
  

  

  
  
  

  

  

    .גדר מכת מדיה .ה  .מכת מדיה בפועלים ומטלטלים .ד . אוס בשכירות פועלים .ג  .מכת מדיה בשכירות קרקע. ב . ה מכת מדיהתשכר דבר ואס או הי א. 

  . מהג המדיה, הסכם על דעת החוק  י.. במקום ספק .ט. דין יכוי להבא .ח  .גורם חיצוי.  ז .חוק המלכות אם חשיב מכת מדיה .ו

  ה מכת מדינה תאו הי   ונאנס דבר שכר א. 
שוכר ה רשאי לו אם לא העמידס"ל לשמואל ד (עט.) שם 'ובגמ .אחרמתה חייב להעמיד לו ו החמורהשוכר את  (עח.) בב"מתן 

למכור הבהמה וליקח בה בהמה אחרת, ואם אין בדמים ליקח בהמה אחרת, שוכר בדמים בהמה אחרת עד שיגיע למקום שפסק 
  .)סע' א חו"מ סי' שי(  טשו"עבהובא כן ו עמו.

יבש המעין וקצץ האילן איו מכה לו מחכירו.  ,המקבל שדה מחבירו והיא בית השלחין או בית האילן )קד. - (קג: עוד שם תןו
המקבל שדה  קה:)(תן שם ד ,היכי דמי אילימא דיבש הרא רבא אמאי איו מכה לו מחכירו ימא ליה מכת מדיה היא ובגמ'

אמר רב פפא יבש הרא זוטא דאמר ליה איבעי לך לאתויי   ,ומחבירו ואכלה חגב או שדפה אם מכת מדיה היא מכה לו מחכיר
אפשר ע"י טורח איו  ש  אדהיכן שיש מכת מדיה אלד"ה דאפשר)  (  תוס'בו  שםבגמ'    ועי' עוד  .סע' א)  סי' שכא(  שו"עהוכן פסק    בדוולא.

  מבואר שבמקום אוס איו מכה מהשכר, אבל במקום מכת מדיה מכה לו. .(שם סע' א) הרמ"אוכן פסק  מכה לו.
  בשכירות קרקע מכת מדינה . ב
הוי מכת מדיה, וגם אם שילם, שבעיר,  כל הבתים    םעיחד    ףהשוכר בית ושרש  הר"ש משאץבשם  (משפטים סי' כז)    "מבהגה  'כתו

שאם  (סי' שיב סע' יז) הרמ"א ז פסק"ועפ דאמרין דמזלו של המשכיר גרם. ,במכת מדיה ההפסד על המשכירכי צריך להחזיר לו 
סמ"ע ה  הקשה עליוו  .שרף כל העיר, הוי מכת מדיה ומכה לו מן שכירותו מה שלא דר בואם  (ומכה לו) ו  שרף הבית דיו כפל

צריך ליתן לו  ששרף הבית דיו כפל, וי"א  הגיה בדברי הרמ"א    וע"כ  ,הלא בלא שרף כל העיר ג"כ מכה לו משכירותו ד  ) ס"ק לד(
הובאו דברי הסמ"ע ו דיו כפל.שדעיקר לדיא  'הסכים לסמ"ע, וכת )שם( והט"ז .מכה לוכל שכרו, מיהו אם שרף כל העיר 

ומש"כ שם בשם  )ס"ק יג' בי( התיבות בזה ועי' מש"כ. (חו"מ סי' קסא) החת"ס דעתוכן  .)ס"ק ח( ובקצות )אות לט( הגר"אבביאור 
  . )הה"מד"ה ומ ג(שכירות פ"ו הגה כ  פתח"ש . ועי' עוד (שכירות סי' ג) המח"א

בית לדור בו, ומת בתוך זמן  מי ששכר  )ב"מ סי' שמה( המרדכילדעת  ,)סי' שלד סע' א ( ברמ"אואם השוכר אס מציו מח' הובא 
(ח"א   רשב"אהבשם  )שיב י'סס( י"בה לדעתלהתות. מיהו  "ללשלם לו רק מה שדר בו, דבעל הבית הוי כפועל והו "צהשכירות, א

קט   )ס"ק ב( והש"ך .ע"כלהחזיר כלום,  "צלכן אם קבל השכר כולו, אד )שם( הרמ"אומסיק . שצריך לשלם בכה"ג סי' אלף כח)
   .דהוי ספיקא דדיא 'כת  )יג-סי' כג ס"ק יב ( והחזו"א .)וסי' שטז ס"ק ב א  ק"(סי' שלה ס בותתיה וכן ראה דעתכהמרדכי. 

