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 קבלת הוראות הפרי חדש

 . 1קבלנו הוראות הפרי חדש במקום שאינו חולק על מרן השלחן ערוך

 אשר יצרברכת 

 .2יאמר "אי" אפשר בחיריקאשר יצר, בברכת 

 בעטיפת הטלית "מה יקר"אמירת 

אחר ברכת להתעטף בציצית, יעטוף ראשו בלבד בטלית, ואח"כ יאחוז בכנפות וישליכם לאחוריו וימתין כדי 
טלית אלא עד הילוך ד' אמות, ואחר כך יוריד הטלית על כל גופו. ולא יאמר "מה יקר" אחר שעוטף ראשו ב

 לבסוף שמוריד הטלית על כל גופו. 

ואמנם יש מי שכתב שיש לומר הפסוקים "מה יקר" אחר העטיפה, אולם להלכה הנכון לאמרם אחר שיוריד 
 הטלית על גופו, שכל זמן שלא הוריד הטלית על גופו אין כאן עיטוף בציצית. 

אחורנית פעם ושתים, ונראה שהוא מנהג  ובחו"ל נהגו לומר פעמיים "מה יקר" כשמשלשלין כנפי הטלית
קדמון על פי הרב שלמי ציבור שמוריד הטלית מתחלה על כל גופו דהשתא כבר קיים מצות עטיפה גמורה. 

 אך למנהג בזמננו שעוטף בו ראשו בלבד, אין להפסיק באמירת מה יקר עד שיוריד הטלית על גופו. 

עטף כעטיפת ישמעאלים, יוכל לענות אמן וקדושה, ומכל מקום נראה שאם שמע קדיש וקדושה בעודו מת
  .3ואפילו אמן דברכות, דתחלת עטיפה מיהא איכא

 ברכת כהניםהלכות 

ולמנהגנו בניקוד שוא נע[. ף "הכ]והעיקר ש ף הראשונה בשוא נח."אמר הכיש ק"הרדדעת יברכך, בתיבת 
 .4ף בשוא פתח"הכשבשתי אותיות הדומות קוראים בשוא פתח, יאמר 

 נישואיןהלכות 

 "קינו מלך העולםאל" הציבורעניית 

                                                             
גדולי ישראל ח"ב )עמ' שעה, ועמ' שפז בהערה( וח"ד )עמ' שג, אות בס' מע"ע ובית נאמן )גליון רפ"ד וישלח תשפ"ב אות ב'(.  1

 פה(.

 וכ"כ בשם מרן שליט"א בהע' אי"מ על המשנ"ב )סי' ו סק"ד(. בית נאמן )גליון רפ"ד וישלח תשפ"ב אות ה'(. קונט' לאוקמי גירסא. 2

 בית נאמן )גליון(. ובהערות איש מצליח הארוכות על המשנ"ב )סי' ח' סק"ד(. 11בשו"ת איש מצליח ח"א )חאו"ח סי' ה הערה  ההגה 3
 ט מטות תש"ף אות י"ב. גליון רפ"ד וישלח תשפ"ב אות ו'(.. גליון רי"ח פנחס תש"ף אות כ'. גליון רי"דאות כג, כ י"ז

 '(.חב הערה מן )גליון רפ"ד וישלח תשפ"בית נא 4

 

 בסייעתא דשמיא

 

 

 

 

 שליט"א מרן ראש הישיבה מופת הדור פסקי
 תשפ"ב כסלו – ב"יגליון 

 ממקורות נוספים מכתבי מרן בתוספת מעט נופך -מלוקטים מהשיעור השבועי האחרון הנדפס בגליון "בית נאמן" 
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, ואין "אלקינו מלך העולם"רכות כל הקהל אומרים שכאשר מברכים שבע בא העיר על מנהג תונס "החידמרן 

 .5"מלך העולם"זה נכון אלא יאמרו 

 בכתובהחתימה 

העיקר להלכה אולם משום מחזי כשקרא. שערערו על כך ויש ל שחותמים על הכתובה קודם החופה. "בחונהגו 

 .6לדברל שנהגו בזה היה הכרח "שאפשר להקל בזה ובחו

 בתו ולא פירש איזו בתקידש 

דעת רבנו תם כ מת האב או שנעלם מעינינו, "ואחזו קידש, ואין ידוע אישקידש בתו ויש לו שתי בנות אדם 

 .7שיש להחמירהורה ולמעשה שקידש את בתו הגדולה. 

 בעד אחדקידושין 

שאין חוששין לקידושיו והם  (ב"ב ס"סימן מאבן העזר )דעת מרן השלחן ערוך שקידש אשה בעד אחד, אדם 

במקום שאי ורק מקום למעשה חיישינן לחולקים ומצריכים גט. ומכל דעת פוסקים רבים מאד. וכך בטלים. 

