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 1 שיטות הרמב"ן והר"ן -( 6סוגיה ז: מנהגי המקומות וגדריהם )

 שיטות הרמב"ן והר"ן -( 6הגי המקומות וגדריהם )סוגיה ז: מנ

* * 

 רקע

לרמב"ן ולר"ן יש שתי שיטות נוספות. בין שתי השיטות הללו יש נקודות מפגש, אך יש 
 גם שוני. ןביניה

 מקורות

 רמב"ן במלחמות יז. "אלא כללא דוקא דמנהגות..."  א.
 הרמב"ן[ ]הריטב"א מבאר בהרחבה את שיטתריטב"א נא. ד"ה גופא דברים  

 ]רבינו דוד נא. ד"ה ולא רצה[ 
 יז: ד"ה תניא, ורבה, ונמצינו-ר"ן יז. ב.

 

א  " ב ט י . ר א םנ י ר ת ו מ ה ם  י ר ב ד א  פ ו ג ה  "  ד
גופא דברים המותרים ואחרים נוהגים בהם איסור אי אתה רשאי להתירם בפניהם. והא דאמרינן 

בי בית שאן על ידו, שאכל רבי מאיר עלה של ירק בבית שאן והתיר ר ]ו:[בפרק קמא דחולין 
)ד(התם מנהג מנהג בטעות היה שהיו סבורים שחייבים לעשר ובמנהג בטעות רשאי להתירם 
בפניהם ומתניתא דהכא שהיו יודעים שהם מותרים לגמרי אלא שנהגו להחמיר על עצמם ובהא אין 

בו איסור  רשאי להתירם בפניהם, וכן אמרו בירושלמי כל דבר שאינו יודע שהוא מותר וטועה ונוהג
 נשאל ומתירין לו וכל דבר שיודע שהוא מותר ונוהג בו איסור נשאל ואין מתירין לו ע"כ.

והא דתניא אי אתה רשאי להתירם בפניהם, כתב הרי"ט ז"ל לנהוג היתר בפניהם, והקשה הרי"ט 
ז"ל דמשמע דשלא בפניהם מותר לנהוג היתר והיכי איפשר דהא תנן נותנים עליו חומרי מקום 

א משם וחומרי מקום שהלך לשם ועוד האריך ונשא ונתן בענין, ובתוספות כתבו דבמנהג שיצ
התפוס להחמיר יש דינין חלוקים, דמנהג החשוב והוא שנהגו בני העיר על פי תלמידי חכמים 
ותלמידי חכמים עמהם בזו נותנין עליו לעולם חומרי מקום שהלך לשם כשאין דעתו לחזור ואפילו 

פילו במקום תלמידי חכמים דליכא משום סירכא, דמנהג חשוב כזה יש בביטולו שלא בפניהם, וא
גרם מחלוקת ואין לו היתר אלא חוץ לעיר וחוץ לתחום, והיינו מתניתין דקתני נותנין עליו חומרי 
מקום שיצא משם ]וחומרי מקום שהלך לשם[ ואתיא בכל ענין, אבל ברייתא במנהג שאינו חשוב 

מעצמן ובהא רשאי לנהוג היתר שלא בפניהם, וכתב הרי"ט ז"ל וזה היה נראה כגון שנהגו בני עיר 
יותר טעם נכון מכל מה שאמרנו אבל עדיין אין הדבר מתחוור כל הצורך דכיון דמתני' ומתניתא 

 )סמכו( ]סתמא[ איתמרו הוה ליה לפרושי.
דר ותני אל ישנה אדם ועל כל פנים צריכין אנו למודעי לדברי רבינו הגדול הרמב"ן ז"ל דמתני' דה

מפני המחלוקת מילתא פסיקתא תני ואף בשדעתו לחזור, ואפילו כלם חכמים יודעים את התורה, 
ואפילו בחדרי חדרים, ובהא אתיא רישא דמתני' וסיפא בחדא גוונא, דרישא מיירי בחד צד במקום 

והדר קתני כי דליכא חשש מחלוקת ואזלינן לאביי בתר ארץ ישראל ולרב אשי בתר עיקר עירו, 
 מפני המחלוקת אין לשנות בשום ענין מחומרי מקום שהלך לשם.

