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ריחות רעים כפי שהם מופיעים בספרי קודש
יחד עם הרקע המדעי
כתוב בתורה "וכסית את צאתך  ...והיה מחניך קדוש 1".מכאן אנו
למדים שהתורה אסרה לברך ברכות או להתפלל בנוכחות צואת
בני אדם ,ובנוסף ,באזור ריחם.
במאמר זה ננסה להתבונן בהלכות השונות הנוגעות למגוון
שלם של ריחות לא נעימים ולבחון את החומר המדעי הנלווה.
ריחות
ראשית ,יש להבין את נושא הריחות ,ובמיוחד את עוצמתם והטון
שלהם .הקב"ה נתן לאדם חמישה חושים ,ואחד מהם הוא חוש
הריח .יש כמה סוגי ריחות ,כולל אלה של תבלינים ,עצים ,פרחים
ופירות ,שהם כל כך נעימים שאדם מחויב לברך כשהוא מריח
אותם2.
כדי שיהיה ריח בחומר מסוים ,עליו להיות מסוגל לזרוק
מולקולות ,שהן בדרך כלל כימיקלים נדיפים קלים ,ובעיקר
חומרים אורגניים ,גפריים ואמוניה ,שצפים באוויר עד שהם
נכנסים לפתח האף .מולקולות אלה מגרות את תאי החישה באף,
ומעבירות דחף חשמלי למוח .לאחר מכן ,המוח מפרש דפוסים
בפעילות חשמלית כריחות ספציפיים 3.המולקולות עוזבות את
מקורם וצפות באוויר בתהליך של "דיפוזיה" .דיפוזיה היא תנועה
של מולקולות מאזור בריכוז גבוה לאזור בריכוז נמוך 4.מכאן
שניתן לאתר ריח שנמצא במרחק ממקורו .בשנת  ,1855ניסח
אדולף פיק במונחים מתמטיים את חוקי הדיפוזיה המאפשרים
למדוד את כמות החומר שיזרום באזור יחידה בפרק זמן יחידה5.
ישנם שני גורמים( ,הרלוונטיים למאמר זה) הנוגעים לריחות .אלו
הם העוצמה והטון של הריח .עוצמת הריח יכולה להיות בין "קלוש

 1חומש דברים פרק כג פסוקים יד-טו
 2שלחן ערוך אורח חיים [להלן :שו"ע או"ח] סי' רטז
3
Gloria Rodriguez-Gil, M.Ed., “The Powerful Sense of Smell,” reSources, (California Deaf-Blind
Services), spring 2004, vol.11 no.2, pp.1-3
4
(The Editors of Encyclopaedia Britannica, "Diffusion," (internet
Steven L. Jacques et al, “Diffusion theory, Fick’s 1st law of diffusion,” (Oregon Graduate Institute, 5
)1998, (internet

מאוד ולא מעצבן" ל"[חזק מאוד] ומעצבן במיוחד" 6.נושא זה
נחקר כמותית ומתוקף החוק של סטיבנס( 7המבוסס על חוק ובר-
פכנר )8יש (במילים פשוטות) פרופורציה בין עוצמת הריח לריכוז
המולקולות שמהווה את הריח הזה .לטון של ריח( ,כפי שניתן
בהערכת הטון ההדוני) יש סולם המדרג ריח מ"נעים" ל"לא
נעים" 9.נזכיר שריח יכול להיות לא נעים ,ומפני שהריח הוא
בעוצמה נמוכה ,הוא לא ירגיז אדם ממוצע10.
בעקבות הקדמה מדעית זו ,נוכל כעת להבין את ההלכות
הנוגעות לריחות לא נעימות.
צואת אדם
התורה אוסרת לקרוא "תורה ,ותפילה וכל עניני בקדושה ובין
שאומרים בלשון קודש ובין בלשון חול" ,בסביבת צואת אדם11.
הגדרת "סביבה" היא מלפניו "עד מקום שאינו יכול לראות ביום
ואם הוא מצדו דינו כמלאחריו [ארבע אמות – בערך  2מטר]12".
בנוסף ,במקרה שיש צואת אדם "צריך להרחיק [לכל כיוון] ארבע
אמות ממקום שיכלה הריח13".
מה מקור ריח הצואה של בני אדם? בשלבי העיכול
האחרונים ,המתרחשים במערכת העיכול ,ישנם אינספור
מיקרואורגניזמים .אלה מייצרים מספר נדיפים ריחניים ,כלומר
מימן גופרתי ,מרקפטנים ,אינדול וסקייטול ,שיוצאים מהגוף יחד
עם הצואה ומעניקים לצואה את הריח הלא נעים 14.ככל שהמזון
נותר זמן רב יותר בדרכי העיכול ,הריכוז של נדיפים ריחניים אלה
יהיה גדול יותר 15,ובהתאם לחוק של סטיבנס ,כך תהיה עוצמת
הריח .הזמן בו מבלה אוכל בדרכי העיכול תלוי באופי המזון.
6

Morris Forman Wastewater Treatment Plant Community Odor Survey, (MSD & Webster
Environmental Associates Inc.), 1999-2000, slide no.6
7
)Steven M. LaValle, “Stevens’ power law,” Virtual Reality, (internet
8
R. D. Portugal et al, “Weber-Fechner Law and the Optimality of the Logarithmic Scale,” Minds and
Machines, Journal for Artificial Intelligence, Philosophy and Cognitive Science, (Springer/ Kluwer
Academic Pub: Dordrecht, Netherlands), February 2011, pp.73-81
9
Kirsten Sucker et al., “Odor frequency and odor annoyance. Part 1: assessment of frequency,
intensity and hedonic tone of environmental odors in the field,” International Archives of
Occupational and Environmental Health, May 2008, vol.81, issue 6, pp.671-682
Morris Forman, op. cit.; One could mention in passing that the intensity and tone of an odour have 10
merited much world-wide research and attention since there is a general objection to
noticeable odours, such as from faulty sewage, chemicals and petroleum.
 11משנה ברורה [להלן :מ"ב] סי' עו סע'ק ב
 12שו"ע או"ח סי'עט סע' ש
 13שם
14
”)The Editors of Encyclopaedia Britannica, “Feces – Biology,” (internet
15
Healthwise Staff, “Bowel Transit Time,” (Michigan Medicine, University of Michigan), 28 March
)2019, (internet

