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 ׀ כז בלבבי משכן אבנה

א לא ילבש חלוקו מיושב אלא יקח חלוקו ויכניס בו )ראשו( וזרועותיו בעודנו שוכב, 
ונמצא כשיקום שהוא מכוסה.

בירור הלכה – סעיף א':

ולהלן סימן רל"ט ס"א כתב, כשיפשוט חלוקו לא 

יהפכנו ממטה למעלה, עיי"ש.

בב"י  כמ"ש  חלקים,  ב'  כלול  זו  בהלכה  והנה 

קורות  יראו  ולא  בשרו,  יראה  שלא  א.  ובפרישה. 

ויראו  חלוקו  יהפוך  שלא  ב.  גופו.  בשר  את  ביתו 

תרתי  יוסי  ר'  הפרישה,  לשון  וזהו  חלוקו.  אמרי 

ביתו  קורות  ראו  לא  חדא שמעולם  לאשמעינן,  בא 

חלוקו  של  הפנימי  הצד  כלומר  חלוקו ממש,  אמרי 

הסמוך לבשר שבו נראית התפירה, וקמ"ל בזה שהיה 

מדקדק בחלוקו ללבשו כדרכו ולהכי פושטו גם כן 

סעיף  )עיין  מהופך"  אח"כ  ילבשנו  "שלא  כדי  כדרכו, 

ג'(. ושנית קמ"ל שעשה כן משום צניעות, כדי שיהיה 

בא לאשמועינן,  לחוד  כדרכו  אפושטו  דאי  מכוסה, 

הו"ל למימר מעולם לא הפכתי חלוקי, ועוד מה לו 

לתלות בקורות הבית, אלא אצניעות קאי, עיי"ש.

והנה מדין הצניעות נאמר זה בשו"ע לכל אדם, הן 

כשלובש והן כשפושט. ונחדד את מקור הדין שלב 

אחר שלב. מקור הדין כמ"ש הב"י הוא מ"ש )שבת, קיח, 

ע"ב( א"ר יוסי, מימי לא ראו קורות ביתי אמרי חלוקי. 

והנה כך אמר ר' יוסי על עצמו, ומשמע שזו מדתו 

הרמב"ם  אולם  חכמים.  שאר  מדת  זו  ואין  במיוחד 

גדולה  צניעות  וז"ל,  כתב  ה"ו(  )פ"ה,  דעות  בהלכות 

נוהגים תלמידי חכמים בעצמן וכו', עכ"ל. אולם לא 

אלא  בטוש"ע,  שהוזכר  יוסי  ר'  דברי  להדיא  הזכיר 

כתב רק גבי בית הכסא, 'ואפילו בשעה שיכנסו לבית 

הכסא יהא צנוע ולא יגלה בגדיו עד שישב'. וקודם 

גופן'. ולכאורה אין כוונתו לר'  יגלו  'ולא  לכן כתב, 

יוסי, אלא כמ"ש הרמ"א הכא בסעיף ו'. אולם המג"א 

וז"ל,  השו"ע  דברי  על  כתב  מיושב(  ד"ה  א,  )ס"ק  הכא 

שאין  כל  ת"ח  של  חלוק  ע"ב(  נז,  )ב"ב,  בגמ'  אמרינן 

בשרו נראית מתחתיו טפח, עכ"ל. וע"ז כתב המחצית 

השקל וז"ל, אע"ג דבזמן הזה בעונותינו הרבים אין 

אחד  לכל  "ראוי"  צניעות  במילי  מ"מ  ת"ח,  דין  לנו 

להתנהג במדת ת"ח, דהא "דין זה" המבואר בשלחן 

ערוך פה לא ילבש חלוקו מיושב, הוא מה שהתפאר 

את עצמו בזה ר' יוסי בפרק כל כתבי, עיי"ש. ולפ"ז 

התחדש שלאו דוקא ת"ח אלא כל אדם. ועיין לחם 

משנה על הרמב"ם הנ"ל )פ"ה, ה"ד( שחלק מן הדברים 

ת"ח,  דוקא  לאו  אולי  ת"ח  לגבי  הרמב"ם  שכתב 

עיי"ש.

ויתר על כן, אף לגבי ר' יוסי שאמר לא ראו קורות 

ביתי אמרי חלוקי לא מבואר שלא נראה כלל מבשרו, 

אל  יעמוד(  אל  ד"ה  היראה,  )ספר  יונה  הר'  כלשון  אלא 

יעמוד "ערום" ממטתו אף מיושב, כמו שהיה מתפאר 

ר' יוסי ז"ל מימי לא ראו קורות ביתי אמרי חלוקי, אך 

יקח חלוקו ויכניס בו ראשו וזרועיו ואז בקומו יהיה 

מכוסה, עכ"ל. אולם חידד הב"י וז"ל, לא ראו קורות 

ביתי אמרי חלוקי, כלומר הבשר שכנגד אמרי חלוקו 

גופו  חלק  רק  נראה  אין  יושב  עיי"ש. שכאשר  וכו', 

העליון ולא כל גופו. ועיין פמ"ג )משב"ז, ס"ק א( וז"ל, 

"דאי אפשר שלא יתגלה מקצת גופו".

ומה שכתב המג"א, חלוק של ת"ח כל שאין בשרו 

נראית מתחתיו טפח, והיינו בסוף גופו ברגליו, וזהו 

כאשר לובשו תדיר, ולא מעשה של לבישה והפשטה 

שהוא לזמן מועט, ולא נאמר שם צורת זמן ההפשטה 

והלבישה.