וביאור דברים אלו כי המנהגות על שלשה דרכים, דכל שהיה מנהג בטעות נשאל ומתירין לו כדברי 

הירושלמי, ואפי' בכותאי נמי כיון דנשאלין ומראין שהלכה רופפת בידם, ומכל מקום אין נוהגים 



וכיוצא בהן שאינן בני תורה והיינו מתניתא דקתני דברים המותרים וכו' היתר בפני כותיים 

דלהתירם בפניהם אינו רשאי אבל להתירו להם אפשר כשנשאלו, וגם כשלא נשאלו מתירים להם 

בעל כרחם כשיש במנהגם חשש גרם איסור וכההיא דבית שאן, וזו אינה ענין למשנתינו כלל ולא 

מנהג בטעות לא שייך חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום הוה צריך לפרושי דפשוט הוא דב

שהלך לשם, שאפילו לבני העיר עצמן היה לנו להתיר אי לאו דאינהו כותאי, ואין לנו אלא להשמר 

 מסירכא דידהו שלא יחטאו על ידינו והיינו שלא לנהוג היתר בפניהם.

ין על פיהם בין על פי תלמידי והדרך השני הוא מנהג שאינו בטעות אלא שרצו להחמיר על עצמן ב
חכמים והדבר ההוא הוא מותר מן הדין בלא שום מחלוקת כמלאכה בערבי פסחים קודם חצות, 

ואפילו יש בדבר מחלוקת אלא שהאוסר יחיד כנגד הרבים וכיוצא בו, כל שנהגו בדבר להחמיר, 

התורה אין מתירין והוא שידעו שהוא מותר, מנהגם שריר וקיים, ואפי' כולם חכמים יודעים את 

להן וההולך לשם אינו נוהג שם היתר ואפי' בחדרי חדרים ואפי' דעתו לחזור שכל כיוצא בזה יש 

לחוש למחלוקת, וזו היא משנתינו דקתני מלתא פסיקתא בכל צד ובכל ענין שלא ישנה מפני 

 המחלוקת ואתיא כולה בחדא גונא בשדעתו לחזור ]דחומרי מקום שיצא משם נותנים עליו

 בשדעתו לחזור, וכן חומרי מקום שהלך לשם אע"פ שדעתו לחזור[ אין לו היתר אלא חוץ לתחום.

ויש עוד מנהג שלישי בינוני בין שנים אלו והוא שנהגו איסור בדבר לא בתורת חומרא אלא שטעו 

בדבר שאין טעותו מוכרע שהוא דבר הראוי התלוי במחלוקת שיקול הדעת כגון ההיא דאייתרא, 

בזה נתנו רמז ברישא דמתני' שאם אין דעתו לחזור נוהג כמותם אליבא דרב אשי ואי לאו  בכיוצא

נוהג כמנהג מקומו, ואליבא דאביי תולה הדבר בארץ ישראל, וטעם חילוקים אלו מפני שאין בזה 

מפני המחלוקת שכבר יודעים הם שמנהגם דבר מחלוקת חכמים הוא וכי אין מנהגם מכריע 

כמנהגם אינו משים אותם טועים בדבר משנה אלא כטועים בשיקול הדעת  ההלכה, והעושה שלא

ואין בזה קלון כיון שאין הדבר מוכרע, ומכל מקום מדכסייה רבה בר בר חנה ואמר שוינכו ככותאי, 

שמעינן שאף בזה ראוי היה שלא לנהוג היתר בפניהם במקום כותיים, אבל במקום תלמידי חכמים 

ם, ומכל מקום ודאי אין מתירין להם אפי' כשנשאל דכיון דשיקול הדעת נוהג היתר בפרהסיא בפניה

 ]הוא[ תופס בדבר מנהג להחמיר.

