
  

חמיר בדבר שהגו בו היתר מה
   עליו לחוש משום האם
  לעז על הראשוים מוציא

הדיא בעיי לאתויי גיטא אתא לקמיה  בר (ה:) בגיטין  איתא
דרבי אחי דהוה ממונה אגיטי, א"ל צריך אתא לעמוד על 
כל אות ואות, אתא לקמיה דרבי אמי ור' אסי אמרי ליה לא 
צריכת, וכי תימא אעביד לחומרא נמצא אתה מוציא לעז 

  על גיטין הראשונים. 
ה דאין  פסק בספר התרומ (אות שט"ז) וכתב המרדכי שם 

אותיות של שע"ט נ"ז ג"ץ כמו שעושין בס"ת  לזיין בגט
כי אין לשנות המנהג פן יוציאו לע"ז על גיטין הראשונים.  
ועוד אם ירגילו לעשות תגין יש הרבה מן הסופרים שאין  
בקיאים לעשותו ויעשו גדולות כאין מקלות ויקלקלו 
האותיות ברוב המקומות, ולכן טוב לחדול מלזיין ולעשות  

ר"י בר אברהם היה מדקדק כיון שלא  כמנהג וכו'. אמנם
יתחייב עליהם בשבת אם יכתבם בלא זיון כמשפטם  
כדאיתא בפרק הבונה, א"כ לא מקרי אות בלא תגין, והיה  
מצריך לעשות תגין כמו בס"ת וכו'. ובספר התרומה כתב 
דההוא דהבונה י"ל דמיירי בס"ת או במקום אחר שנתכוון  

  .לכתוב כמשפט ס"ת
-הביא ב' הדעות וכתב (אהע"ז סי' קכ"ה) ין והטור בהל' גיט

ויש מצריכין לעשות בו זיינין באותיות שעטנ"ז ג"ץ, 
  ובספר התרומה כתב שאין צריך למנוע מלעשותן.  

העתיק לדינא דברי בעל התרומות  (שם ס"ז) אולם השו"ע 
  אם יש מי שרוצה לזיין האותיות מוחין בידו. -וכתב 

טעמא משום לעז גיטין  ד(ס"ק י') שמואל וביאר הבית 
  הראשונים. 

והיה נראה לחלק דכל  -(שאלה רל"ב) וכתב תרומת הדשן 
היא דמילתא דפשיטא הוא להתיר ובא אחד להחמיר 
ולעשות זהירות יתירתא כה"ג אמרינן לא תעביד דא"כ את 
מוציא לעז, אבל היכא דאיכא סיפקא וצדדין שמן הדין 

רה לגמרי  ות יותר כדת וכתוראוי להחמיר מוטב לעש
לחוש לגיטין שלפנינו שלא יהא בהן שום ספק משניחוש 
ללעז גיטין ראשונים, וכן אמרינן בפרק המגרש דאיתקין 
רבא בגיטין מיומא דנן ולעלם וכו', וכן הא דאיתא  
במרדכי פרק כל הגט תיקן ר"ת לכתוב בגט והרי את 

דגיטין  מותרת לכל אדם וכו'. וא"כ צריכים לחלק בההיא
ין לעמוד על כל אות ואות משום לעז גיטין דלעיל דא

הראשונים, וכן הא דזיון אותיות דשעטנ"ז ג"ץ דדייקינן 
אע"ג דהתם נמי איכא צדדין וסברות להחמיר. אלא דהתם  
אי אתינא להחמיר ולומר דצריך לעמוד על כל אות ואות,  
וא"כ הגיטין הראשונים שלא עמדו על כל אות ואות היו  

וכן אותיות דשעטנ"ז ג"ץ אם נחמיר   ולים לגמרי וכו',פס
לזיינם א"כ סוברים אנו דלא מיקרו אותיות בלא זיון וא"כ  
כל גיטין הראשונים שלא זיינו אותם פסולים לגמרי וכו', 
אבל ההוא דמן יומא דנן וכן והרי את מותרת, אפי' לפי 
מה שסבורים להחמיר הגיטין שלא היו כתובים כך לא היו 

שהיה לדקדק לעז בהם, כל כה"ג   ולים בפשיטות אלאפס
לא חיישינן ללעז גיטין ראשונים אי איכא סברא וטעם  
להחמיר. אבל למיעבד זהירות וחומרות יתרות שלא נהגו  

  הראשונים אפי' כה"ג לא עבדינן.    
-וכתב (אהע"ז סי' קכ"ה ס"ק י') והביא דבריו בבית שמואל 

ום  בעלמא חיישינן משודוקא דבר שאינו אלא חומרא 
  לעז. 

אלא דלא הזכיר כל דבריו, דהא התרומת הדשן הוסיף 
לבאר דאף היכא דאיכא צדדים סברות להחמיר, אם ע"י 
כך משווינן גיטי הראשונים לפסולים אסור להחמיר בזה  

  משום הוצאת לעז על הראשונים. 
גבי אישה האומרת  (כלל מ"ג אות ו') ויעויין בתשובת הרא"ש 

אע"פ שרבינו  -לגרש, דכתב י אי כופין אותה מאיס על
דכי אמרה מאיס עלי שכופין  (אישות פי"ד ה"ח)משה כתב 

אותו להוציא, ר"ת ור"י ז"ל חולקין עליו. וכיון דאיכא  
פלוגתא דרבוותא למה נכניס ראשנו בין הרים גדולים 
וכו', ועל להבא אני כותב אבל לשער אם סמכו על רבינו 

א חייש שלא עכ"ל. וחזינן דל  משה מה שעשו עשוי.
  להחמיר בזה משום הוצאת לעז על הראשונים.

גבי חתם סופר ועד  (ח"א אלף ק"צ)אולם בתשובת הרשב"א 
דנהגו להכשיר כדברי רב אלפס, ודעת ר"י לאסור הדבר. 
כתב דאין עושין מעשה שיראה ממנו שום קלקול למה 
שנעשה לראשונות. אלא דהתם כתב להתיר לאסור 

ים ניחא להו ולא באותו סופר,  ה אומר בעדים אחרדהרוא 
וא"כ לית ביה משום הוצאת לעז. ע"כ. וחזינן דהוצרך 
לבאר דל"ש הכא הוצאת לעז, הא אי לאו הכי לא היה  

  מתיר.
נשאל גבי ב) -(מים עמוקים סי' י"בוהנה בתשובת ראנ"ח 

מקומות של חלב שנחלקו בהם הפוסקים, ורבני העיר נהגו  
ני העיר להחמיר בהם  ועכשיו הסכימו רבכדעת המיקל, 

כדעת המחמיר, אם יש להמנע מזה שא"כ נמצא שאנחנו  
  מוצאים לעז על הראשונים. 

