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  בס"ד

  ישראל גלבשטייןאברהם 

  הה" עד"מכון  

  

  

  היריד ממבט עולם ההלכה

  מבוא

, לאור מרכיביו השוים 18-שלהי המאה ההיריד לדורותיו, החל מתקופת האימפריה הרומית ועד ל

  .מרי דברהווא ואופיו המיוחד, יצר מצבים מיוחדים אשר דרשו את התייחסות ההלכה

אופיו, להשתו הסיבות לקיומו וגם  על גלגוליו השוים לאורך שות קיומו של מוסד הירידלמרות ש

המאפייים המרכזיים שלו, ולפחות בחלקם, שארו דומים בצורה זו או אחרת, ואיתם גם הבעיות 

  איתן היו צריכים היהודים באי היריד להתמודד.

לפחות לפי התיעוד הקיים, בתקופה אחת וחלק מהבעיות עליהן אסה לעמוד היו קיימות, 

, ואפילו אם באותו ביריד אחד ולא במשהואפילו בתקופה אחת ואולם ולא באחרת, או יסטוריה בה

יריד ובאותה תקופה, ואולם האירועים המתועדים אודותיהם היו מקומיים וזמיים בלבד, ואשר 

   .על כן קשה מאד ליצור מכולן גם יחד תמות פאזל של ה'יריד'

הן הדורשות את  ,הורתן ולידתן בירידהעובדה ש –, ויותר מכך ככותרת 'יריד'בכולן  הריכוז של אכן

   .כאירוע כללידווקא  בהתייחס ליריד ליהןע הטלת אלומת האור

במאמר זה אסה לעמוד על כמה בעיות הלכתיות שהורתן ולידתן ביריד ולגעת ככל האפשר גם 

  במעה של עולם ההלכה להן.

   



 

2 

הבעיות  –, או יותר כון ההיבטים ההלכתיים של היריד עלבאופן כללי (ומכליל) אם רוצים לעמוד 

היריד כמהות, היריד כמצב, פים.  3בעצם ו ב ההלכתיות אותן יוצר היריד, הרי שאפשר למות

  .או כיחידת זמן והיריד כתאריך

  

  היריד כמהותא. 

  :בתחומים שוים ליריד כשלעצמו ישה מהות בעייתית מבחיה הלכתית

  עבודה זרה .1א.

 הםשלהדוקה הזיקה ה ,אימפריה הרומית היהב םבירידיוהעיקריים אחד המאפייים הבולטים 

   .1שויםאליליים ; היריד הוקדש לאל, ובמסגרת היריד תקיימו טכסי פולחן לפולחן דתי

המשה והתלמוד, שזמן יצירתה בימי האימפריה הרומית, מצויין התוספתא, בספרות התלמודית, 

עוסקות באיסור  2המשיות הפותחות את מסכת עבודה זרהעבודה זרה. ל המוקדשהיריד כשוק 

זאב ואולם לדברי  ,לירידמפורש משה אכן אין אזכור בולמרות ש המסחר בימי חג של עבודה זרה.

לעומת זאת  וההיגיון הפימי ברור כי המשה כולה עוסקת ביריד.מתוך המקבילות  3ספראי

את היריד במפורש מציית  עבודה זרההעוסקת באותן הלכות בהן עוסקת המשה בהתוספתא 

  .4זהבהקשר 

מפרשי התלמוד ופוסקי  .5בעיי מפרשי התלמוד היא: "שוק של עבודה זרה"גם הגדרת היריד 

את דברי המשה והתלמוד בעין איסור משא ומתן עם הגויים בעיר גם ההלכה בי דורם מזהים 

  ליריד המוקדש לעבודה זרה הערך באותם ערים. יםשיש בה עבודה זרה, כמתייחס

"עיר איסור משא ומתן ומעבר בבעין  6דברי המשה במסכת עבודה זרהלר"ן הפירוש כך מצאו ב

  ":עבודה זרהיש בה ש

עיר שיש בה עבודת כוכבים ויש שם יריד שמתחיל ביום העבודת כוכבים דהייו ביום אידם 

  ומשך לאחר מכן...

ווה סמל לעבודה זרה. מתקיימת בו פעילות של עבודה זרה, הוא בא בעקבות המהיריד באותם ימים 

ההצלחה  -חדשות לפולחן עבודה זרה ימים או אירועים מיוחדים לעבודה זרה והוא גם יוצר סיבות 

  למשתתף ביריד כסוחר מביאה אותו להודות לעבודה זרה ולעבוד אותה ביתר שאת.

