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* * 

 רקע

במנהג של יחידים ובמנהג של קהילה הנמצאת במקום  -נהגים עסקנו עד כה בשני סוגי מ
מסוים. נשאלת השאלה אם תוקפו של מנהג רבים קשור למקום גאוגרפי דוקא, ומעבר של 
הקהילה למקום אחר מבטל את החיוב לנהוג כמנהג, או שתוקפו של מנהג קשור לקהילה, 

זו משמעותית מאוד ? שאלה אינו מבטל את מנהגיה ומעבר של קהילה ממקום למקום
  למציאות זמננו שיש במקום גאוגרפי אחד קהילות שונות.

 מקורות

 , "גלו ממקום למקום וביקשו לחזור בהן... לפרש בים הגדול"]כו.[ירושלמי פ"ד ה"א  .א
 ]להבנת הגמ' מומלץ ללמוד את תחילת המשנה[פג: "אמר ריש לקיש פועל... בנקוטאי" -ב"מ פג. .ב

 נב. ד"ה וגרסינן, "בלקוטאי... הרשב"א והרנב"ר ז"ל" נמוקי יוסף ב"מ  
 שו"ת אבקת רוכל סי' ריב ג.

 יו"ד כלל ג סי' ה  [0561נולד במצרים בשנת  ,]רבי אברהם בן מרדכי הלויגנת ורדים שו"ת  
 

ה ד ע ה ן  ב ר  ק

. שהלכו למקום ממקום גלו

ממקומן הראשון ונתיישבו 

במקום אחר שנוהגין בו 

ין היתר מהו שיהו חייב

לנהוג באיסורן הראשון או 

 ייבאמותרין לחזור ממנו. 

. אתיא כהא דא"ר כהדא

. שם מקום מיישא בניבא. 

והיו מתחלה דרים במקום 

אחר ונהגו שם איסור שלא 

. מי מחוייבין גם אנחנו לנהוג איסור או אנו מה אנולפרש בים הגדול דלפעמים צריכין לחלל שבת. 

. בתמיה לא יהא אלא שנדרו כן שלא לפרש בים הגדול ועתה רונד על נשאל אדם ואין ופריךלא. 

. בנדר מי שנדר הוא נשאל עליו אבל הכא הם תמן ומשנירוצים לחזור וכי אינן רשאין לעשות כן. 

. לישאל על נדרן שהרי הם לא נדרו והא ודאי מותרים יהיו שכן כל ופריךלא נדרו אלא אבותיהם. 

. לא מפני שנהגו הדא מן לא ומשניאחרים עליו.  ושאסר דחמיר הנדר שנדר האדם בעצמו ממה
ור"י סובר דמן הדין  ,אבותיהם איסור אסר להם ר' אלא מטעם זה אסר להם. ר' תלמיד של ר"י היה

 אסור לפרש בים הגדול.
 

ן נ י ס ר ג ו ה  " ד  . ב נ מ  " ב ף  ס ו י י  ק ו מ  נ

א ה  כ ל ה ד  ק  ר פ י  מ ל ש ו ר י ד  ו מ ל  ת
גלו ממקום למקום וביקשו לחזור בהן ייבא כהדא דאמ'  

רבי בא בני מישא קיבלו עליהן שלא לפרש בים הגדול  

ין ליה אבותינו נהגו שלא לפרש  אתון שאלון לרבי אמר

בים הגדול אנו מה אנו אמר להן מכיון שנהגו בהן  

אבותיכם באיסור אל תשנו מנהג אבותיכם נוחי נפש ואין  

אדם נשאל על נדרו תמן משנדר נשאל ברם הכא  

אבותיכם נדרו כל שכן יהו מותרי' אמר רבי חנניה לא מן  

דרבי  הדא אלא מן הדא רבי תלמידיה דרבי יודה הוה 

 יודה אמר אסור לפרש בים הגדול.



