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 1 לפרק רביעיפתיחה 

 
 רביעי פתיחה לפרק

 
פרק רביעי עוסק בדיני המנהגים ומתמקד בעיקר בדינו של אדם ההולך ממקום שנוהגים 

 בו מנהגים מסוימים למקום שנוהגים בו מנהגים אחרים.
 

מתייחסים למנהג של ישראל  [)ב"ב קלד. ד"ה האומר זה(, ריטב"א )ז: ד"ה והוי יודע(]רמב"ן הראשונים 
"מנהג ישראל תורה היא". דברי הראשונים צריכים תלמוד, מדוע מנהג ישראל  -כתורה 

להית, וכיצד מנהגם של ישראל מתעלה לרמה של -תורה היא? והרי התורה היא יצירה א
 תורה?

 
את ההבדל בין התורה שבכתב לבין התורה  מאפיין [א]אורות התורה פ"קוק  ההגראי"

שבנשמתנו...  מקיףאנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר  שבכתב תורהשבעל פה: "
... בתורה שבעל פה אנו נוגעתעליון מרחפת עלינו, נוגעת ואינה  להים-חשים אנו רוח א

ת באור תורת כשלהבת בגחל הקשורה האומה שרוחיורדים כבר אל החיים... אנו חשים 
 המיוחדה".  בצורתהאמת היא גרמה באופיה המיוחד, שתורה שבעל פה נוצרה 

להים -התורה השלמה מורכבת מתורה שבכתב ומתורה שבעל פה, היא מורכבת מ"רוח א
עליון המרחפת עלינו" ומ"רוח האומה שגרמה באופיה המיוחד שתורה שבעל פה נוצרה 

ת מתורה שבכתב ומתורה שבעל פה מפני בצורתה המיוחדת". התורה השלמה מורכב
שני אורים להית המתממשת בעולם המעשה "ו-שתורה שלמה היא תורה של אידיאה א

 ".ארץ ישקו בתוכוומים שהללו עושים עולם שלם ש

נוצרת תורה שבעל פה, רוח האומה  ןלהים ומהמפגש ביניה-רוח האומה פונה אל רוח א
 מנהג ישראל תורה היא. -וצר מנהג פונה אל עולם המעשה ומהמפגש ביניהם נ

 
הנושא המרכזי הנידון במשניות של הפרק הוא איסור עשיית מלאכה בערב פסח אחר 

המשנה במנהג שלא לעשות מלאכה לפני חצות, ועוסקת בדין אדם דנה חצות, ובעקבותיו 
 ההולך ממקום שעושים בו מלאכה למקום שאין עושים בו מלאכה, ולהיפך.

]מכירת בהמה דקה, אכילת צלי המשנה בדינים שונים התלויים במנהג דנה בעקבות דין זה 

 .בערב פסח, הדלקת נר ביום הכיפורים ועשיית מלאכה בתשעה באב[

 ם שרוח חכמים לא היתה נוחה מהם.יהפרק מסתיים במנהגיהם של אנשי יריחו, מנהג

 


