
ל יצחק ז"תשס●ט"בית


ישיבה ראש
ע כולל כ"ראש ועדינה מרדכי ץ"ש





אי,תניא:)פא(נדריםמסכתב איסור בהן נהגו ואחרים המותרים דברים

וכו רשאי גמליאלר,מני.'אתה הררשופי.היאבן מידי,ן"שמה שאפילו

בעלמא דבור אלא גמור נדר הכיאפ,שאינו יחלילו י,לא שלא נהוגכדי

גמורים בנדרים ראש המותרים"ה,קלות בדברים איסור שנהגו כיון ההו,נ

האסוריםליה כדברים הי.לגבייהו הרהומכאן נהג"אומר שאם הכהן יהודה ר

מיוחד בזמן יין לשתות ושלא בשר לאכול שלא יין,אדם לשתות רוצה ושוב

הזמן באותו בשר לאכול היתר,או הר.צריך האלו"ודברי והובאו,ידועיםן

ערוךבשו ).ד"רי'סי(ד"יולחן

החת כתב אחת סופרובתשובה לקולא,ם דרבנן דספק ,שאף

לחומרא אזלינן במנהג נדר,בספק מטעם דהוא דין,שמאחר הוי ונדר

ולחומרא,דאורייתא דאורייתא כספק דינו מכח.הרי עליו העירו וכבר

המות,.)טו(בנדריםראהגמ דדברים ליכאדבהא איסור בהם נהגו ואחרים רים

דרבנן יחל בל .אלא



זה ענין דקיי,ובאור לןדאף כו(מא להוציא:)שבועות צריך בלבו דגמר

בשפתים,בשפתיו לבטא תשבע כי נפש מדכתיב לה מקוםמכ,וילפינן ל

דכתיב עולה קרבנות הימיםד(שאני עולות)לא:כט'בברי לב נדיב .וכל

זהוע פי הראהל פ(ש"ביא סי"לתענית ר)ג"י'א חל"בשם תענית נדר שאף ת

ר.בלב דברי יש"ובהבנת בראשוניםשלשת בדעתו.הסברים שהבינו ויש

גז בהך נכללו מצוה נדרי שכל לומר הכתובשכוונתו עולותירת לב דנדיב

במחשבה זהוע.שחלים פי מדרבנןל יחל דבל דינא הך מובן שהחמירו,שפיר
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בלבמדברי עליו הנדר שיחול זה לענין מצוה כדבר טובה הנהגה כל לדון .הם

