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ר ַבֲחִצי ַהּיֹום, ִאם ֵאין ַדְרּכֹו   הָּׂ ַסק ַהנָּׂ ר, ּופָּׂ הָּׂ ֶדה ִמֶזה ַהנָּׂ )א( ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל ְלַהְשקֹות ַהּׂשָּׂ

א ְדפֹוֵעל ְוֵאין ַבַעל ַהַבִית ר, ְּפֵסידָּׂ הָּׂ ֹו  נֹוֵתן ל  ְלַהְפִסיק, אֹו ֲאִפּלּו ֶשַדְרּכֹו ִלְפֹסק ְוַהּפֹוֵעל יֹוֵדַע ֶדֶרְך ַהנָּׂ
ר, ּו הָּׂ ל ִאם ֵאין ַהּפֹוֵעל יֹוֵדַע ֶדֶרְך ַהנָּׂ ר. ֲאבָּׂ הָּׂ ַבַעל ְּכלּום, ַאף ַעל ִּפי ֶשַגם ַבַעל ַהַבִית יֹוֵדַע ֶדֶרְך ַהנָּׂ

ֵטל.   רֹו ְּכפֹוֵעל בָּׂ ל ֹאֶנס ֶשֵאַרע ַלּפֹוַעל, ֵבין ֶשְשֵניהֶ ַהַבִית יֹוֵדַע, נֹוֵתן לֹו ְשכָּׂ יּו יֹוְדִעין ֶשֶדֶרְך  ַהגָּה: ְוֵכן ְבכָּ ם הָּ
ל ִאם ַבַעל ַהַבִית יֹוֵדַע ְוַהּפֹוֵעל ֵאי א ְדפֹוֵעל. ֲאבָּ ֵוי ְּפֵסידָּ ן יֹוְדִעין, הָּ בֹא אֹו ֶשְשֵניֶהן ֵאינָּ ֹאֶנס לָּ ֵוי הָּ נֹו יֹוֵדַע, הָּ

ֵוי ַמַכת ְמִדינָּה, ַעֵין ְלֵעיל ִס  א ְדַבַעל ַהַבִית )טּור ס"ב(. ְוִאם הָּ דּור בֹו, ּוֵמת  ְּפֵסידָּ ַכר ַבִית לָּ ן שכ"א. ִמי ֶששָּ ימָּ
ֵוי ֵלה  ֵוי ְכפֹוֵעל ְוהָּ ר בֹו, ְדַבַעל ַהַבִית הָּ ִריְך ְלַשֵלם לֹו ַרק ַמה ֶשדָּ ְרְדַכי  ְבתֹוְך ְזַמן ַהְשִכירּות, ֵאין צָּ  ְלַהְתנֹות )מָּ

ִנין(. ִמיהּו ֵיש חֹוְלִקין )ֵבית יֹו ֻאמָּ פֹות  ֶּפֶרק הָּ "א ֶאֶלף וכ"ח ּוְבֵשם תֹוסָּ ֵסף בס"ס שי"ב ְבֵשם ְתשּוַבת ַרְשבָּ
ר  כָּ ֵכן ִאם ִקֵבל ַהשָּ ן של"ה(. לָּ "א ֶשֵהִביא הב"י ִסימָּ ע ְתשּוַבת ַרְשבָּ ן שכ"ט, ְוֵכן ַמְשמָּ   ֶּפֶרק ֶחְזַקת ות"ה ִסימָּ

ה  ִריְך ְלַהֲחִזיר ְכלּום, ֵכן ִנְראָּ א ְדפֹוֵעל  ֻכלֹו, ֵאין צָּ ֵוי ְּפֵסידָּ ר ֹאֶנס, ְוהָּ ֵוי ִכְשאָּ ְרחּו ֵמֲחַמת ִשּנּוי ֲאִויר, הָּ ִלי. ִאם בָּ
ן פ"ו(. ה ִסימָּ וואָּ ן מ"א ּוַמֲהַר"ם ַּפדָּ  אֹו ַהְמַלֵמד )ְתשּוַבת ַמֲהִרי"ל ִסימָּ
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ִחין אֹו בֵ  ֶדה ֵמֲחֵברֹו, ְוהּוא ֵבית ַהְשלָּׂ ִחין  )א( ַהחֹוֵכר אֹו ַהְמַקֵבל שָּׂ ן, ְויַָּׂבש ַמְעַין ֵבית ַהְשלָּׂ ִאילָּׂ ית הָּׂ

