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 1 דין יום טוב שני של גלויות -( 9סוגיה י: מנהגי המקומות וגדריהם )

 דין יום טוב שני של גלויות - (9סוגיה י: מנהגי המקומות וגדריהם )

* 
 רקע

יום טוב שני של ל בנוגעא יאחת השאלות השכיחות ביותר לגבי הולך ממקום למקום ה
 האם דין זה זהה לדין הולך ממקום למקום בשאר מנהגים? - גלויות

ר מלאכה אלא גם לתפילות ולברכות, וגם התשובה לשאלה חייבת להתייחס לא רק לאיסו
 למצות הנחת תפילין, שהיא מצוה מהתורה.

 מקורות

 נב. "א"ל רב ספרא לרבי אבא כגון אנן... ביישוב אסור במדבר מותר"-גמ' נא: א.

 נחתי ממערבא... זאת תורת המנהגות" דבעל המאור יז. "והני  ב.
 שו"ת אבקת רוכל ]לר' יוסף קארו[ סי' כו ג.

 ת חכם צבי סי' קסזשו" 
 שו"ע סי' תצו סע' ג, ומשנה ברורה ד.

 
ו  כ ן  מ י ס ל  כ ו ר ת  ק ב א ת  " ו  ש

וטעם למה  ,אם מתפלל כבני ארץ ישראל ,היוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ ודעתו לחזור :שאלה
 העולים לרגל מתפללים בפרהסייא כבני חוצה לארץ ואין מוחין. 

כמקום שיצא משם אפילו להקל ובלבד שלא דבר פשוט הוא דכל שדעתו לחזור נוהג  :תשובה
יעשה בפני בני מקום שהלך לשם וכמו שהוא מבואר ברא"ש פרק מקום שנהגו ובפרק קמא 

וכתב הר"ן בפרק מקום שנהגו גבי רבה בר בר חנא אכל דאייתורא משום דדעתו לחזור  ,דחולין
וכיון  ,א הוה צריך לכסוייהוה דכיון דבצנעא הוה אכיל ליה דאיהו לא הוה ידע דליעיילו לגביה ל

שכן הדבר פשוט ומבואר שלעולם כל שדעתו לחזור אנו רואים אותו כאלו הוא עדיין במקום שיצא 
וא"כ תפילה דבצנעא היא פשיטא ופשיטא  ,משם לכל דבר ובלבד שיעשה בצנעא מפני המחלוקת

  ..צם פשיטותו.דנוהג כמקום שיצא משם כיון שדעתו לחזור וזה דבר פשוט לא ניתן ליכתב לעו
וכן מעשים בכל יום בכל שנה ושנה עולים לשלש רגלים מחוץ לארץ לארץ ועושים יום שני של גליות 
כתקוניו וכמשפטיו בחוץ לארץ. ולא עוד אלא שמתקבצים מנין מבני חוץ לארץ העולי' לרגל 

ם טוב שני ומתפללי' תפילה וקורין בתורה ומפטירין בנביא בברכות תחלה וסוף כמו שעושים ביו
בחוץ לארץ ודבר זה נעשה מימי קדם בפני גדולי עולם ולא פקפק אדם בדבר זה מעולם. וזו היא 
שקשה בענין היאך מתפללים תפלת יום טוב בפרהסייא בארץ ישראל והיכי לא חיישינן להאי דתנן 

חינו ואל ישנה אדם מפני המחלוקת והיה מספיק להם שיתפללו תפילת חוץ לארץ בצינעא, ועל כר
לומר דסבירא להו לגדולי עולם דע"כ לא תני אל ישנה אדם מפני המחלוקת אלא במלאכה ודכוותא 
דאפשר למיפק מינה חורבה אבל בתפילה אף אם יתפלל כמנהג מקום שיצא משם לא נפיק מיניה 
חורבה וליכא למיחש בה למידי, ומעתה נפשט השאלה מקל וחומר דהשתא אפילו במקום דמלאכה 

אסירי בפרהסייא תפילה שרייא בפרהסייא כל שכן למתפלל בצינעא דלית דין ולית דיין  ודכוותא
להוציאו מלהתפלל כמנהג בני מקומן, והחכם המתיר בצינעא ואוסר להתפלל בצינעא כבני מקומן לא 

 מצא ידיו ורגליו בבית המדרש וזה דבר פשוט ויותר לרואי השמש. נאם הצעיר יוסף קארו.

