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  סימן קעו

  דיני אומן ששינה

בדין אומן ששינה ממה שאמר לו  ,ובו יבואר שיטות הראשונים

  בעל הבית, והם שיטת התוס' והרא"ש, ושיטת רש"י והרמב"ם.

  הנידון

"יהודי מחו"ל הזמין ספר תורה מסופר סת"ם בארץ ישראל. כדי 

לבדוק את כתבו נתבקש הסופר לשלוח צילום של כתב ידו, ומצא חן 

ישראל בעיני המזמין. מלבד זאת, המזמין ביקש משני מגיהים בארץ 

שיבדקו את כתב ידו, ונשא חן בעיניהם. לאחר שכתב היד מצא חן 

בעיניו ובעיני המגיהים, ביקש הסופר על כתיבת כל ספר התורה מחיר 

זול מהמקובל [ארבעים ותשעה אלף שקלים], כדי להכנס לשוק. 

במקום ההזמנה בחוץ לארץ, הסופר התחייב לסיים את ספר התורה 

  בתוך תשעה חודשים.

לציין, שהסופר היה כותב בקולמוס עבה, שקל יותר לדייק  ראוי

  בכתיבה בו, אבל הוא מאט קצת את הכתיבה.

לאחר שהסופר כתב כחצי ספר, ראה הסופר שלא יספיק לסיים את 

כתיבת הספר בזמן, לכן שינה הסופר את הקולמוס העבה, והתחיל 

תר לכתוב בקולמוס דק, אשר הכתיבה מהירה בו יותר, אלא שקשה יו

לדייק. ואכן, כששלח הסופר את הספר, טען המזמין שאינו מוכן 

לשלם על הספר, היות וחציו אינו כתוב בדייקנות כפי שהזמין. הסופר 

מודה שרמת הדיוק אינה כפי שהזמינו, אבל מכל מקום תובע המזמין 

את שכרו כדין אומן, שאפילו אם שינה משחור ללבן מגיע לו שכר, 

  ה. האם צודק המזמין בטענתו.אלא שידו על התחתונ

עוד ראוי לציין, שבעל הבית לא הביא את הקלף לסופר, אבל סוכם 

שהסופר יקנה קלף, וכמה שיעלה הקלף, כך ישלם המזמין על הקלף 

  נוסף לשכר הכתיבה.

עוד יש לבאר, מה הדין, אם בעל הבית תובע מהסופר שיטול את ספר 

  התורה, ויחזיר לו דמי היריעות.

  תשובה

כמה היה עולה ספר התורה  העריך,יש ל :לשיטת הרמ"א. א

לאחר כתיבתו, אם לא היה משנה את הכתב, וממחיר זה יש 

להפחית הוצאות היריעות, ושכר הסופר ארבעים ותשע אלף 

 שקלים, ומה שנשאר, הוא "הקרן" שנוסף להוצאות היריעות.

נמכור את הספר תורה, ויטול בעל הבית את "הקרן", דהיינו 

  רים ושש אלף שקלים, והנשאר, יטול הסופר בשכרו.עש

יש למכור את ספר התורה, ויטול דמי ב. לשיטת הש"ך: 

ימכר ואם  .שכר הפחות שבשוק לסופרשלם לסופר יהיריעות, ו

הספר תורה באותו מחיר שהיה אמור להיות שוה, באנו למחלוקת 

הש"ך והגר"א, האם לפירוש רש"י משלם שכר שלם שסיכם 

  רק שכיר יום. עמו, או

בעל הבית יכול לומר לסופר, טול ספר התורה, ומכור אותו, ג. 

  .דמי היריעות -וטול ממנו שכרך, ותן לי לאחר מכן ממה שתמכור 

  ביאור התשובה

  א

  דין אומן ששינה לשיטת התוס'

לצבוע לו אדום וצבעו ) "הנותן צמר לצבע כו' ב ,ק(בבא קמא תנן ב

ר' יהודה אומר: אם השבח יתר על  כו'שחור, שחור וצבעו אדום 

נותן  -נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח  -היציאה 

כל שבח יש לו קרן. לכן, אף על פי שלא " ע"כ. והנה לו את השבח

קתני במשנה קרן, הרי שאם יש שבח יש גם קרן. ולפי זה יש במשנה 

שלושה דברים: קרן, שבח, יציאה. והשתא נבאר מהו קרן, מהו שבח, 

  ומהו יציאה, ומה פירוש המשנה.

והנה לפי שיטת התוס' בבא קמא (ק, ב ד"ה אם השבח) על פי 

ולל כל ההוצאה שהוציא בעל הבית הירושלמי, שם "קרן" כ

בחומרים, דהיינו צמר וסממנין, וכן מה שהיה אמור להרויח אם לא 

היה האומן משנה. ושם "יציאה" הוא השכר שפסק לאומן. ושם 

  "שבח" הוא מה שהשביח הצמר יותר מהקרן הנ"ל.

