
  

האם ת"ח רשאי להורות 
  לעצמו 

סוראבמקום דאיתחזק אי
אמר רבא צורבא מרבנן חזי [סג.] איתא בעירובין 

בודק סכין לשחוט בו הוא  -לנפשיה. ופרש"י 
  עצמו בהמה שלו, ואין צריך להראות לרבו.

כל הנגעים אדם רואה חוץ [נגעים פ"ב מ"ה] ותנן 
מנגעי עצמו, ר' מאיר אומר אף לא נגעי קרוביו. 
דה כל הנדרים אדם מתיר חוץ מנדרי עצמו, ר' יהו

אומר אף לא נדרי אשתו שבינה לבין אחרים. כל 
  הבכורות אדם רואה לעצמו חוץ מבכורות עצמו.

והנה לענין הא דאין אדם רואה נגעי עצמו פי' 
דהוא משום דכתיב והראה אשר בו [שם] הרא"ש 

הנגע מראה לכהן, אבל לא שיראה הכהן לעצמו. 
והא דלר"מ אינו רואה אף נגעי קרוביו, פירשו 

דהוא משום דהוקשו ריבים [שם] והרא"ש הר"ש 
לנגעים, מה ריבים שלא בקרובים אף נגעים שלא 

. והא דאין אדם [לד:]בקרובים, כדאיתא בסנהדרין 
מתיר נדרי עצמו, פירשו דהוא מפני דכתיב לא 

  יחל דברו, אבל אחרים מוחלים לו. 
אולם לענין הא דאינו מתיר נדרי אשתו, פירשו 

דלמא כלפי אשתו מיקל דהוא משום דחיישינן 
למצא פתח. וכן הא דאין אדם רואה בכורות 

  דהוא משום חשד.[לא.] עצמו מבואר בבכורות 
כת' דהא דאין [ריש פי"א] (איברא דברא"ש בנדרים 

אדם מתיר נדרי אשתו הוא משום דאשתו כגופו 
ואין אדם מתיר נדרי עצמו. וכת' שם הקרבן 

ף לב' אחרים דלפי"ז אף אינו מצטר[ס"ק ע'] נתנאל 
להתיר נדרי אשתו, וחזר פה הרא"ש ממ"ש 
בפירושו דטעמא משום חשד. וע"ע ר"ן בנדרים 

 ).   [שם סנ"ז]ושו"ע [שם] , ב"י [יו"ד סי' רל"ד], טור [ח:]
ת"ר כל הבכורות אדם [לא.] ואמרינן עוד בבכורות 

רואה חוץ משל עצמו, ורואה את קדשיו ואת 
  מעשרותיו, ונשאל על טהרותיו.

ורואה את קדשיו דאי בעי  -ואמרינן התם 
מיתשיל עלייהו, ומעשרותיו דאי בעי שדי מומא 
בכולי עדריה, ונשאל על טהרותיו דהא חזי ליה 

  בימי טומאתו.
דאינו נחשד לומר על  -ופרש"י ורואה את קדשיו 

מום עובר שהוא קבוע, דמה לו לשקר הא אם 
היה רוצה להוציאן לחול יכול היה לעשות כן 

דלא חשיד  -היתר ולישאל לחכם. ומעשרותיו ב
לומר על (מום) עובר שהוא קבוע דאי בעי הוי 
עביד בהיתירא קודם שיעשר עדרו. ונשאל על 

דאינו חשוד לומר על טמא טהור, דאי  - טהרותיו 
טמאות מה יפסיד הא חזי ליה בימי טומאתו. 
ובחולין קמיירי, דבתרומה טמאה לא חזיא ליה 

  תו.אפי' בימי טומא
ומשמע דכל היכא דאין ביד החכם להתיר הדבר, 
או להשתמש בו כמו שהוא, חיישינן דילמא 

  מתירו שלא כדין ואינו נאמן עליו.
תימה  -[ד"ה הא חזו ליה] וכבר הקשו שם התוס' 

ותרומה טמאה דלא חזיא ליה וכי לא יהיה נאמן, 
וכן בשאר כל איסור והיתר, ובהדיא אמרינן בריש 

האי צורבא דרבנן חזי ליה  סג.] [עירוביןהדר 
  לנפשיה.   

ואפשר דמפני ההיא קושיא פרש"י בעירובין 
דהגמ' איירי לענין בדיקת הסכין, דהתם נמי שייך 
סברת הגמ' להתירא, דלמה ישחוט שלא כדין 
והלא בידו להעמיד הסכין כדינה. והא דאין אדם 
רשאי לבדוק הסכין לעצמו, אינו מפני החשד, 

[י"ח ע"א וד החכם, כדאיתא בחולין אלא מפני כב

  ).[בכורות לא.]. (וע"ע בהגהות יעב"ץ וברש"י שם]
עמד על קושית התוס' [נגעים פ"ב מ"ה] ואף הר"ש 

וז"ל: ותימא תרומה טמאה דלא חזיא ליה וכי לא 
יהא נאמן, וכן בשאר כל איסור והיתר מי לא 

[סג.] מהימן, ובהדיא אמרינן בעירובין בריש הדר 

מרבנן חזי לנפשיה וכו', ועוד תניא  דצורבא
נאמן הכהן לומר נגע זה פשה [פ"א] בתוספתא 

ונגע זה לא פשה, אם בהרת קדמה לשער לבן אם 
שער לבן קדם לבהרת, ונאמן הוא על נגעי עצמו. 
ושמא יש לחלק בין היכא דאיתחזיק איסורא 
להיכא דלא איתחזיק איסורא, כדאשכחן בריש 

ק גבי עד אחד נאמן דמחל[פ"ח.] האישה רבה 
באיסורין, דצורבא מרבנן חזי לנפשיה היכא דלא 
איתחזיק איסורא, אבל היכא דאיתחזיק איסורא 

