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 שיטות תוס' בחולין, רשב"א ורמב"ם

* * 

 רקע

נסיים את הדיון בשיטות הראשונים בשלוש שיטות נוספות: תוס' בחולין, רשב"א 
 . בין התוס' לבין הרשב"א יש קשר פרשני, ובין התוס' לבין הרמב"ם יש קשר דיני.ורמב"ם

 מקורות

 תוס' חולין יח: ד"ה הני א.

 שו"ת הרשב"א ח"א סי' שלז ב.
 רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ח ה"כ ג.

 
ז  ל ש  ' י ס א  ק  ל ח א  " ב ש ר ה ת  " ו  ש

ום שיצא משם וחומרי מקום נותנין עליו חומרי מק ]נא.[שאלת עוד הא דתנן בפרק מקום שנהגו 
שהלך לשם. ק"ל עלה היכי דמי אי בשדעתו לחזור חומרי מקום שהלך לשם אין נותנין לו כעובדא 
דרבה בר בר חנא. אי בשאין דעתו לחזור אין נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם כעובדא דר' 

ז"ל פירשה כולה בדעתו זירא. ופי' הרב רבי יהונתן הכהן ז"ל דמתניתין לצדדין קתני. והרמב"ן 
לחזור. וחומרי מקום שהלך לשם בדברים המותרין והם נהגו בהן איסור לסייג כעובדא דבני בי 
בישן דבכי האי גונא חוששין למחלוקת. וכמדומה אני שפרשת לי משנה זו בדרך אחרת ושכחתי. 

 החזר לי אבדתי. 
בין את הארי לאחר מיתה. אבל תשובה באמת כל הדרכים האלה רחוקים הם בעיני אלא שאין משי

מסתברא דמתניתין סתמא קתני. לא שנא בדברים שנהגו בהן איסור לגדר לא שנא החמירו בהן מן 
הדין לפי דעתם. דהא חלב דאיתרא לא לגדר אסרוהו בני בבל אלא מן הדין ומן התורה דמרבו ליה 

גמרא ניקבה הקיבה. ואפי'  ]מט.[את כל החלב אשר על הקרב כדאיתא בפרק אלו טרפות  ]ויקרא ח[
ולית ליה נותנין עליו חומרי מקום שהלך  ,הכי אקשינן עליה דרבה בר בר חנא דאכל היכי עביד הכי

 גם שתהא משנתנו שנויה לצדדין אינו מחוור.  .לשם
ההולך מבבל לארץ ישראל ודעתו לחזור נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם  .אבל אני אפרש

דכל שדעתו לחזור עדיין נחשב כאנשי מקומו שיצא משם. והיינו  ,שםוחומרי מקום שהלך ל
מוגרמתא דרבי זירא דאקשינן עליה היכי עביד הכי. ומיהו כיון שהוא במקום חשוב יותר ממקומו 
כארץ ישראל נותנין עליו גם חומרי ארץ ישראל וכדאביי דאמר דאנן כייפינן להו. ורב אשי לא חלק 

ל שדעתו לחזור נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם ואף על פי שהוא עליו בכי הא אלא לומר שכ
 בארץ ישראל. 

ולא עוד אלא נראה דאפילו בהולך מבבל לבבל ומארץ ישראל לארץ ישראל ודעתו לחזור נותנין 
ועוד  ,משום דכל שדעתו לחזור עדיין הוא כפוף לאנשי מקומו ,עליו אפילו חומרי מקום שהלך שם

ם החומרא לעולם עושה כחכמי מקומו. ומכל מקום כיון שאף המקום שהלך שם שכיון שהוא ממקו
דומה למה שאמרו ר' ינאי באתריה מטלטל  ,חשוב כמקומו אינו בדין שיקל בפניהם ולא במקומם

רמי בר  ]קי.[שרגא באתריה דרבי יוחנן לא מטלטל שרגא. והיינו נמי ההיא דאמרינן בפרק כל הבשר 
כחלי. אמרי ליה לרב כהנא אמר ליה מאי טעמא עבדית הכי? אמר ליה  תמרי סליק לטורא ואכל



מאתריה דרב יהודה אנא דאכלי כחלי. אמר ליה ולית לך נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם. אמר 
ליה חוץ לתחום אכלי. אלמא כל שהן שוין כגון מבבל לבבל אפילו דעתו לחזור נותנין עליו חומרי 