לדוגמה ,לפירות וירקות יש זמן מעבר קצר ,ואילו בקר ,כבש
וגבינה קשה ,הזמן יהיה הרבה יותר16.
אנו יכולים ללמוד מהתורה כי תפילות אסורות רק בנוכחות
צואה שלא נחשפה 17.כך ,אם הצואה הייתה "בעששית" ,דהיינו
"זכוכית או דבר אחר המנהיר" ,או "בגומא" ואז "מניח סנדלו
עליה [דהיינו ,על הגומא]" ,לא יהיה איסור להתפלל באזור זה18.
מכיוון שהצואה הייתה מכוסה או על ידי הזכוכית או על ידי
הסנדל ,מולקולות הנדיפים הריחניים לא היו מסוגלים לברוח,
ולכן לא היה ריח באזור ,וכך מתאפשר להתפלל שם .מאידך ,אם
הצואה לא נאטמה הרמטית והמולקולות יכלו להימלט ונוצר ריח
באזור ,האיסור להתפלל באזור עדיין יהיה תקף.
כתוב ב"שולחן ערוך"" :צואה יבשה כל כך שאם יזרקנה
תתפרך ,הרי היא כעפר ומתר לקרות כנגדה 19".ההסבר הוא מכיוון
שעקב ההתייבשות הפעולה המיקרוביאלית נפסקת מהר מאוד,
ולכן אין ריח רע20.
צואת התינוק
יש סימן ב"שולחן ערוך" על צואת קטן" :קטן שהגיע לכלל שאחר
כיוצא בו יכול לאכל כזית דגן בכדי שיוכל גדול לאכול אכילת פרס,
מרחיקין מצואתו או ממימי רגליו21".
פירוש של "דגן" הוא חמשת מיני הדגן ,כלומר ,חיטה,
שעורה ,כוסמין ,שיבולת שועל ושיפון .ישנן דעות שונות בקשר
ל"כדי לאכילת פרס" והם טווח זמן בין  2ל 9-דקות22.
הסיבה להתרחקות מצואה של ילד רק מהשלב בו הוא יכול
לאכול דגן בתנאים כאלה ,היא שעוצמת ריח הצואה תלויה בתזונה
של הילד.
איך כל זה מסתדר היום עם הנוהג הנוכחי של האכלת
תינוקות? כל עוד שהתינוק ניזון אך ורק מחלב אם ,צואתו תהיה
בצבע צהבהב וכמעט ללא ריח ואף בעל ריח מתקתק 23,ולכן אין
שום הגבלה להתפלל אפילו בנוכחות צואתו.
“Digestion Time of various foods in the stomach,” Wednesday 20 June 2012, (internet); “How Long 16
Different Foods Take to Digest and Why It’s Important to Know,” (Bright Side), (internet). [There is a
]similarity here with the time one must wait between meat and milk and vice versa.
 17חומש דברים פרק כג פסוק יד
 18שו"ע או"ח סי' עו סע' א-ב ; מ"ב סי' עו סע'ק א
 19שו"ע או"ח סי' פב סע' א
Question submitted to Wikipedia Reference Desk – Science, 2 March 2016, Odor of Human Feces20
 21שו"ע או"ח סי' פא סע' א
 22שיעורי המצוות -כדי אכילת פרס ,אנציקלופדיה יהודית( ,מכללת הרצוג  ,דעת ,לימודי יהדות ורוח)
23
BabyCenter staff, “Introducing solids,” (BabyCenter: San Francisco, California), September 2017,

עם זאת ,יש מקרים מסוימים שהתינוק אינו יונק ,אלא
ניזון מבקבוק עם פורמולה .במקרה כזה קשה יותר לתינוק לעכל
את הפורמולה הזו ,וזה גורם לכך שהצואה שלו תהיה בצבע צהוב
בהיר יותר ובעלת ריח עז יותר24.
השאלה הבאה היא כמה זמן יש להניק תינוק? המקורות
ההלכתיים נותנים משך זמן מסוים .על כך כתב הרב אפרים בן
שמואל זנויל הקשר בספרו "אדני פז" 25,ושם הוא פוסק "ולדעתי
אפילו איסורא יש לגמול קודם זמן כ"ד חדש26".
ניתן להזכיר כי גיל המינימום לגמילה  24 -חודשים פלוס -
כפי שניתן על ידי "אדני פז" ,ניתן היום על ידי "ארגון הבריאות
העולמי ( ,")WHOואימהות רבות עושות זאת ,וחלקן אף
ממשיכות להניק (יחד עם אוכל משלים) הרבה מעבר ליום הולדתו
השני של הילד27.
שאלה העולה מפסק הדין הזה של "אדני פז" היא ,האם
משמעות הדבר היא שהילד ניזון אך ורק מחלב האם עד גיל 24
חודשים או שמא חלב זה בנוסף למזון מוצק .ההבדל הוא שאם
חלב האם אכן נוסף למזונות אחרים ,הצואה עשויה להיות בעלת
ריח רע ,ובכך נדרשת התרחקות לפני שמתפללים בסביבת ריח זה.
מה הנוהג הנוכחי בנושא השלמת חלב יחד עם מזונות
אחרים? במילים אחרות ,באיזה גיל תינוק מתחיל לאכול אוכל
מוצק? עד בערך שנות העשרים של המאה העשרים ,תינוקות בדרך
כלל הוזנו באופן בלעדי מחלב אם ,והזנה של אוכל מוצק לפני גיל
שנה היה נחשב להיזק בעיני רופאי ילדים רבים 28.נראה אפוא ,כי
בתנאים כאלה ,לא היו בעיות של צואה ריחנית .בתקופה מאוחרת
יותר השתנו הדעות והוצע כי החל מגיל ששה חודשים יש להוסיף
בהדרגה מזון מוצק לתזונה של התינוק 29,ונראה שזה הנוהג הכללי
כיום .עם זאת ,נערכו דיונים וניסויים רבים בנושא האכלת

