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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.

ְוֵכן ָאסּור ִליַׁשן ֵּבין ִמְזָרח ְלַמֲעָרב ִאם ִאְׁשּתֹו ִעּמֹו, ְוָנכֹון ְלִהָּזֵהר ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאין ִאְׁשּתֹו ִעּמֹו.  ו 
בירור הלכה – סעיף ו':

ובאמת בגמ' ברכות )ה, ע"ב( לא אמרו אלא שיש 

מזרח  בין  איסור  שיש  ולא  לדרום,  צפון  בין  מעלה 

למערב. וכתב ר' יונה שם )ג' ע"א, ברי"ף( שבאמת אין 

הטעם מפני חשיבות מזרח ומערב שאסור לתת בהם 

את המטה, אלא הטעם משום חשיבות צפון ודרום, 

עיי"ש.  יצפין,  ולהעשיר  ידרים  להחכים  שהרוצה 

ועיין בב"י על אתר. ועיין עוד יוסף חי )ברכות, שם, אות 

ט'( שדן בזה. וכן בפני שלמה )שם(, מעין כך. ובט"ז 

)ס"ק ד', וס"ק ה'(.

טעמים  כמה  מצינו  שאסור,  הדבר  בטעם  והנה 

לכך. 

א. כתבו התוס' )ברכות, ה, ע"ב, ד"ה כל( וז"ל, ודוקא 

"בין מזרח  שישן עם אשתו, מפני שהשכינה מצויה 

מפני  אשתו  אצל  לשכב  גנאי  הדבר  והוי  למערב", 

מזרח  בין  ששכינה  שכתבו  ודו"ק  עכ"ל.  התשמיש, 

מערב,  כנגד  ומזרח  במערב,  ששכינה  ולא  למערב, 

ודו"ק.  מטה,  וגבי  הכסא  בית  גבי  הרמב"ם  כמ"ש 

במזרח  או  שהשכינה  וז"ל,  כתב  שם  רש"י  אולם 

הגמ'  מדברי  במג"א,  כמ"ש  וזהו  עכ"ל.  במערב,  או 

בב"ב, כה, ע"ב. וא"כ עולה ג' שיטות. לרמב"ם שכינה 

ולתוס'  ובמזרח,  במערב  שכינה  לרש"י  במערב. 

שכינה בין מזרח למערב, ודו"ק. וביאר בפני שלמה 

)ברכות, שם( וז"ל, בשעת תשמיש צריך אדם לקרב אל 

שיוכל,  במה  קדושות  במחשבות  בכוונתו  השכינה 

דשכינה  משום  גנאי  איכא  למערב  מזרח  בין  וא"כ 

ז'(.  )ס"ק  ועיין מג"א  בין מזרח למערב, עכ"ל.  שורה 

כוונות  מכוון  באמת  שאם  נראה,  כוונתו  וביאור 

)וביהמ"ק  עי"ז בשכינה  ומדבק עצמו  כראוי  קדושות 

המטות".  "חדר  ב-  יא,  ב,  )מלכים,  נקרא  השכינה  שורה  ששם 

ובפרטות איזה חלק ביהמ"ק נקרא "חדר המטות", עיין שהש"ר, 

אע"פ  והשתא  יא.  כב,  ב,  ודה"י,  שם.  במלכים  רש"י  ועיין  ב.  א, 

שחרב ביהמ"ק מ"מ אמרו, ששכינה לא זזה מכותל מערבי, והיינו 

שעדיין שורה במערב. אולם לשון הדרישה )אות א'- ומטעם "זכר" 

לשכינה במערב, עכ"ל(, באמת ראוי שיעשה כן בין מזרח 

לא  אזי  במחשבותיו,  יזכה  לא  שמא  אולם  למערב, 

ידבק בשכינה, וזהו גנאי לעשות כן בין מזרח למערב 

ששם השכינה.