  לא. 
כתב המחבר דהטבח [סי' י"ח סי"ח] והנה ביו"ד 

צריך שיטול שכר מן הטריפות כמו מן הכשרות. 
וכתב הרמ"א דהיינו כדי שלא יבא להקל להכשיר 

ולכן נהגו במקצת  כדי לקבל שכרו מן הכשרות.
מקומות שאין אדם שוחט ובודק לעמו אלא אותם 

  הממונים מן הקהל.
דמשמע מדברי הרמ"א [ס"ק ט"ו] וכתב שם הט"ז 

דמדינא שוחט ובודק לעצמו, וקשה ממתני' 
דנגעים כל הבכורות אדם רואה חוץ מבכורות 
עצמו, וכבר הקשה שם הר"ש מהרבה דברים 

שיה, ומסיק שם דמצינו דצורבא מדרבנן חזי לנפ
דדוקא היכא דאיתחזיק איסורא לא חזי לנפשיה, 
וא"כ ה"נ בשלמא בדיקה שפיר דנשחטה הותרה, 
אלא שחיטה להוי איסור מדינא דבחייה בחזקת 
איסור עומדת, ונראה דלא שרי מדינא אלא 
לשחוט דרוב מצויין וכו', אבל אם אירע לו 

  הוראה לא יורה. עכ"ד.
[כלל א' חכמת אדם וכדברי הט"ז פסק לדינא ה

וז"ל: מעיקר הדין מותר להיות שוחט ובודק סי"א] 
בהמות עצמו וכו', ומ"מ אם אירע לו הוראה 
בשחיטה אסור מדינא להורות לעצמו כיון דהחיה 
בחזקת איסור עומדת. אבל בבדיקות מותר 

   בס"ד

  מיקתאעא מעתש

  ואידוקציה מיקרוגלבישול בב בישולי עכו"ם משום ישהאם 
  עכו"ם יא. בישול
סמך על איסור זה דאמר  ואיבשה (לז:) ועיי"ש .באכילה חכמים הוורבכלי ישראל, אס 'מאכל שבישלו עו"ג, אפיש (לה:)בש"ס ע"ז  מבואר

 ערוה"שוה (סי' קיב אות א) הב"ח ,(שם) או"הה וכן הביאוכסף תתן לי ושתיתי, ע"כ. אוכל בכסף תשבירי ואכלתי ומים בב) פ"(דברים קרא 
  .(סי' קיב אות א)

 )(שם לח. ד"ה מדרבן ברש"ימציו ועוד טעם . "משום חתות"דהוא  (מא"א פי"ז ה"ט) והרמב"ם ד"ה והשלקות)שם ( רש"י ווהטעם לזה כתב
, וכן פסקו שתי הפירושיםכ קט ברי"ף ד"ה שלא) שם (יד: ר"ןה הה. ו"יאכילו דבר טמאשלא יהא ישראל רגיל אצל גוי במאכל ובמשתה ו"

(כלל מג  האו"ה פסקווכן  בלבד, שהוא משום חתות הכריעו (לח. ד"ה אלא מדרבן) תוס'ה מאידך .(שם אות ב) והערוה"ש (סי' קיג אות א) הלבוש

(כגון שלא שייך חשש חתות עם אותו עכו"ם  דאפי' במקום (סי' קיב סע' א) ברמ"אועי' [ .(סי' קיג ס"ק א) והט"ז(רסי' קיב)  שו"עהט ,אות א)
דלא משום בתו של מוכר או  ביאר הטעם (ס"ק ד) והש"ךלא פלוג רבן. כי  טעם הדבר (ס"ק א) ט"זה אסור. וביאר מ"מ שאין לו בים)

 "לא פלוג"משום רק דלפי הט"ז כיון דהוי  בין הטעמים, רה פ"משאם אין לזה יש לזה, ע"כ. ולכאו "םוכותן אמרו אלא משום בות ע
. משא"כ לדעת הש"ך דמשמע דזה הוי מעיקר התקה ולא משום לא (סי' תמז ס"ק ה) במ"אכמו גוף הגזירה כמבואר  כה"גלא מחמירים ב
   ים לחלל שבתות.ועי' בגליון רל"ט שהארכו בס"ד דפ"מ בין הטעמים לעין תבשילים של מומר פלוג, ואכמ"ל].

  עולה על שלחן מלכים או  אכל כמו שהוא חידבר הב. 
דליכא משום איסור זה אלא בדבר שאיו אכל כמו שהוא חי ועולה על שלחן מלכים, וכן פסקו  ]שם בב"יעי' [הסכמת רוב הראשוים ו

 ,אלא יכר עדיין לאחר הבישול כמו בתחילה ,ורע"י הא ומשתה מבריית ודאפי' דבר שאי (כלל מג אות א) האו"ה[ודעת  .(שם) הטשו"ע
אליבא דהשו"ע והרמ"א,  (ס"ק א) הש"ךוכ"כ  ,השו"עוכן מוכח מסתימת . (כלל עה אות טז) התורת חטאת אסר בבישול, ע"כ. וכ"כ

"ק י' דמבואר דקט קי"ד ס מןברייתו. ועי' בדבריו בסיממיה דבעין שהשתה יאולם עיי"ש שיצא לחלוק עליהם דעיקר הדין כהר"ן ודע
 ,(ס"ק א) הפר"חולמעשה כבר הכריעו  דס"ל שהש"ך מחמיר. (אות ג) כהכה"חבדעת הש"ך. ודלא  (אות ח)הערוה"ש  להקל בזה. וכ"כ

דדברים שאים  (שם) בתורת חטאת עוד ועי'דאסור. (אות ג)  והכה"ח (אות ט) הערוה"ש, לב)  (שם אות המחת יעקב, (אות א) הפר"ת
  ].המרים לא מקרי אכל כמות שהוא חי, ע"כ םרק ע״י הדוחק כגון תמרי םיאכלין חי