  בשכירות פועלים  אונס. ג
פסידא   השוכר את הפועל להשקות השדה מזה ההר, ופסק ההר בחצי היום, אם אין דרכו להפסיק,אמר רבא    (עז.)  בב"מ  איתאו

  הרא"ש 'פסידא דבעל הבית. וכתאבל אם איו מבן העיר  ,פסידא דפועל אם הוא בן באותה העיר ,אם דרכו להפסיק ,דפועלים
 ,כל אוסא דלא איבעי לאסוקי אדעתייהו אי מי תרוייהו איבעי לאסוקי אדעתייהוכי  פסידא דפועלים    אין דרכו להפסיק  םא(שם)  

פסידא   תאם הוא מעיר אחר ,פסידא דפועלהוא בן העיר  אי    להפסיקגיל  אם רו  .הראיה  דהמוציא מחבירו עליו  ,פסידא דפועלים
  . )סע' א  (סי' שלד השו"ע וכן פסק "כ.ע ,כי היה לו להתות ע"ז מתחילה ,דבעל הבית

אם איו רגיל באותו חולי או אפי' אם  ,מי ששכר מלמד לבו וחלה התלמידש ה"ר יואל הלוי בשם סי' ג) שם (  הרא"ש  עוד 'וכת
אבל אם רגיל בחולי ואין המלמד מכיר בו כגון שאיו מן העיר פסידא דבע"ה  ,רגיל והמלמד מן העיר ומכיר בו פסידא דמלמד

  מ"א הר וכן הביא .שאם שיוי אויר בעיר והבריח הבן דיו שוה להא דרביו יואל (סי' מא) מהרי"ל בשם (סי' שלד) הב"י  '. וכתהוא

לכן כו',  בכל אוס שאירע לפועל, בין ששיהם היו יודעין שדרך האוס לבא או ששיהן אין יודעין, הוי פסידא דפועל )סע' א שם(
  .אם ברחו מחמת שיוי אויר, הוי כשאר אוס, והוי פסידא דפועל או המלמד, ולהחזיר כלום "צאם קבל השכר כולו, א

  ומטלטלים  בפועלים  מכת מדינה . ד
מהר"ם בוכן הוא    שאם ביטל המלמד מחמת המושל בעיר הוי מכת מדיה וההפסד של בעל הבית.סי' שמג)    ב"מ(  מרדכיב  עי'אלא ד
מחמת גזירות המושל הוא אם הביטול ש) ב"מ פ"ו סי' ו(בהגהות אשר"י  מציו וכן  .)כאשסי' שלד ור( רמ"אהוכן פסק  .פו) '(סי  פדאווה

יו  א  מ"מ בכה"גש  אלא שמסתבר  .(סי' שלד ס"ק ג)  הש"ךהביאו  ו  ,"ל מכת מדיה וותן לו כל שכרוובעיר וא"א למלמדים ללמוד ה
לפי  מבואר שאםש  )סע' א  שלה(סי'  וברמ"א    סי' שלד סע' ד)(  שו"עבי'  ועוי,  של"דו  של"ג  'יריש סשמציו ב   האכ  משלם אלא כפועל בטל

  ועי' בסמוך. .שלםות למלמד שכרו מתצריכין להה בלמודו יותר מבטולו המלמד  הב"ד עיי ראות
  . גדר מכת מדינה ה

"רוב הבקעה" שזו (ד"ה רובא) ופרש"י היכי דמי מכת מדיה אמר רב יהודה כגון "דאישדוף רובא דבאגא". (קה:)  בב"מאיתא 
דהחוכר או השוכר שדה מחבירו, ואכלה חגב או שדפה, אם אירע דבר זה "לרוב השדות  (סי' שכב סע' א)  השו"עבתוכה. וכן פסק 

  עכ"ל. ,של אותה העיר", מכה לו מחכירו הכל, לפי ההפסד שאירעו
  הש"ך שהרוב ברחו לא הוי מכת מדיה. וכתב עליו משמע דאף לעין דבר  )שם( מהר"ם פדאווההשכת' (סי' שלד ס"ק ג)  בש"ךועי' 

מושל דהוי מילתא פסיקא משא"כ הייו דוקא ב ההגהות קטומה ש מבואר בב"מ שם דברוב סגי, דאין דבריו ראין לי דהא 
וכן    , ע"כ.אם ידוע שהרוב חולים או שהרוב ברחו מהעיר הוי מכת מדיה  אבל אה"  ,בחולי שהיו צריכין לראות אם הרוב חולים

  ודאי הוה מכת מדיה.  במקום שצריכים הרוב לברוחש  דברכתב בעין ש (סי' שלד על סע' א)  בט"ז מבואר
אם פשטה המכה ברוב השדות הוי מכת מדיה  ש  הא דאמריןדשפח)    ' (סי  מהר"ם מרוטבורג ה  שכת' ע"פ(סי' שכב ס"ק א)    קצותב  ועי'

בכלל הרוב ואם היה משכיר זו השדה לאיש אחר  והיא שדות וזו השדה מי שדפההיא על המכה כי ולא אזלין בתר מיעוטא, 
מיעוט אשים אם  שהיו צריכים לברוח משום סכה, אשיםהיא על מכה , אבל במקום שהכ לא היה משלם כיון דשדפה"ג

