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‡"ËÈÏ˘ ÒÈÒ· ‰È¯ÊÚ '¯ ‚"‰¯‰ ¯"ÂÓ ˙ÓÎÒ‰
ÔÈÚ‰ ˘‡¯Ï È˘‡¯‰ ·¯‰
לק"י יו חמישי בשבת י"ב תמוז תשע"א
לסד' הנני נות לו א"ב שלו'
עש"ו
עמ"י
בינ"ו
שפר קדמי להחוויא בשבח הראוי לכתבי" ,מעשה ידי אמ  ,נטע נאמ  ,האבר
הנעלה לש" ולהתלה ,כבוד הרב יעקב ושדי שליט"א ,מקרית ספר ת"ו ,אשר יגע
ומצא כדי מדתו וחיבר קונטרס בעני קבלת הוראות מר שכתב מר בב"י שא
באיזה מקו' נהגו איסור בקצת דברי ,אעפ"י שאנו נכריע בהיפ יחזיקו במנהג,
ודי קהלה שבאה לקהלה אחרת גדולה או קטנה וכו'.
המחבר סובב והול בשיטת מר מה היא דעתו כשכותב בשלחנו סת וי"א ,א
דעתו מוחלטת כדעה הא' שכתב בסת ,ואע"פ שבב"י חשש לדעת הי"א ,אמרינ
הדר ביה הדר הוא לכל חסידיו ,או שהדבר ספק ולא הכריע ,וא מר אמר זה
הכלל או שיבא לפוסקי מדר הלימוד והדיוק שראו בדברי מר  .והעלה דעות
בעלי הכללי הסוברי שכ היא דעת מר כהסת שכתב בשו"ע באופ מוחלט
ומה שכתב דעת הי"א לחלוק כבוד לדעת היות ובכמה מקומות נהגו כסברת,
ודעות כמה פוסקי' הסוברי דמר" לא הכריע ,והסת הוא עיקר להלכה ומ"ש
דעת הי"א לחוש לו לכתחילה ,או להחמיר במקו' שאי הפסד ,או א בעלי הסברא
קט נגד גדול ,וכ א הוא איסור דאורייתא וכו'.
והפליא עצה הגדיל תושיה שכתב וער דעות הפוסקי' מערכה לקראת מערכה,
באז'ל ואת'י ,ודקדק בהבדלי בי דעות הפוסקי' כל פוסק בפ"ע והעלה כמה וכמה
דוגמאות בהלכות שמר כתב סת וי"א ,והפוסקי' שהתייחסו כל א' לפי שיטתו א
מר החליט דעתו כסת ,או שחשש להחמיר למד כדאית ליה ולמר כדאית ליה.
ומ שמיא קא זכו ליה ,ומקו' הניחו לו להתגדר ,שיגע ומצא ששגה יצאה מתחת
ידי המעתיקי' ,עקב שהשמיטו תיבת "וכו'" ,יצא לה שכאילו דעת מר בכתבו
וי"א שחשש לדבריה ,ואינו כ  ,היות שבמקור של דברי כתוב וכו' ,דהכוונה
בזה לסיו שכתוב בהמש ,דכתב דעות הי"א לחלוק כבוד למקומות שנוהגי  ,ולא
שדעתו לחוש לה ,ויישב כמה קושיות ותמיהות .ג כתב בעני י"א וי"א ,סת
ויש אוסרי  ,או ויש מתירי  ,כשלא גילה מר דעתו בפירוש ,והנפק"מ ביניה ,כל
דבר בש אומרו ,תו הסבר וטעמא דמסתבר ,כאשר עיני הקורא תחזינה מישרי'.
הנה כי כ לפעלא טבא אמינא ,יישר חיליה לאורייתא ,ויפוצו מעינותיו חוצה,
ויגבה להגדיל תורה ולהאדירה ,וחפ ה' בידו יצלח.

מנאי צ"ה עזריה בהגר"י בסיס ס"ט
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‡"ËÈÏ˘ È·‡ˆ¯ ˜ÁˆÈ '¯ ‚"‰¯‰ ¯"ÂÓ ˙ÓÎÒ‰
יו חמישי י"ב תמוז התשע"א בשכ"ב

שמח לבי ויגל כבודי ,לחזות מעשי ידיו להתפאר ,של ידידנו הרה"ג
יעקב ושדי שליט"א ,אב יקרה בעיר קרית ספר ת"ו ,פרי ביכוריו ,נקוב
בש אמת ליעקב ,בו צלל במי אדירי ספרי רבותינו הפוסקי אשר
מפיה אנו חיי ,והעלה מרגליות בידו ,בדברי עיקריי של כללי
ההלכה ,בעני קבלת הוראות מר הב"י באר ישראל ,כשבאו קהילות
שיש לה מנהג שונה מהכרעתו ,וכ אודות סת ויש ,יש אומרי ויש
אומרי ,אשר מה פינה ומה יל להורות הוראה בישראל ,אספ
כעמיר גורנה והוסי נופ משלו שקלא וטריא ,ירבו כמותו בישראל
וחפ ה' בידו יצלח להגדיל תורה ולהאדירה ,ברכות שמי מעל.

Â"ˆÈ È·‡ˆ¯ ˜ÁˆÈ È"·ˆ‰ ˙¯È˙ÚÎ
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הרב מאיר ב שבת
רב מושב מצליח
ראש מוסדות "אור המאיר"
בס"ד ,י"ב תמוז תשע"א
ראיתי את הכתבי רב האיכות ,אשר קרא אות "אמת ליעקב" ,של ידיד נפשי הרב
יעקב ושדי שליט"א ,שהוא אחד מהחשובי בחבורה בישיבתנו "אור המאיר"
בעיר רמלה.
והנה אחר עמל ויגיעה ,הוציא מאמתחתו דבר טוב ומטוב ,וטוב רואי למעיי ,
בעניי הכללי לפסיקת ההלכה של מו"ר רב של ישראל מר "הבית יוס" ,מרא
דארעא דישראל ,שקיבלנו הוראותיו עלינו ועל זרענו ,כמו שמובא בספרי
הקדמוני.
והנה עברתי בי בתריו ,וראיתי שדיבר בעניי א קיבלנו הוראות מר במקו מנהג
קדו ,וש הביא את הקדמת הב"י ,שכתב ,וז"ל :וא מקצת מקומות נהגו איסור
בקצת דברי ,אע"פ שאנו נכריע בהיפ ,יחזיקו במנהג ,כי כבר קבלו עליה
דברי החכ האוסר ואסור לה לנהוג היתר ,עכ"ל .וכ הביא דברי הגאו מהרי"
בס' פעולת צדיק ח"ב ,וז"ל :וא"כ נשאר הדבר תלוי כפי המנהגי כ"א כפי מנהג
מקומו ,ומי שנהג להחמיר אי לזוז ממנהגו ,וק"ו א נהגו אבותיו להחמיר
דפשיטא דאינו יכול לשנות ,עכ"ל.
והאמת אפשר לומר ,שכ"ז מדובר כ"א במקומו שלו ,א היה מנהג קדו א להיתר,
כמו שמובא בס' אר החיי ,בזה כתב מר שיכולי ללכת אחריו ,כמו שמדוייק
מלשונו הטהור שקבלו עליה דברי החכ ,אבל היו שבאה רוח ממרו וקיבצה
כל גלויות ישראל מכל הארצות אל אר ישראל ,וכא בא"י נהגו כדעת מר שהיה
מרא דארעא דישראל ,ודאי שכא אי את הכלל שהמנהג קוד ,וכמו שפסק בס '
שואל ונשאל ח"ג ביו"ד סי' ר"ו ,בעני עיר חדשה שצריכה לקבל את כל הפסקי
של דעת מר  ,עי"ש ,כ"ש שכא בא"י ודאי שהולכי כדעת מר  ,כמו שפסק מו"ר
הגאו בעל היבי"א ,ויפה כ' שמטע לא תגודדו אי כא כפי שהסביר בהמש
דבריו שה דברי טע ויפי למבי  .ורק אחינו אשכנזי ,שבאו לא"י שיוצאי ביד
רמ"א מאז ומתמיד ,ממשיכי במנהג והליכותיה .ובפרט במקו שהביא הב" י
המנהג ולא פסק כמוהו ,אלא חלק עליו ודאי שבא"י א"א ללכת אחריו.
ואני מבר את ידידי שיפוצו מעינותיו חוצה ויהיה כנהר שוט שלא יאכזבו מימיו,
אכי"ר.
בברכת התורה
מאיר ב שבת
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יורם סרי
דיין ומו"צ
מודיעין עילית

י' תמוז תשע"א
ראיתי את ספרו של הרה"ג יעקב ושדי שליט"א ,ובו ביאר באריכות את
דעת מר" השו"ע במקומות שכתב סת ויש אומרי או י"א וי"א
וכדומה ,וא שהדברי עתיקי וידועי לבאי בשער ההלכה ,מ"מ
המחבר מוכיח בטוב טע ודעת שכוונת השו"ע במקו שהביא דעות
נוספות ,היא לאות מקומות שנהגו על פי דעות אלו ,ולא לפי מה
שהשו"ע פוסק להלכה.
עוד הוכיח את שיטת הש" בדעת השו"ע ,ובזה יתיישבו תמיהות
בדעת הש".
ועל פעלא טבא אמינא ישר ,וזכות השו"ע ושאר הפוסקי שדנו
בדברי תעמוד לו להמשי ולשבת באהלה של תורה מתו נחת
והרחבת הדעת לאוי"ט ,ויזכה את הרבי בעוד חיבורי טובי
ומועילי.
הכו"ח לכבוד המחבר שליט"א
יור סרי
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 ‰Êהיו עשה ה' נגילה ונשמחה בו ,שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמ
הזה .ברו ה' שזיכני להיות מיושבי בית המדרש ,ומיו שחרב
בית המקדש אי להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה ,ומזה
כ" 17שנה שאני לומד בכולל הלכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.
ועוד בהיותי נער חשקה ונכספה נפשי בלימוד ההלכה והמנהגי,
וקבעתי זמני ללימוד שו"ע ,ע חיי למהרי"  ,משנה ברורה וכ
החיי .וזכורני בהיותי נער בישיבה ,בימי בי הזמני נסעתי לקברו של
מר הבית יוס זיע"א ,וש פרצתי בבכי גדול במש זמ רב ,ובקשתי
ממנו בקשה אחת ,שאזכה להבי את דעתו ודבריו על בוריי.
 ¯·„‰ברור שכל עדות המזרח קיבלו עליה הוראות הרמב" לפני
כ" 850שנה ,ולאחר מכ לפני כ" 450שנה קיבלו הוראות מר
רבי יוס קארו ,בעל השו"ע ,וקבלה זו של אבותינו ואבות אבותינו
קיבלו עליה ועל זרע אחריה ,כמבואר בכל ספרי קדמונינו ללא
חולק )עיי שו"ת הלק"ט סימ קפ"ב(.
ˆ‡  ‰‡¯Âמדברי הרמ"א בהקדמה לדרכי משה ,וז"ל :כשהגיעו ספרי
הבית יוס לארצות אשכנז ,אחזני פלצות ולבשני חלחלה ,עלה
ארי מסובכו וכו' ,וחיבר בית יוס וכו' .אז נבהלתי שפעל הריק פעלתי,
ושיגעתי לריק ולבהלה ,ודברי נגד החכ הנ"ל כאי נחשבו ,ושרגא
בטיהרא מאי מהני וכו' ,ובהיותי ימי רבי בזאת המבוכה ,התפללתי
אל אבי שבשמי לאמר ,הברכה אחת ל אבי וכו' .ובהקדמה
להגהותיו על השו"ע כתב הרמ"א ,וראיתי כל דבריו כנתינתו למשה
מפי הגבורה ,ובזה יסתרו כל מנהגי המדינות אשר מימיה אנו שותי
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גדולי אשכנז ,אור זרוע ,המרדכי ,אשרי ,סמ"ג ,סמ"ק ,הגהת מימו ,
אשר כול נבנו על דברי התוספות וחכמי צרפת ,אשר אנו מבני בניה
וכו' ,ולכ באתי אחריו לפרוס מפה על שולח ערו שחיבר ,ועליה כל
פרי מגדי ומטעמי וכו' ,עי"ש.
 ˙‡ˆÓלמד ,שע כל תקפו וגדולתו של מר הב"י ,עמד הרמ"א
וגדולי דורו בפר לשמר מנהגיה ,שה מבני בניה של
בעלי התוספות וחכמי צרפת.
 ÂÓÎכ הנהגה זו היתה ודאית ולא בתור ספק ,ולכ קיבלוה אבותינו
בי לקולא ובי לחומרא ,בי א יש הרבה ראשוני שחולקי
ובי א לאו .ולכ במקו שמר לא גילה דעתו ,או שדעתו לא ברורה
לאחרוני ,הולכי אחר דברי הרמב" ,כיו שקבלנו הוראותיו ,ואפילו
בדבר שחולקי עליו הראשוני )חו מקהילות שנהגו מנהג קדמו
שלא כהרמב" שימשיכו במנהג(.
 ‰‰Âמיו שעלינו לארצנו ,נתערבבו הגליות ונתבטלו המנהגי,
וספרי לרוב והלכה כאי  ,יש שתפסו דר החומרא בכל דבר
כדי לצאת מהמחלוקת ,ויש שתפסו להקל בכל דבר כיו שיש על מי
לסמו ,א לא זו הדר ולא זו העיר ,וכדברי הגמ' )עירובי ד ו' ע"ב(
תני ,לעול הלכה כבית הלל ,והרוצה לעשות כבית שמאי עושה,
כדברי ב"ה עושה ,מקולי ב"ש ומקולי ב"ה רשע ,מחומרי ב"ש
ומחומרי ב"ה ,עליו הכתוב אומר והכסיל בחש הול .וא"כ אי לנו
אלא ללכת אחרי קבלת אבותינו ואבות אבותינו שקיבלו עליה ועל
זרע אחריה הוראות הרמב" ומר .
˜¯‡˙ Èלספר זה "‡ ,"·˜ÚÈÏ ˙Óוזאת ע"פ מה שכתבו בספרי
שראוי לרמוז ש המחבר בש הספר .ומילת "אמת" ,ע"ש
אמיתות הדברי שנתגלו לי לאחר הרבה עמל וטורח ,כדי להגיע
להבנת דעת מר השו"ע על פי הכללי ובהבנת דעת הש" והב"ח
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ג

בעני זה .ונשאתי ונתתי בדברי אלו ע רבותי ,והמליצו שאוציא
חיבור זה לאור בס"ד ,כי ידוע לה התועלת וחשיבות ספר זה ,שהרי
בודאי ע"י לימוד הכללי נחשב כבירור ההלכה.

***
 Ô‡ÎÂהמקו להודות למעלת הרה"ג הרב עובדיה פטאל שליט"א,
ראש ישיבת קול יהודה ,אשר למדתי אצלו במש שבע שני,
ושיחותיו חקוקות על לוח ליבי עד היו הזה .יהי רצו שיזכה לאריכות
ימי ושני ,אמ .
 ÂÓÎכ אודה בזה לאבי מורי ,הרב שלמה ושדי שליט"א ,ואמי מורתי
מרת נעמי שתחי' ,שגידלוני וחינכוני לדר התורה והיראה
בעול הישיבות הקדושות ,ה' יארי ימיה בטוב ושנותיה בנעימי,
מתו בריאות ונחת ושמחה מכל ילדיה וצאצאיה ,אמ .
 ÂÓÎÂכ אודה למור חמי ,הרב מאיר שלו שליט"א ,וחמותי מרת
זהבה שתחי' ,שטרחו וטורחי למענינו ,ובפרט בשני
הראשונות לנישואינו שדאגו לנו ועזרו בטיפול הילדי הרכי ונתנו
לנו אכסניה בבית .והעיקר שאוכל לשבת וללמוד תורה מתו נחת
ושלוה ,תהי משכורת שלימה מע ה' ,ושיזכו לראות את כל בניה
ובנותיה נשואי מתו בריאות ושמחה ,אמ .
 ‡ÏÂאחשו את פי לבר את נו"ב מרת ציפורה שתחי' שמוסרת
עצמה לגידול וחינו הילדי ומטפלת בכל עניני הבית,
ומאפשרת לי לשבת ללמוד וללמד ,ישל לה ה' פעלה ,ונזכה יחד
לגדל את ילדינו לתורה מתו בריאות ושמחה ונחת ,אמ .
 È‰Âמביע תודתי וברכתי לראש הכולל הרה"ג ר' מאיר ב שבת
שליט"א ,חתנא דבי נשיאה לראשו לציו הרה"ג ר' שלמה

ד

הסכמות

משה עמאר שליט"א ,שזכינו להיות ביחד כבר  12שנה ,ולעסוק
בצוותא בעניני הלכה בחלקי השו"ע או"ח ,יו"ד ,אב העזר .יהי רצו
שיזכה להרבי תורה ,וירבה גבולו בתלמידי ,אמ .
 ÔÎÂתודתי וברכתי נתונה לאכסניא של תורה ,נשיא המוסדות ,מרא
דאתרא בעיר רמלה ,נצר תרשישי ,הרה"ג ר' יחיאל אביחצירא
שליט"א בנו וממשי דרכו של בבא חאקי זיע"א ,וכ לבנו הרה"ג ר'
יצחק אביחצירא שליט"א ,אשר דואגי לאברכי ושלא יחסר לה כל
טוב בגשמיות וברוחניות ,יהי רצו שיזכו להגדיל תורה ולרוממה ,אמ .
 ÂÓÎכ  ,עלי להודות לידידי היקר ,הרב נחו חנ שליט"א ,מח"ס
מועדי ה' ,על עזרתו הרבה בעריכת חיבור זה ,יהי רצו שיזכה
להמשי להגדיל תורה ,ולהעמיד תלמידי הרבה ,מתו בריאות
ושמחה ,אמ .
 ,ÌÂÈÒÏÂאודה לידיד נפשי כאח לי ,החברותא ,הרב גד כה שליט"א,
המרבי תורה בעדרי בעיר רמלה יע"א ,שנמסר למלאכה
ללב ולברר עניני פסיקה אלו ,ועזר לי בכתיבת החומר ובהקלדתו ,יהי
רצו שה' יזכהו לרוות נחת מהילדי ,לגדל לתורה ולמצוות מתו
בריאות ושמחה ,אמ .
 È‡Âתפלה לאל עליו  ,שחיבור זה יתקבל בבתי מדרשות ,ואצל רבנ
ותלמידיה ,ויהי רצו מלפני ה' שאזכה לחבר עוד חיבורי
לתועלת הרבי ,מתו נחת ובריאות איתנה ,אמ .
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‡‡¯Â˜‰ Ï
 ‰Êהספר "כללי השו"ע" ,מעט הכמות ורב האיכות ,שהוא קשור לכל
התורה כולה ,לכל ארבעת חלקי השו"ע ,למעשי שבכל יו ויו.
משל למה הדבר דומה ,לאד שקיבל מתנה מכשיר חשמלי גדול ,ע
הרבה חלקי שמתפרקי ומתחלקי לעוד חלקי ,וכי יוכל להתקי
מכשיר זה ללא הוראות יצר  ,כ ג בלימוד השו"ע ,אשר ללא הכללי
אי אפשר לדעת ולהבי כל סעי במר מה דעתו היתה להכריע להלכה.
ולכ תראה שכל בעלי הכללי כתבו כללי הפסיקה קוד חיבור,
וא"כ היא אפשר לגשת וללמוד בשו"ע א לא יודעי כללי השו"ע.
ובחיבור זה יצאתי לחקור ולברר לשורש ענייני אלו:
 ,'‡ ÔÓÈÒעני קבלת הוראות מר  ,ודי לא תתגודדו בריבוי הקהילות
שנמצאות כיו באר .
 ,'· ÔÓÈÒכלל סת ויש אומרי ,כיו שלאור הדורות נתקבלו
מושגי חדשי בכלל זה ,מכח קושיות בהבנת דברי בעלי
הכללי ,יש שרצו לומר שכתב את היש אוסרי לחשוש בהפסד מועט,
ויש שכתבו כדאי לחשוש לכתחילה בדאפשר ,ויש שכתבו שכלל זה
בכלל לא מר אמרו ,אלא הוציאוהו חכמי דר לימוד ,וכמעט
נהפכה הקערה על פיה.
ועוד בזה ,כתבתי לדו בדברי הב"ח בקונטרס אחרו  ,והש" בפלפול
בהנהגת איסור והיתר ובפסק ,שהרבה נסתפקו בדבריה הא ה
הולכי לפי בעלי הכללי או לא ,ויש שחשבו שה הולכי לפי
הכללי ,מתו מסקנת בדברי הפסק ,וכ מטע שהש" הביא דברי
הרמ"ע מפאנו ,ולכ יש שכתבו ועיי בש" או בב"ח ,כיו שהרגישו

ו

אל הקורא

שזה לא בדיוק כבעלי הכללי ,א לא נכנסו לברר מה באמת דעת.
ויש שכתבו וכ כתב הש" או הב"ח ,וחשבו שה הלכו לפי הכללי,
אלא שלפי זה היה לה הרבה קושיות מדברי הש" לאור השו"ע,
ובחלק מקומות ניסו לחלק בי המקרי ,ובחלק נשארו בקושיא.
וכ חילוק בי פסק מר שקיבלנו הוראת מר לבי דעת גדולי הדורות
שלא קבלנו הוראת ,והטעות שנהיתה ,שכביכול חושש מר ליש
אוסרי ,ולמעשה אינו כ ,אלא גדולי הדורות חוששי במר  ,והחילוק
ביניה ברור.
 ,'‚ ÔÓÈÒכאשר כתב מר יש אומרי ויש אומרי ,זה לא ספיקא
דדינא ,אלא הלכה כיש אומרי בתרא ,וכלל זה בש מר ,
ולא כהמסתפקי.
 ,'„ ÔÓÈÒכשכותב מר יש מי שאומר ,או יש אומרי ,במקרה זה לא
קיבלנו במסורת ממר כלל בעני זה ,ולכ האחרוני דנו
בו באריכות.
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'‡ ÔÓÈÒ

˜·Ô"¯Ó ˙Â‡¯Â‰ ˙Ï
 ·˙Îרבינו החיד"א בספרו ש הגדולי )מערכת ספרי ער בית יוס(,
דע שקיבלתי מאד גדול בחכמה ויראה ,שקיבל מרב גדול
שקיבל מזקני ,שנתגלה בדור מר ז"ל שהיו הרמ"ק והאר"י וכל
קדושי עמה סייעתא דשמיא ,שישראל לפי הדור היו צריכי לספר
זה שיקב כל הדיני ,ויגלה שרשיה לאסוקי שמעתתא אליבא
דהילכתא .ובאותו הדור היו נמצאי שלשה רבני ראויי לזה ,וה
הרב מהר"ר יוס טאיטאצק והרב מר רבי יוס קארו ומה"ר יוס ב
לב ,וכל אחד מה היה ראוי למלאכה זו .והסכימו מ השמי ,ותינת
דת ע"י מר הקדוש ,מפני ענותנותו היתירה ,וכאשר נראה מספריו
הקדושי ,ומובא בש הרב מהר"א אלפנדארי )קונטרס עיגונא דאיתתא
ד כ"ט( ,שכתב דאי דר מר לספר בגנות מי שפוסק דלא כותיה,
ומשנתו היה משנת חסידי וכו' .וכתב החיד"א ש שאמר המגיד
למר  ,תקרא חיבור בית יוס או שו"ע ,עי"ש בספר המגיד.
 Í˘Ó‰·Âכתב ,ועוד שמעתי שכאשר יצא לאור ספר בית יוס אמר
הרב מהריב"ל שספר זה ממעט הבקיאות ,וגזר על תלמידיו
שלא ילמדו בו .וה היו לומדי לפניו ספר הטורי ,והוא היה אומר
מקור נפתח לכל די מהש"ס ,ומאז הימי לא אירע שנעל מהרב
מהריב"ל שו מקור די ברוב בקיאותו .ואחר הגזירה הנזכרת יו אחד
למדו די אחד ,והרב לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש ,ונעל ממנו
הבקיאות וטרח בחיפוש אחר חיפוש פשפש ולא מצא ,אז אמר הרב
מהריב"ל נראה שמ השמי רוצי שספר בית יוס יתפשט בעול,
לכו חזו ,ובפותח מצאו איה מקו הדי בש"ס והתיר לה הגזרה ,כי

ח

קבלת הוראות מר"

ראה שהסוגיא ההיא היתה ידועה אצלו ונעלמה ונסתרה ממנו ,וד
בדעתו ששמי זכ"ו למר ז"ל.
 „ÂÒהדבר גילה מהרח"ו ,תלמידו של האר"י ז"ל ,כי שורש של מר
היא נשמת רבי יהודה בר' אלעאי ,ראש המדברי בכל מקו,
וכמותו נבעה נשמתו מהיכל האצילות ,ומכח זה נעשו ספריו לראשי
המדברי בכל מקצועות ההלכה.
 Â‡È·‰Âבש החזו איש ,שכתב שאד אשר בידו לחלוק על מר ,
צרי שיהיה בידו כח לחלוק על המלא המגיד ועל מר  ,לפי
שהמלא המגיד ומר ה יצירה רוחנית אחת „ÂÚÂ .אמר מלא המגיד
למר  ,שיזכה לגמור את כל חיבוריו ופסקיו נקיי מכל סיג וטעות,
ויתפשטו הוראותיו בכל גבולות ישראל.
 ‰‰Âבאמת כל האחרוני ,מכל ארצות תבל כתבו שקיבלנו הוראות
מר  .וראה בשו"ת הלק"ט )חלק א' סימ קפ"ב( ,שכתב קיבלתי
ממר זקני )ר' משה גלאנטי שהיה נכד של ר' משה גלאנטי תלמיד מר ( שבכל
אר ישראל וערי ביסת קיבלו עליה ועל זרע קבלת הרמב" ומר ,
ואי לומר קי לי נגד הרמב" ומר  .הביאו המהרי" )פעולת צדיק ח"ב
סימ ק"פ(.

ÍÓÒ ÌÈ·¯ ÌÈ˙‡Ó Ô"¯Ó
 ‰‰Âכתב החיד"א ש ,דע שקבלתי מזקני תורה ויראה ,ששמעו
מפה קדוש הרב הגדול עיר וקדיש מהר"ח אבואלעפיא )אב"ד
טבריה לפני  350שנה( ,שקבלה בידו שעל כלל מר בפסק הלכה ללכת
אחרי שלשה עמודי בית ישראל ,הרי" והרמב" והרא"ש וכו',
הסכימו קרוב למאתי רבני בדורו .וכ היה מרגלא בפומיה דהרב
הנזכר ,כי כל שיעשה כפסק מר הנה הוא עושה כמאתי רבני.

אמת ליעקב
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 ‰‰Âראיתי להרה"ג ר' יעקב חיי סופר שליט"א ,בספרו ש בצלאל
)סימ ל"ה( ,שהקשה על דברי אלו שא הסכימו מאתי רבני
על דברי מר בכל הלכה והלכה ,אי בהרבה הלכות כתבו האחרוני
לחלוק בדברי שיש פוסקי מרובי נגד מר  ,הרי כל העושה כדברי
מר הרי הוא כעושה כמאתי רבני .ומכח זה כתב שדבר זה לא אמרה
אד מעול ,אלא שמאתי רבני הסכימו רק על כללו של מר לתפוס
כדעת שלושת עמודי הוראה ,אבל לא שהסכימו על כל פסקיו וכו',
עי"ש שהארי בדבר.

