
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

בבא בתרא-המוכר את הבית

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

כי הוינן בי רב כהנא, מגבינן אפי' מעמלא דבתי.רב אשי:[רב כהנא▀◊סז.

סז.
מ

ֹ [ת"ק]♦▀ המוכר את החצר ־ מכר בתים, בורות שיחין ומערות, אבל לא את המטלטלין

ֹ ▀◊סז. בזמן שאמר לו: הוא וכל מה שבתוכו ־ הרי כולן מכורין

ֹ ▀◊סז. בין כך ובין כך, לא מכר לא את המרחץ ולא את בית הבד שבתוכה

המוכר את החצר ־ לא מכר אלא אוירה של חצר.ר"א:♦◊סז.

סז.
ג

ת"ר: [ת"ק]♦▀◊
המוכר את החצר ־ מכר בתים החיצונים ובתים הפנימים ובית החולסאותֹ חנויות פתוחות לתוכה ־ 

 ֹ נמכרות עמה, ושאין פתוחות לתוכה ־ אין נמכרות עמהֹ פתוחות לכאן ולכאן ־ [אלו] ואלו נמכרות עמה

המוכר את החצר ־ לא מכר אלא מילוסא של חצר.ר"א:♦▀◊סז.

פתוחות לכאן ולכאן ־ נמכרות עמה.אמר מר:▀◊>סז.

אין נמכרות עמהִ והא תני ר' חייא:▀¿סז.

לא קשיא: הא דרוב תשמישתייהו לגו, הא דרוב תשמישתייהו לבר.!◊סז.

המוכר את החצר ־ לא מכר אלא אוירה של חצר.ר"א:▀>סז.

אי דאמר ליה דירתא ־ דכולי עלמא לא פליגי דבתי משמע, כי פליגי ־ דא"ל דרתארבא:▀◊סז.

תרביצא משמעמר סבר:♦▀▀◊סז.

בתי משמע.ומר סבר:♦▀▀◊סז.

 אי דאמר ליה דרתא ־ דכולי עלמא לא פליגי דבתי משמע, כי פליגי ־ דא"ל חצראיכא דאמרי-רבא:▀◊סז.

חצר ־ אוירא משמעמר סבר:♦▀▀◊סז.

כחצר המשכן.ומר סבר:♦▀▀◊סז.

מכר לו חולסית ומצולה, החזיק בחולסית ־ לא קנה מצולה, החזיק במצולה ־ לא קנה חולסית.רבא אמר רב נחמן:▀◊סז.

איני?¿סז.

ִ והא אמר שמואל:▀¿◊סז. מכר לו עשר שדות בעשר מדינות, כיון שהחזיק באחת מהן ־ קנה כולן

!◊סז.
התם הוא דסדנא דארעא חד הוא, וכולה חדא תשמישתא הוא, אבל הכא ־ הא תשמישתא לחוד, והא 

תשמישתא לחוד.

סז:
◊▀

איכא דאמרי-רבא אמר 

רב נחמן:
החזיק בחולסית: קנה מצולה.

פשיטא¿סז:

מכר לו עשר שדות וכו'◌ִ דהא אמר שמואל:▀¿סז:

!◊סז:
מהו דתימא: התם הוא דסדנא דארעא חד הוא, אבל הכא הא תשמישתא לחוד והא תשמישתא לחוד, קא 

משמע לן.

סז:
מ

[ת"ק]♦▀
המוכר בית הבד ־ מכר את הים ואת הממל ואת הבתולות, אבל לא מכר את העבירים ואת הגלגל ואת 

הקורה

ֹ ▀◊סז: ובזמן שאמר לו: הוא וכל מה שבתוכו ־ הרי כולן מכורין

המוכר בית הבד ־ מכר את הקורה.ר"א:♦▀סז:

סז:
ג

ים ־ טלפחא.▀◊

ממל ־ א"ר אבא בר ממל: מפרכתא.[ר אבא בר ממל:]▀◊סז:
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בתולות ־ א"ר יוחנן: כלונסות של ארז שמעמידין בהן את הקורה.[ר' יוחנן]▀◊סז:

עבירים ־ כבשי.▀◊סז:

גלגל ־ חומרתא.▀◊סז:

קורה ־ קורה.▀◊סז:

המוכר בית הבד ־ מכר את נסרים ואת היקבים ואת המפרכות, ואת הריחים התחתונות אבל לא העליונהת"ר: [ת"ק]♦▀◊סז:

ֹ ▀▀◊סז: ובזמן שאמר לו: הוא וכל מה שבתוכו ־ הרי כולן מכורין

ֹ ▀▀◊סז: בין כך ובין כך, לא מכר לא את העבירים ולא את השקין ולא את המרצופין

המוכר בית הבד ־ מכר את הקורה, שלא נקרא בית הבד אלא על שום קורה.רבי אליעזר:♦▀◊סז:

סז:
מ

▀ ֹ המוכר את המרחץ ־ לא מכר את הנסרין ואת הספלין ואת הבלניות

ֹ ▀◊סז: בזמן שאמר לו: היא וכל מה שבתוכה ־ הרי כולן מכורין

בין כך ובין כך, לא מכר לא את המגורות של מים ולא את אוצרות של עצים.▀◊סז:

ת"ר:▀◊סז:
המוכר את המרחץ ־ מכר את בית הנסרין ואת בית היקמין, ואת בית הספלים ואת בית הוילאות, אבל 

לא את נסרין עצמן ולא יקמין עצמן, ולא ספלים עצמן ולא וילאות עצמן

ֹ ▀▀◊סז: ובזמן שאמר לו: היא וכל מה שבתוכה ־ הרי כולן מכורין

▀▀◊סז:
בין כך ובין כך, לא מכר לו את הבריכות המספקות לו מים, בין בימות החמה ובימות הגשמים, ולא בית 

 ֹ כינוס העצים
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