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 טנ"גליון ק

 "בית ההוראה"תכנית ה"קול ברמה" במסגרת  שודר בערוץ

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

  "ך קדושיוהיה מחנ"ות הלכ

 קיון הסביבה בשעת אמירת דברים שבקדושהנ

 :נושאי השיעור

ריחות שאינן מפריעים לכל אדם. בסמיכות לריח רע.  ,בסמיכות לתינוק שעשה צרכיו ,ואת כלביםאמירת דברי תורה בסמיכות לצ

לת הדרך ה שיש שם אסלה. תפריח של צבע. אשפה מכוסה. נטילת ידים או ברכה כשדלת השירותים פתוחה. נטילת ידים באמבטי

 הקאה. רטיבות בבגד הפנימי. דברי חיזוק בלימוד התורה.סמוך ל

 

הוא בענין מה שכתוב בתורה  ,שנדבר עליו היום אהנוש1

"ויתד תהיה לך על אזנך, והיה בשבתך חוץ וחפרת בה ושבת 

ילך , להצמחניךאתך. כי ה' אלקיך מתהלך בקרב וכסית את צ

קדוש, ולא יראה בך ערות  מחניךולתת אויביך לפניך, והיה 

 . ט"ו( –)דברים כ"ג י"ד  דבר ושב מאחריך"

שכאשר אומרים דברי קדושה, הללו ים למדנו מהפסוק

 מחניך"והיה  מצווה השי"תובשעה זו יש השראת שכינה, 

קדוש", דהיינו שאסור שיהיו דברים מטונפים ומלוכלכים 

נעסוק . באותו מקום, ולכן עלינו להיזהר בניקיון המקום

 בענין הזה.  לותבעזרת ה' בשאהיום 

                                                             
השיעור מוקדש לעילוי נשמת הרה"ג רבי נועם סעדון בן שולמית.  1

תלמיד חכם צדיק שהשקיע ימיו ולילותיו ללימוד התורה הקדושה מתוך 
חסידות גדולה. ראש הקהלה של ג'רבא בצרפת, נכדו של הגאון הגדול 

י וררבי בוגיד סעדון ע"ה. נפטר לפני שבועיים. וכן לעילוי נשמת יוסי ח

בן שרינה ז"ל שנפטר לפני כשבוע. רוח ה' תניחם בגן עדן וזכותם 

 תעמוד לנו ולכל ישראל.

תנחומינו למשפחות היקרות שלא יוסיפו לדאבה עוד, הקב"ה ירפא את 

 שברם ונראה בבנין ציון במהרה בימינו, אמן. 

 אמירת דברי תורה בסמיכות לצואת כלבים

אדם שרגיל לקרוא את הקרבנות קודם תפילת : א. שאלה

שחרית בדרכו לבית הכנסת, ופעמים רבות מתברר שעל 

 ,המדרכה שפוסע בה יש צואת כלבים או שאר בעלי חיים

 האם יש בזה איסור?

 אפשר להקל.תשובת הרב: 

אם  ,צואת כלב וחזיר)סי' ע"ט ס"ד(:  בשלחן ערוך כתב מרן

ואם לאו  ,ו מצואת אדםמרחיקים מהם כמ, נתן בהם עורות

דינם כדין צואת שאר בהמה חיה ועוף שאין צריך להרחיק 

ואם יש בהם ריח רע דינם כצואת  ,מהם אם אין בהם ריח רע

 .אדם

ולא בעבר לא היו מעבדים עורות בחומרים כימיים  :ונבאר

 יחד עם צואתים אותם בתוך גיגית בסיד, אלא היו מניח

תעבדים, וזה העורות היו מכלבים או חזירים, ועל ידי כך 

, בצואה עורות שאם נתן מרן תבהיה גורם להם להסריח. וכ
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ואם לא נתן בהם  .עליו להרחיק מהם כמו מצואת אדם

ואינו צריך  ,עורות, דינם כשאר טינופת של בעלי חיים

דינן כדין אלא אם כן יש להם ריח רע, שאז  ,להרחיק מהם

 טינופת אדם. 

צואת חתול ונמיה ונבלה תב מרן: '( כף הבסעילאחר מכן )ו

 .דינם כצואת אדם ,מסרחת

לפי זה החילוק הוא כך: אדם ההולך בדרך ואומר דברי 

או שקורא תהלים או שמפלפל עם חבירו בהלכה, או  תורה,

, ומצוי שתוך אדם שאומר בדרך את הקרבנות קודם התפלה

, 2כדי הליכה אדם רואה על המדרכה טינופת של כלבים

אין בהם ריח רע כי לא עיבדו בהם עורות,  ובדרך כלל

 ,לומר שם דברי תורה חשששאין  פורש בשלחן ערוךומ

 .להתרחקואינו צריך 

כתב שיש בה ריח רע,  )ס"ה(אמנם בטינופת של חתול מרן 

 במסכת עירובין )דף ק' סע"ב( מבואר בגמראאבל מצד שני 

, 3שלו ות את הצואהשבדרך כלל החתול דואג תמיד לכס

, אליו ן שהוא מכוסה מותר לומר דברי תורה בסמיכותכיוו

הדבר תלוי  – את צאתךוכסית וכמו שמבואר בתורה: ושבת 

 בכיסוי.