ס י  ב צ ם  כ ח ת  " ו זש ס ק ן  מ  י



בני חוץ לארץ העולים לארץ ישראל דרך ארעי האיך יתנהג בשלש רגלים אם כבני ארץ  :שאלת
 ישראל או כבני חוץ לארץ. 

תשובה: נלע"ד דצריכים הם להתנהג בעניני המועדים כאחד מבני ארץ ישראל התושבים ואין זה 
אינן חומרות בעצם בכלל חומרי מקום שיצא משם, לא מבעיא בתפלות וברכות וקריאת ס"ת ש

שהרי אם בא להחמיר לברך ולהתפלל תפלת המועדים בזמן שאינו מועד עבירה היא בידו אלא 
אפי' במלאכה מותרים הם, שאילו היו כל אנשי המקום שיצאו משם כאן בקביעותא פשיטא 
שאסורים היו לעשות יותר מיום אחד משום בל תוסיף, שהרי הישן בשמיני בסוכה לוקה וכן 

ושבועות העושה יום א' מועד יותר מהמצוה עובר על בל תוסיף, ולא אמרו נותנין עליו בפסח 
חומרי מקום שיצא משם אלא בחומרא שרשאין בני המקום שיצא זה משם לנהוג חומרתם 
במקום הנוהגין קולא אף אם יקבעו דירתם במקום הלז, אבל בדבר שאילו באו בני מקום 

בו היו אסורין לנהוג חומרתם בזה לא אמרו. ואף דשלחי  החומרא למקום הקולא וקבעו דירתם
מתם הזהרו במנהג אבותיכם דילמא גזרו שמדא ואתי לאקלקולי, הך קלקלה גופה לא שייכא 
אלא כשהם במקומם בחו"ל אבל בהיותם בארץ ישראל לא שייכא, וכיון שבארץ ישראל איסור 

אל להוסיף יום אחד יותר מהכתוב הוא להוסיף יום אחד על המצוה ואין ביד אנשי ארץ ישר
בתורה ולהחמיר אף הבאים מחו"ל אסורים הם לנהוג שני ימים טובים של גליות כל זמן שהם 
בארץ ישראל אפילו דרך ארעי כיון שהמקום גורם ואין זה בכלל חומרי מקום שיצא משם. 

 והנלע"ד כתבתי צבי אשכנזי ס"ט.

 הסוגיה הסבר

ביישוב לא עבידנא  ,גון אנן דידעינן בקביעא דירחאכ :אמר ליה רב ספרא לרבי אבא
הכי אמר רב אמי ביישוב אסור במדבר  :א"ל ?במדבר מאי ,מפני שינוי המחלוקת

 נב.[-]גמ' נא: מותר. 
 

רב ספרא סובר שההולך ממקום שעושים יום טוב אחד למקום שעושים שני ימים טובים 
 וא מסתפק מה דין הנמצא במדבר.אינו עושה מלאכה ביישוב מפני שינוי המחלוקת, וה

 ניתן להבין בשתי דרכים את ספקו של רב ספרא:

רב ספרא מסתפק בכל המנהגים אם דין המדבר כדין היישוב, וכשם שבישוב הוא  א.
 .1מנהגי המקוםבמנהגי המקום גם במדבר הוא חייב בחייב מפני המחלוקת 

קת נאמר ביישוב ולא נאמר רב ספרא הסתפק ביום טוב שני בלבד. ברור שדין מחלו ב.
ורשאי  -במדבר, וספקו של רב ספרא הוא אם החיוב ביום טוב שני הוא מדין מחלוקת 

 .2ואין לעשות מלאכה אף במדבר -לעשות מלאכה במדבר, או שהחיוב מעיקר הדין 

א שבכל המנהגים הקשר בין המנהג יהסיבה לחלק בין יום טוב שני לשאר המנהגים ה
בכל רי ואילו ביום טוב שני הקשר בין המנהג למקום הוא קשר מהותי. למקום הוא קשר מק

                                                           
 ]ד"ה בד"ה ביישוב[סוברים שאסור לעשות מלאכה ביישוב אפילו בצנעה. מסביר המהרש"א  ]ד"ה ביישוב[תוס'   1

שתוס' למדו דין זה מספקו של רב ספרא לגבי מדבר, לו היה מותר לעשות מלאכה בצנעה ביישוב ודאי 
 שהיה מותר לעשות מלאכה במדבר ולא היה מקום לספקו של רב ספרא.

