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 1 שיטת בעל המאור -( 5גדריהם )סוגיה ו: מנהגי המקומות ו

 שיטת בעל המאור - (5מנהגי המקומות וגדריהם )סוגיה ו: 

* 

 רקע

שיטת בעל המאור דומה לשיטת הר"ש משאנץ, אך כנראה שיש ביניהן הבדל מהותי 
 בנקודה אחת.

 מקורות

 את תורת המנהגות"יז. "ולפום סוגיא דשמעתא במנהגות... ז-בעל המאור טז: א.
 ]ב. רמב"ן במלחמות, "ועוד כתב בדיני המנהגות... בכותאי ונשי אין מתירין אותם בפניהם"[

 הסבר הסוגיה

מפני שינוי המחלוקת. במדבר  ]מלאכה ביום טוב שני של גלויות[ ביישוב לא עבידנא
 ]גמ' נב.[ .מותר -אסור, במדבר  -מאי? אמר ליה, הכי אמר רב אמי: ביישוב 

 

בעל המאור מפרש שיש שני סוגי מנהגים: מנהג גמור ומנהג טעות, והסוגיה כולה 
 עוסקת במנהג גמור.

המשנה עוסקת באדם שדעתו לחזור למקומו, החייב במנהגי מקומו המקורי מעיקר הדין 
ובמנהגי המקום הנוכחי מפני המחלוקת. מהברייתא "דברים המותרים ואחרים נהגו בהם 

ומד שהחשש למחלוקת קיים רק עם כותאי, אך בפני תלמידי חכמים איסור" בעל המאור ל
או במקום שמצויים שם תלמידי חכמים נוהג כמנהגו בפניהם ואינו חושש. כיוון שמותר 
לאדם שדעתו לחזור למקומו לנהוג כמנהגו בפני תלמידי חכמים, אמר אביי לרב עוירא סבא 

הם את הדאייתרא, נהג בהם מנהג ולרבה בריה דרב הונא שרבה בר בר חנה, שהסתיר מ
כותאי. אדם שאין דעתו לחזור למקומו חייב בכל מנהגי המקום הנוכחי כיוון שכעת הוא בן 

 המקום.

עד לכאן שיטת בעל המאור מקבילה לשיטת הר"ש משאנץ, שהאיסור לשנות מפני 
ם המחלוקת הוא בפני כותאי, אך בפני תלמידי חכמים או "מקום שמצויין תלמידי חכמי

 אפילו בפניהם".  ]כמנהגו המקורי[ביניהם נוהג היתר לעצמו 

 בעל המאור חורג משיטת הר"ש בשתי נקודות:

א. לדעת הר"ש דינו של רב אמי שאסור לעשות מלאכה ביום טוב שני ביישוב, מקביל 
לדינו של רבה בר בר חנה שאסור לאכול דאייתרא בפני בני המקום, וטעם האיסור הוא מפני 

. אכילה אינה נעשית בפרהסיא ולכן אסור לאכול בפני כותאי בלבד, מלאכה ביום המחלוקת
טוב נעשית בפרהסיא ולכן אסורה בכל היישוב. לדעת בעל המאור איסור מלאכה ביום טוב 

מנהג זה מחייב את  -שני שונה משאר המנהגים "לפי שהוא מנהג גדול שפשט בכל הגולה" 
 . נרחיב בנושא זה[ 63 ]לקמן סוגיה י עמ'ם דעתם לחזור כל הנמצאים ביישוב יהודי אפילו א



ב. שיטת הר"ש היא שאדם מחויב למנהגי מקומו, ודעתו אם לחזור מגדירה את מקומו. 
לשיטה זו יש הקבלה מלאה בין מנהגי מקומו המקורי כשדעתו לחזור לבין מנהגי מקומו 

ש הבדל מהותי בין הנוכחי כשאין דעתו לחזור. מלשון בעל המאור משמע שלדעתו י
מחויבות האדם למקומו המקורי לבין מחויבותו למקומו הנוכחי. אדם מחויב למקומו 
המקורי "כי זה קבלת אבות הוא ויש בו משום שמע בני מוסר אביך", מחויבות זו אינה 
שייכת במקומו הנוכחי, אף שאין דעתו לחזור, והמחויבות לו היא רק מפני שזה מנהג 

 . 1המקום

ינה בין שיטת הר"ש לבין שיטת בעל המאור היא במקרה שאדם עבר למקום שני נפקא מ
ואין דעתו לחזור למקומו הראשון, ואחר כך הלך למקום שלישי ודעתו לחזור למקומו 
השני. לדעת הר"ש הוא חייב במנהגי מקומו השני, ומפני המחלוקת הוא נוהג בפני כותאי 

וא חייב במנהגי המקום הראשון, ומפני בחומרי המקום השלישי. לדעת בעל המאור ה
 המחלוקת הוא נוהג בפני כותאי בחומרי המקום השלישי. 

 סיכום

בעל המאור מפרש כר"ש משאנץ שאדם חייב במנהגי מקום מגוריו הקבועים, וחיובו 
במנהגי המקום הנוכחי, שאינו קבוע, הוא מפני המחלוקת בלבד, חיוב שחל בפני כותאי 

 בלבד.

אור משמע שיש הבדל מהותי בין החיוב למקום מגוריו המקורי לבין מלשון בעל המ
החיוב למקום מגוריו הקבוע הנוכחי, החיוב למנהגי מקום מגוריו המקורי נובע מכך שמנהג 
זה הוא קבלת אבות המחייב מדין "שמע בני מוסר אביך", ואילו החיוב למנהגי מקומו 

 הנוכחי נובע מכח מנהג המקום.

 

                                                           
נראה שלדעת בעל המאור דין מנהגי המקום הנוכחי כשאין דעתו לחזור, זהה לדין המנהג של יום טוב שני  1

תב לגבי חיוב מנהגי המקום הנוכחי "ואם אין דעתו כשדעתו לחזור. יש לשים לב ללשון בעל המאור הכו
כמותם", ולגבי יום טוב שני הוא כותב "ואם הגיע לישוב ואין דעתו לחזור הוקבע ביניהם  לחזור נוהג

כמותם". בכל המנהגים הוא נוהג כמנהג אנשי המקום אך אינו נעשה בן המקום שמחויב אישית  ונעשה
  למנהגים אלו.