ולשיטתם, אדם שנתן לחבירו צמר בשווי חמש מנה, וסממנין בשווי 

לאומן שכר עשרה מנה, ואם היה צובע כפי בקשתו, חמש מנה, וקצב 

היה הצמר נמכר לאחר צביעה בעשרים וחמשה מנה, אם כן היה 

  מרויח בעל הבית חמש מנה. 

והנה, מתוך העשרים וחמשה מנה שימכר, חמש עשרה הוא "קרן", 

דהיינו חמש מנה צמר, חמש מנה סממנין, חמש מנה מה שהיה בעל 

ציאה" שכר הצבע, דסובר הירושלמי, הבית מרויח. ועשרה הם "י

שגם חמש מנה שבח שהיה ראוי בעל הבית להרויח אם היה הצבע 
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צובע כבקשתו, גם סכום זה הוא בכלל הקרן שהשקיע בעל הבית. 

ושם "שבח" הוא כל שבח שיהיה יותר מהקרן, דהיינו שיהיה הצמר 

שוה יותר מחמש עשרה, דהיינו, חמש שווי הצמר, חמש שווי 

  ן, חמש מה שהיה ראוי בעל הבית להרויח בהוצאה זו. הסממני

וקרן זו לעולם שייכת לבעל הבית, והוא הראשון ליטול קרן זו 

מהצמר. וכיון שהאומן ששינה פשע, לכן לא יטול שכר על מלאכתו, 

אלא אם כן קודם יטול בעל הבית את "הקרן" הנ"ל. לפיכך, אם הצמר 

פסיד האומן את שכרו, שוה לאחר הצביעה רק חמש עשרה מנה, ה

שהרי אין לבעל הבית מהיכן לשלם לו שכר, שהרי חמש עשרה מנה 

  הוא הקרן ששייך לבעל הבית. 

אבל אם הצמר שוה יותר מחמש עשרה, מה ששוה יותר מחמש עשרה 

מנה, מרויח האומן בשכרו, כי יש לבעל הבית "שבח" מהיכן לשלם 

ים וחמש מנה, לא לו. ואף על פי כן, אם הצמר נמכר ביותר מעשר

יטול האומן יותר מעשר מנה שכר מלאכתו, שלעולם לא ירויח מחמת 

  פשיעתו, אלא יטול רק עשר מנה שכר מלאכתו.

נותן לו את  -אם השבח יתר על היציאה וכך פירוש המשנה, "

", פירוש, אם הקרן, דהיינו חמש עשרה מנה הנ"ל הושבחה היציאה

האומן, ששוה הצמר יותר יותר מהיציאה, דהיינו יותר משכר 

מעשרים וחמש מנה, לא יטול האומן יותר מעשרה מנה, אלא יטול 

ואם היציאה יתירה על השבח רק ההוצאה שלו, דהיינו עשרה מנה. "

", פירוש, אם שכר האומן, דהיינו היציאה, הוא נותן לו את השבח -

יותר ממה שהשביח הקרן, דהיינו שהצמר שוה פחות מעשרים וחמש 

שהרי חמש עשרה הוא הקרן, ויציאה הוא עשרה, ולא שוה  מנה,

הצמר עשרים וחמש, לא יטול האומן כל יציאתו, דהיינו שכרו, רק 

  כמה שהושבח הקרן, דהיינו מה ששוה יותר מחמש עשרה מנה.

העולה מזה: נתן בעל הבית לאומן חומרים לעבוד, וקצב לו שכרו, 

, שמים כמה שוים ושינה האומן ולא עשה כפי שבעל הבית ציוה

החומרים, וכמה היה ראוי להיות הרוח שהיה מרויח בעל הבית 

לאחר הפחתת הוצאות החומרים, והוצאת שכר האומן, וכל זה 

נקרא "קרן". וכל מה ששוה החפץ לאחר עבודת האומן יותר 

מקרן זו, נקרא "שבח". ויטול האומן שכרו רק מתוך שבח זה, 

ו את שכרו, ולפעמים יפסיד אבל לעולם לא יותר ממה שקצבו ל

כל שכרו, כגון שלא הושבח הקרן כלל. ואם ניזקו החומרים ישלם 

האומן לבעל הבית נזקו. ומה שביארנו בשיטת התוס' כך מפרש 

  הסמ"ע (סימן שו, ס"ק ט)