- ובתחילה הביא דברי תרומת הדשן והרשב"א, והדר כתב 
מיהו נראה שאין מכל זה ראיה לנדון דידן, דדברי מהר"י 
ודברי הרשב"א מיירי בדבר של אישות, אם אנחנו נחמיר  

וציאים לעז על דורות הראשונים  ום ענין נמצינו מבש
שנעשו שלא כדין, ונמצאו לפי זה כל הנולדים באותה  
משפחה והבאים מזרעם אשר אתנו עכשיו פגומים ויש 
בהם ספק ממזרות או ספק פסול אחר, ונמצא הלעז ההוא  
בדבר ההווה עכשיו. אבל בשאר איסורים אפילו אתה  

  ד"בס

  מיקתא ע  אמעתש 

  מהיכן ממשיך ,אוחז היכןואיו זוכר  תרגום 'וא מקרא 'הקורא ב
   .האם חזקת חיוב דיו כאתחזק איסורא   ד. .תחזקא ספק דרבן גד  ג. .קריאת פסוקים למפרע ב. .תרגום מדאו' או מדרבן ' מקרא ואחובת שים א. 

    .ריאהקספק היכן אוחז בו.  .ותודבר שיש לו מתירין במצ ה.

  דרבן דאו' או ממתרגום   ובת שים מקרא וא'ח א.
שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור  , עולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שים מקרא ואחד תרגוםל ).(ח רכותבב איתא

    .מאריכין לו ימיו ושותיו
 דראוי  כתב ' עה)סי(ובשבולי הלקט . חובהולא הזכירו שיש בזה  העתיקו לשון הגמ' )סי' רפה( והטור(פ"א סי' ח)  הרא"ש והה

 דחובה וע"פ ש"ס ה"ל פסק סע' א) שם ( שו"עהו  (תפלה פי"ג הכ"ה) רמב"ם האולם  .לכל אדם להסדיר פרשיותיו עם הצבור
 אף עמלים ומרי פש שקצים בחייהם ד ג) אות( א"רהוכן  (סי' שא) הספר חסידיםוכת'  .שמו"ת לקרותעל כל או"א 

  . מקרא ואחד תרגום מחוייבים בשים
(או"ח ח"ה סי' יז)   אג"מה וכן פסקושאין חיוב זה אלא מדרבן.  (שם)  לבוש בו ) כג ' סי(  ה"ד רובת ,(שם ד"ה תקנו)במאירי ומבואר 

  יעויין [ו .ות בתורה תקן ג"כ תקה זובשעה שתקן משה רביו לקרש כתב ב) אות( ה"ש וער הו .(ח"ח סי' מו) שבט הלויוה
  .]עליה חובה אשויאא"כ כקריאת התורה זו  חובה  ןאיכת' שש יג ד"ה אולם עוד)ר(ח"א סי'  מהרש"םב

  קריאת פסוקים למפרע  ב. 
לא יקרא פסוק מאוחר קודם ד )ד"ה ואחר שאכל  הנהגת והכנת יום השישיסדר ( סדר היוםבשם  ) א וף אות ססי' רפה ( א"רב כתב

אם טעה ודילג פסוק אחר וקרא איזה דע"כ  )טו אות שם ( ה"חכבועי'  .)ס"ק ו שם (מ"ב הוכן פסק  ., ע"כהמוקדם אלא כסדר
   .ם מה שקרא אחריו כדי שיהיו כסדרצריך לחזור ולקרות פסוק המדולג וג ,פסוקים ואח"כ זכר

אבל בדיעבד אם הקדים פסוק או פרשה מאוחרת יצא,  ,מסתבר דהייו לכתחלהד )ס"ק ה ב (סי' ע קצות השלחןה ומ"מ כתב
בקה"ת מוציאין ס"ת  'שאם דילג הש"צ תיבה א ,צבור עצמויותר מה ורחמ הלא יהי שיותיו עם הצבור רהשלים פדהחיוב ל

יוצא באופן בקריאת שמו"ת  "ה מיוה ,ולהשלים הסדר כמבואר בסי' רפ"ב וקורין ג' פסוקים וא"צ להתחיל ממקום שדלג
על הסדר היא כדי שיבין העין ובעיקר היא  דהטעם לקריאה שהרי כתבסדר היום גופא כח מדברי ובאמת כן מו ע"כ. ,זה

אלא דשם  )מז  הגהתפילה פי"ב  הליכ"ש( הגרשז"א זצ"ל דעתכן [ואין זה מעכב. שבדיעבד ע"פ הסוד, ובהמשך דבריו כתב להדיא 
   .])חחט"ז סי' י( בצי"אועי'  .)ד"ה ונראה ח"ד פפ"ז ס"ק אט שני וח( הגר"ק שליט"אוכן דעת  .מיירי לעין סדר הפרשיות
רשאי ד , או ם שמסתפקהאם צריך להחמיר ולהמשיך ממקובקריאתו, איו זכר היכן אוחז במי ש ,ויש לדון בדבר השכיח

  .שודאי לו שלא קראולהקל ולהמשיך מהמקום 
  תחזקספק דרבן גד אג. 

