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 הסבר המשנה -( 1סוגיה ב: מנהגי המקומות וגדריהם )

* 

 רקע

סוגיית הגמ' עוסקת בגדרי חיוב המנהג לאדם העובר ממקום שיש בו מנהג מסוים למקום 
שנוהגים בו מנהג אחר. לדיון זה יש להקדים דיון על תוקפו של מנהג, אך כיוון שסוגיית 
הגמ' ודברי הראשונים עליה הם מקור מרכזי לדין זה, נדחה את הדיון בתוקפו של מנהג 

 .יב[-]סוגיה יאלהמשך 

מורכבים מאוד, וסוגיית הגמ' קשה להבנה. כדי להקל על  ינים של מנהגי המקומותהד
 ליחידות קטנות ונתחיל בביאור המשנה.  אותוהלימוד נפצל 

 מקורות

 נ: משנה-גמ' נ. א.
 גמ' נא: "ההולך ממקום וכו'... כמה בטלני הוי בשוקא" 
 רש"י נא: ד"ה רבא אמר לעולם ב.

 ה"אפ"א לרמב"ם פירוש המשנה  
  חי' הר"ן נא: ד"ה רבא א' לעולם אסיפא 

 

ם  " ב מ ר ל ה  נ ש מ ה ש  ו ר י אפ " מ ד  "  פ

לפי שאמר נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם שמשמע שאם הלך ממקום שאינן עושין למקום 
מפני  םשעושין אינו עושה, התנה ואמר שדין זה אינו כללי, אלא העיקר הוא אל ישנה אד

המחלוקת. ומה שהצריכנו לחייבו לשבות במקום שעושין לפי שאין נראה בזה שינוי שגורם 
למחלוקת, אבל היה נראה שינוי אלו עשה והם אינן עושין, או שעשה משהו הפך מה שהן עושין, 

 או ימחה בידם. אבל השביתה לא ייראה בה שינוי.
 

א פ י ס א ם  ל ו ע ל  ' א א  ב ר ה  " ד  : א נ ן  " ר ה  ' י   ח

נראה לי דרבא נמי מודה דאל  .המחלוקת שנוי משום בזו ואין קאמר והכי אסיפא לעולם אמר רבא
ישנה אדם מפני המחלוקת ארישא קאי דההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין כיון שדעתו 
לחזור אין נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם מדינא אלא משום דאל ישנה אדם מפני המחלוקת 

כלל דההולך ולא אסיפא ארישא אלא ה, אלא דאביי סבירא ליה דלא קאי כמו שפירשתי למעל
ממקום שאין עושין למקום שעושין ואינו עושה נותן מקום למחלוקת, ואפילו הכי כיון דמדינא 
חייב כיון שדעתו לחזור לא חיישינן למחלוקת, ורבא סבירא ליה דאף על גב דמדינא חייב כיון 

איכא למיחש למחלוקת חיישינן ליה, אלא דליכא למיחש ביה  דחיובא לאו מדאורייתא הוא אי
דאין בזו משום שנוי המחלוקת הילכך אל ישנה אדם אסיפא נמי מקיים ומיהו עיקריה ארישא, ולא 

 פירש רש"י ז"ל כן. 

 



 2 נא:-מנהגים; פסחים נ. הלכות

 הסבר הסוגיה

 ,ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין או ממקום שאין עושין למקום שעושין
ואל ישנה אדם מפני  ,נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם

 ]משנה נ.[ המחלוקת. 
 

הולך ממקום למקום חייב ב"חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום ההמשנה אומרת ש
שהלך לשם ואל ישנה אדם מפני המחלוקת". משפט מורכב זה דורש הסבר מפני שהוא 

]"נותנין עליו שונים ואפילו סותרים. מחציו הראשון של המשפט מחבר יחד שני עקרונות 

משמע שיש שני סוגי מנהג המחייבים את  חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם"[
, ומנהגים אלו מהוים מנהגים "שלו" בומנהגי המקום שנולד  -האדם: א. מנהגו המקורי 

אדם מחויב  - בו עתהקום שנמצא מחייבים אותו ללא קשר למקום המצאו. ב. מנהג המ
למנהגי המקום שהוא נמצא בו, ובמשך שהותו במקום הוא חייב בכל מנהגי המקום כאילו 

אדם משמע דבר הפוך.  ]"אל ישנה אדם מפני המחלוקת"[הם מנהגיו. מחציו השני של המשפט 
 וקת.מחל עתה, ומוטל עליו רק לא ליצורנמצא בו  שהואמנהגי המקום אינו מחויב כלל ל

במשנה בעזרת נפקא מינה אפשרית בין חיוב מדין מנהג לבין שתיות ינחדד את הבעי
חיוב מדין מחלוקת. חיוב מדין מנהג הוא חיוב המוטל על קרקפתא דגברא, ולכן האדם 

שמותר  יתכןמחויב בו בין בפרהסיא בין בצנעה. חיוב מדין מחלוקת אינו חיוב אישי, ולכן 
 רואה את מעשיו.מי שבצנעה מפני שאין מחלוקת כשאין מנהג המקום מלאדם לשנות 

 י דרכים: תניתן להסביר את המשנה בש

"אל ישנה אדם מפני המחלוקת" מסביר את דין "נותנין עליו חומרי מקום שהלך  א.
לשם". נותנים על הולך ממקום למקום חומרי מקומו המקורי, מפני שמנהגים אלו הם 

. כמו כן נותנים על ההולך בו בכל מקום שהוא נמצא ומנהגיו, ומנהג של אדם מחייב
 שמנהגים אלו אינם מנהגיו, מפני המחלוקת.  אף, הנוכחיממקום למקום חומרי מקומו 

. "נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום 1במשנה שני דינים שונים:  ב.
. "אל ישנה אדם מפני המחלוקת". אדם מחויב אישית גם במנהגי 2שהלך לשם". 

