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ִהיא ִתְתַהָּלל

ַהְדָרכֹות  ּוְפִניִנים,  ַמֲאָמִרים  ֶׁשל  ָּבלּום  אֹוָצר 
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תשע"ד ְׁשַנת  תובב"א  ְירּוָׁשַלִים  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ּפֹה  ְלאֹור  יֹוֵצא 
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נדפס על נייר שאין בו חילול שבת



ה  ִאּׁשָ ַהֹּיִפי  ְוֶהֶבל  ַהֵחן  "ֶׁשֶקר 
ל(.  לא  )משלי  ִתְתַהָּלל"  ִהיא  ה'  ִיְרַאת 

ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ִיְׂשָרֵאל,  ַּבת  ֶׁשִהיא  ִמי  ָּכל 
ִּכי  ְצִניעּות,  ּבֹו  ָּיְך  ֶׁשּׁשַ ָּדָבר  ְּבָכל  ְזִהיָרה 
הּוא  ְוֶזה  ִׁשְבָחּה,  הּוא  ְוֶזה  ָיְפָיּה  הּוא  ֶזה 
ט  ְלִהְתַקּׁשֵ ֶׁשְּיכֹוָלה  ַהֻּמְבָחר  ַהַּתְכִׁשיט 
ְּפִניָמה". ֶמֶלְך  ַבת  ְּכבּוָּדה  "ָּכל  ִּכי  ּבֹו, 
ּוְכָבר ִסֵּפר ְּבִׁשְבָחּה ֶׁשל ֵאֶׁשת ַחִיל ַהֶּמֶלְך 
ַהֵחן  "ֶׁשֶקר  ִּכי  ָלַרִּבים  ְוהֹוִדיַע  ֶהָחָכם, 
ה ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהָּלל".  ְוֶהֶבל ַהֹּיִפי, ִאּׁשָ
תקמג(. מצוה  המצות  אלה  בספרו  זצ"ל  חגיז  משה  )רבי 





הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט''א
אב''ד בד''ץ אהבת שלום ירושלים

בס''ד

אב ע''ד

על  "היא תתהלל'' שמבוסס  הספר החשוב  אודות  לכתבים  המגיע  בזה בשבח  הנני 

מיני  כל  צניעות  בענין  הדורות  וכו' מכל  ובעלי המוסר  וספרי הפוסקים  חז''ל  מאמרי 

הרב  וערך  שליקט  וכפי  זה,  נושא  מעלת  גודל  וחז''ל  מספה''ק  שידוע  וכפי  אופנים, 

המחבר שליט''א ה''ה הרב ר' אברהם זיאת שליט''א.

ובודאי שהספר ראוי לעלות על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן, ויגרום חיזוק בנושא זה, 

וכשעוסקים בספר הנ''ל ובמאמרים החשובים שבספר, בודאי יגרום חיזוק הן לעצמו והן 

לאחרים, ויתרבה כבוד שמים להולכים בדרך התורה והיראה אכי''ר.

הכ''ד לכב' המצוה

נפתלי נוסבוים



הגאון רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט''א
מו''צ דקהל מחזיקי הדת ירושלים

בס''ד

ב' מנ''א תשע''ד יע''א

הנה הארגון החשוב נפשנו טורחים ויגעים במסירות רבה לחזק ולפאר ולרומם את ענין 

הצניעות, ובחסדי ה' רואים ברכה רבה בעמלם, וכעת הראני הרב אברהם זיאת שליט''א 

שכרה  וגודל  ומעלתה  הצניעות  בענין  ליקוט  והוא  תתהלל'',  ''היא  הנפלא  הספר  את 

ודרכי הצניעות, בשילוב דברי אגדה ומוסר מתוך דברי חז''ל וספרים קדושים, והדברים 

מסודרים לפי נושאים בטוב טעם ודעת, ויכול להביא תועלת מרובה לקובעים לימודם 

הנסיונות  רבו  וכידוע  ויראת שמים,  וקדושה  יתחזקו בצניעות  זה  ידי  זה, שעל  בספר 

בדורינו, ובפרט ראוי לעורר על פרצת המחשב והאינטרנט אשר רבים חללים הפילה 

ועצומים כל הרוגיה, ולדאבונינו מעשים שבכל יום ששומעים על נופלים ברשת זו, ושומר 

נפשו ירחק מהם בתכלית, 

)אה''ע  יוסף  בבית  ויעויין 

רבינו  בשם  כ''א(  סימן 

כל  של  שכרם  גודל  יונה 

מעבירה,  המתרחקים 

עיניו  ותחזינה  ''זוכה 

בנועם ה' מדה כנגד מדה, 

שכך אמרו רבותינו ז''ל כל 

העריות  מן  עיניו  הכובש 

זוכה ומקבל פני שכינה''.

את  פה  להביא  וראיתי 

ואזנר  הגר''ש  מרן  דברי 

שבט  בשו''ת  שליט''א 

הלוי בח''ד או''ח סימן א'(, 

י''א(  סימן  )או''ח  ובח''ז 

וז''ל: מה שהנשים לומדות 

לנהוג  עצמן  ומרגילות 

הנסיון  מן  הנה  במכונית, 

למדתי שהוא דבר שראוי 

כי  גמור,  איסור  לאוסרו 



עצם הלימוד גרם כבר וגורם לפריצות, והוא ההיפך הגמור מכל כבודה בת מלך פנימה, 

כמו שעצם הנהיגה הוא ממש להיפך מכל כבודה בת מלך פנימה, האשה חושפת עצמה 

בזה בשווקים וברחובות לעין כל רואה, נכשלת ומכשלת את האחרים, ואין דרכה של 

אשה במרכב, עיין פסחים )דף ג ע''א(. ולבי אומר לי שהוא אחד הסיבות של האסונות 

הגדולות שנעשים בדרכים המפילים כל כך חללים והרגו כבר טובים וצדיקים... נהיגת 

הנשים גרום מכשול גדול רוחני להן ולאחרים... טבע הנשים שאינם שולטות על עצמן 

ויוסף  חכם  וישמע  עכ''ל.  האלה  בתאונות  פעמים  כמה  ומעורבות  ודוחק,  צרה  בעת 

לקח.

וגם כן הספר מחזק מאוד לאלו שממשיכים לילך בדרכי אמותינו הקדושות ע''ה וכל 

דבריו  שיתקבלו  מחבר  הבעל  מברך  והנני  חיזוק  שצריכין  בדברים  יתחזק  בו  הקורא 

בקרב המון עם וזכות הרבים יהי' תלוי בו, והשי''ת יערה רוח טהרה ממרום ועי''ז נזכה 

לגאולה שלימה בב''א.

בעה''ח הק' שמאי קהת גראס הכהן



הגאון רבי משולם משולמי שליט''א
דיין ומו''צ בבי"ד דהגר''נ קרליץ שליט''א

בס''ד, ערב ר''ח שבט תשע''ד

לכבוד

ארגון "נפשנו" המרבה פעלים לחיזוק הצניעות בישראל.

רוב ברכה והצלחה,

קבלתי את הקונטרס בדבריו הנפלאים המעוררים לחיזוק גדרי הצניעות.

הנה בעת הזאת אשר יראי ה' נמצאים תחת גלות הערב רב בכמה מיני גזירות ודחק 

חייבים אנו להתבונן ולחזק, וגזירה עבידא דבטלה כדאיתא בריש מסכת כתובות. ודאי 

יש לחזק את עסק התורה ושמירת השבת ובין אדם לחברו וכו', מכל מקום הלא ענין 

הצניעות הוא הגורם לסילוק השכינה, וכשיש הסתר פנים באים כל הצרות חס ושלום.

אמנם יש נשים רבות שמקפידות ומהדרות בצניעותן מכל מקום הפרוץ מרובה על 

העומד.

תבורכו  כן  על  אשר 

מפעלכם  על  השמים  מן 

בקרב  השכינה  ותהיה 

מחנינו.

בכבוד רב

משולם משולמי

ב''ב



הגאון רבי ברוך שרגא שליט''א
ראש אבות בתי הדין ירושלים

בס''ד

סדר ואתם הדבקים בה' חיים כולכם היום, התשע''ד לפ''ג

הן אתא קדמנא האי גברא קדישא רב פעלים פריו קודש הילולים: הרה''ג ר' אברהם 

זיאת שליט''א, מיקירי קרתא דשופריא, אשר עושה גדולות ונצורות להביא את התודעה 

בקרב כל שכבות הציבור את המודעות והחשיבות של גדרי הצניעות והקדושה בישראל, 

הראשונים  רבותינו  מדברי  גורנה  כעמיר  קיבץ  אשר  תתהלל''  ''היא  בידיה  ומתניתיה 

והאחרונים בחשיבות של גדרי הצניעות וידועים דברי הזוהר שאשה שהיא צנועה זוכה 

לבנים ת''ח, ובנים שהם חשובים בדור, ועל זה היה אומר הגאון ר' יהודה צדקה זצוק''ל, 

על אותם נשים שלא מקפידות על גדרי הצניעות אפילו שבעלה צדיק וחסיד לא יוכל 

לזכות לבנים ת''ח שכתוב כי השתות יהרסון צדיק מה פעל, שתות בערבית זה נשים כי 

השתות יהרסון ע''י שאינן מקפידות בצניעות, צדיק מה פעל מה יש בכוחו לפעול.

על  נמטיה  ואפיריון 

לא  הברוכות  פעולותיו 

אלא  הספר  בהוצאת  רק 

בדברים  נכונה  בהשפעה 

נכנסים  הלב  מן  היוצאים 

אל הלב.

ולא נצרכה אלא לברכה 

יצלח  בידו  ה'  חפץ  כי 

הקדושה  גבולות  להגביר 

מאחר ואנחנו בסוף האלף 

השישי שהוא היסוד עבר 

קציר כלה קיץ ועדיין לא 

שמירת  ידי  ועל  נושענו 

שקבעו  והסיגים  הגדרים 

הדורות  בכל  רבותינו  לנו 

יקויים בנו הפסוק ישראל 

נושע בה' תשועת עולמים 

אמן.

ביקרא דאורייתא

ברוך שרגא



הגאון רבי עמרם אופמן שליט''א
מו''צ בהעדה החרדית ירושלים

בס''ד, יום ו' עש''ק לסדר "והיה לשכים בעיניכם ולצננים בצדיכם" כ''ז תמוז ע''ד

הובא לפני ספר חשוב שנתחבר ע''י אברכים יראי אלקים לחיזוק גדרי הצניעות בשם 

"היא תתהלל''.

וכל מה שמרבים לדבר ולכתוב בעניני הצניעות אשר בעו''ה ירד מטה מטה ובפרט 

במלבוש הנקרא גופיה רח''ל שהיא איסור דאורייתא וכמבואר בש''ך וב''ח הל' אבלות – 

וצריכים חיזוק והצניעות מצלת מן המזיקין ומרעין בישין ומכלל הן אתה שומע לאו.

הבטיחו  וכבר  הדעת  ותרבה  רבים  וישוטטו  ללב  יכנסו  הלב  מן  היוצאים  ודברים 

חז''ל שאשה המתנהגת בצניעות הלבוש זוכה לבנים יקרים ומרבה השפע בבית ומביא 

להשראת השכינה בבתי בני ישראל.

נ.ב. בענין השאלין תתיעץ כל אשה בבעלה וברבותיו.

ובאתי על החתום

עמרם אופמן



הגאון רבי מנחם מנדל פוקס שליט''א
רב ור''מ דקרית שומרי החומות רמות, ומו"צ בהעדה החרדית

בס''ד

הובא לפני הספר הנכבד ''היא תתהלל'', פרי עמלו של הרב אברהם זיאת שליט''א, 

אשר עמל ויגע ללבן את נושאי ועניני הצניעות, ולסדרם בסדר נפלא, ולציין מקורות לכל 

ענין, הכי קרא שמו ''היא תתהלל'', שקביעות הלימוד בספר זה, וקיום הדברים הכתובים 

בו, יכול לעזור להיות ''אשה יראת ה' היא תתהלל''.

בימים אלו אשר עת צרה היא ליעקב עלינו להקפיד ביתר שאת וביתר עוז לשמור על 

קדושת המחנה, כנאמר בתורה הקדושה: ''כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך... 

חיים  החפץ  מרן  וכתב  מאחריך''.  ושב  דבר  ערות  בך  יראה  ולא  קדוש  מחניך  והיה 

זצ''ל )מכתב גלוי ר''ח תמוז תרפ''ד( וז''ל אל כבוד הרבנים והאדמורי''ם די בכל אתר 

ואתר אולי יש בידכם לתקן דבר מה... והנה ידוע לכל כשפורצת תבערה בכרם המלך 

והלהבה גדולה מאד, הכרוז יוצא מגדולי המלך לאנשי העיר, התחזקו, התחזקו כולכם 

לכבות האש באיזו עצה שתוכלו, כי כרם המלך בוער באש, ואם תתעצלו בדבר תדעו 

כי בנפשכם הוא, ומורדים תקראו כי אינכם חוששים לכבודו, ואם תתחזקו כראוי ותכבו 

את האש יקבל כל אחד את שכרו ברוב כבוד לפי ערך התחזקותו, כן הדבר בעניננו, כי 

הנה ידוע שכל ישראל נקראים כרם ה', כמו שנאמר ''כי כרם ה' בית ישראל'', ובעונותינו 

 ,)STILE ,הרבים תבערה גדולה נפלה בכרמו בכמה מקומות על ידי ה''מודה'' )אופנה

כי מתגבר כוח הטומאה מאד על ידי זה... וממילא נפסקה ההשפעה והברכה מכל אחד 

ואחד מעסקיו, ונסבבו על ידי זה כל הצרות הרעות, כמו שכתוב בספרים הקדושים, על 

כן החוב מוטל על כל איש ואיש לכבות את האש הנוראה הזאת, ולתקן בביתו שיהיה 

הכל עשוי כדין ולא יתנהגו בפריצות חס ושלום, ויזכה עבור זה שיצאו ממנו בנים ישרים 

וקדושי עליון עכ''ל.

לכך,  גורמת  וגם  וטהרתה,  הנפש  ואצילות  עדינות  על  מורה  שהצניעות  לדעת  יש 

למנוע  כדי  לביתה  מחוץ  בצניעות  ולנהוג  להתלבש  האשה  על  המוטל  החיוב  ומלבד 

והכרתה שהיא בתו של מלך, גם בחדרי חדרים כשאין  מכשול, הרי שמצד הרגשתה 

רואה היא מתנהגת בצניעות, וכמו שכתוב: כל כבודה בת מלך פנימה, וכמובא בגמרא 

)יומא מ''ז ע''א( במעשה קמחית, שזכתה לראות את שבעה בניה כהנים גדולים, ושאלוה 

חכמי ישראל בעבור מה זכתה לזה, והשיבה שמעולם לא ראו קורות ביתה את שער 

ראשה, וביאר המהר''ל )נתיב הצניעות פרק א'( שבזכות הצניעות הפנימית זכתה מדה 

כנגד מדה לבנים כהנים גדולים הנכנסים לפני ולפנים.



הצניעות היא מהותה ומציאותה ושלימותה של בת ישראל, כמובא במדרש )בראשית 

רבה פי''ח( שכשברא הקב''ה את האשה על כל אבר ואבר שהיה בורא בה היה אומר 

תהא אשה צנועה אשה צנועה. ויש להבין מה הטעם שהיה הקב''ה אומר זאת על כל אבר 

בנפרד, וגם למה כפל דבריו וביקש זאת שתי פעמים, וההסבר לכך הוא שיש צניעות 

באברים, שצריך להיות בצניעות בכל אבר ואבר, ולדוגמא הלובשת שרוולים ארוכים 

עד כף היד ובגדים ארוכים, ואינה מקפידה על צוארון סגור, הרי היא מאבדת את מעלת 

הצניעות, ולבד מצניעות האברים יש צניעות גם בהליכות ובהתנהגות, ולכן כפל הקב''ה 

וביקש על כל אבר ואבר תהא אשה צנועה, על צניעות האברים, והוסיף וביקש שנית: 

אשה צנועה, על הצניעות הכללית.

ולפי זה יש לבאר את דברי בעל הטורים )בראשית א' כ''ח( שכתב: ''זכר'' בגימטריא 

ברכה. ''ונקבה'' בגימטריא קללה עכ''ל. וכן המהר''ל )נתיב הצניעות סוף פרק א'( כותב: 

זכר בגימטריא ברכה, וכל 

ברכה הוא בסמוי ובנסתר 

הנקבה  אבל  העין,  מן 

נקבה  שלשון  זה,  הפך 

כמו ''ויקוב את ה'", שהוא 

''נקבה  לשון  והוא  קללה, 

שכרך עלי ואתנה'', שהוא 

שהמפורש  מפורש,  לשון 

אינו סמוי, ולכך הוא לשון 

קללה גם כן עכ''ל.

איך  קשה  ולכאורה 

היא  שנקבה  לומר  אפשר 

בגמרא  אדרבה  קללה, 

מובא  ע''ב(  ס''ב  )יבמות 

שרוי  אשה  בלא  שהשרוי 

מובא  וכן  ברכה,  בלא 

ע''א(  נ''ט  )ב''מ  בגמרא 

שאין הברכה מצויה בתוך 

ביתו של אדם אלא בשביל 

באגרת  איתא  וכן  אשתו, 



התשובה לרבינו יונה שכל עם ישראל יסודו ועיקרו תלוי בנשים צדקניות, ולכן כתוב 

אל תטוש תורת אמך, וכן אמרו חז''ל )סוטה י''א ע''ב( שנגאלו בזכות נשים צדקניות, וגם 

הגאולה העתידה תהיה בזכותן )כמובא בילקוט סוף רות( ובחז''ל מצינו המון שבחים על 

בת ישראל כיסוד היהדות.

אכן לפי דברי המדרש מובנים היטב דברי המהר''ל, שאם נחשב את התיבה ''צנועה'' יצא 

בגימטריא 221, ועם חמשה אותיות ]שהם האברים של התיבה, כנגד צניעות האברים[, 

ובצירוף הכולל, ]כנגד הצניעות הכללית בהתנהגות[, יצא 227 וזה עולה בגימטריא ברכה, 

ולכן מי שאינה שומרת על הצניעות בפרטות ובכללות, הרי היא מפסידה את הברכה, אך 

מי שהיא צנועה בשלימות אדרבה גם היא גימטריא ברכה, וזוכה לברכה גדולה, ולהיות 

י''ד( בעלה מתברך  כלי מחזיק ברכה, וכמובא בזוה''ק )הובא במשנ''ב סימן ע''ה ס''ק 

בכל הברכות בעבורה בגשמיות וברוחניות, וזוכים לבנים ובני בנים צדיקים זרע ברך ה', 

ולאושר ועושר, וביתם מלא ברכת ה' כל הימים.

יצליח להאיר אור הצניעות והקדושה בבתי ישראל ולהשרות  ד' בידם  יה''ר שחפץ 

ופי' האלשיך הק' בתוכם  ושכנתי בתוכם  לי מקדש  ועשו  וכמש''כ  בית  השכינה בכל 

בתוך כאו''א, והוא ברכה גדולה לאיש ואשתו וכל צאצאיהם.

ובזכות הצניעות כדבעי נזכה לאור הגאולה העתידה וכמו שאמרו חז''ל בזכות נשים 

צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים, וזאת ע''י שלא שינו שמם לשונם ולבושם כידוע, וכימי 

צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ע''י הגאולה השלמה בב''א.

מנחם מנדל פוקס



הגאון רבי אהרן זכאי שליט''א
ראש ישיבת אור יום טוב

ב''ה

ז' מנחם אב התשע''ד

מכתב ברכה

ידי האברך  "היא תתהלל'' שנתחבר על  והמיוחד  גליונות מהספר היקר  ראה ראיתי 

היקר והנעלה חריף ובקי משנתו קב ונקי איש האמת, בעל מדות יקרות ונעלות אהוב 

על המקום והבריות, עמו עוז ותושיה, רב פעלים מזכה הרבים, הרה''ג רבי אברהם זיאת 

שליט''א, ונתמלא הבית אורה זו תורה, דברים יקרים מפז ומפנינים, מלוקטים מדברי 

חכמינו ז''ל ומהספרים הקדושים, אשר המחבר שליט''א ערך הכל בטוב טעם ודעת דבר 

דבור על אפניו, ריח קדושה ויראת שמים טמון בספר קדוש זה, ואין ספק שרבים יהנו 

מספר זה, והוא ישפיע שפע קדושה וטהרה בבתי ישראל.

הדגול  המחבר  זכה 

מחמת יראת ה' שמפעמת 

ספר  לחבר  בקרבו 

ובודאי  מאד,  מאד  יקר 

בו  הכתוב  את  שהמקיים 

מקרב את הגאולה.

והריני לברכו מקרב לב 

יהי רצון שיזכה עוד ועוד 

ולהאדירה  תורה  להגדיל 

יקרים  ולחבר עוד ספרים 

וקדושים בבריאות איתנה 

ונזכה  מעליא,  ונהורא 

בקרוב  צדק  גואל  לביאת 

אמן.

בברכת התורה

אהרן זכאי



הגאון רבי יעקב שכנזי שליט''א
רב ומו''צ בעדה החרדית הספרדית

בס''ד

י''ג מנחם אב תשע''ד

מכתב ברכה

באתי בזה להגיד שבח הספר הנפלא המסולה מפז הנקרא ''היא תתהלל'', אשר חיבר 

ידידנו הנעלה המוסר עצמו על צניעות בנות ישראל הלא הוא הרה''ג רבי אברהם זיאת 

שליט''א.

צורך  לפי  בנות,  צניעות  בנושא  וספרים  חוברות  מוציא  תקופה  מידי  המחבר  הרב 

השעה, מתוך דבריו ניכר כאבו על מצב הדור, שאזלה ומדלדלה חומת הצניעות. ואשריו 

שהוא מחבר על זה ספרים, אשר ערוכים בטוב טעם ודעת, בשפה ברורה וזכה, שרבים 

השיב מעוון, ואשריו ואשרי חלקו.

בברכה  אסיים  ולכן 

שיזכה  רצון  יהי  נאמנה, 

ולבצר  ספריו  להפיץ 

חומת הצניעות ויהיה לנו 

חלק בעמלו.

ביקרא דאורייתא

יעקב שכנזי



הגאון רבי איתמר מחפוד הלוי שליט''א
דיין ומו''צ בבית הדין אשדוד

בס"ד, אייר תשע"ד

דברי ברכה

הן מודעת זאת, עד כמה חז"ל הפליגו בשבח הצניעות, ולחילופין במי שפורצת את 

ונחזיק טובה מרובה לארגון החשוב "נפשנו" בראשות הני צנתרי  גדריה. על כן בואו 

נזר הצניעות,  דדהבא הרה"ג שליט"א הפועלים ללא לאות ובמסירות נפש, לפאר את 

להאדיר ולרומם את קרנה ולהודיע בשער בת רבים את גודל יקר תפארתה.

בימים טרופים אלו אשר חושך יכסה ארץ, ידוה כל לב, על כבודה של הצניעות המחולל, 

ועל הפרצות הרבות שנפרצו, עקב רוחות זרות המנשבות המחלחלות כארס של עכנאי, 

עד כי טשטשו את הידיעה מהי תפקידה של האשה ותכלית בריאתה, וכיום השבח של 

ותפארתה  וכבודה  ירדנו פלאים,  ירוד  גם  וקידמה.  ישראל הוא, קרייריה, השכלה  בת 

האמיתית של בת ישראל, 

המדריגה  בשפל  נמצא 

גם  התחתונה  ובדיוטא 

התורה,  מבני  רבים  אצל 

וכל כולה של בת ישראל 

אומרת, מוד"ה אני לפניך, 

צמודים,  שחץ  בבגדי 

)גימטריה:  קצרה  חצאית 

המגיעה  ה'(  תועבת 

מעליו  ואף  הברך  עד 

השוק  צורת  בגילוי  ר"ל, 

"מכוסה" בגרביים שקופות 

ועל  הרגל,  בצבע  או 

וחציפות  פריצות  כולנה, 

נוראה של הפאות, לשמור 

והמתבונן  פרי"ז.  אורחת 

גדולי  כמה  עד  יראה, 

על  מחו  שליט"א  ישראל 

כמעט  דבריהם  אבל  כך, 

ופעמים  נשמעים,  אינם 



והמצב  ושוב,  שוב  ולהתריע  מלהוכיח  ידיהם  ורפו  ומקורביהם,  ביתם  אנשי  אצל  אף 

מתדרדר ויורד תהומות ולעבר פי פחת.

על כן, שמחתי לראות את הספר חשוב אשר שמו יקבנו "היא תתהלל" בו מבואר דבר 

דבור על אופניו, מהי הדרך האמיתית אשר היא רצון השי"ת, ומהי הדרך אשר יש לרחקה, 

ואף ידי תיכון עימהם. ישנה חשיבות גדולה בכך, שמלבד מה שנגרם חיזוק ביסוד היסודות 

של עם ישראל, זאת ועוד, יש בכך שימור הקיים, לחזק את הנשים המחוזקות, לבל יפלו 

ברוחן ולבל יפרוצו ויסחפו ח"ו, בראותן את גודל ההשחתה שבסביבתן, וימשיכו ביתר 

עז ותעצומות להרים ולרומם על נס את דגל הצניעות, בהופעתן והליכותיהם.

לא נצרכה אלא לברכה. יהא רעווא שחפץ השי"ת בידם יצלח לעשות חיל להרבות 

טהרה וצניעות בעם ישראל, לבצר ולחזק את בדקיה וחומותיה, מתוך בריאות איתנה 

ונהורא מעליא, אכי"ר.

בכבוד ויקר

איתמר מחפוד הלוי



הגאון רבי  יצחק רצאבי שליט"א
ראש ביהמ"ד ובית הוראה פעולת צדיק בני ברק

ט"ז מנחם אב התשע"ד ב'שכ"ה

יקר מפנינים ספר אמרי שפר, נקוב בשם "היא תתהלל", שהוא אוצר בלום כולל ומקיף 

לכל עניני צניעות הנשים, מלוקט מהש"ס ופוסקים וכל המפרשים והפוסקים ראשונים 

ואחרונים, מכל הדעות והעדות בתוספת נופך מדיליה, אשר פעל ועשה הרה"ג אברהם 

זיאת שליט"א מירושלים עיקו"ת, שמן זי"ת זך כתית למאור לעשות נחת רוח לאבינו 

שבשמים לתיקון פירצות זמנינו, זעקה גדולה ומרה, וכי זוהי חוקת התורה? יישר חיליה 

לאורייתא שאיסף לכל המחנות וקיבצם כעמיר גורנה דבר דבור על אופניו בטוב טעם 

קדושים,  עם  ישראל  ללבבות  יכנסו  טהור  מלב  היוצאים  שהדברים  רצון  ויהי  ודעת, 

וייחלצו חושים.

כעתירת הצב"י יצחק בכמהר"נ רצאבי יצ"ו 
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ַמְפֵּתַח ָהִעְנָיִנים

• 24 ַהְקָּדָמה       

• 27 ֶּפֶרק א | ַמֲעַלת ַהְּצִניעּות      
 27 ַהּתֹוָרה ְוַהִּיְרָאה ְּתלּויו ֹת ַּבָּנִׁשים ַהְּצנּועֹות  
28 ָּכל ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ְּתלּויו ֹת ַּבְּצִניעּות   
29 ְׂשַכר ַהְּצִניעּות     
31 ַהְׁשָּפַעת ַהְּצִניעּות ְלדֹורֹות    

• 33 ֶּפֶרק ב | ֲחִׁשיבּות ַהְּצִניעּות     
33 ְרצֹון ה' ִּבְבִריַאת ָהִאָּׁשה ֶׁשְּתֵהא ְצנּוָעה  
34 ַהְּצִניעּות ֻמְטַּבַעת ָּבִאָּׁשה ִמְּׁשַעת ְּבִריָאָתּה  
35 ַהְּצִניעּות ַּתְבִלין ְלָנִׁשים ֶנֶגד ַהֵּיֶצר ָהַרע  

• 36 ֶּפֶרק ג | חֹוַבת ְׁשִמיַרת ַהְּצִניעּות     
36 ֶׁשֹּלא ִיָּכְׁשלּו ְּבֵני ָאָדם     
39 ַהְּצִניעּות ַמִּציָלה ְוׁשֹוֶמֶרת ִמָּכל ָּדָבר ַרע   
41 ְּגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל ְּתלּוָיה ַּבְּצִניעּות    

• 43 ֶּפֶרק ד | ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ַהְּתלּויֹות ַּבְּצִניעּות    
43 ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש      
44 ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל    
45 ֹלא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך     
46 ֹלא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה    
46 ְוֹלא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם  
47 ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו     
50 הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך     
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• 51 ֶּפֶרק ה | ְצִניעּות ַּבֲהִליָכה      
51 ְצִניעּות ְּבצּוַרת ַהֲהִליָכה    
53 ְצִניעּות ַּבְּפִסיעֹות     
54 ְצִניעּות ַּבַּנֲעַלִים     

• 55 ֶּפֶרק ו | ְצִניעּות ַּבִהְתַנֲהגּות     
55 ַאֲחֵרי ָהִאיׁש ְוֹלא ִלְפֵני ָהִאיׁש     
56 ְצִניעּות ְּבצּוַרת ַהְיִׁשיָבה    
57 ְּדַבר ְצִניעּות ָרָאה ָּבּה     
58 ְצִניעּות ִּבְפֵני ֲאָנִׁשים     
59 ָהאֹוֵכל ַּבּׁשּוק ּדֹוֶמה ְלֶכֶלב    

• 60 ֶּפֶרק ז | ְצִניעּות ַּבִּדּבּור ּוַבּקֹול     
60 ְמַדֶּבֶרת ִעם ָּכל ָאָדם     
61 ֵאין ׁשֹוֲאִלים ִּבְׁשלֹום ִאָּׁשה ְּכָלל   
62 ַאל ַּתְרֶּבה ִׂשיָחה ִעם ָהִאָּׁשה    
63 קֹול ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה     
65 ִּדּבּור ִּבְצִניעּות     
66 ָלׁשֹון ְנִקָּיה      

• 69 ֶּפֶרק ח | ְצִניעּות ַהְּבָגִדים      
69 ַהחֹוָבה ְּבִבְגֵדי ְצִניעּות    
71 ַמְלּבּוֵׁשי ְּכֻבָּדה ַּבת ֶמֶלְך    
72 ִאּסּור ְּבָגִדים ְצמּוִדים     
80 ַּתַחת ֲחגֹוָרה ִנְקָּפה     
81 ִאּסּור ִּגּלּוי ֶּבֶגד ַהָּסמּוְך ַלּגּוף    
82 ִאּסּור ְּבָגִדים ְׁשקּוִפים     
84 ֶּבֶגד ְּבֶצַבע ָהעֹור ְּכִגּלּוי ַהָּבָׂשר   
87 ִּבְגֵדי ִצְבעֹוִנים     
90 ִּבְגֵדי ְּפֵאר ְוָהָדר     
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• 92 ֶּפֶרק ט | ְצִניעּות ְּבִכּסּוי ָהֹראׁש ְוַהַּצָּואר    
92 ִאּסּור ִּגּלּוי רֹאׁש ָהִאָּׁשה ְוַטֲעמֹו   
94 ֵּפָאה ָנְכִרית      
98 ִּכּסּוי ָּכל ַהֵּׂשָער     

102 ְצִניעּות ְּבצּוַרת ְקִׁשיַרת ִּכּסּוי ָהרֹאׁש   
103 ַהְמַכָּסה ָּכל ְׂשַער רֹאָׁשּה ִּבְצִניעּות - ִמְתָּבֶרֶכת   
105 ִּכּסּוי ַהַּצָּואר      

• 107 ֶּפֶרק י | ְצִניעּות ְּבִכּסּוי ַהְּזרֹוַע      
107 ְמקֹור ִּדין ִּכּסּוי ַהְּזרֹוַע     
108 חֶֹמר ִאּסּור ִּגּלּוי ַהְּזרֹוַע    
109 ְוִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת     
110 ִחּיּוב ִּכּסּוי ָּכל ַהְּזרֹוַע ַעד ַּכף ַהָּיד   

• 112 ֶּפֶרק יא | ְצִניעּות ְּבִכּסּוי ָהֶרֶגל     
112 ׁשֹוק ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה     
113 ֶּדֶרְך ַהְּצִניעּות ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל    
114 ִּפּסּוק ַרְגַלִים ְוִכּסּוי ְּבֶבֶגד ָצמּוד    
115 ִּגּלּוי ֶּבֶגד ַהָּסמּוְך ַלּגּוף    
116 ַהְּבָגִדים ָהִראׁשֹוִנים ָּבעֹוָלם    
116 ִמְנַהג ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּצנּועֹות ִמימֹות עֹוָלם  
120 ַהִּׁשּנּוי ְוַהְיִריָדה ַּבְּצִניעּות    
122 ְצִאי ָלְך ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן     

• 124 ֶּפֶרק יב | ְצִניעּות ַּבהֹוָפָעה     
124 ִאּפּור ּוְצִביַעת ַהָּפִנים     
126 ּבֶֹׂשם ְוֵריַח טֹוב     
128 ִּגּדּול ַהִּצָּפְרַנִים ּוְצִביָעָתן    
129 ְּפִניָמה - ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה   
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• 136 ֶּפֶרק יג | ְצִניעּות ַהָּבנֹות       
136 ִחּנּוְך ַהָּבנֹות ִלְצִניעּות ִמַּקְטנּוָתן   
139 ְצִניעּות ִּבְׂשַער ַהָּבנֹות    
141 ְצִניעּות ִּבְתקּוַפת ַהִּׁשּדּוִכים    
144 ְצִניעּות ַהַּכָּלה ְּביֹום ֻחָּפָתּה    

• 146 ֶּפֶרק יד | ְׁשִמיַרת ַהְּצִניעּות ַּבַּבִית     
146 ְצִניעּות ַּבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה    
147 ְצִניעּות ְּבִכּסּוי ַהּגּוף ַּבַּבִית    
149 ְצִניעּות ִּבְפֵני ְּבֵני ֵביָתּה ּוְקרֹוֶביָה   
151 ְצִניעּות ַּכָּלה ְּבֵבית ָחִמיָה    
152 ְצִניעּות ִּבְפֵני ַּבֲעֵלי ְמָלאָכה ַהָּבִאים ַלַּבִית  
153 ְצִניעּות ְּבֵעת ַהְכָנַסת אֹוְרִחים    

• 157 ה      ֶּפֶרק טו | ַּדְרֵכי ְצִניעּות ּוְקֻדּׁשָ
157 ֲעִׂשַּית ְּתמּונֹות ּוְתִלָּיָתם    
159 ַסָּכַנת ַהַּמְחֵׁשב ְוַהְּסָרִטים    
162 ַהַּסָּכָנה ִּביִציָאה ְלנֶֹפׁש ּוָבֵּתי ָמלֹון   

• 166 ֶּפֶרק טז | ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש     
166 ִּתּקּון ָּגדֹול      
169 ַּתְׁשִליְך ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה     
170 ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה     
172 ֶׁשֹּלא ַלֲעמֹד ִּבְמקֹום ַמֲהַלְך ָהַרִּבים   
174 ְצִניעּות ִּבְמקֹומֹות ֲעבֹוָדה    

• 177 ֶּפֶרק יז | ְצִניעּות ְּבֵעת ָהִעּסּוק ִּבְרפּוָאה    
177 ִּכי ֲאִני ה' רְֹפֶאָך     
178 חֹוַבת ַהְּזִהירּות     
181 ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות     
182 ַמֲעֵׂשה ַאָּבא אּוָּמָנא     
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• 184 ֶּפֶרק יח | ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך - ְּפִניָמה    
184 ַמֲעַלת ַהְיִׁשיָבה ַּבַּבִית     
187 ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך      
190 ְּגַנאי ְלִאָּׁשה ֶׁשְּתֵהא יֹוֵצאת ָּתִמיד   
192 ֵאין ַּדְרָּכּה ֶׁשל ִאָּׁשה ְלַקּדֵ ם    
194 ֹלא ֵתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים    
194 ֵאֶׁשת ֵחן ִּתְתמְֹך ָּכבֹוד     
196 ִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו ִּתָּקחּו    
196 ְּכבֹוד ֵאֶׁשת ַחִיל ָלֶׁשֶבת ַּבַּבִית    

• 198 ֶּפֶרק יט | ְצִניעּות ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות     
198 ְצִניעּות ָהִאָּמהֹות ַהְּקדֹוׁשֹות    
199 ְצִניעּות ָׂשָרה      
200 ְצִניעּות ִרְבָקה      
201 ְצִניעּות ָרֵחל ְוֵלָאה      
201 ְצִניעּות ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבָגלּות ִמְצַרִים   
202 ְצִניעּות רּות      
202 ְצִניעּות ֶאְסֵּתר     
204 ְצִניעּות ִקְמִחית     
205 ְצִניעּות ַּבּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים    
208 ְצִניעּות ַהַּצֶּדֶקת ֶׁשֶּנֶהְרָגה ַעל ִקּדּוׁש ה'   
211 ְצִניעּות ְּבדֹור ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא ּוַמֲעָלָתּה  

• 214 ֶּפֶרק כ | ִמְנַהג ְלבּוׁש ָהְרִדיד )ָׁשאל(    
214 ְמקֹורֹות ַהִּמְנָהג ְוַטֲעמֹו    
215 ֶלֶקט ָקָצר ַעל ַהִּמְנָהג ִּבְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל   
219 ִהּכּוִני ְפָצעּוִני ָנְׂשאּו ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי   
223 ֲעָטָרה ְלָיְׁשָנּה     
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ַהְקָּדָמה

"ִׁשְמעּו ֵאַלי רְֹדֵפי ֶצֶדק ְמַבְקֵׁשי ה' ַהִּביטּו ֶאל צּור ֻחַּצְבֶּתם... ַהִּביטּו 
ֶאל ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ְוֶאל ָׂשָרה ְּתחֹוֶלְלֶכם ִּכי ֶאָחד ְקָראִתיו ַוֲאָבְרֵכהּו 
ְוַאְרֵּבהּו" )ישעיהו נא(. "ַהִּביטּו ֶאל ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם" - ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָיִחיד 

ְוָעַמד ֶנֶגד ּתֹוִעים ַרִּבים, ֵּכן ִּתְהיּו ַאֶּתם )המלבי"ם שם(.

ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים, ַהְמֻפָּזִרים ַּבָּגלּות ְּבָכל ַקְצֵוי ֵּתֵבל, ְּבָכל ַהּדֹורֹות ָׁשְמרּו 

ַהְּיהּוִדי,  ָּבְרחֹוב  ָנְׁשָבה  ָטֳהָרה  רּוַח  ּוִמְצוֹת,  ּתֹוָרה  ּוְבֶנֱאָמנּות  ִּבְמִסירּות 

ִּגְדֵרי  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶקֶרב  ָעמֹק  ּוֻמְׁשֶרֶׁשת  ֻמְטַּבַעת  ָהְיָתה  ְוַהְּצִניעּות  ַהְּקֻדָּׁשה 

ְצנּועֹות  ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ּומּוָבִנים,  ְּברּוִרים  ְּפׁשּוִטים,  ָהיּו  ַהְּצִניעּות 

ְּבַתְכִלית ִּבְלבּוָׁשן ּוְבִהְתַנֲהגּוָתן, ּוְׁשִאיָפָתן ַהְּטהֹוָרה ָהְיָתה ַאְך ְוַרק ַלֲעׂשֹות 

ֶאת ְרצֹון ֲאִביֶהן ֶׁשַּבָּׁשַמִים.

ִלְנׁשֹב  ֵהֵחּלּו  ָהעֹוָלם  ְּבַרֲחֵבי  ִמְבָחן,  ְׁשַעת  ִהִּגיָעה  ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבּדֹורֹות 

רּוחֹות ֶׁשל ְּפִריַקת עֹל ְוֶהְפֵקרּות, ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָּפְרצּו ִּבְׁשַלִּבים ֶאת ִּגְדֵרי 

ַהּמּוָסר ַהְּפׁשּוִטים ְּביֹוֵתר ֶׁשָהיּו ְמֻקָּבִלים ָּתִמיד, ְּכָלֵלי ַהְּצִניעּות ַהְּבִסיִסִּיים 

ָהעֹוָלם  ְּבַרֲחֵבי  ַהּנֹוֶׁשֶבת  ְוָהֲאִויָרה  ְוִנְׁשְּכחּו,  ִנְרְמסּו  ַהּדֹורֹות  ְּבָכל  ֶׁשָּנֲהגּו 

ַהָּגלּות  ּוְבאֶֹרְך  ַוֲהָבָליו,  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ַּתֲאַות  ַאֲחֵרי  ְּתִמיִדית  ְרִדיָפה  ִהיא 

ִיְׂשָרֵאל, ָעְזבּו ַרִּבים ֶאת ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה, ָעֶליָה  ְוִרּבּוי ַהְּתָלאֹות ֶׁשָעְברּו ַעל 

ָמְסרּו ֲאבֹוֵתיֶהם ֶאת ַנְפָׁשם ּדֹורֹות ַרִּבים. 

רֹוִאים ָאנּו ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ֵאיְך הּוא טֹוֵבַע ְּבַמּבּול ֶׁשל ְּכִפיָרה ּוְפִריצּות, 

ַהּסֹוִפי  ִּבּטּוָלם  ִלְפֵני  ַהִּנְמָצִאים  ַהֻּטְמָאה  ּכֹחֹות  עֹל,  ּוְפִריַקת  ֶהְפֵקרּות 

ְמַאְּיִמים  ַהַּמּבּול  ֵמי  ְוִׁשְטֵפי  נֹוָרא,  ְּבַסַחף  ְוַתֲעצּומֹות  ְּברֹב עֹז  ִמְתַּגְּבִרים 

ַמֲעָלֵתנּו  ֶאת  ִלְזּכֹר  ָעֵלינּו  ַהּזֹאת  ּוְבעֹוָנה  ּוָבֵעת  ַמֲחֵננּו,  ְּבֶקֶרב  ַלְחּדֹר 

ִלְמַבְקֵׁשי  ַהָּנִביא  ְּכִצּוּוי  ַהֵּזידֹוִנים,  ַהַּמִים  ַאֲחֵרי  ְלִהָּסֵחף  ְוֹלא  ַוֲחִׁשיבּוֵתנּו 
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ָׂשָרה  ְוֶאל  ֲאִביֶכם  ַאְבָרָהם  ֶאל  ַהִּביטּו  ֻחַּצְבֶּתם...  צּור  ֶאל  "ַהִּביטּו  ה': 

ְּתחֹוֶלְלֶכם".

ִויֻרָּׁשָתם  ְקדֹוִׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֶחְלָקם  ְמָנת  ִהיא  ְוַהְּצִניעּות  ַהְּקֻדָּׁשה 

ִּבְׁשָעתֹו,  ָהִעְבִרי  ּוְכַאְבָרָהם  ְלדֹורֹות עֹוָלם,  ִאֵּמנּו  ְוָׂשָרה  ָאִבינּו  ֵמַאְבָרָהם 

ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ְּבֵעֶבר ֶאָחד ְוהּוא ָּבֵעֶבר ַהֵּׁשִני, ְוֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם - ָּכְך ֶזַרע 

ְואֹוֲחִזים  ַהִּנְסיֹונֹות,  ָּכל  מּול  ְּבתֶֹקף  עֹוְמִדים  ְקדֹוִׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ַאְבָרָהם, 

רּוַח  ָהעֹוָלם  ַרֲחֵבי  ְּבָכל  ַּכֲאֶׁשר  ְוַגם  ִּביֵדיֶהם,  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהָאבֹות  ַמֲעֵׂשי 

ַהֻּטְמָאה ְוַהְּפִריצּות נֹוֶׁשֶבת ִּבְמֹלא ֻעָּזּה, "ַמִים ַרִּבים" - ֵאּלּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, 

"ֹלא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה" - ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים )כמובא 

במדרש שיר השירים ח ז(, ֹלא ְּבַדְרֵכי ְּכִפָּיה ְּבכַֹח, ְוֹלא ְּבַדְרֵכי ִּפּתּוי. ְוֶזַרע 

ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֻמְטַּבַעת ָּבֶהם ַהּבּוָׁשה ְוַהְּצִניעּות, ֵאיָנם ִנְסָחִפים ַאֲחֵרי ַהַּמִים 

ַהֵּזידֹוִנים, ַּתְרּבּות ָהֻאּמֹות. ּוְבֶחֶסד ה', ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ָיְרָדה רּוַח ָטֳהָרה 

ִמָּמרֹום ַעל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּכֵׁשרֹות, ְוַרּבֹות ִמְתעֹוְררֹות ְוִנְמָׁשכֹות ְלִהְתַחֵּזק 

ִּבְצִניעּות ְוֶלֱאהֹב ֶאת ַהְּצִניעּות.

ָּגדֹול  ְּכָלל  ִּכי  ְמאֹד,  ְנחּוִצים  ַהְּצִניעּות  ְוָאְרחֹות  ֲהָלכֹות  ִויִדיַעת  ִלּמּוד 

ְּבָיֵדינּו: ִאם ֹלא לֹוְמִדים - ֹלא יֹוְדִעים, ּוִבְפָרט ִּבְדָבִרים ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו 

ֶׁשל עֹוָלם ְּכמֹו ַהְּצִניעּות, ֲאֶׁשר ֵעֶקב רּוַח ַהְּזַמן ַהְּקִריָרה ַהּנֹוֶׁשֶבת ָּבעֹוָלם 

ָנפֹוָצה ַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁשַּדי ְּבָכְך ֶׁשַהְּלבּוׁש ְוַהִהְתַנֲהגּות ִיְהיּו ִּבְצִניעּות ְּב"ַיַחס" 

ִּכי  ְּגדֹוָלה,  ָטעּות  זֹו  ְוַכּמּוָבן  ְוַהָחְפִׁשים.  ַהּגֹוִים  ְּבֶקֶרב  ַהְּנהּוָגה  ַלְּפִריצּות 

ּוְגבּול,  ַמְעצֹור  ּוְלֹלא  ּבּוָׁשה  ְלֹלא  ַלְּתהֹומֹות  ּדֹוֲהִרים  ְוַהָחְפִׁשים  ַהּגֹוִים 

ְוטֹוִעים  ַמָּטה,  ַמָּטה  יֹוְרִדים  ְלַאט  ְלַאט  ְּכמֹוֵדד,  אֹוָתם  לֹוְקִחים  ְוַכֲאֶׁשר 

ָאנּו  ְוַהָחְפִׁשים  ַהּגֹוִים  ִמִּפי  ְוֹלא  ְצִניעּות,  ֶׁשִהיא  ְּפִריצּות  ַעל  ְוסֹוְבִרים 

ְוָלֶלֶכת  ַהֲהָלָכה,  ִּפי  ַעל  ַהְּצִניעּות  ַּדְרֵכי  ֶאת  ִלְלמֹד  חֹוָבֵתנּו  ֶאָּלא  ַחִּיים, 

ִיְׂשָרֵאל ָסָבא, ְּבֹלא ִׁשּנּוי ִמַּדְרֵכי ִאּמֹוֵתינּו ֲאֶׁשר ַהְּצִניעּות ָהְיָתה  ְּכָמסֶֹרת 

ֵנר ְלַרְגָלם.
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ִמְּלַבד ְיִדיַעת ַהֲהָלָכה, ַעל ְיֵדי ַהִּלּמּוד ְמַקְּבִלים ַּגם ּכֹחֹות ַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון, 

ִמֵּיֶצר  ַהֵּלב  ְלַטֵהר  ָיִפים  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶהָחִסיד:  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 

ָהַרע. )ספר חסידים סימן כח(. ַעל ֵּכן ִהְתעֹוַרְרנּו ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים, ְוִלְלקֹט 

ּוַבֲהָלָכה  ְּבמּוָסר  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחַז"ל  ִּדְבֵרי  ִמּתֹוְך  ּוַמֲאָמִרים  ְּפִניִנים  ּוְלַקֵּבץ 

ֲחַז"ל  ֶׁשִּדְבֵרי  ֶזה,  ְּבֵסֶפר  ְמֻיֶחֶדת  ּוַמֲעָלה  ַהְּצִניעּות.  ְּבִעְנְיֵני  ְוַהְׁשָקָפה 

ְוַהּפֹוְסִקים מּוָבִאים ְּכִפי ֶׁשֵהם מֹוִפיִעים ְּבצּוָרָתם ַהְּמקֹוִרית. ]ְּכֵדי ְלָהֵקל 

ַעל ַהְּקִריָאה, נֹוְספּו ִּבְמקֹום ַהּצֶֹרְך ֵּבאּוֵרי ִמִּלים ְּבסֹוְגַרִים, ְוִדְבֵרי ַהְּגָמָרא 

ֶׁשַּבֲאָרִמית הּוְבאּו ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש. ַמַאְמֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַתְרּגּום ִלְלׁשֹון 

רבי  המחבר  )לע"נ  ִמְּדַבׁש"  "ָמתֹוק  ַהֵּפרּוׁש  ִמּתֹוְך  ִּבְרׁשּות  ִנְלְקחּו  ַהּקֶֹדׁש 

דניאל ב"ר נפתלי הירצקא פריש זצ"ל([.

ֶאת  ִּבְפֵניֶכן  ַמִּגיִׁשים  ִהְננּו  ַרָּבה,  ְיִגיָעה  ְלַאַחר  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ְּבֶעְזַרת 

ִּדְבֵרי  ֶלֶקט  ֵעֶרְך,  ִיְקֵרי  ְּבאֹוָצרֹות  ְוָגדּוׁש  ַהָּמֵלא  ִתְתַהָּלל",  "ִהיא  ַהֵּסֶפר 

ֱאֹלִקים  ִּדְבֵרי  ַוֲהָלָכה,  מּוָסר  ִסְפֵרי  ּוַבִּמְדָרִׁשים,  ַּבְּגָמָרא  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחַז"ל 

ַחִּיים ַהּיֹוְצִאים ִמִּפי ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים, ֲאֶׁשר ִמִּפיֶהם ָאנּו ַחִּיים, ּוְרצֹוֵננּו 

ּוְׁשִאיָפֵתנּו ָלֶלֶכת ְּבַדְרָּכם ַהְּסלּוָלה, ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ָמסֶֹרת ִיְׂשָרֵאל ָסָבא ְלֹלא 

ִיְהיּו  ֶזה  ְּבֵסֶפר  ּוְמֻקָּבִצים  ַהְמֻכָּנִסים  ַהְּקדֹוִׁשים  ְוִדְבֵריֶהם  ּוְתמּוָרה,  ִׁשּנּוי 

ְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֵנינּו, ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד, ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים.
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ֶּפֶרק א

ַמֲעַלת ַהְּצִניעּות
ְּבֶפֶרק ֶזה מּוֵבאת ַמֲעַלת ַהְּצִניעּות ֶׁשָּכל ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ְּתלּויֹות ָּבּה, 

ּגֶֹדל ְׂשָכָרּה, ְוַהְׁשָּפָעָתּה ְלדֹורֹות

ַהּתֹוָרה ְוַהִּיְרָאה ְּתלּויֹות ַּבָּנִׁשים ַהְּצנּועֹות

ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה • 

"ּומֶֹׁשה ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלִקים ַוִּיְקָרא ֵאָליו ה' ִמן ָהָהר ֵלאמֹר ּכֹה ּתֹאַמר ְלֵבית 

ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל". ַרִׁש"י: "ֵּבית ַיֲעקֹב" - ֵאּלּו ַהָּנִׁשים. )שמות יט  ַיֲעקֹב 

ג(.

ַרֵּבנּו יֹוָנה • 

ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְּתָנה ּתֹוָרה, ִנְצַטָּוה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום לֹוַמר ְּתִחָּלה ְלֵבית 

ִמְּפֵני  ְּתִחָּלה?  ַהָּנִׁשים  ִעם  ְלַדֵּבר  ִנְצַטָּוה  ָמה  ּוִמְּפֵני  ַהָּנִׁשים.  ְוֵהן  ַיֲעקֹב, 

ֶׁשֵהן ׁשֹוְלחֹות ְּבֵניֶהן ְלֵבית ַהֵּסֶפר, ּומֹוְׁשכֹות ִלָּבם ִּבְדָבִרים טֹוִבים ֶׁשְּיֵהא 

ֶחְפָצם ַּבּתֹוָרה, ְוׁשֹוְמרֹות אֹוָתם ֶׁשֹּלא ִיָּבְטלּו ִמן ַהּתֹוָרה, ּוְמַלְּמדֹות אֹוָתם 

ִיְרַאת ֵחְטא ְּבַיְלדּוָתם. ְוִנְמָצא ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ִּכי ַהָּנִׁשים ַהְּצנּועֹות 

ְמַסְּבבֹות ַהּתֹוָרה ְוַהִּיְרָאה. )אגרת התשובה הדרש השלישי, דרש הנשים(.
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ָּכל ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ְּתלּויו  ֹת ַּבְּצִניעּות

ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור • 

ּוְטהֹוִרים,  ְּכֵׁשִרים  ֲהגּוִנים  ָּבִנים  ֵמֶהן  ֵיְצאּו  ְוַהְּצנּועֹות  ַהֲחסּודֹות  ַהָּנִׁשים 

ִקְמִחית  ַּכַּמֲעֶׂשה ֶׁשל  ְוהֹוָרָאה,  ְוִיְרָאה  ַּבֲעֵלי ּתֹוָרה  ֶעְליֹון,  ְלֶכֶתר  ְראּוִיים 

ֲחָכִמים  ּוָבאּו  ְּגדֹוָלה,  ִּבְכֻהָּנה  ִׁשְּמׁשּו  ֶׁשֻּכָּלם  ָּבִנים  ְלִׁשְבָעה  ֶׁשָּזְכָתה 

ּוְׁשָאלּוָה ַּבֶּמה ָזְכָתה ְלָכְך, ְוָאְמָרה ֶׁשֲאִפּלּו קֹורֹות ֵּביָתּה ֹלא ָראּו ַׂשֲערֹות 

רֹאָׁשּה ִמָּיֶמיָה, )כדאיתא במסכת יומא מז.(. ִנְמָצא ֶׁשָּזְכָתה ְלַהְפָלָגה ָּכזֹאת ֵמרֹב 

ְׁשֵלָמה  ָּכְך,  ָּכל  ְצנּוָעה  ִמֶּׁשָהְיָתה  ִּכי  ַמֲעֶׂשיָה,  ְויֶֹׁשר  ַוֲחִסידּוָתּה  ְצִניעּוָתּה 

ָהְיָתה ְּבָכל ַהִּמּדֹות טֹובֹות ֶׁשָּבעֹוָלם. )נר ג סימן קפה(.

ִּבְלבּוָׁשּה  ַהְּצִניעּות  ְלַמֲעַלת  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשּזֹוָכה  ֶׁשִאָּׁשה  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ּוְבַהְנָהגֹוֶתיָה, ִהיא זֹוָכה ִלְׁשֵלמּות ְּבָכל ַהִּמּדֹות טֹובֹות. ְוֶזה ַהֶהְסֵּבר ְלִדְבֵרי 

ַהְּצִניעּות  ִּכי  ְוַהִּיְרָאה',  ַהּתֹוָרה  ְמַסְּבבֹות  ַהְּצנּועֹות  ֶׁש'ַהָּנִׁשים  יֹוָנה  ַרֵּבנּו 

ּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה ֶאת ָּכל ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות, ְוָלֵכן ָּכל ַהְצָלַחת ַהָּבִנים ְּבתֹוָרה 

ּוְבִיְרָאה ְּתלּוָיה ִּבְצִניעּות ַהָּנִׁשים, ִּכי ֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשֲהִליָכָתּה ַוֲהִליכֹוֶתיָה 

ַלּתֹוָרה  ּוְמִסירּות  ְוַאֲהָבה  ָׁשַמִים  ְּבִיְרַאת  ַוֲחדּוָרה  ְספּוָגה  ִהיא  ִּבְצִניעּות, 

ַהְּקדֹוָׁשה, ְוֵיׁש ְּבָיָדּה ֶאת ָּכל ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות, ְוָכל ֶחְפָצּה ּוְמַגָּמָתּה הּוא 

ֵמעֶֹמק  ַהָּבִנים  ִחּנּוְך  ַעל  ִמְתַּפֶּלֶלת  ְוִהיא  ִּבְׁשֵלמּות,  ְרצֹון ה'  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ַהֵּלב, ּוָבֶניָה רֹוִאים ֵאם ֶׁשֵאיָנּה רֹוֶדֶפת ַאֲחֵרי ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ּוְמַקֶּיֶמת 

ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר "ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי ִאָּׁשה ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהָּלל", ָלֵכן זֹוָכה 

ּוָבֶניָה יֹוְצִאים ֲהגּוִנים, ְּכֵׁשִרים ּוְטהֹוִרים, ְראּוִיים ְלֶכֶתר ֶעְליֹון, ַּבֲעֵלי ּתֹוָרה, 

ִיְרָאה ְוהֹוָרָאה.
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ְׂשַכר ַהְּצִניעּות

ֶהָחֵפץ ַחִּיים • 

ְּכֶׁשָהִאָּׁשה הֹוֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ַהְּצִניעּות, ָאז ִהיא זֹוָכה ְלהֹוִליד ָּבִנים ַצִּדיִקים, 

ְוִכְדִאיָתא  ּוְבִצְדקּוָתם,  ַהְּמִאיִרים ָלעֹוָלם ְּבתֹוָרָתם  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ָּבִנים 

ַּבְירּוַׁשְלִמי: "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה" - ִאָּׁשה 

ָזָהב...  ִמְׁשְּבצֹות  ַהְמֻלָּבִׁשים  ְּגדֹוִלים  ּכֲֹהִנים  ִמֶּמָּנה  ָלֵצאת  ְראּוָיה  ְצנּוָעה 

ָּבעֹוָלם  ֵליֵׁשב  ִּתְזֶּכה  ְּבַאֲחִריָתּה  ְוַגם  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ָלּה  ִייַטב  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ָהֶעְליֹון ְּבֵהיַכל ה' ְּברֹב עֹז ְוָהָדר...

ַההֹוְלִכים ְּבַדְרֵכי ַהְּצִניעּות זֹוִכים ִלְהיֹות ַצִּדיִקים, ְוזֹוִכים ְלָבִנים ְקדֹוִׁשים ְוֶזַרע 

קֶֹדׁש, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: "ָּכל רֵֹאיֶהם ַיִּכירּום ִּכי ֵהם ֶזַרע ֵּבַרְך ה'". ּוְלֶהֶפְך ַחס 

ְוָׁשלֹום - ִאם ִהיא הֹוֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ְּפִריצּות, ָאז ֵּתֵלד ָּבִנים ֲאֶׁשר ֹלא טֹוִבים, 

ְוִיְהֶיה ָלּה ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַבּסֹוף ָקלֹון ּוְכִלָּמה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֵּבן 

ְּכִסיל ּתּוַגת ִאּמֹו". ְוַגם ָּבעֹוָלם ַהָּבא הּוא ִּבָּזיֹון ָּגדֹול ְלָאִביו ְוִאּמֹו ְּכֶׁשּיֹוֵצא 

ֵמֶהם ֵּבן ַמְכִעיס ְלַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ַעל ֵּכן ְצִריָכה ָהִאָּׁשה ְלַהְרִּגיל ַעְצָמּה 

ְּבִמַּדת ַהְּצִניעּות, ְוִייַטב ָלּה ַעל ְיֵדי ֶזה ָּבֶזה ּוַבָּבא. )גדר עולם פרק ז(.

ַמֲהַר"ל ִמְּפָראג • 

ַהְּצִניעּות. )גבורות ה' פרק ס(.  ָהֶעְליֹוָנה, הּוא  ִעַּקר ֶׁשַבח ָהִאָּׁשה ּוַמְדֵרָגָתּה 

ִנְסָּתר ָקדֹוׁש, ֶׁשהּוא ְמַׁשֵּמׁש ִלְפַני  ֶזַרע ְּפִניִמי  ִּכי ַהְּצִניעּות ִּבְפָרט ֵמִביא 

ִלְפַני  ִנְכָנס  ִלְהיֹות  ְלַאֵחר  ָראּוי  ֶׁשֵאין  ְּבָמקֹום  ְּגדֹוָלה,  ִּבְכֻהָּנה  ְוִלְפִנים 

ְוִלְפִנים ְלָמקֹום ָקדֹוׁש, ְוָראּוי ֶאל ֶזה ִּבְפָרט ַהְּצִניעּות ֶׁשִּיְזֶּכה ְלֶזַרע קֶֹדׁש. 

)נתיבות עולם נתיב הצניעות פרק א(.

ִעְנַין ַהְּצִניעּות, ֶׁשהּוא ָראּוי ֶאל ַהְּׁשִמיָרה ִמן ה' ִיְתָּבַרְך ַעד ֶׁשהּוא חֹוֶסה 

ַּתַחת ַּכְנֵפי ה' ִיְתָּבַרְך. )שם פרק ג(. ִּבְזכּות ְׁשִמיַרת ַהְּצִניעּות זֹוִכים ְלַמְלכּות, 
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ֶׁשִהיא ַהַּמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, ִּכי ְלִפי ַמְדֵרַגת ַהְּצִניעּות ֶׁשִהיא ְצנּוָעה ְוִנְסֶּתֶרת, 

זֹוָכה ַלַּמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשַּגם ִהיא ִנְסֶּתֶרת ִמן ַהּכֹל. )חידושי אגדות בבא בתרא 

קכג:(. 

ַרֵּבנּו ְּבַחֵּיי • 

ְּכֶׁשָהָאָדם ַצִּדיק ּוַבַעל ֲעָנָוה ְוִאיׁש ִמּדֹות, ִהֵּנה ֶזה הֹוָכָחה ַעל ִאּמֹו ֶׁשָהְיָתה 

ְצנּוָעה ּוַבֲעַלת ַמֲחָׁשבֹות טֹובֹות, ְוַעל ֵּכן ָזְכָתה ְלֵבן ֶׁשָּכֶזה, ִּכי ֶהָעָנף ַהּטֹוב 

ָיִעיד ַעל ַמֲעַלת ַהּׁשֶֹרׁש. )ויקרא כד יא(.

ַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב • 

ֶׁשָהָיה  )ַאְבֵרִכים(  ַלְייט  יּוְנֶגע  ָרָאה  ְּבִאיְסַטְמּבּול,  ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב  ְּכֶׁשָהָיה 

ָלֶהם ִנְׁשמֹות ַּתָּנִאים, ְוָאַמר ֶׁשֶּזה ִמּגֶֹדל ְצִניעּות ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשם. )מדרש 

פנחס החדש אות כה, מובא בבעל שם טוב פרשת וישב אות ה(.

ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים • 

ָּבֶניָה  ּוְמַגֶּדֶלת  ַהְּצִניעּות  ְּבַדְרֵכי  ַההֹוֶלֶכת  ְּכֵׁשָרה  ִאָּׁשה  ָלָאָדם  ֵיׁש  ִאם 

ּוְבנֹוֶתיָה ִּבְצִניעּות, ָאז ְמַקֶּדֶׁשת ָּבֶזה ָּכל ַהַּבִית, ּוַמְמֶׁשֶכת ְקֻדָּׁשה ַעל ָּכל 

ַהַּמֲאָכִלים, ְוַעל ַּבְעָלּה ּוָבֶניָה, ּוַמֶּצֶלת ְלַבְעָלּה ַעל ְיֵדי ְקֻדָּׁשָתּה ֲאִפּלּו ִמן 

ַהֵחְטא ֶׁשהּוא ׁשֹוֵגג. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְלֶהֶפְך ַחס ְוָׁשלֹום - ַמְמֶׁשֶכת ָּכל ִמיֵני 

ִסְטִרין ִּביִׁשין. )מבוא השער פרק טז(.

ֶחֶסד ָלֲאָלִפים • 

ָּכל ִאָּׁשה ַהַּמְרָּבה ְלִהָּזֵהר ְּבַדְרֵכי ַהְּצִניעּות - ֲהֵרי זֹו ְמֻׁשַּבַחת, ְוִכְמַעט ָּכל 

ּוְזִכָּיָתּה ָלעֹוָלם ַהָּבא ָּתלּוי ָּבֶזה.  ְוָלעֹוָלם ַהָּבא  עֶֹנׁש ָהִאָּׁשה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 

)סימן ג אות ד(.
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ַהְׁשָּפַעת ַהְּצִניעּות ְלדֹורֹות

ְּגָמָרא • 

ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנֲחָמִני ָאַמר ַרִּבי יֹוָנָתן: ָּכל ַּכָּלה ֶׁשִהיא ְצנּוָעה ְּבֵבית 

ָחִמיָה, זֹוָכה ְויֹוְצִאים ִמֶּמָּנה ְמָלִכים ּוְנִביִאים. ִמַּנִין ָלנּו? ִמָּתָמר. ְנִביִאים - 

ִּדְכִתיב "ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ". ְמָלִכים - ִמָּדִוד. )סוטה י:(.

ַיֲערֹות ְּדַבׁש • 

ֶּדֶרְך ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּכֵׁשרֹות ְלַבל ֵיָרֶאה ַלחּוץ ְּבָׂשָרן. ְצאּו ּוְראּו ִמָּתָמר, ֵאם 

ָּפֶניָה, ִויהּוָדה ֹלא ָהָיה ַמִּכיר ָּבּה ְּבַכָּלתֹו ַהְּנׂשּוָאה  ַהַּמְלכּות, ֵאיְך ִּכְּסָתה 

ִמְׁשָּפָחה  ֶׁשִהיא  ָּדִוד,  ֵּבית  ַמְלכּות  ֶזַרע  ָּכל  ֲאֶׁשר  ָּזְכָתה,  ַמה  ָראּו  ְלָבָניו. 

ִנְבֶחֶרת ִמָּכל ַהְיצּוִרים, ָיְצאּו ִמֶּמָּנה, ְוֵכן ִיְזּכּו ָּכל ַהָּנִׁשים ַהְּכֵׁשרֹות ֶׁשּיֹוִלידּו 

ַחס  ְּבפַֹעל  ֲעֵבָרה  ֶׁשֵאין עֹוְברֹות  ַאף  ַהְּפרּוצֹות,   – ּוְלֶהֶפְך  ְּכֵׁשִרים.  ָּבִנים 

ְוָׁשלֹום, ַרק ִּבְפִריצּות ְּבַעְלָמא, יֹוִלידּו ָּבִנים ָזִרים, ּוְלָכְך "ֵּבן ְּכִסיל ּתּוַגת 

ִאּמֹו". )ח"א דרוש יב, הגאון רבי יונתן אייבשיץ זצ"ל(.

ְּגָמָרא • 

ִּבְׂשַכר ְצִניעּות ֶׁשָהְיָתה ָּבּה ְּבָרֵחל ָזְכָתה ְוָיָצא ִמֶּמָּנה ָׁשאּול, ּוִבְׂשַכר ְצִניעּות 

ֶׁשָהָיה ּבֹו ְּבָׁשאּול ָזָכה ְוָיָצאת ִמֶּמּנּו ֶאְסֵּתר )מגילה יג:(.

ִמְדָרׁש • 

ֵּבית ָׁשאּול ְקדֹוִׁשים ּוְצנּוִעים ָהיּו. ָאְמרּו ָעָליו ַעל ֵּבית ָׁשאּול, ֶׁשֹּלא ִנְרָאה 

ובירושלמי סוכה פרק ה  כ,  ד  ִמיֵמיֶהם. )במדבר רבה  ּגּוָדל  ְוֹלא  ָעֵקב  ֵמֶהם ֹלא 

הלכה ד(.
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ַמֲעלֹות ַהִּמּדֹות • 

ְוֵכן ָמִצינּו ְּברּות ַהּמֹוֲאִבָּיה... ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ּבַֹעז ָּכל ִמּדֹות ַהְּצִניעּות ַהָּללּו, 

ָעַמד ְוִכְּנָסּה, ְוֶהֱעִמיד ִמֶּמָּנה ְמָלִכים ּוְנִביִאים. )המעלה התשיעית(.

ַמֲהַר"ל ִמְּפָראג • 

ֵאֶצל  ֶׁשִּתְמָצא  ְּכמֹו  ַהּדֹוֶמה  יֹוִליד  ֶׁשַהּדֹוֶמה  ַהִּמּדֹות  ְּבָכל  ִּתְמָצא  ְוֹלא 

ַהְּצִניעּות ֶׁשַהָּצנּוַע מֹוִליד ָצנּוַע. )נתיבות עולם נתיב הצניעות פרק א(.

ַקב ַהָּיָׁשר • 

זֹוָכה  ּוְבַמְחְׁשבֹוֶתיָה,  ְּבַמֲעֶׂשיָה  ְצנּוָעה  ֶׁשִהיא  ִאָּׁשה  ָּכל  ָּגדֹול,  ְּכָלל  ֶזה 

ֶׁשֵּיְצאּו ִמֶּמָּנה ְנִביִאים ַוֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ּוְרָאָיה ִמָּתָמר. ְוָכל ִאָּׁשה 

ֲאַזי  ְוָרעֹות,  ָזרֹות  ַמֲחָׁשבֹות  ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  אֹו  ְּבַמֲעֶׂשיָה,  ְצנּוָעה  ֵאיֶנָּנה  ֲאֶׁשר 

יֹוְצֵאי ֲחָלֶציָה הֹוְלִכים ַאֲחֶריָה. )פרק פא(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים ֶאת ּגֶֹדל ַהְּזכּות ְוַהַּמֲעָלה ְוַהָּׂשָכר ֶׁשֵּיׁש ַלָּנִׁשים, ֶׁשָּכל 

ַהּתֹוָרה ְוַהִּיְרָאה ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל ְּתלּוָיה ָּבֶהן, ְוֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּצִניעּות ְלדֹורֹות. 

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשַּיְׂשִּכילּו ֻּכָּלן ְלָהִבין ֶאת ּגֶֹדל ָהַאֲחָריּות ַהֻּמֶּטֶלת ֲעֵליֶהן, ְוִיְזּכּו 

ִלְהיֹות ְצנּועֹות ּוְׁשֵלמֹות ְּבָכל ַהִּמּדֹות טֹובֹות, ְוִיְזּכּו ְלָבִנים ְּגדֹוִלים ְּבתֹוָרה 

ְיָׁשִרים  ּדֹורֹות  ִמֻּכָּלם  ְוִיְראּו  ַוֲחסּודֹות,  ְצנּועֹות  ּוָבנֹות  ָׁשַמִים,  ְוִיְרַאת 

ְמבָֹרִכים, ְוִייַטב ָלֶהן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. 
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ֶּפֶרק ב

ֲחִׁשיבּות ַהְּצִניעּות
ה,  ְּבֶפֶרק ֶזה מּוֵבאת ֲחִׁשיבּות ַהְּצִניעּות, ֶׁשֶּזהּו ְרצֹון ה' ִּבְבִריַאת ָהִאּׁשָ

ְוִהְטִּביַע זֹאת ָּבּה, ְוַרק ְּבֹכָחּה ֶאְפָׁשר ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע

ה ֶׁשְּתֵהא ְצנּוָעה ְרצֹון ה' ִּבְבִריַאת ָהִאּׁשָ

ִמְדָרׁש • 

"ַוִּיֶבן ה' ֱאֹלִקים ֶאת ַהֵּצָלע ֲאֶׁשר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאָּׁשה ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם". 

ֵמֵהיָכן  ִהְתּבֹוֵנן  ְּכִתיב,  "ַוִּיֶבן"  ָאַמר:  ֵלִוי  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ְּדַסְכִנין  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי 

ִלְברֹאוָתּה. ָאַמר: ֹלא ֶאְבָרא אֹוָתּה ִמן ָהרֹאׁש, ֶׁשֹּלא ְּתֵהא ְמַיֶּקֶרת רֹאָׁשּה 

)ַּגַאְוָתִנית ְוהֹוֶלֶכת ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה(. ֹלא ִמן ָהַעִין, ֶׁשֹּלא ְּתֵהא ַסְקָרִנית )ֵעיָנּה ָרָמה(. 

ַהֶּפה,  ִמן  ְוֹלא  ָּדָבר(.  ָּכל  ִלְׁשמַֹע  )ְמַבֶּקֶׁשת  ַצְּיָתִנית  ְּתֵהא  ֶׁשֹּלא  ָהאֶֹזן,  ִמן  ְוֹלא 

ֶׁשֹּלא ְּתֵהא ַּדְּבָרִנית )ַהְרֵּבה, ְוָתבֹוא ְלַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע(. ְוֹלא ִמן ַהֵּלב, ֶׁשֹּלא ְּתֵהא 

)ִלְנּגַֹע  ַמְׁשְמָׁשִנית  ְּתֵהא  ֶׁשֹּלא  ַהָּיד,  ִמן  ְוֹלא  ַּבֵּלב(.  ִהיא  )ֶׁשַהִּקְנָאה  ַקְנֲאָתִנית 

ּוְלַמְׁשֵמׁש ְּבָכל ָּדָבר(. ְוֹלא ִמן ָהֶרֶגל, ֶׁשֹּלא ְּתֵהא ַּפְרָסִנית )ִמְּלׁשֹון ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה, 

ְּכלֹוַמר ֶׁשּיֹוֵצאת ָּתִמיד ִמחּוץ ְלֵביָתּה(. ֶאָּלא ִמָּמקֹום ֶׁשהּוא ָצנּוַע ָּבָאָדם )ֵצָלע(. ְוַעל 

ְּתֵהא  ְצנּוָעה,  ִאָּׁשה  ְּתֵהא  ָלּה:  אֹוֵמר  ָהָיה  ָּבּה,  ּבֹוֵרא  ֶׁשָהָיה  ְוֵאֶבר  ֵאֶבר  ָּכל 

ִאָּׁשה ְצנּוָעה. )בראשית רבה יח ב(.
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ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור • 

ִנְמָצא, ֶׁשָהִאָּׁשה ַהְּצנּוָעה ַהִּנְזֶהֶרת ִמִּמּדֹות ַהָּללּו, ַמְׁשֶלֶמת ַּכָּוַנת ְיִציָרָתּה, 

ְוִהיא ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבּה ּבֹוְרָאּה, ְוִהיא ַהֲהגּוָנה ְלִיְרֵאי ֱאֹלִקים, ּוִמְּׁשֵניֶהם 

ֵיֵצא ֶזַרע ָּכֵׁשר ְוָהגּון. )נר ג סימן קע(.

ַעת ְּבִריָאָתּה ה ִמּׁשְ ַהְּצִניעּות ֻמְטַּבַעת ָּבִאּׁשָ

ֲעַנף יֹוֵסף • 

ַאף ֶׁשַהּכַֹח הּוא ְּבָכל ַהּגּוף, ִעם ָּכל זֹאת, ִהְתַּגּלּות ַהּכֹחֹות ֵהָּמה ְמֻיָחדֹות 

ְּבָכל ֵאֶבר ְּפָרִטי ְּבִטְבעֹו; ָהרֹאׁש ְלִהְתָּגאֹות ְוֵליֵלְך ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה, ּוְבֶטַבע 

ָהַעִין ִלְסקֹר ְלַהּזּוַלת ֶׁשַּיְחמֹד ָיְפָיּה, ְוָהאֶֹזן ָּתֵאב ִלְׁשמַֹע, ְוַהֶּפה ְלַדֵּבר, ְוַהֵּלב 

נֹוֶצֶרת  ָהִאָּׁשה  ָהְיָתה  ְוִאם  ַלֲהֹלְך,  ִטְבָעּה  ְוָהֶרֶגל  ַהּזּוַלת,  טּוב  ַעל  ְלַקֵּנא 

ֵמֵאָבִרים ְּפָרִטִּיים ָּכֵאֶּלה, ָהָיה ָּבּה ִהְתַּגְּברּות ַהּכֹחֹות ָהֵאֶּלה ֵמָהֵאֶבר ַהְמֻכָּון 

ָלּה. ְוַעל ֵּכן ְּבָרָאּה ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִמָּמקֹום ֲאֶׁשר ִטְבעֹו ִלְהיֹות ָצנּוַע, 

ִּכי ָהָאָדם ּבֹוׁש ְלַהְראֹותֹו ְּבִגּלּוי, ְוַעל ֵּכן ִיָּמֵצא ָּבּה ִמַּדת ַהְּצִניעּות ַּבֶּטַבע. 

ְוהֹוִסיף עֹוד, ֶׁשַעל ָּכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ָהָיה אֹוֵמר ָלּה ִּתְהֶיה ְצנּוָעה, ֶׁשָּנַתן ָלּה 

ֶטַבע ְמֻיֶחֶדת ִלְצִניעּות יֹוֵתר ֵמִאיׁש. )בראשית רבה יח ב(.

ִאְמֵרי ָׁשֶפר • 

ֵמעֹור  ְמֻכֶּסה  ִּבְפִנים,  ֶׁשָהָיה  ֵמֶעֶצם  ֶׁשִּנְבֵראת  ָּבִאָּׁשה,  ִטְבִעי  ַהְּצִניעּות 

ּוָבָׂשר. )בראשית לט ו, רבי יהודה בן המהר"ם חלואה(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשְּבֵעת ְּבִריַאת ָהִאָּׁשה, ְלַמְעָלה ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות ְּפָעִמים 

ִמָּמקֹום  אֹוָתּה  ּוָבָרא  ְצנּוָעה',  ִאָּׁשה  'ִּתְהִיי  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ָלּה  ָאַמר 

ָצנּוַע ְּכֵדי ֶׁשַהְּצִניעּות ִּתְהֶיה ֻמְטַּבַעת ּוֻמְׁשֶרֶׁשת ָּבּה.
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ַהְּצִניעּות ַּתְבִלין ְלָנִׁשים ֶנֶגד ַהֵּיֶצר ָהַרע

ְמִסַּלת ְיָׁשִרים • 

ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ֶׁשָּבָרא ַהֵּיֶצר ָהַרע ָּבָאָדם, הּוא ֶׁשָּבָרא ַהּתֹוָרה ַּתְבִלין 

לֹו, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ָּבָראִתי ֵיֶצר ָהַרע - ּוָבָראִתי לֹו ּתֹוָרה 

ַּתְבִלין, ]ְוִאם ַאֶּתם עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה, ֵאין ַאֶּתם ִנְמָסִרים ְּבָידֹו[ )קדושין ל:(. 

ִאי  זֹו,  ְרפּוָאה  ֶאָּלא  זֹו  ְלַמָּכה  ָּבָרא  ֹלא  ַהּבֹוֵרא  ֶׁשִאם  הּוא,  ָּפׁשּוט  ְוִהֵּנה 

ֶאְפָׁשר ְּבׁשּום ָּפִנים ֶׁשִּיְרָּפא ָהָאָדם ִמּזֹאת ַהַּמָּכה ִּבְלִּתי זֹאת ָהְרפּוָאה, ּוִמי 

ֶׁשַּיְחׁשֹב ְלִהָּנֵצל זּוָלָתּה - ֵאינֹו ֶאָּלא טֹוֶעה, ְוִיְרֶאה ָטעּותֹו ְלַבּסֹוף ְּכֶׁשָּימּות 

ְּבֶחְטאֹו. ִּכי ִהֵּנה ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶּבֱאֶמת ָחָזק הּוא ָּבָאָדם ְמאֹד, ּוִמְּבִלי ְיִדיָעתֹו 

ֶׁשל ָהָאָדם הֹוֵלְך הּוא ּוִמְתַּגֵּבר ּבֹו ְוׁשֹוֵלט ָעָליו, ְוִאם ַיֲעֶׂשה ָּכל ַהַּתְחּבּולֹות 

ְוֹלא  ֵיַדע  ֹלא  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשִהיא  לֹו,  ֶׁשִּנְבֵראת  ָהְרפּוָאה  ִיַּקח  ְוֹלא  ֶׁשָּבעֹוָלם 

ַיְרִּגיׁש ְּבִתְגּבֶֹרת ָחְליֹו ֶאָּלא ְּכֶׁשָּימּות ְּבֶחְטאֹו ְותֹאַבד ִנְׁשָמתֹו... ִּכי ֵאין ִמי 

ְוהּוא  ֶׁשְּבָראֹו,  ֶאָּלא ּבֹוְראֹו  ַהֻּמְטָּבע ּבֹו  ּוְבכֹחֹו  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ָּבֳחִלי  ֶׁשַּמִּכיר 

ֶּׁשִּיַּקח  ַמה  ְוִיַּקח  ַיִּניָחּה  ֵאפֹוא  ִמי  ַהּתֹוָרה,  ִהיא  לֹו  ֶׁשָהְרפּוָאה  ִהְזִהיָרנּו 

זּוָלָתּה ְוִיְחֶיה? ַוַּדאי ֶׁשחֶֹׁשְך ַהָחְמִרּיּות ִיְתַּגֵּבר ּבֹו. )פרק ה(.

ֵאיְך  ֵּכן  ְוִאם  ַּבּתֹוָרה,  ִמַּלֲעסֹק  ְּפטּורֹות  ָנִׁשים  ֲהֵרי  ַהְּׁשֵאָלה:  ְוִנְׁשֶאֶלת 

ַהָּנִׁשים ִיְזּכּו ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע? ְוַהְּתׁשּוָבה ְלָכְך ְּכתּוָבה ְּבִאֶּגֶרת ַהְּגָר"א: 

ִיְצרֹו, ְוַתְבִלין ֶׁשּלֹו -  ְוַׁשִּליט ָעָליו  ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם, ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֹוֵבץ 

ַלְּזָכִרים ֵעֶסק ַּבּתֹוָרה, ְוַלְּנֵקבֹות ַהְּצִניעּות.

ַהֻּמְכַרַחת  ָהְרפּוָאה  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ֶׁשֵעֶסק  ֶׁשְּכמֹו  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ָלֲאָנִׁשים ְּכֵדי ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ְוֵאין ְרפּוָאה זּוָלָתּה - ָּכְך ַהְּצִניעּות ִהיא 

ָהְרפּוָאה ַהֻּמְכַרַחת ַלָּנִׁשים ְּכֵדי ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ְוֵאין ְרפּוָאה זּוָלָתּה, 

ַהֵּיֶצר ָהַרע, ּוָבֶזה ִהיא  ְלַנֵּצַח ֶאת  ַהִּנְזֶהֶרת ִּבְׁשִמיַרת ַהְּצִניעּות זֹוָכה  ְוַרק 

ְמַקֶּיֶמת ִּבְׁשֵלמּות ֶאת ְרצֹון ה' ִּבְבִריָאָתּה.
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ֶּפֶרק ג

חֹוַבת ְׁשִמיַרת ַהְּצִניעּות
ְּבֶפֶרק ֶזה מּוֵבאת חֹוַבת ְׁשִמיַרת ַהְּצִניעּות, ְוֶׁשִהיא ַמִּציָלה ְוׁשֹוֶמֶרת 

ִמָּכל ָּדָבר ַרע, ּוָבּה ְּתלּוָיה ַהְּגֻאָּלה

ֶׁשֹּלא ִיָּכְׁשלּו ְּבֵני ָאָדם

ְּגָמָרא • 

ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן: ָלַמְדנּו ִיְרַאת ֵחְטא ִמְּבתּוָלה, ֶׁשָּׁשַמע ַרִּבי יֹוָחָנן ְּבתּוָלה 

ַאַחת ֶׁשָהְיָתה נֹוֶפֶלת ַעל ָּפֶניָה ּוִמְתַּפֶּלֶלת: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּבָראָת ַּגן ֵעֶדן 

ֶׁשֹּלא  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי  ְרָׁשִעים,  ּוָבָראָת  ַצִּדיִקים  ָּבָראָת  ֵּגיִהּנֹם,  ּוָבָראָת 

ִיָּכְׁשלּו ִּבי ְּבֵני ָאָדם.

ַרִׁש"י: ֶׁשֹּלא ִיָּכְׁשלּו ִּבי ְּבֵני ָאָדם - ְלַהְפִסיד ֶחְלָקם ַעל ָיִדי ִמַּגן ֵעֶדן, ְוִלירֹׁש 

ָיָדּה,  ַעל  ְוֵיָעְנׁשּו  ָּבּה  ִיָּכְׁשלּו  ֶׁשֹּלא  ִמְתַּפֶּלֶלת  ָהְיָתה  ַמַהְרָׁש"א:  ֵּגיִהּנֹם. 

ְוִכְדָאְמִריַנן )שבת קמט:(: ָּכל ִמי ֶׁשֲחֵברֹו ֶנֱעַנׁש ַעל ָידֹו, ֵאין ַמְכִניִסין אֹותֹו 

ִּבְמִחָּצתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. )סוטה כב.(.

ְּגָמָרא • 

ַרִּבי יֹוֵסי ְּדִמן יֹוְקָרת ָהְיָתה לֹו ַּבת ְיַפת ּתַֹאר. יֹום ֶאָחד ָרָאה ָאָדם ֶׁשּסֹוֵתר 

ה ֶׁשַאָּתה  ֶּגֶדר ֵעִצים ְּכֵדי ְלִהְסַּתֵּכל ָּבּה ֶּדֶרְך ַהֶּנֶקב. ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי: ַמה ֶזּ
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ִמְסַּתֵּכל ָּכאן ָּכֵעת? ָאַמר לֹו: ַרִּבי, ִאם ֹלא ָזִכיִתי ָלַקַחת אֹוָתּה ְלִאָּׁשה, ֹלא 

ְמַצֶעֶרת  ַאְּת  ִּבִּתי,  ְלִבּתֹו:  יֹוֵסי  ַרִּבי  ָאַמר  ִלְראֹוָתּה?!  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֶאְזֶּכה 

ֲאָנִׁשים, ׁשּוִבי ַלֲעָפֵרְך ְוַאל ִיָּכְׁשלּו ָּבְך ְּבֵני ָאָדם, ִּכי ִמְּפֵני ֶׁשַאְּת ְיַפת ּתַֹאר, 

ִיְצָרם ִמְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם. )תענית כד.(.

ַהְּׁשָל"ה ַהָּקדֹוׁש • 

ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ָהִאָּׁשה ֶׁשִהיא ְמֻחֶּיֶבת ִלְהיֹות ְצנּוָעה ְּביֹוֵתר ֶׁשִּיְהֶיה ָּכל ְּכֻבָּדּה 

ְוֵעיֶניָה  ְּדֶאְפָׁשר,  ַמה  ְּבָכל  ֶׁשָּבעֹוָלם  ָאָדם  ִמָּכל  ַעְצָמּה  ְוַתְסִּתיר  ְּפִניָמה, 

ָּתִמיד ְלַמָּטה ְוִדּבּוָרּה ְּבַנַחת, ְוֹלא ֵיָרֶאה ְוֹלא ִיָּמֵצא ְוֹלא ִיְהֶיה ְמֻגֶּלה ִמּגּוָפּה 

ֲאִפּלּו ְּבַמֶּׁשהּו, ֶׁשֹּלא ַּתְכִׁשיל ׁשּום ָאָדם. )שער האותיות אות צ ערך צניעות(.

ֶּפֶלא יֹוֵעץ • 

ִּכי  ֲאֵחִרים,  ֶאת  ְלַהְכִׁשיל  ֶׁשֹּלא  ְיֵתָרה  ִּבְזִהירּות  ְלִהָּזֵהר  ָהִאָּׁשה  ְצִריָכה 

ָהִאָּׁשה ַהִהיא ִּתָּׂשא ֶאת ֲעוָֹנּה, ְוִהיא נֹוֶטֶלת ֵחֶלק ָּברֹאׁש, ִּכי ַהַּמֲחִטיא ֶאת 

ֲחֵברֹו הּוא ַרע ָוָמר יֹוֵתר ֵמַההֹוְרגֹו, ְוָלֵכן ִּתָּזֵהר ֶׁשֹּלא ֵּתֵצא ְמֻקֶּׁשֶטת ִּבְפֵני 

ֲאָנִׁשים, ְוִתְהֶיה "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה"... ָּכל ִאָּׁשה ַחְכַמת ֵלב ְוִיְרַאת 

ה' ֶׁשּמֹוִסיָפה ְלִהָּזֵהר - ִהיא ִתְתַהָּלל. ְוַעל ַהּכֹל ַמה ּטֹוב ֶׁשַּתְקִּדים ְּתִפָּלה 

ְלָצָרה, ְוִתְׁשּפְֹך ַנְפָׁשּה ִלְפֵני ה' ְּבָכל יֹום ֶׁשֹּלא ִיְתַּגְלֵּגל חֹוב ַעל ָיָדּה, ַּכֲאֶׁשר 

ִסְּפרּו ַּבַּׁש"ס: ָלַמְדנּו ִיְרַאת ֵחְטא ִמְּבתּוָלה. )ערך מחשבה(.

ׁשּו"ת ִמְׁשַנת יֹוֵסף • 

ֵיׁש ַהּפֹוְטרֹות ַעְצָמן ְּבַהִּטיָלן ָהַאְׁשָמה ַעל ַהְּגָבִרים ֵלאמֹר ָלֶהם 'ַאל ִּתְסַּתְּכלּו', 

ֲאֶׁשר זֹו ַטֲעַנת ָׁשְוא, ַּדֲאִפּלּו ַהּׁשֹוֵמר ֵעיָניו ְוֵאינֹו ִמְסַּתֵּכל, ֲאָבל ִמן ַהִּנְמָנע 

ָלֶלֶכת ָּבְרחֹוב ְּבֵעיַנִים ְסגּורֹות. ְועֹוד, ֶׁשְּבַטֲעַנת ֶהֶבל זֹו ֶאְפָׁשר ַלֲהרֹס ָּכל 

ִּגְדֵרי ַהְּצִניעּות, ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא )תענית כד.( ְּדַרִּבי יֹוֵסי ְּדִמן יֹוְקָרת ִהְקִּפיד 

ָעְׂשָתה  ֶׁשֹּלא  ֲהַגם  ַהָּיָפה,  ִּבּתֹו  ַעל  ְּבִהְסַּתְּכלּות  ִנְכְׁשלּו  ָאָדם  ֶׁשְּבֵני  ַעל 

ְּכלּום, ָּכל ֶׁשֵּכן ִאם ּגֹוֶרֶמת ָלֶהם... ְוַהַּטֲעָנה ֶׁשַהָּנִׁשים ַהְּפרּוצֹות אֹוְמרֹות 
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'ַאל ִּתְסַּתֵּכל', ִהיא ַטֲעַנת ַהֵּיֶצר ָהַרע, ְוַגם ְּבדֹור ַהַּמּבּול ֶׁשַהְּפרּוצֹות ָּגְרמּו 

ַלֲעֵברֹות, ]ַּכּמּוָבא ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן )בראשית ו ב([, ְּבַוַּדאי ָאְמרּו ֵּכן, ְוַעל ְיֵדי 

ֶזה ֵהִביאּו ַמּבּול ְלעֹוָלם. )ח"ו סימן ב וחי"א סימן ב, הגר"י ליברמן שליט"א(.

ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ְּבָכל  ִּבְצִניעּות  ּוְלִהְתַנֵהג  ָּכָראּוי,  ִּבְׁשֵלמּות  ִּבְצִניעּות  ְלִהְתַלֵּבׁש  ִּתְתַקֵּדׁש 

ָהִעְנָיִנים, ֶׁשֹּלא ִיָּכְׁשלּו ָּבּה ְּבֵני ָאָדם ַחס ְוָׁשלֹום. ְוִאיָתא ְּבָתָנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו 

ְוִהֵּנה  ַהִּדין.  ֶאת  ִלֵּתן  ֲעִתיָדה  ָּבּה  ֶׁשִּנְכָׁשִלים  ָהֶאֶבן  ֶׁשֲאִפּלּו  )רבה פרק כד( 

ָהֶאֶבן ֻמַּנַחת ִּבְמקֹוָמּה ְוֹלא ָּפֲעָלה ָאֶון, ַוֲאִפּלּו ָהִכי ֲעִתיָדה ִלֵּתן ֶאת ַהִּדין, 

ַוֲעִתיָדה  ַאֲחָרִאית  ֶׁשִהיא  ִמְכׁשֹול  ְוִלְמנַֹע  ְלִהָּזֵהר  ֶׁשְּיכֹוָלה  ִאָּׁשה  ֶׁשֵּכן  ָּכל 

ִלֵּתן ֶאת ַהִּדין ְּכֶׁשֹּלא ָמְנָעה ִמְכׁשֹול. )פרק א אות ח(.

ַּדְרֵכי ַהַחִּיים • 

ָּכל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנְקֵראת 'ַּבת ֶמֶלְך', הּוא ַּדְוָקא ִּבְהיֹוָתּה ְּפִניָמה, 

ֲהֵרי  ִּבְרִאָּיה,  ָיָדּה  ַעל  ִנְכָׁשִלים  ּוִמֵּמיָלא  זֹו,  ְּבַהְנָהָגה  נֹוֶהֶגת  ְּכֶׁשֵאיָנּה  ַאְך 

ַהָּדָבר ְּפָגם הּוא ָלּה. ַּכָּמה ִחּנּוְך ָצִריְך ָלֶזה עֹוד ִמַּקְטנּוָתּה ֶׁשל ַהַּבת. ַעד 

ַּכָּמה ַהחֹוָבה ָעֵלינּו ְלַהְׁשִריׁש ָּבּה ֶאת ַהְּצִניעּות ַהְּפִניִמית ֶׁשָּלּה, ְוֶאת חֹוַבת 

ַלֲאֵחִרים. )ח"א עמוד תלג,  ִמְכׁשֹול  ָיָדּה  ַעל  ִיָּגֵרם  ַהְמַחֶּיֶבת ֶׁשֹּלא  ַהְּצִניעּות 

הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְצִריכֹות ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשֹּלא ִיְגְרמּו ָחִליָלה 

ִמְכׁשֹול ַלְּבִרּיֹות, ְוַכּמּוָבן ֵאין ִלְסמְֹך ַעל ְּתִפָּלה ִּבְלַבד, ֶאָּלא ָצִריְך ְלַהְקִּפיד 

רֹוֶצה  ֶׁשָאָדם  ְּבֶדֶרְך  ֲחַז"ל:  ִהְבִטיחּו  ּוְכָבר  ָּכָראּוי,  ַהְּצִניעּות  ְׁשִמיַרת  ַעל 

ֵליֵלְך מֹוִליִכין אֹותֹו )מכות י:(, ְוַהָּבא ְלִהַּטֵהר ְמַסְּיִעין אֹותֹו )עבודה זרה נה.(.
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ַהְּצִניעּות ַמִּציָלה ְוׁשֹוֶמֶרת ִמָּכל ָּדָבר ַרע

ִמְדָרׁש • 

ְוָהָיה  ְלָפֶניָך  אְֹיֶביָך  ְוָלֵתת  ְלַהִּציְלָך  ַמֲחֶנָך  ְּבֶקֶרב  ִמְתַהֵּלְך  ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ִּכי 

ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְוֹלא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך" )דברים כג טו(. ָאַמר 

ְׁשמֹו  ְמַיֵחד  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶׁשֵאין  יֹוְדִעין  ֱהוּו  ְלִיְׂשָרֵאל:  מֶֹׁשה  ָלֶהם 

ְּבִיְׂשָרֵאל, ֶׁשהּוא ִנְקָרא "ֱאֹלֶקיָך", ֶאָּלא ִּבְזַמן "ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש", ְואֹוָתּה 

ָׁשָעה הּוא ַמְׁשֶרה ְׁשִכיָנתֹו ֵּביֵניֶכם ּוַמִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד אֹוְיֵביֶכם. )במדבר רבה 

ט ז(. 

ַמֲעלֹות ַהִּמּדֹות • 

ְּבָׁשאּול,  ָמִצינּו  ֶׁשֵּכן  ַהִּמיָתה,  ִמן  ִנּצֹול  ַהְּצִניעּות  ִמַּדת  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ָּכל 

ֶׁשִּבְׁשִביל ַהְּצִניעּות ֶׁשָרָאה ּבֹו ָּדִוד, ִנְמַנע ְוֹלא ֲהָרגֹו, ְּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָאַמר 

ְלָׁשאּול:  ָּדִוד  לֹו  ָאַמר  סב.(:  )ברכות  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ָעֶליָך"...  ַוָּתָחס  ַלֲהָרְגָך 

ִמן ַהּתֹוָרה ֻמָּתר ְלָהְרגֹו, רֹוֵדף הּוא, ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה 'ַהָּבא ַלֲהָרְגָך ַהְׁשֵּכם 

ְלָהְרגֹו', ֶאָּלא ַאָּתה הּוא ֶׁשַחְסָּת ַעל ַעְצְמָך, ְצִניעּות ֶׁשָהְיָתה ְּבָך ִהיא ָחָסה 

ָעֶליָך. )המעלה התשיעית(.

