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עז.
ואמר רבא:▀◊

האי מאן דאוגיר אגורי לדוולא, ואתא מטרא ־ פסידא דפועלים. אתא נהרא ־ פסידא דבעל הבית, ויהיב 

להו כפועל בטל.

ואמר רבא:▀◊עז.
האי מאן דאוגיר אגורי לדוולא, ופסק נהרא בפלגא דיומא. אי לא עביד דפסיק ־ פסידא דפועלים. עביד 

דפסיק, אי בני מתא ־ פסידא דפועלים, לאו בני מתא ־ פסידא דבעל הבית.

ואמר רבא:▀◊עז.
האי מאן דאגר אגורי לעבידתא ושלים עבידתא בפלגא דיומא, אי אית ליה עבידתא דניחא מינה ־ יהיב 

להו, אי נמי, דכותה ־ מפקד להו, דקשה ־ מינה ־ לא מפקד להו, ונותן להם שכרן משלם.

אמאי? וליתיב להו כפועל בטלִ ¿עז.

כי קאמר רבא באכלושי דמחוזא, דאי לא עבדי חלשי.!◊עז.

שמין להם את מה שעשו, כיצד? היה יפה ששה דינרים ־ נותן להם סלע.אמר מר:[רבנן]▀◊>עז.

יד פועל על העליונה.קא סברי רבנן:▀◊עז.

או יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים.▀◊>עז.

פשיטאִ ¿עז.

!◊עז.
לא צריכא, דאייקר עבידתא ואימרו פועלים, ואזל בעל הבית ופייסינהו. מהו דתימאֹ מצו אמרי ליה: כי 

מפייסינן ־ אדעתא דטפת לן אאגרא, קא משמע לןֹ דאמר להו: אדעתא דטרחנא לכו באכילה ושתיה.

סלע נותן להם סלע.▀◊>עז.

פשיטאִ ¿עז.

!◊עז.

לא צריכא, דזל עבידתא מעיקרא, ואגרינהו בטפי זוזא, ולסוף אייקר עבידתא, וקם בטפי זוזא. מהו 

דתימאֹ אמרי ליה: טפי זוזא אמרת לן ־ טפי זוזא הב לןִ קא משמע לן, דאמר להו: כי אמרי לכו טפי זוזא 

־ דלא הוה קים לכו, השתא קים לכו.

שמין להן את מה שעתיד להיעשות: היה יפה ששה דינרים נותן להם שקל.רבי דוסא:▀◊>עז.

יד פועל על התחתונה.קסבר:[רבי דוסא]▀◊עז.

או יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים.▀◊>עז.

פשיטאִ ¿עז.

!◊עז.
לא צריכא, דזל עבידתא ואימר בעל הבית, ואזול פועלים ופייסוהו. מהו דתימא, מצי אמר להו: אדעתא 

דבצריתו לי מאגריי, קא משמע לןֹ דאמרי ליה: אדעתא דעבדינן לך עבידתא שפירתא.

סלע נותן להם סלע.▀◊>עז.

פשיטאִ ¿עז.

רב הונא בריה דרב נתן:!◊עז.

לא צריכא, דאוזילו אינהו גביה זוזא מעיקרא, ולסוף זל עבידתא. מהו דתימא: בציר זוזא אמריתו לי ־ 

בציר זוזא יהבינא לכו. קא משמע לןֹ דאמרי ליה: כי אמרנא לך בבציר זוזא ־ דלא הוה קים לך, השתא 

קים לך.

הלכה כרבי דוסא.רב:▀◊עז.

ומי אמר רב הכי?¿עז.

פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםִ והאמר רב:▀¿◊עז.

וכי תימא: שאני ליה לרבי דוסא בין שכירות לקבלנות!◊עז.

ומי שאני ליה?¿עז.

והתניא:▀¿◊עז.
השוכר את הפועל, ולחצי היום שמע שמת לו מת או שאחזתו חמה, אם שכיר הוא ־ נותן לו שכרו, אם 

קבלן הוא ־ נותן לו קבלנותו.

עז:
מני?^¿

אילימא רבנן!¿עז:
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¿¿עז:
מאי איריא שמע שמת לו מת או שאחזתו חמה, דאניס, כי לא אניס נמי ־ הא אמרו רבנן יד פועל על 

העליונהִ 

אלא לאו ־ רבי דוסא היא!¿◊עז:

ושמע מינה: לא שאני ליה לרבי דוסא בין שכירות לקבלנות.¿עז:

בדבר האבוד ודברי הכל.רב נחמן בר יצחק:!◊עז:

כל המשנה ־ ידו על התחתונה, וכל החוזר בו ־ ידו על התחתונה.תנן:▀¿◊עז:

¿◊עז:
בשלמא כל המשנה ידו על התחתונה ־ דסתם לן תנא כרבי יהודה. אלא כל החוזר בו ידו על התחתונה 

לאתויי מאי? לאו לאתויי פועל וכרבי דוסא?

