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 ו "פגליון ק

 "בית ההוראה" תכנית  "קול ברמה" ב  שודר בערוץ

 בן גורג'יה זצוק"ל  עובדיה יוסף העלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

 

)א'(   לנופש וטיולים ותהלכ

 שאי השיעור:נו

מעבר בין   .צניעותשל עיות אתרים מחללי שבת לעומת אתרים עם ב. יקור באתרים מחללי שבתב .ללא מזוזהצימר 

בגדים ואוכל תחת  .שכיבה פרקדן. לת הדרךלהוציא ידי חובה בתפ. הדרך תפלתאומרים  היכן מתי ו. שתי נשים

פסוק "ואכלת ושבעת  אופן הגיית . ולנוסעיםלנהג  –מזון בנסיעה ברכת ה. טיול ג'יפים לנשים עם נהג. ראשה

תחיבת . ידים נטילתלאשר אין מים כיצד ינהג כ. הידוע נהיתם אכשרוקניית פירות וירקות ממקומות ש. ת"וברכ

 . ברכת הים .לפתקים בכות

 

 מזוזה ללאצימר 

האם  ה,  זוזן שם מ ה שאיאדם שהולך לצימר ורואשאלה:    א.

 מותר לו ללון בצימר? 

 מותר. תשובת הרב: 

לאסורלכאו מקום  היה  ישרכ   רה  בארץ  שהרי אל,  שמדובר 

ערוךמ רפ"ו")י  בואר בשלחן  סי'  סד  ה  ,כ"ב(ו  שוכר  שאדם 

פטור    חו"ל,ב  בית יום  לאחר  שלושים  ורק  מזוזה  מלקבוע 

משום    חייב במזוזה תיכף ומיד,ץ ישראל  אבל באר  .מכן חייב

ישראל ישוב ארץ  כש  , גם כאןולכאורה  .  1מצות  נכנס תיכף 

 . ב במזוזהחיי 

 
פירש רש"י )מנחות מ"ד ע"א(, כיון שאחר שקבעה אסור ליטלה אפילו   1

מפ ממנה  יוצא  בקושי  הלכך  ממנה,  ואפילו יוצא  אחרת.  מזוזה  טורח  ני 

הלכה   יש  שם(  פתנוסאבל  ב,  )בש"ע  פטור פונדק  שהדר 

 ושים יום. כל שלזוזה ממ

מקום ,  ן שלנו, מקום עראימלו  הוא כעין ביתפונדק    :ונבאר

אלא לנים בו העוברים    נמצאים שם כדי לגור  ין האנשיםשא

)עי'   במנחוושבים  מד.(רש"י  שת  כמו  לא  זה  בית,   כירות. 

שוכרים ש כלל  ולכתקופה  ל  בדרך  בשעה ארוכה,  מיד  ן 

 חייב במזוזה. שנכנס לשם 

למעו למגורישלכן  מיועד  אינו  שצימר  כיון  רק ה,  אלא  ם 

 זוזה. של פונדק ואינו חייב במו דין  יש לולינה קצרה,  לשהות

 
את ארץ ה, ונמצ מזומנת במזוז  מהרה כשימצאנהרנה אחר  כממנה ישיוצא  

  ישראל מיושבת.

 

 

 יותמעש לכותה
 ט"אשלי  וזזמא יח-מצליחהרב  רנו הגאון ו של מו שיעור

 טמ"ק  יוןגל
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בעלי    בדרך כלל  כך נוהגיםטוב לקבוע שם מזוזה וכמובן ש

מקום    אבל  הצימרים. לציממכל  שנקלע  מזור  אדם   זה ללא 

 .ון בולל רשאי

 ריםימים ספובית קבע ללא מזוזה 

רבים   אנשים  בבית  אגב,  לגור  שקבעו  קבע  נכנסים  קודם 

אחר זמן מה לעשות חנוכת בית ים לצמזוזה, וזאת מפני שרו

 ולקבוע מזוזות במעמד חנוכת הבית. 

וימעלאבל   כן,  מצות עשה מן    ש בזה ביטולשה אין לעשות 

להםהת יש  ואפילו  הבי  ורה.  בפתח  בשאר  רק  ו  תמזוזה 

חייב  ה, אלא  ממצות מזוזטרים  נפם  נ אי  ,אין מזוזותהחדרים  

בכל ח וחדר מזוזה  לקבוע  ב)דר  מוע"ע  יו"ד סימן  דרכי  שה 

סק"ד( צריך   .רפו  המזוזה    ולכן  את  ביוםלקבוע  שנכנס   בו 

לתוכו  לביתו חפציו  את  ומכניס  לדחות    ,החדש  את ואין 

 .תהמזוזה לטקס חנוכת הבי קביעת

לו כן שאין לו מזוזה בבית החדש, וחפץ לישון ע  איר]ומי ש

לו רה,  בדי יש  צדיק  הוא  הדירהלהפק  אם  את  אין  ,  יר  ואז 

חייבת )זובמ   הדירה  ע"ב  א"קלדף  שבת  גמ'  בעי'  זה  ,  ריש 

 . [ומותר לישן בתוכה ,(ובידו להפקירן

 יקור באתרים מחללי שבתב

 שבת? האם מותר לבקר באתרים מחלליב. שאלה: 

 להמנע אם אפשר.מאד נכון ב: ת הרובתש

יש לציין שאין כאן איסור לפני עיור לא תתן מכשול. משום  

שעוברים על האיסור דוקא "כי קאי   שנאמר בגמרא )ע"ז ו.(

והיינו  בתר דנהרא",  עברי  אין י  כאשר  אלא  עוברים  שאין 

בסיועו.  ה אלא  להתבצע  יכול  אנשים  איסור  שלנו  ובנידון 

מ מתקיים  והעסק  במקום  מבקרים  חילוניים  כספם.  רבים 

בידי   מסייע  משום  דרבנן  איסור  כאן  יש  לכאורה  ואמנם 

 עוברי עבירה. 

