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תורה אור השלם
 1ואף כי היין בוגד גבר
מזיר ולא ינוח א ש ר הרחיב
בשאול נפשו והוא כמות
ולא ישבע ויאםף אליו כל
הגוים ויקבץ אליו בל
חבקוק ב ה
העמים:
 2נחית בחסדך עם זו
גאלת נהלה בעזך אל נוד.
שמות טו יג
קדשף
:

הגהות הב״ח
)א( דשכ״ם ד״ה וט קנקנים
דמיכר מאי הוה למה:

המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא

עין משפט
נר מצוה

צח.

מגושם .שיתקיים כדרך המחקיימין :עד העצרת .אכל לא מן
מבושם עד עצרת .קשה לרשב״א להא בקנקנים ללוקח איירי
העצרת ואילך שתום תקופת תמוז מקלקל אפי׳ יין מבושם :וישן.
מתניתין ולימא ליה קנקנך גרים ולרב חייא בר יוסף
ואס מוכר לו יין ישן ימן לו משל אשמקד שנה המוקדמת לזו שאנו
לימא ליה מזלך גרס רש לומר דודאי אס נמצא חומץ מצי אמר ליה
עומדים כה :משל שלש שנים .משנה דקודם אשמקד דהוו להו
הכי אבל הכא לא איירי בהט אלא אשמועינן לצריך לימן לו יין
ג׳ שנים עם שנה שאנו עומדין בה:
הראוי להמקייס ער העצרמ:
גמ׳ לא שנו .דאינו מייב באחריותו:
האי מאי תכין חביתא דחמרא
אמבושם אני מוכר לך חייב להעמיד לו עד
אלא בקנקנים ללוקח .שקבל הלוקמ
אדעתא לסכוייה .פי׳»()רש״י(
העצרת י וישן משל אשתקד גומיושן משל ג׳
היין כחכיומיו דאיכא למימר כליו
לאין החנווני אלא שליח כעלמא
שנים :גמ׳ אמר ר׳ יוסי בר׳ חנינא ילא שנו
גרמו .ומיהו סיפא דקחני ואס ידוע
ואין נראה לר״י לאס כן לא הוה
אלא בקנקנים דלוקח יאבל בקנקנים דמוכר
כוי החס ליכא למימר כלי הלוקח
ליה למימר זבין ועול לאס כן מגופה
אמר ליה הא חמרך והא קנקנך וכי קנקנין
גרמו דאנן סהדי שהיין רגיל ככן•:
מילמא דרבא לא שמעינן שום חידוש
דמוכר מאי הוי לימא ליה לא איבעי לך
אבל גקנקנים דמוכר .מצי אמר ליה
דהא דקאמר לא אמרן אין נראה
לוקמ אפילו לזמן מרובה הא חמרך
שיהא זה מדברי רבא אלא גמרא
לשהויי לא צריכא ידאמר ליה למקפה ומאי
והא קנקנך דודאי יינך וכליך גרמו
דקאמר ליה ונראה לו לסרש דמיירי
דוחקיה דר׳ יוםי בר׳ חנינא לאוקמא למתניתין
דסכירא ליה דמימומ הבציר הוה יין
דזטן מכר גמור ואדעחא דהכי זבנה
בקנקנין דלוקח ודאמר ליה למקפה לוקמא
מקולקל כבר אלא שאין ניכר הדכר
שימכרנו בחנומ ודמי לא״ל למקפה
בקנקנין דמוכר ודלא אמר ליה למקפה אמר
עד שעח חימוץ כדאמרינן באיזהו
דכעי שימקייס כדי מקפה והכי נמי
רבא מתניתין קשיתיה דקתני אם ידוע שיינו
נשך )ב״מ דף עג (:מעיקרא דחמרא
כעינא שימקייס כדי סיבריה ומיהו
מחמיץ הרי זה מקח טעות יאמאי לימא ליה
ממרא דחלא מלא ההוא שעמא הוא
קשה ללישנא דאמר בסמוך מעוכדא
לא איבעי לך לשהויי אלא לאו שמע מינה
דמבחרי אנפשייהו חמרא .ולרכ
אדעמא
מחבריה
דקביל ממרא
דאמר ליה למקפה שמע מינה ופליגא דרב
דאמר לעיל כצי [.כל שלשה ימים ברשומ
דנמטאה אפרוותא דוול שפט חלא
מוכר איכא לאוקומי מתני׳ בקנקנים
לא כרב חייא בר יוסף השמא המס
חייא בר יוסף דאמר רב חייא בר יוסף חמרא
דלוקח ואפילו מוך שלשה או בקנקנים
דלא זבניה לגמרי מצי אמר ליה
