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 בבלי מסכת בבא בתרא דף נח עמוד א   תלמוד

ר' בנאה הוה קא מציין מערתא, כי מטא למערתא דאברהם, אשכחיה לאליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבא. 

א"ל: מאי קא עביד אברהם? א"ל: גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה ברישיה. א"ל, זיל אימא ליה: בנאה קאי 

 עלמא ליכא. עייל, עיין ונפק. אבבא. א"ל: ליעול, מידע ידיע דיצר בהאי 

 נימוקי יוסף מסכת בבא בתרא דף לא עמוד א 

יצר בהאי עלמא ליכא. שמעינן מהגדה זו דרך ארץ שאינו ראוי להתנהג עם אשתו בכיוצא בדברים הללו בפני  

 אחרים: 

 אבן העזר הלכות אישות סימן כא סעיף ה  רמ"א

 . לעיין ברישיה אם יש לו כינים, בפני אחרים   כגון הי"א דאין לנהוג אפילו עם אשתו בדברים של חב

 ס"ק כ, והובא במשנה ברורה שם ס"ק מב  מגן אברהם סימן כה

כתב בכ"ה בכללי הפוסקים כל דבר שבעלי הקבלה והזוהר חולקין עם הגמ' הלך אחר הגמ' והפוסקים )רדב"ז  

ח"א סי' מ"ט פ' וספר יוחסין ור"י הלוי סי' מ"א וכ"כ הרב"י כאן( מיהו אם בעלי הקבלה מחמירין יש להחמיר ג"כ 

 . דבר שלא הוזכר בגמרא ובפוסקים אף על פי שנזכר בקבלה אין אנו יכולים לכוף לנהוג כן )רא"ם ח"א ס"א(וכל 

 כף החיים שם 

 



 

 



 שו"ת מנחת יצחק חלק י סימן ג 

והנה בנוגע אם יש לחשוש לשיטת המקובלים היכא שנראה דהפוסקים לא ס"ל כן, הרי רבה"ק ז"ל כתב להדיא 

"דאף דאין לזוז מדברי השו"ע אבל כיון שכבר הניח בימין וכדעת השו"ע וכו'", דמוכח דס"ל דהעיקר יש לעשות 

ציין דבר פלא שראיתי בס' אות חיים )על הל' תפילין( מהגה"ק אבדק"ק מונקאטש זצוק"ל )עמ' כדברי השו"ע, וא

רד( וז"ל: ומ"ש בענין כשהמקובלים חולקים על דברי הפוסקים, אדכרן מילתא מה שראיתי בסידור תורה   -רג  

וילנא(   )דפוס  תפילה  ושערי  באור  לנהוג  יש  איך  ז"ל,  התניא  בעל  להגה"ק  תלמידו  דבר שהמקובלים ששאלו 

חולקים עם הפוסקים, והשיב מסתמא יש לנהוג כהמקובלים נגד הפוסקים, ושאלו הלוא הוא בעצמו בשו"ע שלו 

לילך אחר  כותבים  כתבו הפוסקים, אבל המקובלים  כן  והשיב  נגד המקובלים,  לילך אחר הפוסקים  כתב שיש 

ן ידוע שהשו"ע חיבר התניא כמנהג ההמון והוא , עכ"ל, וע"ז כ' באות חיים שם וז"ל: וכהמקובלים נגד הפוסקים

בעצמו וגם תלמידיו החסידים לא נהגו כן, וברצונו היה לסדר ולהדפיס מהדורא תנינא שיהיה מתאים גם לדברי 

המקובלים אך לא עלתה בידו, וכמ"ש בסידור הנז' עכ"ל, ודברי רבינו מרן זצ"ל ברור מללו שם, דס"ל למעשה 

אבל אם אפשר גם כמקובלים יעשה כך כנ"ל, וצ"ע מש"כ בס' דבר הלכה )ח"ב סי' א'   דאין לזוז מדברי השו"ע

סעי' א'( בהערה א' אות ח' שהביא על דברי הכף החיים הנ"ל, מש"כ בספר שולחן הטהור )מהגה"ק מקאמרנא 

ו"ת מנחת זללה"ה(, וכן הביא בשם החזו"א, דס"ל דאין הקבלה חולקת על השו"ע בדינא דאיטר, )ועי' בדברינו ש

 יצחק ח"ט סימן ג', מש"כ שם בדינא דאיטר בשייכות לס' דבר הלכה(, ואין כן דעת רבה"ק כמבואר.