, כיון שהאיסור הוא מעיקר הדין  באמת אין כאן איסוראולם  

את   עושה  שהאתר  באופן  אבל  עבירה,  לעבור  לו  לסייע 

ש  ביום  לו  העבודה  גורם  אינו  חול.  ביום  מבקר  והאדם  בת, 

עבירה ישלעבור  כן  אם  אלא  מותר,  מדינא  ולכן  אפשרות   . 

יבקר שם לא  שאם    הסביר יחללו שם את השבת. )ולכן  לא 

השבת   שומרי  שיתאגדו  מאד  ברורה  יכריזו  ונכון  בצורה 

לבקר   כאלושלא  יבמקומות  ועל  יימנע,  כך  מחילול די  ו 

  (.שבת

לפניו יש  אם  מקום  השנ  ומכל  אתרים,  שבת י  שומר  אחד 

שבת, מצוה על האדם ללכת לאתר    אינו שומרהאתר השני  ו

 ששומר שבת. 

המצו שומרי  את  לחזק  מצוה  בכמה  ויש  שמצינו  וכפי  ות, 

ה, לגר אשר  לא תאכלו כל נבל"   כתוב בתורה  :תורהבדברים 

. ודאי שאין כוונת  )דברים י"ד כ"א(  "יך תתננה ואכלהבשער

מותר  היה  הדעת שגר צדק י  י יעלה עלוכ  דק,גר צהפסוק על  

אלא מדובר כאן הרי הוא כיהודי לכל דבר.    נבלה?  תבאכיל

התורה  ו  ,תושב, דהיינו גוי ששומר שבע מצוות בני נחעל גר  

 לה.בשר הנבותה לתת לו את וצי

ממהו לנכרי":  שיכהתורה  מכור  גוי   ."או  יש  אם  כלומר, 

שו נחשאינו  בני  מצוות  שבע  בש תמכור    –  מר  את  ר  לו 

 הנבלה.

לת  מבאר  (כא:  חים)פסהגמרא   יש    שתי   פניךשאם 

לגר תושב )גוי ששומר  ת הבשר הזה  או לתת אאפשרויות,  

והוא    ארץ ישראל(ב  התיישבשבע מצוות בני נח שמותר לו ל

את זה למכור  לך אפשרות  רוצה את זה בחינם, ומאידך יש  

מוכנוצרלגוי   והוא  זרה,  עבודה  שעובד  על  י  לשלם  זה,  ן 

אשר למכור  מגר תושב בחינם  ת לדיף לתמרא שעואומרת הג

 . וותמצבע ר ש שומ אינווי שלג

את העני  אם כסף תלוה את עמי  "  כתוב בתורה  :דוגמא נוספת

כ"ד(  "עמך כ"ב  ודרשו  )שמות  עא.(,  )ב"מ  עמי   בגמרא 

הו  .קודםעמי    –ונכרי   "פשגמקשה  ומתרצת  מרא  יטא", 

שהרי  בחינם,  עושה  אתה  ליהודי  ההלוואה  שאת  הגמרא 

לק לך  ולעומתו  ממנ חת  אסור  ריבית,  מו  מבקש  מך  הגוי 

לושת שבריב  לוה  וכמו  התורית,  "לנכרי  אמרה  ",  תשיךה 

בריביתשמותר   לגוי  שלהלוות  הגמרא  ואומרת  במצב  .  גם 

יש ל הזוכזה  מרוויח מההלוואה  ליהודי שאינך    , כסף  הלוות 

 .על פני ההלוואה לגוי שאתה מרוויח ממנה

  ומר תורה ומצוות שש  אדםלמדנו מכאן שיש עדיפות לפרנס  

שומראיש  אדם   לפרנסמ א,  נו  בגוי שהרי  ראינ פילו  ו  ם 
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לשהתו שניתן  העדיפה  שאינו  רה  לגוי  מאשר  ששומר  גוי 

 שומר. 

ולכן אין ספק, שכאשר יש לאדם שני אתרים, האחד שומר  

להעדיף את האתר    אינו שומר שבת, עליו  האתר השנישבת ו

 ותר יקר. שבת גם אם הוא קצת י ששומר

כאש אאבל  אתיר  בנמצא  כזהן  א,  ר  שרוצה לדוגמא  דם 

ולצער  כתלל חיות,  מחללים    הרבנו  לגן  החיות  גני  כל 

 ?ר ללכת לגן חיותאסושבת, האם 

ללכת  התשובה: ש  מותר  החיות אפילו  שבת   בגן  ,  מחללים 

כיון שאין כאן רק העדפה בעלמא, של אתר שומר שבת על 

יצטרך האדם להמנע פני אתר אחר שאינו שומר שבת. אלא  

 ך מעיקר הדין מותר., ולפיכלגמרי

מקום   הישיבהומכל  ראש  ובזמן שהיות    אמר  שליט"א  מרן 

שמנופפים ומתגאים  נם  וישם  ראש מו  הזה מחללי השבת הרי

ויותר   יותר  נכון  בשבוע,  ימים  שבעה  האתרים  בפתיחת 

ללכת    להחמיר שבת.  וקלמשלא  שמחללים  יהמות   יה וזה 

אנחנו   ננו הולכים לאתרים כאלהי, שבזה שאוכזעקה  כמחאה

ים  גבירים את הכח של בעלי העסקומ  ,תוחים במחללי השבמ

 . ומרים שבתשש

 קדושהבעיות של  מת אתרים עםאתרים מחללי שבת לעו

ששאלה:    ג. מקומות  שם  שבמחללים  אמנם  יש  אין  אך  ת 

יש זאת  ולעומת  פריצות,  של  אתריםבעיות  בהם    נם  שאין 

שבתלחילו בהם    י  יש  צנייובעאך  של  להת  עדייכעות,  ף ן 

 ת? ללכ

ל בכ  הנכון להמנע משתיהם. ואם אין ברירה,  תשובת הרב:

   .אין ללכת למקום שיש בו חוסר צניעותאופן 

ק שמוביארנו  אין  ה  עיקרדם  למקומולל  איסורדין  ת כת 

שבת, בזה    שמחללים  אין  בידי    סוראיכי  עוברי מסייע 

ב  אלאעבירה,   ליש  מצוה  ידיזה  את  ולחזק  שומרי    סייע 

 השבת.

