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 בעלי התוס'שיטות  -( 4סוגיה ה: מנהגי המקומות וגדריהם )

* * 

 רקע

לאחר שלמדנו את פשט הגמ' וראינו את הקושיות הרבות שיש על הגמ', נלמד את 
 .בעלי התוס' השיטות השונות של הראשונים לתרץ אותן. נפתח בביאור שיטות

 מקורות

 נ: משנה-גמ' נ. א.
 רבה בר בר חנה אכל דאייתרא... ורבה בר בר חנה דעתו לחזור הוה"כי אתא " .גמ' נא 
 נב. "א"ל רב ספרא לרבי אבא כגון אנן דידעינן... במדבר מותר"-גמ' נא: 
 ור הוה"חולין יח: "כי סליק רבי זירא אכל מוגרמת דרב ושמואל... ר' זירא אין דעתו לחז 
 ביישובד"ה , רבה; נב. איד"ה  תוס' נא. ב.

 ד-רא"ש סי' ג 

 הסבר הסוגיה

ורבה בר בר חנה לית ליה הא דתנן נותנין  ..כי אתא רבה בר בר חנה אכל דאייתרא.
 ]גמ' נא.[ .דעתו לחזור הוה ...רב אשי אמר ..חומרי המקום שהלך לשם.... עליו

 

מחלקים בין שלושה סוגי  ]סי' ג[והרא"ש  ד"ה אי[ ]בתוס' נא.למדנו בסוגיה הקודמת שר"י 
מנהגים: א. מנהג טעות. ב. מנהג שבני המדינה נהגו מעצמם. ג. מנהג שתלמידי חכמים 

הברייתא  ,הנהיגו לבני המדינה. המשנה עוסקת במנהג חשוב שנתקן על ידי תלמידי חכמים
שבני המדינה נהגו  "דברים המותרים... אי אתה רשאי להתירן בפניהם" עוסקת במנהג

עוסק במנהג  ,שלא להפריש תרומות ומעשרות בבית שאן ]חולין ו:[תרו של רבי יהו ,מעצמם
 טעות. 

מקשה על רבה בר בר חנה שהלך מארץ ישראל לבבל ואכל בבבל דאייתרא  ]נא.[הגמ' 
כמנהג ארץ ישראל, מהמשנה המחייבת את ההולך ממקום למקום בחומרי מקום שהלך 

רב אשי שדעתו של רבה בר בר חנה היתה לחזור לארץ ישראל. הגמ' בחולין לשם. מתרץ 
זירא שעלה מבבל לארץ ישראל ואכל מוגרמת דרב ושמואל כמנהג ארץ  ימקשה על רב ]יח:[

ישראל, מהמשנה המחייבת את ההולך ממקום למקום בחומרי מקום שיצא משם. מתרץ רב 
 .זירא היתה שלא לחזור לבבל יאשי שדעתו של רב

 -שמתוך דברי רב אשי עולה שהמשנה "לצדדין קתני"  ]נא. ד"ה רבה[אומרים התוס' 
נותנים עליו  -אם דעתו לחזור  ,המשנה מחולקת לשני מקרים שונים: ההולך ממקום למקום

 נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם. -חומרי מקום שיצא משם, ואם אין דעתו לחזור 



שגם היא שנה אדם מפני המחלוקת". משמעות דין זה המשנה מוסיפה דין נוסף: "אל י
אינם מחייבים אותו, אסור לו  ובמקרה שדעת האדם לחזור לעירו, ומנהגי המקום שנמצא ב

 .[)סי' ד(ומפורש ברא"ש  )נב. ד"ה ביישוב(]הסבר זה עולה מתוס' בפרהסיא מהם לשנות 

בבבל שהרי דעתו  דין זה מסביר את מעשיו של רבה בר בר חנה. רבה אכל דאייתרא
בצנעה, ולכן כשנכנסו רב רק לחזור לארץ ישראל, אך מפני המחלוקת מותר לו לאכול 

 עוירא סבא ורבה בריה דרב הונא כיסה רבה בר בר חנה את הדאייתרא. 