בס"משייןוע[ בזה הצאןפרכ 1].)ב"פ'עמ(בעקבי



הצבור מנהג יש ולפעמים היחיד מנהג יש שלפעמים מצינו ,והנה

הר יסוד והשו"ולפי הנ"ן צ"ע ההכרח מן הצבור"ל שבועת של כזה מושג שיש .ל

בסיןועי פענח"שו'בזה צפנת יארק(ת ב"קמ'סי)נוא אות שאצל,שהקשה',ג

בנ את השביע השבע כתוב וגו"יוסף לאמר רש.'י ע"וביאר המכילתא"י ,פ

בניהם את שישביעו על,דאחרת,שהשביעם מחייבת האבות שבועת היתה לא

מצרים יציאת בזמן בחיים שיהיו הבאים בס.הדורות כתובפרואילו השירים שיר

והשבעתי ירושלים בנות שג.'וגאתכם כתובות בסוף השביע'ואיתא שבועות

ישראל"הקב את הדורות,ה כל על הן מחייבות ההן שהשבועות הוא והמובן

בניהם"אע,הבאים את שישביעו השביעם שלא יוסף.פ משבועת שנא .ומאי

בזה וקהל,וביאר צבור לגדר ישראל שנכנסו קודם היתה יוסף ,ששבועת

שש:)סא(נזירב'ועי[ שמה הואמבואר מחודש קהל של אצל,המושג נוהג ורק

העולם,י"בנ אומות אצל בס"ועמש.ולא להלכה מזה הצבי'כ ).]ט"קי'עמ(ארץ

הרמבדעיין1 לספ"השגות המצוותן צד(ר יעשה)עשה מפיו היוצא דככל העשה בין שחילק

ה)מטות'פ( וגולבין ועשית תשמור שפתיךך דמוצא תשא('עשה דפ).כי קרא רקרשתדהך מטות

אנדרי,עשהמהווה דפ"משא,דקאי קרא הך אנדרי'כ דקאי תצא שפיר,כי

הרמב.עשהמהווה על שמה אהדדי"והשיג אלו פסוקים שני שצירף מצוה,ם כחדא ,ומנאן

כשתים'והי למנותם להלכהוהזכיר.לו ביניהם הבדלים שני בנדרי,עוד נוהג רק תאחר דבל דלאו

