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 Aסעיף ד

 תשלום לפועל שחזר בו 
כיצד    -  ששכיר יום שחזר בו שמין לו מה שעשה   שם מז.  רי"ףפליג עלי' דר' דוסא בחדא וכו'  דרב    :עזרמב"ם מגמ' שם  

ונוטל   הוא    שו"ע.  –דין הפועל שחזר בו אחר שהתחיל, שמין לו מה שעשה,  דטעמייהו  ואפשר 

יוקרא אין שומעין   ואף שכתב דכשחוזר בו משום  לו,  משום אורחא דמילתא, דסתם פועל אינו חוזר אלא כשהוקרה, 
 מכל מקום מסתמא דמילתא הוא חוזר משום יוקרא, אבל אם אירע שהוזלה שמין מה שעתיד לעשות. 

לאו בחדא מחתא מחתין לה, אלא בא לומר בין הוקרה המלאכה בין   רמ"א.  –בין הוקרה המלאכה או הוזלה    -טור  

 הוזלה בשניהן יד הפועל על העליונה. 
 רמ"א.   –וזר מכח יוקר, אין שומעין לו ודוקא שחזר סתם, אבל אם ח  -טור בשם ר"י  

 תשלום לקבלן שחזר בו 
עז.    :עוטור מברייתא שם   וכרב דפסיק הכין שם  ואם קבלן הוא, שמין לו    -  הרב המגידשם  רי"ף  כר' דוסא 

בין שהוזלה בעת ששכרו בין שלא הוזלה, בין שהוזלה    (,סי' קע"ו סכ"ג)ע"ל    את שעתיד לעשות
דה"ל כאילו אמר בין הוזלה בשעת    שו"ע. –  שמין לו מה שעתיד לעשות  המלאכה אחר כך בין שלא הוזלה,

השכירות והוקרה אח"כ בשעת החזרה, בין לא הוזלה בשעת השכירות אלא היתה ביוקר והוזלה אח"כ בשעת החזרה,  
לעולם יד הקבלן על התחתונה, ור"ל ג"כ דשמין בכל אחד לפי ענינו, דבהוקר שמין לו מה    בין היה הכל במעמד אחד,

 סמ"ע.   –שעתיד לעשות ובהוזלו שמין מה שעשה היפך מפועלים 
בגד לארוג בשתי  קצר חציה והניח חציה;    כיצד, קבל ממנו קמה לקצור בשתי סלעים  -:  עוברייתא שם  

שמין לו מה שעתיד לעשות, אם היה שוה ו' דינרים נותן לו שקל או   סלעים, ארג חציו והניח חציו;
שהרי לא עשו אלא  יגמרו את מלאכתן; ואם היה הנשאר יפה שני דינרים אינו נותן אלא סלע,  

 שו"ע.  –חצי מלאכה 
  רמ"א.  –כך חבית של יין וכן כשקיבל על עצמו לעשות כך ו –ד"מ  סי' שכט תרומת הדשן

 בעה"ב שחזר בו 
  -בע"ה החוזר בו דינו כקבלן, שידו על התחתונה    -ופוסקים    שם עו.וש"ס    ב"מ פ"ו סי' זטור מרא"ש  

 ועי' ביאור הנה"מ בדין זה. רמ"א. 
 Bסעיף ה

 
A  סעיף ד 

)בין הוקרה המלאכה או הוזלה; ודוקא שחזר סתם, אבל    כיצד דין הפועל שחזר בו אחר שהתחיל, שמין לו מה שעשה, ונוטל.

בין שהוזלה   )ע"ל סי' קע"ו סכ"ג(,  ואם קבלן הוא, שמין לו את שעתיד לעשות   אם חוזר מכח יוקר, אין שומעין לו( )טור(.

לה המלאכה אחר כך בין שלא הוזלה, שמין לו מה שעתיד לעשות. כיצד, קבל בעת ששכרו בין שלא הוזלה, בין שהוז

קצר חציה והניח חציה;    )או שקבל על עצמו לעשות כך וכך חבית של יין( )ת"ה סימן שכ"ט(,  ממנו קמה לקצור בשתי סלעים

נרים נותן לו שקל או בגד לארוג בשתי סלעים, ארג חציו והניח חציו; שמין לו מה שעתיד לעשות, אם היה שוה ו' די

הגה: ובע"ה    יגמרו את מלאכתן; ואם היה הנשאר יפה שני דינרים, אינו נותן אלא סלע, שהרי לא עשו אלא חצי מלאכה.
     החוזר בו דינו כקבלן, שידו על התחתונה )טור(.  

B  סעיף ה 

או  בד" חלילין למת  להביא  או ששכר חמור  כגון פשתן להעלות מהמשרה,  האבוד,  בדבר  אבוד; אבל  א, בדבר שאינו 

)משרתת או עבד של בעל הבית, מקרי דבר האבוד, דבע"ה לא    לכלה וכיוצא בהם, אחד פועל ואחד קבלן, אינו יכול לחזור בו. 

  )הוא או אשתו ובניו( )ת"ה סי' שכ"ט(   אא"כ נאנס, כגון שחלה  "ט(;יכול לעשות מלאכה בעצמו, וע"י זה נאבד שלו( )ת"ה סי' שכ

)ל' הטור(. ומיהו אינו צריך לשלם להם כל שכרם, רק מה שעשו, וידם על העליונה )טור שם והרא"ש    או ששמע שמת לו מת
ר כך מלאכתן, צריך לשלם  ורש"י ושאר פוסקים ע' ס"ק כ"ה(. ואם חזר בעל הבית וקבלן לאחר שעבר האונס, סתם, וחזרו ועשו אח

להן כל מלאכתן ואינו מנכה להן כלום )טור בשם אביו הרא"ש והוא בפסקיו(. אבל בלאו הכי, מנכה לו כל ימי חליו או אנסו, אעפ"י  
  שלא חזר בו הפועל )תוס' ורשב"ץ ותשובת מיימוני ס"ס קנין סי' ל"א(. וה"ה למלמד שחלה שמנכין לו דמי חליו. ומיהו אם כבר קבל 

הפועל או המלמד שכרו, י"א דאינו צריך להחזיר )שם בתשו' מיימוני ובמרדכי עיין בס"ק כ"ה(. ומלמד החוזר בו, מקרי דבר האבוד.  
כשאר   דינן  מלמדין,  האומנין(.  פ'  ומרדכי  הנ"ל  מיימוני  )תשובת  האבוד  דבר  מקרי  בו,  וחוזר  אחד  ספר  לכתוב  המקבל  סופר  וכן 

להשכים או להעריב, כמו שנתבאר סימן של"א, ואסור לעשות מלאכתו עם הלמוד או לנעור בלילה    פועלים שצריכין לעשות כמנהג
יותר מדאי, או להרבות במאכל, וכל המשנה ידו על התחתונה ומעברינן ליה )מרדכי פ' האומנין בשם הירושלמי והגהות מיימוני סוף  

עצמו ללמוד ספר או חצי ספר, יש לו דין קבלן )הגהות מיימוני    הלכות שכירות(. שכר עצמו לזמן, יש לו דין פועל; אבל אם שכר

ואם לא נאנס, וחזר בו, אם היה מוצא פועלים אחרים לשכור כששכר את אלו,   פ"ט(. וע"ל סימן של"ד ושל"ה מדיני מלמד.

ליתן להם כפי מה  הגה: ואם מצא פועלים אחרים )לשכור(, והטעה את אלו, צריך    ועכשיו אינו מוצא, שוכר עליהם או מטען.

הרא"ש(. בשם  ס"ג  )טור  באחרונה  להן  שיגמרו    שפסק  עד  שתים,  וטלו  בואו  לכם  קצצתי  סלע  להם:  אומר  מטען,  כיצד 

הגה: פועל שעשה בחנם עם    מלאכתן, ולא יתן להם אלא מה שפסק תחלה; ואפילו נתן להם השתים, מחזיר מהם התוספת.
     הרי"ק שורש קל"ג(.  בעל הבית, יכול לחזור אפילו בדבר האבוד )מ
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 חזרת פועל/קבלן בדבר האבד
פירוש שאינו צורך שעה בו, כי אף    א, בדבר שאינו אבודבד"   -:  עו: ובברייתא  עהבמשנה    שםרמב"ם מפורש  

שיחזור בו הפועל ולא ימצא פועל אחר לשכור כי אם בדמים יקרים הרבה, יכול להמתין עד שימצאו פועלים לשכור כפי 

]פירוש,  אבל בדבר האבוד, כגון פשתן להעלות מהמשרה  סמ"ע;    -דרך שכירות הפועלים או מעט יותר:  

, או ששכר חמור להביא חלילין למת או לכלה וכיוצא קנבוס ופשתן כשהן בגבעולין[מים ששורין בהן  
  שו"ע. - בהם, אחד פועל ואחד קבלן, אינו יכול לחזור בו 

שם   הכל  .עזברייתא  ודברי  האבוד  בדבר  עז:  שם  יצחק  בר  נחמן  רב  לה  או    -  וכדמוקי  שחלה  כגון  נאנס,  אא"כ 
 שו"ע.  –ששמע שמת לו מת 

 רמ"א.  –הוא או אשתו ובניו  -תרומת הדשן 

 משרת/ת שחזר בו ]אם נחשב לדבר האבד 
וב"י מתרומת הדשן .א שכ"ט[   ד"מ  האבוד,   -  ]סי'  דבר  הבית, מקרי  בעל  של  עבד  או   משרתת 

 רמ"א. –דבע"ה לא יכול לעשות מלאכה בעצמו, וע"י זה נאבד שלו 

ובת"   –ש"ך   .ב האבוד  דבר  דהוי  בפשיטות  שכתבו  והב"י  הרמ"א  על  בזה הקשה  מסיים  ה 
וכן כתב בתשו' מהרשד"ם סי' קי"ט כ' כיון שהת"ה כ' בסוף צ"ע א"כ הדין עם השכיר דהמע"ה  ומ"מ דבר זה צ"ע

ובתשובת ושב הכהן סי' י"ג כתב לישב שדעת    ונראה דהכל הוא לפי הענין לפי ראות עיני הדיין:ע"ש  

היינו לענין שיכול לשכור עליהם וע"י זה יוציא מהם  הב"י והרמ"א דמ"ש בתרומת הדשן ]סי' שכ"ט[ ומ"מ דבר זה צ"ע,  
כל מה שיצטרך ליתן יותר, בזה הוא דמסתפק כיון דאינו ברור כ"כ שהוא דבר האבד כשאר דברים המבוארים בש"ס,  
אבל לענין לחזור לכתחילה שפיר י"ל דאינו יכול לחזור, ואף שהוא ספק אם יפסיד בעה"ב ע"י חזרתו, גם כן אינו יכול  

ור ולגרום לו היזק מספק, והב"י והרמ"א שכתבו דמיקרי דבר האבד, היינו לענין זה שאינו יכול לחזור לכתחילה, לחז
 פת"ש.  –אבל אם שכר עליהם ובא להוציא ממון מהפועל, אה"נ שאינו יכול להוציא ממנו. 

ושב הכהן שם   כו',    בתרומת הדשן כתב, בע"ה שהוא עשיר  -תשובת  משרת  לומר    והיה אפשרושוכר 
זה בגדר  יכול לעשות מלאכתו כלל בעצמו, אבל מי שאינו  פי דדוקא בעשיר שאינו  על  אף   ,

 פת"ש.  –לא הוה דבר האבד שהוא שוכר משרת, כיון שיכול לעשות מלאכתו בעצמו 

משרתת שברחה מבעלת הבית כשלשה חדשים קודם כלות הזמן, ובעלת    -סי' ]ק"ו[    תשובת חות יאיר
של המשרתת, ושכרה לג' חדשים הנשארים משרתת אחרת בשכר מרובה. אם לא היתה   הבית תפסה בגדי שבת

או   ורמ"א,  ב"י  דדברי  כפשטא  האבוד  דבר  מיקרי  אם  ספק  דיש  חדא,  השפחה,  עם  הדין  היה  ודאי  מוחזקת  הגבירה 
היתה   שלא  דידוע  זו  בגבירה  האבד  דבר  מיקרי  דלא  ועוד,  השכיר.  עם  דהדין  קי"ט[  סי'  ]חו"מ  שפחה כהרשד"ם  לה 

אך   הדיין.  עיני  ראות  לפי  הש"ך  מ"ש  בכלל  זה  והרי  שנים,  כמה  לזו  באשר הגבירה מוחזקת בבגדי  מקודם 
ותוכל האשה לומר עד כה סבלתי    השפחה מאן מרמי להו מרשותה באשר הב"י ורמ"א פסקו כן,

הגונה כיוצא בה, ועתה תשש כחי שעל כן שכרתי שפחה, ומ"מ אם השפחה שברחה רצתה להעמיד לה משרתה אחרת  

לכן אם מיהרה בעלת הבית לשכור הדין עמה, כמ"ש הרמב"ם ]פ"ט משכירות ה"ד[ והוא בשו"ע שם סעיף ז'. 
הבית   בעלת  ותפסיד  עמה  הדין  אחרת,  לה  להעמיד  שתוכל  מבררת  והמשרתת  אחרת 

 פת"ש.   –המותר 
תו כולי האי, ואין  או אפילו אחד ואינו עושה מלאכ  אם יש לבעה"ב שני משרתים  -חוות יאיר שם  

]וכה"ג[    משתמש בו רק מעט מזעיר לכבודו וגם זה בכלל מ"ש    לא מיקרי דבר האבד,שהולך אחריו 

 פת"ש.  –הש"ך לפי הענין כו'. 

פשוט שאפילו הבעה"ב פשע במה שחזר בו, אין לחייבו רק בדמי שכירות שפסק    -חוות יאיר שם  
מצו  עם המשרת ולא בדמי מזונות, מזונותיו  וסגי שהוא הולך שהרי  ישראל,  גבול  בכל  ולא יחסר לחמו  יים 

בעה"ב,   לחייב  אין  מ"מ  הוא  הכי  בר  לאו  דאיהו  ואף  משרת,  מהיות  יותר  בזה  בוחרים  ופרחי  ארחי  וכמה   -בטל, 
. ועיין בתשובת שבות יעקב ח"ב סוף סי' ק"מ, שכתב עליו שדבריו אינם מוכרחים, וגם י"ל דגם החות יאיר לא  פת"ש

דוקא במשרת שאפשר בהכי, משא"כ באשה המשרתת שאין דרכה לחזר אחר מזונותיה וגם חיישינן לזנות    קאמר אלא
 כו' ע"ש.  