‡,ÌÓ

עיי בשתילי זיתי )מהדורא חדשה במבוא סו פרק ב' בהערות אות
כה( שכתב שבדר רמז מקובל לומר שראשי תיבות מר"

Óאתי ¯בני סמ ,וכ מוהר"ר יחיא אלצאהרי זצ"ל מגדולי תימ
)חי לפני  500שנה( ,שביקר בצפת בשנת ה'שכ"ז ,תיאר בספרו ספר
המוסר את ישיבתו של מר ÌÈ˙‡Ó Ô¯Ó ¯ÓÂ‡˘ ‰ÎÏ‰ ÏÎ ÏÚ „ˆÈÎÂ ,
¯· .ÂÈ¯·„ ˙‡ ÌÈ¯˘‡Ó ÌÈוכמו כ תיאר את תוקפו וגבורתו של מר
במלחמתה של תורה ,ואת כבודו והנהגתו בסדרי הלימוד בישיבתו,
עי"ש .ונראה שמהר"י אלצאהרי היה אחד הגורמי העיקרי להפצת
השו"ע בתימ  ,ולהאדרת שמו של מר בקרב הקהילות ש ,ע"כ.
 È¯‰ל עדות ברורה מזמ מר  ,שעל כל הלכה והלכה שפסק מר
מאתי רבני אישרו את דבריו ,ולא רק על הכלל שמר כתב
בהקדמתו שיל אחרי שני משלושת עמודי הוראה ,„ÂÚÂ .כיו שכל
גדולי הדורות כתבו שקיבלנו הוראות מר ולא חילקו בי א זה דבר
שהסכימו עליו שלושת עמודי הוראה ,לבי א זה כאחד מעמודי
ההוראה ,לכ הכי נקטינ .
‡ ‡Ïשיש ליישב דברי הרה"ג ר' יעקב חיי סופר שליט"א ,שמה
שכתב בש גדולי האחרוני שחלקו על מר  ,וכ מה שכתב

י

קבלת הוראות מר"

מור זקנו בספר כ החיי בהרבה מקומות שלא כמר  ,אי זה אלא
במקו שהיה מנהג קדו קוד קבלת מר שבזה עשו כמנהג ,וכמו
שכתב כ החיי )סימ תס"ח אות נ"ט( בש החיד"א.

ÌÂ„˜ ‚‰Ó ÌÂ˜Ó· Ô"¯Ó ˙Â‡¯Â‰ ÂÏ·˜ ‡Ï

ÏÚÂ

פי זה יש להסביר את מה שכתב השולח גבוה )כללי השו"ע אות
ט"ו( ,לא קיבלנו הוראות מר ז"ל אלא בדבר שאינו מצוי בקבע

ולא נהגו כבר ,אבל בדבר שהוא מנהג קדמו לאסור או להתיר ,אע"פ
שנתפשטו אח"כ הוראות מר ז"ל ,המנהג לא זז ממקומו ,עכ"ל.
פירוש ,שהרי מר בהקדמתו לבית יוס כתב וז"ל :וא בקצת מקומות
נהגו איסור בקצת דברי אע"פ שאנו נכריע בהיפ ,יחזיקו במנהג ,כי
כבר קיבלו עליה דברי החכ האוסר ,ואסור לה לנהוג היתר,
כדאיתא בפרק מקו שנהגו .וכתב על זה באר חיי סתהו )בכללי
אות ה'( בש מהר"מ גלאנטי ,שהיה זק תלמידי מר השו"ע ,שאמר לו
מר  ,שג במקומות שנהגו היתר ימשיכו במנהג ויש לה על מי
שיסמוכו ,ע"כ .וכ עשו בכל הארצות שקיבלו את הוראות מר  ,עמדו
ושימרו את המנהגי הקדומי שנהגו קוד הוראת מר  ,שהרי מר
בעצמו כ ציוה.
 ÔÎÂתראה בפעולת צדיק )ח"ב סימ קל"ה( ,שכתב בעני מצה שמורה
בליל הסדר ,וז"ל :הנה ערכתי לפני סברות הפוסקי המדברי
בעני זה ,ואי בידינו להכריח כאחד מ הסברות ,בפרט ˘˘Â„˜‰ Ô¯Ó
 Ï˜‰Ï ˜ÒÙבשעת הדחק ,וא"כ נשאר הדבר תלוי כפי המנהגי כל
אחד כפי מנהג מקומו ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·Î ‚‰˘ ÈÓÂ ,אי לו לזוז ממנהגו,
וק"ו א נהגו אבותיו להחמיר דפשיטא דאינו יכול לשנות ,וכמו שכ
הדי בכל מנהג דשיי לאיסור ,ונהג להחמיר כדעת איזה פוסק אפילו
שיראה הכרע בהיפ להקל אי לו היתר להקל˙È·‰ Ô¯Ó ·˙Î˘ ÂÓÎÂ ,
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 Â˙Ó„˜‰· Ï"Ê ÛÒÂÈלטור או"ח ,ע"ש .ודבר זה מוסכ הוא .ומנהגינו
כא באר תימ להחמיר ,ומדקדקי לחזר במצה שמורה משעת קצירה
דור אחר דור ,בפרט היות ידוע דהרמב" מאריה דאתרי הוא ,כמ"ש
הרדב"ז ומהריק"ש ומהרח"ש ודרכי נוע והלק"ט ככתוב אצלנו
באור במקו אחר )כוונתו לסימ ק"פ( ,וא"כ אי לנו לזוז מדבריו,
עכ"ל.
 ˙‡ˆÓלמד ,שמה ששימר המהרי" את המנהגי הקדומי כדעת
הרמב" והגאוני ,וחלק במסורת מימי בית ראשו  ,כדי
עשה ,וכדברי מר הבית יוס בהקדמתו ,וכ עשו כל גדולי הדורות
בכל הארצות.

·Â„„Â‚˙˙ ‡Ï ¯ÂÒÈ‡ ÔÈÚ· ¯Â¯È
‡ ˘È˘ ‡Ïלחקור ,לאחר שעלו כל הגליות לאר ישראל ,אי ינהגו
כל העדות לגבי המנהגי שנהגו קוד קבלת מר  ,שהרי מר
בעצמו אמר להמשי במנהגי הקדומי ,אלא שנשאלת השאלה כיו
שכל עדות המזרח קיבלו הוראת מר  ,וכל ההבדלי זה במנהגי
שוני של כל עדה ועדה ,הא יש בזה משו לא תתגודדו או לא.
 ‰‡¯Âלהסביר זאת על פי הגמרא )יבמות י"ד ע"א( נחלקו אביי ורבא
בעני לא תתגודדו ,אביי סבר שרק כשיש שני בתי די בעיר,
אלו מורי כבית שמאי ואלו מורי כדברי בית הלל ,יש בזה משו לא
תתגודדו ,אבל שני בתי די בשתי עיירות אי בעיה .ושאל רבא ,והרי
ב"ש וב"ה כשני בתי די בעיר אחת דומי .אלא אמר רבא ,מתי
אומרי לא תתגודדו כגו בית די בעיר אחת ,חצי מורי כדברי ב"ש
וחצי מורי כב"ה ,אבל שני בתי די בעיר אחת אי בעיה ,ע"כ בדברי
הגמרא .וידוע דכל מקו שנחלקו אביי ורבא הלכה כרבא ,חו מיע"ל
קג"מ ,וכ פסקו הרי" והרא"ש ,והרמב" פסק כאביי בהלכות עכו"
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בפי"ב הי"ד ,שכתב ,ובכלל אזהרה זה שלא יהיו שני בתי די בעיר
אחת ,זה נוהג כמנהג זה וזה נוהג כמנהג אחר ,שדבר זה גור
למחלוקות גדולות ,שנאמר לא תתגודדו ,לא תעשו אגודות אגודות,
עכ"ל .ועיי בכס משנה שהביא את הרד" שמסביר בדברי הרמב",
שכוונתו שלא יהיה מצב שבעיר אחת ינהגו שתי מנהגי ,מחמת
המחלוקת בי החכמי בבית די  ,שנהיו כשני בתי די  ,אבל בשני בתי
די אי בעיה .ודייק הרד" מדברי הרמב" ,מזה שכתב בהתחלה לא
יהיו שני בתי די זה נוהג כ וכו' ,ולא כתב ששני בתי די בעיר אחת
לא יהיו נוהגי זה שלא כמנהג זה ,משמע שכוונתו שהבית די לא יגיע
למצב שיהיו כשני בתי די  .ועוד כתב הרד" ,שאפשר שנפל טעות
בספרי ,והגירסא הנכונה היא שלא יהיו כשני בתי די  ,והסופרי
החסירו את האות כ' ,ע"כ.

·ÏÎÂ¯ ˙˜·‡· ·"Ï ÔÓÈÒ ¯Â¯È
 ‰‰Âמר בשו"ע לא דיבר בזה ,אבל בספרו אבקת רוכל סימ ל"ב
ד בזה בשאלה ששאל אותו חמיו הרב זכריה זאכשיל
∗
אשכנזי מירושלי  .וז"ל :ילמדנו רבנו ,קהילות שנוהגי כהרמב"
ז"ל בקולותיו ובחומרותיו דור אחר דור ,מהו לכו אות לנהוג
∗ כמובא בספרי תולדות חייו שמרן נשא את אשתו השלישית בערך בגיל
 .75ובשו"ת בית יוסף דיני יבום שאלה ב' ,מביא מעשה שהיה באישה
אשכנזיה שנפלה ליבום לספרדי ,והוא רצה ליבמה כדעת הרמב"ם המרא
דאתרא ,כיון שכל דבריהם נוהגים כהרמב"ם ,והיא ומשפחתה לא
הסכימו אלא שיחלוץ כמנהג האשכנזים ,והרב זכריה זאכשיל אשכנזי
חתם עם עוד שני רבנים מהקהל האשכנזי החדש שנתישב שם ,ושלח את
השאלה לחתנו רבי יוסף קארו ,כדת מה לעשות ,עי"ש באורך .וכתב
המבי"ט ח"ב סימן מ"א שהמעשה היה בירושלים ,עיין ארץ חיים כלל
כ"ד .וא"כ משמע שחמיו היה גר בירושלים.
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כהר"י )כונת לרבינו יעקב ב הרא"ש( ,וזולת מהאחרוני
המביאי הסברות ,או דילמא היזהרו במנהג אבותיכ ,וא רבו
במלכיות רבי מהו.
˙˘ :‰·Âמי הוא זה אשר ערב אל לבו לגשת לכו קהילות שנוהגי
כהרמב" ז"ל ,לנהוג כשו אחד מ הפוסקי ראשוני
ואחרוני ,והא דאמרינ בפ"ק דעירובי  ,תני ,לעול הלכה כבית הלל
והרוצה לעשות כב"ש עושה ,כדברי ב"ה עושה ,מקולי ב"ש ומקולי
ב"ה רשע ,מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה ,עליו הכתוב אומר והכסיל
בחש הול ,אלא אי כב"ש כקוליהו וכחומריהו  ,אי כב"ה כקוליהו
וכחומריהו  .והלא דברי ק"ו ,ומה א ב"ש דאי הלכה כמות אמרו
אי כב"ש כקוליהו וכחומריה  ,הרמב" ז"ל אשר הוא גדול
הפוסקי ,וכל קהילות אר ישראל והארביסטא )כוונתו טורקיה,
בבל ,לבנו  ,אר צובא ,תימ וכו'( והמערב )כוונתו מצרי ,לוב,
תוניס ,מרוקו וכו' שה מערבית לא"י( נוהגי על פיו ,וקבלוהו
עליה לרב מי שינהג כמוהו בקולותיו ובחומרותיו למה יכפוהו לזוז
ממנו ,ומה ג א נהגו אבותיה ואבות אבותיה שאי לבניה
לנטות ימי ושמאל מהרמב" ז"ל ,ואפילו רבו באותה העיר קהילות
שנוהגי כהרא"ש וזולתו ,אינ יכולי לכו למעוט הקהילות
שנוהגי כהרמב" ז"ל לנהוג כמות .וליכא משו לא תתגודדו,
דהואיל וכל קהל נוהג כמנהגו הראשו  ,הוה ליה כשני בתי די בעיר
אחת ,וקי"ל כרבא ,דהיכא דאיכא שני בתי די בעיר אחת אלו נוהגי
לאסור ואלו נוהגי להתיר ,אי כא משו לא תתגודדו ,כדאיתא פ"ק
דיבמות ,וכל קהל וקהל כעיר בפני עצמה ,שאי בני קהל אחד כופי
לבני קהל אחר ,וכ"כ מוהר"ר דוד כה ז"ל בתשובותיו והנ"ל כתבתי
הצעיר יוס קארו.

יד

קבלת הוראות מר"

 ˙‡ˆÓלמד בדברי מר הבית יוס:
‡' ,קהילה ישנה מועטת והגיעו אליה קהילה חדשה ,אפילו א
הקהילה החדשה מרובה אינה יכולה לכו דעתה על הקהילה הישנה
המועטת שיפסקו כמותה.
·' ,הקהילה החדשה יכולה לנהוג כמנהגיה ,כיו שמר הסכי לדברי
הרד" ,ופסק כמותו ,שכל קהילה וקהילה נחשבת כעיר בפני עצמה
)ולא צרי שני בתי די ( ,וזה כשני בתי די בעיר אחת והלכה כרבא
שאי בזה משו לא תתגודדו.
‡ ‡Ïשיש להבי מה שכתב האבקת רוכל בסימ רי"ב ,וז"ל :דרשתי
לאשר שאלני הישיש הנבו ה"ר טודרוס ,על דבר ריאה הסרוכה
במקו חיתו האונות ,לבשר שבי הצלעות ,במקו רביתא דאוני,
˘ Â¯ÈÚ È· ÏÎ ÌÂÈ‰ „Ú Â‚‰להכשירה בלי בדיקה כלל בבהמת
ישראל ,אכ בבהמת גוי היו אוסרי לגמרי ,זולתי בשעת הדחק שאז
היו מכשירי ג בבהמת גוי ,¯·„· ÌÈÓ‚Ó‚Ó ˘È ÂÈ˘ÎÚÂ ,ואומרי
מאחר שבאשכנז היו נוהגי לאוסר לגמרי ,אפילו בבהמת ישראל,
שקהל הקדוש קהל אשכנזי ראוי להחזיק במנהג אבותיה ולאסור
אותה ,ושמה שהתירו אותה עד היו ,שלא כדי עשו ,ולכ בקש ממני
הה"ר טודרוס הנזכר למעלה להודיעו איזה הדר ישכו אור.
 È‰Âמשיב  ,¯ÓÂ‡Âששורש די זה בפרק מקו שנהגו ,דתנ הת,
מקו שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחי עד חצות עושי,
מקו שנהגו שלא לעשות אי עושי .ההול ממקו שעושי למקו
שאי עושי ,או ממקו שאי עושי למקו שעושי ,נותני עליו
חומרי מקו שיצא מש וחומרי מקו שהל לש ,ואל ישנה אד
מפני המחלוקת וכו' .ובהמש כתב ,הרי הדבר בבירור שכל איש
היוצא ממקו שמחמירי למקו שמקילי ,ואי דעתו לחזור
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למקומו ,דאינו נוהג כמנהג מקו שיצא מש אלא כמנהג המקו
שהל לש וכו'.
 Ì‡Âיטעו טוע ויאמר ,הני מילי ביחיד הבא לידור במקו שיש בה
ישראלי רבי ,דכיו דיחיד הוא יש לו לבטל מנהגו מפני
מנהג ,אבל כשנמצא במקו שנוהגי להקל ,קהל מסוי שבאו
ממקו שנהגו להחמיר ,אינ בטלי לגבי מקו שהלכו ש ,וצריכי
ה להחזיק כמנהג אבותיה שהחמירו על עצמ ,איכא למימר דליתא
אלא כש שיחיד צרי לבטל מנהג מקו שיצא מש לגבי רבי,
דמקו שהל לש כ ,רבי צריכי לבטל מנהג מקו שיצאו מש,
לגבי מקו שהלכו לש ,א ה מרובי מה .וראיה לדבר ,מדגרסינ
בריש פרק השוכר את הפועלי ,אמר רבי שמעו  ,פועל בכניסתו משלו
וביציאתו משל בעל הבית .וניחזי היכי נהיגי ,בעיר חדשה .וניחזי
מהיכא אתו ,בלקוטאי .ופירש רש"י ,וניחזי היכי נהיגי בעיר ,והכל
כמנהג המדינה .בליקוטאי ,שנתלקטו ממקומות הרבה ,ויש מקו
שמקדימי ויש מקו שמחשיכי .וכתוב בנמוקי יוס ,ומדאמרינ
הכא ,ונחזי מהיכא אתו ,כלומר וינהגו כמנהג אותו מקו שבאו מש,
שמעינ דכל עיר חדשה ,א נודע רוב אנשיה מהיכ באו ,הכל כמנהג
אותו מקו שבאו מש ,הרשב"א והראב"ד ‡ÈÈ„‰· È¯‰ .אעפ"י
שרבי ה הבאי ממקו שנוהגי מנהג אחד בטלי ה לגבי מרובי
מה שנהגו מנהג אחר ,ואעפ"י שאלו ואלו עדיי לא נתכוננו במקו
ההוא ,וכ"ש היכא שנוהגי כמנהג האחד המרובי ,קדמה קביעות
במקו ההוא לבעלי המנהג האחר המועטי מה.
 ÔÎÂנראה ג כ ממה שכתוב ש בהגהת אשרי בש אור זרוע ,וז"ל:
והיכא שיצאו חו לעיר לדור במקו אחד ,יש לה ליל בממו
אחר המנהג של העיר שיצאו מש ,כל זמ שלא ישבו וקבעו לה
מנהג אחר מעצמו ,דוקא שלא באו לדור בעיר אחרת שיש לה מנהג
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אחר ,אלא מעצמ רוצי להתיישב במקו אחד ,אבל א באו לעיר
שיש בו מנהג אחר נוהגי כמנהג העיר שבאו ש ,ע"כ.
 È¯‰להדיא אע"ג דאות שיצאו חו לעיר ובאו לדור בעיר אחרת
ה מרובי ,נוהגי כמנהג העיר שבאו ש ,ובאמת דמשמע
מדבריו שאפילו א התושבי בעיר מועטי מאות שבאו מחדש לדור
ש ,יש לבאי לנהוג כמנהג העיר שבאו ש ,שהרי סת ולא חילק בי
א בני העיר שבאו ש מרובי מה או מועטי מה וכו'.
 Í˘Ó‰·Âכתב ,והיכא שקדמה קביעות כת אחת לחבירתה ,אע"פ
שהכת האחרונה מרובי מהקודמי ,נראה דבטלי ה
לגבי הראשוני ,וכמו שדקדקתי מהגהות אשרי ,וטעמא רבה איכא
במילתא ,דכיו דאלו קדמו קביעות בעיר כל הבאי לדור ש טפלי
ה לה וכו'.
 ÌÈÈÒÂמר הבית יוס את תשובתו ,ומה שדקדקתי מהגהות אשרי,
שאע"פ שהבאי באחרונה לדור בעיר קהל גדול מהדרי ש
בראשונה יש לה לנהוג כמנהג בני העיר הראשוני ,נראה ג כ
להוכיח מהא דרבי זירא )שעלה מבבל לא"י על מנת שלא לחזור ,ואכל
מוגרמת באר ישראל שנהגו לאוכלה ,שלא כרב ושמואל שאסרוה
בבבל( ,דאל"כ כל שיעלה קהל גדול מבבל ,צריכי בני אר ישראל
לנהוג כמנהג בבל ,כיו שהעולי מבבל מרובי מה ,וא אח"כ
יחזרו בני בבל וירדו כול או קצת לבבל ,יחזרו בני א"י למנהג
הראשו  ,ואי ל חוכא ואטלולא גדולה מזוÈ‡„Â ,ÚÓ˘Ó ÍÎÏ‰ .
˘‡ÌÈ¯„‰ ÌÈÂ˘‡¯‰ È·‚Ï Ì‰ ÌÈÏË· „ÁÈ· ÏÂ„‚ Ï‰˜ ÌÈ‡·‰ ÂÏÈÙ
· ,ÌÈËÚÂÓ Ì‰˘ È"ÙÚ‡ ,¯ÈÚוכ"ש בנדו שלפנינו ,שמלבד הספרדי
היו מרובי על האשכנזי מתחלה ,וא"כ הוו להו כולהו כספרדי ,וג
עוד היו הספרדי מרובי ה מהאשכנזי ,שדבר פשוט הוא שצרי
לנהוג כמנהג הספרדי ואי לשנות כמו שהוכחתי.

אמת ליעקב

יז

 Ó"ÓÂמכל מה שכתבתי לעיל נתבאר דפשיטא מביעתא בכותחא,
שהאשכנזי הדרי בפליבנ"א ,מותרי לאכול מבדיקת
הספרדי ,ולא עוד אלא שא באו להחמיר על עצמ ,אינ רשאי
מפני הלעז ,ומפני המחלוקת כי גדול השלו שעליו העול עומד,
הנראה לע"ד כתבתי ,אני הוא המדבר הצעיר העלוב ,יוס בכמה"ר
אפרי קארו זלה"ה ,עכ"ל.
 ˙‡ˆÓלמד בדברי מר למסקנא:
‡' ,עיר חדשה שהגיעו אליה מספר קהילות יהודי ,הולכי אחרי
הקהילה הגדולה שביניה ,ונוהגי כול כמו שנוהגת הקהילה
הגדולה ,משו לא תתגודדו ,וכדברי הגמ' בפרק השוכר את הפועלי,
וכהבנת הנמוקי יוס בש הרשב"א והראב"ד.
·' ,עיר ישנה שקיימת כבר ,אפילו יבואו אליה קבוצה מרובה ממנה פי
כמה וכמה בפע אחת ,כול טפלי אליה וצריכי לנהוג כמותה
משו לא תתגודדו ,כדברי הגהות אשרי בש אור זרוע.
 Ì‡Âכ יש להקשות ,אי מר בסימ ל"ב פסק להיפ ,שקהילה
החדשה יכולה להישאר כמנהגה הקוד ,וזה כשני בתי די בעיר,
וכל קהל וקהל כעיר בפני עצמו ,שאי בני קהל אחד כופי לבני קהל
אחר ואי בזה משו לא תתגודדו.
 ÍÈ¯ˆÂלחלק ולהבדיל בי שתי המקרי ,מה שמדובר בסימ רי"ב,
אע"פ שבאו אנשי מרובי לעיר יותר מאנשי העיר ,אבל כיו
שלא הנהיגו קהילה לעצמ בנפרד כגו בית כנסת ע תפלות בציבור
ומורה צדק וכו' ,אלא נתערבו ע אנשי העיר ,טפלי ה לאנשי העיר,
משא"כ בסימ ל"ב מדובר שהקהילה החדשה מתנהגת בפני עצמה,
וכמו שמצוי בקהילות גדולות שנמצאי בה כמה קהילות שכל אחת
מתנהגת כפי מנהג אבותיה מדור דור בזה אי משו לא תתגודדו .ועיי
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ברד" )בית י"ג"י"ד( ,שכתב במפורש כל קהילה שיש לה בית הכנסת
נוהגת לעצמה כמנהג מקומה.
 ÔÎÂהוא בשו"ת מהר"י ב לב )ח"ג סימ י"ד( ,שד בעני קהילות
שגורשו מספרד ועברו לגור בתורכיה ,וש כבר שני קוד לכ
היו קהילות אשכנזי שגורשו מצרפת ואנגליה ,וקהל האשכנזי היו
נוהגי שני מנהגי שלא כמנהג כל הקהילות הספרדיות ,אחד בבדיקת
הריאה שהאשכנזי החמירו ,והשני קרו החזק שבשוורי
שהספרדי נהגו בו די חלב ,ואחרי כמה שני רצו הספרדי לנהוג
כמנהג .והביא את דברי הרד" ,שד ג במקרה כזה ,במגורשי ספרד
שהגיעו לשאלוניקי שביו  ,ולפניה הגיעו קהל אשכנזי מצרפת
ואנגליה ,ופסק לה שכל קהילה וקהילה נחשבת כב"ד בפני עצמו,
ואי בזה משו לא תתגודדו אפילו בעיר אחת .אלא שעלה ונסתפק
בהתחלה המהר"י ב לב ,שלכאורה כיו שקהל האשכנזי באו
ראשוני הספרדי צריכי להיות טפלי לה וכדברי הפוסקי ,אבל
במסקנא פסק שלא דומה נדו דיד לההיא דפרק קמא דחולי  ,דהת
מיירי ביחיד או יחידי שעקרו דירת מאותו המקו שהיו נוהגי בו
חומרא ,וקבעו דירת במקו שנהגו בו קולא ,אבל בנדו דיד שבאנו
גרושי מארצות אדו ע רוב קהילות ,בכגו האי לא אמרינ קמא
קמא בטיל ,דמרובי ומרובי היו הבאי בכל פע ופע ,וידוע היה
שבכל יו ויו היו עתידי לבוא ,וא כ ה חייבי לקיי מה שנהגו
אבותיה לחומרא.
 ÔÎÂתראה במהרשד" )סימ מ' ,מ"ב וקל"ג( שכתב בעני זה כדברי
הרד" ,ובהמש כתב וא היו באי מגורשי ספרד קהל והיה
לה בית כנסת לא היו טפלי לקהילה השניה ,ובגלל שבאו אחד
אחד  ,ÌÈ˘ ‰ÓÎ ÌÈÊÎ˘‡‰Î ‰Ê· Â‚‰ ¯·ÎÂורק אח"כ באו עוד
הרבה ממגורשי ספרד ,לכ אפשר לסמו על ידי שיעשו התרה
ויחזרו למנהג.
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 ·"ÂÈÎÂבכנה"ג )יו"ד סימ ל"ט הגהב"י אות ר"צ( ד בזה ,ומסקנתו
כדברי מהר"י ב לב והרשד" ,והסביר שרק בגלל שבאו
אחד אחד ,או שניי או שלוש וה יחידי ,אינ רשאי לנהוג היתר,
אבל א היו באי קהילה יכלו לנהוג כמנהג .וכ דעת רבו מהרימ" ט
שא באו קהל אחד בבת אחת אינ טפלי לקהילה הישנה.

