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״אני מקבל עלי — כותב מהרש״ל להרמ״א — מהיום׳ שאהבתך תהיה חקוקה
בלבי׳ והלואי שתהא מצדך נערך החצי״)שו״ת רמ״א סי׳ ו׳( .והרמ״א משיב
אהבה אל חיקו ,ועל כתביו הוא אומר  1״אני גוגזם תוך ספרי קדש כראוי להם,
כי כל דבריהם תורה״)שם( .אולם בסוף ימיו של הרמ״א נתפרדה החבילה,
וכנראה היה הרמ״א הגורם לזה .הוא הרהיב עוז בנפשו לבקר בספרו תו״ח את
דברי מהרש״ל .ואולם מפני הידידות שביניהם לא הזכיר את שמו של המבוקר
מפורש וכתב אך סתם ! ״ולהוציא מלבו של חכם אחד״)תו״ח כלל ט׳ ס״ו(.
אבל בין התלמידים נמצאו הולכי רכיל שגלו למהרש״ל את הסוד׳ כי הוא
הוא אותו החכם ,אשר הרמ״א מבטל את דבריו .הדבר הזה העלה את חמת
מהרש״ל עד להשחית ,כי הוא היה נוקם ונוטר כת״ח אמתי ,ובהיותו נרדף
על צוארו מחמת הרבנים בני דורו ,חרה לו עד מאד ,שידידו האחד — הרמ״א
— גם הוא בגד בו .ומאותה שעה היד ,עוין את הרמ״א .(15באחד מספריו
האחרונים הוא שופך רותחין על פני הרמ״א בכל עת מצוא ! ״ואל תשגיח
בדברי מהר״ם בספר תו״ח ,ואמר על כל מה שמצא אני מאמין ,ולא ירד
לעומק הענין ע״כ אין לסמוך עליו כלל להקל״)באורו ל״שעדי דורא״ ס׳ ל״ג,
מדבר עמו דברים כבושים על שהרמ״א סמך בשאלה בטריפות על אריסטו וכותב אליו :
והקפתני בחבילות חכמות ורובן הצוניות  . . .והתורה חוגרת שק ומקוננת ולחכמת אריסטו
הערל אליו היית פונה בכל פינות כו׳ אמרתי אוי לי שעיני ראו נוטף למה שאזני שמעו
)בודאי היו כבר מרננים אחריו שהוא נוטה לפילוסופיה( שעיקר המחמד והבושם הוא
דברי הטמא ויהי בפי חכמי ישראל כעין בושם לתורה הקדושה ,רחמנא ליצלן מהעון הגדול
כו׳ העבודה ,יש לי יד בחכמתם כמוך אלא שארחיק מהם נדוד כו) .,שו״ת הרמ״א ר ,ז׳(.
אולם מכל מקום לא התנגד מהרש״ל לטבעיות ואף להשתמש בזה להלכה ,כי באותה תשובה
עצמה להרמ״א הוא אומר ״וזו מן הידיעה בחכמת הרפואה אף שבדברים כאלה אין לסמור
על אלו החכמות כאשר כתב רבנו משה )פ״ו מהלכות שחיטה( מ״מ מה שנוכל לקרב
דברים התלוים במקור הטבע למקור נבעו שלא יהא כחוט השערה נגד התלמוד ודברי
הגאונים געשה״) .שם( .הוא התנגד גם לקבלה ,ביחוד להתפשטותה בין ההמונים .עי׳
בתשובתו סי׳ צ״ח וז״ל  :שראיתי הרבה מן המדקדקים בדקדוק עניות להניח תפילין של
יד בישיבה .דע אהובי חדשים מקרוב באו ורוצים להיות מכת המקובלים וממדרשי
הנעלמים ומלחשי הראות לא יביטו באור הזוהר ולא ידעו מוצאו ומובאו
וכונתו אלא שכך מצאו בספר רשב״י ודע שכל רבותי ואבותי הקדושים ששמשו גאוני
עולם לא נהגו כך אלא כדברי התלמוד והפוסק ועתה פקח עיניך וראה אם היה כזה
ממש א״א שלא הזכירו שום מחבר גם לא אשתמיט רמז בתלמוד בבלי וירושלמי ספרא
ופסיקתא ושאלתות ומי שלא ידע להשיג סודה על נכון יבא לקצץ בנטיעות ,לכן אהובי
אל תלך בדרך אתם ואין לך עסק בנסתרות המתחרים בחידושים כאילו הם יודעים ומבינים
רזי התורה וצפונים והלואי שידעו הגלוים .מה יפה כחו של ר״ש מקינון אחר שלמד
סתרי הקבלה אמר שהוא ־מתפלל כתינוק בן יומו כו׳ ע״כ נהוג כדרכך ויהיה להם מה
שלהם ,אבל דע שכל המשנה ידו על התחתונה וידינו על העליונה עכ״ל מהרש״ל ,מובא
ג״ב בחק יעקב בם׳ פסח סי׳ חפ״ם.
 (15עי׳ בענץ זה בארוכה בכלילת יופי לר׳ נתן דמביצר ,עם׳ י׳ בהערה.
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מובא ב״כרם שלמה״( .״ואל תשגיח בחדשים לבקרים במה שכתב מוהר״ם
בת״ח שלו ,כי כתב מנהגים בעצמו בכמה מקומות אשר לא ישרו״ )ש״ד שער
ה׳ סעיף ש /מובא שם( ,ועוד בהרבה מקומות “( .וגם ביש״ש על חולין אשר
)כמבואר לעיל( הוא מספריו האחרונים של מהרש״ל ,שעבר עליו במהדורא
בתרא ,גם שם הוא מקנטר את הרמ״א בהלכה .ולא נתקררה דעתו עד שהתוכח
עמו פא״פ בהלכה זו והודה לו הרמ״א שעליו היתד .כונתו .אז שאל אותו
מהרש״ל ! ״איך עלה על דעתך להשיג עלי ולא עיינת  . . .גם לא ידעת שורש
דברי?״ ע״ז השיב הרמ״א :״אמת ,שכך שמעתי שאתה א ס ר ת ...ומה לך
בכך  1הלא לא הזכרתי שמך בפירוש אלא כתבתי כ״א ״להוציא מלבו של חכם
אחד״ — .״וגבה טורא בינינו״ — מוסיף על זה מהרש״ל — והלך לדרכו
ונתבקש בישיבה של מעלה" )יש״ש חולין ,פ״א סי׳ כ״ט( .כשנשאל הרמ״א
מאת רב גדול אחד מי הוא זה החכם שמביא בתורת חטאת שלו בדין מוליתא
אשר רבים אומרים שכוון בזה על מהר״ש דליטא ,ובאמת שלא נמצא כן
באיסור והיתר שלו ,התמרמר הרמ״א שם בתשובתו אליו וענה ואמר  :תמיתני
מי הנביא שיודע מה שבלבי ועל מי כוונתי -במה שכתבתי להוציא מלבו של
חכם אחד ,ואם לא מצאו הדבר באיסור והיתר שלו ,בודאי לא היתד .כוונתי
אליו ,ואם נמצא או לא נמצא אין לי פשע רק על המפרסמים אותו לומר שעליו
כוונתי כו׳ והשי״ת יודע אם בדיתי הדברים מלבי ,ואם כתב בתחילה בענין
אחר וחזר בו הלא חכמתו עמדה לו ואינני חכם הרואה את הנולד ,אוי לי אם
אומר ,ואוי לי אם לא אומר כר )סוף שו״ת הרמ״א ,סי' קלב ,אות יוד(.
