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שו"ע אורח חיים סימן א' לח ׀ 

ְּכֶׁשִּיָּכֵנס ְלֵבית ַהִּכֵסא ֹיאְמרּו ִהְתַּכְּבדּו ְמֻכָּבִדים, ְוַעְכָׁשו ֹלא ָנֲהגּו ְלָאְמרֹו. א 
בירור הלכה – סעיף א':

לכל  שייך  זהו  הכסא"  לבית  "כשיכנס  ובפשטות 

היום והלילה.

כפים,  ונשיאות  תפלה  )הלכות  הרמב"ם  לשון  והנה 

קודם  אומר  הכסא,  לבית  שיכנס  זמן  וכל  ה"ה(  פ"ז, 

זאת  שהביא  ודו"ק  וכו'.  מכובדים  התכבדו  שיכנס 

בסדר ברכות השחר, אחר שברך שאר הברכות כפי 

שסידר שם סדר האדם מתחלת הלילה בלכתו לישון, 

עיי"ש סדר הברכות לשיטתו. ולדבריו זהו מדין סדר 

הברכות )כן נראה מדבריו, ולהלן יבואר יותר ע"פ הירושלמי(. 

ולדבריו ההליכה לבית הכסא בבוקר נצרך מפני סדר 

הברכות, מלבד מה שהולך בכל עת שנצרך מפני בל 

תשקצו ומפני הסכנה. 

ויבדוק  וז"ל,  ב(  סימן  )סוף  יעוין לשון הטור  אולם 

מלכות  עול  עליו  לקבל  הרוצה  יוחנן  דא"ר  נקביו, 

ויקרא  תפילין  ויניח  ידיו  ויטול  יפנה  שלמה  שמים 

ק"ש ויתפלל, עכ"ל. וא"כ ההליכה לבית הכסא זהו 

מדין הכנה לקבל עול מלכות שמים ולתפלה.

וירגיל  וז"ל,  כתב  ו(  סעיף  ב,  )סימן  ברמ"א  אולם 

עצמו לפנות בוקר וערב, שהוא זריזות ונקיות, עכ"ל. 

ועיין  ונקיות,  זריזות  של  נוסף  ענין  זהו  ולשיטתו 

ביאור הגר"א )ס"ק ח(, ולא רק ענין של הכנה לתפלה 

וק"ש של שחרית וערבית. ובאמת יש מהלך רביעי, 

ונתבאר בשער הכוונות )דרושי ברכת השחר(, עיי"ש.

ברכות,  סדר  מדין  שזהו  הרמב"ם  לדברי  והנה 

לכאורה ברור שכוונתו מדין ברכת אשר יצר שאחר 

שאף  מבואר  בירושלמי  אולם  מביהכ"ס.  צאתו 

האמירה בכניסה היא מדין "ברכה". וז"ל הירושלמי 

)ברכות, פ"ט, ה"ד( נכנס לבית הכסא מברך שתים, אחת 

בכניסתו ואחת ביציאתו. בכניסתו מהו אומר, כבוד 

פנו  הוא,  ארץ  דרך  קודש,  משרתי  המכבודים  לכם 

אומר,  מהו  יוצא  כשהוא  הכבוד,  האל  ברוך  דרך, 

ברוך אשר יצר את האדם בחכמה. ומשמע בירושלמי 

שזהו דין ברכה גמורה עם הזכרת שם. וכן הבין הגר"י 

הראבי"ה  והביא  מ"ו(.  אות  כ"א,  זרעים,  )בקונטרס  ענגל 

)ח"א, מסכת ברכות, סימן קמו( ירושלמי זה.

והנה בשו"ע כתב, ועכשיו לא נהגו לאומרו. וכתב 

טעמו בב"י )ס"ק א( וז"ל, וכתב הר' דוד אבודרהם )סדר 

ברכות השחר, לג( בשם חידושי דב"ש, שאין לומר זה, 

אלא ירא שמים וחסיד "שהשכינה שורה עליו", אבל 

איניש אחרינא לא, משום דמיחזי כיוהרא, עכ"ל )ועיין 

שבת  בליל  שאף  ח',  אות  שבת,  דיני  זוננפלד,  לגרי"ח  הנהגות 

וחסיד  שמים  ירא  שאינו  מי  אף  אדם  לכל  מלוים  מלאכים  שב' 

ודו"ק  הטעם(.  עיי"ש  לאמרו,  אין  מ"מ  עליו  שורה  שהשכינה 

כתב  ולא  עליו,  שורה  שהשכינה  שכתב  בלשונו 

שמלאכים מלוים אותו, הרי דקדק שאף שלכל אדם 

שהמלאכים מלוים, כגון בליל שבת, כמ"ש, מ"מ אינו 

ערוך  ועיין  המלאכים.  עם  בדברים  לבוא  במדרגה 

השלחן על אתר, וציץ אליעזר )חלק טו, סימן יד(. ויש 

לשון  מעין  לשכינה,  אף  כן  אומר  אינו  מדוע  לעיין 

של התכבדו מכובדים, כמ"ש אברהם אל נא תעבור 

מעל עבדיך. והדבר תלוי אם שכינה שורה בביהכ"ס, 

צדוק  בר'  ועיין  ואכמ"ל.  א"ס.  אור  שם  יש  אם  וכן 

)ישראל קדושים, אות ח(, ונפש החיים )ש"ג(. ונראה שכל 

זה לבבלי, אולם לירושלמי שזהו מטבע ברכה, נראה 

כל  במדרגת  תלוי  ואינו  לאמרו,  יש  שלכו"ע  ברור 

אדם ואדם.