ת, ל צניעובעיה ש  בת ש  מרבמקום השוכיון שיש    מכל מקום

 . ל חילול שבתמהבעיה ש  יותר חמורהדבר 

הלכתית  בה בעיה  היא  צניעות  ועיה של  עלינו גמורה,  תמיד 

הבע את  הקטנותלבדוק  אדם הבע  כנגד  יות  הגדולות.  יות 

שיש   למקומות  אסורים,  שהולך  מראות  באותה שם  כבר 

 זה יכול להגיע, שיכול   ה, ומי יודע לאןבירר עשעה הוא עוב

  ה ארוכה ד תקופחתו עופלב בניו ומשו ואת  טם את ליבטמל

 לאחר מכן.

למקומות שיש בהם בעיה ללכת  אין  בכל אופן    , למעשהולכן  

 של חוסר צניעות.

 שתי נשים מעבר בין 

ומשני   עובר ברחובמה ניתן לעשות כאשר אדם  שאלה:    ד.

הצ ועלדי  נשים  יושבות  ביניהן,  לעביו  מעבר  לו  איוור  ן 

 ד ינהג?צאפשרות אחרת, כי

הרב:   רבנ (  .קיאפסחים  )גמרא  בתשובת  אין  ןתנו  שלשה   :

  ישנם שלשה דברים שאסור   מר,כלו)ממצעין ואין מתמצעין.  

.  (י בני אדםנ ש  ןברו ביאסור שיע  , וכןלאדם לעבור ביניהם

 . ויש אומרים אף הנחש ,אשהו כלב ,לקד :לו הןוא

אינםאנשים  דקל  בבאמת   וכלל  םקפידי מ  רבים  עוברים  , 

שני  ב בין  חופשית  שלפעמיצורה  או  חברים  שני  ם  דקלים, 

ך מימין  הולאחד    –והם מתפצלים    הולכים בדרך ורואים דקל

אין באמת הוא כלול בדברי הגמרא שמאלו, ו הדקל ואחד מש 

מתמצעיןממצעי ואין  בזלהיש  לכאורה  ו  ,ן  בס'    'ועי)  ה.זהר 

הלכה  ב תסח,ח"ד  זילבר  ירור  איש    שהביא  עמ'  מהחזון 

תה דרך שני דקלים, ושאלוהו מדוע אינו שהכניסה לביתו הי

ם אין קבלה , והשיב כי בענינים הסגוליים שבגמרא אמקפיד

בקובץ מבית לוי יו"ד עמ'  ומנהג להקפיד, לא קפדינן. וע"ע  

 .('קט אות ח

מד הגמרא  שבהמשך  נשים  שתי  על  מול    ותעומד ובר  אחת 

הדרךיה  השנ  שהן    ,בצידי  מזו()אף  זו    נשים הו  ,רחוקות 

שתי  ם רואה  כאשר אדו  .עושות את הדבר הזה  היו  המכשפות

כך  שים  נ  מןעומדות  ללכת  לעבור )הצדדים    עליו  ולא 

ואם(ןיהבינ  ביניה  ,  לעבור  שלא  יכול  בגמרא  ן  אינו  אמרו 

 .ןניהיחד בי ורעב יד חברו ובי שיאחז

, עומדות או הולכות  נשיםהתי  שבין אם    זה מועילהפתרון ה

בידו    .יושבות לו  תאחז  מישהו,  עם  יחד  נמצא  אתה  אם 

למעשה.  יחדותעברו   נשים,  עוב  לאדם  הא   כך  שתי  בין  ר 
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  איש ד  אמנם יש אשה, אבל מצדו השני עומחד  אלא מצדו הא

 .)בא"ח ש"ב פ' פנחס סי"ז( חששין בזה וא

ואי יחידי  הולך  האדם  לואם  בו,  חבר    ן  נ ישיאחז  ים  והגש 

בידםלוקחש ספר  אבל  ים  ברור.  מקור  לזה  בפוסקים    אין 

שהוניםהקדמ קולא  אלא  האחרון.,  בדור  בשו)  יקלו  ת  "ועי' 

ח"ג   נאמן  וק'  מןסי )מקור  הדחקרק  ש  (אלף  כתב   בשעת 

 (. להקל באחיזת ספר

הג  מובאגמרא  באבל   אחר.  יעשה  פתרון  מה  שואלת  מרא 

כלומר  אדם  א התמצעו,  אדם  ם  ודיברו כאשר  ישבו    וחברו 

 ? מה יעשוואשה עברה ביניהם, 

שממביאה  הגמרא   פסוק  שיאמר  או  פתרונות.  תחיל שני 

בל"  -ב"א שמתחל",  -"אומסתיים    סתיים ומ  לא""ביל  או 

 ב"לא". 

כו הגמרא?  ונ מה  בתורהת  בלקב  כתוב  כ  פרשת  ג  )במדבר 

, כי לא נחש ל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו: "א(כג  -כב

יאמ כעת  בישראל,  קסם  ולא  מה ביעקב  ולישראל  ליעקב  ר 

לא:  תיבת  לא ומסתיים בתיבת  והפסוק שמתחיל ב   ל".-פעל א

ולא יעשה    אמרהוא  ם ויתנחם, הל ויכזב ובן אד"לא איש א

. אדם יכול לומר או את הפסוק יט(  )שם  ולא יקימנה"יבר  וד

ולה פשוטה  ה יינצל מהאיסור. זו סגזב ו את השני והראשון א

 מפורשת בגמרא. אלא היא המצאה בעלמא אינה וקלה, ו

  פה את אחד מהפסוקים הנ"ל, ויאמר   לפיכך ישנן האדם בעל

 בכל פעם שמזדמן לו מקרה כזה, כי הוא מצוי מאד. 