 .בהרבה מקומות אדאית" כספק דרבן לקולא", דקיי"ל ולא קרא ודאימהמקום ששאיו מחויב להמשיך אלא ולכאו' י"ל 
(סי' תקנד ד"ה  ב"י הש אע"פד ,לקולא ו. העירוי דמ"מ ספיקהיא תקת משה רבושמו"ת ד(שם)  הערוה"ש לדעת ואף[

מע' הסמ"ך  (ח"ה  ח "בשד, מ"מ כבר הביא לחומרא םכדברי תורה וספק ית הביאים חמירודתק )בתירוץ ראשוןכתב ( ההולך)
. ועוד דלא גרע מקרה"ת גופא שתוקף חיובא אף בתקות משה רביו ן לקולאדבשאר הפוסקים מבואר דאזלי כלל לח) 

  ]., ועי' בגליון ע"ח(סי' קמו סע' ב)   בשו"עמדרבן כמבואר  
ח' הפוסקים אם מציו ד ו ,הגברא מחויב לקיים המצוה ד ,ספק דרבן גד אתחזקשאי "ד דהוי ש לחלק דדאפשר דיאלא 

ונקה"כ   ס"ק סג אות כ סי' קי (  ש"ךהדעת ד. אתחזק חיובא, ולכאורה ה"ה גד ק איסוראז אתחגד  אמרין ספק דרבן לקולא
ת הט"ז  עבד ווכן הבי[. לאודאזלין לק )ואו"ח סי' תכב ס"ק א (יו"ד סי' סט ס"ק כד  ט"זה דעתאולם  .לחומראאזלין ד )סי' סט אות ה 

  חו"דוה. להיפך בדעת הט"ז 'שכת (ק' סי' נג) כהב"יודלא . י' קפד שפתי לוי ס"ק יג)(ס הי דעוהפר )מקואות פ"י כלל א ד"ה מה שרצה( השער המלך ,(שם) פמ"גה
  . ובפוסקים דלהלן]  ס"ק כב) ק"ז(סי' קצח מ  בפרדס רמוים , אלא שדבריו דחוקים. ועי'גם ביאר באופן אחר דברי הט"ז (סי' סט ס"ק יד)

(בית הספק אות כ וסי'   החו"דשהוא ספק דפלוגתא. וכן קטו  היכן 'פיא להחמיר (סי' קצט ס"ק לא ד"ה גם) הסד"טולמעשה דעת 
מאידך   (כללי ס"ס אות נא). והבית אדם (ש"א פכ"ב) השב שמעתתא, (מקואות פ"י כלל א ד"ה מה שרצה) השער המלך, קפד ס"ק ו)
  (סי' א אות ו)ובסולת למחה  "ז.כימו לטס ה דין כ) סי' קי ש"ד כלל הס"ס (  הפמ"ג ו בית הספק ד"ה וכן מנחות) ו  סי' סט ס"ק י( הפלתי

והיד אבל באין לו עיקר ספיקו לקולא.  ,יצא לחלק דספק דרבן שיש לו עיקר מה"ת ואיתחזק איסורא ספיקו לחומרא
במקום  מציו שהקילו אפי' ם מציו שהחמירו במקום חזקה, ובכמה דברידברים כתב דבכמה ס"ק מב)  סי' סט פה"ק(  יהודה

שעכ"פ חשש לדעת המחמירים.   (ח"ד סי' מח)  במהרש"ם ועי'[ ן היכא דלא מציו להדיא שהחמירו יש להקל.גמור, לכחזקת איסור 
  איסור חזקת לו  יש 'פי' דאכת )טו' סי א"ח( מאירות פיםוה . לחומרא ת "מה  או  לקולא  ת "ספק דאו' מה באי תלה פלוגתא זו  (או"ח סי' ל ד"ה ובשרש) כת"סוה

'  אפי  דרבן  בספק להתיר האחרוים  רוב עת דש  שכת' )נה' סי ע "א אה"(ח חיים בדברי' וע  .ת"מה  עיקר  לו יש אם ואפי'  ,ם"הרמב לדעת , לקולא אזלין 
  "שבערוה (סי' ע ס"ק יב),  אברע" (שם על הט"ז שם),  ביד אברהם ,(או"ח סי' עא)  בזרע אמת, (סי' סט מ"ז ס"ק יד וס"ק כד) בפמ"ג ועי' עוד בזה. איסורא בדאיתחזק

  . ](סי' עו ס"ק כה)  במ"בו (ס"ק קמט) בדרכ"ת ,(סי' סט סוף אות יד) במחז"ב  ,סט אות סג) (סי'  
  איסורא  תחזקאכ דיוזקת חיוב חהאם ד. 

 דעתד .פלוגתאבדיה כחזקת איסור, אמם דבר זה תלוי  (דהגברא מחויב לקיים המצוה) כ"ז אם ימא דחזקת חיובאלא ד
מי שאכל כזית פת שאיו מחויב  , וע"כ דחזקת חיוב במ"ע הוי כחזקת איסור ש דרבנן)ד"ה מ"ט ק" . (ברכות כא צל"חה
. (אבל אם מסתפק אם אכל כזית פטור דליכא חזקת חיוב) ספקו לחומרא ,ומסתפק אם אכן בירך ,דרבןאלא מהמ"ז ברב

(ח"א   בשואל ומשיבוא ה. וכן ה כת' להוכיח מהצל"ח ה"ל, דלכו"ע חזקת חיוב במ"ע חשיבא חזק (ססי' לא) בין שלמהבוכן 
(ח"א סי'   מחת אלעזר במדבריו  הוכיחכמו ש ,היפך ממש"כ בצל"ח ה"ל בשכת  (או"ח תנ' סי' א) בוב"יעי' אלא ד[ .סי' קלא)

  ].לו)
ושים מקרא וא'  דספקו לחומרא,דדוקא במצוה דרבן שיש לה עיקר מה"ת אמרין גופא  הצל"חשם ומ"מ כבר כתב 

  (כלל מז אות ב)  החיי אדם דעת. ובר מן דין )לא גרע מקריאת התורה שאיה אלא מדרבן כ"לת (ועיקר מה"תרגום אין לה 
מצא דלדעתם ספק דרבן גד חזקת . קפד ס"ק טו) (סי' המ"ב. וכן קט המ"זרספקו לקולא ואיו חוזר ומברך ב ל גווא דבכ

 ,(או טל לולב) י שסתפק לו אם שמע קול שופרמשפסק ד' ה ס"ק ה"סימן תקפב המ"ב  וכן מבואר בדבריחיוב לקולא. 
[אמם  רבן לקולא.וביום ב' שאיו אלא מד"ס א"צ לתקוע דספק ד ,שהוא מן התורה תוקע ואיו מברךכיון  ראשון "טביו

  , ןקדושתיה אפילו בדבר דרב פקע לא ומספיקא איסורא הוי איתחזק השמשות שכתב דבין (כלל קמח אות ד) בש"אעיין 
גיע בין השמשות עליו ליטול הלולב, ולא דמי להא דלעיל דספק אם טל הלולב הו' ב  ביום לולב טל אם לו ספקאם  וע"כ