 שו"ת חכם צבי סימן לו

ילג בפסד"ז על דרך האמור בפוסקים ז"ל שנים שבאו לבית הכנסת בשעה שהחזן אומר פסוקי דזמרה האחד ד

עם   התפלל  ולא  הסדר  על  ואומר  משבח  והיה  השחר  ברכות  מתחלת  התחיל  והשני  הקהל  עם  להתפלל  כדי 

 הקהל באומרו שכך היה דעת הרשב"י בס' הזוהר פ' במדבר ילמדנו רבינו הי מינייהו עדיף:  

מתפללין כי הוא לא דיבר אלא בטעם וכוונת תשובה אין מדברי הרשב"י ראיה למי שאיחר ובא בשעה שהצבור  

הסדר המסודר לנו מפי אנשי כנסת הגדולה וחכמי התלמוד בעצם וראשונה ולכתחילה הכי עבדינן וכבר ביארו 

הלא  עולמות  חילוקי  ארבעה  כנגד  רבעיהם  ארבעת  אשכנזי  יצחק  כמוה"ר  האלקי  הרב  תלמידי  ביותר  לנו 

אינו עניין למתאחר דו וגם רשב"י  בספרתם אבל כ"ז  דאי כ"ע מודו דטפי עדיף לדלג כדי להתפלל עם הציבור 

מחבב מאוד תפלת הציבור בס' הזוהר ואומר שהיא מוקבלת בגונין סגיאין )עיין לשונו זוהר בראשית דף קס"ז  

תלמודנו  מאמרי  שמכח  כשם  וא"כ  רוכל  אבקת  מכל  ולבונה  מור  מקוטרת  המלאכים(  ויבואו  פסוק  על  ע"ב 

שתפלת עם    האומרי'  להתפלל  כדי  פסד"ז  לדלג  שטוב  ז"ל  והאחרונים  הראשונים  הכריחו  מקובלת  הרבים 

וצריך אני להודיע לשואל שאפי' אם היו דברי הזוהר היפך  הציבור אותו ההכרח בעצמו הוא בדברי הרשב"י ז"ל  

והוראות עסק מהפוסקים ל"ה לנו להניח דברי הפוסקים בשביל דברים האמורים בסתרי תורה כי אין לנו בדינים  

הגדול  הרב  כתב  וכן  הזוהר  הכרעת  על  לסמוך  נכון  אז  הפוסקים  בין  מחלוקת  שיש  במקום  זולתי  בנסתרות 

הגמ'  אחר  הלך  הגמ'  על  חולקי'  הקבלה  דברי  שנמצא  מקום  ובכל  וז"ל  ל"ו  בתשו'  זמרא  בן  דוד  מוהר"ר 



ם אני ראיתי לסמוך על דברי הקבלה והפוסקים ובכל מקום שאינו חולק כגון בכה"ג שלא נזכר בגמ' וגם בפוסקי

עכ"ל ובתשובה א' כתב וכיון שהיא פלוגתא )רצה לומר בין הפוסקים( דברי הקבלה יכריעו עכ"ל הרי שאם לא 

וזה יסוד תורתינו הקדושה שאם לא כן נתת תורת היתה פלוגתא בין הפוסקים דברי הקבלה לא יכריעו ההיפך  

בעונותינו שרבו זה סיבה לפרצות גדולות והר הטובה היא אם רעה וכל או"א בידו לילך אחר הבנתו בספר הז

אשר עיני ראו ולא זר כמה אנשים עברו תורות חלפו חק בהסמכם על דברי הזוהר או ברעיא מהימנא לפי דעתם 

והרעיא מהימנא מעלות על דעתם  וחס להו לבעלי הזוהר  המזוהמת בפירוש דברי הזוהר או ברעיא מהימנא 

ול"ה מן הצורך להעלות דבר זה על ספר אלא להוציא מלבן של המתחכמים להורות היפך דעת   הדברים ההמה

רבותינו הפוסקים ז"ל על משענת קנה חכמת הזוה"ק אשר דבריו סתומים וחתומים באלף עיזקאין כל קביל די  

לעניות דעתי כו"ח רוח יתירא בהו לומר כי הם ירדו לסוף דעתו וכל רז לא אניס להו וה' הטוב יכפר בעד הנראה  

 פה אלטונא יע"א יום ג' ל"ה למספר בנ"י צבי בכמוה"ר יעקב זלה"ה אשכנזי ס"ט:

 אבות פ"ב מ"זרוח חיים 

מרבה עצה מרבה תבונה. מרגלא בפומיה דאינשי שאל עצה ועשה כשכלך. ולפי זה לכאורה עצה למה. אך יובן  

הנועץ  רק  השני.  היועץ  וכן  מעט  יבין  רק  אתו  שנועצים  במה  הענין  פנימיות  כל  יבין  לא  מבחוץ  איש  כי  פשוט 

ימיות הענין אבל חסר לו שכל ותבונה של כולם. על כן בהקבץ אצלו עצת כולם בעצמו הוא מבין לגמרי כל פנ

ושכל של כל אחד ואחד בזה אז יבין איך ומה לבחור עצה אחת משותפת מכל העצות יחד מזה מעט ומזה מעט.  