 לת הדרךאומרים תפ היכןמתי ו

צרה. שאלה:   לעיר  מחוץ  נוסע  שאדם  נסיעה  בכל  יך האם 

" הדרך"תפלומר  שלו  ?לת  חלק  צריך    באיזה  הנסיעה 

 ?והאם נאמרת בשם ומלכות ?לאומרה

יאמר , ש(ס"ז  יק  מן)סיך  ולחן ערשב  כתב מרןהרב:  ת  תשוב

 ארבעתפלת הדרך רק אם הולך בדרך מהלך פרסה )שהוא  

 .(דקות 72, וזה שיעור זמן ק"מ

מקום   ועוד  עדשמחמת  ומכל  הרשב"א  שגם    שוניםראת 

אם    אףך  , לפיכהדרך  תתפלבפחות משיעור פרסה יש לומר  

מר  יא ,(דקות 72 פחות משיעורר ומלכ)הולך בפחות מפרסה 

 .דרך ללא שם ומלכותה תפלת

למעשה, של    אם  ולכן  זמן  בשיעור  חובה    –דקות    72נוסע 

 מרלוראוי    –  חות מכאן, אבל אם נוסע בפהדרך  לתתפ  לומר

 .הדרך ללא שם ומלכות תפלת

, דרךואורך ה  מרחקה  ולא לפי  זמן  לפינמדד  "שיעור פרסה"  

היום שנו גם  או  ולא    מכוניתסעים בולכן  על חמורים,  ברגל 

ההגעה,  ול  גדהבדל  יש  ו בזמן  חיובמאד    תפלת לומר    אין 

זמן האלא רק בשיעור    ,הסשל פרואורך דרך  רחק  מהדרך ב

פרסה.   מהלך  הגומל.  של  לברכת  הדין  המנהג והוא    וכך 

פרסהשמשערים     המרחק   לפיולא  הנסיעה,  זמן  לפי    שיעור 

ת ה' ח"ד  ברכע אומר ח"א סימן יג,  )שו"ת יביהדרך    ואורך

לגיסי  וע"ע  ן מ'.  סימושו"ת עמק יהושע ח"א    ,סד  פ"ו הערה

 .בשו"ת מחקרי ארץ ח"ג סימן י'(הרה"ג רבי רזיאל הכהן 

 ים תפלת הדרךאימתי אומר

את  מ לומר  צריך  ערוך הדרך?    תפלתתי  בשלחן  מרן  כתב 

בדר ם()ש שהחזיק  אחר  הדרך  תפלת  לוך.  שאומר    שים יש 

את    שלאלב   הה   תפלתלומר  בתוך  אנשים  דרך  יש  עיר. 

תין עד שהאוטובוס יצא  ת להמסבלנוים לנוח, אין להם  שרוצ

ו את  מהעיר,  אומרים  כשנכנסים   תפלתהם  מיד  הדרך 

)סימן באר שבע    בשו"ת . אבל  נרדמיםלאחר מכן  לאוטובוס ו

  . הדרך  תפלתיאמר את  יצא מהעיר  רק לאחר שכתב ש מה(

 (."ק כטובמשנה ברורה )ס אברהם )ס"ק יג(במגן    פסקון  וכ

עיר,   של  מעבורה  שיצא  אחר  אלא  לברך  אין  ולכתחלה 

מטרים(   וחמשה  )כשלשים  אמה  משבעים  יותר  מעט  דהיינו 

 אחר סוף העיר.

ומלכות  לגבי   וב   –שם  עובדיה  ה'  בחזון  פ"ו(ברכת   )ח"ד 

יש לומר את  שאם הדרך יותר משבעים ושתים דקות,    וכתב

ומ  תתפל שם  עם  ראולכות.  הדרך  הישיבה  מרן  בספרו ש 

תשא "השיעור"   כי  בספר)פרשת  הראשון  השיעור   ,  .

ח"ו יהודה  ברכת  בשו"ת  שנדפסה  מנהגנוכתב  (ובתשובה   ,  

ה מכדעת  הדרך רב  באמצע  יישובים  יש  שאם  ברורה,   שנה 

י   72ואין   בלי  רצופות  את  באמצעישובים  דקות  אומרים   ,

בללא  הדרך    תפלת ומלכותש חתימה  אתה    ם  ברוך  )וחותם 

 .שם אדנות(אינו מזכיר השם שומע תפלה, ו
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 הדרך תפלתב להוציא ידי חובה

יאמר  ה:  ו. שאל ניתן שאדם אחד  ויוצ  תפלתהאם  יא  הדרך 

 ידי חובה? את כולם

סימן קכד ס"א ובמגן אברהם  מבואר בשלחן ערוך ):  תשובה

ו  תפלתשב שם( עשרה  אין    תפלתכן  שמונה  וכדומה,  מוסף 

ל חלאדם  ידי  אחרים  את  ולהוציא  כן התפלל  אם  אלא  ובה, 

 .יודע להתפלל בר באדם שאינודומ

לגבי   האדהדרך,    תפלתאבל  לומר  יכול  הדרך    תפלת ם 

חובהציא  ולהו ידי  ואחרים  ל,  יקשיבו  כן  גם  מילה,  הם  כל 

)עי' בביאור הלכה סימן נט ס"ד    בה.צאו ידי חווי  מן"יענו "א

 בוש. ע"ש היטב(. דלא כהלד"ה בפחות. ו

שמצוי   כפי  ברמקול,  הדרך  תפלת  אמירת  לגבי  מקום   ומכל 

ל עומד , בדרך כלוס לטיולים וכדומהובים באוטכאשר נוסע

ברמקול    דאח כולם.  מו וקורא  את  בזהוציא  ישנה   לכאורה 

שה שיוצאבעיה,  הקול  האדם רמה   רי  של  קולו  אינו  מקול 

. ובהל לצאת ידי חאדם לא יכוקולו של המכשיר, ולכן  אלא  

יכול   אדם  שאין  לקלטת,  דומה  בלצאהדבר  ידי שמיעתת  ה 

הנאמר באותו רגע,    שומע אתש ובר  דחובה, ואפילו שכאן מ

א בזה ידי יוצלא    –א  קרמכל מקום כיון שאין זה קולו של המ

 חובה. 