חום דוקא משום כבודם. דהא רמי מסתמא דעתו לחזור הוה וכדאהדר מקום שהלך לשם ובתוך הת
ליה אנא מאתריה דרב יהודה אנא. ועוד דאי דוקא בשאין דעתו לחזור מאי קשיא ליה לרב כהנא, 
ומנא ליה דאין דעתו לחזור הוה? אדרבה מן הסתם כל יוצא מארצו דעתו לחזור הוא. אלא 

 כדאמרן. 
ל ודעתו לחזור אין נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם. והיינו ומיהו בשהולך מארץ ישראל לבב

איתרא דרבה בר בר חנא דכי נחית לבבל אכל. ואמר רב אשי רבה בר בר חנא דעתו לחזור הוה. 
וטעמא משום דבני בבל כפופין לבני ארץ ישראל ונוהגין אפילו כקוליהון בפניהם. דומה למה 

א עשו מעשה בפרהסיא כדבריהם משום כבודן של ב"ה. דב"ש ל ]יד.[שאמרו בפרק קמא דיבמות 
אבל בית הלל עושין מעשה כדבריהם ואפילו בפני ב"ש. והיינו טעמיה דאביי דאמר גבי איתרא 
דרבה אבל מארץ ישראל לבבל אנן כייפינן להו. ועד כאן לא נחלק רב אשי עליו אלא במה שהיה 

ומו משום כפיפותנו לבני ארץ ישראל. ואמר רב אביי סבור דאפילו אין דעתו לחזור עושה כקולי מק
אשי דכל כי האי גונא לא כיון דאין דעתו לחזור. ועל הדרך הזה נטיל שלום בין כל השמועות ובין 

אף על פי שנצא לחומרות גדולות. עם כל זה איני רואה דרך ישר במשנתנו ובכל אותן  ,משנתנו
 השמועות אלא זה. והאמת יראה דרכו. 

 יההסוג הסבר

ורבה בר בר חנה לית ליה הא דתנן נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי 
 -אבל מארץ ישראל לבבל  ...הני מילי מבבל לבבל :אמר אביי ?המקום שהלך לשם

 ]גמ' נא.[ עבדינן כוותייהו. -לא, כיון דאנן כייפינן להו 

 

ו. לפי הסברו של רב אשי, מקשים את קושיית התוס' בסוגייתנ ]יח: ד"ה הני[תוס' בחולין 
שמי שדעתו לחזור חייב רק בחומרי מקום שיצא משם, ומי שאין דעתו לחזור חייב רק 

נותנים עליו גם חומרי מקום שיצא משם וגם  אין מציאות שבהבחומרי מקום שהלך לשם, 
חומרי מקום שהלך לשם. תוס' מביאים שני תירוצים, הראשון מקביל לתוס' שלנו, 

 צדדין קתני", השני מהוה גישה אחרת לדיני המנהגים ונעסוק בו כעת. "דמתניתין ל

רץ אי נמי מה שמחלק בין דעתו לחזור לאין דעתו הני מילי מבבל לאמתרצים התוס': "
אבל מבבל לבבל  ,ומארץ ישראל לבבל שהולכים אחר מקום שדעתו לישאר שם שראלי

צא משם וחומרי מקום שהלך לשם נותנין עליו חומרי מקום שי שראלירץ לא שראלירץ ומא
 ".בין דעתו לחזור בין אין דעתו לחזור

על דברי אביי שיש חילוק בין הולך מארץ מבוסס רב אשי הסברו של תוס' מבארים ש
, כפשט אביי סובר. ישראל לבבל לבין הולך מבבל לבבל ומארץ ישראל לארץ ישראל

במנהגי מקומו המקורי וגם גם  -בשני המנהגים  חייב הולך ממקום למקוםהשהמשנה, 
 ]ארץ ישראל[למקום חשוב יותר  ]בבל[ההולך ממקום חשוב פחות אך . הנוכחיבמנהגי מקומו 

רב אשי סובר  או ממקום חשוב למקום חשוב פחות, חייב רק במנהגי המקום החשוב.
שמנהגי ארץ ישראל מפקיעים את מנהגי בבל רק אם ארץ ישראל היא מקום מגוריו הקבוע 

