
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

עג.
¿ ִ לימא: מחלוקת רבי שמעון ורבנן

הא קמ"ל, דרבי מנחם בר' יוסי כר' שמעון סבירא ליה.!עג.

הדרן עלך המוכר את הבית.◊
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מ
▀

המוכר את הספינה ־ מכר את התורן ואת הנס ואת העוגין, ואת כל המנהיגין אותה, אבל לא מכר לא 

 ֹ את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי

ובזמן שאמר לו: היא וכל מה שבתוכה ־ הרי כולן מכורין.▀עג.

עג.
ג

תורן▀

איסקריא, וכן הוא אומר: (יחזקאל כ"ז) ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך.▀עג.

נס▀>עג.

אדרא, וכן הוא אומר:  (יחזקאל כ"ז) שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס.▀עג.

עוגין▀>עג.

תני רבי חייא:▀עג.
אלו עוגינין שלה, וכן הוא אומר: (רות א') הלהן תשברנה עד אשר יגדלו הלהן תעגנה לבלתי היות 

לאיש.

מנהיגין▀>עג.

ר' אבא:▀עג.
אלו המשוטין שלה, וכן הוא אומר: (יחזקאל כ"ז) אלונים מבשן עשו משוטיך. ואבע"א, מהכא: (יחזקאל 

כ"ז) וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט.

המוכר את הספינה ־ מכר את האיסכלה ואת בור המים שבתוכה.ת"ר:[ת"ק]▀◊עג.

המוכר את הספינה ־ מכר את הביצית.רבי נתן:▀◊עג.

המוכר את הספינה ־ מכר את הדוגית.סומכוס:▀◊עג.

ביצית היינו דוגיתרבא:▀עג.

ֹ [רבי נתן בבלאה]▀עג. רבי נתן בבלאה הוה קארי לה בוצית, כדאמרי אינשי: בוציאתא דמיאשן

▀עג.
[סומכוס דבר ארץ 

ישראל]
סומכוס דבר ארץ ישראל קארי לה דוגית, כדכתיב: (עמוס ד') ואחריתכן בסירות דוגה.

רבה:О◊עג.
אשתעו לי נחותי ימא: האי גלא דמטבע לספינה, מיתחזי כי צוציתא דנורא חיוורתא ברישא, ומחינן ליה 

באלוותא דחקיק עליה: אהיה אשר אהיה יה ה' צבאות אמן אמן סלה, ונייח.

רבה:О◊עג.

אשתעו לי נחותי ימא: בין גלא לגלא תלת מאה פרסי, ורומא דגלא תלת מאה פרסי. זימנא חדא הוה 

אזלינן באורחא, ודלינן גלא עד דחזינן בי מרבעתיה דכוכבא זוטא, והויא לי כמבזר ארבעין גריוי בזרא 

דחרדלא, ואי דלינן טפי ־ הוה מקלינן מהבליה. ורמי לה גלא קלא לחברתה: חבירתי, שבקת מידי 

בעלמא דלא שטפתיה, דניתי אנא ונאבדיה? א"ל: פוק חזי גבורתא דמריך, מלא חוטא חלא ולא עברי, 

שנאמר: (ירמיהו ה') האותי לא תיראו נאם ה' אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חוק עולם 

ולא יעברנהו.

רבה:О◊עג.

לדידי חזי לי הורמין בר לילית כי קא רהיט אקופיא דשורא דמחוזא, ורהיט פרשא כי רכיב חיותא 

מתתאיה ולא יכיל ליה. זמנא חדא הוה מסרגאן ליה תרתי כודנייתי וקיימן אתרי גישרי דרוגנג, ושואר 

מהאי להאי ומהאי להאי, ונקיט תרי מזגי דחמרא בידיה, ומוריק מהאי להאי ומהאי להאי ולא נטפא 

ניטופתא לארעא, ואותו היום (תהלים ק"ז) יעלו שמים ירדו תהומות הוה, עד דשמעו בי מלכותא 

וקטלוהו.

עג:
◊О:רבה

לדידי חזי לי אורזילא בר יומיה דהוה כהר תבור, והר תבור כמה הוי? ארבע פרסי, ומשאכא דצואריה 

תלתא פרסי, ובי מרבעתא דרישיה פרסא ופלגא, רמא כופתא וסכר ליה לירדנא.

רבה בר בר חנה:О◊עג:
לדידי חזיא לי ההיא אקרוקתא דהויא כי אקרא דהגרוניא, ואקרא דהגרוניא כמה הויא? שתין בתי, אתא 

תנינא בלעה, אתא פושקנצא ובלעה לתנינא וסליק יתיב באילנא. תא חזי כמה נפיש חיליה דאילנא.

