
 

 

 

 

 
 

 מקום הנחת התפילין בלילה בעת השינה

מהו שיניח אדם תפיליו  :בעא מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב יהודה )כ"ג ב'(
? תחת מרגלותיו לא קא מיבעיא לי, שנוהג בהן )בלילה כשהוא ישן(תחת מראשותיו 

 מנהג בזיון. כי קא מיבעיא לי תחת מראשותיו. מאי? 

. (1)שהוא קרוב לשמש מיטתומותר, אפילו אשתו עמו  :הכי אמר שמואל :אמר ליה
 ומתיב אשמואל. 

אע"ג דתניא תיובתא דשמואל, הלכתא כוותיה. מאי טעמא? כל  :אמר רבא )ומסיק(
  .)שמירתם מן העכברים והגנבים, עדיפה על מניעת בזיונם(לנטורינהו טפי עדיף 

 שלא כנגד ראשו.  בין כר לכסת, :והיכא מנח להו? אמר רבי ירמיה )כ"ד א'(

, ומפיק למורשהון )צרר אותם ביריעה הפרוסה סביבות מטתו(קפרא צייר להו בכילתא בר 
. רב (2)בליטת הקשר שהתפילין בולטים מהיריעה, היה הופך לצד החוץ, ולא לצד המיטהלבר 

 . 3, ופריס סודרא עלוייהו)ספסל(שישא בריה דרב אידי מנח להו אשרשיפא 

 :זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דרבא ואמר לי :יה דרב יוסףאמר רב המנונא בר
זיל אייתי לי תפילין. ואשכחתינהו בין כר לכסת שלא כנגד ראשו, והוה ידענא 

, ולאגמורן הלכה למעשה )יום שטבלה אשתו, דהוה ליה ליל תשמיש(דיום טבילה הוה 
  .(4)דשלא כנגד ראשו כלי בתוך כלי אפילו אשתו עמו מותרהוא דעבד 

                                                

בשאר מקום בבית,  ודווקא בכלי בתוך כלי. דלא עדיף מראשותיו משאר הבית. דאפילו היו מונחין :כתב הריטב"א . 1
ורצה לשמש מיטתו, בעינן שיהו מונחים בכלי בתוך כלי. ואדרבא, רבותא הוא דתחת מראשותיו סגי בכלי בתוך 

 כלי. מ"ט, דשמירתן יפה להם, דודאי תחת מראשותיו משומרין הם ביותר. 

 אחר.  אפשר שהיו מונחים בכליין, וחשיב ככלי בתוך כלי, דכילתא הוא ככלי :כתב הריטב"א . 2

כתב הריטב"א שהשרפרף עמד לפני המיטה. ואע"ג דהוי הדום רגליו, בכלי בתוך כלי סגי. דהם היו מונחים בכליין,  . 3
 ופריס סודרא עלייהו. וכ"כ הרא"ה והמאירי. וכהא דאמרינן להלן, כ"ו א', גלימא אקמטרא ככלי בתוך כלי דמי. 

 ר בכלי אחר ובין כר לכסת. רבינו יונה וריטב"א.דמאי דאמר אשכחתינהו בין כר לכסת, רצה לומ . 4

 ת”בעזהשי

 פ”תש א' שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 כ"ד| דף: 



 

 

 

 

 שיטות הראשונים 

הגמרא להלן, כ"ה ב', אומרת שבית  :תפילין תחת מראשותיו, מותר אפילו אשתו עמו
, שתחת רבינו יונה דעת שיש בו תפילין אסור לשמש מיטתו עד שיניחם כלי בתוך כלי.

אשתו ושלא כנגד ראשו,  )ב(כנגד ראשו, אסור בכל עניין.  )א( :דינים ג'מראשותיו יש בו 
 .7השו"עוכן פסק  .6אין אשתו עמו, אפילו בכלי אחד סגי )ג(ך כלי בתוך כלי. , צרי5עמו

 .8משמע שאין הכר נחשב כלי ומהרמב"םשהכר נחשב כלי.  ,רבינו יונהעוד  וכתב

  שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילין, סימן מ(

ַחת מַ  ג.  ִלי, ָאסּור ַלֲהִניָחם ּתַ תֹוְך ּכְ ְכִלי ּבְ ַחת ֲאִפּלּו ֱהִניָחם ּבִ לֹוָתיו, ְוֵכן ָאסּור ַלֲהִניָחם ּתַ ְרּגְ
ֶנֶגד  ּלֹא ּכְ ּתֹו ִעּמֹו. ֲאָבל ׁשֶ ִלי, ַוֲאִפּלּו ֵאין ִאׁשְ תֹוְך ּכְ ִלי ּבְ ֶנֶגד רֹאׁשֹו, ֲאִפּלּו ּכְ ֵמַרֲאׁשֹוָתיו ּכְ

ר ּתֹו ִעּמֹו, ֻמּתָ תוֹ  .רֹאׁשֹו, ִאם ֵאין ִאׁשְ ִלי ּבְ ּתֹו ִעּמֹו ָצִריְך ּכְ ִלי.ְוִאם ִאׁשְ  ְך ּכְ
ּתֹו ִעּמֹו. ד.  ׁש, ִמְקֵרי ֵאין ִאׁשְ ּמֵ ה ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלׁשַ ּטָ ּמִ ּתֹו ִעּמֹו ּבַ  ִאׁשְ
לֹוָתיו. ה.  ַתַחת ַמְרּגְ יָנן ּכְ ֶנֶגד ִצּדֹו, ּדִ ה ּכְ ּטָ ּמִ  ַלֲהִניָחם ּבַ

                                                

. והט"ז )או"ח מ,ד(: בב"י כתב שרק אם רוצה לשמש נקרא כן. וכן פסק בשו"ע ובהגדרת אשתו עמו, נחלקו אחרונים . 5
משמע שפוסק  )ס"ק ה(ובביאור הגר"א האריך לחלוק וסובר שבכל מקרה צריך כלי בתוך כלי, שמא ישכח וישמש. 

 .)ס"ק יב(: עיין ט"ז. וכן נראה שהכריע המשנ"ב , שכתבכמותו

ִית דזה לשון הרמב"ם: "שגם באין אשתו עמו צריך כלי בתוך כלי.  ,שמהרמב"ם משמע לחומרא התב רבנו יונוכ . 6 ּבַ
ין אֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה  ִפּלִ ׁש ּבֹו ּתְ ּיֵ יחֵ  -ׁשֶ ּיֹוִציֵאן, אֹו ַיּנִ תֹו ַעד ׁשֶ ׁש ּבֹו ִמּטָ ּמֵ ֵאינֹו ָאסּור ְלׁשַ ְכִלי ַאֵחר ׁשֶ ִלי ּבִ יַח ַהּכְ ְכִלי, ְוַיּנִ ן ּבִ

ְלָין ה..ּכֶ ּטָ ּמִ ּתֹו ִעּמֹו ּבַ דחה שאולי נקט הרמב"ם שצריך כלי בתוך כלי בגלל שמתייחס  )או"ח מ,ג(והב"י ." . ַוֲאִפּלּו ִאׁשְ
 . יין צריך כלי בתוך כלכשאין אשתו עמו, מודה שא ין הכי נמי,למקרה שאשתו עמו. אבל א

 .)הל' תפילין, ד,כד(. רמב"ם )טו א ברי"ף, ד"ה ולהניחן(רבינו יונה   -או"ח מ,ג. מקורות  . 7

ִלי שכתב: ". 8 תֹוְך ּכְ ִלי ּבְ יָחן ּכְ ר ְלֶכֶסת  -ְוִאם ִהּנִ ין ּכַ ַחת ְמַרֲאׁשֹוָתיו ּבֵ יָחן ּתַ ר לֹו ְלַהּנִ ּלֹא  )משמע שהכר עצמו אינו כלי(ֻמּתָ ׁשֶ
ֶנֶגד רֹאׁשוֹ  ְמָרן ּכְ ֵדי ְלׁשָ  )או"ח מ,ג(: בב"י הכריע להדיא כרמב"ם. אמנם בשו"ע ובפסיקת השו"ע נחלקו האחרונים". ּכְ

שחזר בו, ופסק כרבינו יונה, שאין צריך אלא כלי  )ס"ק ד(העתיק לשון הרמב"ם ושינה מלשונו, ומכך הסיק המג"א 
הביא דברי מאמ"ר שסובר שהשו"ע  )ס"ק כה(יים . וכף הח)ס"ק יא(אחד, והכר מקרי כלי שני. וכן פסק המשנ"ב 

 פסק כרמב"ם, שצריך להניח כלי בתוך כלי קודם שיניחם בין כר לכסת, וכהכרעתו בב"י. 

