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 ז "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 

)ב'(   וטיוליםלנופש  ותהלכ

 שאי השיעור:נו

ות  ברכ . ברכת היםהפטירה.  עליה לציון הצדיק ביום. י צדיקיםהגה הראויה בקברההנ   .ובחוף הים אכילה בפארק

חוף  ". בגד ים לאשה. ג'קוזיו שיש בברכה בחדר . נטילת ידים בים. כיפה וציצית בחוף הים. אלמ שללא לבו

הערמה על  . ברכת הגומל לאחר שיט. ונים בצורות אדםפסלהנאה מ. לנשיםבה רכי. דרךנצרך להתפנות ב. משפחות"

 . ת חדר לשבתושכיר. בריכה בשבת .מפושאו  תה וקפהאריזות בית מלון אם מותר ליטול מ .אתרים ומלונות

 

 ובחוף הים אכילה בפארק

 ? ובחוף הים  בעיה הלכתית לאכול בפארק שיהאם שאלה:  א.

: האוכל בשוק הרי  בברייתא  שנינו  (:)מ ין  כת קידושסבמ :  התשוב

לכלב זה   אומרים  ,דומה  לעדות  ויש  האוכל  כלומר,  ).  פסול  אדם 

אמר רב    .(שהוא גם פסול לעדותים  יש אומרו בשוק הוא עז פנים,  

 אידי בר אבין, הלכה כיש אומרים שפסול לעדות. 

ר הוא לא  לכל היותי  להיות פסול לעדות, כ   מה בכך ,  חושביםיש  

,  זה יחתום על שטרם אדם כאבאמת  הדין להעיד. אבל  ילך לבית  

ת האדם הזה דנים א  .תימתו כעדותכלו לקבל את חבית דין לא יו 

שאיכ כאדם  לעצחצוף,  כבוד  לו  עצמי  ן  כבוד  לו  שאין  ואדם  מו, 

שקר.ל  קלות ביכול   האנשים  י  כ   העיד  מעידי אינרוב  שקרם    , ם 

ש  וחוששים  מחמת  השקר  מ התשיתגלה  בושה  להם  אבל  כךיה   ,

לא    םאד לעצמו  כבוד  לו  מבושאישאין  לו  וכפת  יעיד  ממיה  לא 

 . חשששקר ללא 

ה"ב(ושלמי  שביר  הקשוהתוספות   פ"ג  רבי  על    אמרו  )מעשרות 

יה רבי  של  בנו  השמעון  אותשיא  נודה  ראה  בשוק,  רבי  ו  שאכל 

לו  מאיר לתלמיד    ואמר  שבח  בשוק"אין  שלא ,  "לאכול  כלומר, 

בשו ראו לאכול  חכם  לתלמיד  חכם    ומשמע   ק. י  לתלמיד  לא  שרק 

 חשש. , אבל לסתם אדם אין לאכול בשוקראוי 

תירצו חוטשית   התוספות  שהוא  כאן  שמדובר  משוה  כן  פחות  ף 

שני  ה, ומצד  טכאן שוה פרו אין ל כי  גזפרוטה, שמצד אחד אין כאן  

, והדבר הזה  וסל אותו לעדותפוזה  עלים  לוקח ללא רשות הבהוא  

  ו ל מהאוכל ש  בשוק   שאוכל  םאד  אבל   . שוטיםגם לאנשים הפאסור  

 . תלמיד חכםר אלא אם כן הוא יסוא אין בזה

תירצו   תם  התוספות עוד  רבנו  לח ,  בשם  י  םשבאכילת    ש בשוק 

אדם,גנאי   א  לכל  פ מובזה  שהוא  קידושין  במסכת    ת. לעדוסול  רו 

לאכול  אבל   רוצה  בזה    ,וכדומה  פירות   רקאם  ם  לאנשי   גנאיאין 

 .1חכם  מידתל ל  רקאלא רגילים 

 
מצליח    1 האיש  מתלמידי  פעםראה  מרן  אחד  גאת  אוכל  בשוק,ו   לידה 

לתלמידילמחרת  ו שמסר  היומי  הזכיר  בשיעור  התוספות ם,  דברי  את 

שש שייתכן  וסיים  כאן,  ברחוב  הזכרנו  גלידה  מינה בנ  תלויאכילת  פקא 

שלתירוץ הראשון שדוקא בחוטף פסול לעדות, הרי  וספות, ירוצי התתבש

אבל לתירוץ שדוקא באכילת פת, צריך  כשר לעדות. לכן כאן אינו חוטף ו

שגנ כפי  בשוק  לאוכלה  היא  גנאי  גלידה  אכילת  אם  לאכול לעיין  אי 

פת.   התירו   ומכלסעודת  לכל  לאכול  מקום  חכם  לתלמיד  שבח  אין  צים 

חייבחוץ.   כל ך  התלמיד  בפני  ברחוב  גלידה  יאכל  לא  שלהבא  והתנצל 

 

 

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

 טמ"ק  יוןגל
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הלכות  הר שתי  כתב  נראשמב"ם  את ת  סותרו כ  ות לכאורה  זו.    זו 

עדות   ה"ה(בהלכות  לעדות  כתב  )פי"א  פסולים  הבזויים   :

והם ואוכליןהאנשים    מדבריהם,  העם,    שהולכין  כל  לפני  בשוק 

מקפידי שאין  באלו  וכיוצא  אוכו',  שכל  הבושת,  על  חשובין ן    לו 

שכל    משמע מדבריוו  עד כאן.על עדות שקר.  ככלב ואין מקפידין  

   .צריך להזהר בכךאדם 

כשהחכם אוכל  הרמב"ם:    כתב )פ"ה ה"ב(  בהלכות דעות  ךמאיד ו

לו זה הראוי  על שלחנו,    לא  ,מעט  בביתו  יאכל  ויאכלנו אלא  לא 

בשוק ולא  צורךמפנ אלא    ,בחנות  בפני    ,גדול  י  יתגנה  שלא  כדי 

שאר  , וללא יאכל בשוק  חכם  למידדוקא ת שומשמע  . הבריות. ע"כ

 .קפידא  איןהאנשים 

משנה  מרן   שם( בכסף  עדות  ש  ביאה )בהלכות    ירוצים הת  י תאת 

הת דעתו.  ו,  )הנ"ל(  וספותשל  מה  הכרע  הרמב"ם  בדברי  אין 

מרן,   שהרמב"םוהוסיף  דוקא  סובר    שיתכן  הוא  לעדות  שהפסול 

אבל    ,]כגון במדרחוב או במצע פארק[  לעיני כל העםר אוכל  כאש

כל העם אלא רק מעט  מקום שלא עוברים שם  ב אם נמצא בשוק  

ושבים,   רג עוברים  ואינ לאכול    יכול  ילאדם  נפסלשם  בזה    ו 

וכן    .ואלל גם במקומות כתלמיד חכם לא יאכ. ומכל מקום  לעדות

 כתב מרן בבית יוסף )חו"מ סימן לד סי"ח(. 

