
 

 

 

 

 

 לבו ואיבריו רואים את הערוה

היה ישן בטליתו ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצנה, חוצץ  :תנו רבנן)כ"ד ב'( 
 על לבו. :בטליתו על צוארו, וקורא קריאת שמע. ויש אומרים

 לבו רואה את הערוה מותר.  :ותנא קמא, הרי לבו רואה את הערוה! קסבר)ומקשה( 

, מותר )לַכסֹותֹו ממתניו ומטה(חגורה לו על מתניו  היתה טליתו :אמר רב הונא
 לקרות קריאת שמע.

היתה טליתו של בגד ושל עור ושל שק חגורה על מתניו, מותר  :נמי הכי תניא
)שצריך לַהראות עצמו כעומד לקרות קריאת שמע. אבל לתפלה, עד שיכסה את לבו 

 .י המלך(לפני המלך, ולעמוד באימה. אבל קריאת שמע אינו מדבר לפנ

אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תהא הנץ  :ירד לטבול :משנה )כ"ב ב'(
 החמה, יעלה ויתכסה ויקרא. ואם לאו, יתכסה במים ויקרא. 

והרי לבו רואה את הערוה! במים עכורין שנו, דדמו כארעא סמיכתא  )כ"ה ב'(
 שלא יראה לבו ערותו.  )וכאילו גופו מכוסה(

 נוגע אסור, רואה מותר. :והלכתא, או נוגע, מסקנת הגמרא, ערוהעקבו רואה את ה

 שיטות הראשונים 

: איסור ערוה נחלק לחמשה חלקים: א. עינו רואה ערותו. ב. עינו 1הקדמה לאיסור ערוה
ָבר"דכתיב  ,. ושניהם אסורים מהתורה2רואה ערות חבירו , לקרות "ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ד ָ

 ו סור מהתורה כמא. ו4. גילוי ערוהג. והרהור מותר. 3ת ודבר קדושהק"ש או לעסוק בד"

                                                

 פמ"ג.ת המתוך הקדמ )עד,א(ביאור הלכה מתוך דברי  . 1

 .בין פנויה שת אישופשיטא בין א ,ואפילו קטן בן ט' וקטנה בת ג' גויחילוק בין ערות ישראל או  ואין . 2

והפרש יש בין לכן יחזור ויקרא מספק.  ,רייתא לחומראדספיקא דאו ,צריך לחזור ולקרות, ובספק אם ראה ערוה . 3
ולא יצוייר החזרת פנים כי  ,דעוצם עיניו לא מהני ה(ע )או"חדברואה ערותו יש דיעות , רואה ערותו לערות חבירו

 מהני החזרת פנים עם גופו. לי עלמאואלו בערות חבירו לכו, )כט"ז(צריך להחזיר גם גופו 
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. ה. 6. לבו רואה ערותוד. ואם קרא וערותו מגולה צריך לחזור ולקרות. 5הרשב"א כתבש
 .7לבו רואה ערות חבירו. ובשניהם האיסור מדרבנן

נם דהלכה לבו רואה ערוותו, מותר. אמרש"י כתב בשם "ר שמעיה ה :לבו רואה את הערוה
, אור זרועבשם  בתרומת הדשן. וכתב 9השו"ע. וכן פסק 8פסקו לאסורשאר פוסקים 

)והוא הדין לעניין כיסוי דלעניין ברכה לא מהני אם שם ידיים על הראש, אם לא יכסנו בבגד 

שאם  רבני צרפתבשם  רבינו יונה תלמידי. אמנם לעניין הפסקה, כתבו לבו בידו, לא מהני(
 . 10השו"ע "פעותיו, דיינינן ליה כהפסקה מבגד, ומותר. וכהאדם מחבק גופו בזרו

, דלא מהני אם אור זרוע, בשם תשובת בתרומת הדשן: כתב כיסוי גוף על ידי הגוף
 , תרומת הדשן. וביאר 11משימין ידיים על גילוי הראש לברך כך, אם לא יכסנו בבגד

                                                                                                                                                                         

דליכא כאן משום עינו ולבו רואה  ,אף שהוציא ראשו חוץ לבית וגם לבו מכוסה בבגד ,םכגון שהולך בביתו ערו . 4
לא מהני כיסוי  ,, אף דתרוייהו מדאורייתא, דבעיניו רואהבין עיניו רואה ערוה או גילוי ערוה יש הפרשו את הערוה.

 ראה להלן.  ,לו לגילוי ערוה מהני כיסוי המיםיוא, המים כמו ערוה בעששית

ָבר ִיְרֶאהְולֹא א כתיב לא תראה, אלא "דלמ . 5 כמש"כ רש"י  ,אסור ,פילו אין אחר עומד לנגדווא ., לאחרים"ְבָך ֶעְרַות ד ָ
 .קאי על הקדוש ברוך הוא "ְולֹא ִיְרֶאה ְבךָ ד"בחומש 

 שהולך בחלוק בלא מכנסים, או שוכב ערום תחת כיסוי, והוציא ראשו, ולבו והערוה תחת הכיסוי.כגון . 6

דהוא  רואות, )משא"כ בעיניומותר לקרות ק"ש ולעסוק בד"ת  ,לכן בלבו חוץ למים או ערוה בעששית ולבו רואה אותה. 7

)או אף בידו, כגון  דאלו לערותו מהני הפסקה בזרועותיו, של חבירול ותוהפרש בין לבו רואה ערוו. (, אסורמן התורה

וצריך דוקא כיסוי בבגד על  ,סוף לבו רואה ערות חבירו דסוף ,ולשל חבירו לא מהני הפסקה .שמכסה הלב בכתונת(
 .דאין גוף מכסה גוף ,ות חבירוולבו וכיסוי ביד על לבו לא מהני אף לער

רש"י פסק כדעת תנא קמא בברייתא, כ"ד ב', שאם ישן בטליתו ואינו יכול להוציא ראשו מפני הצינה, חוצץ  . 8
 רוותו, מותר. ושאר פוסקים פסקו כיש אומרים. בטליתו על צווארו וקורא. ואע"פ שלבו רואה ע

, דאפילו בדיעבד אם קרא ק"ש והתפלל, חוזר. וקריאת שמע חוזר עם ברכותיה )ס"ק ה(וכתב המשנ"ב  או"ח עד,א.. 9
, דהכי תקנו חכמים. אבל בשאר ברכות יש להסתפק, וספק ברכות להקל. וכתב בשם )אם קראם כשלבו רואה הערוה(

הו"ד )רבנו חננאל  -מקורות ל בדיעבד גם לעניין תפילה בדבר דהאיסור הוא רק מדרבנן. עיי"ש. חיי אדם דיש להק

)כ"ה ב', ד"ה היה ישן, בשם הראב"ד. ואע"פ שתמה עליו בסוף דבריו , רשב"א )הל' קריאת שמע ב,ז(, הרי"ף, הרמב"ם (ברא"ש

)סי' לו. אמנם ראה מש"כ הרא"ש להלן, פ"ט ; רא"ש י בשם ר"י()כ"ה ב', ד"ה והר; תוספות כתב כבר הורה זקן וראוי לחוש לדבריו(

  .סי' יג מהירושלמי(

שאם מכסה לבו בידיו כדי שלא יהא  ו"זג. וביאר ב"י דאפילו לפי מה שכתב תרומת הדשן בשם א-או"ח עד,ב. 10
דלב ויד חד גופא יון דלגבי כיסוי ביד, כ , אפשר דמודו בהא,)ראה פיסקה הבאה( רואה את הערוה לא חשיב כיסוי

 אע"ג דחד גופא אינון.אבל לענין הפסק אפשר דמפסיק  אינון, אין הגוף יכול לכסות את עצמו,

כשהיה רוחץ בחמין והיה שותה, היה מתכסה בבגד כנגד לבו, שלא יהא לבו  בינו תםוהביא ראיה, מהא דעבד ר. 11
 רואה את הערוה, משמע דוקא בבגד ולא בידים.
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ץ בהן כנגד לבו, משום יינו טעמא דלא מהני, שמניח ידיו על ראשו, או אם יהא חוצדה
 .13שו"ע ורמ"א . וכ"פ12דהראש והלב והיד חד גוף אינון, ואין הגוף יכול לכסות את עצמו

להלכה, לבו רואה הערוה אסור, ולכן, כשרוחץ ערום, אסור בקריאת  :לבו מעל המים
שאם אין לבו בתוך המים, רק  הרמ"אשמע, אלא אם כן היו המים עכורים. וכתב 

 . 14מים, אף בצלולים שרילמעלה מן ה

דמאי דנקט עקבו, לאו דוקא, דהוא הדין  רא"שורבינו יונה כתבו  :הלכתא נוגע אסור
 "פ. וכראב"דבשם  חיים ארחות. וכן כתב 15בכל אבר אחר, אם נוגע בערוה אסור

 .16השו"ע

נראה שהנשים יכולות לברך  בארחות חייםכתב  :האם באשה יש דין לבה רואה את הערוה
להתפלל כשהן לבושות החלוק, אף על פי שאינן מפסיקות למטה מן החזה, לפי שערותן ו

, שגם באשה ראב"ד, ראב"ן, ושערי דוראודעת  .17למטה מאד ואין ליבן רואה את הערוה
 .כראב"דאחר סתם  , ובמקוםבשם יש מי שאומר כארחות חייםסתם  18שו"עוה שייך דין זה.

                                                

)שבת, כל כתבי, ק"כ ב', דמבואר שם בגמרא, שאם היה שם כתוב על בשרו, ונזדמן לו טבילה של  יסוי השםמשא"כ לגבי כ. 12

 ., שהיד אינה בא לכסות הגוף, אלא לכסות שם שאינו מן הגוףמצוה, סגי בכיסוי עם ידו(

 .)סי' י(תרומת הדשן  -או"ח עד,ב. מקורות . 13

ס"ק )ראייתו מהסוגיא. וכתב המשנ"ב  )ס"ק ד(הגר"א וראה בביאור רוה. דהמים מקרי הפסק בין לבו לע או"ח עד,ב.. 14

  .שעיניו יהיו חוץ למים ולא יסתכל בערוה ם כןויזהר ג (יג

אלא מפני שהעקב עומד כנגד הערוה והוצרך להשמיענו דלא חיישינן לראיית העקב ולא לשום אבר כמו שאנו . 15
 חוששין בראיית הלב, ולפיכך נקט עקבו.

; דאי נגע בידיו אתי לידי הרהור דלא מיקרי ערוה לענין זה, אלא הגיד עצמוומשמע לי  :או"ח עד,ה. וכתב ב"י. 16
, דאפילו אבל בנגיעה דכיס לית לן בהומפני הידים גזרו בשאר אברים, אף על גב דלא אתי בנגיעתן לידי הרהור. 

דבדיעבד יצא אפילו אם נגע הגיד  )ס"ק כ( אי הוה נגע ביה בידיו לא אתי לידי הרהור. עכ"ל. וכתב המשנ"ב
 .)ח"א הל' קריאת שמע אות לז(. ארחות חיים )סי' נ(. רא"ש )טז ב ברי"ף, ד"ה והלכתא(רבינו יונה  –בהירכים. מקורות 

 , אלא כשהן ערומות, כדי שתתכסה ערותן.)כ"ד א'( ולא בעינן טוחות בקרקע. 17

מסקי הט"ז והש"ך דלפי מה  (סי' ר)"ד וביש)עד, ס"ק טז( וכתב משנ"ב  .כראב"ד(). יו"ד ר,א )כארחות חיים( או"ח עד,ד. 18
מותרת לברך ברכת הטבילה כשהיא עומדת בתוך  ,דאין שייך באשה לבה רואה את הערוה ,השו"עכאן שפסק 

 שיהיה לבה ויותר טובדמשום גילוי ערוה אין בזה דהמים נחשבין כמו כיסוי.  ,המים אף שהיא עדיין ערומה
או שתחבק זרועותיה להפסיק בין לבה  ,עי' ב(בהג"ה בס)וכמו שכתב רמ"א  ,דזה שרי אף באיש ,למעלה מן המים

)אחרי וראה "נתיבי הלכה" נדה פסק להחמיר, עיי"ש.  )עד, אות טו"ב(. עיי"ש. וכף החיים וכן פסק החכמ"א .לערוה

 .הסוגיא בדף ס"ט א'(
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 שולחן ערוך

 שמע, סימן עד()או"ח, הלכות קריאת 

ֹו רֹוֶאה ֶאת  א.  ִלב  ו ם ד ְ ֹו ְוָאז ִיְקָרא, ִמש   ית ַעל ִלב  ַטל ִ יתֹו, ָצִריְך ָלחֹץ ב ְ ַטל ִ ן ָערֹם ב ְ ֵׁ ָהָיה ָיש 
ֹו רֹוֶאה"ְוה :הגה .ָהֶעְרָוה ָאסו ר רֹו ָאסו ר  ה ִאם ִלב    )טו ר(.ֶעְרַות ֲחבֵׁ

ַמִים ְצלו ִלים, ְורֹוצֶ  ב.  ץ ָעֹרם ב ְ א ָהרֹוחֵׁ ֹא ְיהֵׁ ל  ֶ י ש  דֵׁ ֹו, כ ְ ה ְלִלב  ט ָ ַ ֶבֶגד ִממ  ֹות, ְיַכֶסה ב ְ ת  ְ ה ִלש 
סו י י כ ִ ָיַדִים לֹא ָהוֵׁ ֶבֶגד, ֲאָבל ב ְ ְך. ְוַדְוָקא ב ְ ָברֵׁ י ְ ֶ ש  ֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה כ ְ ה ִאם "ְוה :הגה .ִלב 