ודבר שאיו חשוב כ"כ אין אדם מזמין  ,משום חתותהיא דהטעם שמקילים בכה"ג הייו מפי דעיקר הגזירה  (סי' קיג ס"ק א) הט"ז וכתב
, אלא אפילו עולה על שלחן שרים שבארץ ההיא בעין יםמלכעולה על שלחן שלאו דוקא  (שיו"ב אות ב) בברכ"יחבירו עליו, ע"כ. ועיין 

כדעת הפוסקים (סי' קיג סע' טז)  השו"עכל כשר) פסק מא [ולעין הכלים שבשלו בהם עכו"ם (אפי' .(אות ב) הכה"חאסור. והביאו 
געלה ויש הפס"מ יש לסמוך דמ"מ בגווא דחייש עלייהו דלמא פקעי בהכתב (שה שיה חקת אות כד)  בבן איש חידצריכים הכשר. מיהו 

  ].(שם אות צ) הכה"חעל המתירין להשתמש אחר מעל"ע. וכן פסק 
(ס"ק ג),  הפר"חולאחריו  ,(מא"א פי"ז הט"ו) הרמב"םדכמו כן איו אסר אלא דבר שבא ללפת בו את הפת, וכן פסק (לח.)  ז"עבומבואר 

(יו"ד סי' קיג סע' כהשפת אמת שם באות ז'. וזה דלא  רוה"שעב[ועי' מש"כ ו) (אות והערוה"ש  (רסי' קיד) היד אפרים ,(ע"ז שם) התורת חיים
  ."ע רק ללפת בו סגי ומכ"ש מידי דאכל בפ"ע חשיב טפי]שכת' דאדרבה דלרבותא אמרו ללפת דאע"ג דאיו עולה להיות אכל בפ א)
  . כשעכו"ם מבשל בבית הישראל ג
ע"ז לח. הובא בתוס' ( אב"דהר דעתדכשמבשל בבית ישראל,  'עכו"ם מבשל בביתו או אפיחלקו הראשוים האם איסור זה הוא דוקא כשהו

ישראל אין לחוש לא לחתות ולא לשמא יאכילו הבבית של כשמבשל אבל  ,בביתוהעכו"ם מבשל אלא כשאסרו  דלא ד"ה אלא מדרבן)
   .דברים טמאים

כי לעולם יש לחוש שמא לא יזהר גם בביתו של ישראל  ,כו"םרשות העלא חלקו כלל חכמים בין רשות הישראל לד (שם)ר"ת אולם דעת 
 הרביו ירוחםאולם כן ראה שהוא דעת הפוסקים שסתמו דבריהם ולא חילקו. ד 'כת (רסי' תתל) והמרדכי .כמו בביתו של עובד כוכבים

  .רוב הפוסקים הסכימו להתירכת' להיפך ד (י"ז ח"ז קס ע"ד)
אף אם שפחה ד סע' ד)(וגדולה מזו פסק שם . כו"םבכלי ישראל ובבית ישראל אסור משום בישולי ע 'אפיד )סע' א ם(ש השו"עכבר פסק ו

אולם דעת  .חתות דאין זה אלא מעשה עבדות)חשש (משום דלא שייך  דלא כהמקילים בזהו ,המאכל אסרגויה מבשלת עבור ישראל 
אפילו לכתחלה והגין להקל, כי א"א שלא ית ישראל בב. ובבית ישראל אפילו שלא דברי מתיריםעל בדיעבד יש לסמוך ש (שם) הרמ"א

  .יחתה אחד מבי הבית מעט

 בשבת על שביתתם םלו ואין או מצווי יותובשפחות הרגילות בזמיו שאין קאפילו  בדיעבדומפשט דברי הרמ"א משמע שמיקל 
 שם הראשון למד ביאורוב .השי ביאורב (ס"ק ז)הש"ך למד אליביה וכן  אפילו לכתחלה דתלין דודאי יחתה).מקילין (ובבית ישראל 

 האו"הע"פ  (ס"ק ג) והט"ז (סי' קיג אות א) הב"ח דעת וכן ., עיי"שבבית ישראל לית לן בהדה"ל  דכהראב" בדיעבדדס"ל להרמ"א להקל 
  ]., עיי"שד) (סי' קיג אות בערוה"ש בדרך זה כתבו .למד שהרמ"א צירף שיטת הסוברים דודאי יחתה (אות א) לבושב אולם[ .(כלל מג דין יג)

  , כבישה ומליחה. צליהד
(אות  בערוה"שוכתב  דאין חילוק באיסור זה בין בישול ובין צלי אש ובין צלי קדר. אע"פ הרשב"קיג אות א)  '(הגה"ט סי הכה"גכתב הה ו

  דה"ה טיגון.כד) 
 וכמו כן פסק .כבוש ומלוחבגזירה זו  השלא אמר(לח.) שפסקו ע"פ הש"ס ע"ז  ד)מג אות י כלל( באו"הו )הט"ז שם( ברמב"םאלא דעיין 
ג שמלחו "ד(סי' קיג סע' יג)  השו"ע הביא להלכהוכן  דליכא משום בישולי עכו"ם במעושן. ה"א) "ו(דרים פע"פ הירושלמי  (שם) הרמב"ם

 הרמ"אוהוסיף . "ו כרותח בגזירה זו, והמעושן איו כמבושלופירות שעשן עד שהכשירן לאכילה, הרי אלו מותרין, דמלוח אי כו"םע
(תורת הבית מהרשב"א  הםומקור דברי(שם)  הטור[וכלשון הרמ"א כתב  "לא אסרו אלא בישול של אשגם כבוש איו כמבושל, ד"ד(שם) 

