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Introduction to  :פרק שני	פסי 	עושי  
The second chapter is focused on a specific תקנה made to allow people to give water to their animals on שבת even though they are 

passing through רה"ר. Wells and cisterns found in the public domain may be “bounded” by 	דיומדי (L-shaped corner pieces) at 

specific intervals and this makes carrying within them permissible. This discussion leads to a related topic – how much non-

residential area can be considered רשות היחיד; in this context, we will discover the special treatment and status of the קרפ� and רחבה.  

3.2.1 

17b (משנה א) � 19a (דפשעי הוא) 

  ה, קלט תהלי	 :ַ#ֶ"ָכה ָעַלי ַוָ�ֶ�ת ַצְרָ�ִניַצְרָ�ִניַצְרָ�ִניַצְרָ�ִני    ָוֶקֶד	ָוֶקֶד	ָוֶקֶד	ָוֶקֶד	    �חֹור�חֹור�חֹור�חֹור .1

  כב, ב בראשית :ָה�ָד	 ֶאל ַוְיִבֶאהָ  ְלִאָ/ה ָה�ָד	 ִמ' ָלַקח ֲאֶ�ר ַהֵ-ָלעַהֵ-ָלעַהֵ-ָלעַהֵ-ָלע    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֱא*ִהי	ֱא*ִהי	ֱא*ִהי	ֱא*ִהי	    ה'ה'ה'ה'    ַוִ)ֶב'ַוִ)ֶב'ַוִ)ֶב'ַוִ)ֶב' .2

  כג, ז בראשית :3ֵַ�ָבה ִא�וֹ  ַוֲאֶ�ר ֹנחַ  ַא7 ַוִ)ָ/ֶאר ָה�ֶר6 ִמ' ַוִ)5ָח2 ַהָ/ַמִי	 עֹו� ְוַעד ֶרֶמ4 ַעד 3ְֵהָמה ַעד ֵמ�ָד	 ָהֲאָדָמה ְ"ֵני ַעל ֲאֶ�ר ַהְיק2	 ָ#ל ֶאת ַוִ)ַמח .3

  ז, ב בראשית :הַח)ָ  ְלֶנֶפ� ָה�ָד	 ַוְיִהי ַחִ)י	 ִנְ�ַמת 3ְַאָ"יו ַוִ)ַ"ח ָהֲאָדָמה ִמ' ָעָפר ָה�ָד	 ֶאת ֱא*ִהי	 ה' ַוִ)יֶצרַוִ)יֶצרַוִ)יֶצרַוִ)יֶצר .4

  ב, ה בראשית: ִה3ְָר�	 3ְיֹו	 �ָד	 ְ�ָמ	 ֶאת ַוִ)ְקָרא ֹאָת	 ַוְיָבֶר7 3ְָר�	3ְָר�	3ְָר�	3ְָר�	    2ְנֵקָבה2ְנֵקָבה2ְנֵקָבה2ְנֵקָבה    ָזָכרָזָכרָזָכרָזָכר .5

  כז, א בראשית :ֹאָת	 3ָָרא 2ְנֵקָבה ָזָכר ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     3ָָרא3ָָרא3ָָרא3ָָרא    ֱא*ִהי	ֱא*ִהי	ֱא*ִהי	ֱא*ִהי	    3ְֶצֶל	3ְֶצֶל	3ְֶצֶל	3ְֶצֶל	 3ְַצְלמוֹ  ָה�ָד	 ֶאת ֱא*ִהי	 ַוִ)ְבָרא .6

  כא, ב בראשית :ַ�ְחCָ�ֶהַ�ְחCָ�ֶהַ�ְחCָ�ֶהַ�ְחCָ�ֶה    4ָ3ָר4ָ3ָר4ָ3ָר4ָ3ָר    ַוִ)ְסAֹרַוִ)ְסAֹרַוִ)ְסAֹרַוִ)ְסAֹר ִמַ-ְלֹעָתיו @ַחת ַוִ)ַ?ח ַוִ)יָ�' ָה�ָד	 ַעל ַ�ְרֵ<ָמה ִהי	ֱא* ה' ַוַ)ֵ"ל .7

  כא, יא משלי :ִנְמָלט ַצִ<יִקי	 ְוֶזַרע EָעEָעEָעEָע    ִיCֶָקהִיCֶָקהִיCֶָקהִיCֶָקה    *א*א*א*א    ְלָידְלָידְלָידְלָיד    ָידָידָידָיד .8

  יא, יג שופטי	 :�ִני ַוֹ)אֶמר ָהִאָ/ה ֶאל ִ<3ְַר�ָ  ֲאֶ�ר ָהִאי� ַהַאָ�ה לוֹ  אֶמרַו)ֹ  ָהִאי� ֶאל ַוָ)ֹבא ִאְ��וֹ ִאְ��וֹ ִאְ��וֹ ִאְ��וֹ     @ֲחֵרי@ֲחֵרי@ֲחֵרי@ֲחֵרי    ָמנֹוחַ ָמנֹוחַ ָמנֹוחַ ָמנֹוחַ     ַוֵ)ֶל7ַוֵ)ֶל7ַוֵ)ֶל7ַוֵ)ֶל7 ַוָ)ָק	 .9