מעלה אפשרות שמותר לעשות מלאכה בצנעה ביישוב; לפי דברי המהרש"א בהערה  ]יז: ד"ה ורבה[הר"ן   2
 הקודמת, הר"ן חייב לפרש את ספקו של רב ספרא בדרך זו.



 3 דין יום טוב שני של גלויות -( 9סוגיה י: מנהגי המקומות וגדריהם )

המנהגים בני הקהילה שבמקום מסוים קיבלו על עצמם מנהג, ולכן רק מי שמוגדר "בן 
ביום טוב שני המנהג הוא שבמקום ששליחי קידוש החודש לא הגיעו הקהילה" חייב בו. 
ולכן כל מי שנמצא במקום חייב  [על פי הלוח יודעים את התאריךכיום ש אף]עושים יום טוב שני 

"בן המקום". אדם שדעתו לחזור למקומו אינו "בן הקהילה" לעשות יום טוב שני אף שאינו 
 .3ואינו חייב במנהגיה, אך הוא נמצא במקום שעושים יו"ט שני ולכן חייב במנהגי המקום

גים, ואורח אסור ספקו של רב ספרא הוא אם מנהג יום טוב שני של גלויות ככל המנה
במלאכה ביישוב ומותר במדבר, או שמנהג יום טוב שני אינו חיוב על האדם ככל המנהגים, 

 אלא חיוב על המקום, ואף במדבר אסור לעשות מלאכה. 

אין לשתי הדרכים הללו נפקא מינה להלכה, שהרי רב אמי הורה שמותר לעשות מלאכה 
 ם טוב שני ככל המנהגים. שדין יוהיא במדבר, זאת אומרת שמסקנת הגמ' 

למדנו בסוגיות הקודמות שלדעת רוב הראשונים, אדם מחויב למנהגי מקום אחד בלבד. 
כשדעתו לחזור מחויב למנהגי מקומו המקורי, וכשאין דעתו לחזור מחויב למנהגי מקומו 
הנוכחי. אם דעתו לחזור, הוא אינו מחויב למנהג אבל אסור לו לשנות מפני המחלוקת, 

 הרמב"ן אסור לו לשנות אפילו בצנעה, ולדעת הר"ן אסור לו לשנות רק בפרהסיא. לדעת 

לפיכך, ההולך מחוץ לארץ לארץ ישראל ודעתו לחזור למקומו חייב ביום טוב שני 
, ]ונוהג בכל דיני יום טוב: מתפלל תפילות של יום טוב, מקדש ומבדיל ופטור מהנחת תפילין[מעיקר הדין 

ראל לחוץ לארץ ודעתו לחזור למקומו אינו חייב בדין יום טוב שני ואילו ההולך מארץ יש
 ן]תפילות האך כשהוא ביישוב אסור לו לשנות מפני המחלוקת ולכן אסור בעשיית מלאכה 

 .דבר שבצנעה, ולכן מתפלל תפילות חול, אינו מקדש ואינו מבדיל ומניח תפילין בביתו[
 

שיש בו  ]יז.[מנהגים, סובר בעל המאור שהוכחנו מהגמ' שדין יום טוב שני כשאר ה אף
לנהוג קולי מקומו אפילו  רשאידין ייחודי. לדעתו ההולך ממקום למקום ודעתו לחזור, 

אף על פי כן אסור להולך מארץ ישראל אך  ]כרבה בר בר חנה שאכל דאייתרא בבבל[בפרהסיא 
ול שפשט בכל לחוץ לארץ לעשות מלאכה ביישוב. מסביר בעל המאור "לפי שהוא מנהג גד

הגולה כולה ואין לפרוץ בו". כיוון שהמנהג פשט בכל הגולה העושה מלאכה ביום טוב שני 
שאינם רואים את מעשיו, ולכן אסור לעשות מלאכה  החולק על כל בני הגולה, אף על אל

 אף בצנעה. 
 

