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1.  משנה שהובאה בפתיחת הפרק ובגמ' שם.

2.  כי הוא מקבל את הפחות מבין ההוצאות והרווח, וכאן אין שום רווח.

נחלקו הרמב"ם  זה  וכתב הרמב"ם( כתב שבדין  ד"ה  כ"ז  סי'  )ב"ק פ"ט  3.  היש"ש 
חייב,  ולדעת הראב"ד  פ"י ה"ד(, שלדעת הרמב"ם פטור האומן  והראב"ד )שכירות 
אכן  האומן,  חייב  שבוודאי  כהראב"ד  לעיקר  ונקט  הרמב"ם  על  תמה  והמהרש"ל 
שחייב  פשוט  המהרש"ל  ובנידון  אחר,  בדבר  שנחלקו  הסביר  סק"ו(  )ש"ו  הש"ך 
פחתו  זה  הרי  לו  שומעין  אין  טעמא  מאי  הראשונים  דמים  שוה  אינו  "דאי  האומן, 
בידים". וכן הסכימו הקצוה"ח )ש"ו סק"ו(, הנתיה"מ )ש"ו סק"ו( והחזו"א )ב"ק סי' 

כ"ב סק"ו(, וכ"כ הערוה"ש )ס"ו(.

4.  הוא פשוט, וכן מבואר בקצו' )שם(, וגם החזו"א )שם( מסכים בזה.

5.  בעלון הבא נרחיב בזה, ושם נביא חידוש החזו"א )ב"ק סי' כ"ב סק"ו( שיש דין "שינוי 
קונה" גם במי שהגביה חפץ חבירו והזיק אותו, ]וזה אינו חלק מהמחלו' הנ"ל אם אומן 
ששינה קונה בשינוי, כי המחלו' היא כשלא הזיק, אבל כשהגביה והזיק להדיא, יש בו דין 
מיוחד של שינוי קונה[, וכיון שהאומן קונה את החפץ הוא חייב להחזיר לבעה"ב כסף 
מזומן כשווי החפץ לפני ההיזק. אכן הקצוה"ח )ש"ו סק"ו( חלק על זה, כי מוכח מדבריו 

שגם אם כשהאומן נידון כמזיק עדיין יכול לשלם בסובין.

  פסקי דינים 

הלכות משביח נכסי חבירו – פרק י'

אומן שעשה מוצר שונה ממה שביקש בעה"ב או שתיקן בצורה שונה ממה שהתבקש )ח"א(

משנה ב"מ ק' ע"ב: "הנותן צמר לצבע... צבעו כאור ]מכוער[, אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתירה על 
השבח נותן לו את השבח. לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום, רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו, ר' יהודה אומר, אם 

השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את השבח". ע"כ.

ולפי פשטות המשנה, לפי ר' יהודה שהלכה כמותו, שקבע דין תשלום האומן שידו על התחתונה, הרי שהאומן הוא ממש כמו יורד 
לשדה חבירו בשדה שאינה עשויה ליטע, שדינו הוא גם ידו על התחתונה כמבואר לעיל.

אכן בירושלמי משמע שהגם שבשניהם הדין הוא שידם על התחתונה, בכ"ז דין האומן שונה מדינו של יורד שלא ברשות, והמובן של 
ידו על התחתונה אצל אומן ששינה שונה מהמובן של ידו על התחתונה אצל יורד, וז"ל הירושלמי ב"ק פ"ט ה"ה: "מהו אם השבח יותר 
על ההוצאה נותן לו ההוצאה, בר נש דיהב לחבריה חמשה מיני עמר ]צמר בשווי חמישה מנים[ וחמשה מיני סממנין ]צבע[, ועשרה 
מנוי אגריה, א"ל ציבעיה סומק ]אדום[ וצבעו אוכם ]שחור[, א"ל אילו צבעתיה סומק הוה טב עשרים וחמשה מנוי, וכדו דצבעתיה 

אוכם לית הוא טב אלא עשרין מנוי, את אובדת דידך אנא לא אובד דידי".

ונחלקו הראשונים מה הפירוש בירושלמי, ואם הירושלמי חולק על הבבלי, ויוצאים מזה נפק"מ הלכה למעשה, אם תשלום האומן 
ששינה שונה מהתשלום שמקבל היורד שלא ברשות.

דין אומן ששינה מהוראות בעה"ב
א.  אומן שקיבל חומר גלם מבעה"ב והתבקש להכין ממנו מוצר מסוים, והאומן הכין ממנו מוצר שונה, וכגון נגר שקיבל עצים לעשות מהם ארון 
במידות מסוימות והכין ארון במידות אחרות, וכן הדין באומן שקיבל חפץ כדי שיתקנו באופן מסוים ותיקנו באופן שונה, מבואר בגמרא שהאומן 

מקבל שכר או את ההוצאות שלו או את הרווח של בעה"ב, הנמוך מביניהם1. ונבאר את המשנה בסעיפים הבאים.

ב.  באופן שהתוצאה שווה פחות ממחיר הקרן של חומר הגלם שסיפק לו בעה"ב, בוודאי שהאומן אינו מקבל כלום2, ולא עוד אלא שחייב לשלם 
לבעה"ב את הפסדו3 כדין מזיק4. וחייב לשלם דווקא כסף מזומן5.

הרב  יוסף פליישמן שליט"א
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6.  כגון אם שכר פועלים, כי מבואר להלן סעיף ו' ששכר האומן כשכיר יום כלול בהוצאות, 
וכ"ש שכר הפועלים ששילם מכיסו.

7.  פשוט, שהרי ידו על התחתונה, וכיון שהשבח הוא פחות מההוצאות אינו מקבל אלא 
שבח.

8.  ומטעם זה, כיון שדינו שיורד שלא ברשות, יכול בעה"ב לשלם לו בשווה כסף, ואין לו 
דין בל תלין, וככל יורד שלא ברשות, וכמו שהתבאר בעלון 122.

בכ"ז  מההוצאות  יותר  הוא  השבח  אם  שגם  התחתונה",  על  ש"ידו  דינו  זו  לדעה    .9
דבריו,  פשטות  לפי  המשנה  בביאור  )שם(  רש"י  דעת  וזו  לא.  ותו  הוצאות  מקבל  הוא 
הגר"א  פירשוהו  וכך  בעצמו,  להלן(  השלישית  השיטה  )בעל  אלחנן  רבינו  ביארוהו  וכן 
)ש"ו סק"ה( והחזו"א )ב"ק סי' כ"א סקכ"ג(. וכך ביאר הרמב"ם )פיהמ"ש ב"ק פ"ט מ"ד(, 
וגם הרא"ש )סי' י"ז( כתב שזהו הפשט הפשוט במשנה לולא דברי הירושלמי )שלהלן(. 
וכשיטה זו נקטו הב"י )ש"ו( והמהרש"ל )יש"ש ב"ק פ"ט סי' כ"ז(, והגר"א )שם(. )וראה 
דברי הש"ך שהבאנו להלן אות י"ח בנוגע לדעת רש"י, הב"י והמהרש"ל(. וכ"פ החזו"א 

לדינא )שם(. וראה עוד בביאורי המשפט.

10.  כשיטת רש"י כתב הרשב"א )ב"ק צ"ה ע"א(: "וכששנה מצבע לצבע הו"ל באותו 
צבע כיורד שלא ברשות וידו על התחתונה", וכן הריטב"א )ע"ז ו' ע"ב(: "והוה ליה כעושה 
ונטעה שלא ברשות בשדה שאינו עשוי ליטע,  וכיורד לתוך שדה חברו  שלא בקציצה 
הילכך  צבעא,  בההיא  ליה  ניחא  לא  גברא  האי  דעלמא,  למעליותא  הצבע  שינה  דאפי' 
שמין לו וידו על התחתונה". וכן פירשו המאירי )ע"ז ו' ע"ב(, הר"י מלוניל על הרי"ף )שם 

ל"ה ע"ב ברי"ף, הובא בשיטמ"ק ב"ק ק' ע"ב( והנימוק"י )שם ל"ו ע"א( בשם הרא"ה.

11.  כך משמע מלשונו )ש"ו סק"ה(.

12.  כך נקט להדיא )ב"ק סי' כ"א סקכ"ג(.

13.  ומטעם זה שמקבל שכרו מדין פועל ולא מדין יורד, צריך בעה"ב לשלם לאומן כסף 
מזומן דווקא, וכן יש לו דין בל תלין, וכמו בכל פועל.

14.  כך ביארו התוס' )שם ד"ה אם השבח( והרא"ש )שם( בשם הר"י את דברי הירושלמי 
נקט  וכן  )שם(,  ובשו"ע  )שם(  משה  בדרכי  הרמ"א  נקט  וכך  הפרק,  בפתיחת  שהובא 
הלבוש )ש"ו ס"ג(. וכשיטה זו פסק הנתיה"מ )סק"ו( מטעם אחר: "בהך דלצבעו אדום 
וצבעו שחור, מחויב הפועל לשלם לו מה שהיה יכול להרויח, כיון שהיה בידו וסמך עליו... 
ומכ"ש הכא בצבעו שחור דהוי פסידא דלא הדר השבח שהיה יכול להרויח, דהא כבר 
אי אפשר לו לצבוע אדום ולהרויח", ויש לציין שלפי הטעם של הנתי' הטעם שהאומן 
מפסיד הוא בגלל שהזיק לבעה"ב את הרווח שלו, וא"כ לא נאמר דין התוס' והרא"ש אלא 
וכיון שהאומן מנע את רווחיו הוא חייב, אבל בעה"ב  במי שכל כוונתו הייתה להרוויח, 
שלא הייתה לו כוונת רווח אלא להשתמש לעצמו אכן יהיה חייב לשלם לאומן לכה"פ 
כפי הוצאתו, ובדברי הראשונים והפוסקים הנ"ל לא נראה לחלק כך, וכך העיר הטבעת 
החושן )ד"ה עיין קצות סק"ה(. וראה ביאורי המשפט שהבאנו הרבה פוסקים שחלקו 

על דרך הנתי'.

15.  ראה ביאורי המשפט שהר"י ביאר את הנאמר במשנה "הוצאה" באופן שונה משאר 
מקומות, ולפי ביאורו אין בעצם משמעות להוצאות האומן. וכך משמע מלשון הרא"ש: 

"אלא לא יטול האומן כלום עד שיטול הבעל ]הצמר[ מתחלה דמי צמרו והשבח שהיה 
ראוי להשביח אם לא שינה... דאותו שבח הראוי לבוא אם לא שינהו חשוב כקרן", וכ"כ 
הסמ"ע )סק"ט( להדיא בדעת התוס' והרא"ש: "דאפילו הוציא הצבע הוצאות, אפ"ה אינו 
נוטל האומן אפילו כדי הוצאתו עד שיטול הבעל הבית תחילה שיעור שבח הראוי", וכ"כ 
הקצוה"ח )סק"ה( והערוה"ש )ס"ז(, ואף הש"ך )סק"ה( לא חלק אלא על הראייה של 
הסמ"ע. גם הנתיה"מ )שם( כתב כהסמ"ע, אלא שדבריו הם לפי שיטתו המיוחדת הנ"ל.

16.  אבל אף פעם לא יקבל יותר ממה שסיכמו מתחילה, ולכן אפילו אם שווי החפץ אחרי 
עבודת האומן הוא יותר ממה שהיה שווה אם האומן היה עושה מה שהתבקש, מ"מ אין 

האומן מקבל יותר ממה שהובטח לו.

