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. אין להם זה על זה אלא תרעומת -השוכר את האומנין והטעו זה את זה . . . . משנהמשנהמשנהמשנה  
ופועלין , שכר את החמר ואת הקדר להביא פרייפרין וחלילים לכלה או למת

, מקום שאין שם אדם -וחזרו בהן , וכל דבר שאבד, להעלות פשתנו מן המשרה
. שוכר עליהן או מטען  

ידו  -אם בעל הבית חוזר בו . ידם על התחתונה -השוכר את האומנין וחזרו בהן 
.ידו על התחתונה -וכל החוזר בו , התחתונהידו על  -כל המשנה . על התחתונה  

או בעל הבית הטעה , השוכר את האומנין והטעו את בעל הבית: תניא. . . . תלמודתלמודתלמודתלמוד
.אין להם זה על זה אלא תרעומת -אותן   

שמין להן  -אבל התחילו במלאכה , שלא התחילו במלאכה -במה דברים אמורים 
בגד , והניחו חציה. חציהקצרו , קבלו קמה לקצור בשני סלעים? כיצד. מה שעשו

היה יפה . שמין להן את מה שעשו - ארגו חציו והניחו חציו , לארוג בשני סלעים
 -ואם סלע . או יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים, נותן להן סלע -ששה דינרים 

היה יפה ששה , שמין להן מה שעתיד להעשות: רבי דוסא אומר. נותן להם סלע
נותן  -ואם סלע . יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים או, נותן להם שקל -דינרים 

.להם סלע  
פועל יכול לחזור בו : והאמר רב? ומי אמר רב הכי. הלכה כרבי דוסא: אמר רב

?  אפילו בחצי היום  
.ורב סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא, קאמררבי דוסא תרתי , אלא

 
Talmud de Babylone, Traité Baba métsia, page 75b 
Michna 
. S’il a employé des artisans et que l’une des parties a trompé l’autre [ils n’ont pas respecté 
leur engagement], l’autre partie ne peut que rouspéter (mais pas exiger de dédommagement 
financier). 
. Si l’on a loué les services : 
- d’un transporteur pour amener un dais nuptial en vue d’un mariage ou des flûtes en vue 
d’un enterrement ;  
- ou alors les services d’un employé pour retirer son lin de la teinture ;  
- ou toute forme d’engagement qui, s’il n’est pas respecté, entrainera une perte pour 
l’employeur ;  

A qui la perte? 
 

Le droit de démissionner 
 

Le Talmud, confortant le droit de démission, 
s’interroge sur le préjudice qu’il pourrait 
causer. 
Qui doit le prendre en charge ? Et dans quel 
cas ? 
 
 

Rompre un contrat de travail. Aujourd’hui, une évidence, 
qui pourtant n’a pas toujours été possible. 



Si les employés se sont rétractés et que l’employeur ne peut trouver facilement de 
remplaçant, il peut engager d’autres employés à un salaire plus important qui sera à charge 
de ceux qui se sont désistés. Il peut également les tromper (leur promettre un salaire plus 
élevé qu’il ne leur paiera finalement pas). 
. S’il a employé des artisans : 
- qui ont démissionné (au milieu de leur travail), leur salaire sera évalué à leur détriment 
- et que lui s’est rétracté, leur salaire sera évalué à son détriment 
En effet, on se prononcera au détriment de celui qui change les clauses ou qui se rétracte. 
Guemara 
La Braïta enseigne : S’il a employé des artisans et que l’une des parties a trompé l’autre [ils 
n’ont pas respecté leur engagement], l’autre partie ne peut que rouspéter. 
Cela n’est vrai que s’ils n’ont pas commencé à travailler. Dans le cas contraire : 
- on évaluera le travail effectué : s’ils ont fait la moitié, on leur versera la moitié du salaire. 
- Rabbi Dossa dit : on évaluera le prix du travail restant à faire et on leur versera ce qu’il 
reste (du coup si le prix du travail a augmenté, ils toucheront moins que la moitié du salaire 
prévu). 
Rav disait : il faut suivre l’opinion de Rabbi Dossa. 
Rav disait-il vraiment ainsi ? C’est pourtant lui qui disait qu’un employé pouvait démissionner 
même après avoir commencé son travail (sous-entendu : sans subir de préjudice) ? 
Rabbi Dossa parlait en fait dans deux cas : le salarié et l’entrepreneur. Rav tranche comme 
Rabbi Dossa dans l’un des cas (l’entrepreneur) mais est en désaccord sur l’autre (le salarié). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Raphaël Horowitz 