אדם אחריות  מוטלת עלהמקום שיצא משם וגם במנהגי המקום שהלך לשם, וכמו כן 
חיוב לקיום המנהג אלא במקום ה המחלוקת אינ למנועמחלוקת. האחריות  למנוע
 ליו.ע נוספת

 תתכןלפי הדרך השנייה עולה השאלה מה עושים כשיש סתירה בין שני הדינים הללו. לא 
סתירה בין חיוב  תתכןלחיוב מניעת מחלוקת, אך  הנוכחיסתירה בין חיוב מנהגי המקום 

ים לחיוב מניעת מחלוקת. לדוגמא אדם ההולך ממקום שאין עוש המקורימנהגי המקום 
אסור לו  -מלאכה למקום שעושים מלאכה, לפי דין "נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם" 

לעשות מלאכה שהרי במקומו אין עושים מלאכה. לפי דין "אל ישנה אדם מפני המחלוקת" 
 מלאכה כדי שלא תהיה מחלוקת. לעשות הוא חייב 

זו ומביאה שני הבינה בהוה אמינא כדרך השנייה, היא שואלת שאלה  ]נא:[הגמ' 
הדין "אל ישנה אדם מפני המחלוקת" מתייחס למקרה  -תירוצים. אביי מתרץ: "ארישא" 
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שהולך ממקום שנוהגים לעשות מלאכה למקום שנוהגים שלא לעשות מלאכה. רבא מתרץ: 
מאי קא אמרת הרואה אומר  ,והכי קאמר אין בזו מפני שינוי המחלוקת ,"לעולם אסיפא
המשנה מלמדת שהחיוב שלא לגרום  -מרי כמה בטלני הוי בשוקא" מימר א ,מלאכה אסורה

. המשנה ]כך מפורש ברא"ש סי' ד[מחלוקת מתגבר על החיוב לנהוג כמנהגי המקום המקורי 
אומרת שיש לנהוג כחומרי מקום שהלך משם מפני שאי עשיית מלאכה במקום שעושים 

 עושה מלאכה מפני בטלנותו. שבני העיר יאמרו שאינומפני למחלוקת  מתגור המלאכה אינ

לעיל בהסבר המשנה,  הדרך הראשונה שהובאכאביי סובר שיש לפרש את המשנה 
הוא מדין  הנוכחישלפיה חיוב מנהגי המקום המקורי הוא מדין מנהג, וחיוב מנהגי המקום 

דרך השנייה שהובאה לעיל בהסבר המשנה, שגם מנהגי המקום כמחלוקת. רבא סובר 
הם מדין מנהג, ודין מחלוקת הוא דין נוסף המלמד שיש  הנוכחיי המקום המקורי וגם מנהג

 המקורי. המקוםאין נוהגים כחומרי בהם מקרים ש

]פירוש המשנה פ"ד והרמב"ם  ]ד"ה רבא אמר[הסבר זה בדברי רבא עולה מפירושם של רש"י 

המחלוקת" מתייחס "אל ישנה אדם מפני דין חולק ומפרש ש ]חי' נא: ד"ה רבא א'[. הר"ן [1ה"א
. לגבי מנהגי מקום שיצא משם 2גם למנהגי מקום שיצא משם וגם למנהגי מקום שהלך לשם

דין "אל ישנה אדם מפני המחלוקת" מגביל את חיוב המנהג למקרה שהמנהג אינו גורם 
. לגבי מנהגי מקום שהלך לשם דין "אל ישנה אדם מפני ]כהסבר רש"י והרמב"ם[למחלוקת 

החיוב למנהגי המקום שהלך לשם אינו מדין מנהג אלא מדין  - פירושהמחלוקת" הוא 
 מחלוקת. 

 סיכום

שינוי  מפאתמחלוקת ליצור במשנה שני דינים: א. חיוב לנהוג כמנהג המקום. ב. איסור 
 מהמנהג המקומי. נחלקו האמוראים בפירוש דינים אלו וביחס ביניהם.

ורי. אביי סובר שהחיוב לנהוג כולי עלמא מודים שאדם מחויב למנהגי מקומו המק
הוא מדין מחלוקת ולא מדין מנהג. הוא סובר שהחיוב למנהגי  הנוכחיכמנהג המקום 

 המקום המקורי מתגבר על האיסור לשנות מפני המחלוקת.

רבא סובר שהאיסור לשנות מפני המחלוקת מתגבר על החיוב לנהוג כמנהגי המקום 
הוא רק מפני  הנוכחייוב לנהוג כמנהג המקום המקורי. לדעת הר"ן רבא מודה לאביי שהח

משמע שלדעת רבא החיוב לנהוג  ]בפירוש המשנה[המחלוקת, ואילו מרש"י ומהרמב"ם 
 הוא מדין מנהג ולא מדין מחלוקת.  הנוכחיכמנהג המקום 

 

                                                           
מפורש שהחיוב  ]הל' שביתת יום טוב פ"ח ה"כ[כך עולה מפשטות לשון הרמב"ם בפירוש המשנה, אך בהלכות   1

 למנהגי המקום הנוכחי הוא מפני המחלוקת. 
רבא אומר "לעולם אסיפא". רש"י והרמב"ם מפרשים שדין "אל ישנה אדם מפני המחלוקת" מתייחס רק   2

 מתייחס גם לסיפא, אך בעיקר לרישא.לסיפא, ואילו הר"ן מפרש שהדין 