ונשאר לנו לפרש דמאי דאמרינן לקמן בדרב ספרא במדבר מותר והתם גבי עובדא דרמי בר תמרי 
 אמרו חוץ לתחום אכלינהו כולה חדא מילתא היא, ודוקיא דלישנא הכי הוא מסתמא ]חולין קי.[

דיישוב תוך התחום ומדבר חוץ לתחום, אי נמי דהתם דלא נהגו אלא בפומבדיתא נקט חוץ לתחום 

דבחוץ לתחום סגי, אבל הכא שפשט מנהג יו"ט שני בכל בבל צריך שיהא חוץ לתחום לכל 

 ]ה[מדינה, והיינו מדבר מן הסתם, ע"כ לרי"ט ז"ל בשם רבו הרא"ה ז"ל.

תינו וכל גמרא ועובדי אלא במנהג שהוא להחמיר, אבל וכתב עוד ז"ל והדבר פשוט שאין משנ

במנהג להקל לעולם אין חוששין לו ואפי' היה על פי גדולים שבעולם כל שנראה שיש בו צד איסור 
לחכם בעל הוראה אשר יהיה בימים ההם, שאין לנו אלא שופט שהוא בימינו, ומיהו במקום שאין 

לו לבטלו, נהי דהכא ליכא משום סירכא דכותיים  האיסור ברור והמנהג קבוע כבר עד שאי אפשר

דאי מסתרכי להחמיר מסתרכי אפי' הכי כיון שאינן בני תורה ואין כח בידו לבטלם יש לו לעשות 

לעצמו בענין שלא יהא בדבר מחלוקת עד שיוכל להחזירם מעט מעט, ואם הטעות מוכרע אין 

 חכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה'.

 הסבר הסוגיה



 3 שיטות הרמב"ן והר"ן -( 6סוגיה ז: מנהגי המקומות וגדריהם )

 -כיון דחזינהו  ...אתא רבה בר בר חנה אכל דאייתרא. עול לגביה רב עוירא סבאכי 
 ]גמ' נא.[ .כסייה מינייהו. אתו ואמרו ליה לאביי. אמר להו: שווינכו ככותאי

 

 [)ד"ה גופא(ובריטב"א  )נא. ד"ה ולא רצה לומר להם(]במלחמות יז. שיטתו מובאת גם ברבינו דוד הרמב"ן 
]בני חוזאי, רבה י מנהגים וכל אחד משלושת המקרים המובאים בגמ' מבאר שיש שלושה סוג

 עוסק בסוג שונה של מנהג. בר בר חנה ורב ספרא[

שלושת סוגי המנהגים הם: א. מנהג גמור שנהגו אותו כסייג וגדר לאיסור. ב. מחלוקת 
 בפסק ההלכה, ונהגו כדעה המחמירה. ג. מנהג טעות.

כסייג וגדר לאיסור.  הוהראשון, במנהג שנהגומבאר הרמב"ן שהמשנה עוסקת בסוג 
מנהג זה מחייב את בני המקום מעיקר הדין, ואת המתארחים במקום מפני המחלוקת, אבל 

כולם חייבים במנהג בין בפרהסיא בין בצנעה. ההבדל  - אין הבדל הלכתי בין שני החיובים
י המקום חייבים אפילו היחיד בין בני המקום לבין המתארחים במקום הוא לגבי "מדבר", בנ

 במדבר והמתארחים במקום חייבים ביישוב ואינם חייבים במדבר.

רבה בר בר חנה עוסק בסוג השני. נחלקו אמוראים אם דאייתרא אסורה או המקרה של 
מותרת, בארץ ישראל נהגו להתיר ובבבל נהגו לאסור. במנהג זה אין איסור לשנות מפני 

 שאין, ולכן מותר לאדם שיצא ממקום ןהלכתית בדיהמחלוקת שהרי ידוע שיש מחלוקת 
 . לו לנהוג כךנוהגים בו איסור לנהוג כמנהגו אפילו בפרהסיא ורק בפני כותאי אין 

]מנהג זה הוא גדר וסייג לשעה יום טוב שני של גלויות שייך לסוג הראשון של המנהגים 

שוב בין בצנעה בין ולכן רב אמי אוסר לעשות מלאכה ביי שיחזרו לקדש על פי הראייה[
 בפרהסיא. 

הברייתא "דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור" עוסקת בסוג השלישי, במנהג 
 טעות. מנהג זה בטל ומבוטל ורק בפני כותאי אין להתירו.

