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 הלכות תפלה

 אמירת פסוקי דזמרה

". וביארו בגמרא שהכוונה על אמירת פסוקי דזמרה. ומבואר יהי חלקי מגומרי הלל בכל יוםאמר רבי יוסי " מסכת שבת )דף קי"ט ע"ב(ב

 ן יש להזהרכשכל המזמורים בפסוקי דזמרה בכלל מעלה זו, ולבמסכת סופרים )פרק י"ז( ובדברי הרי"ף והרמב"ם והרא"ש והטור 

 . 1במתון ובכוונהלאומרם 

 הלכות שבת

 הדלקת נרות שבת

הדלקת נר בשבת אינה רשות אלא חובה, ואחד אנשים ואחד נשים חייבין להיות בבתיהן כתב הרמב"ם )פ"ה מהלכות שבת ה"א(: 

שבת  א הדליק לכבוד. ולא כתב שהאשה צריכה להדליק נר, אלא שהנר צריך להיות דלוק, ומשמע שאפילו אם לנר דלוק בשבת

 .2והיה כבר דלוק, יצא ידי חובה

 הבדלה בתפלה

מי שנאנס ולא התפלל במוצאי שבת תפלת ערבית, צריך להתפלל למחרת תפלת שחרית שתים. ונחלקו הפוסקים אימתי יזכיר 

במוצאי שבת אתה חוננתנו, האם בתפלה השניה שהיא לתשלומי ערבית, או בתפלה הראשונה, מפני שאומרים אתה חוננתנו 

 .3תפלה הראשונה שאחר השבתב

 הלכות מוקצה

 .4יש להחמיר שיש מוקצה במחובר

 .5אין להקל לטלטל כלי שמלאכתו להיתר שלא לצורך כלל. ואף כלי אכילה כגון מזלגות וכפות, אין לטלטלם אלא לצורך

 .6מותר לענוד שעון אוטומאטי, אף על פי שעל ידי תנועת היד השעון מתמלא

 ישולהלכות ב

 . 7אין להקל לחמם בשבת תבשיל שרובו יבש ומיעוטו רוטב

                                                             
העיר מו"ר שם על מ"ש הבא"ח )שם( יזהר . ו(, ובהערה"ב, ראה תשפ"א אות י'הערות לבן איש חי )ש"א פ' ויגש סי"ב, הערה י"ג(. בית נאמן )גליון ער 1

רי הלל קי מגוממאד בשני המזמורים של "הללו את ה' מן השמים" ו"הללויה הללו אל בקדשו", לאמרם במתון וכוונה, שעליהם אמרו רבותינו בגמרא יהי חל

הובאו ליט"א שש. וע"ע בדברי מרן כל ההללויות. ע"ש ביארו דקאי על בכל יום וכו'. ע"ש. והעיר מו"ר שהרי היינו רק אליבא דרש"י, אך עמודי ההוראה

 בקובץ ויען שמואל חלק כ"ד )עמ' תמ"ט(.
ת הנר. בית נאמן )גליון ער"ב, ראה תשפ"א אות ט"ו(. וביאר מרן שליט"א שכאן העיקר שה"חפצא" יהיה שהנר דלוק, ואין המצוה על ה"גברא" שידליק א 2

 לימוד של "גברא וחפצא". אבל בהרבה מקומות אין זה הפשט.וכאן זה ממעט המקומות שהאמת היא כדרך ה
 בית נאמן )גליון ער"ב, ראה תשפ"א אות י"ח(. 3
 כן ראיתי בשם מו"ר בהגהתו בשו"ת תפלה למשה ח"ב. וע"ע בשו"ת איש מצליח ח"א. 4
 כן ראיתי בשם מו"ר בהערותיו על מנוחת אהבה שנדפסו במנוחת אהבה ח"ד )עמ' קנ"ח(. 5
אמן )גליון רס"ט דברים תשפ"א הערה י(. ושם ביאר מו"ר שיש אומרים שמותר למלא השעון בשבת, ויש אומרים שאם השעון עובד מותר להניעו בית נ 6

שעון יד אם העל מנת שימשיך לפעול, ויש מחמירים אף בזה. ולהלכה הסכמת הפוסקים שבשעון אוטומאטי אם היה עובד קודם לכן, מותר לענוד אותו על ה

 בר עובד. ע"ש.כ
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 בענין שיעור יד סולדת בו, ע"ע בהגהת מרן שליט"א באור תורה )אב תשפ"א עמ' תתקעג אות צו(.