אסור אם  דם רואה צואת חתול גלויה, בזה אכןאם באמת א

 יש בה ריח רע, אבל אם אין ריח רע הדבר מותר.

מותר לאדם ההולך בדרך לקרוא ולדבר בדברי לסיכום: 

 ם מעורבות שיש איזו צואהגם בערילו לחשוש תורה, ואין 

אין בזה  אכן יש צואת בעלי חייםעל המדרכה, כי גם אם 

)מלבד בצואת חתול אם יש צואה גלויה ויש בה  שום איסור.

 מצוי(. ריח רע. ואין זה 

 ברכה ותפילה בסמיכות לתינוק שעשה צרכיו

האם מותר לברך ברכת המזון או להתפלל סמוך ב. שאלה: 

 נוק שעשה את צרכיו בטיטול?לתי

                                                             
 אם הוא בבני ברק סביר להניח שזה לא יקרה )בבני ברק אין כלבים(, 2

 ערי הארץ זה מצוי.  אבל ברוב
כך הגמרא אומרת, שאם לא נכתבה תורה היינו למדים דרך ארץ  3

מבעלי חיים, שנאמר בספר איוב )ל"ה י"א(: מלפנו מבהמות ארץ. 

לדוגמא, היינו למדים גזל מהנמלה. וכן היינו למדים צניעות מחתול, 

 שלאחר שמטנף את המקום הוא לוקח חול ומכסה את הלכלוך.

קטן )סי' פ"א ס"א(: בשלחן ערוך כתב מרן תשובת הרב: 

שהגיע לכלל שאחר כיוצא בו יכול לאכול כזית דגן בכדי 

מרחיקין מצואתו או ממימי  ,שיוכל גדול לאכול אכילת פרס

 .רגליו

כאשר כלומר, לא תמיד צריך להרחיק מטינופת, אלא דוקא 

כבר אוכלים  בגיל שלו קות אחריםשתינוהתינוק גדול קצת, 

חובה להרחיק  כזית דגן בזמן אכילת פרס )שבע דקות(,

)ומבואר בבית יוסף, שצריך להרחיק ממנו אף על פי  ממנו.

שהתינוק הזה מעולם לא אכל דגן, כמו בסין שמקום 

 שאוכלים רק אורז.

אבל שהגיל הזה הוא גיל שנה,  )אות ו'( כף החייםבוכתב 

יל שנה, אף על פי שעשה צרכיו אין צריך מגפחות תינוק 

 להתרחק ממנו.

כי מרן טוב להחמיר גם בתינוק קטן, זה מעיקר הדין. אבל 

בשלחן ערוך בהלכות מילה )יו"ד סימן רס"ה ס"ח( כתב 

והוסיף שם אין צריך לכסות ערות הקטן בשעת הברכה. ש

. יש לנקות הקטן מצואתו קודם שיברךהרמ"א, שמכל מקום 

ף על פי שאין התינוק בן שנה, ראוי להחמיר ומשמע שא

 )סק"א(מגן אברהם הלנקותו קודם הברכה. וכך כתבו 

 .והמשנה ברורה )סק"ג(

ודברי הרמ"א הללו אינם חולקים על הדין שכתב מרן 

בשלחן ערוך שאין צריך להרחיק עד שהקטן יוכל לאכול 

כזית דגן. כי מרן כתב את עיקר הדין הנזכר בגמרא, אבל 

לכתחילה צריך שהכל יהיה א הביא דברי הראשונים שהרמ"

)ודברי  בקדושה ובטהרה וגם מתינוק קטן צריך להרחיק.

 הראשונים הללו הובאו גם בבית יוסף יו"ד שם(. 

הזכירו בדבריהם אמנם המגן אברהם והמשנה ברורה 

 שהם הסיבה לכך היא מפנימגיל שמונה ימים,  להחמיר

לגבי ברית מילה שהיא את דברי הרמ"א שדיבר  והעתיק

רצוי , הוא הדין שאפילו תינוק בן יומו ובאמת ם שמיני.ביו

)וכ"כ בכף החיים סוף  .לא לברך סמוך אליוזהר לה להלכתח

 אות א'(. 

צרכיו עם זאת, רק אם רואה קודם הברכה שהתינוק עשה 

ראוי להחמיר גם בפחות מגיל שנה, אבל אם כבר התחיל 
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זה לא יחמיר כשאינו חייב, ואם קידוש, בהבברכת המזון או 

אך אם  .התינוק פחות מגיל שנה ימשיך לברך ולא יעצור

התינוק מעל גיל שנה, על האדם להפסיק את הברכה, 

להרחיק את התינוק או להתרחק ממנו, ורק אז יוכל להמשיך 

  , בקידוש, בדברי התורה או בתפילה שעוסק בהם.בברכה

על ילד שיודעים עליו ויש לציין כאן דבר שמצוי בדורנו, 

, כגון ילד שיש לו מחמת חולי בבירור שמעולם לא אכל דגן

צליאק, ובזה אפשר להקל. וכמו שכתב המשנה ברורה 

)סק"ב( שאם הקטן הוא חלוש וידוע לנו שאינו יכול לאכול 

כזית בכדי אכילת פרס, אין צריך להרחיק מצואתו ומימי 

שמימיו לא היה יכול רגליו אפילו הוא בן ג' וד' שנים. והוא 

 לאכול כזית בכדי אכילת פרס.