 .8השלחן ערוך פשר להקל ולהורות כדעת מרןאפשר להשיג גט, א

 הוראות מרן בעניני ערוה החמורהקבלת 

וששים לחולקים על מרן חות, מקום בעניני קידושין ואיסור עריומכל הוראות מרן ככל אשר יאמר. קבלנו 

 .9השלחן ערוך

 חה בשמחהן שמיבמעראין 

 (.ז"י)גליון רפ"ד וישלח תשפ"ב אות ערבין שמחה בשמחה, עיין בבית נאמן מאין בענין 

 בליעה ופליטה בצונןיש אם 

 (.ז"רה טהע)גליון רפ"ד וישלח תשפ"ב בבית נאמן , עיין אינו מבליע ואינו מפליטשצונן בענין 

 

 יין נסךהלכות 

 היין על יד נכרינענוע 

 (.ז"רה טהע)גליון רפ"ד וישלח תשפ"ב נאמן  בביתעיין גוי שהזיז כוס יין שנאסר היין, בענין 

 תולעיםת הלכו

 (.ז"ו ט"ט אות ט"רל)גליון בבית נאמן עיין בדיקת חסה מתולעים, בענין 

 הלכות קריאת ההפטרה

כיום רבים קוראים את ההפטרה מספר שנדפס בו ההפטרות בלבד. אולם עדיף יותר לקרוא ההפטרה א. 

 .10מספר תנ"ך שלם

                                                             
 '(.זבית נאמן )גליון רפ"ד וישלח תשפ"ב אות  5
  .(ו"סימן ג' אות כ ע"האח)א "חת בית נאמן "שכבר הובא הכל בשויין וצ (., ח''זמן )גליון רפ"ד וישלח תשפ"ב אות בית נא 6
 (.ז"ט)גליון רפ"ד וישלח תשפ"ב אות בבית נאמן  7

 (.ו"רה טהע)גליון רפ"ד וישלח תשפ"ב בבית נאמן  8

 (.ו"ט הערה)גליון רפ"ד וישלח תשפ"ב בבית נאמן  9

בשם בית נאמן )גליון צ"ה אות ו'(. והטעם למנהג ביאר מרן שליט"א מפי השמועה, כי בעבר נהגו לקרוא את ההפטרות מספר  10

ו לקרוא הפסוק האחרון במקהלה, על תנ"ך, והקורא רואה בספר את כל המשך הנביא ואינו יודע היכן סיום ההפטרה. ומחמת כן נהג

 .נת שיידע שהוא הפסוק האחרון. ע"שמ
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רא הפסוק האחרון, כל הציבור קוראים את הפסוק האחרון ב. יש נוהגים שמי שעולה לקרוא ההפטרה, קודם שקו

ויש מקור למנהג הזה בקול רם, ולאחר מכן חוזר העולה וקורא את הפסוק האחרון. כך נהגו בתונס ובמרוקו. 

 .11באבודרהם )סדר הפרשיות והההפטרות(

כתב  (ו אות א'"סימן רט)בכף החיים ואמנם ברכות ההפטרה, צריך לומר אמן על ברכת עצמו. המברך ג. 

הוא סיום כמה ברכות, ובכל מקום שיש סדר ברכות עונים י . כשלא נהגו בזה, אך העיקר להלכה לומר אמן

, וכן "המברך את עמו ישראל בשלום אמן"אמן על הברכה האחרונה, וכמו בסוף תפלת העמידה שאומרים 

 .12"שומר את עמו ישראל לעד אמן"בברכות קריאת שמע ערבית, 

 הלכות ברכות

לדעת הרשב"א )ברכות מ"א ע"א( יברך  מי שבירך על פרי ולאחר מכן הביאו לפניו פרי חשוב יותר שברכתו שווה,

על הפרי פעם שניה. שאינו בדין שיפטור הפרי שאינו חשוב את הפרי החשוב. ובכף החיים )סימן ר"ו ס"ק ט"ל( דייק 

שאינו סובר כך. וגם מרן אף שהביא דברי הרשב"א בבית יוסף )סי' ר"ו, וסי' מדברי ספר חסידים )סימן תתמ"ז( 

וסתם דבריו שאם בירך על פרי, פוטר פרי אחר שברכתו שווה. דבריו בשלחן ערוך.  רי"א(, מכל מקום השמיט

 .13ולכן להלכה לא יברך. אך לכתחלה יש לכוין על כל מה שיביאו לפניו, ולא יכנס למחלוקת

 

 הלכות ברית מילה

וך לשקיעה, יש תינוק נימול לשמונה ימים. אולם אין צריך למנות מעת לעת, כגון שנולד התינוק ביום ראשון סמ

 . 14למולו ביום ראשון שבשבוע שאחריו בבוקר, ואין צריך להמתין שיחלפו ח' ימים מעת לעת

 הלכות קדיש

 פסיעות אחר הקדיש

 .15בקדישים שאחר הסליחות אין צריך לפסוע ג' פסיעות למנהגנו

 ספיקא דאורייתא לחומרא מדרבנן

עת הרמב"ם, נחלקו הראשונים אם ספיקא דאורייתא לחומרא, נאסר מן התורה או מדרבנן. ונקטינן להלכה כד
 .16שלא נאסר אלא מדרבנן

 והרבעת בהמה ןאילהרכבת 

במבוא לספר ארים נסי עמ"ס גיטין )עמ' בענין אם בני נח נצטוו על איסור הרכבת אילן והרבעת בהמה, עי' 
 פ"ג(.

