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 סיכום שיטות הראשונים ופסק ההלכה

* * 

 רקע

 לפני כן נחזור ונסכם את שיטות הראשונים. ךנברר את פסק ההלכה א

 מקורות

 שביתת יום טוב פ"ח ה"כ רמב"ם הל' א.
 טור סי' תסח, "ההולך ממקום שנהגו לעשות... אם נהגו להחמיר" 
 ומשנה ברורה ,שו"ע סי' תסח סע' ד, ביאור הלכה ד"ה ההולך ב.

 ב, ומשנה ברורה-סי' תקעד סע' א  
 

ר  ו חט ס ת  ' י  ס
דעתו ההולך ממקום שנהגו לעשות למקום שלא נהגו או איפכא יש לו לעשות כמנהג המקום ש

ואם  ,אם דעתו להשתקע למקום שבא שם יעשה כמנהגם בין לחומרא בין לקולא ,להשתקע שם
 ,וה"מ בצינעא שלא בפני אנשי המקום אשר בא שם ,דעתו לחזור למקומו ינהג כמנהג אנשי מקומו

אבל בפניהם אם יש לחוש למחלוקת אם ישנה ממנהגם יניח מנהג אנשי מקומו וינהוג כמנהגם 
 .להקל כ"ש אם נהגו להחמיר אפילו נהגו

 הסוגיה הסבר

 - ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין או ממקום שאין עושין למקום שעושין
ואל ישנה אדם מפני  ,נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם

 ]משנה נ.[ המחלוקת. 
 

ג מחייב. ב. שיטות : א. הגדרת מנהזויות ארבעמ אותההסוגיה מורכבת ולכן נסכם 
 ביאור הראשונים לגמ'.הראשונים בדין הולך ממקום למקום. ג. דיני המקומות. ד. 

 נחלקו הראשונים מהו מנהג המחייב את האדם:

ר"י, ר"ש, רמב"ן, רשב"א ור"ן סוברים שאדם מחויב למנהג קהילתו בלבד. הקהילה 
 -ל פי דעתו: אם דעתו לחזור נקבעת על פי מקום מגוריו הקבוע, ולכן חיוב המנהג נקבע ע

 חייב רק במנהגי מקומו הנוכחי.  -חייב רק במנהגי מקומו המקורי, אם אין דעתו לחזור 

תוס' בחולין, הרמב"ם ובעל המאור סוברים שחיובו הבסיסי של האדם הוא למנהג 
מקומו המקורי. הם נחלקו בטיב חיוב זה ולמחלוקתם השלכה על חיובו למנהגי מקומו 

. הרמב"ם סובר שמנהג מקומו המקורי הוא מנהגו האישי של האדם, ומנהג זה הוא הנוכחי
ם לשנות קת אסור לאדם המתגורר במקום מסויהמנהג היחיד המחייבו לעולם. מפני המחלו

ממנהג המקום כל עוד הוא נמצא בעיר. בעל המאור סובר שאדם חייב למנהג אבותיו, אך 



למנהג המקום דוחה את חיובו למנהג אבותיו.  כשהוא קובע דירתו במקום אחר, החיוב
נראה שלדעתו החיוב למקום החדש הוא רק בשעה שקובע שם דירתו, ואם עוזב את המקום 
על מנת שלא לחזור אליו, הוא חוזר ומתחייב במנהגי אבותיו. תוס' בחולין סוברים שעל 

כן גם כשדעתו האדם חיוב כפול: חיוב למנהגו האישי וחיוב למנהג מקומו הנוכחי, ול
לחזור וגם כשאין דעתו לחזור הוא חייב גם במנהגי מקומו המקורי וגם במנהגי מקומו 

 . 1הנוכחי
 

 נחלקו הראשונים בהגדרת מנהג בר תוקף:

כסייג וגדר בידיעה שמעיקר הדין הדבר מותר. מנהג זה  בומנהג גמור הוא מנהג שנהגו 
 הוא המנהג הנדון במשנתנו.

מותר, הוא מנהג  שהואשחשבו שדבר מסוים אסור והתברר להם  מפני בומנהג שנהגו 
 . 2בוטעות, שלכל הראשונים אינו מנהג ואין צריכים לנהוג 

בני מדינה מעצמם ללא הוראת תלמיד חכם, לרוב הראשונים הוא מנהג  בומנהג שנהגו 
. ר"י גמור, ר"י מחדש שמנהג זה אינו מחייב אדם שהגיע למקום זה אפילו אין דעתו לחזור

 מחייב את בני המדינה. המנהגמסתפק אם 

מנהג שלא נתקן כסייג וגדר אלא כהחמרה במחלוקת הלכתית, לרוב הראשונים הוא 
מנהג גמור. הרמב"ן סובר שמנהג זה מחייב את בני המקום אבל אין בו איסור לשנות מפני 

קומו המחלוקת ומותר לאדם שהלך למקום זה ודעתו לחזור למקומו לנהוג כקולי מ
 בפרהסיא.