 כך מתאר הר"ן את היריד בהקשר זה:ו

על שמה  ,ועבודת כוכבים שקלא מייה מיכסא ,שיריד זה התחלתו משום עבודת כוכבים

ור ליריד של עבודת כוכבים [היא] וכשהן מתאספין ומביאין סחורה ובאים למכ ,הוא קרא

  7מתעלה בכך...

                                                           

 בהערה שם הוא מפנה ל .140זאב ספראי, הירידים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ'  1
R.  .MacMullcn. 'Market-Days in the Roman Empire'. Phoenix, XXIV (1970), pp. 333-

שם מתוארת בהרחבה תופעת הירידים באימפריה הרומית, כאשר הזיקה לפולחן דתי היא  .341
 אחת ממרכיביה. 

 ב.-אמ"א, פ"משנה ע"ז  2
 .141ראה זאב ספראי, הירידים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ'  3
 תוספתא ע"ז פ"א ה"ה. 4
 רש"י ע"ז לג, א. ר"ן על הרי"ף ע"ז יא, ב. 5
 מ"ד.פ"א  6
 הר"ן על הרי"ף ע"ז ג, ב. 7
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כבית היריד בעצם מוזכר בדברי הראשוים ו ,מכרים דברים המשמשים לפולחהגם ביריד עצמו 

  מסחר אחד גדול לתשמישי עבודה זרה:

  .8...יריד מקום שמוכרים לו צרכי עבודת כוכבים

ההשתתפות בו. וחלקו חכמים בהגדרת הבעיה בשל אופיו האלילי של היריד אסרו חכמים את 

ולדעת . 10. משום דמי עבודת כוכבים1שיטות בדבר:  3הובאו  9הגורמת לאיסור. בתלמוד הבבלי

שמא קה היהודי חפץ (כגון בהמה) שהיה רכוש עבודה זרה  ,הואלפי שיטה זו החשש  11םמפרשיה

  .13אידיהן. משום לפי 3. 12. משום יום אידם2או אפילו שימש לפולחן עצמו. 

הולך ולפחות חלקו,  ,לפי הפירוש הראשון המסחר כולו מוקדש לעבודה זרה והפדיון מהסחורה

לפי אכן  וטל חלק בפולחה.בשוק באותם ימים  ,כל הושא וותן, קוה ומוכרממילא לפולחה, ו

גויים "הרחבה של האיסור לסחור עם ה הישי הפירושים האחרוים אין ביריד איסור עצמי, אלא זו

  .14הקשרים החברתיים עם הגוי" תביום חגם וכדי להרחיק ולצמצם א

מובא הסבר אחר לאיסור: משום שביריד יתות החות מיוחדות מהמכס  15אכן בתלמוד הירושלמי

  .16חלק מפולחן לעבודה זרה, וככזה הריהו אסור ליהודיאם כן  וזהולכבודו של אליל מסויים 

  

  . חילול שבת2א.

היה משתה לפי זמן חגאות  , אלא(שלא היה קבועזמן ב במשך כשבועיים ימיםתקיים היריד בזמו ה

יריד גראמיץ שהתקיים כך לפחות מתועד  .שבין אב לתשריבזמן כן ו בין פורים לפסחשהגויים) 

כל ימי השבוע ובכלל זה בשבת. בשל אופיו משך בימי היריד היו רצופים . 17-1517 בלובלין במאות ה

לטוב ולרע. ומטבע הדברים  הרגיש חלק ממוכל מי שהשתתף בו  ,של השוקואולי המפתה הדימי 

גם בתחום שמירת השבת, דבר היהודים אשר השתתפו בו עמדו כראה בפי סיוות גדולים 

  שכראה לא צלח בידם לגמרי. 

  :18הב"ח אשר היה שותף ליריד כדיין בועד ארבע ארצות מתריע על כך מפורשות וכותב

ועתה בעווותיו הרבים תמעטו אשי מעשה בפרט בירידים בלובלין וביערסלב ובשאר 

ומחוייבים לבטל החילול השם ולהעמיד שוטרים  .כולם מחללין שבת בפרהסיא ,ירידים

   .ולהעיש הסרבים

  

                                                           

 קיצור פסקי הרא"ש ע"ז פ"ב סימן יט. 8

 ע"ז יב, א. 9

 שיטת אביי שם. 10

 רש"י ע"ז יב, א ד"ה "הכי נמי".  11
 שיטת רבא שם. 12
 שיטת רבה בר עולא. 13
 זאב ספראי, שם. 14
 ירושלמי ע"ז לט ע"ג. 15
ר' יהודה אלמנדרי, מן הראשונים הקדשת הכנסות המכס ביריד לפולחן עבודה זרה טוען  בענין 16

) טענה מעניינת, על פיה "יריד" הוא כינוי גנאי לשוק זה (פירושי ר' יהודה אלמנדרי, ירושלים תשמ"ו
  (כנראה מלשון ירידה. א"ג) "מפני שמעלין בו מכס לעבודה זרה).