  . ]קירוב דעת אלא בתולדות האור ןהייו טעמא דליכא איסור בכה"ג כי אי )ה"ק שםות( הראב"דהביאו הב"י. ולדעת  הקצר ב"ג ש"ז צג:)

ל די" מגטי ולא ע"י אש,שדה הפועל ע"י  "אידוקציה"בישול ב או ,"מיקרוגל"ב שלא ע"י האש כגוןלפי"ז יש לדון בבישולי עכו"ם ו
ב אלקטרוי אידוקציה" הוא מרכי" )94ז שת תשע"ג עמ' "(גלאט כ ם[והה ע"פ מומחי שלים ע"י אש אים בכלל הגזרהבדאים מ דכיון

ר זרם חשמלי היוצר חום. החום צהמפעיל סליל המייצר שדה מגטי בתדירות גבוהה. השדה החשמלי חודר למתכת של סיר הבישול ויו
  ].מועבר לתכולת הסיר. דבר מחוץ לסיר לא מושפע מהשדה המגטי. מיד עם הסרת הסיר מהיחידה או כיבויה העברת החום פסקת

  . בישול בחמהה
אלא  ודלא אסרמבואר דס"ל דדברי הרמ"א לכואה ו בישול עכו"ם ע"י חמה אסור. 'דאפיכתב  (סי' קיב ש"ד ס"ק ז וס"ק כב) "גבפמ והה

 ., ואפשר דיש לדחות דס"ל דחמה בכלל אש" אסור משום גזרה זומבושלאלא כל מה שבכלל " אש אין פירושו דאש ממש בעין,בבישול 
של  הדבישול ע"י חמה אע"פ דפטור עליו הייו כי אין זה דרכ(סי' שיח מ"ז סס"ק ו)  בת שכתב שםראה דלשיטתו אזיל בהלכות שעכ"פ ו

[וכדרכו של  .בישלו בשבת פטור שאין בישול אחר בישולו וחזרוע"כ אם  ,דבר המתבשל ע"י חמה מבושל מיקרי מ"מ אבל ,המלאכה
ראה דהטעם לזה הוא דלא אלא שמדבריו  ,(או"ח סי' קכט אות ב) "זהאבכן דעת ו (מצוה ז אות ב) חת חיוךהמהפמ"ג בהל' שבת כתב 

וס"ל להפמ"ג דעד כאן לא  .מטעם דאין יכר הבישול]דאין בישול אחר בישול כה"ג  (אופה ס"ק מד) אגלי טל וכמ"ש בספרו, כהפמ"ג
(אופה ס"ק כ אות  באגלי טלוכמ"ש [ .יבבשבת חים האם חזר ובישל אחריד י"לע"כ ובישול כלל,  התירו אלא בכבוש ומלוח שאין בכלל

, ע"כ. ועיי"ש ישהביחה ובודאי דה"ה דיש בישול אחר כוע"כ יש צלי אחר מלכ"ל, והביא ראיה מבישול עכו"ם דמליח איו כמבושל א) 
   ]., ואכמ"לדמליח איו כמבושל להקל אף לעין דרבן כ) אות (ס"ק יט

דה"ה ע"י חמה. וכן  ,הוכיח מהא דליכא בישול עכו"ם בכבוש ומלוחש (סי' ד) ו"ת חיים שיםשהביא בשם  (סי' קיג ס"ק טז) רכ"תדבבל א
שבת הוא ז"ל דחה דבריו והביא ראיה מדואע"פ ם, השואל דע"י קיטור ליכא משום בישולי עכו"הביא מ (יו"ד סי' כב) בשו"ת שם אריה

דבמכות קיטור ליכא משום בישולי עכו"ם כיון שהוא  יצא לחלוק עליוש )שם אות ז (על האו"הבזר זהב  עי'מ"מ  ,דתולדות האור הוי כאור
גזרו משום בישול ועוד דאע"פ שלעין שבת , עכו"םלא היה בכלל גזירת חז"ל כשגזרו על בישולי דוא"כ י"ל  ,דבר שתחדש עתה מקרוב

  ., ע"כדבישול כרי קיל ,אין משם ראיה ,בתולדות האור

  ציהואידוק . בישול במיקרוגלו
י"ל וכמו כן הרי תחדשו עתה ו ,אש דאים מבשלים ע"י ,כא משום בישולי עכו"םידל אידוקציהו מיקרוגלולאור דבריהם י"ל דה"ה 

ימי שיצא להתיר לעין "אבקת חלב" של עכו"ם, כי היא לא היתה קיימת ב (יו"ד סי' קג) בהר צבי מי [וכעין זה מציו דאים בכלל הגזרה
  ועי' בזה בגליון קי"ז]. כלל הגזרה. חז"ל לא היתה ב

 כלל כיון דאיו אלא ע"י גלים דאפשר דאיו בכלל בישול) אידוקציה(ולא לעין  מיקרוגלעכ"פ לעין יודה אפשר דאף הפמ"ג ובאמת 
בישול עכו"ם להתיר  סד) (כשרות השלחן עמ' והגר"ז חמיה גולדברג שליט"א (ח"ז סי' סד) להורות תןה כן פסקושו"מ ש. ו]ב"קמ[עי' בגליון 

בכלל בישול לעין  (שהרי הסתפקו אם מעושן [בפרט אם ימא דבישול עכו"ם שווה לבישול בב"ח כמשמעות הירושלמי שם מיקרוגלב
 מיקרוגלדהרי בישול ב ,)בישולי עכו"ם דרבן פסקין לקולאפסקו הפוסקים כ"ל דלעין הפשטא ומ"מ בב"ח, שבת ובשולי עכו"ם ולא 

