CONTEMPORARY HALACHIC PROBLEMS
UNFULFILLED CONTRACTS IN THE CORONAVIRUS PANDEMIC
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(א) הַ ּׂש ֹוכֵר אֶ ת הַ ּפוֹעֵ ל לְ הַ ְשקוֹת הַ ָּּׂׂשדֶ ה ִמזֶה הַ נָּׂהָּׂ רּ ,ופָּׂ סַ ק הַ נָּׂהָּׂ ר בַ חֲ ִצי הַ ּיוֹםִ ,אם אֵ ין ַד ְרּכ ֹו
ידא ְדפוֹעֵ ל וְ אֵ ין בַ עַ ל הַ בַ יִת נו ֵֹתן ל ֹו
לְ הַ פְ ִסיק ,א ֹו אֲ פִ ּלּו ֶשדַ ְרּכ ֹו לִ פְ סֹק וְ הַ ּפוֹעֵ ל יוֹדֵ עַ דֶ ֶרְך הַ נָּׂהָּׂ רּ ,פְ סֵ ָּׂ
ּכְ לּוםַ ,אף עַ ל ּפִ י ֶשגַם בַ עַ ל הַ בַ יִת יוֹדֵ עַ דֶ ֶרְך הַ נָּׂהָּׂ ר .אֲ בָּׂ ל ִאם אֵ ין הַ ּפוֹעֵ ל יוֹדֵ עַ דֶ ֶרְך הַ נָּׂהָּׂ רּ ,ובַ עַ ל
יֹודעִ ין ֶשדֶ ֶרְך
הַ בַ יִת יוֹדֵ עַ  ,נוֹתֵ ן ל ֹו ְשכָּׂר ֹו ּכְ פוֹעֵ ל בָּׂ טֵ ל .הַ גָּהְ :וכֵן ְבכָּל ֹאנֶס ֶשאֵ ַרע ַלּפֹועַ ל ,בֵ ין ֶש ְשנֵיהֶ ם הָּ יּו ְ
יֹודעִ ין ,הָּ וֵי ְּפסֵ ידָּ א ְדפֹועֵ ל .אֲבָּ ל ִאם בַ עַ ל הַ בַ יִת יֹודֵ עַ וְהַ ּפֹועֵ ל אֵ ינֹו יֹודֵ עַ  ,הָּ וֵי
הָּ ֹאנֶס ָּלב ֹא אֹו ֶש ְשנֵיהֶ ן אֵ ינָּן ְ
ְּפסֵ ידָּ א ְדבַ עַ ל הַ בַ יִת (טּור ס"ב) .ו ְִאם הָּ וֵי מַ ַכת ְמ ִדינָּה ,עַ יֵן לְ עֵ יל ִסימָּ ן שכ"אִ .מי ֶש ָּשכַר בַ יִת לָּדּור בֹוּ ,ומֵ ת
ְבתֹוְך זְ מַ ן הַ ְשכִ ירּות ,אֵ ין צָּ ִריְך לְ ַשלֵם לֹו ַרק מַ ה ֶשדָּ ר בֹוְ ,דבַ עַ ל הַ בַ יִת הָּ וֵי כְ פֹועֵ ל וְהָּ וֵי לֵה לְ הַ ְתנֹות (מָּ ְר ְדכַי
ּוב ֵשם תֹוסָּ פֹות
ּפֶ ֶרק הָּ אֻמָּ נִ ין)ִ .מיהּו יֵש חֹולְ ִקין (בֵ ית יֹוסֵ ף בס"ס שי"ב ְב ֵשם ְתשּובַ ת ַר ְשבָּ "א אֶ לֶף וכ"ח ְ
ּפֶ ֶרק חֶ זְ קַ ת ות"ה ִסימָּ ן שכ"טְ ,וכֵן מַ ְשמָּ ע ְתשּובַ ת ַר ְשבָּ "א ֶשהֵ ִביא הב"י ִסימָּ ן של"ה)ָּ .לכֵן ִאם ִקבֵ ל הַ ָּשכָּר
נִראָּ ה לִ יִ .אם בָּ ְרחּו מֵ חֲ מַ ת ִשּנּוי ֲאוִיר ,הָּ וֵי כִ ְשאָּ ר ֹאנֶס ,וְהָּ וֵי ְּפסֵ ידָּ א ְדפֹועֵ ל
כֻלֹו ,אֵ ין צָּ ִריְך לְ הַ חֲ זִ יר כְ לּום ,כֵן ְ
(תשּובַ ת מַ הֲ ִרי"ל ִסימָּ ן מ"א ּומַ הֲ ַר"ם ּפַ דָּ וואָּ ה ִסימָּ ן פ"ו).