אם ) "ב ,בבא קמא קועכשיו יבוארו לך היטב דברי התוס' וז"ל (

השבח יתר על מהו  ,מפרש בירושלמי -השבח יתר על היציאה 

 ,וחמש מנוי סממנין ,בר נש דיהיב לחבריה חמש מנוי צמר ,היציאה

 ,ואזל וצבעיה אוכם ,ואמר ליה זיל צבעיה סומקי ,ועשרה מנוי אגרא

השתא  ,הוה שוה עשרים וחמש מנוי ,אילו צבעתיה סומקא מר ליה,א

ואנא  ,את אבדת דידך ,דצבעתיה אוכם לית הוא שוי אלא עשרים מנוי

ואור"י דהכי  .עד כאן לשון הירושלמי בפירקא ,נא דידילא אבד

אם השבח שהושבח הצמר יותר  ,דרבי יהודה לפי הירושלמירושו פי

והוצאה  ,והיתר על ט"ו מנים קרי שבח יתר על הוצאה ,על ט"ו מנים

ויהיה בשכרו  ,שמוציא הצבע וטורח ,קרי עשרה מנים של שכר הצבע

 ,שהם יציאה ,מנים יותר מי' מניםאם השבח על ט"ו  ,דהשתא .י' מנים

ואם היציאה יתירה  .ולא יתן לו יותר ,דהיינו י' מנים ,נותן לו היציאה

יתן לו השבח  ,שלא הושבח על ט"ו מנים אלא ד' או ה' ,על השבח

דא"ל את  ,ואין נותן לו כל י' מנים שהתנה עמו ,מה שהושבח על ט"ו

  " עכ"ל.ואנא לא אפסדנא דידי ,אפסדת דידך

  הוציא האומן הוצאות, מתי יטול הוצאות אלו

והנה נתבאר, שאין האומן נוטל שכרו אלא לאחר שבעל הבית יטול 

את הקרן, דהיינו מה שהוציא על החומרים, ומה שהיה ראוי להרויח. 

וש לחקור מה הדין אם גם האומן הוציא הוצאות, מלבד שכר טרחו, 

בעל הבית כל הקרן, האם הוצאות אלו גם לא יטול אלא לאחר שיטול 

דהיינו אף מה שהיה בעל הבית ראוי להרויח, או דלמא, מה שהוציא 

האומן מכיסו עבור בעל הבית, יטול לפני שיטול בעל הבית מה שהיה 

  ראוי להרויח, כיון שסוף סוף הוא הוצאה ממש מכיסו.

והנה הלכה פסוקה היא בבבא מציעא (קא, א), ביורד לשדה חבירו 

ע שדה שאינה עשויה ליטע, והוציא היורד הוצאות, שלא ברשות, ונט

שאין שמין כמה היתה ראויה השדה להשביח אם היה נוטעה מה 

שהיא ראויה ליטע, אלא שמין בקרן רק מה שהיתה שוה השדה לפני 

שנטע, ומה שהשביחה, ונוטל היורד משבח זה מה שהוציא, וידו על 

ואם אין שבח התחתונה, שלא יטול אלא הוצאה עד שיעור השבח, 

  לא יטול הוצאתו, וכן פסק המחבר חושן משפט שעה, א.

הנה מבואר שכשמוציא היורד הוצאות מכיסו, נוטל מה שהוציא 

לאחר שנוטל בעל הבית הקרן, ולא מה שהיה ראוי להרויח, ולפי זה, 

לכאורה הוא הדין בנידון דידן. אבל באמת התוס' בבא קמא (שם) 

ויש ליתן טעם לדברי ל וז"ל: "כתבו על דברי הירושלמי הנ"

דנעשה  ,למה לא יהיה כאן הדין כמו בנוטע שלא ברשות ,הירושלמי

משום דשינה ממה שצוה  ,קנסא הוא י נמיא ,כאן כאילו כן התנה עמו

" עכ"ל, הנה הקשו התוס', מאי שנא אומן ששינה, שעל פי לו

הירושלמי הקרן כוללת מה שהיה אמור להרויח, מיורד שלא ברשות 
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שהקרן הוא רק מה ששוה השדה בלבד, ותירצו, שאומן חמור יותר 

  שכך התנה עמו, או שקנס הוא.

והשתא, אם יש הבדל בין מה שנוטל האומן דמי יציאה של שכר 

טרחו, ובין יציאה על כסף ששילם, לא קשה כלל, שהרי ביורד הוציא 

ממש הוצאות, לכן לא נחשב הראוי להרויח כקרן, ובאומן לא הוציא 

הוצאות ממש, אלא מוכח, שפשיטא לתוס', שכשם שלירושלמי לא 

נוטל שכרו אלא לאחר שיטול בעל הבית מה שהיה ראוי להרויח, הוא 

הדין אם הוציא האומן הוצאות מכיסו, לא יטול אותם, אלא לאחר 

שיטול בעל הבית מה שהיה ראוי להרויח כאן, כך מוכיח המס"ע 

  הנ"ל מדברי התוס'.

פי התוס', גם מה שהוציא האומן הוצאות מכיסו, העולה מזה, דל

לא יטול אלא אם כן יטול בעל הבית כל הקרן, הן הוצאות ממש, 

והן מה שהיה אמור להרויח, אם לא היה האומן משנה ממה 

  שאמר לו בעל הבית.

