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בעל ערך רב " רכב אספנות(" מכוניות ישנות 10ראובן קנה 

 למכונית שקל אלף 30של " מציאה"במחיר , )לאספנים
. )זה הוא בגלל שהמכוניות מקולקלות ואינן מסוגלות לנוע" נמוך"מחיר (

, מנועיםלתקן את ה, כ שכר את שמעון המכונאי"אח
 100- השתנות לכז עתיד מחירם ל"ועי(  יוכלו לנסועמכוניותשה

לאחר . ויקבל בשכרו את אחת המכוניות, ) למכוניתשקלאלף 
 נודע שראובן –שסיים שמעון את שיפוץ כל המכוניות 

כמו . שקל אלף 100אלא מוכן לתת , מסרב לתת מכונית
 150- שמחיר מכונית בשוק עלה ל)בלי קשר לסירוב(כן נודע 

ויתן , שמעון תובע את ראובן שיעמוד בדיבורו. שקלאלף 
  ?מה חייב ראובן לתת לשמעון. לו את אחת המכוניות

   
  ב...................................................................................................................הקדמה. א

  ב...............................................................................................שכר פועל הוא במעות. ב

  ג............................................................................................סוגיית נתן טלה באתננה. ג

  ה.....................................................................................התנה חפץ ומשלם את שוויו. ד

  ו.......................................................................................דין אתנן ודין חזרת המעביד. ה

  ו.........................................................................................חילוק בין אתנן לשכר פועל. ו

  ז............................................................................תשלום שווי החפץ או שווי העבודה. ז

  ח....................................................................................מלאכת הפועל כנתינת מעות. ח

  י..............................................................................................אין קניין על גוף הפועל. ט

  יא..................................................................הבנת שורש החילוק בין קניין להתחייבות. י

  יב...............................................................תועלת משיכת חפץ לפני תחילת העבודה. יא

  יד................................................................................. לפי איזה ערך–תשלום השכר . יב

  יד......................................................................................................סיכום ומסקנות. יג

  

  אוצר העיון

  ח"מ סימן פ"ב 

  שילם שכרו בכסף ולא במכונית
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  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  הקדמה. א

  :טענות הצדדים הן

מכונית משופצת : דהיינו, דורש לקבל מה שהבטיחו לושמעון המכונאי  •

  :מקפח אותו בכפליים ראובן –לטענתו . אחת

 . אלף100והוא מקבל רק ,  אלף שקל150ערך שכרו הוא עתה  •

 .לפי מה שהובטח לו, אלא מכונית, אין הוא רוצה כסף •

. וזה מה שנתן,  אלף100 טוען שהובטח לשמעון שכר של ראובן המעביד •

  .ומותר לו לתת גם שווה כסף של מכונית, ואינו חייב לתת דווקא מכונית

  

 נראה כל כך פשוט שהצדק עם שמעון – לכאורה לא ברור מה יש להתלבט

היתה , ם תמורת העבודהשהרי היה סיכום מדויק מה מקבלי. המכונאי

, מסוכם ומוסכם על הצדדים,  הכל ידוע–עבודה שנעשתה על פי סיכום זה 

, פשוט שהמעביד חייב לשלם על התחייבותו –אין וויכוח על שום עובדה 

ומה יש כאן , ואינו יכול להחליפה בנתינת דבר אחר מחוץ להתחייבותו

  !?לדון

  

 )יג-בסימן ג( ע" הסמשייסד הוא דוגמא מיוחדת למימרא השיעור הנוכחי

, בשיעור זה נשתדל להראות. "דעת בעלי בתים הפוכה מדעת התורה"ש

ומה , מעשה המחייב לקיימו בדיוק כפי שסוכםמה נקרא , בשלב אחרי שלב

, יש להזהיר מראש. נקרא מעשה שתוצאתו אחרת ממה שחושבים בשטחיות

 אחרים ממה להכיר כללים, שלצורך שיעור זה נצרכת דרגה של פתיחות

  .כדי להבין את המסקנות המתקבלות במהלך השיעור, שהתרגלנו

  

  שכר פועל הוא במעות. ב

 עוסקת באדם השוכר פועל לעשות לו .)ח"במסכת בבא מציעא דף קי( המשנה

טול מה שעשית בשכרך : ואמר לו, תן לי שכרי: ואמר לו הפועל, בתבן ובקש

. )אלא חייב לשלם לו שכר במעות( ומעים לואין ש – )קבל סחורה כתשלום שכרך: כלומר(

  .)ב-ו"בסימן של( וכך נפסק להלכה
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ב לשלם לפועל בכסף ולא בסחורה "לחיוב זה של בעהויש כמה טעמים 