 . מארץ ישראל ודעתו לחזור אליה, או עלה לארץ ישראל ואין דעתו לחזור לבבל[]יצא 
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נוהג כמנהגי ארץ ישראל  -לפיכך ההולך מבבל לארץ ישראל ואין דעתו לחזור לבבל 
נוהג  -. ההולך מארץ ישראל לבבל ודעתו לחזור לארץ ישראל ]ר' זירא בגמ' בחולין[בלבד 

חייב גם בשאר המקרים ההולך ממקום למקום . חנה[ ]רבה בר ברכמנהגי ארץ ישראל בלבד 
]המשנה כפשוטה: "נותנין עליו חומרי מקום  הנוכחיבחומרי מקומו המקורי וגם בחומרי מקומו 

 .1שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם"[
 

להסביר את דין "אל ישנה אדם  ישכדי להשלים את הסבר התוס' בחולין לסוגיית הגמ' 
יום טוב שני של ו דינו של רב ספרא שאסור להולך למקום שנוהגים במפני המחלוקת" ואת 

 גלויות לעשות מלאכה ביישוב.

לדעת התוס' בחולין ההולך ממקום למקום חייב מעיקר הדין גם במנהגי מקומו המקורי 
וגם במנהגי מקומו הנוכחי. לפיכך דין "אל ישנה אדם מפני המחלוקת" הוא דין נוסף בעל 

]הולך מארץ ישראל לבבל ודעתו . גם במקום שאין חיוב לנהוג כמנהג המקום משמעות כפולה: א

יש איסור לשנות מפני המחלוקת. ב. איסור מחלוקת חמור מהחיוב למנהג  לחזור למקומו[
]כהסבר הרא"ש  מקומו המקורי, וכשיש חשש למחלוקת אין לנהוג את מנהגי המקום המקורי

 .[(7 )עיין לעיל עמ'סי' ד 

חנה הלך מארץ ישראל לבבל ודעתו היתה לחזור לארץ ישראל, ולכן אכל  רבה בר בר
דאייתרא בבבל. היה אסור לו לשנות מפני המחלוקת, ולכן הסתיר את מאכלו מפני החכמים 

 . 2שבאו לבקרו. לא ניתן לעשות מלאכה בצנעה, ולכן התיר רב אמי מלאכה רק במדבר
 

ו עד כה. תוס' סוברים שאדם חייב שיטת התוס' בחולין שונה משאר השיטות שלמדנ
אף  הנוכחיבמנהגי מקומו המקורי אף כשאין דעתו לחזור למקומו, וחייב במנהגי מקומו 

שדעתו לחזור למקומו. בבל כפופה לארץ ישראל, ולכן מנהגי בבל בטלים לאדם המשתקע כ
 בארץ ישראל.

: א. חיוב במנהגי לדעת התוס' בחולין החיוב למנהגי המקומות כולל שני חיובים שונים
מנהגיו גם מנהגי מקומו של האדם אינם רק מנהגי המקום אלא מקומו המקורי מפני ש

                                                           
" משמע ומארץ ישראל לבבל שהולכים אחר מקום שדעתו לישאר שם שראלירץ מבבל לאמלשון התוס': "  1

שראל לבבל ואין דעתו לחזור למקומו נוהג רק במנהגי בבל. אך דין זה אינו אפשרי, שהרי שההולך מארץ י
ההולך מבבל לבבל נוהג בחומרי שני המקומות, ומדוע ההולך מארץ ישראל לבבל גרוע יותר? אלא נראה 

 כפי שביארנו ותוס' קיצרו בלשונם. 
מחלוקת, ודין "אל ישנה אדם מפני ניתן לפרש שחשיבותה של ארץ ישראל מבטלת גם את איסור ה  2

המחלוקת" מתבטא רק בכך שחשש מחלוקת מבטל את מנהגי מקומו המקורי. לפי זה רבה בר בר חנה לא 
היה צריך להסתיר את מאכלו מעיני החכמים, ולכן אביי אמר לחכמים שרבה בר בר חנה "שווינכו 

ץ שהשלוחין מגיעים אליו למקום בחוץ ככותאי". כמו כן צריך להסביר שרב ספרא הלך ממקום בחוץ לאר
, שאם היה הולך מארץ ישראל לא היה נאסר ]עיין תוס' נא: ד"ה כגון[לארץ שאין השלוחין מגיעים אליו 

 בעשיית מלאכה ביישוב. 



