
 

 

 

 
 
 

 

 
 

   .י בתי דינים באותה העירנש ה.  .אחד מהם רבו ד. .ללכת אחר רוב חכמה ג. .בדיני פקוח נפש ב. . חכם אחד אוסר ואחד מתירא. 
 .בדיני פקוח נפשט.  הוראות הנוגעות להולכים ע"פ בית דין אחרח. .  תקנת גדול הדור ז.  .קיבל על עצמו אחד מהשני בתי דינים ו.

 חכם אחד אוסר ואחד מתיר א. 
אם לאו הלך ו  ,מהם גדול מחבירו בחכמה ובמנין הלך אחריו  'אם היה א  ,מתיר  'אוסר וא  'א  חכמים  היו שני אם    (ז.)  בע"זאיתא  

, (ב.)  הרי"ףהביאו  . וכן  ר' יהושע בן קרחה אומר בשל תורה הלך אחר המחמיר בשל סופרים הלך אחר המיקל  .אחר המחמיר
א' אוסר וב' מתירים צד התר   דאם  (יו"ד סי' פב)    בחק"לועי'    .)חו"מ סי' כה סע' ב(  הרמ"או  (ממרים פ"א ה"ה)  רמב"םה  , (פ"א ססי' ג)  הרא"ש

  . ועיי"ש כ", עםדעת  ביטלה את כח הרוב  כי    םלהורות כדעת  רשאי  המיעוטואם נשאו ונתנו יחד אין    משום שהם רוב,מוכרע טפי  

שאין זה בירור גמור כי אפשר שאם נפל ספק באיזה עיר אזלינן בתר רוב חכמי אותה העיר ואם    שכת'  (יו"ד ח"ג סי' קיט ד"ה והנ"ל)
(אה"ע סי' כ ד"ה  במהר"ם שיק    ועי'.  אבל לא צותה תורה לטרוח אחר כל חכמי ישראל  ,שחכמי שאר ארצות יסכימו עם המיעוט

 ושפ"ו.  קס"ז, גליונות מ"ו, מ"זבשמעתא עמיקתא  עוד בזהו .(ערלה סי' יא ס"ק ז) בחזו"או מיהו)
 פקוח נפשדיני ב. ב

  רבינו ירוחםב דהרי קיי"ל דספק סכנה לחומרא, וכן מבואר    אזלינן לחומרא  נלפקו"  הנוגעת. ובהוראת  בהוראת איסור והיתרוזה  

ע"ד נא  ח"ב  תריח  (נ"ז  סי'  או"ח  בב"י  עמיקתאועי'    )הובא  קצ"א  בשמעתא  פוסקים    שכ"א.וש"ח  ,  גליונות  רוב  שיש  במקום  ואפילו 
סי' או"ח  דבמקום פקו"נ לא אזלינן בתר רובא כדאיתא ב  ,, י"ל דאזלינן לחומראהמקילים בדבר וסוברים שאין משום סכנה

 בשבת.  אפילו היו ט' עכו"ם וישראל א' בחצר ופירש א' מהם לחצר אחרת ונפלה עליו מפולת מפקחיןדשל"ט 
. דעת  ביוה"כ ע"פ בקיאיןחולה מאכילין אותו  דאמרו ד  פג.)  -  (פב.הש"ס יומא  ח' ראשונים בהבנת מסקנת  מ  מצינואלא שבאמת  

ב הרופאים אומרים ו וע"כ אף אם ר  ,להלן) כפשט הגמ' שם שבסכנה לא אליזנן בתר רוב דעות  והובא  םרוב הראשונים (חלק
(סי' תריח סע'  הטשו"ע  שהחולה יכול לצום ביוה"כ מ"מ מאכילים אותו ע"פ מיעוט הרופאים שאומרים שאינו יכול לצום, וכן דעת  

ר רוב דעות כמו שמצינו בסנהדרין דאזלינן בתר רובא אף  אחהולכים  שדס"ל  ודעימיה    (שמות שאילתא לח)  ותכהשאילת, דלא  ד)
  ,איך שביאר הש"ס אליבייהו. ועיי"ש שכת' לדחות דלא דמי לסנהדרין  (תוה"א שער המיחוש ענין הסכנה) ברמב"ן  לענין נפשות. ועי'  

   .כמאן דליתנהו דמיואינך לא צריכי לן לאומדנא כלל  ,דאיכא תרי דאמרי צריךשאני התם דכולהו דייני נינהו, אבל הכא כיון ד
 ללכת אחר רוב חכמה  ג. 