  :) צריך לטרוח ולמכור כדי לשלם לפועל מעות–ואפילו כשאין לו כסף אלא רק שווה כסף (

כאן , ככסףלמרות שבכל מקום שווה כסף הרי הוא : )במשנה(י "רש •

ומכיוון שקצץ . כלומר השכר שאותו התנה, "בל תלין שכרו"יש גילוי 

  .צריך לעמוד בתנאו –עמו בכסף 

סתם שכירות  כיוון ש:)יח-ג" סימן שלך"בשהובא , בטעם שני(א "הרשב •

 .בכסף

-ו" סימן שלפתחי תשובההובא ב, בטעמו הראשון(א " והרשב)ל"מצווה ר(החינוך  •

 –ואם יצטרך לטרוח ולמכור ,  למזונות לערבצריךכיוון שפועל : )א

 )ם מרוטנבורג"המרדכי בשם המהר(ויש אומרים (אפשר שימות בינתיים ברעב 

 .)אבל אין פוסקים כן, שיכול לשלם גם באוכל

  

מה הצד : ביתר שאתבמקרה שבענייננו תמיהתנו מגבירה את סוגיה זו 

לפי , שקבעוצריך לעמוד במה י "לפי רש הרי –להכריע שלא כהתובע 

 –אבל אם קבעו אחרת ,  שכירות היא בכסףסתם –בטעם השני א "הרשב

 כל הבעיה הממונית –בטעמו הראשון א "הרשבולפי , "סתם"אין יותר דין 

 משמע – בחפץ ולא בכסףאבל אם הפועל קצץ ,  של הפועללדאוג למזונוהיא 

  !?כ מדוע שלא יקבל את מה שהתנה"א. שלא בעיית הרעב מטרידה אותו

  

הובא במחנה אפרים הלכות , בפירוש המשניות בבא בתרא פרק חמישי( ם"ובפרט שהרמב

 קונהו בזה שמייפה –שהמוכר פשתן העומד להיתלש  כותב )ד"שכירות הלכה י

אם (שוכר חייב לתת לפועל את החפץ שהבטיח  ומשמע מזה ש,את הקרקע

ואין , גם שאין לה שום איזכור נוסףה(ם "אלא זו שיטת הרמב, "דעת בעלי בתים"צד זה אינו , כן

  .))וגם אין לזה זכר בהלכה, עוד ראשונים הנוקטים בשיטה זו

  

הבה נצא סוף סוף ? )שיכול לתת לו כסף ולא מכונית(  מה הצד השני–שוב , כ"א

  .להרחבת אופקינו, לדרך

  

  סוגיית נתן טלה באתננה. ג

לא תביא " )ט"י, ג"ברים כד(דנה בדין התורה  .)ג"במסכת עבודה זרה דף ס(הגמרא 

אלוקיך גם ' כי תועבת ד, אלוקיך לכל נדר' אתנן זונה ומחיר כלב בית ד
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 אם הוא בעל חיים הקרב למזבח –בפשטות הדין הוא שהשכר המתקבל מעבודתה ( "שניהם

העוסקת בזמן התשלום , ומביאה את דברי הברייתא, ) אינו ראוי להקרבה–

בא עליה ואחר כך נתן : "א השייך לענייננווזה חלק הבריית, הקובע לדין זה

 אין עליו –הטלה שנקבע כתשלום ניתן לה לאחר שבא עליה : כלומר(" מותר –לה אתננה 

  . )איסור הקרבה

  

ומתרץ רב , שמשמע שיש איסור הקרבה,  מברייתא אחרתומקשה הגמרא

" זההתבעלי לי בטלה "יש לחלק בין אמירתו  : רב חסדאבשם נחמן בר יצחק

 "בטלהלי התבעלי "לעומת , )ולכן יש בו איסור הקרבה, ַ$פיָין וי$חד טלה זה כאתנןא(

 מה –וכיוון שלא היתה התנייה ממוקדת על טלה זה (ללא אפיון טלה מיוחד , סתם

  . )ומותר להקרבה, כ כבר לא שייך לאיסור אתנן"שנבחר אח

  

ין לא היתה עדירי ה – מאי הוי "טלה זה"ואפילו ב: וחוזרת הגמרא ומקשה

  ? כ במה נקנה לה הטלה"א, משיכה מצידה בזמן הפעולה

  

אלא (שאינה קונה במשיכה , עובדת כוכביםזונה  שמדובר במתרצת הגמרא

וממילא הוא , ובזה זכתה בטלה,  הרי עבודתה הוא ככסף–ובזמן שעשתה את מעשיה , בכסף

  . ")אתנן זונה"אסור בהקרבה מדין 

בזמן , עמד ברשותהאלא שהטלה , ישראלית אפילו שמדובר ב:תירוץ אחר

  . בקניין חצרחצירה קנתה לה הביאה 

  

ובתירוץ , "והא עדיין לא היתה משיכה: " בקושיית הגמראאנו מתמקדים

בישראלית אכן לא ומדייקים ש, )שאינה קונה במשיכה, שמדובר בגויה(הראשון 

 לא יהיה ולכן, כיוון שלא היה קניין מתאים שיקנה אותו, קנתה את הטלה

והכל בגלל שלא היתה משיכה שלה , "טלה זה"ואפילו ב, שם אתנן על הטלה

צריך ויש כאן הנחה שכדי להפוך את הטלה לאסור בהקרבה . בטֶלה זה

  .שתזכה בטֶלה מחמת מעשה הביאה

  

