
 

 

 

 

 

 מנהג אבות

היה, והיו מחמירים  רב שבת)יום השוק של צידון בעבני ביישן נהוג דלא הוו אזלין מצור לצידון במעלי שבתא  ('ב)נ' 

 . על עצמן כדי שלא להיבטל מצרכי שבת(

 , אנן לא אפשר לן.)להמנע מן השוק שעשירים היו(אתו בנייהו קמיה דרבי יוחנן, אמרו לו: אבהתין אפשר להו 

ָך". 1בותיכם עליהם, שנאמראמר להו: כבר קיבלו א ַרת ִאּמֶּ ּטֹּׁש ּתוֹּ ַאל ּתִ ִני מּוַסר ָאִביָך וְׁ ַמע ּבְׁ  "ׁשְׁ

 שיטות הראשונים

שנדר שקיבלו עליהם הרבים, חל עליהם ועל זרעם, כדאשכחן בקבלת התורה וכן  רמב"ןכתב : וקבלת הקהל מנהג אבות
כרבי יוחנן בסוגיין, דבני בישן מחוייבים למנהג  ורא"ש רי"ף. וכן פסקו ובריב"שברשב"א במגילה וכן בצומות. וכעין זה 

 . כרמב"ן וריב"שכתב  4והשו"ע 2.3שהוא מדין מנהג המקום ,וריב"ש ברמב"ןומבואר אבותיהם. 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן רמח(

ַבר א.  ֵלךְׁ ִלדְׁ ת, ִאם הוֹּ ּבָ ב ׁשַ רֶּ עֶּ ִפיָנה ֲאִפּלּו ּבְׁ סְׁ ִליג ּבִ ַהפְׁ ר לְׁ ָוה ֻמּתָ ם וְׁ ... ִמצְׁ יֵניהֶּ ֵאין ּבֵ ן ׁשֶּ ִצידוֹּ מוֹּ ִמּצֹּר לְׁ ךְׁ מּוָעט, ּכְׁ רֶּ ִאם הּוא ּדֶּ
יעַ  ּגִ ּיַ ר ׁשֶּ ׁשָ פְׁ אֶּ ֵני ׁשֶּ ר, ִמּפְׁ ּבֹּקֶּ ת ּבַ ּבָ ב ׁשַ רֶּ עֶּ ִליג ּבְׁ ַהפְׁ ר לְׁ ָחד, ֻמּתָ ם אֶּ י ִאם ַמֲהַלךְׁ יוֹּ ּלֹּא  ּכִ ֲהגּו ׁשֶּ ּנָ ם ׁשֶּ ת; ּוָמקוֹּ ּבָ ַ ם ַהׁשּ ם קֹּדֶּ ׁשָ

בָּ  ב ׁשַ רֶּ עֶּ ִליג ּבְׁ ַהפְׁ ִליִגין.לְׁ ךְׁ מּוָעט, ֵאין ַמפְׁ רֶּ ָלל, ֲאִפּלּו ּדֶּ  ת ּכְׁ
 )יו"ד, הלכות נדרים, סימן ריד(

ָמה ב.  ּכָ ַהסְׁ ֵני ָהִעיר ּבְׁ ם ּבְׁ לּו ֲעֵליהֶּ ּלֹּא ִקּבְׁ ָבִרים ׁשֶּ דְׁ ָעם; ַוֲאִפּלּו ּבִ ַעל ַזרְׁ ם וְׁ ים ָחָלה ֲעֵליהֶּ ַלת ָהַרּבִ ן ַקּבָ ֲהִגין ּכֵ ּנוֹּ א ׁשֶּ ּלָ , אֶּ
ָמם ַלֲעש   ַחיָּ ֵמַעצְׁ י ָהִעיר וְׁ ׁשֵ ַאנְׁ ם, ֲהֵרי ֵהם ּכְׁ ִאים ִמחּוץ ָלִעיר ָלדּור ׁשָ ֵכן ַהּבָ ָרה; וְׁ ָיג ַלּתוֹּ ֵדר ּוסְׁ ת ּגָ ָנָתןוֹּ ַתּקָ ת ּכְׁ וֹּ  ...ִבים ַלֲעש 

 )יו"ד, הלכות נדרים, סימן רכח(

ת ָלדוּ כט.  רֶּ ִעיר ַאחֶּ ָצָתם לְׁ כּו קְׁ ָהלְׁ ָתא, וְׁ ר ִמּלְׁ ּדַ ִמגְׁ ם, לְׁ ֵחרֶּ ָמה ּבְׁ ּכָ ּו ַהסְׁ ָחד ָעש  ִאם ָקָהל אֶּ ֵמר ׁשֶּ אוֹּ ם ַלֲחזֹּר, ֵיׁש ִמי ׁשֶּ ּתָ עְׁ ֵאין ּדַ ר וְׁ
ָצה רְׁ רּו ֲהֵרי ֵהם עֲ  ִאם ַהּפִ ִאם ָעבְׁ ָנה, וְׁ ִעיָרם ָהִראׁשוֹּ ם ּבְׁ לּו ֲעֵליהֶּ ּבְׁ ּקִ ר ׁשֶּ דֶּ ּנֶּ ַנֵהג ּבַ ִהתְׁ ִבין לְׁ ם, ַחּיָ צּוָיה ׁשָ ָיִנים.ַהִהיא מְׁ   ..ַברְׁ

