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נט.
ֹ תנן:▀◊ המזחילה יש לה חזקה

¿נט.
בשלמא למאן דאמר הנך תרתי ־ שפיר, אלא למאן דאמר שאם רצה לבנות תחתיו בונה, מאי נפקא ליה 

מינה?

הכא במזחילה של בנין עסקינן, דאמר ליה: לא ניחא לי דתיתרע אשיתאי.!◊נט.

רב יהודה אמר שמואל:▀◊נט.
צינור המקלח מים לחצר חברו, ובא בעל הגג לסותמו ־ בעל החצר מעכב עליו, דאמר ליה: כי היכי 

דאת קנית לך חצר דידי למשדא ביה מיא, לדידי נמי קני לי מיא דאיגרך.

מעכבאיתמר, רבי אושעיא:♦▀◊נט.

אינו מעכב.ר' חמא:♦▀◊נט.

אזל שייליה לרבי ביסא^נט.

מעכב.אמר להו:[רבי ביסא]!◊נט.

[רמי בר חמא]▀◊נט.
קרי עליה רמי בר חמא: (קהלת ד') והחוט המשולש לא במהרה ינתק ־ זה רבי אושעיא בנו של רבי 

חמא בנו של רבי ביסא.

סולם המצרי אין לו חזקה.▀>נט.

היכי דמי סולם המצרי?^נט.

כל שאין לו ארבעה חווקין.דבי ר' ינאי:!◊נט.

חלון המצרית אין לה חזקה כו'.▀>נט.

מאי שנא גבי סולם דלא מפרש, ומאי שנא גבי חלון דמפרש?¿נט.

משום דקא בעי איפלוגי רבי יהודה בסיפא.!נט.

ֹ רבי זירא:♦▀◊נט. למטה מד' אמות ־ יש לו חזקה, ויכול למחותֹ למעלה מארבע אמות ־ אין לו חזקה, ואינו יכול למחות

אפילו למעלה מארבע אמות ־ אין לו חזקה, ויכול למחות.רבי אילעא:♦▀◊נט.

ִ ¿נט. לימא, בכופין על מדת סדום קא מיפלגי, דמר סבר: כופין, ומר סבר: אין כופין

לא, דכולי עלמא ־ כופין, ושאני הכא, דאמר ליה: זימנין דמותבת שרשיפא תותך, וקיימת וקא חזית.!◊נט.

ההוא דאתא לקמיה דר' אמי, שדריה לקמיה דרבי אבא בר ממלОנט.

▀נט.
אמר ליה:[רבי אבא בר 

ממל]
עביד ליה כרבי אילעא.

ולאורה, אפי' כל שהוא יש לו חזקה.שמואל:▀◊נט.

נט.
מ

▀ ֹ הזיז, עד טפח ־ יש לו חזקה, ויכול למחות

נט:
פחות מטפח ־ אין לו חזקה, ואין יכול למחות.▀

נט:

ג
◊▀

רבי אסי-רבי מני, ואמרי 

לה אמר רבי יעקב-רבי 

מני:

החזיק בטפח החזיק בד'.

מאי קאמר?^נט:

ה"ק: החזיק רוחב טפח במשך ארבע, החזיק ברוחב ארבע.אביי:!◊נט:

פחות מטפח ־ אין לו חזקה, ואינו יכול למחות.▀>נט:

ֹ רב הונא:♦▀◊נט: לא שנו אלא בעל הגג בבעל החצר, אבל בעל החצר בבעל הגג יכול למחות
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אפילו בעל חצר בבעל הגג אינו יכול למחות.רב יהודה:♦▀◊נט:

לימא, בהיזק ראיה קמיפלגי¿◊נט:

שמיה היזקדמר סבר:רב"י]♦▀¿נט:

לאו שמיה היזקִ ומר סבר:[ר"ה]♦▀¿נט:

[רב הונא]♦▀!◊נט:
לא, דכולי עלמא ־ שמיה היזק, ושאני הכא, דאמר ליה: לתשמישתא לא חזי, למאי חזי? למתלא ביה 

מידי, מהדרנא אפאי ותלינא ביה.

ואידך?¿!נט:

א"ל: זימנין דבעיתת.[רב יהודה]♦▀!◊נט:

נט:
מ

לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין.▀

לקח בית בחצר אחרת ־ לא יפתחנה בחצר השותפין.▀נט:

▀נט:
בנה עלייה על גבי ביתו ־ לא יפתחנה לחצר השותפין, אלא אם רצה ־ בונה את החדר לפנים מביתו, 

ובונה עלייה על גבי ביתו, ופותחה לתוך ביתו.

נט:
ג

מאי איריא לחצר השותפין? אפילו לחצר חבירו נמי לאִ ¿

!◊נט:

לא מיבעיא קאמר, לא מיבעיא לחצר חברו דלא, אבל לחצר השותפין דא"ל: סוף סוף הא קא בעית 

אצטנועי מינאי בחצר, קא משמע לן דאמר ליה: עד האידנא בחצר הוה בעינא אצטנועי מינך, השתא 

אפי' בבית נמי בעינא אצטנועי מינך.

מעשה באדם אחד שפתח חלוניו לחצר השותפין, ובא לפני ר' ישמעאל בר רבי יוסית"ר:▀◊נט:

♦▀◊נט:
אמר לו:[ר' ישמעאל בר 

רבי יוסי]
 ֹ החזקת, בני, החזקת

ובא לפני רבי חייא, אמר: יגעת ופתחת, יגע וסתום.[רבי חייא]♦▀◊נט:
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