 
 נחלקו הראשונים בדין ההולך ממקום למקום:

שיטת ר"י ור"ן: אדם מחויב למנהגי מקומו הקבוע בלבד, נוסף לכך יש איסור לשנות 
 .]נחלקו הר"י והר"ן בהגדרת מנהג בר תוקף[מפני המחלוקת ואיסור זה הוא רק כשעושה בפרהסיא 

, נוסף לכך יש איסור לשנות מפני שיטת ר"ש: אדם מחויב למנהגי מקומו הקבוע בלבד
 המחלוקת ואיסור זה הוא רק בפני כותאי ועמי ארצות.

שיטת הרמב"ן: אדם מחויב למנהגי מקומו הקבוע בלבד. נוסף לכך יש איסור לשנות 
מפני המחלוקת, איסור זה קיים אף בצנעה וחל רק במנהג, במחלוקת בפסיקת הלכה אין 

לנהוג כפסיקה המקובלת במקומו המקורי בפני תלמידי  איסור לשנות מפני המחלוקת ומותר
 חכמים.

שיטת הרשב"א: אדם מחויב למנהגי מקומו הקבוע בלבד, נוסף לכך יש איסור לשנות 
מפני המחלוקת, ואיסור זה קיים אף בצנעה. מותר להולך מארץ ישראל לבבל ודעתו לחזור 

                                                           
אם מנהגי  -יש מחלוקת נוספת בין הרמב"ם לבין התוס'  4הע'  88לפי האפשרות השנייה לעיל עמ'   1

 לה נעשים מנהגיו של האדם והוא חייב בהם אף כשעובר למקום שלישי. הקהי
מעלה אפשרות שמנהג זה צריך התרת נדרים, אבל לפי רוב הראשונים המנהג בטל  סוד"ה ירושלמי[יז. ]הר"ן   2

 .הסבר מחלוקת הראשונים[ 44-44]עיין לקמן עמ'  ואין צריכים להתירו
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בבל כפופים לאנשי ארץ לנהוג כמקומו המקורי ולא לחשוש למחלוקת, כיוון שאנשי 
 ישראל. 

שיטת תוס' בחולין: אדם מחויב גם למנהגי מקומו המקורי וגם למנהגי מקומו הנוכחי, 
]אם הולך מארץ ישראל לבבל ודעתו לחזור לארץ ישראל בין כשדעתו לחזור בין כשאין דעתו לחזור 

 .שראל בלבד[מבבל לארץ ישראל ודעתו להשאר בארץ ישראל, נוהג במנהגי ארץ יהולך  וא

שיטת בעל המאור: אדם מחויב למנהגי מקומו המקורי, אך כשאין דעתו לחזור למקומו 
]ולכן כשיוצא ממקום זה חוזר ומתחייב החיוב למנהג המקום מפקיע את חיובו למקומו המקורי 

. נוסף לכך יש איסור לשנות מפני המחלוקת ואיסור זה הוא רק בפני כותאי במנהגיו המקוריים[
 ארצות. ועמי

מקומו המקורי לעולם, אם אין דעתו לחזור הוא  ישיטת הרמב"ם: אדם מחויב למנהג
נהוג בפני אנשי המקום ל איסור יש לכך נוסף. חייב במנהגי מקומו הנוכחי ביישוב בלבד

 .מנהגים שונים ממנהגיהם
 

 דיני המקומות הם:

 למא.חייב בחומרי מקומו לכולי ע -היוצא ממקומו ודעתו לחזור אליו 

לרוב הראשונים אינו חייב במנהגי מקומו, לדעת  -היוצא ממקומו ואין דעתו לחזור אליו 
ם עם הרמב"ם אלא אם עולה מימקומו לעולם. תוס' בחולין מסכי במנהגיהרמב"ם חייב 

 .שאז כבר אינו חייב במנהגי מקומו מבבל לארץ ישראל

ונים חייב במנהגי המקום לרוב הראש -ההולך למקום אחר ואין דעתו לחזור למקומו 
בין לקולא בין לחומרא, אפילו במדבר. לדעת הרמב"ם הוא חייב בחומרי המקום  נוכחיה

 .רק כשהוא נמצא בישובהנוכחי 

לדעת תוס' בחולין הוא חייב בחומרי המקום  -ההולך למקום אחר ודעתו לחזור למקומו 
ינו חייב בחומרי המקום , אלא אם הלך מארץ ישראל לבבל. לדעת הרמב"ם הוא אהנוכחי

"והוא שלא יתראה בפני אנשי המקום שהוא בו מפני המחלוקת". לדעת תוס' שאנץ ובעל 
המאור הוא חייב לנהוג כמנהג המקום בפני כותאי בלבד. לדעת התוס' והר"ן הוא חייב 
לנהוג כמנהג המקום בפרהסיא בלבד. לדעת הרשב"א הוא חייב לנהוג כמנהג המקום אפילו 

מנהג בולדעת הרמב"ן הוא חייב לנהוג במנהג של סייג וגדר איסור אפילו בצנעה, ו בצנעה,
של פסיקת הלכה אינו חייב אף בפרהסיא. לכולי עלמא הוא חייב במנהג המקום ביישוב ולא 

 במדבר.
 

