
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 שגחהללא הנאמן  מאדם מאכליםלקנות האם מותר 
 .חשוד ומומר ה.. גלוייאבאיסורים דרבנן או כשעביד ל ד.. כשאתחזק איסוראג. . נאמנותו לאסור ב.. עד אחד נאמן באיסוריםא. 

 .בזמן הזה ט.. קים ליה בגביה שאינו משקר ח.. מוכר בשר ז.. אינו מוחזק בכשרות ו.
 

 א. עד אחד נאמן באיסורים
סברא היא ד (וגיטין ב: ד"ה ומשני )יבמות שם ד"ה ואמררש"י  ופירש. דעד אחד נאמן באיסורים )נד:( ובגיטין )פז:(ביבמות מבואר 
והביאו  ., ע"כדאי לאו הכי אין לך אדם אוכל משל חברו ואין לך אדם סומך על בני ביתו ,כל זמן שלא נחשד ועלי נןדסמכי

ונאמנת  ,וספרה לה, לעצמה (ויקרא טו, כח)ילפינן לה מקרא דכתיב כת' ד (גיטין ב: ד"ה עד) ותוס'. (שעו 'א סי"ח) ו"ת הרשב"אבש
"א ביטבר, (ב: ד"ה עד)גיטין "א ברשב. ועי' (סי' קיט אות א יו"ד) הלבוש. וה"ה לכל עד אחד. וכן נקט לומר שהיא מותרת לבעלה

 .(גיטין שם) י"ובפנ (ב: ד"ה עד)גיטין מאירי ב ,(שם)
דודאי ע"א הבא להעיד בב"ד ליישב וכתב  .בממון אינו נאמןואילו נאמן באיסורין  אמאי ע"אעז( ' סי א")ח ץ"תשבה תמהו

 ,ששקר הוא מעיד אבל מ"מ אפשר הוא שמעיד בשקר למען ששכור הואחששא רחוקה היא לפגום בן ברית מוחזק בכשרות 
 (.)סואמרינן בקדושין "ה וומש ,חוששין דילמא משקר ליכא למיחש לה באיסוריןהיא וחשש זה שאנו ההיא חששא רחוקה ו

כבי תרי זיל אפקה. דהשתא אזלא לה ההיא חששא רחוקה  יהאי מהימן ל מ"מאין דבר שבערוה פחות משנים דאע"פ ש
 ., ע"כלה מיניה נןג דבדיני אדם ודאי לא מפקי"אע ,ילמא משקר כיון דמהימן ליהדד

התורה לא נתנה כח לע"א שע"פ דבריו יתחדש דבר כי  ע"א אינו נאמן דבממון כתב (ח"א סי' סה ד"ה והנכון וד"ה וע"א) מ"באגו
יש גם משקרים או (, מ"מ כיון שדמטעם זה נאמן באם הם שנים)שיש לכל ישראל חזקת כשרות שלא ישקר  ואע"פ ,חדש

לתא מה שהוא ילוי מירק ג שהוא םאבל באיסורין. מאינו נא מהגדת אנשים ידיעה ברורהטועים בדדמי בעולם ואין ידיעה 
 , ע"כ. מחמת חזקת בנ"א שאין משקרין ואין טועיןנאמן מתחלה 

 מנותו לאסורנאב. 
 (: ד"ה אמרקידושין סה) תוס'דעת  .ונח' הראשונים האם ע"א נאמן רק להתיר או אף לאסור דבר של אחרים כשהוא תחת ידו

)ומ"מ  .אם הדבר בידו לאסרו נאמן להתיר וכ"ש לאסורש (יגסי' ה גיטין פ") הרא"ש . אולם דעתדע"א נאמן להתיר ולא לאסור
(. והוא שמכחישו או שאמר איני יודע ,לא היה בידו מעולם ואיתחזק היתירא אינו נאמןאין עתה בידו או אם שכתב שם 

כל דבר שלא אתחזק לא להיתר שמ"מ  (שם אות א) ברא"שכתוס'. ויעויין  (סי' א סע' יבועי'  ז סעי' גיו"ד סי' קכ) "עושהלהלכה פסק ו
 .(שם) הרמ"א. וכן פסק ולא לאיסור, עד אחד נאמן עליו אפילו לאסרו

 אתחזק איסוראג. כש
שכתב  (.)יבמות פח ן"רמבביעויין אלא דדעד אחד אינו נאמן.  אמרו שבמקום דאתחזק איסורא אפשר (שם)ביבמות והנה 

שבאמת מסקנת הגמ' שם שאפילו היכן דאתחזק ע"א נאמן באיסורים, ומה שרצו לדחות שבמקום אתחזק אינו נאמן 
בפני נשחטה מי לא שחוטה בשוק או באשפה ובא ישראל ואמר כשרה היא שמצא תרנגולת דחיה בעלמא היא, דאל"כ 