אצל בעה"ב אחד    מעשה בריבה אחת שהשכירה עצמה למשרתת  -  חלק חו"מ סי' קכ"ב  תשובת חתם סופר

ה, וארכו הימים  ולא נודע מקומה ומשפחת  והלכה לה ולא חזרה אליו עודשל זהב,    והשכינה לו נזמים

ורוצה האיש לצאת ידי שמים מה יעשה בנזמים ההם, וכתב השואל שיש מלעיזים שהמשרתת באתה בזמנו וחזרה בה, 
בדבר   בוש  האיש  שאותו  ואומרים  לה,  הלכה  כן  ומשום  בה  וחזרה  הואיל  הנזמים  לה  להחזיר  אז  רצה  לא  והבעה"ב 

לחזור יכול  שפועל  מפני  כדין  שלא  העניה  משכון  הנה    שעיכב  והשיב,  שמים.  ידי  לצאת  עתה  בא  כן  ומשום  אם  בו, 
גב באתה בזמנו וחזרה בה והלכה לה, הנזמים הם שלו מדינא דאחולי אחלה גביה על  אף   ,

דבפקדון ומשכון בעלמא לא הוי מחילה מדלא תבע ושתק, מ"מ הכא מדהות הכא ותבעה לו וסרב וקביע דינא ודיינא  
 ]גיטין[ דף נ"ח ע"ב בלה עליו בפניהם, אחולי אחלה, הא למה זה דומה לאנפרות  במתא בד"י ובד"א ואזלת לה ולא ק

[ כו', מ"מ משנת חסידים לא הוה למשוי נפשה הדרנא, ושארית  סימן רל"ו ]טור סעיף ד' ושו"ע סעיף ז'ובטור ושו"ע  
ולא ידברו כזב, והואיל וניחא לה למיקם בהימנותה רצתה לפייס הבעה"ב ומחלה לו המשכון ולא  ישראל לא יעשו עולה  

  תוס' ב"מ דף ס"ז ריש ע"א ]ד"ה התם זביני[ וב"ב דף מ"א ע"א ]ד"ה אמר ליה מחילה[ תלינן בטעות. וראיה ממ"ש  
לא וצווח  עומד  הלה  אפילו  שם  ומבואר  דידן,  נידון  ממש  הוא  כי  ע"ש  ר"ת,  ברור   לפירוש  נ"ל  זה  ודין  ביה,  משגחינן 

 בעז"ה. ע"ש:
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 תשלום ימי מחלה/אונס לעבד עברי
חלה בין שחלה שנה אחר שנה או שחלה חלאים מקוטעים אם הכל פחות מארבע שנים    -רמב"ם  

שנאמר )ויקרא כה, מ(  עולין למנין שש, אבל אם חלה ארבע שנים חייב להשלים כל ימי החולי  

כתושב   ק  –ע"כ  כשכיר  )מקצה(  צוה"ח.  ש"ך  יד(  )טז,  בישעיה  כמ"ש  שנים  לשלש  שכיר  דסתם  משום  והיינו 

]ב[שלש שנים כשני שכיר, ועבד הוא משנה שכר שכיר וצריך לכתחלה שש שנים ובחלה כשעבד שני שכיר סגי ליה שנאמר  
   מוהרי"ט בחידושיו לקידושין )שם ד"ה תו כתבו התוספות( קצוה"ח. -כשכיר כתושב יהיה, 

 כל שחלה יותר משלש קרוי ארבע:  - )ד"ה חלה שלש(תוס'  שם ד"ה חלה ד'(י )רש"
הרמב"ם חולק על רש"י ורק בחלה ארבע שנים דוקא. אך במשנה למלך כתב נקט    -ש"ך )סקכ"ה(  

 קצוה"ח.  –לישנא דגמ' ולא פליג 

 תשלום ימי מחלה/אונס לפועל
וטור רא"ש ב סי'  פ"ו  לורש"י    "מ  נותן  עז: ד"ה  כה    פוסקים  ושאר   שם  ומיהו אינו צריך לשלם    -עיין ס"ק 

 רמ"א.  –להם כל שכרם, רק מה שעשו, וידם על העליונה 
לאחר שעבר האונס, סתם, וחזרו ועשו אחר    בעל הבית וקבלן  חזרואם    -בפסקיו שם    טור בשם רא"ש

א  וביאר שם כגון שב  רמ"א.  –כך מלאכתן, צריך לשלם להן כל מלאכתן ואינו מנכה להן כלום  

להם האונס בחצי היום הראשון ואחר שעבר האונס קיבלן הבעל הבית למלאכתן סתם ובזה תירץ הרא"ש )ב"מ פ"ו סי'  
ו'( הא דמוכח מפרק האומנין )שם עז, ב( דאם נאנס אין צריך לשלם אלא כפי מה שעשה, ובפ"ק דקידושין דף י"ז )ע"א(  

זה כתב דשם גבי עבד מיירי שחזר וקבלו סתם לאחר שעבר גבי עבד עברי חלה שלש ועבד שלש אינו חייב להשלים, ל
  –האונס לכן אינו מנכה לו. ועוד כתב בשם מוהר"ם שמחלק בין הקדים לו שכרו, והיינו הנך חילוקין שכתב הרמ"א  

   קצוה"ח.
אבל בלאו הכי, מנכה לו כל ימי חליו או    -תשב"ץ תשובת מיימוני ד"מ    קידושין יז: ד"ה חלה שלש  תוס'

 רמ"א.  -, אעפ"י שלא חזר בו הפועל אנסו
ונראה דגם במלמד אם חזר בעל הבית וקיבלו בסתם  רמ"א  –ה"ה למלמד שחלה שמנכין לו דמי חליו  - שםתוס' 

 סמ"ע: –ולא אמר לנכות לו, דצריך לשלם כל שכרו, דזיל בתר טעם דעבד דאמרינן מדלא התנה מחל לו, ה"ה במלמד  

שמז  ב"ממרדכי   .א מיימ  סי'  כבר    -וני  תשובת  אם  אינו    קבלומיהו  שכרו,  המלמד  או  הפועל 
 רמ"א בי"א.   –צריך להחזיר 

דתני' השוכ' את הפועל ומת לו מת או    ב"מ פ"ז ה"ב  בתוספתא וכן משמע    מנכה לו  בכל ענין   בפועל  -ש"ך   .ב

לפי קבלנותו ע"כ   שאחזתו חמה הרי אלו שמין לו כיצד שמין לו אם הי' שכיר חדש נותנים לו לפי שכירתו קבלן נותן לו
ולא קתני ולחצי היום מת לו מת כו' אלמא דלא תלי בהכי מידי אלא בכל ענין שמין לו ולא דמי לעבד עברי דהתם כיון  

בתוס'  דעבד עברי גופו קנוי לו בכסף או שטר וחזקה א"כ כל היכא דחלה ברשותא דמרה חלה משא"כ הכא וכן איתא  

א כחילוקים שכתב הרמ"א בין חזר הבע"ה וקבלן כו' ובין  ודלשכתבו כן להדיא.   פ"ק דקידושין שם
דא"צ לשלם להם כל בש"ס שם עז:  שכתב כן לתרץ הא דמוכח    שםאו לא הוא מדברי הרא"ש    הקדים לו שכרו

אמרי' גבי עבד עברי חלה שלש ועבד שלש אינו חייב להשלים וגם הביא שם בשם מהר"מ   בקדושין )דף י"ז ע"א(שכרם ו
ם לו שכרו או לא וכן הוא בתשו' מיי' בשם מהר"ם שהגיד לו כן בעל החלום ובש"ך דחה חילוקים אלו  לתרץ בין הקדי
נראה שכל יותר משלש' שנים חייב להשלים וצ"ע( עולין למנין שש כו'    רש"י ותוס' פ"ק דקדושין שם   וכתב שמפירוש

 ה בתחלה או בסוף.ומדלא כתבו כל' הבריי' חלה שלש ועבד שלש משמע דס"ל דאין חילוק בין חל

אבל    -קצוה"ח   מחצית  בחלה  דוקא  דהיינו  ימי השכירות אפילו הקדים שכרו או חזר  נראה  רוב  אם חלה 
דהא מפרשי להא דתניא חלה שלש בהנך גווני ואפ"ה תני עלה וקבלו בסתם נמי מנכה לו כל מה שחלה,  

 חלה ארבעה מנכה לו, והיינו רוב ימי השכירות. והרמ"א סתם בזה. 

 מלמד החוזר בו ]אם נחשב לדבר האבד[ 
מרדכי   מיימוני  שמגתשובת  סי'  ד"מ    שם  מוהר"ם  האבוד.    -בשם  דבר  מקרי  בו,  החוזר    –ומלמד 

 ש"ך.  –מטעם שכל עת ורגע שהתינוק הולך ובטל הוא פסידא דלא הדר רמ"א. 

מיימוני מרדכי   דבר    -  שםתשובות  מקרי  בו,  וחוזר  ספר אחד  לכתוב  המקבל  סופר    –האבוד  וכן 
 סמ"ע: –. דספר הנכתב בכתיבת יד שני סופרים הוא מנומר ומיקרי מקולקל רמ"א

שרגילי'  לפ"ז במלמד אם מעמיד לו מיד מלמד אחר יכול לחזור בו    -ש"ך   בזמן  הולך בטל  התינוק  אם  וכן 

יכול למצוא מלמד אחר ובין כך    ובשכרו לכתוב ספר נמי אם ידוע דלית קפידא  התינוקת לילך בטלים 
 יכול לחזור בו   כגון שמתחל' שכר ב' סופרים לכתוב הספר וכה"גבכתיבת ידי ב' סופרים  

 אם המלמד דינו כשאר פועלים
, מלמדין, דינן כשאר פועלים שצריכין לעשות כמנהג להשכים או להעריב  -בשם מהר"ם    שםמרדכי  

פועל ובשכר עצמו ללמוד ספר יש לו    במלמד ששכר עצמו לזמן יש לו דיןרמ"א.    –כמו שנתבאר סימן של"א סעי' א  

ש"ך. א"נ נ"מ אם כששכר את המלמד לא הי' מוצא מלמד    –דין קבלן ונ"מ אם מעמיד לו מלמד אחר וכדלקמן סעיף ז'  
אחר לשכור דבכה"ג לא מיקרי דבר האבד דאז יש חילוק בין שכר עצמו לזמן דיכול לחזור בו ושמין לו מה שעשה ואם  

 סמ"ע סקכ"ח.  -לו דין קבלן וידו על התחתונ' ששמין לו מה שעתיד לעשות ללמוד עמו ספר אז יש 
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ולק"מ מב' טעמים  הקשה על הרמ"א שמזכה שטרא אליבא דבי תרי ונשאר בצ"ע    –דף ק"ז  אגוד' אזוב  

הוא   וכן  ו' וכנ"ל  סי'  פ"ו  ב"מ  אשר"י  לא    בהגהת  מ"מ  מעכשיו  יותר  מצויין  מלמדין  שהיו  בעת  שנשכר  מלמד  וז"ל 
התינוק להתבטל בכך רק דבר מועט כגון שידוע שימצא מלמד בקרוב לא הוי דבר האבוד כ"א לפי אותו זמן ואם    יצטרך

התינוק יכול לקרות בתורה ונביאים וכתובים בלא מלמד באותו זמן מועט וגם בלא למוד פעמים שהוא בריאות לתינוק  
ואם אין האב רגיל לדחוק עצמו על שכירות מלמד בזמן  שנותנים לו מעט ריוח מן הלימוד ואין כופין אותו אלא לרצונו  

מועט כזה עד שיזדמן לו לא הוי דבר האבוד אבל אם דרך האב לדחוק עצמו על שכירות בנו מחמת פסידא דלא הדר הוי 
דבר האבוד ומלמד הוי פועל ולא קבלן ואם שכיר הוא ללמוד כל הספר או חציו ולא קבעו לו זמן ויכול להבטל כשהוא  

 ש"ך:  –ה אז חשוב קבלן עד כאן והיא תשובת ר"י בתשובת מהר"מ דפוס פראג סי' תע"ז  רוצ

ה"ג    ירושלמי  שםב"מ    מרדכי פ"ז  ואסור לעשות מלאכתו עם הלמוד או    -הגהות מיימוני ד"מ  דמאי 
לנעור בלילה יותר מדאי, או להרבות במאכל, וכל המשנה ידו על התחתונה ומעברינן ליה  

 רמ"א.  –

 קבלן/גדר פועל
יש לו דין פועל; אבל אם שכר עצמו ללמוד ספר או חצי    -הגהות מיימוני ד"מ   שכר עצמו לזמן, 

 בהגה מדיני מלמד.   סעי' א  ד ושלה-סימן שלד סעי' א וע"ל  רמ"א. –ספר, יש לו דין קבלן 
מי ששכר מלמד לבנו לשנה ובתוך השנה מצא טוב ממנו אינו יכול להוציאו מתחת    -תשובת רא"ש  

בה.    דו תוך זמנוי פושע  אינו  אם  ואם חזר בו בעל הבית צריך לשלם לו כל  כיון שהתחיל במלאכתו 
 ב"י סמ"ע  -בהגה.  סי' שלה סעי' הכמבואר לקמן  שכרו

 היתר להטעות או לשכור על מי שחוזר בו 
ואם לא נאנס, וחזר בו, אם היה מוצא פועלים    -טור ומגיד בשם רשב"א הובא בשיטמ"ק   .א

 שו"ע.  –ר כששכר את אלו, ועכשיו אינו מוצא, שוכר עליהם או מטען אחרים לשכו
הרמב"ן   .ב בשם  רשב"א  מתלמידי  שוכר   -ב"י  אחרים  פועלים  מוצא  ב"ה  היה  לא  אפי' 

ותמה הש"ך מדוע השמיטוהו בעלי הש"ע )גם קשה שהיה לו לב"י להביא דברי תלמידי  ש"ך    –עליהם או מטען  

ן על דברי הרשב"א ע"ש( ואפשר שמאחר שהטור והרב המגיד הביאו דברי הרשב"א בסתם )וגם  הרשב"א בשם הרמב"
וז"ל וי"ל דהתם    נראה להדיא כתלמידי הרשב"א  בהג"א שם סי' ב'מביאו בסתם( וצ"ע לדינא לפי שגם    הנ"י ב"מ מו:

ובשעה שהשכי כבר  שרוי  היה  כגון שהפשתן  שום הפסד  לו  גרמו  ענין שלא  היו אחרים מצויין  מיירי באותו  לא  אלו  ר 
 ש"ך:  –ומ"מ כיון שנשכרו לו כבר צריכים לעשות או שוכר עליהן או מטען ע"כ 

ג'(  טור   התחילו במלאכה כיון שהוא  אפילו אם עדיין לא    -ועוד פוסקים    )ב"מ פ"ו סי' ב'(רא"ש  )סעיף 
 קצוה"ח.  –בדפי הרי"ף(  הנימוקי יוסף )שם מו, בוכ"כ  )סקכ"ט(ש"ך  -דבר האבוד שוכר עליהן או מטען. 

בטור בשם רא"ש   סי'  פ"ו  והטעה את אלו, צריך ליתן  טור(,    -)לשכור  ואם מצא פועלים אחרים    -  שם 
  ייתא שם עו: בד"ח בזמן שאין שם פועליםבבראהא דמסיים    רמ"א.  –להם כפי מה שפסק להן באחרונה  

לשכור וכו' והקשה שם פשיטא וכ' שנ"ל דקאי אמטען דאם ימצא אחרים לשכור וא"ל צא ושכור ואם הטען צריך ליתן  
 מגיד בשם הרשב"א -להם התוס' 

 כיצד מטען
ו  כיצד מטען, אומר להם: סלע קצצתי לכם בואו וטלו שתים, עד שיגמר  -.  עו  שםרמב"ם ברייתא  

 שו"ע.  –מלאכתן, ולא יתן להם אלא מה שפסק תחלה 
רא"ש   רמב"ם  בשם  התוספת    -  שם טור  מהם  מחזיר  השתים,  להם  נתן  פשוט    שו"ע.  –ואפילו  זה 

 מגיד - בין בנותן יותר בין בפוסק היא וק"ל ואומר משוכר עליהן בברייתא

 להטעות קבלן שחוזר בו בדבר שאינו אבד 
והוכיח כן  במלאכה    שלא התחילהאבוד יכול להטעותו אעפ"י    ובקבלן אפילו אינו דבר  -ש"ך   .א

 מרא"ש בתשובה.  

ודאי כל שלא התחיל במלאכה ואינו דבר האבוד בין פועל בין קבלן יכול לחזור    -קצוה"ח   .ב
תרעומת,   הבית אלא  לבעל  ואין  לחזור  יכול  כיון שבדין  מטעהו  ואינו  עליו  שוכר  ואף על גב שבעל הבית  ואינו 

יכו היה  האבוד.  ]לא[  דבר  דאינו  כיון  היזק  אינו  פועלים  למצוא  בהתחיל ל  מיירי  שם  וברא"ש 

כו'  גרוע  היה  אמר שהמטוה  התחיל במלאכה  וכאשר  לארוג  בגד  משמעון  הקבלן במלאכה, ע"ש שכתב ראובן שקיבל 
 ע"ש: ועי' בנה"מ שלמד כש"ך. 

