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 1 מהו מנהג בר תוקף -( 3סוגיה ד: מנהגי המקומות וגדריהם )

 בר תוקף מהו מנהג -( 3סוגיה ד: מנהגי המקומות וגדריהם )

* * 

 רקע

לאחר שלמדנו בסוגיה הקודמת שיש מנהג בר תוקף ויש מנהג חסר תוקף, נברר את 
 שיטות הראשונים בהגדרת מנהג בר תוקף.

 מקורות

 וזאי נהגי דמפרשי חלה... ואם רבו צריך לו מותר"נא. "בני ח-גמ' נ: א.

 , "כל הדברים תלו אתן במנהג... נשאל אין מתירין לו"]כה:[ירושלמי פ"ד ה"א  ב.
 יז: "תניא דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור... עד דתתפני תעניתא מנהג"-רי"ף יז. ג.

 ר"ן יז. ד"ה תניא, ירושלמי 
 ין קא: ד"ה רבי[]עירובאי תוס' נא. ד"ה  ד.
 שו"ע יו"ד סי' ריד ה.

 פרי חדש דיני מנהגי איסור סי' תצו סע' טו, "...לאפרושי מחיוב על הפטור" 
 

א  ה  כ ל ה ד  ק  ר פ ם  י ח ס פ ת  כ ס מ י  מ ל ש ו ר י ד  ו מ ל  ת

עד  ,נשייא דנהיגין דלא למיעבד עובדא באפוקי שובתא אינו מנהג ,כל הדברים תלו אתן במנהג
 ,יומא דערובתא אינו מנהג .עד יתפני תעניתא מנהג ,משתא אינו מנהגבתרייא ובח .יפני סדרא מנהג

נשייא דנהגן דלא למישתייא מן דאב  ,אמר רבי זעורה .יומא דירחא מנהג .מן מנחתא ולעיל מנהג
אעין  .א"ר חיננא כל הדברים מנהג .עליל מנהג שבו פסקה אבן שתייה מה טעם כי השתות יהרסון

אמר  ,אתון ושאלון לרבי חנינה חברהון דרבנן מהו מיעבד בהן עבודה ,דשיטין הוו במגדל צבעייה
רבי אלעזר בשם רבי  .להן מכיון שנהגו בהן אבותיכם באיסור אל תשנו מנהג אבותיכם נוחי נפש

וכל דבר שהוא יודע  ,כל דבר שאינו יודע שהוא מותר וטועה בו באיסור נשאל והן מתירין לו ,אבין
מעשה  ,יושבין על ספסלו של גוי בשבת .בו באיסור נשאל אין מתירין לובו שהוא מותר והוא נוהג 

ברבן גמליאל שישב לו על ספסלו של גוי בשבת בעכו אמרו לו לא היו נוהגין כן להיות יושבין על 
מעשה ביהודה  .ספסלו של גוי בשבת ולא רצה לומר להן מותר לעשות כן אלא עמד והלך לו

כנסו לרחוץ במרחץ בכבול אמרו להן לא נהגו כאן להיות רוחצין ובהלל בניו של רבן גמליאל שנ
ועוד שיצאו לטייל בקורדקיות של  .שני אחים כאחת ולא רצו לומר מותר כן אלא נכנסו זה אחר זה

זהב בלילי שבת בבירו אמרו להן לא נהגו כאן להיות מטיילין בקורדקיות של זהב בשבת ולא רצו 
ולא סוף דבר פסח אלא אפילו מנהג קיבלו עליהן  .יד עבדיהןלומר להן מותר כן אלא שילחו ב

חרמי טיבריה וגרוסי צפורין דשושי עכו שלא לעשות מלאכה בחולו של מועד ניחא גרוסי צפורין 
דשושי עכו חרמי טיבריה ואינן ממעטין בשמחת הרגל צד הוא בחכה צד הוא במכמורת אפילו כן 

 .לון שהן ממעטין בשמחת הרגלאינן ממעטין בשמחת הרגל ר' אימי מיקל 
 

ד  י ר ן  מ י ס ם  י ר ד נ ת  ו כ ל ה ה  ע ד ה  ר ו י ך  ו ר ע ן  ח ל ו  ש

דברים המותרים והיודעים בהם שהם מותרים נהגו בהם איסור, הוי כאילו קבלו עליהם  - סעיף א
בנדר ואסור להתירם להם; הלכך מי שרגיל להתענות תעניות שלפני ראש השנה ושבין ראש השנה 