יפה מאד עם לשון הרמב" דברים הללו מתיישה הגת  בהנם, שבים 

חלת ב  כמיםמידי  ולא  בחנות  יאכל  ש"לא  ושו כתב  משמעות  ק", 

ישלו היא  דברי  אכל במסעדה, שהיא למעשה כמו חנות פרטית  א 

ובמקומות אנשים,  הרבה  שם  מ כאל  שאין  רגיל  ה  לאדם  ותר 

מקום  לאכול,   מומלץ  ומכל  לא  חכם  במסעדות  לתלמיד  לאכול 

 . (במקום צורך גדולאלא אם כן )  וכדומה

בן תורהאדם  ל  להקל יש שכתבו   גם אם    דות לאכול במסע   שאינו 

צורך  אין   מגדול.  בדבר  בהלכות  לשוכי  הרמב"ם  שכתב  ן  עדות 

הם   בפבשו   " םואוכלי   םשהולכי "האנשים  הבזויים  העם   ניק  ,  כל 

יושבים    הםשאם  לכאורה  שמע  מ רק  אלא  ואוכלים  הולכים  לא 

בזה בעיה אין  ן ערוך לא הביא את החילוק  מרן השולחו  .לאכול, 

 . 2, שאם כן לא היה מקשה מידי הזה

  דה סעדעת מרן היא להתיר לאדם רגיל לאכול במא שלמעשה נמצ

חכמים    אבל רה,  סגו ראוילתלמידי  לא  תורה  כן  ובני  אם  אלא   ,

 
ב העם.   המחבר )וע"ע  בש  שבחי  אישו"נדפסו  חיו"ד  ת  ח"א  מצליח  ש 

 בסוה"ס עמ' קלא(.אות סב, , ו"חמהד
2  ( זאז שפראן, מחכמי רומניה קודם  אלא שבשו"ת הרב"ז  הרב בצלאל 

חל שלא  השואה.  בשוק  לאוכל  זאת  ודימה  להקל,  כתב  כא(  סימן  א'  ק 

 בפני כל העם. ולע"ד אינו מוכרח. 

צורך  מד  במקום  לובר  שהלך  כגון  ב גדול,  שלם מש טיול  יום    , ך 

 עדה. ס משאז יכול לאכול ב 

לאכול   ואבל  פנימיים  שהם  מקומות  יש  לא  ו צנועים  בפארקים, 

כל  הדיןבו,  לעין  מעיקר  להקל  אפשר  באמת  לאכול  זה  אבל   .

במקום  ב הרבפארק  אנשיש  עושיה  לאכול   בריםם  או  ושבים, 

 ה.זכמקום  לאכול ב אין לכל אדם במסעדה במדרחוב, נראה ש

אומרים   יש  בזהשואמנם  אין  כי  בי  בדורנו  לאכול  זיון  נהוג  כך 

ובמסעדות  כי  .בפארק  לדעתי  חלשים  הדברים  לא   אבל  בימינו 

נוספים ודברים  הלבוש  וצורת  כבוד  טיפת  והעזות    נשאר  יוכיחו 

לנהוג    לכן הנכון הואגם במחנינו אף הם יוכיחו.    מצויים ה והשקר  

בפארקים לאכול  ציבורייםובמ   שלא  אוכל    .קומות  כן  אם  אלא 

 . חוץ אלא רק בפניםמסעדה בב לא לאכול כן ו  .בפינה בצד

 י צדיקים הגה הראויה בקבר ההנ

  אתכם בדין" כאשר   ת "אשר יצרך לברך ברכ האם צרי ב. שאלה:  

 רצוי ללמוד בקברי צדיקים?  ומה  ?לקברי צדיקים  לכיםוה

נחבגמרא  מבואר  תשובה:   ערוךו  (:)ברכות  רכד    בשולחן  )סימן 

 אשר יצר אתכם בדין".  "עליו לברך   שראלהרואה קברי יש י"ב(ס

בית  ופתח של  פתח  כל  תלה ב ל וזיכוי הרבים יעשה מי שידוד גסח

את  ה ורבב הברכהנוסח  קברות  אלפים  וכך  את  ,  לברך  יזכו  ות 

 הזו בזכותו.  הברכה

 יום םי פעם בשלושות הראיה ברכ

יום בשלשים  פעם  מברכים  הקברות  בית  רכד    על  סימן  )ש"ע 

 . סי"ג(

לפחות מהראיה    הבאהצריך שהראיה  ו יום  לאחר שלושים  תהיה 

רואה    יום שעכשיוולא כולל השראה בו  כולל היום  , לא  הקודמת

יום(,    יחד עם שני הימים )  בו דעיוצא שלושים ושנים  ת המגן  כן 

 סק"ב(שם  )ת הרב אליה רבה  דעואף ש   .אברהם )סימן ריח סק"ד(

, ואין , מכל מקום ספק ברכות להקלר לברך כבר ביום ל"אפששא

  )משנ"ב   . דעותה  לכל  לברך   עבור ל"ב יום שאפשרי מברכים עד ש

 (. אות יב שם , כה"חס"ק יא שם

ודוקא באותו בית הקברות, אבל בבית קברות אחר, מברכים פעם  

 ( מוה"ר  מרן הנוספת  וכ"כ  ו'.  סימן רכד אות  יוסף  חיד"א בברכי 

זיע"א בברכת ה' ח"ד פ"ד הערה קנו, ושכ"כ בספר הבתים בשם  

 (. הראב"ד 

קברו שם עוד מת,  ואם בירך על בית הקברות, ובתוך שלושים יום  

יברך פכשרואה את   נוספת )שו"ת הרבית הקברות  דב"ז ח"ג  עם 

שקוברים  פעיל,  קברות    ביתב (. ולפיכך  ת ה' שם . ברכסימן תקסט
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יום אחר    גם אם הולךפעם,  בכל יום, מברכים את הברכה בכל  שם 

 .  ום י

אףו כן  שמתעסקים    מחמת  קדישא  אנשים  חברא  כמו  בנפטרים 

 שמגיעים לשם.  עםהם לברך כל פוצא בהם, עליוכי 

 אחד ברכה על קבר 

חאגיז  מהב  כת קטנותר"י  הלכות  ריב(  בשו"ת  סימן  , שאם  )ח"א 

אין    –  בר רשב"י וכיו"ב או ק  נואמ ל  ר רחקב  גוןאחד, וכ יש קבר  

 מברכים. 