ֹקֶבץ ַמֲאָמִרים • 

ָאנּו ְמצּוִיים ָּכֵעת ְּבַמָּצב ֶׁשל ַהְפָקָרה ְּגמּוָרה; ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאְגרֹוף, ֵיׁש 

ָהָיה  ַזַצ"ל  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ִמַּנִין?  זֹאת  ַּבְּיהּוִדים.  ְלַהּכֹות  ָהֶאְפָׁשרּות  ַּגם  לֹו 

ִיְׂשָרֵאל, ְּכלּום ׁשֹוֵמר ָׂשָכר הּוא?!  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ׁשֹוֵמר ַעּמֹו  אֹוֵמר: 

ֹלא, ֵאין ָאנּו ְמַׁשְּלִמין לֹו ְּבַעד ְׁשִמיָרתֹו, הּוא ׁשֹוֵמר ִחָּנם, אּוָלם ׁשֹוֵמר ִחָּנם 

ִּבְרצֹותֹו ְמָסֵרב ַּגם ִלְׁשמֹר. ֵאיָמַתי הּוא ְמָסֵרב? ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה: "ְוֹלא ִיְרֶאה 

זֹאת  ְּפִריצּות,  ַמְׁשָמעּותֹו  ָּדָבר"  "ֶעְרַות  ֵמַאֲחֶריָך".  ְוָׁשב  ָּדָבר  ֶעְרַות  ְבָך 

אֹוֶמֶרת ֶהֶרס ַהְּצִניעּות. ְלָפִנים ָהָיה ַקָּים ְּכָלל: ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְצנּועֹות ֵהן! 
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ַהּיֹום ֵיׁש ְּכָלל ָהפּוְך ִמֶּזה, ְוַעל ֵּכן ִהְתרּו ָּבנּו: "ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך", ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך 

ָיִסיר ֶאת ְׁשִמיָרתֹו ֵמָעֵלינּו. ְלַמָּצב ָּכֶזה ִהַּגְענּו ַהּיֹום, ּוִבְלֲעֵדי ַהְּׁשִמיָרה ֶׁשל 

)ח"א עמוד רפ, הגאון רבי אלחנן וסרמן  ְּפִגיָעה.  ְלָכל  ֻמְפָקִרים  ָאנּו  ִיְתָּבַרְך,  ה' 

הי"ד(. 

ָטֳהַרת ַהֹּקֶדׁש • 

ַאֲחֵרי ַהִּמְלָחָמה ַהְּגדֹוָלה ַהְּקדּוָמה ִהְתִחיָלה ָלֵצאת ָלֲאִויר ָהעֹוָלם ָצָרַעת 

ּוְמֻכָּפל...  ָּכפּול  ְּבחֶֹׁשְך  ָהעֹוָלם  ָּכל  ְוֶנְחַׁשְך  ַהְּפִריצּות,  ַסַּפַחת   - ַמְמֶאֶרת 

ּוְגדּוִרים  ִּבְצִניעּות,  ֻמְכָּתִרים  ַהְּקדֹוָׁשה  ּתֹוָרֵתנּו  ַמַּתן  ִמּיֹום  ָהִיינּו  ֲאֶׁשר 

ַּבֲעָריֹות, ּוְצִניעּות ְּבַמְלּבּוִׁשים, ּוְמֻקָּדִׁשים ּוֻמְבָּדִלים ִמָּכל ֻאָּמה ְוָלׁשֹון, ְוֶזה 

ִמּגֶֹדל  ָהֻאּמֹות,  ָּכל  ֶנֶגד  ּדֹור  ְּבָכל  ְלִיְׂשָרֵאל  ְוִתְפֶאֶרת  ּוְליִֹפי  ְלֶׁשַבח  ָהָיה 

ְקֻדָּׁשָתם ּוְצִניעּוָתם ּוְצִניעּות ַמְלּבּוֵׁשיֶהם... ִהּכּוִני ְפָצעּוִני ָנְׂשאּו ֶאת ְרִדיֵדי 

ַהּקֶֹדׁש ֵמָעַלי, ַוְּתִהי ַהַּמָּכה ְּגדֹוָלה, ְוַעל ֶזה ִלֵּבנּו ַדָּוי, ֶׁשִּנְׁשַּכח ְּבֶהְמֵׁשְך ַהְּזַמן 

ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו  ַהָּגדֹול,  ִקְטרּוג  ֶׁשָעָלה  ְוִאּמֹוֵתינּו... ַעד  ְצִניעּות ֲאבֹוֵתינּו  ִּגְדֵרי 

ָהַרִּבים... ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוַבֲעֵלי ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים, ְזֵקִנים 

ִעם ְנָעִרים, ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות, ֶעְדֵרי צֹאן ָקָדִׁשים, ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית 

ַרָּבן, ָּבִנים ְקדֹוִׁשים ַוֲחִביִבים, יֹוְנֵקי ָׁשַדִים ֶׁשֹּלא ָחְטאּו, ִנְמְסרּו ְלַיד ָארּור 

ְמֻׁשּנֹות  ִמיתֹות  ִמיֵני  ְּבָכל  ּוְלַאֵּבד  ַלֲהרֹג  ְלַהְׁשִמיד  ְׁשמֹו,  ִיַּמח  ָהֲעָמֵלק, 

ַהְּקדֹוִׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ִּכי  ָּכזֹאת,  ִנְׁשַמע  ְוֹלא  ִנְרָאה  ֹלא  ֲאֶׁשר  ְוַאְכָזִרּיֹו ת 

ַהִּדין  ֶׁשִּמַּדת  ִּבְזַמן  ַצִּדיִקים  ַּגם  ְוִנְסִּפים  ֶנֱהָרִגים  ְוָלֵכן  ָלֶזה,  ֶזה  ֲעֵרִבים 

ְּפַגם  ִּבְׁשִביל  ֶׁשַהּכֹל  ְבַנְפֵׁשְך,  ִּתְתּבֹוְנִני  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל,  ַּבת  ָלְך,  ְּדִעי  ְמתּוָחה... 

ִּכי  ִהיא,  ִמיְּלָתא  ֲחָדא  ֲאֶׁשר  ַהְיסֹוד,  ְּפַגם  ִנְמָׁשְך  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהְּפִריצּות, 

ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ְוַהְּפִריצּות,  ַהֶהְפֵקרּות  ֵמֲעוֹן  ְוִהְתַּפֵּׁשט  ִהְתִחיל  ַהְּפָגם  ֶזה 

ִּכי ְּבִאם ִיְׂשָרֵאל ַהְּקדֹוִׁשים נֹוְטִרים ִמַּדת ַהְיסֹוד, ֵאין ָּכל ֻאָּמה ְוָלׁשֹון ָיכֹול 

ִלְׁשֹלט ָּבֶהם. )הקדמה דף ד(.
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ַהּׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים • 

ֶׁשָּכל  ָסֵפק  ְּבִלי  ִּכי  ֵביְתֶכם,  ְּבֵני  ְצִניעּות  ַעל  ְמאֹד  ְמאֹד  ַנְפְׁשֶכם  ִּתְמְסרּו 

ָהַרִּבים.  ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו  ַהְּפִריצּות ֶׁשַּבּדֹור,  ִנְצָמִחים אֹודֹות  ַהְּצרּורֹות  ַהָּצרֹות 

)תקנות והדרכות פרק נה(.

ֲאִני אֹוֵמר זֹאת ְלַיד ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ּוָבטּוַח ֲאִני, ֶׁשִאם ָהָיה ְצִניעּות 

ְוַהּנֹוָראֹות  ָהֲאֻיּמֹות  ְוַהְּגֵזרֹות  ַהָּצרֹות  ָקרּו  ֹלא  ְּבַוַּדאי  ָהעֹוָלם,  ִּבְכָללּות 

ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעל ְיֵדי ָהְרָׁשִעים. )דבריו בדרשה לפני התקיעות בשנת תש"ו לאחר השואה, 

מובא בספר תולדות אהרן ח"ב פרק טו(. 

ְּגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל ְּתלּוָיה ַּבְּצִניעּות 

ְּגָמָרא • 

ִּבְׂשַכר ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ֶׁשָהיּו ְּבאֹותֹו ַהּדֹור ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים. )סוטה 

יא:(

ִמְדָרׁש • 

)ילקוט  ַּבּדֹור.  ֶׁשֵּיׁש  ִצְדָקִנּיֹות  ַהָּנִׁשים  ִּבְׂשַכר  ֶאָּלא  ִנְגָאִלים  ַהּדֹורֹות  ֵאין 

שמעוני סוף רות(. 

ֲחַתם סֹוֵפר • 

ִּבְׁשָאר ַהָּגֻלּיֹות ָמִצינּו: "ַּבַּצר ְלָך ּוְמָצאּוָך... ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאֹלֶקיָך ְוָׁשַמְעָּת 

ְּבקֹלֹו", ּוִבְתִהִּלים ְּכִתיב: "ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ָּכל ׁשֹוֵביֶהם", ּוַבָּגלּות 

ַהַּמר ַהֶּזה ָצרֹות ְּגדֹולֹות, ְוֵאין ְלָך יֹום ֶׁשֵאין ִקְלָלתֹו ְמֻרָּבה ֵמֲחֵברֹו. ְוָהָיה 

ָּגֻלּיֹות ֹלא ָהָיה ְּפִריצּות  ַזַצ"ל, ֶׁשהּוא ִמְּפֵני ֶׁשִּבְׁשָאר  אֹוֵמר ַהֲחַתם סֹוֵפר 

ֵאֶצל ַהָּנִׁשים, ֹלא ֵכן ַעָּתה ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֶׁשְּׁשִכיַח ְּפִריצּות, ֲאֶׁשר הּוא 

ָּגרּוַע ִמָּכל ֲעֵברֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה. )טהרת יום טוב ח"ט דף עח(. 
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ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ַהְּצִניעּות ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה, ְוהּוא ָּגֵדר ָלֲעָריֹות, ְוהּוא ְיסֹוד ַהַּיֲהדּות ִויסֹוד 

ִיְרַאת ָׁשַמִים. ִמֵּמיָלא ִאָּׁשה ַהַּמֲאִמיָנה ַּבה' ּוְבתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה, ּוַמֲאִמיָנה 

ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ַמְׁשִּגיַח ָּבעֹוָלם ּוְמַׁשֵּלם ָׂשָכר ָועֶֹנׁש, ֵּתַדע ְּבַנְפָׁשּה ִּכי ַהְּצִניעּות 

הּוא ְיסֹוד ַהַחִּיים, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּים ְּבִלי ִמַּדת ַהְּצִניעּות ַּבֶּדֶרְך ַהְיָׁשָרה 

ְּכָלל, ּוְצִריִכים ִלְמסֹר ַנְפֵׁשנּו ַעל ִקּיּום ִמַּדת ַהְּצִניעּות ָלנּו ּוְלַזְרֵענּו, ְוֶזהּו 

ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל ִּבְכָלל ּוִבְפָרט, ּוִבְפָרט ִּבְזַמֵּננּו ֶזה. )הקדמה אות ג(.

ַהּׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים • 

ְלַהֲחִטיא  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַהְּדָבִרים  ִמָּכל  יֹוֵתר  ָּבֶזה  ַעְכָׁשו  ּכֹחֹו  ָּכל  נֹוֵתן  ַהֵּיֶצר 

ִעָּקִרים  ֶׁשֵהָּמה  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ּוַבֲחִציפּות,  ּוְבַעּזּות  ִּבְפִריצּות  ִיְׂשָרֵאל 

ְּפִריצּות,  ִּבְגֵדי  ַלְיסֹוד  ַהָּגדֹול  ְּפָגם  ְּבֶעֶצם  ֶׁשֶּזה  ַהְיסֹוד,  ִלְפּגֹם  ַהּגֹוְרִמים 

ִּבְׁשִביל ֶׁשֶּזה ָהִעְנָין ְמֻבָּקׁש ַעְכָׁשו ַּבָּׁשַמִים ְמאֹד יֹוֵתר ִמָּכל ַהְּדָבִרים... ְוִאם 

ִאָּׁשה ִמְתַנֶהֶגת ִּבְצִניעּות, ַמְזִמין ָלּה ַהֵּיֶצר ַהְרֵּבה ָנִׁשים ְלַפּתֹות אֹוָתּה ּוְלָקֵרר 

ָּכל  ְּכֶנֶגד  ָׂשָכר  ְמַקֶּבֶלת  ִּבְצִניעּות,  ַעְכָׁשו  ַהִּנְזֶהֶרת  ְוָהִאָּׁשה  ִמֶּזה...  אֹוָתּה 

ַהּדֹור. )תקנות והדרכות פרק יב(.

ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ְוָלֵכן  ַּבְּצִניעּות,  ְּתלּוָיה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּגֻאַּלת  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ִנְלָחם ְּבָכל ּכֹחֹו ֶנֶגד ַהְּצִניעּות ְוַהְּקֻדָּׁשה, ּוִמְתַאֵּמץ ְלַהְכִׁשיל ַּגם ֶאת אֹוָתן 

ַהַּמְקִּפידֹות ַעל ַהְּצִניעּות ֶׁשִּבְפָרט ְמֻסָּים אֹו ְּבַהְנָהָגה ְמֻסֶּיֶמת ֹלא ַיְקִּפידּו 

ַהִּצְדָקִנּיֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ַעל  ֻמֶּטֶלת  ַהָּׁשָעה  ְוחֹוַבת  ַהְּצִניעּות.  ְּכָלֵלי  ַעל 

ְּתַפְׁשֵּפׁש  ַאַחת  ֶׁשָּכל  ָּבֶהן,  ְּתלּוָיה  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַלל  ְיׁשּוַעת  ֲאֶׁשר  ְוַהְּצנּועֹות 

ַמה  ְוִתְרֶאה  ִהְתַנֲהגּוָתּה,  ַּדְרֵכי  ְוָכל  ְלבּוָׁשּה  ְּפָרֵטי  ְּבָכל  ֵהיֵטב  ְוִתְבּדֹק 

ִהיא ְיכֹוָלה ְלהֹוִסיף ּוְלִהְתַחֵּזק ִּבְצִניעּות, ְוִתְׁשַּתֵּדל ְּכִפי ְיָכְלָּתּה ְלַהְׁשִּפיַע 

ּוִבְזכּות  ַהְּצִניעּות,  ֲחִׁשיבּות  ַעל  ּוְסִביָבָתּה  ִמְׁשַּפְחָּתּה  ְּבֵני  ֵאֶצל  ּוְלעֹוֵרר 

ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה ְּבַרֲחִמים, ְוִנְזֶּכה ְלִבְנַין ֵּבית ָקְדֵׁשנּו 

ְוִתְפַאְרֵּתנּו, ָאֵמן.
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ֶּפֶרק ד

ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ַהְּתלּויֹות ַּבְּצִניעּות
ְּבֶפֶרק ֶזה מּוָבאֹות ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה

ַהְּתלּויֹות ִּבְׁשִמיַרת ַהְּצִניעּות

ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש 

ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה • 

ְוָהָיה  ְלָפֶניָך  אְֹיֶביָך  ְוָלֵתת  ְלַהִּציְלָך  ַמֲחֶנָך  ְּבֶקֶרב  ִמְתַהֵּלְך  ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ִּכי 

ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְוֹלא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך". )דברים כג טו(. 

ֵסֶפר ִמְצֹות ַהָּקָצר • 

ִעם  ֶלֶכת  "ַהְצֵנַע  ּוְכִתיב:  ָקדֹוׁש",  ַמֲחֶניָך  "ְוָהָיה  ִּדְכִתיב:  ָצנּוַע,  ִלְהיֹות 

ֱאֹלֶקיָך"... ְּבָכל ָּדָבר ָצִריְך ִלְהיֹות ִּבְצִניעּות ְוֹלא ִּבְפִריצּות. )מצוה נז, רבנו 

משה מקוצי(.

ִמְׁשָנה ְּברּוָרה • 

ַעֵּין ִּבְבָרכֹות )סב.( ְּדַמְפִליג ַהְּגָמָרא ְּבִמַּדת ַהְּצִניעּות, ּוַבְּסַמ"ק מֹוֶנה ְצִניעּות 

ְלִמְצָוה ְּדאֹוַרְיָתא. )סימן ג ביאור הלכה ד"ה יהא(. 
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ָמצּוי ְּבַהְרֵּבה מּוָצִרים, ֶׁשְּלצֶֹרְך ִׁשּוּוָקם ְמַפְרְסִמים ַעל ָהֲאִריָזה ְּתמּונֹות 

ֶׁשל ְּפִריצּות, ְוָצִריְך ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ִלְקנֹוָתם, ּוְבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ֶהְכֵרַח ִלְקנֹוָתם, 

ִיְהֶיה  ְוָאז  ַהַּבִית,  ֶאל  ּוִמְכׁשֹול  ּתֹוֵעָבה  ְלָהִביא  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְלָמְחָקם,  ָצִריְך 

ַהַּבִית ָנִקי ְוָקדֹוׁש ּוָמקֹום ָראּוי ְלַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה.

ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכֹׁשל

ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה • 

"ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל ְוָיֵראָת ֵּמֱאֹלֶקיָך ֲאִני ה'". )ויקרא יט יד(.

ַרְמַּב"ם • 

ָאַמר ַהָּכתּוב "ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל", רֹוֶצה לֹוַמר, ִמי ֶׁשָּסְגָרה ֵעיָניו 

ַהַּתֲאָוה ְוֵיֶצר ָהַרע, ַאל ַּתֲעזֹר אֹותֹו ְלהֹוִסיף ְּבִעְורֹונֹו ְותֹוִסיף ְלַהְרִחיקֹו ִמן 

ַהּיֶֹׁשר. )פירוש המשנה שביעית פרק ה משנה ו(.

ַרֵּבנּו יֹוָנה • 

ּוְצִריָכה ָהִאָּׁשה ֶׁשִּתְהֶיה ְצנּוָעה ְוִנְזֶהֶרת ֶׁשֹּלא ִיְסַּתְּכלּו ָּבּה ְּבֵני ָאָדם חּוץ 

ֲענּוָׁשה  ְוִהיא  ַלֵּגיִהּנֹם,  יֹוְרִדין  ְּבָיֶדיָה  אֹו  ְּבָפֶניָה  ֶׁשַהִּמְסַּתְּכִלין  ִמַּבְעָלּה, 

ְּבעֶֹנׁש ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם, ִמְּפֵני ֶׁשֶהֱחִטיָאה אֹוָתם, ְוֹלא ָנֲהָגה ְצִניעּות 

ְּבַעְצָמּה ְוִנְכְׁשלּו ָבּה. )אגרת התשובה אות נח(.

ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש • 

ָאסּור ְלתֹוֶפֶרת ִלְתּפֹר ְּבָגִדים ְּפרּוִצים, ְועֹוֶבֶרת ִמּׁשּום "ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן 

ִמְכׁשֹל". )אות כד(.



45

פרק ד | מצות התורה התלויות בצניעות

ֻחַּקת ִיְׂשָרֵאל • 

ָאסּור ְלתֹוֶפֶרת ִלְתּפֹר ַמְלּבּוֵׁשי ְּפִריצּות, ְוֵכן ָהִאּסּור ָחל ַעל ַהּמֹוֵכר, ְוֵכן 

הֹוָרה ַּבַעל ֲחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל. )דף קא(.

ֹלא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך

ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה • 

"ֹלא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך". )שמות כ טז(.

ַרֵּבנּו יֹוָנה • 

ֹלא  ֵּביּה  ּוְקִרי  ַתְחמֹד",  "ֹלא  ְּכִתיב  ֲחֵבְרָך.  ִּבְפֵני  ָיָפה  ִאָּׁשה  ְּתַׁשַּבח  ַאל 

ַתְחִמיד. )ספר היראה(.

ֵׁשֶבט מּוָסר • 

ִּכי  ֲאֵחִרים,  ּוַמֲחִטיָאה  ִהיא חֹוֵטאת  ְמֻקֶּׁשֶטת,  ַּבחּוץ  יֹוֵצאת  ֶׁשִהיא  ִאָּׁשה 

ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְפָּגֶעָּנה ּבּור ְוַעם ָהָאֶרץ ְוַיֲעבֹר ַעל "ֹלא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך". ְוִהֵּנה 

ָהִאָּׁשה ַהּיֹוֵצאת ְמֻקֶּׁשֶטת, ּגֹוֶרֶמת ִמְכׁשֹול ָעוֹן ְוַתָּקָלה ָלִאיׁש ַההּוא. )פרק 

יז אות טו(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשִּלְגרֹם ַלֲאֵחִרים ַלְחמֹד הּוא ִּבְכַלל ִאּסּור "ֹלא ַתְחמֹד". 

ְּבִהְתַנֲהגּוָתּה  ַהְּצִניעּות  ְּבַדְרֵכי  ָלֶלֶכת  ָחִליָלה  ִנְזֶהֶרת  ֶׁשֵאיָנּה  ִמי  ְוָלֵכן 

ּוִבְלבּוָׁשּה, ְוגֹוֶרֶמת ְלֶחְמָּדה ֵאֶצל ֲאֵחִרים, עֹוֶבֶרת ְּבִאּסּור ֶזה.
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ֹלא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה

ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה • 

"ֹלא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ה'". )ויקרא יח ו(.

ַמִּגיד ִמְׁשֶנה • 

ַהַּמֲעִמיִקים  ִמְּפֻעּלֹות  ֶׁשִּנְמַנְענּו  ַהִּמְצוֹת,  ְּבֵסֶפר  ]ָהַרְמַּב"ם[  ַרֵּבנּו  ָּכַתב 

ְּבִזָּמה, ְוהּוא ָאְמרֹו ִיְתָּבַרְך "ֹלא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה"... ּוְכָבר ָאְמרּו ְּביֹוְצָאה 

ְורֹאָׁשּה ָפרּוַע ֶׁשהּוא ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה. )הלכות איסורי ביאה פרק כא הלכה א(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשְּפִריַעת רֹאׁש ְוִהְתַנֲהגּות ַוֲהִליָכה ִּבְפִריצּות ְמִביָאה 

ִליֵדי ֵקרּוב ַלֲעֵבָרה, ַוֲאסּוָרה ֵמַהּתֹוָרה. 

ְוֹלא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם

ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה • 

ַאֲחֵריֶהם".  זִֹנים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "ְוֹלא 

)במדבר טו לט(.

ֵסֶפר ַהִחּנּוְך • 

ֶׁשֹּלא ִיְרּדֹף ָהָאָדם ַאַחר ַמְרֵאה ֵעיָניו, ּוִבְכָלל ֶזה ֶׁשֹּלא ִיְרּדֹף ַאַחר ַּתֲאַות 

"ְוַאֲחֵרי  ִמינּות,  זֹו   - ְלַבְבֶכם"  "ַאֲחֵרי  ֲחַז"ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזה  ַהֶּזה.  ָהעֹוָלם 

ִּבְזָכִרים  ְזַמן,  ּוְבָכל  ָמקֹום,  ְּבָכל  זֹו  ִמְצָוה  ְונֹוֶהֶגת  ְזנּות...  זֹו   - ֵעיֵניֶכם" 

ּוִבְנֵקבֹות. )מצוה שפז(.
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ֶזה.  ָחמּור  ְּבִאּסּור  ְלִהָּכֵׁשל  ָאָדם  ִלְבֵני  ּגֹוֶרֶמת  ְצִניעּות  ְּבחֶֹסר  ֲהִליָכה 

ְוָצִריְך ָלַדַעת, ֶׁשַּגם ַהָּנִׁשים ְמֻצּוֹות ִּב"ְוֹלא ָתתּורּו", ְוָטעּות ְּגדֹוָלה ַלְחׁשֹב 

ר ְלָנִׁשים ְלִהְסַּתֵּכל ְּבַמְראֹות ֶׁשל ְּפִריצּות, ּוִמְּלַבד ִהְתָקְררּות ִּבְקֻדָּׁשה  ֶׁשֻּמתָּ

ָרָׁשע )כמובא  ָאָדם  ְּבֶצֶלם ְּדמּות  ְלִהְסַּתֵּכל  ָאסּור  ִמֶּזה,  ֶׁשִּנְגֶרֶמת  ּוְצִניעּות 

במגילה כח.(. ָלֵכן ְצִריכֹות ַּגם ַהָּנִׁשים ְלִהָּזֵהר ֵמְרִאַּית ִּדְבֵרי ְּפִריצּות ְוַתֲאַות 

ָהעֹוָלם ַהֶּזה ַוֲהָבָליו, ִּבְסָרִטים, ַמְחֵׁשִבים, ֶּפֶלאפֹוִנים ְוַכּדֹוֶמה, ְוֹלא ָלֶלֶכת 

ְּבַתֲאַות  ְוָגדּוׁש  ַהָּמֵלא  ְוַׁשַחץ,  ְוֻטְמָאה  ְּפִריצּות  ְלֶקְניֹון, ֶׁשהּוא ָמקֹום ֶׁשל 

ָהעֹוָלם ַהֶּזה ַוֲהָבָליו. ְוָכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו ַמְׁשִּפיִעים ְלָרָעה ְוגֹוְרִמים ְלִרחּוק 

ְוֵיׁש ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם  ְוַרִּבים ֲחָלִלים ִהִּפילּו,  ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְותֹוָרתֹו, 

ְּכמֹו ֵמֵאׁש.

ּוְבֻחֹּקֵתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו

ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה • 

"ְּכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם ָּבּה ֹלא ַתֲעׂשּו ּוְכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ְּכַנַען 

ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ֹלא ַתֲעׂשּו ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו". )ויקרא יח 

ג(.

ִקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך • 

ַּבֵּׂשָער  ְוֹלא  ַּבְּלבּוׁש  ֹלא  ָלֶהם  ִמְתַּדִּמין  ְוֹלא  ַהּגֹוִים,  ְּבֻחּקֹות  הֹוְלִכין  ֵאין 

ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֹלא ֵתְלכּו ְּבֻחּקֹות ַהּגֹוִים", "ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו", 

ְמקֹומֹו  ְלִפי  ָאָדם  ָּכל  ִיְלמֹד  ּוִמֶּזה  ַאֲחֵריֶהם".  ִּתָּנֵקׁש  ֶּפן  ְלָך  "ִהָּׁשֶמר 

ּוְׁשָעתֹו, ֶׁשַהַּמְלּבּוׁש ֶהָעׂשּוי ְלֻיֲהָרא ּוְפִריצּות, ֹלא ַיֲעֶׂשה ַהִּיְׂשָרֵאל ֵּכן, ֶאָּלא 

ֻמְבָּדל  ִויֵהא  ּוְצִניעּות,  ַהְכָנָעה  ַעל  ַהּמֹוֶרה  ְּבִעְנָין  ֲעׂשּוִיין  ִיְהיּו  ַמְלּבּוָׁשיו 
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ֵמֶהם ְּבַמְלּבּוָׁשיו ּוְבִדּבּורֹו ּוִבְׁשָאר ַמֲעָׂשיו ְּכמֹו ֶׁשהּוא ֻמְבָּדל ֵמֶהם ְּבַמָּדעֹו 

ּוְבֵדעֹוָתיו, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי". )סימן ג 

סעיף ב(.

ֵּבית יֹוֵסף • 

ְוִעְנָין ַהֵּׁשִני ֲאֶׁשר ֵיׁש ֶלֱאסֹר ִמּׁשּום ֻחּקֹות ַהּגֹוִים, הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַׁשָּיְך ּבֹו 

ְּפִריַצת ֶּדֶרְך ַהְּצִניעּות ְוָהֲעָנָוה ְוָנֲהגּו ּבֹו ַהּגֹוִים - ַּגם ֶזה ָאסּור, ֶׁשְּדָבִרים 

ַהָּללּו ִּדְבֵרי ַׁשַחץ ְוַגֲאָוה ֵהם, ְוֹלא ְכֵאֶּלה ֵחֶלק ַיֲעקֹב, ֶאָּלא ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל 

ְוַדְרָּכם ִלְהיֹות ְצנּוִעים ַוֲעָנִוים. )יורה דעה סימן קעח(.

ָהַרָמ"א • 

ֲאָבל ִמְנָהג ֶׁשָּנֲהגּו ִיְׂשָרֵאל ְּבַמְלּבּוׁש, ְוַהּגֹוִים ְּבַמְלּבּוׁש ַאֵחר - ִאם ֵאין אֹותֹו 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל מֹוֶרה יֹוֵתר ַעל ַהְּצִניעּות, ֵאין ׁשּום ִאּסּור, ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ֶּדֶרְך 

ַּכְׁשרּות ּוְצִניעּות. )שם(. 

ִּדְבֵרי ַחִּיים • 

ַההֹוְלִכים ְּבַמְלּבּוֵׁשי זּוָלֵתנּו ְּבָדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּפִריצּות, עֹוֵבר ַעל ָלאו ְולֹוֶקה 

ְּבֶיֶתר  ִנֶּכֶרת  ַוֲאִפּלּו  ַלּגֹוִים,  ְלִהַּדּמֹות  ִמְתַּכֵּון  ֵאינֹו  ַוֲאִפּלּו  ַהּתֹוָרה,  ִמן 

ַמְלּבּוֶׁשיָה ֶׁשִהיא ְיהּוִדית ְוַרק ַמְלּבּוׁש ֶאָחד ֶׁשל ּגֹוִים ֶׁשּמֹוֶרה ַעל ְמִניַעת 

ַהְּצִניעּות, עֹוֶבֶרת ַעל ָלאו... ְוָלֵכן ִמַּדת ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ָאסּור ֵליֵלְך ֲאִפּלּו 

ְּבָדָבר ֶאָחד ְּכֶדֶרְך ְּפִריצּות ָהַעִּמים. )ח"א יורה דעה סימן ל(.

ְּגָמָרא • 

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ִהְקָׁשה: ָּכתּוב "ּוְכִמְׁשְּפֵטי ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם ֹלא 

ְוֵתֵרץ:  ֲעִׂשיֶתם".  ְסִביבֹוֵתיֶכם  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  "ּוְכִמְׁשְּפֵטי  ְוָכתּוב  ֲעִׂשיֶתם", 

)סנהדרין  ֲעִׂשיֶתם.  ֶׁשָּבֶהם  ַּכְמֻקְלָקִלים   - ֲעִׂשיֶתם  ֹלא  ֶׁשָּבֶהם  ַּכְמֻתָּקִנים 

לט:(. 
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ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור • 

ַּכָּמה ִהיא ְּגדֹוָלה ַמֲעַלת ַהְּצִניעּות, ֶׁשֲאִפּלּו ִמי ֶׁשהּוא ֵמֻאָּמה ַאֶחֶרת, הּוא 

ְּדָבִרים  ִּבְׁשֹלָׁשה  ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר,  ַרָּבן  ִּכְדַגְרִסיָנן:  ַּבֲעבּוָרּה,  ּוְמפָֹאר  ָאהּוב 

אֹוֵהב ֲאִני ֶאת ַהַּפְרִסִּיים, ְצנּוִעים ְוכּו' )ברכות ח:(. ְוִאם ָהֻאּמֹות ַהְּפרּוצֹות 

ֻמְרָּגִלים ְּבִדְבֵרי ְצִניעּות, ַמה ַּלֲעׂשֹות ְלִיְׂשָרֵאל ַהֻּמְבָּדִלים ִמְּׁשָאר ָהֻאּמֹות 

ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ּוְבִציְנָעא.

ַרִּבי  ָאַמר  )ק:(,  ְּבֵערּוִבין  ִּכְדַגְרִסיָנן  ֵמָחתּול,  ָוחֶֹמר  ַקל  ִלְלמֹד  ָלנּו  ֵיׁש  ַּגם 

יֹוָחָנן, ִאם ֹלא ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה, ָהִיינּו ְלֵמִדין ְצִניעּות ֵמָחתּול. )נר ז סימן שלו(.

ָחְכָמה ּומּוָסר • 

ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַהּגֹוִים ְמַדְּבִרים ָסָרה ּוַמְלִעיִגים ַעל ְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ְוָהיּו 

יֹוְדִעים  ֶׁשָאנּו  ָהִעְבִרּיֹות,  ַהָּנִׁשים  ָהיּו  ָּכְך  ֶׁשֹּלא  ְואֹוְמִרים  ְּבִפיֶהם,  ַלַעג 

ֶׁשָהיּו ְצנּועֹות ַהְרֵּבה, ְוֵאיְך ַעָּתה ֶנֶהְפכּו ִמּטֹוָבה ְלָרָעה, ְואֹוי ְלָאְזַנִים ֶׁשָּכְך 

ׁשֹוְמעֹות...

ִיְׂשָרֵאל ֹלא  ְּבֵני  ֲאַנְחנּו  ְוֵאיְך  ַהָּנְכִרים,  ִמְּנֵׁשי  ָוחֶֹמר  ַקל  ִלְלמֹד  ָלֶהם  ָהָיה 

ְּגִבְרָּתּה?  ִתיַרׁש  ִׁשְפָחה  ְוֵאיְך  ָוחֶֹמר,  ִמַּקל  ַהָּדָבר  ְּבֶזה  ְּבֻחּקֹוֵתיֶהם  ֵנֵלְך 

ֶׁשּזֹאת ַהְּצִניעּות ָהְיָתה ַנֲחַלת ַעְבֵדי ה', ֵאּלּו ְנֵׁשי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאיְך ַנֲחָלֵתנּו 

ֶנֶהְפָכה ְלָזִרים, ְוַעל זֹאת ִיְדוּו ָּכל ַהּדֹוִוים. )דרך הצניעות פרק א(.

ְּבָדָבר  ַּדְוָקא  הּוא  ֵתֵלכּו"  ֹלא  "ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם  ֶׁשִאּסּור  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּפִריצּות, ֲאָבל ָּדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ְּפִריצּות ֵאין ּבֹו ִאּסּור ֶזה, ְוַאְּדַרָּבה, 

ֻמָּטל ָעֵלינּו ִלְלמֹד ָלֶלֶכת ִּבְצִניעּות ֵמַהְמֻתָּקִנים ֶׁשָּבֻאּמֹות ִמַּקל ָוחֶֹמר.
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הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך 

ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה • 

"הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְוֹלא ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא". )ויקרא יט יז(.

ַרְמַּב"ם • 

ָהרֹוֶאה ֲחֵברֹו ֶׁשָחָטא אֹו ֶׁשָהַלְך ְּבֶדֶרְך ֹלא טֹוָבה, ִמְצָוה ְלַהֲחִזירֹו ַלּמּוָטב... 

ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ְלהֹוִכיחֹו  ָצִריְך  ֲעִמיֶתָך"...  ֶאת  ּתֹוִכיַח  "הֹוֵכַח  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְלטֹוָבתֹו,  ֶאָּלא  לֹו  אֹוֵמר  ֶׁשֵאינֹו  ְויֹוִדיעֹו  ַרָּכה,  ּוְבָלׁשֹון  ְּבַנַחת  לֹו  ִויַדֵּבר 

ַלֲהִביאֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. )הלכות דעות פרק ו הלכה ז(.

ַהְּגִרי"ח זֹוֶנְנֶפְלד ַזַצ"ל • 

ָלֶלֶכת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ַעל  ְלַהְׁשִּפיַע  ְּביֹוֵתר,  ַהְּגדֹוָלה  ַהִּמְצָוה  ִהיא  זֹאת 

ִּבְצִניעּות. )מתוך מכתבו שהובא בספר מרא דארעא דישראל עמוד רב(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשִּמי ֶׁשהֹוֶלֶכת ָחִליָלה ְּבָדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו חֶֹסר ְצִניעּות, 

ָצִריְך ְלַדֵּבר ִעָּמּה ְּבַדְרֵכי נַֹעם ּוִמּתֹוְך ַאֲהָבה, ּוְלַהְסִּביר ָלּה ְּבָׂשָפה ְברּוָרה 

ּוִבְנִעיָמה ֶאת ַמֲעַלת ִמְצַות ַהְּצִניעּות ַהְיָקָרה ְוֶאת ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ָלֶלֶכת 

ִּבְצִניעּות, ּוְלַלֵּמד אֹוָתּה ֶאת ַּדְרֵכי ַהְּצִניעּות ַהַּמְתִאיִמים ִלְכֻבָּדה ַבת ֶמֶלְך. 

]ַעל ּדֹור ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא ָאְמרּו ֲחַז"ל: ְוֵאין ּתֹוָכָחה, ֶׁשִּתְתַרֶּבה ַהְּפִריצּות 

ְוַהֲחִציפּות )תפארת ישראל סוף מסכת סוטה(, ְוִלְפָעִמים ֵאין ֶאְפָׁשרּות ְלהֹוִכיַח, 

ְצִניעּות ֶׁשֶּזה ְלבּוׁש  ְלִמי ֶׁשהֹוֶלֶכת ְּבָדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו חֶֹסר  ַאְך ָאסּור לֹוַמר 

ָיֶפה ְוהּוא ַמְתִאים ָלּה[.
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ֶּפֶרק ה

ְצִניעּות ַּבֲהִליָכה
ְּבֶפֶרק ֶזה מּוָבִאים ֶחְלֵקי ַהְּצִניעּות

ַהְּתלּוִיים ְּבצּוַרת ַהֲהִליָכה, ַּבְּפִסיעֹות ּוַבַּנֲעַלִים

ְצִניעּות ְּבצּוַרת ַהֲהִליָכה

ְיַׁשְעָיהו • 

"ַוּיֹאֶמר ה' ַיַען ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון ַוֵּתַלְכָנה ְנטּויֹות ָּגרֹון ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיָנִים 

ָהלֹוְך ְוָטפֹף ֵּתַלְכָנה ּוְבַרְגֵליֶהם ְּתַעַּכְסָנה". )ג טז(.

ְּגָמָרא • 

ִּגּלּוי  ּבֹו...  ֶׁשָהיּו  ְּדָבִרים  ְׁשֹלָׁשה  ִמְּפֵני  ָחַרב?  ָמה  ִמְּפֵני  ִראׁשֹון  ִמְקָּדׁש 

ֲעָריֹות - ִּדְכִתיב "ַוּיֹאֶמר ה' ַיַען ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון... ַוֵּתַלְכָנה ְנטּויֹות ָּגרֹון" 

- ֶׁשָהיּו ְמַהְּלכֹות ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה... "ָהלֹוְך ְוָטפֹף ֵּתַלְכָנה" - ֶׁשָהיּו ְמַהְּלכֹות 

ָעֵקב ְּבַצד ּגּוָדל. )יומא ט:(. 

ִמְדָרׁש • 

ְוהֹוֶלֶכת  ַעְצָמּה  ְמַקֶּׁשֶטת  ֵמֶהן  ַאַחת  ְּכֶׁשָהְיָתה   - ָּגרֹון"  ְנטּויֹות  "ַוֵּתַלְכָנה 

ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה, ָהְיָתה ַמָּטה ֶאת ְּגרֹוָנּה ְלָכאן ּוְלָכאן ְּכֵדי ְלַהְראֹות ַּתְכִׁשיֶטיָה. 

)איכה רבה ד יח(.
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ַרַד"ק • 

"ְנטּויֹות ָּגרֹון" - ֵאֶּלה ִּדְבֵרי ֵּגאּות ְוַגְבהּות. ְוַרּבֹוֵתינּו ֵּפְרׁשּו, ֶׁשָהיּו ְמַהְּלכֹות 

ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה. )ישעיהו שם(.

ַרִׁש"י • 

"ָהלֹוְך ְוָטפֹף" - ָהְיָתה ֲאֻרָּכה ְמַהֶּלֶכת ֵּבין ְׁשֵּתי ְקָצרֹות ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ִנְרֵאית 

ָצָפה ְלַמְעָלה ֵמֶהם. )שם(.

ְמצּוַדת ָּדִוד • 

ַהַּמִים.  ְּפֵני  ַעל  ַהָּצף  ְּכָדָבר  ְּבַנַחת,  ַּגֲאָוה  ֶּדֶרְך  הֹוְלכֹות   - ְוָטפֹף"  "ָהלֹוְך 

)שם(. 

ַמֲהִר"י ְקָרא • 

"ָהלֹוְך ְוָטפֹף" - ְּכֶׁשָהְיָתה ַאַחת ֵמֶהן ֲאֻרָּכה, ְמִביָאה ְׁשֵּתי ְקָצרֹות ּוְמַהֶּלֶכת 

ָהְיָתה  ְקָצָרה,  ֵמֶהן  ַאַחת  ּוְכֶׁשָהְיָתה  ַּגֵּביֶהן,  ַעל  ָצָפה  ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא  ֵּביֵניֶהן 

ְקָצרֹות  ְׁשֵּתי  ּוְמִביָאה  ָּגבֹוַּה(,  ָעֵקב  ִעם  )ִמְנָעל  ָעִבין  קּוְרַּדְקֵייִסין  לֹוֶבֶׁשת 

ּוְמַהֶּלֶכת ֵּביֵניֶהן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעל ַּגֵּביֶהן. )שם(.

ְּכִלי ָּפז • 

זֹו  ָהיּו הֹוְלכֹות ָּבְרחֹובֹות ְּבֹלא ּבֶֹׁשת, ּוְמַׂשֲחקֹות זֹו ִעם  ְוָטפֹף" -  "ָהלֹוְך 

ְּכֶדֶרְך ַהְּנָעִרים ְוַהַּטף. )שם(.

ְּבצּוַרת  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבנֹות  ָהְראּוָיה  ַהְּצִניעּות  ֶּדֶרְך  ֶאת  ֵמַהְּדָבִרים  ָלַמְדנּו 

ֶּדֶרְך  ְּבַנַחת  ָלֶלֶכת  ְוֹלא  ָּגרֹון,  ְנטּוַית  ְזקּוָפה  ְּבקֹוָמה  ָלֶלֶכת  ֹלא  ֲהִליָכָתן, 

ַּגֲאָוה, ְוֹלא ְלִהְתַּבֵּלט ַּבּקֹוָמה, ְוֹלא ְלַהְרִעיׁש ְוִלְצחֹק, ֶאָּלא ָלֶלֶכת ִּבְצִניעּות 

ּוַבֲעָנָוה. 
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ְצִניעּות ַּבְּפִסיעֹות

ְּגָמָרא • 

ַּפַעם ַאַחת ָהְיָתה ִּבּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ְּתַרְדיֹון ְמַהֶּלֶכת ִלְפֵני ְּגדֹוֵלי רֹוִמי, 

ְוָאְמרּו: ַּכָּמה ָנאֹות ְּפִסיעֹוֶתיָה ֶׁשל ַהַּבת ַהּזֹאת. ִמָּיד ִּדְקְּדָקה ִּבְפִסיעֹוֶתיָה 

ֶמֶלְך  ַבת  ְּכבּוָּדה  "ָּכל  ֶּׁשָּכתּוב:  ַמה  ַעל  ְוָעְבָרה  ָנאֹות,  ְּפִסיעֹות  ִלְפסַֹע 

ְּפִניָמה", ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: "ֲעוֹן ֲעֵקַבי ְיסּוֵּבִני", ֶׁשֲעוֹנֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְמַסְּבִבין אֹותֹו ְליֹום ַהִּדין. ]ְוֹלא ָהְיָתה ַּכָּוָנָתּה ָחִליָלה ְלָגרֹות 

ֵיֶצר ָהַרע ְּברֹוֶאיָה, ֶאָּלא ָרְצָתה ֶׁשָהֻאּמֹות ַיֲחִׁשיבּו ִויַׁשְּבחּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְוַאף 

ַעל ִּפי ֵכן ָהָיה ָעֶליָה ַלְחׁשֹׁש ֶׁשִהיא ְמָגָרה ָּבֶהם ֵיֶצר ָהַרע )בן יהוידע([.

ֶׁשִּנְלְקָחה  ּוְבָׁשָעה  ְוֻטְמָאה,  ְּפִריצּות  ִלְמקֹום  ְלִהָּלַקח  ָעֶליָה  ִנְגַזר  ָלֵכן 

ִהְצִּדיָקה ָעֶליָה ֶאת ַהִּדין, ְוָאְמָרה: "ְּגדֹל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָּיה ֲאֶׁשר ֵעיֶניָך 

ְפֻקחֹות ַעל ָּכל ַּדְרֵכי ְּבֵני ָאָדם ָלֵתת ְלִאיׁש ִּכְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו". ]ִמָּדה 

ִלְמקֹום  ִנְלָקָחה  ִּבְצִניעּות,  ִחָּסרֹון  ָהָיה  ֶׁשִּבְפִסיעֹוֶתיָה  ֵּכיָון   - ִמָּדה  ְּכֶנֶגד 

ְּפִריצּות )החיד"א([, ְוַהִּתּקּון ַלֵחְטא ָהָיה, ֶׁשָּׁשְמָרה ָׁשם ַעל ְצִניעּוָתּה, ְוָהַלְך 

ַרִּבי ֵמִאיר ְוהֹוִציָאּה ִמָּׁשם ְּבֶדֶרְך ֵנס. )עבודה זרה יח.(.

ַּבת  ֶׁשל  ְּפִסיעֹוֶתיָה  ַעל  ַאף  ְמַדְקְּדִקים  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֶזה,  ִמַּמֲעֶׂשה  ָלַמְדנּו 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְהיּו ְּבֶגֶדר "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה", ָלֵכן ֻמָּטל ַעל ָּכל ַּבת 

ה ַבת ֶמֶלְך. ִיְׂשָרֵאל ְּכֵׁשָרה ְלַדְקֵּדק ֵהיֵטב ִּבְצִניעּוָתּה, ָּכָראּוי ִלְכֻבדָּ



54

היא תתהלל | פרק ה

ְצִניעּות ַּבַּנֲעַלִים

ְיַׁשְעָיהו • 

"ַוּיֹאֶמר ה' ַיַען ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון ַוֵּתַלְכָנה ְנטּויֹות ָּגרֹון ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיָנִים 

ָהלֹוְך ְוָטפֹף ֵּתַלְכָנה ּוְבַרְגֵליֶהם ְּתַעַּכְסָנה". )ג טז(. 

ַרַד"ק • 

ֶׁשֵהם  ָּבֶהם,  ֶׁשְּתלּוִיין  ָּבֲעָכִסים  ְּבַרְגֵליֶהם  ְמַקְׁשְקׁשֹות   - "ְּתַעַּכְסָנה" 

ַהַּפֲעמֹוִנים, ּוַמְׁשִמיִעים קֹול. )שם(.

ֵעיֵני ִיְצָחק • 

ַהִּמְנָעִלים ֹלא ִיְהיּו ַּבֲעֵלי ֲעֵקִבים ְּגבֹוִהים ִמַּדאי, ְוֹלא ַיְרִעיׁשּו ַּבְּזַמן ֲהִליָכָתּה. 

)שו"ע המקוצר ח"ו סימן רב, הגר"י רצאבי שליט"א(.

ֶׁשֲעֵליֶהן  ְצנּועֹות,  ֶׁשֵאיָנן  ַנֲעַלִים  ִעם  ָלֶלֶכת  ֶׁשָאסּור  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ֶנֱאַמר "ַאל ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה", ְוֵיׁש ָּבֶזה ְּפִריצּות ּוִמְכׁשֹול ָלַרִּבים, ְוָעִתיד 

ה' ְלָהִסיר ִמְכׁשֹולֹות ֵאּלּו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו. ּוְבנֹות ִצּיֹון ֶׁשָהְלכּו ָּכְך, ָּגְרמּו ְלֻחְרַּבן 

ְלַעֵּכב ֶאת  ַּגם  ֶׁשְּבכֹחֹו  ְּבַוַּדאי  ַהַּבִית,  ְלֻחְרַּבן  ֶׁשָּגַרם  ְוָדָבר  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית 

ְׁשֵקטֹות  ְּבַנֲעַלִים  ָלֶלֶכת  ַהַּמְקִּפידֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ּוִבְזכּות  ַהַּבִית,  ִּבְנַין 

ּוְצנּועֹות, ִנְזֶּכה ִויֻקַּים ָּבנּו ִּבְמֵהָרה: "ַמה ָּיפּו ְפָעַמִיְך ַּבְּנָעִלים ַּבת ָנִדיב". 

ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל )חגיגה ג.(: "ַמה ָּיפּו ְפָעַמִיְך ַּבְּנָעִלים" - ַּכָּמה ָנִאין ַרְגֵליֶהן ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוִלין ָלֶרֶגל. "ַּבת ָנִדיב" - ִּבּתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשִּנְקָרא 

ָנִדיב.
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ֶּפֶרק ו

ְצִניעּות ְּבִהְתַנֲהגּות
ְּבֶפֶרק ֶזה מּוֵבאת חֹוַבת ַהִהְתַנֲהגּות ִּבְצִניעּות ִּבְפֵני ְּבֵני ָאָדם

ַאֲחֵרי ָהִאיׁש ְוֹלא ִלְפֵני ָהִאיׁש

ְּגָמָרא • 

ִרְבָקה  "ַוָּתָקם  ַּבּתֹוָרה:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבֶּדֶרְך...  ִאָּׁשה  ֲאחֹוֵרי  ָאָדם  ְיַהֵּלְך  ֹלא 

ְוַנֲערֶֹתיָה ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל ַהְּגַמִּלים ַוֵּתַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיׁש", ְוֹלא ִלְפֵני ָהִאיׁש. 

)ברכות סא.(.

ְּבׂשֹוַרת ֵאִלָּיהּו • 

"ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֶאל ָנֳעִמי ֵאְלָכה ָּנא ַהָּׂשֶדה ַוֲאַלֳּקָטה ַבִּׁשֳּבִלים... 

ּגֶֹדל  ֶאת  ַהָּכתּוב  רֹוֵמז  ַהּקְֹצִרים".  ַאֲחֵרי  ַּבָּׂשֶדה  ַוְּתַלֵּקט  ַוָּתבֹוא  ַוֵּתֶלְך 

ְועֹוד  ָּבּה,  ִיְסַּתְּכלּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהּקֹוְצִרים  ִמִּצֵּדי  ִלְּקָטה  ֶׁשֹּלא  ְצִניעּוָתּה, 

ַאֲחֵרי  ַלֲהֹלְך  ְלָאָדם  ֶׁשָאסּור  ֵּכיָון  ִלְפֵניֶהם,  ְוֹלא  ַאֲחֵריֶהם  ֵליֵלְך  ִהְקִּפיָדה 

ִאָּׁשה. )רות ב ב, רבי אליהו הכהן זצ"ל מאיזמיר(.
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ַּב"ח • 

"ַוֵּתֶלְך ַוָּתבֹוא ַוְּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה ַאֲחֵרי ַהּקְֹצִרים" - ָאְמרֹו "ַאֲחֵרי ַהּקְֹצִרים", 

ָהָיה,  ַרב  ִּכי  ְצִניעּוָתּה  ְוִהֵּנה  ֻמְפָלג.   – ַאֲחֵרי  ֲחַז"ל:  ֶּׁשָאְמרּו  ְּבַמה  יּוַבן 

ֶׁשִהְרִחיָקה ְוִהְפִליָגה ַעְצָמּה ִמן ַהּקֹוְצִרים. )משיב נפש רות ב ג(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשֶּדֶרְך ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּצנּועֹות ֹלא ַלֲעמֹד ּוְלִהְתַעֵּכב 

ֵיׁש  ְוִאם  ֲאָנִׁשים.  ַאֲחֵרי  ֶאָּלא  ֲאָנִׁשים  ִלְפֵני  ָלֶלֶכת  ֹלא  ְוֵכן  ֲאָנִׁשים,  ִּבְפֵני 

ֲאָנִׁשים הֹוְלִכים ַאֲחֶריָה, ְּתַפֶּנה ָלֶהם ֶאת ַהַּמֲעָבר ְוִתֵּתן ָלֶהם ָלֶלֶכת ְלָפֶניָה, 

ּוְבָכְך ַתִּציֵלם ֵמִאּסּור ֲהִליָכה ַאֲחֵרי ִאָּׁשה.

ְצִניעּות ְּבצּוַרת ַהְיִׁשיָבה

ְּגָמָרא • 

ֶׁשְּמקֹום  ַהִּדין  ַּבּתֹוָרה  ְּכֶׁשִּנְזָּכר  ֶׁשֲהֵרי  ְנִקָּיה,  ְּבָלׁשֹון  ָאָדם  ְיַסֵּפר  ְלעֹוָלם 

ִיְטָמא",  ַהָּזב  ָעָליו  ִיְרַּכב  ֲאֶׁשר  ַהֶּמְרָּכב  "ְוָכל  ָּכתּוב:  ָטֵמא,  ַהָּזב  מֹוַׁשב 

ּוְבִאָּׁשה ֹלא ֶנֱאַמר ֶמְרָּכב, ֶאָּלא ָּכתּוב: "ַהְּכִלי ֲאֶׁשר ִהיא יֶֹׁשֶבת ָעָליו", ְלִפי 

ֶׁשֵאין ָהגּון ְלַהְזִּכיר ְרִכיָבה ּוִפּסּוק ַרְגַלִים ְּבִאָּׁשה. )פסחים ג. ורש"י(.

ַרֵּבנּו ֲחַנְנֵאל • 

ֹלא ִהְזִּכיר ֶמְרָּכב ְּבִאָּׁשה, ִמְּפֵני ֶׁשַהֶּמְרָּכב הּוא ְּבִפּסּוק ַרְגַלִים, ְוהּוא ֶּדֶרְך 

ְּגַנאי ְּבִאָּׁשה ַהְזָּכַרת ִּפּסּוק ַרְגַלִים. )שם(.

ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ַהְבָלַטת  ֵיׁש  ָּבֶזה  ַּגם  ֶׁשֲהֵרי  ֶרֶגל,  ֶרֶגל ַעל  ָלֶׁשֶבת  ִיְׂשָרֵאל  ְלַבת  ֵאין ָראּוי 

ְּבָׁשִנים  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבנֹות  זֹאת  ָרִאינּו  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ּוֶבֱאֶמת  ָהֵאָבִרים,  ְוֶהֵּכר 

ַקְדמֹוִנּיֹות. )פרק ד אות א(.
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ַרְׁשַּב"ם • 

"ַוִּתָּׂשא ִרְבָקה ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ֶאת ִיְצָחק ַוִּתּפֹל ֵמַעל ַהָּגָמל" - ִלְצִניעּות, 

ְלִפי ֶׁשָהְיָתה רֹוֶכֶבת ְּכמֹו ִאיׁש. )בראשית כד סג(. 

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשֵאין ֶזה ֶּדֶרְך ְצִניעּות ֶׁשֵּיָרֶאה ַלֲאָנִׁשים ִּפּסּוק ַרְגַלִים 

ְּבִאָּׁשה, ְוָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ָרֲאָתה ִרְבָקה ָאָדם ִמְתָקֵרב, ָיְרָדה ֵמַהָּגָמל. 

ְּדַבר ְצִניעּות ָרָאה ָּבּה

ְמִגַּלת רּות • 

ְוִכי  ַרִׁש"י:  ַהּזֹאת".  ַהַּנֲעָרה  ְלִמי  ַעל ַהּקֹוְצִרים  ַהִּנָּצב  ְלַנֲערֹו  "ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז 

ַּדְרּכֹו ֶׁשל ּבַֹעז ִלְׁשאֹל ְּבָנִׁשים? ֶאָּלא ְּדַבר ְצִניעּות ְוָחְכָמה ָרָאה ָּבּה... ְוָהְיָתה 

ְמַלֶּקֶטת עֹוְמדֹות ֵמעֶֹמד ְוׁשֹוְכבֹות ִמּיֶֹׁשב, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְׁשֶחה. )רות ב ה(. 

ַהְּמִאיִרי • 

ְּביֹוֵתר,  ְמֻׁשַּבַחת  ְּבָנִׁשים   - ַהּכֹל  ֵאֶצל  ְמֻׁשַּבַחת  ֶׁשַהְּצִניעּות  ִּפי  ַעל  ַאף 

ְוָראּוי ָלּה ֶׁשְּתַצֵּדד ַעְצָמּה ְּבָכל ַצד ֶׁשֹּלא ְיֵהא ׁשּום ַצד ֶׁשל ְּפִריצּות ִנְמָצא 

ָּבּה. ֶּדֶרְך ֶהָעָרה ָאְמרּו ְּברּות ַהּמֹוֲאִבָּיה: "ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ְלַנֲערֹו ְלִמי ַהַּנֲעָרה 

ַהּזֹאת", ְוִכי ַּדְרּכֹו ֶׁשל ּבַֹעז ִלְׁשאֹל ְּבַנֲעָרה? ְּדַבר ְצִניעּות ָרָאה ָּבּה, עֹוְמדֹות 

ֵיָרֶאה  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ִלְּטָלן,  )ִמְתּכֹוֶפֶפת(  ָׁשָחה  ְוֵאיָנּה  ִמּיֶֹׁשב,  נֹוְפלֹות  ֵמעֶֹמד, 

ִמּׁשֹוָקּה ְלַאֲחֶריָה ְּכלּום. )בית הבחירה שבת קיג:(. 

ַמֲעלֹות ַהִּמּדֹות • 

ְוֵכן ָמִצינּו ְּברּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְּצִניעּות ֶׁשָרָאה ָּבּה ּבַֹעז ִנְזַּדֵּוג ָלּה. 

ּוַמה ְּצִניעּות ָרָאה ָּבּה? ֶׁשָּכל ַהָּנִׁשים ׁשֹוֲחחֹות )ִמְתּכֹוְפפֹות( ּוְמַלְּקטֹות, ְוִהיא 
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יֹוֶׁשֶבת ּוְמַלֶּקֶטת... ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ּבַֹעז ָּכל ִמּדֹות ַהְּצִניעּות ַהָּללּו, ָעַמד ְוִכְּנָסּה, 

ְוֶהֱעִמיד ִמֶּמָּנה ְמָלִכים ּוְנִביִאים. )המעלה התשיעית(. 

ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש • 

ִאָּׁשה ְּכֵׁשָרה, ְּבָׁשָעה ֶׁשּכֹוֶפֶפת ַעְצָמּה ְּבָמקֹום ֶׁשֲאָנִׁשים ְמצּוִיים, ַּתְנִמיְך 

ְּברּות.  ּבַֹעז  ֶׁשָרָאה  ִּבְצִניעּות  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  ְיִׁשיָבה,  ֶּדֶרְך  ַעְצָמּה 

ְּכָלָלא ְּדִמְּלָתא - ְצִריָכה ָהִאָּׁשה ָלִׂשים ֵעיֶניָה ְוִלָּבּה ַעל ָּכל ְּדָרֶכיָה ֶׁשִּיְהיּו 

ִּבְצִניעּות. )אות לט(.

ְצִניעּות ִּבְפֵני ֲאָנִׁשים
ֶחֶסד ָלֲאָלִפים • 

ִּבְרַּכת  ְּתָבֵרְך  ְוֹלא  ַהִּכֵּסא  ִמֵּבית  ְוֹלא ֵּתֵצא  ַהִּכֵּסא  ְלֵבית  ִּתָּכֵנס  ִאָּׁשה ֹלא 

ִּבְפֵני  ַמָּטה  ֶׁשל  ָּפֶניָה  ֶנֶגד  ָיֶדיָה  ַּתִּניַח  ְוֹלא  ֲאָנִׁשים...  ִּבְפֵני  ָיַצר"  "ֲאֶׁשר 

ֲאָנִׁשים, ְוֹלא ִּתְׁשַּכב ְוֹלא ָּתִניק ְיָלֶדיָה ְּבַדִּדים ְמֻגִּלים ִּבְפֵני ֲאָנִׁשים ֲאִפּלּו 

ְוָכל ַּדְרֵכי ַהְּצִניעּות,  ְיֵחִפים.  ְּבַרְגַלִים  ְּבֵני ֵביָתּה ּוְקרֹוֶביָה, ְוֹלא ֵּתֵלְך  ֵהם 

ְּכמֹו ֶׁשִּתָּזֵהר ִּבְפֵני ֲאָנִׁשים ָזִרים ְוִנְכָּבִדים - ָּכְך ִּתָּזֵהר ִּבְפֵני ַאְנֵׁשי ֵביָתּה. 

)סימן ג אות ד(. 

ֶּפֶלא יֹוֵעץ • 

ְּבׁשּום  ָּבּה  ִיָּכְׁשלּו  ֶׁשֹּלא  ְוִתָּׁשֵמר  ֶׁשִּתָּזֵהר  ִתְתַהָּלל,  ִהיא  ה'  ִיְרַאת  ְוִאָּׁשה 

ֵאין  ִּכי  ֶזה,  ְלִעְנָין  ְּכִלְסִטים  ָאָדם  ָּכל  ֶאת  ְוַתְחׁשֹד  ָעוֹן,  ְוִהְרהּור  ִמְכׁשֹול 

ֵיֶצר  ְוָכל  ֵהיֶמּנּו,  ָּגדֹול  ִיְצרֹו   - ֵמֲחֵברֹו  ַהָּגדֹול  ְוָכל  ָלֲעָריֹות,  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס 

ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ַרק ַרע, ְוִאם הּוא ִאיׁש ַחִיל ֶׁשִּיָּלֵחם ִעם ִיְצרֹו ְואּוַלי ְיַנְּצֶחּנּו, 

ַמה ָּלּה ְוַלָּצָרה ַהּזֹאת ְלַהְכִניסֹו ְּבִתָּגר ֶזה? ְוָלֵכן ֵאֶׁשת ַחִיל ִּתְהֶיה ְצנּוָעה, 

"ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה", ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ה'. ּוִמְצָוה ֻמֶּטֶלת ַעל ָהֲאָנִׁשים 

)ערך  ָאָדם.  ְּבֵני  ָּכל  ִּבְפֵני  ְצנּועֹות  ֶׁשִּתְהֶייָנה  ֵּביתֹו  ְּבנֹות  ַהָּנִׁשים  ְלַהְזִהיר 

עריות(.



59

פרק ו | צניעות בהתנהגות

ָהאֹוֵכל ַּבּׁשּוק ּדֹוֶמה ְלֶכֶלב

ְּגָמָרא • 

ָּתנּו ַרָּבָנן: ָהאֹוֵכל ַּבּׁשּוק ֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ְלֶכֶלב, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ָּפסּול ְלֵעדּות. 

ָאַמר ַרב ִאיִדי ַּבר ָאִבין: ֲהָלָכה ְּכֵיׁש אֹוְמִרים. ַרִׁש"י: ָהאֹוֵכל ַּבּׁשּוק, הֹוִאיל 

ְוֵאין ַמְקִּפיד ַעל ְּכבֹודֹו, ֵאינֹו ּבֹוׁש ְלַזְלֵזל ְּבַעְצמֹו. )קדושין מ:(.

ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש • 

ְנטּוַית  ָלֶלֶכת  ָאסּור  ְוֵכן  ַּבּׁשּוק,  ְלָהִניק  ְוֵכן  ַּבּׁשּוק,  ֶלֱאכֹל  ְלִאָּׁשה  ָאסּור 

ָּגרֹון... ְּבִגִּטין )דף פט.(: ָאְכָלה ַּבּׁשּוק, ֵהִניָקה ְּבָנּה ַּבּׁשּוק ְוכּו', ּומּוָכח ָׁשם 

ִּדְלכּוֵּלי ָעְלָמא ָהֵוי ְּפִריצּוָתא. )אות לז(. 

ִּבְכבֹוָדּה  ְמַזְלֶזֶלת  ֵאיָנּה  ְּפִניָמה,  ֶמֶלְך  ַבת  ְּכֻבָּדה  ֶׁשִהיא  ִיְׂשָרֵאל  ַּבת 

ְוֹלא  ְלֶכֶלב,  ִּתְהֶיה ּדֹוָמה  ֶׁשּבֹו  ָּדָבר  ַּתֲעֶׂשה  ּוְבׁשּום אֶֹפן ֹלא  ּוְבַמְלכּוָתּה, 

ֵּתֵׁשב ֶלֱאכֹל ְּבִמְסָעדֹות, ְוֹלא ּתֹאַכל ָּבְרחֹוב, ְוֵכן ְּתַחֵּנְך ֶאת ָּבֶניָה ּוְבנֹוֶתיָה 

ִלְׁשמֹר ַעל ְּכבֹוָדן ְוֹלא ֶלֱאכֹל ַּבחּוץ.
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ֶּפֶרק ז

ְצִניעּות ַּבִּדּבּור ּוַבּקֹול
ְּבֶפֶרק ֶזה מּוָבִאים ֶחְלֵקי ַהְּצִניעּות ַהְּתלּוִיים ַּבִּדּבּור ּוַבּקֹול

ְמַדֶּבֶרת ִעם ָּכל ָאָדם

ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה • 

ַוִּיָּנצּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבתֹוְך  ִמְצִרי  ִאיׁש  ֶּבן  ְוהּוא  ִיְׂשְרֵאִלית  ִאָּׁשה  ֶּבן  "ַוֵּיֵצא 

ַּבַּמֲחֶנה ֶּבן ַהִּיְׂשְרֵאִלית ְוִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי. ַוִּיּקֹב ֶּבן ָהִאָּׁשה ַהִּיְׂשְרֵאִלית ֶאת 

ה' ַוְיַקֵּלל ַוָּיִביאּו אֹתֹו ֶאל מֶֹׁשה ְוֵׁשם ִאּמֹו ְׁשֹלִמית ַּבת ִּדְבִרי ְלַמֵּטה ָדן". 

ַרִׁש"י: "ְׁשלֹוִמית" - ְמַפְטֶּפֶטת ִּבְדָבִרים ְוׁשֹוֶאֶלת ִּבְׁשלֹום ַהּכֹל. "ַּבת ִּדְבִרי" 

- ַּדְּבָרִנית ָהְיָתה, ְמַדֶּבֶרת ִעם ָּכל ָאָדם, ְלִפיָכְך ִקְלְקָלה. )ויקרא כד י(.

ִמְדָרׁש • 

ִּבְׁשִביל ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים... ְוֹלא ִנְמָצא ֶאָחד ֵמֶהם 

ָּפרּוץ ְּבֶעְרָוה. ֵּתַדע ְלָך ֶׁשָהָיה ֵּכן, ַאַחת ָהְיָתה ּוִפְרְסָמּה ַהָּכתּוב: "ְוֵׁשם ִאּמֹו 

ְׁשֹלִמית ַּבת ִּדְבִרי ְלַמֵּטה ָדן". "ְׁשֹלִמית" - ְּדָאַמר ַרִּבי ֵלִוי, ַּדֲהַות ַּפְטָטא 

ִּבְׁשָלָמא, ְׁשָלם ָלְך ְׁשָלם ְלכֹון. ֵעץ יֹוֵסף: ַּדֲהַות ַּפְטָטא ִּבְׁשָלָמא - ַּדְּבָרִנית 

ְוׁשֹוֶאֶלת ִּבְׁשלֹום ָּכל ָאָדם, ְוֵאין ָּכְך ֶּדֶרְך ַהָּנִׁשים, ְוזֹו ִהיא ְמַדֶּבֶרת ִעם ָּכל 
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ָאָדם )דכתובות עב.(, ּוִמֶּזה ִנְמַׁשְך ַהַּמֲעֶׂשה ַהּזֹאת, ִּכי ָהְיָתה ּדֹוֶבֶרת ַהְרֵּבה 

ִעם ָּכל ָאָדם. )ויקרא רבה לב ו(.

ִמְׁשָנה • 

ְוֵאּלּו יֹוְצאֹות ֶׁשֹּלא ִּבְכֻתָּבה, ָהעֹוֶבֶרת ַעל ַּדת מֶֹׁשה ִויהּוִדית... ְוֵאיזֹו ִהיא 

ָּדת ְיהּוִדית... ּוְמַדֶּבֶרת ִעם ָּכל ָאָדם. ְּגָמָרא: ּוְמַדֶּבֶרת ִעם ָּכל ָאָדם - ָאַמר 

ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְׁשמּוֵאל, ִּבְמַׂשֶחֶקת ִעם ַהַּבחּוִרים. )כתובות עב.(.

ֻׁשְלָחן ָערּוְך • 

ֵאיזֹו ִהיא ָּדת ְיהּוִדית? ִהיא ִמְנַהג ַהְּצִניעּות ֶׁשָּנֲהגּו ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל. ְוֵאּלּו ֵהם 

ֶׁשָהְיָתה  ְיהּוִדית... אֹו  ָּדת  ַעל  ָעְבָרה  ֵמֶהם,  ַאַחת  ָעְׂשָתה  ֶׁשִאם  ַהְּדָבִרים 

ְמַׂשֶחֶקת ִעם ַהַּבחּוִרים. ַּב"ח: ָלאו ַּדְוָקא ַּבחּוִרים, ֶאָּלא ְלַמעֹוֵטי ְקַטִּנים... 

ָלאו  ֵהיֵטב:  ָּבֵאר  ְמַׂשֶחֶקת.  ֵּכן  ַּגם  ִנְקָרא  ֶזהּו  ְלצֶֹרְך  ִּבְדָבִרים ֶׁשֹּלא  ִלָּכֵנס 

ַּדְוָקא ׂשֹוֶחֶקת, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ִאם ִהיא ְמַדֶּבֶרת ִׂשיָחה ְיֵתָרה. )אבן העזר סימן 

קטו סעיף ד(. 

ה ְּכָלל ֵאין ׁשֹוֲאִלים ִּבְׁשלֹום ִאּׁשָ

ְּגָמָרא • 

ָאַמר ְׁשמּוֵאל: ֵאין ׁשֹוֲאִלים ִּבְׁשלֹום ִאָּׁשה ְּכָלל. ַרִׁש"י: ֶׁשַּמְרִּגיל ִלָּבּה ְוַדְעָּתּה 

ֶאְצלֹו... ְוָיבֹואּו ִליֵדי ִחָּבה. )קדושין ע.(

ֻׁשְלָחן ָערּוְך • 

ֵאין ׁשֹוֲאִלים ִּבְׁשלֹום ִאָּׁשה ְּכָלל, ֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח, ַוֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי ַּבְעָלּה 

ָאסּור ִלְׁשֹלַח ָלּה ִּדְבֵרי ְׁשלֹוִמים. )אבן העזר סימן כא סעיף ו(.
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ֶּפֶלא יֹוֵעץ • 

ָאסּור ְלַדֵּבר ִעם ַהָּנִׁשים, ּוִבְפָרט ִּדְבֵרי ְׂשחֹוק ְוִהּתּול ְוַקּלּות רֹאׁש, ֶׁשֵהם 

ַּבְעָלּה  ְיֵדי  ַעל  ְלִאָּׁשה  ָׁשלֹום  ִלְׁשאֹל  ַוֲאִפּלּו  ְלֶעְרָוה,  ָהָאָדם  ֶאת  ַמְרִּגיִלין 

ְוֻׁשְלָחן  ִּדְגָמָרא  ִּדיָנא  הּוא  ָּכְך  ְּכָלל.  ִאָּׁשה  ִּבְׁשלֹום  ׁשֹוֲאִלים  ְּדֵאין  ָאסּור, 

ָערּוְך, ֹלא ִמַּדת ֲחִסידּות. )ערך דיבור(.

ה ַאל ַּתְרֶּבה ִׂשיָחה ִעם ָהִאּׁשָ

ְּגָמָרא • 

ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי ֶׁשָהַלְך ַּבֶּדֶרְך, ּוָפַגע ְּבִאָּׁשה ּוְׁשָמּה ְּברּוְרָיה )ֵאֶׁשת 

ְּגִליִלי  לֹו:  ָאְמָרה  ָלִעיר לּוד?  ֵנֵלְך  ֶּדֶרְך  ְּבֵאיֶזה  ָלּה:  ָאַמר  ֵמִאיר(.  ַרִּבי  ַהַּתָּנא 

ְלָך  ָהָיה  ָהִאָּׁשה?!  ִעם  ִׂשיָחה  ַּתְרֶּבה  ַאל  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  ָּכְך  ֹלא  ׁשֹוֶטה, 

לֹוַמר: ְּבֵאיזֹו ְללּוד. )עירובין נג:(.

ַמֲעלֹות ַהִּמּדֹות • 

ְּפִריצּות ְּגדֹוָלה ִהיא ְלָאָדם ֶׁשַּמְרֶּבה ְּדָבִרים ִעם ָהִאָּׁשה, ֶׁשָּכְך ָאְמרּו ֲחַז"ל: 

ַאל ַּתְרֶּבה ִׂשיָחה ִעם ָהִאָּׁשה. ְּבִאְׁשּתֹו ָאְמרּו, ַקל ָוחֶֹמר ִעם ֵאֶׁשת ֲחֵברֹו. 

ִמָּכאן ָאְמרּו ֲחָכִמים: ָּכל ַהַּמְרֶּבה ִׂשיָחה ִעם ָהִאָּׁשה, ּגֹוֵרם ָרָעה ְלַעְצמֹו, 

ֶאָּלא  ֶנֶאְסרּו  ֹלא  ּתֹאַמר  ְוַאל  ֵּגיִהּנֹם.  יֹוֵרׁש  ְוסֹופֹו  ּתֹוָרה,  ִמִּדְבֵרי  ּובֹוֵטל 

ְּדָבִרים ֶׁשל ִּתְפלּות אֹו ְּדָבִרים ַהְּמִביִאים ִליֵדי ִּתְפלּות, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ִּבְדָבִרים 

ֶׁשֵאיָנם ֶׁשל ִּתְפלּות ָאסּור ְלַהְרּבֹות ִׂשיָחה ִעם ָהִאָּׁשה. ְוִאם ֻהְצַרְך ְלַדֵּבר 

ְקָצָרה.  ְּבֶדֶרְך  ִויַדֵּבר  ְיָכְלּתֹו  ְּבָכל  ִּבְדָבָריו  ְיַקֵּצר  ְּבַעְלָמא,  ִּבְדָבִרים  ָלּה 

)המעלה התשיעית(.
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ַהִחיָד"א • 

הֹוי ְּפָתאִים ּוְסָכִלים ֲאֶׁשר קֹוִרין אֹו ׁשֹוְמִעים ַהִּמְׁשָנה ַהּזֹאת ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, 

ְוֵאיָנם ָׂשִמים ַעל ֵלב... ּוֶבֱאֶמת ִיְׁשּתֹוֵמם ָהָאָדם ַעד ַּכָּמה ָּגְבָרה ִעְורֹון ֵעיֵני 

ַהְּפָתאִים, ֶׁשַּמְעִליִמים ַעִין ִמִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים, ְוִאם ִּתְׁשָאֵלם ִאם 

ַמֲאִמיִנים.  ֵהם  ְּדַוַּדאי  ָיִׁשיבּו  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּבִדְבֵרי  ַמֲאִמיִנים 

ֲאָבל ַמֲעֵׂשיֶהם ְלֶהֶפְך, אֹו ֶׁשְּבַעּזּוָתם ֵאיָנם ָחִׁשים ְלָכל ָהֳעָנִׁשים, ַרֲחָמָנא 

ִליְצַלן. )יוסף לחק יתרו יום רביעי(. 

ה ֶעְרָוה  קֹול ְּבִאּׁשָ

ְּגָמָרא • 

ָאַמר ְׁשמּוֵאל: קֹול ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּכי קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה". 

)ברכות כד.(.

ִמְׁשָנה ְּברּוָרה • 

ְוִאם ]ָנִׁשים[ ְמַזְּמרֹות ְּכֵדי ִליׁשֹן ַהִּתינֹוק - ִאם ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ַּבַּבִית, 

ֵיׁש ִלָּזֵהר ִמּׁשּום קֹול ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה. )שער הציון סימן תקס ס"ק כה(. 

ְּבֵאר ֶׁשַבע • 

ָראּוי ְוָנכֹון ְלָכל ִאָּׁשה ְּכֵׁשָרה ִיְרַאת ה', ֵּבין ֶׁשִהיא ְנׂשּוָאה ֵּבין ֶׁשִהיא ְּפנּוָיה, 

ְּבתּוָלה אֹו ַאְלָמָנה, ֶׁשֹּלא ַּתְׁשִמיַע קֹול ִׁשיר ִּבְזִמירֹות ָּכל ְזַמן ֶׁשֵּמֵסב ִעָּמּה 

ִיָּׁשֵמַע  ֹלא  ְוקֹוָלּה  ָנעֹות  ִיְהיּו  ְׂשָפֶתיָה  ַרק  ֶאָּלא  ָעָליו,  ֶעְרָוה  ֶׁשִהיא  ִאיׁש 

ְּכָלל ְוִעָּקר, ִּכי ַאף ִאם ִהיא ְצנּוָעה ַוֲחסּוָדה ְּביֹוֵתר ְוַכָּוָנָתּה ְרצּוָיה ַלָּׁשַמִים, 

ִמָּכל ָמקֹום ִהיא ִמְצָוה ַהָּבָאה ִליֵדי ֲעֵבָרה ֲחמּוָרה, ְלִפי ֶׁשאּוַלי ָיבֹוא ָהִאיׁש 

ַהּׁשֹוֵמַע ִליֵדי ִהְרהּור, ְוִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ָקִׁשים ֵמֲעֵבָרה ַעְצָמּה, ְוִהיא ְצִריָכה 

ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ִיָּכְׁשלּו ְּבֵני ָאָדם ַעל ָיָדּה. )באר מים חיים סימן ג(.
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ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש • 

ָאָדם  ִלְבֵני  ַמְכִׁשיָלה  ְוִהיא  ֶעְרָוה,  ְּבִאָּׁשה  ְּדקֹול  ְלׁשֹוֵרר,  ְלִאָּׁשה  ָאסּור 

ְּבקֹוָלּה. )אות מ(.

ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי • 

ְּבִעְנַין קֹול ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה, ָּדָבר ָּפׁשּוט ַּדֲאִפּלּו ְמׁשֹוְררֹות ַהְרֵּבה ָנִׁשים ְּבַיַחד 

ַהּטֹוִעים  ִמֵּלב  ְלהֹוִציא  ַרק  ְוָכַתְבִּתי  ְּפׁשּוִטים,  ְוַהְּדָבִרים  ִאיּסּוָרא,  ִאיָּכא 

ָּבֶזה. ְוַהַּמְכֵׁשָלה ַרָּבה ַּכּיֹום ְּבָבֵּתי ֵסֶפר ֲאִפּלּו ַהֲחֵרִדים, ֶׁשּיֹוֵצא ִמְכׁשֹול ַעל 

ָיָדן ְלַהְּׁשֵכִנים, ֶׁשַּמְכִׁשיִלין אֹוָתן ְּבקֹול ֶעְרָוה. )ח"ה אבן העזר סימן קצז, הגר"ש 

ואזנר שליט"א(.

ִמְׁשֵנה ֲהָלכֹות • 

ִעֵּור",  "ִלְפֵני  ַעל  עֹוְברֹות  ׁשֹוְמִעין,  ֶׁשֲאָנִׁשים  ְּבאֶֹפן  ַהְמׁשֹוְררֹות  ַהָּנִׁשים 

ֶׁשַּמְכִׁשיִלין ְּבֵני ָאָדם, ֲהַגם ֶׁשֶּזה ְּבֵביָתם, ֲאָבל ֵּכיָון ֶׁשְּמַזְּמִרים ְּבקֹול ְוִנְׁשָמע 

ַּבחּוץ - ַחָּיבֹות ְלַהְפִסיק. ְוַגם ְּבֵבית ֵסֶפר ֶׁשל ְיָלדֹות ִאם ְמַזְּמרֹות, ֵאין ִמְצָוה 

ְלַחֵּנְך ָּבנֹות ְּבִזְמָרה, ְוַאְּדַרָּבה, ָצִריְך ְלַהְזִהיר ַהְמַנֶהֶלת ֶׁשל ֵּבית ַהֵּסֶפר ֶׁשֹּלא 

ַיְרִּגילּו ְּבִזְמָרה, ֶׁשֶּזה ַחס ְוָׁשלֹום ַמְרִּגיל ַהָּנִׁשים ְוַהְּבתּולֹות ִלְדַבר ֶעְרָוה... 

ּוִבְפָרט  ִיְׁשְמעּו,  ֶׁשֲאָנִׁשים  ֶׁשֶאְפָׁשר  ְּבָמקֹום  ְלַזֵּמר  ְלָנִׁשים  ָּפׁשּוט ֶׁשָאסּור 

ֶׁשָּגִרים ָׁשָּמה... ּוָפׁשּוט ִּדְלַלֵּמד ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַזֵּמר ֵאין ֶזה ִמְצָוה, ְוַאְּדַרָּבה, 

ִזְמָרה... ָצִריְך  ֲהֵרי הּוא ֲעֵבָרה, ֶׁשַּמְכִׁשילֹות ֶאת ַהְּזָכִרים ַהּׁשֹוְמִעים קֹול 

ִלְלמֹד ִעָּמֶהם ְצִניעּות, ֶׁשֹּלא ְלַזֵּמר ֹלא ַהּמֹוָרה ְוֹלא ַהַּתְלִמידֹות ִּבְמקֹומֹות 

ֶׁשָּדִרים ֲאָנִׁשים, ִאם ֹלא ֶׁשהּוא ִמחּוץ ְלַמֲחֵנה ַהְּגָבִרים. )חי"ב סימן רצג, הגאון 

רבי מנשה קליין זצ"ל גאב"ד אונגוואר(.
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ִּדּבּור ִּבְצִניעּות

ִמְדָרׁש • 

ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ְלִאָּׁשה".  ָהָאָדם  ִמן  ָלַקח  ֲאֶׁשר  ַהֵּצָלע  ֶאת  ֱאֹלִקים  ה'  "ַוִּיֶבן 

ִלְברֹאוָתּה...  ֵמֵהיָכן  ִהְתּבֹוֵנן  ְּכִתיב.  "ַוִּיֶבן"  ָאַמר:  ֵלִוי  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ְּדַסְכִנין 

ָאַמר: ֹלא ֶאְבָרא אֹוָתּה ִמן ַהֶּפה, ֶׁשֹּלא ְּתֵהא ַּדְּבָרִנית. )בראשית רבה יח ב(.

)ַמְרּבֹות  ָרָמה  ֶרֶגל  ְוֹלא  ָרם(,  ְּבקֹול  )ְמַדְּברֹות  קֹוָלִנּיֹות  ִיְׂשָרֵאל ֹלא  ְּבנֹות  ֶּדֶרְך 

ָלֵצאת ֵמַהַּבִית(, ְוֹלא ְּפרּוצֹות ִּבְׂשחֹוק. )במדבר רבה ט יב(.

ְּגָמָרא • 

ָאַמר ַרב ִחְסָּדא ִלְבנֹוָתיו, ַּכֲאֶׁשר ּדֹוְפִקים ְּבֵני ָאָדם ַּבֶּדֶלת, ֹלא ִּתְׁשֲאלּו 'ִמי 

הּוא', ֶאָּלא 'ִמי ִהיא'. ַרִׁש"י: 'ִמי הּוא' ְלׁשֹון ָזָכר, ֹלא ַּתְרִּגילּו ְלׁשֹוְנֶכם ְלַדֵּבר 

ִעם ְזָכִרים. )שבת קמ:(

ֵעיֵני ִיְצָחק • 

ֵאין ָלּה ְלַדֵּבר ְּבנֹוְכחּות ְּגָבִרים ְּבקֹול ָּגבֹוַּה, ]ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֹּלא ִלְצעֹק, ְוַקל 

ָוחֶֹמר ֶׁשֹּלא ִּתֵּתן ָּבְרחֹובֹות קֹוָלּה, ְוֹלא ִּתְצַעק ְוִתְקָרא ִמן ַהֶּפַתח אֹו ַהַחּלֹון 

ִּבְׁשמֹות ְיָלֶדיָה ַהִּנְמָצִאים ְּבִרחּוק ָמקֹום[, ְוֹלא ְּתׂשֹוַחח ְּבֶטֶלפֹון ֶסלֹוָלאִרי 

ָזָכר,  ִּבְלׁשֹון  ֶזה'  'ִמי  ַּבֶּדֶלת ֹלא ּתֹאַמר  ּוְכֶׁשּנֹוְקִׁשים  ּוָבְרחֹובֹות.  ַּבְּׁשָוִקים 

ֶאָּלא 'ִמי זֹאת', אֹו 'ִמי ָׁשם'. )שו"ע המקוצר ח"ו סימן רב, הגר"י רצאבי שליט"א(.

ְּפַסק ֲהָלָכה • 

ָאסּור ְלָנִׁשים ְלַדֵּבר ְּבֶּפֶלאפֹון ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים אֹו ְּבאֹוטֹוּבּוס, ְוהּוא ְּפִריצּות 

ְוֵיׁש ְלַהְזִהיָרן ַעל חֶֹמר ָהִאּסּור, ַוה'  ְּגדֹוָלה ְּבִעְנְיֵני ַהְּצִניעּות ַחס ְוָׁשלֹום, 

ִיְגּדֹר ִּפְרצֹות ַעּמֹו ְּבַרֲחִמים. )קול קורא מטעם הגאונים הצדיקים זצ"ל חברי בד"צ 

העדה החרדית, חשון תש"ס(.
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ֲחֵרִדּיֹות  ָנִׁשים  ִלְפָעִמים  ֶּׁשרֹוִאים  ַמה  ַהֶּפֶלאפֹון...  ֶׁשל  ַהִּׁשּמּוׁש  ְּבִעְנַין 

ְמַדְּברֹות ְּבֶאְמַצע ָהְרחֹוב ָּבֶזה ְוקֹוָלם ִיָּׁשַמע, ֲהֵיׁש ְלָך ְּפִריַצת ִּגְדֵרי ַהְּצִניעּות 

ְוִׁשְפלּות ָּגדֹול ִמֶּזה?! ְוֵכן ַמה ֶּׁשְּמַדְּבִרים ַהָּנִׁשים ְּבָנְסָעם ְּבאֹוטֹוּבּוס. )הגר"ש 

ואזנר שליט"א(.

ְּבִעְנַין ַהִּׁשּמּוׁש ְּבֶּפֶלאפֹוִנים ְלִמיֵניֶהם... ֵיׁש ְלעֹוֵרר ַעל ַהִּפְרָצה ַהֲחמּוָרה, 

ֶׁשָּנִׁשים הֹוְלכֹות ּוְמַדְּברֹות ְּבַמְכִׁשיִרים ֵאּלּו ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוַהָּדָבר ָּפרּוץ 

ְּגדֹוָלה  ִּפְרָצה  ְוהּוא  ְּבֵביָתן,  ִנְמָצאֹות  ְּכִאּלּו  קֹוָלן  ֶאת  ּוַמְגִּביהֹות  ְּביֹוֵתר, 

ְּבִעְנְיֵני ַהְּצִניעּות, ּוְבַוַּדאי ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ְלַהְׁשִּפיַע ְלַבֵּטל ִמְנָהָגן - ֵיׁש 

לֹו ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ְוַעל ְיֵדי ַהִהְתַחְּזקּות ְּבִעְנָיִנים ֵאּלּו ִנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ְלֶׁשַפע ְּבָרָכה 

ְוִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. )הגרח"פ שיינברג זצ"ל, הובא בספר קדושת בית 

הכנסת דף קח(.

ָלׁשֹון ְנִקָּיה

ִמְדָרש • 

"ְוֹלא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך". "ֶעְרַות ָּדָבר" - ֶעְרַות ִּדּבּור. ַרִּבי 

ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמן ָאַמר: ֶזה ִנּבּול ַהֶּפה. )ויקרא רבה כד ז(. 

ֶּפֶלא יֹוֵעץ • 

ֶאת  ַהְמַנֵּבל  ֶׁשָּכל  לג.(  )שבת  ֶׁשָאְמרּו  ַעד  ֶׁשּבֹו,  חֶֹמר  ָידּוַע  ַהֶּפה  ַנְבלּות 

ָעָליו  ֶנְהָּפְך   - ְלטֹוָבה  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ִּדין  ְּגַזר  ָעָליו  ֶנְחַּתם  ֲאִפּלּו  ִּפיו, 

ְלָרָעה. ּוְכִתיב: "ַעל ֵּכן ַעל ַּבחּוָריו ֹלא ִיְׂשַמח ה' ְוֶאת ְיתָֹמיו ְוֶאת ַאְלְמנֹוָתיו 

ֹלא ְיַרֵחם", ִּכי: "ְוָכל ֶּפה ּדֵֹבר ְנָבָלה". ְוָאְמרּו ֶׁשַּמֲעִמיִקין לֹו ֵּגיִהּנֹם. ְוַגם 

ַהּׁשֹוֵמַע ְוׁשֹוֵתק נֹוֵׂשא ָעוֹן ְוָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש, ִּדְכִתיב: "ְזעּום ה' ִיָּפל ָׁשם"...
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ְוַאִּגיד ְלדֹור ֲאֶׁשר ָׁשְמָעה ָאְזִני, ַמֲעֶׂשה ֶׁשֵאַרע ְּבָיֵמינּו ְּבִאיׁש ֶאָחד ֶׁשָהָיה 

ְמַדֵּבר  ְוָהָיה  ֵמֵרִעים,  ְּבִׂשְמַחת  רֹאׁש  ְוַקּלּות  ִּבְׂשחֹוק  ַמְרֶּבה  ְוָהָיה  ַּבְדָחן, 

ְוִׂשְמָחה  רֹאׁש  ְוַקּלּות  ְׂשחֹוק  ַהּגֹוְרִמים  ִמְּדָבִרים  ְוַכּדֹוֶמה  ַהֶּפה  ַנְבלּות 

ְלֵרִקים ּופֹוֲחִזים.

ַוְיִהי ַהּיֹום, ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ִקּצֹו ְוָהָיה ְׁשִכיב ְמַרע ּוִמְתַעֵּלף ַּכָּמה ָיִמים, ַוְיִהי 

ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ָּפַתח ֶאת ֵעיָניו ִּכְבָרִקים, ְוָעַמד ְוִהְתִחיל ִלְזעֹק ָמָרה: אֹוי ַוי, 

אֹוי ַוי, ַמה ָּבא ָעָליו! ְוָהעֹוְמִדים ָעָליו ְרָעָדה ֲאָחָזַתם, ְוִהְתִחיל לֹוַמר ָלֶהם: 

ְוצּורֹות ְמֻׁשּנֹות, ֶׁשַּמְרִאים לֹו נֹאדֹות  ֲאָנִׁשים ְׁשחֹוִרים  ִּתְראּו ְּדמּות  ֲהֹלא 

ְנפּוִחים ְמֵלִאים ֵאׁש ְלָהִריק ְלתֹוְך ִּפיו, ְוַׁשְלְׁשָלאֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל, ְוָכֵהָּנה ִּדיִנים 

ָקִׁשים ְמִכיִנים לֹו ַעל ֲאֶׁשר ִהְרָּבה ְׂשחֹוק ְוַקּלּות רֹאׁש ְוִדְבֵרי ַנְבלּות, ְוָהָיה 

צֹוֵעק ְצָעָקה ְּגדֹוָלה ּוָמָרה.

ַוְיִהי ַהּיֹום ַוִּיָּוַדע ַהָּדָבר ְּבתֹוְך ָהִעיר, ְוָהיּו ָהָעם ַמְרִּבים ָלבֹוא, ּוְלֻכָּלם ָהָיה 

ֶׁשָעָׂשה  ִאיׁש  ִנְכָנס  ּוְכֶׁשָהָיה  ְּגדֹוָלה,  ְצָעָקה  ְּבקֹול  ָהֵאֶּלה  ַּכְּדָבִרים  ַמִּגיד 

ְּכַמֲעֵׂשהּו, ָהָיה אֹוֵמר לֹו: ַּגם ַאָּתה ָּכמֹוִני ָעִׂשיָת - ַּגם ָעֶליָך ַיֲעבֹר ּכֹוס. 

ְּביֹום  ַאָּתה  ָזכּור  ָהָיה אֹוֵמר לֹו:  ְוָצַחק,  ְוָׁשַתק  ֶׁשָרָאה  ִמי  ִנְכָנס  ּוְכֶׁשָהָיה 

ְלַהּכֹות  ְלָך  ֶׁשָהָיה  ּוִבְמקֹום  ְוֵליָצנּות,  ְנָבָלה  ּדֹוֵבר  אֹוִתי  ֶׁשָּׁשַמְעָּת  ְּפלֹוִני 

ְּבַסְנָּדל ַעל ָּפַני, ָׁשַתְקָּת ְוָצַחְקָּת - ַּגם ָעֶליָך ַיֲעבֹר ּכֹוס ָּכֶזה.

ָּבֶזה  ְוִנְמָׁשְך  לֹו,  ַמְרִאים  ֶׁשָהיּו  ַהָּקִׁשים  ַהִּדיִנים  ּוַמִּגיד  ָמָרה  צֹוֵעק  ְוָהָיה 

ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ּוְׁשֹלָׁשה ֵלילֹות, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ִהִּניַח ָידֹו ְלתֹוְך ִּפיו, ּוָפַער ִּפיו 

ִנְׁשָמתֹו,  ָיָצא  ָּכְך  ּוִמּתֹוְך  ַהְׁשִליכּו ֵאׁש!  ַהְׁשִליכּו,  ְוָהָיה צֹוֵעק:  ִלְבִלי חֹק, 

ְוִנְתעֹוְררּו ָּכל ָהָעם ִּבְתׁשּוָבה. ְלזֹאת ֶיֱחַרד ָּכל ֵלב. )ערך נבלות הפה(.

ֲאִסיַפת ִמְכָּתִבים • 

ְּבִעְנַין ָנִׁשים ּוְבתּולֹות, ְלִהָּזֵהר ֶׁשִּיְהיּו ִּדְבֵריֶהם ְנִקִּיים ִמִּדְבֵרי ַׁשַחץ ְוִתעּוב. 

ַוֲאִני ְמַבֵּקׁש ְּבָכל ָלׁשֹון ֶׁשל ַּבָּקָׁשה ְלִהָּזֵהר ִמְּלַגּלֹות ִּדְבֵרי ְצִניעּות ַלֲחֶבְרָּתּה 
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ַוֲאִפּלּו ְּבֶרֶמז ַקל, ְּכִפי ֶׁשִהְתַנֲהגּו ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים, ְוָהיּו ָּבֵּתיֶהם ְקדֹוִׁשים 

ּוְנִקִּיים, ְוָזכּו ַעל ְיֵדי ּכַֹח ְקֻדַּׁשת ַהְּצִניעּות ְלַהֲעִמיד ּדֹורֹות ְיָׁשִרים ְוַצִּדיִקים, 

ְוָעֵלינּו ְלִהְתַנֵהג ְוָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכיֶהם. )ח"ב מכתב כח, האדמו"ר מסאטמר זצ"ל(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשָּכל ִאָּׁשה ּוַבת ְצִריָכה ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ִמְּלַדֵּבר אֹו ִלְׁשמַֹע 

ֵמֵאׁש,  ְּכמֹו  ִמֶּזה  ּוְלִהְתַרֵחק  ְלִהָּׁשֵמר  ְוֵיׁש  ָלֶהם,  ָיָפה  ֶׁשַהְּצִניעּות  ְּדָבִרים 

ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי כא כג(: "ׁשֵֹמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֵֹמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹו".
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ֶּפֶרק ח

ְצִניעּות ַהְּבָגִדים
ְּבֶפֶרק ֶזה מּוָבא ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ִּבְבָגִדים ְצנּוִעים,
ְוַהְּבָגִדים ָהְראּוִיים ִלְכֻבָּדה ַּבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה

ַהחֹוָבה ְּבִבְגֵדי ְצִניעּות

ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ְוִהֵּנה ָאְמרּו ַּבְּגָמָרא, ֶׁשֵאין ְלָך ְמֻׁשָּקץ ּוְמתָֹעב ִלְפֵני ה' יֹוֵתר ִמִּמי ֶׁשהֹוֵלְך 

ָערֹם ַּבּׁשּוק )יבמות סג:(. ּוָמִצינּו ְלׁשֹון ָערֹם ֲאִפּלּו ְּבֵאינֹו ָערֹם ְלַגְמֵרי... ְּדֵׁשם 

ָערֹם ֵאינֹו מֹוֶרה ַרק ַעל ִּגּלּוי ַהּגּוף, ֶאָּלא ַּגם ַעל ֶחְסרֹון ֶּבֶגד, ַוֲאִפּלּו ְמֻכֶּסה 

ְוִנְמָצא  ָערֹם...  ָהֵוי  ִלְלּבֹׁש  ֶׁשָראּוי  ֶּבֶגד  ֶׁשָחֵסר  ַרק  רֹאׁש  ְוַעד  ֶרֶגל  ִמַּכף 

ְּכִפי  ָצְרּכֹו  ָּכל  ְמֻלָּבׁש  ֶׁשֵאינֹו  ַהְינּו  ַּבּׁשּוק,  ָערֹם  ֶׁשְּמַהֵּלְך  ַהַּנ"ל  ְּדַמֲאָמר 

ָהָראּוי לֹו. ְוהּוא ַהִּדין ַלִּנּדֹון ִּדיַדן, ִאם ָחֵסר ֵמאֶֹרְך ַהֶּבֶגד אֹו ֵמאֶֹרְך ָּבֵּתי 

ְּדָבֶזה  ִּבְכַלל הֹוֵלְך ָערֹם,  ָהֵוי  ֵמַהְּצִניעּות ַמֶּׁשהּו,  ְּדָחֵסר  )ַׁשְרוּוִלים(,  ַהָּיַדִים 

ָאְמרּו ְּדהּוא ַהּיֹוֵתר ְמֻׁשָּקץ ּוְמתָֹעב ִלְפֵני ַהָּמקֹום, ִּדְבָכל ֶחְסרֹון ִּכּסּוי ִנְקָרא 

ַהְתָחַלת  ְּדָהֵוי  ִמּׁשּום  ה',  ִלְפֵני  ּוְמֻׁשָּקץ  ָׂשנּוא  ַהּיֹוֵתר  ְּדהּוא  ָערֹם,  ְּבֵׁשם 

יֹוֵרד  ָּבֶזה  ְקַטָּנה  ַהְתָחָלה  ְוָכל  ִזָּמה,  ֶּדֱאֹלֵקינּו ׂשֹוֵנא  ֲעָריֹות,  ֶּגֶדר  ְּפִריַצת 

ְונֹוֵקב ַעד ִּדְכּדּוָכּה ֶׁשל ֶנֶפׁש. )פרק ב אות ה(.
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ְוָראּוי ְלעֹוֵרר ְּבחֶֹמר ִעְנַין ַהְּפִריצּות, ִּדְבָכל ִעְנְיֵני ַהְּפִריצּות ּגֹוֶרֶמת ִהְרהּוִרים 

ָרִעים ַוֲחָטִאים, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ְוָכל ִהְרהּור ָאסּור ִמְּדאֹוַרְיָתא, ְוִנְמָצא ְּדָכל 

ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ֲעֵברֹות,  ָמֵלא  ַׂשק  ִעם  חֹוֶזֶרת  ִּבְפִריצּות,  ֶׁשּיֹוֵצאת  ַּפַעם 

ִאיׁש  ָּכל  ָלֵכן  ִליְצַלן...  ַרֲחָמָנא  ֲעֵברֹות,  ַּכָּמה  יֹוֵדַע  ִמי  ָּבֶזה  ָלּה  ְואֹוֶסֶפת 

ְוִאָּׁשה ִיְתּבֹוְננּו ָּבֶזה ֵהיֵטב, ְוַיִּצילּו ֶאת ַנְפׁשֹוָתם ִמָּכל ֶזה. )פתיחה אות מא(.