בחזקת איסור עומדת, והרי אם נבלה היא אין בידו לתקן, ואפילו בשל  השהוחזקה באיסור שבהמה בחיי פ"מהימן ואע
 המאיריו (שם)הריטב"א  ,(ועי' בשו"ת סי' שעושם, ) הרשב"א "כוכ .עצמו לא יהא נאמן אלא בשוחט לעצמו או בשראוהו שוחט

 היראים כתבבשם  (יד 'סי פ"א חולין) י"בהגהות אשרו. קכז ס"ק טז( יו"ד סי') ש"ךב המובא הרשב"ץ בתשובה. וכן דעת (יבמות שם)
דהא דאמרינן עד אחד אינו נאמן היכא דאיתחזק איסורא, היינו דוקא באנשים ריקים ופוחזים, אבל בעד כשר ונאמן 

בדברי הש"ס הנ"ל דע"א אינו נאמן במקום דאיכא חזקת איסור  סי' ח(ה )גיטין פ" רא"שהאולם הבנת  .סמכינן עליה, ע"כ
 , ע"כ.גבי הקדש טבל וקונמות דנאמנין הבעלים משום דבידו לתקן הא אחר דלאו בידו לא אא"כ הדבר בידו לתקן, כמו

 .(עגסי'  יבמות) המרדכיוכן נקט 
כל היכא דאתחזק דבר באיסור, כגון טבל או חתיכת בשר שאינה מנוקרת, דכהרא"ש  ג( סי' קכז סע'יו"ד ) א"הרמולהלכה פסק 

אין עכשיו בידו  'אפיד (ד"ה ותחומין .ד"ה ע"א ועירובין נט :טין ביג) תוס'ה ודעת .א"כ בידו לתקנותירו אאין העד נאמן עליו לה
והדין . (כה )אות יאור הגר"אבבוכן נקט . (סי' תתמדחולין ) המרדכידוקא שעתה בידו והביאו  '. דלא כרא"מ שכתנאמן לתקנו

ועיי"ש שכן הדין לענין  .(כח)ס"ק  ך"ובש )שם( א"ברמכמבואר  ו,לש כשמעיד עלאף לא רק כשמעיד על של אחרים, אלא כן 
 בשבט הלוי עוד בכ"ז ועי' ולענין נאמנות של קטן עי' בגליון רפ"ו. ת בכה"ג. ועי' הפרטים בזה בגליון קכ"ו.אשה שנאמנ

 )ח"ב סי' נה(.

 גלוייאעביד לכשאו  באיסורים דרבנן. ד
' באיסור ישנקט שהיכן דאתחזק איסור ע"א לא מהימן אפ (גיטין ב: ד"ה גמ' אימר דאמרינןוע' ב ,)שבת סא. ד"ה אלא דבלשון פנ"יב ועי'

 .מראולקולא או לחק איסורא אתחזבמקום ד בנןדרפק פלוגתא אם סתלה דבר זה ב ו()סי' שא מ"ז סס"ק ט פמ"גוה .דרבנן
עד א' ש ומבואר שם שיש ראשונים סימן קפ"ז סע' ח'יו"ד ב שו"עבבב"י ו איתאדולכאורה יש להוכיח נגד הפנ"י מהא 

שכתב יו"ד סי' ח(  רא' בת)מ בבית שלמהשו"ר . אולם )שם אות סז( ובערוה"ש )שם אות ח( בב"חנגד אתחזק, עיי"ש בדרבנן נאמן 
 אבל ., עיי"שרוב(נגד עוד שדן האם ע"א נאמן  'גלויי )ועיאדהוא מלתא דעבידא ל התםראיה נגד הפנ"י דשאני  משםשאין 

 רע"א 'בחיועי' . אתחזקשבאיסורים דרבנן ע"א נאמן נגד  ס"ל ראשונים אלו כתב דבאמת )יו"ד סי' קנח ד"ה ועל הכלל( החת"ס
שכתב  )ח"א סי' ל אות א( חבלים בנעימיםב עוד עי'ו] ועי' מש"כ בגליון ל'. .כהפנ"ידלא שנקטו  (י סה"סס) כם צביחבו (יו"ד סי' טו)

אם עד אחד נאמן בדבר שיש בו סכנה כמו שנאמן באיסורין, או אולי דן הש )סי' צז אות ח(ספר כנסת חכמי ישראל בשם 
נלמד גם לגבי סכנה דלפ"ד  חמירא סכנתא מאיסורא. ומביא ראי' דיליף נאמנות באיסורין מוספרה לה לעצמה, ומשם