 

                                                
 משלי א,ח.  . 1
וראה עוד גמרא חולין, צ"ג ב', הני להלן, נ"א א'(. ולכן אם עבר לדור במקום אחר, אין מטילין עליו חומרי מקום שיצא משם )וראה  . 2

ולגבי ל משום ואל תיטוש וכו', וביארו שם רש"י ותוספות )ד"ה משום(, שהוא מצד מנהג המקום. ביעי חשילתא וכו' ואת לא תיכו
ן דין מחייב של מנהג אבות, והדין היוצא מסוגייתנו כתב בהלכות שבת, "... : בשום מקום לא הוזכר בפירושהרמב"םדעת  ִצידוֹּ ר לְׁ ּוִמּצוֹּ

ן  הֶּ ֵצא ּבָ ַכּיוֹּ ׁשוּ  -וְׁ ֵרי ָהרְׁ ִדבְׁ ָלל ֲאִפּלּו לְׁ ת ּכְׁ ּבָ ב ׁשַ רֶּ עֶּ ִליגּו ּבְׁ ּלֹּא ַיפְׁ ֲהגּו ׁשֶּ ּנָ ם ׁשֶּ ת. ּוָמקוֹּ ּבָ ב ׁשַ רֶּ עֶּ ִליג ּבְׁ ַהפְׁ ר לְׁ ִליִגין. -ת ֻמּתָ אמנם ראה  "ֵאין ַמפְׁ
 . וכן ראה להלן ברמב"ם, בסוגיית מחוייבות למנהג מקום שעקר ממנו, וצ"בודברי המגיד משנה שם. , )הל' מאכלות אסורות ה,ז(דבריו 

 העובר ממקום למקום.  סוגייתבוראה עוד להלן וראה בשו"ת חוות יאיר )סי' קכו(  . 3
. ריב"ש )שו"ת סי' שצט(. רי"ף )יז א רשב"א )שו"ת ח"ג סי' רלו()משפט החרם, ד"ה נמצאו ד' דרכים(. רמב"ן יו"ד ריד,ב. מקורות:  . 4

  .או"ח רמח,א( ושו"ע )הל' שבת ל,יג, הו"ד בב"י רמב"םבדפיו(. רא"ש )סי' ג(. 

 ת”בעזהשי

 "אפתש טבת כו
 נ"א| דף:  ד| פרק:  פסחיםמסכת: 



 

 

 

 

 דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור

. אתו ואמרו ליה לרב יוסף. אמר להו: ניכלה זר )מעיסת אורז(בני חוזאי נהגי דמפרשי חלה מארוזא )נ"א א'( 
 באפייהו.  )שאסור בחלה(

 דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור, אי אתה רשאי להתירן בפניהם.  :אביי האיתיבי

 . )במנהג של כותים(עלה אמר רב חסדא: בכותאי  איתמראמר לו: ולאו מי )נ"א א'( 

, הנך )שמא יבואו לזלזל גם בדברים אסורים(, משום דמסרכי מילתא )אין להתיר בפניהם(כותאי מאי טעמא  )ומקשה(
 !(דאתו לאימנועי מחלה אף מדגן) י סרכי מילתאאינשי נמ

אורז אכלי, לא ניכלה זר באפייהו, דילמא משתכחא תורת חלה מינייהו. ואי רובן דגן  )פת(חזינן אי רובן )ומסיק( 
, ומן הפטור על )עיסת אורז(על הפטור  )עיסת דגן(אכלי, ניכלה זר באפייהו, דילמא אתי לאפרושי מן החיוב 

  .5החיוב

 שיטות הראשונים

בסוגיין מיירי בדברים שידוע להם שהם מותרים, ד, רבינו ניסיםבשם  וכתב הרא"שתוספות ו: מנהג טעותהתרה ל
, במנהג טעות, שהיו סבורים שהוא ארץ ישראל. (חולין ו' ב') בית שאןרבי התיר ו איסור לחומרא. והך עובדא דונוהגים ב

סתם  6והשו"ע. בשלושה נדריםצריך התרת במנהג טעות אף ד רמב"ן ור"ןואין צורך אפילו להתרת נדרים להתירו. ודעת 
  .ב"ןכרמ, ובשם יש מי שאומר כרא"ש

ו חסידות, אין לו התרה. שמנהג שאדם נהג משום חומרא א, ורשב"א, , רמב"ןראב"דדעת : לסייג ופרישותמנהג התרה ל
, ובשם יש מי כרא"שסתם  8והשו"ע 7שיש לו התרה על ידי חרטה, ככל שאר נדר. רא"שו מהר"ם מרוטנבורג ודעת