אי לא הואי התם לא הימני.רב פפא בר שמואל:Оעג:

רבה בר בר חנה:О◊עג:

זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא, וחזינן ההוא כוורא דיתבא ליה אכלה טינא באוסיי', ואדחוהו מיא 

ושדיוהו לגודא וחרוב מיניה שתין מחוזי, ואכול מיניה שתין מחוזי, ומלחו מיניה שתין מחוזי, ומלאו 

מחד גלגלא דעיניה תלת מאה גרבי משחא, וכי הדרן לבתר תריסר ירחי שתא, חזינן דהוה קא מנסרי 

מגרמי מטללתא, ויתבי למבנינהו הנך מחוזי.

רבה בר בר חנה:О◊עג:

זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא, וחזינן ההוא כוורא דיתבא ליה חלתא אגביה וקדח אגמא עילויה, 

סברינן יבשתא היא, וסלקינן ואפינן ובשלינן אגביה, וכד חם גביה אתהפיך, ואי לאו דהוה מקרבא 

ספינתא הוה טבעינן.

Talmud Navigator

Talmud Navigator עמוד 2 בבא בתרא עג



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

רבה בר בר חנה:О◊עג:
זימנא חדא הוה אזלינן בספינתא, וסגאי ספינתא בין שיצא לשיצא דכוארא תלתא יומי ותלתא לילוותא, 

איהו בזקיפא ואנן בשיפולא. וכי תימא, לא מסגיא ספינתא טובא

כמיחם קומקומא דמיא מסגיא שתין פרסי, ושאדי פרשא גירא וקדמה ליה.כי אתא רב דימי אמר:Оעג:

ההוא גילדנא דימא הואי, דאית ליה תרי שייצי.ואמר רב אשי:Оעג:

רבה בר בר חנה:О◊עג:

זימנא חדא הוה אזלינן בספינתא, וחזינן ההוא ציפרא דקאים עד קרצוליה במיא ורישיה ברקיע, 

ואמרינן: ליכא מיא, ובעינן לחות לאקורי נפשין, ונפק בת קלא ואמר לן: לא תיחותו הכא, דנפלת ליה 

חציצא לבר נגרא הא שב שני ולא קא מטיא אארעא, ולאו משום דנפישי מיא אלא משום דרדפי מיא.

ההוא זיז שדי הוא, דכתיב: (תהלים נ') וזיז שדי עמדי.רב אשי:▀◊עג:

רבה בר בר חנה:О◊עג:
זימנא חדא הוה קא אזלינן במדברא, וחזינן הנהו אווזי דשמטי גדפייהו משמנייהו וקא נגדי נחלי 

דמשחא מתותייהו, אמינא להו: אית לן בגוייכו חלקא לעלמא דאתי? חדא דלי גדפא, וחדא דלי אטמא.

כי אתאי לקמיה דרבי אלעזר, אמר לי: עתידין ישראל ליתן עליהן את הדין.[רבי אלעזר]▀עג:

(סימן: כעפרא דתכילתא טרקתיה עקרבא לסלתיה)◊עג:

רבה בר בר חנה:О◊עג:

זימנא חדא הוה קא אזלינן במדברא, ואיתלוי בהדן ההוא טייעא, דהוה שקיל עפרא ומורח ליה ואמר: 

הא אורחא לדוכתא פלן, והא אורחא לדוכתא פלן. אמרי' ליה: כמה מרחקינן ממיא? ואמר לן: הבו לי 

עפרא, יהיבנן ליה, ואמר לן: תמני פרסי. תנינן ויהבינן ליה, אמר לן: דמרחקינן תלתא פרסי, אפכית 

ליה ולא יכילית ליה. אמר לי: תא אחוי לך מתי מדבר. אזלי, חזיתינהו ודמו כמאן דמיבסמי וגנו 

אפרקיד, והוה זקיפא ברכיה דחד מינייהו, ועייל טייעא תותי ברכיה כי רכיב גמלא וזקיפא רומחיה ולא 

נגע ביה. פסקי חדא קרנא דתכלתא דחד מינייהו, ולא הוה מסתגי לן. אמר לי: דלמא שקלת מידי 

מינייהו? אהדריה, דגמירי, דמאן דשקיל מידי מינייהו לא מסתגי ליה. אזלי אהדרתיה, והדר מסתגי לן.
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