אלא בתולדות  דעת . ועוד דלפי הראב"ד ה"ל דס"ל דליכא קירובין בב"ח וכמו שביארו בס"ד בגליון קמ"בלכו"ע בכלל בישול לע איו
  .]כיון שאין הרגילות כ"כ לבשל בו ואפשר דלא שייך קירוב כ"כי"ל דה"ה במיקרוגל  ,האור
לידי  יםדהרי גזרו להזר מהם להתרחק מבשוליהם אשר מביא ,לאסור קסב)(ח"ח סי' קפה וח"ו סי' קח אות ו וח"ט סי'  שבט הלויה דעת אולם

שביאר דכל  (ח"ט סי' קסב)ועיי"ש  .וא"כ מה איכפת צורת ואיכות הבשול כל שתבשל והוכן לסעודה באופן הרגיל בתקופה ז ,התקרבות
ועיי"ש יחה וכבוש דאיו בישול במציאות, ע"כ. [והוציאו רק עישון ומל ,הוא בכלל גזרה דבישול עכו"ם ,שקרא עליו שם בישול כדרכו

לעין קיטור (עמ' סה) וכן דעתו שם  .שבות יצחק ח"ו עמ' סא)( הגריש"א זצ"לוכן פסק  .]בשול בזיעהיש להחמיר בד דה"ה ח"ו סי' קח אות ו)(
  , ע"כ. כיון שהוא הדרך לבשל בזמיו

  "ג| ה'תשעבהעלותך | פר'  קמ"גגליון 
 'ב , רמות"חיכי הישיבות"קהילת 

  בעמוד הבא] [המשך



  

להורות לעצמו דנשחטה הותרה. וכן מותר להראות ולבדוק 
  ת איסור ועוד שבידו לתקנו.סכינו שהרי הסכין אין לו חזק

הבעל יכול לראות דמי אשתו,  -[ס"ו]וכן כתב בכלל ק"ט 
ונ"ל דאם אירע לה שאלה בענין הטבילה אין הבעל יכול 
להורות, דומיא דשחיטה לעיל כלל א' ס"ג. וביאר בבינת 

דדבריו הם ע"פ דברי [שער איסור והיתר ב' ושער בית הנשים ג'] אדם 
  הר"ש והט"ז הנזכרים.

הביא דברי רבינו [סי' צ"ג] אולם בשו"ת מהר"ח אור זרוע 
מאיר דהביא קושיית התוס' מגמ' דעירובין, ועוד  דמעשים 
בכל יום דת"ח חזי לנפשיה כל מיני איסורא שבעולם. 
והביא דברי הר"ש דכל היכא דלא דאיתחזיק איסורא חזי 

(לפנינו בר"ש לנפשיה לאפוקי כל היכא דאיתחזיק ולאו בידו 
א נזכר ולאו בידו ואפשר דכתב כן ע"פ דברי הגמ' בבכורות ל

ולפי"ז אם נשחט עוף או בהמה בבית  -, וכתב ע"ד הנ"ל)
ת"ח ומסופקים אם נשחט רוב או לאו, לא מצי חזי 
לנפשיה, דהא איתחזק איסורא ולאו בידו לגמור עתה את 
השחיטה אם כבר שהה הרבה ואיכא שהייה, וכל כיוצ"ב, 

והגים בו. אמנם נ"ל דבכל האיסורים שבתורה ואין העולם נ
צורבא מרבנן חזי לנפשיה, ודוקא בכור ומעשר וכן לענין 

  טהרות איכא משום חשד (ע"ש מ"ש בטעם הדבר).
ואף המהר"ח גופא שם הסיק דחכם נאמן להורות לעצמו, 
ודוקא גבי בכור וכן בקדשיו ומעשרותיו ובטהרות איכא 

  למיחש משום חשד. ע"ש.
בכל איסור והיתר  -כתב  [סי' ע"ב]תוס' בבכורות  ובפסקי

אדם נאמן לראותו לעצמו. ע"כ. ומשמע דס"ל דהכי נקטינן 
  לדינא אף דקשה ע"ז מדברי הסוגיא.

כל ההלכות  –כתב [אליהו רבה נגעים פ"ב מ"ה] וכן הגר"א 
שבתורה אדם מורה לעצמו, חוץ משלשה אלו נגעים 

נגעים שיאמר הכהן  ונדרים ובכורות שתלויין במאמר פה,
טמא או טהור, נדרים שיאמר החכם מותר, ובכורות שיאמר 

  היחיד מומחה או שלשה הדיוטות כשר.
אחר שהאריך ושו"ט בדברי הר"ש [יו"ד סי' קצ"ו] ובחקרי לב 

אכן נראה דמנהג רבני הדור מימות עולם שמורים  -כתב 
לעצמם וכמו שהעידו התוס', טוב לנו מכמה ראיות, דאי 

ג ישראל תורה הוא כ"ש מנהג רבני הדור, וכן מכל מנה
מ"ש לעיל החכם עיניו יחזו שכן עיקר. עכ"ל. והעלה 
לדינא דמצי חכם להורות לעצמו אפי' היכא דאיתחזק 

  איסורא. ע"ש. 
כתב לחלוק על דברי הט"ז  [יו"ד סי' שי"ב]וכן הבית הלל 

שפסק כהר"ש, והעלה לדינא דאדם יכול להורת לעצמו אף 
א דאיתחזק איסורא, והוכיח דבריו מדברי הרא"ש היכ

  . [סי' ח' אות ד']בפרק הנזיקין 
אחר שהביא דברי הט"ז [יו"ד סי' י"ח קו"א ס"ק י'] וכן הגר"ז 

שתי' כהר"ש, כתב לחלוק על דבריו מדברי הריב"ש ושאר 
פוסקים שהביאו ראיה לאסור לשוחטין ליטול הכרכשות 

רואה בכורות צריך מן הכשרות בלבד, מהא דשנינו שה
ליטול בשווה, ולא מצאו ללמד זכות על המנהג, ולא יישבו 
המנהג דלא חיישינן על הבדיקה משום דנשחטה הותרה 
ורוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. והעלה לדינא דשאני 
ראיית בכורות דמעלה עשו בקדשים, משא"כ בשאר 
איסורין דכל אחד נאמן להורות בשל עצמו אף היכא 

תחזיק איסורא, ולא חיישינן שיבואו לחשוד את החכם דאי
  שמתיר את שלו שלא כדת. ע"ש.

