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 1 סוגיה יא: תוקפו של מנהג יחיד

 יחידמנהג תוקפו של  :סוגיה יא

* * 

 רקע

, וכעת יש לנו כלים לדון בנושא האמור בגדרי המנהגיםבסוגיות הגמ' העוסקות עסקנו 
מדוע מנהג מחייב, אם ניתן  -לפתוח את הדיון בהלכות המנהגים, והוא תוקפו של מנהג 

 לבטלו ואת מי המנהג מחייב. 

 של מנהג יחיד ובסוגיה הבאה נעסוק בתוקפו של מנהג רבים. בסוגיה זו נעסוק בתוקפו 

 מקורות

 נא. "בני ביישן נהוג דלא הוו אזלין... אמר רב חסדא בכותאי"-נ: גמ' א.
 נדרים טו. "ומי איכא בל יחל מדרבנן... שנאמר לא יחל דברו" 
 ר"ן נדרים טו. ד"ה רבינא; פא: ד"ה משום שנאמר לא יחל ב.

 "ה ואחרים נהגו בו איסורתוס' נדרים טו. ד 
 רי"ף יז. "ירושלמי רבי אלעזר ברבי בון... ונשאל אין מתירין לו" .ג

 ר"ן ד"ה ירושלמי 
 רא"ש סי' ג, "והכי איתא בהדיא בירושלמי... שהם מתחרטים שנהגו כן לשם נדר" 
 השגת הראב"ד על בעל המאור טז: "והנה זה סבור שקבץ כל תורת... שנהגו הראשונים" ד.

 רמב"ן משפט החרם, "נמצאו ד' דרכים בחרם... וכן במגילה וכן בצומות" 
 [11' לעיל עמ אב]הושו"ע יו"ד סי' ריד סע' א  .ה

 הסעיף השביעיפרי חדש סי' תצו, דיני מנהגי איסור  
 

 , ן " ב מ ם ר ר ח ה ט  פ ש  מ

בעל  נמצאו ד' דרכים בחרם שאין בשבועות ובנדרים, שאינו צריך להוציא מפיו, ושהוא חל עליו
כרחו ושלא בפניו, והעובר עליו פורש מן הצבור כדיני הנידוי ויותר מהם, ושהוא מתחייב עליו 
מיתה לפעמים. אבל שהוא חל עליהם ועל זרעם נראה שאף בנדרים כן בכל קבלת הרבים כדאשכחן 

 בקבלת התורה וכן במגילה וכן בצומות.
 

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

שקבל עליו להתענות ב' וה' כל  [שלמ דרך על]= שנהג אביו איזה דבר משום סייג או חסידות עד"מ  מי
ימיו או שלא לאכול בשר ביום שאוכל גבינה וכיוצא, דבר ברור הוא שאין הבן אחריו חייב לנהוג 

א אותו חומרא אלא אם כן עשאה פעם אחת בחיי אביו או אחר מיתתו דהשתא הרי קבלה על עצמו, ה
לאו הכי פשיטא דלא שייך בזה שמע בני מוסר אביך. וראיה לזה הביאו ספר משא מלך ז"ל דאמרינן 
ריש פרק כל הבשר אמר מר עוקבא אנא להא מילתא חלא בר חמרא לגבי אבא דאילו אבא כי הוה 
אכיל בשרא האידנא לא הוה אכיל גבינא עד למחר עד השתא ואילו אנא בהא סעודתא הוא דלא 

באחריתי אכילנא עד כאן. ומילתא דברירא דקרי לנפשיה חלא בר חמרא מצד גריעותיה דלא אכילנא 
הוה מקיים ההוא חסידותא דהוה עביד אבוה אבל מעיקר הדין לא מחייב. וזהו אם נאמר דמאי דהוה 
עביד אבוה דמר עוקבא לא הוה מדינא אלא ממידת חסידות אבל אם נאמר דהוה סבירא ליה כך 
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שתא הוה ליה כמנהג בטעות ולא היה מחוייב בנו לעשות מנהג אביו. ועל כל פנים הדין מעיקר הדין ה
פשוט שאין הבן חייב לנהוג סייגים וגדירות אביו, וההוא דבני בישן דריש פרק מקום שנהגו דלא 

ר' יוחנן כבר קבלו אבותיכם עליהם שניא היא דבישן  הואזלינן מצור לצידון במעלי שבתא ואמר ל
איש אלא שם מקום דהיינו בית שאן כההוא דאמרינן בפרק ג' דמגילה חפני ובשני לא ישא  אינו שם

