ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת עירובי

דפי עזר ללימוד ד היומי

3.2.3
20b (  )אמר רבי יצחק22a ()יתר מבית סאתי אסור
note:  בורגניare guard houses that artificially extend the boundary of a town for purposes of תחו שבת
 צו, תהלי קיט:יתי קֵ  ְרחָ בָ ה ִמ ְצוָ ְת ְמאֹד
ִ לְ כָל ִכְ לָה ָר ִא
 ט, איוב יא: ִ י ָי+*רחָ בָ ה ִמ
ְ ()ָ ָה מֵ אֶ ֶר ִמ$ %אֲ ר
 י, יחזקאל ב:חוֹר וְ כָת*ב אֵ לֶיהָ ִקנִ י וָ הֶ גֶה וָ ִהי2 ְָ נִ י ו1 ֹת( לְ פָ נַי וְ ִהיא כְ ת*בָ ה
ָ  או-ִֹפְ ר/ ַו
:' אֲ ֹדנָי ה%ָה או ָֹת( נְ א+ָל הֲ מ ֹונָ( ְק ֹו ֵנ$ ָה או ָֹת( עַ ל ִמ ְצ ַר ִי וְ עַ ל+ ֹו ִי ְק ֹו ֵנ6 ְַ נוֹת ה5 ִָקינָה ִהיא וְ ק ֹונְנ*ה
 ד, תהלי צב:וֹר+ ְִ כ5 ָֹיו6וֹר וַ עֲ לֵי נָבֶ ל עֲ לֵי ִה- ָעֲ לֵי ע
 כו, יחזקאל ז: ֹהֵ  וְ עֵ צָ ה ִמ<ְ קֵ נִ י$ָבִ יא וְ תו ָֹרה ֹאבַ ד ִמ+ עָ ה אֶ ל ְ;מ*עָ ה ִ ְהיֶה *בִ ְק;* חָ זוֹ ִמ%*;מ
ְ ֹהוָ ה עַ ל הֹוָ ה ָבוֹא
 ב, זכריה ה:ָ אַ ?ָ ה5 ר-ֶ ֶָ ( ע5ָ אַ ?ָ ה וְ ָר ְח5  ִרי-ְ ֶָ ( ע$ר2
ְ ֹאמֶ ר אֵ לַי מָ ה אַ ָה רֹאֶ ה וָ ֹאמַ ר אֲ נִי רֹאֶ ה ְמגִ >ָה עָ פָ ה/ ַו
 יב, ישעיהו מ: ְ מֹ אזְ ָנ ִי5 ֶ לֶס הָ ִרי *גְ בָ עוֹת1 ַ5 ר וְ ָ; ַקל2
ֶ ָלִ ; עֲ פַ ר הBָ ַ5 ֵ וְ כָל$ִ ַ < ֶֶרת5 ְ ָ;עֳ ל ֹו מַ ִי וְ ָ;מַ ִי5 ִמי מָ ַדד
ְה*דה
ָ  יFֶָ בֶ ל אֶ ת ְיכָנְ יָה* בֶ  יְה ֹוי ִָקי מֶ ל5 Fֶַ ר מֶ לEחֲ ֵרי הַ גְ לוֹת נְ ב*כ ְַד ֶראD 'ֵה ְ;נֵי )*דָ אֵ י ְתאֵ נִי מ*עָ ִדי לִ פְ נֵי הֵ יכַל ה+נִ י ה' וְ ִהDִה ְר
 א, ירמיהו כד:ָ בֶ ל5 ֵיר*; ִ ַל וַ יְבִ א
ָ ֵר ִמ6ְה*דה וְ אֶ ת הֶ חָ ָר; וְ אֶ ת הַ ?ַ ְס
ָ  ֵרי י-ָ וְ אֶ ת
 יד, שה"ש ז:Fְָ;נִי )ו ִֹדי צָ פַ נְ ִי ל
ָ  י6ַ ָל ְמג ִָדי חֲ ָד ִ;י$ *ְ ָתחֵ ינ1 הַ )*דָ ִאי נ ְָתנ* ֵריחַ וְ עַ ל
 יב, קהלת יב:ר-ָ ָ5 ֵ ה יְגִ עַ ת5ֵ ה אֵ י קֵ  וְ לַהַ ג הַ ְר5וֹת ְספָ ִרי הַ ְר- ְֲ נִ י ִה<ָהֵ ר ע5 וְ יֹתֵ ר מֵ הֵ ?ָ ה
 טו, משלי כג:נִי2 ִ י ַג5 ִמַ ח ל-ִ
ְ ֶ  י5 ְִ נִ י ִא חָ ַכ ל5
 יא, משלי כז:ִ י וְ אָ ִ;יבָ ה חֹ ְרפִ י ָדבָ ר5 ִ?ַ ח ל-ַ ְְ נִ י ו5 חֲ ַכ
 יב, שה"ש ז: ְ פָ ִרי$ ַ5 דֶ ה נָלִ ינָהIָ ַלְ כָה דו ִֹדי נֵצֵ א ה
 יג, שה"ש ז:Fָָ; אֶ ֵ  אֶ ת ) ַֹדי ל
מָ ַדר הֵ נֵצ* הָ ִר?וֹנִ יJְ ִַ ַח ה1  ֶֶפ6 ַָ ְרחָ ה ה1 ְ ָר ִמי נִ ְראֶ ה ִא$ִַ ימָ ה ל$;ְַ נ
 יב, מל"א ה:Lֶל2 ָה וBָ ;ת אֲ לָפִ י מָ ָ;ל וַ י ְִהי ִ;יר ֹו חֲ ִמK
ֶ ;ְ ֵ ר5וַ י ְַד
 ט, קהלת יב:ֵ ה5ֵ  ְמ ָ;לִ י הַ ְרMִ ֵ רMוְ יֹתֵ ר ֶ;הָ יָה קֹ הֶ לֶת חָ ָכ עוֹד לִ ?ַ ד ַ)עַ ת אֶ ת הָ עָ וְ ִא<ֵ וְ ִח
 יא, שה"ש ה:ָעו ֵֹרב$ ְ;חֹ רוֹת
ו ָֹתיו ַלְ ַ>ִ יE%ָ ז ְקו1  ֶֶת$ רֹא; ֹו
 י, דברי ז:ְ; ֶ> ל ֹו
