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3.2.3 

20b (אמר רבי יצחק) � 22a (יתר מבית סאתי� אסור) 

note: בורגני� are guard houses that artificially extend the boundary of a town for purposes of תחו� שבת   

 

  צו, קיט תהלי� :ְמֹאד ִמְצָוְת� ְרָחָבה ֵק� ָרִאיִתי ִ�ְכָלה ְלָכל .1

ָ$ה .2   ט, אי איוב :ָי� ִמִ+י *ְרָחָבה ִמָ() ֵמֶאֶר� ֲאר%

  י, ב יחזקאל: ָוִהי ָוֶהֶגה ִקִני� ֵאֶליהָ  ְוָכת*ב ְו2חֹור 1ִָני� ְכת*ָבה ְוִהיא ְלָפַני אֹוָת) ַוִ/ְפֹר- .3

� אֹוָת) ְ�קֹוֵנָ+ה ֲהמֹוָנ) ָ$ל ְוַעל ִמְצַרִי� ַעל אֹוָת) ְ�קֹוֵנָ+ה ַה6ֹוִי� 5ְנֹות ְוקֹוְננ*הָ ְוקֹוְננ*הָ ְוקֹוְננ*הָ ְוקֹוְננ*הָ     ִהיאִהיאִהיאִהיא    ִקיָנהִקיָנהִקיָנהִקיָנה .4   טז, לב יחזקאל :ה' ֲאֹדָני ְנא%

  ד, צב תהלי� :5ְִכ+ֹור5ְִכ+ֹור5ְִכ+ֹור5ְִכ+ֹור    ִה6ָיֹו�ִה6ָיֹו�ִה6ָיֹו�ִה6ָיֹו�    ֲעֵליֲעֵליֲעֵליֲעֵלי ָנֶבל ַוֲעֵלי ָע-ֹור ֲעֵלי .5

ָעה ָ�בֹואָ�בֹואָ�בֹואָ�בֹוא ֹהָוהֹהָוהֹהָוהֹהָוה    ַעלַעלַעלַעל    ֹהָוהֹהָוהֹהָוהֹהָוה .6   כו, ז יחזקאל :ִמְ>ֵקִני� ְוֵעָצה ִמֹ$ֵה� ֹ�אַבד ְותֹוָרה ִמָ+ִביא ָחזֹו� *ִבְק;* ִ�ְהֶיה ְ;מ*ָעה ֶאל *ְ;מ%

  ב, ה זכריה :5ַָאָ?ה ֶעֶ-ר ְוָרְח5ָ) 5ַָאָ?ה ֶעְ-ִרי� 2ְרָ$) ָעָפה ְמִגָ<ה ֹרֶאה ֲאִני ָוֹאַמר ֹרֶאה הַא�ָ  ָמה ֵאַלי ַוֹ/אֶמר .7

  יב, מ ישעיהו :5ְֹמאְזָנִי� *ְגָבעֹות ָהִרי� 1ֶ5ֶַלס ְוָ;ַקל ָה2ֶר� ֲעַפר Bָ5ִַל; ְוָכל ִ�ֵ$� 5ֶַ>ֶרת ְוָ;ַמִי� ַמִי� 5ְָ;ֳעלוֹ  ָמַדד ִמי .8

 ְיה*ָדה ֶמֶלF ְיהֹוָיִקי� ֶב� ְיָכְנָיה* ֶאת 5ֶָבל ֶמֶלF ְנב*ַכְדֶראEַר ַהְגלֹות Dֲחֵרי ה'ה'ה'ה'    ֵהיַכלֵהיַכלֵהיַכלֵהיַכל    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    מ*ָעִדי�מ*ָעִדי�מ*ָעִדי�מ*ָעִדי�    ְתֵאִני�ְתֵאִני�ְתֵאִני�ְתֵאִני�    (*ָדֵאי(*ָדֵאי(*ָדֵאי(*ָדֵאי    ְ;ֵניְ;ֵניְ;ֵניְ;ֵני ְוִהֵ+ה ה' ִהְרDִני .9
� ַהַ?ְס6ֵר ְוֶאת ֶהָחָר; ְוֶאת ְיה*ָדה ָ-ֵרי ְוֶאת   א, כד ירמיהו :5ֶָבל ַוְיִבֵא� ִמיר*ָ;ַלִ

  יד, ז ש"שה :ָלF ָצַפְנִ�י (ֹוִדי ְיָ;ִני� 6ַ� ֲחָדִ;י� ְמָגִדי� ָ$ל 1ְָתֵחינ* ְוַעל ֵריחַ ֵריחַ ֵריחַ ֵריחַ     ָנְתנ*ָנְתנ*ָנְתנ*ָנְתנ*    ַה(*ָדִאי�ַה(*ָדִאי�ַה(*ָדִאי�ַה(*ָדִאי� .10

  יב, יב הלתק :5ָָ-ר ְיִגַעת ַהְר5ֵה ְוַלַהג ֵק� ֵאי� ַהְר5ֵה ְסָפִרי� ֲע-ֹות ִהָ>ֵהר 5ְִני ֵמֵהָ?ה ְוֹיֵתר .11

  טו, כג משלי :2ִני ַג� ִל5ִי ִיְ-ַמח ִל5ֶ� ָחַכ� ִא� 5ְִני .12

  יא, כז משלי :ָדָבר ֹחְרִפי ְוָאִ;יָבה ִל5ִי ְוַ-ַ?ח 5ְִני ֲחַכ� .13

  יב, ז ש"שה :$ְ5ַָפִרי� ָנִליָנה ַהIֶָדה ֵנֵצא דֹוִדי ְלָכה .14

  יג, ז ש"שה :ָלF ֹ(ַדי ֶאת ֶאֵ�� ָ;� ָהִר?ֹוִני� ֵהֵנצ* ַהJְָמַדר 1ִַ�ח ַה6ֶֶפ� 1ְָרָחה ִא� ִנְרֶאה ַלְ$ָרִמי� ַנְ;ִ$יָמה .15