ן וליכא למסמך . שנתלקטו ממקומות הרבה יש מקום שמחשיכין ויש מקום שאין מחשיכיבלקוטאי
 ,כלומר וינהגו כמנהג אותו מקום שבאו משם ,ומדאמרינן הכא וניחזי מהיכא אתו .אלא אדאורייתא

 ,שמעינן דכל עיר חדשה אם נודע רוב אנשיה מהיכן באו הכל כמנהג אותו מקום שבאו משם
 הרשב"א והרנב"ר ז"ל.

 

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

ר טודרוס על דבר ריאה הסרוכה במקום חיתוך האונות נדרשתי לאשר שאלני הישיש הנבון ה"
לבשר שבין הצלעות במקום רביתא דאוני שנהגו עד היום כל בני עירו להכשירה בלי בדיקה כלל 
בבהמת ישראל אכן בבהמת גוי היו אוסרים לגמרי זולתי בשעת הדחק שאז היו מכשירים גם 

באשכנז היו נוהגים לאוסרם לגמרי ועכשיו יש מגמגמים בדבר ואומרים מאחר ש .בבהמת גוי
אפילו בבהמת ישראל שקהל הקדוש קהל אשכנזי' ראוי להחזיק במנהג אבותיהם ולאסור אותה 

ולכן בקש ממני הה"ר טודרוס הנזכר למעלה  ,ושמה שהתירו אותה עד היום שלא כדין עשו
 להודיעו איזה הדרך ישכון אור... 

רין למקום שמקילין ואין דעתו לחזור למקומו דאינו הדבר בבירור שכל איש היוצא ממקום שמחמי
וא"כ בנ"ד כשבאו האשכנזים  ,נוהג כמנהג מקום שיצא משם אלא כמנהג המקום שהלך לשם

  .למלכות הזה יש להם לנהוג כמנהגי מקומות אלו ולא כמנהגי מקומות שיצאו משם
ם רבים דכיון דיחיד הוא ואם יטעון טוען ויאמר הנ"מ ביחיד הבא לידור במקום שיש בה ישראלי

יש לו לבטל מנהגו מפני מנהגם אבל כשנמצא במקום שנוהגים להקל קהל מסויים שבאו ממקום 
שנהגו להחמי' אינם בטלים לגבי מקום שהלכו שם וצריכי' הם להחזיק כמנהג אבותיהם שהחמירו 

גבי רבים איכא למימר דליתא אלא כשם שיחיד צריך לבטל מנהג מקום שיצא משם ל ,על עצמם
דמקום שהלך לשם כך רבים צריכים לבטל מנהג מקום שיצאו משם לגבי מקום שהלכו לשם אם 

וראיה לדבר מדגרסי' בריש פרק השוכר את הפועלים אמר רבי שמעון פועל  .הם מרובים מהם
בכניסתו משלו וביציאתו משל בעל הבית וניחזי היכי נהיגי בעיר חדשה וניחזי מהיכא אתו 

בליקוטאי שנתלקטו ממקומות  ,פרש"י וניחזי היכי נהיגי בעיר והכל כמנהג המדינהו ,בלקוטאי
וכתוב בנמקי יוסף ומדאמרינן הכא ונחזי מהיכא  ,הרבה ויש מקום שמקדימין ויש מקום שמחשיכין

אתו כלומר וינהגו כמנהג אותו מקום שבאו משם שמעינן דכל עיר חדשה אם נודע רוב אנשיה 
  .ג אותו מקום שבאו משם הרשב"א והראב"ד עכ"למהיכן באו הכל כמנה

הרי בהדייא אעפ"י שרבים הם הבאים ממקום שנוהגים מנהג א' בטלים הם לגבי מרובים מהם 
וכ"ש היכא שנוהגים כמנהג  ,ואעפ"י שאלו ואלו עדיין לא נתכוננו במקום ההוא ,שנהגו מנהג אחר

וכן נראה ג"כ  .האחר המועטים מהם האחד המרובים קדמה קביעותם במקום ההוא לבעלי המנהג
ממה שכתוב שם בהגהת אשרי בשם אור זרוע וז"ל והיכא שיצאו חוץ לעיר לדור במקום א' יש 
להם לילך בממון אחר המנהג של העיר שיצאו משם כל זמן שלא ישבו וקבעו להם מנהג אחר 