העבודה שהיא עשתה אינה מספיקה להיחשב ש, הנקודה המעניינת כאן

שאינה , במקרה המקביל בגויה –ולעומת זאת , כאילו נעשה בזה משיכה
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 נחשבת העבודה כקונה את הטלה –קונה במשיכה אלא בקניין כסף 

  .והופכתו לאתנן האסור בהקרבה

  

  התנה חפץ ומשלם את שוויו. ד

שכר פעולה אינו  הרי ידוע ש:)ב-במסכת עבודה זרה פרק ה(ש "ומקשה הרא

גם ללא שעשו ( קנה את שכרו –שהרי פועל העושה עם בעל הבית , צריך קניין

, וכן ידוע שּביאה הוא דבר שנותנים עליו שכר, )קניין על הסכמת התנאים שביניהם

, סיכום מפורש(כ כל הדרישות להעביר את הטלה לבעלותה כבר התקיימו "א

מדוע כ "א, ) נעשתה–עבודה שנעשית תמורת החפץ .  היה–המתמקד על חפץ ספציפי 

  ?הטלה לא נקנה לה בביאה

  

 ,)ב-ט"נתיב כ( נו ירוחםרב ,)שבסמוך (ן"הרוכך לומדים גם (ש "הראלומד מכאן 

, מכאן נראה לי לדקדק: )נו תםרבבשם ) ה"קס-ת חלק ד"בשו (מרוטנבורגם "מהרהו

יכול לתת  –ואתן לך חפץ זה בשכרך , עשה עימי מלאכה זו: שהאומר לפועל

ף החפץ בגואבל , שבוודאי נתחייב לו החפץ או הדמים, לו דמי החפץ בשכרו

או שיהיה ברשות הפועל בשעת עשיית , אי אפשר לקנות אלא במשיכה

  .")טלה סתם" הרי זה כמו –וכיוון שיכול לתת לה את דמי הטלה (מלאכה 

  

במסכת (ן "הרואלו הם דברי . ולהבהיר את הדין, טורח לפרט יותרן "הרו

" יכהוהא מחוסר מש" מלשון קושיית הגמרא :)ף"בדפי הרי: דף ל, עבודה זרה

 –ופסק עימו לתת לו כור חיטים זה או בגד זה , למדנו שהשוכר את הפועל

.  כיוון שטרם היתה כאן משיכה,ונותן לו דבר אחר,  חוזר–אם רצה לחזור 

אינו חייב לתת לו חיטים " חיטים סתם"כ שאפילו פסק עימו "ואפשר לומר ג

  .אלא נותן לו את שכרו במעות, כלל

  

במסכת בבא מציעא ,  לעילשהבאנו(פ ששנינו בגמרא "ואע :ן הסבר"וכאן מוסיף הר

, אינו יכול לתת לו תבן וקש בשכרו, ששכר פועל לעשות בתבן ובקש) .ח"דף קי

כ מדוע "א, ולא את שווים, חייב לשלם מעות כפי שהתנה עימוומוכח ש

שכל , סתם שכירות הוא במעות: ן"ומתרץ הר? במקרה שלנו זה אחרת

ואין צריך תנאי , ומתחייבים במעות, שוכרים פועליהםהשוכרים על דעת כן 
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אלא , "סתם שכירות בחיטים" כיוון שאין –אבל כשפסק עימו חיטים . זה

  .שהרי לא משך,  לא קנה בכך–שבא לדון עליו מפני שהתנה עימו 

  

  דין אתנן ודין חזרת המעביד. ה

היאך , נים הקשה על דברי הראשו)ב-חושן משפט ליקוטים סימן ט( והחזון איש

ב שלא "יכולת בעה ובין המסקנה לגבי ,אתנן בין הגמרא העוסקת בקישרו

  :הרי לכאורה יש כאן שני נושאים,  לפועללעמוד בהתחייבותו

כגון אם מעשה ה)יאה קונה (  לעניין דיני אתנן את החפץהעבודה קונהאם  •

  .)ומכאן ואילך הטלה הוא אתנן ואסור להקרבה, את הטלה

 לתת חפץ לפועל בשכר ב לקיים את התחייבותומעביד חייהאם  •

כמו שמוכר אינו יכול לחזור בו לתת חפץ לקונה לאחר , עבודתו

  . המקח

  

 שלא מפנישהטלה אינו אתנן , רק הנושא הראשון מהגמרא מוכח ולכאורה

שאפילו אם מחוייב לתת לה , בדיני אתנןרק וכל הנדון הוא , עשתה משיכה

אלא בגלל קיום , זה מכוח משיכתה אין –את הטלה לאחר המעשה 

  . אינו אתנןכבר וזה , הבטחתו

 – ההכרח של המעביד לקיים את התחייבותו – לגבי הנושא השניאבל 

כ היאך הסיקו הראשונים "א. בסוגיה לא נאמר דבר בנושא זהלכאורה 

  !?מכאן שהמעביד אינו חייב לקיים את התחייבותו בגלל שלא היתה משיכה

  