 , ע"כ[.יש סכנה בבועל נדה )מצוה קסו(ך החנו
נאמן לומר שהם ללא  ,ועכ"פ לפי הנ"ל יוצא שאדם המוכר בשר נאמן לומר שהוא כשר. וכן המוכר פירות, מאפים וכדומה

 .נאמן בידו לתקנםהיו או שהם תחזק איסור כיון שאשבמקום אף כי חשש טבל וכדו' 
 ומומר חשוד. ה

שאין עם הארץ נאמן  )פ"ב מ"ב( דמאי 'במסכדאיתא  , אבל אם הוא חשוד אינו נאמן,אינו חשוד על האיסוראלא דכ"ז אם 
 קי"ט' סיביו"ד  שו"עהטור וה וכן פסקו .לפי שהוא חשוד לאכול שאינו מעושר חשוד למכור שאינו מעושרד ,על המעשרות

איסור דרבנן, אין לסמוך אם הוא חשוד באיסור תורה בין אם הוא חשוד בהחשוד לאכול דברים האסורים, בין ד סע' א'
בשל אחרים נאמן, אפילו על אותו כתב ד מ"מו)ואם נתארח עמו, לא יאכל משלו מדברים שהוא חשוד עליהם.  ,עליו בהם

אינו איסור לעבור על איזה  מועד יינו שהואאבל במומר שה ,בחשוד דזה דוקא (ס"ק יח) בש"ךוכתב  .דבר, לומר מותר הוא
שבת בפרהסיא, או שאינו  שמומר לחללמי ד (סע' ז) בשו"עועי' . ((קה 'א סיח"יו"ד ) מ"האגוכן פסק נאמן אף בשל אחרים. 

 (.חשוד על הקלאם חשוד על איסור חמור, לענין  סע' ה())ועיי"ש . אף על שאר איסוריםנאמן אינו מאמין בדברי רבותינו ז"ל, 
 מוחזק בכשרותאינו . ו

 .אלא מן המומחה ,בסוריאגבינה ו לתיתיס, חלב, מלח סלקונדרית, חייין, מורית"ר אין לוקחין  (:לט) ז"בעאיתא והנה 
שחנוונים שבסוריא חשידי דלא קפדי  (חיןד"ה אין לוקשם ) ופרש"י .. ע"כמותר וכ"ש בחו"לוכולן אם נתארח אצל בעה"ב 

מיהו אינהו גופייהו לא אכלי איסורא הלכך אם  ,העכו"םאלפני עור לא תתן מכשול ומזבני לישראל דברים שלקחו מן 
משמע דבסוריא היו חוששין שסתם בנ"א היו חשודים על לפנ"ע, אבל לעולם בשאר  . ע"כ.נתארח אצלו מותר לאכול עמו

 מקומות לא חיי' להכי ומותר לקנות מסתם אדם.

 "ו| ה'תשע גליון " | פר' ה
 

 'הישיבות'', רמות בקהילת ''חניכי 
 

 

 

 
 

האם מותר במקום ספק לקבוע  
 ב' מזוזות משני צידי הפתח

 

יל"ע בגוונא דאיכא ספק היכן להניח המזוזה אם בצד 
זה או בצד שכנגדו ]כגון במרפסת הפתוחה לבית ואין  

לה פתח לרה"ר, שנח' הפוסקים אם יקבע בימין  
לבית  הנכנס למרפסת מהבית או בימין הנכנס 

יעויין בט"ז יו"ד סי' רפ"ט סק"ד   -מהמרפסת 

משמיה דהמהרי"ל, ובחזו"א יו"ד סי' קס"ט[. אם  
שרי לקבוע ב' מזוזות משני צידי הפתח או דאית ביה  

 משום בל תוסיף.

)ה"ק תפילין   הרא"שולכאו' יש להוכיח להיתרא מדברי 

לענין מח' רש"י   ,)או"ח סי' ל"ד ס"ב( הטור והמחבר ,סי' ה'(
ר"ת בסדר הנחת הפרשיות בתפילין, דכתבו דירא  ו

שמים יצא ידי שניהם, ויעשה ב' זוגות תפילין ויניח  
שניהם, ויכוין בהנחתם באותם שהם אליבא דהלכתא 

 אני יוצא ידי חובתי והשאר הם כרצועות בעלמא.  