(internet); BabyCenter Editorial Team, “Baby poop guide,” (BabyCenter: San Francisco, California),
)August 2019, (internet
24
”Tommee Tippee, “Baby poop – color, texture and smell, Baby poop when Bottle Feeding,
)(Mayborn Group, Newcastle-upon-Tyne, England), 2019, (internet
 25הרב אפרים בן שמואל זנויל הקשר ,אדני פז( ,אלטונא ,תק"ג),פרק פז ד"ה :ולדעתי
 26אין איסור להניק ילד יותר מ 24-חדשים ,ולפי השו"ע בתנאים מסוימים אפשר "עד סוף ד' שנים לבריא וה'
לחולה " (שו"ע יורה דעה סי' פא סע' ז)
27
)“Nutrition - Exclusive breastfeeding.” (World Health Organization), (internet
28
Report by the Committee on Nutrition “On the Feeding of Solid Foods to Infants,” Pediatrics,
(American Academy of Pediatrics), April 1958, vol.21, [henceforth: Pediatrics 1958] p.685
29
”Report by the Committee on Nutrition “On the Feeding of Supplementary Foods to Infants,
Pediatrics, op. cit. June 1980 vol.65 no.6, pp.1178-1179

תינוקות עד גיל שנה (או אפילו מעל גיל זה) בחלב האם באופן
בלעדי30.
מאידך ,יש מאמר משנות החמישים המדווח על האכלת
תינוקות שהיו בגיל כמה ימים בלבד בדגני בוקר 31.כמו כן יש
מאמר שמתייחס למתן אוכל מוצק לתינוקות רק שבוע-שבועיים
לאחר הלידה 32.יש גם דיווח על מתן סטייק מיובש לתינוקות בגיל
שבוע עד שלושה שבועות 33.לפיכך ,תינוקות כאלה בגיל זה עשויים
להיות בעלי צואה בריח רע.
מהם המזונות המוצקים הניתנים כיום לתינוק ובאיזה גיל?
אחד המזונות הראשונים הוא דגני בוקר - 34לפעמים ,אך לא תמיד,
מחמשת המינים  -וזה גורם לצואה להיות בעוצמת ריח גבוהה
יותר .בהיותו מחמשת המינים ,זה מתאים במדויק להלכה של מתי
יש להתרחק מצואה של תינוק.
יש להזכיר כי המונח "דגני בוקר" אינו מוגבל לדגן אלא
כולל דגני אורז ודגני סויה 35.דגנים כאלה אינם נכללים בהגדרה
ההלכתית של חמשת מיני דגן ,וכך ניתן יהיה לטעון שאם התינוק
יכול לאכול דגנים כאלה בכמות ובזמן האמור לעיל ,לא תהיה
חובה להתרחק מהצואה שלהם .האם יכול להיות שמשמעות הדבר
היא שהריח מהצואה שלהם פחות עז מאשר אצל תינוקות
הניזונים מדגן מחמשת המינים?
דגני בוקר הניתנים לתינוק מעורבים בדרך כלל בחומר
נוזלי .בהלכה יש הבדל בין מוצקים לנוזלים ,ביחס לטווח הזמן
והכמות שצריך לברך ברכה אחרונה 36.האם המשמעות היא שאם
התינוק יכול לאכול "גודל כזית" של דגני בוקר נוזליים בפרק הזמן
המוקצב אז ,יש להתרחק מהצואה שלו ,או ,שמאחר והדגנים הם
נוזלים ,הקריטריון הזה אינו רלוונטי? הפוסקים של ימינו חלוקים
בשאלה זו .הרב יוסף שלו' אלישיב קבע "אין צריך להרחיק
מצואתם כיון שאין זו אכילה אלא שתיה ".ומאידך ,הרב ניסים

30

“My one-year-old is exclusively breastfed. Are there other mothers that still exclusively breastfeed
;)at this age?” (Quora, an American question-and-answer website), September 2014, (internet
)Thread: Exclusive Breastfeeding for a Year, May 2010, (internet
31
Pediatrics 1958, p.686
32
Robert Deisher et al, “A study of early and later introduction of solids into the infant diet,” The
Journal of Pediatrics, (University of Washington Child Health Center), August 1954, vol.45 issue 2
p.191
33
Pediatrics 1958, p.687
34
Pediatrics 1980, p.1179
35
Ibid.
 36הרב אלכסנדר אריה מנדלבוים ,וזאת הברכה( ,ירושלים תש"ס) ,עמ' 43