הלכה פסוקה – סעיף א:

התכבדו  יאמר  לא  הכסא,  לבית  נכנס  כאשר 

מכובדים, כי נראה כיוהרא.
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על דרך הסוד – סעיף א':

כשיכנס לבית הכסא, יאמר התכבדו מכובדים, ועכשיו 

לא נהגו לאומרו.

וצ"ב מדוע אין לומר כן ג"כ כשנכנסים לבית המרחץ, 

שגם שם מלאכים קדושים אינם נכנסים עמו.

הכבוד,  כסא  זהו  בקדושה  זה,  לעומת  זה  והנה 

ולעומתו בית הכסא, שהוא היפך של כבוד, ולכך פטור 

ממזוזה, לפי שאינו דירת כבוד. ולכך דייקא בבית הכסא 

אומר התכבדו מכובדים, כי הוא זה לעומת זה של כבוד, 

משא"כ בית המרחץ שאינו היפך של כסא הכבוד, ודו"ק.

בכמה  כבוד  גילוי  של  שורש  הכסא  בבית  יש  ואולם 

פנים.

אמרו )תמיד, פ"א, מ"א( ומדורה היתה שם )בביהמ"ק(, 

ובית הכסא של כבוד, וזה היה כבודו, מצאו נעול, יודע 

)ועיין ערוך  שיש שם אדם. פתוח, בידוע שאין שם אדם 

השלחן שסתם בית הכסא אין לו דלת ולכך אין בו כבוד, והיינו מפני 

שעושה בו דבר מגונה ואין צניעות גמורה שם כי אין דלת. אבל במקום 

דאיכא דלת נקרא בית כבוד, עיי"ש(. והבן שבית המקדש הוא 

וכתיב  כבוד.  אומר  כולו  ובהיכלו  וכמ"ש  כבוד,  מקום 

יז, יב( כסא כבוד מרום ראשון. וביהמ"ק מכוון  )ירמיה, 

כנגד כסא הכבוד )עיין רבינו בחיי, בראשית, כח, יג(. והדברים 

ארוכים. 

היינו  כבוד,  אומר  "שכולו"  הנגלה  הכבוד  ועומק 

שגם מקום שאינו של כבוד, בית הכסא, בביהמ"ק שכולו 

כבוד אף בית הכסא נקרא בית הכסא של כבוד. ובעומק 

בג"ע  ובפרט  עדן,  בגן  מאיר  הכבוד  כסא  אור  יותר, 

העליון. ולהיפך בית הכסא הוא בחינת גיהנם, בבחינת 

בית  אף  המקדש  שבבית  וכשם  ודו"ק.  רותחת,  צואה 

שיותקן  לעת"ל  יהיה  כן  כבוד,  של  מקום  הוא  הכסא 

וז"ל,  כז(  )יונת אלם, פרק  גיהנם. וכמ"ש ברמ"ע מפאנו 

וחללה של גיהנם יהיה פתוח לרוחה, להרחיב גבולו של 

בית  בסוד  "ערוך מאתמול תפתה",  והוא טעם  ג"ע, 

הכסא של כבוד, פתוח אין שם אדם, עכ"ל.

ומכח הארת ביהמ"ק שמאיר הכבוד אף בבית הכסא, 

זו בכל בית הכסא, שיש שם דיני כבוד.  מתנוצץ הארה 

נותן  למרחץ,  הנכנס  פ"ח(  זוטא,  ארץ  דרך  )מסכת  וכמ"ש 

לנכנס  כבוד  נותן  הכסא,  בית  מן  והיוצא  ליוצא.  כבוד 

)ועיין חופת אליהו רבא שאמרו שלשה דברים אין בהם משום כבוד 

)לענין מי נכנס ראשון( ביכהנ"ס ובית הכסא ובית המרחץ. 

והובא בראשית חכמה(. וכן אמרו )שבת, פא, ע"ב( שרבנן 

אחלוה ליקרייהו לעבור על דבריהם, היכא דאיכא כבוד 

הבריות, כגון לטלטל בשבת אבנים של בית הכסא לקנוח. 

ועיין חת"ס )שם(. וכן לצורך בנין הכסא עצמו, כמ"ש 

בביצה )לב, ע"ב(. ולרש"י זהו כבוד הבריות, ולרא"ש זהו 

הי"ג(.  פ"ד,  יו"ט,  )שביתת  רמב"ם  ועיין  יו"ט.  של  כבודו 

ועיין עוד או"ח, סימן שנ"ה, סעיף ב'.