 . כרמב"ןשאומר 

אבל  ,דמשמע דווקא בבני המדינה או בכותאי אינו רשאי להתיר, הראשוניםהקשו  :בפני מי אינו רשאי להתיר מנהג
 .והא תנן נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם ושהלך לשם ?ואמאי ;בפני חכמים או שלא בפניהם מותר

                                                
והמפריש מן הדגן על האורז מאכיל טבל לכהן,  .אורז, ולא ניתקן הדגןהמפריש מן האורז על הדגן אוכל טבלים, דלא חל השם על ה . 5

 ל. רש"י.שאין השם חל על הדגן בשביל האורז, שהרי אינו מחוייב, ונמצא שאין זו חלה אלא טב
 יו"ד ריד,א.  . 6
וחתם סופר )או"ח סי' קכב(, שמנהג שהנהיגו  . דעת מהרשד"ם )שו"ת, יו"ד סי' מ(האם גם הבנים יכולים להתיר המנהגודנו האחרונים  . 7

שט דברי הרא"ש מוכיחים היפך סברת הרשד"ם, שּפְׁ )או"ח, סי' תצו, ד"ה שמיני(,  אבות, אין הבנים יכולים להתירו. והפרי חדש כתב
 בן עם דין האב. ואם כן, כי היכי דלאבות יש התרה, הוא הדין לבנים, וכל שכן הוא. וכתב שכן עיקר.שהשווה דין ה

אם היתה ההסכמה גדר לרבים או סייג לתורה ולדבר מצוה, אינם האחרונים מקשים ממה שפסק המחבר )יו"ד רכח,כח(: יו"ד ריד,א.  . 8
לעשות התרה על דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור. בשו"ת יביע אומר בסתירה למש"כ בסי' ריד שמותר  יכולים להתירו.

)ח"ג יו"ד סי' יא( חילק שבסי' ריד מיירי במנהג ללא החרמה. בסי' רכח, ממשיך דבריו מסעי' כה, בו מדבר על חרמות ציבור ותוקפם, 
)או"ח סי' קכב( כתב שהשו"ע חזר בו ממש"כ בסי' ואינו עניין למנהגים. ומבאר שאם החרם היה בדבר מצוה, אין לו היתר. וחת"ס 

מהר"ם . )שו"ת ח"א סי' צח; ח"ג סי' רלו( רשב"א. "ן )מלחמות ד"ה ועוד כתב(רמב. ראב"ד )השגות על רי"ף, אות א( :מקורותריד. 
 רא"ש )סי' ג( . תרב( י'ס)רדכי מ .(טנבורג )הו"ד במרדכימרו

 ת”בעזהשי

 "אפתש טבת כו
 נ"א| דף:  ד| פרק:  פסחיםמסכת: 



 

 

 

 

 

 

, דמנהג שנהגו בני המדינה מעצמם, רק בפני כותאי אינו רשאי להתיר. ובמנהג חשוב שהנהיגו על פי ש"ורא ר"ידעת 
)דמוקי מתניתין באין דעתו , דלרב אשי )מבעלי התוספות( רשב"אתלמידי חכמים, נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם. דעת 

בכותאי אפילו מארץ ישראל )דאמר מארץ ישראל לבבל עבדינן כוותייהו( יי , בכותאי אפילו דעתו לחזור אסור. ולאבלחזור(
  9.חילק בין מנהג טעות, מנהג להחמיר בדבר התלוי במחלוקת, ומנהג לחומרא וסייג והרמב"ןלבבל אסור. 

 שולחן ערוך

 ריד( סימן, הלכות נדרים, )יו"ד

ִא   .א ם ִאסּור, ָהֵוי ּכְׁ הֶּ ִרים ָנֲהגּו ּבָ ֵהם ֻמּתָ ם ׁשֶּ הֶּ ִעים ּבָ דְׁ ַהּיוֹּ ִרים וְׁ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ ם. ּדְׁ הֶּ יָרם ּבָ ַהּתִ ָאסּור לְׁ ר וְׁ דֶּ נֶּ ם ּבְׁ לּו ֲעֵליהֶּ ּלּו ִקּבְׁ
ּפּוִרים ם ּכִ יוֹּ ָנה לְׁ ָ ין רֹּאׁש ַהׁשּ ּבֵ ׁשֶּ ָנה וְׁ ָ ֵני רֹּאׁש ַהׁשּ פְׁ ּלִ ת ׁשֶּ ֲעִנּיוֹּ ת ּתַ ַעּנוֹּ ִהתְׁ ָרִגיל לְׁ , ִמי ׁשֶּ ךְׁ ּכָ ר ִהלְׁ ש ָ ֱאכֹּל ּבָ ּלֹּא לֶּ ָרִגיל ׁשֶּ , ּוִמי ׁשֶּ