אחר שהביא דברי הט"ז [סי' י"ח סמ"ח] וכן בערוך השולחן 
ולפ"ז צ"ל שמה שאמרו חז"ל שת"ח מותר לו  -כתב 

לבדוק הסכין לעצמו אינו אלא לפני השחיטה, אבל אחר 
ן זה שאמרו השחיטה כשיהיה לו ספק לא יורה לעצמו, וכ

שרואה טריפה לעצמו אינו אלא בטריפה דלא אתחזק, וכל 
כי האי ה"ל לפרש, ולא ראינו להפוסקים שהזכירו מזה, 

  וצ"ע. ולענ"ד אין דין זה רק בבכור. עכ"ד ע"ש.
אבל  -אחר שהביא דברי החכ"א כתב [סכ"ב] ובסי' קפ"ח 

כבר בארנו דכל רבותינו לא ס"ל כן, וכל אדם נאמן על שלו 
עצמו אף היכא דאתחזק איסורא, ורק בבכור הדין כן, ל

[ועתה ראיתי שכ"כ ולכן החכם יכול להורות לענין אשתו 
  . עכ"ל.. וכן עיקר לדינא][בש"ך ס"ק ז' ע"ש]הפרדס רימונים 

[כ ע"ב (ובדינא דהוראה לענין אשתו יעויין עוד תוס' בנדה 

הות תפארת , הג[שם], שפתי לוי [סי' קפ"ח ס"ק ז'], ש"ך ד"ה כל]
[יו"ד סי' י"ח , דעת תורה [יו"ד סי' ל"ה], מהר"ם שי"ק [שם] למשה

  ). [סי' קפ"ח ס"ב על הש"ך הנ"ל]ושיעורי שבה"ל ס"ק מ"ד] 
 

[כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א]   

 סרפיי מו
  (ו)ההכה לשבת  -עיי שבת קדש 

-  מצות ההכנה מפורשת בתורה רק לגבי שבת
בו, יסודית מצוה אין עצמו השבת שביום פ""אע
לפני מ"מ, שבת קדושת להשיג את בכדי, ביום
את להשיג כדי מיוחדת מצוה אמנם יש השבת

מקום לשבת... ומכל ההכנה מצות והיא, קדושתה
,בענין שבת אלא בתורה מפורשת ההכנה מצות אין

יביאו... אשר והכינו הששי ביום והיה כדכתיב
בענין מכל המצוות שבת מיוחדת למה ביאור וצריך
  (שבת מלכתא עמ' פג)..". .ההכנה של זה

בשבת צריך הכנה כדי לקבל את הקדושה שבאה
שרוצה למי היא השבת עיקר קדושת "... - מהקב"ה

וצה קדושתשר למי היינו, לה ומצפה השבת את
שבת ביום ומלואו עולם החובקת ושכינתיה ת"השי
לקראת ההכנה, הששי יום וזוהי מצות, קודש
  .קדושתה לקבל הצפיה מבטא שזה, השבת
ולא שבת לגבי רק מפורשת הכנה מצות כן ועל

יש בהן שגם פ"אע שכל המצוות, אחרת במצוה
,שכינה השראת אינן עצמן הן אבל, ההכנה ענין

הקדושה לא אבל, לקדושה סיבה אהי שהמצוה
פני מקבלים שבה, השבת שמירת אבל עצמה..
לקדושתה לגשת אפשר מצידנו אי, בפועל השכינה

ואנו, יתברך מצידו לנו לבוא צריכה היא אלא, כלל
השבת באה אז, לשבת ושואפים מצפים מצידנו

  (שם עמ' פה) .במתנה"
  

  ערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"

 לא. ומ"מ אין להקל בזה אכבישול רגילאיה יון שאיכות הבישול כ ,אלא לחמם מיקרוגלאין כ"כ דרך לבשל באלא דלמעשה 
  .י זמיושמעו מחשובי פוסקוכן  ,בשעת דוחק גדול ובצירוף עוד צדדים כגון בבית ישראל וכדו'

  - מקא דדיא-
חק ובצירוף אין להקל בזה אלא בשעת הדו מפי איסור בישולי עכו"םובאידוקציה יש לחוש בבישול במיקרוגל העולה לדיא, 

  .עוד צדדים כגון בבית ישראל וכדו'
  
  

   המוזמים מהג כמהג החתן או כפי ברכות  ז'מברכים האם 
 (ח:)פים חדשות. ועיי"ש יכא אדאמר רב יהודה והוא  כל שבעהמברכין ברכת חתים בעשרה  (ז:) דכתובותיו בפרק קמא ש

  . דאמר רבי יוחן ברכת חתים בעשרה וחתים מן המין

שמברכין  (שם) בכתובותע"פ הגמ'  (ברכות פ"ב ה"ט) הרמב"םוכ"ז בבחור ששא בתולה, אבל אם היה אלמון ששא אלמה, כתב 
אותה ביום ראשון בלבד, ואם היה בחור ששא אלמה או אלמון ששא בתולה מברכין אותה כל שבעת ימי המשתה. וכן פסק 

