
 

 

 

 

 

 

 ובמטלטלין?אלו קניינים מועילים בקרקע  -משנה  .1

  ]חפר מעט, נעל גדר, פרץ[.ובחזקה ובשטר בכסף נקנין -]קרקע[  אחריות להם שיש נכסים .א

 . במשיכה רק נקנין - ]מטלטלין[ אחריות להם שאיןנכסים  .ב

 . ואפשר גם לגלגל שבועה עליהם .עמה מטלטלין נקנים קנינים משלשה באחד הקרקע את לוקח שקנה כיון ,קרקע עם מטלטלין מכר אם

 

 מהם המקורות לקניני קרקע? .2

 ", ומה שכתוב אח"כ 'וכתוב בספר וחתום' זה לראיה בעלמא, ]שהרי נכתב אח"כ[.יקנו בכסף שדות" -כסף  .א

 "ואקח את ספר המקנה". -שטר  .ב

 ".בישיבה ירשתם במה בה וישבתם אותה וירשתם" :ישמעאל' ר דבי ".בישיבה תפשתם במה תפשתם אשר בעריכם שבו"ו :חזקיה -חזקה  .ג

 

 ?באיזה מקרה כתיבת השטר היא לעיכובא -רב  .3

 במקום שרגילין לכתוב שטר, כיון שהלוקח אינו גומר בדעתו לקנות בלי השטר.

 אמנם אם פירש שאינו זקוק לשטר, מועיל. 

 בי לאחר נתינת הכסף[.וכרב אידי בר אבין שאמר 'אם ארצה אקנה בכסף ]כדי שהמוכר לא יחזור[, ואם ארצה אקנה בשטר ]כדי שאני אוכל לחזור 

 

 דמים.  לו שיתן עד קנה לא במכר מועיל שטר אבל דווקא במתנה – שמואל .4

 ונתונה? מכורה זו הרי 'לך נתונה שדי לך מכורה שדי פרוטה שוה בהם שאין פ"אע החרס על או הנייר על לו כיצד מתיישב עם הברייתא 'כתב

 .רעתה מפני שדהו במוכרהברייתא עוסקת  - רב המנונא .א

 .כוחו את ליפות כדי מכר לשון לו כתב, אלא שבמתנההברייתא עוסקת  - אשי רב .ב

 

 מנלן שמטלטלין נקנין במשיכה? .5

 .ליד מיד הנקנה דבר "עמיתך מיד קנה או לעמיתך ממכר תמכרו וכי" .א

 משנתנו עוסקת בתקנה דרבנן, ]שלא יאמר לו נשרפו חיטך בעליה.[ ,קונות מעות תורה דברהסובר  יוחנן' לרו .ב

 

  ביהודה" מצורות ערי עם' וגו מתנות אביהם להם המקור שמטלטלין נקנים אגב קרקע "ויתן .6

 נסתפקו האם צריך שיהיו צבורים על הקרקע שהם נקנים עמה. מאלו ברייתות רצו להוכיח?

 לצבור. "י מטלטלין, ומשמע שאי"צע ולקנות פרוסבול עליה ובבכורים, ולכתוב בפאה חייבת שהוא כל קרקע ר"ע אומר .א

 ששוה אלף זוז. מרגלית שמניח, י"לבשביל מחט.. יתכן שמדובר שהניח בה מחט וא"ת וכי משמיענו דין  - ודחו

 .קרקע גבי על שיקנם עד תקנה לו אין לו אמרו ,במתנה ליתנם וביקש הרבה מטלטלין לו שהיו בירושלים שהיה אחד במדוני מעשה אלעזר:' ר .ב

 . והרי בית סלע אינו מספיק לכ"ז.דבריו את וקיימו ,ומ חביות ומאה צאן מאה ועמו לפלוני זה צפוני ואמר לירושלים סמוך סלע בית ולקח הלך

 אין מדובר בקרקע בגודל סלע אלא שטח בגודל סלע ממש, ונקרא כך כיון שהוא קשה כסלע. -ודחו 

 סמוך רובע ביתליתן את כל המטלטלין במתנה, קנה ]כר"א ששכ"מ בעי קנין, ולרבנן היה בריא[ ורצה  בירושלים שחלה אחד באדם מעשה .ג

 . והרי טפח על טפח אינו ראוי לכל זה.דבריו את חכמים וקיימו ,ומת ,חביות ומאה צאן מאה ועמו לפלוני טפח על טפח ואמר לירושלים

 כו'.ו צאן מאהשמדובר שרצה ליתן מעות בשווי  - ודחו

בהכרח מדובר שמקבל המתנה לא היה שם, שאל"כ היה  -[, ונדחה מכך שלא הקנה בחליפין, ]שהרי מטבע אינו נקנה בחליפין רצו להוכיח זאת

 מקנה במשיכה.

 כיון שסבר שלא סמכה דעתו על אחר שלא יאכלם שלא כדין, ולכן אין לו תקנה. -והטעם שלא הקנה לו ע"י אחר 

 ,יוסף בן לעקיבא לו נתון למוד עתיד שאני אחר ועישור ,לו מושכר ומקומו ליהושע לו נתון למוד עישור שאני עתיד ,ר"ג אמר לזקנים בספינה .ד

 , משמע שצריך צבורים.לו מושכר ומקומו לעניים בו שיזכה כדי

 יתכן שדווקא שם אמר כך כדי שלא יטרחו. - ודחו
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