ְוִלָּבם  ַּדְעָּתם  ֶׁשִּיְּתנּו  ה',  ִלְדַבר  ַהֲחֵרדֹות  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבנֹות  ְלעֹוֵרר  ְוָראּוי 

ְלִהְתּבֹוֵנן, ּוְלַהְחִליט ִלְמנַֹע ְלַגְמֵרי ִמְּלִהָּמֵׁשְך ַאֲחֵרי ִסְדֵרי ַה'ּמֹוָדה'. ֲהִיָּתֵכן 

ֶׁשְּבֵני ּוְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהֲחָכִמים ְוַהְּנבֹוִנים, ֶׁשָאְמָרה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ָּבֶהם: 

"ּוְלִתְּתָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ּוְלִתְפָאֶרת ְוִלְהיְֹתָך 

ַעם ָקדֹׁש ְלה' ֱאֹלֶקיָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר", ַיְׁשִּפילּו ַעְצָמם ְלִהָּכַנע ַלּגֹוִים ַהְּׁשָפִלים 

ַמְלּבּוׁש  ִמין  ֵאיֶזה  ֵהם,  ִיְגְזרּו  ַּכֲאֶׁשר  ְלַקֵּים  ְמקֹומֹות,  ּוִבְׁשָאר  ֶׁשְּבָּפִריז 

ִיְּתנּו ָּכל  ְוַעל ֶזה  ְצִריִכים ְלַהְׁשִליְך ָלַאְׁשָּפה,  ְוֵאיֶזה ְּכָבר  ְצִריִכים ִלְלּבֹׁש, 

ָממֹוָנם ִויִגיָעם, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן?! ֲהֵיׁש ִׁשְפלּות ָּגדֹול ִמֶּזה? ְוָלָּמה ֶזה ִיְּתנּו 

ֶּכֶתר ִּתְפֶאֶרת ְלׂשֹוְנֵאינּו ַהּגֹוִים ַהְּׁשָפִלים? )פרק ב אות ד(.

ׁשּו"ת ְּבֵאר ֹמֶׁשה • 

ָידּוַע ַלּכֹל ֶׁשֻּמְמִחים ְּגדֹוִלים ְּבִעְנַין ֵּגרּוי ַהֵּיֶצר ָהַרע יֹוְׁשִבים ֲחבּורֹות יֹוָמם 

ָוַלְיָלה ְּבָּפִריז, ְמקֹום ֲאִבי ֲאבֹות ַהֻּטְמָאה, ְמקֹום ַהִּזָּמה, ֶמְרָּכָבה ְּדִסְטָרא 

ַאֲחָרא, ְוחֹוְׁשִבים ּוְמַהְרֲהִרים ְוׁשֹוְקִלים ֵאיְך ְלַיֵּצר ְּבָגִדים ֶׁשל יֹוֵתר ַׁשַחץ 

ְויֹוֵתר ָּפרּוץ... ַוֲאִני ֵּתַמּה ֶאְקָרא ַעל ָנִׁשים ֶׁשָּלנּו, ֵאיְך ֶאְפָׁשר? ְוֵאין ַהַּדַעת 

סֹוַבְלּתֹו, ֶׁשָאנּו ְּבֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ִמְּמקֹור ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהָּטֳהָרה, ַּכּצֹאן 

)ח"ד סימן קמז,  ָלֶהן.  ְלִהְתַּדּמֹות  ְורֹוִצין  ַמֲעֵׂשיֶהן,  ַאַחר  ָרִצים  יּוָבל,  ַלֶּטַבח 

הגר"מ שטרן זצ"ל גאב"ד דעברצין(.
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ַמְלּבּוֵׁשי ְּכֻבָּדה ַּבת ֶמֶלְך

ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ִאָּׁשה ָעֶליָה ִלְהיֹות ְצנּוָעה ְּביֹוֵתר, ִּדְכִתיב ָּבּה "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה", 

ָּכל  ַעל  ַלחּוץ,  ְּבֶהְכֵרַח  ּוְכֶׁשּיֹוֵצאת  ְלַגְמֵרי,  ְּבֵביָתּה  ַעְצָמּה  ֶאת  ֶׁשַּתְצִניַע 

ָּפִנים ַּתְצִניַע ֶאת ַעְצָמּה ִּבְבָגֶדיָה ְלַגְמֵרי. )פרק ד אות ו(.

ה(.  יח  רבה  )שמות  ְּכבֹודֹו   - ָאָדם  ֶׁשל  ַמְלּבּוׁשֹו  ָאְמרּו:  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחַז"ל 

ְוַהֵּבאּור ָּבֶזה, ֶׁשרֹוִאים ַּבְּמִציאּות ֶׁשֵּיׁש ֶהְבֵּדל ֵּבין ָאָדם ִלְבֵהָמה; ַהְּבֵהָמה 

ֵאיָנּה ְצִריָכה ְּכָלל ַמְלּבּוִׁשים ְוֵאין ָלּה ְּבָכְך ּבּוָׁשה ְּכָלל, ְוָלֵכן ַּגם ֵאֶצל ְּבֵני 

ֶׁשָּכל  ִמֵּכיָון  ִּבְפִריצּות,  ָלֶלֶכת  ּבּוָׁשה  ֵאין  ְּבֵהָמה,  ְלֶגֶדר  ֶׁשְּקרֹוִבים  ָאָדם 

ָהעֹוָלם  ְוַהְבֵלי  ָחְמִרּיֹות  ְּתׁשּוקֹות  ַאֲחֵרי  ְרִדיָפה  ַרק  ִהיא  ַחֵּייֶהם  ַּתְכִלית 

ַהֶּזה, ּוְכמֹו ֶׁשַהְּבֵהָמה ֵאין ָלּה ְּבעֹוָלָמּה ֶאָּלא ָרצֹון ַלֲהָנָאה ָחְמִרית ּוְמֻגֶּׁשֶמת 

חֹוְׁשִבים  ְוֵאיָנם  ַהּגּוף  ְּבִעְנְיֵני  ַרק  ִמְתַעְּסִקים  ֵהם  ָּכְך  ְנָׁשָמה,  ָלּה  ְוֵאין 

ִהיא  ֶאְצלֹו  ַהּבּוָׁשה  ָּכְך   - ְמֻגָּׁשם  יֹוֵתר  ֶׁשָהָאָדם  ּוְכָכל  ַהְּנָׁשָמה,  ַעל  ְּכָלל 

יֹוֵתר מּוֶעֶטת, ֲאָבל ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים, ֶׁשֶאָחד ִמִּסיָמֵני ַהֶהֵּכר ֶׁשָּלֶהם הּוא 

ְּבנֹות  ָהְלכּו  ַהּדֹורֹות  ְּבָכל  ְוָלֵכן  ָּבֶהם.  ֻמְטַּבַעת  ִהיא  ַהְּצִניעּות  ַּבְּיָׁשִנים, 

ִיְׂשָרֵאל ִּבְצִניעּות ּוִבְקֻדָּׁשה, ַעד ַהּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשַהְּמִחיצֹות ֵּבין ַהּגֹוִים 

ַהּגֹוִים  ִמַּדְרֵכי  ֻמְׁשָּפִעים  ִלְהיֹות  ִהְתִחילּו  ַהְרֵּבה  ּוְלַצֲעֵרנּו  ָנְפלּו,  ַלְּיהּוִדים 

ְוַהְרָּבה ֵמַהְּבָגִדים ַהִּנְמָּכִרים ַּבֲחֻנּיֹות ]ַוֲאִפּלּו ַּבֲחֻנּיֹות  ְוַה'ּמֹוָדה',  ְוָהָאְפָנה 

ִעם "ֶהְכֵׁשר"[ ֵאיָנם ַמְתִאיִמים ִלְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּצנּועֹות, ּוְכֵׁשם ֶׁשַּמְׁשִקיִעים 

ּוִמְתַאְּמִצים ִּבְׁשִביל ְלַהִּׂשיג ְּתִפִּלין ְּכֵׁשרֹות ְמֻהָּדרֹות ְוֶאְתרֹוג ָּכֵׁשר ּוְמֻהָּדר 

ּוַמּצֹות ְּכֵׁשרֹות ּוְמֻהָּדרֹות, ָּכְך ָצִריְך ְלִהְתַאֵּמץ ּוְלַהְׁשִקיַע ִּבְׁשִביל ְלַהִּׂשיג 

ְּבָגִדים ְּכֵׁשִרים ּוְצנּוִעים. 

ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל ָהָיה אֹוֵמר, ֶׁשֶאת ִטּפֹות ַהֵּזָעה ֶׁשל ַהָּנִׁשים ַהְּצנּועֹות 

אֹוָתם  ׁשֹוֵמר  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ּוְרָחִבים,  ֲאֻרִּכים  ְּבָגִדים  לֹוְבׁשֹות  ֲאֶׁשר 
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ַהֶּבן- ְוָכַתב  ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד  ְּתִחָּיה  ַטְלֵלי  ָלֶהן  ַנֲעֶׂשה  ּוֵמֶהם  ְּגָנָזיו,  ְּבֵבית 

ִאיׁש-ַחי )תורה לשמה סימן ת(, ֶׁשְּבָגִדים ֶׁשֵאיָנם ְצנּוִעים ָצִריְך ִלְׂשרֹף אֹוָתם 

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ִליֵדי ַּתָּקָלה, ְוֵאין ַלְחׁשֹׁש ֵמִאּסּור ַּבל ַּתְׁשִחית, ֵּכיָון ֶׁשּזֹו 

ֶׁשֵאיָנם  ְּבָגִדים  ִּבֲערּו  ָנִׁשים  ְוַהְרָּבה  ִיְתָּבַרְך.  ה'  ְוִלְכבֹוד  ְלצֶֹרְך  ַהְׁשָחָתה 

ְצנּוִעים ְוָזכּו ִלְראֹות ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות.

ַמהּוָתּה ּוְכבֹוָדּה ֶׁשל ַּבת ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִהיא ַּבת ֶמֶלְך ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶמֶלְך 

יֹוֵצאת  ֶמֶלְך  ַהַּבת  ַּכֲאֶׁשר  ַהּצֶֹרְך  ְלֵעת  ְוַגם  ְּפִניָמה,  ִלְהיֹות  הּוא  ָהעֹוָלם, 

ִמֵּביָתּה, ְּכבֹוָדּה הּוא ִלְהיֹות ְּפִניָמה ְמֻכֶּסה ִּבְצִניעּות, ְוַאף ַעל ְּפִסיעֹוֶתיָה 

ֶמֶלְך  ַבת  ְּכבּוָּדה  "ָּכל  ְּבֶגֶדר  ֶׁשִּיְהיּו  ִמָּׁשַמִים  ְמַדְקְּדִקים  ִיְׂשָרֵאל  ַּבת  ֶׁשל 

ְּפִניָמה" ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא )עבודה זרה יז. וברש"י שם(, ָלֵכן ָּכל ְּכֻבָּדה ַּבת ֶמֶלְך 

ֵהיֵטב ֶאת  ַהַּמְסִּתיִרים  ּוְרָחִבים,  ֲאֻרִּכים  ְצנּוִעים,  ִּבְבָגִדים  ְּפִניָמה הֹוֶלֶכת 

ַמְרֶאה ְוַתְבִנית ְוצּוַרת ּגּוָפּה, ְוֹלא ָחִליָלה ִּבְבָגִדים ְּבֶצַבע ַהּגּוף, אֹו ְקָצִרים, 

ּוַמְרֵאה  צּוַרת  ֶאת  ַהַּמְרִאים  ַלּגּוף,  ַהְמֻהָּדִקים  ְצמּוִדים  אֹו  ְׁשקּוִפים,  אֹו 

ַהּגּוף ְוַתְבִניתֹו חּוָצה ְלֵעין ּכֹל.

ִאּסּור ְּבָגִדים ְצמּוִדים

ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ָידּוַע ֶׁשִּבְכַלל ִעְנְיֵני ְּפִריצּות ָהֲאסּוִרים ָלנּו, הּוא ַּגם ַהְבָלַטת ְוֶהֵּכר ֶאְבֵרי 

ָהִאָּׁשה ֶּדֶרְך ִּבְגָדּה, ֲאֶׁשר ַהְּצנּוִעים ְוַהֲהגּוִנים ָצְוחּו ַעל ֶזה ִּכְכרּוְכָיא, ְוָראּוי 

ְלָהִעיר ֶׁשֵּיׁש ָמקֹור ָלֶזה ַּבְּגָמָרא )מנחות צח.(, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ַעל ַהָּפסּוק 

ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ָּבֶזה,  ְמפָֹרׁש  ֲהֵרי  ַהַּבִּדים"...  ָראֵׁשי  ַוֵּיָראּו  ַהַּבִּדים  "ַוַּיֲאִרכּו 

ֵיָראּו ַמָּמׁש ַהחּוָצה,  ַהַּבִּדים ֶׁשֹּלא  ִּבְפֵני  ּוְמִגָּנה  ַהָּפרֶֹכת סֹוֶתֶמת  ֶׁשָהְיָתה 

ִמָּכל ָמקֹום, ֵּכיָון ֶׁשָהיּו ַהַּבִּדים ּדֹוֲחִקין ּובֹוְלִטין ַּבָּפרֶֹכת ְוִנְרִאין ְּכִמין ְׁשֵני 

ַּדֵּדי ִאָּׁשה, ָקָרא ָלּה ַהָּכתּוב "ַוֵּיָראּו ָראֵׁשי ַהַּבִּדים". ָּכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשָאֵכן ְׁשֵני 
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ַּדֵּדי ִאָּׁשה ּדֹוֲחִקים ּובֹוְלִטים, ַוַּדאי ֶנְחָׁשב ַהָּדָבר ֶׁשַּדֶּדיָה ִנְרִאין ִמן ַהֶּבֶגד 

ַעל ְּפֵני חּוץ, ַוֲהֵרי זֹו ְּפִריצּות נֹוָרָאה ַוֲאסּוָרה ַעל ַּבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּמֲאִמיָנה 

ֶּׁשַּׁשָּיְך  ַמה  ְּבָכל  ַהִּדין  ְוהּוא  ַהְּקדֹוָׁשה,  ּוְבתֹוָרתֹו  ְּבַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 

ַהְבָלָטה ְוֶהֵּכר ֵאָבִרים. )פרק ד אות א(.

ׁשּו"ת ִמְׁשַנת יֹוֵסף • 

ְּבִעְנַין ַהְּצִניעּות ֲאֶׁשר ִהיא ְיסֹוד ִּבְנַין ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוַהָּׂשָטן ְמַנֶּסה ִלְפרֹץ לֹו 

ֶּפַתח ִּבְגֵדָריו, ְוִנְפְרָצה ִּפְרָצה ֵּבין ָנִׁשים ֲחֵרִדּיֹות ֶׁשּלֹוְבׁשֹות ְּבָגִדים ָצִרים 

ַהְּצמּוִדים ַלּגּוף, ּוִמִּמין ַּבד ֲאֶׁשר ַמְבִליט ֶאת ֵאָבֶריָה ּוִבְפָרט ְלָפֶניָה... ֵיׁש 

ַהּגּוף  ַּבֲחִצי  ֵאָבֶריָה,  ַּדְרּכֹו  ִיְבֹלט  ֶׁשֹּלא  ּבֹו  ֶׁשִּמְתַּכָּסה  ַּבֶּבֶגד  ַּגם  ְצִניעּות 

ְמבָֹאר,  ג.(  )פסחים  ּוַבְּגָמָרא  ּוֵמַאֲחֶריָה.  ִמְּלָפֶניָה  ַהַּתְחּתֹון  ּוְבֶחְציֹו  ָהֶעְליֹון 

ְוֶזה  ֶׁשֵאין ָהגּון ְלַהְזִּכיר ְרִכיָבה ְּבִאָּׁשה ְלִפי ֶׁשִּבְרִכיָבה ֵיׁש ִּפּסּוק ַרְגַלִים, 

ְּגַנאי ֲאִפּלּו ַרק ְלַהְזִּכירֹו, ְוָכל ֶׁשֵּכן ַלֲעׂשֹותֹו. ֲהֵרי ֶׁשַּגם ִאם ְלבּוָׁשה ְּבִׂשְמָלה 

ְרָחָבה, ְּבָכל זֹאת ַהְיִׁשיָבה ְּבִפּסּוק ַרְגַלִים ֵאיָנּה ְצִניעּות, ְוֵכן ִלְלּבֹׁש ִמְכָנַסִים 

ַהּגּוף  ִּכּסּוי  ַרק  ֶׁשֹּלא  ְלִפי  ְמֻכֶּסה,  ּגּוָפּה  ֶׁשָּכל  ֲהַגם  ְּגמּוָרה  ְּפִריצּות  הּוא 

קֹוֵבַע ֶאָּלא ַּגם צּוַרת ֵאָבֶריָה, ְוִׂשְמָלה ָצָרה ּדֹוָמה ְמאֹד ְלִמְכָנַסִים, ֶׁשַּגם ּבֹו 

ִהיא ַמְבִליָטה ֵאָבֶריָה...

ּוָמִצינּו ֶׁשַהְבָלַטת ֵחֶלק ַהּגּוף ַהִּקְדִמי ָאסּור ִמּׁשּום ֶׁשֵּמִביא ִליֵדי ִהְרהּור, 

ִּדְכִתיב "ַוִּיַּגׁש ֵּגיֲחִזי ְלָהְדָפּה", ּוַבְּגָמָרא )ברכות י:( מּוָבא ֶׁשֲאָחָזּה ְּבהֹוד ָיְפָיּה, 

ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְוֵכיָון  ַהּיִֹפי,  הֹוד  הּוא  ַההּוא  ֶׁשַהָּמקֹום  ֲהֵרי  ַּדֶּדיָה.  ֵּבין  ֵּפרּוׁש 

ִהְסַּתְּכלּות ִאיׁש ִּבְמקֹום ְיִפי ָהִאָּׁשה ָיכֹול ָלבֹוא ַחס ְוָׁשלֹום ִליֵדי ִהְרהּור, 

ְּבָכל  ַעְצָמּה  ּוְלַהְצִניַע  ְלַהְכִׁשילֹו  ֶׁשֹּלא  ַעְצָמּה  ִלְׁשמֹר  ָהִאָּׁשה  ְמֻחֶּיֶבת 

ְרִאָּיה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  עֹוָלם  ִּבְגדֹוֵלי  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה  ַּבְּגָמָרא  ּוָמִצינּו  ְיָכְלָּתּה, 

ַעְצמֹו.  ַעל  ִיְבַטח  ֶאָחד ֹלא  ֶׁשַאף  ְלַלְּמֵדנּו  ְוֶזה  ִהְרהּור,  ִליֵדי  ָּבאּו  ֲעָרִאית 

ְוִאם ֵּכן ַמה ָּגדֹול הּוא ֲעוֹן ָהִאָּׁשה ַהַּמְבֶלֶטת ֵאָבֶריָה... ַהֻּמַּׂשג 'ְצִניעּות' ֵאינֹו 

ַרק ְלַכּסֹות ַהָּבָׂשר, ִּכי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ֶׁשַהּכֹל ְמֻכֶּסה ּוְבָכל זֹאת ִהיא ְלבּוָׁשה 
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ִּבְפִריצּות... ְוַעל ִּפי ֶזה ָנֲהגּו ָּכל ַהָּנִׁשים ַהְּצנּועֹות ִלְלּבֹׁש ְּבָגִדים ְרָחִבים 

ְּכִפי ַהּצֶֹרְך, ְוֹלא ָעְלָתה ַעל ַּדַעת ִאָּׁשה אֹו ְּבתּוָלה ְּכֵׁשָרה ִלְלּבֹׁש ֶּבֶגד ָהדּוק 

ֶׁשִּיְבְלטּו ֵאָבֶריָה. )ח"ו סימן ב וחי"א סימן ב, הגר"י ליברמן שליט"א(.

ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש • 

ְוֵכן ָאסּור ְלִאָּׁשה ִלְלּבֹׁש ֶּבֶגד ַצר ְמֻצְמָצם ַעל ְּבָׂשָרּה, ְּדַגם ֵּכן ָהֵוי ְּפִריצּוָתא. 

)אות יא(.

ת ִיְׂשָרֵאל ְקֻדּׁשַ • 

ִּנְתַחֵּדׁש ָּכֵעת ֶׁשַהָּנִׁשים לֹוְבׁשֹות ַמְלּבּוִׁשים ַהָּצִרים ְוַהְּקָצִרים ֶׁשּצּוַרת  ַמה ֶׁשּ

ָהֵאָבִרים ּבֹוֶלֶטת, ַוַּדאי ַּגם ֶזה עֹוֶבֶרת ַעל ָּדת. )דף כא, הגאון רבי עקיבא פרוש 

זצ"ל(.

ִּדְבֵרי יֹוֵאל • 

ְּכָבר עֹוַרְרִּתי ַּכָּמה ְּפָעִמים ַעל ַהָּדָבר, ֶׁשַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים ַהָּנִׁשים ְמִקִּלין 

ַהְּמאּוָסה,  ָהַאֲחרֹוָנה  ַּב'ּמֹוָדה'  ּוִבְפָרט  ְּפִריצּות,  ְּבִבְגֵדי  ֵליֵלְך  ְלַעְצָמן 

ֶׁשַּמְכִׁשיִלים  ִמֶּמָּנה,  ְמֻגָּנה  ִמָּדה  ֶׁשֵאין  ּוְקָצִרים  ָצִרים  ִּבְבָגִדים  ֶׁשהֹוְלִכים 

כי תצא שנת  )פרשת  ִליְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ַהְרֵּבה,  ָרעֹות  ְוגֹוְרמֹות  ָאָדם  ְּבֵני  ָּבֶזה 

תשכ"ז, האדמו"ר מסאטמר זצ"ל(.

ִמְכַּתב ָהַרָּבִנים • 

ַהְּגֵדִרים,  ָּכל  ָּפְרצּו  ַהְּבָגִדים  ַוֲחֻנּיֹות  ְּפָלִאים,  ָיַרד  ַהְּצִניעּות  ּוַמַּצב  ֱהיֹות 

חֹוְזִרים  ִהְננּו  ֵּכן  ַעל  ָהַרִּבים,  ֶאת  ַהַּמֲחִטיִאים  ֲאסּוִרים  ְּבָגִדים  ּומֹוְכִרים 

ְוחֹוָבה  ְּפִריצּות,  ִּבְגֵדי  ֶׁשל  ֶהָחמּור  ָהִאּסּור  ַעל  ֵּפרּוט  ְּבֶיֶתר  ּוַמְתִריִעים 

ִּכי  ּוְבַאְקַראי,  ָקָצר  ִלְזַמן  ֲאִפּלּו  ַהְבָלָטתֹו  ַהּגּוף אֹו  ִמִּגּלּוי  ְלִהָּׁשֵמר  ָעֵלינּו 

ְּדָבִרים ֵאּלּו ַהְּמִביִאים ְלִמְכׁשֹול ְוִהְרהּור, ֲעֵליֶהם ִהְזִהיָרה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה 
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ֶׁשֵהם ֵאּלּו ַהּגֹוְרִמים ְלִסּלּוק ַהְּׁשִמיָרה ָהֶעְליֹוָנה ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַּכֶּנֱאַמר 

"ְוֹלא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך"...

ִּבְלִביָׁשה  ָאסּור  ַמָּצב,  ְּבָכל  ַהּגּוף  ֶאְבֵרי  צּוַרת  ֶאת  ַמְסִּתיר  ֶׁשֵאינֹו  ֶּבֶגד 

ֵמִעַּקר ַהִּדין, ַעל ֵּכן חֹוָבה ֵמַהִּדין ְלַהְקִּפיד ֶׁשִּתְהֶיה ַהֻחְלָצה ְרָחָבה ּוְרפּוָיה, 

ִמְּלָפִנים.  ַהַהְבָלָטה  ֶאת  ְלַגְמֵרי  ֶׁשַּתְסִּתיר  ְּכֵדי  ָהֶעְליֹון,  ְּבֶחְלָקּה  ִּבְמֻיָחד 

ְוֹלא  ַהּגּוף,  ְלִכּוּון  ְּפִניָמה  ִיָּכֵנס  ְוֹלא  ָיָׁשר  ֵיֵרד  ַהֻחְלָצה  ַקו  ּוְלַמָּטה  ִמָּׁשם 

ִיָּצֵמד ְּכָלל ְלאֶֹרְך ַקו ַהּגּוף ִמָּכל ְצָדָדיו. ַּגם ַהַּׁשְרוּוִלים ֹלא ִיְהיּו ְצמּוִדים 

ַלּגּוף  ַהִּנְצֶמֶדת  ַּבֲחָצִאית  ָלֶלֶכת  ָאסּור  ַהְּזרֹוַע...  צּוַרת  ֶאת  ַיְבִליטּו  ְוֹלא 

ִלְזַמן ָקָצר  ִנְצָמדֹות ַרק  ְלַמָּטה ֵמַהָּמְתַנִים ִמְּלָפִנים אֹו ֵמָאחֹור ֲאִפּלּו ִאם 

ְּכמֹו ַּבֲעִלָּיה ְלאֹוטֹוּבּוס ְוַכּדֹוֶמה, ֶאָּלא חֹוָבה ְלַהְקִּפיד ֶׁשַהֲחָצִאּיֹות ַיְסִּתירּו 

ֶאת צּוַרת ָהַרְגַלִים ּוְתנּוַעת ַהִּפּסּוק ְּבַמָּצִבים ַהִּמְזַּדְּמִנים ָּבְרחֹוב. )ובאו על 

החתום גדולי הרבנים שליט"א מכל העדות והחוגים, תשרי תשס"ט(.

ְוַכּדֹוֶמה,  'ַלְיְקָרה'  'ְטִריקֹו'  ֻחְלצֹות  ְלִביַׁשת  ֶׁשל  ַמְכֵׁשָלה  ֶיְׁשָנּה  ָלַאֲחרֹוָנה 

ֻחְלצֹות ָצרֹות, ֲאפּודֹות ָצרֹות, ּוְׁשָאר סּוֵגי ְּבָגִדים ָצִרים, ְוֵכן ֲחָצִאּיֹות ָצרֹות 

ִויָׁשרֹות... ָלֵכן ֵמחֹוָבֵתנּו ְלַפְרֵסם ֶאת ַּדַעת ַהּתֹוָרה ִּכי ְּבָגִדים ֵאּלּו ֲאסּוִרים, 

קורא מטעם  )קול  ֶחְלִקי.  ְּבאֶֹפן  ְּפתּוָחה  ֻחְלָצה  ֵמֲעֵליֶהם  לֹוְבִׁשים  ִאם  ְוַאף 

הגאונים הצדיקים זצ"ל חברי בד"צ העדה החרדית(.

ִּפְרָצה נֹוָרָאה ִנְכְנָסה ְּבַמֲחֵננּו ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון, ֲאֶׁשר ָנִׁשים ּוָבנֹות לֹוְבׁשֹות 

ְּבָגִדים ָצִרים... ְלִביַׁשת ֶּבֶגד ָּכֶזה הּוא ִאּסּור ָחמּור ְונֹוָרא, ּוְמקֹורֹו ֵמַהּגֹוִים 

ַהְּפָעִמים  ִמְסַּפר  ְּכִפי  ֲחמּורֹות...  ַלֲעֵברֹות  ּוֵמִביא  ְּביֹוֵתר,  ַהֻּמְׁשָחִתים 

ֶׁשּלֹוֶבֶׁשת אֹוָתם - ָּכְך ִמְסַּפר ָהֲעֵברֹות ַהֲחמּורֹות ֶׁשָּלּה, ְוַגם ִהיא ֲענּוָׁשה 

ְּבעֶֹנׁש ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶׁשִהְכִׁשיָלה. )מכתב התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה, אלול 

תשנ"ו(.
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ַאְזָהַרת ַהּתֹוָרה • 

ָלַאֲחרֹוָנה ִנְתַרְּבָתה ַהַּמְכֵׁשָלה ֶׁשל ְלִביַׁשת ֲחָצִאּיֹות ְוֻחְלצֹות ָצרֹות ּוְצמּודֹות 

ְטִריקֹו,  ְוֻחְלצֹות  ּגּוִפָּיה  ַהִּנְקָראֹות  ֻחְלצֹות  ּוִבְמֻיָחד  ּוְנָערֹות,  ָנִׁשים  ֵאֶצל 

ְוַרּבֹות ִנְגָררֹות ַאֲחֵרי ָאְפָנה ְּפרּוָצה זֹו ּוַמְכִׁשילֹות ֶאת ָהַרִּבים ְּבִאּסּוֵרי ּתֹוָרה. 

ַעל ֵּכן חֹוָבֵתנּו ְלַפְרֵסם ִּכי ֻחְלצֹות ֵאּלּו ֵהם ּתֹוֲעַבת ה', ְוָדָבר ֶזה ִהְתִחיל 

ִמּסֹוֲחִרים ִחּלֹוִנים ַהְמַׁשְּוִקים ְסחֹוָרָתם ַהְּפסּוָלה ְוַהּזֹוָלה, ַעד ֶׁשָּלַאֲחרֹוָנה 

ָז'ֶקט ָּפתּוַח,  ְּפִריצּות ֵאּלּו ְּבתֹוֶסֶפת  ֻחְלצֹות  ִלְמּכֹר  ִמְתַּפִּתים  ֲחֵרִדים  ַאף 

ְוַהַהְכָׁשָלה ֶׁשַּקֶּיֶמת  ַאְך ַהָּדָבר ֵאינֹו ַמְסִּתיר ְּכָלל ֶאת ַהַהְבָלָטה ַהֲחמּוָרה 

ׂשֹוְנֵאי  ֲאֶׁשר  ַהּזֹאת  ּוָבֵעת  ָהַרִּבים.  ְּכַמֲחִטיֵאי  ָחרּוץ  ְוִדיָנם  ֵאּלּו,  ִּבְבָגִדים 

ִיְׂשָרֵאל ֵהִרימּו רֹאׁש, ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמַּדת ַהִּדין ְמתּוָחה ְּבָצרֹות 

ּוַמֲחלֹות ָקׁשֹות ּוְפִטיַרת ֲאָנִׁשים ְצִעיִרים, ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק ְמאֹד ִּבְדָבִרים ֵאּלּו 

ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז, ּוְכִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ִמַּקְדַמת ְּדָנא, ְלַהְסִּתיר ּוְלַהְצִניַע 

על  )ובאו  עֹוָלִמים.  ְּתׁשּוַעת  ְלִהָּוַׁשע  ִנְזֶּכה  ֶזה  ּוִבְזכּות  ַהּגּוף,  ַהְבָלַטת  ָּכל 

ואזנר והגר"נ קרליץ  ויבדלו לחיים הגר"ש  זצ"ל,  יוסף והגרח"פ שייינברג  החתום הגר"ע 

והגר"ש בעדני שליט"א, סיון תשס"ו(.

ַהְּגַר"ׁש ָואְזֵנר ְׁשִליָט"א • 

ִנְפַסק ַלֲהָלָכה ָּבַרְמַּב"ם: 'ֵאּלּו ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ְלעֹוָלם ַהָּבא... ַהַּמֲחִטיִאים 

ָיִמין  ַעל  ַרָּבה  ּוְבָעְצָמה  ְּבגֶֹדל  ַרִּבים  ָּכְך  ְלַהֲחִטיא  ֲהִיָּתֵכן  ָהַרִּבים'.  ֶאת 

ְוַעל ְׂשמֹאל, ַּבֲהִליָכה ִּבְבָגִדים ַהְּצמּוִדים, ְּבִלי ִלְרעֹד ֵמֶחְרַּדת ְוֵאיַמת ַהִּדין 

ַהָּצפּוי ַעל ָּכְך?! )דרשת שבת הגדול תשע"א(.

עֹוָלמֹות ֶׁשל ֹטַהר • 

ַמֲעֶׂשה נֹוָרא ִהְתַרֵחׁש ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות. ַחִּני ִנְּׂשָאה ְּבָׁשָעה טֹוָבה, ּוְתקּוָפה 

ָּבּה  ִהִּביָטה  ִרְבִקי  ִרְבִקי.  ֲחֶבְרָּתּה  ֶאת  ַחִּני  ָּפְגָׁשה  ִנּׂשּוֶאיָה  ְלַאַחר  ְקָצָרה 

ִּבְפִליָאה, ְוָאְמָרה ְלַעְצָמּה: ַהִאם ֲאִני רֹוָאה טֹוב? ַהִאם זֹאת ַחִּני? ַמה ָּקָרה 

ָרה  ָלּה? ִלְפֵני ִנּׂשּוֶאיָה ִהיא ָהְיָתה מֹוֵפת ְוֻדְגָמא ִלְצִניעּות ְלָכל ַהָּבנֹות, ּוַמה קָּ
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ֶׁשַעְכָׁשו ִהיא הֹוֶלֶכת ְּבחֶֹסר ְצִניעּות ֻמְבָהק, ִּבְלבּוׁש ָקָצר ַצר ְוִנְצָמד ֶׁשֵאינֹו 

ַמְתִאים ְלַבת ִיְׂשָרֵאל ְּכֵׁשָרה? ִרְבִקי ָּפְנָתה ֵאֶליָה ִּבְׁשֵאָלה: ַחִּני, ְּכֶׁשָּלַמְדנּו 

ַיְחָּדו, ָהִיית מֹוֵפת ְוֻדְגָמא ִלְצִניעּות, ְלבּוֵׁשְך ָהָיה ָארְֹך ְוָרָחב ְוָצנּוַע, ּוַמה 

ְּבִגְזָרה  ַהֲחָצִאית  ָקָצר,  ְלבּוֵׁשְך  ִהְׁשַּתֵּנית?  ַהֲחֻתָּנה,  ַאֲחֵרי  ֶׁשַעְכָׁשו,  ָּקָרה 

ְיָׁשָרה, ְוַהֻחְלָצה ִנְצֶמֶדת ּוַמְבִליָטה ֶאת צּוַרת ַהּגּוף? ַחִּני ֵהִׁשיָבה ְּבַפְׁשטּות: 

ָּדָבר ִראׁשֹון, ָּכל ַהִּגיסֹות ֶׁשִּלי הֹוְלכֹות ָּכְך ְוַגם ַהְּׁשֵכנֹות ֶׁשִּלי. ְוחּוץ ִמֶּזה, 

ַמְדִריַכת-ַהַּכּלֹות ֶׁשֶאְצָלּה ָהִייִתי ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה, ֶׁשִהיא ֵאֶׁשת ַּתְלִמיד ָחָכם 

ַוֲחָצִאּיֹות  ְרָחִבים  ְּבָגִדים  ַחִּני,  ָלְך,  ְּדִעי  ִלי:  ְוִהְסִּביָרה  ִאִּתי  ִּדְּבָרה  ֻמְפָלג, 

ְּכָפִלים ַמְתִאים ִליָלדֹות ְקַטּנֹות, ֲאָבל ִאָּׁשה ְנׂשּוָאה ְצִריָכה ְלַהְראֹות ֶאת 

ַעְצָמּה יֹוֵתר, ּוִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִּתְהֶיה ְלָך ִאם ִּתְלְּבִׁשי ֲחָצִאית ְקָצָרה ּוְבָגִדים 

ְמֻדָּיִקים ִלְכבֹוד ַּבְעֵלְך. ֵהִׁשיָבה ָלּה ִרְבִקי ִּבְכֵאב: ַחִּני, ַּתַעְזִבי ֵאיְך הֹוְלכֹות 

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַּבת  ִיָּתֵכן  ֶׁשֹּלא  ָלְך  ּוְדִעי  ֶׁשֵּתְלִכי,  ה'  ְרצֹון  ַמהּו  ַּתְחְׁשִבי  ֻּכָּלן, 

ְיֵדי ְּבָגִדים ָצִרים ּוְקָצִרים ַהַּמְכִׁשיִלים ֶאת ָהַרִּבים,  ַּתִּׂשיג ְׁשלֹום ַּבִית ַעל 

ֲהֵרי 'ֵחן ִאָּׁשה ַעל ַּבְעָלּה' ִהיא ַמָּתָנה ִמָּׁשַמִים, ְוֵאיְך ַיֲעִניק ַהּבֹוֵרא ַמָּתָנה זֹו 

ְלִאָּׁשה ַהְּלבּוָׁשה ְּבִנּגּוד ִלְרצֹון ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה?! ְוָכְך ִנְפְרדּו ִרְבִקי ְוַחִּני 

ְלָׁשלֹום, ְּכֶׁשִרְבִקי ּתֹוָהה ְּבִלָּבּה, ַהִאם ְּדָבֶריָה ִהְׁשִּפיעּו ְוָהיּו ְלתֹוֶעֶלת.

ֲארּוַחת  ִּבְזִריזּות  ְמִכיָנה  ְּבֵביָתּה  ְלַבָּדּה  ַחִּני  ְּכֶׁשָהְיָתה  ְׁשבּוַעִים,  ְלַאַחר 

ָצֳהַרִים ְּכֶׁשֶּזֶמר ַעל ְׂשָפֶתיָה, ָׁשְפָתה ֶאת ַהִּסיר ַעל ַהַּגז, ּוְלֶפַתע ִהְתַלְּבָתה 

ֵאׁש ְּגדֹוָלה ֵמַהִּכיַרִים ְוִנְתְּפָסה ְּבַחִּני ַעְצָמּה. ּתֹוְך ְׁשִנּיֹות ְספּורֹות ִנְכְוָתה 

ְוַעד רֹאׁש. ַהְּׁשֵכִנים ִמּמּול, ֶׁשָּׁשְמעּו ֶאת ַצֲעקֹוֶתיָה,  ֶרֶגל  ַחִּני ֻּכָּלּה, ִמַּכף 

ִהְבִחינּו ַּבַּנֲעֶׂשה ְוִהְזִעיקּו ֶעְזָרה. ְּכֶׁשִהִּגיעּו ּכֹחֹות ַהַהָּצָלה ְלַכּבֹות ֶאת ּגּוָפּה 

ַהּבֹוֵער, ִהְזַּדְעְזעּו ֵמֵאיַמת ַהַּמֲחֶזה; ַצֲעקֹוֶתיָה ֶׁשל ַחִּני ָנַדּמּו ִעם ִהְתַעְּלפּוָתּה 

ֵמָעְצַמת ַהְּכֵאב, ְוָכְך ִהיא ָהָעְבָרה ְמֻחֶּסֶרת ַהָּכָרה ְלֵבית ַהחֹוִלים. ֳחָדִׁשים 

ִמָּיד  ֶׁשִהְתַאְרְּגנּו  ֵמֵאָליו  ּומּוָבן  ַרִּבים,  ִנּתּוִחים  ָעְבָרה  ָׁשם,  ָׁשְכָבה  ַרִּבים 

ִמְׁשְמרֹות ְּתִהִּלים. ַּגם ִרְבִקי ָׁשְמָעה ַעל ָּכְך, ְוִהְצָטְרָפה ַלְּתִפּלֹות ְוָׁשְפָכה 

ִרְבִקי  ָׁשְמָעה  ִמְסָּפר  ֳחָדִׁשים  ַּכֲעבֹר  ַחִּני.  ֶׁשל  ִלְרפּוָאָתּה  ַּכַּמִים  ְּדָמעֹות 
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ֶׁשַּמָּצָבּה ֶׁשל ַחִּני ִהְׁשַּתֵּפר ְמַעט, ְוִהְתַקְּׁשָרה ִלְׁשאֹל ִּבְׁשלֹוָמּה. ַחִּני ֵהִׁשיָבה, 

ֶׁשָּברּוְך ה' ַמָּצָבּה ִהְׁשַּתֵּפר, ַאְך ֲעַדִין ָעֶליָה ִלְנסַֹע ִמֵּדי יֹום ְלִטּפּוִלים ְּבֵבית 

חֹוִלים, ָּכל עֹור ְּבָׂשָרּה ָאדֹם, ְמֻקָּמט ּוְמֻנָּפח ְוִהיא ִנְרֵאית ַמְפִחיָדה. ְלַאַחר 

ַּכָּמה ָיִמים ְמַצְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון ְּבֵביָתּה ֶׁשל ִרְבִקי. ַעל ַהַּקו ָהְיָתה ַחִּני. ְּבקֹול 

רֹוֵעד ִסְּפָרה ִהיא ְלִרְבִקי ֶׁשִהיא ָעְׂשָתה ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש נֹוֵקב ַעל ַמה ֶּׁשָּקָרה 

ָלּה, ּוִבְדָמעֹות ָאְמָרה: ֲאִני ְּבטּוָחה ֶׁשֶּזה ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ֲאִני ִהְבַעְרִּתי ֵאׁש 

ְצמּוִדים  ְּבָגִדים  ָלַבְׁשִּתי  ֵאׁש;  ְּבגּוִפי  ָּבֲעָרה  ָלֵכן  ַּבֲאֵחִרים,  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶׁשל 

ֲאָבל  ַרּבֹות,  ָׁשעֹות  ַהּגּוף  ַעל  ְצמּוָדה  ַלַחץ  ֲחִליַפת  ִלְלּבֹׁש  ָעַלי  ַעְכָׁשו   -

ֲאִני ְׂשֵמָחה ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֶאת ָעְנִׁשי ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא ֶאְצָטֵרְך ְלַׁשֵּלם ַעל ָּכְך 

ָּבֵאׁש ַהּנֹוָרָאה ֶׁשל ַהֵּגיִהּנֹם. ָאָּנא, ַּפְרְסִמי ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהּנֹוָרא ַהֶּזה, ּוִבְזכּות 

ְּבַקּלּות,  ּוְלַהְבִריא  ְלַהֲחִלים  ֶאְזֶּכה  ִּבְצִניעּות  ְוַהִהְתַחְּזקּות  ַהִהְתעֹוְררּות 

ְּבֶעְזַרת ה'. )ח"א עמוד רמז(.

ִּבְזַמּנֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל ַזַצ"ל, ַּתְלִמידֹו ַהֻּמְבָהק ֶׁשל ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש 

ִהְתַאֵּמץ  ּכֹחֹו  ּוְבָכל  ָׁשַקט,  ֹלא  ַהָּׂשָטן  ַאְך  ַלְּגֻאָּלה,  ָרצֹון  ֵעת  ָהָיה  זיע"א, 

ְלַהְפִריַע ּוְלַעֵּכב. ַאַחד ַהְּדָבִרים ֶׁשָּגַרם ְלִעּכּוב ַהְּגֻאָּלה, ְּבָכְך ֶׁשִהְכִניס ָאְפָנה 

ָהֶעְליֹון.  ַהּגּוף  ְּבֶפֶלג  ִּבְפָרט  ַהָּנִׁשים  ְּבַמְלּבּוֵׁשי  ַהּגּוף  ֶאְבֵרי  ַהְבָלַטת  ֶׁשל 

ְוָלֵכן הֹוִדיעּו ִמָּׁשַמִים ְלַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל ַזַצ"ל ֶׁשּיֹוִכיַח ֶאת ָהַרִּבים, ְויֹוִדיַע 

ֶׁשְּבָעוֹן ֶזה ְמַאְּבִדים ָחִליָלה ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא, ִּכי ַהַּמֲחִטיא ֶאת ָהַרִּבים ֵאין 

לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוַגם ַהְּגֻאָּלה ִמְתַעֶּכֶבת. )מובא בספר שבחי מהרח"ו דרכי 

חיים אות כד(.

ַהְּגָמָרא )מנחות צח.( ְמָבֶאֶרת ֶאת ַהָּפסּוק "ַוֵּיָראּו ָראֵׁשי ַהַּבִּדים" )ַהּמֹוטֹות 

ֶׁשָּבֶהם ָנְׂשאּו ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש(, ֶׁשִּלְכאֹוָרה ַהָּפסּוק ֵאינֹו מּוָבן, ֲהֵרי ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש 

ַהַּבִּדים,  ָראֵׁשי  ֶאת  ִלְראֹות  ֶאְפָׁשר  ָהָיה  ְוֹלא  ַהֳּקָדִׁשים,  קֶֹדׁש  ְּבתֹוְך  ָהָיה 

ֹלא  ַּבחּוץ  ֶׁשָעַמד  ּוִמי  ַהֳּקָדִׁשים,  קֶֹדׁש  ֶאת  ַמְסִּתיָרה  ַהָּפרֶֹכת  ָהְיָתה  ִּכי 

ָיכֹל ִלְראֹות ֶאת ָהָארֹון ּוַבָּדיו, ְוֵאיְך ָּכתּוב ַּבָּפסּוק "ַוֵּיָראּו ָראֵׁשי ַהַּבִּדים"? 
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ַאף  ְוָלֵכן  ַּבָּפרֶֹכת,  ּובֹוְלִטין  ּדֹוֲחִקין  ָהיּו  ָהָארֹון  ֶׁשַּבֵּדי  ַהְּגָמָרא,  ְוֵתְרָצה 

ֶׁשַהָּפרֶֹכת ִהְסִּתיָרה אֹוָתם, ֵּכיָון ֶׁשּצּוַרת ְּבִליַטת ַהַּבִּדים ִנְּכָרה ָלַעִין, ָלֵכן 

ָּכתּוב "ַוֵּיָראּו ָראֵׁשי ַהַּבִּדים". 

ַהּפֹוְסִקים ָלְמדּו ִמְּגָמָרא זֹו ְלַכָּמה ִעְנָיִנים ַּבֲהָלָכה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר רֹוִאים ֶאת 

צּוַרת ַהָּדָבר, ַאף ֶׁשהּוא ְמֻכֶּסה, ֲהֵרי ֶזה ִנְקָרא ֶׁשרֹוִאים ֶאת ַהָּדָבר. ּוִמָּכאן 

ִנְלַמד ַּכָּמה ֲחמּוָרה ִהיא ְלִביַׁשת ְּבָגִדים ְצמּוִדים ַוֲהדּוִקים ַלּגּוף ֲאֶׁשר ֵהם 

ַמְבִליִטים ֶאת צּוַרת ָהֵאָבִרים ְוֵהם ִנָּכִרים, ֶׁשֲהֵרי ִּבְלׁשֹון ַהָּפסּוק ָּדָבר ֶזה 

ִנְקָרא ְרִאָּיה. ְוַכָּידּוַע ֶׁשַּכֲאֶׁשר רֹוִאים ָּדָבר ְמֻסָּים, קֶֹדם קֹוֶלֶטת ָהַעִין ֶאת 

צּוַרת ַהָּדָבר, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ִהיא קֹוֶלֶטת ֶאת ֶצַבע ַהָּדָבר, ּוִמֵּמיָלא מּוָבן 

ֵמֵאָליו ּגֶֹדל ַהִּמְכׁשֹול ֶׁשּנֹוָצר ִמַּמה ֶּׁשָהַעִין קֹוֶלֶטת ִּבְבָגִדים ַהַּמְרִאים ֶאת 

צּוַרת ַהּגּוף.

ְּפרֹוֶפּסֹור ְמֻפְרָסם ִהִּביַע ֶאת ְּפִליָאתֹו ַהְּגדֹוָלה: ַמּדּוַע ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות 

ָהֶעְליֹון  ַהּגּוף  ְּבֶפֶלג  ַהּנֹוָרָאה  ַהַּמֲחָלה  ְּגבֹוִהים ֶׁשל  ֲאחּוִזים  ִרּבּוי ֶׁשל  ֵיׁש 

ַּדְוָקא ְּבֶקֶרב ִצּבּור ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹת? ָאֵכן, ַמה ֶּׁשּגֹוי ֵאינֹו יֹוֵדַע ּוְמֻסָּגל 

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶׁשל  ֶׁשִּמּדֹוָתיו  ַהְּקדֹוִׁשים,  ֲחַז"ל  ָלנּו  ִּגּלּו  ְּכָבר  ְלָהִבין, 

ֵהן ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ְוַכֲאֶׁשר, ְלַדֲאבֹוֵננּו, ַמְבִליִטים ָמקֹום ֶׁשָּצִריְך ְלַהְסִּתיר 

ְרׁשּות  ֶׁשִּנְּתָנה  ְוֵכיָון  ֶנֱעָנִׁשים,  ַּדְוָקא  ּבֹו   - צּוָרתֹו  ְוֶאת  אֹותֹו  ּוְלַהְצִניַע 

ַלַּמְׁשִחית, ֵאינֹו ַמְבִחין ּוַמְבִּדיל, ְוִנְתָּפִסים ַּגם ַצִּדיִקים ַּבֲעוֹן ַהּדֹור.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשַּבת ִיְׂשָרֵאל ְצִריָכה ְלִהְתּבֹוֵנן ֶׁשֹּלא ִּתְגרֹם ִמְכׁשֹול, 

ֶאְבֵרי  ְוַתְבִנית  צּוַרת  ֶאת  ַמְבִליִטים  ִיְהיּו  ֹלא  ֶׁשַּמְלּבּוֶׁשיָה  ַּתְקִּפיד  ְוָלֵכן 

ַהּגּוף, ֶאָּלא ִיְהיּו ֲאֻרִּכים ּוְרָחִבים, ּוִבְזכּות ֶזה ִּתְזֶּכה ָלעֹוָלם ַהָּבא ּוְתָקֵרב 

ֶאת ַהְּגֻאָּלה.
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ַּתַחת ֲחגֹוָרה ִנְקָּפה 

ְיַׁשְעָיהּו • 

"ַוּיֹאֶמר ה' ַיַען ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון... ְוָהָיה... ְוַתַחת ֲחגֹוָרה ִנְקָּפה... ְוַתַחת 

ְּפִתיִגיל ַמֲחגֶֹרת ָׂשק". )ג כד(.

ַרַד"ק • 

"ְּפִתיִגיל" -  ָעָליו.  ַלְחּגֹר  יּוְכלּו  ּוֻמֶּכה ֶׁשֹּלא  ָנגּוַע  ַהָּבָׂשר  ִיְהֶיה   - "ִנְקָּפה" 

ֲחגֹוַרת ֶמִׁשי ְרָחָבה. )שם(.

ַהַּמְלִּבי"ם • 

ּוִבְמקֹומֹות ֶׁשָהיּו חֹוְגרֹות ָׁשם ִּבְגֵדיֶהם ְּבדַֹחק, ִיְהֶיה ָנקּוף ְוָכתּות ַעד ֶׁשִאי 

ֶאְפָׁשר ַלְחּגֹר ָׁשם עֹוד. )שם(. 

ְּגָמָרא • 

חֹוְגרֹות  ֶׁשָהיּו  ָמקֹום   - ִנְקָּפה"  ֲחגֹוָרה  "ְוַתַחת  עּוָלא...  ַּבר  ַרָּבה  ָּדַרׁש 

ְּבִצְלצֹול )ֲחגֹוָרה(, ַנֲעֶׂשה ְנָקִפים ְנָקִפים )ַחּבּורֹות(. )שבת סב:(.

ֵעיַני ִיְצָחק • 

ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  כֹל,  ְּבֵעיֵני  ָּבֶזה  ִמְתַּגּנֹות  ְּבָמְתֵניֶהן,  חֹוְגרֹות  ֲאֶׁשר  ַהָּנִׁשים 

ּבֹוְלִטים ֶאְבֵרי ּגּוָפּה. ְוַרָּבֵני ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְזַמן ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמּוֵאל 

ְּבֵעת  ֶׁשֵּמתּו  ְּבָנִׁשים  ֶׁשָהְיָתה  ַמֵּגָפה  ַעל  ֲחלֹום  ְׁשֵאַלת  ָעׂשּו  ַזַצ"ל  ָסַלְנט 

ֵלָדָתן, ְוַנֲענּו ֶׁשִּנְסַּתְּלָקה ַהְּׁשִכיָנה ִּבְגַלל ַהֲחגֹוָרה ֶׁשִהְתִחילּו ַהָּנִׁשים ִלְלּבֹׁש. 

ּוִבְּטלּו ֶאת ֶזה, ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֶעְצָרה ִמָּיד. )שו"ע המקוצר ח"ו סימן רב, הגר"י רצאבי 

שליט"א(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשֶּדֶרְך ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּצנּועֹות ִהיא ְלִהָּמַנע ִמְּלִביַׁשת 

ַמִּציָלה  ַהְּצִניעּות  ּוְׁשִמיַרת  ָהֵאָבִרים,  צּוַרת  ֶאת  ַמְבִליטֹות  ֲאֶׁשר  ֲחגֹורֹות 

ִמַּמּכֹות ּוַמְכאֹוִבים.
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ִאּסּור ִּגּלּוי ֶּבֶגד ַהָּסמּוְך ַלּגּוף

ַׁש"ְך • 

ְּכֶׁשִאָּׁשה ְמַגָּלה ֶאת ֶהָחלּוק - ֶזה ְּפִריצּות, ְוָיבֹואּו ָהֲאָנִׁשים ָהעֹוְמִדים ָׁשם 

ִליֵדי ִהְרהּור ְּכמֹו ִּבְמַגָּלה ֶאת ִלָּבּה. )יורה דעה סימן שם ס"ק כב(.

ַמֲהַר"ל ִמְּפָראג • 

ָצִריְך ְלַכּסֹות ֶהָחלּוק ֶׁשָּדֵבק ִּבְבָׂשרֹו, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִנְרָאה ַהָּדֵבק ַלָּבָׂשר, ָּדָבר 

ֶזה ְקָצת ִּגּלּוי הּוא. )חידושי אגדות בבא בתרא נז:(.

ַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי • 

ָאסּור ְלִאָּׁשה ִלְלּבֹׁש ַמְלּבּוׁש ַּדק ֲאֶׁשר ֵיָרֶאה ַּדְרּכֹו ַהַּמְלּבּוׁש ַהְּפִניִמי, ָּדָבר 

ֶזה ּבּוָׁשה ְוֶחְרָּפה. )חוקי הנשים פרק יז(.

ִמְכַּתב ָהַרָּבִנים • 

ֻחְלָצה ְּבִמָּדה ְקַטָּנה אֹו ְּבִגְזָרה ָצָרה, ְוֵכן ָּכל ֻחְלָצה ֲאִפּלּו ְרָחָבה ֶׁשֵאיָנּה 

ִמַּבד ַיִּציב, ֶאָּלא ֲעׂשּוָיה ִמַּבד ֶׁשִּטְבעֹו ִנְמָּתח ְוִנְצָמד ַלּגּוף, ִּכְטִריקֹו, ַלְיְקָרה, 

ָסִריג ַּדק ְודֹוֵמיֶהם - ֲאסּוִרים ִּבְלִביָׁשה ְּבָכל ַמָּצב, ַּגם ִאם לֹוְבִׁשים ֵמֲעֵליֶהם 

ֻחְלָצה אֹו ָז'ֶקט ַהְּסגּוִרים ְּבאֶֹפן ֶחְלִקי. ָּכל ֶּבֶגד ָהָאסּור ִּבְלִביָׁשה, ִּכְטִריקֹו 

ְוַלְיְקָרה, ָאסּור ֶׁשֵּיָרֶאה ִמֶּמּנּו ְּכַלֵּפי חּוץ ֲאִפּלּו ְמַעט.

ָאסּור ִלְלּבֹׁש ַמְלּבּוִׁשים ַהּדֹוִמים ִלְבָגִדים ֲחׂשּוִפים ֶׁשל ִחּלֹוִנים, ְּכגֹון ֻחְלצֹות 

ּגּוִפָּיה  ֶּבֶגד אֹו  ִמַּתְחָּתם  ]ְולֹוְבִׁשים  ֻחְלצֹות,  ֲחָצֵאי  ְקָצִרים אֹו  ְּבַׁשְרוּוִלים 

ְלַהְׁשִלים ֶאת ַהְּמקֹומֹות ַהַחָּיִבים ְּבִכּסּוי[, ֶׁשָּכל ֵאּלּו ֵהם ִּבְגֵדי ְּפִריצּות ֶׁשל 

ְּתחּוָׁשה  ְמעֹוְרִרים  אֹו  ְּביֹוֵתר,  ְלַהְצִניָעם  ֶׁשֵּיׁש  ְמקֹומֹות  ַהַּמְבִליִטים  ּגֹוִים 

ֶׁשל ִּגּלּוי ַהּגּוף. ֶיְׁשָנּה ָאְפָנה ְרחֹוִבית ִלְפּתַֹח ִמְסַּפר ַּכְפּתֹוִרים ַּבֻחְלָצה ַאף 

ֶׁשֵּיׁש ֶּבֶגד ַּתְחָּתיו, ְוַהְמַעְּצִבים ָטְמנּו ָּבֶזה ְּדַבר ְּפסּול, ָלֵתת ְּתחּוָׁשה ּוַמְרֶאה 

ֶׁשל ִּגּלּוי ְוִהְתַעְרְטלּות. )ובאו על החתום גדולי הרבנים שליט"א מכל העדות והחוגים, 

תשרי תשס"ט(.
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ְטִריקֹו  אֹו  ַלְיְקָרה  ִּבְגֵדי  לֹוֶבֶׁשת  ֵאיָנּה  ֶמֶלְך  ֶׁשַּבת  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ְוַכּדֹוֶמה, ֲאֶׁשר חּוץ ִמַּמה ֶּׁשֵהם ִנְצָמִדים ַלּגּוף, ֵיׁש ָלֶהם ַמְרֶאה ֶׁשל ֶּבֶגד 

ְּפִניִמי, ְוָדָבר ֶזה ּבּוָׁשה ְוֶחְרָּפה.

ִלְזַמן ָקָצר ָלְרחֹוב ְּבעֹוָדּה ְלבּוָׁשה  ֵאיָנּה יֹוֵצאת ַאף  ֵכן ַּבת ֶמֶלְך  ּוְכמֹו 

ְּבָחלּוק, ֵּכיָון ֶׁשָחלּוק הּוא ֶּבֶגד ֶׁשִּנְצָמד ַלּגּוף, ְוֵאינֹו ַמְסִּתיר ֵהיֵטב ֶאת צּוַרת 

ָהֵאָבִרים ְוֵהם ִנָּכִרים ִמַּתְחָּתיו. ּומּוָבא ְּבַרִׁש"י )יומא נד.(, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָהֵאָבִרים 

ִנָּכִרים ִמַּתַחת ֶהָחלּוק, ֲהֵרי ֶזה ְּכִאּלּו ֵהם ִנְרִאים ְלַבחּוץ. ּוְבִדְבֵרי ַהּפֹוְסִקים 

ְּבִגּלּוי  ְּכמֹו  ּוִמְכׁשֹול  ְּפִריצּות  ֵיׁש  ֲאָנִׁשים  ִּבְפֵני  ֶהָחלּוק  ֶׁשְּבִגּלּוי  מּוָבא, 

ַהּגּוף. ]ְוַכָּידּוַע ְּבֵני ָאָדם ִמְתַּבְּיִׁשים ָלֵצאת ָלְרחֹוב ִעם ּגּוִפָּיה, ְוַעל ַהָּנִׁשים 

ֶׁשִּנְצַטּוּו ִּבְמֻיָחד ַעל ַהְּצִניעּות ֵיׁש ִלְלמֹד ַקל ָוחֶֹמר ֵמָהֲאָנִׁשים ְוִלְׁשמֹר ַעל 

ְּכבֹוָדן, ְוֹלא ָלֶלֶכת ְּכָלל ְוִעָּקר ִעם ֲחלּוִקים אֹו ְסִריִגים אֹו ּגּוִפּיֹות ְצמּודֹות 

)ֻחְלצֹות ַלְיְקָרה, ְטִריקֹו, ֻחְלַצת ָּבִסיס ְוַכּדֹוֶמה([.

ִאּסּור ְּבָגִדים ְׁשקּוִפים

ְּגָמָרא • 

ְקִריַאת  ִלְקרֹא  ָאסּור  ַּדק(  ְלֶבֶגד  ִמַּבַעד  )ֶׁשִּנְרֵאית  ַּבֲעָׁשִׁשית  ֶעְרָוה  ָרָבא:  ָאַמר 

ָהֶעְרָוה  ַוֲהֵרי  ַהּתֹוָרה,  ָאְמָרה  ָּדָבר"  ֶעְרַות  ְבָך  ִיְרֶאה  "ְוֹלא  ְּכֶנְגָּדּה,  ְׁשַמע 

ִנְרֵאית. )ברכות כה:(.

ַחֵּיי ָאָדם • 

ַוֲאִפּלּו  ֶעְרָוה...  ִנְקֵראת  ְמֻכֶּסה  ִלְהיֹות  ֶּׁשַּדְרָּכּה  ַמה  ִאָּׁשה  ֶׁשל  ּגּוָפּה  ָּכל 

ְמֻכָּסה ְּבֶבֶגד ַּדק ֶׁשִּנְרֵאית ִמּתֹוָכּה, ָאסּור. )כלל ד(.
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ַהַּיְעֵּב"ץ • 

ַּתְלמּוד ָערּוְך הּוא ְּבָיֵדינּו )יומא לה:(, ֶׁשֹּלא ִהִּניחּוהּו ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ַלֲעבֹד 

ְּבֻכּתֶֹנת ַּדָּקה ֶׁשְּבָׂשרֹו ִנְרֶאה ִמּתֹוָכּה... ְׁשַמע ִמיַּנּה, ְּכַהאי ַּגָּווָנא ֲחִׁשיב ָערֹם 

ַּגם ְּבִאיׁש, ַקל ָוחֶֹמר ְלִאָּׁשה. )מור וקציעה סימן עה(.

ִמְכַּתב ָהַרָּבִנים • 

ְמאֹד  ָמצּוי  ַהִּמְכׁשֹול  ֵמַהִּדין.  ֲאסּוִרים  ְּבִמְקָצת  ֲאִפּלּו  ְׁשקּוִפים  ְּבָגִדים 

נֹוָסף  ֶּבֶגד  ִלְלּבֹׁש  ֵיׁש  ָסֵפק  ּוְבָכל  ְּבִהיִרים,  ִמַּבִּדים  ְוֻחְלצֹות  ַּבֲחָצִאּיֹות 

ַהֶּבֶגד  ְׁשִקיפּות  ִּכּסּוי.  ַהְּצִריִכים  ַהְּמקֹומֹות  ָּכל  ֵהיֵטב  ֶׁשְּמַכֶּסה  ִמַּתַחת 

ֵמֲאחֹוֵרי  ִנְמָצִאים  ַהֶּׁשֶמׁש  ַחְׁשַמל אֹו אֹור  ְּכֶׁשאֹור  ְלִביָׁשה,  ְּבֵעת  ִנְבֶּדֶקת 

ַהֶּבֶגד ְוֹלא ֵמָעָליו, ְוִאָּׁשה ַאֶחֶרת ִנֶּצֶבת ְּבָמקֹום ָחׁשּוְך יֹוֵתר ּוְבֶמְרָחק ְמֻסָּים 

ִמִּלְפֵני ַהֶּבֶגד, ּוִמְתּבֹוֶנֶנת ֶׁשֹּלא ִמְׁשַּתְּקִפים ַקֵּוי ַהּגּוף ְוצּוָרתֹו ִּבְזַמן ֲהִליָכה 

והחוגים,  גדולי הרבנים שליט"א מכל העדות  )ובאו על החתום  ַהָּיַדִים.  ַּבֲהָרַמת  אֹו 

תשרי תשס"ט(.

ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ָּבּה )ֶּבֶרְך(  ֲהָלָכה ְּברּוָרה ּוְמפֶֹרֶׁשת, ְּדָכל ִאָּׁשה ֶׁשרֹוִאין ׁשֹוֶקיָה ְלַמָּטה ֵמַאְרֻכּ

ֶּדֶרְך ָהַאְנִּפיָלאֹות )ַּגְרַּבִים(, עֹוֶבֶרת ָּבֶזה ַעל ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה "ְוֹלא ִיְרֶאה 

ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר", ְוִהיא חֹוֵטאת ּוַמֲחִטיָאה ֶאת ָהַרִּבים, ְוִהיא ֲעֵבָרה ְּדִחּלּול 

ַרֲחָמָנא  ֲעֵברֹות  ִמיְליֹוֵני  ָּבֶזה  ָלּה  ְואֹוֶסֶפת  ָּבּה,  ָּתלּוי  ָהַרִּבים  ְוֵחְטא  ה', 

ֶנֱעֶנֶׁשת  ִהיא   - ַלֲאָנִׁשים  ֶׁשּגֹוֶרֶמת  ַוֲחָטִאים  ָרִעים  ִהְרהּוִרים  ְוָכל  ִליְצַלן, 

,ֶׁשֵאין  סג:(  )יבמות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ְוָאְמרּו  טז(.  ל  )עיין רש"י במדבר  ֲעֵליֶהם, 

ְלָך ְמֻׁשָּקץ ּוְמתָֹעב ִלְפֵני ה' יֹוֵתר ִמִּמי ֶׁשְּמַהֵּלְך ָערֹם ַּבּׁשּוק, ְוִאם ֵּכן ִאָּׁשה 

זֹו ֶׁשֵאיָנּה ְמֻלֶּבֶׁשת ִּבְׁשֵלמּות, ֶׁשֲהֵרי ׁשֹוֶקיָה ְּגלּוִיין ְוִנְרִאין, ִנְקֵראת ֲעֻרָּמה 

ַּבֵחֶלק ַההּוא, ְוִאם ְמַהֶּלֶכת ָּכְך ַּבּׁשּוק, ֲהֵרי ַנֲעֵׂשית ָּבֶזה ַהּיֹוֵתר ְמֻׁשֶּקֶצת 

ּוְמתֶֹעֶבת ִלְפֵני ה'. )פרק יא אות יא ואות יב(.
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ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשֶּבֶגד ָׁשקּוף ֵאינֹו ִנְקָרא ֶּבֶגד, ַוֲהֵרי ֶזה ַמָּמׁש ְּכמֹו ִּגּלּוי 

ַהּגּוף. ְוָלַאֲחרֹוָנה ַהִּמְכׁשֹול ָּבֶזה ָמצּוי ְמאֹד ִּבְלִביַׁשת ַּגְרַּבִים ְׁשקּופֹות. ְוחּוץ 

ֵמֶהָעוֹן ֶהָחמּור ֶׁשל ַהְחָטַאת ָהַרִּבים, ַּגם ַההֹוֶלֶכת ָּכְך ְּבֵביָתּה ַמְכִׁשיָלה ֶאת 

ְּכֶנְגָּדּה, ּוְלִפי ַהֲהָלָכה )שו"ע אורח  ְּבֵני ִמְׁשַּפְחָּתּה לֹוַמר ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 

ַהְרֵּבה  ּוְלִפי  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה.  ְּדָבִרים  ְּכֶנְגָּדּה  לֹוַמר  ָאסּור  חיים סימן עה סעיף ה( 

ְלַבָּטָלה, ּוְכמֹו ֶׁשֶהֱאִריְך  ְּכֶנְגָּדּה ֵהם ְּבָרכֹות  ּפֹוְסִקים, ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּמָבְרִכין 

ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְּבִסְפרֹו "ֶּגֶדר עֹוָלם", ְוהֹוִסיף ֶׁשָּדָבר ֶזה ּגֹוֵרם ַלֲעִנּיּות ְוָצרֹות 

ַּבַּבִית.

ֶּבֶגד ְּבֶצַבע ָהעֹור ְּכִגּלּוי ַהָּבָׂשר

ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש • 

ָאסּור ִלְלּבֹׁש ֶּבֶגד ֶׁשַּמְרֵאה ַהֶּבֶגד ְּכַמְרֵאה עֹור ָּבָׂשר, ְּדָהֵוי ְּפִריצּוָתא. )אות יא(. 

ה ַּדַעת ַהְּקֻדּׁשָ • 

ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון ָּפְׂשָתה ַהִּמְסַּפַחת ֶׁשל ַהַּגְרַּבִים ֶׁשַּמְרֵאיֶהן ְּכֵעין ַמְרֵאה ָּבָׂשר, 

ְוהּוא ֲאִביָזַרְייהּו ְּדִגּלּוי ֲעָריֹות. ִיְצָרא ְּדִגּלּוי ֲעָריֹות ְוגּוְנָדא ִּדיֵליּה )ָהעֹוְזִרים 

ֶׁשּלֹו( ׁשֹוְכִנים ְּבָּפִריז, ָׁשם ַמְמִציִאים ָּכל 'מֹוָדה' ְוָאְפָנה ֲחָדָׁשה, ּוְמצּוָדָתם 

ְוָאְפָנה ֲחָדָׁשה ִהיא ִנְבֵראת  ְוָידּוַע ִּכי ָּכל 'מֹוָדה'  ְּפרּוָסה ַעל ָּכל ָהעֹוָלם, 

ְלָך  ְוֵאין  ֲעָריֹות,  ְוִגּלּוי  ַהַּתֲאָוה  ִקְברֹות  ַאַּנְפַׁשְייהּו  ּוְלָגרֹות  ַּתֲאָוה  ְלעֹוֵרר 

ּוָפׁשּוט  ִמְּבָׂשָרּה,  ָּבָׂשר  ְּכִמין  ִנְרִאין  ִמַּבחּוץ  ֶׁשֲאִפּלּו  ִמּזֹו  ְּגדֹוָלה  ְּפִריצּות 

ֹלא  "ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם  ָלאו  ַעל  ֲעֵליֶהן  ֶׁשעֹוֶבֶרת  ְּפִריצּות  ִּבְגֵדי  ִּבְכַלל  ֶׁשהּוא 

ַהַּגְרַּבִים.  ְּבֵאּלּו  ְוָׁשלֹום  ַחס  ֵליֵלְך  ִיְׂשָרֵאל  ְלַבת  ְּדָאסּור  ּוְפִׁשיָטא  ֵתֵלכּו", 

ְוָכל ָּבֵּתי ַהֲחרֶֹׁשת ִמֶּזה ְוַתָּגֵריֶהן )ַהְמַיְּצִרים ְוַהּמֹוְכִרים זֹאת(, ְוָכל ַהְּמִקִּלין ָּבֶזה 

ְוַנֵּקה ֹלא  ְלַאְנֵׁשי ֵביָתן, ֲעִתיִדים ִלֵּתן ֶאת ַהִּדין, ֶׁשַּמְכִׁשיִלים ַרִּבים ָּבֶהם, 

ִיָּנקּו ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם. )סימן ו, הריא"ז מרגליות זצ"ל(.
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ְּפַסק ֲהָלָכה • 

ְוָחִליָלה ִלְלּבֹׁש ַאְנִּפיָלאֹות )ַּגְרַּבִים( ֲאֶׁשר ָהֶרֶגל ִנְרֵאית ִמּתֹוָכן, אֹו ִמּגֹון עֹור 

)הגרי"ח  ְקֻדָּׁשה ּוְטהֹוָרה ִמּדֹור ּדֹור.  ֻאָּמה  ָלנּו,  ִּפּגּול הּוא  ֵאֶּלה  ָּכל  ַהּגּוף. 

זוננפלד זצ"ל ובית דינו בקול קורא, אייר תרפ"ח(.

ְלֶצַבע  ַהּדֹוִמים  ַּגְרַּבִים  ְּכָלל.  ְׁשקּוִפים  ְוֹלא  ֲאטּוִמים  ִלְהיֹות  ַהַּגְרַּבִים  ַעל 

ֶאת  ַמְבִליִטים  ְמֻצָּיִרים,  אֹו  ַמְבִריִקים  ַּגְרַּבִים  ִּבְלִביָׁשה.  ֲאסּוִרים  ַהּגּוף 

ָהֶרֶגל ְונֹוְגִדים ֶאת ַהְּצִניעּות. )מכתב הרבנים שליט"א מכל העדות והחוגים, תשרי 

תשס"ט(.

ָּכַאְבנּו ְמאֹד ִלְׁשמַֹע אֹודֹות ַהַּמְכֵׁשָלה ַהּנֹוָרָאה ִּבְלִביַׁשת ַּגְרַּבִים ְׁשקּוִפים 

אֹו ְּבֶצַבע ָהֶרֶגל ֲאֶׁשר ִנְתַּפְּׁשָטה ְּבֶקֶרב ְׁשלֹוֵמי ֱאמּוֵני ִיְׂשָרֵאל, ַעד ִּכי ָצדּו 

ָהַרִּבים  ְוַהְחָטַאת  ְוַהָּדָבר ּגֹוֵבל ְּבִאּסּוֵרי ּתֹוָרה  ְצָעֵדינּו ִמֶּלֶכת ִּבְרחֹבֵֹתינּו, 

ּתֹוָרה  ִּדין  ִּפי  ֶׁשַעל  ְלהֹוִדיַע  ֵמחֹוָבֵתנּו  ֵּכן  ְוַעל  ִמַּמֲחֵננּו,  ְׁשִכיָנה  ְוִסּלּוק 

והגר"ש  קניבסקי  והגר"ח  קרליץ  הגר"נ  )מכתב  ִּבְלִביָׁשה.  ֲאסּוִרים  ֵאּלּו  ַּגְרַּבִים 

אויערבך והגר"ש בעדני שליט"א, ניסן תשע"ב(.

ַעל ָּדָבר ַהָּנפֹוץ ְּבֶקֶרב ְּבנֹות ּוְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּלֹוְבׁשֹות ַּגְרַּבִים ְּבֶצַבע ָהֶרֶגל, 

הּוא נֹוֵגד ֶאת ַהֲהָלָכה, ְוַעל ַההֹוִרים ְוָהעֹוְמִדים ַעל ִמְׁשֶמֶרת ַהִחּנּוְך ְלעֹוֵרר 

ּוְלַחֵּזק ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה... ְוַעֵּין ַׁש"ְך, ְּדֶצַבע ָׁשחֹר הּוא ֶּדֶרְך ְצִניעּות 

ְוַהְכָנָעה. )מכתב הרבנים שליט"א מכל העדות והחוגים, אב תשע"ג(.

ַהּׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים • 

ֵּתֵלְך ָּכל ִאָּׁשה ִּבְלבּוׁש ָזאִקין )ַּגְרַּבִים( ְׁשחֹוִרים, ְוָעִבים ַוֲאטּוִמים, ֶׁשֹּלא ְיֵהא 

ִנְרֶאה ַהָּבָׂשר ֲאִפּלּו ָּכל ֶׁשהּוא. ְּבִעְנַין ֶצַבע ָׁשחֹר ַעֵּין ַּבַּׁש"ְך ְּביֹוֶרה ֵּדָעה. 

)ספר הצוואה דף נט, ותקנות והדרכות פרק נה(.
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ֻׁשְלָחן ָערּוְך • 

ְוֶצַבע ַהָּׁשחֹר הּוא ֶּדֶרְך ַהְכָנָעה ְוִׁשְפלּות, ְוָנֲהגּו ּבֹו ִיְׂשָרֵאל. )רמ"א יורה דעה 

סימן קעח(. ַׁש"ְך: ְוֶצַבע ַהָּׁשחֹר הּוא ֶּדֶרְך ְצִניעּות. )שם ס"ק ב(.

ּתֹוְלדֹות ַאֲהֹרן • 

ִּבְזַמן ַרֵּבנּו ]ַּבַעל ַהּׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים ַזַצ"ל[ ָׂשְרָרה ִּבירּוָׁשַלִים ֲעִנּיּות ְוַדְחקּות 

ַאְנִּפיָלאֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ֲעבּור  ִלְקנֹות  ִמִּכיסֹו  ָזָהב  ִהִּזיל  ָאז  ְוַגם  נֹוָרָאה, 

ָהָיה ְמעֹוֵרר ַעל  ְלִהְתָּבֵרְך ֶאְצלֹו,  ָּבִאים  ּוְכֶׁשָהיּו  ְוָעבֹות,  )ַּגְרַּבִים( ְׁשחֹורֹות 

ֲחִׁשיבּות ַהְּצִניעּות, ּוְמַבֵּקׁש ֶׁשַּיְקִּפידּו ִלְלּבֹׁש ַאְך ְוַרק ַאְנִּפיָלאֹות ְׁשחֹורֹות. 

ַאְנִּפיָלאֹות  ִלְלּבֹׁש  ִהְסִּכיָמה  ֶׁשִאְׁשּתֹו  לֹו  ֶׁשִּבֵּׂשר  ְלַתְלִמיד  ָאַמר  ּוַפַעם 

ְׁשחֹורֹות ְוָעבֹות: ֵאיְנָך ָיכֹול ְלָתֵאר ֶאת ּגֶֹדל ַהִּׂשְמָחה ְוַהֶחְדָוה ֶׁשָּגַרְמָּת ִלי 

ַּבָּיִמים ָהֵהם[. ַּפַעם  ִלי ֶאֶלף ִלירֹות ]ְסכּום ָעצּום  ָהִייָת נֹוֵתן  יֹוֵתר ֵמִאם 

ִהְתָיֲאׁשּו  ְּכָבר  ָהרֹוְפִאים  ֲאֶׁשר  ָלֶלֶדת  ַהַּמְקָׁשה  ִאָּׁשה  ְלָפָניו  ְלַהְזִּכיר  ָּבאּו 

ֵמַחֶּייָה, ְוָאַמר ֶׁשּיֹאְמרּו ַלּיֹוֶלֶדת, ֶׁשִאם ַּתְבִטיַח ֶׁשֵּמַהּיֹום ֵּתֵלְך ְּבַאְנִּפיָלאֹות 

ְׁשחֹורֹות ְוָעבֹות, הּוא ַמְבִטיַח ֶׁשִּיְהֶיה ָלּה ְרפּוָאה ִויׁשּוָעה ְּבֶעְזַרת ה'. ְוָאֵכן 

ַהּיֹוֶלֶדת ִקְּבָלה זֹאת ַעל ַעְצָמּה, ְותֹוְך ְזַמן ָקָצר ָיְלָדה ְּבַקּלּות ּוְבַנַחת, ְלגֶֹדל 

ִּתְמהֹון ָהרֹוְפִאים ֲאֶׁשר ָראּו ְּבֵעיֵניֶהם ֶׁשַּנֲעָׂשה ָּכאן ֵנס ִמחּוץ ְלֶגֶדר ַהֶּטַבע. 

)ח"ב פרק טו(. 

ָרף ֵסֶפר ַהּשָׂ • 

ָהָיה ]ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַׁשִּפיָרא ַזַצ"ל[ ְמעֹוֵרר ַעל ָּכְך ֶׁשַּיְמִׁשיכּו ִלְלּבֹׁש 

ֶאָחד  ִנּׂשּוֵאי  ִלְפֵני  ַהְּצנּועֹות.  ַהָּנִׁשים  ְּכִמְנַהג  ְוָעבֹות,  ְׁשחֹורֹות  ַּגְרַּבִים 

ִמֶּצֱאָצָאיו ִהְבִטיַח ַלַּכָּלה, ֶׁשִאם ְּתַקֵּבל ַעל ַעְצָמּה ִלְלּבֹׁש ַּגְרַּבִים ְׁשחֹורֹות, 

ִמְׁשַּפְחָּתּה  ְּבנֹות  ָּכל  ּוְבעֹוד  ָהָיה,  ָּכְך  ְוָאֵכן  ְּבַרְגֶליָה.  ִּתְסּבֹל  ֹלא  ְלעֹוָלם 

ָסְבלּו ְּבֶגֶנִטּיּות ְּבַרְגֵליֶהן, ָהְיָתה ִהיא ַהְיִחיָדה ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָסְבָלה ָּכל ְּכֵאב 

ּוְמצּוָקה ְּבַרְגֶליָה. )פרק לא(.
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ְלַמֲעֶׂשה, ָּדָבר ֶזה ָּפׁשּוט ּוָברּור ְלָכל ֶּבן ַּדַעת, ֶׁשְּבָגִדים ְּבֶצַבע ַהּדֹוֶמה 

ָלעֹור ֵהם ְּפִריצּות ּוִמְכׁשֹול, ֶׁשִּנְרֵאית ְּכהֹוֶלֶכת ְּבִגּלּוי ָּבָׂשר, ּוָמה ַהּתֹוֶעֶלת 

ֵמַהְּגרּוִעים  ֵאּלּו  ְּפרּוִצים  ְּבָגִדים  ּוְמקֹור  ְמֻגֶּלה?  ְלגּוף  ַהּדֹוֶמה  ְּבִכּסּוי 

ֶׁשָּבֻאּמֹות, ֲאֶׁשר ַהְּפִריצּות ֻמְטַּבַעת ּוֻמְׁשֶרֶׁשת ָּבֶהם, ּוְבַוַּדאי ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל 

ַהְּכֵׁשרֹות ְוַהְּצנּועֹות ִמְתַרֲחקֹות ֵמַהָּדָבר ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק.

ֶׁשָהִאּסּור  ָּכְך  ָהָיה ְמעֹוֵרר ַעל  ַזַצ"ל  ַזְלָמן אֹוֶיעְרַּבְך  ַרִּבי ְׁשֹלמֹה  ַהָּגאֹון 

ּכֹוֵלל ֶאת ָּכל ַהְּבָגִדים ַהּדֹוִמים ְלֶצַבע ָהעֹור, ִמֶּצַבע ָהעֹור ַהָּבִהיר ְּביֹוֵתר 

ַעד ַהֶּצַבע ַהֵּכֶהה ְּביֹוֵתר. ַּגם ִמְקָצת ֵמַהֶּבֶגד ָאסּור ֶׁשִּיְהֶיה ּדֹוֶמה ַאף ִּבְמַעט 

ַהּגּוף,  ְוֹלא  ֶּבֶגד  ֶׁשֶּזה  ּוַמְבִחיִנים  רֹוִאים  ִאם  ֲאִפּלּו  ֶׁשֲהֵרי  ָהעֹור,  ְלַמְרֵאה 

ֶעֶצם ַהִּדְמיֹון ְּכָבר ּגֹוֵרם ִמְכׁשֹול ָּגדֹול, ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל )חולין מד:(: ַהְרֵחק 

ִמן ַהִּכעּור ּוִמן ַהּדֹוֶמה לֹו.

ִּבְגֵדי ִצְבעֹוִנים

ִמְדָרׁש • 

ָׁשֲאלּו ַּתְלִמיָדיו ֶאת ַרב יֹוֵסף: ַמהּו ֲעָזֵאל? ָאַמר ָלֶהם, ֵּכיָון ֶׁשָעְמדּו ּדֹור 

ַהַּמּבּול... ִמָּיד ָעְמדּו ְׁשֵני ַמְלָאִכים, ִׁשְמַחַּזאי ַוֲעָזֵאל, ְוָאְמרּו ְלָפָניו: ֵּתן ָלנּו 

ְרׁשּות ְוָנדּור ִעם ַהְּבִרּיֹות ְוִתְרֶאה ֵאיְך ָאנּו ְמַקְּדִׁשין ִׁשְמָך. ָאַמר ָלֶהם: ְרדּו 

ְוָתדּורּו ִעָּמֶהן. ִמָּיד ִקְלְקלּו ִעם ְּבנֹות ָהָאָדם... ֲעָזֵאל ָהָיה ]ְמֻמֶּנה[ ַעל ִמיֵני 

ִצְבעֹוִנין ְוַעל ִמיֵני ַּתְכִׁשיִטין ֶׁשל ָנִׁשים ֶׁשְּמַפִּתים ֶאת ְּבֵני ָאָדם ְלִהְרהּור 

ֲעֵבָרה... ֲעָזֵאל ֹלא ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה, ַוֲעַדִין הּוא עֹוֵמד ְּבִקְלקּולֹו ְלָהִסית ֶאת 

ְּבֵני ָאָדם ִלְדַבר ֲעֵבָרה ְּבִבְגֵדי ִצְבעֹוִנין ֶׁשל ָנִׁשים... ְוהּוא ֲעָזאֵזל ֶׁשַּבּתֹוָרה. 

)ילקוט שמעוני בראשית אות מד(.
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ְּגָמָרא • 

"ְוִנְׁשַמְרָּת ִמּכֹל ָּדָבר ָרע" - ֶׁשֹּלא ִיְסַּתֵּכל ָאָדם ְּבִאָּׁשה ָנָאה ַוֲאִפּלּו ְּפנּוָיה, 

ְוֹלא ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש ַוֲאִפּלּו ְמכֶֹעֶרת, ְוֹלא ְּבִבְגֵדי ֶצַבע ֶׁשל ִאָּׁשה... ָאַמר ַרב 

ְיהּוָדה ָאַמר ְׁשמּוֵאל, ֲאִפּלּו ְׁשטּוִחין ַעל ַּגֵּבי ּכֶֹתל. ַרִׁש"י: ְוֹלא ְּבִבְגֵדי ֶצַבע 

ֶׁשל ִאָּׁשה - ֶׁשּזֹוֵכר ֶאת ָהִאָּׁשה ְּכמֹו ֶׁשִהיא ְמֻלֶּבֶׁשת ָּבֶהן ֶׁשְּמַיִּפין אֹוָתּה 

ּוְמַהְרֵהר ַאֲחֶריָה. )עבודה זרה כ:(.

ָאְרחֹות ַצִּדיִקים • 

ָהִאָּׁשה ַהִּמְתַקֶּׁשֶטת ִלְפֵני ֲאָנִׁשים, ָּבֶזה ִהיא ַמְדֶלֶקת ִלָּבם, ּוַמְכֶנֶסת ִהְרהּוִרים 

ַרִּבים. ֲהֹלא  ִלְפֵני  ִמְכׁשֹול  נֹוֶתֶנת  ֶׁשִהיא  ְמאֹד,  ָּגדֹול  ָעְנָׁשּה  ּוָבֶזה  ְּבִלָּבם, 

ָאְסרּו ֲחָכִמים ְלִהְסַּתֵּכל ְּבִבְגֵדי ִצְבעֹוִנים ֶׁשל ָנִׁשים ַהְּׁשטּוִחים ְּבכֶֹתל ֲאִפּלּו 

ְּכֶׁשֵאיָנּה ְמֻלֶּבֶׁשת ָּבֶהן, ָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֵּיׁש עֶֹנׁש ָּגדֹול ְלִאָּׁשה ַהִּמְתַקֶּׁשֶטת ִלְפֵני 

ֲאָנִׁשים ַהִּמְסַּתְּכִלים ָּבּה. )שער הגאוה(.

ֵסֶפר ֶהָערּוְך • 

ּוֵמִביא  ְּפִריצּות  ֶׁשהּוא  ּבֹו,  ְלִהְתַּכּסֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ֶּדֶרְך  ֵאין  ָאדֹם  ֶּבֶגד 

ִלְדַבר ֲעֵבָרה. )ערך כרבלתא(.

ַׁש"ְך • 

ֵאין ֶּדֶרְך ַהְּצנּוִעים ִלְהיֹות ֲאֻדִּמים ִּבְלבּוָׁשם, ְוֶצַבע ַהָּׁשחֹר הּוא ֶּדֶרְך ְצִניעּות 

ְוַהְכָנָעה... ָמסֶֹרת ְּבָיֵדינּו ְלַהְקִּפיד ַעל ְלִביַׁשת ָהָאדֹם ִּבְבֵני ַעֵּמנּו. )יורה דעה 

סימן קעח ס"ק ג(.

יֹוֵסף ֹאֶמץ • 

ַרע ָעַלי ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשִהְתִחילּו ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ִלְנהֹג ִּבְלִביַׁשת ָהָאדֹם, ַמה ֶּׁשֹּלא 

ִנְזֲהרֹות, חּוץ  ָהיּו  ְצָבִעים  ִמיֵני  ְּבָכל  ַוֲאִפּלּו  ָחְרִּפי,  ִּביֵמי  ֲאבֹוֵתינּו  ִׂשֲערּו 

ִמָּׁשחֹר ְוָלָבן. )דף שדמ, הגאון רבי יוסף יוזפא זצ"ל מפרנקפורט(.
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ֶׁשַפע ַחִּיים • 

ְּבָגִדים ְּפרּוִצים ּוְבָגִדים ֶׁשַּדְרָּכם ֶׁשל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִלְלּבֹׁש, ְמַטְּמִאים ֶאת 

ַהֶּנֶפׁש, ְוגֹוְרִמים ְלִהְתעֹוְררּות ּכַֹח ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמִּזיִקים, ְונֹוְתִנים ֶחֶרב ְּבַיד 

ׂשֹוְנֵאינּו ְלָהְרֵגנּו ָחִליָלה. מּוָבא ַּבְּסָפִרים )ילקוט ראובני פרשת וישלח(, ֶׁשַהס"מ 

ְוָכל ְמָׁשְרָתיו לֹוְבִׁשים ְּבָגִדים ֲאֻדִּמים, ְוָלֵכן ְמֻקָּבל ִמַּקְדמֹוִנים ֶׁשֵאין ָלֶלֶכת 

ִעם ְּבָגִדים ֲאֻדִּמים, ֶׁשֶּזהּו ַהֵּסֶמל ֶׁשל ַּכת ַהֻּטְמָאה. )פרשת בא תשמ"ג עמוד 

קסז, האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל(.

ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ְלַכָּמה  ְמֻחָּלִקים  ֵׁשמֹות  ָקְבעּו  ֶׁשִּבְזַמֵּננּו  ִּפי  ַעל  ְּדַאף  עֹוד,  ְלעֹוֵרר  ְוָראּוי 

ִמיֵני ָאדֹם, ִמָּכל ָמקֹום ִּבְלׁשֹון ַהּתֹוָרה ָיַדְענּו ַרק ְׁשמֹות ַהְּצָבִעים ִּבְכָללּות: 

ֶּבֶגד ָאדֹם,  ָלנּו  ֵמַהִּסְפִרי ֶׁשָאסּור  ְוַאַחר ֶׁשָּלַמְדנּו  ָירֹוק, ָאדֹם.  ָלָבן, ָׁשחֹר, 

ְוַהּפֹוְסִקים ָּכְתבּו ֶלֱאסֹר ְּבָגִדים ֲאֻדִּמים, ֵיׁש ָלנּו ֶלֱאסֹר ַעל ִּפי ֶזה ָּכל ִמיֵני 

ְמַׁשֶּנה  ֶזה  ֵאין  ָאדֹם,  ְלִמיֵני  ְמֻיָחִדים  ֵׁשמֹות  ָקְראּו  ֶּׁשָהעֹוָלם  ְּדַמה  ָאדֹם, 

ִנְכְללּו  ֶׁשַּלֲהָלָכה  ַאַחר  ַּבְּכָלל,  ִמיֵני ָאדֹם  ָּכל  ָּכְרָחְך  ּוְבַעל  ַלֲהָלָכה,  ְּכלּום 

ֻּכָּלם ְּבִאּסּור ְּבָגִדים ֲאֻדִּמים, ְּדֻכָּלם ְמָגִרים ְלִהְסַּתֵּכל. )פרק יב אות ו(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשֶּבֶגד ְּבֶצַבע ָאדֹם ּוְצָבִעים ֶׁשֵאיָנם ְצנּוִעים, ּגֹוְרִמים 

ִמְכׁשֹול ָלַרִּבים, ּוְמקֹור ְּבָגִדים ֵאּלּו ֵמֲהָסַתת ַהֵּיֶצר ָהַרע, ְוֶזה ִמְנַהג ַהּגֹוִים 

ַהְּכפּוִפים ְלָמרּותֹו, ַאְך ֶּדֶרְך ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּצנּועֹות ָלֶלֶכת ִּבְבָגִדים ְׁשֵקִטים 

ּוְצנּוִעים, ְוָכל ְּכֻבָּדה ַּבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה.
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ִּבְגֵדי ְּפֵאר ְוָהָדר

ְּגָמָרא • 

ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו מֹוְסִרים ֶאת ַנְפָׁשם ַעל ְקֻדַּׁשת ה', ְּכַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה 

]ֵׁשם  ַּכְרָּבְלָתא  ְלבּוָׁשה  ֶׁשָהְיָתה  ָנְכִרית  ֶׁשָרָאה  ַאֲהָבה,  ַּבר  ָאָדא  ְּבַרב 

ִמֶּמָּנה,  ּוְקָרעֹו  ָקם  ִהיא,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַּבת  ָסַבר  )רש"י([ ַּבּׁשּוק,  ְלבּוׁש ָחׁשּוב 

ּוְלַבּסֹוף ִהְתַּגָּלה ַהָּדָבר ֶׁשִהיא ָנְכִרית, ְוִחְּיבּוהּו ְלַׁשֵּלם ָלּה ַאְרַּבע ֵמאֹות זּוז. 

ַמַהְרַׁש"ל: ּוְלֵפרּוׁש ַרִׁש"י ִנְרֶאה ְּבֵעיַני, ֶׁשַהְּפִריצּות ָהָיה ֶׁשָהְלָכה ְּבַמְלּבּוׁש 

ָחׁשּוב ַלּׁשּוק ְּבֹלא ִּכּסּוי ַסְרָּבל )ֶּבֶגד ֶעְליֹון(. )ברכות כ.(.

ַמֲחֵזה ֵעיַנִים • 

ִנְתּבֹוֵנן ִּכי ִהִּתיר ְלַעְצמֹו ִלְקרַֹע ֶּבֶגד ָיָקר ּוְלַבֵּיׁש אֹוָתּה ִּבְפֵני ַרִּבים, ַוֲחַז"ל 

ִהְזִּכירּוהּו ְלֶׁשַבח... ֲאַנְחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכֵעת, ִנְתּבֹוֵנן ְּבַמֲעֵׂשה ַרב ָאָדא ַּבר 

ַאֲהָבה, ְוֹלא ִנֵּתן ְרׁשּות ְלָנֵׁשינּו ְוִלְבנֹוֵתינּו ְלִהְתַקֵּׁשט ְּבִבְגֵדי ְּפֵאר ְּבֵצאָתן 

ְויֹוְׁשבֹות  ַּבְעֵליֶהן,  ִלְפֵני  ְלִהְתַקֵּׁשט  ֲעֵליֶהן  ִּכי  ָׁשְכחּו  ַהָּנִׁשים  ַהחּוָצה. 

רֹוֲחצֹות  ָאז  ַהחּוָצה,  יֹוְצאֹות  ְוַכֲאֶׁשר  ְּבָבֵּתיֶהן,  ְסָחבֹות  ִּבְבלֹוֵיי  ְמזָֹהמֹות 

ֶאת ְּפֵניֶהן ְולֹוְבׁשֹות ִּבְגֵדי ְּפֵאר, ֲהֹלא ְלֵעיֵני ִמי ִמְתַיּפֹות? ְלֵעיֵני ָזִרים! ַמה 

ַרע ָוַמר ִמְנַהג ּדֹור ַהֶּזה. )מחזה ח, רבי אליקים געציל לעוויטאן זצ"ל מגיד מישרים 

בבריסק דליטא(.