  האם הלכה כדברי התוס'

והנה הרא"ש בבבא קמא (פסקים ט, יז) הביא את דברי הירושלמי על 

התוס' הלכה למעשה, וכן סתם רבינו הטור (חושן משפט פי ביאור 

סימן שו) כדברי התוס'. ואף על פי שהבית יוסף דחה את דברי 

ואין הירושלמי מההלכה, הדרכי משה פוסק כדברי הירושלמי, וז"ל "

דמאחר דהרא"ש והתוספות דחו דברי רש"י מכח דברי  ,דבריו נראין

רושלמי חולק על גמרא אין בנו כח לחלוק ולומר דהי ,הירושלמי

ולא  ,ויש לנו לפרש דברי התלמוד שלנו כדברי הירושלמי ,שלנו

ומה שכתב שיש לפרש  .לעשות מחלוקת במקום שאין צורך

מאחר שמסקנת התוספות והרא"ש  ,מכל מקום ,הירושלמי בענין אחר

ולכן דברי רבינו שרירין  ,הכי נקטינן ,בפירוש הירושלמי כדברי רבינו

" עכ"ל, וכן פסק הרמ"א בשולחן ערוך סימן שו נראה לי כן ,וקיימין

סעיף ג, וכן פסק הסמ"ע (חושן משפט סימן שו ס"ק ט), וכן פסק 

  בנתיבות המשפט (שם, ס"ק ו).

  דינים העולים לשיטת התוס'

השוכר אומן לעשות מלאכה, וקצץ לו שכר על הקבלנות   .א

שיעשה, ונתן לו חומרים, ושינה האומן ולא עשה כפי 

ר לו בעל הבית, לא יטול האומן שכרו, אלא לאחר שאמ

 שיטול בעל הבית הקרן.

וחישוב הקרן הוא ההוצאות שהוציא בעל הבית, עם   .ב

אם לא היה האומן  ,הרוח שהיה בעל הבית ראוי להרויח

משנה, וכל זה נכלל בכלל "הקרן", ולאחר שיטול בעל 

 הבית "קרן" זו, יטול האומן מהשבח שנשאר את שכרו.

ק שאין נוטל שכרו לפני הקרן, הוא הדין אם ולא ר  .ג

הוציא האומן הוצאות, לא יטול האומן הוצאות הללו, עד 

 שיטול בעל הבית את כל הקרן הנ"ל.

ואם יש שבח בקרן יותר ממה שקצץ לפועל בשכרו, לא   .ד

 יטול האומן, אלא מה שקצץ בשכרו ולא יותר.

היורד לשדה חברו שלא ברשות, והשביחה, לא יטול   .ה

הוצאתיו אלא מה שהשביח הקרן, ולא מחשבים בקרן 

רק את שווי הקרקע בלבד, ולא מה שהיתה יכולה 

 להשביח.

הטעם שהחמירו באומן לחשב גם את מה שראוי   .ו

 להרויח, כיון שכך התנה עמו, או שקנס חכמים הוא.

  נידון דידן לפי פסק התוס'

דהנה  ועכשיו נבוא לבאר מה הדין בנידון דידן לפי שיטת התוס',

סופר זה קיבל מבעל הבית יריעות, שהרי מה שקנה עבור בעל הבית 

הרי זה של בעל הבית, שהרי מקבל מהם תשלום על היריעות, וקנה 

בשליחותו. ושינה האומן וכתב חצי ספר תורה בכתיבה אחרת ממה 

שסיכמו עמו, והרי זה כשכרו לבצוע שחור ולצבע לבן, דיטול בעל 

חומרים, וכמה שהיה אמור להרויח], הבית יציאותיו [שווי ה

  ומהשארית יטול האומן שכרו.

לפי זה, יש לבקש מסוחר סת"ם [או כמה סוחרים] הערכה, כמה היה 

עולה ספר התורה לאחר כתיבתו, אם לא היה משנה את הכתב, 

וממחיר זה יש להפחית הוצאות היריעות, ושכר הסופר ארבעים 

רן" שנוסף להוצאות ותשע אלף שקלים, ומה שנשאר, הוא "הק

  היריעות.

כגון, אם יאמר הסוחר שמחירו הוא שבעים וחמש אלף שקלים, 

ומחיר היריעות הוא אחד עשר אלף שקלים, אם כן הרווח שהיה אמור 

להיות לבעלים הוא חמש עשרה אלף שקלים, שהרי שכר הסופר 

ארבעים ותשע, לפיכך הקרן הוא עשרים ושש אלף שקלים, [מחיר 

הרווח]. ולאחר שידוע לנו מהו שיעור הקרן, נמכור את היריעות, ו

הספר תורה, ויטול בעל הבית את "הקרן", דהיינו עשרים ושש אלף 

  שקלים, והנשאר, יטול הסופר בשכרו.

