מםורת הש״ם
א(נ״מ נו ,:ב( נכס״י לטעון[,
ג( ]צ״ל האיש מקלש[ ,ר( אולי
צ״ל והט פירושו,

הגהות הב״ח

)א( גמ׳ לא א״ל הט לא לא
הוא הלין) :ב( עם לעולס
אימא ל ך נשאי! עולן עליו:
)ג( רשכ״ם ל״ה ימשני וכו׳
הלמיס ראיה היינו) :דן ד״ה
כעודן וכו׳ נמוס המדי
לרבנן:

רבינו נרשום

ולא והתנן )ב״נז נו >:ר׳
יהודה אומר אף המוכר
ס״ת .בדמים יקרים וכוי.
אמרו לו לא אמרן .דאין
להם אונאה :אלא את
אלו .העבדים והשטרות
והקרקעות וההקדשות אבל
בהמה ושאר מילי אמרו
דיש להן אונאה ומתבטל
המקח :ומשני מאי אין
הדמים ראיה .דקתני מתני׳
דודאי הוי בטול מקת
הואיל שנתאנה .אבל אכתי
להיכא דמכר את הצמד
לא מכר את הבקר :ואי
בעית אימא כי אמור רבנן
אונאה ובטול מקח .הני
מילי בכדי שהדעת טועה
דהיינו כגון שתות דלא קים
ליה לאינש אם נתאנה או
לאו .אבל מתני׳ להיכא
דמכר לו את הצמד במאתים
זוו דאפ״ה לא מכר לו את
הבקר ודאי אין הדעת טועה
בכך דודאי ידעי ליה דלא
שויא כולי האי ומתנה היא.
ומאי דקאמר ויהיב מאתים
זוז מתנה הוא דקא יהיב
ליה :פ־םקא המוכר את
התמור .סתם לא מכר את
כליו :אמר עולא מתלוקת.
דרבנן ונחום דמתני׳ בהני
כלים :בשק .שאוכל בו
החמור :ודיסקא .אותו
מרצוף שנושאין בו התבן
לצורך אכילתו ומן עור
עשוי :כומני .מפרש לקמן
מרכבתא דנשים אוכף ישל
נשים רכל הני למשוי נינהו.
דת״ק סבר דמש״ה לא מכר
הני דסתם חמור לרכיבה
עומד ולא למשוי ומש״ה
לא מכר הני דלאו כלי
רכיבה הן :למשוי עומד.
והני נמי משוי נינהו :אבל
אוכף ומרדעת .היינו לבד
דלרכיבה עומד דברי הכל
אפי• רבנן מודי דמכורין:
ציגל״א:
חבק .לועזין
קילקלי .פושל״א :טעמא
דאמר וכר .מש״ה מכר את
האוכף ואת המרדעת הואיל
ופירש :הא לא אמר ליה.
חמור וכליו אוכף ומרדעת
אין מכורין בסתמא וקשיא
לעולא דאמד אבל אוכף
ומרדעת דברי הכל מכורין:
ומשני ה״ה ובו׳ והא קמ״ל
דאע״ג דאמר לו תמוד וכליו
כומני ודיםקא לא קני .דלא
לרכיבת אדם עומדין ולאו
כליו ממש נינהו :מרכבתא
דנשי .בלע״ז שנבוג״א:
אלא דרכיבה אשה .ששתי
שוקיה מצד אתד לא חשיב
רכיבה אלא משוי :איבעיא
להו בעודן .על החמור
בשעת מכירה אותו שק
ודיסקא וכומני :מחלוקת.
דרבנן ונחום דרבנן סכרי
אע״ג דבשעת מכירה עודן
עליו לא מכרן משום
דלאו לרכיבה עומד אלא
למשוי ונתום המדי סבר
הואיל דבשעת מכירה עודן
עליו זבין ליה :או דילמא
כשאין עודן עליו מתלוקת.
דרבנן סברי לא שייכא
לחמור ונתום סבר שייכא:
ת׳׳ש .דקתני סיפא דכרייתא
דחמור וכליו)דקתני( ובזמן
שאמר לו הוא וכל מה
כשעודן
דהיינו
שעליו

המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא

עת

וכי תימא לרבנן ביטול מקח לית לחו כוי .הוה מצי למיפרך מרישא
ה״ג ופ״ח ביטול מקח לרבנן ליה להו .כלומר דאונאה ודאי אית
דקתני אלו דכרים שאין להם אונאה העבדים והקרקעות כר
להו דמן התורה היא דכתיב לא תונו)ויקרא כה( אבל טטול מקח לית
מכלל דשאר דברים יש להן אונאה אלא משוס דהוי מצי לדחרי הא
להו אלא סכירא להו יומר משתות כשתות עצמה דמי וקנה ומחזיר
מני ר׳ יהודה היא :אבל בבדי שאין הדעת טועה ]לא איפור[
אונאה :והחנן .בפרק הזהכ נב״מ נ ו  : [ :ר׳ יהודה אומר המוכר סייס בהמה
מתנה כוי .אומר ריכי׳ס דליכא
ומרגליה אין להם דין אונאה ואמרו
למיפרך מהכא לרכ דאמר כפרק
לו כוי .ואמרי׳ כגמרא נשם נמ [:עד כמה לא
וכי תימא ביטול מקח לרבנן לית להו ולא
0האשה )קדושין דף מו :ישם( גכי מקדש
הר אונאה אמר אמימר עד כדי
והתנן א ( רבי יהודה אומר המוכר ס״ת בהמה
אחותו אדם יודע שאין קדושין
דמיהן דהיינו יתר משתומ לא הוי
א
אמרו
לא
לו
אמרו
אונאה
להן
אין
ומרגלית
תופסין באחותו וגמר ונתן לשם
אונאה אליבא דרבי יהודה ואפילו
אלא את אלו מאי אין דמים ראיה נמי דקתני
סקדון דהתס אין המעשה קיים
להחזיר אונאה אלא מחילה היא דעביד
ב
דהוי ביטול מקח ואיבעית אימא כי אמור
כל עיקר אבל הכא לענין צמד
איניש דזטן להו ביוקר ומדקאמרי
המקח קיים ואין סברא שמעות
ליה לא אמרו דאין להן אונאה אלא רבנן אונאה וביטול מקח בכדי שהדעת
הצמד לא ימזיר והמותר יתזיר ומיהו
אלו המנרן במשנחנו עבדים ושטרומ
טועה אבל בכדי שאין הדעת טועה לא
האי שינריא לא שייך באיזהו נשך
וקרקעות וטעמא יליף החס מקראי
גהמוכר
אימוד מתנה יהב ליה:
)ב״מ דף ס ג  0גבי האי מאן דיזיף
אכל לכל מילי אית להו דין אונאה
אומר
המדי
נחום
כליו
מכר
לא
החמור
את
פשיטי מחכריה ואשכח ימירמא אס
וביטול מקח כך פירשו רכומינו .ולא
מכר כליו רבי יהודה אומר פעמים מכורין
בכדי שאין הדעת טועה לא צריך
נהירא דהא לא שמעינן להו מהכא
פעמים אינן מכורין כיצד היה חמור לפניו
לאהדורי אימור במתנה יהבה ניהליה
דאיח להו טטול מקח כימר משתות
וכליו עליו ואמר לו מכור לי חמורך זה הרי
וי״ל דהתם ליכא למימר דפקדון
אלא ש״מ דאיכא אונאה וצריך להחזיר
הוא שאינו יודע שיחזור וימנה אותם
כליו מכורין חמורך הוא אין כליו מכורין:
הדמים .ונראה כעיני לפרש כן ואי אין
ועוד אפילו יודע מסממא טון דלא
גמ׳ אמר עולא ימחלוקת בשק ודיםקיא
הדמים ראיה לקנוח כקר עם הצמד
הודיעו שהן יתירות אין דעמו
אמאי מתקיימת מטרח הצמד לגמרי
וכומני דתנא קמא סבר סתם חמור לרכוב
אבל כשאין עודן עליו
לתבעו:
שלא יחזיר לו זה כלום ללוקח מאונאתו
למשאוי
חמור
סתם
סבר
המדי