מן הדברים הללו משמע שהצדק עם הרמ״א בזה ,שבאמת כתב המהרש״ל
כך בתחילה באו״ה שלו ,כפי שהביא הרמ״א בשמו ,אולם לאחר שראה את
 (16הספר ים של שלמה מלא השגות על הרמ״א ולפעמים גם קצת דברי חדודים,
ראה לדוגמא בס׳ אלו טריפות סוף סי׳ ק״ב וז״ל  :הנה אותו החכם ס״ל דכ״ע ביילי להו
בקבא זוטא ולדידיה ביילי להו בקבא רבא שנשא לבו לתקל נגד ר״י בעל שערי דורא ,ואתה
לא תשמע אליו כלל .ובפ׳ גיד הנשה סוף סי׳ כ״ח כתב וז״ל  :ואם תמצא בס׳ תורת
חטאת דמהר״ם דינים שאינם מכוונים כפי העיקרים שרשמתי אין להשגיח בשום הג״ה אם
ימצא בה להקל או להחמיר כו׳ .ושם בסי׳ מ״ה כתב וז״ל  :ומהר״ם שהעתיק האו״ה בתו׳׳ח
שלו ,האמת שאינו אלא כמעתיק ,כי לא ירד לדקדק בכל מה שדקדקנו .ועי׳ עוד שם
בפרק כל הבשר סי׳ מ״ו ו׳׳ל  :ורב גובריה דמהר״ם בת״ח שלו שחושך על שניהם ,ולא
דיבר נכונה .ושם בסי׳ ע׳׳ה  :ומוהר״ם בתו״ח כבודו במקומו מונח לא ירד לעומקו.
ועי׳ עוד שם בסי׳ פ״ז וז״ל ומהר״ם בתו״ח שלו כתב להקל כדברי המרדכי בלי טעם
וראיה ,ואם היה אומר קבלה היא בידי החרשתי ,אלא סמך עצמו ארב גובריה כו׳ .ועי׳
עוד שם בהרבה מקומות .מענין שכמעט בכל מקום שמהרש״ל חולק על הרמ״א באו״ה
הוא משום שהוא נוטה לקולא ומהרש״ל לחומרא ומכאן תשובה להללו החושבים את
הרמ״א לבעל מחמיר ,כדברינו לעיל.
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השגת הרמ״א עליו ,חזר ותיקן את דבריו כהוגן מבלי להודות שמתחילה
טעה והרמ״א ברוב ענותנותו לא בקש את קלונו .מסגנון דבריו
האחרונים האלה נראה שהאמין מהרש״ל בלבו ,שהרמ״א נענש בשביל שפגע
בכבודו .אולם בטרם נתבקש הרמ״א בישיבה של מעלה עוד הספיק לעבור
על ספרו תו״ח במהדורא בתרא והכנים בו השגות חדשות על מהרש״ל
בהזכרת שמו .כי מתחלה ,כשחיו באהבה ושלום ,לא בקש הרמ״א לפגוע בכבודו
של מהרש״ל בגלוי והשיג עליו אך אותה הפעם בהסתר שמו ! אבל מכיון
שנפל המסך ונתודע הדבר למהרש״ל וגבה טורא בינם ,העביר את ספר
או״ה של מהרש״ל תחת בקורת חדה ומשיג עליו על כל צעד .ומהרש״ל לא
יכול לסלוח לו זאת ,ואן* לאחר מותו הוא כמו מלגלג עליו באמרו< ״וא״כ
מסתפינא שלא יבואו היתומים להחזיק בעזבון של אביהם ולומר :השגתו
כבר כתובה בעט ברזל ומי ימחקנה כי קדוש הוא .ע״כ אבוא להודיע מאין
יצא מקום הדין...״
באמת צריך היה מהרש״ל לקנאות בגורל הרמ״א .הוא היה גדול בחכמה
ובשנים מן הרמ״א ,כמו שנראה מיחוסם זה לזה בחייהם ,ובכ״ז היה הוא
נרדף על צוארו וכעם ומכאובים היתד .מנת חלקו כל ימי חייו ,וכן היה גורל
ספריו ,שנשארו מונחים בקרן זוית  :בעוד שהרמ״א חי בכבוד וגדולה
וספריו נתפשטו בכל תפוצות ישראל .וכבר העיר על זה אחד מגדולי ישראל
בדור שני אחריהם ,שאצלנו נתקבלו פסקי הרמ״א נגד מהרש״יל למרות היות
המהרש״ל גדול בדורו מן הרמ״א ,והולך ומונה את כל הדינים שנחלקו בהם
מהרש״ל ושצריך לפסוק בהם כמהרש״ל נגד הרמ״א "(.

ר׳ חיים בר׳ בצלאל מפראג
מתנגד יותר עצום ממהרש״ל נמצא לו להרמ״א מיד לאחר פטירתו,
והוא אחד מחבריו — הרב הגאון ר׳ חיים בר׳ בצלאל אחי מהר״ל מפראג .הם
למדו יחד בישיבת ר׳ שבנא ,ור׳ חיים האריך ימים הרבה אחר הרמ״א .הוא
 (17ואע״ג דמהרש״ל נחשב לבתרא טפי נגד הרמ״א ,שהוא ז״ל חיבר ״איסור והיתר״
שלו לאחר שחיגר הרמ״א ״תורת חטאת״ שלו ,כי כך היה המעשה ,שהתלמידים של מהרש״ל
העתיקו איסור והיתר שלו והביאו אותו ליד הרמ״א כשחיבר ספרו תורת חטאת ,על כן הביא
כמה פעמים איסור והיתר של מהרש״ל ומשיג עליו ,ואח״כ בא הספר תורת חטאת לידי
הגאון מהרש״ל ז״ל ,וכתב המהרש״ל באו״ה שלו להשיג שוב על הרמ״א ,ונמצא שהגאון
מהרש״ל הוא בתרא נגד הגאון הרמ״א ,אבל כבר כתבנו שכבר נתפשט בכל תפוצות ישראל
שבחוצה לארץ במלכות פולניא ופיהם ומעהרין ואשכנז לפסוק כרבנו הרמ״א ז״ל )של״ה דף
קכ״ח ע״א דפוס ברעסלויא(.
