנו לשבע שנים, זורעה שנה ראשונה פשתן ויש לו בקורת שקמה וכיוצא    -במשנה    שם

 שו"ע.  –בה 

 
 סעיף א  1

בשבח   ולא  בה,  וכיוצא  שקמה  בקורות  לו  ואין  פשתן  יזרענה  לא  מועטות,  לשנים  מחבירו  שדה  המקבל 

בכל   שזרע  זרע  אותה  בהם  היה  כאילו  האילנות  מקום  לו  מחשבים  אבל  בשדה;  מאליהם  שיצאו  האילנות 

לזריעה. הראוי  במקום  האילנות  שצמחו  והוא  ויש    השדה,  נוטע הגה:  היה  הוא  דגם  אומר  הוא  דאם  אומרים 
לזרוע מליטע אילנות, אם האילנות   נטען. אבל אם אומר שיותר היה חפץ  לו מן האילנות כאילו  ליתן  צריך  אילנות, 
ראוין ליטע במקום אחר צריך ליתן בו בשבילם דמי נטיעות העומדים ליטע; ואם אינן ראויין ליטע, אינו נותן לו אלא  

אבל אם יצאו במקום שאינו ראוי לזריעה, אין מחשבים לו כלום. ואם קבל ממנו לשבע    ס"ב(.  דמי עצים )טור

 שנים, זורעה שנה ראשונה פשתן ויש לו בקורת שקמה וכיוצא בה.
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 | לזורעה שומשמין וזרעה חטין  חכירות וקבלנות סימן שכו
 1סעיף א

 אין לו אלא תרעומת 
המקבל שדה מחבירו לזורעה שומשמין וזרעה    -  מעובדא דשומשמין וכדא"ל רב אשי לרב כהנא ב"מ קדרמב"ם  

אלא   עליו  לו  אין  מהשומשמין  לעשות  ראויה  שהיתה  כמו  ששוין  חטים  ועשתה  חטים, 
מכחשת    פירוש  שו"ע.  –תרעומת   שהיתה  כמו  שדך  הכחשתי  לא  לו  לומר  יכול  ואינו  החטין  מן  חלקו  לו  שנותן 

ומב כלל  לו  מנכה  אינו  אלא  לי  נכה  וע"כ  השומשמין  בין  בזריע'  בחכירות  דבין  ז"ל  הרשב"א  והעלה  בגמ'  הוא  ואר 
 הרב המגיד.  –  בקבלנות הדין כן

מה    -  משםרמב"ם   כפי  המקבל  לו  משלם  מהשומשמין,  לעשות  ראויה  שהיא  ממה  פחות  עשתה 
מהשומשמין   לעשות  ראויה  ששינה   שו"ע.  –שהיא  כיון  המותר  משלם  זה  שהרי  הוא  פשוט  הרב    –  זה 

 המגיד.
עשתה חטים יותר ממה שהיא ראויה לעשות מהשומשמין,    -  רב אחא מדפתי לרבינא   וכדא"למעשה שם,  

 שו"ע. –חולקין לפי התנאי שביניהם, אף על פי שמשתכר בעל הקרקע 

 
 סעיף א  1

לעשות   ראויה  שהיתה  כמו  ששוין  חטים  ועשתה  חטים,  וזרעה  שומשמין  לזורעה  מחבירו  שדה  המקבל 

א  עליו  לו  אין  לו  מהשומשמין,  משלם  מהשומשמין,  לעשות  ראויה  ממה שהיא  פחות  עשתה  תרעומת.  לא 

לעשות   ראויה  שהיא  ממה  יותר  חטים  עשתה  מהשומשמין.  לעשות  ראויה  שהיא  מה  כפי  המקבל 

 מהשומשמין, חולקין לפי התנאי שביניהם, אף על פי שמשתכר בעל הקרקע. 
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 | קבלן שרוצה להסתלק חכירות וקבלנות סימן שכז
 1סעיף א

 השאיר זרעים שלא הגיעו להמכר
מקבל שהגיע זמנו להסתלק    -  ב"מ קט. כדמפרש לה בגמ' שםברייתא    ב"מ פ"ט ה"א ם מגיד תוספתא  רמב"

מהשדה, והיו שם זרעים שעדיין לא הגיע להמכר או שנגמרו ולא הגיע יום השוק למוכרן, 
 שו"ע. –שמין אותן ונוטל מבעל הקרקע 

 2סעיף ב

 אופן חלוקה בפירות 
ב"מ   משנה  שחולקין   -.  קגרמב"ם  ובקש.    כשם  בתבן  חולקין  כך  בתבואה,  הקרקע  ובעל  המקבל 

 שו"ע.  –כשם שחולקין ביין, כך חולקים בזמורות 
קג:משנה שם,   בגמ' שם  לה  אבל הקנים שמעמידין תחת הגפנים, אם קנו אותם בשותפות    -  וכדמפרש 

כל   וכן  זה שקנה אותם הרי הם שלו;  הרי אלו חולקים בהם, ואם הם משל אחד מהם, 
 שו"ע. -ה  כיוצא בז

 
 סעיף א  1

זרעים   שם  והיו  מהשדה,  להסתלק  זמנו  שהגיע  יום מקבל  הגיע  ולא  שנגמרו  או  להמכר  הגיע  לא  שעדיין 

 השוק למוכרן, שמין אותן ונוטל מבעל הקרקע.  

 

 סעיף ב  2

חולקים  כך  ביין,  שחולקין  כשם  ובקש.  בתבן  חולקין  כך  בתבואה,  הקרקע  ובעל  המקבל  שחולקין  כשם 

בהם, ואם הם משל   בזמורות. אבל הקנים שמעמידין תחת הגפנים, אם קנו אותם בשותפות הרי אלו חולקים

 אחד מהם, זה שקנה אותם הרי הם שלו; וכן כל כיוצא בזה. 
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 | רוצה להסתלק מפני רעת השדה  חכירות וקבלנות סימן שכח
 1סעיף א

 כשהשדה לא עושה פירות 
מכן אינו חייב ליטפל בה שאין אני מקיים  כר' ינאי וכר"ל שפי' דבריו ובפחות  ב"מ קה.  רמב"ם מגיד משנה ברייתא וגמ'  

וכו' המקבל שדה מחבירו, ולא עשתה, אם יש בה כדי להוציא סאתים    -  בהו אעמיד כרי לפניך 
יתר על ההוצאה, חייב המקבל ליטפל בה, שכך כותב לבעל הקרקע: אנא אקום ואזרע וכו'  

 שו"ע.  –ואעמיד כרי לפניך ותטול חלקך וכו' 
  –ואפילו לא כתב כך, כמאן דכתב דמי   -ד"מ  שם פ"ט סי' דרא"ש  "מ קד. ד"ה היהב מגיד ב"י בשם תוס' 

לולא  רמ"א.   וכתב,  שם,  יאיר  חות  בתשובת  זה  על  תמה  וכן  כו'.  בזה  צ"ע  לענ"ד  כתב,  ב'[  ]אות  הגולה  בבאר 

 פת"ש: –דמסתפינא אמינא דמקום ההגה צ"ל בסעיף ב', ע"ש  

 2סעיף ב

לא הובירה כולה או מקצתה, שמין אותה כמה היא ראויה לעשות,  לא עבדה, א  -קד.  רמב"ם משנה  
 שו"ע.  –ונותן לו חלקו שהיה מגיע לו  

שםמעשה   רבא  וכאמר  קד:  זו    -  שם  הרי  זוז,  אלף  אשלם  אעביד  ולא  אוביר  אם  עמו:  התנה  ואם 
 שו"ע. -אסמכתא ואינו חייב לשלם אלא נותן כפי מה שראויה לעשות בלבד  

 
 סעיף א  1

המקבל שדה מחבירו, ולא עשתה, אם יש בה כדי להוציא סאתים יתר על ההוצאה, חייב המקבל ליטפל בה,  

ואפילו לא    שכך כותב לבעל הקרקע: אנא אקום ואזרע וכו' ואעמיד כרי לפניך ותטול חלקך וכו'. כתב כך,  ) 
 כמאן דכתב דמי( )המגיד פרק י"ח דשכירות ובית יוסף בשם התוס' והרא"ש(.  