הרשות בנדרי נודר,ועוד.ולא הריני יאמר לא אם הרשות נדרדבנדרי כאן כ"משא,אין

מצוה .בנדרי

התוס"ועד בעלי דעת מובנת שפיר יד('ז אמנהגא.)ברכות לברך מדרבנן,שיש )ל"כנ(שהרי

מצוה לדבר כנדר על,חשיבא נוסף יעשהאשר מפיו היוצא דככל גם,עשה בו יש

וכו תשמור שפתיך דמוצא הרמב"משא.'עשה לדעת הגמ,ם"כ שכונת בתשובה שמנהג['שכתב

תוסיף,היתה]כנדר בל משום בנדר שאין במנהג"ה,שכמו מנהגים.נ בהם–לקיים ואין

תוסיף בל ש,מכח באמת שמה אין המנהגיםוםאך בשמירת שבנדרי,מצוה רק אלא

יהיאם–הצבור המנהג הצבורבזה'על מן פורש דס.משום פשיטא ל"וממילא

אמנהג לברך הרא,שלא ייסד כבר דכתובות"רפ(ש"שהרי במקרה)ק המצוות ברכות תקנו שלא

אעבירה לעבור שלא מעשה איזה שמקיימי,שעושים במקום רק קיומיתאלא מצוה איזו .ם



השביע 515השבע

אח לא,כ"אבל שנכנסו אחר צבור,י"וגם נצחית,נעשו אחת מציאות ,ונעשו

[ד"תעכ מש. בס"השוה רבנו בשם הרבפרכ ).]א"נ-'נ'עמ(נפש



הר והשו"והנה כתבו"ן הטוב,ע במנהגו להמשיך שלא שרוצה שמי

התרה הוא.צריך הוא הזה הפרטי שהיחיד הוא,הנדרונראה ויכול

נדרו במנהג.על ויוכל,אכן נדרים התרת יעשה שהיחיד לומר שייך לא

מנהג על בעינן,לעבור נדרים התרת לסדר בכדי יבואהנדרשהרי

נדרוד"להבי התרה,על הצבור.עליה הםהרי,ובשבועת

שבועתם,השבועההם על להשאל לפנינו באו לא הרי ומה,והצבור

המנהג על נשאל הזה כלום,הפרטי שוה .אינו

בפסח שרויה באכילת שנזהרים חסידים ממשפחת צעיר שבחור ושמעתי

לא ל"נסע ללמוד בפסח,שנהי לאמריקא חזר בארץ.ולא שמה לאכול והוכרח

זה במנהג מדקדקים היו שלא קרובים ת.אצל לו כך"ואמר על שיסדר אחד ח

נדרים אין"וע.התרת פשוטו נכוןפ המנהג,זה זה מנהג שיחשב,שלודאין

הנדרהוא זה על להשאל שיוכל מנהג,הנדר או שזה אואלא

ליו,ועוד.מנהג שמה מרבבה לחלק)ד"רי'סי(ד"דבדגול בעינן,כתב דרק

ולהבא מכאן כלל במנהגו להמשיך שלא כשבדעתו שעה,התרה אירע אם ד"אבל

ואילך-חד מכאן אליו ולחזור מנהגו על לעבור שברצונו אין"בכה,פעמית ג

בכלל היתר מאליו,צריכים מובן זה דבר בנדרו,כי יארע)מנהגו(שכלול שאם

שעה של יהי,ד"מקרה זה'שלא במנהגו ליזהר .מחוייב



להקל שנהגו למקום להחמיר שנהגו ממקום ההולך בדעתו,והנה ואין

המשנ,לחזור ברורהכתב ס"תס(ה י"ח צריךא"ש)ט"ק מקומוין כמנהג להחמיר

משם עכשיו,שיצא ביניהם שיושב המקום כקולי להתנהג שמוכח,ויכול וכמו

סי לקמן המחבר פיוע.ד"תקע'מדברי אל התרה"פשוטו אפילו הוא,צ שהרי

הצבור נדר מטעם בו מחוייב ורק הזה המנהג את עצמו על קיבל לא וכעת,בעצמו

החדש במקומו להשתקע על,שבדעתו שקבלו הצבור לאותו משתייך עוד איננו

זה נדר בזה.עצמם לבדוק שצריכים מנהג,אלא יש דלפעמים
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וכו:)נ(פסחיםראגמיןעי[ אביך מוסר בני מנהג,]'שמע יש .ולפעמים

