ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת עירובי

דפי עזר ללימוד ד היומי

Introduction to  עושי פסי:פרק שני
The second chapter is focused on a specific  תקנהmade to allow people to give water to their animals on  שבתeven though they are
passing through רה"ר. Wells and cisterns found in the public domain may be “bounded” by ( דיומדיL-shaped corner pieces) at
specific intervals and this makes carrying within them permissible. This discussion leads to a related topic – how much nonresidential area can be considered  ;רשות היחידin this context, we will discover the special treatment and status of the  קרפand רחבה.
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I. משנה א: essential solution of פסי
a. Dispute ר"מ/ר' יהודה: how many  פסיare needed
i. ר' יהודה: 4 ( פסיlook like 8) all corner pieces at four corners of area
ii. ר"מ: 8 ( פסיlook like 12), 4 corner pieces and 4 straight boards between them
b. Dimensions: 10  טפחיhigh, 6 wide (=1  )אמהand no minimum depth
c. Space: between the דיומדי
i. ר' מאיר: size of 2 tied teams of 3 oxen, one going in and the other going out (10 )אמות
a) ר' יהודה: size of 2 tied teams of 4 oxen, one going in and the other going out (13.3 )אמות
i. Note:  משנהcould still be authored by ( חנניהwho permits a ( בארwell) not a ( בורcistern)): perhaps
our  משנהonly allows  ;)בארby ( ר"עwho doesn’t permit a private cistern): our  משנהdoesn’t discuss
 ;בורor by ( ריב"בwho only allows a public well): our  משנהmay intend a public well
ii. Tangent: other words with דיו-prefix (as in ' – דיומדי2 '( דיופרא ;)עמודיbiennal fruit)
1. and: “– דיופרצוdoubled” face of '( אד הראשוmale and female – leads to  אגדותbelow)
II. משנה ב: distance of  פסיfrom באר
a. Minimum: as long as the head and most of the cow is inside and can drink (2 )אמות
b. Maximum: no maximum, as long as  פסיare added to keep gap within limits
III. משנה ג: discussion about maximum distance
a. ’ר' יהודהs dissent: may only enlarge it up to ( בית סאתי5K square )אמות
b. חכמי: that  שעורis only applied to garden or open field ()קרפ
i. But: if it were a corral, back yard or courtyard – any size is acceptable (“even up to 5 or 10 ' כוריis permissible”)
ii. And: may enlarge as much as desired, as long as  פסיare added to keep gap within limits
IV. Tangent:  אגדותrelating to creation of Man/Woman (vv. 1-24)
a. Exhortation: regarding proper interaction with women (dispute re: assessment of )מנוח
b. Series: of  אגדותof ר' ירמיה ב' אלעזר
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