ב. מפני שלא כל אדם מקפיד על צניעותו בחדר 

המטות )עיין סימן ר"מ(, ולכך הוה דומה במקצת לבית 

הכסא )ובית המרחץ(. ואף אם מקפיד, מ"מ מגלה טפח 

ומכסה טפח או טפחים, ובזה נגלה ערותו דומיא דבית 

הכסא. ויתר על כן אפילו אם ישן בלא אשתו )כמ"ש 

הרמב"ם והובא הכא בשו"ע(, מ"מ לא כל אדם מקפיד על 

בגדיו,  ולפשוט  ללבוש  איך  ב'  סימן  לעיל  המבואר 



שו"ע אורח חיים סימן ג' נ ׀ 

ובפרט לפוסקים שזהו אינו חיוב אלא מנהג חסידות, 

ולכך דרכו לגלות שם גופו, ולכך אינו ראוי במקום 

ששורה בו שכינה. ואינו דומה לדינא דבית המרחץ, 

אפשר  ואי  ולילך  להסתובב  הדרך  המרחץ  בית  כי 

הטעם  מלבד  וזהו  אחד,  לצד  רק  שיהא  להקפיד 

הכסא  בית  בין  שיש  השינוי  לעיל  בסעיף  שנתבאר 

משמע  "וכן"  שכתב  השו"ע  ומלשון  המרחץ.  לבית 

אסור  בית הכסא  יותר שמאותו טעם ממש שאסור 

אף לישון, ומקורו ברמב"ם כנ"ל שכללם יחד. ואינו 

נראה שהם שני דינים נפרדים כל אחד בסיבתו, אלא 

שיש בהם צד השווה שאסור בין מזרח למערב מפני 

ששכינה במערב.

הלכה פסוקה – סעיף ו': 

צד  לכל  צנוע  היותר  באופן  שיהא  מטתו  יסדר 

שיהא.

על דרך הסוד - סעיף ו':

דא  ורזא  ע"ב(  קיח,  )ח"ג,  בזוה"ק  אמרו  ו':  סעיף 

אולפינא, קב"ה יהיב מטתיה בין צפון לדרום, ואחדית 

להאי בן ודאי, ועל דא אית להו לבני נשא למיהב מטתייהו 

בנין  להו  דיהבין  אבא  לי  אוליף  והכי  לדרום,  צפון  בין 

דכרין, דהא איהו אתכוון כלפי מהימנותא שלימא עלאה 

לדרום,  צפון  בין  דאיהו  קב"ה  לגבי  דכלא,  בשלימותא 

ולגבי כנס"י דאיהי בין צפון לדרום, ודאי יהוין ליה בנין 

דכרין. ועיין שעת רצון )שם( וז"ל, ז"א בין צפון לדרום, 

וזווגיהו  לצפון,  ואימא  לדרום  אבא  וכו'.  או"א,  שהם 

תדיר, עיי"ש.

אולם  ממש,  בפועל  אלו  צדדים  על  קאי  וכפשוטו 

בעומק נתבאר ברמב"ן וכן בגר"א )ספ"י, פ"ה, מ"ז(, וז"ל 

הגר"א )שם(, על מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום, 

ר"ל לא בקרירות הרבה ולא בחום הרבה, כי נטיה לאחד 

הקצוות שניהם רעים, כי חום הרבה יוליד כעסן, וקור 

הרבה יוליד טפש וכו', אלא בעת ממוזג. ולכן זמן הזווג 

חצי הלילה, שהוא ממוצע כידוע. ולכן התשמיש בתשרי, 

שהוא רויה, עכ"ל. ועיין אור זרוע )ח"ז(.

ואמרו )תיקוני זוהר, פד, ע"ב( ת"ח, שכינתא אתקריאת 

דימינא,  מסטרא  ומנרתא  דשמאלה,  מסטרא  פתורא 

ובגין  דאמצעיתא.  דעמודא  מסטרא  מוצעת  ומטה 

והא  לדרום,  צפון  בין  "באמצעיתא",  דיליה  זווגא  דא 

אוקמוהו רבנן, כל הנותן מטתו בין צפון לדרום, הווין 

ליה בנים זכרים. וכפשוטו זהו קו אמצע )אולם יש הבחנה 

בין בינה למלכות, בין ה' עילאה לה' תתאה. עיין זוה"ק הנ"ל, ח"ג, 

להלן,  המובא  הגירושין  ספר  עיין  חד,  הכל  ובעומק  ע"ב.  קי"ח, 

ודו"ק(.

