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איזה קניני מועילי בחמור ובגמל?

אית דאמרי
לרבנ
ואיכא דאמרי
לר' יהודה

מוש
לא קנה
קנה
לא קנה

בחמור

מנהיג
קנה
קנה
קנה

1

מוש
קנה
קנה
קנה

בגמל

מנהיג
קנה
לא קנה
לא קנה

אחד רוכב על החמור ואחד תופס במוסירה )כשמצאו חמור( ,מה קנו?
2

לרב אשי
לר' אבהו

רוכב
קנה חמור ובית פגיה
קנה רק את החמור

3

תופס במוסירה
4
קנה רק החלק המוסרה שבידו
5
קנה את כל המוסירה

בבא מציעא ד ט:
הרוצה להקנות לחברו בהמה/כלי בלשונות דלהל ,ומש את הבהמה מה הדי?
משו בהמה זו
וקנה כלי שעליה
ספק דר' אלעזר ולא נפשט
6

מה הדי?

משו בהמה זו
לקנות כלי שעליה
7
לא קנה

קנה בהמה
וקנה כלי
8
לא מהני מדי חצר

בעל הבית שליקט פאה לעני ,הא זכה לו?
לעולא אמר ריב"ל
לסברת רב נחמ

כשהבעל הבית עשיר
לר' אליעזר :זכה לו
9
לרבנ :יתננה לעני הנמצא ראשו

כשהבעל הבית עצמו עני
זכה לו
מחלוקת כנ"ל

 1שמכהו במקל או שהול מחמת שמנהיגו בקול .ומשיכה  היינו שמושכו באפסר שלו.
 2למ"ד דרוכב לחודיה קני ,הכי נמי מיירי ברוכב לחודיה .ולשמואל דלעיל דאמר דרוכב לא קני ,מיירי
ברוכב שמנהיג את הבהמה ברגליו.
 3פי' ,מה שיש מהאפסר סביב ראש החמור.
 4והשאר לא קנה לא זה ולא זה ,אלא כל מי שיחזיק בזה יזכה בזה.
 5דהואיל ויכול למושכה בכח ולנתקה בנתיקה אחת ותבוא אצלו הוא קנה את הכל .ודחתה הגמ' את
דבריו ,דאע"ג שיכול לנתק  לאו הגבהה היא.
 6ביארו התוס' )בד"ה משו ( ,דכיו שהמשיכה של בהמה  דהיינו שע"י המשיכה הבהמה הולכת מעצמה
לא שייכת בכלי ,לכ יש לדו בזה ,אול א מש קופה ויש בתוכה כלי ,ודאי קני.
 7דלשו "לקנות"  משמע שאתה תקנה אבל אני איני מקנה ל  ,וא"כ לא מהני.
 8כיו שבהמה היא חצר מהלכת  וחצר מהלכת לא קנתה .אכ א הבהמה כפותה כ מועיל .וא יועיל
מדי משיכה  הרי זה ספקו של ר' אלעזר הנ"ל.
 9דאמרינ תרי מגו ,מגו דאי בעי מפקר נכסיה והוי עני וחזי ליה )לבעה"ב עצמו( ,ומגו דזכי לנפשיה זכי
נמי לחבריה .ורבנ חולקי וסוברי שאומרי רק אחד מגו ,דהיינו א הוא עני אמרינ מגו דזכי לנפשיה
זכי נמי לחבריה.