מזלא דמריה גרים שנא׳  1ואף כי היין בוגד גבר
של מוכר ולאחר שלשה והלכך מוכר
מזלך גרם כ״ש הכא דהוי מכר
יהיר וגו׳ א ( אמר רב מרי האי מאן דיהיר אפילו
פטור :וכי קנקנים דמוכר )א(.
גמור ר״ל דההיא לישנא מוקי הך
אאינשי ביתיה לא מקבל שנא׳  1גבר יהיר ולא
למה יפסיד מוכר הא מצי אמר ליה
מילמי׳ דרכא כידוע שיינו מממיץ ואפי׳
ינוה מאי ולא ינוה בנוה שלו א״ר יהודה אמר
מוכר ללוקח לא איכעי לך לשהרי.
הכי דוקא אדעתא דסכוייה הא לאו
רב כל המתגאה בטלית של ת״ח ואינו ת״ח
דאפילו לרכ דאמר )לעיל דף צב(.
הט מצי א״ל לא איכעי ליה לשהויי:
כתיב
אין מבנימין אותו במחיצתו של הקב״ה
המוכר שור למטרו ונמצא נגחן הרי
רכי
הכא ולא ינוה וכתיב התם  2אל נוה קדשך אמר רבא ח האי מאן חבין ליה חביתא
זה מקח טעומ הני מילי משום דרוכא
לרדיא זבני אבל הכא רוכא לאו
דחמרא לחנואה אדעתא לםבוייה ותקיף אפלגא או אתילתא דינא הוא דמקבל
לשהרי זבני ויפסיד לוקח :דאמר ליה לה מיניה ט ולא אמרן אלא דלא שני בברזא אבל שני בברזא לא י ולא אמרן
למקפה .להסתפק מעט מעט לקדירוח
אלא דלא מטא יומא דשוקא אבל מטא יומא דשוקא לא ואמר רבא כ האי מאן
דהיינו לשהויי :מאי דוחקיה דרבי
נ(
דקביל חמרא אדעתא דממטי ליה לפרוותא דוול שפט ואהמטי התם זל דינא
יוסי גרבי חנינא לאוקומי .רישא
הוא דמקבל ליה איבעיא להו הוה חלא מאי אמר ליה רב הלל לרב אשי כי
דמתניתין בקנקנים דלוקח לחוד ולא
הואן בי רב כהנא אמר לן חלא לא ודלא כר׳ יוסי בר׳ חנינא ואיכא דאמרי
בקנקנים דמוכר משוס דמוקי למתני׳
לאפילו חלא נמי מקבל כמאן כר׳ יוסי בר׳ חנינא :ישן משל אשתקד כוי:
בדא״ל למקפה לוקמיה בדלא אמר
ליה למקםה דהמוכר יין סמם קמני
תאנא
ולא שנא קנקנים דלוקמ ולא שנא קנקנים דמוכר קמני מחניחין דאין מוכר חייכ כאחריוחו משוס דלא איכעי ליה לשהרי:
אמאי .הוה ליה מקח טעות :לימא ליה לא איגמי לך לשהויי .דהא רוכא לאו לשהרי זכני :אלא לאו שמע מינה דאמר ליה
למקפה .וה״ה לרישא והיינו טעמא דכרישא פטור מוכר דאיכא למימר קנקנים דלוקמ גרמו ובסיפא חייכ הואיל וידוע שיינו רגיל
להחמיץ כל שנה :ופליגא .הא דר׳ יוסי כר׳ חנינא דמוקי לה בקנקנים דלוקח ולא דמוכר משוס דמצי א״ל הא חמרך והא קנקנך :דרג תייא
גר יוסןז .דאיהו מוקי לה נמי בקנקנים דמוכר ואע״ג דא״ל למקפה כדמוכח סיפא אפי׳ הט מוכר פטור דלא מצי אמר ליה הא חמרך והא
קנקנך דלאו קנקנים דמוכר גרמו אלא מזלא דלוקח שהוא בעליו של יין גרים :שנאמר ואן* פי היין גוגד .כאדם למה משוס דגכר יהיר וגו׳
גאותו של אדם שמגיס דעמו כדבר שאין כו גורם שהיין כוגד בו דסכורין שהוא יין ונמצא חומץ מדה כנגד מדה .ומיהו סיפא כיון דאמר ליה
למקפה ולא מצי אמר ליה לא איכעי לך לשהויי ולא מצי למימר ליה מזלך גרס מאחר שהדכר ידוע שיינו מחמיץ הלכך חייב מוכר :אאינשי
גיתיה .אשמו :לא מיקגל .שמבזה אומו :כל המתגאה גטלית של תלמידי תכמים .דעכיד כדאמרן כחזקח הכמיס )לעיל דף נז 0טלימ של