אמר שמותר לעשות מלאכה ביום טוב שני במדבר  ]נב.[אולם עדיין קשה, מדוע רב ספרא 
אין דעתו לחזור הרי הוא חייב בחומרי מקום שהלך לשם  ואסור לעשות מלאכה ביישוב, אם

מתרצים  ?ואסור לו אף במדבר, ואם דעתו לחזור מותר לו לעשות מלאכה ביישוב בצנעה
שלא ניתן לעשות מלאכה ביום טוב בצנעה, ולכן רב אמי אוסר עשיית  ]ד"ה ביישוב[התוס' 

וס' ומשמיט את דברי רב מלאכה ביישוב אפילו בצנעה. הרא"ש אינו מביא את הסבר הת
ספרא. נראה שהוא מפרש שרב ספרא חולק על רבה בר בר חנה, והלכה שגם מלאכה ביום 

 טוב שני מותרת בצנעה. 
 

פותר את רוב הקשיים בסוגיה, אך נשאר קושי אחד והוא דברי  ם של ר"י ורא"שהסבר
כותאי". המנהג אביי לרב עוירא סבא ורבה בריה דרב הונא, שרבה בר בר חנה "שווינכו כ

חכמי בבל, ור"י סובר שבמנהג חשוב נהיגו שלא לאכול דאייתרא בבבל הוא מנהג חשוב שה
 יש איסור לשנות מפני המחלוקת אף בפני תלמידי חכמים. 

שתי נקודות דחוקות בהסבר ר"י: א. דוחק לפרש את המשנה על כמו כן יש להעיר גם 
. ב. הקביעה הגורפת שאסור לעשות מלאכה ]תוס' בעצמם אומרים שהסברם קצת קשה[לצדדין 

כנראה פירש הרא"ש שרב ספרא לכן ]ביישוב מפני שכל מלאכה מוגדרת פרהסיא אינה פשוטה 

 .חולק על רבה בר בר חנה[
 

עולה משיטת ר"י ורא"ש שמנהג שהנהיגו תלמידי חכמים במקום מסוים מחייב את בני 
קום זה. אדם שעזב את מקומו ואין המקום בלבד. בן המקום הוא אדם שגר בקביעות במ

דעתו לחזור אליו אינו בן המקום ואינו חייב במנהגי מקומו המקורי, וכן אדם שהגיע למקום 
. אסור לאדם הנמצא וואינו חייב במנהגי הנוכחיודעתו לחזור למקומו, אינו בן המקום 

כמנהגיו  נוהגבמקום מסוים לשנות ממנהגי המקום בפרהסיא מפני המחלוקת, אך בצנעה 
 . ]חוץ ממלאכה ביום טוב שני של גלויות שלדעת תוס' אין לעשותה ביישוב אפילו בצנעה[

מנהג שבני העיר נהגו מעצמם אינו מנהג חשוב, ומותר לאחרים לבטל את מנהגיהם בפני 
תלמידי חכמים. ר"י מסתפק אם מותר לתלמידי חכמים מבני המקום לבטל את המנהג. מנהג 

 ומותר להתירו אף לכותאי.  טעות בטל מעצמו,
 

מאמץ את שיטת  תוספות הרשב"א ד"ה דברים[ב]נא. תוס' ד"ה אי. מקור הדברים הר"ש משאנץ 
ר"י שלמנהג טעות אין תוקף כלל וניתן להתירו אפילו לכותאי, אך הוא סובר שחילוקו של 

הוא מתרץ  מיותר. ,ר"י בין מנהג שנהגו בני המדינה מעצמם לבין מנהג שהנהיג תלמיד חכם
]על פי פירושו את הסתירה בין המשנה המחייבת במנהגי המקום שהלך לשם לבין הברייתא 
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 ,שאינה מחייבת במנהגי המקום אלא אוסרת להתיר בפני כותאי בלבד של רב חסדא[
. הסיבה שהברייתא לא 1ד"מתניתין באין דעתו לחזור ובכותאי אפילו דעתו לחזור אסור"

