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א ִיְתַּגֵּבר ַּכֲאִרי ַלֲעֹמד ַּבֹּבֶקר ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו ֶׁשְּיֵהא הּוא ְמעֹוֵרר ַהַּׁשַחר
בירור הלכה – סעיף א':

וז"ל, ואמר גבור כארי,  יתגבר כארי: וכתב בטור 

כנגד הלב, כי הגבורה בעבודת השם יתברך היא בלב, 

עכ"ל. וכתב הט"ז )ס"ק א( וז"ל, ואמר כארי, כי טבע 

הארי אשר אין לו יראה משום בריה, כמ"ש מקולם 

לא יחת וכו', כן לא יעלה על האדם מורא יצרו אף 

שהוא תקיף ממנו, עכ"ל. וכתב בשערי תשובה )ס"ק 

א( וז"ל, ויראה שהוא ע"ד שאמרו ביומא ס"ט, נפק 

אתא כגוריא דנורא מבית קה"ק, ולזה אמר שיתגבר 

וז"ל,  ד'(  )אגרות, אגרת  וכתב בפרי מגדים  נגדו.  כארי 

לא יותר, פן יתגרה בו, עכ"ל.

יתגבר  וז"ל,  לנדסברג  יי"א  הרב  בהערות  וכתב 

)ס"ק א( עיקר גבורה כנגד היצה"ר  כארי. כתב הט"ז 

וכו'. נ"ב, עיקר הגבורה לעסוק בדברי תורה. יעויין 

"ארי",  נקראת  התורה  ה"א.  פ"ב  ברכות  ירושלמי 

ומזה כמו "אוריתא" )היינו אוריתא מלשון ארי(, עכ"ל.

"שיהא  השו"ע  כתב  הקימה:  וזמן  לעמוד בבוקר: 

הוא מעורר השחר". והוסיף הרמ"א בהגהתו "ועל כל 

פנים לא יאחר זמן התפלה שהציבור מתפללין" )ולא 

רק שלא יאחר זמן תפלה, כ"כ המפרשים(. ובחרדים )פרק ט, 

מג"א,  )עיין  הלילה  כארי מחצות  יתגבר  וז"ל,  כתב  ז( 

ס"ק ד( ואילך, ויקום להדר ולשבח לפניו ולהתבודד 

ולהשתעשע בו וברינת תורתו כדוד, כדכתיב חצות 

)תהלים,  רש"י  ועיין  עכ"ל.  לך,  להודות  אקום  לילה 

בחצות  קם  שאני  השחר,  מעורר  ואני  וז"ל,  ג(  קח, 

חצות,  הקדמת  שלום,  )נהר  הרש"ש  וכתב  עכ"ל.  לילה, 

דף כ, ע"א( וז"ל, באופן שאחר שש שעות מי"ב שעות 

הלילה כנ"ל, אז הוא חצות הלילה ממש, ותיכף ומיד 

יעבור  שלא  מאד  ויזהר  משנתו,  לקום  כארי  יתגבר 

אז  ישן  והוא  חצות  יעבור  אם  כי  ישן,  והוא  חצות 

ברזא  ומתקשר  ומתדבק  דמותא,  טעמא  טעים  הוא 

דמותא, עיי"ש. אולם עיין זוה"ק )שלח, קסז, ע"א( "דמך 

עד צפרא". וז"ל הרמב"ם )הלכות דעות, פ"ד, ה"ד( היום 

והלילה כ"ד שעות, די לו לאדם לישן שלישן, שהוא 

ויהא בסוף הלילה, כדי שתהיה מתחילת  ח' שעות, 

עומד  נמצא  שעות,  ח'  השמש  שתעלה  עד  שינתו 

ממטתו קודם שתעלה השמש, עכ"ל.

ג' דינים. א. להיות נעור  ובירור הדברים שישנם 

ושאר  ב'  ס"ק  מג"א  )עיין  הפוסקים  )ונחלקו  חצות  בנקודת 

נושאי כלים, ובפרט בפמ"ג( מהו חצות, האם שעה קבועה 

או משתנה, ואכמ"ל(. ב. להיות ניעור בנקודת עלות 

השחר. ג. להיות ניעור כל אורך הזמן )וגם בזה יש כמה 

לקיים  לו  באפשר  לדון  יש  ולפ"ז  ואכמ"ל(.  הבחנות, 

והדברים  ואכמ"ל.  עדיף,  מה  מהם,  שנים  או  אחד 

מפורשים בשער הכוונות )דרושי הלילה, דרוש ד( וז"ל, 

ודע כי העיקר הוא שצריך להשתדל בכל כחו לעסוק 

השחר  עמוד  שיעלה  עד  הלילה  חצות  "כל  בתורה 

זה  ודבר  כלל",  בשינה  יפסיק  ולא  להתפלל  וילך 

אין למעלה ממנו. אבל אם אין באדם יכולת להיות 

ממש  יקום  אז  הלילה,  של  אחרונה  חצות  כל  נעור 

בחצות ויבכה על החורבן כמו חצי שעה כנ"ל, ואח"כ 

הכוונות  לשני  ותכוין  אחרת  שעה  בתורה  תעסוק 

שתחזור  ובלבד  לישן  תחזור  ואח"כ  )יעו"ש(,  הנז' 

ותחזור  השחר  עלות  קודם  שעה  חצי  כמו  ותקום 

השחר  עמוד  שיעלה  שקודם  באופן  בתורה  לעסוק 

וז"ס אעירה שחר,  וכו',  תהיה מתקשר עם השכינה 

אני מעורר השחר, כי העיקר הוא "שיהא ניעור בעת 

עמוד השחר", עכ"ל. ובזה סרו כל ספקות האחרונים 

מהו כוונת שיהא מעורר השחר, נץ החמה או סמוך 

לו, או עלות השחר או סמוך לו וכד'.

השחר,  אעירה  וביאור  השחר:  מעורר  הוא  שיהא 

יעוין בט"ז )ס"ק ב( ובפרי מגדים )בביאור משבז"ה, אות ב( 

שהוא אתערותא דלתתא. וביאור השחר היינו כנסת 

ישראל וקדושת ישראל, יעו"ש. ובמגיד דבריו ליעקב 
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אני מעורר השחר,  ודהע"ה אמר  וז"ל,  )אות ח( כתב 

לשון דרישה אני מעורר שהקב"ה ידרוש את ישראל 

)מלשון אשחרך(, עכ"ל. ובליקוטי הלכות על אתר כתב 

שהיא  הטובה,  הנקודה  היינו  השחר,  מעורר  וז"ל, 

אוכל  עי"ז  ונאוה,  אני  שחורה  בחינת  שחר,  בחינת 

ועיי"ש  עכ"ל.  כנ"ל,  וכו'  ונפילתי  להתעורר משנתי 

הלכה ד-ה.

זמן, זהו שחר כפשוטו.   – ובעומק, בבחינת שנה 

והקדושים  שחר.  מדרגת  זהו  נפש,  ובבחינת 

מ"מ  שחר,  של  זמן  על  הקפידו  שלא  שבישראל 

הקפידו על מדרגת שחר בנפשם, ודו"ק היטב. שכל 

דבר שאינו חיוב לדינא אפשר לקיימו בבחינת זמן או 

בבחינת נפש. 

הלכה פסוקה - סעיף א': 

יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהא 

בנקודת  נעור  שיהא  והעיקר  השחר.  מעורר  הוא 

תיקון  זמן  ועיקר  השחר.  עלות  ובנקודת  חצות, 

זמנו עד עלות השחר.  ונמשך  חצות, בחצות ממש, 

ובשעת הדחק יכול לאמרו מתחילת משמרת שניה, 

וכן לאחרו מעט אחר עלות השחר. ועכ"פ לא יאחר 

זמן התפלה שהצבור מתפללין.

וראוי לחבר יום ולילה בתורה או בתפלה, הן בבקר 

והן בערב. והכל תלוי במשקל החסידות שיהא שכלו 

ולבו פנויים ומיושבים לעבודת קונו. ומיד כשיתעורר 

שנשאר  אף  ידיו  יטול  לישן,  רוצה  ואינו  משנתו, 

מושכב, וזאת לאחר שהות מועט של השקטה. ואם 

נצרך לנקביו באופן שאסור להשהותם )עיין סימן צ"ב( 

יקדים לעשות צרכיו לנטילת ידיים. ושם יטול ידיו. 

ולכתחילה ראוי שיהא מים לנטילתו סמוך למטתו, 

אולם באופן שיש חשש תקלה, כגון שיעיר אחרים או 

שמים אלו הטמאים לא יזהרו בהם כראוי, יש להקל 

ולסמוך שכולא ביתא כד' אמות דמי, ובעל נפש ילך 

פחות מד' אמות, ועדיף מלילך במרוצה שלא לשהות 

רוח רעה על ידיו, כי ע"י המרוצה מסלק ישוב דעתו. 

וכן אם יטול ידיו סמוך למטתו יהא לו מים בצמצום 

ואזי יטול ידיו באיטיות, ולהיפך אם יטול ידיו בכיור 

יהא לו מים ברווח ועי"ז יטול כראוי יותר ובמהירות, 

יש להקל לסמוך על הדין של כולא ביתא כד' אמות 

דמי. ויאמר מודה אני אחר שעשה צרכיו ונטל ידיו, 

עי"ז  מ"מ  ידיים,  נטילת  קודם  לאמרו  שמותר  ואף 

מעכב הטומאה על ידיו.

ואזי ילבש בגדיו, ולא קודם לכן, ראשית, כי עי"ז 

מעכב עשיית צרכיו וכן הנטילה ומשהא ידיו עם רוח 

עם  בידים  בלבושיו  לנגוע  שאין  מפני  וכן  טומאה. 

רוח רעה.

על דרך הסוד – סעיף א':

זמנו של  כי הנה השחר,  יתגבר כארי,  טעם הדבר, 

"וישכם"  ביה  וכתיב  שחרית,  תפלת  שתקן  אברהם 

אברהם בבקר )עיין ברכות, כו, ע"ב(. וכתיב ביה "מי העיר 

קיט,  ח"ב,  )זוה"ק,  אמרו  יותר  ובפרטות  צדק".  ממזרח 

ביומא  יתיר  סליק  דא  חסד,  איהו  דאברהם  בקר  ע"ב( 

בפורקנא, אבל שחר אקדים ליומא דפורקנא, ומאי איהו, 

ועוד  אילת השחר.  נצח דשכינתא, מסטריה אתקריאת 

אמרו )שם, ח"ג, רמג, ע"א( וישכם אברהם בבקר )בראשית, 

נצח  דאיהו  השחר,  בסוף  קדמאה  שעתא  בריש  ג(,  כב, 

יעקב דתמן )תהלים, כב, א( למנצח על אילת השחר, לנטלא 

נוקמא מסמאל דנגע בירך שמאלא דיעקב, דאיהו הוד 

וכו'.

ואמרו  א(,  )יחזקאל,  הימין  אל  אריה  פני  כתיב  והנה 

במוחא,  י'  עליה  מקבל  אריה  ע"ב(  כה,  הזהר,  )תיקוני 

ובזמנא דאיהו בימינא, דאתמר ביה ופני אריה אל הימין, 

לארבעתם, הרוצה להחכים ידרים. ושם )קכב, ע"א( אמרו, 

י – אסתכל, ה – ושמע, ו – ומריח, ה – ומלל, באלין 

ראיה(,   – אריה  שוות,  )אותיות  ראיה  דא  אריה  תקונין.  ד' 

ואתמר פני אריה אל הימין לארבעתם )וזמן הראיה מתחיל 

בשחר, מישכיר בין תכלת ללבן וכו'(.

אותיות  ארי  וכן  גבורה,  גימט'  אריה  מאידך  אולם 
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וז"ל,  מ"א(  פ"א,  )ספ"י,  הראב"ד  בפירוש  וכמ"ש  ירא, 

לאריה "נתן" כח וגבורה, אריה בגימט' גבורה, כמ"ש 

רז"ל וגבור כארי. ואל תתמה פני האריה אל הימין, כי 

כל היצירות בכח כל אחד מי"ס )היינו שבכל אחד יש בו את 

עיקרו  )והאריה  באחד מהם  עיקר  אמנם שרשם  י"ס(,  כל 

חסד, ימין, "ונתן בו כח וגבורה"(, עכ"ל. והוא בסוד שיד ימין 

ושמאל  ואכמ"ל(,  והחילוף,  המיזוג  )בסוד  שמאל  מיד  חזקה 

נקראת יד כהה.

וכתב בעבודת הקדש )ח"ד, פי"ז( וז"ל, פני אריה אל 

הימין כנגד אברהם, והיה ראוי להיות בשמאל להורות 

על גבורה, גבורה עולה אריה, והפוך וקרי יראה. ואמנם 

נהפך אל הימין להורות על גבורת אברהם שנתגבר על 

השמאל  ונכלל  יחידו,  בנו  את  לשחוט  והלך  כארי  יצרו 

שהוא יצחק בימין שהוא אברהם, ונאמר לו עתה ידעתי 

כי ירא אלקים אתה, ירא הפוך וקרי ארי, עכ"ל. ועיין 

צ'( שכתב כן. ומעין  ב', אות  )עשרה מאמרות, מאמר  של"ה 

בחינת  אריה  וז"ל,  אריה(  )ערך  יעקב  בקהלת  כתב  כך 

חסד, ופני אריה אל הימין, ומ"מ נכלל בו הגבורה, שכן 

אותיות אריה הן אותיות יראה, וגימט' גבורה, כי אין 

נודע  וכן  בכללות הגבורה, עכ"ל.  שלימות החסד אלא 

שג"פ חסד עולה אריה, עיי"ש )ועיין פרדס רימונים, שער 

כא, פ"ג, בסוד שם ארארית"א(. ומעין כך עיין ברדב"ז )שה"ש, 

פ"ב, פסוק ד'( וז"ל, פני אריה וכו', היותר אכזרי שבחיות 

שהוא  הימין  אל  מכנים  אנו  ואיך  ואוכל,  דורס  שהוא 

תשובת  כי  דע  אריה.  בלשון  הגמורים  החסדים  מקום 

דבר זה תבין מהכתוב ויעקד את יצחק בנו, כי היה צריך 

אברהם כח ואכזריות לעקוד את יצחק בנו ולכוף למדת 

הדין, שאלמלא כן אין העולם מתקיים, וכו', ולכן היה 

צורת אריה מן הימין לחזק את מימי החסד לכבות את 

האש, עכ"ל. 

שזהו  השחר,  לעורר  ודייקא  כארי",  "יתגבר  וזהו 

כאברהם.

ב ַהַּמְׁשִּכים ְלִהְתַחֵּנן ִלְפֵני ּבֹוְראֹו, ְיַכֵּון ַלָּׁשעֹות ֶׁשִּמְׁשַּתּנֹות ַהִּמְׁשָמרֹות ֶׁשֵהן ִּבְׁשִליׁש 
ַהַּלְיָלה ּוְלסֹוף ְׁשֵני ְׁשִליֵׁשי ַהַּלְיָלה  ּוְלסֹוף ַהַּלְיָלה, ֶׁשַהְּתִפָּלה ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ְּבאֹוָתן ַהָּׁשעֹות ַעל 

ַהֻחְרָּבן ְוַעל ַהָּגלּות ְרצּוָיה.

בירור הלכה – סעיף ב':

שראוי  זמנים  ב'  שיש  לעיל  נתבאר  המשכים: 

השחר.  עלות  נקודת  ב.  חצות.  נקודת  א.  להשכים. 

שליש  סוף  א.  נוספים.  זמנים  נתחדש  זה  ובסעיף 

ראשונה.  אשמורה  סוף  והיינו  הלילה,  של  ראשון 

והיינו סוף אשמורה  ב. סוף שליש שני של הלילה, 

שניה.

ונודע  והנה סוף שליש ראשון הוא קודם חצות. 

)עיין זוה"ק, לך לך, צב, ע"א, ובעוד הרבה מקומות בדברי רבותינו 

כנודע( שלילה עד חצות הוא זמן של דין )עיין פע"ח, שער 

הנהגת הלימוד, פ"א(. ולכך זהו חידוש שזמן סוף שליש 

ראשון של לילה הוא עת רצויה לתפלה )ומקורו בזוה"ק 

ויקהל, והובא בשו"ע הרב(. וכן למ"ד ד' משמרות הוי לילה, 

סוף אשמורה ראשונה הוא זמן של דין )עיין תיקונים, 

שג'  ע"א,  רמו,  פנחס,  רע"מ,  זוה"ק,  ועיין  ע"ב.  קיא,  סט,  תיקון 

משמרות כנגד ג' הנודעים כהנים לוים ישראל, שהם כנגד ג' אבות, 

וד' משמרות אף כנגד דוד, יעו"ש(. וכמ"ש ברקאנטי )וירא, 

כב( וז"ל, במשמרת ראשונה חמור נוער, כי אז תחלת 

ממשלת הדין ושלוחיה שולטין בעולם שנאמר מפחד 

עיי"ש.  הדין,  תוקף  אז  השניה  המשמרה   בלילות. 

שעד  יא(  פרק  המיטה,  על  ק"ש  )שער  פע"ח  יעויין  אולם 

חצות נקרא ליל, והוא דין קשה, ומחצות נקרא לילה, 

פ"ב(.  חצות,  תיקון  )שער  שם  וע"ע  ממותק.  דין  והוא 

ועיין עוד בזהר חדש )אחרי מות, עח, ע"א(. והזמן שני 
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שהוא סוף שליש שני, הוא אחר חצות שהוא זמן של 

רחמים, אלא שנתחדש בפרטות סוף אשמורה שניה 

שהוא רחמים ביחוד.

והזמן השלישי, סוף שליש שלישי, יש בו הארה 

מכמה טעמים. א. מדין עלות השחר, כנ"ל. ב. מדין 

סוף אשמורה, והיינו סוף אשמורה שלישית. ג. כמ"ש 

המג"א )ס"ק א( בשם השל"ה וז"ל, בשל"ה כתב סוד 

בבוקר  הן  ב"תפלה",  או  ב"תורה"  ולילה  יום  לחבר 

והן בערב. ועיין ספר סדר הזמנים )סימן ד(.

מקור הדברים כמ"ש בב"י, הוא הרא"ש  להתחנן: 

שלש  אומר  ר"א  דתניא,  וז"ל,  ב(.  סימן  פי"א,  )ברכות, 

משמרות הוי הלילה )וכנגדו נאמר במן שלש פעמים לשון 

כל  ועל  לב(,  טז,  זוטרתא, בשלח,  עיין פסיקתא  של משמרת, 

משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי )ולכך יתגבר 

ישאג  ממרום  ה'  שנאמר  ודו"ק(  א',  בסעיף  כמ"ש  כארי 

וממעון קודשו וגו' שאוג ישאג על נוהו, ואיתמר נמי 

אמר שמואל בר מרתא משמיה דרב, ג' משמרות הוי 

הלילה ועל כל משמר ומשמר הקב"ה אומר אוי לבני 

היכלי  את  ושרפתי  ביתי  את  החרבתי  שבעונותיהם 

שיהא  ירא שמים  לכל  וראוי  אוה"ע.  לבין  והגליתם 

מיצר ודואג באותה שעה ולשפוך תחנונים על חורבן 

ביהמ"ק, שנאמר קומי רוני בלילה לראש אשמורות, 

עכ"ל. והטור הוסיף, והתפלה שיתפלל אדם באותה 

להתקבל.  וקרובה  רצויה  והגלות  החרבן  על  שעה 

ואחריו נמשך השו"ע. ומעין כך איתא ברשב"א.

רצויה  עת  שהוא  בגמ'  מבואר  לא  באמת  אולם 

בתשובות  איתא  כן  על  ויתר  התפלה.  לקבלת 

הגאונים )סימן ק, בשם רב האי גאון( וז"ל, ומשל לתלמיד 

מיצר  הוא  שמיצר,  לרבו  ורואה  רבו  לפני  היושב 

עמו, עכ"ל. ובדקות דייקא אמרו שם זה למ"ד סוף 

ותחילת  דאמצעיתא  ואמצעית  ראשונה  אשמורה 

את  שתורמין  מה  כנגד  שהוא  אחרונה,  משמרת 

זהו עת  ולפ"ז  יעו"ש היטב.  זמנים אלו,  בג'  המזבח 

להצטער בצער השכינה, אולם אינו בהכרח שבשעה 

שכיוון  אלא  להתקבל,  וקרובה  רצויה  התפלה  זו 

להתקבל.  תפלתו  קרובה  שכינתא  בהדי  שמשתתף 

ועיי"ש שיש משמרות מלאכים לקילוס, ולפ"ז זהו עת 

קילוס, עיי"ש. ובדקות, ע"י שהוא ית' שואג, דזה הוא 

מעורר אותנו לשאוג כנגדו. וזהו אתערותא דלעילא 

הגורמת אתערותא דלתתא. וזהו היפך אעירה השחר, 

שביאר הט"ז והפמ"ג כנ"ל שהוא אתערותא דלתתא, 

ודו"ק. והבן שבעלות השחר, מדין עלות השחר זהו 

אתרעותא דלתתא, ומדין סוף אשמורה שלישית זהו 

מדין אתערותא דלעילא. 

העוסק  כל  חייא,  ר'  תני  ע"ב(  לב,  )תמיד,  ואמרו 

רוני  קומי  שנאמר  כנגדו,  שכינה  בלילה  בתורה 

שכינה  המהות  זהו  ולפ"ז  אשמורות.  לראש  בלילה 

כנגדו, הוי"ה צלך, ודו"ק.

הלכה פסוקה – סעיף ב':

לשעות  יכון  בוראו,  לפני  להתחנן  המשכים 

ולסוף  הלילה  בשליש  שהן  המשמרות,  שמשתנות 

באותן  הלילה, שהתפלה  ולסוף  הלילה  שלישי  שני 

השעות על החורבן ועל הגלות רצויה. ועיקר הזמן 

להתפלל הוא חצות הלילה, והוא עת רצון. וכן בזמן 

עלות  חשיבותם:  לפי  ועיקרם  המשמרות,  חילוף 

משמרה  סוף  שלישית.  משמרה  סוף  שהוא  השחר, 

שניה, סוף משמרה ראשונה.

על דרך הסוד – סעיף ב':

ומקור הדברים בספר הפליאה )ד"ה ומאין יבא עזרי(. 

ואמרו )זוה"ק, ח"ג, רמו, ע"א( לשלשה צריך כוס, קא רמיז, 

נחתא  לא  באוריתא  אלא  עוד,  ולא  ישלשו.  לך  קדושה 

נביאים  תורה  ישראלים,  לוים  כהנים  משלשה,  פחות 

יה"ו,  בינה  ודא  תלתאי.  ביום  תליתאי,  בירח  כתובים, 

ה'  מלכות  הלילה.  הוי  משמרות  שלש  אתמר,  ובגינה 

וש'  הלילה,  הוי  משמרות  ארבע  אתמר  עלה  רביעית, 

אנפין  בארבע  וש'  משמרות,  תלת  לקבל  ענפין  בתלת 

ג,  )ברכות,  הש"ס  ליקוטי  ועיין  משמרות.  ארבע  לקבל 
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ע"ב( ששלש משמרות אלו הם כנגד שלש תפלות של יום 

שהתקינו שלש האבות שסודן בבחינת הפנימיות, אבל של 

המלאכים הן בבחינת החיצוניות להיות בעולמות. והיינו 

אבות בחינת חג"ת ומלאכים בחינת נה"י, כמ"ש הרמ"ז 

אולם  אחרונים(.  מתיקונים  י"א  תיקון  גר"א  )ועיין  )שמות(. 

במערכת האלוקות )פרק יב( כתב להיפך, שהלילה בחינת 

חג"ת והיום בחינת נה"י, והיום הולך אחר הלילה. ועיין 

הלילה.  הוי  משמרות  ג'  סוד  רמ"א(  )אות  סודות  שושן 

וערכי הכינוים לרמ"ז )אות מ"ם, רצ"א(.

ובפרטות יותר סדר המשמרות ומהות העבודה בהם 

נתבאר בזהר חדש )פח, ע"א(, ויהי בחצי הלילה, תנן, תלת 

הקב"ה  ומשמר  משמר  כל  ועל  הלילה,  הוי  משמרות 

יושב ושואג כארי. ובכל משמרה ומשמרה מלאכין ידיעין 

ממנן בלילא באלין תלת משמרות. במשמרה הראשונה, 

אינון מלאכין דאמרין שירתא בריש לילא, ומאי קאמרי, 

לדוד מזמור לה' הארץ )וכו', עיי"ש(. משמרה שניה, תמן 

אינון ממנין אחרנין, איקרון אבלי ציון דקא מתאבלי על 

חורבן בית המקדש )דזהו השורש לתיקון חצות אמצע – חצות של 

משמר שני, מעין מ"ש בגמ' בברכות(, עיי"ש בהרחבה.

ועוד אמרו )שם, מדרש הנעלם, ה, ע"ב( "ובכל משמרה 

ובמשמרה  שירה",  אומרת  וכת  כת  כל  ומשמרה 

האחרונה שהיא בסופה, והיא לעת הבקר, כל הכוכבים 

והמזלות והמלאכים הנקראים בני האלקים, הם אומרים 

ועיי"ש  וגו'.  בקר  כוכבי  יחד  ברן  שנאמר  שירה, 

בהרחבה )ו, ע"א( שבמשמרה ראשונה אומרים המלאכים 

הנקראים "אישים", ואומרים מה אנוש כי תזכרנו וגו', 

וגו',  תעטרהו  והדר  וכבוד  מאלקים  מעט  ותחסרהו 

המלאכים  אומרים  שניה  ובמשמרה  וגו'.  אדונינו  ה' 

הנקראים "חשמלים ואראלים", ואומרים הבו לה' בני 

ובמשמרה שלישית אומרים המלאכים הנקראים  אלים. 

)מז,  ועיי"ש  וגו'.  ישב  לעולם  וה'  ואומרים  "אלקים", 

כ"א(,  )תיקון  ותיקונים  ע"א(,  רלא,  )ח"א,  וזוה"ק  ע"ב(, 

המשמרות  בענין  גדולה  בהרחבה  ועיין  )שם(.  ובגר"א 

בספר ברית מנוחה.

ועיין עוד ילקוט ראובני )מטות, אות סא( בשם הגליא 

)ספר  ולשם  פ"ג(.  )תענית,  לגר"א  הש"ס  ולקוטי  רזיא. 

הדע"ה, ח"ב, דרוש ג, ענף ו(, וזהר חדש )אחרי מות(.

ג ָראּוי ְלָכל ְיֵרא ָׁשַמִים ֶׁשְּיֵהא ֵמיֵצר ְודֹוֵאג ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.
בירור הלכה – סעיף ג':

טור(.  )ועיין  ודואג  מיצר  יהא  מתי  כתב  לא  אולם 

אולם בשו"ע הרב על אתר סעיף ח' כתב וז"ל, טוב 

בוראו  לפני  להתחנן  הבוקר  אור  קודם  להשכים 

שליש  לסוף  שהן  המשמרות  שמשתנות  בשעות 

הלילה  ולבסוף  הלילה  שלישי  שני  ולסוף  הלילה 

המקדש  בית  לחורבן  זוכר  הקב"ה  הזמנים  שבאלו 

על  באותה שעה  האדם  שיתפלל  התפילה  לכן  וכו' 

החורבן והגלות רצויה וקרובה להתקבל )עד כאן הוא 

ירא  לכל  ראוי  לכך  ב' מדברי הרא"ש(,  סעיף  דברי השו"ע 

ולשפוך  שעה"  "באותה  ודואג  מיצר  שיהא  שמים 

תחנונים על חורבן ביהמ"ק כמ"ש קומי רוני בלילה 

לראש אשמורות, עכ"ל. ולדבריו סעיף ג' הוא המשך 

של סעיף ב', וכן מבואר בטור. אולם במג"א משמע 

זו הוראה כללית  שלא קאי דוקא על סעיף ב' אלא 

)בס"ק  ודואג על חורבן ביהמ"ק, שכתב  שיהא מיצר 

)שער האותיות,  – כתב של"ה  וז"ל, חורבן ביהמ"ק  ה'( 

אות ק', ד"ה בזהר פרשת תרומה( שבכל סעודה יאמר על 

נהרות בבל. ובשבת יאמר מזמור בשוב ה' את שיבת 

ציון, עכ"ל. והרי שהגדיר מתי יהא מיצר ודואג לאו 

כן  על  ויתר  חצות.  או  משמרות  חילוף  בזמן  דוקא 

מבואר בבאר היטב שכתב )ס"ק ז( וז"ל, אבל התפלה 

והתורה יהא בשמחה, עכ"ל. ולכאורה לא קאי רק על 

תורה ותפלה בזמן חילוף משמרות שכתוב קומי רוני 
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בלילה שזהו עסק התורה והתפלה כמ"ש בברכות )ג, 

וזהו שאמר  ע"ב(, אלא נראה שכוונתו על כל היום. 

יהא  והתפלה  התורה  אולם  מיצר,  יהא  היום  שכל 

בשמחה. 

שהבינו  שנראה  האחרונים  מן  שיש  נראה  אולם 

)שאותו  חצות  תיקון  אמירת  דין  המחבר  כתב  שכאן 

על  יוסף  הברכי  לשון  וזהו  ד(.  ס"ק  סעיף,  המג"א  הזכיר 

אתר, ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר וכו'. ויאמר 

אח"כ אני מאמין באמונה שלמה בנחמת ציון אלוקינו 

מז"ה  מהרה,  מלכותו  עלינו  ויחדש  ינחמנו  ברחמיו 

עכ"ל.  היום,  מסדר  כ"י  בהגהותיו  אזולאי  מהר"א 

וזה אומרים אחר תיקון חצות, והרי שהבין לכאורה 

שקאי דברי השו"ע על תיקון חצות בפרט. עיין אליה 

ד( שאף מדבריו משמע שקאי על  ס"ק  א,  )סימן  זוטא 

תיקון חצות.

וכו', כמ"ש  וז"ל, ראוי  כ( כתב  )ס"ק  אולם הגר"א 

בב"ב ס' ע"ב, מכאן אמרו, כל המתאבל וכו'. כמ"ש 

)תהלים, קלז, ה( אם אשכחך ירושלים. ועיין סוף פרק 

ג' דב"ב שם, עכ"ל. ולדבריו ודאי אינו קאי על תיקון 

זכר לחורבן  חצות, אלא על כלל כל דבר שנוהגים 

שבזה איירי הגמ' בב"ב שם על דברים הנוהגים מזמן 

ולדבריו  לחורבן.  זכר  כן  לעשות  הבית שיש  חורבן 

על  קאי  אי  דבשלמא  "ראוי",  השו"ע  לשון  צ"ב 

תיקון חצות וכד' אינו דין, אולם אם קאי על דברים 

תק"ס,  באו"ח  כמ"ש  דין,  זהו  שם,  בב"ב  המובאים 

עיי"ש, וצ"ב.

וכבר הרחיבו בעלי העבודה מהו שיעור עבודת 

שיהא  הראוי  השיעור  ומהו  בשמחה,  שיהא  האדם 

מיצר ודואג הן על חורבן ביהמ"ק והן על עונותיו, הן 

ביחס לזמן, והן ביחס לנפש, בכמות ואיכות, ואכמ"ל.

הלכה פסוקה – סעיף ג':

ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן 

הבית. ומלבד מה שתיקנו חכמים לכלל כולו - שסד 

אדם ביתו בסיד ומשייר אמה על אמה כנגד הפתח, 

ועושה אדם בסעודה כל צרכי סעודה ומשייר בה דבר 

מועט, כגון כסא דהרסנא. ועושה אשה כל תכשיטיה 

זאת,  מלבד  צעדא.  בת  כגון  מועט,  דבר  ומשיירת 

ראוי לכל אדם להוסיף ולהיות מיצר ודואג על חורבן 

הבית. ועיקר הזמן לכך הוא חצות הלילה, ע"י אמירת 

להזכיר  ראוי  סעודה  בכל  וכן  כראוי.  חצות  תיקון 

זאת, בחול ע"י אמירת על נהרות בבל, ובשבת ויו"ט 

שיר  אמירת  ע"י  תחנון,  אומרים  שאין  יום  בכל  וכן 

למעלות בשוב ה' את שיבת ציון וגו'.

ושאר כל הזמן יעבוד את בוראו בשמחה, ובפרט 

בשעת תורה ותפלה, דכתיב עבדו את ה' בשמחה.

על דרך הסוד – סעיף ג':

שער  בשם  ג'(  )אות  אתר  על  זקנים  בעטרת  כתב 
רחל  צער  עם  להשתתף  אחד  כל  צריך  וז"ל,  הכוונות 
בחינת רחל,  גלות השכינה, שהיא  לילה על  בכל  לבכות 

ועל חרבן ביהמ"ק, עכ"ל.

והנה איכא כמה חלקים בצער זה. א. ביטול קיום מצות 
הקרבנות.  מצות  ביטול  ב.  ברגלים.  לרגל  ועליה  ראיה 
ד.  והקרבת הקרבנות.  ביטול הכפרה שע"י עבודת  ג. 
ביטול השפע הנשפע ע"י ביהמ"ק ועבודתו. ה. סילוק 
בצער  השתתפות  ו.  החורבן.  ע"י  הנגרם  השכינה 
גולה.  אחר  גולה  וגולה  ממקומה  שנסתלקה  השכינה 
אוי  כארי  ושואג  שיושב  הקב"ה  בשאגת  השתתפות  ז. 
לאב וכו'. והרא"ש הוסיף, ולשפוך תחנונים על חורבן 
רק  שאינו  הקב"ה  לשאגת  הצטרפות  והוא  ביהמ"ק. 
צער ודאגה אלא הוצאת הכאב בפיו, וכן תפלה על כך. 
ח. צער ודאגה על כך שלא נבנה מחדש, ואזי כאילו נחרב 
בימיו, בעונותיו ובעונות אנשי הדור. והוא צער ודאגה 

על "סיבת" החורבן.

ועיקר הצער צריך שיהא על כך שחסר לנו צער מפני 
צער השכינה אלא נפל כח הצער לדברים אחרים. וכמ"ש 
בחומת אנך )תהלים, לט, ח( וז"ל, דבגלות צריך שיהא כל 
אינו חשוב  צערנו  כי  כביכול,  גלות השכינה  צערינו על 
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בעינינו לגבי צער השכינה כביכול, עכ"ל. וכן על התפלה 
צריכה  התפלה  וז"ל,  מ"ב(  פ"ג,  )אבות,  חיים  ברוח  כתב 
להיות לא על צער שלנו, כי אם על צער השכינה, עכ"ל.

לידי  בא  אזי  השכינה,  בצער  באמת  מצטער  וכאשר 
מ"ה(  פ"ו,  )אבות,  והרמב"ם  רש"י  כתבו  שהרי  שמחה, 
צער  מתוך  שורה  השכינה  שאין  לפי   – בשמחה  וז"ל, 
אלא מתוך שמחה, עכ"ל. והיינו שכאשר מצטער בצער 
השכינה צער הגון כנ"ל, אזי השכינה עמו, כי מצטער 
עליה והיא מצטערת עליו כמים אל הפנים וכו'. ומתוך 

גילוי שכינה נעשה השמחה )עיין חומת אנך, שם, קלז, א(.

ובעומק יותר, מלבד צער השכינה שמצטערת בצרתם 

של ישראל, וכלשון המגלה עמוקות )בחוקתי( שכינה הוא 

כדמות נשמה לכל ישראל, וישראל הם גוף אחד. וכשרוצה 

הקב"ה לייסר את האדם, הנשמה סובלת צרת היסורים, 

וכתב הרמח"ל  ישראל, עכ"ל.  צער  סובלת  כן השכינה 

עומדת  השכינה  הנה  וז"ל,  בסופו(  ח"ב,  צבאות  ה'  )קנאת 

בתוך הקליפות בכמה מיני צער, דהיינו שאין אורותיה 

מאירים וכוחותיה שולטים, מפני שליטת הסט"א, וכו'. 