ְמִגַּלת רּות • 

"ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ֲחמֹוָתּה... ְוָרַחְצְּת ָוַסְכְּת ְוַׂשְמְּת ִׂשְמֹלַתִיְך ָעַלִיְך ְוָיַרְדְּת 

ַהּגֶֹרן... ַוֵּתֶרד ַהּגֶֹרן ַוַּתַעׂש ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצַּוָּתה ֲחמֹוָתּה". ַרִׁש"י: ִהיא ָאְמָרה ָלּה 

"ְוָרַחְצְּת ָוַסְכְּת ְוַׂשְמְּת ִׂשְמֹלַתִיְך ָעַלִיְך", ְוַאַחר ָּכְך "ְוָיַרְדְּת ַהּגֶֹרן", ְוִהיא ֹלא 

ָעְׂשָתה ֵּכן, ֶאָּלא ָאְמָרה: ִאם ֵאֵרד ְּכֶׁשֲאִני ְמֻקֶּׁשֶטת ִּבְׂשָמלֹות ָנאֹות, ַהּפֹוֵגַע 
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ַהּגֶֹרן,  ֶאל  ַּבְּתִחָּלה  ָיְרָדה  ְלִפיָכְך  ְּפרּוָצה,  ֶׁשֲאִני  יֹאַמר  אֹוִתי  ְוָהרֹוֶאה  ִּבי 

ְוַאַחר ָּכְך ִקְּׁשָטּה ֶאת ַעְצָמּה ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצַּוָּתה ֲחמֹוָתּה. )רות ג ו(.

ַמֲעלֹות ַהִּמּדֹות • 

ָאְמָרה ָלּה ָנֳעִמי: "ְוָרַחְצְּת ָוַסְכְּת ְוַׂשְמְּת ִׂשְמֹלַתִיְך ָעַלִיְך ְוָיַרְדְּת ַהּגֶֹרן", ְוִהיא 

ֹלא ָעְׂשָתה ֵּכן, ֶאָּלא: "ַוֵּתֶרד ַהּגֶֹרן" ְּתִחָּלה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵּתֵלְך ַּבֶּדֶרְך ְּכֶׁשִהיא 

ְמֻקֶּׁשֶטת, ְוַאַחר ָּכְך "ַוַּתַעׂש ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצַּוָּתה ֲחמֹוָתּה". ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ּבַֹעז ָּכל 

ַהְּצִניעּות ַהּזֹאת, ָאַמר: זֹו ִהיא ְראּוָיה ְלַמְלכּות. )המעלה התשיעית(.

ּוְלהֹוִפיַע  ָלֵצאת  ֹלא  ַהְּצנּועֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ֶׁשֶּדֶרְך  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ְמֻקָּׁשטֹות ְּבִבְגֵדי ְּפֵאר ְוָהָדר ִּבְפֵני ֲאָנִׁשים. 
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ֶּפֶרק ט

ְצִניעּות ְּבִכּסּוי ָהֹראׁש ְוַהַּצָּואר
ְּבֶפֶרק ֶזה מּוָבא ִאּסּור ִּגּלּוי ָהרֹאׁש ְוַטֲעמֹו, ִחּיּוב ִּכּסּוי ָּכל ְׂשַער ָהרֹאׁש 

ִּבְצִניעּות, ְוִכּסּוי ַהַּצָּואר

ה ְוַטֲעמֹו ִאּסּור ִּגּלּוי רֹאׁש ָהִאּׁשָ
ְּגָמָרא • 

רֹאָׁשּה ָפרּוַע ְּדאֹוַרְיָתא ִהיא, ִּדְכִתיב: "ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאָּׁשה" )במדבר ה 

ְּבֵפרּוַע  ֵיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא  ִלְבנֹות  ַאְזָהָרה  ִיְׁשָמֵעאל:  ַרִּבי  ְדֵבי  ְוָתָנא  יח(, 

רֹאׁש. )כתובות עב.(.

ַמֲעלֹות ַהִּמּדֹות • 
ּוְלִפיָכְך ָּכתּוב ַּבּסֹוָטה "ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאָּׁשה", ְוָאְמרּו ֲחַז"ל: ִמָּכאן ִלְבנֹות 

ְּפִריצּות  ֵהן  ָהִאָּׁשה  ַׂשֲערֹות  ֶׁשֵּכן  ָהרֹאׁש,  ִּבְפִריַעת  ֵּתֶצאָנה  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל 

ְוֶעְרָוה, ּוַמְרִּגיִלין ֶאת ָהָאָדם ְלִהְרהּור ּוְלַתֲאָוה. )המעלה התשיעית(.

ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן • 
ִאּסּור ִּגּלּוי רֹאׁש ָהִאָּׁשה ִמּׁשּום ְּפִריצּוָתא ְּדַגְבֵרי. )סימן י(. 

ֲחַתם סֹוֵפר • 

ְמֻגִּלים,  ָהיּו  ִאם  אֹוָתּה  ַהְמַיּפֹות  ְׂשָערֹות  אֹוָתם  ֶׁשֲהֵרי  ַּבְּצִניעּות,  ִׁשְבָחּה 

ִמָּכל ָמקֹום ִמְתַּכִּסים ֵהם. )ח"א סימן לו(.
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ֵסֶפר ִמְנָחה ְּבלּוָלה • 

ֶעְרָוה.  ְּבִאָּׁשה  ֵׂשָער  ֲחַז"ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָלִאָּׁשה,  ָּגדֹול  ְוִהּדּור  נֹוי  ַהֵּׂשָער 

)במדבר ה יח(.

ַהַּיְעֵּב"ץ • 

ְלִפי ֶׁשַהֵּׂשָער נֹוי הּוא ָלִאָּׁשה ִּכְדַבר ַהָּכתּוב ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִרים. )הגהות היעב"ץ 

נזיר כח: ושו"ת שאילת יעב"ץ ח"א סימן ט(. 

ׁשּו"ת ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם • 

ִלְבֵני ָאָדם. )אבן העזר תנינא  ִעַּקר ָהִאּסּור ִמּׁשּום ְּפִריצּות, ֶׁשִהיא ִמְתָנֵאית 

סימן פז(.

ִּדְבֵרי ָׁשאּול • 

ַהֵּׂשָער הּוא ֶעְרָוה, ּוְכָבר ִנְזַּכר ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִרים ִעְנַין ֵׂשָער ְּבתֹוְך ְׁשָאר ִעְנְיֵני 

נֹוֵיי ָהִאָּׁשה... ְוַעל ֵּכן ֹלא ֻהַּתר ַרק ַלְּבתּולֹות ַהְּפנּויֹות, ֲאָבל ְלֵאֶׁשת ִאיׁש 

ָהַרע.  ֵיֶצר  ֲעֵליֶהם  ִיְתָּגרּו  ְוֹלא  ַהֵּיֶצר,  ִמַּתְבֵעַרת  ִיָּׁשְמרּו  ְלַמַען  זֹאת,  ֶנֱאָסר 

)פרשת נשא(.

ֶהָחֵפץ ַחִּיים • 

ָאָדם  ְּבֵני  ִלְפֵני  ַעְצָמּה  ֶאת  ְלַיּפֹות  רֹאׁש,  ְּפרּוַעת  ָלֶלֶכת  ְמִסיָתּה  ַהֵּיֶצר 

ּוְלִהְתַקֵּׁשט ְּבַׂשֲערֹוֶתיָה. )גדר עולם פרק ד(. 

ָהַרִּבים  ִּבְרׁשּות  ֵׂשָער  ְלַהְראֹות  ִאָּׁשה  ַעל  ֶׁשָהִאּסּור  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ִמֵּכיָון  ֶׁשהּוא  ּוָבִראׁשֹוִנים,  ַּבֲחַז"ל  ְמפָֹרׁש  ָהִאּסּור  ְוַטַעם  ֵמַהּתֹוָרה,  הּוא 

ֶׁשַהֵּׂשָער הּוא ָּדָבר ַהְמַיֶּפה ֶאת ָהִאָּׁשה, ְוָדָבר ֶזה ּגֹוֵרם ִמְכׁשֹול ִלְבֵני ָאָדם. 

ְוָלֵכן ִאָּׁשה ְנׂשּוָאה ֶׁשָעֶליָה ֻמָּטל ִחּיּוב ְׁשִמיַרת ַהְּצִניעּות ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ַהְרֵּבה 

יֹוֵתר ִמְּפנּוָיה )כמבואר בגמרא עבודה זרה כ.(, ָאְסָרה ָעֶליָה ַהּתֹוָרה ְלַהְראֹות 

ֶאת ַהֵּׂשָער ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים.
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ֵּפָאה ָנְכִרית
ְיַׁשְעָיהּו • 

"ַוּיֹאֶמר ה' ַיַען ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון... ָהלֹוְך ְוָטפֹף ֵּתַלְכָנה... ְוִׂשַּפח ה' ָקְדקֹד 

ְּבנֹות ִצּיֹון... ְוָהָיה... ְוַתַחת ַמֲעֶׂשה ִמְקֶׁשה ָקְרָחה". ַרִׁש"י: "ָהלֹוְך ְוָטפֹף" - 

יֹוָנָתן ִּתְרֵּגם: ּוְבָּפְתָהן ַמְקָפן. ָהיּו קֹוְׁשרֹות ֵּפאֹות ָנְכִרּיֹות, ְקִליַעת ְׂשָערֹות 

ְּתלּוׁשֹות ּכֹוְרכֹות ִעם ְקִליעֹוֵתיֶהן ֶׁשֵּיָראּו ַּגּסֹות ּוְטפּופֹות. "ְוַתַחת ַמֲעֶׂשה 

ִמְקֶׁשה ָקְרָחה" - ָׁשם ִּתְהֶיה ִמְקֶׁשה, ַמָּכה ַהְמָקַרַחת ֶאת ָהרֹאׁש. )ג טז(.

ׁשּו"ת ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם • 

ַעל ָּדָבר ֶׁשָּנֲהגּו ִלְלּבֹׁש ֵּפָאה ָנְכִרית ַעד ֶׁשִּנְרֶאה ְּכִאּלּו ֵהן הֹוְלכֹות ְּבִגּלּוי 

ְׂשַער ַעְצָמן... ֵיׁש ָּבֶזה ִאּסּור ּתֹוָרה ְלִפי ַמה ֶּׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י... ְוֵכיָון ְּדִעַּקר 

ִּלי  ַמה  ָאָדם,  ִלְבֵני  ִמְתָנֵאית  ֶׁשִהיא  ְּפִריצּות,  ִמּׁשּום  ֵׂשָער  ְּבִגּלּוי  ָהִאּסּור 

ָלֶהם  ַאַחת  ַעְצָמן? ּתֹוָרה  ִּכְׂשָערֹות  ֶׁשִּנְרִאין  ָנְכִרית  ַעְצָמן אֹו ְׂשַער  ְׂשַער 

ְוָאסּור ֵמַהּתֹוָרה, הֹוִאיל ְוִקּׁשּוט ֶזה ָאְסָרה ּתֹוָרה. )אבן העזר סימן פז(.

ּתֹוַרת ַׁשָּבת • 

ָנְכִרית ָאסּור...  ְּבֵפָאה  ַעְצָמן, ַּגם  ְּדָכל ַמה ֶּׁשֶּנֱאַסר ִּבְׂשַער  ָּכַתְבִּתי  ּוְכָבר 

נֹוָדע  ַּכֲאֶׁשר  ֶעְרָוה,  ָּבֶהן  ּפֹוֶעֶלת  ִהיא  ֲהֵרי  ַעְצָמן,  ִלְׂשַער  ֶׁשּדֹומֹות  ֵּכיָון 

ַלּתֹוָרה ֶׁשּפֹוֶעֶלת ִּבְׂשַער ַעְצָמן. )אורח חיים סימן שג(.

ַּבַעל ַהַהְפָלָאה • 

ְוִהֵּנה ְּכָבר הֹוַכְחִּתי ַּכָּמה ְּפָעִמים ַעל ַהִּמְנָהג ָהַרע ֶׁשִּנְׁשַּתְרֵּבב, ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו 

ָהַרִּבים, ֵאֶצל ִמְקָצת ָנִׁשים ֶׁשּנֹוְׂשִאין ֵּפָאה ָנְכִרית... ֲהֹלא ֵהָּמה ַמְכִׁשיִלין 

ֲאָנִׁשים ּוַמֲחִטיִאים ַרִּבים ְּבִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ֶׁשָּקִׁשין ֵמֲעֵבָרה... ְוָראּוי ְלהֹוִכיַח 

ּוְלהֹוִדיַע ּגֶֹדל ַהַּמְכֵׁשָלה ֲאֶׁשר ֶזה ַּכָּמה ָׁשִנים ֶׁשָּיָצא ַהְּכרּוז ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ִמִּפי ְּכבֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרִּבי ַהָּגאֹון ַזַצ"ל ]ַּבַעל ַהַהְפָלָאה[, ְּבֵצרּוף ְׁשֵני 
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ַהֵחֶרם  ִעְנַין  ְוִהֵּנה  ָנְכִרית...  ְּבֵפָאה  ָנִׁשים  ְלִביַׁשת  ַעל  ְּבֵחֶרם  ִּדיִנים,  ָּבֵּתי 

ֵאָבִרים. )לחמי תודה דף  ִּבְרַמ"ח  ְוָׁשלֹום  ַהֵחֶרם ַחס  ֶׁשִּנְכָנס ּכַֹח עֶֹנׁש  הּוא, 

יט(.

ַרִּבי ַחִּיים ִמַּצאְנז ַזַצ"ל • 

ָיַדְעִּתי ְּבֵברּור ִּבְהיֹוִתי ֵאֶצל מֹוִרי ָחִמי ַז"ל ְּבֶמעְהִרין, ֶׁשַּגם ָׁשם ֹלא ָהְלכּו 

ְּבַמְלּבּוֵׁשי ְּפִריצּות ָּכֶזה ַחס ְוָׁשלֹום. ּוְכִפי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ָאז, ֹלא ִנְמֵצאת ְּבָכל 

ְמִדיַנת ַאְׁשְּכַנז ׁשּום ִאָּׁשה ֲחׁשּוָבה ֵליֵלְך ִּבְׂשָערֹות ּוֵפָאה ָנְכִרית. ַרק ֵמֵאיֶזה 

ִמָּקרֹוב  ָהַרִּבים,  ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו  ְוַרק  ְלֶקֶלס.  ְוָהיּו  ָהֵעֶרְך,  ְּפחּוֵתי  ָהָעם  ִנְקֵלי 

ַהְּקדֹוָׁשה  ּתֹוָרֵתנּו  ִמִּדין  ְוָלֵכן  ָהֶאִּפיקֹוְרִסים...  ִמן  ַהֶּזה  ַהִּמְנָהג  ִנְׁשַּתְרֵּבב 

ָאסּור ֵליֵלְך ֲאִפּלּו ְּבָדָבר ֶאָחד ְּפִריצּות ְּכֶדֶרְך ָהַעִּמים. )שו"ת דברי חיים ח"א 

סימן ל(. 

ַרִּבי ַאְבָרָהם ָּפָלאִג'י ַזַצ"ל • 

ָנְכִרית.  ֵּפָאה  ִעְנַין  ָרִעים, הּוא  ִהְרהּוִרים  ִליֵדי  ָלבֹוא   - ָלֳחִלי"  רֹאׁש  "ָּכל 

ְוִיְתַמְרֵמר ָהָאָדם ְוִיְבֶּכה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָנַגע ִיְרַאת ֱאֹלִקים ְּבִלּבֹו ֵמְראֹות ָּבַרע 

ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ, ְּדָפְׁשָתה ַהִּמְסַּפַחת ְּבָעֵרי ֱאדֹום )ֵארֹוָּפה( ִלְהיֹות יֹוְצאֹות 

ְוָדָבר ֶזה ּגֹוֵרם ָרָעה ְלַהְרּבֹות  ָנְכִרית, ִּכי הּוא ָעוֹן ְּפִליִלי.  ַהָּנִׁשים ְּבֵפָאה 

ְּבֶהְפְקָרא  ִּכי  יֹוְצאֹות,  ֶּׁשַהָּנְכִרּיֹות  ִמַּמה  ַהַּמְכֵׁשָלה  ַּדי  ְוֹלא  ָּבעֹוָלם.  ִזָּמה 

ִניָחא ְלהּו, ְוֹלא ִיָּבֵצר ִמְּפַגם ָהְראּות, עֹוד ּתֹוִסיפּו ָצָרה ִּבְבנֹות ַעֵּמנּו?! ֹלא 

ְּתֵהא ָּכזֹאת ְּבִיְׂשָרֵאל! )ברך את אברהם סדר בחוקותי דרוש ב(.

ַׁשֲעֵרי ֹטַהר • 

ְּכָבר  ָהַרִּבים,  ִלְרׁשּות  ָנְכִרית  ְּבֵפָאה  יֹוְצאֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבנֹות  ְּבִעְנַין  ַּגם 

ֶהֱעָלה ַלֲהָלָכה ִּבְׁשִאיַלת ַיְעֵּב"ץ ּוְבִדְבֵרי ַחִּיים ְּדָאסּור, ְוֵיׁש ָּבֶזה ִמּׁשּום ָּדת 

ְוָכל  ִסיָמן קטו,  ָהֵעֶזר  ְּבֶאֶבן  ָערּוְך  ַהֻּׁשְלָחן  ַּפְׁשטּות  ַמְׁשַמע  ְוֵכן  ְיהּוִדית, 

ֶׁשֵּכן ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֶׁשְּמַתְּקִנין ַהֵּׂשָער ִלְהיֹות ּדֹוֶמה ַמָּמׁש ְּכַמֲעֵׂשה ַהְּפִריצּות, 

ַוַּדאי ָאסּור ֵמַהּתֹוָרה. )שער כג ס"ק כח(.
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ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ַהְּצִניעּות ְוַהַהְכָנָעה ְוַהּבּוָׁשה ְוַהִּיְרַאת ָׁשַמִים ֵאינֹו ִמְתַקֵּים ְּכָלל ִּבְלִביַׁשת 

יִֹפי  ְלֵׁשם  ִהיא  ָנְכִרית  ֶׁשַהֵּפָאה  ַעְכָׁשו,  ַהַּנֲעִׂשים  ּוִבְפָרט  ָנְכִרית,  ַהֵּפָאה 

ָרִעים,  ְּבִהְרהּוִרים  ְוֶיֶחְטאּו  ָּבֶהם,  ֶׁשִּיְסַּתְּכלּו  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ְלָגרֹות  ּוְפִריצּות, 

ַרֲחָמָנא ִליְצַלן. )פרק ה אות טז(.

ַהְּגַר"ׁש ָואְזֵנר ְׁשִליָט"א • 

ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי ֶׁשֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּתַגֵּדל ּדֹורֹות ִאם ֹלא ַּתֲעֶׂשה ַמה ֶּׁשִּמְתַיֵחס 

ְּבֶטַבע ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ַּבת ִיְׂשָרֵאל, ְוהּוא ִמַּטֲעֵמי ְצִניעּות, ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל 'ֵׂשָער 

ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה'. ֲאָבל ֵאיֶזה ִזּיּוף הּוא ֶזה, ֶׁשְּמַכִּסים ֶאת ָהרֹאׁש ְּבֵפָאה ָנְכִרית 

ָּכזֹאת ֶׁשעֹוד ְמָגָרה ֶאת ַהְיָצִרים יֹוֵתר ֵמַהְּׂשָערֹות ַעְצָמן! ֵאיֶזה ִזּיּוף הּוא ֶזה. 

)מתוך דרשתו בעצרת התעוררות(.

ַרִׁש"י • 

"ְוֹלא ַתֲעֶלה ְבַמֲעֹלת ַעל ִמְזְּבִחי ֲאֶׁשר ֹלא ִתָּגֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו" - ְּכֶׁשַאָּתה 

ַמֲעלֹות  ַמֲעלֹות  ַּתֲעֵׂשהּו  ַלִּמְזֵּבַח(, ֹלא  ִמֶּמּנּו עֹוִלים  )ָמקֹום  ַלִּמְזֵּבַח  ֶּכֶבׁש  ּבֹוֶנה 

)ַמְדֵרגֹות(, ֶאָּלא ָחָלק ְיֵהא ּוְמֻׁשָּפע, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהַּמֲעלֹות ַאָּתה ָצִריְך ְלַהְרִחיב 

ְּפִסיעֹוֶתיָך, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ִּגּלּוי ֶעְרָוה ַמָּמׁש, ֶׁשֲהֵרי ְּכִתיב "ַוֲעֵׂשה ָלֶהם 

ִמְכְנֵסי ָבד", ִמָּכל ָמקֹום ַהְרָחַבת ַהְּפִסיעֹות ָקרֹוב ְלִגּלּוי ֶעְרָוה הּוא, ְוַאָּתה 

נֹוֵהג ָּבם ִמְנַהג ִּבָּזיֹון. ַוֲהֵרי ְּדָבִרים ַקל ָוחֶֹמר: ּוָמה ֲאָבִנים ַהָּללּו ֶׁשֵאין ָּבֶהם 

ַּדַעת ְלַהְקִּפיד ַעל ִּבְזיֹוָנן, ָאְמָרה ּתֹוָרה, הֹוִאיל ְוֵיׁש ָּבֶהם צֶֹרְך ֹלא ִּתְנַהג 

ַעל  ִּבְזיֹונֹו,  ַעל  ּוַמְקִּפיד  יֹוֶצְרָך  ִּבְדמּות  ֲחֵבְרָך ֶׁשהּוא   - ִּבָּזיֹון  ִמְנַהג  ָּבֶהם 

ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. )סוף פרשת יתרו(.

ֶעְרָוה  ִּגּלּוי  ֶׁשֵאינֹו  ָּדָבר  ַעל  ַאף  ַמְקִּפיָדה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ֶאָּלא ַרק ָקרֹוב ְלִגּלּוי ֶעְרָוה, ְּכמֹו ַהְרָחַבת ַהְּפִסיעֹות, ַוֲאִפּלּו ִּבְפֵני ֲאָבִנים 

ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַּדַעת, ְוַאף ֶׁשֵאין ָּכאן ֶאָּלא ִמְנַהג ִּבָּזיֹון. ּוִמֶּזה ִנְלַמד ַקל ָוחֶֹמר 
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ִלְבֵני ָאָדם ַּבֲעָריֹות ֶׁשַּנְפׁשֹו ֶׁשל ָאָדם חֹוֶמֶדת, ֶׁשֵּפָאה ָנְכִרית ֶׁשִהיא ְּבַמְרֵאה 

ִּגּלּוי ַהֵּׂשָער ּוַמְכִׁשיָלה ְּכמֹו ֵׂשָער ְלֹלא ֶהְבֵּדל, ְוִהיא ַמָּמׁש ְּכמֹו ִּגּלּוי ֶעְרָוה, 

ְּבַוַּדאי ֵאין ֶזה ְרצֹון ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּכֵׁשרֹות ֵיָראּו ָחִליָלה 

ְּכמֹו ָנְכִרּיֹות ְּפרּוצֹות ֶׁשהֹוְלכֹות ְּפרּועֹות רֹאׁש. ְוִתְקָוֵתנּו, ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ִיֵּתן 

ּכַֹח ְואֶֹמץ ְלָכל ַהָּנִׁשים ַהִּצְדָקִנּיֹות ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו, ּוְלַכּסֹות ֶאת רֹאָׁשן 

ְּבֶבֶגד ִּבְצִניעּות, ְּכָמסֶֹרת ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַהּדֹורֹות.

ַהְּמִציאּות ַהְּפׁשּוָטה ִהיא, ֶׁשָּכל ַהֵּפאֹות ַהְמֻיָּצרֹות ִּבְזַמֵּננּו ֵהם ְּבַמְרֵאה 

ְּכמֹו  ּוִמְכׁשֹול  ְמִׁשיָכה  ְוגֹוְרמֹות  ְוִטּפּוַח,  יִֹפי  ּומֹוִסיפֹות  ְוִטְבִעי,  ַחי  ֵׂשָער 

אֶֹפן  ְּבָכל  ַמְכִׁשיל  ְמֻחָּבר  ֶׁשֵּׂשָער  ּוְכמֹו  ִמֶּמּנּו.  יֹוֵתר  ְוַאף  ְמֻחָּבר,  ֵׂשָער 

ְוצּוָרה, ְּבִגּלּוי ָּכל ָהרֹאׁש אֹו ִמְקָצתֹו, ְּבֵׂשָער ָארְֹך אֹו ָקָצר, ָאסּוף אֹו ְמֻפָּזר 

- ַּגם ֵּפָאה ָנְכִרית ַעל ָּכל ָהרֹאׁש אֹו ִמְקָצתֹו, ְוֵכן ֵּפָאה ְקָצָרה ּוְבֵׂשָער ָאסּוף, 

ּגֹוֶרֶמת ִמְכׁשֹול.

ָנְכִרּיֹות ֲעבּור  ִמיְליֹוֵני ֵּפאֹות  ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם  ְמַיְּצִרים  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ְּבָכל 

ָנְכִרּיֹות ְּפרּוצֹות, ְוֹלא ִּבְׁשִביל ְלהֹוִסיף ִּבְצִניעּות ְּכָלל ְוִעָּקר, ּוֶבֱאֶמת רֹוִאים 

יֹוֵתר  ַהֲחֻתָּנה  ִלְפֵני  ְוַהָּבנֹות  ְצִניעּות,  מֹוִסיָפה  ֵאיָנּה  ֶׁשַהֵּפָאה  ַּבְּמִציאּות 

ְקִהּלֹות  ְּבָכל  ֶּבָעָבר,  ַהֵּפָאה.  ִעם  ַהֲחֻתָּנה  ַאֲחֵרי  ֵמֲאֶׁשר  ִּבְׂשָעָרן  ְצנּועֹות 

ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם, ַהָּנִׁשים ִּכּסּו ֶאת רֹאָׁשן ְּבֶבֶגד, ַאְך ַמְלכּות ָהִרְׁשָעה, 

ְּבִעּדּוד ַהַּמְׂשִּכיִלים, ָּגְזרּו ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְוַאַחת ַהְּגֵזרֹות ָהְיָתה 

ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהְּלבּוׁש, ּוְכתֹוָצָאה ִמָּכְך ְּבַהְרֵּבה ְמקֹומֹות ָיְצאּו ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל 

רֹאָׁשן,  ֶאת  ִּכּסּו  ֶׁשֲעַדִין  ָנִׁשים  ְמַעט  ָהיּו  ָהַרִּבים.  ִלְרׁשּות  רֹאׁש  ְּפרּועֹות 

ְוִהְתִחילּו ִלְלּבֹׁש ֵּפָאה ָנְכִרית ֶׁשָהְיָתה ְּבַמְרֶאה ֶׁשֵאינֹו ּדֹוֶמה ְּכָלל ְלֵפאֹות 

ְזַמֵּננּו ַהְמֻׁשְכָללֹות ְוַהְמפָֹארֹות ַהְמֻיָּצרֹות ְּבֵמיַטב ַהֶּטְכנֹולֹוְגָיה.

ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים ִהְתָּבֵרר, ֶׁשְּמקֹור ַהֵּפאֹות ַהָּנְכִרּיֹות ַמִּגיַע ִמֵּׂשָער ֶׁשִּגְּלחּו 

ְּבהֹּדּו ֲעבּור ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַכֲאֶׁשר ִהְתַּפְרְסמּו ַהְּדָבִרים, ֹלא ָהָיה ִנָּתן ִלְראֹות 

ָּבְרחֹוב ַהֲחֵרִדי ִאָּׁשה ַהּלֹוֶבֶׁשת ֵּפָאה ָנְכִרית. ְוִנְׁשֶאֶלת ַהְּׁשֵאָלה: ֲהֵרי ָּכל ִמי 
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ֶׁשּמֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת, ַמְסִּכים ֶׁשַהֵּפאֹות ִּבְזַמֵּננּו ֵהם ִמְכׁשֹול ָּגדֹול ּוְפִריצּות, 

ְוִאּלּו  ְּבַקּלּות,  ַהֵּפאֹות  ֶאת  ֻּכָּלן  ֵהִסירּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ִאּסּור  ִּבְגַלל  ּוַמּדּוַע 

ַלְמרֹות  ַהֵּפָאה,  ֶאת  ְלָהִסיר  ַרּבֹות  ְלָנִׁשים  ְמאֹד  ָקֶׁשה  ַהְּצִניעּות  ִּבְׁשִביל 

ֶׁשֵהן ְמִבינֹות ֶׁשֶּזה ְּפִריצּות ְּגדֹוָלה? ְוַהְּתׁשּוָבה ְלָכְך ְּפׁשּוָטה. מּוָבא ַּבְּגָמָרא 

ׁשּו ַרֲחִמים ּוִבְּטלּו ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשל  )יומא סט:(, ֶׁשַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ִּבְקּ

ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֲאָבל ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשל ֲעָריֹות ֹלא ָיְכלּו ְלַבֵּטל, ְוָלֵכן ַלֲעמֹד 

ַלֵּיֶצר  ְּבַיַחס  ְמאֹד  ַקל  ָּדָבר  ֶזה  ִהְתַּבֵּטל,  ֶׁשְּכָבר  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֶׁשל  ְּבִנָּסיֹון 

ָהַרע ֶׁשל ֲעָריֹות ֶׁשעֹוד ֹלא ִהְתַּבֵּטל, ְוָכל ִמי ֶׁשּזֹוָכה ַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון ּוְמִסיָרה 

ֶאת ַהֵּפָאה ֵמרֹאָׁשּה, ְוחֹוֶזֶרת ְלִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ַהְּמקֹוִרי ְלַכּסֹות ֶאת ָהרֹאׁש 

ְּבִמְטַּפַחת ְצנּוָעה - ַמֲעָלָתּה ְּגדֹוָלה ְמאֹד ּוְׂשָכָרּה ָּכפּול ִמן ַהָּׁשַמִים. ּוָברּוְך 

ה', ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ָזכּו ַאְלֵפי ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ְלָהִסיר ֵמַעל רֹאָׁשן ֶאת 

ְוַלֲחזֹר ִלְצִניעּות ּוָמסֶֹרת ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַהּדֹורֹות. ַאְׁשֵריֶהן  ַהֵּפָאה ַהָּנְכִרית, 

ְוַאְׁשֵרי ֶחְלָקן, ְוִיְרּבּו ְּכמֹוָתן ְּבִיְׂשָרֵאל!

ָער ִּכּסּוי ָּכל ַהּשֵׂ

ַרִּבי ַחִּיים ָּפָלאִג'י ַזַצ"ל • 

ַעל ִמְנָהג ָחָדׁש ְּבטּוְרִקָּיה, ְּדנֹוֲהגֹות ְקָצת ָנִׁשים ִלְלּבֹׁש ַּכּלֹוֲעזֹות ֶׁשל ָעֵרי 

ְפַראְנִקָּי"ה )ֵארֹוָּפה(, ּוְבִגּלּוי ָהרֹאׁש ְוכּו', ּוִמְּדָאָגה ִמָּדָבר ָאִביא ֵאֶליָך נַֹעם 

ִׂשיַח, ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות, ְּדָׁשַלח ֵאַלי ֲעִמיֵתנּו ַּבּתֹוָרה, ָהַרב ַהֻּמְפָלא ֵמִעיר 

ַהְּמאֹורֹות  ִיְׂשָרֵאל,  ְצָבאֹות  ָׂשֵרי  ֻנָּסחֹו:  ְוֶזה  ָׂשאלֹוִניִקי,  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָוֵאם 

ַהְּגדֹוִלים, ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִקים, ֲהֹלא ֵהָּמה ָהַרָּבִנים ַהֻּמְבָהִקים, ְמִאיִרים ַּכְּבָרִקים, 

ַחְכֵמי ְוַרָּבֵני ִעיר ָוֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל ִאְזִמיר, ֶזה ְּכמֹו ָׁשָנה ָוֵחִצי ַקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד, 

ְוִנְתַוַעְדנּו ִעם ַמֲעַלת ַחְכֵמי ִעיֵרנּו, ִּבְראֹוֵתנּו ִּכי ָהִעיר ַהּזֹאת ֶׁשּיֹאְמרּו ָעֶליָה 

ָעֶליָה  ֶנֶהְפכּו  ְּבָעוֹון  ֵהן  ְוִלְתִהָּלה,  טֹוב  ְלֵׁשם  ַהְמֻהָּלָלה  ִעיר  יִֹפי,  ְּכִליַלת 
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יֹום  ֶאל  ּוִמּיֹום  ָהַלְך,  ָחַלף  ֶׁשְּקָדמּונּו,  ִמּדֹורֹות  ִראׁשֹוָנה  ּוְקֻדָּׁשה  ִציֶריָה, 

הֹוֵלְך ּוִמְתַרֶּבה ַהְּפִריצּות, ּוִבְפָרט ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹוב ָּבאּו ְּבִעְנַין ֵסֶדר ְוִתּקּון 

ִמֶּקֶדם  ַהָּנִׁשים  לֹוְבִׁשים  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַמְלּבּוֵׁשיֶהן  ְלַׁשּנֹות  ַהָּנִׁשים,  ַמְלּבּוֵׁשי 

ַקְדָמָתה, ִּכי ָהיּו ְּבֶגֶדר ַהְּצִניעּות ְּבִכּסּוי ָּכל ַהּגּוף, ְוִכּסּוי ָּכל ְׂשַער ָראֵׁשיֶהן, 

ׁשּו ַמְלּבּוֵׁשי  ִּבְקּ ִּכי  ַנֲהפְֹך הּוא,  ְּכַהּיֹום  ְוֵהן  ִיְׂשָרֵאל ַהְּצנּועֹות.  ְּכֶדֶרְך ְּבנֹות 

ַהּלֹוֲעִזים,  ְּבנֹות  ִּתְלַּבְׁשָנה  ֵכן  ִּכי  )ֵארֹוָּפה(  ְפַראְנִקָּי"ה  ָעֵרי  ְּכִמְנַהג  ַהָּנִׁשים 

ִלְהיֹות ְּבִגּלּוי ַהְּזרֹועֹות ְוִגּלּוי ְׂשַער רֹאָׁשן, ֵמֶהן ְּפרּועֹות ָהרֹאׁש ִמּכֹל ָוכֹל, 

ּוֵמֶהן ְּבִגּלּוי ְקָצת ָהרֹאׁש.

ִקְנָאה  ִּבְגֵדי  ְוָלַבְׁשנּו  ְוִנְתעֹוַרְרנּו  ַקְמנּו  ַהּזֹאת,  ַהְּגדֹוָלה  ָהֵאׁש  ּוִבְראֹוֵתנּו 

ְלֶעְזַרת ה' ַּבִּגּבֹוִרים, ְלַתֵּקן ַהִּפְרָצה ַהּזֹאת קֶֹדם ֶׁשִּתְפֶׂשה ַהִּמְׂשַּפַחת, ַוֲאַנְחנּו 

ֵנֵלְך ְוַנֲחִזיק ְּבִמְנַהג ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ְּבֵסֶדר ְוִתּקּון ַמְלּבּוֵׁשי ַהָּנִׁשים, ִּכי 

ַּגם ֵהָּמה ָהיּו ְּבִכּסּוי ָּכל ַהּגּוף, ּוְׂשַער רֹאָׁשן ֹלא ֵיָרֶאה ַהחּוָצה ְּכָלל. ְוִהֵּנה 

ְבָעָתה, ָקמּו ְקָצת ָּפִריִצים ִמְּבֵני ַעֵּמנּו ְוִדְּברּו ּתֹוָעה ֵלאמֹר, ִּכי ֵאין ׁשּום 

ִאּסּור ְּבִגּלּוי ְׂשַער רֹאׁש ָהִאָּׁשה, ְוַאְּדַרָּבה, ָנְתנּו ַטַעם ִלְפָגם, ְּדִמְצָוה ְלַיּפֹות 

ֶאת ַעְצָמן ְוכּו'. אֹוי ְלדֹור ֶׁשָּכְך ָעְלָתה ְּבָיָמיו! )משא חיים מערכת נ אות קנ(.

ְׂשֵדי ֶחֶמד • 

ֵמעֹוָלם ֹלא ָרִאיִתי ָנִׁשים ַהְּנׂשּואֹות ֶׁשְּמַגּלֹות ְׂשַער רֹאָׁשן, ַּגם ֵאין מֹוִציאֹות 

ׁשּום ְׂשָערֹות ְלִהְתָנאֹות ָּבֶהן... ֵּכן ָּכַתב ָהַרב "ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה" ְּבֵׁשם ָהַרב 

"ַמָּׂשא ֶמֶלְך". ְוָהַרב "ַמִים ַרִּבים" ֵהִביא ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהַרב "ַמָּׂשא ֶמֶלְך", ְוִסֵּים: 

ֵמַעָּתה ֶאְצַעק ָחָמס ְוִריב ַעל ְקָצת ְמקֹומֹות ֶׁשָּנִׁשים ְנׂשּואֹות ִמְתַקְּׁשטֹות 

ִּבְׂשָעָרן, ּוַמְראֹות ַהֵּׂשָער ְלֵעין ּכֹל. אֹוי ָלֵעיַנִים ֶׁשָּכְך רֹואֹות! אֹוי ָלנּו ִמּיֹום 

ְּפָגם  ֵּכן  ַּגם  עֹוִׂשים  ַהּפֹוְסִקים,  ִּפי  ַעל  ָהִאּסּור  ּוִמְּלַבד  ְוַהּתֹוֵכָחה!  ַהִּדין 

ֶיְחַּדל,  ְוֶהָחֵדל  ִיְׁשַמע  ַהּׁשֹוֵמַע  ָלֵכן  ַהְּלבּוׁש.  ָהַרב  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ְלַמְעָלה, 

ְוָעָליו ָּתבֹוא ִּבְרַּכת טֹוב.
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ּוָבִעיר ַהּזֹאת ְנֵׁשי ַהְּסָפַרִּדים ִנְזֲהרֹות ְמאֹד ִמְּלַגּלֹות ַׂשֲערֹוֵתיֶהן ַּכֲאֶׁשר ָראּו 

ֶזה,  ָּגֵדר  ִלְפרֹץ  ְקָצת  ִהְתִחילּו  ִמָּקרֹוב  ַאְך  ֶקֶדם,  ִמיֵמי  ֲאבֹוֵתיֶהן  ִמימֹות 

ַרָּבָנן  ִּדְּברּו  ֲאֶׁשר  ָלֶהם  ְוהֹוַדְעִּתי  ַהִּדין,  ְּביֹום  ִתי  ִּבְדָרָשׁ ֲעֵליֶהם  ְוֶהֱחַרְדִּתי 

ַקִּדיֵׁשי מּוַסר ַהְׂשֵּכל ַעל ֶזה. ֵהם ָאְמרּו ִּכי ָעוֹן ֶזה ּגֹוֵרם ַמֵּגָפה ָלעֹוָלם, ִּכי 

ַמֵּגָפה ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ִמְּפֵני ִּגּלּוי ְּפַאת ַהָּנִׁשים, ְוגֹוֵרם יֶֹקר ַהַּׁשַער - אֹוִתּיֹות 

ֵׂשָער, ּוֵמִביא ַרַעׁש ָּבעֹוָלם - אֹוִתּיֹות ֵׂשָער ַרַעׁש. ּוַבְעָלּה ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ִלְמחֹות 

ְוֵאינֹו מֹוֶחה ִנְקָרא ָרָׁשע -  ֵׂשָער אֹוִתּיֹות ָרָׁשע, ְוֵׂשָער ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה - ָראֵׁשי 

ֵּתבֹות ֶׁשַבע, ִלְרמֹז ֶׁשֵּתֵרד ְלֶׁשַבע ַמְדֵרגֹות ַּבֵּגיִהּנֹם ֶׁשָּנַפל ָּבֶהם ַאְבָׁשלֹום 

ֶׁשִּנְתָּגָאה ִּבְׂשָערֹו...

ְועֹוד ִהַּגְדִּתי ָלֶהם ַמֲעֵׂשה ַרב ְּבִעיר ְּגדֹוָלה ָׂשאלֹוִניִקי ִּבְׁשַנת ֶּכֶת"ר, ֶׁשָראּו 

ֵסֶפר  ַּבַעל  קּוּבֹו  ָאֵׁשר  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהָּגדֹול  ָהַרב  ּוְברֹאָׁשם  ָהִעיר,  ַרָּבֵני 

"ַׁשַער ָאֵׁשר", ֶׁשִהְתִחילּו ְקָצָתם ִלְפרֹץ ָּגֵדר ְּבִעְנַין ִּגּלּוי ְׂשַער ִאָּׁשה, ְוִׁשּנּוי 

ְלבּוֵׁשיֶהן ֶׁשֵהם ּגֹוְרִמים ְלַגּלֹות ָּכל ָהרֹאׁש אֹו ְלָכל ַהָּפחֹות ְקָצת ִמַּׂשֲערֹות 

ָראֵׁשיֶהן, ּוָבאּו ַעל ֶהָחתּום ָּכל ַחְכֵמי ְוַרָּבָנן ְוַגם ִמּטּוֵבי ָהִעיר ֶׁשֹּלא ְלַׁשּנֹות 

ְּכָלל, ֹלא ְּבִעְנַין ַהַּמְלּבּוִׁשים ְוֹלא ְּבִגּלּוי ֵׂשָער, ַוֲאִפּלּו ְקָצת ִמחּוץ ְלַצָּמָתן... 

ְוַאֲחֵרי ֶׁשהֹוַדְעִּתי ָּכל ֶזה ָּבַרִּבים, ֶׁשַבח ַלה' ִיְתָּבַרְך, ִנְכְנסּו ַהְּדָבִרים ְּבָאְזֵני 

ַּגם  ַאף  ַהָּגֵדר עֹוד,  ִנְפָרץ  ּוִמְּלַבד ֶׁשֹּלא  ִלְׁשמַֹע,  ֵלב  ָלֶהם  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים 

ֵמֲאֶׁשר ָּפְרצּו ְּכָבר ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ּוַמֲעֵׂשיֶהם...

ְלַגּלֹות ְקָצת ְׂשָעָרן ֶזהּו ִאּסּור ָּגמּור... ְלַגּלֹות ֲאִפּלּו ְׂשָערֹות ַהּיֹוְצאֹות ִמחּוץ 

ְוָכל ֶׁשֵּכן ִלְהיֹות ָראֵׁשיֶהן ְּפרּועֹות ָּכל ָהרֹאׁש אֹו ִמְקָצתֹו  ִמַּצָּמָתן ָאסּור, 

ְּדִאּסּור ָחמּור הּוא... ּוִמְּכַלל ַהְּדָבִרים ַאָּתה ִּתְׁשַמע ְּדַאף ְּדָפְׂשָתה ַהִּמְסַּפַחת 

ִּבְרצֹון  ֵאּלּו, ֹלא  ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֶׁשִּבְמקֹומֹות  ִּבְנֵׁשי  ָנִׁשים[  ]ִּגּלּוי ְׂשַער  ַהּזֹאת 

ֲחָכִמים עֹוִׂשים, ֶׁשֲהֵרי ְׁשֵני ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור – ַה"ֲחַתם סֹוֵפר" ְוַה"ֶּצַמח ֶצֶדק" - 

ָצְווֵחי ִּכְכרּוְכָיא ַעל ֶזה, ְוָהַרב "ַלְחֵמי ּתֹוָדה" ֵמִעיד ְּבָגְדלֹו ֶׁשֶהֱחִרימּו ַחְכֵמי 

ּדֹורֹו ַעל ֶזה... ְוִהַּׂשְגִּתי ַעָּתה ֵסֶפר "ֶצַמח ֶצֶדק", ְוָרִאיִתי ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ְּבָקְדׁשֹו, 

ְוָכַתב ֶׁשַּגם ַמֲהַר"ם ֶאְלָׁשָקר מֹוֶדה ְּדֵאֶׁשת ִאיׁש ֲאסּוָרה ָלֵצאת ַלּׁשּוק ְּבִגּלּוי 



101

פרק ט | צניעות בכסוי הראש והצואר

ָהרֹאׁש, ְועֹוֶבֶרת ַעל "ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל" ְּבַמה ֶּׁשֲאֵחִרים רֹוִאים 

ְׂשָעָרן, ַעֵּין ָׁשם ַלֲהבֹות ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו. )אסיפת דינים מערכת ד אות ב(.

ֵסֶפר ַּדת ֹמֶׁשה ִויהּוִדית • 

ָׁשַמְענּו ִמַּתְלִמיד ָחָכם ֶאָחד, ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַחִּיים 

ֵוויק ַזַצ"ל, ֶׁשָּׁשַמע ִמִּפי ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַרּבֹו ַהַּנ"ל, ְּכֶׁשָהָיה ַרב  ָׁשאּול ַהּכֵֹהן ְדּ

ְּבִעיר ֲאַרם צֹוָבה ִהְתִחילּו ַהָּנִׁשים ִלְפרֹץ ֶּגֶדר ַהְּצִניעּות, ְוהֹוִציאּו ְׂשָעָרם 

ָּדַרׁש  ַהַּנ"ל  ְוָהַרב  ֶאְלָׁשָקר,  ַמֲהַר"ם  ַעל  ֶׁשּסֹוְמִכים  ְּבָאְמָרם  ְלַצָּמָתן  חּוץ 

ְּבָכל ּתֶֹקף ְלַבֵּטל ַהִּפְרָצה, ְוִאם ֹלא - ַיֲעזֹב ֶאת ָהִעיר. ְוֵכן ָהָיה, ֶׁשָעַזב ֶאת 

ָהִעיר, ּוְכֶׁשָּיָצא ִמן ָהִעיר ָּפְרָצה ְּדֵלָקה ְּגדֹוָלה ָּבִעיר, ְוַאַחר ָּכְך ָּבאּו ַחְכֵמי 

ׁשֹו ֶׁשָּיׁשּוב ֲאֵליֶהם ַּבֲחָזָרה, ְוֹלא ָרָצה ְּבׁשּום אֶֹפן. )הוספות  ֲאַרם צֹוָבה ְלַבְקּ

אות ח(.

ׁשּו"ת ֶצַמח ֶצֶדק • 

ֶזהּו  ֶׁשֲהֵרי  ְׂשָעָרּה,  ָּכל  ֶאת  ּוְלַכּסֹות  ְלִהָּזֵהר  ּוְצִריָכה  ֶעְרָוה,  ְּבִאָּׁשה  ֵׂשָער 

ֶעְרָוה ְוַתֲאָוה, ְוֵאיְך ְּתעֹוֵרר ַּתֲאָוה ִלְבֵני ָאָדם. )שער המילואים סימן מה(.

ִּבְרׁשּות  ַהֵּׂשָער  ֶאת  ְלַגּלֹות  ְנׂשּוָאה  ִאָּׁשה  ַעל  ָאְסָרה  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה 

ָהַרִּבים ִמַּטַעם ֶׁשַּמְרֵאה ַהֵּׂשָער הּוא ְּפִריצּות ּוִמְכׁשֹול, ָלֵכן ְצִריָכה ָּכל ִאָּׁשה 

ְלַהְקִּפיד ְלַכּסֹות ֵהיֵטב ֶאת ָּכל ַהֵּׂשָער ֶׁשֹּלא ֵיָרֶאה ִלְבֵני ָאָדם, ְוָאסּור ְלַגּלֹות 

ִּבְׁשִביל  ַהִאם  ְוַנְחׁשֹב:  ִנְתּבֹוֵנן  ּבֹו.  ְלִהְתָנאֹות  ְּכֵדי  ֵמַהֵּׂשָער  ְמַעט  ֲאִפּלּו 

ִּגּלּוי ְמַעט ְׂשָערֹות ְּכַדאי ַלֲעבֹר ְּבִאּסּור, ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַמֲעַלת ַהְּצִניעּות, 

ּוְלַהְפִסיד ְּבָיַדִים ֶאת ָּכל ַהְּבָרכֹות ַהֻּמְבָטחֹות ְלִאָּׁשה ֶׁשְּמַכָּסה ֶאת ָּכל ְׁשַער 

ִצְדָקִנּיֹות ֶׁשַּמְקִּפידֹות ְלַכּסֹות  ָנִׁשים  ָהרֹאׁש ִּבְצִניעּות?! ַאְׁשֵרי ֶחְלָקן ֶׁשל 

ֵהיֵטב ֶאת ָּכל ַהֵּׂשָער ְּבֶבֶגד, ּוְׂשָכָרן ָּכפּול ִמן ַהָּׁשַמִים.
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ְצִניעּות ְּבצּוַרת ְקִׁשיַרת ִּכּסּוי ָהֹראׁש

ׁשּו"ת ְקֵנה ֹּבֶׂשם • 

ְלַׁשּנֹות  ְּביֹוֵתר, ָּבאּו  ַהֲחֵרִדים  ּוָבֵּתי  ֲאִפּלּו ֵמחּוֵגי  ְּדַבר ַמה ֶּׁשַהָּנִׁשים,  ַעל 

ַהֲחֵרִדּיֹות  ַהָּנִׁשים  נֹוֲהגֹות  ֶּׁשָהיּו  ִמַּמה  ַהִּמְטַּפַחת  ּוִבְקִׁשיַרת  ִּבְלִביַׁשת 

ִמַּקְדַמת ְּדָנא, ֶׁשִהְקִּפידּו ְמאֹד ֶׁשִּתְהֶיה ַהִּמְטַּפַחת ְקׁשּוָרה ַעל ָהרֹאׁש ְּבאֶֹפן 

ָצנּוַע ְוֹלא ְּבאֶֹפן ֶׁשּמֹוֵׁשְך ֶאת ָהַעִין, ְוַעָּתה ִחְּדׁשּו ִּבְלבּוֵׁשי ְוִקּׁשּוֵרי ַהִּמְטַּפַחת 

ְּבִׁשּנּוִיים ׁשֹוִנים ַהּמֹוְׁשִכים ֶאת ָהַעִין, ּוְלבּוׁשֹות ִּכּסּוִיים ּוִמְטָּפחֹות ְּבצּוָרה 

ַאֶחֶרת, ֶׁשַהִּכּסּוִיים ְוַהִּקּׁשּוִרים ֵהן ְּבאֶֹפן ְמֻׁשָּנה אֹו ֻמְגָּבּה אֹו ִמן ַהַּצד אֹו 

ְּבָכל ִעְנָין ַאַחר ְּבאֶֹפן ֶׁשהּוא מֹוֵׁשְך ֶאת ָהַעִין... - ֶעֶצם ְלִביַׁשת ּוְקִׁשיַרת 

ְּפִריצּות  ּגּוָפא  ִהיא  ָּבּה  ְלִהְסַּתֵּכל  ָהַעִין  ֶאת  ְּבצּוָרה ֶׁשּמֹוֶׁשֶכת  ַהִּמְטַּפַחת 

נֹוָרָאה ִהיא... ִויֻעַּין עֹוד ִּביַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא )פרק ג פסוק יח(: "ַּבּיֹום ַההּוא ָיִסיר 

ה' ֵאת ִּתְפֶאֶרת ָהֲעָכִסים ְוַהְּׁשִביִסים ְוַהַּׂשֲהרִֹנים"... – "ָהֲעָכִסים" ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י 

ְוַאַּבְרַּבֵנאל  ְוָהַרַד"ק  ֶעְזָרא  ְוָהֶאֶבן  ָהַרע...  ֵיֶצר  ַמְכִניסֹות  ֶׁשָהיּו  ַהִּמְנָעִלים 

ְוַהַּׂשֲהרִֹנים" ֵּפֵרׁש  ֵּפְרׁשּו ֶׁשָהיּו ַמְׁשִמיעֹות קֹול ְּבִמְנֲעֵליֶהן... "ְוַהְּׁשִביִסים 

ַרִׁש"י ֶׁשֵהם ִמיֵני ְׂשָבָכה ]ְּדַהְינּו ִמיֵני ִּכּסּוֵיי ָהרֹאׁש[ ְלַתְכִׁשיֵטי ָהרֹאׁש. ֲהֵרי 

ֶׁשִהְׁשָוה ַהָּכתּוב ַהְּׁשִביִסים ְוַהַּסֲהרֹוִנים, ְּדַהְינּו ִּכּסּוֵיי ָהרֹאׁש ַהּמֹוְׁשִכין ֶאת 

ָהַעִין ַלֲעָכִסים, ֶׁשַעל ָּכל ֶזה ִהְרִעיׁש ַהָּנִביא. ִויֻעַּין עֹוד ְּבַׁשָּבת )סב:( ְּבַמה 

ְּדַמִּסיק ַהַּׁש"ס ַמאי ֻּפְרָענּוֵתיֶהם...

ְּבַתְכִלית  ֵאינֹו  ַהְּלבּוׁש  ֶעֶצם  ָהַרִּבים,  ּוַבֲעוֹנֹוֵתינּו  ָהַרב  ְלַצֲעֵרנּו  ַהּיֹום,  ְכּ

ַהּיֹום  ֶׁשעֹוִׂשים  ְנָזִמים  ִמיֵני  ְּבָכל  ְמאֹד  ְמאֹד  ִלָּזֵהר  ָצִריְך  ְוֵכן  ַהְּצִניעּות, 

ֲאִפּלּו  ֵריַח  ִמיֵני  ָּכל  ִׂשיַמת  ְּבִעְנַין  ְוַגם  ַיִּציֵלנּו,  ה'  ָהַעִין,  ֶאת  ֶׁשּמֹוְׁשִכין 

ְוֵכן ָּכל ִמיֵני ִאּפּור ֶׁשּמֹוְׁשִכין ָהַעִין,  ִאם נֹוֵדף ַמֶּׁשהּו ָצִריְך ִלָּזֵהר ְמאֹד... 

ַיִּציֵלנּו. ְוַגם ֵיׁש ֶׁשַּמְׁשִמיעֹות קֹול ְּבִהּלּוָכן ְּבִמְנֲעֵליֶהן, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן,  ה' 

ְועֹוד ַהְרֵּבה ִעְנְיֵני ְצִניעּות ִמַּכף ֶרֶגל ַעד רֹאׁש ֶׁשְּצִריִכים ִּתּקּון... ְוָכל ַאַחת 
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ְוַאַחת ְצִריָכה ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבָכל ַמֲעֶׂשיָה ּוְלַתֵּקן ָּכל ִעְנְיֵני ַהְּצִניעּות ַעל ַהַּצד 

ִּגְדֵרי  ּוְלַחֵּזק  ִלְמחֹות  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ָּכל  ַעל  ֻמָּטל  ְוַהחֹוב  טֹוב...  ַהּיֹוֵתר 

ּוִבְדֵקי ַהְּצִניעּות ְּבֶקֶרב ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהְּקדֹוִׁשים ְלַהֲחִזיר ָהֲעָטָרה ְלָיְׁשָנּה. 

ּוִבְזכּות ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים, ּוְכמֹו ֵכן ַּגם ַעָּתה ְּבַוַּדאי 

ִנְזֶּכה ַעל ְיֵדי ֶזה ִלְגֻאָּלָתן ִויׁשּוָעָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. )ח"ג 

אבן העזר סימן קו, הגר"מ ברנדסדורפר זצ"ל(.

ַהְמַכָּסה ָּכל ְׂשַער ֹראָׁשּה ִּבְצִניעּות - ִמְתָּבֶרֶכת 

ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש • 

ְלִאְׁשּתֹו  ֶׁשַּמִּניַח  ָהָאָדם  אֹותֹו  ַעל  ָיבֹוא  ַהַּדַעת  ֵטרּוף  ִחְזִקָּיה:  ַרִּבי  ָאַמר 

ֶׁשִּיְתָרֶאה ִמַּׂשֲערֹות רֹאָׁשּה ַלחּוץ, ְוֶזה הּוא ֶאָחד ִמַּדְרֵכי ַהְּצִניעּות ֶׁשְּצִריָכה 

ַלחּוץ  רֹאָׁשּה  ִמַּׂשֲערֹות  ַהּמֹוִציָאה  ְוִאָּׁשה  ְּבֵביָתּה.  ַּגם  ְלִהְתַנֵהג  ָהִאָּׁשה 

ְלִהְתַיּפֹות ּוְלִהְתַקֵּׁשט ָּבֶהם, ּגֹוֶרֶמת ָּבֶזה ֲעִנּיּות ַּבַּבִית, ְוגֹוֶרֶמת ֶׁשָּבֶניָה ֹלא 

ִיְהיּו ֲחׁשּוִבים ַּבּדֹור, ְוגֹוֶרֶמת ֶׁשרּוַח ֻטְמָאה ִּתְׁשֶרה ַּבַּבִית. ִמי ָּגַרם ְלָכל ֶזה? 

אֹותֹו ַהֵּׂשָער ֶׁשְּמַגָּלה ֵמרֹאָׁשּה ַלחּוץ. ּוַמה ַּבַּבִית הּוא ָחמּור ָּכל ָּכְך - ָּכל 

ֶׁשֵּכן ָּבְרחֹוב, ְלִפי ֶׁשִהיא ַמֲחִטיָאה ְּבֵני ָאָדם. ְוָכל ֶׁשֵּכן ֲחִציפּות ּוְפִריצּות 

ַאֶחֶרת ִאם ִיְתָרֶאה ִמֶּמָּנה, ְּכגֹון ָלֶלֶכת ְּבׁשֹוק ְמֻגָּלה, אֹו ְּבֶרֶגל ְמֻגָּלה... ְוִאם 

ָעְׂשָתה ָּכְך ְלִהְתַנֵהג ִּבְצִניעּות, ַמה ֶּנֱאָמר ָּבּה? "ָּבֶניָך ִּכְׁשִתיֵלי ֵזיִתים". ַמה 

ְוָתִמיד  ְוֶנֱאָבִדים  נֹוְפִלים  ֶהָעִלים ֶׁשּלֹו  ֵאין  ּוֵבין ַּבחֶֹרף  ַּבַּקִיץ  ֵּבין  ֶזה  ַּזִית 

ֲחׁשּוִבים  ְוִיְהיּו  ִיְתַעּלּו  ָּבֶניָה  ָּכְך  ִאיָלנֹות,  ִמְּׁשָאר  יֹוֵתר  ֲחִׁשיבּות  ּבֹו  ִנְמָצא 

ַהְּבָרכֹות,  ְּבָכל  ִיְתָּבֵרְך  ֶׁשַּבְעָלּה  ֶאָּלא  עֹוד,  ְוֹלא  ָהעֹוָלם.  ְּבֵני  ִמְּׁשָאר  יֹוֵתר 

ַהּגּוף  ָצְרֵכי  ְּבָכל  ַּגְׁשִמּיֹות  ּוִבְבָרכֹות  ִמְלַמְעָלה,  ְקדֹוׁשֹות  ְוַהָּׂשגֹות  ִּבְבָרכֹות 

ֶׁשְּלַמָּטה, ְּדַהְינּו ַּבֲעִׁשירּות, ּוְבָבִנים ּוְבֵני ָבִנים ָסִביב ְלֻׁשְלָחנֹו. )פרשת נשא דף 

קכה: על פי פירוש מתוק מדבש(.
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ַיִּביַע ֹאֶמר • 

ַרּבֹוֵתינּו  ִּדְבֵרי  ְּכָכל  ַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹר  ַעְצָמּה  ַעל  ַהְמַקֶּבֶלת  ִאָּׁשה  ְוָכל 

ַהּפֹוְסִקים ֶׁשָאְסרּו ַהָּדָבר ְּבָכל ּתֶֹקף, ְוָלֵצאת ַאְך ְוַרק ְּבִמְטַּפַחת ַהְמַכָּסה ֶאת 

ָּכל רֹאָׁשּה, ִּתְתָּבֵרְך ְּבָכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ּוִבְמזֹוֵני ְרִויֵחי, ּוִבְבֵני ְסִמיֵכי, 

ְוִתְזֶּכה ִלְראֹות ֶזַרע קֶֹדׁש, ָּבִנים ְּגדֹוִלים ַּבּתֹוָרה ְוִיְרַאת ה' ְטהֹוָרה, ּומֹוֵרי 

הֹוָראֹות ְּבִיְׂשָרֵאל. )ח"ה אבן העזר סוף סימן ה, הגר"ע יוסף זצ"ל(.

ִמְכַּתב ִחּזּוק • 

ַמה ְּמאֹד ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ַעל ַהְּׁשמּוָעה ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו, ֶׁשָּנִׁשים ְיָקרֹות 

ְּדָנא,  ִמַּקְדַמת  ִיְׂשָרֵאל  ְלִמְנַהג  ְוָחְזרּו  ִּבְצִניעּות,  ְלַדְקֵּדק  ַעְצָמן  ַעל  ִקְּבלּו 

ָּכל  ַּדַעת  ְיֵדי  ָלֵצאת  ְּכֵדי  ָנְכִרית  ְּבֵפָאה  ְוֹלא  ְּבִמְטַּפַחת  רֹאָׁשן  ְלַכּסֹות 

ֵכן  ִּכי  ָּבֶזה  ְוִהְנִני ֵמִעיד  ִיְׂשָרֵאל.  ַהְּצִניעּות ְיסֹוד ְקֻדַּׁשת  ְונַֹעם  ַהּפֹוְסִקים, 

ָהָיה ַּדְעּתֹו ּוְרצֹונֹו ֶׁשל אאמו"ר ְּגאֹון ִיְׂשָרֵאל ַז"ל, ֶׁשְּנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ְיַכּסּו רֹאָׁשן 

ְּבִמְטַּפַחת, ְוַגם ָרִאיִתי ֲאִני ֶאת ַצֲערֹו ַהָּגדֹול ֶׁשל אאמו"ר ַז"ל ַעל ַהֵּפָאה 

ַהָּנְכִרית ֶׁשִהְתַּפְּׁשָטה ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל, ה' ְיַרֵחם. ְוִאי ְלזֹאת ִהְנִני ִמְצָטֵרף ְלַחֵּזק 

ּוְלַאֵּמץ ֶאת ָהֵני ִּגּבֹוֵרי ּכַֹח, ַהִּמְתעֹוְררֹות ְלַהֲחִליף ִמֵּפָאה ָנְכִרית ְלִמְטַּפַחת, 

ּגּוָפא  ּוְבִרּיּות  ְרִויֵחי,  ּוְמזֹוֵני  ַחֵּיי,  ִּבְבֵני  ֵלב,  ִמֶּקֶרב  ַהּתֹוָרה  ְּבִבְרַּכת  ּוְמָבְרָכן 

ַזְלָמן  ִיְׂשָרֵאל מה"ר ְׁשֹלמֹה  ְוָכל ִמיֵּלי ְּדֵמיָטב. ְׁשמּוֵאל ֶּבן ְלאאמו"ר ְּגאֹון 

אֹוֶיעְרַּבאְך ַז"ל. )מכתב מיום רביעי ח"י טבת תשנ"ו(.
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 ִּכּסּוי ַהַּצָּואר

ַיֲערֹות ְּדַבׁש • 

ִהֵּנִני ַמְתֶרה ָבֶכם, ָהִסירּו ַהָּדָבר ָהַרע ַהֶּזה, ִּכי ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ַצָּואָרּה ָערֹם, 

ְוֹלא  ַוֲחמּוָרה,  ָקָׁשה  ְּבִמיָתה  ַהָּמֶות  ַמְלַאְך  ְיֵדי  ַעל  ּתּוַבל  ַלֶּטַבח  ְלַבּסֹוף 

ּוַמֲחִטיָאה  ִּכי ִהיא חֹוֵטאת  ְוָעְנָׁשּה ָקֶׁשה ְמאֹד,  ֵּגיִהּנֹם  ִמִּדיָנּה ֶׁשל  ִּתָּנֶקה 

ַלחּוץ...  ְּבָׂשָרן  ֵיָרֶאה  ְלַבל  ַהְּכֵׁשרֹות,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ֶּדֶרְך  ֵכן  ֹלא  ֲאֵחִרים. 

ְוַכּדֹוֶמה  ַצָּואָרם  ִנְרֶאה  ַּבּׁשּוק  ַּגם  ַאף  ָהִעְנָין...  ִנְפָרץ  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו 

ְּבִגּלּוי ָּבָׂשר ְוכּו', ּוְמָגרֹות ְלִפְרֵחי ּוַבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֵבָרה ְוִהְרהּור ֲעֵבָרה... 

ִהְתַקְּדׁשּו ְוִהַּטֲהרּו ְוִׁשְמרּו ַנְפְׁשֶכם. )ח"א דרוש יב וח"ב דרוש ט, הגאון רבי יונתן 

אייבשיץ זצ"ל(.

ַהַּיְעֵּב"ץ • 

שער  סוף  שמים  עמודי  )סדור  ַלּכֹל.  ְקלֹוָנּה  ִיְתַּגֶּלה  ְמֻגֶּלה,  ְּבַצָּואר  ַההֹוֶלֶכת 

השלכת(.

ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש • 

ּוְכמֹו ֵכן ִאם הֹוְלכֹות ְּבַצָּואר ְמֻגֶּלה, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִאם ִמְקָצת ִמן ֶהָחֶזה ַּגם 

ֵּכן ְמֻגֶּלה, ֹלא ְמַהֵּני ְּכָלל, ְוָאסּור לֹוַמר ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְּכֶנְגָּדן. )אות ד(. ְוֵאין 

ַהַּצָּואר  ֶׁשֵּבית  ְּבֶבֶגד  ָלֶלֶכת  ְלִאָּׁשה  ְוֵאין  ִלְגדֹוָלה,  ְקַטָּנה  ֵּבין  ָּבֶזה  ִחּלּוק 

ְמֻגֶּלה. )אות יט(.

ְּפַסק ֲהָלָכה • 

ּתֹוָרֵתנּו  ִּדין  ִּפי  ַעל  ַחֶּיֶבת  ִיְׂשְרֵאִלית  ִאָּׁשה  ָּכל  ִּכי  ָּבֶזה,  ְלהֹוִדיַע  ִהְננּו 

ֵמָאז  ַהְּכֵׁשרֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ָנֲהגּו  ַּכֲאֶׁשר  ְצִניעּות  ִּבְגֵדי  ִלְלּבֹׁש  ַהְּקדֹוָׁשה 

ּוֵמעֹוָלם ְּבֹלא ׁשּום ִׁשּנּוי... ּוִמַּצד ָהרֹאׁש ְיַכֶּסה ֶאת ָּכל ַּבִית ַהַּצָּואר ְּכִמְנַהג 

ַהְּצנּועֹות. )הגרי"ח זוננפלד זצ"ל ובית דינו בקול קורא, אייר תרפ"ח(.
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ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי • 

ַהָּסמּוְך  ַהַּצָּואר  סֹוף  ַעד  ַהַּמְלּבּוִׁשים  ָלֶהם  ָהָיה  קֹוְדִמים  ְּבדֹורֹות  ָנִׁשים 

ָלרֹאׁש... ּוְלַגּלֹות ָּכל ַהַּצָּואר ַוַּדאי הּוא ֶנֶגד ַהְמבָֹאר ְּבַרֵּבנּו יֹוָנה. )ח"ה אבן 

העזר סימן קצז וח"ז אורח חיים סימן י, הגר"ש ואזנר שליט"א(.

ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ָרִאיִתי ְּבַיְלדּוִתי ָנִׁשים ַהֲהגּונֹות, ֶׁשָהיּו מֹוְׁשכֹות ְקצֹות ַהִּמְטַּפַחת ֶׁשְּברֹאָׁשן, 

אות  ה  )פרק  ַהַּצָּואר.  ֵאֶצל  ְלַמָּטה  ְוקֹוְׁשִרין  ְּפֵניֶהן,  ִצֵּדי  ָּבֶהן  ְמַכּסֹות  ְוָהיּו 

טז(.

ַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי • 

ַיֲאִריכּו  ָלּה  ַהֶּׁשַבח  ַהְּצִניעּות,  ְּבַדְרֵכי  ַמֲחִזיָקה  ִאָּׁשה  ִנְמָצא  ֶאְתלֹוֵנן,  עֹוד 

ַהְּצִניעּות  ְּבֶדֶרְך  ַמֲחִזיָקה  ֵביָתּה  ּוְבֵני  ְקרֹוֶביָה  ִעם  ִנְמֵצאת  ֲאָבל  ָיֶמיָה, 

הנשים  )חוקי  ָחׂשּוף.  ַצָּואָרּה  ִאם  ִמְתּבֹוֶנֶנת  ֵאיָנּה  ַּבֲחִליׁשּות...  ַּגם  ְּבַקּלּות 

פרק א(.

ׁשּו"ת ְקֵנה ֹּבֶׂשם • 

ְמפָֹרׁש ַּבּפֹוְסִקים ֶׁשַּצָּואר הּוא ָמקֹום ֶׁשַחָּיִבים ְלַכּסֹותֹו, ְוֵכן ָהָיה ַהִּמְנָהג 

ִּפְרָצה,  הּוא  ְמֻגֶּלה  ְלַגְמֵרי  ֶׁשַּצָּואר  ּוָברּור  ְמֻכֶּסה,  ֶׁשָהְלכּו  ַהּדֹורֹות  ְּבָכל 

ְוַהִּסָּבה ְלִפְרָצה זֹו, ֶׁשֶּבָעָבר ֲאִפּלּו אֹוָתן ַהָּנִׁשים ֶׁשֹּלא ָהָיה ַהַּצָּואר ְמֻכֶּסה 

ַעל ְיֵדי ַהִּמְטַּפַחת, ִמָּכל ָמקֹום ָהְלכּו ִעם ָקאְלֶנער )ַצָּוארֹון(, ֲאָבל ַהּיֹום ִנְהֶיה 

'מֹוָדה' ִלְתּפֹר ְּבִלי ָקאְלֶנער )ַצָּוארֹון(, ּוִמְּבִלי ֵמִׂשים ֵלב ִנְהָיה ְמֻגֶּלה ַהַּצָּואר, 

ּוָמצּוי ָּדָבר ֶזה ַּגם ְּבִמְׁשְּפחֹות ֲחֵרִדים, ְוַהחֹוָבה ִלְגּדֹר ָּגֵדר ָּבֶזה. )ח"ג אבן 

העזר סימן קו, הגר"מ ברנדסדורפר זצ"ל(.
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ֶּפֶרק י

ְצִניעּות ְּבִכּסּוי ַהְּזרֹוַע
ְּבֶפֶרק ֶזה מּוָבא ִחּיּוב ַהְּצִניעּות ְּבִכּסּוי ָּכל ַהְּזרֹוַע

ְמקֹור ִּדין ִּכּסּוי ַהְּזרֹוַע

ִמְׁשָנה • 

]ִמְנַהג  ִויהּוִדית,  מֶֹׁשה  ַּדת  ַעל  ָהעֹוֶבֶרת  ִּבְכֻתָּבה,  ֶׁשֹּלא  יֹוְצאֹות  ְוֵאּלּו 

יֹוְצָאה  ְיהּוִדית?  ָּדת  ִהיא  ְוֵאיזֹו  )רש"י([.  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ֶׁשָּנֲהגּו  ַהְּצִניעּות 

ְורֹאָׁשּה ָּפרּוַע, ְוטֹוָוה ַּבּׁשּוק ּוְמַדֶּבֶרת ִעם ָּכל ָאָדם. ְּגָמָרא: ְוטֹוָוה ַּבּׁשּוק - 

ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְׁשמּוֵאל, ְּבַמְרָאה ְזרֹועֹוֶתיָה ִלְבֵני ָאָדם. )כתובות עב:(.

ְוָכְך ִנְפְסָקה ַהֲהָלָכה ְּבֻׁשְלָחן ָערּוְך )אבן העזר סימן קטו סעיף ד(, ֶׁשַהְמַגָּלה ֶאת 

ְזרֹועֹוֶתיָה ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ֲאִפּלּו ִאם ַהָּדָבר ַנֲעֶׂשה ּתֹוְך ְּכֵדי ְּפֻעַּלת ַהְּטִוָּיה, 

ֲהֵרי ִהיא עֹוֶבֶרת ַעל ָּדת ְיהּוִדית.
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ֹחֶמר ִאּסּור ִּגּלּוי ַהְּזרֹוַע

ִמְדָרׁש • 

"ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת ֵלָאה", ִמָּיד: "ַוַּיְרא אָֹתּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור". ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר 

ַנְחָמן ָאַמר, ֶׁשִּגָּלה ָּבּה ְזרֹוָעּה. ְיֵפה תַֹאר: ֶׁשִּנְתַּגָּלה ָּבּה ְזרֹוָעּה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה 

ָרָאה ְּבָיְפָיּה. )בראשית רבה פ ד(.

ִמְדָרׁש • 

ַרִּבי  יח(.  י  )קהלת  ַהָּבִית"  ִיְדֹלף  ָיַדִים  ּוְבִׁשְפלּות  ַהְּמָקֶרה  ִיַּמְך  "ַּבֲעַצְלַּתִים 

ִמְתַעֶּצֶלת  ַהּזֹו  ְיֵדי ֶׁשִאָּׁשה  ְּבִאָּׁשה. ַעל  )ֵּבֵאר ֶאת ַהָּפסּוק(  ַקְרָיא  ֲאָבהּו ְּפַתר 

ִיַּמְך ַהְּמָקֶרה. ֵעץ יֹוֵסף: ִמְתַעֶּצֶלת ִמְּלַכּסֹות  ָּכָראּוי,  ִמְּלַכּסֹות ֶאת ַעְצָמּה 

ְוִנְכָׁשִלין ָּבּה. ִיַּמְך ַהְּמָקֶרה - רֹוֵמז ְלחִֹלי.  ְוכּו' - ִמְסַּתְּכִלין ָּבּה ְּבֵני ָאָדם 

)ויקרא רבה יט ד(.

ְּגָמָרא • 

 - ִאְׁשּתֹו  ְׂשַכר  ְלעֹוָלם.  ְּבָרָכה  ִסיַמן  רֹוֶאה  ֵאינֹו  ִאְׁשּתֹו  ִלְׂשַכר  ַהְמַצֶּפה 

ֶׁשִהיא  ֲחַנְנֵאל,  ַרֵּבנּו  ּוֵפֵרׁש  ַמְטֶוה,   - ַמְתקּוְלָּתא  ּתֹוָספֹות:  ַמְתקּוְלָּתא. 

ִמְתַּבָּזה ַעל ָּכְך, ֶׁשִהיא ְמַגָּלה ְזרֹועֹוֶתיָה ִּבְׁשַעת ְטִוָּיה. )פסחים נ:(.

ַהָּדָבר  ַהְּזרֹוַע,  ִּגּלּוי  ְּכגֹון  ַּבְּצִניעּות  ִחָּסרֹון  ֵיׁש  ֶׁשִאם  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ּגֹוֵרם ִמְכׁשֹול ְוַתָּקָלה, ְוֹלא רֹוִאים ִסיַמן ְּבָרָכה ְלעֹוָלם. ְוִאָּׁשה ֶׁשְּמַגָּלה ֶאת 

ְזרֹועֹוֶתיָה ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְמִביָאה ַמְכאֹוִבים ַעל ַעְצָמּה, ְוִהיא עֹוֶבֶרת ַעל 

ָּדת ְיהּוִדית, ּוַמְפִסיָדה ֶאת ַהְבָטַחת ֲחַז"ל )במדבר רבה ח ט( ֶׁשָאְמרּו: ִּבְזַמן 

ִמֶּמָּנה  ֶׁשּיֹוְצִאין  זֹוָכה  ְצנּוָעה,  ֶׁשִהיא  ְיהּוִדית,  ָּדת  ְּבַעְצָמּה  נֹוֶהֶגת  ֶׁשִהיא 

ָּבִנים ַּבֲעֵלי ִמְקָרא, ַּבֲעֵלי ִמְׁשָנה, ַּבֲעֵלי ַמֲעִׂשים טֹוִבים.
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ְוִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת

עֹוָלמֹות ֶׁשל ֹטַהר • 

ַאַחד ַהְּגדֹוִלים ְוַהֻּמְפָלִאים ֵמַחְכֵמי ָמרֹוקֹו ַּבּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים, ָהָיה ַהָּגאֹון 

ַּגְדלּותֹו  ִמְּלַבד  "ָסאִלי".  ָהִעיר  ַרב  ַזַצ"ל,  ַאְלְנָקָווא  ְרָפֵאל  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 

ָהֲעצּוָמה ַּבּתֹוָרה, ָהָיה ָידּוַע ְּכִאיׁש ֱאֹלִקים ָקדֹוׁש ֲאֶׁשר ְּדָבָריו ֹלא ָיׁשּובּו 

ֵריָקם. ִּבְדָרׁשֹוָתיו ָהָיה ַמְרֶּבה ְלעֹוֵרר ַעל ְצִניעּות ַהָּנִׁשים, ְוָאֵכן ְּבֵני ַהְּקִהָּלה 

ִהְקִּפידּו ֵהיֵטב ַעל ְׁשִמיַרת ַהְּצִניעּות, ַמה ַּגם ֶׁשָּפֲחדּו ִמְּקִפיָדתֹו ֶׁשל ָהַרב. 

יֹום ֶאָחד ִהִּגיָעה ָלִעיר ַנֲעָרה ֵמִעיר ַאֶחֶרת ְלִבּקּור ֵאֶצל ְקרֹוֵבי ִמְׁשַּפְחָּתּה, 

ַאְך ִמֵּכיָון ֶׁשָּבָאה ִמָּמקֹום ָרחֹוק, ֹלא ָיְדָעה ַעל ַהְקָּפַדת ָהַרב ַעל ַהְּצִניעּות, 

ְוֵעיָניו  ָהַרב,  ְלַיד  ָעְבָרה  ָּבְרחֹוב  ְּכֵדי ִהּלּוָכּה  ְקָצִרים. ּתֹוְך  ָהיּו  ְוַׁשְרוּוֶליָה 

ֶׁשל ָהַרב ָנחּו ַעל ְזרֹועֹוֶתיָה ַהְמֻגּלֹות, ּוִמָּיד ֶנֶהְפכּו ְמצָֹרעֹות ַּכָּׁשֶלג. ַהַּנֲעָרה 

ִהְזַּדְעְזָעה ְוָרָצה ִּבְמִהירּות ְלֵבית ְקרֹוֶביָה, ּוִבְראֹוָתם ֶאת ְזרֹועֹוֶתיָה ִנְבֲהלּו 

ְמאֹד, ְוֵהִבינּו ֶׁשָּידֹו ֶׁשל ָהַרב ַּבָּדָבר. ִמָּיד ִּכְּנָסה ַהִּמְׁשָּפָחה ִמְׁשַלַחת ְלַפֵּיס 

ֶאת ָהַרב, ְוָלְקחּו ִעָּמּה ֶאת ַהַּנֲעָרה, ְלַאַחר ֶׁשִהְלִּביׁשּוָה ִּבְבָגִדים ְצנּוִעים, 

ִׂשְמָלה ֲאֻרָּכה ְוַׁשְרוּוִלים ֲאֻרִּכים. ַהַּנֲעָרה ָעְמָדה ִּבְפֵני ָהַרב, ְוִהְבִטיָחה לֹו, 

ֶׁשָּכל ָיֶמיָה ִּתְתַלֵּבׁש ִּבְצִניעּות ְוַתְקִּפיד ָלֶלֶכת ְּבַׁשְרוּוִלים ֲאֻרִּכים ַהְמַכִּסים 

ְוִהְבִטיַח  ֵּבֵרְך אֹוָתּה  ָהַרב,  זֹאת  ְּכֶׁשָּׁשַמע  ַהָּיד.  ַעד ַּכּפֹות  ַהְּזרֹוַע  ָּכל  ֶאת 

ֶׁשּתֹוְך ִׁשְבָעה ָיִמים ַּתֲעבֹר ַהָּצַרַעת, ְוָכְך ָהָיה. )ח"א עמוד קפה(.
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ִחּיּוב ִּכּסּוי ָּכל ַהְּזרֹוַע ַעד ַּכף ַהָּיד

ְּפַסק ֲהָלָכה • 

ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו  ַרִּבים,  ָּבּה  ְּדָדׁשּו  ֵמֲחַמת  ַאְך  ְרָאָיה,  ָצִריְך  ֵאין  ַהְמֻפְרָסמֹות 

ַהְרֵּבה  ֲאֶׁשר  ְקָצִרים, ַעד  ָיד  ּוְבָבֵּתי  ְקָצִרים,  ְּבַמְלּבּוִׁשים  ְוֻהְרְּגלּו  ָהַרִּבים, 

ֵמֲהמֹון ַעם ִנְׁשָּכח ֵמֶהם חֶֹמר ָהִאּסּור, ְוַנֲעֶׂשה ָלֶהם ְּכֶהֵּתר ַחס ְוָׁשלֹום. ַעל 

ִּדין ּתֹוָרֵתנּו  ִּפי  ַחֶּיֶבת ַעל  ִיְׂשְרֵאִלית  ִּכי ָּכל ִאָּׁשה  ָּבֶזה,  ִהְננּו ְלהֹוִדיַע  ֵּכן 

ֵמָאז  ַהְּכֵׁשרֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ָנֲהגּו  ַּכֲאֶׁשר  ְצִניעּות  ִּבְגֵדי  ִלְלּבֹׁש  ַהְּקדֹוָׁשה 

ּוֵמעֹוָלם ְּבִלי ׁשּום ִׁשּנּוי... ּוְבָבֵּתי ָיַדִים )ַׁשְרוּוִלים( ֲאֻרּכֹות ַעד ַּכּפֹות ַהָּיַדִים. 

)הגרי"ח זוננפלד זצ"ל ובית דינו בקול קורא, אייר תרפ"ח(.

ַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי • 

ָהִאָּׁשה ָאסּור ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָּדָבר ִמּגּוָפּה, ַרק ָּפֶניָה ְוַכּפֹות ָיֶדיָה, ּוְׁשָאר ֵאָבֶריָה 

ֻּכָּלם ֲעטּוִפים. )ספר חוקי הנשים פרק יז(.

ַנֲחַלת ָאבֹות • 

ָהַרע  ַּבִּמְנָהג  ִיְנֲהגּו  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  ַאֵחינּו  ָּכל  ֵמֵאת  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ְוַאף 

ְוַהֶּבֶגד  ִיְׂשָרֵאל ִּבְזרֹועֹות ֲעֻרּמֹות,  ֲאֶׁשר ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹוב ָּבאּו, ֵליֵלְך ְּבנֹות 

ְוַהֻּכּתֶֹנת ֶׁשָּלֶהם ֲאֶׁשר עֹוִׂשים ֵאין ָלֶהם ֵּבית ָיד ָׁשֵלם ְלַכּסֹות ָּכל ַהְּזרֹוַע 

ַעד ַהָּיד... אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה ַלֲעבֹר ַעל ָּדת ְיהּוִדית ּוְלָגרֹות ֵיֶצר 

ֵאַלי  ִׁשְמעּו  ַהִּדין...  ֶאת  ִלֵּתן  ַוֲעִתיִדים  ָּבֶהם!  ַהִּמְסַּתְּכִלים  ָּבֲאָנִׁשים  ָהַרע 

ֻּכָּלּה  ַהְּזרֹוַע  ָּכל  ְלַכּסֹות  ַחְלֵציֶכם  יֹוְצֵאי  ַמְלּבּוֵׁשי  ַלֲעׂשֹות  ַנְפְׁשֶכם,  ּוְתִחי 

ִיְהֶיה ְמֻגֶּלה ְּדַבר ָמה. )צוואת הגאון רבי משולם זלמן הכהן זצ"ל  ַעד ַהָּיד, ְוֹלא 

אב"ד פיורדא(. 

ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש • 

אֶֹרְך ָּבֵּתי ָיַדִים )ַׁשְרוּוִלים( ֶׁשל ַהִּׂשְמָלה ִיְהֶיה ַעד ִּפַּסת ַהָּיד, ְוִאם ְמַקֶּצֶרת 

ִמֶּזה ַהִּׁשעּור, ֵאין ֶזה ִמַּדת ַהְּצִניעּות. )אות יח(.
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ַמֲאַמר ָמְרְּדַכי • 

ִיְהיּו ֲאֻרִּכים ַעד ִּפַּסת ַּכף ַהָּיד.  ָיַדִים )ַׁשְרוּוִלים(  ִיְתַלְּבׁשּו ִּבְצִניעּות, ַהָּבֵּתי 

)מכתב לב, האדמו"ר מסלאנים זצ"ל(.

ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

)ַׁשְרוּוִלים(  ָיַדִים  ַהָּבֵּתי  ְלַכּסֹותֹו...  ָהִאָּׁשה  ְוַחֶּיֶבת  ַהָּיד,  ַּכף  ַעד  הּוא  ְזרֹוַע 

ְצִריִכים ִלְהיֹות ֲאֻרִּכים ַעד ַּכּפֹות ַהָּיַדִים. )דף יד ודף טז ופרק ז(.

ת ִיְׂשָרֵאל ְקֻדּׁשַ • 

ֶׁשָהיּו  ָׁשַמְענּו  ֹלא  ָהַעִּמים,  ֵּבין  ַּגם  ּוְלַהְבִּדיל  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ָנֲהגּו  ּכֹה  ַעד 

ְרִגיִלים ֵליֵלְך ְּבִגּלּוי ְקֵנה ַהְּזרֹוַע, ְוַגם ַהּיֹום ַרק ַהְּפרּוצֹות עֹוׂשֹות ֵּכן, ַוַּדאי 

ידי הגאון רבי  )דף כא, נכתב בשנת תרע"ג על  ְיהּוִדית.  ָּדת  ַעל  ִנְקֵראת עֹוֶבֶרת 

עקיבא פרוש זצ"ל(.

ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְצִריָכה ְלַכּסֹות ֶאת ַהְּזרֹוַע, ְוֶזה ּכֹוֵלל ַּגם ֶאת ַהֵחֶלק ֶׁשְּלַמָּטה 

סימן  חיים  )מקור  ַהּפֹוְסִקים  ֶׁשֶהֱאִריכּו  ּוְכמֹו  ַהָּיַדִים,  ַּכּפֹות  ַעד  ֵמַהַּמְרֵּפק 

בקונטרס  באריכות  ויעויין  והראשונים,  הגמרא  מדברי  ברורות  ראיות  והביאו  ועוד,  עה 

"ותאמץ זרועותיה"(. ּוְלַמֲעֶׂשה ָּכְך ָהָיה ִמְנָהָגן ֶׁשל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּכֵׁשרֹות ְּבָכל 

ַהּדֹורֹות ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם, ֶׁשָּתִמיד ִהְקִּפידּו ְלַכּסֹות ֶאת ָּכל ַהְּזרֹוַע ְלָכל ַהָּפחֹות 

ְוַרק  ָהֶאְצָּבעֹות[,  ְּתִחַּלת  ַעד  ְלַכּסֹות  ֶׁשהֹוִסיפּו  ]ְוָהיּו  ַהָּיַדִים,  ַּכּפֹות  ַעד 

ְוָאְפנֹות  ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ְּבַהְׁשָּפַעת ַהְּפִריצּות ֶׁשָּבָאה ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם 

ִקּצּור ַהְּבָגִדים, ְּבַיַחד ִעם עֹוד ְּפָרצֹות, ִהְתרֹוְפָפה ַהְּזִהירּות ְּבָדָבר ֶזה. 

ִּבְצִניעּות  ַהִּנְזֶהֶרת  ֶׁשִאָּׁשה  מּוָבא,  קכה:(  דף  נשא  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש  ּוַבּזַֹהר 

ְלַכּסֹות ֶאת ָּכל ּגּוָפּה ֵהיֵטב, זֹוֶכה ִלְבָרכֹות ְּגדֹולֹות ּוַפְרָנָסה ַוֲעִׁשירּות ִהיא 

ּוַבְעָלּה, ְוִיְזּכּו ִלְראֹות ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים ַצִּדיִקים ַוֲחָכִמים, ִמְּלַבד ּגֶֹדל ַהָּׂשָכר 

ַּבְּצִניעּות  ַהַּמְקִּפידֹות  ִצְדָקִנּיֹות  ָנִׁשים  ֶׁשל  ֶחְלָקן  ְוַאְׁשֵרי  ַהָּבא.  ָּבעֹוָלם 

ּוְכַהְבָטַחת  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ְּכמֹוָתן  ֶׁשִּיְרּבּו  ָרצֹון  ִויִהי  ַהְּזרֹוַע,  ָּכל  ֶאת  ּוְמַכּסֹות 

ֲחַז"ל )ילקוט שמעוני רות אות תרו( ִּבְזכּוָתן ִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
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ֶּפֶרק יא

ְצִניעּות ְּבִכּסּוי ָהֶרֶגל
ְּבֶפֶרק ֶזה מּוָבא ֶּדֶרְך ַהְּצִניעּות ָהְראּוָיה ְּבִכּסּוי ָהֶרֶגל ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחַז"ל 

ּוִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַהּדֹורֹות

ה ֶעְרָוה ׁשֹוק ְּבִאּׁשָ

ְּגָמָרא • 

ְנָהרֹות",  ִעְבִרי  "ַּגִּלי ׁשֹוק  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֶעְרָוה,  ְּבִאָּׁשה  ִחְסָּדא: ׁשֹוק  ַרב  ָאַמר 

ּוְכִתיב: "ִּתָּגל ֶעְרָוֵתְך ַּגם ֵּתָרֶאה ֶחְרָּפֵתְך". )ברכות כד.(.

ְּגָמָרא • 

ְוָכל ָהעֹוֵבר ֲאחֹוֵרי ִאָּׁשה ְּבָנָהר ]ֶׁשַּמְגַּבַהת ְּבָגֶדיָה ִמְּפֵני ַהַּמִים ְוֶזה ִמְסַּתֵּכל 

ָּבּה )רש"י([, ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. )ברכות סא.(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים ֶאת ֻחְמַרת ִאּסּור ׁשֹוק ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה, ֶׁשּגֹוֵרם ִמְכׁשֹול 

ָלֲאָנִׁשים  ְוגֹוֵרם  ִליֵדי ִאּסּוִרים ֲחמּוִרים )כמובא בתוספות שם(,  נֹוָרא, ּוֵמִביא 

ְלַאֵּבד ֶאת ֶחְלָקם ְלעֹוָלם ַהָּבא, ְוָכל ִמי ֶׁשֲחֵברֹו ֶנֱעָנׁש ַעל ָידֹו, ֵאין ַמְכִניִסים 

ַּתָּקָלה  ַהּגֹוֵרם  ְוָכל  קמט:(,  )שבת  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶׁשל  ִּבְמִחיָצתֹו  אֹותֹו 

ַלֲחֵברֹו, הּוא ִנְכָנס ַּתְחָּתיו ְלָכל ֳעָנִׁשים )רש"י במדבר ל טז(.
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ּומּוָבא ַּבִּמְׁשָנה )מסכת אהלות פרק א משנה ח( ּוַבֻּׁשְלָחן ָערּוְך )יורה דעה סימן 

ֶׁשֵּמַעל  ְוַהֵחֶלק  ַהֶּבֶרְך,  ַעד  ֶׁשֵּמַהַּקְרסֹל  ַהֵחֶלק  ִהיא  ֶׁשַהּׁשֹוק  י(  סעיף  קצד 

ַהֶּבֶרְך ִנְקָרא ְּבֵׁשם ָיֵרְך.

ֶּדֶרְך ַהְּצִניעּות ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל

ְּגָמָרא •

ַּבּׁשּוק  ֶׁשְּמַהֶּלֶכת  ְלִאָּׁשה  ּדֹוֶמה?  ַהִּמְׁשָּכן  ְלָמה  ִיְׁשָמֵעאל:  ַרִּבי  ְדֵבי  ָּתָנא 

ְוִׁשּפּוֶליָה ְמַהְּלִכין ַאֲחֶריָה. ַרִׁש"י: ִׁשּפּוֶליָה - ׁשּוֵלי ְּבָגֶדיָה. )שבת צח:(.

ּוְמבָֹאר, ְּדִאָּׁשה ַהְמַהֶּלֶכת ַּבּׁשּוק לֹוֶבֶׁשת ִׂשְמָלה ֲאֻרָּכה ְוָכל ָהֶרֶגל ְוצּוָרָתּה 

ְמֻכִּסים ֵהיֵטב, ְּכמֹו ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשָהָיה ְמֻכֶּסה ַעד סֹופֹו. ּוַמה ֶּׁשִהְמִׁשילּו ֲחַז"ל 

ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְלִאָּׁשה ְצנּוָעה, ִּכי ֶּבֱאֶמת ְׁשֵני ַהְּדָבִרים ֵהם ִעְנָין ֶאָחד: ַהִּמְׁשָּכן 

ָּכל ִעְנָינֹו הּוא ְלַהְׁשרֹות ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוֵכן ַהְּצִניעּות ִהיא ַהַּמְׁשָרה 

ַהְּׁשִכיָנה  ְלִסּלּוק  ַהּגֹוֵרם  הּוא  ַהְּצִניעּות  ְוֶהְעֵּדר  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת 

ִמִּיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְוֹלא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך".

ָארְֹך  ִּבְלבּוׁש  ָלֶלֶכת  ִהיא  ָהְראּוָיה  ַהְּצִניעּות  ֶׁשֶּדֶרְך  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ְוָרָחב ַהְמַכֶּסה ֶאת ָּכל ָהֶרֶגל ְוצּוָרָתּה, ]ְוֵכן ְמפָֹרׁש ְּבִדְבֵרי ָהַרְׁשָּב"ם )בבא 

ַעד  ְוַיִּגיַע  ָארְֹך  ְיֵהא  ֶׁשַהְּלבּוׁש  ִהיא  ָהְראּוָיה  ַהְּצִניעּות  ֶׁשֶּדֶרְך  נז:(  בתרא 

ַהָּיֵרְך  אֶֹרְך  ָּכל  ֶאת  ּוְתַכֶּסה  ֲאֻרָּכה  ִּתְהֶיה  ֶׁשַהִּׂשְמָלה  ְּדַהְינּו  ַהִּמְנָעִלים[, 

ְוַהּׁשֹוק, ְוָכְך ָהָיה ִמְנָהָגן ֶׁשל ָּכל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּצנּועֹות ִמימֹות עֹוָלם ְוַעד 

ַהּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים.

ְּגָמָרא • 

ְזֵביְנָנא ָלְך ִזיָגא ְּדָמטּו ָלְך ַעד ַאְרָעא )ֶאְקֶנה ָלְך ַמְלּבּוׁש ֶׁשַּיִּגיַע ַעד ָהָאֶרץ(. )עירובין 

ק:(. ֶרֶמז ַעל ַמְלּבּוׁש ֶׁשל ְצִניעּות ֶׁשָּכל ּגּוָפּה ִמְתַּכֶּסה ּבֹו. )היעב"ץ בסידור 

עמודי שמים בית מ"ד פרק ו(. 
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ִּפּסּוק ַרְגַלִים ְוִכּסּוי ְּבֶבֶגד ָצמּוד 

ְּגָמָרא • 

ֶׁשְּמקֹום  ַהִּדין  ַּבּתֹוָרה  ְּכֶׁשִּנְזָּכר  ֶׁשֲהֵרי  ְנִקָּיה,  ְּבָלׁשֹון  ָאָדם  ְיַסֵּפר  ְלעֹוָלם 

מֹוָׁשבֹו ֶׁשל ַהָּזב ָטֵמא, ָּכתּוב: "ְוָכל ַהֶּמְרָּכב ֲאֶׁשר ִיְרַּכב ָעָליו ַהָּזב ִיְטָמא", 

ּוְבִאָּׁשה ֹלא ֶנֱאַמר 'ֶמְרָּכב', ֶאָּלא ָּכתּוב: "ַעל ַהְּכִלי ֲאֶׁשר ִהיא יֶֹׁשֶבת ָעָליו", 

ְלִפי ֶׁשֵאין ָהגּון ְלַהְזִּכיר ְרִכיָבה ּוִפּסּוק ַרְגַלִים ְּבִאָּׁשה. )פסחים ג. ורש"י שם(.

ַרֵּבנּו ֲחַנְנֵאל: ֹלא ִהְזִּכיר ֶמְרָּכב ְּבִאָּׁשה, ִמְּפֵני ֶׁשַהֶּמְרָּכב הּוא ְּבִפּסּוק ַרְגַלִים, 

ְוהּוא ֶּדֶרְך ְּגַנאי ְּבִאָּׁשה ַהְזָּכַרת ִּפּסּוק ַרְגַלִים. )שם(.

ּוְמבָֹאר ֵמַהְּגָמָרא ֶׁשֲאִפּלּו ְלַהְזִּכיר ְרִכיָבה ְּבִאָּׁשה הּוא ְּדַבר ְּגַנאי, ְוַהּתֹוָרה 

ִנְמַנַעת ִמֶּזה, ֵּכיָון ֶׁשָהְרִכיָבה ִהיא ְּבִפּסּוק ַרְגַלִים, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ֶׁשַהֲהִליָכה 

ְּבאֶֹפן ַהַּמְרֶאה ְּבפַֹעל ֶאת ִּפּסּוק ָהַרְגַלִים, ִהיא ְּגַנאי ְוחֶֹסר ְצִניעּות. ּומּוָבא 

ְרִכיָבָתן  ְּבֵעת  ִהְקִּפידּו  ִּבְזַמּנֹו  ַהָּנְכִרּיֹות  ֶׁשַאף  ה(  כח  )שמות  ַרִׁש"י  ְּבִדְבֵרי 

,ֶׁשַּגם  ָהְיָתה  ּוַמְּטָרתֹו  ֶהָעֵקב,  ַעד  ַהַּמִּגיַע  ָארְֹך  ִסיָנר  ִלְלּבֹׁש  סּוִסים  ַעל 

ִּבְזַמן ֶׁשַהִּׂשְמָלה ִהְתרֹוְמָמה ֵמֲחַמת ִּפּסּוק ָהַרְגַלִים ָּבְרִכיָבה, ַהִּסיָנר ַיְסִּתיר 

ְלַגְמֵרי ֶאת ָּכל צּוַרת ָהֶרֶגל.