 בין קשר הדוקיש אר שיּב )3הערה , ד-ב"ל קצות החושן סימן שלע( ובמילואי החושן

שאם מסקנת הסוגיה היתה שבעל הבית חייב לתת לה את , שני הנושאים

י התוספות "עפ(ה חלה למפרע יהגבי –כ כשהיא גובה את הטלה " א–הטלה 

, )הוא גובה לפי כולם בעל חוב למפרע –שבאופן שאינו יכול לסלקו בכסף , :במסכת גיטין דף מ

אינו חייב לתת  שבעל הבית אלא מוכח בסוגיה. ומתברר שהטלה הוא אתנן

  .ויכול לתת לה ממון בשווי הטלה, לה את הטלה

  

  חילוק בין אתנן לשכר פועל . ו

, )כט-חלק ב(קול אליהו ת " על מהלך הראשונים הקשה בשוקושיה נוספת

  :שהרי, שאין כל כך השוואה בין אתנן לשכר פועל רגיל
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שעליו נאמר ( עיקר התשלום הוא בחפץ באתנן :רגילות תשלומי אתנן •

ולכן ,  איננו נפסל–ואם תקבל כסף ותקנה בזה טלה , )פסול למזבח

ואם לא היתה ,  הקפידו שתהא בו משיכה–דבר שכך הוא הדרך ב

  . ואין זה אתנןשלא כדרך הרגילה עשו –משיכה 

גילה הוא שמקבל הדרך הר – בעבודת פועל :רגילות תשלומי פועל •

כ כשיש "א.  כפי שלמדנו לעיל בתחילת שיעורנו, בעד עבודתוכסף

 לא תקנו להצריכו  אולי– ולא כסף בשכרו מצב מיוחד של קבלת חפץ

ותספיק עבודתו כדי לחייב את בעל הבית לשלם את מה , משיכה

 ! שהתחייב

  

  .יון וצריך ע,מאתנן לתשלומים לפועל אין ראיה –ואם נכונה השוואה זו 

  

  תשלום שווי החפץ או שווי העבודה. ז

 שהתחייב עליו אין המעביד חייב לתת את החפץיוצא שמדברי הראשונים 

כ צריך לדעת מה בכל זאת נשאר מהתחייבותו "א. לפני תחילת העבודה

  :ויש בזה דיון בראשונים, לפועל

יש : )ה ואוקימנא"ד, בסוגייתנו( א"והרשב )בסוגייתנו( א"דעת הריטב •

כמו , שיכול לחזור בו,  כשפסק לו כור חיטים בשכרוסתפקלה

כלומר ישלם ( במעות כדמי החיטיםאם יתחייב לו מכל מקום , שביארנו

שזה , שהרי כבר גילו בדעתם את גובה השכר, )לו מעות בשווי כור חיטים

רוצה לתת שכר בשיעור כור חיטים וזה התרצה לקבל שכר בשווי כור 

 ולא זה –יוון שמה שפסקו ביניהם לא נקנה כ: או שמא נאמר. חיטים

, אפילו את שווי החפץ אינו חייב לתתכ " א–קנה ולא זה נתחייב 

  .ד בכמה ראוי להשתכר"אלא הכל יהיה תלוי בדעת בי

חייב לתת לו את ומכל מקום נראה ש: )בסוף דבריו לעיל(ן "דעת הר •

וכר  מכל מקום הרי התחייב הש–פ שגוף הדבר לא נקנה "שאע, דמיו

והרי הוא לעניין זה כשאר כל , ששיוויו בכלל עצמו הוא, בשוויו

  .וזה נראה עיקר, השוכרים שפסקו דמים

  

שיש צד לומר שלא זו , א"א והרשב" יוצא חידוש לדעת הריטב–ובענייננו 

ולא זו בלבד שאינו משלם לו אפילו , בלבד שראובן אינו נותן לשמעון מכונית
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 אלא שמשלם – שקבעו בשעת השכירות )אלף שקל 100(מעות כפי המחיר הזול 

שהוא סכום הקטן בהרבה מערך (שכר רגיל של מכונאי המפרק ומרכיב מכוניות לו 

  !...)ואילו כאן מדובר בכמה אלפי שקלים בלבד, רכב האספנות המתקרב למאה אלף שקל

  

אבל הוא יקבל , הדין הוא שאכן שמעון לא יקבל מכוניתן "אמנם לדעת הר

 יבואר – שער השכירות או שער הנוכחי –לפי איזה שער (שוויה של המכונית מעות ב

  .)ד"בהמשך השיעור בס

  

ל בע: )א"ד ברמ-ב"סימן של, בשולחן ערוך חושן משפט( ן"ובהלכה הכריעו כדעת הר

את כ "יכול ליתן לו אח – ליתן לו חפץ בשכרו מר לו ששכר פועל ואהבית

  .אולא קנ –הואיל ולא משך החפץ  ,דמיו

  

  מלאכת הפועל כנתינת מעות. ח

דרך דברי הראשונים עד , ואת מהלך הגמרא,  את ההלכהעד כאן למדנו

  . שהוליכו להלכה זו

  