   .(אה"ע סי' סב סע' ו) בשו"ע

שמחה במעוו, הבשם הב"ח דאחרי בעילת מצוה, אין מברכים אשר ברא ו (אה"ע סי' סב ס"ק ז) ובב"ש(יו"ד סי' שצא) בש"ך [ועי' 
שמ"מ , וכתב שהגו לברכם יישב המהג (אה"ע ח"א סי' קכג) חת"סהוומכ"ש דאין מברכין ז' ברכות, ועיי"ש בב"ש שדחה דבריו, 

כיון דאין זה אלא ומ"מ דבגלילות אלו הגו לברך כל ז'.  (ח"ב סי' מג) מחת יצחקב. ועי' לא משת חסידים היא וטוב לבטל המהג
רק מצד המהג, והמהג היום שלא לומר רק בסוף כל הסעודה, מי שיש לו איזה עין חוץ וא"א לו להמתין על הגמר בשעה 

  ]. (ח"ה סי' סה ד"ה וראה) הגותבתשובות והמאוחרת בלילה אם הולך לדרכו, יש לו על מי לסמוך, עיי"ש עוד. ועי' 
(סוכה כה:  תוס'כה סע' י)שם ( השו"עאף כשסועדים שלא בבית החתן, דעת  שבע ימיםהאם מברכים שבע ברכות  םיהפוסקוחלקו 

, אבל בלא"ה לא מברכים ה ולא במקום העשוי לאקראי בעלמאכלהרק במקום עיקר ישיבת חתן וז"ב שאין מברכים  ד"ה אין)
שבע ברכות דבכל גווא מברכים  גאהמהר"ל מפרכ (ס"ק יג) והב"ש (ס"ק ז) הט"זאולם דעת . )ואשר ברא(בפה"ג  כותבר שתיאלא 

  וכבר פשט המהג בבי אשכז כהט"ז ובבי ספרד הרבה והגים כהשו"ע. .שבע ימים
ב' ואם לאו מברכים רק (חתן יש לדון בשאלה מצויה כשהחתן הוא מבי ספרד הוהגים כהשו"ע לברך ז' ברכות דוקא בבית הו

והסעודה מתקיימת הם בי אשכז הוהגים לברך כל השבע ברכות אף שלא בבית החתן,  הסעודב, ומאידך רוב הועדים ברכות)
האם בכה"ג אזלין בתר החתן או בתר הועדים. (וכמו כן יש להסתפק אף בגווא שהועדים מי מהוהגים שלא בבית החתן, 

  ).אם אזלין בתריה ,ודה והג לברך ז"באבל בעל הסע ,"ב בכה"גבלברך 
תקו ועדים בסעודה, דאם ימא דעבור החתן או עבור ה תקוהאם שבע ברכות דון לכאורה היה מקום לתלות דבר זה בו

  הז' ברכות. ם כל יעבור הועדים י"ל דבתר הועדים אזלין ומברכ תקו אבל אם ,עבור החתן יש לצדד דיש לברך כמהג החתן
בשו"ע אה"ע סי' ס"א דמברכין  ושכן פסק ,כתב דברכת חתים היא עבור הועדים ולא עבור החתן (סי' א אות ט) "שאבתבוהה 

וכן ראה דעת  .ה"ה ברכת האירוסין דדין אחד להם בעין זהוש"מ דתקה על הועדים,  ,אותם אפי' בשאין החתן אצלם
  .לעין ברכת אירוסין ז ס"ק יז)שם על הט"יו"ד ( הגהות הרעק"א

אלמון ששא אלמה לא מברכים אלא יום אחד, הייו כי דהטעם דשהרי כתב  ,לא כדבריודמשמע  (כתובות שם) בר"ן ולכאורה
 וכן חה טפי מברכים לו כל שבעה לעולם,, הלכך בחור שלא שא עדיין דאית ליה שמשמחת לבו של חתןברכת חתים תקה על 

, ע"כ. ומשמע שהברכות תקו עבור החתן, וא"כ ע"כ ת לאלמון אית ליה שמחה טפי, לפיכך מברכין כל שבעהבתולה שישא
דכתב דאין מברכים ברכת חתים אלא במקום חופה  (שם ח. ד"ה והוי יודע) הריטב"אבעין שהחתן יהיה שם. וכן ראה מדברי 
  א במקום סעודה.דאין שמחה אל (כה:)ושיהו שם החתן והכלה כדאמרין בסוכה 

אין  דבאמתוכתב ליישב  ,על דברי התב"ש ע"פ הר"ן והריטב"א מי תמהש) ד"ה והירושלמי (אה"ע סי' צ במהר"ם שיקשו"מ 
ע"פ השו"ע בסימן  התבא"שמה שכתב ו, דלשמח לבו בעין כמבואר בראשוים ה"ל מברכים ברכת חתים אם אין החתן שם

דבי החופה שתחלקו לחבורות אפילו אם אכלו  שםדסע' י"א וסע' י"ב  כוותו על האידיכול לברך אפי' אין החתן שם  ס"ב
בבתים שאים פתוחים למקום שהחתן אוכל כולם מברכין ברכת חתים כיון שאוכלים מסעודה שהתקיו לחופה. והייו 

. מבואר דאף לדידיה אין הברכה עבור החתן , ע"כמשום דלאו להוציא החתן בעין אלא לאפושי בשמחה של מצוה ,טעמא
  א היו החתן והכלה והסעודה כלל ודאי א"צ לברך. לס"ל דאם וע"כ  ,תקה עבור הועדים לאפושי שמחה אאל ,והכלה

 ,דברכות אלו על החתן לברך ,יצא להסתפק לעין ישואי חרש האם מברכים ברכת אירוסיןש(אה"ע ת' ססי' א)  בוב"יועי' 
והה מהג ישראל איו כן והמסדר קידושין  ,ם בתשובה כתב שאם אחר מברך הוי ברכה לבטלה רק החתן בעצמו יברךוהרמב"