 ת”בעזהשי
 פ”תש א' שבט
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 בגוף אחרנוגע קריאת שמע כשגופו 

 )ערומים(שנים שישנים  :יהודה בעי מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב )כ"ד א'(
במיטה אחת, מהו שזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע, וזה יחזיר פניו ויקרא 

 ? )אע"פ שבשר שניהם נוגעים זה בזה(קריאת שמע 

 . . וכל שכן אחר(9)כשהוא מחזיר פניוואפילו אשתו עמו  :הכי אמר שמואל :אמר ליה

)ורגיל בה, ואין הרהור , אשתו כגופו ולא מיבעיא אחר?! אדרבה :מתקיף לה רב יוסף

 , אֵחר לאו כגופו, ואסור! כל כך(

והאיכא עגבות  )ומקשה(. )באשתו לדברי הכל(מחזיר פניו וקורא קריאת שמע זה 
 . עגבות, אין בהם משום ערוה :? מסייע ליה לרב הונא. דאמר רבי הונא)שנוגעים זה בזה(

האשה יושבת וקוצה לה  :חלה ב,ג( )ממשנהואמרינן, לימא מסייע ליה לרב הונא 
)ואע"פ בקרקע  )של מטה(, מפני שיכולה לכסות פניה )ומברכת(חלתה ערומה 

 .)שערוותו בולטת(. אבל לא האיש שמגולות עגבותיה(

 כגון שהיו פניה טוחות בקרקע. :תרגמה רב נחמן בר יצחק

מע, אא"כ הישן במיטה ובניו ובני ביתו בצדו, הרי זה לא יקרא קריאת ש :תניא
 . ואם היו בניו ובני ביתו קטנים, מותר. 10היתה טלית מפסקת ביניהן

 ? )נחשבים קטנים(ועד כמה  )ומברר(

תינוקת בת ג' שנים ויום אחד, ותינוק בן ט' שנים ויום אחד  :אמר רב חסדא
 . )שבגיל זה באים לכלל ביאה(

 י"ב שנה ויום אחד. אידי  תינוקת בת י"א שנה ויום אחד, ותינוק בן :איכא דאמרי

                                                

 שכן כל זמן שהם פונים פנים כנגד פנים פשיטא שאסור, שכן יש הרהור נגיעת ערוה על ידי איברי תשמיש. רש"י.  . 9

ל באשתו, מחזיר פניו וקורא. לשמואל שהתיר בכל גווני, ברייתא זו ודאי פליגא, לרב יוסף ברייתא זו באחרים. אב. 10
 ותנאי היא.

 ת”בעזהשי

 פ”תש א' שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 כ"ד| דף: 



 

 

 

 

 

ַח" )תינוקת בת י"א, ותינוק בן י"ב(ואידי  ָעֵרְך ִצּמֵ ַדִים ָנכֹנּו ּוש ְ )סימן להבאת  11עד כדי "ׁשָ

 . סימנים. ובלאו הכי נחשבים קטנים(

)גבי תפילין תחת מראשותיו, שפסק שמואל שמותר התם  :אמר ליה רב כהנא לרב אשי

דתיובתא דשמואל, הלכתא כוותיה דשמואל. אמר רבא, אע"ג  אפילו אשתו עמו(
 ? )האם מותר להחזיר פניו ולקרות(מאי  )שניים הישנים במיטה אחת(הכא 

אטו כולהו בחדא מחתא מחתינהו?! אלא היכא דאיתמר איתמר, והיכא  :אמר ליה
 דלא איתמר לא איתמר.

 שיטות הראשונים

ו כרב יוסף הסובר פסק הרי"ף ורמב"ם :שניים ישנים במיטה אחתאמירת ק"ש כש
 והרא"ששאשתו כגופו, ומותר להחזיר פניו ולקרות. אבל אחר, לאו כגופו הוא, ואסור. 

, ובשם יש מי שאוסר כרי"ף ורמב"םסתם  13והשו"ע. 12, שגם באשתו אסורר"יכתב בשם 
 . וכתב שנכון לחוש לדבריו.כר"יכתב 

שנא בתרא וכן פסק כתבו סתם כלי הרי"ף ורא"ש: היו בניו ובני ביתו קטנים מותר
דדוקא לי"ב ולי"א בעינן שדים נכונו ושערך צמח אבל  ,הרמב"םוכתב עוד  .הרמב"ם

כשהגיע תינוק לי"ג ותינוקת לי"ב אף על פי שלא הביאו אלו הסימנים כבר יצאו 
. והרא"ש יונה רבינומתורת קטנים ואין קורא עמהם בלא הפסקה והסכימו לדבריו 

נים אלו קודם י"א לתינוקת וי"ב לתינוק, לא חיישינן להו, וכתבו עוד, שאם הביאו סימ
 .14השו"עומותר. וכן פסק 

                                                

 יחזקאל טז,ז. . 11

שכיוון שלא נפסקה ההלכה, לא כשמואל, ולא כרב יוסף, עבדינן לחומרא כברייתא החולקת עליהם, ולא יקרא . 12
 אפילו אשתו עמו, אם אין טלית מפסקת.

שאם שוכבים פנים להדי פנים, אסור  )ס"ק א(יים שישנים בטלית אחת, פסקו פמ"ג ומשנ"ב ולגבי שנ או"ח עג,ב.. 13
לקרות בלא הפסקת טלית, אפילו אינם נוגעים, כל ששוכבים בקירוב. והמאמר מרדכי הסתפק בזה. עוד כתב 

א ידי דיצ, כתב הפר"ח דנראה לו דאם בדיעבד קרא בלא החזרת פנים ובלא הפסקת טלית: )ס"ק ד(המשנ"ב 
 .)הל' ק"ש ג,יח(רמב"ם  -. מקורות עי"ש. וכן בס' ישועות יעקב ,והפמ"ג מפקפק בזה .עי"ש .חובתו

 .)סי' לה(. רא"ש ד"ה ואידי( א ברי"ף, )טויונה . רבינו )הל' ק"ש ג,יט(רמב"ם  -או"ח עג,ד. מקורות . 14

 ת”בעזהשי

 פ”תש א' שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 כ"ד| דף: 



 

 

 

 

 

 ,ירליאוןרבינו יהודה ב"ר יצחק שבשם  אור זרוע: כתב בניו קטנים שנוגע בערותם
ן רואה את בָּ כשאין לִ  ,נוגעין ערותן זה בזה לודבניו ובני ביתו קטנים מותר אפי

 נים.התיר רק בחזרת פ 16והשו"ע. 15הערוה

פסקו כרב הונא, שעגבות  ר"י שירליאון, רי"ד, וריא"ז :עגבות אם יש בהן משום ערוה
פסק שאשה קוצה חלתה  והרמב"ם. 17אין בהם משום ערוה, וקוצה חלתה ערומה

 . 18ורמ"א השו"עערומה ומברכת, רק כשפניה של מטה טוחות בקרקע. וכן פסקו 

 שולחן ערוך

 ()או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן עג

ֶזה, לֹא ִיְקְראּו ְקִריַאת  א.  ֵניֶהם נֹוְגִעים ֶזה ּבָ ר ׁשְ ית ֶאָחד, ּוְבש ַ ַטּלִ ִנים ּבְ ָהיּו ְיׁשֵ ַנִים ׁשֶ ׁשְ
ה.  ְתֵניֶהם ּוְלַמּטָ יֵניֶהם ִמּמָ ית ַמְפֶסֶקת ּבֵ ן ָהְיָתה ַטּלִ א ִאם ּכֵ ַמע, ֶאּלָ  ׁשְ

ֲחָזַר  ב.  ּתֹו, קֹוֵרא ּבַ ן ִעם ִאׁשְ ית, ִאם ָהָיה ָיׁשֵ לֹא ַהְפָסַקת ַטּלִ ִנים ְלַצד ַאֵחר, ַוֲאִפּלּו ּבְ ת ּפָ
אֹוֵסר, ְוָנכֹון ָלחּוׁש ִלְדָבָריו.  גּופֹו. ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ יָבה ּכְ ֲחׁשִ ּום ּדַ  ִמׁשּ

לֹא ַהְפָסַקת ַטלִּ  ג.  ִנים ּבְ ֲחָזַרת ּפָ ר ִלְקרֹות ּבַ ים, ֻמּתָ עֹוָדם ְקַטּנִ ָניו ּבְ ן ִעם ּבָ ית. ִאם ָהָיה ָיׁשֵ
ית. דֹוִלים, ָצִריְך ְלַהְפָסַקת ַטּלִ  ְוִאם ֵהם ּגְ

                                                

וצריכין לחזור  ,שאין נוגעין ע"פוא ,וותןדאפילו שהלבבות מכוסין אסור כיון שאין הפסק בער ,משא"כ בגדולים. 15
 אור זרוע.  פניהם אילך ואילך.