ו לאדם,  סמוך  שעומדים  שהאנשים  אומרים  היש  ם  למעשה 

 –לא היה מדבר לתוך הרמקול  לו  איים לשמוע את קולו  יכול

חובה.  אים  יוצ בפועל  כי  ידי  קולו   ינםאאמנם  את  שומעים 

ם  שאמכל מקום כיון  רמקול,  אלא את קולו של השל המברך  

הרמקול את  להם  קו  ,יסיר  יישמע  יוצ  –לו  בזה  אים  לדעתם 

 ידי חובה. 

האחרון  נחלקומעשה  ענין  ל הדור  ופוסקי  נוקטים ,  אנו 

מ כדברי  הלמעשה  יוסף  גררן  חובה,  "ע  ידי  בזה  שיוצאים 

רכתו, ידי חובה בביוצאים    –א  שקרובים למקר   האנשיםולכן  

לשמו יכולים  שאינם  קווהרחוקים  את    יוצאים אינם    –ו  לע 

 ידי חובה. 

פשוטה  תק  ישו ועצה  לוטונה  הדעות.  בה  כל  חובת  ידי  צאת 

שהמקר בקולבשעה  קורא  לא  כדאי  מילה  ,  אחריו  חזור 

ה נוסח  כל  את  אומר  אחד  כל  וכך  ודאי בו  תפלהבמילה, 

 . חובה א ידייוצש

כי   רבהבספר  נציין  סק"א(  אליה  רצה  שאחר  )סימן  כתב 

"יו מזמור  כל  יאמר  הדרך  שבע תפלת  עליון"  בסתר  שב 

 מים.  פע

י  שמעתי מאב  .הסכנ חשש פגע רע ומ בדרך    נצללהוזו סגולה  

  פעמים כמה  ש  אליט"הרב צמח מאזוז שהגדול  הגאון  מורנו  

נועה בדרך, ואכן ת  קקאמר את המזמור הזה כאשר יש פהוא  

בנסיעה.   ההפרעות  פעמים  הסתלקו  זה  את  ניסיתי  אני  גם 

.  ל אחד יכול לעשות את זה וכ  .יעתא דשמיאיסראיתי  רבות ו

 ו תתקבל.תתפלן שרצו ויהי

 שכיבה פרקדן

או  אדם לשכב על גבו ולקרוא ספר,  האם מותר לז. שאלה:  

 ?"פרקדן"שיש להמנע משום שאסור לשכב 

הרב:  תשו )סיהבת  ברורה  סק"ומשנה  רלט  כתב  מן   שיש( 

ואיסור גדול לשכב   ,לאדם להרגיל עצמו לשכב על צדו דוקא

למעלהדהיינ ,  פרקדן ופניו  גבו  על  שמושלך  שפניו או    ,ו 

 . טוחות למטה

 –שוכב על הגב ובין כששוכב על הבטן  כלומר, בין כשאדם  

)ועי' בשער הציון ס"ק   , ומותר לשכב על הצד בלבד.אסור

 יב(. 

)פכ"א  אבל   אהרמב"ם  הי"ט(מהלכות  ביאה  רן  ומ  יסורי 

ערוך  בש העלחן  ס"ג(  זראבן  כג  לאד וכתב  )סימן  אסור  ם  : 

שכל   עד שיטה מעט. ומשמע  ופניו למעלהעל עורפו    'ישןל'

הוא א  האיסור  אבל  בשינה,  ידוקא  אינו  שוכב ם  אלא  שן 

 בזה איסור. אין  –בלבד 

על מי  "ר מצינו מפורש, שריש לקיש   (.)זבחים הגמרא  גם ב

מדרשא  הי  עומ בטנו    –  2ומקשה" בי  על  שוכב  רש"י:  וכתב 

 
שלי   2 הישיבה  ראש  סיט מרן  פ"א  כמה  לארץעמיפר  הגיע  שכאשר   ם 

לשם שלחו את כל המשפחות    בבאר שבע,  הסוכנות רצו לתת להם דירה

תונסמיוצ שליט"אהרב  אבל    .אי  מה  והאחים  הרוחני ודעים  יו  למצב 

לבני ברק, הםבארץ,   ל  ולא הסכימו ללכת אלא רק  סוכנות שהם  אמרו 

 . שלחו לבני ברקה אם לא ייתעופדה היישארו בש

ל  ואכן אותם  הישלקחו  ראש  ומרן  ברק,  בבני  כץ  פר יס יבה  פרדס 

היהש לא  ארוכה  תקופה  וכאשר    במשך  שולחן,  הירצה  להם  ה  ללמוד 

א היה  והו  (,מחו"ל  הושהביאו )  מעט צמר  עם  גבי עור של כבש  ב עלוכש

גבי העור הזה עם בית יוסף ב על  כשו וכך היה    עין שטיח.כמשמש להם  
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קרקע כלפי  כריסי.  ופניו  ד"ה  מז.  גיטין  בתוס'  וכן (.  )וע"ע 

ברש"י   מיגנאיגברכות  )מבואר  ד"ה  שהאיסור  (  :  שביאר 

יקרה לו מקרה נתו  ש  שיש חשש שבתוךבפרקדן הוא משום  

 ומשמע שאם הוא ער אין חשש. לא טוב.

קמב(  הרמב"םגם   )סימן  הדור  פאר  בהדיא:  כתב   בשו"ת 

  על איסור עבר  הרמב"ם    כיו  .שוכב פרקדן מרוב עייפות  ואני

שהרמב"םאלא    חלילה, שכדברי  סובר    נראה  כל  רש"י 

הוא   מדבריו ו.  פרקדןבשינה  דוקא  האיסור  כדמשמע 

 בחיבורו. 

