בס"ד

עירובין סא) .שורה  (8עד סא) :סוף הפרק(

עיר שגבולה הוא על שפת הנחל
הסיבה שפה צריך מחיצה
של  4אמות )ולא כבדרך
כלל שמספיק  4טפחים(,
היא מכיוון שלולא זה
השימוש כאן על שפת
הנהר הוא מפחיד.

אם בכל אורך גבולה )שעל שפת הנחל( יש מחיצה בגובה  4אמות:
מודדים  2000אמה של התחום מהמחיצה והלאה.
אם אין מחיצה שכזו:
כל אחד מודד  2000אמה מביתו והלאה.

כדין כל עיר
)המוקפת חומה(.

כיוון שמפחדים מלהשתמש
בנהר ,הרי שאין דינם כיישוב
קבוע אלא כיושבי צריפין.

ראה פירוש אחר לכל הסוגיה בר"ח.

ברייתא
רבי התיר לבני גדר לרדת בשבת לחמתן,
אך אסר לבני חמתן לעלות לגדר.
לפי הסבר זה יש סיוע
לדין שנאמר לעיל.

מה הטעם?

רב יוסף:
בני גדר וחמתן היו ממוקמות בשיפוע ההר.
בני גדר עשו מחיצה בקצה עירם )ולכן כל בני גדר מדדו  2000מקצה העיר ,ובכך הגיעו עד חמתן(.
ואילו בני חמתן לא עשו מחיצה )ולכן כל אחד נאלץ למדוד  2000מביתו ,ולכן לא יכלו להגיע לגדר(.
רב דימי:
בני גדר היו אלימים בשבתות עקב השיכרות )כאשר ישבו בעירם(,
ולכן רבי התקין שבני חמתן לא ילכו לגדר.
רב ספרא )או רב דימי בר חיננא( )ע"פ הסבר תוס'(:
גדר היתה עיר העשויה כקשת )ולא היה בין ראשיה  4000אמה( ולכן מדדו לה  2000אמה מן היתר )וזה
הגיע עד חמתן(.
אך מחמתן המרחק היה יותר מ 2000אמה עד גדר עצמה ]עד הקשת[ )ולכן לא יכלו ללכת לגדר(.
רב דימי בר חיננא )או רב ספרא(:
גדר היתה עיר גדולה וחמתן היתה עיר קטנה.
כשבני גדר מדדו  2000אמה זה הגיע עד סוף חמתן ולכן יכלו ללכת לשם )ולהחשיבה כ 4אמות
ולהמשיך הלאה(.
אך כשבני חמתן מדדו  2000אמה זה הגיע רק עד אמצע גדר ולכן יכלו ללכת רק עד שם.
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בס"ד
יש גירסה אחרת למשנה ,שבה נוסף בתחילת המשנה הקטע הבא:

אנשי עיר גדולה ,שבתוך  2000אמה ממנה שוכנת עיר קטנה )כולה(:
העיר הקטנה נספרת להם רק כ 4אמות.
]ומשלימים מידת תחומם חוצה לה[

אנשי עיר קטנה ,שבתוך  2000אמה ממנה שוכן חלק מעיר גדולה:
העיר הגדולה לא נספרת להם כ 4אמות ,אלא נספרת כפי שהיא.
]ואינם הולכים בה אלא עד סוף תחומם[

משנה
בן עיר גדולה שנתן את עירובו בעיר קטנה )שבתוך תחומה(,
וכן בן עיר קטנה שנתן את עירובו בעיר גדולה )שבתוך תחומה(
 -מהיכן מודד  2000אמה לכל רוח?

הלכה כחכמים
)כי הלכה כדברי המיקל בעירוב(

חכמים :מקצה העיר שבה מונח העירוב.

אך חכמים מודים
שאם הניח את העירוב במערה שאין בה דיורין
 -שמודד ממקום עירובו.

]העיר נחשבת לו כ 4אמות[

ר"ע :ממקום עירובו )ולא מקצה העיר(.

אם בא ממקום אחר וה 2000אמה שלו הסתיימו
באמצע העיר )=מערה שיש בה דיורין(:

ר' אלעזר מבאר שהכוונה למערה שנפלו
מחיצותיה.
]ובכך לא קשה על דעתו מדברי משנה זו[

אינו רשאי לפסוע עוד.
]ובמקרה זה כמובן אף לחכמים אין העיר נחשבת לו כ 4אמות[

מהיכן מודד לדעת חכמים  2000אמה לכל רוח כאשר
הניח את עירובו בעיר ללא דיירים )אך מחיצותיה קיימות(?
שמואל :ממקום עירובו.
ר' אלעזר :מקצה העיר שבה מונח העירוב.
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