ום ואסרה לנהוג היתר בפני כותאי בלבד, היא מפני שהברייתא חייבה לנהוג כמנהג המק
 אינו מחויב למנהגי המקום.ואדם זה עוסקת באדם שדעתו לחזור, 

עולה מהסבר הר"ש משאנץ שאין חילוק בין מנהג שהנהיגו תלמידי חכמים לבין מנהג 
ור הונהג כסייג וגדר לאיסור תורה הוא מנהג גמשמנהג כל בני העיר מעצמם, נהגו ש

ר"י שמנהג מחייב את בני המקום בלבד, ורק אדם המחייב את בני המקום. הר"ש מסכים עם 
בדין "אל ישנה אדם  מוגדר כבן המקום. הם נחלקו ]"אין דעתו לחזור"[המתגורר בקביעות 

לדעת ר"י אסור לשנות אפילו בפני תלמידי חכמים, ואילו לדעת הר"ש  ,מפני המחלוקת"
 מי ארצות. פני עבאסור לשנות רק 

חכמים שבאו לבקרו הלהסבר הר"ש דבריו של אביי שרבה בר בר חנה נהג בתלמידי 
 כיוון שהם תלמידי חכמים הוא לא היה אמור להסתיר מנהגו מהם.  - ניםמנהג כותאי, מוב

 הנראה להסביר שמחלוקת ר"י ור"ש היא בהבנת איסור מחלוקת. ר"י מפרש שאמור
אסור במקום אחד לנהוג מנהגים שונים. ר"ש מפרש שאין להיות אחידות בקיום התורה, ו

 שיגרמו בגללאיסור לנהוג מנהגים שונים, ואיסור מחלוקת הוא איסור של ריב ומדון 
 .2המנהגים השונים. חשש זה אינו קיים בתלמידי חכמים אלא בעמי ארצות בלבד

 סיכום

בני המקום מדין  ר"י סובר שיש שלושה סוגי מנהגים: א. מנהג חשוב המחייב את כל
. המתארחים במקום רשאים לנהוג ]משנה[מנהג ואת המתארחים במקום מדין מחלוקת 

לא ניתן לעשות מלאכה בצנעה ולכן מלאכה ביום טוב אך  ]רבה בר בר חנה[בצנעה כמנהגם 
בני העיר מעצמם אינו מחייב את נהגו . ב. מנהג ש]רב אמי[שני מותרת במדבר בלבד 

]"דברים לו אינו מחייב את בני העיר. אסור להתיר מנהג זה בפני כותאי האורחים ואולי אפי

 .]חולין ו:[מותר להתירו אפילו לכותאי  -. ג. מנהג טעות המותרים ואחרים נהגו בהם איסור"[

הר"ש משאנץ סובר שיש שני סוגי מנהגים: א. מנהג שהונהג כגדר וסייג לדין תורה 
ארחים במקום רשאים לנהוג כמנהגם בפני תלמידי . המת]משנה[מחייב את כל בני המקום 

]"דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור" ודברי חכמים ואסור להם לנהוג כך בפני עמי ארצות 

. לא ניתן לעשות מלאכה בצנעה, ולכן אסור לעשות מלאכה אביי על מעשיו של רבה בר בר חנה[
אף  להתירומותר  -. ב. מנהג טעות י[]רב אמיישוב הבכל היישוב שהרי יש עמי ארצות בכל 

 לעמי ארצות ולכותאי.

 

                                                           
הסבר זה הוא לשיטת רב אשי. לשיטת אביי מסביר הר"ש משאנץ שהמשנה עוסקת בהולך מבבל לארץ   1

 ישראל, וכשהולך מארץ ישראל לבבל חייב במנהגי המקום בפני כותאי בלבד.
]אבות עדתו"  כלו קרח מחלוקת זו שמים לשם ושאינה ושמאי, הלל מחלוקת זו שמים לשם שהיא "מחלוקת  2

מחלוקת בית הלל ובית שמאי היא מחלוקת של דעות שונות, ומחלוקת קרח ועדתו היא מחלוקת של  - ה, יז[
 ריב ומדון.