להתיישב במקום  מעצמו דוקא שלא באו לדור בעיר אחרת שיש להם מנהג אחר אלא מעצמן רוצים
  .אחד אבל אם באו לעיר שיש בו מנהג אחר נוהגים כמנהג העיר שבאו שם ע"כ

הרי בהדייא דאע"ג דאות' שיצאו חוץ לעירם ובאו לדור בעיר אחרת הם מרובים נוהגים כמנהג 
העיר שבאו שם ובאמת דמשמע מדבריו שאפי' אם התושבים בעיר מועטים מאותם שבאו מחדש 

ים לנהוג כמנהג העיר שבאו שם שהרי סתם ולא חילק בין אם בני העיר שבאו שם לדור שם יש לבא
 .מרובים מהם או מועטים מהם

דאדרבא אמרינן בריש פרק שור שנגח  ,ואין לדחות ולומר דהני מילי לגבי ממון אבל באיסורא לא
ונא את הפרה ובריש פרק המוכר פירות דשמואל אמר כי אזלינן בתר רובא באיסורא אבל בממ
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המוציא מחבירו עליו הראיה ורב דפליג עליה משמע דסבר דבין באיסורא בין בממונא אזלינן בתר 
ואם כן כיון דהני רבוותא אזלי בממון אחר הרוב לגבי מנהג המקומו' משמע ודאי דכל שכן  ,רובא

ד' עדיין לא נקבעו במקום ההוא אלא ביחי תהוא לענין איסורין שהולכין אחר הרוב כששני הכתו
באים לדור שם. והיכא שקדמה קביעות כת אחת לחבירתה אעפ"י שהכת האחרונה מרובים 
מהקודמים נראה דבטלים הם לגבי הראשוני' וכמו שדקדקתי מהגהות אשרי וטעמא רבה איכא 

 במילת' דכיון דאלו קדמו קביעותם בעיר כל הבאים לדור שם טפלים הם להם...

הגו לאיסור שנעקרו ממקומם והלכו למקום שאין בה ועוד אני אומר שאפשר שבני מקום שנ
וראיה מדגרסי' בירושלמי פרק מקום שנהגו  .אם רצו לבטל מנהגם הראשון הרשות בידם ,ישראלים

גלו ממקום למקום ובקשו לחזור בהן יבא כהדא דאמר רבי בא בני מישא קבלו עליהם שלא לפרוש 
גו שלא לפרוש בים הגדול אנו מה אנו אמר להם בים הגדול אתון שאלנו לרבי אמרו לו אבותינו נה

מכיון שנהגו בהן אבותיכם באיסור אל תשנו ממנהג אבותיכם נוחי נפש ואין אדם נשאל על נדרו 
תמן מי שנדר נשאל ברם הכא אבותיכם נדרו כ"ש יהיו מותרים אמר רבי חנינא לא מן הכא אלא מן 

והכי פירושו כל שכן היו  .ור לפרש בים הגדולהדא ר' תלמידיה דר' יהודה הוה דר' יהודה אמר אס
מותרים כלומר דפריך כיון שמה שנדר האדם בעצמו יכול לישאל עליו מה שנדר אביו ולא הוא 

ומשני ר' חנינא דהא ודאי שהיו יכולין בני מישא לישאל אלא שרבי לא רצה  ,כ"ש שיוכל להתיר
גדול כרבי יהודה דאמר הכי אלא שהשיב להורות מפני שהוא היה סובר מן הדין אסור לפרוש בים 

להם עפ"י דבריהם שהיו סוברים שאין הדבר אסור מן הדין אבל אין הכי נמי שאם היה סובר רבי 
  .שאין הדבר אסור אלא משום מנהג שהיה מתיר להם

ואעפ"י שיש לדחות ולומר דהאי עובדא דירושלמי היינו עובדא דבני מישא דמייתי בגמרא דידן 
ה דרבי יוחנן ואסר להו משום שמע בני מוסר אביך ולא משמע דמיירי בגלו ממקום דאתו לקמי

