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 1 מנהגי אנשי יריחו -( 5סוגיה כב: איסור מלאכה בערב פסח )

 מנהגי אנשי יריחו - (5סוגיה כב: איסור מלאכה בערב פסח )

* 

 רקע

המשנה מביאה את מנהגם של אנשי יריחו לעשות מלאכה בערב פסח, ואגב זה מביאה 
לדיני  אומנהגים נוספים של אנשי יריחו. כיוון ששאר המנהגים אינם קשורים לדיני פסח 

 מנהג לא נעסוק בהם.

 מקורות

 ו בידם חכמים"נו. "מתני' ששה דברים עשו אנשי יריחו... ומיח-גמ' נה: א.

 תוספתא פ"ג הט"ו ב.
 ערוך ערך נסן, "וכורכין לה אגד... בערבי פסחים כל היום" ג.

 מאירי ד"ה ששה דברים 
 

ן ס נ ך  ר ע ך  ו ר  ע

ובלבד שלא תאחר זמנן אפי'  ,וכורכין לה אגד והמכבדות של תמרה מצליחות ומוציאה פירות נאין
ואותן התמרין שאיחרו בלא הרכנה  ,הדקל יום אחד שאם תשהא הרכבת דקל יום אחד יפסדו פירות

 ,ואם יצטרכו הדקלים הרכבה יום י"ד בניסן על שהקב"ה חס על ממונן של ישראל .לא יצליחו
לפיכך  ,יופסדו דוידוע שאם יעבור זמן אפילו יום אח דוהדבר ידוע שצריכין הרכבה באותו יום י"

וזהו  ,שמקצתו מותר ומקצתו אסור וםאלופינו הורונו במאירת עינים מרכיבין דקלים כל היום י
 .בערבי פסחים כל היום ים מרכיבין דקליםסחטעמו בתוספתא דפ

 

י  ר י א םמ י ר ב ד ה  ש ש ה  "   ד

ששה דברים עשו אנשי יריחו על שלשה מיחו בידם ועל שלשה לא מיחו בידם אלא שמ"מ לא 
יבים דקלים כל הראשונה שהיו מרכ :ואלו שלא מיחו בידם ,היתה רוח חכמים נוחה מהם בעשייתם

וענין המלאכה הוא שהיו מרכיבים  ,היום ר"ל כל יום ארבעה עשר אף מחצות ולמעלה עד המנחה
ייחור של דקל זכר העושה פירות בדקל נקבה שאינו עושה פירות וכן הרבה עד שהיה כל האילן 

א וכל ובני יריחו נראה שהיו סוברים שעיקר דין מלאכת ארבעה עשר משום קרבן הי .עושה פירות
ואף חכמים לא מיחו  .שאינו בירושלים אין בו איסור מלאכה עד המנחה כשאר ערבי ימים טובים

בידם אלא שמ"מ מכוער היה הדבר אצלם אף שלא בירושלים הוא ואף בזמן ]הזה[ כמו שביארנו 
 .במשנה

 הסוגיה הסבר

על שלשה מיחו בידם ועל שלשה לא מיחו בידם.  ,ששה דברים עשו אנשי יריחו
 :[נה]משנה   ..מרכיבין דקלים כל היום. :ואלו שלא מיחו בידם

 

המשנה אומרת שששה דברים עשו אנשי יריחו, על שלושה מחו בידם ועל שלושה לא 
מפרטת יותר, ומביאה מחלוקת תנאים. לדעת  ]פ"ג הט"ו, מובאת בדף נו.[מחו בידם. התוספתא 
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, ולדעת רבי יהודה כל הששה לא רבי מאיר שלושת הדברים הראשונים היו ברצון חכמים
 היו ברצון חכמים, אבל חכמים מחו רק על שלושת האחרונים.

והרי אסור  הרכבת הדקלים היתה ברצון חכמיםמדוע  ,לפי שיטת רבי מאיר צריך להבין
אם היה אסור  ,לשיטת רבי יהודה צריך להבין ?לעשות מלאכה בערב פסח אחר חצות היום

  בהם חכמים? א מחולהם להרכיב דקלים מדוע ל

עונה על השאלה הראשונה ומבאר שדחיית הרכבת הדקלים ביום אחד  ]ערך ִנסן[הערוך 
 גורמת להפסד הפירות, ובגלל ההפסד התירו חכמים את המלאכה בערב פסח.

: "בני יריחו נראה שהיו סוברים שעיקר דין השנייה עונה על השאלה ]ד"ה ששה[המאירי 
בן היא וכל שאינו בירושלים אין בו איסור מלאכה... ואף מלאכת ארבעה עשר משום קר

חכמים לא מיחו בידם אלא שמכל מקום מכוער היה הדבר אצלם אף שלא בירושלים הוא 
ואף בזמן הזה". משמע מהמאירי שאנשי יריחו צודקים שאין איסור לעשות מלאכה מחוץ 

קרבת קרבן ראוי שכולם לירושלים, אבל חכמים סוברים שכיוון שכל עם ישראל חייבים בה
לא יעשו מלאכה. הסבר המאירי הוא שחכמים מוחים על איסור, אך במקום שאין איסור 

 .1שדעתם אינה נוחה מהמעשה אףגמור הם אינם מוחים 
 

התוספתא מביאה את טענתו של רבי יהודה לדברי רבי מאיר ששלושת המעשים 
ן חכמים היו עושין יהו כל אדם הראשונים של אנשי יריחו היו ברצון חכמים: "אם ברצו

 עושין כן". משמע מטענתו שגם רבי מאיר מודה שאסור לשאר בני אדם לעשות כך.

אולי ניתן לפרש שרבי יהודה ורבי מאיר נחלקו בתוקף מנהג שאינו ראוי. רבי יהודה 
סובר שמנהג שאינו ראוי אינו מנהג, אין לו תוקף כלל ומצוה לבטלו. רבי מאיר סובר שמנהג 
לעשות איסור בטל ש"אין חכמה ואין עצה ואין תבונה נגד ה'", אך מנהג שאין בו איסור 

 להמשיך במנהגם. בואלא אינו ראוי, אין לבטלו ומותר לנוהגים 

 סיכום

אנשי יריחו נהגו להרכיב דקלים בערב פסח, לדעת רבי מאיר הם עשו זאת ברצון חכמים, 
ך לא מחו בהם. הערוך מסביר שהיה מותר ולדעת רבי יהודה חכמים התנגדו למעשיהם א

 להם לעשות זאת מפני ההפסד, והמאירי מסביר שלא מחו בידם מפני שלא עשו איסור גמור. 

                                                           
מפרש שלא  ]ד"ה השניה[המנהגים הנוספים של אנשי יריחו. המאירי  עקרון זה עולה גם מדברי המאירי לשני  1

, הואיל ולא אמר משה רבינו אלא שמכל מקום הדבר נאה לאמרו ובחשאי"מחו על שלא כרכו על שמע: "
 "שאין איסור הגדישה אלא מחשש אכילה". שלא מחו על שקצרו וגדשו לפני העומר:  ]ד"ה השלישית[ומפרש 