שכתב לענין )סי' כ"ז ס"ה(  בחסד לאלפיםואכן מצינו 
ושאר מעשיו   ואם כותב ביד אחת -הנחת תפילין 

עושה באחרת, י"א שיניח תפילין ביד שתש כחה, וי"א  

שהיד שכותב בה היא חשובה ימין לענין זה ומניח 
תפילין ביד שכנגדה. והדרך הישר לאיש כזה שיברך  
ויניח ביד שתש כחה, ושוב יחלצם ויניחם בידו  

שכנגדה, ויכוין לצאת בהנחה שהיא אליבא דהלכתא,  
דיו בשעת ק"ש ויכוין שיצא  או יניח תפילין בשתי י

באותן שהם אליבא דהלכתא, והאחרים יהיו  

 כרצועות בעלמא. ע"כ.  
כתב להשיג על )או"ח ח"ב סי' ט'(  דברב פעליםואע"ג 

דברי החסד לאלפים, דלא אריך למעבד הכי מכמה  

טעמים והטעם העקרי משום בל תוסיף, דכל שמוסיף  
ולא  במעשה א"א לו לתקן האיסור במחשבה בעלמא. 

דמי ללובש ב' תפילין רש"י ור"ת דשאני התם דע"פ  

 הסוד עיקר מצוותה היתה כך.
אי משום הא לא קשיא, דהא הרא"ש, הטור והמחבר, 
ודאי ס"ל דאחד מניהו הוי רצועות בעלמא, ואפ"ה  

התירו להניח ב' זוגות יחד ולכוין דהאחד רצועות 
 בעלמא.

  ואף על מ"ש עוד הרב פעלים לאסור מחמת מראית

עין דכו"ע חזו שמניח ב' תפילין בב' ידיו. יש להעיר 
דהא אף בדינא דהרא"ש כו"ע חזו דמניח ב' תפילין  
ואפ"ה לא חייש לאסור מחמת הרואים. אא"כ נימא  

דשאני מח' רש"י ור"ת דכו"ע ידיעי לה, ומסיקים  
בדעתם דמשום ההיא פלוגתא עביד לה, ומש"ה לא  

פילין בב' ידיו  מחזי כבל תוסיף. משא"כ במניח ב' ת

דהוי מילתא דתמיהה טפי ומחזי כבל תוסיף. ומ"מ  
 מקור לאסור הדבר ליתא.

אולם יש מקום לדחות הראיה מדברי הרא"ש, ע"פ  

דדוקא לענין תפילין   -)סי' ל"ד ס"ק ג'(  המג"אמ"ש שם 
דרש"י ור"ת מהני מחשבתו דחד מניהו כרצועות  
בעלמא שהרי ממה נפשך אחד מהם פסול. אבל אם  

מניח ב' זוגות תפילין כשרים עובר בבל תוסיף.  
)ססי' תרנ"א(   הב"יכדאיתא בריש עירובין צה: וכ"כ 

)ס"ק שם   הט"ז. ]אולם מדברי )לולב ז' ז'( המ"מבשם 

 מבואר דפליג המג"א[.ב'( 
אלא די"ל דאף לדעת המג"א, בגוונא דהחסד לאלפים 
  ובגוונא דנידון דידן במזוזה, אינו עובר בבל תוסיף.

דנהי דמניח ב' תפילין כשרים או ב' מזוזות כשרות,  
הא מ"מ מניח חד מנייהו במקום דאינו מקום  
הנחתם, וא"כ י"ל דדמי למניח ב' זוגות תפילין ואחד 

מנייהו פסול. ואפשר דאף עדיף טפי, דדמי למניח ב'  
 זוגות תפילין אחד בידו ואחד ברגלו.

 
 בס"ד    

 



 

 סימן בה שאין דג וחתיכת גבינה לוקחין איןש כתבש (הכ"א ג"בפ, ועי' ו-הכ"ה) ממאכלות אסורות י"ארק פב ם"רמבב אלא דעי' 
 אותו לוקחין והחלב ,שבה ישראלי מכל לוקחין ישראל רובה כשהיתה ישראל בארץ אבל ,בכשרות שהוחזק מישראלי אלא
"י רבין א הרמב"םשמה שמחלק  )שם( בכס"מהובא )ח"א סי' תה(  הרשב"א בתשובהוכתב . "כע .מקום בכל ישראל מכל

 דינובזמן הזה  רץ ישראל"ל וכ"ש הוא אף אוה לכל ח"סוריא לאו דוקא אלא הומה שאמרו  ,ש"ס הנ"למ"ל למדה ולח
טעמו של הרמב"ם נראה דאע"ג דהתורה האמינתו ד (אות דסי' קיט )ערוה"ש הוביאר  .)פ"ג הכ"א( מגיד משנההוכ"כ  ."לוכח

 .ובכל שעה שאני דהוא מורה התיראחנוני קבוע שמוכר תמיד בכל עת מ"מ  ,לכל אחד מישראל על האיסורים
חשודים להחליף ולא למכור דבר האסור שאין עמי הארץ יצא לדחות דברי הרמב"ם  י"ארק פוף שם ס ראב"דה םלאו

