
שו"ת יחוה דעת חלק ה הקדמה וכללי השולחן ערוך
, אוהנה ידוע שפסקי מרן מבוססים על פי הכלל, שאם שלשת עמודי ההוראה, הרי"ף הרמב"ם, והרא"ש

שנים מתוך השלשה, מסכימים לדעת אחת, אף על פי שדעת רוב הראשונים להיפך, פוסק מרן כדעת עמודי
ההוראה. וכמו שכתב מרן בהקדמתו לספרו הגדול "בית יוסף" בזו הלשון: "ועלה בדעתי לפסוק ההלכה

ולהכריע בין הדעות השונות, כי זוהי התכלית להיות לנו תורה אחת ומשפט אחד, אלא שראיתי שאם נבוא
להכריע הדין בין הפוסקים על פי טענות וראיות תלמודיות, הרי התוספות והרמב"ן והרשב"א והר"ן ושאר
פוסקים מלאים טענות וראיות לכל אחת מהדעות, ומי הוא זה יערב אל לבו להוסיף טענות וראיות, ואיזהו
אשר ימלאנו לבו להכניס ראשו בין ההרים הגדולים להכריע ביניהם, וקצר מצע שכלינו אפילו להבין עומק

דבריהם, ומכל שכן להתחכם עליהם וכו', ולכן הסכמתי בדעתי כי להיות ששלשת עמודי ההוראה אשר בית
ישראל נשען עליהם בהוראותיהם הלא הם הרי"ף הרמב"ם והרא"ש, לזאת אמרתי אל לבי שבמקום ששנים

מהם מסכימים לדעה אחת, נפסוק הלכה כמותם, זולת מקצת מקומות שכל חכמי ישראל או רובם חולקים
עליהם, ולכן פשט המנהג להיפך. ובמקום שאחד מן השלשה לא גילה דעתו בדין ההוא, ושני עמודי ההוראה
חולקים, הנה לפנינו הרמב"ן והרשב"א והר"ן והמרדכי והסמ"ג, אל מקום אשר יהיה שמה הרוח, רוח אלהין

אמנם כלל זה עורר ביקורת חריפהקדישין ללכת נלך, ואל הדעה אשר יטו רובם כן נפסוק הלכה". עכת"ד.
למסכת חולין), וזה תוכן דבריו: "ומהר"י, ומהם, המהרש"ל בספר ים של שלמה (בהקדמהאצל גאוני אשכנז

קארו חיבר בית יוסף על הטורים, ולא חיסר בו דבר מכל אשר היו לפניו, וכמעט שלא הניח מקום להתגדר
בו, אבל עשה פשרות בפסקי ההלכות מדעתו מסברת הכרס, בדיני איסור והיתר, נגד הקבלה שקבלנו

מרבותינו ונהגנו עד כה, והתלמידים הולכים אחר פסקיו, ולא ידעו כי בנפשם הדבר, כי הכריע נגד סברת
התוספות וסיעתם, וסמך על שלשת הגדולים הרי"ף והרמב"ם והרא"ש, כאילו הקבלה מסורה בידו מימות

בית יוסף, בטבעו אל הגדולים נכסף,: "והרב המחברגם הרמ"א בהקדמתו לדרכי משה כותבהזקנים".
ופסק הלכה בכל מקום על פי שנים ושלשה עדים, המה הגאונים הנחמדים, הרי"ף הרמב"ם והרא"ש, ולא

חשש לשאר רבוותא, שהם התוספות והמרדכי וסיעתם, שעל הרוב אנו פוסקים כמותם, וכמו שכתב המהרי"ו
סימן קעא, ולפי דרכו של הבית יוסף נסתרים כל המנהגים אשר במדינות אלו" וכו'. ע"ש. גם הגאון מהרש"ך

אולם האמתבתשובה חלק א' (סימן קלד) כתב: שרבים תפסו על מרן בזה ונחלקו עמו פנים אל פנים. ע"ש.
תורה דרכה כי מרן לא בדה כלל זה מלבו, אלא כלל גדול זה החזיקו בו מכבר גדולי עולם בארצות

"שבאמת בכל הגלילותב' (סימן תרכו):חלקהרדב"ז בתשובה, וכמו שכתב כן גם רבינוספרד והמזרח
הללו קבלו עליהם דברי הרי"ף הרמב"ם והרא"ש להיות הכרעותיהם להלכה מחייבות בין להקל בין

(סימן רנג) נאמר, האם במחלוקתשבשו"ת הרשב"א". ובנוסח השאלהלהחמיר בין לפטור בין לחייב
שוים בדעה אחת, יש לפסוק כדבריהםאו נאמר כיון שהרי"ף והרמב"םפוסקים אפשר לסמוך על המיקל,

(כלל לב סימן יא) כתב,ובתשובת הרא"ש. (וראה בתשובתו של הרשב"א שם).בין להקל ובין להחמיר
בברכי יוסף (חשן משפט סימןהחיד"אומרן. ע"ש.שברוב המדינות דנים ופוסקים כדעת הרי"ף והרמב"ם

מפי הגאון מופת הדור רבי חיים אבולעפייאקבלה בידינו מפום רבנן קדישי, ששמעוכה ס"ק כט) כתב,
זצ"ל, שקיבל מזקני הדור, שעל הכלל שתפס מרן לענין הוראה ללכת אחר פסקי הרי"ף הרמב"ם

והרא"ש, הסכימו מאתים רבנים בדורו, ולכן היה אומר, כי כל אשר יעשה כפסק מרן הוא עושה כסברת
שמחת יום טוב (סימן יא דף מג ע"א). ע"ש.. ע"כ. וכן כתב הגאון מהרי"ט אלגאזי בשו"תמאתים רבנים

והגאון רבי יוסף חזן בשו"ת חקרי לב (חלק אורח חיים סוף סימן צו) הביא דברי מרן החיד"א הנ"ל, וכתב
שנראה שמאתים הרבנים הכריעו כן בראיות, והדין עמהם, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ומכל שכן

לאחר שהנהיגו כן. ע"ש. וכן כתב בספרו חקרי לב (חלק א' מיורה דעה סוף סימן קצח), שהעושה כפסקי מרן
"מרן" ראשי תיבות ממאתים רבניםונודע שדורשי רשומות אמרועושה כדעת מאתים רבנים. ע"ש.

על הכלל הנ"ל. (וכן מצאתי בשו"ת תעלומות, ונראה שנתכוונו על הקבלה שמאתים רבנים סמכו ידיהםנסמך
לב חלק ג' בליקוטים דף קו ע"ד, ובשו"ת שואל ונשאל חלק א' חלק אורח חיים סימן ו'), (וראה עוד להלן

סעיף ב').
ועדיין צריכים אנו למודעי, הטעם של מרן הבית יוסף וסיעתו, שנוהג לפסוק כשלשת עמודי ההוראה נגד

, וכמו שאמרו בבא מציעארוב הפוסקים, והרי כלל גדול בתורה במחלוקת החכמים אחרי רבים להטות
ליישב על פי מה שכתב המהר"א ששוןונראה(דף נט ב). וראה עוד בזה במסכת עבודה זרה (ז א).

