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שבת ד צט:

הזורק חפ מרה"ר באופני דלהל מה דינו?

לרב/רבה רב יוס אביי
לרב מרדכי

כשזורק מעל י' טפחי
1
ונח על עמוד גבוה י'
חייב
2
איבעיא

כשזורק על בליטה או נקב
של זה העמוד הנמוכה מי'
חייב
חייב

הזורק דבילה שמינה על כותל שהוא רה"י למטה מי' טפחי ,מה דינו? ]תוד"ה ואמאי[.
לרש"י
לתוס'

כשזרק ד' אמות מצומצות
חייב " כיו $שאינו מבטלה ש
פטור " דעדיי $אגוד הוא בד' אמות
3

כשזרק יותר מד' אמות
חייב
4
חייב " א שדבוק לרה"י

 1ביארו התוס' )בד"ה או( ,שאינו דומה לכל מעביר דר +מקו פטור שחייב אחד המושיט ואחד
הזורק ,דהכא מיירי כשפסק כוחו במקו פטור ,וכגו $שזרק לגובה למעלה מי' ומש ירד
באלכסו $אל הרה"י ,דירידה זו אינה כחו הראשו $אלא כח כחו ,ויש הפסק בי $העקריה הראשונה
להנחה.
 2רב מרדכי הסתפק בזה ,דכיו $שזרק את החפ -מעל י' " שהוא מקו פטור אי $לחייב אותו.
ולכאורה קשה מה ספקו ,הא מתניתי $היא שאמרה "חולית הבור והסלע הנוטל מה $והנות $על
גב $חייב" ,וא שעושה כ $דר +מקו פטור בכל אופ $חייב .ותיר -רב מרדכי ,שמשנתנו מיירי
באופני שלא עבר דר +מקו פטור .אכ $כתב הריטב"א שהאוקימתות של רב מרדכי דחוקות ה,
ולא קיבלו אות שאר האמוראי ,וה ס"ל שג באופ $זה חייב.
 3אבל באופ $שזורק חוליא לתו +הבור ועי"ז מתמעט הבור מעומק עשרה טפחי " שהוא מבטל
את החוליא ש ,בזה מיבעי לר' יוחנ $הא הנחת חפ -וסילוק מחיצה " שבהדדי הדדי קאתו ,חייב
או פטור.
 4לדברי תוס' ממקרה זה רצינו לפשוט את האיבעיא של ר' יוחנ ,$הא הנחת חפ -וסילוק מחיצה
שבהדדי הדדי קאתו חייב או פטור ,וה"ק דכיו $שזרק את הדבילה על כותל רה"י " הרי שמקו
הדבילה נתבטל לכאורה מלהיות רה"ר ,והרי הוא כדי $העמוד ונעשה רה"י )ויש בזה כמה נפ"מ
שהזכירו התוס'( ,וא אמרינ $שהנחת חפ -וסילוק מחיצה פטור " ומשו שבטל החפ -לבור ,א"כ
ג כא $מתבטלת הדבילה לכותל ,ואי +מחייב אותו ר' יוחנ $משו מעביר ד' אמות ברה"ר .ודוחה
הגמ' ,שבדבילה אינו מבטל אותה לכותל ,ולכ $ממשי +להיות לה די $רה"ר דוקא.