ישראל  בכנסת  הנזכרים  הדברים  כל  כי  שתדע,  וצריך 

לישראל,  שרש  היותה  בבחינת  רק  מדבר  השכינה,  על 

אמכם,  שולחה  ובפשעכם  א(  נ,  )ישעיהו,  נאמר  שע"כ 

עכ"ל. ומלבד צער זה, יש עומק נוסף של צער בצערה, 

כמ"ש בחסד לאברהם )מעין א, נהר כד( וז"ל, גלות הזה 

ונסתלק  גלתה  שהשכינה  עד  הנשמות,  פגמו  כך  שכל 

ממנה השפע מכל הבחינות מכל וכל. וזהו גלות השכינה 

אלא  ישראל,  מצרות  שתצטער  לבד  צער  ולא  ההחלטי, 

צרת עצמה הנוגע למדת השכינה כביכול. וזה לא היה 

בגלות בבל, כי אם בגלות האחרון הזה, כמ"ש בתיקונים 

ויבש על ענין שפע הנזכר לשכינה,  בפסוק ונהר יחרב 

עכ"ל.

כנסת  נקראת  לעצמה  השכינה  הבחנת  ובעומק, 
ישראל, וההבחנה התחתונה נקראת שכינה. וז"ל שערי 
מאמרי רשב"י )מאמר ספר הזהר, בראשית( כמו שיש דעת 
מלגאו בסוד משה וישראל ות"ת מלבר בסוד יעקב, כן 
יש כלת משה מלגאו והיא כנס"י, ומלכות מלבר בסוד 

שכינה, והיא רחל אשת יעקב, עיי"ש.

ונקראת שכינה, "כי כל הספירות שוכנים בה", זהו 
הרמ"ק  כמ"ש  ישראל,  כנסת  ונקראת  החייט.  לשון 
מהזוה"ק בפרדס )שער כג, פי"א, ערך כנס"י( וז"ל, הפירוש 
ונקרא  עם,  אסיפת  שהכוונה  קבוץ,  לשון  הוא  הא' 
בתוכה.  העליונות  מחנות  כל  מאספת  שהיא  מפני  כן 
הפירוש הב', כנסת, לפי שהשפע כנוס לתוכה, עיי"ש. 
ועיין בפרטות יותר ברמח"ל, סוד המרכבה, דמות אדם 
והיחוד, שיש ג' נקבות, שכינה, כנסת ישראל, כלת משה, 

ועיי"ש מהות כל אחת.

ד טֹוב ְמַעט ַּתֲחנּוִנים ְּבַכָּוָנה ֵמַהְרּבֹות ְּבֹלא ַּכָּוָנה.
בירור הלכה – סעיף ד':

ומקור קרוב לדברים, כתיב )תהלים, לז, טז( טוב מעט 

לצדיק מהמון רשעים רבים. וכתיב )משלי, טו, טז( טוב 

)שם,  וכתיב  בו.  ומהומה  ה' מאוצר רב  מעט ביראת 

טז, ח( טוב מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט. 

ולפ"ז  רבות,  בפנים  אלו  מקראות  רבותינו  וביארו 

ליסוד  מקור  הוא  האם  פירוש  כל  לפי  לדקדק  יש 

דברי השו"ע, ואכמ"ל. והיסוד, שפעמים המעט טוב 

מהריבוי, זהו הן מצד שהמעט בא בהיתר והריבוי בא 

יותר  פנימי  גילוי  בו  יש  והן מצד שהמעט  באיסור, 

לעומת הריבוי שהוא חיצוני יותר. ועיין משנה שכיר 

)משפטים( שהרחיב במקורות רבים מדברי חז"ל ליסוד 

זה.

וכתב במקור חיים )והובא באליה רבה על אתר, ס"ק ד( 

עתים  קבעת  לאדם  שואלין  תורה,  לענין  וכן  וז"ל, 
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לתורה, ואין שואלין כמה תורה למד, דמה טוב לאדם 

מעשרים  יותר  ובנעימה  במתון  פרקים  ה'  ללמוד 

פרקים ובנחיצה, עכ"ל. ועיין משנ"ב )ס"ק יב(, ושער 

הציון )ס"ק כה(. )ונראה ששואלין על כל פרט ופרט, והכל לפי 

כוחו של האדם ומהות נפשו בפרטות(.

ויתר על כן כתב בשו"ע הרב על אתר )סעיף ט( וז"ל, 

טוב מעט תחנונים בכונה, מהרבות שלא בכונה. וכן 

ומי שיש לו לב להבין ללמוד, טוב  בתלמוד תורה, 

לו ללמוד מלהרבות בתחנונים, כי ת"ת גדול מעיון 

ב-ג,  סעיפים  לעיל  שכתב  וכוונתו  עכ"ל.  תפלה, 

והגלות,  החורבן  על  ודואג  מיצר  ויהא  שיתפלל 

לכך כתב שטוב להרבות בת"ת מעיון תפלה, ולא 

רק כפשוטו כמ"ש הטור שקאי על התפלה עצמה, 

וז"ל הטור, והתפלה שיתפלל האדם באותה שעה 

על החורבן והגלות רצויה וקרובה להתקבל, ויפיל 

ואחד הממעט  לפני המקום, אחד המרבה  תחנתו 

ובלבד שיכוין לבו לשמים בתחנוניו, כי טוב מעט 

בכונה מהרבות בהם שלא בכונה, עכ"ל. וכן מבואר 

להדיא בערוך השולחן על אתר, עיי"ש.

וכבר נתבאר לעיל ד"אעירה השחר" כולל תורה 

ותפלה כמו שעשה דוד, כמבואר בברכות )ג, ע"ב(, 

עיי"ש, ולפ"ז קאי הן על תפלה עצמה והן על תורה 

עצמה, והן ביחס שבין תורה לתפלה, שמעט תורה 

כראוי עדיף מריבוי תפלה. 

המרבה  אחד  הגמ'  לשון  גם  הביא  הטור  והנה 

עיין  )היינו מוחין,  ובלבד שיכוין לבו  ואחד הממעיט 

בכונה  מעט  טוב  וכן  לשמים,  לה(  אות  נח,  בעש"ט, 

כך  על  עמד  וכבר  בכונה,  שלא  בהם  מהרבות 

המג"א )ס"ק ו( מדוע השמיט המחבר את לשון חז"ל 

)ועיין ט"ז, ס"ק ג, וצ"ב שביאר שממעט מחמת שאם ירבה לא 

עני  קרבן  לגבי  כן  אמרו  שבגמ'  וצ"ב  עיי"ש.  בכוונה,  יעשה 

ועשיר שאינו תלוי המיעוט מפני הכוונה )ועיין פמ"ג, שנראה 

שרמז לשאלה זו(, ויש ליישב שהעני אם יתאמץ יוכל 

וביאר שבחז"ל, נאמר לשון  להביא קרבן כעשיר, 

המחצית  פירש  כך  מכוון,  המרבה  גם  כאשר  זה 

ו(  ס"ק  )א"א,  מגדים  הפרי  אולם  דבריו.  את  השקל 

פירש שבגמ' איירי שהממעיט אינו יכול להרבות. 

ע"א(,  )קי,  ומנחות  ע"א(,  יז,  ע"ב.  )ה,  ברכות  ועיין 

יכול  שאם  המג"א,  כתב  ולכך  ע"א(.  )טו,  ושבועות 

שווה  יכול,  באינו  אולם  עדיף.  בכוונה  להרבות 

המרבה והממעיט, כי הממעיט אנוס, ומעלה עליו 

יב(.  )ס"ק  במשנ"ב  כמבואר  הרבה.  כאילו  הכתוב 

לתלות  שרצה  )מגילה(  יקרים  פנינים  בספר  ועיין 

מחלוקת  הוא  וכו'  המרבה  אחד  של  זה  שיסוד 

)סימן  תנאים, והוא חידוש. ועיין שו"ת מן השמים 

מ'(, וצמח צדק הקדמון )סימן ב(.

ב,  )ויקרא,  יפות  הפנים  בדברי  נפלא  רמז  ועיין 

ואותיות  האמצע,  נקודת  היינו  ש"לב"  שביאר  א( 

לפני לב, אך, מיעוט. ואותיות אחרי לב, גם, ריבוי, 

עיי"ש. והבן, שסוף סוף המרבה לכאורה עדיף, כי 

רק "מעלה עליו" הכתוב מפני אונסו כאשר מיעט, 

אבל סוף סוף נשאר עם מעט תורה ותפלה וכד'. 

שזהו  האמצע,  נקודת  ההשתוות,  שבסוד  אלא 

"לבו לשמים", נקודת האמצע כנ"ל, שמבטל עצמו 

לרצון בוראו, אזי זה שווה, מתוך שדבק במדרגת 

ההשתוות. כן מבואר בקול שמחה )מנחות, קי(.

הלכה פסוקה – סעיף ד':

טוב מעט תחנונים בכונה, מהרבות בלא כונה. 

ואם אנוס מלהרבות שווה לפניו ית' בין הרבה ובין 

מעט. אולם אם אינו אנוס יאמר כפי כוחו. וכל מה 

שחייב לומר יאמר בין יש בו כח בין אם לאו, אלא 

אם דינו כחולה. וזולת כך על כל אדם ואדם לומר 

הרבה  אומר  ואם  בשורשו,  חלקו  ולפי  כוחו  לפי 

המעט  וגם  חסרון,  אלא  מעלה  אינו  לכך  מעבר 

שאומר יאמר הדברים הראויים לנפשו, ונצרך לכך 
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בירור אחר בירור, לברר מהו חלקו.

על דרך הסוד – סעיף ד:

תורה,  לענין  וכן  וז"ל,  ה(  )ס"ק  רבה  באליה  כתב 

שואלין לאדם קבעת עיתים לתורה, ואין שואלין כמה 

תורה למד. דמה טוב לאדם שלמד ה' פרקים במתון 

ובנעימה, יותר מעשרים ובנחיצה, מקור חיים, עכ"ל.

מה  שחושב  מחשבה,  שעניינה  כונה  שיש  והבן 

ומצד  מהותם.  עומק  והן  המילים  פשט  הן  שאומר, 

כך עדיף מעט עם מחשבה מהרבה בלא מחשבה, כי 

ג' לבושי הנפש סדרם מתתא לעילא – מעשה דיבור 

עדיף  ולכך  הדיבור,  מן  למעלה  והמחשבה  מחשבה, 

תחתונה.  ממדרגה  מהרבה  עליונה  ממדרגה  מעט 

זוה"ק,  )עיין  דלבא"  "רעותא  בבחינת  כוונה  יש  אולם 

ח"ב, לג, ע"ב(. וז"ל התורת חכם בסופו, דע"י הדיבור 

דהוי"ה  ה'  הכונה  וע"י  רוח,  דהוי"ה  וא"ו  יותקן 

חיה,  דהוי"ה  י'  המצוה  של  המחשבה  וע"י  נשמה, 

היו"ד  קוץ  יחידה,  כתר  בחינת  דליבא  רעותא  וע"י 

דהוי"ה, עכ"ל. ועיין שמן ששון )עץ חיים, שער מז, פ"ב, 

קודם  שהוא  לענ"ד  נראה  שכונה  ודע  וז"ל,  ח(  אות 

מעשה לחשוב שהוא עושה אותה המצוה, ע"ד שאמרו 

רז"ל מצות צריכות כונה )והוא מלשון מכוונות אלו מול אלו, 

והיינו שיהיה במדרגת המצוה ואזי מכוון אליה, ודו"ק(, מחשבה 

שיהיה  בקרבנות  שאמרו  ע"ד  עבודה,  בעידן  היא 

חישב  ואם  ניחוח,  לשם  ריח  לשם  לשם השם  השוחט 

)וצ"ב, שסגי לחשוב כן לדינא אף קודם  מחשבת פגול פסול 

רעותא  דייקא(,  העבודה  בעידן  בעי  ולא  ממש  סמוך  המעשה 

היא פשוט, כי מהרהר להוציא בשפתיו, עיי"ש עוד 

וז"ל הזוה"ק )ח"ב, כה, ע"ב( כי אמר אלקים  בדבריו. 

פן ינחם העם, לא כתיב כי דבר, אלא כי אמר, דאיהו 

רעותא דלבא בחשאי. וזהו אמירה בלבו. ועיי"ש )רס, 

ע"ב(. ועיין לשם )ספר הכללים, כלל א, ענף ב(.

ש"מהרהר  הרהור  רק  אינו  דלבא  שרעותא  והבן 

חיצוניות  וזהו  בינה,  ממדרגת  וזהו  בשפתיו",  להוציא 

רעותא דלבא, אך מהותו הפנימית הוא עומק "רצון" 

אור הרצון מתפשט  י(  אות  )פ"א,  אורות  וז"ל טל  הלב, 

בהעלם בכל איבר ואיבר להיות נשמע לרצונו, עד שכל 

בלי  גמור  באחדות  )ית'(  לרצונו  כולם  בטלים  האברים 

בא  עד  אלא  במוחו  רצון  שום  בעצמו  האדם  שירגיש 

אור הכתר אל הלב )כמ"ש איך אור הכתר מתגלה בלב(, שם 

הוא מתגלה הרצון הנקרא רעותא דלאבא, ושם מתגלה 

ותשוקה  חמדה  לידי  שבא  עד  הלב,  והרחבת  התענוג 

בהתפעלות ממש, עיי"ש היטב. ועיי"ש )ח"ג, פ"י( שיש 

מדרגה גבוהה מכך הנקראת מסירות נפש, אהבה רבה, 

מפאנו  רמ"ע  ועיין  חב"ד.  בתורת  בהרחבה  ונתבאר 

)מאמר מאה קשיטה, סימן ס(. וזוהי מדרגת כתר, שבא מן 

היחידה שלמעלה מטעם ודעת. וכלשון מהר"א פירירה 

בספרו בגדי קודש אשר לאהרן )סימן יד(, ואח"כ )עיי"ש 

יותר עושה התורה  כל דבריו סדר מדרגות נרנ"ח( שנתגדל 

והמצוות בהתלהבות עצום וששון ושמחה ישיג, הרי זכה 

ליחידה ע"י רעותא דלבא, עכ"ל )ועיין בספרו תולדות אהרן 

ומשה, תשובה יז(. ומקור הדברים בלשם יחוד של הרש"ש 

ועיין תו"ח הנ"ל,  יו"ד,  של  קוצו  דלבא הוא  שרעותא 

וקנין פירות ליר"א )אות י"ז(. והובא נוסח זה בכף החיים 

)או"ח, סימן תקפ"ה, אות יא(.

אור  היחידה,  אור  הוא  דלבא,  הרעותא  ושלמות 

מסירות נפש. כמ"ש בזוה"ק )ח"ב, ב, ע"ב( וכל חד מניהו 

עאל רעותא דלבא "ברחימותא סגיא" למימסר נפשיה 

על קדושתא דמאריהון. ועיי"ש )קלד, ע"ב(.

וזהו סוד היכל קודש הקודשים, כמ"ש )שם, רס, ע"ב( 

ה' שפתי תפתח, רזא דרזין בלחישו ולא אשתמע קלא, 

רעותא  ולסלקא  לאתכוונא  דלבא  רעותא  איהו  הכא 

לט(,  )ח"א, פרק  ועיין תניא  אין סוף.  לעילא עד  מתתא 

ובמאות מקומות בתורת חב"ד. והבן מאוד שיש רעותא 

דלבא בסוד בינה – נשמה, ויש רעותא דלבא בסוד כתר 

– יחידה.



שו"ע אורח חיים סימן א' טז ׀ 

ה טֹוב לֹוַמר ָּפָרַׁשת ָהֲעֵקָדה ּוָפָרַׁשת ַהָּמן ַוֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ּוָפָרַׁשת עֹוָלה ּוִמְנָחה ּוְׁשָלִמים 
ְלָאְמָרם  ָאסּור  ֲאָבל  יֹום  ְּבָכל  ַהִּדְּברֹות  י'  לֹוַמר  ֻמָּתר  ְּבָיִחיד  ְוַדְוָקא  הגה:  ְוָאָׁשם:  ְוַחָּטאת 

ְּבִצּבּור

בירור הלכה – סעיף ה':
פרשת  אמנם  וז"ל,  בטור  כתב  האמירה,  וזמן 
במקום  שהם  ביום  לאמרה  יותר  טוב  הקרבנות 
כתב  כתבו  וכן  עכ"ל.  ביום,  שזמנו  הקרבן  הקרבת 
וז"ל,  )ס"ק ד(  ו'. וכתב בעטרת זקנים  השו"ע בסעיף 
לומר  מותר  ע"א(  מז,  )זבחים,  איזהו מקומן  רק משנת 

קודם שיאיר היום, עכ"ל. 

"כאילו"  זה  יסוד  אמרינן  אם  רבותינו  ונחלקו 
עשה בשאר עניינים. עיין רש"י )ב"מ, קיד, ע"ב( שלמד 
סדר קדשים ולא זרעים, כי בקדשים אמרינן כאילו 
הטעם(,  ואין  ד"ה  ע,  פרק  )תפא"י,  מהר"ל  ועיין  הקריב. 
)סימן  שבת  ותורת  הי"א(,  פ"ב,  ת"ת,  )יו"ד,  הרב  ושו"ע 
ועיין מאור  ע"ר, ס"ק א(, והשל"ה סותר עצמו בדבר. 

ובני  ב(,  עמוד  אמרים,  )ליקוטי  צדוק  ור'  )פקודי(,  ושמש 
יששכר )אדר, מאמר ב, אות יג(, ואור החיים )ראה, יב, כח. 

וריש בחוקתי, וסוף נצבים(.

לומר: אופן האמירה נתבאר ברבינו בחיי )צו, ז, לז. 
והובא במ"א, ס"ק ז, וביד אפרים, ובמ"ב( וז"ל, ודרשו חז"ל 

)מנחות, קי, ע"א( זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת 

ולאשם וגו', כל העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב 
בפרשת  מנחה,  הקריב  כאלו  מנחה  בפרשת  עולה, 

חטאת כאילו הקריב חטאת. 

"העוסק",  כל  אמרו  )ודייקא  מתבונן  שהוא  והענין 
"לומר",  השו"ע  לשון  אולם  לד,  כז,  ויקרא,  תמימה,  תורה  ועיין 

כי  ענין היא רומזת,  איזה  ודו"ק( בבאור הפרשה אל 

מתורת  נפלאות  ויבינו  שכלו  עיני  יתגלו  כך  מתוך 
הקורבנות, ובזה ישתדל יותר בקיום התורה והמצות 
ויהי עונותיו נמחלין לו כאילו הקריב קרבן, כי אין 
הפרשה  לשון  ויגרוס  שיהגה  הכונה  שתהיה  לומר 
בפירושם,  שיתבונן  ובלי  בלבד  הערומים  בפסוקיה 
עיי"ש. וכתב המחצית השקל )ס"ק ז( וז"ל, וגם צריך 

לשוב מעבירה שבידו, דכן הקרבן היה צריך תשובה 
ווידוי, דאי לאו הכי הוי זבח רשעים תועבה, עכ"ל. 

ונראה שנחלקו מהו גדר האמירה, לשיטת המחצית 
בעי  ולכך  כאילו הקריב ממש,  זהו  ודעימיה  השקל 
ווידוי, אולם לשיטת הרבינו  כל דיני קרבן, תשובה 
שכלו  עיני  "יתגלו  ידה  שעל  האמירה  עיקר  בחיי 
יותר  ובזה ישתדל  ויבינו נפלאות מתורת הקרבנות 
בקיום התורה והמצוות", וזהו כלל התורה והמצות, 
ולא כאילו הקריב קרבן בפועל. אלא "שמעלה אני 
עליהם כאילו הקריבום לפני" )תענית, כז, ע"ב(. ובאמת 
קצת משמע בטור ושו"ע שלמדו כאלו הקריב קרבן 
ממש, שלכך כתב בסעיף ז', "כשסיים פרשת העולה 
ומקובל  חשוב  זה  שיהא  מלפניך  רצון  יהי  יאמר 
כאילו הקרבתי עולה". ועיין ברכי יוסף על אתר )ס"ק 
יג( שמהני אף לומר בלילה, עיין בהגהות )שם(. וכתב 
אלא  יאמר  לא  השו"ע  שלשון  הנ"ל  פקודיך  בדרך 
זמנו בדוקא. אולם מש"כ הטור  ביום, משמע דבעי 
משמע  ביום",  לאמרה  יותר  "טוב  הקרבנות  פרשת 
והרי  ההקרבה,  זמן  זה  שאין  ביום  שלא  גם  שמהני 
בחיי  כרבינו  א.  דינים.  ב'  כאן  שיש  ס"ל  שלכאורה 
ביום  אומר  וכאשר  ממש.  הקריב  כאילו  ב.  וטעמו. 
וכתב  חדא.  איכא  בלילה  אמר  וכאשר  תרתי,  איכא 
וז"ל,  א(  אות  ה,  הקדמה  )הקדמות,  פקודיך  בדרך  שם 
ב' ענינים הם, דמי שחטא בשוגג איזה  הנה לדעתי 
חטא ונתחייב באיזה קרבן עפ"י התורה, הנה בעסקו 
הקריב  כאילו  הזה  בזמן  יוחשב  קרבן  אותו  בתורת 
הקרבן בפועל, אבל לכפרת הזדונות שאין בזה חיוב 
קרבן עפ"י תורה, הנה הוא בדרך הסגולה לתשובה 
שהבטיח  כמו  הקורבנות,  כל  בסדר  העסק  ולכפרה 
השי"ת לאברהם. עיי"ש שלפי"ז תלוי האם נצרך סדר 

הקורבנות כמו שהרחיבו כאן הפוסקים על השו"ע.

אולם כתב בתורה תמימה )ויקרא, יב, י, הערה ח( וז"ל, 



 ׀ יז בלבבי משכן אבנה

מש"כ המפרשים )עיין שבת של מי, שבת, יב, ע"ב. ועיין ישועות 
קורבנות  בענין  בד"ת  העסק  דאין  א(  סימן  או"ח,  יעקב, 

דמיון  בערך  רק  אלא  קרבנות,  להקרבת  ממש  שווה 
קצת, והטעם בזה עפ"י מ"ד בכ"מ בש"ס על הפס' דפ' 
תצוה ואכלו אותם אשר כופר בהם, מלמד שהכהנים 
שלמה  דכפרה  ומבואר  מתכפרים,  ובעלים  אוכלים 
תלויה גם באכילת הכהנים את הבשר. והנה אם חלק 
גבוה אפשר לצאת "שווי גמור" ע"י עסק התורה, אבל 
ועיי"ש  גמור.  שווי  בזה  לצאת  קשה  הדיוט  אכילת 
שלפ"ז בעולה שכולה כליל אפשר לצאת שווי גמור, 
עכ"ד. וז"ל הסמ"ג )עשין, הקדמה כללית( אמרו רבותינו 
צריך"  "אינו  עולה  בתורת  בתורה  העוסק  כל  וכו', 
"אינו צריך" חטאת,  עולה, כל העוסק בתורת מנחה 
עכ"ל. משמע שאינו צריך כלל. ועיין שו"ת בית אפרים 
ונאנס מעלה  )או"ח, הקדמה( שהוא מדין חשב לעשות 

עליו הכתוב כאילו עשאה. ועיין חקרי לב )או"ח, סימן 
לכשיבנה  מהקרבן  נפטר  אמירתו  ע"י  האם  שדן  כ( 

המקדש. ועיין שו"ת עמק הלכה )ח"ב(.

הלכה פסוקה – סעיף ה':
טוב לומר מתוך התבוננות פרשת העקדה, שעי"ז 
יזכור בנפשו זכות העקדה וידבק בנפשו במהות זו, 
ועי"ז יעורר זכות זו בעליונים. וכן פרשת המן, וע"י 
התבוננות בפרשה זו יעורר וידבק נפשו באמונה שכל 
מזונותיו באין בהשגחה פרטית. וכן עשרת הדברות, 
ועי"ז יזכור בנפשו מעמד הר סיני ותאיר נפשו באור 
אולם  בפרט.  אלקיך  הוי"ה  ובאנכי  בכלל  האמונה 

יאמרו ביחיד ולא ברבים. 

וכן טוב לומר פרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת 
ואשם.

על דרך הסוד – סעיף ה:

שכינתא  דהא  תנינא(  ספר  חדש,  זהר  )תיקונים,  אמרו 

דגבורה  ומסטרא  גמ"ח,  אתקריאת  דחסד  מסטרא 

אתקריאת עקדה וקרבנא, ומסטרא דעמודא דאמצעיתא 

אתקריאת תורה.

והנה אמירת פרשת העקדה והקרבנות, הן מסטרא 

והחסד  כל השפע  שורשי  שהוא  המן  ופרשת  דגבורה. 

ועשרת  דגמ"ח.  מסטרא  זה  לישראל,  נותן  שהקב"ה 

הדברות, הוא מסטרא דתורה, כי שורש כל התורה הוא 

עשרת הדברות. 

ג'  מזכירים  לתפלה,  כהקדמה  בכללות  זה  כל  והנה 

עיקרה  התפלה  אולם  וגמ"ח.  עבודה  תורה  עמודים, 

כנגד קרבנות, עבודה במעשה, וכנגדה התפלה עבודה 

ש"בלב". ולכך העיקר לומר קרבנות.

קרבן  הוא  הכולל  )והשורש  בישראל  הקרבנות  כל  ושורש 

ע"ג  עולה  כקרבן  שנעשה  יצחק  הוא  אדה"ר(  שהקריב 

יש  תחלה  ולכך  ביהמ"ק.  מקום  המוריה,  בהר  המזבח 

שהעקדה  עולה,  קרבן  ואחריה  העקדה,  את  להזכיר 

גדרה קרבן עולה. 

שחר,  של  תמיד  כנגד  שחר  תפלת  יותר,  ובפרטות 

שהוא עולה, ולכך יש להזכירו בתחלה. ומלבד זאת מדין 

שתפלת שחר כנגד תמיד של שחר לכך יש להזכירו בפרט 

בתחלה בתפלת שחר. וכן מדין תדיר ושאינו תדיר תדיר 

נקרא  כן  וע"ש  לכל,  תדיר  הוא  תמיד  וקרבן  קודם. 

תמיד, כי הוא תמיד בקר וערב )עיין מנחות צט ע"ב(. 

והנה עולה, בגימט' קי"א, והיינו כמנין אות אל"ף 

במילוי. וזהו ההבחנה שעולה היא ראשונה. וזה מושרש 

באות אל"ף של אברהם, שהוא הקריב "תחלה" קרבן, 

וזהו שאומרים תחלה  איל,  ובפועל  יצחק  במחשבה את 

פרשת העקדה, כנגד כוונת אברהם לעקוד את יצחק. 

בפועל,  שהקריב  האיל  כנגד  עולה,  פרשת  ואומרים 

וכנגד תמיד של שחר, וכנגד עולה הבאה בנדבה.

א',  בסעיף  במש"כ  נעוץ  הקרבנות,  אמירת  ושורש 

ויתגבר "כארי", והרי אמרו )יומא כא ע"ב( שאש יורדת מן 

השמים על המזבח ורבוצה "כארי" )וכשלא זכו רבוצה ככלב(. 

וזהו כאשר מתגבר כארי, מעורר את האש היורדת מן 

השמים כארי, ועי"ז אמירת הקרבנות הויא כהקרבתם 

שנאכלים ע"י אש מן השמים, ודו"ק.
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ו ָּפָרִׁשּיֹות ַהָּקְרָּבנֹות ֹלא ֹיאַמר ֶאָּלא ַּבּיֹום )ועיין לקמן סימן מ"ז, סעיף י"ג(. 
בירור הלכה – סעיף ו':

הקרבנות  פרשת  אמנם  וז"ל,  כתב  בטור  אולם 

הקרבת  במקום  שהם  ביום,  לאמרה  יותר"  "טוב 

הקרבן שזמנו ביום, עכ"ל. והרי בשו"ע הלשון "לא 

יאמר", ובטור הלשון "טוב יותר".

פקודיך  יסוד הדרך  הקודם  בסעיף  נתבאר  וכבר 

שיש ב' דינים, דין כאילו הקריב ממש, וכן דין שע"י 

עסק התורה בענין מעורר השורשים העליונים ועי"ז 

בחיי  הרבינו  ובדברי  עיי"ש,  הקריב,  כאילו  נתקן 

שהובא שם. ועיין ב"ח על אתר שבלילה ינתן לו שכר 

יותר  טוב  האם  תלוי  ובכך  לא.  ותו  בתורה  כקורא 

לומר ביום או לא יאמר אלא ביום.

והנה על הצד כאילו הקריב ממש, יש לדון האם 

ונזכיר  הקרבן.  דיני  כל  הקרבנות  באמירת  דין  יש 

כמה נקודות שנגעו בהם האחרונים.

כתב בשערי תשובה )סימן מח, ס"ק א( וז"ל, ובבכור 

יא(  ס"ק  א,  )סימן  רבה  אליה  שכתב  דמה  כתב  שור 

בזוה"ק(  )ומקורו  העבודה  דוגמת  בביהכנ"ס  שיקרא 

דר'  מפומיה  ונפיק  הואיל  אך  לזה,  לחוש  אין  ג"כ 

כרוספדאי )זוהר, ח"א, ק( לשון כבתי כנסיות וכו' טוב 

לעשות כן, עכ"ל.

וכן דין מעומד. כתב המג"א )סימן מח, ס"ק א( וז"ל, 

הקרבנות  דוגמת  בעמידה  יאמר  הקרבנות  פרשת 

שהיה בעמידה, עכ"ל. וכתב הבאר היטב )סימן א, ס"ק 

יב( וז"ל, ויש לומר פרשת הקרבנות מעומד, דקיי"ל 

ויד אהרן  ח'  יושב פסול לעבודה, עולת תמיד ס"ק 

הג"ה ט', עכ"ל. אולם יעויין בשו"ע הרב, שבמהדורא 

קמא )סעיף יד( כתב שצריך לעמוד, ובמהדורא בתרא 

שהיה  הכהן  כמו  לעמוד  צריך  שאין  כתב  ט(  )סעיף 

אלא  העובד,  כהן  אינו  שהוא  מאחר  מעומד,  עובד 

וכאילו  הכהן,  לו  הקריב  אילו  הכתוב  עליו  מעלה 

עשה הכהן שליח להקריבו. ועיין שערי תשובה )סימן 

מ"ח, ס"ק א( שכתב בשם כמה אחרונים שא"צ מעומד. 

שא"צ  לכאורה  פשוט  ממש,  מקריב  שאינו  ולצד 

לאומרו מעומד. ורק לצד שהוה כאילו הקריב ממש, 

יש לדון אם לאומרו מעומד. 

וכן לגבי אם נשים חייבות לומר פרשת הקרבנות, 

שנשים  מולין  מהר"י  בשם  מ"ז  בסימן  הב"י  כתב 

נשים  זה  שמטעם  הקרבנות  פרשת  לומר  צריכות 

שכאילו  הטעם  לפי  והנה  התורה.  ברכת  מברכות 

הקריב ממש אף נשים חייבות. ולטעם שעי"ז נתעורר 

יהיה  לכאורה  בחיי,  הרבינו  כדברי  ולמצות  לתורה 

דינו כדין ת"ת שנשים פטורות. וכבר ערער החקרי 

לב )או"ח, סימן י( שלשיטתו הב"י היה לו לפטור נשים 

מן הקרבנות, כי פטורים מ"ת ומברכת התורה לשיטת 

הב"י, עיי"ש בדבריו. וכן הנידון שהוזכר לעיל בענין 

כסדר  לאומרו  יש  אם  הקרבנות  של  האמירה  סדר 

יש  אם  וכן  דידן.  בנידון  תלוי  דוקא,  הקרבתו  דיני 

לומר  אף  או  בעיקר  יחיד  קרבנות  לומר  היחיד  על 

פרשת  אומר  היחיד  כאשר  והיינו  ציבור.  קורבנות 

תמיד האם אומרה מדין יחיד, או שהוא אומרה מדין 

ציבור, שהיחיד חלק מן הצבור. 

פרשת  לומר"  "טוב  המחבר  כתב  כאן  ובאמת 

הקרבנות. והרמ"א ריש סימן מ"ח לא כתב כן אלא 

וזהו  בתמידין.  דיבר  הוא  כי  והטעם  לומר,  שיש 

התפלה,  מן  כחלק  ונתקן  לאומרו  ציבור"  "חובת 

שאומרים  )שם(  פמ"ג  ועיין  יחיד.  קורבנות  משא"כ 

אותה "בציבור" בעמידה בקול רם.

הלכה פסוקה – סעיף ו':

אלא  יאמרם  לא  לכתחילה  הקורבנות  פרשיות 
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הקריב,  כאילו  והאומרם  הקרבתם.  זמן  שזהו  ביום, 

וזמן הקרבתם אינו אלא ביום.

על דרך הסוד – סעיף ו:

פרשיות הקרבנות לא יאמר אלא ביום. דאין קורבנות 

קרבים אלא ביום, וכמ"ש )מגילה, כ, ע"ב( כל היום כשר 

וכו', לסמיכה לשחיטה לתנופה להגשה לקמיצה ולהקטיר 

חלבים ואברים. ודרשו שם בגמ', בשחיטה כתיב "ביום" 

וכו', עיי"ש. וכן במליקה וכו' כתיב "ביום צוותו". ועיין 

יעקב  בתועלת  וכתב  ע"ב(.  )ז,  וזבחים  ע"א(,  )כב,  חולין 

)סוד תפלת המנחה( וז"ל, שאין קרבן בלילה, כי יראה כזובח 

לאלהים ויהיה קוצץ בנטיעות, עכ"ל.

וביאורו, כמ"ש בזוה"ק )ח"ג, קי, ע"א( זובח לאלקים 

יחרם )שמות, כד, יט( בלתי לה' לבדו, דלא יהיב שלטונתא 

דפרודא  עלמא  אחרים  אלהים  דכל  בקרבנא,  לסט"א 

אינון, ולית לון קירבא ויחודא. והיינו קרבן מלשון קרוב 

ויחוד, והסט"א כל מהותו פרוד. ויתר על כן אמרו בזהר 

חדש )מדרש הנעלם, ג, ע"ב( תדע לך בזמן שביהמ"ק היה 

קיים, כל המקריב קרבן וזובחו לשם זה הנקרא אלקים 

)לא אלהים אחרים, אלא שם אלקים דקדושה, ודו"ק( חייב מיתה, 

שנאמר זובח לאלקים יחרם בלתי לה' לבדו, מלמד שצריך 

משותף  אלקים  שם  וכו'.  בלבד,  המיוחד  שמו  להזכיר 

הוא על יתר הנבראים. המלאכים נקראים אלהים, בני 

אדם נקראו אלהים, הדיינים נקראו אלהים, וע"כ חשש 

המקום על כבוד שמו. תדע לך, כל המקריב קרבנו וזבחו 

לשם זה הנקרא אלקים חייב מיתה, שנאמר זובח לאלקים 

יחרם בלתי לה' לבדו, בשביל שהוא שם משותף, ואין אנו 

יודעים אם הוא זובח למלאכים או לבנ"א, או להקב"ה 

)ויעויין רמב"ן, יתרו, כ, ג. וציוני, משפטים(. ע"כ. וכן מבואר 

ברקאנטי )יתרו( וז"ל, ויש עוד מפרשים, כי אזהרת זובח 

לאלקים יחרם, היא שלא יעבוד למדת הדין ע"י קציצה, 

דוד  מצודות  ועיין  עכ"ל.  לבדו,  לה'  בלתי  אמרו  זהו 

לרדב"ז )מצוה שצט( וז"ל, כתיב, זובח לאלקים יחרם וגו', 

זה  הרי  מן המדות,  לאחת  ומתכון  קרבן  וכל המקריב 

קוצץ בנטיעות, עכ"ל. ,עיי"ש. 

