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שו"ע אורח חיים סימן ב' ל ׀ 

ְיַדְקֵדּק ַבֲּחלּוקֹו ְלָלְבׁשֹו ְכַּדְרּכֹו ֶשֹּׁלא ַיֲהֹפְך ַהְפִּניִמי ַלחּוץ. ג 
בירור הלכה – סעיף ג':

יוחנן  א"ר  ע"א(,  )קיד,  והנה מקור הדברים בשבת 

איזהו ת"ח, המדקדק בחלוקו להפכו )כדרכו(. ופרש"י 

עליו  מקפיד  הפוך  כשהוא  לובשו  אם  המקפיד(,  )ד"ה 

והופכו שלא יראו התפירות המגונות ואימרי חלוקו, 

וז"ל,  כתב  סק"ב(  זהב,  )משבצות  מגדים  ובפרי  עכ"ל. 

קורות  ראו  דלא  )קיח, שם(  יוסי  מר'  זה  לרש"י  ויצא 

ביתי אמרי חלוקי, עיי"ש בדבריו היטב.

וכתב הפרישה )ס"ק ג( וז"ל, וחלוקו לאו דוקא, והוא 

הדין שאר בגדיו )ויש לעיין מה שנהגו לקפל שרוול החולצה, 

אם נקרא בגד הפוך שרואים אמרי חלוקו, ונהגו החכמים להתיר(, 

אלא רבותא הוא, שאפילו חלוקו שהוא בגד תחתון 

אפילו הכי כשלובשו מהופך הוא טורח לפשוט כל 

בגדיו ולובשו כדרכו, עכ"ל. והרבותא בחלוקו יש בו 

ב' פנים. א. שעל מנת להופכו כראוי נצרך לפשוט 

כל בגדיו )ובפרט לאחרונים שס"ל שכשם שאין ראוי ללבוש ב' 

בגדים בבת אחת כמ"ש המג"א ס"ק ג, כן אין ראוי לפושטם בבת 

אחת, ואיכא טירחא יתירה לפושטם בזה אחר זה ואח"כ ללובשם 

בזה אחר זה(. ב. שכיוון שהוא למטה מכולם אינו נראה 

יש  לכאורה  ולפ"ז  לפושטו.  צריך  כן  ואע"פ  כ"כ 

להקפיד על גרביים הפוכים. ויש לעיין בלובש כובע 

למ"ש  כלל  דומה  )ואינו  פניו לאחריו.  הפוך, שהפך של 

דשם  ולאחותו,  למטה  להופכו  רשאי  ע"ב(  כו,  )מו"ק, 

משנה ע"י זה את צורת הבגד ועתה אינו חשיב הפוך, 

ופשוט(. 

אינו  אם  לפושטו  צריך  א"כ  מדוע  צ"ב  זה  ודבר 

ויראו  ג(  )ס"ק  המג"א  כלשון  הטעם  הרי  נראה, 

עכ"ל.  הבריות,  בעיני  ויתגנה  המגונות  התפירות 

מות  אהבו  משנאי  כל  )שם(  עצמו  הפרישה  וכלשון 

כלומר  משניאי,  אלא  משנאי  תקרא  אל  קיד(,  )שבת, 

ומכח  הבריות  בעיני  עצמן  את  שממאסין  אותן 

ג"כ  מהופך  הבגד  וכשלובש  התורה.  ממאסין  כך 

ודוחק לומר שאע"פ כן נראה  מלעיגין עליו, עכ"ל. 

)ובאמת  בזיון  איכא  ואכתי  לבגדים  מתחת  החלוק 

בבגדי כהונה שכל מהותם "לכבוד ותפארת" בגד הפוך חסר בו 

עצם תכלית הבגד ויש לפסול עבודתו כעובד בלא בגדים. ועיין 

אמרי שמאי )שמות, כח, ב( שדן בכך. אבל שאר הבגדים 

הם סילוק הבושת, כמ"ש לבוש, לא בוש. והשורש, 

יראה  שלא  ראוי  ולכך  תאנה.  עלי  להם  "ויתפרו" 

מקום "התפירה", כי מזכיר את שורש החטא, ודו"ק(. 