חולה ביוה"כ שכת' בענין רופאים החולקים האם צריך להאכיל    (שם)  רמב"ן למצינו    רוב חכמה ובקיאותובמקום שיש משום  
אם היחיד   'קיאות בין להקל בין להחמיר, אבל בא' כנגד שנים, אפיבשוים במנין הולכים אחר החכמה ו  משום פקו"נ, שאם הם

הוא מומחה והשנים אחרים אינם מומחים, הולכים אחר השנים ואין דבריו של הא' כלום, אבל אם הא' מופלג בחכמה מאוד  
 .  דבריו של א' במקום שנים חוששין לדבריו אם אומר צריך אפילו במקום שנים, ולא אמרינן דאין

ג "מהן גדול בחכמה ובמנין הלך אחריו, ואע  'היה א  דאם  ע"זב  מהא ששנינו לעיל  מצינו דאזלינן אחר רוב חכמהדועיי"ש שביאר  
, התם דיינין הם וכולם צריכים לאותו הדין, ומדינא לא היה ראוי הולכים אחר רוב דעות ולא אחר רוב בקיאות  סנהדריןדב

אבל הכא שומעין לחכם, והשני אינו ראוי    ,אלא דרחמנא אמר אחרי רבים להטות  'דין עד שיסכימו כל הצריכין לדעת אלהיות  
כיון שכולן רופאים ויודעים במלאכה זו אין דבריו של   ב'במקום    'להיות נשאל בפני מי שגדול ממנו בחכמה ובטל הוא, מיהו א

במקום רבים, אבל להקל כדין היחיד, דאשכחן    'שין לדבריו להחמיר אפייחיד במקום שנים, מ"מ במופלג מהם בחכמה חוש
, מחדדי טפי חוששין לרוב חכמה להחמיר  "שבש  כיוןאבל    ,אזלינן בתר רובא היכא דכי הדדי נינהוד  ) .ד(י  יבמותב  "הוב  "שלענין ב

 שאין הולכין אחר בקיאות כלל.   (שם) והטור (שם) הרא"שדעת וע"כ. 
שוין הולכין אחר הבקי אם הוא בכהרמב"ן ד   ופסק(ס"ק ד)    והמ"א  (אות ז)  הב"חאבל  פסק כהרא"ש והטור.  (שם סע' ב)    הרמ"אוהנה  

אכן אם אותן האומרים שצריך הם מרובין אזלינן בתר דידהו להקל אף  הביא פלוגתתם, וסיים ש   (ס"ק ח)והמ"ב    ה.מופלג בחכמ
אם הרופא ההוא מופלג  ש  (ס"ק י)ועיי"ש    ).דאזלינן בתר רוב דעותשם  דבזה מצרף דעת הרמב"ם  (  שאינן חכמים ובקיאין כ"כ

שמשמע דס"ל שאם יש רוב דעות ורוב    (ס"ק יב). ומ"מ עיי"ש  בחכמה יותר מאחרים חוששין לדבריו להאכילו אף שהם רבים נגדו
נה לא אזלינן בתר רוב בקיאות וחוששין אף למיעוט מפני הסכנה. וי"ל שה"ה בנ"ד ולפי"ז מבואר דבסכ   .חכמה אזלינן בתרייהו

   גליון ת"ה. בשמעתא עמיקתאועי'  .דיש לחוש חשש סכנהויש מיעוט שאומר שיש  שאין חשש סכנה דאף אם הרוב נוקט
 אחד מהם רבו ד. 

אלא דאכתי יש לדון כשרבו פוסק שאין לחוש לפקו"נ אם רשאי ללכת כדבריו ולא לחוש לחולקים עליו אפילו אם הם רבים. 
(לצורך ברית מילה אע"פ שלדעת    במקומו של רבי אליעזר היו כורתין עצים לעשות פחמין לעשות ברזל בשבת  (קל.)  בשבתדאיתא  

.  )(דלא כחכמים הסוברים שאסור מדרבנן  היו אוכלין בשר עוף בחלב  יה"גבמקומו של ר  רבנן מכשירי מילה לא דוחים שבת),
כל שנהגו לעשות  רב אחד במקומם ולמדם הן הולכים אחר דבריו. ומן הדרך הזה    ישאם  ש   (ח"א סי' רנג)  רשב"אהוהוכיח מכאן  
הרי עשו אלו הגדולים כרבם. ומיהו אם ו  ,הרמב"םפ חבור  "ע  אוי"ף  הלכות הר"פ  ע  כגוןמגדולי הפוסקים    'פ א"כל מעשיהם ע

שאין אלו כרבם ממש דבמקום רבם אילו   ,נוהג בו איסור  ,חכם וראוי להוראה ורואה ראיה לאסור מה שהם מתירין  'יש שם א
   , ע"כ.יעשו שלא כדבריו יקלו בכבוד רבם במקומו

 באותה העיר  תי דיניםבי נה. ש
"הרוצה לעשות כבית שמאי עושה, כבית הלל עושה". ויש   נקבע הלכה כבית הלליצאה בת קול ומבואר שלפני ש  )ו:(  עירוביןוב