כמ"ש  חסידות,  מדת  הוא  זה  כל  בפשטות  והנה 

)ח"ו,  הלכות  משנה  בשו"ת  יעוין  אולם  שם.  בפמ"ג 
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סימן ב( שכתב שהוא מדינא, אלא שהחידוש שאמר ר' 

יוסי על עצמו, "שמעולם" לא ראו קורות ביתו אמרי 

חלוקו, אבל אצל כל אדם יש להיזהר בכך, אולם לא 

נצרך זהירות עד כדי כך שלא יקרה כן לעולם, עיי"ש.

הלכה פסוקה – סעיף א':

אם ישן בלא לבושים, אזי כאשר מתעורר ודעתו 

יקח  אלא  מיושב,  חלוקו  ילבש  לא  ממטתו,  לקום 

שוכב  בעודנו  וזרועותיו  ראשו  בו  ויכניס  חלוקו 

כדרך  יושן  אם  אבל  מכוסה.  כשיקום שהוא  ונמצא 

דורות אלו שישנים עם בגדים, אינו צריך לכך כלל.

על דרך הסוד – סעיף א':

לא ילבש חלוקו מיושב )טור( אלא יקח חלוקו ויכניס 

בו )ראשו( וזרועתיו בעודנו שוכב, ונמצא כשיקום שהוא 

מכוסה.

בשר.  בגילוי  יהא  שלא  א.  חלקים.  ב'  כאן  יש  והנה 

ב. שיהא כיסוי דקדושה. ותחלה כאשר מכסה את גופו 

בלבושו אינו אלא ע"מ שלא יהא בגילוי בשר. אולם אח"כ 

עוסק בקומו בלבוש של קדושה. וכמ"ש בזוה"ק )בראשית, 

עריתייהו,  יתגלי  דלא  הם,  ערומים  כי  בגין  ע"ב(  כח, 

דעליהו  דתפילין,  ורצועין  ציצית,  כנפי  דילהון  וכיסויא 

עור  כתנות  ולאשתו  לאדם  אלקים  ה'  ויעש  אתמר, 

לגבי  אבל  בהמה(,  מעור  שנעשה  לתפילין  שורש  )וזהו  וילבשם 

ציצית ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות.

בו  'ויכניס  ההלבשה  צורת  שתחלת  העומק  וזהו 

ראשו', כי שורש ההלבשה של קדושה תפילין של ראש, 

וכן טלית גדול שמכסה בו ראשו. וכאשר לובש דרך ראשו 

תחלה נעשה בלבוש זה של רשות שמהותו כיסוי בשרו 

שלא יהא בגילוי בשר, חיבור לתפילין וציצית של מצוה, 

ודו"ק )וזאת אע"פ שסדר לבישת בגדי כהונה אינו כן(.

והעקב,  הרגליים,  כפות  הרגליים,  מקום  ולהיפך 

שם מקום אחיזת הנחש, כמ"ש "ואתה תשופנו עקב", 

במנהג  תלוי  אלא  חיוב  אינו  כפות הרגלים  כיסוי  ולכך 

המקום כמ"ש המ"ב )ס"ק א(. והיינו שנשאר כח שליטת 

הנחש שהיה "ערום" במקום ששייך בו עדיין צורה של 

ערום לדינא. ולהיפך הראש, אמרו עליו )סעיף ו( ולא ילך 

ד' אמות בגילוי ראש. ויתר על כן אפילו במקומו ראוי 

)ממדת חסידות, ועיין בפוסקים שם( לכסות ראשו מפני אימת 

שמים, והוא היפך כיסוי לתתא שהוא מפני כח שליטת 

הנחש. 

ומותר לגלות ידו עד קובד"ו, כמ"ש המ"ב שמקום 

זה מגולה כאשר מניח תפילין של יד, וכמ"ש בב"י בשם 

הסמ"ק )סימן כז( וז"ל, וצריך להניחם במקום גבוה של 

זרוע, וזהו בעצם שבין האציל שקורין קובד"ו ובין השחי 

שקורין שובק"י, עכ"ל. וכתב בהגהת רבינו פרץ שם )אות 

ב( וז"ל, ומיהו אין כולו כשר להניח כי אם חצי הזרוע של 

צד הקובד"ו, עיי"ש. ועיין עץ חיים )שער לז, פ"ה, מ"ת(.

ועיין להלן סימן צ"ב בגדר מקומות המכוסים, וכן 

כי  והטעם  שם.  כמבואר  החזה  עד  צוארו  לכסות  א"צ 

כמ"ש  החזה  עד  שיגיע  צריך  פניו  בצד  הטלית  מקום 

הציצית(,  )שער  תמיד  ובעולת  פ"ג(,  הציצית,  )שער  בפע"ח 

מלשון  ציצית  בחינת  הוא  ושם  ע"ב(.  )טו,  שלום  ובנהר 

הצצה, וכן חזה מלשון תאי חזי, ראיה, ודו"ק. 

וכן ערותו א"צ לכסות בירידתו לנהר )לשון אור, נהירו(, 

ולא עוד אלא שהמכסה נראה כאילו בוש בדבר וכאילו 

מדברי  המ"ב  לשון  )זהו  אבינו  אברהם  של  בבריתו  כופר 

לצדיק,  זרוע  אור  אור,  סוד  היסוד  כי  והיינו  המג"א(, 

והוא מדרגת הנהר כנודע. ולכך א"צ ללבוש כי אין לו 

ליבוש.

והבן שכל מקומות אלו מאיר בהם אור התיקון, או 

שאינו נצרך ללבוש כי נתקן בחינת עור ונעשה אור, או 

שנגלה בו בחינת לבוש דתיקון כתפילין ואף הארת ציצית 

דתיקון. ובדקות, לבוש של ציצית תיקון כמ"ש בזוה"ק 

הנ"ל שהוא בחינת ויתפרו עלה תאנה, ולבוש של תפילין 

תיקון בחינת כותנות עור כנ"ל, והבן.