ב. חיוב במנהגי מקומו הנוכחי . 3יב למנהגיו בכל מקום שהוא נמצא בווחמהאישיים, ואדם 
 .4מפני שאדם הנמצא במקום חייב בכל מנהגי המקום אפילו אם אין דעתו להשתקע בו

 
שרב אשי מסכים לחילוק  ,של התוס' בחולין נםהולך בכיוו סי' שלז[ח"א  ]שו"תהרשב"א 

מאמץ את שיטות הראשונים שאם אין דעתו לחזור אינו  הואבין בבל לבין ארץ ישראל, אך 
 חייב במנהגי מקומו המקורי. 

באדם שדעתו לחזור שהיא עוסקת הרשב"א מפרש את המשנה, כפירושו של הרמב"ן, 
חייב במנהגי המקום ובחומרי המקום שיצא משם כיוון שזהו מקומו,  הוא חייב - למקומו

. החיוב לנהוג כמנהג המקום שהלך לשם הוא בכל ]מפני המחלוקת[שהלך לשם מפני כבודם 
תחום המדינה, בין בפרהסיא בין בצנעה. במדבר שהוא חוץ לתחום המקום, אין פגיעה 

 . ]רב אמי[בכבודם ומותר לו להקל כמנהגו 

מארץ ישראל לבבל ודעתו לחזור למקומו אינו חייב במנהגי המקום שהלך לשם ההולך 
הוא מפני כבודם, וכיוון שבני  הנוכחילא בצנעה ולא בפרהסיא. חיובו למנהגי מקומו  ,כלל

בבל כפופים לבני ארץ ישראל, בני ארץ ישראל אינם חייבים בכבודם ורשאים לנהוג 
 .בר בר חנה[ ]רבהכמנהגם המקורי אף בפני אנשי בבל 

ו, נהרשב"א מסכם את שיטתו: "ועל הדרך הזה נטיל שלום בין כל השמועות ובין משנת
אף על פי שנצא לחומרות גדולות". החומרא של הרשב"א היא שהיוצא ממקום למקום 

של תוס' בחולין  םודעתו לחזור חייב בחומרות שני המקומות אפילו בצנעה, אך חומרת
אף כשאין  תיוצא ממקום למקום חייב בחומרות של שני המקומוה םגדולה יותר שהרי לדעת

 דעתו לחזור למקומו המקורי. 
 

פוסק:  ]הל' שביתת יום טוב פ"ח ה"כ[שיטת הרמב"ם קובעת ברכה לעצמה. הרמב"ם 
"ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין לא יעשה ביישוב מפני המחלוקת אבל עושה 

עושין למקום שעושין לא יעשה, נותנין עליו חומרי הוא במדבר, וההולך ממקום שאין 
מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם, ואע"פ כן לא יתראה בפניהם שהוא בטל מפני 
האסור, לעולם אל ישנה אדם מפני המחלוקת, וכן מי שדעתו לחזור למקומו נוהג כאנשי 

הוא בו מפני מקומו בין להקל בין להחמיר, והוא שלא יתראה בפני אנשי המקום ש
 המחלוקת". 

                                                           
. ניתן לענות על כך בשלושה כיוונים: כיצד מגדירים את מנהגו האישי המחייבו לעולם יםמבארתוס' אינם ה  3

מנהג המחייב אדם לעולם הוא  .ב .שאדם מקבל על עצמו מיום הכנסו למצוות מחייבו לעולםא. כל מנהג 
 כיוון שאבותיו קיבלו על עצמם מנהג מסוים, הוא חייב במנהגם. ג. אדם מחויב למנהג - מנהג אבותיורק 

 של רבים בלבד, ולכן מחויב למנהג המקום שהיה בו ביום הכנסו למצוות.
תוס' בחולין, שההולך ממקום אחד למקום שני ודעתו לחזור למקומו הראשון, ואחר נראה ברור, לשיטת   4

חייב במנהגי המקום הראשון והשלישי ואינו חייב במנהגי המקום השני. יש מקום  -כך הלך למקום שלישי 
להסתפק בדינו של אדם שהלך ממקום אחד למקום שני ולא היתה דעתו לחזור למקומו, ואחר כך הלך 

לישי, אם חייב במנהגים של שלושת המקומות או רק במנהגי המקום הראשון והשלישי. הספק למקום ש
 קיבל שבו המקום לפחות או]הוא אם אדם מחויב למנהגי מקומו המקורי רק מפני שמקום זה הוא מקום אבותיו 

המקום השני או שאדם מחויב לכל מנהגי קהילתו, וכיוון שהוא היה חלק מהקהילה של  [צוותמ עול עצמו על
 הוא חייב במנהגיה כפי שהוא חייב במנהגי מקומו המקורי.