. אך לדברי ש"א ציגלמן יהודי 90יון מצולה, תל אביב תשכ"ו, עמ'  כך לדברי ר' נתן נטע האנובר, 17
, נפתח יריד גראמניץ בכל 11, הערה 482), ירושלים תשנ"א, עמ' 1648פולין וליטא עד שנת ת"ח (

 לפברואר ונמשך כשבועיים ימים. 2-שנה ב
 ב"ח או"ח סימן רסא. 18
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  . דיי ממוות3א.

ובמסחר  ,מוכרים וקוים. אשים ושאים וותים, פעילות מסחריתכמובן מתהלת  , כשוק,ירידב

לא תמיד כל הצדדים לעיסקה מרוצים. לפעמים המחיר שגבה מהם ראה להם  כמו בעולם במסחר,

. חלק מהעיסקאות עשות פגומהאפילו , או מופקע, הסחורה איה בטיב ובאיכות אותה חשבו לקבל

אשר כדי  א פשוטותלבעיות ודילמות כל אלה ועוד מהווים  ועולה השאלה לכמה זמן. ,בהקפה לזמן

  .ושאי דברה פוסקי ההלכהלפותרן או להבין יש להביא את דבר ההלכה ו

  וושא ממוי וסף העולה ביחס ליריד: חזקת הבתים והחויות.

לאחר שלוש ה השאלה האם תהסוחרים באי היריד היו שוכרים חויות לתקופת היריד, וכאן על

  חזקה. תטעשים יכול שוכר חות ביריד לטעון 

  שאלה זו עלתה על שולחם של הפוסקים שחלקו בדעתם:

חזקת הירידים כחזקת חות בעיר, וכל שהחזיק בה שלש שים אף על פי שבין יריד ליריד 

שב לביתו, חזקתו חזקה. הרש"ך חלק ב' סימן ע"ח ופ"א. וכן מתבאר מדבריו בח"א סי' 

, שאיו מוצא טעה לשיועיל חזקת שלש קט"ו, אבל הראד"ב ז"ל בתשו' כ"י סי' קמ"ז כתב

שים אלא לדעת הרמב"ם וה"ר יוה ז"ל, אבל לא לדעת הרא"ש או מכח הסכמות החזקו' 

שהסכימו על כך, וכ"כ בסי' ק"ן. וכתב שם ששאל להרשד"ם ואמר שהמהג הוא מכח 

   .19ההסכמות

  

  . היריד כמצבב

היריד יוצר מצבים שאים מתקיימים דרך כלל במקומות מושבם ומיקומו הגיאוגרפי של  ואופי

הקבוע של באי היריד. גם מי שאיו משתתף בפעילות העיקרית של היריד כמו פולחן עבודה זרה או 

זה שכן משתתף יכול כן , והמחייבות התייחסות הלכתיתמסחר, יכול להיקלע לסיטואציות שוות 

 אין ובעות ישירות ממואשר או מיקומו של היריד ו להיקלע לבעיות הלכתיות הובעות מאופיו

   .או כאירוע מיוחד כמוסד

  

  חשד לעבודה זרה .1.ב

פעילות עפה של עבודה זרה, הרי שכל מי שמשתתף בו חשוד  , כאמור,ירידכיון שמתהלת ב

לא אסרו רק את ההשתתפות , כאשר אסרו חכמים את היריד ליהודיםולכן . אוטומטית בעבודה זרה

  בו, אלא גם את המעבר במקום לצרכים אחרים.

  המשה במסכת עבודה זרה כבר מזהירה על כך:

תוכה מותר מהו לילך לשם  עבודה זרהלה חוצה לה מותר היה חוצה  עבודה זרהעיר שיש בה 

  . 20בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום אסור ואם היה יכול להלך בה למקום אחר מותר...