הפרישה  דברי  המשך  על  לתמוה  יש  כן  על  ויתר 

)שם( שכתב וז"ל, ומביא רבינו ראיה מר' יוחנן שכיון 

שת"ח פושט אפילו כל בגדיו אם לבשו מהופך, נראה 

דלכל הפחות בתחלה יזהר כל אדם ללבשו כדרכו, 

עכ"ל. וצ"ב הרי בת"ח הטעם שמכח כך ממאסין את 

התורה אבל בע"ה שלובש כן נחסר כל הטעם, וצ"ב.

ונראה שעומק הדבר שיש גנאי ללבוש בגד הפוך 

שנתבאר  מה  ע"פ  הוא  חלוקו,  אמרי  את  שרואים 

לעיל סעיף א' בב"י ובפרישה, שמי שאינו מקפיד על 

צורת ההלבשה וההפשטה שנתבארה שם, אזי צורת 

הפשטת בגדו שמסירו ע"י שמהפכו מתתא לעילא, 

ובשעה שפושטו מתהפך בגדו ונראה אמרי חלוקו. 

בחלוקו  מדקדק  שהיה  וז"ל,  הפרישה  שם  וכתב 

ללובשו כדרכו ולהכי פושטו ג"כ כדרכו, "כדי שלא 

ילבשנו אח"כ מהופך", עכ"ל. ולפיכך אם רואים ת"ח 

של  הדין  על  נזהר  שאינו  הדבר  פירוש  כן  שלובש 

וזהו עיקר הגנאי.  וכו',  ילבש מיושב  סעיף א' שלא 

ואע"פ שיש ע"ג החלוק בגדים, מ"מ כאשר פושטם 

במרחץ שיש שם בנ"א יראו שאינו נזהר על ההלכה 

כראוי, ולכך עיקר הפגם בת"ח שע"י ימאסו התורה, 

כמ"ש הפרישה. אולם שייך בכל אדם נמי.



 ׀ לא בלבבי משכן אבנה

שאינה  במלאכה  שעוסקים  בנ"א  שדרך  ועוד, 

נקיה שלובשים הבגד מהופך, שאם יתלכלך קמעה 

יחזרו ויהפכוהו וילבשו כראוי. ולכך לבוש הפוך זהו 

צורה של עסק בדבר מלוכלך, ודו"ק. 

ועוד, כתב באשל אברהם )סימן ב, והובא בדעת תורה 

ועיי"ש  לשכחה,  קשה  הפוך  בגדו  שלובש  ב(  סימן 

הטעם שמונע אור מקיף כדוגמת ב' בגדים זה על גב 

זה )ולכך הביא המג"א דין זה בהלכה זו, ודו"ק(. ולפ"ז ת"ח 

צריך להקפיד ביותר כי משכח תורתו. ומ"מ כל אדם 

יש לו להקפיד על כך.

הלכה פסוקה – סעיף ג':

בגדיו  בכל  חכם  תלמיד  ובפרט  אדם  כל  ידקדק 

ואם  לחוץ.  הפנימי  יהפוך  שלא  כדרכם,  ללובשם 

זהו  זמן התפלה, אם  יגיע  ולבש הפוך, כאשר  טעה 

יש  ת"ח  ואצל  להופכו,  נצרך  לחוץ,  הנראה  לבוש 

להופכו מיד.

על דרך הסוד – סעיף ג':

הפנימי  יהפוך  שלא  כדרכו  ללובשו  בחלוקו  ידקדק 

לחוץ.

הפוך,  כשהוא  לובשו  אם  ע"א(  קיד,  )שבת,  ופרש"י 

מקפיד והופכו, שלא יראו "התפירות" המגונות ואימרי 

חלוקו, עכ"ל.

"התפירות"  ראיית  כפשוטו,  הגנאי  מלבד  הנה 

דייקא מעורר את שורש הפגם הבגדים, מלשון בגידה. 