למקום י"ל שאעפ"י שלא נתפרש בתלמודא דידן הכי הוה עובדא כדקאמר בירושלמי ולא חש 
ורבי יוחנן דאסר להו בתלמוד' דידן אפשר דמטעמ' דר' דאסר להו אסר  ,תלמודא דידן להאריך בכך
 ,דהלכה כרבי יהודה דאסור לפרוש בים הגדול הא לאו הכי הוה שרי להוכדמפרש בירושלמי דסבר 

והכא את"ל דאע"ג דלא סבר כרבי יהודה לא הוה שרי להו דלא אתי כר' דירושלמי אם כן אף אנו 
נאמר דתלמודא דידן דעומדים על אדמתם מיירי כפשטא דגמרא הא אם גלו ממקום למקום ובקשו 

 .לחזור בהן מתירין להם
כל מה שכתבתי לעיל נתבאר דפשיטא מביעתא בכותחא שהאשכנזים הדרים בפליבנ"א ומ"מ מ

ולא עוד אלא שאם באו להחמיר על עצמם אינם רשאים מפני  ,מותרים לאכול מבדיקת הספרדים
הנראה לע"ד כתבתי אני הוא המדבר  .הלעז ומפני המחלוקת כי גדול השלום שעליו העולם עומד

  .אפרים קארו זלה"ההצעיר העלוב יוסף בכמה"ר 

 

ה  ן  מ י ס ג  ל  ל כ ד  " ו י ק  ל ח ם  י ד ר ו ת  נ י ג ת  " ו  ש

... ולמאי דאתינן עלה שורת הדין נותנת על בני אשכנז שמתגוררין אצלנו לתת להם כקולת מקומנו 
כנשר למקומם  כיון שנשתקעו בו ואע"פ שהם סחופין ודחופין ולא מצאו מנוח והם נכספין לטוׂש

לאל ידם חשיבי כבני המקום שדרין בו עכ"ש וכל זה אינו ענין רק לשוב לאיתנם מ"מ כיון שאין 
ליושבין בח"ל אבל בירושלים ת"ו שיש להם בי"ד לבדן והם ידועין לקהלה בפני עצמן חייבין 

והבא מח"ל לא"י לירושלם ת"ו לאו כל כמיניה לומר שלא יחשב מבני קהלו  .לנהוג כמנהג מקומן
ודוקא  ,והגין כחומר' מקומו על כרחו הוא נגרר אחריהםדכיון דיש ב"ד קבועין בירושלם הנ

בירושלם שיש שם ב"ד קבועין לאשכנזים אבל בשאר ערי ישראל אינם נגררים אחר ירושלם תו' כי 



אפי' בב"ד גדול כרב ושמואל לא חשו לו בני מחוזא והתירו המוגרמתא ואמרו נהרא נהרא 
 ופשטיה. 

 הסוגיה הסבר

  [ירושלמי פ"ד ה"א]  . ]מהו[ לחזור בהןגלו ממקום למקום וביקשו 
 

מנהג המקום מחייב את בני המקום, ולפי חלק מהשיטות מחייב את כל הנמצאים במקום 
אף שאינם מבני המקום. נשאלת השאלה מה הדין כשבני המקום עוזבים את מקומם, האם 

קיעה הם חייבים למנהג מקומם או שהמנהג מחייבם רק כשהם במקומם ועזיבת מקומם מפ
את חיובם? שאלה זו נשאלת גם לגבי יחיד ההולך ממקומו, גם לגבי קבוצה ההולכת 

 ממקומה וגם לגבי קהילה שלמה ההולכת ממקומה.

דין יחיד ההולך ממקומו נידון לעיל באריכות רבה, אך הדיון שם היה על יחיד המגיע 
, הדיון כאן הוא אם מנהגי המקום החדש מפקיעים את מנהגי מקומו המקורי -למקום חדש 

 אם היציאה עצמה מפקיעה ממנו את חיובו במנהגי מקומו.