קרליץ סבר "שצריך להרחיק מצואתם ,אך יש לשער אם הם
שותים כזית מהדגן בשיעור זמן של שתיית רביעית37".
מזון שניתן לתינוק אינו מוגבל לדגני בוקר .יכול מאוד
להיות גם מאכלים שונים כמו בטטות ,בננות ,אפרסקים ואגסים.
מזונות אלו יגרמו לצואה של התינוק להיות דומה יותר למבוגר
וכך עוצמת ריח הצואה תגדל ,ולכן יהיה עלינו להתרחק
מהתינוק 38.אז מדוע הגמרא צריכה לציין במפורש "דגן מחמשת
המינים"? אולי זה היה המזון הבסיסי שהוענק אז לתינוק ,או
לחילופין ,אולי אפילו אם אכילת הדגן בפרק זמן זה לא גרמה
לצואה לריח רע ,עדיין היה צריך להתרחק מהצואה ,כמו שצריך
להרחיק מ"גרף של רעי ועביט של מי רגלים של חרס או של עץ"
ו"אפילו אם עתה אין בהם כלום  ...ונקיים לגמרי שאין בם אפילו
ריח רע39".
ה"שולחן ערוך" אינו מציין את הגיל האמיתי של התינוק
לגבי האיסור להתפלל בקרבת צואתו .עם זאת ,מספר פוסקים
מציינים גילאים שונים .הרב יעקב עמדן בספרו "מגדל עוז" מציין
את הגיל "אחר שנעשה בן שנה מתחילין להרגילו במאכל40".
במועד מאוחר יותר מציינת "מסגרת השלחן" על "קצור שלחן
ערוך השלם"" :במדינתינו מאכילין לקטנים כיסנין (שקורין
ציקער לעקיך) עם חלב כשהם פתוחים הרבה מבני שנה ושמעתי
מכמה אנשים שהקטנים יכולים לאכול מכסנין (?)ה כזית אף אם
הם עדיין בני רביעית שנה [ 3חדשים] או יותר קצת .ולכן צריך
להרחיק מצואתו וממי רגלים כשהגיע לכלל רביעית שנה 41".ואילו
ה"שולחן מלכים" 42מוסיף על זה "ויש אומרים להחמיר משהם בני
עשרה שבועות ,ואם אין להאם להניק צריך להחמיר בבן ד'
שבועות".
פוסקים אלה הגיעו ,ככל הנראה ,למסקנות אלה לאחר
בדיקה מעשית של ריח צואת התינוק ,והסיבות לגיליהם השונים
עלו ,ככל הנראה ,מהתזונה השונה שנתנו לתינוקות בתקופות
השונות ובמיקומים השונים.

 37דרשו ,שו"ע או"ח ,חלק א( ,דרשו ד' ועוזו :ירושלים ,תשע"ד) סי' פא סע' 2
Introducing solids, op. cit.
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 39שו"ע או"ח סי' פז סע' א ; מ"ב סי' פז סע'ק א
 40הרב יעקב עמדן ,מגדל עוז( ,זיטאמיר ,תרל"ד) ,ברכות הורי ,פלג ט ,ב אחר שנעשה בן שנה ...
 41הרב חיים ישעיה הכהן ,מסגרת השלחן על קצור שלחן ערוך השלם ,חלק ראשון( ,אשכול :ירושלים) ,פרק ה,
מסגרת השלחן סע'ק ג
 42הרב משה צבי לאנדא ,שלחן מלכים( ,קליינווארדיין  ,תרצ"ה) ,קצור שלחן ערוך ,פרק ה ,הלכה למשה,
סע'ק לה

לבסוף ,הדעה הקיצונית ביותר הייתה של ה"מגן אברהם"
שכותב ש"טוב וישר להרחיק מצואת קטן אפילו בן שמונה
ימים 43".האם יכול להיות שהמשמעות היא שבניגוד לתקופת
הגמרא ,לצואה של תינוק שינק בלבד היה ריח רע בגלל התזונה של
האם ,או שכפי שראינו לעיל ,אפילו תינוקות בני כמה ימים אכלו
דגנים ,אולי דגנים מחמשת המינים?
מי רגלים של אדם
כתוב ב"שולחן ערוך"" :אסור לקרות כנגד מי רגלים" וה"משנה
ברורה" מסביר" :מן התורה אין אסור לקרות רק כנגד עמוד של
קלוח בלבד 44ואחר שנפל על הארץ אין איסורו רק מדברי
סופרים 45".עם זאת ,אם למי הרגלים יש ריח רע ,דהיינו "דרך בני
אדם להצטער מאותו ריח" אז "אסור מדין תורה לקרות נגדם46 ".
מי רגלים הוא נוזל המיוצר על ידי הכליות להסרת מוצרי
פסולת מזרם הדם ,וצבעו צהבהב .ההרכב הכימי שלו מורכב
בעיקר ממים בתוספת אוריאה וכמויות זעירות של דברים רבים
כולל אנזימים ,פחמימות וחומצות שומן47.
מה בדרך כלל מעניק למי רגלים את ריחם הרע? למי רגלים
טריים יש ריח קל מאוד .עם זאת ,אם זה עומד לאורך זמן
בטמפרטורת החדר ,החיידקים במי הרגלים יפרקו את האוריאה
הקיימת והתוצאה תהיה אמוניה שיש לה ריח חזק 48.אכילת
מזונות מסוימים ,כולל אספרגוס 49,בצל ושום ,או סבל ממחלות
מסוימות ,עשוי לגרום להפרשה של ריח רע ממי רגלים50.
לפי ההלכה חייבים להתרחק ממי רגלים אפילו אם אין להם
ריח 51.עם זאת ,מכיוון שמדובר רק במגבלה מדרבנן ,אפשר

 43מגן אברהם ,שו"ע או"ח סי' פא סע'ק א .הוא בחר לציין  8ימים מפני שזה יום של ברית המילה ,אולם הוא
היה יכול לכתוב אפילו פחות מ 8-ימים( .מה הוא היה כותב עבור תינוקת ילדה?!)
 44שו"ע או"ח סי' עז ; מ"ב סי' עז סע'ק ב
 45מ"ב סי' פז סע'ק ב
 46דרשו ,שו"ע או"ח ,שם ,סי' עז סע'  ; 6מ"ב סי' עז סע'ק ב
47
The World Book Encyclopedia, (Field Enterprises Educational Corporation: Chicago), vol.17, Urine
p.8393
48
Patricia Potter et al, Fundamentals of Nursing, ninth edition, (Elsevier Mosby: Missouri USA), p.1112
49
C. Richer et al, Letters to the Editor, “Odorous urine in man after asparagus,” British Journal of
Clinical Pharmacology, 1989, vol.27, pp.640-41 [There are also a number of other papers on the
]effect asparagus has on the odour of urine
50
;)Josh Baum, “Foods that Affect the Odor of Urine,” (Livestrong Foundation: Austin, Texas) (internet
)Mayo Clinic Staff, “Symptoms, Urine odor, Causes,” (USA), (internet
 51שו"ע או"ח סי' עז סע' א ; מ"ב סי' עז סע'ק ב