ואם תובע בעל הבית מאומן רק את דמי היריעות, ורוצה לתת את כל 

ן הספר בשכרו יבואר להלן. ומקודם נבאר שאר שיטות הראשונים בדי

  זה.
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  ד

  ב

  ביאור שיטת רש"י

שהשביח  -אם השבח ) פירש, וז"ל "ב ,קיז(בבא מציעא אבל רש"י ב

הצמר יתר על היציאה שהוציא צבע זה בסממנין ועצים, ושכר טרחו 

ולא מה שראוי בקבלנות דהוי  -נותן לו את היציאה : כשאר שכיר יום

  " עכ"ל.טפי, ואם ההוצאה וכו'

ן רק את הצמר, והאומן נתן סממנין, הנה רש"י מפרש, שבעל הבית נת

עצים, ושכר עבודתו. והנה רש"י מדקדק לפרש שאין מחשבים 

ביציאה של האומן שכר מה שראוי בקבלנות, אלא רק שכר שכיר יום. 

ופירושו, שדרך אומנים ליטול שכר בקבלנות, שמחמת אומנותן 

 שכרן רב יותר משכיר יום, לפיכך פירש רש"י שאומן זה אינו נוטל

  שכרו ממש כפי שקצץ בקבלנות, אלא שכר שכיר יום בלבד.

ונראה שיצא זה לרש"י ממה שלא אמרו במשנה נוטל שכרו, אלא 

אמרו "יציאה" בלבד, לפיכך פירש, שנוטל רק שכר שכיר יום. אבל 

לא נראה לרש"י לפרש שאף שכר שכיר יום לא יטול, זה בודאי אינו 

י הוצאה, כהוצאה של סממנין יכול להיות, ששכר שכיר יום הוא בודא

ועצים, ובכלל יציאה הוא גם שכר שכיר יום. ובאמת טעם גדול יש 

בדברי רש"י, שכיון ששינה האומן ממה שאמר לו בעל הבית, אם כן 

אינו עושה מה שפסק עמו, ואינו חייב לו שכר קציצתו שקצץ עמו, 

 שהרי אינו אומן שלו, שהרי שינה ממלאכתו, אלא יטול שכר שכיר

יום ככל אדם העושה מלאכה לחבירו ללא קציצה, שנוטל שכר 

  המקובל בשוק כשכיר יום.

והש"ך (סימן שו, ה) מחדש, שאם הושבח הקרן כמו שהיה ראוי, גם 

לפירוש רש"י נוטל שכר קבלנותו, ובביאור הגר"א (ס"ק ה) חולק על 

הש"ך. ולפי הש"ך יש לומר, שאם הושבח כפי מה שהיה אמור 

  הפסיד האומן שם שליחותו מזה. להשביח, לא

עוד מבואר ברש"י שהקרן אינו כולל מה שהיה בעל הבית ראוי 

להרויח אם לא היה משנה, אלא הקרן הוא רק הצמר שהביא בעל 

  הבית.

  דינים העולים לפירוש רש"י

השוכר אומן לעשות מלאכה, וקצץ לו שכר בקבלנות על   .א

ציא כל מה שיעשה, ונתן לו חומרים, וגם האומן הו

חומרים, ושינה מדעת בעל הבית, לא יטול האומן 

 יציאתו, אלא שלאחר שיטול בעל הבית הקרן.

"קרן" נחשב רק דמי הצמר שנתן בעל הבית, ולא מה   .ב

 שהיה ראוי להרויח.

ומהו "הציאה" של האומן, היא החומרים ששילם על   .ג

הצמר, ודמי שכיר יום לכל יום עבודה, אבל שכר 

ל, כיון ששינה מדעת בעל הבית, הקבלנות לעולם לא יטו

 ואינו נוטל רק כשכיר יום. ,פסק קציצת שכרו

הצמר, ובעל את לפיכך אם שינה האומן, יש למכור   .ד

ממנו דמי הצמר, ולאחר מכן יטול  יטול הבית יוציא

ושכר טרחו של שכיר יום.  ,האומן דמי סממנים ועצים

 ואם ישאר מותר, יזכה בעל הבית במותר.

שהוא  -ועל זה אמרו "אם השבח", שהשביח הצמר   .ה

"יותר מהיציאה", כלומר הצמר שוה יותר  –בלבד הקרן 

מהוצאות שהוציא האומן, עם שכר שכיר יום, נוטל 

 יציאה בלבד והמותר לבעלים.