17.  לדוגמא: אם בעה"ב הביא לנגר עצים בשווי 1000 ש"ח, בכדי שיכין מהם ארון ששווה 
בשוק 2500 ש"ח, והבטיח לנגר שכר של 1000 ש"ח, והיינו שבעה"ב היה אמור להרוויח 
500 ש"ח, והנגר הכין ארון שונה, אזי כשמשלמים לנגר דואגים  מעליית מחיר העצים 
כפי   - ש"ח   500 של  רווח  בתוספת  הגלם  חומר  שווי  עם  יישאר  שבעה"ב  ראשון  דבר 
שהיה מרוויח לולא השינוי, ורק אח"כ משלמים לנגר את מה שנשאר. ולכן, אם הארון 
שהכין הנגר שווה רק 1500 ש"ח, לא מקבל הנגר כלום ואפילו לא ההוצאות שלו )לעומת 
הדעה הראשונה שיקבל לפחות את ההוצאות שלו(. מאידך, אם אין הבדל במחיר בין 
הארון שהוזמן לבין הארון שהכין הנגר, כיון שבעה"ב מקבל את כל הרווח שהיה מרוויח 
לולא השינוי, יקבל הנגר את מלוא השכר שהובטח לו ולא יפסיד כלום )לעומת הדעה 

הראשונה שמקבל רק הוצאות(.

18.  כך ביאר רבינו אלחנן )בנו של ר"י הזקן, מובא בדברי התוס' שאנ"ץ בשיטמ"ק ב"ק 
וכך נקט הש"ך )סק"ה(, וראה  וכן בהגהות אשרי שם( את דברי הירושלמי הנ"ל,  שם, 
ביאורי המשפט )שבסוף הפסקי דינים בעלון זה( שהש"ך רצה לומר כך גם בדעת רש"י, 
אמנם הבאנו שם ששאר הראשונים ופוסקים לא הבינו כך ברש"י, וגם רבינו אלחנן עצמו 
כתב אחרת בדעת רש"י. גם הגר"א )סק"ה( כתב לגבי הפשט בירו' "ופי' הר' אלחנן מרווח 
יותר" )אבל קצת משמע שסובר לדינא כמו הרמב"ם, כי כתב שהמשמעות של הבבלי 

אינו כמו הירו'(. וכן פסק האולם המשפט. ראה ביאורי המשפט בארוכה בכל סעיף זה.

ועכ"פ פשוט שלא יקבל האומן יותר ממה שהובטח לו על העבודה, אפילו אם המוצר 
עצמו  אלחנן  רבינו  בדברי  מפו'  כך  שיכין,  ביקש  שבעה"ב  מהמוצר  יותר  הרבה  שווה 
)בהג"א שם(, וכ"ה בש"ך )שם( ובקצוה"ח )שם(. והוא פשוט, כי אין שום סיבה לקבל 
יותר, כי הוא מקבל שכר כיון שנשכר כקבלן, ואיך יקבל יותר מהשכר שסיכמו? ואפילו 
לפי החזו"א שנידון כיורד לשדה העש"ל, מ"מ גם מדין זה אינו מקבל יותר משהיה מקבל 
בתור קבלן רגיל )וכמו כל יורד לשדה העש"ל(, והוא עצמו גילה דעתו מה מחירו בתור 

קבלן ולא יוכל לדרוש יותר מזה, ובדומה לדין שכתב הנתיה"מ )י"ב סק"ה(.

של  שדינו  הראשונה,  הדרך  דרכים:  בשתי  אלחנן  רבינו  שיטת  את  להבין  אפשר    .19
וכשיטת  בעה"ב,  רווח  חשבון  על  שכרו  מקבל  שאינו  ורק  כפועל,  הוא  בעיקרו  האומן 
את  מעדיפים  ולכן  ברשות,  שלא  מיורד  גרוע  אינו  שעכ"פ  אלחנן  רבינו  והוסיף  הר"י, 
הוצאות האומן ושכרו כשכיר יום יותר מרווח בעה"ב. הדרך השנייה, שדינו של האומן 
כפי  כבר  הרוויח  שבעה"ב  באופן  אלא  הוצאותיו,  את  תמיד  מקדימים  ולכן  כיורד,  הוא 

בעה"ב,  שסיפק  הגלם  חומר  ממחיר  יותר  שווה  שהתוצאה  באופן  ג. 
אבל אינו שווה יותר מחומר הגלם ושאר הוצאות האומן6 ושכר טרחתו 
]כמבואר להלן סעיף ו'[, מקבל האומן רק את הפער בין שווי החפץ לפני 

ואחרי עבודתו7.

האומן  והוצאות  הגלם  חומר  ממחיר  יותר  שווה  שהתוצאה  ובאופן  ד. 
בסוף  )ראה  לאומן  מגיע  כמה  ובפוסקים  בראשונים  דעות  ג'  יש  כנ"ל, 

הפסקי דינים "ביאורי המשפט" שם כתבנו באריכות במחלוקת זו(:

א( שיטת הרמב"ם וסיעתו, שכיון שהאומן שינה ממה שהתבקש, בטל 
שעשה  מה  וא"כ  מתחילה,  בעה"ב  עם  שעשה  השכר  סיכום  ממילא 
יורד  כל  כמו  ודינו  מעצמו,  שבא  כמשביח  הוא  הרי  בעה"ב  של  בחפץ 
י"ב,  סעיף   121 בעלון  שהתבאר  להשבחה8  עמד  שלא  נכס  שהשביח 
ולכן בכל מקרה יקבל האומן רק את ההוצאות שהוציא מכיסו וגם שכר 
כשכיר יום, אפילו אם הרוויח בעה"ב סכום רב למרות השינוי, ואין שום 
משמעות לשכר שהובטח לו מתחילה עבור עבודתו9. ולפי פשוטו, וכך 
הבינו הרבה מפרשים, זו גם שיטת רש"י, וכ"כ להדיא כמה ראשונים10, 

וכן פסק המחבר בשו"ע, וכן נראה שפסק הגר"א11 וכן פסק החזו"א12.

שלא  כמשביח  דינו  אין  שכלל  וסיעתו,  התוספות  בעל  ר"י  שיטת  ב( 
באומן  כי  שבח[,  יותר  יש  ]אם  הוצאות  עכ"פ  מקבל  שתמיד  ברשות 

הבסיס  אלא  השכר,  בקביעת  משמעות  האומן  להוצאות  אין  ששינה 
הוא השכר שקצבו לאומן מתחילה, ומזה מקזזים את כל הרווח שנגרע 
מחיר  עלה  כמה  שבודקים  והיינו,  האומן13.  של  השינוי  עקב  לבעה"ב 
החפץ עקב עבודת האומן, ומסכום זה מקבל בעה"ב כמה שהיה אמור 
האומן14,  מקבל  זה  על  העודף  הסכום  את  ורק  השינוי,  לולא  להרוויח 
שסיכמו  לשכר  עד  יותר,  שהוא  ובין  מההוצאות15  פחות  הוא  אם  בין 
מה  בניכוי  מתחילה  שקבעו  כפי  מקבל  שהאומן  שיוצא  כך  מתחילה, 
שבעה"ב הרוויח פחות בגלל שינוי האומן16. ראה דוגמא בהערה17. וזו גם 

שיטת הרא"ש, וכך פסק הרמ"א.

האומן  של  דינו  שבעיקרו  וסיעתו,  התוס'  מבעלי  אלחנן  רבינו  שיטת  ג( 
הוא כמו שיטת הר"י הנ"ל, שהוא מקבל כפי שהובטח לו בתחילה - אחר 
שנותנים לבעה"ב כפי מה שהיה אמור להרוויח לולא השינוי, אלא שבזה 
חולק רבינו אלחנן על הר"י, שעכ"פ מקדימים את הוצאות האומן ושכרו 
שלא  כיורד  לכה"פ  מקבל  הוא  כי  בעה"ב,  של  הרווח  לפני  יום  כשכיר 
כשיעור   לכה"פ  החפץ  את  השביח  אם  הוצאות  מקבל  שתמיד  ברשות 
הוצאותיו18. נמצא לפי שיטה זו, אם מחיר החפץ עלה בגלל עבודת האומן, 
ראשון מקבל האומן את הוצאותיו ושכרו כשכיר יום, שני מקבל בעה"ב 
כפי שהיה אמור להרוויח לולא השינוי, ומהסכום העודף מקבל האומן עד 
לשכר שהובטח לו מתחילה, ואם יש שבח יותר על כך, מקבלו בעה"ב19. 
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שציפה, מתייחסים גם לשכר שהובטח לאומן מתחילה. וראה ביאורי המשפט שכתבנו 
לבאר דברי רבינו אלחנן כפי הדרך הראשונה, והוכחנו כך מהש"ך. אולם החזו"א )ב"ק 
יותר  וביאר הטעם שהאומן מקבל  כעין הדרך השניה,  והנה( הלך  ד"ה  כ"א סקכ"ג  סי' 
מהוצאותיו ]כשיש מספיק רווח[, שכיון שהאומן עשה כפי רצון בעה"ב ורק שינה בפרט 
מסוים, לכן כשיש רווח הוא נידון כיורד לשדה העשויה ליטע והוא מקבל כקבלן, כדין כל 
יורד לשדה העשויה ליטע שדינו לקבל כשתלי העיר. אמנם, ראה שם שהקשנו הרבה 

על דרך החזו"א, בנוסף להרבה הוכחות שהש"ך לא הבין כמותו.

ונפק"מ בין הדרכים, שלפי דרכנו שהאומן מקבל שכר מדין קבלן, צריך לשלם לו כסף 
מזומן דווקא ויש דין בל תלין, אבל לפי החזו"א יוצא שגם לפי הירו' כיון שמקבל שכר רק 

מדין יורד, אי"צ לשלם לו כסף מזומן דווקא ואין דין בל תלין.

ואפשר להביא ראיה לדברינו דלא כחזו"א, שהנה רבינו אלחנן כתב להדיא )הובא להלן 
אות כ"ז( שאם בגלל השינוי עלו ההוצאות של האומן, יותר ממה שהיה נצרך להוציא 
אילו לא היה משנה, שאין מחשבים את מה שהוסיף בהוצאות בגלל השינוי, ואם רבינו 
אלחנן היה סובר שהאומן מקבל שכר כיורד כמש"כ החזו"א, א"כ מאי נפק"מ במה שהיה 
מתוכנן להוציא? והרי הוא נידון כמשביח שבא מעצמו והשביח בלי רשות בעה"ב, ואין 
שום משמעות למה שדיברו מתחילה? ובהכרח כמו שכתבנו שרבינו אלחנן דנו כקבלן 

ולא כיורד.

20.  כגון בדוגמא הנ"ל שקיבל עצים בשווי 1000 ש"ח להכין ארון ששווה בשוק 2500 
 500 של  בהוצאות  שונה  ארון  הכין  והנגר  ש"ח,   500 להרוויח  אמור  היה  ובעה"ב  ש"ח 
1500 ש"ח, מקבל הנגר את ההוצאות שלו בניכוי מחיר  ש"ח, אזי אם הארון שווה עד 
את  לנגר  נותנים  ראשון  דבר  ש"ח,  מ1500  יותר  שווה  הארון  ואם  העצים,  של  הקרן 
ההוצאות שלו, ומשאר הסכום נותנים לבעה"ב עד 500 ש"ח שהיה אמור להרוויח לולא 
השינוי, ומה שהארון שווה יותר מזה מקבל הנגר. ולכן, אם הארון שווה פחות מ2000 
ש"ח, מקבל הנגר רק את ההוצאות, אבל אם הארון שווה יותר מ2000 ש"ח, מקבל הנגר 

את כל הסכום העודף על 2000 ש"ח, אף שייצא שמקבל יותר מההוצאות.

21.  כיון שהש"ך כבר השיב על טענות הרמ"א, ובפרט שעיקר טענת הרמ"א הייתה 
שאין לדחות את הירושלמי, ולפי הדעה הג' לא נדחה הירו' וכמש"כ הש"ך. והרמ"א 
עצמו לא הביא פשט אחר בירו'. בנוסף, הפוסקים הבאים אחריהם, כמו הגר"א ואולם 
המשפט והחזו"א, כולם הכריעו נגד הרמ"א, וגם הקצו' משמע שאינו סובר כן להלכה, 
ומאידך, הפשט של הנתי' הרבו האחרונים לדחותו מההלכה, והוא נגד הרבה ראשונים 
והוא נסמך על שיטת הריטב"א שלא נפסק להלכה, ולכן קשה מאוד לסמוך על השיטה 

הזאת.

