
שו"ע אורח חיים סימן ג' לח ׀ 

שולחן ערוך
אורח חיים

חלק ראשון

 ממחבר סדרת הספרים

 בלבבי משכן אבנה 

שויתי ה' לנגדי תמיד

הנהגת בית הכסא
סימן ג' )ג'(

בירור הלכה

  הלכה פסוקה

פירוש על דרך הסוד



 החפץ לקבל את העלון השבועי בדוא"ל, 

 ישלח בקשה לכתובת:

bilvavi231@gmail.com
 לקבלת העלון השבועי דרך הפקס 

יש לשלוח בקשה למספר: 03-5480529

©
כל הזכויות שמורות 
 

לשמיעת שיעורי הרב שליט"א 
ב'קול הלשון' במספר ישיר: 
 ישראל 073.295.1245
USA 718.521.5231

ליצירת קשר בכל ענייני הספרים:
מערכת 'בלבבי משכן אבנה'
 טלפון: 052.763.8588
פקס: 03-5480529
ת.ד. 34192 ירושלים 9134100
bilvavi231@gmail.com

ללקיחת חלק בהוצאות הגדולות 
של הדפסת הספרים לזיכוי הרבים

ניתן לתרום באופן הבא:

 מרכז הצדקה
ישראל: טל: 1-800-28-28-28
USA:  טל: 972-2-5025580+ 

צריך לפרט
קרן 4387 - בלבבי משכן אבנה

לפרטים נוספים ולהרשמה והקדשות 
bilvavi231@gmail.com



 ׀ מג בלבבי משכן אבנה

שעבודתה בכך לפעור עצמה על פניה, כי זו היא קבלת 

השפע שלה, עכ"ל הבא"ח. 

ר'  וכמ"ש  לדברים,  ודקות  עליונות  פנים  יש  אולם 

צדוק )קומץ המנחה, ח"ב, אות יז( וז"ל, וז"ש חז"ל, אין קורין 

צנוע אלא למי שצנוע בבית הכסא, פירוש בית הכסא הוא 

מקום נעלם, והיינו שבצניעות שלו נעלם, עכ"ל. והיינו 

כי שם מבודד לבדו. וכמ"ש בשל"ה )שער האותיות, אות צ', 

וז"ל, עוד מעלה גדולה ונפלאה רמה ונשגבה,  צניעות( 

היא  לכת "עם אלהיך",  הצניעות, הצנע  הנכלל במדת 

אנשים  שני  ילכו  ולא  וז"ש  עיי"ש.  התבודדות,  מעלת 

ביחד. אולם בדידות זו נפלה למקום שפל לעת עתה.

ג ִאם רֹוֶצה ְלַמְׁשֵמׁש ְּבִפי ַהַּטַּבַעת ִּבְצרֹור אֹו ְּבֵקיָסם ִלְפֹּתַח )ג( ְנָקָביו, ְיַמְׁשֵמׁש ֹקֶדם 
ֶׁשֵּיֵׁשב ְוֹלא ְיַמְׁשֵמׁש ַאַחר ֶׁשֵּיֵׁשב, ִמְּפֵני ֶׁשָּקֶׁשה ִלְכָׁשִפים.

בירור הלכה – סעיף ג':

מג"א.  עיין  וז"ל,  ג(  ס"ק  )א"א,  הפמ"ג  וכתב  וכתב 

שאין  משמע  למשמש,  רוצה  אם  השו"ע  ומלשון 

הוא  וכן  יעוין שם.  ד'  אות  בפרישה  כתב  וכן  חיוב, 

בשבת פ"ב, ע"א, וברש"י שם )ד"ה למשמש(, דמי שאין 

יכול לפנות רפואתו שמשמש בפי הטבעת. וכן הוא 

בשו"ע לקמן סימן שי"ב סעיף ז'. וכן הוא בלבוש שם, 

שמי שאין יכול לפנות שרפאותו למשמש. וכאן כתב 

בלבוש )סעיף ג( ומפני הסכנה צריך למשמש, משמע 

דחוב הוא, וצ"ע, עכ"ל.

טעמים.  כמה  בה  יש  החוב  סיבת  שורש   והנה 

יכול  שאינו  בעצמו  יכיר  ואז  ישב  תחלה  דאם  א. 