האפשרות לחלק בין המנהג של יום טוב שני לבין שאר המנהגים עולה בתשובתו של 
. החכם צבי פוסק שבן חוץ לארץ ההולך לארץ ישראל ודעתו לחזור, ]סי' קסז[בי החכם צ

הוא מסביר שאמנם אדם נוהג בארץ ישראל יום טוב אחד בלבד, והיום השני חול לכל דבר. 
חייב במנהגי קהילתו, אך אם הקהילה היתה עוברת בשלמותה לארץ ישראל היא לא היתה 

רת על בל תוסיף, כלומר מנהג הקהילה הוא לנהוג נוהגת יום טוב שני מפני שהיתה עוב
                                                           

נחדד את ההבדל בין יום טוב שני לשאר המנהגים בדוגמא: קהילה שעולה מחוץ לארץ לארץ ומקימה   3
ל מנהגיה אך נוהגת יום טוב אחד בלבד, וכן קהילה היורדת מהארץ לחוץ ממשיכה לנהוג בכ -יישוב חדש 

לארץ למקום שאין שם יהודים חייבת לנהוג יום טוב שני של גלויות אף שבשאר המנהגים היא ממשיכה את 
 מנהגיה המקוריים.



בארץ ישראל יום טוב אחד, ולכן גם יחידים שהולכים לארץ ישראל אינם רשאים לנהוג יום 
 טוב שני.

כנראה שהחכם צבי סובר שיש חוסר סימטריה בין הולך מחוץ לארץ לארץ ישראל לבין 
ם טוב שני, וההפקעה חלה גם הולך מארץ ישראל לחוץ לארץ. ארץ ישראל מופקעת מדין יו

נמצאים בה ביום טוב העל בני חוץ לארץ הנמצאים בה. חוץ לארץ עצמה אינה מחייבת את 
שני, אלא שיש חובה להזהר "במנהג אבותיכם בידיכם". הבא מארץ ישראל אינו מחויב 

מנהג אבותיהם של בני חוץ לארץ, ולכן חייב רק שלא לשנות ביישוב מפני דרכי שלום, ל
 תפלל בצנעה תפילה של חול.ומ

 
ידי בהסברא לחלק בין המנהג של יום טוב שני לשאר המנהגים נפסקה הלכה למעשה 

. הגרי"ד פוסק שההולך מארץ ישראל לחוץ לארץ נוהג שני ]מפי השמועה[הגרי"ד סולוביצ'יק 
. אסור בעשיית מלאכה, מתפלל תפילה של יום טוב ואינו מניח תפילין - ימים טובים לגמרי

אסור בעשיית מלאכה אבל מתפלל תפילה של חול  -ההולך מחוץ לארץ לארץ ישראל 
 ומניח תפילין בברכה.

לדעת הגרי"ד יש הבדל בין מנהג שלא לעשות מלאכה לבין החלת קדושת יום טוב. 
איסור עשיית מלאכה הוא מנהג, שכל אחד נוהג בו מנהג אבותיו, אבל החלת קדושת יום 

בצע על ידי מנהג אישי, אלא רק על ידי מנהג כללי של קהילות עם טוב אינה יכולה להת
ישראל. לפיכך, מנהג עם ישראל בארץ ישראל לנהוג יום אחד בלבד, והיחידים אינם יכולים 
להחיל על היום השני קדושת יום טוב, אלא רק לאסור עשיית מלאכה מפני שמנהג 

ני ימים טובים, וממילא על היום אבותיהם בידיהם. מנהג עם ישראל בחוץ לארץ לנהוג ש
השני חלה קדושת המועד, וכל הנמצא בחוץ לארץ חייב בכל דיני קדושת המועד החלה 

 . 4שם

אולם הסבר זה קשה מדברי רב ספרא  פוסק כך ]שו"ת יעבץ ח"א סי' קסח[גם ר' יעקב עמדין 
 ,הלוחשרב ספרא חי לפני קביעת שמותר לעשות מלאכה במדבר. מתרץ ר' יעקב עמדין 

לנהוג  והיה בקי בקביעא דירחא ולכן חיוב טוב שני היה מספק ולא ממנהג. הואבזמן שיום 
 כמנהגם היה מפני המחלוקת בלבד. 

 סיכום

שלוש וודעתו לחזור למקומו,  למקוםנחלקו הפוסקים בדין יום טוב שני להולך ממקום 
 :להם שיטות

מנהגי מקומו מעיקר הדין, ובמנהגי א. דין יום טוב שני זהה לשאר המנהגים. אדם חייב ב
המקום שנמצא בו מפני המחלוקת. לפיכך ההולך מחוץ לארץ לארץ ישראל חייב לשמור 
יום טוב שני עם כל דיניו, וההולך מארץ ישראל לחוץ לארץ אסור בעשיית מלאכה אבל 

 .ספים[ומפוסקים רבים נו )סי' כו(]כך עולה מתשובת אבקת רוכל מתפלל בצנעה תפילה של חול 