ע למקום ממקום פיובהולך במנהגיל ליזהר הוא מחוייב עדיין פשוטו

משתייך,שלו עדיין הוא ממנהג.כי הוא)הראשון(ורק .נפטר

ממתינים רק הרבה אחת(שעותשלשוהנה שעה לגבינה)או בשר ,בין

ממתינים העולם שרוב לי י.שעותששוכמדומה לעייןובזה חשוביםש אלו אם

כמנהגי,כמנהגי מינהנישו.או מגרמניאפקא שבאו לאלו בזה

אחרים במקומות לחזור(ונתיישבו דעתם שאין הצבור)באופן רוב שמה אשר

ו עד,שעות'ממתינים להמשיך הם רשאים רקאם להמתין הקדום במנהגם יין

מנהג,שעות'ג זה שמנהג נימא כעת"א,הואדאם הם אף מחוייבים כ

ו ולהמתין במנהג"משא.שעות'להחמיר תלוי זה שדבר נניח אם ,כ

כןשא משפחהם במנהגיהכל להמשיך לה יש הי.ומשפחה פשוטו נראההולפי

זהשד במנהגבר .ולאתלוי



ד זהובאמת מנ"צבר ליהע נדרא בתורת המקום כמנהג שכזה דבר שיש

אחד,ושבועה כגוף להחשב יחד מצטרפים המקום אנשי שכל י,כלומר ל"דאולי

צירוף של מושג יש דרק ,שיהי שייך שבועתהוממילא של מושג

 ,פרטי במקום ל,אבל אף יסו"הרפיאולי כל לצייתן החיוב ד

המחלוקת מפני ורק אך הוא שכזה הצבור,למנהג מן כפורש יראה שלא

שכתבתימייןעי[ בסה הרבפרבזה נדר,)]ה"רל'עמ(נפש מטעם ישדונהי.ולא

בס"משייןעי[הלכתי-מושג בזה אגוזפרכ המקום)]א"קפ'עמ(גנת אנשי שכל

בע כשותפים כבנין"דינם העיר צרכי כל לענין ערוב,חומהכ קניית,הקמת

ובי,ספרים מקוה הכנסתבנין וש,ת רב וכדו"ושכירת השתתפו"אע'ץ שלא פ

מקוםמכ,מדעת ליהמנל יהווא שכולם לומר ,לומר'שיהי שייך

הצבור שבועה-של עצמו על קיבל .המקומי

ברכות משנה א"ראב",.)ל(ועיין המוספין תפילת אין אומר בחברע לא

ליחיד,בציבור[עיר לא ...י"רש-אבל משמו'ר] אומר ראב[יהודה כל]ע"של

עיר חבר שם שיש המוספין,מקום מתפילת פטור פוטרו"שש[יחיד ]."י"רש-ץ

לביהכנ בא לא ההוא שהיחיד הש"ואף חזרת לשמוע מוסף"ס של יצא"מכ,ץ .מ

ר במשנה ש,:)לג(ה"ועיין אומר גמליאל מ"שרבן חובתןץ ידי הרבים את ,וציא
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שמה ר,איתא.)לה(ובגמרא היה שבשדות"שפוטר עם אפילו בשלטי"ועיי.ג ש

הרי.יב(גבורים הריא)ף"בדפי התוס"בשם זקנו בשם שהביא אמרו,ד"רי'ז שלא

תמידין כנגד שהן בתפילות אלא הצבור[.כן קרבנות את המקריב שהכהן וכמו

המקדשבבי כת כל את הקרבתמוציא במצות שהם מקום שבכל ישראל לל

אלו כולו"השכןכמו,קרבנות הצבור כל עבור הצבור תפילת מתפלל וכולם,ץ

לבילאלואפי,בתפילתויוצאים הכנסתבאו מגילה].ת ומקרא שופר תקיעת ,אבל

ש שבשדות"אין עם פוטר לשמוע,ץ צריכים כולן (אלא ידי. יציאתם אופן שהרי

ומגי שופר כעונהחובת דשומע הדין מכח הוא כולם,לה שישמעו .)ובעינן

לר ליה דאית ראב'הרי בשם את"יהודה מוציא המקריב שהכהן שכמו ע

ישראל כלל שהם–כל מקום ק–בכל הקרבת הש"ה,צ"במצות ץ"נ

בני כל את שלו–מוציא הצבור מהווים הם –שרק

[שלו בסכ"מש'וע. עמ'בזה הרב שיש.]ג"קכ-ב"קכ'נפש מתבאר כאן אף הרי

צבור-מושג של שכזה העיר-הלכתי אנשי של יל.מקומי בזה תמיד,ע"ואף דהלא

תקון"קיי דאורייתא כעין רבנן דתקון דכל שהכל,ל דאורייתא הדין כאן יש ואיפה

עליו בפנ,מיוסד חטיבה מהווים העיר אנשי צבור"שכל של .ע

י עפ"ואולי סנהדרין"ל בסוף המשנה דין הנדחת,:)קיא(י עיר דין שאין

רובה שיודח עד הגר.נוהג סברת בשו(ח"וידועה ח"שהובאה אברהם דבר א"ת

ו'ב'סי החדש"ובגר',אות השמועה(ח הש)מפי ככולו)'צ'עמ,ס"על רובו שדין

יחידה לפנינו כשיש נוהג שהתורה"וא,רק זה מדין חזינן יושביכ לכל החשיבה

אחת כחטיבה ערופה.העיר עגלה מדין זה ענין להוכיח יש העיר,וכן שבני

מחוייבים החלל אל אחד–הקרובה העגלה–כגוף את ברמב.להביא ם"ועיין

מהל"פ( ה'ט העגלה,)ח"רוצח שיהא שמה"וז,דבעינן ,ל

עיירות שתי בין מכוון הנהרג אחת...נמצא עגלה יביאו

ויאמרו,בשותפות הקרובה,ויתנו היא זו שלהם,אם היא ,הרי

במתנה חלקם להם יתנו הקרובים,ואלו הם אלו הוא,ואם הרי

וכו,שלהם במתנה חלקם להן יתנו .'ואלו

בדאורייתא כזה שמצינו לענין,הרי אחת חטיבה מהווים העיר בני שכל

ערופה בעגלה משלהם,להתחייב שתבוא לענין ניחאוממי.וגם דכל"די,לא ל

תקון דאורייתא כעין רבנן של,דתקון הצבור שבועת להיות אפשר שפיר ולכך

מסויים מקום שהש,אנשי זה לענין עירוץ"וגם בני כל את רק מוציא

המוספים .בתפילת
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המשפחה במנהג שמהווים"מנ,וכן משפחה של כזה מושג שיש ל