ּומּוָבא ַּבְּגָמָרא, ֶׁשַהּמֹוטֹות ָּבֶהם ָנְׂשאּו ֶאת ָהָארֹון ָהיּו ְּבקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים 

ַאֲחֵרי ַהָּפרֶֹכת ְוֹלא ִנְראּו ְלַבחּוץ, ַאְך ִמֵּכיָון ֶׁשָהְיָתה צּוָרָתם ִנְרֵאית ַּבָּפרֶֹכת, 

ֶנֱאַמר ֲעֵליֶהם "ַוֵּיָראּו ָראֵׁשי ַהַּבִּדים" )מנחות צח.(. ּוְמבָֹאר ֶׁשָּדָבר ַהְמֻכֶּסה, 

ִאם צּוָרתֹו ִנְרֵאית, ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב ֲעַדִין ִנְקָרא ֶׁשַהָּדָבר ִנְרֶאה, ְוָלֵכן ַוַּדאי 

ְוֹלא  ָצמּוד,  ֶׁשֵאינֹו  ִּבְלבּוׁש  ַהּׁשֹוק  ֶאת  ְלַכּסֹות  ִהיא  ַהְּצִניעּות  ֶׁשְּׁשֵלמּות 

ְּבאֶֹפן ַהַּמְרֶאה ֶאת צּוַרת ׁשֹוק ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה.
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ִּגּלּוי ֶּבֶגד ַהָּסמּוְך ַלּגּוף

ַׁש"ְך • 

ָנֵמי ִאיָּכא ְּפִריצּות. )יורה דעה סימן שם  )ֶּבֶגד ַהָּסמּוְך ַלּגּוף(,  ְּכֶׁשְּמַגָּלה ֶהָחלּוק 

ס"ק כב(.

ַמֲהַר"ל ִמְּפָראג • 

ָצִריְך ְלַכּסֹות ֶהָחלּוק ֶׁשָּדֵבק ַּבָּבָׂשר, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִנְרֶאה ַהָּדֵבק ַלָּבָׂשר, ָּדָבר 

ֶנֶאְמרּו  ַהַּמֲהָר"ל  ]ִּדְבֵרי  נז:(.  בתרא  בבא  אגדות  )חידושי  הּוא.  ִּגּלּוי  ְקָצת  ֶזה 

ְּבִעְנַין ִּכּסּוי ַהּׁשֹוק ְּבִאיׁש, ֶׁשֶאְצלֹו ַהּׁשֹוק 'ֵאינֹו ִנְקָרא ָמקֹום ָצנּוַע' )רשב"א 

בברכות כד.(, ַקל ָוחֶֹמר ְלׁשֹוק ְּבִאָּׁשה 'ֶׁשֵּמִביא ִליֵדי ֶעְרָוה' )ריטב"א שם([.

ַּבַעל ַהַּתְנָיא • 

ֵהן  ִּכי  ְּכָלל,  ְלנֹוי  ְוֹלא  ִלְצִניעּות  ַרק  ֲעׂשּוִיין  ַעְצָמן  )ַּגְרַּבִים(  ׁשֹוַקִים  ַהָּבֵּתי 

ְּבָמקֹום ָצנּוַע, ְוֵאין ַּדְרָּכן ִלְהיֹות ְּבִגּלּוי, ֶאָּלא ְלַכּסֹות ֲעֵליֶהן ִמְלַמְעָלה ִּבְבָגֶדיָה. 

)שו"ע הרב מהדורא בתרא אורח חיים סימן שא(.

ִמְנַחת ִיְצָחק • 

ִאיָּכא  ְּבִאָּׁשה,  ֶהָחלּוק  ְּכֶׁשִּמְתַּגֶּלה  ֶעְרָוה...  ְּבִאָּׁשה  ִחְסָּדא, ׁשֹוק  ַרב  ָאַמר 

ְּבֵׁשם  כב(  ס"ק  שם  סימן  דעה  )יורה  ]ַׁש"ְך  ִהְרהּור,  ִמּׁשּום  ְוִאיָּכא  ְּפִריצּות 

ַהַּב"ח[. ִמָּכל ַהִּנְזָּכר ִנְרֶאה ּגֶֹדל ָהִאּסּור ֶׁשל ְלִביַׁשת ִּבְגֵדי ְּפִריצּות ְלָנִׁשים, 

ְוָהעֹוֶלה ַעל ֻּכָּלָנה ִּגּלּוי ַהּׁשֹוק ַוֲאִפּלּו ְּבָכל ֶׁשהּוא, ַוֲאִפּלּו ִאם ֲעַדִין ְמֻכִּסים 

ְּבֶבֶגד ַהָּסמּוְך ַלּגּוף )ַּגְרַּבִים(, ּוְלַצֲעֵרנּו ַהָּדָבר ָהָיה ְלֶהֵּתר ַאף ִלְבנֹות ִיְׂשָרֵאל 

ַהְּכֵׁשרֹות. )מערכת המנחה סימן ו, הגרי"י וייס זצ"ל גאב"ד ירושלים(.

ִמְׁשַנת ַיֲעֹקב • 

ַמֲהִרי"ד ִמֶּבעְלז ַזַצ"ל ִהְזִהיר ֶׁשַהָּנִׁשים ֹלא ְיַגּלּו ֶאת ַהַּגְרַּבִים, ְּדָהֵוי ְּכׁשֹוֶקיָה 

ֲעֻרִּמים ְלִדְבֵרי ַהַּב"ח ְוַהַּׁש"ְך. )אורח חיים סימן עה(.
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ַהְּבָגִדים ָהִראׁשֹוִנים ָּבעֹוָלם

ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ִמּיֹום ְּברֹא ה' ֱאֹלִקים ָאָדם ְוַחָּוה, "ַוַּיַעׂש ָלֶהם ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם" ְלבּוׁש 

ַּבִּמְדָרׁש )במדבר רבה  ָלָאֶרץ...  ְלַמָּטה  ֲאֻרִּכים ַעד  ָהִראׁשֹון ָּבעֹוָלם ֲעָׂשָאם 

ד ח( ִאיָתא: ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה ְּבכֹורֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְוֵכיָון ֶׁשִהְקִריב ָקְרָּבנֹו, 

ָלַבׁש ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה ְּגדֹוָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוַּיַעׂש ה' ֱאֹלִקים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות 

עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם". ּוְמפָֹרׁש יֹוֵצא ִמִּפי ֲחַז"ל ַהְּקדֹוִׁשים, ְּדאֹוָתם ָּכְתנֹות עֹור ָהיּו 

ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה, ּוִבְגֵדי ְּכֻהָּנה ָהיּו ֲאֻרִּכין ַעד ָלָאֶרץ, ְוַהֻּכּתֶֹנת ֶׁשל ָאָדם ְוַחָּוה 

ָהיּו ָׁשִוים, ּוִבְׁשָלָמא ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ֻהְצַרְך ִלְהיֹות ַעד ָלָאֶרץ ְּכִדין ִּבְגֵדי 

ְּכֻהָּנה, ֲאָבל ְּבֶׁשל ַחָּוה ֵליָּכא ַהאי ַטֲעָמא, ְוַעל ָּכְרָחְך ִמּׁשּום ְצִניעּות, ּוִמֶּזה 

ִנְלָמד ְלָכל ַהָּנִׁשים. )פרק ט אות ה(.

ִמְנַהג ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּצנּועֹות ִמימֹות עֹוָלם

ְּפַסק ֲהָלָכה • 

ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו  ַרִּבים,  ָּבּה  ְּדָדׁשּו  ֵמֲחַמת  ַאְך  ְרָאָיה,  ָצִריְך  ֵאין  ַהְמֻפְרָסמֹות 

ַהְרֵּבה  ֲאֶׁשר  ַעד  ְקָצִרים,  ָיד  ּוְבָבֵּתי  ְקָצִרים  ְּבַמְלּבּוִׁשים  ְוֻהְרְּגלּו  ָהַרִּבים, 

ֵמֲהמֹון ַעם ִנְׁשַּכח ֵמֶהם חֶֹמר ָהִאּסּור ְוַנֲעָׂשה ָלֶהם ְּכֶהֵּתר, ַחס ְוָׁשלֹום, ַעל 

ִּדין ּתֹוָרֵתנּו  ִּפי  ַחֶּיֶבת ַעל  ִיְׂשְרֵאִלית  ִּכי ָּכל ִאָּׁשה  ָּבֶזה,  ִהְננּו ְלהֹוִדיַע  ֵּכן 

ֵמָאז  ַהְּכֵׁשרֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ָנֲהגּו  ַּכֲאֶׁשר  ְצִניעּות  ִּבְגֵדי  ִלְלּבֹׁש  ַהְּקדֹוָׁשה 

ּוֵמעֹוָלם ְּבִלי ׁשּום ִׁשּנּוי, ְּדַהְינּו ְּבַמְלּבּוִׁשים ֲאֻרִּכים ַעד ַהָּקֶצה ַאֲחרֹון ַהּיֹוֵתר 

ֶאְפָׁשר. )הגרי"ח זוננפלד זצ"ל מייסד ונשיא העדה החרדית וחברי בית דינו בקול קורא, 

אייר תרפ"ח(.
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ֵאיָנם  ְּדִיְׂשָרֵאל  ְּדַאְרָעא  ַּתִּקיֵפי  זצוק"ל  ַהַּנ"ל  ַהַּצִּדיִקים  ַהְּגאֹוִנים  ִּדְבֵרי 

ְּבַדְרֵכי  ּוְלהֹוִסיף  ְּבקֹוָלם,  ִלְׁשמַֹע  ַרָּבה  ֶׁשִּמְצָוה  ּוְבַוַּדאי  ִחּזּוק,  ְצִריִכים 

ַהְּצִניעּות. )ראב"ד העדה החרדית רבי פנחס עפשטיין וחברי בית דינו רבי דוד יונגרייז 

ורבי משה אריה פריינד ורבי ישראל משה דושינסקי זכר צדיקים לברכה, חשון תש"ל(. 

ַרִּבי ַעְמָרם ְּבלֹוי ַזַצ"ל • 

ַּבָּיִמים  ְּפִריצּות  ֶׁשל  ְׁשֵאָלה  ָהָיה  ֹלא  ְקֻדָּׁשה,  ָהָיה  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהֻּמָּׂשג  ָּכל 

ָהֵהם. ִאִּמי, ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום, ָהְלָכה ְּבִׂשְמָלה ֶׁשִהִּגיָעה ַעד ָלָאֶרץ, ָּכְך ַּגם ָהָיה 

)מתוך דבריו על ירושלים של מעלה, מובא בספר משנת רבי עמרם  ֶׁשַאֲחָריו.  ַּבּדֹור 

עמוד קסב(.

ַמֲאַמר ָמְרְּדַכי • 

ַעל ִּפי ַהִּדין ַהָּפׁשּוט - ׁשֹוק ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה... ְוֹלא ְיֵהא ִנְרֶאה ֲאִפּלּו ִּפּסּוק 

ַרְגַלִים. ִיְתַלְּבׁשּו ִּבְצִניעּות, ְוַהִּׂשְמָלה ְּתֵהא ֲאֻרָּכה ַעד ֶהָעֵקב ַּדְוָקא, ַוֲאִפּלּו 

ְוֶדֶרְך  )ַּגְרַּבִים( ְּגבֹוִהים, ָאסּור ֵליֵלְך ְּבִׂשְמָלה ְקָצָרה,  ִיְהיּו ָּבֵּתי ׁשֹוַקִים  ִאם 

ֲאבֹוֵתינּו ָׁשַמְרנּו ַעד ּכֹה. )מכתב ל ומכתב לב, האדמו"ר מסלאנים זצ"ל(.

ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש • 

ּוְלָכל ַהָּפחֹות ָצִריְך ֶׁשְּיֵהא אֶֹרְך ַהִּׂשְמָלה ַעד ֶעֶצם ַהַּקְרסֹל, ְוֵאין ְלַקֵּצר ִמֶּזה 

ִמֶּזה ַהִּׁשעּור,  ָנִׁשים ֲאֵחרֹות ֶׁשְּמַקְּצרֹות  ְלִהְסַּתֵּכל ַעל  ְוֵאין  ְּכָלל,  ַהִּׁשעּור 

ַהְּׂשָמלֹות  ֶאת  ִויַתְּקנּו  ְּבֵביתֹו,  ֶזה  ַעל  ַהְרֵּבה  ֶׁשַּיְזִהיר  ֶאָחד  ְלָכל  ְוָראּוי 

ַהְּקָצרֹות ִמֶּזה ַהִּׁשעּור... ְוֹלא ַּתְכִׁשיל ַחס ְוָׁשלֹום ְלֶזַרע קֶֹדׁש, ְּבֵני ֲאבֹוֵתינּו 

ַהְּקדֹוִׁשים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב. )אות יח(.

ַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי • 

ּוַבְּמִציאּות ִהְננּו רֹוִאים ְּבֵעיֵנינּו ּוְנַעֵּין ְּבַדְעֵּתנּו, ַהַּמְלּבּוִׁשים ַהְּצנּוִעים הּוא 

ִעְקֵבי  ַעד  ִמְּכֵתָפּה  ִויַכֶּסָה  ְוַיַעְטֶפָה  ְצָדֶדיָה,  ִמָּכל  ָהִאָּׁשה  ַהַּמְצִניַע  ַהֶּבֶגד 
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ַרְגֶליָה. )חוקי הנשים פרק יז(. ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי ִנְׁשַאל ִּבְזַמּנֹו: ָלָּמה ֵאין 

ַהָּנִׁשים ִנְפָקדֹות ָּכל ָּכְך ִּביָלִדים, ְוָאַמר ֶׁשֵּכיָון ֶׁשִּמּקֶֹדם ָהיּו ַהָּנִׁשים הֹוְלכֹות 

ִעם ְׂשָמלֹות ֶׁשִּכּסּו ַעד ֲעֵקָבם, ְוָכֵעת ִּבְׁשִביל ֶׁשִּקְּצרּו ַהִּׂשְמָלה ְמַעט, ָּגַרם 

ַהָּדָבר ַלֲעָקרּות אֹו ְלִעּכּוב ַהְילּוָדה. )בני יעקב אבן העזר סימן כא(.

ִאְמֵרי ִׁשְמעֹון • 

ֶׁשל  ַהְּצנּועֹות  ָנִׁשים  ְּכֶדֶרְך  ְּביֹוֵתר  ְצנּוָעה  ִּתְהֶיה  ַלחּוץ  ְּבֵצאָתּה  ָהִאָּׁשה 

ַהּדֹור ַהּקֶֹדם ֶׁשָהיּו ִמְתַעְּטפֹות ְּבָצִעיף ִמַּכף ַרְגָלם ַעד ָקְדֳקָדם. )עמוד רה, 

הגאון המקובל רבי שמעון אגסי זצ"ל תלמיד הבא"ח(.

ַהָּבָבא ָסאִלי • 

ִהְקִּפיד ְמאֹד ַעל ְלבּוֵׁשי ַהָּנִׁשים ֶׁשֵּתַלְכָנה ְּבִׂשְמָלה ֲאֻרָּכה ֶׁשְּתַכֶּסה ֶאת ָּכל 

)עדות תלמידו המובהק וחתנו הגדול  ֶהָעֵקב.  ַעד  ְוָהַרְגַלִים  ַהָּיַדִים,  ּגּוָפן, ּכֹוֵלל 

בספר ישראל סבא פרק ט(. 

ַהּׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים • 

ֶנְחָׁשב  ָּגדֹול  ִלְפִריצּות  עֹוד  ָהָיה  ְצִניעּות,  ְּבֵׁשם  ֶאְצֵלנּו  ִנְקָרא  ֲאֶׁשר  ֶזה 

ִאָּׁשה  ֵאיֶזה  ִנָּכר  ָהָיה  ְנעּוַרי ֹלא  ִּביֵמי  ְלָמָׁשל  ְקָצת קֹוְדִמים, ְּכמֹו  ְּבָיִמים 

נֹוֵׂשאת ָּבֵּתי ׁשֹוַקִים )ַּגְרַּבִים(, ִּכי ַהְּבָגִדים ָהיּו ֲאֻרִּכים ַעד ַהִּמְנָעִלים... ְוַעְכָׁשו 

ַדֵּבר. )תקנות והדרכות פרק יב(.  ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ְנּ

ָחְכָמה ּומּוָסר • 

)בבא  ַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ֲאֻרִּכים  ָאָדם  ֶׁשל  ְּבָגָדיו  ֶׁשִּיְהיּו  ַהְּצִניעּות  ּוִמַּדְרֵכי 

בתרא נז:(, ְוַקל ָוחֶֹמר ֶׁשִּיְהיּו ְּבָגֶדיָה ֶׁשל ָהִאָּׁשה ֲאֻרִּכין, ְוַצר ִלי ַעל ּדֹורֹות 

ַהָּללּו ֶׁשָּנֲהגּו ְלֶהֶפְך... ְוֶזה ְּפִריצּות ַהְרֵּבה, ְוָראּוי ִלְגעֹר ָּבֶהם ְוִלְמחֹות ְּבָיָדם 

ָארְֹך ַעד  ֶׁשִּיְהֶיה  ָהִראׁשֹון,  ְלִמְנָהָגם  ְוַלֲחזֹר  ּוְלַבְּטלֹו,  ָהַרע  ַהִּמְנָהג  ֶזה  ַעל 

ַּכּפֹות ַרְגֶליָה. )דרך הצניעות פרק א(.
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ָמָרא ְּדַאְרָעא ְּדִיְׂשָרֵאל • 

ִלְפֵני  ֶׁשעֹוד  ְמַסֶּפֶרת,  ָהְיָתה  ַזַצ"ל[  זֹוֶנְנֶפְלד  ]ַהְּגִרי"ח  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַרֲעָיתֹו 

ַאֲחֵרי  ִצְבעֹוִנּיֹות(,  )ַּגְרַּבִים  ְצבּועֹות  ְּבפּוְזְמָקאֹות  ְרִגיָלה  ָהְיָתה  ִנּׂשּוֶאיָה 

ִנּׂשּוֶאיָה הֹוִכיַחָּתה ַאַחת ִמְּׁשֵכנֹוֶתיָה ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ָנֶאה ְלֵאֶׁשת ָהַרב ְּדָמָתא. 

ָהְלָכה ְוִסְּפָרה ֶאת ַהְּדָבִרים ְלַרֵּבנּו, ַנֲעָנה ַרֵּבנּו ְוָאַמר: ָּתֵמַּה ֲאִני, ְוִכי ֵהיַאְך 

ֶאְפָׁשר ִּבְכָלל ִלְראֹות ֶאת ֶצַבע ַהּפּוְזְמָקאֹות, ֲהֹלא ַהִּׂשְמָלה ְמַכָּסה ֶאת ָהֶרֶגל! 

)ח"ב עמוד רב, תולדות הגרי"ח זוננפלד זצ"ל(.

ַהֲחזֹון ִאיׁש • 

ִאּסּור 'ׁשֹוק ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה' ָחל ֵמַהַּקְרסֹל, ְוַגם ַּגְרַּבִים ְׁשחֹורֹות ֹלא מֹוִעיל, 

הֹוִאיל ְורֹוִאים ֶאת צּוַרת ָהֶרֶגל, ֶאָּלא ָצִריְך ֲחָצִאית ֲאֻרָּכה. )ויעל אליהו אות 

צז(. ְּכֶׁשּצּוַרת ָהֵאָבִרים ִנֶּכֶרת, ִנְקָרא ַהָּדָבר ְּבֵׁשם 'ֶעְרָוה'. )מעשה אי"ש ח"א 

עמוד קסד(.

ִמְׁשֵנה ֲהָלכֹות • 

ְלַאַחר  ְוַאְּדַרָּבה,  ֲאֻרּכֹות.  ִּבְׂשָמלֹות  ֻּכָּלן  ֶׁשֵּיְלכּו  ְוַהְלַואי  ְנַקֵּבל,  ֶאת ַהּטֹוב 

ֶׁשֵהם ְיַׁשּנּו ֶאת ַה'ּמֹוָדה' ְוַיְחְזרּו ִלְמקֹוָרם, ֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם ֱאֹלֵקינּו ֵנֵלְך, ְוִנְדרֹׁש 

ֵמַהָּנִׁשים: ִאם ִּבְׁשַעת ַה'ּמֹוָדה' ֹלא ָהָיה ָקֶׁשה ָלֶכם ִלְלּבֹׁש ְׂשָמלֹות ֲאֻרּכֹות, 

ָלָּמה ֹלא ַיֲעׂשּו ֵכן ֶׁשֹּלא ִּבְׁשַעת ַה'ּמֹוָדה'? ְוַהָּנִׁשים ַהְּצנּועֹות ְיַקְּבלּו ֵמִאָּתנּו, 

ּוְבָמקֹום ֶׁשָאְמרּו ְלַהֲאִריְך ֵאין ַרָּׁשִאים ְלַקֵּצר. )חי"ב סימן שטז, הגאון רבי מנשה 

קליין זצ"ל גאב"ד אונגוואר(.

ּוְבֵסֶפר "עֹוָלמֹות ֶׁשל טַֹהר" מּוָבא ִמְּמקֹורֹות ַרִּבים, ֶׁשָּכל ַהָּנִׁשים ְּבָכל 

ָהֶרֶגל  ְוָכל  ֲאֻרּכֹות,  ִּבְׂשָמלֹות  ָהְלכּו  ַהּקֹוְדִמים  ַּבּדֹורֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּתפּוצֹות 

ְוצּוָרָתּה ָהיּו ְמֻכִּסים ֵהיֵטב ִּבְצִניעּות.
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ּנּוי ְוַהְיִריָדה ִּבְצִניעּות ַהּׁשִ

ִאְמֵרי ִׁשְמעֹון • 

ְנָבֵאר ַהֻחְרָּבן ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ַהָּנִׁשים, ְוַהֲחִציפּות ֶׁשִּנְתַרָּבה ֶאְצָלם, ְוִׁשּנּוי 

ַמְלּבּוִׁשים ְלבּוֵׁשי ֵארֹוָּפה... ָלְטׁשּו ַעִין ַּגם ַעל ַהָּבנֹות ַהְּצנּועֹות ָהֲעִדינֹות, 

ִלְנָערֹות  ָּגדֹול  ֵסֶפר  ֵּבית  ְלַיֵּסד  ָּבֶהם,  ֶׁשָהְיָתה  ַּבְּצִניעּות  ֵעיֵניֶהם  ְוָרָעה 

ַּכֲאֶׁשר ְּבָעֵרי ֵארֹוָּפה )ַאְלַיאְנס(, ְוֻחְצָּפה ְיֵתָרה ִאְׁשְּתַכַחת ְּבַבִית ֶזה, ִּכי ִהְנִהיגּו 

ֶׁשֵּתַלְכָנה ַהְּנָערֹות ַּבחּוץ ְּבַמְלּבּוׁש ָקָצר ַעד ָהַאְרֻּכָּבה )ֶּבֶרְך(, ּוִמָּׁשם ּוְלַמָּטה 

ַרק ִמְכֵסה ָּבֵּתי ׁשֹוַקִים ַּדק )ַּגְרַּבִים( ְיַכֶּסה ֶאת ַרְגֵליֶהן. )עמוד קצ, הגאון המקובל 

רבי שמעון אגסי זצ"ל תלמיד הבא"ח ומנהיג יהדות בבל אחריו(.

ֵסֶפר ַּבִית ְיהּוִדי • 

ֶׁשָּגְברּו  ַעד  ֲאֻרִּכים,  ִּבְבָגִדים  ָהְלכּו  ֵמעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ֲאֶׁשר  ָידּוַע 

ַהַּמְׁשִחיִתים ַהַּמְׂשִּכיִלים ְוַהָחְפִׁשים, ְוֵהִביאּו ֶאת ַהְּפָרצֹות ַּגם ְּבֶקֶרב ַמֲחֵננּו, 

ָּגְברּו ַהְּפָרצֹות, ִמָּכל ָמקֹום ָהיּו ַּגם ַרִּבים  ְוַעד ֻחְרַּבן ֵארֹוָּפה, ַאף ֶׁשְּכָבר 

ְמאֹד ִמְּׁשלֹוֵמי ֱאמּוֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבֵּתיֶהם ָהָיה ַעל ַצד ַהּיֹוֵתר טֹוב, ְוַגם ֶאְפָׁשר 

ִלְראֹות ְּבַהְרֵּבה ְּתמּונֹות ִמְׁשַּפְחִּתּיֹות ֶׁשִּנְׁשֲארּו ִּביֵדי ַהְּׂשִריִדים, אֹו ֶׁשַּנֲעׂשּו 

ְיֵדי ַהּצֹוְרִרים ְּבֵעת ֶׁשהֹוִבילּו ֶאת ֶהָהמֹון ַלֲהִריָגה, ֶׁשִּנְרֶאה ַּבְּתמּונֹות  ַעל 

ִּבְגֵדי ָנִׁשים ֲאֻרִּכים ַעד ָלָאֶרץ. ְוֵכן ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש, ַהְּזֵקנֹות ָהְלכּו 

ִּבְגֵדיֶהן ַעד ָלָאֶרץ. ֲאָבל ָירֹוד ָיַרְדנּו ִמַּבְּתִחָּלה, ּוַבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים ִהְצִליַח 

ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ְלַמֹּלאות ֶאת ָהעֹוָלם ֻזֲהָמא ּוְפִריצּות ְּבאֶֹפן נֹוָרא, ּוֵבין ְׁשָאר 

ַהִּקְלקּוִלים ִנְכַנס ַּגם ִקְלקּול ֶזה ְלַקֵּצר ַהַּמְלּבּוִׁשים... ּובֹוְׁשנּו ִמַּמה ֶּׁשָרִאינּו 

ָּבִעיר  ֶׁשָהַעְרִבּיֹות  ָרִאינּו  ֶׁשָאז  תשכ"ז,  ִּבְׁשַנת  ַהִּמְלָחָמה  ְלַאַחר  ְּבֵעיֵנינּו 

ָהַעִּתיָקה ֲעַדִין הֹוְלכֹות ְּבאֶֹרְך ִּבְגֵדיֶהן ַעד ָלָאֶרץ, ְוֵאין ָּבֶזה ִחּדּוׁש, ִּכי ָּבֶהם 

ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ִמְתָּגֶרה ְּכמֹו ָּבנּו. )ח"ד פרק מט(.
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ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ִאּמֹוֵתינּו  )ַקְרסֹל(...  ַהָּקְנִכי"ל  ַעד  ֲאֻרִּכים  ִלְהיֹות  ְצִריִכים  ָהִאָּׁשה  ִּבְגֵדי 

ַעד  ֲאֻרִּכים  ְּבָגִדים  ֵמעֹוָלם  ָלְבׁשּו  ָהֱאֹלִקים  ֶאת  ָיְראּו  ֲאֶׁשר  ַהְּקדֹוׁשֹות 

ְלַמָּטה, ּוִמְנַהג ְּבָגִדים ַהְּקָצִרים ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹוב ָּבאּו ֹלא ְׂשָערּום ֲאבֹוֵתיֶכם 

ֶׁשֻּכָּלן   - ֶׁשָּבֶהן  ַהָּׁשֶוה  ְוַהַּצד  ׁשֹוִנים,  ִמְּקָצִרים  ְקָצִרים  ָּכֵאֶּלה,  ְּבִׁשעּוִרים 

ְנֵׁשי  ָּכל  ָהְלכּו  ּוֵמעֹוָלם  ֵמָאז  ְּפִריצּות...  ִלְכַלל  ּוָבאּו  ְצִניעּות  ִמְּכַלל  ָיְצאּו 

עֹוָלם ַרק ִּבְבָגִדים ֲאֻרִּכים ַעד ְלַמָּטה, ַּכֲאֶׁשר ַעד ַהּיֹום הֹוְלִכים ֵּכן ַהָּנִׁשים 

ָהַעְרִבּיֹות. )דף טז, ובפרק י אות ד(.

ָאְרחֹות ַהַּבִית • 

נֹוָצר ַהּיֹום ַמָּצב, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ֶׁשֵאֶצל ָהַעְרִבים, ְלַהְבִּדיל, הֹוְלִכים יֹוֵתר 

ִּבְצִניעּות ֵמֲאֶׁשר ֵאֶצל ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוֲהֵרי ֶזה ִחּלּול ה' נֹוָרא, ֶׁשָהָעם 

ַהִּנְבָחר ָירּוד ּוְמחֹוָלל ְּכבֹודֹו ֵּבין ַהּגֹוִים. )דף קנא, הגרא"מ שך זצ"ל(.

ַמֲאַמר ָמְרְּדַכי • 

ִיְתַלְּבׁשּו ִּבְצִניעּות, ְוַהִּׂשְמָלה ְּתֵהא ֲאֻרָּכה ַעד ֶהָעֵקב ַּדְוָקא... ְוֶדֶרְך ֲאבֹוֵתינּו 

ָׁשַמְרנּו ַעד ּכֹה. ְוָכַתב ָהַרְמַּב"ם, ִלְהיֹות ֻמְבָּדל ִמן ַהּגֹוִים ְּבַמְלּבּוָׁשם. ַוֲאִפּלּו 

ִנָּכר  ֶׁשִּיְהֶיה  ַמְקִּפיִדים  ָהיּו  ַהְּצִניעּות,  ְּבַדְרֵכי  ְמֻכִּסים  הֹוְלִכים  ָהיּו  ִאם 

ַּבַּמְלּבּוׁש ֶהְבֵּדל ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים. ְוַהּיֹום, ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו, עֹוִׂשים ֶהֵּכר ַאֵחר, 

ֶׁשֵאֶצל ָהַעְרִבים הֹוְלכֹות ִּבְבָגִדים ֲאֻרִּכים - ְוֵאֶצל ִיְׂשָרֵאל ִּבְבָגִדים ְקָצִרים. 

ְוַעל ֶזה ָאְמרּו ֲחַז"ל: "ְּכִמְׁשְּפֵטי ַהּגֹוִים ֹלא ֲעִׂשיֶתם" - ְּדַהְינּו ֶׁשֹּלא ֲעִׂשיֶתם 

ְּכִמְנֲהֵגיֶהם ַהּטֹוִבים, ַרק ְּכִמְנֲהֵגיֶהם ָהָרִעים. ְוַהָּדָבר ֶׁשָהָיה ְלִבָּזיֹון ֲאִפּלּו 

ֵאֶצל ָהֻאּמֹות, ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּבִיְׂשָרֵאל - ַהּיֹום הּוא ְלָכבֹוד ָלֶהם, ְוֶדֶרְך ַהְּצִניעּות 

ּבּוָׁשה ָלֶהם. ְוַעל ֶזה אֹוְמִרים ָהעֹוָלם: "ֶׁשֶקר ַהֵחן" - ֶׁשַהֶּׁשֶקר ֵיׁש לֹו ֵחן, 

"ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי" - ֶׁשַהֶהֶבל הּוא ָלֶהם ְליִֹפי. )מכתב לב, האדמו"ר מסלאנים זצ"ל(.
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עֹוָלמֹות ֶׁשל ֹטַהר • 

ַעד ִלְתקּוַפת ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה ְּבָכל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם, ֲאִפּלּו ֵאֶצל 

ַהּגֹוִים ְּבַאְרצֹות ֵארֹוָּפה, ִהְקִּפידּו ַעל ְׂשָמלֹות ְרָחבֹות ַוֲאֻרּכֹות ֶׁשְּיַכּסּו ֶאת ָּכל 

ָהֶרֶגל ְוצּוָרָתּה. ָהיּו ְמִדינֹות ָּבֶהם ִקּצּור ַהְּבָגִדים ֶנֱאַסר ַעל ְיֵדי ַהחֹק, ְוֶנֱאַכף 

ַעל ְיֵדי ַהִּׁשְלטֹון ָּבֳעָנִׁשים ּוְקָנסֹות. ְּבַאְנְגִלָּיה ְוַאְרצֹות ַהְּבִרית, ִמי ֶׁשָהְלָכה 

ְּבִׂשְמָלה ְקָצָרה ֶׁשֹּלא ְמַכָּסה ֶאת ַהַּקְרסֹל, ֶנֶעְנָׁשה ִּבְקָנס ַּכְסִּפי. ֲאִפּלּו ְּבֵעת 

ֲעִלַּית ַהָּנִׁשים ַהּגֹויֹות ְלִכְרְּכרֹות סּוִסים, ָהיּו ַלִּכְרָּכָרה ְׁשֵּתי ְּדָלתֹות ִנְפָּתחֹות 

ַלְּצָדִדים ִּכְמִחיָצה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּגּלּו ָהַרְגַלִים ְּכָלל ִּבְׁשַעת ָהֲעִלָּיה ַלִּכְרָּכָרה. 

ַהַּמְהָּפְך ִמְּבָגִדים ְצנּוִעים ַוֲאֻרִּכים ִלְבָגִדים ְקָצִרים נֹוַצר ְּבִעְּקבֹות ְצִמיַחת 

ַּתֲעִׂשַּית ַהְּסָרִטים ְוַהֵּתיַאְטרֹון ֶׁשִהְתַּפְּתָחה ִּבְמַמֵּדי ֲעָנק ִּבְתקּוַפת ִמְלֶחֶמת 

ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה. ַּבְּסָרִטים ָּפְרצּו ֶאת ָּכל ִּגְדֵרי ַהְּלבּוׁש ַהּמּוָסִרי, ִמיְליֹוֵני 

ֶׁשָּכל  ָּכְך  ְּבֵעיֵניֶהם,  ֶׁשָראּו  ַהִּסְגנֹון  ַאֲחֵרי  ִנְסֲחפּו  ָהעֹוָלם  ְּבַרֲחֵבי  צֹוִפים 

ַּתֲעִׂשַּית ַהְּבָגִדים ְוָהָאְפָנה ָּבעֹוָלם ֻהְׁשְּפָעה ְיִׁשירֹות ִמַּקו ָהָאְפָנה ֶׁשֻהְמַחׁש 

ְוַאְרצֹות  ֵארֹוָּפה  ֶׁשִּבְמִדינֹות  ַהְּגדֹולֹות  ֶּבָעִרים  ִמָּכְך,  ְּכתֹוָצָאה  ַּבְּסָרִטים. 

ִׁשּנּו  ְוַהְּפרּוצֹות,  ַהֲחָדׁשֹות  ְוָהָאְפנֹות  ַלְּסָרִטים  ְיִׁשירֹות  ֶׁשֶּנְחְׂשפּו  ַהְּבִרית 

ִמָּיד ֶאת ִסְגנֹון ְלבּוָׁשם, אּוָלם ַּבְּכָפִרים ּוָבֲעָירֹות ֶׁשָּבֶהם ֹלא ָחְדָרה ַּתְרּבּות 

ַהְּסָרִטים ְוָהָאְפָנה, ָׁשְמרּו ַעל ַהַּקו ַהַּׁשְמָרִני ַהְמֻקָּבל ַעד ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם 

ַהְּׁשִנָּיה. )ח"ב עמוד תקכז, על פי מחקרים מקיפים(.

ְצִאי ְלָך ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן

יִרים ִׁשיר ַהּׁשִ • 

"ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלְך ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ְצִאי ָלְך ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן ּוְרִעי ֶאת ְּגִדּיַֹתִיְך 

ַעל ִמְׁשְּכנֹות ָהרִֹעים". ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא: ֶׁשֵּתֵלְך ְּבֶדֶרְך ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ 

ֵהָּמה ֶׁשָהיּו ְלָפֶניָך, ְוֹלא ָּתזּוז ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָהְלכּו ָּבּה ָהִראׁשֹוִנים. )שיר 

השירים א ח(.
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ֶּדֶרְך ַהְּצִניעּות ָהְראּוָיה ְּבִכּסּוי ָהֶרֶגל ָהְיָתה ְּפׁשּוָטה ּוְברּוָרה ַעד ָסמּוְך 

ִיְהיּו  ְלדֹוֵרנּו, ְוִהיא ַּכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל ְוַהּפֹוְסִקים, ֶׁשָהֶרֶגל ְוָכל צּוָרָתּה 

ְמֻכִּסים ְּבֶבֶגד ָארְֹך ְוָרָחב, ּוְבָכְך זֹוָכה ָהִאָּׁשה ִלְהיֹות ּדֹוָמה ַלִּמְׁשָּכן, ְוֹלא 

ְּבֶבֶגד ַהָּסמּוְך ְוָדבּוק ַלּגּוף ֶׁשהּוא ָצמּוד ּוַמְרֶאה ְלֵעין ּכֹל ֶאת ִּפּסּוק ָהֶרֶגל 

ְוֶאת צּוַרת 'ׁשֹוק ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה'.

ֵעֶקב אֶֹרְך ַהָּגלּות ִנְׁשַּתְּכָחה ַהָּמסֶֹרת, ּוִבְזַמֵּננּו ַקָּים ִּבְלּבּול ָּגדֹול ְוחֶֹסר 

ֶׁשֶּדֶרְך  ְוחֹוְׁשִבים  ַהּטֹוִעים  ֵיׁש  ַהֶּפֶלא,  ּוְלַמְרֵּבה  ֶנְעֶּדֶרת,  ְוָהֱאֶמת  ְיִדיָעה 

ַהְּצִניעּות ִהיא ָלֶלֶכת ִּבְלבּוׁש ֶׁשֵאינֹו ָארְֹך, ַהַּמְרֶאה ֶאת צּוַרת ַהּׁשֹוק, ְוַעל 

ְלבּוׁש ָארְֹך חֹוְׁשִבים ֶׁשהּוא ָּדָבר ָּפסּול ָחִליָלה. ְּכתֹוָצָאה ִמָּכְך ַהְרֵּבה ִמְּבנֹות 

ְּבַגְרַּבִים  ְוָלרֹב ַּגם  ָקָצר,  ְוהֹוְלכֹות ִּבְלבּוׁש  ָהַרִּבים  ִיְׂשָרֵאל ַמְכִׁשילֹות ֶאת 

ְׁשקּופֹות ּוְבֶצַבע ָהֶרֶגל, ֶׁשִּדיָנם ְּכִגּלּוי ֶעְרָוה, ְוָאסּור ְלָבֵרְך ּוְלַהְזִּכיר ָּדָבר 

ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְּכֶנֶגד ִאָּׁשה ַהּלֹוֶבֶׁשת ֶּבֶגד ָׁשקּוף )שו"ע אורח חיים סימן עה סעיף ה(, 

ּומּוָבא ַּבְּגָמָרא )יבמות סג:( ֶׁשֵאין ָּדָבר ָּבזּוי ּוְמֻׁשָּקץ ּוְמתָֹעב ִלְפֵני ה' ְּכמֹו 

ֲהִליָכה ְּבִגּלּוי ָּבָׂשר, ְוָכל ֶזה נֹוֵבַע ֵמַהְצָלַחת ַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶׁשִהְכִניס ִהְתַנְּגדּות 

ִלְלבּוֵׁשי ַהְּצִניעּות, ְּבָגִדים ֲאֻרִּכים ֶׁשָהָיה ְנהּוִגים ְּבֶקֶרב ָּכל ִיְׂשָרֵאל ּוְמקֹוָרם 

ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל, ּוִבְמקֹוָמם ֶהְחִּדיר ֶאת ַהְּלבּוׁש ַהָּקָצר ֶׁשְּמקֹורֹו ְּבפֹוְרֵצי ָּגֵדר 

ַהְּגרּוִעים ֶׁשָּבֻאּמֹות ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים.

ָּברּוְך ה', ָלַאֲחרֹוָנה ָנִׁשים ַרּבֹות ִמְתעֹוְררֹות ָלֶלֶכת ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן, ְוַלֲחזֹר 

ְּבָגִדים  ְצִניעּות,  ִּבְגֵדי  ִלְלּבֹׁש  ַהָחְפִׁשים,  ַהְׁשָּפַעת  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְלִמְנַהג 

ֲאֻרִּכים ּוְרָחִבים, ַהְמַכִּסים ֵהיֵטב ֶאת ָּכל ָהֶרֶגל ְוצּוָרָתּה, ְוַגְרַּבִים ְׁשחֹורֹות, 

ָעבֹות ַוֲאטּומֹות ֵהיֵטב. ַאְׁשֵריֶהן ְוַאְׁשֵרי ֶחְלָקן! ּוְבַוַּדאי ִּבְלבּוׁש ֶזה ֹלא ֵיבֹוׁשּו 

ָלֵצאת ִלְקַראת ִאּמֹוֵתינּו ַהִּצְדָקִנּיֹות ְוַהְּצנּועֹות ְּבִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו.
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ֶּפֶרק יב

ְצִניעּות ַּבהֹוָפָעה
ה ְּבהֹוָפָעָתּה ְּבֶפֶרק ֶזה מּוֵבאת חֹוַבת ַהְּצִניעּות ְוַהְּזִהירּות ָלִאּׁשָ

ִאּפּור ּוְצִביַעת ַהָּפִנים

ְיַׁשְעָיהּו • 

"ַוּיֹאֶמר ה' ַיַען ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון ַוֵּתַלְכָנה ְנטּויֹות ָּגרֹון ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיָנִים". 

ַרִׁש"י: "ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיָנִים" - צֹוְבעֹות ֵעיֵניֶהם ְּבִסְקָרא )ֶצַבע ָאדֹם( ּוְבָכָחל )ג 

טז(.

ְּגָמָרא • 

ִמְקָּדׁש ִראׁשֹון ִמְּפֵני ָמה ָחַרב? ִמְּפֵני ְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ֶׁשָהיּו ּבֹו... ִּגּלּוי ֲעָריֹות, 

ִּדְכִתיב: "ַוּיֹאֶמר ה' ַיַען ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון ַוֵּתַלְכָנה ְנטּויֹות ָּגרֹון ּוְמַׂשְּקרֹות 

ֵעיָנִים"... ַּדֲהוֹו ָמְלָיין ּכֹוֲחָלא ֵעיֵניֶהן )ֶׁשָהיּו צֹוְבעֹות ֵעיֵניֶהם ְּבָכָחל(. )יומא ט:(.

ְּפַסק ֲהָלָכה • 

ְוַהְּׂשָפַתִים  ַהָּפִנים  ּוְצִביַעת  ֵעיַנִים  ּוְצִביַעת  ְּכִחיַלת  ֵמִאיּסּוָרא:  ְלַאְפרֹוֵׁשי 

ָלִאָּׁשה הּוא ִאּסּור, ּוֵמַהְּדָבִרים ֶׁשָּגְרמּו ְלֻחְרַּבן ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו. ְוַעֵּין ַּתְרּגּום 

ֶוֱהיֹות  ַהַּמּבּול.  ֶׁשָּגְרמּו  ֵמַהֲחָטִאים  ֶׁשֶּזהּו  ְּבֵראִׁשית,  ָּפָרַׁשת  סֹוף  יֹוָנָתן 
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ִנְכָׁשלֹות ְועֹוְברֹות ַעל ָהִאּסּור,  ְוָנִׁשים ּוְבתּולֹות  ַהָּדָבר,  ִנְפַרץ  ְוָלַאֲחרֹוָנה 

ֵמחֹוָבֵתנּו  ָלֵכן  ְוַהֵחְטא,  ָהִאּסּור  חֶֹמר  יֹוְדעֹות  ֶׁשֵאיָנן  ִּבְגַלל  ְּבַוַּדאי  ְוהּוא 

ּתֹוָרה  ְּגדֹוֵלי  ִמחּו  ּוְכָבר  ְּפִריצּוָתא,  ִּבְכַלל  ָּבֶזה  ֶׁשֵּיׁש  ָהִאּסּור  ְלַפְרֵסם 

ְיעֹוֵרר  ּוַמְׁשִּפיַע  ַרב  ְוָכל  ָהַרִּבים,  ְוַהְחָטַאת  ַהַּמְכֵׁשָלה  ַעל  ְּבִמְכְּתֵביֶהם 

ֶזה הּוא  ֶׁשֵחְטא  ְוָהַאֲחָריּות,  ָהִאּסּור  חֶֹמר  ַעל  ְוַיְתִריעּו  ַהִּפְרָצה,  ּגֶֹדל  ַעל 

ֵמַהְּדָבִרים ַהּגֹוְרִמים ְלֵסֶבל ְוָצרֹות ִיְׂשָרֵאל. )קול קורא מטעם הגאונים הצדיקים 

זצ"ל חברי בד"צ העדה החרדית(.

ַמֲעֶׂשה נֹוָרא • 

ְּבִצּיּון ַהַּצִּדיק ַה"ַּׂשר ָׁשלֹום" ִמֶּבעְלז ָעְמדּו ִצּבּור ִמְתַּפְלִלים, ּוְלֶפַתע ָראּו 

ַּכָּמה ַטָּוִסים ֶׁשִהְתָקְרבּו ַלִּצּיּון ְוִהְרִעיׁשּו ְּבקֹול ָּגדֹול. ַּגם ַּכֲאֶׁשר ִנּסּו ְלַסְּלָקם 

ַהָּמקֹום.  ֶאת  ַלֲעזֹב  ִהְסִּכימּו  ֹלא  ְוַהַּטָּוִסים  הֹוִעיל,  ַהָּדָבר ֹלא   - ְּבַמְקלֹות 

ַרָּבִנית ֲחׁשּוָבה ֶׁשָּׁשֲהָתה ַּבָּמקֹום ִנְזְּכָרה ְּבַמה ֶּׁשְּמֻסָּפר ַעל ַהַּצִּדיק ַה"ַּׂשר 

ָׁשלֹום" ִמֶּבעְלז, ֶׁשִּביֵמי ַחָּייו ָהָיה עֹוֵסק ְּבִתּקּון ְנָׁשמֹות, ְוָהיּו ָּבִאים ֵאָליו 

ְוִהיא  אֹוָתם,  ְלַתֵּקן  ּפֹוֵעל  ְוָהָיה  ָאָדם  ְּבֵני  ָּבֶהם  ֶׁשִהְתַּגְלְּגלּו  ַחִּיים  ַּבֲעֵלי 

ֵהִביָנה, ֶׁשִּמִּסָּבה זֹו ָּבאּו ַהַּטָּוִסים ְלִצּיּונֹו.

ָהָיה  ְּביֹוֵתר  ָּבֶהם  ֶׁשָּבַלט  ְוַהָּדָבר  ְמֻגְנָּדִרים,  ֶׁשַהַּטָּוִסים  ִהְבִחיָנה  ְלֶפַתע 

ֶצַבע ַהְּתֵכֶלת ִמָּסִביב ָלֵעיַנִים ְוַהֶּצַבע ָהָאדֹם ִמָּסִביב ַלֶּפה. ִהיא ָּפְנָתה ֶאל 

ְּבַחֵּייֶכם  ְוָאְמָרה: ִאם ָּבאֶתם ְלַקֵּבל ִּתּקּון ַעל ִמְכׁשֹול ֶׁשְּגַרְמֶּתם  ַהַּטָּוִסים 

טּוְתֶכם, ֲאִני ַמְבִטיָחה ֶׁשֶאְׁשַאל ַּבֲעַצת ַצִּדיִקים ָמה ֶאְפָׁשר  ַעל ְיֵדי ִהְתַקְּשׁ

ַלֲעׂשֹות ְלטֹוַבְתֶכם. ְּבאֹותֹו ֶרַגע ִהְפִסיקּו ַהַּטָּוִסים ִלְצוֹוַח, ּוְלַאַחר ֶׁשָּׁשְמעּו 

ַקִּדיׁש ֶׁשָאְמרּו ַהִּמְתַּפְלִלים ַּבִּצּיּון, ָיְצאּו ִּבְדָמָמה.

ְלטֹוַבת  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשר  ָמה  ְׁשִליָט"א  ִמְּסקֹוֶלען  ָהַאְדמֹו"ר  ִנְׁשַאל  ַּכֲאֶׁשר 

ְלטֹוָבָתם.  ִיְהֶיה  ִּבְצִניעּות  ְוַהִחּזּוק  ַהַּמֲעֶׂשה,  ֶאת  ְלַפְרֵסם  ַהַּטָּוִסים, הֹוָרה 

)מעשה שקרה באב שנת תשע"ב(.
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ֹּבֶׂשם ְוֵריַח טֹוב

ְיַׁשְעָיהּו • 

ִּתְפֶאֶרת  ֵאת  ה'  ָיִסיר  ַההּוא  ַּבּיֹום  ִצּיֹון...  ְּבנֹות  ָגְבהּו  ִּכי  ַיַען  ה'  "ַוּיֹאֶמר 

ָהֲעָכִסים... ְוָהָיה ַתַחת ּבֶֹׂשם ַמק ִיְהֶיה". )ישעיהו ג כד(. ְמצּוַדת ָּדִוד: "ַּתַחת 

ּבֶֹׂשם" - ְּבָמקֹום ֶׁשָהיּו ִמְתַּבְּׂשמֹות ָׁשם, ִיְהֶיה ָׁשָּמה ֲהַמָּקה ַוֲהַמָּסה. )שם(.

ַהַּמְלִּבי"ם: "ַּתַחת ּבֶֹׂשם" - ְּבָמקֹום ֶׁשָהיּו ִמְתַּבְּׂשִמים ָׁשם ִּבְבָׂשִמים, ְיֵהא 

ַהָּבָׂשר ִנּמֹוק ַעד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּבֵּׂשם ָׁשם. )שם(.

ְּגָמָרא • 

ָּדַרׁש ַרָּבה ַּבר עּוָלא: "ְוָהָיה ַּתַחת ּבֶֹׂשם ַמק ִיְהֶיה" - ָמקֹום ֶׁשָהיּו ִמְתַּבְּׂשמֹות 

ּבֹו, ַנֲעֶׂשה ְנַמִּקים ְנַמִּקים. )שבת סב:(. 

ִמְדָרׁש • 

ָהְיָתה ְמִביָאה ְׁשפֹוֶפֶרת ֶׁשל ֵּביָצה ּוְמַמְּלָאּה אֹותֹו ֲאַפְרְסמֹון... ְוָהָיה אֹותֹו 

ָהֵריַח ְמַפְעֵּפַע ָּבֶהן )ִּבְבֵני ָאָדם ֶׁשֵהִריחּו( ְּכֶאֶרס ֶׁשל ַעְכָנא )ָנָחׁש(, ְוָהָיה ַהָּקדֹוׁש-

ָּברּוְך-הּוא אֹוֵמר ִליַׁשְעָיהּו: ָמה ֵאּלּו עֹוׂשֹות ָּכאן? ָיקּומּו ְוִיְגלּו ִמָּכאן, ְוָהָיה 

ְיַׁשְעָיהּו אֹוֵמר ָלֶהם: ֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה ַעד ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ֲעֵליֶכם ׂשֹוְנִאים. )ויקרא 

רבה טז א(.

ֵסֶפר ֲחֵרִדים • 

ָּכְתבּו ַהְּסַמ"ג ְוָכל ַהּפֹוְסִקים: ְּבָׂשִמים ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֶׁשל ֲעָריֹות ָאסּור 

ְּדֵפְרׁשּו  ֲעָריֹות,  ָּבְׂשֵמי  ֵריַח  ֶנֱאָסר  ִתְנָאף"  "ֹלא  ּוִבְכַלל  ָּבֶהם...  ְלָהִריַח 

ָּבְׂשֵמי  ֵריַח  ְּדֶנֱאָסר  ְוֵכיָון  ָלַאף...  ֵּתָהֶנה  ֹלא   - ִתְנָאף"  "ֹלא  ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו 

ֲעָריֹות ְּבָלאו ְּד"ֹלא ִתְנָאף", ֶנֱאָסר ַּגם ַּבֲעֵׂשה ִּד"ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו". )פרק טו(.
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ִּדּבּור ְׁשִביִעי ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות "ֹלא ִתְנָאף"... עֹוד ָּדְרׁשּו ּבֹו: "ֹלא ִתְנָאף" 

ֶׁשָאסּור  לֹוַמר  ֶׁשרֹוֶצה  ַהְמָפְרִׁשים,  ּוֵפְרׁשּו  ָלַאף.  ֵּתָהֶנה  ֹלא  נֹוָטִריקֹון   -

ְלָהִריַח ֵריַח ֵאֶׁשת ִאיׁש ַהְמֻבֶּׂשֶמת, ְוֵכן ְׁשָאר ֲעָריֹות. )פרק כח(.

ֵראִׁשית ָחְכָמה • 

ִליֵדי  ָאָדם  ְּבֵני  ְוָיבֹואּו  נֹוֵדף,  ֶׁשֵריָחּה  ִמְּפֵני  ְמֻבֶּׂשֶמת,  ְּכֶׁשִהיא  ֵּתֵצא  ֹלא 

ִחּמּוד ְוִליֵדי ִהְרהּור ֲעֵבָרה. )פרק דרך ארץ השער הרביעי(. 

ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש • 

ְּבגּוָפּה,  ֶׁשִּנְתַּבְּׂשָמה  ֵּבין  ְמֻבֶּׂשֶמת,  ְּכֶׁשִהיא  ַלּׁשּוק  ָלֵצאת  ְלִאָּׁשה  ָאסּור 

ֵּבין ִּבְׂשָעָרּה, ּוֵבין ִּבְבָגֶדיָה, ְוֵכן ָאסּור ְלָאב ְלַהִּניַח ֶאת ִּבּתֹו ָלֵצאת ַלּׁשּוק 

ְּכֶׁשִהיא ְמֻבֶּׂשֶמת. )אות לה(.

ֻׁשְלָחן ָערּוְך • 

ְּבָׂשִמים ֶׁשל ֶעְרָוה, ְּכגֹון ֻקָּפה ֶׁשל ְּבָׂשִמים ָּתלּוי ְּבַצָּואָרּה, אֹו אֹוֶחֶזת ְּבָיָדּה 

אֹו ְּבִפיָה, ֵאין ְמָבְרִכין ֲעֵליֶהם, ְלִפי ֶׁשָאסּור ְלָהִריַח ָּבֶהם. )אורח חיים סימן 

ריז סעיף ד(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשָאסּור ְלַבת ִיְׂשָרֵאל ָלֵצאת ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ְּכֶׁשִהיא 

ְמֻבֶּׂשֶמת ְּבבֶֹׂשם אֹו ָּכל ָּדָבר ַאֵחר ַהּגֹוֵרם ֵריַח טֹוב, ֵּכיָון ֶׁשָּדָבר ֶזה ּגֹוֵרם 

ָיְצאּו  ִצּיֹון  ּוְבנֹות  ּתֹוָרה,  ְּבִאּסּוֵרי  ְוַלֲעבֹר  ִמְכׁשֹול  ִליֵדי  ָלבֹוא  ָלֲאָנִׁשים 

ְמֻבָּׂשמֹות ָלְרחֹוב ְּבמֹר ַוֲאַפְרְסמֹון ְוִהְכִניסּו ֵיֶצר ָהַרע ָּבֲאָנִׁשים ְּכמֹו ֶאֶרס 

ֶׁשל ָנָחׁש, ְוָגְרמּו ָּבֶזה ַלָּגלּות ּוְלֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש )כמובא ביומא ט:(, ְוָדָבר 

ֶׁשָּגַרם ֶאת ַהֻחְרָּבן - ַוַּדאי ֶׁשּכֹחֹו ְלַעֵּכב ֶאת ַהִּבְנָין, ּוִבְזכּות ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל  

ַהְּצנּועֹות ַהִּנְמָנעֹות ִמְּדָבִרים ֵאּלּו, ִנְזֶּכה ִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ְוִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.
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ִּגּדּול ַהִּצָּפְרַנִים ּוְצִביָעָתן

ְצרֹור ַהֹּמר • 

ְּבִעְנָין ֶׁשִּיְהֶיה  ִצָּפְרֵניֶהן ְוצֹוְבעֹות אֹוָתן ְּבִמין ֶצַבע  ְּבנֹות ַהּגֹוִים ְמַתְּקנֹות 

ִּביֵדיֶהן ִׁשּנּוי ְוִיְסַּתְּכלּו ָּבֶהן ָהרֹוִאים... ַעד ֶׁשִּנְדָלק ָּבֶהן ֵאׁש ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם ְוֶׁשל 

ֵיֶצר ָהַרע. )דברים כא יב, רבי אברהם סבע זצ"ל ממגורשי ספרד(.

ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש • 

ִּכי ֵהם סֹוד  ֻזֲהָמא,  ָּבֶהן  ַהִּצָּפְרַנִים, ֶׁשֵּיׁש  ְלַגֵּדל ֶאת  ָלָאָדם  ֵאין ָראּוי  ָלֵכן 

ֶׁשַהְּקִלּפֹות  ְוגֹוְרִמים  ַהִחיצֹוִנים,  יֹוְנִקים  ַהִּצָּפְרַנִים  ּוֵמעֶֹדף  ָקִׁשים,  ִּדיִנים 

ְלִהְתַּגֵּבר  ּכַֹח  ָלֶהם  נֹוְתִנים  ּוָבֶזה  ַחּיּוָתם,  ִמְּכֵדי  יֹוֵתר  ֵמַהְּקֻדָּׁשה  ִייְנקּו 

ָּבעֹוָלם, ִּכי ְּכמֹו ֶׁשֵהם ְּגֵדִלים, ָּכְך ִמְתַּגְּדִלים ָעָליו ַהִּדיִנים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָיבֹוא 

ִליֵדי ְּדָאָגה ְּבָכל יֹום, ְוָצִריְך ַלְחּתְֹך אֹוָתן. )פרשת ויקהל דף רח: על פי פירוש 

מתוק מדבש(.

ֶּבן-ִאיׁש-ַחי • 

ַמה ֶּׁשעֹוֵדף ִמן ַהִּצּפֶֹרן ְויֹוֵצא ַלחּוץ ִמְּכֶנֶגד ַהָּבָׂשר, ֶזה ָצִריְך ַלְחּתְֹך, ְּדָׁשם 

ִנְתִלים ַהִחיצֹוִנים ְויֹוְנִקים ְּבַתְכִלית, ָלֵכן ָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהְמַגֵּדל ִצָּפְרַנִים ָקֶׁשה 

ְמאֹד. )דברים אות יג(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשִּגּדּול ַהִּצָּפְרַנִים ּוְצִביָעָתן הּוא ָּדָבר ֶׁשַּׁשָּיְך ְלכֹחֹות 

ֵיֶצר  ּוַמְכִניס  )אחרי מות דף עט:([,  ַּבּזַֹהר  ַּכּמּוָבא  ְּבִאָּׁשה,  ]ּוִבְפָרט  ַהֻּטְמָאה 

ָהַרע, ְוהּוא ִמְנַהג ְּבנֹות ַהּגֹוִים, ְונֹוֵגד ֶאת ֶּדֶרְך ַהְּצִניעּות ֶׁשל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל 

ַהְּכֵׁשרֹות.
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ְּפִניָמה - ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה

ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש • 

ֹלא ֵּתָרֶאה ָהִאָּׁשה ְּבַתְכִׁשיֶטיָה ּוְבִתּקּוֶניָה. ֶאָּלא ַרק ְּכֶׁשִהיא ִעם ַּבְעָלּה, ָאז 

ִּתְתַקֵּׁשט ָּכָראּוי ָלּה. )שיר השירים דף פו:(.

ִמְדָרׁש • 

ֶׁשָהָעם  ְלִפי  ָהַרִּבים  ִלְרׁשּות  ַּבחֹל  ַאף  ְּבַתְכִׁשיֶטיָה  ָלֵצאת  ְלִאָּׁשה  ָאסּור 

ֶאָּלא  ָלִאָּׁשה  ַּתְכִׁשיִטין  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ָנַתן  ֶׁשֹּלא  ְלִפי  ָּבּה,  ִמְסַּתְּכִלין 

ֶׁשְּתֵהא ִמְתַקֶּׁשֶטת ָּבֶהן ְּבתֹוְך ֵּביָתּה ִלְפֵני ַּבְעָלּה, ֶׁשֵאין נֹוְתִנין ִּפְרָצה ִלְפֵני 

ַהָּכֵׁשר, ָּכל ֶׁשֵּכן ִלְפֵני ַהַּגָּנב. )תנחומא פרשת וישלח אות ה, ילקוט שמעוני איוב לא(.

ֶמֶׁשְך ָחְכָמה • 

ְּבַתְכִׁשיִטין  ְּבַׁשָּבת  ִאָּׁשה  ֵּתֵצא  ֶׁשֹּלא  ֲחָכִמים  ְּדָגְזרּו  ַהַּטַעם  ְּדֶזה  ְוִנְרֶאה 

ַלּׁשּוק ְוֹלא ָּגְזרּו ְּבִאיׁש... ַהְינּו ֶׁשֹּלא ִיָּכְׁשלּו ַּבֲעָריֹות ְּבַׁשָּבתֹות ִּבְזַמן ֶׁשֵהם 

ֶאְתּבֹוֵנן  )איוב לא(: "ּוָמה  ַּבַּיְלקּוט  ֶזה  ָרְמזּו ַעל  ְוַרּבֹוֵתינּו  ִמְּמָלאָכה.  ָנִחים 

ַעל ְּבתּוָלה", ְלִפיָכְך ָאְמרּו ַז"ל ֶׁשָאסּור ְלִאָּׁשה ָלֵצאת ְּבַתְכִׁשיֶטיָה ַאף ַּבחֹל 

ִלְרׁשּות ָהַרִּבים. )ויקרא יט ל, הגאון רבי מאיר שמחה הכהן זצ"ל מדווינסק בעל האור 

שמח(.

ַמֲעלֹות ַהִּמּדֹות • 

ְצִניעּות ְּגדֹוָלה ְצִריכֹות ַהָּנִׁשים ִלְנהֹג ְּבַעְצָמן, ְּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָּכל ְּכבּוָּדה 

ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה" )תהלים מה יד(, ְוָאְמרּו ֲחַז"ל )שבת 

נז.(: ֹלא ֵּתֵצא ִאָּׁשה ְּבַׁשָּבת ְּבִעיר ֶׁשל ָזָהב... ּוַמה ּטֹוב ַמֲאַמר ַהְירּוַׁשְלִמי 

ֶׁשָאַמר ֶׁשַאף ַּבחֹל ָאסּור ָלֵצאת ָּבֶהן ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ִמְּפֵני ֶׁשָהָעם ִמְסַּתְּכִלין 

ִנְּתנּו ַּתְכִׁשיִטין  ָּבּה, ּוְגַנאי ָּגדֹול הּוא ְלִאָּׁשה ְּכֶׁשָהָעם ִמְסַּתְּכִלין ָּבּה... ְוֹלא 

ָלִאָּׁשה ֶאָּלא ֶׁשְּתֵהא ִמְתַקֶּׁשֶטת ְּבתֹוְך ֵּביָתּה ִּבְפֵני ַּבְעָלּה, ְּכֵדי ֶׁשִּתְמָצא ֵחן 

ְּבֵעיָניו. )המעלה התשיעית(.
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ֶּפֶלא יֹוֵעץ • 

ֶׁשֹּלא  ְיֵתָרה  ִּבְזִהירּות  ְלִהָּזֵהר  ָהִאָּׁשה  ְצִריָכה  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ְוַעל 

ֲאָנִׁשים,  ִּבְפֵני  ְמֻקֶּׁשֶטת  ֵּתֵצא  ֶׁשֹּלא  ִּתָּזֵהר  ְוָלֵכן  ֲאֵחִרים...  ֶאת  ְלַהְכִׁשיל 

ְוִתְהֶיה "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה". ּוְמַׁשֵּבַח ֲאִני ֶאת ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ְּבִעְנָין 

ֶזה, ֶׁשַּמְסִּתיִרים ֶאת ְנׁשֹוֵתיֶהם ִמָּכל ִאיׁש. )ערך מחשבה(. 

ָיֶפה ַלֵּלב • 

"ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה" - ְּכלֹוַמר ְּכֶׁשִהיא 

ְּפִניָמה, ֲאַזי ִּתְהֶיה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. )אבן העזר סימן עא(.

ַּכף ַהַחִּיים • 

"ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה", רֹוֶצה לֹוַמר: ְּכבֹוד 

ַּבת ֶמֶלְך, ִאָּׁשה ַהְּצנּוָעה - ְּפִניָמה, ְוָׁשם ִּתְלַּבׁש ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב ּוְלבּוִׁשים 

ְמֻכָּבִדים. )סימן תקס אות כ(.

ֲחֵזה ִצּיֹון • 

"ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה" - ֵיׁש ְלָפְרׁשֹו ַעל 

ִּתְהֶיה  ָזָהב,  ִמִּמְׁשְּבצֹות  ְלבּוָׁשּה  ִּבְהיֹוָתּה  ַהִּנְכֶּבֶדת  ְּדָהִאָּׁשה  ַהְּצִניעּות, 

ְּבֵעיֵני  ֵחן  ִלְמצֹא  ַלחּוץ  ָּבֶהן  ֵּתֵצא  ְוֹלא  ַּבְעָלּה,  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ִלְמצֹא  ְּפִניָמה 

ַהְּבִרּיֹות, ְּדֵאין ֶזה ְּכבֹוָדּה, ִּכי ִאם ָקלֹון הּוא ָלּה, ִּכי ְמָגָרה ָּבֶהם ֵיֶצר ָהַרע. 

)תהילים מזמור מ"ה, המקובל הקדוש רבי עמנואל חי ריקי הי"ד(.

ַיְלקּוט ֵמַעם לֹוֵעז • 

ְּכֶׁשִהיא  ְוֹלא  ֵּביָתּה,  ְּבתֹוְך  ְמצּוָיה  ִהיא  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ִאָּׁשה  ִּתְתַקֵּׁשט  ֹלא 

הֹוֶלֶכת ְלָמקֹום ַאֵחר. )בראשית לד א(. 
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ָחְכָמה ּומּוָסר • 

ִאָּׁשה ְצנּוָעה ִמְתַקֶּׁשֶטת ַרק ִלְפֵני ַּבְעָלּה, ֲאָבל ְּכֶׁשּיֹוְצָאה ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, 

ּפֹוֶׁשֶטת ַהַּתְכִׁשיִטין ֵמָעֶליָה ְויֹוֵצאת. ְוָידּוַע ַמֲאָמָרם ַז"ל ַּבְירּוַׁשְלִמי, ְּדַאף 

ַּבחֹל ָאסּור ָלֵצאת ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ְּבַתְכִׁשיט ֶׁשל ָזָהב ִמְּפֵני ֶׁשָהָעם ִמְסַּתְּכִלין 

ָּבּה... ְוֶאל ֶזה ִּכֵּון ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּבָאְמרֹו: "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך 

ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה". ֲאָבל ְּבֵצאָתּה ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ֹלא ִּתְלַּבׁש 

ִּבְפֵני  ֵּביָתּה  ְלתֹוְך  ֶאָּלא  ָלִאָּׁשה  ַּתְכִׁשיִטין  ִנְּתנּו  ְוֹלא  ָזָהב,  ֶׁשל  ִמְׁשְּבצֹות 

ַּבְעָלּה ְּכֵדי ֶׁשִּתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו, ֲאָבל ַהָּנִׁשים ַהְּפרּוצֹות ָּכל ָּבַתר ִאיְּפָכא 

ָאְזִלי )עֹוׂשֹות ְלֶהֶפְך(, ִּדְכֶׁשּיֹוְצִאים ִלְרׁשּות ָהַרִּבים אֹו ָלֶלֶכת ִמָּמקֹום ְלָמקֹום 

ֶׁשָּלֶהם,  ַּתְכִׁשיִטין  ִמיֵני  ְוָכל  ַהֲחמּודֹות  ִּבְגֵדי  לֹוְבִׁשים  ַחְברֹוֵתיֶהם,  ֵאֶצל 

ֲעֵליֶהן,  ַהְּבָגִדים ַהֲחמּוִדים ֶׁשָהיּו  ְלֵביָתם, ּפֹוְׁשטֹות  ֶעֶרב  ְלֵעת  ּוְכֶׁשָּבִאים 

ְׁשחֹוִרים  ּוִמְתַעְּטפֹות  ְׁשחֹוִרים  ְולֹוְבׁשֹות  ֶׁשָּלֶהם,  ַהַּתְכִׁשיִטים  ּופֹוְׁשטֹות 

ִּבְפֵני ַּבְעֵליֶהן. )דרך הצניעות פרק ג(.

ֵּבית ָרֵחל • 

ְוָרִאיִתי ְלָהִעיר ַעל ִעְנָין ֶאָחד, ֵיׁש ָרָעה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש... ְוהּוא 

ֶׁשַּכָּמה ֵמַהָּנִׁשים ַּדְרָּכם ְּכֶׁשֵהם יֹוְצִאים ַלּׁשּוק אֹו ְלֵבית ַהִּמְׁשֶּתה ְוָכל ָמקֹום 

ַהִּקּׁשּוִטים,  ְּבָכל  ּוִמְתַקְּׁשִטים  ַעְצָמם  לֹוְבִׁשים  ֵהם  ְלֵביָתם,  ִמחּוץ  ֶׁשהּוא 

ּוַבַּמְלּבּוִׁשים ַהָּנִאים ְּביֹוֵתר, ְּכֵדי ִלָּׂשא ֵחן ְּבֵעיֵני ָהרֹוִאים אֹוָתם, ּוְכֶׁשֵהם 

ַהּתֹוָרה  ִּפי  ַעל  ּוֶבֱאֶמת  ּוְקרּוִעים...  ְיָׁשִנים  ִּבְבָגִדים  הֹוְלִכים  ֵהם  ְּבֵביָתם 

ַנֲהפְֹך הּוא - ֶׁשָהִאָּׁשה ְּבֵביָתּה ְצִריָכה ְלִהְתַקֵּׁשט ַעְצָמּה ְלַבְעָלּה, ֶׁשִּתָּׂשא 

ֵחן ְּבֵעיָניו, ְוֹלא ְּבֵעיֵני ֲאֵחִרים... ּוְלֻעַּמת ֶזה ִהְזִהירּו ַז"ל ֶׁשֵאין ָלּה ָלֵצאת 

ַּבַּׁש"ס  ַּכְמבָֹאר  ָאָדם,  ְּבֵני  ָּבּה  ִיָּכְׁשלּו  ֶׁשֹּלא  ֲאָנִׁשים  ֵּבין  ַלחּוץ  ְמֻקֶּׁשֶטת 

ּוְבַרֵּבנּו יֹוָנה ּוַבּפֹוְסִקים ּוַבִּמְדָרׁש...

ְּבֻפֵּמי  ּוַמְרְּגָלא  ְלבּוָׁשּה",  ָזָהב  ִמִּמְׁשְּבצֹות  ְּפִניָמה  ֶמֶלְך  ַבת  ְּכבּוָּדה  "ָּכל 

ְלָפֵרׁש, ֶׁשָּכל ְּכֻבָּדּה ְּכֶׁשִהיא ְּפִניָמה, ְוָׁשם ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. ְּכלֹוַמר, 
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ַּבַּבִית, ֲאָבל ֹלא  ָזָהב, ַמְלּבּוֵׁשי ָּכבֹוד. ַהּכֹל  ַּבַּבִית ִהיא לֹוֶבֶׁשת ִמְׁשְּבצֹות 

ָיְפָיּה",  ֶאת  ְוַהָּׂשִרים  ָהַעִּמים  "ְלַהְראֹות  ְּכִתיב:  ּוַבֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַלֲאֵחִרים. 

ּופּוק ֲחֵזי )ֵצא ּוְרֵאה( ֶמה ָעְלָתה לֹו, ֲאָבל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל  ַהְּצנּועֹות ְּפִניָמה - 

ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. )נתיב ט, הגאון רבי מנשה קליין זצ"ל גאב"ד אונגוואר(.

ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ְוָראּוי ְלעֹוֵרר ָּבֶזה ְלָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות, ְּדָראּוי ָלֶהן ְלִהְתַאֵּמץ ּוְלִהְתַקֵּׁשט ִלְפֵני 

ַּבְעֵליֶהן ַּדְוָקא, ְוֹלא ַּבחּוץ ִלְפֵני ֲאֵחִרים. ְוִאם ִהיא ְמֻקֶּׁשֶטת ְּבֵביָתּה ִלְפֵני 

ִיָּתֵכן  ֶׁשֹּלא  ָוחֶֹמר  ְוַקל  ַהִּקּׁשּוט,  ְלָהִסיר  ְצִריָכה  ַלחּוץ  ְּכֶׁשּיֹוֵצאת  ַּבְעָלּה, 

ְּכָלל ֶׁשְּבֵביָתּה ֵאיָנּה ְמַדְקֶּדֶקת ְּכָלל ְלִהְתַקֵּׁשט ִלְפֵני ַּבְעָלּה, ְוַרק ְּכֶׁשּיֹוֵצאת 

ַלחּוץ ִמְתַקֶּׁשֶטת. )פרק יב אות כג(. 

ֵׁשֶבט מּוָסר • 

ֵיׁש ִאָּׁשה, ְּבֵביָתּה ִהיא לֹוֶבֶׁשת ִּבְגֵדי ִׁשְפָחה, ְויֹוֵצאת ַּבחּוץ ְּבִבְגֵדי ִּתְפֶאֶרת 

ְּכֵדי ְלַהְראֹות ַלּכֹל ֶאת ָיְפָיּה, ְוֹלא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ֵּכן. ִאָּׁשה ְצנּוָעה ֲאֶׁשר ִיְרַאת 

ֱאֹלִקים ִּבְלָבָבּה, ָראּוי ֶׁשְּתַקֵּׁשט ַעְצָמּה ְּבֵביָתּה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיֵּתן ַּבְעָלּה ַּדְעּתֹו 

ְּבִאָּׁשה ַאֶחֶרת. ִאָּׁשה ֶׁשִהיא יֹוֵצאת ַּבחּוץ ְמֻקֶּׁשֶטת, ִהיא חֹוֵטאת ּוַמֲחִטיָאה 

ֲאֵחִרים, ִּכי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְפָּגֶעָּנה ּבּור ְוַעם ָהָאֶרץ ְוַיֲעבֹר ַעל "ֹלא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת 

ֵרֶעָך", ְוִהֵּנה ָהִאָּׁשה ַהּיֹוֵצאת ְמֻקֶּׁשֶטת ּגֹוֶרֶמת ִמְכׁשֹול ָעוֹן ְוַתָּקָלה ָלִאיׁש 

ַההּוא. )פרק יז אות טו(.

ֵּבית ְיֶחְזֵקאל • 

ַעֵּין ָּבָבא ַקָּמא )פב:( ֲאֶׁשר ָּכל ִעְנַין ַהַּתְכִׁשיִטים ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּגּנּו ַעל ַּבְעֵליֶהן, 

ַּדְוָקא  ְּכלֹוַמר ְלַמַען ְלִביָׁשה ְּבתֹוְך ֵּביָתּה, ֹלא ַּכִּמְנָהג ָהַרע ֶׁשִּמְתַקְּׁשטֹות 

ְּכֶׁשּיֹוְצאֹות ַלּׁשּוק, ְוֶזה ָאסּור. )הלכות דעות דף לב(.
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ָאְרחֹות ַצִּדיִקים • 

ָהִאָּׁשה ַהִּמְתַקֶּׁשֶטת ִלְפֵני ֲאָנִׁשים, ָּבֶזה ִהיא ַמְדֶלֶקת ִלָּבם ּוַמְכֶנֶסת ִהְרהּוִרים 

ַרִּבים. )שער  ִלְפֵני  ָּגדֹול ְמאֹד, ֶׁשִהיא נֹוֶתֶנת ִמְכׁשֹול  ָעְנָׁשּה  ּוָבֶזה  ְּבִלָּבם, 

הגאוה(.

ַהִחיָד"א • 

אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה! ַאֵּיה ֵאיפֹה ְצִניעּות ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל  ַהְּקדֹוׁשֹות? ִּכי ֵאין 

ִאָּׁשה ְצנּוָעה ִמְתַקֶּׁשֶטת ֶאָּלא ְלַבְעָלּה, ְוֶזה ָׁשַמְעִּתי ֶׁשֶּזה ֶרֶמז "ָּכל ְּכבּוָּדה 

ִּתְתַקֵּׁשט  ְּבֵביָתּה  ְּדִלְפִנים  ְלבּוָׁשּה",  ָזָהב  ִמִּמְׁשְּבצֹות  ְּפִניָמה  ֶמֶלְך  ַבת 

ְלַבְעָלּה... ְוָרִאיָת ְּבֵעיֶניָך ַהַּצֶּדֶקת ַהּזֹו ַּבת ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ְּתַרְדיֹון, ֶׁשִּדְקְּדָקה 

ִּבְפִסיעֹוֶתיָה, ְוֶזה ָּגַרם ִלְגזֹר ָעֶליָה ְלהֹוִׁשיָבּה ְּבָמקֹום ֶׁשל ְּפִריצּות ְוֻטְמָאה. 

)ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ֶזה, נֹוֵפל  ָנֵפיל ְּבָהא  ָרְמזּו ָלּה ִמן ַהָּׁשַמִים: ַמאן ַּדֲעִביד ָהא, 

ְוֶנֱעָנׁש ָּבֶזה(, ִּכי ַהּכֹל ֶסֶרְך ְזנּות ֵיָחֵׁשב. )דברים אחדים, דרוש כ לשבת תשובה(.

ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש • 

"ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה", ֵּפרּוׁש, ָּכל ַּתְכִׁשיֶטיָה ְונֹוי ְוָכבֹוד ֶׁשָּלּה ִּתְהֶיה 

ִּבְפִנים ֶנֶגד ַּבְעָלּה... ַעל ֵּכן ְּתֵהא ְּפִניָמה ֶׁשֹּלא ְיַהְרֲהרּו ֲאֵחִרים ַאֲחֶריָה... 

ַהַּכָּוָנה ְּבִאיׁש ּוַבת זּוגֹו ֶׁשִהיא ַחֶּיֶבת ְלִהְתַקֵּׁשט ְלַבְעָלּה ְלַהִּצילֹו ִמן ַהֵחְטא... 

ּוְלִפי ַּתְכִלית ַהַּכָּוָנה ַהּזֹו ֹלא ּתֹוִציא ִקּׁשּוט ָיְפָיּה ְלפַֹעל ִּכי ִאם ְּבַמֲעַמד ֶּבן 

ְלִהְתַקֵּׁשט  ָלֶהם  ִמְצָוה  ְוזּוָלָתם ֹלא...  ְּבֵעיָניו ְּכמֹוְצֵאת ָׁשלֹום,  ּוְתִהי  זּוָגּה 

ְּבָכל ִמיֵני ִקּׁשּוִטין ְּכֵדי ְלַהִּציל ַּבְעֵליֶהן ִמן ַהֵחְטא, ַאְך ֶׁשִּיְתַקְּׁשטּו ְּבָבֵּתיֶהם 

ֶנֶגד ַּבְעֵליֶהן ִּבְלַבד, ְוֹלא ֵיְצאּו ְּבִקּׁשּוָטם ַלחּוץ. )פרשת וישב ופרשת כי תשא, 

הגאון רבי יוחנן לוריא זצ"ל מחכמי אשכנז הקדמונים(.

ֲעַנף יֹוֵסף • 

ֶאָּלא  ִאָּׁשה  ֵאין  ֲחַז"ל:  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  ְּבַתְכִׁשיִטין,  ְלִהְתַקֵּׁשט  ָנִׁשים  ֶּדֶרְך 

ְּבֵעיָניו,  ֵחן  ִלְמצֹא  ַּבְעָלּה  ִלְפֵני  ְּבֵביָתּה  ֶזהּו  ַאְך  נט:(,  )כתובות  ְלַתְכִׁשיִטין 
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ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה", ֲאָבל 

ְּכֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת חּוץ ְלֵביָתּה ַּבחּוצֹות ּוָבְרחֹובֹות, ָאז ָהֲעִנּיּות ַּתְכִׁשיט ָלּה, 

ַהְינּו ֶׁשֵּתֵלְך ָׁשם ְּבֹלא ַּתְכִׁשיִטין ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּכְׁשלּו ְּבֵני ָאָדם ָּבּה... ָאְמָנם 

ְּבֵביָתם ֹלא ִיְהֶיה ֲעֵליֶהם ַהַּתְכִׁשיט ַהֶּזה ֶׁשל ֲעִנּיּות, ֶאָּלא ִיְהֶיה ִמִּמְׁשְּבצֹות 

ָזָהב ְלבּוָׁשם. )ויקרא רבה לה ו(.

ָאְרחֹות ֹיֶׁשר • 

מו(.  פרק  רבתי  )פסיקתא  ַהְּצִניעּות  ִמן  ַהָּמקֹום  ִלְפֵני  ִחָּבה  ְלָך  ֵאין  ָאְמרּו: 

ְוַהְּסַמ"ק ָמָנה ְצִניעּות ִמְצַות ֲעֵׂשה )מובא במשנה ברורה סימן ג(, ּוִבְפָרט ְּבָנִׁשים 

ֶׁשִהְזִהירּו ְמאֹד ֲחַז"ל ַעל ֶזה. ְוָאְמרּו: "ַוִּיֶבן ה' ֱאֹלִקים ֶאת ַהֵּצָלע", ִהְתּבֹוֵנן 

ְוֵאֶבר ֶׁשָהָיה  ְוַעל ָּכל ֵאֶבר  ֵמַאִין ִלְברֹ אוָתּה, ִמָּמקֹום ֶׁשהּוא ָצנּוַע ָּבָאָדם, 

ְוָאְמרּו:  ּבֹוֵרא ָּבּה, ָהָיה אֹוֵמר ָלּה: ְּתֵהא ִאָּׁשה ְצנּוָעה )בראשית רבה יח ג(. 

ָיָפה ִהיא ַהְּצִניעּות, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאֹלֶקיָך", ְוֵכן ָּדִוד ָאַמר: "ָּכל 

ִהיא  ְראּוָיה  ַעְצָמּה,  ַמְצַנַעת  ֶׁשִהיא  ִאָּׁשה  ְוָכל  ְּפִניָמה".  ֶמֶלְך  ַבת  ְּכבּוָּדה 

ֶׁשִּתָּנֵׂשא ְלכֵֹהן ְוַתֲעִמיד ּכֲֹהִנים ְּגדֹוִלים )במדבר רבה א ג(. ּוָמִצינּו ָּכל ַהָּנִׁשים 

ַהִּצְדָקִנּיֹות ִנְׁשַּתְּבחּו ִּבְצִניעּות.

פז.(.  מציעא  )בבא  ָהְיָתה  ְצנּוָעה  ִאֵּמנּו  ֶׁשָּׂשָרה  ְלהֹוִדיַע  ָאְמרּו:  ָׂשָרה  ְוַגֵּבי 

ְוָאְמרּו:  נג:(.  )שבת  ַּבְעָלּה  ָּבּה  ִהִּכיר  ֶׁשֹּלא  זֹו  ִאָּׁשה  ְצנּוָעה  ַּכָּמה  ְוָאְמרּו: 

ֶּתיֱהֵוי ְצִניָעַתן ְּבַאֵּפי ַּגְבַרְייכּו )ִּתְהיּו ְצנּועֹות ִּבְפֵני ַּבְעֵליֶכן( )שבת קמ:(. ְוָכל ֶׁשֵּכן 

ְּכֶׁשּיֹוְצִאין ַּבחּוץ ֵּבין ֲאָנִׁשים ֶׁשְּצִריִכין ְמאֹד ִלָּזֵהר ָּבֶזה. ְוָאְמרּו: ֹלא ִנְּתנּו 

ַּתְכִׁשיִטין ְלִאָּׁשה ֶאָּלא ֶׁשְּתֵהא ִמְתַקֶּׁשֶטת ָּבֶהן ְּבתֹוְך ֵּביָתּה )תנחומא וישלח 

ְוכּו',  ְּביֹוֵתר  ּוִמְתַקְּׁשִטים  ָּפרּוץ,  ַהּדֹור  ַהּיֹום  ָהַרִּבים,  ּוַבֲעוֹנֹוֵתינּו  ה(.  אות 

ְוַהְרֵּבה ֵיׁש ְלַדֵּבר ַעל ֶזה, ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּנְזֶהֶרת ָּבֶזה, ְוֹלא 

ִּתְסַּתֵּכל ַעל ַחְברֹוֶתיָה, ְוָכל ֶׁשֵּכן ַעל ַהְּפרּוצֹות. ּוַמה ֶּׁשִּתְלַּבׁש יֹוֵתר ִּבְגֵדי 

ְלָכל  זֹוֶכה  ּוַבְעָלּה  ֲחָכִמים,  ְוַתְלִמיֵדי  ַצִּדיִקים  ְלָבִנים  ְּביֹוֵתר  ִּתְזֶּכה  ְצִניעּות, 

טּוב, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ְוָתִקים ַּבִית ְלִתְפֶאֶרת. )ערך צניעות, הגר"ח 

קניבסקי שליט"א(.
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ְּפִרי ְמָגִדים • 

ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ִאָּׁשה ְלִקּׁשּוט, ַהְינּו ִלְפֵני ַּבְעָלּה, ַוַּדאי ָּכל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל  

ּוִבְזכּות  ֲאֵחִרים,  ִּבְפֵני  ְוָׁשלֹום  ַחס  ַּבְעָלּה, ֹלא  ִלְפֵני  ּוִמְתַקְּׁשטֹות  ְּכֵׁשרֹות 

ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה ִּכיֵמי ֶקֶדם, ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. )אם לבינה 

אות צעף(.
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ֶּפֶרק יג

ְצִניעּות ַהָּבנֹות
ָער,  ְּבֶפֶרק ֶזה מּוָבא ִעְנַין ִחּנּוְך ַהָּבנֹות ִלְצִניעּות ִמַּקְטנּוָתן, ְצִניעּות ַּבּשֵׂ

ּוְצִניעּות ִּבְתקּוַפת ַהִּׁשּדּוִכים, ּוְצִניעּות ַהַּכָּלה ְּביֹום ַהֻחָּפה 

ִחּנּוְך ַהָּבנֹות ִלְצִניעּות ִמַּקְטנּוָתן

ֵיׁש נֹוֲחִלין • 

ְׁשָאר  ְוַעל  ַהֶּנֱהִנין  ִּבְרַּכת  ְוַעל  ַהְּתִפָּלה  ַעל  ּוְבנֹוֵתיֶכם  ְּבֵניֶכם  ְוַתְזִהירּו 

ַהִּמְצוֹת... ּוְתַלְּמדּו ְּבנֹוֵתיֶכם ִלְהיֹות ְצנּועֹות... ּוְכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי כב ו(: 

"ֲחנְֹך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה". )צוואת אביו של השל"ה 

הקדוש, אזהרה יח(.

ֶהָחֵפץ ַחִּיים • 

ָצִריְך ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה ִלְׁשמֹר ַעְצמֹו ְּבֶדֶרְך ַהְּצִניעּות, ְוַגם ְלָזֵרז ֶאת ְּבנֹוָתיו 

ְוָׁשלֹום...  ַהְּפִריצּות, ַחס  ְּבַדְרֵכי  ֵליֵלְך  ִמַּיְלדּוָתן ֶׁשֹּלא  ֻמְרָּגלֹות  ֶׁשִּתְהֶייָנה 

ּוְכֶׁשַּיְרִּגיל ֶאת ְּבנֹוָתיו ִמַּנֲערּוָתן ִלְהיֹות ְּבַדְרֵכי ַהְּצִניעּות, ַּגם ִּכי ִּתְגַּדל ֹלא 

ַוֲחׁשּוִבים,  ֲהגּוִנים  ָּבִנים  ִמֶּמָּנה  ִלְראֹות  ְוִיְזֶּכה  ַההּוא,  ַהּטֹוב  ִמֶּדֶרְך  ָּתסּור 

ּוְכמֹו ֶׁשֵהֵבאנּו ְלַמְעָלה ַּכָּמה ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל ַעל ֶזה. )גדר עולם פרק ח(.
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ַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי • 

ְצִריָכה  ְּבִחּנּוָכם...  ַּתְצִליַח  ִמַּקְטנּוָתם,  ְּבנֹוֶתיָה  ְּבִחּנּוְך  ָּתֵחל  ֲאֶׁשר  ִאָּׁשה 

ָהִאָּׁשה ָלֵתת ַּדְעָּתּה ַעל ִּבָּתּה ִמּיֹום ֲאֶׁשר ּתֹוִליָדּה ַעד ְׁשַעת ֻחָּפָתּה, ְוִתְׁשְמֶרָה 

ִמָּכל ְּדַבר ִחָּסרֹון, ְוַתְסִּתיָרּה ִמָּכל ָּדָבר ֶׁשִּיְפַּגע ִּבְכבֹוָדּה, ְוַתְׁשִּגיַח ֶׁשִּיְהיּו 

ָּכל ַמֲעֶׂשיָה ִמָּכל ַהְּבִחינֹות טֹוִבים, ּוְדָרֶכיָה ְׁשֵלִמים ּוֻמְצָלִחים, ְוַהְנָהגֹוֶתיָה 

ַהְנָהגֹות ַצִּדיִקים, ְוִיְהיּו ָאִביָה ְוִאָּמּה ְמֻאָּׁשִרים, ְוִיְׂשְמחּו ִעם ַהְּׂשֵמִחים. )חוקי 

הנשים פרק ג(.

ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדל • 

ֵמַאִין ָּתבֹוא ֶׁשּתּוַכל ִלְהיֹות ִאָּׁשה ְּכֵׁשָרה ּוְצנּוָעה ְוַצֶּדֶקת, ְואֹוֶהֶבת ּתֹוָרה 

ְוִיְרָאה, ְוָכל ֶחְפָצּה ּוְתׁשּוָקָתּה ִיְהֶיה ַרק ְלַהְרּבֹות ִצְבאֹות ה' ָּכֵאּלּו ֶׁשְּיַקְּימּו 

ּתֹוָרתֹו?

ִמֶּמָּנה".  ָיסּור  ֹלא  ַיְזִקין  ִּכי  ַּגם  ַדְרּכֹו  ִּפי  ַעל  ַלַּנַער  "ֲחנְֹך  ָאַמר:  ְׁשֹלמֹה 

ְוַהִּיְרָאה  ִאם ִנְתַּגְּדָלה ְּבַקְטנּוָתּה ְּבֵבית ָאִביָה ְוִאָּמּה ַעל ִּפי ַּדְרֵכי ַהּתֹוָרה 

ְוַגם  ָּבָׂשר,  ִּגּלּוי  ׁשּום  ְּבֹלא  ְצִניעּות  ַמְלּבּוֵׁשי  ָּתִמיד  ְוָלְבָׁשה  ְוַהְּצִניעּות, 

ִהְדִריכּו אֹוָתּה ַעל ַּדְרֵכי ַהּבּוָׁשה, ֶׁשֹּלא ְלִהְסַּתֵּכל ִּבְפֵני ִאיׁש ְוֹלא ְלַהְרּבֹות 

ְּדָבִרים ִעּמֹו... ְוַגם ִנְתַּגְּדָלה ַעל ִּפי ַּדְרֵכי ַהּתֹוָרה ִלְלמֹד ּוְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְקרֹות 

ָּכֵאֶּלה  ִּבְסָפִרים  ָלְמָדה  ֹלא  ּוֵמעֹוָלם  ָׁשַמִים...  ִיְרֵאי  ֶׁשֵהם  ְמַלְּמדֹות  ֵאֶצל 

הלל  רבי  הגאון  י,  כלל  )ח"א  ְוַהּבּוָׁשה.  ַהְּצִניעּות  ּוְלַהְרִחיק  ַעּזּות  ֶׁשְּמעֹוְרִרים 

מקולומיא זצ"ל מתלמידי החתם סופר(.

ׁשּו"ת ַּדַעת סֹוֵפר • 

ַהִחּיּוב ְלַחֵּנְך ַהְּקַטּנֹות ְּבַדְרֵכי ַהְּצִניעּות, ֶׁשֹּלא ְלַהְרִּגיָלם ַחס ְוָׁשלֹום ְּבִבְגֵדי 

ְּפִריצּות, ִּכי ִאם ִיְגְּדלּו, ְּבקִֹׁשי ְיַלְּמדּום... ָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו ִלְהיֹות ָחָכם 

ְוִכי  ַהְּגדֹולֹות,  ַעל  ַּגם  ַהֶּפֶרץ  ַיֲעֶלה  ַהְּזַמן  ְּבֶמֶׁשְך  ִּכי  ַהּנֹוָלד,  ֶאת  ָהרֹוֶאה 

ָנַתָּת ְּדָבֶריָך ְלִׁשעּוִרין, ָקָטן ְוָגדֹול, ָׁשם ְיֵהא ַחס ְוָׁשלֹום... ְוִייַׁשר ּכֹחֹו ְוֵחילֹו 
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ְוָתבֹוא  ִיְנַעם  ּוְלַהּׁשֹוְמִעים  ְלִהְתָּפֵרץ,  ֶׁשִהְתִחיל  ַהֶּזה  ָהַרע  ַהִּמְנָהג  ְלַבֵּטל 

ֲעֵליֶהם ְּבָרכֹות ְוטֹוב, ְוִיְזּכּו ְלדֹור ְיָׁשִרים ּוְתִמיִמים, ִּכי ֵכן ְיבַֹרְך ָּגֶבר ְיֵרא 

ה'. )אורח חיים סימן יא, הגאון רבי עקיבא סופר זצ"ל נכד החתם סופר(.

ְּבטּוב ְירּוָׁשַלִים • 

ָנֲהגּו  ּוַבְּתִחָּלה  ְמַעט,  ּוַבַּׁשְרוּוִלים  ְמַעט,  ַהְּבָגִדים  ְּבׁשּוֵלי  ְלַקֵּצץ  ִהְתִחילּו 

ֵּכן ַרק ַּבִּתינֹוקֹות, ְּבָאְמָרם: ֲעַדִין ְקַטָּנה ּוָפעֹוָטה ִהיא, ּוְכֶׁשִּתְגַּדל ִּתְתַנֵהג 

ִּבְצִניעּות. ַאְך הֹוִרים ֵאּלּו ֹלא ָׂשמּו ַעל ֵלב ַמה ֶּׁשָאַמר ַהָּכתּוב: "ֲחנְֹך ַלַּנַער 

ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה". ְוֵכן ָהָיה, ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים.  ַעל ִּפי ַדְרּכֹו ַּגם ִּכי 

ְּכָכל ֶׁשִּנְתַּגְּדלּו ַהְּנָערֹות, ָּגְדָלה ַהְּפִריצּות ִעָּמֶהם ְּבִקּצּור ַהְּבָגִדים, ּוְבִיחּוד 

לֹוְבׁשֹות  ַמָּמׁש,  ְיֵחפֹות  ָלֶלֶכת  ִמְתַּבְּיׁשֹות  ֲעַדִין  ֲאֶׁשר  ֵאּלּו  ְוַגם  ָהַרְגַלִים. 

ַּגְרַּבִים ַּדּקֹות ְּבֶצַבע ַהָּבָׂשר... ּוַבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים ִהַּגְענּו ְּכָבר ַעד ְּכֵדי ָּכְך 

ְּבִתְלּבֶֹׁשת  ַלּׁשּוק  יֹוְצאֹות  ְנׂשּואֹות  ָנִׁשים  ֶׁשַאף  ַהְּצִניעּות,  ִּגְדֵרי  ִּבְפִריַצת 

ֵיֶצר ָהַרע ָּבעֹוָלם. )עמוד עז, הגרב"צ  ְוַׁשְחָצִנית, ּוַמְרּבֹות ַאְרסֹו ֶׁשל  ְּפרּוָצה 

ידלר זצ"ל(.