הראשונים  ה  להלכ עיקר  ה   ולכן השווכדברי  ערוך, מרן  לחן 

כב אבל אם רוצה רק לש  .פרקדן  איסור הוא דוקא לישןשה

לנוח וכיו  כדי  ספר  לקרוא  כדי  בזה  או  הדין     –צא  מעיקר 

 .לשכב פרקדן מותר

שלדותי  יטל  ב או  אסורחשבתי  בכל  שפןלשכב  עד  תי עיינ , 

לראותהיטב   הללו.    ונוכחתי  המקורות  א את  הלכה  וכך  כן 

שפסק  ,למעשה לשמה  בשו"ת    הגרי"ח   וכמו  סימן  )תורה 

בשוח  "להגרי]וע"ע    .(שסז סימן  "זוננלפד  חיים  שלמת  ת 

רכה,   חובשו"ת  רכד  יצחק  מח  א"עולת  אז    סימן  ובשו"ת 

 [.נדברו ח"ו סימן נ'

 ראש הבגדים ואוכל תחת 

תיק עם  מנוחה על  ל  את הראשהאם מותר להניח  שאלה:    ח.

 ? חטיפיםמיני מאכל ו ואם בגדי 

הרב:ת בגדים  שובת  )  –  לגבי  בגמרא   ( יג:  הוריותמובא 

שגם המניח כליו  כמה דברים גורמים לשכחה, ויש אומרים  ש

  .לשכחה  גורם  תיותחת מראשו )בגדיו(

ל שאסור  "וידוע  שנאמר  וכמו  לשכחה,  השמר  גרום  לך  רק 

,  "ו עיניךאשר ראהדברים  את  כח  תשן  שך מאד פושמור נפ

חכמיםו מ" )  למדו  פ"ג  צ בגמ'  ו  ח,אבות  אדם  ש  (:טמנחות 

  ום מקומכל    .באיסורר  עוב  ,ישכח מה שלמדהגורם לעצמו ש

 
"את הדבר הזה למדתי כאשר הייתי  ים ש סיפר כמה פעמד. הוא  ולומ  ביד

שמהבית יוסף   של הכבש, וכתבתי מכתב לרב פלוניב על ה"שטיח"  וכש

והזכיר את הגמרא   .םריומר לנו על כמה דב, כך היה אך"וכמוכח כך כאן 

 בזבחים הנ"ל "ריש לקיש רמי אמעוהי ומקשה". 

ך צריך להסתכל על הדרמאד בתורה ובהוראה,  גדול  כאשר רואים אדם  

למעשי,  לשם  שהגיע יגיעו מעשי  מתי  ילהב .  רבותי  ולומר  שבו  ין שהם 

 במסירות נפש. על שטיח מעור של כבש מבוקר עד לילה ולמדו תורה

 להשמפנה לבו לבט  לאדם  יש אומרים שאין בזה איסור רק

או ומתרש לאכול  איסור  אין  אך  תלמודו,  על  מלחזור  ל 

ו"ת יבי"א ח"ב  עי' בש)  לעשות דברים המביאים לידי שכחה

 "ד סימן ח' אות א' ב' י'(. חיו

על   לברר  להולשנשים  אויש  לנוח, כים  וחפצים   טיולים 

את   אולוקחים  והתי  הבגדים  שלהם  אוק  תחת    תםמניחים 

צרי,  יהםראש מכך  כים  האם  דבלהמנע  פי  הגעל    מרא רי 

 הנ"ל. 

ברורה  ה ס)סימשנה  ב'  יש(  "בקמן  שאם  מפסיק   ברד  כתב 

זה  שמותר.  בינו לבין בגדיו, אפשר   יח את  דם מנ אם אולפי 

 ח ראשו על הכרית. מותר להני, הכרית על בגדיו

למעשה,   תחת  ולכן  בגדים  עם  תיק  להניח  לאדם  מותר 

, אלא  מניח את ראשו על הבגדים ממש  אינומפני שהראש,  

 ראשו לבגדיו.יק בין מפס תיקיש 

 כתב מרן בשלחן ערוך )יו"ד סימן קטז ס"ה(  –  לגבי אוכל

יתן   משקים  תבשיללא  רעה   ולא  שרוח  מפני  המטה,  תחת 

 ישן על תיק שבתוכו יש מיני מאכל.כן אין לול שורה עליהם.

מקום   ישן  ומכל  אינו  נחאם  להקל.ורק  יש  בשו"ת ]  ,  וע"ע 

בשם הגאון רבי יצחק    סימן ט' אות כגחיו"ד  יביע אומר ח"א  

אם  א בדיעבד,  בזה  להקל  מונ לחנן  כשזה  תחת ישן  ח 

ישן   ואינו  המאכלמראשותיו,  על  אז "בשו"ע  וע  . בגופו  ת 

 נדברו ח"ז סימן עב גבי מיטת עראי, שיש להקל[. 

 ם עם נהג טיול ג'יפים לנשי

שאלה:   יסיע  מותר  האם  ט.  ג'יפים  שנהג  קבוצת  בטיול 

 ?םנשי

 ראוי להמנע.תשובת הרב: 

יחוד,   איסור  במקמצד  נוסעים  שהםכאשר  סלול מ   ומות 

להזקבוע יכול  רגע  ובכל  א,  לשם  נוסף,  דמן  איסור אין  דם 

 . חודי

הם יכולים לנוע ואו שהמקום לא סגור  ,  בשעות הערבאולם  

בתו ושמאלה  וימינה  המדבר,  לקך  עלול  אותם  הנהג  חת 

שלמ בזה  קום  שם,  עוברים  לא  א ש  פעמים רכבים  ור  יסיש 

 . גמור חודי



7 
  

יחוד, אין להקל כלל,  ולא ם למעשה אף באופן שאין איסור 

בשל  שכתבוכמו   ס"א(חן  מרן  כא  סימן  )אה"ע  צריך    ערוך 

ונודע שנסיעה בג'יפ היא   מאד מאד.אדם להתרחק מהנשים  

 חויה ושמחה, ואין להקל ראש בזה. 