ת ַיִין מֵ  ּתוֹּ ּלֹּא ִלׁשְׁ ׁשֶּ . ִאם ּבְׁ וְׁ ירּו לוֹּ ּתִ ּיַ ִריא, ָצִריךְׁ ג' ׁשֶּ ֵאינוֹּ ּבָ ה ַלֲחזֹּר ּבוֹּ ֵמֲחַמת ׁשֶּ צֶּ רוֹּ ַתּמּוז, וְׁ ׁש ָאב אוֹּ ִמי''ז ּבְׁ ָעה רֹּאׁש חֹּדֶּ ׁשָ
ח ּתַ ִיפְׁ ָרה וְׁ ַעם ַאַחת, ָצִריךְׁ ַהּתָ ן ֲאִפּלּו ּפַ ָנַהג ּכֵ ָלם, וְׁ עוֹּ ן לְׁ הֹּג ּכֵ ּתוֹּ ִלנְׁ עְׁ הֹּג ָהָיה ּדַ ִחיל ִלנְׁ ִהתְׁ ן  ׁשֶּ ַהג ּכֵ ּנָ ָחֵרט ׁשֶּ תְׁ ּמִ ֲחָרָטה ׁשֶּ ּבַ

ָהָגת ת ַהנְׁ ִחּלַ תְׁ ִריׁשּות, יֹּאַמר ּבִ ָיג ּופְׁ ִרים, ִלסְׁ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ ָצת ּדְׁ קְׁ הֹּג ּבִ ה ִלנְׁ צֶּ , ָהרוֹּ ִפיָכךְׁ ר. לְׁ דֶּ ם נֶּ ׁשֵ ן לְׁ ל ָעָליו ּכֵ ַקּבֵ ֵאינוֹּ מְׁ וֹּ ׁשֶּ
ן  הֹּג ּכֵ ּתוֹּ ִלנְׁ ַדעְׁ ֵאין ּבְׁ ַגם יֹּאַמר ׁשֶּ ר, וְׁ דֶּ נֶּ ֲהִגים ִאסּור ּבְׁ ָלם. ֲאָבל ַהּנוֹּ עוֹּ לֹּא לְׁ ה, וְׁ צֶּ רְׁ ּיִ ָעִמים ׁשֶּ ּפְׁ ַעם ַההּוא אוֹּ ּבַ ּפַ א ּבַ ּלָ אֶּ

ר.  דֶּ נֶּ לּום ּבְׁ ִאּלּו ִקּבְׁ ֵהם ֲאסּוִרים, לֹּא ָהֵוי ּכְׁ ִרים ׁשֶּ בְׁ סוֹּ ִרים ֵמֲחַמת ׁשֶּ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ דְׁ  ּבִ
ָד  ָנַהג ִאסּור ּבְׁ ה וְׁ עֶּ ִאם טוֹּ ֵמר, ׁשֶּ אוֹּ ֵיׁש ִמי ׁשֶּ הּוא וְׁ ֵדַע ׁשֶּ ִאם יוֹּ ָדִרים. וְׁ ַרת נְׁ ֵעין ַהּתָ ה ּכְׁ לֹּׁשָ ׁשְׁ יִרים לוֹּ ּבִ ָאל ּוַמּתִ ר, ִנׁשְׁ ּתָ ָבר ַהּמֻ

מוֹּ ּכְׁ  לוֹּ ַעל ַעצְׁ ִאּלּו ִקּבְׁ ָהֵוי ּכְׁ ָדִרים; ּדְׁ ַרת נְׁ ֵעין ַהּתָ יִרין לוֹּ ֲאִפּלּו ּכְׁ ָנַהג ּבוֹּ ִאסּור, ֵאין ַמּתִ ר וְׁ ָתן ּת ֻמּתָ ֲאָסרְׁ ָרה ִאסּוִרים ׁשֶּ וֹּ
ָלם.  עוֹּ ר לְׁ ּתֵ ם הֶּ ֵאין ָלהֶּ ָנה)ׁשֶּ ָבָרא ָהִראׁשוֹּ ּסְׁ ָהג ּכַ נְׁ ַהּמִ   .(וְׁ

 בר למקום אחרעמחויבות למנהג כש

למקום שאין עושין, או ממקום שאין עושין  )בו מלאכה בערב פסח לפני חצות(ההולך ממקום שעושין  משנה:( )נ' א
. ואל ישנה )ואסור במלאכה(וחומרי מקום שהלך לשם  למקום שעושין, נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם,

 אדם, מפני המחלוקת. 

ָרא )מארץ ישראל לבבל(כי אתא רבה בר בר חנה  )נ"א א'( )ֵחלב שעל היתר, שאוכלים אותו בני ארץ ישראל, , אכל דַאִייתְׁ

 . ובני בבל נוהגים בו איסור. כקולי מקום שיצא משם(

: נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי המקום )במשנתנו(הא דתנן ורבה בר בר חנה לית ליה  )ומקשה(
 שהלך לשם?! 