מלמידי חכמים טצד כל שאין מלוקו נראה מתחחיו טסח וצניעותא יתירמא הוא וגסומ הוא למי שאינו מלמיד חכם :האי מאן דמזגין ליה חגיהא
דחמרא לתנווני וכוי .מוסר חכיח שלו לחנווני כדי למכור אמ היין בחנוחו רשמכר המנווט קצמ ובעל הבימ לא יקבל מעומיו אלא לאחר שיקבל
החנווני מן הלוקחין וחמרא ברשוחא דמריה קאי ואין החנווני אלא שליח בעלמא ליטול שכר טרחו .והלכך אס החמיץ אסלגא או אתילתא דדנא
קודם שמכר כולו :דינא הוא דמקגל .בעל הטח כל ההפסד וכגון שלא פשע שליח דהיינו חנווני מידי בשליחומו כדמפרש ואזיל .ואף כי
היין בוגד ליכא למימר גט חנווני להא אין לו חלק כו וגס לא הקנקן שלו הוא ואכמי ברשומ מריה קמא אימיה :ולא אמרן .דהפסיד
כעל הכיח :אלא דלא שני .לוקח ככרזא לעשומ נקכ אחר כחכיח אכל שני איכא למימר דהוא גריס :דלא מטא יומא דשוקא .ולא
נתעצל חנווני במכירתו :האי מאן דקגיל חמרא מתבריה .למחצית שכר זהקנקנים דמוכר והוא קיבלו בדמים בשער של עכשיו בעיר הזאח
והריוח יחלוקו .וכל מקבלי ממון למחצימ שכר הוו מפקיד ונפקד קרובים לשכר וקרובים להססד והרי הוא כאחריומ שניהם להפסד כמו לשכר
כדאמרן )ב״מ דף קד (:הך עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון ואם הוקיר או הוזל או נגנכ או נאכד לשניהם נאבד והוזל .אכל אמר לו כעל
היין למקבל אפי׳ אס הוקיר לא יהא לך רשות למכרו בכאן אלא זיל ואמטייה למלכות אחרת אפרוותא דוול שפט שבאוחו מקום היו מוכרים
יין ביוקר וקודם שהגיע לשם זל היין ככל המקומות ופיתת מכדי דמים שקיבלו :דינא הוא דמקבל .בעל היין אמ כל הזול דטון
לאפילו אס הוקיר מיד לא היה לו רשות למכרו עד שמגיע לפרוותא דוול שפט לענין זולא נמי ברשומא דבעל היין קאי .ומיהו לגט
גניבה ואבידה ברשוחיה דמקבל נמי קאי וכן אס נעשה חומץ כדלקמן שהרי באחריותו הוא וקרינא ביה אף כי היין בוגל למזלא
דחרוייהו גרים שבאמריומ שניהן הוא עומד ושניהן בעליו של יין :ופשע דלא אמטייה לא גרסינן :הוה חלא .מקמיה דאמטייה להחס
מאי מי מקכל כעל היין כל ההפסד דהא אפילו גט מכירה גמורה מקבל משוס דא״ל לוקח הא חמרך והא קנקנך היכא דאמר ליה
למקפה דלא מצי אמר ליה מוכר לא איבעי לך לשהרי וכל שכן הכא דלא מכר לגמרי וגס אמר ליה זיל אמטייה אפרוותא דוול שפט
שצוה להשהומו דמצי אמר ליה מקכל הא חמרך והא קנקנך כר׳ יוסי כר׳ חנינא או דלמא לא מקבל כל ההפסד אלא פלגא דמצי
אמר ליה מזלך נמי גרם שכאחריומ שנינו עומד והיין כוגד קרינא כיה כרכ חייא כר יוסף :תלא לא .כלומר לא מקכל כעל היין כל
ההפסד ואע״ג דכמאן דא״ל למקפה דמי ואיבעי לשהויי משוס דמזל שני הבעלים גורס :ודלא כר׳ יוסי בר׳ חנינא .דמוקי למתניתין
בקנקנים דלוקח אכל בקנקנים דמוכר סטרא ליה דאמר ליה לוקח הא חמרך והא קנקנך היכא דאמר ליה למקפה והכא נמי טון
דא״ל זיל אמטייה כו׳ הרי צוה לו להשהותו .ונראה כעיני דלית הלכתא כר׳ יוסי כר׳ חנינא אלא כרכ חייא כר יוסף דמזלא דגכרא גרים
אלא אס כן ידוע שיינו מחמיץ ודאמר ליה למקפה דהא שמואל קאי כווחיה ואמרן לעיל ]צו [:עבד רכ יוסף עוכדא כחמרא כוומיה דשמואל:

נז א ב ג מיי׳ פי״ז מהל׳
מכירה הלכה ו סמנ
לאדן קע טוש״ע ח״מ סי׳
רל סעיף י:
נח ד מיי׳ שס הל׳ ג
טוש׳׳ע שס סעיף ה:
נ ט ה ו ז מיי׳ שס טוש״ע
שס סעיף ו:
ם ח ט י מיי׳ שם הל׳ ה
טוש״ע שם סעיף מ:
םא כ ל מיי׳ שס טיש״ע
שס סעיף ט:

רבינו גרשום

לא שנו .דאין המוכר
באחריות היינו כשדרכו
בקנקן דלוקח .אבל אם
עדיין בכליו דמוכר לימא
ליה לוקח הא חמרך :אפי׳
כי איתיה בקנקנים דמוכר
אמאי מצי למימר ליה לוקח
הא חמדך הא קנקנך לימא
ליה המוכר לא איבעי לך
לשהוייה ברשותך אלא היה
לך ליקחנו ולמכור לאלתר
משוס דבל שעתא מחמיץ
ואמאי מצי לוקח למימר לי׳
הא חמרא כו• :הכא במאי
עסקינן דאמר לי׳ לוקח
למקפה .כעינא ולא לזבוני
דהשתא לא מצי למימר ליה
לא איבעי לך לשהוייה:
ומקשי׳ מאי דוחקיה דר•
יוסי לאוקמי כו׳ לוקמי׳
בקנקנים דמוכר ודלא אמר
לו למקפה ולימא הכי לא
שנו דאינו חייב באחריותו
אלא בקנקן דמוכר הואיל
דלא אייל למקפה דמצי
למימר ליה ]לא[ איבעי
לך לשהוייה :אמר רבא
משום הכי אוקמוה למתני׳
הכי בקנקנים דלוקח וכוי
משום דסיפא דמתני׳ כוי:
אלא ש״מ .דמשום הכי
לא מצי למימר הכי דאמר
הלוקת למקפה קא בעינא
ליה והיכא דמפרש לסיפא
מפרשי׳ נמי רישא .והא
דקתני ר׳ יוסי ב״ר חנינא
דבקנקנים דמוכר מצי אמר
ליה הא חמרך והא קנקנך
וחייב המוכר באחריות
אף
פליגא דד• חייא:
כי היין בוגד .לו לאדם
שמתייהר ואינו מתנאה
בשום טובה ומחמיץ היין לו
הואיל א( דלקחן אינו חייב
המוכ• באחריותו :בנוה
שלו .כביתו :כל המתגאה.
בטלית של ת״ח לא בטלית
ממש קאמר משום שהכל
חייבין בציצית אלא שכורך
בסודר על ראשו כעין
שהיו רגילין לעשות תלמידי
חכמים וסודר אסור לפרוש
כי אם לת״ח וקרא שמו
סודר על שמו ]של[ ת״ח
כדכתי׳ סוד ה• ליראיו :לא
ינוה ולא יבא לנוה קדשו:
אדעתא לסבוייה .שקנאה
על דעת למוכרה בביתו על
יד על יד ותקף החביתא
שהחמיצ׳ קודם מכירת׳
למחצית או לישלישית דינא
הוא דמקבל ליה המוכר:
דלא שני בבירזייהו .שלא
עשאה סמוך לשמרים :אבל
אי מצי לובונה מקמי
הכי ולא ובנה בודאי
באתריות׳ החמיצה ולא
מקבל :לפרוותא דוולשפט.
לאותו מקום שהיין ביוקר
וזל מכד־ שוויין שהיה
נמכר בוול שפט כשעה
שקיבלה דינא הוא דמקבל
לה מיניה דמשום דאההיא
דעתא קיבל מניה דאי זבין
ובין ואי לא ליהדרה ליה:
איבעיא להו הוה חלא.
ברשות חנווני :מאי .מקבל
או לא מקבל :ואמר ליי.
דלא מקבל ליה כדר׳ חייא
ב״ר יוסף דאמר לעיל חמרא
מזלא דגברא גרים והחנווני
גורם ולא מקבל ודלא כר׳
יוסי ב״ר חנינא דאמר לעיל
אבל בקנקנים דמוכר לימא
ליה הא חמרך הא קנקנך
והא חמרא בחביתא דמוכר
החמיץ :ואיכא דאמר וכו׳
שיכול להעמיד לו עד עצרת

הנא
כמאן כרי יוסי ב׳׳ר חנינא .דאמר בקנקנים דמוכר מצי אמר ליה הא חמרך והא קנקנך והא חמרא איתיה בקנקנים דמוכר ומקבל הואיל שהחמיץ בכליו :אם אמר לו יין מבושם .יין מובחר וטוב אני מוכר לך חייב להעמיד לו יין יפה וטוב

א( אולי צ״ל הואיל וכן אינו וכוי.