קים לי לזכות המוחזק בממון אפילו במיעוטשהטעם שאנו נוהגים לטעון(סימן רז),בשו"ת תורת אמת



פוסקים נגד הרוב, אף על פי שמפורש בתוספות (בבא קמא כז ב) שמיעוט הדיינים נגד הרוב כמאן
דליתא דמי, משום שלא כתבו כן התוספות אלא כשהדיינים נושאים ונותנים ביחד פנים אל פנים, וכיון

שהרוב מחייבים ולא קבלו טענת המיעוט לזכות, הרי המיעוט כמי שאינו, ואחרי רבים להטות, אבל
בספרי הפוסקים שלא ראו איש את רעהו, אלא כל אחד מהם כתב דעתו בחיבורו, יש לומר שאילו ראו

המרובים סברת המועטים והיו נושאים ונותנים עמהם ביחד בפלפול ובסברא ובראיות תלמודיות אפשר
בספר גט פשוט בכללים (כלל א')בן חביבוהביאו המהר"םע"כ.שהמרובים היו מודים לסברת המועטים.

(חלק ב', סימן קד), שהובאה בביתהרשב"אוסייעו מתשובת, שדבריו נכוחים וראויים למי שאמרם.וקילסו
יוסף חשן משפט (סוף סימן יג). וכן כתב הגאון מהרלנ"ח (בקונטרס הסמיכה סימן קמז). והמהר"י קולון (סוף

ההוראה נגד רוב הפוסקים, משוםולפי זה ניחא דעת מרן שראה לפסוק כעמודישורש קפא). ועוד.
. וכן מצאתי להגאון רבי רפאל בירדוגושהרוב אינו מכריע כל כך, כיון שלא נשאו ונתנו פנים אל פנים

בשו"ת משפטים ישרים חלק א' (סימן רלח) שכתב, שהטעם שאנו פוסקים כהרי"ף והרמב"ם נגד רוב
חלק ג'. ועיין עוד בשו"ת דבר משההפוסקים מפני שלא נשאו ונתנו בדבריהם פנים אל פנים, וכו'. ע"ש

הגט פשוט הנ"ל למה שהעלה שהכלל "ספקשנסתייע מדברי(חלק אורח חיים סימן יד, דף טו סע"א),
ברכות להקל" הוא גם כשרוב הפוסקים סוברים לברך, ומיעוט אומרים שלא לברך, ומשום שאין הרוב

ע"ש. וכן כתב בשו"ת אשדות הפסגה (חלק.בפוסקים מכריע כל כך, כיון שלא נשאו ונתנו פנים אל פנים
אבן העזר סימן יד). ובשו"ת אהל יצחק הכהן (בחידושיו להרמב"ם דף ג' ע"ד), ובשו"ת ראש משביר (חלק
אורח חיים סימן ז'), ובשו"ת מים חיים רפפורט (חלק אורח חיים סימן כג). ע"ש. ועיין עוד בשו"ת חקרי לב

חלק א' מיורה דעה (סימן פב והלאה). ובחזון איש יורה דעה (סימן קנ אות ח). ע"ש.
נוסף לכל הנ"ל, יש להעיר ממה שכתב המהר"ם בן חביב בספר גט פשוט (כלל ו' בד"ה גם), בענין מה שאנו

רואים בתלמוד שאמורא פוסק כיחיד החולק על רבים אפילו באיסור תורה, שאין זה סותר הכלל שאמרה
תורה אחרי רבים להטות, שהתורה מדברת בסנהדרין הדנים בדין שבא לפניהם, שאז בסמכותם לתת פסק

ההלכה על פי הרוב, אבל אותו דין אינו נשאר הלכה קבועה לדורות, שיכולים הדורות הבאים לאחריהם
לקבוע הלכה כדעת היחיד, וכמו ששנינו (בפרק א' דעדיות משנה ה'), ולמה מזכירים דברי היחיד בין

המרובים הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובים, שאם יראה בית דין דברי היחיד ויסמוך עליו וכו'. ופירש
הראב"ד, שאם יראה בית דין אחרון שהלכה כדברי היחיד שבבית דין הראשון יסמוך עליו ויקבע הלכה

כמותו, כמו שמצינו שהאמוראים קובעים הלכה כדעת יחיד מהתנאים אף על פי שרבים חולקים עליו, ואם לא
שמצאו דברי היחיד הראשון, לא היו יכולים האחרונים לדחות דברי הראשונים מדעת עצמם, לפי שאין בית

דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין, אלא מכיון שמצאו היחיד מן
הראשונים שהיה חולק עמהם, היה להם במה להתלות. ע"כ. ובספר שארית יהודה (בהוספות לתשובותיו

[בעל התניא], שמה שנקבעה הלכה כדברישמעתי מאדמו"ר הגאון החסידסימן יב, דף נח ע"ג) כתב,
הרוב, אין זה אלא בדור ההוא שהיחיד והרבים נחלקו בדין שבא לפניהם, שעל זה נאמר אחרי רבים

לסתור דבריהם, כמו שמצינו בכתובות (סד א), כיון שיכול בית דין אחרלהטות, אבל בדורות שלאחר מכן
ובכמה מקומות, משנה ראשונה ומשנה אחרונה, וכמה פעמים פוסקים האמוראים הלכה כדברי היחיד

אין בזה משום אחרימהתנאים. וכמו שכתב הראב"ד (הנ"ל). וכן כתב הרמב"ם (פרק ב' מהלכות ממרים),
. ולפיחיים סימן ב') בד"ה ואשר האריך. ע"ש. ע"ש. וכן כתב בשו"ת חבצלת השרון (חלק אורחרבים להטות

זה ניחא גם כן מה שנראה למרן הבית יוסף וסיעתו לפסוק כהרי"ף הרמב"ם והרא"ש נגד דעת רוב
לכל הדורות, ואם נראה לבית דין הבא, שאין בדבריהם של רוב הפוסקים כדי לקבוע הלכההפוסקים

אחריהם לפסוק כדברי המיעוט, רשאים לעשות כן, על פי כללי ההוראה, ובפרט ששלשת עמודי ההוראה הם
שגם בפוסקים יש ללכת אחר(סימן קטז),חלק ד'ואמנם דעת הרדב"זגדולי עולם ומרי דאתרא דידן.

הרוב מן התורה, גם בדורות הבאים לאחריהם, ולכן סובר שאין לומר קים לי כסברת המיעוט נגד הרוב
וכמבואר בכל האחרוניםהרדב"זאולם הנה סוגיין דעלמא שלא כדעת. ע"ש.כדי לזכות המוחזק

על הרי"ף והרמב"ם והרא"ש נגד רובולדעתו ז"ל צריך לומר שסמכושמחזיקים בדגל הקים לי.
וכמו שיתבאר להלן בסמוך.הפוסקים, מפני שהם מרי דאתרין,

חיבור השלחן ערוך מיוסד על פי דעת הרמב"םב.
כותב: שידוע הדבר(סימן תצה),הגדולהבספרו כנסת(החבי"ב)הגאון רבי חיים בר' ישראל בנבנישתי

ומפורסם שחיבור השלחן ערוך כולו מיוסד על פי דעת הרמב"ם, כי הוא מרא דאתרא של ארץ ישראל



. ע"כ.וארצות המערב, ולכן סתם בשלחן ערוך כסברת הרמב"ם, שרוב ארצות המערב נוהגים כמותו
(וראה עוד בשיורי כנסת הגדולה אורח חיים סימן קכח סק"ה, ובכנסת הגדולה אבן העזר סימן קיט ס"ק מח).

