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שו"ע אורח חיים סימן ג' מו ׀ 

ד ֹלא ְיַגֶּלה ַעְצמֹו ִּכי ִאם ִמְּלַאֲחָריו ֶטַפח, ּוִמְּלָפָניו ְטָפַחִים, ְוִאָּׁשה, ֵמַאֲחֶריָה ֶטַפח, 
ּוִמְּלָפֶניָה ְוֹלא ְכלּום. 

בירור הלכה – סעיף ד': 

הרגיל  בחלק  בשר  וכיסוי  גילוי  של  בסוגיא 

חלק  מלבד  דרגות,  כמה  בכך  יש  מכוסה,  להיות 

רגלים  כפות  וכן  ידים.  וכפות  כפנים  המגולה  הגוף 

כתב  המרחץ.  בית  א.  בכך.  שרגילים  במקומות 

ולא  וז"ל,  ב(  סעיף  ב,  סימן  תנינא,  )מהדורא  הרב  בשו"ע 

יהיה מגולה אפילו מעט מבשרו שלא לצורך אפילו 

רגע אחד )בין כשפושט מלבושיו בין כשלובש, עיי"ש(, וכו', 

אלא א"כ הוא בבית המרחץ שדרכן של בנ"א לילך 

שם ערומים, ואי אפשר בענין אחר ואין בזה פריצות, 

המרחץ  שבית  שכיון  מדבריו  בעומק  משמע  עכ"ל. 

כל מהותו מקום של גילוי בשר וא"א שם בענין אחר, 

לכך א"צ שם לדקדק כל כך לכסות גופו בכל שעה. 

 וכן מבואר בשו"ת אגרות משה )יו"ד, ח"ג, סימן מז, ס"ק ג(.

ב. נהר. וז"ל שו"ע הרב שם אחר שכתב דין בית המרחץ, 

וכן כשרוחץ בנהר, רק שיש לו לפשוט וללבוש סמוך 

לנהר כל מה שאפשר, בכדי שלא לילך בגילוי הגוף 

נהר  שחלוק  מדבריו  ונראה  עכ"ל.  לצורך,  שלא 

אין כל מהותו מקום לרחוץ  נהר  כי  מבית המרחץ, 

שדרך לילך שם בלא בגדים, אלא הנהר הוא מקום 

לכמה וכמה דברים וגם מקום רחיצה, וחלק מן בנ"א 

הולכים שם ללא הפשטת בגדים כלל. ולכן בנהר אין 

ההיתר הנאמר בבית המרחץ "שדרכן של בנ"א לילך 

שם ערומים", אלא רק ההיתר של "אי אפשר בענין 

ולכך  להקפיד,  צריך  דאפשר  כמה  כל  ולכך  אחר", 

 צריך "לפשוט וללבוש סמוך לנהר כל מה דאפשר".

ג. בית הכסא. שאין דרך לילך שם בלא בגדים, וא"צ 

לגלות שם כל גופו אלא מקצתו. ושם ההיתר מפני 

ש"אי אפשר בענין אחר". ויתר על כן אף שייך צד של 

נראה שלא  לילך שם. אולם  היתר מפני שכן הדרך 

ס"ל לשו"ע הרב טעם אחרון זה, שהרי כתב שם )סעיף 

א( וז"ל, כשנכנס לבית הכסא לעשות צרכיו שצריך 

לגלות בשרו, לא יגלה רק כמה שצריך לבד ולא יותר 

על הצורך אפילו מעט, עכ"ל. וכן נראה שצריך לקצר 

ההיתר  שכל  שס"ל  והיינו  האפשר.  כפי  הגילוי  זמן 

יטנפו  פחות  יגלה  ואם  אחר.  בענין  אפשר  אי  כי 

זהו  כן  על  ויתר  יתירה.  טירחא  בכך  ואיכא  בגדיו, 

ביזוי הבגדים. ולכך כתבו הפוסקים ששיעור הגילוי 

כל אחד. כפי צרכו של  והיינו  כפי הצורך,   משתנה 

ד. כשפושט בגדיו ולובש בגדיו, זהו מקום שאין דרך 

לגלות שם בשרו כלל, וכן אפשר בענין אחר באופן 

שלא יראה גופו כלל.

הלכה פסוקה – סעיף ד': 

יגלה גופו לצורך עשית צרכיו כמה שפחות באופן 

שיהא צנוע, ומ"מ יזהר שלא יתלכלכו בגדיו, ואשה 

מאחריה טפח ומלפניה ולא כלום.