וֹ  ה רֹאש  ן  ְמַכס ֶ . ְוַעי ֵׁ ו י ָהרֹאש  ס  י כ ִ ָיָדיו, לֹא ִמְקרֵׁ ן סי' צב ְ ָ ם אֹור ָזרו ַע(א "ְלַקמ  ֵׁ ש  ן ב ְ ֶ ש  רו ַמת ַהד ֶ  )ת ְ
ֹא  ל  ֶ תֹוָכן, ְוהו א ש  ר ִלְקרֹות ְוהו א ב ְ ֶהם, ֻמת ָ יָבָריו ִנְרִאין ב ָ ין אֵׁ אֵׁ ֶ ִרים, ש  ִים ֲעכו  ַ ְוִאם ָהיו  ַהמ 

יָחן ַרע א רֵׁ ִים. ְיהֵׁ ַ ִים ַרק ְלַמְעָלה ִמן ַהמ  ַ תֹוְך ַהמ  ֹו ב ְ ין ִלב  ְצלו ִליםְוִאם אֵׁ י  , ַאף ב ִ רֵׁ ָ י ַעְצמֹו(.ש  ְברֵׁ   )ד ִ
ַהְפָסָקה.  ג.  יה  כ ְ ְיִנין לֵׁ ְזרֹועֹוָתיו, ד ַ ו פֹו ב ִ ק ג   ִאם ָהָאָדם ְמַחב ֵׁ
י  ד.  ִ ֹות ֶהָחלו ק, ַאף ַעל פ  ן ְלבו ש  הֵׁ ֶ ש  ל כ ְ ל ֵׁ ַ ְלִהְתפ  ְך ו  ים ְיכֹולֹות ְלָברֵׁ ִ ש  ַהנ ָ ֶ ר ש  אֹומֵׁ ֶ ש  ִמי ש  יֵׁ

יָנם מַ  אֵׁ ֶ בש  ַהל ֵׁ ה מֵׁ  .ְפִסיקֹות ְלַמט ָ

ָאז  :הגה ָבר, ד ְ ָאר ד ָ ְ ֶבת ַעל ש  ֶ י ֹוש  ֶ ְרַקע, אֹו ש  ק ַ ֶהן טו חֹות ב ַ ל ָ ֶ א ֶעְרָוה ש  הֵׁ ת ְ ֶ ֹות ָצִריְך ש  ן ֲעֻרמ  ְוִאם הֵׁ
ִאיש   ן ב ְ ין כ ֵׁ אֵׁ ֶ ֶהן, ַמה ש   ל ָ ֶ ן רֹוֶאה ֶעְרָוה ש  ין ִלב ָ ם אאֵׁ ֵׁ ש  ף ב ְ ית יֹוסֵׁ ן ח( ")ב ֵׁ ן ִסיָמן רְוַעי ֵׁ ָ  ג. "ו ס"ְלַקמ 

ין  ה.  ֶעְרָותֹו ב ֵׁ ין ב ְ ַע ב ֵׁ יָבָריו נֹוגֵׁ אֵׁ יֶזה מֵׁ ר, ֲאָבל ִאם אֵׁ יָבָריו רֹוִאים ֶאת ָהֶעְרָוה ֻמת ָ ָאר אֵׁ ְ ש 
ֹוֶכֶבת  ָהֶעְרָוה ש  ֶ יכֹוָתיו ש  ל. ִוירֵׁ ל ֵׁ ַ ַמע אֹו ְלִהְתפ  ְ רֹו, ָאסו ר ִלְקרֹות ְקִריַאת ש  ֶעְרַות ֲחבֵׁ ב ְ

יֶהן  ֶהם. ֲעלֵׁ יד ב ָ ע ַהג ִ ֹא ִיג ַ ל  ֶ ִעְנָין ש  ֶבֶגד אֹו ְלַהְרִחיָקן, ב ְ  ָצִריְך ְלַהְפִסיָקן ב ְ
ְלַמְעָלה  ו.  ְתָניו ו  ָ מ  ִ מ  ֶ י ש  ִ ה, ַאף ַעל פ  ְלַמט ָ ְתָניו ו  ָ יתֹו ֲחגו ָרה ַעל ָמְתָניו ְלַכסֹותֹו ִממ  ָהְיָתה ַטל ִ

ַמע.  ְ ר ִלְקרֹות ְקִריַאת ש  וֹ הו א ָערֹם, ֻמת ָ ַכֶסה ִלב  י ְ ֶ ל ָאסו ר, ַעד ש  ל ֵׁ ַ  .ֲאָבל ְלִהְתפ 

 צואה על בשרו או ידו מונחת בבית הכסא

  -צואה על בשרו, או ידו מונחת בבית הכסא , אתמר )כ"ה א'(

ל ָיה   :19מותר לקרות קריאת שמע, דכתיב :רב הונא אמר (1) ַהל ֵׁ ָמה ת ְ ָ ש  ֹל ַהנ ְ "כ 
 " ָיה   . לול, ולא שאר איברים()הפה והחוטם בכלל ההיַהְללו 
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ֹאַמְרָנה"  :20אסור לקרות קריאת שמע, דכתיב :רב חסדא אמר (2) ל ַעְצמֹוַתי ת  "כ ָ
 .)ושאר איברים בכלל(

 שיטות הראשונים 

. ומותר לרב )ואפילו לחה(שעומדת בבשרו תחת בגדיו  רבנו יונהביאר  :צואה על בשרו
, שלא התיר רב הונא הרז"ה. ודעת כיון שמכוסה בבגדיו ואינו מריח אותה כלל ,הונא

 . 21אלא במקום שהוא נכסה מאליו בלא מלבוש

, ופשט 22, וביאר, מחיצה יש בינו לבין בית הכסארש"יכן גרס  :ידו מונחת בבית הכסא
 .ברא"ה ורשב"אידיו לפנים מן המחיצה. וכן הובאה גירסה זו ופירושה, 

, ואפילו 23שידיו מטונפות מבית הכסא )על פי גירסתם( ביארו רי"ף ורמב"ם :ידיו מטונפות
פֹות , "הרמב"םוכתב  .24אינן מכוסות בבגד רֹו אֹו ָיָדיו ְמֻטנ ָ ש ָ ת צֹוָאה ַעל ב ְ ַ ָהְיָתה ְנִטיש 

ָתן  ָ י ָקְטָנן אֹו ְיִביש  נֵׁ ְ ָלל ִמפ  יַח ַרע כ ְ א, ְולֹא ָהָיה ָלֶהן רֵׁ ס ֵׁ ית ַהכ ִ ין  -ִמב ֵׁ אֵׁ ֶ ר ִלְקרֹות, ְלִפי ש  ֻמת ָ
ה ... יַח ַרעָלֶהן רֵׁ  ָ אֹוִניםְוַכמ  י  ג ְ פֹות; ְוָכְך ָראו  ָאסו ר לֹו ִלְקרֹות ִאם ָהיו  ָיָדיו ְמֻטנ ָ ֶ הֹורו  ש 

ֹות  הדין.השמיט  25והשו"ע." ַלֲעש 

                                                

 תהילים לה,י. . 20

דאי בדוכתא דעביד לאיגלויי הוא לא גרע מצואה  ;(כגון בין אצילי ידיו וכיוצא בו)וליכא ריחא ולא עביד לאיגלויי . 21
)טז ב ברי"ף, ד"ה רז"ה  -. מקורות (ודברי הכל אסור)דאיבעיא ולא אפשיטה ולחומרא עבדינן דבוקה בסנדלו הוא 

 .)סי' מה(רא"ש . תמר(י)ד"ה ארא"ה  .)ד"ה צואה(רשב"א . , ד"ה איתמר()טז א. רבינו יונה איתמר; הו"ד ברבינו יונה ורא"ש(

 . רשב"א.תיפוק לי משום בית הכסא עצמו ,דאי לא. 22

דמיירי שהייתה נטישת צואה על בשרו, כלומר שאין בה ממשות, אלא לכלוך  )טעם ההיתר לרב הונא(ר הרמב"ם וביא. 23
בעלמא שנתפשט בבשרו ואין בו ריח. אחרת יקשה, הרי משנה שלמה שנינו, כ"ב ב', כמה ירחיק מהם ומן הצואה, 

 ריח רע יוצא ממנה. ע"פ רבנו יונה.ד' אמות. וגם מצואה יבישה כחרס חייב להרחיק, אע"פ שהיא יבישה ואין 

"צואה על בשרו או ידיו  :. וגרסו בגמרא)סו"ס מה(והרא"ש  )ד"ה והרי"ף(. כן ביארו דבריהם תלמידי רבינו יונה 24
 .)ד"ה צואה(ורשב"א  )מלחמות, ד"ה ועוד(רמב"ן וכן הובאה גירסה זו במטונפות מבית הכסא". 

ו יונה על גירסה זו, ונראה שדחאה מהלכה, ומשום כך לא הביאה בשו"ע. או"ח עו,ד. בב"י הביא קושיות רבינ. 25
והלך  ,אם אין בהם ממשות צואה אלא לכלוך בעלמא ,ומי שידיו מטונפות מקינוח ביהכ"ס: )ס"ק י(והמשנ"ב כתב 

אה ודוקא אחר משום דלאו כצו .בלי כיסוי לואפי ,דומיא דמלמולי זיעה שרי לקרות כנגדה ,ריחה והיא על ידו
 ,אסור לקרות ק"ש ותפלה עד שיטול ידיו ,כל שידיו מלוכלכות מלמולי זיעה וחיכוך הראש ,אבל הוא גופא ,דמיא

משמע דאף  למידי רבינו יונהדמדברי הרשב"א ותכתב  )ד"ה ומכוסה(ו. ובביה"ל או עכ"פ אם אין לו מים ינקה ידי

 ת”בעזהשי

 פ”תש ב' שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 כ"ה| דף: 



 

 

 

 

 

. 26כרב חסדא לחומרא, פסקו ואור זרוע, ,רב האי גאון, רבנו חננאל, רז"ה, ולעניין הלכה
פסקו לקולא, כדעת רב הונא,  ה, ורא"ש,ם, ראב"ד, ראבי"ה, רבינו יונרמב", רי"ףו

. והוסיף יש אוסריןויש מתירין, שכתב , ורבינו יונהסתם כפירוש  28והשו"ע. 27שמותר
שנכון לעשות כדברי סיים ו , שלא התיר המתיר אלא כשנכסה מאליו.הרז"השדעת 

 .29המחמיר

א מכוסה, , שאם היתה הצואה על בגדו, והירא"ה וריטב"א: כתבו צואה על בגדו ומכוסה
, שצואה הדבוקה במכנסיים ומכוסה מהר"ח אור זרועשרי לכולי עלמא. וכן כתב 

  30.31בבגדיו, נראה דמותר לקרות קריאת שמע אפילו בעודה עליו

. וכן פסק דשכבת זרע על בשרו דינו כצואה על בשרו מהרי"לכתב : שכבת זרע על בשרו
 .32הרמ"א

                                                                                                                                                                         

 .)הל' ק"ש ג,יא( םרמב" -לקרות, שאין על זה שם צואה. מקורות  הוא עצמו מותר

)דקיי"ל בההיא כרב חסדא, עיין  מבואות המטונפותממהלך ב )ואף חמיר(. ועוד, דלא גרע דאזלינן לחומרא בדאורייתא. 26

 . רשב"א, אור זרוע.לעיל(

)אמנם לפירוש רש"י בפרק אמר להם הממונה וכו'  )מרב הונא(ועוד דקא מקשינן מינה  .חדא דהוא רביה דרב חסדא. 27

 ומבואות המטונפות שאני, משום דחזי לה לצואה. רשב"א.. (ואין ראיה , הקושיא גם מרב חסדאאביומ

, ואם הצואה היא על בגדיו ומכוסה מלמעלה גם כן, לכולי עלמא שרי. מקורות )ס"ק יב(או"ח עו,ד. וכתב המשנ"ב . 28
בתוספות, לעיל כ"ד ב',  הו"ד)רבינו חננאל  ."ה ולעניין(ד)טז א ברי"ף, . רבינו יונה (ברבינו יונה"ד )הורב האי גאון  -סיעה א  -

. בדפיו( )טז ארי"ף  -סיעה ב  .סי' קלא(, הל' טהרת ק"ש ותפילה, )ח"אאור זרוע . )המאור, ד"ה בנוסחי הרב(רז"ה  .ד"ה פסק(
 .)סי' מה(רא"ש  .)ברכות, סי' עב; ח"א, שו"ת סי' קנא(. ראבי"ה )השגות על הרז"ה(ראב"ד 

 דהיינו נכון להחמיר כגאונים שפסקו כרב חסדא. וכפי שציין גם הרמב"ם בהלכותיו. ח עו,ד. או". 29

והקשה מהר"ח אור והא לא שייך בבגדיו.  ,דדוקא בדבוקה בבשרו אסר רב חסדא מטעם כל עצמותי תאמרנה. 30
 )ס"ק ו(וראה מג"א  ויש לחלק.וכתב, . אגומ ל גבידהניחה ע ע"גא )כ"ה ב'(דבדבוקה בסנדלו אסר רבא  זרוע,

שהקשה כן, וחילק, דשאני סנדל דבטל לגבי הגוף. עוד כתב לחלק, דבסנדלו, דרך הצואה להתגלות כשמהלך 
 .)ראה רז"ה טז א בדפי רי"ף(

רא"ה וריטב"א  -. מקורות )ס"ק טו(, וכף החיים )עו, ס"ק יב(ולעניין הלכה, כן פסקו האחרונים, וכן פסקו המשנ"ב . 31
 .)שו"ת סי' עד(. מהר"ח אור זרוע ה רב הונא()כ"ה א', ד"