את כפיו דהוא בית שאן כדאיתא התם ואיתא בערוך בערך שפ"ך יעיין שם, ולפיכך בני העיר חייבין 
לעשות ולהתנהג על פי סייגים וגדירות של אבותיהם. וכן מתבאר בתשובת הריב"ש סי' שצט שכתב 

כולים הצבור לעשות תקנה עליהם ועל זרעם כמו שמצינו בפלגש בגבעה וכתב הרמב"ן ז"ל וז"ל י
שכן הדין בכל קבלת הרבים שחלה עליהן ועל זרעם כדאשכחן בקבלת התורה, ועוד אפילו דברים 
שלא קבלו עליהם בני העיר בהסכמה אלא שנהגו כן מעצמם לעשות גדר וסייג לתורה אף הבנים 

 תו גדר כדאמרינן במסכת בפסחים בני ביישן כו' עכ"ל וזה מבואר כמו שכתבתי.חייבים לנהוג באו

 הסוגיה הסבר

דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור אי  :והתניא ,אין ?ומי איכא בל יחל מדרבנן
 ]גמ' נדרים טו.[ .שנאמר לא יחל דברו ,אתה רשאי להתירן בפניהם

 
איסור" מופיעה בשלושה מקומות בניסוחים  הברייתא "דברים המותרין ואחרים נהגו בהן

. נשאלת השאלה, האם זו ברייתא אחת או שהן שלוש ברייתות שונות? בתחילת מסכת 1שונים
מובא: "דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירן בפניהם,  ]טו.[נדרים 

תרים ואחרים נהגו בהן מובא: "דברים המו ]פא:[שנאמר לא יחל דברו". בסוף מסכת נדרים 
 ]נ:[איסור אי אתה רשאי לנהוג בהם היתר כדי לבטלן, משום שנאמר לא יחל דברו". בפרקנו 

 מובא הנוסח של תחילת מסכת נדרים אך ללא הסיום "שנאמר לא יחל דברו".

אותה  מעמידה ]נא.[הברייתא המובאת בפרקנו ודאי שונה מהברייתות האחרות, שהרי הגמ' 
אסור להתיר בפניהם את הדברים שהם אוסרים שמא יבואו לזלזל בהלכה, ב"כותאי", ש

 ואילו בברייתות האחרות מפורש שיש למנהג תוקף הלכתי והמבטלו עובר על "בל יחל".

ניתן להבין ששתי הברייתות האחרות זהות, אך ניתן גם להבין שהן שונות זו מזו. 
ם", ואילו בברייתא השנייה נאמר בברייתא הראשונה נאמר "אי אתה רשאי להתירן בפניה

"אי אתה רשאי לנהוג בהם היתר כדי לבטלן". מהלשון בברייתא הראשונה משמע שאין 
ראוי לבטל את מנהגם, ואילו מלשון הברייתא השנייה משמע שהיה מקום לנהוג בהם היתר 

 כדי לבטלם ואף על פי כן אסור לעשות כך. 

הג המהוה סייג וגדר לאיסור תורה, למנהג ניתן להבין שהברייתא הראשונה עוסקת במנ
זה יש תוקף הלכתי והעובר עליו עובר על "בל יחל דרבנן". הברייתא השנייה עוסקת 

, להנהגה זו אין גדר ]לדוגמא: לא לאכול בשר או לא לשתות יין[בהנהגה שהנהיג אדם על עצמו 
 .2יםשל נדר דרבנן אך אסור לבטלה ללא התרה כדי שלא יבואו לזלזל בנדר

                                                           
 , אך שם הוא אינו ציטוט של ברייתא.]ה:[משפט זה מובא גם במגילה   1
: "דאשכחנא תנא דתני ]טו. ד"ה רבינא[האומר על הברייתא הראשונה  ניתן לבסס קצת הבנה זו על דברי הר"ן  2

: "אפילו הכי לא יחל כדי שלא ינהוג קלות ראש ]פא: ד"ה משום[בדרבנן לא יחל דברו", ועל הברייתא השנייה 
: "מכאן... שאם נהג שלא לאכול בשר... ]שם[בנדרים גמורים". כמו כן הר"ן כותב על הברייתא השנייה 
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אם אין מקבלים הסבר זה ומפרשים ששתי הברייתות זהות, יש להסתפק בפירוש "בל 
יחל" המובא בברייתות. ניתן לפרש שחכמים חידשו שכשם שעל נדר עוברים ב"בל יחל" 
מהתורה על מנהג עוברים ב"בל יחל" מדרבנן, וניתן לפרש שחכמים גזרו שלא לבטל מנהג 

 .3אש בנדריםללא התרה כדי שלא ינהגו קלות ר

ניתן להסיק, לפי כל ההסברים, מברייתות אלו שתי מסקנות: א. תוקפו של מנהג מדין 
 נדר, והמבטל מנהג עובר על "בל יחל". ב. תוקפו של מנהג מדרבנן.