 .א(קכ 'סי)ן חביב בר"ל ה ן פסקכשו ,(שם) מרש"ינראה  כןש (סי' קיט ס"ק א) הש"ך 'תוכ. ואא"כ נחשד
החשוד לאכול דברים האסורים, בין אם הוא חשוד באיסור תורה בין אם הוא חשוד שפסק ש )סי' קיט( הטורל מצינו וכן

)שם אות  מ"בדרכ כתבו .אכל משלו מדברים שהוא חשוד עליהםואם נתארח עמו, לא י ,עליו בהםבאיסור דרבנן, אין לסמוך 

שפסק כלשון הטור.  )שם סע' א( בשו"ע עי'ו לא נוהגים כהרמב"ם.באמת דכתב ו ,דמשמע מדבריו דאינו ס"ל כהרמב"ם א(
 ,)ס"ק א( ח"הפר ,)ס"ק א( הש"ךוכ"כ  .אבל סתם כל אדם בחזקת כשר ונאמן ,שמע מדבריו דדווקא בידוע שהוא חשודמ

 שו"מ] השו"ע פסק כהרמב"םשנקט ש )ס"ק א ד"ה וראיתי( כהפר"תדלא . (ו -שם אותיות ה ) הערוה"שו( ב-א יות)כלל עא אות "אכהח
 ועי' עוד לקמן. .[הש"ך דכוונת השו"ע כהרמב"םכתב דיש לדחות דברי  (שם) החכ"אש

 שאר או יין ממנו לקנות אסור, בכשרות מוחזק שהוא אותו מכירין שאין ף ממיאדהביא דברי הרמב"ם  )שם( הרמ"אאבל 
דברי הרמ"א כתב ש )ס"ק ב(והט"ז  .)אות ב( לבושהוכן פסק  עמו. אוכל, אצלו נתארח אם מיהו. לאיסור לחוש שיש דברים

 .דרי אכשר ולא הדורות קלקול רואין שאנו בפרט םנכוני
או"ח ) בשם הב"ח (ס"ק א )סי' כ המ"בוכן פסק  .דסתם בנ"א בחזקת כשרות דברי הרמ"איצא לחלוק על  )ס"ק א( הש"ךאולם 

 עוד ועי' .סי' קטו ס"ק לד וסי' קיג ס"ק עט(, )סי' קיט ס"ק ז ת"בדרכו סי' פו מאות ה(ו , סי' א אות יאשם אות ח)בערוה"ש  ועי'] .(שם אות א
 .[)סי' פג אות נה( ח"כהוב )סי' פג ס"ק ג וכרתי ס"ק טו( פלתיב ,סי' פו על סע' א(ו סי' פג סע' זיו"ד )שו"ע בט

ים קמוחזק בכשרות אין הכוונה שיהיה ירא אל מחמירים שנקטו דבעינןלדעת השאף שכת' )סי' קיט אות יא(  בערוה"שועי' 
ונוטל ידיו לאכילה מרבים או חסיד וצדיק אלא כל שמתנהג ע"פ דת ישראל מניח טלית ותפילין ומתפלל ג' פעמים בכל יום 

ואין נ"מ בין הרמב"ם לרש"י והראב"ד לדינא  ,ומנהיג את בני ביתו בכשרות דת תורתנו הקדושה זה נקרא מוחזק בכשרות
דאם מתנהג בדת ישראל גם להרמב"ם מותר  'ל שמכירין אותו אין ביניהם מחאבל כ ,אלא לאדם שאין מכירין אותו כלל

 מוחזק בכשרות פירושו שקבל עליו דברי חברות[.שכתב ש (שם) ת"פרב שו"מ] . ע"כ.לקנות ממנו
 בשר מוכר. ז

דלא חיישינן ביה  ,כלומר איש נאמן מוחזק בכשרות שצריך שיהא שוחטלענין  "חבשם רסי' תריד( חולין ) המרדכי כתבמיהו 
ובפ"ק  ., ע"ככשרות הואם ישראל בחזקת דסת ל"כלומר דקיי ,שלא ידע מנין לו וכתב .שמא יאכיל נבלות וטרפות לישראל

במרדכי  "שעיי. ודטעמא דר"ח הוא משום דבלאו הכי אין עד אחד נאמן באיסורין מהמרדכי משמע)סי' תקעט(  דחולין
 . פ"א סי' יד(חולין ) ר"ישבהגהות א והובאשהאריך בזה, 