ַ ָ נָיו י1 ֹנְ א ֹו אֶ ל- ְחֵ ר לDְא יK ָ נָיו לְ הַ אֲ בִ יד ֹו1 יו אֶ ל2ְנֹ ְ*מ ַ; ֵ> ל
ְ
 יא, דברי ז: ָוֹת- ֲ ֹו לַע/ ַנֹ כִ י ְמצַ *ְ  ה2 ;ר
ֶ ֲָ ִטי א1;ְ ?ִ ַי וְ אֶ ת הMִ %וְ ָ;מַ ְר ָ אֶ ת הַ ִ? ְצוָ ה וְ אֶ ת הַ ח
 ו, שמות לד:ַ ִי וְ ַרב חֶ סֶ ד וֶ אֱ מֶ ת1 ַ אF* אֶ ֶר+ ַ ְִק ָרא ה' ה' אֵ ל ַרח* וְ ח/ ַָ נָיו ו1 ַעֲ בֹ ר ה' עַ ל/ ַו
 טז,יחזקאל לב
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I. Limited scope of allowance for פסי ביראות
a. רבי יצחק בר אדא: only permitted for animals of עולי רגל
i. Challenge:  ברייתאindicates that it is allowed for all animals
1. Defense: referent of  ברייתאis animals of עולי רגל
2. But: people can climb down and drink (if it was impassably wide, may also use  פסיfor 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' ענasked what the point of requiring  ראשה ורובהinside of the ?פסי
iii. Answer ()אביי: this ruling is only re:  אבוסin רה"ר, 10x4, with one end jutting into  פסיetc. (as above)
ii. Challenge:  שמואלruled that  פסי ביראותare 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 ( בוגרניsee note) and  פסי ביראותoutside of אר ישראל
a. ( רבversion1): no  בורגניin ( בבלthey get flooded); no  פסיin ( חו"לno one is traveling to study there)
b. ( רבversion2): no  בורגניnor  פסיanywhere in ( חו"לeven  בבל ;)בבלdoesn’t need  חו"ל ;פסיcannot 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 סופריvv. 1-11)
b. ר"ע: in prison
c. שלמה: favorable Divine reaction to ’שלמהs establishment of ( נטילת ידי ועירוביvv. 12-17)
d. קווצותיו: and related passages (vv. 18-21)
IV. Analysis of ’ר' יהודהs limit of ( בית סאתייin the )משנה
a. Note: the concern of  בית סאתייis grounded in a  גזירהthat people will then carry in a L קרפgreater than ב"ס
b. Queston: does the  שעורinclude the  – פסיsince people focus on the entire area
i. Or: the  שעורis exclusive of the פסי, since people only focus on the size of the well
ii. Proposed proof: from  ברייתאwhich expands on the משנה:
1. ברייתא:  חכמיcountered that  ר' יהודהshould agree that corrals etc. are permitted even if larger
ר' יהודה: in that case, there is a  ;מחיצהhere, only פסי
a)
b)
רשב"א: the  בורmay be up to  – ב"סdistance allowed beyond that is  ראשה ורובהof the cow
i. Implication:  רשב"אallows only  ר' יהודה ;בורcounts both בור ופסי
1. Rejection:  ר' יהודהalso allows only – בורdisagree about shape ( רשב"אonly allows rectangle)
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