  

  

                                                           

 .מכנסת הגדולה הגהות טור חו"מ סימן ק 19
. בשם 1.1א.משנה ע"ז פ"א מ"ד. המשנה אכן אינה מזכירה במפורש את היריד, אך ראה לעיל  20

 ספראי שכוונת המשנה ליריד.
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  :21כך גם הביא להלכה ר' מרדכי יפה בעל ה"לבושים"

מתקבצים שם מכמה מקומות והולכים שם לכבד  עיר שיש בה יריד ביום חגם והגוים

, אסור לישראל ליכס בתוכה, ומותר לילך חוצה לה, שאין עובדים לעבודה זרה עבודה זרהה

  זו אלא בתוכה, ואם היריד חוצה לה מותר ליכס בתוכה. 

, כדי שלא עבודה זרהההולך ממקום למקום לא יעבור בדרך המיוחד לעיר שיש בה יריד ל

   ...עבודה זרהיחשדוהו שהולך שם לשם 

ותכלית  םסוחר או אב לבן או בת שהגיעו לפרק, כמו שם יש סיבה טובה להיותלעומת זאת, למי ש

  :, הותר לו הדברהימצאותו ביריד היא רק מציאת השידוך המתאים לצאצאיו

הולכים לירידים אפילו הם ביום איד של גוים ולוקחים מהם בהמה עבדים ושפחות ובתים 

ושדות וכרמים, מפי שדברים אלו אין אדם מוכר אותם אלא מפי חסרון כיס, הלכך מותר 

לקותם מהם אפילו ביריד שביום אידם, מפי שהם יישוב ללוקח ומיעוט למוכרים, וצער 

ד דדילמא לא משכח לקותם אלא ביריד, והוה ליה לגבי דידיה הוא להם שצריכים לכך. ועו

דבר האבד, וגבי דידהו ליכא רווחא, דביריד זיל תרעי טפי, מפי שהרבה מוכרים יש שם 

יותר משאר זמים, לפיכך קוה אותם מהם ומעלה אותם בערכאות שלהם מפי שהוא כמציל 

   22מידם...

ם שאיו יכול להשיג את הדברים הכרים שם במקום כאשר לאדם סיבה טובה להיות שם, אם משו

אחר, או משום שהמחיר שם זול בהרבה מאשר במקומות האחרים, הרי ש"הפה שאסר הוא הפה 

  שהתיר" והתירו לו חכמים להשתתף ביריד או לעבור באיזור פעילותו.

ום היריד בזמן דייי היריד, מהם גדולי עולם מפורסמים שלחו על ידי ועד ארבע ארצות לשבת במק

. מובן 23פעילותו ומשם יהלו את עולם ההלכה הכללי של היהודים באירופה של אותם זמים

  שכאשר קיימת 'סיבה טובה' להימצאות ביריד, לא אסרו זאת חכמים. 

  

  בעיות מוסריות .2ב.

אחד המאפייים הבולטים של היריד הוא האווירה הקרבלית ואולי אף ההוללת. אווירה זו 

'השתלטה', מטבע הדברים, על המרחב הציבורי והיוותה פתח לבעיות מוסריות. ברור איפוא 

שהיהודים באי היריד היו צריכים ליתן דעתם לבעיות ההלכתיות והמוסריות היכולות להיווצר 

  בעקבות כך.

פרט של בהתבקשה מעצם ההתקהלות הגדולה, ופעילות בידורית, זו היתה תוצאה של  אוירה

  .24ת הכסף שבידםכפריים הבאים העירה, ומזמיּו

  .25כך גם שימש היריד כמפגש חברתי וכמוקד שעשועים, בין היתר גם שעשועים מייים

מצאו אם כן ביריד מקום תרו אחר מקומות בילוי ופורקן ליצריהם ר שאמטבע הדברים הצעירים 

  כלבבם.

                                                           

 ב.-לבוש יו"ד סימן קמט סעיפים א 21
 לבוש, שם סעיף ג. 22
 "פנקס ועד ארבע ארצות". בענין זה ראה הקדמת שמואל אטינגר לספרו של ישראל היילפרין 23
. קליימן אכן מדבר 476. אפרים קליימן, עמ' 'היריד בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד'ראה  24

על היריד בימי האימפריה הרומאית, ואולם קרנבלים מעין אלו התקיימו גם בימי הביניים כאירוע 
 מקדים לחגאותיהם של הגויים, כמו חג הפסחא, והקבילו פחות או יותר גם לימי היריד.

