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הרה"ג ר' אהרן יואל סורשר שליט"א

 דף נ"א ע"א
 בענין התנאי שיכול להגיע לעיקרו ע"י שהוא רץ

וכוונת הגמ' דיכול לרוץ שם משעה שאמר עד שעת חשיכה, ולכן אם אמר  והוא דכי רהיט לעיקרו מטי.
שביתתי במקומי שעה ארוכה קודם חשיכה מהני אבל אם המתין עד שעה מועטת קודם חשיכה שאינו יכול עד לרוץ 

וכתב המ"ב שם לא מהני, דאמירתו ששביתתו שם צריך להיות באופן דבשעת אמירה היה יכול להגיע שם אם ירצה. 
ולא הלך שם כלל עד  בשם האחרונים דכל שהיה יכול לרוץ שם בשעת האמירה אפי' ישב במקומוי' ת"ט ס"ק נ"ט ס

ובמהדורת דרשו שם הביא מספר בני ציון  אבל בודאי צריך להיות תוך אלפים בין השמשות עכ"פ.למחרת מהני, 
ומסיק דאם הוא נוסע ב"קאר" ודאי מהני שמסתפק אם אינו יכול לרוץ שם אבל יכול לילך שם ע"י "קאר" אם מהני, 

אבל מסופק אם אין לו "קאר", אבל המהדורת דרשו הביא מהנתיבות שבת דדעתו דאף בעגלה או בסוסים כל שאין 
 להם עכשיו אינו מועיל אמירתו.

 ולשון השולחן ערוך סי' ת"ט סעיף י"א מי שבא בדרך ומכיר אילן או גדר בסוף אלפים אמה וירא שמא תחשך
דהלשון משמע  בספר בית מאירקודם שיגיע לשם ואמר שביתתי תחתיו בעיקרו קנה שביתה בעיקרו וכו' עכ"ל, וכתב 

דא"צ שיהיה תוך אלפים למקום השביתה בשעת  דצריך שיהא פחות מאלפים בשעת אמירה, אבל הבית מאיר סבר
הוא יותר מאלפים מהני כל שהוא יכול  האמירה רק דבעינן שיהיה תוך אלפים בין השמשות, ובשעת אמירה אפי' אם

, והביא ראי' מלשון הרמב"ם שכתב פרק ז' הלכה ג' והוא שישאר מן היום וכו' והיה לרוץ ולהגיע שם בין השמשות
בינו ובין אתו מקום כשתחשך אלפים אמה או פחות אבל וכו' או שהיה בין המקום שנתכוין לשבות בו ובין המקום 

דמלשון  הביאור הלכה שם ד"ה בסוף. וכתב תר מאלפים הרי זה לא קנה עירוב עכ"לשהוא עומד בו כשחשכה יו
 .ולא הכריע בדבר השו"ע לא משמע הכי אלא שצריך להיות תוך אלפים למקום השביתה בשעת האמירה

דסבר שאני  דף ל"ג ע"בהוא רק אליבא דר' ירמיה לעיל  וכתב הגאון יעקב דהא דבעי דכי רהיט מטי לעיקרו
אע"ג דלא נטה הכלכלה הכי נמי מהני להיות שביתה במקומו מה דיכול לרוץ שם משעת כלכלה הואיל ויכול לנטותה 

האמירה אע"פ שלא רץ, דהגמ' שם קאמר אליביה אף אם לא הניח העירוב של פת במקום השביתה הואיל והיה יכול 
ו שבת אבל גבי עירוב ברגליו דאף ביום טוב יכול לעשותו להביאו מהני, ונהי דגבי פת לא מהני גזרה יום טוב אט

והוכיח מהא דצריך להביא הפת דלא אמרינן הואיל דלא ס"ל כן  שם אבל לרב בר שבאמהני כאילו הוא שם ברגליו, 
צ"ל דהכא ויכל לנטותה וא"כ א"א לומר כאן דמהני שביתתי במקום פלוני דהוי כאילו הלך שם הואיל ויכול לילך שם 

