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 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 
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ִ ¿◊מד. ולוקמה בגזלן

!◊מד.
משום דקא בעי למיתנא סיפא: מכר לו פרה, מכר לו טלית, דדוקא מכר, דהוה ליה יאוש ושינוי רשות, 

אבל לא מכר, דהדרא ליה ־ לא, תנא רישא נמי מכר.

וסיפא נמי נהי דמייאש מגופיה, מדמיה מי מייאש?¿מד.

לא צריכא דמית גזלן!◊מד.

הגוזל ומאכיל את בניו, והניח לפניהם ־ פטורים מלשלם.דתנן:▀!מד.

ולוקמה ביורשִ ¿◊מד.

הניחא למאן דאמר: רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי ־ שפיר!◊מד.

אלא למאן דאמר: רשות יורש כרשות לוקח דמי, מאי איכא למימר?¿מד.

מפני שאחריותו עליו ואין אחריותו עליו, מפני שהיא חוזרת לו ואינה חוזרת לו מיבעי ליהִ ועוד קשיא ליה לאביי:¿◊מד.

אלא כדרבין בר שמואל[אביי]♦!מד.

▀!◊מד.
דאמר רבין בר שמואל 

משמיה דשמואל:
המוכר שדה לחבירו שלא באחריות ־ אין מעיד לו עליה, מפני שמעמידה בפני בעל חובֹו

!◊מד.

ודוקא בית או שדה, אבל פרה וטלית, לא מיבעיא בסתמא דלא משתעבדא ליה, מאי טעמא? מטלטלי 

נינהו, ומטלטלי לבע"ח לא משתעבדי, ואע"ג דכתב ליה מגלימא דעל כתפיה, הני מילי דאיתנהו 

 ֹ בעינייהו, אבל ליתנהו בעינייהו לא

אלא אפילו עשאו אפותיקי נמי לא!מד:

מאי טעמא?^מד:

כדרבא!מד:

דאמר רבא:▀!מד:
עשה עבדו אפותיקי ומכרו ־ בעל חוב גובה ממנו, שורו וחמורו אפותיקי ומכרו ־ אין בעל חוב גובה 

הימנו, מאי טעמא? האי אית ליה קלא, והא לית ליה קלא.

וליחוש דלמא אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי¿◊מד:

אי אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי ־ קני מקרקעי קני מטלטלידאמר רבה:▀¿מד:

והוא דכתב ליה דלא כאסמכתא ודלא כטופסא דשטריִ ואמר רב חסדא:▀¿מד:

הכא במאי עסקינן ־ כגון שלקח ומכר לאלתר.!◊מד:

וליחוש דילמא דאיקני הוא¿◊מד:

שמעת מינה: דאיקני, קנה ומכר, קנה והוריש ־ לא משתעבדִ ¿¿מד:

לא צריכא, דקאמרי עדים: ידעינן ביה בהאי דלא הוה ליה ארעא מעולם.!◊מד:

והאמר רב פפא:▀¿◊מד:
אע"ג דאמור רבנן: המוכר שדה לחבירו שלא באחריות ובא בע"ח וטרפה ־ אינו חוזר עליו, נמצאת 

שאינה שלו ־ חוזר עליוִ 

הכא במאי עסקינן ־ במכיר בה שהיא בת חמורו.!◊מד:

אפילו נמצאת שאינה שלו ־ אינו חוזר עליו, דא"ל: להכי זביני לך שלא באחריות.רב זביד:!◊מד:

▀◊>מד:
גופא, אמר רבין בר 

שמואל משמיה דשמואל:
המוכר שדה לחבירו שלא באחריות ־ אין מעיד לו עליה, מפני שמעמידה בפני בעל חובו.

היכי דמי?^מד:
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