ואם היציאה יותר מהשבח, שלא הושבח הצמר כשיעור   .ו

הוצאות שהיה לאומן עם שכר טורחו, יטול רק מה 

 צמר, ויפסיד המותר.שהושבח ה

ומכל מקום מחדש הש"ך (סימן שו ס"ק ה), דגם   .ז

לפירוש רש"י, אם ידוע כמה היה ראוי הצמר להשביח 

אם לא היה משנה, והושבח הצמר כמה שהיה ראוי, אף 

על פי ששינה אז, משלם לאומן שכר שלם, כמו שפסק 

עמו. אבל הגר"א בביאורו (שו, ס"ק ה) חולק על הש"ך, 

 רוש רש"י לעולם לא יטול יותר משכיר יום.וסובר שלפי

  מי פוסק כשיטת רש"י

והנה הש"ך (סימן שו, ס"ק ה) העלה להלכה כשיטת רש"י, ומוכיח 

שגם הרמב"ם סובר כשיטת רש"י שמשלם לאומן שכר שכיר יום, אף 

על שלא כתב הרמב"ם שיש לשלם לאומן שכר טורחו. וכן כתב 

ב ליורד שכר שכיר יום אם בפשיטות שביורד לרשות חבירו יש לחש

הוא בעצמו הפועל. ובקצות החושן מסתפק כמו מי ההלכה, והביא 

את דברי הסמ"ע שפוסק כהתוס' והרא"ש, ואת דברי הש"ך שפוסק 

כרש"י והרמב"ם. והמחבר סתם כלשון הרמב"ם, והרמ"א מביא את 

שיטת הרא"ש והתוס' שהשבח שהיה ראוי להשביח הוא הקרן של 

  לא הביא הרמ"א שיש לשלם שכר האומן כלל. בעל הבית, אבל

  נידון דידן לפירוש רש"י

לפי זה בנידון דידן יש למכור את ספר התורה, ויש לבעל הבית ליטול 

דמי היריעות, ולשלם לסופר כשכיר יום ולא כקבלנות, והמותר שייך 
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  ה

לבעל הבית. והנה אין שכיר יום קצוב לסופר, אבל יש לשום השכר 

לא שכר משלם שקצץ עמו, ויש להתייעץ עם סוחר הפחות שבשוק, ו

סת"ם מהו שכר שכיר יום לסופר, ויחשב הסופר השעות שעבד, 

ויקבל רק שכר שכיר יום בלבד, ולא כל שכרו שקצץ עמו, זהו שיטת 

  רש"י.

ואם היה נמכר הספר תורה באותו מחיר שהיה אמור להיות שוה, באנו 

משלם שכר שלם  למחלוקת הש"ך והגר"א, האם לפירוש רש"י

  שסיכם עמו, או רק שכיר יום.

  תמיה על דברי הגר"א בביאור שיטת הרא"ש

והנה בביאור הגר"א (שו, ה) מבאר בשיטת הרא"ש, שאף על פי 

שהביא את שיטת התוס' על פי הירושלמי, שיש לחשב בכלל הקרן 

את הרוח שהיו יכולים הבעלים להרויח אם לא היה משנה, מכל מקום 

על תוס' וסובר, שאין לשלם לאומן שכר מלאכתו כלל,  חולק הרא"ש

ביאור ואפילו לא כשכיר יום, והוא גרע משיטת רש"י בזה. וז"ל ב

הרא"ש חלוק  רושומ"מ פי"הגר"א חושן משפט סימן שו ס"ק ה 

ל אם השביח כ ,נוטל האומן גם שכרו ,תוס' רושדלפי ,תוס'ה רושמפי

 ,יציאה רשדירושלמי מפ ,וכמ"ש בתוס' ,בירושלמי ו שכתבווכמ כך,

ובזה הוא קולא  ,דהיינו כל השכר שקצב לו ,ההוצאות ושכר טרחו

אבל  ,דלרש"י אינו נוטל לעולם יותר מהיציאה ,לאומן מלפירש"י

  " עכ"ל.אינו נוטל יותר מהוצאה למילפירוש הרא"ש גם לירוש

ולא זכיתי דברי קדשו, שהרי הרא"ש מביא את כל דברי הירושלמי, 

מבואר ממש שנוטל האומן עשרה דינרים שקצב לו בשכרו, וכן ובהם 

הטור בחושן משפט סימן שו הביא בסתם שמשלם לאומן שכר 

קבלנותו אם יש שבח, וכן סתמו כל רבותינו הפוסקים הבית יוסף 

סמ"ע ש"ך כו' ולא עלה על דעת אף אחד מהפוסקים שלפי הרא"ש 

ת בין הרא"ש לא משלם שכר קבלנותו, ואף אחד לא עשה מחלוק

  לשיטת התוס', לפיכך לא זכיתי להבין דבריו הקדושים.

  שיטת רבינו אלחנן

עוד הביא בביאור הגר"א את שיטת רבינו אלחנן, שרמז עליה התוס' 

(שם), ומובא בהגהות אשר"י (על הרא"ש שם). ולא ביארתי שיטה 

זו, כי לא הובאה שיטה זו להלכה בשולחן ערוך ובנושאי כלים, והיא 

ת יחיד. לפיכך שיטת התוס' והרא"ש עם רש"י והרמב"ם, כוללת דע

כל השיטות שבהלכה, אף על פי שבביאור הגר"א (שם) מונה ארבעה 

שיטות בהלכה זו. והשתא נבוא לבאר עיקר השאלה, האם יכול בעל 

  הבית לומר לסופר, טול הספר תורה ושלם לי הוצאות היריעות בלבד.