אין חילוק בין יכול להגיע לשם או לא, דמהני שביתתי במקום פלוני אע"ג דאינו יכול לילך שם ולכן תקנת חכמים  הוא
ולכאו' אין זה מוכרח דיכול לחלק בין התם דמיירי אם הוא יכול להגיע לעירובו בשעת בין השמשות אם היה הוא 

 .משעת האמירה עד בין השמשות ודו"קו במקום שביתתו, להכא דמיירי אם הוא יכול להגיע למקום שביתת
 בענין הדין של הן ואלכסונן לגבי תחומין העברה ועמוד ברשות הרבים

עיין רש"י ותוס' ואשתדל לסדר הסוגיא. הנה יש ג'  המעביר ד"א ברה"ר אינו חייב עד שיעביר הן ואלכסונן.
מין, שיעור של ד' אמות לענין העברה, ושיעור דינים שנוגע להדין של הם ואלכסונן והוא שיעור של אלפים אמה לתחו

של ד' על ד' לענין רה"י. ושיטת ר"ת הוא דבכל אלו השיעור הוא של הן ואלכסונן נותנים לו בכל צד כאילו אותו צד 
הוא האלכסון, ונמצא דתחומים באמת הוא עיגול של אלפים ות"ת אמה (שהוא האלכסון של אלפים), וכן עמוד ברה"ר 

דהיינו שהשיעור עברה השיעור הוא ה' וג' חומשים, אא"כ הוא רחב ה' וג' חומשים על ה' וג' חומשים, וכן האינו רה"י 
והראשונים הק' על שיטת ר"ת דאינו . ע של ד' על ד' או אלפים על אלפיםהוא באמת עיגול שיכול לרבע בתוכו ריבו

ה רבוע, ועוד דפאות ילפינן מערי הלוים ושם אינו נזכר בשום מקום ששיעור האמיתי הוא אלפיים וח' מאות, וגם אין ז
ושיטת רשב"ם הוא דבכל אלו הריבוע הוא לריבוע העולם, ושיעור התחומים הוא ריבוע שמרבעין אותו עגול כזה. 

לריבוע של עולם ויש לו הזויות של אלכסונו של עולם, ושיעור רה"י אם ריבוע העמוד הוא לריבוע של עולם הוא ד' על 
הוא לאלכסונו הוא ה' וג' חושים על ה' וג' חומשים וכן העברה ברה"ר אם הוא מעביר למזרחו או למערבו או ד' ואם 

בתוכו ריבוע דהשיעור הוא שיכול לרבע ונית מזרחית הוא ה' וג' חומשים, לשאר רוחות הוא ד' ואם הוא מעביר לצפ
 בריבוע העולם אלא אם הוא העביר ביושר אינו תלויד. והראשונים הביאו שיטת הראב"ד שהוא לריבוע של עולם

. והראשונים הק' אז השיעור הוא ה' וג' חומשיםמכנגד פניו אז השיעור הוא ד' ואם הוא העביר באלכסון  מכנגד פניו
ורש"י כתב בין על הרשב"ם בין על הראב"ד דלשון רב אחא בר יעקב דבכל ענין אינו חייב עד שיעביר הן ואלכסונן. 

לעולם נותנין לו ה' וג' חומשים כי שם לא שייך לומר פאות משום שהוא קו ישר ולא שייך בו רבוע ועגול דגבי העברה 
ולכן בהכרח כשנותנים האלכסון נותנים זה בכל ענין, משא"כ גבי עמוד בד' על ד' סגי כל שהוי רבוע ולא אתי למעוטי 

"ם. הסכים הריטב"א והרשב"א וכן משמע ברמב אלא כשהוא עגול דהעמוד אין לה אלכסון של ה' וג' חומשים, וכן
ריבוע של אלפים אמה ואם הולך בישר אין לו אלא אלפים ואם הולך באלכסון יש לו  קובעיןולענין תחומים לשיטה זו 

 אלפים ות"ת.