                                                             
בשם בית נאמן )גליון צ"ה אות ו'(. והטעם למנהג ביאר מרן שליט"א מפי השמועה, כי בעבר נהגו לקרוא את ההפטרות מספר  11

הגו לקרוא הפסוק האחרון במקהלה, על תנ"ך, והקורא רואה בספר את כל המשך הנביא ואינו יודע היכן סיום ההפטרה. ומחמת כן נ

 מנת שיידע שהוא הפסוק האחרון. ע"ש.
 א בספרו בית נאמן על התורה."מרן שליטפ "כו .(א"ב הערה י"גליון נ)נאמן בית  12
 .בשם בית נאמן )גליון ק' אותיות י"ז, י"ח( 13
 בית נאמן )גליון רפ"ג ויצא תשפ"ב אות ד'(. 14
 אור תורה )תשרי תשס"ח סימן י"ד אות נ"ט(. 15
 ס גיטין )עמ' פ"ו(.מבוא לספר ארים נסי עמ" 16
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 ציונים במידות ושיעורים מכתבי מרן

 .17נהג הספרדים, ולא כדעת החזון אישבמידות ושיעורים כמלהלכה העיקר 

 שיעור הטלית קטןו -שיעור האמה 

ס"מ, ונקב בית הצואר אינו מעלה ואינו מוריד. והיינו שמודדים אורך הטלית  48ס"מ על  72שיעור טלית קטן 
 שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' נ"ה(. . מתחילה ועד סוף בלי להתחשב בכך שיש נקב

שמנהג בגדאד שהט"ק אמה ורביע באמת המדינה, שעולה האורך  תב)פ' לך לך סי"ב( שכין בבן איש חי ועי
בזה יותר מארבעים גודלים, אך הרוחב עושים אותו שלשה רביעי אמה שעולה יותר מעשרים וארבעה 

תי לשואל לעשות הרוחב עשרים וארבעה יתשובה לעיר אחרת )בשו"ת ר"פ ח"ב חאו"ח סי' ו( הורגודלים, וב
גודלים והאורך שלשים וששה גודלים. ע"ש. וכ' מו"ר נר"ו בהגהתו שם, שאמת המדינה נראה שהיא האמה 

ם בה ס"מ. והיא אמת המדינה דהכא שמודדי 68שהוזכרה בשו"ת משכיל לדוד עידאן ח"ב )סי' טל( שהיא 
ס"מ דהיינו למעלה מארבעים גודלים לחשבון הגרא"ח נאה.  85צמר רחלים לטליתות. ולפ"ז אמה ורביע הם 

  ס"מ. ומכאן ראיה שההמ"ח תופס כדעת הגרא"ח נאה. ע"כ. 2שהאגודל 

 46וע"ע למרן שליט"א בהסכמתו לספר אבי הנחל )אות ג'( שכתב, בענין האמה נתברר בזמן האחרון שהיא 
 ת הרמב"ם )כמנין אמה(. ע"ש.ס"מ לדע

במבוא לספר ארים נסי עמ"ס גיטין )עמ' צ"ח( במחלוקת הגרא"ח נאה והחזון איש, ועיין מ"ש מרן שליט"א 
גרם  30ובשיעור הדרהם למעשה שהוא פחות משלוש גרם, וע"ש ג"כ לענין סוכה וכן לענין פדיון הבן.שהוא 

 גרם. וע"ש. 89כסף מזוקק, הוא 

 שיעור מיל

מרן ראש הישיבה שליט"א שהעיקר כדעת הרמב"ם שהמיל כ"ד דקות. ומחמת כן היקל בשות מקור דעת 
נאמן להתפלל מנחה בבין השמשות עד י"ז דקות, )שזה בין השמשות לדעת הרמב"ם שהמיל כ"ד דקות, 

ל ותלתא רבעי מיל הוא י"ח דקות. ומו"ר חשש קצת לדעת הגר"א שהמיל כ"ב דקות ומחצה, ותלתא רבעי מי
 הוא בערך י"ז דקות(. 

מ"מ מצינו שמרן לשיט"א היקל בדרבנן כדעת תרומת הדשן שהמיל י"ח דקות. וכתב שביום תענית ציבור 
מותר לשתות עד עלות השחר שהוא ע"ב דקות קודם הזריחה. ואף על פי שדעת כמה פוסקים שהעיקר כמאן 

פחות שעה ומחצה קודם הזריחה. העיקר דאמר המיל כ"ד דקות, או כ"ב דקות ומחצה, והוי עמוד השחר ל
 .18להקל דספיקא דרבנן לקולא

 

 

  

 

 

                                                             
  . (.א"הערה ימן )גליון רפ"ד וישלח תשפ"ב בית נא 17
 פסחים )עמוד שס"ד(.עמ"ס ארים נסי  18

  כתב ונערך בחסד ה' עלינ

 ע"ה יצחק מאזוז ס"ט 
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