לפנות, וח"ו יגרר למשמש אז, ואזי יבוא לידי סכנה 

של כשפים, ולכך סבירא ליה ללבוש שצריך למשמש 

שישב.  אחר  למשמש  יבוא  שמא  פעם  בכל  תחלה 

לפנות,  יכול  שאינו  רואה  שישב  אחר  אם  ובאמת 

עצתו כמ"ש המג"א )ס"ק ג( וז"ל, אם אינו יכול לפנות, 

ילך ד' אמות וישב ויעמוד וישב עד שיפנה או יסיח 

דעתו מדברים אחרים, גמרא, שבת, פב, ע"א, עכ"ל. 

ובאמת קצת צ"ב מה כוונת המג"א שהזכיר עצות אלו 

הוצרך  שם  אמרו  שהרי  בשבת,  שם  בגמ'  שהוזכרו 

לפנות ואינו יכול ליפנות, אמר ר' חסדא יעמוד וישב 

יעמוד וישב, רב חנן מנהרדעא אמר יסתלק לצדדין 

אמר  המנונא  רב  זו(,  עצה  המג"א  הביא  לא  מדוע  )וצ"ב 

ימשמש בצרור באותו מקום, ורבנן אמרי יסיח דעתו. 

והנה השו"ע נקט ימשמש וכתב חשש הסכנה שבו, 

וצ"ב  הנוספות,  העצות  ב'  את  הוסיף  המג"א  אולם 

נוספות.  עצות  איתא  המג"א שבגמ'  כתב  לא  מדוע 

שהשתא  וישב,  משמש,  לא  שאם  שכוונתו,  ונראה 

עצתו,  מה  ועתה  הסכנה,  מפני  למשמש  יכול  אינו 

ולכך כתב  יסיח דעתו.  או  וישב  וע"ז כתב שיעמוד 

שילך ד' אמות וישב ויעמוד וישב עד שיפנה. וכבר 

הקשו עליו )עיין כף החיים( שבגמ' ליתא שילך ד' אמות. 

מתחלה,  כן  שעושה  איתא  בגמ'  כי  ניחא,  ולהנ"ל 

ולכך  לפנות,  יכול  ואינו  ישב  שכבר  איירי  והמג"א 

לעקור  ע"מ  ראשונה  ישיבה  של  עקירה  בעי  תחלה 

חשש של כשפים שמא יבוא למשמש כדברי הלבוש, 

ולכך תחלה ילך ד' אמות, ועי"ז נעקר ישיבה ראשונה 

כבר  ימשמש  שמא  רק  למשמש  יכול  שבאמת  אפשר  )ומעתה 

ישב  ואזי  ויעמוד  ישב  לכך העצה ש(אח"כ  ויסתכן  קודם 

ישיבה ראשונה  ישיבה חדשה לגמרי שנעקרה  וזהו 

ע"י שהלך ד' אמות, וע"י שישב שוב ועמד, ואלו ב' 

צורות של ישיבה ראשונה, ולכך לא הזכיר עצת יפנה 



מד ׀ שו"ע אורח חיים סימן ג'

לצדדיו, כי זה אפשר לעשות גם כאשר יושב עדיין 

 כתחלה, ואין חשש שמא ימשמש תוך כדי כך, ודו"ק.

תשקצו  בל  שאיכא  באופן  לנקביו  צריך  כאשר  ב. 

מחויב  אזי  לפנות  מצליח  ואינו  צב(,  סימן  לקמן  )עיין 

ולישב. לעמוד  או  דעת  להסיח  או   למשמש 

ומחויב  לנקביו  ונצרך  להתפלל  עומד  כאשר  ג. 

"יכון"  מדין  שמחויב  אפשר  הכון,  מפני  להסירם 

למשמש וכד', ודו"ק.

הלכה פסוקה – סעיף ג':

יהא צנוע בבית הכסא, ולא יגלה עצמו עד שישב. 

הג"ה – ולא ילכו שני אנשים ביחד, גם לא ידבר שם, 

ויסגור הדלת בעדו משום צניעות )אור זרוע(.

על דרך הסוד – סעיף ג':

הנה טבעת בשורשה בקדושה מבואר בתיקונים )כה, 

ע"ב( שאמרו, ותפילין דיד טבעת דדרועא. ועוד אמרו 

שכינתא  דא  דיד,  תפילין  אלקים,  בצלם  ע"א(  )פד,  שם 

תתאה, דאיהי קשירא ליה, ועלה אתמר ונפשו קשורה 

רצועא  חדא,  בקשורא  חדא  ביחודא  תרויהו  בנפשו, 

כריכה באצבעא, דא קידושין דילה, דאיהו טבעת כריכא 

כנגד  הלב,  כנגד  יד,  של  תפילין  הנחת  )ומקום  דילה  באצבעא 

הריאה, שבה יש הטבעות בקנה, ואכמ"ל(.