ַעל  ְלַהְקִּפיד  צֶֹרְך  ֶׁשֵאין  ַלְחׁשֹב  ְּגדֹוָלה  ֶׁשָּטעּות  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ְמַזְלְזִלים  ֶׁשִאם  ַהִּנָּסיֹון,  ֶׁשהֹוִכיַח  ּוְכִפי  ְקַטּנֹות,  ְיָלדֹות  ֵאֶצל  ַהְּצִניעּות 

זֹו.  ְּבֶדֶרְך  ַמְמִׁשיָכה  ִהיא  ְּגֵדָלה  ְּכֶׁשִהיא  ַּגם  ְקַטָּנה,  ְּכֶׁשַהַּיְלָּדה  ַּבְּצִניעּות 

ֶאָּלא ָצִריְך ְלַהְקִּפיד ַעל ְצִניעּות ַהָּבנֹות ְּכָבר ִמַּקְטנּוָתן, ּוְלַחֵּנְך אֹוָתן ְלִפי 

ַּדְרֵכי ַהְּצִניעּות ָהְראּוִיים ִלְבנֹות ִיְׂשָרֵאל, ָלֶלֶכת ִּבְלבּוׁש ָצנּוַע, ֹלא ִּבְבָגִדים 

ְקָצִרים ּוְצמּוִדים אֹו ִּבְצָבִעים ֶׁשֵאיָנם ְצנּוִעים, ּוְלִהְתַנֵהג ִּבְצִניעּות, ְוַעל ְיֵדי 

ֶזה ִיְתַקֵּים ָּבֶהן ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: "ֲחנְֹך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור 

ִמֶּמָּנה". ְוַהְּצִניעּות ִּתְהֶיה ֻמְטַּבַעת ּוֻמְׁשֶרֶׁשת ָּבֶהן, ְוִיְגְּדלּו ְלִתְפֶאֶרת, ְוָיִקימּו 

ַהְּצִניעּות  ֶאת  ְוַיְנִחילּו  ְוַהִּיְרָאה,  ַהּתֹוָרה  ְּבֶדֶרְך  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶנֱאָמִנים  ָּבִּתים 

ַלּדֹורֹות ַהָּבִאים.
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ְצִניעּות ִּבְׂשַער ַהָּבנֹות

ְּגָמָרא • 

ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ָהָאָדם".  ֶאל  ַוְיִביֶאָה  ַהֵּצָלע...  ֶאת  ֱאֹלִקים  ה'  "ַוִּיֶבן 

ְמַנְסָיא: "ַוִּיֶבן ה' ֱאֹלִקים ֶאת ַהֵּצָלע", ְמַלֵּמד ֶׁשְּקָלָעּה ]ְקִליַעת ֵׂשָער )רש"י([ 

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְלַחָּוה, ֶוֱהִביָאּה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון. )עירובין יח.(. 

ָמֵגן ַאְבָרָהם • 

ְּפרּועֹות  ִיְׂשָרֵאל   ְּבנֹות  ֵּתַלְכָנה  ָּכתּוב: ֹלא  )סימן כא סעיף ב(  ָהֵעֶזר  ְּבֶאֶבן 

רֹאׁש ַּבּׁשּוק, ַאַחת ְּפנּוָיה ְוַאַחת ֵאֶׁשת ִאיׁש... ֵּפרּוַע רֹאׁש, ֶׁשָּכתּוב ְּבֶאֶבן 

ֲאִפּלּו  ָאסּור  ְּדֶזה  ַּבּׁשּוק,  ְוהֹוְלכֹות  ְׂשָעָרן  ְקִליַעת  ֶׁשּסֹוְתרֹות  ַהְינּו  ָהֵעֶזר 

ִּבְפנּוָיה, ְוֵכן ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא... ִמַּדת ְצִניעּות ִהיא ִלְבתּולֹות ֶׁשֹּלא 

ֵליֵלְך ֵּכן. )סימן עה ס"ק ג(.

ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי • 

ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך )אבן העזר סימן כא סעיף ב(: ֹלא ֵּתַלְכָנה ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל  ְּפרּועֹות 

ַאְבָרָהם  ַהָּמֵגן  ַּדַעת  ְוָידּוַע  ִאיׁש,  ֵאֶׁשת  ְוַאַחת  ְּפנּוָיה  ַאַחת  ַּבּׁשּוק,  רֹאׁש 

ְּבִסיָמן ע"ה ִּדְסִתיַרת ְקִליַעת ְׂשָעָרּה ָאסּור ֲאִפּלּו ִּבְפנּוָיה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין 

ֶעֶצם  ָמקֹום  ִמָּכל  ֻמָּתרֹות,  ְקלּועֹות  ְּדִבְׂשָערֹות  ְׂשָערֹות,  ִּגּלּוי  ִּדין  ָּבֶהם 

ֲהִליַכת ְסתּוַרת ַהֵּׂשָער הּוא ְּפִריצּוָתא, ְוָהִכי ִקְּבלּו ֲאבֹוֵתינּו ַוֲאבֹות ֲאבֹוֵתינּו 

ָּכמֹוהּו,  ֶׁשֵאין  ְּפִריצּות  הּוא  ְסתּורֹות  ִּבְׂשָערֹות  ַהֲהִליָכה  ֶעֶצם  ֲעֵליֶהם... 

ְוִנְלַקח ֵמַהְירּוִדים ֶׁשָּבֱאנֹוׁשּות... ָהָיה ַהִּמְנָהג ְּבָכל ָּבִּתים ְּכֵׁשִרים ְּבִיְׂשָרֵאל, 

ְסתּורֹות  ֵּתַלְכָנה  ֶׁשֹּלא  ִלְבנֹוֵתיֶהן,  ֵׂשָער  ְקִליַעת  ְמַקְּלִעין  ָהיּו  ֶׁשִאָּמהֹות 

ֵׂשָער. )הקדמה לח"א וח"ה אבן העזר סימן קצח, הגר"ש ואזנר שליט"א(.
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ִמְנָהָגן ֶׁשל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ְלַהְקִּפיד ָּתִמיד ֶׁשַהֵּׂשָער ִיְהֶיה ָאסּוף ְוֹלא 

ְׁשֵּתי ַצּמֹות.  ֵמַהֵּׂשָער  ִלְקֹלַע  ָהָיה ַּבּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים  ָנפֹוץ  ּוִמְנָהג  ָסתּור, 

ִּבְתקּוַפת ַהַהְׂשָּכָלה ֵהֵחל ִמְנָהג ֶזה ִעם עֹוד ִמְנָהִגים ֲחׁשּוִבים ְלִהְתרֹוֵפף, 

ּוִמְׁשָּפחֹות  ְקִהּלֹות  ֵיׁש  ַאְך  יֹוֵתר,  עֹוד  ַהִּמְנָהג  ִהְתרֹוֵפף  ַהּׁשֹוָאה  ּוְלַאַחר 

ֶׁשִהְמִׁשיכּו ִּבְׁשִמיַרת ִמְנָהג ָחׁשּוב ֶזה ַעד ָיֵמינּו.

ַמֲעֶׂשה ֶּפֶלא ִהְתַרֵחׁש ִּבְתקּוַפת ַהּׁשֹוָאה, ְּבאֹוָתן ָׁשִנים ֵהֵחּלּו ָּבנֹות ַרּבֹות 

ְלִגיל ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ַלֲעׂשֹות ַרק ַצָּמה ַאַחת ִּבְמקֹום ְׁשֵּתי ַצּמֹות,  ַהִּגיָען  ְבּ

ַאְך ְּבִמְׁשַּפַחת ָהַאְדמֹו"ר ִמְּקֶרְטְׁשִניף ַזַצ"ל ִהְמִׁשיכּו ַהָּבנֹות ַּבִּמְנָהג ַהָּיָׁשן 

ַהָּנאִצים,  ִהְסּתֹוְבבּו  ַהִּמְלָחָמה  ִּבְתִחַּלת  ַהֲחֻתָּנה.  ַעד  ִּבְׁשֵּתי ַצּמֹות  ָלֶלֶכת 

ַהָּבנֹות  ֶאת  ָלַקַחת  ְּכֵדי  ַהֵּׁשָנה  ִּבְזַמן  ַלָּבִּתים  ּוָפְרצּו  ַּבֵּלילֹות  ְׁשָמם,  ִיַּמח 

ַהְּגדֹולֹות ְלַמֲחנֹות ֲעבֹוָדה ֲאֶׁשר ֻרָּבן ֹלא ָחְזרּו ֵמֶהם. ְוִסיָמן ָהָיה ְּבָיָדם - 

ְלֵבית  ַהָּנאִצים  ָּפְרצּו  ַלְיָלה ַאַחת  ַהְּגדֹולֹות עֹוׂשֹות ַצָּמה ַאַחת.  ֶׁשַהָּבנֹות 

ָהַאְדמֹו"ר ְּכֵדי ָלַקַחת ֶאת ַהָּבנֹות ַהְּגדֹולֹות, ּוְכֶׁשָראּו ֶׁשֵהן ִעם ְׁשֵּתי ַצּמֹות 

ְוָכְך  ְּגדֹולֹות.  ְיָלדֹות  ֵאין ָּכאן  ִּכי  ֵנֵלְך ִמָּכאן,  ַלֵּׁשִני:  ֶאָחד  ָאְמרּו  ְקלּועֹות, 

ָזְכָתה ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ְלִהָּנֵצל.

ְלַהְקִּפיד  ְצִריכֹות  ְמֻגּלֹות,  ִּבְׂשָערֹות  ֶׁשהֹוְלכֹות  ַהִּנּׂשּוִאין  ִלְפֵני  ַהָּבנֹות 

ַהּגֹוִים  ְּבנֹות  ְּכֶדֶרְך  ּוְמֻפָּזרֹות  ַהְּׂשָערֹות ְסתּורֹות  ִיְהיּו  ַהְּצִניעּות ֶׁשֹּלא  ַעל 

ַהְּצִניעּות  ְּבַדְרֵכי  ְוָהאֹוֲחִזים  ָאסּוף,  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַהֵּׂשָער  ָלֵכן  ַהְּפרּוצֹות, 

ַמְקִּפיִדים  ַהַהְׂשָּכָלה,  ַהִּׁשּנּוִיים ֶׁשל ְּתקּוַפת  ִלְפֵני  ֶׁשל ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים 

ִלְקֹלַע ְׁשֵּתי ַצּמֹות ֵמַהֵּׂשָער, ְוזֹו ַהֶּדֶרְך ָהְראּוָיה ִלְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּצנּועֹות. 

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך- ֶזה  ֶׁשִּמַּטַעם  ְמָבֵאר,  סא:(  ברכות  יהוידע  )בן  ]ְוַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי 

הּוא ְּבֵעת ְּבִריָאָתּה ֶׁשל ַחָּוה ָקַלע ֶאת ְׂשַער רֹאָׁשּה, ְּכֵדי ְלַלֵּמד ְלדֹורֹות 

ַעל  מֹוֶרה  ַהֵּׂשָער  ֶׁשְּקִליַעת  ְוהֹוִסיף  ָקלּוַע,  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַהָּבנֹות  ֶׁשְּׂשַער 

ְּכִפַּית ְוַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים[.



141

פרק יג | צניעות הבנות

ְצִניעּות ִּבְתקּוַפת ַהִּׁשּדּוִכים

ֶּפֶלא יֹוֵעץ • 

ְוֵהן ֱאֶמת ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים ֶׁשַחָּיב ָאָדם ְלַקֵּׁשט ֶאת ִּבּתֹו ְּכֵדי ֶׁשִּיְקְּפצּו ָעֶליָה 

ּוִבְפָרט  ַהַּבחּוִרים,  ִּבְפֵני  ִּתְתָרֶאה  ֹלא  ה'  ִיְרַאת  ֶׁשִהיא  ַהַּבת  ֲאָבל  ַרִּבים, 

ַּבּדֹורֹות  ּוִבְפָרט  ֲעֵבָרה,  ְּבִהְרהּוֵרי  ָּבּה  ִיָּכְׁשלּו  ְלַבל  ְמֻקֶּׁשֶטת,  ְּכֶׁשִהיא 

ַהָּללּו ֶׁשַרּבּו ַהְּפרּוִצים. ּוְכָבר ָאְמרּו ַּבַּׁש"ס )סוטה כב.(, ָלַמְדנּו ִיְרַאת ֵחְטא 

ִמְּבתּוָלה, ְּדַרִּבי יֹוָחָנן ָׁשַמע ְלאֹוָתּה ְּבתּוָלה ֶׁשָהְיָתה ִמְתַּפֶּלֶלת: ִרּבֹונֹו ֶׁשל 

ְרָׁשִעים,  ָּבָראָת   - ַצִּדיִקים  ָּבָראָת  ֵּגיִהּנֹם,  ָּבָראָת   - ֵעֶדן  ַּגן  ָּבָראָת  עֹוָלם, 

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבֹוַתי ֶׁשַאל ִיָּכְׁשלּו ִּבי ְּבֵני ָאָדם. ְוֵכן 

ְוִתְהֶייָנה ְצפּונֹות "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה".  ַּתֲעֶׂשיָנה ָּכל ַהְּבתּולֹות, 

ְוִהֵּנה ְּבָעֵרי ִיְׁשָמֵעאל ִנְזֲהרֹות ְקָצת ָּבֶזה, ֲאָבל ְּבָעֵרי ֱאדֹום ָּפרּוץ ְמֻרֶּבה, 

ִּכי ֵכן ִמְנַהג ַהְּמִדינֹות. ִמְנָהג אֹוִתּיֹות ֵּגִהָּנם. ְוִאָּׁשה ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהָּלל, 

ְוֹלא ִּתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלָרעֹת, ּוְׂשָכָרּה ִיְהֶיה ָּכפּול ּוְמֻכָּפל. ְוָכַתב ְּבֵסֶפר 

ַהֲחִסיִדים )סימן שפה(, ֶׁשַּנֲעָרה ַאַחת ֹלא ָהְיָתה ִמְתַקֶּׁשֶטת ְּכָלל ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 

ִיָּכְׁשלּו ָּבּה רֹוֶאיָה, ְוָזְכָתה ְלִזּוּוג ָנֶאה ָחָכם ְוָחִסיד. )ערך בת(.

אֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש • 

"ַאל ְּתַחֵּלל ֶאת ִּבְּתָך ְלַהְזנֹוָתּה" - ְיַצו ָהֵאל ְלִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּבת, ֶׁשֹּלא ִיְנַהג ָּבּה 

ִמְנַהג ֻחִּלין ְלַהְראֹוָתּה ִלְפֵני ּכֹל ּוְלִהְתָנאֹות ִלְפֵניֶהם, ֶאָּלא "ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך 

ְּפִניָמה". ַוֲהַגם ֶׁשִּיְתַּכֵּון ָּבּה ַלֲהָנַאת ִזּוּוָגּה, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּוַדע ִּכי ַּבת ָיָפה ּוְנִעיָמה 

ִהיא ְוִתָּנֵׂשא ְלָהָראּוי ָלּה, ִעם ָּכל זֹאת ְיַצו ָהֵאל ִּכי ִחּלּול הּוא ָלּה, ְוַהּיֹוֵצא 

ִמֶּזה הּוא ְלַהְזנֹוָתּה ֹלא ְלַהִּׂשיָאּה, ִּכי ִיְבַער ָּבּה ֵאׁש ַהִּטְבִעי ּוְתַחֵּלל ְּכבֹוָדּה, 

ְוֹלא זֹו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ֶׁשִּתְהֶיה ִסָּבה ְלַהְבִעיר ֵאׁש ְּבֵלב רֹוֶאה ְוחֹוֵמד, ְוִנְמָצא 

ֲעוֹן ָּכל ָהָרָׁשע ָּתלּוי ְּבַצָּוארֹו. )ויקרא יט כט(. 
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ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות • 

ְוַהֻּמְבָחר ֶׁשַּבְּדָרִכים – ֶׁש"ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה", ְוִהיא ְּבֵהיְכֵלי ֶמֶלְך, 

ּוְלִפיָכְך ָראּוי ְלָכל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַאל ִיְתַעְּסקּו ִעם ְּבֵני ָאָדם, ּוִבְפָרט ִעם 

ְלַבחּוֵרי  ּגֹוְרמֹות  ֶׁשֵהן  ִנְמָצא  ְוָׁשלֹום  ְוַחס  ִּבְפֵניֶהם...  ִיְתָראּו  ַּבחּוִרים ֹלא 

ְוַעל  ְוִלָּבם חֹוֵמד...  ִיְתָּבַרְך, ִּכי ַעִין רֹוָאה  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּיֲעׂשּו ָהַרע ְּבֵעיֵני ה' 

ְּבנֹוֵתיֶהם  ֶׁשּׁשֹוְמִרים  ְוִתּכֹוֵנן,  ִּתָּבֶנה  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְּבֵני  ַאֵחינּו  ִיָּזְכרּו  טֹוב 

ֶׁשֹּלא ִיְׁשֹלט ָּבֶהן ֵעין ָּכל רֹוֶאה, ַוֲאִפּלּו ֶהָחָתן ִאם ֹלא ִּבְׁשַעת ִקּדּוִׁשין ֵאינֹו 

רֹוֶאה ְמֻׁשַּדְכּתֹו, ְוֵכן ָראּוי ֶׁשִּיְנֲהגּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים. )מצוה תקנב, רבי משה 

חגיז זצ"ל(.

ֶהָחֵפץ ַחִּיים • 

ְּבִׁשּדּוִכין  ָהעֹוָלם  ִמְנַהג  ִּכי  ַזַצ"ל,  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָקדֹוׁש  ִמֶּפה  ָׁשַמְעִּתי 

ְלִהְתָראֹות ְּבֶטֶרם ּכֹל, הּוא ֶׁשֹּלא ַּכהֶֹגן, ִּכי ֵמָהָראּוי ְלַאֵחר ֶאת ַהִהְתָראּות 

ּוְדָבִרים  ַהִּדין  ְּפָרֵטי  ְוָכל  ַהְּצָדִדים  ִמְּׁשֵני  ּוְדִריׁשֹות  ַהֲחִקירֹות  ָּכל  ַאֲחֵרי 

ֶׁשֵּבין ַהְּצָדִדים, ְוַאַחר ָּכְך, ַּכֲאֶׁשר ְּכָבר ֻהְׁשוּו ְּבָכל ַהְּפָרִטים, ָאז ִיְתָראּו ְוֹלא 

קֶֹדם. )מכתב מהגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד, הובא בספר הבית בהבנותו עמוד מ(.

ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש • 

ִמְכׁשֹוִלים  ַהְרֵּבה  ִמְּלַבד  ְלַטֵּיל,  ֵליֵלְך  ַהִּנּׂשּוִאין  קֶֹדם  ְוַכָּלה  ְלָחָתן  ָאסּור 

ַהְּמצּוִיים ַעל ְיֵדי ֶזה, ְוָעוֹן ָּגדֹול הּוא ִאם ַמִּניִחין אֹוָתן ֵליֵלְך ְלַטֵּיל, ֵּבין ַעל 

ֶהָחָתן ְוַהַּכָּלה ְּבַעְצָמם, ֵּבין ַעל ֲאבֹוֵתיֶהם ְוִאּמֹוֵתיֶהם אֹו ְׁשָאר ַמְדִריֵכיֶהם. 

)אות לד(.

ִּבְנַין ָׁשלֹום • 

ִעם  ִמְּלַטֵּיל  ְלִהְתַרֵחק  ֶׁשָּצִריְך  ַזַצ"ל,  ֶאְלָיִׁשיב  ַהְּגִרי"ׁש  ִמָּמָרן  ָׁשַמְעִּתי 

"ְׁשֵאִרית  ְּבֵסֶפר  ָּכתּוב  ְוֵכן  ִמְכׁשֹול.  ִליֵדי  ֵמִביא  ֶׁשֶּזה  ִמּׁשּום  ַהְמֻׁשֶּדֶכת, 

"ְקִהּלֹות  ַּבַעל  ֶׁשָאִביו  ְׁשִליָט"א,  ַקְנֵיְבְסִקי  ַהְּגַר"ח  ִמָּמָרן  ָׁשַמְעִּתי  ַיֲעקֹב": 



143

פרק יג | צניעות הבנות

ַיֲעקֹב" ִהְתַנֵּגד ְמאֹד ַלִּמְנָהג ַהְּקלֹוֵקל ַהֶּזה ֶׁשל ִטּיּול ָּבְרחֹובֹות, ּוְבׁשּום אֶֹפן 

ֹלא ִהִּניַח ֶאת ָּבָניו ּוְנָכָדיו ְלַטֵּיל ַּבּׁשּוק ִעם ַּכּלֹוֵתיֶהם. ּוָמָרן "ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי" 

ָּבֶהם  ֶׁשִּנְכָׁשִלים  ַהְּגמּוִרים  ָהִאּסּוִרים  ַעל  ִהְתִריַע  )ח"ג סימן קפה(  ְׁשִליָט"א 

ַהְמאָֹרִסים ַעל ְיֵדי ַהִּטּיּוִלים ָּבְרחֹובֹות ֲאִפּלּו ִּבְמקֹומֹות ֶׁשֵאין ִיחּוד. )עמוד 

פה(.

ּוְמֻדֶּבֶרת  ְמֻדָּבר  ֶׁשִּנְפָּגִׁשים  ַהָּקדֹוׁש,  ְּבַמֲחֵננּו  ַמְמִאיר  ֶנַגע  ָּפָׂשה  ֶזה  ָלָּמה 

ְיֵרא  ֲחֵרִדי  ָאָדם  ֶׁשֶרֶגל  ְמֻלְכָלִכים  ְמקֹומֹות  ִמיֵני  ְּבָכל  ִׁשּדּוְך  ְּגַמר  ִלְפֵני 

ָׁשַמִים ֵאיָנּה ּדֹוֶרֶכת ָׁשם, ְוֵאיָנם ַמְרִּגיִׁשים ָּבֶזה ]ֹלא ַהְּצִעיִרים ְוֹלא ַההֹוִרים 

ְלַסֵּפר זֹאת.  ִּבְכָלל  ְוֵאיָנם ִמְתַּבְּיִׁשים  ַהְּצָדִדים[ ׁשּום ִחָּסרֹון ּוְפָגם,  ִמְּׁשֵני 

ַהִאם ַעד ְּכֵדי ָּכְך ִהִּגיָעה ֵקהּות ַהחּוִׁשים?! ַהִאם רּוַח ַהֻּטְמָאה ְוַהַּמִּתיָרנּות 

ְוַהֶהְפֵקרּות ַהּנֹוָרָאה ַהּׂשֹוֶרֶרת ָּבְרחֹוב ָחְדָרה ַעד ְּכֵדי ָּכְך ְלָבֵּתינּו ָהֲאמּוִרים 

ִלְהיֹות ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים?! ָלֵצאת ִמִּמְסֶּגֶרת ַהְּקֻדָּׁשה, ּוְלׁשֹוֵטט ִּבְמקֹומֹות 

ַלֲהָקַמת  ַּכֲהָכָנה  ֶזה  ְוָכל  ּוְגַנאי,  ְּדַבר ֶּפַׁשע  ּוְטֵמִאים, ִלְראֹות ָּכל  ְּפרּוִצים 

מרדכי  משה  רבי  מהגאון  מכתב  קלד,  )עמוד  ְוָטהֹור?!  ְוָקדֹוׁש  ָּכֵׁשר  ְיהּוִדי  ַּבִית 

שולזינגר זצ"ל(.

ַהְּגִרי"ׁש ֶאְלָיִׁשיב ַזַצ"ל • 

ִּבְמקֹומֹות  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה  ִמְתַקְּימֹות  ֶׁשַהְּפִגיׁשֹות  ְמכָֹער  ִמְנָהג  ִנְׁשָּתֵרׁש 

ֶׁשֵאיָנם ְרצּוִיים ְּכָלל )ָּבֵּתי ָמלֹון ַהְּמֵלִאים ִּבְפִריצּות ְוֻטְמָאה(, ְוֵהיַאְך ִיְבנּו ַּבִית ְיהּוִדי 

ַלה' ְותֹוָרתֹו ַעל ְיסֹודֹות ְּגרּוִעים ָּכֵאֶּלה? )מתוך מכתבו המובא בספר בנין שלום 

עמוד כח(.

ַּדְרֵכי ַהַחִּיים • 

ִּבְמקֹומֹות  ְיִׁשיָבה  ְּבֵני  ֵאֶצל  ָּגדֹול  ֶנַגע  ֵיׁש  ָהַאֲחרֹונֹות  ַּבָּׁשִנים  ְלַדֲאבֹוֵננּו, 

ִּבְׁשֵלמּות  ִּתְהֶייָנה  ַהָּבנֹות  ְוִאם  ְּגדֹוָלה,  ִּפְרָצה  זֹו  ִׁשּדּוְך,  ְלצֶֹרְך  ַהְּפִגיָׁשה 

ַהְּצִניעּות, ֹלא ַּתְסֵּכְמָנה ַלָּדָבר ַהֶּזה, ּוִמֵּמיָלא ִיְׁשַּתֵּפר ַהַּמָּצב. )ח"א עמוד תמא, 

הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל(.
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ֶּפֶלא יֹוֵעץ • 

ֶהָחָתן  ִעם  ַהַּדַעת  ֵקרּוב  ָלּה  ֵיׁש  ְמֻׁשֶּדֶכת,  ִּבְהיֹוָתּה  ֶׁשַּכָּלה  ְמקֹומֹות  ֵיׁש 

ּוְבפּוִרים  ַּבֲחֻנָּכה  ְּכגֹון  ָּפִנים,  ֶׁשִּמְתָרִאים  ְמֻיָחִדים  ָיִמים  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ֶׁשָּלּה, 

ְוָכֵהָּנה  ַיַחד,  ְוׂשֹוֲחִקים  ַיַחד  ּוְמַדְּבִרים  ֶזה  ְּבַצד  ֶזה  ְויֹוְׁשִבים  ּוַבּמֹוֲעִדים, 

טּוְרִקָּיה,  ָעֵרי  ּוִבְקָצת  ַאְׁשְּכַנז  ּוְבָעֵרי  ִאיַטְלָיה  ְּבָעֵרי  ֶׁשֵּיׁש  ָרִעים  ִמְנָהִגים 

ּוְכָבר ָצְוחּו ַעל ַהִּמְנָהג ָהַרע ַהֶּזה ַּבְּסָפִרים... ְוִאם ִמיֵדי ֲעֵבָרה ָיָצא - ִמיֵדי 

ִהְרהּור ֹלא ָיָצא... ִהֵּנה ִּכי ֵכן ִחּיּוָבא ַרְמָיא ַעל ִמי ֶׁשְּבָידֹו ְלַתֵּקן ְוִלְמחֹות ַעל 

ִעים ִמְנַהג ְקָצת  ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו... ְלַבֵּטל ִמְנָהג ַרע ֶזה... ּוַמה ּטֹוב ּוַמה נָּ

ָעֵרי טּוְרִקָּיה, ֶׁשֵאין ֶהָחָתן רֹוֶאה ְּפֵני ַהַּכָּלה ַעד ְׁשַעת ַהֻחָּפה, יֹאֵחז ַצִּדיק 

ֶּדֶרְך ֶזה. )ערך כלה בבית אביה(. 

ְצִניעּות ַהַּכָּלה ְּביֹום ֻחָּפָתּה

ַרִׁש"י • 

ָּתלּוי  ָרְחָּבּה  ֲחִצי   - ָהאֶֹהל"  ְּפֵני  מּול  ֶאל  ַהִּׁשִּׁשית  ַהְיִריָעה  ֶאת  "ְוָכַפְלָּת 

ַהְמַכָּסה  ְצנּוָעה  ְלַכָּלה  ּדֹוֶמה  ַהֶּפַתח,  ְּכֶנֶגד  ֶׁשַּבִּמְזָרח  ַהָּמָסְך  ַעל  ְוָכפּול 

ְּבָצִעיף ַעל ָּפֶניָה. )שמות כו ט(.

ָרָמ"א • 

ַּגם נֹוֲהִגין ְלַכּסֹות ְּפֵני ַהַּכּלֹות ַהְּצנּועֹות. )אבן העזר סימן לא סעיף ב(.

ַּבִּמְׁשָנה  ּוְכֵעין ֶזה מּוָבא  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבַהְרֵּבה ִמְּקִהּלֹות  ֶזה נֹוֲהִגים  ְּבִמְנָהג 

ָּפֶניָה  ֶאת  הֹוֶפֶכת  ֶׁשַהַּכָּלה  ֶּפַסח,  ָקְרַּבן  ֲאִכיַלת  ְלִעְנַין  ז(  פרק  סוף  )פסחים 

ִּבְזַמן ָהֲאִכיָלה ִמּׁשּום ְצִניעּות, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְסַּתְּכלּו ָּבּה.
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ְוַגם  ַהְּצִניעּות,  ַעל  ָּתִמיד  ַמְקִּפידֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבנֹות  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ִמּׁשּום  ַהַּכָּלה  ְּפֵני  ֶאת  ֶׁשְּמַכִּסין  ְקִהּלֹות  ֵיׁש  ָלֵכן  ֻחָּפָתּה,  ְּביֹום  ַהַּכָּלה 

ְצִניעּות, ְוַגם ִּבְקִהּלֹות ֶׁשֹּלא ָנֲהגּו ָּבֶזה, ַעל ָּכל ָּפִנים ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ּוְלִהָּׁשֵמר 

ִמְּפִריצּות ִּבְפָרט ְּביֹום ָחׁשּוב ְּכמֹו יֹום ַהֻחָּפה ּבֹו ִנְמָחִלים ֶלָחָתן ְוַהַּכָּלה 

ֶאָּלא  ְצמּוָדה,  ַהַּכָּלה  ִׂשְמַלת  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְלַהְקִּפיד  ְוֵיׁש  ֲעוֹנֹוֵתיֶהם,  ָּכל 

ִּתְהֶיה ְצנּוָעה, ְוֶׁשֹּלא ִּתָּכֵנס ַהַּכָּלה ָלאּוָלם ָלֶׁשֶבת ְלַיד ֶהָחָתן ְּבֵעת ֲאִמיַרת 

ֶׁשַבע ְּבָרכֹות, ּוִבְזכּות ַהְּצִניעּות ִּתְזֶּכה ְלָהִקים ְוִלְבנֹות ַּבִית ֶנֱאָמן ְּבִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשִּתְׁשֶרה ּבֹו ַהְּׁשִכיָנה.
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ֶּפֶרק יד

ְׁשִמיַרת ַהְּצִניעּות ַּבַּבִית
ְּבֶפֶרק ֶזה מּוָבא ִחּיּוב ַהְּצִניעּות ַהּנֹוֵהג ַּבַּבִית

ּוִבְפֵני ַהָּבִאים ַלַּבִית ּוְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה

ְצִניעּות ַּבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה

ְּגָמָרא • 

ִׁשְבָעה ָּבִנים ָהיּו ָלּה ְלִקְמִחית, ְוֻכָּלן ִׁשְּמׁשּו ִּבְכֻהָּנה ְּגדֹוָלה. ָׁשְלחּו ֲחָכִמים 

)ְלׁשֹון  ָעַלי  ָיבֹוא  ָלֶהן:  ָאְמָרה  ְּבָיֵדְך?  ֵיׁש  טֹוִבים  ֲעִׂשים  ַמּ ַמה  ָלּה:  ְוָאְמרּו 

ֶהָחלּוק(  )ְׂשַפת  ְוִאְמַרת ֲחלּוִקי  ֵּביִתי ַׂשֲערֹות רֹאִׁשי  ְׁשבּוָעה( ִאם ָראּו קֹורֹות 

ִמָּיַמי. ָאְמרּו ֲחָכִמים: ָּכל ַהְּקָמִחים ֶקַמח, ְוַהֶּקַמח ֶׁשל ִקְמִחית סֶֹלת )ֻמְבָחר 

ּוְמֻׁשָּבח ִמֻּכָּלם(, ְוָקְראּו ָעֶליָה ֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה: "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה 

ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה". )תלמוד ירושלמי תחילת מסכת יומא, וכעין זה בתלמוד 

בבלי יומא מז.(.

ִּבְהיֹוָתן  ַאף  ְׂשָעָרן  ֶאת  ְלַכּסֹות  ַהְּצנּועֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ָּכל  ָנֲהגּו  ְּכָבר 

ַרק  הּוא  ֵמַהּתֹוָרה  רֹאׁש  ְּפרּוַעת  ֶׁשִאּסּור  ִּפי  ַעל  ַאף  רֹוֶאה,  ְוֵאין  ְּבֵביָתן 

להלכה  מובא  לו,  סימן  ח"א  סופר  )חתם  ָהַאֲחרֹוִנים  ְוָכְתבּו  ָהַרִּבים.  ִּבְרׁשּות 

במשנה ברורה סימן עה(, ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשְּכָבר ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמן ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל 
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ַהְּמקֹומֹות ְלַכּסֹות ֶאת ַהֵּׂשָער ַאף ַּבַּבִית, ִמּכַֹח ַהִּמְנָהג ִנְקָּבע ַהָּדָבר ְלחֹוָבה 

ְוָאסּור ְלַׁשּנֹות.

ּוַבִּמְׁשָנה ְּברּוָרה )סימן עה ס"ק יד( ֵהִביא ֵמַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשִאָּׁשה ֶׁשִּנְזֶהֶרת 

ְלַכּסֹות ֶאת ַׂשֲערֹות רֹאָׁשּה ַּבַּבִית, זֹוָכה ֶׁשָּבֶניָה ִיְהיּו ֲחׁשּוִבים ַּבּדֹור, ּוַבְעָלּה 

ִמְתָּבֵרְך ְּבָכל ַהְּבָרכֹות ְּבַגְׁשִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ּוִמְתָּבֵרְך ְּבָבִנים ּוִבְבֵני ָבִנים.

ְצִניעּות ְּבִכּסּוי ַהּגּוף ַּבַּבִית
ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור • 

ִמְתָּפֲאִרים  ָהיּו  ֶׁשָּבֶזה  ְּדָרָכיו,  ְּבָכל  ָצנּוַע  ִלְהיֹות  ָאָדם  ִיְׁשַּתֵּדל  ְלעֹוָלם 

)שבת  ֶׁשָּמִצינּו  ְּכמֹו  ְיֵתָרה,  ֲעָנָוה  ִעם  ְּגדֹוָלה  ִּבְצִניעּות  ְוַצִּדיִקים,  ֲחָכִמים 

קיח:( ֶׁשָהָיה ִמְתָּפֵאר ַרִּבי יֹוֵסי ִּבְצִניעּות, ְוָאַמר: ִמָּיַמי ֹלא ָראּו קֹורֹות ֵּביִתי 

ִאְמֵרי ֲחלּוִקי )ְּתִפירֹות ֶהָחלּוק ֵמַהַּצד ַהְּפִניִמי(. ְלִפיָכְך ֵיׁש לֹו ָלָאָדם ִלְהיֹות ָזִהיר 

ֵיֵׁשב  ַאל  ְּבָעְמדֹו  ְוַגם  ִמִּמָּטתֹו,  ִיְפׁשֹט ֲחלּוקֹו חּוץ  ּוְבקּומֹו, ֶׁשֹּלא  ְּבָׁשְכבֹו 

ָערֹם ְּבִמָּטתֹו, ֲאָבל ִיַּקח ֲחלּוקֹו ִּבְהיֹותֹו ֻמֶּטה, ְוַיְכִניס ּבֹו רֹאׁשֹו ּוְזרֹועֹוָתיו 

ּוַבַּלְיָלה,  ַּבּיֹום  ָּתִמיד  ַיְרִּגיל  ּוָבֶזה  ְּבָגָדיו,  ְוִיְלַּבׁש  ְּבִמָּטתֹו  ֵיֵׁשב  ָּכְך  ְוַאַחר 

ַּכֲחֵׁשיָכה  ְלָפָניו,  ָּגלּוי  ְוַהּכֹל  ְּכבֹודֹו,  ָהָאֶרץ  ָכל  ְמֹלא  ִּכי  ּוַבחֶֹׁשְך,  ָּבאֹור 

ָּכאֹוָרה. )נר ז סימן שלה(.

ַּבַעל ַהַּתְנָיא • 

ִמַּדת ַהְּצִניעּות ִׁשַּבח ַהָּכתּוב ִּבְמקֹומֹות ַרּבֹות, ַוֲחָכִמים ִצּוּו ָּבּה ְלָכל ָאָדם 

ִּבְפֵני  ֶׁשֹּלא  ֲאִפּלּו  ִּבְפִריצּות  ְלִהְתַנֵהג  ְוֹלא  אְֹרחֹוָתיו,  ְּבָכל  ָצנּוַע  ִלְהיֹות 

ּוְבַחְדֵרי  ַּבַּלְיָלה  ְיִחיִדי  ְּכֶׁשהּוא  ַוֲאִפּלּו  ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ֶאָּלא  ַהְּבִרּיֹות 

ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֲאֶׁשר ְמֹלא  ִּבְצִניעּות ּובֶֹׁשת  ִלְנהֹג  ָצִריְך  ֲחָדִרים 

ֶאת  ְיַגֶּלה  ֹלא  ְוָלֵכן  ִיְתָּבַרְך.  ְלָפָניו  ָּכאֹוָרה  ְוַכֲחֵׁשיָכה  ְּכבֹודֹו,  ָהָאֶרץ  ָכל 

ְּבָׂשרֹו ַוֲאִפּלּו ְמַעט ָּכל ַמה ֶּׁשַּדְרּכֹו ִלְהיֹות ְמֻכֶּסה ִּבְבָגִדים ְלעֹוָלם. )שו"ע 

הרב אורח חיים סימן ב סעיף א(.
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ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש • 
ָאסּור ְלִאָּׁשה ָלֶלֶכת ָיֵחף, ְוהּוא ָעוֹן ָחמּור ְמאֹד, ְוַההֹוֶלֶכת ָיֵחף ִהיא ּפֹוֶרֶצת 

ְּבַבת ּבֹוֶגֶרת  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ָיֵחף,  ַּבֲהִליַכת  ְלַהְרִּגיָלן  ֵאין  ַהְּקַטּנֹות  ְוַאף  ָּגֵדר, 

ּוְבִבּתֹו  ְּבִאְׁשּתֹו  ִלְמחֹות  ַהַּבַעל  ּוְמֻחָּיב  ָיֵחף,  ָלֶלֶכת  ְלַהִּניָחּה  ֵאין  ְּדַוַּדאי 

ַּכּיֹוֵצא  ְוָכל  ָהִרְצָּפה  ֲהָדַחת  ְּבֵעת  ְוַאף  ָיֵחף,  ָלֶלֶכת  רֹוָצה  ִאם  ּתֶֹקף  ְּבָכל 

ָּבֶזה, ְּדֶזהּו ֵמֲאִביָזַרְייהּו ְּדִגּלּוי ֲעָריֹות. ְוָלֵכן ִאם ִהיא הֹוֶלֶכת ָיֵחף, ֲהֵרי ִהיא 

ַמֲחִטיָאה ֶאת ָהַרִּבים, ַּדֲאִפּלּו ַהָּצנּוַע ֶׁשֵעיָניו ָלָאֶרץ ְּבתֹוְך ַאְרַּבע ַאּמֹוָתיו, 

ְיכֹוָלה ַּגם ֵּכן ְלַהְכִׁשילֹו אֹוָתּה ֶׁשהֹוֶלֶכת ָיֵחף, ְוַהִּמְסַּתֵּכל ַּבֲעֵקָבּה ֶׁשל ִאָּׁשה 

ְּכִמְסַּתֵּכל ִּבְמקֹום ַהּתֶֹרף, ּומּוָטב ֶׁשֹּלא ְלָהִדיַח ְּכָלל ֶאת ָהִרְצָּפה ִמְּלַהִּניַח 

ְלִאָּׁשה ְלָהִדיַח ֶאת ָהִרְצָּפה ַּבֲהִליַכת ָיֵחף. ְוַאף ִּבְבתּולֹות ָאסּור ְלַהְרִּגיָלן 

ָּבֶזה, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּבָמקֹום ֶׁשְּמצּוִיים ָׁשם ֲאָנִׁשים, ִּדְפִׁשיָטא ְּדִאיּסּוָרא ַרָּבה 

ָקא ָעְבִדי, ְוָצִריְך ִלְמחֹות ָּבֶהן ְוִלְגעֹר ָּבֶהן ַהְרֵּבה ֶׁשֹּלא ַיֲעׂשּו ַּכָּדָבר ַהֶּזה 

ְלַהֲחִטיא ְנָפׁשֹות ִמִּיְׂשָרֵאל, ְוַהַּמֲחִטיא ֶאת ָהָאָדם ָקֶׁשה יֹוֵתר ִמן ַההֹוְרגֹו 

ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל, ְוהּוא ֶאָחד ֵמֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ֶׁשְּמַעְּכִבים ֶאת 

ַהְּתׁשּוָבה. )אות ח(. 

ַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי • 
ִאָּׁשה ְצנּוָעה ּוְמֻסֶּדֶרת ַּגם ְּבֵביָתּה ֹלא ּתֹוִריד ַּגְרֶּביָה ֵמַרְגֶליָה, ַוֲאִפּלּו ַּבָּיִמים 

ַהַחִּמים. ְוֵיׁש ָנִׁשים, ֵמרֹב ַעְצלּוָתן ַּגם ִּבְזַמן ֶׁשהֹוְלכֹות ַּבֶּדֶרְך חּוץ ְלֵביָתם 

ּוִבָּזיֹון. )חוקי הנשים  ֶחְרָּפה ּובּוָׁשה  ֶזה ְמאֹד  ְוָדָבר  ַּגְרֵּביֶהם,  ֵאיָנן לֹוְבׁשֹות 

פרק יז(.

ַהְּמִאיִרי • 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהְּצִניעּות ְמֻׁשַּבַחת ֵאֶצל ַהּכֹל, ַּבָּנִׁשים ְמֻׁשַּבַחת ְּביֹוֵתר, ְוָראּוי 

ָלּה ֶׁשְּתַצֵּדד ַעְצָמּה ְּבָכל ַצד, ֶׁשֹּלא ְיֵהא ׁשּום ַצד ֶׁשל ְּפִריצּות ִנְמָצא ָּבּה. 

)בית הבחירה שבת קיג:(.



149

פרק יד | שמירת הצניעות בבית

ַּדְרֵכי ַהַחִּיים • 

ְוָלַמְדנּו עֹוד ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל )תנחומא וישלח אות ה(: ִּבְזַמן ֶׁשִהיא ְצנּוָעה ְּבתֹוְך 

ַהַּבִית, ְּכֵׁשם ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ְמַכֵּפר - ָּכְך ִהיא ְמַכֶּפֶרת, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן 

ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך", ְוֵאין "ַיְרְּכֵתי" ֶאָּלא ִמְזֵּבַח, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְזֵּבַח". 

ְצנּוָעה  ִלְהיֹות  ַּדי  ֹלא  ִּכי  ַהַּבִית,  ְּבתֹוְך  ַהְּצִניעּות  ַמֲעַלת  ֶאת  ִצְּינּו  ֲחַז"ל 

ַהַּבִית.  ְּבתֹוְך  ַאף  ַהְּצִניעּות  ְּבִמַּדת  ְלִהְתַנֵהג  ָצִריְך  ֶאָּלא  ָלְרחֹוב,  ְּבֵצאָתּה 

ַהְּצִניעּות ִהיא ַמֲעָלה ַהֶּנְחֶקֶקת ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם, ּוִמי ֶׁשָּקָנה ִמָּדה זֹו, ִנֶּכֶרת ּבֹו 

ַהְּצִניעּות ְּבָכל ֲהִליכֹוָתיו, ַּבַּבִית ּוִמחּוָצה לֹו. ַהְּצִניעּות ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה 

ֶׁשל ַהַּבִית ַהְּיהּוִדי. )ח"א עמוד תלב, הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל(.

ְצִניעּות ִּבְפֵני ְּבֵני ֵביָתּה ּוְקרֹוֶביָה
ַרְמַּב"ם • 

ִמְּקרֹוָביו  ְוִתָּזֵהר  ֵּביָתּה...  ְּבתֹוְך  ְצנּוָעה  ֶׁשִּתְהֶיה  ָהִאָּׁשה  ַעל  ֲחָכִמים  ִצּוּו 

ּוִמן  ַהִּכעּור  ִמן  ְוִתְתַרֵחק  ִקְנָאה,  רּוַח  ָעָליו  ַיֲעבֹר  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֵביתֹו  ּוִמְּבֵני 

ַהּדֹוֶמה ַלִּכעּור. )הלכות אישות פרק טו הלכה יח(. 

ַיֲערֹות ְּדַבׁש • 

ְוָאְמרּו ִּכי ֶעְזָרא ִּתֵּקן ֶׁשְּתֵהא ִאָּׁשה חֹוֶגֶרת ְּבִסיָנר ִמּׁשּום ְצִניעּות )בבא קמא 

פב.(. ּוֵפְרׁשּו ַהְמָפְרִׁשים: ָלאו ַּדְוָקא ִסיָנר, ַרק ָּכל ְמקֹומֹות ְמֻגִּלים ְּבִאָּׁשה 

ִּתֵּקן ֶׁשִּתְהֶיה הֹוֶלֶכת ְּבִכּסּוי ְלַבל ֵיָרֶאה ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר ּוְתֵהא ְצנּוָעה. ְוִסיָנר 

ֵליֵלְך  ְּדאֹוַרְיָתא  ַוַּדאי  ָּבַרִּבים  ֶׁשַּבּׁשּוק  ַוַּדאי  ְוֶזהּו  ְּבַעְלָמא,  ְלֻדְגָמא  ְּדָנַקט 

ְּבִכּסּוי ּוִבְצִניעּות, ַוֲאִפּלּו ִּגּלּוי ֵׂשָער ְּדאֹוַרְיָתא ַּבּׁשּוק, ְוַכָּמה ֲחָרדֹות ָחַרד 

ְיַׁשְעָיהּו ַעל ְּבנֹות ִצּיֹון ֶׁשהֹוְלִכים ְנטּויֹות ָּגרֹון ְוַכּדֹוֶמה.

ּוֶבֱאֶמת ְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ְּכֵׁשרֹות, ּוְכֶׁשהֹוְלכֹות ַּבּׁשּוק ֵהן הֹוְלכֹות ְצנּועֹות ְּבִכּסּוי 

ָּכל ָּבָׂשר, ְוָכְך ָנאֹות ִלְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיְלכּו ְמֻעָּטפֹות, ַרק ְּבָפִנים ְמֻגּלֹות, 
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ְוֹלא ָּכל ָּפִנים. ַרק ְּבתֹוְך ַהַּבִית ֹלא ָהְיָתה ָּכל ָּכְך ְצנּוָעה, ְוֶעְזָרא ִּתֵּקן ֲאִפּלּו 

ַּבַּבִית ֶׁשהֹוְלכֹות ְּבִלי ַמְלּבּוִׁשים ֶעְליֹוִנים ְּתֵהא חֹוֶגֶרת ִמָּכל ָמקֹום ִסיָנר, 

ִיְזַּדֵּמן,  ְוִאם  ְוַהְינּו ִּכי ַּבַּבִית ֵאין ֶּדֶרְך ָנִׁשים ִלְהיֹות ְמעָֹרבֹות ִעם ֲאָנִׁשים, 

ַוַּדאי ֵּתֵלְך ְּבָכל ַמְלּבּוִׁשים, ְוַחס ְוָׁשלֹום ַעל ַּבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּתֵלְך ְּבִגּלּוי ָּבָׂשר 

ֶנֶגד ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים. ֲאָבל ֶנֶגד ְקרֹוִבים, ָאִביָה ְוַאֶחיָה ְוַכּדֹוֶמה ֲאֶׁשר ִלָּבּה ַּגס 

ָּבֶהם, ִלְפֵניֶהם ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּזֵהר ְוֵהם ְמעָֹרִבים ִעָּמּה, ְוֵיׁש ָלחּוׁש ְלִהְרהּור 

ֶׁשַּגם  ִלְמאֹד,  ְצנּוָעה  ַּבַּבִית  ֲאִפּלּו  ֶׁשְּתֵהא  ֶעְזָרא  ִּתֵּקן  ּוְלָכְך  ּוְלִהְסַּתְּכלּות, 

ַלְּקרֹוִבים ֹלא ֵיָרֶאה ְמקֹום ָּתְרָּפּה, ְוִתָּנֵצל ִמיֵדי ִהְסַּתְּכלּות...

ְלַבל  ִמְׁשָּכָבּה,  ַּבֲחַדר  ְּבֵביָתּה  ְוֵהן  ַּבּׁשּוק,  ֵהן  ָהִאָּׁשה,  ִּבְצִניעּות  ְוָהִעָּקר 

ֵיָרֶאה ׁשּום ִּגּלּוי ֵׂשָער ּוָבָׂשר ֲאִפּלּו ֶנֶגד ְקרֹוִבים ְוַעְצָמּה... ְוֵאֶׁשת ַחִיל ִּתָּנֵצל 

ִויַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים ַמֲעֶׂשיָה. )ח"א דרוש ו, וח"ב דרוש ט, הגאון רבי  ִמָּכל ֵאֶּלה, 

יונתן אייבשיץ זצ"ל(.

ְיֵדי ֵאִלָּיהּו • 

ָּכַתב ָהַרְמַּב"ם: ֶעְזָרא ִּתֵּקן ֶׁשְּתֵהא ָהִאָּׁשה חֹוֶגֶרת ְּבִסיָנר ָּתִמיד ְּבתֹוְך ֵּביָתּה 

ִמּׁשּום ְצִניעּות... ְוַהְינּו ְצִניעּוָתּה, ֶׁשִאם ֹלא ַּתְחּגֹר ִיְתַּגֶּלה ִלְפָעִמים ְלבּוָׁשּה 

ְוֵיָרֶאה ְּבָׂשָרּה. ְוִדְקֵּדק לֹוַמר 'ְּבתֹוְך ֵּביָתּה', ְּדִאּלּו ְּביֹוֵצאת ַלּׁשּוק עֹוֶבֶרת 

ַעל ָּדת ִהיא ֲאִפּלּו ְּבַמְרָאה ְזרֹועֹוֶתיָה, ָּכל ֶׁשֵּכן ְׁשָאר ְּבָׂשָרּה... ּוְלִפי ִּדְקּדּוק 

ֶזה ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ַּכָּוַנת ַהָּכתּוב ְּבֶׁשַבח ָהֵאֶׁשת ַחִיל: "ָחְגָרה ְבעֹוז ָמְתֶניָה 

ַוְּתַאֵּמץ ְזרֹועֶֹתיָה", ִּדְפִׁשיָטא ְּדִאָּׁשה זֹו ַהְמתֶֹאֶרת ְּבֵאֶׁשת ַחִיל ִהיא ִמְּכַלל 

אֹוָתּה  ְוִׁשַּבח  ֵּביָתּה.  ְּבתֹוְך  יֹוֶׁשֶבת  ְוִהיא  ְּפִניָמה",  ֶמֶלְך  ַבת  ְּכבּוָּדה  "ָּכל 

ַהָּכתּוב, ֶׁשֲאִפּלּו ְּבתֹוְך ֵּביָתּה, ְלעֹוָלם ִהיא חֹוֶגֶרת ְּבִסיָנר ְלרֹב ְצִניעּוָתּה, 

ֲאִפּלּו קֶֹדם ַּתָּקַנת ֶעְזָרא, ְוֵכן ְזרֹועֹוֶתיָה, ֶׁשֹּלא ָאְמרּו עֹוֶבֶרת ַעל ָּדת ְיהּוִדית 

ֶאָּלא ְּבַמְרָאה ְזרֹועֹוֶתיָה ִלְבֵני ָאָדם ַּבּׁשּוק, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַּגֵּבי טֹוָוה ַּבּׁשּוק, 

ְוֵאֶׁשת ַחִיל זֹאת ֲאִפּלּו ְּבתֹוְך ֵּביָתּה ִהיא ְמַכָּסה ְזרֹועֹוֶתיָה ְוקֹוַׁשְרָּתם ְּבאֶֹמץ 

ַׂשֲערֹות  ֵּביִתי  קֹורֹות  ָראּו  ֹלא  "ְלעֹוָלם  מז:(:  )יומא  ֶּדֶרְך  ַעל  ִיְתַּגּלּו,  ֶׁשֹּלא 

רֹאִׁשי". )הלכות אישות פרק כד הלכה יג(.
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ַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי • 

ִנְמֵצאת ִאָּׁשה ַמֲחִזיָקה ְּבַדְרֵכי ַהְּצִניעּות - ַהֶּׁשַבח ָלּה, ַיֲאִריכּו ָיֶמיָה, ֲאָבל 

ִנְמֵצאת ִעם ְקרֹוֶביָה ְוַאְנֵׁשי ֵביָתּה - ַמֲחִזיָקה ְּבַדְרֵכי ַהְּצִניעּות ְּבַקּלּות ַּגם 

ַּבֲחִליׁשּות... ִּכי עֹוֶלה ְּבַדְעָּתם, ִּכי ִּבְפֵני ְקרֹוֵביֶהם ּוְמָׁשְרֵתיֶהם ַוֲאֶׁשר ְּגֵדִלים 

ְּבָבֵּתיֶהם ֵאיָנם ְצִריכֹות ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ַהְּצִניעּות... ִיָּמֵצא ְּבֵחֶלק ֵמַהִּמְקִרים 

ִיְצֲחקּו ִעם ְקרֹוֵביֶהם ְוַאְנֵׁשי ֵביָתם... ְיׂשֹוֲחחּו ֵּביֵניֶהם ְּכִאּלּו ְׁשֵניֶהם ָנִׁשים, 

ְוִיְגרֹם  ָטעּות,  הּוא  ֶזה  ָּדָבר  ּוְבִקּצּור,  ַהָּׂשָטן.  ַמֲעֵׂשה  ֶאת  יֹוְדִעים  ְוֵאיָנם 

ֶנֶזק ּוִמְכׁשֹול... ְלִפי ֻחֵּקי ַהּתֹוָרה ְצִריָכה ָּכל ִאָּׁשה ְוִאָּׁשה ִלְׁשמֹר ְצִניעּוָתּה 

ּוְדָרֶכיָה ַוֲהִליָכָתּה ּוִמְצַות מּוָסִרּיּוָתּה ִעם ַאֶחיָה ּוְבֵני ָחִמיָה, ְוָכל ְקרֹוֶביָה 

ִׁשּנּוי  ְלֹלא ׁשּום  ִּבְׁשֵלמּות  ַהְּצִניעּות  ְּבַדְרֵכי  ְּבֵביָתּה,  ְוַהְּגֵדִלים  ּוְמָׁשְרֶתיָה 

ְוִחָּסרֹון. )חוקי הנשים פרק א(.

ְצִניעּות ַּכָּלה ְּבֵבית ָחִמיָה
ְּגָמָרא • 

ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנֲחָמִני ָאַמר ַרִּבי יֹוָנָתן: ָּכל ַּכָּלה ֶׁשִהיא ְצנּוָעה ְּבֵבית 

ִמָּתָמר... ִמּׁשּום  ָלנּו?  ִמַּנִין  ּוְנִביִאים.  ְמָלִכים  ִמֶּמָּנה  ְויֹוְצִאין  זֹוָכה  ָחִמיָה, 

ְּדִכְּסָתה ָּפֶניָה ְּבֵבית ָחִמיָה ְוֹלא ָהָיה ַמִּכיָרּה, ָזְכָתה ְוָיְצאּו ִמֶּמָּנה ְמָלִכים 

ַעְכָׁשו,  ִהִּכיָרּה  ּוְלִפיָכְך ֹלא  ָחִמיָה,  ְּבֵבית  ָּפֶניָה  ֶׁשִּכְּסָתה  ַרִׁש"י:  ּוְנִביִאים. 

ֶׁשַאף ְּבֵביתֹו ֹלא ָרָאה ָּפֶניָה ֶׁשְּיֵהא ַמִּכיָרּה. )מגילה י:(. 

ַהְּמִאיִרי • 

ִמַּדת ַהְּצִניעּות ְמֻׁשַּבַחת ַעד ִלְמאֹד, ּוְבָנִׁשים ְמֻׁשַּבַחת ְּביֹוֵתר. ְּכָלל ָּגדֹול 

ָּבִנים  ִמֶּמָּנה  ְויֹוְצִאים  זֹוָכה  ָחִמיָה,  ְּבֵבית  ְצנּוָעה  ֶׁשִהיא  ַּכָּלה  ָּכל  ָאְמרּו: 

ָלן?  ְמָנא  ְנִביִאים.  אֹו  ְמָלִכים  ִלְהיֹות  ְראּוִיים  ֲחָכִמים,  ְוַתְלִמיֵדי  ֲהגּוִנים 

ִמָּתָמר... ִמּׁשּום ְּדִכְּסָתה ָּפֶניָה ְּבֵבית ָחִמיָה, ְרצֹונֹו לֹוַמר ֶׁשָהְיָתה ִמְתַנֶהֶגת 

ִּבְצִניעּות. )בית הבחירה מגילה י:(.
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ֶּפֶלא יֹוֵעץ • 

ֲאָבל ָצִריְך ְלָזֵרז ֶאת ָהִאָּׁשה ֶׁשֹּלא ָּתֵקל רֹאׁש ְוֹלא ַּתְרֶּבה ְּבִׂשיָחה ּוִבְׂשחֹוק 

ְוַקּלּות רֹאׁש, ְוָכל ֶׁשֵּכן ְׁשָאר ְקִריבּות ַּדַעת ִעם ְקרֹוֵבי ַּבְעָלּה, ֶאָּלא ִּתְהֶיה 

ִּכי  ִמַּבִית ּוִמחּוץ, ְוֹלא ַתֲחִטיא ְלׁשּום ָאָדם,  ָחִמיָה ְּכבּוָדה ּוְצנּוָעה  ְּבֵבית 

ַעל ֲעֵברֹות ָּכֵאֶּלה ָנִׁשים ֵמתֹות, אֹו יֹוְלדֹות ָּבִנים ַמְׁשִחיִתים, אֹו ָּבִנים אֹו 

ֲאָנִׁשים, ְּכֵׁשִרים  ְלֶזַרע  ַהִּנְזָהִרים זֹוִכים  ְקַטִּנים. ֲאָבל  ָּבנֹות ֵמִתים ְּכֶׁשֵהם 

ּוְקדֹוִׁשים, ְוַיִּגיעּו ִלְהיֹות ְיִׁשיִׁשים, ְׂשֵמִחים ְוָׂשִׂשים. )ערך אהבת איש ואשתו(. 

ְצִריָכה  ִהיא  ָחִמיָה,  ְּבֵבית  ִנְמֵצאת  ְּכֶׁשִאָּׁשה  ֶׁשַּגם  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ִּבְצִניעּות, ְוֹלא ִּתְטֶעה ַלְחׁשֹב, ֶׁשֵּכיָון  ְוִלְנהֹג  ַהְּצִניעּות  ִּגְדֵרי  ְלַהְקִּפיד ַעל 

ֶׁשִהיא ִנְמֵצאת ְּבֵבית ִמְׁשַּפַחת ַּבְעָלּה ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלַהְקִּפיד ַעל ַהְּצִניעּות. 

ֶאת  ָּתִניק  ְוֹלא  ְּבֵטִלים,  ְּדָבִרים  ַהַּבִית  ְּבֵני  ִעם  ְלַפְטֵּפט  ֹלא  ִּתָּזֵהר  ְוָלֵכן 

ְּבָנּה ִּבְפֵניֶהם, ְוֹלא ְּתׁשֹוֵרר ַלִּתינֹוק ְּכֵדי ֶׁשֵּיָרֵדם ַּכֲאֶׁשר ְיכֹוִלים ִלְׁשמַֹע ֶאת 

קֹוָלּה, ּוִבְזכּות ְׁשִמיַרת ַהְּצִניעּות ְּבֵבית ָחִמיָה ִּתְזֶּכה ָהִאָּׁשה ְלָבִנים ֲהגּוִנים 

ְוַצִּדיִקים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְּכַהְבָטַחת ֲחַז"ל ַהְּקדֹוִׁשים.

ְצִניעּות ִּבְפֵני ַּבֲעֵלי ְמָלאָכה ַהָּבִאים ַלַּבִית

ַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי • 

ְּבָדָבר  ַהְמֻיָחסֹות,  ַהָּבנֹות  ַעל  ְּתלּוָנה  ִלי  ֵיׁש  ּוֻמְׁשָרׁשֹות,  ֵאיָתנֹות  ָנִׁשים 

אד, ִמְנַהג ַהָּנִׁשים ִמְתַּבְּיׁשֹות ִמָּכל  ֲאֶׁשר ִהְנִני רֹוֶאה ִּבְזַמֵּננּו ּפֹה ִעיֵרנּו ַּבְגדָּ

ָזֵקן  ָאָדם  הּוא  ִאם  ְוַאף  ְּפֵניֶהם.  ִמֶּמּנּו  ִויַכּסּו  ָלֶהם,  ָזר  הּוא  ֲאֶׁשר  ִאיׁש 

טֹוב ֶׁשַּבּטֹוִבים, ַּגם ִּתְתַחֵּבא ָהִאָּׁשה ִמָּפָניו ְוֹלא ַּתֲעמֹד מּולֹו. ֲאָבל ִנְמָצא 

ָּדָבר מּוָזר, ַּכֲאֶׁשר ִיָּכֵנס ַלַּבִית ָאָדם ָזר, נֹוֵׂשא ֲחִביַלת ִמְטָּפחֹות ּוְׂשִמיכֹות 

ַמֲאָכִלים, אֹו ּפֹוֵעל  ִמיֵני  ְרָחִבים, אֹו מֹוֵכר  ְוַאְבֵנִטים  ֶמִׁשי  ַּבד  ּוְמִעיִלים, 

ׁשּוְלָיא ּוַבַעל ְמָלאכֹות, ֹלא ִיָּסְתרּו ַהָּנִׁשים ִמֶּמּנּו, ְוִיְׂשאּו ְוִיְּתנּו ִעּמֹו ְּכִאּלּו 
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ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם, ּוְבַפֲעַמִים ְוָׁשֹלׁש ַנֲעֶׂשה ֶּבן ֵּביָתם... ֶּפֶלא, ִּכי ֶאת ַהָּזֵקן 

ִהְתַנֲהגּו ִעּמֹו ְּבִמְנֲהֵגי ַהְּצִניעּות, ְוִעם ָהָאָדם ַהָּזר - ַהְּצִניעּות ֵמֶהם ָוָהְלָאה. 

)חוקי הנשים פרק א(.

אֹו  ַהַחְׁשַמל,  ֶאת  ְלַתֵּקן  ַלַּבִית  ְמָלאָכה  ּוַבַעל  ּפֹוֵעל  ַמְזִמיִנים  ַּכֲאֶׁשר 

ְמכֹוַנת ְּכִביָסה ְוַכּיֹוֵצא, ָצִריְך ְלַהְזִמינֹו ָלבֹוא ְּבָׁשָעה ֶׁשַּבַעל ַהַּבִית ִנְמָצא 

ַּבַּבִית, ְוהּוא ְיַדֵּבר ִעם ַהּפֹוֵעל, ּוְבָכְך ִנְמָנעֹות ַּגם ְּבָעיֹות ֶׁשל ִאּסּור ִיחּוד, 

ְוַהְרֵּבה ַּתָּקלֹות ּוִמְכׁשֹוִלים ָקרּו ַּכֲאֶׁשר ֹלא ִנְזֲהרּו ָּבֶזה.

ְצִניעּות ְּבֵעת ַהְכָנַסת אֹוְרִחים

ְּגָמָרא • 

"ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבאֶֹהל". יֹוְדִעים ָהיּו ַמְלֲאֵכי 

ַהָּׁשֵרת ָׂשָרה ִאֵּמנּו ֵהיָכן ָהְיָתה, ֶאָּלא ְלהֹוִדיַע ֶׁשְּצנּוָעה ָהְיָתה, ְלַחְּבָבּה ַעל 

ַּבְעָלּה. )בבא מציעא פז.(. 

ַרַד"ק • 

ָלַמְדנּו ַּבִּסּפּור ַהֶּזה ִּכי ֹלא ָנֶאה ַלָּנִׁשים ַהְּצנּועֹות ְלִהְתָראֹות ִּבְפֵני ָהאֹוְרִחים, 

ּוְלִפי ֶׁשָהיּו רֹוִצים ְלַבְּׂשָרּה, ָׁשֲאלּו ָעֶליָה, ְוֵהִׁשיב ָלֶהם ַאְבָרָהם: "ִהֵּנה ִהיא 

ָבאֶֹהל", ְּכֶדֶרְך ַהְּצנּועֹות. )תחילת פרשת וירא(. 

ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים • 

ְוַכּדֹוֶמה,  ִּכי ִהֵּנה ַהֶּדֶרְך ַהְיָׁשָרה ָלבֹוא ֶאל ָהאֹוֵרַח ּוְלָׁשֳאלֹו: ֵמַאִין ָּבאָת? 

ְּכֵדי ְלַהִּניַח ֶאת ִלּבֹו, ְוָׂשָרה ֹלא ָעְׂשָתה ֵּכן ְוֹלא ִקְּבָלה ְּפֵניֶהם ְּכָלל, ְוָלֶזה 

ָׁשֲאלּו: "ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך", ּוַמּדּוַע ֹלא ָּבָאה ְלַקֵּבל ָהאֹוְרִחים? ְוָלֶזה ֵהִׁשיב 

ַאְבָרָהם: "ִהֵּנה ָבאֶֹהל". ֶׁשַאף ֶׁשֲחִביִבים ָעֶליָה ָהאֹוְרִחים ִלְמאֹד, ִמָּכל ָמקֹום 

ְּכֻבָּדה ַּבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ּוְצנּוָעה ִהיא, ְוֵאין ַּדְרָּכּה ָלֵצאת ֵמָאֳהָלּה. )שם(. 
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ְּכִלי ָיָקר • 

ְוָאַמר "ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך". ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּיַדע ַהַּמְלָאְך ֵהיָכן ִהיא, ִמָּכל ָמקֹום 

ָאַמר: ִאי ַאָּתה מֹוֶדה ֶׁשִהיא ָּבאֶֹהל ָּתִמיד ֵמֲחַמת ֶׁשִהיא ְצנּוָעה, ְוִאם ֵּכן 

ַוַּדאי ֹלא ְיַקַּפח ָלּה ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְׂשַכר ְצִניעּוָתּה, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחַז"ל, 

ָּכל ַּכָּלה ֶׁשִהיא ְצנּוָעה, זֹוָכה ְויֹוְצִאים ִמֶּמָּנה ְמָלִכים, ּוְרָאָיה ִמָּתָמר, ְוִהיא 

ַּגם ְצנּוָעה, ַעל ֵּכן ְזכּוָתּה ָּגַרם ַלִּיעּוד: "ּוְמָלִכים ִמְּמָך ֵיֵצאּו", ַמְלֵכי ַעִּמים 

ִמֶּמָּנה ִיְהיּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיַחְּבָבּה ַּבְעָלּה, ִּכי ְזכּות ְצִניעּוָתּה ָּגַרם ָלּה...ִּכי ִהיא 

ָזְכָתה ְלֵבן ַּבֲעבּור ֶׁשִהיא ְצנּוָעה, ְוהּוא ָזָכה ְלֵבן ִּבְזכּות ַהְּצָדָקה ְוַהְכָנַסת 

אֹוְרִחים... ִּכי ֶזהּו ַמְדֵרָגתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם, ֵליֵׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהל ּוְלַצּפֹות ַעל 

אֹוְרִחים... "ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך", ֵאיזֹו ְמקֹום ַמְדֵרַגת ַמֲעָלָתּה 

ֲאֶׁשר ַּבֲעבּוָרּה ִּתְזֶּכה ְלֵבן? ְוֵהִׁשיב: "ִהֵּנה ָבאֶֹהל", ֶׁשִּבְזכּות ֶׁשְּצנּוָעה ִהיא, 

ִּתְזֶּכה ֶׁשֵּיְצאּו ִמֶּמָּנה ְמָלִכים. )שם(.

ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ּוָמִצינּו ְּבתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ְּבֶׁשַבח ָׂשָרה ִאֵּמנּו, ְּכֶׁשָּבאּו ַהַּמְלָאִכים ְלַבְּׂשָרּה, 

ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  ִאְׁשֶּתָך  ָׂשָרה  ַאֵּיה  ֵאָליו  "ַוּיֹאְמרּו  ְּכָלל,  ִלְפֵניֶהם  ִנְרֵאית  ֹלא 

ָבאֶֹהל", ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י: ְצנּוָעה ִהיא. ְוהֹוִדיָעה אֹוָתנּו ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ָּבֶזה 

ַמֲעַלת ַוֲחִׁשיבּות ִמְנָהג ֶזה ִּדיִׁשיָבה ָּבאֶֹהל... ַוֲהֵרי ָאְמרּו ְּדַאְבָרָהם ָאִבינּו 

ְלַבְּקרֹו,  ְוָהָיה חֹוֶלה ְּכֶׁשָּבא ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ָהָיה,  ְויֹוֵׁשב ִּביִׁשיָבה  ָזֵקן 

ָהאֹוְרִחים  ִלְפֵני  ַהְּסעּוָדה  ָּכל  ֶאת  ִסֵּדר  ֶׁשהּוא  ַהָּכתּוב  ִסֵּפר  ָהִכי  ַוֲאִפּלּו 

ִּבְׁשִביל ֶׁשָּׂשָרה ֵּתֵׁשב ִּבְצִניעּות ְּבָאֳהָלּה. )פתיחה אות ח ואות י(.

ָחְכָמה ּומּוָסר • 

ִיְׂשָרֵאל ִהִּגיד ִלי, ֶׁשִּנְתַאְכֵסן ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית  ְוֶאָחד ִמְּׁשלּוֵחי ֶאֶרץ 

ְוֹלא  ְּתִמיָמה,  ִמָּׁשָנה  יֹוֵתר  ַהַּבִית  ַּבַעל  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ְוִנְתַעֵּכב  ְּבָבֶבל,  ֶאָחד 

ָּפֶניָה,  ַעל  ַמְסֶוה  ִמְּבִלי  ַהַּבִית  ַּבַעל  ֶׁשל  ְּבִאְׁשּתֹו  ֶׁשָּפַגׁש  ַּפַעם  ֵאַרע ׁשּום 
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ּוִבְפָרט ְּכֶׁשֵּיׁש אֹוֵרַח ְּבֵביָתּה, ֵאיָנּה יֹוֵצאת ֲאִפּלּו ֶלָחֵצר ָּכל עֹוד ֶׁשָהאֹוֵרַח 

ָמצּוי, ֶאָּלא ַּדְוָקא "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה". )דרך הצניעות פרק א(. 

ֶּפֶלא יֹוֵעץ • 

ּוַמה ּטֹוב ִאם ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ֵּתֵצא ֵאֶׁשת ַּבַעל ַהַּבִית ַהחּוָצה ִּבְפֵני ָהאֹוֵרַח, 

ִהְרהּור ֹלא  ִמיֵדי  ְואּוַלי  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֵּביּה  ִּדְמָגֵרי  ְמֻקֶּׁשֶטת,  ְּכֶׁשִהיא  ּוִבְפָרט 

ֵיֵצא. )ערך אורחים(.

ַהּׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים • 

ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ֵּתֵׁשב ִאְׁשּתֹו ּוְבנֹוָתיו ֵאֶצל ַהֻּׁשְלָחן, ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשָּיכֹול ִלְפעֹל 

זֹאת ֵאֶצל ְּבֵני ֵביתֹו, ְוִאם ָלאו - ַעל ָּכל ָּפִנים ֵיְׁשבּו ִמן ַהַּצד, ֶׁשֹּלא ְּתֵהא 

ִמְצָותֹו ִמְצָוה ַהָּבָאה ַּבֲעֵבָרה ַחס ְוָׁשלֹום, ְלַהְכִניס ְּבֵלב ֶזה ַהָּבחּור ָהאֹוֵכל 

ֶאְצלֹו אֹו ָהאֹוֵרַח ִהְרהּור ֲעֵבָרה ַחס ְוָׁשלֹום, ְּכמֹו ֶׁשִּסְּפרּו ִלי ַהְרֵּבה ַּבחּוִרים 

צדקה  שער  הטהור  )שלחן  ְּבֵרָרה.  ׁשּום  ָלֶהם  ְוֶׁשֵאין  ַצֲעָרם,  ּגֶֹדל  ֶזה  ֵמִעְנָין 

והכנסת אורחים פרק ח(. 

ִמְׁשֵנה ֲהָלכֹות • 

ְוִאם ִהיא ְּבֵביָתּה ּוָבִאים ֲאָנִׁשים ַלַּבִית, ַעל ֶּדֶרְך 'ְיִהי ֵביְתָך ָּפתּוַח ִלְרָוָחה 

ְוִיְהֶיה ֵּבית ַוַעד ַלֲחָכִמים', ָהִאָּׁשה ִּתָּזֵהר ֶׁשֹּלא ִיְסַּתְּכלּו ָּבּה ָהֲאָנִׁשים, ֶאָּלא 

ֵּתֵׁשב ְּבֶקֶרן ֵּביָתּה, ּוְכמֹו ֶׁשָעְׂשָתה ָׂשָרה ִאֵּמנּו, ְּכֶׁשָּבאּו ַהַּמְלָאִכים ְלֵביָתּה 

ָׁשֲאלּו "ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך", ְוָאַמר ַאְבָרָהם "ִהֵּנה ָבאֶֹהל", ַעֵּין ַרִׁש"י - ְצנּוָעה 

ִהיא, ַהְינּו ֶׁשֶּזה ְצִניעּוָתּה ֶׁשִהְסִּתיָרה ַעְצָמּה ֵמֶהם ֶׁשֹּלא ִיְראּוָה. )חי"ז סימן 

כח, הגאון רבי מנשה קליין זצ"ל גאב"ד אונגוואר(. 

ַהָּבָבא ָסאִלי • 

ַּפַעם ְּכֶׁשָּיְצָאה ַאַחת ִמְּבנֹות ַהַּבִית ֵמַחְדָרּה ֶאל ַהְּפרֹוְזדֹור ּבֹו ָהיּו אֹוְרִחים 

ְּכֶׁשִהיא ְלבּוָׁשה ְּבִפיָג'ָמה ְצנּוָעה ְוָעֶליָה ָחלּוק, ָעָׂשה ִמֶּזה ַאְדמֹו"ר ַׁשֲערּוִרָּיה 

ְּגדֹוָלה, ָנַזף ָּבּה, ְוָגַזר ַעל ַעְצמֹו ַּתֲעִנית. )סידנא בבא סאלי ח"ב עמוד ע(.
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ַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי • 
ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים ֵהם - ֶׁשַבח ֶׁשל 'ְקדֹוִׁשים' הּוא ִמַּצד ֶעְרָוה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 

ֲחַז"ל: ָּכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ֶּגֶדר ֶעְרָוה - ַאָּתה מֹוֵצא ֶּגֶדר ְקֻדָּׁשה. ּוַמה 

ַּׁשָּיכּות ָלֶזה ָהָכא ְּבִעְנַין אֹוְרִחים? ְוִנְרֶאה ִלי, ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ַּכָּוָנתֹו ]ֶׁשל 

ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר[ לֹוַמר, ַאל ַּתְחׁשֹב ֶׁשֲאִני ִנְמָנע ְלִבְלִּתי ִהְתָאֵרַח ֵאֶצל 

ּוְתַדֵּבר  ַהַּבִית  ַּבַעל  ִאְׁשּתֹו ֶׁשל  ֶּפן ָּתבֹוא  ֲאִני  ִמְּפֵני ֶׁשחֹוֵׁשׁש  ַהַּבִית  ַּבַעל 

ִעִּמי אֹו ֵּתֵלְך ְלָפַני ְוָאבֹוא ִליֵדי ִהְרהּור ַחס ְוָׁשלֹום - ֶזה ֵאינֹו, ִּכי ִיְׂשָרֵאל 

ְקדֹוִׁשים ֵהם, ְוֵיׁש ָלֶהם ְצִניעּות ְּגדֹוָלה ַלָּנִׁשים ֶׁשהּוא ֶּגֶדר ֶעְרָוה, ּוָברּור ִלי 

ֶׁשֹּלא ִּתְתָרֶאה ְלָפַני, ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֹּלא ְּתַדֵּבר ִעִּמי. )בן יהוידע חולין ז:(.

ַמֲעֵׂשה ִאי"ׁש • 
ָמָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש ִהִּגיַע ְלֵבית הֹוָריו ֶׁשל ַרִּבי ָּדִוד ְפֶרְנֵקל ַזַצ"ל ְלֶרֶגל ַהַּבר 

ִמְצָוה ֶׁשל ְּבָנם, ּוְבָכל ֶמֶׁשְך ַהְּזַמן ֶׁשָּׁשָהה ְּבֵביָתם ֹלא ִנְרֲאָתה ִאּמֹו ֶׁשל ַרִּבי 

ָּדִוד ְלָפָניו, ַיַען ִּכי ְצנּוָעה ָהְיָתה, ְוָעְמָדה ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּפַתח ְלַמַען ֹלא ִיְראּוָה 

ַהְּגָבִרים. ַעל ָּדָבר ֶזה ִנְׁשַּתְּבָחה ִמִּפיו ֶׁשל ַהֲחזֹון ִאיׁש ְּבָאְמרֹו ָעֶליָה: ִנְרִאין 

ַהְּדָבִרים ֶׁשִהיא ְמאֹד ְמאֹד ֲחׁשּוָבה. )ח"ב עמוד צ(.

ַרִׁש"י • 
ְלִאְׁשּתֹו  ְוֶחְציֹו  ְּבֵביתֹו,  ַהְמַחְּזִרים  ֲאָנִׁשים  ְלִהּלּוְך  ֶחְציֹו  ֵּביתֹו,  ָאָדם חֹוֵלק 

ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכָּתּה ְּבֶהְצֵנַע. )מנחות לג.(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים ֶאת ַהְּצִניעּות ָהְראּוָיה ִלְכֻבָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ְּבֵעת 

ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ְוֵכן ָלַמְדנּו ֶׁשִּמְנַהג ִיְׂשָרֵאל הּוא ֶׁשֵּיׁש ָלִאָּׁשה ֶחֶדר ְמֻיָחד 

ְּבֶחֶדר  ַהְּבנּוִיים  ְוָסלֹון  ֶׁשִּמְטָּבח  ִנְלַמד  ּוִמֶּזה  ְּבֶהְצֵנַע,  ְמַלאְכָּתּה  ַלֲעׂשֹות 

ֶאָחד ְּבִלי ְמִחיָצה )ִמְטָּבח ַאֶּמִריָקִאי(, ִהיא ֲעַצת ֵיֶצר ָהַרע ְוֶדֶרְך ַהּגֹוִים ֶׁשֵאיָנם 

ַהָּבִאים  ֲאָנִׁשים  ִלְפֵני  ַּבִּמְטָּבח  ֱהיֹוָתּה  ְּבֵעת  ֵּתָרֶאה  ֶׁשָהִאָּׁשה  ַמְקִּפיִדים 

ָּכְך,  ָּבנּוי  ֶׁשְּכָבר  ּוַבִית  ָּכזֹו.  ְּבצּוָרה  ַהַּבִית  ֶאת  ִלְבנֹות  ְוֵאין  ַהַּבִית,  ְלַבַעל 

ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְמִחיָצה, אֹו ִלְתלֹות ִוילֹון ֵּבין ַהִּמְטָּבח ַלָּסלֹון, ּוִבְזכּות ְׁשִמיַרת 

ַהְּצִניעּות ִּתְהֶיה ְּבָרָכה ַּבַּבִית.
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ֶּפֶרק טו

ה ַּדְרֵכי ְצִניעּות ּוְקֻדּׁשָ
ַהַּמְחֵׁשב  ַסָּכַנת  ּוְתִלָּיָתם,  ְּתמּונֹות  ֲעִׂשַּית  ִעְנַין  מּוָבא  ֶזה  ְּבֶפֶרק 

ְוַהְּסָרִטים, ְוַהַּסָּכָנה ִּביִציָאה ְלֹנֶפׁש ּוָבֵּתי ָמלֹון

ֲעִׂשַּית ְּתמּונֹות ּוְתִלָּיָתם

ַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי • 

ּפֹוטֹוְגַרְפָיה,  ֶׁשּקֹוִרין  מאכינ"ה  ְיֵדי  ַעל  ָאָדם  צּוַרת  ֶׁשעֹוִׂשים  ֵאּלּו  ִהֵּנה 

ֶׁשּצּוָרה זֹו לֹוְקִחין אֹוָתּה ַעל ַהְּנָיר... ַוַּדאי ִּדְלִעְנַין ִאּסּור ִהְסַּתְּכלּות ְּבָנִׁשים 

ְיֵדי המאכינ"ה  ַעל  ָהִאָּׁשה ַהּלֹוַקַחת צּוָרָתּה  ִּכי  ַוַּדאי  ְוִהֵּנה  ָאסּור הּוא... 

ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל, ְועֹוִׂשים ְולֹוְקִחים צּוָרָתּה ַעל ַּכָּמה ְנָירֹות, ּוְמַחְּלִקים אֹוָתּה 

ִּכי ַהּצּוָרה ַהּזֹאת הֹוֶלֶכת  ָהַרִּבים,  ְּבֵני ָאָדם - ִהֵּנה ֵהם ַמְכִׁשיִלים  ְלַכָּמה 

ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ּוֵמִעיר ְלִעיר ּוִמְּמִדיָנה ִלְמִדיָנה, ְוֵעיֵני ַהּכֹל ׁשֹוְלטֹות ָּבּה, 

ֵּבין אֹוָתם ֶׁשֵהם ְּבֵני ְּבִרית ּוֵבין ֶׁשֵאיָנם ְּבֵני ְבִרית, ְוַגם ָּכל ָטֵמא ָלֶנֶפׁש, 

ַמְכִׁשיָלן  ַהֵּיֶצר  ִּכי  טֹוִבים,  ֹלא  ְלִהְרהּוִרים  ּוָבִאים  ָּבּה  ִמְסַּתְּכִלים  ְוַהּכֹל 

ְלַהִּביט ְוַלְחׁשֹב ְּבָתֳאָרּה ּוְבָיְפָיּה, ְוזֹאת ַהּצּוָרה ִּתָּׁשֵאר ַקֶּיֶמת ְלדֹוֵרי דֹורֹות, 

ַהַּמְכֵׁשָלה  זֹאת  ָּכל  ְוִעם  ֶהָעָפר,  ְּבתֹוְך  ְוִהיא  ּתּוַבל,  ִלְקָברֹות  ָהִאָּׁשה  ִּכי 

ַהּזֹאת ַּתֲעֶׂשה ְּפֻעָּלָתּה.
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ִיְקחּו צּוָרָתן ַעל  ְלִבְלִּתי  ִמֶּזה ַהִּמְכׁשֹול  ַהָּנִׁשים  ֶׁשִּיָּמְנעּו  ַוַּדאי ָראּוי  ְוָלֵכן 

ְיֵדי המאכינ"ה, ְוִאם ִהיא לֹוַקַחת ְונֹוֶתֶנת ְּבַיד ֲחֶבְרָּתּה, ִמי יֹוֵדַע ְּבַיד ִמי 

ִּתּפֹל ַאַחר ָּכְך צּוָרָתּה, ּוִבְפָרט ְלאֹוָתם ַהּלֹוְקִחים ַעל ַּכָּמה ְנָירֹות ּוְמַחְּלִקים 

אֹוָתם, ְוִלְפָעִמים ָהִאָּׁשה ַּבַּמֲעָרב ְוִאיׁש ְּבִלַּיַעל ִיְרֶאָּנה ַּבִּמְזָרח ֶמְרַחק ָׁשָנה 

ְויֹוֵתר ְוחֹוֵטא ְּבַמְרִאיתֹו, ְוֵאין ֶזה ָראּוי ְוָהגּון ְלֶזַרע ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב 

זיע"א ֲאֶׁשר ֵׁשם ה' ִנְקָרא ֲעֵליֶהן, ְוֶזה ַּדְרָּכן ֶׁשל ַהּגֹוִים ַהְּפרּוִצים, ַאְך ֹלא 

ְבֵאֶּלה ֵחֶלק ַיֲעקֹב ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל. )רב ברכות מערכת צ אות א(.

ׁשּו"ת ִּדְבֵרי ַמְלִּכיֵאל • 

ַעל ְיֵדי ֶזה ּגֹוְרִמים ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה, ִּכי ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ִנְמָצִאים צּורֹות ָנִׁשים, 

ְוֹלא ַּדי ַהִהְסַּתְּכלּות ְּבָנִׁשים ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה ְּכֶהֵּתר ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ֶאָּלא 

ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ְּבצּורֹות ָנִׁשים ַאף ְּבַחְדֵרי ַמְׂשִּכּיֹוָתם, ְּבָׁשָעה ֶׁשְּיכֹוִלים ְלִהָּנֵצל 

ֵמִהְסַּתְּכלּות ְוִהְרהּוִרים. )ח"ג סימן נח, רבי מלכיאל צבי טננבוים זצ"ל אב"ד לומזא(.

ַמֲחֵזה ֵעיַנִים • 

ֲאֶׁשר  ָנִׁשים,  ֶׁשל  ִצּיּוִרים  ַרִּבים  ְּבָבִּתים  ְּתלּוִיים  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ְמכָֹער  ַמה 

ִמְּלָפִנים ָעְׂשָתה ִאיֶזֶבל ְּבִמְרֶּכֶבת ַאְחָאב )סנהדרין לט:(, ָּכֵעת עֹוׂשֹות ְּבנֹות 

ִמִּמְׁשַּפְחָּתן.  ָנִׁשים  ַהַּבִית צּורֹות  ִקירֹות  ֲעֵלי  ְּבָבֵּתיֶהן, ֶׁשּתֹולֹות  ִיְׂשָרֵאל  

ּוְבנֹוָתיו  ְלִאְׁשּתֹו  ַיֲעזֹב  ּוַבל  ַהָּנִׁשים,  ְלִצּיּוֵרי  יֹאַמר  ֵצא  ה'  ְיֵרא  ָּכל  ְוָלֵכן 

ִלְתלֹות אֹוָתן ַעל ִקירֹות ַהַּבִית. )מחזה ד, רבי אליקים געציל לעוויטאן זצ"ל מגיד 

מישרים בבריסק דליטא(.
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ַסָּכַנת ַהַּמְחֵׁשב ְוַהְּסָרִטים

ִמְדָרׁש • 

ֵּתְלִכי  ֲאֶׁשר  ֶאל  ִּכי  ֵמַאֲחָרִיְך  ָלׁשּוב  ְלָעְזֵבְך  ִבי  ִּתְפְּגִעי  ַאל  רּות  "ַוּתֹאֶמר 

ֵאֵלְך"... ֵּכיָון ֶׁשָּׁשְמָעה ָנֳעִמי ָּכְך, ִהְתִחיָלה סֹוֶדֶרת ָלּה ִהְלכֹות ֵּגִרים. ָאְמָרה 

ִקְרַקְסָיאֹות  ְלָבֵּתי ֵּתַאְטָראֹות ּוְלָבֵּתי  ֵליֵלְך  ִיְׂשָרֵאל  ַּדְרָּכן ֶׁשל ְּבנֹות  ֵאין  ָלּה: 

ֶׁשל ּגֹוִים. ָאְמָרה ָלּה: "ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך". )רות רבה ב כב(.

ְּגָמָרא • 

ָּתנּו ַרָּבָנן, ֵאין הֹוְלִכין ְלַטְרִטָּיאֹות ּוְלִקְרַקְסָיאֹות... ִמְּפֵני מֹוַׁשב ֵלִצים. ָּדַרׁש 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָּפִזי: "ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֹלא ָהַלְך" - ְלַטְרִטָּיאֹות ּוְלִקְרַקְסָיאֹות 

ֶׁשל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים. ַרִׁש"י: ְוָכל ִּדְבֵריֶהן ֶׁשֵהן ֶנֱאָסִפין ְלֵׁשם ְׂשחֹוק ּוְלָלצֹון... 

ְוָכל ַמֲעֵׂשיֶהם ְלֵׁשם ְׂשחֹוק ְוִׂשְמָחה )עבודה זרה יח:(. "ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו" 

- ְּכגֹון ַטְרִטָּיאֹות ְוִאְצַטְדיֹות. )רש"י ויקרא יח ג(.

ִמְדָרׁש • 

"ֹלא ָיַׁשְבִּתי ְבסֹוד ְמַׂשֲחִקים ָוֶאְעֹלז ִמְּפֵני ָיְדָך ָּבָדד ָיַׁשְבִּתי" )ירמיה טו יז(. 

ָיַׁשְבִּתי ְבסֹוד ְמַׂשֲחִקים" - ָאְמָרה ְּכֶנֶסת  ַרִּבי ַאָּבא ַּבר ַּכֲהָנא ָּפַתח: "ֹלא 

ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא: ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ִמָּיַמי ֹלא ִנְכַנְסִּתי ְּבָבֵּתי 

"ָוֶאְעֹלז,  ִעָּמֶהם,  ְוִׂשַחְקִּתי  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֶׁשל  ִקְרְקָסאֹות  ּוָבֵּתי  ֵּתַאְטָראֹות 

 - ְמַׂשֲחִקים"  ְבסֹוד  ָיַׁשְבִּתי  ֵּפרּוׁש מהרז"ו: "ֹלא  ָיַׁשְבִּתי".  ָּבָדד  ָיְדָך  ִמְּפֵני 

ָיַׁשְבִּתי"  ָיְדָך ָּבָדד  ֶׁשֹּלא ִהְתָעַרְבִּתי ְּבִמְנֲהֵגי ַהּגֹוִים. ַמְּתנֹות ְּכֻהָּנה: "ִמְּפֵני 

- ִמְּפֵני ִצּוּוְיָך ֶׁשִּצִּויַתִני ֶׁשֹּלא ֵליֵלְך ְּבֻחּקֹות ַהּגֹוִים, ָיַׁשְבִּתי ִלי ָּבָדד ְלִבְלִּתי 

ֶלֶכת ְּבָבֵּתי ְׂשחֹוק ֶׁשָּלֶהם. )איכה רבה פתיחתא אות ג(.
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ְּפַסק ֲהָלָכה • 

ִהְננּו  ְלִמיֵניֶהם,  ִּבְסָרִטים  ּוְצִפָּיה  ִמְׂשָחק  ְלֵׁשם  ְּבַמְחֵׁשב  ַהִּׁשּמּוׁש  ִּבְדַבר 

ְלַהִּביַע ֶאת ַּדְעֵּתנּו ַעל ִּפי ַהֲהָלָכה... ָלֵתת ַלֶּיֶלד ִלְׁשקַֹע ְּבִמְׂשָחִקים ְלִמיֵניֶהם 

ַהּגֹוְרִמים ְלָהִסיר ַמֲחַׁשְבּתֹו ּוְלַפּנֹות ִלּבֹו ְלַבָּטָלה - ַהָּדָבר ּגֹוֵרם ְיִריָדה ְּגדֹוָלה 

ִאם  ֲאִפּלּו  ַמְחֵׁשב  ְּבִסְרֵטי  ִלְצִפָּיה  ְּבנֹוֵגַע  ַהֶּיֶלד.  ֶׁשל  ָהרּוָחִני  ַהַּמָּצב  ְּבָכל 

ֵאין ָּבֶהם ַמְראֹות ֲאסּורֹות... הּוא ִּבְכַלל ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך: ִסְפֵרי 

ִמְלָחמֹות ָאסּור ִלְקרֹות ָּבֶהם ְּבַׁשָּבת, ְוַאף ַּבחֹל ָאסּור ִמּׁשּום מֹוַׁשב ֵלִצים. 

ּוְבָמֵגן ַאְבָרָהם ָּכַתב: ְוהּוא ַהִּדין ַההֹוֵלְך ְלַטְרִטָּיאֹות ְוִקְרַקְסָיאֹות, ְוֵהם ִמיֵני 

ְׂשחֹוק )כדאיתא בעבודה זרה דף יח:(. ְוַהְּמִאיִרי ָּכַתב: ֶׁשֵהם ְּדָבִרים ַהּמֹוְׁשִכים 

ּבֹוְראֹו.  ֵמֲעבֹוַדת  אֹותֹו  ּוְמָיֲאִׁשים  ְלַבָּטָלה  אֹותֹו  ּוְמַפִּנים  ָאָדם  ֶׁשל  ִלּבֹו 

ִמֶּמּנּו  ּוְמַבְּטִלין  ָאָדם  ֶׁשל  ִלּבֹו  מֹוְׁשִכין  ֵאּלּו  ֶׁשְּדָבִרים  ָּכַתב:  ָאָדם  ּוְבַחֵּיי 

ִיְרַאת ָׁשַמִים. ּוַמה ִּלי ִאם הֹוֵלְך ִלְראֹות ֶסֶרט ְּבָמקֹום ַאֵחר אֹו ֶׁשּיֹוְׁשִבים 

ַּבַּבִית ְוצֹוִפים ְּכֶדֶרְך ְמַבֵּלי עֹוָלם. ְוַאף ְלָנִׁשים ּוְלָבנֹות ַהָּדָבר ַמִּזיק, ּוַמְרִחיק 

"ַאְׁשֵרי  ֶּׁשָּכתּוב  ְּדַמה  ָזָרה,  ַּבֲעבֹוָדה  ַּבּתֹוָספֹות  ]ְיֻעַּין  ָׁשַמִים.  ִיְרַאת  ֵמֶהם 

ָהִאיׁש" )ֲאֶׁשר ֹלא ָהַלְך, ְלַטְרִטָּיאֹות ְוִקְרַקְסָיאֹות(, ֵאין ֶזה ְלַמֵעט ִאָּׁשה[.

ִמְׂשָחק  ְלָצְרֵכי  ְּבַמְחֵׁשב  ִׁשּמּוׁש  ִּדין  ִּפי  ַעל  ֶׁשָאסּור  ַהַּנ"ל,  ִמָּכל  ַהּיֹוֵצא 

ּוְסָרִטים, ֲאִפּלּו ִאם ֹלא ִיְהֶיה ָּבֶהם ַמְראֹות ּוְדָבִרים ָהֲאסּוִרים ִמַּצד ַעְצָמם. 

ּוְכָבר ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם ֵאֶצל ָהעֹוְסִקים ִּבְמֶלאֶכת ִחּנּוְך ַהָּבִנים ְוַהָּבנֹות, ַעד 

ֵּכן  ְוַעל  ָׁשַמִים,  ְוִיְרַאת  ִמּתֹוָרה  ַהְיָלִדים  ֶנֶפׁש  ֶאת  ַמְרִחיק  ַהַּמְחֵׁשב  ַּכָּמה 

ְלִעְנְיֵני  ְּבַמְחֵׁשב  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשֹּלא  ְוַהְמַחְּנִכים  ַההֹוִרים  ֶאת  ְלַהְזִהיר  ִהְננּו 

ִּבּלּוי ְּכָלל. )ובאו על החתום הגרי"ש אלישיב זצ"ל ויבדלו לחיים הגר"ש ואזנר והגר"נ 

קרליץ שליט"א, אדר תשס"ג(.

ֲאֶׁשר  ַהַּמְכֵׁשָלה ְמאֹד,  ְוַרָּבה  ֱהיֹות  ַהְּסָרִטים:  ִּפְרַצת  ַעל  ְוַאְזָהָרה  הֹוָדָעה 

ֲאָנִׁשים ֲחֵרִדים צֹוִפים ִּבְסָרִטים ְרִגיִלים אֹו ְמֻצָּיִרים, ִסְרֵטי ֶטַבע, הֹוָפעֹות 

ּוְמֵלִאים  ְוַהּקֹוְלנֹוַע,  ֵמַהֶּטֶלִויְזָיה  ְּבֻרָּבם  ְלקּוִחים  ֲאֶׁשר  ְוַכּדֹוֶמה,  ֻמְסָרטֹות 
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ִּכעּור ֶׁשַּבִּכעּור ְוַהְׁשָחָתה ִחּנּוִכית ַהּפֹוַגַעת ִּביָלִדים, נַֹער ּוְמֻבָּגִרים, ְּבאֶֹפן 

ָחמּור ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֳארֹו ְּבִמִּלים, ַוֲאִפּלּו ִּבְסָרִטים ֶׁשֻּצְנְזרּו ִּבְמֻיָחד ַעל ְיֵדי 

ֻמְׁשָחתֹות,  ּוִמּדֹות  ָרִעים  ּוְתָכִנים  ְמָסִרים  ְּפִריצּות,  ִקְטֵעי  ִנְמְצאּו  ֲחֵרִדים 

ְוׁשּום ִצְנזּור ֹלא מֹוִעיל ְלִׁשּנּוי רּוַח ַהְּדָבִרים, ַהַּמְחִּדיָרה ִמּדֹות ָרעֹות ְוָכל 

ִמיֵני ַהְׁשָחתֹות, ֵמחֹוָבֵתנּו ְלָהִסיר ִמְכׁשֹול נֹוָרא ֶזה, ּוְלהֹוִדיַע ָּבַרִּבים ֶׁשָּכל 

ַהְּסָרִטים ַהַּנ"ל ֵהם ֶהֶרס ַלִחּנּוְך ִּבְכָלל, ְוַלַּיֲהדּות ִּבְפָרט, ְוָאסּור ַעל ִּפי ִּדין 

ּתֹוָרה ִלְצּפֹות ָּבֶהם, ֵּבין ִלְגָבִרים ֵּבין ְלָנִׁשים ִויָלִדים, ַוֲאִפּלּו ְּבַאְקַראי, ְּבָבֵּתי 

ְוַהְמַפְרְסִמים  ַהַּמְׂשִּכיִרים  ְואֹוָתם  ְוַכּדֹוֶמה.  ַקְיָטנֹות  ְונֶֹפׁש,  ָמלֹון  חֹוִלים, 

ָּכל צּורֹות  ַהִּדין.  ִלֵּתן ֶאת  ַוֲעִתיִדים  ָהַרִּבים  ַמֲחִטיִאים ֶאת  ַהַּנ"ל,  ְסָרִטים 

ַהְּצִפָּיה ִּבְכַלל ָהִאּסּור, ְּכגֹון ַּתְקִליטֹוִרים ַּבַּמְחֵׁשב, ִויֵדיאֹו, ַהְקָרנֹות ְוַכּדֹוֶמה. 