 

 סעיף ב  2

ונותן לו חלקו שהיה מגיע לו.  לא עבדה, אלא הובירה כולה או מקצתה, שמין אותה כמה היא ראויה לעשות,  

ואם התנה עמו: אם אוביר ולא אעביד אשלם אלף זוז, הרי זו אסמכתא ואינו חייב לשלם אלא נותן כפי מה  

 שראויה לעשות בלבד. 
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 | המקבל שדה לזמן ומת זכויות בנו  כירות וקבלנות סימן שכטח
 1סעיף א

 אין ירושה לקבלנות 
המקבל שדה מחבירו לזמן ידוע, ומת    -  שם סי' לז  רא"ש  קט. בעובדא דרב יצחק וכו' ולאו מלתא היא טור מב"ב  

כבר נטל כל חלקו, שאין רשאי בעה"ב לדרוש מהבן היינו שהאב  והניח בן, לא יאמר תן לי מה שאכל אביך  

האב חלק  לעשות    שיחזיר  צריך  אביו  שהיה  מה  הבן  יעשה  אלא  שעשה,  ממה  יותר  לא  סמ"ע.,    –שנטל  הבן  וכן 
  תן בידי השדה שהתחיל אבי לעשות בו מלאכתך ואני אגמרהו במקומו   פירוש,  יאמר לו: תן לי מה שעשה אבי

 שו"ע. –ד עת מותו ויתן לו, אפילו שהתנה עמו לזמן קבוע , אלא שמין מה שעשה עסמ"ע –

 
 סעיף א  1

המקבל שדה מחבירו לזמן ידוע, ומת והניח בן, לא יאמר: תן לי מה שאכל אביך, וכן הבן לא יאמר לו: תן לי  

 בי, אלא שמין מה שעשה עד עת מותו ויתן לו, אפילו שהתנה עמו לזמן קבוע. מה שעשה א 
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 | שיעור הפחת בקבלנות   חכירות וקבלנות סימן של
 1סעיף א

 כמות הפחת כשקיבל שדה ליטע
 המקבל שדה מחבירו ליטע, מקבל עליו בעל השדה עשר בוראות  -  ב"מ צה.רמב"ם ברייתא   .א

 –לסאה יתר על זה, מגלגלין עליו את הכל    )פירוש עשרה אילנות בורים ושוממים לכל סאה אילנות יפים( 
נטיעו'    שו"ע. י'  לפרש  יש  נמי  אי  לסאה  מבוריות  שורות  עשרה  עליו  מקבל  ופירוש,  מגיאש  הר"י  גירסת  היא  כך 

 הרב המגיד.  –ת  ע"כ ופי' בוריות אילנות שאין עושין פירו  מבוריות לסאה 
 רמ"א בי"א. –עשר בוראות למאה  – ב"ב צה. ד"ה מקבל עליוטור ב"י בשם רשב"ם  .ב

 2סעיף ב

 חלוקת ההפסד
קטרמב"ם   ב"מ  רבא  אמר  וכך  וכו'  שתלא  דההיא  חצי    -  .מעובדא  נוטל  אילנות  הנוטע  שיהיה  שנהגו  מקום 

החצי הקרקע  ובעל  לו, השבח  שיש  השבח  חצי  לו  מחשבין  והפסיד,  ונטע  והשביח  ונטע   ,
 שו"ע.  –ומנכין לו מה שהפסיד ונוטל השאר 

ואפילו התנה על עצמו שאם יפסיד לא יטול כלום, הרי זה אסמכתא ואין מנכין לו אלא מה    -שם  
 שו"ע.   –שהפסיד 

 3סעיף ג 

 קבלן הרוצה להסתלק 
ב"מ סו.  רי"ף  קט:  רמב"ם  לח    רא"ש  שם  סי'  פ"ט  הראב"דשם  ורצה    -  בשם  והשביח  הנוטע  נטע 

, הרי בעל הקרקע מוריד אריס ויטול בעל הקרקע  שנמצא בעל הקרקע צריך להוריד אריסלהסתלק,  
כלוםהחצי   יפסיד  נוטע    ולא  ברצונוויטול האריס שליש, והשתות הנשאר של  עצמו  סילק   –  שהרי 
דישראל וכו' וכדאמר רב אשי שם ומה שאמר שם לרב אחא וכו' כי  מעובדא דההוא שתלא דבעי למיסק לארעא    שו"ע.

  –  מטית לשחיט' קדשים תא אקשי לי כלו' אחר שתחכים ותלמוד כל מקום תוכל להקשו' כי עתה אין ראוי להקשות לי
 הרב המגיד.

   רמ"א. –וסתם אריס נוטל שליש מן השבח   -דרכי משה 
משמע דר"ל דאף ע"פ רמ"א.    –הסתלק בלא רשות בעל השדה  מיהו לא יוכל ל  -ד"מ    ב"מ סו:נימוקי יוסף  

לא קאמר אלא דכשרוצה ליטול החצי    ובנ"י שם שהשתל אינו נוטל רק השתות לא יוכל להסתלק בלא רשות בעל השדה  
וברמב"ן בספר המלחמות(  או רביעית ולו' אכניס אריס אחר במקומי אבל כשאינו רוצה ליטול רק השתות משמע בנ"י ) 

ו'  להדישם     בשם הנ"י א דיכול להסתלק בלא רשות בעל השד' וכן משמע בש"ס ובפוסקים וצ"ע וכמ"ש בסמ"ע ס"ק 
והוא   המלחמות  הרמב"ן בספר  וכ"כ  כו'  השדה  או מן  הרביעית מהגן  אטול  לו'  ולא  אריס במקומו  להכניס  יכול  דלא 

 ש"ך.  –מוכח בש"ס לכל הפוסקים שפסקו כרב אשי ע"ש 
  

 4סעיף ד

 
 סעיף א  1

)פירוש עשרה אילנות בורים ושוממים לכל סאה    המקבל שדה מחבירו ליטע, מקבל עליו בעל השדה עשר בוראות

 יו את הכל. יתר על זה, מגלגלין על  )ויש אומרים למאה( )טור ס"א וב"י בשם רמב"ם(; לסאה. אילנות יפים(

 

 סעיף ב  2

מקום שנהגו שיהיה הנוטע אילנות נוטל חצי השבח ובעל הקרקע החצי, ונטע והשביח ונטע והפסיד, מחשבין  

לו חצי השבח שיש לו, ומנכין לו מה שהפסיד, )ונוטל השאר(. ואפילו התנה על עצמו שאם יפסיד לא יטול  

   כלום, הרי זה אסמכתא ואין מנכין לו אלא מה שהפסיד.
 

 סעיף ג  3

  נטע הנוטע והשביח ורצה להסתלק, שנמצא בעל הקרקע צריך להוריד אריס, הרי בעל הקרקע מוריד אריס 
ויטול בעל הקרקע החצי ולא יפסיד כלום ויטול האריס שליש, והשתות    )וסתם אריס נוטל שליש מן השבח( )טור(

 לא רשות בעל השדה )נ"י פרק המקבל(.  מיהו לא יוכל להסתלק ב הנשאר של נוטע שהרי סילק עצמו ברצונו.

 

 סעיף ד  4

כל שתלן שנוטל החצי בפירות כך נוטל החצי בגפנים שהזקינו. אבל אם שטפן נהר או עקרן הרוח, אין לו 

 בהם אלא רביע.  

 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 ן בגוף העצים זכויות הגנ
וכו'   קט:טור ב"מ   כל שתלן שנוטל החצי בפירות כך נוטל    -  ממימרא דרב מניומי בריה דרב נחמוני קופא סבא 

לתוכו    שו"ע.  –החצי בגפנים שהזקינו.   ירד  מתחילה  בכך  שדרכו  ודבר  זקן,  להיות  עומד  אילן  דכל  הטעם, 

 סמ"ע.   –אדעתא דהכי לחלוק בעצי הגפנים כשיזקינו כמו שחולק בכל שנה בזמורות ובענבי הגפן שקוצצין 

ר  בין ששטפן הנהר ועקרן לגמרי, בין ששטף הקרקע מעל גבי שרשים ונכחש האילן עד אשאבל אם שטפן נהר    -  משםטור  

כבתחילה   בקרקע  משובח  להיות  רביע  פרישה:    -יתקננו  אלא  בהם  לו  אין  הרוח,  עקרן   שו"ע.  –או 

ששטיפת האילן הוא דבר שאינו שכיח, משו"ה אינו נוטל בו אלא רביעית ממה שנשאר לבע"ה לאחר שנטל האריס חלקו 
 סמ"ע. –לבעל השדה חצי השבח.  שהוא שתות מהכל, שהרי יצטרך בעל השדה לשכור אריס ויתן לו שליש השבח וישאר

 5סעיף ה

 חלוקים בגובה השכר שסוכם
נחמןטור שם   ורב  יהודה  דרב  פלוגתא  נחמן  קי.  כדרב  דהלכה  ובעל    -  וידוע  טען האריס שהתנה שיטול החצי, 

 שו"ע. -השדה טען שלא התנה אלא ליתן לו השליש, הולכים אחר מנהג המדינה 

 
 סעיף ה  5

לו   ליתן  אלא  התנה  שלא  טען  השדה  ובעל  החצי,  שיטול  האריס שהתנה  מנהג  טען  אחר  הולכים  השליש, 

 המדינה. 

 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 | מנהג המדינה   שכירות פועלים סימן שלא
 1סעיף א

 זמני תחילת העבודה וסיומה
משנה   פג.רמב"ם  שלא    -  ב"מ  שנהגו  מקום  ולהעריב,  להשכים  להם  ואמר  הפועלים  את  השוכר 

שכרן   על  הוסיף  אפילו  לכופן  יכול  אינו  להעריב  ושלא  הא שו"ע.    –להשכים  לומר  שיוכלו 

סימן של"ב ]טור  וכ"כ הטור והמחבר בסוף    גמרא ]ב"מ פ"ג ע"א[.שפיר וכן עשינו.  דאוסיפת לן כדי לעשות עבודתך  
 סמ"ע.   –סעיף ד' ומחבר סעיף ה'[  

 שו"ע.  –כיון שלא התנה כן בשעה ששכרן  -בשם ר"י  שם ד"ה השוכרטור תוס' 
לא היה מנהג בעיר, או שאמר להן: אני שוכר אתכם כדין תורה,    -  שם פג: מימרא דר"לטור   . א

ויליף לה   רמ"א.  –ין לצאת מביתם בזריחת השמש ולעשות מלאכה עד צאת הכוכבים  חייב 

כב קד  )תהילים  הכתוב  אימא  -ממ"ש  ואיבעי'  בנקוטאי  וממאי דמסיק  לפעלו  אדם  יצא  וכו'  יאספון  השמש  תזרח  כג( 
 דא"ל דאגריתו וכו'. 

