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 ׀ מז בלבבי משכן אבנה

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.

ה ִאם ִנְפֶנה ְּבָמקֹום ְמֻגֶּלה ֶׁשֵאין ּבֹו ְמִחּצֹות ְיַכֵּון ֶׁשִּיְהיּו ָּפָניו ְלָדרֹום ַוֲאחֹוָריו ְלָצפֹון אֹו 
ִאיְּפָכא, ֲאָבל ֵּבין ִמְזָרח ְלַמֲעָרב ָאסּור. הגה: ּוְלָהִטיל ַמִים ְּבָכל ִעְנָין ָׁשֵרי.

בירור הלכה – סעיף ה':

והנה ביסוד האיסור מהו הגנאי בכך, יש ב' חלקים. 

הא  ד"ה  ע"ב,  סא,  )ברכות  רש"י  וכמ"ש  ערוה,  גילוי  א. 

שדיין( וז"ל, שלא יהא פרועו לא מלפניו ולא מאחריו 

)עיין  צרכיו  ב. מצד עשית  עכ"ל.  ישראל,  ארץ  לצד 

פמ"ג, אשל אברהם, סק"ח(.

והנה במרחץ לא מצינו שלא יעמוד שם בפרועו 

גלוי בין מזרח ומערב אלא רק בין דרום וצפון. וע"כ 

מצד  אלא  פרועו  עצם  מצד  אינו  פרועו  טעם  שגם 

שנגלה בפרועו מקום עשית צרכיו, וזה נגלה ביותר 

צדדים.  ג'  איכא  ולפ"ז  ודו"ק.  צרכיו,  עושה  כאשר 

נגלה בשעה  וזה  צרכיו,  עשית  מקום  גילוי  מצד  א. 

עשית  פעולת  עצם  מצד  ב.  בעיקר.  צרכיו  שעושה 

צרכיו. ג. מצד גילוי הצרכים גופא. ועיין פמ"ג )אשל 

אברהם, סק"ה( שביאר דקות נוספת, וז"ל, ולי העני י"ל, 

ג"כ  מלפניו  פירועו  לגדולים  נפנה  בין  יש  דחילוק 

גנאי, משא"כ מטיל מים אין גנאי כ"כ, עכ"ל, ודו"ק 

היטב בדבריו. 

כמ"ש  שרי,  מחיצות  דאיכא  במקום  והנה 

שאין  מגולה  "במקום  השו"ע,  וכלשון  בירושלמי, 

נגלה  שאינו  כפשוטו  והטעם שמותר,  מחיצות".  בו 

לכיוון ירושלים וביהמ"ק, מצד שורש טעם האיסור. 

ובמג"א )ס"ק ז( כתב מפני שאיכא היכר. 



מח ׀ שו"ע אורח חיים סימן ג'

מפני  האיסור  שטעם  הרמב"ם  לשיטת  והנה 

)פ"ז,  ששכינה במערב, כמ"ש בהלכות בית הבחירה 

בין  שישן  או  שיפנה  לעולם  לאדם  אסור  וז"ל,  ה"ט( 

בית  קובעין  שאין  לומר  צריך  ואין  למערב,  מזרח 

שההיכל  מפני  מקום  בכל  למערב  מזרח  בין  הכסא 

למזרח  ולא  למערב  לא  יפנה  לא  לפיכך  במערב, 

שהוא כנגד המערב, עכ"ל. וכתב הרדב"ז )שם( וז"ל, 

שהיכל למערב והשכינה למערב, עכ"ל. וכן שכינה 

במזרח, וכמ"ש המג"א )ס"ק ה( וז"ל, ובגמ' ב"ב )פ"ק, 

כ"ה, ע"א( אמרינן דמזרח נקרא אויר-יה, עכ"ל. וא"כ 

שכינה  מ"מ  מחיצות,  כשיש  ההיתר  טעם  מה  צ"ב 

יש תקרה  כאשר  ג'  ס"ק  ט"ז  )ועיין  במזרח  אף  או  במערב 

בודאי שרי, ונראה שחשיב רשות גמורה לעצמו(. ולמג"א הנ"ל 

שהוא משום היכר, קצת ניחא.

ונראה ביסוד ההיתר, שהרי אמרו במסכת תמיד 

כנ"ל, שבית הכסא של כבוד היה במקדש גופא, והיה 

לא  מחיצות  לו  שיש  כל  וא"כ  ודלתות.  מחיצות  לו 

גרע מבית המקדש גופא שמותר. ולפ"ז בעי מחיצות 

גמורות כדי שיהא כמו ביהמ"ק. וזהו דלא כהמג"א 

שכתב שם וז"ל, ולבוש )סעיף ה'( כתב דמחיצה אחת 

לצד מערב סגי )ולכאורה זהו נכון לטעם שהוא כנגד ירושלים 

והמקדש, או לטעם של היכר(, ע"כ. ומדנקט בשו"ע מחיצות 

משמע דב' מחיצות בעי, עכ"ל. עיי"ש. ולשיטתו בעי 

מחיצות אחד למערב ואחד למזרח כי אלו הצדדים 

לדרום  כגון  מחיצות  בב'  בעצם  סגי  ולא  האסורים. 

וצפון או דרום ומערב וכד'. אולם להנ"ל בעי דומיא 

ממש  ביהמ"ק  שאינו  שכיון  ואפשר  המקדש.  דבית 

לכך סגי בב' מחיצות בעלמא, ולא בעי ממש דומיא 

של בית הכסא של כבוד שהיה בבימה"ק.