ומוסכמת על רוב  ]סוף סי' ד[ 4הבנה זו שחלות מנהג מדרבנן, מפורשת בדברי הרא"ש
אומר "וקרוב בעיני  ]שו"ת יו"ד סי' קז[החתם סופר  , אך החתם סופר מסתייג ממנה.5הפוסקים

. החתם סופר מבסס את שיטתו על 6מנהג הוא נדר גמור שתוקפו מהתורה -נדר דאורייתא" 
הסובר שהמקבל על עצמו לעשות מצוה הרי קבלה זו כנדר  ]נדרים ח. ד"ה עליו להשכים[הר"ן 

המהוה סייג לאיסור תורה הוא  גמור אף שלא אמר בלשון נדר. סובר החתם סופר שכל מנהג
מפורש בדברי החתם סופר שאף חשוב לציין ש. 7קבלת מצוה, שדינה לדעת הר"ן כנדר גמור

חיוב שמירת המנהג מהתורה, דיני המנהג דרבנן, ובספק אם דין מסוים נכלל במנהג או לא ש
 אזלינן לקולא. ]לדוגמא: ספק מהם המינים הנכללים במנהג קטניות בפסח[

 
שחלות המנהג מבוססת על גדרי נדרים, משמעות הדבר היא שניתן להתיר מנהג  למדנו

רצה ר' יוחנן לא ש ]נ:[כשם שניתן להתיר נדר. אולם מסקנה זו קשה שהרי מפורש בגמ' 
אם אדם יכול להשאל על  בני ביישן ללכת מצור לצידון בגלל מנהג אבותיהם.התיר לל

 נן פתח להתיר את מנהגם? מנהגו ולהתירו, מדוע לא פתח להם ר' יוח

"רבי אלעזר בשם רבי : ]פ"ד ה"א. מובא ברי"ף יז.[האפשרות להתיר מנהג נידונה בירושלמי 
וכל דבר  ,נשאל והן מתירין לו ,אבין כל דבר שאינו יודע שהוא מותר וטועה בו באיסור

מחלק  הירושלמי נשאל אין מתירין לו". ,שהוא יודע בו שהוא מותר והוא נוהג בו באיסור
 בין מנהג טעות שנשאלים עליו ומתירים אותו לבין מנהג גמור שלא ניתן להתירו. 

                                                           
הר"ן למד דין זה מהברייתא השנייה ולא  -וחד ושוב רוצה... לאכול בשר באותו הזמן צריך היתר" בזמן מי

 מהראשונה, משמע שהראשונה עוסקת במקרה אחר.
משווה בין נדר בדבר שאין בו ממש למנהג, ונחלקו הראשונים בפירוש ההשוואה. הר"ן  ]טו.[הגמ' בנדרים   3

]ד"ה לכך שמשתמשים בלשון "בל יחל" על איסור דרבנן. התוס'  מפרש שההשוואה היא רק ]ד"ה רבינא[

מפרשים שההשוואה מהותית: "דהאי נמי שנדר ונתכון לאסור עצמו גם בדבר שאין בו ממש אין לך  ואחרים[
נהגו גדול מזה". מהסבר התוס' שחלות נדר בדבר שאין בו ממש מבוססת על חלות מנהג, משמע שמנהג 

 חשש שמא יקלו ראש בנדרים. הוא דין דרבנן ולא רק 
"דגדול השלום ויש לו לעבור על מנהג מקומו כיון דלית ביה איסור כך מוכח מדברי הרא"ש האומר:   4

 דאורייתא אלא שנהגו בו איסור להחמיר עליהן".
 ורבים נוספים. []סי' יח, דעת כהן ]יו"ד סי' מ[, מהרשד"ם ]יו"ד סי' ריד סע' א[, ב"ח ]חולין פ"א סי' לו[ים של שלמה   5
לא קשה עליו מהברייתא האומרת שעל מנהג עוברים בבל יחל דרבנן, מפני שניתן להעמיד את הברייתא   6

 .]שו"ת מהרי"ץ )לגר"י דושינסקי( סי' פח[במנהג שאינו סייג וגדר לאיסור תורה 
אמר בלשון נדר, יש להעיר שתי הערות על דברי החתם סופר: א. הר"ן אומר שקבלה היא כנדר אף שלא   7