22.  זה יותר טוב מתפיסה אחר שעבד ושינה, כי כשבעה"ב שילם לו מרצונו, אזי האומן 
תפוס בהיתר קודם שנודע הספק, עיין כלל י"ב מדיני תפיסה ובנתיה"מ שם. ובפרט אם 

ור' אלחנן התשלום שמקבל הוא מדין שכירות פועלים  נאמר שגם כששינה לפי הר"י 
בביאורי  בזה  שהארכנו  מה  עיין  משנה,  היה  לא  אילו  מקבל  שהיה  לתשלום  בדומה 

המשפט.

23.  רש"י בפירושו על המשנה הנ"ל רמז לכך, ובמקומות אחרים )ב"מ קי"ז ע"ב ד"ה אם 
השבח וע"ז ז' ע"א ד"ה ואם השבח( כתב כך מפורש, וכ"כ בתוס' רבינו פרץ )ב"ק ק' ע"ה( 
ורמב"ן לפי מה שפסקנו  וכן מוכח שסוברים התוס'  ז' ע"א(.  )ע"ז  ובתוס' רבינו אלחנן 
שאומן ששינה מקבל שכרו מדין יורד, וכתב החזו"א )ב"ק סי' כ"א סקכ"ג( שיתכן שגם 
הנמוק"י בשם הרא"ה שהזכיר שמקבל כפועל בטל מסכים לזה. וכך נקטו הש"ך )ש"ו 
והחזו"א כתבו שגם הרמב"ם מודה  והש"ך  והחזו"א לדינא,  סק"ה(, הקצוה"ח )סק"ה( 
לזה, ודלא כב"י )סי' ש"ו( שהבין ברמב"ם שחולק. ומדברי הש"ך כאן נלמד להדיא שכך 

הדין בכל יורד שלא ברשות.

24.  פשוט, כי אינו אמור להרוויח מזה ששינה. וכ"כ הזרע יצחק )ב"ק ק' ע"ב( כדי ליישב 
דברי רש"י )שם ד"ה ר' יהודה אומר(.

יתכן  ר' אלחנן והש"ך משמע שרק אומן  25.  ראה ביאורי המשפט שכתבנו שמלשון 
שיקבל יותר מהוצאותיו, כיון שהובטח לו שכר מתחילה, ולכן כל שבעה"ב הרוויח כפי 
המצופה לולא השינוי אין סיבה שלא ישלם שכר האומן, משאי"כ יורד שלא הובטח לו 

שכר. 

26.  פשוט כך, כיון שדינו ככל יורד, והוא מפורש בביאור הגר"א )ש"ו סק"ה( וז"ל: "והר' 
אלחנן פי'... דנוטל כל השכר אם השביח כ"כ, ומפרש דהיציאה של האומן נוטל האומן 
נוטל בעה"ב השבח שהיה ראוי להשביח אם  בראש אחר שנוטל בעה"ב הקרן, ואח"כ 
לא שינה, והוא כפירש"י, אלא דאם השביח עכשיו יותר נוטל האומן ממנו עד כדי שכרו, 
אינו  האומן  של  היציאה  שגם  מחמיר  הוא  א'  בצד  לבד  לעולם,  מפירש"י  לקולא  וזהו 
מחשב רק כדרך שהיה מוציא אם לא שינה". וכך מוכח מדברי המהרש"א )הובא להלן 
אות כ"ט(, כי כתב ]בדעת רש"י[ באופן שבגלל השינוי עלה סכום ההוצאות יותר מסכום 
יכול לדרוש שהוא רוצה לשלם את הפסיקה הראשונה,  הפסיקה הראשונה, שבעה"ב 
ומתבאר מדבריו שמדין יורד אינו יכול להיפטר מתשלום ההוצאות למרות שעלו בגלל 

השינוי.

27.  כ"כ רבינו אלחנן הנ"ל, ואף שבלשונו שהובאה בשיטמ"ק מובא הדין בספק: "ומיהו 
אם אירע שהוציא הצבע ששה מנים... והוא אינו שוה כי אם עשרים מנים, ואלו צבעו 
וחמשה  עשרים  שוה  ]והמוכן[  והכין  מנים  חמשה  אם  כי  להוציא  ראוי  היה  לא  סומק 
מנים... בזה צריך דקדוק אם ראוי לפרוע לצבע יציאה שהוציא... או שמא אין ראוי לפרוע 
אלא מה שהיה ראוי להוציא לצובעו אדום כמו שהיתה", אכן בהגהות אשר"י כתב משמו 
הדין בפשיטות: "ואפי' אם הוציא האומן מחמת שטעה יותר מה' מנין לשכיר יום, אינו 

נעשה קרן אלא ה' מנין שהיה ראוי להוציא".

ראה דוגמא בהערה20. וכשיטה זו נקט הש"ך.

ה. ולהלכה. א( אם מחיר החפץ עלה בגלל התיקון כפי הוצאות האומן 
ושכרו כשכיר יום ]או פחות מכך[, אבל עדיין פחות ממה שבעה"ב היה 
שבעה"ב  לדינא  נראה  שהתבקש,  כפי  עושה  האומן  היה  אילו  מרוויח 
רווח,  לעצמו  שלוקח  קודם  יום  שכיר  ושכר  הוצאותיו  לו  לשלם  צריך 
וכפי הדעות הא' והג', וצע"ג אם יש לו זכות לטעון 'קים לי' כדעה הב' 
את  החזיר  לא  עדיין  האומן  שאם  ובוודאי  כך21.  פסק  שהרמ"א  הגם 
החפץ שהוא יכול לתופסו עבור הוצאותיו ושכרו, וכ"ש אם קיבל שכרו 
עלה  החפץ  מחיר  אם  ב(  הזה.  הסכום  את  להחזיר  חייב  שאינו  מראש 
יותר מהוצאות האומן וגם יותר מהרווח של בעה"ב לולא השינוי, נראה 
פשוט לדינא שא"א לחייב את בעה"ב לשלם לאומן יותר משכר שכיר 
יום נגד הדעה הא', ואם האומן תפוס בחפץ, צ"ע אם הוא יכול להחזיק 
בו כפי הדעות הב' והג', כיון שרוב הראשונים לא הביאו את הירושלמי 
לדינא, ולפי פשטות רש"י ולדעת הרמב"ם פטור בעה"ב מלשלם לו יותר 
וכן הוא גם משמעות  וכן הכריע החזו"א,  וכן נקט המחבר  יום,  משכיר 
לחייבו  שא"א  מראש,  שכרו  את  האומן  קיבל  שאם  נראה  אכן  הגר"א. 

להחזיר את הסכום שמגיע לו לפי הדעות הב' והג'22.

ו. לכל הדעות בסעיף הקודם, כשמחשבים את הוצאות האומן, כוללים 
אמנם  עבודתו,  עבור  שכר  גם  מכיסו,  שהוציא  להוצאות  בנוסף  בתוכן 
שנהוג  השכר  אלא  מראש,  שסיכמו  בשכר  מתחשבים  לא  זה  לעניין 
לשלם לשכיר-יום ברמת המיומנות של האומן הזה, וכפי השער הנמוך 

מתחילה24.  שסיכמו  מהשכר  יותר  לא  זה  אם  כאלו23,  לפועלים  בשוק 
)ראה בסוף הפסקי דינים "ביאורי המשפט" שם כתבנו באריכות בדין זה(.

ז. גם לפי הדעות שאומן ששינה ייתכן שיקבל יותר מהוצאותיו, אין הדין 
כך במשביח נכס שלא ברשות שלא כרצון בעה"ב, אלא גם אם הרוויח 
כבר בעה"ב את הסכום שהיה מרוויח אם היה משביח כפי רצונו, לכל 
וכפי  יום25,  כשכיר  ושכר  הוצאות  אם  כי  מקבל  המשביח  אין  הדעות 

שהתבאר לעיל עלון 121 סעיף י"ב.

ח. אם בגלל השינוי הוצרך האומן להוציא יותר הוצאות ממה שהיה צריך 
ד'[  בסעיף  הא'  ]הדעה  הרמב"ם  דעת  לפי  משנה,  היה  לא  אילו  להוציא 
שנקטנו כמותה, מחשבים כהוצאה את מה שהוציא בפועל, ואין משמעות 
שבא  משביח  ככל  נידון  הוא  שהרי  השינוי  לולא  להיות  אמור  שהיה  למה 
מעצמו26. ולפי דעת רבינו אלחנן ]הדעה השלישית שם[ מחשבים כהוצאה 
שהאומן מקבל לפני הרווח של בעה"ב, רק את מה שהיה צריך להוציא אילו 
לא היה משנה27. לדוגמא: אם מסר עצים לנגר להכין ארון בגדים, והנגר שינה 
חזקות  זווויות  בשביל  מיוחדות  הוצאות  והוציא  ספרים,  ארון  מהם  ועשה 
לו  וסיעתו מחשבים את ההוצאות שהיו  למשקל כבד, לפי דעת הרמב"ם 
בפועל, ולפי דעת רבינו אלחנן וסיעתו לא מחשבים את הזוויות היקרות בתור 

חלק מההוצאות, אלא רק מחיר של זוויות רגילות.

שסיכמו  השכר  מכל  יותר  הן  שההוצאות  יוצא  השינוי  בגלל  אם  ט. 
שההוצאות  כמה  רק  שמקבל  פשוט  אלחנן  רבינו  דעת  לפי  מראש, 
דעת  ולפי  הקודם.  בסעיף  וכנ"ל  השינוי,  לולא  להיות  אמורות  היו 
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28.  כבר העתקנו לעיל את דברי הגר"א שכתב בפשיטות בדעת רש"י שהוא מקבל תמיד 
כפי שהוציא בפועל, ולא מתחשבים כלל במה שהיה אמור להיות לולא השינוי, והטעם 
פשוט כמו שכתבנו, שהרי הוא נידון כמשביח שבא מעצמו בלי רשות בעה"ב, ולא אכפת 
לנו כלל ממה שהיה מתחילה. ומזה שהגר"א לא סייג דבריו שבאופן דנן משתנה הדין 

)וכמו שסבר המהרש"א שלהלן(, נראה להדיא שלא חילק בכך.

29.  כך יישב המהרש"א את לשון רש"י, כי בביאורו לשיטת רבי יהודה כתב רש"י )ב"ק 
ק' ע"ב ד"ה ר' יהודה אומר( וז"ל: "ואגרא נמי כוליה לא ישקול אלא יציאה, ואם יציאה 
יתירה על השבח יתן לו את השבח שהשביח את הצמר, ואם ירצה לתת את שכרו, כגון 
יתן שכרו", והקשה המהרש"א, שהרי בוודאי שכר הפסיקה  שהשבח יותר על השכר, 
עסקינן  בשופטני  דאטו  היציאה,  מן  טפי  הוא  משלם  "דשכרו  ההוצאות,  מן  יותר  הוא 
שיוציא טפי ממה שפסקו לו בשכרו", וא"כ איזה היגיון יש שבעה"ב יעדיף לשלם את 
שבוודאי  והיינו,  משלם",  שכרו  לו  שיתן  עסקינן  בשופטני  הכא  אטו  "וא"כ  השכר? 
הסכום שקצצו מראש הוא יותר מההוצאות, שהרי כל אומן נוקב בשכר שמגלם גם את 
יכול לשלם רק את ההוצאות ושכר  וא"כ אם בעה"ב  וגם שכרו כקבלן,  ההוצאות שלו 
גבוה  בוודאי  שהוא  הראשונה  הפסיקה  את  לשלם  שירצה  יהיה  טעם  איזה  מינימלי, 
יותר? ותירץ המהרש"א: "ויש ליישב, דאפשר שיוציא טפי בצבעו שחור ממה שפסק 
לו בשכרו שיצבעו אדום, שהוא סבור שיוסיף לו בשכרו בצבעו שחור", והיינו שהפסיקה 

יותר  ההוצאות  התרבו  ששינה  בגלל  אבל  השינוי,  לולא  המצב  את  שיקפה  הראשונה 
מהפסיקה הראשונה, והאומן חשב שבעה"ב ישלם לו יותר, ובזה מחדש רש"י שהאומן 
כפי  ולשלם  הראשונה  הקציצה  עם  להישאר  יכול  והוא  בשכרו,  להוסיף  מחויב  אינו 

שסיכמו.