 לה בסמיכות לריח רעפית

חדר שיש בו ריח האם מותר לברך או להתפלל בג. שאלה: 

 ?או מי רגלים הפחה רע של

להחמיר בברכות ותפלה בריח של הפחה יש תשובת הרב: 

 , ורק בלימוד תורה יש להקל. וקריאת שמע

ולם אם אין ריח, אף על יש להחמיר. א, בריח של מי רגלים

שהבגד רטוב, בין שלו בין של אחרים, יש להקל אם  פי

 הבגד מכוסה. 

 :ונבאר את המקור לדינים הללו

יצא )סי' ע"ט ס"ט(: בשלחן ערוך כתב מרן  – לגבי הפחה

 .אסור בדברי תורה עד שיכלה הריח –ממנו ריח מלמטה 

 ,משום דאי אפשר ,ואם יצא מחבירו מותר בדברי תורה

שהתלמידים קצתם גורסים וקצתם ישנים ומפיחים בתוך 

 .אבל לקרות קריאת שמע אסור עד שיכלה הריח .השינה

כלומר, היתה דרכם שהיו יושבים ולומדים בבית המדרש עד 

שעות מאוחרות, ופעמים שאדם התעייף והיה מטה עצמו 

שינה מגיעים לידי גזים. התוך במעט ונרדם במקום, וקורה ש

מצב כזה חכמים לא אסרו לעסוק בתורה שב מרן וכתב

הקדושה, מפני שאם כן כל רגע יצטרך מישהו אחר להפסיק 

 בלימוד ויש בזה ביטול תורה.

אבל לגבי ברכות, קריאת שמע, תפלה וכדומה שבדרך כלל 

ישנים שם, בזה חכמים לא הקילו ואסרו לברך  אנשים אינם

ש ריח לקרוא קריאת שמע וכל כיוצא בזה אם יוכן ברכות, 

 אכן אסור לברך שם., גזיםשל גזים. ולכן לגבי 

 כאן יש נקודה שחשוב לשים לב אליה. – לגבי הרטבה

שאדם שקרא  בשלחן ערוך )סימן ע"ח ס"א(כתב מרן 

קריאת שמע ובאמצע הרגיש שנטפו לו מי רגלים, אפילו אם 

הבגד הפנימי רטוב, אם המכנסיים שלו שהם הבגד העליון 

 מותר.יבשים, 

ס לחדר ויש לו שם ילדים קטנים, ני זה יוצא שאדם הנכולפ

מותר לו  –והוא יודע שהם מרטיבים, אם הוא מכסה אותם 

וכן תינוק שהרטיב בטיטול, כיון שהוא יבש בחוץ,  לברך.

 .4מותר לברך סמוך אליו

אבל זה דוקא בתנאי שאין שם ריח רע, אבל אם יש שם ריח 

( שזה אסור רע, כתב המשנה ברורה )סי' ע"ז סק"ב

מדאורייתא, ואפילו שזה בא ממי רגלים, כיון שיש ריח רע 

 זה נחשב כטינופת ואסור.

י רגליים מ -שעשו צרכיהם ילדים קטנים לסיכום: 

הרי שאסור לקרוא שם. אבל אם  –, אם הם גלויים בבגדיהם

מכסה אותם בשמיכה, למרות שיודע שתחת השמיכה יש 

בעצמם היו יכולים  רטיבות, אין בכך כלום ואפילו הם

 לקרוא באותה שעה.

ם יותר גדולים בפרט בילדיהדבר מצוי ו) רע ואם יש ריח

, אסור לקרוא יש ריח רע(ו בבגדיהם שהטילו מי רגליים

 .לצאת ולקרוא בחדר אחר בחדר וצריך

 ריחות שאינם מפריעים לכל סוגי האנשים

מהרפתות, מתארח במושב ומריח ריח רע אדם הד. שאלה: 

ה? הציבור שמתגורר תה שעותר לברך ולהתפלל באוהאם מ

                                                             
טיל מי רגליו בטיטול, אם הוא לבוש בבגד יבש מעל הטיטול, תינוק שה 4

הדבר פשוט שמותר לברך שם, וכמו שכתב מרן בש"ע שאע"פ שהבגד 

 שלו רטוב, כיון שהוא מכוסה בבגד העליון מותר להמשיך ולקרוא. 

אבל אם אינו לבוש בבגד על הטיטול, יש לדון. כי אמנם הטיטול הוא 
הטיטול כולו נחשב לבגד אחד, וכיון יבש מבחוץ, אבל אפשר לומר ש

שבפנים הוא רטוב, צריך שיהיה מכוסה בבגד נוסף מעליו. אולם מרן 

בש"ע )סי' ע"ז ס"א( כתב שאסור לקרות כנגד מי רגלים. ע"ש. וכאן 

 שהטיטול יבש בחוץ, נמצא שאינו קורא כנגד מי רגלים. וכן מוכח מדין

ה )ח"א חאו"ח סימן קטטר שהתירו הפוסקים. עיין בשו"ת אגרות מש

 ובנשמת אדם ח"א )סי' ע"ו סק"ט(.  כ"ז(
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במושב אומרים שהם רגילים לכך והריח לא מפריע להם, 

 מה הדין?

