כג ע"ב .הכנסת תפילין לבית הכסא
ברייתא 1

הנכנס לבית הכסא קבוע חולץ תפיליו ברחוק ד' אמות
ומניחן בחלון הסמוך לרשות הרבים ונכנס ...דברי בית שמאי,
ובית הלל אומרים :אוחזן בידו ונכנס.
רבי עקיבא אומר... :אוחזן )עוטפן( בבגדו ובידו ונכנס

לשיטת בית הלל ניתן להיכנס
לבית הכסא קבוע עם תפילין,
ומחזיקן בידו

ברייתא 2

לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל,
ולא ישתין בהן מים )משמע שהכוונה בבית שימוש ארעי(,
ולא יישן בהן לא שינת קבע ולא שינת עראי

לדעת הברייתא אסור להיכנס
לבית הכסא ארעי עם תפילין

גמרא

ברייתא 3

גמרא

רבא בשם רב ששת :אין הלכה כדעת ברייתא  ,2שהיא לשיטת בית שמאי )שאסרו להיכנס עם תפילין לבית
הכסא בין קבוע ובין ארעי( ,שהרי לפי בית הלל ,בבית הכסא הקבוע התירו  -כ"ש שבבית הכסא ארעי יתירו!

דברים שהתרתי לך כאן )בבית הכסא
קבוע( אסרתי לך כאן )בבית הכסא ארעי(

אומנם דינו של בית הכסא הקבוע חמור מבית
הכסא ארעי ,אך במקרה זה הדין הוא הפוך

]זהו קל וחומר שאין עליו תשובה[

דין זה ניתן להקשות מקל וחומר ,שלא ניתן לתרץ(

)ועל

הברייתא עוסקת בכניסה עם תפילין לבית הכסא ,כשיטת מי הברייתא ) .3שהקלה בבית כסא קבוע(?
כבית הלל

כבית שמאי
לא ייתכן .בית שמאי החמירו בכל בית כסא שאסור להיכנס?
ברייתא
4+5

כשהוא נפנה ,מגלה לאחריו
טפח ,ולפניו טפחיים
לאחריו טפח ,ולפניו ולא כלום

גמרא

כשעושה בבית הכסא קבוע גדולים
מגלה רק טפח )משום צניעות( ,ובבית
הכסא ארעי קטנים מגלה טפחיים
)שקילוח מי הרגלים ניתזים למרחוק(

ברייתא 3

דברים שהתרתי לך כאן
לגלות טפחיים( אסרתי לך

)בבית הכסא ארעי
כאן )בבית הכסא

קבוע ,שמותר רק טפח(

גמרא

אם ברייתא  4עוסקת בעושה קטנים -
מדוע יש צורך לגלות טפח מקדימה?
ברייתות  4+5עוסקות בעושה גדולים,
גבר מגלה טפח מאחורה וטפחיים
מקדימה )ברייתא  ,(4ואשה מגלה טפח
מאחוריה וכלום מקדימה )ברייתא (5

ברייתא 3

דברים )בבית הכיסא קבוע שעושה גדולים(
שהתרתי לך כאן )בגבר לגלות טפחיים
מקדימה( אסרתי לך כאן )באישה ,שאסור לה
לגלות מקדימה(

בית הלל הקלו בבית כסא קבוע להיכנס עם
תפילין )ברייתא  ,(1אך החמירו ואסרו להיכנס
עם תפילין לבית הכסא ארעי )ברייתא (2

ברייתא  2הינה לשיטת בית הלל
בבית הכסא ארעי( ,ונפסקה להלכה ,וקשה לרבא בשם רב ששת?

)שהחמירו לאסור כניסה עם תפילין

ברייתא  3עוסקת בדין גילוי הגוף בעת עשיית הצרכים בבית
הכסא )ולא כניסה עם תפילין( ,ממילא אין הכרח להעמיד את
ברייתא  2כדעת בית הלל )והברייתא החמירה והקלה לגבר ואישה
בבית הכסא( ,וממילא ניתן להעמיד את ברייתא  3כבית שמאי
כדעת רבא בשם רב ששת )שאסרו בבית כיסא ארעי(.
אם ברייתא  3עוסקת בהבדל בין גבר לאישה בגילוי הגוף -
מה פירוש הסיפא "זהו ק"ו - "...הרי ההבדל בין להחמיר
ולהקל נעוץ בהבדל בטבע גוף האדם ,ואיזה קושיה ניתן
להקשות על הברייתא מק"ו?
אלא ברייתא  3עוסקת בכניסה לבית הכסא עם התפילין,
וממילא חייבים להעמיד שהיא כבית הלל שמחמירים בבית
כסא ארעי ומקלים בבית כסא קבוע ,וממילא מוכרחים
להעמיד שברייתא  2היא כדעת ב"ה  -וקשה לדעת רבא
בשם רב ששת )שהעמיד שברייתא  2היא כדעת בית שמאי(?
תיובתא דרבא בשם רב ששת ,תיובתא )שאם נעמיד את ברייתא
 2כדעת בית שמאי  -לא נוכל להסביר כראוי את ברייתא (3

מכל מקום ,כיצד ברייתא  3מחמירה יותר בבית כסא ארעי
מקבוע?

לדעת ב"ה בבית כסא קבוע אפשר להקל להיכנס עם תפילין,
כי בשעה שיושב ועושה את צרכיו אין ניצוצות עולים
מקילוח מי רגליו ,אבל כשעומד בבית הכסא הארעי יש
ניצוצות מקילוח מי רגליו ,וחובה עליו לשפשפם בידיו
)שאסור לאדם לצאת מבית הכיסא כאשר על מכנסיו יש ניצוצות ,שמא
יראו הבריות ויחשבהו לכרות שופכה  -ונמצא מוציא לעז על בניו שהם
ממזרים .שאין לכרות שופכה להינשא(  -ולכן אסרו בית הלל

להיכנס כאשר ידיו תפוסות בתפילין
אם פירוש ברייתא  3הוא כך:
דברים )הכנסת תפילין לבית הכסא( שהתרתי לך כאן )בבית הכסא
קבוע שיושב( אסרתי לך כאן )בבית הכסא ארעי שעומד( ,זהו קל
וחומר )שניתן היה לדחות את דברי הברייתא בק"ו ,בית הכיסא ארעי
בכל מקום יותר קל ,כיצד במקרה זה של הברייתא הוא יותר חמור?(

מה הכוונה בסיומה "שאין עליו תשובה"? הרי יש תשובה
טובה ,שאכן בכל מקום בית כסא ארעי יותר קל ,אך מכיוון
שיש ניצוצות בבית כסא ארעי אסרו ב"ה להיכנס עם
תפילין.
הברייתא התכוונה באומרה "זהו ק"ו שאין עליו תשובה",
שאת הדין שלעיל אי אפשר ללמוד בק"ו ,אלא בסברא
בלבד .דהיינו ,אפשר להסביר מדוע בברייתא דין בית כסא
ארעי חמור מקבוע מצד "טעם"  -מפני הניצוצות ,אבל אם
לא היה לנו את ה"טעם" הזה ,לא יכולנו ללמוד את הדין
הזה .שהרי אם נפנה ללמוד דין זה בק"ו  -לא נוכל ,שהרי
בכל מקום בית כסא ארעי קל מקבוע ,ולא מצאנו עוד דין
שגם בו חמור בית כסא עראי )מלבד הכנסת תפילין( .הרי
שבשביל לפרוך ק"ו בשביל דין צריך למצוא דוגמא נוספת
שנוגדת את הק"ו ,ואין עוד דין כזה .לכן אי אפשר ללמוד
דין זה מק"ו.