Ì‚Â

בשולח גבוה )כללי המנהגי אות קנ"ב( נקט כ ,וכ בפר"ח )סימ
תצ"ו אות י"ט( שדנו בזה ,והביאו את דברי מהר"י ב לב

והמהרשד" ,וכתבו שמה שה כתבו לחלק בבאו מרובי ,אינו אלא
שנעשו קהל לעצמ ואז ה יכולי לנהוג כמנהג הקוד ,שכל קהל
יש לו די עיר חדשה ,וא לא ,טפלי ה לבני העיר אפילו שה
מרובי .ועיי באר חיי סתהו )כלל כ"ד( שהביא את האחרוני
שהסבירו שזו היתה כונת מהריב"ל ומהרשד".
 „ÂÚÂנראה לענ"ד לחלק בזה חילוק אמיתי ,שכל דברי האבקת רוכל
בתשובה רי"ב ,וכ המהריב"ל ,הרשד" ,כנה"ג ומהרימ"ט,
מדברי סביב השחיטה ,שבזה היה מנהג אחיד בהסדרי השחיטה ,ולא
היה לקהל השני מתחילה בית מטבחי נפרד ,ונהגו במש שני
כהקהילה הישנה בי לקולא ובי לחומרא ,ורק עכשיו רוצי לשנות
ולעשות כמנהג הקדו ,ועל זה השיב מר שאי אפשר לשנות
ולהחמיר מפני הלעז ומפני המחלוקת )כוונתו שיש פה לעז שה לא
סומכי על השחיטה של הקהילה הישנה שה בעצמ אכלו ממנה,
וזה יגרו למחלוקת בי הקהילות( .וכ כתב מהרשד" ,שכיו שבאו
אחד אחד ,וכבר נהגו שני לסמו לאכול מהשחיטה של הקהילה
הישנה ,אינ יכולי לשנות) .וכ תראה בשו"ת מהר" גלאנטי סימ ו'
וכ"ד ,שד בעני גיטי  ,שמר מינה אותו לתפקיד זה ,ואמר הרב למר
שנוהגי מקדמא דנא כל הדיני בצפת לכתוב בגט בדנפשכי ביוד
אחת ,שלא כדעתו בשו"ע לכתוב בשני יודי  .והשיב מר  ,הס מלהזכיר
א נהגו כ אי לשנות יעשו כמו שנוהגי שלא להוציא לעז על
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הראשוני חלילה .ומסיי מהר" גלאנטי ,ואנו עושי פה היפ מה
שכתב בשו"ע( .משא"כ בדברי של הלכות ומנהגי שקשורי לכל
אחד בביתו ובקהילתו ,כיו שכל קבוצה ה קהל שיש לה בהכ"נ
נחשבי קהל לעצמ.
:¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ Ì¯ÂÓ‰
 ÏÎקהילה חדשה שמתנהגת בפני עצמה ואינה מתערבת ע הקהילה
הישנה בעניניה ,כמו שמצוי במקומות הגדולי ,שנמצאי ש
כמה קהילות ,שכל קהילה נוהגת כפי מנהג אבותיה מדור דור ,נחשבת
קהל בפני עצמו וכבית די בפני עצמו .ואי שיעור לקהילה ,אפילו
קבוצה קטנה ,כיו שיש לה מני ובית כנסת ומורה צדק .ולכ כל
העדות שהגיעו לאר ישראל קהילות קהילות ,כל אחת נוהגת כמנהגה
הקדו ,ואי בזה משו לא תתגודדו.
 ÈÈÚ Ë·˙Âבספר עי יצחק לרה"ג ר' יצחק יוס שליט"א ,שכתב
לחלק בדברי האבקת רוכל בי סימ ל"ב לסימ רי"ב ,שבסימ
רי"ב מדובר שכל פע עלו קבוצות קטנות יחסית לקהילה הקיימת
ונתבטלו ברוב ,ולכ אפילו א בסופו של דבר ה יהיו מרובי
מהקהילה הישנה ,בטלי ה אליה ,כיו שקמא קמא בטיל ,וצריכי
להתנהג כמו הקהילה הישנה המועטת .ואילו בסימ ל"ב מדובר שרבו
בפע אחת קבוצה גדולה במספר על הקהילה הישנה המועטת ,ולכ
הקבוצה הגדולה יכולה להישאר במנהגיה ,שכל מי שילמד הסוגיא
בדי קמא קמא בטיל ,יודע שא ישפכו בבת אחת כמות גדולה יותר
ממה שהיה קוד לא בטיל )וכתב שמוכרח להיות כ  ,שא לא כ
יסתרו דבריו של האבקת רוכל מסימ רי"ב לסימ ל"ב( .ומכח זה רצה
לומר שקהילות שבאו לא"י טפלי ה לבני א"י ,כיו שקמא קמא
בטיל ,כיו שבא"י היו מאות אלפי שנהגו כדעת מר  ,וא יגיעו
אפילו מאה אל מקהילה אחרת ,בטלי ברוב ,מדי קמא קמא בטיל,
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ורק א היו באי קהילות שמספר יותר מאנשי א"י ,רק אז יכלו
להשאר במנהג הקדו.
 ¯Á‡Âהמחילה ,לכאורה אי לא ראה בעינו עי הבדולח ,שהאבקת
רוכל בסו סימ רי"ב כתב כדברי הגהות אשרי בש האור
זרוע ,שג א יבואו מרובי בפע אחת ויהיו יותר מהקהילה הישנה
המועטת ,כול טפלי למועטת ,וחיזק את דבריו האבקת רוכל מדברי
הגמ' ע מעשה דר' זירא שא יבואו מרובי מבבל ,יותר מאנשי א"י
יצטרכו ג אנשי א"י לנהוג כמו בני בבל ,וא אח"כ יחזרו בני בבל,
כול או קצת לבבל ,יצטרכו לחזור למנהג אנשי א"י ,ואי ל חוכא
ואיטלולא גדולה מזו ,ע"כ דברי האבקת רוכל.
 Î"‡Âהדרא קושיה לדוכתא ,אי בסימ ל"ב פסק מר שכל קהילה
יכולה להשאר במנהגה ,אלא שצרי לישב את דברי האבקת
רוכל בסימ ל"ב ,על פי מה שכתבו כל להקת האחרוני שהזכרנו
לעיל ,וכמשמעות האבקת רוכל ש ,שכתב וליכא משו לא תתגודדו,
דהואיל וכל קהל נוהג כמנהגו הראשו  ,הוה ליה כשני בתי די בעיר
וכו' ,וכל קהל וקהל כעיר בפני עצמו שאי בני קהל אחד כופי לבני
קהל אחר.
 „ÂÚכתב ש ,אול מדברי הפוסקי הקדמוני מבואר ,שרק א באו
מתחלה ע ב"ד ,מיד ע הגיע לעיר ,אז יכולי לנהוג כמנהג
הקדו .ובהמש הביא דברי מהרשד" ומהר"י ב לב ,שכתבו אילו
באו קהל בבת אחת ניחא ,אבל א באו מעט ,אחד אחד ,טפלי למנהג
המקו ,ובהמש כתב שמשמע שרק במגורשי ספרד שבאו
לקושטנדינא ע רב ,ונעשו "מיד" ע בוא לקהלה אחרת ונפרדת ,רק
אז יכולי להמשי במנהג.
ולכאו' קשה על דבריו:
‡' ,איפה מוזכר בקדמוני שצרי ב"ד ,הרי לכו"ע מספיק קהל.
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·' ,איפה כתוב במהריב"ל שצרי להיות "מיד" קהילה נפרדת של ע
רב ,הרי המהריב"ל כתב וז"ל :דמרובי היו הבאי בכל פע ופע,
 ,‡Â·Ï ÌÈ„È˙Ú ÂÈ‰ ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÎ·˘ ‰È‰ ÚÂ„ÈÂע"כ .משמע שבהתחלה
עוד לא היו כמות כזו גדולה להיחשב קהילה נפרדת.
 ‰ÓÂשהביא בש שו"ת ישמח לב ,שכתב שבסימ ל"ב מדובר שכבר
היו ש שני קהילות קדומות שכל אחת נהגה כמנהגה מימי
ימימה ,ורק עתה נתרבו הקהילה שנוהגי כהרא"ש על הקהילה
שנוהגת כהרמב" ,ועל זה כתב מר שכל אחת מהקהילות תמשי
במנהגה משא"כ בסימ רי"ב .לפי המציאות שהיתה ש לא מדובר כ,
אלא שהקהילה הישנה נהגה כהרמב" ,ואח"כ התווספו אנשי
אשכנזי .ששאלה זו שאל רבי זכריה זאכשיל חמיו של מר שהיה גר
בירושלי ,ועיי מה שכתבנו למעלה ע המעשה שהיה בירושלי.
ועפ"ז מתיישבי עוד קושיות.
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הרמ"ע ) Â‡ÙÓתשובה סימ צ"ז( ,על דברי מר השו"ע )יו"ד סימ
נ"ה סעי א'( ,שהביא בסת להתיר ויש אוסרי ,וז"ל :דע כי

המחבר ההוא רב של כל בני הגולה ,זה דרכו בשו"ע הקבוע להוראה,
להביא תחילה דעת היותר מוסכמת ,והיכא דאיכא למיחש לסברא
אחרת ,מייתי לה בש יש אומרי .א כ מה שסת תחילה כדעת
הגאוני להתיר ,הוא פסק גמור ומוחלט לפי סברתו ,ולא זכר הסברא
השניה אלא לחלוק כבוד לבעליה ,שג ה גדולי ורבי ,ובהרבה
מקומות פשט המנהג לאסור כותיהו .אמנ לו שקול ישקלו הגאוני
והרב והרמב" בעלי הסברא ,האחד בכ מאזני ,מכריעי ה כל
חכמי עול ,שיחדיו יהיו תמי בכ שניה ,מלבד רבי מ הגדולי
מסכימי ע הראשוני .ואי ספק שלדעת המתירי ראוי היה להורות
בעובדא דיד אבר ועו מותר ,ג ברו תהיה א אסרת העו כולו כי
יש ל על מי להישע  .ובסו כתב :ובמקו שרצו להחמיר על עצמ
ונהגו בו איסור ,אי אתה רשאי להתירו בפניה ,עכ"ל.
 ˙‡ˆÓלמד בדברי הרמ"ע ,שכל שסת מר בתחילה להתיר ,הוא
פסק גמור ומוחלט ,ולא זכר הסברא השניה אלא למקומות
שנוהגי כ לאסור שימשיכו במנהג .ומה שכתב הרמ"ע מפאנו
∗

רבי מנחם עזריה מפאנו ,נולד בשנת הש"ח באיטליה ,ונפטר שם בשנת
הש"פ ,והיה ידידו של מרן הב"י .ומרן שלח לו את הספר כסף משנה
שידפיס לו באיטליה.
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סת ויש אומרי

בתחילה ,והיכא דאיכא למיחש מייתי לה בש יש אומרי ,פירושו,
והיכ שיש חוששי בדבר והכונה למקומות שנוהגי כהיש אוסרי,
אבל לא שמר חשש לדעת אלא חשש להביא.
 ÏÚÂפי זה יש להסביר את מה שכתב מר בהקדמתו בבית יוס ,וז"ל:
וא בקצת מקומות נהגו איסור בקצת דברי ,אע"פ שאנו נכריע
בהיפ ,יחזיקו במנהג ,כי כבר קיבלו עליה דברי החכ האוסר
ואסור לה לנהוג היתר ,כדאיתא בפרק מקו שנהגו .וכתב על זה
באר חיי סתהו )בכללי אות ה'( בש מהר"מ גלאנטי שהיה זק
תלמידי מר השו"ע ,שאמר לו מר  ,שג במקומות שנהגו היתר
ימשיכו במנהג ויש לה על מי שיסמוכו ,ע"כ .וא כ יש להקשות
לפי דברי הרמ"ע מפאנו ,שאומר שמר מביא את דעת היש אומרי ,זה
למקומות שנוהגי כ שימשיכו במנהג ,ולא שחושש לדעת ,הרי
כבר כתב את זה מר בהקדמה .וא כ מדוע דוקא במקומות אלו מר
חולק לה כבוד ומביא את דעת .אבל לפי המש דברי הרמ"ע מפאנו
הכל מיושב ,כשפוסק מר בשו"ע בסת להתיר או לאסור ,ולא מזכיר
דעת האוסרי או המתירי ,סמ על מה שכתב בהקדמתו שא בקצת
מקומות נוהגי בהיפ יעשו כמנהג ,ולא טרח להביא המנהגי כיו
שזה קצת מקומות ,מה שאי כ בדבר שבהרבה מקומות נהגו כ ,וכ
בעלי הסברא החולקת ה גדולי ורבי ,אע"פ שפסק בשו"ע בסת
בהיפ ,טרח להביא דעת החולקי בלשו יש אומרי .וכדברי הרמ"ע
מפאנו ,שכתב לחלוק כבוד לבעלה שג ה גדולי ורבי ,ובהרבה
מקומות פשט המנהג כמות .וכ תראה באו"ח סימ של"ז סעי ב'
שכתב הב"י ,ולעני הלכה ,כיו שהרמב" והרא"ש מסכימי לאסור
הכי נקטינ  ,אלא א כ במקו שפשט המנהג להתיר ,כיו שדבר זה
דרבנ  ,ויש לה גדולי על מי שיסמוכו ,אי מוחי ביד ,ובשו"ע
העלה הלכה זו בסת לאסור ויש מתירי .וא כ צרי להסביר שדעת
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מר לאסור ,ומה שהביא את המתירי כוונתו כמו שכתב בב"י
למקומות שנוהגי להתיר.
 ÔÎÂתראה שהבי החלקת מחוקק בדברי הרמ"ע מפאנו בתשובה
הנזכרת ,שכתב )אב העזר סי' א' ס"ק י"א( ,אמר המגיה והכותב בנו
של המחבר ,להיות כי מה שארשו כא היא נפקותא גדולה בכל ספרי
השו"ע של הב"י ,מה שהוא נוגע לפסק הלכה ולדינא וכו' .וכתב את
דברי הרמ"ע ,ואח"כ כתב החלקת מחוקק ,ואתה המעיי תבי שאיפה
שהביא מר סת וי"א ,אי הדבר כמסופק אצלו בי הסברות ,רק דעתו
לפסוק כסברא ראשונה ,והיש אומרי מביא רק לחלוק כבוד לבעל
הסברא ההיא ,ואתה דע ל ,ע"כ.
 ·˙Îהכנסת הגדולה∗ )בכללי בדרכי הפוסקי אות ס"ב( וז"ל :פוסק
שמביא סברא אחת בסת והסברא האחרת בלשו י"א ,דעתו
לפסוק כאותה הכרח שכתב בסת .מהרי"ק שורש ל"ח .וכ מתבאר
מדברי הר"ש הלוי ז"ל בתשובותיו לחו"מ סימ ל' ,וכ כתב מורי הרב
ז"ל )כוונתו להרב יוס טראני( ,ח"ב או"ח סימ א'.

ÔÎÂ

תראה עוד בשיירי כנסת הגדולה )בכללי בדרכי הפוסקי אות
ט"ז( :שהוסי שכ כתב הרמ"ע מפאנו סימ צ"ז ,ועיי בש"

יו"ד סימ רמ"ב ,ואי נראה כ מדברי הב"ח יו"ד סימ כ"א .ובהמש
כתב דכשיש הוכחה בפוסק שדעתו לפסוק כיש אומרי ,אי כלל זה
אמור ,עכ"ל.

∗

חיברו ר' חיים ב"ר ישראל בנבנשת ,נולד בשנת שס"ג בקושטא
שבתורכיה ונפטר בשנת תל"ג .ועליו אמרו עד שלא שקעה שמשו של
מרן הב"י זרחה שמשו של רבינו חיים .וכתב החיד"א בשם הגדולים,
מערכת גדולים ערך ח' ,הרב הנזכר מאיר עיני הגולה בספריו ובלעדו לא
ירים איש מורה הוראה ,בשום הוראה עד שילך ויראה בספרי הכנה"ג.

כו
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 ,„ÂÚÂבשיירי כנסת הגדולה )או"ח סימ שמ"ה הגהות הב"י אות ג'( ,כתב
על דברי השו"ע שהביא הנידו בסת ויש אומרי ,כלל מסור
בידינו שהסברא העיקרית כותבה בסת.
 ÔÎÂכתב ביו"ד )סימ נ"ה הגהות הב"י אות מ"ז( על דברי הב"י שכתב,
ולעני הלכה כיו שהרי" והרמב" מסכימי לדעה אחת ,וג
ריב"א והרמב" סוברי כמות הכי נקטינ להקל .וז"ל :ג הרמ"ע
מפאנו בשו"ת סימ צ"ז כתב כדברי רבינו המחבר וכו' ,ובסיו כתב,
ורבינו המחבר בספר הקצר ראה לחוש לחומרא לפחות במקו שנהגו
להחמיר .ÚÈ¯Î‰ ‡ÏÂ ˙Â¯·Ò‰ È˙˘ ‡È·‰Â ,וכ כתב הרמ"ע מפאנו
בסימ הנזכר ,דבמקו שנהגו להחמיר על עצמ אי אתה רשאי להתירו
בפניה .ומנהג פה איזמיר לאסור כדעת רש"י וכו' ,ומיהו כשיש ספק
אחר או הפסד הרבה מאוד ,אני סומ על פסק רבינו המחבר ,עכ"ל.
 ˙‡ˆÓלמד שג הכנה"ג לומד בדברי הרמ"ע מפאנו ,שסת ויש
אומרי הלכה כסת ,וזה פסק השו"ע ,ורק במקו שנוהגי
להחמיר ימשיכו במנהג ,ולכ ג בנידו ביו"ד סימ נ"ה ,כתב שרק
מצד המנהג הוא אוסר שכ נוהגי באיזמיר ,וכמו שכתב הרמ"ע
מפאנו בסיו דבריו ,שבמקו שרצו להחמיר על עצמ ונהגו בו איסור,
אי אתה רשאי להתירו בפניה .וכיו שהרמ"ע מפאנו היה בארצות
שנהגו כהרא"ש ,לכ נהג להחמיר שלא כהשו"ע.

·ÌÈ¯È˙Ó ˘ÈÂ Ì˙Ò· ‚"‰Î‰ ˙Ú„ ¯Â¯È
) Ô¯Ó ·˙Îיו"ד סימ ק"ג סעי ה'( ,א בישל בקדירה של איסור שאינה
בת יומה התבשיל מותר ,דהוי נות טע לפג ,והוא שתהיה
מודחת ,שלא יהיה שומ על פניה ,שא לא הדיחה אוסר ,והרי היא
כחתיכת איסור שלא נפגמה ,ויש מתירי אפילו בישל בה קוד
שהדיחה .וכתב הכנה"ג )הגהות ב"י אות כ"ט( כיו שמקובל בידינו
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שסת ויש הלכה כסת ,והיא העיקרית ,לכ נקטינ כהרשב"א לאסור,
וכ כתבו הלבוש והט"ז .ג הרב בספר הקצר בסימ קכ"ב לא כתב
אלא סברת הרשב"א ,ע"כ דברי הכנה"ג .וש כתב מר בלשו יש מי
שאוסר ,שלא כהטור שאסר לגמרי ,כיו שבמקו אחר סמ על דעת
המתירי) .ועיי מה שכתבנו בכלל "יש מי שאומר"(.
 ˙Ó‡·Âתראה ,שרק במקו שמר גילה דעתו בפירוש לסמו על
היש מתירי ,אז אומרי שסמ על המתירי ,ולא בכל סת
ויש מתירי ,שבסימ ק"ח סעי ג' כתב בשו"ע ,א יש שמנונית של
איסור על המרדה ,א אינה בת יומא מותר להשתמש בה ,כיו שאי
אפשר בעני אחר .והביא דבר זה בב"י )סו סימ צ"ז( בש התוספות
)ע"ז סו ,(:שש מדובר בנחתו גוי ,שפעמי שופ דבר איסור .וכתבו
התוספות ,ולא גזרו אינה בת יומא אטו בת יומא ,ואפילו לכתחילה
מותר ,כיו שאי אפשר ,שהרי הגוי לא ישמע לנו לעשות מרדה חדשה
בכל פע ופע שישפו עליה איסור .וא"כ רואי שהתיר בשעת הדחק
מיוחדת כדעת הרמב".
 ÔÎÂתראה עוד בכנה"ג )יו"ד סימ קי"ח ס"א הגהות ב"י אות ט'(
בדברי מר  ,בדי דבר מאכל הנשלח ע"י גוי ,שכתב סת ויש
מתירי .והביא הכנה"ג את דברי המשאת בנימי  ,שסובר שלכ כתב
מר את היש מתירי ,לומר שיש להקל בהפסד מרובה .וכתב עליו
הכנה"ג ,ולא מצאתי טע לדברי אלו ,שא כ ג בסימ ק"ל היה לו
למר לכתוב שתי הסברות) ,כוונתו שא מר מביא את היש מתירי
לעני פסק הדי להקל בהפסד מרובה ,ולא רק לחלוק כבוד ,מדוע לא
הביא בסימ ק"ל ,שנדע שפסק הדי להקל בהפסד מרובה .מה שאי
כ לדעת בעלי הכללי שדעת היש אומרי זה כדי לחלוק כבוד ,א כ
כיו שחלק לה כבוד בסימ קי"ח לא צרי לחזור על זה בסימ ק"ל
כיו שאינו לפסק הדי ( .ועוד ,שבב"י פסק להחמיר בכל אופ  ,ולא
כתב שיש להקל בהפסד מרובה כסברא זו .ובסו כתבÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡Â ,

כח
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דברי המשאת בנימי  ,דוקא בסימ קי"ח ,שש כתב מר את שתי
הסברות לסמו להקל בהפסד מרובה ,אבל בסימ ק"ל שמדובר ביי
נס ,שחמור יותר פסק מר לאסור בכל אופ  ,ואי לסמו להקל
בהפסד מרובה כדעת המשאת בנימי .
‡ ,ÌÓמלשו הכנה"ג שכתב שאפשר לקיי דברי המשאת בנימי ,
משמע שהוא עצמו לא סובר שכל שהביא מר את סברת היש
מתירי זה כדי לסמו בהפסד מרובה ,אלא לעול הלכה כסת ,והיש
אומרי זה לחלוק לה כבוד וכדברי הרמ"ע .וכ משמע בשאר
מקומות שכתב הכנה"ג על דברי השו"ע בסת ויש אומרי ,ולא חילק
בי סת ויש אוסרי לסת ויש מתירי .וכ משמע משאר בעלי
הכללי ,וכ למדו בדברי הרמ"ע מפאנו .עיי מהר"י טראני ,שולח
גבוה ,אליה זוטא ,פרי מגדי ,והש" בדעת הרמ"ע ועוד.

·ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ Ì˙Ò· Ú"Â˘‰ È¯·„ ÏÚ ·˙ÂÎ˘ ‚"‰Î‰ È¯·„· ¯Â¯È
˘ÚÈ¯Î‰ ‡Ï
 ·˙Îרבינו החיד"א )מחזיק ברכה סימ נ"ה סו אות ד'( ,ומריש כי
הוה חזינא דברי הרב כנה"ג בענייני אחרי ,שכותב על מר
שהביא שתי הסברות ולא הכריע כיוצא בזה ,הוה קשיא לי ,דהרי סת
כסברא אחת ,ומסורת בידנו שדעתו כמו שסת ,וכ הייתי מקשה על
איזה אחרוני שכותבי כ כאשר כתבתי בעניותי בכמה עניני .אבל
נראה דלא קשיא מידי ,דכל שכתב סברת החולק נמי קרי ליה ולא
הכריע ,עכ"ל.
 ÔÎÂתראה ביד מלאכי בכללי השו"ע אות י"ז ,שהסביר את זה בטוב
טע ,שמה הכונה לא הכריע ,שלא הכריע בפירוש לפסוק בהדיא
כחד מנייהו ,ÌÈÎÓÂÒ ÌÈÏÏÎ‰ ÏÚ ÂÁ‡ Ï·‡ ,שסת וי"א הלכה
כסת .וכתב עוד היד מלאכי ,ומי לנו גדול מהכנה"ג שהוא ·ÏÏÎ ÏÚ
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 ,‰Êובכל אופ בהרבה מקומות כתב על סת ויש בשו"ע שלא הכריע,
ולדידי לא קשיא ולא מידי וכמו שכתבתי למעלה .ועוד מצאתי שכתב
הכנה"ג )יו"ד סימ ל"ו הגהות הב"י אות ס"ז( ,ומה שבספר הקצר הביא
שתי הסברות ולא הכריע וכו' ,מסורת היא בידינו שהסברא שכותב
בסת היא העיקרית כמו שכתבתי בספר הכללי ,וכ כתב בעוד כמה
מקומות ,עי"ש.
 ˙‡ˆÓלמד שאותה קושיא שהיתה ליד מלאכי על הכנה"ג ,היתה
למחזיק ברכה על הכנה"ג ,ואותו תירו תירצו שניה.
שבאמת מדברי השו"ע לא מוכרע לנו כמי ההלכה ורק מדברי בעלי
הכללי שקבלו שמסורת בידנו שמר בעצמו אמר לעשות כהסת ,לכ
הלכה כסת.
 ÔÈÈÚÂבשולח גבוה )כללי השו"ע כלל י"ח וכ ביו"ד סימ נ"ה ס"ק ב'(,
שהקשה קושיא זו על הכנה"ג והשאירו בצ"ע ,אבל לפי מה
שתירצו החיד"א והיד מלאכי הכל מיושב.
‡ ,ÌÓמה שכתב ש היד מלאכי שג הש" והב"ח מסכימי לכלל
זה ,וציי כמה מקומות בש" ,וכ בהמש כתב לישב דברי
הב"ח במה שכתב על דברי השו"ע שלא הכריע כמו שישב את
הכנה"ג .לפי מה שכתבנו בדעת הש" והב"ח אינו כ ,שה בכלל לא
קיבלו כללי אלו ,ולא הלכו על פיה ,ולא כתבו בשו מקו שדעת
השו"ע בסת ויש  ‰ÎÏ‰כסת ,אלא שכתבו הש" והב"ח שדעת
הסת נראה עיקר בעיניו ,וכיו שהשו"ע לא הכריע ולא פסק כמי
ההלכה ,לדעת זה נחשב ספיקא דדינא ,ולכ באיסור והיתר נקטו
לסמו בהפסד מרובה על דעת היש מתירי ,כל אחד לשיטתו בהבנת
הרמ"א בדעת הרשב"א) .עיי מה שכתבנו בבירור דברי הש" והב"ח,
ואת הנפקא מינה בי א זה כלל להלכה ,או שזה רק דברי היוצאי
מהשו"ע והב"י(.

ל
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 ÔÈÈÚÂשולח גבוה )כללי השו"ע כלל ט"ז( שכתב שסת ויש הלכה
כסת ,והעתיק דברי הכנה"ג בש האחרוני .וכ ביו"ד )סימ
נ"ה ס"ק ה'( ,שש כתב מר סת ויש אוסרי ,כתב השולח גבוה ,שרק
מצד המנהג נוהגי בשלוניקי להחמיר כהיש אוסרי ,שמצד הדי כמו
הסת במר כיו שקיבלנו הוראות מר  ,ולכ כשיש עוד ספק נקטינ
 ˜ÒÙÎמר .
 È¯Ù·Âמגדי )כללי איסור והיתר( ,כתב שכל מקו שמר או הרמ"א
מביאי סת וי"א הסת עיקר .הש" בש הרמ"ע מפאנו.
וכ הב"ח כתב בקונטרס אחרו  ,וביו"ד )סימ ט' במש"ז( כתב על מ"ש
מר סת ויש מתירי ,מזה שהביא דעה ראשונה בסת הלכתא הוא.
וכ בגיליו מהרש"א לרבי שלמה איגר כתב ,כשכותב בשו"ע סת ויש
אומרי הכריע כהסת ,בש הרמ"ע מפאנו .וכ תראה בספר יד
מלאכי )כללי השו"ע אות י"ז( שהביא להקת הפוסקי שכותבי כ.