 

 מתנדב החוזר בו 
 רמ"א.   –אפילו בדבר האבוד פועל שעשה בחנם עם בעל הבית, יכול לחזור   -מהרי"ק  

במהרי"ק    -ש"ך   מיירי  וכה"ג  כן  לו'  יכול  האבוד  דבר  הוא  ואפי'  בשכר  אלא  בחנם  עושה  איני  ולו'  לחזור  שיכול  דהיינו  נראה 

פשיטא דאם זה רוצה ליתן לו שכר ואינו רוצה לעשות עוד אפי' בשכר והוא    להדיא ע"ש אבל
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אחרים  דבר האבוד   פועלים  מתחלה  שהיו  פועליםכגון  כאן  אין  צריך לשלם לו כל הזיקו מדינא    ועתה 
 דגרמי ודו"ק: 

  
 Cסעיף ו 

 עד איזה סך שוכר עליהן 
כיצד, שוכר עליהם פועלים וגומרין מלאכתן שלא תאבד, וכל    -  עו:: ובברייתא  עה  שםרמב"ם משנה  

 שו"ע.  –לאלו הפועלים האחרים על מה שפסק לראשונים נוטל מהראשוניםשיוסיף  
גם הרמב"ם והמחבר שכתבו   שו"ע.  –עד כמה עד כדי שכרן של ראשונים    -  שם עח. כדמפרש רב נחמן רמב"ם  

נוטל מהראשונים, דמשמע נוטל   כו'  וכל מה שיוסיף  והטור הנ"ל, מדכתבו  כלשון הגמרא, מ"מ ס"ל פירושו דהרא"ש 
 דרישה:  -פה מכיסם, וגם לא חילקו בין כבר נתן להן השכירות או לא נתן עדיין ההוס

כדי שכרן[   .א עד  ]שם ד"ה  בב'   -רש"י  פירשו כפשוטו משמעות הלשון, דאם שכרו להפועל 
שם    והרא"שב"י סמ"ע.    –דינרין ליום וחזר באמצע היום, שוכר עליהן ונותן להשני ב' דינרין  

רש"י, דלפירושו אם כבר נתן להן השכירות או עדיין לא התחיל במלאכה לא יהיה קנס על    הקשה אפירוש  ]פ"ו סי' ו'[
 סמ"ע.  –הפועל אפילו בדבר האבד. 

ו'[רא"ש   .ב סי'  פ"ו  ג'[  טור    ]שם  כדי    -]סעיף  עד  הראשונים.    הכפל פירשו  סמ"ע.    –משכר  ב"י 
גמרו שיעור  באותו  המלאכה,  כשיגמרו  מבע"ה  ליטול  שבאו  שכירות  דאם    דבשיעור  מכיסם  ליתן  להבע"ה  להקנותם 

יקון   ערבוני  באומר  ע"ב[  ע"ז  ]שם  בגמרא  שאמרו  וכעין  מלאכתו,  לגמור  אחרים  פועלים  לשכור  ויצטרך  בהם  יחזרו 
 פרישה סמ"ע.  –והמוכר א"ל אם אחזור בי אכפול לך ערבונך, וכתבו הטור בסימן קצ"ו.  

מברייתא   סמ"ג  עו:רמב"ם  תחת  ואם    -  שם  ממון  להם  עד  ידוהיה  המלאכה  להשלים  שוכר   ,
  –ארבעים או חמשים זוז בכל יום לכל פועל, אף על פי ששכר הפועל בשלשה או ארבעה  

והנ"י  כשיעור שדרך בעלי בתים לשכור לעת הצריך למלאכתן שלא תאבד, כ"כ הרמב"ן ]שם ע"ו ע"ב ד"ה והוי[    שו"ע.

ונ' לאו דוקא הוא, אלא כפי דרכן של בע"ה וכפי הענין של דבר האבד מדפי הרי"ף[,    ]שם מ"ו ע"ב וממילא שיעור מ' 
להוסיף או לגרוע משיעור מ' ונ'. ונראה שגם דעת הרמב"ם ]המובא בציונים שם[ והמחבר היא כן ולא כמ"ש בב"י ]שם[  

 . א' ודרך גוזמא אחזו ונכון הוא  סמ"ע. אך הרב המגיד למד ברמב"ם שפי' שהכוונה לפועל א' ביום - ובד"מ ]שם[ ע"ש:

 כשכלי אומנות' בידו אפי' בדבר שאינו אבד שוכר עליהם עד כדי שכר המלאכה   -רשב"א רמב"ן  

והסמ"ע למד כן גם בדעת הרמב"ם ודלא כדרכי משה. וכדמוקי לה רב סמ"ע.    –אע"פ שנתייקרה בינתים ולא יותר  

 הרב המגיד.  –כלי אומנתם   י שם ד"ה שבאת חבילהופרש"כי תניא ההוא שבחת חבילה לידו  שם עח.נחמן 

 משמע מלשון הרמב"ם שאפי' לא נתנו לו הממון בתורת משכון ולא הקנו לו הממון בקנין   –ש"ך  

התוס' פ"ק דקידושין דף ח' ע"ב ד"ה מנה אין כאן וכן הוא  וכן משמע מדברי הטור והפוסקים וכן נראה להדיא מדברי  
תוס' שם  חשוב  עיין שם דלא    בפסקי  בקנין  עמו  דהיינו כשהתנו  ע"ג  קכ"ד  דף  עשין מ"ח  קידושין  בה'  הסמ"ג  כמ"ש 

הביא דברי הסמ"ג ודברי   המרדכי קידושין פ"א סי' תפגשישכור פועלים על החבילה שלהם אם יחזרו בהם ע"ש גם  
ילה דמיירי שקנה  רבי יודא בר' יצחק שהם כדברי הסמ"ג וכ' אח"כ וז"ל מיהו מה שפי' ר' יודא בר' יצחק שבאת חב

 עכ"ל וכן עיקר: מפירש"י ב"מ עח. ד"ה שבאתחבילתו לא משמע  

הא דשוכר עליהן עד ארבעים או חמשים זוז היינו    -בשם מהר"ם ד"מ    ב"מ סי' שמטמרדכי   .א
 רמ"א בי"א. –, אבל שאר דברים, לא שתפס כלי אומנותםדווקא 

וכן משמע בטור שכ' ואם    אומנתן  מרמב"ם וסמ"ג משמע אפי' תפס ממון אחר שאינו כלי  –ש"ך   .ב

ונלפע"ד שגם דעת   שבמרדכי ב"מ סי' שמח היה בידו משלהם יכול לתפסו כו' וכן משמע מדברי ר' ברוך בס' החכמה  
בשם תשובת מהר"ם כ' שחבילתו דוקא וכן פרש"י   שבמרדכי ב"מ סי' שמטכן ואף ע"פ    רש"י ב"מ עח. ד"ה שבאת

לידו אם יש בידו משלהן הרבה כדרך האומנים המקבלים עליהם מלאכה מביאים  מ"מ נלפע"ד מדפרש"י שבאת חבילתו  
כלי אומנות לבית בע"ה עכ"ל אלמא כוונתו דחבילתו ל"ד אלא מפני שדרך האומנים להביא כלי אומנתן נקט חבילתן  

לק אמה דפרש"י והיינו דפרש"י אם יש בידו משלהן כו' ולפע"ד דגם ר' ברוך בספר החכמה שם הבין פרש"י כן אלא דחו
כלי אומנתן דא"כ לא יוכלו לחזור כיון שמשך כלי אומנתן וכדלעיל ס"א לכך פי' שהפקידו בידו דבר אחר ונלפענ"ד דגם  
רש"י מודה דהיכא דמשך מהקבלן כלי האומנות א"י לחזור כלל בשום ממון וכמש"ל ס"ק ד' ומיירי הכא כשהם חוזרים  

גון שאין כאן ב"ד או שאינם צייתים דין וכה"ג א"נ דמיירי אפי' בפועל ודו"ק,  בע"כ של הבע"ה ואין ביד הב"ה לכופן כ
דוקא   שםמיהו מהר"מ במרדכי   וס"ל דחבילתן  רבוותא    חולק  הני  כל  נגד  הוא  יחיד  ולפע"ד  הר"ב  הי"א שכ'    –והוא 

 ש"ך:

 
C סעיף ו 

כיצד, שוכר עליהם פועלים וגומרין מלאכתן שלא תאבד, וכל שיוסיף לאלו הפועלים האחרים על מה שפסק לראשונים  

עד  המלאכה  להשלים  שוכר  ידו,  תחת  ממון  להם  היה  ואם  ראשונים.  של  שכרן  כדי  עד  כמה  עד  מהראשונים  נוטל 

הגה: ואם לא שכר עליהם אחרים,    לכל פועל, אף על פי ששכר הפועל בשלשה או ארבעה.ארבעים או חמשים זוז בכל יום  
דווקא   היינו  זוז  או חמשים  דשוכר עליהן עד ארבעים  אומרים הא  ויש  )נ"י פרק האומנין(.  הזיקו  לו  לשלם  חייבים  אין הפועלים 

וד שאינו ממון, כגון מלמד או כדומה לזה, אבל  שתפס כלי אומנותם, אבל שאר דברים, לא )מרדכי פרק הנ"ל(. ודוקא בדבר האב
     בדבר האבוד של ממון, צריך לשלם לו כל הזיקו )תרומת הדשן סימן שכ"ט הגהת אשר"י(.  
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 חיוב הפועל לשלם כשלא שכר עליו
יוסף   מו:נימוקי   –ואם לא שכר עליהם אחרים, אין הפועלים חייבים לשלם לו הזיקו    -מ  ד"  ב"מ 

 רמ"א.
, כגון מלמד או כדומה  ודוקא בדבר האבוד שאינו ממון  -ד"מ    שם פ"ו סי' בתרומת הדשן הגהות אשר"י  

שהענין אבד אבל מ"מ  כלומר    רמ"א.  –  אבל בדבר האבוד של ממון, צריך לשלם לו כל הזיקולזה,  

ממון כגון השוכר את הפועל להביא לו חלילין ופרפרין לכלה ולא הביא לו ועכשיו א"צ לחלילין ולפרפרין אין לו הפסד  
   ש"ך בשם תרומת הדשן -וכן מלמד שהענין אבד ואין הפסד ממון 

 Dסעיף ז 

 כשמוצא לשכור אחרים 
אם יש פועלים לשכור   בלבמה דברים אמורים, שאין שם פועלים לשכור בשכרן להשלים המלאכה. א -: עורמב"ם ב"מ 

עליהם  לו  אין  בין קבלן,  שכיר  בין  והשלם מלאכתך,  ושכור מאלו  צא  לו:  ואמר  בשכרן, 
וידו על התחתונה    שו"ע.  –אלא תרעומת, ושמין לשכיר מה שעשה, ולקבלן מה שעתיד לעשות  

 באה"ג. –כמ"ש לעיל סעי' ד ואינו יכול להטעותן וכמ"ש רמ"א לעיל סעי' ה' בהגה 

 Eסעיף ח

 לא לקח הכלי מבית האומן
אמר לאומן: עשה לי דבר פלוני ואקחנו ממך, ועשאו האומן, ואחר כך    –טור בשם תשובת רא"ש

מדינא דגרמי מידי דהוה    שו"ע.  –אינו רוצה לקחתו, והוא דבר שאם לא יקחנו מיד, יפסיד, חייב  

 עי' א'. מבואר במ"ש לעיל ס ב"מ עו:אהלכו חמרין ולא מצאו תבואה וכו' 

 חייב ראובן לשלם לאומן כל הפסדו כו'.  לשון תשובת הרא"ש ש -סמ"ע 
ה'[,   ]סעיף  הפסידא    -פרישה  רק  הכלי,  למכור  האומן  על  מוטל  דהטיפול  הרא"ש  מלשון  משמע 
צריך להוסיף לו על הדמים שיקבל האומן:  כפי הפיסוק שפסק עמו הבע"ה מתחילה מהכלי  שיהיה לו  

דוקא בשעשה האומן משלו אבל עשה משל ב"ה אם כן כיון דס"ל אין אומן קונה בשבח כלי  ונראה דהיינו  סמ"ע.    -

 ש"ך:  –הרי הכלי של ב"ה ואין הטירחא מוטל על האומן למכרו  סי' ש"ו ס"בוכדלעיל 

 ש"ץ שהמשיך שנה שניה ב'סתם'
שליח צבור שהשכיר עצמו עם מנהיגי העיר לשנה בתנאי כך וכך,    -מ  מהרי"ק ד" סימן תק"ו  ריב"ש  

תנאי   על  ודאי  התנה,  ולא  שניים,  מנהיגים  עם  הזאת  העיר  לבני  עצמו  השכיר  כך  ואחר 
ריב"ש סמ"ע    -כ"ש עם מנהיגים הראשונים שיודעים מהתנאי הראשון כו'  רמ"א.    –הראשון השכיר עצמו.  

 ש"ך.
להיות אצלם עוד שנה הלכך אמרי' כיון שלא התנ' ודאי על תנאי הראשון הזכיר וע"ז  פי' שהשכיר עצמו בסתם  -ש"ך  .א

אם השכיר עצמו וקצב סך השכירות ולא הזכיר התנאי  מייתי הריב"ש סימן תע"ה שפיר ראיות אבל  
דה"ל כקציבה ודאי אמרי' שפיר דמדקצבו השכירות ולא התנאי אם כן לא על התנאי שכרוהו  

 הביא הריב"ש שם לא דמיין לזה חדשה וכל הראיות ש
ובש"ך כתב ולא ידעתי  בין גרעו או הוסיפו בשכירו' בין לא גרעו ולא הוסיפו לו כו'    -עיר שושן   .ב

 מנ"ל הא:
ודוקא שחזר והשכיר עצמו בשנה שנייה; אבל    -  שורש קי"ח ומהרי"ק    סי' תע"הד"מ מריב"ש   .א

 רמ"א. –אם עמד עמהן בשתיקה, לא אמרינן דנשאר על תנאו הראשון 
ודברי הרב צל"ע דמה שכ"כ בד"מ בשם  גם אם המשיך בתשיקה ממשיכים כל התנאים.    –ש"ך ט"ז   .ב

גב דאמרינן   ואף על  ז"ל  צ. הריב"ש ומהרי"ק אינו מוכרח דלא כ' הריב"ש התם אלא  דקטן שהשיאו בתוס'    בכתובות 

 
D סעיף ז 

במה דברים אמורים, שאין שם פועלים לשכור בשכרן להשלים המלאכה. אבל אם יש פועלים לשכור בשכרן, ואמר לו: 

צא ושכור מאלו והשלם מלאכתך, בין שכיר בין קבלן, אין לו עליהם אלא תרעומת, ושמין לשכיר מה שעשה, ולקבלן  

     מה שעתיד לעשות.  
E סעיף ח 

ני ואקחנו ממך, ועשאו האומן, ואחר כך אינו רוצה לקחתו, והוא דבר שאם לא יקחנו מיד,  אמר לאומן: עשה לי דבר פלו

הגה: שליח צבור שהשכיר עצמו עם מנהיגי העיר לשנה בתנאי כך וכך, ואחר כך השכיר עצמו לבני העיר הזאת עם    יפסיד, חייב.
שח ודוקא  עצמו.  השכיר  הראשון  תנאי  על  ודאי  התנה,  ולא  שניים,  עמהן  מנהיגים  עמד  אם  אבל  שנייה;  בשנה  עצמו  והשכיר  זר 

ומהרי"ק שורש קי"ח(. האב שהשכיר בנו למלאכה, אף על פי   )ריב"ש סימן תע"ה  דנשאר על תנאו הראשון  בשתיקה, לא אמרינן 
מן ק"ה(.  שאינו מעלה לו מזונות, ודאי ניחא ליה במה שעושה האב ונוטל כפי מה שקצב האב, עד שעה שיחזור בו )תשובת רמב"ן סי

יכול למחול   ונתרצה המלמד, יוכל הבעל הבית לחזור בו ולעכבו, דאינו  מלמד אצל בעל הבית, שאמר לו בעל הבית: לך מעמדי, 
שעבודו של נער )מרדכי ריש פרק האומנין ותשובת רשב"א סימן תתע"ג ורבי ירוחם נכ"ט ח"ג(. מיהו בשאר פועל, אם אמר לו בפני  

     א מחילה. ויש אומרים אם אמר לו דרך כעס, שאינו פטור )רבי ירוחם הנ"ל ב' הדעות(. שנים: לך מעמדי, פטור בל 
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מתחלה כשנעשה אינו מתקיים עתה כתובה אין לאשתו תוס' כתובה אא"כ חדשו, זהו בשתיקה לבד, שהדבר שהיה בטל  
בשתיקה אבל השכירות הקיום שהאריכוהו כשעבר זמנו ע"ד התנאים הראשונים האריכוהו כו' ר"ל דוקא התם משום  
שהמעשה בטל מתחלה דמקטן לית לה תוספת כתובה משא"כ הכא שהשכירות הראשון היה קיים ועי' שם שדחה גם  

 הראיה ממהרי"ק. 