למעשה,   רק  ולכן  להקל  בעלהונ   האשה  אםיש  עם  ,  סעת 

 . מותר תהון שנמצאת עם משפחישכ או בניה. אביה או אחיה,

 ולנוסעיםלנהג   –מזון בנסיעה ברכת ה

די נסיעה, האם צריך לעצור  כאשר אוכלים תוך כי. שאלה:  

שאפשר לברך תוך כדי   או  ,י לברך ברכת המזוןהרכב כד  את

 נסיעה? 

הרב:  תשוב הנהגת  כדי  אין    –  לגבי  לעצור  שעליו  ספק 

 ך.ה כדי לברסיעלברך ברכת המזון, או שימתין לסוף הנ 

בש מרן  ערוך  כתב  קפסי )לחן  ס מן  ס"ג   י"ב ג  קצא  (  וסימן 

רך כך  כשאדם מבסור לאדם לברך והוא עוסק במלאכתו.  שא

ב "ומשו  זהיש  את  ם  עושה  שאדם  קרי",  עמי  תלכו  אם 

 ק"ה(. ססימן קצא )משנ"ב  המצוות דרך עראי

הנו )קדושי  –  סעיםלגבי  הדין  לג:ידוע  רכוב השאדם  (  ן 

כמהלך )ברכוידוע  ו  .נחשב  בגמרא  נא:שנפסק  צריך  ש (ת 

ברבש  לשבת המזועת  ושבעת    וכמו  .ןכת  "ואכלת  שנאמר 

 (הלכתאו  שם ד"ה)ת  וברכת את ה' אלקיך", וכתבו התוספו

"וש נחלק את המילה  יוצא:  שבעת"אם  וברכת",    "ושב עת, 

 שצריך לשבת בשעת הברכה.כלומר 

מקוםומכ סי"א(כ  ל  קפג  )סימן  ערוך  והשלחן  הטור   תבו 

כל, אין צריך לשבת ולברך, אלא ך ואושאם היה מהלך בדר

 יו. בת עלמיושו אין דעתשלפי  וך כדי הילוכולברך ת יכול

 ברך בנסיעה. ם ל ג, מותרים מכוניתב האוכלים בודאי שו

 ת" וברכפסוק "ואכלת ושבעת ת  אופן הגיי

ישנ  טעות  אגב,  ושבעת  ה  "ואכלת  אומרים  שאנשים  נפוצה 

והמלעילהכל    –"  ברכתו ידי  א,  יצאו  לא  כך  ובה  חומרים 

זה,   פסוק  את  משום  בקריאת  ומשנה  פסוק  שהקורא 

 . צא ידי חובההמשמעות אינו יו

בעבר,    בירךש   שמעות היאשכאשר אומרים מלעיל הממפני  

תורה היא שכאשר תאכל ותשבע, תברך ברכת ואילו כוונת ה

הפסוק מצוה במשמעות  , אין  ר מלעילהמזון. כאשר אדם אומ

אכל ובירך, ולכן צריך הוא מספר שפעם הוא  שהי, אלא  כל

 " ו"וברכת" במלרע. ואכלתם "יאת המיללומר 

  באות ת'.  ו נמצאת בסוף המילה,ילים הללהנגינה של שתי המ

כן שאין  בהבמילה    מה  שהנגינה  באמצעה   "ושבעת" 

צרי ולכן  את  )מלעיל(,  לומר  הך  והאחרונ המילה  ה ראשונה 

המי את  ואילו  "האמצעלה  במלרע,   מלעיל   –ושבעת"  ית, 

 . באות ב'

 ידועה  נהכשרותם איקניית פירות וירקות ממקומות ש

לך הטיול  מהב   שמיטה, האם מותרת  השנה שנ אלה:  . ש"אי

מזדמניםירקוופירות    תלקנו ממוכרים  שמחנוי  או  ,ת  אין ות 

 מהיכן הפירות הללו? לנו ידיעה ואין  ,בהם הכשר

הרב:  ת פירלשובת  האילןגבי  לקנות   איסוראין    –  ות 

כאלה,  קומממ שלא  לגם  ות  היתר  רומי  על  לסמוך  צה 

הללו  אירה.  המכ בפירות  שעבדו  בבירור  לנו  ידוע  פילו 

ולמכרו  בשמיטה,   אותם  שמוקנו  קדא  על  מכל  ושתם,  רו 

 כול מפירות אלו.לא איסור ןמקום אי

שלמ דבהלכה  שום  שמורגם  ולא  )  ר  אותו  ששמרו  דהיינו 

וגם(הפקירו שנעבד  ,  שעב)  דבר  בש   דודהיינו   –  (מיטהבו 

פ"  באכילהמותרים   קורקוס  שמ  ד)מהר"י    יטה מהלכות 

 .(הט"ו

כסף יתן  שלא  לב  לשים  צריך  אלא    רק  אלו,  פירות  עבור 

באש בישלם  או  ישלצראי  אם  כי  וכדומה,  בכסף  'יק  יש  ם 

ק, ללא  וכן יעשר את הפירות מספ שביעית.תפיסת דמי חשש 

 ברכה.