אֹו הַ ְמלַמֵ ד ְ
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(א) הַ ח ֹוכֵר א ֹו הַ ְמ ַקבֵ ל ָּׂשדֶ ה מֵ חֲ בֵ רוֹ ,וְ הּוא בֵ ית הַ ְשל ִָּׂחין א ֹו בֵ ית הָּׂ ִאילָּׂן ,וְ יָּׂבַ ש מַ ְעיַן בֵ ית הַ ְשל ִָּׂחין
וְ ֹלא ּפָּׂ סַ ק הַ נָּׂהָּׂ ר הַ גָּׂדוֹל ,אֶ ּלָּׂא אֶ פְ ָּׂשר לְ הָּׂ בִ יא ִממֶ נּו בִ ְדלִ י ,א ֹו ֶש ִנ ְקצַ ץ הָּׂ ִאילָּׂן ֶשל בֵ ית הָּׂ ִאילָּׂנוֹת ,אֵ ינ ֹו
ְמ ַנּכֶה ל ֹו מֵ חֲ כִ ירוֹ .וְ ִאם מַ ּכַת ְמ ִדינָּׂה ִהיאּ ,כְ גוֹן ֶשּיָּׂבַ ש הַ נָּׂהָּׂ רְ ,מ ַנּכֶה ל ֹו מֵ חֲ כִ ירוֹ .הַ גָּה :אֲבָּ ל ְבקַ ְבלָּנּות
אֵ ינֹו ְמ ַנכֶה לֹו כְ לּום ,אֶ לָּא חֹולְ ִקין בַ מֶ ה ֶשּנִ ְמצָּ א כְ ִפי ְתנָּאָּ ם (הַ מַ גִ יד ּפֶ ֶרק ח' ִד ְשכִ ירּות וְנ"י ר"פ הַ ְמקַ בֵ ל).
וְהָּ א ְדאַ ְמ ִרינָּן ִאם מַ כַת ְמ ִדינָּה הּוא ְמ ַנ ֶכה לֹו ִמן חֲ כִ ירֹו ,הּוא הַ ִדין ְב ָּכל כַיֹוצֵ א בָּ זֶהְ ,דכָּל מָּ קֹום ֶשּנִ ְפסַ ד הָּ עִ נְ יָּן
לְ ג ְַמ ֵרי וְהָּ וֵי מַ ַכת ְמ ִדינָּהְ ,מ ַנכֶה לֹו ִמ ְשכִ ירּותֹו .ו ְִאם אֶ ְפ ָּשר לְ תַ ְקנֹו עַ ל יְדֵ י ט ַֹרח וְתַ ְחבּולֹות ,אֵ ינֹו ְמ ַנכֶה לֹו
(מַ הֲ ַר"ם ּפַ דָּ ו ואָּ ה ִסימָּ ן ל"ט)ְ .וכָּל מָּ קֹום ֶש ְמ ַנכֶה לֹו ,אֵ ין ִחלּוק בַ מֶ ה ֶשעָּ בַ ר אֹו לְ הַ בָּ אְ .וכֵן ּפָּ סַ ק מַ הֲ ַר"ם עַ ל
מֹושל ֶשל ֹא יִלְ מֹדְ ,דהָּ וֵי מַ כַת ְמ ִדינָּה ְוכָּל הַ הֶ ְפסֵ ד עַ ל בַ עַ ל הַ בַ יִת (מָּ ְר ְדכַי ּפֶ ֶרק הָּ ֻאמָּ נִין)ְ .ויֵש
ְמלַמֵ ד ֶש ָּגזַר הַ ֵ
ּוס ִב ָּירא לְ הּו ְד ִמכָּאן ּולְ הַ בָּ א ְב ִדין חֲ ז ָָּּרה קָּ אֵ י ,כְ מֹו ְדאַ ְמ ִרינָּן לְ עֵ יל ִסימָּ ן ש"י לְ עִ נְ יַן הַ שֹוכֵר חֲ מֹור ּומֵ ת,
חֹולְ ִקין ְ
נִראֶ ה לִ י
ו ְִאם ל ֹא חָּ זַר ִאיהּו ְדאַ ְפ ִסיד אַ ּנ ְַפ ֵשה ּומָּ חַ ל (מַ הֲ ַר"ם ּפַ דָּ וואָּ ה הַ ּנִ זְ כָּר לְ עֵ יל) .וְהַ ְסבָּ ָּרא הָּ ִראשֹונָּה ְ
עִ קָּ ר.

