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בבא מציעא ד קיב.

חד אמר
וחד אמר
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כיצד דורשי רב הונא ורב חסדא את הפסוקי דלהל ?
+רח*ת ָ'ל & ֵֹצ ַע ָ& ַצע ֶאת
ֵ' ְ
ֶפ ְ& ָע ָליו ִי ָ,ח )ש א:יט(
נֶ
נפש של גזל  שהוא הבעלי עכשיו
הגזל נוטל נפשו של נגזל

ל ִ ְגזָל ָל...
ָפ )משלי כב:כב  %כג(
יה נ ֶ
וְ ָק ַבע ֶאת ק ְֹב ֵע ֶ
ה' נוטל נפשו של גזל
ה' לוקח נפש הגזלני  שלקחו נפש הנגזלי

המחהו אצל חנוני ואמר השכיר כדלהל  ,הא חוזר אצל בעה"ב לגבות שכרו? ]תוד"ה חוזר[.

"הריני פוטר 0אפילו לא ית לי"
ולא חזר בו
"הריני פוטר0
שולחני
רק א יפרע לי
שולחני"
חזר בו שולחני
אמר השכיר בסתמא %
שיסמו 0על השולחני
בבא מציעא ד קיב:

תו 0זמנו
לאחר זמנו

אליבא דרב ששת

אליבא דרבה

אינו חוזר
לפי' א' בתוס' :אינו חוזר
אינו חוזר
לפי' ב' בתוס' :חוזר
1
חוזר
חוזר
חוזר
לפי' א' וב' בתוס' :אינו חוזר
2
לפי' ג' בתוס' :חוזר

מה די שכיר שטוע על הבעל הבית כדלהל ?
כשטוע שלא שיל
השכיר נשבע ונוטל
4
הבעה"ב פטור

3

כשטוע שקצ 2יותר
הבעה"ב נשבע ונפטר
הבעה"ב נשבע ונפטר

 1וכ"מ ברש"י ד"ה חוזר ,דבכה"ג מיירי בסוגיי.
 2לתי' ג' בתוס' ,לכו"ע חוזר השכיר אצל בעה"ב ,ולא נחלקו ר"ש ורבה אלא לעני לאו ד"לא
תלי" ,דר"ש ס"ל דכיו שיצא ממנו שעה אחת ,שוב אינו עובר ב"לא תלי".
 3כיו שבעל הבית טרוד בפועליו ושוכח שלא נת ,ומה שתיקנו שישבע השכיר ויטול  כדי להפיס
את דעתו של בעה"ב .וזה דוקא בספק א נת או לא נת ,אבל בספק כמה היתה הקציצה ודאי
הוא זוכר ,ולכ בעה"ב נשבע ונפטר.
 4דכל מה שבעה"ב טרוד בפועליו הוא הני מילי מקמי שיבוא זמ חיובו ,אבל כשבא זמ חיובו הוא
נות על לבו להזכר .וכיו שיש אצל בעה"ב שתי חזקות ,חזקה אחת שאי בעה"ב עובר על "לא
תלי" ,ועוד חזקה שאי השכיר משהה את עצמו מלתבוע שכרו ,וזה עדי טפי מחזקה אחת שיש
לשכיר  שאינו עובר ב"לא תגזול".
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בבא מציעא ד קיב:
במה נחלקו ר' יהודה ורבנ )בשבועות מד ,:מו (.מתי השכיר נשבע ונוטל ?
]תוד"ה שקלוה ,ובד"ה א"ה ,ובד"ה שתי[.
1

כשטוע שלא שיל
מודה במקצת
כופר הכל
נשבע ונוטל
2
נשבע ונוטל
בעה"ב פטור

לתנא קמא
לר' יהודה

כשטוע שקצ 2יותר
מודה במקצת
כופר הכל
בעה"ב פטור בעה"ב נשבע
נשבע ונוטל
בעה"ב פטור

מחלוקת האמוראי בברי ושמא ]תוד"ה טרוד ,ותוד"ה אי הכי אפילו[.

4

רב נחמ ור' יוחנ
רב הונא ורב יהודה

איני יודע א הלויתני
פטור
חייב

איני יודע א פרעתי0
3
חייב
חייב

 1ודוקא כששכרו בעדי ,דאל"כ לכו"ע נאמ במיגו ד"לא שכרתי מעול" )ע' תוד"ה קציצה(.
 2בשבועת היסת.
 3וא שס"ל דלאו ברי עדי ,מ"מ כיו שמודה שהיתה הלואה ונשתעבד לכ עליו להוכיח שפרע
ונפקע שעבודו ,ובטענת שמא אינו מפקיע שעבודו ולכ חייב לכו"ע.
 4מחלוקת נזכרה לעיל בד צ"ז ע"ב ולקמ קטז ,:ונחלקו אי ברי ושמא ברי עדי ,דלר"נ ור"י
אי ברי עדי ,ולרב הונא ורב יהודה ברי עדי.