 5 שיטות תוס' בחולין, רשב"א ורמב"ם -( 7סוגיה ח: מנהגי המקומות וגדריהם )

הרמב"ם כותב בסיפא של ההלכה שמי שדעתו לחזור נוהג כאנשי מקומו בין להקל בין 
בפניהם. משמע מדברי הרמב"ם שהרישא עוסקת  לשנותלהחמיר, ומפני המחלוקת אסור לו 
במנהגי  ווחיוב המקורי הוא חייב במנהגי מקומו זאתבאדם שאין דעתו לחזור ולמרות 

 לשם הוא רק ביישוב ולא במדבר. המקום שהלך

באדם שאין דעתו לחזור, והוא  -הרמב"ם מפרש שהמשנה עוסקת במקרה אחד בלבד 
חייב גם בחומרות המקום שיצא משם וגם בחומרות המקום שהלך לשם. אדם זה חייב 
במנהגי המקום שיצא משם כיוון שהם מנהגיו והוא חייב בהם לעולם, והוא חייב במנהגי 

 ך לשם מפני המחלוקת.המקום שהל

היתה לחזור למקומו, ולכן היה מותר  ]על פי הסברו של רב אשי[דעתו של רבה בר בר חנה 
לו לאכול דאייתרא במקום שנוהגים שלא לאוכלו. אמנם אסור לו להראות עצמו בפני אנשי 

 המקום כשהוא נוהג שלא כמנהגם ולכן הוא הסתיר את מאכלו בכניסת החכמים.

אמי בין יישוב לבין מדבר עוסק, לדעת הרמב"ם, באדם שדעתו שלא  חילוקו של רב
לחזור למקומו, ומכאן לומד הרמב"ם שאין הבדל באיסור לשנות מפני המחלוקת, בין 

 כשמשנה בצנעה לבין כשמשנה בפרהסיא.
 

הראשונים שעסקנו  רובהראשונים.  רוב עולה מדברי הרמב"ם ששיטתו הפוכה משיטות
שהמנהג המחייב את האדם הוא מנהג מקומו, ודעתו מגדירה את בהם עד כה סוברים 

חייב במנהגי והוא מוגדר בן מקומו המקורי,  -מקומו. לפיכך כשדעתו לחזור למקומו 
מנהגי המקום החדש מפני המחלוקת. כשאין דעתו לחזור במעיקר הדין והמקורי מקומו 

החדש מעיקר הדין ופטור חייב במנהגי המקום והוא מוגדר בן המקום החדש,  -למקומו 
 ממנהגי מקומו. 

הרמב"ם חולק ולדעתו מנהגי המקום אינם מחייבים את האדם, ורק מנהגו האישי 
מחייבו. לפיכך אין חילוק לגבי מנהגי מקום שיצא משם בין מקרה שדעתו לחזור לבין 

ן מקרה שאין דעתו לחזור ובשני המקרים הוא חייב במנהגי המקום שיצא משם. החילוק בי
מקרה שדעתו לחזור לבין מקרה שאין דעתו לחזור הוא רק לגבי מנהג המקום שהלך לשם. 

מנהגם אינו מחייב אותו כלל ומותר לו בצנעה לנהוג כמנהגו. אם אין  - אם דעתו לחזור
ב מפני המחלוקת ימפני המחלוקת. כיוון שחי וחייב במנהגיו בן המקוםהוא  - דעתו לחזור

 . 5המקום כשיוצא מהיישוב למדבר בלבד, הוא פטור ממנהגי
 

מת רבדינו של ר' זירא שאכל מוג ]יח:[בשיטת הרמב"ם יש שני קשיים: א. בגמ' בחולין 
דרב ושמואל בארץ ישראל, מפורש בדברי רב אשי שבמקרה שאין דעתו לחזור הוא אינו 

ווינכו חייב במנהגי מקומו המקורי. ב. אביי אמר לאמוראים שביקרו את רבה בר בר חנה "ש
 ככותאי" ולהסברו של הרמב"ם הוא נהג בהם את דין המשנה. 