ש תוס' שם ד"ה פועל  כמ"לפי שהם מפרשי' הא דר"ל כמו פי' ר"ח ו  הרי"ף ורמב"ם השמיטו כל זה  -ב"י   .ב

וכו' דלפי זה לא אשמעינן ר"ל אלא מנהג הפועלים שבזמנו, והא לא אצטריכו להו הפוסקים דהכל בכלל הכל    בשם ר"ח 
משום דאוקימנא במימרא דר"ל ליתא אלח בעיר חדשה א"נ כדא"ל   רש"י שםכמנהג המדינה. א"נ אפילו יפרשו כפי'  

 כפועל דאורייתא ומילתא דלא שכיחא היא ילפיכך לא חשו לכותבה אגריתו לי 
פ"ז ה"א    ב"מ  ירושלמי  בשם  לביתוובערב שבת  -טור  עצמו  מים    , מקדים  של  חבית  לו  למלאות  שיוכל 

הנר   את  ולהדליק  קטן  דג  לו  גם    רמ"א.  –ולצלות  קטן,  תיבת  כתב  לא  פרק בטור  ריש  ]ב"מ[  אשר"י  בהגהות 

יא לשון הירושלמי זה לא כתב שם תיבת קטן. ונראה דמור"ם ז"ל כתבו משום דבאו"ח סימן  דהב  הפועלים ]סי' א'[
ז"ל שם, שש תקיעות היו תוקעין בערב    שבת ל"ה ע"ב[רנ"ו כ"כ הטור )והמחבר(, והוא מהגמרא דפרק במה מדליקין ]

שהה כדי לצלות דג קטן או    שבת כו', עד התחיל לתקוע תקיעה שלישית סילק המסלק והטמין המטמין והדליקו הנרות,
כדי להדביק פת בתנור תוקע ומריע ותוקע ושובת, עכ"ל. ואין ראיה משם, דשם קאי אבעלי בתים שהיו כל ערב שבת  
בעיר ואפו ובישלו והכינו כל צרכן קודם לכן, משא"כ בפועלים שהיו בשדה ונכנסו סמוך לשבת לביתם ולא עשו עדיין 

 סמ"ע.  -קטן,    צרכן לשבת דבעי טפי מצליית דג

 גדרי מנהג
יוסף   נב.נימוקי  לא היה מנהג בעיר, אבל רוב אנשי העיר באו ממקום שיש שם מנהג,    -ד"מ    ב"מ 

 רמ"א.  –אזלינן בתר מנהג העיר שבאו משם 
הלך ממקום שנהגו להשכים ולהעריב למקום שנהגו שלא להשכים    -בשם ירושלמי  שם    נימוקי יוסף

 רמ"א.  –ולהעריב או איפכא, אזלינן בתר המקום ששכר שם הפועלים 
ואינו קרוי מנהג אלא דבר השכיח ונעשה הרבה פעמים, אבל דבר שאינו נעשה רק פעם    -ריב"ש  

 רמ"א.   –אחת או שני פעמים אינו קרוי מנהג 
 2סעיף ב

 חיוב מזונות לפועלים 
מקום שנהגו לזון, יזון; לספק בגרוגרות או בתמרים וכיוצא בהם, יספק;    -  ב"מ פג.רמב"ם משנה  

 שו"ע.  –הכל כמנהג המדינה 
ופסק להן מזונות, לא אמרינן    שכר פועליםואפילו היה המנהג בעיר ליתן להם מזונות והוא    -סמ"ע  

לפסו צריך  היה  ולא  להן  לפסוק  מינה מדנחית  שמע  המנהג  שכן  מאחר  על    ק  להן  לטפויי  היתה  שדעתו 
 איכא פלוגתא בין התנאים בזה, ופסקו רוב הפוסקים דאין צריך להוסיף: ובגמרא ]ב"מ פ"ג ע"א[המזונות שנהגו, 

 3סעיף ג 

 
 סעיף א  1

יכול   אינו  להעריב  ושלא  להשכים  שלא  שנהגו  מקום  ולהעריב,  להשכים  להם  ואמר  הפועלים  את  השוכר 

הגה: לא היה מנהג בעיר, או שאמר להן: אני    לכופן, אפילו הוסיף על שכרן, כיון שלא התנה כן בשעה ששכרן.
מביתם בזריחת השמש ולעשות מלאכה עד צאת הכוכבים )טור ס"ד(. ובערב שבת,   שוכר אתכם כדין תורה, חייבין לצאת

מקדים עצמו לביתו שיוכל למלאות לו חבית של מים ולצלות לו דג קטן ולהדליק את הנר )שם ס"ה בשם הירושלמי(. לא  
ם. הלך ממקום  היה מנהג בעיר, אבל רוב אנשי העיר באו ממקום שיש שם מנהג, אזלינן בתר מנהג העיר שבאו מש 

שנהגו להשכים ולהעריב למקום שנהגו שלא להשכים ולהעריב או איפכא, אזלינן בתר המקום ששכר שם הפועלים )נ"י  
ונעשה הרבה פעמים, אבל דבר שאינו נעשה רק   ואינו קרוי מנהג אלא דבר השכיח  ר"פ הפועלים בשם הירושלמי(. 

 תע"ה(.   פעם אחת או שני פעמים אינו קרוי מנהג )ריב"ש סי'

 

 סעיף ב  2

 מקום שנהגו לזון, יזון; לספק בגרוגרות או בתמרים וכיוצא בהם, יספק; הכל כמנהג המדינה.  

 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 סיכמו שכר כפועלי העיר 
השוכר את הפועל, ואמרו לו: כאחד וכשנים מבני    -טור בשם רמ"ה    שם פז. וכחכמיםרמב"ם ברייתא  

, מחשבין היתר שבשכירות והפחות שבשכירות ומה שביניהם  באה"ג  –פירוש, מפועלי העיר  העיר  
 שו"ע.  – כגון אם היתר בשש והפחות בארבע, נותן להם חמשנותן החצי,  

להם ה' כשער הבינוני אלא    ולפי זה אם קצתן נשכרין בג' וקצתן בה' וקצתן בו', אין נותנין  -סמ"ע  
 כשיעור המחצה שבין הג' לו', והיינו ארבע וחצי. 

 
 סעיף ג  3

שבשכירות והפחות שבשכירות, ומה  השוכר את הפועל, ואמרו לו: כאחד וכשנים מבני העיר, מחשבין היתר  

 שביניהם נותן החצי, כגון אם היתר בשש והפחות בארבע, נותן להם חמש.

 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 | שכירת פועל ע"י שליח  שכירות פועלים סימן שלב
 1סעיף א

 שכור בג' ושכר בד' 
מו.רמב"ם רי"ף   .א פ"ט  סמ"ג    ב"מ  ושכרן   -  עו.ב"מ  עשין  והלך  בשלשה,  פועלים  לי  ושכור  לשלוחו: צא  אמר 

ונוטל מבעל הבית שלשה    רבעה,בא אם אמר להם השליח: שכרכם עלי, נותן להם ארבעה, 
דמייתי    שו"ע.  –ומפסיד אחד מכיסו   והא  עלי  שכרכם  ואמר  בשליחותיה  דשני  כיון  אנפשי'  דאפסיד  דאיהו 

 י. ב" -ברייתא ]ב"מ שם[ דהשוכר את הפועל כו' נוטל מה שההנהו האי דא"ל ב"ה למיגר ביה קרי הכא מה שההנהו. 
וליחזי   רש"י .ב ד"ה  הבעל    -  הרמ"ה  בשם   טור  שם  בארבע,  רק  נשכרים  אינן  הפועלים  כל  אם 

ורא"ש שם  וקשה על הטור למה השמיט פי' רי"ף שם  .  רמ"א בי"א-הבית נותן לשליח כפי מה שההנהו  

א  סי'  ההוראה   פ"ט  עמודי  שהם  בש"  –  ורמב"ם  אך  כל  ב"י.  דאם  לזה  מודים  הרמב"ם  וגם  הפוסקים  שכל  כתב  ך 
וגם הר"ב שכתב בל' וי"א אין כוונתו   ר"ס של"והפועלים אינן נשכרים רק בארבע הבע"ה צריך ליתן לשליח ד' וכדלקמן 

לפלוגתא אלא לפי דמשמע מדברי הב"י דהרמב"ם לא ס"ל כן כ' בל' וי"א אבל באמת דעת הרב דכ"ע מודי' בזה וכמ"ש  
 י משה וכן הסכימו הסמ"ע והב"ח ועיקר:בדרכ

 שו"ע.   –ואם אמר להם: שכרכם על בעל הבית, נותן להם בע"ה כמנהג המדינה  - שםרמב"ם 
היה במדינה מי שנשכר בשלשה ומי שנשכר בארבעה, אינו נותן    -  שם רי"ף    אוקימתא דמתני' שםב"מ 

 שו"ע.  -להם אלא שלשה, ויש להם תרעומת על השליח 
אם היתה מלאכתן ניכרת והרי שוה    במה דברים אמורים, כשאין מלאכתן ניכרת; אבל  -  שםרי"ף  ו  שםמפורש  

ועשו שוה ארבעה ארבעה, נותן להם בעל הבית ארבעה,     –  שאילו לא אמר להם שלוחו ארבעה לא טרחו 
 שו"ע.  