מע שברכה  ", ומשאתכם יצר  אשר  "נאמר  שבברכה    משום  והטעם,

אומרים  ש  זו נתקנה רק על רבים. וכן מהמשך הברכה משמע כך, 

על שמדובר  ומשמע  כולכם",  מספר  ק  "ויודע  גדול  ברות  בית 

יודעש הקב"ה  ורק  שם  יש  קברות  כמה  יודע  לא  רגיל  וכן  .  אדם 

 כתב במשנה ברורה )ס"ק טז(. 

ממש    אבל הם מעטיםיש כמה קברות  אם  אפילו    לכאורה  פי זהול )

רואהוכ בו  , מספרםאת    יודע   ל  צדיקים   מקומות כמו  קברי    של 

קברים שלשה  שנים  רק  שם  שיש  יודעים  מברכים  שכולם  לא   ,

 . (זו ברכה

  ים אין שם עוד קברכש  קברי צדיקיםל   ולכן למעשה, אדם שהולך

אבל  בשם ומלכות.    לברך את הברכה הזואין    –  הצדיקציון  וץ מח

האם   בהקבר  נמצא  קזה  בית  גדול  תוך  ה'  מברך   –ברות    )ברכת 

 . שם הערה קמו(

 כמה בתי קברות 

  ה"ר הגאון כתב מובאותו היום,    י קברות תולך לכמה באם אדם ה

ה  )ברכת  סמ"'  פ"ד  שמברך  יכווןש  ( גח"ד  קברות  ב   בברכה  בית 

המקומות   כל  על  באהראשון  אומר  שהולך  הוא  אמנם  היום.  ותו 

בתי  ואינו רואה באותה שעה שמברך את שאר  ה "אתכם",  בברכ

  –  יתברך  להצדיק דינוזו ברכה  כל מקום, כיון ש מ אבל    הקברות.

אחך  מבר כך  ברכה  לכולם.  בת  סימן  )"ז  רדבהו"ת  שמבואר  ח"ג 

 . תקסט(

ת הקברות  ז' בבני ברק יש קיר שמבדיל בין ביפוניב בבית הקברות

לשם ורוצה  ואם אדם הולך  לבית הקברות של ויז'ניץ',  '  של פוניבז

גם על השני,  ויכוון  על הראשון  תי הקברות, יברך  ר בשתי בלבק

 כנס לשני ולא יברך עליו. יי מכןולאחר  

אם   הולאבל  לחזור  ך  אדם  עליו  למחרת,  רק  אחר  קברות  לבית 

 . ולברך פעם נוספת

 

 

 לימוד בקברי צדיקים 

צדיקים   בקברי  הלימוד  את  רוא  לק  נכון  –לגבי  הצדיקים  בקברי 

 . עצמם שחידשו ב דברי התורה 

אם  ש ת זכור אות ב'(א פרש)פרשה יב פיסקכתוב בפסיקתא רבתי 

עובר הקברות    היה  ש בין  קבורויודע  להזכיר שם  צדיק  צריך  ו  , 

בארץ ישראל  מקור המנהג  כאן  גהות הרד"ל שמבהוכתב    ,מעשיוב

על   הצדיקיםלקרוא  ו  קברי  מענפסוקים  אותו  ינו  מאמרים  של 

וכן  .  צדיק שכל תלמיד    צז.(יבמות  )   אמרו רבותינוכמו ש)ע"ש(. 

 ר. בקבדובבות שפתותיו  מפיו בעולם הזה,חכם שאומרים שמועה 

למעשה   להק ולכן  מאד  הצדיקיםחשוב  קברי  על  לומר  את    פיד 

 דברי התורה שלהם עצמם. 

ם אנשים יושבים  , וראיתי שבעל הנסבי מאיר  הלכתי פעם לקבר ר

 .  שישי(  ליל)לא בגיל לילה רב  וראים תהליםוק

זה על  להעיר  פי    יכ  ויש  על  ישראל  המנהג  שלא  רבנו  אריז"ל 

בלילה.קוראי  מקרא  שמבואר וכ   ם  המצות    פי  שת  פר )בשער 

ע"ב(  דף    ואתחנן לפי  שבלילה  ל"ה  מקרא,  לקרא  ראוי  אין 

ה עצמה הוא בחינת עשיה, והכל הוא  שהמקרא הוא בעשיה, והליל

ראו  ואין  הדיניןדינין,  לעורר  לקרוא  י  שמותר  בליל ששי  מלבד   .

כ  בלילה,  והרחמים מתעוררמקרא  לשבת,  ים  יון שיום ששי מכין 

בלילה.   אף  מקרא  לקרא  יכולים  לכן  נגיד  בו,  בס'  )וכ"ה  ע"כ. 

 ומצוה דף טו ע"ב(. 

מ   תינו רבואמרו  גם   פרק  דר"א  ומדרש)פרקי  כי  תנחומא    ו,  פ' 

לו(תשא   היה  ש   סימן  את    "ההקב ביום  רבנומלמד  מקרא    משה 

ו משנה,  מלמדו  היה  הובלילה  מכאן  לדברי    סיוע  פוסקיםהביאו 

ק  שלא  האר"י  בלילהמק  איםוררבנו  סימן    .רא  יוסף  בברכי  )עי' 

 רלח סק"ב(. 

חידש ואמר  הדברים ש את    דיקים ללמוד בקברי צ  במקום זה עדיף

פר  נכון ללמוד בסבקבר רבי מאיר בעל הנס,  כן  ול   הצדיק עצמו.