אדם המתארח במושב ומריח ריח רע, אסור תשובת הרב: 

 להתפלל באותה שעה, אלא יתיז ריח טוב.

: לא ילך אדם בשלחן ערוך )סי' פ"ה ס"א( כתב מרןונבאר. 

ח ידו על פיו ויקרא קריאת שמע. במבואות המטונפות ויני

ואפילו אם היה קורא ובא, צריך להפסיק כשיגיע למבוי 

 המטונף.

ישנם רחובות שאינם נקיים בחלק מהמושבים, או כלומר, 

הרחובות עצמם יתכן בהחלט שהם נקיים, אבל מאחורי ש

קומות הללו אינם נקיים, והדין הוא הבתים ישנם רפתות והמ

 .לומר שם דבר תורהשאסור לאדם לקרוא או 

אדם שממשיך לעסוק בדברי תורה כשנמצא יתירה מכך, 

אומרת הגמרא במסכת ברכות )דף כ"ד בכאלה מקומות, 

עליו נאמר "כי דבר ה' בזה... הכרת תכרת הנפש ע"ב( ש

, מילים מאד מאד )במדבר ט"ו ל"א( ההיא עונה בה"

חמורות. וזאת מפני שדברי תורה צריכים לאומרם במקום 

, ואדם שמזכיר דברי תורה בכאלה מקומות עושה מעשה נקי

 חמור.

ברכות שם אומרת שהנזהר מסכת ומאידך, הגמרא ב

מלהזכיר דברי קדושה במקומות הללו, עליו הפסוק אומר 

 "ובדבר הזה תאריכו ימים", וצריך זהירות בדבר הזה.

ני כשבועיים. בשש וחצי בבוקר את השאלה הזו קיבלתי לפ

קבוצת  ית ההוראה, ועל הקו היו רבנים עםטלפון מבקבלתי 

תלמידים מתלמוד תורה שיצאו לטיול. הם הגיעו לאזור 

ואחר . ה הם החליטו להתפלל באחד המושביםומשום מ

מהרפתות. הם  הריחו ריח רעמצאו מקום מסודר להתפלל, ש

התקשרו לבית ההוראה ושאלו מה לעשות, ואמרתי להם 

שאמנם להם זה מפריע, שאסור להם להתפלל שם. הם טענו 

אבל אנשי המושב אומרים שהם רגילים וזה לא מפריע להם 

 בכלל.

ף משנה )פ"ג מהלכות קריאת מרן בכס אבל מבואר בדברי

בני אדם  היא דבר שדרך ,שההגדרה של ריח רע ה"ו( שמע

ו במשנה ברורה )סי' ע"ט ס"ק והובאו דבריממנו.  להצטער

 ז(. "כובכף החיים )אות  כ"ג(

זה לא מועיל מה שלאנשי המקום זה לא מפריע, כי  ולפי

בל כיון אלריח הרע ואינו מפריע להם, אמנם הם התרגלו 

ומה  מצטערים ממנו, אסור להתפלל שם.שרוב העולם 

באמת צריכים לעשות? עליהם להיכנס לבית הכנסת, לסגור 

את הדלתות כדי שהריחות לא ייכנסו פנימה ואז יוכלו 

  .5להתפלל

דלת עדיין נכנס הריח ים, למרות שסוגרים את האבל לפעמ

)פ' בא כתבו הרב בן איש חי  פנימה, ומה יעשו באופן כזה?

)סי' עט אות כ'( ומרן הגר"ע יוסף  והרב כף החיים סכ"ח(

ומרן ראש הישיבה שליט"א (, עמ' קכ"ח)הליכות עולם ח"א 

שיפזרו ריח טוב  בשו"ת מקור נאמן )ח"א סי' קמה. וע"ש(

 וכך יוכלו להתפלל. ,די שיתגבר על הריח הרעבמקום כ

 ואת המחבר פרק הגסיסה אות י(. ו)וע"ע בשדי חמד ח"י צ

ועל ידי כך היה היו שורפים עצים,  על בעיה כזו בעבר

הריח שבא  והוא היה מתגבר עלמתפשט ריח של עשן, 

בחלל  ריח טובתיז לה -פשוט יותר  מבחוץ. היום יש פתרון

 החדר.

 ,חזקריח טוב רפת, אפילו יתיזו סמוך ל אם הם נמצאים

ממש. אבל  אסור מפני שהטינופת נמצאת סמוך אליהם הדבר

אם אדם רחוק ממקור הלכלוך, כגון שנמצא בבית הכנסת או 

 ריח טובבבית המדרש והריח מגיע ממרחקים, על ידי שמתיז 

 .הדבר מותר ואין בכך כל חשש

 ריח של צבע

נעים של צבע,  ח שאינובית שנצבע ויש בו ריה. שאלה: 

 האם מותר לברך בו באותה שעה?