תנו רבנן, הנכנס לישן ביום, רצה  )כ"ו ב'(, אבל ממה שכתוב בסוכה כתב )ס"ק ו( אמנם בביאור הגר"אאו"ח עו,ד. . 32
, משמע דלא סבירא ליה )בתמיה(רצה מניח וכו'. לימא קסבר רבי יוסי בעל קרי אסור בתפילין  )התפילין(חולץ 

מהרי"ל  -. מקורות )ס"ק טו(. והביאו המשנ"ב אפילו שעה שרואה קרי, מותרסור בתפילין, אלא דבעל קרי א
 .כיפור(ריש הלכות יום )מנהגים, 
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 שולחן ערוך

 עו( )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן

ינֹו  ד.  ֶרְך חֹור ְואֵׁ א ד ֶ ס ֵׁ ית ַהכ ִ בֵׁ ִהְכִניס ָיָדיו ב ְ ֶ ְבָגָדיו, אֹו ש  ה ב ִ רֹו ו ְמֻכס ָ ש ָ ָהְיָתה צֹוָאה ַעל ב ְ
יר  ת ִ ַ יר ַהמ  ֹא ִהת ִ ל  ֶ ש  אֹוְמִרים ש  ש  אֹוְסִרין. ְויֵׁ יִרים ִלְקרֹות, ְויֵׁ ש  ַמת ִ יַח ַרע, יֵׁ ִריַח רֵׁ מֵׁ

רֹו, ש ָ צֹוָאה ַעל ב ְ י ָיָדיו,  ב ְ גֹון ֲאִצילֵׁ , כ ְ ו ש  לֹא ַמְלב  ֶליָה ב ְ אֵׁ ית מֵׁ ִהיא ִנְכסֵׁ ֶ ָמקֹום ש  א ב ְ ֶאל ָ
ְחִמיר ַ י ַהמ  ִדְברֵׁ ֹות כ ְ  .ְוָנכֹון ַלֲעש 

צֹוָאה )ַמֲהִרי :הגה ינֹו כ ְ רֹו ד ִ ש ָ ְכַבת ֶזַרע ַעל ב ְ ִ   .כ("ל הל' י"ְוש 
ו  ִהיא ְמֻכס ָ  ה.  ַעת, ֲאִפל  ִפי ַטב ַ ית צֹוָאה ב ְ יָנה  ִנְראֵׁ ו  אֵׁ ֹל, ֲאִפל  י ַהכ  ה ָאסו ר ִלְקרֹות ְלִדְברֵׁ

ב ֵׁ הו א יֹוש  ֶ ש  ית כ ְ ד, ְוִנְראֵׁ הו א עֹומֵׁ ֶ ש   .כ ְ

  ריח רע שיש לו עיקר

  - )שהצואה מונחת שם( ריח רע שיש לו עיקר ,אתמר )כ"ה א'(

 , וקורא קריאת שמע. (העיקר )מןמרחיק ד' אמות  :)לקולא(רב הונא אמר  (1)

 הריח, וקורא קריאת שמע. שפסקמרחיק ד' אמות ממקום  :ורב חסדא אמר (2)

 ,וכו'לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צואת אדם,  :כותיה דרב חסדא תניא
, )מהמקום בו יושב אדם(היה מקום גבוה עשרה טפחים או נמוך עשרה טפחים  ואם

. )וקורא קריאת שמע(. ואם לאו, מרחיק מלוא עיניו 33יושב בצדו וקורא קריאת שמע
. ריח רע שיש לו עיקר, מרחיק ד' אמות ממקום )מרחיקים כל אלו(לה יוכן לתפ
 .ק להרחיק מהעיקר()כרב חסדא. ולא מספיהריח וקורא קריאת שמע  )שפסק(

לא יקרא אדם קריאת  :דתניאלית הלכתא כי הא מתניתא. אלא כי הא  :אמר רבא
, ולא כנגד צואת חזירים )אפילו כשלא נתן לתוכן עורות(שמע לא כנגד צואת אדם 

 .(34)לעבדם, שאז ריחם רעולא כנגד צואת כלבים בזמן שנתן עורות לתוכן 

                                                

 .)סי' מו(רא"ש  כיון דהוא מקום מיוחד לעצמו, קרינן ביה והיה מחניך קדוש.. 33

 כס"מ. ין יש לה ריח רע.אבל צואת האדם בכל ענ .דרך לעבד עורות בצואתם, צואת כלבים וחזירים. 34
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 שיטות הראשונים 

 "שקונא, אחרי שהרחיק, קורא שלפי רב ה רש"ידעת  :לו עיקר הרחקה מריח רע שיש
 . 35שלפי רב הונא מרחיק עד מקום שכלה הריח הרמב"םאע"פ שהריח מגיע אליו. ודעת 

קום שכלה פסקו לחומרא כרב חסדא, שמרחיק ד' אמות ממרוב הראשונים  ,הלכהול
 . כרוב הראשוניםפסק  37והשו"ע .36פסק לקולא כרב הונא והרמב"ם .הריח

ָבר"  , ריטב"א ומאירי,רא"ה, רשב"אדעת  :ראיית צואה דקרא ד"ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ד ָ
"ְוָהָיה ַמֲחֶניָך דקאי רק אערוה, אבל בצואה איכא רק  רא"שהודעת  .38קאי גם אצואה

" ולאחריו דברי  ,רא"שהביא דברי  40והשו"ע .רבינו ירוחם וריא"ז. וכן דעת 39ָקדֹוש 
  .בשמם רשב"א

                                                

שהביאו  )ד"ה מצא(מאירי  )ד"ה רב הונא(, רא"ה )ד"ה ריח(ראה ריטב"א וגרס: מרחיק עד מקום שכלה הריח, וקורא. . 35
. וראה לעיל, בהקדמה לסוגיות של אמירת דברים שבקדושה במקום צואה, שנחלקו שתי הגירסאות ופירושיהן

 הוא מדאורייתא או מדרבנן. אחרונים אם האיסור עד מקום שכלה הריח

בגמרא מבואר דתניא כוותיה דרב חסדא. וכתב הרא"ש דאע"ג דאסיקנא דלית הלכתא כההיא מתניתא, היינו . 36
בצואת כלבים וחזירים דפליגא אידך ברייתא עלה. אבל בהא דריח רע שיש לו עיקר דלא פליגא עלה, נקטינן 

מההיא ברייתא דאתיא כוותיה דרב חסדא, הויא לה  כוותה. והרמב"ם נראה שסובר דכיון דאידחי קצת
 .(עט,א)כמשבשתא, ושוב חוזר הכלל שאין הלכה כתלמיד במקום הרב. ב"י 

 .)כ"ה א', ד"ה מצא(רי . מאי)טז ב ברי"ף, ד"ה לא(רבנו יונה . )ד"ה ריח( רשב"א .)סי' מו( רא"ש -או"ח עט,א. מקורות . 37

אלא ", והיה מחניך קדוש""ע מדערבינהו רחמנא וכתבינהו אתרויהו קאמר שלא יראה, דלא חלקן הכתוב בודלכ. 38
ואי נמי תוך ארבע אמות של צואה כל שאינה  ,כדי להתיר לקרות קרית שמע תוך ארבע אמותיה של ערוה

שלא תהיה  -כלומר, בצואה שני דינים, א  אן אסור. רשב"א.כאן וכ, אבל בראייה ;דהיינו בשאינה מגולה ,במחנהו
 שלא יראנה. -במחנהו. ב 

כיון דהוא מקום מיוחד לעצמו קרינן  ;מותר ,אפילו כשהוא רואה אותהכשהוא גבוה עשרה או נמוך עשרה, ולכן . 39
." תר לקרות בבית, אפילו רואה ולפי זה נראה, דאם צואה לפני הפתח מו :וכתב הרא"ש ביה "ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוש 

והוי ליה כצואה  ,אותה אפילו בתוך ד' אמות, אם אין הריח מגיע אליו, רשות אחרת היא. דפתח כנעול דמי
)הקדמה . וראה ביה"ל )א"א ס"ק א(, ופמ"ג )עט,ב(בהבנת הרא"ש נחלקו האחרונים, ראה פרי חדש בעששית ומותר. 

 .לסימן עט, אות ב(

לכתחלה טוב . ומיהו נראה לי כדברי הרא"ש עיקר :שכתב, שהכריע בפירוש כרא"ש בב"י מבואר אמנםאו"ח עט,ב. . 40
שאם רואה אותה דרך חלון זכוכית, לכולי עלמא שרי. ואם מעצים  )ס"ק יד(וכתב המשנ"ב  כדברי הרשב"א. ליזהר

אולם בשאינו יכול ים. ויש אוסרים. ובשעת הדחק יסמוך על המתיר )מג"א(עיניו או בלילה, יש מתירים לכו"ע 
)סי' רא"ש  .שו"ת ח"א סי' תעד( ;)ד"ה היהרשב"א  -. מקורות לכו"ע שרי בזה, לראות הצואה מחמת גובהו או עומקו

)כ"ה א', ד"ה לא יראנה; . מאירי )עירובין צ"ב ב', ד"ה צואה בקטנה(. ריטב"א )כ"ה א', ד"ה ואם היה שם מקום גבוה(. רא"ה מו(

 .)נתיב ג ח"ד(. רבינו ירוחם )ברכות פ"ג, הל' ד(. ריא"ז "ה צואה בגדולה(עירובין צ"ב ב', ד
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ָבר"דהסובר  הרשב"א : לדעתצואה מלפניו מרחיק מלא עיניו ", ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ד ָ
דקאי רק  הרא"שה, חובת הרחקה מלא עיניו בצואה, מדאורייתא. ולדעת קאי נמי אצוא

 .41, יש לדוןובצואה ליכא רק איסור משום מחניך קדוש ,אערוה

, שאינו שאפילו בלילה, הירושלמי ע"פ הראשוניםכתבו  :לה, ולסומאשיעור הרחקה בלי
. 43השו"ע. וכן פסק 42, אסוראם הוא במקום שאם היה יום היה רואה אותו רואה הצואה,

 .הרמ"א, שגם סומא צריך להרחיק מלוא עיני הרואים. וכן פסק הרשב"אוהוסיף 

הוא תותרן  לואפי, הטורתב כ :שיעור הרחקה מריח רע, למי שיש לו חולי שאינו מריח
 .44השו"ע. וכן פסק צריך להרחיק עד מקום שיכלה הריח למי שמריח ,שאינו מריח

שהפסקת מקום גבוה עשרה  רבני צרפת בשםנו יונה ירבכתב  :הפסקת רשות לריח רע
הרמב"ם, רא"ה לריח כמו שמועילה לצואה עצמה. ודעת  או נמוך עשרה מועילה גם

. כרמב"םסתם  46והשו"ע .45יח מגיע אליו, אין הפסקה מועילה כללשכיון שהר ומאירי,
 . כרבני צרפתובשם יש אומרים 

                                                

כתב  )חלק א, כלל ג, סעי' טז(כתב בשם הפמ"ג שהסתפק בזה בדעת הרא"ש. עיי"ש. ובחיי אדם  )ס"ק ג(ובמשנ"ב . 41
דלרשב"א דווקא  על פי הפמ"ג, )ס"ק ג(. וכתב המשנ"ב )ד"ה ומלפניו(שלדעת הרא"ש הוא רק מדרבנן. וראה ביה"ל 

ָבר)כי דורשים "דיבור אסור בתוך כמלוא עיניו  ' מותר אם הוא חוץ לד ברי תורהאבל להרהר בד, " מלשון דיבור(ד ָ
 . ולרא"ש יש לעיין בזה. עיי"ש.ממקום שכלה הריח אמות

 .אין מועיל העלמת העין ,משמע במקום שראוי לראות הערוהוכתב המרדכי, . 42

שכל אחד צריך לשער לפי ראייתו ביום. עוד כתב, דלעניין צואה לכולי עלמא  )ד"ה או(בביה"ל  או"ח עט,א. וכתב. 43
רבינו  -. מקורות )כמו שלא מועילה עצימת עיניים(לא מהני החזרת פנים לחוד בלא גופו, להחשיבו כמו צואה לאחריו 

 . )נתיב ג ח"ד(. רבינו ירוחם )סי' עו(. מרדכי )סי' מו( רא"ש. (; שו"ת ח"א סי' קסח)ד"ה היהרשב"א . ד"ה ואם(טז ב ברי"ף, )יונה 

, )ס"ק כ(שבריח רע שאין לו עיקר, מותר למי שאינו מריח. וכן כתב כף החיים  )ס"ק יט(או"ח עט,א. וכתב המשנ"ב . 44
שהיקל ע"י , )חלק יב, סי' יב; חלק כ סי' יא(. וראה שו"ת ציץ אליעזר והוסיף שמותר להעביר את הריח ע"י מטהר אויר

 מטהר אויר גם בצואה מכוסה, או ברשות אחרת, שמגיע ממנה ריח רע.