אלא, רבי דוסא תרתי קאמר, ורב סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא.!◊עז:

איבעית אימא: כל החוזר בו ידו על התחתונה ־ לכדתניא:!◊עז:

▀!◊עז:

כל החוזר בו ־ כיצד? הרי שמכר שדה לחבירו באלף זוז ־ ונתן לו מעות מהן מאתים זוז, בזמן שהמוכר 

חוזר בו ־ יד לוקח על העליונה, רצה ־ אומר לו תן לי מעותי, או תן לי קרקע כנגד מעותי. מהיכן 

מגביהו ־ מן העידית. ובזמן שלוקח חוזר בו ־ יד מוכר על העליונה, רצה ־ אומר לו: הילך מעותיך, 

רצה ־ אומר: הילך קרקע כנגד מעותיך. מהיכן מגביהו ־ מן הזיבורית.

רבן שמעון בן גמליאל:▀!◊עז:
מלמדין אותן שלא יחזרו. כיצד? כותב לו: אני פלוני בן פלוני מכרתי שדה פלונית לפלוני באלף זוז, 

ונתן לי מהם מאתים זוז, והריני נושה בו שמונה מאות זוז. קנה, ומחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה 

מהיכן מגביהו מן העידית.אמר מר:▀◊>עז:

קא סלקא דעתך מעידית דנכסיו▀◊עז:

ולא יהא אלא בעל חוב¿עז:

בעל חוב דינו בבינוניתִ ותנן:▀¿◊עז:

ועוד: הא ארעא דיהיב זוזי.¿◊עז:

מעידית שבה, ומזיבורית שבה.רבי נחמן בר יצחק:!◊עז:

רב אחא בריה דרב איקא:!◊עז:
אפילו תימא מעידית דנכסיו, סתם מאן דזבין ארעא באלפא זוזי ־ אוזולי מוזיל ומזבין נכסיו, והוה ליה 

כניזק

הניזקין שמין להן בעידיתותנן:▀!עז:

מלמדין אותן שלא יחזרו, כיצד? כותב לו: אני פלוני בן פלוני כו'.רבן שמעון בן גמליאל:▀◊>עז:

טעמא דכתב ליה הכי, הא לא כתב הכי ־ לא קני?¿עז:

והתניא: [רבי יוסי]♦▀¿◊עז:
הנותן ערבון לחבירו ואמר לו: אם אני חוזר בי ־ ערבוני מחול לך, והלה אומר: אם אני חוזר בי ־ 

אכפול לך ערבונך. נתקיימו התנאין, דברי רבי יוסי.

רבי יוסי לטעמיה, דאמר אסמכתא קניא.[רבי יוסי]▀¿◊עז:

דיו שיקנה כנגד ערבונו.רבי יהודה:♦▀¿◊עז:

רבן שמעון בן גמליאל:▀¿◊עז:
במה דברים אמורים ־ בזמן שאמר לו ערבוני יקון. אבל מכר לו שדה באלף זוז ונתן לו מהם חמש מאות 

זוז ־ קנה, ומחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שניםִ 

לא קשיאֹ הא ־ דקא עייל ונפיק אזוזי, הא ־ דלא קא עייל ונפיק אזוזי.!◊עז:

האי מאן דזבין מידי לחבריה וקא עייל ונפיק אזוזי ־ לא קני, לא קא עייל ונפיק אזוזי ־ קני.דאמר רבא:▀!עז:

ואמר רבא:▀◊עז:
האי מאן דאוזפיה מאה זוזי לחבריה ופרעיה זוזא זוזא ־ פרעון הוי, אלא דאית ליה תרעומת גביה. דאמר 

ליה: אפסדתינהו מינאי.

ההוא גברא דזבין ליה חמרא לחבריה, ופש ליה חד זוזא, וקא עייל ונפיק אזוזא.О◊עז:

^עז:
יתיב רב אשי וקא מעיין 

בה:
כי האי גוונא מאי, קני או לא קני?
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!◊עז:

רב מרדכי לרב אשי: הכי 

אמר אבימי מהגרוניא 

משמיה דרבא:

זוזא כזוזי דמי, ולא קני.

¿◊עז:
רב אחא בריה דרב יוסף 

לרב אשי:
והא אמרינן משמיה דרבא קניִ 

תתרגם שמעתיך במוכר שדהו מפני רעתה.אמר ליה:[רב אשי]!◊עז:
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