הגורם , מה המיוחד בקשר בין המעביד לעובד שעדיין לא נחה דעתנו אלא

בכל הרי . )שהסיכום ביניהם אינו מחייב מבחינה קניינית(לדין זה להיות אפשרי 

אלא שכל סיכום הקשור למעשה הוא ( המערכות האחרות שאנו מכירים אין הדין כן

  .)סיכום שמחייב כקניין

  

דבר שלא בא ( מחנה אפרים וב)ד-ג"סימן ר( קצות החושןהצגת בעיה זו מובאת ב

  :וכך היא שאלתם, )לעולם סימן ג

בדפי . ז"דף כ, :ה"דף מ, במסכת בבא מציעא( נימוקי יוסףידועים דברי ה •

והתנה לתת לו תמורתם כור , חברומשך חפץ מ שאם אדם )ף"הרי

  .  כמו שפסק חייב לתת לו–חיטים חדשים 

שאם התנה אדם עם פועל לתת לו בשכרו , ומדוע אצלנו הדין אינו כן •

אינו חייב לתת לו  –או אפילו כור חיטים סתם , כור חיטים זה

  !? כפי שהתנהבשכרו
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שיש חילוק גדול בין שני הנושאים , מתרציםהקצות החושן והמחנה אפרים 

  :שתבואר בשלבים הבאים,  נדרשת הקדמה–וכדי להבינו , )עבודה ומשיכה(

הזהב  לומדת ש.)ד"מסכת בבא מציעא דף מ, בתחילת פרק הזהב( המשנה •

, ביאור משפט זה. והכסף אינו קונה את הזהב, קונה את הכסף

ם תמורתם דינרי ולשל, שמדובר באדם הרוצה לקנות דינרי זהב

שכל צד קונה את הדבר , ולכאורה יש לפנינו פעולה סימטרית, כסף

משיכת מחדשת המשנה ש. ומוכר את הדבר שיש ברשותו, החסר לו

ועתה בעל הכסף חייב לתת לו את ,  לבעל הזהבהזהב קונה את הכסף

אבל משיכת הכסף תחילה . וכבר אינו יכול לחזור בו, דינרי הכסף

  . ויכולים שניהם לחזור בהם,יצירת קניין ביניהםאינה מספיקה ל

מי "מקבל על עצמו קללה של אמנם מי שחוזר בו לאחר נתינת מעות  •

כגון שינוי חד של , ויש מצבים שיכול לחזור בו( שאינו עומד בדיבורו ,"שפרע

למסכת " עיוןאוצר ה"בספרנו ולהרחבת הנושא יעויין , "תרי תרעי"הנקרא , שערים

אלא שאיננו דנים , )"רכישת ביתחזרה מ במי שפרע "– ה"סימן כבבא מציעא 

 לחזור בו מבחינה יכולתאלא ב,  לחזור בובאיסור והיתרעתה 

 .קניינית

בעוד , של שני המוצרים" חריפות"הוא בגלל הבדל ה, טעם דין זה •

 מטבעהכסף נחשב כ,  שאותה קוניםסחורהשהזהב נחשב כ

שהזהב נחשב , נו סימטריוממילא תפקידם אי, שבאמצעותו קונים

משיכת י "הקניין נעשה ע. מעות ואילו מטבעות הכסף נחשבות פירות

אבל משיכת . שלאחריו אי אפשר לצדדים לחזור בהם, הפירות

ויש בזה מחלוקת אמוראים (אין בכך קניין  –המעות או נתינתם לצד השני 

, ייתא מעות קונותשמדאור, וההלכה היא כרבי יוחנן, אם יש לפחות קניין מדאורייתא

וכל ( נשרפו חיטיך בעליה: שלא יאמר המוכר לקונה, ל תקנו שלא יקנו"אלא שחז

אוצר  נוולהרחבת העניין ניתן לעיין בספר, :ז"הסוגיה נידונת במסכת בבא מציעא דף מ

 .))"קניית קפה במכונת שתיה" –ו "ימן כלמסכת בבא מציעא ס העיון

משיכת ש, ות לעבודת פועלועתה תתיישב הסתירה בין משיכת פיר •

בעוד שעבודת פועל אינה כמשיכת פירות אלא , הפירות מהווה קניין

 וכל עוד אין משיכה של החפץ שאותו קבעו כתמורה ,כנתינת מעות

 .)כדלעיל" מי שפרע"במגבלת קבלת ( יכול כל צד לחזור בו –אלו " מעות"ל
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מעביד לחזור בו אמנם יכול ראובן ה – לפי הקצות החושן –כ בענייננו "א

אולם עבודתו של , ולשלם לו כסף ולא מכונית, מהבטחתו לשמעון העובד

  ". מי שפרע"וחזרה זו תגרום לו לקבל על עצמו , נחשבת כנתינת מעותשמעון 

  

 אלא שאסור לו לעשות כן, יכול המעביד לחזור בומבחינה קניינית  :ובקצרה

  ."מי שפרע"מדין 

  

  אין קניין על גוף הפועל. ט

ולכן אין , "פירות"ולא " כסף"שעבודת הפועל נקראת (את תירוץ הקצות החושן למדנו 

שההגדרה שייצר , אלא שעדיין אין מזור לחיבוטי נפשנו. )היא קונה אלא נקנית

שהרי בנוהג שבעולם , אינה מתיישבת היטב עם המציאות  החושןהקצות

ויותר , ת מוצרכמו שקניית פירות הוא קבל, קבלת מוצרמוגדרת כ" עבודה"