ַּגם ְסָרִטים ֶׁשל ַעְרֵבי ִׁשיָרה )הֹוָפעֹות ַזָּמִרים, ָּדָבר ֶׁשֶּנֱאָסר ַעל ְיֵדי ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ֲאִפּלּו 

ִאם ֵהם ֶנֱעָרִכים ְּבַהְפָרָדה( ֵיׁש ָּבֶהם ֶהֶרס ִחּנּוִכי ְוִחּלּול ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוֵהם 

ְוַלֶּסִּמיָנִרים, ֶׁשֹּלא  ַלְיִׁשיבֹות  ַהִחּנּוְך,  ְלָבֵּתי  ָּבֶזה  ָאנּו  ַהַּנ"ל. ּופֹוִנים  ִּבְכַלל 

ַיְכִניסּו ְּבמֹוְסדֹוֵתיֶהם ׁשּום ֶסֶרט ֶׁשהּוא, ַוה' ִיְגּדֹר ִּפְרצֹוֵתינּו ְּבַרֲחִמים. )ובאו 

על החתום גדולי הרבנים שליט"א מכל העדות והחוגים(.

ֱהיֹות ְוָלַאֲחרֹוָנה ִנְמָצִאים ַקֵּלי ַּדַעת ֶׁשְּמַאְרְּגִנים ַלֲחזֹות ְּבַהְקָרַנת ְסָרִטים, 

ָלֵכן  ְוכּו',  ַרָּבִנים  ַּדַעת  ִּפי  ַעל  ְוהּוא  ְמֻבָּקִרים,  ֶׁשַהְּסָרִטים  ַּבֲאַמְתָלאֹות 

ִהְננּו ְלהֹוִדיַע ֶׁשָאסּור ַלֲחזֹות ְּבַהְקָרַנת ְסָרִטים ְּבֵאיֶזה צּוָרה ְואֶֹפן ֶׁשהּוא, 

ְוַהִּנָּסיֹון  ְוַאף ְלצֶֹרְך ִמְצָוה, ִּכי הּוא ִמְצָוה ַהָּבָאה ַּבֲעֵבָרה,  ְוַאף ְמֻבָּקִרים, 

הֹוִכיַח ִּכי ֶזה ֵהִביא ְלֶהֶרס ַהְּצִניעּות. ְוָכל ֶאָחד ִיְׁשמֹר ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו ִמָּלֶלֶכת 

ִלְמקֹומֹות ָּכֵאּלּו. )קול קורא מטעם הגאונים הצדיקים זצ"ל חברי בד"צ העדה החרדית, 

כא כסלו תשנ"ו(. 

ֵאֶצל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ָהֵריִקים ִמָּכל ִסּפּוק ְותֶֹכן רּוָחִני ּוְרחֹוִקים ִמִּׂשְמָחה 

ַמְחֵׁשב  ִמְׂשֲחֵקי  ְוַהַּׁשֲעׁשּוַע,  ַהִּבּדּור  ַּתְרּבּות  ְמאֹד  ִהְתַּפְּתָחה  ֲאִמִּתית, 

ְוַהְקָרנֹות ְסָרִטים, ּוָבֶהם ֵהם ְמַבִּלים ֶאת ְזַמָּנם. ּוְלַצֲעֵרנּו, ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות 
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ַּגם ְלַמֲחֵננּו ָחְדָרה ַּתְרּבּות זֹו, ּוְבִנּגּוד ְלהֹוָרַאת ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל - ֵיׁש ִּביֵמי 

ְּב'ִאּׁשּור  ]ִּכְבָיכֹול  ְסָרִטים  ַהְקָרנֹות  ַהְּזַמִּנים  ּוְבֵבין  ּוַבֲחֻנָּכה  ַהּמֹוֵעד  חֹל 

ְנׁשֹות ִחּנּוְך'[, ֲאֶׁשר ֵהם מֹוְׁשִכים ְוסֹוֲחִפים ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַהְּיהּוִדית ִל'ְמחֹוזֹות 

ַאְך  ְסָרִטים,  ִלְרִאַּית  ּוְלִהְתַמְּכרּות  ָּברּוָחִנּיּות  ִלְנָזִקים  ְוגֹוְרִמים  ְרחֹוִקים', 

ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּכֵׁשרֹות ְוַהְּצנּועֹות ֵאיָנן הֹוְלכֹות ִלְראֹות ִחּקּוִיים ֶׁשל ַּתְרּבּות 

ַהּגֹוִים, ְוֵאיָנם יֹוְׁשבֹות ִלְצּפֹות ָּבֶהם ַּבַּבִית, ֵּכיָון ֶׁשֵהן ַמְרִּגיׁשֹות ֶאת ִקְרַבת 

ה', ְוִלָּבם ָמֵלא ִרְגֵׁשי קֶֹדׁש ְוִׂשְמַחת ַחִּיים ְיהּוִדית ֲאִמִּתית ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה 

ְוַהִּמְצוֹת.

ַהַּסָּכָנה ִּביִציָאה ְלֹנֶפׁש ּוָבֵּתי ָמלֹון
ִמְכַּתב ִחּזּוק • 

ַמה ֶּׁשִהִּציעּו ְלַסֵּדר ְלָכל ְמַלְּמֵדי ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְּבִעיְרֶכם ֶׁשִּיְּסעּו ְלַׁשַּבת 

ַיְחָּדו,  ְונֶֹפׁש  ַמְרּגֹוַע  ְּבָמקֹום  ִלְׁשהֹות  ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם  ִעם  ַיַחד  ֻּכָּלם  קֶֹדׁש 

ּוְבַמֲהַלְך ַהַּׁשָּבת ִיְׁשְמעּו ִׁשעּוִרים ְוִׂשיחֹות ֵמִעְנַין ְמַלאְכָּתם, ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש 

ֶׁשל ִחּנּוְך ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל - ִהֵּנה ָּדָבר ֶזה ְּכָבר ִהִּציעּו ְלָפֵנינּו ַּכָּמה ְּפָעִמים 

ׁשֹונֹות,  ְּבצּורֹות  ְוַכּדֹוֶמה  ַהְמַחְּנִכים  ְלֶצֶות  ִּגּבּוׁש"  "ַׁשַּבת  ֶׁשל  ֵׁשם  ַּתַחת 

ַהְמַחְּנִכים,  ֲעבּור  ַרב  ּתֹוֶעֶלת  ָּבֶזה  ֶׁשֵּיׁש  ְּבַטֲעָנה  ָּבִאים  ַהַּמִּציִעים  ְוֵאּלּו 

ְוִהֵּנה ַּדְעֵּתנּו ֶּבֱאֶמת ֶׁשַהָּדָבר ְמֻיָּתר... ַאְך ַאף ִאם ִיְטֲענּו ְּבתֶֹקף ַעל ַהּצֶֹרְך 

ְוַהּתֹוֶעֶלת ַּבָּדָבר, ֲהֵרי ֵיׁש ָּבֶזה ַהְרֵּבה ְּפָרצֹות ְּבחֹומֹות ַהְּצִניעּות ְוַהְּקֻדָּׁשה, 

ָמלֹון  ֵּבית  אֹו  ַהֲאָרָחה  ְּבֵבית  ִלְׁשהֹות  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ָּכל  ַיַחד  ֶׁשִּמְתַאְּסִפים 

ֶׁשֵּיֵצא  ָּברּור  ֲהֵרי  ֶרַוח,  ָּבֶזה  ֵיׁש  ִאם  ְוַאף  ַיַחד,  ַהְּסעּודֹות  ְועֹוִׂשים  ַיְחָּדו, 

ִיֵּתן  ּוִמי  ּוְלִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם...  ָלֶהם  ֶהְפֵסד  הּוא  ְוַהָּדָבר  ְּבֶהְפֵסדֹו,  ְׂשָכרֹו 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ָאִבינּו  ִלְפֵני  ְסֻגָּלה  ַעם  ְוֵנָחֵׁשב  ַהְּקֻדָּׁשה,  ִּגְדֵרי  ִלְׁשמֹר  ֶׁשִּנְזֶּכה 

ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל  ּדֹורֹות  ְלַגֵּדל  ַהָּבִנים,  ֵאּלּו   - ַּבֲעָמֵלנּו  ְּבָרָכה  ִלְראֹות  ְוִנְזֶּכה 

ֲחָכִמים ִיְרֵאי ה' ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. ַאְׁשֵרי ְלֵאּלּו ַהּגֹוְדִרים ָּגֵדר ִלְׁשמֹר ַעל 

ַהְּצִניעּות ּוְקֻדַּׁשת ִיְׂשָרֵאל. )הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל, יום יח אייר תשס"ז(.
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ְּפַסק ֲהָלָכה • 

ֶנְחַרְדנּו ִלְׁשמַֹע ַעל ַהִּפְרָצה ַהֲחמּוָרה ֲאֶׁשר ָּבֵּתי ָמלֹון, ֲאָתֵרי נֶֹפׁש ְוַכּדֹוֶמה, 

ְּבַחְדֵרי אֶֹכל,  ְמעֶֹרֶבת  ִּביִׁשיָבה  ַהִּצּבּור  ֶאת  ַמְכִׁשיִלים  ֲחֵרִדים,  ַהִּנְקָרִאים 

ִמְׁשָּפָחה  ָּכל  יֹוְׁשִבים  ַּכֲאֶׁשר  ְוַגם  ַהְרָצאֹות.  ּוְבאּוַלֵּמי  ַּבּלֹוִּבי,  ַּבִּמְדָׁשאֹות, 

ְּבִנְפָרד, ֵּכיָון ֶׁשּיֹוְׁשִבים ִּבְסִמיכּות ְלֹלא ְמִחיָצה, הּוא ִאּסּור, ְּדַעִין רֹוָאה ְוֵלב 

והגר"נ  ויבדלו לחיים הגר"ש אויערבך  זצ"ל,  והגר"נ גשטטנר  )הגרח"פ שיינברג  חֹוֵמד. 

קרליץ שליט"א, מובא בספר עטרת זהב עמוד קסג(.

ַּדְרֵכי ֹנַעם • 

ַהּתֹוָפָעה ֶׁשִהְתַּפְּׁשָטה ִּבְפָרט ִּביֵמי ַהַּקִיץ, ֶׁשל ְיִציָאה ִלְמלֹונֹות ּוְלָכל ִמיֵני 

הֹוֶלֶכת  ַהּזֹאת  ְוַהּתֹוָפָעה  ָלָאֶרץ,  ְלחּוץ  ּוְנִסיעֹות  ְוִטּיּוִלים  נֶֹפׁש  ְמקֹומֹות 

ֵאין  טֹוָבה,  ֶחְלָקה  ָּכל  ְוׁשֹוֶטֶפת  ִמְׁשָּפחֹות  ְועֹוד  חּוִגים  ְּבעֹוד  ּוִמְתַרֶחֶבת 

ִמי ֶׁשָּיכֹול לֹוַמר ֶׁשָחַזר ִמְּמקֹומֹות ֵאּלּו ִמְּבִלי ְלַאֵּבד ַהִּיְרַאת ָׁשַמִים ֶׁשּלֹו. 

ִנְפָּגִׁשים ִעם ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ְוִעם רּוחֹות ֲאֵחרֹות, ְוֶיְׁשָנם ְמקֹומֹות ֶׁשַהְּׁשהּות 

ָׁשם ּדֹוָמה ַלֲחֻתָּנה ְמעֶֹרֶבת, ַחס ְוָׁשלֹום, ְוַכָּמה ִיְרַאת ָׁשַמִים ֶׁשְּכָבר ָהְיָתה 

ְוַאֲחִריָתּה ִמי ְיׁשּוֶרָּנה. )שיחות האדמו"ר  לֹו ִלְפֵני ֵכן, ֲהֵרי הּוא ְמַאֵּבד ָׁשם, 

מסלונים שליט"א טבת תשע"ד, עמוד טו(.

נֹוֶהֶגת  ַהְּצִניעּות,  ּוִבְכָלָלם  ַהִּמְצוֹת,  ְוִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ִּדיֵני  ְׁשִמיַרת  חֹוַבת 

ְּבָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום, ַּגם ִּביֵמי חֶֹפׁש ּוֵבין ַהְּזַמִּנים, ְוָצִריְך ָלֵתת ֶאת ַהַּדַעת 

ִמַּצד  ֵהן  ְונֶֹפׁש,  ָמלֹון  ְּבָבֵּתי  ֲחמּורֹות  ְּבָעיֹות  ַהְרֵּבה  ֶׁשְּמצּוִיים  ָּכְך  ַעל 

ִמַּצד  ְוֵהן  ְוִזָּמה,  ְּפִריצּות  ָּבֶהם  ֶׁשָּמצּוי  ְוַהְּצִניעּות  ַהְּקֻדָּׁשה  ְׁשִמיַרת  חֶֹסר 

ַּכְׁשרּות ַהַּמֲאָכִלים, ֶׁשֵּיׁש ַהְרֵּבה ְמקֹומֹות ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַהְׁשָּגָחה ְראּוָיה ְּכָלל, 

ּוְכָבר ִהְתַּגּלּו ֶּבָעָבר ]ַּגם ִּבְמקֹומֹות ֶׁשֻּפְרַסם ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַהְׁשָּגָחה ְראּוָיה[ 

ִמְכׁשֹולֹות ֶׁשל ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ּוָבָׂשר ְּבָחָלב, ֲאִכיַלת ֶטֶבל, ִּבּׁשּוֵלי 

ּגֹוִים, ִחּמּום ָהאֶֹכל ּתֹוְך ְּכֵדי ִחּלּול ַׁשָּבת, ְועֹוד.
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ִּבְפִריצּות  ֶׁשהֹוְלִכים  ַּתָּיִרים  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  נֶֹפׁש  ַוֲאָתֵרי  ָמלֹון  ְּבָבֵּתי  ָמצּוי 

ְּגדֹוָלה ּוִמְתַנֲהִגים ִּבְפִריצּות, ַּתֲערֶֹבת ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ְּבַחְדֵרי ָהאֶֹכל ּוַבּלֹוִּבי, 

ַהְקָרנֹות ְסָרִטים, ְׁשִמיַעת ַהְרָצאֹות ִמַּמְרִצים ַקֵּלי ַּדַעת ֶׁשֵאין ָּבֶהם ִיְרַאת 

ָׁשַמִים, ֲחָדִרים ַהּצֹוִפים ִלְבֵרכֹות ְׂשִחָּיה, ִעּתֹוִנים ּוְסָפִרים ְּפסּוִלים. ְּבַהְרֵּבה 

ְמקֹומֹות ֶׁשַּמִּציִעים ּוַמְזִמיִנים ֲחֵרִדים ָלבֹוא ְלָׁשם ]ְּכמֹו ְירּוָׁשַלִים, ְטֶבְרָיה, 

ִמֶּזה  ִנְגְרמּו  ּוְכָבר  ֲאסּוִרים,  ַמְכִׁשיִרים  ַּבֲחָדִרים  ֵיׁש  ַהֶּמַלח[,  ָים  ְנַתְנָיה, 

ֲאִויַרת  ֶׁשְּבַהְׁשָּפַעת  ְוִלְצִעיִרים,  ִלְמֻבָּגִרים  ְּגדֹוִלים  ּוִמְכׁשֹוִלים  ְנִפילֹות 

ְלִהְסַּתֵּכל  ֻחְלָׁשה  ֶׁשל  ְּבֶרַגע  ִהְתַּפּתּו  ְּבנֶֹפׁש,  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהַּקִּלילּות  ָהִרְפיֹון 

ָהָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשַּדְרּכֹו  ו(  )הלכות דעות פרק  ָּבַרְמַּב"ם  ּומּוָבא  ֵאּלּו.  ְּבַמְכִׁשיִרים 

ֶׁשָּבֶהם  ִמְּמקֹומֹות  ִלְברַֹח  ֵיׁש  ְוָלֵכן  ְוַהָּמקֹום,  ֵמַהְּסִביָבה  ֻמְׁשָּפע  ִלְהיֹות 

נֹוֲהִגים ְּבֶדֶרְך ֹלא טֹוָבה.

ְמקֹומֹות ֶׁשְּמצּוִיים ָּבֶהם ּפֹוְרֵקי עֹל ָהרֹוְדִפים ַאֲחֵרי ֲהָנאֹות ּוִבּלּוֵיי ָהעֹוָלם 

ַהֶּזה ְוֵאין ַלְמַבְּקִרים ָּבֶהם ֶאְפָׁשרּות ִויכֶֹלת ְלַהְחִליט ִמי ָיבֹוא ִלְׁשהֹות ָּבֶהם 

ַהּׁשֹוִהים  ַעל  ְלָרָעה  ְלַהְׁשִּפיַע  ְמאֹד  ְמֻסָּגִלים  ָׁשם,  ִנְמָצִאים  ֶׁשֵהם  ִּבְזַמן 

ָמלֹון,  ְּבָבֵּתי  ַהְּׁשִהָּיה  ְּבִעְּקבֹות  ֶׁשִהְתָּפְרקּו  ָּבִּתים  ַהְרֵּבה  ַעל  ְוָידּוַע  ָּבֶהם, 

ְלָבֵּתי  ְוַהְרֵּבה הֹוִרים ִמְתָחְרִטים ַעל ֶזה ֶׁשִּמּתֹוְך ְּתִמימּות ִהְתַּפּתּו ָלֶלֶכת 

ָמלֹון ָּבֶהם ַהְיָלִדים ֶנְחְׂשפּו ִלְדָבִרים ְּגרּוִעים ְּביֹוֵתר, ְוִנְגַרם ָלֶהם ִמָּכְך ֶנֶזק 

ַרב ִויִריָדה ְּגדֹוָלה ָּברּוָחִנּיּות.

ֵאין ִלְסמְֹך ַעל מֹוָדעֹות אֹודֹות נֶֹפׁש ְוֵארּוַח ְּבָבֵּתי ָמלֹון, ָּבֶהם ַמְבִטיִחים 

ַהְמַפְרְסִמים ֶׁשַהּכֹל ִיְהֶיה ְּבַכְׁשרּות ְמֻהֶּדֶרת, ְוֶׁשַהָּמקֹום ָראּוי ְלנֶֹפׁש ַלִּצּבּור 

ְּבַהְבָטָחָתם,  ֶׁשֵאיָנם עֹוְמִדים  ְּפָעִמים ַרּבֹות  ִהְתָּבֵרר  ֶׁשְּכָבר  ֵּכיָון  ַהֲחֵרִדי, 

ֵאין  ְוֵכן  ְּבַהְבָטָחָתם.  ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד  ֵאיָנם  ִיְרצּו  ּוְבַהְרֵּבה ַמָּצִבים, ַּגם ִאם 

ַעל  ְלַפְרֵסם  מּוָכִנים  ֵהם  ֶּכֶסף  ֶּבַצע  ִּבְׁשִביל  ֲאֶׁשר  ָהִעּתֹוִנים,  ַעל  ִלְסמְֹך 

ִּבְפִריצּות  ְמֵלִאים  ֶׁשֵהם  ּוָברּור  ֶׁשָּידּוַע  ִּבְמקֹומֹות  ַּגם  ָמלֹון  ְּבָבֵּתי  נֶֹפׁש 

ֶׁשל  ַהְמפֶֹרֶׁשת  ְלהֹוָרָאָתם  ְּבִנּגּוד  ַנֲעֶׂשה  ֶׁשַהִּפְרסּום  ָלַדַעת  ְוֵיׁש  ְותֹוֵעָבה, 

ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל.
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ֲהָנָאה  ִּבְׁשִביל  ָׁשֶוה  ְוֹלא  ְּפרֹוְזדֹור,  הּוא  ַהֶּזה  ֶׁשָהעֹוָלם  ִלְזּכֹר,  ָעֵלינּו 

ָקִׁשים,  ְלִנְסיֹונֹות  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ֶאת  ּוְלַהְכִניס  ְלִהָּכֵנס  ְועֹוֶבֶרת  מּוֶעֶטת 

ְוָלֶלֶכת ִלְמקֹומֹות ָּבֶהם ֶאְפָׁשר ָחִליָלה ְלַהְפִסיד ּוְלַאֵּבד ִּבְזַמן ָקָצר ַהְׁשָקָעה, 

ְלִהְתַרֵחק  ָעֵלינּו  ָלֵכן  ָׁשִנים.  ְּבֶמֶׁשְך  ְוָעְמלּו  ָטְרחּו  ֲעֵליֶהם  ְוִחּנּוְך  ַמֲאָמץ 

ְלַגְמֵרי ִמָּלֶלֶכת ּוְלַטֵּיל ְוִלְנּפֹׁש ִּבְמקֹומֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ֲחָׁשׁשֹות.

ִוְּתרּו ַעל ָּכל ַמֲחַמֵּדי ֵּתֵבל ִּבְׁשִביל ַלֲעׂשֹות ֶאת  ֲאבֹוֵתינּו ְּבָכל ַהּדֹורֹות 

ּוַמְרּגֹוַע,  ְלנֶֹפׁש  צֶֹרְך  ֶׁשֵּיׁש  ּוְבִמְקֶרה  בֹוָתם,  ְּבִעְקּ ָלֶלֶכת  ְוָעֵלינּו  ה',  ְרצֹון 

ֵיׁש ָלֶלֶכת ַאְך ְוַרק ִלְמקֹומֹות ֶׁשֵהם ְנִקִּיים ּוְבדּוִקים ֵהיֵטב ְלֹלא ָּכל ֲחָׁשׁש 

ַהְּקֻדָּׁשה  ּוְׁשִמיַרת  ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹת  ִקּיּום  ַעל  ַהַהְקָּפָדה  ּוִבְזכּות  ּוְבָעָיה, 

ְוַהְּצִניעּות ְּבָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן, ִנְזֶּכה ְלִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְוַהְצָלָחה ְמֻרָּבה 

ְּבָכל ָהִעְנָיִנים, ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. 



166

היא תתהלל | פרק טז

ֶּפֶרק טז

ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש
ְוֶׁשֹּלא  ְזַמן,  ְּבָכל  ְלָנִׁשים  ֲאָנִׁשים  ֵּבין  ַהַהְפָרָדה  ִחּיּוב  ֶזה מּוָבא  ְּבֶפֶרק 

ַיַעְמדּו ָנִׁשים ִּבְמקֹום ַמֲהַלְך ָהַרִּבים, ּוְצִניעּות ִּבְמקֹומֹות ֲעבֹוָדה

ִּתּקּון ָּגדֹול

ְּגָמָרא • 

ִמי ֶׁשֹּלא ָרָאה ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה, ֹלא ָרָאה ִׂשְמָחה ִמָּיָמיו. ְּבמֹוָצֵאי יֹום 

טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ָיְרדּו ְלֶעְזַרת ָנִׁשים, ּוְמַתְּקִנין ָׁשם ִּתּקּון ָּגדֹול... ַמהּו 

'ִּתּקּון ָּגדֹול'? ֶׁשִהִּניחּו ְקָרִׁשים ִעם ַמֲעֶקה ַעל ַהִּזיִזין ֶׁשָהיּו ּבֹוְלִטים ִמָּכְתֵלי 

ִמִּבְפִנים  ָנִׁשים  ָהיּו  ָּבִראׁשֹוָנה  ַרָּבָנן:  ָּתנּו  ַהָּנִׁשים.  ָעְמדּו  ְוָׁשם  ָהֲעָזָרה, 

ָנִׁשים  ֶׁשִּיְהיּו  ִהְתִקינּו   - רֹאׁש  ַקּלּות  ִליֵדי  ָּבִאים  ְוָהיּו  ִמַּבחּוץ,  ַוֲאָנִׁשים 

 - רֹאׁש  ַקּלּות  ִליֵדי  ָּבִאין  ָהיּו  ַוֲעַדִין  ִמִּבְפִנים,  ַוֲאָנִׁשים  ִמַּבחּוץ  יֹוְׁשבֹות 

ִהְתִקינּו ֶׁשִּיְהיּו ָנִׁשים יֹוְׁשבֹות ִמְלַמְעָלה ַוֲאָנִׁשים ִמְּלַמָּטה.

ְוֵאיְך ָעׂשּו ָּכְך ְלהֹוִסיף ּוְלַׁשּנֹות ַעל ַהִּבְנָין ֶׁשָעָׂשה ְׁשֹלמֹה, ֲהֵרי ָּכתּוב "ַהּכֹל 

ִּבְכָתב ִמַּיד ה' ָעַלי ִהְׂשִּכיל", ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא הֹוִדיַע ְוִצָּוה ַעל ַּתְבִנית 

ֶעְזַרת  ְוָעׂשּו  הֹוִסיפּו  ְוֵאיְך  ָּבנּוי,  ִיְהֶיה  צּוָרה  ְּבֵאיזֹו  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִּבְנַין 

ָנִׁשים ֶׁשִּתְהֶיה ִמְלַמְעָלה? ָאַמר ַרב: ָּפסּוק ָמְצאּו ְוָדְרׁשּו ֶׁשָּצִריְך ְלַהְבִּדיל 

ֲאָנִׁשים ִמָּנִׁשים ְוַלֲעׂשֹות ָּגֵדר ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ִליֵדי ִקְלקּול. ְוָכְך ֶנֱאַמר 
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ַּבָּפסּוק: "ְוָסְפָדה ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפחֹות ִמְׁשָּפחֹות ְלָבד ִמְׁשַּפַחת ֵּבית ָּדִויד ְלָבד 

ָעִתיד ָלבֹוא ֶׁשֲעסּוִקין  ּוְנֵׁשיֶהם ְלָבד". ָאְמרּו: ַוֲהֹלא ְּדָבִרים ַקל ָוחֶֹמר, ּוַמה ֶלּ

ְּבֶהְסֵּפד, ְוֵאין ֵיֶצר ָהַרע ׁשֹוֵלט ָּבֶהם, ָאְמָרה ּתֹוָרה ֲאָנִׁשים ְלַבד ְוָנִׁשים ְלַבד 

- ַעְכָׁשו ֶׁשֲעסּוִקין ְּבִׂשְמָחה ְוֵיֶצר ָהַרע ׁשֹוֵלט ָּבֶהם ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. 

)סוכה נב: ורש"י שם(.

ְּפַסק ֲהָלָכה • 

מֹוָדָעה ְוַאְזָהָרה ֵמֵאת ַרּבֹוֵתינּו ַהְּגאֹוִנים ְוַהַּצִּדיִקים, ָמאֵרי ְּדַאְרָעא ְּדִיְׂשָרֵאל 

ְוַרָּבָנן ְקִׁשיָׁשֵאי, ּוָבֵּתי ַהִּדיִנים ֶׁשל ְסָפַרִּדים ְוַאְׁשְּכַנִּזים, ְּפרּוִׁשים ַוֲחִסיִדים: 

מּוַסר ַהִּמּדֹות ְוַהְּצִניעּות הּוא ְיסֹוד מּוָסד ְּבַחֵּיי ִעם ִיְׂשָרֵאל ִמּדֹור ּדֹור, ּובֹו 

ָהָיה ִמְתָּפֵאר ּוִמְתַהֵּלל ֶנֶגד ָּכל ַהּגֹוִים ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ְוַכָּמה ִהְזִהירּו ֲחַז"ל 

ְוָנִׁשים ְּבָכל ִמְקֶרה ֶׁשהּוא.  ַעל ַהְּׁשִמיָרה ְוַהַהְׁשָּגָחה ֶׁשל ַּתֲערֶֹבת ֲאָנִׁשים 

ַּגם ַּבֲאֵספֹות ֶׁשל ִׂשְמָחה ְוֵכן ְלֶהֶפְך, ָּתִמיד ַּתָּקנֹות ְּגדֹולֹות ִּתְּקנּו ְלַבל ֲעבֹור 

ַעל ִּגְדֵרי ַהְּצִניעּות ּוְלִהָּׁשֵמר ִמָּכל ָּדָבר ַרע. ָאֵכן ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ָׁשַמְענּו 

ְוָרִאינּו ִּכי ֵהֵחל ַהָּקָהל ְלָהֵקל ְּבִאּסּור ָחמּור ֶזה, ּוְבִיחּוד ְּבִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה, 

ְלִהְתַאֵּסף ְוִלְסעֹד ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ְּבַבִית ֶאָחד, ּוְמַהְּפִכים ֶאת ִמְצַות ִׂשְמַחת 

ָחָתן ְוַכָּלה ַלֲעֵבָרה ֶׁשל ִהְרהּור ּוִפְרָצה ְּבמּוָסר ּוְצִניעּות, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן.

ְלזֹאת ָרִאינּו ָלנּו ְלחֹוָבה ְלהֹוִדיַע ְּבַׁשַער ַּבת ַרִּבים ַּדַעת ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה 

ְּבִדְבֵרי  ֶׁשַּבָּדָבר  ַהחֶֹמר  ִנְתָּבֵאר  ֶּׁשְּכָבר  ַמה  ּוְכִפי  ֵמִאיּסּוָרא,  ְלַאְפרֹוֵׁשי 

ַרּבֹוֵתינּו ַּבֲעֵלי ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ּוְׁשָאר ּפֹוְסִקים, ֶׁשֻּמָּטל חֹוב ָקדֹוׁש ְלַהְׁשִּגיַח 

ִּבְסעּודֹות ֲחֻתָּנה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ֶׁשֹּלא יֹאְכלּו ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ְּבֶחֶדר ֶאָחד, ִּכי 

ּוֵבין  ְּבַׁשַּבת קֶֹדׁש  ֵּבין  ְמֻיָחד,  ְּבֶחֶדר  ְוַהָּנִׁשים  ְמֻיָחד  ְּבֶחֶדר  ָהֲאָנִׁשים  ִאם 

ְוִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים ִיְתַאְּמצּו ְּבָכל ּתֶֹקף ָועֹז ְלַהֲעִמיד ִּגְדֵרי ַהְּצִניעּות  ַּבחֹל. 

ִלְגֻאָּלה  ִנְזֶּכה  ֶזה  ָהַרִּבים  ּוִבְזכּות  ִויהּוִדית,  מֶֹׁשה  ַּדת  ּוְלַחֵּזק  ִּתָּלם,  ַעל 

בין  קורא משנת תרפ"ו,  )קול  ָאֵמן.  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ְקרֹוָבה  ְוִליׁשּוָעה  ְׁשֵלָמה 
החותמים: הגרי"ח זוננפלד, בעל ה"לשם שבו ואחלמה", זקן המקובלים רבי שאול דוויק 

הכהן, בעל ה"כף החיים", זכר צדיקים לברכה(.
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ֵסֶפר ֲחִסיִדים • 

'ֶׁשַהִּׂשְמָחה  אֹוֵמר  ְלָכְך  ִּבְמקֹומֹו",  ְוֶחְדָוה  עֹז  ְלָפָניו  ְוָהָדר  "הֹוד  ְּכִתיב: 

ִּבְמעֹונֹו'... ָּכל ַהְמָבֵרְך 'ֶׁשַהִּׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו', ָצִריְך ַלְחקֹר ִאם ִקְּימּו "ְוִגילּו 

ִּבְרָעָדה"... ָנִׁשים יֹוְׁשבֹות ֵּבין ָהֲאָנִׁשים ֹלא ִיָּתֵכן ְלָבֵרְך 'ֶׁשַהִּׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו'. 

)סימן שצג(. 

ֵסֶפר ַהִּמְנָהִגים • 

ָּכל ָמקֹום ֶׁשָהֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים רֹוִאין ֶזה ֶאת ֶזה ְּכגֹון ִּבְסעּוַדת ִנּׂשּוִאין, ֵאין 

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ִלְפֵני  ִׂשְמָחה  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ִּבְמעֹונֹו',  'ֶׁשַהִּׂשְמָחה  ְלָבֵרְך 

יד,  )רבי יצחק אייזיק טירנא זצ"ל בספר המנהגים אות  ֲעֵבָרה.  ִהְרהּוֵרי  ְּכֶׁשֵּיׁש ּבֹו 
מובא בב"ח אבן העזר סימן סב(.

ֶהָחֵפץ ַחִּיים • 

ִׂשְמַחת  ַעל  ְּפִריצּות  ְּדַבר  ַמִּניִחים  ֵאיְך  ַהְמֻחָּתִנים,  ַעל  ֶאְתַּפֵּלא  ּוֶבֱאֶמת 

ְּבֵניֶהם? ֲהֹלא ָידּוַע, ֶׁשִעַּקר ָהִעְנָין ָּתלּוי ְּבָכל ַהְּפֻעָּלה ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה; ִאם 

ַחס  ְוִאם  ָּבּה,  ַיְצִליַח  ְּבַוַּדאי  ָאז  ַהִהיא,  ַּבְּפֻעָּלה  ִעּמֹו  ִיְתַּדֵּבק  ִיְתָּבַרְך  ה' 

ְוָׁשלֹום ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִמְתַרֵחק ָאז ִמֶּמּנּו - ַלָּׁשְוא ִיְהֶיה ָּכל ֲעָמלֹו. ְוִאם 

ֵּכן ְּבִעְנָיֵננּו, ְּבֵעת ֶׁשַהֲחֻתָּנה ִמְתַנֵהג ְּבֶדֶרְך ַהְּפִריצּות, ְּבַוַּדאי ֵאין ַהְּׁשִכיָנה 

ׁשֹוָרה ָׁשם, ּוְבַוַּדאי ֵאין ַּתְכִלית ִזּוּוג ְּבֵניֶהם ַיֲעֶלה ָיֶפה, ְוֵכן ַזְרָעם ֹלא ִיְהֶיה 

ָנכֹון ִלְפֵני ה', ְוֵאיְך ַיִּניחּו ָּדָבר ָּכֶזה?! ּוְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכַתב ַהַּב"ח: ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש 

ְּדֵאין  ִּבְמעֹונֹו',  'ֶׁשַהִּׂשְמָחה  ֵאין לֹוַמר  ֶאָחד,  ְּבֶחֶדר  ְוָנִׁשים  ֲאָנִׁשים  ַּבֻחָּפה 

ִׂשְמָחה ְּכֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ׁשֹוֵלט ָׁשם. )אהבת חסד ח"ג פרק ו בהגה(.

ֶּפֶלא יֹוֵעץ • 

ֹלא ִנְּתָנה ְרׁשּות ְלִהְתָעֵרב ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ֲאִפּלּו ִּבְׁשַעת ִמיָתה ַחס ְוָׁשלֹום, 

ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּבִעַּדן ֶחְדָוה, ֶׁשִאם ִיְהֶיה ַּתֲערֶֹבת ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים, ַהָּׂשָטן ְמַרֵּקד 

ֵּביֵניֶהם ְוָנִפיק חּוְרָּבא, ְוִׂשְמָחה ְלתּוָגה ֵיָהֵפְך ַחס ְוָׁשלֹום, ֶאָּלא ֶהָחָתן יֹוֵׁשב 

ֵּבין ָהֲאָנִׁשים, ְוַהַּכָּלה ֵּבין ַהָּנִׁשים, ַּבל ֵיָראּו ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו. )ערך חתן(.
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ׁשּו"ת ִּדְבֵרי ַחִּיים • 

ִחיָצה ַהַּמְבֶּדֶלת ֵּבין ֶעְזַרת ָנִׁשים ַוֲאָנִׁשים ְּבאֶֹפן ֶׁשּיּוְכלּו  ָאסּור ַלֲעׂשֹות ַהְמּ

ְלִהְסַּתֵּכל ָהֲאָנִׁשים ַּבָּנִׁשים, ַרק ַיֲעׂשּו ַּכָּנהּוג ִמיֵמי ֶקֶדם. )תשובות הנוספות 

סימן יב, רבי חיים מצאנז זצ"ל(.

ִׂשְמָחה,  ְּבֵעת  ּוִבְפָרט  ֵעת,  ְּבָכל  ֻמֶּטֶלת  ֶׁשחֹוָבה  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ֶׁשִּתְהֶיה ַהְפָרָדה ֻמְחֶלֶטת ֵּבין ֲאָנִׁשים ְלָנִׁשים, ְוָלֵכן ָצִריְך ְלַהְקִּפיד ְּבאּוַלֵּמי 

ְׂשָמחֹות ִלְׁשֵּתי ְּכִניסֹות ִנְפָרדֹות ּוְמֻרָחקֹות, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ָחִליָלה ִליֵדי 

ַּתֲערֶֹבת ּוִמְכׁשֹול ְרִאּיֹות ֲאסּורֹות, ְוֵכן ִלְדאֹג ֵמרֹאׁש ֶׁשֹּלא יּוְכלּו ְלָהִזיז ֶאת 

ַהְּמִחיצֹות ָּבאּוָלם ֲאִפּלּו ְקָצת, ּוִבְזכּות ְׁשִמיַרת ַהְּצִניעּות ַהְּׁשִכיָנה ִּתְׁשֶרה 

ְּבִיְׂשָרֵאל.

ָנה ַּתְׁשִליְך ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ְלָחן ֲערּוְך ַהּׁשֻ • 

ַּתְׁשִליְך,  ָלֶזה  ְוקֹוִרין  ַהָּנָהר,  ֶאל  ַהָּׁשָנה  ְּדרֹאׁש  ְּביֹום א'  ֵליֵלְך  נֹוֲהִגים  ֵיׁש 

ְוַיְזִהירּו ֶׁשֹּלא ֵיְלכּו ָנִׁשים. ּוִבְמקֹומֹות ֶׁשהֹוְלכֹות מּוָטב ֶׁשֲאָנִׁשים ֹלא ֵיְלכּו 

ְּכָלל. )סימן תקפג סעיף ד(.

ַמֵּטה ֶאְפַרִים • 

ְוֵיׁש ְלַבֵּטל ַהִּמְנָהג ]אֹוִתּיֹות ֵּגִהָּנם[ ַמה ֶּׁשַהָּנִׁשים הֹוְלכֹות ַּגם ֵּכן ַלֲאִמיַרת 

ַּתְׁשִליְך, ִּכי ָּבִאין ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִעְרּבּוְבָיא ַהָּנִׁשים ִעם ָהֲאָנִׁשים, ְואֹוי ְלֵעיַנִים 

ֶׁשָּכְך רֹואֹות ַּבּיֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה... ּוֵמַאַחר ֶׁשָהעֹוָלם עֹוְמִדים ְּבִדין, ִיְמָצא 

ַהָּׂשָטן ָמקֹום ְלָׂשְטנֹו ּוְלַהִּתיְך ָעֵלינּו ֶאת ַהִּדין ְּבֵחָמה ְׁשפּוָכה... ְוָדָבר ֶזה 

ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ְוָכל  ֶזה,  ַעל  ְלַהְׁשִּגיַח  ּוַמְנִהיֶגיָה  ָהִעיר  ַּפְרְנֵסי  ַעל  ֻמָּטל 

ִלְמחֹות. )אלף המגן סימן תקצח אות ז(. 
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ְקֵצה ַהַּמֶּטה • 

ַמה ֶּׁשִּנְׁשַּתְרֵּבב ַהִּמְנָהג ֶׁשַהָּנִׁשים הֹוְלכֹות ָאז ַּגם ֵּכן ִּבְפֵני ַעְצָמן ְלַתְׁשִליְך, 

ִעם  ָהֲאָנִׁשים  ְלִעְרּבּוְבָיא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָּבִאין  ִּכי  ּבֹורּות,  ִמְנָהג  ְּבַוַּדאי  הּוא 

ַהָּנִׁשים, ּוְכָבר ָצַוח ִּכְכרּוְכָיא ַעל ֶזה ַהָּגאֹון ָחָכם ְצִבי ַז"ל, ְוִצָּוה ִלְבנֹוָתיו 

ִלְהיֹות ִנְמָנעֹות ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ִמֵּליֵלְך ְלַתְׁשִליְך. )סימן תקצח אות ז(.

ָנָהר  ְלַיד  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ַּתְׁשִליְך  ֲאִמיַרת  ְּבֵסֶדר  ְקדֹוִׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ָנֲהגּו 

הֹוִכיָחה,  ַהְּמִציאּות  ַהֲחָטִאים.  ָּכל  ָים  ִלְמצּולֹות  ְלַהְׁשִליְך  ַמִים,  ּבֹור  אֹו 

ֶׁשִּביַאת ָנִׁשים ְלַתְׁשִליְך יֹוֶצֶרת ְצִפיפּות ְוִעְרּבּוְבָיא ְוחֶֹסר ְצִניעּות, ְוָדָבר ֶזה 

ָחמּור ָּכל ַהָּׁשָנה ּוִבְפָרט ְּביֹום ַהִּדין, ּוְבָׁשָעה ָּבּה ַמְׁשִליִכים ֶאת ַהֲחָטִאים, 

ֶאְפָׁשר ִלְצּבֹר ָחִליָלה ֲחָטִאים ֲחָדִׁשים, ָלֵכן "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה", 

ּוְׁשָאר  ַזַצ"ל  ְצִבי  ֶהָחָכם  ֶׁשִהְזִהירּו  ְּכִפי  ַּתְׁשִליְך  ַלֲאִמיַרת  ְּכָלל  ֵּתֵצא  ְוֹלא 

ּפֹוְסִקים, ֶאָּלא ֵּתֵׁשב ְּבֵביָתּה ְותֹאַמר ֶאת ֵסֶדר ַהַּתְׁשִליְך ַעל ֵסֶפל ָמֵלא ַמִים, 

ּוְבָכְך ַּתְרִויַח, ֶׁשחּוץ ֵמַהְׁשָלַכת ַהֲחָטִאים ַלַּמִים, ּתֹוִסיף ְזֻכּיֹות ְּגדֹולֹות ֶׁשל 

ִחּזּוק ַהְּצִניעּות ְוַהְּקֻדָּׁשה, ְוִתְזֶּכה ִהיא ּוְבֵני ֵביָתּה ִלְכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה, 

ְוָׁשָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכת.

ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה

ֵסֶפר ַהַּתָּקנֹות • 

ָצרֹות ְּתכּופֹות, ְורּוַח ִזְלָעפֹות, ְוֵאין ְלָך יֹום ֶׁשֵאין ִקְלָלתֹו ְמֻרָּבה, ְוַעל ֶזה 

ְירּוָׁשַלִים  ְוַרָּבֵני ּוַמְׁשִּגיֵחי ִעיר ַהּקֶֹדׁש  ַחְכֵמי  ֲאֵסָפה,  ַאַּגב  ַיַחד  ִנְתעֹוַרְרנּו 

ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ְלַבֵּקׁש ִּתּקּון ְוִיּׁשּוב ָהָאֶרץ, ִּכי ָהא ַוַּדאי ֹלא ְלִחָּנם ָעָׂשה ה' 

ָּכָכה ָלָאֶרץ ַהּזֹאת, ֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהָּגדֹול ַהֶּזה, ְוָהא ַוַּדאי ְּבִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי 

ְּברֹב  ּתֶֹקף  ְּבָכל  ִהְסַּכְמנּו  ְיַרֲחמּו...  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ּוָמזֹור,  ִּתּקּון  ְלַבֵּקׁש  ַעם 

ִּבְנָין ּוְברֹב ִמְנָין... ֵאין ְרׁשּות ְלׁשּום ִאָּׁשה ְּכָלל ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֵליֵלי 
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ִנָּדֵחינּו...  ִויַקֵּבץ  ְלָצרֹוֵתינּו  ַּדי  יֹאַמר  ַׁשַּדי  ְוֵאל  ַהּׁשֹוֵאָבה...  ֵּבית  ִׂשְמַחת 

ַלְיִציָרה. )סימן נה, וחתמו גדולי הרבנים בירושלים, מקובלים וראשי ישיבות  תקי"ד 

וגאוני עולם זי"ע(.

ַרִּבי ַחִּיים ָּפָלאִג'י ַזַצ"ל • 

ּוִמי ִיֵּתן ְוָהָיה... ּוְבִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה ֶׁשֹּלא ָּתבֹוא ִאָּׁשה ְלָבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות, 

ְּכַהְסָּכַמת ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּוָׁשַלִים, ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. )בצוואתו 

בספר צוואה מחיים אות כח(.

ָלבֹוא  ָוַטף  ָנִׁשים  ֲאָנִׁשים,  ֶׁשל  ֲהמֹוִנית  ְנִהיָרה  ֵיׁש  ָהַאֲחרֹונֹות  ַּבָּׁשִנים 

ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה ִּבירּוָׁשַלִים, ְוֵכן ְּבעֹוד ְמקֹומֹות ֶמְרָּכִזִּיים, 

ַּבְּדָרִכים,  ְלָנִׁשים  ֲאָנִׁשים  ֵּבין  ֲהמֹוִנית  ִעְרּבּוְבָיא  ִנְגֶרֶמת  ִמָּכְך  ּוְכתֹוָצָאה 

ַאֲחֵרי  קֹוֶרה  ָּכֶזה  ֶׁשָּדָבר  ְמאֹד  ַוֲחָבל  ּוַבַּמֲעָבִרים,  ַּבִּסְמָטאֹות  ָּבְרחֹובֹות, 

ַהִהְתעֹוְררּות ַהִּנְפָלָאה ָלּה ָזִכינּו ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים.

ִלְפֵני ָמאַתִים ִׁשִּׁשים ָׁשָנה, ְּכֶׁשָראּו ְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים זיע"א ֶאת ִרּבּוי ַהָּצרֹות 

ַהּׁשֹוֵאָבה.  ֵּבית  ְּבִׂשְמַחת  ָנִׁשים  ְּבִהְׁשַּתְּתפּות  זֹאת  ָּתלּו  ִּבְזַמָּנם,  ֶׁשָהָיה 

ִּבְזַמָּנם ָהָיה ִיּׁשּוב ָקָטן ּומּוָעט ְּבַכּמּותֹו, ְוֹלא ָהיּו ָּבִאים ִמְּמקֹומֹות ְמֻרָחִקים 

ְלֵאין  ַנֲעֶלה  ָהָיה  ַהְּצִניעּות  ַמַּצב  ַּגם  ַהּׁשֹוֵאָבה.  ֵּבית  ְּבִׂשְמַחת  ְלִהְׁשַּתֵּתף 

ָוחֶֹמר  ַקל  ִלְלמֹד  ֵיׁש  ּוִמֶּזה  ִמִּמְכׁשֹולֹות.  ָחְׁשׁשּו  זֹאת  ּוְבָכל  ִמְּזַמֵּננּו,  ֲערְֹך 

ָּבִאים  ֲאֵחרֹות  ֵמָעִרים  ְוַרִּבים  ה',  ָּברּוְך  ְמאֹד,  ָּגדֹול  ֶׁשַהִּצּבּור  ִלְזַמֵּננּו, 

ָיַרד  ַהְּצִניעּות  ַמַּצב  ַּגם  ּוְלַצֲעֵרנּו  ַהּׁשֹוֵאָבה,  ֵּבית  ְּבִׂשְמַחת  ְלִהְׁשַּתֵּתף 

ְּפָלִאים, ְוִהְתַרַחְקנּו ַהְרֵּבה ִמְּקֻדַּׁשת ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים.

ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה ִּבְזַמֵּננּו ֵאין ָּבּה ִחּיּוב ֹלא ִמְּדאֹוַרְיָתא ְוֹלא ִמְּדַרָּבָנן, 

ְוֵיׁש ֶׁשָּנֲהגּו ָּבֶזה ֵזֶכר ַלִּׂשְמָחה ֶׁשָהְיָתה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַאְך ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש 

ּבֹו ִעְרּבּוְבָיא ֵּבין ֲאָנִׁשים ְלָנִׁשים, ֵאין ִׂשְמָחה ִלְפֵני ה', ּוְבַוַּדאי ֶׁשֵּיׁש ִׂשְמָחה 

ֶׁשֹּלא  ִצְדָקִנּיֹות  ָנִׁשים  ָלֵכן  ּוְצִניעּות.  ִּבְקֻדָּׁשה  ִחּזּוק  ִמָּכל  ַּבָּׁשַמִים  ְּגדֹוָלה 



172

היא תתהלל | פרק טז

ַרָּבה  ִׂשְמָחה  ּגֹוְרמֹות  ְּבֵביָתן,  ְוִנְׁשֲארֹות  ַהּׁשֹוֵאָבה  ֵּבית  ְלִׂשְמַחת  יֹוְצאֹות 

ַּבָּׁשַמִים, ּוְגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים זיע"א ָיִליצּו טֹוב ְּבַעד ָּכל ַהּׁשֹוְמרֹות ֶאת ַּתָּקָנָתם. 

ֵּביָתּה,  ִּבְצִניעּות ְּבתֹוְך  ַהּיֹוֶׁשֶבת  ֶׁשִאָּׁשה  ַהְּקדֹוִׁשים,  ֲחַז"ל  ִהְבִטיחּו  ּוְכָבר 

ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ִּבְזַמן  ַהִּמְזֵּבַח  ְּכמֹו  ְּבָרָכה  ּוְמִביָאה  ֲעוֹנֹות  ְמַכֶּפֶרת  ִהיא 

ַקָּים, ּוִבְזכּות אֹוָתן ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ִנְזֶּכה ִּבְמֵהָרה 'ּוַבֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

ִנְׂשַמח ֻּכָּלנּו'.

ֶׁשֹּלא ַלֲעמֹד ִּבְמקֹום ַמֲהַלְך ָהַרִּבים

ֵראִׁשית ָחְכָמה • 

ִאם ִּתְצָטֵרְך ָלֵצאת ִמֶּפַתח ֵּביָתּה, ֹלא ִיְהֶיה ִהּלּוָכּה ַעל ַהְּׁשָוִקים ְוָהְרחֹובֹות 

ֶׁשֲהמֹון ְּבֵני ָאָדם ְמצּוִיין ָׁשם, ֶאָּלא ַעל ַהְּמבֹואֹות ֶׁשֵאין ְרִגיִלין ְּבֵני ָאָדם 

ַלֲהֹלְך ָּבֶהן ָּכל ָּכְך. )פרק דרך ארץ השער הרביעי(.

ַיֲערֹות ְּדַבׁש • 

ַאף  ְוָטמּון,  ְמֻכֶּסה  ַהֵּצָלע  ָמה  ַהֵּצָלע,  ִמן  ִנְבֵראת  ִּדְלָכְך  ַּבִּמְדָרׁש  ָאְמרּו 

ָהִאָּׁשה ְצִריָכה ִלְהיֹות ְצנּוָעה ְויֹוֶׁשֶבת ְּבֵביָתּה, ְלַבל ֵּתָרֶאה ְוִתָּמֵצא ַּבחּוץ... 

ּוִמֶּזה ֵיׁש ִלְלמֹד ַלָּנִׁשים ּתֹוַכַחת ְמֻגָּלה, ֶׁשִּתְהֶייָנה ְצנּועֹות יֹוְׁשבֹות אָֹהִלים, 

ּוְתִהָּלה ָלֵאל, ָּכאן ָנִׁשים ְצנּועֹות ְּבַעְצמּוָתן, ְוֹלא ִנְׁשָמע ֲעֵליֶהן ׁשּום ֶׁשֶמץ 

ַרע ַחס ְוָׁשלֹום, ֲאָבל ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים ַיַעְמדּו ָּבְרחֹוב ְמקֹום ַמֲהָלְך ָלַרִּבים, 

ַעד ֶׁשִּכְמַעט ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲהֹלְך ִאם ֹלא ִיְפְּגׁשּו ָּבם. ְּבַבָּקָׁשה ִמֶּכם, ָלָּמה ָלֶכם 

זֹאת, ְלָגרֹות ַהֵּיֶצר ָהַרע? ֲהֹלא ַּדי ָלנּו ְּבִמְלֲחמֹוֵתינּו ִעם ַהֵּיֶצר ָהַרע ַּכֲאֶׁשר 

הּוא ִהְתִחיל, ְוָלָּמה ַלֲהִביֵאנּו ִלְכַלל ִמְלָחָמה ְוִנָּסיֹון ִעם ֵיֶצר ָהַרע... ָלֵכן ָנא 

ְוָנא, ְּבַבָּקָׁשה ִמֶּכם, ִיְהֶיה ַמֲחֵניֶכם ָקדֹוׁש, ְוָכל ִאָּׁשה ׁשֹוָרה ְּבֵביָתּה... 

ְּבִיחּוד אֹוֵמר  ֲאֵליֶכם  ִׁשְמעּו קֹוִלי.  ּוְבתּולֹות  ָנִׁשים  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבנֹות  ְוַאֶּתם, 

ִּתְלְמדּו  ַאל  ְרָׁשִעים  ִמֶּדֶרְך  ָלֵכן  ְּפִניָמה".  ֶמֶלְך  ַבת  ְּכבּוָּדה  "ָּכל  ַהָּפסּוק: 
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ֵליֵלְך ְּבִטּיּול ַהְּכָרִמים ּוָבְרחֹובֹות, ְּבַגּנֹות ֲעֵלי ָנָהר, ּוִבְפָרִטּיּות ִּבְמקֹומֹות 

ֲאֶׁשר ֲאָנִׁשים ּוַבחּוִרים ּוְנָעִרים ְׁשִכיֵחי, ֲהֹלא ְּבנֹות ְמָלִכים ַאֶּתם ּוְכבֹוְדֶכם 

ָלֶׁשֶבת ַּבִית... ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם ָחֵפץ ִּביַקְרֶכם, ְוִלְגדֹוָלה ִמֶּזה ָהעֹוָלם ַאֶּתם 

- ָׁשם  ְצִניעּות  ְמקֹום  ִּכי  ְּבַדְרֵכי ה',  ָלֶלֶכת  ְוִתְׁשְמעּו  ִאם ּתֹאבּו  ְמֻתָּקִנים 

ִמְׁשַּכן רּוַח ְקֻדָּׁשה, ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ַּבִּמְׁשָּכן ּוְבָכל ַהְּמקֹומֹות, ִּכי ֵאין רּוַח ַהּקֶֹדׁש 

ׁשֹוָרה ַרק ִּבְמקֹום ְצִניעּות. ּוְכִפי ֶׁשּיֹוֵתר ֶּבן ָאָדם ָצנּוַע, יֹוֵתר ָּתחּול ָעָליו 

רּוַח ַהּקֶֹדׁש... ְלָכְך ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ַּתֲעמֹד ַּבחּוץ ְוָׁשְבָתה ַּבַּבִית ְמַעט, ַּפַעם ּכֹה 

ּוַפַעם ּכֹה, ַמְמֶׁשֶכת ַעל ַעְצָמּה רּוַח ֶׁשל ֻטְמָאה, ְוסֹוָפּה ָלבֹוא ִליֵדי ִמְכׁשֹול, 

ַוֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה. )ח"א דרוש ח, ודרוש יב, הגאון רבי יונתן אייבשיץ זצ"ל(.

ַהּנֹוָדע ִּביהּוָדה • 

ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ְׁשִכיַח ְמאֹד ִּבְקִהָּלֵתנּו, ֶׁשְּבָכל יֹום ַׁשַּבת קֶֹדׁש  ְוִהֵּנה, 

ַהָּנִׁשים  ְוֶדֶרְך  ַרִּבים...  ּוַמְכִׁשיִלים  ְמֻקָּׁשטֹות  ּוְבתּולֹות  ָנִׁשים  הֹוְלכֹות 

ִּבְצִניעּות  הֹוְלִכים  צֶֹרְך,  ְלֵאיֶזה  ָּבְרחֹובֹות  ְּכֶׁשהֹוְלִכים  ֲאֵחִרים  ִּבְמקֹומֹות 

ֶמֶלְך  ַבת  ְּכבּוָּדה  ְו"ָכל  ָהַרִּבים,  ְרׁשּות  ְּבִצֵּדי  ְוהֹוְלִכים  ִּבְבָגִדים,  ְמֻכִּסים 

ָׁשָעה  ָוָאָנה  ָאֶנה  ּוַבְּׁשָוִקים  ָּבְרחֹובֹות  ְלׁשֹוֵטט  ֶׁשֹּלא  ָוחֶֹמר  ְוַקל  ְּפִניָמה". 

ּוְׁשַּתִים ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה, ְוקֹול ֲענֹות )קֹול ָּגבֹוַּה, ְוקֹול ְצחֹוק(, ְוקֹול ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה, 

ְוַכָּמה ִמְכׁשֹוִלים ָּבִאים ִמֶּזה... ְוָלֵכן ֵיׁש ְלַתֵּקן ַהְּׁשָוִקים ִלְמנַֹע ַהָּדָבר ָהַרע 

ַהֶּזה. )אהבת ציון דרוש ה(.

ׁשּו"ת ְּבֵאר ֹמֶׁשה • 

ָּנִׁשים עֹוְמדֹות ִלְפֵני ַׁשַער ֵּבית ַהְּכֶנֶסת  ָעוֹן ָחמּור ּוִמְנָהג ַרע ְמאֹד ַמה ֶׁשּ

ְלַאַחר ְּתִפַּלת מּוָסף ְּבַׁשָּבת, אֹו ְּבֵליל ַׁשָּבת, ּוַמְמִּתינֹות ְלַבְעֵליֶהן, אֹו ֶׁשֵהן 

ְמַדְּברֹות ְסָתם ֲחבּורֹות ֲחבּורֹות, ִּכי ָאז ַּגם ָהֲאָנִׁשים יֹוְצִאים ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, 

ַמְצִליַח,  ָּדָבר  ַּבַעל  ּוַמֲעֵׂשה  ִמֶּזה,  יֹוֵתר  ָהַרע  ֵיֶצר  ְוֵגרּוי  ַּתֲערֶֹבת  ְוֵאין ְלָך 

ְוַדְוָקא ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ַׁשָּבת. )ח"ח סימן פה, הגר"מ שטרן זצ"ל גאב"ד דעברצין(.
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ַרִּבי ְׁשמּוֵאל הֹוִמיֵנר ַזַצ"ל • 

ֶאְפָׁשר  ִאי  ִאם  ֶׁשִהיא  ָּכל  ִהְתַּכְּנסּות  ְלַאְרֵּגן  ֶׁשֹּלא  ֶׁשּמּוָטב  ָהְיָתה  ַּדְעּתֹו 

ְלַהְבִטיַח ַהְפָרָדה ֻמְחֶלֶטת ֵּבין ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים, ּוַמה ּטֹוב ִאּלּו ָהיּו ַהָּנִׁשים 

ִנְמָנעֹות ִמְּלהֹוִפיַע ְּבהֹוָפעֹות ִצּבּוִרּיֹות, ְוָהיּו ְמַקְּימֹות "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך 

ְּפִניָמה", ְיִׁשיָבָתן ְּבֵביָתן ֵּתָחֵׁשב ָלֶהן ְלִמְצָוה, ְוֵהן ְּתבַֹרְכָנה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 

"ִמָּנִׁשים ָּבאֶֹהל ְּתבָֹרְך". )מפנקסיו של עבד המלך עמוד קכו(.

ִּבְמקֹום  ַלֲעמֹד  ַהְּצנּועֹות ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ֶׁשֶּדֶרְך  ֵמַהְּדָבִרים,  ָלַמְדנּו 

ַמֲעַבר ָהַרִּבים, ְוַקל ָוחֶֹמר ֶׁשֹּלא ְלִהָּדֵחק ֵּבין ֲאָנִׁשים, ְו"ָכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך 

ְּפִניָמה".

ְצִניעּות ִּבְמקֹומֹות ֲעבֹוָדה 

ַרְמַּב"ם • 

ֶּדֶרְך ְּבִרָּיתֹו ֶׁשל ָאָדם ִלְהיֹות ִנְמָׁשְך ְּבֵדעֹוָתיו ּוְבַמֲעָׂשיו ַאַחר ֵרָעיו ַוֲחֵבָריו, 

נֹוֵהג ְּכִמְנַהג ַאְנֵׁשי ְמִדיָנתֹו, ְלִפיָכְך ָצִריְך ָאָדם ְלִהְתַחֵּבר ְלַצִּדיִקים ְוֵליֵׁשב 

ָהְרָׁשִעים  ִמן  ְוִיְתַרֵחק  ִמַּמֲעֵׂשיֶהם,  ֶׁשִּיְלמֹד  ְּכֵדי  ָּתִמיד  ַהֲחָכִמים  ֵאֶצל 

ַההֹוְלִכים ַּבחֶֹׁשְך ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְלמֹד ִמַּמֲעֵׂשיֶהם. הּוא ֶׁשְּׁשֹלמֹה אֹוֵמר: "הֹוֵלְך 

ֵירֹוַע", ְואֹוֵמר: "ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֹלא  ְכִסיִלים  ְורֶֹעה  ֶיְחָּכם  ֶאת ֲחָכִמים 

ָיָׁשב".  ֵלִצים ֹלא  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד  ַחָּטִאים ֹלא  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת  ָהַלְך 

)הלכות דעות פרק ו הלכה א(.

ַהִחיָד"א • 

ָּגלּות ִמְצַרִים - ַּכָּוַנת ַּפְרעֹה ְלַהֲחִליף ְמֶלאֶכת ָהֲאָנִׁשים ַלָּנִׁשים ּוְמֶלאֶכת 

ֻאָּמנּות  ְלַלֵּמד  ָהֲאָנִׁשים  ְצִריִכים  ֶׁשִּיְהיּו  ֲעֵבָרה,  ְלֶהְרֵּגל  ָלֲאָנִׁשים,  ַהָּנִׁשים 

ַלָּנִׁשים, ְוָהֲאָנִׁשים ִלְלמֹד ִמן ַהָּנִׁשים. )מדבר קדמות מערכת ג אות כב(.
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ַהֲחזֹון ִאיׁש • 

ָלֵצאת  ַהְמפָֹאָרה  ְצִניעּות  ֲעֵלי  ָהֲאמּונֹות  ְּבנֹוֵתינּו  ַעל  ַהְּכֵאב...  ּנֹוָרא  ַמה 

חּוץ ִלְמִחיצֹוֵתיֶהן, ְלִהְסַּתֵּכל ְּבַחֵּיי ַהַּתֲענּוִגים ּוְבֶחְמַּדת ַהְּבָׂשִרים, ֵלָהנֹות 

ִמּיִֹפי ַמְרִהיֵבי ַעִין, ְלָהִריַח ְקטֶֹרת ָזָרה, ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהַּלַעג ְוַהִהְתלֹוְצצּות ַעל 

ַהְּצִניעּות ַהֲחִביָבה, ַעל ָהֱאמּוָנה ְוַעל ַהִּמְצָוה. ָּכל ַעִין ִּתְדַמע, ְלֵׁשַמע אֶֹזן 

ָּכל רּוַח ִנְׁשָּבָרה. )קובץ אגרות אגרת קיג(.

ַהְּגַר"ׁש ָואְזֵנר ְׁשִליָט"א • 

הֹוְלכֹות  ּוָבנֹות  ֶּׁשָּנִׁשים  ַמה  ְמאֹד,  ְמאֹד  ּוְלַהְתִריַע  ִלְזעֹק  ְצִריִכים  ְועֹוד 

ַלֲעבֹד ְּבִמְׂשָרִדים ּוָבֵּתי ֲחרֶֹׁשת ְוכּו', ָמקֹום ֶׁשֶּיְׁשָנם ַּגם ִחּלֹוִנים, ּוְפרּוִצים 

ָנא,  ִׁשְמעּו  ֲאָבל  ָּבֶזה.  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּנָּסיֹון  ָּכל  ְוָקֶׁשה לֹוַמר ּפֹה  ּוֻמְׁשָחִתים, 

ִמּתֹוְך ִנָּסיֹון ֶׁשל ַעְׂשרֹות ָׁשִנים, ִמְכׁשֹול ֶזה הּוא ַהְּנֻקָּדה ֲהִכי ְמֻסֶּכֶנת ְּבחֹוַמת 

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּבֵּתי  ִמְקִרים  ּוְמאֹות  ֲעָׂשרֹות  ֶיְׁשָנם  ַהּמּוָסר.  ִויִריַדת  ַהְּצִניעּות 

ֶנֶחְרבּו ַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשָּנִׁשים ּוָבנֹות ָהְלכּו ַלֲעבֹד ִּבְמקֹומֹות ֹלא ְּבדּוִקים ְוֹלא 

ְצנּוִעים. ּוַמְׁשִּביַע ֲאִני ֶאְתֶכם, ֶׁשָּכל ָאב ָוֵאם ֲעֵליֶהם ַלְחקֹר ְּבֶׁשַבע ְּדִריׁשֹות 

ֲעבֹוָדה  ְמקֹום  ְלֵאיֶזה  ַהְּדָחק,  ִּבְׁשַעת  ֵּכן  ַּגם  ְוֶזה  ֶׁשַּיְסִּכימּו,  ַעד  ַוֲחִקירֹות 

ֶׁשִּיְהֶיה ָנִקי ִמָּכל ֲחָׁשׁש ֵמֲאַבּדֹון ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ַהַּבת ְוָהִאָּׁשה. )שיחות קודש שבט 

הלוי שנת תשנ"ח(.

ׁשּו"ת ִמְׁשַנת יֹוֵסף • 

ָהיּו ֲעבֹוַדת  ּוְכָבר  ֵהן,  ְּגדֹולֹות  ְיהּוִדי  ַּבִית  ֲהִריַסת  ַסָּכַנת  ִמַּצד  ַהֲחָׁשׁשֹות 

ין... ְוִהִּגיעּו  ָנִׁשים ִסָּבה ַלֲאסֹונֹות ַּבִּמְׁשָּפָחה, ַלֲהָפַרת ְׁשלֹום ַּבִית, ְוַאף ְלִגִטּ

ַהְּדָבִרים ַלֲעֵברֹות ְּגדֹולֹות, ְוֻעְבּדֹות ָּכֵאֶּלה ְידּועֹות ָלַרָּבִנים, ֵאיְך ֶׁשְּמקֹום 

ֲעבֹוָדה ְּבַתֲערֶֹבת ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ְיכֹוִלים ְלַסֵּכן ַחס ְוָׁשלֹום ַּבִית ְיהּוִדי, ְוָכל 

ֶזה ֲאִפּלּו ַלֲעבֹד ֵאֶצל ֲאָנִׁשים ֲחֵרִדים, ַוֲאִפּלּו ְמֻבָּגִרים, ]ֶׁשְּכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל 

)כתובות יג:( ֶׁשֵאין ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָלֲעָריֹות[, ּוְכָבר ִנְתַּפְרֵסם ַּבֲאָדר תשס"ב קֹול 

ְּפִקיָחא  ֵעיָנא  ָלִׂשים  ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  ַעל  ְוַאְדמֹוִרי"ם  ַרָּבִנים  ֵמַעְׂשרֹות  קֹוֵרא 
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ַעל ְמקֹום ֲעבֹוַדת ַהָּנִׁשים ְוַהָּבנֹות, ּוְלִהְתַרֵחק ִמָּכל ֲחָׁשׁש ֲאִפּלּו ָרחֹוק ֶׁשל 

ִמְכׁשֹול ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי ֲאִפּלּו ְלֹלא ׁשּום ַּכָּוָנה ִמְתַּגֵּנב ַהֵּיֶצר ָהַרע ַרֲחָמָנא 

ִליְצַלן, ְוהֹוֵרס ָּבִּתים ֶנֱאָמִנים, ְוגֹוֵרם ְּבִכָּיה ְלדֹורֹות, ּוִבְזכּות ְׁשִמיַרת ְקֻדַּׁשת 

ִיְׂשָרֵאל ִנָּוַׁשע ְּבָקרֹוב. )ח"ו סימן א, הגר"י ליברמן שליט"א(.

ִמְׁשֵנה ֲהָלכֹות • 

ְּבִעְנַין ָנִׁשים ָהעֹוְבדֹות ְּבִמְׂשָרִדים אֹו ָּבֵּתי ֲחרֶֹׁשת... ֵאין ְלָנִׁשים ַלֲעבֹד ֵּבין 

ֲאָנִׁשים, ַוֲאִפּלּו ְּבִבְגֵדי ְצִניעּות, ִּכי 'ֵאין ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָלֲעָריֹות' ֲאִפּלּו ְּבַצִּדיִקים 

ּוְנִביִאים ֶנֶאְמָרה... ְוהּוא ָּדָבר ָקֶׁשה ְמאֹד ִלְהיֹות ָּכל ַהּיֹום ֵּבין ֲאָנִׁשים ִמֵּדי 

יֹום ְּביֹומֹו ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן ּוְׂשחֹוק ּוִבְׁשָאר ְּדָבִרים ְוַלֲעמֹד ְּבִצְדָקָתּה. )חי"ב סימן 

שטו, הגאון רבי מנשה קליין זצ"ל גאב"ד אונגוואר(.
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ֶּפֶרק יז

ְצִניעּות ְּבֵעת ָהִעּסּוק ִּבְרפּוָאה
ְּבֶפֶרק ֶזה מּוָבא ִחּיּוב ְׁשִמיַרת ַהְּצִניעּות ְּבֵעת ָהִעּסּוק ִּבְרפּוָאה

ִּכי ֲאִני ה' ֹרְפֶאָך
ְּגָמָרא • 

"ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא" )שמות כא יט(. ָּתָנא ְדֵבי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: ִמָּכאן ֶׁשִּנְּתָנה ּתֹוָרה 

ְרׁשּות ָלרֹוֵפא ְלַרּפֹאות. )ברכות ס.(.

ֻׁשְלָחן ָערּוְך • 
ַהִּנְכָנס ְלַהִּקיז ָּדם אֹוֵמר: ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלַקי, ֶׁשְּיֵהא ֵעֶסק ֶזה ִלי 

ִלְרפּוָאה, ִּכי רֹוֵפא ִחָּנם ָאָּתה. ִמְׁשָנה ְּברּוָרה: ְלַהִּקיז ָּדם - ְוהּוא ַהִּדין ְּבָכל 

ְּדַבר ְרפּוָאה יֹאַמר ֶזה, ְוֹלא ַיְחׁשֹב ֶׁשִּתְהֶיה ֵאיֶזה ָּדָבר לֹו ְרפּוָאה, ֶאָּלא ַעל 

ְיֵדי ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו, ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה זֹו ָיִׂשים ִּבְטחֹונֹו ּבֹו, ִויַבֵּקׁש 

ִמֶּמּנּו ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ִלְרפּוָאה. )אורח חיים סימן רל סעיף ד(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים, ֶׁשְּכֵדי ַלֲעסֹק ִּבְרפּואֹות ֵיׁש צֶֹרְך ְלַקֵּבל ַעל ָּכְך ְרׁשּות 

ָצִריְך  ֶזה  ּוִבְזַמן  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ִּביֵדי  ְּתלּוָיה  ֶׁשָהְרפּוָאה  ְוָלַדַעת  ֵמַהּתֹוָרה, 

ִלְזּכֹר ֶאת ִמְצוֹת ַהּתֹוָרה, ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ִיָּתֵכן ְלַצּפֹות ּוְלַיֵחל ִלְרפּוָאה ֵמֵאת ה' 

ִיְתָּבַרְך ּוְבאֹותֹו ְזַמן ַלֲעבֹר ַעל ְרצֹונֹו, ָלֵכן ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ִלְזּכֹר ְוִלְׁשמֹר ֶאת 

ִמְצַות ַהְּצִניעּות ֶׁשּנֹוֶהֶגת ְּבָכל ֵעת ּוְזַמן, ּוִבְזכּות ֶזה ִיְהֶיה ָהֵעֶסק ִלְרפּוָאה 

ּוְבִריאּות, ְּבֶעְזַרת ה'.
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חֹוַבת ַהְּזִהירּות

ָטֳהַרת ַהַּבִית • 

ַּבָּדָבר,  ַהְּבִקיָאה  ִאָּׁשה  ָׁשם  ֶׁשֵאין  ּוְבָמקֹום  ְוחִֹלי,  ְּכֵאב  ִּבְמקֹום  ַּדְוָקא 

ּוִבְדֵלית ְּבֵרָרה, ִהִּתירּו ְלִאָּׁשה ַהחֹוָלה ַהּסֹוֶבֶלת ִמַּמְכאֹוִבים ְלִהָּבֵדק ֵאֶצל 

ְּכָלל,  ָּבֶזה  ְלָהֵקל  ֵאין  ָּכְך,  ָּכל  ָנחּוץ  ַהָּדָבר  ְּכֶׁשֵאין  ֲאָבל  ֻמְמֶחה,  רֹוֵפא 

ּוְבַוַּדאי ֶׁשַעל ְיֵדי ָּכְך ִהיא מֹוִריָדה ֵמָעֶליָה ַמְסֵוה ַהּבּוָׁשה ּוַמֲעֵטה ַהְּצִניעּות, 

 - ֶתֱחָטאּו"  ְלִבְלִּתי  ְּפֵניֶכם  ַעל  ִיְרָאתֹו  ִּתְהֶיה  "ּוַבֲעבּור  ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ּוְכָבר 

ָּפִנים,  ּבֶֹׁשת  לֹו  ֶׁשֵאין  ּוִמי  ֵחְטא.  ִיְרַאת  ִליֵדי  ְמִביָאה  ֶׁשּבּוָׁשה  ּבּוָׁשה,  זֹו 

ֶׁשֵהן  ָנִׁשים  ְלִפיָכְך  כ.(.  )נדרים  ִסיַני  ַהר  ַעל  ֲאבֹוָתיו  ָעְמדּו  ֶׁשֹּלא  ְּבָידּוַע 

ְּבֵהָריֹון ַההֹוְלכֹות ְלִהָּבֵדק ִמֵּדי ַּפַעם ְּבַפַעם ִּבְתקּוַפת ֶהְריֹוָנן ֵאֶצל רֹוֵפא 

ֲחָכִמים  רּוַח  ְוֵאין  הּוא,  ְמכָֹער  ִמְנָהג   - ָהֻעָּבר  ְּבִהְתַּפְּתחּות  ְלִהָּוַכח  ֶּגֶבר 

ִיָּבְדקּו  ַוֲאִפּלּו ְּבָׂשָכר, ְוֹלא  ְלִהָּבֵדק ֵאֶצל רֹוְפאֹות  ַוֲהֵרי יּוְכלּו  נֹוָחה ֵמֶהן, 

ַעל ְיֵדי רֹוֵפא ֶּגֶבר ַוֲאִפּלּו ְּבִחָּנם. ּוִמְצָוה ְלַפְרֵסם ַהְּדָבִרים ּוְלַהְׁשִּפיַע ַעל 

ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּמַנע ִמָּכְך, ְוֹלא ְיַזְלְזלּו ִּבְכבֹוָדן ּוִבְצִניעּוָתן, ּוְכָבר ִהְזִהירּו 

ֲחַז"ל: ַהְרֵחק ִמן ַהִּכעּור ּוִמן ַהּדֹוֶמה לֹו.ְוֵכן ָרִאיִתי ְּבׁשּו"ת ְּבֵאר מֶֹׁשה )ח"ג 

סימן קנב( ֶׁשָּכַתב: ְוַרע ָעַלי ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָּכל ִאָּׁשה ָצִעיָרה ֶׁשַּמְרִּגיָׁשה ֵמחּוׁש 

ַקל הֹוֶלֶכת ִמָּיד ָלרֹוֵפא ְּכֵדי ֶׁשִּיְבְּדֶקָּנה ְּבָכל ִמיֵני ֳאָפִנים ׁשֹוִנים, ְוַאף ֶׁשֵּיׁש 

הּוא  ָחלּוׁש  ַּכָּמה  ֵמֵאָליו  מּוָבן  עֹוֵסק,  הּוא  ִּבְמַלאְכּתֹו  ֶׁשָהרֹוֵפא  ֶׁשָּכְתבּו 

ָׁשַמִים.  ִמִּיְרַאת  ָהְרחֹוִקים  ְזַמֵּננּו,  ֶׁשל  ָהרֹוְפִאים  ֵאֶצל  ּוִבְפָרט  ֶזה,  ַטַעם 

ַעל  ְלַהְׁשִּפיַע  ְּבָיִדי  ָעָלה  ַרּבֹות  ֶׁשְּפָעִמים  ָוָאֶרץ,  ָׁשַמִים  ָעַלי  ֲאִני  ּוֵמִעיד 

ָהִאּסּור,  ְלַבְעֵליֶהן חֶֹמר  ֶּׁשִהְסַּבְרִּתי  ִּפי ַמה  ַעל  ִמָּכְך  ְלִהָּמַנע  ָנִׁשים  ַּכָּמה 

ּוְתִהָּלה ַלה' ִיְתָּבַרְך ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי, ְוַהּכֹל ָהַלְך ְלֵמיָׁשִרים. )ח"ב דף רכב, הגר"ע 

יוסף זצ"ל(.
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ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי • 

ָהִעְנָין  ְלֶעֶצם  ָנִׁשים...  ְלרֹוְפֵאי  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְּכֵׁשרֹות  ָנִׁשים  ֲהִליַכת  ְּבִעְנַין 

ְּבנֹות  ְצִניעּות  ִמְׁשַמר  ַעל  ַלֲעמֹד  ַהְּקֻדָּׁשה  ִקְנַאת  ְוָלַבׁש  ְּבֶצֶדק  ֶׁשעֹוֵרר 

ְוֵיׁש  ְלצֶֹרְך,  ְוֶׁשֹּלא  ְלצֶֹרְך  עֹל,  ּפֹוְרֵקי  ְלרֹוְפִאים  ָלֶלֶכת  ַהַּמְרִּבים  ִיְׂשָרֵאל 

ֲחַׁשׁש ִאּסּור ְקִריָבה ְּדֵאֶׁשת ִאיׁש, ּוַמְרִּגיִלים ַעְצָמם ְלָהִסיר ַמְסֵוה ַהּבּוָׁשה, 

ְורֹוְפֵאי ֱאִליל ָהֵאֶּלה ֲחׁשּוִדים ַעל ָהֲעָריֹות, ְוִלָּבם ַּגס ְּבָנִׁשים ּוִפְרָצה קֹוֵראת 

ַחִּיים ֵהָּמה.  ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים  ְּדָבָריו  ְּנַדֵּבר, ָּכל  ִהֵּנה ַמה ּנֹאַמר ּוַמה  ַלַּגָּנב - 

ּוְבַוַּדאי ָעֵלינּו ְלַהְזִהיר ּוְלַהְתִריַע ַעל ֶזה, ּוִבְפָרט ַעל ַהִּמְנָהג ָהַרע ְוַהְּקלֹוֵקל 

ֶׁשַּנֲעָׂשה ָלַאֲחרֹוָנה, ֶׁשְּכֶׁשִאָּׁשה ִמָּיד ַאֲחֵרי ַהִּנּׂשּוִאין ֹלא ִנְפְקָדה ְּבֶזַרע ֶׁשל 

ַמְכִניס אֹוָתם  ְוהּוא  ָנִׁשים ְלִטּפּול ְמֻמָּׁשְך,  ָלֶלֶכת ְלרֹוֵפא  ַמְתֶחֶלת  ְקָיָמא, 

ְלָכל ִמיֵני ְּבִדיקֹות ְוכּו', ְוֵאין ָלֶזה ְיסֹוד ֶהֵּתר ַּבֲהָלָכה. ְוֵכן ִרּבּוי ַהֲהִליָכה 

ְלרֹוְפֵאי ָנִׁשים ִלְבִדיקֹות ִּביֵמי ִעּבּוָרן, ּוְלַמְׁשֵמׁש ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש ֶׁשֹּלא ְלצֶֹרְך 

ַרק ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ָקְבעּו ֵּכן, הּוא ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשּפֹוְרִצים ָלאו ִאּסּור ְּדאֹוַרְיָתא, 

ְוֵאין ָלֶהם ְיסֹוד ְלֶהֵּתר. )ח"ג סימן קפו, הגר"ש ואזנר שליט"א(.

ֵעיֵני ִיְצָחק • 

ְּכגֹון  ֶׁשְּבגּוָפּה,  ַהְמֻכִּסים  ִּבְמקֹומֹות  ִטּפּול  אֹו  ְּבִדיָקה  ְלִאָּׁשה  ָנחּוץ  ִאם 

ְיֵדי  ֵיָעֶׂשה ַעל  ִלְדרֹׁש ֶׁשַהָּדָבר  ְצִריָכה  ְוכּו',  ְּבִדיקֹות ֵלב, ֵראֹות ּוַבּלּוטֹות 

ִאָּׁשה רֹוְפָאה אֹו ֶטְכָנִאית ַּדְוָקא, ַוֲאִפּלּו ִאם ִּתְצָטֵרְך ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר ַעל ָּכְך, 

ְוַאל ְּתַחֵּלל ֶאת ְּכבֹוָדּה ַלְחׂשֹף ׁשּום ָמקֹום ְמֻכֶּסה ְּבגּוָפּה ִלְפֵני רֹוֵפא ִאיׁש, 

ֶׁשּזֹוִהי ֶּדֶרְך ְּפִריצּות, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּמַּצד ַהִּדין ָּכְתבּו ַּכָּמה ּפֹוְסִקים ֶׁשֵאין 

ִאּסּור ְלרֹוֵפא ַלֲעסֹק ָּבֶזה ֵּכיָון ֶׁשהּוא ָטרּוד ִּבְמַלאְכּתֹו, ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה זֹאת 

ְּבֶדֶרְך ַּתֲאָוה ְוִחָּבה, ַרק ְלצֶֹרְך ָהְרפּוָאה, ִמָּכל ָמקֹום ְמכָֹער ַהָּדָבר ּוֵמִביא 

ְלִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה. ַמה ַּגם ִּבְזַמֵּננּו, ֶׁשַהְּפִריצּות נֹוָרָאה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ְורֹב 

ֶׁשֵאיָנם  ִמְּפֵני  ַהּצֶֹרְך,  ִמן  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ּוְמַמְׁשְמִׁשים  ִמְסַּתְּכִלים  ָהרֹוְפִאים 

ֶאת  ְלַגּלֹות  ַהָּנִׁשים  ִמן  ּדֹוְרִׁשים  ֶׁשֶחְלָקם  ֶאָּלא  עֹוד,  ְוֹלא  ָׁשַמִים.  ִיְרֵאי 
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ַהְּמקֹומֹות ַהְּצנּוִעים ִחָּנם, ַּגם ְּכֶׁשֶאְפָׁשר ִלְבּדֹק ֵמַעל ַּגֵּבי ַהֶּבֶגד, ְוַהָּנִׁשים 

ֵמחֶֹסר ְיִדיָעה עֹוׂשֹות ִמָּיד ָּכל ַמה ֶּׁשָהרֹוֵפא ּדֹוֵרׁש, ְוֵאיָנן חֹוְׁשדֹות ֶׁשֵּיׁש 

ָּכאן ִזָּמה ְותֹוֵעָבה, ּוְכָבר ִנְגְרמּו ִמֶּזה ִמְכׁשֹוִלים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים.

ְּדַהְינּו  ְּבֵרָרה,  ִּבְדֵלית  זּוָלִתי  ִאיׁש  ְלרֹוֵפא  ֵּתֵלְך  ֶׁשֹּלא  ְלַפְרֵסם  ָצִריְך  ָלֵכן 

ֶׁשֵאין ִאָּׁשה רֹוְפָאה ַהֻּמְמִחית ְּבאֹותֹו ִמְקצֹוַע, ְוַגם ַּדְוָקא ְּכֶׁשָהִעְנָין ָנחּוץ, 

ְּכגֹון ִמְּפֵני ֵאיזֹו ַמֲחָלה ֶׁשל ַמָּמׁש אֹו ִנּתּוַח ֶהְכֵרִחי. ְוֹלא ֵּתֵלְך ֶאָּלא ִּבְזַמֵּני 

ַהִּבּקּוִרים ַהְּקבּוִעים ָלַרִּבים, ְוטֹוב ְוָנכֹון ֶׁשִּתָּכֵנס ֵאָליו ִעם ְקרֹוָבָתּה, אֹו ִעם 

ַּבְעָלּה ]ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ֲחַׁשׁש ְּפִריצּות[, ְוָאסּור ֶׁשְּתֵהא ַהֶּדֶלת ְנעּוָלה ִמּׁשּום 

ִאּסּור ִיחּוד, ּוְתַגֶּלה ַרק ַמה ֶּׁשֻּמְכָרח, ְּכֶׁשִּוילֹון ָּפרּוס ָסִביב ִמַּטת ַהְּבִדיָקה. 

ְוַגם ִאם ָצִריְך ְלַגּלֹות ַּכָּמה ְמקֹומֹות ַּבּגּוף, ְּתַגֶּלה ָּכל ָמקֹום ִּבְפֵני ַעְצמֹו ְוֹלא 

ְוִתְזּכֹר  ָּפֶניָה,  ְוָחִליָלה ֶׁשָּתִסיר ַמְסֵוה ַהּבּוָׁשה ֵמַעל  ֶאת ַהּכֹל ְּבַבת ַאַחת, 

ִמְנַהג ִאּמֹוֵתינּו ַהְּקדֹוׁשֹות ְּבדֹורֹות ָעָברּו, ֶׁשַאף ְּכֶׁשָּסְבלּו ְמאֹד ֹלא ָּפְגמּו 

ִּבְצִניעּוָתן ִּכְמֹלא ִניָמה.

ְוִהְנִני ַמְעִּתיק ִמְקָצת  ָיִדי ִמְכָּתִבים ְמַזְעְזִעים ֵמַרָּבִנים ִּבְזַמֵּננּו,  ְוֵיׁש ַּתַחת 

ָׁשאּול  ְּדִגְבַעת  ַרב  ְׁשִליָט"א  אּוְלַמן  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ַהָּגאֹון  ִּדְבֵריֶהם. 

ָּכַתב: ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים ְּכָבר נֹוַדע ַהּתֹוָצאֹות ַהּנֹוָראֹות ֶׁשָּיְצאּו ִמֶּזה, ְוַעל 

ְמַבֵּקר  ָּכל  ְּבַיד  ֶׁשְּזכּות  ֶׁשֶלט,  ֵיׁש  ָהרֹוְפִאים  ֵאֶצל  ַהַּקָּבָלה  ַחְדֵרי  ְּבָכל  ֵּכן 

ֶׁשִּיַּקח ִעּמֹו ְמַלֶּוה, ְוחֹוב ָּגמּור הּוא ַעל ָּכל ֶאָחד ְלַקֵּים ֶאת ֶזה. ָאְמָנם ִהְנִני 

ַהֻּמְחָזק  ְלרֹוֵפא  ְּבנֹוֵגַע  ִיְצָחק[  ]ַהִּמְנַחת  ָמָרן  ְּבַמה ֶּׁשָּכַתב  ְלָהִעיר  אֹוִסיף 

ִליֵרא ֵחְטא, ְּדנֹוַדע ִלי ַאַחר ֵּברּור ֶׁשֵּיׁש רֹוְפִאים ַהּנֹוָדִעים ּוֻמְחָזִקים ְלִיְרֵאי 

ְּבָזדֹון ַעל ָלאו ְּדאֹוַרְיָתא ֶׁשל "ְוֹלא  ֵכן עֹוְבִרים  ִּפי  ֵמַרִּבים, ַאף ַעל  ֵחְטא 

ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם", ּוְבָכל ִמְקֶרה ּוֵמחּוׁש ָקָטן ּדֹוְרִׁשים 

ֶׁשֵאין  חֹוְׁשבֹות  ְוַהְמַבְּקרֹות  ְלצֶֹרְך,  ֶׁשֹּלא  ַעְצָמן  ֶאת  ְלַגּלֹות  ֵמַהְמַבְּקרֹות 

ּוְלָהִסיר  ּוַמֲחִטיא  ִלְהיֹות חֹוֵטא  ָלֶזה  ֶהֵּתר  ֵאין ׁשּום  ְלִהְתַנֵּגד.  ְזכּות  ָלֶהם 

ַמְסֵוה ַהּבּוָׁשה ְוַהְּצִניעּות, ְוִאם חֹוְׁשִבים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ֵאיֶזה צֶֹרְך - ֶׁשִּיְׁשַלח 

אֹוָתן ְלָנִׁשים רֹוְפאֹות. ּוַמה ּנֹוָרִאים ִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ָׂשֵרי ַהּתֹוָרה ְּבָראׁשּות 
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ָהַרֲאַב"ד ַהָּגאֹון ַרִּבי ְראּוֵבן ֶזעִליג ֶּבעְנִגיס ּוִבְנִׂשיאּות ַמֲהִרי"צ ּדּוִׁשיְנְסִקי, 

רֹוְפִאים  ֵאֶצל  ְלִהָּבֵדק  ַההֹוְלכֹות  ָנִׁשים  ְלַגֵּבי  ֲחמּוָרה  ְּבַאְזָהָרה  ֶׁשִהְזִהירּו 

ֶׁשהּוא ִאּסּור ָחמּור ְּבִלי ׁשּום הֹוָרַאת ֶהֵּתר ָּבעֹוָלם, ְוהּוא ִּבְכַלל ֲאִביָזַרְיהּו 

ְּדִגּלּוי ֲעָריֹות.

ּוְמַחֵּבר ֵסֶפר "ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלָכָתּה", ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע נֹוְיִביְרט ַזַצ"ל 

ָּכַתב: מֹוִרי ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ַזְלָמן אֹוֶיעְרַּבְך ַזַצ"ל ָאַמר, ֶׁשְּבָיָמיו ֹלא ָרָאה 

ָנִׁשים,  ְּבִעְנְיֵני  ְוֹלא ָׁשַמע ַּפַעם ַאַחת ֶׁשִאָּׁשה ֵּתֵלְך ְלרֹוֵפא ִאיׁש, ְוֹלא ַרק 

ַוַּדאי  ֶׁשָּכֶזה.  ָּדָבר  ַּדְעּתֹו  ֶהֱעָלה ַעל  ְּכָלִלי, ַאף ֶאָחד ֹלא  ֶאָּלא ַּגם ְּכרֹוֵפא 

ֶׁשֵּיׁש ְלִהְתַרֵעם ַעל ַהִּמְנָהג ָהַרע ַהֶּזה ֶׁשָּנִׁשים ֹלא ִמְתַּבְּיׁשֹות, ְוֵהן חֹוְׁשבֹות 

ֶׁשִאם ֵיׁש 'ָחלּוק ָלָבן' - ַהּכֹל ֻמָּתר, ְוֵיׁש ְלַבֵער ַהָּדָבר ָהַרע ַהֶּזה ִמִּקְרֵּבנּו. 

)שו"ע המקוצר ח"ו סימן רב, הגר"י רצאבי שליט"א(.

ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות

ָטֳהַרת ַהַּבִית • 

ָּכל ֶׁשֵּיׁש רֹוְפָאה ַוֲאִפּלּו ְּבָׂשָכר, ֵאין ָלֶלֶכת ֵאֶצל רֹוֵפא ֲאִפּלּו ְּבִחָּנם. ַוֲאִפּלּו 

ְוַהְרָּבה  ָּגמּור.  ְלצֶֹרְך  ֶׁשֹּלא  ֶאְצלֹו  ָלֶלֶכת  ֵאין  יֹוֵתר,  ֻמְמֶחה  ָהרֹוֵפא  ִאם 

ְּפָעִמים ָנִׁשים הֹוְלכֹות ְלרֹוֵפא ִּבְזַמן ֶהְריֹוָנן, אֹו ְּכֶׁשֹּלא ִנְפְקדּו ִמָּיד ַאֲחֵרי 

ְוַרק  ֵּכן,  ִיְנֲהגּו  ְלַבל  ָּכְך  ַעל  ְלַהְתִריַע  ְוָצִריְך  ַרע,  ִמְנָהג  ְוֶזהּו  ִנּׂשּוֵאיֶהן, 

ְּבִמְקִרים ְמֻסָּיִמים ְוצֶֹרְך ָּגדֹול ֵיׁש ָלֶלֶכת ָלרֹוֵפא ְלַקֵּבל ִטּפּול ַמְתִאים. )ח"ב 

דף רכב(.

ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי • 

רֹוֵפא ֶׁשָּידּוַע ָעָליו ֶׁשהּוא ִמְתַנֵהג ִּבְפִריצּות ְוָחׁשּוד ַעל ָהֲעָריֹות, ֵאין ְלַבֵּקר 

ֶאְצלֹו ְּכָלל. )ח"ד סימן קסז(.
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ֵאין ְלַהֲאִריְך ְּבִׂשיָחה ִעם ָהרֹוֵפא ִּבְׁשַעת ַהִּטּפּול, ְוֹלא ַאַחר ָּכְך, ֶאָּלא ַרק 

ְּבַמה ֶּׁשּנֹוֵגַע ְלַהּצֶֹרְך ְּביֹוֵתר. )שם(.

ְועֹוד  ֵהָריֹון  ְמִניַעת  ְּבִעְנַין  ְלָנִׁשים  ְמָיֲעִצים  ֶׁשָהרֹוְפִאים  ִהיא,  ָהְרִגילּות 

ְלָנִׁשים  ְלַלֵּמד  ֵיׁש  ֵּכן  ַעל  ַהְּקדֹוָׁשה,  ּתֹוָרֵתנּו  ִלְקֻדַּׁשת  ַהְמֻנָּגִדים  ְּדָבִרים 

ֶׁשֹּלא ְלַקֵּבל ֵמֶהם, ַרק ַּכֲאֶׁשר יֹורּו ָלֶהן מֹוֵרי הֹוָראֹות ֶׁשָּטֳהָרה ְוִיְרַאת ה' 

ֵנר ְלַרְגָלם. )שם(.

ֵעיֵני ִיְצָחק • 

ֲחלּוִקים  ֶׁשִהְתִקינּו  ַהְּבִרית  ְּבַאְרצֹות  ְמקֹומֹות  ֶׁשֵּיׁש  ָלנּו  נֹוַדע  ִמָּקרֹוב 

ְוֵאיָנן ְמַגּלֹות ִמּגּוָפן  ְמֻיָחִדים ִלְבִדיַקת ָנִׁשים ִעם רֹוְכָסן ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות, 

ַרק ַמה ֶּׁשָּנחּוץ ַלְּבִדיָקה, ְוֵיׁש ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלַהְעִּתיק זֹאת ַּגם ְלָכאן, ֶׁשִאם ּגֹוִים 

נֹוֲהִגים ָּכְך, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקדֹוִׁשים, ְוָהִעְנָין ֻמָּטל ַעל 

ָראֵׁשי ַעם קֶֹדׁש ְוַעְסָקֵני ַהִּצּבּור, ֶׁשּיֹאְמרּו ֶהֶרף ַלַּמְלָאְך ַהַּמְׁשִחית ַּבְּצִניעּות 

ֶׁשעֹוד נֹוְתָרה. )שו"ע המקוצר ח"ו סימן רב(.

ִאּסּור ָּגמּור ְלִאָּׁשה ָלֶלֶכת ְלִטּפּוֵלי ָמָס'ג, ִעּסּוִיים, ֶרְפֶלְקסֹולֹוְגָיה, ְוַכּדֹוֶמה 

ְוֵאין ְלָכְך ׁשּום  ְוֵכן ָאסּור ְלִאָּׁשה ַלֲעׂשֹות ִטּפּוִלים ֵאּלּו ְלֶגֶבר,  ֵאֶצל ֶּגֶבר, 

ְונֹוָרִאים  ֲחמּוִרים  ְוִקְלקּוִלים  ִמְכׁשֹולֹות  ֵאּלּו  ִמְּדָבִרים  ָיְצאּו  ּוְכָבר  ֶהֵּתר, 

ְּביֹוֵתר. )שם(.

ַמֲעֵׂשה ַאָּבא אּוָּמָנא

ְּגָמָרא • 

ַמֲעֶׂשה ְּבַאָּבא אּוָּמָנא )ַמִּקיז ָּדם( ֶׁשָהְיָתה ָּבָאה לֹו ַּבת קֹול ֵמַהָּׁשַמִים, ְואֹוֶמֶרת 

לֹו: ָׁשלֹום ָעֶליָך. ְוֶזה ַהּקֹול ָּבא ֵאָליו ְּבָכל יֹום. ְוַאַּבֵיי ָהָיה ְמַקֵּבל ָׁשלֹום 

ִמָּׁשַמִים ַרק ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ְוָרָבא ָהָיה ְמַקֵּבל ָׁשלֹום ַרק ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים. 
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ָחְלָׁשה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַאַּבֵּיי, ַמּדּוַע ַאָּבא אּוָּמָנא זֹוֶכה ְלַקֵּבל ָׁשלֹום ְּבָכל יֹום, 

ַלֲעׂשֹות  ֶׁשֹּלא ּתּוַכל  ַּדע  ַהָּׁשַמִים:  ִמן  ְלַאַּבֵּיי  ָאְמרּו  זֹוֶכה.  ֶּׁשהּוא ֹלא  ַמה 

ְּכַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים ֶׁשל ַאָּבא אּוָּמָנא ֶׁשִּבְזכּוָתם הּוא זֹוֶכה ְלַקֵּבל ָׁשלֹום ָּכל 

טֹוֵרַח  ְוָהָיה  ָּדם,  ְּבַהָּקַזת  ַּפְרָנָסתֹו  ְלצֶֹרְך  עֹוֵסק  ָהָיה  אּוָּמָנא  ֶׁשַאָּבא  יֹום. 

