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  .קאד�  שבת
  ].ה רבי"תוד[? לי ומ� הי לספינה 1שהיא עמוקה עשרההא מותר לטלטל מספינה 

  

  
  מהי
 לתוכה  מתוכה לי
 
   אי� מטלטלי�:לרבנ�  2גבוהה עשרהכשהיא ג

   3 מטלטלי�:יהודה' לר
  5 מטלטלי�):כחו(דר� חודה   4 עשרההגבוהכשאינה 

   אי� מטלטלי�:לטלטל להדיא
�  6אי� מטלטלי

  
  ? או לא8אמות'  הא
 אפשר לטלטל בתוכ� יותר מד7 ביצאתא דמיש�הני

  

  טפחי
 ' כשאי� בתו� ג  
   רוחב ארבעהמלמטה

טפחי
 ' כשיש בתו� ג
   רוחב ארבעהמלמטה


  9אי� מטלטלי� :לרב הונא ורב יוס�  כשאי� מלאה התחתית בקני
  10 מטלטלי�:לרב נחמ� ולאביי

  מטלטלי� בכולה

  1לי� בכולהמטלט  כשמלאה התחתית בקני
                                                           

ומותר לטלטל מ� הי	 , אלא היא כרמלית, י כלל" אינה נקראת רה�ה עמוקה עשרה אכ� א	 אי� הספינ 1
 .לתוכה ולהיפ�

 דהיינו החלק � וג	 כלפי חו� , י" העושה אותה רה� שג	 בתו� הספינה יש עומק עשרה טפחי	 ', פי 2
, רבנ�יהודה ו' שזה המקרה שנחלקו בו ר' ומבואר בתוס. יש בו עשרה טפחי	, שמורמת הספינה מ� הי	

ושפיר , יהודה לרבנ�' בזה אי� מחלוקת בי� ר, )שהוא המקרה המפורש בברייתא(ואדרבה המקרה הבא 
  .ע"ראיה ממנו דלא גזרו כחו בכרמלית אליבא דכו' הביאה הגמ

יהודה ' ור, י דר� מקו	 פטור"דרבנ� סברי דאסור לטלטל מכרמלית לרה, את מחלוקת	' וביארו התוס 3
 .הדיאלטלטל ל' ואפי, מתיר

אלא שמחמת כובדה היא שקועה במי	 כמה , שהיתה הספינה עמוקה מבפני	 עשרה טפחי	, י"פירש 4
ואי� , טפחי	 של כרמלית' והרי היא בתו� י, בחו� לה אי� דפנות עשרה מעל פני המי	מטפחי	 ונמצא ש

הקרקעית שנה פירש שמיירי בספי) ה הני"בתוד(ח "אמנ	 הר. יהודה' היתר של מקו	 פטור ג	 אליבא דר
ובזה הנידו� הא	 מחמת זה חשובה , שלה עשויה מנסרי	 נסרי	 שיש ביניה	 רווח שנכנסי	 ש	 המי	

 .כרמלית כיו� שאי� לה תחתית
ע דר� חודה "ולכו, יהודה לרבנ�' ובדי� זה אי� מחלוקת בי� ר, שלא גזרו בכחו בכרמלית' ת הגמיוזו ראי 5

והטע	 שבמקרה זה מודה .  אסור�) ואי� זה רק כחו( להדיא מותר לטלטל ושלא דר� חודה שהוא טלטול
 ועדיי� כרמלית הוא ואינו מוציא דר� מקו	 �טפחי	 משפת הי	 ' כיו� שאינו גבוה י, יהודה שאסור' ר

מ כא� "מ, דמקרקעית הי	 מודדי	:) ד# ק(לרב הונא דלעיל '  דאפי,)ה עמוקה"בד(' וביארו התוס. פטור
  .הוציא זיז להיכראאסור היות שלא מיירי ב

עצ	 הנתינה של , דא	 שואב מי	 מ� הי	 ונות� על דופנה,  הוא טלטול להדיא�כא� כל ציור של טלטול  6
 .ולכ� אי� מטלטלי�, י ועבר איסור"המי	 על דופנה הוא טלטול מכרמלית לרה

אלא שתחתית	 הולכת , טפחי	' טפחי	 ורחבות יותר מד' ספינות קטנות שגבוהות יותר מיה	 היו  7
דהיות שהחלק התחתו� , י"ומחמת זה ה	 מאבדות את די� רה. ומיצרת עד רוחב של סכי� בקרקעית	

 ".מחיצות תלויות"הרי שמחיצותיה� ה	 , י ורק החלק העליו� שלה	"שלה	 אינו חשוב להיות רה
  .אמות" ארבע"ל "מ כבר הגיה המהרש"מ, טפחי	' ע שמיירי על דמדמש" ארבעה"'  בגמוהג	 שכתוב 8
אכ� א	 היה . טפחי	 אי אפשר להחשיב כא� את המחיצה מדי� לבוד' דכיו� שאי� בתו� שיעור זה רוחב ד 9