 משמע כהר"ח (סי' סהיו"ד ) בטורהנפסק  (ז"ה) רק ח'פ כלות אסורותמאבשמהרמב"ם כתב ש )סי' א ד"ה ומ"ש אדוני( י"בבועי' 
אלא אם היה אדם כשר ומוחזק  ,אין לוקחין בשר מכל טבחדשהרי כתב  ,)שס"ל ש"כל" שוחט צריך להיות מוחזק בכשרות(

דהרמב"ם לא קאמר אין זה נכון דכתב לדחות  )שם אות יב( רכי משההד םאול. ע"כ. בכשרות ששוחט לעצמו ומוכר ונאמן
 השו"עו למעשה וכן נקט ע"כ. .לא קאמרשוחט המוכר בשר של אחרים אבל בשאר  ,ומוכר לאחריםאלא בשוחט לעצמו 

דדוקא אם שוחט לעצמו ומכר לאחרים הדין כן, אבל בשוחט לאחרים לית לן  (ש"ד ס"ק בא  סי') הפמ"גו גופא (סי' סה סע' יד)
סתם דאין לוקחין בשר אלא ממי  הרמב"ם י"א כתבוף פרק בסשדאע"ג שכתב  (וסי' א אות ט )סי' קיט אות חבערוה"ש ועי' ) בה.

על מה שכתב מקודם  הרמב"ם סמךש י משהלדרכמ"מ ס"ל  ו.אינו שוחט בעצמ 'ומשמע לכאורה דאפי ,שהוחזק בכשרות
 יקותיאל ורתבתושכן כתב  ,דבכל אופן יש לחוש משמעהרמב"ם מבאמת שכתב ש (אות י)ועיי"ש  .רק ח' )הובא לשונו לעיל(בפ

לא באו לפרש דעת הרמב"ם אלא דבשוחט לעצמו ומוכר וע"כ  ע שמחלקים בדברממש והשו"ע הטורממ"מ ו ,(י ק"סי' יח ס)
 . (א"כ נטל קבלה לפני חכםנוהגין שאין אדם שוחט אש (יו"ד סי' א סע' א)ברמ"א . ועי' . ע"כחשו לדבריו

מוחזק דוקא  שיהא כהרמב"ם לענין שוחט ומוכר לאחרים שהטעם שהחמיר הטור (כ וסי' קכז ס"ק )סי' קיט ס"ק א הש"ך וכתב
 לעשות יכול ובקל מרובים הדיני וגם טובא שכיחאשחיטה כי  .ולענין שאר דברים היקל דמהני חזקת כשרות כנ"ל ,נאמןכ

  .סס"ק א(שם ) ח"הפרוכן נקט  .אסור בכשרות הוחזק לא ואם פסולים שאר או דרסה או שהייה
)פרט  איסורחשש בהם  ן מדין עד אחד על דברים שמוכר שאיןשסתם אדם יש לו חזקת כשרות ונאמולפי"ז נמצא להלכה 

 אם הוא חשוד או מומר אינו נאמן.ש. אלא (השוחט בעצמו ומוכר לאחריםלשוחט 
 בגביה שאינו משקר קים ליה. ח

קים ליה שאם יודע ו לחדש 'שכת (וסי' סה ד"ה והנכון וד"ה וע"א ח"א סי' נדיו"ד )באג"מ מצינו  כנ"ל אינו נאמןשמומר אלא שאף 
 יםמכשיל םהרבה פעמים וראה שאינ םבידיעה ברורה ע"י שניסה אות םמשום דמכיר טבע ,איסורבשלא יכשילוהו  בהם

 בעדו יםולאכול מה שמבשל םשלא להעביר אחרים על דעתם, יכול לסמוך עליה םאו שטבע ,לצערו יםרוצ םשאינ שוםמ
עבורו. משום שלא נכנס זה בגדר נאמנות אלא בידיעה  ולו שהוא מבשר כשר ובכלים שהזמינ ומבשר וכל דבר כשאמר

. שמ"מ לא סמך ע"ז אלא בשעת הדחק עיי"שו ., ע"כלו יםמשקר םעצמית שהוא כראיה ממש כיון שיודע בברור שאינ
 חשש איבה וזלזול בכבוד אביו ומוראוכדעת האג"מ משום  שהמקילכתב  )ח"ב סי' תל וח"ג סי' רנג וסי' רנד( ובתשובות והנהגות

  בשמעתא עמיקתא גליון רל"ט. ועי', ע"כ. , יש לו על מה לסמוךוכדו'
 בזמן הזה. ט
וחט לעצמו ומוכר לעצמו, אין לוקחין בשר מכל טבח ששק ששהביא דברי השו"ע הנ"ל שפס)ססי' סה(  בית הללב יעוייןו