 ,, ע"כ. אלא דעיי"ש במהר"ם שקט שמ"מ בכה"ג יחלוקואמרין שהיה שוכרו זה שלא ברחיר לא הולכים אחר הרוב ובעשארו  
  על המוציא להביא ראיה.ש קיי"ל הוא ספקש וואבג דוהקצות תמה עליו 

(עיי"ש האם דיו בדין יכוי    אע"פ ששוכר בית ולא יכול לדור בה מחמת מכת מדיה פטור מלשלם כמבואר להלן באות ח'ולפי"ז  
אין בידם לחזור עקב ביטול טיסות  מחמת התפשטות גיף הקורוה ועתה מדיות אחרותשוכרים שטסו ל, מ"מ מכאן ואילך)

ה"ל שבמקום  הקצותדדמי להא שהביא  (אא"כ מבטלים השכירות) של החברות או סגירת שדי תעופה, י"ל שחייבים לשלם
. וק"ו ב"ד זה שלא ברחלאמרין שהיה שוכרו בעיר לא הולכים אחר הרוב ומיעוט אשים שארו  אם אשיםהיא על מכה שה

שלא היו צריכים לברוח מהעיר. ועוד י"ל דאין מכה זו ברוב השוכרים כי שאר הדרים באר"י ממשכים לשכור ולדור בדירות,  
   .וע"כ הולכים אחר המוחזק כ"ל אות ב' הפוסקיםשחלקו בזה  ובכה"ג מציו בסימן של"ד וע"כ חשיב מכה פרטית.

הוסיף שגם  ו  .בידם לחזור אין הדבר בכלל מכת מדיה אלא בכלל אוס  ןשבי חו"ל שאי  הגר"מ שפרן שליט"אשוב שמעו בשם  
שכירות, וגם אם לא מדין אוס אין יכול להפטר אלא לאחר פיוי הדירה, אבל כל שעדיין לא פיה הדירה, חייב לשלם מלוא ה

   ., ע"כפיה באוס, מ"מ זהו חלק מתאי ההסכם שכל שלא פיה חייב לשלם
  שמחות וסגרה  לקיים האסר שהמדיהמחמת השכירות  אלא שאלץ לבטלותן מקדמה  וכדו' , צימראולם שמחותומי ששכר 

 מכה פרטיתו אלא שאי באופןואף  .להחזיר המקדמהיש חובה וע"כ , כמבואר בסמוך מכת מדיההדבר בכלל  ,מקומות ופש
ן בשמעתא עמיקתא גליווכמו שבארו    באותו מקום  שכירות שימושיםבכלל  אלא  אלו אים בכלל שכירות קרקע    ששכירויותכיון  
מדין סיטומתא,   ע"י תית מעות בלבד (ופעמים חל  כלל  על המשכיר להחזיר המקדמה כי לא חלה שכירותראה שלכו"ע    ,שצ"ב

  ט'. -כדלהלן אותיות ח' הדין  קין  לבאופן שח שירות הלצורך  שכירות הפועליםומשום , )עי' מש"כ בגליון שס"א
  אם חשיב מכת מדינה  חוק המלכות . ו

שבזמו בזמן התפשטות גיף הקורוה שהאשים הפסיקו לשלוח את ביהם למוסדות וכדו' ע"מ למוע הדבקות   מעתה י"ל
  חשיב מכת מדיה  היה אסור לקיים לימודים או ללכת למקומות עבודההוראות הרשויות ע"פ כיון ש עודוחשיב מכת מדיה. 

"ל מכת מדיה וותן לו וגזירות המושל בעיר וא"א למלמדים ללמוד הדאם הביטול מחמת  'שכת) שם(בהגהות אשר"י  כמבואר
  . סי' שכא)ר(הרמ"א הביאו (ב"מ סי' שמג)  מרדכיב  וכן הוא. (סי' שלד ס"ק ג) הש"ךכל שכרו. והביאו 

  
  
  
  

  

בעקבות המצב הקיים כעת מחמת מגפת הקורוה, 
ישם רבים שעדיין לא ברכו ברכת האילות, ואין  

ל שיש בהם פריחה, ועלתה בסביבתם אילות מאכ
השאלה אם אפשר לברך ברכת האילות על אילן 

   .הטוע בתוך עציץ שאיו קוב
משמיה  (סי' רכ"ו ס"ק א')[וכבר מבואר במש"ב 

דהאחרוים דהא דקאמרין בימי יסן, אורחא  
דמילתא קט שאז דרך ארצות החמים ללבלב 
האילות, וה"ה בחודש אחר כל שרואה הלבלוב פעם 
ראשון מברך. ע"כ. וה" אם לא ראה לבלוב האילות 

  בחודש יסן יכול לברך אף כעת בחודש אייר].  
האי מאן דפיק ביומי יסן וחזי  (מג:)  בברכותאמרין 

מלבלבי, אומר ברוך שלא חיסר בעולמו  אילי דקא
כלום וברא בו בריות טובות ואילות טובות להתאות 