הלכה פסוקה – סעיף ה': 

אם נפנה במקום שאין בו מחיצה שגובהה מסתיר 

לצפון,  ואחריו  לדרום  פניו  שיהיו  יכון  פרועו,  את 

אבל בין מזרח למערב אסור, ולהטיל מים עדיף לא 

להטיל לצד מערב. 

על דרך הסוד - סעיף ה': 

מפני  א.  במערב.  שנאסר  טעמים  ב'  איכא  הנה 

שההיכל במערב. ב. מפני ששכינה במערב )ב"ב, כה, ע"א. 

זוה"ק, ח"ג, קיט, ע"ב(.

כתב הראב"ד )ספ"י, פ"א, מ"ה( וז"ל, מערב, פירוש, 

יסוד. כדאמרו רז"ל במסכת חגיגה בפרק בתרא, שכינה 

הכוחות, עכ"ל.  כל  ביסוד "מתערבים"  כי  ב"מערב", 

הוא  וז"ל, מערב  )שם(  עכו  ר"י דמן  בפירוש  כתב  וכן 

כך  ומעין  עכ"ל.  הזרע,  מתערב  שם  כי  יסוד,  ספירת 

ברמ"ק )שם( וז"ל, מערב, יסוד, שבו תערובת כל השפע, 

וכן  רבותינו.  בדברי  מקומות  בהרבה  הוא  וכן  עכ"ל. 

כתב הגר"א )שם, פ"א, מ"ה( וז"ל, מערב הוא יסוד שבו 

מתערבין כל הספירות, והוא נקרא "כל", ולכך אמרו 

מ"ב(  )פ"ה,  שם  עוד  ]וכתב  עכ"ל.  במערב,  שהשכינה 

צינורות  ו'  קצוות,  ו'  בז"ת, שהם  הן  צינורות  ו'  וז"ל, 

מחו"ב לכתר. ולחו"ג ולת"ת. וצריך לקרוא אותן ג"כ 

ו"ק שמתערבין  ו"ק, שהם מתערבין בת"ת כמו  בשם 

ביסוד, שע"כ נקרא מערב, וכן נקרא ג"כ ת"ת מערב, 

עכ"ל[. ועיין מגן דוד )אות ד'(. ובעץ חיים )שער יא, פ"ב( 

כתב וז"ל, היסוד נקרא מערב, כי שם הוא עירוב החו"ג 

יחד, עכ"ל. והיינו לא רק עירוב ה' חסדים יחדיו, וכן 

עירוב ה' גבורות יחדיו, אלא עירוב של חסדים וגברות 

חג  )דרושי  הכוונות  שער  ועיין  ופשוט.  ודו"ק,  יחדיו, 

הסוכות, הקדמה לדרוש ה'(. 

וכמ"ש  מלכות,  בחינת  הוא  שמערב  מצינו  אולם 

ברבינו בחיי )שמות, כו, כה( וז"ל, סוד היות שכינה שהיא 

נקרא  זה  על  ולרמוז  קצוות,  מששה  כלולה  במערב 

וז"ל,  יא(  )ויקרא, א,  ים, עכ"ל. וכתב עוד  המערב בשם 

במערב,  שכינה  וזהו שאמרו,  מערבית שהיא המלכות, 

או  מלכות   – מערב  פ"א(  )ספ"י,  הרמ"ק  וז"ל  עכ"ל. 

המלכות  וז"ל,  )תרומה(  ברקאנטי  וכתב  עכ"ל.  יסוד, 

)והיינו, יסוד –  נקרא מערב, כי שם מתערב הכל, עכ"ל 

למהר"מ  אור  בתורה  הוא  וכן  כנודע(.  כלה,   – מלכות  כל, 

פאפירש )שם(. וז"ל ספר הליקוטים )כי תשא( ונודע, כי 
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בהיות החסדים תוך היסוד, שמתערבים עם ה' גבורות 

במלכות,  להאיר  הכל  יוצא  התערבם,  ואחר  שם.  אשר 

עכ"ל. ועיין שער מאמרי רשב"י )בהשמטה, בסוף הספר(. 

ופע"ח )שער תפילות ר"ה, פ"ז( וז"ל, יום ט' ויום י' )של 

ומעין  עכ"ל.  ומלכות,  יסוד   – מערב  עומק   – עשי"ת( 

כך בלקוטי הש"ס )ברכות, ד"ה תנינא אבא בנימין אומר(. וכן 

נמצא הרבה בדברי רבותינו. וביהמ"ק הוא נקודת ציון, 

גופנית,  עשיה  מסכת  חסידים,  משנת  )לשון  מלכות  בינת  יסוד 

פ"א( או יסוד דמלכות שבמלכות )לשון הרמ"ז, שמות, זוהר, 

רד, ע"ב, עיי"ש בהרחבה(. 

יסוד  הארת  בו  כי  במערב,  צרכיו  לעשות  אין  ולכך 

דתיקון כנ"ל, היפך מקום אחורים של יסוד שמשם יוצא 

וכן  לעיל.  כמ"ש  פעולה  קליפת  שהוא  דקלקול,  צרכיו 

נאסר תשמיש המטה, מפני שהוא שימוש ביסוד באופן 

שאינו לשם שמים גמור, ודו"ק.