דעת הגר"א ועוד, דבעינן ארבע אמות ממקום שכלה  :לדעה זו דלא מהני הפסקה לריח רע, נחלקו האחרונים. 45
 .()ראה ביה"ל עט,ב, ד"ה ולא שינוי. ודעת כמה אחרונים להקל, דבזה די עד מקום שיכלה הריח לבד הריח

ומי שיש לו חולי  :)ס"ק יח(. וכתב עוד ת הרמב"םשהאחרונים החמירו כדע )ס"ק טז(או"ח עט,ב. וכתב המשנ"ב . 46
אם העבירו צואה בבית ונשאר  :)ס"ק יט(שאינו מריח, אפשר שיש להקל בזה במקום הדחק. עוד כתב המשנ"ב 

. מיהו נראה לי דמי שאינו ינוי רשות כשיש ריח רע()כדעה ראשונה, שלא מהני הפסק ושעדיין ריח רע בבית, יש להחמיר 
)כ"ה . מאירי )ד"ה ולא כנגד(. רא"ה )הל' ק"ש ג,ט(רמב"ם  –. מקורות )על פי מג"א, ס"ק ט, עיי"ש(מריח, מותר לקרות בזה 

 .א', ד"ה לא יקרא(
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שריח רע שיש לו עיקר, היינו צואה מגולה.  ומאירי ,ראב"ד, רשב"אדעת  :צואה מכוסה
 וריטב"א ,הרוקח, אשכול, רא"האבל צואה מכוסה נחשבת ריח רע שאין לו עיקר. ודעת 

  47 רע שיש לו עיקר.שאף מכוסה נקראת ריח 

שצריך להרחיק רק מצואת  ,הירושלמי על פירבינו יונה והרא"ש כתבו  :צואת בהמות
 .שריחה רע מאד(, צואת חתול הוסיפו)ו רע מאוד, וצואת נמיה וריחחמור הבא מן הדרך, ש

פסק ששאר בהמה  50והשו"ע 48.49אבל שאר בהמות, אין צריך להרחיק מצואה שלהם
. ואם יש בהם ריח רע, דינם 51להרחיק מהם אם אין בהם ריח רעחיה ועוף אין צריך 

 . 52כצואת אדם

 ואפילו אם שמשמע שאין בצואת תרנגולים איסור כלל.  הרא"שכתב  :צואת תרנגולים

                                                

א משמע דזה חשיב ריח רע ושבביאור הגר"שהפמ"ג סותר את עצמו,  )פתיחה לסימן עט(, כתב הביה"ל ולעניין הלכה. 47
כתב, אם ריח רע מגיע לו, לא מהני המחיצה ולא כיסוי, שגם מן )ח"א, כלל ג, דין כב( יי אדם וכן בח. שיש לו עיקר

שהאריך, ומסקנתו, שרק אם אי  )עט, אות א(הריח לבד צריך להרחיק ד' אמות, כדעת הרוקח. וראה כף החיים 
, )הל' תפילהרוקח . ; הו"ד במאירי()השגות טז א ברי"ףראב"ד  –מקורות עיי"ש. אפשר, אז יש לסמוך על דברי הרשב"א, 

)ד"ה . רא"ה )ד"ה ריח רע(רשב"א ריטב"א ומאירי  .וברכותיה, מהד' אלבק, ד"ה אתמר ריח רע("ש )הלכות קאשכול . שכד(סי' 

 .איתמר ריח רע(

 רבינו יונה. . אע"פ שיש להם ריח רע מיד אחר היציאה, אין הריח רע כל כךש. 48

ו  והרמב"ם כתב ". 49 ל  גֹון אֵׁ יָחה  ַרע כ ְ רֵׁ ֶ תֹוָכן עֹורֹות, ְוָכל צֹוָאה ש  ש  ב ְ י ֵׁ ֶ ְזַמן ש  ָלִבים ַוֲחִזיִרים ב ִ  - צֹוַאת ָהָאָדם, ְוצֹוַאת כ ְ
י ב ְ  י ַרְגלֵׁ י ָאָדם. ֲאָבל מֵׁ י ַרְגלֵׁ ֶנֶגד מֵׁ ן כ ְ ן. ְוכֵׁ ֶנְגד ָ ַמע כ ְ ְ ת ש  ָמה ָאסו ר ִלְקרֹות ְקִרי ַ ן -הֵׁ ֶנְגד ָ ." והבינו רבינו יונה קֹוְרִאין כ ְ

 והרא"ש מדבריו, שלא התיר אלא כנגד מי רגלים של בהמה. ותמהו, שהרי בירושלמי התירו בפירוש גללי בהמה!
 כתב דהרמב"ם לא בכל צואה של בהמה אסר, אלא באותם שיש להם ריח רע. והב"י 

כשיש בהם ריח רע, אם דינם כצואת אדם לגמרי, שאפילו אם פסק הריח  הסתפק, )ס"ק כד(או"ח עט,ד. והמשנ"ב . 50
חלק על עיקר דין השו"ע,  )ס"ק יג(. והמג"א )וראה ביה"ל, ד"ה דינם(אח"כ, מכל מקום חל עליהם שם צואה, ואסור 

בעת  יח רעאפילו אם יש בהם ר ,לבד מאלו הידועים שריחן רע מאוד ,דסתם צואת בהמה חיה ועוף ופסק
להרחיק אלא עד מקום שיכלה  , ואין צריךאין דינם כצואה , על כןודרכו לפסוק ל כך,חזק כ יח רעאין הר ,יאההיצ

רא"ש  .)ד"ה וצואת(תלמידי רבינו יונה  -. וזה כדעת רבינו יונה והרא"ש. מקורות )ס"ק כד(. וכן נטיית המשנ"ב הריח
 .)הל' קריאת שמע ג,ו(. רמב"ם )סי' מו(

דבר  יי אדם,: היינו כל שדרך בני אדם להצטער מאותו הריח. כתב הח)עט,ד, ס"ק כג(משנ"ב : כתב העהגדרת ריח ר. 51
)שנה . וכן כתב בן איש חי שנסרח מחמת עיפושולא נקרא צואה אלא מה  .מותר ,כגון עטרן וכדומה ,שטבעו ריח רע

 .א, פ' בא, כז(

ונמיה, יש נפק"מ, שבשאר בהמות אם אין מריח ריח, גם לדעת השו"ע, הסובר ששאר בהמות דינם כצואת חמור . 52
)ספק במשנ"ב, , וכן כשנפסק ריחם, ייתכן שאינם אסורים )מג"א ס"ק יג(אין צריך לבדוק, דמסתמא אין בהם ריח רע 

 .ס"ק כד, וביה"ל, ד"ה דינם, וכנזכר לעיל(
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אבל הגדלים  .דוקא בלול שלהם שיש בו סרחון ,תמצי לומר לאסור צואת תרנגולים
 .53השו"ע . וכ"פראשונים. וכן כתבו רע()כשאין ריח  אין לאסור ,בבית ואין שם כי אם מעט

שאין קוראים ק"ש כנגד אשפה  בברייתאמבואר  :ע ונבילה מסרחתאשפה שריחה ר
 . 54השו"עשריחה רע. וכן פסק 

כל הברכות אסור לברכן כנגד צואה. אמנם  :אם יש להשוות ברכה לתפלה לענין צואה
הסיק, שאף לעניין דיעבד, אם  והרמב"ןנשארו בספק.  תוספות ורא"שיין דיעבד, לענ

 .תוספות והרא"שכתב ספקם של  56והשו"ע. 55מצא צואה כנגדו, צריך לחזור ולברך

 שולחן ערוך

  )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן עט(
ָ  א.  ֹות ִממ  ַאֲחָריו, ָצִריְך ְלַהְרִחיק ד' ַאמ  ש  ָהְיָתה צֹוַאת ָאָדם מֵׁ ו  ִאם יֵׁ יַח, ֲאִפל  ָלה ָהרֵׁ כ ָ ֶ קֹום ש 

ִריַח.  ֵׁ מ  ֶ יַח ְלִמי ש  ְכֶלה ָהרֵׁ י ִ ֶ קֹום ש  ָ ֹות ִממ  ִריַח, ָצִריְך ְלַהְרִחיק ד' ַאמ  ינֹו מֵׁ אֵׁ ֶ לֹו חִֹלי ש 
ְיָלה  ל ַ ו  ב ַ יָניו, ֲאִפל  ָפָניו ָצִריְך ְלַהְרִחיק ְמלֹא עֵׁ הו א סו ָמא)ו ִמל ְ ֶ ו ַבת הָ  (אֹו ש  ש  "א סי' )ת ְ ב ָ ְ ַרש 

ם הר"י( ֵׁ ש  ף ב ְ ית יֹוסֵׁ ינֹו ָיכֹול  קס"ח ב ֵׁ אֵׁ ֶ ינֹו רֹוֶאה אֹוָתה  ָצִריְך ְלַהְרִחיק ַעד ָמקֹום ש  אֵׁ ֶ ש 
ִמְלַאֲחָריו ינֹו כ ְ ֹו, ד ִ ד  י ֹום, ְוִאם הו א ִמצ ִ  .ִלְראֹוָתה  ב ַ

ֶנֶסת אוֹ  :הגה ית ַהכ ְ בֵׁ ל, ְוצֹוָאה ב ְ ל ֵׁ ַ ְתפ  ִ ו ר ַהמ  ִליַח ִצב  ְ ו  הו א ְלַאֲחָריו,  ש  ם, ֲאִפל  ָ ל ש  ל ֵׁ ַ ְתפ  ִ מ  ֶ ִית ש  ב ַ ב ַ
ֹא יְ  ל  ֶ ר ש  ָ י חֹוָבָתן, ְוִאי ֶאְפש  ים ְידֵׁ ֹוִציא ַרב ִ מ  ֶ ַאַחר ש  ה, מֵׁ י ֹוִציֶאנ ָ ֶ ֹק ַעד ש  ת  ְ ִית ָצִריְך ִלש  ָכל ַהב ַ א ב ְ הֵׁ

הֹות מָ  ֹוָאה. )ַהג ָ ל ַהצ  ֶ ֹות ש  תֹוְך ד' ַאמ  ָהל ב ְ ן ֶאָחד ִמן ַהק ָ ָ ן ְלַקמ  תֹו( ְוַעי ֵׁ ֵׁ מ  ֶ ים פ' ִמי ש  ִ ַכי ַהֲחָדש  ְרד ְ
ַבִית. ִדין צֹוָאה ב ְ ן סי' פ"ז ב ְ ָ ן ְלַקמ   סֹוף ִסיָמן צ' ְוַעי ֵׁ

                                                

 .)הל' ק"ש ג, אות ד(. הגהות מיימוניות )סי' עז( מרדכי. )ד"ה לית הלכתא(תוספות . )סי' מו(רא"ש  -או"ח עט,ז. מקורות . 53

 ,צריך להרחיק מלפניה כמלא עיניו , ועל כן: ודינה לכל דבר כצואת אדם)ס"ק כט(משנ"ב עט,ח. וכתב ה או"ח. 54
הבא מדבר המסריח כיוצא  יח רע. זה הכלל כל רוהוא מן התורהואפילו אם ידוע לו שאין בה צואה ומי רגלים, 

כלומר שאם מגיע  .יך קדוש הםמרחיקין ממנה כדין צואת אדם דבכלל והיה מחנ ,באלו שנתפרשו שיש לו עיקר
, רבי עקיבא איגר בשם חי')עו,ו, ס"ק כ( עוד כתב המשנ"ב  לבוש. ת.אין מחנהו קדוש ואסור לקרו יח רע,אליו הר

 .דאין צריך להרחיק ממה שאדם מקיא, אף שהוא מאוסבשם הנזירות שמשון, 

 רמב"ן.לא הקלו אלא בדברי תורה. , ו"שומסתברא נמי דלגבי ריח רע שאין לו עיקר, ברכות הרי הם כק. 55

כשמצא צואה כנגדו בתוך ד' אמותיו דצריך  )כדעת הרמב"ן(כתב מסקנת האחרונים  )ס"ק ז(או"ח קפה,ה. והמשנ"ב . 56
. )עירובין, ו,ה(. רא"ש )עירובין ס"ד א', ד"ה שיכור(תוספות  –מקורות  לחזור ולברך בהמ"ז אם עדיין לא נתעכל המזון.