וכן כתב הגאון רבי משה אמאריליו בשו"ת דבר משה (בחלק א' חלק אורח חיים סימן כד, ובחלק ג' חלק
שכללמכתב לחזקיהו (סימן ו' דף לב רע"ג),בשו"תוכן כתב הגאון בעל שדי חמדאורח חיים סימן יד).

, וכמו שכתב בשלחן גבוה.גדול הוא בידינו שמרן בחיבורו השלחן ערוך פוסק בדרך כלל כדעת הרמב"ם
ע"ש. וכן כתב הגאון רבי חיים פלאג'י בספר חקות החיים (סימן נא). ובניו הגאונים רבי אברהם פלאג'י

בשו"ת שמע אברהם (סימן ח' דף כה ע"ג, ובסימן לג דף קז ע"ג), ורבי יצחק פלאג'י בספר יפה ללב חלק א'
(אורח חיים סימן קו סק"ב).
ובאמת שזהו על פי מה. ע"ש.לפסקי הרמב"םשמרן נאמןחלק ב' (סימן מד),כתב החזון איש באגרותיו

שכתב מרן עצמו בשו"ת אבקת רוכל (סימן לב), שהרמב"ם הוא גדול הפוסקים, שכל קהלות ארץ
.ישראל וערביסתאן וארצות המערב נוהגים על פיו בכל דבר אשר יאמר כי הוא זה וקבלוהו עליהם לרבן

ע"ש. (ועיין עוד בשו"ת הריב"ש סימן כא):.והסכים עמו הרדב"זוכן כתב עוד מרן באבקת רוכל (סימן קמ).
ובשו"ת הרשב"ץ חלק ב' (סימן רנו) כתב, שבמקומות אלו מיום שנתיישבו בהם הסכמנו לדון ולפסוק על פי
ספרי הרמב"ם, מלבד קצת דברים כגון בעניני מורדת דמאיס עלי שאין לכוף את הבעל לגרש, וכמו שכתב

הרא"ש בתשובה, וזה מפני חומר איסור ערוה. ע"ש. וכן כתב בשו"ת יכין ובועז חלק א' (סימן קכד),
שבמקומות אלו נוהגים בכל הדברים על פי דעת הרמב"ם, חוץ משלשה דברים, ומורדת דמאיס עלי אחד
מהם. ע"ש. ומהר"א בן טוואה בשו"ת חוט המשולש שבסוף שו"ת התשב"ץ (סימן לה) כתב, שבמחלוקת
שקולה אפילו בדיני ערוה בודאי שיש לסמוך על הרמב"ם, מאחר שהסכימו לדון ולפסוק על פיו כי קבלוהו

עליהם לרבן, וצריכים לפסוק כמותו אף להקל. ולכן תמה על הרשב"ץ הנ"ל שהחמיר בדין מורדת דמאיס עלי
צד) כתב שאף על פי שהראב"ד חולק עלובתשובת מהר"ם אלשקר (סימןשלא לכוף לגרש וכו'. ע"ש.

וכן כתב בשו"ת מהר"י פראג'י (סימן.הרמב"ם, להרמב"ם שומעים, שעליו סומכים בכל הגלילות האלה
נט), שבכל גלילות אלו, ארצות המערב, מצרים, ארם נהרים, וארם צובה, פרס, ותימן, כולם קבלו עליהם

מאמר חז"ל בשבת (קל א) במקומו של רביוכל זה נשען על יסודלהתנהג על פי חיבור הרמב"ם. ע"ש.
(לאיזמל של המילה). ואמר רבי יצחק עיראליעזר היו כורתים עצים בשבת לעשות פחמים לעשות ברזל

אחת היתה בארץ ישראל שהיו עושים כרבי אליעזר, והיו מתים בזמנם. ולא עוד אלא שפעם אחת גזרה
מלכות הרשעה גזרה על ישראל על המילה, ועל אותה עיר לא גזרה. ובחולין (קטז א) במעשה של לוי שמצא

שהיו אוכלים בשר עוף בחלב, ולא אמר להם דבר, כי אמר אתריה דרבי יהודה בן בתירא הוא, ושמא פסק
להם כרבי יוסי הגלילי שמתיר בשר עוף בחלב. ובמגילה (כה ב) מעשה באדם אחד שהיה קורא (הפטרה)

למעלה מרבי אליעזר, הודע את ירושלים את תועבותיה, אמר לו רבי אליעזר עד שאתה בודק בתועבות
ירושלים צא ובדוק בתועבות אמך, בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול. (ובירושלמי שם איתא שנמצא ממזר).

וכתב הר"ן שם, שאף על פי שהלכה כחכמים שחולקים על רבי אליעזר, מכל מקום אותו אדם לא היה לו
. ובשבת (יט ב) ההואלהפטיר במקומו של רבי אליעזר עד שישאל את פיו, כיון שהיה מרא דאתרא

תלמידא דאורי כרבי שמעון (להתיר מוקצה בשבת), שמתיה רב המנונא, והא כרבי שמעון סבירא לן, אתריה
דרב הוה, (שפוסק לאסור מוקצה כרבי יהודה), לא איבעי ליה למיעבד הכי. ובעירובין (צו א) ורב אי סבירא

ליה דאסור לימא ליה, אתריה דשמואל הוה. וכן העירו מכל זה בתשובת הרשב"א (סימן רנג), ובתשובת
הר"ן (סימן מח). ובשו"ת מהרי"ף (סימן נט וס"א). ועוד. ואמנם בשו"ת מהריב"ל חלק א' (כלל יב סימן עג, דף

צח ע"ג) כתב, ולכאורה היה נראה שיכולים בני העיר לתקן תקנה לפסוק על פי פוסק אחד, אך אחר העיון
והחקירה השיבותי לשואלי דבר, שדוקא בדיני ממונות יכולים לתקן כן, אבל בדיני איסור והיתר וגיטין

וקידושין אינם יכולים לתקן ולהסכים לזה, כי בשל תורה הלך אחר המחמיר, או ללכת אחר הרוב להקל, אם
הם גדולים בחכמה ובמנין, ודוקא בימיהם שהיה להם רב אחד בכל עיר ועיר ללמדם תורה, אבל אנו בזמן
הזה כל הפוסקים אשר מימיהם אנו שותים הם רבותינו וחייבים אנו ללכת אחר המחמיר בשל תורה, ויש

בידי כמה ראיות על זה. ע"ש. (ועיין למהר"ם בן חביב בספר עזרת נשים סימן יז ס"ק קיט, ובספרו גט פשוט
בכללים כלל א'). אולם פשט המנהג בזה כדעת הפוסקים הנ"ל, שגם עתה יכולים ללכת אחר מרא דאתרא,
וכמו שכתב מרן באבקת רוכל הנ"ל, שכן נהגו מימות עולם לפסוק כדברי הרמב"ם במקומות אלה שקבלוהו

עליהם לרבן. וכן כתב מרן החיד"א במחזיק ברכה אורח חיים (סימן לח סק"א, ד"ה וזה), ועיין עוד בשו"ת
חקרי לב (חלק אורח חיים סימן צו) שהביא דברי מהריב"ל, ואף על פי כן העלה בסוף דבריו כהטור. [וע"ע



בתשו' הרדב"ז ח"א (סי' רכט) שכ' שכל שנהגו ישראל כאחד מהפוסקים, או דהוי אתריה דמר, חזר הדבר
להיות כאילו אין בו מחלוקת כלל. והעושה מצוה לדעתם מברך, ואין בזה חשש בשא"צ. ע"ש].