אחת מושג.חטיבה שיש שלהלכ-ונהי עדותתי פסול לענין דיני,משפחה

מקוםמכ,ועריות,ירושה ליהמנל יחדא מצטרפים הקרובים אותם שכל לומר

של אחת וחטיבה אחד גוף נדר,"משפחה"להוות עצמה על לקבל לה שאפשר

.ושבועה

ב בגמרא ר,:)פו(ק"ועיין ממל'בעי בר מהו,אבא ומת ישן .ביישו

ב שמה זההסב'ובסוגיא בספק התם.רים איתא השני הכי,ובהסבר אמר פפא רב

ליה הוא,קמבעיא דידיה כיסופא ליה,משום מיית בשת,והא משום דלמא או

השני.משפחה זה צד בני,ותמוה בשת עבור לשלם להחובל לחייבו שייך דאיך

מעשה עשה שלא בשעה במשנה,המשפחה תנן בו,.)צ(הלא והגיע רקק

לו...רוקו בשת(נותן בעצמו,)תשלומי פפא רב העיר זה לא,ואמר.)צא(ועל

בו אלא לא,שנו בבגדו הר,אבל בדברים"דאחרת כביישו נידון מחייבינן.ז דרק

של בנדון מעשה,בשת בעינן בין,ולזה דמחלקינן דמאי ודומיא

שפטור חברו של כיסו ב,מבטל בירושלמי לה,מ"כמבואר דקיהבניגוד

מעשה,שחייב:)פה(באינדרונא להקראדבעינן בכדי ,

כיסו מעשה,ובמבטל עשה נידון,שלא רק,אינו והמזיק,אלא

חברו נכסי הפסיד הריוח,שלא מניעת לו גרם שרק בנזיקיןדינו,אלא

ו,ז"ולפי.ופטור בזה להסתפק פפא לרב לו אפשר מעשההיאך שהעושה לומר

הישן באדם המשפחה,חבלה לבני לכסופא גרם זה לבני,ומכח לשלם שיתחייב

מעשה,המשפחה עשה לא המשפחההלא בני כביישו"צ'והי,של דינו ל

.בדברים

ר פפא שרב לומר ההכרח מן נידונים"ולכאורה המשפחה בני שכל ל

אחת וחטיבה אחד החבלה,כגוף שנעשה מכיסופא,מהםוכל כולם ,וסבלו

המשפחה'שיהי בני כל לגבי חל בשת,החיוב להם שהנחבל.לשלם זמן דכל ונהי

בחיים קדימה,עדיין אצלו הבשת,שיש כל ישן.ומשלמים בביישו אבל

היא,ומת בבשת שיתחייב לומר הנחבללא)כנראה(הסברא ,מזה

בבו הרגיש לא פעם אף הוא כלפיו,שהשהרי החיוב חל לא החיוב,ומעולם אלא

הוא"בכה מעשהג בשעת מהבושה שסבלו המשפחה בני בכלל,לשאר והם

הנחבל של היורשים בגמ.אינם צד שמצינו שישראהרי דין"עפ(לומר חטיבה)י

של ".משפחה"הלכתית
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עיי שםאכן ד'בתוסן ביישו"סוף דהכא,ה דבמסקנא משמעשכתבו