·˘ÈÂ Ì˙Ò· Á"·‰ ˙Ú„ ¯Â¯È
 ÔÎÂהוא בקונטרס אחרו להב"ח סו יו"ד ,שבסופו כתב ,פסק
בהנהגות הוראה באיסור והיתר ,והביא את דברי הרמ"א )חו"מ
סימ כ"ה סעי ב'( שכתב שכל מקו שיש ספק בדי בהוראת איסור
והיתר ,בדבר דאורייתא הולכי לחומרא ובדבר דרבנ הולכי אחר
המיקל ,ודוקא א החולקי שוי ,אבל אי סומכי על קט נגד גדול
ממנו בחכמה ובמני אלא בשעת הדחק ובהפסד מרובה ,וכ א היה
יחיד נגד רבי הולכי אחרי רבי בכל מקו ,והוציא דבריו מתשובת
הרשב"א ,סימ רנ"ג ,ע"כ ,Á"·‰ ·˙Î Í˘Ó‰·Â .וז"ל :עוד יש מקו
עיו בשו"ע במקומות ˘ ÚÈ¯Î‰ ‡Ïהרב בית יוס לפסוק כדעת אחד
מהפוסקי ,ולפעמי כותב בתחילה בסת לאיסור ואח"כ אומר ויש
מי שמתיר ,או ויש חולקי ,ולפעמי כותב בהיפ ,בתחילה בסת
להיתר ואח"כ יש מי שאוסר‡ÏÂ ¯ÓÎ ‡Ï ‰ÎÏ‰ ¯Ó˙È‡ ‡Ï ‡˙˘‰ ,
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 ,¯ÓÎומכל מקו הדבר מבואר שמה שכתב הרב בתחילה בסת ,הוא
העיקר לדעת הרב ,לפי שהוא דעת רוב הפוסקי ,ומה שכתב אח" כ
ויש מי שחולק ,הוא כטפל לגבי העיקר ,מפני שהוא דעת יחיד או
מקצת פוסקי .אי נמי אפילו יחיד כנגד יחיד או רבי כנגד רבי ,אלא
דהרב תופס דעת אחד מה בחזקה ,שהוא קט כנגד גדול הימנו
בחכמה ובמני  ,לכ כתב דעת הגדול בסת ודעת הקט בלשו ויש מי
שחולק ,לפי שהוא כטפל לגבי העיקר ,וכו'ÏÎ‰ È¯·„Ï„ ,‰‡¯ „ÂÚÂ .
ÔÈ‡ ,˜ÏÂÁ˘ ÈÓ ˘È˘ ·˙ÂÎ Î"Á‡Â Ì˙Ò· ‰ÏÈÁ˙· Ú"Â˘· ·˙ÂÎ˘Î
Â‡ ÌÈÎÈ¯ˆÂ ,ÍÂ¯‡‰ Â¯ÙÒÓ ÁÎÂÓ„ÎÂ ¯˜ÈÚ È·‚Ï ÏÙËÎ ÈÂ‰„ ˜ÙÒ
 .ÂÊ ‰‡¯Â‰· ‚Â‰Ï ˘È Í‡È‰ ÈÚ„ÂÓÏונראה מתו מה שכתבתי על ש
תשובת הרשב"א ,ועל פי פירושינו ,דכ הוא ההוראה ,דכשכותב הרב
דברי האחד בסת שהוא העיקר ,לפי שהיא דעת רבי כנגד יחיד או
יחידי ,עבדינ לכתחילה עובדא כדעת המתיר או כדעת האוסר ,שכתב
בסת ,בי באיסורא דאורייתא בי באיסורא דרבנ  ,אלא דאי עביד
עובדא להקל כדברי היחיד וליכא הפסד מרובה ,מהדרינ עובדא .אבל
בדאיכא הפסד מרובה לא מהדרינ עובדא‡˙ÎÏÈ‰ ¯Ó˙È‡ ‡Ï„ ÔÂÈÎ ,
 ‡ÏÂ ¯ÓÎ ‡Ïכמר ,ואפילו באיסורא דאורייתא .והוא הדי כיוצא בזה,
כגו לעני בהפסד מועט או לעשיר לכבוד שבת ויו טוב ,אפילו
בהפסד מועט ,וכגו שאי אפשר להכי אחר .אבל א כשכותב הרב
תחילה בסת ,הוא לפי שתופס אותו בחזקת שהוא גדול מזה שחולק
עליו ,הת ודאי אי עביד לחומרא כיש מי שחולק ,לא מהדרינ עובדא,
דאע"ג דזה שכנגדו הוא בחזקה שהוא רב מובהק וגדול בדורו טובא,
מכל מקו כיו דלא ברירא ל בודאי דהוה גדול מזה בחכמה ובמני ,
לא מהדרינ עובדא מחומרא לקולא‡Ï ‡˙ÎÏÈ‰ ¯Ó˙È‡ ‡Ï„ ÔÂÈÎ ,
 .¯ÓÎ ‡ÏÂ ¯ÓÎאבל אי עביד לקולא כדברי החולק שהוא בחזקת קט
כנגד האוסר ,מהדרינ עובדא אפילו בדאיכא הפסד מרובה ,אלא א כ
דאיכא תרתי ,איסור דרבנ והפסד מרובה כנ"ל ,עכ"ל.
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 ˙‡ˆÓלמד בדעת הב"ח ,שכל שכתב מר סת ויש אומרי לא
הכריע ,כיו שלא אמר כמי הלכה ,מכל מקו מבואר שהדעה
שכתב השו"ע בסת היא העיקר ,וכמו שמשמע מחיבורו הב"י ,א
בגלל שזה דעת רוב הפוסקי או שדעה זו של גדול בחכמה ובמני ,
אלא שכתב הב"ח כשדעת היש אומרי בשו"ע לקולא ,כיו שזה
ספיקא דדינא ,יש לחלק אי לנהוג ,בי א זה יחיד כנגד רבי לבי
א זה קט כנגד גדול ,כפי שלמד בהבנת הרמ"א בדברי ברשב"א
בעני ספיקא דדינא באיסור והיתר .אבל בסת ויש אוסרי ,א עשה
כדעת האוסרי לעול לא מהדרינ עובדא .וא"כ לפי דבריו כל שכ
שאי מקו להחמיר כדעת היש אוסרי.
‡ ÌÓהדבר ברור שיש לחלק בי דברי הב"ח לשאר בעלי הכללי:
‡' ,שלדעת בעלי הכללי ,כל מקו שכותב מר סת ויש אומרי
 ‰ÎÏ‰כסת ,כיו שזה כלל מסור בידנו ,שדעת מר לפסוק כהסת
לגמרי ,ואילו היש אומרי זה רק לחלוק כבוד וכדברי הרמ"ע מפאנו,
ולכ אפילו במקו שאי דברי השו"ע בסת מתאימי לדבריו
שהכריע בב"י הולכי אחרי הסת שבשו"ע ,שאותו כתב אחרי הב"י,
ותולי לומר שמר חזר בו וכדברי החיד"א .מה שאי כ לדעת הב"ח
אי זה בתור כלל ,אלא הוציא דבר זה דר לימודו ,ולכ יש להסתפק
לדעתו במקו שזה סותר את הב"י ,הא הולכי אחרי דבריו שבב"י
או כדבריו שבשו"ע.
·' ,לדעת בעלי הכללי משמע כשכתב מר בסת לאסור ויש מתירי,
כיו שדעת המתירי זה רק לחלוק כבוד ,א כ ג בהפסד מרובה אי
לסמו על המתירי ,אבל דעת הב"ח ,כיו שמר לא הכריע במפורש
כאחד מה ,לכ בהפסד מרובה יש להקל כיו שזה ספיקא דדינא) ,ולא
שזו דעת מר ( .אלא שצרי להבי לדעתו כשמר כותב סת ויש
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אוסרי ,למה הביא את דעת האוסרי ,הרי אפילו כשכותב סת ויש
מתירי נקט להקל בהפסד מרובה.
 ˙Ó‡·Âבהרבה מקומות כותב הב"ח על דברי השו"ע ,כשכותב סת
ויש אומרי ,שהשו"ע לא הכריע .וכ ראיתי שכתב הב"י
)יו"ד סימ פ"א סעי ו'( ,ולעני הלכה ,כיו שהרי" והרמב" מסכימי
להתיר הכי נקטינ  ,וכ נהגו ,וחזר על זה הב"י )סימ פ"ז סעי ט'( באותו
לשו  ,ובשו"ע פסק כדבריה בסת ,ואח"כ כתב ויש אוסרי ,ג
בסימ פ"א וג בסימ פ"ז ,וכתב הב"ח בסימ פ"א ,שהב"י פסק
כדברי הרי" והרמב" וכתב שכ נהגו ,מיהו בשו"ע כתב ויש אוסרי
וכו' )בלשו תמיהה( .א כ רואי שלא היה ברור לב"ח לשו זו של
השו"ע כשמביא יש אומרי ,והסתפק הא מר חושש לדעת היש
אומרי ,או שרק מביא שיש סוברי כ ולא שחושש לדעת .אבל
לדעת בעלי הכללי הדבר ברור שמה שכתב מר ש בסת להתיר,
הוא פסק גמור ומוחלט ,ומה שהביא את היש אוסרי זה לחלוק כבוד.

·˘ÈÂ Ì˙Ò· Í"˘‰ ˙Ú„ ¯Â¯È
 ·˙Îהש" )פלפול בהנהגת הוראות באיסור והיתר ,יו"ד ס"ס רמ"ב( על
דברי הב"ח בפסק איסור והיתר ,בדעת הרמ"א ברשב"א בעני
ספיקא דדינא ,שכתב הב"ח כשמביא בשו"ע סת ויש אוסרי או סת
ויש מתירי¯˜ÈÚ‰˘ ‰‡¯ ,‰ÊÎ ‡ÏÂ ‰ÊÎ ‡Ï ‰ÎÏ‰ ˜ÒÙ ‡Ï˘ Ù"Ú‡ ,
· .Ì˙Ò‰Î ÂÈÈÚובסת ויש מתירי דעת הב"ח כיו שזה ספיקא דדינא,
א היש מתירי זה יחיד כנגד רבי ,סומכי על היחיד בהפסד מרובה.
שואל הש" ,וצ"ע דמה שכתב ביחיד נגד רבי ,סומכי על היחיד
בהפסד מרובה ,כבר נתבאר דזה אינו אלא באיסורא דרבנ  ,ולא
באיסורא דאורייתא ,עי"ש ,Á"·‰ È¯·„ ÏÚ ·˙Î Í˘Ó‰·Â .וז"ל :ומה
שכתב דאי עביד עובדא וכו' ,שנראה מדבריו דוקא בדיעבד עובדא,
אבל לכתחילה לא ,אפילו בהפסד מרובה ,וכ"כ עוד ש בביאור,
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דאפילו באיסורא דרבנ אי לעשות כ לכתחילהÔÎ ÚÓ˘Ó ‡ÏÂ ,
·˙˘ÌÈÎÓÂÒ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÂÏÈÙ‡„ ,·¯‰ È¯·„Ó ‰‡¯ ÔÎÂ ,‡"·˘¯‰ ˙·Â
· Ô·¯„ ¯ÂÒÈ‡· ÂÈÈ‰ Â‰ÈÓ ,‰·Â¯Ó „ÒÙ‰וכמו שכתבתי למעלה.
ומשמע דדוקא להקל סומכי בהפסד מרובה על היחיד או על הקט ,
אבל לא להחמיר ,דהיינו אפילו עביד כדברי היחיד או הקט לחומרא
מהדרינ עובדא ,בי באיסור דאורייתא בי באיסור דרבנ  ,כיו דלא
עביד כהלכתא .והא דמותר בהפסד מרובה ,היינו משו דלא העמידו
דבריה במקו ממו  ,והא אמרו במקו הפסד מרובה לסמו על
היחיד לאוקמא אדי תורה.
 ÈÎÂתימא ,א"כ למה כתב המחבר או שאר פוסקי בכמה מקומות
אפילו באיסור דאורייתא דעת היחיד החולק ,משו שמצינו
בכמה ארצות ומקומות מחולקי בדיני ,ונהרא נהרא ופשטיה ,לכ
כתבו דברי יחיד ,כי אולי יש מקו או מדינה שמורי כ  ,שיש לה על
מה שיסמכו .וכ"כ בתשובת מנח עזריה )ריש סימ צ"ז( ,וז"ל :דע כי
המחבר ההוא רב של בני הגולה ,זה דרכו בשו"ע הקבוע להוראה,
להביא תחילה דעת היותר מוסכמת ,והיכא דאיכא למיחש לסברא
אחרת מייתי לה בש י"א ,א כ מה שסת תחילה )ביו"ד סימ נ"ה סעי
א'( כדעת הגאוני להתיר ,הוא פסק גמור ומוחלט לפי סברתו ,ולא זכר
הסברא השניה אלא לחלוק כבוד לבעליה ,שג ה גדולי ורבי,
ובהרבה מקומות פשט המנהג לאסור כותייהו )כמ"ש הרב ש שכ
עיקר וכ נוהגי ע"ש( ,עכ"ל .ועיי ש שהביא עוד כמה תירוצי למה
מר הביא את היש אומרי.
 ¯Á‡ÏÂמכ כתב הש" )קיצור הנהגת איסור והיתר אות ה'( וז"ל :זה
שתמצא בכמה מקומות בדברי המחבר והרב או שאר
אחרוני שמביאי בתחילה סברא אחת בסת ,ואחר כ יש מי
שמתיר ,או יש מי שאוסר או יש מתירי ,או יש אוסרי ,או יש מי
שחולק ,או יש חולקי ,הוא מפני ˘¯‡ ¯˜ÈÚ Ì‰Ï ‰כהסברא שכתבו
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בסת ,והסברא האחרת היא טפילה בעיניה .ועל כ צרי עיו וישוב
הדעת מפני מה היא טפילה ,א מפני שהוא כקט נגד גדול ,או תלמיד
נגד הרב ,או יחיד במקו רבי ועל הדרכי שאמרנו .וא הוא דבר
דרבנ  ÍÂÓÒÏ ˘Èעל הטפילה להתיר בשעת הדחק ,וא היא טפילה
מחמת שהיה בעיניה בחזקת קט נגד גדול ,כיו שאינו בבירור קט
נגד גדול לא מהדרינ עובדא א עשה להחמיר באיסור דרבנ  ,וא
הוא איסור תורה ,אי להורות כסברא הטפילה ,לא להחמיר ולא להקל
אפילו בשעת הדחק ,ויש לבעל נפש להחמיר לעצמו באיסור תורה.
 ˙‡ˆÓלמד לדעת הש":
‡' .שמודה הש" לדברי הב"ח ,שכל שכתב מר סת ויש אומרי לא
הכריע ,שהרי לא אמר כמי ההלכה ,אלא שנראה שהעיקר בעיניו כדעת
הסת ,ולכ כשכותב השו"ע סת ויש אוסרי ,העיקר כהסת ,ורק א
עשה כהיש אומרי המחמיר ,לא מהדרינ עובדא ,אבל בודאי שאי
מקו לחשוש לדעת היש אוסרי ,רק שהש" לדעתו כותב שבעל נפש
יחמיר לעצמו בדאורייתא .וכשכותב בשו"ע סת ויש מתירי ,נראה
שהעיקר בעיניו כהסת ,וכיו שזה ספיקא דדינא ,כיו שמר לא הכריע
בפירוש כמו מי ההלכה ,בדבר דרבנ אפשר לסמו על המתירי
בהפסד מרובה או בשעת הדחק ,או לכבוד שבת ויו"ט ,כהבנתו בדברי
הרמ"א ברשב"א ,אבל בדבר דאורייתא אי לסמו על היש מתירי
אפילו בהפסד מרובה.
·' .שג הוא למד שדעת הרמ"ע מפאנו כשמר מביא סת ויש אומרי
הלכה כהסת ,וזה פסק גמור ומוחלט לדעת השו"ע ,ולא הביא את
סברת היש אומרי אלא לחלוק כבוד לבעלה למקומות שנוהגי
שימשיכו במנהג ,ולא שחשש לה לפסק הדי  .אלא שהש" עצמו
לא סבר כ ,כיו שלדעתו מר לא הכריע ,שהרי לא אמר כמי ההלכה,
והביא את דברי הרמ"ע רק בתור תירו מתו כמה תירוצי שכתב,
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לבאר למה מר הביא סברת היש אומרי בדבר דאורייתא ,כיו
שלדעתו בדבר דאורייתא אי להקל או להחמיר כדעת היש אומרי,
עי"ש.
‡ ÌÓהדבר ברור שיש לחלק בי דברי הש" לשאר בעלי הכללי:
‡' ,לדעת בעלי הכללי ,זה כלל מסור בידנו שדעת מר לפסוק להלכה
כהסת לגמרי ,ואילו היש אומרי זה רק לחלוק כבוד ,וכדברי הרמ"ע
מפאנו ,ולכ במקו שאי דברי השו"ע בסת מתאימי לדבריו
שהכריע בב"י ,הולכי אחרי הסת שבשו"ע שאותו כתב אחרי הב"י,
ותולי לומר שמר חזר בו )וכדברי החיד"א שהארי לישב מקומות
אלו( ,וכל שכ במקו שהכרעת הב"י מתאימה למה שפסק בשו"ע
בסת ,וכ במקו שלא הכריע בב"י ,ורק הביא את הדעות החלוקות,
ופסק בשו"ע כאחד הדעות בסת ,דבר פשוט הוא שדעת מר לפסוק
כהסת .מה שאי כ לדעת הש" אי זה כלל להלכה ,אלא הוציא דבר
זה דר לימודו במר  ,ולכ לדעתו כשהסת בשו"ע סותר את הפסק
שבב"י הולכי אחרי דבריו שפסק בב"י ,כיו שש הכריע.
·' ,לדעת בעלי הכללי כשכתב מר בסת לאסור ויש מתירי ,כיו
שדעת המתירי זה רק לחלוק כבוד ,א כ ג בהפסד מרובה אי
לסמו על המתירי ,אבל דעת הש" שזה ספיקא דדינא ,כיו שמר
לא הכריע במפורש כאחד מה ,ולכ בהפסד מרובה יש להקל בדבר
דרבנ ) ,ולא שזו דעת מר ( .אלא שצרי להבי לדעתו כשמר כותב
סת ויש אוסרי בדבר דרבנ  ,למה הביא את דעת האוסרי ,הרי
אפילו כשכותב סת ויש מתירי נקט להקל בהפסד מרובה.
 ÏÚפי דברי אלו שהסברנו בדעת הש" ,תראה שלפעמי משמע
מלשו הש" שהסתפק והתקשה בדברי השו"ע ,כשכותב בלשו
של סת ויש אומרי.
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‰Á„‰ ‡Ï· ‰ÁÈÏÓ ÔÈ„· ˘ÈÂ Ì˙Ò
„¯ Íמשל ,כתב בש"ע )יו"ד סימ ס"ט ס"ב( ,א מלח ולא הדיח
תחילה ,ידיחנו וימלחנו שנית ויש אוסרי .וכתב הש" )ס" ק
י"ב( שבב"י כתב ,ולעני הלכה בהפסד מרובה או בערב שבת ,כדאי
לסמו על המקלי .ונראה שדעת הב"י לסמו עליה בהפסד מרובה
א הדיחו ומלחו שנית דוקא ,וכ משמע מדבריו כא בשו"ע וכו',
עכ"ל .והנה יש להקשות אי כתב הש" שכ משמע מדברי השו"ע,
הרי השו"ע כתב בסת להתיר ,אלא שדעת הש" שאי זה כלל
להלכה) ,שהרי בזה הסכי לב"ח שמר לא הכריע ולא אמר כמי
ההלכה וזה ספיקא דדינא( ,אלא שמשמע שעיקר בעיני השו"ע
כהסת ,ולכ כשקשה מפסק הב"י לסת שבשו"ע ,נקט הש" כפסק
הב"י ,והבי שלכ הביא השו"ע את היש אוסרי ,מפני שחשש ליש
אוסרי )וכ לדעתו מתיישבת הסתירה מהב"י לשו"ע( .מה שאי כ
לפי בעלי הכללי ,ה סוברי שכלל מסור בידינו שהלכה כסת,
ולכ מוכרחי אנו לומר שמר חזר בו ממה שפסק בב"י )כמו שכתבו
הפמ"ג והחיד"א(.

‰ËÈÏÁ ÔÈ„· ˘ÈÂ Ì˙Ò
 ÔÎÂתראה עוד ש )סי"ט( ,כתב מר  ,אחר שנמלח הבשר והודח,
מותר ליתנו אפילו במי שאינ רותחי  ,ויש מי שמצרי ליתנו
במי רותחי  ,וכתב עליו הש" באות ע"ח ,ולהכי הביא המחבר סברא
זו ,דהיכא דאפשר יש לחוש לעשות כ וכמו שכתב בב"י) .ובב"י כתב,
ולעני הלכה כיו שכל הני רבוותא חולקי על הרמב" כותיהו
נקטינ  ,ומיהו היכא שאפשר טוב לחוש לדברי הרמב" ז"ל( .והנה ג
זה קשה ,אי כתב הש" שהשו"ע הביא את הדעה השניה לחשוש
איפה שאפשר ,והרי כתב בסת שאי צרי לחלוט .אלא שדעת הש"
שאי זה כלל בהלכה ,אלא שמשמע שעיקר בעיני השו"ע כהסת ולא
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הכריע ,אבל במקו שגילה דעתו בב"י להחמיר ,תולי שמה שהביא
את היש אומרי כדי לחשוש לה .משא"כ לפי בעלי הכללי הסת
שבשו"ע זו ההכרעה ,א"כ מר בכלל לא חשש לדעת היש אומרי,
אלא חלק לה כבוד למקומות שנוהגי כ  ,ולכ אנו אומרי שמר
חזר בו ממה שכתב בב"י.

‰ÙÈ¯Ë‰Ó ‰˜È˘ ‰¯˘Î ÔÈ„· ˘ÈÂ Ì˙Ò
 ÔÎÂתראה עוד בדברי מר )יו"ד סימ פ"א ס"ו( שכתב ,כשרה שינקה
מ הטריפה ,חלב הנמצא בקיבתה מותר ,וכל שכ טריפה
שינקה מ הכשירה ,משו דחלב המכונס בקיבה פירשא בעלמא הוא,
ויש אוסרי בחלב צלול ,הנמצא בקיבת כשרה שינקה מהטריפה,
עכ"ל .וכתב הש" )ס"ק י"ד( על דברי מר שכתב ויש אוסרי ,וז"ל:
ובב"י פסק כסברא ראשונה וכתב שכ נהגו ,עכ"ל .משמע מהש"
שהיה תמה למה מר הביא סברת היש אוסרי .וא נאמר שברור לו
הדבר כמו בעלי הכללי ,מדוע הש" כתב שבב"י הכריע ,הרי ג
בשו"ע הכריע שהרי סת כמות להקל ,והיש אוסרי זה למקומות
שנוהגי לאסור ולא שחשש מר לדעת ,אלא נראה שדעת הש"
שאי זה כלל להלכה ,אלא שהבי שהעיקר בעיני השו"ע כהסת,
ולא הכריע כמי ההלכה.

Á·˘Ï ‰ÈÏ ‡ÈÂ˘Ó ‡Ù¯ÂÁ ÔÈ„· ˘ÈÂ Ì˙Ò
 „ÂÚÂבדברי מר בש"ע )יו"ד סימ צ"ו ס"א( ,שמר כתב סת ויש
אוסרי ,ובהמש )ס"ג( הביא רק את דעת הסת המתירי ,
וכתב הש" באות י"ט קשה על המחבר למה פסק בסת כהמתירי ,
הרי להיש אוסרי שבסעי א' אסור וכו' ,ע"כ .הנה ראית שג כא
נתקשה בדבר ,שהרי א היה ברור לו כדברי בעלי הכללי ,מדוע
הקשה על השו"ע מהיש אוסרי שבסעי א' ,הרי כלל מסור בידנו
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שהלכה כסת והיש אוסרי ,שמביא השו"ע זה רק למקומות שנוהגי
לאסור ,וא"כ כיו שחלק לה כבוד בסעי א' לא היה צרי להביא
ג בסעי ג' כיו שאינ לעני פסק הדי  ,וכמו שכתבו בעלי הכללי,
אלא בודאי כמו שהבאנו שמספקא להש" ,מדוע מביא מר סברת
היש אוסרי.

ÈÂ‚ È"Ú ÁÏ˘‰ ÏÎ‡Ó ¯·„ ÔÈ„· ˘ÈÂ Ì˙Ò
 ÔÎÂתראה עוד )יו"ד סימ קי"ח סעי א'( שפסק מר בסת לאסור
ואח"כ הביא יש מתירי ,מקשה הש" הרי בסימ ק"ל סעי א'
סת השו"ע לאסור כסברא הראשונה ,והשאיר הש" בצ"ע .הנה ראית
שג כא נתקשה הש" בדברי השו"ע ,שא פוסק לאסור כמו בסימ
ק"ל ,למה כתב בסימ קי"ח שיש מתירי ,שהרי דעת הש" במקו
שהשו"ע מביא סת ויש מתירי לא הכריע השו"ע ,אלא שנראה
שהעיקר בעיניו זה הסת ,ולכ כיו שזה ספיקא דדינא ,כיו שלא פסק
כאחד מה ,בדבר דרבנ באיסור והיתר דעת הש" שיש להקל בהפסד
מרובה .וא"כ בנידו זה היה צרי להקל בהפסד מרובה ,ועל זה שואל
הש" מדוע בסימ ק"ל סת לאסור לגמרי וא"כ מר הכריע.
‡ ,ÌÓלפי בעלי הכללי לא קשי כלל דברי השו"ע ,כיו שג
בסימ קי"ח וג בסימ ק"ל סת לאסור ,ומה שכתב את דעת
היש מתירי בסימ קי"ח כדי לחלוק לה כבוד .וכמו שכתב השולח
גבוה )ש אות ט"ו( ,וז"ל :והש" הניח דבר זה בצ"ע ואצלי אי צ"ע
כלל כיו שבשתי המקומות פסק לאסור ,עי"ש.
 ÔÈÈÚÂבדברי מר הראש"ל ,הגאו רבי עובדיה יוס שליט"א ,בספר
כ החיי )יו"ד ח"ב סי' קי"ח אות י"ז( ,שהקשה על הש" וז"ל:
ותימה שהרי הש" עצמו לקמ סימ קע"ז ס"ק ל"ח כתב דבסת וי"א
הלכה כסת .וכ"כ עוד בכמה דוכתי ,וע"ע בש" כללי הוראות איסור
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והיתר שכתב כ  ,והביא דעת הרמ"ע מפאנו סימ צ"ז שהסברא
הראשונה הוא פסק גמור ומוחלט ,כיו שסת כ  ,ולא הביא דעת הי"א
אלא לחלוק כבוד לבעליה ,ע"ש.
‡ ,ÌÓלפי מה שכתבנו בהבנת הש" לא קשה כלל:
‡' ,מעול בכל חלקי השו"ע לא כתב הש" שסת ויש הלכה כסת,
כיו שלא קבל כללי אלו ,אלא שכתב ,מהשו"ע נראה שהעיקר
בעיניו כהסת.
·' ,מה שכתב שהש" הביא את דברי הרמ"ע מפאנו בהוראת איסור
והיתר ,אה"נ שהביאו ,אבל לא שהש" סובר כמותו ,אלא הביא את
דבריו מתו חמש תירוצי לתר את שאלתו ,למה בדבר דאורייתא
מביא מר את היש אוסרי או את היש מתירי ,הרי ממילא צרי
לעשות כהסת ,כיו שבדבר דאורייתא לא אומרי בספיקא דדינא
לקולא בהפסד מרובה ,ואילו בדבר דרבנ דעת הש" כשמביא מר
סת ויש מתירי ,כיו שלא הכריע ולא פסק כאחד מה ,הוי ספיקא
דדינא ,ויש להקל בהפסד מרובה ,כדברי הרמ"א )חו"מ סימ כ"ה סעי ב'(
בהבנת הרשב"א )סימ רנ"ג( ועיי מה שכתבנו בהבנת הש".