ובתורה אור )למהר"מ פאפירש, משפטים( העתיק דברי 

רבינו בחיי וז"ל, ואמת הדבר כי הקרבן לה', אבל הכוונה 

לשם המיוחד. וזה שתרגם לשמא דה' בלחודוי, לא לשום 

דה',  לשמא  אלא  בלחודוי  לה'  תרגם  ולא  ושר,  מלאך 

כאלו אמר לאלקים לבדו בלתי לה' יחרם, עכ"ל. ועיין 

עוד בדבריו בפרשת פנחס, שאע"פ שקרבן נקרא קרבני 

למלאכים  מאכל  הם  שהקרבנות  ופירושו  לאישי,  לחמי 

לאישי,  וזהו  אישים,  ונקראים  קרבן,  מאותו  הנהנים 

עיי"ש, אעפ"כ ההקרבה לשם הוי"ה בלבד וכלשונו שם: 

ושלא יהיה הקרבן נקרב לשכינה, אלא לשם הוי"ה שהוא 

בספר הדע"ה  לשם  ועיין  עכ"ל.  כל הספירות,  כללות 

)ח"ב, דרוש ד, ענף ט, סימן ג( בהרחבה. ולכך אין מקריבים 

קורבנות בלילה, שאז הוא שליטת שם אלקים כנודע.

ז ְּכֶׁשְּיַסֵּים ָּפָרַׁשת ָהעֹוָלה יֹאַמר: ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ֶׁשְּיֵהא ֶזה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתי 
עֹוָלה, ְוָכְך ֹיאַמר ַאַחר פ' ַהִּמְנָחה ְוַהְּׁשָלִמים ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ָּבִאים ִּבְנָדָבה.

בירור הלכה – סעיף ז':

אולם לשון הטור כאילו הקרבתי עולה "בזמנה". 

והביאור בחילוק בין לשון הטור ללשון השו"ע, ע"פ 

הקרבנות  פרשת  כתב,  שהטור  החילוק  שחודד  מה 

הקרבת  במקום  שהם  ביום  לאמרה  יותר"  "טוב 

הקרבן שזמנו ביום, וא"כ לשיטתו אפשר לאמרו ג"כ 

שלא בזמנו, לכך אומר כאילו הקרבתו עולה בזמנה. 

משא"כ לשון השו"ע, לא יאמר אלא ביום, א"כ בהכרח 

שהוא בזמנו. וכבר נתבאר יסוד מחלקותם, שלשיטת 

בזמנו,  בעי  ולכך  ממש,  הקריב  כאילו  זהו  השו"ע 
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משא"כ לשיטת הטור אינו כאילו הקריב ממש.

והנה הטור הכא סיים וכתב "ואחר פרשת החטאת 

הדברים  ובביאור  נדבה".  שאינה  לפי  כן,  יאמר  לא 

במחצית  כתב  דבריו  ובביאור  יא(,  )ס"ק  מג"א  עיין 

יאמר,  אשם  אחר  שכתב  מה  דהטור  וז"ל,  השקל 

נתכוין לאשם תלוי, אבל אחר אשם ודאי לא יאמר, 

א"כ תיקשי דהוה ליה לטור לכתוב אחר חטאת ואשם 

ניחא,  המג"א  דברי  לפי  אבל  וכו',  יאמר  לא  ודאי 

דמהאי טעמא שביק הטור אשם ודאי ולא כללו עם 

אפילו  דהחטאת  החטאת.  מן  חלוק  החטאת, שהוא 

ידיעה  דבעי  מלפניך  רצון  יהיה  יאמר  לא  תנאי  על 

בתחלה, אבל אחר אשם ודאי עכ"פ רשאי לומר על 

תנאי כיון שלא בעי ידיעה בתחלה, עיי"ש.

הטור,  דברי  של  זו  סיפא  השמיט  השו"ע  והנה 

לומר  אין  אשם  והן  חטאת  שהן  בב"י  כמ"ש  וס"ל 

שהשו"ע  כנ"ל,  פלוגתם  ששורש  ונראה  יה"ר. 

ממש,  בפועל  הקריב  כאילו  חשוב  שהוא  לשיטתו 

א"כ לא שייך שיביא אשם ודאי על ספק ויאמר אם 

כאילו  ומקובל  חשוב  זה  יהא  ודאי  אשם  נתחייבתי 

הקרבתי אשם ודאי, כיון שיש דין שיהא "ודאי" )וזהו 

ולא  ודו"ק(,  בתחלה,  ידיעה  בעי  אשם  האם  המחלוקת  מלבד 

שמעלה  הטור  לשיטת  אבל  בספק.  להביאו  שייך 

עליו הכתוב כאילו הקריב ואינו כמקריב ממש, כיון 

שלפני המקום גלוי אם נתחייב, אפשר לומר כן אף 

אם אינו יודע אם נתחייב אשם, ודו"ק.

היה  לכאורה  וז"ל,  ז(  )ס"ק  הדרישה  כתב  והנה 

כי אם אחר  זה  רצון  יהי  לומר  לי שלא תקנו  נראה 

הקורבנות הכתובין בתורה ולא אחר קריאת משנת 

דיני  ופרטי  גופי  נעתקו  לא  שם  כי  מקומן,  איזהו 

משנה  אותה  אמירת  תעלה  ואיך  ועולה,  חטאת 

רבינו לקמן  במקום הקרבת קורבנות. אבל מדכתב 

בסימן נ' וז"ל, וקבעו לומר משנת איזהו מקומן אחר 

פרשת התמיד משום דכתיב )מלאכי, א, יא( בכל מקום 

מוקטר מוגש וכו', אלא אלו ת"ח שעוסקים "בהלכות 

עבודה" מעלה אני עליהן וכו', מטעם זה נכון לאמרו 

גם באיזהו מקומן, עיי"ש.

וביאורו כיסוד הנ"ל, שאם זה כאילו הקריב ממש, 

עבודה".  "בהלכות  עוסק  כאשר  כן  לומר  שייך  לא 

אולם אם זהו מעלה עליו הכתוב ודאי ששייך שעי"ז 

יתבונן כדברי הרבינו בחיי לעיל. ובזה חלוק המימרא 

ע"א(,  )קי,  במנחות  למימרא  ע"ב(  )כז,  תענית  של 

הקרבתם  כאילו  על  איירי  בתענית  כי  היטב.  ודו"ק 

"קורבנות", אולם במנחות איירי כאילו הקריב עולה 

שלמים וכד', קרבן פרטי, כאילו הקריב ממש.

הלכה פסוקה – סעיף ז':

מלפניך  רצון  יהי  יאמר  העולה  פרשת  כשיסיים 

שיהיה זה חשוב ומקובל כאילו הקרבתי עולה, וכך 

יאמר אחר פרשת המנחה והשלמים, מפני שהם באים 

נדבה. ולמה שאינו בא בנדבה, יאמר שאם נתחייבתי 

בתורה.  כקורא  יהא  לאו  ואם  הקרבתי,  כאילו  יהא 

ובשבת לא יאמרם, כי אין מקריבין קרבן יחיד בשבת.

על דרך הסוד – סעיף ז':

א(  יד,  )הושע,  דכתיב  המפרשים,  כמ"ש  הדבר  טעם 

ונשלמה פרים שפתינו. ופרש"י, ונשלמה פרים – שהיה 

שפתינו,  דברי  בריצוי  אותם  נשלם  לפניך,  להקריב  לנו 

עכ"ל. וכתב האבן עזרא )שם( וז"ל, והזכיר פרים, כי הם 

והיינו שכאשר מקריב  בעולה, עכ"ל.  והיקרים  גדולים 

אומר  וכאשר  ויקר,  גדול  או  וזול  קטן  שיקריב  אפשר 

בפיו כראוי אזי נחשב כפרים. עיין פרדס יוסף )ויקרא, 

כג, כד, ד"ה ובפרשת הקורבנות(.

להקריב  בידינו  ואין  אנוסים  שאנו  כיוון  ובפשטות, 

במעשה ]עיין של"ה )מסכת תענית, אור תורה, סוד התענית 

צום,  עושים  המעשה,  להשלים  מנת  שעל  והעבודה( 

זאת  אומרים  אנו  לכך  עיי"ש[,  יב(,  ד,  )שהש"ר,  כמ"ש 

דיבור   – לבושי הנפש, מעשה  ג'  בסוד  ובכוונה,  בפה, 

בסוד  )במדבר( שכתב שהמעשה  ועיין רמ"ז  - מחשבה. 
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פנימי, והדיבור בסוד מקיף, עיי"ש. אולם נתחדד יותר 

בפנים יפות )שמות, כא, הי( וז"ל, ונשלמה פרים שפתינו, 

אף שאין בידינו לעשות מעשה בהקרבה, יחשב "מעשי" 

בפועל(  הקריב  כאילו  נחשב  )ולכך  הקרבה  כמעשה  שפתינו 

שפתיו  עקימת  ע"א(  סה,  )סנהדרין,  חז"ל  כמ"ש  וכו', 

כן,  אומרים  מתי  במ"א  בארוכה  נתבאר  )וכבר  "מעשה"  הוה 

ואכמ"ל(, עכ"ל. וכתב עוד )שם, ל, כג( וז"ל, ונשלמה פרים 

שפתינו, מ"מ אינו אלא בדיבור ולא במעשה )גמור, כנ"ל( 

וכן שלחנו של אדם שהוא דוגמת הקרבן כנ"ל, אינו אלא 

בדיבור ובמחשבה, אבל המעשה הוא חול וכו', ולכך נמנע 

מאתנו מעשה קרבנות, מחמת פגם העשיה, עכ"ל. וכן 

כתב )שם, ויקרא, ד, ג( וז"ל, ונשלמה פרים שפתינו, דהיינו 

מחשבה טובה מצטרף עם הפרים לכפר, עכ"ל, עיי"ש. 

וכתב החייט )מערכת אלהות, פ"ג( שהוא בסוד ויגזור אומר 

ויקם לך, ולכך חשיב מעשה.

ובכל קרבן איכא ג' חלקים, א. תשובה – מחשבה. ב. 

וידוי ושירת הלוים – פה, דיבור. ג. הקרבה בפועל – 

וכתב החת"ס  ודיבור.  יש רק מחשבה  והשתא  מעשה. 

בפיך",  הדבר  "קרוב  וז"ל,  יב(  ל,  דברים,  משה,  )תורת 

להשתוקק  "ובלבבך",  פרים.  ונשלמה  הדינים,  בלימוד 

לעשותם, ואז "לעשותו", תזכה לעשותו בפועל, עכ"ל. 

ועיין של"ה )ווי העמודים, פ"י(. 

ובעומק יותר, זו העלאה ממדרגת "מצוה" למדרגת 

"תורה", וכמ"ש הגר"א )הושע, שם( וז"ל, ונשלמה פרים, 

היינו לימוד התורה, עכ"ל. ודו"ק שאינו רק מדין דיבור 

זה  "מצוה"  ומדין  "תורה".  מדין  אלא  "מצוה",  של 

נחשב כאילו הקריב בפועל.

אולם יעויין ברד"ק )הושע, שם( שכתב וז"ל, ונשלמה 

"וידוי  לפניך  נשלמה  פרים  במקום   – שפתינו  פרים 

שפתינו", עכ"ל. ולשיטתו אינו מדין "תורה" אלא מדין 

"וידוי". אולם בליקוט )שם, רמז, תקל"ג, ועוד מדרשים( אמרו, 

א"ר אבהו מי משלם אותם פרים שהיינו מקריבים לפניך, 

שפתים שאנו "מתפללים" לפניך ]תפלה במקום קרבן, 

וכתב  האגור.  בשם  מ"ז  סימן  סוף  ב"י  ועיין  כנודע[. 

האזהרות  כל  אמרו  ולזה  וז"ל,  פב(  )אות  סודות  בשושן 

שבאו בקרבן להיות בתפלה, עכ"ל. ועיין תולעת יעקב 

)סוד תפלה מעומד(. וא"כ זהו מדין "תפלה". וז"ל הרמ"ע 

מפאנו )יונת אלם, פ"ו( בחורבן הזית נשמרה מצוה זו בסוד 

להעלות  שפתינו  פרים  נשלמה  תקנתיה,  מאי  נובלות, 

הנובלות הללו, עכ"ל. ועיין ליקוטי הש"ס )סוד האלפ"א 

בית"א( וז"ל, ובזמן שהקרבנות בטלים הקיום של העולם 

הוא בק' ברכות, וזש"ה ונשלמה פרים שפתינו, עכ"ל. 

שפתינו  פרים  ונשלמה  כלל  אם  האחרונים  ונחלקו 

נאמר רק ביחס לקרבנות או לכלל מעשה המצוות שאי 

אפשר לעשותם. והדברים ארוכים.

ח ֹיאַמר ִעם ַהָּקְרָּבנֹות ָּפסּוק ְוָׁשַחט ֹאתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְזֵּבַח ָצֹפָנה ִלְפֵני ה'.
בירור הלכה – סעיף ח':

וכתב במ"ב )ס"ק כ( וז"ל, דאיתא במדרש )ויק"ר, ב, 

יא( דכל מי שאומר פסוק זה הקב"ה זוכר עקדת יצחק, 

עכ"ל. ולכאורה זהו מעין מש"כ בסעיף ה', טוב לומר 

וז"ל,  הטור,  בשם  שם  המ"ב  וכתב  העקדה,  פרשת 

כדי לזכור זכות אבות בכל יום, וגם כדי להכניע יצרו 

כמו שמסר יצחק נפשו, עכ"ל. וכתב באליה רבה )ס"ק 

יד( וז"ל, ויכוון בעקידת יצחק כשאומר צפונה לפני 

ה' ויהיה לזכרון טוב. וכשיאמר פרשת העקידה יכוין 

כל  הקב"ה  שיעקוד  בנו,  יצחק  את  ויעקוד  בפסוק 

המקטרגים על ישראל ושלא יקטרגו בשעת התפלה, 

מקור חיים, סק"ח, עכ"ל.

אולם באמת זהו לשון המדרש הנ"ל, ושחט את בן 

הבקר וגו', ובאיל הוא אומר צפונה לפני ה'. אמרו, 



שו"ע אורח חיים סימן א' כב ׀ 

בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו, התקין ב' 

וכל כך  ואחד של ערבית.  כבשים אחד של שחרית 

גבי  על  ישראל מקריבין תמיד  למה, שבשעה שהיו 

המזבח וקורין את המקרא הזה צפונה לפני ה', זוכר 

ואת  עלי את השמים  יצחק. מעידני  הקב"ה עקידת 

הארץ, בין גוי בין ישראל בין איש בין אשה בין עבד 

בין אמה קורין את המקרא הזה צפונה לפני ה', זוכר 

הקב"ה עקידת יצחק, שנאמר צפונה לפני ה'.

והבן שיש כאן ב' חלקים. א. בין גוי בין ישראל בין 

קורין את המקרא  בין אמה  בין עבד  בין אשה  איש 

הזה וכו'. ב. בשעה שהיו "ישראל" מקרבין תמיד ע"ג 

השו"ע  ודברי  וכו'.  הזה  המקרא  את  וקורין  המזבח 

אינו קאי על קורין בלבד שהוא מדרגת כל העולם אף 

עבד ואמה ואף גוי. אלא דברי השו"ע קאי על בשעה 

שהיו "ישראל" מקרבין תמיד ע"ג המזבח וקורין את 

המקרא הזה. ולכך כתב יאמר "עם הקרבנות" פסוק 

ושחט אותו על ירך וגו'. 

ודקדוק זה שסעיף זה קאי דייקא כהמשך לאמירת 

הקרבנות, כבר עמד עליו הבית יעקב )סימן ק"ח, והובא 

בשערי תשובה ס"ק יד( שכתב, יאמר עם הקרבנות וכו', 

זה נמשך למ"ש לפני זה שלא יאמר פרשת הקרבנות 

אור  קודם  המעמדות  בסדר  יאמר  ולא  ביום  אלא 

היום פרשיות הקרבנות, אבל מ"מ יאמר פסוק ושחט 

ששחיטה וזריקה כשירה בלילה. ומ"מ ביום שאומר 

אותו  שאמר  בשביל  לדלג  לו  אין  הקרבנות  פרשת 

קודם אור היום. אבל אין הכוונה לאומרו בפני עצמו 

קודם  לומר  כמו שנוהגין קצת  יצחק  זכירת  בשביל 

הפרשה,  עם  כשאמרו  הוא  הזכירה  שעיקר  איזהו, 

עכ"ד. והטעם הוא כנ"ל כלשון המדרש בשעה שהיו 

המקרא  וקורין  המזבח  ע"ג  תמיד  מקרבין  ישראל 

הזה.

שם  עליו  תשובה  השערי  קושיית  סרה  ובזה 

קרא  האי  דבאמת  דבריו  על  וצ"ע  וז"ל,  שהקשה 

)ומ"ש  כתיבא  התמיד  דפרשת  בענינא  לאו  דושחט 

שהשחיטה וזריקה כשירה בלילה במח"כ שגגה הוא וש"ס ערוך 

ניחא,  בזבחים בכמה דוכתי דפסול, עיי"ש(, עכ"ל. ולהנ"ל 

מצד  ולא  כנ"ל,  המדרש  הוא  לאומרו  המקור  כי 

שכתוב בפרשת תמיד. ובזה ניחא שאין כוונת השו"ע 

לעשות  מותר  כי  בלילה  לאמרו  מותר  שכבר  מצד 

שהקשה  כמו  כן  שאינו  בלילה,  והזריקה  השחיטה 

השערי תשובה, אלא הכוונה שהטעם לאומרו הוא 

כאילו הקרבתי כמ"ש  מפני אמירת התמיד שחשיב 

אמירת  אחר  אותו  אומרים  ולכך  ודו"ק.  ז',  בסעיף 

התמיד. ולכך העתיק הגר"א כל דברי המדרש, ולא 

רק סופו כמקור המובא בב"י )ס"ק ח( משם הר"י בר 

וערוך  הרב,  ושו"ע  ח(,  )ס"ק  וט"ז  )ס"ח(,  ולבוש  יקר, 

השלחן, ודו"ק.

הלכה פסוקה – סעיף ח':

ירך  על  אתו  ושחט  פסוק  הקרבנות  עם  יאמר 

המזבח צפנה לפני ה'.

על דרך הסוד – סעיף ח':

כשיסיים ומקורו )בויק"ר, פ"ב( שאמרו דכל מי שאומר 

פסוק זה הקב"ה זוכר עקדת יצחק.

ועיקר הזכרת "צפון", כמ"ש בבעל הטורים )ויקרא, 

יד(  א,  )ירמיה,  ממ"ש  להגין  כדי   – צפונה  וז"ל,  יח(  א, 

]וכתב  ע"ב(.  ק,  זוהר,  תיקוני  )ועיין  הרעה  תפתח  מצפון 

החלוף  שדין  וז"ל,  השחיטה(  סוד  )ד"ה  הקנה  הספר 

ממקום הזהב, מצפון זהב יאתה, מצפון תפתח הרעה, 

)עיין תדב"א,  בצאן  צפון  כתיב  יצחק, עכ"ל[.  והוא פחד 

פ"ו( כנגד יצחק שאפרו "צפון", עכ"ל. ומעין כך כתב 

וז"ל, צפונה לפני ה', רמז על  בשפתי כהן )שם, ה, כא( 

לפני  וצפון  ומונח  צבור  שאפרו  יצחק  עקידת  של  אילו 

ה', עכ"ל. ומקור הדברים, עיין ב"ר )צב, ה(. ועיין משך 

חכמה )ויקרא, א, י(.

והנה שורש כל עבודת הקרבנות כנגד יצחק כנודע. 

וכתב בצרור המור )ויקרא, כח, יג( וז"ל, שהזבחים שחיטתן 
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אש  יצחק  ומדת  הגבורה,  מצד  ע"א(,  מז,  )זבחים,  בצפון 

אוכלת אש, עכ"ל. וכן כתב הגר"א )אדרת אליהו, ישעיה, ב, 

ב( וז"ל, והעזרה לקורבנות וכו', ולפי שהם כנגד יצחק, 

לכן שחיטתן בצפון, עכ"ל )ונחלקו הראשונים אם זהו דין צפון 

שיטת  כך  ולעומת  ר"א.  ד"ה  ע"א,  כ,  זבחים,  רש"י,  כ"כ  העזרה, 

הרמב"ם שזהו צפון של מזבח. עיין הלכות ביה"ב, פ"ח, הט"ו(.

ומקור הדברים שיצחק צד צפון הוא בזוה"ק )בראשית, 

התחתון  ומהצד  מערבית.  צפונית  דא  יצחק  ע"ב(  קכ, 

טעם הדבר, כמ"ש בציוני )צו( וז"ל, ושחט אותו על ירך 

המזבח צפונה, והוא סוד המשל ופחד עמו, שם פחדו 

פחד, ופחד יצחק היה לי, ופחד בלילות, סמר מפחדך 

וכל  הגבורה,  סוד  הוא  וכן  אחד.  רמז  והכל  בשרי, 

גיבור ה"כובש" את  וזהו  הגיבורים נקראים על שמה. 

יצרו, וכו', עכ"ל. וכן אמרו )סוכה, נב, ע"א( ואת הצפוני 

של  בלבו  ועומד  ש"צפון"  יצה"ר  זה  מעליכם,  ארחיק 

אדם. אולם מאידך נקרא כן ע"ש שורש האור והשפע 

)ב"ב, כה, ע"ב( הרוצה  הצפונים שם, כמ"ש ר' "יצחק" 

להעשיר יצפין ששלחן בצפון, מצפון זהב יאתה. עיין מגן 

דוד )אות ג(. וזהו צפונה מלשון צופה, כי זהב מאיר. עיין 

במפרשי המדרש שם על אתר. 

ושורש החלוף בצפון "ממקום שצפון יצה"ר", למקום 

שצפון ונמשך משם השפע, הוא ע"י העקידה, וכמ"ש 

יצחק,  ואלמלא עקידת  וז"ל,  )יוה"כ, פ"ו(  ימים  בחמדת 

מרוב  שאלתו  רצון  להפיק  יכול  הנבראים  מן  אחד  אין 

דקדוק הדין במקום הזה, עכ"ל.

ע"ב(  י,  )כתובות,  כמ"ש  מזון,  שפע  נמשך  ובפרטות 

מזבח מזין וכו'. וכתב במגלה עמוקות )וישב( וז"ל, ולפי 

שיוסף נוטה לסוד יצחק, בסוד קץ חי, לכן המזון בא מצד 

יוסף, ירכתי צפון, שלחן בצפון, עכ"ל. 

ובעומק יותר שם זהו בחינת הטוב "הצפון" לצדיקים 

לעת"ל. כמ"ש בפע"ח )שער עולם העשיה, פ"ח( וז"ל, נ"ל 

צפנה, גימט' בחירה, שהיתה צפונה בידיעתו ית', שכשם 

שאותיות י"ה, או"א הם צפונות בתוך הזו"ן בסוד ו"ה, 

כך הבחירה צפונה בידיעה, ובעקדת יצחק נאמר עתה 

ידעתי כי ירא אלקים אתה, שאז נתאמתה הידיעה ע"י 

הבחירה, לכן כל האומר פרשה זו, אז זוכרין לו עקידת 

יצחק, עכ"ל. ודו"ק היטב שם. ועיין עוד שער היחודים 

)פרק טו(. ושם נכלל צפון בדרום, ימין בשמאל, כי בבחירה 

יש ב' צדדים, משא"כ בידיעה, והבן. וז"ש בזוה"ק )ח"א, 

קלו, ע"ב( אלא ודאי הא אתכליל יצחק בצפון, ודרום באשא 

ומיא. וכתב בקהלת יעקב )ערך ימין( וז"ל, ימין במילוי, 

וזהו צפונה  נו"ן, גימט' צפון, עכ"ל.  יו"ד  יו"ד מ"ם 

שצפון בו כללות הכל. וכמ"ש בשער היחודים )שם( וז"ל, 

ס"ג  ע"ב  רל"ב,  גימט'  עה"כ  ו',  מלא  הקרי  צפונה, 

מ"ה ב"ן, עכ"ל. והיינו כללות כל אופני שם הוי"ה.

ְוַאַחר  ַהֶדֶּׁשן,  ְוַאַחר ָּכְך ָּפָרַׁשת ְתּרּוַמת  ֵיׁש נֹוֲהִגין לֹוַמר ָּפָרַׁשת ַהִּכּיֹור )שמות, ל, יז-כא(,  ט 
ָּכְך ָּפָרַׁשת ַהָתִּמיד )במדבר, כח, א-ח(, ְוַאַחר ָּכְך ָּפָרַׁשת ִמְזֵּבַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת )שמות, ל, ז-י(, 

ּוָפָרַׁשת ַסָמֵּני ַהְקֹּטֶרת ַוֲעִׂשָיּתו )שמות, ל, לד-לו(.

בירור הלכה – סעיף ט':

ופרשת  הכיור  פרשת  וז"ל,  יז(  )ס"ק  המ"ב  וכתב 

תרומת הדשן יכל לאמר קדם היום, עכ"ל. והשורש 

המזבח  את  תורמים  יום  כל  ע"א(  כ,  )ביומא,  כמ"ש 

בקריאת הגבר, וביוה"כ מחצות, וברגלים מאשמורה 

וזהו מקור דברי המ"ב בשם הדרך החיים  ראשונה. 

אפשר  ביו"ט  האם  העירו  וכבר  יח(.  ס"ק  ד,  )סימן 

לאומרה מאשמורה הראשונה.
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והנה יש כאן סדר הדרגה במה אומרים. א. עולה 

מנחה ושלמים ואשם תלוי שבא נדבה. ב. אשם ודאי 

הזכרת  ג.  כדברי הב"ח.  נתחייב  וחטאת שבא שמא 

שהיא  קטרת  כך  ומעין  כתמידים.  צבור  קורבנות 

שייכת לצבור. ד. פרשת תרומת הדשן, שזהו עבודה 

שאינה הקרבה או הקטרה. ה. פרשת סמני הקטורת 

בפועל.  הקטרת  לעבודת  הכנה  שהוא  ועשיתו, 

עבודה  הכשר  של  כללי  דין  שהוא  הכיור  פרשת  ו. 

הזכרת  של  זה  ודין  הכיור.  מן  קידוש  ללא  שנאסר 

פרשת הכיור השמיט בשו"ע הרב. ויש צד שקידוש 

בכיור יותר קודם לעשיית הקטרת, כי קידוש מכיור 

הוא הכשר עבודת הכהן ממש, אבל עשיית הקטרת 

הכנה כעשיית סוכה, ואכמ"ל. ז. הזכרת שורש הקרבן 

עקדת  ישראל,  קרבנות  לכל  שורש  שהוא  הראשון 

יצחק. ומלבד כך מזכירים עוד ענינים שאינם קשורים 

לדיני הקורבנות, פרשת המן, ועשרת הדברות.

מזכיר  כאשר  א.  בהזכרתו.  חלקים  ג'  בכך  ויש 

הקריב  כאילו  נאמר  בזה  ושלמים,  כעולה  קורבנות 

בעצמו ממש )ע"י שליח(. ב. כאשר מזכיר קרבנות צבור 

כתמידים, ומעין כך הקטרת הקטרת, זהו הזכרה מדין 

ג.  ממש.  הקריב  הצבור  כאילו  וחשוב  צבור,  חובת 

כאשר מזכיר עבודת המקדש בכלל כעשיית הקטרת 

ביהמ"ק.  של  העבודה  אור  כלל  מעורר  בזה  וכיור, 

ודומה לכך הזכרת שיר של יום שהיו אומרים הלוים, 

שזהו אור העבודה שהיה בזמן שביהמ"ק קיים. והנה 

קודם  התמיד  להזכרת  נוסף  טעם  יש  הנ"ל,  מלבד 

תמידין  כנגד  תפלות  אמרו  שהרי  ומנחה,  שחרית 

תקנו. ולכך ברור ופשוט שראוי להזכיר קודם תפלת 

שחר תמיד של שחר, וקודם תפלת מנחה תמיד של 

בין הערבים. 

הלכה פסוקה – סעיף ט':

יש נוהגין לומר פרשת הכיור ואח"כ פרשת תרומת 

מזבח  פרשת  ואח"כ  התמיד,  פרשת  ואח"כ  הדשן, 

זו  ואמירה  ועשייתו.  הקטרת  סמני  ופרשת  הקטרת 

עניינה מדין עוסק בתורת הקרבנות. 

על דרך הסוד – סעיף ט':

כתב הלבוש וז"ל, ויש נוהגין עוד לומר קודם פרשת 

הקרבנות, פרשת הכיור, שהיא "העבודה הראשונה בכל 

)ועיין ב"י על אתר(. וגם משום שתקנו נטילת ידים  יום" 

פרשת  לומר  תקנו  ד(,  )סימן  בעה"י  כמ"ש  בוקר  בכל 

עכ"ל.  ורגליהם,  ידיהם  הכהנים  ממנו  שרחצו  הכיור 

סילוק  בסוד  א.  פנים.  ב'  יש  והעולה שבעבודת הכיור 

הרע )והוא בסוד שהכיור נעשה מן המראות הצבאות, וזהו כח סילוק 

מלשון  מנחשת,  נעשה  שלכך  תשא,  כי  חיים,  מים  באר  ועיין  הרע. 

הרהור  מתבטל  ועי"ז  שם.  יחזקאל,  בדברי  כתב  כך  ומעין  נחש-ת, 

ע"ב(.  ס,  ב"ב,  עיין  ציור,  לשון  כיור  דקלקול,  הציור  כח  שהוא  רע 

כיור.  וזהו  הקדושה.  תחלת  והיינו  לקדושה,  הכנה  ב. 

למעלה  כנו  ולפ"ז  ודו"ק.  הכנה,  מלשון  כנו  ו"כנו", 

ממדרגת הכיור )ולהלן יבואר להיפך(. ועיין באר מים חיים 

הנ"ל, שכתב כן במפורש, עיי"ש היטב. ועיין זבחים )כד, 

ע"א(, ודו"ק.

יג,  )תיקונים,  בזוה"ק  אמרו  וכנו,  הכיור  שורש  והנה 

ע"ב( כיור וכנו, אינון תרין כוליין, ובהון שריין תרין סמכין 

הכיור  וז"ל,  כתב  )תצוה(  ברקאנטי  אולם  )נו"ה(.  קשוט 

רומז אל השכינה )מלכות(. כד"א, כל הנחלים הולכים אל 

הים )קהלת, א, ז(. )והוא סוד כלי. עיין זבחים )כ, ע"א "דקדוש 

להו בכלי שרת", והיינו מדין היותו כלי, ודו"ק, משא"כ פעולת קידוש 

רגלים בסוד נו"ה, ופעולת קידוש ידים בסוד חו"ג, ודו"ק(. וכתיב 

ילק"ש,  )עיין  אחד  מקום  אל  השמים  המים מתחת  יקוו 

שמות, תיט(, וע"כ ירחצו בבואם להקריב, כד"א "בזאת" 

וכן  עכ"ל.  הקודש,  אל  אהרן  יבא  בזאת(  הנקראת  )מלכות 

הוא במגיד מישרים )כי תשא(. 

ולפיכך  וז"ל,  כתב  מ"ג(  פ"א,  )ספ"י,  בראב"ד  אולם 

מים שלפני הסעודה צריכין "כלי עליון", רמז לכלי עליון 

הטהור הנקרא כיור, חסד, ואין צריך לכלי תחתון כי לא 

שורה עליהם רוח טומאה )אלא זהו "הכנה לסעודה"(. אבל 
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ידיים מלוכלכות שורה עליהם רוח טומאה )מלח סדומית. 

וכן כיור ר"ת, כוכב יש ושמו רעה, עיין קהלת יעקב ערך כיור(, ולכן 

מים אחרונים צריכין כלי תחתון, עטרה, עכ"ל. ולפ"ז 

בגר"א  מבואר  וכן  כנו.  תחתון  וכלי  כיור,  עליון  כלי 

וז"ל, כיור "של" כנו, כי הן נקראים  )ספ"י, פ"א, מ"א( 

מעלה ומטה, רום ותחת, עכ"ל. ומעין כך כתב ברמ"ק 

)פרדס רימונים, שער כג, פי"א, ערך כיור( וז"ל, שהכיור הוא 

לנצח,  מושב  כן  ודאי  שההוד  ההוד,  הוא  וכנו  הנצח, 

עכ"ל )ועיי"ש שדן אם המים שבכיור בסוד החסד, או בסוד גבורה, 

וז"ל,  כתב  )ח"ה(  החכמה  הנפש  ובספר  גשמים.(  גבורות 

ומזה הטעם צותה תורה לרחוץ במי הכיור, לרמוז על 

העטרה שנשפעת מן החסד, עכ"ל. ולדבריו זהו כח דין 

העטרה. ולעיל בואר שהוא בסוד איהי בנצח ואיהי בהוד, 

ודו"ק היטב.

לוים  כהנים  ר"ת  'כלי',  בסוד  הכיור  כן,  על  ויתר 

כללות  רמוז  ובו  מחברם,  הכלי  וכח  כנודע,  ישראלים 

כולם. וכמ"ש בטוב הארץ )והובא בילקוט ראובני, ערכים, ערך 

כלי( וז"ל, כיור במילוי כזה כ"ף יו"ד וי"ו רי"ש, גימט' 

אברהם יצחק ויעקב דוד, שהם ד' רגלי המרכבה, וי"ב 

יתרים רומזים על י"ב שבטים, עכ"ל.

וזהו עומק מ"ש )זבחים, כב, ע"ב( דאמר ר' יוחנן, מי 

כיור, ר' ישמעאל אומר מי מעין הן, וחכ"א שאר מימות 

ומהצד  מימות.  שאר  הם  התחתון  שהמצד  והבן  הן. 

העליון הם מי מעין, ודו"ק.

כמנין  האותיות,  עם  עולה  כיור  הקלקול  ומצד 

עמלק. ומצד התיקון עולה ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן עם 

אות ד', היינו ד' מילואים. ועולה כמנין כיור, רל"ו, 

שלכך נצרך שיהא בכיור לקדש ד' בני אדם משה אהרן 

ובניו כמ"ש בזבחים )שם(, ודו"ק.
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שו"ע אורח חיים סימן ב' כח ׀ 

ְבּעֹוֶדּנּו ׁשֹוֵכב,  ְזרֹועֹוָתיו  )ֹראׁשֹו(  ּבֹו  ְוַיְכִניס  ֲחלּוקֹו  ִיַקּח  ֶאָלּא  ְמֻיָשּׁב  ֲחלּוקֹו  ִיְלַבּׁש  ֹלא  א 
ְוִנְמָצא ְכֶּשָׁיּקּום ֶשׁהּוא ְמֻכֶסה

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, 

והנה לשון הר' יונה )ספר היראה, ד"ה אל יעמוד( אל 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 

וז"ל, לא ראו קורות ביתי אמרי  )וחידד הב"י  מכוסה, עכ"ל. 

והנה  עיי"ש(.  וכו',  חלוקו  אמרי  שכנגד  הבשר  כלומר  חלוקי, 

כאשר יושב אין נראה רק חלק גופו 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':

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

גופו  את  מכסה  כאשר  ותחלה  דקדושה.  כיסוי  שיהא 

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. 

ונזכור עוד מקומות שאין צריך כיסוי, ונבאר טעמם. 

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 א"צ לכסות צוארו עד החזה כמבואר שם. והטעם 

כי מקום הטלית בצד פניו צריך שיגיע עד החזה כמ"ש 

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 

אור,  ונעשה  עור  בחינת  נתקן  כי  ללבוש  נצרך  שאינו 

או שנגלה בו בחינת לבוש דתיקון כתפילין ואף הארת 

ציצית דתיקון. ובדקות, לבוש של ציצית הוא תיקון כמ"ש 

ולבוש  ויתפרו עלה תאנה,  בזוה"ק הנ"ל שהוא בחינת 

של תפילין הוא תיקון בחינת כותנות עור כנ"ל, והבן.
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ַאל ֹיאַמר ִהְנִני ְּבַחְדֵרי ֲחָדִרים ִמי רֹוֵאִני, ִּכי ָהָּקָּב''ה ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו. בֹ 
בירור הלכה – סעיף ב':

בין מקום  דין  זה של ס"ד של חילוק  והנה לשון 

שבני אדם מצויים לראות, לבין מקום שאין בני אדם 

מצויים לראות, בחדרי חדרים, מצינו בש"ס )שבת, סד, 

כל מקום שאסרו חכמים  רב,  א"ר  יהודה  א"ר  ע"ב(, 

מפני מראית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. ועיין 

תוס' שם, שבאיסור דרבנן כשיש צורך מקילים. וכתב 

ואע"פ  וז"ל,  ה(  אות  כב,  לב,  )במדבר,  תמימה  בתורה 

דקיי"ל כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין 

אפילו בחדרי חדרים אסור, אך כתב הרא"ש בשבת 

פרק חבית ועוד פוסקים דכלל זה אינו אלא באיסור 

דאוריתא ממש ולא באיסור דרבנן, ומכ"ש בדבר כזה 

שאינו אלא מדה ומנהג יפה ולא מדינא, עיי"ש. ולפ"ז 

היה ס"ד לומר שגם הכא שאינו איסור גמור ובפרט 

חסידות,  אלא  שאינו  הפמ"ג  בשם  לעיל  לפמ"ש 

שיהא שרי. אולם, אינו דומה כלל וכלל, דשם איכא 

כל  הכא  אולם  איסור,  כעובר  שנראה  העין  מראית 

הנידון הוא עצם כך שרואים אותו בלא כיסוי כראוי 

על גופו, ודו"ק. ובחדרי חדרים הקב"ה רואהו, ודו"ק.