 סחיטת לימון

 .8מעיקר הדין ההלכה כדעת מרן השלחן ערוך שמותר לסחוט לימון בשבת. ונכון להחמיר

 הלכות מתקן מנא

 .9תימת כיור במשאבת גומי על ידי גוימותר לפתוח ס

 שליט"א בספרו הבהיר ה' נסי ח"ב. וח שיניים בשבת, עי' מ"ש בזה מרןבענין צחצ

 .10בענין טלטול ברה"ר בזה"ז

 הלכות תשעה באב

 עשיית מלאכה

 .11המנהג לאסור עשיית מלאכה בליל תשעה באב, ואין לבטלו

 מעוברות ומניקות

וז עשרה בטבת ותענית אסתר, דעת מרן השלחן ערוך )סי' תקנ"ד ס"ה( שמעוברות ומניקות בשאר צומות צום גדליה י"ז בתמ

פטורות מלהתענות. ובתשעה באב מתענות ומשלימות. ואף בתשעה באב דחוי הדין כן, שמעוברות ומניקות חייבות בתענית. ויש 

תשעה באב. ובתשעה באב תשכב במנוחה.  לקחת כדורי "קלי צום" למעוברות, או שקדיה )שקדים טחונים( במשך שבוע קודם

 .12ומכל מקום אם מאינה חשב בטוב, חייבת לאכול

יש אומרים שמינקת שפסקה מלהניק את בנה, כל שהיא בתוך כ"ד חודש ללידתה פטורה מלהתענות. אולם להלכה אין לסמוך כלל 

 .13על קולא זו אף בשאר התעניות

 עורו הנדפס בבית נאמן )גליון רס"ט, דברים תשפ"א(.הרבה מהלכות תשעה באב, ביאר מרן שליט"א בשי

 

 חלק יורה דעה

 ותהלכות טרפ

 . 14אין אמת בפי האוסרים להתארח אצל האוכלים בשר "כשר" על ידי מיעוך ומשמוש, גם כאשר מגישים בשר חלק

בשר חלק, מכל מקום  מנהג תונס להקל באכילת בשר על ידי נפיחה. ובני ג'רבא הבאים לתונס, אף המחמירים לאכול דוקא

 .15אין נמנעים מלאכול אצל בני תונס המקילים בנפיחה

 כלים הבלועים באיסור דרבנן

יש מחמירים שלא לבשל בכלים שנתבשל בהם איסור דרבנן גם אחר מעת לעת, כמ"ש הגאון רבי משה שתרוג בספר שבת אחים )דיני כלים 
פרשת חקת אות כ"ד( ע"ש, מכל מקום כלי שנתבשל בו ספק טריפה דאורייתא,  שנתבשל בהם איסור אות ב'( וכן פסק בבא"ח )שנה שניה

                                                                                                                                                                                                                      
 כ"כ מרן שליט"א באור תורה )אב תשפ"א עמ' תתקעד(. וכן ראיתי בשם מו"ר באו"ת )תמוז תשע"ה סי' קי"ז אות ב'(. 7
 עי' למו"ר בהערותיו על מנוחת אהבה )נדפסו במנוחת אהבה ח"ד עמ' קפד(. וע"ע למרן שליט"א בהגהתו באור תורה )אב תשפ"א עמ' תתקעד(. 8
 רי מרן שליט"א בהגהתו באור תורה )אב תשפ"א עמ' תתקפ"א(. וצל"ע אם במקומות אחרים היקל כהמנוח"א לגמרי. כן מבואר בדב 9

 וכ"כ עוד להלן סי' ל' בהערה, שמרן אוסר בשר הנפיחה, ואפ"ה אין נזהרים מפליטת הכלים. שו"ת בית נאמן ח"א )חיו"ד סי' כ"ח עמ' שע"ט(. 10

 )סי' תקנ"ד סכ"ב(, ונדפס בירחון אור תורה )אב תשפ"א סי' קכ"ט(.כ מרן שליט"א בחידושי הש"ע "כ 11
 אור תורה )אב תשפ"א סי' קכ"ט(. 12
 כ"כ מרן שליט"א באור תורה )אדר תשד"ם עמ' שמ"ג, אב תשפ"א עמ' תתרל"ז(, וע"ע בסנסן ליאיר )סי' ה'(. 13
 בס' עט הזמיר ובירחון אור תורה )אב תשע"ד סי' קל"ג עמ' תתרצ"ח(.ובמאמר השמטה, הנדפס  שו"ת בית נאמן ח"א )חיו"ד סי' כ"ח עמ' שע"ח(. 14