(סי' קפד ס"ק ו וסי' קי בית הספק ס"ק   בחו"דיש לחלק דספק דבין השמשות חמיר טפי כמבואר ו .מעליא, ע"כ ספקדפטור דהוי 
  כיון ליטלו כון דמ"מ , אלאלהקל אף בידון של הש"אשכתב  נב ס"ק ב)(סי' תר  במ"בועיין  .מ"מ עיי"ש ששאר בצ"ע כ)

  . ]הטילה, ע"כ על אז יברך שלא יזהר ורק טרחה בו דאין
כחזקת  הקטו דחזקת חיוב אין די  (או"ח ססי' תקיז) באב"זו (ח"ב סי' נט) שערי דעה ב , (או"ח סי' א אות ג) בתורת חסדן וכ

 (ח"א סי' ז אות ג) בתורת חסד ,(או"ח סי' ל)בכת"ס  ,(רסי' ז) בא"א מבוטשאטש, ות כא. ד"ה בענין)(ברכ סףבראש יוועי'  .איסור
 רבן כל ספק בדרבן לא תיקובהאם דבר בהתלה  (סי' תעב ס"ק ג) בישועות יעקבו .(ח"א סי' יג ד"ה וענין אישה) ובבין שלמה

לכו"ע המצוה  םם קיידהיכן שמספקא ליה א (ח"ד סי' כט) םמהרש"ב ועי .מקום ספק או תולין שעשתה המצוהאו בכלל 
  .איתרע החזקהעכ"פ 

  ת וה. דבר שיש לו מתירין במצו
ביו"ד סימן ק"ב דספק דרבן שיש לו מתירין לחומרא, כגון ביצה ספק אם ופסק כן  (ג:) בש"ס ביצהאר שמבו ואע"פ

[והארכו   באיסור המתירין לאחר זמן לא יאכל הל ויש להואים) (ש ופרש"יאסור לאוכלה עד מוצאי יו"ט. דולדה ביו"ט 
  . ], קע"ד ור', ק"עב, "ח, ק"ו, ק"ז"י ותבגליוגדרי כלל זה בבס"ד 

על כן איו מחויב  ו ,דאפשר שלא החמירו אלא באיסורים אבל לא מצות לא אמרין כןי"ל דות ומצספק דרבן במ"מ לעין 
, ר או טל לולבה"ל שפסק שאם מסתפק אם תקע שופמהמ"ב מוכח פק. וכן ק מן הסע"מ להסתלהמצוה  לחזור לקיים

(ח"א  הרשב"א שפסק ע"פ  (סי' תפט סע' ב) השו"עמוכן מוכח . מה בקללקייואע"פ שבידו לחזור  דא"צ לחזור ולקיים המצוה
 קדקים לא עושים כן.שהמד לאא ,ספק דרבן לקולאהוי בבין השמשות משום דדמעיקר הדין מותר לספור ספה"ע  סי' קנד)

כלל ט סוף   הדל"ת מע'  (ח"ב  השד"חכן קט שו"מ שו מבואר דאיו מחויב להמתין עד שיהיה ודאי לילה להסתלק מן הספק.ו
כדבריו  . ובודאי זמן המצוהחזור לקיים המצוה כשיחול שצריך לשכתב ח סי' קב) " (או הבית שלמהודחה דברי  ,)אות יא
  . )ד"ה ואין להקשותמ  הי' ברכות ס ( לות יעקבקהה הוכיח

    היכן אוחז בקריאה ספק. ו
דהמתמם בתפלתו ואיו   (כלל כד אות כא) "אחייהויש להוכיח דב"ד יכול להמשיך מהמקום שודאי לא קרא, מהא דכתב 

 אחרוות דג' ראשוות וג'  ,ואם בג' אחרוות חוזר לרצה ,אם בג' ראשוות חוזר לראש התפלה ,ודע באיזה ברכה עומדי
מרה אבל מה שמסתפק א"צ חשבים כברכה אחת, אבל אם עומד באמצעיות "ל דמתחיל מברכה שיודע בודאי שלא א

 ואע"פ ששאר שם בצ"ע הייו משום ,שכתב דהייו טעמא כי הוי ספק דרבן לקולאשם  בשמת אדם י"שועי. , ע"כלחזור
(אשרי   הגריש"א זצ"ל והכרעת ., עיי"שג אזלין לחומראאף בכה" , וע"כ שמאדספק התפלל חוזר ומתפללק"ז  קיי"ל בסי'ד

   .מטעם ספק דרבן לקולא אתיא עלהי"ל דה"ה ב"ד דהרי ו .מרהדמתחיל מברכה שיודע בודאי שלא א האיש פי"ט אות מח)
חוזר  כה עומד,דאם רדם ואיו יודע באיזה בר שפסק לעין ברהמ"ז (סי' קפח ד"ה ולחזור) ביאור הלכהב ואע"פ שמציו

דיש לחוש  שאי התם, המ"ז מדאו' או מדרבן]ר[ועיי"ש שסתם ולא חילק בין אם מחויב בבלראש הברכה שמסתפק 
, דהרי אם ברכות מעכבות בברהמ"ז אם ידלג א' מהברכות מצאו כל ברכותיו לבטלה. וכבר דחה  משום ברכה לבטלה

   . ודו"ק.בגליון קע"ח החיי"אד בדברי והארכו בס"דברי החיי"א מכח טעם זה הקהלות יעקב. 

  "ו| ה'תשע  | פר' ויצא  גליון ר"מ
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב

  בעמוד הבא] [המשך



  

אסור  ם לומר שאכלו דברמוציא לעז על דורות הראשוני
  מאי דהוה הוה. 

