
 

 

 

 

 

 זמן קביעת סעודת שחרית

מאכל כל  ת,רביעי .מאכל יורשין ,שלישית .מאכל לסטים ,שניה .מאכל לודים ,תנו רבנן: שעה ראשונה )י' א'(
 כזורק אבן לחמת.  ,מאכל תלמידי חכמים. מכאן ואילך ,ששית .מאכל פועלים ,חמישית .אדם

 לית לן בה.  ,מידי בצפראאבל טעים  ;אמר אביי: לא אמרן אלא דלא טעים מידי בצפרא

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות נטילת ידיים, סימן קנז(

ה א.  עָׁ ָׁ יעַּ ש  ג ִּ י ַּ ֶׁ ש  עוֹ  כ ְּ ם וְּ כָׁ יד חָׁ מִּ לְּ ם הו א ת ַּ אִּ תֹו; וְּ עו דָׁ ע סְּ ב ַּ קְּ ית יִּ יעִּ בִּ דרְּ ין עַּ ת ִּ מְּ ו דֹו, יַּ מ  לִּ ֵחר  ֵסק ב ְּ אַּ לֹא יְּ ה ו', וְּ עָׁ ָׁ ֵוי ש  הָׁ יֹוֵתר ד ְּ
ן בֶׁ זֹוֵרק אֶׁ ֵחמֶׁ  כ ְּ א.לַּ רָׁ פְּ צַּ י ב ְּ ד ִּ ם מִּ עַּ ם לֹא טָׁ  ת אִּ

 אמירת דברים שבקדושה במרחץ

 אמר רב אדא בר אהבה: מתפלל אדם תפלתו בבית המרחץ.  )י' א'(

  - ץ: הנכנס לבית המרחמיתיבי

ואין צריך  ,ומניח תפילין .תפלה, ואין צריך לומר שאילת שלוםמקרא ו יש שם ,מקום שבני אדם עומדין לבושין
 לומר שאינו חולץ. 

ואינו חולץ תפילין,  .א ותפלהיש שם שאילת שלום, ואין שם מקר ,שבני אדם עומדים ערומים ולבושיןמקום 
 ה. ליואינו מניח לכתח

ן ואין צריך וחולץ תפילי .מר מקרא ותפלהשלום, ואין צריך לואין שם שאילת  ,מקום שבני אדם עומדין ערומים
  לומר שאינו מניחן!

 במרחץ שאין בו אדם. ,כי קאמר רב אדא בר אהבה

 אף על פי שאין בו צואה!  ,בית הכסא שאמרו. אף על פי שאין בו אדם ,יוסי בר חנינא: מרחץ שאמרו "רוהא א

  בחדתי. ,אלא: כי קאמר רב אדא

שיטא ליה; לאו הוא הדין נא: הזמינו לבית הכסא מהו? יש זימון או אין זימון? ולא איפוהא מבעיא בעא ליה רבי
 לא, דילמא שאני בית הכסא דמאיס. למרחץ? 

מסייע ליה לרב המנונא משמיה דעולא, דאמר: אסור לאדם שיתן שלום לחבירו . אין שם שאילת שלום )י' ב'(
א לֹו " 1בבית המרחץ, משום שנאמר רָׁ קְּ י ִּ לֹום ה'וַּ ָׁ  . "ש 
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ן" 2נמי אסור למימר בבית הכסא, דכתיב 'הימנותא'אלא מעתה,  ֱאמָׁ נ ֶׁ ֵאל הַּ ! וכי תימא הכי נמי, והאמר רבא "הָׁ
 ! בבית הכסא 'הימנותא'בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: שרי למימר 

א לֹו "דכתיב  ,שלוםשם גופיה איקרי  הכאהתם שם גופיה לא איקרי הכי דמתרגמינן אלהא מהימנא,  רָׁ קְּ י ִּ  ה'וַּ
לֹום ָׁ  ."ש 

 שיטות הראשונים 

וכן אם נשאל על  .3האמצעי הרהור מותרשבבית , ן"הרכתב  :בדברי תורה ואמירת הלכה בבית אמצעי במרחץרהור ה
 .5א"הרמוכן פסק  .4אבל אסור לומר עיקר הטעם .או מותרדבר הלכה אומר אסור 

. 6, שכינויים כגון רחום וחנון, מותר להזכירם בבית הכסאהרמב"ם ורבינו יונהדעת  :הזכרת כינויים במקומות מטונפים
 .כרמב"םפסק  8והשו"ע. 7ו בבית הכסאכתב, לא מצאנו שם רחום, כי אם על הבורא, ואסור לאמר והראב"ד