  (ע"ז ז. ד"ה היו)   הריטב"אוכבר עמד בזה    לך אחר המחמיר.  'י"ל בדאוילתמוה איך רשאין לעשות כאחד מהם אף לקולא, והרי ק
נוהג כדבריו אפי' לקולא. ואחרים הבאין לעשות   'עומד בשמועתו, כל א  'לדידהו גופייהו ודאי כיון דשקולין נינהו וכל אד  'וכת

ב שנחלקו אלו, אבל באותה חתיכה עצמה שנחלקו בה כיון דשקולין  "דוקא בענין אחר כיוצ  'בהוראתן הולכין אחר המחמיר בדאו
   קולא באותה חתיכה, ע"כ. הם וכי הדדי איפליגו בה, אין הוראת איסור חל באותה חתיכה, ורשאי המיקל להורות לאחרים

דמה דאשכחן במקומו של  דהיכן שיש כמה בתי דינים וכדו' באותה עיר חשיב ספק, שהרי כת'    (ח"א סי' עה)  במהריב"ל  וכן מצינו
שהיה מלמדם כדאמרי' כל פרוואה נהוג כרב    'דוקא בימיהם שבכל עיר ועיר היה להם רב א  ,בשבת  כו'ר"א היו כורתים עצים  

אבל אנו בזמנים האלו כל הפוסקים והרבנים אשר מימיהם אנו שותים   ,וכל עיר ועיר היו מחויבים בכבוד מלמדם  כו'נהרדעא  
 . (כלל א אד"ה גם לענין גיטין) הגט פשוטכ. והביאו "הם רבותינו ואנו מחויבים בשל תורה ללכת אחר המחמיר, ע

דאמרו דאם רוצה עושה כב"ה או כב"ש מיירי באינו במקומו של המתיר דהא    שרצה לומרד"ה הא)    יד.  (יבמות סי' קלד   בחזו"א'  ועי
או שכבר מתו החולקין, אבל אם הוא במקומו של המתיר ומקבל עליו ב"ד זה לעשות כקוליהן וכחומריהן שפיר דמי, ושוב כת' 

אא"כ הורו להן על   מש, ולכן כת' שאין רשאין לעשות כב"ש או כב"ה לקולאמשמע דב"ש וב"ה היו בעיר א' מ  "אהריטבשמ
אם אין החולקים בעיר א', כל עיר עושין כב"ד שלהן וא"צ   לריטב"אואף    ,מאורע שאירע וצריכין לשאול בכל פעם כדי להקל

  .(שבת סי' י ענף ב ד"ה וסובר)  בדברות משה 'ועי. , ע"כוכהא דבמקומו של ריה"ג היו אוכלין בשר עוף בחלב , לשאול בכל פעם

          
 

      
 
 

 

 

 
 

 

מסובין  (קב.)    בפסחיםאיתא   שהיו  חבורה  בני  ת"ר 
וקדש עליהן היום, מביאין לו כוס של יין ואומר עליו  
קדושת היום, ושני אומר עליו ברכת המזון, דברי רבי  
יהודה. רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך [נ"א 
עליו  מברך  ראשון  כוס  (סעודתן),  גמרו  משתחשך], 

 ברכת המזון, והשני אומר עליו קדושת היום. 
ונימרינהו  ומ כוסות),  תרי  (בעינן  אמאי  קשינן 

רב ששת  הונא אמר  רב  כסא. אמר  לתרוייהו אחדא 
אין אומרים שתי קדושות על כוס אחד, מאי טעמא  

 רשב"ם לפי שאין עושין מצוות חבילות חבילות [ופי'  
 דמחזי עליה כמשאוי].  

ותו מקשינן מהא דאם חל יו"ט במוצאי שבת אומר 
אחת, ופרקינן דשאני הבדלה   קידוש והבדלה על כוס

המזון   ברכת  משא"כ  היא,  מילתא  דחדא  וקידוש 
 וקידוש דתרי מילי נינהו.