 .ידוע שמוחזק בכשרותאלא על מי שסומכים לא ש פסקדברי הרמ"א בסימן קי"ט הנ"ל שכן , והיה מוחזק בכשרות כ"אא
ד שנעשה "יש בידו כתוב וחתום מאיזה אבליקח שום דבר מאכל או יין אא"כ  דנראה שתיקנו בפנקס המדינה שלאוכתב 

אכן אם אירע שנאבד ממנו הכתב ראיה והוא  ,ואף אם הוא מוחזק בכשרות משום לא פלוג ,בהכשר שקורין כשר בריב"ל
)סי' קיט ס"ק  לחה"פוה (סי' קיט ס"ק א)הבית לחם יהודה בלא כתב ולסמוך עליו. ע"כ. וכ"כ  מוחזק בכשרות יש להאמינו אף

 .(שעישראל ח"ד פ"ח עמ' ת שפ"ח סי' קמג הובא בספר תקנות תקנות ועד שנ)ני שכעין זה נמצא בפנקס מדינת ליטא ורוהעי .ב(
 ,ה"ז פשיטא דאסורמ"מ בז ,בעצמושוחט ממי ש חוץמכל אדם  ותמותר לקנובשר ש כתב דאע"ג)סי' קיט אות ט( הערוה"ש ו

ולכן כל שיראת ה' נוגע בלבו לא יאכל  ,מפני שבעוה"ר הדור פרוץ ,דבזמנינו לא שייך הטעם שכתבנו בסי' א' סעיף י"א
וכמ"ש ביין וחלב וגבינה דמעיקר הדין כן הוא לדעת הרמב"ם  ,ואין לשנות ,שומן וכרכשות ובשר מעושן בלא כתב הכשר

תשובות ב ועי' .(שם)בכה"ח וכן נקט  כדעת הרמב"ם. ראוי לנהוג בזמן הזהד )שם(חכמ"א ב הואוכן . ע"כ. ורבינו הרמ"א
 .. ע"ככך רסם שבדק ביסודיות עד שחתם עלין להתיר בזמננו למכור בלי הכשר מרב מפודא 'כתש )ח"ב סי' שעז(והנהגות 

ניתן לסמוך על חזקת בכה"ג ד בעלמא הוא מחמת חומראשאו  דפעמים החשש איסור הוא רחוק ,הכל לפי העניןנראה שו
  אבל בלא"ה ראוי להחמיר כנ"ל. קיל טפי. ויהילאומנות ולא מרעי"ל דד שניתן לבררבדברים  כןוכשרות כעיקר הדין. 

 
שהוא לומר  שחייב בדיקה משעטנז בגדעל נאמן  וכן ,כשרמאכל שתחת ידו שלומר )ישראל(  אדםנאמן  א' העולה לדינא

בזמן הזה  'ב .אינו נאמן מומר או שהואחשוד ידוע לו שהוא אם  אבל, לסתם ישראבאף והדין כן  .ן כל כיוצא בזהוכ .בדוק
יש לו תעודת הכשר  אם כן אלא, וכדומה האומר שהמאכל שהוא מוכר כשר על מוכר לסמוך ראוי שלאשרבו החשודים  כיון

שוחט בעצמו חייב תעודת הכשר ועכ"פ להיות המוכר בשר ואם ] .(ראלמתנהג ע"פ דת יששלו  ידועכלומר ) הוא מוחזק בכשרות או שעכ"פ

אף  ינו נאמן ללא תעודהא, מאב"ד מקום תקנה שלא ימכור אלא מי שיש לו תעודת הכשראותו ביש . ואם שהוא ראוי לשחוט( מחכם)וקבלה  מוחזק בכשרות

  .[שמוחזק בכשרות

 

דן לענין  ד)סי' ע'(  שאילת יעב"ץואכן יעויין בשו"ת 
מקום המזוזה בפתח הבית לחצר שאין דרך להשתמש  
בה. בגוונא דאיכא היכר ציר מבפנים. אם יקבע 

א לחצר או מימין הנכנס לבית.  המזוזה מימין היוצ
דמתחילה קבע בביתו המזוזה בימין היציאה   וכת'ד

לחצר, והדר נמלך לעשות עוד מזוזה בימין הכניסה  
בלא ברכה. וכן יש  מהחצר לבית. וקבע ב' המזוזות 

לנהוג בספק דהיכר ציר. ע"כ. ולא נחית לאסור משום  
 בל תוסיף.