מה יותר : לסיבור האוזן( ולא מה שכנגדה הסחורה הנקניתהגיוני לומר שהיא 

 פשוט שאין עבודת פועל –עבודת פועל או כל מוצר אחר : ויכול לקנות דברים אחרים" חריף"

" מטבע"ממילא הם צריכים להיקרא , יותר" חריפים"והמעות שמשלמים עבורה , יוצאת בהוצאה

  .")פירות"היא הועבודת הפועל 

  

מה עניין שכירות פועל : ...)ד-ד"באבן העזר סימן מ(וכבר כתב כך החזון איש 

  .ולא גרע מפירות,  ולא כסףשווה כסף הלא הנאת פועל הוא –למעות 

  

שמשלם (  החושןמקשה על פסיקת הקצות, )ז-ג"בסימן ר(וגם בנתיבות המשפט 

"  לתת לו דמיםיכול" ההלכה שהרי נוסח, ")מי שפרע"ועובר על , כסף ולא חפץ

  . ולא כמי שעובר איסור ומקבל על עצמו קללה, אפילו לכתחילהמשמע 

  

נתיבות המשפט שיש לחלק את דיני המעביד והעובד ה כתב מכוח קושיה זו

  :באופן אמירת המעבידהתלויות , לשתי מחלקות

 – "ויהיה חפץ זה שלך, עשה עימי כפועל"אם המעביד אמר לפועל  •

ויכול ,  כדי לקנות את החפץנתינת מעותבת עבודת הפועל כאכן נחש

 –ואמנם , המעביד לחזור בו מלתת חפץ ולשלם במקומם מעות

שחוזר בו לאחר מתן , "מי שפרע"במקרה זה יקבל על עצמו קללת 

כגון במקרה , ומצאנו כמה תקדימים לכך[. )קצות החושןהכפי שלמד (מעות 
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שעשייתו היא כמתן ,  מקודשת–אתקדש לך עשה עימי כפועל ו: שהאשה אמרה לו

,  מלאכתה אכן קונה את הטלה–זונה גויה שקניינה בכסף , וכן בסוגייתנו, כסף

שבאופן , אלא שלא זה המקרה שדיברה עליו ההלכה. ]והופכתו לאתנן

מי "ויש , ובשכרה נותנים חפץ, זה פשוט שהעבודה נקראת כסף

  ".שפרע

ואתן , עשה עימי כפועל" )ה ההלכהובזה דיבר(אם המעביד אמר לפועל  •

,  שאינו נקרא קניין"אתן"כאן מדובר בקניין  –" לך חפץ זה בשכרך

 ".מי שפרע"ואין אפילו דין , ויכול לתת לו את דמיו ולא את החפץ

  

 החלפת עבודה בחפץאם הלשון הביעה : הכל תלוי בלשון הסיכום: ובקצרה

 כמו הקצות( א כנתינת חפץתיחשב רק כנתינת כסף ול פעולת העבודה אכן –

חייב לשלם ו,  אין בזה כל קניין– הבטחה לעתידואם הלשון הביעה , )החושן

  .)כדלעיל(כמו כל שכירות פועל שמשלם מעות , על הפעולה רק מעות

  

, אינו חייב לתת מכונית לשמעוןראובן  – לפי הנתיבות המשפט –ובענייננו 

כיוון שבאופן זה אינו , "פרעמי ש"ואין  , המכוניתמחירויכול לשלם את 

  . רק בשכר הפעולהאלא , )שלא מועיל כלל, "אתן"שנתחייב בקניין (חייב כלל בחפץ 

  

  הבנת שורש החילוק בין קניין להתחייבות. י

 המחייבת לתת ,משיכת החיטים סוף סוף את עומק החילוק בין ויש להבין

ונלך בדרכו של .  שאינה מחייבת זאתעבודת הפועלובין , את החפץ תמורתם

  : בשלבים הבאים)ס"ט סימן ק"חידושי הגרנ(ט "הגרנ

את כל , קניין דבר אחד מקיים את כל המקחש, יש חידוש בדין קניין •

 הכל מתקיים במשיכת –הפסיקות שפסקו ואת כל התנאים שהתנו 

את הספק של , בנושא קניין משיכה, ויש מה להעיר ולהרחיב בנושא זה(המקח 

אם המשיכה :  מהו גדר המשיכה.)ח"רוש וחידוש בבא מציעא דף מבד(ק איגר "הגרע

או . יב הקונה לשלם כפי מה שפסקוולכן מתחי, עושה קניין להתחייבות המושך

ופשוט . וממילא מתחייב בתשלומים, שהמשיכה עושה שהמושך יזכה בחפץ הנמשך

  .)עדועוד חזון למו, ויש כאן מקום להאריך. 'ט נקט בביאורו לפי צד א"שהגרנ

 כיוון שלא משך )שדבר אחד מקיים הכל( אין דין זה –בפוֵעל לעומת זאת  •

 .אין כאן מעשה קנייןו, ממנו כלום
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העובדה שנפעלה עבורו כ מה שמחייב את הבעלים הוא רק "א •