יחסו של מרן הבית יוסף לפירושי רש"י ותוספותג.
כהרא"ש נגד הרמב"ם, אף על פי שרש"י עומדשאין לפסוק(אורח חיים סימן י') כתב,מרן הבית יוסף

בשיטת הרא"ש, שהואיל ורש"י מפרש הוא ולא פוסק, הוה ליה הרמב"ם כנגד הרא"ש אחד לגבי אחד,
בשו"ת הלכות קטנות העיר על כך, שאם. ע"כ. והגאון רבי יעקב חאגיזוהלכה כהרמב"ם שמסתבר טעמו

שלא בא מרןרש"י סבר וקביל שפשט ההלכה כך, למה יגרע כוחו משאר פוסקים. ע"ש. אולם נראה ברור
אין(בבבא בתרא קל ב)למעט ח"ו בערכו של רש"י שהוא רבן של ישראל, אלא סמך על מה ששנינו

למדין הלכה מתוך תלמוד עד שיאמרו לו הלכה למעשה. (ופירש רשב"ם, דשמא אם יבוא לידי מעשה
יוחנן, כי אמר לן מר הלכה הכי, נעביד). אמר ליה רבי אסי לרביידקדק יותר ויראה טעם אחר בדבר

מעשה? אמר ליה לא תעבידו עד דאמינא הלכה למעשה. ע"כ. ובגיטין (לו א) אמר ליה רבי יוחנן לר' אסי, וכי
מפני שאנו מדמין נעשה מעשה? ובסנהדרין (פו ב) בדין זקן ממרא, חזר לעירו שנה ולימד כדרך שהיה למד

פטור, הורה לעשות חייב. ובהוריות (ב א) אין בית דין חייבים על הוראתם עד שיאמרו להם מותרים אתם
לעשות. ובירושלמי (כלאים פרק ב' הלכה ב'): "כל הלין מלייא לענין משא ומתן, הא לענין להורות אסור
להורות". ולכן רש"י שעיקר מטרתו לפרש את הסוגיא כפשטה, שכל מבין עם תלמיד יוכלו להבין פשט
התלמוד, אמרינן דלא נחית לפסוק למעשה. ואילו היה מתכוין לפסק הלכה למעשה היה מדקדק יותר

(לאבות, עמוד נד)לספרו בית הבחירהוהמאירי בהקדמתובפירושו לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.
רש"י ז"ל, ואם כי רבו הלוחמים עליו, כליוראש לכל החיבורים שנתחברו דרך פירוש, הוא פירושכתב: "

זיינו עליו, ותשובתו יוצאת מתוך דבריו, כולם נכוחים למבין, ואין מעלתו ניכרת אלא רק ליחידים, כי
. הריבמלה אחת יכלול לפעמים תירוצים לחבילי קושיות, "אלא שלא נתכוין בהם לענין פסק הלכה כלל"

לנו תנא דמסייע למרן הבית יוסף הנ"ל. וכדברי מרן הנ"ל כתב גם הרדב"ז בתשובה (סימן קט). וכן כתבו
הגאון רבי עקיבא איגר בתשובה (ריש סימן יד). והגר"י פלאג'י בשו"ת לב חיים חלק ב' (ריש סימן ריג). ועוד.

[ושוב ראיתי למרן החיד"א בספר מחזיק ברכה (יורה דעה סימן יב סק"א), שהביא דברי רב אחד אשכנזי
שהשיג על מה שכתב להסתמך על דברי מרן הבית יוסף שרש"י מפרש ולא פוסק, שהרי רבותינו הראשונים

והאחרונים סומכים על דברי אור העולם הוא רש"י ז"ל וכו'. (והרב האשכנזי הנ"ל הוא רבי שאול ברלין,
. ע"ש. וכ"כלפסק הלכה אלא לפירוש בעלמאומרן החיד"א תירץ כמו שכתבנו, שרש"י לא נתכווןכנודע).

עוד בספרו שם הגדולים (מערכת גדולים ערך רש"י). ע"ש].
גם לענין דברי רבותינו בעלי התוספות יש לומר שלא נתכוונו לפסק הלכה אלא לענין פירוש הסוגיא,

דע שאיןדכתובות דף יג ע"ד), וזו לשונו: "(פרק קמאבשיטה מקובצתוכמו שכתב רבינו בצלאל אשכנזי
, וגםדרך התוספות שלנו לפסוק הלכה כי אם לפרש שמעתתא דרך שקלא וטריא, וכך קבלנו מרבותינו
במקום שכותבים בלשון 'פסק הר"ח', וכיוצא בזה, כוונתם שבאותו פסק יצא לנו תירוץ ויישוב בסוגיית

הש"ס". ע"כ. וכן כתב מרן הבית יוסף ביורה דעה (סימן קטו): "ואף על פי שהתוספות כתבו להתיר, אפשר
שהתוספות והרמב"ם חולקים, לדעת מרןולכן במקוםשלא כתבו כן למעשה, אלא רק דרך הוראה". ע"ש.

יש להעדיף פסקי הרמב"ם, שכוונתו להורות הלכה למעשה, מה שאין כן התוספות שלא נתכוונו אלא
סימן רצ סק"א). וכן. כתב הכנסת הגדולה אורח. (ועיין עוד בדרישה יורה דעהלשקלא וטריא, ולא למעשה

חיים (בכללים לדרכי הפוסקים דף קסא ע"ב), בשם הגאון רבי אליהו קפסאלי בתשובה, וזו לשונו: "מקובלני
מפי אבא מרי שאין לסמוך על דברי התוספות למעשה, אם לא שביארו בפירוש בדבריהם שכן הלכה

למעשה". (וכן כתב עוד הכנה"ג בספרו שו"ת בעי חיי חיו"ד סוף סימן קנז). ע"ש. וכן כתב הגאון רבי אברהם
שכתב המהרש"ל בהקדמתו לספרו ים שלולכן אףפלאג'י בשו"ת שמע אברהם (סוף סימן לג). ע"ש.

שלמה על חולין, בשם הרא"ש בתשובה, שאף על פי שהרמב"ם היה גדול מאוד בכל החכמות, אכן
כשהוא חולק על רבינו תם ור"י אין לשמוע אליו, אלא יש ללכת אחר פסקי התוספות, כי קבלה בידינו

וכן כתב בשו"ת חות יאיר (סימן קצב)ע"כ..שרבינו תם ור"י היו גדולים בחכמה ובמנין יותר מהרמב"ם
מקום דעת מרן הבית יוסף אינה כן, ובפרטמכל. וראה עוד בתשובת הריב"ש (סימן שצד).בשם הרא"ש

הרמב"ם אות כח) מהרב יד אהרן בשם. ודלא כמו שכתב ביד מלאכי (כללישהרמב"ם הוא מרי דאתרין
ופוק חזי מה שכתב האור זרוע חלק ב'מהר"ם מטיוולי, שיש לפסוק כהתוספות נגד הרמב"ם. ע"ש. דליתא.