לשיטת הרמב"ם ותוס' בחולין אין שאלה, שהרי לדעתם אף המגיע למקום חדש חייב 
במנהגי מקומו המקורי. גם לשיטת בעל המאור אין שאלה, שהרי הוא מפרש שאדם מחויב 

חיובו במנהגי אבותיו. הדיון הוא למנהג אבותיו ורק ההגעה למקום החדש מפקיעה את 
הסוברים שאדם חייב במנהגי מקומו  ]ר"י, ר"ש, רא"ש, רמב"ן, רשב"א ור"ן[בשיטות הראשונים 

 הקבוע בלבד, וההולך ממקום למקום ואין דעתו לחזור נוהג כמנהגי מקומו הנוכחי בלבד.

 הדיון בשאלה זו כפול: 

על כל אחד ואחד, או שהחיוב הוא  א. האם החיוב למנהג המקום הוא חיוב אישי שחל
 חיוב כללי על הקהילה ורק "בן הקהילה" חייב במנהגיה? 

ב. כיצד מגדירים "בן קהילה"? האם "בן קהילה" הוא רק אדם המתגורר בקהילה, או 
 שאדם הוא "בן הקהילה" עד שקובע מגוריו בקהילה אחרת?

קום חל אישית על כל . מנהג המ0ניתן להשיב שלוש תשובות על השאלה הראשונה: 
. מנהג המקום חל על כל אחד 2אחד ואחד, וחיובו של היחיד זהה לחיובה של הקהילה. 

ואחד, אך החיוב על הקהילה הוא כמנהג רבים שלא ניתן להתירו, ואילו החיוב על היחיד 
. בני הקהילה לא קיבלו על עצמם את המנהג כמנהג יחיד 3הוא כמנהג יחיד שניתן להתירו. 

 כמנהג הקהילה, ועזיבת הקהילה מפקיעה את חיובם לגמרי אף ללא התרת המנהג. אלא 

השאלה השנייה משמעותית לא רק ליחיד העוזב את מקומו אלא גם לקבוצה העוזבת את 
מקומה וגם לקהילה כולה שעוברת ממקומה. ניתן לומר שיחיד העוזב את מקומו אינו 

 [הקהילה מבני עשרה לפחות בת]ו, אך קבוצה מוגדר בן הקהילה וחיובי הקהילה פוקעים ממנ
העוזבת את מקומה מוגדרת קהילה בעצמה, ומנהגי הקהילה חלים עליה. סברא זו תקפה 
עשרות מונים כשהקהילה כולה או לפחות רובה עוברת ממקומה. מאידך גיסא ניתן לומר 

קהילה שהקהילה מוגדרת קהילה רק כשהיא במקומה, ובעזיבת מקומה אין עליה שם של 
 אלא היא אוסף של יחידים.
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אך דברי הירושלמי קשים להבנה ומסקנתו אינה  ]פ"ד ה"א[שאלה זו נידונה בירושלמי 

הירושלמי מסתפק  -" גלו ממקום למקום וביקשו לחזור בהןברורה. הירושלמי שואל: "
. משאלת הירושלמי ניתן 1בשאלה שהעלינו אם היציאה מהמקום מפקיעה את מנהגי המקום

למוד שני דברים: א. ספקו של הירושלמי לא היה ביחיד אלא בקבוצה, ואולי אפילו ל
בקהילה כולה שגלתה ממקומה. ב. הירושלמי אינו מסתפק אם המנהג פוקע אלא רק אם 

משמע שמנהג הקהילה חל על כל אחד ואחד, ויש להסתפק רק אם המנהג חל  -ניתן להתירו 
 התירו או כמנהג רבים שלא ניתן להתירו. על כל אחד ואחד כמנהג יחיד שניתן ל

הירושלמי מביא ראיה מרבי שלא התיר לבני מישא לפרוש בים הגדול, שגולה ממקום 
 ,"ואין אדם נשאל על נדרו" :המקורי. שואל הירושלמי ומנהגאת למקום אינו רשאי לבטל 