ונחום
קאי
מודה להו נחום המדי .לרבנן דלא
שכן משמע לשון המשנה מכר אמ
ה
ד״ה
וחבק
קילקלי
ומרדעת
אוכף
אבל
קאי
קנה והיינו דוקא בשק ודיסקיא
הצמד לא מכר אמ הבקר אכל מכירת
ה״ז
לך
מוכר
אני
וכליו
חמור
מיתיבי
מכורין
וכומני אבל באוכף ומרדעת אפילו
הצמד מטרה מעלייחא היא ואמאי
אין עודן עליו קנה דתכסיסי דחמור
מכר את האוכף ואת המרדעת ואת הקילקלי
לא מיבעיא דאונאמו היה לו להחזיר
הוו וקני להו כל היכא דאיתנהו
ואת החבק אבל לא מכר שק ודיםקיא וכומני
אילו נחאנה שחומ אלא אפילו ביטול
וכקונט׳ לא סירש כן :או דלמא
ובזמן שאמר לו היא וכל מה שעליה הרי
מקח ליהוי מן הדין דהא נחאנה יומר
כשאין עליו מחלוקת .ה׳׳נ הוה מצי
כולן מכורין טעמא דא״ל חמור וכליו הוא דקני
משתות מובא .וכ״ת רבנן ליח להו לא
למימר או דלמא בין בזו ובין בזו
החזרת אונאה בשתומ ולא ביטול מקח
אוכף ומרדעת הא לא א״ל הכי לא יא( הוא
שכתוב
ספרים
יש
מחלוקת:
ביתר משתות אלא ככל ענין קנה ולא
נמי
וכליו
חמור
ליה
אמר
דלא
דאע״ג
הדין
בהן מאי לאו ר׳ יהודה טעמא
יחזיר לו כלום שאין לנו לכופו בב״ד
אוכף ומרדעת מכורין והא קמ״ל דאע״ג
דנחוס קא מפרש לא ר׳ יהודה
לכך אם אינו רוצה לצאת ידי שמיס
טעמא דנפשיה קאמר י( והכי פריך
דאמר ליה חמור וכליו שק ודיםקיא וכומני
והתנן אמרו לו לא אמרו אלא את אלו
מאי לאו ר׳ יהודה שמע לנחום דלא
לא קני מאי כומני אמר רב פפא בר שמואל
אכל שאר דכרים יש להן אונאה וצריך
מחלק כעודן עליו כין א״ל חמורך
ימרכבתא דנשי איבעיא להו ׳בעודן עליו
להחזיר ואמאי אמרינן כמתניתין אין
זה כין א״ל ממורך הוא אלא לעולם
מחלוקת אבל כשאינן עליו מודה להו נחום
הדמים ראיה דמשמע שהמטרה
קנה כעודן עליו וא״ל ר׳ יהודה דיש
מחלוקת
עליו
כשאינן
דלמא
או
המדי
מוכר
תתקיים לגמד ולא יחזיר לו
הפרש א״נ מפרש ממש ולא פליגי:
ללוקח ממעותיו כלום והאי דקאמר
אבל בעודן עליו מודו ליה רבנן לנחום ת׳׳ש
כולהו
גמרא וכ״מ ביטול מקח ליח להו לאו
ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שעליו הרי כולן
דוקא דהוא הדין דמאונאח שתות
מכורין אי אמרת בשלמא בעודן עליו מחלוקת הא מני רבנן היא אלא אי אמרת
קפריך אלא משוס דקפריך וליהר
בשאין עודן עליו מחלוקת אבל בעודן עליו דברי הכל מכורין הא מני לעולם
ביטול מקח דרכוחא קפריך מש״ה
קאמר נמי וכ״מ ביטול מקח כוי »< :כשאין עודן עליו מחלוקת ורבנן היא ואימא ובזמן שאמר לו הוא וכל מה
שראוי להיות עליו תא שמע רבי יהודה אומר פעמים ממרין פעמים שאינן
ומשני מאי אין הדמים «( .היינו
מכורין מאי לאו אמאי דקאמר תנא קמא קאי רבי יהודה לא רבי יהודה
ביטול מקח שאין הדמים ראיה לקנות
אח הבקר להחקיים המכר אלא לא
מלתא