ותם אני  -וכתב  (או"ח סי' צ"ה)והחזיק אחריו החקרי לב 
ולא אדע שחילוק זה מבואר בש"ס, דלמ"ד עשו לא 
חששו כי אם לבני צרות שהם קיימים ולא לאותם שמתו,  
וכן למ"ד לא עשו לא חששו כי אם לצרות שנישאו דאם  

וק הו, ואם איתא תיפנתיר על ידי חליצה ממאסן אגבריי
ליה לאותם צרות שמתו וגם לא חששו כלל לכבוד 
החכמים שהתירום לשוק או התירום ביבום, וש"מ דאין  
החשש כי אם בתקנה דמטי פגם ופיסול לכשרים, דאף אם 
יכריזו אינן שומעין כל שרואים שחששו והצריכו חליצה 
ופרשי העם מנייהו דלבם נוקפם, אבל באיסור למאי 

  תיר לא אכלו איסור כלל. שכל שנהגו ע"פ המניחוש 
שנשאל נמי על מה שנהגו   (ח"ג סי"ד)ועיין במהר"י בן לב 

המנקרים להקל כדעת הרש"י, אם שרי להחמיר בדבר או  
שיש בזה משום הוצאת לעז על הראשונים, והביא דברי 
הרא"ש ותרומת הדשן הנזכרים, ודברי הרשב"א, והדר 

ר דיש ירושים אפי' שנאמכתב "ובנידון דידן לכל הפ
לחוש ללעז אפי' שאינו מענין גיטין" וכו'. ומשמע דלא 
פסיקא ליה אי חיישינן ללעז על הראשונים בדבר שאינו 

  מענין גיטין.  
גבי מה שנהגו לעשות   (סס"ק מ"ח)אולם המג"א סי' ל"ב 

פרשת והיה אם שמוע בראש שיטה כשאר הפרשיות, אחר 
נראה  ולי -המנהג כתב  שהביא דברי הלבוש שהשיג על

שהמנהג שלנו מנהג ותיקין הוא ואין לשנות שלא להוציא 
לעז על הראשונים. ע"כ. ומבואר דס"ל דאף בשאר 

(וכבר עמד בזה  איסורים חיישינן להוצאת לעז על הראשונים. 

  . הפת"ש ביו"ד סי' רי"ד ס"ק ד')
-הביא ב' הדעות וכתב  (או"ח סי' ל"ב ס"ק ק"ס)[והמשנ"ב 

שות אותה סתומה גם להיש דלכתחלה מצוה לע ואף
מכשירים וא"כ המנהג הזה הוא שלא כהוגן מ"מ העתיקו  
הרמ"א דכיון שהעיקר הוא שבדיעבד כשר בכל ענין וא"א 
לעשותה סתומה לד"ה יש להחזיק בהמנהג הזה כדי שלא 
להוציא לעז על הראשונים וכ"כ המ"א בשם הל"ח אבל  

תר טוב לעשות כמה מדברי הלבוש והגר"א משמע שיו 
  שכתוב בשו"ע.

אלא דאין להוכיח מדברי הלבוש והגר"א ראיה דס"ל דאין 
משום מוציא לעז על הראשונים בשאר איסורים, די"ל 

דלא כל המקומות   (סי' רל"ב)דס"ל כמ"ש התרומת הדשן 
  שווין בזה]. 

שקיל וטרי גבי דיני פסח אימתי  (ס"ק י"ב)ובפר"ח סי' תצ"ו 
לעז על הראשונים.  חמיר משום הוצאת אמרינן דאסור לה 

אלא דהסיק דאין לחוש ללעז כל שיש בדבר פקפוק 
  מעיקר הדין או דהויא פלוגתא דרבוותא וכיוצא ע"ש.

דהביא תשובת  (ס"ק ט"ז) וע"ע בפתחי תשובה סי' רס"ו 
לענין למול בשבת ע"י שני  (או"ח סי' ז')התפארת צבי 

להחמיר בזה  מוהלים, דהעלה דשרי לעשות כן, וחלילה 
א לעז על גדולים וטובים שנהגו מימות עולם כך  להוצי

  שח"ו חיללו שבת.
ומבואר דנח' הפוסקים אי חיישינן להוצאת לעז על  
הראשונים בשאר איסורים שאינם מעניני אישות וגיטין.  
אלא דמ"מ לאו כללא הוא, ובכמה מקומות דעת הפוסקים 

  שיש להחמיר אף שהקודמים נהגו להקל.
  
  

  שליט"א]  תב ע"י הרב ש. פ.[כ

  פיי מוסר 
  (ב) סעודות שבת   - עניני שבת קדש  

כתב הר"ר משה כהן," - טעם תקנת ג' סעודות בשבת 
שזה שחייבו לאכול שלש סעודות בשבת, מפני שהאוכל

האכילה שאחריה,צטרך להרחיק זמן אכילה גסה י
וכשיראה שהיא מצוה לאכול שלש סעודות לא יאכל
בשום סעודה מהם כי אם בשיעור שיוכל לאכול בהגיע

  זמן הסעודה שאחריה, 
נמצאו כל סעודותיו לשם מצוה, ולשובע נפשו, וישאר לבו
פנוי לעסוק בדברי תורה, ונמצא כובש יצרו בסלקו האוכל

ה ביום המנוחה כ"שאב לו, וכשיעשה זמלפניו בעודו ת
שיעשה ביום המלאכה שלא יכבד האוכל עליו לבטלו

  אבודרהם, דיני שלש סעודות)(". ממלאכתו

אחר כך ילך בשמחה" - אופן האכילה בסעודת שבת
לביתו לקדש קידושא רבא ולאכול סעודה דעתיקא

  קדישא... 
ויזהר האדם מאד מלאכול אכילה מרובה וגסה בסעודה

ם הקצרים בימות החורף, כדי שיוכלזו, ובייחוד בימי
להתפלל תפילת מנחה וערבית בכוונה, וגם שיוכל לקיים
סעודה שלישית כהלכתה, שלא יהיו דומות עליו ח"ו
כמשא כבד מפאת האכילה גסה, ואינה נקראת סעודה

ובעת האכילה ראוי לומר בכל עת הריני אוכל לכבוד כלל.
יסוד ושורש(". וב"ה ושכינתיהשבת קדש, לשם יחוד ק

  העבודה ח, י)
 

  נערך ע"י מחבר סדרת עבודת המועדים 

באמצע הפרק יחזור   ,וטעה ואיו יודע להיכן טעההאומר ק"ש  (טז.) בברכותיין בזה ע"פ מה דאיתא עאלא דהעירוי דיש ל
מהאי  ד"ה באמצע) ף ברי"  (ברכות ט.  תר"יה. והקשה (סי' סד סע' ד) השו"ע. וכן פסק בין פרק לפרק יחזור לפרק ראשון ,לראש