"שיטיל לתוכן רביעית מים ואז מותר 52".עם זאת ,אם יש למי
רגלים ריח רע" ,צריך לירבה עליהם מים לבטל הסרחון53".
ברור שככל שהריח עז יותר ,כך המים הנדרשים להפחתת
הריח .ניתן לראות זאת בחוק של סטיבנס ,מכיוון שריכוז מי
הרגלים לאחר מכן ,יהיה פחות ,כך גם עוצמת הריח .נשאל אם
צריך לשפוך דווקא מים .על זה נפסק הרב חיים קניבסקי:
"ולבטלם על ידי שאר משקים ,שיתכן שזה מועיל54".
נפיחות ממערכת העיכול
ההערכה היא כי כולם מעבירים נפיחות מהגוף בין  10ל 20-פעמים
ביום 55.נפיחה זו נוצרת בדרך כלל במעי הגס כאשר החיידק שם
פועל על המזונות הבלתי מעוכלים ומייצר מספר נפיחות 56.החלק
של הנפיחות המיוצרות שאינן ריחניות כולל חנקן ,מימן ,פחמן דו
חמצני ,מתאן וחמצן 57.החלק הריחני של הנפיחות הללו הוא פחות
מאחוז אחד ומגיע משילוב של תרכובות גופרית נדיפות ,בעיקר
מימן גופרתי .ריח של תרכובות אלה יכול להיות חוויה לא נעימה
במיוחד 58.ככל שתרכובות הגופרית מרוכזות יותר ,כך עוצמת
הריח ואי נעימות גדולים יותר( 59.יש לציין כי בתחלה חשבו
שהגורם לריח הוא מתרכובות כמו אינדול ,סקייטול ואמוניה)60.
הנפיחות הריחניות והלא ריחניות יוצאות מהגוף דרך פי הטבעת.
כמות הנפיחה המיוצרת תלויה במספר גורמים .אחד מהם הוא
האוכל שנאכל .מזונות כמו שעועית ,ברוקולי ,כרוב ,מוצרי כרובית
וסויה יפיקו כמות גדולה של נפיחות 61.מחקרים ניסויים הראו כי
כמות הנפיחה הנפלטת בפליטה יחידה משתנה בין אנשים שונים,
ככל הנראה ,מכיוון שלאנשים שונים יש רגישויות שונות
להתרחשות נפיחות מפי הטבעת .מחקר זה הראה כי יותר נפיחות
שוחררו במהלך היום מאשר בזמן בו האדם ישן62.
 52שם
 53מ"ב סי'עז סע'ק ב
 54דרשו ,שו"ע או"ח ,שם ,סי' עז סע' 5
55
Dr. Michael D. Levitt et al, “Evaluation of an extremely flatulent patient: Case report and
diagnostic and therapeutic approach." Journal of Gastroenterology, 1998, vol.93, pp.2276-2281
56
F. Azpiroz, “Intestinal gas dynamics: mechanisms and clinical relevance,” Gut, 2005, vol.54 issue 7,
pp.893-895
57
F.L. Suarez, “Identification of gases responsible for the odour of human flatus and evaluation of a
devise purported to reduce this odour,” Gut, 1998 vol.43, pp.100-104
58
Xu Beixi, “How do I stop making smells/neutralise digestive system?” (Quora an American question)and-answer website), 24 January 2014, (internet
59
Suarez, op. cit.
60
Ibid.
61
Azpioz, op.cit; Harold McGee.,On Food and Cooking, (Scribner: New York, 2004), p.486
62
J. Tomlin et al, “Investigation of normal flatus production in healthy volunteers,” Gut, June 1991,

