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  .קד�  שבת
  ?הא� שיי� לעשות עקירה באופני� דלהל	

  
  המונחי� בכלי המונח במי�  ג מי�"המונחי� ע  

   כ� דרכ� הג� שניידי , שיי�  במי�
   דאי# דר� להצניע חפצי� כ# אינו שיי�   באגוזי�

   1יי� ש:יוחנ	 ב	 נורי' לר  שמ	
   לא שיי�:לרבנ	

    תיקו 
  הא� אזלינ# בתר הכלי שאינו נח 

  או בתר מה שבתוכו שכ# נח
  

  
  ?מה הדי	 באופני� דלהל	

  
  בור עמוק עשרה שזרק לתוכו חוליא  בור רחב שמונה שחילקו במחצלת  

   דבמטל מחיצה ש שפטור"כ   דבמטל מחיצה  פטור  לאביי
   הא� מבטל מחיצה   איבעיא   דאינו מבטל מחיצה  חייב  יוחנ	' לר

  
  , )'ב ארבע וגבוה ישרח (2ר לתו� חור שבכותל"הזורק חפ� ברה

  ? מה דינו,ונשאר החפ� בתור החור ולא יצא
  

  'על ד' בחור שיש בו ד  בחור כל שהוא   
  3י" חייב משו� מכניס לרה:מ"לר  'בנח החפ� למעלה מי

   פטור דהוא כזורק באויר:לרבנ	
  י"חייב משו� מכניס לרה

  אמות' חייב משו� מעביר ד  אמות' חייב משו� מעביר ד  ' בנח החפ� למטה מי
  

  ?באופני� דלהל	 מה הדי	, אמות' או לחו� ד, אמות' זרק לתו� ד
  

  אמות' אמות ונתגלגל לתו� ד' זרק לחו� ד  אמות' אמות ונתגלגל לחו� ד' זרק לתו� ד  
  5יוחנ# למתניתי#'  והכי מוקי לה ר חייב   פטור  4כשנח

  . חייב:ולרב חלקיה בר טובי) 'תוס( .פטור  1חייב  כשלא נח
                                                           

הא� , ונגע טבול יו� בשמ, יוחנ ב נורי ורבנ לגבי שמ של תרומה שצ� על גבי יי של תרומה' נחלקו ר 1
� דא� חשבינ ליה חיבור . פסל ג� את היי או רק את השמפסל רק את , וא� לאו,  פסל ג� את היי

' ולר). שיוכל לטמא אחרי�(ל יו� רק פוסל ואינו מטמא דטבו, ואי בכח השמ לפסול את היי. השמ
  .  והוי הנחתו ש� הנחה� ג מי� חשיב חיבור "ה במונח השמ ע"ה, יוחנ דחשיב חיבור

 הבית  והחור מפולש מעבר לעבר אל תו",מבואר שמיירי שזרק לכותל של בית) ה והלכה"בד(' בתוס 2
אול� החלק החיצוני של , י"והחלק הפנימי של החור הפונה אל הבית ודאי נקרא חורי רה, בעובי הכותל

י משתמשי� בו "משו� שאי בני רה, י" אינו נקרא רה� א� הוא למטה מעשרה , ר"החור הפונה לרה
 .י"י משתמשי� בה� ונקרא חורי רה"בני רה' אול� החורי� שלמעלה מי, ר"מחמת בני רה

 .'על ד' ונחשב כאילו זרק לחור שיש בו ד, מ שחוקקי� להשלי�"ל לר"ס 3
 ).א"ריטב' אול� ע. (א� אחזתו הרוח סגי' אלא אפי, דלאו דוקא שנח על משהו, ומבואר בסוגיא 4
אול� לחולקי� . ג משהוא"שינוח ע' שזה דוקא אליבא דרבא דבעי ג� בתו" ג) ה והא"בד(' וביארו התוס 5

  .'ג משהו בתו" ג" הנחה עודלא בע,  חייב�א נח של'  אפי,עליו
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  :� קשבת ד
  ?ר"לומר שיש לו די	 של רה, 3פעמי�'  ב2מדוע נשנה במשנה די	 רקק

  
  5לרב אשי  לאביי  4לרבא  

  א שהולכי� בתוכו"דוקא כשגדול ד  אמות' כשאי# בגודל הרקק ד  בימות החמה  פע� אחת
  שמדלגי� עליוא� א " כשאי# בו דג�  אמות' כשגדול ד' שאפי  בימות הגשמי�  פע� שניה

  
  ?ונא ורב חסדא במילוי מי� מ	 הי� לספינהבמה נחלקו רב ה

  
  ?מהיכ	 מחשיבי� לי� כרמלית  ?כיצד ממלא  

  מוציא הימנה זיז כל שהוא   לרב הונא 
   בשביל היכר 

   דכרמלית טפחי�' יסבר שמדידת 
  6מקרקעית הי� מודדי�

לרב 
  חסדא

קטנות מוק� מחיצות ' עושה חלל ד
  )'מחיצות י' ולתוס(

    דכרמלית טפחי� ' יסבר שמדידת 
  7משפת המי� מודדי�

  

                                                                                                                                                                                                   
'  ביארו התוסמ"מ, כ לכאורה היה לו להיות כא# פטור"או, ולרב חלקיה בר טובי דלא בעי הנחה 1

 .ורק הרוח גלגלתו לבחו.', דמיירי כגו# שפסק כחו בתו� ד
' שאפי  הדי# אחד לגופו לומר את עיקר הוא , פעמי�' שהטע� שנשנה ב' ודי# הילו� פשיטא לגמ 2

א� הוא רק , אבל לעני# תשמיש. י הדחק בכל אופ# חשיב הילו�"שברקק ההילו� של הרבי� הוא ע
לא הוי תשמיש , ר דהג� שראויה להצניע בה דברי�"ברה' כגו# גומא עמוקה ט  י הדחק "ע

 .ר עצמה"להחשב כרה
, חשיב הילו�כל אופ# ב  י הדחק "דא� התנא רק רוצה לאשמועינ# לנו דג� א� ההילו� ע', פי 3

� .היה יכול לאשמועינ# בדוגמא אחרת, למה הוצר� לאשמועינ# די# זה פעמי� בדוגמא של הילו
דלא תאמר דוקא מימות החמה , שיש חידוש ג� בימות החמה וג� בימות הגשמי�' ומבואר בגמ 4

מי� לא וכ# שלא תאמר שדוקא בימות הגש. כי יש אנשי� שנכנסי� בו כדי להקר  ר "חשוב רה
  .כיו# שבי# כה בגדיה� מלוכלכי�  איכפת לאנשי� להכנס ברקק 

אכ# לפנינו . ז תירוצו הוא ההיפ� מתירו. אביי" ולפ,אמות' י שגרס ברב אשי ד"כ# נראה מרש 5
 .י"ש שתמה על פירוש רש"ג� ברש' וע. טפחי�' דז מיירי ב"בלשו# זכר ולפ" ארבעה"הגירסא 

ורק להיכר בעלמא הצריכו שיעשה ,  ה� באי� ממקו� פטורכ נמצא שהמי� שהוא שואב"וא 6
 .איזה זיז כל שהוא

 .ולכ# צרי� לעשות מחיצות כדי להתיר, כ נמצא שהוא שואב את המי� דר� כרמלית גמורה"וא 7