  מותר לברך ולהתפלל.תשובת הרב: 

לקרוא דברי , שכל האיסור (ב)כלל ג' סי" חיי אדםבכתב 

תורה במקום שיש ריח רע, הוא דוקא ריח רע שמגיע מדבר 

שנסרח מחמת עיפוש. אבל דבר שטבעו ריח רע, כגון נפט, 

                                                             
 אדם שיש להם חוש ריח מפותח מאד, ויש מקרה הפוך, יש בני 5

מרגישים בכל ריח מועט ומצטערים ממנו, הדין הוא שמותר להם לברך ו

 אם רוב בני אדם אינם מרגישים בזה ואינם מצטערים. 



5 
  

וכך כתב  )סי' עט ס"ק כג(. מותר. וכך פסקו המשנה ברורה

הרב בן איש חי )ש"א פ' בא סכ"ז(, והוסיף דוגמא בעשבים 

 שריחם רע מטבעם. 

של דלק, שיש אנשים שעבורם הוא ריח רע, וכן  ולכן ריח

וכן כל ריח עישון שיש אנשים שקשה להם הריח ביותר, 

כיוצא באלו, אין איסור להתפלל או לברך אם יש ריח כזה, 

ברים הללו לא התעפשו או הרקיבו וכדומה, מפני שכל הד

 אין איסור להתפלל שם.ולכן 

ולכן אותו אדם שמצטער מהריח של הצבע, כיון שהריח אינו 

אלא זהו ריח שמטבעו )מגיע מדבר שהתרקב או התעפש 

להתפלל או , אין איסור כלל לומר דברי תורה, (הוא כך

 ולקרוא קריאת שמע כשיש ריח כזה.

ון, ואמרנו שמבחינת ההלכה אין ריח הזכרנו את העיש

, אבל רע שאסור להתפלל סמוך אליוהסיגריות נחשב כריח 

ודאי שיש לשים לב שלא לעבור על ההלכה שאסור לצער 

 את חבירו, ולא יצער אחרים על ידי הריח של העישון.

 אשפה מכוסה

אדם שנוסע במכונית ומאזין לדברי תורה, או ו. שאלה: 

ורא את הפרקים יחד עם הקורא, שומע פרקי תהלים וק

משאיות אשפה ם סמוך לולעיתים תוך כדי נסיעה עוברי

וכדומה, האם מותר לקרוא תהלים בשעה שיש מולו משאית 

 אשפה או מקום עם ריח רע?

האם מותר לאכול ולברך במטבח סמוך לפח  שאלה נוספת:

 אשפה? 

יות במוסדות ובבתי החולים אוספים את שק שאלה נוספת:

ר או במסדרון, ולאחר מכן ה ומניחים אותן בצידי החדהאשפ

אוספים הכל ומורידים לאשפה, האם מותר לברך שם באותה 

 שעה?

ן דבר ראשו נחלק את התשובה לשני חלקים:תשובת הרב: 

זו אם אכן יש ריח צריך לבדוק אם יש באשפה ריח רע. 

אסור )סי' ע"ט ס"ח(: בשלחן ערוך בעיה, וכמו שכתב מרן 

. ואין הבדל בינה לבין כנגד אשפה שריחה רעלקרות 

 ק ממקום הריח.אלא אם יש ריח רע צריך להתרחשירותים, 

ההרחקה היא לא רק עד מקום שבו ואם האשפה באותו חדר, 

כבר אין ריח רע, אלא אפילו אם כבר הגיע למקום בו אין 

וזה  אמות ממקום שנפסק הריח.ריח, צריך להרחיק ארבע 

 .6במשנ"ב ס"ק כ"ט, ובשלחן ערוך ס"א()ע"ש מרחק גדול. 

אבל כל זה דוקא אם הריח הרע שיוצא מהאשפה הוא 

 , כגון אדם שהניחמצוי מדברים שהתעפשו, וזה דבר

או פירות וירקות שהרקיבו, בפח האשפה שאריות דגים 

ר ואם לא השליך את האשפה באותו יום כבשבמטבח, 

מתפשט ריח שאינו נעים, וצריך להתרחק ארבע אמות משם, 

 ולא מספיק להתרחק רק עד מקום שבו כבר אין ריח.

ובפרט עכשיו בשנת השמיטה, שאוספים שאריות של פירות 

פעמים אותם בפח השמיטה, ו ויש המניחיםאוצר בית דין 

נוצר שם ריח לא נעים, וצריך לדעת שאסור לברך שום 

, לא ברכת המזון ולא ברכת המוציא ולא ברכה בכזה מקום

 שום ברכה, אלא צריך לצאת משם ולברך.

כלל. דבר זה , אסור לברך ו: שאם האשפה כנגדהשני החלק

נקרא "כנגד מלא עיניו", וההגדרה של זה היא שכל מה 

שאדם רואה בלי לסובב את ראשו, ואפילו שזה לא נמצא 

את פניו לא מולו בקו ישיר, כל עוד שאינו צריך לסובב 

לימין ולא לשמאל כדי לראות את האשפה, ואפילו אם היא 

  רחוקה, אסור לו לברך ברכות במצב כזה.