  ג

  בית אם אינו שמלם מידאין לאו דלא תלין על בעל ה

והשתא נבוא לבאר, האם יכולים הבעלים לומר לסופר תן לנו שכר 

היריעות ששלמנו, וטול כל הספר תורה לעצמך בשכרך, ואיננו רוצים 

לטפל במכירתו. והנה לפי המבואר, הרי שלמעשה כדאי לבעל הבית 

ליטול את ספר התורה, ולתת לסוחר סת"ם שימכור הספר, ויטול 

ותר מדמי היריעה, שהרי האומן יפסיד משכרו לפירוש התוס' ממנו י

מה שהיה ראוי בעל הבית להרויח, ולפירוש רש"י יפסיד האומן שכר 

קבלנותו, ואיך שלא יהיה מפסיד האומן ומרויח בעל הבית ממכירה 

  זו.

ואין לומר דמכל מקום חייב בעל הבית בשכרו מיד, ועובר בבל תלין, 

המובאים לעיל, שהאומן נוטל שכרו מתוך  דמבואר בדברי הראשונים

מכירת החפץ, אם כן מבואר דאינו עובר בבל תלין. והטעם בזה, שהרי 

לא נעשה שלוחו, לכן אין חובת תשלום על בעל הבית, עד לאחר 

שימכור את הספר התורה. מכל מקום באנו לדון באופן שבעל הבית 

  לעצמך.אינו רוצה למכור הספר, אלא אומר לסופר טול הספר 

  שיטת הרמב"ם על פי הש"ך וקצות החושן

והנה הלכה פסוקה היא בסימן שו סעיף ג, בדין אומן ששינה ולא צבע 

כפי שאמר לו בעל הבית, שאין יכול בעל הבית לומר לפועל כך את 

אמר בעל הכלי: איני רוצה בתקנה זו אלא יתן הכלי בשכרך, דז"ל "

" עכ"ל, והם דברי לו לי דמי הצמר או דמי העצים, אין שומעין

הרמב"ם בהלכות שכירות פרק י הלכה ד. והראב"ד כתב שם על 

  דבריו שאין להם טעם.

והנה המהרש"ל בים של שלמה (בבא קמא,פרק הגזול קמא, סימן כז) 

כתב דאם יש שבח, יכול לומר לו טול הכלי וממנו טול שכרך, אבל 

ומבאר דשיטת הכא איירי שאין שבח. אבל הש"ך מאריך (שו, ס"ק ו) 

הרמב"ם היא שאפילו שיש שבח, אין יכול בעל הבית לתבוע מהאומן 

כסף מזומן על הצמר, ועל זה כתב הרמב"ם שאינו יכול לומר לו קח 

הצמר ותמכור אותו, שהרי הצמר של בעל הבית, שאין אומן קונה 

בשבח כלי, ואינו דומה לגזלן שמתכון לקנות, אבל אומן זה, אין 

הצמר של הבעלים, לפיכך אין יכול לומר לאומן תן לי כונתו לקנות ו

  מזומן על הצמר.

והנה מדברי הש"ך משמע שדוקא כשהבעלים רוצים דמי הצמר אינם 

יכולים לומר טול צמרי, אבל על תשלום של שכר האומן יכול לומר 

טול הצמר בשכרך. אבל בקצות החושן (שו, ס"ק ו) מבאר שהרמב"ם 

, דזה פשיטא שלא יכולים הבעלים לתבוע לא איירי בדין דמי הצמר

במזומן דמי הצמר, שהרי אפילו מזיק ממש יכול לשלם בסובין, אבל 

איירי לגבי אם השבח יתר על היציאה, שחייב הבעלים לשלם שכר 
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  ו

האומן, ועל זה כתב הרמב"ם שאין הבעלים יכולים לומר טול הכלי 

ר כיון שעברת דאע"ג דבשאר דוכתי היה יכול לומ ,והיינובשכרכך, "

דהוא  ,על רצוני לא איכפת לי בשבחך ותן לי דמי כלי, לזה קאמר

מוכרח בעל הכלי לשלם  כיהום מש ,משום התקנה דנעשה לשניהם

  " עכ"ל קצות החושן.או היציאה או השבח

הנה מבואר לפי קצות החושן, אין הבעלים יכולים לומר טול הכלי 

שבח יתר על היציאה, בשכרך, אלא חייבים לשלם שכר האומן אם ה

ולפי זה, בנידון דידן חייבים לשלם שכרו, אלא שהראב"ד חולק על 

  הרמב"ם, אבל לא הביא המחבר והרמ"א לדברי הראב"ד.

  שיטת החזון איש בביאור שיטת הרמב"ם

אבל החזון איש (בבא קמא סימן כב, ו ד"ה ואומנם) האריך לבאר 

צמר ומכור וקח שכרך, דשכר האומן, אף לרמב"ם יכול לומר לו טול ה

שאינו כפועל שחייב לשלם לו דוקא במזומן, שהרי שינה מדעת בעל 

הבית, והוא גרוע מבעל חוב, שבעל חוב כשיש לו כסף חייב לשלם 

  לו כסף, והכא גרע ממנו שאין צריך לשלם. והנני מעתיק עיקר לשונו.

