
  
  
  
  
  

    זהזהזהזה בעל הבית או בעל הבית הטעה אותן אין להם זה על  בעל הבית או בעל הבית הטעה אותן אין להם זה על  בעל הבית או בעל הבית הטעה אותן אין להם זה על  בעל הבית או בעל הבית הטעה אותן אין להם זה על אתאתאתאתדתניא השוכר את האומנין והטעו דתניא השוכר את האומנין והטעו דתניא השוכר את האומנין והטעו דתניא השוכר את האומנין והטעו 
 חמרים ולא מצאו תבואה פועלין ומצאו  חמרים ולא מצאו תבואה פועלין ומצאו  חמרים ולא מצאו תבואה פועלין ומצאו  חמרים ולא מצאו תבואה פועלין ומצאו הלכוהלכוהלכוהלכואלא תרעומת במה דברים אמורים שלא הלכו אבל אלא תרעומת במה דברים אמורים שלא הלכו אבל אלא תרעומת במה דברים אמורים שלא הלכו אבל אלא תרעומת במה דברים אמורים שלא הלכו אבל 

 עושה מלאכה  עושה מלאכה  עושה מלאכה  עושה מלאכה ריקןריקןריקןריקן נותן להן שכרן משלם אבל אינו דומה הבא טעון לבא  נותן להן שכרן משלם אבל אינו דומה הבא טעון לבא  נותן להן שכרן משלם אבל אינו דומה הבא טעון לבא  נותן להן שכרן משלם אבל אינו דומה הבא טעון לבא לחהלחהלחהלחהשדה כשהיא שדה כשהיא שדה כשהיא שדה כשהיא 
    קבלוקבלוקבלוקבלו אבל התחילו במלאכה שמין להן מה שעשו כיצד  אבל התחילו במלאכה שמין להן מה שעשו כיצד  אבל התחילו במלאכה שמין להן מה שעשו כיצד  אבל התחילו במלאכה שמין להן מה שעשו כיצד במלאכהבמלאכהבמלאכהבמלאכהא שלא התחילו א שלא התחילו א שלא התחילו א שלא התחילו """"ובדובדובדובד    ....ליושב ובטלליושב ובטלליושב ובטלליושב ובטל

 לארוג בשני סלעים ארגו חציו והניחו חציו  לארוג בשני סלעים ארגו חציו והניחו חציו  לארוג בשני סלעים ארגו חציו והניחו חציו  לארוג בשני סלעים ארגו חציו והניחו חציו בגדבגדבגדבגדקמה לקצור בשני סלעים קצרו חציה והניחו חציה קמה לקצור בשני סלעים קצרו חציה והניחו חציה קמה לקצור בשני סלעים קצרו חציה והניחו חציה קמה לקצור בשני סלעים קצרו חציה והניחו חציה 
        .... מה שעשו היה יפה ששה דינרים נותן להן סלע מה שעשו היה יפה ששה דינרים נותן להן סלע מה שעשו היה יפה ששה דינרים נותן להן סלע מה שעשו היה יפה ששה דינרים נותן להן סלעאתאתאתאתשמין להן שמין להן שמין להן שמין להן 

  הביאור  דברי הברייתא

 מלאכתן ויטלו שני  מלאכתן ויטלו שני  מלאכתן ויטלו שני  מלאכתן ויטלו שני יגמרויגמרויגמרויגמרואו או או או 
  לעיםלעיםלעיםלעיםסססס

  .פשיטא שאם יגמרו מלאכתן יקבלו כל שכרם=  'קושיית הגמ

ב התחתנן לפועלים " ובעההתייקרהמדובר שהמשכורת הרגילה =  'תירוץ הגמ

כ "אנן ומאוד רצה שהם יעבדו חב הת"והיה אפשר לומר שהיות ובעה, לחזור לעבוד

  .ל שלא"קמ, כוונתו למחיר החדש

  ואם סלע נותן להם סלעואם סלע נותן להם סלעואם סלע נותן להם סלעואם סלע נותן להם סלע

  .פשיטא=  'קושיית הגמ

  :שמהלך ההסכם היה כדלהלן=  'תירוץ הגמ

מ "ומ,  דינר6ולכן העובדה היתה שווה , בתחילה היה מחיר הפועלים זול )1

  ) דינר יותר על כל העבודה2( דינר 8ב הבטיח להם "בעה

  .הם עבדו חצי העובדה והפסיקו )2

  . דינר8וכעת מחיר לכל העבודה הוא , מחיר הפועלים התייקר )3

  .עבוד את החצי השניהפועלים חזרו ל )4

,  דינר לחצי עבודה3מטעם שכהעבודה היתה שווה ,  דינר5כעת תובעים הפועלים 

  . דינר5 דינר עליהם לקבל 4כעת שהבודה שווה , ב בדינר יותר"נתן להם הבעה

î÷î÷î÷î÷""""àìù ìàìù ìàìù ìàìù ì....  