הקציצה  עם  בעה"ב  יישאר  איך  כי  עצום,  חידוש  הוא  המהרש"א  חידוש  הנה    .30
האומן  נידון  רש"י  שלפי  וכיון  הקציצה?  ובטלה  המצב  שהשתנה  אחרי  הראשונה 
יחס  שום  בלי  והיציאה  השבח  מבין  הפחות  את  לקבל  אמור  היה  מעצמו,  שבא  כיורד 
למה שהיה קודם. ולגבי הקושיה על הרש"י, ביד דוד )שם( ביאר ברש"י, שלא בא לומר 
דרך חדשה איך לחשב את שכרו של האומן, אלא כשרש"י כתב "ואם ירצה לתת את 
יותר על  "כגון שהשבח  ובזה כתב רש"י  יום,  כוונתו להוצאה עם שכרו כשכיר  שכרו", 
וזה הדין הפשוט באומן ששינה שנידון כיורד שמקבל את הפחות  השכר, יתן שכרו", 
מבין היציאה והשבח. אמנם יש להעיר שקצת דחוק המילים ברש"י לפי ביאור זה. גם 
לפי הביאור של הזרע יצחק )שם( ברש"י אין מקור לחידוש של המהרש"א, כי הוא ביאר 
את רש"י שמלכתחילה דרש האומן פחות מהשכר הרגיל בשוק לשכירי יום, ובזה כתב 
רש"י שבעה"ב אינו צריך לשלם לו יותר ממה שפסקו, ולמרות ששאר יורד מקבל כפי 
שאר שכירי יום, אבל אומן זה שגילה דעתו ששכרו נמוך משכיר יום רגיל, מקבל רק כפי 

השער שקבע בעצמו ולא יותר, והוא ממש כדין שכתב הנתיה"מ )י"ב סק"ה(.

נידון  הוא  כי  השכר,  את  ולא  ההוצאות  את  מקבל  והרמב"ם  רש"י 
הפוסקים28,  רוב  מסתימת  נראה  וכך  מעצמו,  שבא  משביח  כשאר 

ויש מי שחולק בדעת רש"י שיקבל רק את מה שסיכמו29, ואין דבריו 
מוכרחים30.

ביאורי המשפט

א. דין אומן ששינה

מקור הדין במשנה
מבואר במשנה )ב"מ ק' ע"ב(: "הנותן צמר לצבע... צבעו כאור ]מכוער[, אם השבח יתר על 
היציאה נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את השבח. לצבוע לו אדום 
וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום, רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו, ר' יהודה אומר, אם השבח 
יתר על היציאה נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את השבח". והגמ' 
)שם ק"א ע"א( הוסיפה והביאה הדין מברייתא: "הנותן עצים לחרש לעשות מהן כסא ועשה 
אם  אומר,  יהודה  רבי  עציו,  דמי  לו  נותן  אומר  מאיר  ר'  כסא,  מהן  ועשה  ספסל  ספסל,  מהן 
השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את השבח, 
ומודה רבי מאיר אם נתן עצים לחרש לעשות מהן כסא נאה ועשה מהן כסא כעור, ספסל נאה 
ועשה ספסל כעור, אם השבח יתר על היציאה נותן לו דמי היציאה, ואם היציאה יתירה על 

השבח נותן לו דמי השבח".
ולפי הפשטות במשנה, לפי ר' יהודה שקי"ל כמותו, דין האומן הוא כדין ידו על התחתונה, 
וממש כמו יורד לשדה חבירו בשדה שאינה עשויה ליטע. וכך פירש"י, וכ"כ הרמב"ם בפירוש 
המשנה )פ"ט מ"ד(, וז"ל: "וענין שבח והוצאה כמו שאסביר לך, אם היה הבגד דרך משל שוה 
דינר, ואחר צביעתו שוה דינר ומחצה, והוציא עליו בצביעתו רבע דינר, אינו משלם לו אלא 

רבע דינר, ואם הוציא עליו דרך משל שלשת רבעי דינר משלם לו החצי שהוסיף בדמיו".
וכ"כ עוד ראשונים, וז"ל הרשב"א )ב"ק צ"ה ע"א(: "וכששנה מצבע לצבע הו"ל באותו צבע 
כיורד שלא ברשות וידו על התחתונה", וז"ל הריטב"א )ע"ז ו' ע"ב(: "והוה ליה כעושה שלא 
בקציצה וכיורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות בשדה שאינו עשוי ליטע, דאפי' שינה 
על  וידו  לו  שמין  הילכך  צבעא,  בההיא  ליה  ניחא  לא  גברא  האי  דעלמא,  למעליותא  הצבע 
התחתונה". וכן פירשו המאירי )ע"ז ו' ע"ב(, הר"י מלוניל על הרי"ף )שם ל"ה ע"ב ברי"ף, הובא 

בשיטמ"ק ב"ק ק' ע"ב( והנימוק"י )שם ל"ו ע"א( בשם הרא"ה.

ביאור הירושלמי במשנה
אכן בירושלמי )שם פ"ט ה"ה( משמע שלמדו פשט אחר במשנה, וז"ל הירושלמי: "מהו אם 
השבח יותר על ההוצאה נותן לו ההוצאה, בר נש דיהב לחבריה חמשה מיני עמר ]צמר בשווי 
חמישה מנים[ וחמשה מיני סממנין ]צבע[, ועשרה מנוי אגריה, א"ל ציבעיה סומק ]אדום[ 
וצבעו אוכם ]שחור[, א"ל אילו צבעתיה סומק הוה טב עשרים וחמשה מנוי, וכדו דצבעתיה 
אוכם לית הוא טב אלא עשרין מנוי, את אובדת דידך אנא לא אובד דידי". והירושלמי הוסיף 
יונה, ותשמע מינה, בר נש דיהב לחבריה שמנה דינרין דזבין ליה  דין בדומה לו: "אמר רבי 
חיטין מטיבריה ]שנותנים יותר בעד כל דינר[ וזבן ליה מציפורי, א"ל אילו זבנת לי מטיבריא 
דידך  אובדת  את  מודיי,  עשרין  אלא  ליתנון  מציפורי  דזבנת  כדון  מודי,  וחמשה  עשרין  הוון 

אנא לא אובד דידי".

ביאור התוס' בירושלמי
בכוונת  ביארו  ר"י  בשם  השבח(  אם  )ד"ה  התוס'  הירושלמי.  בפירוש  הראשונים  ונחלקו 
הירושלמי, שהירושלמי מפרש את המילים "הוצאה" ו"שבח" שהוזכרו במשנה באופן שונה 
בהרבה מהפירוש שלהם בכל הש"ס, ובדין זה, פירוש המילה "הוצאה" הוא השכר שהבטיח 
יותר ממחיר הקרן של  וכוונת המילה "שבח" היא מה ששווה הצמר הצבוע  בעה"ב לאומן, 
הצמר והצבע, והרווח שבעה"ב היה אמור להרוויח כתוצאה מהצביעה. והיינו, שבנוסף לדמי 

הקרן של חומר הגלם, תמיד מקדימים גם את הרווח שבעה"ב היה עשוי להרוויח לפני שכר 
האומן, כי דואגים שרווח בעה"ב לא ייפגע בגלל השינוי, גם אם כתוצאה מכך לא יקבל האומן 
יתירה על השבח מקבל רק את השבח  אפילו לא את הוצאותיו, שהרי הדין שאם ההוצאה 
]ראה בהערות אות ט"ו שהבאנו כך מהסמ"ע ופוסקים נוספים[, ומאידך, אם אחרי השינוי 
יקבל  מכך  שכתוצאה  ייתכן  ההוצאה[,  על  יתר  שהשבח  ]והיינו  הרבה  החפץ  שווה  עדיין 

האומן את מלוא השכר שהובטח לו.

וכמו בדוגמא של הירושלמי, שלולא השינוי היה בעה"ב אמור להשקיע עשרים מנים בצמר 
– עשר בחומר הגלם ועשר בשכר האומן, והיה צפוי לקבל על הצמר עשרים וחמישה מנים, 
דהיינו חמישה מנים רווח, ואז אם בגלל השינוי שווה הצמר עשרים, מקבל בעה"ב את הרווח 
שציפה לו דהיינו חמישה מנים, והאומן יקבל רק חמישה מנים ולא עשרה שהובטח לו כשכר, 
ואם הצמר שווה רק חמישה עשר מנים, לא מקבל האומן כלום, כי בעה"ב לוקח עשרה מנים 
שווה  הצבוע  הצמר  אם  אבל  לאומן,  כלום  נשאר  ולא  הרווח  בשביל  וחמישה  הקרן  בשביל 

עשרים וחמישה או יותר, מקבל האומן כל עשרת המנים שהובטחו לו.

ולפי ביאור זה, חלוק הירושלמי על פירוש רש"י והרמב"ם במשנה בדבר אחד יסודי, והיינו 
אם מקדימים תמיד את הוצאות האומן או שמקדימים תמיד את הרווח של בעה"ב, ומחילוק 
זה נובעים הבדלים ברוב המציאויות, כי לפי הירושלמי וביאור התוס' יתכן שהאומן לא יקבל 
את ההוצאות, וגם יתכן שהאומן יקבל יותר מההוצאות, ולפי רש"י והרמב"ם לעולם ]כל עוד 
יש רווח מעבודת האומן[ יקבל האומן את ההוצאות שלו שכוללים גם שכר כשכיר יום )כמבו' 

בביאורי המשפט הבא(, אבל לא את השכר שהובטח לו.

התוס' עמדו על כך שלפי"ז האומן ששינה )שבפשוטו הוא כמו יורד כי עבד על דעת עצמו( 
מופלה לרעה מיורד רגיל, בזה שיתכן שיפסיד את הוצאותיו הגם שבעה"ב הרוויח, והסבירו: 
קנסא  א"נ  עמו,  התנה  כן  כאילו  כאן  דנעשה  ברשות,  שלא  בנוטע  כמו  הדין  כאן  יהיה  "לא 
הוא משום דשינה ממה שצוה לו". עוד כתבו התוס' שביאור זה דחוק בירושלמי: "ואין לשון 

ירושלמי משמע כפי' ר"י... והר"ר אלחנן פי' בע"א ולא מצאתי כתוב".

כביאור  לדינא  נקט  י"ז(  סי'  פ"ט  )שם  הרא"ש  מ"מ  דחוק,  שהביאור  כתבו  שהתוס'  אף  אכן 
התוס' בירו'. גם המרדכי )שם רמז רי"ג( הביא רק את פירוש התוס' ולא הזכיר כלל פירש"י.

יש לשים לב שלפי תוס', למרות שכתבו שקנסו את האומן, אבל לפעמים יקבל אפילו יותר 
יום, והגם ששינה בכ"ז שווה  מיורד שלא ברשות, ולמשל אם קבעו את שכרו יותר משכיר 
החפץ אותו דבר כפי שהיה שווה אילו לא היה משנה, שאז לפי התוס' והרא"ש מקבל האומן 
וכמו  יום,  כשכיר  שכרו  את  רק  מההוצאות  כחלק  שמקבל  רגיל  מיורד  יותר  שכרו,  כל  את 

שכתבנו בעלון 121 סעיף י"ג.