דולף אין הריח קולא גדולה. אם הפח מכוסה ו אבל יש בזה

 )ש"ע סי' ע"ט ס"ב, ובמשנ"ב ס"ק כ"ט(. מותר. –משם 

. כתוב שצריך וגו'וכסית ושבת כתוב: ומדוע? בפסוק 

 מותר. –ו אם רואה את האשפה לאחר הכיסוי לכסות, ואפיל

שנשאלה לגבי מכונית ומזה אנחנו למדים גם תשובה לשאלה 

משאיות אשפה וכדומה, והנהג רוצה לקרוא שעוברת סמוך ל

                                                             

שגם כן יש   )ס"ק י"ז( ואם האשפה בחדר אחר, דעת המשנה ברורה 6

 להרחיק ארבע אמות ממקום שכלה הריח. 

ויש מקילים שמספיק להתרחק עד מקום שכלה הריח. וכך נראה דעת 
תשמ"ה סוף עמ' ק"ל,  מרן הגר"ע יוסף )בילקוט יוסף ח"א מהדורת

 . (ש"א פ' בא סט"ז)וע"ע בבא"ח בסוגריים(. 

יש מחלוקת בדין זה, כתב שמאחר ו ובכף החיים )ס"ק י"ט. וע"ע סק"א(

אם אפשר יש להחמיר ולהרחיק ארבע אמות ממקום שכלה הריח. ואם 

אינו יכול, יש לסמוך על דברי המתירים לקרוא בכל מקום שהריח אינו 

 מגיע אליו. 
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משאית שאכן מותר, ואפילו שתהלים במכונית. התשובה 

מפני שיש בינו לבין המשאית חלון האשפה מלאה טינופת, 

 אין בזה כל חשש.ומותר זכוכית סגור, 

כך כתב הרב משנה ברורה )ס"ק י"ד(: אם הוא רואה את ו

הטינופת דרך חלון של זכוכית, לכולי עלמא שרי, מפני 

", והרי זה מכוסה. ואפילו וכסיתשהתורה אמרה "ושבת 

שהכיסוי הוא זכוכית ואדם יכול לראות, אף על פי כן זה 

בלשון נחשב לכיסוי ויכול לברך ולדבר דברי תורה שם. 

 הגמרא זה נקרא "צואה בעששית" ומותר.

ידועה ההלכה שאדם ההולך  חשוב להזכיר כאן הלכה נוספת:

בדרך ורואה בדרכו אשה שאינה צנועה, וכגון שזרועותיה 

גלויים וכדומה, אסור לו לומר שום דבר תורה כנגדה. 

לפעמים אדם מקדש במקום שיש אורחים למיניהם וביניהם 

אנשים שזכו להתחזק וכן גלויים.  יש נשים עם זרועות

ונשותיהם עדיין לא חזרו בתשובה שלימה, בתורה ומצוות, 

אמנם משתתפת בקידוש אבל והאיש מקדש על היין ורעייתו 

. ואפילו שהיא ה גלויים, ואסור לו לקדש כנגדהזרועותי

אשתו, אסור לו לברך כנגדה, וכמו שכתוב "ולא יראה בך 

אלא יביט  .ברים כ"ג ט"ו()ד ערוות דבר ושב מאחריך"

 בסידור שלא יראה כלל, או יעצום עיניו ויברך.

אשה יש חלון וכנגדו באדם נוסע ברכב ומה הדין כאשר 

שזרועותיה גלויים, או אשה שהולכת בלי גרביים וכדומה, 

"שוק באשה ש וכמו שהזכרנו הדין הזה הוא אפילו באשתו,

ך מה הדין א ואסור לקרות דברי תורה במצב כזה. ערוה",

אם בינו לבינה מפריד חלון זכוכית? בזה החלון לא מועיל, 

 ואסור לו לקרות אפילו אם יש מחיצה.

כך כתב מרן בשלחן ערוך )סי' ע"ה ס"ה(. והטעם, מפני 

פסוק תלה את בך ערוות דבר", היראה כתוב "ולא ש

בראייה, וכיון שרואה, למרות שיש הפסק של האיסור 

יעצום עיניו ומותר לקרוא. וכמבואר )ולכן  אסור. –מחיצה 

 במשנה ברורה שם ס"ק כ"ה(. 

ואין זה דומה למה שלמדנו לגבי טינופת מאחרי מחיצת 

מחיצה גם זכוכית, כי שם התורה תלתה את הדבר בכיסוי, ו

מותר לקרות דברי תורה אם  מזכוכית נחשבת ככיסוי, ולכן

האשפה משאית שמפרידה, וזה נקרא ש יש מחיצת זכוכית

דברי תורה  סור לקרואמכוסה. אבל באיסור ערווה, שא

 אשה שאינה לבושה כראוי, האיסור כאשר יש מול האדם

 ם.אם יש מחיצת זכוכית מפרידה ביניה הזה קיים אפילו

 ריח רע משקיות האשפה

ם עם העגלות בישיבות הרבה פעמים העובדים מסתובבי

ים , וצריך לברר מה הדין במצבשלהם ויש שם שקיות אשפה

 האלה.

בדרך כלל שקיות האשפה הן סגורות, וממילא אין בהן 

 איסור כיון שאין ריח רע נודף מהם.