גיל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין מר"ח אב או מי"ז בתמוז ורוצה ליום כיפורים, ומי שר



לחזור בו מחמת שאינו בריא, צריך ג' שיתירו לו. אם בשעה שהתחיל לנהוג היה דעתו לנהוג כן 
לעולם, ונהג כן אפילו פעם אחת, צריך התרה ויפתח בחרטה שמתחרט שנהג כן לשם נדר. לפיכך 

ם, לסייג ופרישות, יאמר בתחלת הנהגתו שאינו מקבל עליו כן הרוצה לנהוג בקצת דברים המותרי
בנדר, וגם יאמר שאין בדעתו לנהוג כן אלא בפעם ההוא או בפעמים שירצה, ולא לעולם. אבל 
הנוהגים איסור בדברים המותרים מחמת שסוברים שהם אסורים, לא הוי כאילו קבלום בנדר. ויש 

תר, נשאל ומתירים לו בשלשה כעין התרת נדרים; מי שאומר שאם טועה ונהג איסור בדבר המו
ואם יודע שהוא מותר ונהג בו איסור, אין מתירין לו אפילו כעין התרת נדרים, דהוי כאילו קבלו על 

 עצמו כאיסורים שאסרתן תורה שאין להם היתר לעולם )והמנהג כסברא הראשונה(. 
ם שלא קבלו עליהם בני העיר קבלת הרבים חלה עליהם ועל זרעם; ואפילו בדברי - סעיף ב

בהסכמה, אלא שנוהגין כן מעצמם לעשות גדר וסייג לתורה; וכן הבאים מחוץ לעיר לדור שם, הרי 
הם כאנשי העיר וחייבים לעשות כתקנתן, ואף בדברים שהיו אסורים בהם בעירם מפני מנהגם ואין 

 מנהג העיר שבאו לדור בה לאסור, הותרו בהם אם אין דעתם לחזור. 
 

ו ט  ' ע ס ו  צ ת  ' י ס ר  ו ס י א י  ג ה נ מ י  נ י ד ש  ד ח י  ר  פ

על  .היה לו יסוד וטעם למנהגידע שכל מנהג בין של יחיד בין של רבים העשוי לסייג ולגדר צריך ש
כגון דנהגו מקום אחד שלא לעשות מלאכה ערב שבת כל היום כולו סייג למה שאסרו  ,דרך משל

וכמו שהוכחתי בסי'  ,ת ואפילו התרה לא בעילעשות מן המנחה ולמעלה וכיוצא בזה הוי מנהג בורו
ין שם. וכן אם יש חשש שמאותו מנהג יסתרך שום איסור מבטלינן ליה ותסח סע' ג מכמה דוכתי יע

זא אתי אמרו ליה לרב יוסף אמר וכדאמרינן בפרק מקום שנהגו בני חוזאי נהוג דמפרשי חלה מאר
 פרושי מחיוב על הפטור...להו ניכלה זר באפייהו משום דחיישינן דילמא אתו לא

 הסבר הסוגיה

אי אתה רשאי להתירן בפניהן. אמר רב  -דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור 
 ]ברייתא וגמ' נא.[ .חסדא: בכותאי עסקינן

 

אומרת שבני חוזאי נהגו להפריש חלה מאורז, ורב יוסף הורה שזר יאכל את  ]נ:[הגמ' 
מותרת לזרים. מקשה הגמ', הרי הברייתא  החלה בפניהם ללמדם שאינה חלה והיא

אומרת: "דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירן בפניהן", וכיצד 
הורה רב יוסף להתיר מנהגיהם בפניהם? מתרצת הגמ' שהברייתא עוסקת בכותים, 

אינם  שהתרת מנהגיהם בפניהם תגרום להם לזלזל באיסורים. מקשה הגמ', והרי בני חוזאי
תלמידי חכמים וגם הם יבואו לזלזל במנהגים? ומתרצת שהמנהג להפריש חלה מאורז 
יכול לגרום למכשול של הפרשה מהחיוב על הפטור ומהפטור על החיוב, ולכן חובה 

 ללמדם שמנהגם מנהג טעות. 