 שו"ת בית נאמן ח"א )חיו"ד סי' כ"ח עמ' שע"ח(. 15
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מסיק בשבת אחים שם )אות ג'( להתיר לבשל בו לכתחלה אחר מעת לעת או בסתם כלים, ושכן דעת מהרש"ם ומהר"ש עמאר. ע"ש. וכל שכן 

 .16בספק איסור ספיחין דרבנן

 הלכות גילוח הזקן

חב וקנב  י' עמ'ו תער. ובטעם בזה. עי' למרן שליט"א בספרו קובץ מאמרים ח"א עמ' ער"ב.ועבגילוח הזקן לא גזרו מספריים אט

 עמ'  כג

 הלכות ערלה

ור ספרי מבועע בענין ערלה בפאפיה, ע"ע בס' מגדולי ישראל ח"ג )סוף עמ' תנ"ו(. וכמה פעמים בשיעורים הנדפסים בבית נאמן. 

 בירחון אור תורה.ו

 מוכות לארץ ישראלתרומות ומעשרות בארצות הס

כתב מרן בשלחן ערוך יורה דעה )סי' של"א ס"א( שחכמים הראשונים תקנו שיהיו תרומות ומעשרות נוהגים אף בארץ מצרים 

 . 17ובעמון ומואב וסוריא. וכתב בארץ חיים )שם( בשם הרדב"ז )ח"ב סי' תרנ"ט( דהאידנא לא נהגו בזה

 עציץ שאינו נקוב חייב בערלה ובמעשרות 

עמ'  דל בעציץ שאינו נקוב, כשם שחייב בערלה כך חייב בתרומות ומעשרות. שו"ת בית נאמן חלק א' )חיו"ד סי' ט"ועץ שג

 של"ג(. 

 הלכות הפרשת חלה

 .18לספרדים ההלכה כדעת הרמב"ם ומרן ששיעור הפרשת חלה בברכה הוא תק"כ דרהם
 הלכות מעשר כספים

חת ההפרש במחירי הירקות מכספי המעשרות )אם הוא נותן מעשרות(. אברך שאין ביכלתו לעמוד ביוקר השמטה, יוכל לק

וכפי שהורה הרה"ג ר' יעקב מוצפי שההפרש בין נסיעה באוטובוס לנסיעה במונית, אפשר לקחת מכספי מעשר, אם הוא 

 . 19מתכוין שלא ייכשל במראות אסורות. וכן תפלין מהודרות וכדומה

 כשרות שור "שאבו"
יקר הדין היתר גמור הוא, כי יש בו שני סימנים מעלה גרה ומפריס פרסה. והחזון איש כתב לרב הרצוג שלא לייבא שור הנקרא "שאבו" מע

 . 20בשר שור השבו שאין בו מסורת לאשכנזים

 הלכות עבודה זרה

 ' קלג,אב תשע"ד סימאמר השמטה, בירחון אור תורה )אם יש מקום לסוברים שאין הנוצרים נחשבים כעובדי ע"ז, עי' מ"ש מרן שליט"א ב

 (.תתש"בעמ' 

 הלכות כיבוד אב ואם

 מממון האב או הבן 

 .21)יו"ד סי' ר"מ ס"ה( כיבוד אב הוא רק מממון האב, ולא מממון הבן

 הלכות מקוואות

 .22ל כשר, אפילו אחר כך סתמו את הנקבאם יש אוצרות של מי גשמים ויש נקב בין הבור של המקואות, אחר שהושקו ביחד הכ

 בלת הוראות מרןקכללי 

 קבלת הוראות מרן

 .23הוראות הרמב"ם . ולא כהסוברים שקבלנו גם בזמן הזה, וכן הסכימו פוסקים רביםקבלנו הוראות מרן השלחן ערוךא. 

                                                             
 שו"ת בית נאמן ח"א )חיו"ד סי' כ"ח עמ' ש"פ(. 16
 שו"ת בית נאמן ח"א )חיו"ד סי' ל"ב עמ' שצ"ה בהערה(. 17
 ספר מגדולי ישראל ח"ד )עמ' שצ(. ועוד. 18
 אב תשע"ד ס"ס קל"ג עמ' תתש"ח, ס"ב(.אור תורה ) 19
זה מו"ר כ"כ מרן שליט"א במאמר השמטה הנדפס בירחון אור תורה )אב תשע"ד עמ' תתרצד( ובשו"ת בית נאמן ח"א )ענינים שונים סי' ו'(. והאריך בדין  20

 .בתשובה בירחון אור תורה תשפ"א ובשיעוריו הנדפסים בבית נאמן באותה תקופה

 ן ער"ב, ראה תשפ"א אות כ"א(. וע"ש.בית נאמן )גליו 21
ור. בית נאמן )גליון ער"ב, ראה תשפ"א הערה י"ג(. ע"פ הש"ע יו"ד )סי' ר"א סנ"ב(. ושיש דעה שהנקב צריך להיות פתוח תמיד. אבל דעת מרן כאמ 22

 ע"ש.
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 מכח ספק או ודאי

ספק ספיקא נגד . ומטעם זה עושים בתורת ודאי היא קבלה גמורה. ומכל מקום מרן עצמו פסק להחמיר מכח ספק, ולאקבלת הוראות מרן ב. 