ויש לציין שבשו"ת קרני ראם )אנקאווא, סי' קע"ה ד"ה ואם( חידש, שזה שר"י בעל התוס' 
סובר שהאומן אינו מקבל הוצאותיו עד שיקבל בעה"ב את השבח שהיה אמור להרוויח, נאמר 
רק במקרה של הירו' שבעל הצמר גם נתן את הצבע, כי אז הכל היה מוכן כדי שיוכל להרוויח, 
אבל אם האומן היה צריך להביא את הצבע או מרכיב אחר, גם הר"י מסכים שלא מחשבנים 
לא  כך  חילקו  שלא  הפוסקים  ששאר  נראה  אמנם  להרוויח.  אמור  היה  שבעה"ב  הרווח  את 
וא"כ  שלו,  בצבע  השתמש  כשהאומן  יורד  דין  יהיה  לר"י  אפילו  דבריו  לפי  כי  כמותו,  הבינו 
אין הכרח שהר"י חולק על רש"י, כי רש"י הבין שהמשנה מדברת כשהאומן הביא את הצבע, 
שהרי פירש את המשנה )ב"מ קי"ז ע"ב( שהיציאה של האומן הם "שהוציא צבע זה בסממנין 
ועצים". עוד יש לציין שלדינא כתב הקרני ראם שהמחבר חולק על הר"י והוא פסק כהמחבר.
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ביאור רבינו אלחנן בירושלמי
התוס' הזכירו שרבינו אלחנן )בנו של ר"י הזקן( ביאר את הירושלמי באופן אחר, ודברי רבינו 
אלחנן הובאו בשיטמ"ק )שם(, וכן הביאו בהגהות אשר"י )על הרא"ש שם( בלשון אחרת קצת, 
ולפי דבריו גם הירושלמי סובר שדינו של האומן כיורד שלא ברשות שמקבל את ההוצאות 
שהאומן  שמה  חדש,  דין  להוסיף  בא  שהירושלמי  אלא  שבח,  יקבל  שבעה"ב  לפני  שהוציא 
אינו מקבל אלא הוצאות בלבד, היינו דווקא כל עוד לא הרוויח בעה"ב את מלוא הרווח שהיה 
השינוי,  לולא  מרוויח  שהיה  הרווח  את  בעה"ב  הרוויח  כבר  אם  אבל  השינוי,  לולא  מרוויח 

מקבל האומן את הנותר עד כדי השכר שהובטח לו בהתחלה.
אם  "אבל  ספק:  בלשון  בשיטמ"ק  אלחנן  רבינו  בלשון  כתוב  האמור  שהחידוש  לציין  ויש 
הוא שוה גם עכשיו עשרים ואחד מנים או עשרים ושנים מנים, שמא כל היתר יטול הצבע, 
כיון שמרויח בעל הבית חמשה מנים כמו שהיה לו תחילה להרויח", אכן בהג"א כתוב הדין 
בפשיטות: "ומה שהיה יותר יקח בעל הצמר ה' מנין שהיה ראוי להרויח אם לא שינה, ואם יש 

בשבח יותר על זה יקח האומן שכר אומנתו עד ה' מנין".
ואם נבוא לסכם דין רבינו אלחנן בקצרה, לפי דעתו למרות שהאומן שינה, הוא מקבל את 
שמנע  הסכום  את  משכרו  מקזזים  ורק  לו,  שהובטח  השכר  את  מקבל  וגם  שלו,  ההוצאות 

מבעה"ב להרוויח ע"י זה ששינה.

החילוק בין אומן ששינה ליורד רגיל לדעת רבינו אלחנן
רבינו אלחנן המובא בהגה"א הוסיף שכך הדין של כל יורד שלא ברשות, וז"ל: "והכי נמי הוי 

דינא דיורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות ונטעה כשאינה עשויה ליטע".
יותר  גם  שהוא  ששינה,  האומן  שמקבל  הסכום  מוגדר  איך  אלחנן,  ר'  בדעת  להסתפק  ויש 
מההוצאות שלו, אבל גם פחות ממה שהובטח לו מתחילה. כי הנה מצד אחד, אם השבח אינו 
מגיע עד למלוא הרווח שהיה צפוי לבעה"ב אילו לא שינה האומן, לפי ר' אלחנן מקבל האומן 
רק את ההוצאות שלו, ולא מתייחסים לשכר שהובטח לו, ומזה היה נראה שיש לאומן דין של 
יורד. אמנם מצד שני, אם השבח עולה על הוצאות האומן וגם על הרווח שהיה צפוי לבעה"ב 
לולא שינוי האומן, מקבל האומן יותר מהוצאותיו עד כדי שכרו שהובטח לו, ומזה היה נראה 

שדינו כפועל, כי יורד לשדה שאינה עשויה ליטע אינו מקבל אף פעם יותר מהוצאותיו.
זה  "והנה  וז"ל:  וכתב  זה,  לנידון  התייחס  סקכ"ג(  כ"א  סי'  )ב"ק  החזו"א  דרכים.  ב'  בזה  ויש 
אלא  נוטל  האומן  אין  כה"ג,  דשנינו  דבעלמא  מחודש,  דבר  הוא  טורח  שכר  הצבע  שנוטל 
הוצאה אפי' יש שבח הרבה, וצריך ליתן טעם מה שנשתנה כאן האי דינא, ונראה דביורד לתוך 
שדה חברו שלא ברשות אין לו אלא הוצאה כיון שלא היתה השדה עשוי' ליטע, אבל הכא 
דרצונו לצבעו, ואם יש באוכם שבח יתר על האדום הו"ל כעשויה ליטע, ונותנין לנוטע שכרו 
שב  דידיה  מאגרא  לצבע  לו  שמנכה  שע"י  כיון  שחור...  לצבעו  עשוי  היה  צמר  וה"נ  משלם, 

שבחא דידיה כמו שהיה שבחא מהאדום, חשיב כעשוי לצבע אוכם".
והיינו, שביורד לא ניחא לבעה"ב כלל בסוג עבודת היורד, כי בעה"ב חפץ בתבואה והמשביח 
נטע את השדה, אבל באומן ששינה, עכ"פ היה רצון בעה"ב לצבוע את הצמר, אלא שביקש 
לצבוע אדום דווקא כדי להרוויח יותר, ולכן אפילו אם האומן צבע שחור, מכיון שכל מטרת 
ואינו מפסיד כלום,  לו כל מה שהיה אמור להרוויח  נותנים  וכבר  בעל הצמר היא להרוויח, 
לכן מחשיבים את מה שעשה האומן כיורד לשדה העשויה ליטע, ולא מחשיבים זאת כשדה 
השכר  את  לאומן  מגיע  ולכן  שציפה,  כמו  בעה"ב  מרוויח  בסוף  שהרי  ליטע  עשויה  שאינה 

שקבעו מראש כמו שמגיע לכל יורד לשדה העשויה ליטע כשתלי העיר.
אמנם, דבריו קשים לענ"ד וגם לא נראים בדברי הש"ך. ויש לשאול על דרכו כמה שאלות. 
16 שהביאור בשדה העשויה ליטע הוא שהיורד עשה מה  123 הערה  א', כבר כתבנו בעלון 
שהבעה"ב בעצמו היה אמור לעשות בעצמו, וכאן אמר בעה"ב להדיא מה רצונו שייעשה ואנו 
יודעים שהאומן לא עשה כפי רצון בעה"ב, וא"כ איך יהיה דינו כיורד לשדה העשוי ליטע? ב', 
מפורש ברא"ש שהשיקול של הרווח אינו הקובע היחיד לקבוע אם השדה נחשבת עשויה 
ליטע, כי כתב )ב"מ ח, כב(: "דאי לא בעי בעל השדה בהנך נטיעות, אלא אומר יש לי נטיעות 
אני  כי  נטיעותיך,  קח  לו  לומר  יכול  ליטע  העשויה  בשדה  אפי'  לבן,  לשדה  צריך  אני  הרבה 
רוצה לעוקרם ולזרוע תבואה, ולא מסתבר כלל שיתן בעל השדה לנוטע כשתלו והוא אינו 
חפץ בנטיעות", וא"כ שהעיקר תלוי ברצון בעה"ב, ויתכן מאוד שהיה זקוק לצבע אדום ולא 
מתאים לצרכיו הצבע השחור למרות שיש רווח. ג', החז"א עצמו אומר כן רק לגבי צביעה, 
שלכה"פ בעה"ב רצה לצבוע כדי להרוויח, אבל מה יהיה במקרה שהוא רצה ארון ועשה לו 
שלחן, ואה"נ הרווח משולחן עולה על הריווח מארון, אבל הבעה"ב אינו מעוניין להיות סוחר 
רהיטים והוא רק צריך ארון עבור ביתו, וכי הנגר שעשה לו שלחן ייחשב יורד לשדה העשויה 
ליטע? ]ובאמת בחזו"א עצמו יתכן שבכה"ג לא סבר רבינו אלחנן שיקבל כשדה העש"ל אלא 
יקבל רק את הוצאותיו, אבל זה גופא קשה, כי לא הירו' ולא רבינו אלחנן חילקו בזה[. ד', לפי 
החז"א שדינו כיורד, א"כ אם הוציא יותר בגלל ששינה יצטרך בעה"ב לשלם יותר, אבל כבר 
הבאנו בסעיף ח' שר' אלחנן סובר שאינו מקבל אלא לפי מה שהיה אמור להוציא אם לא היה 

משנה.
בנוסף לכל זה, דברי החזו"א לא משמע כך מהסברו של הש"ך בשיטת ר' אלחנן, כי הש"ך כתב 
וחזר ושנה שהאומן מקבל את שכירותו, ואף פעם אינו כותב ששכירותו בטלה והאומן מקבל 
כיורד, וז"ל: "מנכה לו מה שהי' ראוי להשביח משכירתו", וכן אח"כ "דאינו מנכה לו אלא ה' מה 
שהי' ראוי להשביח והי' נותן לו שכירות, וכן אלו השביח עכשיו מה שהי' ראוי להשביח צריך 

לשלם לו שכירותו שפסק לו, אף שהוא יותר מן ההוצאה", וכן הוא לכל אורך דבריו.
ובאמת שמלשון רבינו אלחנן עצמו נראה שהטעם שהאומן מקבל יותר מההוצאות הוא בגלל 
שכך הובטח לו בשכרו, וז"ל הג"א: "ואם יש בשבח יותר על זה יקח האומן שכר אומנתו עד 

ה' מנין".

ויש לשים לב לחילוק בין ביאורנו בדעת רבינו אלחנן לבין ביאור החזו"א, כי לפי מה שכתבנו 
ויש  דווקא  לו בכסף מזומן  דינו של האומן הוא ככל קבלן, שצריך לשלם  והוכחנו מהש"ך, 
אצלו דין בל תלין, משאי"כ לפי החזו"א דינו כשאר יורד, שאפשר לשלם לו בשווה כסף ואין 

אצלו בל תלין.

דעת הטור והשו"ע
מט"ו,  יותר  שוה  אא"כ  כלום  לצבע  לו  "אין  והרא"ש:  התוס'  כדברי  נקט  ש"ו(  )סי'  הטור 
וז"ל:  לדינא,  עליו  חלק  )שם(  הב"י  אמנם  הקרן".  בכלל  הן  משביח  שהיה  דינרין  ה'  שאותן 
"וכיון שלכאורה יש לפרש כפירוש הרמב"ם ז"ל, נראה לי דהכי נקטינן, ואעפ"י דבירושלמי 
לא משמע הכי, י"ל דאי תלמודא דידן הוה מפרש כדברי הירושלמי לא הוי שתיק מלפרושי 
הכי, ומדמסתם לה סתומיה משמע דס"ל לפרושי מתניתין כפשטה, ועוד שדברי הירושלמי 
אחר,  בענין  פירש  אלחנן  וה"ר  אחד  בענין  פירשו  והרא"ש  שהתוספות  מפורשים,  באו  לא 
עיקר",  ז"ל  הרמב"ם  פירוש  הילכך  הירושלמי,  בדברי  פירושם  על  גמגמו  עצמם  והתוספות 

והיינו שלדינא אין להתייחס לירו' כלל ודין האומן שווה לכל יורד.
אכן הרמ"א נקט כתוס' והרא"ש, וכדרכו של הטור, כי כתב בדרכי משה על דברי הב"י וז"ל: 
"ואין דבריו נראין, דמאחר דהרא"ש והתוספות דחו דברי רש"י מכח דברי הירושלמי, אין בנו 
כח לחלוק ולומר דהירושלמי חולק על גמרא שלנו, ויש לנו לפרש דברי התלמוד שלנו כדברי 
הירושלמי ולא לעשות מחלוקת במקום שאין צורך, ומה שכתב שיש לפרש הירושלמי בענין 
אחר, מ"מ מאחר שמסקנת התוספות והרא"ש בפירוש הירושלמי כדברי רבינו הכי נקטינן, 

ולכן דברי רבינו שרירין וקיימין, כן נראה לי".
המחבר בשו"ע )ש"ו ס"ג( כתב כלשון המשנה, והיינו כדבריו בב"י שפשטות המשנה היא כפי' 
הרמב"ם, וכ"כ הסמ"ע )סק"ט(: "וכונתו ודאי לפרש שבח יתר על ההוצאה או הוצאה יתר על 
השבח כמו שמפרשין אותו ביורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות", אבל הרמ"א הכניס את 
הדין של תוס' והרא"ש, והיינו כשיטתו בדרכי משה שכתב שכן העיקר, אלא שהסמ"ע תמה 
על הרמ"א למה לא כתב הדין בלשון יש אומרים, שהרי יש חילוקים לדינא בין דעת המחבר 

לדעת הרמ"א, אבל הש"ך יישב שכן דרכו של הרמ"א לחלוק על המחבר בלי לכתוב כן.