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היה רב בערי פולין ואשכנז והיו גלוים לו מנהגי שתי המדינות הללו ,כי
היה דורש אחריהם .שמו נודע למדי ע״י ספריו הרבים והמחוכמים שחבר
בפלפול ומחקר .רוב ספריו שנשארו בידנו יש להם תכונת מחקר ודרוש ע״ד
המוסר והם מצויינים בעמקותם וחכמתם ,ונראה מתוכם ברק שכלו ורוחב
דעתו ,וכנביא ומוכיח עומד ומגיד לדורו פשעו ולחכמים עונם מבלי נשיאת
פנים לאיש ,ובכלל דומה הוא לאחיו מהר״ל מפראג ,שלבו כלב הארי
וגם השאיר לו שם בספרי חכמה ובמעשיו הטובים יותר מבספרי הלכה
ופלפול .מספריו ההלכותיים של ר״ח מצוין ביהוד הספר ״ווכוח מים חיים״,
הכולל בקורת על ספר ״תורת חטאת״ להרמ״א .בו הוא משיג על כל פסקי
הרמ״א והחלטותיו בספר תו״ח )שעל פיהן ארג את ה״מפה״ על השו״ע(,
ביהוד במקום שהרמ״א הקיל בשביל הפסד מרובה וכדומה .אמנם הפוסקים
האחרונים ,מפרשי השו״ע ,אינם מרבים להזכיר ספר זה ,ואין בידינו לברר
סבת הדבר ,מפני מה אינו מקובל על הפוסקים האחרונים ,אפשר שלא היתד,
דעתם נוחה הימנו מפני הבטוים החריפים שבו נגד הרמ״א .איך שיהיה ,הספר
הזה נשאר מונח בקרן זוית .אולם יותר מן הספר עצמו נכבדה היא הקדמת
המחבר לספרו זה שעליה נגזרה גניזה לגמרי .הקדמה זו נכתבה בד,שכל ודעת,
בסגנון ספרותי נאה ,ובכללה היא תוכחת מגולה לתלמידים צעירים ,המבקשים
לעשות להם שם ולחבר ספרים חדשים ואינם מסתפקים בספרי הראשונים ,אך
בהמשך הדברים הוא הופך את פניו כלפי הרמ״א והשו״ע ומדבר דברים קשים
נגדם ונגד פסקי הלכות בעניגי הוראת או״ה בכלל .הספר נדפס בפעם הראשונה
עם ההקדמה באמשטרדם בשנת תע״ב ,והסכימו עליו הרבנים שם ,וביניהם גם
הגאון ״חכם צבי״ .על שער הספר כתוב  :״ספר ווכוח מים חיים על אדות
הביאור בהנהגת או״ה .והשגות על תו״ח להגאון מהרמ״א זצ״ל .עמו יתוכח
בלשון נוכה ונסתר .תוכחת מגולה לתלמידים ,העושים תורתם פלסתר ,כי
גחלים הוא חותה על ראשם וכופה עליהם פסכתר .תקנו הגאון החסיד בעל
המחבר ספר החיים מוה״ר חיים בר׳ בצלאל זצ״ל אחי הגאון מהר״ל מפראג
זצ״ל״ .אחרי כן נדפס הספר עוד הפעם בלבוב בלי ההקדמה  ,(,וגם נדפסו
ההשגות בתוך ספר תו״ח בעצמו בדפוסים מחרים .אולם ההקדמה לא נדפסה
עוד בשום מקום ונמצאה רק בהוצאת אמשטרדם ,שהיא עתה יקרת המציאות ’(.
ומפני שהדברים הכלולים בה ,שיצאו מפי גאון כביר כזה ,יש להם ערך *2
רב
 aכמדומני עם הסכמת הג׳ ר׳׳י שאול הלוי נאטאנזאהן ,והוא מצטדק על שנתן
הסכמתו על הספר הזה.
 (2היא באה לידי בהעתקה מכ״י ע״י ר״ש דובנאוו ז״ל.
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לעניננו ,בי יפיצו אור גדול על מצב השו״ע בתקופה ההיא — אחשוב לנכון
להעתיקה בזה כולה — במו שהיא ,כדי להחזיר אבידה לבעליה .היא נחלקת
לי״ג עקרים ,ולפניה יש מפתח קטן מאת המסדר או המו״ל ,שבו מבאר בקצרה
את תובן העקרים הללו .אולם אנחנו נדלג על המפתח ונתחיל מעצם ההקדמה.
״א( אמר המחבר חיים בלא״א מו״ה ר׳ בצלאל ז״ל .הנה גלוי וידוע לפני כל יודעי
דת ודין ,שעיקר הוראה שדברו בו רז״ל אינו אלא באיסורי מאכלות ,שנקרא סתם איסור
והיתר ,ובו החמירו חז״ל יותר ממה שהחמירו בכל שאר איסורין אפילו הם חמורים
יותר .עד שמצינו בחכמי כל הדורות שהיו לפנינו שהיו חוששין מאד לכל דבר המוקצה
מחמת איסורי מאכלות והוסיפו תמיד טהרה ופרישה לאסור איפר על נפשם .ואותם
החמורות )החומרות?( הבאים באיסורי המאכלות אינם משום הרחקה בעלמא ,כשאר
איסורי דרבנן ,רק הם מזיקים לנפש כמו גוף האיסור .כדרך שאנו רואים ג״כ לפעמים,
שנפשו של אדם קצה בשום מאכל שאפילו הוא מתוקן ומקובל טוב ,אם יאכלנו בעל כרחו
יזיק לו ,כאלו היה דברארסיי ,כך הדבר בהוראת איסור והיתר ,שהוא כמאכלו של
אדם ,שאין להכריחו בכל דבר שלבו נוקף עליו לאמר קבל דעתי ,שהוא רשאי ולא אחה
ואכל זה )?( לפי שהוא דבר זר מאד ,שיטמא האדם את גופו באכילת האיסור ,כמו
שהתפאר הנביא בעצמו  :״הנה נפשי לא מטמאה ובשר סרפד ,ונבלה לא אכלתי וגר ,שפי׳
אותו רז״ל )חולין דף ל״ז ע״ב( על הפרישות והטהרה יתירה שלקח הנביא בעצמו אף
בדברים המותרים .וכן מה שאמרו רז״ל )שם ה׳ ע״ב( שאפילו בהמתן של צדיקים אין
הקב״ה מביא תקלה על ידם צדיקים עצמם לא כ״ש .ופירשו התום׳ דדוקא באיסורי מאכלות
אינו מביא תקלה לידם ,אבל בשאר איסורים לא ,שהרי מצינו בר׳ ישמעאל שקרא והטה
כשבת.