וז"ל "ואמנם לענין חיוב תשלום שבעל הבית חייב להצבע הוצאה, 

אה דאין לו זכות פועל שדינו בכסף, וחייב לאטרוחי ולזבוני נר

ולהביא לו כסף, אלא האי הוצאה חשיבא כחוב ויכול לשלם סובין, 

וכל שכן שיכול לסלקו בהאי צמר, שהרי עיקר ממונו שהוא תובע הוא 

שבחא דהאי צמר, ואם אין ראוי חלק מהצמר למכרו בפני עצמו יכול 

אותיו ולהחזיר המותר לבעלים כו', ליתנו כל הצמר ולגבות הוצ

והלכך אם עכשיו הצמר עולה כשווי הצמר וההוצאות, שפיר מצי 

אמר לו קח את הצמר וגבה את ההוצאות, והחזר לי דמי צמרי כו' 

  עכ"ל.

והנה גם הנתיבות מבאר בשיטת הראב"ד הטעם שיכול לומר טול 

אין [ז] ) "נתיבות המשפט ביאורים סימן שו ס"ק זהצמר וז"ל (

שומעין לו. עיין ש"ך ס"ק ו', עד אבל שיוציא הבעה"ב מעות מן 

האומן אין לזה טעם כלל כו'. ולפענ"ד נראה דכונת הראב"ד [פ"י 

משכירות ה"ד] דודאי אין הבעה"ב יכול לתבוע כל המעות, רק 

שהבעה"ב יכול לומר לו למה אתן לך השבח בדמים אהיה שותף עמך 

ור שבחך, וא"כ יכול לטעון גוד או ויהיה לך חלק בהצמר כפי שיע

איגוד, ומהיכא תיתי אקנה ממך שאתן לך חלקך במעות, תן לי דמי 

צמרי וקנה ממני חלקי בצמר ותן לי מעות. ואפשר בזה גם הרמב"ם 

  " עכ"למודה, כן נ"ל

העולה מזה: הנה נתבאר שלמהרש"ל, ולש"ך ולנתיבות 

מרי ומכור, וטול המשפט, ולחזון איש, יכול בעל הבית לומר טול צ

שכרך והחזר לי דמי צמרי, וכתבו בזה טעמים הנראים מאוד 

מאוד. לפיכך לא נראה שיש בידנו כח לתבוע מבעל הבית לשלם 

שכר הסופר, ויכול לומר לסופר מכור ספר התורה, והחזר לי דמי 

  היריעה. כך נראה לעניות דעתי.

מתוך אבל כבר כתבנו שעדיף לבעלים למכור את ספר התורה, ו

הסכום שיתקבל לשלם שכר כשכיר יום לפי רש"י, או להפחית משכרו 

  הרווח של הבעלים לפי שיטת התוס'.

  דינים העולים

 אין בעל הבית יכול ,אומן ששינה מדעת בעל הבית  .ח

 ,לא ניחא בתקנת חז"ל שאמרו שאם היציאה כו' לומר,

ותן לי  ,טול הבגד או הכלי ,לאומןלכן אינו יכול לומר 

 דמי הצמר או העצים.

אבל אם יש  ,מהרש"ל סובר שזה דוקא אם אין שבח  .ט

טול הכלי  ,יכול בעל לומר לו ,שבח ליטול מהשבח שכרו

 או העצים., ותן לי דמי הצמר וטול ממנו שכרך

 ,שאפילו יש שבח ,וסובר ,לך חולק על המהרש"הש"  .י

כיון  ,אינו יכול לומר לאומן תן לי דמי עצים או דמי צמר

שאין  ,שלא קנה האומן את הצמר או העצים בשינוי

 כגזלן שקונה בשינוי. הוי דלא ,אומן קונה בשבח כלי

 ,שאם יש שבח יותר על היציאה ,לפי הש"ך משמע  .יא

יכול לומר  ,מר או העצים בשכרךצואומר לאומן טול ה

 ול לתבוע.כי, דדוקא דמי עצים וצמר אינו כן

שכר מלאכתו חייב שאפילו  ,אבל קצות החושן פוסק  .יב

ואינו יכול  ,בעל הבית לשלם אם השבח יותר על היציאה

 .לומר טול שכרך מהכלי

החזון איש והנתיבות פוסקים שיכול לומר לאומן טול   .יג

 וכך הלכה. ,שכרך מהעצים

טול  ,יכול בעל הבית לומר לאומן ששינה :למעשההלכה   .יד

ותן לי לאחר  ,ם שכרךאותם, וטול מה ומכור ,העצים

  דמי העצים. - מכן ממה שתמכור
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