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סו.
פטומי מילי בעלמא הוא.אמימר:▀◊

טעמא מאי ־ כיון דלוקח בעי לאתנויי, והכא מוכר קא מתני, אמרת פטומי מילי בעלמא הוא.רב אשי לאמימר:¿◊סו.

לכשיהיו לך מעות אחזיר לך ־ מותראלא מתניתא, דקתני:▀¿◊סו.

דמוכר הוא דבעי לאתנויי, מוכר לא אתני ולוקח קא מתני. ־ ואמרינן: מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?¿¿סו.

סיפא ־ דאמר ליה מדעתיה.ואמר רבא:!¿◊סו.

טעמא: דאמר ליה ־ מדעתיה, הא לא אמר ליה מדעתיה ־ לא אמרינן פטומי מילי בעלמא הואִ ¿סו.

נעשה כמאן דאמר ליה מדעתיהאמר ליה:!◊סו.

אתמר:О◊סו.
ההוא שכיב מרע דכתב לה גיטא לדביתהו, אנגיד ואתנח. אמרה ליה: אמאי קא מתנחת? אי קיימת ־ 

דידך אנא.

פטומי מילי בעלמא הוא.רב זביד:▀◊סו.

ואי לאו פטומי מילי מאי? בדידה קיימא למישדי תנאה בגיטא? בדידיה קיימא למשדי תנאהִ רב אחא מדפתי לרבינא:¿סו.

מהו דתימא: הוא גופיה אדעתא דידה קא גמיר ויהיב גיטא, קא משמע לן.!סו.

הלוהו על שדהו.▀>סו.

בשעת מתן מעות ־ קנה הכל, לאחר מתן מעות ־ לא קנה אלא כנגד מעותיו.רב הונא:♦▀◊סו.

אפילו לאחר מתן מעות קנה הכל.רב נחמן:♦▀◊סו.

עבד רב נחמן עובדא גבי ריש גלותא כשמעתיה[רב נחמן]О◊סו.

קרעיה רב יהודה לשטריה.[רב יהודה]О◊סו.

רב יהודה קרע לשטרך.אמר ליה ריש גלותא:Оסו.

דרדקא קרעיה? גברא רבה קרעיה, חזא ביה טעמא וקרעיהִ אמר ליה:[רב נחמן]О◊סו.

О◊סו.
איכא דאמרי, אמר ליה: 

[רב נחמן]
דרדקא קרעיה, דכולי עלמא לגבי דידי בדינא דרדקי נינהו.

אפילו בשעת מתן מעות ־ לא קנה ולא כלום.הדר אמר רב נחמן:▀◊סו.

אם אי אתה נותן לי מכאן ועד שלש שנים הרי היא שלי ־ הרי היא שלוִ איתיביה רבא לרב נחמן:▀¿◊סו.

אני אומר אסמכתא קניא, ומניומי אמר אסמכתא לא קניא.אמר ליה:[רב נחמן]!◊סו.

ִ ¿סו. ולמניומי קשיא מתניתין

איבעית אימא: מתניתין רבי יוסי היא!◊סו.

אסמכתא קניאדאמר:[רבי יוסי]!◊סו.

סו:
איבעית אימא: דאמר ליה קני מעכשיו.!◊

▀סו:

מר ינוקא ומר קשישא 

בני דרב חסדא לרב אשי: 

הכי אמרי נהרדעאי 

משמיה דרב נחמן:

האי אסמכתא, בזמניה ־ קניא, בלא זמניה ־ לא קניא.

כל מידי בזמניה קני בלא זמניה לא קני.אמר להו:[רב אשי]¿סו:

▀◊סו:
דלמא הכי קאמריתו:[מר 

ינוקא ומר קשישא...]

אשכחיה בגו זמניה ואמר ליה: קני ־ קני, בתר זמניה ואמר ליה קני ־ לא קני. מאי טעמא ־ מחמת 

כיסופא הוא דקאמר ליה.