ובאמת כאשר אינו נזהר לכסות את גופו כראוי, 

יש בכך כמה חלקים. א. עצם כך שאינו נוהג בצניעות, 

כך  ב. מצד  צנוע בעצם.  ראוי שיהא  כי מצד עצמו 

שבנ"א רואים אותו או עלולים לראותו. ג. אף כאשר 

עושה כן בחדרי חדרים, הקב"ה רואהו. ד. אם עושה 

כן רק בחדרי חדרים ואינו עושה כן בפני בנ"א, דומה 

לגנב שעשה עין של מעלה כאילו אינו רואה.

ויתר על כן, דהנה אמרו )שבת, קיג, ע"א(, דר' יוחנן 

כבוד,  נקראת  והנשמה  מכבדותא.  למאניה  קרי 

במקומות  וז"ל,  בראשיתו(  )ברכות,  בעל המאור  כמ"ש 

רבים בכתוב נקראת הנפש החיה כבוד, כדכתיב לכן 

וכתיב  כבודי,  עורה  וכתיב  כבודי,  ויגל  לבי  שמח 

למען יזמרך כבוד, כי הבורא אצלה על האדם מכסא 

כבודו, עיי"ש. ואמרו )ברכות, י, ע"א( מה הקב"ה יושב 

בחדרי חדרים )זה קה"ק שנקרא חדרי חדרים. אולם עיין סודי 

בחדרי  יושב  הקב"ה  אף  וז"ל,  שכתב  הכבוד,  הלכות  ח"ב,  רזא, 

חדרים, בגובהי מרומים כבודו, עכ"ל. ועיין פרי צדיק, חיי שרה, 

ולכך  חדרים.  בחדרי  יושבת  הנשמה  אף  ד'(,  אות 

כאשר נמצא בחדרי חדרים יש לו להקפיד ביותר על 

הן מצד הנשמה הנקראת כבוד,  מכבודתא, מאניה, 

והן מצד הקב"ה שמקום גילויו בחדרי חדרים דייקא, 

ודו"ק.

הלכה פסוקה – סעיף ב':

בכל עת יזהר האדם שלא יהיה גופו בלא בגדים, 

יהא חלק מגופו מגולה במקום שדרך  ואפילו שלא 

כמבואר  לגלות  הנצרך  זולת  בגדים.  בלא  לכסותו 

המרחץ,  בבית  וכן  הכסא,  בית  לגבי  ג'  סימן  לקמן 

וכדלהלן.

ואל יאמר הנני בחדרי חדרים מי רואני, כי הקב"ה 

במעשיו,  ורואה  עליו  עומד  כבודו  הארץ  כל  מלא 

ואני  במסתרים  איש  יסתר  אם  כד(  כד,  )ירמיה,  כמ"ש 

לא אראנו נאם ה'.

על דרך הסוד – סעיף ב':

אל יאמר הנני בחדרי חדרים מי רואני, כי הקב"ה 

מלא כל הארץ כבודו.

והנה אמרו )שבת, סד, ע"ב( א"ר יהודה אמר רב, כל 

מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין, אפילו בחדרי 

חדרים אסור. וביאורו, "מראית העין" שורשו בשבירת 

העינים, בשם ב"ן. וחדר ר"ת חסד דין רחמים, כנודע. 

עיין קהלת יעקב )ערך חדר(, ועץ חיים )שער ל"ט, דרוש טו(, 

והיינו התיקון ע"י שם מ"ה. ולכך ס"ד שכל זה שאסרו 



 ׀ לא בלבבי משכן אבנה

תיקון  בלא  ב"ן  בשם  היינו  העין,  מראית  שיש  במקום 

של שם מ"ה, אבל בחדרי חדרים שיש שם מ"ה, שנעשה 

ג' קוים, יהא מותר, קמ"ל שלעולם יש עדיין חלקי ב"ן 

שלא נבררו מברורי הרפ"ח שנבררים בכל עת. ו"חדרי 

בג'  ג"ר  יצא  בנקודים  אף  שהרי  ג"ר.  היינו  חדרים" 

קוים. וא"כ חדר, זהו ז"ת דתיקון. חדרי חדרים, היינו 

ג"ר, ודו"ק.

שנמצא  והיינו  רואני,  מי  חדרים  בחדרי  הנני  וז"ש 

בעומק הארת ג"ר דמ"ה, חדרי חדרים, וזהו מי רואני, 

שכאן אין ניכר בעיקר אור העינים, שם ב"ן. אולם מ"מ 

וכתיב  )דהי"ב, טז, ט(,  כתיב עיניו משוטטות בכל הארץ 

עיני ה' משוטטות בכל הארץ )זכריה, ד, י(. ואמרו בזוה"ק 

)ח"ב, קז, ע"א( ה' עיניו משוטטות בכל הארץ, אלין נוקבין. 

וכתיב עיני ה' המה משוטטים, אלין דוכרין. והיינו שבין 

בזכר בין בנוק', בין בשם מ"ה בין בשם ב"ן, איכא הארת 

עיני ה'. ובשורש זהו עינים שלמעלה מן השבירה, והיינו 

עליונה  ראיה  רשר"ד,  בסוד  אלא  דס"ג,  ס"ג  שם  לא 

ע"ב דע"ב דס"ג, ויתר על כן.

וזהו עומק מש"כ כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו, 

והיינו שם ב"ן מלכות, כמ"ש בשער הכוונות )דרושי חזרת 

העמידה, דרוש ג( וז"ל, וכבר נתבאר )לעיל דרוש ב'( כי מקום 

קבלתו אל הקדושה הזאת, היא באומרו מלא כל הארץ 

כבודו כנודע, שהוא סוד המלכות, כי אנו בני המלוכה 

ואנו מקבלים ע"י אמנו, ולכן צריך שתכוין לכלול עצמך 

תוך המלכות לקבל מקדושה הנמשכת עליה, וזה תכוין 

באומרך מלא כל הארץ כבודו, עכ"ל.

וכמ"ש הרמ"א )בהגהה סעיף א( וז"ל, כשישים האדם 

אל לבו, שהמלך הגדול הקדוש ב"ה אשר מלא כל הארץ 

כבודו, "עומד עליו ורואה במעשיו", כמ"ש )ירמיה, כג, 

כד( אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה', 

מיד יבא אליו היראה וכו' )יראה – ראיה(, עכ"ל. וכלשון 

שיהיה,  מי  יהיה  מישראל  אדם  כל  מב(,  )פרק  התניא 

שהקב"ה  איך  יום",  בכל  גדולה  "שעה  בזה  כשיתבונן 

ואת השמים  ואת התחתונים  מלא ממש את העליונים 

צופה  ממש  כבודו,  הארץ  כל  מלא  ממש,  הארץ  ואת 

ומביט ובוחן כיליותיו ולבו וכל מעשיו ודבוריו וכל צעדיו 

יספור, אזי תקבע היראה לכל היום כולו כשיחזור ויתבונן 

בזה אפילו התבוננות קלה בכל עת ובכל שעה, עיי"ש. 

תתאה,  יחודא  והוא  באתכסיא,  בכל,  שמתלבש  והיינו 

עיי"ש פרק מ"ט, ופרק נ"א. ובמקומות רבו מספור 

בתורת חב"ד.

ְיַדְקֵדּק ַבֲּחלּוקֹו ְלָלְבׁשֹו ְכַּדְרּכֹו ֶשֹּׁלא ַיֲהֹפְך ַהְפִּניִמי ַלחּוץ. ג 
בירור הלכה – סעיף ג':

יוחנן  א"ר  ע"א(,  )קיד,  והנה מקור הדברים בשבת 

איזהו ת"ח, המדקדק בחלוקו להפכו )כדרכו(. ופרש"י 

עליו  מקפיד  הפוך  כשהוא  לובשו  אם  המקפיד(,  )ד"ה 

והופכו שלא יראו התפירות המגונות ואימרי חלוקו, 

וז"ל,  כתב  סק"ב(  זהב,  )משבצות  מגדים  ובפרי  עכ"ל. 

קורות  ראו  דלא  )קיח, שם(  יוסי  מר'  זה  לרש"י  ויצא 

ביתי אמרי חלוקי, עיי"ש בדבריו היטב.

וכתב הפרישה )ס"ק ג( וז"ל, וחלוקו לאו דוקא, והוא 

הדין שאר בגדיו )ויש לעיין מה שנהגו לקפל שרוול החולצה, 

אם נקרא בגד הפוך שרואים אמרי חלוקו, ונהגו החכמים להתיר(, 

אלא רבותא הוא, שאפילו חלוקו שהוא בגד תחתון 

אפילו הכי כשלובשו מהופך הוא טורח לפשוט כל 

בגדיו ולובשו כדרכו, עכ"ל. והרבותא בחלוקו יש בו 

ב' פנים. א. שעל מנת להופכו כראוי נצרך לפשוט 

כל בגדיו )ובפרט לאחרונים שס"ל שכשם שאין ראוי ללבוש ב' 

בגדים בבת אחת כמ"ש המג"א ס"ק ג, כן אין ראוי לפושטם בבת 

אחת, ואיכא טירחא יתירה לפושטם בזה אחר זה ואח"כ ללובשם 
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בזה אחר זה(. ב. שכיוון שהוא למטה מכולם אינו נראה 

יש  לכאורה  ולפ"ז  לפושטו.  צריך  כן  ואע"פ  כ"כ 

להקפיד על גרביים הפוכים. ויש לעיין בלובש כובע 

כלל  דומה  ]ואינו  לאחריו.  פניו  של  שהפך  הפוך, 

)מו"ק, כו, ע"ב( רשאי להופכו למטה ולאחותו,  למ"ש 

דשם משנה ע"י זה את צורת הבגד ועתה אינו חשיב 

הפוך, ופשוט[. 

אינו  אם  לפושטו  צריך  א"כ  מדוע  צ"ב  זה  ודבר 

ויראו  ג(  )ס"ק  המג"א  כלשון  הטעם  הרי  נראה, 

עכ"ל.  הבריות,  בעיני  ויתגנה  המגונות  התפירות 

מות  אהבו  משנאי  כל  )שם(  עצמו  הפרישה  וכלשון 

כלומר  משניאי,  אלא  משנאי  תקרא  אל  קיד(,  )שבת, 

כך  ומכח  הבריות  בעיני  עצמן  את  שממאסין  אותן 

ממאסין התורה. וכשלובש הבגד מהופך ג"כ מלעיגין 

החלוק  נראה  כן  שאע"פ  לומר  ודוחק  עכ"ל.  עליו, 

בבגדי  ]ובאמת  בזיון  איכא  ואכתי  לבגדים  מתחת 

כהונה שכל מהותם "לכבוד ותפארת" בגד הפוך חסר 

בו עצם תכלית הבגד ויש לפסול עבודתו כעובד בלא 

בגדים. ועיין אמרי שמאי )שמות, כח, ב( שדן בכך. אבל 

לא  לבוש,  כמ"ש  הבושת,  סילוק  הם  הבגדים  שאר 

בוש. והשורש, "ויתפרו" להם עלי תאנה. ולכך ראוי 

שורש  את  מזכיר  כי  "התפירה",  מקום  יראה  שלא 

המשך  על  לתמוה  יש  כן  על  ויתר  ודו"ק[.  החטא, 

וז"ל, ומביא רבינו ראיה  )שם( שכתב  דברי הפרישה 

אם  בגדיו  כל  אפילו  פושט  שת"ח  שכיון  יוחנן  מר' 

לבשו מהופך, נראה דלכל הפחות בתחלה יזהר כל 

הטעם  בת"ח  הרי  וצ"ב  עכ"ל.  כדרכו,  ללבשו  אדם 

שמכח כך ממאסין את התורה אבל בע"ה שלובש כן 

נחסר כל הטעם, וצ"ב.

ונראה שעומק הדבר שיש גנאי ללבוש בגד הפוך 

שנתבאר  מה  ע"פ  הוא  חלוקו,  אמרי  את  שרואים 

לעיל סעיף א' בב"י ובפרישה, שמי שאינו מקפיד על 

צורת ההלבשה וההפשטה שנתבארה שם, אזי צורת 

הפשטת בגדו שמסירו ע"י שמהפכו מתתא לעילא, 

ובשעה שפושטו מתהפך בגדו ונראה אמרי חלוקו. 

בחלוקו  מדקדק  שהיה  וז"ל,  הפרישה  שם  וכתב 

ללובשו כדרכו ולהכי פושטו ג"כ כדרכו, "כדי שלא 

ילבשנו אח"כ מהופך", עכ"ל. ולפיכך אם רואים ת"ח 

של  הדין  על  נזהר  שאינו  הדבר  פירוש  כן  שלובש 

וזהו עיקר הגנאי.  וכו',  ילבש מיושב  סעיף א' שלא 

ואע"פ שיש ע"ג החלוק בגדים, מ"מ כאשר פושטם 

במרחץ שיש שם בנ"א יראו שאינו נזהר על ההלכה 

כראוי, ולכך עיקר הפגם בת"ח שע"י ימאסו התורה, 

כמ"ש הפרישה. אולם שייך בכל אדם נמי.

שאינה  במלאכה  שעוסקים  בנ"א  שדרך  ועוד, 

נקיה שלובשים הבגד מהופך, שאם יתלכלך קמעה 

יחזרו ויהפכוהו וילבשו כראוי. ולכך לבוש הפוך זהו 

צורה של עסק בדבר מלוכלך, ודו"ק. 

ועוד, כתב באשל אברהם )סימן ב, והובא בדעת תורה 

ועיי"ש  לשכחה,  קשה  הפוך  בגדו  שלובש  ב(  סימן 

הטעם שמונע אור מקיף כדוגמת ב' בגדים זה על גב 

זה )ולכך הביא המג"א דין זה בהלכה זו, ודו"ק(. ולפ"ז ת"ח 

צריך להקפיד ביותר כי משכח תורתו. ומ"מ כל אדם 

יש לו להקפיד על כך.

הלכה פסוקה – סעיף ג':

בגדיו  בכל  חכם  תלמיד  ובפרט  אדם  כל  ידקדק 

ואם  לחוץ.  הפנימי  יהפוך  שלא  כדרכם,  ללובשם 

זהו  זמן התפלה, אם  יגיע  ולבש הפוך, כאשר  טעה 

יש  ת"ח  ואצל  להופכו,  נצרך  לחוץ,  הנראה  לבוש 

להופכו מיד.

על דרך הסוד – סעיף ג':

הפוך,  כשהוא  לובשו  אם  ע"א(  קיד,  )שבת,  פרש"י 

מקפיד והופכו, שלא יראו "התפירות" המגונות ואימרי 

חלוקו, עכ"ל.

"התפירות"  ראיית  כפשוטו,  הגנאי  מלבד  הנה 

דייקא מעורר את שורש הפגם הבגדים, מלשון בגידה. 
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רקיע,  מים  אור  ר"ת  אמ"ר,  חלוקו,  אמרי  נקרא  וכן 

כנודע. רקיע – קרע, שורש הפרוד, שהפריד בין מים 

עליונים למים תחתונים )וע"י התפירה נעשה אמ"ר ר"ת, אש 

– מים – רוח, כנודע, סוד אחדות ג' קוים, כדלהלן(. ושורשו חטא 

אדה"ר, וכתיב ביה "ויתפרו" עלה תאנה. ואמרו )ב"ר, 

יט, ו( ארשב"י עלה שהביאו תואנה לעולם. ואמרו )מדרש 

אגדה, בראשית, ג, ז( ולכך קרא שמה אדם תאנה, כי ע"י 

בקש הקב"ה ומצא בה תואנה, לגזור עליהם מיתה. ועלי 

תאנה היא שורש הלבוש, כמ"ש )פר"א, פרק כ( ר' יהושע 

)וי"א  תחתיו  "שנתחבאו"  האילן  מן  אומר,  קרחה  בן 

שאכלו ממנו, עיין ברכות, מ, ע"א( לקחו עלים ותפרו. וכתב 

ולקחו עלה תאנה,  וז"ל,  )שמות, פ"ב(  בספר הליקוטים 

הם כוחות החיצונים תחתונים, "ותפרום" ודבקום זה 

בזה ועשאום חגורות חזקים להתחזק, עכ"ל. 

ע"א(  מ,  )ברכות,  כמ"ש  לתאנה,  תיקון  נעשה  והנה 

דתניא, אילן שאכל ממנו אדה"ר, וכו', ר' נחמיה אומר, 

שנאמר  נתקנו,  בו  שנתקלקלו  שבדבר  היתה,  תאנה 

ויתפרו עלה תאנה. וכתב בליקוטי שושנים, וז"ל, איתא 

בעשרה מאמרות במאמר חיקור הדין, שתרח עם בניו 

לתקן  והגבורה  הכח  להם  אשר  אדה"ר  חטא  תקנו 

ולקלקל. והנה תאנה, ר"ת תרח אברהם נחר הרן, בסוד 

עץ שאכל אדה"ר תאנה היה, שנוטריקון של תאנה תקנו, 

עכ"ל. וכתב בפע"ח )שער הציצית, פ"ג( וז"ל, ויתפרו עלה 

תאנה, הם הציצית שעשה אדם וחוה, עכ"ל. וסוד תאנה 

דקדושה, הם סוד מוחין דאמא, קס"א קנ"א, קמ"ג, 

)עקב(,  תורה  בלקוטי  כמ"ש  תאנה,  גימט'  הכולל  עם 

כן  על  ויתר  מקומות.  ועוד  טו(,  )פרק  היחודים  ושער 

סוד  שהם  הקב"ה,  להם  שעשה  עור  הכותנות  נתקן 

תפילין כמ"ש לעיל בשם הזוה"ק. ועיין זוה"ק )ח"ב, לט, 

ע"א(.

בזה  חלק,  בגד  אלא  התפירות  רואים  אין  וכאשר 

ודבק במדרגת  מסיר דבקותו ממדרגת תאנה דקלקול 

תאנה דתיקון, עד מדרגת בגד של ת"ח. וכמ"ש הגר"א 

והת"ח  וז"ל,  התאנה(  בה  דאתמר  ד"ה  סט,  תיקון  )תיקונים, 

הן עץ מאכל דהוא תאנה, דהיא חשובה למאכל מכולם 

)היפך אכילה מעץ הדעת – תאנה(, כמ"ש )ישעיה, כח, ד( והיתה 

 – )ת"ת  "תפארתו"  צבי  נבל  כנ"ל(  ציצת,  תאנה  )סוד  ציצת 

תורה( אשר על ראש גיא שמנים כבכורה בטרם קיץ )היפך 

אכל פגה( אשר יראה הראה אותה בעודה בכפו יבלענה, 

עיי"ש. וכמ"ש )עירובין, נד, ע"א( מה תאנה כל זמן שאדם 

ממשמש יוצא תאנים, כך ד"ת כל זמן שאדם הוגה בהן 

מוצא בהן טעם.

ִיְנֹעל ִמְנַעל ָיִמין ְּתִחָּלה, ְוֹלא ִיְקְׁשֶרּנּו, ְוַאַחר ָּכְך ִיְנֹעל ֶׁשל ְׂשֹמאל ְוִיְקְׁשֶרּנּו, ְוַיֲחֹזר  ד-ה 
ְוִיְקֹׁשר ֶׁשל ָיִמין: הגה: ּוְבִמְנָעִלים ֶׁשָּלנּו ֶׁשֵאין ָלֶהם ְקִׁשיָרה ִיְנֹעל ֶׁשל ָיִמין ְּתִחָּלה )תוספות' פ' 

ַּבָּמה ִאָּׁשה דס''א( ְּכֶׁשחֹוֵלץ ִמְנָעָליו חֹוֵלץ ֶׁשל ְׂשֹמאל ְּתִחָּלה.

בירור הלכה – סעיף ד'-ה':

מנעלין,  כך  כתפילין  יוחנן  ר'  דאמר  הטור,  וז"ל 

תחלה,  בשמאל  נועל  מנעל  אף  בשמאל  תפלין  מה 

לצאת  ימין תחלה, הלכך  נועל של  בברייתא  ותניא 

של שמאל  וקושר  תחלה  ימין  של  נועל  שניהם  ידי 

תחלה, עכ"ל.

והנה המושכל הפשוט הוא לנעול של ימין תחלה, 

ככל דבר שהכל נוטה תחלה לימין, כמ"ש גבי מזבח 

ולכך  לימין.  אלא  יהיו  לא  פונה  שאתה  פניות  כל 

אמרו )בשבת שם( כשהוא רוחץ רוחץ של ימין תחלה 

ימין  של  סך  סך  כשהוא  שמאל,  של  רוחץ  ואח"כ 

תחלה ואח"כ של שמאל. והבן שיש כאן ב' נידונים, 

יש נידון בדבר שנעשה או בימין או בשמאל באיזה 

לעשותו, ויש נידון כאשר נעשה בשניהם למי יש דין 



שו"ע אורח חיים סימן ב' לד ׀ 

קדימה.

והנה כאן אמרו סברא חדשה, להקדים של שמאל, 

והשורש להקדים שמאל ילפינן מתפילין. ובפשטות 

שמאל בתפילין אינו הקדמה של שמאל לימין שהרי 

אינו מניח בשני ידיו, אולם יש מן האחרונים שכתבו 

זהו  עיניו,  בין  באמצע,  שנמצא  ראש  של  שתפילין 

יד  על  הנמצא  יד  של  לתפילין  בערך  ימין  נקרא 

שמאל. ויובא להלן יסוד זה מדברי הזוה"ק.

והנה דין שמאל שמצינו בתפילין יש בו ב' חלקים. 

א. עצם ההנחה. ב. הקשירה. והנה לר' יוחנן שנועל 

קודם שמאל וקושר של שמאל יש בו את ב' החלקים. 

אולם להלכתא שאמרינן נועל של ימין תחלה וקושר 

של שמאל תחלה יש בו רק הדין השני בלא הראשון, 

ודו"ק.

בשמאל  קשירה  להקדים  שילפינן  הדבר  ועומק 

ומעין כך  מהנחה בשמאל נתבאר בלבוש על אתר, 

תפילין  דחשיבות  וז"ל,  אתר,  על  רעק"א  בהגהות 

הוא בקשירה )זהו לשון הט"ז(, ראיתי בספר עמק הלכה 

חז"ל  דדרשו  מה  ע"פ  לשבח,  טעם  לך  לך  פרשת 

)חולין, פט, ע"א( בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד 

שרוך נעל )בראשית, יד, כב(, זכו בניו לב' מצות, חוט 

של תכלת ורצועות של תפילין, משום הכי כאן דזכו 

חשיבות  ניתן  נעל,  שרוך  עד  שאמר  נגד  לתפילין 

בו  שקושרים  בשמאל  תחלה  לקשור  נעל  לשרוך 

תפילין, עכ"ל.

שיש  משמע  דעבד(  ד"ה  שם,  )שבת,  בתוס'  אולם 

ולענין  הנחה  לענין  דוקא  לאו  לשמאל,  חשיבות 

דעבד  דה"פ  לר"י  ונראה  וז"ל,  תפילין,  של  קשירה 

הכי עבד, מי שרוצה לחבב של שמאל משום מצות 

תפילין הרשות בידו, ומי שרוצה לחבב של ימין יותר 

משום חשיבות של ימין )משמע חשיבות ימין בעצם כדלעיל, 

אולם בריש דבריהם כתבו דימין חשובה לענין בהן יד ובהן רגל 

וכן לענין חליצה, משמע שזהו חשיבות הימין ולא חשיבות בעצם, 

כל  "לחבב  דרכו  היה  יוחנן  ור'  בידו.  הרשות  וצ"ב( 

שעה של שמאל יותר", עכ"ל. ולדברי התוס' ר' יוחנן 

שחבב תמיד השמאל נעל קודם שמאל וקשר קודם 

קודם  סך  לכאורה  וכן  שמאל,  קודם  וחלץ  שמאל 

שמאלו, וצ"ב )ולכאורה מי ששורשו בקו שמאל, שמאל דוחה 

כבחינת שמאי שדחפו באמת הבנין, מחבב כל שעה את השמאל(.

הלכה פסוקה – סעיף ד'-ה':

ולא  תחלה  ימין  של  ינעל  מנעליו,  נועל  כאשר 

ויחזור  ויקשרנו,  שמאל  של  ינעל  ואח"כ  יקשרנו, 

ויקשור של ימין. ובמנעלים שאין בהם קשירה, ינעל של 

 ימין תחלה. כשחולץ מנעליו, חולץ של שמאל תחלה.

על דרך הסוד – סעיף ד'-ה':

דיש  וז"ל,  הסוגיא,  מן  העולה  בתמצית  הט"ז  כתב 

חשיבות לימין לענין בוהן יד ובוהן רגל, ושמאל יש בו 

נמי חשיבות לענין תפילין, עיי"ש. ועיין ספר הפליאה 

)ד"ה וראה והבן מה אתה רואה(, והובא בתולעת יעקב )סתרי 

תפלות החול וסודן, ד"ה וכשינעול(.

והנה שורש דין שמאל בתפילין שהוא השורש לקשירה 

תפילין  ע"א(  רנג,  )ח"א,  בזוה"ק  נתבאר  תחלה,  בשמאל 

אינון עוז דאתיהיבו מיראה דאיהו לשמאלה, ודא פחד 

יצחק דתמן כל מקטרגין סלקין למתבע כל דינין, ובג"ד 

ובזרוע עוזו דא תפילין. ובפרטות יותר אמרו )שם, ח"ב, 

משמאלא,  ושמירה  מימינא  זכירה  ושכינתא  ע"ב(  קיח, 

אינון תפילין ברישא )מימינא, אמצע הנוטה לימין. ועיי"ש ח"ג, 

רכח, ע"א( דבר נש, ותפילין דיד )משמאלא(.

אולם יתר על כן יש אחדות בין ימין ושמאל בתפילין, 
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יד  של  תפלה  כך  ובגין  ע"ב(  נד,  )ח"ג,  בזוה"ק  כמ"ש 

אתקשרא בזרוע, לקיימא דכתיב )שה"ש, ב, ו( שמאלו תחת 

לראשי, וכו'. תו פתח ואמר, מים רבים לא יוכלו לכבות 

)שם, ח, ז( וגו', מים רבים דא דרועא ימינא, דבעי לקשר 

ביה קשרא דתפלה על דרועא שמאלא, לקיימא וימינו 

והקשירה  זהו אחדות שפעולת ההנחה  וא"כ  תחבקני. 

נעשית ע"י ימין אולם נעשית על שמאל. ולפיכך אף לגבי 

נעלים שעיקרם עשוי מעור דוגמת התפילין, יש שילוב 

של ימין ושמאל, שתחלה נועל ימין ואח"כ שמאל, ואח"כ 

ודו"ק  וזהו שילובם,  ימין,  ואח"כ של  קושר של שמאל 

היטב. ועיי"ש )נה, ע"א(, ומבואר שהקשר ע"י ימין הוא 

מדין "וימינו תחבקני", חיבוק.

ויש גילוי של איחוד של ימין ושמאל בפרשיות עצמם, 

כמ"ש )שם, ח"ב, קסב, ע"א( וברזא דיחודא דא אתערנא 

ביה יחודא דא )ק"ש, עיי"ש( דאיהו כגונא דתפילין דרישא 

ותפילין דדרועא. בתפילין דרישא ד' פרשיון וכו', אינון 

ד' פרשיון הא אתערו בהו, חד נקודה קדמאה עלאה, 

אלין  וחד שמאלא,  ימינא  וחד  רזא דעלמא דאתי,  וחד 

רזא דתפילין דרישא, עיי"ש. והוא יחוד או"א וזו"ן. עיין 

ספר הקנה )ד"ה ענין יראת המקום(. והאחדות בפרשיות, 

היא השורש לאחדות בלבישתם והנחתם. ובחינה נוספת 

רימונים  פרדס  עיין  בתפילין,  ושמאל  ימין  אחדות  של 

)שער ו, פ"ב(. וכן לגבי הרצועות, עיין עץ חיים )שער כט, 

פ"ט, מ"ב(. ועיין עוד פע"ח )שער התפילין, פ"ב. הגה"ה אות 

ב' – מהרנ"ש(. ועיין אמת ליעקב )מערכת עץ חיים, אות ר', 

לט, רצועות(.

בברית  וכמבואר  שמאל,  יד  ונמתקת  נתקנת  ועי"ז 

כהונת עולם )מאמר כה תברכו, פ"ב( וז"ל, מבחינת יד ימין 

יאיר )לשמאל( וכו', והוא סוד יד ימין שבו קושר תפילין, 

כי בהיות בחינת שמאל יוחלש כחו ע"י האות על ידכה 

)יד-כה(, כי כ"ה הוא דרגא דתפלה של יד, בסוד דינא 

רפיא, ואשתני למעליותא מבחינת יד החזקה ליד כהה, 

הנה נקשר בחינה זו ע"י יד ימין, עיי"ש בהרחבה.

ו ָאסּור ֵליֵלְך ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה ְוֹלא ֵיֵלְך ד' ַאּמֹות ְּבִגּלּוי ָהֹראׁש )ִמְפֵּני ָכּבֹוד ַהְשִּׁכיָנה(. ְוִיְבֹּדק 
ְזִריזּות  ֶׁשהּוא  ְוֶעֶרב  ֹּבֶקר  ִלָּפנֹות  ַעְצמֹו  ְוַיְרִּגיל  )א"ז(  ֵיֵלְך  ְוֹלא  ּגּופֹו  ָּכל  ִויַכֶּסה  הג"ה:  ְנָקָביו. 

ּוְנִקּיּות )ַהָּגהֹות ַמְימֹוִני פ' ה' מה' ֵּדעֹות(.

בירור הלכה – סעיף ו':

בכפיפת  וילך  ויקום  חיובי,  לשון  כתב  ובטור 

)מיכה, ב, ג( ולא תלכו רומה  קומה. ועיין לשון רש"י 

וכן  עכ"ל.  ת"י,  לשון  זקופה,  בקומה  תהכון  ולא   –

בזכריה, ב, ד. והנה מצינו כמה טעמים מדוע אסור 

ומהו  זקופה  ולפ"ז מהו קומה  זקופה,  לילך בקומה 

כפיפת קומה.

א. כתב בערוך השולחן )אות ט( וז"ל, ואין הכוונה 

שילך שחוח )עיין כף החיים על אתר בשם שו"ע הרב( אלא 

"כדרך  נטוי  בגרון  מדאי"  יותר  "זקוף  ילך  שלא 

הגאים", עכ"ל. וז"ל המצודות דוד )משלי, יד, ג( חוטר 

גאוה – גאוה זקופה כמקל, עכ"ל. ועיין מסכת כלה 

לח,  )תהלים,  האב"ע  וכתב  קומתו.  זוקף  של  במעשה 

ז( וז"ל, קומה זקופה "ישרה", עכ"ל. ועיין סנהדרין, 

זהו  מכך  פחות  אולם  שם.  חיים  ובתורת  ע"א,  קח, 

קומה זקופה ראויה, כמ"ש רש"י )ויקרא, כו, ט( מתו"כ, 

)פסוק  והרבתי אתכם – בקומה זקופה. וכן כתב שם 

יג( קוממיות – בקומה זקופה. וכלשון מטבע הברכה, 
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וז"ל,  ע"א(  טז,  )ב"ק,  המהרש"א  וכתב  כפופים.  זוקף 

זוקף כפופים שגם בזקיפה יהא נזהר שלא תהיה דרך 

גאוה, עיי"ש. ועיין עוד בדבריו בסוטה )כב, ע"ב(. וכתב 

הרד"ק )בראשית, ב, ז( וז"ל, גוף האדם הוא תואר נקי 

לפיכך  בצורות,  השלמה  וצורתו  חיים  בעלי  משאר 

הוא הולך בקומה זקופה, עכ"ל. ועיין פתחי שערים 

האש,  יסוד  מכח  שהוא  יב(  פתח  אבי"ע,  קיצור  )נתיב 

עיי"ש. ויעויין חגיגה )טז, ע"א( ומהלכין בקומה זקופה 

כמלאכי השרת. ובפרט נגלה אצל מלך, כמ"ש רבינו 

בחיי )בראשית, ג, כא( וז"ל, ודרך המלך ללכת בקומה 

דקלקול  זקופה  קומה  ולהיפך שורש  עכ"ל.  זקופה, 

בנחש שאמרו בסנהדרין שהיה הולך בקומה זקופה 

)ב"ק, טז, ע"א(.  )ט, ע"ב(, ומהר"ל  ועיין סוטה  ונתגאה. 

ועיין פתחי שערים )נתיב פרצוף נוק' דז"א, פתח כח(. 

נתבאר  המתוקנת  זקופה  הקומה  מהות  ועומק 

בחת"ס )ויקרא, כו, יג( וז"ל, כשעוד הוא הולך בקומה 

למעלה  עוד  השכינה  כבוד  תסתלק  ע"כ  זקופה, 

מקומת איש המתגאה ההוא, אמנם המשפיל עצמו 

והקב"ה מגביהו ומוליכו בקומה זקופה, אין השכינה 

ואולך  בתוכם ממש  ונתתי משכני  אדרבה  מתרחק, 

אתכם קוממיות, עכ"ל.

לילך  אסור  וז"ל,  א(  כלל  )ח"א,  אדם  בחיי  כתב  ב. 

"כדי  והכל  ראש,  בגילוי  ילך  ולא  זקופה,  בקומה 

בספר  דבריו  ומקור  עכ"ל.  ה'",  יראת  עליו  שתחול 

חסידים )סימן נג(. ועיין אבות דר' נתן, שדבר זה למד 

דוד מאחיתופל, וז"ל הר"ן על הרי"ף )קידושין, יב, ע"ב, 

ד"ה אסור לאדם( כדי שיראה שיש לו אדון ע"ג וסביביו 

שרואה ויודע כל מצפוניו, עכ"ל.

ג. כתב רש"י )קידושין, לא, ע"א, ד"ה מלא( וז"ל, מלא כל 

הארץ כבודו – משמע נשתרבב ויורד למטה, והזוקף 

שכופף  ע"י  ובעומק  עכ"ל.  כדוחק,  נראה  קומתו 

ועיין  למטה.  ויורד  למשתרבב  מצורף  בזה  קומתו 

לילך  אסור  ראשית  לפ"ז,  תרתי  ואיכא  )שם(.  מקנה 

בקומה זקופה, שעי"ז דוחק רגלי שכינה. ועוד כלשון 

הטור "וילך בכפיפת קומה", ועי"ז ממשיך ומשרבב 

לכיסוי  השורש  וזהו  היטב.  ודו"ק  לתתא,  השכינה 

בקידושין  כמ"ש  גביו,  על  שכינה  השראת  הראש, 

ועי"ז ממשיך השכינה  )שם( שכינה למעלה מראשו, 

אליו ושכנתי בתוכם, כדברי החת"ס הנ"ל. ומצד כך 

ראוי שיהא כפוף הרבה. ועיין כף החיים מהו שיעור 

הכפיפות הראוי, שיראה את הבא כנגדו, דלא כערוך 

ובכף  ועיין עוד או"ח, סימן תקפ"ב,  השולחן הנ"ל. 

והבן כשרצה  וראה  )ד"ה  וז"ל ספר הפליאה  החיים שם. 

אלא  למעלה,  כמ"ש  זקופה  בקומה  ילך  לא  הש"י( 

במדה בינונית, וישפיל עיניו בכדי שלא יראה הבא 

כנגדו גלגלי עיניו, עיי"ש.