וכיון  ,ועכ"פ עיקר הברכה להוציא את החתן ,מברך, וכתב הב"ש שהוא מטעם שלא לבייש את עם הארץ שאיו יודע לברך
דים שווה אפשר ברכות י התבא"ש שכתב דברכת אירוסין ושבע שהוא חרש שאיו שומע איו יוצא בברכה זו, ע"כ. ולפי דבר

  הברכות תקו עבור החתן.  לדהוב"י יקוט שכ
אבל משום שאין  ,דיעבדשיצאו ב יםוט דבריודאם ברכו ז' ברכות בפחות מעשרה  לעין ק' סי' ו) אה"ע(וכן מוכח מדבריו שם 

. האחרים ברכה שיברכולצאת ב כלה)הן ות(הח שואין אחרים ויכווויעמדו החתן והכלה כאשר יזדמן שם י הראיות ברורות
  והוסיף דגם המברך יכוון להוציאם. מצא דהחתן והכלה מחוייבין לשמוע הברכות.    (סי' סב ס"ק ז)בפת"ש והביא דבריו להלכה 

כל האספים בשעת הישואין  אלא החיוב על ,דבלא ראיה אין לחדש דבר זה ,דחה דבריהם (אה"ע סי' פז ד"ה אבל) באג"מבל א
כי ברכות ישואין מעולם לא יתקו דוקא על החתן והכלה,  ,צריך לברך גם בחרש וחרשתו ,ברכות ישואיןבלברך הז' ברכות ש

דהא אף  ,עתה הוא על כל המסובין בסעודהדהחיוב חזין דאלא על כל המסובין בעת הסעודה והמצאים בשעת הישואין דכיון 
תחלקו בים כדאיתא בם פתוחים למקום שהחתן אוכל כולם מברכים ברכת חתי החופה לחבורות ואוכלים בבתים שאי

יש לדחות האי ראיה דאף הוב"י מודה דאיכא חובה עבור הועדים אלא דעיקר התקה לכאורה [ובשו"ע סי' ס"ב סעי' י"א. 
  .היא להוציא את החתן והכלה]

, והמצוה את החתן והכלהדשבע ברכות היא מצוה על הועדים, ולא להוציא יד"ח  ד ד"ה משא"כ)(או"ח ח"א סי' מ בהר צביוכן קט 
יא את המקדש ושהמקדש , ואין צורך שהמברך יתכוין להוצה אבל לא שכל העשרה מחויבים לברךהיא שאחד יברך בעשר

   .ות)(כתוב בקהילות יעקבועי' עוד בזה  , ע"כ.יתכוין לצאת
י"ל דאף אם החתן מבי ספרד הוהגים שלא לברך ז"ב כשהסעודה היה  ,עבור הועדיםתקו רים דז"ב הסובועכ"פ לפי דברי 

ם רי עבורי"ל דבתר דידהו אזלין דה ,שלא בבית החתן. מ"מ היכן שהועדים רובם מהוהגים לברך ז"ב אף שלא בבית החתן
 והברכות האלוי ישפה שכ"כ ושו"מ ,אלו הברכות תקף ג)(ח"ב סי באבי, ' צד עבשובע ריה דבליצקי ששדעת הרב  ושוב העירו

   .דכל דאיכא ו' אשכזים אפשר לברך, ודו"ק (פ"א הגה צב) שמחות
ואחד מהמסובים מבי ספרד מתבקש לברך האם עליו להמע  ,מם אכתי יש לדון בגווא שהצבור מברך ז"ב שלא בבית החתןא

או דלמא אחר הצבור הוא גרר. ולא מבעיא לדעת הסוברים דעיקר  ,ברכה זומשום שלפי מהגו אין מקום ל ,מלעשות כן
י"ל דאע"פ  ,הברכות תקו עבור הועדים דיש להסתפק בזה. אלא אף לפי הוב"י ודעימיה דהברכה היא עבור החתן והכלה

החתן  ןרך כיון דלפי מהגו אימי שאיו והג לברך ז"ב שלא בבית החתן י"ל דאיו יכול לב, מ"מ שהחתן חייב לפי מהגו ז"ב
  גופא חייב בברכה זו.

למקום שוהגים לברך, יכול להוציא  (ע"ד לחזור למקומו)לא לברך על ההלל בר"ח והלך שהוכיח שהוהג  (סי' צט) בחיים שאלוהה 
ייב בדבר שהרי לדעת הפוסקים שצריך לברך ברכת ההלל בר"ח שעל דעתם הגו בעיר הזו לברך גם הוא מחו ,אותם יד"ח

(ח"א  שבהר צבי. ולפי דבריו י"ל דה"ה ב"ד דרשאי לברך. ואע"פ , ע"כ(קו.)לסברתם ומצי מפיק להו, והביא ראיה לזה מפסחים 

 באבי ישפה הסכים לראיית החיים שאל. ושו"מ (או"ח ח"ב סי' צד) באג"מ דחה ראיית החיים שאל ע"פ שיויי גרסאות, מ"מ סי' לח)
הביא שאפילו לדעת החיים שאל זה רק אם יש כאן  הגריש"א זצ"לובשם  .י לפשוט ספק זה מהחיים שאלשכתב מ (שם עף א)

[ובמקום דאיכא משום איבה אם איו והג כשאר כיון שהקהל סובר שאין מקום לברך  ,ציבור של אשכזים, אבל בלא"ה לא
יכול לברך ואין עליו לחוש לברכה לבטלה. וזה ע"פ  םידהסוברים דהברכות תקו עבור הועוי"ל דאף לדעת  ,הצבור קיל טפי

. וב"ד דאיכא סוברים שיכול לברך יכול (סי' קע ס"ק טז) המ"ב. ועי' בלשון (ס"ק יג) בט"זועיי"ש , (יו"ד סי' קטו סע' ג) השו"עדברי 
   .לסמוך עליהם במקום איבה]
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