דעות הפוסקים להלכה
ב"ק  )יש"ש  המהרש"ל  התוס'.  פירוש  את  רק  והזכיר  הרמ"א  בדרך  הלך  ס"ג(  )ש"ו  הלבוש 
פ"ט סי' כ"ז( תמה על הרא"ש שפירש משנתינו כפי' התוס', והלא בוודאי אין הדברים עולים 
להלכה וגם התוס' הקשו על הר"י, עי"ש, והזכיר שגם ר' אלחנן פירש אחרת את הירושלמי, 

ונקט לעיקר כפי' רש"י והרמב"ם.
שהאומן  והיינו  בירו',  הר"י  כביאור  ולא  והרמב"ם  רש"י  כדעת  מתחילה  נקט  )סק"ה(  הש"ך 
רבינו  לפי'  מעצמו  כיוון  אח"כ  אבל  הצמר,  משבח  מרוויח  שבעה"ב  לפני  הוצאותיו  מקבל 
אלחנן בירו', שהאומן מפסיד מהשכר שסיכמו רק אם לא הרוויח בעה"ב כל מה שהיה אמור 
להרוויח לולא השינוי, וכתב שכל הפוסקים מסכימים לחלק הזה של הירו', וז"ל: "דאינו מנכה 
לו אלא ה' מה שהיה ראוי להשביח והיה נותן לו שכירות, וכן אלו השביח עכשיו מה שהיה 
ראוי להשביח צריך לשלם לו שכירותו שפסק לו, אף שהוא יותר מן ההוצאה... ונראה דגם 
הב"י ומהרש"ל מודים לזה לדינא, דלא דחו הירושלמי אלא לפי הבנתם שהבינו דהירושלמי 
מיירי דמנכה לו מיציאותיו, אבל לפימ"ש דלא מיירי אלא משכירותו פשיטא דקושטא היא".

ובדין השני של הירו' לפי פירושו שהוא פי' ר' אלחנן, והוא שאומן ששינה יכול לקבל את כל 
שכרו, הסתפק הש"ך מאוד אם יתכן לומר כן גם בדעת רש"י, כי רש"י כתב וז"ל: "ר' יהודה 
ואגרא נמי  ידו על התחתונה, ולא נתהני משבחא  אומר כו', דקניס ליה להאי דשינה להיות 
כוליה לא ישקול אלא יציאה", ולפי הירו' איך שביארו הש"ך לפעמים יקבל כל מה שהתנה 
עמו. ובדין יורד רגיל כתב רש"י שבכלל ההוצאות של היורד מחשיבים גם את שכרו כשכיר 
יום, ולכן לפי הפשטות גם כאן יקבל רק את זה ולא השכר שקצבו, אבל הש"ך טרח להסביר 
שגם רש"י מסכים לדין הנ"ל, כי לא היה נוח לו לומר שרש"י התעלם מהירו', והוא יישב בדרך 
אפשר שמה שרש"י כתב שאינו נוטל כל מה שקצבו, הוא רק במקרה שקשה לדעת כמה היה 
אמור להשביח. יש לציין שהגר"א )סק"ה( נקט כפשוטו שבחלק הזה של ר' אלחנן רש"י אינו 

סובר כן.
ויש להעיר שרבינו אלחנן עצמו )תוס' ר' אלחנן ע"ז ז' ע"א( כתב שפירושו של רש"י אינו כמו 
הירו', וא"כ ע"כ שהבין ברש"י שאינו מסכים עמו, כי רבינו אלחנן רק ביאר את כוונת הירו'. 
לו  יש  שהירו'  כתב  ורק  רש"י,  כמו  הבבלי  את  ביאר  עצמו  )הנ"ל(  אלחנן  שר'  להעיר  יש  גם 

ביאור אחר.
גם הגר"א )סק"ה( כתב "ופי' הר' אלחנן מרווח יותר", וכוונתו רק לומר שהוא מרווח יותר מפי' 
ר"י בירו', והוא גם כותב בליקוט שפי' ר"י הוא מגומגם, והוא אינו מכריע אם הדין הוא כרש"י 
או כר' אלחנן לגבי אם האומן יכול לקבל כל שכרו שהובטח לו, אבל ודאי אינו פוסק כר"י 
שבעה"ב יקבל רווח לפני שהאומן יקבל את הוצאותיו, והוא בהדיא כותב שרש"י ור' אלחנן 
חולקים, שלפי רש"י לעולם אינו נוטל שכרו שקצבו לו, משא"כ לר' אלחנן מקבל את כל שכרו 

אם בעה"ב הרוויח כפי המצופה לולא השינוי.
האולם המשפט )ד"ה צבעו כעור( גם העיר שהפשט של הש"ך והפי' של ר' אלחנן שווים, וכ"פ 

לדינא, וז"ל: "והפי' הזה הוא מוכרע מאוד לענ"ד".
החזו"א )ב"ק סי' כ"א סקכ"ג( חלק על מה שהש"ך ניסה לומר שיתכן שרש"י יסכים לר' אלחנן 
שייתכן שהאומן יקבל את השכר שהובטח לו, וכתב שרש"י והרמב"ם אינם מסכימים לחידוש 
ר' אלחנן, וז"ל: "ומיהו נראה שאין כן דעת הרי"ף והר"מ, דכיון דסתמו הדבר, ובעלמא דשנינו 
כה"ג אינו נוטל אגרא טפי מהוצאה אפי' איכא שבחא טובא, גם הכא מתפרש כן, וזו גם דעת 
רש"י... ואם באמת כשיש שבחא באוכם כבאדום נותן לו שכרו משלם, הו"ל לרש"י לפרש כן". 
וגם לדינא חלק החזו"א על הש"ך, וז"ל: "ונראה לדינא דאינו חייב לשלם שכר קבלנות המותר 

<< המשך בעמ' 7
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הרב  יוסף פליישמן שליט"א

החזר הוצאות לכידת נחש שהתברר שהשתחרר מכלובו אשר בביתו של השכן
שאלה

אשה הבחינה בנחש הזוחל על רצפת ביתה, ומיהרה להתקשר ללוכד נחשים, שילכוד עבורה את הנחש. הלוכד הגיע, לכד את הנחש, ונטל 
שכרו משלם.

משהתחילה האשה לברר מאין הגיע הנחש, נודע לה מפי השכנים, כי אחד השכנים בבנין )ששהה באותה עת בחו"ל( מגדל נחשים בביתו, 
וככל הנראה הלה התרשל בסגירת אחד מכלובי הנחשים, וכך עלה ביד הנחש להשתחרר ולהגיע לביתה.

האשה פנתה אל השכן בעל הנחש, בדרישה שישלם לה את הוצאות הלכידה, אך בעל הנחש טוען, כי ההוצאות שנגרמו לה באשמתו אינם 
אלא בגדר 'גרמא בנזיקין', ואין לחייבו על כך בדיני אדם, הדין עם מי?

תשובה

ככל שהוציאה האשה סכום סביר ללכידת הנחש, חייב השכן בתשלום ההוצאות.

מקורות ונימוקים
א. ראשית יש להבהיר, שבמידה שבשעת מעשה היה ידוע שהנחש שייך לשכן 
והוא היה נמצא כאן, פשוט שבעל הנחש מחויב בסילוקו, ואם אין לו אפשרות 
זה  דין  שיסלקו.  לוכד  ולהביא  הוצאות  להוציא  מחוייב  בעצמו,  זאת  לעשות 
מתבאר מהמשנה בב"מ )דף קי"ז ע"ב(, שכותל שנפל לחצר חבירו, מחויב בעל 
הכותל לסלק משם את אבניו המפריעים לשימוש השכן בחצירו. וז"ל המשנה: 
"מי שהיה כותלו סמוך לגינת חבירו ונפל, ואמר לו פנה אבניך, ואמר לו הגיעוך, 
אין שומעין לו". ונחלקו הראשונים בדין אם בעל הכותל הפקיר את האבנים אחר 
הנפילה, כי דעת התוס' )קי"ח ע"א ד"ה אמר( היא שאם הפקירן בעל האבנים הוא 
ותוס' הרא"ש סובר  נפילת אונס',  נזקיו לאחר  'מפקיר  כיון דהוי  פטור מלפנות, 
נראה דלא קשה  "ולי  וז"ל:  שאפילו הפקר אינו פוטר את בעל הכותל מלפנות, 
והו"ל  כלום, דהתם לא עשה היזק בשעת נפילה ומפקירן קודם שיעשה היזק, 
בור לאונסו, ואם יכשל בו אדם אחר כך פטור, אבל הכא בשעת נפילה עושה לו 
ההיזק, כי נתמלאת גנתו אבנים ועפר ואינו יכול לזורעה". ועכ"פ אין זה נוגע כ"כ 
אירע  ובנוסף  הנחש,  את  מפקיר  אינו  הנחש  בעל  שלנו  במקרה  שהרי  לנידו"ד, 

האונס בגלל פשיעת בעל הנחש, ופשוט שעליו לסלקו מבית השכן.

שחייב  הפקירו,  ולא  הנחש  את  פינה  לא  הנחש  שבעל  באופן  להוכיח  יש  וכן 
פירותיו  שהכניס  "מי  ס"א(:  )שי"ט  בשו"ע  שמבואר  מהא  הפינוי,  עבור  לשלם 
יש  והלך,  והניחם  פירותיו,  לבית חבירו שלא מדעתו, או שהטעהו עד שהכניס 
לבעל הבית למכור לו מאותם הפירות כדי ליתן שכר הפועלים שמוציאין אותם 

ומשליכים אותם לשוק".

והסיבה בשני הדינים היא, שבעל החפץ מונע מבעל הבית להשתמש בשלו.

ומעתה, כיון שמן הדין היה בעל הנחש מחויב לפנות את הנחש על חשבונו, נמצא 
שהאשה שלכדה אותו על חשבונה, עשתה כך במקום בעל הנחש שלא היה כאן 
בשעת מעשה ולא היתה לו אפשרות ללכוד את הנחש בעצמו, והיינו שהאשה 
הוציאה הוצאות המוטלות על פי דין על בעל הנחש. וא"כ יש לדון אם ניתן לחייב 

את בעל הנחש לשלם לאשה את הוצאותיה.

ב. ובעניין מי שפרע חוב חבירו, מבואר בגמ' )כתובות ק"ז ע"ב(, שההולך למדינת 
הים, ועמד אחר ופרנס את אשתו, נחלקו תנאים אם חייב בעל האשה לשלם לו 

הוצאותיו, וקיי"ל כדעת חנן, שהמפרנס הניח מעותיו על קרן הצבי.

בכמה  שמצינו  ממה  זה,  דין  על  הקשו  ראשונים  ושאר  חנן(  ד"ה  )שם  והתוס' 
את  מקבל  ההפסד,  מן  בכך  ומצילו  חבירו  עבור  הוצאות  שהמוציא  מקומות 
ברועים  שקידם  חינם  ושומר  ע"ב(,  ל"א  )ב"מ  אבידה  משיב  וכגון  הוצאותיו, 

ומקלות בכדי להציל בהמת המפקיד )עי' ב"מ צ"ג ע"ב וש"ך ש"ג סק"ח(.