                                                           
שה עליונה בחוץ וזהו גם כן הטעם ששורה קדוהכותב על פי המקובלים: " ]סי' א סע' ח[עיין שלחן ערוך הרב   4

לארץ ביום טוב שני של גלויות ולכן גם בני ארץ ישראל הבאים לחוץ לארץ חייבים בקדושת היום אף 
 ."שדעתם לחזור כמו שנתבאר בהלכות יום טוב



 5 דין יום טוב שני של גלויות -( 9סוגיה י: מנהגי המקומות וגדריהם )

ב. החכם צבי סובר שדין יום טוב שני שונה משאר המנהגים כיוון שהקשר בין המנהג 
למקום הוא קשר מהותי. לדעתו גם בן חוץ לארץ ההולך לארץ ישראל וגם בן ארץ ישראל 
ההולך לחוץ לארץ אינם חייבים בשמירת יום טוב שני של גלויות. בן חוץ לארץ ההולך 

מדיני יום טוב שני, כיוון שהארץ מופקעת ממנהג זה. בן  ום דיןבשלארץ ישראל אינו חייב 
ארץ ישראל ההולך לחוץ לארץ אינו חייב ביום טוב שני, כיוון שמנהגו ומנהג מקומו לשמור 

 יום אחד בלבד, אך הוא אסור בעשיית מלאכה מפני המחלוקת. 

ר מלאכה. ב. קדושת . הגרי"ד סולוביצ'יק: דין יום טוב שני מורכב משני דינים: א. איסוג
קדושת המועד שונה מפני שאינה חלה על אך המועד. איסור מלאכה זהה לשאר המנהגים 

ידי מנהג אישי אלא רק על ידי קהילות ישראל הנוהגות מנהג זה. לפיכך בן ארץ ישראל 
ההולך לחוץ לארץ חייב ביישוב בכל דיני יום טוב שני, שקדושת המועד הנוהגת בחוץ 

שהוא מנהג  ,עליו. בן חוץ לארץ ההולך לארץ ישראל אסור בעשיית מלאכהלארץ חלה גם 
אינו מתפלל תפילות של מועד כיוון שאינו יכול להחיל אך בכל מקום שהוא,  ואישי המחייב

 בארץ ישראל את קדושת המועד.

 הלכה

פוסק: "בני ארץ ישראל שבאו לחוצה לארץ אסורים לעשות  ]סי' תצו סע' ג[השו"ע 
וכל זמן שלא הגיע ליישוב, אפילו אין  .ום טוב שני ביישוב אפילו דעתו לחזורמלאכה בי

דעתו לחזור, מותר לפי שעדיין לא הוקבע להיות כמותן. אבל אם הגיע ליישוב ואין דעתו 
חוץ לתחום אין נותנין עליו חומרי  . וכללחזור, נעשה כמותן ואסור בין במדבר בין ביישוב

 מקום שהלך לשם". 

שנותנים עליו חומרי מקום שיצא משם מעיקר הדין וחומרי  ]סק"ט[שנה ברורה מבאר המ
מקום שהלך לשם מפני המחלוקת, ואסור לעשות מלאכה אפילו בצנעה כיוון שכל עשיית 

 מלאכה מוגדרת פרהסיא. 

מוסיף שלוש הלכות הנובעות מפסק זה: א. אם יום טוב שני חל  ]סקי"ג[המשנה ברורה 
ישראל בחוץ לארץ אינו צריך לעשות עירוב תבשילין, כיוון שבישול ביום ששי, בן ארץ 

ללא עירוב תבשילין הוא דבר שבצנעה המותר לו. ב. בן ארץ ישראל הנמצא בחוץ לארץ 
מתפלל תפילת חול בלחש, ומניח תפילין בצנעה. ג. בן חוץ לארץ הנמצא בארץ ישראל, 

 .5טוב בצנעה נוהג יום טוב שני עם כל דיניו, ומתפלל תפילת יום

 

                                                           
]בא לתקופה ארוכה לבדו, בא עם משפחתו, בא לחפש עבודה, בא לתקופה בלתי בהגדרת דעתו לחזור יש פרטים רבים   5

גם בהגדרת  .]עיין ערוך השלחן סי' תצו סע' ה, יחוה דעת ח"ג סי' לה ועוד[והפוסקים האריכו מאוד בדין זה  [מוגדרת וכו'
 .]עיין אגרות משה או"ח ח"ג סי' עב[ פרהסיא יש פרטים רבים