צריך עכ"פ ליזהר שלא , ואם פני בניו נגד אחוריו .היינו שיהא אחוריהם זה לזה: ")ס"ק ח(או"ח עג,ג. וכתב המשנ"ב . 16
הוא להתיר כולי האי וקצת ודבר תימה ." עיי"ש. ובב"י הביא דברי האו"ז וכתב: כן נראה לי ,יהא בשרו נוגע בערותן

)אות . ובדרכי משה יש לדקדק לאסור ממה שכתב ה"ר יונה בפרק מי שמתו גבי גוי ערום אסור לקרות ק"ש כנגדו

 -. מקורות ימצא שמשמע יותר להיתר מלאיסור ,ד"ה הא כתיב( א ברי"ף, )יזוהמדקדק שם בפירוש ר' יונה כתב:  א(
 .קלג( סי' הל' טהרת ק"ש ותפילה,)אור זרוע 

 )רו, ס"ק ה(אע"פ שצריכה לברך, מפני שיכולה לכסות ערותה, אע"פ שהעגבות אינן מכוסות. ריא"ז. וכתב מג"א . 17
 .שלא הביאו כלל הא דפניה טוחות הרא"ש והרי"ףדעת שכן משמע 

כך בעינן שיהיו או"ח עד,ד. בב"י הבין שלדעת הרמב"ם לא קיימא לן כרב הונא, ומשום  -או"ח רו,ג. רמ"א  -שו"ע . 18
, שגם לרמב"ם אין בעגבות משום ערוה, ומה שצריכה הגר"אפניה טוחות בקרקע. אמנם ראה 'אמרי נעם' לתלמיד 

 והגר"א )רו, ס"ק ה(המג"א  ודעת. )הל' ק"ש, סי' טז, ס"ק י(שיהיו פניה טוחות בקרקע, משום הערוה גופא. וראה חזו"א 
פסק דעגבות יש בהן . וכתב שאליה רבה )עד, ס"ק יז, עיי"ש(והו"ד במשנ"ב  .משום ערוה שעגבות אין בהן )עד, ס"ק ז(

)כ"ד א', ד"ה . ר"י שירליאון )פ"ג הלכה ג, סעי' ז(. ריא"ז )הל' ברכות א,ט; פיה"מ חלה ב,ג(רמב"ם  -. מקורות משום ערוה

 . וראה להלן, כ"ה ב', אם באשה יש דין ליבה רואה ערוותה. היכא(
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ְהיּו ָלּה  ד.  ּיִ ינֶֹקת ַעד ׁשֶ ִנים, ְוַהּתִ ְהיּו לֹו י"ב ׁשָ ּיִ ינֹוק ַעד ׁשֶ ים, ַהּתִ ה ֵהם ֲחׁשּוִבים ְקַטּנִ ּמָ ַעד ּכַ

ַנת י"ג ְלִתינֹוק  ר. ּוִבׁשְ ָערֹות, ֻמּתָ ִנים, ַוֲאִפּלּו ֵהִביאּו ב' ש ְ ְוי"ב ְלִתינֶֹקת ִאם ֵהִביאּו י"א ׁשָ
ַנת י"ג ָוֵאיָלְך  ְ ר. ּוִמׁשּ ָערֹות ֻמּתָ לֹא ֶהְפֵסק. ְוִאם לֹא ֵהִביאּו ב' ש ְ ָערֹות, ָאסּור ּבְ ב' ש ְ

ָערֹות, ָאסּור.  ְלִתינֹוק ְוי"ב ְלִתינֶֹקת, ֲאִפּלּו לֹא ֵהִביאּו ב' ש ְ
 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן עד(

אוֹ  ד.  י ֵיׁש ִמי ׁשֶ ֵהן ְלבּוׁשֹות ֶהָחלּוק, ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ ל ּכְ ּלֵ ים ְיכֹולֹות ְלָבֵרְך ּוְלִהְתּפַ ׁשִ ַהּנָ ֵמר ׁשֶ
ב ה ֵמַהּלֵ ֵאיָנם ַמְפִסיקֹות ְלַמּטָ  .ׁשֶ

ָבר :הגה ָאר ּדָ ֶבת ַעל ׁשְ ּיֹוׁשֶ ְרַקע, אֹו ׁשֶ ּקַ ֶהן טּוחֹות ּבַ ּלָ ֵהא ֶעְרָוה ׁשֶ ּתְ ָאז ְוִאם ֵהן ֲעֻרּמֹות ָצִריְך ׁשֶ , ּדְ
ִאיׁש  ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ֶהן, ַמה ׁשּ ּלָ ן רֹוֶאה ֶעְרָוה ׁשֶ ם אֵאין ִלּבָ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ ן ִסיָמן רח( ")ּבֵ ן ְלַקּמָ  ג. "ו ס"ְוַעּיֵ

 )או"ח, הלכות ברכת הפירות ושאר ברכות, סימן רו(

ָרָכה ַלֲאכִ  ג.  ין ּבְ ּלֹא ַיְפִסיק ּבֵ ָרכֹות ָצִריְך ׁשֶ ל ֵאּלּו ַהּבְ ֵדי הגה:יָלה. ּכָ ּבּור  יֹוֵתר ִמּכְ ית יֹוֵסף ּדִ )ּבֵ

ּבֹוֵלי ֶלֶקט( ם ׁשִ ׁשֵ ּיֹוִציא ּבְ ִמיַע, ָיָצא ּוִבְלַבד ׁשֶ ִמיַע ְלָאְזָניו, ְוִאם לֹא ִהׁשְ ; ְוָצִריְך ְלַהׁשְ
ַכֶסה ֶעְרָותֹו; בַּ  ּיְ ָכל ָלׁשֹון; ְולֹא ְיָבֵרְך ָעֹרם, ַעד ׁשֶ ָפָתיו; ְוֶנֱאָמִרים ּבְ ש ְ ָבִרים ּבִ ה ּדְ ּמֶ

ָסה  ֶזה ִמְתּכַ י ּבָ ְרַקע, ּכִ ּקַ ה טּוחֹות ּבַ ל ַמּטָ ֶבת ּוָפֶניָה ׁשֶ ה יֹוׁשֶ ָ ִאיׁש. ֲאָבל ִאׁשּ ֲאמּוִרים, ּבְ
ן ְלֵעיל ִסיָמן ע''ד ָסִעיף ד')ֶעְרָוָתּה  ַוֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו ָערֹם, ִאם ִלּבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה אֹו ; (ְוַעּיֵ

רֹאׁשֹו מְ  ה, ָאסּור ְלָבֵרְך.ׁשֶ  ֻגּלֶ

  גדרי ערוה לעניין קריאת שמע

)האם מהו  )דרך נקב בגדו(יוצא בבגדו  )ערווה(שיער  :רב מרי לרב פפא "לא )כ"ד א'(

 . )כלומר מה בכך. אינו ערווה(שיער שיער  :? קרא עליהמותר לקרות קריאת שמע כנגדו(

 טפח באשה ערוה. :אמר רב יצחק

כל המסתכל באצבע  :ילימא לאסתכולי בה, והא אמר רב ששתלמאי? א )ומברר(
 קטנה של אשה, כאילו מסתכל במקום התורף! אלא באשתו ולקריאת שמע. 