  בהם בי אדם. 
היוצא בימי יסן   -(סי' רכ"ו)  הטור והשו"עוכן פסקו 

-וראה אילות שמוציאין פרח, אומר ברוך אתה ה' א
להיו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו  

  ובות להות בהם בי אדם.בריות טובות ואילות ט
ויל"ע אי שרי לברך ברכת האילות על אילן שגדל 

  בעציץ שאיו קוב. 
עציץ שאיו   (פ"ז דכלאים ה"ו) בירושלמידהה איתא 

קוב מעשרותיו מהלכה, ותרומתו איה מדמעת, ואין 
חייבין עליה חומש. רבי יוסי בעי מהו לומר על פיתו 

  המוציא לחם מן הארץ.
מספק"ל לירושלמי אם גדלו חיטין בעציץ ומבואר ד

שאיו קוב ועשה מהן פת, אי מצי לברך על הפת 
  המוציא לחם מן הארץ או לא.

אחד   -כתב  (הל' ברכת הפירות כלל "א סי"ז)    בחיי אדםואכן  
מחמשת מיי דגן שגדל בעציץ שאיו קוב ועשה ממו 
פת, איו מברך עליו המוציא לחם מן הארץ, דאיו 
קרא לחם (כדאיתא בירושלמי כלאים ספ"ז). אלא 
מברך עליו בורא מיי מזוות. ומ"מ מברך עליו ברכת 
המזון (כדאיתא בברכות ריש פרק ג' שאכלו באכל 
טבל דמוקי דזרע בעציץ שאיו קוב, ועי במג"א סי'  

  קס"ח ס"ק ט"ז).
בציון [ומ"ש דמ"מ מברך עליו ברכת המזון, ה" איתא  

שאלתי  -וז"ל דפס על גליון הירושלמי שם) (ה ירושלים
מק"ק טאריפאל למה קט דוקא המוציא ולא שאל 
על ברכת המזון. והשבתי בפשיטות דעיקר הבעיא אי 
עציץ שאיו קוב קרא ארץ דשייך לומר המוציא לחם 

  מן הארץ וכו', ולכן לא בעי על ברהמ"ז וכו' ע"ש].   
דמדברי הירושלמי  כתב(סי' ר"ג ס"ק א')  ובפתח הדביר

שמע דפרי שמברכין עליו בורא פרי האדמה כשגדל 
בקרקע, אם גדל בעציץ שאיו קוב קאי בספק אם 

  מברכין עליו בורא פרי האדמה או שהכל.
ו"ל דה"ה דאיו מברך בורא    - הזכר    בחיי אדםוכ"כ  

פרי האדמה דלא קרא אדמה אלא במחובר. אלא 
האילן צ"ע אם מברך אמם על פירות  -דהוסיף וכתב 

בורא פרי העץ, אם מקרי פרי, וגם אם קרא עץ. וציין 
  בסוף הל' לולב. בשמת אדםלדבריו 

האריך לדון בלולב הגדל  (כלל ק"ב "א ס"ק א') ושם 
בעציץ שאיו קוב אי שרי לצאת בו ידי חובה, והיח 
הדבר בצ"ע. ובתוך דבריו שם כתב ד"ל דה" מבעיא 

מברכין על הפירות הגדלים בעציץ   ליה לירושלמי אם
שאיו קוב בורא פרי האדמה, דאדמה הוא מי דוקא 
במחובר. אבל לברך בורא פרי העץ "ל דלא מספקא 

  לירושלמי כלל דודאי מקרי עץ, ע"ש.
הרי דס"ל לדיא כהירושלמי אלא דתספק אם ה"ה 
לעין ברכת בורא פרי העץ, וטה יותר לומר דלעין 

י העץ מצי לברך עליו, אך לעין מצות ברכת בורא פר
לולב היח הדבר בצ"ע, וכן בהל' ברכות היח הדבר 

  בצ"ע אף לעין ברכת בורא פרי העץ.

https://www.amikta.co.il/
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    גורם חיצוני. ז  
וכתב המלכות קצבה על הסחורות באופן שלא היו מרויחים,    הבעובדא שהשכירו חות ושוב הטיל  )סי' לח(בתשובת הרא"ח    כתבו

שאין המום בהחות שהרי החות לפיהם ואם לא ימכרו סחורה יעשו בה מלאכה, ולא דמי ליבש המעין, משום שהר הוא צורך  
  הש"ך  וציין לדבריו.  ע"כ"ל כחוכר שדה ומעין, אבל הכא הוי דבר הבא מבחוץ בעלמא ואיו בדין זה,  והשדה וכשחוכר השדה ה

  . (ס"ק א) הפת"ש סברא כוה היא. והביאוד (חו"מ סי' קסא) חת"סה "זכת' עו  ,)שם ס"ק א(
לדור בבתים שבעיר, ואין לומר דהא בבית גופא ליתא שום מכה,  "אדא דבר חשיב מכת מדיהכת' ששסי' שלד) ר( בט"ז אלא דעי'

