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 אבלותהלכות 

 על אביו הגויעל ידי גר קדיש 

 .1גר שנפטר אביו הגוי, ורוצה לומר עליו קדיש בשנת פטירתו, רשאי לומר קדיש בתנאי שאינו לוקח קדישים של אחרים

 לימוד תורההלכות 

 תהליםקריאת 

אם קורא מעט תהלים, כחמש דקות ביום, אולם אומרים שמי שיכול ללמוד גמרא ופוסקים, וקורא תהלים הרי זה ביטול תורה. יש 

 .2תהלים קודם התפלה מועילה שהתפלה תתקבל ברצוןקריאת ואין זה ביטול תורה. 

 קודם עלות השחראכילה 

ר שלא מחמי )בפרשת ויקהל דף רט"ו ע"ב(לא לאכול. ואמנם מדין הגמרא מותר, אבל הזוהר השחר, יזהר קודם עמוד שרוצה לקום משנתו מי 

 לאכול קודם עמוד השחר. 

עיקר הדין ומוכרח לאכול לפני עמוד השחר, אפשר לסמוך על  ,צום גדליה שבעה עשר בתמוז וכדומה גוןכ בהם,יש חיוב להתענות בצומות שו

אבל בצומות שאין בהם חיוב, וכגון התענית בערב ראש השנה שאין בה חיוב אלא רק מנהג טוב שכתוב במדרש, אם גמרא ולאכול. המבואר ב

יאכל קודם עמוד השחר ולא יתענה. אבל לשתות מותר. וכדאי להתנות קודם אדם לא יכול לצום אלא אם כן יאכל לפני עמוד השחר, עדיף שלא 

 .3שיעלה על יצועו לישון שאם יקום קודם עלות השחר יוכל לשתות

 זימוןהלכות 

( ב"סי' ר' ס)כילתם ונותר אחד שממשיך לאכול, וחפצים לזמן, לדעת מרן השלחן ערוך ואוכלים בסעודה, וסיימו אהיושבים 

א פרשת "ש)איש חי הבן ו. "הזן את הכל"ימתין עד שיאמר א "הרמולדעת וימשיך באכילתו.  "רוך שאכלנו משלוב"יפסיק לענות 

 .4א, לחשוש לכל השיטות"כדעת הרמ( ט"קרח ס

                                                             
 .(ב, הערה א'"ה תשפ"ו ר"גליון רע)נאמן בית  1
ורה, לשמוע שבית רבי היו מבטלין תלמוד ת (א"דף ג' ע)לה יש הביא ראיה מהגמרא במסכת מג"א שהרש"והזכיר מרן שליט גליון ער"ה נצבים תשפ"א אות א'(.)נאמן בית  2

  ש."ע גמרא ופוסקים. כלימודממש מגילה אינה תורה, אלא שאינה ואטו מקרא מגילה. 
 שבתעניות החובה מותר לאכול אחר השנה אם התעורר קודם עלות השחר.תצוה תשפ"א אות י'(  250בגליון , ואות ט 31בית נאמן )גליון  3

 .(ה"כא אות "ה נצבים תשפ"גליון ער)בית נאמן  4
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 שליט"א מרן ראש הישיבהפסקי 
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 הבננהברכת 

 .5ברכתה האדמהננה ב

 תפלההלכות 

 למנין בעל עבירותצירוף 

להצטרף עמהם ואסור  , שחייבים על עוונם סקילה,נגועים בעבירות חמורות של צניעותשעושים מנין בבית הכנסת, שכולם יש 

 .6למנין

 טומאת כהניםהלכות 

 .7ללכת על קברי הצדיקים לכהניםהיתר אין 

 ו תםנברזמן 

אומרים שצריך לחשב ויש , שהוא שבעים ושתים דקות אחר השקיעה הנראית לעינינו. שבת, טוב להמתין לזמן רבנו תםבמוצאי 

י חומרי לא עבדינן, רדת) , ודי לחשב הדקות בדקות שוותאין צריך להחמיר כל כךאך , ובקיץ מתארך הזמן הרבה. בדקות זמניות

 . 8(תן רבנו תם וגם לחשב בדקות זמניוגם להמתין לזמ

 התוספותהבנת  - הלימוד דרך

ש או תוספות "שדברי התוספות סתומים וקצרים, או שנראה שיש טעות סופר וקשה להחליט, יש לעיין בתוספות הראבמקומות 

 .9, וישווה בין הדברים(ו פרץבנכגון תוספות ר)אחרים 

 כבוד תלמיד חכםות הלכ

זה ואין ]. י גאון, כגון רחוב הא"הרב"שקוראים לרחובות ללא תואר ראו על שם הרבנים, כגון רב האי גאון, יש שנק רחובות

 .10[ראוי

 

                                                             
 –איתא דבושלי כמרא  (ב"דף מ' ע)א, שיש אחד שכתב שמברך על הבננות שהכל, כי במסכת ברכות "ואמר שם מרן שליט (.הערה ו'גליון ער"ה נצבים תשפ"א )נאמן בית  5

ע א, איני יוד"טז מרן שלי"עואמר שגם הבננות שלנו תולשים אותם אינן ראויות לאכילה. וטען ליהם בורא פרי העץ. אין מברכים עשאינם מתבשלים לגמרי באילן, תמרים 

 ש. "ועהעולם לברך אדמה.  ומנהגאם זה נכון. 
 (.א"יהערה גליון ער"ה נצבים תשפ"א )נאמן בית  6
 אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט ה"ד(.  7

א "ת בית נאמן ח"ג, ובשו"רורה איש מצליח חף משנה בא בהרחבה בקונטרס בין השמשות, הנדפס בסו"ע למרן שליט"עו .(ו"כא אות "ה נצבים תשפ"גליון ער)בית נאמן  8

 ח."חאו
 .(ב, אות ז'"ו ראש השנה תשפ"רעגליון )בית נאמן  9

 שאין זה ראוי.בסוגריים למעלה א לעג על האומרים כך, לכן הוספתי "שם מרן שליט. (ד"הערה יב "ה תשפ"ו ר"גליון רע)נאמן בית  10