היכי אמרין  ,ספק קרא ק"ש ספק לא קרא ק"ש איו חוזר וקורא ק"ש דק"ש דרבן ).כא( ברכותמר בשמואל דאא על די
אבל כשהתחיל לקרוא  ,י"ל שאיו דומה זה לזה דבשלא קרא כלל איו חוזר וקורא דק"ש דרבן ,הכא שחוזר לראש הפרק

וכתב ליישב   בקושית התר"י, עמד ז ד"ה אמנם)(סי' ס פר"חוה , ע"כ.שמואל מודה שאם טעה יש לו לתקן כיון שהתחיל 'אפי
 בצל"חועי'  .(שם ס"ק ז) המ"בו ב)  פ(סי' סד א"א ס"ק הפמ"ג להלכה והביאו דבריו .צריך לתקן הכל "שדכיון דעסוק בקמדיליה 

וטעמא דכיון ן ולא מן הדי  חומרא בעלמאשאין זה אלא  ) יא ' כלל א סי(או"ח  גית ורדיםבוביאר  .)ברכות שם ד"ה אלא דלפי"ז (
אלא שרצו חכמים להחמיר עליו שיחזור  ,"ל ספק זה במידי דרבן וראוי להקל בווהא ה '"ש דאו"ח קדשכבר יצא י 

, ומהיות טוב אל תיקרי רע ,לוכתבתם ראשון לפי שאין טורח ולא הפסד בדבר שאין כאן איסור ושא ש"ש בברכה לבטלה
ל שכן הדין בכל ספק דרבן שאין בו משום ברכה לבטלה דיש להחמיר, אלא . ולפי"ז י"סד)(ססי'  בחי' רע"אע"כ. והובא 

. )ספקםלדון בהתר"י מהפוסקים ה"ל שלא הביאו דברי קצת (וכן משמע  דאפשר שאין זה אלא חומרא שהחמירו בק"ש
  . (על ברכות טז. עמ' קטז) בחי' הגרי"ש ועי' שב"ד הרבה פעמים יש טרחא בדבר.ועוד 

  -אדיד  מסקא-
דספק דרבן   ,ודאי לא אמריכול להמשיך מהמקום ש ,שים מקרא וא' תרגום אוחז בקריאת היכןמסופק ההעולה לדיא, 

ומ"מ אם בידו להשלים בקל  .)איו חייב לחזור ולקרואש א ואחד תרגוםופק אם קרא שים מקרוכן הדין אם מס( לקולא
  הסדר) תבוא עליו ברכה. לפי(אפילו שלא 

  

  סתםדעת ההלכה כהאם ", סתם ויש אומרים"
  להחמיר כדעת הי"א.ד.  דעה ראשוה בסתם והי"א בא לפרש.כשג.  כשהרמ"א כותב כן.ב.  סתם וי"א הלכה כמאן.א. 

  א. סתם וי"א הלכה כמאן
או ויש  כ אומר ויש מי שמתיר ואח"בסתם בתחילה כשהשו"ע כותב " ד"ה עוד יש מקום)( ההגות אסור והיתר ב הב"חכתב 

 ."לא איתמר הלכה לא כמר ולא כמרהשתא  ,ותב בהיפך בתחילה בסתם להיתר ואח"כ יש מי שאוסרים כמחולקים ולפע
    .י' שכ"בוף ס ובס ד"ה ואם בשל)( א"סי' ריוכן מבואר בדבריו באו"ח 

. ראשוההכדעה לפסוק  )יא - (שם סע' י  השו"ע שכוותשם הרי כתב ש דבריו,סותר סוף אות טז) ( ט"סי' קציו"ד ב ב"חהאולם 
(כללי   יד מלאכי בושו"מ  .להבסתם ודעת הי"א כתבה ע"מ לחוש  כדעה הראשוהכתב שהעיקר  סוף אות לג) (  ובסי' קצ"ח 
ומש"כ בכמה מקומות  ,וכתב שבאמת גם הב"ח מודה דאף לדעת השו"ע העיקר כדעה הראשוה ,שעמד בזה השו"ע אות יז) 

ומיהו אן אכללין סמכין דבסתם ואח"כ י"א  , וק כחד מיייהוו"ע לא הכריע בפירוש לפסשהשו"ע לא הכריע כוותו שהש
  והדברים דחוקים. .אית לן למפסק כסתם, ע"כ

(יו"ד סי' רמב כללי או"ה   הש"ךוכן  .פסק גמורהוא  שסותם השו"ע תחלה מהשכתב (סי' צז ד"ה דע כי המחבר)  הרמ"ע מפאוו
לא משמע (ס"ק יב)  ביו"ד סי' ס"ט שהש"ך. ואע"פ העיקר כדעת הסתםכתב ש )סי' צד ס"ק גו "ק יב פד ס סי'  ,י' ע סע' ג, סד"ה וכ"ת

ועיי"ש . גילה דעתו בב"י שיש להחמירשאלא שיש להחמיר כדעת הי"א (אם לא במקום הפס"מ), צ"ל דשאי התם  כן
  עה הראשוה. אמם יש לדחות כ"ל]. ממש כד דבריו שאין העיקר  הביא ראיה מהש"ך לש(הובא להלן)  כה"ח ב ר [שו". (סי' סט ש"ד ס"ק א) בפמ"ג

שכתב דהא דכתב הש"ך שכוות השו"ע לפסוק כדעה ראשוה, אין דבריו ברורים   (כלל מו אות יג) במחת יעקבאלא דעיין 
וכדון   ,ש דעת הראשוים להדיאהייו היכא דמפור ,הא דאמרין דדעת הב"י לפסוק כדעה הראשוהד  ,ומוכרחים כלל

שלא כתב הב"י כלל דעת המתירין להדיא א"כ משמע שדעתו לסתום כדעת האוסרין,   היכןמשא"כ  ,מפאו שם "עמדהר
  . (שם) באורח מישורו (שם) שמן למחהב ב), אות (סי' קפד  בתורת השלמיםועי' עוד  ע"כ.

