
 

2/23/21 - Pesachim Daf 84 - Does the amount of time we need to 

travel for a Minyan switch now that we have cars? 
 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף צד עמוד א

א תלמוד לומר ובדרך ל -תנו רבנן: היה עומד חוץ למודיעים ויכול ליכנס בסוסים ובפרדים, יכול יהא חייב 

 היה, והלה היה בדרך.

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילה סימן צ סעיף טז

ולאחריו, , לילך שםצריך  ו עד ד' מילין מקום שמתפללים בי'אם לפני ורוצה ללון בהגיע לעיר ההולך בדרך וה

 כדי להתפלל בי'. צריך לחזור עד מיל

 מה חלק יורה דעה סימן שטשו"ת האלף לך של

ע"ד שאלתו אשיבהו בקצרה. הנה זה ודאי דקרובה ורחוקה הנאמר באבלות ר"ל תלוי רק ביכול לילך ברגליו 

לא בסוסים ופרדים וש"ס מפורש הוא בפסחים דף צ"ד ת"ר הרי שהי' חוץ למודיעים והי' יכול לבוא בסוסים 

' בדרך ופרש"י דחוץ למודיעים דרך רחוקה הוא הרי מפורש ופרדים יכול יהא חייב ת"ל ובדרך לא הי' והרי הי

אף דיכול לבוא בסוסים נחשב רחוקה ואפשר דמכאן סמכו חז"ל תקנתם דהנה שם אמרינן יכול הי' לפנים מן 

המודיעים ואינו יכול לבוא מפני קרונות ת"ל ובדרך לא הי' הרי לא הי' בדרך עי"ש א"כ מוכח דעד עשרה 

 חשב בדרך אבל יותר מזה נחשב בדרך ולכך ע"ז סמכו לחלק בזה וז"ב ונכון:פרסאות ברגליו לא נ

 שו"ת חלקת יעקב יורה דעה סימן רכא

בענין שיעור עשרה פרסאות שהאבל מונה עם גדול הבית בבא בתוך ז', איך הדין בזמננו שסדרי המסעות 

 נשתנו על ידי הרכבת ואוירון 

דיעה מנויארק שמת לה אביה, והשאלה מבעלה אם תבא בדבר השאלה שנשאלתי באבלה רח"ל שבא לה י

שמה באוירון בסוף האבלות, אם תצטרף לגדול הבית למנות ימי האבלות עם גדה"ב. שאלה זו כבר 

באחרונים לענין רכבת בזמן שנתחדש הרכבת, אם מונים עשרה הפרסאות הנאמר בשו"ע סימן שע"ה סע' 

ערך נסיעת יום אחד עם הרכבת או לא, וממילא כעת שנתחדש  ח', שזה שיעור מהלך אדם בינוני ביום, לפי

 הנסיעה על ידי האוירונים, אם חושבים ערך הנסיעה לפי נסיעת האוירונים. 
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עי' משמרת שלום אות ג' סימן  -א( ועיינתי קצת וראיתי דעות שונות בזה, ונחוץ גם דעת עצמו להכריע בזה 

מהא דפסחים צ"ד הי' עומד חוץ למודיעים ויכול ליכנס בסוסים  י"ב, דעות השונות שמה. ועיקר טעם האוסרין

ובפרדים, יכול יהא חייב ת"ל ובדרך לא הי' והלה הי', חזינן דלא מהני תחבולות מהירת הנסיעה לשנות 

 שיעור שקבעו רז"ל ט"ו מיל לדרך רחוקה, והכ"נ לענין עשרה פרסאות. 