הלכה פסוקה – סעיף ו':

אסור לילך בקומה זקופה והוא נטית גרון למעלה, 

שאינו רואה את הרצפה. ותוך ד' אמות נחשב כאותו 

מקום כמו לגבי שבת, ואין בו דין הליכה זו. ולא ילך 

ד' אמות בגילוי ראש.

ויבדק נקביו בבוקר, ומכאן ואילך כיון שמצוי בית 

הכסא כמעט בכל מקום אין הכרח לבדוק אף בזמן 

נוסף. אולם מ"מ ראוי לבדוק גם ערב, שהוא זריזות 

ונקיות. וכן קודם התפלה.

על דרך הסוד – סעיף ו':

אסור לילך בקומה זקופה.

בעץ  נתבאר  אדם,  בצורת  זקופה  קומה  שורש  הנה 

חיים )ש"א, ענף ב-ד( וז"ל, עוד יצאו י"ס אחרות בבחינת 

יושר כנראה אדם בעל קומה  רוח דא"ק הזה בבחינת 

זקופה, כלול מרמ"ח אברים בציור קומה, ראש וזרועות 

וכפות ידים ורגלים, עכ"ל. ועיין רש"י )שה"ש, ד, ד(.

ושורש כפיפות קומה דקדושה, נתבאר שם )שער כג, 

התבונה,  של  החדשים  הנה"י  ואמנם  וז"ל,  מ"ת(  פ"ג, 
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הנה"י  נכנסו  כאשר  דז"א  פנימיות  תוך  נכנסין  אינם 

הראשונים. אמנם הם נכפפין ומתשפטין ויורדים בצד 

האחורים של ז"א, כאדם הארוך הכופף קומתו ונשען 

ואחורי  לפניו,  העומד  קומה  הקצר  האדם  ראש  ע"ג 

הננס נגד פני הארוך, ואז הארוך כופף קומתו ומשים 

ניתלין  ורגליו  הננס,  ראש  ע"ג  טבורו  שבמקום  גופו 

לאחוריו דננס. נמצא שראש האדם הארוך וחצי קומה 

העליונה זקופה מעומד למעלה וחצי גוף נכפף ונסמך 

ע"ג ראש הננס והרגלים שלו יורדין ומתפשטין מאחורי 

הננס. וכן הענין באמא עם ז"א, כארוך ע"ג הננס ממש, 

והיא עומדת ממש על הז"א כעין ציור הלמ"ד, עיי"ש. 

וזהו כפיפות עליון לצורך הארה לתחתון. ועיין שם )שער 

לו, פ"א, מ"ב( שז"א מכופף קומתו לנצח לצורך זווג. וזוהי 

כפיפות קומה לצורך השפעה לתחתון.

ומלבד כך כפיפות קומה דקדושה מדין שלא לדחוק 

רגלי השכינה, וכן מדין אימת שמים שעליו, והוא מעין 

הדין שיש לילך בכיסוי הראש, וכנ"ל.

במ"ש  שורשו  דקלקול,  קומה  כפיפות  כך  ולעומת 

יהודה אמר רב, אדה"ר מסוף  )סנהדרין, לח, ע"ב( א"ר 

ברא  אשר  היום  למן  שנאמר  היה,  סופו  ועד  העולם 

אלקים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים, 

שנאמר  ומיעטו,  עליו  ידו  הקב"ה  הניח  שסרח  כיון 

אחור וקדם צרתני ותשת עלי "כפך". והיינו כפך מלשון 

)שם(.  בתו"י  לק' אמה כמ"ש  כפיפות, שכופף קומתו 

בדברי  הדבר  ונתחדד  ע"א(.  יב,  )חגיגה,  מהרש"א  ועיין 

הרמח"ל )תקט"ו תפלות, תפלה ר"ב( וז"ל, ישראל בקומה 

כחך  הרי  ומיוחד,  יחיד  אל   – כפופה  ובקומה  זקופה 

הגדול שנאמר בו גדול אדונינו ורב כח, זהו שיעור קומה 

בהם  שיאמר  ישראל  של  תיקונם  כח.  ורב  כמנין  רל"ו 

ואולך אתכם קוממיות, בשיעור קומה מתוקן. וזה קומה 

זקופה של אדם, אבל בהמה קומתה כפופה בה, כי שחה 

לעפר נפשנו, בזמן שנאמר ואדם ביקר ולא יבין נמשל 

כבהמות נדמו, שכן ישראל הולכים שפולי ראש וכו', והם 

לעול  כשור  ודאי,  כפופה  קומה  משאם,  תחת  רבוצים 

וכחמור למשאוי, וזה נ' כפופה נ' פשוטה, נאמן כפוף 

כגון  בגאוה,  זקופה  בקומה  שהלכו  לפי  פשוט,  נאמן 

ד"ה  ע"ב,  ט,  סוטה,  רש"י,  )עיין  בקונו  שמרד  נחש הטמא 

נטלו(, ונאמר בו על גחונך תלך, עיי"ש בהרחבה. ועיין 

ליקוטי הלכות )יו"ד, הלכות תולעים, ה"א(. ועיין שפתי כהן 

קומה  בגימט'  קטן  במספר  משיח  וז"ל,  ז(  ב,  )בראשית, 

זקופה, אבל אכילתו מעץ הדעת, גרם שקפח הגוף. עץ 

יאכל  זה קפיח, אבל לעת"ל  גימט'  הדעת בא"ת ב"ש 

מעץ החיים, בא"ת ב"ש, זה רם בקומה זקופה, עכ"ל. 

ולכך כאשר האדם עובד בקרקע, מעדר, שהוא תולדת 

יג, יב(. וכן  )ויקרא,  חטאו, מכופף קומתו. עיין מלבי"ם 

עיין  קומתו.  מכופף  מלקות  האדם  את  מלקים  כאשר 

תפא"י )מכות, פ"ג, מי"ג(.

ובתיקון כופף קומתו בהשתחויה ובתפלה.
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ְּכֶׁשִּיָּכֵנס ְלֵבית ַהִּכֵסא ֹיאְמרּו ִהְתַּכְּבדּו ְמֻכָּבִדים, ְוַעְכָׁשו ֹלא ָנֲהגּו ְלָאְמרֹו. א 
בירור הלכה – סעיף א':

לכל  שייך  זהו  הכסא"  לבית  "כשיכנס  ובפשטות 

היום והלילה.

כפים,  ונשיאות  תפלה  )הלכות  הרמב"ם  לשון  והנה 

קודם  אומר  הכסא,  לבית  שיכנס  זמן  וכל  ה"ה(  פ"ז, 

זאת  שהביא  ודו"ק  וכו'.  מכובדים  התכבדו  שיכנס 

בסדר ברכות השחר, אחר שברך שאר הברכות כפי 

שסידר שם סדר האדם מתחלת הלילה בלכתו לישון, 

עיי"ש סדר הברכות לשיטתו. ולדבריו זהו מדין סדר 

הברכות )כן נראה מדבריו, ולהלן יבואר יותר ע"פ הירושלמי(. 

ולדבריו ההליכה לבית הכסא בבוקר נצרך מפני סדר 

הברכות, מלבד מה שהולך בכל עת שנצרך מפני בל 

תשקצו ומפני הסכנה. 

ויבדוק  וז"ל,  ב(  סימן  )סוף  יעוין לשון הטור  אולם 

מלכות  עול  עליו  לקבל  הרוצה  יוחנן  דא"ר  נקביו, 

ויקרא  תפילין  ויניח  ידיו  ויטול  יפנה  שלמה  שמים 

ק"ש ויתפלל, עכ"ל. וא"כ ההליכה לבית הכסא זהו 

מדין הכנה לקבל עול מלכות שמים ולתפלה.

וירגיל  וז"ל,  כתב  ו(  סעיף  ב,  )סימן  ברמ"א  אולם 

עצמו לפנות בוקר וערב, שהוא זריזות ונקיות, עכ"ל. 

ועיין  ונקיות,  זריזות  של  נוסף  ענין  זהו  ולשיטתו 

ביאור הגר"א )ס"ק ח(, ולא רק ענין של הכנה לתפלה 

וק"ש של שחרית וערבית. ובאמת יש מהלך רביעי, 

ונתבאר בשער הכוונות )דרושי ברכת השחר(, עיי"ש.

ברכות,  סדר  מדין  שזהו  הרמב"ם  לדברי  והנה 

לכאורה ברור שכוונתו מדין ברכת אשר יצר שאחר 

שאף  מבואר  בירושלמי  אולם  מביהכ"ס.  צאתו 

האמירה בכניסה היא מדין "ברכה". וז"ל הירושלמי 

)ברכות, פ"ט, ה"ד( נכנס לבית הכסא מברך שתים, אחת 

בכניסתו ואחת ביציאתו. בכניסתו מהו אומר, כבוד 

פנו  הוא,  ארץ  דרך  קודש,  משרתי  המכבודים  לכם 

אומר,  מהו  יוצא  כשהוא  הכבוד,  האל  ברוך  דרך, 

ברוך אשר יצר את האדם בחכמה. ומשמע בירושלמי 

שזהו דין ברכה גמורה עם הזכרת שם. וכן הבין הגר"י 

הראבי"ה  והביא  מ"ו(.  אות  כ"א,  זרעים,  )בקונטרס  ענגל 

)ח"א, מסכת ברכות, סימן קמו( ירושלמי זה.

והנה בשו"ע כתב, ועכשיו לא נהגו לאומרו. וכתב 

טעמו בב"י )ס"ק א( וז"ל, וכתב הר' דוד אבודרהם )סדר 

ברכות השחר, לג( בשם חידושי דב"ש, שאין לומר זה, 

אלא ירא שמים וחסיד "שהשכינה שורה עליו", אבל 

איניש אחרינא לא, משום דמיחזי כיוהרא, עכ"ל )ועיין 

שבת  בליל  שאף  ח',  אות  שבת,  דיני  זוננפלד,  לגרי"ח  הנהגות 

וחסיד  שמים  ירא  שאינו  מי  אף  אדם  לכל  מלוים  מלאכים  שב' 

ודו"ק  הטעם(.  עיי"ש  לאמרו,  אין  מ"מ  עליו  שורה  שהשכינה 

כתב  ולא  עליו,  שורה  שהשכינה  שכתב  בלשונו 

שמלאכים מלוים אותו, הרי דקדק שאף שלכל אדם 

שהמלאכים מלוים, כגון בליל שבת, כמ"ש, מ"מ אינו 

ערוך  ועיין  המלאכים.  עם  בדברים  לבוא  במדרגה 

השלחן על אתר, וציץ אליעזר )חלק טו, סימן יד(. ויש 

לשון  מעין  לשכינה,  אף  כן  אומר  אינו  מדוע  לעיין 

של התכבדו מכובדים, כמ"ש אברהם אל נא תעבור 

מעל עבדיך. והדבר תלוי אם שכינה שורה בביהכ"ס, 

צדוק  בר'  ועיין  ואכמ"ל.  א"ס.  אור  שם  יש  אם  וכן 

)ישראל קדושים, אות ח(, ונפש החיים )ש"ג(. ונראה שכל 

זה לבבלי, אולם לירושלמי שזהו מטבע ברכה, נראה 

כל  במדרגת  תלוי  ואינו  לאמרו,  יש  שלכו"ע  ברור 

אדם ואדם.

הלכה פסוקה – סעיף א:

התכבדו  יאמר  לא  הכסא,  לבית  נכנס  כאשר 

מכובדים, כי נראה כיוהרא.
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על דרך הסוד – סעיף א':

כשיכנס לבית הכסא, יאמר התכבדו מכובדים, ועכשיו 

לא נהגו לאומרו.

וצ"ב מדוע אין לומר כן ג"כ כשנכנסים לבית המרחץ, 

שגם שם מלאכים קדושים אינם נכנסים עמו.

הכבוד,  כסא  זהו  בקדושה  זה,  לעומת  זה  והנה 

ולעומתו בית הכסא, שהוא היפך של כבוד, ולכך פטור 

ממזוזה, לפי שאינו דירת כבוד. ולכך דייקא בבית הכסא 

אומר התכבדו מכובדים, כי הוא זה לעומת זה של כבוד, 

משא"כ בית המרחץ שאינו היפך של כסא הכבוד, ודו"ק.

בכמה  כבוד  גילוי  של  שורש  הכסא  בבית  יש  ואולם 

פנים.

אמרו )תמיד, פ"א, מ"א( ומדורה היתה שם )בביהמ"ק(, 

ובית הכסא של כבוד, וזה היה כבודו, מצאו נעול, יודע 

)ועיין ערוך  שיש שם אדם. פתוח, בידוע שאין שם אדם 

השלחן שסתם בית הכסא אין לו דלת ולכך אין בו כבוד, והיינו מפני 

שעושה בו דבר מגונה ואין צניעות גמורה שם כי אין דלת. אבל במקום 

דאיכא דלת נקרא בית כבוד, עיי"ש(. והבן שבית המקדש הוא 

וכתיב  כבוד.  אומר  כולו  ובהיכלו  וכמ"ש  כבוד,  מקום 

יז, יב( כסא כבוד מרום ראשון. וביהמ"ק מכוון  )ירמיה, 

כנגד כסא הכבוד )עיין רבינו בחיי, בראשית, כח, יג(. והדברים 

ארוכים. 

ועומק הכבוד הנגלה בביהמ"ק "שכולו" אומר כבוד, 

היינו שגם מקום שאינו של כבוד, בית הכסא, בביהמ"ק 

שכולו כבוד אף בית הכסא נקרא בית הכסא של כבוד. 

ובעומק יותר, אור כסא הכבוד מאיר בגן עדן, ובפרט 

גיהנם,  בחינת  הוא  הכסא  בית  ולהיפך  העליון.  בג"ע 

בבחינת צואה רותחת, ודו"ק. וכשם שבבית המקדש אף 

בית הכסא הוא מקום של כבוד, כן יהיה לעת"ל שיותקן 

וז"ל,  כז(  )יונת אלם, פרק  גיהנם. וכמ"ש ברמ"ע מפאנו 

וחללה של גיהנם יהיה פתוח לרוחה, להרחיב גבולו של 

בית  בסוד  "ערוך מאתמול תפתה",  והוא טעם  ג"ע, 

הכסא של כבוד, פתוח אין שם אדם, עכ"ל.

ומכח הארת ביהמ"ק שמאיר הכבוד אף בבית הכסא, 

זו בכל בית הכסא, שיש שם דיני כבוד.  מתנוצץ הארה 

נותן  למרחץ,  הנכנס  פ"ח(  זוטא,  ארץ  דרך  )מסכת  וכמ"ש 

לנכנס  כבוד  נותן  הכסא,  בית  מן  והיוצא  ליוצא.  כבוד 

)ועיין חופת אליהו רבא שאמרו שלשה דברים אין בהם משום כבוד 

והובא  ובית המרחץ.  ובית הכסא  ביכהנ"ס  ראשון(  נכנס  מי  )לענין 

אחלוה  שרבנן  ע"ב(  פא,  )שבת,  אמרו  וכן  חכמה(.  בראשית 

ליקרייהו לעבור על דבריהם, היכא דאיכא כבוד הבריות, 

ועיין  לקנוח.  בית הכסא  אבנים של  לטלטל בשבת  כגון 

חת"ס )שם(. וכן לצורך בנין הכסא עצמו, כמ"ש בביצה 

)לב, ע"ב(. ולרש"י זהו כבוד הבריות, ולרא"ש זהו כבודו 

של יו"ט. ועיין רמב"ם )שביתת יו"ט, פ"ד, הי"ג(. ועיין עוד 

או"ח, סימן שנ"ה, סעיף ב'.

ֵיֵּשׁב. ַהָגּה: ְוֹלא ֵיְלכּו ְשֵׁני ֲאָנִשׁים ְבַּיַחד, ַגּם  ב ְיֵהא ָצנּוַע ְבֵּבית ַהִכֵּסא ְוֹלא ְיַגֶלּה ַעְצמֹו ַעד ֶשׁ
ֹלא ְיַדֵבּר ָשׁם, ְוִיְסגֹּר ַהֶדֶּלת ַבֲּעדֹו ִמּׁשּום ְצִניעּות )אֹור ָזרּוַע(.

בירור הלכה – סעיף ב':

יהא  לעולם  וז"ל,  ע"א(  סב,  )ברכות  המאירי  וכתב 

אדם צנוע בכל מקום, וכ"ש בבית הכסא, עכ"ל. והרי 

שבבית הכסא "כל שכן" שצריך להיות צנוע. אולם 

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

נוהגים ת"ח בעצמן, לא יתבזו ולא יתגלו ראשן ולא 

גופן, "ואפילו" בשעה שיכנס לבית הכסא יהא צנוע, 

איכא  הכסא  שבבית  משמע  שבדבריו  הרי  עכ"ל. 



מב ׀ שו"ע אורח חיים סימן ג'

סברא שיהא פחות צנוע. וכן מבואר בערוך השלחן 

שצנוע  למי  אלא  צנוע  קורין  ואין  וז"ל,  ס"ג(  )ס"ג, 

בשם  דאפילו  כלומר  ע"א(,  סב,  )ברכות,  הכסא  בבית 

אולם  עכ"ל.  מקומות,  בשארי  וק"ו  בצניעות,  נוהג 

אינו ראיה גמורה לדברי הרמב"ם, כי המאירי יפרש 

)אות טז(  ר' צדוק בליקוטי אמרים  דברי הגמ' כמ"ש 

צנוע אלא למי שצנוע בבית הכסא  ואין קרוי  וז"ל, 

רואה,  ואין  בהצנע  לעשותן  שדרכן  דברים  היינו   –

הוא צנוע ג"כ )והיינו שמוסיף צניעות על צניעות כמ"ש גבי 

זהו  מערה(,  מן  לפנים  מערה  ע"ב( שעשה  סב,  )ברכות,  שאול 

המנחה  בקומץ  עוד  וכתב  עכ"ל.  הצניעות,  תכלית 

)ח"ב, אות יז( וז"ל, בית הכסא הוא מקום נעלם, והיינו 

צדיק  פרי  ועיין  עכ"ל.  נעלם,  הוא  שלו  שהצניעות 

)חנוכה, אות, פ"א(.

והנה איכא כמה טעמים מדוע בבית הכסא בבא 

שהוא  כיון  א.  צניעות.  פחות  נצרך  צרכיו,  לעשות 

מקום שמותר ומוכרח לגלות מקצת גופו כפי צרכו, 

לכך ס"ד שאין צריך כבר לדקדק כל כך. ב. כיון שבא 

לעשות צרכיו וע"י זהירות זו מתעכב בעשית צרכיו 

ופעמים יכול לבוא לידי בל תשקצו )עיין סימן צב(, לכך 

ס"ד שלא יהא זהיר כ"כ. וזה לשון שו"ע הרב )סימן ג, 

ס"ק א, מהדורא תנינא( "וגם" כשיכנס לבית הכסא יהא 

צנוע, ולא יגלה בשרו אלא כמה שצריך, ובעת הצורך 

ולא קודם לכן "אפילו רגע", עכ"ל. וברור שיש בכך 

עיכוב כל שהוא בשעת צרכיו. ג. כיון שבבית הכסא 

נמצא יחידי וטוב יותר מחדרי חדרים, כי מהות מקום 

ילכו  ולא  בהג"ה  כדלהלן  עמו,  איש  ימצא  זה שלא 

ס"ד  לכך  בעדו,  ויסגור הדלת  וכן  יחד,  אנשים  שני 

איש  בבן  מצינו  ד.  צניעותו.  על  פחות  שיקפיד שם 

זה הצניעות דוקא  וכל  וז"ל,  )ויצא, אות ח( שכתב  חי 

לגדולים, אבל לקטנים אסור לנהוג צניעות ולהמתין 

אם צריך לכך )ועיין הליכות עולם, ח"א, עמוד לט, שחלק על 

צניעות  על  להקפיד  שלא  ס"ד  ולפ"ז  עכ"ל.  דבריו(, 

בגדולים אטו קטנים שמביא עצמו לידי סכנה. 

שכ"ש  המאירי  כדעת  להיפך  סברא  איכא  אולם 

שצריך להיות צנוע בבית הכסא, וזאת מפני המזיקים 

המצויים שם. וכמ"ש המהרש"א )תמיד, כז, ע"ב( וז"ל, 

והיינו שאמר גמרת מילי דשעיר להסתכן מן השד של 

צנוע  בית הכסא שדומה לשעיר שמזיק למי שאינו 

מלדבר בבית הכסא, עכ"ל. ועיין חרדים )פרק מז, סעיף 

ז(. וטעם נוסף להיות צנוע בבית הכסא ביותר מכל 

מקום, שהרי אמרו )ברכות, סב, ע"א( אמר ר' תנחום בר 

חניאלי, כל הצנוע בבית הכסא, נצול משלשה דברים, 

אף  וי"א  המזיקין,  ומן  העקרבים  ומן  הנחשים  מן 

חלומתיו מיושבים עליו. ויעויין במהרש"א )שם( וז"ל, 

עיין פרש"י. ועי"ל משום דמזיקין שכיחי ומצוים שם 

)כטעם הקודם( כדאמרינן לקמן, ובנחש אמרינן לקמן 

וע"י שהוא  נמי דאתא דרקונא שמטיה לכרכשתיה, 

"שמרוני  שאומר  )כמו  אותו  שומרים  המלאכים  צנוע 

נמי  לבהכ"ס  דבאזיל  לעיל  אביי  כדמסיק  שמרוני"( 

ודאי שבקינן  צנוע  ובאינו  וכו'.  עזרוני  א"ל שמרוני 

מזיקין.  הני  מכל  אתו  שישמור  מי  דלית  ואזלי  ליה 

ומטעם זה נמי אמר חלמותיו מיושבים שאין מזיקין 

רעים  בחלומות  אותו  מבהילין  ואין  בו  מתדבקין 

וכפרש"י, עכ"ל. וא"כ לדברי המהרש"א בעומק הכל 

טעם אחד.

וטעם הדבר שיש בבית הכסא שדים, יש בכך ב' 

של  מזונם  שזהו  הטינופת,  מקום  מצד  א.  טעמים. 

השדים והסט"א. ב. מחמת גילוי בשר שעושים שם. 

ודו"ק  תרע"ב(,  )בראשית,  משמואל  בשם  מבואר  וכן 

וז"ל,  כד(  ס"ק  )ר"מ,  היטב  הבאר  כתב  ולכך  היטב. 

כשיצא מבית הכסא קבוע לא ישמש כל אותה השעה 

משום שד של בית הכסא שמתדבק בו, עכ"ל. והיינו 
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ועיין  בשר.  בגילוי  תשמיש  בשעת  שנמצא  מחמת 

מחברת הקודש )שער השבת, ד"ה ביום הזה(.

הלכה פסוקה – סעיף ב':

בית  וכאשר  יכלתו,  כפי  הכסא  בבית  צנוע  יהא 

הכסא נמצא בתוך מקום בתוך חדר הרחצה, אפשר 

להקל יותר. ולא יכנסו שנים יחדיו.

על דרך הסוד – סעיף ב':

כסא  הוא  דקדושה  "הכסא"  ששורש  נתבאר  כבר 

)ח"א,  דבש  ביערות  כמ"ש  צניעות,  נגלה  ושם  הכבוד, 

דרוש טו( וז"ל, שישוב בתשובה אי אפשר להשיג, כי זהו 

וחמלתו  רחמנותו  לרוב  הקב"ה  רק  הדין,  שורת  נגד 

וזהו  תשובה,  לבעלי  כבודו  כסא  מתחת  חתירה  חותר 

בדרך נסתר ושביל מוצנע, לא כל עין רואה, לבל יקטרגו 

הכבוד  כסא  מתחת  חתירה  חותר  ולכן  השרת,  מלאכי 

בסתר ונעלם, עכ"ל.

ובעומק ע"ש כן נקרא "כסא" הכבוד, מלשון כיסוי 

כסא  מלת  וז"ל,  תורה  סתרי  בספר  כמ"ש  וצניעות, 

מורה על כיסוי דבר, כלומר שהוא דבר מכוסה ומופלא, 

כענין עולם שמורה שמו שהוא דבר עלום ונסתר מאד, 

ד'(  עמ'  ע"ד,  )האזינו,  חב"ד  תורה  ליקוטי  ועיין  עכ"ל. 

וז"ל, כסא – פירוש, כס-א, דהיינו שהוא בחינת כיסוי 

לגבי אלופו של עולם שמעלים ומסתיר עליו, והוא בחינת 

הכבוד  מדת  יותר,  ובהרחבה  עיי"ש.  תתאה,  יחודא 

כבוד אלקים הסתר  )משלי, כה(  וכמ"ש  צניעות,  תובעת 

דבר. וכמ"ש המהר"ל )קידושין, לא, ע"א( וז"ל, אין הש"י 

)גלוי( בפרהסיא, רק כבוד הש"י בסתר ובצנעא, עכ"ל. 

ועיין טור )יו"ד, סימן סא(.

של  ניצוצות  מתנוצץ  הכסא  בבית  שגם  נתבאר  וכבר 

בבית  צנוע  יהא  של  יסוד הדין  נאמר  כך  ומתוך  כבוד. 

)דברים,  כמ"ש  הצואה,  את  להצניע  הדין  וכן  הכסא. 

צואה  כה, ע"ב(  )ברכות,  ואמרו  צאתך.  וכסית את  יד(  כג, 

בעששית מותר לקרות ק"ש כנגדה, דצואה בכסוי תליא 

מילתא, והא מכסיא. וכמ"ש בסמ"ק )מצוה נז( וז"ל, בכל 

יש  זה  ובכלל  בפריצות,  ולא  בצניעות  להיות  צריך  דבר 

וכסית את צואתך, עכ"ל. אולם הראשונים כתבו טעמים 

משום  שהוא  ע"א(  יז,  )ברכות,  מלוניל  ר"י  עיין  נוספים. 

ריח רע. ועיין ר"י על הרי"ף )שם(, וטור הארוך בפירוש 

הפסוק שם.

כי  ודע  וז"ל,  ויצא(  ראשונה,  )שנה  חי  איש  בבן  וכתב 

אזהרת הצניעות בבית הכסא, אין עיקרה משום הפירוע 

כולו  הגוף  בפרוע  שהחמירו  מצינו  לא  דהא  )מלפנים(, 

כשיורד וטובל או בבית המרחץ וכיוצא, אלא הטעם כאן 

הוא בנוי ע"פ ההקדמה שכתבתי לעיל, עכ"ל. וז"ל שם 

בהקדמה, וידוע שהקליפה אין לה יכולת להתאחז בצד 

הפנים של אור הקדושה, אלא רק עומדת באחורי האור 

באחוריו,  שלו  הטבעת  פי  שהאדם  הטעם  וזהו  וכו'. 

ולא בצד הפנים, דמפורש בדברי רבינו האריז"ל בשער 

ענין  נבאר  עתה  וז"ל,  תצוה,  פרשת  רשב"י  מאמרי 

נקודת האחור מה ענינה, ואמנם הוא סוד גדול וראוי 

בכל  צואה  נקראים  הקליפות  כי  ידעת  הנה  להעלימו, 

מקום, דמזונם והשפעתם מן המותרות היוצאים דרך 

נקודת האחור, ולכן הושם נקודה זו באחור, למי שאינם 

יכולים לקבל מצד הפנים, כי אינם רואים אור פני שכינה, 

דכתיב לא יתיצבו הוללים לנגד עינך. והנה זה הנקב של 

האחור נקרא בתורה בית פעור, וזה סוד ע"ז של פעור, 

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 
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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.

ֹקֶדם  ְיַמְׁשֵמׁש  ְנָקָביו,  )ג(  ִלְפֹּתַח  ְּבֵקיָסם  אֹו  ִּבְצרֹור  ַהַּטַּבַעת  ְּבִפי  ְלַמְׁשֵמׁש  רֹוֶצה  ִאם  ג 
ֶׁ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 

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

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. 

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

ולכך סבירא ליה ללבוש שצריך  סכנה של כשפים, 

למשמש תחלה בכל פעם שמא יבוא למשמש אחר 

יכול  שאינו  רואה  שישב  אחר  אם  ובאמת  שישב. 

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

עד  וישב  ויעמוד  וישב  אמות  ד'  ילך  לפנות,  יכול 

שיפנה או יסיח דעתו מדברים אחרים, גמרא, שבת, 

פב, ע"א, עכ"ל. ובאמת קצת צ"ב מה כוונת המג"א 

שהזכיר עצות אלו שהוזכרו בגמ' שם בשבת, שהרי 

אמרו שם הוצרך לפנות ואינו יכול ליפנות, אמר ר' 

מנהרדעא  חנן  רב  וישב,  יעמוד  וישב  יעמוד  חסדא 

אמר יסתלק לצדדין )וצ"ב מדוע לא הביא המג"א עצה זו(, 

רב המנונא אמר ימשמש בצרור באותו מקום, ורבנן 

וכתב  ימשמש  נקט  השו"ע  והנה  דעתו.  יסיח  אמרי 

חשש הסכנה שבו, אולם המג"א הוסיף את ב' העצות 

הנוספות, וצ"ב מדוע לא כתב המג"א שבגמ' איתא 

משמש,  לא  שאם  שכוונתו,  ונראה  נוספות.  עצות 

הסכנה,  מפני  למשמש  יכול  אינו  שהשתא  וישב, 

יסיח  או  וישב  שיעמוד  כתב  וע"ז  עצתו,  מה  ועתה 

דעתו. ולכך כתב שילך ד' אמות וישב ויעמוד וישב 

שבגמ'  החיים(  כף  )עיין  עליו  הקשו  וכבר  שיפנה.  עד 

איתא  בגמ'  כי  ניחא,  ולהנ"ל  אמות.  ד'  שילך  ליתא 

שעושה כן מתחלה, והמג"א איירי שכבר ישב ואינו 

ישיבה  של  עקירה  בעי  תחלה  ולכך  לפנות,  יכול 

יבוא  שמא  כשפים  של  חשש  לעקור  ע"מ  ראשונה 

ד' אמות,  ילך  ולכך תחלה  למשמש כדברי הלבוש, 

)ומעתה אפשר שבאמת יכול  ועי"ז נעקר ישיבה ראשונה 

ש( העצה  לכך  ויסתכן  קודם  כבר  ימשמש  שמא  רק  למשמש 

אח"כ ישב ויעמוד ואזי ישב וזהו ישיבה חדשה לגמרי 

וע"י  אמות,  ד'  ע"י שהלך  ראשונה  ישיבה  שנעקרה 

שישב שוב ועמד, ואלו ב' צורות של עקירת ישיבה 

אחרים,  מדברים  דעתו  יסיח  אם  אף  ואזי  ראשונה, 

 אין חשש שלא ימשמש, כיון שנעקר ישיבה ראשונה.

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. 

"הכון"  מדין  שמחויב  אפשר  "הכון",  מפני  להסירם 

למשמש וכד', ודו"ק.



 ׀ מה בלבבי משכן אבנה

הלכה פסוקה – סעיף ג':

לחשוש  אין  ימינו  של  הכסא  לבית  נכנס  כאשר 

לכשפים, אולם גם אם נפנה בשדה כיון שאינו בית 

כסא, גם אין לחשוש. ואם נפנה בבית כסא שבשדה, 

יש לחשוש, ואם רצונו למשמש בפי הטבעת בצרור 

ולא  שישב  קדם  ימשמש  נקביו,  לפתח  קיסם  או 

להיפך.

על דרך הסוד – סעיף ג':

הנה מקור טבעת בשורשה בקדושה מבואר בתיקונים 

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

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

שכינתא תתאה, דאיהי קשירא ליה, ועלה אתמר ונפשו 

חדא,  בקשורא  חדא  ביחודא  תרויהו  בנפשו,  קשורה 

רצועא כריכה באצבעא, דא קידושין דילה, דאיהו טבעת 

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

כנגד 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, אבר חי, ואלמלא חטא ונקנס 

עליו מיתה לעולם היה אבר 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, 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 

למה  יוחנן,  ר'  והאמר  ע"ב(  נ,  )חולין,  ואמרו  לכשפים. 

נקרא שמן כשפים, שמכחישין פמליא של מעלה. והיינו 

לתתא, אלא מכחישים השורש העליון  יונקים  רק  שלא 

שכולו טוב. ובפרטות בסוגיין, לא רק שיונקים כח הרע 

מפי הטבעת, מקליפת פעור כנ"ל, אלא משפילים בחינת 

טבעת דקדושה של ברית ושל תפילין לתתא ומכחישים 

אותם.



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.

אֹו  ְלָצפֹון  ַוֲאחֹוָריו  ְלָדרֹום  ָּפָניו  ֶׁשִּיְהיּו  ְיַכֵּון  ְמִחּצֹות  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ְמֻגֶּלה  ְּבָמקֹום  ִנְפֶנה  ִאם  ה 
ִ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. 
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ובמג"א )ס"ק ז( כתב מפני שאיכא היכר. 

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, 
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)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 

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 
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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 

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':

אמרו בזוה"ק )ח"ג, קיח, ע"ב( ורזא דא אולפינא, קב"ה 

יהיב מטתיה בין צפון לדרום, ואחדית להאי בן ודאי, ועל 

דא אית להו לבני נשא למיהב מטתייהו בין צפון לדרום, 

והכי אוליף לי אבא דיהבין להו בנין דכרין, דהא איהו 

אתכוון כלפי מהימנותא שלימא עלאה בשלימותא דכלא, 

לגבי קב"ה דאיהו בין צפון לדרום, ולגבי כנס"י דאיהי 

בין צפון לדרום, ודאי יהוין ליה בנין דכרין. ועיין שעת 

רצון )שם( וז"ל, ז"א בין צפון לדרום, שהם או"א, וכו'. 

אבא לדרום ואימא לצפון, וזווגיהו 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 
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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, 

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(. 

ַהֵּמִטיל ַמִים ִמן ַהּצֹוִפים ּוְלָפִנים )פי' ָמקֹום ֶׁשְּיכֹוִלים ִמָּׁשם ִלְראֹות ַהר ַהַּבִית ּוִמָּׁשם ְוָהְלָאה ֵאין ְיכֹוִלים  ז 
ִלְראֹות ַרִׁש''י, ברכות, סא, ע"א, ד"ה מן הצופים( ]לא[ ֵיֵׁשב ּוָפָניו ְּכַלֵּפי ַהֹּקֶדׁש )ֶאָּלא ְלָצפֹון אֹו ְלָדרֹום( אֹו 

ְיַסֵּלק ַהֹּקֶדׁש ַלְּצָדִדין.

בירור הלכה – סעיף ז':

ומקור הדברים ברמב"ם, ונחלקו אם גרסינן "לא" 

ישב, או גרסינן ישב. דעת הכסף משנה והב"ח והט"ז 

מבואר  וכן  והגר"א  )הב"י(  ודעת  ישב.  לא  שגרסינן 

ישב  גרסינן  ולגר"א  ישב.  לגרוס  שראוי  בפמ"ג 

"ואחוריו" כלפי הקדש. 

והנה עד השתא בסעיפים לעיל ה'-ו', נתבאר יסוד 

האיסור  ויסוד  ומערב.  במזרח  צרכיו  עשית  איסור 

גילוי פרועו, ומדין עשית  שם נתבאר שיש בו מדין 

צרכים, או שניהם יחדיו, כמבואר בב"ח ובפמ"ג שם. 

טעמים  ישנם  מים  להטיל  איסור  בדין  השתא  והנה 

בסעיף  לעיל  הרמ"א  כתב  למערב  מזרח  בין  )שהרי  חדשים 

ודו"ק  ופמ"ג,  גר"א  ועיין  שרי.  ענין  בכל  מים  ולהטיל  וז"ל,  ה' 

שלשיטתם הוא כנ"ל(.

טעם א: כתב הב"י לפי הגריסא ש"ישב" ופניו כלפי 

חייש  לא  דהרמב"ם  לומר  נראה  ויותר  וז"ל,  הקדש 

לפירוע, אלא שלא יחזיר אחוריו לקודש, ומפני כך 

מן הצופים ולפנים צריך שיחזור פניו כלפי הקדש, 

עכ"ל. 