דתרוייהו    -קידוש והבדלה חדא מילתא היא    ופרש"י
משום קדושת יו"ט נינהו, ובהבדלה עצמו הוא מזכיר 

 קדושת יו"ט, דהמבדיל בין קודש לחול מברך.
שנשאל במי שיש    (יו"ד סי' קצ"ה)   בשו"ת הר צביומצינו  

לו יא"צ על אביו ואמו ביום אחד, אם צריך להדליק 
ב' נרות, או שנר אחד עולה לשניהם. ואם מדליק נר  
מצוות   עושין  אין  משום  בזה  יש  אם  לשניהם  אחד 

 חבילות חבילות. 
חבילות   מצוות  עושין  אין  בזה  ל"ש  דלכאו'  והשיב 
חבילות, משום דכיבוד אב ואם מצוה אחת היא ול"ש  

חבילות, וכעין דאמרינן בפסחים דהבדלה וקידוש   בזה
חד מילתא היא, וכ"ה כיבוד אב ואם חדא מצוה היא 
האב  דהרי  י"ל  זאת  ולעומת  מיחוש.  בית  כאן  ואין 
שזה   אפשר  בב"א  מכבדם  ואם  גופים,  ב'  הם  והאם 
דומה להא דאין משקין ב' סוטות כאחת, ואין מטהרין  

עגלות   שתי  עורפין  ואין  מצורעים,  אע"ג  ב'  כאחת, 
 דמין מצוה אחת היא.

אחד  נר  להדליק  דיכול  נראה  דלהלכה  שם  ומסיק 
חבילות,  חבילות  מצות  משום  בזה  ואין  לשניהם 

מדברי   לזה  יוה"כ    הרמ"אוראיה  ס"ד)  בהל'  תר"י  (סי' 

שנוהגים שכל איש גדול או קטן עושין לו    הכל בובשם  
 באליה רבה נר, גם נר לאביו ואמו שמתו, ויעויין שם  

שכתב דמלשון זה משמע דסגי בנר אחד. והטעם שאין 
בזה משום מצוות חבילות חבילות יתבאר ע"פ דברי 

לענין מילת ב' תינוקות בבת (ח"ב שאלה מ"ב)    התשב"ץ
חבילות   מצות  עושין  אין  משום  בזה  דאין  אחת 
חבילות, כיון דאין הם מצוות חלוקות כברכת המזון  

' מצורעים בבת  והבדלה, ולא דמי להא דאין מטהרין ב 
אחת וכן דאין משקין ב' סוטות בבת אחת, דהתם הוי 
משא"כ  ואחד,  אחד  לכל  עצמה  בפני  מצוה  אחת  כל 
מחייב  וחד  חד  דכל  האב  על  דרמיא  מילה  מצות 

 למימהל בריה. עכת"ד ע"ש.  
דהנה   בזה,  להתיר  בפוסקים  מצינו  נוספת  וסברא 

 נשאל אם מי ששולח לעני (או"ח סי' קל"ט)    בכתב סופר
בפורים מיני מאכל ומשתה, יכול לכון בזה לצאת ידי  
חובת משלוח מנות ומתנות לאביונים כאחד (בצירוף  
לשלוח  דבעי  או  אחרת),  מתנה  אביון  לעוד  שיתן 

 משלוח מנות בפנ"ע ומתנות לאביונים בפנ"ע. 
ובתוך דבריו שם כתב דיש מקום עיון בזה אם יש בזה  

ותלי   חבילות,  מצוות  עושין  אין  במח' משום  ליה 
מצות  עושין  אין  שייך  גם  בדרבנן  אם  הראשונים 

 חבילות חבילות. ע"ש מה שהאריך בזה.  
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ואם יש ב' בתי דינים, אם שאלו א' מהם יכולים לנהוג   ,יש בית דין א' בעיר רשאי כל א' לעשות כבית דינו אף לקולאאם יוצא ש 
והורו   למקילים  שאלובאותה חתיכה כאותו ב"ד ששאלו אף לקולא, אבל בחתיכה אחרת בדאו' צריך להחמיר כהחולקים אא"כ  

י ם יודע שיש בתא   ,שהוראת היתר חלה על חתיכה אבל הוראה כללית שאינה חלה על דבר מסויםכ  דוקא. אלא די"ל דלהקל
שאל ב"ד אחד מ"מ אכתי עליו להחמיר כי אין חלות היתר   אם   עליו ללכת אחר המחמיר, ואפשר שאףבדאו'    , דינים שחולקים

 .או גוף מסוים על חתיכה
, דלדעת הפוסקים  מוות מוחי וכדו'מחמת  ת  כמנחשב  אם אדם    הולפי"ז אף במקום שפסק המתירים נוגע לדיני נפשות, כגון בשאל

אינו בכלל רודף.    יחהכיון ששאל ופסקו לו שאין כאן מעשה רצ  ,תו וכדו' את נשימ  ותלנתקו ממכונות המחזיק  דנחשב כמת מותר
כיון שלא חלה הוראה על    ספק פקו"נ,לדעת המחמירים יש כאן משום  שהורו הוראה כללית הנוגעת לרבים וכדו' והיכן  אולם  

  דאין כאן חלות הוראה ויש ללכת אחר המחמיר.רבים דעל הב"ד להפרישו מחמת סכנה גוף מסוים 
 דינים  בתי ישנאחד מה ל עצמו עקיבל ו. 