נ"ח ע"ב( כתבו לחלק, שאין המוציא הוצאות להצלת חבירו  )דף  בב"ק  והתוס' 
ודאי, אבל בעמד אחר  הוצאותיו, אלא במקום שהצילו מהפסד  מהפסד מקבל 
ופירנס את אשתו זה לא נחשב הפסד ודאי, כי הבעל יכול לומר שהיתה מוצאת 
קרובים ואוהבים שהיו מפרנסים אותה. והגם שהתוס' בכתו' חולק, אבל ההלכה 
כמו התוס' בב"ק, וכן נפסק בשו"ע )יו"ד רנ"ב סי"ג(: "הפודה חבירו מן השביה, 
חייב לשלם לו אם אית ליה לשלם, ולא אמרינן דהוא מבריח ארי מנכסי חבירו", 
וכן נפסק הדין בחו"מ )רס"ד ס"ד( גבי שטף נהר חמורו: "אבל אם הציל, לא יוכל 

בעל החמור לומר חמורי היה עולה בלעדי הצלתך, אלא חייב ליתן לו שכרו, וכן 
האחר,  השתדלות  ע"י  רק  יצא  לא  ואם  הוצאות...  אחד  והוציא  שנתפסו  שנים 
לא יוכל לומר לא הייתי צריך להשתדלותך כי ידי תקיפה, אעפ"י שהאמת אתו, 
"וכמו  )סק"ח(:  הגר"א  ופי'  ב"ד",  ראות  לפי  שנהנה  מה  לפי  לו  ליתן  חייב  מ"מ 
ש"ח שקדם ברועים ומקלות בשכר כמ"ש תוס' בב"ק שם בד"ה הנ"ל", וכן פסק 
קכ"ה(  סי'  )חו"מ  שלמה  הבית  וכ"כ  בפשיטות,  קנ"ח(  סי'  )ח"א  יעקב  השבות 
וז"ל: "כל הפוסקים נמשכו אחרי התוס' ב"ק דף נח דכל שהיה הזיק ברור ומצילו 
מזה, או שעשה לו טובה ברורה, חייב לשלם מדינא, וכדקיי"ל בסי' רסד". ולפי"ז 
פשוט  לשכן,  שייך  שהנחש  מעשה  בשעת  ידוע  הדבר  היה  שאילו  בנידו"ד, 
שהיינו מטילים עליו את הוצאות הלכידה, נמצא שהאשה הצילה את בעל הנחש 

מהוצאה ודאית שהיתה מוטלת עליו, ויש לחייבו לשלם לה כל הוצאותיה1.

אחר  ובא  עצמו,  עבור  עליו  המוטלות  הוצאות  להוציא  המסרב  שאף  ומצאנו, 
כמבואר  ההוצאות,  בתשלום  הנהנה  את  מחייבים  עבורו,  אלו  הוצאות  והוציא 
סי"ב(,  רנ"ב  )יו"ד  בשו"ע  ונפסק  ל"ב(,  סי'  )ד"ק  מרוטנבורג  מהר"ם  בתשובת 
ופדאו, חייב  והלך אחר  רוצה להוציא הוצאות לפדות את עצמו,  ששבוי שאינו 
השבוי לשלם לו הוצאותיו, והוכיח כן מהמבואר בגמ' )כתו' ס"ז ע"ב(, וז"ל: "יש 
לו ואינו רוצה להתפרנס, נותנין לו לשם מתנה וחוזרין ונפרעין ממנו, ופריך תו לא 
שקיל, אמר רב פפא לאחר מיתה, אלמא דאי לאו חששא דתו לא שקיל היינו 
נפרעין ממנו מחיים, אם כן הכא נפרעין ממנו בחיים, דליכא למיחש דילמא תו 

לא שקיל".

ויש מקום לבעל דין לבוא ולחלוק, שאין האשה בנידו"ד מקבלת הוצאותיה,  ג. 
משום שהוצאות אלו הוציאה עבור עצמה ולטובתה, ולא עלה על דעתה לשלם 
את חובו של השכן, וא"כ, אף שבעל הנחש הרוויח מחמת הוצאות האשה, יש 
)רס"ד ס"ד(: "מי שהציל  וכה"ג מצינו ברמ"א  וזה לא חסר.  נהנה  זה  לדונו בדין 
ספריו וספרי חבירו, אם לא הוצרך להרבות הוצאות בשביל חבירו, אין חבירו חייב 
לשלם לו כלום, ונ"ל דווקא שירד תחלה להציל שלו, אלא שהציל גם כן של חבירו 
לו מה שנהנה מאחר שהציל של  ליתן  ירד על דעת שניהן, חייב  עמו, אבל אם 

חבירו".

אמנם, פשוט הדבר לחלק ביניהם, כי במקרה של הרמ"א, זה ששילם היה זקוק 
להוציא הוצאות עבור עצמו, ולכן חבירו נחשב זנוזל"ח אם הוציא את ההוצאות 
על דעת עצמו בלבד, משא"כ פה בעלת הבית לא היתה זקוקה להוציא כלום, כי 
הנחש  בעל  את  לדון  שייך  לא  עצמה,  עבור  אלו  הוצאות  הוציאה  שהאשה  אף 
כמי שנהנה ממילא מהוצאות שהוציא חבירו עבור עצמו, שהרי הוצאות אלו היו 
מוטלות על בעל הנחש, ומה ששילמה האשה על דעת עצמה לא היה אלא מחמת 
טעות ואי ידיעת המציאות, ואין כל משמעות למה שגמרה בדעתה בטעות לשלם 
כי לא רצתה לתת מתנה לבעל הנחש,  את הוצאות לכידת הנחש עבור עצמה, 

להזמין  שיכול  לביתו,  חודרים  והמים  שכינו  בבית  צינורו  שהתפוצץ  באדם  להורות  יש  וכן   .1
אינסטלטור לתקן את הצינור, ולחייב את בעל הצינור בתשלום ההוצאות. דוגמא נוספת: בעל 
חנות שהאזעקה בחנותו החלה לפעול בקול רעש גדול באמצע הלילה, והרעש מפריע לשכנים, 
יכולים להזמין איש מקצוע שינטרל את האזעקה, ולחייב את בעל החנות בהוצאות, כיון שהיה 

מוטל על בעל החנות לנטרל בעצמו.

  תורת המשפט 



גליון חודש כסלו ה'תשפ"ב | 7  עלון המשפט

נמצא  הנחש,  בעל  על  בוודאות  המוטלות  הוצאות  שילמה  שבמציאות  וכיון 
וחייב בעל הנחש לשלם הוצאותיה  שהנהנה מבחינה ממונית הוא בעל הנחש, 

כמו שהיה מוטל עליו מתחילה.

טעות  על  המבוססת  ממונית  שהחלטה  משפט,  חושן  דיני  בכל  הכלל  הוא  וכן 
ואי ידיעת המציאות, אין לה תוקף. ודומה לדבר דין מקח טעות, שהלוקח מקח 
ונמצא בו מום, אף שגמר בדעתו לקנות, ועשה מעשה קנין, הקנין בטל, משום 

שוודאי לא היה מתרצה למקח במידה והיה ידוע לו מהמום בשעה הקניה.

וראיה לדבר, מדין המוציא הוצאות על נכסי מלוג של אשתו וגירשה קודם שאכל 
עם  השדה  נוטלת  כשהיא  שגירשה  שלאחר  ע"ב(,  ע"ט  דף  )כתובות  הפירות 

השבח, משלמת לו הוצאותיו, ואף שהוציא הוצאות אלו עבור עצמו, מ"מ חייבת 
האשה לשלם לו הוצאותיו.

עוד ראיה לזה, מהמבואר בשו"ע )רל"ו ס"ח, ועיי"ש בנו"כ(, בקונה קרקע לעצמו 
מיד גוי ולא ידע שהקרקע נגנבה מיהודי, ואחר שקנאה נתברר לו שהקרקע גזולה 
הוצאותיו.  לו  משלם  השדה  ובעל  לנגזל,  השדה  את  להחזיר  חייב  ישראל,  מיד 
ומבואר, שאף שהוציא הוצאות עבור עצמו, אין לדון את בעל השדה כזה נהנה 

וזה לא חסר, וחייב לשלם לו כל הוצאותיו.

ומסקנא דדינא, שאם הוציאה האשה סכום סביר עבור לכידת הנחש, חייב בעל 
הנחש לשלם לה כל הוצאותיה.

המשך מעמ' 5 | פסקי דינים

על שכיר יום, אפי' יש שבח הרבה", והוא פוסק שדינו של אומן הוא כמו יורד שלא ברשות, 
וכשיטת רש"י שבכלל ההוצאות גם שכר האומן כשכיר יום, אבל בשום מקרה לא יקבל האומן 

מה שפסקו אפי' אם בעה"ב הרוויח הרבה, והוא סובר שזו גם דעתו של הרי"ף והרמב"ם.

שיטת הנתי' בביאור הר"י והרא"ש
וז"ל:  מטעמם,  לא  אבל  הסמ"ע,  של  וכביאורו  והרא"ש,  כהתוס'  פסק  )סק"ו(  הנתיה"מ  אכן 
"דהעיקר כדברי הסמ"ע, דהא בב"מ אמרינן דהאי מאן דיהיב זוזי לחבריה ופשע ולא זבין ליה, 
משלם ליה כדקא אזיל אפרוותא דזול שפט... וכתב השיטה מקובצת )בשם הריטב"א( וז"ל, 
קשה, למה חייב לשלם לו כלום, מאי שנא ממבטל כיסו של חבירו, ותירץ דאע"פ שלא קיבל 
עליו בפירוש, כיון שנתן לו מעותיו וסמך עליו חייב לשלם, דבהאי הנאה דסמך עליו ואלמלא 
לשלם  שחייבין  פועלים  שכירות  ענין  וזה  ערב,  מדין  נשתעבד  אחרים,  ע"י  לוקח  היה  הוא 
זה  זה נתחייבו  זה על  וכן הבעה"ב לפועל, דכיון שסמכו  להבעלים מה שמפסידין בחזרתן, 
לזה וכו'. וכ"כ הראב"ד שם דהוא מטעם דהוי כמקבל שדה והובירה, דחייב לשלם מטעם דהוי 
כאם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא דחייב אפילו וכו', ומסיק שם דאפילו אליבא דהלכתא, 
יין להוליך חייב לשלם לו מה שהפסיד ביום השוק... ולפי"ז בהך דלצבעו אדום  אם נתן לו 
וצבעו שחור, מחויב הפועל לשלם לו מה שהיה יכול להרויח, כיון שהיה בידו וסמך עליו, ודמי 
להא דאם אוביר ולא אעביד השדה המבואר בש"ס... ומכ"ש הכא בצבעו שחור דהוי פסידא 

דלא הדר השבח שהיה יכול להרויח, דהא כבר אי אפשר לו לצבוע אדום ולהרויח".

והיא שיטת הנתי' בכ"מ )קע"ו סקל"א, קפ"ג סק"א, ש"ד סק"ב(. אמנם, יש הרבה שחולקים 
עליו, ובההיא דיהיב זוזי לחבריה, נהי שהריטב"א ביאר כמש"כ הנתי' בשמו, אבל כבר הביא 
המשפט שלום )קע"ו סקי"ד ד"ה וחייב לשלם( שהרבה ראשונים וביניהם הרא"ש )שבדעתו 
ואינו  ילך,  לא  אם  שישלם  תנאי  היה  דזולשפוט  שההיא  ביארו  כנ"ל(  להסביר  הנתי'  כתב 
מטעם ערבות, וכן האמרי בינה )הלואה סי' ל"ג( הביא שבאם אוביר ולא אעביד הוא חייב רק 
בגלל שנהגו כן, ואינו חייב בלי מנהג כמו שהבין הנתי', וגם הקצו' )קע"ו סק"ז( חלק על הנתי', 

וגם סבר )ר"ז סק"ז( שכדי להיות חייב באם אוביר הוא צריך אפילו קניין.

גם האולם המשפט )שם( חלק על הנתי', וטען שאומן ששינה שונה מזולשפוט, כי בזולשפוט 
השליח לא קיים במזיד את מה שהבטיח, משא"כ האומן ששינה בשוגג, ובשוגג לא חייבוהו 

על ביטול הרווח.