מים  מטיל  עדיף  דלא  וז"ל,  הב"ח  כתב  ב:  טעם 

ממיקל את ראשו, דתנן לא יקל את ראשו כנגד שער 

הצופים  במן  אלא  אמרו  לא  רב  ואמר  וכו',  המזרח 

ולפנים וברואה, ואיתמר נמי הכי משמיה דר' יוחנן 

דלא אמרו אלא במן הצופים ולפנים, וברואה, ובשאין 

גדר, ובזמן שהשכינה שורה, עכ"ל, עיי"ש. ולדבריו 

בכל עשית צרכיו איכא קלות ראש, או שעצם המעשה 

צורתו קלות ראש, ודו"ק. וכן הקלות ראש הוא מעצם 

מכוסה  בלתי  היותו  ומעצם  בגדיו,  פעולת הפשטת 

כראוי, ומעצם עשית צרכיו )ונפק"מ באשה שאינה מגלה 

גופה, עיין ב"י(. 

וז"ל השמ"ק )ברכות, שם( לא יקל אדם ראשו כנגד 

שער המזרח שמכוון כנגד בית קה"ק – פירוש, כגון 

עומד ערום וכיוצא בזה, חוץ מן הנפנה שהוא אסור 

בעי  אם  בזה,  כיוצא  מהו  לדון  ויש  עכ"ל.  ביותר, 

מפורש  שם  במאירי  אולם  במקצת.  ערום  לכלול 

הדברים יותר וז"ל, פירוש שלא יעשה שום דבר של 

לשם  ועמידה  וזקן,  ראש  תגלחת  כגון  ראש,  קלות 

ערום, והטלת מי רגלים, עכ"ל.
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וז"ל,  מ"יג(  פ"ג,  )אבות,  לרשב"ץ  אבות  במגן  וכתב 

והפך קלות ראש, גם כן הוא הצניעות. ואמרו באחרון 

מברכות, לא יקל את ראשו כנגד שער המזרח, עכ"ל. 

וכפשוטו נאסר קלות ראש מדין "כבוד". וכיוצא 

בזה אמרו )מגילה, כט, ע"א( בית הקברות אין נוהגין בהן 

כיון שבית המקדש  יותר  אולם בעומק  קלות ראש. 

הוא מקום תפלה, ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים, 

וזהו שער השמים, קודש הקודשים, שתפלות עולות 

דרך שם. ואמרו )ברכות, לא, ע"א( אין עומדין להתפלל 

ולכך מקום שכולו  ולא מתוך קלות ראש.  וכו',  לא 

אומר תפלה אין נוהגין בו קלות ראש, כי הוא עומד 

לפני המלך )וכן אין תפלתו מתקבלת, עיין שוחר טוב, קח, א(.

הלכה פסוקה – סעיף ז': 

מן  אף  צד  בכל  זאת  לעשות  יכול  מימיו  המטיל 

הצופים ולפנים.

על דרך הסוד - סעיף ז':

ונקרא  עולם,  של  "אורו"  נקרא  המקדש  בית  הנה 

"עינו" של עולם )כמ"ש ב"ב, ד, ע"א(, דכתיב הנני מחלל 

את גאון עוזכם מחמד עיניכם, עיי"ש.

וזהו שורש "צופים", כי מצד ביהמ"ק הנקרא "עינו 

"ראיה",  מצות  וזהו  ראיה,  בו  יש  כביכול  עולם",  של 

וכמ"ש )חגיגה, ב, ע"א( יוחנן בן דהבאי אומר משום ר' 

יהודה, סומא באחת מעיניו פטור מן הראיה, שנאמר 

יראה יראה, כדרך שבא לראות כך בא ליראות, עיי"ש. 

שבא  כדרך  לראייתו,  ראיתך  הכתוב  הקיש  ופרש"י, 

לראותך, כך הוא בא ליראות ממך.

וז"ל,  ע"ב(  פא,  )פסחים,  רש"י  כמ"ש  צופים,  וזהו 

צופים – מקום שיכול לראות משם הבירה, ומשם ואילך 

אין יכול לראותו, עכ"ל. וכתב הגר"א )ספ"י, פ"א, מ"ו( 

הנביאים  ולכך  שרואה מרחוק,  דבר  הוא  שצופה  וז"ל, 

אמרום,  "צופים"  מנצפ"ך  ע"ב,  ב,  מגילה,  )עיין  צופין  נקראו 

ופרש"י שם, וז"ל, נביאי הדורות, עכ"ל. וכמ"ש )שם, יב, ע"א( ויהי 

להם  שנתנבאו  צופים  ממאתים  אחד  צופים,  הרמתים  מן  אחד  איש 

לישראל(, שרואים את ה' מרחוק, כמ"ש מרחוק ה' נראה 

לי, עכ"ל.

והנה אמרו )סוטה, מח, ע"ב( ונופת צופים, מאי נופת 

צופים, אמר רב, סולת שצפה ע"ג נפה, ודומה לעיסה 

שנילושה בדבש ושמן. ולוי אמר, שתי ככרות הנדבקות 

בתנור ותופחות ובאות עד שמגיעות זו לזו. וריב"ל אמר, 

זה דבש הבא מן הציפיא. והיינו שבא ממקום גבוה. 

ולהנ"ל צופים משמש מב' לשונות. א. צפיה למרחוק. 

ב. מלשון דבר שצף ועולה מעלה )ושורשו במנצפ"ך, ובפרטות 

באותיות צ"פ שבמנצפ"ך(. ושורשם חד, כי הצופה למרחוק 

דרכו לעמוד למעלה ומעלה את הרחוק למעלה ועי"ז 

רואהו ברור, כי כל דבר שנמצא למעלה ניכר יותר, כתורן 

של ספינה וכד', וכמגדל, והבן מאוד.

צוארך  דוד  כמגדל  ב(  ד,  )שה"ש,  כתיב  ביהמ"ק  ועל 

)קידושין, סט, ע"א( ביהמ"ק גבוה  בנוי לתלפיות. ואמרו 

את  ורואה  שצופה  "צופים",  וזהו  ישראל.  ארץ  מכל 

שווה  לשם,  מביהמ"ק  נראה  וכן  גבוה,  מדין  ביהמ"ק 

בשווה. לעומת כך בשאר המקומות זהו ראיה ממקום 

זאת  מי  וז"ל,  ט(  ו,  )שה"ש,  רש"י  כמ"ש  לנמוך,  גבוה 

הנשקפה עלינו – ממקום הגבוה לנמוך קרויה השקפה, 

כך ביהמ"ק גבוה מכל הארצות, עכ"ל. והבן שעד צופים 

זהו בחינת צפיה, גבוה בגבוה. ומכאן ואילך זהו בחינת 

נשקפה, מביהמ"ק שהוא גבוה למקום נמוך, ודו"ק.

מעשה  לעשות  אין  לביהמ"ק  ששווה  במקום  ולכך 

שפלות, ובפרטות שהוא מעשה "ירידה" של פסולת.

וסילוק לצדדים, היינו "צד" ר"ת צפון דרום. וראיה 

יביטו.  "לנכח"  עיניך  כמ"ש  וביושר,  בנוכח  דתיקון 

וביהמ"ק במדרגת ראיה של נוכח, ולכך לצדדים שרי.
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ח ְּכֶׁשִּנְפֶנה ַּבָּׂשֶדה ִאם הּוא ֲאחֹוֵרי ַהָּגֵדר, ִיְפֶנה ִמָּיד, ּוְבִבְקָעה ִיְתַרֵחק, ַעד ָמקֹום ֶׁשֹּלא יּוַכל 
ֲחֵברֹו ִלְראֹות ֵּפרּועֹו.

בירור הלכה – סעיף ח':

כאן  שיש  עולה  והמפרשים,  הסוגיא  מתוך  והנה 

מי  מדין  ב.  צואה.  מדין  א.  נידונים.  שורשי  כמה 

רגלים. ג. ראית פירועו. ד. מדין ראית גופו. ה. מדין 

ראית גוף הנפנה. ו. מדין השמעת קול עיטוש.

והנה מדין צואה, איכא דין של והיה מחניך קדוש, 

והיה  אזנך  על  לך  תהיה  ויתד  יד(  כג,  )דברים,  וכמ"ש 

בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך )ועיין 

רמב"ם, הלכות מלכים, פ"ו, הי"ד-ט"ו, שנראה שס"ל שקאי רק על 

ומלחמותיהם,  מלכים  בהלכות  רק  הזכירו  ולכך  מלחמה,  מחנה 

ודו"ק. ועיין מלבי"ם, דברים, כג, יא(. ולשיטת הרמב"ם שם 

ולא למי רגלים,  כיסוי רק לצואה  נראה דס"ל שזה 

ביראים  אולם  שם(.  )דברים,  כהן  בשפתי  מבואר  וכן 

פליג על כך. ועיין ברכות )סב, ע"א(. וכל צואה לא גרע 

עירובין  עיין  בפני חבירו.  לרוק  ואין  מרוק שמאיס, 

)צט, ע"א(. ולכך גם אסור לעשות צרכיו בפני חבירו. 

כמ"ש  צואה,  בראית  פגם  גם  יש  מאיסות,  ומלבד 

הרמב"ן )דברים, שם( וז"ל, וטעם כיסוי הצואה, שאין 

הצואה כטומאה שתטמא את מקומה ושתהא בוקעת 

ובהיותה  התפלה  בעת  לראותה  אסור  אבל  ועולה 

הנמאסים  שהדברים  מפני  הנכבד,  בשם  דבק  הלב 

יולידו גנאי בנפש וישבשו כוונת הלב הטהור, עכ"ל 

אולם כתב הפרישה )ס"ק ז( וז"ל, לראות את פירועו 

וכו', פירוש, שיראה פניו של מטה מגולה, והוא דבר 

יתכן  אולם  עכ"ל.  נראית,  הצואה  שאין  אף  מאוס 

אלא  פירועו,  מחמת  רק  האיסור  אין  לשיטתו  שגם 

וגם מחמת הצואה, אלא שאסור  אף מחמת פירועו 

אף שפירועו נראה, אע"ג שאין הצואה נראית, ודו"ק. 

אולם מדין מי רגלים לא מצינו להדיא שמוליד פגם 

בראייתו כצואה, אולם מ"מ יש בו פגם פורתא.

רק  אינו  פירועו  לשון  פירועו,  ראית  מדין  והנה 

רש"י  כמ"ש  שלאחריו,  והן  לפניו  הן  אלא  אחוריו 

עכ"ל.  שלאחריו,  או  שלפניו  פרועו  ע"ב(  סא,  )ברכות, 

ז(  ס"ק  זהב,  )משבצות  פמ"ג  ועיין  הכא.  ה"ה  ולכאורה 

וז"ל, וצריך עיון, פירועו שלפניו נמי אסור, עיי"ש.

והנה נראה שבעומק אין רק הדין מפני ש"חבירו" 

רואה, וזהו גנאי שחבירו רואה זאת, וכן מאוס לראות 

מדין  כלל  עצמו  הוא  שיראה  ראוי  שאין  אלא  זאת, 

צניעות. ואחוריו בין כך אינו רואה, ולפניו אין ראוי 

נסתכל  שלא  רבי  קדושת  )מלבד  צניעות  מדין  להסתכל 

במילה שלו(. אלא שחבירו יכול שיראה בטעות ולכך 

יש להתרחק, אולם הוא עצמו צריך לכתחלה לשמור 

עצמו שלא יסתכל. ולפ"ז יש לעיין בדברי הפמ"ג שם 

שומעת  ואפילו  כגופו  אשתו  לומר  יש  וז"ל,  שכתב 

ואפילו רואה פירועו, עכ"ל. ולכאורה אם יסוד הדין 

שלא יראה חבירו שזהו גנאי, יש לדון שאשתו כגופו 

ושרי, אולם אם הדין שלא יראה לא הוא ולא לחבירו, 

לפ"ז אין היתר של אשתו כגופו, ודו"ק. 

ודין ראית גוף הנפנה מבואר בגמ' ששרי. 

שנחלקו  מטה,  של  עיטוש  קול  השמעת  ולענין 

בפרטות  )עיין  שרי  הלכתא  לעיקר  בגמ',  האמוראים 

ואע"פ  וז"ל,  טו(  )ס"ק  המשנ"ב  וכתב  הנ"ל(.  בפמ"ג 

שחבירו שומע קול עטושו שלמטה, אין בכך כלום, 

דבהשמעת קול עיטוש שלמטה אין בו איסור "משום 

צניעות", אלא שהיא חרפה ובושה לבנ"א, ומי שאינו 

מקפיד אינו מקפיד, עכ"ל. ולשיטת האוסרים או שיש 

בו משום צניעות, או שאינו תלוי בנפנה אם יקפיד, 

אלא שתלוי בשומע ששומעו ומאיס עליו, ודו"ק.

והנה לא נתבאר מהו השיעור של שלא יוכל חבירו 
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לראות פרועו, שהרי מדרגות בראיה. ולכאורה תלוי 

אם הוא משום צניעות או משום מאיסות, ויש לעיין.

הלכה פסוקה – סעיף ח': 

יראה  של  באופן  זאת  לעשות  יש  נפנה  כאשר 

שמסתיר,  דבר  כל  או  גדר  שיש  ובמקום  פירועו, 

ישתמש עמו להסתרה, ובמקום שאין גדר וכד' ירחיק 

באופן שלא יוכל חבירו לראות פרועו.

פירוש על דרך הסוד - סעיף ח': 

שורש הדבר של הסתרת הגדר כאשר עושה צרכיו, 

מצינו אצל שאול, כמ"ש )ברכות, סב, ע"ב( ויבא אל גדרות 

הצאן על הדרך, ושם מערה ויבא שאול להסך את רגליו, 

תנא גדר לפנים מן גדר, ומערה לפנים ממערה. להסך, 

א"ר אלעזר, מלמד שסכך עצמו כסוכה. ולשון הרמב"ם 

לפנים  חדר  ויכנס  אדם  מכל  ויתרחק  ה"ו(  פ"ה,  )דעות, 

מחדר, מערה לפני מן המערה וכו' )עיי"ש ששיטתו שאחורי 

הגדר נצרך שלא ישמע חבירו קולו אם נתעטש(.

והנה גדר אחת בעי שלא יראה פרועו. וגובה הגדר - 

שיסתיר פירועו. אולם צריך טעם לגדר לפנים מן גדר, 

חדר לפנים מחדר, מערה לפנים ממערה.

והנה צרכים נקראים גילולים, גלל. וע"ש כך נקראים 

לכך הוא ע"ז של  והשורש  גילולים.  עובדי ע"ז, עובדי 

פעור, שפוער עצמו לו )וכמ"ש לעיל מיסוד דברי האריז"ל(. 

ואמרו )פרד"א( גבי אדה"ר, ואמר, עד שאני בחיים 

אבנה לי בית מלון לרבצי, לאחר מיתתי יעשו את עצמותי 

להם לע"ז, אלא הריני מעמיק את ארוני למטה לארץ, 

מערה לפנים מן מערה, לפיכך נקראת מערת המכפלה, 

ע"כ. ובעירובין )נג, ע"ב( אמרו לחד מ"ד, מערה לפנים 

ממערה לרחבה של שדה, אולם כאן אמרו לעומק של 

אולם  בקומות.  נוסף שכפולה  איכא מ"ד  ושם  קרקע. 

לגובה ולא לעומק הקרקע, ודו"ק.

והנה בע"ז ממש אמרו )ע"ז, מה, ע"ב( דתניא, ר"א 

לשרש אחריה, ת"ל  לעוקר עכו"ם שצריך  מנין  אומר, 

ואבדתם את שמם. וזהו בע"ז ממש, ובגללים שהוא מעין 

ע"ז, סגי בכיסוי )מעין קבורה דוגמא דאיסורים שיש שסגי להו 

בקבורה, ויש שבעי שריפה. וכל איסורי הנאה שאין בהם דין שריפה 

ע"ד כלל יש בהם דין קבורה. ועיין רמב"ם סוף פסולי המוקדשים, 

ואכמ"ל(, וכשם שבקבורה של אדה"ר בעי מערה לפנים 

לע"ז  שורש  שהוא  גלולים  כל  כך  מעין  כך  מן מערה, 

הנקראים גללים בעי מערה לפנים מן מערה )אולם דם 

שבו הנפש סגי במצות כיסוי הדם(.

מותר  בעששית  צואה  ע"ב(  כה,  )ברכות,  שאמרו  וזהו 

לקרות ק"ש כנגדה, ערוה בעששית אסור לקרות ק"ש 

כנגדה. צואה בעששית מותר לקרות ק"ש כנגדה, בכיסוי 

תליא מילתא, והא מיכסיא. ערוה בעששית אסור לקרות 

קא  והא  רחמנא,  אמר  דבר  ערות  בך  יראה  לא  ק"ש, 

מיתחזי )וכתב הפמ"ג, או"ח, סימן עט, סק"א, מש"ז, וז"ל, צואה 

במים, לאו כיסוי הוה, אע"ג דגבי גילוי ערוה הוה כיסיו כדבסימן ע"ד 

אות ח' במג"א, בצואה לא )הוה כיסוי(, כבסימן ע"ו במג"א, 

אות ט', "וכיסת", והאי לאו כיסוי מקרי, עיי"ש(.

והבן ששאול כיסה עצמו לא רק מדין ערוה בלבד שלא 

בקעה  של  הדין  וזהו  בראיה  תליא  שלזה  יראה פרועו, 

מרחיק שלא יראה חבירו פירועו. וכן בשדה ע"י הגדר 

לא רואה חבירו פירועו. אלא שאול כיסה עצמו אף מדין 

צואה, שבכיסוי תליא רחמנא. ושלמות מידת חסידותו, 

כיסוי על גבי כיסוי, כנ"ל.

וכן לבוש האדם, דרך המלבושים, כיסוי ע"ג כיסוי. 

וכתיב )ישעיה, נח, א( כי תראה ערום וכסיתו. וכן מחויב 

באשתו, כמ"ש )שמות, כא, א( שארה כסותה ועונתה לא 

יגרע. ומצות אלו הם כיסוי ע"ג כיסוי. והכיסוי התחתון 

לכסות ערוה, והכיסוי העליון לכבוד ולתפארת, מלבושי 

כבוד. 

יומין,  עתיק  למכסה  כמ"ש  בעתיק,  הוא  והשורש 

שא"א או"א וזו"ן מלבישים על גבי עתיק.
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ט ֹלא ֵיֵׁשב ִּבְמֵהָרה ּוְבֹחֶזק, ְוֹלא ֶיֱאֹנס ִלְדֹחק ַעְצמֹו יֹוֵתר ִמַּדאי, ֶׁשֹּלא ְיַנֵּתק ִׁשֵּני ַהַּכְרַּכְׁשָּתא.
בירור הלכה – סעיף ט':

ע"א( שאמרו,  )פב,  בשבת  בסוגיא  הדברים  ומקור 

א"ל רב הונא לרבה בריה, מ"ט לא שכיחת קמיה דרב 

חסדא דמחבבן שמעתיה, א"ל מאי אזיל לגביה, דאי 

אזלינן לגביה מותיב לי במילי דעלמא )ופרש"י, מושיבני 

)שאינן( תורה(, א"ל מאן דעייל  לפניו בדברי חינם שאינו 

לבית הכסא, לא ליתיב בהדיא )ופרש"י – במהרה ובחוזק, 

לפי שנפתח הנקב בחזרה וניתקין שיני הכרכשתא ויוצאת(, ולא 

ליטרח טפי, דהאי כרכשתא אתלת שיני יתיב, דילמא 

משמטא שיני דכרכשתא, ואתי לידי סכנה, א"ל הוא 

עסוק בחיי דברייתא ואת אמרת במילי דעלמא, כ"ש 

זיל לגביה.

והנה השו"ע העתיק את כל דברי רב חסדא, אולם 

במהרה  ישב  לא  של  הראשון  החלק  השמיט  הטור 

יאנוס  ולא  וז"ל,  השני,  החלק  רק  וכתב  ובחוזק, 

כך  על  עמד  וכבר  עכ"ל.  מדאי,  יותר  עצמו  לדחוק 

הטור  השמיט  מדוע  בצ"ע  ונשאר  אתר,  על  הפמ"ג 

החלק הראשון.

והנה בלשון הגמ' נאמר בפירוש שהטעם לגבי דין 

של לא יאנוס הוא מפני ששמא ינתקו שיני הכרכשתא, 

אולם לא פורש להדיא מה הטעם בדין הראשון של 

מדין  הוא  פירש שאף  רש"י  אולם  בהדיא,  יתיב  לא 

שם.  הפמ"ג  כתב  וכן  הכרכשתא,  שיני  ינתקו  שלא 

זה ס"ל שהוא הנהגה  דין  ולכאורה הטור שהשמיט 

טובה אולם לא מהטעם הנ"ל, ולכך השמיטו, כי אין 

בו סכנה. ונבאר מהיכן יצא לו לטור כן.

דהנה יש להתבונן מדוע דברי רב חסדא הם דברים 

שאינן תורה. והרי לולי שהשמיענו דבריו היה ס"ד 

שאסור לעשות כן בכמה אופנים, כיון שעי"ז יעבור 

איסור בל תשקצו שמשהה נקביו, עיין סימן זה סעיף 

י"ז. וכן באופן שע"י שאינו יושב במהרה יתעכב ועי"ז 

ק"ש.  זמן  או  תפלה,  זמן  או  בציבור,  תפלה  יפסיד 

ועיין להלן סימן צ"ב בהרחבה בדברי הפוסקים שם 

נקביו  להשהות  מותר  אופן  באיזה  הנ"ל  בכל  שדנו 

חייב  אופן  ובאיזה  להשהות,  לא  חייב  אופן  ובאיזה 

להשהות, עיי"ש בהרחבה.

ולפ"ז הלכתא גבירתא השמיענו רב חסדא )ועיין בן 

יהוידע על אתר( שאף אם ע"י שלא יעשה זאת במהרה 

תפלה  יפסיד  אם  או  תשקצו,  בבל  עובר  אינו  מ"מ 

בציבור, או זמן תפלה, או זמן ק"ש, מ"מ כיוון שיש 

בדבר סכנה אסור לעשות כן. ולפ"ז צ"ב מדוע הוה 

ולכך ס"ל לטור שחלק ראשון  דברים שאינן תורה. 

טובה  הנהגה  אלא  סכנה  מטעם  אינו  דבריו  של 

ס"ל  רש"י  אולם  להלכה.  הביאם  לא  ולכך  בלבד, 

שהכל משום סכנה, אלא שכיון שהזכיר רב חסדא רק 

הסכנה ולא הזכיר תולדת הדין, נראה שאין כוונתו 

רחוקה  )ודגומא  הסכנה.  להשמיע  אלא  הדין  להשמיע 

רחוקה לדבר, שקורא ק"ש, לשם ק"ש וסדר התפלה אינו גדר של 

ת"ת(.

הלכה פסוקה – סעיף ט': 

במהרה  ישב  לא  מאידך  אולם  נקביו,  ישהה  לא 

שלא  מדאי,  יותר  עצמו  לדחוק  יאנוס  ולא  ובחוזק, 

ינתקו שיני הכרכשתא.

פירוש על דרך הסוד – סעיף ט': 

הנה כאשר האדם עושה מעשיו בנעם בנחת ובנעימות, 

אזי דבק בקו החסד. אולם כאשר האדם עושה מעשיו 

בחזקה במהירות ובחפזה, אזי דבק בקו השמאל.

נקב, נקבה, שמדתה  יציאה ל"נקביו", מלשון  והנה 

דבק  לנקביו,  יוצא  שאדם  פעם  בכל  ולכך  הדין.  מדת 

במדת הדין.



שו"ע אורח חיים סימן ג' נו ׀ 

ויתר על כן, עשית צרכיו, מתולדת החטא, שאלמלא 

החטא האוכל היה נבלע באברים כמו באכילת המן. כי 

ואין בו רע,  אכילת המן היא אכילה מדבר שכולו טוב 

ולכך כולו נבלע בגופו. אולם משורש אכילה מעץ הדעת 

שיש בו טוב ורע, הרע יוצא לחוץ, ולכך נקרא "רעי", 

שורש  את  מעוררת  צרכיו  שעשית  ונמצא  רע.  מלשון 

החטא שגרם לכך שנצרך לנקביו. 

היה  לא  לו,  הראוי  מן  היה  אכילתו  אילו  ובדקות, 

נצרך בירור ע"י השינים, אלא כתינוק שיונק שאין נצרך 

לשינים. כי השינים נצרכו לברר המאכל, שע"י השינים 

מ"ת(,  פ"ב,  ש"ו,  חיים,  עץ  )עיין  המאכל  ומרכך  מפורר 

והופכו ממדת הדין למדת החסד, ולכך השינים לבנות, 

שעל ידם מעורר ומעלה את לבניניות החסד )עיין עץ חיים, 

שער כח, פ"ה. וזהו מכח לבנונית החלב שיונק, כמ"ש(. אולם הם 

קשות כאבן, שזהו כח הדין שבהם, כי שורשם דין, כמ"ש 

השינים,  אותיות  וז"ל,  מ"ב(  יב,  פרק  יג,  )שער  חיים  בעץ 

שהם זסשר"ץ, והם ה"ג מנצפ"ך, עכ"ל. ועיי"ש )ש"ד, 

פ"ה( ששורשם בשם ס"ג דבינה. ולהלן שם )שער כה, דרוש 

ב', מ"ק( כתב וז"ל, וכבר ידעת, כי כל השינים הם בחינת 

גבורות, ש' שורקת וכו', שהם קפ"ד קס"ו גימט' שן, 

עכ"ל. ולהלן )שער כט, פ"ג, מ"ב( כתב וז"ל, בימי היניקה 

ל"ב  אלקים,  ל"ב  בסוד  בז"א,  הבינה  מוח  גם  נתפשט 

ה(  דרוש  העמידה,  )דרוש  הכוונות  ובשער  עכ"ל.  שינים, 

וז"ל, ל"ב שינים, הם ל"ב נתיבות החכמה, שהם  כתב 

אלקים  בשמות  ששורשם  ועיי"ש  הנזכרים,  דינים  ש"ך 

בארוכה.  כמ"ש  מיתוק,  נעשה  באכילה  ועי"ז  שבחיך, 

)דרוש  ר"ה  ודרושי  ו'(,  )דרוש  הפסח  דרושי  עוד  ועיין 

י"ז(, ודרושי יוה"כ )דרוש ג'(. ושם בפה, בשינים, שורש 

האכילה, ומיתוקה.

וכאשר בא להוציא הפסולת, זהו זמן שחוזר ומתעורר 

הדין כנ"ל, ולכן לא ישב במהרה ובחזק ולא יאנוס לדחוק 

עצמו יותר מדאי, כי עי"ז מעורר הדין, כנ"ל.

ויתר על כן, שלא ינתק שיני הכרכשתא, והיינו שע"י 

התעוררות כח הדין מעורר כח הגבורה שבשינים כנ"ל, 

והשינים לתתא אינם לבנות, חסד, כמו שינים של מעלה 

אלא אדומות, דין, ויש חשש שמא כח הדין ינתק שיני 

הכרכשתא.  

י ֹלא ְיַקַּנח ְּבָיד ָיִמין.
בירור הלכה – סעיף י':

ביסוד  ע"א(  סב,  )ברכות,  בגמ'  טעמים  כמה  ומצינו 

הטעם לדבר. א. שמראה בה טעמי תורה. ב. שקושר 

נתנה  שהתורה  ד.  לפה.  שקרובה  ג.  תפילין.  בה 

]ועיין  ונתבונן בגדרי הדין לפני טעמים אלו  בימין. 

שו"ת צמח צדק )או"ח, סימן ד, ו( שלמד שטעם קושר 

בה תפילין וטעם שכותב בה הם ב' טעמים נפרדים, 

ולפי"ז יש ה' טעמים, אולם רוב ככל הפוסקים נקטו 

הוא,  חד  וקשירה  כתיבה  טעם  כי  טעמים,  ד'  שיש 

כמ"ש וקשרתם וכתבתם[.

וז"ל,  ה"ו(  פ"ה,  דעות,  )הלכות  הרמב"ם  כתב  א. 

יקנח  ולא  וכו',  בעצמן,  ת"ח  נוהגים  גדולה  צניעות 

מדין  הוא  עכ"ל. משמע שס"ל שיסוד הדבר  בימין, 

מדרכי  זה  אין  בה  שמקנח  שיד  והיינו  "צניעות". 

טעמי  בה  שמראה  ימין  יד  כי  להבליטה,  הצניעות 

תפילין,  בה  וקושר  לפה  בה  להושיט  ורגילין  תורה 

יש בה צד של הבלטה. אולם לטעם שנתנה התורה 

בימין, לכאורה אינו שייך לגדרי הצניעות.

יקנח  ולא  וז"ל,  ע"ב(  סא,  )ברכות  המאירי  כתב  ב. 

אלא  בה",  נעשים  קדושה  מיני  "שכל  מפני  בימין, 

תורה  טעמי  בה  מראים  ולכאורה  עכ"ל.  בשמאל, 

מפני  זהו  בימין,  נתנה  ותורה  תפילין,  בה  וקושר 
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קדושה, אולם לטעם שרגילין להושיט בה לפה, זה 

אינו מטעם שנעשה בימין קדושה, אלא שלא יכניס 

פרור צואה לפיו. וכן מאיסות להכניסה לפה. 

ג. "בזיון". שאם ח"ו ישאר מעט צואה בידו, ואח"כ 

עצמן.  התפילין  של  בזיון  זהו  זו,  ביד  בתפילין  יגע 

ולכך כתב השל"ה והובא במג"א על אתר, וכן כתב 

באבצע  יזהר בשמאל  אתר, שאף  על  הגר"ז  בשו"ע 

וכן  התפילין.  רצועות  את  בה  שקושרים  אמצעית 

לפי הטעם שמראה טעמי תורה, והיינו שנוגע בספר 

עצמו )עיין רש"י על אתר. ועיין שו"ת מגדנות אליהו, ח"ב, סימן 

בפעולה  החסרון  אין  ולפ"ז  הספר.  בזיון  וזהו  עג(, 

של המקנח שמקנח ביד חשובה שנעשים בה מעשי 

יגיע דבר פרור צואה  קדושה, אלא בתוצאה, שח"ו 

לטעם  יותר  קרוב  וזה  קדושה.  בספר  או  בתפילין 

שימין קרוב לפה וע"ז יש חשש שיכניס דבר מאוס 

בשם  ט(  )ס"ק  הט"ז  לסברת  שורש  וזהו  והבן.  לפיו, 

הב"י שכשם שאין מקנחין בימין, כך אין מראים טעמי 

תורה בשמאל, כיוון שמקנחים בה, עיי"ש. 

ומקנח  בידו  תפילין  שאוחז  החשש  ששם  והבן, 

בזיון  אף  יש  ושם  התפילין.  יתלכלכו  ואזי  בה, 

שבשעה שאוחז באותה יד תפילין מקנח בה, ואף אם 

לא יתלכלכו התפילין יש בכך בזיון, והבן. ועולה ג' 

התפילין  יתלכלכו  א. שמא  לעילא.  מדרגות מתתא 

עצמן. ב. בשעה שאוחז בידו תפילין מקנח ביד זו וזה 

או  שהניח  ביד  לקנח  ג.  אחת.  בבת  ששניהם  בזיון, 

שיניח בעתיד תפילין, ודו"ק. ולפ"ז יש לעיין אם קטן 

צריך להקפיד על כך, כיוון שעתה אינו מניח תפילין 

אולם יניח לעתיד, משא"כ אשה שלעולם אינה מנחת 

תפילין, וכן אינה מראה בה טעמי תורה, ודו"ק.

לקנח  עדיף  ולכך  בעצם,  חשובה  ימין  כי  ד. 

בשמאל. ועיין גבורת ארי )יומא, נג, ע"ב( שדן בכך אם 

חשיבות  שאיכא  ולהצד  בעצם,  לימין  חשיבות  יש 

בעצם, הקשה מדוע הגמ' לא אמרה טעם זה, עיי"ש 

בהרחבה. ועיין לעין סימן ב', סעיף ד', וצ"ב.

הלכה פסוקה – סעיף י': 

כל שיכול לקנח יפה בשמאל יקנח בה ולא בימין. 

ואשה עדיף שתקנח בשמאל. 

פירוש על דרך הסוד – סעיף י': 

ימין  חשובה  מדוע  טעמים  כמה  אמרו  בגמ'  הנה 

שלכך אין לקנח בה. א. שניתנה תורה בימין. ב. שקרובה 

לפה בשעה שאוכל )ועי"ז מבזה האוכלין, אם יקנח בה, או שמבזה 

טעמי  בה  שמראה  ג.  ודו"ק(.  תורה,  דברי  בו  שמדבר  הפה 

חשיבות  זהו  ובפשטות  תפילין.  בה  שקושר  ד.  תורה. 

כללית של ימין, ולכך לא יעשה בה מעשה גנות של קינוח. 

אולם בעומק זהו טעם עצמי שסותר לצואה, ונבאר כל 

טעם וטעם.

א. שניתנה תורה בימין. דהנה אמרו )אבות, פ"ג, מ"ג( 

ר' שמעון אומר, שלשה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו 

כי  שנאמר  מתים,  מזבח  אכלו  כאילו  תורה  דברי  עליו 

תורה  והנה העדר  וכו'.  צואה  קיא  מלאו  שולחנות  כל 

ביד  מקנח  אם  ולפיכך  צואה.  לקיא  המאכל  את  הופך 

שנתנה תורה את הצואה, הרי זה סותר לתורה ומגלה 

את העדרה שהוא בבחינת קיא צואה. כי התורה עצמה 

היא בחינת אכילה, כמ"ש )משלי, ט, ה( לכו אכלו בלחמי 

וגו', וכאשר אומר דברי תורה בשולחנו מעלה אכילתו 

כאשר  וח"ו  צואה,  של  פסולת  אין  שבה  תורה  לאכילת 

מקנח ביד שניתנה בה תורה מגלה את ההיפך, ודו"ק.

ברכות,  רש"י,  )ועיין  אכילתו  בשעת  לפה,  שקרובה  ב. 

פעולת  והנה  דייקא(.  אכילה  שעת  כתב  שלא  ודו"ק  ע"א,  סב, 

אכילה היא "הכנסה" לתוכו, ולהיפך צואה הוא פעולת 

"יציאה", וע"ש כן נקראת צואה מלשון יציאה, כמ"ש 

ברע"ב )אבות, פ"ג, מ"ג( וז"ל, מלאו קיא צואה – וע"ש 

לו.  תאמר  "צא"  כב(  ל,  )ישעיה,  דכתיב  צואה,  קרויה 

צואה, עכ"ל.  צא –  וז"ל,  ל, כב(  )ישעיה,  ועיין  מלבי"ם 

אבהו  רבי  שמואל  ר'  ע"ב(  נז,  )שבת,  בירושלמי  ומקורו 

ועיין  לו.  תאמר  צואה  לו,  תאמר  צא  אלעזר,  ר'  בשם 

וכן הוא בעוד מדרשים. עיין  )שבת, פב, ע"ב(.  מהרש"ל 
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זוה"ק )קצ, ע"ב(. ואמרו )שבת, שם( צא תאמר לו, הכנס 

אל תאמר לו. ולכך אין לקנח צואה מלשון "יציאה" ע"י 

יד "המכניסה", ודו"ק.

ג. שמראה בה טעמי תורה, והיפך כך צואה שאין בה 

בחינת טעם ראוי, כי המאכל, הטעם שבו נבלע בחיך, 

ובפסולת היוצאת אין בה טעם אלא רק טעם לפגם, ולכך 

אסור לאכלו כי הוא שיקוץ )ולפ"ז יש חשש שמא יכניס צואה 

לתוך פיו ויאכלנו, ודו"ק(. ועיין ברמב"ם בהלכות מאכלות 

האסורות )פי"ז, הכ"ט(.

בחינת  תפילין  כי  והיינו  תפילין,  בה  ש"קושר"  ד. 