 הנקיון עובדי פעמיםחשובה. אבל יש לשים לב לנקודה 

יחד עם המברשת שמנקים בה את  ,מסתובבים עם העגלה

 יש דין שדרכה להתלכלךחדרי השירותים. למברשת הזו 

והוא הדין לסיר ום הזה. גרף של רעי, ואסור לברך במק

שהילדים עושים שם צרכיהם, וכשאינו נקי ורחוץ היטב, 

אסור לקרוא כנגדו. )וע"ע בשו"ת אור לציון ח"ב פ"ו סוף 

 הע' י"ז(. 

ובפרט בישיבות, , קרובות המכשול הזה קורה לעיתים

מברכים אשר יצר או שאנשים עולים ומדברים דברי תורה, 

עם  שהמנקה עובר סמוך אליהםאינם שמים לב  וכדומה, והם

 המברשת הזו. 

ק אותו אם אדם קרא קריאת שמע במקום שהיה צריך לבדו

ולכן מאד צריך לשים לב ולא בדק, עליו לקרוא פעם שניה. 

 לנקודה הזו.

אם יש פח אשפה או משאית זבל ואין מחיצה לסיכום: 

שמפסיקה בין האדם למשאית, אסור לקרות דברי תורה 

ובזה אסור לקרוא אפילו יש שם ריח רע, כנגדה, מפני ש

 כמלא עיניו.ממרחק 

 מותר. –סגורות אבל אם האשפה מכוסה, וכן שקיות זבל 

 פתוחהנטילת ידים או ברכה בשעה שדלת בית הכסא 

ול ידים או לברך כאשר דלת בית האם אפשר ליטז. שאלה: 

 פתוחה? הכסא

 לא יטול ידיםרצוי ש –לגבי נטילת ידים תשובת הרב: 

 כאשר הדלת פתוחה. 
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לפני כשלושים שנה, ט"א סק מרן ראש הישיבה שליכך פ

הסביר את דבריו בשיעור. זה לא מטעם  ולאחר מכן הרב

 רוח רעה, אלא מסיבה אחרת.

כתב שאמנם אסור לאדם  )סי' ע"ט ס"ב( מרן בשלחן ערוך

לברך מול צואה )והוא הדין מול בית הכסא(, אבל כאשר 

הוא חד והאדם נמצא במקום אחר, וום אנמצאת במק הצואה

רואה ממקומו את הטינופת שנמצאת במקום אחר, בזה יש 

 מחלוקת הרשב"א והרא"ש. 

דעת הרא"ש להקל, מפני שיש לנו שני פסוקים זה אחר זה. 

בפסוק הראשון כתוב: ויתד תהיה לך על אזנך, והיה בשבתך 

הלך תבת וכסית את צאתך. כי ה' אלקיך מחוץ וחפרת בה וש

קדוש,  מחניךצילך ולתת אויביך לפניך והיה לה מחניךקרב ב

 ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך.

ואומר על כך הרא"ש שאמנם דברים של צניעות התורה 

תלתה בראייה, אבל לגבי דברים של טינופת התורה תלתה 

קדוש", וממילא אם הטינופת  מחניךאותם אך ורק ב"והיה 

ות ולדבר בדברי תורה נמצאת במקום אחר, מותר לקר

 ולמרות שהיא מולך ואתה רואה אותה.

כלומר, לפי דעת הרא"ש אם אדם נמצא בחדר ומולו יש חדר 

שירותים פתוח, מותר לו לקרוא שם דברי תורה ואפילו מול 

 אינה באותה רשות(. )כיון ש האסלה.

דעת הרשב"א שאם הוא רואה להלכה אנו חוששים לאבל 

ר לו לקרות דברי תורה כנגד את השירותים פתוח, אסו

יראה", ולא השירותים. ומדוע? מפני שיש ו' החיבור, "

התורה התכוונה שגם בדברים של טינופת, גם הם נאסרים 

ו בלי מחיצה אף על פי כן זה אסור בראייה, ואם נמצא מול

 .)כיון שאינם מכוסים(

בזה כתב ה לומר דברי תורה. כאשר אדם רוצ כל זה

אבל אם רוצה רק ליטול ידים, אם יש הרשב"א להחמיר. 

 צורת הפתח זה נחשב כנעול, ולכן רוח רעה אינה עוברת.

 )עיין משנ"ב ס"ק י"ג(.

ומכל מקום רצוי להתרגל לסגור את דלת בית הכסא, כי 

מתחיל תיכף פעמים רבות אחר שאדם נטל את ידיו, הוא 

מסתובב  יצר, ומצוי מאד שבאמצע הברכה הוא לברך אשר

 ית הכסא מולו.ונמצא ב

ר פעמים אדם מתחיל לברך ברכת אשר יצר כאש הרבהכן ו

 מהשירותים. יש ריח לא טוב הנודף

שיש להקפיד לסגור שליט"א מרן ראש הישיבה  לפיכך הורה

את הדלת של השירותים קודם הנטילה, כך שלא ייכשל 

או של הריח או שקורא ומברך מול  –בשני האיסורים הללו 

 השירותים.

 ידים באמבטיה שיש שם אסלהנטילת 

חדר אמבטיה שיש בו אסלה, האם מותר ליטול ח. שאלה: 

 שם ידים?