 .ו ברכות, כ"ב ב'()ליקוטירמב"ן 

 ת”בעזהשי
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ַבִית  ב.  ַבִית ֶאָחד ְוהו א ב ְ ָהְיָתה ב ְ ֶ ָרה, אֹו ש  ָרה ְטָפִחים אֹו ָנמו ְך ֲעש ָ בֹוה ַ ֲעש ָ ָמקֹום ג ָ ָהְיָתה ב ְ

ו   ר, ֲאִפל  יָון  ַאחֵׁ כֵׁ יַח, ָיכֹול ִלְקרֹות, ד ְ ין ָלה  רֵׁ , ִאם אֵׁ ה  ְורֹוֶאה אֹוָתה  ִצד ָ ב ב ְ ֵׁ תו ַח ְויֹוש  ָ ַתח פ  ֶ ַהפ 
יר ְוָהָיה ַמֲחֶנָך ָקדֹוש  ְלָהרֹא ִ פ  ַ יה  ש  ו ת ַאֶחֶרת ָקִריָנן ב ֵׁ ְרש  ִהיא ב ִ ֶ ב ָ "ש  ְ . ֲאָבל ְלָהַרש  א "ש 

, וְ  ינֹו רֹוֶאה אֹוָתה  אֵׁ ֶ ש  ְוָקא כ ְ ש  ד ַ ו ת, ְויֵׁ ו י ְרש  נ  ִ יַח ָלא ְמַהְנָיא ַהְפָסָקה ְולֹא ש  ש  ָלה  רֵׁ ִאם יֵׁ
ה   ל ָ ֶ יַח ַרע ש  י מֹוִעיָלה ְלרֵׁ ֵׁ , ָהִכי ַנמ  ַהְפָסָקה מֹוֶעֶלת ְלצֹוָאה ַעְצָמה  יִכי ד ְ ִכי הֵׁ  . אֹוְמִרים ד ְ

הֶ  ד.  ֶהם עֹורֹות, ַמְרִחיִקים מֵׁ ֶלב ַוֲחִזיר, ִאם ָנַתן ב ָ ֹוַאת ָאָדם. ְוִאם ָלאו, צֹוַאת כ ֶ מֹו ִמצ  ם כ ְ
יַח  ֶהם רֵׁ ין ב ָ ֶהם ִאם אֵׁ ין ָצִריְך ְלַהְרִחיק מֵׁ אֵׁ ֶ ה ָועֹוף, ש  ָמה ַחי ָ הֵׁ ָאר ב ְ ְ ִדין צֹוַאת ש  יָנם כ ְ ד ִ

מֹו צֹוַאת ָאָדם.  יָנם כ ְ יַח ַרע, ד ִ ֶהם רֵׁ ש  ב ָ  ַרע, ְוִאם יֵׁ
ְרְנגֹוִלים  ו.  ְכֶנֶגד צֹוַאת ת ַ ֶרְך, ו  א ִמן ַהד ֶ י ֲחמֹור ַהב ָ י ַרְגלֵׁ ֶנֶגד מֵׁ ר ִלְקרֹות כ ְ ְלִמי אֹוסֵׁ ַ רו ש  י ְ ב ַ

ה ָ י אֹוָתה  צֹוָאה ַמְסַרַחת. :הגה .ֲאֻדמ    כ ִ
יחָ  ח.  רֵׁ ֶ ה ש  ָ פ  ְ ֶנֶגד ַאש   ה  ַרע. ָאסו ר ִלְקרֹות כ ְ

  )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קפה(
ֹור  ה.  כ  ִ ָהָיה ש  ֶ ֹו, אֹו ש  ֶנְגד  ַרְך ְוָהְיָתה צֹוָאה כ ְ י(ְוִאם ב ֵׁ ֹוָספֹות ְוָהרֹא''ש  )פי' ְלַגְמרֵׁ קו  ַהת  ְ פ  , ִנְסת ַ

ר ינֹו חֹוזֵׁ אֵׁ ֶ יָטא ש  ִ ש  ְ י ַרְגַלִים פ  ו ם מֵׁ ְך; ו ִמש   ְלָברֵׁ ְך. ִאם ָצִריְך ַלֲחזֹר ו   ְלָברֵׁ

  ריח רע שאין לו עיקר

 , מהו? )הפחת רוח(ריח רע שאין לו עיקר  :בעו מיניה מרב ששת )כ"ה א'(

דהני גנו והני גרסי  )מחצלות של בית המדרש(אתו חזו הני ציפי דבי רב  :אמר להו
 . )אע"פ שדרך הישנים להפיח(

)אלא יצא לחוץ  לא -, אבל בקריאת שמע )משום דלא אפשר(והני מילי בדברי תורה 

)אלא אם הפיח לא  -. ודברי תורה נמי לא אמרן, אלא דחבריה; אבל דידיה ויקרא(

 .הוא עצמו, ימתין עד שיכלה הריח(

 שיטות הראשונים 

 ריח רע שאין לו עיקר, איסורו  :ודברי תורה נמי לא אמרן אלא דחבריה, אבל דידיה, לא
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. 58אסור אלא בשעה שמפיחעצמו אינו  מפיחשאפילו ה הרא"ה. דעת 57מדבריהם
ה כתב, " ורמב"ם ַמט ָ ַח ִמל ְ ו  רו  נ  ֶ ָצאת ִממ  י ָ ֶ א ש  ֹורֵׁ ר  -ַהק  ה  ְוחֹוזֵׁ ָ ְאש  ְכֶלה ב ָ י ִ ֶ ַיְפִסיק ַעד ש 

 . 59השו"ע וכן פסק. רא"שרש"י ובוכן מבואר  "ִלְקִריָאתֹו.

ול מי שבריא לו שאינו יכ, הרא"שכתב : מי שברי לו שאינו יכול להתפלל בלא הפחה
  .60השו"ע וכ"פ להתפלל בלא הפחה, מוטב שיעבור זמן התפלה ממה שיתפלל בלא גוף נקי.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן עט(

ר ט.  רֹו, ֻמת ָ ֲחבֵׁ יַח. ְוִאם ָיָצא מֵׁ ְכֶלה ָהרֵׁ י ִ ֶ ֹוָרה ַעד ש  י ת  ִדְברֵׁ ה, ָאסו ר ב ְ ַמט ָ ַח ִמל ְ ו  רו  נ  ֶ ָיָצא ִממ 
י ִדְברֵׁ ִנים ו ְמִפיִחים  ב ְ ֵׁ ֹוְרִסים, ו ְקָצָתם ְיש  ְלִמיִדים ְקָצָתם ג  ַהת ַ ֶ ר ש  ָ ִאי ֶאְפש  ו ם ד ְ ֹוָרה, ִמש   ת 

יחַ  ְכֶלה ָהרֵׁ י ִ ֶ ַמע ָאסו ר, ַעד ש  ְ ָנה, ֲאָבל ִלְקרֹות ְקִריַאת ש  ֵׁ תֹוְך ַהש    . ב ְ
 )או"ח, הלכות תפילין, סימן לח(

ינֹו ָיכוֹ  ב.  אֵׁ ֶ ִרי לֹו ש  ב ָ ֶ ה ִמי ש  ַ ה ִממ  ִפל ָ ֲעבֹר ְזַמן ַהת ְ י ַ ֶ לֹא ֲהָפָחה, מו ָטב ש  ל ב ְ ל ֵׁ ַ ל ְלִהְתפ 
ו ף ָנִקי לֹא ג  ל ב ְ ל ֵׁ ַ ְתפ  י ִ ֶ ַעת ְקִריַאת . ש   ְ ש  גו ף ָנִקי ב ִ י ו ַכל ְלַהֲעִמיד ַעְצמֹו ב ְ ֶ ָרֶאה לֹו ש  ְוִאם יֵׁ

ַמע, וִ  ְ ין ַאֲהָבה ִלְקִריַאת ש  ין ב ֵׁ ִפל ִ ַמע, ָיִניַח ת ְ ְ ְך.ש   יָברֵׁ
 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן פ(

ה,  א.  ַמע ו ְתִפל ָ ְ ְגמֹר ְקִריַאת ש  י ִ ֶ ָהִפיַח ַעד ש  ינֹו ָיכֹול ַלֲעמֹד ַעל ַעְצמֹו ִמל ְ אֵׁ ֶ ִרי לֹו ש  ב ָ ֶ  ִמי ש 

                                                

ורבנן הוא דגזרו, ולא חשו שיהו מדרשין בטלין  ,שהתורה לא אסרה אלא בשיש לו עיקר כדכתיב ויצאת שמה חוץ. 57
 .)חי' כ"ב ב'(כשמקצת התלמידים ישנים. רמב"ן 

ביא שכן ה )עט, ס"ק יז(אבל לאחר הפחה, מה לי דידיה מה לי חבריה. והרי כבר אין להפחה בעולם. ובאליה רבה . 58
. אמנם בפסקיו כתב הרא"ש להדיא: אבל )ועיי"ש היטב בנוסח השאלה ובתשובת הרא"ש, וצ"ב( מבואר בתשובת הרא"ש

 בדידיה לא, עד שיכלה הריח. וכ"כ ברמזים.

)ד"ה אבל רש"י  -מקורות ויש לעיין בגמרא כ"ד ב', היה מפיח בתפילה פוסק עד שיכלה הרוח. וצ"ב. או"ח עט,ט. . 59

 .)ד"ה לא אמרן(. רא"ה (; שו"ת כלל ד סי' א)סי' מז"ש . ראג,יד(הל' ק"ש )רמב"ם . לדידיה(

ד, וביה"ל ד"ה -)פ, ס"ק גוכן התקשה המשנ"ב  אינו נראה כן להלכה!: )פ, ס"ק א( וכתב הגר"אאו"ח לח,ב; או"ח פ,א.  . 60

או  ,ודחי לק"ש דאורייתא ,ןדהוא רק איסור דרבנ ,דלא אתי איסור הפחה שהוא ריח רע שאין לו עיקרמוטב( 
. וכתב שגם השו"ע לא פסק כן אלא רק לגבי תפילה לבדה, ורק כשאירע באופן חד לתפלה שהוא מצוה דרבים

)והוסיף הפרי חדש, שכשיגיע לו הפחה, יפסיק עד פעמי. אבל מי שיש לו חולי ורגיל בכך, מותר לו להתפלל בלא גוף נקי 

 .)שו"ת, כלל ד סי' א("ש רא -. עיי"ש. מקורות שיכלה הריח(
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ל ב ְ  ל ֵׁ ַ ְתפ  י ִ ֶ ה ש   ַ ל, ִממ  ל ֵׁ ַ ה ְולֹא ִיְתפ  ַמע ו ְתִפל ָ ְ ֲעבֹר ְזַמן ְקִריַאת ש  י ַ ֶ ו ף ָנִקימו ָטב ש   ...לֹא ג 

 צואה עוברת

  - )אדם שנושאים לפניו גרף של רעי להעבירו(צואה עוברת , אתמר )כ"ה א'(

 . )ואין צריך להפסיק(מותר לקרות קריאת שמע  :אביי אמר (1)

 אסור לקרות קריאת שמע. :רבא אמר (2)

של רעי, )ודינו כגרף פי חזיר כצואה עוברת דמי. ואע"ג דסליק מנהרא  :אמר רב פפא

 .(61שאסור אף בלא צואה

 שיטות הראשונים 

ִים " ,הרמב"םכתב  :צואה עוברתהרחקה מ ַ י ַהמ  נֵׁ ְ ָטה ַעל פ  ָ ָהְיָתה ש  ֶ גֹון ש   -צֹוָאה עֹוֶבֶרת, כ ְ
 ֶ ַעְברו  ִממ  י ַ ֶ ן ַעד ש  ֶנְגד ָ צֹוָאה עֹוֶבֶרת. ְוָאסו ר ִלְקרֹות כ ְ ; ו ִפי ֲחִזיר כ ְ ה  ֶנְגד ָ ו  ָאסו ר ִלְקרֹות כ ְ נ 

ֹות ע ַאמ   .63השו"ע" וכן פסק .62ַאְרב ַ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן עו(

ו  עֹוֶלה ִמן  ג.  ִמי, ֲאִפל  צֹוָאה עֹוֶבֶרת ד ָ , ו ִפי ֲחִזיר כ ְ ה  ֶנְגד ָ ֶהֱעִבירו  צֹוָאה ְלָפָניו, ָאסו ר ִלְקרֹות כ ְ
י ָהוֵׁ ין ָהְרִחיָצה מֹוֶעֶלת לֹו, ד ְ ָהר אֵׁ ל ְרִעי. ַהנ ָ ֶ ְגָרף ש   כ ִ

                                                

 רבנו יונה. . 61

)וכן נקטו מהר"י אבוהב, דרכי משה, הב"י דן בדבריו, האם בצואה עוברת סגי בהרחקה של ד' אמות, גם כשהיא לפניו . 62

 , או דבלאחריו מיירי. אבל מלפניו, צריך להרחיק מלוא עיניו.וב"ח(

דברי השו"ע על פי דבריו בב"י, שגם בצואה  )ס"ק ח(ר המשנ"ב או"ח עו,ג. השו"ע שינה קצת מלשון הרמב"ם, וביא. 63
עוברת בעינן הרחקה מלפניו כמלוא עיניו, ומלאחריו ד' אמות ממקום שכלה הריח. והביא בשם ב"ח ואליה רבה, 

אפילו  ,סגי בהרחקת ד' אמות ממקום שכלה הריח ,עוברת היא ואינה עומדת במקום אחדשפסקו דכיון דצואה 
 .)הל' ק"ש ג,יג(רמב"ם  -. מקורות יש להחמיר לכתחילהתב שכמלפניו. ו
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  ספק צואה ומי רגלים

. )בקריאת שמע ותפילה(צואה, אסורה  )אם יש במקום(ספק  :אמר רב יהודה )כ"ה א'(
 מי רגלים, מותרים.  )אם יש(ספק 

)שאין דרך להניח ספק צואה בבית מותרת  :אמר רב יהודה :)לקולא(איכא דאמרי 

 אפילו באשפה נמי מותרין., באשפה אסורה. ספק מי רגלים, צואה בבית(

לא  :כי הא דרב המנונא, דאמר רב המנונא )רב יהודה אליבא דתרי לישני(סבר לה 
בלבד. הא נפול  )הקילוח של מי רגלים(, אלא כנגד עמוד )לקרות(אסרה תורה 

. וכי גזרו בהו )גם במי רגלים אחר שנפלו לקרקע(לארעא שרי. ורבנן הוא דגזרו בהו 
 בספקן לא גזור.רבנן בודאן, אבל 

 שיטות הראשונים 

, כלישנא בתרא דרב יהודה, לקולא, שגם רי"ף, רמב"ם, ורא"שפסקו  :ספק צואה בבית
, כגון שהריח ריח רע ולא המאיריוביאר  .64השו"עבספק צואה, בבית מותרת. וכן פסק 