עין"" בת  מובאים    , מאיר  רביהמימר כל  ששם  של  מאיר    ות 

 . רים במשניות ובספרי חז"ל פזוה

 ם הפטירהליה לציון הצדיק ביוע

ל ש  מנהג  יש  שאלה: ביו   קברהולכים  צדיק  ההילולא שלו של  ,  ם 

 ? בפרט שיש צדיקים הרבה. ג נכון וחשוב זהו מנהן האם אכ

בדף האחרון  , ובשיעור הדף היומי  ות יבמסיימנו מסכת  לאחרונה  

כל הנך ריגלי    ,בתשובת הגאונים  י, מצאתיכתב רש"   )קכב.(  שם

היינו לכבודושבי  דאמוראי  אותו  קובעים  גדול  בו אדם    , ום שמת 

בשנהיומ שנה  מתקבציכשמגי  די  יום  אותו  חכמים  ע  תלמידי  ם 
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  . ר העם להושיב ישיבה שםובאים על קברו עם שא  , מכל סביביו

ש ע ונמצא  כאן.  כברד  מקור  לזה  בביאור    יש  הגאונים  בתשובות 

 . גמראה

 רכת הים ב

 רואים את הים? רכים כאשר בממה  ג. שאלה: 

ו  כאשרובה:  תש ימים  מעשה  נהרואה  "עושה  מברך  רות 

שעשה    ברוךם הגדול מברך " רואה את הי  ת", אבל כאשרבראשי

 רכח ס"א(. ש"ע סימן  נד. ברכותגמרא )  .את הים הגדול"

מפרשים שזהו הים    של", יגדו ם ה"הי ה הכוונה  מ  הפוסקים ונחלקו  

 וס. ר על האוקיינשמדובהתיכון ויש מפרשים 

ערוך בשלחן  מרן  היםשמבר  שם()  ודעת  על  שעשה  התיכון    כים 

ת נאמן  להלכה )חזון עובדיה, שו"ת בי  את הים הגדול. וכך העיקר

 (. סימן כד  ח"א

יוצא    על הים התיכון עושה מעשה בראשית,  כל מקום אם מברךמו

 . תידי חובת כל הדעובזה 

יום.ו פעם בשלושים  על הים  פרטי    מברכים  ב'  לעיל אות  ]וראה 

 הדינים של ברכות הראיה פעם בשלושים יום[. 

 א מלש ללא לבוקריאת שמע ותפלה  ,ותברכ

הפירות    יכול לברך ברכת, האם  חוף הים אדם שאוכל ב אלה:  ד. ש

 ?וכיפה  או ברכת המזון עם בגד ים

 . מעיקר הדין מותרתשובה: 

מרן ערוך   כתב  עד)סי   בשלחן  על  ס   מן  חגורה  טליתו  היתה  "ו(: 

הוא בלי לבוש, מותר    ניו ולמעלהעל פי שממת  ף, אמתניו ולמטה

 לקרות קריאת שמע, אבל להתפלל אסור עד שיכסה את ליבו. 

ים,  בגהמבואר בשלחן ערוך הוא ממש כאדם הלבוש בהמקרה   ד 

ביומב  הבדל  שיש  שמעקר ן  ואר  אע  יאת  שהיא  שמותר  "פ 

  לה אדם עומד לפני המלך וזה לה, מפני שבתפין תפלב   מדאורייתא,

ובקריאת    .בויאת ל  ולכן צריך ללבוש חולצה שתכסה  יותר,  חמור

אפילו ללא   ין בשאר ברכות, יש להקל לקרוא ולברךמע והוא הד ש

 חולצה, רק בבגד ים. 

ושהה  לגבי אדם שהפסיק באמצע התפלה  חילוק  מצינו  זה  וכעין 

כדי לגמור את כולה, חוזר לראש התפלה )כמבואר בשלחן ערוך  

ות  המזון  וברכת  בקריאת שמע  ואילו  קד(.  א סימן  ם  קיעת שופר, 

וכמבואר  )   הפסיק ושהה כדי לגמור את כולה חוזר למקום שפסק

 (. , לדעת מרן הש"עס"א ובמשנ"ב ובבה"ל שם סה בסימן

סימן עד  משנה ברורה ) ב ( ויצא בביאור הלכה )סימן צא ד"האמנם 

ת  שאין לו אפשרו,  בשעת הדחק   שר להקל רק פא שכתב   ס"ק כב(

יכ   .אחרת אם  חולצהל ול  אבל  ילבוש  שמע  בקריאת  גם  תלבש  , 

 ואחר כך יקרא קריאת שמע. 

המזון, ו ברכת  המזון    לגבי  בברכת  להקפיד  צריך  בלבוש  האם 

 ך במכנסיים קצרים בלבד. אפשר לברעליון, או ש

לברך  ,  לכתחלה מאד  שנכון  כלבודאי  לבוש  המלבושים.    כאשר 

)סימן קפגובפרט שהב  כתב שהעידו התוספות    (ד"ה רב אשי   "ח 

ירוחם  והט"ש  והרא נוהגשהיור ורבנו  בו  יסת  זמנם אפילו בפרים 

ה  סודר ברכת  להתעטף  ן  ולכ,  מזוןבשעת  יקפיד  שמים  ירא  כל 

ב הברכה  עליוןמלבשעת  בכף  ויא,    ק ס"משנ"ב  ה )וכ"כ    .בוש 

 אות ב'(. החיים 

עליו שקשה  מי  ול לק   אולם  ובפרט  התום  רבות  ש לבש,  פעמים 

חוזרים למים או  מעט, ותיכף    יוצאים רק כדי לאכולהרוחצים בים  

ו נשארים   ל,  וףלהשתזף בח לנוח  לזמן קצר.  לוקשה  ולפשוט  בוש 

לציוןבשו"ת   י לברך ברכת  שאין ראו )ח"ב פי"ג ס"ג( כתב    אור 

לגמרי לבוש  כשאינו  להם    ,המזון  יש  הים  בחוף  והאוכלים 

 .  כראוי קודם שיברכו ברכת המזוןלהתלבש  

בספר    בתאיש  ם יס נהגאון הרב    מ"ש אולם מעיקר הדין מותר. )וכ 

 . (להקלנא יש  דישמוהלאה, פד עמוד ח"ב מות הכסא  ד

יוצאים מהמים לגמרי,  אחר ש רק  חמת כן מקפידים לאכול  שמ   שי

וזהו הדבר  .  המזון בלבוש מלאברכת    , אוכלים ומברכיםמתלבשים 

 . הטוב ביותר 

לו  יש  –בלבד    ם ד ייקל לברך ברכת המזון עם בג הממעשה,  ן לולכ

ברכת המזון היא    ברכה, כיוא עליו  והמחמיר תב   .שיסמוך  על מי

ד דברכה  בכמה  ומצינו  שאורייתא,  כמו  ברים  בה  החמירו  חז"ל 

העמי ולכן  בתפילת  וראוידה,  ב  טוב  המזון  ברכת  לבוש  לברך 

 עליון. 

 כיפה וציצית בחוף הים 

 בחוף הים? בוש כיפה וציצית  לל  צריךהאם . שאלה: ה

שאיתשובה:   להקדים  יש  לחבוש   ןראשית  הדין  מעיקר  חיוב 

 .כיפה

מדברי   מוכח  צאוכן  )סימן  ערוך  בשלחן  ש כש ( ס"ג  מרן  יש  תב 

יא אזכרת שם ה' מפיו בראש מגולה.  הוצדם לשאסור לא  אומרים

שללאומש ה'    מע  שם  בגילוי  איס  ןאי הזכרת  להיות  הדין  מן  ור 

 ראש.