(יו"ד כללים   "ג הפמ , )מו ד"ה גם מוכח י' (ס שב יעקבה, (אה"ע סי' א ס"ק יא) החלקת מחוקקהש"ך  ולמעשה כבר הסכימו לדעת
(סי' ריא ס"ק   מ"בוה(יו"ד סי' רמב אות סד)  הערוה"ש ,אות יז) ו"ע(כללי השיד מלאכי ה ,)סי' פא ש"ד ס"ק ידויו"ד  להוראות או"ה אות א

ועי' עוד . אלא ספק הוא ,הלכה כסתם עין ברכות ההין לא אמרין סתם וי"אשיצא לחדש שלאות ח)  הג'(הנהגות או"ה סדר  בפמ"ג [ועי'. יג)
(סי' קעט מ"ז ס"ק ב)   פמ"גה 'כת"אבל הר"ן" וכדו', מביא דעה הראשוה בסתם ואח"כ  . והיכן שהשו"ע(כללי הפוסקים סי' יג אות ח) בשד"ח

' לאחר וי"א ובסעתם בס א'השו"ע דעה ה . ואם כת'בזה הכרעה ברורהשאין כתב ד"ה א"צ) שם ( הביאור הלכהשיה. אולם השהלכה כדעה 
  ]. (שם ס"ק יג) המ"בפסק כדעת הסתם. ומצרפים דעת הרמב"ם. וכ"כ ש(סי' ריא מ"ז ס"ק א)  הפמ"ג כת' ,"אבל הרמב"ם" כת'מכן 
  כשהרמ"א כותב כןב. 

 ,כי כן הוא דעת רוב הפוסקים ,הלכה כדעת הסתםלעיקר כשהרמ"א כותב סתם וי"א דעתו ד כתב ש(שם)  בב"ח  ויעויין
תופס דעת א' מהם קטן כגד גדול הימו בחכמה ובמין ולכך כתב   מ"מ הרמ"אכגד רבים יחיד כגד יחיד או רבים  'אפיו

. (ססי' תנז) המ"בוהביאו להלכה שדעת הרמ"א לפסוק כדעת הסתם. וססי' שכב)  (שם  "ךהשוכן דעת הגדול בסתם, ע"כ. דעת 
וכן הוא  . "ה אעתיק, סי' תקמה א"א ס"ק יח וסי' תכט אא ס"ק ב)ת או"ה אות א ואו"ח סי' שא א"א ס"ק כז ד (יו"ד כללים להוראו הפמ"גוכ"כ 

(ס"ק ג)   פתחא זוטאב ,(יו"ד רסי' קמ) בשערי צדק ,(כללי הפוסקים סי' יד אות יב) בשד"ח . ועי'סי' רמב אות סד)(יו"ד  ערוה"שב
ותב הרמ"א "ויש  דכשכ  ' כת (ח"א סי' רצג) בהלכות קטותו[ . (ססי' קכ) בב"חו (שם ס"ק יג)  בט"ז  ,(ססי' קב) ברמ"א ועי' עוד  .(ס"ק ל)בדרכ"ת ו

  ]. בשם עוד פוסקים (כללי השו"ע אות יח) ביד מלאכי "כהמתירין. וכ דעתו וטה ל "ויש אוסרין"   מחמירים" מדלא כת'
  דעה ראשוה בסתם והי"א בא לפרש כש ג. 

דוקא היכא שאין הוכחה אבל כשיש הוכחה   'א :' תאיםבב לל דסתם וי"א תלוישהכ (או"ה יו"ד אות א) פמ"גה וכתב
דעה א'   'ב  .הלכה כן ,דעה שיה ולא הביא כלל כדעה הראשוה (דאי הביא בהיפוך הדבר ספק)שבמקום אחר סתם כ

  .מדעה שיה י"ל דס"ל להחמיר הא כשכותב דעה א' ואין מפורש ההיפוך ,מפורש להיפוך מדעה ב'
"ח קריאת דאיו מוציא אחרים י קט שקטן 'בסי' תרפ"ט סע' ב שו"עה דהה .מוסכםאיו  השיתאי דראה אולם 

ר חוכה אם הדליקה חרש שוטה וקטן, לא עשה כתב ד" תרע"הבסוף סימן גופא דהשו"ע  )ד (ס"ק  מ"אההקשה המגילה. ו
  קטן מוציא ידי חובה. מבואר ש ."מותרויש מי שאומר בקטן שהגיע לחיוך,  ,כלום, ואף על פי שהיחה גדול

כתב דיש אומרים שמוציא  כדעת המתירים, רקהקשה על המ"א שהמחבר לא פסק שם  (סי' תרפט אות ג) החמד משהו
אע"פ דליישב דברי המ"א כתב ש לעיל לשיטתו (א"א שם) בפמ"ג. אולם עיין (שם) המו"ק והעיקר כדעה הראשוה. וכן תמה

 עיטורבעל הדעת י"א הוא א דברי הגמ' והוי הכא שהסתם השאמ"מ  ,אשוה בסתם ולא כהי"אדבעלמא קיי"ל כדעה הר
וכמ"ש בכללי  דעה זוי דלא הביא דעת החולק על "וכראה בב ,הלכה כהי"אבכה"ג ו , פרש דבלא הגיע לחיוך אייריהבא ל
    .(ח"ב סי' עב) מחת אלעזרבהוכן קט  .)ק וז ס"(מ"מי בסימן שמ"ה  הפמ"גוהעירוי שכ"כ  וכו', ע"כ. (יו"ד אות א)או"ה 
כהבת מוכח דלא ס"ל  ,דברי השו"ע שפירשו באופן אחר )(שם לבו"שוה )(שם מחצה"שה ,)(שם ביאור הגר"אמה אולם

וכן מוכח   , (סי' תרפט ס"ק ו) מ"ב מה וכן משמע. ו"ק דס"ל דאף בכה"ג הלכה כדעה הראשוהמחמד משה וההאלא כהפמ"ג 
סי' תרפט אות  ו  צו-צה יות(שם אות בכה"ח  'ועיקצ). (יו"ד סי'  ערוה"שהוכן קט  .ג)(ס"ק כובסימן שמ"ה  ב)"(ס"ק ס  "ה בסי'מדבריו 

  ואות יב). יד 
  ד. להחמיר כדעת היש אומרים 

  .כשהם מחמירים אכתי יש לעיין האם יש לחוש לדעת הי"אואע"פ שלמעשה להלכה קי"ל כדעה הראשוה בסתם, 
הסברא הב' אלא לחלוק כבוד לבעלה שגם הם גדולים ורבים ובהרבה  השו"ע לא זכר כתב ד )(שם  והרמ"ע מפא  והה