קשר, פתיל. והצואה היפוכו, לשון צא כנ"ל, נפרד, היפך 

קשר, שע"י הקשר מתחבר. וכמ"ש במי השילוח )כי תשא( 

נפתולי  כמו  וחיבור,  דבקות  על  מרמזין  תפילין  וז"ל, 

ב',  )חוברת  שלמה  יריעות  ועיין  עכ"ל.  נפתלתי,  אלקים 

הקדמה( חבר – דבק – לוה – צמד – פתל – חשק – רכס 

– אגד – קשר – צרר – אסף – קבץ – קהל – ועד – צבר 

– כנס, עיי"ש. ולכך דייקא נאמר ש"קושר" בה תפילין, 

ודו"ק. ועיין להלן סימן מ"ג.

והנה כל אלו טעמים מדוע לא לקנח בימין. ואולם 

מן  יוצאת  הפסולת  כי  בשמאל,  דייקא  לקנח  טעם  יש 

הגוף ע"י כח הדוחה )עיין שו"ע הרב סוף סימן זה לגבי שיעור 

וגדר מתי יש איסור בל תשקצו(, וכאמרם "שמאל דוחה וימין 

מקרבת". ולכך יש לקנח בשמאל, שבו מונח כח הדוחה, 

והקינוח הוא סוף הדחיה, והבן.

י"א ֹלא ְיַקַּנח ְּבֶחֶרס ִמּׁשּום ְּכָׁשִפים, ְוֹלא ַּבֲעָׂשִבים ְיֵבִׁשים, ֶׁשַהְמַקֵּנַח ְּבָדָבר ֶׁשָהאּור ׁשֹוֵלט 
ִליֵדי  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשֵּמִביא  ִמְּפֵני  ֲחֵברֹו,  ּבֹו  ֶׁשִּקַּנח  ִּבְצרֹור  ְוֹלא  נֹוְׁשרֹות.  ַהַּתְחּתֹונֹות  ִׁשָּניו  ּבֹו, 

ַּתְחּתֹוִנּיּות: הגה: ְוַעְכָׁשו ֶׁשָּבֵּתי ִּכְסאֹות ֶׁשָּלנּו ֵאיָנן ַּבָּׂשֶדה ָנֲהגּו ְלַקֵּנַח )ְּבֶחֶרס ְוֵכן ָנֲהגּו ְלַקֵּנַח( 

ְּבָדָבר ֶׁשָהאּור ׁשֹוֵלט ּבֹו, ְוֵאינֹו ַמִּזיק, ּופּוק ָחֵזי ַמאי ַעָּמא ַּדָּבר.

בירור הלכה – סעיף יא':

ולכאורה לצדדין קתני הרמ"א, שדבר ראשון כתב 

שעכשיו שבתי כסאות שלנו אינן בשדה נהגו לקנח 

בחרס, כי אין כשפים מצוים בבתים. ועוד כתב וכן 

נהגו לקנח בדבר שהאור שולט בו ואינו מזיק, ופוק 

חזי מה עמא דבר. וזה אינו שייך לסוגיית כשפים, כי 

הרי כאן החשש ששניו התחתונות נושרות. ועיין דרכי 

משה שהביא חידושי האגודה וז"ל, ובכל דבר שאין 

האור שולט בהן )אפשר לקנח(, ועתה אין נזהרין כי בתי 

כסאות שלנו אינן בשדות. וא"כ מבואר שכתב טעם 

זה על דבר שהאור שולט בו. וכתב בערוך השולחן 

)אות ו( וז"ל, וכל זה אצלם שהבתי כסאות היו בשדה, 

)שהאור  הנייר  ועיקר הקינוח  ועכשיו מקנחין בחרס, 

שולטת בו( והגם שהאור שולט בו, אי אפשר לנו בדבר 

אחר, ושומר פתאים ה', כיון דדשו ביה רבים, ופוק 

מצוי  אין  שבבית  והיינו  עכ"ל.  דבר,  עמא  מאי  חזי 

דבר שאין האור שולט בו כאבנים, שדרכם היה לקנח 

באבנים כמ"ש בשבת שם.

והנה בטעם הדבר שאין נזהרין, כתב הדרכי משה 

)אות ג( וז"ל, וטעמא ע"ז לא ידענא, אך האמת שאין 

שומר  רבים  ביה  שדשו  כיון  ואפשר  בזה,  נזהרין 

ע"ז  המג"א  וכתב  עכ"ל.  ע"ב(,  קכט,  )שבת,  ה'  פתאים 

בו  שעושין  משום  דטעמא  נראה,  ולי  וז"ל,  יא(  )ס"ק 

והאידנא לא חיישינן שיבא  נושרות,  כישוף ששיניו 

הדבר לידי מכשפים, עכ"ל )ועיין לבוש לקמן, שי"ב, ס"ד, 

ישב  ולפ"ז  ללבוש,  ס"ל  שכן  שכתב  שם,  רבה  ובאליה  ט.  ס"ק 

הסתירה בטוש"ע. ועיין פמ"ג הכא, א"א, ס"ק ט'-י"א(. וביאור 

דבריו שהבין שלא יקנח בחרס משום כשפים, ושלא 
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חשש  חד,  שורשם  בו  שולטת  שהאור  בדבר  יקנח 

אינן  שלנו  כסאות  שבתי  שכיון  כתב  וע"ז  כשפים. 

בשדה האידנא לא חיישינן, וכמו שבאר בלבושי שרד 

כיון  ר"ל  שיבא,  חיישינן  לא  והאידנא  וז"ל,  יט(  )ס"ק 

שאינם בשדה, וכדברי הרמ"א לענין חרס, עכ"ל.

ספר  מדברי  ללמוד  ניתן  כיצד  יותר  מובן  ולפ"ז 

האגודה שהשתא לא חיישינן לקנח בחרס, וכן בדבר 

שהאור שולט בו, והרי האגודה לא אמר דבריו אלא 

המג"א  יסוד  ע"פ  אמנם  בו.  שולט  דבר שהאור  על 

דין וטעם אחד להן , ולכן דימה הרמ"א דינם. אולם 

לדברי הרמ"א והערוך השולחן שדבר שהאור שולט 

בו הוא משום חשש שמשיר את השינים, קצת צ"ב 

מנין לדמות חשש כשפים לחשש משיר, והיינו חשש 

שמנא  השינים,  השרת  סכנת  לחשש  כשפים  סכנת 

לן שהחשש שווה. )ועיין שו"ת חוות יאיר, סימן כו(. ויתר 

נשירת  שחשש  אתר  על  גבורים  במגן  כתב  כן  על 

שיניו חמור יותר. ועיין מור וקציעה על אתר, שחלק 

להדיא על יסוד המג"א. וברמ"א מבואר דלא כהמג"א 

שכתב שהטעם משום שומר פתאים ה', ופשוט. וכן 

)סעיף טז( שחילק הדברים  מבואר בדברי שו"ע הרב 

נהגו  אינן בשדה,  ועכשיו שבתי כסאות שלנו  וז"ל, 

לקנח בחתיכת חרס חלקה, דעיקר החשש הוא כיוון 

יטלוהו  שמא  הפקר  במקום  בשדה  מונח  שהחרס 

המכשפים ויעשו בו כישוף, אבל עכשיו שבית הכסא 

החרס  שיבא  חיישינן  לא  הפקר,  במקום  אינן  שלנו 

לידי המכשפים. וכן נהגו עכשיו לקנח בדבר שהאור 

שולט בו ואינו מזיק, ופוק חזי מאי עמא דבר, עכ"ל. 

ויש להתבונן שמקור סברת שינוי השתא מן השדה 

דבר  על  זאת  כתב  והוא  האגודה,  ספר  הוא  לבית, 

שהאור שולט בו, ולא על חרס, ודו"ק. 

רק  שלא  מהכא  שלמדו  שיש  נראה  קצת  והנה 

לא חיישינן לכשפים מפני שבית הכסא בבית, אלא 

לכשפים,  השתא  חיישינן  לא  שכלל  שלמדו  נראה 

בסוף  הנ"ל  השולחן  וערוך  ט(,  )ס"ק  מג"א  ועיין 

דבריו, ובמאמר מרדכי על אתר. ועיין לעיף סעיף א' 

שחיישינן לכשפים, ולא העיר הרמ"א, וצ"ב. 

נראה  הנ"ל  בפמ"ג  לכשפים,  חיישינן  וכאשר 

שהוא סכנה, אולם בב"ח וכנה"ג נראה שאין לו דין 

סכנה גמורה. ועיין ברכי יוסף על אתר בארוכה, ועיין 

מג"א )סימן קעא, ס"ק א(.

הלכה פסוקה – סעיף יא': 

ולא בדבר  יקנח בדבר מחודד שפוצע הגוף,  לא 

שקנח בו חבירו והוא עדיין לח.

פירוש על דרך הסוד – סעיף יא': 

סעיף י"א: טעם הדבר שכשפים כוחם במה שהאור 

וז"ל,  יא(  ז,  )שמות,  הרמב"ן  כתב  דהנה  בו,  שולטת 

בלהטיהם – אמרו רבותינו )סנהדרין, סז, ע"ב( שהם מעשה 

נגזרת  והמלה  נעשים,  חבלה הם  וע"י מלאכי  כשפים, 

רשעים  תלהט  להבה  ד(,  קד,  )תהלים,  לוהט  אש  מגזרת 

)שם, קו, יח(. והענין, כי הם נעשים ע"י לוהטים, מלאכי 

אש, מלהטת באדם ולא ידע ותבער בו ולא ישים על לב, 

כענין ויגל ה' את עיני נער אלישע והנה רכב אש וסוסי 

אש )מלכים, ב, ו, יז(, עכ"ל. ועיין עוד בדבריו )ויקרא, טז, ח. 

יז, ז. דברים, יח, יט(. ועיין ילקוט ראובני )ערך אמת, אות א'(. 

אולם כח הכשפים דייקא מכח צירוף של אש לעפר, 

נגה,  עם  מתלקחת  אש  של  צירוף  שהוא  להלן  ויבואר 

והיינו צרוף היובש שבאש ליובש שבעפר, וכמ"ש )חולין, 

למישקל  מהדרא  קא  דהות  איתתא  ההיא  גבי  ע"ב(  ז, 

לשבת  וביוצרות  חנינא.  דרבי  כרעיה  מתותיה  עפרא 

הגדול אומרים, זלעף בעלי כשפים, קרסו כרעו כשופים, 

 – ה'  ענני  ע"ב(  ט,  )ברכות,  ואמרו  שואפים.  ארץ  עפר 

ותאכלם,  השמים,  מן  אש  שתרד  ענני  אשי,  רב  אמר 

המה,  כשפים  מעשה  יאמרו  שלא  דעתם  שתסיח  ענני 

והיינו שע"י הכשפים יכול לירד אש )אולם יעוין במלבי"ם 

נברא מן  )חולין, קכז, ע"א( שסלמנדרא  ועיין רש"י  שם(. 

האש מעצי הדס וממיניה דצב ע"י כשפים, עיי"ש. וכתב 
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החת"ס )שם( וז"ל, דודאי בריה היא שביסוד אש כמשמע 

הידועים,  אש  בהרים המריקים  גדלה  והיא  בשמעתין, 

עיי"ש בהרחבה. ולכך עיקר דרך הכשפים שנעשים ע"י 

אשה, שהיא מיסוד האש כנודע.

וז"ל, כשפים  נוגה, פ"ד(  )שער קליפת  וכתב בעץ חיים 

הם  ע"ב(  ז,  חולין,  )עיין  מעלה  של  פמליא  המכחישין 

עם  כשמתחברת  מתלקחת  אש  הנקרא  הג'  שהקליפה 

נוגה, ואז הטוב שבתוכם משפיע בחיצונים שהוא הרע 

ועושה נפלאות, ולכן מחויבים הסנהדרין לידע כשפים, 

נגה,  עם  אש מתלקחת  ועפר,  אש  צירוף  והוא  עכ"ל. 

שהוא מקביל לעפר כנודע, ג' קליפות גמורות, ענן – 

מים, רוח, אש, ונגה כנגד עפר(.

וזהו שורש הטעם שלא יקנח בחרס, כי חרס תחילת 

והיינו  חרס,  כלי  בו  שמצרפים  אש  מלא  בכבשן  עשיתו 

ולחתות  לאש,  משמש  וכן  האש.  ע"י  נעשה  כולו  שכל 

באש, כמ"ש בשבת )פב, ע"א(. ולכך שכל הויתו מן האש 

הגדולה, כבשן אש ]אולם האש אינה נקלטת בהם, וכלשון 

האור  שאין  חרסים  מ"י(  פ"ד,  )מכשירין,  משאנץ  הר"ש 

שולטת בהם[, לפיכך קשה במיוחד לכשפים שכל כוחם 

מן האש. וכתב בצרור המור )בראשית, מט, כו( וז"ל, אומות 

העולם נקראו חרסים, שנאמר ולא ימצא בך מעביר בנו 

נקרא  ויעקב  חרס,  כמתכות  י(,  יח,  )דברים,  באש  ובתו 

)לעומתם( אבן, עכ"ל. ואמרו )ברכות כה, ע"א( דאמר רבה 

בר רב הונא אמר רב, צואה אפילו כחרס אסורה, והיכי 

דמי צואה כחרס, אמר רבה בי רב חנה אמר ר' יוחנן, כל 

זמן שזורקה ואינה נפרכת, ואיכא דאמרי כל זמן שגוללה 

ואינה נפרכת. והיינו שכח הצואה מצוי בכחרס, וכל זמן 

שהוא כחרס שולטין בו הכשפים שכחם כחרס הנ"ל.

י"ב ִיְפֶנה )יב( ִּבְצִניעּות ַּבַּלְיָלה ְּכמֹו ַּבּיֹום
בירור הלכה – סעיף יב':

וכתב הלבוש על אתר וז"ל, ויפנה בצניעות בלילה 

כבוד  מפני  דיניו",  "בכל  ביום  עושה  "כדרך" שהוא 

השכינה, דעימיה שרי נהורא, ולפניו חשכה כאורה, 

עכ"ל. אולם לשון שו"ע הרב שונה, שכתב )סעיף יח( 

ביום,  לנהוג  שצריך  שנתבאר  "הצניעות"  כל  וז"ל, 

צריך לנהוג ג"כ בלילה, אלא שא"צ להתרחק, עכ"ל. 

הלכות  ובכל  וז"ל,  ד'(  )סעיף  וכתב  דקדק  ובמהדו"ב 

צניעות של בית הכסא צריך ליזהר בלילה כמו ביום, 

ריחוק  לאפוקי  בא  )ולכאורה  "בשדה"  מקום  ריחוק  לבד 

מקום בבקעה, עיין סעיף ח(, עכ"ל.

ונתבונן אלו דינים נאמרו ביום ואלו שייכים אף 

בלילה.

יגלה  ולא  "צנוע" בבית הכסא,  יהא  ב':  א. סעיף 

עצמו עד שישב. הג"ה, ולא ילכו שני אנשים יחדיו, 

גם לא ידבר, ויסגור הדלת בעדו משום צניעות )אור 

זרוע(. ודין לא יגלה עצמו עד שישב הוא אף בלילה, 

יסגור הדלת  דין  )ברכות, סב, ע"א(. אולם  כמ"ש רש"י 

בעדו, שהוא משום צניעות שמא יבא שם אדם, יתכן 

כי  בלילה  באים  בנ"א  מעט  כי  צריך,  אינו  שבלילה 

לכתחילה זמן עשית צרכיו בבוקר וערב. וכן נשמע 

קולו בלילה יותר של מי שבא, ויוכל להתעטש וכד' 

שידע שיש כאן אדם.

ב. סעיף ד': לא יגלה עצמו כי אם לאחוריו טפח 

לא  ומלפניה  ואשה מאחריה טפח  ומלפניו טפחים. 

בפירוש  ע"א(  סב,  )ברכות,  רש"י  כתב  זה  ודין  כלום. 

לענין  ביום  שנפנה  כדרך  וז"ל,  בלילה,  אף  ששייך 

מעומד  אלא  נפרעין  ושאין  וטפחיים,  טפח  פירוע 

אלא מיושב, עכ"ל. ונתבאר לעיל שיש בכך ג' סיבות. 

צניעות לעצמו, מדרכי  ב.  צניעות מפני אחרים.  א. 

הצניעות, כצניעות שילפינן מחתול. ג. צניעות מפני 

שייך,  אינו  אחרים  מפני  צניעות  א'  וטעם  השכינה. 

השכינה,  ומפני  עצמו  מפני  צניעות  שייך  אולם 
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וכלשון הלבוש "דעימיה שרי נהורא, ולפניו חשכה 

כתב  שהנה  נוסף,  טעם  אף  איכא  ובדקות  כאורה". 

המג"א )ס"ק יב( שאסור לפנות בפני עכו"ם, וכתב ע"ז 

החתם סופר וז"ל, ונראה אבל לא בפני עבודה זרה 

ממש, משום פוער עצמו לפעור ואפילו אין עבודתה 

בכך אסור, וצ"ע, עכ"ל. ולפ"ז אולי י"ל, שכיון שדרך 

לעבוד פעור שעושה לו צרכיו "בגילוי", לכך נצרך 

בין  ביום  בין  וזהו  דומיא דפעור,  יהא  צניעות שלא 

בלילה.

בו  שאין  מגולה  במקום  נפנה  אם  ה':  סעיף  ג. 

או  ואחוריו לצפון  פניו לדרום  יכון שיהיו  מחיצות, 

וכתב הפמ"ג  בין מזרח למערב אסור.  איפכא, אבל 

)א"א, ס"ק יב( וז"ל, והנה מזרח ומערב נמי אסור בלילה 

)ועיי"ש  עכ"ל  ה',  לפני  כאורה  כחשיכה  ביום,  כמו 

שהקשה על דבריו מדוע לא תירצה הגמ' שגם לגבי זה לילה כיום, 

עיי"ש(. ולכאורה אם זהו מטעם ששכינה במערב כנ"ל, 

שכינה נמצאת אף בלילה, אולם אם זהו מצד שפונה 

לביהמ"ק, יתכן שלילה הוה כמו מחיצה שמסתירה, 

והדבר תלוי בטעם שכשיש מחיצה שרי, ודו"ק.

ד. סעיף ח: כשנפנה אחורי הגדר אם הוא אחורי 

הגדר יפנה מיד, ובבקעה יתרחק עד מקום שלא יוכל 

הרב  שבשו"ע  לעיל  ודייקנו  פירועו.  לראות  חבירו 

בראיית  שתלוי  כיון  שבבקעה  ס"ל  בתרא,  מהדורא 

חבירו, שלכך צריך כשיעור שלא יוכל חבירו לראותו 

פירועו, לפיכך בלילה שאינו רואה שרי. וכן בשדה 

שנצרך גדר, היה מקום לומר שגדר זו לצורך הסתרה 

באופן שגובה הגדר שאין רואה, ולפ"ז בלילה שאינו 

שאף  הרב  לשו"ע  שס"ל  מבואר  אולם  שרי.  רואה 

בלילה אסור בשדה ללא גדר, ונראה שס"ל שבעי דין 

גדר, ולא רק בפועל שאינו רואה, ודו"ק.

ה. סעיף י': לא יקנח ביד ימין. ולרמב"ם שהובא 

יום  שווה  הצניעות,  מדרכי  זה  שאף  שס"ל  שם, 

ולילה, וק"ו לטעמים שאינו תלוי בצניעות, שווה בו 

יום ולילה.

הלכה פסוקה – סעיף יב': 

יפנה לעולם בצניעות, בין ביום בין בלילה, והיינו 

שלא יגלה עצמו עד שישב, ולא יגלה גופו אלא כפי 

הנצרך.

פירוש על דרך הסוד – סעיף י"ב: 

של  זמן  הסתרה,  של  זמן  מהותו  מצד  לילה  הנה 

מעשי  יסודם  בלילה  הנעשים  מעשים  ולכך  צניעות. 

צניעות, וניתן בס"ד כמה דוגמאות לדבר.

א. איתא בשו"ע )יו"ד, קצח, מח( וז"ל, יש שכתב שיש 

הנשים  נהגו  וכן  טבילתה,  בליל  צנועה  להיות  לאשה 

להסתיר ליל טבילתן שלא לילך במהומה או בפני הבריות, 

שלא ירגישו בהן בנ"א, עכ"ל. וכתב בשפתי כהן )שמות, 

א, א( וז"ל, איש וביתו באו – לומר שלא דרו שנים בבית 

וזהו  בביתו,  אחד  כל  אלא  בגלות,  שהיו  אפילו  אחד, 

מרוב הצניעות והענוה שהיה בהם, שחציפות גדול הוא 

אם ידע יום טבילת אשת חבירו, שלא יבוא להרהר בה, 

בתפא"י  כמ"ש  צנוע,  הוא  הטבילה  מקום  וכן  עכ"ל. 

ועשוי  – מקורה,  מי מערות  וז"ל,  פ"א, מ"ד(  )מקואות, 

ומדאין  שם,  ונתכנסו  לתוכו  שזבו  גשמים  במי  לטבול 

בפרהסיא,  וגם  באויר  ערומים  לעמוד  רוצים  הטובלין 

עוד  ועיין  עכ"ל.  צנוע,  במקום  במערות  טובלין  להכי 

בדבריו )קנים, פ"א, בועז, אות א(. וכן מהות הטבילה היא 

צניעות, שכל גופו מכוסה במים.

ב. אמרו )נדה, יז, ע"א( אמר רב חסדא, אסור לו לאדם 

לרעך כמוך, מאי  ואהבת  ביום, שנאמר  שישמש מטתו 

משמע, אמר אביי, שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה 

עליו. אמר רב הונא, ישראל קדושים הם ואין משמשין 

מתשמיש  יסודה  כנ"ל  טבילה  ועיקר  ביום.  מטותיהן 

אמר,  דריב"ל  ה"א(  פ"ח,  )יומא,  ירושלמי  ]ועיין  המטה 

אין קרי אלא מתשמיש המטה, עיי"ש[. וכן שאר טבילות 

יציאת  במקום  מקורה  האדם,  מן  היוצאת  בטומאה 

פסולת באדם, והיינו שטומאה עצמית, מקומה במקום 

הצניעות.
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בצניעות,  הוא  אלו  מקומות  עם  העסק  שכל  והבן 

וכאשר  כנ"ל,  בצניעות  הוא  אלו  באברים  החיבור 

עושה  כאשר  וכן  בצניעות.  טבילה  נצרכים  מתחברים 

ולכך  צרכיו במקומות אלו, נצרך לעשות זאת בצניעות. 

אמרו )ברכות, סב, ע"א( והאמר רב יהודה אמר רב, לעולם 

ינהיג אדם את עצמו שחרית וערבית כדי שלא יהא צריך 

בחשיכה,  צרכיו  עשיית  זמן  שעיקר  והיינו  להתרחק. 

והבן מאוד. כי מעשה זה ראוי שיעשה בצניעות, ולכך 

עיקר זמנו בחשיכה מעין תשמיש המטה, שעיקרו בלילה 

במהותו מפני הצניעות, ודו"ק היטב.

ג. אמרו )מו"ק יז, ע"א( דאמר ר"ל, חכם שסרח, אין 

גם  וכשל  היום  וכשלת  שנאמר  בפרהסיא,  אותו  מנדין 

נביא עמך לילה, כסהו כלילה. ופרש"י שם וז"ל, כלילה – 

שחשיכה, ואין אדם רואה, עכ"ל. ובתלמיד רבינו יחיאל 

מפריש שם כתב וז"ל, בהצנע ואל תבזהו בפרהסיא, אלא 

כלילה שהיא שעת חשך וצנעא, עכ"ל.

ובדקות בלילה איכא ב' דינים של צניעות והסתרה. א. 

מדין לילה. ב. מדין חשך. וכמ"ש "ולחשך קרא לילה" 

)בראשית, א, ה(.

ולפ"ז לא רק שצריך לעשות צרכיו בלילה כביום, אלא 

בלילה נצרך יותר צניעות, כי מהות הצניעות לילה, כנ"ל.

זמן  הוא  צרכיו  עשית  שזמן  לעיל  נתבאר  ובדקות, 

יותר בלילה שהוא  ולכך נצרך צניעות  שנעור כח הדין, 

זמן של דין, כמבואר לעיל בסימן א' בתחילתו, וכנודע. 

ה'  יצוה  יומם  וז"ל,  יב(  דרוש  )ח"ב,  דבש  ביערות  וכתב 

חסדו, כי חסד ה' בלילה, ולילה נקרא רע וכו', כי ביום 

כסהו  מכוסים,  הם  ובלילה  מגולים,  ה'  ורחמי  החסד 

כלילה, עיי"ש.

י"ג ֹלא ַיְׁשִּתין ְמֻעָּמד ִמְּפֵני ִניצֹוצֹות ַהִּנָּתִזין ַעל ַרְגָליו, ִאם ֹלא ֶׁשַּיֲעֹמד ְּבָמקֹום ָּגבֹוַּה, אֹו 
ֶׁשַּיְׁשִּתין ְלתֹוְך ָעָפר ָּתחּוַח )ֵּפרּוׁש ַקְרַקע ֶׁשֵאיָנּה ְּבתּוָלה ֶאָּלא ְּכגֹון ֶׁשל ֶאֶרץ ֲחרּוָׁשה(.

בירור הלכה – סעיף יג':

וכתב לא ישתין מעומד מפני ניצוצין הניתזין עד 

רגליו, אם לא שיעמוד במקום גבוה או שישתין לתוך 

ארץ  כגון  אלא  בתולה  שאינה  קרקע  )פירוש,  תיחוח  עפר 

חרושה – ערוך ערך תחח(.

לאדם  אסור  אמי,  רבי  דאמר  ע"א(  ל,  )יומא,  אמרו 

שיצא בניצוצות שעל גביו רגליו מפני שנראה ככרות 

ונחלק  ממזרים.  שהם  בניו  על  לעז  ומוציא  שפכה, 

הדבר לשלוש. א. משתין באופן שאין ניצוצות כלל. 

ב. יש מקצת ניצוצות ואזי סגי לשפשף, וע"ז אמרו 

שם מצוה לשפשף. ג. רוב ניצוצות, וע"ז אמרו תוס' 

)שם, ד"ה מצוה לשפשף( וז"ל, יהיה רוב ניצוצות ניתזים 

על רגליו, ואפילו אם משפשף יהא ניכר ויוציא לעז 

על בניו, וגם יש לו טורח לשפשף הכל ומניח, עכ"ל.

והנה אופנים רבים נתבארו בדברי הגמ' והמפרשים 

באיזה אופן מותר וראוי לעשות. 

בר  ואמר רבא  נ, ע"א(  )ברכות,  וכמ"ש  בישיבה,  א. 

אלא  "כלים"  רגלים  מי  אין  חייא,  ר'  משום  שמואל 

מן   – כלים  רגלים  מי  אין  וז"ל,  ופרש"י  בישיבה. 

לפסוק  קרוב  שכשהקלוח  לפי  בישיבה,  אלא  הגוף 

)אם עושה כן  הוא דואג שלא יפלו ניצוצות על רגליו 

וז"ל,  אתר,  על  הב"י  וכתב  עכ"ל.  ומפסיק,  בעמידה( 

נראה שכשמשתין בישיבה ליכא ניצוצות, עכ"ל.

רב  אמר  שם(  )ברכות,  וכמ"ש  תיחוח,  בעפר  ב. 

וקצת משמע  ובעפר תיחוח אפילו בעמידה.  כהנא, 

שהוא דומה למ"ש שמי רגלים כלים בישיבה, ואמר 

שאין  לכך,  דומה  הוה  תיחוח  בעפר  בעמידה  שאף 

ניצוצות כלל.
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ג. מקום גבוה, וכמ"ש )ברכות, שם( ואי ליכא עפר 

מדרון.  למקום  וישתין  גבוה  במקום  יעמוד  תיחוח, 

ולא נתבאר אם יש בזה מקצת ניצוצות ובעי שפשוף. 

אולם מ"מ מלשון הגמ' משמע שעדיף עפר תיחוח 

כ"כ  אינו  גבוה  במקום  כי  למדרון,  גבוה  ממקום 

ניצוצות  איכא  גבוה  במקום  ואם  הצניעות,  מדרכי 

ובעפר תיחוח ליכא, פשוט מדוע עדיף עפר תיחוח.

ר"א  על  שפליגי  לרבנן  וישתין,  באמה  יאחוז  ד. 

יג, ע"א, ד"ה אוחז, אם רבנן  )ועיין תוס' ביומא שם, ותוס' נדה, 

ע"י  באמה  לאחוז  יכול  לר"א  וכן  לר"א(.  והודו  חזרו 

מטלית עבה )כמ"ש במשב"ז, ס"ק כד, על אף שבסתמא ראוי 

לא לאחוז ע"י מטלית עבה, כמ"ש בס"ק כט, אולם לצורך שלא 

יוציא לעז שרי, ודו"ק(, או לאחוז מעטרה ולמטה, כמ"ש 

מסלק  שאינו  גיבורים  בשלטי  וכתב  י"ד.  בסעיף 

לגמרי הניצוצות, וכדלהלן.

וז"ל,  כד(  )ס"ק  בשמנ"ב  כמ"ש  בביצים,  לסייע  ה. 

וכמ"ש בסעיף  שייסיע בבצים להגביה הגיד, עכ"ל. 

כתב  בזה  וגם  אתר.  על  השולחן  ערוך  ועיין  ט"ו. 

הניצוצות,  לגמרי  מסלק  שאינו  גיבורים  בשלטי 

וכדלהלן.

יב(  )ס"ק  בט"ז  וכמ"ש  לקילוח,  סמוך  להפסיק  ו. 

מעומד  להשתין  שירצה  מי  באמת,  דקמ"ל  וז"ל, 

אין  הקילוח  לגמר  סמוך  כשיהיה  להפסיק  ורוצה 

עבירה בידו, עיי"ש. אולם יעוין בנהר שלום שפליג 

על הט"ז, וס"ל שאיכא סכנה אם מפסיק, וכן איכא 

חשש עקרות, ואסור לעשות כן.

והנה אמרו )נדה, יג, ע"א( א"ל ר' אליעזר לחכמים, 

אפשר שיעמוד במקום גבוה וישתין או ישתין בעפר 

תיחוח )היפך הסדר דלעיל, ודו"ק(. וצ"ב שאמר להם רק 

עצה ב' ועצה ג', ולא אמר שאר העצות. וכבר הקשה 

הקילוח  הפסקת  וכן  אתר,  על  בב"י  מיושב  על  כן 

הקשה כן בט"ז, אולם עדיין צ"ב על עצה ה' ועצה 

וצ"ב.  ע"ז,  יישבו  לא  וכן  כן,  הקשו  לא  מדוע  ד' 

ועיין בתוס' הרא"ש שם על המקום שהקשה שאלה 

זו. ובמגן גיבורים על שלטי גיבורים על אתר כתב, 

שאינו מסלק לגמרי הניצוצות, ושאלתם של חכמים 

הייתה באופן שאין לו במה לשפשף. ובמטלית עבה, 

דוקא  שבעי  השיטות  לפי  לו,  שאין  כגון  ליישב  יש 

על  יוסף  ברכי  עיין  בטליתו.  סגי  ולא  עבה  מטלית 

אתר. 

הלכה פסוקה – סעיף י"ג: 

בבתי כסאות שלנו אפשר להשתין הן מיושב והן 

שלא  להיזהר  יש  בחוץ  משתמין  אם  אולם  מעומד. 

ינתזו ניצוצות על רגליו, ולפיכך אם אינו יכול לישב, 

מתזת  ואינה  בולעת  שהקרקע  במקום  שישתין  או 

הניצוצות, או שיעמוד במקום גבוה. ואם אינו יכול 

ייסע  אי אפשר,  זה  ואם  הביצים.  יגביה  כן,  לעשות 

ע"י מטלית עבה ויגביה הגיד.

פירוש על דרך הסוד – סעיף י"ג: 

ויש  מים,  של  ניצוצות  יש  אור,  של  ניצוצות  יש  הנה 

ניצוצות של פירות, כמ"ש )שה"ש, ו, יא( הנצו הרימנים, 

וכתיב )שם, ב, יב( הנצנים נראו בארץ. ובפרטות, ניצנים 

הם בחינת נה"י. עיין שער מאמרי רשב"י )בראשית, ד"ה 

שם.  כמ"ש  חג"ת,  נעשים  עולים  וכאשר  לי(.  נראה  עוד 

ועיין זוהר הרקיע )הקדמת הזהר(, ורמ"ע מפאנו )מאמר 

מאה קשיטה, סימן לו(. ועיין עוד זוה"ק )ח"א, א, ע"א, ובשעת 

)ערך  יעקב  ועיין קהלת  לאו"א(.  חג"ת שעלו  רצון שם, שהם 

נצנים(.

והנה שורש הניצוצות הוא באורות, וכמ"ש בעץ חיים, 

וז"ל,  ניצוצין(  רפ"ח  שער  מ"ת,  )פ"א,  י"ח  בשער  ובעיקר 

מהכלים  שנסתלקו  המלכים  של  אורות  בחינת  הוא  א. 

ועלו למעלה, ומתו הכלים וירדו לבריאה. ב. הוא בחינת 

בהיותן  הכלים  בתוך  שנשארו  אור  של  ניצוצין  רפ"ח 

שבורים, כדי להחיותן חיות מצומצם, כדי שעי"כ יהיה 

בהם מציאות לחזור ולהתתקן ולהחיות ע"י עיבור, וכו'. 

שבורים,  בחינת  שהם  )בכלים  בהם  הנשאר  הרוחניות  והנה 
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בחינת מתים( הנקרא הבלי דגרמי, הם בחינת ניצוצין של 

האורות העליונים שנשארו בכלים המתים וכו'. ודע כי 

בחינת אלו הרפ"ח ניצוצין הנ"ל הם כולם בחינת גבורות 

ודינין גמורים, עכ"ל.

וכתב בעץ חיים )שער י"ח, פ"ד, מ"ת, בסופו( וז"ל, נמצא, 

ניצוצין  עם  ונתחברו  עלו  כולם  נה"י  של  ניצוצין  כל  כי 

של מ"ה שבת"ת, וכו', ועתה תבין ותראה איך נשארו 

הכלים של נה"י בלתי ניצוצין עצמן, ולכך יניקת הקליפות 

 – אור  אמ"ר,  בסוד  שכנודע  והבן  עכ"ל.  מהם,  הוא 

ניצוצי  זהו  ובשורש  באור.  מים – רקיע, המים שורשם 

אור, וכאשר נסתלק מנה"י ניצוצי האור כנ"ל נשאר שם 

"רושם" של ניצוצי אור ונעשו ניצוצי מים, כי נה"י בסוד 

בטן – מים, כמ"ש בספ"י )פ"ג(. והם נקראים טיפות, 

והטיפה עצמה נחלקת לניצוצות. ועיקר גילוי ניצוצין של 

מים הוא בשליש תחתון, בטן – מים, ובעיקר בפסולת של 

מים, מי רגלים. ושורשם בשבירה כנ"ל, שעיקר מדרגת 

ברגליו,  נשאר  ולא  כנ"ל,  לחג"ת  ונתעלה  בנה"י  ניצוץ 

בנה"י, אלא אור ניצוץ של מים ולא ניצוץ של אור כנ"ל. 

ושם נגלה עיקר השבירה והמות, בבחינת רגליה יורדות 

מות.

בפגם  ושורשו  שפכה,  כרות  מוליד,  שאינו  מי  ולכך 

ושבירת המלכים שמתו שהיה פגם שז"ל כנודע, ובדקות 

אלא  מוליד,  אינו  וניצוצות  כנ"ל,  ניצוצות  בבחינת  היה 

טיפת מים, בסוד דע מאין באת, מטיפה. ובדקות אצל 

כרות שפכה נופל מדרגת צינור ההולדה שיש בו טיפה 

לניצוצות  כן  על  ויתר  רגלים,  מי  של  לצינור  מולידה, 

שיוצאים במי רגלים, ולכך אינו מוליד, ולכך דייקא מי 

שרואים בו ניצוצות של מי רגלים על רגליו חושבים בו 

שנפל  שפכה  כרות  מהות  זהו  כי  שפכה,  כרות  שהוא 

ואצלו כל כח  לניצוצות של מי רגלים,  כח ההולדה שבו 

הצינורות שם אינו אלא כח של ניצוצות.