באחרונים המתירין, דבשם אין הטעם דפטור כשהוא  אבל לפע"ד אין זה דמיון כלל, וקצת מזה נאמר גם

בדרך רחוקה משום שאי"א לו לעשות הפסח, שהרי דעת הרמב"ם בהל' ק"פ פ"ה הל' ט' וז"ל מי שהי' בינו 

ובין ירושלים, יום י"ד עם עליית השמש ט"ו מיל הר"ז דרך רחוקה )ופטור מלעשות פסח(, ואף על גב שיכול 

הפסח, וגם לשיטת רש"י בפסחים צ"ג ב' דלעולא דאמר איזו דרך רחוקה  להגיע שמה אחר חצות ולעשות

כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה דשיעור ט"ו מיל מתחיל מחצות עד שקיעת החמה, ג"כ אין הטעם משום 

שאי"א לו לעשות הפסח, דהא שוחטין וזורקין על טמא שרץ לעולא שם, וכמבואר ברש"י ד"ה והא משום 

רבנותיו, )וכבתוספות גיטין כ"ח ב' סוף העמוד דאף בקרבנות דצריכין סמיכה שולח דהא יכול לשלח ק

לכתחילה, ונלמוד מפסוק מנגעו ולא מזובו, כל שכן לענין פסח דאי"צ סמיכה וכבפסחים פ"ט א'( ויותר מזה 

ה מבואר במנחת חינוך מצוה ש"פ, דאפי' בא בעצמו במהירות מדרך רחוקה, שהשיעור ט"ו מיל ע"י הליכ

בנחת כמבואר ברמב"ם, והוא הלך במהירות, אף שיכול בעצמו כבר לשחוט הפסח פטור, ואם שחטו וזרקו 

עליו נמי פסקינן כר' ששת בדף צ"ב ב' שם דלא הורצה, משום שמידחא דחייה רחמנא, וזה גזירת הכתוב 

יכול לעשות  כשהאיש בד"ר לא נתחייב כלל במצות פסח ונדחה לפ"ש, ואף שלעובדה דמילתא והמציאות

הפסח ע"י שליח או שבא במהירות, וזה נלמוד מהפסוק בגמרא שם דהי' עומד חוץ למודיעים ויכול ליכנס 

בסוסים ופרדים יכול יהא חייב ת"ל ובדרך לא הי' והלה הי', והכוונה לפע"ד שלא נאמר ובדרך רחוקה לא הי' 

אינו בדרך רחוקה שיכול ליכנס בסוסים  רק ובדרך לא הי', שזה משמע אף שלעובדא דמילתא והמציאות הוא

ופרדים, אפילו הכי פטור משום שהי' בדרך, ופירשו לנו חז"ל כוונת התורה, דכל שהוא ט"ו מיל רחוק 

מירושלים, לרמב"ם קודם חצות ולרש"י אחר חצות, זה שיעור שאין אדם יכול להלוך ברגליו בנחת ולהגיע 

או לשכור סוסים ופרדים, רק כשיכול לילך בנחת ברגליו, ואם  שמה כבר פטור, ואינו מחויב לילך במהירות

לאו אין חיוב פסח עליו, ואף שהמציאות שיכול לשחוט הפסח ע"י איזה אופן וכנ"ל. קיצור הדברים, ט"ו מיל 

הנאמר בפסח נאמר לשיעור, דבדרך רחוק של ט"ו מיל מפטר, ולא משום דבט"ו מיל אי"א לו לעשות הפסח 

 רים. ואין לכפול הדב

ב( ברם שיעור דעשרה פרסאות הנאמר באבלות, לא נאמר כלל בגמרא מו"ק כ"א ב', רק בא ממקום קרוב 

מונה עמהן, וברש"י שם דבמקום קרוב יכול לבא בתחלת האבילות חשבינן לי' כמו דאתא וזה מהלך י' 

ראוי הוא לדעת בו ביום אף פרסאות ליום )וברש"י חולין נ' א' הלשון, הי' במקום קרוב בתוך מהלך יום אחד, ו

על פי שלא ידע חל אבלות עליו, ובלבד שיבא בתוך שלשה ימים, וכמובן לר"ש שם אף ביום ז', ומונה 



 

מה שמשמע מדברי רש"י אלו דמהלך יום אחד בעינן כדי שיהא ראוי לדעת באותו יום,  -אבלותו מיום ראשון 