 ג'בנו לצד  אב שהשכיר את
אף על פי   ]היינו שהשכיר את בנו לבעה"ב וקצץ עם בעה"ב עבור בנו[,האב שהשכיר בנו למלאכה    -תשובת רמב"ן  

שאינו מעלה לו מזונות, ודאי ניחא ליה במה שעושה האב ונוטל כפי מה שקצב האב, עד  
ניח רמ"א.    –שעה שיחזור בו   ונכנס במלאכה מסתמא  כיון שידע בתנאי האב בקציצתו  א ליה במה דמסתמא 

 רמב"ן שם ש"ך.  –שעשה האב כיון שלא מיחה כו' 

אלא    -ש"ך   ל"ד  אב  סך  לפ"ז  לידע  שא"צ  נראה  וגם  האחר,  של  בקציצתו  וידע  שהשכירו  אחר  ה"ה 
הקציצ' רק שידע שהב"ה או אחר קצץ עמו ונכנס במלאכ' א"כ מסתמא ניחא ליה בכל מה  

 שקצץ עמו האב או האחר: 
 

 תוקף פיטורים בע"פ למלמד
מרדכי   ירוחם  רבינו  רשב"א  שמותשובת  סי'  מתוספתא    ב"מ  ה"גד"מ  פ"י  בעל    -  כתובות  אצל  מלמד 

בו  לחזור  הבית  הבעל  יוכל  המלמד,  ונתרצה  מעמדי,  לך  הבית:  בעל  לו  שאמר  הבית, 
   אבהע"ז סי' קיד סעי' ג' וכ"פ שו"ע  רמ"א. –דאינו יכול למחול שעבודו של נער  ולעכבו,

שעבודו  מחלק בין אמירה לכתיבה    -קי"ט  תשובת מהרשד"ם סי'   .א ונמחל  מהני  ש"ך.   –דכתיבה 
והיינו ע"כ מטעם הראשון של הרשב"א ]בתשובה ח"א סי' תתע"ג[ שכתב דהדין כן בכל פועל, הביאו הש"ך בס"ק מ"ז,  

חול שעבודו משום דפועל גופו קנוי ולא מהני בלא קנין, ולזה כתב מהרשד"ם דכתיבה מהני, דלטעם השני שאינו יכול למ
 נה"מ.  –של נער ודאי דאפילו כתיבה לא מהני  

פג. שבש"ס  חולק    –ש"ך   .ב ע"ש  כתובות  בכך  לחלק  דאין  משמע  שם  מעמדיוס"ל  :  ובפוסקי'  הוא    דלך  גרוע  לשון 

התוס' שם ]ד"ה לימא התם לימא ליה באפי בי תרי זיל, ופירשו  דאמר    ובקדושין ]ט"ז ע"א[ואפילו כתיבה לא מהני,  
דאפילו גופו קנוי מהני בשטר, היינו דוקא לשון הרי את לעצמך הכתוב בשחרור ע"ש, ובלשון גרוע אפילו כתיבה   ליה[

 נה"מ.  –לא מהני כדמוכח בהכותב ]כתובות פ"ג ע"א[  
ובסימן רמ"ה סעיף    בכריתות ]כ"ד ע"א[כמבואר  הוי לשון הפקר, ואפילו בפה מהני    אי אפשי בךלשון    -נה"מ  

וכן הוא בספר מחנה אפרים  ואפילו בשכירות בית מהני כשאמר השוכר אי אפשי בהבית,  יו"ד ע"ש,  

 ]הלכות שכירות סי' ט'[ 

 תוקף פיטורים בע"פ לפועל
ד"מ   .א ירוחם  שני  -רבינו  בפני  לו  אמר  אם  פועל,  בשאר  בלא  מיהו  פטור  מעמדי,  לך  ם: 

( נקט ושם נקט בפני ב' לו' דא"צ דקידושין )דף ט"ז ע"א בפני שנים לאו דוקא אלא לישנא דש"ס    רמ"א.  –מחילה  

וה"ה אם    התוס' שם ד"ה לימא ליה שטר אלא אותו הל' שכתבו העדים בשטר אומר לו בע"פ בפניהם סגי וכך כתבו  
  –דלא איברי סהדי אלא לשיקרא וכן כתב בריב"ש סי' תע"ו בשם המפרשים    בינו לבינו ומודה בכך הוי מחילהא"ל כך  

 ש"ך:
ועיין בתורת חיים ריש פרק    רמ"א בי"א.  –אם אמר לו דרך כעס, אינו פטור    -ר' ירוחם בשם י"א   .ב

קושיותיו   דכל  שכתב  ל"ח  סי'  מבריסק  מהרי"ם  בתשובת  ועיין  זו,  דעה  שדחה  אתרא[  ד"ה  ע"ב  ק"ס  ]ב"ב  פשוט  גט 
 ע"ש.  בפת"ש לאה"ע סימן קנ"ד בסדר הגט ס"ק מ"גע"ש, והובא בקצרה  לק"מ

משמע אפי' בשאר    -  ב"מ סי' שמו  מרדכיסי' תתע"ג    רשב"אשבתשו' מהר"מ דפוס פראג סי' ע"ז תשו'    מהר"מ .ג

לו לך משום דגופו קנוי לו.פועל   כדאיתא    לא מהני אם אומר  עברי  לעבד  פועל  דמדמי  עברי  עבד  כמו 

   בב"מ י.

דפשיטא דנהי דפועל יש לו דין עבד עברי היינו לקולא שיכול לחזור בו אבל לא    נראה דלא קי"ל כמהר"מ בהא  -ש"ך  

משמע   וכן  לו  קנוי  גופו  שלוש שיהא  חלה  ד"ה  ע"א  י"ז  דף  דקידושין  פ"ק  נרא'    בתוס'  וגם  לו  קנוי  גופו  אין  דפועל 
ועיקר טעמו משום דאינו יכול למחול שעבודו של  דמהר"מ גופא לא סמך אהך טעמ' אלא עשה אותו סניף לטעם האחר  

ח"ג   נכ"ט  ירוחם  ר'  וכן  ע"ש(  קי"ט  סי'  מהרשד"ם  מתשובת  כנראה  )ודלא  קיח  נער  סי'  ב"מ  דברי והאגודה  הביאו 
או   ירוחם בסתם אמר לפועל  כ' רבי'  נכ"ט  ובסוף  נער  יכול למחול שעבודו של  מהר"מ שלא כ' אלא הך טעמא שאינו 

 ש".: –פטור בלא מחילה ע"כ וכן עיקר   לשכיר בפני ב' לך

 אף על גב שכבר קבל כל השכירות א"צ להחזיר כלום.  לדעת ר' ירוחם  –ש"ך  .א
רש"י בקדושין דף ט"ז ]ע"א  שתמה על הש"ך ]סקמ"ט[ בזה, דמלשון  חולק.    –תשובת ושב הכהן סי' ע"ב   .ב

ליה[   נימא  ממון  ד"ה  לפוטרו  מהני  לא  לחוד  דזיל  כלוםמשמע  עליך  לי  ואין  שיאמר  פ"ב עד  ברמב"ם  משמע  וכן   ,
[ ורבינו ירוחם והמרדכי ]ב"מ סי' שמ"ומהלכות עבדים ]הי"א[ כו', ואף דבדברי הרשב"א ]בתשובה ח"א סי' תתע"ג[  
יינו רק לענין השעבוד, כגון אם הוא דבר ]נתיב כ"ט ח"ג[ לא נזכר שאמר שאין לי עליך כלום, רק זיל לחוד מהני, י"ל דה 

האבד דשוכר עליו, בהא ס"ל כיון שאמר לך מעמדי מחל לו השעבוד, אבל לענין ממון י"ל דבעינן דוקא לומר ואין לי  
עליך כלום כמ"ש רש"י והרמב"ם. וצ"ל דהש"ך מפרש דברי הרשב"א והמרדכי ורבינו ירוחם דזיל לחוד מהני גם לענין  

מחמת שמ זו,  ממון,  מהממון שמגיע להאדון. ע"ש שדחה ראיה  פטור  קנוי  גופו  וכח מהש"ס שם להדיא דהיכא שאין 

 :פת"ש –והסיק שדברי הש"ך קשים ביותר, וצ"ע למעשה, עכ"ד 
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 מחילה דרך כעס 
סופר   חתם  ק"ל  תשובת  סי'  חו"מ  ואח"כ  שהכניסוהואחד    -חלק  הקהילה,  המבוררים    בחזקת  עם  נתקוטט 

חלים לו, אפילו היו כל בני הקהילה באותו מעמד ואמרו לו כן דרך ואמרו דרך כעס שמו 
]נתיב כ"ט ח"ד[ בשו"ע סוף סימן של"ג,    כעס אנו מוחלים לך, נמי לא היה מועיל לדעת רבינו ירוחם

ואפילו להתורת חיים ריש פרק גט פשוט שהקשה ע"ז ממה דאמרינן התם הני קפדי ומגרשי נשייהו, דמשמע מה שאדם  
סו מהני, מלבד כי בקל יש לדחות קושיתו כמובן, מ"מ גם הוא לא אמר אלא בעושה מעשה בפני ב"ד ועדים עושה בכע

הם,   בעלמא  מילי  פטומי  ולכו"ע  הם  נוגעים  הקהילה  כל  כי  ועדים  ב"ד  שם  היה  לא  הכא  אבל  שם,  מלשונו  כדמוכח 
והכעיסם, א"כ פשוט מאד שהרי   ומכ"ש שלא היה באסיפת כל בני הקהילה רק איזה מהמבוררים שחרחר עמהם ריב

ולא מיבעיא שאינם מחויבים להחזיר לו מה שנתן, אלא שצריך הוא בחזקתו בקהילה כמו שהיה,  
לא עוד, אלא כל מה שהוטל על הקהל מאז ועד עכשיו ומכאן והלאה עולים ומסים, הכל ליתן מה שנשאר חייב, ו

 :פת"ש –ה שנפרד מהם ברצונם ורשותם, עכ"ל מחויב לשלם להם עד שישיג לעצמו פטורים מכל בני הקהיל

 קניין  קנס למלמד בלא
מי ששכר מלמד ע"י קנס חייב לשלם הקנס אף על פי    -בשם סמ"ג  סי' תנח  ב"מממרדכי סו"ס של"ד ב"י 

 עכ"ל. וצ"ע  בב"מ קד.דדמי לאם אוביר ולא אעביד שלא הקנה 

התוס'  בסמ"ג עשין פ"ב דף קנ"ט סוף ע"ג והוא מדברי  שהרי כן מבואר להדיא    הקשה מדוע הב"י הניח בצ"ע  –ש"ך  

במרדכי  וכן  שפט  סי'  ב"מ  והמרדכי  פח  סי'  שם  ואגודה  כט  סי'  שם  אשר"י  הגהת  וכ"כ  ומניומי  ד"ה  סו.  ב"מ 
וכ"כ הגה"מ ר"פ י"א מה' מכירות ופ"ח מה' שכירות ור"י נט"ז ומביא ב"י עצמו פוסקים אלו לעיל בסהדרין סי' תרצא  

סכ ר"ז  וכ"כ  סי'  סט"ז, "א  ר"ז  סי'  שו"ע  הקנה  בחו"מ  שלא  אאע"פ  קאי  וצ"ע  דמ"ש  ואזיל    ונראה 

לטעמיה שכ' בב"י לעיל סי' ר"ז סוף סכ"א דיש מחלוקת הפוסקים אפי' במקום דקניא אסמכתא אי בעי קנין, ולפעד"נ 
ר ולא אעביד אשלם במיטב  דבמלמד ושדוכין כ"ע מודו דלא בעי קנין וכדמוכח דברי כל הפוסקים הנ"ל דמדמי לה לאובי

 ע"ש:
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 חזרת פועל מחמת אונס   |שכירות פועלים סימן שלד
 Aסעיף א

 פסק הנהר בחצי היום 
השוכר את הפועל להשקות השדה מזה    -  ב"מ עז. האי מאן דאגר אגורי לדולא וכו' טור רמב"ם מימרא דרבא  

או אפילו שדרכו לפסוק והפועל יודע    הנהר, ופסק הנהר בחצי היום, אם אין דרכו להפסיק
דרך הנהר, פסידא דפועל ואין בעל הבית נותן לו כלום אף על פי שגם בעל הבית יודע דרך 

'. שעיקר הפי' אם הפועלים בני אותם העיר וכפי פירוש הטור שם בגמ' עביד דפסיק אי בני מתא וכו שו"ע.    –הנהר.  

 הרב המגיד.  –ם  יודעי' מנהג הנהר וכי' ולא כמו שפי' הרמב"ם ש
אבל אם אין הפועל יודע דרך הנהר, ובעל הבית יודע, נותן לו שכרו כפועל בטל    -  שם פ"ו סי' גרא"ש  

  –י  ידו על התחתונה דאבעי לי' לאתנוידהיכא דתרווייהו איבעו לאסוקי אדעתייהו פסידא דפועלים דהמע"ה ו שו"ע. –

 שם. 
בין ששניהם היו יודעין שדרך האונס לבא או ששניהן אינן יודעין, הוי פסידא דפועל.    וכן בכל אונס שאירע לפועל,  -טור  

הבית.   דבעל  פסידא  הוי  יודע,  אינו  והפועל  יודע  הבית  בעל  אם  סימן    ואם הוי מכת מדינה, עיין לעילאבל 

 רמ"א.  –גה בה שכ"א סעי' א 

 תשלום שכירות כשהשוכר מת
מי ששכר בית לדור בו, ומת בתוך זמן   -בשם מהר"ם תרומת הדשן ד"מ   ב"מ סי' שמה  מרדכי .א

 רמ"א. –דבעל הבית הוי כפועל והוי ליה להתנות  השכירות, אין צריך לשלם לו רק מה שדר בו,

רמ"א    –חולקין    -ד"מ    ב"ב נא: ד"ה במתנהובשם תוס'    ב"י בשם תשובת רשב"א בשם ראב"ד .ב
כיון ששכר שמעון הבית הרי היא כמכר גמו' ונתחייב בדמים בין ידור בין לא ידור וכו' ואע"ג דקיי"ל  וביאר שם,  בי"א.

