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לעולם לא קנה עד שתהא משיכה בגמל והנהגה בחמור.רבי יהודה:♦▀¿ט.

או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג.קתני מיהת:▀¿ט.

מושך ומנהיג ־ אין, אבל רכוב ־ לאִ ¿ט.

!ט.
הוא הדין דאפילו רכוב, והא דקתני מושך ומנהיג ־ לאפוקי מדרבי יהודה, דאמר עד שתהא משיכה 

בגמל והנהגה בחמור, קמשמע לן דאפילו איפכא נמי קני.

אי הכי ליערבינהו ולתנינהו: שנים שהיו מושכין ומנהיגין בין בגמל בין בחמורִ ¿ט.

איכא חד צד דלא קני, איכא דאמרי משיכה בחמור, ואיכא דאמרי הנהגה בגמל.!ט.

במדה זו קנהואית דמותיב מסיפא:▀¿ט.

במדה זו למעוטי מאי^¿ט.

לאו למעוטי רכוב?¿ט.

לא, למעוטי איפכא.!ט.

אי הכי היינו רבי יהודהִ ¿ט.

איכא בינייהו צד אחד דלא קנה, אית דאמרי משיכה בחמור, ואיכא דאמרי הנהגה בגמל.!ט.

אחד רכוב חמור ואחד תפוס במוסירה ־ זה קנה חמור וזה קנה מוסירה.תא שמע:▀¿ט.

שמע מינה: רכוב קניִ ¿ט.

הכא נמי במנהיג ברגליו.!ט.

אי הכי נקני נמי רכוב במוסירהִ ¿ט.

אימא: זה קנה חמור וחצי מוסירה, וזה קנה חצי מוסירה.▀!ט.

בשלמא רכוב קני ־ דקמגבה ליה בן דעת, אלא תפוס במוסירה במאי קני?¿ט.

אימא: זה קנה חמור וכוליה מוסירה, וזה קני מה שתפוס בידו.▀!ט.

¿ט.
האי מאי? אם תימצי לומר המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו ־ הני מילי היכא דקא מגבה ליה אדעתא 

דחבריה, האי ־ אדעתא דידיה קא מגבה ליה, איהו לא קני ־ לאחריני מקני?

זה קנה חמור ובית פגיה, וזה קנה מה שתפוס בידו, והשאר לא קנה לא זה ולא זה.רב אשי:!ט.

לעולם כדקתני, הואיל ויכול לנתקה ולהביאה אצלו.רבי אבהו:!ט.

¿ט.

והא דרבי אבהו ברותא היא. דאי לא תימא הכי ־ טלית שהיא מונחת חציה על גבי קרקע וחציה על גבי 

עמוד, ובא אחד והגביה חציה מעל גבי קרקע, ובא אחר והגביה חציה מעל גבי עמוד, הכי נמי דקמא קני 

ובתרא לא קני, הואיל ויכול לנתק ולהביא אצלו?

אלא, הא דרבי אבהו ברותא היא.▀ט.

רכוב בשדה ומנהיג בעיר ־ קנהִ תא שמע, רבי אליעזר:▀¿ט.

הכא נמי מנהיג ברגליו.!ט.

אי הכי היינו מנהיגִ¿ט.

תרי גווני מנהיג.!ט.

אי הכי רכוב בעיר מאי טעמא לא קני?¿ט.

לפי שאין דרכן של בני אדם לרכוב בעיר.רב כהנא:!ט.

רב אשי לרב כהנא:¿ט.
אלא מעתה, הגביה ארנקי בשבת, שאין דרכן של בני אדם להגביה ארנקי בשבת ־ הכי נמי דלא קני? 

אלא מאי דעבד עבד ־ וקני, הכא נמי, מאי דעבד עבד ־ וקני.

אלא במקח וממכר עסקינן, דאמר ליה: קני כדרך שבני אדם קונין.!ט.

▀ט:
ואי רשות הרבים הוא ־ קני, ואי אדם חשוב הוא ־ קני, ואי אשה היא ־ קניא. ואי איניש זילא הוא ־ 

קני.

האומר לחבירו משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה מהו?בעי רבי אלעזר:^ט:
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לקנות? מי אמר ליה קני?¿ט:

אלא: משוך בהמה זו וקני כלים שעליה, מהו? מי מהניא משיכה דבהמה לאקנויי כלים, או לא?^ט:

אי אמר ליה קני בהמה וקני כלים מי קני כלים? חצר מהלכת היא, וחצר מהלכת לא קנה.רבא:¿ט:

וכי תימא כשעמדה!ט:

והא כל שאילו מהלך לא קנה ־ עומד ויושב לא קנה.¿ט:

והלכתא ־ בכפותה.!ט:

¿ט:
רב פפא ורב הונא בריה 

דרב יהושע לרבא:
אלא מעתה היה מהלך בספינה וקפצו דגים ונפלו לתוך הספינה, הכי נמי דחצר מהלכת היא ולא קני?

ספינה מינח נייחא, ומיא הוא דקא ממטו לה.אמר ליה:[רבא]!ט:

רבינא לרב אשי:¿ט:
אלא מעתה, היתה מהלכת ברשות הרבים וזרק לה גט לתוך חיקה או לתוך קלתה, הכא נמי דלא 

מגרשה?

קלתה מינח נייחא, ואיהי דקא מסגיא מתותה.אמר ליה:[רב אשי]!ט:

היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה, ואמר לחבירו תנה לי, נטלה ואמר אני זכיתי בה ־ זכה בה.▀מט:

אם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה תחלה ־ לא אמר כלום.▀ט:

מי שליקט את הפאה, ואמר הרי זו לפלוני עני, רבי אליעזר אומר: זכה לותנן התם:[רבי אליעזר]♦▀◊גט:

יתננה לעני הנמצא ראשון.חכמים:♦▀◊ט:

▀◊ט:
עולא אמר רבי יהושע בן 

לוי:
מחלוקת מעשיר לעני

מגו דאי בעי מפקר נכסיה והוי עני, וחזי ליה ־ השתא נמי חזי ליה, ומגו דזכי לנפשיה ־ זכי נמי לחבריה.דרבי אליעזר סבר:♦▀▀◊ט:

חד מגו ־ אמרינן, תרי מגו ־ לא אמרינן.ורבנן סברי:♦▀▀◊ט:

אבל מעני לעני ־ דברי הכל זכה לו, דמגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה.[דברי הכל]▀▀◊ט:

ולימא מר מעני לעני מחלוקת, דהא מציאה הכל עניים אצלהרב נחמן לעולא:¿◊ט:

 היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה, ואמר לחבירו תנה לי נטלה ואמר אני זכיתי בה ־ זכה בה.ותנן:▀¿◊ט:

¿ט:
אי אמרת בשלמא מעני לעני מחלוקת ־ מתניתין מני ־ רבנן היא. אלא אי אמרת בעשיר ועני מחלוקת, 

אבל מעני לעני דברי הכל זכה לו ־ הא מני? לא רבנן ולא רבי אליעזרִ 
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