 .140עמ'  זאב ספראי, הירידים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד 25
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), המתייחס 1473-1565אה (ועדות לכך או מוצאים בתשובה של ר' מאיר קצלבוגן, המהר"ם מפדו

  : 26ליריד אשר התקיים בקאזיל מזור

מזור וסביבותיה, שלום לכם כחפצכם. לא טובה  אהובים ורעים היושבים בעיר קאזיל

השמועה אשר אכי שומע אליכם אחר שאתם רואים ושותקים ולא תתגערו בבות ישראל 

שים יוצאיות שביכם היוצאות יחידות לשווקים ולכל יריד ויריד כרוכלי העיירות 

קר ב"מ, הסובבים ללכת מעיר לעיר להשתכר. אל א אחי תרעו לעשות בות ישראל כהפ

הלא מיועד עליהן כבודה בת מלך פימה כי כולן בות מלכים הם ואיך תראו עתה ההפוך 

  שיהיו יוצאיות כ"ל ובאופן בלתי אות.

יותר מכך עם לאה, ערה המבלה ביריד זה אין ספק שתגיע לכלל איסור יחוד ואף ובעיי מהר"ם פדו

  הגויים המצאים ביריד:

כאלה הם כעוברת על דת, באשר הם הולכות יחידות ואין בעליהן  ובעיי ראה שכולן העושות

כב,א): לא תתייחד אשה עמהן. ובלי  עבודה זרהעמהן או אשים כשרים לשמרן, הלא תן (

ספק אף אם יהיו שם כרים רבים, אפילו הכי אסור הוא, כאשר אמרו (קידושין עב) על הא 

ב יהודה אמר רב לא שו אלא אמר ר -דתן שם אבל אשה אחת מתייחדת עם שי אשי' 

בכשרים, אבל בפריצים אפילו עשרה מי אסור כו'. ובכתובות אמרו: רוב כרים פרוצים 

בעריות הם, ואם כן בעשותן כאלה לא יוכלו להמלט מאיסור ייחוד עם הכרים. ואף אם יהיו 

  ...שי הכרים עמהם כדאיתא בפרק אין מעמידין, דכרי אין אשתו משמרתו

  

  ל תורהוביט. 3ב.

תלמידי החכמים, ובייהם רבים וראשי ישיבות מפורסמים אשר השתתפו ביריד, שיו באותם ימים 

מסדר תלמודם הקבוע. ומתוך דבריהם בכמה מקומות יתן ללמוד על הקשיים שיצר היריד ברצף 

  הלימוד והמסירה של הרב לתלמידיו.

  ):1632-?1555כך 'מספר' ר' שמואל בר' אליעזר איידלש, המהרש"א (

מכאן עד סוף הפרק לא ראיתי להעלות על ספר מחדושי הלכות מפי שלא למדתי אז בישיבה 

                                                                                                                             .                                                                                                 27בהיותי ביריד לובלין

מכאן עד סוף הפרק לא רציתי להעלות על הספר מחידושי הלכות רק מחידושי אגדות מפי 

  .28שלא למדתי אז בישיבה בהיותי ביריד לובלין

  מציאות של סדר לימוד קבוע אשר הופרע בימי היריד.ר' שמואל מתאר בעצם 

סדר הלימוד הקבוע בישיבה ממשיך, בי הישיבה ממשיכים ללמוד כרגיל, והוא, ראש הישיבה, עוזב 

את הישיבה לטובת השהיה ביריד. הוא קוטע את סדר לימודו ומדלג על הלימוד העיוי (חידושי 

ימי היריד. אז הוא חובר לסדר הלימוד הקבוע  הלכות) וחוזר אליו רק עם שובו לישיבה בתום

בישיבה, במקום בו אוחזים תלמידיו. התוצאה המעשית היא, שדפי הגמרא אותם למדו בי הישיבה 

  בעת שהותו ביריד חסרים את חידושיו. 

), מחבר סדרת ספרי הלכה 1748-1820כמה דורות לאחר מכן רבי אברהם ב"ר יחיאל מיכל דציג (

מהזווית ההלכתית, ואולם במקום אחד  מתייחס בספריו כמה פעמים ליריד, בעיקר 29מפורסמים

                                                           

  אה סימן כו.ושו"ת מהר"ם פדו 26
 מהרש"א חידושי הלכות שבת עה, ב. 27
  מהרש"א חידושי הלכות מסכת סנהדרין דף מב עמוד ב. 28
 .יי אדם', 'חכמת אדם', 'נשמת אדם', 'בינת אדם' ו'זכרו תורת משה''ח 29
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סדר לימודו הקפדי ושמירת זמו האבוד לכאורה,  –הוא מזכיר את היריד דווקא מזווית אישית 