מתני׳

מכר את הבקר ויבטל המקח משום אונאת יתר משתות :בכדי שהדטת טועה .וסבור בלבו שכך שוה כגון שוה ה׳ בז׳ או ר בח׳
והלכך בטל מקח דמקח טעות הוא אבל ככדי שאין הדעת טועה כמתניתין דצמד ששוה פרוטה אין קונין אותו במנה או מאתים.
ומסחברא כמילוץ אמרון וקמא שינויא דחיקא הוא :אימור מתנה כוי .יש לנו לומר דממנה כעלמא הוא דיהיכ ליה :מתני׳ כליו.
כגמרא מפרש להו :רבי יהודה אומר הו׳ .כולה מיפרשא בגמרא :חמורך זו .כמוח שהיא עם כליס שעליה :חמורך היא .כלומר
אם זו היא חמורך מכור אותה לי דהיינו כמוכר את החמור סתם .וסכירא ליה לרכי יהודה דאין כליו מכורין אפילו כעודן עליו:
גמ׳ מתלוקת .דחנא קמא ונחוס המדי ככלים העשויין למשוי החמור כגון שק ודיסקיא שעשוין י> ליטול בתוכו משאר ולמח על
החמור :וכומני .מרככתא דנשי וכדלקמן וגס הוא ממין משאר שהאשה יושכת כמשאוי דסתם חמור לרטכת אנשים קאי :דת״ק
סגר .חמור לרטכת אדם עומד ולא למשאוי הלכך המוכר אח החמור סתם לא מכר אותם כלים העשויץ למשאוי אלא אותם
כלים העשויים לרכיכה כגון אוכף ומרדעת .ונחוס המדי סבר חמור למשאוי עומד וקנה כולן גס האוכף ומרדעח דלטעון משאר
על גבן עשויין :אוכןז ומרדעת .בין לרכיכה כין למשאר :קילקלי .צינגל״ש לקשור האוכף בחבישה החמור :חבק .סוטרי״ל .וצרכי
רכיבה הן :הא לא אמר ליה .חמור וכליו אלא סתם מכר לו את הממור לא קנה אמ האוכף ומרדעת .ואס איתא לדעולא הא מני לא
רבנן ולא נחום המדי אלא ע״כ כאוכף וכמרדעת פליגי והא כרייתא רכנן היא :לא הוא הדין כוי .ורכנן היא ולא נחום המדי דלנחוס
מיקנא קני נמי שק ודיסקיא וכומני :והא קמ״ל דאע״ג דאמר ליה חמור וכליו .לא אהני האי ייחור לשון לטסרי שק ודיסקיא ולא קני
להו כרבנן :בעודן עליו .הא שק ודיסקיא מחלוקמ בעודן עליו בשעמ מכירה אכל כשאין עודן עליו מודה להו נחום )י( לרכנן
דאין מכורין ואפילו אוכף ומרדעת נמי אין מכורין אם אינן עליו :או דלמא בשאין עודן מליו מחלוקת .ואפ״ה אוכף ומרדעת
קנה :ת׳׳ש ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שעליו הרי כולן מכורין .אפילו שק ודיסקיא וכומני ובע״כ בעודן עליו מיירי דהא קתני וכל
מה שעליו ואפ״ה קתני רישא דאינן ממרין בכלל החמור עד דא״ל כהדיא וכל מה שעליו כדקתני סיפא :אי אמרת בשלמא בעודן מליו
מחלוקת הא מני רבנן היא .דאמרי לא מכר אח כליו אע״פ שעודן עליו :הא מני .לא נחום ולא רבנן דהא בעודן עליו מיירי ואפ״ה
לא מכר מסחמא עד דא״ל בהדיא וכל מה שעליה .וט היט דפריך מסיפא ה״ל לפרוט מרישא דקמני בהדיא לא מכר אלא משום דעיקר
פירטה ממה דקחני וכל מה שעליה דמשמע בעודן עליו מש״ה אלימא פרוט מינה דסיפא :ה״ש רבי יהודה אומר פעמים מכורי! כוי.
ורט יהודה כעודן עליו מיירי דהא קתני חמורך זו כליו מכורין דמשום דאמר זו למשמע כמו שהיא טעונה מש״ה כליו מכורים .ואמאי
דקאמר ת״ק קאי דשמעינהו דמיפלגי כעודן עליו למר מכר ולמר לא מכר ואמא איהו למימר פעמים מכורין כר ולהכריע טניהם אתא:
מילתא