למותר לציין ,מסיבות רבות ,רצוי להפחית את כמות
הנפיחות הנפלטות .לצורך כך ישנן תרופות רבות ,חלקן ניתן לרכוש
ללא מרשם רופא 63.ישנן גם תרופות להפחתת הריח מהנפיחות
הנפלטות ,הכוללות טבליות של תת ביסמות ביסמוט ותת
סיסצילאט ביסמוט64.
יש השלכות הלכתיות להוצאת נפיחה .אחת מהן נוגעת
לתפילין .אסור להפיח בזמן הנחת תפילין ואנשים הסובלים
מבעיות בקיבה מבחינה זו מוגבלים בהנחת תפילין .על כך כתוב
ב"שולחן ערוך"" :מי שברי לו שאינו יכול להתפלל בלי הפחה,
מוטב שיעבר זמן התפלה ממה שיתפלל בלא גוף נקי ואם יראה לו
שיוכל להעמיד עצמו בגוף נקי בשעת קריאת שמע ,יניח תפילין בין
אהבה לקריאת שמע ויברך ".ה"משנה ברורה" מסביר "משום
דתפילין בעי גוף נקי 65".אחת הסיבות שאין לישון עם תפילין ,או
לא להניחן בלילה ,היא "וחיישינן שמא יפיח בשינתו 66".נראה כי
גם אם אין ריח מהנפיחות  ,פליטתם עדיין תהיה אסורה בזמן
הנחת תפילין.
כל עוד יש ריח הנובע מהוצאת נפיחה ,יש מגבלות להתפלל
(אפילו בלי תפילין) ובלימוד התורה 67.כתוב" :יצא ממנו ריח
מלמטה ,אסור בדברי תורה עד שיכלה הריח ,ואם יצא מחבירו
מותר בדברי תורה משום דאי אפשר שהתלמידים קצתם גורסים
וקצתם ישנים ומפיחים בתוך השינה ,אבל לקרות קריאת שמע
אסור עד שיכלה הריח68".
בתשובה קצרה שנכתבה ע"י מהרי"ל דיסקין כתוב" :צריך
עיון ,אם יש שלשה ומכולם יצא ריח רע ,אולי הותר לכולם ללמוד,
דלכל אחד בטיל ריחה ברובא דלאו דידיה 69".עם זאת ,ההנחה היא
שעוצמת הריח מכל אחד מהם זהה ,וזה לא תמיד המקרה .עוצמת
הריח תלויה בריכוז הגופרית הנפלטת במהלך פליטת הנפיחה.
אולם אם מאחד מהם ,עוצמת הנפיחה היא יותר משני האחרים
ביחד ,ניתן היה לראות מפסק הדין של מהרי"ל דיסקין כי שני אלה
vol 32 (6) pp.665-669
Gwen B. Turnbill, “The Ostomy Files: The Issue of Oral Medications and a Fecal Ostomy,” Ostomy
Wound Management (OWM), (Health Management Publications: Pennsylvania USA), March 2005,
vol.51 issue 3
Ibid; Dr. Justin Bailey et al, “Effective Management of Flatulence,” American Family Physician, 64
(American Academy of Family Physicians: Leawood, Kansas), 15 June 2009, vol.79 (12) pp.1098-1100
 65שו"ע או"ח סי' לח סע' ב ; מ"ב סי' לח סע'ק ב
 66שו"ע או"ח סי' ל סע' ב ; מ"ב סי' ל סע'ק ד
 67שו"ע או"ח סי' עט סע' ט
 68שם
 69הרב משה יהושע יהודה ליב דיסקין ,שו"ת מהרי"ל דיסקין( ,ירושלים ,תרע"א) ,קונטרס אחרון ,סי' ה סע' ד
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יוכלו להמשיך ללמוד מכיוון שרוב הריח אינו מהם ,ורק זה
שעוצמת הריח שלו הייתה גדולה מזו של השניים האחרים ביחד,
יהיה צריך להפסיק ללמוד עד שהריח יתפזר לחלוטין.
אף על פי שהריח מהנפיחות אינו נעים ויש לו השלכות
הלכתיות ,לאחרונה נמצא על ידי מחקר באוניברסיטת אקסטר
באנגליה ,כי מימן גופרתי יכול להועיל בכמויות קטנות לאנשים
הסובלים ממחלות מסוימות70.
צואה ומי רגלים של בעלי חיים
כתבנו לעיל שמצואה וממי רגלים של אנשים צריכים להתרחק
בזמן שמתפללים .מאידך ,זה לא כך בצואה ומי רגליים של בעלי
חיים וציפורים 71.אבל במקרה שיש לצואה שלהם "ריח רע דינם
כצואת אדם 72".הסיבה שיש הבדל בצואה בין בני אדם ובין בעלי
חיים היא שהתזונה של בעלי חיים וציפורים מורכבת מדשא
וצמחייה ,ויוצא מזה שאין ריח לצואה ולמי הרגליים שלהם73.
צריך להגיד שיש חריגים ,אולם מספרם הוא קטן ,והם:
חמורים :לומדים מן התלמוד הירושלמי כי "צואת חמור הרכה
לאחר שבא מהדרך  ...דינם כצואת אדם 74".כמו כן כתוב:
"בירושלמי אוסר לקרות כנגד מי רגלי חמור הבא מן הדרך75".
ה"שולחן ערוך" מביא את שני המאמרים האלו כהלכה 76.אפשר
לשאול :מדוע דווקא לצואה רכה ומדוע דווקא שהמסע גורם את
הצורך בהרחקה?
ככל שמספר המולקולות הקשורות לריח שמגיע לאף גדול
יותר ,כך תהיה עוצמת הריח גדולה יותר .כאשר הצואה רכה,
כלומר נוזלית יותר ,העברת המולקולות תתרחש כמובן ביתר
קלות ומכאן שהצואה תהיה יותר ריחנית .למרות שבנסיבות
רגילות ,צואת החמורים קשה ,ישנם כמה דברים שיכולים לגרום
לה להיות רכה .האחת היא אכילת אוכל שונה או אוכל באיכות
ירודה ,שעלולים להתרחש במהלך מסעו .דבר נוסף הוא לחץ
שעלול להיות תוצאה של מסע .לגבי הריח החזק במי רגלים של
Science daily, “Rotten egg gas holds key to healthcase therapies,” Science News, (University of Exeter, 70
)England), 9 July 2014, (internet
 71שו"ע או"ח סי' עט סע' ד
 72מ"ב סי' עט סע'ק ד; מ"ב ביאור הלכה סי' עט ד"ה "צואת חמור"
73
“Why do human feces smell so bad compared to other mammals’ feces?” (Quora, an American
)question-and-answer website), December 2014, (internet
 74תלמוד ירושלמי ,מסכת ברכות ,פרק שלישי ,הלכה ה ; שו"ע או"ח סי' עט סע' ה
 75שו"ע או"ח סי' עט סע' ו
 76שו"ע או"ח סי' עט סע' ה-ו