·˘ÈÂ Ì˙Ò· ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘‰ ˙Ú„ ¯Â¯È
 È˙È‡¯Âבשתילי זיתי בכללי השו"ע ,שהביא בהקדמה לספרו ,וז"ל:
כלל מסור בידינו מגדולי האחרוני ז"ל ,שפוסק שמביא
סברא ראשונה בסת ואחרת בלשו יש אומרי דעתו כסת .ומה
שכותב דעת היש אומרי ואע"פ שסבירא ליה לפסוק כסת ,הוא
מפני כבוד )אליה זוטא סימ תקט"ו ס"ק ד'( .וצ"ע ,דא כ יביא סברת
כל הפוסקי בש יש אומרי מפני כבוד .ויש לומר דמה שהביא
סברא זו מפני כבוד הוא מפני שראה שיש איזה טע שלא לדחותה
לגמרי ,ולפיכ הביאה בש יש אומרי מפני כבוד ,כדי שא איזה

אמת ליעקב

מא

מי שירצה לסמו על דבריה בשעת דוחק או הפסד יסמו או
שיעשה בדיעבד ,מה שאי כ בשאר )נראה לי( .ומצאתי ג כ
להפר"ח ביו"ד סימ ט' ,על מה שכתב מר ש א שחט בסכי
מלובנת שחיטתו פסולה ויש מכשירי  ,וז"ל :דע שמהרש"ל והב"ח
פסקו לאסור כסברא ראשונה .ולי נראה לסמו על המכשירי בהפסד
מרובה ,וכמשמעות דברי המחבר .ומסיי השתילי זיתי ומזה יש
ללמוד לשאר מילי ,עכ"ל.
 ˙‡ˆÓלמד ,שדעת השתילי זיתי שכל שכתב מר סת ויש
אומרי מסורת בידנו שהלכה כסת ,ולמה הביא את היש
מתירי כדי לסמו עליה בהפסד מרובה ובשעת הדחק ,שא
כדברי האליה זוטא שסובר משו כבוד ,בכל סעי יחלוק כבוד
לדעה החולקת.
 ‰‰Âדברי השתילי זיתי ,מיישבי לדעתו את קושיתו על האליה
זוטא לגבי סת ויש מתירי במקרי ששיי בה הפסד,
ומשמע מדבריו שג בדבר דאורייתא סומכי על היש מתירי בהפסד
מרובה כמו הפר"ח ,אבל סת ויש אוסרי לא תיר לדעתו ,למה מר
הביא את היש אוסרי .אמנ לפי מה שהביא בהמש הכללי ג זה
מיושב ,שהעתיק את דברי הש" בפסק הנהגת איסור והיתר ,שש
כתב כשכותב מר סת ויש אומרי ,נראה שהעיקר בעיניו כהסת,
וא עשה כדעת היש אומרי לחומרא ,לא מהדרינ עובדא באיסור
דרבנ  ,וא הוא איסור תורה אי להורות כסברא הטפלה ,לא להחמיר
ולא להקל ,אפילו בשעת הדחק ,ויש לבעל נפש להחמיר לעצמו
באיסור תורה .ושואל הש" לשיטתו ,כיו שבדאורייתא אי להורות
לא להחמיר ולא להקל כסברא הטפלה ,מדוע הביא אותה מר בשו"ע.
ותיר הש" ,משו שמצינו כמה ארצות ומקומות מחולקי בדיני,
ונהרא נהרא ופשטיה ,לכ כתב סברת הטפלה ,כי אולי יש מקו או
מדינה שמורי כ שיש לה על מי שיסמכו ,והביא ראיה מדברי
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הרמ"ע מפאנו ,שהיש אוסרי זה למקומות שנוהגי לאסור ,וחלק
לה מר כבוד ,ואי זה כבוד בעלמא ,אלא שג ה גדולי ורבי
ובהרבה מקומות פשט המנהג כמות ,ע"כ) .אמנ הש" הביא תירו
זה מתו עוד תירוצי ,עי"ש(.
 ÈÙÏדברי אלו מיושבת קושיית השתילי זיתי ,מדוע מר הביא את
היש אוסרי ,למקומות שנוהגי לאסור שימשיכו במנהג,
וכדברי הרמ"ע מפאנו ,ולא לעני פסק הדי .
‡ ÌÓלפי מה שבארנו מתורצת קושיית השתילי זיתי ,בי בסת
ויש אוסרי בי בסת ויש מתירי ,שצרי לפרש דברי האליה
זוטא כדברי הרמ"ע מפאנו ,שהרי ג הרמ"ע מפאנו כתב לחלוק כבוד
לבעליה ,אלא שהוסי שה גדולי ורבי ,ובהרבה מקומות פשט
המנהג כמות .וכ תראה בלשונו של האליה זוטא שכתב ˘ ÚÂ„Èשלא
כתב מר את היש אומרי אלא כדי לחלוק לה כבוד ואי הלכה
כמות ,ולכאורה מהיכ ידע ,הרי כול כתבו שסת ויש הלכה כסת,
ולא אמרו למה כתב מר את היש אומרי ,אלא ודאי שראה את דברי
הרמ"ע מפאנו בתשובה צ"ז שהיה ידידו של מר  ,ומר שלח לו את
ספר הכס משנה שידפיס לו באיטליה ,וכנראה מר בעצמו אמר לו
דבר זה.

·˘ÈÂ Ì˙Ò· ı"È¯‰Ó‰ ˙Ú„ ¯Â¯È
 ·˙Îהמהרי" )שו"ת פעולת צדיק ח"ב סימ ע"ב( :ידוע מה שכתב
הרמ"ע בתשובה סימ צ"ז ,וז"ל :דע כי המחבר ההוא רב של
כל בני הגולה ,וזה דרכו בשו"ע הקבוע להוראה ,להביא תחילה דעת
היותר מוסכמת ˘ÁÈÓÏ ‡ÎÈ‡„ ‡ÎÈ‰Â ,לסברא אחרת ,מייתי לה בש
יש אומרי ,ע"כ .וכ"כ כנה"ג אות ס"ב ,וכתב בש" ביו"ד סימ רמ"ב,
„ ÏÏÎזה אמור ג"כ בשאר פוסקי ,ע"ש .ועל פי זה מה שכתב בספר
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אליה זוטא בסימ תס"ו מש הסמ"ע )כוונתו לאליה זוטא אות ב'
שהביא בש הדרישה )סימ תס"ו סו אות א'( ,שהרי רבי יהושע ולק
כ"  ,חיבר את הסמ"ע על חו"מ ,וג את הפרישה והדרישה על הטור.
אמנ השתילי זיתי בהקדמתו הביא את האליה זוטא )או"ח סימ תקט"ו
אות ד' ובסימ שכ"ה אות ו'( ,וכתב להדיא ,שידוע שלא כתב מר את היש
אומרי אלא כדי לחלוק לה כבוד ואי הלכה כמות( .שמה שמביא
מר סברת החולקי היינו כדי לחלוק לה כבוד וכו' .ואחר המחילה
אומר כי לא מ הש הוא זה ,דלפי דבריו ,א כ בכל מקו היה צרי
מר להזכיר דעת החולקי לחלוק לה כבוד ,אלא ודאי שהעיקר הוא
כדברי הרמ"ע .וביאור דבריו ,שדעת מר לומר שאפשר לסמו על
אותה סברא בשעת הדוחק שאינה דחויה כל כ .וכ כתב ג כ בשו"ת
הר"י טראני )או"ח ח"ב ס"א( .וכ משמע ג בספר פרח שוש )ולא כתב
המהרי" מקומו ,ומקומו בחלק או"ח כלל ד' סימ א'( .א ודאי מודינא
דלעול העיקר היותר מסכי עליו מר הוא הסת ,עכ"ל.
 ‰‰יש להבי את דברי המהרי" שפתח בדברי הרמ"ע מפאנו ולא
סיי המש דבריו ,שכתב הרמ"ע מפאנו וז"ל ,דע כי המחבר
ההוא רב של כל בני הגולה ,וזה דרכו בשו"ע הקבוע להוראה להביא
תחילה דעת היותר מוסכמת ,והיכא דאיכא למיחש לסברא אחרת מייתי
לה בש יש אומרי .א כ מה שסת תחלה להתיר הוא פסק גמור
ומוחלט לפי סברתו ,ולא זכר הסברא השניה אלא לחלוק כבוד
לבעליה ,שג ה גדולי ורבי ,ובהרבה מקומות פשט המנהג לאסור
כמות ,עכ"ל .א כ רואי מפורש בדברי הרמ"ע מפאנו ,שכל שכתב
מר בשו"ע בסת להתיר והביא יש אוסרי ,הלכה כסת להתיר .ומה
שכתב מר את היש אוסרי ,זה רק למקומות שנהגו לאסור שימשיכו
במנהג ,וכ הבינו כל האחרוני בדברי הרמ"ע מפאנו ,וכ נקטו
בפסק מר  ,ומה שכתב הרמ"ע מפאנו בהתחלה ,והיכא דאיכא למיחש
מייתי לה בש יש אומרי ,פירושו ,והיכ שיש חוששי בדבר ,והכונה
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למקומות שנוהגי כהיש אוסרי ,אז הביא מר את סברת היש
אוסרי ,אבל לא שמר חשש לדעת אלא חשש להביא ,וכמו
שביארנו למעלה ,שא נאמר שדעת הרמ"ע במר שהיכ שיש לחשוש
כתב מר יש אומרי ,מדוע כתב הרמ"ע שמר לא זכר הסברא השניה
אלא לחלוק כבוד לבעלה וכו' ,היה לו לכתוב שמר לא זכר הסברא
השניה אלא היכ שיש לחשוש ,כיו שה גדולי ורבי ,ובהרבה
מקומות פשט המנהג לאסור כמות.
 Í˘Ó‰·Âכתב המהרי"  ,וכ כתב הכנה"ג אות ס"ב ,ע"כ .והנה
הכנה"ג ש כתב כמו שביארנו בש כל הפוסקי שמר
כותב סת ויש אומרי הלכה כסת ,ואי לחשוש לדעת היש אוסרי.
וכ הבאנו בש הכנה"ג שלומד כ בדברי הרמ"ע.
 Í˘Ó‰·Âכתב המהרי"  ,והש" ביו"ד סימ רמ"ב כתב „ ÏÏÎזה
אמור ג בשאר פוסקי ,ע"כ .כבר כתבנו בדעת הש",
שהש" לא קיבל כללי אלו ,אלא שכתב שבמקומות שמר והרמ"א
או שאר האחרוני כותבי סת ויש אומרי ,הוא מפני שנראה לה
עיקר כסברא שכתבו בסת ,ולא כתב שזה כלל .והנה ג הש" ש
כתב כמו שביארנו למעלה ,שכל שכתב מר סת ויש אוסרי העיקר
בעיניו כהסת להתיר ,ולא חושש ליש אוסרי ,אלא שא החמיר לא
מהדרינ עובדא ,ומה שכתב בשו"ע את דעת היש אוסרי ,למקומות
שנוהגי לאסור שימשיכו במנהג כמו שכתב הרמ"ע מפאנו.
 Í˘Ó‰·Âכתב המהרי"  ,ועל פי זה מה שכתב בספר אליה זוטא,
שמה שמביא מר סברת החולקי היינו כדי לחלוק לה
כבוד וכו' ,ואחר המחילה אומר כי לא מ הש הוא זה ,דלפי דבריו א
כ בכל מקו היה צרי מר להזכיר דעת החולקי לחלוק לה כבוד,
אלא ודאי שהעיקר הוא כדברי הרמ"ע ,ע"כ .והנה המהרי" מקשה את
קושיית השתילי זיתי על האליה זוטא .אמנ לפי מה שכתבנו למעלה
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לבאר דברי הרמ"ע מפאנו ,דבריו ברורי ,שהרי ג הרמ"ע מפאנו כתב
שמר השו"ע לא זכר הסברא השניה אלא לחלוק כבוד לבעלה ,אלא
שהרמ"ע מפאנו הוסי לומר ,למה מר חלק לה כבוד כיו שה
גדולי ורבי ובהרבה מקומות פשט המנהג כמות ,וכ ג צרי
להסביר את דברי האליה זוטא ,ובזה מתורצת קושית המהרי"
והשתילי זיתי.
 Í˘Ó‰·Âכתב המהרי"  ,וביאור דבריו ,שדעת מר לומר שאפשר
לסמו על אותה סברא בשעת הדוחק שאינה דחויה כל כ,
וכ כתב ג כ בשו"ת הר"י טראני )או"ח ח"ב ס"א( ,וכ משמע ג בספר
פרח שוש  ,ע"כ .והנה ש ה כתבו מפורש שכל שכתב מר סת ויש
אוסרי הלכה כסת ,וז"ל המהרי"ט :והרב מוהר"י קארו ז"ל בפסקיו
)סימ תמ"ז( כתב ,א נתבטל קוד הפסח אינו חוזר וניעור ויש חולקי,
משמע שרוצה לפסוק כדברי המתירי ממה שהביא דבריה בסת,
עכ"ל .וז"ל הפרח שוש  :דבסימ תמ"ז כתב ,א נתבטל החמ קוד
הפסח אינו חוזר ונעור ,ויש חולקי .משמע דס"ל כדברי האומרי
דאינו חוזר ונעור מדהביא דבריה בסת ,עכ"ל .וא כ צרי להבי
מה שכתב המהרי" וכ כתב המהרי"ט וכו' ,הרי ה לא דברו על זה,
שאפשר לסמו על סברת היש מתירי בשעת הדחק בדעת מר  ,אלא
על הכלל שסת ויש אומרי הלכה כסת ,וזה העיקר.
 ÛÂÒ·Âכתב ,א ודאי מודינא דלעול העיקר היותר מסכי עליו מר
הוא הסת ,ע"כ .מלשו המהרי" משמע כשכותב מר סת
ויש מתירי העיקר כהסת ,אלא שדעת מר שיש לסמו בהפסד
מרובה על היש מתירי ,וכשכותב מר סת ויש אוסרי העיקר
כהסת ,אלא שדעת מר שיש לחשוש ליש אוסרי .וצרי ביאור
בדבריו הא כוונתו שמר חושש לגמרי לדעת היש אוסרי אפילו
בהפסד מרובה ,או שרק בהפסד מועט חושש ,אבל בהפסד מרובה
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נקטינ כהסת ,וכ במקרי שזה לא עני של הפסד מרובה ,הא
כוונתו שמר חושש לגמרי לדעת היש אוסרי.
 ‰¯Â‡ÎÏÂיש להבי את דבריו ,בשלמא כשכותב מר בסת לאסור
ואח"כ כותב יש מתירי ,העיקר כהסת לאסור ,ורק
בהפסד מרובה נוקט מר לסמו על היש מתירי ,וא כ נשאר הכלל
שהפסק כהסת שהוא העיקר לאסור ,רק שבהפסד מרובה סמ להקל,
אבל כשכותב בסת להתיר ואח"כ כתב ויש אוסרי ,א נאמר שכונת
מר לחשוש ליש אוסרי ורק בהפסד מרובה לעשות כהסת המתירי,
א כ אי הסת עיקר הפסק ,אלא עיקר הפסק זה היש אוסרי ,שהרי
רק בהפסד מרובה סומ על הסת ,וא כ בטלת את הכלל של סת
ויש אומרי הלכה כסת .ועוד למה למר לכתוב בלשו של סת ויש
אוסרי ,שיכתוב מר בסת לאסור ויש מתירי ,ואז נדע שכוונתו
שבהפסד מרובה מותר .ועוד שא כ מה ההבדל בי סת ויש אוסרי
לסת ויש מתירי בשניה ,יוצא שמותר רק בהפסד מרובה) .עיי מה
שכתבנו בדעת החיד"א ,ושהחיד"א הקשה קושיא זו(.

¯ÂÚÈÂ ¯ÊÂÁ ÔÈ„· ˘ÈÂ Ì˙Ò
 È˙È‡¯Âבפעולת צדיק )ח"א סימ קס"ח( שד בעני חוזר וניעור ,שמר
בסימ תמ"ז ס"ד כתב א נתערב החמ קוד פסח ונתבטל
בשישי אינו חוזר וניעור לאסור במשהו ויש אוסרי ,ובסימ תס"ו
סעי ד' משמע שמחמיר בקמח ומחשיבו יבש ביבש וכו' .ובהמש
כתב ,ואי לומר שמה שכתב מר בתס"ו זה כמא דאמר שחוזר וניעור
שהרי פשוט כיו שמר נטה לפסוק כמא דאמר שאינו חוזר וניעור,
מדהביא סברת בסת מילתא פשיטא דלא הדר ופסק דיניה למסת
כמא דאמר חוזר וניעור ,ע"כ .ולכאורה קצת קשה ,שא דעת
המהרי" שמר חושש ליש אוסרי ,א כ אולי מר חזר לדבר לפי
השיטה המחמירה .ועוד ,למה כתב שמר נטה לפסוק כמא דאמר
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שאי חוזר וניעור ,הרי לדעתו כל שהביא מר יש אוסרי מר בעצמו
חושש ,וא"כ פסק מר לחשוש לעני חוזר וניעור.

‰ÓÂÁ‰ ˙ÚÈÊÓ ÁÓ˜‰ ıÂÓÈÁ ÔÈ„· ˘ÈÂ Ì˙Ò
 ÔÎÂתראה עוד בפעולת צדיק )ח"א סימ קע"א( שכתב על מה שכתב
מר בסימ תס"ו סעי ג' ,שק מלא קמח שנתלחלח מזיעת
החומה מותר ויש אוסרי ,וז"ל :ומדכתב מר יש אוסרי ,שמעינ
שלמיחש מיהא בעי וכו' ,שא לא כ למה ליה להביא סברת היש
אוסרי ,ע"כ .הנה כא כתב מפורש שדעת מר לחשוש ליש אוסרי,
)וחלק על האליה זוטא והמהרי"ט ופרח שוש והש" והכנה"ג,
שהביא בח"ב סימ ע"ב ,שכל אלו למדו במר שהוא פוסק להתיר
כהסת ואינו חושש ליש אוסרי ,וכמו שהבאנו למעלה( .אמנ,
מלשו המהרי" ניכר שמסתפק בדבר ,שכתב שא לא כ ,למה למר
להביא סברת היש אוסרי ,הרי ל שרק מכח השאלה מדוע מר מביא
את היש אוסרי סבר כ ,אבל לא שהיה לו בירור מוחלט שדעת מר
לחשוש לאוסרי.

‰Á„‰ ‡Ï· ‰ÁÈÏÓ ÔÈ„· ˘ÈÂ Ì˙Ò
 „ÂÚÂכתב בפעולת צדיק )ח"ב סימ רכ"ח( שכתב בעני חתיכה
שנמלחה ולא הודחה ,וז"ל :כתב הרמ"א )יו"ד סימ ס"ט סעי ב'(
וא נמלח חתיכה בלא הדחה ע שאר חתיכות ,שאר חתיכות מותרות
והיא אסורה ,עכ"ל .הנה הרב אזיל בפסק זה לפי המנהג שכתב בריש
הגהה זו ,דאי מועיל לחזור ולהדיחה ולמולחה ,וכדעת היש אוסרי
שכתב מר השו"ע ,זולתי בהפסד מרובה כמו שכתב בריש הגה"ה,
ע"כ .והנה א היה ברור למהרי" שדעת מר בעצמו להחמיר כהיש
אוסרי ,מדוע כתב שפסק זה של הרמ"א ,וכדעת היש אוסרי
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שבשו"ע ,הרי היה צרי לכתוב שזה כפסק השו"ע ,שהוא בעצמו
חושש ליש אוסרי.

‰ËÈÏÁ ÔÈ„· ˘ÈÂ Ì˙Ò
 ·"ÂÈÎÂתראה בפעולת צדיק )ח"ג סימ צ"ד( שד בעני חיתו בשר
לאחר מליחה ,הא צרי לחזור ולמלוח מקו החת ,וכתב
ש שהשו"ע )סימ ס"ט סעי ה'( פסק כדברי הרשב"א ,שא חת מ
הבשר אי צרי לחזור ולמלוח מקו החת .ושואל המהרי"  ,הרי
השו"ע חשש לדעת הרמב" ,שכתב בסעי י"ט ויש מי שמצרי ליתנו
במי רותחי  ,והרי המצרי ליתנו במי רותחי א יצרי לחתו קוד
מליחה .ג לסברא זו יש לאסור חתיכה השרויה בתו ציר היוצא ממנה
לאחר מליחה ,ושלא כהוראת רש"י ,והתוספות וכל האחרוני כתבו
שכבר נהגו הע לאסור ,וכ השו"ע בסעי כ' פסק לחוש בזה להחמיר.
ולפי זה יש לנו לחוש להחמיר א שלא לחתו מ הבשר אחר שנמלח,
ושלא לעשות הבשר דק דק ,ושלא לעשותה מוליתא ,וכבר נהגו
להתיר .ומיהו נראה שלא חשו להחמיר אלא בציר היוצא לאחר מליחה
בלא הדחה ,עיי ש באריכות .ומסיי המהרי"  ,ולדיד דמקפידי
להחמיר שלא לית הבשר רק ברותחי כדעת הרמב" ,ג בחתכו
לאחר מליחה יש להחמיר לחזור ולמולחו וכו' ,עכ"ל.
 ‰‰תראה שהמהרי" נזהר בלשונו ,וכתב שמר בסעי ה' פסק
להקל ,ובסעי י"ט מר חשש להרמב" ,ולא כתב שמר פסק
לחשוש להרמב" ,ואילו על דברי מר בסעי כ' ,שכתב על מעשה
דרש"י בסת שמותר ויש מי שאוסר בזה ובזה ,ויש לחוש לו
לכתחילה .כתב המהרי"  ,וכ השו"ע בסעי כ' פסק לחוש בזה
להחמיר ,ולא כתב שמר רק חשש ,אלא פסק לחוש ,אלא שהיה קשה
למהרי" מדוע מר לא חשש להחמיר בסעי ה' ,בחת הבשר לאחר
מליחה ,הרי חשש להרמב" לגבי חליטה בסעי י"ט ,וכ בסעי כ'
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פסק לחוש להחמיר במעשה דרש"י .וסיי המהרי"  ,ומיהו נראה שלא
חשו להחמיר אלא במעשה רש"י .ולכאורה לשיטת המהרי" נשאר
קשה מדוע מר לא חשש.
 „ÂÚÂיש להקשות ,לפי דעת המהרי"  ,שסובר שמר חושש לסברת
היש אוסרי בכל סת ויש אוסרי ,א כ מדוע מר בסעי כ',
היה צרי לכתוב ויש לחוש לו לכתחילה ,הרי ממילא דעתו כ בכל
סעי שיש סת ויש אוסרי .וא תרצה לומר שכא פסק לחשוש
לכתחילה ,ובשאר מקומות חושש לכתחילה ,מה ההבדל הרי בשתיה
דעתו שמר בעצמו חושש ,וא כ בכל המקרי זה פסק מר לחשוש.
)עיי אר חיי כלל כ' שמביא ראיה לבעלי הכללי ממקומות אלו(.
‡· Ïלפי בעלי הכללי לא קשה כלל ,שמה שכתב מר בסעי י"ט,
ויש מי שמצרי ,לא שמר חושש לו אלא חולק לו כבוד וכדברי
הרמ"ע מפאנו ,ולכ בסעי ה' פסק מר שא חת הבשר לאחר
מליחה אי צרי לחזור ולמלחו ,מה שאי כ בסעי כ' ,אע"פ שמר
כתב בסת שמותר ואח"כ כתב ויש מי שאוסר ,וא כ לפי הכללי
היה לנו להתיר ,כיו שמר בעצמו כתב ויש לחוש לו לכתחילה ,ולכ
בזה אנו חוששי ,שבמקו שמר גילה דעתו אי אנו הולכי אחרי
הכללי ,וכמו שכתב בשכנה"ג בכללי בדרכי הפוסקי אות ט"ז.

Ë‚‰ ˙·È˙Î ÔÈ„· ˘ÈÂ Ì˙Ò
 ÔÎÂתראה בפעולת צדיק )חלק א' סימ ס"ט( שד בגט שנתברר לבעל
שטעו וכתבו במלה "ודי " ע י' ,ודעת הרמב" לפסול והשו"ע
כתב בסת כהרמב" לפסול ויש אומרי להתיר .כתב המהרי" וז"ל:
בעל זה נכנסה בו רוח טהרה וקנא את אשתו ,וכתבו הפוסקי ז"ל
דאר תימ אתריה דהרמב" ומר  ,ומפיה ומפי כתב אשר יאמר כי
הוא זה דסת ומחלוקת הלכה כסת .וכל שכ לפי מה שכתב הסמ"ע
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ומביאו אליה זוטא ,שמר מביא סברת היש אומרי לחלוק לה כבוד
לבד ,לא לעני פסיקא דדינא ,ע"כ .הנה ראית שהמהרי" מבי באליה
זוטא שדברי היש אומרי זה לא לעני פסק הדי אלא לחלוק כבוד,
מה שאי כ לשיטת המהרי" שהיש אומרי זה כ לעני פסק הדי ,
וא"כ כשמביא מר סת ויש אוסרי ,לדעת המהרי" צרי להיות
שלא רק שמר חושש ליש אומרי ,אלא שפוסק שצרי לחשוש ליש
אומרי.