 .65הוחזקה לו צואה שם, או שראה שם צואה, ולא ידע אם הוציאוה אם לאו, מותר לקרוא

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן עו(

ק ִאם צֹוָאה  ז.  ה  צֹוָאה. ָספֵׁ ין ב ָ אֵׁ ֶ ִית ש  ֶחְזַקת ב ַ ר ִלְקרֹות, ד ְ ִית, ֻמת ָ ב ַ ק ִאם צֹוָאה ב ַ ָספֵׁ
י ַרְגַלִים, ֲאִפל   ק מֵׁ ה  צֹוָאה. ֲאָבל ְספֵׁ ש  ב ָ י ֵׁ ֶ ה ש  ָ פ  ְ ֶחְזַקת ַאש  ו ם ד ְ ה, ָאסו ר ִמש   ָ פ  ְ ַאש  ו  ב ָ
ל  ֶ ו ד ש  ֶנֶגד ַעמ  א כ ְ י ַרְגַלִים, ֶאל ָ ֶנֶגד מֵׁ ֹוָרה ִלְקרֹות כ ְ לֹא ָאְסָרה ת  ו ם ד ְ ר, ִמש   ה ֻמת ָ ָ פ  ְ ַאש   ב ָ

                                                

 .)סי' מט(. רא"ש )הל' ק"ש ג,טו(רמב"ם  -או"ח עו,ז. מקורות . 64

והמשנ"ב בזה, אם אפילו כשהוחזק צואה בבית, וספק אם הוציאוה, עיי"ש.  הסתפקש יג(-)עו,יבערוך השולחן ראה ו. 65
 לקרות ולהתפלל עד שיתברר לו, דהלא הוא מילתא דאורייתא.ר נראה דאסושבכזה מקרה  כתב )עו,ז ס"ק כה(

 בשם )ס"ק כב(והיכא דמצא צואה ואינו יודע אם הוא צואת כלבים ושאר בהמה וחיה או צואת אדם, כתב המשנ"ב 
המג"א דאזלינן בזה בתר המצוי. ודוקא אם בדק האשפה ולא נמצא בו שאר צואה בלתי זה, דאי לאו הכי, הלא 

 תם אשפה חזקה שיש בו צואה דרגילים להפנות שם.אמרינן דס
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 . ְזרו  ָקן לֹא ג ָ ִבְספֵׁ ָנן, ו  ַרב ָ א ִמד ְ ַפל ָלא ִמיְתַסר ֶאל ָ נ ָ ֶ ַח, ְוַאַחר ש  ו   ִקל 

ק ב ְ  ח.  ֵׁ פ  י ְלִהְסת ַ ָראו  ֶ ָמקֹום ש  ְך, ָצִריְך ַלֲחזֹר ְוִלְקרֹות. ֲאָבל ִאם ָקָרא ב ְ ְמָצָאה  ַאַחר כ ָ צֹוָאה, ו 
ו  ְמָצָאן  י ַרְגַלִים, ֲאִפל  ין ָצִריְך ַלֲחזֹר ְוִלְקרֹות. ו מֵׁ ֹו, אֵׁ ק ב  ֵׁ פ  קֹום ָראו י ְלִהְסת ַ ָ ין ַהמ  אֵׁ

ין ָצִריְך ַלֲחזֹר ְוִלְקרוֹ  ק, אֵׁ ֵׁ פ  י ְלִהְסת ַ ָראו  ֶ ָמקֹום ש   ת.ב ְ

  יבשה ומי רגלים שהתייבשודין צואה 

 ? )ישהו מי רגלים על גבי קרקע, ויהיו עדיין אסורים(ובודאן, עד כמה  )ומברר( )כ"ה א'(

וכן . )את הנוגע בהם(כל זמן שמטפיחין  :)לקולא(אמר רב יהודה אמר שמואל  (1)
 כל זמן שמטפיחין.  :אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

 .מטפיחים( שאינם)בקרקע, אע"פ ל זמן שרשומן ניכר כ :גניבא משמיה דרב אמר (2)

 צואה, אפילו כחרס, אסורה.  :אמר רבה בר רב הונא אמר רב

 והיכי דמי צואה כחרס? 

 . )מתפוררת(כל זמן שזורקה ואינה נפרכת  :אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

 כל זמן שגוללה ואינה נפרכת.  :ואיכא דאמרי

 כחרס, אסורה. מי רגלים, כל זמן שמטפיחין אסורין. צואה  -הלכתא  :אמר רבא

)ולכאורה נבלעו  (1) -מי רגלים שנשפכו  :כתנאי, לימא )בסוף הסוגיא(ואמרינן 

רבי יוסי  (2), אסור. )אלא רישומן ניכר(, מותר. לא נבלעו פירושו שאין רישומן ניכר(
 . כל זמן שמטפיחין )גם אם רישומן ניכר, מותר. ואסור רק( :אומר

 )כ"ה ב'(דכולי עלמא כל זמן שמטפיחין הוא דאסור, הא רישומן ניכר, שרי.  (ודחי)
)תנא קמא בעי על מנת להטפיח, ורבי והכא בטופח על מנת להטפיח איכא בינייהו 

 . יוסי מחמיר(

 שיטות הראשונים 

 פסקו כלישנא  הרמב"ם ורבינו יונהלחומרא בדאורייתא.  הפוסקיםפסקו  :צואה כחרס
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 רש"י ורא"ש. ודעת 66שאם זורקה ונפרכת, היא כעפר, ומותר לקרות כנגדה קמא,
שלישנא בתרא לחומרא. ולא הוי כעפר רק אם נפרכת על ידי גלילה בלא זריקה. 

, דלישנא בתרא שאם גוללה ונפרכת הוי עפר, היינו פלאי ראב"דכתב בשם  ורשב"א
 .כרא"ש רמב"ם, והרמ"אכפסק  68והשו"ע. 67פלויי, והוא המיקל, וקיימא לן כוותיה

, אם היו מרטיבים היד, אסור לקרות קריאת הרמב"םלדעת  :מי רגלים שנבלעו בקרקע
, גאון, ורשב"א בשםרא"ש . ודעת (69)אפילו שאינו טופח על מנת להטפיחשמע כנגדם 

פסק שיש  כרמב"ם. והרמ"אפסק  71והשו"ע. 70שאסורים רק בטופח על מנת להטפיח
 .שב"אור הרא"שלסמוך על דעת 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן פב(

, ְוהו א  א.  ה  ֶנְגד ָ ר ִלְקרֹות כ ְ ָעָפר, ו ֻמת ָ י ִהיא כ ְ ְך, ֲהרֵׁ רֵׁ ָ ְתפ  ה ת ִ ִאם ִיְזְרֶקנ ָ ֶ ְך, ש  ל כ ָ ה כ ָ ָ ש  צֹוָאה ְיבֵׁ
יַח ַרע ה  רֵׁ א ב ָ ֹא ְיהֵׁ ל  ֶ   .ש 

                                                

 וצ"ע, דשיטת הרמב"ם לפסוק כלישנא בתרא אף באיסור דאורייתא. )פב, ס"ק א(וכתב הגר"א . 66

אז בודאי הגיע לשיעור שתהא נפרכת על ידי גלילה, ומותרת.  )דהיינו שיש בה סדקים(שאם חזא דמפלאי אפלויי . 67
)שרואים בה  אור זרוע דשיעור זהכתב בשם הערוך ו )פב,א, ד"ה וכן עיקר(ובביה"ל . )שאסורה(ועדיף מצואה כחרס 

 .וכן משמע מכל הפוסקים שלא הביאו כלל להא דהרשב"א .ואסור ,עדיין לא הגיע אף לצואה כחרס סדקים(

עוד כתב: . שה לא מהניואבל לשנים ושל ,ודוקא לפירוכין דקין )ס"ק א(או"ח פב,א. ובדעת השו"ע כתב המשנ"ב . 68
 ת"א אי שרי לקרוגנסתפק המ ,וגם אין מגיע אז ממנה שום סרחון ,ובימי הקור שהצואה נקרשת הרבה כאבן

 םוהאחרוני .כיון שיכולה לחזור לקדמותה בזמן החום העלי האו עדיין שם צוא ,אי בתר השתא אזלינן ,כנגדה
. ותחת שלג חשיב כיסוי. עוד כתב מו עששית()כוצואה תחת קרח, אפשר דהוי כיסוי  הסכימו כולם בזה לאיסור.

. )הל' ק"ש ג,ז( רמב"ם -מקורות  בשם שולחן שלמה שנגד מי רגלים קרושים יש להחמיר שלא לקרות, ושצ"ע בזה.
 .קלא(סימן )הל' טהרת ק"ש ותפילה, אור זרוע . (לפערך ). ערוך )ד"ה איכא דאמרי(. רשב"א )סי' מט(רא"ש 

 .(או"ח פב,ב)ב"י . 69

, )או"ח פב,בר הגר"א וביא. ועיין הרשב"א ורא"ש ביארו שרבא סובר כתנא קמא דרבי יוסי, ודברי רבא הם כתנאי .70

 במה שמבאר את שיטות הראשונים. , (ד-ס"ק ג

שהסכמת כל האחרונים להקל, דדוקא טופח על מנת להטפיח. וכן כתב להקל  )ס"ק ד(וכתב המשנ"ב  או"ח פב,ב.. 71
. ואם יש בהם טופח על מנת להטפיח, צריך להרחיק ד' אמות, כמו מצואה. וכתב א, פר' בא, יט()שנה ב'בן איש חי' 

דמכל מקום, כיון שאינם בעין, אלא שבלועים בקרקע או בבגד, אין צריך לשפוך עליהם רביעית,  )ס"ק ד(המשנ"ב 
 שרי.אלא די שיביא עליהם מעט מן המעט מים, שאין בהם ג"כ רק טופח על מנת להטפיח, ו
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ָעָפר, ַרק :הגה י כ ְ ָלא ָהוֵׁ ש  אֹוְמִרים ד ְ ר  ְויֵׁ ן ִעק ָ לֹא ְזִריָקה, ְוכֵׁ ִליָלה ב ְ י ג ְ "י ִאם ִנְפֶרֶכת ַעל ְידֵׁ ִ )ַרש 

תֹו ְוטו ר( ֵׁ מ  ֶ ֶרק ִמי ש  ֶ  .ְוָהרֹא"ש  פ 
ה   ב.  ֶנְגד ָ ד, ָאסו ר ִלְקרֹות כ ְ ְרַקע, ִאם ָהיו  ַמְרִטיִבין ַהי ָ ק ַ ְבְלעו  ב ַ נ ִ ֶ י ַרְגַלִים ש  ש  אֹוְמִרים מֵׁ )ְויֵׁ

ינֹו ָאסו ר ַר  אֵׁ ש  ִלְסמְֹך ַעל ֶזה(ד ְ יַח ְויֵׁ ִ ַח ַעל ְמַנת ְלַהְטפ  טֹופֵׁ  .ק ב ְ

  כיסוי צואה

מותר  )מחיצת זכוכית מפסיקה, והצואה נראית(צואה בעששית  :אמר רבא )כ"ה ב'(
 לקרות קריאת שמע כנגדה. ערוה בעששית, אסור לקרות קריאת שמע כנגדה.

דצואה בכסוי תליא  ,צואה בעששית מותר לקרות קריאת שמע כנגדה )ומבאר(
יָת " :72)שנאמרמילתא  ָאֶתָך"( ְוִכס ִ , והא מיכסיא. ערוה בעששית, אסור לקרות ֶאת צֵׁ

ָבר" אמר רחמנא ִיְרֶאהקריאת שמע כנגדה, "ְולֹא   , והא קמיתחזיא.73ְבָך ֶעְרַות ד ָ

 :. אמר רבא)מכסה אותה ברוק(, מבטלה ברוק )=מועטת(צואה כל שהוא  :אמר אביי
 . (74)כדי שתהא מכוסה, ולא תיראה וברוק עבה

 צואה בגומא, מניח סנדלו עליה וקורא קריאת שמע.  :אמר רבא

 .75צואה דבוקה בסנדלו, מאי? תיקו :בעא מר בריה דרבינא

 שיטות הראשונים 

ביארו שצואה בגומא מיירי שאינה  הרמב"ם ורא"ש :צואה בגומא וצואה דבוקה בסנדלו
 ה דבוקה מיירי שהסנדל נוגע. והוי ספיקא דאיסורא, . וצוא76נוגעת בו, ורק אז מותר

                                                

 דברים כג,יד. . 72

 דברים כג,טו. . 73

 רא"ה וריטב"א. . 74

 מימרת רב יהודה גוי ערום אסור לקרות קריאת שמע כנגדו, הובא לעיל, בסוגית ערוה, כ"ד ב'.. 75

וכתב הריטב"א דקא משמע לן שאע"פ שהכיסוי אינו קבוע ועומד להינטל, מהני. והרא"ש כתב שקא משמע לן . 76
 בטל לגופו ואינו נחשב כיסוי.  שלא אומרים שהסנדל
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ביארו, שכשהצואה בגומא  והראב"ד ותר"י. )ואם כן, בין נוגעת בין דבוקה, אסור(ולחומרא 
פורס סנדלו עליה וקורא קריאת שמע אפילו כשנוגעת הצואה בסנדלו. וצואה דבוקה 

, נוגעת מותר, דבוקה "כ)ותיקו דאיסורא לחומרא, ואמיירי כשנדבקה ממש הצואה בסנדלו 

 .כרמב"ם ורא"שפסק  77והשו"ע. אסור(

רי"ף, : מותר לקרות ק"ש כנגדה, דבכיסוי תליא מילתא. וכן פסקו צואה בעששית
ה , "הרמב"םוכתב . 78השו"ע. וכן פסק רמב"ם, ורא"ש ֹוָאה ְמִחצ ָ ין ַהצ  ינֹו ו בֵׁ ָהָיה ב ֵׁ

ְזכו ִכית  ל ִ ֶ הו א רֹוֶאה א -ש  ֶ י ש  ִ .ַאף ַעל פ  ה  ִצד ָ ר ִלְקרֹות ב ְ כו ִכית, ֻמת ָ י ַהז ְ ֲאחֹורֵׁ  79 "ֹוָתה  מֵׁ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן עו(

