
  בבא מציעא קיא
 

  כל הכובש שכר שכיר עובר בחמשה שמות הללו, ועשה: משום 
   (ויקרא) בל תעשק את רעך .1
  )ויקרא( בל תגזל .2
 )דברים( בל תעשק שכיר עני .3
  )ויקרא( בל תלין .4
  )דברים( ביומו תתן שכרו .5
  )דברים( לא תבא עליו השמש .6

  
 ויקרא פרק ה פסוק כא 

  ְוִכֵחׁש ַּבֲעִמיתֹו ְּבִפָּקדֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעַׁשק ֶאת ֲעִמיתֹו: ’הֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ 
  

  קושי  גזל  עושק  
זהו עושק שחייבה עליו תורה אי  יש לך בידי ואיני נותן לך  לך ושוב, לך ושוב  רב חסדא

דומיא דפקדון, דקא כפר ליה  -קרבן 
  ממונא!

איזה הוא גזל שחייבה עליו תורה   יש לך בידי ואיני נותן לך  נתתיו לך  רב ששת
דומיא דפקדון בעינן, דקא  -קרבן 

  כפר ליה ממונא!
שכרתיך לא   אביי

  מעולם
    נתתיו לך

  
 (שכירות יום) ויקרא פרק יט

  ִאְּת� ַעד ֹּבֶקר:ִכיר (יג) לֹא ַתֲעֹׁשק ֶאת ֵרֲע� ְולֹא ִתְגֹזל לֹא ָתִלין ְּפֻעַּלת ׂשָ 
  

 (שכירות לילה)דברים פרק כד 
 ָעִני ְוֶאְביֹון ֵמַאֶחי� אֹו ִמֵּגְר� ֲאֶׁשר ְּבַאְרְצ� ִּבְׁשָעֶרי�: ָׂשִכיר(יד) לֹא ַתֲעֹׁשק 

 ’הָעֶלי� ֶאל  (טו) ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו ְולֹא ָתבֹוא ָעָליו ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי ָעִני הּוא ְוֵאָליו הּוא ֹנֵׂשא ֶאת ַנְפׁשֹו ְולֹא ִיְקָרא
  � ֵחְטא:ְוָהָיה בְ 

  
ותנא דבי ר'  משנתינו  

  עאלמשי
  ר' יוסי ברבי יהודה  תנא קמא

 ביומו תתן שכרו  שכר בהמה או כלים
  )לילה(שכירות 
  )יום(שכירות  לא תלין

 ביומו תתן שכרו
  )לילה(שכירות 
  )יום(שכירות  לא תלין

(שכירות  לא תעשק
  )לילה

  

  ביומו תתן שכרו  גר תושב
  )לילה(שכירות 

 ביומו תתן שכרו
  )לילה(שכירות 
  )(שכירות יום לא תלין

 ביומו תתן שכרו
  )לילה(שכירות 

  

  אין לו גזירה שוה  שכיר שכיר גזירה שוה    מאי טעמא

ולא תבא עליו השמש 

מי שהן   כי עני הוא
באין לידי עניות 

ועשירות, יצאו בהמה 
וכלים שאינן באין לידי 

  עניות ועשירות

 
(בגלל נהי דלא גמר שכיר שכיר, בהמה וכלים משום ביומו תתן שכרו נמי ניחייב! : קושי על ר' יוסי

  פסוקים של שכירות לילה)המ לכלול בהמה וכלים שכל הדרשות
  תנא קמא  יוסי בר' יהודה ר'  

ולא תבא עליו 

  השמש כי עני הוא

מי שהן באין לידי עניות ועשירות, יצאו בהמה 
  וכלים שאינן באין לידי עניות ועשירות

  להקדים עני לעשיר

לא תעשק שכיר עני 

  יוןואב

  להקדים עני לאביון  רלהקדים עני לעשי

 