החמור ,יציאתו למסע יכולה להצביע על כך שהחמור עבד או
התעמל ,וגם הוא יכול להתייבש והתוצאה גורמת למי הרגלים
להיות מרוכזים יותר ,ובכך לקבל ריח חזק יותר77.
תרנגולים אדומה :יש מין אחר שעל פי התלמוד הירושלמי צריך
להתרחק מהצואה שלהם וזהו "תרנגולים אדומה" 78.לזיהוי עוף
זה ,ה"משנה ברורה" כותב "והאחרונים כתבו שהתרנגולים
אדומים הוא מה שקורין ענגלי"ש האן [אינדק – תרנגול הודו]79".
ישנה בעיה בזיהוי עוף זה כיוון שתרנגול הודו כנראה לא היה ידוע
במזרח התיכון בתקופת חיבור התלמוד הירושלמי80.
בשל העובדה שתזונת הציפורים בדרך כלל מורכבת מפחות
בשר ויותר פירות וירקות 81,צואתם בדרך כלל לא מדיפה ריח רע,
אלא אם כן יש לציפור זיהום כלשהו או מחלה 82.עם זאת ,שינוי
בתזונה ,כמו התרנגולות שאוכלות דגנים מלאים( ,כתוב שזה
תזונה מצוינת עבורם ,)83וזה יכול (כמו אצל תינוק) להעניק לצואה
ריח רע .בענין זה ,קרה מקרה בשנת  2014שהוגש נגד אדם
בקליפורניה תיק אישום על השלכת זבל עוף במקום ציבורי בגלל
הריח שהפריע לציבור הרחב84.
מרטן :התלמוד הירושלמי כותב "מרחיקין  ...מצואת הנמייה
ארבע אמות( 85".ה"נמייה" הוא ה"מרטן") .ה"פירוש מבעל ספר
חרדים" 86מציין "שהירושלמי נקט נמיה [ולא חתול] שהיו רגילין
לגדל בתוך ביתם ".ה"שולחן ערוך" מביא להלכה את דברי
התלמוד הירושלמי87.
המרטן הוא בן זריז ממשפחת הסמור .ישנם מספר מינים
של מרטנים .יש להם זנבות סואנים וכפות גדולות עם טפרים

e-mails from Dr. David Hadrill, FAO Myanmar [Burma] ECTAD Country Team Leader, 24 February 77
2016, and Dr. Faith Burden, Head of Research and Pathology, The Donkey Sanctuary, UK, 24 February
2016
 78שו"ע או"ח סי' עט סע' ו
 79מ"ב סי' עט סע' כו ; דרשו על שו"ע או"ח ,שם ,סי' עז סע' 38
 80הרב ישראל מאיר לוינגר ,מזון כשר מן החי( ,ה מכון לחקר החקלאות על פי התורה :ירושלים ,תש"מ),
עמ' 47
81
Nikki Moustaki, “All You Ever Wanted to Know About Bird Poop, Why doesn’t Bird Poop Smell?”,
)(From the Pages of Birds USA), 28 April 2015, (internet
82
)Alyson Kalhagen, “Bird Poop 101, Odors,” (The Spruce Pets), 3 February 2019, internet
83
The Pet Bird Health Handbook, “Vegetables, Grains and Fruits,” (Carolina Veterinary Specialists:
North Carolina), p.7
84
J. Harry Jones, “Chicken manure stink could be costly,” The San Diego Union-Tribune, 14 April 2014
 85תלמוד ירושלמי ,מסכת ברכות ,פרק שלישי ,הלכה ה
 86פירוש מבעל ספר חרדים על תלמוד ירושלמי ,מסכת ברכות ,פרק שלישי ,הלכה ה ,ד"ה "מצואת נמיה"
 87שו"ע או"ח סי' עט סע' ה

נשלפים למחצה .מדובר שהתזונה שלהם מורכבת מסנאים,
עכברים ,ארנבים ,ציפורים ,דגים ,חרקים ופירות88.
במהלך החצי האחרון של המאה העשרים ,נערך בפולין
מחקר על תזונה של מרטנים שחיו בטבע .התוצאות הראו כי
המזונות הזמינים היו תלויים בעונות השנה .בחודשי הקיץ והסתיו
התזונה שלהם הייתה בעיקר מזון מהצומח ,בעוד שבחורף ובאביב
זה היה בעיקר מזון מהחי 89.כך בצואה של המרטן יש ריח רע יותר
בחורף ובאביב .עם זאת ,יתכן וזה יכול להיות שונה כאשר ,על פי
התלמוד הירושלמי ,במידה וגידלו את המרטן בבית .כך שאם
נותנים למרטן תזונה בשרית לאורך כל השנה ,לצואה שלהם יש
ריח רע תמידי ,מכיוון שלבשר לוקח זמן ארוך יותר לעיכול מאשר
מזון מהצומח90.
חתול :כתוב ב"שולחן ערוך" 91ש"צואת  ...חתול [ומספר בעלי
חיים אחרים] דינם כצואת אדם ".ה"באר הגולה" 92מביא את
המקור להלכה זו שנמצא בתלמוד הירושלמי ,דהיינו "ירושלמי ו'
ע"ד" (זה הדפסה קדומה יותר של הירושלמי) ,למרות שלמעשה
המהדורות שלנו של הירושלמי אינן מזכירות את ה"חתול ".רבינו
יונה כותב" :צואת חתולים כיון שריחה רע מאד נראה שדינה כמו
צואת נמיה אלא שאמרו נמיה בירושלמי מפני שהיו שם מגדלין
אותה בביתם כמו שעכשיו אנו מגדלין החתולים93".
מדוע ריח הצואה של חתולים רע יותר מזה של בעלי חיים
אחרים? הסיבה היא התזונה השונה של חתולים בהשוואה לבעלי
חיים אחרים .התזונה העיקרית של בעלי חיים כמו פרות ,כבשים
וארנבים ,היא דשא וצמחים אחרים המהירים לעיכול ,ולכן אין
לצואה שלהם ריח חזק .לעומת זאת ,חתולים הם טורפים ועליהם
לאכול בשר .חתולים ,במיוחד אלה שבטבע ,לוכדים ציפורים,
ארנבים ,עכברים ,סנאים ,סמורים ,ובעלי חיים קטנים אחרים.
זמן העיכול של מוצרים המכילים חלבונים ,כמו בשר ,הוא ארוך
וכך האוכל נשאר לאורך זמן במעי הגס .ככל שהוא נשאר שם יותר
זמן ,כך גדל זמן החיידקים לייצר את הגופריים השונים אשר
88