 בהבנת סוגיית הגמ' יש להתמקד בשלוש נקודות מרכזיות:

 א. הסבר המשנה.

"דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור" עוסקת ב. הסבר דברי רב חסדא שהברייתא 
 משנה שנותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם.ה לעומת דבריבכותאי בלבד 



ג. הסבר המעשה של רבה בר בר חנה שאכל דאייתרא בבבל ולא חשש לדין המשנה 
הסבר היחס בין דין זה לדינו של רב אמי שבמדבר אין ושאסור לשנות מפני המחלוקת. 

 למחלוקת.לחשוש 
 

 לראשונים ארבעה הסברים בפרשנות המשנה:

. "[קתני]"לצדדין  א. ר"י, תוס' שאנץ ובעל המאור: המשנה עוסקת בשני מקרים שונים
נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, אם אין  -ההולך ממקום למקום, אם דעתו לחזור 

חזור אסור לו לשנות וגם כשדעתו ל ;נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם -דעתו לחזור 
. לדעת ר"י אסור לשנות ]רבה בר בר חנה אכל דאייתרא בצנעה[בפרהסיא מפני המחלוקת 

בפרהסיא אפילו בפני תלמידי חכמים, ולדעת תוס' שאנץ ובעל המאור אסור לשנות 
 פני כותאי בלבד. בבפרהסיא 

חייב הוא  - ב. רמב"ן, רשב"א ור"ן: המשנה עוסקת באדם שדעתו לחזור למקומו
ן שהם מנהגי מקומו, וחייב בחומרי מקום שהלך לשם מפני ובחומרי המקום שהלך משם כיו

]"אל ישנה אדם מפני המחלוקת" אינו דין נוסף אלא הסבר ל"נותנין עליו חומרי מקום שהלך המחלוקת 

, שהחיוב שלא לשנות מפני המחלוקת מחייב בפרהסיא בלבד, ר"י. הר"ן מסכים עם לשם"[
רשב"א חולקים ולדעתם החיוב שלא לשנות מפני המחלוקת מחייב אפילו הרמב"ן וה

בצנעה. הרמב"ן והרשב"א מודים שהחיוב שלא לשנות מפני המחלוקת נוהג ביישוב ולא 
 .]דינו של רב אמי[במדבר 

]כך נלמד מההסבר של רב אשי, ג. רמב"ם: המשנה עוסקת באדם שאין דעתו לחזור למקומו 

. נותנים מקום שהלך לשם[הנה היתה לחזור למקומו ולכן לא היה חייב בחומרי שדעתו של רבה בר בר ח
לעולם. נותנים עליו  ועליו חומרי מקום שיצא משם כיוון שהם מנהגיו והם ממשיכים לחייב

 רקהוא חייב במנהגי המקום אך  שםחומרי מקום שהלך לשם כיוון שדעתו להשתקע 
שהוא נוהג  שעל אףנה מפני המחלוקת" שמלמד ביישוב. נוסף לכך יש במשנה דין "ואל יש

 חומרי מקום שיצא משם "לא יתראה בפניהם שהוא בטל מפני האסור".ב

אינה מחלקת בין אדם שדעתו לחזור ובין אדם שאין דעתו ד. תוס' בחולין: המשנה 
]חוץ ממקרה שהולך מבבל לארץ ישראל ואין לחזור, ושניהם חייבים במנהגים של שני המקומות 

 .תו לחזור או הולך מארץ ישראל לבבל ודעתו לחזור, שנוהג במנהגי ארץ ישראל בלבד[דע
 

 לראשונים שלושה הסברים לברייתא "דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור":

, ואסור אישא. רמב"ן ור"ן: הברייתא עוסקת במנהג בטעות. מנהג זה אינו מחייב 
 זלזל בהלכה. שלא יבואו ל כדי להתירו בפני כותאי בלבד

ב. ר"י: הברייתא עוסקת במנהג של בני מדינה שידעו שהדבר מותר והם נהגו בו איסור 
כסייג וגדר, אבל הם נהגו במנהג מעצמם שלא על פי תלמיד חכם. מנהג זה אינו מחייב מי 

 שמתיישב במקום זה, ור"י מסתפק אם הוא מחייב את בני המדינה עצמם.