בין וכמו שכתוב )משלי יא, יד(, ותשועה ברוב יועץ וזהו מרבה עצה על ידי כך מרבה תבונה שכל של כל איש ות

 דבר מתוך דבר מעצמך. ועליהם עוד תוסיף להשכיל:

 ביאור הגר"א על משלי פרק יא פסוק יד 

ותשועה ברוב יועץ כי אם יהיה אחד על כל אנשי המלחמה שעל פיו יצאו ועל פיו יבואו ולא אחרים זולתו רק א' 

הוא לבדו אינו טוב כי שכל אנושי אפשר לטעות ועולה בשכלו שהוא טוב ובאמת הוא אינו טוב ואם יהיו הפחתים 

ם שלא יצאו ויבואו רק ע"י כולם בפה אחת זה ג"כ אינו טוב כי אין דעתן דומה זה לזה ואין שכל  והסגנים רבי

אדם שוה זה לזה וזה יהיה אומר שעצתו טוב וזה אומר שעצתו הוא טוב לכן אינו טוב רק שיהיו רבים שיתיעצו  

כל העצ יראה  א' שהוא  עוד  מזומן להם  יהיה  ואח"כ  עצתו  אומר  וזה  עצתו  אומר  ויברר מכל וזה  כולם  ות של 

העצות עצה טובה ונכונה ועל פיו יבואו ועל פיו יהיה כל המלחמה וזהו ותשועה אינו רק ברב כלומר ע"י רבים 

 . ועליהם יועץ א' ולכן אמר ברב יועץ ולא יועצים

 



 צדקת הצדיק אות קנד   -ר' צדוק הכהן מלובלין 

 כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. 

 פרשה עז סימן א   פרשת וישלח בראשית רבה 

 מה הקדוש ברוך הוא כתוב בו )ישעיה ב( ונשגב ה' לבדו, אף יעקב ויותר יעקב לבדו. 

 ספר מסילת ישרים פרק כו

וזה פשוט כי כל אדם לפי האומנות אשר בידו, והעסק אשר הוא עוסק, כך צריך לו הישרה  

והדרכה, כי דרך החסידות הראוי למי שתורתו אומנתו אינו דרך החסידות הראוי למי שצריך  

להשכיר עצמו למלאכת חבירו, ולא זה וזה דרך החסידות הראוי למי שעוסק בסחורתו, וכן כל  

בע אשר  הפרטים  דרכי  שאר  לו  ראוים  שהוא  מה  לפי  ואחד  אחד  כל  בעולם,  האדם  סקי 

ואיננו אלא   הואיל  ודאי,  נפש  לכל  הוא שוה  כי הנה  לפי שהחסידות משתנה,  לא  החסידות, 

ישתנו  אי אפשר שלא  והנושאים משתנים  הואיל  בו, אבל  ליוצרו  רוח  נחת  לעשות מה שיש 

. וכבר יכול להיות חסיד גמור איש האמצעיים המגיעים אותם אל התכלית כל אחד לפי ענינו

אשר לא יפסוק מפיו הלימוד כמו מי שמפני צרכו הוא בעל מלאכה פחותה, וכתיב )שם ט"ז(: 

"כל פעל ה' למענהו". ואומר )שם(: "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך", הוא יתברך שמו 

ונזכה לתת כבוד לשמו, ולעשות  ברחמיו יפקח עינינו בתורתו, ויורנו דרכיו, ויוליכנו באורחותיו, 

 נחת רוח לפניו. 











