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  .זד�  שבת
  ?ר"הא� מקומות דלהל� נחשבי� ככרמלית או כרה

  
  באיצטבא שלפני העמודי�  בבי� העמודי�  בקר� זוית  

  ככרמלית  יוחנ�' לרב דימי אמר ר
  ככרמלית  1ר"כרה         זירא אמר רב יהודה' לר

  
   ?מה דינו, ר" שהיא כנגד אויר רה2ונח על פני לבנה, אמות' זרק דבילה שמנה או טיט ד

  ]ה טח"תוד[
  

  'על ד' כשאי� בפניה שטח ד  'על ד' כשיש בפניה שטח ד  
   חייב:'למטה מג  חייב  לרבינו ת�

  3 פטור:'למעלה מג
  חייב   חייב  י"א וכ� משמע מרש"לריב

  
  ?טפחי� מה דינו' ר על הדברי� דלהל� שאינ� גבוהי� גדבהזורק 

  
  בצואה   קוצי��בהיזמי והיגי   בלבנה  

  פטור  4ורפט  חייב  לאביי ורבא
  פטור  חייב  חייב  לחייא בר רב

  חייב  חייב  חייב  לרב אשי
  

                                                           
צטבאות לא ניחא תשמישתיה ילשו) אחת דדוקא בא, ר"לשונות מדוע נחשב כרה' ב' ואמרו בגמ 1

א אצל קדדו, לישנא אחרינא. ר דמיא"כרה,  אבל בי) העמודי� דניחא תשמישתיה ש� 
וביארו . ר דמיא"כרה, אבל בי) העמודי� דדרסי בה רבי�, צטבאות שלא דורסי� ש� אנשי�יהא

כיו) שבני , ז אמה ביניה�"ר א� שאי) ט" דלשיטה זו נחשב בי) העמודי� רה,)ה אבל"בד(' התוס
  .ר"בי� רה לכ. ג� ה� נחש ר גמורה "ר הולכי� ש� ומחו- לעמודי� יש רה"רה

י דכיו) שתאנה זו עומדת באויר ואינה נמצאת על מקו� מסוי� כמו על גבי לבנה "ביאר רש 2
ל להחשב כאילו נח במקו� פטור בלבנה "ר,  לכ) אי) לה את די) הלבנה,)דהיא מודבקת על פניה(

 .ר" אלא חשוב כנח ברה ' ואינה גבוהה י' או ככרמלית בלבנה שרחבה ד', שאינה רחבה ג
 דאי) כא) , לא הוי הנחה ' על ד' אבל א� אי) ד, חשוב כאילו נח על גביו  ' על ד' רק א� יש דד 3

 אז לא צרי.  א באויר לר עצמו ו"ר דדינו כנח ברה"טפחי� לרה' ורק א� נחה בפחות מג', מקו� ד
  .'על ד' מקו� ד

  .טפחי� נחשבי� מקו� פטור לעצמו' שאינ� גבוהי� ג' אפי, דכיו) דלא דרסי עליה� 4
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  :שבת ד� ז
  ?איזה קולות השמיעו לנו האמוראי� דלהל� בכרמלית

  
  ?ואיזה די�  ?איזו קולא  

  1'דאי) כרמלית פחותה מד  י"מקולי רה  יוחנ�' לרב דימי אמר ר
  2'דכרמלית תופסת רק עד י  ר"מקולי רה  לרב ששת

  
  ?ר מה דינ�"או רה, י"חורי רה

  
  ר"חורי רה  3י"חורי רה  

  4ר"כרה  י"כרה  לאביי
   5ר"לאו כרה  י"כרה  לרבא

  
  , )'שרחב ארבע וגבוה י (6לתו" חור שבכותלר "ברההזורק חפ! 

  ? מה דינו,ונשאר החפ! בתור החור ולא יצא
  

  'על ד' בחור שיש בו ד  בחור כל שהוא   
  7י"מכניס לרה חייב משו� :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
  

                                                           
טפחי
 ונחשבת מקו
 פטור והמכניס ש
 ' י אינה בפחות מד"כמו שרה,  כמקו
 פטורדינ
'  מדבפחות 1

  . ומותר לכתחילה דג
 די� כרמלית אי� עליו, ר פטור"מרה
  . בכרמלית יש לו די� מקו
 פטור' מיאלא כל למעלה , י שעולה עד הרקיע"דאינה כרה 2
א
 חקק בתוכו , )אמות' שדינו שאי� מטלטל בו אלא בד(טפחי
 ' רק טהוא ולכ� בית שחללו הפנימי  3

. מטלטלי
 בכולו, ז במקו
 החקק יש עשרה טפחי
 עד התקרה"טפחי
 שעי' טפחי
 על ד' שיעור ד
א
 יש ' ואפי. י"י ודינ
 כרה"
 חורי רהחשובי, טפחי
' הג
 שאי� בה
 גובה של י, דסביבות החקק

ובלא לבוד אי� " דופ�"ולא דמי לסוכה דש
 בעינ� , כ מהני" ג  טפחי
 ' משפת החקק עד הקירות יותר מג
   .ה וא
" תוד . וג
 א
 החור רחב הרבה נקרא בש
 חור ומהני, אול
 כא� בעינ� חור, כא� דופ�

 אלא ה
  ר "לא נחשבי
 כחורי רה, ר אליבא דרבנ�"וכ� צידי רה, ר"והג
 שקר� זוית הנמצאת ברה 4
ר "ולכ� חשוב כרה, )ר"יותר מצידי רה' אפי(דגבי חור ניחא תשמישתיה ביותר , הכא שאני. ככרמלית

   .ה ואמאי" תוד  .לאביי
 .וא
 לאו הוא מקו
 פטור, ה
 כרמלית' וא
 ה
 רחבי
 ד 5
ל בית והחור הוא מפולש מעבר לעבר אל תו� הבית  מבואר שמיירי שזרק לכותל ש,)ה והלכה"בד(' בתוס 6

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 משתמשי
 בה
 ונקרא חורי "בני רה'  שלמעלה מיאול
 החורי
, ר"בני רהשמשתמשי
 בו מחמת 
 .י"רה

כזורק ": ומה שאמרה המשנה. 'על ד' ונחשב כאילו זרק לחור שיש בו ד, מ שחוקקי
 להשלי
"ל לר"ס 7
דהג
 שמבואר  ,)ה והלכה"בד(' וביארו התוס. יירי כשאי� ש
 חורמ,  דהוא מקו
 פטור   "באויר ופטור

', י יש בו ד"מ כא� מיירי בחור שבצידו שברה"מ, ור אמרינ� חוקקי� להשלי
דלא בכל ח:) ד# יא(בעירובי� 
 .ר"מ שחוקקי� להשלי
 ג
 בצד של רה"ולכ� אמרינ� לר


