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קיב.
ואידך¿

ההוא מיבעי ליה לכדתניא:[רבי יוסי ברבי יהודה]!◊קיב.

[תניא]▀!◊קיב.
(דברים כ"ד) ואליו הוא נשא את נפשו, מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר את עצמו למיתה ־ 

לא על שכרו? דבר אחר: ואליו הוא נשא את נפשו ־ כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נפשו ממנו.

נפשו של גזלןחד:[רב הונא/רב חסדא]♦▀◊קיב.

וחד אמר: נפשו של נגזל.וחד:[רב הונא/רב חסדא]♦▀◊קיב.

▀קיב.
מאן דאמר נפשו של גזלן ־ דכתיב (משלי כ"ב) אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער וכתיב 

(משלי כ"ב) כי ה' יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש.

ומאן דאמר נפשו של נגזל ־ דכתיב (משלי א') כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח.▀קיב.

ואידך נמי, הכתיב את נפש בעליו יקחִ ¿קיב.

בעליו דהשתא.!קיב.

ואידך נמי, הכתיב וקבע את קבעיהם נפש¿קיב.

מה טעם קאמרֹ מה טעם קבע את קבעיהם ־ משום דנטלו נפש.!קיב.

אימתי בזמן שתבעו, לא תבעו אינו עובר עליו.▀◊>קיב.

תנו רבנן:▀◊קיב.

לא תלין פעלת שכיר יכול אפילו לא תבעו ־ תלמוד לומר אתך, לדעתך. יכול אפילו אין לו ־ תלמוד 

לומר אתך, שיש אתך. יכול אפילו המחהו אצל חנוני ואצל שולחני ־ תלמוד לומר אתך ־ ולא שהמחהו 

אצל חנוני ואצל שולחני.

המחהו אצל חנוני ואצל שולחני אינו עובר.▀>קיב.

חוזר או אינו חוזר?איבעיא להו:^קיב.

אינו חוזררב ששת:♦!◊קיב.

חוזר.רבה:♦!◊קיב.

מנא אמינא לה ־ מדקתני: אינו עובר עליו, מעבר הוא דלא עבר, ־ הא מיהדר ־ הדר.אמר רבה:▀קיב.

מאי אינו עובר ־ אינו בתורת לעבור.ורב ששת אמר:▀קיב.

בעו מיניה מרב ששת:^◊קיב.
קבלנות עובר עליו משום בל תלין או אין עובר משום בל תלין? אומן קונה בשבח כלי־ והלואה היא, או 

אין אומן קונה בשבח כלי ושכירות היא?

עובר.אמר להו רב ששת:!◊קיב.

אינו עוברִ והתניא:▀¿קיב.

התם שהמחהו אצל חנוני ואצל שולחני.!קיב.

נימא מסייעא ליה:¿◊קיב.

[תניא]▀¿◊קיב.
הנותן טליתו לאומן, גמרה והודיעו ־ אפילו מכאן ועד עשרה ימים אינו עובר משום בל תלין, נתנה לו 

בחצי היום ־ מששקעה עליו חמה עובר משום בל תלין.

ואי אמרת אומן קונה בשבח כלי ־ אמאי עובר?¿קיב.

בגרדא דסרבלא.רב מרי בריה דרב כהנא:!◊קיב.

למאי יהבה ניהליה ־ לרכוכי, היינו שבחיהִ ¿קיב.

לא צריכא, דקא אגריה מיניה לבטושי, בטשא ובטשא במעתא.!◊קיב.
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קיב:
שכיר בזמנו נשבע ונוטל וכו'.▀>

שכיר אמאי תקינו ליה רבנן למשתבע ושקיל?^קיב:

הלכות גדולות שנו כאן.רב יהודה אמר שמואל:!קיב:

הני הלכתא נינהו? הני תקנות נינהוִ ¿קיב:

!קיב:
אלא, אמר רב יהודה 

אמר שמואל:
תקנות גדולות שנו כאן.

גדולות מכלל דאיכא קטנות?¿קיב:

!◊קיב:
אלא אמר רב נחמן אמר 

שמואל:

תקנות קבועות שנו כאן. שבועה דבעל הבית היא ועקרוה רבנן לשבועה דבעל הבית ושדיוה אשכיר, 

משום כדי חייו דשכיר.

ומשום כדי חייו דשכיר מפסדנא ליה לבעל הבית?¿קיב:

בעל הבית גופיה ניחא ליה דמשתבע שכיר ושקיל, כי היכי דליתגרו ליה פועלים.!קיב:

שכיר גופיה ניחא ליה דמשתבע בעל הבית ויפקע, כי היכי דליגרוהוִ ¿קיב:

בעל הבית על כרחיה אגר.!קיב:

שכיר נמי בעל כרחיה איתגרִ ¿קיב:

אלא, בעל הבית טרוד בפועלים הוא.!◊קיב:

אי הכי ניתב ליה בלא ־ שבועהִ ¿◊קיב:

כדי להפיס דעתו של בעל הבית.!◊קיב:

וניתב ליה בעדיםִ ¿קיב:

טריחא להו מילתא.!קיב:

וניתב ליה מעיקראִ ¿קיב:

שניהם רוצים בהקפה.!◊קיב:

אי הכי, אפילו קצץ נמי¿קיב:

אומן אומר שתים קצצת לי, והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת ־ המוציא מחבירו עליו הראיהִ אלמה תניא:▀¿◊קיב:

קציצה ודאי מידכר דכירי לה אינשי.!◊קיב:

אי הכי, אפילו עבר זמנו נמי¿קיב:

עבר זמנו אינו נשבע ונוטלִ אלמה תנן:▀¿◊קיב:

חזקה אין בעל הבית עובר משום בל תלין.!◊קיב:

והא אמרת בעל הבית טרוד בפועליו הואִ ¿◊קיב:

הני מילי מקמיה דלימטייה זמן חיוביה, אבל מטא זמן חיוביה ־ רמי אנפשיה ומידכר.!◊קיב:
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