ב( ובמו שלא יערב לו לאדם רק המאכל שתקן לו הוא עצמו ,כפי אשר תאור ,נפשו
לאכול ,ואינו רוצה כלל להיות מצפה על ״שלחן ערוך״ שלהם .ולזה מנעו הראשונים
מלחבר שום ספר מיוחד על דיני איסור והיחר לקבוע המנהג והלכה לרבים .מכל זה
התימא ופלא מן הרב המופלא בחרו החסיד הגאון מהר״ר משה איסרליש ז״ל ,אשר חיבר
ספר מיוחד על דיני איסור והיתר וקראו ״תורת חטאת״ ולא שת לבו לבל הדברים האלה
שכתבתי .ובלתי ספק לא היה נעלם ממנו ג״כ ,כי בעת שלמדנו יחד בישיבת הגאון
*,מופלא מוהר״ר שבנא ז״ל ושמענו מפיו השערים מדורא ,אנחנו תלמידיו הפצרנו בו
פעמים ד%בה שיראה לחבר וללקט יחד את כל דיני איסור והיתר בסדר נכון ,ואמר נואש
לדברינו ,ואין ספק שאינו אלא מטעם שכתבתי.
ג( וכמו שיש מי שהוא אסטניס גדול ובקל הוא מואס בדבר ,ויש שהוא בעל נפש
יפה ולא תתעב נפשו כ״א בדברים המאוסים ביותר ,כמו שאמרו רו״ל )שם דף ס״ד ע״ב(
גבי ביצים מוזרות שבעל נפש יפה יאכלם ,כך אנו רואים את הרב המחבר ז״ל שהיה
בעל נפש יתירה ,עד כי במקומות הרבה דחק עצמו להעמיד את הדין לפי דעת הפוסקים
הקדמונים בלבד ואינו חושש כ״כ לחומרות האחרונים .ומקלו יגיד לו עוד לעשות סברות
וטעמים בכמה דברים אשר לע״ד אץ לסמוך עליו להיתרא ,כאשר אבאר אי״ה .וכל זה
מטוס דכחא דהיתרא היה עדיף ליה עד שנמצא בספר זה היתר בכמה דברים שהוא
חידוש בעיני העולם ,אע״ג דאפשר שהיה היתר בימי הפוסקים הקדמונים.
הגע בעצמך :אם יעמוד עכשיו שום מורה ויתיר בשר עוף בחלב ,כמה
היה הדבר לתמהון ,אע״ג שלא היה מחוש בדורות הראשונים ,אף כאן אע״ג
דודאי משה אמת ותורתו אמת ,מ״מ ,אחר שכבר הוחזק אצלם הדבר לאיסור ומעולם
לא ראו ולא שמעו מי שהתירו ,דומה בעיניהם כאילו התיר להם ח״ו איסורא ויבואו הם
להקל עוד יותר אף במקום שלא אמרו להקל .ולפי דעתי לא לחנם נזרקה בפי החכם
החסיד המחבר ז״ל לקרוא את שם הספר הזה ״תורת חטאת״ ,אשר נשיא הדור כמהו
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חטא בעט לשונו חטא קל .לא לו ,רק לאשמת העם ,שיאמרו  :האח מצאנו לנו מורה
צדק בנפשנו וברצוננו ,אשר פרק מעלינו עול המשא הגדולה ,אשר השתרגו ועלו על
צוארינו מן החומרות והפרישות יתרות שהעמיסו עלינו חכמי כל דור ודור עד היום הזה
באיסורי מאכלות .כי עתה הרחיב לנו הרב המחבר ז״ל .אין ספק ,שכונת הרב החסיד
ז״ל היתר .רצויה מאד ,כאלו קיים תורת חטאת בזמנו ,כמו שהתנצל בדברי הקדמתו.
ראם אולי טעה ,הלא משגה הוא בידו ,כי איש כמהו ,אשר תקפה עליו משנתו גם בדברים
אחרים ,אשר המה יותר עמוקים מזה ,כמו שידוע לנו מספריו שחבר והוציא לאור ,על
כן אפשר שתקטן בעיניו מעשה חיבור זה עד כי לפי חורפיה לא דק .ולא עליו תלונתגו כי
אם לאשמת העם ,כי המה יחטיאו וירשיעו מחשבתו הטהורה ,כמו שכתבתי לעיל .ואחשוב
שזה דומה אל נחש הנחשת ,שעשה אדוננו משה על פי ה׳ לתועלת האדם הנשוך ,אשר
הביט אליו וחי .עם כל זאת ,אחר שטעו אחריו ,עמד חזקיהו מלך יהודה וכתת אותו,
ולא נמלך עליו תחלה ,כי אין עצה בדבר שהוא כנגד ה ,,וידע בבירור שלא יסיימו עליו
לפסול את מעשה אדוננו משה ואדרבה ימחו בידו ,ולבסוף הודו לו שיפה עשה שכתת
אותו ולא נמלך עליו תחלה .כך מעשה ספר תורת חטאת אשר עשה מש״ה לעיני כל
ישראל לכבוד קונו ולתועלת הנמשך ממנו.
עכ״ז ,אחר שיש מכשלה במקצת דבריו ,כאשר אבאר ,ע״כ הקדמתי את עצמי להסיר
ממנהגי מדינת פולין ,כאשר אבאר .ומי יוכל לברר לנו עיקר מנהג בגי אשכנז כמוהם .כי הם
ינוחו וישקטו ת״ל על שמריהם .שם חכמה שם הועד מקדם קדמתיים .עם כל זאת לא
מלאני לבי להמלך בשום אדם .כי זחלתי ואירא פן אהיה כשחוק בעיניהם לאמר ,כי נמלה
שפלה כמוני יבא להשיב את הארי לאחר מותו .ואני בער לא אדע ובינת אדם אין לי.
אכן ,אחר שרואה אני שיש כאן קצת חלול השם ,אמרתי אין חכמה ואין תבונה וגו.,
וראיתי לקרות שם האגרת הזאת ״מים חיים״ כי זאת תורת חטאת להיות עץ ארז ואזוב יחד
באגודה אחת וליתן עליו מים חיים .והנה הארז בלבנון הוא הרב המחבר ז״ל .ואני
השפל הוא האזוב שבקיר .ובצירופנו יחד נעשה תורת חטאת כחקת התורה וכמשפטה.