ל  :אמר רב חסדא ּגָ י ׁשֹוק ִעְבִרי ְנָהרֹות". וכתיב "ּתִ ּלִ שוק באשה ערוה, שנאמר "ּגַ
ֵתְך" ָרֶאה ֶחְרּפָ ם ּתֵ  .ֶעְרָוֵתְך ּגַ
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י קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה".קול באשה  :אמר שמואל  ערוה, שנאמר "ּכִ

ים".יש :אמר רב ששת ֵעֶדר ָהִעּזִ ְעֵרְך ּכְ   ער באשה ערוה, שנאמר "ש ַ

 שיטות הראשונים 

 ,רשב"א, יונה ראב"ד, רבינובדברי  :, מדאורייתא או מדרבנןקול, שיער, שוק טפח,
 19דאסרום חכמים משום שמביאים לידי הרהור. ,מבואר דאיסורים אלו מדרבנן מאירי,ו

, דהני מילי אשתו; אבל באשה והרוקח, בה"ג, רבינו חננאלדעת  :טפח באשה ערוה
טפח מגולה אסור לקרות כנגדו, רק סתם ש 20והשו"ע. אחרת, אפילו פחות מטפח

 .21כבה"ג ורבינו חננאלבשם יש אומרים כתב  והרמ"א

שאשה אחרת יכולה  הרשב"אדעת  :קריאת אשה אחרת כנגד טפח מגולה בחברתה
דטפח  הרא"שמדברי  למד והרמ"א. 22לקרות כנגד טפח מגולה בחברתה, דליכא הרהור

 .23באשה ערוה אפילו לאשה אחרת

היינו שאסור לשמוע קול זמר אשה. אבל אין איסור ד, רא"שה דעת :קול באשה ערוה
  .אסור גם לקרות ק"ש, שהגאונים ורוב הראשוניםלקרוא אז קריאת שמע. ודעת 

                                                

, שהרי והנה מילתא דפשיטא דשער וקול אף דאמרינן דהוי ערוה, היינו מדרבנן :(כלל דחלק א )נשמת אדם  וכתב. 19
 וא הדיןוי באשה כפירש"י שם, לכן אסרו חכמים, והכיון דמצינו שהוא דבר נ לא מצינו בקרא שנקרא ערוה, אלא

דאפילו עצימת עינים לא מהני, היינו דוקא בערוה  (עה ו"סס)"ע ודאף דקיי"ל בש י זה נראה לי. ולפפחות מטפח
ש שנשאר עוד בצ"ע. ועיי". משום שלא יבא להרהר, כיון שמעצים עיניו, מותר אבל במה שאינו אסור אלאממש, 

כתב שכיון )או"ח טז,ח( שגם בה שייך האיסור. והחזו"א )ד"ה טפח( , כתב ביה"ל מבת ג' ואילך ולגבי טפח בקטנה
שכל הני אינה ערוה בעיקרו, אלא חכמים אסרוה משום הרהור וטרדא, כל שאין דעתם של בני אדם עליהן מחמת 

בשם רב האי  רי"ף, ד"ה ערוה(בז א )ירבינו יונה בשם ראב"ד.  )כ"ד א', ד"ה והא דאמר(רשב"א  -מקורות  קטנותן, מותר.
 .)כ"ד א', ד"ה צריך(. מאירי )עה,א, ד"ה במקום(. וראה ביה"ל גאון

)הו"ד רבינו חננאל . ג,טז אות ס("ש בהגהות מיימוניות הלכות ק הו"ד)בה"ג  - . מקורות)ס"ק א(וראה ב"ח או"ח עה,א. . 20

 .)סי' לז(. רא"ש )סי' שמה(הרוקח  .)סי' עו(ראבי"ה . והו"ד ב)הל' טהרת ק"ש, סי' קלג(. אור זרוע באו"ז(

 .ער אשהיוכן בש ,יניםומהני בזה עצימת ע ,דלכו"ע זה לא הוי אלא מדרבנן,  (בשם 'נשמת אדם' )ס"ק הוכתב המשנ"ב . 21

" דעת הרשב"א ששוק באשה ערוה אינו ...ומשום הרהור ולאנשים שוק באשה ערוה, ודוקא לאחרים" נו:זה לשו. 22
 דין 'ערוה', אלא האיסור הוא משום הרהור. משום כך, דווקא באנשים דאיכא הרהור אסור.

ע, וכתב דטעות סופר איכא ברא"ש, וגם הרא"ש מודה נשאר על דבריו בצ" (ס"ק ג) הגר"אאו"ח עה,א. אמנם . 23
 בשם האחרונים כרשב"א. )ס"ק ח(עיי"ש. וכ"פ המשנ"ב  לרשב"א
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בקריאת שמע, משום שגורם הרהור, ואינו אוסר  )טפח, קול, ושיער(כתב שאסור  והמאירי
ועת לעשות לה' הפרו  ,ובעונותינו בין הגוים אנו יושביםכתב,  והיראיםבדברי תורה. 

פסק  24והשו"ע .הלכך אין אנו נזהרים מללמוד בשמיעת קול נשים ארמיות ,תורתך
 )אפילו באשתו(, ולכן יש ליזהר משמיעת קול זמר אשה הראשונים לרובשיש לחוש 

 בשעת קריאת שמע.

דאפשר דוקא ממקום  ראב"דבשם  רשב"אתב כ :טפח באשה ערוה, שוק באשה ערוה
. ועלה קאתי רב חסדא למימר דשוק באשה )שדרכה לכסותו, נאסר טפח( צנוע שבה

וכן  מקום צנוע, וערוה הוא, ואפילו לגבי בעלה, אע"פ שאינו מקום צנוע באיש.)נחשב( 
 .25השו"עפסק 

, כל הדברים שהזכרנו למעלה לערוה, ראבי"הבשם  המרדכיכתב  :שיער באשה ערוה
דוקא בדבר שאין רגילות להיגלות; אבל בתולה הרגילה בגילוי שיער, לא חיישינן, 

 ושערה  ,וקול דבורה שאינו זמר ,בל פניה ידיה ורגליהאכתב,  ורשב"א. 26דליכא הרהור

 

                                                

לגבי זמר אשה:  )ס"ק יז(עוד כתב  ובדיעבד אם קרא, חוזר וקורא בלא הברכות. )ס"ק טז(משנ"ב האו"ח עה,ג. וכתב . 24
כיון דלא מצינו דמקרי ערוה  ,לו למחות י אפשרוס שאוהוא אנ ,או בעיר גוייםאם הוא בדרך בין ה כל מקום,ומ

נאמר עת  , ועל זהנתבטל מתורה ותפלה גוייםדאל"כ כיון שאנו שרויין בין ה ;מותר לקרות ולברך א,מדאוריית
 .סי' עו(ברכות, )ראבי"ה  .בראבי"ה( הו"ד) ובה"ג רבינו חננאל .במרדכי( הו"ד)רב האי  -מקורות  .לעשות לד' הפרו תורתך

. )יז א ברי"ף, ד"ה ערוה( רבנו יונה. )הו"ד ברשב"א( ראב"ד. )הל' ק"ש ג, אות ס( הגמ"י .בהגהות מיימוניות( הו"ד)רבינו תם 
 .)כ"ד א', ד"ה צריך(. מאירי )ד"ה קול( ריטב"א. )סי' לז(. רא"ש )ד"ה והא דאמר( רשב"א .)סי' פ(. מרדכי )סי' שצב( יראים

)סעי' ו. וכתב , עד שיחזיר פניו, כמו כנגד הערוה ממש דאסור אפילו בעוצם עיניו, (ס"ק א)או"ח עה,א. וכתב המשנ"ב . 25

 י אפשראם הוא נזהר מלראות כלל. וכשא ,ויש מתירין בזה .כאן, עיי"ש( אור הגר"אשכן משמע מביבביה"ל, ד"ה במקום, 
וידיה כפי המנהג שדרך להיות מגולה , דפניה )ס"ק ב(ל זה. עוד כתב המשנ"ב בענין אחר נראה דיש לסמוך ע