  :30בעיקר בעת מסעותיו, ובין השאר גם ליריד

ויעידו עלי הסוחרים שאפילו בעת סיעתי בלייפסיג לא מעתי ליקח עמי גמרא ומקרא 

ומשה ואפילו בשעת יריד כמעט שלמדתי בכל יום דף וחצי גמרא חוץ משיות. וחיי ראשי 

שאין אי כותב זאת להתגאות ולהתפאר כי מה אי ומה חיי ואם רבי יוחן בן זכאי אמר אם 

ק טובה לעצמך כי לכך וצרת וכל שכן אם ילמוד מעט דמעט אשר למדת תורה הרבה אל תחזי

כל אחד מחויב בזה... ואי כותב זה רק לידע ולהודיע שטועים מאוד הסוחרים כשהם על 

הדרך ובפרט בשעת יריד אומרים בדרך הלצה כיון שעשה (מעס) פטור מן המצוות חלילה 

  לא זהו דרך התורה...

עצמו איך הוא הצליח גם בזמים ה'מועדים לפורעות', ימי  בתיאורו זה מספר ר' אברהם על

הסיעות והיריד, שלא להיבטל מלימודו, בה בשעה ששאר הסוחרים לא עשו כן, ואף הצדיקו את 

עצמם "בדרך הלצה". בכך הוא מטיל אור על התופעה שהיתה מוכרת לו וכראה פוצה מאד באותם 

  יריד.  ה בקרב משתתפיימים: ביטול תורה רחב 

  

  שידוכים .4ב.

המצב בו קיים מקום בו מתאספים אלפים רבים של אשים, יוצר 'חיבורים' שוים ומשוים. אחד 

פעילות שלא המיוחדת ביריד גורמים להתרחשות של מצב והאוירה מהם הוא עולם השידוכים. ה

חפש שידוך , אבל בהצהרה היא חלק ממו. אשים וסעים לשם רק בשביל ל'יריד'היא בעצם ה

  .לילדיהם

  :31בתיאורו אודות היריד כותב ר' תן טע האובר

ומי שהיה לו בן או בת להתחתן סע על היריד ושם עשה חיתון, כי כל אחד מצא שם דמיוו 

  וזיוגו. ועשה כמה מאות חיתוים בכל יריד ויריד, ולפעמים אלפים חיתוים.

שידוכים ומה שסביבם וגעים לתחומי הלכה אין ספור הקשורים לכמה מחלקי השו"ע, ולפחות 

  ל'אבן העזר' ו'חושן משפט'.

  

  . הוצאה מרשות לרשות5ב.

ולפחות בימי הבייים היה מחוץ לעיר או בשטח פתוח בתוכה. באי היריד תקיים היריד ההמקום בו 

היהודי בן היריד יוכל שהיו שוכרים דירות בעיר שהיריד היה בה או מסוף לה למשך ימי היריד. כדי 

ואולי את כולם גם  שיתוף מבואות, ,חצירות ,תחומין יעירובמצב זה לשהות במרחבים הללו ִחֵייב 

  יחד.

המצב בו הוא מצא מחוץ לתחום שבת מחייב את העירוב והשיתוף, ואולם אכן איו סד' כ'מוהיריד 

או במיקום המהווה בעיה מבחית הוצאה מרשות לרשות, מחייב התייחסות הלכתית למציאת 

  .לכל אורכופתרוות כדי שגם הסוחר היהודי יוכל להשתתף ביריד 

  וחצר ביריד לעין הוצאה מרשות לרשות.(או חות) ושא וסף באותו תחום: בית 

המקום היה, לשכור מקום לא היה בן הדברים הפשוטים אותו עשה מי שבא להשתתף ביריד ו דאח

מגורים לעצמו למשך ימי היריד. ומאחר ובכל אחד מהמקומות הידועים בהם התקיים היריד היו 

                                                           

  חכמת אדם, הקדמה. 30
 .32יון מצולה עמ'  31
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יהודים שייך ל , היה)החצר(בי הדירות משותף לדרים גם שאים יהודים, הרי שַלרוב המרחב ה

מרשות לרשות, כאשר הפתרון של עירובי חצרות איו  מצב זה יצר בעיה הלכתית של הוצאהכגויים. 

טלטול רלווטי, משום שכאשר דר גוי בחצר עם יהודי אמרו חכמים שהגוי אוסר על היהודי את ה

  .32בחצר המשותפת

  :הלכתיתגם ושא זה עלה בספרות הפרשית / 

בחצר שלא דר בו אלא כרי לחוד שי אכסאים אוסרים זה על זה ואוסר עליהם בית כרי 

וכן פסק הראב"ן להדיא על אותן יורדי יריד פפ"ד שמתאכסין חוץ לרחוב היהודים כל אחד 

   33בחדר לבד אוסרים זה על זה...