(הלכות ערב שבת סוף סימן לג): הדבר ידוע גודל לבו וחריפותו של רבינו תם שהיה בידו לטהר את



. והביא ראיההשרץ, ושמא לא דיבר דבר זה אלא לפלפולא בעלמא, הילכך איני סומך על ראיה זו
(פרק נערה סימן קע)ומה שכתב המרדכימהירושלמי שאמרו כיוצא בזה על רבי שמעון בן לקיש. ע"ש.

. וכן כתב בשו"ת תרומת הדשןבשם מהר"ם שיש לפסוק הלכה כהרי"ף במקום שאינו חולק על התוספות
ודייק בשו"ת חתם סופר(סימן קמח). וכן כתב המגן אברהם (סימן תמז סק"ד) בשם הסמ"ע (סימן כה).

על הרי"ף, הלכה כהתוספות, אין זהשבמקום שהתוספות חולקים(חלק יורה דעה ריש סימן שכד)
שאף על פי שכתב מהר"י קולוןפסק,, וכמו שכתב הרדב"ז חלק ג' (סימן תצט) בד"ה ולעניןמוכרח

בתשובותיו (שרש נב) שנהגו לפסוק כהרי"ף במקום שאין התוספות חולקים, לאו למימרא שבמקום
שהתוספות חולקים יש לפסוק כהתוספות בהכרח, אלא אפשר לומר כן ואפשר לומר כן, וכיון שהדבר

. ע"ש.שקול נפסוק הלכה למעשה כהרי"ף, הואיל וכבר נהגו בכל הגלילות האלה לפסוק כדעת הרי"ף
וכן כתב בשו"ת מהרשד"ם (חלק אבן העזר סימן צג) בשם מהר"י קולון, שאף לדברי המהר"ם, אין הכרח

לומר שלענין פסק הלכה נסמוך על התוספות כאשר אנו סומכים על הרי"ף וכו', ותדע שכן הוא שהרי פשט
המנהג לעשות מעשה כפסקי הרי"ף, ולא פשט המנהג כן לגבי התוספות. ע"ש. ואמנם בשו"ת מהריט"ץ סימן

צט, וסוף סימן רנא) כתב, שמכיון שכתבו הפוסקים שהלכה כהרי"ף במקום שאין התוספות חולקים, משמע
שאם התוספות חולקים, הלכה כהתוספות נגד הרי"ף. ע"ש. (ועיין עוד בכנסת הגדולה אורח חיים דף קסא

ע"ב). מכל מקום דעת חכמי ספרד נוטה להעדיף יותר סברת הרי"ף מכיון שהוא מרא דאתרין. וכן כתב
בשו"ת ישיב משה שתרוג (סימן צג), שאף שדעת רבני אשכנז לפסוק כדברי התוספות כשחולקים על הרי"ף,
אנו הולכים אחר רבני ספרד שנוהגים על פי פסקי הרי"ף, ומכל שכן במקום שהרי"ף והרמב"ם עומדים בדעה

אחת. ע"ש. ועיין עוד בשו"ת נשמת כל חי (חלק יורה דעה סימן סו). ודו"ק.
קבלת הוראות מרן השלחן ערוךד.

כתב הגאון מהראנ"חעל יסוד מה שנתבאר לעיל (בסעיף ב') שהוראת מרא דאתרא מכרעת להלכה,
(וכ"כע"ש..הוראותיואחרללכתלרבעלינויוסףביתהרבנתקבלשכברקט),(סימןבתשובה1530-1613

מהר"י מינץ כותב על מרן, שכבר נתפשטהוגדול חכמי איטליהבשו"ת פרח מטה אהרן ח"ב (סימן פא).
שגבה ממנו. עד אשר נוכל לומר בלי גוזמא,, לא היתה קריה אשרחכמתו הרחבה והוראותיו בכל העולם

ורבינו. ע"ש.שמזמן הרמב"ם והרמב"ן ועד היום לא נמצא כמוהו בישראל להגדיל תורה ולהאדירה
הרמ"א בתשובה למרן הבית יוסף כותב אליו (בשו"ת הרמ"א סימן מח): באתי להשיב מפני הכבוד

לדברי מורינו ורבינו הגאון הגדול רבי יוסף קארו יצ"ו, אשר מימיו אנו שותים מכדו וקנקנו, אתפלל אל
ה' שיאריך ימי מורינו ורבינו נשיא אלקים בתוכינו, והנני אומר מתניתא דמר וספרו קא מתניתא, וחלילה

להמרות דברי מעלת כת"ר, שכל החולק עליו כחולק על השכינה, ועליו יש לסמוך אפילו באיסורא
(סימן קפב) כותב:בשו"ת הלכות קטנות. ע"ש. והרב המני"חדאורייתא, וכל שכן בענין ממון הקל וכו'
שבכל ארץ ישראל ובכל עריז"ל),גלאנטיהרב משההמג"ן (קיבלתי ממר זקני הגאון הראשון לציון

המזרח וערביסתאן אין המוחזק יכול לטעון קים לי נגד הכרעת מרן מהר"י קארו, שכן קבלו עליהם ועל
וכן. ע"ש.זרעם. ושמעתי מפה קדשו שבזמנו חזרו גאוני צפת וחידשו תוקף הסכמה זו לקבלת דברי מרן

חברון, בתשובה שהובאה בגנת ורדים (חלקמהר"א יצחקי, גאב"דוכן כתבבשו"ת מהרי"ף (סימן כב).כתב
הגאון רבי יונהוכן כתבחשן משפט כלל ה' סימן טז), והסכים לזה הגאון המחבר גנת ורדים (שם סימן יז).

בברכי יוסף (חשן משפט סימןמרן החיד"אותלמידונבון בשו"ת נחפה בכסף (חלק חשן משפט סימן יח).
כה ס"ק כז - כח). והגר"ח מודעי בשו"ת חיים לעולם (חלק יורה דעה סימן א'), והגאון הראשון לציון רבי

מרדכי יוסף מיוחס בשו"ת שער המים (סימן ט'). ועוד.
(סימן כה, קיצור תקפו כהן אות קכד),צא ולמד ממה שכתב רבינו יהונתן אייבשיץ בספר התומים

שחלילה לומר קים לי לזכות המוחזק בניגוד לפסקי מרן המחבר והרמ"א, כי הכל בכתב מיד ה' השכיל
, וחפץ ה'על ידם, ורוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם הזהב מכוון להלכה, אפילו בלא כוונת הכותב

(סימן כז).בשו"ת אור גדולהגדול ממינסקכתבוכןבידם יצלח, רוח ה' דיבר בם ומלתו על לשונם. ע"כ.
נז ע"ב). והגאון אשר לא יחת מפני כל, כי עמו עוזמלובלין בספר מחשבות חרוץ (דףוהגאון רבי צדוק הכהן

ואחרי ששני המאורות הגדוליםא' (סימן עה):, כותב בספרו שאלת יעב"ץ חלקהגאון יעב"ץותושיה, הוא
ואין לנו לזוז מפסקי,הבית יוסף והרמ"א פסקו כן, מי יבוא אחריהם, ואין אחריות האחרונים עלינו

ובשו"ת בית אפרים. ע"כ.השלחן ערוך שהם הלכות קבועות לכל ישראל והפורש מהם כפורש מן החיים
, וכמו שכתבזיז כל שהוא מפסקי השלחן ערוך"וחלילה לנו לזוז(חלק יורה דעה סוף סימן עח) כותב:



כיוצא בזה הרמב"ן (בכתובות נד א) שאף על פי שאנו מדמין אנו נותנים ראשינו תחת כפות רגלי הראשונים".
ונמצא שדברי מרן הבית יוסף מכוונים בשני(בחלק אבן העזר חלק ב' סימן קב) כותב,גם החתם סופר

ספריו, ואם אולי הבית יוסף לא כיון לכך, מכל מקום האלקים אנה לידו להמתיק הדבר בלשון קולמוסו
התורה יתברך שמו עם כל העוסקים בתורתו, כי כן ארחות נותןהטהור, שיהיה אותו צדיק ניצל משגיאה

וגאוני פרנקפורטלשמה להכחיד תחת קולמוסם לשומרם משגיאות לבל תצא תקלה מתחת ידם. ע"ש.
בתשובה שהובאה בספר אהל אברהם (דף יז, בענין הגט מקליווא)חברי בית הדין בזמן הנודע ביהודה(

והנה בזמן הזה אנו רואים בתשובותסע"א), ובשו"ת מטה לוי חלק א' (עמוד עה), כותבים בין השאר: "
חכמי זמנינו שדרכם לפלפל בדברי חידודים ופונים אחר מחברי שו"ת אחרונים, ואינם שמים על לב

דברי הטור והשלחן ערוך אשר אנו מחוייבים שלא לנטות מדבריהם ימין ושמאל מאחר שכבר נתפשטה
הוראתם בכל העולם וקבלו דבריהם כל עדת בני ישראל כהלכה למשה מסיני, ומה לנו לחפש בדברי

הראשונים לאחר שבעלי השלחן ערוך עמדו על דבריהם ודחאום, וביררו ההלכה כשמלה וקבעו בשלחן
ערוך הלכה ברורה לעם סגולה, כה דרכנו אשר קיבלנו מרבינו הגאון בעל שב יעקב והגאון בעל פני

אב"ד קהלתינו ששימש גדולי הדור, כולם לאוכן מרן הגאב"ד רבי אברהם אבושיהושע אב"ד בקהלתינו,
נטו להורות נגד פסקי השלחן ערוך, ורק בדין שאינו מבורר בשלחן ערוך יש לעיין בפוסקים האחרונים".

ואני אין דרכי(חלק יורה דעה סימן קז) כותב: "בשו"ת דברי חיים חלק ב'והגאון רבי חיים מצאנזעכת"ד.
לפלפל בדברי גדולי הראשונים איזו שיטה מהם עיקר להלכה, כי דבר זה לדעתי הוא גסות הרוח ודברי

הבל להכריע בין הראשונים, כי מה נדע ולא ידעו הם, ואין לנו אלא לסור למשמעתם של רבותינו בעלי
". ע"ש.השלחן ערוך

שכיון"ל'):סימןדעהיורה(חלקיוסףאהלשו"תבספרוכותבגבוה,שלחןבעל,1692מולכויוסףרביהגאון
שקבלנו הוראות מרן, הכי נקטינן, ואפילו כשהרמ"א ואלף פוסקים כמותו חולקים עליו, אנו בני ספרד

בשו"ת משפט וצדקה ביעקב חלק ב'בן צוררבי יעקב". והגאוןבתר מרן גררינן, הן לקולא והן לחומרא
(סימן ה') כותב, שאחר שנתפשטו בעולם חיבורי מרן הבית יוסף והשלחן ערוך, שוב אין לנו אלא פסקיו לכל

, אב"ד ארם צובה (חלב),רבי שלמה לניאדואשר יאמר כי הוא זה, ואפילו נגד אלף פוסקים. ע"ש. והגאון
כותב בשו"ת בית דינו של שלמה (חלק אורח חיים ריש סימן ד'), "דאנן בתריה דמרן אזלינן בכל חקותיו ובכל

משפטיו, בין להקל בין להחמיר, ואין להביא ראיה מן החולקים עליו". וכן כתב עוד בספרו שו"ת כסא שלמה
ח') כותב: פה עה"ק ירושלים וגלילותיה אתריהבתשובותיו (סימןרבי יעקב אלגאזי(סימן ז'). ע"ש. והגאון

רבי אליהו ישראלדמרן הוא, ואנו נוהגים לפסוק ככל הוראותיו בין להקל בין להחמיר. ע"ש. וכן כתב הגאון
גלוי וידוע בכל העולם כי חכמיקח) כותב,(סימן. ובשו"ת חיים בידבספר שני אליהו (דף ז' ע"א). ע"ש

ספרד וצרפת קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם לפסוק הלכה בכל מקום כדברי מרן רבינו יוסף קארו זצ"ל,
ואפילו אם יחלוקו עליו כל האחרונים. וגם אחינו רוב בני אשכנז ופולין מורים הלכה למעשה כדברי הבית

".יוסף במקום שהרמ"א אינו חולק עליו, על כן יאמרו המושלים: "לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו
שאפילו מאהיורה דעה סימן ז') כותב,חלק ב' (חלקרבי יוסף חיים מבבל בשו"ת רב פעליםוהגאון

אחרונים חולקים על פסק מרן השלחן ערוך, אין אנו שומעים להם להקל אפילו במקום הפסד מרובה, כי
ובשו"ת ישיב משה שתרוג (סימן לד) מעיד גם. ע"ש.אנו מחוייבים ללכת אחרי הוראות מרן בכח הקבלה

שאנו הולכים אחר פסקי מרן בכל ענין, הןהגאון רבי ישועה בסיס זצ"ל, גאב"ד של תוניסיה,כן בשם
בדיני איסור והיתר והן בדיני ממונות. והוסיף עוד (בסימן קפח), שאנו מקובלים שבכל מקום שהגאון

רבי יצחק טאייב בעל ערך השלחן העלה להחמיר נגד מרן, מכל מקום למעשה לא היה מורה לאחרים
בשו"ת חיים שאל (סימן טו) כתב,החיד"אמרןואמנם. ע"ש.אלא כדעת מרן, ורק לעצמו היה מחמיר

"דאנן בדידן בארץ ישראל נקטינן כדברי מרן שקבלנו הוראותיו, אך באיסור והיתר חוששין לכתחלה על פי
משפט סימן כה אות ו'). וראה עוד בספרו שיורי(חשןהרוב לדברי מור"ם". וכן כתב עוד בספרו ברכי יוסף

רבי יוסף חזן בעל חקרי לב, במהדורא בתרא (דףברכה (יורה דעה סימן שכד). אולם הגאון הראשון לציון
כי אם לתלמיד חכם בביתו ובחומותיו שרשאי: "ולדידי חזי לי שאין דבריוקפ סוף ע"ג) כתב להעיר על זה

אינו רשאי להורות אפילו להחמיר נגד דעתדיין ומורה צדק הקבוע לדון ולהורות,להחמיר על עצמו, אבל
מרן שהוא מרא דאתרא. וכבר אמרו חז"ל (שבת קל א) במקומו של רבי אליעזר היו כורתים עצים

שם עוד החקרי לב לדחות דברי הרה"ג רבי(למצות מילה)". והאריךלעשות פחמים לעשות איזמל בשבת
שלמה משה סוזין שהחמיר נגד מרן בדיני איסור והיתר, ושכן נראה מכל דברי רבני האחרונים, שגם באיסור



ערוה קבלנו הוראות מרן אף להקל. ומכל מקום כשרוב הפוסקים בחכמה ובמנין אוסרים רשאי המורה
להחמיר באיסור ערוה החמורה, מה שאין כן בשאר איסורים שאין המורה רשאי להחמיר כלל נגד הרמב"ם
ומרן. ע"ש. (ועיין עוד בשו"ת חקרי לב חלק אבן העזר סוף סימן פד, ובספר כל החיים מערכת מ' אות מט).

