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פסחי ד נא.
"דברי המותרי ואחרי נהגו בה איסור  אי אתה רשאי להתיר בפניה ",
מה הדי באופני דלהל? ]תוד"ה אי[.
1

דברי שנהגו מחמת חומרא
דברי שנהגו מחמת טעות

בפני תלמידי חכמי
2
מותר להתיר
מותר להתיר

בפני כותי ,עמי האר ,בני מדינת הי
3
אסור להתיר
מותר להתיר

תנ "נותני עליו חומרי מקו שהל לש" ,מה הדי באופני דלהל?
היוצא
מאר ישראל
היוצא מבבל

לבבל
לאר ישראל
לאביי :יכול להקל כמנהג מקומו
נותני #עליו
חומרי מקו
לרב אשי ! בדעתו לחזור :יכול להקל כמנהג מקומו
שהל %לש
אי דעתו לחזור :נותני #עליו חומרי המקו
5
נותני #עליו חומרי מקו שהל %לש
4

דבר שנוהגי בו איסור ובא חכ ונהג בו היתר ע"פ הוראת רבו ,מה די בנו או תלמידו,
הא יכול לנהוג כמנהג אביו או רבו החכ 6או לא?
לרבה בר בר חנה במימרא הראשונה
לרבה בר בר חנה במימרא השניה

שלא בפני החכ
בפני החכ
אינו יכול לנהוג
אינו יכול לנהוג
יכול לנהוג

 1ומדוקדק שדוקא בפניה אסור ,אבל בינו לבי עצמו מותר .והקשו התוס' ,במה שונה די זה מדי
משנתנו גבי "מקו שנהגו שלא לעשות מלאכה בערבי פסחי וכו' ההול ממקו שעושי למקו שאי
עושי וכו' נותני עליו חומרי מקו שהל לש"  ומבואר שג להול עצמו אסור לשנות ממנהג המקו.
ותירצו התוס' ,דמשנתנו מיירי במנהג חשוב שהונהג ע"פ ת"ח ,ואילו בסוגיי דמיירי גבי "דברי
המותרי"  שנהגו בני המדינה מעצמ.
 2הסתפק ר"י הא רק מותר לאד עצמו לנהוג היתר בפניה ,או שג מותר לו להתיר לחכמי שבה.
 3אלא א"כ יכול לבוא מזה חורבא ,כגו במעשה שבגמ' גבי בני חוזאי שנהגו להפריש חלה מאורז ,שאמר
רב יוס שיאכל זר את חלת  וה היו מסוגי האנשי שאינ לומדי שיש לחוש שא נתיר לה מה
שנהגו יבואו להתיר לגמרי ,מ"מ אמר רב אשי שא רוב אוכלי דג יש לחוש שמא יעשו עיסה מאורז
ודג ויפרישו מהאורז על הדג ,ויש חיוב בדג עצמו בחלה ויחשבו שיצאו ידי חובה ולא יצאו .וביארו
התוס' ,דהג שה נוהגי במנהג זה מחמת חומרא וכנ"ל )וא"כ יודעי שאי עיקר הדי להפריש מאורז
 ולכאורה אי לחוש לטעות( ,מ"מ יש לחוש לאלה שלא יודעי שהוא מחמת חומרא.
 4דאי בזה מחלוקת כיו שבני בבל כפופי לבני א"י הסמוכי .והוסיפו תוס' )בד"ה כיו( בטע הדבר,
שבעניני איסור והיתר יש ללכת אחר בני א"י שלומדי תורה ברבי ,ועוד דאוירא דא"י מחכי.
 5וא נוהגי בא"י קולא ובבבל חומרא ,יכול לנהוג כקולא של א"י ,וכמעשה שהביאו התוס' )בד"ה
עבדינ(.
 6מיירי בכה"ג שאי מוכרעת ההלכה אצל אותו החכ ,ורק נוהג כ מכיו שראה את רבו שנוהג היתר.