אם דכיון דלא כייפי להדדי, ), ומארץ ישראל לארץ ישראל )מעיר לעיר בבבל(אמר אביי: הני מילי מבבל לבבל  (1)

. אבל נה מפני מנהג המקום()כל שכן שלא יש. אי נמי מבבל לארץ ישראל (יש כאן מפני המחלוקת ,ישנה מנהגן לעיניהן
רץ )אם בא מא, עבדינן כוותייהו )שרק בארץ ישראל יש סמוכים(מארץ ישראל לבבל, לא, כיוון דאנן כייפינן להו 

 . לבבל, אין צריך לשנות מנהגו, אלא עושה כמקומו( ישראל

                                                
 .(א"בריטב )מלחמות, ד"ה ועוד; הו"ד רמב"ן. (' גסי)ש "רא. ת נ"א א', ד"ה אי()הו"ד בתוספו ר"י :מקורותראה אריכות רבה בריטב"א.  . 9

 .ד"ה והא() ריטב"א
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, ורבה בר בר חנה, ומו()למקרב אשי אמר: אפילו תימא מארץ ישראל לבבל, הני מילי היכא דאין דעתו לחזור  (2)
 .10דעתו לחזור הוה

ִני, לא תאכל  , לא בפני, ולא שלא בפני. )חלב דאייתרא במקום שלא נהגו לאוכלו(אמר ליה רבה בר בר חנה לבניה: ּבְׁ
)אף במקום שלא , כדאי הוא רבי יוחנן לסמוך עליו, בפניו ושלא בפניו )חלב זה(אני שראיתי את רבי יוחנן שאכל 

 , לא תאכל בין בפני בין שלא בפני. )אלא רק אותי(לא ראית אותו . אתה נהגו(

ופליגא דידיה אדידיה, דאמר רבה בר בר חנה: סח לי רבי יוחנן בן אלעזר: פעם אחת נכנסתי אחר ר"ש  '(ב)נ"א 
בפני , בני , ונתן לי ואמר לי:)מהם(, ואכל ()בשביעית לאחר זמן הביעורבן יוסי בן לקוניא לגינה, ונטל ספיחי כרוב 

אכול, שלא בפני לא תאכל. אני שראיתי את רשב"י שאכל, כדאי הוא רשב"י לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו. 
 , שלא בפני לא תאכל. 11אתה, בפני אכול

למקום שאין  )מלאכה(בשלמא ההולך ממקום שעושין )ומברר( ואל ישנה אדם מפני המחלוקת.  )שנינו במשנה(
מפני המחלוקת, ולא ליעביד  )ממקום שנמצא בו(עליו חומרי מקום שהלך לשם, ואל ישנה אדם  עושין, נותנין

?! )מלאכה(, אל ישנה אדם מפני המחלוקת, ונעביד )מלאכה(. אלא ממקום שאין עושין, למקום שעושין )מלאכה(
 הא אמרת נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם וחומרי מקום שיצא משם?! 

 .)אל ישנה כשהולך ממקום שעושים למקום שאין עושים(ארישא אמר אביי:  (1)

)אם נמנע , והכי קאמר: אין בזו מפני שינוי המחלוקת (12)שהולך למקום שעושיםרבא אמר: לעולם אסיפא  (2)

? מימר )והוא משנה ממנהג המקום(אומר מלאכה אסורה  )שבטל ממלאכתו(מאי קא אמרת, הרואה  .מלעשות מלאכה(
 .טלני איכא בשוקאכמה ב ,אמרי

 שיטות הראשונים

, דבאין דעתו לחזור, נוהג ראשונים, ועוד שריב", ר"ן ,רא"שרז"ה, ראבי"ה, דעת : מקום ואין דעתו לחזורההולך ממקום ל
דמבבל לבבל ומארץ ישראל לארץ ישראל, נותנים עליו  )תירוץ ב( תוספותאף לקולא כמנהג המקום שבא לשם. ודעת 

 . 13ה ממנו חומרת המקום שיצא ממנומשמע שאפילו אין דעתו לחזור, לא פקע ומהרמב"ם חומרי שני המקומות.

                                                
, וחומרי מקום שהלך לשם באין דחומרי מקום שיצא משם בדעתו לחזורכתבו תוס' )ד"ה רבה( קצת קשה דהשתא לצדדין קתני,  . 10

 דעתו לחזור. 
והיינו פלוגתא דידיה אדידיה, דלעיל אמר לא תאכל אפילו בפני,  .בפני אתה יכול לסמוך עלי, הואיל וראיתי את ר' שמעון שאכל . 11

עליה מיהא בפניו, משום דחזיא לגברא סמכינן  ,והכא קאמר דאף על גב דלאו בר סמכא הוא, ולאו מגמריה ומסבריה קא שרי ליה
 . רש"י.רבה דאכיל

דהא דקיימא לן  .נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם ולא ליעבד ,והכי משמע מתניתין: או ממקום שאין עושין למקום שעושין . 12
 . רש"י.אינו אלא מפני המחלוקת, וכאן אין מחלוקת, בעלמא אל ישנה אדם ממנהג העיר

