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  .וד�  שבת

  ].ה היכא"תוד [?מה דינ
, ר באופני
 דלהל�"צידי רה
  

  בדאיכא חיפופי  בדליכא חיפופי  
  ככרמלית  ככרמלית  לרבנ�

  1ר" כרה:לרב פפא  ר"כרה  אליעזר' לר
   ככרמלית:לרב אחא

  
  ,ר"או דר� צידי רה, ) חנויות שה� כרמלית,איצטבאות�(ר דר� סטיו "י לרה"המוציא חפ� מרה

  ?מה הדי�
  

  במוציא או מכניס בהושטה או בזריקה  במוציא או מכניס דר� הליכתו  
  חייב  חייב  לרבנ�

  חייב  2פטור  לב� עזאי
  

  ?ומה דינ!, מה ה! -יות בשבת וארבע רש
  

  ?מה דינ!  ?מה ה!  
  , טפחי�' טפחי� או נמו% י' מקו� גבוה י  י"רה

  3טפחי�' ורחב ד
  , 4מטלטלי� בכל שטחו

  בר חיי"והמוציא ממנו לרה
פלטיא  ,)מסילה ההולכת מעיר לעיר( סרטיא :כגו)  ר"רה

 ,)רחבה שבאמצע העיר שמתקבצי� בה לסחורה(
  5אמה ז"ומבואות המפולשי� הרחבי� ט

  , אמות' אסור לטלטל בה ד
  י חייב"והמכניס ממנה לרה

 הבאודהמש	 הטבלא בעמ

                                                           
מ היכא דאיכא "נ ה�א "א כי פליגי רבנ� עליה דר"הו.): "ד� צד(דאיתא בעירובי�  אמה' הנה הקשו התוס 1

א ודאי חולק היכא דאיכא חיפופי "שר, מבואר לכאורה, "ל" קמ�אבל היכא דליכא חיפופי מודו , חיפופי
וזה דלא כסוגיי� דמבואר ). ל שרבנ� חולקי "אלא שקמ(רבנ� מודי  לו ' א דאפי"והו, ר"דחשיב רה

ל שלא נחלקו " קמ:פ"ל בעירובי� ה"דהקמ',  התוסרצוותי. א בדאיכא חיפופי דהוא ככרמלית" רשמודה
', עוד תירצו התוס. וכל המחלוקת היא בדליכא חיפופי, ע הוא ככרמלית"היכא דאיכא חיפופי דלכו

ר ולרבנ� "א חשוב רה"א נחלקו ג  בדאיכא חיפופי שלר"ל דרבנ� ור"דהסוגיא בעירובי� כרב פפא דס
  .כרמלית

' אפי, ר"אלא ג  בדר# צידי רה, א רק בדר# סטיושב� עזאי פוטר ל, )ה מושיט"בד(' ומבואר בתוס 2
 הרי �" מהל# כעומד דמי"בכל אופ� דכיו� ש, )ה מידי"כמו שמבואר בתוד(שודאי היה מציאות זו במשכ� 

א� , ר חייב ג  לב� עזאי"אול  לזורק ומושיט שלא נח בצידי רה. שעמד בכרמלית ואי אפשר לחייבו
  .כ חייב"זה ילפינ� לזורק ומושיט דר# סטיו שגומ, ר שה  כרמלית"שעברו דר# צידי רה

וג  עמוד מלא נחשב , י" הוא רה�שאפשר להשתמש תו# חללו ', טפחי  שמוק� מחיצות י' מקו  רחב ד 3
י "כמבואר ברש', שבתוכ  חלל ד' וחשוב כאילו יש מעליו מחיצות י, "גוד אסיק מחיצתא"דאמרינ� , י"רה

  . בשתי ימחיצות וסג' ודה לא בעינ� דיה' אכ� לר). ל"ה קמ"בד' בעמוד ב(
ותר יובכל אופ� אי� מטלטלי  בתוכו , ר לתוכו חייב"שדינו שא  זורק מרה, י"אכ� יש עוד סוג של רה 4

ועוד . שלא הוק� לדירה) מאה אמה על חמשי  אמה(סאתי  ' יותר מב) גינה�(קרפ� : והוא. אמות' מד
, דהדי� שמטלטלי  ש , י  של שני אנשי  שלא עירבובת' והוא חצר שפתוחי  לה ב: י יש"סוג של רה