                                                           
את מחלוקת הראשונים בהבנת האיסור לשנות מפני המחלוקת. ר"י סובר שיש חיוב  [77]עמ' למדנו לעיל   5

לאחידות בקיום התורה, והר"ש סובר שיש חיוב למנוע ריב ומדון. נראה להסביר שהרמב"ם מודה לשתי 
ובן המקום חייב לשמור על אחידות בקיום התורה, ולכן אסור לשנות בעיר אפילו בצנעה,  ההבנות הללו,

 ואילו אורח במקום חייב למנוע ריב ומדון, ואסור לשנות בפני אנשי המקום בלבד.



מתייחס לקשיים. לגבי הקושי הראשון מפרש הגר"א  ]סי' תסח אות ה ואות י[הגר"א 
שהרמב"ם הבין שלא ניתן לאמץ את הסברו של רב אשי גם למעשהו של רבה בר בר חנה 

ן לצדדין קתני", ולכן הרמב"ם וגם למעשהו של ר' זירא, כי אם נאמץ את שניהם "מתניתי
מפני סובר שהסוגיות חולקות ויש לפסוק כהסברו של רב אשי למעשהו של רבה בר בר חנה 

. לגבי הקושי השני מפרש הגר"א כר"ן, שאחר 6שהוא מובא בסוגיה הדנה בעיקר הדין
שרבה בר בר חנה אכל בצנעה בביתו, אין עליו חיוב להסתיר את מאכלו בפני החכמים 

 עים שהוא נוהג כדין. היוד

 יכוםס

התוס' בחולין סוברים, כפשט המשנה, שאדם חייב גם במנהגי מקומו המקורי וגם 
במנהגי מקומו הנוכחי. חיובו לחומרות של שני המקומות יכול לפקוע רק כשעובר בין שני 

ההולך מארץ ישראל לבבל ודעתו לחזור לארץ ישראל וההולך  -מקומות שאינם שקולים 
 ארץ ישראל ואין דעתו לחזור לארץ ישראל, חייבים במנהגי ארץ ישראל בלבד.מבבל ל

לשנות  ]הולך מארץ ישראל לבבל ודעתו לחזור[אסור לנמצא במקום ואינו חייב במנהגי המקום 
 . 7בפרהסיא ממנהגי המקום מפני המחלוקת

שיטת הרשב"א היא שאדם מחויב למנהגי מקומו בלבד, ומקומו נקבע על פי מקום 
מגוריו הקבוע. החיוב במנהגי מקומו הנוכחי הוא מפני המחלוקת, ואיסור מחלוקת נדחה 

 כשהולך מארץ ישראל לבבל ודעתו לחזור.

הרשב"א מפרש שהמשנה עוסקת במקרה שדעת ההולך לחזור למקומו, ובמקרה זה הוא 
. וקת[]מדין מחל הנוכחיוגם בחומרת מקומו  ]מדין מנהג[מקורי החייב גם בחומרת מקומו 

 א רק ביישוב ולא במדבר.יה הנוכחיחומרות אלו הן אף בצנעה, אך חומרת מקומו 

שיטת הרמב"ם היא שאדם חייב במנהגי מקומו המקורי אף אם אין דעתו לחזור למקומו. 
אסור לו בפרהסיא לשנות ממנהגי המקום הנוכחי, ואם אין דעתו  -אם דעתו לחזור למקומו 

 כל מנהגי המקום ופטור מהם כשנמצא במדבר. הוא חייב ביישוב ב -לחזור 

 הרמב"ם מפרש שהמשנה עוסקת במקרה שאין דעתו לחזור למקומו. 

 

                                                           
 אמנם עדיין קשה מדוע ר' זירא אכל מוגרמת דרב ושמואל, ועיין בביאור הגר"א המבאר נקודה זו.   6
חשיבותה של ארץ ישראל מבטלת גם את האיסור לשנות מפני המחלוקת, ומשמעות דין  2הע' לפי הנאמר ב  7

 זה היא רק במקרה שחומרת מקומו גורמת למחלוקת, ואיסור מחלוקת דוחה את מנהג מקומו המקורי.