נֹות ִאילָּׂ ן ֶשל ֵבית הָּׂ ִאילָּׂ ִביא ִמֶמנּו ִבְדִלי, אֹו ֶשִנְקַצץ הָּׂ ר ְלהָּׂ א ֶאְפשָּׂ דֹול, ֶאּלָּׂ ר ַהגָּׂ הָּׂ ַסק ַהנָּׂ , ֵאינֹו  ְוֹלא ּפָּׂ
ה ִהיא, ְּכגֹון ֶשּיַָּׂבש הַ  ר, ְמַנֶּכה לֹו ֵמֲחִכירֹו.ְמַנֶּכה לֹו ֵמֲחִכירֹו. ְוִאם ַמַּכת ְמִדינָּׂ הָּׂ נּות    נָּׂ ל ְבַקְבלָּ ַהגָּה: ֲאבָּ

ם )ַהַמִגיד ֶּפֶרק ח' ִדְשִכירּות ְונ"י ר א ְכִפי ְתנָּאָּ "פ ַהְמַקֵבל(. ֵאינֹו ְמַנֶכה לֹו ְכלּום, ֶאלָּא חֹוְלִקין ַבֶמה ֶשִּנְמצָּ
ן ִאם ַמַכת ְמִדינָּה הּוא ְמַנכֶ  א ְדַאְמִרינָּ ִעְניָּן  ְוהָּ קֹום ֶשִּנְפַסד הָּ ל מָּ ֶזה, ְדכָּ ל ַכיֹוֵצא בָּ ה לֹו ִמן ֲחִכירֹו, הּוא ַהִדין ְבכָּ

ר ְלַתְקנֹו ַעל ְיֵדי ֹטַרח ְוַתְחבּולֹות, אֵ  ֵוי ַמַכת ְמִדינָּה, ְמַנֶכה לֹו ִמְשִכירּותֹו. ְוִאם ֶאְפשָּ ינֹו ְמַנֶכה לֹו  ְלַגְמֵרי ְוהָּ
ו ַסק ַמֲהַר"ם ַעל  )ַמֲהַר"ם ַּפדָּ א. ְוֵכן ּפָּ ַבר אֹו ְלַהבָּ קֹום ֶשְמַנֶכה לֹו, ֵאין ִחלּוק ַבֶמה ֶשעָּ ל מָּ ן ל"ט(. ְוכָּ ה ִסימָּ ואָּ

ְרְדַכי ֶּפֶר  ל ַהֶהְפֵסד ַעל ַבַעל ַהַבִית )מָּ ֵוי ַמַכת ְמִדינָּה ְוכָּ ַזר ַהמֹוֵשל ֶשלֹא ִיְלֹמד, ְדהָּ ִניְמַלֵמד ֶשגָּ ֻאמָּ ן(. ְוֵיש  ק הָּ
ן ש"י ְלִעְנַין ַהש ן ְלֵעיל ִסימָּ ֵאי, ְכמֹו ְדַאְמִרינָּ ה קָּ רָּ א ְבִדין ֲחזָּ אן ּוְלַהבָּ א ְלהּו ְדִמכָּ ֹוֵכר ֲחמֹור ּוֵמת,  חֹוְלִקין ּוְסִבירָּ

ר ְלֵעיל(.  ה ַהִּנְזכָּ וואָּ ַחל )ַמֲהַר"ם ַּפדָּ ַזר ִאיהּו ְדַאְפִסיד ַאַּנְפֵשה ּומָּ ִראשֹונָּה ִנְרֶאה ִלי  ְוִאם לֹא חָּ א הָּ רָּ ְוַהְסבָּ
ר.   ִעקָּ
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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
 