 
על שלוש הקושיות שהיו על שיטת ר"י. המשנה עוסקת  היטבהסברו של הרמב"ן עונה 

ו, ולכן הוא חייב במנהג מקומו מעיקר הדין במקרה שדעתו של ההולך לחזור למקומ
ובמנהג המקום שהלך לשם מפני המחלוקת. כיוון שאין הבדל דיני בין שני החיובים, 

 המשנה כותבת שהוא חייב גם בחומרת מקומו וגם בחומרת המקום שהלך לשם. 

לרבה בר בר חנה היה מותר לאכול דאייתרא אפילו בפרהסיא, ולכן אומר אביי שרבה בר 
בין בפרהסיא בין בצנעה, ולכן רב  הוינכו ככותאי". מלאכה ביום טוב שני אסורובר חנה "ש

 אמי אינו מחלק ביניהם. 

הקושי בפירוש הרמב"ן הוא קושיית הגמ' מהמשנה על רבה בר בר חנה. המשנה עוסקת 
המקרה של במנהג של סייג, מנהג המחייב את המתארחים במקום מפני המחלוקת, ואילו 

ר בר חנה עוסק במנהג הנובע ממחלוקת בהלכה, ובמנהג זה אין איסור שלא לשנות רבה ב
מדוע הגמ' מקשה עליו מהמשנה? הרמב"ן היה ער לבעיה זו,  ,מפני המחלוקת. אם כך קשה

שבהוה אמינא הגמ' לא חילקה בין דעתו לחזור לבין אין דעתו לחזור, ובשני  ולכן פירש
עיקר הדין. לפי ההוה אמינא אין מקום לחלק בין שני המקרים הוא חייב במנהגי המקום מ



סוגי המנהגים. למסקנה יש חילוק בין דעתו לחזור לבין אין דעתו לחזור, וכשדעתו לחזור 
חיובו במנהג המקום שהלך לשם הוא רק מפני המחלוקת. כיוון שהחיוב הוא רק מפני 

לנהוג כמנהג בר חנה  המחלוקת יש חילוק בין שני סוגי המנהגים והיה מותר לרבה בר
 .מקומו

 
חולק גם על ר"י וגם על הרמב"ן ולדעתו אין שלושה סוגים של  ]יז. ד"ה תניא[הר"ן 

מנהגים אלא שניים בלבד. הוא אינו מקבל את החילוק בין מנהג המהוה גדר וסייג לבין 
ין מנהג הנובע ממחלוקת בהלכה, ושני המנהגים הללו זהים זה לזה. לדעתו יש חילוק רק ב

 מנהג גמור למנהג טעות. 

מפרש שהמשנה עוסקת באדם שדעתו לחזור למקומו. הוא חייב  ]טז: ד"ה ההולך[הר"ן 
ב במנהגי המקום שהלך יבמנהגי המקום שיצא משם מעיקר הדין, שהרי זהו מקומו, וחי

 . 1לשם מפני המחלוקת בלבד, ולכן חייב לשמור את מנהגי המקום בפרהסיא בלבד

ת "דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירן הברייתא האומר
בפניהם" עוסקת במנהג טעות, מנהג שאין לו תוקף הלכתי, ולכן אין רשאים להתירו בפני 

 כותאי ועמי ארצות בלבד.

דעתו של רבה בר בר חנה היתה לחזור למקומו, ולכן היה מותר לו לאכול דאייתרא 
דעתו לחזור לארץ ישראל לעשות מלאכה ביישוב ביום טוב בצנעה. רב אמי אוסר לאדם ש

שני, או מפני שלא ניתן לעשות מלאכה בצנעה או שדבריו מתייחסים רק למלאכות שלא 
 .]יז: ד"ה ורבה[בצנעה  ןניתן לעשות

 :]יז: ד"ה ונמצינו[על פי הבנה זו פוסק הר"ן 

היוצא משם ודעתו לחזור, א. מנהג המהוה סייג לאיסור מחייב את כל בני המקום, גם את 
 וגם את ההולך לשם ואין דעתו לחזור למקומו המקורי. 