מהר"מ כהדלא ועיי"ש דזה . דהא בגזירות המושל שלא ללמוד דבמרדכי פסק דלא הוי מכת מדיה כיון דרוב העיר לא ברחו
משום דס"ל דהמכה לא  טעמו 'דר  (שכירות סי' ז)מח"א הדס"ל דבכה"ג על השוכר לשלם. וביאר  (ס"ק ג) בש"ךהמובא  מטיקטין

ומבואר דאף   .שהשאיר דברי המהר"ם בצ"ע בש"ך. ועיי"ש גזרה על הבתים אלא על האשים, והמשכיר א"ל הא ביתא קמך
המכה שדלא פליג עם הרא"ח כי שאי הכא  'ור כשהגורם חיצוי אם מחמתו א"א להשתמש בגוף הבית חשיב מכת מדיה.

  משא"כ בהא דהרא"ח שהבית ראוי למכירות אלא שיש מיעה צדדית לרווחים.  ,הבית  ףמכה בגו כ  אחשיבוע"כ  מחייבת לברוח  
  להבא   דין ניכוי. ח

 אבל  ,אלא על מה שעבר  איו שייךשכת' שמה שמבואר שבמקום מכת מדיה מכה לו מהשכירות    (סי' לט)  הר"מ פדואהבמ  ויעוי'
משכיר דמי לולא    ,יכול לחזורש  לעיל אות ג'שתבאר    שכיר חמור ומת או בית שפלמכדין החזרה    והייו דיןלהבא יש לו דין אחר  

דשאי התם דראוי במקצת   ש"י, 'כמבואר בריש סי אין השוכר יכול לחזור בוש, ראוי עדיין למקצת מלאכהאם ש וחלה חמור
 פלגא מה לי קטלא קטלא כולא אומה לי ד חוזר תקלקל מקצת השכירות לגמריש במקוםאבל  ,לכל המלאכה שהשכיר לו

יכול לחזור מה שמ"מ ו ,שמפסיד מחמת גזרת השלטון חלק מהריוח מהלואות באמה וה"ז כמתה לעין זה)מיירי  ובדון דשם (
 רל"ב לעין מום במקח, ע"כ. 'סימבואר ב אבל אי שתמש בו אח"כ אמרין דמחל כ ,הייו דוקא כשחוזר בו מיד שראה הקלקול

מה שאומרים שאם לא חזר מחל הייו בדבר שצריך מעשה בחזרה כגון במקבל שדה שכת' ש הגה כט ד"ה ומדברי)  ם(ש פתח"שבועי' 
שהיא ברשותו, וכשרוצה לחזור צריך להחזיר השדה לרשות המשכיר, אבל במקום שאין מעשה בחזרה כגון במלמד שאיו לומד,  

   ., ע"כה שלא חזר הפסיד, וממילא דים דין יכוי על העברוכ"ש בבית ששרף שאין מה להחזיר, לא אומרים שמז
דמאי מייתי ראיה מדין שכירות חמור שמת דאיו מכת מדיה לדבר שהוא  פדואה  המהר"ם תמה על) סי' שכאר( הדרכ"מאולם 

לחזור בו. ולא  (התלמיד) דאף על מה שלהבא שייך מכת מדיה ולא יוכל בעל הבית )שם( המרדכיד מהאוכן משמע  ,מכת מדיה
בסמ"ע), דבריו  וכן ביאר( ולא על המשכיר ולא אמרין דכל ההפסד על השוכר תדמי לקרקע דאכלה חגב דמכה לו מן חכירו

אמרין דגם הוא יפסיד משא"כ בשאר משכיר ולכך הוה כל ההפסד  הבקרקע שעדיין עומדת בחזקת המשכיר בז די"ל דדוקא
אין חילוק במה שעבר או עיקר ד  וכת' דה לעין מלמדשהביא מח' סי' שכא) ר( רמ"אב ועי' , ע"כ.ה"ל בית ששרףד מהא של שוכר

   לעין שכירות קרקע.  )סע' יז(בסימן שי"ב ו  )(סע' א ד"סי' שלבן מבואר  וכ להבא.
צריך הבעה"ב לשלם למלמד כל ההפסד, ואדרבה מסתברא לומר ש דאין טעם לומר הרמ"א דחה דברי (סי' שכא ס"ק ו)  סמ"עהו

שאיו  דבר שבסי' של"ד קיי"ל עוד דו שום אחד גרם,של מזלו שמכת מדיה היא המשכיר והשוכר שוין בדבר ואין לומר שכיון 
"ל למידע לא לבעה"ב ולא למלמד, הוה פסידא דמלמד ודפועל דהן באים להוציא, ולא חילקו שם בין מכת מדיה  ושכיח ולא ה