מוכח מהגמ' שדין המשנה שאסור לשנות מפני המחלוקת וחובה על ההולך ממקום 
אינו חובה בכל נוהג שבני המקום נוהגים בו אלא רק  הנוכחי,נהגי מקומו למקום לנהוג כמ

 יש להם תוקף.שבמנהגים 

שבני רבן גמליאל לא רצו לומר לבני העיר שמותר להם לעשות כנגד  ]נא.[מדברי הגמ' 
משמע שהיה מותר להם להורות לבני העיר שמנהגם מנהג טעות ומותר להם  ,מנהגם



 3 מהו מנהג בר תוקף -( 3סוגיה ד: מנהגי המקומות וגדריהם )

 .1ולבטל

זקוקים אנו רה מהו מנהג שיש לו תוקף ומהו מנהג שאין לו תוקף והגמ' אינה מסבי
המביא את דברי רבי אלעזר בשם רבי אבין:  מובא ברי"ף יז.[)כה:(. ]פ"ד ה"א לדברי הירושלמי 

וכל דבר שהוא  ,כל דבר שאינו יודע שהוא מותר וטועה בו באיסור נשאל והן מתירין לו"
". הירושלמי מפרש שמנהג סור נשאל אין מתירין לויודע בו שהוא מותר והוא נוהג בו באי

חושב שחייבים לנהוג כך, הוא מנהג טעות וניתן להתירו, ואם הוא שמפני בו שאדם נוהג 
 .2מנהג גמור ואין לבטלו מנהגו ,כגדר וסייג לאיסור תורה בו יודע שהדבר מותר והוא נוהג

שהמשנה עוסקת  ]יז. ד"ה תניא[ן והר" ]מלחמות יז.[על פי דברי הירושלמי מפרשים הרמב"ן 
אסור ומנהג זה מחייב את כל בני המקום  ,במנהג שהונהג כגדר וסייג לאיסור תורה

למתארחים במקום לשנות ממנהג המקום מפני המחלוקת. מנהגם של בני חוזאי היה מנהג 
 טעות שאינו מחייב אף את בני המקום, אך אסור להתירו לאנשים שאינם תלמידי חכמים כדי

 שלא יזלזלו באיסורים. 
 

ים למקום במנהגי אמקשים על הסתירה בין המשנה המחייבת את הב ]ד"ה אי[גם תוס' 
שיש הבדל  ]סי' ג[המקום לבין בני חוזאי שהתירו את מנהגם בפניהם. מתרצים ר"י ורא"ש 

בין מנהג שהנהיגו תלמידי חכמים לבין מנהג שבני העיר נהגו מעצמם כסייג וגדר לאיסור. 
מנהג שהנהיגו תלמידי חכמים מחייב גם את המתארחים בעיר, ואילו מנהג שבני העיר נהגו 

 .3מעצמם אינו מחייב את המתארחים בעיר, ור"י מסתפק אם מחייב את בני העיר

תוס' אינם שוללים את החילוק בין מנהג גמור למנהג טעות אך לדעתם מנהג טעות ניתן 
בי שהתיר לא להפריש תרומות ומעשרות בבית שאן ראיה מרומביאים להתיר אף לכותאי, 

 .4]חולין ו:[
 

נשייא נקודה נוספת החשובה מאוד להגדרת מנהג שיש לו תוקף: " ]שם[בירושלמי 
בתרייא  .מנהג - עד יפני סדרא ,אינו מנהג - דנהיגין דלא למיעבד עובדא באפוקי שובתא

מן מנחתא  ,אינו מנהג - דערובתאיומא  .מנהג - עד יתפני תעניתא ,אינו מנהג - ובחמשתא
". הירושלמי מחלק בין מנהגים מסוימים ש"אינם מנהג" מנהג - יומא דירחא .מנהג - ולעיל

לבין מנהגים אחרים שהם "מנהג". עולה מדברי הירושלמי שיש מנהג גמור שהונהג כגדר 
ת ההלכה, וסייג לאיסור ואף על פי כן אינו מנהג ואין לו תוקף. המנהג מבוסס על יסודו

                                                           
מסתפק אם לפרש כך את הגמ' או לפרש שלא רצו לומר להם שמנהגם אינו ראוי ולכן  ]בתוס' ד"ה אי[ר"י   1