עיוני אורייתא D A I LY  I Y U N I M  F R O M  H A R A V  A H A R O N  S O R S C H E R  S H L I T ” A

עיונים על העמוד מאת

הרה"ג ר' אהרן יואל סורשר שליט"א

ולהלכה בתחומים לא הביא השּו"ע והפוסקים שיטת ר"ת (הטור הביאו ודחאו) ולא שיטת רשב"ם אלא סתמו כרש"י 
דאינו חייב  סי' שמ"ט ולגבי העברה כתב השו"ע ת.ש לו אלפים ובאלכסון יש לו הזויועימיה דעושין ריבוע וביושר יוד

ולא דעת הראב"ד דתלוי אם מעבירו ביושר  עד שהיא ה' וג' חומשים ולא הביא דעת הרשב"ם שהוא לריבוע של עולם
וכתב כמו  ר"ת דאינו רה"י עד דיש ה' וג' חומשים הביא דעתסעיף ב' שמ"ה סי' . ולגבי עמוד הרמ"א או באלכסון

דחו זה מההלכה  )אבל האחרונים (הא"ר והגר"א והגר"ז והמשנה ברורה שמצינו בס' שמ"ט לגבי העברת ד' אמות,
 דשאני העברה דאין לה רבוע כלל ובהכרח לעולם הוא ה' אמות וגי' חומשים וכמ"ש רש"י. וכתבו דלא פסקינן כר"ת

וכתב דק"ו אם דבתחומין בשעה"ד יכול לסמוך על ר"ת ולילך אלפים וד' מאות אמה,  סעיף ב' כתב כלל ע"ווהח"א 
ודבריו לגבי דאורייתא של העברת ד' אמות סמכינן בשעת הדחק על השעיר של הן ואלכסונן ק"ו בתחומין דרבנן, 

מר זויות אבל גבי תחומים ס"ל צ"ע דרש"י והרמב"ם והריטב"א והרשב"א גבי העברה ס"ל ה' וג' חומשים דליכא למי
 .שהשיג עליויין תשובת בית שלמה נ"ז , ועאבל אין לו עיגול של אלפים ות"ת דרק הזויות מותרים כנ"ל

והנה הרמב"ם כתב דאף דבפחות מד"א מותר להעביר ברה"ר מ"מ מד"א עד ה' וג' חומשין פטור אבל אסור, 
אבל מ"מ אסור מדרבנן לעשות הרחקה שלא יעביר ד"א. והגר"א  והמ"מ פי' דס"ל דהגמ' לא קאמר אלא דאינו חייב

שמ"ט פי' דכוונת הרמב"ם הוא דבעצם יש לו רק ריבוע של ד"א והאלכסון הוא רק בהפאות אבל כל שהעביר פחות 
מה' אמות וג' חומשים אינו חייב דיכול הוא לומר שהוא בירר זה להאלכסון דיכול הוא לברור איזה צד הוא הצד ישר 

איזה הוא האלכסון, אבל לכתחלה אסור להעביר יותר מד' דכל שהעביר לצד א' הוא בורר אותו צד להיות צד הישר ו
והגר"א מחלק שם בין טלטול דהיינו טלטול בקביעות להעברה דהיינו העברה באקראי,  ואין לו האלכסון בזה הצד,

ל הרבוע שקבע וכמו לענין תחומין, אבל כל דלכתחילה לטלטל צריך לעשות רבוע ולטלטל רק בהרבוע ובאלכסון ש
שהעביר פעם א' יותר מד' אינו חייב דאמרינן דמה שמטלטל עכשיו הוי האלכסון ולכן אינו חייב, והאור שמח הלכות 
שבת פרק י"ב הלכה י"ט ביאר יותר דאף אם כבר קבע בטלטולו איזה רבוע ועכשיו הוא מטלטל יותר מה' אמות 

 וב דעכשיו נקבע הרבוע באופן שהעברתו הוא באלכסון.ושליש אמרינן לגבי חי


