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 מרבים בשמחה גם באדר ראשון

לא אף אדר  א רק אדר שני, איתא, משנכנס אדר מרבין בשמחה. ולא ט ע"א(בגמרא במסכת תענית )דף כ"

 . 1ראשון מרבים בו בשמחה 

 כוסלת כוסאכיאכילת כעכים שהוטבלו בקפה וכן לנטילת ידים ל

ואבא מארי הגאון זצ"ל לא נהג ליטול ידיו לאכילת   .2יש שנוטלים ידיהם לאכילת כוסכוס, ויש שאינם נוטלים

 .3, כי יש חולקים בזה וטבלו בקפה. ומכל מקום אני נוהג בל"נ ליטול ידי לפני הכוסכוסכעכים שה

 שבת הלכות 

 קופה כיסוי הפת בשעת הקידוש בשקית ש

שהרי מן  טעם אחד, שלא תראה פת בושתה. נאמרו בזה, כמה טעמים בשעת הקידוש יש לכסות את הפת. ו

הדין היה להקדים לברך על החטה קודם היין, ואילו בשבת מקדשים קודם ברכת המוציא על הפת. ועוד טעם 

 מן שהיה מכוסה.נוסף, זכר ל

אולם .  א"כ גם הכיסוי לבן ואינו שקוף, כי המן היה לבן, ויסוי שקוףשאין מועיל לכסות הפת בכיש מי שאמר ו

שקוף ]כגון שקית[ מועיל, שהרי המן היה מכוסה בטל, וטל הוא שקוף. ומה שאמרו  העיקר להלכה שאף כיסוי  

 . 4והוא רק רמז, שאין לפת עינים, תראה בושתה, אינו כפשוטולכסות הפת שלא 

 טלטול מפתח בחגורה 

ברשות הרבים. וי  הוא בטל לחגורה ומותר לטלטלובחו"ל רבים נוהגים לחב ראת המפתח לחגורה, ואומרים ש

וגם שהמפתח בעצמו פותח וסוגר שהוא תכשיט, מזהב אם יהיה מפתח  ונראה ש שאומרים שאין זה מועיל. 

 .5השלחן ערוך את החגורה, ולא שהמפתח סתם מחובר לחגורה, בזה יש להקל גם לדעת מרן  

 חרית של שבת פלת שת

ין אומרים אבאומרים נשמת כל חי והטעם ש, ושחריתע ה' " ב ושאמירת "וי אם נתקן בזמן הרמב"םבענין 

   (. "א)גליון רצ"ה תרומה תשפ"ב אות כ בית נאמן עי' ב כל חי, "נפש"

 
 בשם בית נאמן )גליון קמ"ט אות י"ח(.  1
   (.הערה כ"ג)גליון רצ"ה תרומה תשפ"ב בית נאמן  2
 ו(. יצחק מאזוז ס"ט[. כות )סימן ט"ספר פסקי הלשכתבתי בזה ב וע"ע במהא"ה. י ח"ב. טבת תש"ף עמ' שס"א(. וע"ע בס' ה' נסאור תורה ) 3
 )גליון רצ"ה תרומה תשפ"ב אות כ'(.  בית נאמן  4
 '(.  גתשפ"ב אות  ו תצוה)גליון רצ"בית נאמן  5
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 שליט"א מרן ראש הישיבה פת הדורמו פסקי
 תשפ"ב  יב אדר א' – בגליון כ"

 בתוספת מעט נופך ממקורות נוספים מכתבי מרן  -מלוקטים מהשיעור השבועי האחרון הנדפס בגליון "בית נאמן" 
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 הפטרת פרשת בשלח 

תימן וג'רבא מנהג ו. )שופטים פרק ה'( ""ותשר דבורהלהתחיל רוב הספרדים מנהג בהפטרת פרשת בשלח, 

  .6ד' כ"ג(  ם. )שלהתחיל "ויכנע אלקים ביום ההוא את יבין מלך כנען"

 קריאת התורה בספר תורה פסול 

שאינו כשר. וחלקו עליו הפוסקים. אבל  שאפשר לקרוא בספר תורה שו"ת פאר הדור )סימן ט'(דעת הרמב"ם ב

שאנו סומכים על הרמב"ם אם נמצא פסול בספר   והובא בבית יוסף סימן קמ"ג()רב למעשה כתב מהר"י בי  

, אלא סומכים על הרמב"ם שיצאו ידי הפסולראו בספר  מה שכבר ק אין צריך לחזור ולקרוא כלש ינו והיתורה, 

 חובה.