יד על שמיטה לחומרא, לא יקנה קפאדם מאם    –  לגבי ירקות

גם   אלו.  ממקומות  אבטיח  רום  אירקות  עסיסי  אה  מאד 

יש יקלא    –זול  יר  במח  כי  ספיחין  נה,  של  חשש  ואין  בזה   ,

מכירה היתר  עשו  אם  אם    , ידוע  שלא וכן  מחמיר  האדם 

 .3המכירה היתר  ך עלומלס

 
וק מחנה יבשים בשה לו חנות של פירות  ת, היסי ז"ל, ר' נח טרבלחמי  3

והוא סיפ לי שבכליהודה,  כי רוב הפירות    ר  לו בעיה,  שנת שמיטה אין 

הביאו גרעינים  . פעם אחת לקראת סוף השנה  חו"ל  צרתהיבשים הם תו

 האש הישיבביקש ממני שאשאל את מרן ר ואה , ורים מתוצרת הארץשחו

 מכירה.היתר לאכול מיבול  החמיר שלא, כי כל השנים הוא כיצד לנהוג

היתר גמור ואמיתי,  ה שאפילו שהיתר מכירה הוא  ענישיבה  ראש המרן  

בכל   אם  מקום  הוא  נהשמכל  בלי  הצליה  להתפרנס  להיתר  ח  להזדקק 
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 ידים ילתנטלאשר אין מים כיצד ינהג כ

שאלה:   מוצאיםי"ב.  לא  האם  מי  כאשר  ידים,  לנטילת  ם 

בשקית  לעטוף    שרפא הלחם  בליאת  ידים  ולאכול  ? נטילת 

 אם יש מים אך אין ספל? ומה הדין 

טועי  תשובת הרב: ניתן אנשים  מים  אין  לחשוב שכאשר  ם 

בשק הלחם  את  ולאכלעטוף  נ ית  בלי  אבל  ול  ידים,  טילת 

 ממש לא נכונים.הדברים  

( ערוך  בשלחן  מרן  ס"אכתב  קסג  מצויים  ם  שא(  סימן  אין 

ידים,  מים  לפניו מים במרחק    לנטילת  יש  הילוך    שיעוראם 

דקות )  מיל מי עליו    ,(4י"ח  להביא  כדי  לשם  ואם  ללכת  ם. 

ב ובאדם  ינסיעה  מים,  גיע  המשך הדרך  בדרכו למקום שיש 

לא יאכל כעת   –קות  ד  72ההלכה היא שאם יש לו מים בתוך  

 אלא ימתין למקום שיוכל ליטול ידים. 

מים  ואם   לו  הנזכר,  אין  השיעור  במפה", "לבתוך  ידיו    ט 

או שקית    במפה  ידיו  את  לעטוףשעליו  כלומר,   או במגבת 

ולא די    או שילבש כפפות )כה"ח סק"ו(,  ון וכיוצא בזה,נייל

 .ת האוכלשעוטף אבמה 

ט'(ו )אות  החיים  כף  הרב  לאכול   כתב  שמותר  יד שמה  על 

מ  מפה כשאין ידיו במפה כמו צויים,  מים  צריך לכרוך שתי 

א יגע, האוכל בידיו עשוי ליגע  נטילה, ועוד כיון שהטעם שמ

יגע  שלא  בענין  לתקן  יש  ולפיכך  בזו,  פעם  בזו  פעם  בידיו 

)וע"ע בביאור הלכה   בידיו כלל, ולכן יעטוף שתי ידיו במפה.

 ד"ה ידיו,  

ת וכדומה, יפעמ  ש לו כוס חדיאם    –מקום שאין ספל  לגבי  

ל בכוסרשאי  ידיו  פעמי  יטול  כתחד  גם,  הדין  מעיקר   זה  י 

עדיף ליטול בה,  ודאי שרגילה  אמנם אם יש כוס    .לכלי  נחשב

רגילה   כוס  אין  אם  ליט  –אבל  פעמית כוס  בול  יכול    . חד 

 
ל סמוך עלהתקופה האחרונה ולא  המכירה, כדאי להמשיך ולעבור גם את  

 ההיתר הזה. 

אשאל יעשהתי  כיצד  כן  אם  שי ותו  לי  ענה  ומרן  במחיר  ?  אותם  מכור 

 . שצריך להיות( כפי)לפחות  ןאוצר בית די הם, כעיןהקרן ולא ירוויח עלי

על פי ההלכה הוא לא זול כמו שמתבקש    אמנםאגב, לגבי אוצר בית דין,  

בשוק, מהמחיר  יקר  יותר  הרבה  צע   אלא  הישיבה  ראש  זה ומרן  על    ק 

ה'   ברוך  היום  אבל  רבות,  סבירים,  המחירישנים  יותר  או  פחות  ם 

   וק.חירים בשמהמ תרוקרים יבמקרים רבים אינם יו
וא לדעת תרומת הדשן יש להקל שהלדעה , המיל עורבשינחלקו ו 4

ן  ובדרבנ. וארבע דקות עשריםהוא  ת הרמב"םולדע ,תנה עשרה דקומוש

 . םהמקלינלך אחר 

  וכן יכול  )וע"ע בשו"ת חקרי הלכה חיו"ד סימן לא בהערה(.

 בקבוק, שהוא ודאי נחשב לכלי.ול מ ליט

 ל תחיבת פתקים בכות

נשים שתוחבים פתקים בכותל, האם זהו  יש אאלה:  י"ג. ש

 ? מנהג טוב

 )בן הגר"ח לאג'י  פ  און רבי אברהםביא הגהכן    תשובת הרב:

אברהם  ובספר  (ג'יפלא את  ב  פדה  מערכת  אות סוף    ')ח"א 

שיניחנה  (טו תפלה  כתב  לתלמידו  נתן  עטר  בן  שמהר"ח   ,

 זדמנו לו מזונותיו.בכותל המערבי, ונ 

 ברכת הים

 ם כאשר רואים את הים? מה מברכיי"ד. שאלה: 

 ה בראשית. עושה מעשתשובת הרב: 

התיכון,   הים  בילגבי  לברך  הטוב  מעשה ותר  "עושה 

מרן  שאשית",  בר ודעת  הדעות.  כל  חובת  ידי  יוצאים  בזה 

ס"א(בשל רכח  )סימן  ערוך  לבר חן  גםשאפשר  כת בר  ך 

 אחר הרחבנו בזה(.שיעור . )ובהגדול"שעשה את הים "
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