 2סעיף ב

 שכור בד' ושכר בג' 
דמתני'רמב"ם שם   אוקימתא  עו.  שכו  -  ב"מ  הבית:  בעל  לו  בשלשה,  אמר  ושכר  השליח  והלך  בארבעה,  לי  פי  ר  על  אף 

שלשה,   אלא  להם  אין  ארבעה  שוה  עצמם,  שמלאכתן  על  קבלו  על  שהרי  תרעומת  להם  ויש 
משום אל תמנע הטוב מבעליו שכיון שהבע"ה אמר לו לשכור בד' לא ה"ל למנוע אותו טובה מהם  שו"ע.    –השליח  

 ש"ך.  –
 רמ"א.  –ולא שנא אמר: שכרכם עלי, או שאמר להם: שכרכם על בעל הבית  -טור 

 שכרם סתם ועשו מלאכה של ד'
וכן  אם שכר' בג' אי נמי בסתמא ועבדי עבידת' שפירת' דשוי' ד' אינו נותן אלא ג'    -תלמידי רשב"א  

 ב"י. – הרי"ף ב"מ מו.משמע מדברי 
]והשליח שכרם בסתם[ ובזה משמע כך  היינו כשאמר בעל הבית ג'    לא ג'נרא' דהא דבשכרם בסתמ' אינו נותן א  -ש"ך  

אלא א"ל סתם שכור לי פועלים  אבל היכא דא"ל בע"ה ד' או שלא א"ל בע"ה כלום    מדברי הרי"ף ע"ש

מיהו באם שכרם בפי' בג' אף על גב נותן להם ד',    שוה ד'  והוא שכרם סתם ועביד עבידתא שפירתא

 אלא ג' אף על גב דעבדי עבידתא שפירתא וכמ"ש הרמב"ם והמחבר:  שא"ל ב"ה בד' אינו נותן

 3סעיף ג 

 
 סעיף א  1

אמר לשלוחו: צא ושכור לי פועלים בשלשה, והלך ושכרן בארבעה, אם אמר להם השליח: שכרכם עלי, נותן  

ונוטל מבעל הבית שלשה, ומפסיד אחד מכיסו.  כ  להם ארבעה,  נשכרים רק בארבע,  )וי"א אם  ל הפועלים אינן 

ואם אמר להם: שכרכם על בעל הבית, נותן להם    הבעל הבית נותן לשליח כפי מה שההנהו( )טור ס"א ועיין בב"י(.

בע"ה כמנהג המדינה. היה במדינה מי שנשכר בשלשה ומי שנשכר בארבעה, אינו נותן להם אלא שלשה,  

ניכרת  ויש להם תרעומת על השליח. במה דברים אמו ניכרת; אבל אם היתה מלאכתן  רים, כשאין מלאכתן 

ועשו שוה   טרחו  לא  ארבעה  אמר להם שלוחו  לא  ארבעה, שאילו  להם בעל הבית  נותן  ארבעה,  והרי שוה 

 ארבעה.  

 

 סעיף ב  2

אמר לו בעל הבית: שכור לי בארבעה, והלך השליח ושכר בשלשה, אף על פי שמלאכתן שוה ארבעה אין  

)ולא שנא אמר: שכרכם עלי, או שאמר   שהרי קבלו על עצמם, ויש להם תרעומת על השליח. להם אלא שלשה,  
 להם: שכרכם על בעל הבית( )טור ס"א(.  

 

 סעיף ג  3
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 הרינו כמו שאמר בעה"ב 
שם   גמ'  וכו'רמב"ם  הבית  בעל  ליה  אמר  אי  פשיטא  עו.  והלך השליח    -  ב"מ  בעל הבית: בשלשה,  לו  אמר 

בעל   שיתן  אלא  דעתם  אין  הבית,  בעל  שאמר  כמו  הרינו  ואמרו:  בארבעה,  להם:  ואמר 
 שו"ע. –ר על ארבעה הבית ית

לפיכך שמין מה שעשו, אם שוה ארבעה נוטלין ארבעה מבעל הבית, ואם אינו שוה או   - ב"מ מו.רי"ף 
למעלה באומר לשלוחו ומוכרח הוא, שהרי זה כדין שנתבאר  רמ"א.    –שאינו ידוע, אין להם אלא שלשה  

 הרב המגיד. – סעי' א(שכור ל' בג' ושכר בד' וא"ל שכרכם על בעל הבית כו' )כמבואר לעיל 
פועלים    -טור מגיד   וכן אם לא היו  נותן להם ארבעה;  ענין  עלי, בכל  ואם אמר השליח: שכרכם 

 ועיין ש"ך סקי"ב רמ"א.  –נשכרים רק בארבעה 
 4סעיף ד

אמר לו בעל הבית: בארבעה,   -  שם מו. הלכך לית להו אלא תלתא   רי"ףבעיא דלא איפשטא    ב"מ עו.  רמב"ם שם
והלך השליח ואמר להם: בשלשה, ואמרו לו: כמו שאמר בעל הבית, אף על פי שמלאכתן  

 שו"ע.  – שהרי שמעו שלשה וקבלו עליהםשוה ארבעה אין להם אלא שלשה, 

 'כמו שקיבלו חבריכם' 
רשב"א   תלמידי  בשם  ש   -ב"י  כמו  בארבעה  מלאכה  עמי  עשה  לפועלים:  שאמר  הבית  עשו  בעל 

כמו   לאלו  ליתן  צריך  יותר,  להו  דיהיב  ואשתכח  חבירינו,  שעשו  כמו  ואמרו:  חביריכם, 
 רמ"א.  –לחבריהם 

 בעה"ב ופועלים שהטעו זה את זה
ואמר להם: עשו עמי בארבעה כמו ששאר פועלים    בעל הבית שהטעה פועלים  -רבינו ירוחם בשם רשב"א ד"מ  

הוי כאילו לא שכרו  בכי האי גוונא,    או שהפועלים הטעו בעל הבית נשכרים, ונמצאו שנשכרים ביותר;  
 רמ"א. –זה את זה כלל, ונותן להם בפחות שבפועלים 

וא"ל ליתן לו    בע"ה ששכר פועל  -דפוס פראג    תשובת מהר"ם  ל:  ר"ן  עבודה זרה סי' ב   רבינו ירוחם אשר"י
 רמ"א. –, הואיל ולא משך החפץ לא קנאו חפץ בשכרו, יכול ליתן לו אח"כ דמיו

 5סעיף ה

 הוזלה המלאכה והראה פנים זועפות
שכר בעל הבית בעצמו בסלע, ונזדלזלה המלאכה והראה    -  ב"מ עז. פירוש על הברייתא טור גמ'   .א

יכו אינו  בדברים,  ופייסוהו  זועפות  פנים  הבית  בעל  על  להם  אלא  נתפייסתי  לא  לומר:  ל 

 
אין   לו בעל הבית: בשלשה, והלך השליח ואמר להם: בארבעה, ואמרו: הרינו כמו שאמר בעל הבית,  אמר 

מין מה שעשו, אם שוה ארבעה נוטלין ארבעה מבעל  דעתם אלא שיתן בעל הבית יתר על ארבעה; לפיכך ש

הגה: ואם אמר השליח: שכרכם עלי, בכל ענין נותן    הבית, ואם אינו שוה או שאינו ידוע, אין להם אלא שלשה.
 להם ארבעה; וכן אם לא היו פועלים נשכרים רק בארבעה )טור ס"ב(. 

 

 סעיף ד  4

: בשלשה, ואמרו לו: כמו שאמר בעל הבית, אף על פי  אמר לו בעל הבית: בארבעה, והלך השליח ואמר להם

עליהם.  וקבלו  שלשה  שמעו  שהרי  שלשה,  אלא  להם  אין  ארבעה  שוה  שאמר    שמלאכתן  הבית  בעל  הגה: 
לפועלים: עשה עמי מלאכה בארבעה כמו שעשו חביריכם, ואמרו: כמו שעשו חבירינו, ואשתכח דיהיב להו יותר, צריך 

י בשם תלמידי רשב"א(. בעל הבית שהטעה פועלים ואמר להם: עשו עמי בארבעה כמו  ליתן לאלו כמו לחבריהם )ב" 
ששאר פועלים נשכרים, ונמצאו שנשכרים ביותר; או שהפועלים הטעו בעל הבית בכי האי גוונא, הוי כאילו לא שכרו זה  

פועל וא"ל ליתן לו חפץ  את זה כלל, ונותן להם בפחות שבפועלים )רבינו ירוחם נכ"ט ח"א בשם רשב"א(. בע"ה ששכר  
ותשובת   ור"נ פרק בתרא דע"א  ואשירי  קנאו )שם ח"ב  ולא משך החפץ לא  לו אח"כ דמיו, הואיל  ליתן  יכול  בשכרו, 

 מהר"ם דפוס פראג סי' קס"ה(.  

