הוכ ע"י כולל עיו הד
ת .ד ,43087 .הר נו ,ירושלי 91430

טל/פקס daf@dafyomi.co.il • 6515004
בבא מציעא ד צב.

לת"ק :אוכל פועל
קישות אפי' בדינר
לר' אלעזר :לא יאכל
פועל יתר על שכרו
לחכמי  :מתירי

לשיטות התנאי דמשנתנו ,מה הדי במקרי דלהל?
הא מלמדי שלא
לאכול יתר על שכרו?

בצר רק אשכול אחד
הא יכול לאוכלו?

לא מלמדי

אוכלו

מלמדי
)שלא יעבור על איסור(
מלמדי

אינו אוכלו
אינו אוכלו

2

עובד שלא שכרו בעה"ב
ורוצה לאכול בעבודתו?
לרש"י 1רא"ש )י"ב(
אוכל
אינו
אוכל
אינו
אינו
אוכל
אוכל
אינו אוכל
אוכל

מה הנפ"מ באיבעיא של הגמ' "פועל משלו הוא אוכל או משל שמי "?

אמר תנו אכילתי לאשתי ובני
נזיר שאמר תנו אכילתי לאשתי ובני
ע"מ שאוכל אני ובני בשכרי
שכר לעשות בנטע רבעי
5
ולא הודיע
7
עבדו ושפחתו הקטני הכנעני

לצד שמשלו הוא אוכל
יכול
אינו יכול משו קנס
חייב בנו מדרבנ 4לעשר
פודה ומאכיל
6
מ הדי
קוצ

לצד שמשל שמי הוא אוכל
3
אינו יכול
אינו יכול
חייב בנו מדאורייתא לעשר
חייב משו דמיחזי
כמקח טעות
אינו קוצ

 1בד"ה ת"ק לית ליה ,וכ הוא דעת התוס' )ד"ה איבעית וכו'(.
 2ת"ק מתיר לפועל לאכול בכל אופ שיהיה ,ואפי' שזה מה שבצר אוכל .אול לחכמי רק מותר לו
לאכול יותר משכרו ,אבל אי לו רשות לאכול את כל פעולתו .כתב הב"י בחו"מ )סימ של"ז סו סעי ז'(
שמדברי רש"י )ד"ה ת"ק( והרא"ש )סימ י"א( ,משמע שמה שהעמידה הגמ' את דברי רב אסי במחלוקת
ת"ק וחכמי הוא רק דברי רב אסי הראשוני )לא בצר אלא אשכול אחד( ,אבל דבריו השניי )לאכול
האשכול הראשו שבצר( לא נחלקו .אול מדברי הרי" והרמב" שהשמיטו את שתי המימרות של רב
אסי ,ש"מ דס"ל דחכמי חולקי ג במימרא השניה וס"ל שלא אוכלו .וראה עוד בביאור הגר"א )ש
ס"ק ז'(.
 3כיו שלא זיכה לו הכתוב אלא מה שהוא לועס ואוכל )תוס' צב .ד"ה אי ,וכ"כ רש"י צב :ד"ה אי אמרת
משל שמי( ,וראה בהגהות הגר"א )חו"מ סימ של"ז אות ב'(.
 4ומשו דמיחזי כמקח ,אבל מה"ת אה"נ דפטור דהא אוכל משל הפועל עצמו.
 5דא הודיע ודאי שאינ אוכלי ,דכיו שאסורי הפירות באכילה מחו לירושלי ,אי זכאי הפועל
לאכול .אול הנידו א לא הודיע מתחילה שה נטע רבעי ,ויש כא נידו של מקח טעות ,מה הדי.
 6ביארו התוס' )בד"ה הכי( דהוי כאילו התנה מעיקרא שיאכלו ,ולכ חייב לפדות ולהאכיל.
 7יתבאר בטבלא הבאה באור.
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בבא מציעא ד צב:
הא יכול אד לקצו על האנשי דלהל ,שבמקו שיאכלו יקבל יותר שכר?
1

)ע"י עצמו( בנו ובתו הגדולי  ,אשתו
בבנו ובתו הקטני
על בהמתו
עבדו ושפחתו הגדולי הכנעני
משלו
למ"ד יכול
עבדו
'
וכו
לומר
הרב
ושפחתו
משל שמי
הקטני
למ"ד אי יכול
משלו
הכנעני
הרב לומר וכו' משל שמי

מעלה לה מזונות
קוצ
2
אינו קוצ
אינו קוצ
קוצ
3
קוצ )ברייתא(
אינו קוצ )משנה(
קוצ )ברייתא(
אינו קוצ )משנה(

באינו מעלה לה מזונות
קוצ
אינו קוצ
אינו קוצ
קוצ
קוצ )ברייתא(
אינו קוצ )משנה(
אינו קוצ )משנה(
אינו קוצ )משנה(

 1החילוק בי גדולי לקטני ,שגדולי יש לה דעת למחול אפי' כשלא מעלה לה מזונות.
 2ואפי' שמעלה לה מזונות ,מ"מ התורה לא זיכתה לו את צער דגופ  דהרי כשה רואי את הפירות
ואוסרי עליה לאכול אות ה מצטערי ,ואי לה דעת למחול על זה .כ הוא מסקנת הסוגיא )ד
צג ,(.וראה רש"י ד"ה מר סבר .אול בהו"א סברה הגמ' דכל שמעלה לה מזונות קוצ  לפי הצד שפועל
משלו הוא אוכל ,וסברה שזה הנפ"מ בהאיבעיא) .וי"א דכ הוא ג למסקנת הגמ' אליבא דמ"ד יכול הרב
לומר ,עי' מהרש"א על התוס' לקמ ד צד .בד"ה אול(.
 3ע' בתוס' לקמ )ד צג .ד"ה אלא( ובמהרש"א.