  ספיה זו ויין זה שחולקים ההפסד, ע"כ.דאם א"ל  להא דאיתא בסימן שי"א סע' ב' וזה דמי .לאין מכת מדיה
לא מיירי כי    ,לא קשהדסימן של"ד    מהאותן לו כל שכרו. ושבפירוש    'כת  )שם(  אשר"ית  ודבהגההסמ"ע לא דק  ש  'כת  (שם)והט"ז  

דכל ההפסד על בעה"ב דמזל דידיה גרים,  ה"לא הוי פסידא רק לזה לחוד, אבל בכל מקום שיש מכת מדיה אממכת מדיה ו
 הט"ז  דלשיטת  )ד"ה והט"ז  שם(  בפתח"ש  וביאר  ר"מ פאדווה בסי' פ"ו שבמכת מדיה הוי כל ההפסד של בעה"ב, ע"כ.הוא במה וכן  

  צ"ל שבההיא דמלמד בעה"ב הוא כעין משכיר, אע"פ שלמעשה הוא שוכר את המלמד.
במלמד סתירה לדברי מהר"מ פדאוו'   המרדכיאין דברי  ש  רא'מטעם אחר ד  , אלא דשוב כת'דחה דברי הסמ"ע(ס"ק א)  הש"ך  וכן  

משא"כ בחות וכה"ג דהחזיק   ,כשהגיע סוף הזמן הוי כמו לעברלו ללמוד עוד א"כ  רלא למד מכאן ואילך ולא היה אפש דהתם
והשתא א"ש דהלא מהר"מ גופיה  ,החות עדיין תחת ידו י"ל דה"ל לחזו' ולא חזר מחל וזה לא שייך במלמד ולא בבית ששרף

  ומשמע דלמעשה מסכים למהר"ם פדאווה. , ע"כ.המרדכיפ"ו כתב במלמד כ י'בתשו' ס
בשוכר חמור ההפסד על המשכיר אף ו העיקר כהרמ"א, וביאר דהא דבאכלה חגב איו מכה לו ש 'כתס"ק א) סי' שלד ( תיבותוה

איו יכול לומר ש בשוכר חמור עשה האוס בגוף הבהמה של המשכיר, ודמי באמת למצא מום במקח. ועוד כיבמכה פרטית, 
להשוכר מזלך גרם, כיון שגופה של בהמה ששייך להמשכיר איתרע ובמזלו של משכיר עשה, משא"כ באכלה חגב דעשה האוס 

הוא שימור  ו משום שעיקר שכרהייו הפסד על בעה"ב, מלמד השב שטעםועיי"ש  רק בפירות ולא בגוף השייך להמשכיר כלל.
חלה הער או שברח  במשא"כ כיון שלא אס בגוף הדבר ששכרו לעשות דהייו השימור, חייב לשלם, ובזה לא גזר המושל, 

   .)שם(  פת"שב המובא (סי' קסא) חת"סב עי'ו ., ע"כפטורד מחמת דבר, שאס מחמת גוף הדבר ששכרו שאין לו לשמור 
  . במקום ספק ט

ב  "סי' שי בשו"ע (כמבואר בחזקת המשכיר קיימא , קרקעקרקעבהוא אם ש (סי' לט) מהר"מ פאדואהה 'כתובמקום שיש ספק 
   .)ופ"א אות ח  (פ"ה הגה ובפתח"ש    ועי'  .צריך לשלם  ,ג דהשוכר עדיין לא תן השכירות"ואע  ,והמוציא מחבירו עליו הראיה  ו)"סע' ט

י"ל כל היכא דקיימא ממוא תיקום, יקשבמקום ספק כיון ד  שפח)  '(סי  מהר"ם מרוטבורגה  שכת' ע"פ(סי' שכב ס"ק א)    קצותב  י'ועיו
שיחלוקו ותמה ע"ז הקצות דכיון    'אלא דעיי"ש שמ"מ כת  א"כ הכא מי אין המשכיר צריך להחזיר כלום.  ,בספיקא דתיקו  'ואפי

  ומסיק שודאי שבכה"ג מוקמין ביד המוחזק.. מוציא מחברו עליו הראיה השיש ספק 
י'  (חו"מ ח"ב ס   "מהאגודעת  .  דחשיב כשטר והותו מתחייב לשלםוהמחזיק בצי'ק אם חשיב מוחזק לכאורה תלוי במח' הפוסקים  

  ) 27ה פ"א עף ב הגה כ(הצ'ק בהל  והגר"י פישר זצ"להגרשז"א ודעת  .כי אסור לבטלו ע"פ דיא דמלכותא ממשהוי כתשלום ד טו)
או להעבירם  ועל כן יש להמע מלהפקידם . ועי' בשמעתא עמיקתא גליון ש"ז.ערך עצמי בגין סחירותו שיש בו שחשיב כדבר

  לאחר, כיון שהוא ספק מוחזק.
במעשה  (אורח"מ כלל ז סי' י)החת"ס י"ל דב"ד כיון שמדי פלוגתא לא יצאו המוציא חברו עליו הראיה. ומ"מ כבר הורה  מעתה