חולקים  פוסקים  שהרבה  ראשית,  כהנ"ל,  וטען  הנתי',  על  חלק  )סק"ד(  חושן  האבני  גם 
כי רק בזולשפוט או אם  יודה בנידוננו,  ובנוסף, שאפילו הריטב"א  בכל עניין על הריטב"א, 
אוביר שאי אפשר לתקן את ההפסד, הפועל חייב לשלם עבור מניעת הרווח, אבל כאן, היות 

שבעה"ב יכול לקנות צמר אחר ולהרוויח אותו דבר, לכן גם הריטב"א לא יחייב.

גם הדברי חיים )אוירבך, דיני שומרים סי' י"ח סק"ג( האריך לדחות את דעת הנתי', וכהנ"ל, 
כיון שהרבה ראשונים וביניהם הר"י בעל התוס', הרא"ש,  הנמוק"י, המרדכי וראשונים נוספים 
חלקו על הריטב"א, ובנוסף טען שבלתי אפשרי ללמוד כמו הנתי' אם אומן קונה בשבח כלי, 
כי ודאי אינו מתכוון לשלם בגלל שבעה"ב לא הרוויח כ"כ, וא"כ כיון שלהלכה הוא ספיקא 
דדינא אם קונה בש"כ או לא, אין האומן מפסיד את הוצאותיו אפילו אם בעה"ב לא ירוויח 

כפי הצפוי לולא השינוי.

גם השושנת יעקב )סי' ש"ו( דחה את הפשט של הנתי', וטען עליו שלפי דבריו גם בהקדיחתו 
יורה יצטרך האומן לשלם כמה שהיה אמור להרוויח, ובגמ' כתוב שמשלם רק דמי צמרו.

סיכום השיטות בתמציתן
אומן  של  דינו  לדינא,  העיקר  כך  החזו"א  ולפי  המחבר,  פסק  וכן  והרמב"ם,  רש"י  לשיטת 
ששינה הוא ממש כמו יורד, ולרש"י, וכן פסקו הש"ך והחזו"א, בכלל ההוצאות נכלל גם שכרו 

כשכיר יום.

הרמב"ם  גם  סוברים  כך  הש"ך  ולפי  המשפט,  והאולם  הש"ך  פסקו  וכן  אלחנן,  ר'  לשיטת 
והמחבר, יד האומן על התחתונה, ודינו כיורד רגיל בזה שיקבל האומן את כל הוצאותיו קודם 
שיקבל בעה"ב איזה שהוא חלק בשבח, אבל אם השבח הוא יותר מההוצאות כולל שכרו כמו 
שכיר יום, האומן יקבל יותר עד שיעור מה שפסקו ביניהם במתחילה, כל עוד שבעה"ב מקבל 

כמו שציפה שירוויח או יותר מזה.

הר"י בעל התוס' חלוק על רבינו אלחנן לגבי הוצאות האומן, וסובר שכל עוד שבעה"ב אינו 
מקבל את מה שהיה אמור להרוויח אין האומן מקבל אפילו את ההוצאות שלו. הרמ"א פסק כן 
והסכים לו הלבוש, וכן נקט הנתי' מטעם אחר, אבל חלקו עליהם רובא דרובא של הפוסקים.

ב. אם מכלילים שכר הטרחה של האומן בתוך הוצאותיו
על המשנה הנ"ל )באות הקודמת( פירש רש"י שמכלילים את שכר טרחתו של האומן בתוך 
ההוצאות, ושכר הטרחה שמקבל הוא כשכיר יום, וז"ל: "נותן לו לצבע את היציאה ולא שכר 
)וכ"כ הפנ"י( שאינו מקבל את כל  והיינו  יציאה",  כוליה לא ישקול אלא  נמי  "ואגרא  שלם", 
שכרו שקצצו ביניהם אלא רק חלק מהשכר, ובמקו"א )ב"מ קי"ז ע"ב ד"ה אם השבח( כתב 
רש"י להדיא ששכר האומן הוא בכלל ההוצאות, וגם פירש כמה שכר הוא מקבל כששינה: 
ושכר טרחו  "אם השבח שהשביח הצמר יתר על היציאה שהוציא צבע זה בסממנין ועצים 
כשאר שכיר יום, נותן לו את היציאה, ולא מה שראוי בקבלנות דהוי טפי", וכ"כ עוד )ע"ז ז' ע"א 
ד"ה ואם השבח(: "ואם השבח שהשביח הצמר יתר על היציאה שהוציא הצבע, נותן לו בעל 

הצמר את היציאה, סמנים ועצים ושכר פעולה כשכיר יום, ולא שכר שלם כמו שהתנה עמו".

וכ"כ רבינו פרץ )בתוספותיו ב"ק ק' ע"ב( במפורש, וז"ל: "נראה לי דיציאה היינו השכירות, 
ומ"מ לאו היינו שכר קבלנותו, אלא היינו מה שעולה שכר הפעולה אם היה שוכרו לימים, 
וזהו פחות הרבה משכר קבלנותו, דפעמים כששכירות הימים אינו עולה כי אם לה' דינרין 
והוא נותן לו בקבלנותו י' דינרין, שמרבין שכר לקבלן יותר מלפועל, וכן משמע בירושלמי", 
וכ"כ תוס' ר' אלחנן )ע"ז ז' ע"א(: "נותן לו היציאה, פי' מה שהוציא לכך בהוצאות ושכר טירחו 

יתן לו".

הוצאות  שמקבל  כתב  המשנה,  את  כשפירש  הקודמת(  באות  לשונו  )הבאנו  הרמב"ם  והנה 
וסתם ולא פירש אם שכר טרחה נחשב בכלל ההוצאות, וכתב הב"י )סי' ש"ו( "אלא שהרמב"ם 
ז"ל אינו מחשב שכר טרחו", ומשמע )אבל זה לא ברור כי יתכן שכוונתו רק שהרמב"ם לא 
שאף  וכתב  רש"י  כדעת  נקט  )סק"ה(  בש"ך  אכן  רש"י,  על  חולק  שהרמב"ם  שהבין  פירשו( 
הרמב"ם מודה לו, וז"ל: "אבל מ"מ שכר טרחו של כל יום הוי בכלל יציאה, וא"כ דמי ממש 
ונרא'  שבשכירים,  כפחות  יום  כל  של  טרחו  ושכר  יציאותיו  ליה  דיהיב  ברשות  שלא  ליורד 
דגם הרמב"ם מודה בזה לרש"י", ובזה הסביר מה שהמגיד משנה )שם( הביא דברי רש"י על 
הרמב"ם, והיינו שאין מחלוקת ביניהם, והש"ך כתב לבאר את הסברא בדינו של רש"י, וז"ל: 
"ונרא' שמה שהזקיקו לרש"י לפרש כן, היינו משום דקשיה ליה דאע"ג דידו על התחתונה, 
מ"מ לא יהא אלא לא פסק לו שכר כלל, מי לא בעי למיתב ליה מה שנהנה, דהא היה מוכרח 
עכ"פ ליתן לפועל כשכיר יום )ולא גרע מיורד שלא ברשות(... וגם בנ"י פרק הגוזל כתב 'נותן 
כפועל  שכרו  לו  נותן  כתב  ז"ל  והרא"ה  ז"ל,  פירש"י  כן  שלם,  שכר  ולא  ההוצאה  את  לצבע 
בטל' עכ"ל, ונראה דהרא"ה אינו חולק על רש"י אלא מפרש דבריו כאן כמו שפירש בפ' הבית 

והעלי' ובפ"ק דע"ז, וכן עיקר".

גם הקצוה"ח )סק"ה( העתיק את החלק הזה של הש"ך וכתב: "ואפילו שכר טרחא כשאר פועלים 
ונראה לדינא  וז"ל:  )ב"ק סי' כ"א סקכ"ג(  זה נמי בכלל היציאה מביתו הוא". וכך נקט החזו"א 
דאינו חייב לשלם שכר קבלנות המותר על שכיר יום... אבל כשכיר יום נוטל אף שבעה"ב מפסיד 
הב"י  וכדעת  הוצאה,  כנגד  שבח  דאיכא  כיון  סומק,  צבעיה  אילו  שבח  להיות  ראוי  שהיה  מה 
והש"ך, מיהו ב"י פי' דהר"מ ס"ל דוקא הוצאה שהוציא ממון מכיסו נקרא הוצאה, ודלא כפרש"י 

דשכירות של שכיר יום בכלל הוצאה, אבל המ"מ הביא פרש"י על דברי הר"מ וכמש"כ הש"ך".

יורד שלא ברשות  ובדברי הש"ך מבואר להדיא שלא רק באומן ששינה הדין כך, אלא בכל 
וכך מוכרח מסברתו של  הדין הוא שמכלילים את שכר טרחתו של היורד בתוך ההוצאות, 
הש"ך, וכך הבין בדבריו הערוה"ש )ש"ו ס"ז(: "ויש מרבותינו שסובר דחשבינן בההוצאה גם 
שכר הצבע כשכיר יום, שאם יש בהשבח יותר נוטל כשכיר יום ]רש"י עבודה זרה ז' א[, וכן 

הוא ביורד שלא ברשות ]ש"ך[".

וכדברי הש"ך מבו' בעוד ראשונים לגבי יורד שלא ברשות, וכגון התוס' )ב"ב קמ"ג ע"ב ד"ה 
אלא  לו  שאין  ברשות  שלא  חבירו  של  שדה  לתוך  ליורד  דמי  "ולא  וז"ל:  שכתבו  אמר(  ואם 
שכר טרחו עם היציאה", וגם הרמב"ן )ב"ב קמ"ג ע"ב ד"ה השביחו( כתב שיש לשלם ליורד 
נ"ח ע"א בדפי הרי"ף(  )ב"מ  וכ"כ להדיא הר"י מלוניל  יום,  שלא ברשות שכר טרחה כשכיר 

והריטב"א )ב"מ ק"א ע"א(.

והיות שלפי כל הראשונים שחלקו על הר"י בקטע הקודם, וכן לכל אלו הפוסקים שהבאנו 
מה  כל  א"כ  כיורד,  דין  יש  ששינה  שלאומן  הוא  לדינא  שהעיקר  שסוברים  הקודם  בקטע 

שסוברים ביורד שלא ברשות הוא הדין באומן ששינה.



בנשיאות הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א

בית שמש
בראשות הרבנים הגאונים:

רבי שלמה שלזינגר • רבי אברהם בוטרמן

תל ציון
בראשות הרב הגאון רבי א. דויטש

אזור הקריות
בראשות הרב הגאון רבי אברהם בוטרמן

ירושלים
בראשות הרבנים הגאונים:

 רבי נפתלי נוסבוים 
 רבי יצחק שובקס

 רבי אברהם דרברמדיקר
 רבי אברהם בוטרמן
 רבי יעקב פרבשטיין

 רבי צבי ברוורמן
 רבי יוסף פליישמן

ניתן להזמין דיונים בפל': 052-7642-346 או בטל: 02-502-3637 )בשעות 18:30-20:00(

בית הדין "נתיבות חיים" בארה"ק

ע"ש ברוך וברכה גרוס  •  שע"י כולל חו"מ 'אהל יוסף'

בית הוראה לענייני ממונות "בית גרוס"

וחוזים,  צוואות  בעריכת  סיוע  ההוראה,  ובית  הדין  בית  דייני  ע"י  ממונות  בדיני  מענה  ניתן  ההוראה  בבית 

בשפות עברית אנגלית יידיש וצרפתית 

זמני בית ההוראה:
 ימים א- ה:    בין השעות 15:30-13:40 

      יום ו:   בין השעות 13:00-11:15 

  beisdin@neto.net.il :דוא"ל  02-502-3637 טלפון  פנים מאירות 1 ירושלים

בית הדין לבוררויות בהסכמה

ניתן להזמין דיונים במסגרת בית הדין לבוררויות בהסכמה

בעלות סמלית אצל ג' דיינים מומחים

לבעלי דינים הבאים שניהם מרצון. ללא ייצוג. לנידונים שאינם מורכבים. לתביעות בסכומים שאינם גבוהים.

לפרטים ולתיאום דיון: 0583206474