פסולים. ]קודם המצאת המחשב הבודק את ספרי התורה[ היו  כשמונים אחוזים מספרי התורהובדקו ומצאו ש

אלא  עי' ט"ז סי' ל"ב ס"ק י"ח(, בת בו" )כ"כל הראוי לבילה אין בילה מעולא רק באיזה דיבוק, שנאמר 

בדיעבד על יהם במשך מאות שנים, וסומכים בירכו עלה או אות וכדומה. ו ים גדולים כמו חסרון מילבפיסול

 . 7תורה שאינו כשר  הרמב"ם שמותר לקרוא בספר

 סוכר על ידי בהם בשר  הוכשרכלים ש

להלכה  חלקו על זה הפוסקים, ואולם . מועילה רת הבשר בסוכ ליחמח"א )סי' רי"ח( כתב שהלכות קטנות   ספרב

, אם עברו על הכלים עשרים שעברו ובישלו את את הבשר ובדיעבדן, ויש למלוח רק במלח. נהוג כאין ל

 . 8וא נותן טעם לפגם, ונטל"פ בדרבנן במחלוקת הפוסקים יש להקל הוארבע שעות הרי  

 ם או ביצי דגים דגי אכילת בשר עם  

כתב בשו"ת הלכות קטנות ח"ב )סי'  אין לאכול בשר עם דגים, מפני הסכנה )ש"ע יו"ד סי' קט"ז ס"ב(. אולם 

 .9מותר לאכול בשר עם ביצי דגים ש ע'(

 כיסוי הדם על ידי השוחט

מ ס"ס  אדם ששחט את עוף וקדם חבירו וכיסה הדם, חייב לשלם לו עשרה זהובים. )חולין פ"ז ע"א, ש"ע חו"

שאם בעל  , עפ"ד התוס' ב"ק דף צ"א סע"ב(ח מש"ז סק"חיו"ד )סי' כ"הרב פרי מגדים כתב שפ"ב(. אולם 

 .10צוה, פטור המצוה ענה אמן אחר חבירו שלקח לו המ

 ת מאיס עלי טענכפות הבעל לתת גט בל

שאם האשה אומרת מאיס עלי,   אם אפשר לסמוך אצל תימני על דעת הרמב"ם )פי"ד מהלכות אישות ה"ה( 

 (. י"דרה תצוה תשפ"ב הע גליון רצ"ו) נאמן בביתרשאים לכפות את הבעל לגרשה, עי' 

 ללי ההוראה כ

 
 (.  ג")גליון רצ"ה תרומה תשפ"ב אות כבית נאמן  6
 בשם בית נאמן )גליון נ"א הערה ל"ט, וגליון ק"ב הערה י"ח(. 7

כתב שבא מעשה לפניו בזה,   ח"ד )חיו"ד סי' ג'(בשו"ת יביע אומר  , שוהוסיף '(.אות בתצוה תשפ"ב גליון רצ"ו )בית נאמן  8

 והורה להחמיר משום שמי שהיקל להם היה אדם קל בדעת. וע"ש.

 .(הערה א'תצוה תשפ"ב גליון רצ"ו )בית נאמן  9

 בשם בית נאמן )ק"נ אות ה'(. 10
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וא ספרדי יפסוק כדעת מרן, ואם השואל  אשכנזי, ואם ה מורה הוראה צריך לברר אם השואל ספרדי או 

 . 11ו כדעת מרן אשכנזי יפסוק כדעת הרמ"א. ולא יורה לכולם כדעת הרמ"א א

להלכה קים הגאון רבי יעקב חאגיז, והוא גאון גדול, ויש כמה וכמה דברים שפוסרו חיב ספר הלכות קטנות.

 רה א'(. תצוה תשפ"ב הע גליון רצ"ו כדברי הגאון הלכות קטנות. )עי' באורך בבית נאמן

 חכמת הדקדוק 

עי'  לא ידלגו על הדיבורים שמבאר ענינים בדקדוק.צריך ללמוד חכמת הדקדוק. וגם כשלומדים פירוש רש"י, 

   '(.ורה תצוה תשפ"ב הע גליון רצ"ו) בבית נאמן

רה  תצוה תשפ"ב הע גליון רצ"ו) בבית נאמןעי' מי שרגיל ברש”י יבין שהוא קרא את הקמץ כמו הספרדים, 

 ובספר קובץ מאמרים.   '(ו

בשו"ת תרומת הדשן  עי' שהיהודים צריכים להישבע בשם הוי”ה ככתבו בגילוי ראש,  זר  שג רשע מושל 

רה  תצוה תשפ"ב הע גליון רצ"ו) ית נאמןבבועי' בזה כתב להקל בשעת הדחק. ש )פסקים וכתבים סימן ר"ג( 

 '(.ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 .('האות תצוה תשפ"ב גליון רצ"ו )בית נאמן  11

 נכתב ונערך בחסד ה' עלי 

 ע"ה יצחק מאזוז ס"ט 

 "הלכות מעשיות"  הערות והארות יתקבלו בברכה ניתן לשלוח למכון 

   בראשות מורנו הגאון הגדול הרב מצליח חי מאזוז שליט"א

 וכן ניתן להצטרף לקבלת הגליונות במייל,  

 A025606532@gmail.comשלחו ל: 

mailto:A025606532@gmail.com