לא הטעם הוא כדי שיוכל להגיע אל גדול הבית זה קצת תמוה, שבכל הראשונים לא משמע כן וכדלקמן, א

באותו היום( ובבה"ג הלכות אבל, וכמה מקום קרוב י' פרסי סאגיא דחד יומא, כיון דאלו שמע ביומא קמא הוי 

מצי מייתי כמה דהוה איתיה מעיקרא דמי. וכן הלשון ממש ברי"ף שם ובר"ן שם, וברא"ש פ"ג דמו"ק סימן 

מקום קרוב, ג"כ ממש לשון בה"ג ורי"ף, כתב הראב"ד האי שיעורא דפרשי  ל"ח וז"ל פירשו הגאונים כמה

רבוותא בהכי סמכי לי, כיון דאי שכיב שיכבא סמוך לערב ונסתם הגולל עם חשיכה, ומחר שדר לי שלוחא 

ומדעי לי', וכי מטו שלוחא התם סמוך למנחה, וליומא אחרינא אתי לגבייהו, נמצא משיג אותם תוך שלשה 

וא תוקפו של אבל וכו', ולר' שמעון בעי שישג ממקום שראוי להשיגם תוך ג', והשגה ממש לא בעי. שעדיין ה

וברמב"ם הל' אבל פ"ז הל' ד' וז"ל אם הי' במקום קרוב שהוא מהלך עשרה פרסאות שאפשר שיבא ביום 

ר שנאמר מכל האמור יוצא מפורש, שלאח -אחד מונה עמהם, וכן להדי' הלשון במחבר סי' שע"ה סע' ח' 

השיעור די' פרסאות נאמר גם הטעם מפני שאפשר שיבא ביום אחד, ושיעור זה די' פרסאות אינו כגזירת 

 -הכתוב הנאמר לשיעור, רק בכדי שאפשר שיבא ביום אחד חשבינן לי' כמו דאתא, וכנ"ל בלשון הראשונים 

שייך ליתן השיעור דמקום  אם כן בשלמא בימים ההם, שלא הי' מהנהגת המדינה סדר מסודר לנסיעות, לא

קרוב, כל שיכול לבא באותו היום וליתן לכל אחד שיעורו בידו, לאחד יש לו סוס ורכב ולא להשני, לאחד יש 

לו גמל פרחי לא להשני, ונתנו הראשונים השיעור מהלך י' פרסאות ברגליו, שאפשרות זו יש לכל אחד ואחד 

מה יעשו שני אחים הדרים במקום אחד, לאחד יש לו סוס וזה י' פרסאות, שכל אחד יכול לילך ברגליו, ד

לרכוב עליו ולא להשני, וכשבאו לגה"ב, האחד ימנה עמהם ולא זה השני, ולפעמים יוכל היות שבהזדמנות 

בא זה השני שאין לו סוס לרכוב עליו רק בא ברגליו עוד קודם מזה שיש לו הסוס לרכוב עליו, וזה הוי כחוכא 

בראשונה יעמוד באבלתו וזה השני יפסוק מאבלתו קודם לו, וגלל כן נתנו הפוסקים ואטלולא, שזה שבא 

שיעור השוה לכל אדם, מפני שלא היו כלל וכלל אמצעי נסיעה השוה לכל נפש רק ההליכה ברגליו, אבל 

 כעת שיש אמצעי נסיעה מסודרים לכל נפש, רכבת או אוירון, ואם הי' נודע לו להאבל ביום ראשון תיכף הי'

נוסע שמה ביום אחד, והראי' שבשעה ששמע נסע שמה ביום אחד, אם כן מדוע לא יתקרא זאת בא ממקום 

קרוב, שהרי אפשר לו שיבא ביום אחד, וכלשון הרמב"ם והמחבר ושארי הפוסקים, דהא חזינן בכל הני 

עיקר, ולא פוסקים כשאומרים השיעור די' פרסאות, מדגישים תיכף מפני שיכול לבא ביום זה א"כ זה ה

 השיעור די' פרסאות, כיון שנשתנו סדרי המסעות. 

