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ר "וא� זרק מרה', על ד'  דלא בעינ� מקו� ד� " ע לא פליג כדרב חסדא"י דכו"אמר אביי ברה: "לפנינו הגירסא� כ 1

  .בי� לרבי ובי� לרבנ�, לש� חייב
' דהיינו אחר הגזע שיש בו ד(הא� שדינ� לו בתר עיקר  � ר "נחלקו רבי ורבנ� היכא שנח על הנו� הנמצא ברה', פי 2

נח כשר " ולכ� חייב הזורק מרה�לרבי שדינ� . או לא שדינ�,  א� שאי� בו�' ג� בנו� מקו� דלחושבו כאילו יש ) 'על ד
�א " מהרש,ל"מהרש' ע(ונחלקו האחרוני� .  אלא דני� אותו כפי המקו� שנמצא ש��ולרבנ� לא שדינ� . על הנו

. ר"ר לרה"ק מרהאו שטע� הפטור משו� שהוא זור', מקו� דכא� ור משו� שאי� ט הא� טע� הפ,)א ועוד"ורע
  ].ר הא� חייב לרבנ�"אמות ברה' מ א� זרק יותר מד"ונפ[
'  של התוסמתחילהבור וכ� מוכח מהד, "ע לא פליגי כדרב חסדא אלא"י דכו"ברה"לפירוש זה לא גרסינ� תיבות  3

ש והגירסא ל לפירו"וס', ר וכו"י ונופו נוטה לרה"אמר אביי הכא באיל� העומד ברה: "והכי גרסינ�. שלא גרסו לזה
 .דוקא' י מקו� ד" וסוברי� דבעינ� ברה�שרבי וחכמי� חולקי� על רב חסדא , הזו

שמחלוקת כא� בדי� הכנסה '  הארושולא כפי, ר"ר ונח על נו� הע% הנמצא ברה"אמות ברה' ומיירי בזרק ד 4
חנו מחשיבי� לנו�  בי� לרבי ובי� לרבנ� אנ:פ"וה. ר"אמות ברה' אלא המחלוקת בדי� המעביד ד, י"ר לרה"מרה

אמנ� הכא מיירי , ע חייב"לכו' ולכ� א� היה בנו� מקו� ד, ע לא שדינ� לנו� בתר עיקרו" ולעני� זה לכו� ר "רה
להחשיב את הנו� ) י"א� שנמצא הגזע ברה(בגזע ' דלרבי מהני מה שיש מקו� ד,  ובזה נחלקו� ' שאי� בנו� מקו� ד

  . אי� כא� הנחה ופטור�'  מקו� דוכיו� שאי� בו, ולרבנ� לא מהני', כמקו� ד
 .  ופתוח מלמעלה להכניס בו דברי�,והוא כמי� סל גדול העשוי מנצרי� שיש לו תחתית סגורה 5
כ "וא, טפחי�' על ד' תו& העיגול שלה דב דהעיקר הוא שיש אפשרות לרבע,  ששהי דלאו דוקא נקט אביי"פירש 6

לא דק אלא שאביי . טפחי�' וורת אפשר להוציא מרובע של דחומשי� שיש בקוטר עיגול הכ' כבר בחמש טפחי� וג
רחבה יותר א� היא נ שלעני� להביא קרב� אינו מביא "אבל אה, שרק אז הוא פטור ולומר � לחומרא נקט ששה ו

והכוונה לכלול ג� דופני ', ל שבדוקא נקט אביי ו"וס, חולקי�) ה רחבה"בד(' אכ� התוס. חומשי�' מחמש טפחי� וג
  .טפחי�' ובס& הכל כשמודד הכוורת מבחו% הוא ו, שבכל דופ� יש בה חומש טפח ,הכוורת

) 'ה רחבה הב"בד(' אכ� התוס. ובמשכ� לא היו מוציאי� רשויות, י משו� דחשובה רשות בפני עצמה"פירש 7
י דר& "י לרה"והרי הוא כמוציא מרה, י" בכל מקו� שזורקה היא רה� דכיו� שהיא עצמה רשות היחיד , ופירש

כא� בכל מקו� שתנוח , ומחייב � ע שאמר קלוטה כמי שהונחה "לר' ואפי. ר דפטור דלא ילפינ� זורק ממושיט"רה
 חשוב שנח � יצות מעיקרא שמצינו שסבר אביי שהיכא שלא היה מח' אלא שהוקשה לתוס. י ויש לפטור"היא רה

  .דטע� אביי דלא חשיב לא עקירה ולא הנחה היכא שבאו העקירה וההנחה והמחיצה ביחד', וביארו התוס. ר"ברה
הקני� ',  פי�" שלא יעלו למעלה מעשרה) מהשתי� (אי אפשר לקרומיות של קנה "ד, ולא משנה כמה היא רחבה 8