ברייתא עוסקת במנהג גמור, אבל המנהג אינו מחייב מי ג. ר"ש משאנץ ובעל המאור: ה
 שהגיע ממקום אחר ודעתו לחזור למקומו.
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 של רבה בר בר חנה ולדינו של רב אמי: ולראשונים ארבעה הסברים למעשה

היה רק שלא  וא. תוס' ור"ן: דעתו של רבה בר בר חנה היתה לחזור למקומו ולכן חיוב
]הר"ן מפרש שאביי אמר נוהג בפרהסיא  ואינוהג בצנעה לשנות מפני המחלוקת, חיוב זה נו

. מלאכה היא דבר שלא ניתן אוכל[ הומפני שאין מניעה שתלמידי חכמים יראו "כותאיכ"שווינכו 
 בצנעה ולכן התירה רב אמי במדבר בלבד. ולעשות

אינו מנהג של סייג וגדר  מפני שמנהג זה ב. רמב"ן: רבה בר בר חנה אכל דאייתרא בבבל
היה מותר וא חומרא במחלוקת הלכתית. אין במנהג זה איסור לשנות מפני המחלוקת אל

לרבה בר בר חנה לאכול אפילו בפהרסיא, ולכן אביי אמר "שווינכו ככותאי". מנהג שנוהגים 
 .]דינו של רב אמי[אותו כסייג וגדר, אסור אפילו בצנעה ומותר במדבר בלבד 

ומותר  ]אפילו בצנעה[לחזור, חייב ביישוב ג. רשב"א: ההולך ממקום למקום ודעתו 
. רבה בר בר חנה הלך מארץ ישראל ]דינו של רב אמי[במדבר בכל חומרי המקום שהלך לשם 

מותר לו ולבבל, וכיוון שבבל כפופה לארץ ישראל הוא אינו חייב בכבודם של בני בבל 
 .לנהוג כקולי מנהגו אפילו בפהרסיא, ולכן אביי אמר "שווינכו ככותאי"

ד. רמב"ם: דעתו של רבה בר בר חנה היתה לחזור למקומו, ולכן נהג כמנהגי מקומו בין 
"שלא  רא מפני החכמים שבאו לבקרו מהדיןלקולא בין לחומרא. הוא הסתיר את הדאיית

יתראה בפני אנשי המקום שהוא בו מפני המחלוקת". דינו של רב אמי מתייחס לאדם שאין 
 מנהגי המקום ביישוב ומותר במדבר.דעתו לחזור למקומו, החייב ב

 הלכה

מפרש  ]יו"ד סי' ריד סק"ח[מצטט את פסק הרמב"ם כלשונו. הש"ך  ]סי' תסח סע' ד[השו"ע 
פירוש שהובא לעיל, אבל לפי פירוש זה פסק השו"ע כאן סותר את פסקו בסי' כאת הרמב"ם 

חולק על הש"ך ומפרש  ט[]סי' תסח סק". המגן אברהם 3, ואת פסקו ביו"ד סי' ריד]סע' א[תקעד 
 .בדעתו לחזור[ ת]לדעתו גם הרישא של הסעיף עוסקשיטת הר"ן כאת פסק השו"ע 

למעשה גם הש"ך וגם המגן אברהם מורים לפסוק כשיטת הר"ן, וכך פוסק הביאור הלכה 
 . לפיכך: ]ד"ה ההולך[

בין  נוהג כמנהגי מקומו הנוכחי בין לקולא -ההולך ממקום למקום ואין דעתו לחזור 
 לחומרא.

נוהג כמנהגי מקומו המקורי אבל בפרהסיא הוא  -ההולך ממקום למקום ודעתו לחזור 
איסור הפוסק כדעת הרא"ש, ש ]סקכ"ג[חייב לנהוג כמנהג המקום שהוא בו. המשנה ברורה 

לשנות מפני המחלוקת מתגבר על חומרי מקום שיצא משם, ואם חומרי מקומו יגרמו 
 .קומו הנוכחיכמחייב להקל  - למחלוקת

  

                                                           
חייב במנהגי  -: א. דעתו לחזור למקומו מיד שלושה סוגי דעת לדעת השו"עשיש מעלה אפשרות הש"ך   3

חייב במנהגי שני  -מקומו המקורי בלבד. ב. דעתו לשהות תקופה במקום ואחר כך לחזור למקומו 
]ועיין ארחות חיים דיני ערבי  חייב במנהגי המקום הנוכחי בלבד -המקומות. ג. דעתו לשהות במקום לצמיתות 

 .ים סע' ה[פסחים ושאר ימים טוב