 שולחן ערוך

 (הלכות קריאת שמע, סימן פד)או"ח, 

י א.  ִּ בו ש  ם לְּ ָׁ ים ש  דִּ עֹומְּ ל הָׁ כ ָׁ ֶׁ יצֹון ש  חִּ ת הַּ יִּ ב ַּ ן, ב ַּ ָׁ ש  יָׁ ֹו. ו בְּ רֹות ב  קְּ ר לִּ ֹו, ֻמת ָׁ ֲחצו  ב  ֹא רָׁ ל  ֶׁ ש  ש  דָׁ ץ חָׁ חָׁ רְּ ת מֶׁ צָׁ ק ְּ ֶׁ י, ש  עִּ צָׁ מְּ אֶׁ ר. ו בָׁ ם, ֻמת ָׁ
 ָׁ ים ש  דִּ עֹומְּ ל הָׁ לֹום, ֲאבָׁ ָׁ ת ש  ֵאלַּ ְּ ם ש  ָׁ ים, ֵיש  ש  ִּ ת ֲעֻרמ  צָׁ ים ו קְּ ִּ בו ש  הם לְּ ל ָׁ פִּ ע ו תְּ מַּ ְּ ת ש  יאַּ רִּ  .לֹא קְּ

ים( הגה: מִּ לָׁ צְּ ל הַּ ק כ ָׁ רֶׁ ת ו פֶׁ ב ָׁ ַּ ש  ''ן פ''ק ד ְּ ה )רַּ ֹורָׁ ֵרי ת  בְּ דִּ ם ב ְּ ָׁ ֵהר ש  רְּ הַּ ר לְּ   ו ֻמת ָׁ
ו   ל  ים, ֲאפִּ ִּ ם ֲעֻרמ  ָׁ ים ש  דִּ ם עֹומְּ ל ָׁ כ ֻ ֶׁ י, ש  ימִּ נִּ ְּ פ  סו ר.  ו בַּ לֹום אָׁ ָׁ ת ש  ֵאלַּ ְּ  ש 

''ן פ' כירה( ץ )רַּ חָׁ רְּ ֶׁ מ  ֵבית הַּ ֵמן ב ְּ ֲענֹות אָׁ סו ר לַּ אָׁ  .וְּ
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  . (ק ה"פד, ס) ב". משנדהרהור נגד ערוה אין איסור, נגד אנשים ערומיםואפילו  . 3

 ן."ר .בעובדא דמרחץ של אפרודיטי (ב'ד "מ)והכי מוכח בפרק כל הצלמים  . 4

יון דהבית כ, מכל מקום או שאין שם אדם כלל, דאפילו אם עכשיו כולם לבושיםש אומרים י (ק ג"ס)ב "משנכתב הו ח פד,א."או . 5
ך ד אם בירעבז, דבדי"טבשם ה (ק ד"ס)ב "משנהתב כעוד  .ויש מקילים בזה .יוין מרחץ עלמיוחד להיות בו ערומים ולבושים קצת ד

ב דה זרה יט עבוה מקום; "ף, ד"ד ב ברי שבת)ן "ר –מקורות  .ד הערוהמד נג, אם לא ע(קוראאו )ומברך  וזראינו ח, (ש"קרא קאו )שם 
 .(צאתנא כשי ה"ד ף,"ברי

 !)י' ב'(הרמב"ם לא הזכיר שאסור לומר שלום בבית המרחץ, ותמה הכס"מ, שהוא גמרא ערוכה בשבת  . 6

יק" ,ד(תהילים קיב)דאשכחן רחום וצדיק דכתיב  (יז ב ברי"ף, ד"ה אבל) כתב יונה נורביו . 7 ד ִּ צַּ חו ם וְּ רַּ ו ן וְּ נ  ים חַּ רִּ ָׁ ש  יְּ ךְּ אֹור לַּ ֶׁ חֹש  ח ב ַּ רַּ יל דלע", זָׁ
. עיי"ש. וראה 'אבן האזל', שביאר שאין כוונת הראב"ד שרחום הוא שם משמות הבורא, שהא גמרא מהאי קרא מיירי בצדיק והצלחתו

ולא השיגו הראב"ד. אלא שהשיגו כאן רק לדין לאומרן  )הל' יסודי התורה ו,י(דאינו שם. וכן פסק הרמב"ם  )ל"ה א'(מפורשת בשבועות 
 בבית הכסא, ודימה כינויים אלו לדין הזכרת 'שלום'. עיי"ש. 