ד פרט במציאות המורכבת כדי להבין עו ה, ואולם די בהעלאת34פתרוןבעיה זו אף כי לא הוצע ל

   מבחיה הלכתית בפיה עמד הסוחר היהודי ביריד.

  

  . היריד כתאריך / יחידת זמןג

שהיו חופפים חלק  בזמים מסויימיםבדרך כלל במרחקי זמן קבועים, ולרוב גם היריד היה מתקיים 

מתאריכים משמעותיים בהלכה היהודית, כמו תשעת הימים, או ימי חול המועד. וכאן או כבר 

  כמה בעיות הידוות בהלכה:כסים ל

  דבר האבד .1ג.

למרות איסור שחיטת ואכילת בשר לישראל בימים שבין ר"ח אב לתשעה בו, עלה ושא זה 

צורך שחיטה לעין יריד כאשר הוא מתקיים בימים הללו ובהקשר לוהספיחים לו בספרות השו"ת ב

  :35, ואף פסקה בו הלכה להקלגוי

  תשובה מהגאון זקיו של זקיי מוהר"ר ליב ר' העיכש זצ"ל: 

על היתר שחיטה מר"ח אב עד התעית, ומי שיש לו משא ומתן בשחיטה אם מותר לשחוט 

ולמכור לגוים ביום היריד או יומא דשוקא בכל שבוע, ואי שרי לברך על שחיטה כזו ששוחט 

  ...רק למכור לגוי ואיו אוכל ממה

שחיטה דרך משא ומתן כמו מהגיו בארץ הזאת שרוב מחייתן בזה, אין  ראה בעיי דאיסור

עיקר ושורש לאסור אלא שראוי למעט בו כמו בשאר משא ומתן. וראה שמה שאו מחמירין 

בהא איו אלא משום מראית עין להודיע שהוא אסור באכילה, ולכן יש להקל במקום שיש 

ויום ה' הן ימי יריד פשיטא דאין להחמיר  טעם להיתר כמו פה עיר לעסלא שעכשיו יום ד'

כלל לעסוק בו דרך מו"מ דמקרי דבר אבד, ומלאכת דבר אבד אפי' בט' באב מותר כמ"ש 

  הרשב"א בב"י. 

  

מותר לסוחר כאשר אחד מימי היריד הוא תשעה באב האם  –תשעה באב ביחס לעלתה  וספתשאלה 

  או לא. ,אבדמשום דבר הלמכירה ולהקל בכך את סחורתו אז להציע 

                                                           

ממעשיו וביקשו עילה כדי למנוע דירת ישראל עם הגוי  "שחששו [חכמים] שמא ילמד הישראל הדר עם הנכרי 32

  הילכך אמרו שאוסר עליו כדי שיקשה בעיניו דירתו ויצא משם...". טור או"ח סימן שפב.
 קרבן נתנאל מסכת עירובין פרק ו. 33

 כדוגמת שכירות מתחם שלם על ידי יהודים בלבד. 34
 שו"ת חינוך בית יהודא סימן כ. 35
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מחצית המאה  -ר' יצחק אייזיק טירא מחבר 'ספר המהגים' (סוף המאה הי"ד כתב בעין זה 

  : 36הט"ו)

בט' באב אם היה יריד או שיירות באו עכשיו אז מותר אפילו קודם חצות לקות משם ע"י 

פ) גוי, וכל שכן למכור דהוה דבר האבוד ומותר באבל כדמשמע ביו"ד בהלכות אבל (סי' ש"

  עי"ש, הדעת וטה להתיר, כן ראה לי. 

  

כאשר בימי היריד תו האם מותר לסוחר להציע את סחור –לחול המועד  סשאלה דומה עלתה ביח

אז משום דבר כל להתפרס מהם ומסויימים שילעשות דברים והם מתקיימים בימי חול המועד, 

  .האבד או לא

  :הלכה למעשה ומורה להתיר , בפיו עלתה שאלה זו, מיקל37המהרש"ל

דע שקבלתי הלכה למעשה להתיר בח"ה אם בא יריד או אפי' יומא דשוקא הקרא קרסי 

טארה שהוא דבר דלא שכיח ובא לזמים דומיא דשיירות וספיות וחשבין הפסד ריוח 

  להפסד קרן... 