תיהם, עונה שבנים יכולים להשאל על מנהג אבוו ?ומדוע שלא יוכלו להשאל על מנהגם
 . 2ורבי אסר להם לא מפאת המנהג אלא מפני שלדעתו אסור לפרש בים הגדול

קרבן העדה מפרש שבני מישא גלו ממקומם, ולכן מביא הירושלמי ראיה מפסקו של רבי, 
שלא ניתן להתיר את מנהגם אפילו אם גלו ממקומם. הסבר זה קשה מפני ששאלת 

הירושלמי הסתפק אם תוקף מנהגה של  -רה הירושלמי "ואין אדם נשאל על נדרו" אינה ברו
קבוצה הגולה ממקומה כמנהג יחיד שניתן להתירו או כמנהג רבים שלא ניתן להתירו, 

 ומדוע הירושלמי תמה "ואין אדם נשאל על נדרו"?

הירושלמי רצה לפשוט מפסקו של רבי לבני בני מישא לא גלו ממקומם ולפרש ש נראה
חייב את הגולים מהמקום עדיין הם חייבים למנהג מישא שגם אם מנהג המקום אינו מ

מכיוון שהוא גם מנהג אבותיהם. דוחה הירושלמי שלא ניתן לפרש כך את פסקו של רבי, 
 פירוששהרי ברור שאדם יכול לבטל מנהג אבותיו, ועל כרחנו שיש לפרש את פסקו של רבי 

ו ולא מכח המנהג ורק אחר. רבי סובר שאסור להפליג בים הגדול, והוא אסר להם מכח פסק
לפי הסבר זה ספק הירושלמי לא נפשט, . 3יתיישב על לבםשתלה את פסקו במנהגם כדי 

ואילו לפי הסברו של קרבן העדה הירושלמי פשט את ספקו והגולים ממקומם יכולים להתיר 
 .[)שו"ת אבקת רוכל סי' ריב(]כך מפרש גם הבית יוסף את מנהגם 

 

                                                           
קרבן העדה מפרש שהספק הוא כשהלכו למקום שמנהגיו שונים ממנהגי מקומם המקורי. לא הבנתי את   1

הסברו, שהרי דין זה נידון במשנה. לכאורה צריכים להסביר שהם גלו למקום שאין בו יהודים, ושאלו אם 
 ההגעה למקום שיש בו מנהגים אחרים מפקיעה את מנהגם.עזיבת מקומם מפקיעה את מנהגם או שרק 

אם אסור לפרש בים הגדול סמוך לשבת בגלל כבוד שבת  ]קרבן העדה ופני משה מו"ק פ"ג ה"א[נחלקו המפרשים   2
 .]עיין מו"ק יד.[או שאסור להפליג תמיד בגלל הסכנה. כנראה שמותר להפליג לצורך מצוה ופרנסה 

י לא שיקף את דעתו אלא היה רק כדי ליישב את דעתם, דחוק, ולכן החתם סופר הסבר זה שפסקו של רב  3
]הגהות וחדושים על הירושלמי )הוצאת מאורי אור, ירושלים תשס"ה( פסחים כו. ד"ה בני מיישא. עיין גם בפירושו על הבבלי נ: ד"ה 

שהמנהג שלא לפרש בים  מפרש את הירושלמי בדרך אחרת: הירושלמי סבר בני בישן, תו אמרינן בירושלמי[
האם לא ניתן להתיר מנהג טעות?  -הגדול הוא מנהג טעות, ולכן הוא מקשה "ואין אדם נשאל על נדרו" 

מתרץ הירושלמי שלרבי אסור להפליג בים הגדול להרווחה, ולכן מנהגם שלא להפליג בים הגדול אפילו 
רו. הוא מוכיח מכאן שמנהג אבות מחייב לצורך פרנסה אינו מנהג טעות אלא גדר איסור, ולכן אסור להתי

 את הבנים ואינם רשאים להתירו. 