 בית הילל יורה דעה סימן סה ס"ק ה 

אלא אם כן היה מוחזק בכשרות. והוא בטור ]עמוד מ[ בשם הרמב"ם ]מאכלות אסורות ח, ז; יא, כה[. ועיין לקמן 

בסימן קי"ט סעיף א' בהג"ה שכתב ויש אומרים אפילו ממי שאינו חשוד רק )שאינו( ]שאין[ מכירין שהוא מוחזק 

יין או שאר דברים שיש לחוש לאיסור, מיהו אם נתארח אצלו ]אוכל עמו[, ב"י ]שם   בכשרות אסור לקנות ממנו

כה   ]הלכה  אסורות  דמאכלות  י"א  פרק  הרמב"ם  בשם  כתב[  ד"ה  נד  שתיקנו   -עמוד  יראה  ומזה  עכ"ל.  כו[, 

שנעשה  אב"ד  מאיזה  וחתום  כתוב  בידו  שיש  כן  אם  אלא  יין  או  מאכל  דבר  שום  ליקח  שלא  המדינה  בפנקס 

שר, שקורין כשר בריב"ל, ואף אם הוא מוחזק בכשרות, משום לא פלוג. אכן אם אירע שנאבד ממנו הכתב בהכ

 ראיה והוא מוחזק בכשרות, יש להאמינו אף בלא כתב ולסמוך עליו, כן נראה לי. 

 דרכי תשובה סימן קיט ס"ק ז 

שיש לחוש לאיסור. עבאה"ט ועט"ז ס"ק ב' שהסכים להרמ"א כאן וכ' שנכון היא להחמיר כמ"ש ובפרט בזמה"ז  

שאנו רואין קלקול הדורות ולא אכשר דרי עיין שם אמנם בש"ך ס"ק א' העלה להקל לסמוך על כל סתם ישראל 

כל אדם בחזקת כשרות וכמ"ש  אפי' באיסור דאורייתא וכמ"ש בד"מ דהמנהג אינו כדעת הרמב"ם אלא מחזיקין  

ועי' בפר"ח ס"ק א' שמדחה גם הראי' שהביא הש"ך לזה מהירושלמי ומ"מ לדינא נוטה לדעת   וכו' הטור עיין שם  

הש"ך וכמ"ש המחבר דדוקא בידוע שהוא חשוד אבל כל סתם ישראל הוא בחזקת כשרות ונאמן אפי' באיסור  

"ק א' מ"ש בדברי הש"ך והפר"ח בזה והעלה לדינא דבע"ה דאורייתא חוץ משחיטה עיין שם ועי' בפרי תואר ס

פי'   ידעינן שהוא מוחזק בכשרות  ויין אא"כ  ותכלת  ומורייס  וגבינה  ודג  יקח ממנו בשר  בודאי יש להחמיר שלא 

שקיבל עליו דברי חברות אבל כ"ז בע"ה שהי' בזמן התלמוד אבל בזמנינו אין ע"ה חשוד כלל זולת במילי דחזינן  

דמזלזל בארצות  להו  אך  למזבני'  ולא  למשתייה  לא  כלל  חשידי  לא  המערב  בארצות  יי"נ  בענין  אבל  בהו  י 

פראנקיא כלם חשודי ושותים סתם יינם כשותה היתר וגם כשיהי' לפניו ב' מיני יין חד דעכו"ם וחד דישראל שביק 

כרים ממש ובכה"ג דישראל ושתי דעכו"ם דאשתבש דעתייהו דלא לקבל גזירה דרבנן בזה והם מומרים לזה כנ

אמינא דחשידי לאחלופא ולהעביר ישראל לשתות סתם יינם והגם דלית להו הנאה בחלופים אלו אפ"ה יש לחוש 

דכיון שכ'  זה שכ'  סי'  ריש  ובבל"י  ועי' בבה"י  עיין שם  דעבדו להא מלתא  בגווייהו  לן  דקיים  כיון  להו לכתחלה 

נו בתקנות הארצות שלא ליקח דבר מאכל או יין משום ישראל הט"ז דבזה"ז אנו רואין קלקול הדורות וכו' ע"כ תק

אפי' הוא מוחזק בכשרות אא"כ יש בידו כתב הכשר מאיזה רב אב"ד שנעשה בהכשר אכן אם נאבד ממנו הכתב 

א' שפסק  סעי'  ע"א  כלל  ועי' בחכמת אדם  עיין שם  לו כתב הכשר  לומר שהי'  נאמן  מוחזק בכשרות  הוא  אם 

כד לנהוג  ראוי  שאין  דבזה"ז  אדם  מסתם  ופת  חלב  יין  כגון  דרבנן  אפי'  דבר  שום  לקנות  שלא  המחמירים  עת 

מכירין אותו שהוא מוחזק בכשרות דשמא חשוד אלפני עור ובפרט בהישובים שדר שם רק ישראל א' ומי יודע  

ויין וע"ז נאמר ושמת סכין בלועיך אם בע ל אם הוא כשר או חשוד והרבה יש לזהר בדבר בזה"ז ובפרט בשר 

 נפש אתה עיין שם: 



 

 

 

  


