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 1 סוגיה יב: תוקפו של מנהג רבים

 תוקפו של מנהג רבים :סוגיה יב

* 

 רקע

 סוגיה זו מהוה המשך הסוגיה הקודמת ובה אנו עוסקים בתוקפו של מנהג רבים. 

 מקורות

 גמ' נ: "בני ביישן נהוג דלא הוו אזלין... ואל תטוש תורת אמך" א.

 ם"השגת הראב"ד על בעל המאור טז: "והנה זה סבור שקבץ כל תורת... שנהגו הראשוני ב.
 [14 ]מובא בעמ'רמב"ן משפט החרם, "נמצאו ד' דרכים בחרם... וכן במגילה וכן בצומות"  

 שו"ע יו"ד סי' ריד סע' ב ג.
 

י ס ה  ע ד ה  ר ו י ך  ו ר ע ן  ח ל ו ד 'ש י ב ר  ' ע  ס
קבלת הרבים חלה עליהם ועל זרעם; ואפילו בדברים שלא קבלו עליהם בני העיר בהסכמה, אלא 

יג לתורה; וכן הבאים מחוץ לעיר לדור שם, הרי הם כאנשי שנוהגין כן מעצמם לעשות גדר וסי
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.

 הסבר הסוגיה

בנייהו קמיה דר' אתו  .בני ביישן נהוג דלא הוו אזלין מצור לצידון במעלי שבתא
כבר קיבלו  :אמר להו .אבהתין אפשר להו אנן לא אפשר לן :אמרו לו ,יוחנן

 ]גמ' נ:[ שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורך אמך. :שנאמר ,אבותיכם עליהם

 

הגמ' אומרת שבני ביישן רצו להתיר את מנהג אבותיהם שלא ללכת מצור לצידון בערב 
 התיר להם את מנהגם. שבת, ורבי יוחנן סבר שלא ניתן ל

מפורש בגמ' שמנהג האבות מחייב גם את הבנים, ונחלקו הראשונים מתי מנהג האבות 
שכל  ,אומר: "אין כל המנהגות שוות ]בהשגות על בעל המאור טז:[מחייב את הבנים. הראב"ד 

אותו מנהג אין הבנים רשאין  -מנהג שנהגו בו מצד איסור וקבלו אותו על עצמו סתם 
בין  - הראב"ד מחלק בין שני סוגי מנהגים ולא לישאל עליו לחכם להתירו להם".להתירו 

מנהג שנהגו בו כסייג וגדר למנוע איסור, לבין מנהג שאינו סייג וגדר למנוע איסור. מנהג 
]אלא אם שנוהגים אותו כסייג וגדר, מחייב את האבות ואת הבנים והם אינם יכולים להתירו 

, מנהג שאינו סייג וגדר אלא הסכמת מקבלים את המנהג עליהם בלבד[התנו האבות בפירוש שהם 
 אינו מחייב את הבנים והם רשאים לבטלו.  ,הקהל לדבר אחד

נראה שאף  ,שהוא חל עליהם ועל זרעם" וסוברחולק על הראב"ד  ]משפט החרם[הרמב"ן 
נדר  ."כדאשכחן בקבלת התורה וכן במגילה וכן בצומות ,בנדרים כן בכל קבלת הרבים



 יםמחייב םאת הבנים ונדר ומנהג שיחיד קיבל על עצמו אינ יםומנהג שקיבלו הרבים מחייב
 את הבנים.

שיטות הראב"ד והרמב"ן הפוכות זו מזו. לדעת הראב"ד אין חילוק לגבי הבנים בין מנהג 
של יחיד לבין מנהג של רבים אלא החילוק הוא בין מנהג המהוה גדר וסייג לאיסור לבין 

אינו גדר וסייג לאיסור. לדעת הרמב"ן אין חילוק לגבי הבנים בין מנהג המהוה גדר מנהג ש
וסייג לאיסור לבין מנהג שאינו גדר וסייג לאיסור אלא החילוק הוא בין מנהג יחיד לבין 

 מנהג רבים.

הרמב"ן סובר שמנהג מחייב רק את מי שקיבל על עצמו את המנהג. יחיד קיבל על עצמו 
ואינו מחייב את בניו. קהל המקבל על עצמו מנהג, המנהג מחייב  ומחייב מנהג ולכן המנהג

 המנהג מחייב גם אותם. לקהלכיוון שגם הדורות הבאים שייכים  - את כל הקהל

לדעת הראב"ד גם האבות וגם הבנים אינם יכולים לבטל מנהג שהונהג כסייג וגדר 
ני ביישן. לדעת הרמב"ן ניתן לאיסור, ולכן רבי יוחנן לא הסכים להתיר את מנהגם של ב

ו , ולפיכך צריך לומר שבני ביישן אינם בני1לבטל מנהג של יחיד ולא ניתן לבטל מנהג רבים
אדם הנקרא ביישן, אלא בני מקום מסוים, וכיוון שהמנהג היה מנהג של מקום הרי הוא  של

)סי' תצו דיני מנהגי איסור ש וכך מפרש הפרי חד י' שצט(ס)]כך מפורש בריב"ש מנהג רבים שלא ניתן לבטלו 

 . [שביעי(ה יףסעה

מחלוקת זו בהבנת מנהגם של בני ביישן עולה מדבריהם של הרמב"ם ורבינו ירוחם. 
מצור לצידן וכיוצא בהן אפילו לדבר הרשות מותר פוסק: " []הל' שבת פ"ל הי"גהרמב"ם 

הרמב"ם  -" יןשלא יפליגו בערב שבת כלל אין מפליג מקום שנהגולהפליג בערב שבת, ו
אם נהגו פוסק: " ]נתיב יב ח"א[רבינו ירוחם  .מפרש שמנהגם של בני ביישן הוא מנהג מקום

שבא לפני חכם ואמר  ושפיר ,שבת משום מקום אל מקום אחר בשלא ללכת בער אבותיו
מנהג בני ביישן הוא  -" כך פשוט בפסחים ,אין מתירין לו -שאין יכול לסבול אותו מנהג 

 הם.מנהג אבותי

 סיכום

וגם  הולדעת הרמב"ן לא ניתן לבטל מנהג של רבים והוא מחייב גם את האבות שהנהיגו
את בניהם. לדעת הראב"ד אין חילוק בין מנהג של רבים למנהג של יחיד, והבנים אינם 

 חייבים למנהג שאינו סייג וגדר לאיסור. 

 הלכה

ת זרעם. בשו"ע לא מפורש אם פוסק שמנהג הרבים מחייב אותם וא ]סי' ריד סע' ב[השו"ע 
פוסק ש"מה שנהגו כל ישראל וקבלו עליהם אי אפשר  ]סק"ד[ניתן להתיר מנהג רבים. הש"ך 

 .]עיין גם פרי חדש סי' תצו דיני מנהגי איסור הסעיף הששי[ להתיר בכל ענין ופשוט הוא"

                                                           
או  סובר שיחיד אינו להתיר מנהג רבים, אך כל העיר ]סי' תצו דיני מנהגי איסור הסעיף הרביעי והחמישי[הפרי חדש   1

 על ידי חרטה.  רובה יכולים להתיר נדרם