וזה החלי לעשות בשם אלקים חיים ומלך עולם :
ובראשון אדבר מן הספרים שנתחברו בזמננו זה ,ואבאר שהם מביאים עצלות
ד(
בלמוד הספרים הקדמונים וגם בהם מתרשלים העולם עד שנמצאים קרח מכאן וקרח
מכאן .ואחר שכמעט אי איפשר שלא יכשלו המחברים בלשונם ולכך אין לסמוך רק על
הספרים הקדמונים .ואומר אעפ״י שאמת ויציב כי עלינו לשבח לאדון הספר על אשר
הטיב לעשות ולזכות את הרבים בחבור הזה ,עם כל זאת לא אוכל ג״כ להסתיר תחת
לשוני ולא להודיע ,כי רואה אני ,כי ממתק דבריו יצאו ג״כ דברים שאינם מתוקנים ושיש
בהם קצת זילותא אל גאוני עולם חסידי עליון מחברי הספרים הקדמונים ,אשר להם משפט
הבכורה .וזה כי הרב ז״ל כתב בהקדמת דבריו ,כי מה שהשערים מר״י מדורא היו
רגילים ומצוים ביד כל אדם עד הנה ,הוא היה למכשלה תחת ידם ,אחר שלא יספיקו
דבריו לכל דבר הוראה  :גם הגהות שלו שגתקנו עליו הן הן קלקלתו ,כמו שמבואר
בדבריו .אלה הדברים דבר מש״ה אל כל בני ישראל ופוסל בזה דברי הראשונים ע״י
שקראם מכשלה כאלו ח״ו נסרחה ואבדה חכמת הספרים הראשונים שדברו ג״כ בדיני
איסור והיתר .ולפי דבריו זה צריכים אגו לומר ג״כ ,שכל הגאונים וראשי הישיבות שהיו
מעת שנתחברו השערים הנ״ל עד היום הזה לא היה בהם מי שהרגיש במכשלה הזאת,
או הרגישו ולא היה לאל ידם להסיר מכשלה זו מעם כמו שעשה הרב ז״ל .רק כלם היו
בעוכריו ע״י שהוסיפו הגהות על הגהותיו והוסיפו בזה מבוכה על מבוכותיו לפי דבריו.
גם כל עסק הלימוד שהיו לנו בספרים ההם עד הנה לפי דבריו ללא תורת אמת וגם לא
להעיל ולהועיל ,וחלילה להאמין בזה .ולא על הרב ז״ל לבד תלונתנו כ״א אף על הרב
הגדול אשר בצלו נהיה בגרים ,הגאון מהרר״י קארו יצ״ו ,שהוא בעצמו ובכבודו מכריז תועלת
ספרו הגדול ,ואעפ״י שאין זה ספק ,כי הגדיל לעשות מאד עם עמו לפרש ולבאר ולהוסיף
זזדושים מכל אשר היו לפניו ולעשות אזנים לתורה ,כי עתה יקוו כל מי התורה אל מקום
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אחד ותמלא הארץ דעה כמים לים מכסים ,עם כל זאת הוסיף לטול לו עטרה לעצמו יותר מן
הראוי לו במה שכתב שאלמלא חבורו היתה התורה נעשית כתורות הרבה אין מספר
לסבת רוב הספרים ,ולכך ראה הוא לפסוק הלכה ולהכריע בין הסברות כדי שיהא לנו
תורה אחת ומשפט אחה הרי שמתנשא על שאר מחברי ספרים הקדמונים ,שהם עשו
התורה חסידה ח״ו ולא הושלמה רק ע״י חבורו הגדול .והגה ע״פ הדברים האלה אנו
רואים ,כי לב העם נוטה מאד אחר הספרים החדשים ,אשר מקרוב נדפסים ונעשים ,לעשות
אותם לעיקר יותר משאר ספרי הקדמונים ,באמרם כי הספרים החדשים שקולים כנגד
כל הספרים ,כי בכלל דבריהם דברי כל הפוסקים הקדמונים ,עד שקימו וקבלו עליהם
להחזיק בהם לבה ויתר דברי כל הפוסקים בעיניהם כנטול דמין ודומות למרובות והנם
למשא ,כי אחר שכבר נשלמה התורה ע״י חבורו הגדול של הקאר״ו יצ״ו ,מעתה ראוי
שלא יהא עיקר הלימוד רק בספרו הגדול המשלים התורה ולא שנחזור להטריד את
מחשבתנו ברבוי שאר הספרים .דא״כ תחזיר התורה להיות נעשית כתורות הרבה אין
מספר ולא הועילה לנו תקנתו .ומטעם זה יאמרו ג״כ שראוי שלא לחבר שום פוסק אחר
חתימת ספרו הגדול ,ולא שום חבור בדיני איסור והיתר אחר חבור ספר ת״ח .כדברים
האלה שמעתי פעמים רבות ,כאילו חתום תורה בלמודם לבד ואבדו חכמת זולתם .וכמו
שטבע היצירה עושה עוד היום ,שפני כל האדם משונות זו מזו ,כך יש להאמין שהחכמה
נחלקת עדיין בלב כל אדם זו משוגה מזו .ואין ספק אצלי כי השלמים הללו המחברים
ז״ל לא דברו דברים אלו דרך גאוה ובוז חלילה ,רק חשבו להטות אליהם את העם
במתק דבריהם ולהקל מעליהם טורח הלימוד הקשה ,כדי להגדיל תורה ולהאדיר.
ד (.אבל לא הועילו דבריהם ,רק אירע להם כמו שאירע לחכמי הרפואות .כי הרופאים
הקדמונים לרוב בקיאותם בחכמה ההיא לא היו כותבין רק סגולת העשבים והשרשים ,וידעו
בטוב ליקח מהן במדה ובמשקל ובמנין ולתקן מהם רפואות לפי הזמן ולפי טבע החולה .אח״כ
חשבו לפרסם החכמה ההיא מפני רוב הצורך אליה ,והתחילו לכתוב בספר מלאכת רפואות
עצמן .ועדיין לא כתבוהו רק ברמז ובלשון שאיננו מובן לכל אדם .והתחילה אז החכמה
ההיא להתמעט ,וחשבו אז כי אולי הסבה לפי שעדיין אינה מפורסמת כראוי ,עד שהתחילו
להדפיס כל עניני רפואות בכל מקום ובכל לשון ,עד שמצוי עכשיו לקנות כל אותן הספרים
בדמים מועטים ,ולא הועילה להם תקנתם ,רק כל עוד שהוסיפו לפרסם החכמה ההיא היתה
הולכת וחוסרת ,עד שכמעט שנשתכחה אותה החכמה לגמרי .כך אירע לחכמת התורה ,שכל עוד
שהקילו הלימוד ,הם הוסיפו עצלות ,לסמוך על הספרים המונחים בקרן זווית מאין פנות
אליהן .והן עתה רבו עמי הארץ יותר ממה שהיו בימים הקדמונים.