 דישנא לשכירות מתחלה ועד סוף מ"מ אין השוכר רשאי לצאת משם 

 רמ"א.  –לכן אם קבל השכר כולו, אין צריך להחזיר כלום, -תרומת הדשן ד"מ 

 מחמת שינוי האויר ]גדר אונס[ ברחו
והוי פסידא    אם ברחו מחמת שינוי אויר, הוי כשאר אונס,  -תשובת מהרי"ל ומוהר"ם פדוואה ד"מ  

 רמ"א. –דפועל או המלמד 

 Bסעיף ב

 ירד מטר/עלה הנהר ]התברר שאין צורך במלאכה[ 
שכרו להשקות שדהו ובא מטר בלילה    -דרבא האי מאן דאגר אגורי לדוולא ואתא מיטרא וכו'    מימרא  עז.טור שם  

היום   לו מחצי  נותן  אינו  היום,  בחצי  בא  וכן אם  כלום.  לו  נותן  אינו  צריך,  בענין שאינו 
 שו"ע.  –ואילך כלום 

 "ע.שו –מן השמים נסתייעו אבל אם בא הנהר, נותן להם כל שכרן;  - עו: במימרא דרבא שם 

 
A סעיף א 

דרכו להפסיק, או אפילו שדרכו לפסוק  השוכר את הפועל להשקות השדה מזה הנהר, ופסק הנהר בחצי היום, אם אין  

והפועל יודע דרך הנהר, פסידא דפועל ואין בעל הבית נותן לו כלום, אף על פי שגם בעל הבית יודע דרך הנהר. אבל אם 

הגה: וכן בכל אונס שאירע לפועל, בין ששניהם היו    אין הפועל יודע דרך הנהר, ובעל הבית יודע, נותן לו שכרו כפועל בטל.
ן שדרך האונס לבא או ששניהן אינן יודעין, הוי פסידא דפועל. אבל אם בעל הבית יודע והפועל אינו יודע, הוי פסידא דבעל  יודעי

הבית )טור ס"ב(. ואם הוי מכת מדינה, עיין לעיל סימן שכ"א. מי ששכר בית לדור בו, ומת בתוך זמן השכירות, אין צריך לשלם לו  
פועל והוי ליה להתנות )מרדכי פרק האומנין(. מיהו יש חולקין )בית יוסף בס"ס שי"ב בשם תשובת  רק מה שדר בו, דבעל הבית הוי כ

לכן אם קבל   וכן משמע תשובת רשב"א שהביא הב"י סימן של"ה(.  וכ"ח ובשם תוספות פרק חזקת ות"ה סי' שכ"ט,  רשב"א אלף 
אויר, הוי כשאר אונס, והוי פסידא דפועל או המלמד )תשובת   השכר כולו, אין צריך להחזיר כלום, כן נראה לי. אם ברחו מחמת שינוי 

     מהרי"ל סימן מ"א ומהר"ם פאדוואה סימן פ"ו(.  
B סעיף ב 

שכרו להשקות שדהו ובא מטר בלילה בענין שאינו צריך, אינו נותן לו כלום. וכן אם בא בחצי היום, אינו נותן לו מחצי 

הגה: שכר פועלים לחפור שדהו ובא מטר    ן להם כל שכרן; מן השמים נסתייעו.היום ואילך כלום. אבל אם בא הנהר, נות
בלילה בענין שאינן יכולין לחפור, אם לא ראו הפועלים הקרקע, פסידא דבעל הבית הוא, דהוי ליה להודיעם שלא יבואו. י"א דאם  

(. ועיין לעיל סימן של"ג סעיף א' וב'. יש  ביקר בעל הבית המלאכה מבערב וראה שצריכה פועלים, פטור בכל ענין )הכל בטור ס"א 
אומרים הא דאמרינן דאם אירע אונס הוי פסידא דפועלים היינו ששכרן למלאכה ידועה, אבל אם שכרן סתם, יכול לומר: תן לי  

     מלאכה אחרת כזו )ת"ה סימן שכ"ט(.  



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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שכר פועלים לחפור שדהו ובא מטר בלילה בענין שאינן יכולין לחפור אם לא ראו הפועלים    -טור  
הא דלא  מסקנת הגמ'   רמ"א.  –הקרקע, פסידא דבעל הבית הוא, דהוי ליה להודיעם שלא יבואו  

 הפועלים שם שלא הוליך  וכפרש"י שם ד"ה הא דסיירא  ומימר' דרבא עו:סיירא לארעא וכו' 

  –אם ביקר בעל הבית המלאכה מבערב וראה שצריכה פועלים, פטור בכל ענין    -טור בשם רמב"ם  
 סימן של"ג סעיף א' וב'. ועיין לעיל  רמ"א בי"א.

ד"מ   הדשן  למלאכה    -תרומת  ששכרן  היינו  דפועלים  פסידא  הוי  אונס  אירע  דאם  דאמרינן  הא 
 רמ"א בי"א.   –לי מלאכה אחרת כזו ידועה, אבל אם שכרן סתם, יכול לומר: תן 

 Cסעיף ג 

 מטר ]אריס כשותף[  אריס להשקות השדה וירד
במה דברים אמורים, בפועל. אבל מי שפסק עם אריסו    -:  שם להרי"ף  נלמד דין האריס    עד:רמב"ם גיטין  

שאם ישקה שדה זו ארבע פעמים ביום יטול חצי הפירות, וכל האריסין שהם משקין שני  
אינ נוטל  פעמים  ולהשקות,  לדלות  הוצרך  ולא  המטר  ובא  הפירות,  רביע  נוטלים אלא  ם 

 שו"ע.  –חצי הפירות כמו שפסק עמו  
לתרץ מה שאמרו ב"מ עז. דאגר אגורי לדוולא    שו"ע.  –שהאריס כשותף ואינו כפועל    -  שם ד"ה רבהרמב"ם תוס'  

 ר. דקבלן דינו כפועל וכן עיק הרב המגיד –ואתא מיטרא פסידא דפועלים 
 Dסעיף ד

 שכר מלמד וחלה התלמיד 
הלוי,   יואל  ה"ר  בשם  הביאו  טור  עז.  ב"מ  שם  וכו'  נהרא  ופסק  לדוולה  אגורי  דאגיר  מאן  האי  דרבא  רא"ש מההיא 

מי ששכר מלמד לבנו, וחלה התלמיד, אם אינו רגיל באותו חולי ואפילו    -  בפסקיו שם פ"ו סי' ג
המלמד   ואין  בחולי  רגיל  אם  אבל  דמלמד.  פסידא  בו,  ומכיר  מהעיר  והמלמד  רגיל  אם 

 שו"ע.   –מכיר בו, כגון שאינו מן העיר, פסידא דבעל הבית, ונותן לו כל שכרו משלם 
 רמ"א. –נער והוא הדין אם מת ה  -ד"מ  ב"מ סי' שמומרדכי 

בשם הר"י הלוי שהבטלה גורם  וביאר שם,  רמ"א.    -  דכל לומדי תורה יותר נוח להן ללמוד מלילך בטל  -טור  

 .  סימן של"ה סעי' א בהגה. ועיין לקמן להם שכחה 

קצת דיני מלמד ביורה דעה סימן רמ"ה וביו"ד סימן רמ"ח סעיף ה' מדין אשה שהשכירה    -רמ"א  
ז'ל למחות, ועיין לעיל סימן  מלמד לבנה אם בעלה יוכ וסעיף  א'  מי שאמר לחבירו    פ"א סעיף 

אם יש משום השגת גבול אצל   סוף סימן רל"זללמוד עם בן חבירו אם חייב לשלם, ועיין לעיל  
 , דינין הרבה מדין מלמד.סעי' ב ג וה בהגהמלמד, ועיין לעיל סימן של"ג 

 
C סעיף ג 

במה דברים אמורים, בפועל. אבל מי שפסק עם אריסו שאם ישקה שדה זו ארבע פעמים ביום יטול חצי הפירות, וכל  

האריסין שהם משקין שני פעמים אינם נוטלים אלא רביע הפירות, ובא המטר ולא הוצרך לדלות ולהשקות, נוטל חצי 

     הפירות כמו שפסק עמו, שהאריס כשותף ואינו כפועל. 
D  סעיף ד 

ואפילו   )והוא הדין אם מת הנער( )מרדכי ריש פרק האומנין(,  מי ששכר מלמד לבנו, וחלה התלמיד, אם אינו רגיל באותו חולי

בו, כגון שאינו מן העיר,  ואין המלמד מכיר  רגיל בחולי  ומכיר בו, פסידא דמלמד. אבל אם  והמלמד מהעיר  רגיל  אם 

הגה: דכל לומדי תורה יותר נוח להן ללמוד מלילך בטל )טור ס"ו( ועיין לקמן    לם.פסידא דבעל הבית, ונותן לו כל שכרו מש
סימן של"ה. קצת דיני מלמד ביורה דעה סימן רמ"ה וביו"ד סימן רמ"ח סעיף ה' מדין אשה שהשכירה מלמד לבנה אם בעלה יוכל  

בירו אם חייב לשלם, ועיין לעיל סוף סימן רל"ז  למחות, ועיין לעיל סימן פ"א סעיף א' וסעיף ז' מי שאמר לחבירו ללמוד עם בן ח 
     אם יש משום השגת גבול אצל מלמד, ועיין לעיל סימן של"ג דינין הרבה מדין מלמד. 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 שלמה המלאכה בחצי היום  | הו שכירות פועלים סימן שלה
 Aסעיף א

 הוספת מלאכה אחרת לפועל
וכו'טור ב"מ   לעבידתא  אגורי  דאגר  מאן  האי  דרבא  מימרא  הרא"ש    עז.  סי'  למלאכה  השוכר את הפועל    -  שם 

לו,  אין  ואם  עושה;  ממנה,  קלה  או  כמותה  מלאכה  יש  אם  היום,  בחצי  ונשלמה  ידועה, 
הר המגיד בשם    –דאי בסתם יכול לשנות ממלאכה קלה למלאכה כבידה  שו"ע.  –נותן לו שכרו כפועל בטל  

 באה"ג.  – הרמב"ן ורשב"א שהרי אם היה רוצה היה מוסר להם קשה בבוקר וכמ"ש המחבר בסוף הסעיף
 רמ"א.  –ואם רוצה ליקח מחבירו מלאכה כזו וליתן לפועל, הרשות בידו  -ד"מ  סי' שמומרדכי ב"מ 

ד"מ  שם  מרדכי   בתשובה  מוהר"ם  מלאכה    -בשם  אפילו  לעשות  צריך  בשכרו,  להוסיף  רוצה  אם 
 רמ"א בי"א.  –כבידה מן הראשונה 

ה מהחופרים או עובדי אדמה וכיוצא  ואם הי  -  זה כתב בפירוש אכלוסי דמחוזא הנזכר בגמ' שםרמב"ם מגיד  
 שו"ע. -בהם, שדרכם לטרוח הרבה ואם לא יעשה מלאכה יחלה, נותן לו כל שכרו משלם 

בה    -טור   וראה שלא היה  לו  לו אותה מלאכה תחלה, אבל אם הראה אותה  ודוקא שלא הראה 
כמו שנתבאר בסי' שקודם זה סעי' א, דכל מלאכת יום ולא התנה, אינו נותן לו כלום לאחר ששלמה,  

 שו"ע.  – מה ששניהם יודעים יש לפועל להתנות 
לכבדה    -שם   לשנותו ממלאכה קלה  יכול  יום אחד,  למלאכת  שאם    שו"ע.  –ואם שכרו סתם  נראה 

דדומה  אונס  בלא  אף  הראשון  במקום  אחר  נער  אח"כ  לו  ליתן  יכול  נערים  ו'  ה'  עם  ללמוד  סתם  מתחלה  שכרוהו 
 סמ"ע.   –'  רוהו למלאכה סתם וכולשכ

 דיני מלמד 

 רבים ששכרו מלמד 
ב"מ   תנז,מרדכי  התחיל    -  סי'  לא  שעדיין  אע"פ  בהם  לחזור  יכולים  אין  מלמד  שהשכירו  רבים 

יכולים    ב"י.  –במלאכה אם אינו מוצא להשכיר עצמו במקום אחר   אין  ג'  בפני  הנעשה  דבר  שכל 

 לחזור בם.

 קנס למלמד בלא קניין  
 מי ששכר מלמד ע"י קנס חייב לשלם הקנס אע"פ שלא הקנה.  -בשם סמ"ג  םשמרדכי 

 
A סעיף א 

השוכר את הפועל למלאכה ידועה, ונשלמה בחצי היום, אם יש מלאכה כמותה או קלה ממנה, עושה; ואם אין לו, נותן  

: ואם רוצה ליקח מחבירו מלאכה כזו וליתן לפועל, הרשות בידו. ויש אומרים דאם רוצה להוסיף בשכרו,  הגה   לו שכרו כפועל בטל. 

ואם היה מהחופרים או עובדי אדמה וכיוצא בהם,   צריך לעשות אפילו מלאכה כבידה מן הראשונה )הכל במרדכי פרק האומנין(. 

ו משלם. ודוקא שלא הראה לו אותה מלאכה תחלה, שדרכם לטרוח הרבה ואם לא יעשה מלאכה יחלה, נותן לו כל שכר

אבל אם הראה אותה לו וראה שלא היה בה מלאכת יום ולא התנה, אינו נותן לו כלום לאחר ששלמה, כמו שנתבאר בסי' 

שקודם זה דכל מה ששניהם יודעים יש לפועל להתנות. ואם שכרו סתם למלאכת יום אחד, יכול לשנותו ממלאכה קלה 

ורמב"ן בתשובה סי' א'(, מקום שהוא פסידא  הגה:    לכבדה. נתבאר בסוף סימן של"ד )טור ריש סי' של"ד  מלמד שחלה התלמיד, 
דבעל הבית צריך ליתן לו שכרו משלם ולא כפועל בטל, דאי לא עבדי חלשי. ואפילו יש לו תלמידים אחרים שלומד עמהם, דדבורא  

"ג(. ואין בעל הבית יכול ליתן לו נער אחר ללמוד עמו )תשובת רמב"ן  לאחד דבור למאה )ב"י בשם הרשב"א ורבי ירוחם נכ"ט ח
סימן א'(. ויש אומרים דיוכל ליתן נער אחר המבין וחריף כראשון, אבל לא קשה ממנו )מרדכי פרק האומנין(, וכן נראה לי להורות.  

ותר מבטולו; אבל אם נראה לבית דין שנוח לו  והא דצריכין ליתן למלמד שכרו משלם, היינו דוקא אם נראה לבית דין שנהנה בלמודו י
בבטול, אינו נותן לו אלא כשאר פועל בטל )תשובת רשב"א סימן תרמ"ג וסימן אלף מ"ב(. המלמד עם בן חבירו שלא מדעת האב,  

דכי(, ויש  יש אומרים דחייב לשלם לו כדין היורד לתוך שדה של חבירו שלא ברשות, שיתבאר לקמן סימן שע"ה )מרדכי שם והגהות מר 
חולקין )תשובת רשב"א סימן תרמ"ה(. ואם אחד אומר למלמד: למוד עם בני, ולא קצב לו שכירות, צריך ליתן לו כפי מה שנותנים  
אחרים )מרדכי הנ"ל בשם מהר"ם(. בעל הבית ששכר מלמד ואמר שילך אצל קרובו לנסותו אם יוכל ללמוד עם הנער, ולא הלך,  

עדיין, ועד מעיד שלא ידע ללמוד עמו, הדין עם המלמד, מאחר שיודע עכשיו מוקמינן ליה אחזקה    ואחר שלמד עמו אומר שינסנו 
שידע כבר, ונשבע נגד העד ונוטל שכרו )מרדכי פרק מי שמת(. רב שהיה בעיר כמה שנים והורה לקהל, ואחר כך קצבו עמו שכר  

מן מ'(. פועל שקבל עליו כל אונס, ובא אונס דלא שכיח  להבא, לא יוכל לתבוע מה שעבר, דודאי מחל להם )מהר"ם פאדוואה סי
כלל, פטור, שעל מנת כן לא התנה )ב"י ס"ס של"ב( וכן הוא בש"ס פ' מי שאחזו, אחד ששכר סוס על שמונה ימים לילך למקום  

הביא עצים או שאר  אחד, וכאשר הלך ב' ימים נמלך וחזר למקומו, יכול לעשות באלו ו' ימים עם הסוס מה שירצה, להשכירו בעיר ל
ועושה   בעירו  בהמתו  שתהא  ליה  דניחא  הראשונה,  מן  כבידה  המלאכה  שזו  פי  על  אף  עיר,  באותה  לסוסים  המיוחדות  מלאכות 

     מלאכה כבידה ממה שתלך למקום רחוק )תשובת מיימוני דמשפטים סימן כ"ד(.  