·ÌÈ¯ÒÂ‡ ˘ÈÂ Ì˙Ò· ‡"„ÈÁ‰ ˙Ú„ ¯Â¯È
 ‰‰Âהגאו החיד"א )מחזיק ברכה יו"ד סימ ט' ס"ק ב'( ,ד בדברי
השו"ע בשחט בסכי מלובנת ,וכתב בסת לאסור ויש
מכשירי  ,וז"ל :הרב פרי חדש כתב דיש לסמו על המכשירי בהפסד
מרובה וכמשמעות דברי השו"ע .ואיני רואה שו משמעות בלשו מר
כיו דסברא ראשונה נקט לה בסת דמסורת בידינו דדעתו לפסוק
כסת וכמו שאמרו ז"ל מש מר עצמו ,ונראה שדעת הפר"ח דכל
מקו שכותב וי"א ויש מכשירי היינו לסמו על סברא זו בהפסד
מרובה ,וראיתי להרב המני"ח בשו"ת הלכות קטנות ח"א סימ רצ"ג,
שכתב שקבל הלכה למעשה )מרבותיו שבירושלי בטור יו"ד( ,כל
היכא דסת מר הב"י להכשיר ואח"כ יש אוסרי ,הלכה רווחת לפסוק
כיש אוסרי בהפסד מועט ,אבל בשעת הדחק ,כגו סעודת חתני או
בשבת שאי לו מה יאכל ,או דאיכא הפסד מרובה ,סמכינ אסת מר
ואזלינ לקולא ,עכ"ל .ולפי זה ניחזי אנ מאי איכא בי כשסת לאיסור
וכתב ויש מכשירי  ,להיכא דסת להיתר וכתב ויש אוסריÌÓ‡ ,
 ,¯Â¯· ¯·„‰זה שכתב הרב הנזכר שקיבל מרבותיו אינו שכ היה כוונת
מר ז"ל„ÒÙ‰· Û‡ ÍÂÓÒÏ ¯È˘Î‰Ï Ì˙Ò˘Î Ô¯Ó ˙Ú„ ÌÏÂÚÏ ‡Ï‡ ,
 ,¯˙È‰Ï ËÚÂÓוכשסת לאיסור וכתב ויש מכשירי  ,היינו לסמו על
ההיתר בהפסד מרובה ,וכמו שנראה מהפר"ח .א גדולי הדורות שבאו
אחריו ,ראו לסמו על הסת להיתר בהפסד מרובה דוקא ,ולפי זה
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כשהסת לאסור נכו להחמיר א בהפסד מרובה ,ועיי בפסק הנהגת
איסור והיתר להב"ח סו קונטרס אחרו ובש" סימ רמ"ב .שוב
ראיתי להרב פרי מגדי שתמה עליו כ  .ולעני דינא הסכמת האחרוני
דשחיטתו פסולה א בהפסד מרובה ,והכי נקטינ לפי מה שכתבתי
לעיל ודוק ,עכ"ל החיד"א .ועיי באר חיי סתהו )קונטרס הכללי כלל
כ'( שהביא את דברי החיד"א.
 ˙‡ˆÓלמד שדעת החיד"א שכל שכתב מר סת ויש אומרי
מסורת בידנו שדעתו לפסוק כהסת ,ולכ כשכותב סת ויש
אוסרי הלכה כסת אפילו בהפסד מועט ,אלא שגדולי הדורות נקטו
להחמיר כהיש אוסרי בהפסד מועט ,ורק בהפסד מרובה להקל
כהסת.
‡ ‡Ïשהיה קשה להחיד"א לפי כלל זה ,בשלמא כשהכריע בב"י
לאסור ודבריו תואמי ג בשו"ע בסת ,וכ כשמר בב"י הביא
את הדעות ולא הכריע ,נקטינ כהכרעתו בשו"ע בסת ,זה מוב  ,אבל
כשבב"י הכריע לאסור ובשו"ע כתב בסת להתיר ,יהיה קשה ,שאי
דבריו שוי לדבריו בב"י .ועל זה תיר החיד"א שצרי לומר שמר
בשו"ע חזר בו ממה שכתב בב"י ,ואע"פ שאנו לא רואי את זה
בכתביו ,מכל מקו כותב החיד"א ,שידוע שנאבדו למר הרבה
קונטרסי מבדק הבית .ועיי להחיד"א בספרו ש הגדולי )מערכת
ספרי ב' אות ל"א( שכתב כ  ,שנאבדו קונטרסי בדק הבית למר  ,ואי
ספק שאילו היה הספר בשלימות ,היתה נחה דעת האחרוני ,והיו
מיושבי ההשגות שהשיגו האחרוני על מר .

ÌÈÈÓÚÙ Ï‡¯˘È ÚÓ˘ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈ„· ˘ÈÂ Ì˙Ò
 ÔÎÂכתב הגאו חיד"א )שיורי ברכה או"ח סימ ס"א אות ב'( על דברי
השו"ע )ש סעי י'( ,כשקורא קריאת שמע על מיטתו מותר
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לקרוא כל הפרשה ולחזור ולקרותה ,ויש מי שאומר שג בזה יש ליזהר
מלומר פסוק ראשו  .שואל החיד"א ,לפי הכלל המסור בידנו שסת
וי"א הלכה כסת ,וכבר כתבו מגדולי האחרוני דמר עצמו אמר כ ,
נראה דעתו שמותר לכפול כל הפרשה על מיטתו א פסוק ראשו  ,והרי
הוא בב"י כתב שראוי לחוש לדברי המחמיר .ותיר החיד"א שאפשר
שכשבא לחבר את השו"ע סבר שדחוק לפרש כ ולכ פסק בסת
להתיר.

ÌÈ¯˙È ÌÈÈÚÓ È· Â‡ˆÓ ÔÈ„· ˘ÈÂ Ì˙Ò
 ÔÎÂכתב עוד החיד"א )מחזיק ברכה יו"ד סימ מ"ז אות ד'( על דברי
השו"ע )ש סעי ב'( ,שש משמע ששינה ממה שכתב בב"י,
וז"ל :עתה אמת אגיד ,שכאשר עסקתי באיזה ענייני ,נשבר לבי
בקרבי ,שאפשר כי מר בעשותו השו"ע רוח על פניו יחלו ברוח
משפט וברוח באר ,והדר משמעתיה אשר השמיענו בב"י ,ולבסו סבר
לה בפני אחרות בסבר פני יפות ,ולפיה ישיב מה שכתב בשו"ע,
והקרוב אלי שבספר בדק הבית היה מבאר הכל ,אלא כי ה בעו
אבדורי איבדור כתבי הקדש ,ונאבדו כמה קונטרסי כמו שנראה
מההקדמה ,ע"כ) .כוונתו לשו"ת מהר"י קארו המובא בתחילת הטור,
שהמדפיסי משאלוניקי קיבלו את חיבורו של מר מבנו רבי יהודה.
ושאלוהו מדוע יש מקומות שמר התחיל לכתוב דבר ואי בו חידוש,
והיה נקוד שלוש נקודות ,והשיב שנאבדו כמה קונטרסי ולא נמצא
אלא זה ,ה' ימלא חסרונו ,ואנחנו נקיי(.

‰Á„‰ ‡ÏÏ ‰ÁÈÏÓ ÔÈ„· ˘ÈÂ Ì˙Ò
 ÔÎÂכתב החיד"א עוד )מחזיק ברכה יו"ד סימ ס"ט אות ו'( על דברי
השו"ע )ש סעי ב'( שכתב ,א מלח ולא הדיח תחילה ,ידיחנו
וימלחנו שנית ,ויש אוסרי .ואילו בב"י כתב ,ולעני הלכה בהפסד
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מרובה או בערב שבת ואי אפשר להכי אחר ,אפשר לסמו על
המתירי .שואל החיד"א ,וזה לכאורה נגד המקובל דכשמר כותב
הסברא בסת דעתו לסמו על זה אפילו בהפסד מועט ,והרי כא כתב
הסברא בסת להיתרא ,א לא שנאמר שזו אחת מ ההלכות שחזר בו
בשו"ע ממה שכתב בב"י ,ע"כ .וכ כתב הפמ"ג )משבצות זהב אות א'(
שמר בשו"ע ודאי חזר בו ממה שכתב בב"י להתיר רק בהפסד מרובה,
ופסק כדעה ראשונה בסת שמותר אפילו בהפסד מועט.

·ÌÈ¯È˙Ó ˘ÈÂ Ì˙Ò· Ô¯Ó· ‡"„ÈÁ‰ ˙Ú„ ¯Â¯È
 ‰‰Âלפי מה שהקשה הגאו החיד"א ,ניחזי אנ מאי איכא בי
כשסת לאיסור וכתב ויש מכשירי  ,להיכא דסת להיתר וכתב
ויש אוסרי ,זה מכח שהרכיב ושילב את דברי הפר"ח בסת ויש
מתירי לסמו בהפסד מרובה )ולא שזה דעת מר  ,שהרי החיד"א
בעצמו הקשה שמסורת בידנו שמר פסק כהסת ,ובהמש הביא שג
הפרי מגדי מקשה על הפר"ח( על דברי הלכות קטנות בסת ויש
אוסרי ,שיש לסמו על הסת רק בהפסד מרובה) ,ולא שזה דעת
מר ( .אבל אי זו קושיא על דברי גדולי הדורות ,כיו שה סוברי
שלעול דעת מר כסת ,ג בסת ויש אוסרי וג בסת ויש
מתירי ,אלא שגדולי הדורות הנהיגו בעניני איסור והיתר בסת ויש
אוסרי שבמר להחמיר בהפסד מועט ולהקל בהפסד מרובה.
 ÈÙÏזה נראה לי להסביר בכוונת החיד"א ,שכתב שבסת ויש מתירי
 ÍÂÓÒÏ ÂÈ‰בהפסד מרובה .שכ יש מהאחרוני שסומכי
באופ מיוחד על יש מתירי אלו ,שכמו שבמקרה הפו של סת ויש
אוסרי נקטו לאסור ,ורק בהפסד מרובה מותר ,כ ג בסת ויש
מתירי יש לסמו על המתירי ,אבל לא שדעת מר כ ,שהרי החיד"א
מקשה על הפר"ח ,ואיני רואה שו משמעות בלשו מר כיו דסברא
ראשונה נקט לה בסת ,דמסורת בידינו דדעתו לפסוק כסת ,וכמו
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שאמרו ז"ל בש מר עצמו .וכ בהמש ,אחרי שכתב שבסת ויש
מתירי היינו לסמו על ההיתר בהפסד מרובה וכמו שנראה מהפר"ח,
כתב שג הפרמ"ג הקשה כ על הפר"ח ,וכ נראה לדייק בלשו
החיד"א שכתב ,ונראה ˘„ Á"¯Ù‰ ˙Úדכל מקו שכותב וי"א ויש
מכשירי  ,היינו לסמו על סברא זו בהפסד מרובה ,משמע מלשונו שזו
דעת הפר"ח במר  ,ולא שהחיד"א לומד כ במר  .וכ תראה באו"ח
סימ שמ"ה סעי ז' לגבי רשות הרבי ,שכתב מר בסת להחמיר
והי"א מיקל ,והחיד"א )ברכ"י אות ב' ובמחזיק ברכה אות ה'( כתב לאסור
לגמרי ,עי"ש.
 „ÂÚÂיש להקשות לדעת הפר"ח ,שסובר שמר כותב את היש מתירי
לסמו עליה בהפסד מרובה ,והרי הוא עצמו כתב )יו"ד סימ
קי"ח אות י"א( ,כשהמחבר מביא סת ואח"כ מחלוקת ,דעתו כסת ,וכ
לקמ בריש סימ ק"ל סת כסברא קמייתא דהכא ,וש מדובר בסת
ויש מתירי ,וא כ קשה לנו מה דעתו במר .

·ÌÈ¯ÒÂ‡ ˘ÈÂ Ì˙Ò· ˜„ˆ ÈÁ·Ê‰Â ÌÈÈÁ‰ ÛÎ ˙Ú„ ¯Â¯È
 ÍÏנא ראה בספר כ החיי להגאו הרב יעקב חיי סופר זצוק" ל
)או"ח סימ י"ג אות ז'( שכתב על העני של סת וי"א .וז"ל :והוא
על דר מה שכתבו הפוסקי ז"ל ,דכל מקו שסות מר ז"ל להתיר
ואח"כ כותב יש אוסרי ,חושש לסברת האוסרי לכתחילה ,כמ"ש
רבינו החיד"א )מחזיק ברכה יו"ד סימ נ"ה סו אות ד'( לדעת הכנה" ג
ודעמיה .וכ צידד הש" בפסק הנהגת איסור והיתר )שבסו סימ רמ"ב(
בדעת מר ז"ל והביאו המחזיק ברכה ש ,ובספר זבחי צדק )סימ ס" ט
אות כ"ט( .וכ משמע מדברי השולח גבוה )או"ח סימ ל"ב אות ל"ד( וכו'.
וכ כתב מר ז"ל )יו"ד סימ ס"ט סעי כ'( .ועוד עיי ביו"ד סימ רפ"ו
סעי י' וכו' ,ובהמש כתב ועיי לרב חיי סתהו בספרו אר חיי
הנדפס מקרוב בקונטרס הכללי כלל כ' וכ"א עי"ש ,עכ"ל.
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 ‰‰Âמדבריו משמע שהחיד"א סובר שכל מקו שמר מביא סת
ויש אוסרי ,מר חושש לכתחילה לסברת) ,וכ כותב בכל
סת ויש אוסרי כמעט בכל חיבורו( ,ושכ הבי החיד"א בדעת
הכנה"ג והש" ,והוסי שכ כתב בזבחי צדק ,ע"כ.
 ‰‰Âהזבחי צדק )ש( כתב ע"ד הש"ע )ש סעי ב'( ,א מלח ולא
הדיח תחילה ידיחנו וימלחנו שנית ויש אוסרי ,וז"ל :מר ז"ל
בב"י כתב דלעני הלכה אי להתיר אלא בהפסד מרובה וכו' ,ובשו"ע
סת להתיר ,משמע דעתו לסמו על זה א בהפסד מועט ,משו
שכתב סברא ראשונה בסת ,והוא הפ ממה שפסק בב"י ,וצרי לומר
שחזר בו ממה שפסק בב"י )משבצות זהב ס"ק א' ,מחזיק ברכה אות ו'(.
 ‡È„ ÔÈÚÏÂיש לחוש לסברא שניה ,ואי להתיר אלא דוקא בהפסד
מרובה או לכבוד שבת ואי אפשר להכי אחר ,כמו שפסק מר בב"י.
Ì˙ÂÒ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ,Ï"Ê Ô¯Ó ˙Ú„Ï ‰ÈÓÈÚ„Â Ï"Ê ‚"‰Î‰ ˙Ú„Ï Ì‚Â
˙¯·Ò ·˙Î ÍÎÏ˘ ,ÌÈ¯ÒÂ‡ ˘ÈÂ ·˙ÂÎ Î"Á‡Â ¯È˙‰Ï Ú"Â˘· Ô¯Ó
Ï "Ê ‡"„ÈÁ‰ ÂÈ·¯ ·˙Î˘ ÂÓÎ ,ÂÊ ‡¯·ÒÏ ˘ÂÁÏ ˘È˘ ÚÈ„Â‰Ï ,˜ÏÂÁ‰
·˜ÒÙ· Í"˘‰ „„Èˆ ÔÎ˘Â ,'„ ˙Â‡ ‰" ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ‰Î¯· ˜ÈÊÁÓ
· .Ô¯Ó ˙Ú„· ·"Ó¯ ÔÓÈÒ ¯˙È‰Â ¯ÂÒÈ‡ ˙‚‰‰וא א נאמר שאי
הדבר כ  ,אלא דעת מר לסמו על הסברא שסת להתיר א בהפסד
מועט ,מכל מקו ‚„ ˙Â¯Â„‰ ÈÏÂהבאי אחריו ראו לסמו על הסת
להתיר בהפסד מרובה דוקא ,כמו שכתב רבינו החיד"א ז"ל )מחזיק ברכה
סימ ט' אות ב'( ,ועל כ למעשה נקטינ להחמיר בהפסד מועט אבל
בשעת הדחק או בהפסד מרובה ,סמכינ אסת מר להתיר ,עד כא
דברי רבינו החיד"א )סימ נ"ה אות ד'( וכו' ,עכ"ל.
 ‰‰Âמדברי הזבחי צדק משמע שהחיד"א סובר שכל מקו שמר
מביא סת ויש אוסרי ,מר חושש לכתחילה לסברת ,ושכ
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הבי החיד"א בדעת הכנה"ג והש" .וכמו שכתב כ החיי )שהיה
תלמיד של הב איש חי ,והוא היה תלמיד של רבי עבדאלה סומ בעל
הזבחי צדק(.
 ¯Á‡Âלחיכת עפר כפות רגליה לכאו' הדברי שכתבו אינ ברורי,
ויש לתמוה בזה כמה תמיהות:
‡' ,מדוע אמרו שהחיד"א סובר שכל מקו שמר מביא סת ויש
אוסרי מר חושש לכתחילה לסברת ,והרי כתב )סימ ט' אות ב'(,
אמנ הדבר ברור שלעול דעת מר כשסת להכשיר לסמו א
בהפסד מועט להיתר ,א גדולי הדורות שבאו אחריו ראו לסמו על
הסת להיתר בהפסד מרובה דוקא .וכ הוא בכל המקומות שהבאנו
לעיל בדעת החיד"א ,החיד"א כתב מפורש שאע"פ שבב"י פסק
להחמיר בשו"ע ,חזר בו לעשות כהסת אפילו בהפסד מועט ,ותיר
את הקושיות מהב"י על השו"ע ,וא"כ יוצא מדבריה שהחיד"א חזר
בו ,וזה אינו.
·' ,אי כתבו שכ ג הבי החיד"א בדעת הכנה"ג והש" ,והרי
הכנה"ג כתב מפורש שהלכה כסת ,והיש אוסרי שכתב מר זה
למקומות שנהגו להחמיר ,וכ הש" כתב להדיא שדעת הרמ"ע מפאנו
בדעת מר שהלכה כסת והיש אוסרי זה למקומות שנוהגי להחמיר.
‚' ,הרי הזבחי צדק בעצמו מביא שהחיד"א במחזיק ברכה )סימ ס"ט
אות ו'( סובר בדעת מר שהלכה כסת אפילו בהפסד מועט ,ושאי

לחשוש ליש אוסרי ,וא"כ אי כותב שדעת החיד"א במחזיק ברכה
)סימ נ"ה אות ד'( שדעת מר לחשוש ליש אוסרי.
„' ,בהמש כתב הזבחי צדק ,וא א נאמר שאי הדבר כ  ,אלא
דעת מר לסמו על הסברא שסת להתיר א בהפסד מועט ,מכל
מקו ‚„ ˙Â¯Â„‰ ÈÏÂהבאי אחריו ראו לסמו על הסת להתיר
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בהפסד מרובה דוקא ,כמו שכתב רבינו החיד"א ז"ל )מחזיק ברכה
סימ ט' אות ב'( ,עכ"ל.

 ‰‰Âמלשונו משמע שנסתפק בדבר ,כיו שראה שהחיד"א מפורש
לא אומר כ בדעת מר  ,וא"כ הבי הזבחי צדק שדברי החיד"א
לא מובני בסימ נ"ה ,ולכ חזר לפרש כדברי החיד"א בסימ ט'.

ˆ"·Ê‰ ˙·‰· ˙ÂÚË ‰ÏÙ ,ËÈÏ˘‰ ÈÙÏÓ ‰‡ˆÈ ¯˘‡ ‰‚‚˘Î
·„·¯ÏÏÎ‰ ÏÙÂ ,‰˜È˙˘· ÌÈÈÁ‰ ÛÎ Â˜È˙Ú‰Â ,‡"„ÈÁ‰ È
˘˜ÂÓˆÚ Ô¯Ó Ì˘Ó ˙¯ÂÒÓ· ÂÏ·È

‡Í

דע שמרכז הטעות היא בהבנת דברי המחזיק ברכה )יו"ד סימ נ"ה
סו אות ד'( ,והשמיטו מילה מדבריו ,שש דיבר בעני הסת ויש

אוסרי במר  ,והביא באריכות את כל דברי המתירי והאוסרי,
ובסו כתב וז"ל :אמנ לעני הלכה ,דאי דיש להחמיר כרש"י ,ובפרט
במקו שנהגו להחמיר .וכבר כתב הרב כנה"ג ש ,דמר ראה לחוש
לחומרא לפחות במקו שנהגו להחמיר ,והביא שתי הסברות ולא
הכריע ,וכ כתב הרמ"ע מפאנו וכו') ,כוונתו שכתב הרמ"ע מפאנו
שבמקו שרצו להחמיר על עצמ ונהגו בו איסור ,אי אתה רשאי
להתירו בפניה( .ובהמש נכנס החיד"א לדו בעני אחר ,מדוע
הכנה"ג בהרבה מקומות בסת ויש אומרי במר כותב שהביא שתי
הסברות ולא הכריע ,הרי הוא בעצמו סובר שהלכה כסת) ,ועיי לעיל
בעני זה( ,ובהמש חזר החיד"א לדו במה שהתחיל ,וכתב ˙Ú„Â
‡¯·ÒÏ ˘ÂÁÏ ˘È˘ ÚÈ„Â‰Ï ˜ÏÂÁ‰ ˙¯·Ò ·˙Î ÍÎÏ˘ ‰ÈÓÚ„Â ‚"‰Î‰
 .'ÂÎÂ ÂÊוכ צידד הש" )פסק הנהגת איסור והיתר ,סימ רמ"ב( בדעת מר ,
וה לו יהי דדעת מר לסמו על הסברא שסת להיתר א בהפסד
מועט כמו שכתבתי למעלה בסימ ט' אות ב' .מכל מקו למעשה
נקטינ להחמיר ,אבל בשעת הדחק או הפסד מרובה ,סמכינ על סת
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מר להתיר ,וכמ"ש הרב המני"ח )שו"ת הלק"ט ח"א סימ רצ"ג( וכ מסיק
הרב כנה"ג בדי זה ,דא שנהגו באיזמיר להחמיר כרש"י ,כשיש ספק
אחר או בהפסד הרבה מאוד ,הוא סומ על מר להתיר .אלא שהרב
ז"ל כתב הרבה מאד ,עכ"ל.
 ‰‰Âמי שיפתח את כל הסעיפי לאור כל הסימני שהביא החיד"א
את דעתו בדברי השו"ע במקרי של סת ויש אוסרי ,לא יבי
מה שכתב כא  .שלכאורה זה נראה שחזר בו ממה שאמר שדעת מר
לעשות כהסת לגמרי ,אפילו בהפסד מועט ,ורוצה לומר שדעת מר
שצרי להחמיר בכל מקו שיש סת ויש אוסרי ,ולא רק במקו
שנהגו לאסור .וזה אינו כ ,אלא שהחיד"א חזר לדבר על מה שכתב
בהתחלה ואמר ,וא יש להחמיר ובפרט במקומות שנהגו להחמיר,
וכמו שכתב הכנה"ג ודעמיה ,שלכ כתב סברת החולק להודיע שיש
לחוש לסברא זו  ,'ÂÎÂכוונתו במ"ש  ,'ÂÎÂשש כתב הכנה"ג "במקו
שנהגו להחמיר" ,ואילו בזבחי צדק ובכ החיי השמיטו את ,'ÂÎÂ
והשאירו רק את המשפט שהחיד"א כתב‚"‰Î‰ ·˙Î˘ ÂÓÎÂ ,
,ÂÊ ‡¯·ÒÏ ˘ÂÁÏ ˘È˘ ÚÈ„Â‰Ï ˜ÏÂÁ‰ ˙¯·Ò ·˙Î ÍÎÏ˘ ,‰ÈÓÚ„Â
ולא כתבו את ההמש שזה רק "במקו שנהגו להחמיר" ,ויצא מזה
טעות גדולה שנשמע מזה שהרב חיד"א סובר בדעת הכנה"ג ודעימיה,
שמר כתב את היש אוסרי לחשוש לה להחמיר ,וזה אינו .ולפי מה
שביארנו יוב ההמש שכתב החיד"א ,וכ צידד הש" )פסק הנהגת
איסור והיתר ,סימ רמ"ב( בדעת מר  ,שש כתב מפורש שסת ויש
אוסרי העיקר כהסת ,ולמה כתב מר את היש אוסרי למקו שנהגו
להחמיר שימשיכו במנהג ,והביא את דברי הרמ"ע מפאנו) .שהרי לא
מצאנו בכל הפלפול והפסק של הש" ,שיש לחוש לדעת האוסרי,
אלא ההיפ שכתב שהעיקר לדעת השו"ע כהסת ,ומי שיעשה כי"א
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לחומרא לא מהדרינ עובדא בדרבנ  .ואסור לפוסק להורות כי"א בי
לקולא בי לחומרא בדאורייתא(.

Ô¯ÓÂ Ì"·Ó¯‰Î ‡Ï˘ „"·· Â‚È‰‰˘ ˙Â¯Â„‰ ÈÏÂ„‚ Ì‰ ÈÓ
 ÍÈ˘Ó‰Âהמחזיק ברכה בדיונו בפסק זה ,וכתב :וה לו יהי דדעת
מר לסמו על הסברא שסת להיתר א בהפסד מועט כמו
שכתבתי למעלה סימ ט' אות ב' ,מ"מ למעשה נקטינ להחמיר ,אבל
בשעת הדחק או הפסד מרובה סמכינ על סת מר להתיר ,וכמו שכתב
בשו"ת הלק"ט )סימ רצ"ג( ,עכ"ל.
 ¯·Ò‰Âדבריו שהרי אי להחמיר רק במקומות שנהגו להחמיר ,וכמו
שכתב הכנה"ג ופה עירנו איזמיר נוהגי לאסור ,וא"כ אומר
החיד"א מצד מה יחמיר אחרי שמר פסק בסת להקל .מ"מ כותב
החיד"א כיו שגדולי הדורות האלו היו ממגורשי ספרד והגיעו לאר
ישראל לצפת שני לפני מר  ,והמשיכו את מנהגיה כהרא"ש באר
ישראל ,שלא כהרמב" ,כיו שהיו קהילה בפני עצמה ,ולכ ג
שקיבלו אח"כ את הוראות מר השו"ע ,המשיכו במנהגיה בדבר
שנהגו קוד קבלת מר השו"ע ,ולכ מה שהביא הלק"ט בש רבני
ירושלי להחמיר באיסור והיתר כהיש אוסרי שבמר ולא כהסת
במר שמתיר ,בגלל שה מבני בניה של גולי ספרד שנהגו לאסור ג
באר ישראל כמנהג בספרד שלא כמר ) ,והלק"ט היה הנכד של
הנכד של מהר" גלאנטי תלמיד מר ממגורשי ספרד ,וג החיד"א
מבני בניה( ,מכל מקו הנהיגו רבני ירושלי וגדולי הדורות לאחר
קבלת מר  ,שבהפסד מרובה אפשר לסמו על פסק מר .
 ÔÎÂתראה בכנה"ג )סימ נ"ה הגהב"י אות מ"ז( שכתב ,אבל הרשד"
כתב מי שמורה להתיר עתיד לית את הדי  ,כי האוסרי גדולי
ורבי וכו' ,ועוד שהרי כתב הטור שבאשכנז וצרפת נוהגי כ  ,ובספרד
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בודאי נגררי אחר הרא"ש ז"ל וכו' ,ובהמש כתב ,שג הרש" כתב
שראוי להחמיר כהרא"ש ,ומי יקל ראשו להתיר ולהקל באיסור תורה
נגד הרא"ש וכל רבותיו ,ובפרט במקומנו שהרא"ש היה רב של
הספרדי וכו'.
‡ ÌÓהכנה"ג כתב אע"פ שבאיזמיר נוהגי לאסור בהפסד מרובה,
עושי כפסק מר  .וכ ג כתב השולח גבוה וכ החיד"א
שהבאנו למעלה ,כיו שה היו לאחר קבלת מר  ,לכ אע"פ שמנהג
בספרד היה לאסור לגמרי כדברי הרמ"א )סימ נ"ה סעי א'( ,הנהיגו
לסמו על פסק מר בהפסד מרובה .משא"כ הרמ"ע מפאנו )סימ צ"ז(
שכתב לאסור כיו שהוא היה קוד קבלת הוראות מר  ,שהרי היה
חברו והדפיס לו את הספרי באיטליה ,לכ פסק לאסור לגמרי כיו
שכ נהגו במקומ.
 ˙‡ˆÓלמד שבספרד נהגו כהרא"ש בהרבה דברי ולא כהרמב"
)כיו שהרא"ש גלה לארצ מצרפת וקבלוהו עליה( ,ולכ
ג החיד"א פסק לחומרא בכל איסור והיתר שלא כמר  ,וכ"כ בספרו
שו"ת חיי שאל )ח"ב סימ ל"ה אות ב'( בעני כמה פרטי שנוהגי
בא"י שלא כמר  ,משו שה מנהגי קדומי .ועיי עוד בכ החיי
סימ תס"ח אות נ"ח נ"ט ובאר חיי בכללי אות ה'.
 È˙È‡¯Âלהרה"ג ר' יעקב חיי סופר שליט"א ,בספרו ברכת יעקב
סימ ט' ,שד באריכות בעניני הכללי ,וסבר בהתחלה שאי
אפשר לסמו על כללי אלו ,כיו שדברי אלו יצאו לחכמינו דר
לימוד ,ולכ אמר שכשיש גילוי דעת ברור בב"י ,לא הולכי אחרי
הסת שבשו"ע ,ועוד כתב שא לא כ אי נסביר דברי מור זקני
)כוונתו לבעל כ החיי( ועוד גדולי שסברו להחמיר ,עי"ש
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באריכות .אמנ בסו הספר במילואי אות ז' כתב ,והנה הראוני
דברי החיד"א שזה כלל בש מר בעצמו ,והביא את כל המקומות
שהבאנו בחיד"א ,שהולכי אחרי הסת אפילו שזה סותר לבית יוס,
ובסו כתב ,והנה קוד שאוציא להדפסה ראיתי שכבר כתב על זה
באר חיי כלל כ'" כ"א ,שרק גדולי הדורות החמירו בסת ויש
אוסרי .אלא שג הוא לא כתב מי ה גדולי הדורות שחלקו על מר
והנהיגו שלא כדבריו.
 ‰‰Âהרב נשאר תמה על זה ,אמנ לפי מה שכתבנו ,הכל מוב
שהנהגה זו באה מגדולי ספרד ,והחיד"א היה מבני בניה,
ובאר עירק )בבל( ,אע"פ שג ה קיבלו הוראות הרמב" ומר ,
)כמבואר בספרי קדמונינו ,וכ כתב הב איש חי ועוד( ,לאחר שני
קיבלו עליה דברי החיד"א.
 ÔÎÂתראה בשו"ת זבחי צדק )ח"ב חלק או"ח סימ ל'( שכתב שכל מנהגי
בבל מיוסדי על פי דברי רבינו החיד"א ,שכ שמע מפי מו"ר
הגאו ר' משה חיי ז"ל ,שקבלו הוראות החיד"א כקבלת דברי מר .
עי"ש.
 Ì‡Âתשאל לפי דברי אלו בסת ויש אוסרי ,מאי נפקא מינה א
זה מר חושש או גדולי הדורות חוששי ,הרי ממילא בי כ
ובי כ צרי להחמיר .אמנ לפי מה שכתבנו הכל מוב  ,שכל זה לאלו
שנוהגי כ וה בני בניה של יוצאי ספרד ,מה שאי כ שאר
הקהילות שקיבלו רק את הוראות הרמב" ומר אינ קשורי
למנהגיה כלל ,בי לקולא בי לחומרא.