מביאה את דברי ריש לקיש  . הגמ']פג:[' במסכת בבא מציעא הגממקור נוסף לדיוננו הוא 
שלומד מפסוק שפועל יוצא מביתו לעבודה רק אחר הנץ החמה, ונשאר אצל בעל הבית עד 

עונה ו ,אחר חשיכה. שואלת הגמ' מדוע נקבע הדין לפי הפסוק ולא לפי מנהג המקום
את המנהג על פי מנהג  בעיר חדשה שאין בה מנהג. שואלת הגמ' מדוע שלא נקבעשמדובר 

עונה שמדובר בעיר שהתלקטו אליה ממקומות שונים שאין ו ,המקום שממנו הגיעו בני העיר
 , ולכן קובעים את הדין על פי הנלמד מהפסוק. זההבהם מנהג 

לומד מגמ' זו "דכל עיר חדשה אם נודע רוב אנשיה  ]שם נב. ד"ה וגרסינן[הנמוקי יוסף 
 מקום שבאו משם".  מהיכן באו הכל כמנהג אותו

נמוקי יוסף אנו לומדים שמנהג המקום מחייב את כל בני המקום, הגמ' והמדברי 
את חיובם למנהג. כשהם מגיעים למקום אחר שיש בו  המפקיע הויציאתם מהמקום אינ

מנהגים אחרים, המקום החדש מפקיע מהם את החיוב למנהגיהם הקודמים. כשהם מגיעים 
 . 4פוקעים, וכיוון שהם הרוב מנהגיהם מהוים את מנהג המקום לעיר חדשה מנהגיהם אינם

 
]על פי הבנת קרבן העדה  עם דברי הירושלמי הגמ' בבבא מציעאניתן לחבר את דברי 

ולהגיע למסקנה שמנהג המקום הוא מנהג של רבים שלא ניתן  שהירושלמי פשט את ספקו[
מהמקום אינם  יםה היוצאלהתירו, אך הוא מחייב את בני המקום בלבד. אדם או קבוצ

 אלאשאין לו התרה,  ,נהג של רביםם כממוגדרים בני המקום, ולכן מנהג המקום אינו מחייב
 כמנהג אבותיהם, שהוא מנהג יחיד שיש לו התרה.

ההולך לעיר ישנה הרי הוא בן המקום החדש החייב בכל מנהגי המקום ופטור מכל לכן, 
יכול להתיר את מנהגיו, אך כל עוד לא התירם מנהגי מקומו המקורי. ההולך לעיר חדשה 

למנהג העיר,  נקבעמנהגם  - המנהגים הללו מחייבים אותו, וכשרוב בני העיר הם ממקומו
 חייב את כל בני העיר לדורותיהם.שישהוא מנהג רבים 

 
. הבית יוסף פוסק על פי הגמ' ]אבקת רוכל סי' ריב[הבנה זו עולה מתשובת הבית יוסף 

שמנהג המקום נקבע על פי רוב תושבי המקום. בעיר חדשה נקבע המנהג על בבבא מציעא 
פי רוב הבאים לעיר, ואילו בעיר ישנה רוב תושבי העיר קובעים את מנהג המקום, וקהילה 
שבאה לעיר בטלה באנשי העיר ומחויבת למנהגי המקום. מוסיף הבית יוסף שמסברא נראה 

 גדולה מקהילת העיר.שמנהג המקום מחייב אפילו אם באה קהילה 

הבית יוסף מוכיח מהירושלמי "שבני מקום שנהגו לאיסור שנעקרו ממקום והלכו למקום 
שלא ניתן להתיר  על אףאם רצו לבטל מנהגם הראשון הרשות בידם".  ים,שאין בה ישראל

מנהג מקום מפני שהוא מנהג רבים, אם בני העיר יצאו מעירם על דעת שלא לשוב אליה, 

                                                           
ניתן לומר שהגמ' בבבא מציעא אינה משמעותית לדיוננו מפני שהיא עוסקת במנהג ממון. עיין בשו"ת   4