 דיינות 
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 שכר בטלה למלמד 
רשב"א   ב"י בשם  רשב"א  רמב"ן בתשובה תשובת  ירוחם  רבינו  דבעל    -טור  פסידא  מקום שהוא 

 רמ"א. –, דאי לא עבדי חלשי הבית צריך ליתן לו שכרו משלם ולא כפועל בטל
אפילו יש לו תלמידים אחרים שלומד עמהם, דדבורא לאחד  ו  -רמב"ן בתשובה רבנו ירוחם ד"מ  

 רמ"א.  –דבור למאה 
ואין בעל הבית יכול ליתן לו נער אחר ללמוד    -תשובת רשב"א רבנו ירוחם תשובת רמב"ן   .א

 רמ"א.  –עמו 
רמ"א    –יוכל ליתן נער אחר המבין וחריף כראשון, אבל לא קשה ממנו,    -ד"מ    שםמרדכי   .ב

 . אה לי להורותוכתב רמ"א שכן נרבי"א 
והא דצריכין ליתן למלמד שכרו משלם, היינו דוקא אם נראה לבית דין שנהנה בלמודו יותר מבטולו;    -תשובת רשב"א ד"מ  

 רמ"א.  –אם נראה לבית דין שנוח לו בבטול, אינו נותן לו אלא כשאר פועל בטל אבל 

 הלומד עם ילד שלא מדעת אביו
תנומרדכי   .א סי'  הגהות  יש אומרים דחייב    -ד"מ    שם  חבירו שלא מדעת האב,  בן  המלמד עם 

לשלם לו כדין היורד לתוך שדה של חבירו שלא ברשות, שיתבאר לקמן סימן שע"ה סעי' א  
 רמ"א.  –

 רמ"א. –חולק   -תשובת רשב"א  .ב

 לא קצב שכר המלמד 
י, ולא קצב לו שכירות, צריך  ואם אחד אומר למלמד: למוד עם בנ  -בשם מוהר"ם ד"מ    שםמרדכי  

 רמ"א.  –ליתן לו כפי מה שנותנים אחרים 
בעל הבית ששכר מלמד ואמר שילך אצל קרובו לנסותו    -בשם תשובת מהר"ם ד"מ  ב"ב תרכא  מרדכי  

אם יוכל ללמוד עם הנער, ולא הלך, ואחר שלמד עמו אומר שינסנו עדיין, ועד מעיד שלא 
אחר שיודע עכשיו מוקמינן ליה אחזקה שידע כבר, ונשבע נגד העד ונוטל  , מידע ללמוד עמו, הדין עם המלמד

 רמ"א. –שכרו 

 על לשעבר  תביעה
רב שהיה בעיר כמה שנים והורה לקהל, ואחר כך קצבו עמו שכר להבא, לא    -מהר"ם פדוואה ד"מ  

 רמ"א.  –, דודאי מחל להם יוכל לתבוע מה שעבר

 קיבל 'כל אונס' האם כולל 'אונס לא שכיח' 
הוא    ב"י דכן  ג  סעי'  סי' רכה  פועל שקבל עליו כל אונס, ובא אונס דלא שכיח    -ד"מ    עג.מגמ' גיטין  ועיין 

 רמ"א.  –, שעל מנת כן לא התנה  כלל, פטור

 שכר סוס לרכיבה אם יכול להשתמש בו בעירו למלאכה יותר קשה 
שר הלך ב' ימים  אחד ששכר סוס על שמונה ימים לילך למקום אחד, וכא  -תשובת מיימוני ד"מ  

להשכירו בעיר להביא עצים נמלך וחזר למקומו, יכול לעשות באלו ו' ימים עם הסוס מה שירצה,  

, דניחא ליה  אף על פי שזו המלאכה כבידה מן הראשונהאו שאר מלאכות המיוחדות לסוסים באותה עיר,  

 רמ"א. –שתהא בהמתו בעירו ועושה מלאכה כבידה ממה שתלך למקום רחוק 

 מלמד שחלה התלמיד, נתבאר בסוף סימן של"ד.  -א רמ"
 Bסעיף ב

 תשלום לשליח שהלך ולא נצרכה השליחות 
תוספתא   מגיד  ה"ברמב"ם  פ"ז  מז.רי"ף    ב"מ  ממקום    -  שם  שליחות  לו  להביא  הפועל  את  השוכר 

 שו"ע.  –למקום, והלך ולא מצא שם מה שיביא, נותן לו שכרו משלם 

 
B סעיף ב 

הגה: דהרי כבר   השוכר את הפועל להביא לו שליחות ממקום למקום, והלך ולא מצא שם מה שיביא, נותן לו שכרו משלם. 
עשה שליח שליחותו )המגיד פ"ט(. אבל אם שלח שליח עם אגרת, ומצא מי שנשלח אליו וחזר, אין לשליח כלום אלא אם כן הוי  

דבעל הוי פסידא  דאז  לשליח,  ולא  לידע  והגהות מרדכי    לבעל הבית  )מרדכי פרק האומנין  סימן של"ד  לעיל  שנתבאר  כמו  הבית 

ואם היה דבר כבד מה שיש לו להביא, מנכה לו, שאינו דומה בא טעון לבא ריקם, אא"כ הוא מאותם אנשים    דקידושין(. 

     שדרכם לטרוח. 



 דיינות 
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שאינו דומה להלכו חמרין ולא מצאו תבוא' הנזכר למעלה לפי ששם   .רמ"א  –חותו  דהרי כבר עשה שליח שלי  -ד"מ  

  לא שכרן לאותו מהלך בלבד אלא ליום א' ונתבטלו כל היום אבל זה כבר עשה מלאכתו משלם לפיכך נוטל שכרו משלם 
 הרב המגיד.  –

בא ריקן שם ב"מ עו:ראב"ד. וכיוצא בזה דהלכו חמרין ולא מצאו וכו' דמסיים בה אינו דומה הבא טעון ל  שם מברייתא מגיד  

ואם היה דבר כבד מה שיש לו להביא, מנכה לו, שאינו   - צריך לפרש דברי הטור כמ"ש הבית יוסף שם
ריקם לבא  טעון  בא  לטרוח    דומה  שדרכם  הוא מאותם אנשים  א  אא"כ  סעי'  לעיל    -כמבואר 

 שו"ע. 
ם שלח שליח עם אגרת ומצא מי שנשלח  אבל א  -  ב"מ שנג מרדכי קידושין סי' תקנטד"מ ממרדכי   .א

הוי פסידא דבעל הבית כמו    אליו וחזר, אין לשליח כלום הוי לבעל הבית לידע ולא לשליח, דאז  אלא אם כן 

 רמ"א. – סימן של"ד סעי' א שנתבאר לעיל 
סי'    דברי הרמ"א בזה מגומגים  -סמ"ע   .ב המרדכי שם  ענין למ"ש  המעש' שהשליח ואין להם  הי'  שנג ששם 

וכו' ומל'   וכן איתא במרדכי דקידושין סי' תקנט ונאנס  פי' מלחמה וחזר מחצי הדרך מפני אונס המלחמה  מצאו תגר 
הרמ"א משמע שפירש תגר סוחר ושפגע בו באמצע הדרך מלבד זה שא"א לפרש פי' זה שם במרדכי למעיין שם כמ"ש  

ליח כלום אינו כן שהרי על כל פנים צריך לשלם לו חצי הדרך שהלך כמ"ש  הסמ"ע אלא גם שורת הדין מ"ש שאין לש
המחבר שו"ע לפני זה וכן אי איירי דהשוכר עצמו מצא הסוחר ולא היה צריך לשליח גם בזה עכ"פ ישלם לו מה שהלך 

דחה   זה  את  וגם  וכו'  אותו  מצא  ולא  וכתב  לא  תיבת  הוסיף  הלבושים  ובעל  שם  המרדכי  למ"ש  ענין  הסמ"ע  ואינו 
  מטעמים הנזכרי' לעיל ואין כאן מקום להאריך

 שכר שמש לדרך ומת בחצי הדרך
רשב"א   תשובת  בשם  הדרך    -ב"י  בחצי  ראובן  ומת  נסיעתו  בדרך  לשמשו  לשמעון  ששכר  ראובן 

  .סמ"ע בשם ד"מ -נותנים לו כל שכרו 
 Cסעיף ג 

 להביא תרופה לחולה ומת החולה
תוספתא   מגיד  ה"רמב"ם  פ"ז  קטז:ב"מ  ב"ק  והובאה  והביא    -  ב  והלך  לחולה,  תפוחים  להביא  שכרו 

ומצאו שמת או שהבריא, לא יאמר: טול מה שהבאת בשכרך, אלא נותן לו כל שכרו וכן  
 תוס' ד"ה להביא ושם ביארו הטעם בגמ' מפני שעשה שליח שליחותו, וע"ש שו"ע.  –כל כיוצא בזה 

 "ש  שליח תשובת הראמי ששלח בעד אשתו ולא רצתה לבא חייב לשלם ל

 
C סעיף ג 

יאמר: טול מה שהבאת בשכרך, אלא נותן לו כל  שכרו להביא תפוחים לחולה, והלך והביא ומצאו שמת או שהבריא, לא  

     שכרו; וכן כל כיוצא בזה.



 דיינות 
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 | 'טול מה שעשית בשכרך'   שכירות פועלים סימן שלו
 Aסעיף א

 שכרו לעשות בשלו והראהו בשל חברו
נותן לו שכרו משלם    -.  עוטור ברייתא ב"מ   השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו, 

ו: טול מה שעשית בשכרך, אפילו לא  וחוזר ונוטל מחבירו מה שההנהו, ואינו יכול לומר, ל 
 שו"ע.  –אמר לו שכרך עלי, אלא שכרו סתם 

בשלו  שםתוס'   לעשות  ד"ה  הוא  ,  קיח.  דפשיטא  התם  הכי  משני  דלא  אבל אם שכרו לעשות בשל חבירו    -דמאי 
 שו"ע.  –סתם, יכול לומר: טול מה שעשית בשכרך 

 שו"ע.  –לומר לו כן   ואם אמר ליה: שכרך עלי, אינו יכול -. עופשוט שם בגמ'  
  –שכרו בפני חבירו ושתק חבירו, שתיקה כהודאה וחייב לתת לו שכרו   -ד"מ  סי' תשה סנהדריןמרדכי 

 רמ"א.
 לעיל סי' פא סעי' ז כפול רמ"א.   –והוא הדין בשוכר מלמד לבן חבירו  -, שםמרדכי 
רמ"א.   –אחד שאמר לחתנו: תלמוד עם בנך ואני אשלם לך, פטור מלשלם לו    -  תשד  שם סי'מרדכי  

 באה"ג.  -וכפול שם סי' פא סעי' א, ושם כתב חתנו העשיר 
 Bסעיף ב

 לעשות בשלו, או ללקט הפקר
ללקט לו דבר של הפקר  השוכר את הפועל לעשות בשלו או    -  ב"מ קיח.רמב"ם טור משנה   .א

לומר לו: טול מה שעשית בשכרך.   יכול  אל  אינו  כי  ממטלטלין  להגבותו  יכול  ואינו  נשכר  כן  דעת  שעל 

מכאן למדו דשכירות אפי' אין למשכיר מעות אומרים לו טרח וזבין והב לי זוזי    סמ"ע.   –שכרו הוא נושא נפשו ועיקר  
 הרב המגיד. –בעין. 

שומעין  כגון חיטין ושעורין    במידי דאכילה  -"ם הגהות מיימוני ד"מ  מוהר  בשם ב"ק סי' א    מרדכי .ב
 סמ"ע.  –לו 

   שו"ע. –ואם נתרצה הפועל ליטלו בשכרו ואחר כך חזר בו, אין שומעין לו  -רמב"ם 
 שו"ע.  –והוא שעשה משיכה או הגבהה או שהוא ברשותו  -טור בשם רמ"ה ב"י  

 Cסעיף ג 

 שכרו לשמור הפקר 
שכרו לשמור לו דבר של הפקר, יכול לומר לו: טול מה    -  יח. וכדמוקי לה רב נחמן בסוףקטור ברייתא ב"מ  

 שו"ע.   –לפי שעדיין לא זכה בו בעה"ב, וילך הוא ויזכה בו שעשית בשכרך, 
 Dסעיף ד

 פועל שנתפס לעבודת המלך
ה"הטור תוספתא ב"מ   מט.רי"ף    פ"ז  ונאחז באנגריא לעבודת המלך,  -  שם  אינו    השוכר את הפועל 

 שו"ע.  –יכול לומר: הריני לפניך, אלא אינו נותן לו אלא כפי מה שעשה עמו 

 

 
A סעיף א 

השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו, נותן לו שכרו משלם וחוזר ונוטל מחבירו מה שההנהו, ואינו יכול  

אם שכרו לעשות בשל חבירו    לומר, לו: טול מה שעשית בשכרך, אפילו לא אמר לו שכרך עלי, אלא שכרו סתם. אבל

הגה: שכרו בפני חבירו ושתק    סתם, יכול לומר: טול מה שעשית בשכרך. ואם אמר ליה: שכרך עלי, אינו יכול לומר לו כן.
חבירו, שתיקה כהודאה וחייב לתת לו שכרו. והוא הדין בשוכר מלמד לבן חבירו. אחד שאמר לחתנו: תלמוד עם בנך ואני אשלם לך,  

     לו )מרדכי פרק זה בורר(.   פטור מלשלם 
B סעיף ב 

לו: טול מה שעשית בשכרך. ואם נתרצה השוכר את הפועל לעשות בשלו או ללקט לו דבר של הפקר, אינו יכול לומר  

     הפועל ליטלו בשכרו ואחר כך חזר בו, אין שומעין לו; והוא שעשה משיכה או הגבהה או שהוא ברשותו. 
C סעיף ג 

שכרו לשמור לו דבר של הפקר, יכול לומר לו: טול מה שעשית בשכרך, לפי שעדיין לא זכה בו בעה"ב, וילך הוא ויזכה  

     בו. 
D  סעיף ד 

השוכר את הפועל ונאחז באנגריא לעבודת המלך, אינו יכול לומר: הריני לפניך, אלא אינו נותן לו אלא כפי מה שעשה 

     עמו.
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 | אכילת פועל בשעת מלאכה/מסירות לעבודה  שכירות פועלים סימן שלז
 Aסעיף א

 איסור חסימת הפועל 
  –פועל העושה מלאכה לבעל הבית בדבר מאכל, ה"ז אוכל ממה שהוא עושה    -.  פזטור משנה ב"מ  

 שו"ע. 
כת"קכת"ק שם   דהלכה  דידוע  יהודה  בר'  יוסי  ארב  דפליג  אפילו אינו עושה לא בידיו ולא ברגליו רק    -  צא: 

 שו"ע. –שנושא על כתפו 
ואסור    -  רא איכא אם חסמו בעל כרחוכנפשך מה נפשך וכו' אם חסמתו פטור דמשמע אבל איסו:  פח טור מברייתא שם  

 שו"ע.  –לחסמו שלא יאכל 
 רמ"א.   –ואם חסמו, ]אחסמו בעל כורחו קאי[, שלומי משלם ליה מלקי לא לקי  -טור בשם רמ"ה  

 Bסעיף ב

 לאכולבאלו מלאכות הפועל זכאי 
יליף לה מקראי ברייתא פט:טור משנה   ופז:  קרקע במחובר  בד"א שאוכל, כשהוא עושה בגדולי    -  שם פז. 

בתמרים;  וגודר  בתאנים  ואורה  בזתים  ומוסק  ענבים  בוצר  כגון  מלאכה  גמר  בשעת 
קודם שיגמר סוף מלאכה המחייבת אותו בחיוב    פירוש, כולם לשון לקיטה הןובתלוש מהקרקע  

 שו"ע.  –האחרון שבו. 
)פי' המוציא חמאה מן החלב,   כגון החולב והמחבץ  אבל העושה בדבר שאין גדולי קרקע  -.  פטברייתא שם  

  –והמגבן, אינו אוכל    (רש"י שבת צה. ד"ה המחבץערוך ערך חבץ. וי"א המקפה את החלב בקיבה להיות נקרש,  
 שו"ע. 