משמע שהוא חולק על הר"ן  ]הל' נדרים פ"א הכ"ט[ומניין שהנהגה ללא קבלה היא כנדר? ב. מהרמב"ם 
 ולדעתו החיוב על אדם לעשות על פי קבלתו הוא מדרבנן.
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 א. אומרים לו שמותר.  :"מתירין לו"מביא שני פירושים ל ]יז. ד"ה ירושלמי[הר"ן 
מתירים את נדרו. לפי הפירוש הראשון אדם שאינו יודע מהי ההלכה שואל את החכם,  .ב

לו לבטל את מנהגו מפני שהוא מנהג טעות. לפי הפירוש  והחכם מורה לו שההלכה מתירה
מבקש  -השני אדם היודע שנהג מנהג המחייב התרת נדרים, הולך לחכם ונשאל על נדרו 

 מהחכם שיתיר לו את נדרו והחכם מתיר לו את נדרו. 

לשני הפירושים הללו משמעות רבה להבנת הירושלמי. לפי הפירוש הראשון מנהג טעות 
כלל והוא בטל מעצמו. בני תורה יודעים שמנהגם אינו מנהג, ואינם צריכים ללכת אינו מנהג 

לחכם. הירושלמי עוסק באדם שאינו יודע שלמנהגו אין תוקף והוא בא לשאול עליו. לולא 
שאל, לא היינו מתירים לו את מנהגו כדי שלא יזלזל בהלכה, אך כיוון שבא לשאול ניתן 

וש שמא יזלזל בהלכה. לפי הפירוש השני גם למנהג טעות ללמדו את הדין כראוי ואין לחש
 יש תוקף, ולכן אף בני תורה צריכים ללכת לחכם שיתיר את מנהגם. 

לשני הפירושים הללו עשויה להיות נפקא מינה לגבי היכולת להתיר מנהג גמור. לפי 
לפי  הפירוש השני, שצריך לעשות התרת נדרים למנהג טעות, לא ניתן להתיר מנהג גמור.

 ין שניתן להתיר מנהג על ידי התרתהפירוש הראשון, שמנהג טעות בטל מעצמו, ניתן להב
סובר כהבנה זו, שניתן להתיר מנהג כשם שמתירים נדר. הר"ן אינו  ]סי' ג[הרא"ש נדרים. 

מזכיר נפקא מינה בין שני הפירושים בירושלמי לגבי התרת מנהג גמור, משמע שלפי שני 
]כך מפורש ברמב"ן להתיר מנהג גמור אפילו לא על ידי התרת נדרים הפירושים לא ניתן 

 . [)נא. ד"ה אבל הידוע שהוא מותר(וברבינו דוד  )במלחמות יז.(

הסיבה שלא ניתן להתיר מנהג גמור היא או מפני שדינו של מנהג כדין נדר שלא ניתן 
: )שם(מתירין לו", וכן ברבינו דוד מפרש: "שכן הנשבע לקיים את המצוה ונשאל אין )שם( ]הרמב"ן להתירו 

או מפני שמנהג המהוה סייג וגדר לאיסור תורה, חמור מנדר  "והוא דומה לנודר בדבר של מצוה"[
אפשר שהוא חמור מן הנדר והשבועה, שהנדרים והשבועות נשאלין מפרש: " )שו"ת ח"ג סי' רלו(]הרשב"א 

קבלו על עצמן ותרין, כדי לעשות לו גדר בפני האיסור, עליהם ומתירין להם, ואלו מי שנוהג איסור בדברים המ

 ."[, שאין לו היתר לעולםכאיסורין שאסרתן התורה
 

שאלה נוספת שיש לברר לגבי מנהג, היא אם המנהג מחייב רק את האדם שהנהיגו או גם 
את בניו. אם תוקפו של מנהג מדין נדר, נדר מחייב את הנודר עצמו ואינו מחייב את בניו. 