רקיע,  מים  אור  ר"ת  אמ"ר,  חלוקו,  אמרי  נקרא  וכן 

כנודע. רקיע – קרע, שורש הפרוד, שהפריד בין מים 

עליונים למים תחתונים )וע"י התפירה נעשה אמ"ר ר"ת, אש 

– מים – רוח, כנודע, סוד אחדות ג' קוים, כדלהלן(. ושורשו חטא 

אדה"ר, וכתיב ביה "ויתפרו" עלה תאנה. ואמרו )ב"ר, 

יט, ו( ארשב"י עלה שהביאו תואנה לעולם. ואמרו )מדרש 

אגדה, בראשית, ג, ז( ולכך קרא שמה אדם תאנה, כי ע"י 

בקש הקב"ה ומצא בה תואנה, לגזור עליהם מיתה. ועלי 

תאנה היא שורש הלבוש, כמ"ש )פר"א, פרק כ( ר' יהושע 

)וי"א  תחתיו  "שנתחבאו"  האילן  מן  אומר,  קרחה  בן 

שאכלו ממנו, עיין ברכות, מ, ע"א( לקחו עלים ותפרו. וכתב 

ולקחו עלה תאנה,  וז"ל,  )שמות, פ"ב(  בספר הליקוטים 

הם כוחות החיצונים תחתונים, "ותפרום" ודבקום זה 

בזה ועשאום חגורות חזקים להתחזק, עכ"ל. 

ע"א(  מ,  )ברכות,  כמ"ש  לתאנה,  תיקון  נעשה  והנה 

דתניא, אילן שאכל ממנו אדה"ר, וכו', ר' נחמיה אומר, 

שנאמר  נתקנו,  בו  שנתקלקלו  שבדבר  היתה,  תאנה 

ויתפרו עלה תאנה. וכתב בליקוטי שושנים, וז"ל, איתא 

בעשרה מאמרות במאמר חיקור הדין, שתרח עם בניו 

לתקן  והגבורה  הכח  להם  אשר  אדה"ר  חטא  תקנו 

ולקלקל. והנה תאנה, ר"ת תרח אברהם נחר הרן, בסוד 

עץ שאכל אדה"ר תאנה היה, שנוטריקון של תאנה תקנו, 

עכ"ל. וכתב בפע"ח )שער הציצית, פ"ג( וז"ל, ויתפרו עלה 

תאנה, הם הציצית שעשה אדם וחוה, עכ"ל. וסוד תאנה 

דקדושה, הם סוד מוחין דאמא, קס"א קנ"א, קמ"ג, 

)עקב(,  תורה  בלקוטי  כמ"ש  תאנה,  גימט'  הכולל  עם 

כן  על  ויתר  מקומות.  ועוד  טו(,  )פרק  היחודים  ושער 

סוד  שהם  הקב"ה,  להם  שעשה  עור  הכותנות  נתקן 

תפילין כמ"ש לעיל בשם הזוה"ק. ועיין זוה"ק )ח"ב, לט, 

ע"א(.

בזה  חלק,  בגד  אלא  התפירות  רואים  אין  וכאשר 

ודבק במדרגת  מסיר דבקותו ממדרגת תאנה דקלקול 

תאנה דתיקון, עד מדרגת בגד של ת"ח. וכמ"ש הגר"א 

והת"ח  וז"ל,  התאנה(  בה  דאתמר  ד"ה  סט,  תיקון  )תיקונים, 

הן עץ מאכל דהוא תאנה, דהיא חשובה למאכל מכולם 

)היפך אכילה מעץ הדעת – תאנה(, כמ"ש )ישעיה, כח, ד( והיתה 

 – )ת"ת  "תפארתו"  צבי  נבל  כנ"ל(  ציצת,  תאנה  )סוד  ציצת 

תורה( אשר על ראש גיא שמנים כבכורה בטרם קיץ )היפך 

אכל פגה( אשר יראה הראה אותה בעודה בכפו יבלענה, 

עיי"ש. וכמ"ש )עירובין, נד, ע"א( מה תאנה כל זמן שאדם 

ממשמש יוצא תאנים, כך ד"ת כל זמן שאדם הוגה בהן 

מוצא בהן טעם.