מרן )במקום שמרן לא הכריע בהדיא בשתי הספיקות להחמיר(, כי מרן גופיה כשפוסק להחמיר אינו מתורת ודאי אלא מתורת ספק, ולכן 

 .24בהצטרף עוד ספק אמרינן שמא מרן עצמו בכהאי גוונא היה מורה להתיר

 בבית יוסף ובכסף משנה

 .25ף משנה, וכשיש סתירה בין הבית יוסף לכסף משנה, צריך עיון הי מינייהו בתראג. קבלנו הוראות מרן בין בבית יוסף בין בכס

 בעניני דקדוק

 ד. אם קבלנו הוראות מרן בעניני דקדוק, עי' בקובץ מאמרים ח"ב עמ' שמ"ז.

 .עי מגדולי ישראל חא עמ' צב. חב עמ' תקלט. ח"ד עמ' רסבבענין מעלת ספר בית יוסף והלימוד בו, 

 .מגדולי ישראל חא עמ' צבאוי להתחיל ללמוד בית יוסף, עי בענין הגיל הר

 דרכי הלימוד

 לימוד קבלה

לימוד הקבלה יש ללמוד רק בגיל מבוגר. ולפי רבנו חננאל )חגיגה י"ג ע"א( ילמד רק מגיל חמשים. ולדעת הש"ך )יו"ד סי' רמ"ו 

ם א הגענו למדרגת האר"י שנפטר בגיל ל"ח, ולמד קודסק"ו( בגיל ארבעים. אבל פחות מהגיל הזה לא יעיז אדם ללמוד קבלה. )ול

 .26ט קבלה בספר בן איש חימעלפעמים ללמוד  לכן קבלה(. אלא ילמד פשט. ורשאי

 שיטת הלימוד בעיון

הגאון רבי חיים מבריסק ביאר שיש דברים שמותרים מבחינת ה"גברא", אבל אסורים מצד "חפצא". או להיפך. ובהרבה מקומות 

וסקים כגון בדברי הרמב"ם, אין הפשט כן. אבל יש מקומות שצריך לומר את היסוד של "גברא וחפצא", כגון שמבארים כן בפ

 .27בדברי הרמב"ם )פ"ה מהלכות שבת ה"א(

                                                                                                                                                                                                                      
רי"ח בהקדמתו לשו"ת רב פעלים חלק א' כתב, שאף אות ט', י"ג, ובהערה ט', י"ח(. והוסיף מרן שליט"א שהג .בית נאמן )גליון ער"ב, ראה תשפ"א 23

כי תשא  251ע בגליון וע" רע"ג )שופטים תשפ"א הערה ב'(.וכן בגליון  האשכנזים שלא קבלו הוראות מרן, היינו במקום שהרמ"א חולק עליו. ע"ש.

 ויחי תשפ"א 242וגליון  תשפ"א
שקבלתנו הוראות מרן אינה בתורת ודאי אלא בתורת ספק. וכמ"ש בשו"ת יבי"א ח"ט  כ"כ מרן שליט"א בשו"ת בית נאמן ח"א )חיו"ד סי' כח בהע'(. 24

דאי ומתורת  )חאו"ח סי' קה(. וראיה ממה שעושים ס"ס נגדו. ומה שכתב שם בסי' קח שקבלת הוראות מרן היא קבלה גמורה, כאילו הם הלכה למשה מסיני

ה כה"ג היבינו מתורת ודאי אלא מתורת ספק, ולכן בהצטרף עוד ספק אמרי' שמא מרן עצמו גמור. אין כאן סתירה, דמ"מ מרן גופיה כשפוסק להחמיר א

למוד הלכה בתהמורה להתיר. והכל שפה אחת ודברים אחדים. ולכן אנו סומכים שלא לחשוב הנוטים מהוראות מרן כעוברים על הדין ח"ו, כיון שלא נפסקה 