אחרונים כתב בשם  )ס"ק יב(וכף החיים . ום()כמו שאילת של אסורם אומר הרחום ירחם עליך, , שא)ס"ק יא(או"ח פה,ב. וכתב המשנ"ב  . 8
שהראב"ד אוסר ברחום, ושכתב הב"ח שיש להחמיר,  )ס"ק י(נו מכוין לשם ה' אלא לדבר של חול מותר. וכתב המשנ"ב שדוקא אם אי

ום, שיש מתירים לקרות לחברו ששמו של )פד, ס"ק ו(ושכן פסק הפרי חדש. ולעניין איסור שאילת שלום במרחץ, כתב המשנ"ב 
)פה, ס"ק יג, על ובדברי סופרים הלך אחר המיקל וכן נוהגין, וירא שמים יש לו להחמיר, כי הרבה אחרונים אוסרים. עוד כתב המשנ"ב 

 -רא. מקורות בלבו, מותר לחשוב בדברי תורה דהוה לאפרושי מאיסו עבירהאם נכנס הרהור , שמש"כ השו"ע שלהפריש מאיסור מותר(
 .)הל' ק"ש ג,ה(רמב"ם 
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 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן פה(

ֶׁ  ב.  קֹום ש  ָׁ מ  הו א הַּ ת, וְּ ֹפֶׁ נ  ט ִּ קֹום הַּ מְּ ץ ו בִּ חָׁ רְּ ֶׁ מ  ֵבית הַּ ֵסא ו בְּ כ ִּ ֵבית הַּ סו ר ב ְּ ה, אָׁ ֹורָׁ ֵרי ת  בְּ דִּ ֵהר ב ְּ רְּ הַּ ו  לְּ ל  ש  ֲאפִּ ם י ֵ יִּ לַּ גְּ ה ו ֵמי רַּ ֹו צֹואָׁ   .ב 

ץ  :הגה חָׁ רְּ מֶׁ מֹד ב ְּ לְּ סו ר לִּ ץ אָׁ חָׁ רְּ ֶׁ מ  כֹות הַּ לְּ ו  הִּ ל  ֲאפִּ ם א")רַּ וַּ ֵ ש    .ח("ן פ' כירה ו ֵבית יֹוֵסף ב ְּ
י ֹוֵצא  כַּ ן וְּ ֱאמָׁ חו ם, נֶׁ גֹון רַּ ים כ ְּ ו יִּ נ  כ ִּ ֵכן הַּ , וְּ ש  ֹדֶׁ ק  ֹון הַּ ש  לְּ ם ב ִּ ָׁ ם ש  רָׁ מְּ אָׁ ר לְּ ל חֹל ֻמת ָׁ ֶׁ ים ש  רִּ בָׁ ל ד ְּ ם. ֲאבָׁ ָׁ ם ש  רָׁ מְּ אָׁ ר לְּ ֹו, ֻמת ָׁ ב 

י רִּ פְּ סו ר, מַּ אָׁ ר הָׁ בָׁ ד ָׁ יש  מִּ רִּ פְּ הַּ ם לְּ ָׁ ן לֹו ש  ֵ מ  ד ַּ זְּ ם נִּ אִּ ם. וְּ ָׁ ם ש  ירָׁ כ ִּ זְּ הַּ סו ר לְּ ין, אָׁ קִּ חָׁ מְּ ם נִּ ֵאינָׁ ֶׁ מֹות ש  ֵ ש   ש  הַּ ֹדֶׁ ק  ֹון הַּ ש  לְּ ו  ב ִּ ל  ֲאפִּ , וַּ ש 
ש   ֵני קֹדֶׁ יְּ נְּ עִּ  .ו בְּ

ֵהר ב ְּ  :הגה רְּ הַּ ר לְּ ת ָׁ ֻ מ  ֶׁ קֹום ש  מָׁ יןו בְּ סֹק ד ִּ פְּ ר לִּ ה ֻמת ָׁ ֹורָׁ ֵרי ת  בְּ ר  ,דִּ בָׁ ל ד ָׁ ֶׁ ֲעמֹו ש  ר טַּ ֹא יֹאמַּ ל  ֶׁ ד ש  בַּ לְּ ים("ן פ")רַּ ו בִּ מִּ לָׁ צְּ ל הַּ ק כ ָׁ רֶׁ ת ו פֶׁ ב ָׁ ַּ ש   .ק ד ְּ
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