עין משפט
נר מצוה
כ כ א מיי׳ פי״כ מהל׳
מטרה הל׳חופי׳׳גהל׳
יג ממג לאדן קע טוש׳׳ע
מ״מ סי׳ רכו סט״ו:
בנ ב מיי׳ סכ״ז מהל׳
מטרה הל׳ ה סמג עשי!
פכ טוש״ע מ״מ סי׳ רכ
סעיף מ:
כ ד ג ד ה ו ז מיי׳ שם הל׳
ל טוש״ע שם סעיף ז:

לעזי רש״י
צינגל״ש ]ציגגל״א[.
חבק )רצועת בטן
של הסוס וכיו״ב(.
פוטרי״ל ]פייטרי״ל[.
חבק )חלק מהרתמה
ששמים על חוה האתון(.

רבעו גרשום

)המשך(

עליו כולן מכורין אי
אמרת בשלמא בעודן עליו
מחלוקת דרבנן והכא אמאי
כולן מכורין משום דפירש
ל ו ואמר לו הוא וכל
שעליו .הא סיפא דקתני
בזמן שאמר ל ו דיקא כרבנן
דטעמא דאמר ל ו הא לא
אמר ל ו לא .ואילו נחום
סבירא ליה כיון דעודן עליו
אע״ג דלא אמר ליה הוא
וכל מה שעליו מכורין .אלא
אי אמרת כשאין עודן עליו
מחלוקת אבל בעודן עליו
אע״ג דלא אמר ליה הוא
וכל מה שעליו הרי אלו
מכורין הא סיפא דקתני
בזמן שאמר דמשמע טעמא
דאמר הכי מכורין הא לא
אמר לא הוי מכורין אע״ג
דעודן עליו .מני לא רבנן
ולא נחום הואיל דתרוייהו
מודו דכי עודן עליו אע״ג
דלא אמר דהוו מכורין.
ומשני לעולם אימא לך
כשאין עודן עליו מתלוקת
אבל בעודן עליו דברי הכל
הוא מכורין .ודקא קשיא
לך הא סיפא מני .אליבא
דמאן איצטרכא למתניא.
לעולם אליבא דרבנן .ולא
תימא בזמן שאמר הוא
וכל מה שעליו דאי עודן
עליו אע״ג דלא אמר הוי
מכורין .אלא אימא בזמן
שאמר הוא וכל מה שראוי
להיות עליו דמשמע דבשעת
מכירה אינן עליו דהשתא
ודאי טעמא דאמר הוא
וכל מה שראוי להיות עליו
דמי כמו שישנן עליו והרי
הן מכורין הא לא אמר
לא :ת״ש ממתני׳ ר׳ יהודה
]אומר[ פעמים מכורין וכוי.
א( מאי לאו ר׳ יהודה טעמא
דנחום מפרש דכי אמר נחום
דמכורין בשעת־ עליו דהיינו
חמורך זה בכליו .אלמא
דבעודן עליו פליג נחום
עליה דרבנן :לא ר׳ יהודה.

א( ני׳ רנינו נכא] הוא כמו
שכי המוס׳ נאן נשס יש
ספריס וכפי׳ השני שכ׳ לר״י
מפרש ממש ולא פליגי.