וכן העושה במחובר שלא בשעת גמר מלאכה, כגון העודר בגפנים או מכסה שרשי    -.  פזמשנה שם  
 שו"ע.  –האילנות 

ואפילו המנכש בבצלים ושומים, כגון שעוקר את הקטנים מן הגדולים, לא יאכל    -.  פזברייתא שם  
 שו"ע.  –מהם 

ואף על פי שהוא גמר מלאכת הקטנים, שעיקר המלאכה לצורך הגדולים    -  שםאוקימתא דברייתא  
 שו"ע.   –להרחיב להם ועדיין לא נגמרה מלאכתן 

 Cסעיף ג 

שם   ברייתא  בודלהעושה    -  פט.טור  כגון  למעשר,  שנגמרה מלאכתו  בזו    בתלוש לאחר  זו  שנדבקו  )פי' 

 שו"ע.  –בתמרים ובגרוגרות, אינו אוכל  ומבדילן(
שכל דבר שאין אחר חיוב מעשר חיוב אחר, כגון תאנים וענבים    -  בגמ', אלא אמר רבינא כרוך ותני וכו'שם  

חר, כגון חטים העומדים לאחר שנתחייבו במעשר אינו אוכל ממנו, ובדבר שיש בו חיוב א
לעשות פת שחייבת בחלה, אוכל עד שיגמור מלאכתו להתחייב בחלה, ולאחר מכאן אינו  

 שו"ע.   –אוכל 
 Dסעיף ד

 
A סעיף א 

אפילו אינו עושה לא בידיו ולא ברגליו רק פועל העושה מלאכה לבעל הבית בדבר מאכל, ה"ז אוכל ממה שהוא עושה  

     )ואם חסמו, שלומי משלם ליה מלקי לא לקי( )טור בשם הרמ"ה(.   שנושא על כתפו; ואסור לחסמו שלא יאכל.
B סעיף ב 

בד"א שאוכל, כשהוא עושה בגדולי קרקע במחובר בשעת גמר מלאכה, כגון בוצר ענבים ומוסק בזתים ואורה בתאנים 

רים; ובתלוש מהקרקע קודם שיגמר סוף מלאכה המחייבת אותו בחיוב האחרון שבו. אבל העושה בדבר שאין וגודר בתמ

)פי' המוציא חמאה מן החלב, ערוך. וי"א המקפה את החלב בקיבה להיות נקרש, רש"י בפ"י    גדולי קרקע, כגון החולב והמחבץ 

לאכה, כגון העודר בגפנים או מכסה שרשי האילנות, והמגבן, אינו אוכל. וכן העושה במחובר שלא בשעת גמר מ  דשבת(

פי שהוא גמר מלאכת   על  ואף  יאכל מהם  לא  הגדולים,  מן  הקטנים  את  כגון שעוקר  ושומים,  המנכש בבצלים  ואפילו 

     הקטנים, שעיקר המלאכה לצורך הגדולים להרחיב להם ועדיין לא נגמרה מלאכתן. 
C סעיף ג 

זו בזו ומבדילן(  אכתו למעשר, כגון בודלהעושה בתלוש לאחר שנגמרה מל  ובגרוגרות, אינו אוכל,    )פי' שנדבקו  בתמרים 

שכל דבר שאין אחר חיוב מעשר חיוב אחר, כגון תאנים וענבים לאחר שנתחייבו במעשר אינו אוכל ממנו, ובדבר שיש 

התחייב בחלה, ולאחר מכאן בו חיוב אחר, כגון חטים העומדים לעשות פת שחייבת בחלה, אוכל עד שיגמור מלאכתו ל

     אינו אוכל. 
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הבודל בתמרים רעים שלא נתבשלו כל צרכן,    -  שם פז. וכדמוקי לה רב פפא ההיא בתוחלני, שםטור ברייתא  
עדיין שם,  ומתרככים  ומתחממים  בסל  אותם  לאכול    ונותנים  ויכול  מלאכתן  נגמרה  לא 

 שו"ע.   –מהם 
 Eסעיף ה

קציעות שדרסן בעיגולים ונפלו ונתפרסו צריך פירוש,  נפתחו חביותיו    -  צג. וכדמפרש לה שם בגמ' צב:טור משנה ב"מ  

ולדורסן נתפרסו עיגוליו ושכרו לעשות בהם, לא יאכל מהם, שכבר נתחייבו במעשר.   -  לחזור 
נפתחו, אבל אם לא ידע, וסבור שעדיין לא נתחייבו במעשר חייב  בד"א, בשיודע הפועל ש 

 שו"ע.  –לעשר ולהאכילו 
 Fסעיף ו 

פלוגתא רב ושמואל ופסקו  שו"ע.    –השומר במחובר, אפילו בשעת גמר מלאכה, אינו אוכל    -  צג.טור שם  

 הפוסקים כשמואל, דאמר רב אשי שם כוותיה דשמואל מסתברא
שמואל   לה  וכדמפרש  שם,  פי    -שם  משנה  על  אף  מלאכתו,  נגמרה  שלא  עד  בתלוש  השומר  אבל 

 שו"ע.    –שאינו אוכל מן התורה אוכל מהלכות מדינה שנהגו כן 
 Gסעיף ז 

 אכילה יותר משכרו 
וחכ' שםטור משנה שם   .א וכת"ק  כגון ששכרו אינו אלא  יכול הפועל לאכול יותר משכרו,    -  צב. 

דינר יכול לאכול קישות או כותבת שוה סלע ומכל מקום מלמדין אותו שלא לעשות כן,  
 שו"ע.   –כדי שלא ימנעו מלהשכירו 

ששכרו לעשות כל היום, אבל אם לא שכרו רק ללקוט  דוקא    -  שם ד"ה ת"ק אית ליה  טור רש"י .ב
אוקימתא דגמרא שם דרב אסי איכא בינייהו ופסק כחכמים דלית    רמ"א בי"א.  –קישות אחד לא יאכלנו.

   ורמב"ם השמיטו הני תרתי מימרא דרב אסי ורי"ף שם נג.להו הא דרב אסי. 

יתן תחלה לכליו של בעל הבית ואחר כך   , אלאואפילו שכרו כל היום לא יאכל קישות הראשון שליקט  -שם  

ורמב"ם וצ"ע שכתבו בלשון י"א דהא כולהו ס"ל    רי"ף שם גם זה דלא כרב אסי שם וכן    רמ"א בי"א.  –יאכל הוא  

 באה"ג.  – הכי

 Hסעיף ח

 פועל למס' מעבידים 
היה משמר ארבעה או חמשה ערימות של חמשה בני אדם, לא ימלא כריסו    -  צג.טור ברייתא ב"מ  

 שו"ע.   –אחד מהן, אלא אוכל מכולם לפי החשבון מ
 Iסעיף ט 

 
D  סעיף ד 

הבודל בתמרים רעים שלא נתבשלו כל צרכן, ונותנים אותם בסל ומתחממים ומתרככים שם, עדיין לא נגמרה מלאכתן  

     ויכול לאכול מהם.  
E  סעיף ה 

הפועל  בשיודע  בד"א,  במעשר.  נתחייבו  שכבר  מהם,  יאכל  לא  בהם,  לעשות  ושכרו  עיגוליו  ונתפרסו  חביותיו  נפתחו 

     שנפתחו, אבל אם לא ידע, וסבור שעדיין לא נתחייבו במעשר, חייב לעשר ולהאכילו.  
F סעיף ו 

לא נגמרה מלאכתו, אף על פי שאינו  השומר במחובר, אפילו בשעת גמר מלאכה, אינו אוכל. אבל השומר בתלוש עד ש

     אוכל מן התורה אוכל מהלכות מדינה שנהגו כן. 
G סעיף ז 

מקום   ומכל  סלע;  שוה  כותבת  או  קישות  לאכול  יכול  דינר  אלא  אינו  ששכרו  כגון  משכרו,  יותר  לאכול  הפועל  יכול 

כרו לעשות כל היום, אבל אם לא שכרו רק  הגה: וי"א דוקא שש  מלמדין אותו שלא לעשות כן, כדי שלא ימנעו מלהשכירו.
ללקוט קישות אחד, לא יאכלנו. ואפילו שכרו כל היום, לא יאכל קישות הראשון שליקט, אלא יתן תחלה לכליו של בעל הבית ואחר  

     כך יאכל הוא )טור ס"ו(.  
H סעיף ח 

     היה משמר ארבעה או חמשה ערימות של חמשה בני אדם, לא ימלא כריסו מאחד מהן, אלא אוכל מכולם לפי החשבון. 
I סעיף ט 

עד שמגיע   מלאכול  עצמו  למנוע  הוא  יכול  אבל  בשניהם,  לעשות  שכרו  אפילו  בענבים  יאכל  לא  בתאנים,  עושה  היה 

ואוכל. לפיכך הפועלים עד שלא הלכו ואין שותים תירוש, מפני שאין    למקום היפות,  וערב בגת, אוכלים ענבים  שתי 

     מלאכתן ניכרת ביין והוה ליה כעושה במין זה ואוכל במין אחר; משהלכו שתי וערב, אוכלים בענבים ושותים בתירוש.  
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 בתאנים ואוכל בענבים עושה
 שו"ע.  –היה עושה בתאנים, לא יאכל בענבים   -. צא טור משנה ב"מ 

אפילו שכרו לעשות בשניהם, אבל יכול הוא למנוע עצמו מלאכול עד שמגיע למקום היפות,    -שם  
 שו"ע.  -ואוכל  

אמרשם   נחמן  דרב  אבוה  מימרא  בר  לפיכך הפועלים עד שלא הלכו שתי וערב בגת, אוכלים ענבים    -  רבה 
 שו"ע. –מפני שאין מלאכתן ניכרת ביין ואין שותים תירוש, 

 שו"ע.  –והוה ליה כעושה במין זה ואוכל במין אחר  - שם ד"ה עד שלא רש"י 
 שו"ע.   –ם בתירוש משהלכו שתי וערב, אוכלים בענבים ושותי  -טור ושם במימרא דרב נחמן וכו' 

 Jסעיף י 

 עושה בגפן זה, ואוכל בגפן אחר
  –היה עושה בגפן זה לא יאכל בגפן אחר, ואי אכל לא מפקינן מיניה    -בעיא דלא איפשטא  .  צא טור שם  

 ב"י.  –ופשוט הוא שכן דין כל ספיקא דממונא שו"ע. 
ירא"ש   סי'  פ"ז  משכנתא  שו"ע.    –ולא מנכינן מאגריה    -  שם  גבי  לעיל  כדאמרי'  הוא  דאפוקי  שם.    –משום  רא"ש 

 באה"ג.  –ועיין ביו"ד סי' קסו סעי' ג'  ומבואר ביו"ד סי' קעב סעי' א בהגה 
ומיהו גפן שמודלת על גב חברתה, ועושה באחד    -  וכדמוקי לה רב ששת בריה דרב אידי  מדיוקא דמתני' שם

 שו"ע.  –מהשנייה   מהם, יכול לאכול
 Kסעיף יא 

 אכילה שלא בשעת עשיית מלאכה
עצמי  אין רשאי לאכול אלא בשעת עשיית מלאכה, ולא שישב ויאמר: מנעתי    -:  צא טור משנה שם  

עד עתה ולא בטלתי לאכול ועל כן אשב עתה ואוכל. ומפני תקנת בעל הבית שלא יתבטל  
ממלאכתו, אמרו חכמים שאחר שגמר מלאכת שורה זו והולך להתחיל שורה אחרת יכול  

 שו"ע.   – שטוב הוא לבעל הבית כדי שלא יתבטללאכול אף על פי שאינו בשעת מלאכה, 
 Lסעיף יב 

 נביםעם הע אכילת פת/מלח
שם   ברייתא  ולא    -:  פטטור  מהענבים,  הרבה  שיאכל  כדי  אחר  דבר  או  פת  הענבים  עם  יאכל  לא 

 שו"ע.  –יאכל במלח 
וכפי'    שםברייתא   ואם קצץ עם בעל הבית    -רמב"ם    בשם ר"ח   התוס' שם ד"ה קוצץוכדמוקי לה רבא שם בקצץ 

 שו"ע.   –צה שיאכל עד שיעור כך וכך, אוכל בין בפת בין במלח בין בכל דבר שיר
 Mסעיף יג 

 למוץ הענבים/להבהב השיבולים
 שו"ע.  –אסור לפועל למוץ הענבים  -שם 

וכן אסור לו להבהב השבולים באור    -רמב"ם וכן כתבו כל המפרשים  בעיא ולא איפשטא  .  פטטור שם  
וידוע שו"ע.    –או להפריך על גב הסלע, אפילו אין מתבטל ממלאכתו בהבהוב או בהפרכה  

 מחבירו עליו הראיה לפיכך לא יהבהב שהמוציא  
 Nסעיף יד 

 
J סעיף י 

ומי מאגריה.  מנכינן  ולא  מיניה  מפקינן  לא  אכל  ואי  אחר,  בגפן  יאכל  לא  זה  בגפן  עושה  גב  היה  על  גפן שמודלת  הו 

     חברתה, ועושה באחד מהם, יכול לאכול מהשנייה. 
K סעיף יא 

עתה ולא בטלתי לאכול ועל כן אשב  אין רשאי לאכול אלא בשעת עשיית מלאכה, ולא שישב ויאמר: מנעתי עצמי עד  

עתה ואוכל. ומפני תקנת בעל הבית שלא יתבטל ממלאכתו, אמרו חכמים שאחר שגמר מלאכת שורה זו והולך להתחיל  

     שורה אחרת יכול לאכול אף על פי שאינו בשעת מלאכה, שטוב הוא לבעל הבית כדי שלא יתבטל.  
L סעיף יב 

אחר כדי שיאכל הרבה מהענבים, ולא יאכל במלח. ואם קצץ עם בעל הבית שיאכל עד לא יאכל עם הענבים פת או דבר  

     שיעור כך וכך, אוכל בין בפת בין במלח בין בכל דבר שירצה. 
M סעיף יג 

אסור לפועל למוץ הענבים, וכן אסור לו להבהב השבולים באור או להפריך על גב הסלע, אפילו אין מתבטל ממלאכתו  

     בהבהוב או בהפרכה.  
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 איסור אכילה גסה 
מדכתיב  שו"ע.    –אסור לפועל לאכול ממה שהוא אוכל אכילת גסה    -  פזטור ברייתא שם   ליה  ויליף   :

 שבעך ]דברים כג כה[ ולא אכילה גסה 
 Oסעיף טו 

 לטבול פתו בציר
הדג(,  רשאי הפועל לטבל פתו בציר  -ם  . רמב"פטטור ברייתא שם   ועצירת  מכניסת  היוצא  לחלוח  כדי    )פי' 

ענבים   יאכל  שלא  כדי  יין  הפועל  את  להשקות  הבית  בעל  ורשאי  הרבה,  ענבים  שיאכל 
 שו"ע.  –הרבה 

 Pסעיף טז 

 ליתן לאשתו ובניו
פועל שאמר לבעל הבית: תן    -רמב"ם  בעיא ונפשטא שם צג. דפלוגתא דתנאי היא וקיי"ל כתנא דידן,  :  צבטור שם  

לאשתי ובני מה שהיה לי לאכול או שאמר: הריני נוטל מעט מזה שנטלתי, לאכול לאשתי  
 שו"ע.  –ובני, אין שומעין לו 

 שו"ע.   –אין שומעין לו  אפילו נזיר שהיה עושה בענבים ואמר: תנו לאשתי ובני, -: צבברייתא שם 
 Qסעיף יז 

 פועל שהתנה שלא יאכלו בניו ועבדיו
ופירוש פועל שהיה עושה הוא ואשתו ובניו ועבדיו    -  שם נג:רי"ף    משנה צג. ופסק כסתם משנהרמב"ם שם  

שלא יאכל ממה שהם עושים, אם הם רמ"א.    –ומדעתן    -טור  , והתנה עם בעל הבית  עבדיו כנענים
 שו"ע.  –ו; אבל אם הם קטנים, יאכלו גדולים לא יאכל