חום  בין  אחדות  כנ"ל,  רויה,  הוא  האמצע  ומקום 

וקור, דין וחסד. וכמ"ש )תיקונים, צט, ע"ב( רזא דעיבור 

גבורה  ע"ב(  )גימט'  חסד  רי"ו,   – ע"ב  עיבור(,  )אותיות 

)גימט' רי"ו(. ולא למגנא אוקמוהו מארי מתניתין, הנותן 

מטתו בין צפון לדרום הוין ליה בנים זכרים. והבן שלכך 

זהו שורש לעיבור, חיבור ע"ב-רי"ו, חיבור חסד וגבורה, 

ערוב,  מלשון  במערב,  ראשה  שיהא  אמרו  ולכך  כנ"ל. 

כנ"ל, שמערב חסד וגבורה, והוא בחינת רויה.

תניא,  ברכות  במסכת  וז"ל,  )בראשית(  רקאנטי  ועיין 

כל  מצטער  הייתי  דברים  שני  על  אומר,  בנימין  אבא 

ימי, על מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום. ואמר ר' 

יצחק, כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים 

זכרים, שנאמר וצפונך תמלא בטנם )תהלים, יז, יד(. כבר 

ידעת סוד צפון ודרום שהם זרועות עולם, ומזרח )מלשון 

זריחה( שם לאור הגנוז, ומטתו של מלך שהשלום שלו היא 

במערב, כמד"א ויאסוף רגליו אל המטה, עיי"ש. ועיין 

עוד בדבריו )וירא, ובחוקתי(. 

צפון  בין  למערב  מטה  כד(  )תיקון  התיקונים  וז"ל 

לדרום, לתקנא ליה לגבי עמודא דאמצעיתא. וע"י נתינת 

מטה בין צפון לדרום, מתחברת מזרח במערב, וכמ"ש 

בתולעת יעקב )סוד פסוקי דזמרה( וז"ל, סוד נתינת המטה 

בין צפון לדרום, והתחברות מזרח במערב, עכ"ל. ולהלן 

)בסוד אמת ויציב( כתב וז"ל, ומטה נתונה בין צפון לדרום, 
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הגירושין(  )ספר  הרמ"ק  וכתב  עכ"ל.  במערב,  ומחוברת 

וז"ל, דרום מתייחד במזרח, וכן הצפון, והרי מזרח בין 

צפון לדרום, שהם שתי הזרועות. וכן המערב ג"כ בין 

מקבלת  המלכות  שהוא  שהמערב  אלא  ודרום,  הצפון 

)ולכך  והוד  נצח  דהיינו  התחתונה,  בחינתם  מצד  מהם 

רגליו למערב, ודו"ק(, והת"ת מצד בחינתם העליונה שהם 

שבסוד  ועיי"ש  ודו"ק(,  למזרח,  ראשו  )ולכך  וגבורה  גדולה 

ה' עלאה זהו חג"ת, ובסוד ה' תתאה זהו נה"י, עיי"ש. 

נתינת  וענין  וז"ל,  )בראשית(  וכן מבואר בטעמי המצות 

אדה"ר  דוגמת  שיהיב  הוא  לדרום,  צפון  בין  המטה 

כשנברא וכדוגמת שיעור קומה העליונה, ראשו למזרח 

ורגליו  זרעך,  אביא  ממזרח  מזרח,  הנקרא  הדעת  נגד 

)ברכות(,  הש"ס  בלקוטי  מבואר  וכן  עיי"ש.  למערב, 

עיי"ש בשמן ששון )אות ט"ז – י"ט(. 


