בס"ד

עירובין נ) :ש 2מהסוף( עד נב) .המשנה(
ביאורי מושגים
ערי מקלט  -ישנם שני סוגים של ערי מקלט .ערי מקלט רשמיות )כאלו היו  3 - 6בעבר הירדן המערבי  -חברון ,שכם ,חצור ,ועוד 3
בעבר הירדן המזרחי( בנוסף לערים אלו היו גם  42ערים שהוקצו ללויים .גם ערים אלו היו קולטות רוצח בשגגה.

עם זאת ישנם שלושה הבדלים בין ערי מקלט רשמיות לערי לויים רגילות:
א .ערי מקלט קולטות גם את מי שהגיע בלי כוונה לשם.
ב .בערי מקלט לא היה צריך לשלם שכר דירה.
ג .לערי המקלט היו מובילות דרכים רחבות ומשולטות המקלות על מציאת העיר.

ציטוט מהמשנה
הקולא הייחודית של אדם המהלך בדרך:
ברשותו להחליט על מקום שביתתו ובלבד שמקום זה יימצא במרחק של
עד  2000אמה ממנו.
המשנה

רבא :כלל זה תקף רק אם ברגע שהחליט
לקנות שביתה היה מסוגל לרוץ לאותו
מקום ולהגיע אליו עד כניסת השבת.

רבה פסק כברייתא הקובעת שאדם שאינו מכיר את האיזור יכול
להסתמך על חברו שמכיר כדי שיגדיר לשניהם היכן תהיה שביתתם.

הכוונה לאסמכתא בלבד שהרי דין תחומין
לרוב התנאים הוא רק מדרבנן.

המקור למרחק  2000אמה לתחומין  -נלמד
משרשרת של  5פסוקים המלמדים אחד על השני:
פסוק ' :1אל יצא איש ממקומו' )נאמר לגבי שבת(.

פסוק ' :2ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה'.
פסוק ' :3את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה'.
קושיה :ישנו פסוק נוסף 'מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב' מדוע
לא לומדים ממנו שהמרחק הוא אלף אמה?

פסוק ' :4מחוץ לגבול עיר מקלטו'.

תשובה :אנו מעדיפים ללמוד ממילה זהה ולא ממילה דומה )אם אין
אפשרות לומדים גם ממילה דומה אולם העדיפות היא לזהה(.

פסוק ' :5ומדותם מחוץ לעיר אלפים באמה'.

ציטוט מהמשנה

המקור של חכמים :כך נהגו גם במגרשי הלויים )מהם נלמד דין  2000אמה(.

כיצד נמדד תחום  2000אמה:
ר' חנינא ב"א :בצורה של עיגול.
חכמים :בצורה של ריבוע )וכך הוא מרויח מרחק
בזוויות(.

ציטוט מהמשנה
למי מותר לערב ברגליו
ולא בפת:
ר"מ :רק לעני.
ר' יהודה :לכולם.

רחב"א :דין זה ייחודי למגרשי הלויים ואין ללמוד ממנו על מקומות אחרים.

גם לגבי טלטול  4אמות ברה"ר אנו מודדים עם זוויות )ולכן המרחק
האסור הוא  5.6בקירוב( וכן לגבי חישוב  4X4טפחים להגדרת רה"י.

על מה נחלקו ר"מ ור"י:
רב נחמן :המח' כשרוצה לשבות במקום שבו נמצא.
שביתה במרחק כולם מודים שרק עני קונה.

הלכה כר' יהודה לפי
שיטת רב נחמן )לרב נחמן
מסייעת ברייתא(

רב חסדא :המח' כשרוצה לקנות שביתה במרחק.
במקום שבו נמצא ,כולם מודים שמועיל לכולם.
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בס"ד
חישוב  2000האמה
עובדה :כשמודדים את ה  2000אמה מודדים אותה מסוף  4אמותיו של האדם )כך שבפועל יש לו  2004אמות(.

ספקו של רמי בר חמא :האם גם כשאדם הניח אוכל מחשיבים את  4האמות בנפרד מה  2000אמה או במקביל אליהם.
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