כאשרבחו"ל  לכןו מה   היו  ,  רק  מקיימים  היו  מהגוים,  חוששים 

דברים שאינם חובה מן הדין  אילו  ושחובה לעשות על פי ההלכה,  

מוו הגוים.  והמכות  צער  החשש  מ  תריםהיו  אותם  מצערים  שהיו 
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היו הולכים ברחוב ללא כיפה, כי מעיקר הדין  מות שיש מקו ולכן  

 . כיפה  ללאללכת   חיוב ןיא

מי  כיפה, וגם  ללא    היותאפשר להקל ל  םכאשר אדם נמצא ביולכן  

ולובש בשמניח את   ים במחפציו    והולך למים   רחק קצת מהיםגד 

הכיפה( שתאבד  חושש  למים  סמוך  הכיפה  יוציא  רשאי  ,  )שאם 

 . כת ללא כיפה. כפי עיקר הדיןלל

אם  תב,  כ  ( ס"א  דכ   מן)סי בשלחן ערוך  מרן  הוא הדין לגבי ציצית.  

כנפות, ארבע  בת  טלית  לובש  אדם  באינו    אין  וב  וט   ציצית.חייב 

כדי שיזכור  ללבוש טלית קטן כל היום,    להיות כל אדם זהיר  ונכון

  בשעת התפלה.   לפחות יזהר שיהיה לבוש ציציתוהמצות בכל רגע.  

 )עד כאן(. 

מי שרוחץ  , ולכן  אין חיוב גמור ללבוש ציצית כל היוםש  מבוארו

לבוש  אינו חייב לושוחה בים ומידי פעם יוצא לנוח מעט בשמש,  

מקום  ומכ.  תציצי במצוות  ל  שהמהדרין  הולכים  שבודאי  כאשר 

 עליהם ברכה. , תבוא ציציתלובשים לנוח  

לו אתהרשאי  על    ניח  את  וו,  גופ הציצית  גם  ללבוש  צורך  אין 

מעליה  הגופיה תהיה  שהציצית  הציצי)שמ   כדי  ללבוש  על ותר    ת 

בה שליט"א בירחון אור  . כן כתב מרן ראש הישי גופו ללא הפסק 

שלום  ונהר  הרדב"ז  תשובת  ע"פ  רסד  עמ'  תשמ"ט  וכך    .(תורה 

 יוכל לקיים מצוה גדולה ללא טורח.

 נטילת ידים בים 

 בים? אוכל  נטילת ידים כאשרבאדם   ינהגכיצד  . שאלה:ו

כוס  ל  , (א  : אפשרויות  ב' יש  תשובה:   בקבו מלא  מהמים  ק  או 

ה  זוליטול ב  )שהמים צלולים ואינם מלוחים כמי הים(,  לתחותבמ

 את ידיו. 

לה (ב הי   ידיו  כניס,  ויברך,  םלתוך  אותן  ידים,    ירים  נטילת  על 

על  ו מברך  ידים  אינו  בשל)טבילת  ערו כמבואר  קנט  ך  חן  סימן 

 . ס"כ(

נו  ו"וציו ומר  אפשר ל  אי  שאינו מברך על טבילת ידים, כי  והטעם

ידים",   טבילת  שעל  נצטומשום  בכלא  היא  ך.  ינו  נם  אמהטבילה 

ידיו ממילא  ר אדם טובל את וכאשהנטילה, ותר מלה יחשובה ומועי 

ון  ברך בלשבל אם י, שהרי בכלל מאתים מנה, א עולה לו לנטילה

ה על  בכך נכונ   אינם דבריו    ,להטביוציוונו  נצטווה  לא  שהרי    ים, 

 . ( צו)משנ"ב ס"ק 

בכוס לא  ולם  א מהים  מים  ידיו.  ימלא  את  בהם  שמי  מ   ויטול  פני 

הם ואינ   הים  פסולים  מלוחים  הם  ולכן  הכלב,  לשתיית  ראויים  ם 

בל  לנטילה. אמנם לטבילה הם כשרים לכתחילה וכמו שאמרנו, א

ס"ק לח(.   ש"ע סימן קס ס"ט, ומשנ"ב). דיוהם את י אסור ליטול ב

לולפיכך   שאפשר  היחידה  הי האפשרות  מי  עם  היא  השתמש  ם 

   ך המים.טבול את ידיו בתו ל

ילהקפיד  יש  עוד   שיש שם זיעה או  ומות  מק ב בגופו  גע  היא שלא 

הנטילה  ל  , לכלוך הארוחה,    וא אחר  בגופו  במהלך  נגע  יו  עלואם 

ידיו את  שוב  בל   ליטול  ייזה  , רכהלא  עד  שלא    רולכן  בגופו  יגע 

 יסיים לאכול. לאחר ש

 ג'קוזי ו שיש בברכה בחדר 

שאלה:   שז.  ב צימר  ג'קוזי יש  החדר  ו  האם  בתוך  לברך  ,  אפשר 

 ? ולהתפללשם 

בתוך    אסלה. כאשר יש  בית הכסאזי ל יש הבדל בין ג'קותשובה:  

צליח ח"ב סימן  )וע"ע בשו"ת איש מ  החדר  כלב חדר, אסור לברך  

אמבטיה או ג'קוזי בתוך החדר,  עומת זאת כאשר יש  . לט' אות ב'(

יכול לברך אם  לברך  ראוי  איןלה  אמנם לכתח , אבל מעיקר הדין 

 ם נקי ואף אחד לא נמצא בג'קוזי באותו הזמן. המקו 

מהרא" הוא  הדברים  לו(  שמקור  סימן  דברכות  שכתב  )פ"ט   ,

היש רבנ נוהג  בחמה  רוחץ  כאשר  תם  צלוליםיו  רוצה    ן  והיה 

למטה כדי שלא יהא ליבו רואה  מחציו ולשתות, היה מתכסה בבגד  

וכך הרא"ש    ,םרבנו ת , מברך ושותה. כך נהג  החלק שלמטה  את

 למעשה.  פסק

מבואאמנ בגמרא  ם  המרי'(    דף   )שבתר  בדברי  שבית  אסור  חץ 

מרחץ   רבים כמו מקוה, וביןשל    ץתורה, אבל יש הבדל בין מרח

ולכן   יחיד,  תורהשל  בדברי  להרהר  מותר  אמבטיה  אלא  בחדר   ,

המ  בחדר  אבל  לברך,  שם  ישאסור  שיש  אלא  למגורים  ועד 

ג'קוזי מותר. כן כתבו ה   )ח"א סימן יא( רב בנין ציון  אמבטיה או 

פוסקים,   מדברי וכן  ועוד  יוסף    מבואר  הגר"ע  יביע  מרן  בשו"ת 

ם  ותר לברך בחדר שיש בו ג'קוזי א שמ  אומר )ח"ה סי' יא אות ב'(

 עלה בני יקירי הרה"ג אברהם בתשובה. וכמו שה  הוא נקי. 