ָמקזה לשונו: " . 13 ין לְׁ ש ִ עוֹּ ם ׁשֶּ קוֹּ ֵלךְׁ ִמּמָ ין ַההוֹּ ש ִ ֵאין עוֹּ ם ׁשֶּ יִּ  -וֹּ ה ּבַ תלֹּא ַיֲעש ֶּ ֲחלֹּקֶּ ֵני ַהּמַ ּוב, ִמּפְׁ ם ..ׁשּ ָמקוֹּ ין לְׁ ש ִ ֵאין עוֹּ ם ׁשֶּ קוֹּ ֵלךְׁ ִמּמָ ַההוֹּ . וְׁ
ין  ש ִ עוֹּ ֻח  -ׁשֶּ ם וְׁ ָ ָצא ִמׁשּ ּיָ ם ׁשֶּ ֵרי ָמקוֹּ ִנין ָעָליו ֻחמְׁ תְׁ ה; נוֹּ ם.לֹּא ַיֲעש ֶּ ׁשָ ָהַלךְׁ לְׁ ם ׁשֶּ ֵרי ָמקוֹּ עְׁ .מְׁ ּדַ ֵכן ִמי ׁשֶּ מוֹּ . וְׁ קוֹּ י  -ּתוֹּ ַלֲחזֹּר ִלמְׁ ׁשֵ ַאנְׁ ֵהג ּכְׁ נוֹּ

ַהֲחִמיר ין לְׁ ָהֵקל ּבֵ ין לְׁ , ּבֵ מוֹּ קוֹּ  )ראה מג"א, תסח, ס"ק ט, 'ערך לחם' למהריק"ש, ס"ק ד, באר הגולה, ועוד( ויש מהאחרונים .בכל ההלכה , ועיי"ש"מְׁ

, וכן ראה וראה 'דמשק אליעזר', )תסח, ס"ק ה. ודעת הגר"א ר, בשדעתו לחזווראה להלן( ,)וכן השו"ע שהעתיקושכתבו דכולה מילתא דהרמב"ם 
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 .כריב"ש. ובמקום אחר פסק הרמב"םבמקום אחד העתיק לשון  14והשו"ע

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות פסח, סימן תסח(

ה ה ד.  ש ֶּ ת; ֲאָבל עוֹּ ֲחלֹּקֶּ ֵני ַהּמַ ּוב ִמּפְׁ ִיׁשּ ה ּבְׁ ין, לֹּא ַיֲעש ֶּ ש ִ ֵאין עוֹּ ם ׁשֶּ ָמקוֹּ ין לְׁ ש ִ עוֹּ ם ׁשֶּ קוֹּ ֵלךְׁ ִמּמָ ם  ּואַההוֹּ קוֹּ ֵלךְׁ ִמּמָ ַההוֹּ ר. וְׁ ּבָ דְׁ ּמִ ּבַ
ם ֵרי ָמקוֹּ ִנים ָעָליו ֻחמְׁ תְׁ נוֹּ ה. וְׁ ין, לֹּא ַיֲעש ֶּ ש ִ עוֹּ ם ׁשֶּ ָמקוֹּ ים לְׁ ש ִ ֵאין עוֹּ ם ׁשֶּ ֵרי ָמקוֹּ ֻחמְׁ ם וְׁ ָ ָצא ִמׁשּ ּיָ י ֵכן  ׁשֶּ ַאף ַעל ּפִ ם, וְׁ ׁשָ ָהַלךְׁ לְׁ ׁשֶּ

ֵני ִאסּור לֹּא ֵטל, ִמּפְׁ הּוא ּבָ ם ׁשֶּ ֵניהֶּ פְׁ ה ּבִ ָראֶּ ֵהג  ִיתְׁ , נוֹּ מוֹּ קוֹּ ּתוֹּ ַלֲחזֹּר ִלמְׁ עְׁ ּדַ ֵכן ִמי ׁשֶּ ת. וְׁ ֲחלֹּקֶּ ֵני ַהּמַ ה ָאָדם ִמּפְׁ ּנֶּ ׁשַ ָלם ַאל יְׁ עוֹּ לְׁ
ּלֹּא הּוא ׁשֶּ ִמיר, וְׁ ַהחְׁ ין לְׁ ָהֵקל ּבֵ ין לְׁ מוֹּ ּבֵ קוֹּ י מְׁ ׁשֵ ַאנְׁ ת ּכְׁ ֲחלֹּקֶּ ֵני ַהּמַ , ִמּפְׁ הּוא ּבוֹּ ם ׁשֶּ קוֹּ י ַהּמָ ׁשֵ ֵני ַאנְׁ פְׁ ה ּבִ ָראֶּ  .ִיתְׁ

 ות תענית, סימן תקעד()או"ח, הלכ

ת א.  ֲעִנּיוֹּ ל ּתַ ת ּכָ ַעּנוֹּ ִהתְׁ ּתוֹּ ַלֲחזֹּר, ָצִריךְׁ לְׁ ַדעְׁ ין, וְׁ ַעּנִ ֵאין ִמתְׁ ם ׁשֶּ ָמקוֹּ ין לְׁ ַעּנִ תְׁ ּמִ ם ׁשֶּ קוֹּ ֵלךְׁ ִמּמָ ם. ַההוֹּ לּו ֲעֵליהֶּ ּבְׁ ּקִ  ׁשֶּ
 )יו"ד, הלכות נדרים, סימן ריד(