·"Ï·‡Â Ì˙Ò" ˜ÒÙ· ¯Â¯È

Í˘Ó‰·Â
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סימ ל"ב סעי ט"ו אות ל"ד( ,ע"כ .והנה אמנ כ כתב השלח גבוה
בדברי מר שראוי לחשוש לדעה המחמירה ,אבל ש מדובר "בסת
ואבל" שזה כלל אחר לגמרי ,ואינו דומה לכלל של סת ויש אומרי,
שכתב הכנה"ג בשכנה"ג )כללי בדרכי הפוסקי אות ל"ג( ,כשפוסק כותב
"אבל פלוני כתב" ,נראה שזו הסברא שהוא חפ בה) ,בש ברכת אברה
סימ ס"ט והרדב"ז בסימ תצ"ח על כללי הטור( ,וא"כ בכלל אי ראיה מש
לדברי כ החיי ,שבאמת בסת ויש אוסרי אי צור לחשוש ליש
אוסרי לדעת מר  ,וכמו שכתב השלח גבוה )בכללי כלל ט"ז( ,ואילו
"בסת ואבל" כמו שבאו"ח )סימ ל"ב סעי ט"ו( ,ש צרי לחשוש
לדעה השניה) ,ועיי בספר מבוא השולח שג הקשה על ראיית כ
החיי מהשולח גבוה(.
‡ ÌÓיש לחלק בי "סת ואבל" שכתב בשו"ע עצמו ,לבי א כתב
בב"י כמה דעות וסיי באבל פלוני כתב ,ובשו"ע לא פסק
כאבל ,שבמקרה זה לכולי עלמא הלכה כסת שבשו"ע ,כיו שחיבור
השו"ע נעשה אחרי הב"י ,ולכ אע"פ שבב"י פסק אחרת ,הלכה
כהסת שבשו"ע) .עיי פעולת צדיק ח"ב סימ ע"ב ,וברכ"י או"ח סימ שכ"ג
אות ב' ,שתילי זיתי כללי השו"ע(.

·ÂÊ ‡¯·ÒÏ ˘ÂÁÏ ˘ÈÂ ÌÈÈÒÂ ÌÈ¯ÒÂ‡ ˘ÈÂ Ì˙Ò· ¯Â¯È
 Í˘Ó‰·Âכתב כ החיי ,וכ כתב מר ז"ל עצמו ביו"ד סימ ס"ט
סעי כ' ,וכ עיי ביו"ד סימ רפ"ו סעי י' ,ע"כ .והנה
כשתפתח את המקומות האלה תראה שש מר כתב בסת להתיר,
ואח"כ כתב ויש מי שאוסר ,וסיי ,ויש לחוש לו לכתחילה ,או שכתב
ויש לחוש לדבריה .וכבר כתב בספר אר חיי )קונטרס הכללי כלל כ'(
שדוקא כשמר כתב בסו שיש להחמיר כדבריה ,משמע שבדיני
אלו דוקא צרי לחשוש ליש אומרי ,אבל בשאר מקומות שיש סת
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ויש אוסרי קי"ל כסת ,והביא עוד מקו ביו"ד )סימ כ"א סעי ב'(

שג ש זה סת ויש אוסרי ,וכתב מר ולעני מעשה יש להחמיר
כסברא זו וכו' .וא כ אי ראיה לדברי כ החיי ממקומות אלו .אלא
שיש להקשות שא כדבריו שכל מקו שכותב מר סת ויש אוסרי
צרי לחשוש ליש אוסרי ולהחמיר לכתחילה ,א כ למה מר דוקא
במקומות אלו כתב שצרי להחמיר כיש אוסרי ,הרי ממילא הוא סובר
כ בכל סת ויש אוסרי) .עיי שכ הקשנו בדעת המהרי" (.

·ÌÈ¯È˙Ó ˘ÈÂ Ì˙Ò· ˜„ˆ ÈÁ·Ê‰Â ÌÈÈÁ‰ ÛÎ ˙Ú„ ¯Â¯È
 „ÂÚכתב ש הכ החיי בהמש ,וכ בכל מקו שסות מר לאסור
ואח"כ כותב ויש מכשירי  ÍÂÓÒÏ ÂÈÈ‰ ,על ההיתר בהפסד
מרובה ÔÂÎ‰ ‡Ï‡ .להחמיר אפילו בהפסד מרובה ,והכי נקטינ  ,כמו
שכתב במחזיק ברכה )יו"ד סימ ט' אות ב'( ,וכ פסק הזבחי צדק )סימ
צ"ח אות נ"ח( .ועיי בהמש שכתב הפו שסת ויש חולקי ,דעת מר
כסת ,וכשדעת החולקי להחמיר חושש לה לכתחילה ,וכשדעת
החולקי להקל  Ì‰ÈÏÚ ÍÓÂÒבשעת הדחק) ,וע"פ זה כתב שלכ לגבי
רשות הרבי שהביא מר באו"ח סימ שמ"ה סעי ז' ,דעת המחמירי
בסת והמקלי בש י"א ,דעתו להקל בשעת הדחק וכו' ,ויישב את
סימ שכ"ה סעי ב' שש מר התיר להביא במקרה של לגוי אל ,או
מפני השלו .אמנ לפי בעלי הכללי זה בהיפ ,שהלכה כסת
ואסור ,ורק במקו שמר מגלה לנו להיתר מותר( ,וא"כ צרי להבי
את דבריו שכתב בהתחלה ÔÂÎ‰ ‡Ï‡ ,להחמיר אפילו בהפסד מרובה,
א לדעתו דעת מר שיש לסמו על היש מתירי ,מי אלו שסוברי
שצרי להחמיר.
‡ ÌÓנראה בעיו בדברי הזבחי צדק )סימ צ"ח אות נ"ח( שכתב כ,
ולעני הלכה ,כיו שמר אסר בסת ואילו המתירי בש יש
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אומרי ,נראה ˘„ Â˙Úלהחמיר .ואע"פ שכתבנו בסימני אחרי
"בסת ויש אוסרי" ÌÈ˜ÒÂÙ˘ ,בזה שצרי לאסור בהפסד מועט ,ורק
בהפסד מרובה להתיר ,וא כ ג כא בסת ויש מתירי צרי להקל
בהפסד מרובה ,אבל אי  ÌÈ˜ÒÂÙכ .כיו ˘‚„ ˙Â¯Â„‰ ÈÏÂשבאו אחריו
ראו להחמיר אפילו בהפסד מרובה ,כמו שכתב המחזיק ברכה )יו"ד
סימ ט' אות ב'( ,וא כ ג בהפסד מרובה צרי להחמיר וכו' ,עי"ש.
 ‰¯Â‡ÎÏיש להבי את דבריו שבתחילה הבי שדעת מר לאסור
לגמרי כהסת ולא לסמו על המתירי ,ואילו בסו הבי
שרק בגלל שפוסקי בסת ויש אוסרי שיש להחמיר בהפסד מועט,
כ יש להתיר בהפסד מרובה בסת ויש מתירי ,וזו לדעתו דעת מר ,
ולכ כתב שאי פוסקי כ ,אלא כגדולי הדורות שאוסרי לגמרי.
‡ ÌÓלפי מה שכתבנו בדעת גדולי הדורות הכל מוב  ,שדעת מר
תמיד כמו הסת ,אלא שגדולי הדורות הנהיגו להחמיר על
דעת מר בסת ויש אוסרי לאסור ,ורק בהפסד מרובה להתיר ,ואילו
בסת ויש מתירי ממילא אסור כיו שהלכה כסת.
:¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ Ì¯ÂÓ‰
‡' ,כשכותב מר סברא אחת להקל בסת ,ואח"כ כותב ויש אומרי
להחמיר ,דעת מר להקל לגמרי כדעת הסת ,אפילו בהפסד מועט.
·' ,כשכותב מר סברא אחת להחמיר בסת ,ואח"כ כותב ויש אומרי
להקל ,דעת מר להחמיר לגמרי כדעת הסת ,אפילו בהפסד מרובה.
)אלא שהפסד מרובה באופ מיוחד ,בדיעבד ושעת הדחק ,פעמי
שהאחרוני מקילי אפילו נגד מר (.
‚' ,כל זה כשלא גילה דעתו ,אבל א גילה דעתו לחוש ליש אוסרי,
או לסמו על היש מתירי ,ההלכה כמו שגילה דעתו.
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ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È Ô¯Ó ·˙ÂÎ˘Î
 ·˙Îהכנה"ג )או"ח סימ שי"ח בהגהות הטור( על דברי השו"ע בסעי
ה' שהביא י"א וי"א ,וז"ל :מדהביא הרב ז"ל דעת המתיר
באחרונה ,נראה דהכי סבירא ליה ,וכבר כתבו מגדולי האחרוני ,
דלישנא בתרא עיקר א בפוסקי ,עכ"ל .וכ כתב בכללי )אות ס"ב(,
כשמביא השו"ע "י"א וי"א" הלכה כיש אומרי בתרא ,ועיי בספר
אר חיי סתהו )קונטרס הכללי כלל כ"א( שמביא את זה בש היד
מלאכי )כללי השו"ע סימ י"ג( עיי ש באריכות .וכתב המחזיק ברכה
)יו"ד סימ י"ב אות א'( ,דהכי מורי בבי מדרשא בכולא מלכותא דארעא
דישראל וכו' ,ע"ש .והרב תיקו יששכר )ד נ"ז( כתב שהורה כ בדי
אחד בצפת בבהכ"נ בפני גדול הדור מר מהר"י קארו זצ"ל ,ושתק
ליה ולא גמג כלל .ומזה למד הברכי יוס דכלל זה דדעת מר זצ" ל
לפסוק כיש אומרי בתרא הוא ברור וכו' ,עי"ש שהארי בעוד
פוסקי שהסכימו לכלל זה .ועיי בשתילי זיתי בכללי שהביא כלל
זה בש הכנה"ג.
‡ ,ÌÓהפרי מגדי )כללי ,הוראת איסור והיתר אות ב'( ,כתב כשמביא
השו"ע י"א וי"א ולא הכריע ,בדברי תורה לחומרא ובדרבנ
להקל ,עיי בש" )פסק הנהגת איסור והיתר אות ד'( ,ע"כ .ובאמת ש
כתב הש" כל שלא סת בשו"ע יש להקל בדרבנ לפי עיני מורה
הוראה) ,וסברת הש" לשיטתו ,שג בסת ויש אומרי זה ספיקא
דדינא ,אלא שבסת ויש אומרי רק בהפסד מרובה סמ על היש
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מתירי בדבר דרבנ  ,ואילו בי"א וי"א סבר להקל בדרבנ לפי עיני
מורה הוראה אפילו שלא בהפסד מרובה( ,ובהמש כתב הפמ"ג )אות
ד'( שג הט"ז )או"ח סימ ק"מ אות ד'( כתב על דברי השו"ע בי"א וי"א ,
שהשו"ע לא הכריע ,ובהמש כתב ומכל מקו באליה זוטא )או"ח סימ
תרי"ב אות א'( כתב י"א וי"א דעתו כדעה אחרונה וכו' ,ע"כ .ובאמת ש
כתב האליה זוטא על דברי השו"ע שהביא בש י"א וי"א ,ולפי מה
שמקובלי דכל שכתב שני הדעות בלשו י"א דעתו מוסכמת
לאחרונה .וסיי הפמ"ג וא"כ עדי צרי עיו בזה ,ע"כ.
 ÔÈÈÚÂבכ החיי )או"ח סימ י"ג אות ז'( שג הביא כלל זה ,והוסי
שכ דעת השלח גבוה בכללי אות ט"ו ,והבית דוד ועוד
פוסקי ,עי"ש .ובהמש כתב שפעמי מר הביא יש מתירי ויש
אוסרי ,וכתב מר ובשעת הדחק יש לסמו על המתירי )או"ח סימ
ל"ג סעי ה'( ,וביו"ד )סימ פ"ב סעי ה'( כתב מר  ,יש מי שאוסר ויש מי
שמתיר ויש לחוש לדברי האוסר .וסיי כ החיי ,משמע מכל זה
כשמביא מר י"א וי"א דעתו לפסוק כסברא שניה .וכשדעת סברא
ראשונה להחמיר חושש לה לכתחילה ,וכשהיא להקל סומ עליה
בשעת הדחק ,ע"כ.
 ‰‰Âתראה שיש מקומות בשו"ע שנקט להחמיר כדעה ראשונה ,כגו
ביו"ד סימ ע' סעיפי ה' ו' ,ובעוד בהרבה מקומות בשו"ע.
אמנ לפי מה שכתבנו לא קשה ,שדוקא במקומות שגילה מר לחשוש
לדעה הראשונה אז אנחנו אומרי להחמיר או להקל .אבל במקומות
שלא גילה דעתו ,אנו הולכי אחרי הכללי "י"א וי"א" הלכה כיש
אומרי בתרא.
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 ÔÈÈÚÂלמהרי" )פעולת צדיק חלק ב' סימ ע"ב( שכתב ,כשכותב בשו"ע
יש אומרי ויש אומרי ,דעתו נוטה )יותר( כי"א בתרא ככתוב
בכנה"ג )סימ שי"ח( ,אלא דבשעת הדחק יש לסמו על י"א קמא ,וה"ה
כשיש לפעמי שלשה י"א דהלכה כי"א בתרא .וה"ה כשכותב י"א
בתחילה ואח"כ כותב ויש אוסרי או ויש מתירי הכל אחד .אמנ א
כותב י"א ואח"כ כותב ויש חולקי  ,או ויש מחמירי  ,נראה שהעיקר
כסברת י"א קמא .כיו שכתב ויש חולקי או יש מחמירי ולא כתב ויש
אוסרי  ,משמע דחומרא בעלמא הוא ודעתו נוטה לדעת המתירי ,
וכמ"ש מהריק"ש והר" חאגיז בספר הלק"ט סו חלק א' .ולעול כל
שיש גילוי והוכחה שדעת הפוסק לנטות אחר אחת משתי הסברות אי
כללי אלו אמורי ,עכ"ל) .ועיי בעי יצחק בכללי השו"ע סעי כ"ז
שהארי בזה(.
:¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ Ì¯ÂÓ‰
˘ÌÂÈÚÂ Ì„ÂÓÈÏ Í¯„ Ì‰Ï ‡ˆÈ ‰Ê ,ÌÈÂ¯Á‡‰ Â·˙Î˘ ‰Ó ÏÎ
·˘‡"ÈÂ ‡"È ·˙Î È¯‰˘ ,ÚÈ¯Î‰ ‡Ï Ô¯Ó˘ Â·˙Î ÔÎÏÂ ,Ú"Â
ÂÏ·È˜˘ ÔÂÈÎ ,ÌÈÏÏÎ‰ ÈÏÚ· ÈÙÏ Ï·‡ .Ì‰Ó „Á‡Î ˜ÒÙ ‡ÏÂ
·ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÎ ‰ÎÏ‰ ÔÎÏ ,‡¯˙· ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÎ Ô¯Ó ˙Ú„˘ ˙¯ÂÒÓ
·˙¯‡.‰Â˘‡¯ ‰Ú„Î Ú"Â˘· ˘Â¯ÈÙ· ÚÈ¯Î‰ Î"‡ ‡Ï‡ ,
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Ú"Â˘· ¯ÓÂ‡˘ ÈÓ ˘È Â‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È ÔÂ˘Ï
 ·˙Îהסמ"ע) ,חוש משפט סימ ט"ז סעי ב' אות ח'( ,על דברי מר
בשלח ערו ,שכתב בלשו "יש אומרי" ,וז"ל :ולא מצאתי מי
שחולק על זה ,רק שבב"י מפקפק עליו קצת ,ולכ כתב ג כא לשו
"יש מי שאומר" .ועיי בדרישה ש ,כתבתי יישוב לפקפוקו של הב"י
דלא קשיא מידי .והיותר נראה לומר ,דהמחבר לא כיו לכתוב "יש מי
שאומר" משו דיש פלוגתא בזה ,אלא כל מקו שמצא די שאינו נזכר
ג כ בשאר פוסקי ,כתב עליו יש מי שאומר וכו' ,עכ"ל.
 ÔÈÈÚÂבשיירי כנסת הגדולה )בכללי בדרכי הפוסקי אות ל"א( ,שהעתיק
כלל זה בש הסמ"ע )חו"מ סימ כ"ו אות י"ג ,ובסימ ל"ה אות י'(,
ע"כ .ובאמת במקומות אלו כותב הסמ"ע במפורש ,ולא מצאתי מי
שחולק על זה ,או לא מצאתי דעה היפ זה בשו פוסק וכו' ,עיי ש.
 ‰‰Âמצאנו בדברי הגאו החיד"א )חוש משפט סימ ט"ז אות ג'(,
שהארי בעני זה ,וכתב ,ומיהו הדבר ברור דא לפי הכלל
הזה ,המצא ימצא בדוכתי טובא שכותב מר "יש מי שאומר" היכא
דאיכא פלוגתא ,וזה דבר פשוט .וכ כתב הכנה"ג )חוש משפט סימ ת"כ,
הגהות הטור אות ל"ט( ,וכ"כ בספר ריח שדה ,ועיי ש שהארי ,וכתב
שעל כלל זה הסכימו עוד הרבה אחרוני ,הב"ח ,ט"ז והרב בני יעקב,
עיי ש .ובסו כתב ,אמנ אני אומר שכלל זה אינו אפילו ברוב
המקומות ,ורק במקו שאי מי שחולק זה כוונת מר  ,ובהמש ד
החיד"א בדעת הש" והביא שג היד מלאכי )כללי השו"ע אות י"ב( ד
בדעת הש" ,הא הוא מסכי לכלל הסמ"ע ,שפעמי רבות כתב
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הש" על דברי מר כשכתב יש אומרי ,לא ידעתי למה כתב מר די
זה בש יש מי שאומר ,הרי אי חולק בדבר ,וא מסכי לדברי הסמ"ע
מדוע הוא תמה על מר  .וכ פעמי כתב הש" ,מה שכתב מר בלשו
יש מי שאומר ,כיו שבבדק הבית חלק על דברי הטור ,וא"כ חלק על
הסמ"ע במפורש שכתב שזה חידוש שלא נמצא בו חולק) ,חו"מ סימ
ל"ה אות ד' וסימ כ"ו אות ו'() .ועיי בדברי החיד"א בספרו ש הגדולי,
)מערכת ספרי ב' אות ל"א( ,שכתב שהסמ"ע והרמ"א לא ראו את ספר
בדק הבית ,והמגיה הוסי שג הב"ח ותיו"ט לא ראו את בדק הבית.
לפי דברי אלו מובנת דעת הש" במקומות אלו וא"כ אי ראיה
ממקומות אלו לדברי הסמ"ע( .וכתב החיד"א דאמנ הש" )יו"ד סימ
קכ"ו סעי כ'( כתב וז"ל :ואולי ג כוונת המחבר במה שכתב יש מי
שאומר כיו דלא מצא די זה בפירוש מבואר בשאר פוסקי ,עי"ש.
ועיי ש שהביא דעת היד מלאכי שהשיג עליו .ובאמת היד מלאכי
ש ,תמה על החיד"א ,מדוע בספרו שערי יוס תמה על דעת
האחרוני שלא סוברי כלל זה של הסמ"ע ,כאילו הוא הלכה למשה
מסיני ,ע"כ.
 ‰‡¯Âלי שסיבת המחלוקת כיו שכלל זה לא אמר אותו מר בעצמו,
אלא גדולי האחרוני חידשוהו דר לימוד ,ולכ תראה
באחרוני שדנו בכל יש אומרי שבמר הא יש חולקי בדבר ,או
שאי חולקי ,וג כשאי חולקי דנו למה כתב בלשו יש אומרי,
הא בגלל שזה חידוש שנמצא בפוסק אחד וכדברי הסמ"ע ,או ג
כשאי חולקי כתב לשו זו ,כיו שיש להסתפק בדבר .מה שאי כ
הכלל של סת ויש אומרי לכולי עלמא הלכה כסת ,כמו שכתבו
האחרוני שמסורת בידינו שהלכה כסת ,וכתב החיד"א שמר בעצמו
אמר לעשות כמו הסת ,כנזכר לעיל.
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 È˙È‡¯Âבשתילי זיתי לרבי דוד משרקי זצוק"ל ,שכותב בהקדמה
"כללי השו"ע" ,וכתב ש וזה לשונו :כשכותב הלכה בש
יש מי שאומר ,ואי דעה אחרת ,ודאי דעתו כ  .אלא דמשו שלא מצא
שכתב כ אלא פוסק אחד ,כתבה בש יש מי שאומר )אליה זוטא סי' ע"ד
ופרח שוש ד נ"ג( .וכ בהמש כתב דר הרב ז"ל בספר הקצר )כוונתו
למר השו"ע( ,שכל מקו שמוצא די אחד בפוסק אחד שלא נזכר
בשאר פוסקי לכתוב בלשו יש מי שאומר או יש אומרי ,אע"פ שלא
מצינו חולק עליו )כנה"ג בש סמ"ע( ,עכ"ל.
 ÁÎÂÓמכל דבריו ,דרק כשאי דעה אחרת בראשוני ,ולא נזכרה
בשאר פוסקי ,ואי חולק עליה בזה ,אז אמרינ שהלכה כ"יש
אומרי" ולא בכל מקו ,שהרי יש מקומות שהביא השו"ע יש מי
שאומר או יש אומרי ובאמת יש חולקי.
 ÔÈÈÚÂבפעולת צדיק למהרי" זצוק"ל )חלק ב' סימ ע"ב( ,שהביא כלל
זה של הסמ"ע .א בחלק ג' ,שחיברו יותר מאוחר ,כתב )סימ
רנ"ב( בעני שבע ברכות ,כתב מר )אב העזר סימ ס"ב סעי י'( ,יש
אומרי שא החת יוצא מחופתו והול לאכול בבית אחר ,אי
אומרי ש ברכת חתני וכו' ,וז"ל המהרי"  ,וא שהכנה"ג והסמ"ע
כתבו שכ דרכו של מר לכתוב די חדש שלא זכרו הפוסקי בש יש
אומרי ,כבר השיבו עליה האחרוני ,ספר כר שלמה וספר דבר
משה ,וא א לא נזכרו החולקי בב"י ,אפילו הכי כל סתו לא
עממוהו ,וסוד ה' ידע ,וכל שערי הדחיות ובסברת החולקי .ולאחר
מכ הביא המהרי" את דעת החולקי ,שהביא האורחות חיי דעת
הראב"ד ,שאומר שא זימנו החת בבית אחר ,אומרי שבע ברכות,
וכ הביא את דעת הט"ז והבית שמואל שסוברי כדעת החולקי שיש
לבר שבע ברכות ,עי"ש .ולמעשה כ נוהגי האשכנזי ,ומנהג
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התימני כדברי המהרי"  ,שהביא שזה מנהג קדמו בתימ  ,והסכימו
לזה גדולי הדייני ובתוכ בעל השתילי זיתי.
 ÔÎÂבהמש דבריו ,המהרי" ד בעני סעודה שלישית ,הא צרי
פני חדשות ,שמר בסעי ח' כתב ,י"א שמנחה דשבת לא הוי
פני חדשות .והרמ"ע מפאנו )סימ מ'( כתב שזה סברת האגודה ,שהוא
מהסוברי שסעודה שלישית לא חייבת פת ,אבל אנו לא פוסקי כ,
אלא כהרמב" והרי" והסמ"ג שסעודה שלישית חייבת פת ,כמו
שפסק מר באו"ח ,ולכ אומרי בה שבע ברכות .ועוד ,שסעודה
שלישית יש לה מעלה גדולה על פי הסוד .ובהמש הסימ כתב ,והא
ל הרב שער המי )יו"ד סימ נ"ה ס"ק ל"א( ,וז"ל :די זה הביאו הטור
בש הרשב"א ,ותמה הב"י עליו .וכתב הכנה"ג )הגהות ב"י אות ק'(,
דמשו הכי לא פסק מר הדי בסת ,אלא בלשו יש מי שאומר,
משו ששאר פוסקי שלא הזכירוהו לא סבירא להו הכי ,עיי ש,
עכ"ל .ומסיי המהרי"  ,והיה ל זה למאירת עיניי ,בכל מקו
שתמצא בשו"ע בש יש אומרי או כיוצא בו ,ולא זכר אצלו חולק.
ובאמת ראיתי שהב"ח כתב בעני שבע ברכות בסעודה שלישית,
שהתוספות והרא"ש כתבו בסת ששבת ויו"ט חשובי פני חדשות,
והטור הוא שחילק ואמר שדוקא סעודה ראשונה ושניה ,אבל לא
סעודה שלישית ,עי"ש בטעמ .ובסו סיי להלכה שכ מברכי שבע
ברכות בסעודה שלישית וכ המנהג ,עכת"ד .וכ פסק הרמ"א ,וכ
נוהגי האשכנזי הלכה למעשה .וכ מנהג התימני כדברי המהרי" ,
שג זה היה מנהג קדמו בתימ  ,והסכימו לזה גדולי הדייני ובתוכ
בעל השתילי זיתי ,ע"כ.
 ÛÈÒÂ‰Âהמהרי" ש יסוד גדול ,וז"ל :ואל תר ידי בראות
מחלוקת פוסקי בזה לומר דספק ברכות להקל .דזה לא
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נאמר אלא במקו שאי מנהג קבוע ,אבל במקו דאיכא מנהג ,מוכרע
ועומד הוא ומיניה לא תזוז .דוק בכיוצא בזה בפוסקי ,ותראה שכ
הוא האמת .ואי צרי להארי בדבר פשוט כזה .ומי שהוא אוהב
האמת בלתי פנייה ,יכיר ויודה בפה מלא בכל הנזכר ,עכ"ל.
‡ ‡Ïשיש לדעת שכל זה כשמברכי את השבע ברכות מבעוד יו,
אבל א כבר יצאה השבת ,אי אפשר לבר שבע ברכות ,כיו
שהשבת יצאה והלכה וזה דומה לפני חדשות שהיו בסעודה ולא
נשארו לברכות ,שאי אפשר לבר שבע ברכות ,וכ כתב המהרי"
בפעולת צדיק )ח"ב סימ פ"א( .וכ במקרה שנמשכה סעודת יו השביעי
עד הלילה ,כתבו האחרוני שאי לבר שבע ברכות ,עיי רעק" א
ופתחי תשובה )סימ ס"ב( ,ע"כ.
 ÔÎÂתראה בפעולת צדיק )חלק ג' סימ קנ"ה( ,שכתב על דברי השו"ע
)או"ח סימ קע"ט סעי ד'( ,וז"ל :כשאד נכנס לבית חברו ויש ש
חבורות הרבה שאוכלי ,וכל אחד מושיט לו כוס ,יש מי שאומר
שמבר על כל אחד בורא פרי הגפ  ,כי בכל פע הוא נמל ,עכ"ל.
ובסימ קס"ט )סעי ג'( כתב וז"ל :השמש מבר בורא פרי הגפ על כל
כוס וכוס שיתנו לו ,לפי שהוא כנמל וכו' .והקשה המהרי" מדוע גבי
שמש פסק מר הדי בסת ,שצרי לבר על כל כוס וכוס ,ואילו לגבי
אד שנכנס לבית חברו ,כתב הדי בש יש מי שאומר ,שלכאורה דינ
שווה .ותיר  ,שיש לחלק ,שלגבי שמש שמסיח דעתו לגמרי מהשתייה
פ ישתכר ולא יוכל לשמש ,וג המסובי אי בדעת למזוג לו פ
יתקלקל שימושו מפני השיכרות ,לכ בזה לכו"ע כל פע שמוזגי לו
מבר ,מה שאי כ בנכנס אצל המסובי שאינו נמל כל כ ,וג
המסובי אי גומרי בדעת מלהושיט לו ,ומשו דאיכא לספוקי ביה,
לכ שנאו בש יש מי שאומר ,עכ"ל .וכ עיי בפעולת צדיק )חלק ב'
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סימ רנ"ה( גבי הפרשת חלה .וכ בחלק א' )סימ ל"ב( ד בנושא זה,
והביא שג הט"ז והפר"ח סוברי כ שלא כהסמ"ע .וא"כ רואי
שהמהרי" חולק על דברי הסמ"ע בכלל זה ,וסובר שכל מקו שכותב
מר יש אומרי ,זה מפני שיש חולקי בדבר ,אע"פ שלא הביא בב"י
או בשו"ע ,או בגלל שיש להסתפק בדבר ,וא"כ הדבר לא מוכרע
ומוחלט.