המלמדים מ"מ הכל לפי העין שהרי עם אלא ש חשובי הדייים שליט"א באר"י.וכן הורו מ ראוי להתפשר לשלם חצי.שהיה ש
מאידך יש לכות את ההוצאות השוטפות שאין צורך להוציאם כעת לשלם.    צריךע"ז  ודאי ש  טלפון וכדו'השיעורים דרך    מוסרים

וראה    .ב"ב  -בב"ד צדק  וכן כל כיוצא בזה. וכן פסקו בעין זה    .וכן אם המלמדים הוצאו לחל"ת  .כגון הוצאות קיון, מזון וכדו'
  מביטוח לאומי (עי' מש"כ בגליון תי"ג בשם האור שמח).  שכר על הבטלהשכן אם הפועלים או המלמדים קבלו 

גליון כספי מעשר, ועי' בשמעתא עמיקא לו מ המלמד הוא זקק ראה שיתן לשלםבמקום שאין חובה לשלם אם הפועל או ו
  .בעין לשלם שכר לימוד ממעות מעשר שצ"ג
  הסכם על דעת החוק  ,מנהג המדינהי. 

במקומות שיש חוק ש (חו"מ סי' עב)אג"מ בויעוי'  במקום שיש מהג במדיה הולכים לפי המהג. ש ) יטו (סי' רלב סע' ו  שו"עב עי' ומ"מ
    .(משפט שלמה ח"ג סי' ג) הגריש"א זצ"לוכן פסק הולכים לפי המהג.  הדבר פשט כמהג ברורשהיה קיים לפי העסקה וע"כ 

תקון  במקומות שישבמפורש, אבל אם התאו הכל הולך לפי התאי. וכן  אחרת לא התואמרו כשה"ל הדיים כל וכמו כן 
(חו"מ סי' טז סע' ב, סי' עא סע' ג וסי' רכה  בשו"ע  כי כל תאי שבממון קיים כמבואר  .  ך אחר התקוןמשתתפים הכל הולמקובל וע"ד כן  

  במקום שחתמו הסכם ע"פ דיי המדיה אמרין דעל דעת כן ירד. ע"כו .סע' ה)

  
י"א שההפסד ,  מחמת מכת מדיה כגון התפשטות מגיפה  למלאות תפקידם  םאין בידש  ,עובדים, מלמדים וכדו'  א'  העולה לדיא,

הבית (המעסיק והורי התלמידים) ועליו לשלם משכורתם אע"פ שלא עבדו. וי"א שעליהם להתחלק הוא על בעל  הגרם מחמת זה  
בהפסד בשווה. ולמעשה כיון שיש מח' בדבר אם הבעל הבית מוחזק בממון מעיקר הדין איו חייב לשלם. ומ"מ ראוי להתפשר 

יש לכות את ההוצאות  . מאידךכךלשלם על יש הכל לפי העין שאם המלמד עדיין מלמדו דרך טלפון וכדו' ו. (לשלם חצי
או קבלו שכר מביטוח  וכן אם המלמדים הוצאו לחל"ת ,השוטפות שאין צורך להוציאם כעת כגון הוצאות קיון, מזון וכדו'

אים חייבים להחזיר כי הם מוחזקים בממון. ואם מחזיקים  משכורתםכבר קיבלו  יםאו המלמד יםאם העובד  ב' .)לאומי
הולכים   או תקת ב"ד מקום שיש מהג במדיהבג'  .או להעבירם לאחר ועל כן יש להמע מלהפקידם במח' שוי הדבר  בצ'קים

הכל הולך אחר   ,משתתפיםשיש תקון מקובל וע"ד כן או  ,ע"ד החוק וכדו' הסכםחתמו וכן אם . או תקת הב"ד לפי המהג
שוכר שמחמת מכת   ה'  .ר כספיםשרשאי לשלם שכרו ממע,  ל וכדו' זקקעהפוש  מלשלם אלא  פטורשראה שבאופים  '  ד.  ןהתקו

ועתה  למדיות אחרותשוכרים שטסו  'ו. (ולעין דין יכוי, עי' לעיל אות ח') מדיה לא יכל לדור בדירה וכדו' פטור מתשלומים
כי אין זה בכלל מכת  עבור השכירותלשלם  חייבים תעופההאין בידם לחזור עקב ביטול טיסות של החברות או סגירת שדי 

(ולעין שכירות אולמות וכדו' עי' מש"כ   .ורים מכאן ולהבאטשבאופן זה פומפים חפציהם אא"כ מבטלים השכירות , מדיה
  לעיל אות ה').