ָנָת  ... ב.  ַתּקָ ת ּכְׁ וֹּ ִבים ַלֲעש  ַחּיָ י ָהִעיר וְׁ ׁשֵ ַאנְׁ ם, ֲהֵרי ֵהם ּכְׁ ִאים ִמחּוץ ָלִעיר ָלדּור ׁשָ ֵכן ַהּבָ ם וְׁ הֶּ ָהיּו ֲאסּוִרים ּבָ ָבִרים ׁשֶּ דְׁ ַאף ּבִ ן, וְׁ
ֱאסֹּר, ֻהּתְׁ  ּה לֶּ אּו ָלדּור ּבָ ּבָ ַהג ָהִעיר ׁשֶּ ֵאין ִמנְׁ ָהָגם וְׁ ֵני ִמנְׁ ִעיָרם ִמּפְׁ םּבְׁ ּתָ עְׁ ם ִאם ֵאין ּדַ הֶּ   ַלֲחזֹּר. רּו ּבָ

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תצו(

ץ ִיש ְׁ  ג.  רֶּ ֵני אֶּ ּתוֹּ ַלֲחזֹּר; וְׁ ּבְׁ עְׁ ּוב, ֲאִפּלּו ּדַ ִיׁשּ ִני ּבְׁ ב ׁשֵ ם טוֹּ יוֹּ ָלאָכה ּבְׁ ת מְׁ וֹּ ץ, ֲאסּוִרים ַלֲעש  חּוָצה ָלָארֶּ אּו לְׁ ּבָ ּלֹּא ָרֵאל ׁשֶּ ַמן ׁשֶּ ָכל זְׁ
ָתן. מוֹּ ת ּכְׁ יוֹּ ע ִלהְׁ ּבַ ֲעַדִין לֹּא ֻהקְׁ ִפי ׁשֶּ ר, לְׁ ּתוֹּ ַלֲחזֹּר, ֻמּתָ עְׁ ּוב, ֲאִפּלּו ֵאין ּדַ ִיׁשּ יַע לְׁ ּתוֹּ  ִהּגִ עְׁ ֵאין ּדַ ּוב, וְׁ ׁשּ יעּו ַלּיִ ֲאָבל ִאם ִהּגִ

ֵרי  ִנין ָעָליו ֻחמְׁ תְׁ חּום ֵאין נוֹּ ָכל חּוץ ַלּתְׁ ּוב. וְׁ ִיׁשּ ין ּבְׁ ר ּבֵ ּבָ ִמדְׁ ין ּבְׁ ָאסּור ּבֵ ָתן וְׁ מוֹּ ה ּכְׁ ם.ַלֲחזֹּר, ַנֲעש ָ ׁשָ ָהַלךְׁ לְׁ ם ׁשֶּ  ָמקוֹּ

 ספיחים בשביעיתאיסור 

ם אסורין, חוץ מספיחי כרוב, שאין כיוצא בהן בירק השדה. וחכמים רבי שמעון אומר: כל הספיחי :תניא )נ"א ב'(
 אומרים: כל הספיחין אסורים. 

בי עקיבא: וכי מאחר שאין : הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו אמר רדתניאותרוייהו אליבא דרבי עקיבא, 
 מכאן לספיחין שהן אסורין.  יכא אוספין?מה ,זורעין

לא גזרינן ספיחי  שאר ספיחי דעלמא. ורבי שמעון סברגזרינן ספיחי כרוב אטו  ריבמאי קא מיפלגי? רבנן סב
 כרוב אטו ספיחי דעלמא. 

                                                                                                                                                                         
  .ומהרשד"ם )חאו"ח סי' טו(, דרישא בשאין דעתו לחזור (ביהגר"א יו"ד רכח,כט, ס"ק פד

בב"י ביותר קשה, שכן ו וצ"ב. או"ח תצו,ג. .)פסק כריב"ש( או"ח תקעד,א. יו"ד ריד,ב -לעומת . )העתיק לשון הרמב"ם( או"ח תסח,ד . 14
)סי' ריב(, פסק שההולכים לעיר אחרת להשתקע, נוהגים בענייני  אבקת רוכלדברי הרא"ש והר"ן! וכן בשו"ת  רק תסח,ד( הביא)

 טרפויות כמקום שהלכו לשם, אף להקל!

)ועיי"ש  והש"ך )יו"ד ריד, ס"ק ח( מסיק לדינא כסברת הרא"ש וסיעתו, דיש לעשות כמנהג המקום שדעתו להשתקע אף לקולא
שנשים  ,. וכן איתא במג"א )או"ח עה, ס"ק ד( מתשובת ר"מ אלשקרבדעת השו"ע בין אין דעתו לחזור, לבין דעתו להשתקע( שמחלק

וכדבריהם פסקו שולחן ערוך הרב  הבאות מארצות שאין דרכן לגלות שערות מחוץ לצמתן, מותרות לגלות אם אין דעתן לחזור.
 (. ח"ה, או"ח סי' לזה עוד בהרחבה שו"ת יביע אומר )ורא )תסח, סעי' יב( והמשנ"ב )תסח, ס"ק יט(.
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 הראשוניםת שיטו

