בס"ד

שבת ק) .המשנה הראשונה( עד קא) :ש(3
זרק למעלה מ 10ונכנס לכוך שבכותל:
אם היה בכוך  4X4טפחים  -חייב על הוצאה מרה"ר
לרה"י.
אם הכוך היה קטן:
ר"מ :כיוון שיש מקום בכותל אנו מרחיבים דימיונית
את החור לגודל הנדרש)'חוקקין להשלים'(.
חכמים :לא מרחיבים את החור )'אין חוקקין
להשלים'(.

משנה
הזורק  4אמות ברה"ר  -חייב.
הזורק  4אמות ופגע בכותל  -למעלה מ 10טפחים :פטור,
למטה מ 10טפחים :חייב.

זרק למטה מ :10חייב רק כשהחפץ נדבק לכותל,
אחרת לא היתה הנחה ולא ניתן לחייבו.

מדרון הגבוה מעל  10טפחים :אם זוית המדרון חדה ,כך שעל כל  24טפחים ) 4אמות( לרוחב יש  10טפחים לגובה  -המדרון
נחשב מחיצה )בערך  23מעלות(.

משנה

ר' יוחנן:

הזורק מחוץ ל 4אמות והתגלגל
פנימה -חייב,
הזורק לתוך  4אמות והתגלגל
החוצה  -פטור.

רק אם החפץ נח קצת לפני שהתגלגל לתחנה הסופית
שלו  -תחנת הביניים היא התחנה המשמעותית.
כשהחפץ לא נח  -התחנה הסופית היא התחנה
המשמעותית.

משנה

רבא :הדרישה למנוחה
קיימת תמיד.
החידוש של רבא :גם אם
בסוף החפץ ינוח באותו
מקום  -עד שהחפץ לא
נח הוא לא נחשב מונח.

'הילוך' מופיע פעמיים במשנה:
לחדש שהילוך ע"י הדחק נחשב הילוך ,ותשמיש ע"י הדחק לא
נחשב תשמיש,

ים:
נחשב כרמלית  -ולכן הזורק בתוכו  4אמות פטור.

'רקק' מופיע פעמיים במשנה:
רבא :לחדש שדין זה תקף גם בחורף וגם בקיץ,
אביי :לחדש שדין זה תקף גם כשרחבה יותר מ 4אמות,
רב אשי :לחדש שדין זה תקף גם כשצרה מ 4טפחים.

שלולית שהרבים מהלכים בה והיא נמוכה מ 10טפחים:
נחשבת רה"ר  -ולכן הזורק בתוכה  4אמות חייב.

משנה
הזורק מהים לרה"ר ,מרה"ר לים ,מהים לספינה )שהיא רה"י( ,מספינה לים ומספינה לחברתה  -פטור )אבל אסור(.
ספינות הסמוכות וקשורות אחת לשניה  -מותר לטלטל ביניהם,
ספינות הסמוכות ואינם קשורות  -אין לטלטל מחשש שיתרחקו.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

©עמיחי גורדין-ישיבת הר עציון

בס"ד
טעמו של רב הונא:
כיצד מכניסים בשבת מים לספינה וכיצד מוצאים את השפכים
רב הונא:
מותר להוציא בחופשיות מים מהים וכן להטיל את השפכים לים
ובתנאי שיעשה זיז להיכר.

מילוי מים מהים  -חייב לעשות מתקן ששטחו  4X4טפחים ויש בו
מחיצות קטנות )ואז כל השטח שמתחתיו הוא רה"י(.
הוצאת שפכים  -שופך על דופן הספינה והם זורמים מאליהם.

רב הונא :נחשבת כרמלית ואין לטלטל בה.
רב נחמן :נחשבת רה"י ומותר לטלטל בה.

תפקיד הזיז הוא רק להיכר  -כדי שלא יטעו לטלטל
מרה"י לכרמלית.

טעמם של ר"ח ורבר"ה:

רב חסדא ורבה בר רב הונא:

ספינה שאין לה קרקעית

הכרמלית נחשבת מקרקעית הים  -לכן גובה פני
המים לא נחשב כרמלית.

הכרמלית נחשבת מגובה פני המים  -לכן גובה פני
המים נחשב כרמלית.
מותר לשפוך את השפכים על דופן הספינה  -כיוון
שההוצאה היא רק מכוחו ובכרמלית חכמים לא
גזרו על כוחו.

מדובר כשדפנות הספינה נפגשות אחת עם השניה וזאת כשלספינה אין
קרקעית.
במקרים אלו גם כשאין קרקעית אנו מחשיבים את הספינה כבעלת קרקעית:
. 1כשב 3הטפחים התחתונים של הספינה המרחק בין הדפנות גדול מ 4טפחים.
 .2כשמילא את תחתית הספינה בקשים ועצים ויצר משטח שרוחבו  4טפחים.

טעמו של ר"נ :אנו ממשיכים דימיונית את
המחיצות עד קרקעית הים )'גוד אחית
מחיצתא(.
טעמו של ר"ה :לא ניתן ל'המציא' מחיצה
דימיונית כאשר המציאות סותרת אותה -
כיוון שהדגים עוברים ולא מתחשבים
במחיצה הדימיונית  -אין לה משמעות.
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ר"נ מודה שביבשה כשגדיים עוברים במחיצה הדימיונית ומבטלים
אותה  -לא מפעילים את דין 'גוד אחית'.
עם זאת ר"נ טוען שיש הבדל בין דגים לגדיים .ובדגים אין אנו
מתחשבים.

©עמיחי גורדין-ישיבת הר עציון