Responsa (III)Corona  –Rav Osher Weiss  
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ֶהם ֶזה ַעל ֶזה  )א( ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֲעִלים ְוִהְטעּו   ם, ֵאין לָּׂ ה אֹותָּׂ ֶאת ַבַעל ַהַבִית, אֹו ַבַעל ַהַבִית ִהְטעָּׂ

א ַתְרֹעמֹות.  ה, ֵאין ַהַבַעל ֶאּלָּׂ ֶהם ְמלָּאכָּ נּות ֶשעֹוֶשה בָּ ַשְך ַבַעל ַהַבִית ְכֵלי ֻאמָּ ַהגָּה: ְוֵיש אֹוְמִרים ְדִאם מָּ
ל ִאם הּוא ְשִכיר יֹום, יָּכֹול ַלֲחֹזר ְכמֹו  ַהַבִית יָּכֹול ַלֲחֹזר בֹו, ְולֹא ַהּפֹו ן )טּור ְבֵשם ר"ת(; ֲאבָּ ֵעל ִאם הּוא ַקְבלָּ

ְרְד  נּותֹו ְוִלְשֹכר ֲאֵחִרים )מָּ ב(. ִמיהּו, יָּכֹול ְלַעֵכב ְכֵלי אּומָּ הָּ רא"ש ֵריש ֶּפֶרק ַהזָּ ֵאר )תוס' ְוהָּ ַכי ֶּפֶרק ֶשִּנְתבָּ
ִנין ונ"י ְבֵשם  ֻאמָּ "א ְוַהַמִגיד ֶּפֶרק ט'(.הָּ ְלכּו   ַתְלִמיֵדי ַרְשבָּ ל הָּׂ ְלכּו. ֲאבָּׂ ִרים ֲאמּוִרים, ְבֶשֹּלא הָּׂ ַבֶמה ְדבָּׂ

ֶדה   ם ְלַהְשקֹות ַהּׂשָּׂ רָּׂ ה, אֹו ֶשְּׂשכָּׂ ֶדה ְּכֶשִהיא ַלחָּׂ ְצאּו שָּׂ ְצאּו ְתבּוָאה, ּפֹוֲעִלים ּומָּׂ ִרים ְוֹלא מָּׂ ַהַחמָּׂ
אּוהּו ֶשִנְתמַ  ה ּפֹוֲעִלים, ֵאין  ּוְמצָּׂ ּה ֶשְצִריכָּׂ אָּׂ ֶעֶרב ּוְמצָּׂ ֵּלא ַמִים, ִאם ִבֵקר ַבַעל ַהַבִית ְמַלאְכתֹו ִמבָּׂ

ֵטל  ן ְּכפֹוֵעל בָּׂ רָּׂ ֶהם ְשכָּׂ ִמין ִמי ַלּפֹוֲעִלים ְּכלּום, ּוַמה ְביָּׂדֹו ַלֲעשֹות; ְוִאם ֹלא ִבֵקר, נֹוֵתן לָּׂ )ֵּפרּוש, ֶששָּ
רֹו ְוֵליֵשב ֶשִהְשִכיר ַעְצמ יָּה רֹוֶצה ִלְפֹחת ִמְשכָּ ה הָּ ִביא ַמשאֹוי, ַכמָּ ר ֶשִהְשִכיר ֲחמֹור ְלהָּ ה זֹו ְוֵכן ַחמָּ ֹו ִלְמלָּאכָּ

ן( בֹא ֵריקָּ ֵטל ְולָּ ֵטלבָּ ה ְלבָּׂ אכָּׂ ן, ְועֹוֶשה ְמלָּׂ א ֵריקָּׂ עּון ְלבָּׂ א טָּׂ  ., ֶשֵאינֹו דֹוֶמה ַהבָּׂ