 בגמ' מפורש שרבי יוחנן אמר לבני ביישן שהם מחויבים למנהג שנהגו אבותיהם.  אולם

, והמסקנה העולה שם שונה לכאורה ממסקנת ]פ"ד ה"א[גם דין זה נידון בירושלמי 
הבבלי. הירושלמי מעלה אפשרות שהנודר עצמו יכול להשאל על נדרו ולהתירו ובניו אינם 

, והירושלמי דוחה [נדרו" ברם הכא אבותיכם ,ן משנדר נשאלתמ ?ואין אדם נשאל על נדרו"]יכולים 
. לא ברור מדברי הירושלמי אם הנדר לא חל על [ם"כל שכן יהו מותרי]"אפשרות זו מכל וכל 

נדון  (25עמ' ) יג ]בסוגיההבנים או שהבנים יכולים להתיר את מנהגם כשם שאבותיהם יכולים 

 .בהרחבה בשיטת הירושלמי[

 סובר שמנהג שנהגו בו ]בהשגות על בעל המאור טז:[הראב"ד בדין זה. נחלקו הראשונים 
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משמע שהמנהג מחייב רק את  ]משפט החרם[מצד איסור מחייב את הבנים, ואילו מהרמב"ן 
 . נרחיב בהסבר מחלוקת הראב"ד והרמב"ן[ (74-74)עמ' ]בסוגיה הבאה הנודר עצמו ואינו מחייב את בניו 

 

ת. לשיטה שמנהג האבות מחייב את הבנים, האם ניתן לומר הפוסקים מעלים שאלה נוספ
שהאב יכול לישאל על מנהגו ולבטלו ואילו הבן אינו רשאי לישאל על מנהגו ולבטלו? 

כותב: "אם בא לחכם לישאל אם יכול לזלזל במנהג שנהגו בו אבותיו כההיא  ]סי' ג[הרא"ש 
הם בחרטה". משמע מדברי דבני בישן לא יתיר לו החכם... אבל החכם יכול להתיר ל

הרא"ש שמנהג האבות מחייב את הבנים ולא ניתן להם לזלזל במנהג אבותיהם, אך כשם 
שניתן לפתוח לאבות בחרטה כך ניתן לפתוח לבנים בחרטה. בעל המאור סובר שקבלת 
האבות מחייבת את הבנים משום "שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך". לשיטת בעל 

ומר שהאבות מחויבים מדין נדר ויכולים להשאל על נדרם, הבנים מחויבים המאור ניתן ל
 מדין "אל תטוש תורת אמך" ודין זה אינו בר התרה. 

מוכיח מהירושלמי שבנים יכולים להתיר מנהג אבותיהם,  ]אבקת רוכל סי' ריב[הבית יוסף 
תיהם. החתם סופר מנהג אבותיר סובר שבנים אינם יכולים לה ]יו"ד סי' מ[המהרשד"ם ואילו 

סובר כמהרשד"ם, ומפרש שהתרת נדרים מבוססת על חרטה, האבות יכולים  ]או"ח סי' קכב[
 להתחרט על נדרם ואילו הבנים שלא נדרו אינם יכולים להתחרט, ולכן המנהג מחייבם לעולם. 

 סיכום

משמע שחלות מנהג היא מדין נדר, אך מנהג אינו נדר גמור ותוקפו  גמ' בנדריםמה
ך ספק בנדר לקולא החתם סופר סובר שהחיוב לשמור את המנהג מהתורה, אבנן בלבד. מדר

 .כאיסור דרבנן

נחלקו הראשונים אם ניתן להתיר מנהג המהוה סייג וגדר לאיסור תורה. הר"ן סובר שלא 
 ניתן להתירו, ואילו הרא"ש סובר שחכם יכול לעשות התרת נדרים ולהתיר את המנהג.

מנהג אבות מחייב את הבנים. הראב"ד סובר שמנהג שנהגו בו נחלקו הראשונים אם 
מחשש איסור מחייב את הבנים ולא ניתן להתירו, והרמב"ן סובר שמנהג יחידים אינו מחייב 
את בניהם. מהרא"ש משמע שמנהג האבות מחייב את הבנים, אך הבנים רשאים להתירו 

 כשם שהאבות רשאים להתירו.

הבית יוסף סובר שדין הבנים אינו חמור מדין האבות.  נחלקו הפוסקים אם דין הבנים
המהרשד"ם והחתם סופר סוברים שדין הבנים חמור מדין האבות. חמור מדין האבות ואילו 

ניתן לומר שני הסברים מדוע דין הבנים חמור מדין האבות: א. התרת נדרים מבוססת על 
. ב. לשיטת בעל ]חתם סופר[ חרטה, והבן שלא קיבל על עצמו את המנהג אינו יכול להתחרט

המאור ניתן לומר שחיוב האבות מדין נדר וחיוב הבנים מדין "אל תטוש תורת אמך". ניתן 
 להתיר נדר ולא ניתן להתיר חיוב "אל תטוש".

 הלכה

פוסק שניתן להתיר מנהג אישי, ויש אומרים שלא ניתן להתירו.  ]סי' ריד סע' א[השו"ע 
 ונה.הרמ"א פוסק שהעיקר כדעה הראש