רֹוֶאה אֹוָתה  ד ֶ  א.  ֶ י ש  ִ ה  ַאף ַעל פ  ֶנְגד ָ ר ִלְקרֹות כ ְ ית, ֻמת ָ ִ ש  ָ ֲעש  ו ם  ךְ ֶר צֹוָאה ב ַ ְפנֹוֶתיָה, ִמש   ד ָ
ָלה ַרֲחָמָנא, ד ִ  י ת ָ ְבִכסו  ְסָיא. ד ִ ָאֶתָך, ְוָהא ִמְתכ ַ יב ְוִכִסיָת ֶאת צֵׁ  ְכת ִ

יַע לֹו,  ב.  יַח ַרע ַמג ִ ין רֵׁ אֵׁ ֶ יָון ש  ְמֻכָסה, ְוכֵׁ יָבה כ ִ ִ ֲחש  א, ד ַ לֹו ָעֶליָה ְוקֹורֵׁ ִניַח ַסְנד ָ גו ָמא, מֵׁ צֹוָאה ב ְ
. ה  ַע ב ָ לֹו נֹוגֵׁ א ַסְנד ָ ֹא ְיהֵׁ ל  ֶ ר. ְוהו א ש   ֻמת ָ

א ָהרֹק ָעֶבה. ָהָיה ְלָפָניו מְ  ו.  הֵׁ י ְ ֶ , ְוהו א ש  ה  ֶנְגד ָ ה  ְוִיְקָרא כ ְ רֹק ב ָ י ִ ֶ רֹק ש  ָלה  ב ְ ַעט צֹוָאה, ָיכֹול ְלַבט ְ
ָלה טֵׁ , לֹא ב ְ ה  ֹוַח ְוִנְבָלע ב ָ ד ְוָהרֹק ִנמ  ָעה, ֲאָבל ִאם לֹא ִיְקָרא ִמי ָ ָ א ְלִפי ש  ו ל מֹוִעיל ֶאל ָ ט  ין ַהב ִ  .ְואֵׁ

 (עהסימן )או"ח, הלכות קריאת שמע, 

יב ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך  ה.  ְכת ִ , ד ִ ה  ֶנְגד ָ ְפנֹוֶתיָה, ָאסו ר ִלְקרֹות כ ְ ֶרְך ד ָ ית ְורֹוֶאה אֹוָתה  ד ֶ ִ ש  ָ ֲעש  ֶעְרָוה ב ַ
ָיא.  ָבר, ְוָהא ִמְתַחז ְ  ֶעְרַות ד ָ

                                                

 . )יז א ברי"ף, ד"ה צואה(. רבינו יונה )סי' נא(. רא"ש )הל' ק"ש ג,יא(וראב"ד  רמב"ם -מקורות  או"ח עו,ב.. 77

ואם מגיע לו ריח רע אסור. ואפילו למאן דאמר דהפסקה מועלת לריח רע,  :)ס"ק ג(כתב המשנ"ב או"ח עו,א. ו. 78
ני עצמו, אבל כפיית כלי, לא. ומכל מקום אין צריך בזה ד' אמות ממקום שכלה דוקא מחיצה שהוא רשות בפ

. )כ"כ הפמ"ג בסימן זה אבל בסימן ע"ט במ"ז נשאר בצ"ע ועיין בסימן ע"ט בבה"ל(הריח אלא כל זמן שאין מגיע אליו סגי 
 .)הל' ק"ש ג,י(. רמב"ם )סי' נא(. רא"ש )יז א בדפיו(רי"ף  -מקורות 

 ,אם אין הצואה מכוסה כלל לוש"י ורמב"ם דאפיירוש רמשמע מפבשם הפמ"ג, ד)עט, הקדמה לסימן(  וכתב ביה"ל .79
. ולגבי שיעור רוחב ולאו דוקא שיכסה הצואה מכל צדדיו ,זו היא הכסוי ,רק מחיצת זכוכית מפסקת ביניהם

בשם נשמת אדם המחיצה, כתב בביה"ל בשם מג"א שאם המחיצה בבית, בעינן שתהא חוצצת מכותל לכותל. ו
 .אבל לא כנגד האויר ;חשיבא מחיצה להתיר כנגדה ' טפחים,דכל שהיא רוחב דכתב, 
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 אמירת דברי קדושה כנגד גוי ערום

מהו  החידוש בגוי()וגוי ערום אסור לקרות קריאת שמע כנגדו.  :אמר רב יהודה
ָרם", אימא כחמור בעלמא הוא,  ש ָ ר ֲחמֹוִרים ב ְ ש ַ ר ב ְ ֶ דתימא הואיל וכתיב בהו "ֲאש 

 "ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם לֹא ָראו ". :קא משמע לן. דאינהו נמי איקרו ערוה, דכתיב

 שולחן ערוך

 (עה)או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן 

ֶנֶגד ֶעְרָוה ֲא  ד.  ֹויָאסו ר ִלְקרֹות כ ְ ל ג  ֶ ו  ש   ...ִפל 

 ם והרחקה מהםמי רגליביטול 

, ולא במי המשרה )סרוחים(ולא יתכסה לא במים הרעים ( :משנה)המשך  ()כ"ב ב'
)ממי , עד שיטיל לתוכן מים. וכמה ירחיק מהן )ששורין בהם פשתן וקנבוס ומסריחים(

 ומן הצואה? ד' אמות. רגלים(

כמה מים ישליך לתוכם ויבטלם, הלא מרובים )וכמה מיא רמי ואזיל ומקשה( ) )כ"ה ב'(

)כי אי לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה כלל  :?! אלא הכי קאמרהם(

עד  )מועטים, והם בכלי, והוא בא לקרות קריאת שמע אצלם(. ומי רגלים אפשר לבטלם(
 שיטיל לתוכן מים, ויקרא. 

 רביעית. :שהוא. רבי זכאי אומר מים? כל)לתוך מי הרגלים( כמה יטיל לתוכן  :"רת

 .81כל שהן, )שקדמו המים למי רגלים( אבל בתחלה; 80אמר רב נחמן: מחלוקת לבסוף
 דברי הכל רביעית. ף,אבל לבסו ;ורב יוסף אמר: מחלוקת לכתחילה

)שבין בסוף, ואפילו אייתי לי רביעיתא דמיא, כרבי זכאי  :אמר ליה רב יוסף לשמעיה

 . ים לבטלם(בתחילה, צריך רביעית מ
                                                

 . רש"י.שמי רגלים בכלי וזה נותן לתוכן מים, בההיא קאמר רבי זכאי רביעית. 80

ראשון ראשון שנופל לתוך המים מתבטל, ואף על פי  ,דברי הכל כל שהוא, שכשמטיל מי רגלים בכלי לבסוף .81
 . רש"י.כבר בטלו ,הם רבים והולכיןש
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 שיטות הראשונים 

)אף שאיסורם לאחר שנפלו לקרקע כתב שאף ממי רגלים  הרמב"ם :הרחקה ממי רגלים

 .82צריך להרחיק ארבע אמות, ואם הם מלפניו, כמלוא עיניו מדרבנן(

משמע שפסק שמועילה  הרמב"םמסתימת לשון  :באיזה שלב מועילה הטלת רביעית
לי תחלה ונותן עליהן מים, לא שנא היו המים בכלי רביעית לא שנא היו מי הרגלים בכ

 .83השו"ע. וכן פסק רי"ף, רא"ש ורשב"א ן פסקווכ.תחלה, וכדעת רב יוסף.

שאף אם מי הרגלים צבורים בכלי, גם כן מהני  הטורכתב  :ביטול מי רגלים בכלי
 .84השו"עוכן פסק  .ברש"יוכן מבואר  .)ובלבד שלא יהא עביט המיוחד להם(רביעית 

שרביעית  הרא"שדייק  הרמב"םמדברי  :אם מספיקה רביעית גם ליותר מהטלה אחתה
מספיקה דווקא להטלת מי רגליים של פעם אחת. אבל אם יותר מפעם אחת, צריך 

שלרבי  הרשב"א שמסכים לדבריו. ודעת מהרא"שמים לפי השיעור. ומשמע  להוסיף
)כשם שלתנא קמא מספיק זכאי מספיקה רביעית אפילו לשיעור של יותר מהטלה אחת 

 . 86כרמב"םפסק  85והשו"ע. שיעור מים כלשהו לבטלם מתורת מי רגלים(

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן פו(

מֹו ִמן ַהצ ֹוָאה א.  ֶהם כ ְ ֹוס ָצִריְך ְלַהְרִחיק מֵׁ ן אֹו ָקַנב  ת ָ ְ ש  ִ ֶהן פ  ֹוִרין ב ָ ש   ֶ ָרה, ש  ְ י ִמש   .ַמִים ְסרו ִחים אֹו מֵׁ

                                                

 .)עז ס"ק ז(וכן פסק הפרי מגדים, והביאו משנ"ב . 82

 או"ח עז,א.. 83

 .)ס"ק א(ר הגר"א וביאראה ראיה באו"ח עז,א. ו. 84

, דמשמע מדבריו דאם השתין נשאר בצ"ע על דברי השו"ע )ס"ק ד( והגר"אאו"ח עז,ב. וכן הסכים הרמ"א לדבריו. . 85
י שתי פעמים, ואילו היה משתין בפעם אחת כשיעור שתי הפעמים, והפסיק באמצע צריך שתי רביעיות, כיון דהו

שכתב דאפילו בתוך הרבה  וכתב הגר"א, אבל עיקר נראה כהרשב"אאין צריך רק רביעית אחת, וזה אינו מסתבר! 
רמב"ם  -מקורות  , דומיא דכל שהו לתנא קמא, דודאי אין חילוק. ושכן הוא בירושלמי. עיי"ש.פעמים די ברביעית

 . )ד"ה כמה(. רשב"א )סי' נג(. רא"ש ' ק"ש ג,י()הל

 )סי' קב(שאם השתין רק מעט, יש אומרים דצריך גם כן רביעית. אבל בתשובת חכם צבי  )עז ס"ק ז(וכתב המשנ"ב . 86
פסק דאם המי רגלים הם פחותים מרביעית דסגי ברוב מים לבטלן, ואין צריך רביעית דלא אמרו רביעית אלא 

 ם המי רגלים הם משתי פעמים, סגי ברוב מים לבטלן. וכן הסכימו האחרונים.להקל. ואפילו א
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 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן עז(

ָנא ַעל  א.  ְ ר. ְוָלא ש  ִטיל ְלתֹוָכן ְרִביִעית ַמִים, ְוָאז ֻמת ָ י ָ ֶ י ַרְגַלִים, ַעד ש  ֶנֶגד מֵׁ ָאסו ר ִלְקרֹות כ ְ
א ָעִביט ַהְמֻיָחד ָלֶהם.  ֹא ְיהֵׁ ל  ֶ ִבְלַבד ש  ְכִלי, ו  ָנא ב ִ ְ י ַקְרַקע, ָלא ש  ב ֵׁ יָמן ְוִדין ָעִביט ע"ל ִס )ג ַ

ה.  (פ"ז ִחל ָ ִלי ת ְ כ ְ ִים ב ַ ַ ָנא ַהמ  ְ יֶהם ַמִים, ָלא ש  ן ֲעלֵׁ ה, ְוִנת ַ ִחל ָ ִלי ת ְ כ ְ ם ב ַ ָנא ָהיו  הֵׁ ְ  ָלא ש 
ל  ב.  ֶ ְלש  י ְרִביִעי ֹות, ו  נֵׁ ְ ָעִמים ש  ְ י פ  נֵׁ ְ ל ש  ֶ ַעם ַאַחת. ו ְלש  ַ ל פ  ֵׁ י ַרְגַלִים ש  , ְלמֵׁ ָאְמרו  ֶ ְרִביִעית ש 

ה ָ לֹש  ְ לֹש  ש  ָ ן ְלעֹוָלם :גהה :ש   .ְוכֵׁ

 גרף של רעי ועביט של מי רגלים

 ומן הצואה? ד' אמות. )ממי רגלים(וכמה ירחיק מהן ( :משנה)המשך  ()כ"ב ב'

, אסור לקרות )ושניהם מחרס(גרף של רעי, ועביט של מי רגלים  :תנו רבנן)כ"ה ב'( 
 קריאת שמע כנגדן, ואף על פי שאין בהן כלום. 

, עד שיטיל לתוכן מים. )בכלי שאינו מיוחד להם(רגלים עצמן ומי ( :הברייתא)המשך 
 וכמה יטיל לתוכן מים? כל שהוא. רבי זכאי אומר רביעית.

)לעולם צריך הרחקה של ד' בין לפני המיטה, בין לאחר המיטה  (1( ):הברייתא)המשך 

)שהמיטה לאחר המיטה קורא  )כשנמצאים( :רשב"ג אומר (2). אמות מגרף ועביט(

. אבל מרחיק הוא ארבע אמות )כנגדם(, לפני המיטה אינו קורא הפסק( נחשבת
אפילו בית מאה אמה לא יקרא עד  :רבי שמעון בן אלעזר אומר (3)וקורא. 

, דכוליה )שאז הם כאילו טמונים בארץ(, או שיניחם תחת המיטה )מן הבית(שיוציאם 
 בית כארבע אמות דמי. 

מיטה פחות משלושה, פשיטא לי דכלבוד בעאי מיניה מרב הונא,  :אמר רב יוסף
לא  :דמי. שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה, תשעה, מהו? אמר ליה

שפיר עבדת דלא איבעיא לך, כל  :ידענא. עשרה ודאי לא מיבעי לי. אמר אביי
 עשרה, רשותא אחריתי היא.

