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נז.
◊О

ההוא שטרא דהוה חתימי עליה בי תרי, שכיב חד מינייהו, אתא אחוה דהאי דקאי וחד אחרינא לאסהודי 

 ֹ אחתימת ידיה דאידך

היינו מתני' ג' אחין ואחד מצטרף עמהןסבר רבינא למימר:▀◊נז.

מי דמי? התם לא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי, הכא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי.אמר ליה רב אשי:¿◊נז.

נז.
מ

אלו דברים שיש להן חזקה, ואלו דברים שאין להן חזקה:▀

ֹ ▀◊נז. היה מעמיד בהמה בחצר, תנור, ריחים וכיריים, ומגדל תרנגולים, ונותן זבלו בחצר ־ אינה חזקה

אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוה עשרה טפחים, וכן לתנור וכן לכיריים וכן לריחים▀נז.

הכניס תרנגולין לתוך הבית▀נז.

ועשה מקום לזבלו עמוק שלשה או גבוה שלשה ־ הרי זו חזקה.▀נז.

נז.
ג

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?^◊

כל שאילו בנכסי הגר קנה ־ בנכסי חבירו קנה, כל שאילו בנכסי הגר לא קנה ־ בנכסי חבירו לא קנה.עולא:!◊נז.

וכללא הוא? והרי ניר, דבנכסי הגר קנה, בנכסי חבירו לא קנהִ מתקיף לה רב ששת:¿נז.

והרי אכילת פירות, דבנכסי חבירו קנה, בנכסי הגר לא קנהִ ¿נז.

נז:
◊!

אלא אמר רב נחמן אמר 

רבה בר אבוה:
הכא בחצר השותפין עסקינן, דבהעמדה כדי לא קפדי, אמחיצה קפדי.

ובהעמדה כדי לא קפדי?¿נז:

השותפין שנדרו הנאה זה מזה ־ אסורין ליכנס לחצרִ והא תנן:▀¿◊נז:

!◊נז:
אלא אמר רב נחמן אמר 

רבה בר אבוה:
הכא ברחבה של אחורי בתים עסקינן, דבהעמדה כדי לא קפדי, ואמחיצה קפדי.

אידי ואידי בחצר השותפין, ואיכא דקפדי ואיכא דלא קפדי, גבי ממונא לקולא, גבי איסורא לחומרא.רב פפא:!◊נז:

ֹ רבינא:!◊נז: לעולם לא קפדי, והא מני? ר' אליעזר היא

אפילו ויתור אסור במודר הנאה.דתניא, ר' אליעזר:▀!נז:

בכל שותפין מעכבין זה את זה, חוץ מן הכביסה, שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסה.ר' יוחנן משום ר' בנאה:▀◊נז:

[ר' חייא בר אבא:]▀◊נז:
(ישעיהו ל"ג) ועוצם עיניו מראות ברע ־ א"ר חייא בר אבא: זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות 

על הכביסה.

היכי דמי?^נז:

אי דאיכא דרכא אחריתא!נז:

רשע הואִ ¿נז:

אי דליכא דרכא אחריתא!נז:

אנוס הואִ ¿נז:

לעולם דליכא דרכא אחריתא, ואפ"ה מיבעי ליה למינס נפשיה.!◊נז:

^◊נז:
בעא מיניה ר' יוחנן מרבי 

בנאה:
 חלוק של ת"ח כיצד?

כל שאין בשרו נראה מתחתיו.[רבי בנאה]!◊נז:

^◊נז:
[בעא מיניה ר' יוחנן 

מרבי בנאה:]
טלית של ת"ח כיצד?
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כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח.[רבי בנאה]!◊נז:

^◊נז:
[בעא מיניה ר' יוחנן 

מרבי בנאה:]
שלחן של ת"ח כיצד?

שני שלישי גדיל ושליש גלאי, ועליו קערות וירק, וטבעתו מבחוץ.[רבי בנאה]!◊נז:

טבעתו מבפניםִ והא תניא:▀¿נז:

לא קשיא: הא דאיכא ינוקא, הא דליכא ינוקא.!◊נז:

ואי בעית אימא: הא והא דליכא ינוקא, ולא קשיא: הא דאיכא שמעא, הא דליכא שמעא.!◊נז:

ואי בעית אימא: הא והא דאיכא שמעא, ולא קשיא: הא ביממא, הא בליליא.!◊נז:

ושל עם הארץ דומה למדורה, וקדרות מקיפות אותה.[רבי בנאה]▀נז:
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