 0ומאחר שלא עלתה בידם מחשבתם הטהורה ,מי יתן אפוא ,כי החרש יחרישו
ולחכמה יחשב להם .כי מי יגע במלאכי אלהים ,הם הפוסקים הקדמונים ויהיה נקי ? כמו
שהרגיש ג״כ בחששא זו הרב הגדול הקאר״ו יצ״ו ,וכתב בהקדמת דבריו וז״ל  :״מי הוא
זה אשר ימלא לבו להכניס ראשו בין ההרים הגדולים ,הן הררי אל ,להכריע ביניהם ע״פ
טענות וראיות לסתור מה שבררו הם ,או להכריע מה שלא הכריעו הם״ .הרי שהעלה
מורא על ראשו .אכן מבואר נגלה שלא שמר מוצא שפתיו בזה ,שהרי ברוב דבריו מכריע
ופוסק וחולק עליהם .וזה דומה לנער האומר לזקן ונשוא פנים  :״במחילה מכבודך מה
שאגי מדבר לפניך ,אבל אתה מכזב״ .ואפילו הדרך הישר שלקח בעצמו הרב הגדול הקאר״ו
יצ״ו ,דהיינו ,לילך אחר רוב דעות הפוסקים ,גם בזה יש להרהר ,כמו שהשיב מהרי״ל בסי׳
קע״ה ,ע״ש .גם מי קבץ יחד כל מחברי הספרים ? ני אולי היו עוד מחברי ספרים בימים
שלפנינו ,אלא שאין זכרון לראשונים או שנאבדו ספריהם .ואפי ,במקום שלא דברו בו
הקדמונים ,רק הוא הוציא דין חדש על ידי פלפולו ,גם זה אינו נכון ,כמו שהשיב הר״ן
סי׳ ע׳ ,כי פלפול שלנו אינו כדאי לסמוך עליו רק במקום שפשט מנהגו להיתר .והנה
מחברי הספרים דומים אל האומנים עושי מטבעות ,שאינם יכולין לעשות מלאכתם אא״כ
יש להם קרקע ,אשר משם מוצא הכסף .אבל אם תם מוצא הכסף ההוא צריכים הם
ליקח המטבעות הישנות ולעשות במקומם מטבעות חדשות גרועות ורעועות ,שאין זה

96

תולדות

הפוסקים

מלאכת מחשבה ,רק איבוד מטבעות הישנות הטובות .וכל עוד שיגרעו ויפתחו ]ויפחתוז[
החדשות ישובחו הישנות .כך הגאונים מחברי הספרים הראשונים היו יושבים על מעינות
חכמת מרחבי ים התלמוד והיה להם לב נכון לחדש ממנו דינים יום יום .ובזמננו זה כבר
נסתמו מעיינות החכמה ,ואעפ״ב רוצים להודיע טבעם בעולם ע״י הספרים שחברו ,עד
שלפעמים אינם מחדשים כלום ,רק מקצרים דברי הראשונים ואוספים יחד במקום אחד כל
דעות הקדמונים ומסדרים אותו בסדר הנכון בעיניהם .ולפעמים שימצאו ג״כ דבר טוב
בדברי הקדמונים ומסתירים אותו תחת לשונן ומזכירין אותו בסגנון אחר ואינן מזכירין
אותו בשם אומרו .וכל זה כדי לקנות שם ,עד שיאמר הרואה  :ראה זה דבר חידוש ! ואינו
כן ,שכבר היה לעולמים שלפנינו .והנה יש עוד דרך ישר לפני כל איש ,והוא שהרשות
נתונה ביד כל אדם שיראה ללקט ולחבר יחד כל דבר חידוש שימצא בדברי הפוסקים
הקדמונים ולכתבם בסדר נכון ,כדי שיעמוד לו כנגד השכחה המצויה עכשיו מפני טרדת
הזמן .ואין בזה שום קפידא ,לפי שאיננו אלא כמו שטורח לאסוף לו מטבעות ישנות הרבה
ומסדר אותם ומניח כל המטבע אל המטבע הדומה לה ואוצר אותם אליו להיות לו לסגולה.
כך אדם זה מאסף אליו דברי חכמים הקדמונים ,אשר לא יערכם כל כסף וזהב ,וזה לי
ג״כ כמו ט״ז שנים שנתתי אל לבי גם אני ללקוט כל דיני איסור והיתר מספרי הפוסקים
א׳ הנה וא ,הנה וסדרתי אותם בסדר נכון והיו לאחדים מידי בתכלית הקיצור .הלא הוא
כמוס עמדי חתום באוצרותי .והבחורים שהיו אז בביתי גנבו אותו ממני ועמדו והעתיקו
אותו בסתר .וכאשר נודע לי לקחתי מידם אותו ההעתק באף ובחימה .כי לא חברתיו רק
לי לעצמי ,להיות לי לעזר ולהועיל נגד השכחה ,ולא שיסמוך עליו אדם אחר .גם השערים
שכתב בעל איסור והיתר הארוך לא כתבם רק לו לעצמו ,ולא שיהיה ספר מיוחד להורות
ממנו רבים ,כמו שעשה הרב המחבר ז״ל .גם אומרים העולם דלכך יש באיסור והיתר
הארוך כמה מלות שלא נכתבו רק בראשי תיבות ,להורות כי אע״ג שרחש לבו לומר דבר
טוב ,עם כל זאת הסתיר תחת לשונו כל מה שהיה אפשר לו להסתיר .גם השערים שכתב
ר״י מדורא לא כתבם רק לתלמידיו כמו שכתב בתחילת דבריו .ומה שהיה מקצר בהם אין
הטעם כמו שכתב הרב ז״ל ,לפי שלא כתב רק הדברים שהיו מחודשים בעיניו או הדברים
שהיו צריכים לבני דורו ,שהרי מבואר נגלה שאינו כדבריו ,רק הטעם שלא רצה לגלות
טפח ולכסות טפחיים ולהודיע ,כי לא על ספרו לבדו יחיה האדם ,כי אף על כל מוצא
פי שאר הספרים יחיה האדם .ולכך ראו להוסיף תמיד הגהות על השערים ההם ,איש איש
לפי שכלו יהולל .זה היה בחינת בעל השערים וכוונת בעלי הגהותיו בלתי ספק .לא שיהא
השערים ההוא למכשול והגהותיו לתקלה חלילה .כי לעולם הניחו הראשונים לאחרונים
דבר שיוכלו להתגדר בו .ואין ספק אצלי ,שגם לראשונים היה לב לחבר ספרים מיוחדים
הכוללים כל דיני איסור והיתר ולהסיר המכשלה ,כמו שעשה הרב ז״ל ,ויותר ממנו ,אבל
לא חשבו זה להסרת המכשול ,רק לגורם מכשול ,כמו שבארתי .ואבאר עוד ,שלכך
היו סומכין על ההגהות שכתבו להורות כיצד ינהגו ,ואם לפעמים יבואו בהגהות ב׳ דברים
המתנגדים זה לזה וא״א שיהיו שניהם ע״פ הלכה ,זה היה יותר טוב בעיניהם ממה שיכריעו
בין ההרים הגדולים ושיבטלו דעת אחד מן הקדושים והראשונים ,ולכך ראו להניח שתי
הדעות לפני הרב המורה והוא יבחר כאשר יורו לד מן השמים ,כי אליו נתנה התורה רשות
להורות ,כי אין מכריחים את האדם לקבל דעתו ,כי דיני איסור והיתר איננו כשאר איסורים,
כמו שכיל.
