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 ׀ כט בלבבי משכן אבנה

ַאל ֹיאַמר ִהְנִני ְּבַחְדֵרי ֲחָדִרים ִמי רֹוֵאִני, ִּכי ָהָּקָּב''ה ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו. בֹ 
בירור הלכה – סעיף ב':

בין מקום  דין  זה של ס"ד של חילוק  והנה לשון 

שבני אדם מצויים לראות, לבין מקום שאין בני אדם 

מצויים לראות, בחדרי חדרים, מצינו בש"ס )שבת, סד, 

כל מקום שאסרו חכמים  רב,  א"ר  יהודה  א"ר  ע"ב(, 

מפני מראית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. ועיין 

תוס' שם, שבאיסור דרבנן כשיש צורך מקילים. וכתב 

ואע"פ  וז"ל,  ה(  אות  כב,  לב,  )במדבר,  תמימה  בתורה 

דקיי"ל כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין 

אפילו בחדרי חדרים אסור, אך כתב הרא"ש בשבת 

פרק חבית ועוד פוסקים דכלל זה אינו אלא באיסור 

דאוריתא ממש ולא באיסור דרבנן, ומכ"ש בדבר כזה 

שאינו אלא מדה ומנהג יפה ולא מדינא, עיי"ש. ולפ"ז 

היה ס"ד לומר שגם הכא שאינו איסור גמור ובפרט 

חסידות,  אלא  שאינו  הפמ"ג  בשם  לעיל  לפמ"ש 

שיהא שרי. אולם, אינו דומה כלל וכלל, דשם איכא 

כל  הכא  אולם  איסור,  כעובר  שנראה  העין  מראית 

הנידון הוא עצם כך שרואים אותו בלא כיסוי כראוי 

על גופו, ודו"ק. ובחדרי חדרים הקב"ה רואהו, ודו"ק.

ובאמת כאשר אינו נזהר לכסות את גופו כראוי, 

יש בכך כמה חלקים. א. עצם כך שאינו נוהג בצניעות, 

כך  ב. מצד  צנוע בעצם.  ראוי שיהא  כי מצד עצמו 

שבנ"א רואים אותו או עלולים לראותו. ג. אף כאשר 

עושה כן בחדרי חדרים, הקב"ה רואהו. ד. אם עושה 

כן רק בחדרי חדרים ואינו עושה כן בפני בנ"א, דומה 

לגנב שעשה עין של מעלה כאילו אינו רואה.

ויתר על כן, דהנה אמרו )שבת, קיג, ע"א(, דר' יוחנן 

כבוד,  נקראת  והנשמה  מכבדותא.  למאניה  קרי 

במקומות  וז"ל,  בראשיתו(  )ברכות,  בעל המאור  כמ"ש 

רבים בכתוב נקראת הנפש החיה כבוד, כדכתיב לכן 

וכתיב  כבודי,  עורה  וכתיב  כבודי,  ויגל  לבי  שמח 

למען יזמרך כבוד, כי הבורא אצלה על האדם מכסא 

כבודו, עיי"ש. ואמרו )ברכות, י, ע"א( מה הקב"ה יושב 

בחדרי חדרים )זה קה"ק שנקרא חדרי חדרים. אולם עיין סודי 

בחדרי  יושב  הקב"ה  אף  וז"ל,  שכתב  הכבוד,  הלכות  ח"ב,  רזא, 

חדרים, בגובהי מרומים כבודו, עכ"ל. ועיין פרי צדיק, חיי שרה, 

ולכך  חדרים.  בחדרי  יושבת  הנשמה  אף  ד'(,  אות 

כאשר נמצא בחדרי חדרים יש לו להקפיד ביותר על 

הן מצד הנשמה הנקראת כבוד,  מכבודתא, מאניה, 

והן מצד הקב"ה שמקום גילויו בחדרי חדרים דייקא, 

ודו"ק.

הלכה פסוקה – סעיף ב':

בכל עת יזהר האדם שלא יהיה גופו בלא בגדים, 

יהא חלק מגופו מגולה במקום שדרך  ואפילו שלא 

כמבואר  לגלות  הנצרך  זולת  בגדים.  בלא  לכסותו 

המרחץ,  בבית  וכן  הכסא,  בית  לגבי  ג'  סימן  לקמן 

וכדלהלן.

ואל יאמר הנני בחדרי חדרים מי רואני, כי הקב"ה 

במעשיו,  ורואה  עליו  עומד  כבודו  הארץ  כל  מלא 

ואני  במסתרים  איש  יסתר  אם  כד(  כד,  )ירמיה,  כמ"ש 

לא אראנו נאם ה'.