  (שביעית סי' כג ס"ק א)   בחזו"א  אבל אם קבלם עליו דינם כרבו, כמבואר  ,אלא דכ"ז בסמתא דלא קיבל עליו הוראותיו של א' מהם
אבל א' מן החכמים הוא רבו הלך אחריו אף   ,תורה הלך אחר המחמיר אינו אלא בשאין א' מהם רבונר' דהא דאמר בשל  שכת' ש
, ובזה אם יש ב' חכמים קרובים לו רשות בידו להחזיק  ומקרי רבו כל שהוא קרוב לו ושומע שמועותיו תמיד ברוב המצותלהקל,  

והיינו להחזיקם כרבו ולהלוך אחריהם    ,ת כדברי ב"ש עושהוהיינו דאמרינן הרוצה לעשו  ,בהוראותיו של א' מהם ולהחזיקו כרבו
ודין זה בין בחיי החכם ובין לאחר מותו כל שידועות הוראותיו והלכותיו מפי תלמידיו או מפי   ,תמיד בין לקולא בין לחומרא

ספריו וכו', ואפי' החולקים עליו הם הרבים כל זמן שלא היה מושב ב"ד ודנו זה כנגד זה והכריעו את ההלכה, והיינו דאמרו  
חשבוהו חכמים כהכרעה של מושב    ת קולו ב"ש וב"ה אחר בומיה  ,במקומו של ר"א היו כורתים עצים כו' במקומו של ריה"ג כו'

  דמה שהולך אחר רבו )ד"ה והנה הרא"ש (ברכות סי' א אות א בקהלות יעקב וביאר כ.", עב"ד ואין רשאין להקל כב"ש ואף לא להחמיר
  ולגבי תלמידי הרב הוי הרב דידהו השופט שבימים ההם.  ,"ובאת אל השופט שבימיך"מדין הוא 
אינן יכולים לכוף למיעוט הקהלות   ,כהרא"ש וזולתו  ותשאפי' אם באותה העיר רבו קהלות שנוהג  (סי' לב)  אבקת רוכלב  וכת'

  , כהרא"ש ותואפי' רבו באותה העיר קהלות שנוהג ,ויכולים לנהוג כחומרותיו וכקולותיו ,כהרמב"ם ז"ל לנהוג כמותם ותשנוהג
אלו   'י דיינים בעיר אנש  אי"ל כרבא דהיכא דאיכיוק  ,'י בתי דינים בעיר אנה ליה כשדהואיל וכל קהל נוהג כמנהגו הראשון הו

שאין בני קהל   וכל קהל וקהל כעיר בפני עצמויבמות  ב  אנוהגים להתיר אין כאן משום לא תתגודדו כדאיתנוהגי' לאסור ואלו  
דאף בזה"ז שייך דין רבו. ויעוי'   מהחזו"אנר'    '. [ולכאובאות ד'  הנ"ל הרשב"א  דברי  ב, ע"כ. וכן מבואר  אחד כופין לבני קהל אחר

לדעתו היינו בנוגע   ףאפשר דאושבזמנינו שעיקר הלימוד מספרים לא שייך דין רבו מובהק.    שכת'(יו"ד סי' קלא אות ב)    בדברי יציב
 ]. דין רבו יש לו אף בזה"ז  להיות מורה במקומו וכדו' משא"כ בגוונא שמקבל ע"ע ללכת כהוראות רבו

 תקנת גדול הדור ז. 
טובי העיר שהמחום ב"ד שביד גדול הדור לתקן תקנות, וכן ביד    (חו"מ סי' ב סע' א)  בשו"עמצינו  ובמקום שיש הוראת גדול הדור  

לא   'דלמיגדר מילתא כל גדול בעירו או בגבולו הוי בית דין יפה ויש לו כח לתקן אפישכתב    (אות ב)  בב"חועי'    עיי"ש.,  עליהם
ודוקא בשלא קבלו עליהם אנשי העיר גדול אחר להנהיג   ,ולא גרע מטובי העיר שהמחום רבים עליהם ואינן גדולים בעירן  ,קבלוהו

אם    ,הוא גדול מהם  'הא לאו הכי אין לו כח לתקן בלא דעתם והסכמתם אפי  ,קהלם בכל דבר גם לא המחום עליהם טובי העיר
ר גדולים  אותו ודאי יש לו כח לתקן במיגדר מילתא אף כנגד שא  ,ד הגדול"לא שהוא גדול שאין בדורו כמוהו שזה הוא כמו ב

וצריכים לקיים גזירתו ותקנתו במיגדר מילתא אם הוא בענין שרוב הציבור    , ולא בעינן דעתם והסכמתם  ,שאינם גדולים כמותו
  , ע"כ. ועי' עוד לענין תקנות הקהל ביו"ד סי' רכ"ח.יכולין לעמוד בה