ולתתא יש נמי טבעת דקדושה, והיא מ"ש )שם, צ, ע"ב( 

ותא חזי, בשעתא דבעא קב"ה למברי אדם, הכי הוה בעי 

למעבד ליה כגוונא דדיוקנא דיליה "בלא ערוה", ובלא 

פרץ ופירוד, כד"א נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, למהוי 

כל ספירן כלילן ביה בלא פרוד וקצוץ, ולאתייחדא בן עם 

בת דאינון אחים, דעלייהו אתמר אחים תאומים, הה"ד 

)שמות, כו( ויהיו תאומים מלמטה ויחדיו יהו תמים על 

ברית  דאות  טבעת  דא  הטבעת,  אל  אתר,  באן  ראשו. 

דיחודא  ושעור  לתתא,  עריין  לכל  שעור  דאיהו  מילה, 

לעילא. ולעילא אתמר ביה ולקח מעץ החיים וחי לעולם 

)וזהו אות ברית קדש, טבעת דתיקון, אבי חי, ואלמלא חטא ונקנס 

עליו מיתה לעולם היה אבי חי ולא מת, ודו"ק(, אבל לתתא אתמר 

)וזהו פי הטבעת  ביה ומעץ הדעת טו"ר לא תאכל ממנו 

דקלקול, שמשם יוצא אכילת עץ הדעת, ודו"ק(, לא תערב ביחודא 

)שם,  וכתב הגר"א  לאו מות תמות.  ואם  טוב עם רע, 

תיקון כב( וז"ל, שעשוי העטרה כמנין טבעת, והיא טבעת 

וארץ  שמים  דחתים  דגושפנקא,  חותמא  והוא  המלך, 

טל  שפע  ועיין  עכ"ל.  הארץ,  ואת  השמים  את  בר"ת 

)חלק ט"ל, ש"ז, פ"ב( וז"ל, מפני כן נקרא מלכות באותה 

בחינה טבעת, שהוא מלשון טבע, עיי"ש הטעם. ולתתא 

הוא שורש לטבע ומנהגו של עולם והוא מקור המוות. 

בינה, כמ"ש הרמ"ק, ושם  משא"כ לעילא טבעת סוד 

שורש הנס שמעל הטבע. ועיין רמ"ק בפרדס רימונים 

)ערכי הכינויים, ערך חותם, וערך טבעת(.

והנה כאשר ממשמש בידו בפי הטבעת, מאיר אור 

הטבעת שביד דקדושה, שהוא הארת קשר של תפילין. 

יקנח  לא  י'(  סעיף  זה  סימן  שו"ע  ע"א,  סב,  )ברכות,  ואמרו 

בימין, עיי"ש הטעם. וא"כ מקנח בשמאל ביד שקשור 

בה תפילין )והדבר תלוי בג' הטעמים שם, וזהו למ"ד שאיטר מקנח 

בשמאל, עיי"ש(. ועי"ז מאיר בטבעת התחתונה דקלקול, 

פי הטבעת, את אור הטבעת העליונה של יד. אולם אם 

מקנח בצרור או בקיסם, מאיר את שורש החטא של עץ 

הדעת טו"ר כנ"ל, וזהו ע"י שמשמש בקיסם שהוא מעין 

עץ. וכן בצרור שהוא עפר, ומעורר מש"כ עפר אתה ואל 

עפר תשוב. והדבר קשה לכשפים. ואמרו )חולין, נ, ע"ב( 

שמכחישין  כשפים,  שמן  נקרא  למה  יוחנן,  ר'  והאמר 

לתתא, אלא  יונקים  והיינו שלא רק  פמליא של מעלה. 

מכחישים השורש העליון שכולו טוב. ובפרטות בסוגיין, 

לא רק שיונקים כח הרע מפי הטבעת, מקליפת פעור 

ברית  של  דקדושה  טבעת  בחינת  משפילים  אלא  כנ"ל, 

ושל תפילין לתתא ומכחישים אותם.