דוסא אומר שמין להן דוסא אומר שמין להן דוסא אומר שמין להן דוסא אומר שמין להן ' ' ' ' רררר
מה שעתיד להעשות היה יפה מה שעתיד להעשות היה יפה מה שעתיד להעשות היה יפה מה שעתיד להעשות היה יפה 

   דינרים נותן להם שקל דינרים נותן להם שקל דינרים נותן להם שקל דינרים נותן להם שקלששהששהששהששה

  .ל שיד הפועל על התחתונה"כי ס

או יגמרו מלאכתן ויטלו שני או יגמרו מלאכתן ויטלו שני או יגמרו מלאכתן ויטלו שני או יגמרו מלאכתן ויטלו שני 
  סלעיםסלעיםסלעיםסלעים

  .פשיטא שאם יגמרו מלאכתן יקבלו כל שכרם=  'קושיית הגמ

,  לחזור לעבודהתחננו והפועלים הוזלמדובר שהמשכורת הרגילה =  'תירוץ הגמ

,  למחיר החדשכ כוונתם"אלעבוד  ומאוד רצו והם התחננווהיה אפשר לומר שהיות 

  .אל של"קמ

  ואם סלע נותן להם סלעואם סלע נותן להם סלעואם סלע נותן להם סלעואם סלע נותן להם סלע

  .פשיטא=  'קושיית הגמ

  :שמהלך ההסכם היה כדלהלן=  'תירוץ הגמ

מ "ומ,  דינר10ולכן העובדה היתה שווה , יקרבתחילה היה מחיר הפועלים  )5

  )כל העבודהעל  פחות דינר 2 (.8הפועלים הסכימו לעבוד על המחיר של 

  .ב הפסיקם"והבעההם עבדו חצי העובדה  )6

  . דינר8וכעת מחיר לכל העבודה הוא , הוזלים מחיר הפועל )7

  .הפועלים חזרו לעבוד את החצי השני )8

מכיוון שכשהמחיר , 3ב שעל החצי השני הוא צריך לתת להם רק "כעת טוען הבעה

  .3 הרי אני נותן להם 4כעת שהמחיר , 4הם הסכימו על , 5היה 

î÷î÷î÷î÷""""àìù ìàìù ìàìù ìàìù ì....  

 מטען אומר  מטען אומר  מטען אומר  מטען אומר כיצדכיצדכיצדכיצדד שוכר עליהן או מטען ד שוכר עליהן או מטען ד שוכר עליהן או מטען ד שוכר עליהן או מטען  שאין אבוד אבל בדבר האבו שאין אבוד אבל בדבר האבו שאין אבוד אבל בדבר האבו שאין אבוד אבל בדבר האבובדברבדברבדברבדברבמה דברים אמורים במה דברים אמורים במה דברים אמורים במה דברים אמורים 
 כמה שוכר עליהן עד ארבעים וחמשים זוז במה דברים  כמה שוכר עליהן עד ארבעים וחמשים זוז במה דברים  כמה שוכר עליהן עד ארבעים וחמשים זוז במה דברים  כמה שוכר עליהן עד ארבעים וחמשים זוז במה דברים ועדועדועדועדלהן סלע קצצתי לכם באו וטלו שתים להן סלע קצצתי לכם באו וטלו שתים להן סלע קצצתי לכם באו וטלו שתים להן סלע קצצתי לכם באו וטלו שתים 

 לשכור ואמר צא ושכור מאלו אין לו  לשכור ואמר צא ושכור מאלו אין לו  לשכור ואמר צא ושכור מאלו אין לו  לשכור ואמר צא ושכור מאלו אין לו פועליםפועליםפועליםפועלים בזמן שאין שם פועלים לשכור אבל יש שם  בזמן שאין שם פועלים לשכור אבל יש שם  בזמן שאין שם פועלים לשכור אבל יש שם  בזמן שאין שם פועלים לשכור אבל יש שם אמוריםאמוריםאמוריםאמורים
            תרעומתתרעומתתרעומתתרעומתעליהן אלא עליהן אלא עליהן אלא עליהן אלא 

 

 ברי הברייתא ביאור ד=הנושא   א"ז ע" ע–ב "ו ע"דף ע


