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 ׀ נג בלבבי משכן אבנה

ח ְּכֶׁשִּנְפֶנה ַּבָּׂשֶדה ִאם הּוא ֲאחֹוֵרי ַהָּגֵדר, ִיְפֶנה ִמָּיד, ּוְבִבְקָעה ִיְתַרֵחק, ַעד ָמקֹום ֶׁשֹּלא יּוַכל 
ֲחֵברֹו ִלְראֹות ֵּפרּועֹו.

בירור הלכה – סעיף ח':

כאן  שיש  עולה  והמפרשים,  הסוגיא  מתוך  והנה 

מי  מדין  ב.  צואה.  מדין  א.  נידונים.  שורשי  כמה 

רגלים. ג. ראית פירועו. ד. מדין ראית גופו. ה. מדין 

ראית גוף הנפנה. ו. מדין השמעת קול עיטוש.

והנה מדין צואה, איכא דין של והיה מחניך קדוש, 

והיה  אזנך  על  לך  תהיה  ויתד  יד(  כג,  )דברים,  וכמ"ש 

בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך )ועיין 

רמב"ם, הלכות מלכים, פ"ו, הי"ד-ט"ו, שנראה שס"ל שקאי רק על 

ומלחמותיהם,  מלכים  בהלכות  רק  הזכירו  ולכך  מלחמה,  מחנה 

ודו"ק. ועיין מלבי"ם, דברים, כג, יא(. ולשיטת הרמב"ם שם 

ולא למי רגלים,  כיסוי רק לצואה  נראה דס"ל שזה 

ביראים  אולם  שם(.  )דברים,  כהן  בשפתי  מבואר  וכן 

פליג על כך. ועיין ברכות )סב, ע"א(. וכל צואה לא גרע 

עירובין  עיין  בפני חבירו.  לרוק  ואין  מרוק שמאיס, 

)צט, ע"א(. ולכך גם אסור לעשות צרכיו בפני חבירו. 

כמ"ש  צואה,  בראית  פגם  גם  יש  מאיסות,  ומלבד 

הרמב"ן )דברים, שם( וז"ל, וטעם כיסוי הצואה, שאין 

הצואה כטומאה שתטמא את מקומה ושתהא בוקעת 

ובהיותה  התפלה  בעת  לראותה  אסור  אבל  ועולה 

הנמאסים  שהדברים  מפני  הנכבד,  בשם  דבק  הלב 

יולידו גנאי בנפש וישבשו כוונת הלב הטהור, עכ"ל 

אולם כתב הפרישה )ס"ק ז( וז"ל, לראות את פירועו 

וכו', פירוש, שיראה פניו של מטה מגולה, והוא דבר 

יתכן  אולם  עכ"ל.  נראית,  הצואה  שאין  אף  מאוס 

אלא  פירועו,  מחמת  רק  האיסור  אין  לשיטתו  שגם 

וגם מחמת הצואה, אלא שאסור  אף מחמת פירועו 

אף שפירועו נראה, אע"ג שאין הצואה נראית, ודו"ק. 

אולם מדין מי רגלים לא מצינו להדיא שמוליד פגם 

בראייתו כצואה, אולם מ"מ יש בו פגם פורתא.

רק  אינו  פירועו  לשון  פירועו,  ראית  מדין  והנה 

רש"י  כמ"ש  שלאחריו,  והן  לפניו  הן  אלא  אחוריו 

עכ"ל.  שלאחריו,  או  שלפניו  פרועו  ע"ב(  סא,  )ברכות, 

ז(  ס"ק  זהב,  )משבצות  פמ"ג  ועיין  הכא.  ה"ה  ולכאורה 

וז"ל, וצריך עיון, פירועו שלפניו נמי אסור, עיי"ש.