דוקא בשלא קבלו עליהם  . אלא ש(שם)   הגולה  הבארמבואר שביד גדול הדור לתקן תקנות אפילו לא קבלו אותו עלייהו, וכן פסק  
). ולפי"ז מסתבר שבעיר שיש כמה גדולי הדור  שהוא גדול שאין בדורו כמוהו(אא"כ    אנשי העיר גדול אחר להנהיג קהלם בכל דבר

י נמי  כרבו  "ל שעל כל או"א לנהוג  שקבלו עליהם כל צבור וצבור מיר"ש,  וכעין זה כתב  קובץ  בכגדול הדור שקבלו הם ע"ע. 
   .שס"גגליון  בשמעתא עמיקתאועי' בזה  .צריך לשמוע לב"ד שלואותו השבט  ,שב"ד של שבט (קוד"ס סי' ב אות ג) שעורים

 בית דין אחר ע"פ  ח. הוראות הנוגעות להולכים 
  ,במגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק, בספק אשת איש, בגט ישן ,באחיות,  שנחלקו ב"ש וב"ה בצרותפ "אעד ) יד:(  ביבמות ואיתא

ללמדך שחיבה וריעות  , לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מבית הלל ולא ב"ה מבית שמאי ,בפרוטה ובשוה פרוטה ,בכסף ובשוה כסף
, ע"כ. ומ"מ עיי"ש  מן הודאי ולא נמנעו מן הספק  ר"ש אומר נמנעו הן  ,נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר האמת והשלום אהבו

דלעולם הא דהודיעו ב"ש לב"ה    ת פ"ד בועז אות ב)ו (עדיי  " בתפאר   דלא נמנעו כי היו מודיעין אחד לשני אם הן מהמותרות להן. וביאר
דקא' דמודעי אהדדי ללמדך שחיבה וריעות נהגו זל"ז, ואי מדינא אסור   מהגמ'  ר"ל מתורת חסידות ולא מצד דינא, וכן משמע

, ע"כ. אלא שבאמת מצינו מח' האם בכה"ג יש חובה להודיע לשני משום לפנ"ע דעת  מהיכא מוכח שחיבה וריעות נוהגת ביניהן
אם המתיר מאכיל את שהנכשל דהיינו    אחרהולכים    'שבמקום מח  (סי' קכא)  והרלנ"ח(שם ס"ק כ)   ש"ךה,  (יו"ד סי' קיט סע' ז)רמ"א  ה

אם  שהולכים אחר המכשיל וע"כ  כהתפאר"י הנ"ל    (או"ח סי' תצז מנהגי איסור אות כג)  הפר"חאולם דעת    .ע"האוסר יש משום לפנ
  בשמעתא  והארכנו בזה בס"ד  מ"מ "אין ראוי לו" למתיר להעבירו על דעתו.שמשום לפנ"ע, אלא   ןהאוסר איאת  המתיר מאכיל  

 גליון קנ"ו. עמיקתא
וכמו   .היתרע"פ הוראת    חדא דאע"פ שאחד סובר שחברו טועה בדבר הלכה אין מצוה להפרישו כיון שנוהג  ,וחזינן מכאן תרתי

 חברו אלא שמ"מ אין ראוי להעבירו על דעתו.   לדעתאסור איסור לפנ"ע רשאי להתנהג כדרכו אף כשהדבר דלולי  כן חזינן
 ט. בדיני פקוח נפש

נ  כשהוראתיש לדון  דאכתי    אלא נוגעת לדיני  סכנה ליחיד או חשש  פשות, כגון שלדעת החולקים יש בהוראתו משום  המתיר 
אף אם נאמר שרשאי לנהוג כן לעצמו מ"מ כלפי  דאו דנימא    ,דמחמת שנוהג כהוראת רבו היתר הוא בידוהאם נימא    ,לרבים

סר, ומ  אין איסורים  מלפער מוסר דאם חשיב רודף  ו(ונפ"מ לענין איס  כרודף כיון שהחולקים סבורים שהוא טועה  הויאחרים  
ואין זה דומה לנוהג כרבו בהוראת איסור והיתר שכיון שעושה בהיתר לא שייך דין  ,גליון תנ"ג) עמיקתא שמעתאבהפרטים  עי'

 קודמים.חייך אמרינן להגן ע"ע ד םרשאיהחולקים ועל כן לדעת  חשש נזקני הכא שמחמת הנהגתו יש אדש ,אפרושי מאיסורא
  (פב.)  בסנהדריןאיתא  מהא ד  ,רודףכ  חשיבההולך לפי המחמירים לדידה  מ"מ כלפי אחר  נוהג בהיתר  שלכאורה יש להוכיח דאף  ו