 

 סעיף ה  5

בעצמו בסלע, ונזדלזלה המלאכה והראה להם בעל הבית פנים זועפות ופייסוהו בדברים, אינו  שכר בעל הבית  

לדעת  אלא  פייסנוך  לא  יאמרו:  הזול, שהם  כפי  דעת שתפחתו משכרכם  על  אלא  נתפייסתי  לא  לומר:  יכול 

א כך, והיה  הגה: ויש מחלקין דאם בעל הבית אמר בפירוש: איני נותן לכם אל  שנעשה המלאכה טובה וכן עשינו.

וכן אם הוקרה   יכול לחזור בלא תרעומת, אף על גב דחזרו ופייסוהו אינו נותן אלא כמה שאמר )נ"י פרק האומנין(.

המלאכה והם הראו לו פנים זועפות ופייסם בדברים, אינם יכולים לומר: לא נתפייסנו אלא על דעת שתוסיף  

 דעת להוסיף לכם אכילה ושתיה וכן עשיתי.  על שכרינו כפי היוקר, שהוא ישיב: לא פייסתי אלא על 

 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 מכון תורת המשפט |  שכירות פועלים סימן שלב | שכירת פועל ע"י שליח  20

 

  –  שהם יאמרו: לא פייסנוך אלא לדעת שנעשה המלאכה טובה וכן עשינודעת שתפחתו משכרכם כפי הזול,  
 שו"ע. 

נותן לכם אלא    -נימוקי יוסף ב"מ מז. ד"מ   .ב מחלקין דאם בעל הבית אמר בפירוש: איני 
נו נותן אלא כמה שאמר כך, והיה יכול לחזור בלא תרעומת, אף על גב דחזרו ופייסוהו אי

לחזור בלא תרעומת, כגון שחזרו בהן הפועלים תחלה ובטלה שכירותם אלא שמנכה להם וכדלקמן  רמ"א בי"א.    –

ואח"כ נמלכו ורוצים לגמור המלאכה וחזר בו בע"ה ואמר בפי' איני נותן לכם אלא סך פלוני ופייסוהו    סימן של"ג ס"ד
 ש"ך:  -וע"ש   נ"י שםא במצי למימר אדעת תנאי זה עבדיתן כן הו

וכן אם הוקרה המלאכה והם הראו לו פנים זועפות ופייסם בדברים, אינם יכולים    -  שםמגמ'    טור
לומר: לא נתפייסנו אלא על דעת שתוסיף על שכרינו כפי היוקר, שהוא ישיב: לא פייסתי  

 שו"ע.   –אלא על דעת להוסיף לכם אכילה ושתיה וכן עשיתי 
 6סעיף ו 

 כרם בד' והוזלה לד'שווה ה' ש
אם המלאכה שוה חמשה, ושכרם בארבעה והוזלה    -  שם בגמ' פירוש דב הונא בריה דרב נתן על הברייתא טור  

 שו"ע.  –ועמדה על ארבעה, נותן להם ארבעה 
 רמ"א.  –ולא יוכל לומר להם: גם עתה תקחו דינר פחות ממה ששוה  -טור 

רה המלאכה, אינם יכולים לומר: גם עתה תוסיף  וכן אם שכרן ביותר דינר מהראוי, והוק  -טור   
 שו"ע.  –לנו דינר יותר מהראוי לפי היוקר של עכשיו 

 
 סעיף ו  6

)ולא יוכל לומר להם:    אם המלאכה שוה חמשה, ושכרם בארבעה והוזלה ועמדה על ארבעה, נותן להם ארבעה. 

)טור ס"ה(. דינר פחות ממה ששוה(  אינם    גם עתה תקחו  דינר מהראוי, והוקרה המלאכה,  וכן אם שכרן ביותר 

 יכולים לומר: גם עתה תוסיף לנו דינר יותר מהראוי לפי היוקר של עכשיו. 
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 1סעיף א

 חזרת הפועל/בעה"ב ]תרעומת[
פ"ט  רמב"ם סמ"ג   עו:משנה וברייתא  עשין  עה:  ב"מ  השוכר את הפועלים והטעו את בעל הבית    -  שם 

אחרים[ שכור  לו  ואמרו  בהן  שחזרו  אלא  ]פירוש,  זה  על  זה  להם  אין  אותם,  בעל הבית הטעה  או   ,
. שיכול בע"ה לומר לפועל השכר עצמך במקום אחר וגם הפועל אומר לבע"ה צא ושכור לך פועל   שו"ע.  –תרעומת  

 ש"ך.   – הרא"ש ב"מ פ"ו סי' ב' רח טור והוא מדברי אחר אלא שיש על החוזר תרעומות בשביל הטו
מז.נ"י   .א עצמן    היכא דאין כאן טרחא  -  ב"מ  את  להשכיר  אחר  בע"ה  שמוצאין  אין להן עליו אפי'  כגון 

 ש"ך.  –תרעומת. 
שהרי   אם היו מוציאין להשתכר אין להן עליו אלא תרעומת  -הרב המגיד מרמב"ן ורשב"א   .ב

' וכ"כ המחבר בס"ב משמע דתרעומו' מיהא איכא לפועלים על הבע"ה ולא כהנ"י הוא אומר צאו והשכירו עצמיכם כו
ה  ב'  וכן משמע ממ"ש  ור' ירוחם  רא"ש שם סי'  אין ומרדכי שם סי' שמב וטור  ואגודה שם סי' קטו    ותוס' שם ד"ה 

צ"ל   ולפ"ז  כו'  תרעומות  אלא  להן  אין  להשתכר  עוד  ומוצאין  הלכו  אם  דה"ה  קתני  דמלתא  אורחא  דאע"ג דהלכו 
ומ"מ יש עליו תרעומות שעתה לא ימצאו אלא ע"י    התוס' שם וז"לדמוצאין להשתכר מ"מ טורח מיהא איכא וכן כתבו  

טורח כו' אך קשה ע"ז דא"כ מאי פריך בש"ס )פ' האומנין דף ע"ט ע"ב( גבי ספינה אי דקא משכח לאגורא אמאי אית  
ואי דלא קא משכח לאגורא כולא אגרא בעי   ויש ליישב  ליה תרעומות  שלומי ה"ל לשנויי דלא משכח אלא ע"י טורח, 

 ש"ך.  –בדוחק וצל"ע 

אפי'  ומ"מ נראה דהיכא דמוצאין להשתכר בלא טורח מודים הפוסקי' הנ"ל להנ"י    -ש"ך   להן  דאין 

 ע"ש: סי' של"ב ס"ק כ"בתרעומו' ונ"מ במה שיש תרעומות לענין אם קצץ פעם שניה וכדלעיל 

 ןמשיכת כלי אומנות הקבל 
תוס'   ר"ת  בשם  והא טור  ד"ה  מח.  טרא"ש    ב"מ  סי'  פ"ד  שמזאגודה מרדכי    שם  סי'  ר' שמעון    שם  בשם 

שמח מרדכי   סי'  ברוך    שם  החכמה  מר'  זרוע ש"ג  שם  אשר"י  בספר  בבשם האור  אות  מה:  וכן    שם 

מפירוש בעירש"י    משמע  הא  וד"ה  דוקא  ד"ה  מח.  בהם   -  שם  אומנות שעושה  כלי  אם משך בע"ה 
קבלן    מלאכה, הוא  אם  הפועל  ולא  בו,  לחזור  יכול  הבית  הבעל  בי"א.   –אין  ואפי'    רמ"א 

 סמ"ע ש"ך.  -החזירם לפועל אחר המשיכה דמחשב המשיכה לקנין: 

ו'  הגהות אשר"י ממהרי"ח אף על פי שהתחיל במלאכ' לא חשיב קנין אלא  מר"ת משמע    -  ב"מ פ"ד סי' 
ר"ל דאע"ג דאם התחיל במלאכה יכול לחזור בו ויהיה ידו על התחתונה כדאית'    במשיכה או קנין סודר עכ"ל

בש"ס ולקמן סעיף ד' הכא לא מהני אפי' אם ירצה להיות ידו על התחתונה דהתם לא חשיב קנין אבל הכא כיון שמשך  
מהני שום ממון וצריך לעשות המלאכה אם ירצה הבע"ה וכן משמע להדיא בדברי רבינו ברוך  הכלי או הקנה בק"ס לא  

גבי שבאת חבילתו לידו דבמשיכת כלי האומנות אין הפועל יכול לחזור בו   המרדכי שם סי' שמח בספר החכמה שהביא  

 :ש"ך –אפי' רוצה להיות ידו על התחתונה ע"ש 

 משיכת כלי אומנות השכיר
שנתבאר  כמו    אבל אם הוא שכיר יום, יכול לחזור  -  טור  ד"מ  שם סי' שמו ושמז  מרדכי  שם   רא"ש  שם  תוס'

 רמ"א. – בסעי' ג

מיהו יכול לעכב   -ב"י בשם תלמידי רשב"א מגיד  שם מו:    נימוקי יוסף  סי' שמו   סוף  שם  מרדכי .א
 רמ"א.  –כלי אומנתו ולשכור אחרים  

דמהני    –ש"ך   .ב דס"ל  דוקא  להפוסקי'  בקבלן  דהזהב  הך  ומפרשים  לקנין  האומנות  כלי  א"י  משיכת  יום  שכיר 
וגם מן הסברא נראה שכיון שיכול לחזור בו ואין כאן קנין למה יעכב כלי אומנתו הא  לעכב הכלי אומנות כלל  