. פחות משלושה כלבוד דמי. עשרה, רשותא אחריתי היא - הלכתא :אמר רבא
 משלושה עד עשרה, היינו דבעא מיניה רב יוסף מרב הונא ולא פשט ליה. 
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 ופליגי אמוראי אי הלכה כרבי שמעון בן אלעזר.

 שיטות הראשונים 

, דכיון דמיוחדים רמב"ם ורא"שדעת  :תוקף איסור גרף של רעי, ועביט של מי רגלים
דדיינינן להו כמו , יונהרבינו דעת לכך הוה ליה כבית הכסא, ואפילו אין בהם ריח רע. ו

אין ביטול רביעית ש רבינו יונה, רא"ש, ורשב"אומשום כך כתבו תורה. צואה, ואסור מה
 .מועיל ואפילו נתן רביעית מים זכים בעביט של מי הרגלים אסור לקרוא ק"ש כנגדו

 פסק דלא מהני. 87והשו"ע. בדין זה הסתפקו והמרדכי ותוספות

שאם רחץ את הכלי במים יפה, נראה שמותר,  אורותבספר המ: כתב גרף ועביט שרחצם
 ראשונים שאר. ומדברי יש אומריםבשם  המאיריואע"פ שהוא מיוחד לכך. וכן כתב 

 .88השו"עמשמע שאין רחיצה מועילה, וכן פסק 

דבכולי גמרא שמזכיר גרף ועביט מיירי  הרא"שכתב  :מחרס, עץ, מתכת, וזכוכיתגרף 
עץ אסור מפני שהוא מובלע בתוכו ומלא זוהמא, אבל בשל חרס. ומסתבר דבעביט של 

 , דבשל עץ, זכוכית, ומיני מתכות, שרי.תוספותכתב בשם  ורשב"אבשל זכוכית מותר. 
, שאם הם של מתכת, או כגון שלנו שמקצתם של רבני צרפתבשם כתב  בינו יונהור

 .89השו"עוכן פסק  זכוכית, אם נתן בהם המים, מותר.

 והוי  ,יש שאמרו מרחיק ממנו מפני שנבלע בו ומאיס, ראבי"הכתב  :גרף שכפאו על פיו

                                                

, שאסור מן שמשמע מדברי הרבה אחרונים שמסכימים עם דינו של רבינו יונה )ס"ק ג(וכתב המשנ"ב או"ח פז,א. . 87
ו אם מצאו במקום שהיה ראוי ל ,. ואם קרא או התפלל במקום עביט שהיה בתוך ד' אמותיו, חוזרהתורה

רמב"ם  -מקורות  אינו חוזר בדיעבד. ,א עיניוולהסתפק בו תחילה עליו. ואם מצא הגרף והעביט בתוך שיעור כמל
 . )ד"ה כמה(רשב"א . )סי' פא(מרדכי . )כ"ה ב', ד"ה ובלבד(. תוספות , ד"ה גרף()יז א רבינו יונה. )סי' נד(. רא"ש )הל' ק"ש ג,יב(

 . )ד"ה מה שאמרנו(. מאירי )ד"ה תניא(ות מאור -או"ח פז,א. מקורות . 88

ג' דברים בכלי חרס, בולע  :)הלכה ו(שכן מבואר בפרק בתרא דאבות דרבי נתן  ג(-)ס"ק אאו"ח פז,א. וביאר הגר"א . 89
ואינו פולט וכו'. ג' דברים בכלי זכוכית, אינו בולע וכו'. והטעם שאינו בולע, כיון שהוא שיע, דהיינו חלק. והוא הדין 

שלעניין  )חרסינה(כתב לגבי כלי פורצלן  )ס"ק ה(ובמשנ"ב שאר הכלים המוזכרים בראשונים שאינם בולעים. ל
, שנראה שיש " פסחים, ל' ב', הכשרת כלים, בשיטות הראשונים(נתיבי הלכה)וראה עוד "שאר איסורים דינם ככלי חרס 
יון דיכול להדיחו והוא שוע. ומכל מקום למעשה כתב דצ"ע בדין זה, כ )ד"ה אבל(להחמיר גם לעניין זה. ובביה"ל 

 .)סי' נד(. רא"ש )יז א, ד"ה גרף(רבינו יונה  –מקורות נכון להחמיר, דאפילו בכלי זכוכית הפרי חדש מחמיר, עיי"ש. 
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דהא מכוסה הוא ולא עדיף מצואה  ו,נראה להתיר . וליכמו צואה הדבוקה בסנדלו
כתב שיש מתירים  92והשו"ע. 91, שהוא לבוש בוולא דמי לצואה שבסנדלו .90בעששית

 ויש אוסרים, והלכה כדברי האוסרים.

, י"ףור. שכל הבית כד' אמות, פסק כר"ש בן אלעזר ר"י בן גיאת :גרף ועביט בבית
 . 93השו"עוכן פסק  .דלא כר"ש בן אלעזרפסקו , ורבנו יונה ,רמב"ם, רא"ש

רב שהלכה כרשב"ג שמיטה נחשבת הפסק.  גאוןבשם  ראשוניםכתבו  :הפסקת מיטה
יטה וגובה פירש במיטה סתומה, ומיבעיא ליה כשהגרף עומד לאחר המ האי גאון

פירש שאפילו במיטה  ורבנו יונההמיטה פחות מעשרה. ועשרה ודאי מחיצה היא. 
פירש בעיא זו  ורש"י. )ובגבוה עשרה, אע"פ שרואה הגרף, כמחיצה היא(שאינה סתומה מיירי 

לא הזכירו מזה  והרי"ף והרמב"ם, ולא איפשיטא ולחומרא. 94אליבא דר"ש בן אלעזר
 .95כלום

                                                

שבלוע הוא . והב"ח ביארו, שאע"פ דברו כתוכו ,שהוא אסורנראה כיון שהוא בלוע בתוכו הטור על דבריו, דוכתב . 90
 . וכתב שהשגת הטור אינה השגה.כיון שאין בהן ממשות אין לחוש לבלוע ,המאמזו

על פי הרשב"א, דשם )ס"ק ה( דברי ראבי"ה הובאו במרדכי. ושם חסרה הסיומת, "שהוא לבוש בו". וביאר הגר"א . 91
 מתגלה בדרך הילוכו. אמנם מסיום דברי ראבי"ה משמע שהטעם הוא שהוא לבושו. ר"ד דבליצקי.

 ,דאין איסורו אלא מתוכו ,אפילו אינו רחוץ מבפנים מהני כפיה, שבשל מתכת, )ס"ק ח("ח פז,ב. וכתב המשנ"ב או. 92
 .)סי' פב(. מרדכי )ברכות סי' עד; הו"ד במרדכי(ראבי"ה  -מקורות  וכפיה חשוב כיסוי.

 או"ח פז,ג.. 93

ם, ודאי כלבוד דמי וכטמונים. עשרה שאמר עד שיניחם תחת המיטה. ובמיטה שאין הימנה ולקרקע שלושה טפחי. 94
 ודאי אינו כיסוי. ומיבעיא ליה בגבוה משלושה ועד עשרה, אי הוי כיסוי או לא.

רב אלפס ז"ל לא הביא זאת הבעיא כלל ונראה משום דמפרש לה דארשב"ג קאי ואיהו  :)סי' נד(וכתב הרא"ש . 95
  :ס"ק ט( )פז,ג,, על פי המשנ"ב ולעניין הלכהסבר דהלכה כתנא קמא. 

א. מיטה בבית, גבוהה עשרה טפחים, ומחיצות מגיעות לארץ מכל הצדדים, או שרגליה קצרות ואינן גבוהות ג'  
 .)כשאינו רואה ומריח(טפחים, הוי כלבוד, ונחשב מחיצה ואין צריך הרחקה מהצואה שמאחוריה 

 . ()כיון שאין מחיצות המגיעות לארץת לעצמם , אינם חשובים רשו"טואפשר אפילו רוחב ד "ט,גבוהים י פילומדפים, אב.  

 שאין ברחבם ד' טפחים אף על פי שגבוהים י"ט, לא הוי מחיצה להפסיק.  )עם רגלים(ג. שולחנות  

ד. גרף או אפילו מי רגלים העומד בין תנור לכותל נראה שאסור לעמוד בצד בתנור ולקרות אף על פי שהתנור  
 . וכן כל כיוצא בזה. בטל לגבי הבית( )דכיון דהוא מתשמישי הביתמפסיק 

ה. גרף ועביט תחת המטה ומחיצות המיטה מגיעות עד פחות מג' סמוך לארץ, אפילו אם המטה בעצמה אינה  
 .)כשאין מגיע ריח רע(גבוהה יו"ד מותר לקרות לפני המטה ועל גבה. דאמרינן לבוד והוי כמכוסה 
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. וביאר תחת המיטה )את מי הרגלים( שיניחם, או בברייתאמובא  :עביט שתחת המיטה
, דאז נחשב כטמון. ופחות מג' טפחים כלבוד דמי, וחשיב כמכוסה. וכן כתב רש"י

ֹוָאה אֹו כתב, " והרמב"ם. 97אסר שהרי"ףכתב  והטור. 96הראב"ד ִלי ַעל ַהצ  ָפה כ ְ ן ִאם כ ָ ְוכֵׁ
י ַרְגַלִים  ימֵׁ ן ִע  -מֵׁ הֵׁ ֶ י ש  ִ ֶהןַאף ַעל פ  ָ ר ִלְקרֹות ִעמ  ִרין, ו ֻמת ָ ְקבו  ו  כ ִ ל  י אֵׁ ִית, ֲהרֵׁ ב ַ ֹו ב ַ . וכן 98"מ 

 .99השו"עפסק 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן פז(

מֹו  א.  ֶהם כ ְ ץ, ָצִריְך ְלַהְרִחיק מֵׁ ל עֵׁ ֶ ל ֶחֶרס אֹו ש  ֶ י ַרְגַלִים ש  ל מֵׁ ֶ ל ְרִעי ְוָעִביט ש  ֶ ָרף ש  ג ְ
ֹוָאה, ֲאִפל   ל ֶחֶרס ִמצ  ֶ ל ְזכו ִכית, אֹו ש  ֶ ֶכת אֹו ש  ל ַמת ֶ ֶ ן ש  ֶהם ַמִים. ֲאָבל ִאם הֵׁ ִטיל ב ָ ו  הֵׁ

ם ְרחו ִצים ָיֶפה. ר ִאם הֵׁ ה, ֻמת ָ ֶ  ְמֻצפ 
י  ב.  ִדְברֵׁ ש  אֹוְסִרין, ַוֲהָלָכה כ ְ יִרים ְויֵׁ ש  ַמת ִ יו, יֵׁ ִ ָפאֹו ַעל פ  כ ְ ֶ ץ ש  ל עֵׁ ֶ ל ֶחֶרס אֹו ש  ֶ ָרף ְוָעִביט ש  ג ְ

 ְסִרים.ָהאוֹ 
יָון  ג.  ָרף ְוָעִביט, כ ֵׁ י ַרְגַלִים, אֹו ג ְ ֹו צֹוָאה ו מֵׁ ש  ב  י ֵׁ ֶ ַבִית ש  ַמע ב ְ ְ ר ִלְקרֹות ְקִריַאת ש  ֻמת ָ

ם  הֵׁ ֶ י ש  ִ ִלי, ַאף ַעל פ  יֶהם כ ְ ָפה ֲעלֵׁ ן ִאם כ ָ סי' ע"ט, ְוכֵׁ ר ב ְ אֵׁ ְתב ָ נ ִ ֶ עו ר ש  ִ ש   ֶהם כ ַ ִהְרִחיק מֵׁ ֶ ש 
י  ִית, ֲהרֵׁ ב ַ ֹו ב ַ ֶנְגד ָ ִעמ  ר ִלְקרֹות כ ְ ְקבו ִרים, ו ֻמת ָ ו  כ ִ ל   ן.אֵׁ

                                                

. כן כתב הטור בשמו. ואף דלא פסקינן כר"ש בן אלעזר, זה ה בהאמוד ,דמחמירדאפילו רבי שמעון בן אלעזר . 96
 דוקא בהא דכוליה ביתא לא חשיב כד' אמות.

 ,שהרי"ף יפרש כפירוש הגאון ע"פשא ,ואיני יודע למה כתב כן. וכתב הב"י, אות נד() קצור פסקי הרא"שכן כתב ב. 97
שה וטה גבוהה שליכל שאין המ ,שה כלבוד דמידמאחר דקיימא לן כל פחות משל ?!מנין לנו שיחלוק על דין זה

 .ואיכא למימר דליכא מאן דפליג דשרי ,כטמון דמי -טפחים 

שלמד כן ממש"כ או שיניחם תחת המיטה. וכמו צואה בעששית. ע"כ. עכ"פ הרמב"ם אינו  )ס"ק ח(וביאר הגר"א . 98
 ב"י בהרחבה.. וראה הוצ"ב, שלא הזכיר הדין בין שלושה לעשר, בעיא דרב יוסף גבי מיטהמזכיר 

כל שהוא  חד,כגון שבולט קצת מצד א ,אפילו יש קצת אויר בין הכלי לקרקע )ס"ק י(או"ח פז,ג. וכתב המשנ"ב . 99
 -. מקורות אסור ,אפילו פחות מג' ,אבל אם הכלי פתוח למעלה .אמרינן לבוד והוי כמכוסה ' טפחים,פחות מג

 .ג,ט( )הל' ק"שרמב"ם 
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