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סח.
ואם אמר לו: בית המרחץ וכל תשמישיו אני מוכר לך ־ כולן מכורין.▀▀◊

Оסח.
ההוא דאמר ליה לחבריה: בית הבד וכל תשמישיו אני מוכר לך, הויא הנהו חנואתא אבראי דהוו שטחו 

בהו שומשמי, אתא לקמיה דרב יוסף

אם אמר: בית המרחץ וכל תשמישיו אני מוכר לך ־ הרי כולן מכורין.א"ל:[רב יוסף] תנינא:▀◊סח.

▀¿סח.
אמר ליה אביי, והא תני 

רבי חייא:
 ִ אין כולן מכורין

חזינן, אי א"ל: בית הבד וכל תשמישיו ואלין מצרנהא ־ קני, ואי לא ־ לא קני.אלא אמר רב אשי:▀◊סח.

סח.
מ

▀
המוכר את העיר ־ מכר בתים, בורות שיחין ומערות, מרחצאות ושובכות, בית הבדין ובית השלחין, 

 ֹ אבל לא את המטלטלין

ובזמן שאמר לו: היא וכל מה שבתוכה, אפילו היו בה בהמה ועבדים ־ הרי כולן מכורין.▀◊סח.

המוכר את העיר ־ מכר את הסנטר.רשב"ג:▀סח.

סח.
ג

▀
רב אחא בריה דרב אויא 

לרב אשי:
שמעת מינה: עבדא כמטלטלא דמי, דאי כמקרקע דמי, ניזדבן אגב מתא.

¿◊סח.
ואלא מאי? עבדא כמטלטלא דמי, מאי אפי'? אלא מאי אית לך למימר? שאני בין מטלטלא דנייד 

ממטלטלא דלא נייד, אפילו תימא: עבדא כמקרקע דמי, שאני בין מקרקע דנייד למקרקע דלא נייד.

המוכר את העיר ־ מכר את הסנטר.רבן שמעון בן גמליאל:▀>סח.

מאי סנטר?^סח.

ֹ הכא תרגימו:♦!◊סח. בר מחווניתא

באגי.שמעון בן אבטולמוס:♦!◊סח.

ֹ ▀סח. מאן דאמר בר מחווניתא, כל שכן באגי

מ"ד באגי, אבל בר מחווניתא לא מיזדבן.▀סח.

בית הבדים ובית השלחיןתנן:▀סח.

ֹ ▀◊סח. סברוה מאי שלחין? באגי, דכתיב: (איוב ה') ושולח מים על פני חוצות

¿◊סח.
בשלמא למאן דאמר בר מחווניתא, אמר תנא קמא: באגי מיזדבני, בר מחווניתא לא מיזדבן, ואתא רבן 

שמעון בן גמליאל למימר: אפי' בר מחווניתא נמי מיזדבןֹ אלא למ"ד, באגי, ת"ק נמי הכי קאמרִ 

!◊סח.
מי סברת מאי שלחין ־ באגי? לא, מאי שלחין? גינונייתא, שנאמר: (שיר השירים ד') שלחיך פרדס 

רמונים, אבל באגי לא מיזדבני, ואתא רבן שמעון בן גמליאל למימר: אפי' באגי נמי מזדבני.

ֹ איכא דאמרי:▀◊סח. סברוה מאי שלחין? גינוניאתא

¿◊סח.

בשלמא למאן דאמר באגי, אמר תנא קמא: גנונייתא מיזדבן, באגי לא מיזדבני, ואתא רשב"ג למימר: 

אפילו באגי מיזדבניֹ אלא למאן דאמר בר מחווניתא, אמר תנא קמא: גינונייתא, ומהדר ליה רבן שמעון 

בן גמליאל: בר מחווניתא?

סח:
◊!

מי סברת מאי שלחין ־ גינונייתא? לא, מאי שלחין? בגי, דכתיב: (איוב ה') ושולח מים על פני חוצות, 

אבל בר מחווניתא לא מזדבן, ואתא רבן שמעון בן גמליאל למימר: דאפי' בר מחווניתא נמי מזדבן.

ֹ תא שמע, ר' יהודה:▀¿◊סח: סנטר אינו מכור, אנקולמוס מכור

מאי לאו מדאנקולמוס גברא, סנטר נמי גבראִ ¿סח:

מידי איריא? הא כדאיתא והא כדאיתא.!◊סח:

ומי מצית אמרת הכי?¿סח:

ֹ והא קתני סיפא:▀¿◊סח: אבל לא שייריה ולא בנותיה, ולא חורשין המוקצין לה, ולא ביברין של חיה ושל עופות ושל דגים

ואמרינן, מאי שייריה? ביזלי▀¿סח:
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מאי ביזלי?^¿סח:

ֹ ר' אבא:!¿סח: פיסקי בגי

פיסקי בגי הוא דלא מזדבני, הא בגי עצמן מזדבניִ ▀¿◊סח:

איפוך!סח:

סנטר מכור, אנקולמוס אינו מכור.ר' יהודה:▀!◊סח:

ומי מצית אמרת: רבי יהודה כרשב"ג סבירא ליה? והא רבי יהודה כרבנן סבירא ליהִ ¿◊סח:

אבל לא שיריה ולא בנותיהדקתני סיפא:▀¿סח:

ואילו רשב"ג האמר: מכר את העיר ־ מכר בנותיה[רשב"ג]▀¿סח:

המוכר את העיר ־ לא מכר את בנותיהדתניא:[ת"ק]♦▀¿◊סח:

המוכר את העיר ־ מכר בנותיהִ רשב"ג♦▀¿◊סח:

רבי יהודה סבר ליה כוותיה בחדא, ופליג עליה בחדא.!◊סח:

ולא ביברין של חיה ושל עופות ושל דגים.▀◊>סח:

ורמינהי:▀¿◊סח:
היו לה בנות ־ אין נמכרות עמהֹ היה לה חלק אחד בים וחלק אחד ביבשה, ביברים של חיה ושל עופות 

ושל דגים ־ הרי אלו נמכרים עמהִ 

לא קשיא: הא דנגיח קאיהי לגו, והא דנגיח קאיהי לבר.!◊סח:

ולא את חורשין המוקצין להִ והא קא תני:¿סח:

אימא: המוקצין הימנה.!סח:

סח:
מ

▀
המוכר את השדה ־ מכר את האבנים שהם לצרכה, ואת הקנים שבכרם שהם לצרכו, ואת התבואה 

שהיא מחוברת לקרקע, ואת חיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע, ואת השומירה שאינה עשויה בטיט, 

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

▀◊סח:
בין כך ובין כך, לא מכר לא את חיצת הקנים שהיא בית רובע, ולא את השומירה שהיא עשויה בטיט, 

ולא את החרוב המורכב, ולא את סדן השקמה.
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