קט דלא קימ"ל כהירושלמי,  בפתח הדביראולם 
דחיטין שגדלו  (ברכות מ"ז ע"ב) מהא דאיתא בבבלי 

בעציץ שאיו קוב ועשה מהן פת מברך על הפת ג' 
דברכין עליה ג' ברכות מברך בתחילה  ברכות, וכיון

כל שמברך  (פ"ד דברכות) המוציא, כדאיתא בתוספתא 
עליו תחילה המוציא מברך עליו ג' ברכות, וה"ה 
איפכא. ע"ש שהאריך בזה והביא טעמים וספים. 
והעלה לדיא דעל פת מחמשת מיי דגן הגדל בעציץ 

מברך המוציא לחם מן  בארץ שאיו קוב המוח
  ועל פרי הגדל בו מברך בורא פרי האדמה.  הארץ.

דעל פת (מערכת הכ' כלל ק')  השדי חמדוכן העלה לדיא 
מעציץ שאיו קוב מברך המוציא לחם מן הארץ. אלא 

פתח הדביר "שעציץ שאיו קוב  דע"ש דביאר דמ"ש
המוח על הארץ". הייו משום דאם אין העציץ מוח 

  על גבי קרקע איו קרא גידולי קרקע כלל.
דקט דספק (מחות ע:)  בקרן אורהויעויין עוד 

הירושלמי קאי דוקא לעין ברכת המוציא לחם מן 
הארץ, מחמת וסח הברכה המוציא לחם מן הארץ, 

יץ שאיו קוב לא מקרי גידולו מן דכיון שגדל בעצ
הארץ. אבל מדאורייתא ודאי דמקרי לחם, וה" לעין 
ד' מיים שפיר הוי פרי העץ אע"ג שגדל בעציץ שאיו 
קוב. וסיים דראה דגם בורא פרי העץ יכול לברך, רק  
בורא פרי האדמה למאי דקי"ל דיצא גם על פירות 

כמו המוציא  האילן, בעציץ שאיו קוב איכא לסיפוקי  
לחם מן הארץ, אבל מלשון המשה בברכות דתן על 
דבר שאין גידולו מן הארץ כלל מברך שהכל משמע 
שיכול לברך בורא פרי האדמה על הגדל בעציץ שאיו  

  קוב ע"ש.  
והה לדעת החיי אדם, יל"ע בזה אף בעציץ קוב 
המוח ע"ג מרצפות, דאפשר דחשיב כאיו קוב  

רט בבית שאיו קומת קרקע. מחמת הרצפות. ובפ
  וכמו שהאריכו האחרוים בזה לעין איסורי שביעית. 

דכתב דעציץ (ח"א סי' מ"א ס"ק ב')    במחת שלמה[ויעויין  
קוב שעומד ע"ג רצפה אפשר דכיון דהרצפה קבועה  
ומחוברת יפה עם הקרקע רואים את הרצפה כצומא  
שע"ג קרקע, ואם היח אפר ע"ג צומא וזרע בתוך  

עפר הרי פשוט דחשיב ממש כזורע בארץ. והיח ה
  הדבר בצ"ע].

וה" יש להסתפק אי מצי לברך על אילן הגדל בעציץ  
שאיו קוב ברכת האילות, שהרי וסח הברכה  
"שברא בריות טובות ואילות טובות [וי"ג טובים]", 

  ושמא לא מקרי אילן.
ואף דהחיי אדם בהל' ברכות ציין לדבריו בשמת אדם 

' לולב ושם טה לומר דשפיר מיקרי עץ. מ"מ בהל' בהל
ברכות היח הדבר בצ"ע. וא"כ לדעתו אכתי יש 
להזהר בדבר. [וכן להבת השדי חמד בדברי פתח 
הדביר כל שאין העציץ מוח ע"ג קרקע לא מקרי 

  גידולי קרקע כלל].
היכא דאפשר לא יברך ברכת האילות    -  העולה לדיא

ו קוב [או על אילן הגדל על אילן הגדל בעציץ שאי
בעציץ קוב המוח ע"ג רצפות ובפרט שלא בקומת 
קרקע]. מיהו בשעת הדחק יכול לברך אף על אילן זה.

  

  
  
  

  ז)י(מעלת וקדושת השבת 
  

כל מלאכתך עשויה ע"י ההתדבקות בקדושת השבת 
"ועשית כל מלאכתך, כשתבוא שבת יהא בעייך   -

כאילו כל מלאכתך עשויה, שלא תהרהר אחר מלאכה  
(רש"י). כל מלאכתו עשויה? וכי איך זה אפשר? הרי  
יודע האדם שכמה וכמה דברים היח באמצעיתם  

  בערב שבת, ויצטרך לסיימם בשבוע הבא?
זה דרש מהאדם, שהתדבקותו בקדושת אך  דבר 

השבת תהיה כה גדולה שאף אם יעמוד בערב שבת  
באמצע עסק גדול ומטריד מאד, משיכס השבת לא  
ימצא בפשו שום טיית רצון להרהר בו כלל. כי  
לעומת עוצם קדושת השבת כל דברי העולם הזה כאין 
וכאפס חשבים לו, כי כולם כאחד אים אלא הכות  

והשבת הרי היא התכלית הרוחית של לתכלית, 
  )14(מכתב מאליהו ח"ב עמ'  הבריאה עצמה".

  

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 