הוכ ע"י כולל עיו הד
ת .ד ,43087 .הר נו  ,ירושלי 91430
טל/פקס daf@dafyomi.co.il • 6515004

פסחי ד נא:

מה די ספיחי כרוב?
אליבא דחכמי דר"ע
כל הספיחי מותרי
כל הספחי מותרי

אליבא דר' עקיבא
ספיחי כרוב מותרי
ספיחי כרוב אסורי
1

לר' שמעו
לרבנ

2

3

מה די הספיחי קוד ואחר שעת הביעור אליבא דר"ע שאסר? ]תוד"ה כל[.
לרש"י
לרבינו ת

קוד שעת הביעור
מותרי

אסורי

אחר שעת הביעור
אסורי

הא מותר לשנות מבני מקומו לקולא ,כגו שהול ממקו שמחמירי למקו שמקילי?
לאביי
לרבא

5

כשאי מחלוקת בדבר
כשיש מחלוקת בדבר
4
אסור לשנות
אסור לשנות
מותר לשנות

 1ר"ע דורש מהא דכתיב )ויקרא כה:כ( "ה לא נזרע ולא נאסו את תבואתנו" ,וקשה א לא זורעי ודאי
שאי מהיכ לאסו ,אלא ודאי שבא לאסור ספיחי  והיינו דברי שגדלי מאליה.
 2הקשו התוס' )בד"ה כל( ,דבמשנה בשביעית )פ"ט מ"א( איתא להיפ ,דתנ הת "ר' שמעו אמור כל
הספיחי מותרי חו $מספיחי כרוב שאי כיוצא בה בירק השדה" .ואילו כא מבואר שר"ש מודה שכל
הספיחי אסורי ואדרבה בה להתיר ספיחי כרוב .ותיר $רבינו נסי ,דמיירי בספיחי כרוב של ששית
שנכנסו לשביעית ועבר עליה שעת הביעור )שלשיטת תוס' לא ד ר"ש להתיר ספיחי כרוב אלא קוד
הביעור( ,ובכל ספיחי בכה"ג מותרי כיו שה ספיחי ששית ,אול בספיחי כרוב יש להחמיר כיו שה
מתחלפי בספיחי כרוב שגדלו בשביעית עצמה ,כי דר הכרוב לגדול הרבה בזמ מועט ואינו ניכר מה
חדש ומה יש.
 3רש"י מפרש שמיירי בספחי אחר שעת הביעור )כלומר ,אחר שעת הביעור הכללית שיש בשאר ירקות
הדומי לכרוב(  שאותה בא ר"ע לאסור ,אלא שנחלקו ר"ש ורבנ בדעתו ,הא שונה די ספיחי כרוב
משאר ספיחי ,דר"ש ס"ל דכיו שכרוב אינו כלה לחיה מהשדה ומתקיי כל ימות הגשמי )שאי
שרשיו כלה באר ,($לכ לא אסרו בו .ואילו רבנ ס"ל שגזרו ספיחי כרוב אטו שאר ספיחי .ולשיטת רש"י
אי איסור ספיחי קוד שעת הביעור ,אכ התוס' הרבו להקשות כמה קושיות על שיטתו .ופירש ר"ת,
שכל הספיחי אסורי אפי' קוד שעת הביעור ,אלא שספיחי כרוב ה דומי לאיל ולא לזרעי ,ולכ
ס"ל לר"ש שאי לגזור בספיחי קוד שעת הביעור ,ורבנ גזרו בה אטו שאר ספיחי.
 4אביי למד דמה שאמרה המשנה "ואל ישנה מפני המחלוקת"  קאי רק ארישא שהול ממקו שעושי
למקו שאי עושי ,שאסור לו להקל כבני מקומו  במקו החדש שבא  מפני המחלוקת .אבל להיפ
צרי לשנות ,כיו שנותני עליו חומרי מקו שיצא מש.
 5רבא מתר $שבנידו משנתנו אי בו שינוי מחלוקת  במה שלא יעשה מלאכה ד"כמה בטלני בשוקא",
ומבואר שא היה שינוי מחלוקת  מותר לו לשנות אפי' לקולא .וע' בתוס' לקמ )ד נב .ד"ה ממקו(,
שביארו שדוקא א אי איסור דאורייתא בדבר ,כגו א לקח עמו פירות שביעית ממקו שכלו וכו'.