כיו� שנחשב שהגיעו המחיצות עד , י ומטלטל בכולה"היתה חשובה רה, טפחי	 לקרקעית' בתו� ג' ב דחרו
ל דלא אמרינ� גוד "ומבואר בסוגיא שכל דבריה	 אליבא דחכמי	 דס. הקרקעית ממש מכח די� לבוד

 .יהודה ג	 ה	 מודי	 דאמרינ� גוד אחית ג	 כא�' יוסי בר' אבל אליבא דר, אחית מחיצה
  .ל שבכל מחיצה שאי� הגדיי	 בוקעי	 בה ג	 חכמי	 מודי	 דאמרינ� גוד אחית מחיצה"ס 10
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  .שבת ד� קא
  ?הא
 אמרינ� גוד אחית מחיצה באופני
 דלהל�

  
  2'ואי� בעיקרו ד' ורחב ד' בעמוד גבוה י  בקנה שיש בראשו טרסקל  

  י" והוי רה#אמרינ�   3י" והוי רה#אמרינ�   י"יוסי ב' לר

  י" והוי רה#אמרינ�   לא אמרינ� דהגדיי� בוקעי� תחתיה  לחכמי

  
  , 5ונפסק קישור�, 4לזו שמטלטלי� ביניה בשבתספינות הקשורות זו 

  ].ה כי"תוד[? מה הדי� ,וחזר וקשר� באופני דלהל�
  

  כשנקשרו במזיד  6 באונס או בטעותכשנקשרו בשוגג  
  אסור :לעני� לטלטל בתוכ�  חזר היתר�  י"לרש

  7 חייב:לעני� להתחייב הזורק

  8חזר היתר�  חזר היתר�  לרבינו ת

  

                                                                                                                                                                                                   
ושפיר יש ש� מחיצות , ומסתכלי� על תוכה, בהתגמחיצות לקרקעיתה המוס מגיעות ה"דסו 1

 .לגובה עשרה ואינ� תלויות
טפחי� כבר רוחב ' דא� היה בתו+ ג', טפחי� אי� בעיקרו רוחב ד' י שמיירי שבכל גובה ג"פירש 2
שו  פיר,)ה ויש"בד(' אכ� התוס. י משו� לבוד ג� ללא הדי� דגוד אחית מחיצה"פשיטא דהוי רה' ד

דא� היה קצר , טפחי�'  אלא רק ג#שמיירי שאינו קצר כל כ+ ברחבו ', שהכוונה שיש בקצר של ג
  .� בוקעי� תחתיויהוי כמו עמוד שיש בראשו טרסקל שהגדי

ובביאור שני . אבל לא מתחתיו, ג הטרסקל אמרינ� הכי" שדוקא ע,)ה וזרק"בד(' ביארו התוס 3
  .ייב אבל לא להתיר בטלטולי לעני לזרוק לש� ולהתח"כתבו שהוי רה

  .י עירוב"וא� היו של שני בני אד� דוקא ע, בלא עירוב' א� היו של אד� אחד אפי', פי 4
.) ד� יז( דלא דמי למה שמבואר בעירובי� )ה נפסקו"בד(' וביארו התוס, שבאופ� זה נאסר לטלטל 5

�יעדי, ונסת� הפתח, חצרות שיש פתח ביניה� בעירוב אחד' גבי המערב לב �שבת " מותר דאמרינ
 .ר ביניה� ואסור"הוי כאילו רה, י שהותר הקשר ביניה�"אני הכא שעשד". הואיל והותרה הותרה

 .דהיינו שנתעסקו לקשור דבר אחר וקשרו את זה 6
מדברי רב ' והקשתה הגמ, במזיד שמה מחיצה' בברייתא מבואר שמחיצה שנעשית בשבת אפי 7

 נחמ� שלא הוי מחיצה היינו בומתרצת שמה שאמר ר. הנחמ� שמבואר בדבריו שלא הוי מחיצ
בזה ג� רב נחמ� , ר לתוכה"אל� לעני� לחייב את הזורק מרה, � לטלטל וכשנעשית במזידילענ

 .מודה דהוי מחיצה
י לעני� היתר טלטול הוא דוקא היכא שלא היה "הרת דכל מה שאמר רב נחמ� דלא הוי "ביאר ר 8

כגו� כא� בספינות שעצ� מה שהספינות , י ג� בלא תיקונו" רהאכ� א� היה ש�, י קוד�"כא� רה
בקשר� במזיד מהני ' בזה אפי, ת לטלטל מזו לזו"ת ומותר מה"י מה"קרובות זו לזו הוי רה

 .להתיר