 .ה ארבע" כמבואר בתוד,אבל אסור להכניס ולהוציא מש  לבתי  או מהבתי  לש 
  .הוכיחו מהסוגיא דבעינ� נמי שיהיו ששי  רבו שעוברי  ש  )ה כא�"בד'  בודבעמ(' בתוס 5
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  .שבת ד� ו

 

  ?מה דינ!  ?מה ה!  
  , בקעה של שדות, י�: כגו)  כרמלית

  ,)איצטבא של חנויות(יסטוונית א
  1וכרמלית

, אמות מדרבנ)' אסור לטלטל בה בד
  י "והמכניס והמוציא ממנה לרה

  ר פטור אבל אסור"או לרה
  מקו!
   פטור

  'שהוא מעל יר או בכרמלית "מקו� ברה
  2טפחי�' אינו רחב דו' או מתחת י

ר "מותר להוציא ולהכניס ממנו לרה
   3ו להעביר דרכאאבל ל, י"או לרה

  

  :שבת ד� ו
  ].ה יתר"תוד[? הא
 יכול לטלטל בינה
, בתי
 מצידה' ר שיש ב"רה

  

  ג אמה ושליש"ברחב י  ז אמה"ברחב ט  
  מותר דאורייתא ואסור מדרבנ)  אסור מדאורייתא  לרבנ�

  מדרבנ)' מותר אפי  מותר דאורייתא ואסור מדרבנ)  4יהודה' לר
  

  ].ה הא"תוד[? זיד והתראה סקילההא
 חייב על כל מלאכות שבת בשוגג חטאת ובמ
  

  במזיד והתראה סקילה  בשוגג חטאת  
  5על אחת מה� לא  על כול�  לאיסי ב� יהודה
  על כול�  על כול�  לרמי בר חמא

  
  ?מה די� בקעה לדיני! דלהל�

  

  בימות הגשמי!  בימות החמה  
  6כרשות היחיד  לעני� שבת

  י"כרה  ר"כרה  לעני� טומאה
  

                                                           
ורק רבנ� , ר" ולכ# אי� דינ  כרה,ז אמה"או שאינ  רחבי  ט, מקומות אלו אינ  עשוי  להילו# רבי  1

  .גזרו עליה 
ל שהוא מקו  "ק ס" דת,אכ� בזה יש מחלוקת, איסקופא שלפני הבתי : ברייתא נתנה דוגמא לזההו 2

  .י"ר ופעמי  רה"ל שפעמי  היא משמשת רה"ואחרי  ס, פטור
ורק רבנ� , ר"רהכולכ� אי� דינ  , ז אמה"או שאינ  רחבי  ט, מקומות אלו אינ  עשוי  להילו# רבי  3

  .גזרו עליה 
וא  עושה היכר של לחי מכא� ומכא� או קורה , י"ל בשני מחיצות מדאורייתא עושי  רה"יהודה ס' ר 4

ר תחתיו או אהל המת "ר כגו� בבית שעוברת רה"וא  יש תקרה על רה, ניה ימכא� ומכא� יכול לטלטל ב
  . לא לחי וקורהבזה יכול לטלטל ג  ב, או גשר דיש פי תקרה יורד וסות 

 .שהוצאה אינה מ� המלאכות המסופקות, ולזה באה הברייתא דיד� ללמדנו, ואי� ידוע איזו היא 5
 אלא דינה �י ממש "עולא מבאר שאי� הכוונה שהיא רה, ונחלקו עולא ורב אשי בביאור הברייתא 6

ש את הברייתא ורב אשי מפר. ר" הוא לפי שאינה רה�י "מה שקוראת אותה הברייתא רהו, ככרמלית
אכ� אי� דינה , ר לתורה חייב"י שא  זרק מרה"באופ� שהיתה בקעה שמוקפת מחיצות שאז יש לה די� רה

דינה , סאתי  ולא הוקפה לדירה' דכיו� שהיא שאי� בה יותר מב, י ג  לעני� לטלטל בתוכה"לגמרי כרה
  . אמות' שאסור לטלטל בתוכה יותר מד