שם סוף  והר"ן שם ד"ה הא בעי וכן המרדכי  לא כ"כ אלא לדעת הרשב"א    והנ"י ב"מ כט. מנה אין כאן משכון אין כאן  
  דב"מ מח. לדעת ר"י דכת' דאפשר דמשיכת כלי האומנין לא מהני לענין דיהא הקנין נגמר ושיש לפרש הך    סימן שמו 

 
 סעיף א  1

הגה:   השוכר את הפועלים והטעו את בעל הבית, או בעל הבית הטעה אותם, אין להם זה על זה אלא תרעומת.
שעושה בהם מלאכה, אין הבעל הבית יכול לחזור בו, ולא הפועל אם הוא  ויש אומרים דאם משך בע"ה כלי אומנות  

יכול   יכול לחזור כמו שנתבאר )תוס' והרא"ש ריש פרק הזהב(. מיהו  יום,  קבלן )טור בשם ר"ת(; אבל אם הוא שכיר 

ט'(. פרק  והמגיד  רשב"א  תלמידי  ונ"י בשם  פרק האומנין  )מרדכי  ולשכור אחרים  אומנתו  כלי  בשלא בד"א,    לעכב 

הלכו. אבל הלכו החמרים ולא מצאו תבואה; פועלים ומצאו שדה כשהיא לחה; או ששכרם להשקות השדה 

אין לפועלים כלום,   ומצאוהו שנתמלא מים, אם ביקר בעל הבית מלאכתו מבערב ומצאה שצריכה פועלים, 

כפועל שכרן  להם  נותן  ביקר,  לא  ואם  לעשות;  בידו  עצמו    ומה  שהשכיר  מי  ששמין  חמר  )פי'  וכן  זו  למלאכה 

בטל, שאינו דומה הבא טעון לבא  שהשכיר חמור להביא משאוי כמה היה רוצה לפחות משכרו ולישב בטל ולבא ריקן(

 ריקן, ועושה מלאכה לבטל.  
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בתוס' פ"ק דקידושין דף ח' ריש ע"ב ד"ה מנה  דמהני משיכת כלי האומנות לענין דיוכל לעכב כלי האומנות וכן משמע  
בסתם גבי משך כלי האומנות דשכיר   "ש ואגודה ב"מ פ"ד סי' ט'התו' והרא ע"ש ודו"ק והכי משמע נמי ממ"ש    אין כאן

יום יכול לחזור בו ולא כתבו דמ"מ יכול הבע"ה לעכב כלי האומנות אלא משמע דס"ל דיכול לחזור לגמרי ואף על גב 
עד  שכתב ה"ה בפ"ט משכירות בשם הרמב"ן ורשב"א דכשבא' חבילתו לידו אפי' בדבר שאינו אבד שוכר עליהן או מטען  

הרשב"א לטעמיה אזיל   א"נ  בו  לחזור  כיון שא"י  דוקא בקבלן  י"ל דמיירי  ב'  סעי  סוף  ב"י לקמן  ומביאו  החביל'  כדי 
בשמו וכן י"ל שהוא דעת הרמב"ן משא"כ לשאר פוסקים וכמ"ש וכן משמע לכאורה בר' ירוחם נכ"ט   הנ"י שם כמ"ש  

לים שכתבו שאע"פ שהפועל יכול לחזור אם משך  ריש ח"ג שבתחלה כתב סתם כדברי הרא"ש ואח"כ כתב ויש מהגדו
כלי אומנתו קנה אותו כו' משמע לכאורה דלדברי הרא"ש וסייעתו שהביא מתחלה ליתא להאי דינא ואף על פי שאינני  

 שירא שמים יחמיר בדבר ויחזיר להפועל את שלו: כדאי לחלוק על דברי הר"ב מ"מ נלפע"ד 

 התברר שאין צריך את העבודה
בד"א, בשלא הלכו. אבל    -  שם עו: וכמימרא דרבא האי מאן דאוגיר וכו'טור רמב"ם מברייתא    רמב"ן רמ"ה

פועלים ומצאו שדה כשהיא לחה; או ששכרם להשקות השדה ומצאוהו הלכו החמרים ולא מצאו תבואה;  

מים ביקר בעל הבית מלאכתו מבערב    שנתמלא  פועליםאם  שצריכה  כלום,  ומצאה  , אין לפועלים 
וכפי פירושו דרמב"ם דמפרש דסיירי לארעא מאורת' קאי לב"ה    שו"ע.  -לעשות;  ומה בידו   מפורש בגמ' שם 

 של"ד סעיף ב': וע"ל סי'  הרב המגיד. –כלו' שהוא עצמו ביקר שדהו הטור 
)פי' ששמין מי שהשכיר עצמו למלאכה זו וכן חמר שהשכיר חמור   בטל  ואם לא ביקר, נותן להם שכרן כפועל  -שם  

, שאינו דומה הבא טעון לבא  ש"ך סמ"ע(  –להביא משאוי כמה היה רוצה לפחות משכרו ולישב בטל ולבא ריקן 
כיון דבע"ה פושע וההליכה היא כהתחלה במלאכ' מ"ה אין הבע"ה יכול   שו"ע.  –ריקן, ועושה מלאכה לבטל  

וזר בו צריך לשלם להם כפועל בטל ואף שאין לפועל פסידא דממון מכח חזרה זו דאף שלא היה שכרן לחזור בו ואם ח 
לא היה להם אצל מי להשתכר כו' וכ"כ בטור בהדיא בשם הרא"ש ודלא כע"ש שכתב דחייב משום דגרם לו היזק שאם  

דגרמי.   מדינא  וחייב  לאחרי'  נשכרין  היו  שכרן  היה  עו:  סמ"ע.    -לא  שם  שםובתוס'  והרא"ש  אין  ושאר    ד"ה  וטור 
   ש"ך.  –פוסקים דהלכו אורחא דמילת' נקט דמסתמ' כשלא הלכו מוצאין להשתכר ומשהלכו אין מוצאין כו' ע"ש  

 2סעיף ב

 הפסידו שכר עקב חזרת בעה"ב
  בד"א שאין להם עליו אלא תרעומת בשלא הלכו, דוקא בשלא היו יכולים להשכיר עצמם  -שטמ"ק בשם רמב"ן רשב"א  

אבל   זה;  הבית  בעל  כששכרם  כדבר  אם היו נשכרים אמש, ועכשיו אינם נשכרים כלל,  אמש  זה  הרי 

 שו"ע.   – ואם נשכרים בפחות, משלם הפחת.נותן להם שכרם כפועל בטל; האבוד להם, ו
  –ואם הלכו אף על פי שלא היו מוצאים להשכיר עצמם אמש, נותן להם שכרם כפועל בטל    -שם  

 שו"ע. 
 רמ"א.  –ודוקא שהלכו עצמם, אבל לא שלוחם   -ד"מ הרב המגיד 

שמבמרדכי   סי'  בטור רא"ש    שם  סי'  אבל  -  שם  כלל.  נשכרים  אינם  שעכשיו  מי שישכירם    והוא  אם מוצאים 
בשכירותו, אין להם אלא תרעומת ואם אינם מוצאים להיות נשכרים אלא בפחות, משלם 

 שו"ע.  –להם הפחת 
וסי' שמומרדכי   .א סי' שמב  רק מזו,    כבדהאפילו לא מצא רק מלאכה    -מהר"ם ד"מ    בשם  שם 

בשכרן להוסיף  אחר  שרוצים  במקום  עצמן  להשכיר  צריכין  בי"א.    –,  הוא  רמ"א  של"ה וכן  בסימן 

ב ויכולין להשכיר עצמן [ דאפילו חוזר בו הבעה"המרדכי ]ב"מ סי' שמ"ב ושמ"וומשמע מדברי    בהג"ה ע"ש]סעיף א'[  
 למלאכה אחת כבידה ורוצין להוסיף בשכרן, אין הבעה"ב חייב לשלם נה"מ.

רשב"א   .ב תלמידי  בשם  בי"א.  –חולקין    -ב"י  עצמם    רמ"א  להשכיר  חייבים  אינם  כבידה  שבמלאכה 

באופן שאין    ועי' בש"ך שאפשר שהם כלל לא חולקים והרשב"א מיירי   סימן של"ד סעיף ב'.במקום אחר. ועיין לקמן  
 מוסיפים על המלאכה הכבדה אלא מעט ע"ש. 

 
 סעיף ב  2

יכולים להשכיר עצמם אמש כששכרם  בד"א שאין להם עליו אלא תרעומת בשלא הלכו, דוקא בשלא היו 

היו נשכרים אמש, ועכשיו אינם נשכרים כלל, הרי זה כדבר האבוד להם, ונותן להם    בעל הבית זה; אבל אם

)ודוקא שהלכו עצמם, אבל לא שלוחם( )המגיד    שכרם כפועל בטל; ואם נשכרים בפחות, משלם הפחת. ואם הלכו

 אף על פי שלא היו מוצאים להשכיר עצמם אמש, נותן להם שכרם כפועל בטל; והוא שעכשיו   פ"ט בשמם(,

ויש אומרים דאפילו לא    אינם נשכרים כלל. אבל אם מוצאים מי שישכירם בשכירותו, אין להם אלא תרעומת.
מצא רק מלאכה כבדה מזו, רק שרוצים להוסיף בשכרן, צריכין להשכיר עצמן במקום אחר )מרדכי פרק האומנין(; ויש  

רים אלא בפחות, משלם להם הפחת. וכל ואם אינם מוצאים להיות נשכ  חולקין )בית יוסף בשם תלמידי רשב"א(.