)Taz CM 333 (1
מצאתי כתוב בקובץ ישן וז"ל כ' בהג"ה היכא דאמרי חכמים דנוטל כפועל בטל היינו חצי
השכירות וכן נמצא בתשו' רש"י וכן מייתי הר"ח א"ז בשם רבינו חננאל .ושוב מצאתי בתשו'
שנית וז"ל מקובלני מרבותי מאי לפועל בטל פלגא דאגרא:
)Rav Osher Weiss – Corona Responsa (III
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(א) הַ ּׂש ֹוכֵר אֶ ת הַ ּפוֹעֲ לִ ים וְ ִה ְטעּו אֶ ת בַ עַ ל הַ בַ יִת ,א ֹו בַ עַ ל הַ בַ יִת ִה ְטעָּׂ ה או ָֹּׂתם ,אֵ ין לָּׂהֶ ם זֶה עַ ל זֶה
עֹושה בָּ הֶ ם ְמלָּאכָּה ,אֵ ין הַ בַ עַ ל
אֹומ ִרים ְד ִאם מָּ ַשְך בַ עַ ל הַ בַ יִת כְ לֵי ֻאמָּ נּות ֶש ֶ
אֶ ּלָּׂא ַת ְרעֹמוֹת .הַ גָּהְ :ויֵש ְ
הַ בַ יִת יָּכֹול לַחֲ זֹר בֹוְ ,ול ֹא הַ ּפֹו עֵ ל ִאם הּוא קַ ְבלָּן (טּור ְב ֵשם ר"ת); אֲבָּ ל ִאם הּוא ְשכִ יר יֹום ,יָּכֹול לַחֲ זֹר כְ מֹו
ֶשּנִ ְתבָּ אֵ ר (תוס' וְהָּ רא"ש ֵריש ּפֶ ֶרק הַ זָּהָּ ב)ִ .מיהּו ,יָּכֹול לְ עַ כֵב כְ לֵי אּומָּ נּותֹו וְלִ ְשכֹר אֲחֵ ִרים (מָּ ְר ְדכַי ּפֶ ֶרק
מּורים ,בְ ֶשֹּלא הָּׂ לְ כּו .אֲ בָּׂ ל הָּׂ לְ כּו
הָּ אֻמָּ נִ ין ונ"י ְב ֵשם תַ לְ ִמידֵ י ַר ְשבָּ "א וְהַ מַ גִ יד ּפֶ ֶרק ט') .בַ מֶ ה ְדבָּׂ ִרים אֲ ִ

הַ חַ מָּׂ ִרים וְ ֹלא מָּׂ צְ אּו ְתבּוָאהּ ,פוֹעֲ לִ ים ּומָּׂ צְ אּו ָּׂשדֶ ה ּכְ ֶש ִהיא לַחָּׂ ה ,א ֹו ֶש ְּׂשכ ָָּּׂׂרם לְ הַ ְשקוֹת הַ ָּּׂׂשדֶ ה
ּומצָּׂ אָּׂ ּה ֶש ְצ ִריכָּׂה ּפוֹעֲ לִ ים ,אֵ ין
ּומצָּׂ אּוהּו ֶשנ ְִתמַ ּלֵא מַ יִםִ ,אם בִ קֵ ר בַ עַ ל הַ בַ יִת ְמלַאכְ ת ֹו ִמבָּׂ עֶ ֶרב ְ
ְ
לַּפוֹעֲ לִ ים ּכְ לּוםּ ,ומַ ה בְ יָּׂד ֹו לַעֲ שוֹת; וְ ִאם ֹלא בִ קֵ ר ,נוֹתֵ ן לָּׂהֶ ם ְשכ ָָּּׂׂרן ּכְ פוֹעֵ ל בָּׂ טֵ ל (ּפֵ רּושֶ ,ש ָּש ִמין ִמי
ֵישב
ֶש ִה ְשכִ יר עַ צְ מ ֹו לִ ְמלָּאכָּה זֹו ְוכֵן חַ מָּ ר ֶש ִה ְשכִ יר חֲ מֹור לְ הָּ ִביא מַ שאֹויַ ,כמָּ ה הָּ יָּה רֹוצֶ ה לִ ְפחֹ ת ִמ ְשכָּרֹו ְול ֵ
יקן ,וְ עו ֶֹשה ְמלָּׂאכָּׂה לְ בָּׂ טֵ ל.
בָּ טֵ ל ְו ָּלב ֹא ֵריקָּ ן) ֶ ,שאֵ ינ ֹו דוֹמֶ ה הַ בָּׂ א טָּׂ עּון לְ בָּׂ א ֵר ָּׂ