שיב, ורה, והו מקור נאמן ח"א )סי' תתקצא( שנשאל אם קבלת הוראות מרן הוא מדין רוב או קבלה גמבבירור, אלא נהרא נהרא ופשטיה. ע"כ. וע"ע בספר
ח היא קבלה גמורה, ומ"מ מצרפים דעת החולקים לס"ס משום שי"ל שמרן עצמו מסכים במקום שיש שני צדדים להתיר. ע"ש. וע"ע בהקדמתו לבא"

גאון כדעת ה הבא"ח מחמיר לצאת ידי כל הדעות והסברות, אף נגד דעת מרן הש"ע. ונראה דלא ס"ל )בהוצאת מכון הרב מצליח( שכ' דידוע שבכמה מקומות

. ובאמת בם וכו'מהר"י פראג'י מהמה שהזז מדברי מרן בש"ע במקומות שקבלו הוראותיו אפי' מקולא לחומרא וכו' הרי הוא כאילו זז מד"ת ומזלזל בכבוד ר

ה ה בקולייראה שכתב בזה"ל: באתרא שיש להם רב מארי דאתרא ולימדם תורה שנהגו לסמוך עליו בדיני התור המעיין בשו"ת מהרי"ף במקומם )סי' נט(

והזז  ם עליו,ובחומריה, דברי אותו הרב שקיבלו עליהם הוקבעו עליהם כחובה, כאילו דבריו הם הלכה למשה מסיני שאין בה מחלוקת, ואפי' רבים חולקי

ם רתים עציהוא כאילו זז מד"ת ומזלזל בכבוד רבם שלימדם תורה. והביא ראיה מפרק ר"א דמילה )שבת קל.( שהיו כומדבריו אפי' מקולא לחומרא הרי 

וד גאוני פר"ח ועלעשות פחמים וכו' ובפסחים )נא.( גבי אייתרא. והנך רואה שלא נזכר בדבריו מרן הש"ע כלל. והרי ידוע שהמבי"ט ומהרימ"ט ומהריט"ץ ה

שנוטה  ה דוכתיתי על מרן הש"ע בין להקל בין להחמיר, וכי נאמר כאילו חולקים על התורה ח"ו, ונראה שזהו טעמו של הגרי"ח בכמעולם פליגי בכמה דוכ

ין ת ובגיטלהחמיר לכתחילה נגד מרן, וקבלת דברי מרן אינה בגדר ודאי לדידן, שהרי עושים ס"ס נגדו בכמה דוכתי כידוע, וכן מחמירים בספק ברכו

עמ' יז א כדעת מרן. ע"כ. וכעת יצא לאור עולם ספרו מגדולי ישראל ח"ב, ושם בראש הספר נדפס שוב מאמר ההקדמה הנ"ל, והוסיף )בוקידושין של

ו וצל אותבהערה( להוכיח מדברי החיד"א בס' שם הגדולים )ערך טור ובית יוסף( שמותר להורות לחומרא נגד מרן, ועכ"פ א"צ תשובה וכפרה. ובזה מ

. וע"ע בהערה( , מתלונות המערערים עליו. ע"ש. ותורף דברים אלו כבר נדפסו באו"ת )ניסן תשנ"ג סי' צו( ובס' ויען שמואל )ח"י עמ' קחצדיק, הבא"ח
עדיפא  בהערות מרן שליט"א לספר ברכת ה' )נדפסו בח"ה, בהע' על ח"א עמ' עז( שכ' שאפשר ליישב דעת הגר"מ לוי שהכרעת מרן שקבלנו הוראותיו

ך כרוב הויא כעין מנהג שאין אומרים סב"ל כנגד המנהג, וראיה לזה שלא כתב החיד"א רק על מי שמורה לברך כמרן ולא כתב מי שמורה לברמרוב ו

 הפוסקים, ועל כרחך דכח מרן עדיף דכיון שקבלנו הוראותיו בכל התורה כולה הו"ל כעין מנהג שנהגו כמותו. וע"ע שם.
 אות ז'(. וע"ע שם אות ח' בהוכחות אם קדם הכסף משנה לבית יוסף. שו"ת בית נאמן )חיו"ד סי' ל"ד 25
א גופיה למד קבלה בגיל שבע, "שמרן שליט( א, הערה א'"כי תבוא תשפ)ד "גליון רעע בבית נאמן "וע בית נאמן )גליון ער"ב, ראה תשפ"א הערה ח'(. 26

 ש."ז. ע"י ש שגם מרן הגאון איש מצליח למד קבלה בגיל"עואמר, אולי לא עשיתי טוב. ו
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 בית נאמן )גליון ער"ב, ראה תשפ"א אות י"ד, ט"ו(. 27