יון שרגיל בהן שכ ,מותר לקרות כנגדו ,במקום שדרכן לילך יחף )עד הברך( וכן בפרסות רגל עד השוק ,באותו מקום
. אסור ,אפילו רגילין לילך מגולה כדרך הפרוצות ,אבל זרועותיה ושוקה .)וראה חזו"א או"ח טז,ח( אינו בא לידי הרהור

 . )שנה א, פרשת בא,י(בן איש חי ו, )ס"ק ג( משנ"ב עודוראה 

שפרועת ראש הוא  )ט"ו ב'(ראיה שבתולות היו הולכים בגילוי ראש, מריש פ"ב דכתובות  )ס"ק ה(גר"א והביא ה. 26
ועתה פשתה המספחת שהנשואות הולכות בשערותן כמו : )סי' עה, סעי' ז(סימן לבתולה. וכתב ערוך השולחן 

הולכות כך והוה כמקומות  כיון שעתה רובן ,נראה שמותר לנו להתפלל ולברך נגד ראשיהן המגולותת... הבתולו
. משום דס"ל דלאו לק"ש איתמר ,והרי"ף והרמב"ם השמיטו לגמרי דין שיער וקול .דליכא הרהור... המגולים בגופה

 .,יב(פרשת בא א,שנה )י' בן איש ח'וראה 

 ת”בעזהשי

 פ”תש א' שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 כ"ד| דף: 



 

 

 

 

 

. 27מפני שהוא רגיל בהן ולא טריד ,אין חוששין להם ,מחוץ לצמתה שאינו מתכסה
 .הרשב"אפסק דברי  כראבי"ה. והרמ"א 28השו"עופסק 

דלא מהני לקרות  הרוקחדעת  :םעצימת עיניים והחזרת פניקריאת שמע מול הערוה ב
מבואר דבהחזרת פנים  הרמב"םבדברי ו. 29המרדכיניו. וכן כתב כנגד הערוה כשעוצם עי

 . שבהחזרת פנים, או עצימת עיניים, או בלילה, או סומא, מהני פסק 30והשו"ע מותר.

 שולחן ערוך

 (או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן עה)

ּה  א.  ְרּכָ ּדַ ָמקֹום ׁשֶ ה ּבְ ָ ִאׁשּ ה ּבְ ּתֹו, ָאסּור ִלְקרֹות ְקִריַאת ְלַכּסֹותוֹ ֶטַפח ְמֻגּלֶ , ֲאִפּלּו ִהיא ִאׁשְ
הּ  ֶנְגּדָ ַמע ּכְ  .ׁשְ

וְ  :הגה הֹות ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדַ ַפח ֲהָוה ֶעְרָוה )ַהּגָ חֹות ִמּטֶ ה ַאֶחֶרת ֲאִפּלּו ּפָ ָ ִאׁשּ ּתֹו, ֲאָבל ּבְ ִאׁשְ ָקא ּבְ

ְבֵרי ָהרֹא ֶרק ג'( ְוִנְרֶאה ִמּדִ ה ַאֶחֶרת"ַמְימֹוִני ּפֶ ָ ה ֶעְרָוה ֲאִפּלּו ְלִאׁשּ ָ ִאׁשּ ֶטַפח ּבְ ַעְצָמּה  ,ׁש ּדְ ּבְ ַרק ׁשֶ

י ׁשֶ  ִדְלֵעיל סי' עְיכֹוָלה ִלְקרֹות, ַאף ַעל ּפִ ה ּכְ   .ד"ִהיא ֲעֻרּמָ

ֶנְגּדוֹ  ב.  ּה ְלַכּסֹות, ָאסּור ִלְקרֹות ּכְ ְרּכָ ּדַ ה ׁשֶ ָ ל ִאׁשּ ָער ׁשֶ ּתוֹ  :הגה .ש ֵ תּולֹות  ֲאִפּלּו ִאׁשְ ֲאָבל ּבְ
ר רּועֹות ָהרֹאׁש, ֻמּתָ ן ֵליֵלְך ּפְ ְרּכָ ּדַ  .ׁשֶ

ְרִגיִלין לָ  :הגה ים ׁשֶ ל ָנׁשִ ָערֹות ׁשֶ ְ בָּ ְוה"ה ַהש ּ ם ָהַרׁשְ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ ָתן )ּבֵ ן "ֵצאת ִמחּוץ ְלַצּמָ ּכֵ א( ְוָכל ׁשֶ

ים( הֹות ַאְלָפִסי ַהֲחָדׁשִ ּה ְלַכּסֹות )ַהּגָ ְרּכָ ַער ָנְכִרית, ֲאִפּלּו ּדַ  .ש ְ
                                                

 ,ובשערה ,באצבע קטנה לוובאשה אחרת אסור להסתכל בשום מקום ואפיהרשב"א כתב כן לגבי אשתו, והוסיף, . 27
, עיי"ש. ומכל מקום למד הרמ"א מדבריו לשערות של נשים שרגילין לצאת מחוץ קול דבורה לוואסור לשמוע אפי

 משום שאין דרכן לכסות, וכמו גבי שיער בתולות. )ס"ק ו(יאר הגר"א לצמתן. וב

רק אם שערותיהן קלועות ולא  ,"א שכתב דלא ילכו בגילוי הראשגעיין במ, )ס"ק יב(המשנ"ב וכתב  .עה,באו"ח . 28
 ,ןנכריות שאינן מוזהרות לכסות שער יי אדם,אבל המחצית השקל והמגן גבורים מקילין בזה. כתב הח .סתורות

 .)כ"ד א', ד"ה והא דאמר(. רשב"א )סי' פ(מרדכי  -. מקורות צ"ע אם דינן בזה כבתולות

)שהמקום מטונף, ועכשיו אינו רבי אילא וחבריה הוו יתבי קמי פונדוקא ברמשא  בירושלמיגרסינן  :וזה לשון המרדכי. 29

נן חמין מה קומיהון, ברם כדין אסור מכיון דאי הוי יממא הוי :מהו מימר מילי דאורייתא? אמר לון :. אמרינראה(
. משמע במקום שראוי לראות הערוה אין מועיל )מכיון שאם היה ביום היינו רואים את שלפנינו, א"כ אף עכשיו אסור הוא(

 העלמת העין. עכ"ל.

דלא מהני ושכן הסכימו האחרונים , כנגד הערוה(עצימת עיניים ) הרוקח דלא מהני הביא דבריאבל הגר"א או"ח עה,ו. . 30
. תפילה סימן שכד( הל')הרוקח  -מקורות  .)עה,ו, ס"ק כט(. וכן פסק המשנ"ב לקרות כנגד הערוה אלא חזרת כל גופו

 .)ברכות פ"ג, רמז עו(מרדכי 
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ַמע. ג.  ַעת ְקִריַאת ׁשְ ׁשְ ה ּבִ ָ ִמיַעת קֹול ֶזֶמר ִאׁשּ ְ ֵהר ִמׁשּ  ֵיׁש ִלּזָ

ִאׁשְ  :הגה ם אֶֹהל מֹוֵעד ְוַהגַוֲאִפּלּו ּבְ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ   .מ("ּתֹו, ֲאָבל קֹול ָהָרִגיל ּבֹו ֵאינֹו ֶעְרָוה )ּבֵ
הּוא  ו.  ְיָלה, אֹו ׁשֶ ּלַ הּוא ּבַ ָעַצם ֵעיָניו, אֹו ׁשֶ ה, אֹו ׁשֶ ּנָ ָניו ִמּמֶ ֶנְגּדֹו ְוֶהֱחִזיר ּפָ ָהְיָתה ֶעְרָוה ּכְ

ָלה ַרֲחָמָנא, ְוָהא ָלא ָחֵזי ָלּה. ה ּתָ ִבְרִאּיָ ר ִלְקרֹות, ּדְ  סּוָמא, ֻמּתָ
 (, סימן כאאה"ע, הלכות אישות)