  יב, ה א"מל :ָו2ֶלL ֲחִמBָה ִ;ירוֹ  ַוְיִהי ָמָ;ל ֲאָלִפי� ְ;Kֶ;ת ַוְיַד5ֵר .16

  ט, יב קהלת :ַהְר5ֵה ְמָ;ִלי� ��Mִֵ  ְוִחMֵר ְוִאֵ>� ָהָע� ֶאת ַ(ַעת ִלַ?ד עֹוד ָחָכ� ֹקֶהֶלת ֶ;ָהָיה ְוֹיֵתר .17

  יא, ה ש"שה :ָ$עֹוֵרב ְ;ֹחרֹות ַ�ְלַ�ִ<י� ְקו%Eֹוָתיו 1ָז ֶ$ֶת� ֹרא;וֹ  .18

  י, ז דברי� :לוֹ  ְיַ;ֶ<� 1ָָניו ֶאל ְלֹ-ְנאוֹ  ְיDֵחר Kא ְלַהֲאִבידוֹ ְלַהֲאִבידוֹ ְלַהֲאִבידוֹ ְלַהֲאִבידוֹ     1ָָניו1ָָניו1ָָניו1ָָניו    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְלֹ-ְנ2יוְלֹ-ְנ2יוְלֹ-ְנ2יוְלֹ-ְנ2יו    *ְמַ;ֵ<�*ְמַ;ֵ<�*ְמַ;ֵ<�*ְמַ;ֵ<� .19

Mִי� ְוֶאת ַהִ?ְצָוה ֶאת ְוָ;ַמְר�ָ  .20   יא, ז דברי�: ַלֲע-ֹוָת�ַלֲע-ֹוָת�ַלֲע-ֹוָת�ַלֲע-ֹוָת�    ַה/ֹו�ַה/ֹו�ַה/ֹו�ַה/ֹו�    ְמַצְ*�ְמַצְ*�ְמַצְ*�ְמַצְ*�    2ֹנִכי2ֹנִכי2ֹנִכי2ֹנִכי    ֲאֶ;רֲאֶ;רֲאֶ;רֲאֶ;ר ַהִ?ְ;1ִָטי� ְוֶאת ַהח%

  ו, לד שמות :ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב ַא1ִַי�ַא1ִַי�ַא1ִַי�ַא1ִַי�    ֶאֶרFֶאֶרFֶאֶרFֶאֶרF ְוַח+*� ַרח*� ֵאל ה' ה' ַוִ/ְקָרא 1ָָניו ַעל ה' ַוַ/ֲעֹבר .21

 

I. Limited scope of allowance for פסי ביראות 

a. יצחק בר אדא רבי : only permitted for animals of עולי רגל 

i. Challenge: ברייתא indicates that it is allowed for all animals 

1. Defense: referent of ברייתא is animals of עולי רגל 

2. But: people can climb down and drink (if it was impassably wide, may also use �פסי for people) 

a) And: a person may not fill lit up and put before his animal, but may spill it out for the animal 

i. Challenge (ר' ענ�): then what is the point of �היתר פסי?  

1. block:  the point is clear: it allows him to fill the water up (and spill it out for the animal)  

ii. rather: ר' ענ� asked what the point of requiring ראשה ורובה inside of the �פסי?  

iii. Answer (אביי): this ruling is only re: אבוס in 10 ,רה"רx4, with one end jutting into  �פסי etc. (as above)  

ii. Challenge: שמואל ruled that פסי ביראות are only valid for springs; if only for animal, why the distinction? 

1. Answer: must be water that is also fit for a person 

II. Status of בוגרני� (see note) and פסי ביראות outside of אר� ישראל 

a. רב (version1): no בורגני� in בבל (they get flooded); no �פסי in חו"ל (no one is traveling to study there) 

b. רב (version2): no בורגני� nor �פסי anywhere in חו"ל (even בבל); בבל doesn’t need �חו"ל ;פסי cannot maintain בורגני� 

III. Aggadic Excurses:  (vv. 1-21)  

a. רב מרי בר רב: breadth of תורה, the “fig-baskets” of דודאי� ;ירמיה, significance of �דברי סופרי (vv. 1-11) 

b. ר"ע: in prison 

c. שלמה: favorable Divine reaction to שלמה’s establishment of נטילת ידי� ועירובי� (vv. 12-17) 

d. קווצותיו: and related passages (vv. 18-21) 

IV. Analysis of ר' יהודה’s limit of �בית סאתיי (in the משנה)  

a. Note: the concern of �בית סאתיי is grounded in a גזירה that people will then carry in a Lקרפ greater than ב"ס 

b. Queston: does the שעור include the �פסי – since people focus on the entire area 

i. Or: the שעור is exclusive of the �פסי, since people only focus on the size of the well 

ii. Proposed proof: from ברייתא which expands on the משנה:  

 should agree that corrals etc. are permitted even if larger ר' יהודה countered that חכמי� :ברייתא .1

a) ר' יהודה: in that case, there is a מחיצה; here, only �פסי 

b) רשב"א: the בור may be up to ב"ס – distance allowed beyond that is ראשה ורובה of the cow 

i. Implication: רשב"א allows only ר' יהודה ;בור counts both בור ופסי� 

1. Rejection: ר' יהודה also allows only בור –disagree about shape (רשב"א only allows rectangle) 