וכל הדורש הוראה מעל ספרי המחברים האחרונים לבד דומה לעיני שקבל צדקה
ז(
הרבה מעשירים הרבה ,מזה תבואה ומזה יין ומזה פירות ומזה בגדים ומזה מעות ,עד
שקיבל לו די מחסורו .בא עני אחד ורואה בידו כל המינין הללו ,שהשפיעו לו כל העשירים
הללו ,וחשבו יותר עשיר מכלם ומבקש ממנו פרנסתו .ושוטה זה איננו יודע ,כי לחמו — להם
עוני ואין לו רק מה שהשפיעו לו העשירים הללו .כך עיקר חכמת בני זמנינו אינו רק מה
שלוקטין מספרי הקדמונים ,מזה מעט ומזה מעט והיו לאחדים בידו .על כן כל מבקש הוראה
אל יהא לבו נכון סמוך ובטוח לבד על דברי המחברים שבזמננו זה ,רק יראה לקבל תועלת
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הספרים ההם להיות לו במראה ג״כ על דעת הרב ,כי ,עכ״פ ,גם הוא גבר בגוברין .ואחר
שעמד על כל חילוקי הדינים שיפלו בדין ההוא ,עד מהרה ירוץ דברו אל ים החכמה,
הן הפוסקים הקדמונים ,ולשאוב משם מים בששון ממעיני הישועה ,ממקור שישאבו משם
ג׳׳כ המחברים השלמים הללו .וזאת היתר• ג״כ לפנים בישראל על כל דבר הוראה שיבוא
לפני החכם אשר הגיע לגבורות ההוראה ,דהיינו שיהיה בן מ׳ לבינה ,אזי יפתחו לפניו כל
ספרי ההוראות ויהיו נקראים לפניו דברי האוסרין ודברי המתירין ,והיה מעיין בהם באימה
וביראה ,ברתת ובפחד .ואם היה הדבר נוטה לאיסור מיד היה חושש להחמיר .ואם היה בו
מנהג להקל היה נוטה ג״ב אחריו .וכן אם בידו היה מצרף כל הכמי עירו והם גושאץ
ונותנין בדבר ,עד שהשוו דעתם יחד .ואם חזרה ובאה הוראה זו מאתמול וכך וכך דינה,
רק כמשפט הוראה ראשונה יעשה ג״ב לשניה ,להיות מתון בדבר ,משום דבשנוי מעט
מתהפך הענין ,כמו שכתבתי כבר .גם דעתו של אדם אינו שווה עליו בכל עת ,ובאולי
לא היה דעתו נוטה להורות בה כמו שהורה בה אתמול .ואין בזה שום השתנות או חסרון,
לומר שנעשית התורה ע״י כב׳ תורות הלילה ,אדרבה כך דרכה של תורה ואלו ואלו דברי
אלהים תייס .ולפי זה נמצא ,כי לא יפה כוון הרב ז״ל מה שנתן בספר כל עניני הוראת איסור
והיתר גלוי ומפורסם לכל קורא בספר .ויותר מזה מה שהוסיף לתת בהם עוד סימנים קצרים
ונתנם בדפוס .כי עתה ירהב הנער בזקן ועם הארץ בת״ח ,שיאמרו :מה לי ולך אצל
הוראתו ? הלא נייתי ספר חורת הטאת ונחזי .עד שהנערים יעללו בו) .כמו שאירע מעשה
בקהלתנו בשנה שעברה ,שעמדתי איזה ימים חוץ לביתי .ובשובי לשלום הוגד לי ,איך שנער
אחד טפש הורה לאלמנה אחת לתקן מאכל עדשים עם החומץ של יין בסעודה המפסקת,
ואמר שראה כך בהלכות איך שמהרי״ל ז״ל נהג בו היתר בביתו .ולא ידע ואשם ,כי
מנהג פשוט הוא בין הנשים השאננות לנהוג איסור בחומץ של יין ג׳ ימים קודם התענית(.
ויהיה מי שיהיה ,מי נתן לנער זה להיות למורה צדק ? אין זה רק לפי שתסרי דעת סבורים,
שכל מה שימצאו כתוב בשם שום ספר כלנו חכמים בזה ,להורות ממנו בלי שאלת שום
חכם .כי הרב המחבר הוא יורה ע״י ספרו ולא ההדיוט הקורא בו .וזה אינו ,כי לעולם
צריך להוראת החכם עצמו אפי׳ בדבר הפשוט ,משום דבקל משתנה הענין ,אם מפני
השתנות הוראה עצמה ,עם מפני חלופי המנהגים .והחכם הקובע עצמו על ההוראה ידע
שקולר ההוראה תלוי בצוארו ומסתמא הוא בקי בדינים וגם יודע כל חלופי המנהגים.
ח( והמכשלה הגדולה הזאת יצאה מתחת ידי הרב ז״ל כשגגה היוצאת מתחת יד
השליט .בי לפחות היה לו להטיל תנאי זה בספרו ,שלא יורה ממנו רק הראוי להורות,
כדרך שעשה מהרר״י ודייל ז״ל בהלכות שחיטות ובדיקות ,שכתב בכמה דברים שצריך שאלת
חכם .וכ׳׳ז משום שנמצאים ביד כל אדם ויש לחוש יותר .כמו שאמרו רז״ל  :קידוש
החודש אינו מסור רק לבי״ד ,אבל חמץ לכל מסור .כך ספר זה צריך לתנאי זה ,לפי
שהוא מצוי תחת יד הרבים .ואולי הרב המחבר ז״ל לא היה צריך לתנאי זה במדינתו ,כי
שם חדלו פרזון ובלם יושבים בקהילות ,ויש לכל קהילה רב אחד ,שהוא להם למודה צדק
ובלעדו לא ירים איש את ראשו להורות במקומו .אבל בארצות אלו ,שרוב יושביה יושבי
ישוב ורחוקים מן הקהלות ,קרוב הדבר שיבשלו בו רבים .ע״ב צריך להזהר מאד ,שלא
יורה ממנו רק הראוי להורות .והנה הרב כתב בהקדמתו ,שהיה מוכרח בחבור הספר הזה,
לפי שאם יפסוק אדם אחר הקאר״ו יצ״ו בדיני איסור והיתר ,יסתור כל המנהגים שנוהגים
במדינתו .והנה מבואר נגלה ,שרוב דבריו אינו רק מה שקיצר מדברי בית יוסף וממנו ראה
הדרך ,שלקח הוא בעצמו בספרו הגדול ,וכן עשה גם הוא בדיני איסור והיתר ועל הרוב
מביא דבריו לפסק הלכה .ובכלל כל דין ודין מצינו ,שתופס דברי הקאר״ו עיקר אפילו כנגד
הרא״ש ז״ל ,ואינו חולק עמו מפני חלופי מנהגי המדינות רק במקומות מועטים מאד ,רק
העיקר שחולק עמו אינו אלא מסברת נפשו .ומי שהתיר לו לחלוק על הקאר׳׳ו יציו התיר
נ״ב לאחר לחלוק על סברותיו ועל מנהגיו.