דן בענין חדר שאין בו )סי' צ"ט(   בנין ציוןוכן בשו"ת 
ד"א על ד"א, אבל יש בשטחו ט"ז אמה, אם יקבע  
המזוזה בימין הנכנס מהבית לחדר או מימין הנכנס  
מהחדר לבית, דתליא בפלוגתת הרא"ש והרמב"ם אי  
החדר חייב במזוזה. והעלה דלצאת ב' השיטות יקבע  
ב' מזוזות. ואין לחוש בזה משום בל תוסיף, כיון  
דממנ"פ רק אחת מהן כשרה, והוי כמו מניח תפילין  
של רש"י ור"ת יחד. וסיים שם דכן עשה מעשה בביתו.  
ובאשר הדבר חדש הוא שלא ראהו בפוסקים העלה 

 פסק זה על הספר.   
)קנאת סופרים השמטות להל'  זצ"ל קלוגרהגר"ש וכן השיב 

בגוונא דהבנין ציון, דיקבע ב' מזוזות בלי  מזוזה סי' רפ"ו( 
 ברכה.  

)הנד"מ הל' מזוזה סי'   שלמת חייםויעויין עוד בשו"ת 

זצ"ל, דפשיטא דאם   הגר"יח זוננפלדשהשיב קס"ח( 
קובע ב' מזוזות מב' הצדדים מכח ספק דאין בזה 

ת כן שלא בפרסום, וילמד  קפידא. אבל יראה לעשו
 לענין תפילין דר"ת.  )או"ח סי' ל"ד( ממ"ש השו"ע 

)יו"ד סי' רפ"ז(  מהר"ם שיקאחר כל זאת יעויין בשו"ת 

דהשיב בענין דינא דהבנין ציון וכתב בסוף תשובתו  
שם, דלעשות ב' מזוזות נראה לענ"ד דלאו שפיר דמי  
  למעבד הכי, דאית ביה חשש בל תוסיף, ואע"ג דאינו

מתכוון לעבור, אלא משום ספיקא, מ"מ למ"ד לעבור 
שלא בזמנו א"צ כוונה, עובר. ואע"ג דרשאי להניח ב'  
זוגות תפילין דרש"י ור"ת כמבואר בשו"ע או"ח סי'  
ל"ד. התם חד מנייהו לאו תפילין כלל ואין להם דין  
תפילין והוי כמניח חפץ אחר על ראשו. אבל כאן שב'  

צד שמאל חייב במזוזה   המזוזות כשרות אלא שאין
 אפשר דעובר על בל תוסיף. ואין בזה דבר ברור.

דאחר שהביא )סי' כ"ז ס"ק ג'(  ביפה ללב]ויעויין עוד 
דברי החסד לאלפים הנזכר דבמקום ספק יניח ב'  
זוגות תפילין בב' ידיו, כתב דנראה דאין נכון לעשות  
כן דמחזי כחוכא וטלולא, ואיכא משום בל תוסיף,  
ואפי' שיכסם מפני הרואים ה"ל כמעיד עדות שקר  
בעצמו שקורא וקשרתם לאות על ידך והיינו יד אחד 

)לגר"ח סופר  הכף החייםו דוקא. ע"כ. והחזיק אחרי

 דאית ביה חשש בל תוסיף[.סי' כ"ז ס"ק ל"א(  -זצ"ל 

 

 

 
 

   עניני שבת קדש
 )א(  סעודה שלישית  

יהא זהיר מאד  " - הזהירות בקיום סעודה שלישית
לקיים סעודה שלישית. ואף אם הוא שבע יכול לקיים  

חייב  אותה בכביצה. ואם אי אפשר לו כלל לאכול אינו 
לצער את עצמו. והחכם עיניו בראשו שלא ימלא בטנו  

  ". בסעודת הבוקר כדי ליתן מקום לסעודה שלישית
 (א ס"א"שו"ע סי' רצ)

באכילת סעודה שלישית מראה שכל אכילותיו לכבוד  
יהא אדם זהיר מאד לקיים סעודה שלישית  " - שבת

וכו'. לשון הטור. ואפשר דהכונה דצריך זהירות לפי  
זו ניכר כבוד השבת שהוא דבר שאינו עושה   שבסעודה

בחול, דעיקר האכילה דבר יום ביומו הוא בלילה פעם 
אחד וביום פעם א', ובסעודה שלישית מגדיל כבוד  
השבת לעשות בו סעודה מחודשת, והזהיר לקיימה 
הנה שכרו גם על סעודת לילה וסעודה שניה כאילו 

 עשאם לכבוד שבת דוקא.
עודה ג', מורה דהשני סעודות  אך אם יתרשל לקיים ס

לא עשה לכבוד שבת אלא דכך דרכן של בני אדם  
לסעוד בלילה וביום, ומשום הכי צריך ליזהר מאד 
לקיים סעודה שלישית כי בקיומה יתברר כי כל מה  

 מחזיק ברכה להחיד"א סי' רצ"א, א()". שעשה לכבוד השבת
 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
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