ב. אדם המגיע ממקום אחר ודעתו לחזור למקומו, אסור לו לשנות מפני המחלוקת, ולכן 
חייב לנהוג בפרהסיא כחומרי המקום, ביטול המנהג בצנעה אינו גורם למחלוקת ולכן הוא 

 יכול לנהוג כקולי מקומו.

 אסור להתירו בפני כותאי.אך  ,ג טעות אינו מנהג ואינו מחייב כללג. מנה
 

מדברי אביי לרב עוירא סבא ורבה  ,על הסבר הר"ן קשה, כפי שהיה קשה על שיטת ר"י
וינכו ככותאי". רבה בר בר חנה הקפיד כדין לאכול ודרב הונא שרבה בר בר חנה "ש הברי

                                                           
בין פירוש הר"ן למשנה לבין פירוש התוס' למשנה, שהרי גם לפי תוס' וגם לפי הר"ן אם אין הבדל מהותי   1

אסור לו  -אין דעתו של ההולך לחזור למקומו הוא חייב בחומרי מקום שהלך לשם, ואם דעתו לחזור 
לשנות בפרהסיא מפני המחלוקת. ההבדל בין הר"ן לבין התוס' הוא שלדעת הר"ן "אל ישנה אדם מפני 

וקת" הוא פירוש ל"נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם", וכל המשנה עוסקת באדם שדעתו לחזור המחל
למקומו. לדעת התוס' "אל ישנה אדם מפני המחלוקת" הוא דין נוסף, נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם 

להסבר  כשאין דעתו לחזור, ואסור לו לשנות מפני המחלוקת כשדעתו לחזור. הסבר הר"ן למשנה דומה
הרמב"ן, אך לדעת הרמב"ן אין הבדל דיני בין "חומרי המקום" לבין "אל ישנה אדם מפני המחלוקת", 

 ואילו לדעת הר"ן הראשון אסור אף בצנעה והשני אסור רק בפהרסיא.



 5 שיטות הרמב"ן והר"ן -( 6סוגיה ז: מנהגי המקומות וגדריהם )

מתרץ הר"ן שכיוון שרבה בר בר חנה  ?י"וינכו ככותאובצנעה בלבד, ומדוע אומר אביי "ש
רבה בר בר חנה לא ואין במקרה זה מחלוקת  ,אכל בצנעה כדין והם יודעים שהוא נוהג כדין

 . ]הסבר זה מתאים גם לשיטת ר"י, ואולי גם הוא מאמצו[היה חייב להסתיר את הדאייתרא שאכל 

 סיכום

 דר וסייג לאיסור תורה. הרמב"ן סובר שיש שלושה סוגי מנהגים: א. מנהג המהוה ג
 מנהג לפסוק כדעה מחמירה בהלכה. ג. מנהג טעות.  ב.

מנהג המהוה גדר וסייג לאיסור תורה מחייב את בני המקום והם אינם רשאים להתירו. 
. מנהג ]משנה ורב אמי[מנהג זה מחייב את האורחים מפני המחלוקת, וחיוב זה אפילו בצנעה 

ני המקום ואינו מחייב את האורחים אפילו בפרהסיא לפסוק כדעה המחמירה מחייב את ב
]"דברים המותרים ואחרים . ניתן לבטל מנהג טעות אך אין להתירו בפני כותאי ]"שווינכו ככותאי"[

 .איסור"[ ןבה נהגו

הר"ן סובר שיש שני סוגי מנהגים: א. מנהג המהוה גדר וסייג לאיסור תורה. ב. מנהג 
 טעות. 

י המקום חיוב גמור, ומחייב את האורחים מפני המחלוקת. חיוב מנהג גמור מחייב את בנ
]רבה בר בר חנה אכל דאייתרא בצנעה. רב ספרא אסר מלאכה ביישוב בלבד  בפרהסיאמחלוקת הוא 

. ניתן לבטל מנהג טעות אך אסר רק מלאכה שלא ניתן לעשותה בצנעה[שמפני שלמלאכה יש קול, או 
הג מקומו בצנעה ובאו תלמידי חכמים מבני המקום אין להתירו בפני כותאי. הנוהג כמנ

 .]"שווינכו ככותאי"[אינו חייב להסתיר מנהגו מהם  ,לבקרו
 

 