ֵעיָניו  א.  ַרְגָליו ְוִלְרמֹז ּבְ ָיָדיו אֹו ּבְ ים ְמאֹד ְמאֹד. ְוָאסּור ִלְקרֹץ ּבְ ׁשִ ָצִריְך ָאָדם ְלִהְתַרֵחק ֵמַהּנָ
ָיְפָיּה...  יט ּבְ ּה אֹו ְלַהּבִ ֶנְגּדָ ּה, ְלָהֵקל רֹאׁשֹו ּכְ חֹק ִעּמָ ְלֶאָחד ֵמָהֲעָריֹות. ְוָאסּור ִלש ְ

ל ֲא  ּכֵ ְסּתַ ֵבית ְוַהּמִ ל ּבְ ּכֵ ִאּלּו ִנְסּתַ ה, ּכְ ּנָ ן ֵלָהנֹות ִמּמֶ ּוֵ ה ְוִנְתּכַ ָ ל ִאׁשּ ה ׁשֶ ע ְקַטּנָ ֶאְצּבַ ִפּלּו ּבְ
ן ְלֶאָחד  )פי', ֶעְרָוה(ַהּתֶֹרף  ּוֵ ְתּכַ ָעָרּה. ְוַהּמִ מַֹע קֹול ֶעְרָוה אֹו ִלְראֹות ש ְ ּה. ְוָאסּור ִלׁשְ ּלָ ׁשֶ

ין אֹותוֹ  ָבִרים, ַמּכִ ֵבי ָלאִוין. ֵמֵאּלּו ַהּדְ ַחּיָ ם ּבְ ָבִרים ֲאסּוִרים ּגַ ת ַמְרּדּות. ְוֵאּלּו ַהּדְ  ַמּכַ

  עיטוש, גיהוק והשמעת קולו בעת התפילה

)על אני ראיתי את רבי שגיהק ופיהק ונתעטש ורק  :אמר רבי חנינא )כ"ד א'(

. אבל לא היה מתעטף. וכשהוא )להעביר הכינה העוקצתו(וממשמש בבגדו  הקרקע(
ָרֶאה פתיחת פיו(היה מניח ידו על סנטרו  מפהק,  . )שלא ּתֵ

)כאילו אין הקב"ה המשמיע קולו בתפלתו, הרי זה מקטני אמנה  :מיתיבי )כ"ד ב'(

)שהיו קוראים . המגביה קולו בתפלתו, הרי זה מנביאי השקר שומע תפילת לחש(

מן רע . מגהק ומפהק, הרי זה מגסי הרוח. המתעטש בתפילתו סיבקול לעבודה זרה(
לו, ויש אומרים ניכר שהוא מכוער. הרק בתפלתו, כאילו רק בפני המלך. בשלמא 
 מגהק ומפהק לא קשיא, כאן לאונסו כאן לרצונו. אלא מתעטש אמתעטש קשיא! 

, כאן )סימן יפה לו(מתעטש אמתעטש נמי לא קשיא, כאן מלמעלה  )ומתרץ(
א, ותקילא לי כי כולי הא מילתא אבעי לי בי רב המנונ :מלמטה. דאמר רב זירא

המתעטש בתפלתו סימן  :)שקולה עלי וחביבה, לפי שהיה רגיל להתעטש( תלמודאי
 יפה לו. כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה, כך עושין לו נחת רוח מלמעלה. 

 היה עומד  :כדרב יהודה. דאמר רב יהודה )לעשות(רק ארק נמי לא קשיא, אפשר 
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תו. ואם טלית נאה הוא, מבליעו באפרקסותו בתפלה ונזדמן לו רוק מבליעו בטלי
)זרקו לאחוריו, ולא הבליעו . רב אשי נזדמן לו רוק. פתקיה לאחוריה )וכך עשה רבי(

 אנא אנינא דעתאי.  :. אמרבטליתו(

לא  :המשמיע קולו בתפלתו, הרי זה מקטני אמנה. אמר רב הונא (:)שנינו בברייתא
אין יכול לכוין את לבו בלחש, מותר. שנו אלא שיכול לכוין את לבו בלחש. אבל 

 והנ"מ ביחיד. אבל בצבור, אתי למיטרד צבורא. 

, ממתין עד שיכלה הרוח, וחוזר )מלמטה(היה עומד בתפילה ונתעטש  :תנא
 ומתפלל. 

לה ובקש להתעטש, מרחיק לאחריו ד' אמות יהיה עומד בתפ :איכא דאמרי
 . מקום שפסק()מומתעטש, וממתין עד שיכלה הרוח וחוזר ומתפלל 

רבש"ע, יצרתנו נקבים נקבים,  :(32שחזר למקומו לאחר, 31)בתוך התפילהואומר 
חלולים חלולים. גלוי וידוע לפניך חרפתנו וכלימתנו בחיינו, ובאחריתנו רמה 

 .33ותולעה

 שיטות הראשונים

ממשמש פירש  רש"י: אני ראיתי את רבי וכו' וממשמש בבגדו אבל לא היה מתעטף
לא היה נוטלה  ,אם נפלה טליתו כשהוא מתפללו .כינה העוקצתו בבגדו להעביר

 ,בינו חננאלרבשם עוד  פירשו הראשוניםודתרי מילי נינהו.  ,ומתעטף שלא להפסיק
 אבל אם נפל  ,היה ממשמש בבגדו ומתקנו שלא יפול מעל ראשו, שדחדא מילתא היא

                                                

 שכן התפילה כבר מופסקת ועומדת על ידי הרוח. לפיכך יכול להפסיק גם ולומר דבר זה באמצע. רש"י. . 31

 . ועיין להלן רמב"ם שחולק. )או"ח קג,ב(וכן דעת הטור . 32

מן המדקדקים מי שנהג ועשה כדין זה של שנשאל היאך לא ראינו בזמננו אפילו  )סי' טז(כתוב בתרומת הדשן . 33
ביקש להתעטש מרחיק ד' אמות וכו'. ודן בדבר, אולי טעם ההיתר שלא ירחיק ד"א, משום שמתבזה ומתבייש 

ומכל מקום קשה  :מפני הציבור. ולפי זה החיוב להרחיק ולומר הנוסח, נאמר דוקא במתפלל ביחידות. ומסיים
 . )או"ח קג,ב(אינם אפילו רמוזים בתלמוד ופסקי הגאונים. עכ"ל. הו"ד בב"י הדבר מאד לבדות חילוקים מן הדעת, ש
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אבל  .לגמרי דחשיב ליה הפסקה אם מתעטף כיון שנפל ,לגמרי לא היה מתעטף בו
 פסק כשני הפירושים. 35והשו"ע. 34לתקן קצת שלא יפול לא הוי הפסקה

ה ְוִנְצַטֵער : כתב הרמב"ם, "להתעטשהיה עומד בתפילה וביקש  ַמּטָ ׁש ְלהֹוִציא רּוַח ִמּלְ ּקֵ ּבִ
ה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲעִמיד ַעְצמֹו  ע ַאּמֹות ּוַמְמּתִ  -ַהְרּבֵ ְך ַלֲאחֹוָריו ַאְרּבַ ְכֶלה ְמַהּלֵ ּתִ ין ַעד ׁשֶ

ל. 36", ְוחֹוֵזר ִלְמקֹומוֹ ...ָהרּוַח, ְואֹוֵמר "ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ּלֵ " והטור כתב שחוזר קודם ּוִמְתּפַ
 פסק כרמב"ם. 37שיאמר רבון העולמים. והשו"ע

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן צז(

ְבעֹו()מֹוִציא ִמּגּופֹו ְלִפיו ְנִפיָחה מִ לֹא ְיַגֵהק  א.  ה(; ְולֹא ְיַפֵהק , ּתֹוְך ש ָ יו ְלהֹוִציא רּוַח ַהּפֶ )ּפֹוֵתַח ּפִ

ִתיָחתֹו.  ָרֶאה ּפְ ּלֹא ּתֵ יו, ׁשֶ יַח ָידֹו ַעל ּפִ יַח ְוִאם ָצִריְך ְלַפֵהק ִמּתֹוְך אֶֹנס, ַיּנִ ּלֹא ַיּנִ ֵהר ׁשֶ )ְוִיּזָ
ֶרְך  ָידֹו ַעל ָהֵוי ּדֶ ה, ּדְ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּסּות ָהרּוַח( ַסְנְטרֹו ּבִ  ף(. ")טּור ְוָהִריּגַ

