ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

4.9.2
93b ('  )משנה ב94b ()קרוי דר
Note #1:  עולאmaintains that a  טמא שרwho will become  טהורat nightfall may be included in  רב יהודה ;קרבdisagrees
Note #2: Roman mile(RM) = 0.9 mile (well…0.919507575757576 mile)

 י, במדבר ט:'ה ָלכֶ& א ֹו לְ ֹדרֹתֵ יכֶ& וְ עָ ָה פֶ סַ ח ַלה
%  ְרחֹ ָק#א ֹו בְ דֶ ֶר
 טו, בראשית יט:ָ פֶ ה ַ עֲ וֹ הָ ִעיר63ִ  ֶ5 ִ ְמצָ אֹ ת4 ַ ה2ֵ י בְ נֹ ֶתי3 ְ  וְ אֶ ת23ְ ְ אֶ ת ִא

ֵֶַ ר אֶ ל ְ נֵי י ְִ ָראֵ ל לֵאמֹ ר ִאי ִאי !ִ י י ְִהיֶה טָ מֵ א ָלנֶפ
& ַקח,כִ י& ְ לוֹט לֵאמֹ ר ק0 ְַ ל1 ַ ה, ִָאיצ/ ַחַ ר עָ לָה ו-ַ ַכְ מ ֹו ה,
 כג, בראשית יט:ר וְ לוֹט ָ א צֹעֲ ָרה0
ֶ ָמֶ יָצָ א עַ ל ה-ֶ ַה
 יג, במדבר ט:א,ִ=א הָ ִאי הַ ה
ָ ֶ יהָ !ִ י ָק ְרַ  ה' <א ִה ְק ִריב ְ מֹ עֲ ד ֹו חֶ ְטא ֹו י1 ֶַפֶ הַ ִהוא מֵ ע4 ֶַ סַ ח וְ נִ כְ ְר ָתה ה5 ַ <א הָ יָה וְ חָ ַדל לַעֲ וֹת ה#בְ דֶ ֶר, א טָ הוֹר,וְ הָ ִאי אֲ ֶ ר ה
 יד, ישעיהו יד:ֶֹ ה לְ עֶ לְ יו1ַ ֶאֶ ֱעלֶה עַ ל ָ מֳ תֵ י עָ ב א
 י, תהלי& צ: פָ הCָע4 ַוֶ  !ִ י גָז ִחי ו0 ָרֹת ְ מ ֹונִי& ָ נָה וְ ָר ְהָ & עָ מָ ל ו, בָ הֶ & ִ בְ עִ י& ָ נָה וְ ִא& ִ גְב,יְמֵ י ְ נוֹתֵ ינ
 טו, ישעיהו יד:רד אֶ ל י ְַר!ְ תֵ י בוֹר,3
ָ  אֶ ל ְ אוֹל# ַא

I. 'משנה ב: definition of דר רחוקה
a. ר"ע: distance from  ירושלי&  מודיעיin any direction (15 Roman miles)
i. עולא: it takes ½ day to walk 15 RM; from sunrise until midday (( )זמ שחיטהvv. 2-3)
1. Conclusion ()עולא: any distance from which you could not get there from sunrise until שעת שחיטה
2. Dissent ()רב יהודה: any distance…until ( שעת אכילהnightfall)
a) Challenges (see note1): to each
i. לעולא: he allows  שחיטהfor someone who can’t eat at that time
1. Answer: allowance of  דר רחוקהis only for someone who is טהור
ii. לר"י: he doesn’t allow ( שחיטהor  )זריקהfor someone who can’t eat at that time
1. Answer: by using ( טמא נפשlong )טומאה, even if his final day is on 14th, doesn’t eat
b) ברייתא: distance is only determinant
i. Even if: you could get there by horse, still פטור
ii. If closer: even if there are obstacles, still ( חייבv. 4)
1. Tangents: Aggadic discussions re measure of heavens, geocentricism etc. (vv. 5-7)
b. ר"א: anywhere outside of the עזרה
i. Observation:  ר"אdoesn’t require “extra effort”
1. Challenge:  ר"אruled that an  ערלis  חייב כרתfor missing ( פסחi.e. is obliged to make effort of )מילה
a) Answer1:  דר רחוקהis  היתרonly for someone otherwise fit ()טהור
b) Answer2: dispute as to ’ר"אs opinion; compared to “distance” for מע"ש
i. Eating: outside of realm of eating (& )ירושליOR
ii. Action: outside of realm of action ()עזרה
1. Support: ruling of majority &טמאי/& טהוריbased on population in עזרה
c. ( ר' יוסיsupporting )ר"א: that’s why the “ ”הof  רחוקהis dotted (v. 1)
i. Inference ()ריה"ג: from  ובדר לא היהthat even outside of the  – עזרהstill “on the road” – is exempt
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