והרה"ג המשי"ח ז"ל בשו"ת כרך של רומי (דף קב ע"ב) הביא דברי החקרי לב הנ"ל, וכתב, שאף הגאון רבי
שלמה משה סוזין חזר בו, וביטל דעתו מפני דעת החקרי לב, ושכן פסק הגאון סבא דמשפטים מהרי"ט

ובאמת שגם מרן החיד"א עצמואליקים ז"ל, שהעיקר להורות כדברי מרן בין להקל בין להחמיר. ע"ש.
במחזיק ברכה אורח חיים (סימן תסז סק"ה) כתב, שאף על פי שהרוצה להחמיר על עצמו בעניני פסח

רשאי, ואין בזה משום יוהרא, שהכל יודעים שבפסח רבים מחמירים לעצמם בגדרות וסייגים רבים, מכל
מקום את צנועים חכמה להחמיר אך ורק בביתו ובחומותיו, ויזהר שלא לגלות מסתוריו לאחרים, אבל

מרן החיד"א מודה שאין להורות לאחרים אלאנמצא שגם. ע"ש.אם הגיע להוראה יורה על פי הדין דוקא
חיים פונטרימולי בספר פתח הדביר חלק ג' (דף ד', וכדברי מרן שקבלנו הוראותיו. גם הגאון רביעל פי הדין

ע"ב, ודף רסה ע"ב, ודף שכו ע"א) כתב, שאנו קבלנו הוראות מרן אף להקל. ע"ש. וכן כתב הגאון החסיד רבי
אליהו מני בזכרונות אליהו (חלק יורה דעה מערכת מ' אות יב). וכן כתב עוד בשו"ת ישא איש (חלק אבן

העזר סימן ב', דף כד ע"א). ועוד אחרונים. ואכמ"ל.
ה. מן השמים זיכו את מרן שיתקבלו פסקיו בכל העולם

קבלה בידינו, שבדורו של מרן רבינו יוסף קארו זצ"ל, היו שלשה רבנים גדולים הראויים לגשת למלאכת
הקודש, לקבץ כעמיר גורנה את כל ההלכות ולגלות שרשיהם ומקורותיהם בתלמוד ובראשונים לאסוקי

ואשר העיד עליו תלמידושל מהרשד"ם,(רבו: הגאון רבי יוסף טייטצאק, והםשמעתתא אליבא דהלכתא
בעל ראשית חכמה (בשער הקדושה פרק ז'), שארבעים שנה לא ישן על מטה, אלא היה ישן על גבי

(מחבר שו"תרבי יוסף בן לב). והגאוןתיבה ורגליו תלויות, וקם בחצות לילה לשקוד על דלתות התורה
. ואף על פיאשר מהשלשה הכי נכבד.קארוומרן רבינו יוסףמהריב"ל ד' חלקים, וחידושים על הש"ס).

ותנתן דת על ידי מרן הקדוש רבינומן השמים הסכימושכל אחד מהם היה ראוי לקרבה אל המלאכה,
הקדושים שמשנתו משנת חסידים. (כן, וכמו שנראה מחיבוריויוסף קארו, וזאת מפני ענותנותו היתירה

כתב מרן החיד"א בספרו שם הגדולים מערכת ספרים, ערך בית יוסף). וזהו בהתאם למאמר חז"ל (בעירובין
יג ב) במחלוקת שבין בית שמאי ובית הלל, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ומפני מה זכו בית הלל לקבוע

הלכה כמותם? מפני שנוחים ועלובים היו, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדימים דברי
בית שמאי לדבריהם. וכתב על זה מרן הקדוש בספרו כללי הגמרא (על הליכות עולם, דף נא ע"א), לכאורה

יש לתמוה שאם אין הדין כדבריהם, וכי מפני רוב מדות טובות שבהם קבעו הלכה כמותם? ונראה לפרש
כוונת חז"ל, שמפני מה זכו לכוין תמיד לאמת? ועל זה השיבו, שמפני היותם אנשי אמת נוחים ועלובים

וענוותנים זיכו אותם מן השמים לכוין תמיד לאמת. ע"כ. (וראה בספר סדר משנה הלכות יסודי התורה פרק
ט' הלכה ד', דף כג ע"ג). [וכיוצא בזה כתב הגאון בעל שבות יעקב, בספרו עיון יעקב (יומא כו א) שאף על פי

שאמרו שאין למצוא תלמיד חכם שזוכה בהוראותיו לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא אלא אם כן בא משבט
לוי או מיששכר, מכל מקום נאמר (בסנהדרין צג ב) על דוד, וה' עמו, שהלכה כמותו בכל מקום, משום שהיה
ענו מאוד (כמבואר במועד קטן טז ב), לכן זכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. וכמו שאמרו (בעירובין יג

ב) לגבי בית הלל. ע"ש]. לכן גם מרן הקדוש שהיה מוכתר בנימוסין ובענוה טהורה, ומקבל האמת ממי
שאמרו, זכה לכוין לאמת, והתפשטו הוראותיו בכל תפוצות ישראל, על פיו יחנו ועל פיו יסעו.

פסקי הרמ"א לגבי בני ספרד ועדות המזרחו.
והנה לענין דברי רבינו הרמ"א בהגה, לדידן בני ספרד ועדות המזרח, אם יש לפסוק כמותו נגד

, לכאורה לפי מה שכתבנו לעילהחולקים, כשמרן לא גילה דעתו, או דינו כאחד מן הפוסקים בלבד
מתבאר, שדוקא לגבי מרן שהיה מרא דאתרין קבלנו הוראותיו נגד דעת שאר הפוסקים, מה שאין כן לגבי

(מערכת א'משכנות הרועיםשבספר,ראיתי שיש מחלוקת בזה בין רבני המערב ותוניסיההרמ"א. אולם
, ואףגילה מרן דעתו, נקטינן כפסק הרמ"אסבירא ליה שבכל מקום שלאאות צז, ומערכת מ' אות ריז)

לענין קים לי כתב שם (במערכת ק' אות לא) דלא אמרינן קים לי נגד הרמ"א. וראה עוד שם (במערכת ל' סוף
יצחק (חלק יורה דעה סוף סימן פז, ובחלק אבןבשו"ת ויאמרגם הגאון רבי יצחק בן ואלידאות ג'). ע"ש.