 מותר לבני רבן גמליאל לא לקיימו אך בני העיר שנהגו חייבים להמשיך במנהגם.
המנהג, אלא למתקני המנהג  ההבחנה בין מנהג לבין טעות אינה מתייחסת לכל אחד ממקיימיש חשוב לציין  2

בלבד. שכיח מאוד שמנהג נתקן כסייג וגדר, וברבות הימים אנשים שאינם בקיאים בהלכה מתייחסים אליו 
 .]כך מפורש בר"ן )יז. ד"ה תניא( לגבי מנהגם של בני כבול[ כאיסור גמור

או מפני קבלת הציבור. ספקם של התוס' הוא ספק מהותי אם תוקפו של מנהג הוא מפני שחכם הנהיג אותו   3
סובר שאין צורך בחילוק זה, וניתן לתרץ  [דברים המותרין ]בתוס' שם. מקור הדברים בתוס' הרשב"א ד"ההר"ש משאנץ 

 נרחיב בשיטה זו.  [71-71]עמ' את הסתירה על ידי חילוק הגמ' בין דעתו לחזור לאין דעתו לחזור. לקמן 
לו לכותאי, אינה מפורשת בתוס', אך כך משמע מקושיית התוס' נקודה זו, שניתן להתיר מנהג טעות אפי  4

 .]סי' תסח ריש סע' ד[הפרי חדש וכך מדייק 



. לדוגמא: ערב שבת משעת מנהג שאין לו יסוד הלכתי הוא מנהג שטות שאין לו תוקף
המנחה הוא זמן המיועד להכנות לשבת ולכן המנהג שלא לעשות בו מלאכה הוא מנהג 
תקף, הזמן לפני כן אינו מיועד בהכרח לכך, ולכן המנהג שלא לעשות מלאכה לפני המנחה, 

 .5אינו מנהג

 סיכום

למי מחלק בין מנהג גמור למנהג טעות. מפרשים הרמב"ן והר"ן שמנהג גמור הוא הירוש
מנהג זה מחייב את בני העיר ומפני המחלוקת אף  ,מנהג שהונהג כסייג וגדר לאיסור תורה

תוקף ומותר  בראת המתארחים בעיר. מנהג שהונהג בעקבות טעות בהלכה אינו מנהג 
 אסור לבטלו., ול באיסוריםזם עלול לגרום לזלשביטול מנהגיה ,עמי ארצותאך ל ,לבטלו

אין לו תוקף כלל ומותר  -שלוש רמות של מנהגים: א. מנהג טעות לתוס' מחלקים 
אינו מחייב את המתארחים  -עצמם ללהתירו אף לעמי ארצות. ב. מנהג שבני העיר הנהיגו 

 - תלמידי חכמים בעיר, ואולי אינו מחייב אף את תלמידי החכמים שבעיר. ג. מנהג שהנהיגו
 מחייב את בני העיר, ומחייב את המתארחים בעיר מפני המחלוקת. 

 מנהג שאינו מבוסס על יסודות ההלכה הוא מנהג שטות שאין לו תוקף.

 הלכה 

 שהם שסוברים מחמת המותרים בדברים איסור הנוהגיםש"פוסק  ]סי' ריד סע' א[השו"ע 
. 6אין לבטל את מנהגם ללא התרת נדריםמנהגם בטל, והוא מביא יש אומרים ש "אסורים

 הרמ"א אומר שהמנהג כסברא הראשונה.

 

                                                           
המביא את הירושלמי  ]סדר מוצאי שבת[. עיין אבודרהם ]סי' תצו דיני מנהגי איסור סע' טו[כך מפורש בפרי חדש   5

א מפרש את דברי הירושלמי "אינו הו ."ומיהו נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה כל מוצאי שבתוכותב: "
]המגן אברהם )סי' רצט סקט"ו( פוסקו להלכה. כנראה מנהג" שאינו מנהג טוב, אך אם נוהגים כך יש למנהג תוקף 

שאינו חולק על העיקרון של הפרי חדש, שהרי המושג "מנהג שטות" מובא בהרבה פוסקים )דוגמא אחת: מגן אברהם סי' תקנד 

 .סק"ד([
 נבאר את שתי הדעות. [33-33 ]עמ'לקמן   6