והנה נראה שבעומק אין רק הדין מפני ש"חבירו" 

רואה, וזהו גנאי שחבירו רואה זאת, וכן מאוס לראות 

מדין  כלל  עצמו  הוא  שיראה  ראוי  שאין  אלא  זאת, 

צניעות. ואחוריו בין כך אינו רואה, ולפניו אין ראוי 

נסתכל  שלא  רבי  קדושת  )מלבד  צניעות  מדין  להסתכל 

במילה שלו(. אלא שחבירו יכול שיראה בטעות ולכך 

יש להתרחק, אולם הוא עצמו צריך לכתחלה לשמור 

עצמו שלא יסתכל. ולפ"ז יש לעיין בדברי הפמ"ג שם 

שומעת  ואפילו  כגופו  אשתו  לומר  יש  וז"ל,  שכתב 

ואפילו רואה פירועו, עכ"ל. ולכאורה אם יסוד הדין 

שלא יראה חבירו שזהו גנאי, יש לדון שאשתו כגופו 

ושרי, אולם אם הדין שלא יראה לא הוא ולא לחבירו, 

לפ"ז אין היתר של אשתו כגופו, ודו"ק. 

ודין ראית גוף הנפנה מבואר בגמ' ששרי. 

שנחלקו  מטה,  של  עיטוש  קול  השמעת  ולענין 

בפרטות  )עיין  שרי  הלכתא  לעיקר  בגמ',  האמוראים 

ואע"פ  וז"ל,  טו(  )ס"ק  המשנ"ב  וכתב  הנ"ל(.  בפמ"ג 

שחבירו שומע קול עטושו שלמטה, אין בכך כלום, 

דבהשמעת קול עיטוש שלמטה אין בו איסור "משום 

צניעות", אלא שהיא חרפה ובושה לבנ"א, ומי שאינו 

מקפיד אינו מקפיד, עכ"ל. ולשיטת האוסרים או שיש 

בו משום צניעות, או שאינו תלוי בנפנה אם יקפיד, 

אלא שתלוי בשומע ששומעו ומאיס עליו, ודו"ק.

והנה לא נתבאר מהו השיעור של שלא יוכל חבירו 



שו"ע אורח חיים סימן ג' נד ׀ 

לראות פרועו, שהרי מדרגות בראיה. ולכאורה תלוי 

אם הוא משום צניעות או משום מאיסות, ויש לעיין.

הלכה פסוקה – סעיף ח': 

יראה  של  באופן  זאת  לעשות  יש  נפנה  כאשר 

שמסתיר,  דבר  כל  או  גדר  שיש  ובמקום  פירועו, 

ישתמש עמו להסתרה, ובמקום שאין גדר וכד' ירחיק 

באופן שלא יוכל חבירו לראות פרועו.

פירוש על דרך הסוד - סעיף ח': 

שורש הדבר של הסתרת הגדר כאשר עושה צרכיו, 

מצינו אצל שאול, כמ"ש )ברכות, סב, ע"ב( ויבא אל גדרות 

הצאן על הדרך, ושם מערה ויבא שאול להסך את רגליו, 

תנא גדר לפנים מן גדר, ומערה לפנים ממערה. להסך, 

א"ר אלעזר, מלמד שסכך עצמו כסוכה. ולשון הרמב"ם 

לפנים  חדר  ויכנס  אדם  מכל  ויתרחק  ה"ו(  פ"ה,  )דעות, 

מחדר, מערה לפני מן המערה וכו' )עיי"ש ששיטתו שאחורי 

הגדר נצרך שלא ישמע חבירו קולו אם נתעטש(.

והנה גדר אחת בעי שלא יראה פרועו. וגובה הגדר - 

שיסתיר פירועו. אולם צריך טעם לגדר לפנים מן גדר, 

חדר לפנים מחדר, מערה לפנים ממערה.

והנה צרכים נקראים גילולים, גלל. וע"ש כך נקראים 

לכך הוא ע"ז של  והשורש  גילולים.  עובדי ע"ז, עובדי 

פעור, שפוער עצמו לו )וכמ"ש לעיל מיסוד דברי האריז"ל(. 