 בים האשלבוש ה

 יכה? ם או בברי האם מותר לאשה ללכת עם בגד ים בח. שאלה: 

לוי האם יש באזור נשים בלבד או שיש גם כמה  הדבר ת ובה:  תש

זור, והאשה מגביהה מעט את  פילו אם גבר אחד נמצא באא  גברים.

 חמור מאד.  , יש בדבר הזה איסורהשמלה שלה

אין   –בנהר  אחורי אשה    העוברסא.(    ותברכ )גמרא  ברי הידועים ד 

  ת בנהר לעולם הבא. ומסביר רש"י שכאשר האשה הולכ לו חלק  

רוצה   לא  תתרטב,  היא  שלה  את  ט  מעה  גביהמ  לכןו שהשמלה 

מהשמלה   מהקעקרה שלה  מעט  מתגלה  ואז    אינו "שוק"  שוק.  , 
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, 3, אלא כל החלק התחתון של הרגל )החלק העליון שברגל(  הברך

אין    –אשה  אותה    אחורי  אישאם יעבור  ,  הוא מתגלה מעט  וכאשר

 , מפני שהוא מסתכל בה. חלק לעולם הבא לו

ו  קום  ונמצאים במ  ה מעט יותר,כמה אם היא חשופועל אחת כמה 

יסור  א  זהש בדומה, ימוכרי ארטיקים וכיל או  מצ כמה גברים כמו  

החנותכן  ו  ,מצילהשם  יש  אם  אבל    גמור. את  שמפעיל  של    מי 

 . ים ללכת עם בגדמותר  אכן  – היא אשה הארטיקים

 בבריכה לבריכה, כי בדרך כלל  מומלץ לנשים ללכת  יותר  בכלל,  ו

מצילות נשים  אבל  יש  אין  ,  בים  מה  מצילו משום  ובזה  תנשים   ,

עאפי מלמעלה  מכוסה  אשה  אם  למלו  כי  טה  ד  לכתחילה,  לא  זה 

הכל   לא  אחרי  שהבגד  בים  השהות  זמן  כל  להקפיד  אפשר  אי 

ולכן    .הים  ש לתוךשלפעמים המצילים נכנסים ממ  יתרומם. ובפרט

אשה שאינה הולכת לרחוץ בים אם יש שם אנשים, אלא לבריכה,  

 א עליה ברכה. תבו

 חוף משפחות""

י הרב צמח שליט"א, העיר שהיום לצמר אבי הגאון   ש  ערנו הרב 

  פחות דתיות, עושים אוהל מש  ותאמשפחות". ברא "חוף  מה שנק

ו, יש  שאמרנט לתוך המים. כפי  וגם נכנסים פנימה מע   יםך לסמו 

מאד  חמור  איסור  הזה  רא.  בדבר  האשה אפ שאומר  י  ש"ם  ילו 

את   מעט  השוקרא גבר  ו הבגד  הרימה  את  לעולם    ה  חלק  לו  אין 

כ במקום  נמצאים  כאשר  נאמר  מה  יוםהבא,  ערב    זה  אפילו  או 

יחד?!   והיחתה  "שלם  בחיקו  אש  תשרפנהבג איש  לא    ! ? "דיו 

 . כז(ו )משלי  

הדבר    כעתאת זה  ו  רציעלא    , ואםאהדברים הללו הם מכשול נור

לא ללכת אחרי  ר עוד ועוד, ואשרי אדם שיודע  להידרדיכול  הזה  

בדלת  שט לנו  מכניסים  שהרפורמים  המנהגים  ואחרי  ויות, 

ים  רמלא קוראים לעצמם רפושהם    יד הואהאחורית. ההבדל היח 

חרדים,   רק  ר אלא  זה  מה  שפורמים?  הרי  אנשים  עושים  אלו 

הזמןנו שי רוח  עקב  בדת  מ.  יים  ממשיך  אבל  הכל  הללו  הדברים 

 . יך להיזהר מזה מאדוצר  .םתהול

 

 
טהרת הבית )ח"ב עמ' קסה. וע"ע בשו"ת יביע אומר  וכמבואר ב .  ה"בא  3

מרן ראש הישיבה שליט"א בספרו סנסן    הוכיחימן י"ד(. וכך  ו"ד סח"ו חי

 .תקי"ב(  -עמ' תק"ד  ). וע"ע בס' מגדולי ישראל  (מ"ט, ר"נליאיר )עמ' ר 

סי'  )ע"ע בשו"ת אלישיב הכהן ח"ג ו ז סי"א(. א פ"בס' ברכת ה' )ח"כ "כו

 ס"ט.  יצחק מאזוז .א(מ"ב אות כ"

 דרך נצרך להתפנות ב

תפנות, מה עליו  אדם שנמצא במסלול הליכה וצריך להט. שאלה:  

 לעשות? 

למשך  להתאפק  , אם יכול  ך לצרכים קטניםאם הוא נצרתשובה:  

זה איסור בל תשקצו,  ואין ב .מתיןרשאי לה –שבעים ושתים דקות  

 פרשת ויצא ס"ג(. ולא משום סכנה )בא"ח ש"א  

בכל    ותתפנכול להי אפק למשך הזמן הזה,  תאבל אם אינו יכול לה 

 . מקום

לצרכנצר אם  אבל   להתך  אסור  גדולים,  מזרח  ים  לכיוון  פנות 

 רום.  עליו לשבת אך ורק לכיוון צפון ודומערב אלא 

מחיצות ויש  בית  בתוך  נמצאים  השירותים  צורך    ,כאשר  אין 

 זה. ב להקפיד

אין  ש  המגולם  נפנה במקו ה ,)סימן ג' ס"ה(וכמבואר בשלחן ערוך  

,  ( או איפכא)  לדרום ואחוריו לצפון  פניו  יכוין שיהיו  מחיצות,  בו

בכל ענין  ולהטיל מים וכתב הרמ"א,  בין מזרח למערב, אסור. אבל

 . שרי

 ם לנשיבה רכי

שא  מותלה:  י.  ל האם  לנשים  על  או   על  רכבר  לרכב  או  פניים 

 חמור? 