ין ִמן " ם"הרמבכתב  :ספיחיםהגדרת  ִביִעית ּבֵ ם ׁשְׁ ּה ִמּקֹּדֶּ ַפל ּבָ ּנָ ַרע ׁשֶּ ין ִמן ַהּזֶּ ִביִעית, ּבֵ ָנה ׁשְׁ ׁשָ ץ ּבְׁ ִציא ָהָארֶּ ּתוֹּ ל ׁשֶּ ּכָ
אּו  רְׁ ן ִנקְׁ ֵניהֶּ ּו, ּוׁשְׁ ָעש  רּו וְׁ ָחזְׁ ם וְׁ רּו ִמּקֹּדֶּ צְׁ קְׁ ּנִ ִרים ׁשֶּ ַרע ָהִעּקָ ן זֶּ ֵאין ָלהֶּ ן וְׁ ָעלּו ֵמֵאֵליהֶּ ת ׁשֶּ ָרקוֹּ ַהּיְׁ ִבים וְׁ ין ִמן ָהֲעש ָ ַהּכֹּל  -'ָסִפיַח', ּבֵ

ָלה" )ויקרא כה,ו(. ָאכְׁ ם לְׁ ץ ָלכֶּ ת ָהָארֶּ ּבַ ָתה ׁשַ ָהיְׁ ֱאַמר: "וְׁ ּנֶּ ָרה, ׁשֶּ לוֹּ ִמן ַהּתוֹּ ָאכְׁ ר לְׁ  15"ֻמּתָ

ִרים ׁשֶּ "שמן התורה מותר לאכול ספיחים. , והחינוך ם"הרמבדעת  :ספיחיםיסור א קףתו פְׁ ֵרי סוֹּ בְׁ ל ַהּסְׁ ּוִמּדִ יּו ּכָ הְׁ ִפיִחים ּיִ
ֲאִכיָלה. ספיחי כרוב, שהוא כאילן, ורק , דקיימא לן כרבי עקיבא, דספיחין אסורים מהתורה. היראיםודעת  16"ֲאסּוִרין ּבַ
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יחים באכילה אף לרבי עקיבא. , שקודם לביעור מותרים הספי"רשדעת  :קודם לביעוראסורים ספיחים אף האם 
מחלוקת רבי עקיבא וחכמים אף ש, רבינו תםודעת מדרבנן. לאחר הביעור, אם אסורים מהתורה או ומחלוקתם 

 .קודם הביעורשספיחים ב

 

                                                
ושני אלו נקראו  .וחזרו וגדלו ,מהעיקרים שנקצרו מקודם ,זרע שנפל בה קודם שביעית וצמח. במה ,א :יש ג' מיני ספיחים דהיינו, . 15

אבל דינו  ',ספיח'א וזה אין נקר .והוא מהעשבים והירקות שעלו מאליהן ואין להם זרע ,'ספיח'. ויש עוד שלישי שלא נקרא 'ספיח'
 . (בל ד,אה ויוהל' שמי)ם "רמב :. מקורות(ק א"ס)'דרך אמונה' . כספיחין לכל דבר

שאוסרים כל  בי שמעון,רגם כחכמים דפליגי אד .וסברי דהוו מדרבנן ,עקיבא ביהלכה כחכמים דפליגי אדרשפסק י קורקוס, "רופירש  . 16
ה "ם, "איסור כתב הרמבהבטעם ו הספיחים. ּנָ ֵני ּגִ עוֹּ ֵזרְׁ ת וְׁ ִנּיוֹּ ִקטְׁ בּוָאה וְׁ ַרע ּתְׁ ִיזְׁ ּלֹּא ֵיֵלךְׁ וְׁ ֵרי ֲעֵבָרה; ׁשֶּ בְׁ ֵני עוֹּ ן? ִמּפְׁ רּו ֲעֵליהֶּ זְׁ ה ּגָ ָלּמָ ךְׁ וְׁ ּתוֹּ

ִפיִחין הֵ  יֹּאַמר 'סְׁ ן, וְׁ חּו יֹּאַכל ֵמהֶּ מְׁ צְׁ ּיִ ׁשֶּ ר, ּוכְׁ תֶּ ּסֵ ֵדהּו ּבַ ִביִעית.ש ָ ְׁ ׁשּ ִחין ּבַ מְׁ ִפיִחין ַהּצוֹּ ל ַהּסְׁ רּו ּכָ ִפיָכךְׁ ָאסְׁ כן תב הכסף משנה, וכ ם."רמב "ן'. לְׁ
 .שלא נחשדו עליהם עוברי עבירה ,יהודה אומר ספיחי חרדל מותרין ביני התם רדקת (מסכת שביעית ט,א)יש ללמוד מהמשנה 

   .יש ללמוד מדבריו טעם איסור הספיחים ,שאמרו כל הספיחים אסורים, יםשאין הלכה כמותו אלא כחכמפ "אעו
 . (מצוה קנח)יראים . (מצוה שכח)החינוך . (הל' שמיטה ויובל ד,ב)ם "רמב :מקורות . 17
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