. ודאי שקנה השתי עולי� למעלה מעשרה, � יש בכוורת עשרהוא, של השתי על כרח& גבוהי� מעט מ� קני הערב
אכ� אביי . לא הוי הנחה לחיוביו � ר ועדיי� מקצתה במקו� פטור "רהולא נחה כולה בכ נמצא שלא נכנסה "וא

 .ל שלא חשובי� הקרומיות האלו למשו& את הכוורת אחריה� ולהקרא שעדיי� לא יצאה ממקו� פטור"חולק וס
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  .שבת ד� ח
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  :שבת ד� ח
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   דהוא במקו� אחד ועירובו במקו� אחר#אינו עירוב   בבור שעמוק יותר מעשרה
  #####  7עירובו עירוב  בבור שאינו עמוק עשרה

  

                                                           
 נאמר די� לבוד ויחשב ,טפחי�' ר משהו תו& הג"סמו& לרההכוורת היינו כשתגיע ד ,אמר לבודדג� א� נ, והטע� 1

י "שש רומפר. ר"טפחי� ולא יותר וכולה נמצאת ברה' מ אכתי אי� לנו אלא י"מ, טפחי�' כאילו יש כא� מחיצה י
טור הג� שנמצאת כולה בתו& ויהיה פ, י"והרי היא רה' על ד'  יש בה ד�' דא� היא רחבה ו', דמיירי באי� רחבה ו

טפחי� '  שכ� רחבה ו,מפרש) ה כפאה"בד(' א בתוס"אכ� ריב. סו� סו� הוא זרק רשות ואי� לחייבו על זהד, ר"רה
' כשתגיע תו& משהו ג'  אפי�י "והטע� דאי� כא� רה, ובכל אופ� חייב, )בהערה הבאה' עו ,ורק באופ� זה מיירי(

וזה לא מצטר� להחשב , טפחי� אלא רק ע� עובי שוליה' חלל הכוורת יומשו� שג� אז אי� ב, ר"טפחי�  מרה
, )אכ� א� היו מחיצות עשרה בלא לבוד היה מצטר�(י די� לבוד "היכא שאי� באמיתות מחיצות עשרה אלא ע, י"רה

 .דהוספת הלבוד היא רק על המחיצות ולא ג� על השולי�, והטע� הוא
דעל מחיצות , )'על ד' דבו שאפשר לרבע (אלא באופ� שיש רוחב ששה שאינו פטור , )ה שבעה"בד(' כתבו התוס 2

דהיינו כשנוריד את עובי השולי� ישאר שבעה (ויש כא� רשות היחיד שעה אחת , חשובות כאלה אמרינ� לבוד
והג� שמיד . י"י לרה"ופטור כדי� זורק מרה, י"ר תהיה הכוורת רה"טפחי� של רה'  וכשינוח תו& משהו לג,ומשהו

ולא , אבל מחיצות לחלק קט� מששה לא אומרי� לבוד, )לא איכפת ל� דכבר היתה ההנחה, י" תתבטל הרהכ"אח
  .ל שבכל עני� של רוחב חלל המחיצות אמרינ� לבוד"י חולק וס"אכ� רש. י"י לרה"חשוב שזרק מרה

  .פי מטהולא לכופ� כל, כיו� שמחיצות הכוורת עשוי� לשמור על דברי� שבתוכה, ל דאי� כא� לבוד"ס 3
 ואסור � א� הוא רחב ארבע הוא ככרמלית �' ועד ט' מג, ר חייב"טפחי� לרה' א� הוא תו& ג, פחות מכא� 4

 .וא� אינו רחב ארבע הוא מקו� פטור, מדרבנ�
נחשבת לרב יוס� ראויה לתשמיש רבי� ' בעמוקה ט' אפיהפירוש הוא שדלגבי גומא , )ה אמר"בד(' כתבו התוס 5

 .ר"שהיא כרה' מלבד בעמוקה פחות מג, ולרבא חשוב לא ניחא תשמישתיה. 'פחות מטוכל שכ� ב, ר"וכרה
 .ופטור אבל אסור, ודינה ככרמלית 6
.  והוא ועירובו במקו� אחד�  ר"טפחי� עדיי� הוא נחשב כרה' דכיו� שאי� בבור אלא ט, לרב יוס� הטע� פשוט 7

ופעמי� היה מתר% . אחד ועירובו במקו� אחרדהוא במקו� , קשה, ל שבור כזה נחשב כרמלית"אול� לרבא דס
דלעול� , ופעמי� היה מתר%. כ נמצא ששניה� במקו� אחד" וא� ר "שמיירי שהבור נמצא בכרמלית ולא ברה, רבא

כל שהוא משו� שבות לא גזרו עליו בי� "ואמר רבי , וכיו� שזמ� קניית השביתה הוא בבי� השמשות, ר"מיירי ברה
 . הוא ועירובו במקו� אחד�קניית העירוב כ חשוב בזמ� " א,"השמשות




