בס"ד

שבת צו) .תחילת הפרק( עד צז) .הנקודתיים ש 11ברחבות(
ביאורי מושגים
רה"י  -מקום ששטחו לפחות  4X4טפחים ומוקף חומה/גדר שגובהה לפחות  10טפחים.
רה"ר  -מקום שרוחבו  16אמה לפחות ורבים הולכים בו )הראשונים נחלקו האם צריך  600,000איש(.
כרמלית  -א .כל מקום שאינו רה"י ואינו רה"ר ושטחו מעל  4X4טפחים.
ב .מקומות חריגים שמהתורה הינם רה"י וחכמים הפכום לכרמלית )כמו מקום ששטחו מעל בית סאתים אבל לא
מיועד למגורים(.
מקום פטור  -מקום ששטחו מתחת ל 4X4טפחים או מקום הנמצא ברה"ר/כרמלית ,וגבוה מ 10טפחים) ,כרמלית ורה"ר
תופסים רק  10טפחים לגובה ,רה"י תופסת את כל הגובה(.

משנה
הזורק חפץ מרה"י לרה"ר ולהיפך  -חייב.
הזורק מרה"י לרה"י דרך רה"ר  -ר"ע :חייב ,חכמים :פטור.
המעביר ממרפסת שהיא רה"י ,למרפסת שהיא רה"י ,ובין המרפסות יש רה"ר -
חייב בתנאי שימולאו התנאים הבאים:
 .1האדם הושיט ולא זרק.
 .2המרפסות נמצאות באותו צד של רה"ר.
איסור זה נלמד ממלאכתם של הלויים בהעברת המשכן.

המקור לאיסור הוצאה

המקור לאיסור טלטול  4אמות ברה"ר

האב :הוצאה מרה"י לרה"ר ' -ויכלא העם מהביא'.

הו"א :כך נהגו במשכן.

התולדה :הכנסה מרה"ר לרה"י.

מסקנה :הלכה למשה מסיני.

מה היה חטאו של המקושש:
שמואל :טלטול  4אמות ברה"ר.
ברייתא :תולש.
רב אחא בר' יעקב :מעמר.

מה היה חטאו של צלפחד:
ר' עקיבא :המקושש.
ר' יהודה בן בתירא :הוא היה בין המעפילים.
האם גם אהרן הצטרע:
ר' עקיבא :כן.
ר' יהודה בן בתירא :לא.

רב סיפר על מגילת סתרים שמצא ממנה הובן
שיש מלאכה שלא חייבים עליה סקילה.
אנו לא יודעים מהי המלאכה העלומה הזאת
ולכן חשוב לדעת מה היה חטאו של המקושש
כדי לדעת על איזה מלאכה ודאי חייבים.

ריב"ב סבר שכיוון שהתורה לא
גילתה את הפרטים הללו גם אם הם
נכונים וגם אם לאו אין לדבר עליהם.
לר"ע היתה גזירה שוה בנושא ולכן
זה כאילו שהתורה גילתה.

ר"ל :החושד בכשרים לוקה בגופו.
רבא או ר' יוסי בר' חנינא :מידה טובה ממהרת לבוא יותר ממידה רעה.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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