 שמעתי בשם הסבא קדישא להחמיר בזה.  תשובה: 

כ בגמרא  מבואוזה  הר   היותש  ( ג.  פסחים) ר  צריך יבכובשעת    ה 

רגלים,   לרכב.  לפסק  נשים  דרך  יש  )אין  כן  אם  כגון  אלא  פחד, 

וכדומה גמל  על  שרוכבים  או  בלילה  מדברי  (שהולכים  משמע   .

וע"ע ב"ב  ]  רגלים.סק  אין דרך צניעות לאשה לפהגמרא הללו ש

 . [. ודו"קועט :ועי' ב"מ ט עח. מרכבתא דנשי. 

אין   רוכבת  ולכן  חמאשה  כאשר  על  ימיןור  מצד  אחת  של    רגל 

יושבת כאשר שתי רגליה    אלא,  צדו השניגל השניה מהרמור והח

 . מצד אחד

וברוך ה' היום    .ופנייםרכיבה על אשיש לאשה להמנע מן  הוא הדי

על אופניים    שנשים לא תרכבנה' נזהרים בדבר הזה  ציבור יראי ה

 כלל ועיקר. 

סגור לנשים בלב מ   אם ומכל מקום   במתחם  להקל  ד, אפשר  דובר 

 . אזנרוו  ר"שהג הורה וכך ה.זב

 ונים בצורות אדם פסלהנאה מ

 לבקר במוזיאון השעווה? האם מותר  י"א. שאלה: 

 .שכנזים בפרט לאמותר, ו תשובה: 
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ל הצטלם    ה' ירא  אדם    לאחרונה עליו  סמוך  שאמרו  והיו  פסלון, 

  לא תעשה לך פסל כל תמונה" תוב בתורה "שהוא עובר על מה שכ 

ה ) ח'(דברים  באמת    .'  אאולם  הוא  ב האיסור  ורק  פסלים  ך 

לא  אליהם, אבל לעשות פסל שחוות  להשת על מנת    ם אותםי שעוש

 ל. לא תעשה לך פס  האיסור לא שייך  –לו  יםמשתחוו

ודרשו   אדם,  בצורת  בובה  ולעשות  לייצר  איסור  יש  זאת  אולם 

כד.( )ר"ה  בגמרא  אתי"פסוק  מה רבותינו  תעשון  אסור  ש,  "לא 

אדםלצור   מרן  לנוי.  אפילו  צורת  פסק  )יו"ד  בשלחן    וכן  ערוך 

 . קמא ס"ד(סימן 

עשה   גוי  אדם,  אם  הפוסקים צורת  להשהות   האם   נחלקו    מותר 

ש   . בבית ערוך  שהוא  בשלחן  שיחשדוהו  משום  מבואר שאסור  ם 

 עובד דמויות אלו.  

האך   בשאמנהג  להקל  לנוי.צורות  כנזים  הרבה    שמייצרים  אצל 

בספרי  וים.  דומ  וקד ועוד דבריםכנזים יש צורה של חסיד ר מהאש

האחרונ הדורות  האש  מבואר ים  פוסקי  בזה.   שכנזיםמנהג   להקל 

שהיום מפני  ידוע    וטעמם  הדבר  ולכן  זרה,  עבודה  ואין  כמעט 

 שהצורות הללו נעשו רק לנוי. 

יוסףדעת   הגר"ע  הליכו"ע ח"ז    מרן  סד,  סימן  ח"ג  יחו"ד  )שו"ת 

רפא( ולהחמיר   עמ'  לכבזה,  שאין  בובות תב  מיני  בבית  השהות 

בזהפור וכיוצא  כסף  או  לעשות  בל  א.  צלן  אדם  בובו מותר  של  ת 

כעבודה   שנראה  חשש  שאין  בהם.  לשחק  לתינוקות  לתת  שלם 

שאמרו    זרה. מה  בכלל  וזה  לארץ  זה  את  זורקים  שהם  מפני 

 )ש"ע שם ס"ג(.   םהמבוזים מותרירבותינו כלים 

ת כל הגוף, אבל צורת הפנים לבד לא נאסר,  אולם כל זה רק בצור

)סי  ק וכמבואר בשלחן ערוך  ס"ז(מן  אדם    מא  בצורת  אסרו  שלא 

או    אש אבל צורת ר  ודרקון אלא דוקא בצורה שלימה בכל איבריה,

. וכתב  ולא בעושה  בלא ראש, אין בה שום איסור לא במוצאו  גוף

 ע"ש בט"ז ובש"ך(. )ו .וכן נוהגין, הרמ"א

או להשהותה    צריך לציין שכל האיסור הוא בעשיית הצורהעוד  ו

בשלחן  בביתו שמרן  מותר.  לנוי  שנעשתה  צורה  לראות  אולם   .

קמב  )יו"ד  ערוך   להסתכלו "ט ססימן  אסור  כתב,  עבודת    (  בנוי 

בראייה. שנהנה  כיון  הש"ךו   כוכבים,    דוקא ש (ג ל  )ס"ק  ביאר 

נויין לראות  בהן  להסתכל  אסור  שנעבדו  עצמם  אבל    ,באלילים 

 . מותרש ש והרא"ספות  מבואר בתו ,צורות שנעשו לנוי ולא לעבוד

להקו מקום  עוד  יש  רבים  שיש  בגמרא  במקום  שמבואר  וכמו  ל, 

 ד. במקום של רבים אין חש ש  (:כד  ראש השנה)

הנ"ל,  הנימוקים  הדין  ואחר  במוזיאון  ולבקר  ללכת  מותר    מעיקר 

כיון שהת שיש שם דמויות  למרווה  השעו דמויות הללו  בני אדם, 

אינו עושה את הצורה רק רואה צורות    האדםנעשו על ידי גוים, ו

וע"ע  ]  ברכה.  המחמיר תבוא עליוום  מכל מק . ושכבר עשו אחרים

ח"ב בניהו  דברי  כד ס'  סימן  למוזיאון   כ  ללכת  להקל  שכתב 

 [. השעוה

 ברכת הגומל לאחר שיט 

לאחר שיט בים הכנרת  האם מברכים ברכת הגומל  "ב. שאלה:  י

 או בים התיכון? 

בגמרא  מבואתשובה:   נד:ר  ריט  )ברכות  )סימן  ערוך  ובשלחן   )

 יורדי הים.   , ואחד מהםגומלברך ברכת הצריכים ל  בעהאר ש ס"א(

נס הוא  אם  דוקא  או  לאו  באוקיינוס  שנסע  ע  כל  אלא  לסחורה, 

בתנאי שזה  גומל, ו לברך ברכת ה  , כאשר עולה מהים עליו באונייה

 היה במשך שבעים ושתים דקות. 