מר זקני מרן הגאון איש מצליח )ח"ב סי' ט' תשובת הרב: 

 ליטול ידיםומרן הגר"ע יוסף פסקו שאסור לברך ו אות ב'(

 , וגם מי שנכנס לשם צריך בעצמו נטילה.שם

בחדר אמבטיה שיש  ליטול ידים ומה עושים כאשר צריכים

 ? בו אסלה

וילון, וכאשר יש וילון שמפריד  שר להתקיןאפ אפשרות א':

 מותר. –

אמנם וילון שמתנדנד ברוח אינו נחשב כמחיצה, אך מכל 

מקום הוא נחשב ככיסוי, והרי מרן פסק )סוף סי' פ"ז( שאם 

אדם כפה כלי על הטינופת, אפילו שנמצאים אתו באותו 

ם ומותר לקרוא מול הטינופת מפני חדר, הרי אלו כקבורי

שכיון שיש וילון והוא מכסה על  והוא הדיןשהיא מכוסה. 

 המקום, מותר.

יתירה מכך, לפעמים אדם נמצא בחו"ל ושם אי אפשר אפילו 

שבשעת הצורך  עשות וילון, ומרן ראש הישיבה הורהל

)וע"ע בשו"ת  אפשר להקל ולכסות את המכסה של האסלה.

' כ'. וע"ע שם סימן י"ז והלאה. ועי' מקור נאמן ח"ב סי

בביאור הלכה סי' ר"מ ס"ו ד"ה עד שיהיה, ומשנ"ב סי' 

 שט"ו סק"י, וחזון איש סי' נ"ב ס"ק י"ד(.

עוד יש להוסיף ולצרף, שיש אומרים שבתי כסאות שלנו 

אין כאן המקום להאריך בדברי דינם כבית הכסא דפרסאי. )

 .(לצירוף בודאי מועיל, אבל הסוברים כן

 לעשות צורת הפתח. אפשרות שניה:
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דהיינו ליטול שלשה קרשים )לייסטים(, להעמיד אחד מימין 

 וזה נעשה משקוף.מלמעלה, עליהם אחד ואחד משמאל ו

)למרות שאין שם דלת(, זה נקרא צורת הפתח, והוא מועיל 

 ואפשר ליטול שם ידים. ,להפרדה בין השירותים ובין הכיור

 כזה אין רוח רעה.כי כמו שאמרנו, באופן 

צריך לצאת לברך בחוץ. שאף על פי  –אך לגבי הברכה 

ומכל ברך באותו מקום. מכל מקום לא ישיש צורת הפתח, 

מקום מותר ליטול שם ידים. )וע"ע להגרצ"פ פראנק בשו"ת 

 ארץ צבי ח"ב סי' ה' אות ג'(. 

 הקאהתפלת הדרך סמוך ל

המשפחה ילד שהקיא בנסיעה והמקום מלוכלך, וט. שאלה: 

 רוצה לומר תפילת הדרך במכונית, מה עליהם לעשות?

 )רס"י ע"ו( כתב הגאון רבי עקיבא איגרתשובת הרב: 

. אם אין ריח רעאף על פי שהקיא מאוס, שאפשר להקל בזה 

והובא במשנה ברורה )סי' ע"ו סק"כ. וע"ע במשנ"ב סי' ע"ט 

 . ס"ק כ"ט(

ואף שאין  ,את החלון ובכך הריח יתנדף לפיכך אפשר לפתוח

 .נקי, אפשר להקל לומר תפלת הדרך המקום

 רטיבות בבגד הפנימי

אם הבגד הפנימי של האדם רטוב מעט ממי י. שאלה: 

 רגלים, האם מותר לו להתפלל ולברך?

כתב  בשלחן ערוך )סי' ע"ח ס"א(מרן תשובת הרב: 

מותר. וכיון שיש לאדם מכנסיים  –במפורש שאם זה מכוסה 

 מותר. –

טוב, ויש לו ממש שאינו חש בחד בבית הכנסת יש לנו א

הוא יכול בדיעבד בעיה רפואית וזה קורה לו, והוא שאל אם 

להתפלל כך, והתשובה היא שאכן כן, כיון שהבגד החיצוני 

)וע"ע   נקי, אין בזה בעיה ומותר לו לברך ולהתפלל כך.

בביאור הלכה סי' ע"ט ס"א ד"ה בתוך, בדין חולה המטפטף 

 . [וראה עוד לעיל אות ג'לאונסו(. ]

 דברי חיזוק בלימוד התורה

אנחנו נמצאים בסיום ימי החנוכה, והחג הזה הוא חג י"א. 

 לחללצר הרע דואג י -תורה, וכשיש מקום קדוש  של לימוד

 , עיין ערך הכותל המערבי.אותו

אנחנו מאד צריכים להיזהר שדוקא את הימים האלה נתפוס 

לנפוש, אז הלכת יום אחד,  ונקדש. אז נכון, יוצאים קצת

אבל כל דקה פנויה תנצל כי מאד חבל שיצר הרע מצליח 

בדבר הזה. אשריהם בני התורה שכבר היום חוזרים 

לישיבות, היתה שבת חופשה, תחזור לישיבה, תעסוק 

לו זוכה לסייעתא לבתורה, ואדם שמנצל את הזמנים ה

 דשמיא, ואור התורה יאיר לו כל השנה כולה אמן ואמן.
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