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משום רבי חייא ברבי רבי אלעי   רבי חייא בר אבא  
  יוסי

הנהו בי תרי דהוו דיירי, 
חד עילאי וחד תתאי. 

 איפחית מעזיבה. כי משי
אזלי ומזקי  -מיא עילאי 

  ?לתתאי. מי מתקן

  התחתון מתקן  העליון מתקן

תואם הצעת הגמרא: 
לשיטות ר' יוסי ורבנן 

  במשנתינו

על המזיק להרחיק את עצמו מן 
(ר' יוסי: על העליון לתקן את  הניזק

  המעזיבה)

עצמו מן על הניזק להרחיק את 
על התחתון  :רבנן( המזיק
  לתקן)

קושי על ההסבר 
לטעמיהם של ר' יוסי 

והא איפכא  - ורבנן
  שמעינן להו

מרחיקין את האילן מן הבור עשרים 
חמשים  -וחמש אמה ובחרוב ובשקמה 

אמה, בין מלמעלה בין מן הצד. אם 
קוצץ ונותן דמים, אם  -הבור קדם 

לא יקוץ. ספק זה קדם  -האילן קדם 
רבנן סברי: ( יקוץ. לא -ספק זה קדם 

  )על המזיק להרחיק את עצמו

רבי יוסי אומר: אף על פי שהבור 
לא יקוץ, שזה  -קודמת לאילן 

חופר בתוך שלו, וזה נוטע בתוך 
אלמא, רבי יוסי סבר: על ( .שלו

  )הניזק להרחיק את עצמו

  
  בחוזק תקרה קמיפלגי.  -רבנן דהכא במאי פליגי ורבי יוסי ו

  ר' יוסי  רבנן
מעזיבה אחזוקי תקרה הוא, תחתון מתקן: כי 

  ואחזוקי תקרה על התחתון בעי לאחזוקי
מעזיבה אשוויי גומות הוא, מתקן: כי  עליון

  ואשוויי גומות על העליון לאשוויי
 

  אמר רבי יוחנן: בשלשה מקומות שנה לנו רבי יהודה אסור לאדם שיהנה מממון חבירו, 
איך אפשר להסביר שזה לא   המקרים שבו ר' יהודה סובר שאסור לאדם שיהנה מממון חבירו

בגלל שאסור להנות מממון 
  חבריו

לא, אאף זה דר בתוך של חבירו, צריך להעלות לו שכר. ר' יהודה אומר: 
בעל העלייה בונה את הבית ואת העלייה, מקרה את העליונה ויושב 

  בבית עד שיתן לו את יציאותיו.

  משום דאיכא שחרוריתא

בי הנותן צמר לצבע לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום, ר
ל מאיר אומר: נותן לו דמי צמרו, רבי יהודה אומר: אם השבח יותר ע

ת נותן לו א -היציאה ואם ההוצאה יתירה על השבח נותן לו  -ההוצאה 
  השבח.

כל משום דקא משנה, והתנן: 
  המשנה ידו על התחתונה

ך למי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו, ואמר לו: אם אין אני נותן 
אומר:  תן לו שטרו. הגיע זמן ולא נתן, רבי יוסי -מכאן ועד זמן פלוני 

  יתן, רבי יהודה אומר: לא יתן.

הוי אסמכתא, ושמעינן ליה 
  לרבי יהודה דאמר לא קני.

  
  

  טפחים Untrimmed stones 6  וילג

  טפחים Hewn stones 5  גזית

 Half bricks connected with 2  כפיסין
limestone and stones   

  טפחים 4

  טפחים Brick (whole) 3  לבנים

  
  

  אם העליון משנה לדבר זה, יותר טוב לתחתון  ם התחתון משנה לדבר הזה, יותר טוב לעליוןא
  גזית במקום זויל  גויל במקום גזית

  לבנים במקום כפיסין  כפיסין במקום לבנים
  חלונותיותר   פחות חלונות ממה שהיה

  פחות גבוה ממה שהיה
  
  
 