Talmud Navigator עמוד 1 בבא מציעא סו



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 מציעא-איזהו נשך

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

▀◊סו:
ולא היא, דאפילו בגו זמניה נמי לא קני. והאי דקאמר ליה קני ־ קא סבר: כי מטי זמניה לא ליתי 

ליטרדן.

האי אסמכתא, זימנין קניא וזימנין לא קניא. אשכחיה דקא שתי שכרא ־ קני, דקא מהפך אזוזי ־ לא קני.רב פפא:▀◊סו:

דלמא לפכוחי פחדיה קא שתי? אי נמי, איניש אחרינא אסמכיה אזוזי?רב אחא מדפתי לרבינא:¿סו:

אי קפיד בדמי ־ ודאי קני.אלא אמר רבינא:▀◊סו:

דלמא סבר, כי היכי דלא תיתזיל ארעיה?רב אחא מדפתי לרבינא:¿סו:

אי קפיד בארעא ־ ודאי קני.אלא אמר רב פפא:▀◊סו:

אף על גב דאמור רבנן אסמכתא לא קניא ־ אפותיקי הויא למיגבא מינה.ואמר רב פפא:▀◊סו:

¿סו:
רב הונא בריה דרב נתן 

לרב פפא:
מי קאמר ליה קני לגוביינא?

!◊סו:
מר זוטרא בריה דרב מרי 

לרבינא:

ואי אמר קני למיגבא מיניה ־ קני? סוף סוף אסמכתא היא, ואסמכתא לא קניִא ־ אלא אפותיקי דאמר רב 

פפא מאי היא? ־ דאמר ליה: לא יהא לך פרעון אלא מזו.

О◊סו:

ההוא גברא דזבין ליה ארעא לחבריה באחריות. אמר ליה: אי טרפו ליה מנאי ־ מגבית לי מעידי עידית 

דאית לך. ־ אמר ליה: מעידי עידית לא מגבינא לך, דבעינן למיקם קמאי. אלא מגבינא לך מעידית 

אחרים דאית לי. לסוף טרפוה מיניה, אתא בדקא שקיל לעידי עידית.

מעידית אמר ליה ־ והא קיימא.סבר רב פפא למימר:▀סו:

רב אחא מדפתי לרבינא:▀◊סו:
ולימא ליה כי אמרי לך אנא מגבינא לך ־ דהוה עידית קיימא, השתא קיימא ליה עידית במקום עידי 

עידית.

רב בר שבא הוה מסיק ביה רב כהנא זוזי.Оסו:

אמר ליה: אי לא פרענא לך ליום פלוני ־ גבי מהאי חמרא.Оסו:

סבר רב פפא למימר:▀◊סו:
כי אמרינן אסמכתא לא קניא ־ הני מילי בארעא, דלאו לזבוני קיימא. אבל חמרא, כיון דלזבוני קאי ־ 

כזוזי דמי.

▀◊סו:

רב הונא בריה דרב 

יהושע לרב פפא: הכי 

אמרינן משמיה דרבה:

כל דאי ־ לא קני.

השתא דאמור רבנן אסמכתא לא קניא ־ הדר ארעא והדרי פירי.רב נחמן:▀◊סו:

למימרא דסבר רב נחמן: מחילה בטעות לא הויא מחילה?¿סו:

והאיתמר:[רב הונא]♦▀¿◊סו:
המוכר פירות דקל לחבירו, אמר רב הונא: עד שלא באו לעולם ־ יכול לחזור בו. משבאו לעולם ־ אין 

יכול לחזור בו

אף משבאו לעולם ־ יכול לחזור בו.ורב נחמן אמר:♦▀¿◊סו:

מודינא, דאי שמיט ואכיל ־ לא מפקינן מיניהִ ואמר רב נחמן:▀¿◊סו:

התם זביני, הכא הלואה.!◊סו:
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