אלו הדינים כשלא ביקר בעל הבית מלאכתו מבערב, שהוא בפשיעתו; אבל אם לא היתה פשיעת בעל הבית  

הגה: ועיין לקמן סימן של"ד סעיף ב'. מלמד שהשכיר עצמו לשתי    בדבר כלל, הרי זה אנוס, ונפטר כמו שנתבאר. 
 ם לשנה שניה; וה"ה כל פועל )הגהות מרדכי פרק האומנין(.  שנים והתחיל שנה ראשונה, מקרי התחלה ג
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בשכירות בית דאם רוצה לצאת דאינו יכול להשכיר לאחרים    ]סעיף א'[הקשה מסימן שט"ז    –נה"מ  
ונראה  נימא גם כן הכי דכשרוצין להוסיף בשכירות שאינו יכול לתובעו.  כשבני ביתו הן מרובין יותר ע"ש,  

משלם לו מטעם מזיק מתקנת חכמים ]וכמו שכתב הש"מ ב"מ ]ע"ג ע"ב ד"ה  רק שדשאני הכא שלא נעשה קנין  

האי מאן[, וכשמוצאין להשכיר עצמן למלאכה כבידה בתוספת שכר ויש אומדנא אילו לא שכרם זה והיה מזדמן להם  

משא"כ בשכירות בית שקנה אותו  מלאכה בתוספת שכר היו משכירין עצמן, אין זה נחשב מזיק כלל ופטור,  
לכך  , ולא קנה אותו לענין שיהיה יכול להשכירו לאחר שבני ביתו מרובין,  ב בהשכר מדינאוחיי

 אין יכול להשכירו ומ"מ חייב לשלם. 

אם לא היתה פשיעת בעל  כשלא ביקר בעל הבית מלאכתו מבערב, שהוא בפשיעתו; אבל  וכל אלו הדינים    -שו"ע  
 כמו שנתבאר. הבית בדבר כלל, הרי זה אנוס, ונפטר 

 לת עבודה מועילה גם לשנה שניההתח
מלמד שהשכיר עצמו לשתי שנים והתחיל שנה ראשונה, מקרי התחלה גם    -ד"מ    ב"מ סי' תנטמרדכי  

 רמ"א.  –לשנה שניה; וה"ה כל פועל 

 בחצי היום הפועלחזרת 
 3סעיף ג 

 הקדים לפועל את שכרו 
 שו"ע. –התחיל הפועל במלאכה, וחזר בו בחצי היום, חוזר  - מימרא דרב שם עז.רמב"ם ב"מ 

ואפילו קבל כבר דמי שכירותו ואין בידו לשלם לבעל הבית יכול    -ריטב"א בתשובה מהרי"ק ד"מ  
שנאמר: כי ללחזור בו והמעות חוב עליו ולא עבדים לעבדים] קידושין  ,  נה(,  )ויקרא כה,  י בני ישראל עבדים 

שלא אמרו שפועל יכול לחזור בו אלא במשכיר עצמו באמירה אבל כל שנשתעבד לטפויי מלתא אתא    שו"ע.  –  כב:[

 ן. ב"י סי' שלד. ולפי זה אם חזר בו ידו על התחתונה כקבל  -שלא יכול נחזור בו 

ואין המעות בידו לשלם ואפש' לו' דדוקא נקט שאין המעו' מזומן בידו לשלם אבל מ"מ יש לו לשלם    לשון המהרי"ק  -ש"ך  

האבודאבל   כדבר  דהוי  בו  לחזו'  א"י  כלל  לשלם  לו  אין  ס"ה    אם  המחב'  לקמן  מדברי  אבל 
ול"ד לדבר האבד ששוכר עליו או מטעו אבל מ"מ א"י לכופו נראה דאפי' אין לו לשלם כלל יכול לחזור  

שתעבד בו בשביל כך א"נ אף על גב שאין לו לשלם לא מיקרי בשביל כך דבר האבד ואף על גב דאיתא לעיל סי' ל"ז  לה 
סעיף י' דלא אמרי' שמא יתעשר היינו לענין עדות אבל מ"מ לא מקרי הכא דבר האבוד בשביל כך כיון דאפשר שיהא לו:  

 ועי' בקצוה"ח שחולק. 

 ש"ץ שנשכר לשש שנים בתקיעת כף
 

יאירשו .א חות  ק"מ    "ת  רוצה    -סי'  והחזן  שנים  כף לששה  עם הקהל בתקיעת  חזן שנתקשר 
דהו"ל ביותר מג' שנים    דדוקא פועלמשום דאין תקיעת כף חל לפי שנשבע לעבור על המצוה. וע"ש שהעלה    לחזור

שכר אין לו היתר ב דאסר בהגהת מרדכי )ב"מ סי' תנ"ט ת"ס(, מכל מקום ע"כ    ואפילו מלמדעבד לעבדים,  
שנוטל רק שכר שימור ופסקי טעמים דאינם מצות ה' ועבדותו יתברך, משא"כ החזן שכל 

וע"כ    עצמו אינו רק להוציא ציבור ולעבדו כפלחן הראוי, ובכה"ג  שמשורר  מה  ]בשכרו[  נכלל  ואפילו 

והרמ"א שם )סעיף    נגבה חציו לפי ממון כמ"ש מוהר"ם פדווא )סי' מ"ב( הביאו ]דרכי משה[ באו"ח סימן ]נ"ג[ )אות ט'(

הואיל שמכבד בקול ה' מהונו ממה שחננו ומשמח אלקים ואנשים לא נקרא כ"ג(, מכל מקום  
 . וצ"ע ברב ושמש העושה צורכי בית הכנסת ע"ש. בכך עבד לעבדים

דמ"ש דפיסוק טעמים אינן מצות ה' ועבדותו, חלילה לומר כן דאין זה    חולק ודמי למלמד ופועל  –קצוה"ח   .ב

יתבר חזינן  עבדותו  דהא  )ע"א(ך,  ]ל"ז[  דף  אני    דבנדרים  מה  בכלל  והוא  טעמים  פיסוק  שכר  ליקח  דאסור  לרב  ס"ל 
דס"ל לרב דהוי דאורייתא. אלא דאנן דקי"ל כר' יוחנן דשרי שכר פיסוק טעמים   הר"ן )ד"ה ורבי יוחנן(בחנם, וכתב שם 

וע"ש,    הרא"ש )ד"ה שכר פיסוק טעמים(   ומשום דס"ל דפיסוק טעמים אינו דאורייתא אלא מדרבנן וע"ש, וכ"כ שם 
חוזר דאע"ג דהוא  כיון דמלמד  מזה  ומוכח  הפוסקים.  רוב  לדעת  מדרבנן  אינו אלא  נמי  מתפלה דתפלה  גרע  לא  וא"כ 
ברור.  וזה  בחזן  ה"ה  וא"כ  לחזור,  ויכול  עבד שלהם  אינו  אבל מה שהתקשר לאחרים  מיקרי  ה'  עבד  ה'  עבדות  עושה 

, דאדם אסור להשכיר עצמו ביותר משלש אינו אלא מדרבנן ובדרבנן לא  בועתואמנם בנשבע צריך לקיים ש 

ג'(   סי'  י"א  כלל  )שו"ת  הרא"ש  בשם  שכתב  נ"א  סי'  ]ח"א[  )ח"ב(  מבי"ט  תשובת  ועיין  סיני.  מהר  ועומד  מושבע  הוי 
שלא לעבור על   דשבועה חלה על מצוה דרבנן ]ו[אסור לעשותה כו', אלא דבביטול מצוה דרבנן אסור לעשות המצוה כדי

 
 סעיף ג  3

לבעל  לשלם  בידו  ואין  דמי שכירותו  כבר  קבל  ואפילו  חוזר,  היום,  בחצי  בו  וחזר  במלאכה,  הפועל  התחיל 

עבדים   ולא  נה(,  כה,  )ויקרא  עבדים  ישראל  בני  לי  כי  שנאמר:  עליו,  חוב  והמעות  בו  לחזור  יכול  הבית, 

הגה: ומהאי טעמא אסור לפועל, אפילו מלמד או סופר, להשכיר עצמו להיות בבית בעל הבית בקבע שלשה    לעבדים.
 שנים )הגהות מרדכי פרק האומנין(. 
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השבועה בקום ועשה ובשבועת ]עשית[ איסור דרבנן העמידו דבריהם במקום תורה בשב ואל תעשה, ע"ש שכתב כן ג"כ 
בשם הרשב"א )שו"ת ח"א סי' תרי"ד( ע"ש. ועוד דכיון דכבר השכיר עצמו ביותר משלש א"כ איסורא דעבד עבד ועכשיו  

 ה ודו"ק:שבא לחזור אחר שלש אין לו לחזור מחמת השבוע

 לאחר שעשה קנין 
  כל שנשתעבד בקנין לא אמרו שפועל יכול לחזור בו אלא בשוכר עצמו באמיר' אבל    -ריטב"א בשם רבותיו   .א