על דרך הסוד – סעיף ב':

אל יאמר הנני בחדרי חדרים מי רואני, כי הקב"ה 

מלא כל הארץ כבודו.

והנה אמרו )שבת, סד, ע"ב( א"ר יהודה אמר רב, כל 

מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין, אפילו בחדרי 

חדרים אסור. וביאורו, "מראית העין" שורשו בשבירת 

העינים, בשם ב"ן. וחדר ר"ת חסד דין רחמים, כנודע. 

עיין קהלת יעקב )ערך חדר(, ועץ חיים )שער ל"ט, דרוש טו(, 
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והיינו התיקון ע"י שם מ"ה. ולכך ס"ד שכל זה שאסרו 

במקום שיש מראית העין, היינו בשם ב"ן בלא תיקון של 

שם מ"ה, אבל בחדרי חדרים שיש שם מ"ה, שנעשה ג' 

ב"ן  חלקי  עדיין  יש  שלעולם  קמ"ל  מותר,  יהא  קוים, 

שלא נבררו מברורי הרפ"ח שנבררים בכל עת. ו"חדרי 

בג'  ג"ר  יצא  בנקודים  אף  שהרי  ג"ר.  היינו  חדרים" 

קוים. וא"כ חדר, זהו ז"ת דתיקון. חדרי חדרים, היינו 

ג"ר, ודו"ק.

שנמצא  והיינו  רואני,  מי  חדרים  בחדרי  הנני  וז"ש 

בעומק הארת ג"ר דמ"ה, חדרי חדרים, וזהו מי רואני, 

שכאן אין ניכר בעיקר אור העינים, שם ב"ן. אולם מ"מ 

וכתיב  )דהי"ב, טז, ט(,  כתיב עיניו משוטטות בכל הארץ 

עיני ה' משוטטות בכל הארץ )זכריה, ד, י(. ואמרו בזוה"ק 

)ח"ב, קז, ע"א( ה' עיניו משוטטות בכל הארץ, אלין נוקבין. 

וכתיב עיני ה' המה משוטטים, אלין דוכרין. והיינו שבין 

בזכר בין בנוק', בין בשם מ"ה בין בשם ב"ן, איכא הארת 

עיני ה'. ובשורש זהו עינים שלמעלה מן השבירה, והיינו 

עליונה  ראיה  רשר"ד,  בסוד  אלא  דס"ג,  ס"ג  שם  לא 

ע"ב דע"ב דס"ג, ויתר על כן.

וזהו עומק מש"כ כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו, 

והיינו שם ב"ן מלכות, כמ"ש בשער הכוונות )דרושי חזרת 

העמידה, דרוש ג( וז"ל, וכבר נתבאר )לעיל דרוש ב'( כי מקום 

קבלתו אל הקדושה הזאת, היא באומרו מלא כל הארץ 

כבודו כנודע, שהוא סוד המלכות, כי אנו בני המלוכה 

ואנו מקבלים ע"י אמנו, ולכן צריך שתכוין לכלול עצמך 

תוך המלכות לקבל מקדושה הנמשכת עליה, וזה תכוין 

באומרך מלא כל הארץ כבודו, עכ"ל.

וכמ"ש הרמ"א )בהגהה סעיף א( וז"ל, כשישים האדם 

אל לבו, שהמלך הגדול הקדוש ב"ה אשר מלא כל הארץ 

כבודו, "עומד עליו ורואה במעשיו", כמ"ש )ירמיה, כג, 

כד( אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה', 

מיד יבא אליו היראה וכו' )יראה – ראיה(, עכ"ל. וכלשון 

שיהיה,  מי  יהיה  מישראל  אדם  כל  מב(,  )פרק  התניא 

שהקב"ה  איך  יום",  בכל  גדולה  "שעה  בזה  כשיתבונן 

ואת השמים  ואת התחתונים  מלא ממש את העליונים 

צופה  ממש  כבודו,  הארץ  כל  מלא  ממש,  הארץ  ואת 

ומביט ובוחן כיליותיו ולבו וכל מעשיו ודבוריו וכל צעדיו 

יספור, אזי תקבע היראה לכל היום כולו כשיחזור ויתבונן 

בזה אפילו התבוננות קלה בכל עת ובכל שעה, עיי"ש. 

תתאה,  יחודא  והוא  באתכסיא,  בכל,  שמתלבש  והיינו 

עיי"ש פרק מ"ט, ופרק נ"א. ובמקומות רבו מספור 

בתורת חב"ד.