ואמרו )פרד"א( גבי אדה"ר, ואמר, עד שאני בחיים 

אבנה לי בית מלון לרבצי, לאחר מיתתי יעשו את עצמותי 

להם לע"ז, אלא הריני מעמיק את ארוני למטה לארץ, 

מערה לפנים מן מערה, לפיכך נקראת מערת המכפלה, 

ע"כ. ובעירובין )נג, ע"ב( אמרו לחד מ"ד, מערה לפנים 

ממערה לרחבה של שדה, אולם כאן אמרו לעומק של 

אולם  בקומות.  נוסף שכפולה  איכא מ"ד  ושם  קרקע. 

לגובה ולא לעומק הקרקע, ודו"ק.

והנה בע"ז ממש אמרו )ע"ז, מה, ע"ב( דתניא, ר"א 

לשרש אחריה, ת"ל  לעוקר עכו"ם שצריך  מנין  אומר, 

ואבדתם את שמם. וזהו בע"ז ממש, ובגללים שהוא מעין 

ע"ז, סגי בכיסוי )מעין קבורה דוגמא דאיסורים שיש שסגי להו 

בקבורה, ויש שבעי שריפה. וכל איסורי הנאה שאין בהם דין שריפה 

ע"ד כלל יש בהם דין קבורה. ועיין רמב"ם סוף פסולי המוקדשים, 

ואכמ"ל(, וכשם שבקבורה של אדה"ר בעי מערה לפנים 

לע"ז  שורש  שהוא  גלולים  כל  כך  מעין  כך  מן מערה, 

הנקראים גללים בעי מערה לפנים מן מערה )אולם דם 

שבו הנפש סגי במצות כיסוי הדם(.

מותר  בעששית  צואה  ע"ב(  כה,  )ברכות,  שאמרו  וזהו 

לקרות ק"ש כנגדה, ערוה בעששית אסור לקרות ק"ש 

כנגדה. צואה בעששית מותר לקרות ק"ש כנגדה, בכיסוי 

תליא מילתא, והא מיכסיא. ערוה בעששית אסור לקרות 

קא  והא  רחמנא,  אמר  דבר  ערות  בך  יראה  לא  ק"ש, 

מיתחזי )וכתב הפמ"ג, או"ח, סימן עט, סק"א, מש"ז, וז"ל, צואה 

במים, לאו כיסוי הוה, אע"ג דגבי גילוי ערוה הוה כיסיו כדבסימן ע"ד 

אות ח' במג"א, בצואה לא )הוה כיסוי(, כבסימן ע"ו במג"א, 

אות ט', "וכיסת", והאי לאו כיסוי מקרי, עיי"ש(.

והבן ששאול כיסה עצמו לא רק מדין ערוה בלבד שלא 

בקעה  של  הדין  וזהו  בראיה  תליא  שלזה  יראה פרועו, 

מרחיק שלא יראה חבירו פירועו. וכן בשדה ע"י הגדר 

לא רואה חבירו פירועו. אלא שאול כיסה עצמו אף מדין 

צואה, שבכיסוי תליא רחמנא. ושלמות מידת חסידותו, 

כיסוי על גבי כיסוי, כנ"ל.

וכן לבוש האדם, דרך המלבושים, כיסוי ע"ג כיסוי. 

וכתיב )ישעיה, נח, א( כי תראה ערום וכסיתו. וכן מחויב 

באשתו, כמ"ש )שמות, כא, א( שארה כסותה ועונתה לא 

יגרע. ומצות אלו הם כיסוי ע"ג כיסוי. והכיסוי התחתון 

לכסות ערוה, והכיסוי העליון לכבוד ולתפארת, מלבושי 

כבוד. 

יומין,  עתיק  למכסה  כמ"ש  בעתיק,  הוא  והשורש 

שא"א או"א וזו"ן מלבישים על גבי עתיק.