 ב"י דרכי משה.  –עכ"ל  שלא יוכל לחזור בולטפויי מילתא אתא 

ק אין חילוהפועל יכול לחזור בו לעולם אפי' התחיל המלאכ' ואפי' בקנין    -ריש סי' תע"ו    ריב"ש .ב

בין שכירות פועל ליום א' או שכיר שבת או שכיר חודש או שכיר שנה או שהוא קבלן שקבל קמה לקצור או כרם לבצור 

ששאר    ש"ךוכ"פ    –שבכל אלה א"צ קנין אלא התחלת המלאכ' היא הקנין משום דכתיב כי לי בני ישראל עבדים עכ"ל  

ולא עבדי' לעבדים משמע דבכל ענין יכול לחזו' בו וכן    כל הפוסקים לא חילקו בכך וגם מטעמא דלי בני ישראל עבדים
וטור ורבי' ירוחם ושאר פוסקי' גבי משיכת כלי האומנות דאע"ג דמהני    הרא"ש ב"מ פ"ד סי' ט'משמע לפע"ד ממ"ש  

 לענין קבלן שנגמ' קנין השכירות בכך מ"מ פועל יוכל לחזור ודוחק לחלק בין משיכ' לקנין דבכל דוכתא כי הדדי נינהו
ו'וגם בהגהת   דהוי  מדמי להו להדדי לענין זה ע"ש והבאתיו לעיל ס"ק ד' וגם נראה    אשר"י ממהרי"ח ב"מ פ"ו סי' 
כמ"ש הרמב"ם ספ"ה מה' מכירה וסמ"ג דף קנ"ח ע"ב ואולי גם המחבר חזר בו ולכך לא חילק כאן בש"ע   קנין דברים

לא קאמר אלא   הריטב"א  דגם  ונרא'  לא.  או  בקנין  נשתעבד  וכמו  בין  בו בשום ממון  לחזור  יכול  ולענין שאינו  בקבלן 
שכתבתי לעיל ס"ק ד' בשם הגהות אשר"י אף על פי שפשט ל' הריטב"א לא משמע כן אמנם בתשובת מבי"ט ח"א ח"ב 
סי' קל"ב כתב דאלו ראה הריב"ש דברי הריטב"א בשם רבותיו אולי לא הי' חולק עליה' אך הש"ך פסק כריב"ש. וכ"פ 

 בקצוה"ח שדחה טענת הש"ך דהוי קנין דברים.  בט"ז. ועי' 

חולק על הש"ך ]סקי"ד[ ומסכים לדעת הריטב"א בשם רבותיו דבקנין אינו    -ח"ב סי' קפ"ד    יעקב  שבות  תשובת .ג

, דודאי כל הקנינים שבעולם לא מהני בזה דהוי קנין דברים וכמ"ש  מחלק שם בין קנין לקניןיכול לחזור בו, אך  

אך   ושהש"ך,  כסף  פ"ק    טרקנין  כדאיתא  עברי  עבד  בו  לקנות  ע"ב[דמהני  ]י"ד  כו'.    מהני  דקדושין  כאן  ג"כ 

הובא  ש"נ  סי'  ח"א  הרדב"ז  דעת  נראה  ]וכן  הריטב"א  כדעת  ג"כ  פסק  קי"ג  סי'  ששון  מהר"א  בתשובת  דגם  ומסיים 
  ג ס"ק כ"ז:ו סעיף כ"סימן קע"בפת"ש לעיל סימן קע"ו סעיף ג' סק"ב ע"ש, וכ"כ בספר עטרת צבי ]סק"ח[, ועיין לעיל 

 איסור שכירת פועל לג' שנים
תסמרדכי   .א תנט  סי'  ומהאי טעמא אסור לפועל, אפילו מלמד או סופר, להשכיר   -ד"מ    ב"מ 

שם עבד ושכיר עליו דכתיב בישעיה דג' שנים    רמ"א.  –עצמו להיות בבית בעל הבית בקבע שלש שנים  

סמ"ע. ובאר שבע דף קי"ב ע"ב ובספר אגודת אזוב דף ק"ז ע"ד כתבו דט"ס הוא וצ"ל   –.  ]טז יד[ בג' שנים כשני שכיר
 ש"ך.  –יותר מג' שנים שכן הוא בהגה"מ ודבריהם נכונים שכן מבואר בהגה"מ שם להדיא 

שכתבו וז"ל כי לי בני ישראל   ' יותר מג' שניםמשמע שמותר אפי  ב"מ י. ד"ה כימתוס'    –באר שבע   .ב

ואינו יוצא קודם זמנו אלא בשטר שחרור עובר משום   דדוקא ע"ע שא"י לחזור בועבדים נ"ל דמ"מ מותר להשכיר עצמו 

  ש"ך סמ"ע. -כתב כדברי התוס':  במרדכי ב"מ סי' שמועבדי הם עכ"ל וגם 

דהא   מותר להשכיר עצמו בקבע ליותר משלש שניםת  כשאין לו אפי' כסו נראה אם הוא עני ביותר    –ש"ך  

כתבו הרמב"ם וסמ"ג שם דבעני ביותר מותר למכור את עצמו ופשיטא דהיכא דמותר למכור את עצמו מותר אפי' לשני'  
והרמב"ם )וסמ"ג( פ"ב מה' עבדים וא"כ בכה"ג פשיטא נמי דלא גרע    דקידושין דף י"ד ע"בהרבה וכדאיתא בש"ס פ"ק  

 כך: ממוכר עצמו

 חזרת הפועל כשמוכן להישכר לאדם אחר 
אף כשהולך מבעה"ב  לאו דוקא אם הפועל חוזר בו מהיות פועל לשום אדם, אלא    -סי' )ק"ג( ]ק"ו[    חות יאיר . א

שרק מפני שנאמר כי לי בני ישראל עבדים לא    ידו על העליונה.שנשאר עבד לעבדים,  זה ונשכר אצל אחר,  

, ולומר כי איש ישראל שחייב בכל המצות  וכן אין לחלק בין עבד לשפחה.  אלים קניית האדון בכולי האי כו'

  פת"ש -שפיר יתכן כו', מ"מ נראה דכל זה לא יספיק לחלק חילוק שלא זכרו שום פוסק כו', 

שלא נראה כן מדברי הטור ]סעיף ב'[ בשם ר"י והביאו הרמ"א בסעיף שאחר זה, שכתב ודוקא שחזר   חולק  -פת"ש   .ב

וזר מכח יוקר אין שומעין לו. וכתב הב"ח וז"ל, נראה דטעמו דכיון דשכיר יום לא מצי חוזר אלא משום  סתם אבל אם ח 
גלי   א"כ  היוקר,  מחמת  בו.  חוזר  אם  אבל  יותר,  לעבוד  חפץ  דוקא בחוזר בסתם דתלינן שאינו  הם, א"כ  עבדי  דכתיב 

, והכי מסתברא, עכ"ל. א"כ ה"ה היכא שנשכר אין שומעין לודעתיה דניחא ליה בעבדות אם ישלם לו בעה"ב כפי היוקר, 
אצל אחר דאין שומעין לו, ומשמע דאין שומעין כלל אפילו אם רוצה להיות ידו על התחתונה, וכן בספר מאמר קדישין  
אי הולך  ]וכן בספר עטרת צבי ס"ק י"ג אות באות[, כתב בפשיטות דדוקא שאינו הולך לבעה"ב אחר, אבל  ס"ק ט"ו 

דומיא למ"ש הר"י דאם חוזר מחמת יוקר אבל ניחא ליה בעבדות אין שומעין לו, ומה שעושין ערמה   לבעה"ב אחר הוי
שיושב בטל כמה שבועות ואח"כ הולך לבעה"ב אחר לא מהני ע"ש. ובתשובת מים חיים חלק חו"מ סי' כ"ו השיג עליו,  

יעבור   שלא  כדי  לחזור  יכול  הפועל  אם  דבשלמא  לי,  סבירא  לא  הדין  זה  הוה וכתב,  אז  עבדים,  ישראל  בני  לי  כי  על 
אינו עובר,  יכול לחזור, אבל לפי מה דקיי"ל דפועל  ורוצה להיות עדיין עבד דלא  אמרינן דהיכא דהשכיר עצמו לאחר 
והטעם דפועל חוזר מחמת דלא חל שעבוד עליו, א"כ מה לנו שהשכיר את עצמו לאחר, מכל מקום יכול לחזור מראשון  

 ע"ש.  גם משני אם ירצה כו'.
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 פיטורי מלמד באמצע השנה
]ד'[,  רא"ש   סי'  ק"ד  כלל  ו'[.  ד"מ  בתשובה  ]סעיף  של"ד  סימן  בעה"ב השוכר מלמד ומצא אח"כ מלמד    –סוף 

פושע.   ואינו  במלאכתו  זה  שהתחיל  כיון  שנה,  בתוך  לחזור  יכול  אינו  מזה,  טוב    –אחר 
 סמ"ע. 

בע"ה החוזר צריך לשלם משלם מטעם דאי ו  -המיוחסות לרמב"ן ]סי' א'[  דרכי משה מתשובות הרשב"א  
 : ועיין לקמן סימן של"ה סעיף א' בהג"ה שניהסמ"ע.   –לא עבדי חלשי. 

  פת"ש. – יכול בעל הבית לחזורר"ח חשוון ור"ח אייר נוהגים עתה שבכל תחלית זמן    –עטרת צבי 
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