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 הלכות תולעים

 תולעים שאינם נראים לעין רגילה

א. הפטרוזיליה וארטישוק וכיו"ב שהם מלאים תולעים, טעונים בדיקה ככל האפשר. אך דבר שאינו נראה בעין 

 . 1טובה אין צורך לחשוש, ומנקים כמה שאפשר

חר הנקיון היטב נשאר עדיין (, שאף אתאנים מיובשות)הדבלה  כגון ,מהתולעים יש פירות שקשה לנקותב. 

מעט תולעים. לפיכך כדאי להמנע מאכילתם,  או לאכול מעט אחר בדיקה יפה בעין טובה ובזכוכית מגדלת 

וכולי האי והלוואי. ורק תאנים טריים שאינם מיובשים, אפשר להקל. ואם אין תאנים טריים, לא יתאמץ בט"ו 

 .  2ודשים, והם מלאים תולעיםבשבט להביא תאנים שעברו עליהם שלושה וארבעה ח

 ו בשבט "הלכות ט

  . 3בשבת אתרוגים שנשארו מחג הסוכות מצוה לאכול בט"ו

 ברכת שהחיינו על האתרוג

אין מברכים ברכת שהחיינו על האתרוג, הואיל ומברכים ברכת שהחיינו על ארבעת המינים בחג הסוכות. כן 

ורה לפי זה אשה שאינה מברכת על ארבעת המינים, ולכא(. אכתב הרב בן איש חי )ש"א פרשת ראה אות י

תברך על האתרוג ברכת שהחיינו. אולם המשנה ברורה )סי' רכ"ה ס"ק ט"ז( כתב שאין לברך על האתרוג 

שהחיינו מטעם אחר, לפי שבגמרא במסכת סוכה )דף ל"ה ע"א( כתוב שהאתרוג דר באילנו משנה לשנה, 

 . 4וג ניכר בין חדש לישן אין מברכים עליו ברכת שהחיינו בכל אופןולפיכך אין בו חידוש, וכיון שאין האתר

 ברכות השחרהלכות 

יש לברך ברכת "מתיר אסורים" קודם ברכת "זוקף כפופים", ואם בירך תחלה ברכת "זוקף כפופים" לא יברך 

 .5, כי בכלל מאתים מנהברכת "מתיר אסורים"

                                                             
צ"ג יתרו תשפ"ב הערה ג'(. והוסיף מו"ר שלפני שהיה גידול "גוש קטיף" ]הנקי מתולעים[, אכלנו את בית נאמן )גליון ר 1

 הירקות הללו. וכן הורה מו"ר בבית נאמן גליון ל"א )אות כ"ג(. וע"ע בגליון רכ"ז )הערה כ"ב(. 
 בית נאמן )גליון רצ"ג יתרו תשפ"ב הערה ג'(. 2
 (.אות י"חבית נאמן )גליון רצ"ג יתרו תשפ"ב  3
 (.ג יתרו תשפ"ב אות י"חבית נאמן )גליון רצ" 4
, שהטור )סי' מ"ו( הביא בשם רב עמרם גאון שכיון שבירך זוקף שםו (.ג יתרו תשפ"ב אות ל"אבית נאמן )גליון רצ" 5

סף בבית יוכפופים, לא יברך מתיר אסורים. והטור תמה ע"ז דהא בגמרא )ברכות ס' ע"ב( הובאו שתי הברכות. ומרן 

בירך זוקף כפופים תחלה, אין לברך מתיר אסורים, לפי שבכלל מאתים מנה. ע"ש. אולם המעיין במקור תירץ שאם 
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 מן )גליון רצ"ג יתרו תשפ"ב אות ל'(.אם בתחלת הלילה מברכים ברכות השחר, ראה בית נא

ואין ברכות השחר בכלל "מצוות שהזמן גרמן". מנהגו של עולם, שמברכים על  נשים מברכות ברכות השחר,

ונשים מברכות אף ברכת החמה. ומעיקר הדין האשה יכולה לברך אף ברכת הלבנה, אלא שיש טעם על פי 

 .6הקבלה שאין הנשים מברכות ברכת הלבנה

 יחודהלכות 

ד "גליון רצ)עי' בבית נאמן  ,יחוד יש איסוראם שם אשת אביו ושלש בנות שלה, חה גויה ויש אחד הנטען על שפבענין 

 .(א"יב הערה "משפטים תשפ

 בקריאת עשרת הדברותעמידה 

שאין ( ו"סי' ממהדורת פריימן  )ם בתשובה "דעת הרמבאולם היה לעמוד בקריאת עשרת הדברות. המנהג 

לכבודו הנכון להעלות את רב בית הכנסת ויעמדו , לפיכך מרילג מקום אין כדאי לבטל המנהגומכל לעמוד. 