וכןהעזר סוף סימן קעט, בד"ה בשגם) כתב, שקבלו עליהם הוראות הרמ"א בדבר שמרן לא דיבר בו. ע"ש.
שו"ת תקפו של יוסף חלק ב' (סימן נא וסימן(בכלליו אות פז, דף קכ ע"ד), בשםכתב בספר ויקרא אברהם



הגאון רבי רפאל בירדוגו בשו"ת משפטים ישרים חלק א' (סימן קצג וסימן שפח). ע"ש.וכן כתבפב). ע"ש.
יתר הבז, וכמו שהאריך להוכיח כן מדבריהם, כמבואר בתשובה שבסוף ספרוכן דעת גדולי רבני תוניס

בשו"ת ויען משה (חלק חשן משפט סוף סימן ג'). ושם הובאו דברי הגאון רבי כלפון משה הכהן שכתב,
שרבני תוניס חולקים אם יכולים לומר קים לי נגד פסק הרמ"א, שהגאון רבינו יצחק טאייב בעל ערך השלחן,
והגאון רבי ישועה בסיס סוברים שיכול המוחזק לומר קים לי נגד דעת הרמ"א, והמשכנות הרועים וכן הגאון

רבי נתן בורגיל בעל חק נתן סוברים שנגד דעת הרמ"א אין המוחזק יכול לומר קים לי, כל שלא גילה מרן
דעתו להיפך. ע"ש. וראה עוד בשו"ת תבואות שמש (חלק חשן משפט סימן נא אות כא), ובשו"ת איש מצליח

(חלק יורה דעה סוף סימן מז). ע"ש. והגאון רבי כלפון משה הכהן בספר הלכה למשה (בכללי הוראה מערכת
מ' אות י'), הביא דברי המהרי"ט בגנזי שלום (חשן משפט סימן ב), שאם הש"ך והט"ז חולקים על הרמ"א,

לא נקטינן כוותיה דהרמ"א, וכל שכן לדידן בני ספרד, ושמכאן תשובה לדברי האומרים שאין לומר קים לי נגד
הרמ"א. ע"ש. ומר בריה הגאון רבי אברהם כהן בספר ברית אברהם (מערכת מ' אות ג') האריך קצת בזה,

והעלה גם כן שהמוחזק יכול לומר קים לי נגד פסק הרמ"א, ושכן כתב בספר דברי יעקב (מערכת ט' אות ט',
ומערכת ס' אות א'). ע"ש. וראה עוד בספר זכרי כהונה (מערכת פ' אות כד). אולם בארץ ישראל המנהג

פשוט לדידן שהמוחזק שפיר יכול לומר קים לי נגד פסק הרמ"א. והגאון רבי יוסף ידיד הלוי בשו"ת ימי יוסף
חלק א' (חלק אבן העזר סימן א' דף כב ע"ד והלאה), הביא דברי המשפטים ישרים הנ"ל, שקבלו הוראות

הרמ"א, וכתב, שהרב ז"ל הדר תבריה לגזיזיה בחלק א' (סימן תכד), שחלק על פסק הרמ"א מסברא
דנפשיה. וכן האמת, שאנו לא קבלנו הוראות הרמ"א, אלא דין הוראות הרמ"א כהוראות אחד מן הפוסקים,

ושכן נראה מדברי רוב האחרונים שלנו. ע"ש. וע"ע בשו"ת יש מאין ח"ב (חלק חו"מ ס"ס יג). וכן עיקר.
והנה הסמ"ע בהקדמתו לחשן משפט כתב, שכוונת. מרן השלחן ערוך היתה, שלא יפסקו דין מהשלחן

ערוך מבלי ללמוד תחלה מקור הדין בטור ובית יוסף, וטעמו ונימוקו עמו, והן עתה בזמנינו רבים
עזבוחושבים עצמם כאילו הם מדור דעה, ומצפצפים הלכה מתוך דברי השלחן ערוך, והם מחריבי עמנו,

חק הפרו ברית וגורמים רעה לנפשם. ע"ש. גם המהרש"א בחידושי אגדות (סוטה כב א) כתב, ובדורות הללו
אותם שמורים הלכה מתוך השלחן ערוך, ואינם יודעים טעמו של דבר, טעות נופלת בהוראותיהם, והרי הם
בכלל המורים הלכה מתוך משנתם שהם מבלי עולם, ויש לגעור בהם, אלא צריכים לדקדק בידיעת מקורות
ההלכה בתלמוד ובפוסקים שהוא שימוש תלמידי חכמים. ע"ש. (וזה הוא כעין מה שכתב הרא"ש בתשובה
כלל לא דין ט', לגבי המורים הוראות מתוך דברי הרמב"ם ואינם בקיאים בגמרא במקורות ההלכה, בודאי
וכןשהם טועים לאסור את המותר ולהתיר את האסור וכו'. ע"ש. וכן כתב הריב"ש בתשובה סימן מד. ע"ש).

מבואר בתשובת מרן הבית יוסף לאבן העזר, שכל דיין שפוסק מתוך השלחן ערוך ואין ספר בית יוסף
בתשובות החדשות (סימן מב). ע"ש. צא ולמד. ע"ש. וכן כתב הבית חדשלפניו, בודאי שישגה בהוראותיו

מה שכתב הגאון מהר"ר שמואל קיידנובר, בעל תפארת שמואל, בתשובתו שהובאה בשו"ת נחלת שבעה
(סימן נ'), אל הגאון רבי שמואל סג"ל, מחבר נחלת שבעה: "מה שחידש כת"ר בזה, דברי שגגה הם, כי שם

אל לבו רק דברי האחרונים הט"ז והש"ך, וכנראה שאין ספר בית יוסף תחת ידו, ואני לא כן אנכי עמדי, כי עד
שאנו מגרמי גרמי בספרי אחרונים, ניכול בשרא שמנה אפתורא דדהבא, הם הש"ס והראשונים הרי"ף

והרמב"ם והרא"ש שהם יתד שהכל תלוי בו, ולכן יש למעלת כת"ר למכור ספרי האחרונים ולקנות בדמיהם
ארבעה טורים עם הבית יוסף". (והביא דברי תשובת בית יוסף לאבן העזר הנ"ל). עכת"ד. וראה עוד בשו"ת

שמש צדקה (סימן לג), ובשו"ת שבות יעקב חלק ג' (סימן צח), ובמשכנות הרועים (מערכת ח' אות נט),
ובשלחן ערוך הגאון רבי זלמן (הלכות תלמוד תורה פרק ב' סעיף א'). ולכן אשרי אדם שומע לי לשקוד על

דלתות מזוזות פתחי הבית יוסף אשר בלעדיו לא ירים איש את ידו ואת רגלו לדרוך בנתיבות ההוראה. ועל
ידי ההתמדה בבית יוסף ילמד אדם דרכו הישרה שיהיה עמו עוז ותושיה לפסוק גם בהלכות החמורות, ושלא
כדרך המלקטים אחרי הקוצרים, שמסתפקים בעיון שטחי בשלחן ערוך ובספרי האחרונים, מבלי לעיין היטב

דעה סוף סימן נז), שהגאון מופת הדורוראה בשו"ת שבט הלוי (חלק יורהבמקור הדברים בבית יוסף.
החזון איש בנעוריו היה לומד הרבה בספרי הטור ובית יוסף, והיו חבריו מלעיגים עליו, שיהיה מלמד

. ע"ש. וראה עוד בשו"ת שואלתינוקות, ולבסוף נעשה מה שנעשה, וכל גדולי הדור היו משכימים לפתחו
ומשיב מהדורא קמא (חלק ב' סימן יד), ובספר נר מצוה חלק ב' (דף פו ע"ג), ובשו"ת ימי יוסף ידיד חלק א'

(חלק אורח חיים סימן ג'), ובשו"ת ויען יצחק (חלק אורח חיים סימן ג'). ויש עוד להאריך בזה. ועוד חזון
למועד.