נהפך זמרי והרגו לפנחס אין נהרג עליו שהרי    צינו בפנחס שהרג את זמרי, מ"מ אילומשאע"פ שהבועל ארמית מותר להרגו כמו ש
אם שאל  שהרי    אלא רשות בעלמא הואשהרי אין מצווה להרגו  דפנחס רודף הוה    (ד"ה א"ר)  היד רמ"הרודף הוא. ופירש  (פנחס)  

וכשם שניתן לפינחס רשות להרגו לזמרי כך ניתנה רשות לזמרי להציל את עצמו בנפשו    ,אין מורין לואם להרוג את בועל ארמית  
ברשות קא עביד ומאי שנא איניש אחרינא כיון  דלאו רודף גמור הוא דהא    ,אבל איניש אחרינא לא  ,והני מילי זמרי  ,של פינחס

אבל זמרי גופיה לא אתיהיבא ליה רשותא למקטל   ,דידיה נמי איכא רשותא למקטליה לזמרי לא אתיהיבא רשותא לאצוליהדל
בשם "א הט"ו)  פ (רוצח    המשל"מ  "כוכ  .(שם ד"ה פגיעת)  המאירי   'נפשיה הילכך אית ליה רשותא לאצולי נפשיה, ע"כ. ובדרך זה כת

מבואר שאע"פ    .ה עוד חי')"(ח"ב סי' מ ד   באפיקי יםועי'    .פ"א הי"ג)רוצח  (  ובאור שמח(מכות יב.)    ל"נ בערו  הובא  )מישרים נל"א ח"ב(  רי"וה
נמצא דשייך דין רודף אף לנוהג בהיתר  שפנחס נהג בהיתר מ"מ רשאי היה זמרי להרגו ע"מ להגן ע"ע כי לא היה חיוב להרגו,  

(ו רצוי  כשהמעשה  לחלק  ואפי'  שאין  דוחק  דאע"פ  התם  הריגהדשאני  מעשה  יש  מ"מ  הריגה  דלדעת    ,איסור  הכא  משא"כ 
ם  להשיש    ,רים משום חשש סכ"ניהנהגת המתבולפי"ז י"ל דה"ה בנ"ד שאלו הנוקטים שיש  ).  המתירים אין כאן מעשה הריגה

  .אע"פ שהנהגתם היא בהיתר כנוהגים שלא כדין םחשיבלה

 
לך הדרבנן,  מ  ם הוא וא  ,אחר המחמירלך  ה  מה"תאסור  שהוא דבר  אם    ,מתיראחד אוסר ואחד  או שני בתי דינים    חכמים  שני  א.

אם אחד  ב.    הלך אחר המחמיר.  ה הנוגעת לפיקוח נפשובהורא  .גליון מ"ו)שמעתא עמיקתא  (ועי' עוד פרטים בזה באחר המיקל  
ה  הורשרבו  במקום    ג'  .הוא בכלל רבו  וכל שהוא קרוב לו ושומע שמועותיו תמיד ברוב המצותלך אחריו אף להקל,  וה  מהם רבו

לא  א  ,רבורשאי ללכת לפי הוראת    חדשכל א  נראה  עליו,  ויש חולקים  , אין לחוש בה משום חשש פקו"נלדעתו  כללית ש  הוראה
שלא כדין בנוגע לדברים הנצרכים להגן על עצמן נוהגים  כ  את המקילים  חשיביכולים לה  המורים להחמירההולכים כדעת  מ"מ  ש

 .. והכל לפי העניןשלשיטתם יש משום חשש סכנה כיון ,ושלא יינזק
 

 
 

 )ה(  קבלת שבת
השבוע  ימי  כנגד  מזמורים  ששה  "והם    -  אמירת 

, שכולם מושכין ששה מזמורים, כנגד ששת ימי השבוע
כי היא מקור הברכה".   (ערוך השלחן  השפעתם משבת, 

 שם)
חובת   -  כוונת המזמורים  ידי  צאת  לעת  ערב,  "לעת 

הכנה,   בעי  שבת  המנחה,  בעלות  ויהי  מנחה,  תפילת 
לומר   מלכתא,  שבת  לקראת  עצמו  האדם  להכין 
המזמורים של קבלת שבת בשמחה עצומה עד מאד, 

התבה המזמורים  באלו  ההתלהבות    ובודאי  קולטתן 
בלב האדם אל עושהו בשמחה עצומה מאד כשיוציא 

(יסוד   אותם מפיו ויקרא בכל כחו ובהתלהבות גדול...".
 ושורש העבודה ח, ב) 

 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 
 
 
 

חמדאולם   ל"ט)    השדי  כלל  א'  על  (מערכה  להשיג  כתב 
דבריו, דהא דאין עושין מצוות חבילות חבילות שייך  
אותם   שעושה  אלא  ממש  מצוות  שתי  שעושה  דוקא 