י פטורדביישו ומת כןוא,שן בביראם פיתא מקור,נפל לנו הלכתי-ואין

המשפחה חטיבת של הזה כןוא,למושג הדקם להיות,ל"שוב יתכן היאך

נדר של שכזה שבועת(דבר .)או



ספרדי יהודי עם מתחתנת אשכנזיה אשה לפעמים פוסקים,והנה והרבה

התרה בלי בפסח קטניות לאכול לה לעיל"מש'ועי[,מתירים לא,כ דמסתמא

שכזה אמנהג התרה לעשות בכלל מנהג,שייך מנהג,שאיננו ,אלא

מקומי"א מנהג ד].נ אחת"שא,ז"וטעם למשפחה משתייכת שהאשה לומר לנו ,א

אחרת למשפחה לרשות.והבעל נכנסת שהאשה למימר לן אית טפי וממילא

הנשואין,הבעל ענין הוא כך הבעל–שהרי לרשות .הכנסה

המקרים בכל כן הדין דאין נראה בעל,אכן שהאיש יקרה דלפעמים

הוא התורה,תשובה כדיני נוהגים משפחתו בני ושאר הוריו והאשה,ואין

תומ שומרי של חשובה למימר"דבכה,צ"ממשפחה לן אית שטפי לומר מסתבר ג

למשפחתה כסניף נעשה למשפחת,שהבעל מצטרפת שהיא דלגבי,ומלומר ואף

קי תמיד הבעל"נישואין לרשות נכנסת שהאשה להיפך,ל זה,ולא הוא אחר ,ענין

אכו אסורה לראובן המקודשת כהקדש"דאשה הבעל"משא,ע דמדינא,כ

אשתו על אחרת אשה ליקח לו מותר למדים.דאורייתא הנשואה,נמצינו שהאשה

הארוסה( אף בר,הבעלהיא)ולפעמים הבעל אשתוואין לגבי.שות אכן

הי אחרת"נ'מנהגים בנקודה תלוי שהדבר שניהםלאיזו–ל .משתייכים



כלל בדרך נוהגים,והנה הספרדיםהספרדים ונוהגים,חכמי

האשכנזים,ספרד אצל הדבר שב.וכן נראה יש'ובאמת חלוקים ענינים

לפסק.בזה מחו'הי,בנוגע אדם שכל רבונראה של הלכה לפסקי לציית ייב

אצלו,המובהק למד לא הדור,ואפילו בני של מובהק כרבו דינו הדור גדול כי

בס"משיןועי[ באריכות בזה הרבפרכ הספרדים,)]א"ס'עמ(נפש מסתכליםואצל

המובהקים כרבותיהם הספרדים של החכמים גדולי הם,על שהשאירושהם

ביותר עליהם רושמם בס"משייןוע[את בזה הרבפרכ ,)]א"ל'עמ(נפש
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לציית הם מחוייבים למנהגים.וממילא בנוגע המבואר,אכן כפי אשר

ובשו"בר יו"ן הנ"ע ושבועה,ל"ד נדר מטעם מחייב הספרדים,מנהג

הספרדיות הספרדים,לקהילות מנהגי על לשמור הם נדר,מחוייבים זהו כי

שבועת( שלהםהקהיל)או .ה

והם אשכנזית בישיבה שלומדים ספרדים בחורים מצינו לפעמים אכן

לאשכנזים"כ שנהפכים החברה עם מתמזים שלומדים,כ חסידיים בחורים או

ליטאית לקהילות,בישיבה שמצטרפים כך כדי עד החברה עם שם ומתמזים

הי,הליטאיות היהולכאורה שדינו לומר למ"צהנראה ממקום שבא כאחד קוםל

לחזור דעתו החדשה–ואין הקהילה מחברי כאחד להיות נהפך אינו,שהוא ושוב

יצא שממנה הישנה לקהילה עוד לגבי"ירהולכאו.שייך דינו שישתנה ל

,הצבור שבועת מכח חיובם משתייך(שדין הוא לענין"משא).שאליו כ

,ה חכמי על מסתכל עדיין הזה הספרדי התלמיד ספרדיםאם

ורמב"רמבמוכ( ורשב"ם וכו"ן והמחבר המובהקים)'א יהי,כרבותיו העדיין

ההלכתיים לפסקיהם לציית לישיבה.מחוייב שהצטרף החסידי בתלמיד וכן

בו,הליטאית כיוצא .וכל