 .7מתחלת העלייה

 ההוראהכללי 

לא נאמר מהראשונים שנעלם מעיני האחרונים, נתגלה דין שאם ( ב"ה ס"סימן כ)א בחושן משפט "הרמכתב 

 .8היו חוזרים הם שהלכה כהאחרונים, אלא אמרינן שאם האחרונים היו רואים את דברי הראשון הזה,

 מעל בית כנסתמגורים 

ם "רמבכתב לאסור, אבל ה( ב"א סי"סי' קנ)ערוך מרן בשלחן  על פיואף . תלהתגורר מעל בית הכנסמותר 

כל ומעל ת, אך לגור בצדדי ההי"כתב שהאיסור רק שלא לגור מעל ההיכל של הס( ד"סי' ע)ת פאר הדור "בשו

ם, "שאילו מרן ראה את תשובת הרמב( ו"סי' נ)א "ת חיים שאל ח"א בשו"מרן החידוכתב בית הכנסת מותר. 

 .9וסק להקלפהיה 

על חומרת הענין שיש הרוצים להקל ראש בגיורים, עי' בבית נאמן )גליון רצ"ג יתרו תשפ"ב אות כ' והלאה( 

 ובהסכמת מו"ר לספר על עניני הגיור.

בענין בין השמשות לדעת רבנו תם, ושאין נכון ששיטת ר"ת שווה לשיטת הגאונים, עי' בשו"ת בית נאמן 

 (.ב אות ב' והלאה"ד משפטים תשפ", גליון רצרצ"ג יתרו תשפ"ב הערה ז'ח"א ובבית נאמן )גליון 

ובבית נאמן )גליון רצ"ג יתרו תשפ"ב  )ח“רס‘ עמ)ב “בקובץ מאמרים חבענין מבטא גימ"ל רפויה, ודל"ת, עי' 

 הערה י"ג(.

                                                                                                                                                                                                                      
הדברים בדברי רב עמרם גאון, יראה שכתב שלא לברך כלל ברכת מתיר אסורים, מאחר ומברכים זוקף כפופים. וא"כ 

 היתה לרב עמרם גאון גירסא אחרת בגמרא. וע"ש.גמרא הובאו שתי הברכות. וכנראה בקושיית הטור במקומה, שהרי 

 (.ג יתרו תשפ"ב אות ל'בית נאמן )גליון רצ" 6

 ד משפטיםבית נאמן )גליון רצ", (ג בהגהה"ו סי' קכ", אב תשמז"כ ס"בהגהה סד "מנחם אב תשל)תורה אור בראה  7

 (.והלאה ג"יתשפ"ב אות 

 (.ג"יתשפ"ב אות  ד משפטיםבית נאמן )גליון רצ" 8

 (.ו"טהערה תשפ"ב  ד משפטיםבית נאמן )גליון רצ" 9
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 תשפ"ב אות כ' והלאה(ד משפטים עי' בבית נאמן )גליון רצ"בשר שנתעלם מן העין, בענין 

ח(, ואמרו בגמרא במסכת שבועות )דף “פרק י) הוא מופיע בשופטים. )מותר למחוקמיכה את השם של פסל 

 .10ה הזה מותר למחוק, שהוא חול(ל"ה סע"ב( שאת שם הוי"

 , שיוחס לרא"ש. הוכח שהוא מזוייף, ונתחבר ע"י משכיל. ספר בשמים ראש

בדקדוק יש כללים ידועים בכל התנ"ך, ויש שמונה יוצאים מן הכלל, וחמשה מהם בשירת הים. עי' בית נאמן 

 )גליון רצ"ג יתרו תשפ"ב אות י"ג והלאה(.

 שנה מעוברת ג"כששנת ימתחייב במצוות אימתי בשנה פשוטה נולד 

אינו חייב מצוות עד ה מעוברת, נשג שנים היא "והשנה שמלאו לו י ,שוטהפחודש אדר בשנה בשנולד  מי

  .11בזה', שמספק אין להקל א שאין לצרפו למנין באדרהטעם ונראה אדר ב'. 

 יום היארצייט בשנה מעוברתאימתי בשנה פשוטה נולד 

מנהג הספרדים לערוך יום האזכרה באדר ב', ומנהג האשכנזים לערוך שנה פשוטה, חודש אדר בשנפטר במי 

 .12[יערכו באדר א' אף לספרדים ןועי' בענין אם שנה ראשונה אכ. ז"ח ס"ע סי' תקס"באדר ב', ]עי' ש

כתב לאפוקי ם "ואף שהגאונים הלכו אחר המשקל, הרמבודאזלינן אחר הנפח ולא אחר המשקל, , חלהשיעור 

גליון )ראה בבית נאמן . (ב"הי ה"ו, ובהלכות חמץ ומצה פ"ב מ"בפירוש המשנה במסכת חלה פ עי') מדבריהם

 ב."ח בספר ה' נסיו (ב"כאות תשפ"ב ד משפטים רצ"
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 נכתב ונערך בחסד ה' עלי  ע"ה יצחק מאזוז ס"ט
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