 Rסעיף יח 

 איסור 'ואל כליך לא תתן' 
רמב"ן   בשם  מגיד  רמב"ם  בשם  ממה    -טור  בידו  הוליך  אם  וכן  לאכול,  לו  שאין  בשעה  האוכל 

שנא' ]דברים כג כה[ ואל כליך לא תתן ואין לוקין  שו"ע.  –שעושה או שנותן לאחרים, עובר בלא תעשה 

 וליך חייב לשלםעליהם שאם אכל או ה 

 מסירות לעבודה 
 Sסעיף יט 

 לעשות מלאכה בלילה ולהישכר ביום
אין הפועל רשאי לעשות    -ג    שם בפסקיו פ"ז סי'רא"ש    נב:הביאה רי"ף    ב"מ פ"ח ה"ב רמב"ם תוספתא  

מפני   לבניו,  ויאכיל מזונותיו  ויסגף עצמו  ירעב  ולא  ביום.  ולהשכיר עצמו  בלילה  מלאכה 
 שו"ע.   – שהרי מחליש כחו שלא יוכל לעשות מלאכת בעל הבית בכח ביטול מלאכתו של בעל הבית, 

 
N  סעיף יד 

     אסור לפועל לאכול ממה שהוא אוכל אכילת גסה. 
O סעיף טו 

כדי שיאכל ענבים הרבה, ורשאי בעל הבית להשקות    )פי' לחלוח היוצא מכניסת ועצירת הדג(,  רשאי הפועל לטבל פתו בציר

     את הפועל יין כדי שלא יאכל ענבים הרבה.  
P סעיף טז 

פועל שאמר לבעל הבית: תן לאשתי ובני מה שהיה לי לאכול, או שאמר: הריני נוטל מעט מזה שנטלתי, לאכול לאשתי  

     תנו לאשתי ובני, אין שומעין לו. ובני, אין שומעין לו. אפילו נזיר שהיה עושה בענבים ואמר: 
Q סעיף יז 

)ומדעתן,    פועל שהיה עושה הוא ואשתו ובניו ועבדיו, והתנה עם בעל הבית שלא יאכל ממה שהם עושים, אם הם גדולים

     לא יאכלו; אבל אם הם קטנים, יאכלו.  טור(
R סעיף יח 

     האוכל בשעה שאין לו לאכול, וכן אם הוליך בידו ממה שעושה או שנותן לאחרים, עובר בלא תעשה. 
S סעיף יט 

אין הפועל רשאי לעשות מלאכה בלילה ולהשכיר עצמו ביום. ולא ירעב ויסגף עצמו ויאכיל מזונותיו לבניו, מפני ביטול 

     ות מלאכת בעל הבית בכח. מלאכתו של בעל הבית, שהרי מחליש כחו שלא יוכל לעש
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 Tסעיף כ

 זהירות מבטלה במלאכה 
ט כאן ומעט כאן, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן,  מוזהר הפועל שלא יבטל מע -טור בשם רמב"ם 

שהרי יעקב הצדיק וכן חייב לעבוד בכל כחו,    שהרי הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא יברך אותה;

אמר: כי בכל כחי עבדתי את אביכן )בראשית לא, ו(; לפיכך נטל שכרו אף בעולם הזה, שנאמר: ויפרוץ האיש מאד מאד  

 שו"ע. – ג()בראשית ל, מ 

 
T סעיף כ 

מוזהר הפועל שלא יבטל מעט כאן ומעט כאן, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן, שהרי הקפידו על ברכה רביעית של  

אביכן   את  עבדתי  כחי  בכל  כי  אמר:  הצדיק  יעקב  שהרי  כחו,  בכל  לעבוד  חייב  וכן  אותה;  יברך  שלא  המזון  ברכת 

     נטל שכרו אף בעולם הזה, שנאמר: ויפרוץ האיש מאד מאד )בראשית ל, מג(.)בראשית לא, ו(; לפיכך 
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 | אכילת בהמה בשעת מלאכה   שכירות פועלים סימן שלח
 1סעיף א

 

 מאלו מאכלים אוכלת 
ב"מ   בתלוש    -  פח:רמב"ם  בין  במחובר  בין  בגדולי קרקע,  עושה  זמן שהיא  כל  אוכלת    –הבהמה 

 שו"ע. 
ואוכלת ממשוי שעל גבה עד שתהיה פורקת ובלבד שלא יטול בידו    -  שם צא:וברייתא    צא:משנה ב"מ  

 שו"ע.   –ויאכילנה 
 ומדברי הרמב"ם נראה שהיא דבר תורה  נחלקו המפרשים אם זה מדין תורה או מפני התקנה -הרב המגיד 

 2סעיף ב

 איסור 'לא תחסום' 
שנאמר דברים כה ד: לא תחסום  מלאכול בשעת מלאכה, לוקה,  כל המונע הבהמה    -נד:    רמב"ם משנה ב"ק

 שו"ע. –אחד שור ואחד כל מיני בהמה וחיה בין טמאים בין טהורים שור בדישו )דברים כה, ד( 
ולא נאמר שור בדישו )דברים כה,  ואחד הדישה ואחד כל שאר מלאכות של גדולי קרקע    -  פט.רמב"ם משם  

 שו"ע.  –ד( אלא בהווה 
 3סעיף ג 

 חסימה קודם מלאכה/חסימה בקול
ב"מ   דאיפשטא  צ: רמב"ם  אותה    -  נג.רי"ף    בעיא  החוסם  ואחד  מלאכה,  בשעת  אותה  החוסם  אחד 

 שו"ע.  –מקודם ועשה בה מלאכה והיא חסומה 
 בגמ' שם מחלוקת רבי יוחנן וריש לריש צ. ופסק כריש לקיש. שו"ע.  –אפילו חסמה בקול, לוקה  -שם 

ז"ל ממ"ש    -הרב המגיד   המפרשים  כא.  הקשו  חוץ  שבועות  עליו  לוקין  אין  בו מעשה  לאו שאין  כל 
והעיקר מ"ש אלמא דעקימת שפתיו לא הויא מעשה וכ"פ הרב.    מנשבע וממיר ומקלל את חבירו בשם

פני שדבורו בא לכלל מעשה שעל ידי דבורו הוא נחסמת וכו' ע"כ מ  כאן דעקימת שפתי' דחסימ' הוי מעשה

 . התוס' שם ד"ה בחוץ ובב"מ שם ד"ה רבי יוחנןוכן כתבו 
 4סעיף ד

 שכר בהמה וחסמה, חובת תשלומים
ברייתא   צא רמב"ם  שם  .  שם  פפא  דרב  ד'    -מימרא  לבעלים  ומשלם  לוקה  בה,  ודש  וחסמה  בהמה  שכר 

עד  מלקות  חייב  ואינו  במזונותיה,  נתחייב  משיכה  שמשעת  לחמור  קבין  ג'  לפרה  קבין 
והוא לפי שאין חייב המלקות והתשלומין באין  והיא לתת טעם למה לוקה ומשלם,  שו"ע.    –שידוש בה חסומה  

 הרב המגיד. – לו כאחת
 רמ"א.  –היינו בכל יום, ובדישה מרובה שיש לה לדוש כל היום  -ם רשב"א בש ב"מ נג.נימוקי יוסף 

 5סעיף ה

 
 סעיף א 1

ואוכלת ממשוי שעל גבה עד שתהיה פורקת,  הבהמה אוכלת כל זמן שהיא עושה בגדולי קרקע, בין במחובר בין בתלוש;  

     ובלבד שלא יטול בידו ויאכילנה. 
 סעיף ב 2

כל המונע הבהמה מלאכול בשעת מלאכה, לוקה, שנאמר: לא תחסום שור בדישו )דברים כה, ד( אחד שור ואחד כל מיני 

קע ולא נאמר שור בדישו )דברים בהמה וחיה בין טמאים בין טהורים ואחד חרישה ואחד כל שאר מלאכות של גדולי קר

     כה, ד( אלא בהווה.  
 סעיף ג 3

     אחד החוסם אותה בשעת מלאכה, ואחד החוסם אותה מקודם ועשה בה מלאכה והיא חסומה, אפילו חסמה בקול, לוקה. 
 סעיף ד  4

)היינו בכל יום, ובדישה מרובה שיש לה    שכר בהמה וחסמה ודש בה, לוקה ומשלם לבעלים ד' קבין לפרה ג' קבין לחמור

רשב"א(, בשם  הפועלים  פרק  )נ"י  היום(  כל  בה    לדוש  שידוש  עד  מלקות  חייב  ואינו  במזונותיה,  נתחייב  משיכה  שמשעת 

     חסומה. 
 סעיף ה  5
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 ישראל הדש בפרת גוי 
  –)דברים כה, ד(  ישראל הדש בפרתו של עובד כוכבים, עובר משום לא תחסום    -.  שם צרמב"ם ברייתא  

 שו"ע. 
)דברים כה, א תחסום  ועובד כוכבים שדש בפרתו של ישראל אינו עובר משום ל  -  בברייתא רמב"ם משם  

הבעלים שאמרו חסום פרתי ודוש בה תבוא' שלך אין עליו עבירות בל תחסום  רש"י ד"ה שם נכרי  ופירש  שו"ע.    –ד(  

 ע"כ ולאו דוקא תבואה שלך דאפילו בתבואה של ישראל אינו עובר בלאו 
 6סעיף ו 

 איסור 'לא תחסום מדרבנן' ]אמירה לגוי/גרם חסימה[
אמר לעובד כוכבים: חסום פרתי ודוש בה אסור, ואינו לוקה    -  עיא דלא איפשטא ב"מ צ. איברמב"ם שם  

שהביא הטור שאפילו א"ל חסום ודוש בה תבואתך איכא    רא"ש שם פ"ז סי' וכדעתו כדעת    ופסק לאיסורא   שו"ע.  –

 באה"ג. – התוס' שם ד"ה חסום איסורא ומטעם שכתבו  

ו  טור בשם רא"ש נג.  נימוקי יוסף  שם פ"ז סי'  דאמירה לעובד כוכבים אסור בכל איסורין,    -ד"מ    שם 
 רמ"א. –כמו בשבת 

ישב לה קוץ בפיה ודש בה והרי אינה אוכלת; רבץ לה ארי   - ולא איפשטו ופסק לחומרא  כל הני בעיותשם צ: 
 שו"ע.   –מבחוץ אסור, ואינו לוקה 

הרי שצמאה ואינו משקה אותה; פרס עור  הרביץ בנה מבחוץ;    -  שם ד"ה עמדד"מ תוס'  צ:  גמ' ב"מ  
משום דאינה מנחת כל   שו"ע.  –על הדיש כדי שלא תאכל; כל זה וכיוצא בזה אסור, ואינו לוקה  

 תוס' שם.  –כך מלאכול בשבילו 
 7סעיף ז 

 חסימה ממאכלים מזיקים 
ולה ואם  היה הדבר שהוא עושה בו רע לבני מעיה ומזיקה, או שהיתה ח  - בעיא דאיפשטא שם צ.רמב"ם 

שלא הקפידה תורה אלא על הנאתה  מותר למונעה,    )פי' חולי מעיים שמוציאה רעי כמים(,  תאכל מזה תתריז

 שו"ע.  – והרי אינה נהנית
 8סעיף ח

 כשמזיקה לתבואה 
המרכסות בתבואה    שם פט:רמב"ם מברייתא   פרות המהלכות על התבואה לפי שירט להן הדרך,    -פרות 

ובהשגות ראב"ד הוא מפר' כלומר עוברות התבוא' לקצר   שו"ע.  –)דברים כה, ד(  אינו עובר על לא תחסום  

מסייעו   ורמב"ן  ד[  מ  ]ישעיה  לבקעה  והרכסים  מל'  הרמב"ם  כדברי  הפי'  ועיקר  ע"כ  וכו'  אחר  למקום  הליכתן  דרך 
 הרב המגיד. – דתרומות תני ]דברים כה ד[ בדישו ולא בדרכומהירושלמי פרק ט"ו ה"א 

 תבואה שהתחייבה במעשר
המרכסותטור רש"י   ד"ה  פט:  המרכסותתוס'    ב"מ  ד"ה  יש מפרשים  שם  שעורין שהושרו    -, ראב"ד בשם 

במים ומייבשין אותן בתנור ואח"כ דשין אותן בפרות להסיר קליפותיהן, אין בהם משום 
 שו"ע.  –, ד( שכבר נתחייב במעשר )דברים כה  בל תחסום

צ.טור ברייתא   אבל משום מראית העין, שלא יאמרו שחוסם פרתו, מביא מעט מאותו המין    -  שם 
  רמ"א. –ותולה בצוארה שתאכל ממנו 

 
ישראל הדש בפרתו של עובד כוכבים, עובר משום לא תחסום )דברים כה, ד( ועובד כוכבים שדש בפרתו של ישראל 

     אינו עובר משום לא תחסום )דברים כה, ד(.  
 סעיף ו 6

)דאמירה לעובד כוכבים אסור בכל איסורין, כמו בשבת( )טור בשם הרא"ש ורש"י    פרתי ודוש בה,  אמר לעובד כוכבים: חסום 

ישב לה קוץ בפיה ודש בה והרי אינה אוכלת; רבץ לה ארי מבחוץ; הרביץ בנה מבחוץ; הרי    והמגיד סוף הלכות שכירות(;

     בזה אסור, ואינו לוקה.  שצמאה ואינו משקה אותה; פרס עור על הדיש כדי שלא תאכל; כל זה וכיוצא 
 סעיף ז 7

)פי' חולי מעיים שמוציאה רעי    היה הדבר שהוא עושה בו רע לבני מעיה ומזיקה, או שהיתה חולה ואם תאכל מזה תתריז 

     מותר למונעה, שלא הקפידה תורה אלא על הנאתה והרי אינה נהנית.  כמים(,
 סעיף ח 8

הגה: שעורין שהושרו במים    פרות המהלכות על התבואה לפי שירט להן הדרך, אינו עובר על לא תחסום )דברים כה, ד(.
ומייבשין אותן בתנור ואח"כ דשין אותן בפרות להסיר קליפותיהן, אין בהם משום בל תחסום )דברים כה, ד( שכבר נתחייב במעשר;  

     תו, מביא מעט מאותו המין ותולה בצוארה שתאכל ממנו )טור סי"ב(.  אבל משום מראית העין, שלא יאמרו שחוסם פר
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  לא אמרו תקון זה שם אלא כשהיא דשה בתרומ' ומעשר אבל בחולין הוא מניחה לאכול   -באה"ג  

 ענין תרומה ומעשר ואפשר דשאני הכא דנפיש הזיקא דקלופות וכן הרמב"ם שם לא העתיקו אלא ל

 9סעיף ט 

 האכלתה בפקיעי עמיר שלא תאכל מהתבואה 
)פי' אגודת קש של שבלים שנדושו רש"י ב"מ צ:    רשאי השוכר להאכילה פקיעי עמיר  -  שם צ:רמב"ם ברייתא  

עמיר(, פקיעי  להרעיבה    ד"ה  הפרה  בעל  ורשאי  מהדיש;  הרבה  תאכל  שלא  שתאכל  כדי  כדי 
  שו"ע. –הרבה מהדיש 

שלא ירעיב ויסגף עצמו הפועל וכו' התם שאני שעיקר  סעי' יט  והא דכ' המחבר בסימן שלז    -סמ"ע  
אינו מהכרם   כח מהן  לו  שיש  שלו  נפשו  המזונות  להרעיב  אסור  דעיקר  והלכך  בבהמה  משא"כ 

   אכילתה ושביעתה הוא מהתבואה שבא לדוש בה וחוזרת לכחה.

 

 
 סעיף ט 9

כדי שלא תאכל הרבה מהדיש; ורשאי בעל    )פי' אגודת קש של שבלים שנדושו רש"י(,  רשאי השוכר להאכילה פקיעי עמיר

     הפרה להרעיבה כדי שתאכל הרבה מהדיש.
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