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נ.
למעוטי מאי?¿

אילימא למעוטי שאר נכסים!נ.

כל שכן דהויא ליה איבה, דאמר לה: עיניך נתת בגירושין ובמיתהִ ¿נ.

אלא למעוטי נכסי מלוג!◊נ.

איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג ־ לא עשו ולא כלוםִ האמר אמימר:▀¿◊נ.

!נ.
כי איתמר דאמימר ־ היכא דזבין איהו ומית, אתיא איהי ומפקא, א"נ זבנה איהי ומתה, אתא איהו ומפיק 

בתקנתא דרבנן, וכדר' יוסי בר חנינא

באושא התקינו, האשה שמכרה בנכסי מלוג ומתה ־ הבעל מוצא מיד הלקוחותדאמר רבי יוסי בר חנינא:▀!נ.

אבל היכא דזבינו תרוייהו לעלמא, א"נ זבנה איהי לדידיה ־ זבינה זביני.!◊נ.

ֹ !◊נ. ואיבעית אימא: אמימר דאמר כר' אלעזר

דתניא:[ר' מאיר]♦▀!◊נ.
המוכר את עבדו, ופסק עמו שישמשנו שלשים יום ־ ר' מאיר אומר: הראשון ישנו בדין יום או יומים 

מפני שהוא תחתיו, והשני אינו בדין יום או יומים מפני שאינו תחתיו

ֹ קסבר:[ר' מאיר]▀!נ. קנין פירות כקנין הגוף דמי

השני ישנו בדין יום או יומים מפני שהוא כספו, הראשון ־ אינו בדין יום או יומים שאינו כספור' יהודה:♦▀!◊נ.

ֹ קסבר:[ר' יהודה]▀!נ. קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי

נ:
שניהם ישנן בדין יום או יומים, זה מפני שהוא תחתיו, וזה מפני שהוא כספור' יוסי:♦▀!◊

ומספקא ליה אי קנין פירות כקנין הגוף דמי אי לאו כקנין הגוף דמי, וספק נפשות להק�▀!נ:

שניהם אינן בדין יום או יומים, זה לפי שאינו תחתיו, וזה לפי שאינו כספו.רבי אלעזר:♦▀!◊נ:

מאי טעמא דרבי אלעזר? אמר קרא: (שמות כ"א) לא יוקם כי כספו הוא, כספו המיוחד לו.ואמר רבא:▀!נ:

ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו.▀>נ:

אשת איש צריכה למחותוהאמר רב:¿◊נ:

במאן?^¿נ:

אילימא באחר!¿נ:

אין מחזיקין בנכסי אשת אישִ והאמר רב:¿¿נ:

אלא לאו בבעלִ !¿נ:

לעולם בבעל, וכגון שחפר בה בורות, שיחין ומערות.רבא:!◊נ:

¿נ:
והאמר רב נחמן אמר 

רבה בר אבוה:
 ִ אין חזקה לנזקין

אימא: אין דין חזקה לנזקין.!◊נ:

אי בעית אימא: לאו איתמר עלה, רב מרי אמר: בקוטרא, רב זביד אמר: בבית הכסא?[רב מרי/רב זביד]!◊נ:

רב יוסף:!◊נ:
לעולם באחר, וכגון שאכלה מקצת חזקה בחיי הבעל ושלש לאחר מיתת הבעל, מיגו דאי בעי אמר ליה: 

אנא זבינתה מינך, כי א"ל נמי: את זבינתה ליה וזבנה ניהלי ־ מהימן.

אין מחזיקין בנכסי אשת איש.גופא, אמר רב:♦▀◊>נ:
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