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 1 הסבר הגמ' -( 2סוגיה ג: מנהגי המקומות וגדריהם )

 הסבר הגמ' - (2מנהגי המקומות וגדריהם )סוגיה ג: 

* * 

 רקע

לאחר ביאור ראשוני של המשנה ניתן ללמוד את סוגיית הגמ'. הגמ' מביאה מקרים שיש 
בהם שוני בין המנהג המקורי של האדם לבין המנהג הנוהג במקום שהוא נמצא בו. יש קושי 

לעקרון אחד, ולכן האריכו הראשונים בביאור הסוגיה.  רב לאחד את כל המקרים הללו
בסוגיה זו נעמוד על הקשיים בהבנת הגמ', ובסוגיות הבאות נעסוק בשיטותיהם השונות של 

 הראשונים.

 מקורות

 נ: משנה-נ. א.
 נב. "בני ביישן נהוג דלא הוו אזלין... מימנו אנגדתא דבר בי רב ולא מימנו אשמתא"-נ: 
 ... ספיחי כרוב אטו ספיחי דעלמא"[מאי ר"ש דתניאא: "]ניתן לדלג על נ 
 1חולין יח: "כי סליק רבי זירא אכל מוגרמת דרב ושמואל... ר' זירא אין דעתו לחזור הוה" ב.

 הסוגיה הסבר

 ]ברייתא נ:[ .אי אתה רשאי להתירן בפניהן -דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור 

 

א. בני חוזאי נהגו להפריש חלה  שינויי מנהגים:הגמ' מביאה שלושה מקרים שיש בהם 
מאורז, ורב יוסף פסק שזר יאכל בפניהם את החלה. ב. רבה בר בר חנה ירד מארץ ישראל 

אף שמנהג בבל שלא לאוכלו. ג. רב ספרא  לב שבכפיפת הקיבה[]=ח  לבבל ואכל שם דאייתרא 
יום טוב שני של גלויות עבר ממקום שאין עושים יום טוב שני של גלויות למקום שעושים 

ולא עשה ביום טוב שני מלאכה ביישוב אלא רק במדבר. נדון במקרים אלו ונברר מה היחס 
 ביניהם ומה היחס ביניהם לבין הנאמר במשנה.

 
סוגיית בני חוזאי סותרת לחלוטין את הנאמר במשנה. המשנה אומרת שאדם מחויב 

קת, ואילו בסוגיית בני חוזאי מפורש למנהג מקומו הנוכחי או מדין מנהג או מדין מחלו
שדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירם בפני כותאי, אך אתה 
רשאי להתירם בפני תלמידי חכמים. דין זה חוזר על עצמו גם בעניין רחיצת שני אחים 

המקרים בכבול, גם ביציאה בקורדקיסון בבירי וגם בישיבה על ספסלי נוכרים בעכו. בכל 
הללו החכמים לא רצו לומר להם שמותר להם לשנות ממנהגם מפני שאינם בני תורה, אך 

 לתלמידי חכמים היו אומרים שמותר לשנות ממנהגם. 

                                                           
מקום שרב בהמה שנשחטה בהגרמה היא שחיטה מחוץ למקום הראוי לשחיטה. מוגרמת דרב ושמואל היא   1

עיין רמב"ם הל' . שחיטהחכמי ארץ ישראל סברו שהוא מקום  ושמואל סברו שאינו מקום שחיטה ואילו
 .שחיטה פ"ג הל' א, יב, ורש"י ד"ה מוגרמת דרב



 2 ב.נ-מנהגים; פסחים נ. הלכות

המסקנה העולה מסוגיית בני חוזאי היא שיש מנהגים שאין להם תוקף ואין חובה 
צות שביטול מנהגיהם לקיימם. על אף שלמנהגים אלו אין תוקף אסור לבטלם מפני עמי אר

יביאם לזלזל בגופי תורה. הגמ' אינה מגדירה מהם המנהגים שיש להם תוקף ומהם 
 המנהגים שאין להם תוקף, ודין זה מתברר בדברי הראשונים.

 
רבה בר בר חנה ירד מארץ ישראל לבבל ואכל דאייתרא כנגד מנהגם של אנשי בבל. 

הרי מפורש במשנה ש"נותנין עליו חומרי שואלת הגמ' כיצד הוא נהג כנגד מנהג המקום ו
מקום שהלך לשם". מתרץ אביי שבבל כפופה לארץ ישראל ולכן ההולכים מארץ ישראל 
אינם חייבים במנהגי בבל. רב אשי אומר שהחיוב לקיים את מנהגי המקום הנוכחי הוא רק 

 כשאין דעתו לחזור למקומו, ודעתו של רבה בר בר חנה היתה לחזור לארץ ישראל.

אביי ורב אשי נחלקו אם אדם שדעתו לחזור למקומו המקורי חייב במנהגי מקומו 
, ורבה בר בר חנה לא נהג 2הנוכחי. אביי סובר שאדם חייב לנהוג כמנהגי מקומו הנוכחי

כמנהגי מקומו הנוכחי רק מפני שבבל כפופה לארץ ישראל. רב אשי חולק ולדעתו אדם אינו 
בו אלא רק למנהגי מקומו. כשדעתו לחזור למקומו,  מחויב למנהגי המקום שהוא נמצא

מקומו המקורי הוא מקומו והוא מחויב למנהגי מקומו המקורי בלבד. כשאין דעתו לחזור 
 למקומו מקומו הנוכחי מוגדר מקומו והוא מחויב למנהגי המקום הנוכחי. 