י"ד ִיָּזֵהר ֶׁשֹּלא ֶיֱאֹחז ָּבַאָּמה ְוַיְׁשִּתין, ִאם ֹלא ֵמֲעָטָרה ּוְלַמָּטה, ִמְּפֵני ֶׁשּמֹוִציא ִׁשְכַבת ֶזַרע 
ְלַבָּטָלה, ֶאָּלא ִאם ֵּכן הּוא )יד( ָנׂשּוי. ּוִמַּדת ֲחִסידּות ִלָּזֵהר ֲאִפּלּו ַהָּנׂשּוי.

בירור הלכה – סעיף יד':

השתין  ואם  כתב:  ד'(  סעיף  כג,  )סימן  העזר  ובאבן 

מים, לא יאחוז באמה וישתין, ואם היה נשוי מותר, 

ובין נשוי ובין שאינו נשוי לא יושיט ידו לאמה כלל 

אלא בשעה שהוא צריך לנקביו.

והוא שיטת ר' אליעזר )נדה, יג, ע"א(, אולם חכמים 

שם אמרו לו, והלא ניצוצות ניתזין על רגליו ונראה 

שהם  בניו  על  לעז  מוציא  ונמצא  שפכה  ככרות 

ממזרים, אמר להן מוטב שיוציא לעז על בניו שהם 

לפני  אחת  שעה  רשע  עצמו  יעשה  ואל  ממזרים 

לרבנן,  ההיתר  מקור  מהו  להתבונן,  ויש  המקום. 

שסוף סוף יש לחשוש להוצאת זרע.

ונתבונן בשיטות רבותינו מהו שורש איסור שז"ל, 

ולפ"ז מהו מקור ההיתר לרבנן.

ששורש  והא(  ד"ה  ע"ב,  נט,  )סנהדרין,  התוס'  כתבו 

הרמב"ן  )אולם  פו"ר  מצות  ביטול  הוא  שז"ל  איסור 

ונשמרת מכל  והב"ח על אתר כתב ששורשו  והרשב"א חולקים, 

האיסור(.  מהות  גדר  שורש  בדבריו  נתבאר  לא  אולם  רע,  דבר 

וז"ל,  א(  סעיף  כג,  סימן  )אה"ע,  בלבוש  דבריהם  וביאר 

זה  ועון  לבטלה,  זרע  שכבת  להוציא  לאדם  אסור 

בו  ליישב  אלא  באדם  הזרע  נברא  שלא  הוא,  גדול 

את העולם, כי לא תהו בראה לשבת יצרה, וכשהוא 

משחיתו הרי הוא כמחריב את העולם, עכ"ל ]ויעוין 

הותר  נקרא  )אה"ע, שם( שכתב שפו"ר  חכמת שלמה 

מכללו, שהותר איסור שז"ל לצורך הולדה, ולדברי 

התוס' כל יסוד הדברים הוא הפוך ממש, ודו"ק[.

והנה לפ"ז ס"ל לרבנן שאם לא יאחוז יאמרו על 

עי"ז עיקר מצות  ונמצא שעוקר  בניו שהם ממזרים 
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פו"ר שהוא קיום העולם, כי אין עיקר קיום העולם 

יהיו  לא  שעי"ז  לאחוז  הותר  ולכך  ממזרים,  ע"י 

ממזרים. ועוד, שאם לא נתיר לו לאחוז, שמא יפסיק 

אחר קילוח ראשון ויבא עי"ז לעקרות, כמ"ש בנהר 

שלום דלא כהט"ז, ונמצא נעקר פו"ר לגמרי.

אינו  שז"ל  שאיסור  שס"ל  שיטות  יש  והנה 

מג.  סימן  חסד,  תורת  שו"ת  )עיין  דרבנן  אלא  דאורייתא 

ושו"ת פנ"י, סימן נד באה"ע(, וא"כ כיון שאין איסורו אלא 

מדרבנן, במקום כבוד הבריות, כגון הכא שלא יאמרו 

על בניו שהם ממזרים, התירו רבנן.

יסודו בל תשחית,  וכן לפי הטעם שאיסור שז"ל 

גופו  דבהשחתת  וז"ל,  שם(  )נדה,  לנר  בערוך  כמ"ש 

י"ל  ולכן  תשחית,  בל  אזהרת  משום  ג"כ  איכא 

שבהשחתת זרע איכא ג"כ משום בל תשחית, עכ"ל 

תענוג  ולא  בעצם הפעולה  תענוג  לו  בדבריו, שכיון שיש  )וצ"ב 

ליכא לכאורה איסור(, הנה בגדרי בל תשחית,  בהשחתה, 

כל שעושה כן לצורך אינו בל תשחית, וכאן עושה כן 

לצורך גדול, ואינו דרך השחתה.

כדרך  שזהו  הוא  האיסור  שיסוד  הטעם  לפי  וכן 

וכלשון  רצא(,  )אות  בסמ"ק  כמבואר  המנאפים, 

הרמב"ם )איסורי ביאה, פרק כא, הי"א( אלו שמנאפין ביד 

בגמ'  ומקורו  עכ"ל.  לבטלה,  זרע  שכבת  ומוציאין 

בנדה )יג, ע"ב( אמר ר' אלעזר, מאי דכתיב ידכם דמים 

מלאו, אלו המנאפים ביד, דתניא דבי ר' ישמעאל, לא 

תנאף, בין ביד בין ברגל. א"כ, הכא שאינו עושה כן 

כדרך המנאפים, אלא נעשה כן לצורך תיקון, איכא 

סברא להתיר.

ולפ"ז ר"א שס"ל שאסור לאחוז באמה ולהשתין, 

יותר קרוב לומר שס"ל שאיסור הוצאת שז"ל יסודה 

הולך  זה  זרע  סוף  כל  סוף  כי  אסר,  ולכך  פו"ר, 

לבטלה, ולא ס"ל שעי"ז מפסיד זרעו האחר במקצת, 

כי עי"ז יחששו שהם ממזרים, ולא ימצא מי שינשא 

להם אלא מעט, כמ"ש )קידושין, סט, ע"א( גירי וחרורי 

ממזירי וניתני שתוקי ואסופי, כולם מותרין לבא זה 

בזה.

הלכה פסוקה – סעיף י"ד: 

ניצוצות על רגליו, אין  ינתזו  אפילו לצורך שלא 

למי שאינו נשוי להחזיק באמה אלא מעטרה ולמטה, 

ולנשוי מותר לצורך שלא ינתזו ניצוצות על רגליו.

פירוש על דרך הסוד – סעיף י"ד: 

אות ברית קודש, הנקראת אמה, נחלק בכללות לשנים, 

לעטרה.  ומתחת  לגוף,  הסמוך  החלק  העטרה  מעל 

וכמ"ש בעץ חיים )שער כט, פ"ד, מ"ב( וז"ל, הנה ג' קוים 

ג' פרקים, חוץ מן האמצעי שאין  ובכל קו,  הם נה"י, 

יותר,  ובפרטות  עכ"ל.  ועטרה,  יסוד  והם  ב',  רק  בו 

נחלק לשלוש, כמ"ש שם )שער לא, פ"ג, מ"ת( וז"ל, יש בו 

יותר  ארוך  היסוד  והנה  בו.  ועטרה  יסוד  פרקים,  ב' 

א'  חלקים,  לב'  נחלק  עצמו  היסוד  ולכך  העטרה,  מן 

הוא שורש היסוד המושרש ומונח בין ב' ראשי הירכים 

שהם נו"ה, אשר שם מחוברים יחד שלשתן שהם הנה"י 

ומקושרים יחד שלשתן וכו'. וחלק תחתון של יסוד וכו', 

הוא בחינת היסוד אחר הפרדו מן הירכים, שהם נו"ה, 

עכ"ל.

ושורש חלוקה זו של היסוד לשנים, כמ"ש בעץ חיים 

)ש"א, ענף ה'( וז"ל, המלכות שבו הוא בחינת עטרה שעל 

וכו',  צדיק  לראש  ברכות  בסוד  יסוד,  הנקרא  הצדיק 

והברכות  וז"ל,  מ"ב(  א,  דרוש  כה,  )שער  וכמ"ש  עכ"ל. 

הם בראש צדיק, כי צדיק יסוד, וראש צדיק עטרה שבו 

הנקרא ראש יסוד, ושם מקומם, עכ"ל. והברכות לראש 

צדיק, כי כאשר יוצא בפועל לחוץ הטיפה שהיא שורש 

הברכה, אזי מתגלת בפומיה דאמה, בראשה, בעטרה. 

ולכך יש חשש שיוציא שז"ל, מפני שהטיפה עוברת הן 

שביסוד  אלא  מלכות.   – בעטרה  והן  צדיק,   – באמה 

נמצאת הטיפה בכיסוי, בחינת יסוד, י–סוד, י' – טיפה, 

בגילוי.  נמצאת  ובעטרה  הכיסוי.  בסוד  נמצאת  כנודע, 

והיא מדרגת הזיי"ן, אות י' על ו' נעשה זיי"ן, כמ"ש 

הרמ"ק )ספ"י, פ"ב( וז"ל, כבר פירשו בזוהר, כי הזיי"ן 
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והיא  בעלה,  ו'  שכינתא,  איהי  ויו"ד  ו',  על  י'  ענינה 

עטרה בראש בעלה, ולא בעלה ממש, אלא יסוד, דהיינו 

וא"ו זעירא, עכ"ל.

וכתב במצת שימורים )שער הציצית( וז"ל, וזהו שארז"ל, 

"צא תאמר לו", רמזו בזה שאין לחיצונים יניקה בצינור 

של היסוד הפנימי, אלא באתרא דתמן שרשא דפעור, 

עכ"ל. והבן שמכח האחור, פעור – עורף, נמשך שליטה 

גם לצד הפנים, במה שיצא לחוץ מן היסוד, מפום אמה. 

חיים  בעץ  כמ"ש  אחור,  בו  ואין  פנים  כולו  היסוד  כי 

בחינת  כולו הוא  והנה היסוד  וז"ל,  )שער ט, פ"א, מ"ת( 

פנים ואין לו אחורים שירדו ממנו, לפי שכל היסוד של 

זכר נכנס תוך היסוד של נקבה, וכולו הוא בחינת פנים, 

עכ"ל.  אחורים,  בחינת  בו  שיש  הגוף  בשאר  משא"כ 

ולכך פגם היסוד הוא אינו אלא במה שיצא ממנו לחוץ. 

וכן כאשר אין נקבה אזי אין היסוד של הזכר נכנס תוך 

היסוד של הנקבה וכלו הוא בחינת "פנים", ואזי שייך בו 

פגם רק במה שיצא לחוץ, ודו"ק. 

והפגם ביסוד בשורשו נתגלה בפועל בשבירת הכלים 

בכלל, וביסוד בפרט, כמ"ש )שם, שער ט, פ"ג, מ"ת( וז"ל, 

ועלה  במקומו,  ומלך  שלו  בכלי  ונכנס  היסוד  יצא  ואז 

עליון,  דעת  מקום  עד  ועלה  האמצעי  קו  דרך  האור 

והכלי ירד בגבורה של בריאה, עכ"ל. ואזי נתרחק האור 

אלו  וניצוצות  בלבד.  ניצוצות  רק  בכלי  ונשאר  הכלי,  מן 

שורש  והם  הרגלים,  מי  צינור  של  הניצוצות  שורש  הם 

הניצוצות של פגם שז"ל.

ובפרטות יש פגם ביסוד – אמה, ויש פגם בעטרת 

היסוד, והם שני בחינות, כי הם שני מיני אורות, וכמ"ש 

וז"ל, ואמנם הכלי של היסוד נשאר  )שער ח, פ"ד, מ"ת( 

כלי  את  להחיות  כדי  ניצוצין,  הרפ"ח  זולת  אחד  אור 

המלכות דלית לה מגרמה כלום, וזה האור שנשאר שם 

הוא בחינת שאול הנחבא אל הכלים שם בכלי היסוד, מה 

שלא נשאר בכלי אחר, עכ"ל )ואע"פ שזה היה בנקודים יש לזה 

רשימו בברודים, ודו"ק(. 

ט"ו ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשֵאינֹו ָנׂשּוי ֻמָּתר ְלַסֵּיַע ַּבֵּביִצים.
בירור הלכה – סעיף טו':

למה  למידק  ואיכא  וז"ל,  אתר  על  בב"י  וכתב 

לסייע  דשרי  הא  )הטור(  ורבינו  הרמב"ם  השמיטו 

שכתבו  מה  על  שסמכו  ונראה  מלמטה.  בביצים 

דמסיע  משמע  וממילא  באמה,  יאחז  שלא  שיזהר 

וביצים  )דאסור(,  אמה  אלא  אמרו  ולא  שרי,  בביצים 

אמרינן  שינויי  מהנך  דלחד  ואע"ג  נינהו.  אמה  לאו 

דהא דאמר שמואל אחוז באמה היינו לומר שיסייע 

וכו',  בביצים, התם שאני דשמואל לא דק בלישניה 

אבל בעלמא ודאי פשיטא דביצים לאו מיקרו אמה, 

עכ"ל. אולם בפני מלך )על הרמב"ם, איסורי ביאה, פרק כא, 

נחמן  דר'  ז"ל  לרבינו  דס"ל  י"ל  וז"ל,  כתב  כג(  הלכה 

פליג ע"ז ולא מחלק אלא דוקא בנשוי, אבל בשאינו 

בביצים,  לסייע  וכן  ולמטה,  מעטרה  גם  אסור  נשוי 

עכ"ל.

כל  וז"ל,  שכתב  ע"א(  יג,  )נדה,  במאירי  ומצינו 

שמסייע בביצים מלמטה ]וכלשון שו"ע הרב )מהדורא 

תניינא, סימן יג, סעיף ו( לסייע בביצים מלמטה להגביהו, 

חימום.  חשש  בהם  אין  אלו  שכל  מותר,  עכ"ל[ 

ומעתה הכל לפי מה שהוא אדם ויזהר בעצמו, עכ"ל. 

שהוא  מה  לפי  תלוי  בביצים  לסייע  אף  ולדבריו 

אדם. והביאור, כמ"ש הגר"א )אדרת אליהו, בראשית, א, 

כא( וז"ל, שכל האיברים עושין פעולתם תמיד, חוץ 

מן הביצים, כי אם ע"י מחשבה, עכ"ל. ולכך אין זה 

לידי חימום, אלא תלוי  בנגיעה בלבד שמביא  תלוי 

הדבר  אם  אדם,  בכל  תלוי  ולכך  המחשבה,  בהרור 

בביצים,  ע"י שמסייע  לידי הרהור המחשבה  מביאו 

אזי אסור לסייע.
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סעיף  עד,  סימן  )בוטשאטש,  אברהם  באשל  וכתב 

בבצים  לסייע  שמותר  שכמו  פשוט,  נראה  וז"ל,  ה( 

כן מותר  ולא חשש חימום,  ואין בהם חשש הרהור 

שיגעו ביציו בירכיו ואין הקפדה בזה, עיי"ש. ולדברי 

המאיר, הכל לפי מה שהוא אדם.

אולם  הדין,  מן  הוא  השתא  עד  הנתבאר  וכל 

ו(  פתיחה  )ח"א,  חיים  באורחות  כתב  חסידות,  ממדת 

וה"ה  בביצים.  לסייע  שיכול  כתב  ז"ל  והר"ש  וז"ל, 

חסיד אע"פ שהוא נשוי, לא יאחוז כי אם מהעטרה 

ולמטה, שאחר שהעונש גדול כ"כ יש לו לקדש עצמו 

שלא  ז"ל,  הקדוש  ברבי  מצינו  וכן  לו.  במותר  אף 

ושורש  עכ"ל.  לעולם,  מאבנטו  למטה  ידו  הכניס 

וכתב  אתר.  על  בב"י  שהובא  היראה  מספר  דבריו 

נראה,  התוס'  מדברי  וז"ל,  ע"א(  יג,  )נדה,  לנר  בערוך 

שמפרשים למטה מאבנטו וכן מה דקאמרינן למטה 

מטבורו, הכוונה על אמתו, וכמו שכתב המג"א סימן 

ג', ס"ק יד. אבל דעת הרמב"ם אינו כן, אלא טיבורו 

והביא שם  ב(,  ס"ק  )יו"ד, קפד,  ט"ז  ועיין  ממש, עכ"ל. 

את לשון הרמב"ם )איסורי ביאה, פרק כא( ואסור לשלוח 

מתחת  ואפילו  הרהור,  לידי  יבא  שלא  במבושיו  יד 

טבורו לא יכניס ידו שמא יבוא לידי הרהור, עכ"ל. 

בביצים.  לסייע  לא  רבי  של  החסידות  ולפ"ז ממדת 

ומדת חסידות זו אף שלא להביא את עצמו לידי כך 

יוציאו לעז על בניו  שהוא מוכרח לסייע ע"מ שלא 

והיינו  יד(.  )א"א, ס"ק  ועיין פמ"ג  כנ"ל.  שהם ממזרים 

להשתמש  האפשרות  לו  שיהיה  לכך  דאג  שתמיד 

ועיין  ודו"ק.  לעיל,  שהוזכרו  האפשרויות  מן  באחד 

ירושלמי )ביצה, פ"ה, ה"א(, ובפני משה שם כתב שרבי 

דרכו היה לילך תמיד בבתי ידים.

מתחת  ואפילו  וז"ל,  שכתב  הנ"ל  הרמב"ם  והנה 

טבורו לא יכניס ידו שמא יבוא לידי הרהור, עכ"ל, 

רבי.  דוקא  ולא  אדם  לכל  ראוי  שכן  שכתב  משמע 

ומעלתו של רבי לשיטתו, שאף שהיה ברי שלא יבוא 

ליגע  כל הטעם שלא  כי  כן,  נהג  מ"מ  הרהור,  לידי 

הוא שמא יבוא לידי הרהור, ורבי קדושה יתירה נהג 

בעצמו.

הלכה פסוקה – סעיף ט"ו: 

ינתזו  שלא  לצורך  בביצים  לסייע  לכו"ע  מותר 

ניצוצות על רגליו.

פירוש על דרך הסוד – סעיף ט"ו: 

כתב הראב"ד )הקדמה לספ"י( וז"ל, ודע כי כח המוליד 

יש לו שלש סבות, המוח לזרע, הלב לרוח, והכבד לתאוה 

הם  אברים  ושלשה  וז"ל,  תקנט(  )מצוה  בחינוך  ]וכתב 

שמוליד הזכר בהן, בגיד, ובביצים, ובשבילין. והם נקראין 

חוטי ביצים, עיי"ש[. והנה הכבד השולח כח התאוה אל 

הביצים והגיד דרך הכליות, ואחרי שבא להם כח התאוה, 

הנה הכליות יועצות בתאות המשגל, עכ"ל. ועיין בהרחבה 

ולכך  המתים(.  לתחיית  המיוחד  )פ"ד,  לרשב"ץ  אבות  מגן 

נגיעה בביצים יש בה לעורר התאוה למשגל. והנעדר מן 

הביצים נעדר מכח ההולדה, כמו שכתב בפירוש הר"מ 

בוטריל )ספ"י, פ"ה( וז"ל, האדם אשר הוכן בטבע ברייתו 

סריס,  והוא  ההכנה,  מזאת  כשנעדר  ביצים,  לו  להיות 

יב(  פרק  כ,  )שער  רימונים  בפרדס  הרמ"ק  וכתב  עכ"ל. 

וז"ל, והנצח וההוד הם השחקים, הביצים "המבשלים" 

הזרע, עכ"ל. ועוד כתב )שם, שער כג, פ"א( וז"ל, נצח והוד 

הם ארמונות המלכות, מטעם כי בשעת הזווג מתקבץ 

בהם השפע, כדמיון הביצים שבזכר שהם "קבוץ הזרע", 

וע"י הברית נשפע לנקבה, עכ"ל ]ועיין זוה"ק )תיקונים, 

וזה אמרו בביצי בעל חי,  ביצים – תרי שוקין.  נח, ע"ב( 

וה"ה באדם, ודו"ק. ובהרחבה, מדרגת עיבור נקראת 

ביצים, כמ"ש בעץ חיים )שער מז, פ"ג, מ"ת(. וכל עיבור 

בחינת נה"י כנודע. וכתב בשבילי אמונה )נתיב ד, שביל יג( 

והם  זב"ז  ונקשרים  צרורים  הם  והביצים  האמה  וז"ל, 

שותפים לכליות, עיי"ש[.

במוח,  הזרע  ששורש  הנזכ"ל  הראב"ד  לדברי  והנה 

והכבד לתאוה, והכבד שולח כח התאוה אל הביצים. לכך 
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כאשר נוגע בביצים יכול לעורר כח התאוה כנ"ל, ויתר על 

כן מעורר את שורש הזרע במח. וכמ"ש הגר"א )ספ"י, 

פ"ה, מ"ז( וז"ל, וביצים בכליות, שמשם נמשך הזרע, ולכך 

נמשך ע"י ההרהור, כי שם ההרהור, כנ"ל, עכ"ל. והיינו 

בחינת כליות יועצות. וכמ"ש הגר"א )שם( וז"ל, הרהור 

בכוליא, כמ"ש כליות יועצות, שנאמר אף לילות יסרוני 

כליותי, שהוא זמן ההרהור, עכ"ל. וכמ"ש בחכמוני )שם, 

פ"ה( וז"ל, מן הלב וב' הכליות, יבא ההרהור והמחשבה, 

עכ"ל. ומשם כח הרהורי עבירה של תאוה, מן הביצים 

ולכך  ההרהור.  כח  בהם  ויש  התאוה  כח  בהם  שנמשך 

כאשר נוגע בביצים, מעורר לא רק את הרהור המחשבה 

שבמח ובלב, אלא מעורר את כח ההרהור הגנוז בביצים 

עצמם, ודו"ק. וכתב הרמח"ל באדיר במרום )ד"ה למגזר 

נמשך  האיברים,  מכל  שיוצא  מה  כל  וז"ל,  דקשוט(  מלין 

למעלה אל המוחין עצמם ונכללים בם, ואז נמשכים מן 

המח ממש אל היסוד. וזהו סוד "וכנגדו בביצים ניכר" 

מוחין  ג'  שיש  כמו  כי  והוא  ע"א(,  מה,  )חולין,  שארז"ל 

בראש, כן יש יסוד ותרי בעין. ומה שבראש עדין נעלם 

עוד  ועיין  עכ"ל.  ביסוד,  בגילוי  נתגלה  המוחין,  בסוד 

בדבריו בפרושו לספר יצירה )ד"ה והנה ב' מינים(.

ובפרטות צורת כח המשכת הזרע, נתבאר בפרוטרוט 

והעצה מתחיל מן המוח,  וז"ל,  חיי עולם הבא,  בספר 

ומבדיל  מחבל  בדמיון  המוח  מציור  באה  שבה  והמוח 

כח  ומניע  מתנועע  חיים  רוח  מוליד  והלב  הלב,  על 

התאוה ומקבץ בתנועתיו כל רוחות הגוף וכל כוחותיו, 

רוחותיהם  עם  הארבעה  הליחות  אליהם  ומתחברים 

וכוחותיהם ונעשים כמו כסף חי )ביסוד, כנודע( נתך באש 

כמצורף, ורצים הליחות בחוט בקיבוץ אחד ומגיעים עד 

הביצים שהם כלי התולדות, והרוח הוא דוחה כל הליחות 

עד צאתם מכל הגוף בצינור האמה וכו', זה הציור כולו 

וכו' הוא יצירת הולד, ר"ל בקיבוץ רוחות וכוחות וליחות 

שהיו מפוזרים, עיי"ש. ועיין עוד בדבריו בספר אמרי 

שפר )ח"ג(. וזהו דלא כשהשיטה שהזרע מובא מן המח 

לחוט השדרה אל הגידים והביצים אלא הוא קרוב לשיטת 

אבוקרט, המובא בשבילי אמונה )נתיב ד, שביל ג(.

וכיון שכל כח ההולדה והזרע גנוז בביצים והוא נצרך 

צניעות, לכך כתב השל"ה )שער האותיות, אות ש – שתיקה, כג( 

וז"ל, צא ולמד ממדותיו של הקב"ה, שעיקם ח' אותיות, 

)פסחים,  הטמאה  כתב  ולא  טהורה,  איננה  אשר  שכתב 

פעמים  וכמה  ממש,  מגונה  זה  שאין  ואע"פ  ע"א(,  ג, 

נאמר טמאה בתורה, אפ"ה הראה הקב"ה בכבודו מדת 

ענוה לבשר ודם, שילמוד דרך ארץ, ויוסיף לקח לעיין 

בכל מלה ומלה. ומשום הכי קבלתי מן הראשונים שהיו 

נזהרים שלא לומר בתלמוד ביצים אלא ביעין, כל כל כהאי 

גוונא, עכ"ל המהרש"ל, והביאו השל"ה שם.

ט"ז לֹלא ֻהַּתר ְלָנׂשּוי ֶלֱאֹחז ָּבַאָּמה ֶאָּלא ְלַהְׁשִּתין, ֲאָבל ְלִהְתַחֵּכְך ֹלא.
בירור הלכה – סעיף טז':

יד(  )ס"ק  הפרישה  כתב  הדבר  ובטעם  בדין  והנה 

וז"ל, ונראה לפי שמביא חימום וקישוי גדול, ובקל 

יבוא לידי הוצא ש"ז, עכ"ל.

ומצינו כמה אופנים היכן מחכך ובאיזה צורה.

א. למעלה מעטרה. ב. למטה מעטרה. ג. בביצים. 

ד. סביבותיהם. ה. ע"י מטלית עבה.

בודאי  זה  על  גופו,  לצד  ולמעלה  מעטרה  והנה 

קאי השו"ע שאסר, אולם לא נתבאר להדיא בדבריו 

מה הדין בעטרה ולמטה. וכתב בשו"ע הרב )על אתר, 

סעיף כד( וז"ל, להתחכך או לבדוק את עצמו אם ראה 

קרי, אסור אפילו לנשוי ואשתו עמו, ואפילו מעטרה 

ולמטה "יש להחמיר", עכ"ל. ועיין ביאור הלכה )ד"ה 

לא הותר( בשם ארצות החיים. וחיי עולם, הובא בכף 

החיים. ונחדד את החידוש ב"ויש להחמיר".
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הותר  לא  בשו"ע,  כתב  וז"ל,  הב"ח  כתב  דהנה 

לנשוי לאחוז באמה אלא להשתין, אבל להתחכך לא, 

עכ"ל )השו"ע(. ואע"ג דהסמ"ג בשם ר"י מסופק בדבר, 

ומביאו ב"י בסוף סימן זה, הכריע הרב לאיסור, כיון 

כיון  ועוד,  גדול כאילו מביא מבול לעולם.  דעונשו 

חשיב  רע  מכל  מונשמרת  אתי  ז"ל  הוצאת  דאיסור 

"ספיקא" דאוריתא, ואזלינן בר לחומרא. ועוד, כיון 

באמה  לאחוז  דאפילו  כתבו  ורבינו  יונה  דרבינו 

דלהתחכך  כש"כ  נשוי,  הוא  אפילו  אסור  ולהשתין 

והבן שהחמיר בתחלה השו"ע לאסור  אסור, עכ"ל. 

חיכוך אף שנסתפק ר"י בדבר. וכן עצם איסור שז"ל 

השו"ע  שכתב  שמה  ועוד  דאוריתא.  לכו"ע  לאו 

רק  הוא  ולהשתין  באמה  לאחוז  ולאסור  להחמיר 

נוסף  שלב  כאן  יש  ולכך  לנשוי,  ולמעלה  מעטרה 

בלהתחכך,  ולמטה  בעטרה  אף  להחמיר  בחומרא, 

בלבד,  קרי  בדיקת  ולאסור  להחמיר  כן  על  ויתר 

ודו"ק.

וכתב בכף החיים )על אתר, ס"ק נד( וז"ל, וע"י כתונת, 

יש להקל בנשוי להתחכך מעטרה ולמטה, אבל בפנוי 

יש להחמיר להתחכך אפילו למטה מהעטרה, ואפילו 

ע"י כתונת, ולא התירו לפנוי לאחוז מעטרה ולמטה 

בענין אחר,  ולא  ניצוצות,  דוקא משום  רק להשתין 

שב יעקב שם, והביאו אשל אברהם שבגליון השו"ע, 

אות א', עכ"ל. ועיין עוד מגן גיבורים על אתר )אות 

יג( שדן בכך. ושם, סימן ד', ס"ק ג'. ועיין עוד באלף 

המגן )ס"ק כ(.

ובדין חיכוך בביצים, איתא בשו"ע אבה"ע )סימן כג, 

סעיף ד( אסור לאדם שאינו נשוי לשלוח ידיו במבושיו, 

ס"ק  )שם,  הגר"א  וכתב  הרהור.  לידי  יבוא  שלא  כדי 

כל  ר"ל  ואמר במבושיו,  וכו'.  בבצים,  ר"ל  וז"ל,  יא( 

דוקא,  ולאו  נקט.  דקרא  ולשינא  הערוה  סביבות 

שיטת  בביאור  עכ"ל  אסור,  לטבורו  מתחת  ואפילו 

הרמב"ם. וכבר הוזכר לעיל דברי השו"ע שס"ל בדעת 

הרמב"ם שמותר, ורק באמה אסור. אולם הפמ"ג על 

אתר כתב וז"ל, והוי יודע דהא דפסק כאן דמעטרה 

הרמב"ם  השמיטו  שרי,  בביצים  מסייע  או  ולמטה 

והנה  ב"י.  עיין  בעטרה,  עכ"פ  שאסור  וסובר  ז"ל 

י"ל, מדהקשו רבנן נעשה כרות שפכה, לימאי אחוז 

בעטרה או בביצים, עכ"ל. ולשיטתו מכח כך מוכרח 

חלקו  כיצד  )וצ"ב  בביצים  לאחוז  שאסור  לרבנן  שס"ל 

לאחוז  אסור  לרמב"ם  ולשיטתו  חכמים(.  על  אמוראים 

שהרמב"ם  כתב  ע"א(  יג,  )נדה,  שור  ובבכור  בביצים. 

ידו  להוריד  שאסור  ע"ב(  יג,  )נדה,  טרפון  כר'  פסק 

זה  דין  שהשמיט  לטור  ס"ל  וכן  לטבורו.  מתחת 

כ"ש  בביצים  לגעת  אסור  אם  ולשיטתם  כהרמב"ם. 

שאסור להתחכך. אולם לשיטת השו"ע ששרי לגעת 

מקום  שיש  ובודאי  להתחכך.  מותר  אם  לעיין  יש 

לרמב"ם  ס"ל  חיכוך  בלא  נגיעה  אפילו  כי  להחמיר 

ברבותינו.  ועוד  הגר"א  לדעת  שאסור  כנ"ל  ולטור 

אולם זה נראה פשוט שלהתחכך סביבות מבושיו ע"י 

מטלית זהו חסידות יתירה להימנע מכך. אם כי שרבי 

נהג לגעת ע"י מטלית כמ"ש הפמ"ג ועוד מרבותינו, 

אולם לא מצינו להדיא שחיכך שם ע"י מטלית.

הלכה פסוקה – סעיף ט"ז: 

אין  וכן  באמה,  להתחכך  לו  אין  נשוי  אפילו 

להתחכך מעטרה ולמטה.

פירוש על דרך הסוד – סעיף ט"ז: 

הנה חיכוך, שורשו במלת חיך – חכה – חכמה. וכתב 

האדם  של  וחכו  מוחו  וז"ל,  כז(  א,  )בראשית,  בחיי  רבינו 

ה, טז( חכו  )שה"ש,  וכתיב  כנגד החכמה שהיא פנימית, 

ממתקים. וכן במלת חכמה נרמז, מוח – חיך, עכ"ל.

הדבש  שאכילת  כשם  וז"ל,  ח(  לה,  )שמות,  כתב  ועוד 

כן דעה חכמה שתשתדל  לחיך,  ומתוק  לגוף  טוב  הוא 

בה ותמצאנה מתוקה וכו'. ומה שהמשיל החכמה לדבש 

הטעם  שחוש  לפי  בזה,  הטעם  הטעמים,  לשאר  ולא 

הכבד  כי  הכבד,  ממזג  הוא  והדבש  המתיקות,  מרגיש 

הוא חם ולח, והדבש ג"כ חם ולח, וע"כ תתעורר אליו 



שו"ע אורח חיים סימן ג' ע ׀ 

התאוה הנטועה בכבד יותר מזולתו ויתאוה האדם אליו 

מכל הטעמים, כי מזג הדבש במתיקותו הוא נאות למזג 

הכבד, וע"כ המשיל שלמה המלך החכמה לדבש ויאמר, 

שתרגיש  יתחיב  כן  הדבש,  מתק  מרגיש  שגופך  שכשם 

)ש"ו,  המלך  בעמק  וכתב  עכ"ל.  החכמה,  מתק  נפשך 

פרק מח( וז"ל, חוש הטעם הוא חכמה, חיך-מה, עכ"ל.

והבן מאוד שמתק החכמה גנוז בהתחכמות בחכמה, 

וע"ש כן נקראת חכמה מלשון חכוך, והיינו מכח הסתירה 

שיש בדברים מתחכך בהם ומתענג. ובפנימיות מתענג 

מן כללות ההפכים, ודו"ק. וכן במאכל המתיקות במאכל 

בחיך מתוך התחככות המאכל בחיך, וע"ש כן נקרא חיך 

מלשון חיכוך. ובפרטות יותר כתב בשער המצות )עקב( 

שהוא  בגרון  המאכל  דוחה  חכמה,  שהוא  החיך  וז"ל, 

כח החיכוך המוליד  זהו המשך  זו  ודחיה  בינה, עכ"ל. 

התענוג. אולם שורש החיכוך הוא בחיך עצמו, חיך עליון 

יוה"כ,  )דרושי  הכוונות  בשער  וכמ"ש  תחתון,  חיך  עם 

דרוש ג( וז"ל, החניכיים העליונים הם בחכמה, לפי שהם 

בסיום החיך העליון שהוא חכמה, וכו' ]חכמה, ח"ך – 

מ"ה. עיין שער הפסוקים )וירא(. וכתב בספר הפליאה 

)ד"ה הנתיב הא'( וז"ל, נקרא חכמה, מפני שהיא מסתתרת 

וכתב  כח-מה,  וזה  בפה,  החיך  כמו  הכתר,  באמצעית 

פנימיות  על  מורה  חכו ממתקים,  ע"ה,  המלך  שלמה 

טל  שפע  בהרחבה  ועיין  עכ"ל.  הכתר,  עם  החכמה 

)חלק טל, ש"ב, פ"ג( וז"ל, אבל אחר התפשטות והתגלות 

ספירת חכמה, נהפך ח"כ של חכמה להקרא כח, שנגלת 

כחה של חכמה, עיי"ש[, אבל בחניכיים התחתונים שהוא 

בחיך התחתון שהוא בינה, והם סמוכים אל הגרון, לכך 

הם בבינה, עכ"ל. והבן שנעשה חיכוך בין חיך עליון – 

חכמה, לבין חיך תחתון – בינה, והתענוג גנוז בחיכוך 

זה. 

והנה בפרטות, חיך הוא יסוד דחכמה, דאבא, וכמ"ש 

בעץ חיים )שער טז, פ"א( וז"ל, החיך הוא החכמה. והענין, 

כי החכמה )מ"ס( דא"א, יש בה י"ס כלולות בראשו לבדו, 

ויסוד שלה הוא החיך, והוא המזדווג עם הגרון שהוא 

שבת,  ליל  ערבית  דרושי  הכוונות,  שער  )ועיין  עיי"ש  המלכות, 

דרוש ב(. וכן הוא במבוא שערים )ש"ג, ח"ב, פי"ז(. ושער 

ההקדמות )דף סה, ע"ב(, ועוד מקומות. ונמצא שעיקר 

ביסוד,  חיכוך  בחינת  הוא  למעלה  בחיך  החיכוך  מקום 

יסוד דאבא. וכן לתתא יש מעין חיך, והוא חיכוך ביסוד 

מוחין(.  ג'  כנגד  נה"י,  לעיל,  הרמח"ל  בדברי  המוחין  נגלה  )שבו 

וכשם שיש חיכוך למעלה ויש בו תענוג, חכו ממתקים, 

כן יש חיכוך לתתא ביסוד - אמה, ויש בו תענוג.