ּלֹא ְיֵהא ִנְרֶאה;  ב.  ִעְנָין ׁשֶ ְכסּותֹו ּבְ ּלֹא ָלרֹק, ַמְבִליעֹו ּבִ ר לֹו ׁשֶ ָאסּור לֹו ָלרֹק; ְוִאם ִאי ֶאְפׁשָ
ַבר ִמאּוס( ְוִאם הּוא ִאְסְטִניס ֵאינֹו ָיכֹול ִלְראֹות ּדְ כְ )פי' ׁשֶ סּותֹו, , ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְבִליעֹו ּבִ

ן זֹוְרקֹו ַלֲאחֹוָריו.  ּכֵ מֹאלֹו, ֲאָבל לֹא ִליִמינֹו; ְוָכל ׁשֶ ר ְלָזְרקֹו ַלֲאחֹוָריו, זֹוְרקֹו ִלש ְ )ְוִאם ִאי ֶאְפׁשָ

ָאסּור( )הר תֹו("ְלָפָניו, ּדְ ּמֵ  .י פ' ִמי ׁשֶ
ְת  ג.  ּלֹא ּתִ ְבָגָדיו ַלֲהִסיָרּה ׁשֶ ֵמׁש ּבִ ה עֹוַקְצּתֹו, ְיַמׁשְ ּנָ ָידֹו. ִאם ּכִ ה ּבְ ָנתֹו, ֲאָבל לֹא ְיִסיֶרּנָ ּוָ ל ּכַ ּטֵ  ּבַ

ה ָיכֹול ִלּטֹל :הגה ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּלֹא ּבִ ה, ֲאָבל ׁשֶ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ֶנֶסת  ְוַדְוָקא ּבִ ֵבית ַהּכְ ה ּוְלָזְרקֹו ּבְ ּנָ ּכִ
ן ְלֵעיל סי' ד' ָסִעיף י)אֹור ָזרּוַע(,   ח."ְוַעּיֵ

                                                

 .כן נראה שמפרש הרי"ף שכתב ואסור להתעטף ולהניח ידו על סנטרו ולא הזכיר שממשמש בבגדוכתב הב"י שו. 34
אבל  .הוה ליה לכותבו להשמיענו שלא יסיר הכינה בידו אלא ימשמש בבגדו בלבד, ואם היה סובר כפירוש רש"י

לפירוש רבינו חננאל לא הוצרך לכתבו דמאחר שכתב דלהתעטף אסור ממילא משמע דעיטוף דוקא הוא דאסור 
 .אבל משמוש שרי

שאם הוא טרוד על ידי זה, ואינו יכול לכוין, ילבשנו כשיסיים הברכה.  )ס"ק טז(ד. וכתב המשנ"ב -או"ח צח,ג. 35
 .)סי' לט(רא"ש . ד"ה ואסור(ו ב ברי"ף, ט)יונה . רבינו )ד"ה וממשמש(תוספות  -מקורות 

וביאר ב"י בשם מהר"י אבוהב, שהרי צריך מקום מיוחד לתפילה. וכתב ב"י, שזה נכון גם למי שסובר שכל בית . 36
 הכנסת דיינינן ליה כמקום אחד. שכיון שקבע מקום לתפילה, שם השכינה, ואם זז ממקומו, אינו במקום שכינה.

 -מקורות  .הסכים לדעת הסוברים דיחזור למקומו קודם הרבון , ובחיי אדם(ס"ק ו)משנ"ב או"ח קג,ב. וכתב ה. 37
 .)הל' תפילה ד,יב(רמב"ם 
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ית ד.  ַמט ַטּלִ ּלֹו ֵאינֹו ָיכֹול ִאם ִנׁשְ ֵמׁש ּבֹו ּוְלַהְחִזירֹו, ֲאָבל ִאם ָנַפל ּכֻ קֹומֹו ָיכֹול ְלַמׁשְ ֹו ִמּמְ

ָהֵוי ֶהְפֵסק.  ף ּבֹו, ּדְ  ַלֲחזֹר ּוְלִהְתַעּטֵ
ילֹו ַלֲאחֹוָריו  ה.  ין ַמְפׁשִ חֹות ִמד' ַקּבִ ה, ּפָ ִפּלָ יַע ְזַמן ּתְ ֵתָפיו ְוִהּגִ אֹוי ַעל ּכְ א ַמש ּ ַהּנֹוש ֵ

ל. ּומִ  ּלֵ י ַקְרַקע, ּוִמְתּפַ ּבֵ יָחם ַעל ּגַ ין, ַמּנִ ל; ד' ַקּבִ ּלֵ  ְתּפַ
 )הלכות תפילה, סימן קג(

ל.  א.  ּלֵ ְכֶלה ָהֵריַח ְוחֹוֵזר ּוִמְתּפַ ּיִ ין ַעד ׁשֶ ה, ַמְמּתִ ַמּטָ ּנּו רּוַח ִמּלְ ה ְוָיָצא ִמּמֶ ְתִפּלָ  ָהָיה עֹוֵמד ּבִ
ּנּו רּוַח מִ  ב.  ׁש ָלֵצאת ִמּמֶ ּקֵ ה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲעִמיד ַעְצמֹו, הֹוֵלְך ּבִ ה ְוִנְצַטֵער ַהְרּבֵ ַמּטָ ּלְ

ְכֶלה ָהֵריַח, ְואֹוֵמר ּיִ ין ַעד ׁשֶ ע ַאּמֹות ּומֹוִציא ָהרּוַח ּוַמְמּתִ ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים,  :ְלֲאחֹוָריו ַאְרּבַ
לּוי ְוָיד נּו ְנָקִבים ְנָקִבים ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים, ּגָ ה ְיַצְרּתָ ֵתנּו, ֶחְרּפָ ֵתנּו ּוְכִלּמָ ּוַע ְלָפֶניָך ֶחְרּפָ

ַסק.  ּפָ קֹום ׁשֶ מֹוֵתנּו, ְוחֹוֵזר ִלְמקֹומֹו ְוחֹוֵזר ַלּמָ ה ְותֹוֵלָעה ּבְ ינּו ִרּמָ ַחּיֵ ה ּבְ  ּוְכִלּמָ

ן ְלֵעיל סי' פ :הגה ֵביתֹו, ֲאבָ "ְוַעּיֵ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ָכל ֶזה ַמְיֵרי ּכְ ָהֵוי ה. ֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ ִצּבּור ּדְ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ל ּכְ

ְכֶלה ּיִ ין ַעד ׁשֶ ָלל ַלֲאחֹוָריו ְוַגם לֹא יֹאַמר ָהִרּבֹון, ַרק ַמְמּתִ דֹול, ֵאין ָצִריְך ְלַהְרִחיק ּכְ ּיּוׁש ּגָ ּנּו  ֵליּה ּבִ ִמּמֶ
ן ִסיָמן טָהֵריַח, ְוֵכן נֹוֲהִגין.  ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ  ז(.")ּתְ

ַמְעָלה, ִסיָמן ָיֶפה לֹו. ג.  ה, ִסיָמן ַרע לֹו; ִמּלְ ַמּטָ תֹו ִמּלְ ְתִפּלָ ׁש ּבִ ְתַעּטֵ  ַהּמִ

 קומות טינוףקריאת שמע במ

היה מהלך במבואות המטונפות, מניח ידו על  :אמר רב הונא אמר רבי יוחנן )כ"ד ב'(
 פיו וקורא קריאת שמע. 

וחנן בפומיה, לא צייתנא ליה האלהים, אם אמרה לי רבי י :אמר ליה רב חסדא
 !)אלא יפסיק לקרות(

ת"ח אסור  :?! והאמר רב הונא)שקורא קריאת שמע(ומי אמר רב הונא הכי  )ומקשה(
 לו לעמוד במקום הטנופת, לפי שאי אפשר לו לעמוד בלי הרהור תורה! 