גם הסברו של רב אשי קשה שהרי למדנו במשנה שהחיוב למנהגי מקומו הנוכחי הוא 
מפני המחלוקת, וכיצד לא חשש רבה בר בר חנה למחלוקת ואכל דאייתרא בבבל? ניתן 
לתרץ שרבה בר בר חנה אכל דאייתרא בצנעה והחיוב שלא לשנות מפני המחלוקת הוא 
בפרהסיא בלבד. אולם הסבר זה קשה משתי סיבות הפוכות: א. אביי אמר לרב עוירא סבא 

משמע שהיה מותר לו לאכול  -ה "שווינכו ככותאי" ורבה בריה דרב הונא שרבה בר בר חנ
רב אמי אומר שמותר לעשות מלאכה ביום טוב שני במדבר,  ]נב.[אפילו בפרהסיא. ב. לקמן 

 משמע שביישוב אסור אפילו בצנעה. 
 

. הגמ' ]יח:[מקרה נוסף שיש להתייחס אליו אינו מובא במסכת פסחים אלא במסכת חולין 
בל לארץ ישראל ואכל בארץ ישראל מוגרמת דרב ושמואל אומרת שרבי זירא עלה מב

כמנהג ארץ ישראל וכנגד מנהג בבל. שואלת הגמ' כיצד עשה רבי זירא כנגד מנהג מקומו 
המקורי והרי מפורש במשנה ש"נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם"? מתרץ אביי שרבי 

ישראל מנהגם של בני  זירא עלה מבבל לארץ ישראל וכיוון שבני בבל כפופים לבני ארץ
בבל בטל בארץ ישראל. רב אשי תירץ שהחיוב למנהג המקום המקורי הוא רק כשדעתו 
לחזור ודעתו של רבי זירא היתה להשאר בארץ ישראל. תירוצי האמוראים בשתי הסוגיות 

 חופפים ומתאימים בסברא, אך הסברו של רב אשי יוצר בעיה בפירוש המשנה.

שי בבל כפופים לאנשי ארץ ישראל ולכן מנהג ארץ ישראל הסברו של אביי ברור. אנ
מבטל את מנהג בבל. המשנה עוסקת בהולך ממקום למקום בארץ ישראל או בהולך ממקום 

                                                           
 [7]עמ' הנוכחי הוא מדין מנהג, אך למדנו בסוגיה הקודמת  היה ניתן לפרש שחיוב המנהגים של מקומו  2

 היא שחיוב המנהגים של מקומו הנוכחי הוא מדין מחלוקת. ]נא:[ששיטת אביי 



 3 הסבר הגמ' -( 2סוגיה ג: מנהגי המקומות וגדריהם )

למקום בבבל, שהוא חייב גם במנהגי מקומו המקורי וגם במנהגי המקום הנוכחי. רבה בר 
אל בלבד, ורבי זירא הלך בר חנה הלך מארץ ישראל לבבל ולכן היה חייב במנהגי ארץ ישר
 מבבל לארץ ישראל וגם הוא היה חייב במנהגי ארץ ישראל בלבד.

גם סברתו של רב אשי ברורה. אדם מחויב למנהגיו בלבד, ומנהגיו הם מנהגי מקומו 
בלבד. כשדעתו לחזור למקומו, מקומו המקורי מוגדר מקומו והוא חייב במנהגיו בלבד; 

מו הנוכחי מוגדר מקומו והוא חייב במנהגי אותו המקום כשאין דעתו לחזור למקומו, מקו
בלבד. אולם את המשנה קשה להסביר. המשנה אומרת שנותנים על ההולך ממקום למקום 
גם חומרי מקום שיצא משם וגם חומרי מקום שהלך לשם, ודין זה אינו מתקיים בשום 

 -אין דעתו לחזור  הוא חייב רק בחומרי המקום שיצא משם, ואם -מקרה, אם דעתו לחזור 
 .3הוא חייב רק בחומרי המקום שהלך לשם

 סיכום

מסוגיית הגמ' למדנו כמה עקרונות ונשארנו עם כמה שאלות המצריכות עיון בדברי 
 הראשונים. 

מסוגיית בני חוזאי למדנו שלא לכל מנהג יש תוקף הלכתי מחייב, אך לא מצאנו בגמ' 
 הגדרה למנהג בר תוקף.

לשאלות הגמ' על  ]שהוא בתרא ומן הסתם הלכה כמותו במחלוקת עם אביי[ מתירוצו של רב אשי
רבה בר בר חנה ועל רבי זירא למדנו שנוהגים בחומרי מקום שיצא משם רק כשדעתו לחזור 

 ונוהגים בחומרי מקום שהלך לשם רק כשאין דעתו לחזור. 

גם במנהגי  התקשינו כיצד רב אשי מפרש את המשנה מפני שאין מציאות שבה אדם חייב
המקום שיצא משם וגם במנהגי המקום שהלך לשם. כמו כן התקשינו מדוע רבה בר בר חנה 
לא חשש לאיסור לשנות מפני המחלוקת. ניתן לפרש שהוא סבר שמותר לשנות בצנעה, אך 
קשה על פירוש זה מרב אמי שאסר מלאכה אף בצנעה, ומדברי אביי לרב עוירא סבא ורבה 

 שמשמע מהם שהיה מותר לו לאכול אף בפרהסיא.  "[ככותאיוינכו ]"שובריה דרב הונא 
 

 

                                                           
ללא הסברו של רב אשי בגמ' בחולין היה אפשר להעמיד את המשנה במקרה שאין דעתו לחזור, ולבאר   3

 במנהגי מקומו המקורי. שבמקרה זה הוא חייב גם במנהגי מקומו הנוכחי וגם