ג( הרי חזינן לענין מצות כתיבת ספ"ת, בסוסי' ע"ר סע' ב', והאידנא מצוה לכתוב חומשי תורה ומשנה גמרא 

ופירושיהן, ובש"ך שם בשם הפרישה דה"ק הרא"ש, שהמ"ע נאמר דוקא באלו ולא בס"ת, דדוקא בימיהם 

וכו' אבל בזמננו נשתנה מפני הטעם שנשתנה בזה. והטו"ז פקפק ע"ז דהאיך ישתנה שהיו לומדים בספ"ת 

הדין בחילוף הדורות, אבל הש"ך פסק כהפרישה, ואף להטו"ז עכ"פ לענין זה גם כן נשתנה הדין דאף 

במשנה וגמרא יש מצות כתיבת ספר תורה, רק דעתו שלענין ס"ת גופא לא נשתנה הדין שיובטל המצוה 



 

ר תורה. וכן בסימן קנ"ט להלוות לעכו"ם ברבית דחז"ל אסרוהו, מבואר במחבר שם והאידנא בכתיבת ספ

מותר בכל ענין, ומבואר שם דכיון דנשתנה סדרי החיים וטעמו של האיסור, נשתנה גם הדין, כיון שהדין כרוך 

י המסעות, יחד עם טעמו של דבר, וכשבטל הטעם ישתנה גם הדין, וכן בני"ד שנשתנה סדרי החיים וסדר

 נשתנה גם שיעור של עשרה פרסאות. 

ד( והיטב אשר דיבר בזה בבית שלמה יו"ד רכ"א )מבהמ"ח(, להביא ראי' ממג"א בשם הב"ח ריש סי' רמ"ט, 

לענין הדין אל יהלך אדם בע"ש יותר מג' פרסאות )וזה גמרא ערוכה סוכה מ"ד ב'( וכתב המג"א דאם הוא 

מ יזהר שיבא בעוד היום גדול, חזינן דאף דמבואר בגמרא להדי' דיותר מג' יושב בעגלה יכול ללכת יותר, ומ"

פרסאות בע"ש אסור לילך, מ"מ בעגלה מותר משום דזיל בתר טעמא, וכשנשתנה הטעם נשתנה השיעור, 

והוא מביא שם בשם תשובת חכמת שלמה הנספח לתשובת הר המור סימן י"ג, וכן תשובת באר עשק סי' 

מורין רבנים מפורסמים, וגם דעתו להקל לענין רכבת למנות יום אחד לפי הרכבת, אם  ל"ז להקל, ששמע כן

כן ממילא כן נמי בנוגע לאוירון, וכן ראיתי בערוך השלחן יו"ד סימן שע"ה בפשיטות ומסיים וז"ל וכמדומני 

א"כ אף שכן עתה הלכה למעשה, וכן בספר נחל אשכול הג' לאשכול הל' אבלות סי' מ"ט ס"ק ט' פסק כן, 

שיש גם רבנים מפקפקין בדין זה, ויש גם שפסקו להחמיר, מ"מ כיון דהלכה פסוקה להקל באבלות, אפילו 

ביחיד במקום רבים, וכמבואר בעירובין מ"ו א' ובתוס' שם ד"ה דאמר, כש"כ במרובים נגד מרובים, עאכו"כ 

סמוך, דכל שיש סדר מסעות של בני"ד, דומני שהמתירין הם הרבים, ודאי מי שרוצה להקל יש לו על מי ל

רכבת או אוירונים ויכול לבא בתוך י"ב שעות שזה יום אחד, דמונה עמהם. והשי"ת יגדור פרצות בנ"י ולא 

 ישמע שוד ושבר. 

ומפני ששאלה זו לענין אוירון הוא דבר חדש, אף על גב דדמי ממש לרכבת, והיינו טעמא דשופר היינו 

 כו על פסקי עד שיסכימו עוד רבנים.טעמא דלולב, עכ"ז לא ארצה שיסמ