)כשרק עובר שם, ואינו נעמד, מותר. לא קשיא כאן בעומד כאן במהלך  )ומתרץ(

 . (38איכא משום "והיה מחניך קדוש". במהלך, לאו "מחניך" הואדבעומד 
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בכל מקום מותר להרהר בדברי תורה, חוץ  :אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
)ולשיטת רב הונא בשם רבי יוחנן לעיל, דווקא כשעומד. מבית המרחץ ומבית הכסא 

 . אבל מהלך, מותר(

וה קא קרי קריאת שמע. כי מטא רבי אבהו הוה קא אזיל בתריה דרבי יוחנן, וה
)לדידי  :להיכן אהדר? אמר ליה :במבואות המטונפות, אישתיק. אמר ליה לרבי יוחנן

ך. לדידך( ְמַהּלֵ אם שהית כדי לגמור את כולה, חזור  לא סבירא לי שצריך כלל להפסיק ּבִ
 לראש.

 "ש.קהמהלך במבואות המטונפות, מניח ידו על פיו ויקרא  :כותיה דרב הונא תניא

לא יקרא קריאת שמע.  ,היה מהלך במבואות המטונפות :כותיה דרב חסדא תניא
  ולא עוד אלא שאם היה קורא ובא, פוסק.

 שיטות הראשונים 

לא יהלך במבואות ש 39כרב חסדא הפוסקים, כלפסקו  :המהלך במבואות המטונפות
פוסק  ,אלא שאם היה קורא ובא ,ולא עוד .המטונפות ויניח ידו על פיו ויקרא ק"ש

 40.41וכן פסק השו"ע ת עד שיעבור.מלקרו

, שכינויים כגון רחום הרמב"ם ורבינו יונהדעת  :הזכרת כינויים במקומות מטונפים
כתב, לא מצאנו שם רחום, כי אם על  והראב"ד. 42וחנון, מותר להזכירם בבית הכסא
 .כרמב"םפסק  44והשו"ע. 43הבורא, ואסור לאמרו בבית הכסא

                                                

דאמרו שם לא  ;שאני הכא דכולהו אמוראי בתראי קיימי כרב חסדא ,אף על גב דאין הלכה כתלמיד במקום הרב. 39
 .ר אהבה אמר כו' והיינו כרב חסדאפסק מאי אמר רב מיאשה וכו' ורב אסי אמר וכו ורב אדא ב

)הל' טהרת ק"ש . או"ז )ברכות סי' קסב(. ראב"ן )הל' ק"ש ג,יד(. רמב"ם )סי' מב(. רא"ש )טו ב(רי"ף  -או"ח פה,א. מקורות . 40

 .ותפילה סי' קלז(

ברכיו,  ולהיכן חוזר כששהה לגמור את כולה, או מקצתה, ראה לעיל, כ"ג א', בסוגיית התפלל ומים שותתים על. 41
 בשיטות הראשונים ופסיקת ההלכה.

 !)י' ב'(הרמב"ם לא הזכיר שאסור לומר שלום בבית המרחץ, ותמה הכס"מ, שהוא גמרא ערוכה בשבת . 42

ִרים ַחּנּון " ,ד(תהילים קיב)דאשכחן רחום וצדיק דכתיב  )יז ב ברי"ף, ד"ה אבל( יונה כתב רבינוו. 43 ְך אֹור ַלְיׁשָ חֹׁשֶ ָזַרח ּבַ
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 שולחן ערוך

 שמע, סימן פה( )או"ח, הלכות קריאת

ַמע, ַוֲאִפּלּו ִאם  א.  יו ְוִיְקָרא ְקִריַאת ׁשְ יַח ָידֹו ַעל ּפִ פֹות ְוַיּנִ בֹואֹות ַהְמֻטּנָ ּמְ לֹא ֵיֵלְך ָאָדם ּבַ
ֵדי  ָהה ּכְ ם, ֲאִפּלּו ׁשָ ָ ּיֹוֵצא ִמׁשּ ף. ּוְכׁשֶ יַע ְלָמבֹוי ַהְמֻטּנָ ּגִ ּיַ ׁשֶ ָהָיה קֹוֵרא ּוָבא, ָצִריְך ְלַהְפִסיק ּכְ

ַסק. ּפָ קֹום ׁשֶ א ַלּמָ ּה, ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲחזֹר ֶאּלָ ּלָ  ִלְגמֹר ֶאת ּכֻ

ן ְלֵעיל סי' ס :הגה ר. ְוַעּיֵ חֹוֵזר ְלרֹאׁש, ְוֵכן ִעּקָ  ה. "ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ
ְרָחץ ּוִבְמקֹום ַהּטִ  ב.  ֵסא ּוְבֵבית ַהּמֶ ֵבית ַהּכִ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ָאסּור ּבְ ּנֶֹפת, ְוהּוא ֲאִפּלּו ְלַהְרֵהר ּבְ

ׁש ּבֹו צֹוָאה ּוֵמי ַרְגַלִים ּיֵ קֹום ׁשֶ ֶמְרָחץ  :הגה :ַהּמָ ְרָחץ ָאסּור ִלְלמֹד ּבְ ן פ' ")ַר ַוֲאִפּלּו ִהְלכֹות ַהּמֶ

ם א ׁשֵ ּנּוִיים  :ח("כירה ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ְוֵכן ַהּכִ ם ּבִ ר ְלָאְמָרם ׁשָ ל חֹל ֻמּתָ ָבִרים ׁשֶ ּדְ
גוֹ  ֵאיָנם ִנְמָחִקין, ָאסּור ּכְ מֹות ׁשֶ ֵ ם. ֲאָבל ַהׁשּ ר ְלָאְמָרם ׁשָ ן ַרחּום, ֶנֱאָמן ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו, ֻמּתָ

ְלׁשֹון  ָבר ָהָאסּור, ַמְפִריׁש, ַוֲאִפּלּו ּבִ ם ְלַהְפִריׁש ִמּדָ ן לֹו ׁשָ ּמֵ ם. ְוִאם ִנְזּדַ יָרם ׁשָ ְלַהְזּכִ
 .ַהּקֶֹדׁש ּוְבִעְנְיֵני קֶֹדׁש 

ָבר וּ  :הגה ל ּדָ ּלֹא יֹאַמר ַטֲעמֹו ׁשֶ ין, ּוִבְלַבד ׁשֶ ר ִלְפסֹק ּדִ ִדְבֵרי ּתֹוָרה ֻמּתָ ר ְלַהְרֵהר ּבְ ּתָ ּמֻ ְבָמקֹום ׁשֶ
ל ַהְצָלִמים("ן פ")ַר  ת ּוֶפֶרק ּכָ ּבָ ׁשַ  .ק ּדְ

 

                                                                                                                                                                         

יקְוַר  . עיי"ש. וראה 'אבן האזל', שביאר שאין כוונת הראב"ד דלעיל מהאי קרא מיירי בצדיק והצלחתו", חּום ְוַצּדִ
)הל' יסודי דאינו שם. וכן פסק הרמב"ם  )ל"ה א'(שרחום הוא שם משמות הבורא, שהא גמרא מפורשת בשבועות 

בית הכסא, ודימה כינויים אלו לדין הזכרת ולא השיגו הראב"ד. אלא שהשיגו כאן רק לדין לאומרן ב התורה ו,י(
 'שלום'. עיי"ש. 

 )ס"ק יב(. וכף החיים )כמו שאילת שלום(, שאם אומר הרחום ירחם עליך, אסור )ס"ק יא(או"ח פה,ב. וכתב המשנ"ב . 44
שהראב"ד  )ס"ק י(כתב בשם אחרונים שדוקא אם אינו מכוין לשם ה' אלא לדבר של חול מותר. וכתב המשנ"ב 

ברחום, ושכתב הב"ח שיש להחמיר, ושכן פסק הפרי חדש. ולעניין איסור שאילת שלום במרחץ, כתב  אוסר
שיש מתירים לקרות לחברו ששמו שלום, ובדברי סופרים הלך אחר המיקל וכן נוהגין, וירא  )פד, ס"ק ו(המשנ"ב 

ל מש"כ השו"ע שלהפריש מאיסור )פה, ס"ק יג, עשמים יש לו להחמיר, כי הרבה אחרונים אוסרים. עוד כתב המשנ"ב 

)הל' רמב"ם  -, שאם נכנס הרהור עבירה בלבו, מותר לחשוב בדברי תורה דהוה לאפרושי מאיסורא. מקורות מותר(
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