  

  :38בדבר ופוסק להיתרכך גם ר' אברהם דציג בספרו "חיי אדם" מיקל 

אם בא "יריד" בחול המועד, או אפילו יומא דשוקא דאיו שכיח כלל כגון אסיפת הוועד 

שקורין "סיימיקש", ואפשר דהוא הדין כשחל השבוע שלפי פסחם בחול המועד וידוע דאז 

הם קוים הרבה, חשוב כיומא דשוקא דלא שכיח, וצריך עיון. וכן כשבאו ספיות וסוחרים 

ות שאיים ביוקר, מותר לקם שכיחים תמיד, או שמבקשים ללכת, ומוכרים בזול או קו

   .ולמכור כדרכו, וחשבין הפסד ריוח כהפסד קרן. אבל יום השוק הקבוע בכל שבוע, אסור

  

  לזמן . הקפה2ג.

כללי מיריד הכללי  וובעין זה לא השת ,למשך זמן ידוע ומוסכםמהג הסוחרים להקיף ללקוחות 

לאור המרחק בזמן ובמקום, היה צורך בהגדרה  ,למרות זאתמקומי בכל ימות השה. המסחר ה

  .מדוייקת למועד הפרעון

אחת השאלות בעין זה היתה במי שקה בהקפה בימי היריד וקבעו בייהם את זמן הפרעון לאחר 

  .39היריד, מה ההגדרה המדוייקת ל'לאחר היריד'

אחר יריד פ', אף כי הטוב היה שיפרע לו תכף לחזרת היריד, מי שקבע זמן לפרוע לחבירו 

 מכל מקום מדיא יש לראות כמה ימים יש בין יריד ליריד ויש לו מחצית הימים שבתיים

 .מכח קי"ל

  ל, היריד כתאריך בפי עצמו זכר כמה פעמים בספרות הפרשית / הלכתית.לבכ

                                                           

 המנהגים (טירנא) הגהות המנהגים תשעה באב.ספר  36
 שו"ת מהרש"ל סימן עט. 37
 ג (הלכות שבת ומועדים) כלל קיב סעיף ג'.-חיי אדם חלק ב 38
  .כתונת יוסף שורש אות ז, ענף ו' זמן) 39
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ביחס לשאלה האם כאשר קובעים זמן לפרעון ויש חשש מסיבות שוות  40כך למשל כותב המהרש"ל

שאם ימתיו לאותו זמן כבר לא יוכל החייב לפרוע חובו מסיבות שוות, יתן לגבות ממו קודם 

  זמו:

ועכשיו שרוב מחיית היהודים על ידי הקפה. ורובם שהם קראים סוחרים כסיהם מועטים. 

ים, על חוב לזמן קצוב, שלוקחים סחורה עד יריד פלוי. אין ומה שיש להם בידם הוא משל גו

  ראוי כלל לדיין לעכב ממוו. כדי שלא יבא לידי קול ויקפחו מחייתו. 

   

                                                           

 ".ים של שלמה ב"ק פ"א, ד"ה "אם כן 40
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  סיכום

  .במאמר זה יסיתי לעמוד על התופעה ששמה 'יריד' מהזווית ההלכתית

ולא המהות, בעל הגדרה אחת, לא מבחית ודבר אחד היריד למרות שלאורך ימי קיומו לא היה 

יסיתי בכל זאת לחבר בין הירידים השוים כדי לבחון ולהתרשם , מקוםזמן וההתוכן, המבחית 

   .ות קיומולאורך כמה מאות ש תגר את עולם ההלכהיאבין השאר מתמוה כללית של 'מוסד' אשר 

יהודי ממשתתפי היריד כל אכן כיר היריד בהן תקל המשתתף בההלכתיות מהבעיות יכר  חלק

כדי  צורך איפוא בהתארגות מיוחדת או בידע הלכתי חריגלו ולא היה  משגרת יומו במשך השה

הן צפו ולא הכירו עצמו רוב האשים , ואולם את הבעיות שיצר היריד לצלוח את ימי היריד 'בשלום'

  .ועלו לראשוה ביריד עצמו

יתכן שלמתבון מן במהלך היריד תקל יולה יהיהוד הגדולות בפיהן הוא יכול לעמודלאור הבעיות 

את השתתפות ביריד. ואולם לא בכלל הצד היה מובן ומקובל אילו אסרה ההלכה לעושה דברה 

היא 'זרמה' עם עולה כי  ספרות ההלכהמעיון ב מצאתי אף מקור הלכתי הוטה לכך, אלא אדרבא

 התוהרצוי והמצוי,  ,גדירה את גבולות האסור והמותרהזה, העתה לאתגר המיוחד העין ואף 

  חלקן.פחות  לופתרון למעה 
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