  ל, ד ב"מל :@ֲחֶריהָ @ֲחֶריהָ @ֲחֶריהָ @ֲחֶריהָ     ַוֵ)ֶל7ַוֵ)ֶל7ַוֵ)ֶל7ַוֵ)ֶל7    ַוָ)ָק	ַוָ)ָק	ַוָ)ָק	ַוָ)ָק	 ֶאֶעְזֶבIָ  ִא	 ַנְפְ�H ְוֵחי ה' ַחי ַהCַַער ֵא	 ַוֹ�אֶמר .10

  סא, כד בראשית :ַוֵ)ַל7 ִרְבָקה ֶאת ָהֶעֶבד ַוִ)ַ?ח ָהִאי�ָהִאי�ָהִאי�ָהִאי�    @ֲחֵרי@ֲחֵרי@ֲחֵרי@ֲחֵרי    ַוֵ�ַלְכָנהַוֵ�ַלְכָנהַוֵ�ַלְכָנהַוֵ�ַלְכָנה י	ַהAְַמJִ  ַעל ַוִ�ְרַ#ְבָנה ְוַנֲעֹרֶתיהָ  ִרְבָקה ַוָ�ָק	 .11

  ג, ה בראשית :ֵ�ת ְ�מוֹ  ֶאת ַוִ)ְקָרא ְ#ַצְלמוֹ ְ#ַצְלמוֹ ְ#ַצְלמוֹ ְ#ַצְלמוֹ     3ְִדמ2תוֹ 3ְִדמ2תוֹ 3ְִדמ2תוֹ 3ְִדמ2תוֹ     ַו)ֹוֶלדַו)ֹוֶלדַו)ֹוֶלדַו)ֹוֶלד    ָ�ָנהָ�ָנהָ�ָנהָ�ָנה    2ְמ@ת2ְמ@ת2ְמ@ת2ְמ@ת    ְ�*ִ�י	ְ�*ִ�י	ְ�*ִ�י	ְ�*ִ�י	    �ָד	�ָד	�ָד	�ָד	    ַוְיִחיַוְיִחיַוְיִחיַוְיִחי .12

  א, ז בראשית :ַהKֶהַהKֶהַהKֶהַהKֶה    3ַ<ֹור3ַ<ֹור3ַ<ֹור3ַ<ֹור    ְלָפַניְלָפַניְלָפַניְלָפַני    ַצִ<יקַצִ<יקַצִ<יקַצִ<יק    ָרִאיִתיָרִאיִתיָרִאיִתיָרִאיִתי    ֹאְתHֹאְתHֹאְתHֹאְתH    ִ#יִ#יִ#יִ#י ֵ�ָבההַ  ֶאל 3ֵיְתH ְוָכל ַאָ�ה 3ֹא ְלֹנחַ  ה' ַוֹ)אֶמר .13

  ט, ו בראשית :ֹנחַ  ִהְתַה7Jֶ ָהֱא*ִהי	 ֶאת 3ְֹדֹרָתיו3ְֹדֹרָתיו3ְֹדֹרָתיו3ְֹדֹרָתיו    ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה    ָ�ִמי	ָ�ִמי	ָ�ִמי	ָ�ִמי	    ַצִ<יקַצִ<יקַצִ<יקַצִ<יק    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי�    ֹנחַ ֹנחַ ֹנחַ ֹנחַ  ֹנחַ  �ֹוְלֹדת ֵאJֶה .14

  יא, ח בראשית :ָה�ֶר6 ֵמַעל ַה5ִַי	 ַק2J ִ#י ֹנחַ  ַוֵ)ַדע יהָ יהָ יהָ יהָ 3ְפִ 3ְפִ 3ְפִ 3ְפִ     ָטָר�ָטָר�ָטָר�ָטָר�    ַזִיתַזִיתַזִיתַזִית    ֲעֵלהֲעֵלהֲעֵלהֲעֵלה    ְוִהCֵהְוִהCֵהְוִהCֵהְוִהCֵה ֶעֶרב ְלֵעת ַה)ֹוָנה ֵאָליו ַוָ�ֹבא .15

ִ?י    ֶלֶח	ֶלֶח	ֶלֶח	ֶלֶח	    ַהְטִריֵפִניַהְטִריֵפִניַהְטִריֵפִניַהְטִריֵפִני ִלי ִ�ֶ�' @ל ָוֹעֶ�ר ֵרא� ִמCִ5ֶי ַהְרֵחק ָ#ָזב 2ְדַבר ָ�ְוא .16 Lיח?ִ Lיח?ִ Lיח?ִ Lח, ל משלי :ח  