 .)כפי שכבר למדנו לעיל את מקור החיוב(והיא מחייבת בתשלום , פעולה

כיוון , ילת העבודה אין מה שיקיים את הפסיקה שקבעו בתח–כ "וא •

ולכן אינו חייב לתת לפועל את מה , שלא נעשה קניין על התחייבות זו

 .שפסקו אלא רק את מה שמחייבת העבודה

אלא אינו תשלום וההבדל בהגדרה הוא שחיוב לאחר מעשה קניין  •

ולא קיום ( תשלום אבל עבודה מחייבת רק ,חיוב לקיים את התנאי

  . )תנאי

  

יכול  –ולא היה תנאי ,  כיוון שנעשתה עבודה– אלו לפי הגדרותובענייננו 

  . ראובן לשלם כסף ולא לתת מכונית

  

  תועלת משיכת חפץ לפני תחילת העבודה. יא

מה ישתנה בחיוב המעביד אם יעשו קניין ביניהם על ויש לדון בשאלה 

 או ,ימשוך אחד מכלי העבודה של הפועלבאופן שהמעביד , ההתחייבות

האם במקרה זה כבר יצטרך המעביד לעמוד בדבריו : ודרקניין סיעשה איתו 

  ?ולשלם את החפץ שהבטיח לתת

  

העוסקת , מביאה ברייתא ממסכת מעילה .)ח"במסכת בבא מציעא דף מ(הגמרא 

, אפילו ללא משיכת כלי התספורת,  מעל– נתן לַסָּפר כסף של הקדשבאדם ש

  .שאין לו דין משיכה, ספר גויוהגמרא מעמידה שמדובר ב

  

מושכים את כלי אומנותו של הפועל  שאם )ה והא"בתוספות ד( נו תםרבומדייק 

 שיש פסוק שיכול לחזור –ופועל .  שוב אינם יכולים לחזור בהם משכירותו–

  .  אינו יכול לחזור בו לאחר משיכה–אבל קבלן ,  אכן יכול לחזור בו–בו 

  

 השוכר פועל :)תםט בשם רבנו -במסכת בבא מציעא פרק ד(ש "הראוכך לומד גם 

  .)ופועל יכול, וקבלן אינו יכול לחזור בו(נגמר קניין השכירות  –ומשך כלי אומנותו 
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-ג"בסימן של(המעביד לגבי יכולת החזרה של  יש אריכות בפוסקים –ולהלכה 

 אפשר לסכם בקצרה –כעיקרון . )ד-ג"סימן של( והקבלן )א-ג"סימן של(הפועל , )ב

  :כדלקמן

  . ל לחזור בוהמעביד אינו יכו •

אם הקניין שייך גם  ,תלוי במחלוקת אחרונים –הפועל השכיר  •

עיכוב כלי השכירות לצורך  או רק ל)ה-ג"ך סימן של"ש(שכירות הפועל ל

 . )א-ג"נתיבות המשפט סימן של(השכרה 

  . אינו יכול לחזור בו–קבלן  •

  

גם לעניין התחייבות המעביד לתת את אם קניין זה ישפיע  ושאלתנו היא

  . שהסכימו כשכר הפעולההחפץ

  

 –בקניין סודר ש, הוסיף על דבריו דלעיל )ז-ג"סימן ר(נתיבות המשפט הו

היה מקום לומר שקניין זה דומה לקניין , )לפי הסיכום דלעיל(שגורם אי חזרה 

  המשפט מחדש הנתיבות–המחייב לתת בדיוק מה שהבטיח , במטלטלין

אין זה  – )בדומה לעבד עברי שגופו קנוי(ד אין גופו של הפועל קנוי למעבישהואיל ו

אלא נשאר , ) נקנה החפץ שכנגדו–שרק אם קונים את גוף הדבר (דומה למטלטלין 

לא נגרר מזה  ו,)כדלעיל(הקניין הוא רק על התחייבותו הצדדים לעבודה זו ש

  . שהיו באותה הזדמנותקניין לשאר ההבטחות

  

שאינו יכול לחזור בו , בלןקנתיבות המשפט בהמה יהיה לפי ויש לחקור 

המעביד לא יוכל גם לעניין שכקניין בקבלן  אולי ייחשב הדבר –לאחר קניין 

  .לחזור בו ממה שהתחייב

  

אינו כפועל אלא שהרי מעמדו של שמעון המכונאי , ויש בזה השלכה לענייננו

 – אם היה ביניהם קניין –ולפי זה , )שאינו עובד לפי שעות אלא לפי משימה( כקבלן

 . ויצטרך לשלם מכונית לשמעון, ראובן לא יוכל לחזור בוייתכן ש
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   לפי איזה ערך–תשלום השכר . יב