על דרך הסוד - סעיף ד': 

ומעין כך איתא להלן )ר"מ, סעיף ט( וז"ל, וישמש באימה 

וביראה, כמ"ש על ר"א שהיה מגלה טפח ומכסה טפח, 

עיין  ומכסה טפחים,  גורסים  )ויש  בכך  ביאורים  עיי"ש כמה 

מלחמת מצוה לרשב"ץ, פרק י"ג ופרק ט"ז, ועוד(. וכתב הר"ן 

)נדרים, כ, ע"ב( וז"ל, מגלה טפח ומכסה טפח – בפרק 

מי שמתו )ברכות, כג, ע"ב( אמרינן שהתירו לו לאיש לגלות 

טפחים לקטנים, והוא היה מגלה טפח מאותן טפחים, 

מכסה טפח כלומר וטפח שני נשאר מכוסה, עכ"ל. וכן 

הוא בתוס' ישנים )שם(.

והנה שורש מגלה טפח, הוא בקדושה עליונה, בגילוי 

סודות התורה, ובלשון זה נשתמשו רבותינו רבות ביחס 

לשער  מהרח"ו  בהקדמת  עיין  התורה.  סודות  לגילוי 

וכל אחד  וז"ל,  ונדפס בתחילת העץ חיים,  ההקדמות, 
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היו  ואילך,  מאז  הזאת  בחכמה  היודעים  החכמים  מן 

עוסקים בה בהסתר גדול ולא באתגליא, ולא היה מגלה 

אותה אלא לתלמידו היחיד בדורו, ואף זה בראשי פרקים 

מפה אל פה, "מגלה טפח" ומכסה אלף טפחים, עכ"ל.

והנה שורש מקום גילוי התורה והסתרתה, הוא בארון 

ששם מונחות לוחות הברית, ואף ס"ת היה שם, כמ"ש 

בפ"ק דב"ב. וכיסוי הארון היה ע"י הכפורת שעוביה 

וזהו  טפח".  "לכיסוי  השורש  ומשם  טפח.  כפורת  של 

התורה  לסודות  נצרך  בחוץ  אבל  הקדשים.  קדשי  בבית 

כיסוי יותר, כמ"ש בשושן סודות )אות תצד( מגלה טפח 

טפח  מגלה  הנ"ל,  מהרח"ו  וכלשון  טפחים.  ומכסה 

)ש"א,  החיים  הנפש  לשון  וכלשון  אלף טפחים.  ומכסה 

פ"ו(. וכלשון מהר"א פירירה )תולדות אהרן ומשה, תשובה יג( 

מגלה טפח ומכסה אלפים אמה. וכלשון העמק המלך 

)שער יא, פ"ה( מגלה טפח ומכסה אלף אלפי מאות. ועוד 

לשונות בדברי רבותינו. וזהו שורש הכיסוי.

נחש  בפני  בזווג, שתחלה שמשו  כיסוי  נצרך  ולתתא 

ונתקנא בהם, ולכך מעתה נצרך כיסוי מפני כח הסט"א, 

והענין  וז"ל,  ע"א(  קד,  שבת,  ים,  )אפיקי  ריא"ח  וכמ"ש 

שקודם חטא אדה"ר כתיב )בראשית, ב, כה( ויהיו שניהם 

לא  והערלה  מהול  שנולד  וגו',  יתבוששו  ולא  ערומים 

שהיה  מסט"א,  מתיירא  היה  ולא  עליו,  שולטת  היתה 

רק  בתאוה,  שלא  היה  שזיווגם  דלעילא  בצדיק  אחיד 

בקדושה וטהרה. משא"כ לאחר החטא שנגע בו הנחש 

להיות  הזיווג  הוצרך  גברה,  והתאוה  ערלתו  ונמשכה 

רז"ל  וכמ"ש  בו,  שליטה  יהיה  לא  שהסט"א  בטמירו, 

וכו',  ודומה  טפח  ומכסה  טפח  מגלה  שהיה  בר"א 

עכ"ל. ועיין ליקוטי מוהר"ן )תורה ס"ג(.

וכן  ערותו,  מגלה  כאשר  כיסוי  נצרך  יותר  ולתתא 

מקומות  גילוי  מפני  זהו  ובדקות  אחריו,  פורע  כאשר 

הפסולת  משם  יוצא  שאז  מפני  כיסוי  נצרך  וכן  אלו, 

לכסות  אפשר  שאי  כיון  אולם  הסט"א.  יניקת  שמשם 

לגמרי לכן הותר לגלות טפח או טפחים.