  י, לה איוב :Jָ3ְַיָלה ְזִמרֹות ֹנֵת' ֹע4ָי ֱאלֹוMַ  ַאֵ)ה �ַמר ְו*א .17

  ו, קנ תהלי	 :ָיM ַהְלל2 ָיM ְ�ַהJֵל ַהCְָ�ָמה ל#ֹ  .18

	 ַהְ�ֵמד 3ְַמְטֲאֵטא ְוֵטאֵטאִתיהָ  ָמִי	ָמִי	ָמִי	ָמִי	    ְו@ְגֵמיְו@ְגֵמיְו@ְגֵמיְו@ְגֵמי    ִקֹ"דִקֹ"דִקֹ"דִקֹ"ד    ְלמֹוַר�ְלמֹוַר�ְלמֹוַר�ְלמֹוַר�    ְו4ְַמִ�יהָ ְו4ְַמִ�יהָ ְו4ְַמִ�יהָ ְו4ְַמִ�יהָ  .19 Lכג, יד ישעיהו: ְצָבאֹות ה' ְנא  

  ו, א מיכה :ֲאַגJֶה ִויֹסֶדיהָ  הָ ֲאָבֶני ַלAַי ְוִהAְַרִ�י ָכֶר	ָכֶר	ָכֶר	ָכֶר	    ְלַמOֵָעיְלַמOֵָעיְלַמOֵָעיְלַמOֵָעי    ַהNֶָדהַהNֶָדהַהNֶָדהַהNֶָדה    ְלִעיְלִעיְלִעיְלִעי    4ְֹמרֹו'4ְֹמרֹו'4ְֹמרֹו'4ְֹמרֹו'    ְו4ְַמִ�יְו4ְַמִ�יְו4ְַמִ�יְו4ְַמִ�י .20

21. HְלHְלHְלHִמָ)ה    ְל Lִמָ)הד Lִמָ)הד Lִמָ)הד Lה    דJָהְתִהJָהְתִהJָהְתִהJְָתִה 	3ְִצ)ֹו' ֱא*ִהי H2ְלH2ְלH2ְלH2ְל    	Jַ L�ְי	Jַ L�ְי	Jַ L�ְי	Jַ L�:ֶנֶדרֶנֶדרֶנֶדרֶנֶדר    ְי 	ב, סה תהלי  

  ז, פד תהלי	 :מֹוֶרה ַיְעֶטה 3ְָרכֹות Aַ	 ְיִ�ית2ה2 ַמְעָי' ַה3ָָכא 3ְֵעֶמק ֹעְבֵרי .22

  כד, סו ישעיהו :4ָ3ָר ְלָכל ֵדָראֹו' ְוָהי2 ִתְכ3ֶה *א ְוִאָ/	 ָתמ2ת *א תֹוַלְעָ�	 ִ#י 3ִי י	ַהֹ"ְ�עִ  ָהֲאָנִ�י	 3ְִפְגֵרי ְוָרא2 ְוָיְצא2 .23

  ז, ו ש"שה :ְלַצ5ֵָת7 ִמ3ַַעד ַרָ?ֵת7ַרָ?ֵת7ַרָ?ֵת7ַרָ?ֵת7    ָהִר5ֹו'ָהִר5ֹו'ָהִר5ֹו'ָהִר5ֹו'    ְ#ֶפַלחְ#ֶפַלחְ#ֶפַלחְ#ֶפַלח .24

 

I. משנה א: essential solution of 	פסי 

a. Dispute ר' יהודה/ר"מ: how many 	פסי are needed 

i. הודהר' י  all corner pieces at four corners of area (look like 8) פסי	 4 :

ii. 8 :ר"מ 	פסי (look like 12), 4 corner pieces and 4 straight boards between them 

b. Dimensions: 10 	טפחי high, 6 wide (=1 אמה) and 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: משנה could still be authored by חנניה (who permits a באר (well) not a בור (cistern)): perhaps 

our משנה only allows באר); by ר"ע (who doesn’t permit a private cistern): our משנה doesn’t discuss 

 may intend a public well משנה our :(who only allows a public well) ריב"ב or by ;בור

ii. Tangent: other words with דיו-prefix (as in 'עמודי' 2 – דיומדי); ופראדי  (biennal fruit)  

1. and: דיופרצו� –“doubled” face of 'הראשו 	אד (male and female – leads to אגדות below) 

II. משנה ב: distance of 	פסי from 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 	פסי are added to keep gap within limits 

III. משנה ג: discussion about maximum distance 

a. ר' יהודה’s dissent: may only enlarge it up to 	בית סאתי (5K square אמות)  

b. 	חכמי: that שעור is 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 'כורי is permissible”) 

ii. And: may enlarge as much as desired, as long as 	פסי are added to keep gap within limits 

IV. Tangent: אגדות relating to creation of Man/Woman (vv. 1-24) 

a. Exhortation: regarding proper interaction with women (dispute re: assessment of מנוח)  

b. Series: of אגדות of ר' ירמיה ב' אלעזר 