המעלה אפשרות זו ודוחה אותה, אך אולי הנמוקי יוסף והאור זרוע נחלקו בנקודה זו.  ]סי' ריב[אבקת רוכל 
]ח"ג פסקי וקי יוסף לומד מכאן על מנהגי עיר חדשה ואינו מסייג דבריו למנהג ממון, ואילו האור זרוע הנמ

אחר מנהג העיר  בממוןהיכא שיצאו מבני העיר לדור במקום דיש להם ללכת אומר: " בבא מציעא סי' רפ[
ים להתיישב שיצאו משם היינו דוקא שלא בא לדור בעיר אחרת שיש להם מנהג אחר אלא מעצמם רוצ

 ".במקום אחר
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את תוקפו כמנהג רבים ודינו כמנהג יחיד שניתן להתירו. הוא מתלבט אם  המנהג מאבד
 הבבלי מסכים לדין זה ולכן כותב דין זה בלשון "אפשר". 

יכולות להיות שתי קהילות במקום אחד וכל אחת סובר ש ]יו"ד כלל ג סי' ה[ הגנת ורדים
את מנהג המקום  נוהגת במנהגיה. לדעתו קהילה העוברת ממקום למקום אינה חייבת לקבל

וממשיכה לנהוג כמנהגיה. הוא מוסיף שיחיד הבא למקום שיש בו שתי קהילות נגרר בעל 
 .כרחו לקהילה הנוהגת כמנהג אנשי מקומו ואינו רשאי לעבור לקהילה השנייה

ורדים, שיחיד הבא למקום שיש בו שתי קהילות נגרר בעל כורחו הגנת דינו השני של 
י מקומו, מבוסס על ההבנה שיחיד העוזב את מקומו חייב לקהילה הנוהגת כמנהג אנש

במנהגי מקומו, ורק ההגעה למקום חדש מפקיעה את מנהגי מקומו המקורי. לדעת הבית 
יוסף, שיחיד שעזב את מקומו יכול להתיר את מנהגיו, ודאי שהוא רשאי לבחור לו קהילה 

 כרצונו.

בית יוסף מפני שניתן לחלק בין דינו הראשון של הגנת ורדים אינו חולק בהכרח על ה
קבוצה שעוברת ממקום למקום לבין קהילה שלמה העוברת ממקומה. כמו כן ניתן לומר 
שלכתחילה יש על המגיעים לעיר לקיים את מנהגי המקום, אך כשיש לפנינו שתי קהילות 

 .5שונות, כל אחת רשאית לנהוג במנהגיה

 סיכום

ים במנהגי מקומו, ורק הגעה למקום שיש בו יחיד העוקר ממקומו חייב לדעת הגנת ורד
מנהגים אחרים מפקיעה את חיובו. לפיכך אם הוא מגיע למקום שיש בו שתי קהילות הוא 

הבית יוסף אומר שאפשר  לה שמנהגיה כמנהגי מקומו המקורי.נגרר בעל כורחו אחר הקהי
שאי לבחור קהילה ]וממילא הוא רשיחיד העוקר ממקומו יכול להתיר את מנהגי מקומו המקורי 

 .כרצונו[

 ובני הקבוצההעוקרת ממקומה כדין יחיד העוקר ממקומו,  בוצההבית יוסף סובר שדין ק
סובר בלבד אף כשהם רבים מבני המקום. הגנת ורדים  הנוכחיחייבים במנהג המקום 

 לעיר שומרת את מנהגיה המקוריים.  הקהילה המגיעש

 הלכה

 ראויפוסק שבהקמת יישוב  ב סי' טו ד"ה ובעצם אף[ ]אגרות משה יו"דר' משה פיינשטיין 
המנהג נקבע על פי רוב תושבי המקום בזמן הקמתו. אם הם ולהנהיג מנהג אחיד לקהילה, 

מחצה על מחצה אין המחמירים רשאים לכוף את המקילים למנהגם, ולכן הם רשאים לקבוע 
 את מנהגיהם לקולא.

                                                           
המודה שמותר שיהיו בעיר אחת שתי קהילות שונות שכל אחת נוהגת  ]סי' לב[עיין שו"ת אבקת רוכל   5

 כמנהגיה. 