מכ ורק  אחת  מעשה  כשעושה  כן  לא  אחת,  וין  בבת 
עשיית  כאן  אין  ולכאן,  לכאן  שיעלה  מצוות  לשתי 

 מצוות חבילות. 
בספרו ויען אברהם    זצ"ל  הגר"א פלאג'יוציין לדברי  
נ'), ס"ק  ארבע   (או"ח  קרית  דהרב  משמיה  הביא  דשם 

ב'   שגמרו  שהיה  במעשה  החבורה  בני  דנסתפקו 
טבא   יומא  לעשות  יכולים  היו  אם  ביחד,  מסכתות 

דאי מההיא  ביחד,  חבילות  לשתיהם  מצוות  עושין  ן 
ליה  פשיט  כמהריב"א  שבחבורה  והארי  חבילות, 
ממאי דאמרו הפוסקים לגבי קידוש דכל היכא ששתי 
דאין   ליתא  משום  בה  לן  לית  אחד  ממין  הן  המצות 
דכוותיה,   ונ"ד  חבילות,  חבילות  מצוות  עושין 

 ומסתברא לן טעמא ועשינו כדבריו. ע"כ.    
על דבריהם, דהכא   והגר"א פלאג'י זצ"ל יצא להשיג

חבילות   מצוות  עושין  אין  בענין  פגע  ולא  נגע  לא 
הכל  בעיני  הניכרות  מצות  בשתי  שדוקא  חבילות, 
והנעשות בשתי פעולות שייך לומר דהוי כעושה מצות 
עושה   אחת  אדרבא  אלא  הוא  כן  לא  והכא  חבילות, 
במקום שתיים ובכוונת הלב, מה שייך לומר על זה אין 

שין. ושאני ב' קדושות על כוס אחת  עושין ואין כאן עו 
לפיו  שנותן  באכילה  ועל  זה.  ועל  זה  על  שמזכיר 

 בסתמות ל"ש זה. 
וה"נ י"ל בנידון דידן שמדליק נר אחד וכוונתו לקיים 
ב'  כאן  דאין  אם,  וכיבוד  אב  כיבוד  מצוות  ב'  בזה 
מעשים, או ב' הזכרות במעשה אחד. דאין בזה משום 

 ות.  אין עושין מצוות חבילות חביל
שתי  עריפת  או  כאחד,  מצורעין  שני  טהרת  [ושאני 
עגלות כאחת, דאע"ג דעושה כן במעשה אחד, מ"מ ב'  
עגלות.  וב'  מצורעין  ב'  דהן  מחמת  לפנינו  מעשים 
משא"כ בנידון דידן דאין אביו ואמו כאן, ורק המעשה  

 מהני לתרוייהו מחמת כוונתו]. 
חמד וע"ע   השדה    בשדי  צ"ה)  בפאת  אות  האלף  (מערכת 

אבד"ק  טוייבש  חיים  הגאון  דברי  עוד  דהביא 
חבילות  מצוות  לעשות  שאסור  דהטעם  באטישאן, 
חבילות הוא כמ"ש התוס' בסוטה דמחזי עליו כמשא,  
יאמר  כאחת  מצוות  ב'  עושה  אותו  שהרואה  היינו 
דלכך עושה אותן כאחת דהמה עליו כמשא, וזה אינו 

דהרואה   וסוטה  במצורע  ב'  אלא  עושה  אותו  רואה 
מצוות כאחת התם הוא דשייך גזירת הרואין, משא"כ  
אותו  הרואה  דאין  שריפה  בשמן  חנוכה  נר  במדליק 

 ידוע דהוא מדליק שמן שריפה. 
ד ל"ש מצוות חבילות חבילות, דהא  "ולדבריו ה"נ בנ

 .'אין הרואה אותו יודע דמדליק עבור אביו ואמו כא
עליה  "דמחזי  דברי התוס'  דבריו שפי'  דבעיקר  אלא 
כמשא", דהיינו מחמת גזירת הרואין, יש מקום לדון, 
ממש,   הרואין  מחמת  התוס'  כוונת  דאין  לפרש  דיש 
אלא כל שמעשהו מחזי כמשא אית ביה חסרון בעצם 
דאינו   היכא  [משא"כ  עצמו  לבין  בינו  כשעושהו  אף 

   נראה כמשא תו לית ביה חסרון בעצם]. 
לדינא ולע"נ   -  העולה  אביו  לע""נ  אחד  נר  המדליק 

חבילות   מצוות  עושין  אין  משום  בזה  אין  אמו, 
אם   וכיבוד  אב  כיבוד  בזה  דמקיים  אע"ג  חבילות, 

 כאחת.
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