ÔÈÈÚÂ

בספר פסקי מהרי"  ,להרה"ג יצחק רצאבי שליט"א )הלכות
דברי הנוהגי בסעודה ,בהערות אות קכ"ט( ,שביאר סברא זו ,שהרי

כמה וכמה דיני אשר הובאו בב"י בש פוסק אחד ,ואפילו הכי פסק
אות השו"ע בסת ,ונרגש שרק כאשר אותו הדי הוא מחודש וסברא
גדולה לומר הפכו ,נזהר שלא לכתוב אלא בלשו יש מי שאומר ,לגלות
דעתו שאי הלכה זו ברורה ופשוטה ,ג א לא מצא בהדיא מי
שחולק ,עי"ש.
 È˙È‡¯Âבשולח גבוה לרבי יוס מולכו זצוק"ל ,שכתב בהקדמה
כללי הפוסקי ,ובכלל י"ט כתב ,כשכותב מר סת ובמקו
אחר מביא בלשו מחלוקת ,דעתו כסת) ,כמו באו"ח סימ תרע"ז
סעי ד' ויו"ד סימ צ"ט סעי ו' ,שיש תופסי למר מיניה וביה
ולדידי אי קושיא( ,ועיי עוד דוגמאות ש ,·˙Î ÏÏÎ‰ ÛÂÒ·Â .דע
כשמביא סברא אחת בלשו מחלוקת ,דעתו לפסוק כאותה סברא אחרת
שלא הביא ,מדלא הביא סברא זו בסת ,כמו שכתבתי הלכות ריבית
סימ ק"ס אות ל"ב ,עיי ש .ובכלל קס"ב כתב ,דר הרב בספר הקצר
לומר ויש מי שאומר על סברא שלא מצאה בשאר פוסקי ,אע"פ שלא
מצא חולק עליה כמו שכתב הסמ"ע וכו'.
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 ˙‡ˆÓלמד לפי דבריו ,כשכותב מר בלשו יש אומרי ,הדבר נחלק
לשלשה סוגי:
‡' ,סברא או הלכה שיש בה מחלוקת ,שבמקו אחד הביאה מר בסת
או בסת ויש ,ובמקו אחר הביא דעת החולקי בלשו יש אומרי,
הלכה כסת.
·' ,סברא או הלכה שיש בה מחלוקת ,הלכה כדעה שלא הביאה.
‚' ,סברא או הלכה שלא נמצאת בשאר פוסקי ואי חולק עליה ,הלכה
כיש אומרי.
 ˙Ó‡·Âבשו"ע או"ח )סימ תרע"ז סעי ד'( ,כתב מר  ,שמ של חנוכה
שנשאר ,צרי לשורפו בפני עצמו ,וא נתערב בשמ אחר
ואי ששי כנגדו ,יש מי שאומר שאי להוסי עליו ולבטלו .והביא די
זה הטור בש מהר" מרוטנבורג .ואילו ביו"ד )סימ צ"ט סעי ו'( ,כתב
בסת ,איסור של דבריה שנפל מעצמו ואי בהיתר כדי לבטלו ,מרבה
עליו ומבטלו .וא נאמר ש"יש אומרי" זו הלכה ,א"כ יש סתירה
במר  .אבל לפי מה שכתב השולח גבוה ,וכ שאר בעלי הכללי
שמקור הדי הוא העיקר )שזה ביו"ד( ,ואומרי סת ויש אפילו
ממקו למקו .א"כ מה שכתב יש אומרי בסימ תרע"ז ,זה לחלוק
כבוד לדברי הטור ,שש הביא את דברי מהר" מרוטנבורג ,כיו שיש
מקומות שנוהגי כ ,וכדברי הרמ"ע מפאנו .ובאמת יש חולקי בדבר.
וסמ על זה שביו"ד )סימ צ"ט סעי ו'( שש מקור הדי  ,בב"י הביא את
כל הדעות החלוקות ,ובשו"ע העלה להלכה כהרמב" ,שמותר
להרבות על האיסור ולבטלו .וכ הביאו חילוק זה הט"ז ,מג אברה,
המשנה ברורה ,כ החיי.
 ÔÈÈÚÓ‰Âבדברי המשנה ברורה וכ החיי ,יראה שלאור כל
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הסימני בשו"ע ,כשיש סעי שכותב מר בלשו יש אומרי ,ה
כותבי א יש על זה חולקי ,ולכ כתב מר בלשו יש אומרי לומר
שיש חולקי ,וא"כ לא הכריע .או שבאמת אי חולק בדבר ,ורק כתב
מר בלשו יש אומרי ,כיו שזה דבר חידוש שלא הביאוהו עוד
פוסקי ואי חולק בדבר ,וכדעת הסמ"ע.

‰‰Â

ראיתי בספר פרי תואר לרבנו חיי ב עטר זצוק"ל )יו"ד סימ
צ"ט ס"ק י"א( ,שד בסתירה הנ"ל ,וכתב שביו"ד עמד מר על

עיקר של דברי ופסק להלכה להתיר .ולכ ג במותר השמ
שבחנוכה לדעת מר מותר ,ע"כ.
 ‰¯Â‡ÎÏÂיש להקשות ,שהרי מר חיבר את חיבורו הבית יוס על כל
ארבעת חלקי הטור) ,משנת רפ"ב עד ש"ב ,והמשי
להגיהו עד שנת שי"ד( ,ולאחר מכ חיבר את השו"ע על כל ארבעת
חלקיו .ובב"י באו"ח סימ תרע"ז העתיק דברי הטור ,שמביא את דברי
המהר" מרוטנבורג לאסור ,ללא חולק ,וש לא הארי בעני כי אי
זה מקומו ,ובב"י ביו"ד סימ צ"ט כתב את כל הדעות החולקות בעני
באריכות .ולאחר מכ כשחיבר את השו"ע ,כתב באו"ח סימ תרע"ז
בלשו יש אומרי את דעת מהר" מרוטנבורג לאסור .ולאחר מכ
ביו"ד סימ צ"ט פסק כהרמב" להתיר ,וא נאמר כשמביא מר
בשו"ע "יש אומרי" דעתו כ להלכה ,א"כ קשה אי פסק ביו"ד
להתיר ,והרי כבר עמד על עיקר של דברי בב"י יו"ד ,ובכל אופ
בשו"ע או"ח פסק לאסור ,ולא שיי לומר שרק בשו"ע יו"ד עמד מר
על עיקר של דברי ,שהרי כבר עמד על עיקר של דברי בספרו
הב"י שחיברו לפני כ  .אמנ לפי מה שכתבנו בש בעלי הכללי לא
קשה כלל ,שכל מקו שכתב "יש אומרי" ,ובאמת יש חולקי בדבר,
לא אמרינ שהכריע כהיש אומרי .וכיו שפסק ביו"ד כהרמב"
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להתיר בסת ,אמרינ הלכה כסת .והיש אומרי שבאו"ח זה לחלוק
כבוד לבעליה.
‡ ,ÌÓעיי ביו"ד )סימ ק"ג סעי ה'( ,שכתב מר  ,א בישל בקדירה
של איסור שאינה בת יומה התבשיל מותר ,דהוי נות טע
לפג ,והוא שתהיה מודחת ,שלא יהיה שומ על פניה ,שא לא הדיחה
אוסר ,והרי היא כחתיכת איסור שלא נפגמה ,ויש מתירי אפילו בישל
בה קוד שהדיחה .והביא השולח גבוה את הכנה"ג שאומר שכיוו
שמקובל בידינו שסת ויש הלכה כסת ,והיא העיקרית ,לכ נקטינ
כהרשב"א לאסור )שהוא הסת ,ולא כהרמב" שמתיר שהוא היש
מתירי ( .וכ כתבו הלבוש והט"ז .ג הרב בספר הקצר בסימ קכ"ב,
לא כתב אלא סברת הרשב"א ,עכ"ד .וכתב על זה השולח גבוה ,וקשה
לי ,שבסימ קכ"ב כתב מר דברי הרשב"א בלשו יש אומרי ,אלמא
דעתו לפסוק כהרמב" .וכא בסימ ק"ג סת כהרשב"א ,אתמהא .וכל
שכ שקשה על הכנה"ג שהביא מסימ קכ"ב ראיה שמר סובר
כהרשב"א ,אי לא הרגיש שמר במחלוקת שנאה ,אלמא ליה לא
סבירא ליה ,ואי הביא ראיה ממה שלא כתב רבינו לקמ אלא סברת
הרשב"א וצ"ע ,עכ"ל.
 ¯Á‡Âהמחילה ,לכאורה דבריו תמוהי ,במה שהקשה על השו"ע
מסימ קכ"ב ,שש מר כתב בלשו יש אומרי לאסור ,והבי
השולח גבוה שדעת מר לפסוק כהיש חולקי שמתירי ,ולכ הקשה
על זה שמר בסימ ק"ג פסק בסת כהרשב"א לאסור .מני לו סברא
זו ,שהרי א רוצה מר השו"ע לפסוק היפ מהיש אומרי שיכתוב את
דעת היש חולקי ,ולמה יכתוב את הסברא שאינו חפ בה) .ועיי
בשדי חמד חלק ו' בכללי הפוסקי סימ י"ג אות כ"א שהקשה כ
בעניי אחר(.
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 „"ÚÏÂנראה ,שבמקו שיש מחלוקת בראשוני ,וכתב מר השו"ע
בלשו יש אומרי ,בודאי שאי כוונתו להכריע כיש
אומרי ,וג לא כהחולקי עליה ,שא כ יביא בסת ,אלא לומר
שיש מי שאומר כ ויש מי שאומר אחרת .ולמה כתב את הדעה הזאת
ולא הדעה השניה החולקת ,כיו שדעה זו הביאה הטור בחיבורו ,או
שהב"י הביאה בחיבורו ,ולכ בשו"ע חלק לה כבוד ולא לזולתה ,כיו
שה גדולי ורבי ,ובהרבה מקומות פשט המנהג כמות ,אבל לא
שהכריע כמותה ,שא לא כ מדוע לא סת ופסק כמותה ,שהרי בכל
סעי שיש מחלוקת בראשוני מר סת ופסק כאחד הדעות והכריע,
מה שאי כ בזה כתב יש אומרי .וזה כמו סת ויש במר  ,שכתב על
זה הרמ"ע מפאנו בסימ צ"ז ,כשכותב מר סת ויש ,אי זה כמסופק
אצלו ,אלא כתב את היש אומרי לחלוק כבוד לבעליה שג ה
גדולי ורבי ,ובהרבה מקומות פשט המנהג כמות ,אבל ההלכה
כסת) .וא"כ אי זה לחלוק כבוד בעלמא דא כ בכל סעי יחלוק
כבוד לדעות החולקות ,כמו ששאלו השתילי זיתי בכללי השו"ע
והמהרי" בפעולת צדיק )ח"ב סימ ע"ב( ,אבל לפי דברי הרמ"ע מפאנו
מוב הדבר( .וא"כ כשכותב בלשו יש אומרי ,נראה דמר לא הכריע,
אלא שיש אומרי כ ,אבל באמת יש אומרי אחרת .שא היה כותב
יש אומרי ויש אומרי ,הרי קיימא ל כיש אומרי בתרא ,לכ כתב
בצורה כזו שתשתמע לשתי פני ,והסברה שכתבה היא לחלוק כבוד
לבעליה ,אבל ג הסברא שחולקת לא מוכרעת .ולכ דבר זה תלוי
בשיקול דעת מורה ההוראה או במנהגי.
 ‡È·‡Âראיה לדברי ,שהרי כתב הב"י בהקדמתו ,ולא ראיתי לעשות
ספר זה חיבור בפני עצמו ,כדי שלא אצטר לכפול ולכתוב
דברי מי שקדמני ,ולכ הסכמתי לסומכו לאחד מהפוסקי
המפורסמי ,ועלה בדעתי לסומכו לספר הרמב" ז"ל ,בהיותו הפוסק
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היותר מפורס בעול ,וחזרתי בי ,מפני שאינו מביא אלא סברא
אחת ,והייתי צרי להארי ולכתוב סברות שאר הפוסקי וטעמ,
ולכ הסכמתי לסומכו לספר ארבעה טורי שחיבר הרב יעקב ב
הרא"ש ז"ל ,כי הוא כולל רוב דעות הפוסקי וכו' .ובהמש כתב
כללי הספר שבו אלב דעות הפוסקי וטעמ וכו' ,וכ אביא
הפוסקי שלא הביא הטור ,ואלב דבריה ,שהרבה פעמי השמיט
הטור סברת הרי" והרמב" וכו' .ובהמש כתב ,ולכ הסכמתי
בדעתי לפסוק כשלושת עמודי ההוראה אשר בית ישראל נשע
עליה ,שה הרי" ,הרמב" והרא"ש ,וכל מקו ששני מה
מסכימי לדעה אחת ,אפסוק הלכה כמות .ובהמש כתב ,וא
בקצת ארצות נהגו איסור בקצת דברי ,אע"פ שאנו נכריע בהיפ,
יחזיקו במנהג ,כי כבר קיבלו עליה דברי החכ האוסר ,ואסור לה
לנהוג היתר כדאיתא בפרק מקו שנהגו ,ע"כ.
 ÔÈÈÚÂבאר חיי סתהו )כללי אות ה'( ,שכתב בש מהר" גלאנטי,
שהיה זק תלמידי מר השו"ע ,שאמר לו מר שג במקומות
שנהגו היתר ימשיכו במנהג ,ויש לה על מי שיסמוכו ,אע"פ שמר
פסק לאסור ,Î"‡Â .כיו שמר תמיד דרכו היתה לכתוב על סדר דברי
הטור ,וכל חיבורו על הטור ,והוסי משלו והכריע ,ועוד שכתב
בהקדמתו שבמקומות שנוהגי היפ מהכרעתו שימשיכו במנהג,
ולכ כשכתב את השו"ע ,פעמי שהוסי בשולחנו את דעת הפוסק
שהביא הטור וכתבה בב"י ,או את דעת הפוסק שהביאה בב"י ולא
הביאה הטור כדי לחלוק לה כבוד ,או בצורה של "סת ויש" ,או
בצורה של "יש אומרי ויש אומרי" ,או בצורה של "יש מי שאומר",
או בצורה שכתב את דעת שני הגדולי החולקי בשמות) .כגו  ,שיש
מקומות שהביא דעת הרמב" בשמו ,ואח"כ דעת הרא"ש בשמו
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באותו סעי( .ולכ כשכותב רק יש אומרי ,זה בא להגיד שיש סוברי
כ וחלק לה כבוד ולא שהכריע.
 Ì‡Âכ לפי הדברי שהבאנו הכל מתיישב על נכו  .מה שכתב
השו"ע ביו"ד סימ ק"ג סעי ה' ,ש מקור הדי שהביאו בב"י,
והטור ש כלל לא ד בעני זה ,וש פסק בשו"ע בסת לאסור
כהרשב"א והיש מתירי כהרמב" ,וקיי"ל "סת ויש מתירי הלכה
כסת" .ואילו בסימ קכ"ב סעי ג' שש הטור ד בעני זה ופסק
לאסור ,והב"י הביא את הדעות החולקות בעני  ,כשכתב את השו"ע,
חלק כבוד לדברי הטור והביא את דעת האוסרי בלשו של יש
אומרי ,כיו שבאמת יש חולקי ומתירי  ,ובמקו אחר סמ עליה
בשעת הדחק מיוחדת ,ולכ לא סת לאסור לגמרי כהטור .והשו"ע לא
הארי בדעתו כא  ,כי כבר כתבה במקומה ,שזה סימ ק"ג סעי ה'.
 ˙Ó‡·Âתראה שרק במקו שמר גילה דעתו בפירוש לסמו על היש
מתירי אז אומרי שסמ על המתירי ,ולא בכל סת ויש
מתירי ,שבסימ ק"ח סעי ג' כתב בשו"ע א יש שמנונית של איסור
על המרדה ,א אינה בת יומה מותר להשתמש בה ,כיו שאי אפשר
בעני אחר ,והביא דבר זה בב"י סו סימ צ"ז בש התוספות בע" ז
ס"ו ע"ב ,שש מדובר בנחתו גוי ,שפעמי שופ דבר איסור ,וכתבו
התוספות ולא גזרו אינה בת יומא אטו בת יומא ,ואפילו לכתחילה
מותר ,כיו שאי אפשר ,שהרי הגוי לא ישמע לנו לעשות מרדה חדשה
בכל פע ופע שישפו עליה איסור .וא"כ רואי שהתיר בשעת הדחק
מיוחדת כדעת הרמב".
 ‰‰Âראיתי בספר "עי יצחק" להרה"ג יצחק יוס שליט"א ,שעשה
חיבור גדול ומקי בעניני קבלת הוראות מר  ,וכ כללי
בדעת השו"ע .ובכלל ל"ה ש כתב וז"ל :כשמר מביא בש "יש מי
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שאומר" ,לא מוכרח דאיכא מא דפליג ,אלא שלא מצא הדבר
בפוסקי אחרי והכי סבירא ליה לדינא ,עכ"ל .ובביאורו כתב דבר
זה בש הסמ"ע ,וכ הביא הגאו החיד"א )סימ תרע"ב ובמחזיק ברכה
ביו"ד סימ פ"ג( ,וזה דלא כהכ החיי שכתב שיש אומרי משמע
שיש חולקי וכו' .ובעי יצחק במהדורא החדשה הביא שמצד שני
יש הרבה מקומות שכ החיי נוקט כ כדעת היש מי שאומר.
 ‰¯Â‡ÎÏÂיש להבי את דבריו ,שהרי ג החיד"א וג כ החיי
מסכימי לכלל זה של הסמ"ע ,שכתב במקו שאי
חולקי בדבר ,או שזה חידוש שנכתב בפוסק אחד ולא כתבוהו
אחרי זולתו ,קיימא ל שהכריע כדעה זו ,אבל במקרה שיש חולקי
בדבר ,כוונת מר שיש אומרי ויש חולקי ,וא"כ כלל זה תלוי בכל
סעי וסעי לגופו ,ויש תנאי לכלל זה ,וכמו שכתב החיד"א )חו"מ
סימ ט"ז( ,שרוב המקומות בשו"ע שמובא בלשו י"א כוונתו שיש
חולקי ,עי"ש ÔÎÂ .בה Í˘Óהביא את דברי השו"ע בסימ תר"י,
שכתב יש מי שאומר שמבר על הדלקת נר יו הכיפורי .ובספר
שולח גבוה כתב דמר כתב זה בש יש מי שאומר ,מפני שחשש
לדעת הסמ"ג ,שיו הכיפורי שחל בשבת מדליקי נר בלא ברכה,
הואיל ואינו בא לצור אכילה .ולכ כתב סברת הרא"ש שמבר
בלשו יש מי שאומר ,כלומר יש מי שאומר כ ואי דעתו לפסוק כ ,
מה ג דספק ברכות להקל ,עי"ש .ובהמש כתב על דברי השולח
גבוה ,והדבר חידוש ,שהרי אנו נוקטי שכל שמביא מר יש מי
שאומר ולא הזכיר שו חולק בשו"ע ,בודאי הכי סבירא ליה להלכה
כמו הדעה שהביא בשו"ע ללא חולק ,אע"פ שכתב יש מי שאומר,
שא לא כ היה לו לפסוק כדעת האומר שלא לבר ,ולסיי בפירוש
יש מי שאומר וכו' ,ובסיו כתב שמאחר והשולח גבוה בכללי
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קס"ב כתב שכל מקו שמר כותב יש מי שאומר ,כ הוא הדי  ,והוא
מילתא דמיסתברא טפי ,לפיכ כ יש לתפוס לדינא בדעת מר  ,עכ"ל.
 ¯Á‡Âהמחילה מכבוד תורתו ,מני לקח סברא זו ,כל שמביא מר יש
מי שאומר ולא הזכיר שו חולק ב˘ ,Ú"Âבודאי הכי סבירא
ליה להלכה ,שהרי כוונת בעלי הכללי היא כל שאי מחלוקת בדבר
בספרי הראשוני .וכמו שהבאנו בש הסמ"ע ,שרק במקו שלא
מצאנו חולקי ,וזה רק חידוש שנמצא בפוסק ולא הזכירוהו פוסקי
אחרי ,אע"פ שכתב בלשו יש אומרי ,נקטינ שזה להלכה ,אבל
במקו שיש חולקי בדבר ,לא אמרינ שזה להלכה ,ובאמת שלא היה
צרי להזכיר סברת החולקי בשו"ע .ויתירה מזאת ,שהרי הב"י )סימ
תר"י( כתב דעת הסוברי שצרי להדליק נר של יוה"כ ולבר .ואח"כ
כתב ,אבל המרדכי כתב שלא להדליק ולבר בגלל שזה מנהג להדליק,
ואי יאמר על מנהג וציונו ,והרי אי מצוה בזה ,ע"כ .והרי ידוע הכלל,
פוסק שמביא הסברות ואחר כ כותב "אבל" כדעה זו הוא פוסק ,וא"כ
מהב"י משמע להלכה שלא לבר על נר של יוה"כ ,וא היה כותב
בשו"ע בסת לבר ,קיי"ל כשו"ע שכתבו לאחר הב"י ,וזה יותר חזק
מ"אבל" ,וכמו שכתב החיד"א באו"ח סימ שכ"ג .אבל השו"ע לא
כתב כ ,אלא יש מי שאומר ,משמע שיש חולקי ,ולא הכריע .וא"כ
נשאר הדבר תלוי במנהגי .וכ הביא החיד"א )סימ תר"י( ,וכ בכה"ח
ש ,שדבר זה תלוי במנהגי .ומהשו"ע אי אפשר להכריע ,כיו
שהביא בלשו יש אומרי ובאמת יש חולקי ,·˙Î˘ ‰Ó ÔÎÂ .מאחר
והשולח גבוה )כללי קס"ב( ,כתב את כלל הסמ"ע ,הכי נקטינ  ,וקשה
על דבריו שהרי השולח גבוה בכללי הביא עוד כללי בדבר כמו
שהבאנו למעלה ,וא"כ כלל זה יש בו הרבה פרטי ,והיה צרי להארי
בדבר ,ואי דברי הסמ"ע אלא בחלק מהמקומות בשו"ע.
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 ÌÂÈÒÏÂאכתוב עוד דוגמא ,כתב מר )יו"ד סימ ק"ב סעי ב'( ,יש מי
שאומר שלא אמרו דבר שיש לו מתירי  ,אלא כשהמתיר
עתיד לבא עכ"פ וכו' ,וא אינו בודאי שיבוא המתיר ,אינו בדי
דשיל"מ .וכתבו הש" והפר"ח שכ עיקר ולא נמצא חולק בדבר,
והש" מקשה ,ותימא ,מדוע מר כתב דבר זה בש יש מי שאומר ,הרי
אי מי שחולק ,ונשאר בצ"ע .וכתב הברכ"י בשיורי ברכה אות ב',
ולכאורה נעל מהרב ש" והפר"ח מה שכתב מר בכס משנה פ"ז
מהלכות ע"ז די י' ,בתו דבריו ,שהרמב" חולק בדי זה ,שלדעתו זה
נחשב דשיל"מ ,עי"ש .וא"כ משו זה מר בשו"ע כתב בלשו יש מי
שאומר ,כיו שיש חולקי ,וזה הרמב" .וה לו יהי כדברי הש" ,הרי
כתב הסמ"ע דדי מחודש דרכו של מר לכותבו בש יש מי שאומר,
ומה קשה לש" כא  ,עכת"ד.
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