ט( גם עיקר השגתי אינו רק שאוכיח במקצת דבריו ,שסותרים זא״ז ושהיה נעלם ממנו
חלופי המנהגים של ב״י .כמו שהרב ז״ל היה מוכרח להודיע חילופי מנהגי בני מדינתו ממנהגי
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בני מזרח ,כמו כן הוא הכרח גדול להודיע חילופי מנהגי בני אשכנז ממנהגי מדיבת פולין,
שאם הרב לא רצה לבטל מנהגו מפני מנהג א״י ,כ״ש שאין לבני אשכנז לבטל מנהגם
מפני מנהג מדינת פולין .וכן כתב בתשובת מהרי״ל בם׳ ק׳ בשם הרא׳׳ש ,שאין לבטל מסורת
אשכנז בשביל שאר מדינות ,כי התורה ירושה להם לאשכנזים מימות החורבן .ואפילו
אם היו המסורות שקולין ,אין לבטל מסורת מדינה זו בשביל מסורת מדינה אחרת אפי׳
באיסורי דרבנן וכ״ש באיסורי דאורייתא .והנה הרב עצמו לא כתב בהקדמת ספרו רק ממנהג
בני מדינתו ולא זכר מנהג אשכנז כלל .ובהקדמת המגיה זכר בפירוש פולניא״ה רוסיא״ה
פיה״ם מעררי״ן והרחיב עוד את הגבול וכתב :ובאולי בכל מקום ,אשר תשיג לשון אשכנז
בין היהודים .הרי שמסתפק אם הדברים מגיעים ג״כ לבני אשכנז אם לאו .אכן המדפיס הוסיף
מדיליה והזכיר ג״כ אשכנז בפירוש בדף הראשון ,כי עיני הקונים לעולם ישוטטו בתחלת
הספר ובזה הרבה לו קונים מכל המדינות .ואינו כן ,כמו שאבאר אי״ה .ולהיות ,כי מדינת
פולין הוא ארץ מולדתי ונתגדלתי שם בין ברכי עקרי ראשי הישיבות שהיו אז באותה
המדינה ובפרט בישיבת הגאון המופלא מהר״ר שכנא ז״ל למדתי בזמן שלמד בו ג״כ
הרב המחבר ,באופן שמנהגי ארץ מולדתי עדיין חקוקה ומצויירת בלבי מגירסא דינקותא,
וזה לי ג״כ כ״ו שנים שעמדתי בב׳ קהלות גדולות ווירמיש ורידבורג ושואף הולך הייתי
תמיד ג״כ בקרית מלך רב ק״ק וורנקוורט יע״א ,ותמיד דרשתי וחקרתי ושאלתי היטב אחר
מנהגי המדינה ,באופן שגם מנהג אשכנז אינו נעלם ממני ,על כן באתי הלום בעזרת האל,
אשר לשמו הגדול אני נושא כוונת לבי ועיוני.
י( ואתחיל ואומר ,כי התמיה נשגבה מן הרב ז״ל מה שקבע עצמו לבדו לקבוע הלכה
ולעשות מנהגים חדשים בדיני איסור והיתר ואפילו חכמי בני דורו לא צירף עמו .ואנו
רואים ,שאפילו חכמי משנה ותלמוד לא קבעו הלכה עד שנמנו וגמרו ,ואיך נעלם ממנו
הא דכתוב בירושלמי פ׳ כל היד וז״ל  :״ר׳ יוחנן ור״ל תמן ולא היה מצרף לון עמיה אמרין
חכים הוא דפרזולי חריפיה ,חד זמן צרפין עמיה .אמר מה חמא רבי דמשגיח עלן יומא
דין .אמר לון ,ייתי עלי אם לא על כל מעשה ומעשה שהייתי מוציא אם לא שמעתי מרבי
להלכה כשערת ראשי ולמעשה ג״פ .והך עובדא לא אתא קמיה אלא תרין זימנין ,בגין כך
צרפתכין עמי״ .אם כן החכם המחבר הזה ג״כ איע״ג דודאי גם פרזוליה חריפיה ,מ״מ הגע
בעצמך אם בכל דין ודין שכתב ראה הוא תחלה הלכה למעשה ג״פ ,כי איני רואה ממנהגים
או מהלכה למעשה שראה וקבל כי אם מעט מזעיר ,רק רובא דרובא אינו אלא מנהגים
חדשים ,שמיסד הוא במה שכתב ״הכי נהוג״ ,ולא כתב  :הכי נקטינן או הכי הלכתא.
ונמצא לפי זה ,שלאחר עשרים או שלשים שנה יהיה רוב דברי הספר הזה מנהג קבוע.
וכבר ידעתי ,שיש הפרש גדול בין דבר שמהמנהג בו להיתר ובין דבר שאיפסק בו הלכתא
להתיר .כי צריכים אנו לקרב עצמנו אל המנהג בכל יכולתנו ,אפי׳ בדבר שיש קצת להסתפק
בו .כמו שכתוב בירושלמי  :״אם הלכה רופפת בידך הנח להם לישראל דאע״ג דאינם
נביאים — בני נביאים הם״ .אבל ההלכה אינה ראיה על המנהג ,שאם בא להחמיר כדברי
היחיד מי ימחה בידו .על כן אני אומר ,כי אפילו במקום שנקבל דברי הרב ,לא נקבלם רק
בתורת הלכה ,לא בתורת המנהג .וכבר כתבתי לעיל דכחא דהיתרא היה עדיף ליה לרב
המחבר ז״ל ,ולכך דחק עצמו למצוא טעם להיתרא ומצא לו שני טעמים ואין דעתי נוחה
בהם כלל ,כמו שאבאר.
יא( הטעם הראשון הוא שמקיל בכמה מקומות משום הפסד מרובה או צורך גדול ,כמו
שכתב בדברי הקדמתו .וכבר כתב בתשובת מהרי״ל ,שעיקר טעמים הללו מפ״ק דנדה דף ז׳
ע״ב ,דאמר התם  :כדאי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק .ופריך — מאי שעת
הדחק  :איכא דאמרי שנת בצורת ,ואיכא דאמרי אפילו עובדא וחשו רבנן לפסידא
לטהרות .הרי שלא חשש רק לשנת בצורת שהוא שעת הדחק להרבה בני אדם לא לאחד
בלבד או בשביל הפסד קדשים ,אבל לא בשביל הפסד חולין .גם הטעם של כבוד אורחים
נראה ,דלא שייך כ״כ עכשיו .כי רוב אורחים אינם ראוים לכבוד ,גם הבעל הבית אינו שמח
כנגדם ,הלואי שלא יחרד בבואם לבית .וכן מהרא״י ז״ל לא הקיל לקמן בכלל ו׳ דין זה