ומשמע מדבריו שדעה הראשוה היא העיקר וא"צ להחמיר כדעת הי"א שהרי מקומות פשט המהג לאסור כוותייהו, ע"כ. 
  להם כבוד. קלא הביאם אלא לחלו

כי אילו היה   א' חולקים:המחבר מביא דעת היש  כמה טעמים לבאר אמאי סיףהו (יו"ד סי' רמב כללי או"ה ד"ה וכ"ת) הש"ךו
מציו בכמה   'ב"ס ולא היה שום אחרון רשאי לחלוק. כותב דעת הרבים בסתם הייתי אומר שהוא מוסכם במשה וש

ם כן שיש ורי ברי יחיד כי אולי יש מקום או מדיה שמד ארצות ומקומות מחולקים בדיים והרא הרא ופשטיה לכך כתבו 
כשהמחבר תופס א' בחזקת גדול גד קטן ולא ברירא ליה מילתא שהוא גדול גד קטן אי עביד להחמיר  'ג .להן מה שיסמכו

מציו  כי  ' ה .ה צד היתרזאולי יזדמן הדין ההוא במקום אחר שיהיה שם עוד אי 'ד  .כדברי הקטן לא מהדרין עובדא
י היחיד או הקטן דאע"ג דהלכה פסוקה דהלכה כרבים מ"מ בספרי דברעצמו כמקומות שיש לבעל פש להחמיר על 

מבואר מסוף דבריו שאין חובה להחמיר כדעת היש ו .מהיחיד ראיה ברורה מן הש"ס וכדו הפוסקים אולי יש לאותו
   אומרים המחמירים, אלא לבעל פש יש מקום להחמיר ע"ע.

הרמב"ם שכהרי"ף ושוב הביא בסתם שהביא דעה ראשוה  סע' ב) שם ( השו"עבדעת  סי' קפו אות ז)יו"ד ( בגר"ז וכן מציו
אלא דיש , שראוי לבעל פש לחוש לדעתם אבל העיקר כסברא ראשוה שהביא בסתם כודע, ע"כ. מחמירים והרא"ש

יא  (או"ח סי' ר בפמ"ג מקום לחלק דשאי התם שהשו"ע כתב דעת הרמב"ם בשמו ולא בשם י"א ודלמא חמיר טפי. וכן מציו
דאפשר דסובר הט"ז דעה א' בסתם הלכה כן כשכותב וי"א  ,שאין הכרעה בדבר על השו"עבדעת הט"ז שכתב מ"ז ריש ס"ק א) 

סי' ש"כ סע' ז' שכתב סתם  בשו"ע  וע"כ אין הכרעה. וכן הוא "אבל הרמב"םכוותו ל"משא"כ היכא שכותב ולהרמב"ם 
  הדיעכ  קטין הידוע לפי הכללדכתב גופא  (סי' רב מ"ז סס"ק ח) "גהפמ אולם .דאין הכרעה בדבר (ס"ק ו) הט"זוהר"ח, וכתב 

  (סי' מו)  בשב יעקבוכ"כ  .(כללי או"ה ריש יו"ד כלל מו אות יג)פמ"ג ועיין . )וסי' תרמז ס"ק יב  (סי' ריא ס"ק יג במ"ב וכ"כ א' בסתם.
על סע' א ורסי'   קפד (סי'  בתורת השלמים ,ק א)ס"  (סי' קפד בש"ך ועי' עוד כדעת השואל שם. דלא (סי' קצט אות ו) בפת"ש הובא

  .(שם ס"ק א) גר"זוב  (סי' קפד)  אורח מישורב קפו)
ובמקום הפסד אפילו מועט מקילין   ,יש לחוש לסברת הי"א שכתב ע"פ הש"ך ה"ל שבכה"ג(סי' נ סוף אות ד)  מחז"בבשו"ר 

 קט דלמעשה ה"ג. אלא שהואה בסתם. ושכן דעת הכן להחמיר אם לא בשעת הדחק או הפסד קטיכדעה הראשו
שכן הדין   ) אות ב( בסי' ט'  במחז"בועי' עוד . (ח"א סי' רצג) ההלכות קטותמרובה דסמכין על דעה ראשוה. ושכן כתב 

(או"ח   בכה"ח וכן פסק .כשהשו"ע סותם לאסור ושוב מביא י"א המקילים סמכין עלייהו בשעת הדחק או במקום הפס"מ
סותר דברי עצמו  אות ו)( ט"ו"ד סי' סבי ב מחז"האלא שלכאורה  .סי' פז אות עה) ו יו"ד סי' סט אות לט  סי' שכב אות לא, ,זאות סי' יג 

  וצ"ע. .שהרי כתב שמקובל שהעיקר כדעה הראשוה לסמוך עליה אפילו במקום הפסד מועט
"ע שאם אפשר בקל יש להחמיר כשיטה השוכתב שבמקום שהי"א בא להחמיר כוות  ג)י אות  א(ח"ב מבוא ענף  אור לציוןוה

  מבוא ענף ב אות ג) ( זו. ובמקום שהי"א בא להקל כוות השו"ע שבמקום שיש עוד צד להקל יהא אפשר להקל, ע"כ. ועיי"ש
שאף בי ספרד שקבלו פסקי השו"ע הייו הוראותיו כאילו שיטתו היא כדעת הרוב אבל אין שיטת החולקים דחויה לגמרי. 

מהר"ם בן  דאזלין בתר רוב הפוסקים אין דעת המיעוט כמי שאיו, שהרי לא ראו אלו את אלו, כמ"ש  קוםוקיי"ל שבמ
  ולכן חיי' לדעת המיעוט היכן שאפשר בקל, ע"כ. (ח"א יו"ד סי פב)   והחיק"ל (גט פשוט כלל ה) חביב

  -מסקא דדיא-
"א או יש מי שאומר וכדו', שיטה השיה בשם יכשהשו"ע או הרמ"א מביאים להלכה דעה ראשוה בסתם והעולה לדיא, 
הי"א יש ואם אפשר להחמיר בקל כדעת  .שיטה הראשוההמבארת ק כדעה הראשוה אפילו כששיטת הי"א כוותם לפסו

  .מקום לבעל פש להחמיר על עצמו
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