)Editors of Encyclopaedia Britannica – Marten, (internet
Jacek Goszczynski, “Composition of the Food of Martens,” Acta Theriologica, 1976, vol.21 36: pp.527 89
534; Jacek Goszczynski, “Diet of foxes and Martens in Central Poland,” Acta Theriologica, 1986 vol.31
36: pp.491-506
The research by Goszczynski also included the diet of the fox which was almost entirely meat, 90
could make its faeces even smellier than that of the marten.
91שו"ע או"ח סי' עט סע' ה
 92באר הגולה ,שו"ע או"ח סי' עט ,הערה ל
 93רבינו יונה ,רי"ף ,מסכת ברכות פרק שלישי( ,עמ'  ,)32ד"ה "וצואת"

גורמים לצואה מאוד ריחנית .יש להזכיר כי הגורם לצואה בריח
רע אצל חתולים דומה לזה של צואת בני אדם94.
כלבים וחזירים :ב"שולחן ערוך" כתוב" :צואה כלב וחזיר אם נתן
בהם עורות מרחיקים מהם כמו מצואת אדם 95".לתערובת כזו של
העורות והצואה יהיה ריח רע במיוחד.
תערובת זו שימשה בעבר להכנת עורות מעור של בעלי חיים
ושימשה בתהליך של טיפול בעורות כדי לייצר עור( .תהליכים אלה
כוללים כמה מאבות מלאכה של שבת )96.השלב הראשון היה ניקוי
העורות על מנת להסיר כל בשר ושיער שדבקו בהם ,בדרך כלל
באמצעות סיד .השלב הבא היה "הטיית" העורות ,כלומר ריכוך
החומר ,שנעשה על ידי דפיקת צואה לחומר" .בייטינג" היה תהליך
תסיסה שהשתמש באנזימים המיוצרים על ידי חיידקים שנמצאו
בצואה .הצואה ששימשה לצורך העניין היתה של כלבים .לעיתים,
הצואה היתה מעורבת עם מים בבור גדול ,ואת העורות המוכנים
היו לשים במי גלילים עד שהם הפכו גמישים מפעולת האנזים
הבקטריאלי 97.בשלב מאוחר יותר בהכנת העורות ,שמו על העורות
תחבושות אלקליין ,שמרכיביהן כוללים בין היתר ,צואה של
כלבים וחזירים98.
מיותר להוסיף שלעורות של בעל חיים יש ריח מאוד רע,
ובתוספת צואה של בעלי חיים ,הריח יהיה בלתי נסבל! עד כדי כך
שבתי החרושת לעורות היו ממוקמים מחוץ לעיירות99.
מה המצב במידה ועורות אלה אינם מעורבים בצואה של
חזירים וכלבים? גם התלמוד הירושלמי 100וגם התלמוד הבבלי101
דנים בשאלה זו ,וה"שולחן ערוך" 102פוסק" :דינם כדין צואת שאר
בהמה חיה ועוף שאין צריך להרחיק מהם ,אם אין בהם ריח רע.
ואם יש בהם ריח רע ,דינם כצואת אדם".
Margaret Gates, “The Benefits of a Raw Meat Diet for Your Cat,” (Feline Nutrition Foundation, 94
Fairfax,
”?Virginia, USA), 4 October 2015 (internet); Dr. Mike Paul, “Why do My Ca t’s Stools Smell so Bad
(Pet
Health Network, IDEXX, Westbrook, Maine, USA) 27 August 2014, (internet); Susan Leisure, “Dog
Food That Helps With Smelly Stools,” (The Nest), (internet) (a similar principle applies to other
creatures); Quora, Why do human feces …, op. cit.
 95שו"ע או"ח סי' עט סע' ד
 96חיי אדם ,הלכות שבת ,כללים לב-לו
97
The World Book Encyclopedia, op. cit., vol.10, Leather, p.4346
Ibid.; Tanning in the Seventeenth Century, (Historic Jamestowne), (internet) 98
Tanning, Ancient methods of tanning, (Leathernet,) (internet)99
 100תלמוד ירושלמי ,מסכת ברכות ,פרק שלישי ,הלכה ה
 101תלמוד בבלי ,מסכת ברכות כה:
 102שו"ע או"ח סי' עט סע' ד

הרב אברהם יוסף (בנו של הרב עובדיה יוסף) כתב:
"ובימינו שהכלבים אוכלים מאכל ביתי על פי הרוב יש בהם
ריח 103".מומחית לתזונה קלינית לחיות מרחיבה על כך וכותבת
ששינוי בתזונה של כלב יכול לגרום פחות צואה בריח רע .המומחית
מסבירה שהנורמה לכלבים בריאים היא ,שכדי להשיג צואה עם
ריח קל וצבע חום ,יש להאכיל את הכלב בתזונה גולמית ,שקל
לכלב לעכל אותה .לעומת זאת ,תוצרי בשר ודגנים הם קשים מאוד
לכלבים לעיכול ,וככל שהמזון נשאר יותר זמן בדרכי העיכול של
הכלב ,כך הגופרית אשר נוצרת כתוצאה מהחיידקים המפרקים
את המזון ,גדולה יותר ,וכך הצואה תהיה יותר ריחנית104.
מילה אחרונה – אזהרה! כתוב בשלחן ערוך" :קרא במקום שראוי
להסתפק בצואה ומצאה אחר כך צריך לחזור ולקרות105".

 103הרב אברהם יוסף ,צואת כלבים( ,שאל את הרב) ,מורשת ,כב בטבת תשע"א( ,אינטרנט)
Susan Leisure, op. cit.
 105שו"ע או"ח סי' עו סע' ח
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