,  של כמה דקות או חצי שעה שפי שנהוג לערוך כיום   בשיט קצר

שבעים ושתים דקות בשיט,    לא מברך ברכת הגומל. אבל אם שהה

כינרת  בים  אותו  עשה  אם  גם  לברךעליו    –  גם  סכנ,  יש    . ותשם 

  וע"ע   . כ"אח"ד פ"ו ס  ברכת ה'  .שו"ת אור לציון ח"ב פי"ד סמ"ג )

 . ( שסג – זון עובדיה עמוד שסאח

 הערמה על אתרים ומלונות 

,  שקיות תה  מהמלון, כגוןפצים  חת חותר לקהאם מ :  י"ג. שאלה

מ  אריזות שמפו,  הקפ וכן האם  חדר  וכדומה?  לאדם שהזמין  ותר 

 י ליידע את הנהלת המלון? ס שם את בנו הקטן בל לזוג להכני 

ומוריתשובה:   הזה  בנושא  שואלים  אינם  לעצמם,  רבים  היתר  ם 

הכיפורים   יום  בהלכות  כתב  ברורה  סק"א( המשנה  תרו   )סימן 

יודיענוש עליהם,  תביעה  לו  ממון שיש  בידו  לחבירו  יש  אף    ,אם 

הרב   לפני  יסדר  פנים  כל  ועל  כלל.  מזה  ידע  לא  שחבירו  פי  על 

צד וומורה  בשלמות  הענין  היאך  ק  ולשאול  שקר,  בלא  באמת, 

יסמוך על הוראתו כי היצר  להתנהג . כללו של דבר, שבממון לא 

 הרע יש לו היתרים הרבה. 

כר חדר, הוא למעשה מקבל עליו  ו ם שבשעה שאד ולענין הלכה,  

לעשות,  וכל י   –אדם  הלה מסכימה למלון. מה שההנת תנאי בית ה א

מסכימה   לא  המלון  הנהלת  אם  אסור  יםימימסו   םברי דאבל   ,

 . הללא ידיעתם  לעשותבהחלט  

כלל   קטן.  משלמים  בדרך  ילד  על  גם  טוענים  יש  תוספת תשלום 

, ומצד שני  שום דבר השייך למלון  תהשהילד הזה לא אכל ולא ש 

ה כזו  ומה בכך. אולם על טענבחדר שלי,    זכותי להכניס אורחים
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זמן שבעל המלון לא  כים  להס צריך   וכל   זאת מאשר  בעל המלון, 

אם כבר שב לביתו, עליו לחזור  אפילו  ו גמור.  גזל  בדבר איסוריש  

 . םיל מה שלא ששלם את ול לבית המלון 

אופנים שונים,  רימים במעם, יש  שוני אתרים  סות לניוא הדין לכה

  וכך לא צריכים לשלם ילד  של האת הגיל    ומקטינים  שמשניםגון  כ

 ם הללו יש גזל גמור. בכל הדברי , ר הילדעבו

 ון, או שמפו קטן י מל שקיקי התה והסוכר ששמים בבתומכל מקום  

פעמי של האדם  ד  ם הללו מיועדים לשימוש ח, כל הדבריוכדומה

ו שמת המלון.  בבית  לשימוש ארח  מיועד  שזה  מוכיון  לקחת  ו,  תר 

ובעלי המלון  עמ אותם   זה    מניחיםו  אדעתא דהכי שיקחו  שם  את 

 ללו. בוקונים הם או הבקשקיקי ת הא

ם לשימוש  ועדי ה שמיכיוצא בזכל אבל ודאי שאסור לקחת מגבות ו

בזה הוא שכל  הכלל  חוזר, ולא משנה מה המחיר של אותו פריט.  

נות המלון  שבית  שתקח  דבר  דעת  על  לך  אבל    מותר  –ן  לקחת, 

 אסור לקחת, והכל על פי דעת הבעלים.  שאין בדעתם לתתדברים 

 בת בריכה בש

 בשבת? שבחצר פרטית לבריכה האם מותר להיכנס  י"ד. שאלה: 

 כה בשבת. לבריס להיכנ ין אתשובה: 

בשבת,  סאחז"ל   לשוט  שלט  רו  )סימן  ערוך  בשלחן  מרן  וכתב 

שטין  ס"ב(   המים,  אין  פני  מפני  שבחצבבריכה    אפילועל  ר, 

לבריכהשכשה חוץ  ויוצאים  נעקרים  לנהר.  מים  לה   דמי  יש   ואם 

סביב,   מחזרת  שכיון  שר,  מותשפה  השפה  המים  נעקרו  אפילו 

ה שמא יעשה חבית  ר ביאותם למקומם הוי ליה ככלי וליכא למגז

 של שייטין. 

שמותר,   סביב  שפה  כשיש  גם  כן  אבל  פי  על  משום  אף  אסור 

צד:  שמבואר  )זבחים  היש  ( בגמרא  הבגד  ולכן  שריית  כיבוסו,  א 

נכנס איסור  ל   כאשר  על  בזה  עובר  הבגד שעליו,  עם    מכבס. מים 

לו שאיןגם  כיבו  סוברים  זהו  שרייתו  דין  וכן סו  כאן  נקי,  בבגד 

שהוא  המקילים   ס"ט ב"י  )עי'    לכלוךדרך  מפני  שב  ,  וס"י  סימן 

מכל מקום ברגע שאדם יוצא מהמים    בהגהת הרמ"א ובאחרונים(,ו

רטובים,   שתיכף  ובגדיו  הזו  הו מצוי  ובסחיטה  בגדו,  את  סוחט  א 

 . דם עובר על איסור מלבןא

 ס לבריכה בשבת. ולכן אסור להכנ

 לשבת ת חדר ושכיר

שאלה:   מוט"ו.  לשכ האם  לשבתתר  במלון  חדר  שיש  ור  או   ,

 ? לחוש משום שכר שבת

הה:  תשוב שאין  היא  החדראדם  המציאות  את    בדיוק   מקבל 

לפני וכמה שעות אחרי, ואם  בכניסת שבת, אלא מקבל כמה שעות  

נמצא   חולכן  יום  של  השכר  עם  מובלע  השבת  ואפילו    . ששכר 

היה רוב  אין חיוב שי  ת בהבלעהבדין שכר שבוב הוא בשבת,  שהר

 , ולכן מותר. היתר

עוד   על האוכל, ממילא    להתיר, שכיון שאדם משלםטעם  יש  גם 

 . במה שמשלם על האוכל ומותר  מובלעשכר ה
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