ונפסק שאינו צריך לשלם מכונית אלא , שלא היה קניין מיוחד(ונחזור למקרה הרגיל 

 מצאנו בזה –לפי איזה ערך ישלם את שכרו , לגבי התעריףויש לברר , )מעות

  :כדלקמן, ) לנימוקי הצדדיםולא ניכנס עתה(כמה דעות 

 משלם לפי שווי החפץ בסיום – )ה-ב"בסימן של(הנתיבות המשפט  •

  .)ולא כפי מה שהתחייב בזמן השכירות(  אלף שקל150דהיינו , העבודה

נודר לעניים שק במקרה של  – )ב"ש-חלק ג, ו"ק- חלק ו(ם "ת מהרש"שו •

כ קנה "אאלא (שעת הנדר יוצא ידי חובה בדמים של  –קמח ונתייקר 

וממילא במקום שאין , )יעויין שם טעמו, שאז ההקדש קנה את השק, מצווה

אינו  – )לפי כל מה שלמדנו בשיעור זה, כגון בשכר פעולה(קונים את החפץ 

 . אלף שקל100דהיינו ,  ומשלם כשעת הפסיקה,חייב על היוקר

אין צריך לתת לו כפי מה  – )ו"פסקים אות רכ(ל דיסקין "ת מהרי"שו •

 .בעת ההקצבהאלא רק לפי מה שהיה שווה , תייקרשה

  

אם ישלם לפי שער הפסיקה , כיוון שיש בזה מחלוקת אחרונים –ובענייננו 

 –ואין הכרעה ברורה ,  כיוון שיש כמה דעות–או לפי שער סיום העבודה 

ואי אפשר להוציא מראובן יותר מאשר ,  עליו הראיהחברוהמוציא מ

  .)אלף שקל 100דהיינו ( התעריף הנמוך

  

  סיכום ומסקנות. יג

האם המעביד יכול לחזור . ששכרה קבלת מכונית, סיכם עם פועל על עבודה

הערך ביום הפסיקה או ביום ( לפי איזה ערך –ואם כן ? בו ולתת לו כסף ולא חפץ

  :ונאמרו בזה הנושאים הבאים? )סיום העבודה

יש גם ו(חייב לקיים את הבטחתו ולתת חפץ לכאורה פשוט בסברה ש •

אלא שכל הראשונים האחרים , )ם בפירוש המשניות שלומד כך"רמב

  ...לומדים גדרים לימודיים המראים מהלך שונה במקצת

בל תלין (ויש לכך כמה טעמים , במעותהשכר הרגיל של פועל הוא  •

 .)צורך במזונות, סתם שכירות בכסף, במעות

אסור מלמדת שכדי להפוך את הטלה ל" נתן טלה באתננה"סוגיית  •

נראה . בהקרבה צריך שהאשה תזכה בטֶלה מחמת מעשה הביאה

 .העבודה אינה נחשבת כמשיכהש



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

טו

יכול לתת דמי לומדים שהקובע עם פועל לתת לו חפץ ן "ש והר"הרא •

ויש כמה , )או בקניין חצר(אלא במשיכה  שגוף החפץ אינו נקנה ,חפץ

 .)עיין בפנים(החזון איש וקול אליהו קושיות של 

 יש מחלוקת ראשונים מהו –ו חייב חפץ אלא תשלום וגם כשאינ •

ולא , שכר רגיל של פועל או תשלום )ן"ר( תשלום החפץאם , התשלום

 .)א"א ורשב"ריטב(לפי מה שקבעו מראש 

ולא כסף נחשב כעבודת פועל לומדים שהקצות החושן ומחנה אפרים  •

ויקבל עליו ולכן אפשר לחזור בו כל עוד לא משך את החפץ , פירות

 ". מי שפרע"

עשה עימי "כמו ב(לומד שאם קבע חפץ תחת עבודה הנתיבות המשפט  •

 לעומת הדבר שכנגדו העבודה נחשבת ככסף אכן – ")כפועל ואקדש לך

 הרי זה רק –" אתן לך חפץ בשכרו"אבל אם אמר , שנחשב פירות

 .")מי שפרע"גם לא ( ואינו כלום" אתן"קניין 

מקיים את כל יין דבר אחד שקנ, מקחמבאר שיש חידוש בט "גרנוה •

אין בו פעולת הפועל אבל . על תנאיו ושאר הדברים שנפעלים, המקח

חיוב : ובהגדרה. והתשלום הוא רק מחמת העבודה, מעשה קניין

 אבל ,חיוב לקיים את התנאיאלא אינו תשלום לאחר מעשה קניין 

 . ולא קיום תנאיתשלוםעבודה מחייבת רק 

 – )משיכת כלי אומנות או קניין סודר(ובד אם היה קניין בין המעביד לע •

לשכיר , דינים שונים למעביד(הגורם לדינים שונים בעניין היכולת לחזור בו 

אין לזה ולכן , שאין זה קניין הגוףהנתיבות המשפט  דעת – )ולקבלן

 . לא היה כל קנייןולגביו , קשר לקניין על החפץ

, ות המשפטהנתיב(תלוי במחלוקת אחרונים ערך תשלום השכר  •

 עליו חברוהמוציא מואנו מכריעים ש, )ל דיסקין"ם והמהרי"המהרש

 , הראיה
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