ַהָּנִׁשים,  ְלַהְמָּתַנת  ִנְפָרד  ּוָמקֹום  ַהְּגָבִרים,  ְלַהְמָּתַנת  ִנְפָרד  ָמקֹום  ֶׁשִּיְהֶיה 

ִמְּפֵני ַהְּצִניעּות. ּוַמְלּבּוׁש ְמֻיָחד ָהָיה לֹו, ֲאֶׁשר ּבֹו ָהָיה ֶנֶקב ַּדְרּכֹו הֹוִציא 

ֶאת ַמַחט ַהַּמְזֵרק, ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה ַמִּקיז ָּדם ְלִאָּׁשה, ָהָיה נֹוֵתן ָלּה ֶאת ַהְּלבּוׁש 

ַהֶּזה ִמְּפֵני ַהְּצִניעּות. )תענית כא:(.

ָלַמְדנּו ֵמַהְּדָבִרים ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻעָּלה ִהיא ַהְּׁשִמיָרה ַעל ִּגְדֵרי ַהְּצִניעּות 

ַּגם ְּבֵעת ָהִעּסּוק ִּבְרפּוָאה.
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ֶּפֶרק יח

ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה
ֶׁשֹּלא  ַהְיִציָאה  ּוְגנּות  ַּבַּבִית,  ַהְיִׁשיָבה  ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  מּוָבא  ֶזה  ְּבֶפֶרק 

ְלֹצֶרְך, ְוֶׁשְּכבֹוד ֵאֶׁשת ַחִיל ָלֶׁשֶבת ְּבֵביָתּה

ַמֲעַלת ַהְיִׁשיָבה ַּבַּבִית

ַרֵּבנּו ְּבַחֵּיי • 

ְּכבּוָּדה  "ָּכל  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְמַׁשְּבָחּה,  ַהָּכתּוב  ְּבֵביָתּה,  ְועֹוֶמֶדת  ְצנּוָעה  ְּכֶׁשִהיא 

ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה", ְוֵכן ָּכתּוב ְּבָׂשָרה ִאֵּמנּו: "ִהֵּנה ָבאֶֹהל". )בראשית לד א(.

ִאְמֵרי ָׁשֶפר • 

ֶּדֶרְך ַהָּנִׁשים ְצנּועֹות ּוְכֵׁשרֹות ַלֲעמֹד ְּבַיְרְּכֵתי ֵּביָתן ִלְפִנים, ְּכִדְכִתיב: "ָּכל 

ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה". ּוֵבאּורֹו: ָראּוי ְלָכל ִאָּׁשה 

יהודה בן המהר"ם  ו, רבי  )בראשית לט  ִּבְפִנים.  ֶׁשַּתֲעמֹד  ְּכבֹוָדּה,  ְוֶזהּו  ִנְכֶּבֶדת, 

חלואה(.

ַמַהְרָׁש"א • 

ּוִמיַכל ַּבת ָׁשאּול ִנְׁשְקָפה ְּבַעד ַהַחּלֹון... ְּדֹלא ָרְצָתה ָלֵצאת ִמֵּביָתּה ֶׁשֹּלא 

ִיְרֶאָּנה ׁשּום ָאָדם, ּוְכִעְנַין "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה", ַּדֲאִפּלּו ִאָּׁשה ַּבת 
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אגדות  )חידושי  ָאָדם.  ִיְרֶאָּנה ׁשּום  ֶׁשֹּלא  ְּפִניָמה,  ְּכֻבָּדּה   - ִמיַכל  ְּכמֹו  ֶמֶלְך 

מגילה טו.(.

ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא • 

ֶׁשִּתָּנֵׂשא  ְראּוָיה  ַהַּבִית,  ְּבתֹוְך  ַעְצָמּה  ַמְצַנַעת  ְּכֶׁשָהִאָּׁשה  יֹוֵסי:  ַרִּבי  ָאַמר 

ְלכֵֹהן ָּגדֹול, ְוַתֲעִמיד ּכֲֹהִנים ְּגדֹוִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה 

ַהְּכתֶֹנת  "ְוִׁשַּבְצָּת  ּבֹו:  ֶׁשָּכתּוב  ְלִמי  ִּתָּנֵׂשא  ְלבּוָׁשּה",  ָזָהב  ִמִּמְׁשְּבצֹות   -

ֵׁשׁש". )וישלח אות ה(. ַמֲעלֹות ַהִּמּדֹות: ְּכלֹוַמר, ִאם יֹוֶׁשֶבת ִּבְכבֹוָדּה ִלְפִנים 

ֵׁשׁש".  ַהְּכתֶֹנת  "ְוִׁשַּבְצָּת  ִּדְכִתיב:  ָּגדֹול,  ְלכֵֹהן  ְלִהָּנֵׂשא  ְראּוָיה  ִּבְצִניעּות, 

)המעלה התשיעית(.

ַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי • 

ַלחּוץ, חּוץ  ָלֵצאת  ְוֹלא ּתֹאַהב  ְּבֵביָתּה,  ְצנּוָעה  ְּתֵהא  ָהִאָּׁשה  ֶׁשל  ַהֶּׁשַבח 

ִאם ָיְצָאה ִלְפָרִקים ְּבֵעת ַהּצֶֹרְך. )חוקי הנשים פרק יח(. ָהִאָּׁשה ִנְקֵראת 'ַּבִית' 

ִּבְלׁשֹון ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו", ְוַגם ִּבְלׁשֹון ְּבֵני 

ְוָכל ֲעָסָקיו ֻמָּטִלים  ְּבָצְרֵכי ַהַּבִית  'ַּבִית', ַעל ֵׁשם ֶׁשעֹוֶסֶקת  ִנְקֵראת  ָאָדם 

ָעֶליָה. ְוַגם ִהיא ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ַהַּבִית, ֶׁשֵאיָנּה יֹוְצָאה ִמן ַהַּבִית חּוָצה 

ֶאָּלא ִלְפָרִקים ְרחֹוִקים. )בניהו מגילה יג.(.

ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש • 

ָּפַתח ַרִּבי יֹוֵסי ְוָאַמר: "ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך" - ָּכל ְזַמן ֶׁשָהִאָּׁשה 

ְצנּוָעה, ּוְראּוָיה ִהיא  ִנְקֵראת  ְוֹלא יֹוֵצאת ַלחּוץ, ִהיא  ַהַּבִית  ְּבַיְרְּכֵתי  ִהיא 

ְלהֹוִליד ָּבִנים ַצִּדיִקים... ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ְּׂשָכָרּה: "ָּבֶניָך ִּכְׁשִתיֵלי ֵזיִתים". ְּכמֹו 

ֶׁשִאיָלֵני ַהֵּזיִתים ֵאין ֶהָעִלים ֶׁשָּלֶהם נֹוְפִלים ֵמֶהם ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה, ְוֻכָּלם 

ָּתִמיד  ִיְהיּו  ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ָּבֶניָך  ָּכְך  ַאף  ָּתִמיד,  ַהַּלח  ְּכבֶֹסר  ַלִחים  ֵהם 

פי  על  קטו:  דף  וירא  )פרשת  ְּבַחֶּייָך.  ָימּותּו  ֶׁשֹּלא  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ַהּגּוף,  ִּבְבִריאּות 

פירוש מתוק מדבש(.
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ְוֶנֱעֶלֶמת  ְסתּוָמה  ָהְיָתה  ַהְּׁשִכיָנה  ֵביֶתָך"...  ְּבַיְרְּכֵתי  ּפִֹרָּיה  ְּכֶגֶפן  "ֶאְׁשְּתָך 

ִמֶּפַתח  יֹוֵצאת  ֵאיָנּה  ְצנּוָעה  ִאָּׁשה  ֵכן  ְּכמֹו  ַהֳּקָדִׁשים,  ְּבֵבית קֶֹדׁש  ִלְפִנים 

ַהְּׁשִכיָנה. )פרשת  ְצנּוָעה ֶאל  ַהָּכתּוב ֶאת ִאָּׁשה  ְמַדֶּמה  ָלֵכן  ְוַלחּוץ,  ֵּביָתּה 

תרומה דף קעא: על פי פירוש מתוק מדבש(.

ָּתָנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו: • 

"ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך" - ִאְׁשְּתָך ְּתֵהא ְּכֶגֶפן ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֵּפרֹות, 

ְוֵאיָמַתי ְּתֵהא ִאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה  ְוֹלא ְּכֶגֶפן ֶׁשֵאינֹו עֹוֶׂשה ֵּפרֹות. 

ְּתֵהא  ְוֹלא  ַּבַּבִית,  ]ְצנּוָעה  ֵּביְתָך  ְּבַיְרְּכֵתי  ְּתֵהא  ֶׁשִאְׁשְּתָך  ְזַמן  ָּכל  ֵּפרֹות? 

ַיְצָאִנית ּוְמַדֶּבֶרת ִעם ָּכל ָאָדם )ישועות יעקב([, ַמה ָּכתּוב ַאֲחֵרי ֵכן? "ָּבֶניָך 

ִית ֶזה ֵיׁש ּבֹו ַלֲאִכיָלה ְוַזִית ְלַיֵּבׁש ְוַזִית ְלֶׁשֶמן ְוַׁשְמנֹו  ִּכְׁשִתיֵלי ֵזיִתים". ַמה ַזּ

ּדֹוֵלק ְּבָכל ַהֵּנרֹות, ָּכְך ָּכל ְזַמן ֶׁשִאְׁשְּתָך ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך, ִהיא ֵאיָנּה ּדֹוָמה 

ֶאָּלא ְלֶגֶפן ֶׁשֵאיָנּה ָזָזה ִמְּמקֹוָמּה ְלעֹוָלם. ּוָבֶניָה ּדֹוִמין ְלַזִית, ֵמֶהם ַּבֲעֵלי 

ִמְקָרא, ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ִמְׁשָנה, ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ַּתְלמּוד, ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ַמָּׂשא ּוַמָּתן, 

ֵמֶהן ֲחָכִמים ּוֵמֶהן ְנבֹוִנים, יֹוְדֵעי ִביָנה ָּכל ָּדָבר ְּבִעּתֹו. )רבה פרק יח(.

ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא • 

ָאַמר ַרִּבי ִּפְנָחס ַהּכֵֹהן ַּבר ֲחָמא: ִּבְזַמן ֶׁשִהיא ְצנּוָעה ְּבתֹוְך ַהַּבִית, ְּכֵׁשם 

ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ְמַכֵּפר - ָּכְך ִהיא ְמַכֶּפֶרת ַעל ֵּביָתּה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה 

ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך", ְוֵאין "ַיְרְּכֵתי" ֶאָּלא ִמְזֵּבַח, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך 

ַהִּמְזֵּבַח". ָּדָבר ַאֵחר "ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה" - ֵאיָמַתי ִהיא ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה? ִּבְזַמן 

ַּתֲעִמיד  ֵזיִתים",  ִּכְׁשִתיֵלי  "ָּבֶניָך   – ֵּכן  ָעְׂשָתה  ְוִאם  ֵביֶתָך.  ְּבַיְרְּכֵתי  ֶׁשִהיא 

ָּבִנים ְראּוִיים ְלִהָּמַׁשח ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה )וישלח אות ה(. ֶמה ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש-

ָּברּוְך-הּוא? ְּבָרָאּה ִמן ַהֵּצָלע, ִמָּמקֹום ָצנּוַע, ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ְצנּוָעה יֹוֶׁשֶבת 

ְּבֵביָתּה. )וישב אות ו(.
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ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור • 

 - ָּכֵׁשר  ֶזַרע  ָיבֹוא  ִמֶּמָּנה  ֲאֶׁשר  ה'  ִיְרַאת  ְצנּוָעה  ִאָּׁשה  ָלַקַחת  ִיְזֶּכה  ְוִאם 

ָפה ְמאֹד ְיֻרָּׁשתֹו, ָעָליו ֶנֱאַמר:  ִעים ּגֹוָרלֹו, ּוַמה יָּ ַאְׁשָריו ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו, ַמה נָּ

"ַאְׁשֵרי ָּכל ְיֵרא ה'... ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה". ָלָּמה ִנְמְׁשָלה ִאָּׁשה ְלֶגֶפן? לֹוַמר 

ְלָך, ַמה ֶּגֶפן ּפֹוִרָּיה ִלְבָרָכה, ַאף ִאָּׁשה ְּכֵׁשָרה ּפֹוִרָּיה ִלְבָרָכה... "ְּבַיְרְּכֵתי 

ֵביֶתָך" - ֶׁשְּתֵהא ְצנּוָעה ְוֹלא ְּתֵהא ַיְצָאִנית. ְוֶזה ֶׁשַבח ָהִאָּׁשה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ָּכל 

ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה". )נר ג סימן קעד(.

ָיֶפה ַלֵּלב • 

ַרב  ֵזיִתים,  ִּכְׁשִתיֵלי  ָּבֶניָך  ְלִבְרַּכת  ִּתְזֶּכה  ֵּביָתּה,  ְּבתֹוְך  ְצנּוָעה  ִּתְהֶיה  ִאם 

טֹוב ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב... ַהֶּׁשֶמן ֶרֶמז ְלַמֲעָלה ּוְגֻדָּלה, ֶׁשִאם ַאָּתה ְמָעְרבֹו ְּבָכל 

ַמְׁשִקים, הּוא ָצף ַעל ֻּכָּלן, ְוהּוא ָּדָבר ָחׁשּוב ְמאֹד. ְוָידּוַע הּוא ֲחִׁשיבּות ֶׁשֶמן 

ַהּטֹוב, ַעל ֵּכן ִיְמְׁשחּו בֹו ַהִּמְתַחְּנִכים ְלַמֲעַלת ְּכֻהָּנה אֹו ַמְלכּות ַּכּנֹוָדע, ְּכמֹו 

ֵכן ָהיֹה ִּתְהֶיה עֹוָלה ְּבַמֲעָלה ִהיא ּוָבֶניָה ּוַבְעָלּה. )אבן העזר סימן סב, רבי יצחק 

פלאג'י זצ"ל(.

ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך 
ַרַד"ק • 

"ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ִּכְׁשִתיֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך"... 

ְוֵכן ָהִאָּׁשה ִּתְהֶיה ְצנּוָעה ְּבַיְרְּכֵתי ַהַּבִית ֶׁשֹּלא ֵּתֵצא ַלחּוץ, ְוָאַמר "ְּבַיְרְּכֵתי", 

ִּכי ַּגם ְּבֵביָתּה ִּתְהֶיה ְצנּוָעה, ֶׁשֹּלא ֵּתֵׁשב ְּבֶפַתח ֵּביָתּה ֶׁשִּיְראּוָה עֹוְבִרים 

ְוָׁשִבים, ִּכי ֶזה הּוא ֶּדֶרְך ִאָּׁשה ָרָעה, ֶאָּלא ָּתִמיד ִּתְהֶיה ְּבַיְרְּכֵתי ַהַּבִית ֶׁשֹּלא 

ִלְמַלאְכָּתם  חּוץ,  ֵיְצאּו  ָּבֶניָה  ֲאָבל  ֵביָתּה,  ּוְבֵני  ַּבְעָלּה  ֶאָּלא  אֹוָתּה  ִיְרֶאה 

ְוִאם  ְוָרִבים.  ָּפִרים  ֶׁשִּיְהיּו  ַהֶּגֶפן,  ַעְנֵפי  ַלחּוץ  ֶׁשָּיְצאּו  ְּכמֹו  ַהַּבִית,  ּוְלצֶֹרְך 

ִּתְהֶיה ִאְׁשְּתָך ְּבזֹו ַהֶּדֶרְך, ִיְהיּו ָּבֶניָך ִּכְׁשִתיֵלי ֵזיִתים. )תהלים קכח ג(.
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ַרֵּבנּו ְּבַחֵּיי • 

ּוֵבאּור "ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה", ִהְמִׁשיל ָהִאָּׁשה ַהְּצנּוָעה ְלֶגֶפן, ְלִפי ֶׁשַהִּמְנָהג 

ַהַּבִית  ֵמחֹור  ֲעָנָפיו  מֹוִציִאין  ִיְגַּדל  ְוַכֲאֶׁשר  ַהַּבִית,  ְּבַיְרְּכֵתי  ַהֶּגֶפן  ִלְנטַֹע 

ְוַלחּוץ ֶאל ַהֶּׁשֶמׁש, ְוִהֵּנה ַהּׁשֶֹרׁש עֹוֵמד ְּבתֹוְך ַהַּבִית ַוֲעָנָפיו חּוץ ַלַּבִית, ֵּכן 

ָהִאָּׁשה ַהְּצנּוָעה ְראּוָיה ֵליֵׁשב ְּבַיְרְּכֵתי ַהַּבִית ְוֹלא ְּבֶפַתח ַהַּבִית ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 

ִיְראּו אֹוָתּה ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים... ְועֹוד ִהְמִׁשיָלם ְלַזִית ְלַכָּוָנה ַאֶחֶרת, ְוהּוא 

ֶׁשַהַּזִית נֹוֵׂשא ִּפְריֹו ְלִתְׁשָעה ֳחָדִׁשים, ְוֵכן ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת ִּבְׂשַכר ְצִניעּוָתּה 

ֵאיָנּה ַמֶּפֶלת, ֲאָבל ֵּתֵלד ָּבֶניָה ְלִתְׁשָעה ֳחָדִׁשים. )בראשית לד א(.

ַהְּמִאיִרי • 

"ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך"... - ָהִאָּׁשה ַהִּנְכֶּבֶדת, ְּבֵביָתּה ִיְׁשְּכנּו 

ֵּביָתּה  ּוִמּתֹוְך  ֵעיַנִים,  ְּבֶפַתח  ֹלא  ֵביָתּה,  ְּבַיְרְּכֵתי  זֹאת  ַּגם  ְוַאף  ַרְגֶליָה, 

ִיְתַּפְרְסמּו ְּפֻעּלֹוֶתיָה ַהִּנְכָּבדֹות, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִויַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים ַמֲעֶׂשיָה". 

)תהלים קכח ג(.

ַמֲחֵזה ֵעיַנִים • 

ַהַּבִית  ְּבֶפַתח  ֵּתֵׁשב  ֹלא  ְּבֵביָתּה  ְוַגם  ַּבַּבִית...  ָלֶׁשֶבת  ָלִאָּׁשה  ָּכבֹוד  ֲהֹלא 

ֶׁשִּיְראּוָה עֹוְבִרים ְוָׁשִבים, ִּכי ֶזה ֶּדֶרְך ִאָּׁשה ָרָעה, ַּכָּכתּוב: "ְוָיְׁשָבה ְלֶפַתח 

ֵּביָתּה", ִּכי ִאם ְּבַיְרְּכֵתי ַהַּבִית, ַּכָּכתּוב: "ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך". 

)מחזה ח, רבי אליקים געציל לעוויטאן זצ"ל מגיד מישרים בבריסק דליטא(.

ֵראִׁשית ָחְכָמה • 

ְצִריָכה ָהִאָּׁשה ִלְהיֹות ְצנּוָעה ְויֹוֶׁשֶבת ְּבתֹוְך ֵּביָתּה, ְוֹלא ֵּתֵצא ִמַּדְלֵתי ֵביָתּה 

ֶאָּלא ְלצֶֹרְך ָּגדֹול, ְוֹלא ַּתֲעמֹד ְּבֶפַתח ֵּביָתּה ֶׁשָּמא ַּתֲחִטיא ֶאת ְּבֵני ָאָדם. 

)פרק דרך ארץ השער הרביעי(.

ַרִּבי ַחִּיים ָּפָלאִג'י ַזַצ"ל • 

ּוִמי ִיֵּתן ְוֹלא ַיִּניחּו ְלָנִׁשים ֵליֵׁשב ְּבִפְתֵחי ְׁשָעִרים, ִּכי ַמְכִׁשילֹות ֶאת ָהַרִּבים 

ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים. )בצוואתו בספר צוואה מחיים אות כח(.



189

פרק יח | כבודה בת מלך פנימה

ַנֲחַלת ָאבֹות • 

ְּכִתיב: "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה", ְוָלֵכן ִּתָּזֲהרּו ְלַהְׁשִּגיַח ַעל ְּבנֹוֵתיֶכם 

ֶׁשֵּיְׁשבּו ְּבֵביָתם ְּפִניָמה, ְוֹלא ְיסֹוְבבּו ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרחֹובֹות... ּוְביֹוֵתר ְלַהְׁשִּגיַח 

ֶׁשֹּלא ֵיְׁשבּו ַעל ֶּפַתח ַהַּבִית ]ְּכֶדֶרְך ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר יֹוְׁשִבים ַּבַּקִיץ ַעל ְמזּוזֹות 

ַהֶּפַתח[, ְּבָמקֹום ֶׁשְּבֵני ָאָדם יֹוְצִאין ּוָבִאין, ְוִנְכָׁשִלים ֶׁשהֹוְלִכים ֵּבין ְׁשֵּתי 

ַלֶּפַתח  ֲאֶׁשר  ֻּכָּלָנה,  ַעל  ְוָהעֹוֶלה  ָּבֶזה.  ִנְזָהִרין  ֵאין  ֶהָהמֹון  רֹב  ִּכי  ָנִׁשים, 

ַחּטאת רֵֹבץ, ְוַהֵּיֶצר מֹוֵצא ֶּפַתח ְלַהֲחִטיא ְּבֵני ָאָדם ּוְכֵאׁש ּבֹוֵער, ְוה' ִיְתָּבַרְך 

ַיִּציֵלנּו. )דף לה, צוואת נכד אחיו של הגאון מוילנא(.

ֵׁשֶבט מּוָסר • 

ְּבֶפַתח  ַהּיֹוְׁשבֹות  ַהָּנִׁשים  ִעם  )ְמִריָבה(  ִּתָּגר  ָעִׂשיִתי  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ַוֲאִני 

ַהֲחֵצִרים, ְוָכל עֹוֵבר ָוָׁשב ִמְסַּתֵּכל ָּבֶהן ְּכַתֲאַות ִיְצרֹו, ְוַכָּמה ָרעֹות ִנְמָׁשכֹות 

ִמֶּזה. )פרק כז(.

ֵסֶפר ַהַּתָּקנֹות • 

ִהְסַּכְמנּו ְּבָכל ּתֶֹקף ֶׁשּׁשּום ַּבת ִיְׂשָרֵאל... ַּגם ֹלא ּתּוַכל ָלֶׁשֶבת ְּבֶפַתח ַׁשַער 

ֶהָחֵצר ְּכֵדי ְלַדֵּבר ִעם ֲחֶבְרָּתּה, ַוֲאִפּלּו ֵמַחּלֹון ְלַחּלֹון ְוֶדֶרְך ָהַרִּבים ָּבֶאְמַצע. 

)סימן נה, וחתמו גדולי הרבנים בירושלים בשנת תקי"ד, ובהם מקובלים וראשי ישיבות 

וגאוני עולם זי"ע(.

ַיְלקּוט ֵמַעם לֹוֵעז • 

"ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת ֵלָאה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ִלְראֹות ִּבְבנֹות ָהָאֶרץ"... ַהָּפָרָׁשה 

ַהּזֹו ַחָּיב ָאָדם ְלַלֵּמד ָּתִמיד ְלַאְנֵׁשי ֵביתֹו, ִּכי ֵיׁש ָּבּה מּוַסר ַהְׂשֵּכל ְוֶלַקח טֹוב 

ַלָּנִׁשים ֶׁשַחָּיבֹות ִלְהיֹות ְּבֵביָתן, ְוֹלא ְלִהְתַיֵּצב ַעל ַיד ַהַחּלֹונֹות ְּכֶׁשעֹוְבִרים 

ָהֲאָנִׁשים. )בראשית לד א(.
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ה ֶׁשְּתֵהא יֹוֵצאת ָּתִמיד ְּגַנאי ְלִאּׁשָ

ֵּבית יֹוֵסף • 

ְּגַנאי הּוא ָלִאָּׁשה ֶׁשִּתְהֶיה יֹוֵצאת ָּתִמיד ַּבחּוץ, "ַּפַעם ַּבחּוץ ַּפַעם ָּבְרחֹבֹות". 

ַיְצָאִנּיֹות ֵהן,  ּוִבְבֵראִׁשית ַרָּבה )מה ה(, ְּכֶׁשַּמְזִּכיר ְּגנּוָתן ֶׁשל ָנִׁשים אֹוֵמר: 

ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוֵּתֵצא ִדיָנה", ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו: ִּפְרָצה קֹוֵראת ַלַּגָּנב. )אבן העזר שם(.

ִּפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר • 

ּוְכֶׁשָּבא ַיֲעקֹב ְלֵביתֹו ֶׁשְּבֶאֶרץ ֲאֻחָּזתֹו ֶׁשְּבֶאֶרץ ְּכַנַען, ְנָׁשכֹו ַהָּנָחׁש. ְוֵאיֶזה 

ְוֹלא  אָֹהִלים  יֹוֶׁשֶבת  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ִּבּתֹו  ֶׁשָהְיָתה  ֲחמֹור,  ֶּבן  ְׁשֶכם  ֶזה  ָנָחׁש? 

ָהְיָתה יֹוֵצאת ַהחּוָצה. ֶמה ָעָׂשה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור? ֵהִביא ְמַׂשֲחקֹות ְנָערֹות 

חּוָצה ָלּה, ְמתֹוְפפֹות ְּבֻתִּפים, ָיְצָאה ִּדיָנה ִלְראֹות ַּבָּבנֹות ַהְמַׂשֲחקֹות. )פרק 

לז(.

ַמֲעלֹות ַהִּמּדֹות • 

ְּתַחֵּזר  ְוֹלא  ֵּביָתּה  ְּבתֹוְך  ִּבְכבֹוָדּה  יֹוֶׁשֶבת  ִלְהיֹות  ִאָּׁשה  ְצִריָכה  ְלִפיָכְך 

ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ַּבת  ְּבִדיָנה  ָמִצינּו  ְוֵכן  ּוְלָכאן...  ְלָכאן  ָּבִעיר 

ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשֹּלא ָיְׁשָבה ִּבְצִניעּות ְּבתֹוְך ֵּביָתּה ְוָיְצָאה ִלְראֹות ִּבְבנֹות ָהָאֶרץ, 

ָּגְרָמה ַּתָּקָלה ְלַעְצָמּה. ֵּתַדע ֶׁשִּמְּתִחַּלת ְּבִרָּיָתּה ֶׁשל ִאָּׁשה ֹלא ִנְבֵראת ֶאָּלא 

ִלְצִניעּות. )המעלה התשיעית(.

ַרִׁש"י • 

"ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת ֵלָאה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ִלְראֹות ִּבְבנֹות ָהָאֶרץ. ַוַּיְרא אָֹתּה 

ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ַהִחִּוי ְנִׂשיא ָהָאֶרץ ַוִּיַּקח אָֹתּה". "ַּבת ֵלָאה", ְוֹלא ַּבת ַיֲעקֹב? 

ֶאָּלא ַעל ֵׁשם ְיִציָאָתּה ִנְקֵראת ַּבת ֵלָאה, ֶׁשַאף ִהיא ַיְצָאִנית ָהְיָתה, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"ַוֵּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו". ְוָעֶליָה ָמְׁשלּו ַהָּמָׁשל: ְּכִאָּמּה ְּכִבָּתּה. )בראשית לד א(.
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ִמְדָרׁש • 

"ַוֵּתֵצא ִדיָנה"... - ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְּבֵׁשם ַרִּבי ֵלִוי ָּפַתח: "ַוִּתְפְרעּו )ַוְּתַבְּטלּו( ָכל 

ֲעָצִתי". ִאְמֵרי יֶֹׁשר: ֶזהּו "ַוֵּתֵצא ִדיָנה", ִמְּכַלל ַהֵּסֶדר ְוָהֵעָצה ַהְּיעּוָצה ֲאֶׁשר 

ָחַׁשב ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְוָזַמם )ֶׁשֹּלא ְּתֵהא ָהִאָּׁשה ַיְצָאִנית(. )בראשית רבה 

פ ה(.

ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים • 

ִנְתַּכְּוָנה,  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם   - ָהָאֶרץ"...  ִּבְבנֹות  ִלְראֹות  ֵלָאה  ַּבת  ִדיָנה  "ַוֵּתֵצא 

ְמַגֶּיֶרת  ְוָׂשָרה  ָהֲאָנִׁשים  ְמַגֵּיר  ַאְבָרָהם  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַמֲאָמָרם  ִּכי נֹוָדע 

ְלַגֵּיר  ַהְּקדֹוִׁשים,  ֲאבֹוֶתיָה  ְּבַדְרֵכי  ֶלֱאחֹז  ִהיא  ַּגם  ָרְצָתה  ֵּכן  ְוַעל  ַהָּנִׁשים, 

ָּכל  ַאֲחֵרי  ְואּוָלם  ַהְּׁשִכיָנה...  ַּכְנֵפי  ַּתַחת  ּוְלַהְכִניָסם  ָהָאֶרץ  ִמְּבנֹות  ֵּגִרים 

ְּבנֹות  ֶּדֶרְך  ֶׁשֵאין  ְּפִניָמה",  ֶמֶלְך  ַבת  ְּכבּוָּדה  "ָּכל  צֹוֵוַח:  ַהָּכתּוב  ִהֵּנה  ֶזה, 

ָלַעד,  עֹוֶמֶדת  ִצְדָקָתם   - ֵהם  ִאם  ִּכי  ַהחּוָצה,  ָלֵצאת  ַהְּצנּועֹות  ִיְׂשָרֵאל  

ֲאָבל ֶזה ֶׁשִּמַּבחּוץ, ִאם ַיִּביט ָּבּה ִויַהְרֵהר ְּדַבר ָמה, ֲהֵרי ְלָעוֹן ְּפִליִלי ֶנְחָׁשב 

ַּגם ֲעֵליֶהם ִלְהיֹוָתם ַמְכִׁשיִלים ְּבֵני ָאָדם... ְוָׂשָרה ֶׁשָהְיָתה ְמַגֶּיֶרת ַהָּנִׁשים, 

ֲהֵרי ֶנֱאַמר ָעֶליָה "ִהֵּנה ָבאֶֹהל", ֶׁשָהְיָתה ְצנּוָעה ְּביֹוֵתר ֶׁשֹּלא ָיְצָתה ַלחּוץ, 

ְוָעְׂשָתה ִּביָכְלָּתּה ְּבֵביָתּה ְּפִניָמה ַּכֲאֶׁשר ָיְכָלה ְלַגֵּיר ַהָּנִׁשים ֶׁשָּבאּו ֶאְצָלּה, 

ְוִדיָנּה ֶׁשָּיְצָתה, ַעל ֵּכן: "ַוַּיְרא אָֹתּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור". )בראשית לד א, רבי חיים 

מטשרנוביץ זצ"ל(.

ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא • 

ְלָכְך ְצִריָכה ָהִאָּׁשה ִלְהיֹות יֹוֶׁשֶבת ְּבתֹוְך ַהַּבִית, ְוֹלא ֵּתֵצא ָלְרחֹוב, ֶׁשֹּלא 

ְּבֵאֶׁשת  ִמְסַּתְּכִלין  ְוִנְמָצאּו  ָאָדם,  ִלְבֵני  ִמְכׁשֹול  ָּתִביא  ְוֹלא  ַעְצָמּה  ִּתָּכֵׁשל 

אָֹתם  "ַוְיָבֶרְך  ְּכִתיב:  ֶׁשָּכְך  ְלָך,  ֵּתַדע  ָׁשלֹום:  ַּבר  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאַמר  ִאיׁש. 

ֱאֹלִקים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִקים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה". 'ּוְכָבָׁשּה' 

ְּכִתיב, ָהִאיׁש ּכֹוֵבׁש ֶאת ָהָאֶרץ ְוֵאין ָהִאָּׁשה ּכֹוֶבֶׁשת ֶאת ָהָאֶרץ, ֶׁשֹּלא ֵּתֵצא 

ְוִתְגרֹם ַּתָּקָלה ְלַעְצָמּה. )וישלח אות ה(. 
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ֵראִׁשית ָחְכָמה • 

ָיְדָעה ָּמה" - ִּכי ֵאין ָלּה ֵׁשם ְּבָחְכָמה  "ֵאֶׁשת ְּכִסילּות הִֹמָּיה ְּפַתּיּות ּוַבל 

ְוֹלא ֵחֶלק ָלּה ְּבִביָנה. ַיְצָאִנית ְוֵאיָנּה ַמְצַנַעת ַעְצָמּה ְוֵאיָנּה ִמְתַּבֶּיֶׁשת, ֲאִפּלּו 

ְלַעם ָהָאֶרץ ֵאיָנּה ְראּוָיה ְלִהָּנֵׂשא. )פרק דרך ארץ השער הרביעי(.

ַרֵּבנּו ְּבַחֵּיי • 

ַהָּכתּוב ְמַגֶּנה ֶאת ָהִאָּׁשה ְּכֶׁשִהיא ַיְצָאִנית, הּוא ֶׁשָּכתּוב: "הִֹמָּיה ִהיא ְוסָֹרֶרת 

ְּבֵביָתּה ֹלא ִיְׁשְּכנּו ַרְגֶליָה, ַּפַעם ַּבחּוץ ַּפַעם ָּבְרחֹבֹות". )בראשית לד א(.

ֻׁשְלָחן ָערּוְך • 

ְוִאָּׁשה ֹלא ַּתְרִּגיל ַעְצָמּה ָלֵצאת ַהְרֵּבה, ֶׁשֵאין יִֹפי ָלִאָּׁשה ֶאָּלא ֵליֵׁשב ְּבָזִוּיֹות 

ֵּביָתּה. )אבן העזר סימן עג סעיף א(.

ה ְלַקֵּדם ֵאין ַּדְרָּכּה ֶׁשל ִאּׁשָ

ְּגָמָרא • 

"ֹלא ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ה' ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי ֹלא ָיבֹא ָלֶהם ִּבְקַהל ה' 

ַעד עֹוָלם. ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר ֹלא ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם 

ִמִּמְצָרִים". )דברים כג ד-ה(. ַעּמֹוִני ְוֹלא ַעּמֹוִנית, מֹוָאִבי ְוֹלא מֹוָאִבית... "ַעל 

ְוֵאין  ְלַקֵּדם  ִאיׁש  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ּוַבַּמִים",  ַּבֶּלֶחם  ֶאְתֶכם  ִקְּדמּו  ֲאֶׁשר ֹלא  ְּדַבר 

ַּדְרָּכּה ֶׁשל ִאָּׁשה ְלַקֵּדם. ָהָיה ָלֶהם ְלַקֵּדם ֲאָנִׁשים ִלְקַראת ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים 

ִלְקַראת ָנִׁשים. ְּבָבֶבל ָאְמרּו: "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה", ְּבַמֲעָרָבא )ֶאֶרץ 

"ַוּיֹאְמרּו  ַהּתֹוָרה,  ָאְמָרה  ִיְצָחק:  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ָאְמרּו,  ִיְׂשָרֵאל( 

ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבאֶֹהל" ]ְּדֵאין ֶּדֶרְך ִאָּׁשה ָלֵצאת ִמֵּביָתּה 

)רש"י([. )יבמות עו:(.
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ַמַהְרַׁש"ל • 

ַהְיכֶֹלת... ֶׁשֹּלא ָהָיה ָלֶהם  ַּבֶּדֶרְך ְּבָכל  ִלְהיֹות ְצנּוָעה ֲאִפּלּו  ְצִריָכה  ִאָּׁשה 

ָהיּו  ְוֹלא  ָּבֳאָהִלים,  ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבנֹות  ְלִפי  ִיְׂשָרֵאל,  ְנֵׁשי  ִלְקַראת  ְלַקֵּדם 

יֹוְצאֹות ִמֶּמּנּו ָּכל ִעָּקר ֲאִפּלּו ִלְקנֹות ֶלֶחם ּוַמִים... ּוִמָּכאן ַמְׁשַמע ֶׁשֶּדֶרְך 

ִאָּׁשה ֲחׁשּוָבה ִלְהיֹות ְצנּוָעה. ַאף ַּבֶּדֶרְך ַּתְדִחיק ַעְצָמּה ְּבָכל ַמה ֶּׁשּתּוַכל 

ִלְהיֹות ְּפִניָמה. )ים של שלמה יבמות פרק ח סימן יט(.

ַמַהְרָׁש"א ֲאֶלַפְנְּדִרי ַזַצ"ל • 

ַמה ֶּׁשָּכַתב ַרִׁש"י 'ֵאין ַּדְרָּכן ָלֵצאת ְוָלבֹוא', ְרצֹונֹו לֹוַמר ִמּׁשּום ְּדִמן ַהִּדין 

ֵאיָנן ְיכֹולֹות ָלֵצאת ְוָלבֹוא, ְוָלֵכן ֵאין ַּדְרָּכן ֵּכן, ְוִכֵּון ְלַמה ֶּׁשָאְמרּו ִּביָבמֹות, 

ִּדְלַקֵּדם ָנִׁשים ִלְקַראת ָנִׁשים ַּגם ִאי ֶאְפָׁשר, ִמּׁשּום ְּד"ָכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך 

ְּפִניָמה", ְוָלֵכן ָאַמר ַאְבָרָהם ָאִבינּו "ִהֵּנה ָבאֶֹהל", ֶׁשֵאיָנּה ְיכֹוָלה ָלֵצאת חּוץ 

ָלאֶֹהל, ֶׁשֵּכן ַּדְרָּכן ְלַהְקִּפיד ָּבֶזה ְּכמֹו ִאּסּור, ְוָלֵכן ַּגם ַעּמֹון ּומֹוָאב - ִמְנַהג 

ֲאבֹוֵתיֶהם ִּביֵדיֶהם, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים ְלַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה.

ִקְלקּול  ִמְּפֵני  ֶזהּו   - ָהַרִּבים  ִלְרׁשּות  ַהָּנִׁשים  יֹוְצאֹות  ַעָּתה  ֶׁשִהֵּנה  ְוַאף 

ַהּדֹורֹות, ֹלא ֶׁשֻהַּתר ַהָּדָבר ָחִליָלה, ִּכי ִמי יּוַכל ְלַהִּתיר ַמה ֶּׁשהּוא ָאסּור.

ַּגם ְזכּוַרִני ִּביֵמי ָחְרִּפי ַּכָּמה ָׁשִנים, ֶׁשּׁשּום ִאָּׁשה ִמְּנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָהְיָתה 

יֹוֵצאת ְּכָלל ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוַאף ְּבֵעת ַהְּדָחק ֵליֵלְך ֵאֶצל ֲחֶבְרָּתּה ָהְיָתה 

)שו"ת הסבא  ַרְגֶליָה.  ְוַעד  ֵמרֹאָׁשּה  ּגּוָפּה  ָּכל  ָׁשחֹר  ֶּבֶגד  ִּבְלבּוׁש  ִמְתַּכֵּסית 

קדישא חושן משפט סימן לב(.

ֶׁשַפע ַחִּיים • 

"ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה" ְויֹוֶׁשֶבת אֶֹהל ְּכָׂשָרה ִאֵּמנּו, ֶׁשֵהִעיד ַהָּכתּוב 

ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא  ִּכְדָרַׁשת  ְוֶזה  ִהיא,  ִּדְצנּוָעה  ַרִׁש"י  ּוֵפֵרׁש  ָבאֶֹהל",  "ִהֵּנה 

ְיָבמֹות ַעל ֶזה, ִמָּכאן ִּדְכבֹוָדּה ֶׁשל ִאָּׁשה ֵליֵׁשב ְּבֵביָתּה... ְוִתְהֶיה ְקבּוָעה 

ַהֲהָלָכה  ֶׁשִּנְפַסק  ּוְכמֹו  ּוַבְּׁשָוִקים,  ַּבחּוצֹות  ְוָׁשלֹום  ַחס  ֵּתֵלְך  ְוֹלא  ְּבֵביָתּה 
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ְּבַמֶּסֶכת ָנִזיר )יב.( ְּדִאָּׁשה ְקבּוָעה ְּבֵביָתּה, ְּד"ָכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה"... 

)מכתבי תורה ח"ד  ָּפֶניָה.  ַעל  ְטהֹוָרה  ּוְבִיְרַאת ה'  ְּבֶהְכֵרַח,  ַרק  ָלֵצאת  ֶׁשֹּלא 

מכתב רפג, האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל(.

ֹלא ֵתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים

ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות • 

"ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ִּבּתֹו ְלָאָמה ֹלא ֵתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים" - ֵּפֵרׁש ָהַרב 

ַאְבָרָהם ִאְּבן ֶעְזָרא ַז"ל, ֶׁשֵאין ָהָאדֹון ָיכֹול ְלֻכָּפּה ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ַהְּצִריָכה 

ָלֵצאת חּוץ, ֶאָּלא ְּבתֹוְך ַהַּבִית. )דעת זקנים שמות כא ז(.

ִחְזקּוִני • 

"ֹלא ֵתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים", ְלִפי ְּפׁשּוטֹו ִלְּמָדה ּתֹוָרה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֶׁשֹּלא ְּתֵהא 

ַיְצָאִנית ְּכמֹו ָהֶעֶבד ֶׁשַרּבֹו ְמַׁשְּגרֹו ִּבְׁשִליחּותֹו ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה ָּבִעיר ּוְבחּוץ 

ָלִעיר, ְוָכל ֶזה ְּגַנאי ְלִאָּׁשה, ַרק ִׁשְעּבּוד ַּבִית, ִמּׁשּום "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך 

ְּפִניָמה". )שם(.

ִמְדָרׁש • 

יֹוֵצא  ִלְהיֹות  ִאיׁש  ֶׁשל  ְוַדְרּכֹו  ְּבֵביָתּה,  יֹוֶׁשֶבת  ִלְהיֹות  ִאָּׁשה  ֶׁשל  ַּדְרָּכּה 

ַּבּׁשּוק. )בראשית רבה יח א(.

ֵאֶׁשת ֵחן ִּתְתמְֹך ָּכבֹוד

ַמֲחֵזה ֵעיַנִים • 

ִלְמׁשְֹך  ְלַמַען  ֲעָדִיים  ַּבֲעִדי  ְמֻלָּבׁשֹות  ָנִׁשים  ִנָּצבֹות  ִמְסָחר  ָּבֵּתי  ְּבָכל  ַּגם 

ֵלב ָהֲאָנִׁשים ָלבֹוא ֲאֵליֶהם ִלְקנֹות, ְוַעל ָּדָבר ֶזה הֹוִכיַח ֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם 

ִיְתְמכּו עֶֹׁשר" )משלי יא טז(, ִהֵּנה  ְוָעִריִצים  ְוָאַמר: "ֵאֶׁשת ֵחן ִּתְתמְֹך ָּכבֹוד 
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ְּכבֹוד ָהִאָּׁשה ָלֶׁשֶבת ַּבַּבִית, ַּכָּכתּוב: "ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך"... 

ְוַעל ֵּכן ִמְּלָפִנים ֹלא ָהְיָתה ִאָּׁשה עֹוֶסֶקת ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן ְּכַמֲאַמר ֲחַז"ל )בבא 

קמא טו. עיי"ש(, ֲאָבל ַּבּדֹורֹות ָהֵאֶּלה ַּתְהּפּוכֹות ָּבָאֶרץ - ָנִׁשים ִמְתַקְּׁשטֹות 

ְּבַתְמרּוֵקיֶהן, ּוְמֻלָּבׁשֹות ְּבִבְגֵדי ְּפֵאר ְוִרְקָמה, ְוִנָּצבֹות ְּבֶפַתח ֵּבית ַהִּמְסָחר 

ִּתְתמְֹך  ֵחן  "ֵאֶׁשת  ָאָדם:  ִמָּכל  ֶהָחָכם  ִּדֵּבר  ְוֶזה  ִלְקנֹות.  ַרִּבים  ִיְפנּו  ְלַמַען 

ָּכבֹוד", ָעֶליָה ֻמָּטל ִּכי ִּתְתמְֹך ִמָּכל ַהָּנִׁשים ֶאת ַהָּכבֹוד, ְּכבֹוד ָנִׁשים ָלֶׁשֶבת 

ְּבַיְרְּכֵתי ַהַּבִית, ִּכי ֶזה ְּכבֹוָדן, ַּכָּכתּוב: "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה".

ְוִהֵּנה ַּתְהּפּוכֹות ָּבָאֶרץ, ָעִריִצים ֵאֶּלה ַהָּקִמים ַלֲערֹץ ְוִלְׁשּבֹר ַּדְרֵכי ַהְּצִניעּות, 

ֵהָּמה ִיְתְמכּו ְּבֵאֶׁשת ֵחן ֶאת ָהעֶֹׁשר, ִּכי ְּבֵבית ִמְסָחָרם ִאָּׁשה ׂשֹוֶרֶרת ִהיא 

מֹוֶכֶרת, ִהיא ְמַדֶּבֶרת ַעל ֵלב ַהּקֹוִנים ִּכי טֹוָבה ַהְּסחֹוָרה, ְוָהִאָּׁשה ַּכַּכָּלה 

ַּתְעֶּדה ֵכֶליָה, ְוִנֶּצֶבת ְלֶפַתח ַהַּבִית ְלַמַען ַרִּבים ָיסּורּו ָׁשָּמה ִלְקנֹות ְּבַהִּביָטם 

ָעֶליָה, ּוִבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶנְהָּפְך ַהַּגְלַּגל ָּבעֹוָלם, ְוֵאיָנם רֹוִאים ִסיַמן ְּבָרָכה 

רֹוֶאה  ֵאינֹו  ִאְׁשּתֹו  ִלְׂשַכר  'ַהְמַצֶּפה  ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ַּכֲאֶׁשר  ְיֵדיֶהם,  ְּבַמֲעֵׂשה 

ִּכי ִאם  ְּכֻבָּדּה  ֵאין  ִּכי  ַהָּדָבר,  ְוָכַתב ַמַהְרָׁש"א ַטַעם  ְּבָרָכה ְלעֹוָלם'.  ִסיַמן 

ְּפִניָמה ָלֶׁשֶבת ְּבֵביָתּה, ְלַמַען ֹלא ַּתְבִעיר ֵאׁש ַהַּתֲאָוה ְּבֵלב ֲאָנִׁשים, ְוֵאין ה' 

ִאָּתם, ַּכָּכתּוב: "ְוֹלא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך".

ָּכַתב  ֲאָנִׁשים,  ִלְפֵני  ְלֵהָראֹות  ְוֹלא  ַּבַּבִית  ָלֶׁשֶבת  ְלִאָּׁשה  ָראּוי  ִּכי  ּוִמְּפֵני 

ַהְּגָר"א ַזַצ"ל ְלִאְׁשּתֹו: ְוָכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָצִריְך ָלְך, ִּתְקִחי ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח, 

ְוַאף ִאם הּוא ְּביֶֹקר. ֲהַיד ה' ִּתְקָצר?! ה' ִיְתָּבַרְך ָזן ִמַּקְרֵני ְרֵאִמים ַעד ֵּביֵצי 

ִכִּנים, ְונֹוֵתן ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵּדי ַמְחסֹורֹו. ְוָאְמרּו ֲחַז"ל )בראשית רבה ח יב(: 

ָהִאיׁש ּכֹוֵבׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ֶׁשֹּלא ֵּתֵצא ַלּׁשּוק, ֶׁשָּכל ִאָּׁשה ֶׁשּיֹוֵצאת ַלּׁשּוק - 

סֹוָפּה ְלִהָּכֵׁשל. ְמָנא ָלן? ִמִּדיָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוֵּתֵצא ִדיָנה", ּוְלַבּסֹוף ִנְכְׁשָלה, 

ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב: "ַוַּיְרא אָֹתּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור". )מחזה ח, רבי אליקים געציל 

לעוויטאן זצ"ל מגיד מישרים בבריסק דליטא(.
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ִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו ִּתָּקחּו

ַרֵּבנּו ְּבַחֵּיי • 

ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ִמְסַּפר  ַלֻּגְלּגֶֹלת  עֶֹמר  ִמֶּמּנּו...  ִלְקטּו  ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  "ֶזה 

ְראּוָיה  ֶׁשִהיא  ִאְׁשּתֹו,  זֹו   - ְּבָאֳהלֹו"  "ַלֲאֶׁשר  ִּתָּקחּו".  ְּבָאֳהלֹו  ַלֲאֶׁשר  ִאיׁש 

ְּכִעְנָין ֶׁשָּכתּוב "ִהֵּנה ָבאֶֹהל", ּוְכִתיב: "ָּכל ְּכבּוָּדה  ִנְמֵצאת ָּבאֶֹהל,  ִלְהיֹות 

ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה", ֵּכן ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ֲחַנְנֵאל. )שמות טז טז(.

ַהַּמְלִּבי"ם • 

ַלּדֹורֹות  ְוִלּמּוִדים  ְוַאְזָהרֹות  ִצּוּוִיים  ֵיׁש ּבֹו   - ִצָּוה ה'"...  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  "ֶזה 

ָאַמר:  ֶזה  ְוַעל  ְוַהְזָמָנתֹו...  ַהַּפְרָנָסה  ְּבַבָּקַׁשת  ָהָאָדם  ִיְתַנֵהג  ֵאיְך  ַהָּבִאים 

"ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם", ֶׁשָּכל ִאיׁש ְוַלְּנָפׁשֹות ֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו ִּתָּקחּו, ּוַבל יֹאְמרּו 

ֶׁשִאְׁשּתֹו ּוָבָניו ֵיְלכּו ְוִיְלְקטּו ְּבַעְצָמם, ִּכי ִהיא ְצִריָכה ִלְהיֹות ְצנּוָעה ָּבאֶֹהל, 

ְוַהָּבִנים ִיְלְמדּו ַּבֲחַדר הֹוָרָתם. )שם(.

 ְּכבֹוד ֵאֶׁשת ַחִיל ָלֶׁשֶבת ַּבַּבִית 

ְּגָמָרא • 

 - ִאְׁשּתֹו  ְׂשַכר  ְלעֹוָלם.  ְּבָרָכה  ִסיַמן  רֹוֶאה  ֵאינֹו  ִאְׁשּתֹו  ִלְׂשַכר  ַהְמַצֶּפה 

א ]נֹוֶטֶלת מֹאְזַנִים ְּבָיָדּה ּוְמַהֶּלֶכת ַּבּׁשּוק ְלַהְׂשִּכיָרן ְלָכל ַהְּצִריִכין  ַמְתקּוְלתָּ

ְּכמֹו  ַהָּפסּוק,  ְמַׁשְּבָחּה   - ּומֹוֶכֶרת  ְּבֵביָתּה  ְמָלאָכה  עֹוָׂשה  ֲאָבל  )רש"י([, 

ַמְתקּוְלָּתא, ְּדהּוא  ַּדְוָקא  ָלאו  ַמַהְרָׁש"א:  ַוִּתְמּכֹר".  ָעְׂשָתה  "ָסִדין  ֶׁשָּכתּוב: 

ּוְלִהְתַּבּזֹות  ְוִלֵּתן  ִלָּׂשא  ָלּה  ֵאין  ֲעָׂשָאַתם,  ֶׁשִהיא ֹלא  ְּדָבִרים  ִּבְׁשָאר  ַהִּדין 

ַּבְּׁשָוִקים, ְּדֵאין ְּכֻבָּדּה ֶאָּלא ְּפִניָמה, ֵליֵׁשב ְּבֵביָתּה ְוַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה. )פסחים 

נ:(.
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הֹוֵלְך ָּתִמים • 

ְלַסֵּיַע  ְּכֵדי  ָקָׁשה  ִּבְמָלאָכה  ַּכֶּפיָה",  ְּבֵחֶפץ  ַוַּתַעׂש  ּוִפְׁשִּתים  ֶצֶמר  "ָּדְרָׁשה 

ְלַבְעָלּה. ְוָאַמר "ָּדְרָׁשה ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים" ְוֹלא ָאַמר 'ֵהִביָאה ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים', 

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יּוַבן ֶׁשָהְלָכה ְּבַעְצָמּה ַלּׁשּוק ִלְקנֹות ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים, ֶאָּלא ָאַמר 

ְמָלאָכה  ָלּה  ְלָהִביא  ּוָבֶניָה  ִמַּבְעָלּה  ִּבְּקָׁשה  זֹו  ֶׁשְּצנּוָעה  לֹוַמר  "ָּדְרָׁשה", 

ְלֵביָתּה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְראּו אֹוָתּה ְּבֵני ָאָדם, ְוֶאת ַעְצָמּה ָׁשְמָרה. )ערך צניעות, רבי 

אברהם דיין זצ"ל מארם צובה(.



198

היא תתהלל | פרק יט

ֶּפֶרק יט

ְצִניעּות ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות
ְּבֶפֶרק ֶזה מּוָבא ֵּתאּור ְצִניעּות ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ִמָּכל ַהּדֹורֹות, ּוַמֲעַלת 

ַהְּצִניעּות ְּבדֹור ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא

ְצִניעּות ָהִאָּמהֹות ַהְּקדֹוׁשֹות

ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ִאּמֹוֵתינּו ַהְּקדֹוׁשֹות, ָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, ִהְתַחְּזקּו ּוָמְׁשלּו ְּברּוָחן ֶנֶגד 

ֶטַבע ַהַּגְׁשִמּיּות, ְוִיְּסדּו ֶּדֶרְך ַהְּצִניעּות ְוַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּתֹוִעיל ַּגם ְלַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם, 

ֶׁשָּכל ִאָּׁשה ֶׁשַּתְחּפֹץ ְלִהְתַחֵּזק ּוְלִהְתַקֵּדׁש - ַּתְצִליַח ָּבֶזה, ַעל ֶּדֶרְך ֶׁשָאְמרּו 

ָהֲעָריֹות,  ִמן  ַעְצָמּה  ְוָגְדָרה  ַלִּמְצִרים  ָיְרָדה  ִאֵּמנּו  ָׂשָרה  ה(:  )ויקרא רבה לב 

ְוִנְגְּדרּו ָּכל ַהָּנִׁשים ִּבְזכּוָתּה... ּוְצִריָכה ָּכל ִאָּׁשה ִלָּזֵהר ְלִהְתַנֵהג ִּבְצִניעּות 

ְּבָכל ִעְנָין ְוִעְנָין, ְלִהָּׁשֵמר ִמָּכל ִמְכׁשֹול ְלַעְצָמּה ְוַלֲאֵחִרים... ּוְכמֹו ִאּמֹוֵתינּו 

ַהְּקדֹוׁשֹות, ָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, ֶׁשִהְתַנֲהגּו ַּגם ֵּכן ִּבְצִניעּות...

ְּבָאֳהֵליֶהן,  יֹוְׁשבֹות  ְצנּועֹות  ֶׁשָהיּו  ַהָּכתּוב  ִׁשְּבָחן  ַהָּללּו  ֶׁשִּצְדָקִנּיֹות  ֲהֵרי 

ָסְמכּו  ְוֹלא  ְּבָאֳהֵליֶהן  ַעְצָמן  ְוֶהְחִּביאּו  ְוִהְצִניעּו  ֲעֵבָרה,  ִמִּמְכׁשֹול  ֶׁשָּפֲחדּו 

ַעל ַעְצָמן ְוִצְדָקָתן, ַקל ָוחֶֹמר ִלְׁשָאר ָּכל ַהָּנִׁשים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלֶהן ִלְסמְֹך 
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ַהְּצִניעּות,  ְּדהּוא  ַהַּיֲהדּות,  ְיסֹוד  ְּכֶׁשִּיְׁשְמרּו  ַרק  ָעוֹן.  ִמִּמְכׁשֹול  ֶׁשִּיָּנְצלּו 

ַרק ָּבֶזה יּוְכלּו ַלֲעמֹד ְלִהָּׁשֵמר ֵמַהִּמְכׁשֹוִלים ָהָרִעים, ּוְכֶׁשֻּמְכַרַחת ָלֵצאת 

ְּכֻבָּדּה.  ְוִהיא  ַהִּמְכׁשֹוִלים,  ִמן  ִּתָּנֵצל  ּוָבֶזה  ִּבְצִניעּות,  ְוִתְתַעֵּטף  ִּתְתַּכֶּסה 

)פתיחה אות ט והקדמה אות יב(.

ְצִניעּות ָׂשָרה

ָחְכָמה ּומּוָסר • 

ַהָּנִׁשים ַהְּצנּועֹות ֵיׁש ָלֶהם ִלְלמֹד ִמָּנִׁשים ֲאֶׁשר ָּבאֶֹהל, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲעַדִין 

ְמאֹד  ְמאֹד  ּוְזִהירּות  ְצנּועֹות  ָהיּו  ָהִכי  ֲאִפּלּו  ּוִמְצוֶֹתיָה,  ַהּתֹוָרה  ִקְּבלּו  ֹלא 

ְּבַעְצָמם.

ֶׁשְּלָקָחּה  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ֶׁשְּלַאַחר  ִאֵּמנּו,  ָׂשָרה  ַעל  ַז"ל  ֶּׁשָאְמרּו  ֲחֵזי ַמה  ּפּוק 

ָּבּה,  ֶׁשָהָיה  ְצִניעּות  ֵמרֹב  ְּבָיְפָיּה  ִהִּכיר  ַהָּׁשלֹום, ֹלא  ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 

ְוֹלא ִהִּכיָרּה ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה, ֶׁשָאַמר ָלּה: "ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי 

ִאָּׁשה ְיַפת ַמְרֶאה ָאְּת". ְמַלֵּמד ֶׁשָּכל ַהָּׁשִנים ֶׁשָהְיָתה ִעּמֹו ֹלא ִהִּכיר ָּבּה... 

ַוֲאִפּלּו ְּבֵעת ֶׁשָּבאּו ַהַּמְלָאִכים ֹלא ָיְצָאה חּוץ ָלאֶֹהל, ְוָאְמרּו לֹו: "ַאֵּיה ָׂשָרה 

ִאְׁשֶּתָך", ְוֵהִׁשיב ָלֶהם: "ִהֵּנה ָבאֶֹהל", ּוְצנּוָעה ְמאֹד ְוֵאין ַּדְרָּכּה ָלֵצאת ִלְפֵני 

ָחִמיָה  ְיהּוָדה  ָּבּה  ִהִּכיר  ַז"ל ֶׁשֹּלא  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּבָתָמר,  ֵּכן  ַּגם  ְוֵכן  ָהאֹוְרִחים. 

ִמּׁשּום ֶׁשָהְיָתה ְמַכָּסה ָּפֶניָה...

כּו? ֶׁשָּׂשָרה ָהְיָתה ֵאם ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוָיְצאּו ִמֶּמָּנה ַּכָּמה ְמָלִכים ּוְנִביִאים  ַמה זָּ

ַוֲחָכִמים ַוֲחִסיִדים ְלֵאין ֵחֶקר ּוִמְסָּפר, ְוַגם ָּתָמר ָיְצאּו ִמֶּמָּנה ָּכל ַמְלֵכי ֵּבית 

ָּדִוד ּוְמִׁשיַח ִיְׂשָרֵאל. )דרך הצניעות פרק א(.
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ְצִניעּות ִרְבָקה 

ְּכִלי ָיָקר • 

"ַוּיֹאַמר ה' ֱאֹלֵקי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני 

ַאְבָרָהם... ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת". "ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני 

ַהּיֹום"... - ָאַמר ֶׁשַּיְזִמין לֹו ה' ַנֲעָרה ֲחׁשּוָבה ֶׁשֵאין ַּדְרָּכּה ָלֵצאת ְּכָלל, ּוְלִפי 

ָׁשָעה ְּבִמְקֶרה ֵּתֵצא ַעְכָׁשו ְלָפַני ַּדְוָקא, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ִמן ַהַּיְצָאִנּיֹות, ְלָכְך 

ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה: "ְוִאיׁש ֹלא ְיָדָעּה", ֶׁשֹּלא ָהָיה ׁשּום ָאָדם ַמִּכיָרּה ִּכי ֹלא ָיָצאת 

ְוַעל ֵּכן ֻהְצַרְך ִלְׁשאֹל ֶאת ִּפיָה "ַּבת ִמי ַאְּת".  ֵמעֹוָלם, ִּכי ִאם ְּבַפַעם ֶזה, 

)בראשית כד יב(.

ַרַד"ק • 

ִיְצָחק  ֶאת  ַוֵּתֶרא  ֵעיֶניָה  ֶאת  ִרְבָקה  ַוִּתָּׂשא  ַּבָּׂשֶדה...  ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  "ַוֵּיֵצא 

ַּבָּׂשֶדה  ַההֵֹלְך  ַהָּלֶזה  ָהִאיׁש  ִמי  ָהֶעֶבד  ֶאל  ַוּתֹאֶמר  ַהָּגָמל.  ֵמַעל  ַוִּתּפֹל 

ִלְקָראֵתנּו ַוּיֹאֶמר ָהֶעֶבד הּוא ֲאדִֹני ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס". ֵּכיָון ֶׁשָרֲאָתה 

אֹותֹו ְוָאַמר ָלּה ָהֶעֶבד ֶׁשהּוא ִיְצָחק, ִהְׁשִמיָטה ַעְצָמּה ֵמַעל ַהָּגָמל, ְוָנְפָלה 

ַהֶּזה  ּוַבִּסּפּור  ָעְמָדה.  ָּכְך  ְוַאַחר  ָּפֶניָה,  ּבֹו  ְוִכְּסָתה  ְצִעיָפּה  ְוָלְקָחה  ָלָאֶרץ 

ִלְּמָדה ּתֹוָרה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֶׁשָראּוי ְלִאָּׁשה ֵלבֹוׁש ֵמֲארּוָסּה, ְוֶׁשֹּלא ֵּתָרֶאה ֵאָליו 

ַעד ֶׁשִּתָּנֵׂשא לֹו. )בראשית כד סה(. 

ִּפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר • 

"ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו ַוִּיַּקח ֶאת ִרְבָקה ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה" )בראשית 

כד סז(. "ַוְיִביֶאָה ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו" - ֶׁשִּנְמֵצאת ְׁשֵלָמה ְּכָׂשָרה ִאּמֹו, 

"ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה". ַרַד"ל: ֶׁשָרָאה ֶׁשָהְיָתה ְצנּוָעה ָּבאֶֹהל, ִלְהיֹות 

ָּתִמיד "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה" ָּבאֶֹהל, ְּכמֹו ָׂשָרה ִאּמֹו. )פרק טז(.
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ְצִניעּות ָרֵחל ְוֵלָאה 

ְּגָמָרא • 

ה  )שופטים  ְּתבָֹרְך"  ָּבאֶֹהל  ִמָּנִׁשים  ַהֵּקיִני  ֶחֶבר  ֵאֶׁשת  ָיֵעל  ִמָּנִׁשים  "ְּתבַֹרְך 

ֶנֱאַמר  ְּבֻכָּלן  ַרִׁש"י:  ְוֵלָאה.  ָרֵחל  ִרְבָקה  ָנִׁשים ֶׁשָּבאֶֹהל? ָׂשָרה  ֵהן  ִמי  כד(. 

ָּבֶהן אֶֹהל. ָׂשָרה - ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה "ִהֵּנה ָבאֶֹהל". ִרְבָקה - ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה "ַוְיִביֶאָה 

ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה". ָרֵחל ְוֵלָאה - ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהן "ַוֵּיֵצא ֵמאֶֹהל ֵלָאה ַוָּיבֹא ְּבאֶֹהל 

ָרֵחל" )רש"י שם ובשופטים(. ַמַהְרָׁש"א: ַעל ֵׁשם ַהְּצִניעּות ָּתָלה ַהָּדָבר ְּבאֶֹהל, 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָׂשָרה "ִהֵּנה ָבאֶֹהל", ְמַלֵּמד ֶׁשְּצנּוָעה ָהְיָתה. )סנהדרין קה:(.

ְּגָמָרא • 

ִּבְׂשַכר ְצִניעּות ֶׁשָהְיָתה ָּבּה ְּבָרֵחל ָזְכָתה ְוָיָצא ִמֶּמָּנה ָׁשאּול, ּוִבְׂשַכר ְצִניעּות 

ֶׁשָהָיה ּבֹו ְּבָׁשאּול ָזָכה ְוָיָצאת ִמֶּמּנּו ֶאְסֵּתר. )מגילה יג:(. ְראּוָיה ָהְיָתה ְּבכֹוָרה 

ָלֵצאת ֵמָרֵחל, ִּדְכִתיב "ֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף", ּוִמּתֹוְך ְצִניעּות ֶׁשָהְיָתה 

ָּבּה ְּבָרֵחל, ֶהֱחִזיָרּה ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָלּה. )בבא בתרא קכג.(.

ְצִניעּות ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבָגלּות ִמְצַרִים

ָחְכָמה ּומּוָסר • 

ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ֵּבין ַהּדֹור ֶׁשָהיּו ְּבִמְצַרִים ַלּדֹור ֶׁשָהיּו ִּבירּוָׁשַלִים, ְּדִאּלּו ּדֹור 

ָעֶליָה,  ִנְצַטּוּו  ְוֹלא  ַהּתֹוָרה  ִקְּבלּו  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּבִמְצַרִים,  ֶׁשָהיּו 

ְּבאֹותֹו  ֶׁשָהיּו  ִצְדָקִנּיֹות  ָנִׁשים  ִּבְׂשַכר  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו  ָהִכי  ַוֲאִפּלּו 

ַהּדֹור ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים, ְוֵׁשם ָי"ּה ֵמִעיד ֲעֵליֶהם ֶׁשֹּלא ָחְטאּו, ְוַאַחת 

ָהְיָתה ְּבאֶֹנס ּוִפְרְסָמּה ַהָּכתּוב, ְוִאּלּו ּדֹור ֶׁשָהיּו ִּבירּוָׁשַלִים ְרֵאה ַמה ְּכִתיב 

ָּבֶהם: "ַיַען ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון ַוֵּתַלְכָנה ְנטּויֹות ָּגרֹון ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיָנִים ָהלֹוְך 
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ְוָטפֹף ֵּתַלְכָנה ּוְבַרְגֵליֶהם ְּתַעַּכְסָנה". ְוָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ְנטּויֹות ָּגרֹון" 

- ֶׁשָהיּו ְמַהְּלכֹות ָעֵקב ְּבַצד ּגּוָדל ֵמרֹב ַהַּגֲאָוה ֶׁשָהְיָתה ָּבֶהם. "ּוְמַׂשְּקרֹות 

ְוָהיּו  ָהַרִּבים,  ִלְרׁשּות  ְויֹוְצאֹות  ּכֹוֲחָלא  ֵעיֵניֶהם  ְמַמְּלאֹות  ֶׁשָהיּו   - ֵעיָנִים" 

)ֵצא ּוְרֵאה ֶמה ָעָלה ַּבּסֹוף  ִּדְסִליק ְּבהּו  ֲחֵזי ַמאי  נֹוְתנֹות מֹר ּוְבָׂשִמים... ּופּוק 

ְּבגֹוָרָלם(, ְוֵהם ָּגְרמּו ֻחְרָּבן ְלֵבית ֱאֹלֵקינּו ְוִלירּוָׁשַלִים, ְוָגלּו ִמֶּמָּנה ָּכל ֵּבית 

ִיְׂשָרֵאל, ְוִנְתַּפְּזרּו ֵּבין ָהַעִּמים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה. )דרך הצניעות פרק ב(. 

ְצִניעּות רּות
ִמְדָרש • 

ְלִמי  ְלַנֲערֹו  ּבַֹעז  ְויֹאַמר  ַהּקְֹצִרים...  ַאֲחֵרי  ַּבָּׂשֶדה  ַוְּתַלֵּקט  ַוָּתבֹוא  "ַוֵּתֶלְך 

ַאַחת  ִנְרֵאית  ָהְיָתה  ְוֹלא  ַאֵחר  ְלַצד  ָּפֶניָה  הֹוֶפֶכת  ָהְיָתה  ַהּזֹאת".  ַהַּנֲעָרה 

ֵמֶאְצְּבעֹוֶתיָה, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָהְיָתה רֹוָאה ִׁשּבֶֹלת ְּבקֹוָמָתּה, עֹוֶמֶדת ְונֹוֶטֶלת, 

ֵּכיָון  אֹוָתּה.  ְולֹוֶקֶטת  יֹוֶׁשֶבת  ָהְיָתה  ֻמְׁשֶלֶכת,  ִׁשּבֶֹלת  רֹוָאה  ּוְכֶׁשָהְיָתה 

ֶׁשָרָאה ָּבּה ּבַֹעז ָׁשֹלׁש ִמּדֹות ַהָּללּו, ִמָּיד ָׁשַאל ּבַֹעז ְלַנֲערֹו: "ְלִמי ַהַּנֲעָרה 

ַהּזֹאת"... ִהְתִחיל ַהַּנַער ְמַסֵּפר ְּבִׁשְבָחּה ּוִבְצִניעּות ֶׁשָּבּה: ֲהֵרי ֵיׁש ָלּה ַּכָּמה 

)רות  ַּדְּבָרִנית.  ִהיא, ִאם  ִאֶּלֶמת  יֹוְדִעין ִאם  ָאנּו  ְוֵאין  ִעָּמנּו...  ֶׁשִהיא  ָיִמים 

זוטא פרשה ב(.

ְצִניעּות ֶאְסֵּתר
ַּתְרּגּום • 

"ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו". ְוָלָּמה ָהיּו קֹוְרִאים ָלּה ֲהַדָּסה? 

ַעל ֶׁשָהְיָתה ַצֶּדֶקת, ְוַהַּצִּדיִקים ִנְמְׁשלּו ַלֲהַדס. ְוֶאְסֵּתר ָהיּו קֹוְרִאים ָלּה ַעל 

ְוֹלא  ֲהַדָּסה(,  )ְּכִמְנַין  ָׁשָנה  ְוָחֵמׁש  ִׁשְבִעים  ָמְרְּדַכי  ְּבֵבית  ְצנּוָעה  ֶׁשָהְיָתה 

ָרֲאָתה ְּפֵני ִאיׁש ֶאָּלא ְּפֵני ָמְרְּדַכי. )אסתר ב ז(.
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ַמֲהַר"ם ִׁשיף • 

ַּגם ָהְיָתה ְצנּוָעה ִּכְׁשָמּה ֶאְסֵּתר, ֶׁשָהְיָתה ִנְסֶּתֶרת ָּתִמיד ְוֹלא ָיְצָאה ַלחּוץ 

ֶאל ַהִּנְגֶלה... ּוַבְּמִגָּלה ֹלא ִנְזָּכר ה' ַרק ַעל ֶּדֶרְך ֶרֶמז ְוסֹוֵפי ֵּתבֹות, ְלהֹורֹות 

ֶׁשַהֵּנס ָּבא ִמָּמקֹום ֶעְליֹון ְוִנְסָּתר... ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְמֻׁשְעָּבִדים ַּתַחת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, 

ּוְביֹוֵתר ַאַחר ָּכְך ַּתַחת ָהָמן, ְוֵכיָון ֶׁשִּביֵמי ָהָמן ְּבֶהְסֵּתר ּתֹוְך ֶהְסֵּתר, ָראּוי 

ִלְהיֹות ַהְּגֻאָּלה ַעל ְיֵדי ֶאְסֵּתר, ֶׁשּמֹוֶרה ַהֵּׁשם ַעל ּגֶֹדל ַהְּצִניעּות ֶׁשָהָיה ָּבּה, 

ְוִהִּגיָעה ְּתִפָּלָתּה ֶאל ְמקֹום ֵסֶתר ֶעְליֹון, ְוָׁשם ֵיׁש ִּבּטּול ְלכַֹח ָהָמן. )דרושים 

נחמדים בסוף מסכת חולין(.

ֶאְׁשֹּכל ַהֹּכֶפר • 

]ָמְרְּדַכי[  ֶׁשָהָיה  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ְלהֹורֹות,  ֶזה  ָאַמר  ֲהַדָּסה",  ֶאת  אֵֹמן  "ַוְיִהי 

ִּגּבֹור ַחִיל ּוֶבן ְמָלִכים, ִעם ָּכל ֶזה ֹלא ָהָיה לֹו ְיכֶֹלת ּוְגבּוָרה ְלָמְרְּדַכי ַעל 

ָהָמן, ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשָהָיה אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַהַּצֶּדֶקת ֲאֶׁשר ִנְסְּתָרה 

ְּבַמֲעֶׂשיָה ּוִבְצִניעּות ֶׁשָּבּה, ְוֹלא ָרֲאָתה ְּפֵני ָאָדם ְּכַמֲאָמָרם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, 

ְוָכל ֶזה ָּבא ָלּה ֵמָרֵחל ֵאם ִאָּמּה ֶׁשָהְיָתה ְצנּוָעה ְוָזְכָתה ְוָיָצא ִמֶּמָּנה ָׁשאּול 

ֶׁשָהָיה ֶמֶלְך ְוָצנּוַע, ְוהּוא ָזָכה ְוָיְצָאה ִמֶּמּנּו ֶאְסֵּתר ֶׁשָהְיָתה ַמְלָּכה ּוְצנּוָעה. 

)אסתר ב ז(.

ֲחַתם סֹוֵפר • 

ַמְתִחיִלים  ַמֲעֵׂשיֶהם",  ַוִּיְלְמדּו  ַבּגֹוִים  "ַוִּיְתָעְרבּו   - ַהַּדַעת  ֵקרּוב  ְיֵדי  ַעל 

ְּתִחָּלה ִּבְפִריצּות ִהּלּוְך ַהָּנִׁשים ְּבַמְלּבּוֵׁשיֶהם... ְוִהֵּנה ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי רֹאׁש 

ַהְּפרּוצֹות... ּוְבִהְתָקֵרב ְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ֵאֶליָה ְוֶאל ָׂשרֹוֶתיָה, ּוְבִפּתּוי ְּדָבֶריָה, 

ַעד ֶׁשָּנֲהגּו ֵליֵלְך ְּבֻחּקֹוֵתיֶהם ּוַבַּמְלּבּוִׁשים ֶׁשָּלֶהם... ְוָידּוַע ִּכי ִּבְזכּות ָנִׁשים 

ֶׁשַּיְחְזרּו  ָהָמן  ָצַרת  ּבֹא  ֶטֶרם  ִּכי  ה'  ָעָׂשה  ְוִהֵּנה  ֵמעֹוָלם,  ִנְגֲאלּו  ִצְדָקִנּיֹות 

ִאְּגרֹות  ְיֵדי  ַעל  ֶאָחד  ְּדָבִרים:  ְׁשֵני  ְיֵדי  ַעל  ְוִלְצִניעּוָתן  ְלִצְדָקָתן  ַהָּנִׁשים 

ִראׁשֹונֹות ִלְהיֹות ָּכל ִאיׁש ׂשֹוֵרר ְּבֵביתֹו, ְוָאז ֵיׁש ּכַֹח ְּבַיד ָהָאבֹות ְוַהְּבָעִלים 

ִלְגּדֹר ְּבַעד ְּבֵני ֵביָתם. ְוזֹאת ֵׁשִנית, ִּכי ֻהְמְלָכה ֶאְסֵּתר ַהְּצנּוָעה ְּבַמְלּבּוֶׁשיָה, 



204

היא תתהלל | פרק יט

ְוָכל ַהָּׂשרֹות ְוַהַּפְרֵּתמֹות ִיְקחּו מּוָסר, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ַהֶהְדיֹוִטים... ְוַעל ְיֵדי ֶזה 

ָהָיה ּכַֹח ְּבַיד ֶאְסֵּתר ְלִהְתַנֵהג ִּבְצִניעּות, ְוִנְגְּדרּו ָּכל ַהָּנִׁשים ּוִבְזכּוָתם ִנְגֲאלּו, 

ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין, ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד. 

)דרשות החתם סופר ח"א דף קמ"ג(. 

ְצִניעּות ִקְמִחית
ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור • 

ּוְטהֹוִרים,  ְּכֵׁשִרים  ֲהגּוִנים  ָּבִנים  ֵמֶהן  ֵיְצאּו  ְוַהְּצנּועֹות  ַהֲחסּודֹות  ַהָּנִׁשים 

ִקְמִחית  ַּכַּמֲעֶׂשה ֶׁשל  ְוהֹוָרָאה,  ְוִיְרָאה  ַּבֲעֵלי ּתֹוָרה  ֶעְליֹון,  ְלֶכֶתר  ְראּוִיים 

ֲחָכִמים  ּוָבאּו  ְּגדֹוָלה,  ִּבְכֻהָּנה  ִׁשְּמׁשּו  ֶׁשֻּכָּלם  ָּבִנים  ְלִׁשְבָעה  ֶׁשָּזְכָתה 

ּוְׁשָאלּוָה ַּבֶּמה ָזְכָתה ְלָכְך, ְוָאְמָרה ֶׁשֲאִפּלּו קֹורֹות ֵּביָתּה ֹלא ָראּו ַׂשֲערֹות 

רֹאָׁשּה ִמָּיֶמיָה, )כדאיתא במסכת יומא מז.(. ִנְמָצא ֶׁשָּזְכָתה ְלַהְפָלָגה ָּכזֹאת ֵמרֹב 

ְויֶֹׁשר ַמֲעֶׂשיָה, ִּכי ִמֶּׁשָהְיָתה ְצנּוָעה ָּכל ָּכְך, ְׁשֵלָמה  ַוֲחִסידּוָתּה  ְצִניעּוָתּה 

ָהְיָתה ְּבָכל ַהִּמּדֹות טֹובֹות ֶׁשָּבעֹוָלם. )נר ג סימן קפה(.

ַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי • 

ְּגדֹוָלה,  ִלְכֻהָּנה  ְמֻסֶּגֶלת  ֶׁשַהְּצִניעּות  ַהַּטַעם  ִדְׁשַמָּיא,  ְּבִסַּיְעָּתא  ִלי,  ִנְרֶאה 

ַהְּכִניָסה  הּוא  ּכֲֹהִנים  ְׁשָאר  ַעל  ָּגדֹול  ְלכֵֹהן  ֶׁשֵּיׁש  ּוַמֲעָלה  ֶׁשִּיְתרֹון  ִמְּפֵני 

ֶׁשֵאין  ָצנּוַע  ָמקֹום  ֶׁשהּוא  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום  ַהֳּקָדִׁשים  קֶֹדׁש  ְלֵבית  ֶׁשִּנְכָנס 

ִנְכָנס ָאָדם ָׁשם, ָלֵכן ִּבְזכּות ַהְּצִניעּות ִּתְזֶּכה ְלֵבן ּכֵֹהן ָּגדֹול ֲאֶׁשר ְמַׁשֵּמׁש 

ְּבָמקֹום ָצנּוַע ְמאֹד. )בן יהוידע יומא מז.(.

ֹאֶהל ְיָׁשִרים • 

ְוָכל  ְלָהַרע  ֵהן  ִמָּדה,  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ֵהן  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו  ָּכל 

ֶׁשֵּכן ְלֵהיִטיב, ְוֵכיָון ְּדָחִזיָנא ְלָהִאָּׁשה ֶׁשְּצנּוָעה ַעד ְמאֹד, ּו"ְכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך 

ְּפִניָמה", ֶׁשֵאיָנּה יֹוֵצאת ִמַּדְלֵתי ֵביָתּה חּוָצה, ַוֲאִפּלּו ְּבֵביָתּה ְצנּוָעה ְּביֹוֵתר, 

ְּבִמָּדה זֹו ַעְצָמּה ּפֹוֵרַע ָלּה ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִלְהיֹות ָּבֶניָה זֹוִכים ִלְהיֹות 

ְמַׁשְּמִׁשים ִלְפַני ְוִלְפִנים. )שער הנשים(.
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ְצִניעּות ַּבּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים

ְּגָמָרא •

ָּתנּו ַרָּבָנן: ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשָּנָׂשא ִאָּׁשה ִּגֶּדֶמת ]ָיָדּה ְקטּוָעה )רש"י([, 

ְוֹלא ִהִּכיר ָּבּה ַעד יֹום מֹוָתּה. ָאַמר ַרִּבי: ּבֹא ּוְרֵאה ַּכָּמה ְצנּוָעה ִאָּׁשה זֹו 

ֶׁשֹּלא ִהִּכיר ָּבּה ַּבְעָלּה. ָאַמר לֹו ַרִּבי ִחָּייא: זֹו ַּדְרָּכּה ְּבָכְך ]ְלַכּסֹות ָּכל ִאָּׁשה 

ַעְצָמּה, ְוָכל ֶׁשֵּכן זֹו ֶׁשָהְיָתה ְצִריָכה ְלָכְך )רש"י([, ֶאָּלא ַּכָּמה ָצנּוַע ָאָדם ֶזה 

ֶׁשֹּלא ִהִּכיר ְּבִאְׁשּתֹו. )שבת נג:(.

ְּבִיְׂשָרֵאל  ּוְצִניעּות  ָטֳהָרה  ָּפְׁשָטה  ֵהיָכן  ַעד  ָאנּו  רֹוִאים  ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי 

נֹוֶהֶגת  ְוָהְיָתה  ִּגֶּדֶמת,  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ִאָּׁשה  ֶׁשֲאִפּלּו  ַהּקֹוְדִמים,  ַּבּדֹורֹות 

ִּבְצִניעּות ָּכל ָּכְך ֻמְפֶלֶגת ַעד ֶׁשֹּלא ָהָיה ֶאְפָׁשר ַלֲאֵחִרים ָלַדַעת ַהִאם ִהיא 

ִּגֶּדֶמת אֹו ֹלא, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ָהָיה ַׁשָּיְך לֹוַמר ָעֶליָה 'ַּכָּמה ְצנּוָעה ִאָּׁשה 

ָנִׁשים  ְׁשָאר  ֶּדֶרְך  ָהְיָתה  זֹו  ִּכי  ֶזה,  ְּבָדָבר  ְמֻיֶחֶדת  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ִמֵּכיָון  זֹו', 

ְצנּועֹות, ֶאָּלא ָהָיה ֶאְפָׁשר ְלַׁשְּבָחּה ֶׁשִהיא ִמְּכַלל ַהָּנִׁשים ַהְּצנּועֹות.

ְּפִסיְקָתא ַרָּבִתי • 

ְוָהיּו  ַּבְּׁשָוִקים,  )ִנְפָּגׁשֹות(  ְמֻחָּברֹות  ִצּיֹון  ְּבנֹות  ְוָהיּו  ָּבִעיר,  ָהָרָעב  ַוֶּיֱחַזק 

ֶׁשֹּלא  ַלּׁשּוק,  ָיָצאת  ָלָּמה  ַלֲחֶבְרָּתּה:  אֹוֶמֶרת  זֹאת  ֵאּלּו.  ֶאת  ֵאּלּו  רֹואֹות 

ָיָצאת ַלּׁשּוק ִמָּיַמִיְך? ְוִהיא עֹוָנה ְואֹוֶמֶרת ָלּה: ְמַכָּסה ֲאִני ִמֵּמְך?! ָקָׁשה ִהיא 

ַמַּכת ָהָרָעב, ֵאיִני ְיכֹוָלה ִלְסּבֹל. )פרק כו, תיאור המצב בזמן המצור על ירושלים 

וחרבן בית המקדש(.

ְּבטּוב ְירּוָׁשַלִים • 

ִאּסּור ָּגדֹול ָהָיה ֻמָּטל ַעל ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִים ְלַטֵּיל ִּבְרחֹובֹות ִקְרָיה, ְּכִדְכִתיב: 

יֹוְׁשבֹות  ָהיּו  ֶׁשָאז  קֶֹדׁש,  ְּבַׁשַּבת  ִּבְפָרט  ְּפִניָמה",  ֶמֶלְך  ַבת  ְּכבּוָּדה  "ָּכל 

ְּבֵביָתן ְוקֹוְראֹות ַּב"ְּצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה", "ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור", ִּפְרֵקי ָאבֹות ּוְׁשָאר 
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ְסָפִרים ְקדֹוִׁשים ַהְמֻתְרָּגִמים ְלִאיִדיׁש. )עמוד קי, עדות המגיד הירושלמי הגרב"צ 

ידלר זצ"ל על הצניעות בירושלים של מעלה(.

ַהָּבָבא ָסאִלי • 

ְוָהַרָּבִנית,  צֶֹרְך,  ְלֹלא  ַהַּבִית  ִמן  ֵּתֶצאָנה  ֹלא  ַהַּבִית  ֶׁשְּנׁשֹות  ִהְקִּפיד  ַרֵּבנּו 

ָּגִרים,  ָהיּו  ֶׁשּבֹו  ָהְרחֹוב  ֶאת  ִהִּכיָרה  ֹלא  ִהיא  ִּכי  ִסְּפָרה  ַהָּׁשלֹום,  ָעֶליָה 

ְּבַעְצָמן,  ְׂשָמלֹות  ִלְקנֹות  ַהַּבִית  ְּבנֹות  ּוְכֶׁשָרצּו  ִמַּבְיָתה.  ָיְצָאה  ְּבקִֹׁשי  ִּכי 

ּדֹוֵרׁש ָהָיה ַרֵּבנּו ְלָהִביא ּתֹוֶפֶרת ַהַּבְיָתה ֶׁשִּתְתּפֹר ָלֶהן ִּבְגֵדי ְצִניעּות ְלִפי 

ִמּדֹוֵתיֶהן, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ְיׁשֹוְטטּו ָּבְרחֹובֹות ְּבִחּפּוׂש ַאֲחֵרי ְּבָגִדים. )סידנא בבא 

סאלי ח"ב עמוד סח(.

ֵסֶפר ִסּבּוב ַרִּבי ְּפַתְחָיה • 

ְוֵאין ָאָדם רֹוֶאה ׁשּום ִאָּׁשה ָׁשם, ְוֵאין ׁשּום ָאָדם הֹוֵלְך ְלֵבית ֲחֵברֹו ֶׁשָּמא 

ִיְרֶאה ֵאֶׁשת ֲחֵברֹו... ֶאָּלא ַמֶּכה ְּבַבְרֶזל ֶׁשָּתלּוי ַּבֶּדֶלת, ְוהּוא יֹוֵצא ּוְמַדֵּבר 

ִעּמֹו. ְוָחַזר ְוָאַמר ֶׁשֹּלא ָרָאה ִאָּׁשה ָּכל ְזַמן ֶׁשָהָיה ְּבָבֶבל, ִמְּפֵני ֶׁשְּמֻכּסֹות 

)עדות רבי פתחיה מרגנשבורג תלמיד רבנו תם על מנהג בנות ישראל  ֵהן.  ּוְצנּועֹות 

בבבל(.

ׁשּו"ת ַמִים ַרִּבים • 

ַּדְרָּכן ֶׁשל ]ְּבנֹות[ ִאיַטְלָיה, רּוָּבא ְּדרּוָּבא ֵליֵׁשב ְּבַיְרְּכֵתי ַהַּבִית, "ָּכל ְּכבּוָּדה 

)אבן העזר סימן כח, עדות על מנהג בנות  ֵליֵלְך ַלּׁשּוק.  ְוֹלא  ְּפִניָמה",  ֶמֶלְך  ַבת 

ישראל באיטליה לפני שלש מאות שנה(.

ָחְכָמה ּומּוָסר • 

ְצנּועֹות  ֶׁשָהיּו  ָיֶפה,  ּדֹוָרם  ֶאת  ָראּו  ְלָפֵנינּו...  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ָודֹור  ּדֹור  ַחְכֵמי 

ַהְרֵּבה, ְוֵאין ִאָּׁשה יֹוֵצאת ִמַּדְלֵתי ֵביָתּה חּוָצה ָלֶלֶכת ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרחֹובֹות, 

ַוֲאִפּלּו ַאַחת ֵמֶאֶלף ֹלא ִיָּמֵצא ִאָּׁשה הֹוֶלֶכת ַלּׁשּוק ְוִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוַאף 
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אֹו  ְקרֹוֵביֶהם  ְלַבֵּקר  ִמָּבֵּתיֶהם  יֹוְצאֹות  ּוַבַחִּגים  ַּבּמֹוֲעִדים  ִלְפָעִמים  ִּכי 

ַּכָּלה ְלֵבית ָאִביָה, ֵאיָנן הֹוְלכֹות ִּכי ִאם ִּבְׁשכּוַנת ַהְּיהּוִדים... ּוִמּתֹוְך ֶׁשָהיּו 

ְצנּועֹות ַהְרֵּבה, ְמַכּסֹות ַּגם ְּפֵניֶהם ַּבָּצִעיף ֶׁשַעל רֹאָׁשם, ְוֵאיָנם ַמִּניחֹות ִּכי 

ִאם ַעִין ַאַחת ִלְראֹות ַהֶּדֶרְך, ֲאָבל ְׁשָאר ַהָּפִנים ָהָיה ְמֻכֶּסה ְּבָצִעיף. )דרך 

הצניעות פרק א, עדות ראש הרבנים בארם צובה רבי אברהם ענתבי זצ"ל על המנהג בעירו 

בדור שלפניו(.

ִמְנַהג ַּדֶּמֶׂשק • 

ָּדָבר,  ֵאיֶזה  ִלְקנֹות  ְוַהִּמְנָהג ֶׁשָהִאָּׁשה ֹלא ֵּתֵצא ִמֵּביָתּה ַלּׁשּוק אֹו ָלְרחֹוב 

ַרק ָּכל ְּכֻבָּדּה ְּפִניָמה, ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ֵאֶצל ָׂשָרה ִאֵּמנּו "ִהֵּנה ָבאֶֹהל", ּוְכמֹו 

ָצְרֵכי  ָּכל  ֵמִביא  ְוָהִאיׁש  ָרֵחל",  ֵמאֶֹהל  "ַוֵּיֵצא  ְוֵלָאה  ָרֵחל  ֵאֶצל  ֶׁשָּמִצינּו 

ַהַּבִית. )עדות שליח מצפת בשנת תרי"ט על מנהג בנות ישראל בדמשק, נדפס בקובץ 

סיני ח"ח דף שיב(.

ֵסֶפר ִּדְבֵרי תֹוָרה • 

עֹוד ַאְזִּכיר, ְּכֶׁשָהִייִתי ֶּבן י"ג ָׁשִנים, ְּבֵעת ֶׁשִּפּנּו ֵחֶלק ָּגדֹול ִמֵּבית ַהַחִּיים 

ֻהְכְרחּו  ִּכי  ַאֲחֵרי  ְלִעיֵרנּו,  ַהְּסמּוכֹות  ֶהָעִרים  ִּבְגִלילֹות  הֹוְקִליֶווע  ְּבִיּׁשּוב 

ִמְּגֵזַרת ַהֶּמְמָׁשָלה ֵמֲחַמת ִּבְנַין ְנִתיב ַהַּבְרֶזל... ְוִהֵּנה ָראּו ִנְפְלאֹות ה', ִּכי 

ָעֶליָה  ְוִנְכַּתב  ָׁשִנים,  ִמֵּמָאה  יֹוֵתר  ִאָּׁשה  ֶׁשל  ֶאָחד  ֶקֶבר  ֶׁשל  ַמֵּצָבה  ָהָיה 

ְׁשָבִחים ִמְּצִניעּוָתּה, ּוָמְצאּו ָּכל ּגּוָפּה ָׁשֵלם. )מהדורא רביעאה סימן עו, האדמו"ר 

ממונקאטש זצ"ל(.

ָאְרחֹות ֹיֶׁשר • 

ְוָׁשַמְעִּתי ְּבֵאֶׁשת ַחִיל ֶׁשָהְיָתה ְיַפת ּתַֹאר, ְוָהְיָתה נֹוֶטֶלת ֶּפָחם ְוָאָבק ֶׁשַעל 

ִּפי ַהַּתּנּור ּוְמִׂשיָמה ַעל ָּפֶניָה, ֶׁשֹּלא ְּתֵהא ִנְרֵאית ָיֶפה ִּבְפֵני ְּבֵני ָאָדם, ּוִבְפֵני 

ַּבְעָלּה ָהְיָתה רֹוֶחֶצת ָּפֶניָה. )פרק ח, רבי יצחק מולכו זצ"ל מסלוניקי, נדפס בשנת 

תקכ"ט(.
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ֵסֶפר י"ג אֹורֹות • 

ַרֵּבנּו ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליַז'ְנְסק זצוק"ל נֹוַלד ְלָאִביו ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ִליָּפא, 

ּוְלִאּמֹו ַהַּצֶּדֶקת ָהַרָּבִנית ִמיְרל, ֶׁשָּזְכָתה ְלָבִנים ַצִּדיִקים ֶׁשֵהִאירּו ְּפֵני ֵּתֵבל 

ִּבְׂשַכר ְצִניעּות ְיֵתָרה ֶׁשָהָיה ָּבּה, ִּכי ָאִביָה ָהָיה לֹו ֵּבית ְמִזיָגה, ְוִהיא ָהְיָתה 

עֹוֶמֶדת ָׁשם ָּכל ַהּיֹום ְלַסֵּפק ַמְׁשֶקה ְלַהָּבִאים ִלְקנֹות, ּוְכֵדי ְלַהְרִחיק ֶאת 

ֲאֵליֶהם  ְוִדְּבָרה  ְּבָצִעיף,  ָּפֶניָה  ִמְקָצת  ִּכְּסָתה  ֵמִעָּמּה,  ַהִּׁשּכֹוִרים  ָהֲעֵרִלים 

ְּכִמְתַנְמֶנֶמת, ְועֹוד ְּפֻעּלֹות ׁשֹונֹות, ְוִגּלּו ָלּה ִמן ַהָּׁשַמִים ֶׁשִּבְׂשַכר ֶזה ִּתְזֶּכה 

ִלְמנֹוָרה ֶׁשל ִׁשְבָעה ֵנרֹות, ַהְינּו ִׁשְבָעה ֶצֱאָצִאים ַצִּדיִקים. )פרק א(.

ְצִניעּות ַהַּצֶּדֶקת ֶׁשֶּנֶהְרָגה ַעל ִקּדּוׁש ה'

ֵסֶפר ַמְלֵכי ַרָּבָנן • 

ְוִאָּמּה ְׁשָמּה  ַחג'ּוֵאל,  ַצֶּדֶקת, ְׁשָמּה סּוִליָקא  ְּבַנֲעָרה ַאַחת  ַמֲעֶׂשה ֶׁשֵאַרע 

ָפֵדיָנא, ֶׁשֵּמָתה ַעל ִקּדּוׁש ה', ֶׁשִּקְּדָׁשה ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ָּבַרִּבים ִּבְׁשַנת תקצ"ד, 

ְוָכְך ָהָיה ַמֲעֶׂשה: ָהַעְלָמה ַהִּנְזֶּכֶרת, ִעיר מֹוַלְדָּתּה ִהיא ַטְנִג'יר, ָהְיָתה ְּכַבת 

ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים, ְוַהַּנֲעָרה ָהְיָתה ָיָפה ַעד ְמאֹד, ְצִפיַרת ְּפֵאר, ְּבִחיָרה 

ֵמֲעָלמֹות, ַיֲעַלת ֵחן. ּוַפַעם ַאַחת ָהָיה ָלּה ִסְכסּוְך ְּדָבִרים ִעם ִאָּמּה, ְוִהְּכָתה 

ֶׁשָהיּו  ַהְּסמּוָכה  ֶלָחֵצר  ְוִנְכְנָסה  ִאָּמּה  ִמְּפֵני  ָיְצָאה  ִריב  ּוְלַהְׁשִקיט  אֹוָתּה, 

ָּדִרים ָּבּה ַהּגֹוִים, ְוֹלא ָיְדָעה ִאָּמּה ִמֶּזה.

ּוְלֵעת ַהָּצֳהַרִים ְּבבֹוא ַהּגֹוי ַּבַעל ֶהָחֵצר ְלֵביתֹו, ּוְׁשמֹו ָהָיה ַוַלד ַלא ִדיַנא, 

ְוָרָאה ֶאת ַהַּנֲעָרה יֹוֶׁשֶבת ֵּבין ַהָּנִׁשים, ְוִהיא ְיַפת ּתַֹאר ִויַפת ַמְרֶאה, ָנַתן 

ֵעיָניו ָּבּה ְוִדֵּבר ֵאֶליָה ַרּכֹות, ְוֹלא ָנְׂשָאה ֵעיֶניָה ִלְראֹות ָּפָניו ְּכָלל, ְוֶהְרָאה 

ָוֶמִׁשי אּוַלי ְּתֻפֶּתה לֹו ְלָהִמיר ָּדָתּה  ְוָזָהב ּוַמְלּבּוֵׁשי ִרְקָמה  ְּכֵלי ֶּכֶסף  ָלּה 

ְּבַדת מּוַחַּמד ְנִביָאם, ְוִלְהיֹות לֹו ְלִאָּׁשה, ְוִהיא ֶהֱאִמיָנה ֵּבאֹלִהים ְוָאְמָרה: 

ִלי  ְוֵאין  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  הּוא  ָהֱאֶמת  ּוְנִביא  ֱאֹלֵקינּו,  ַּכה'  ֵאין 
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ְלַהֲחִליף ָּדִתי ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהְּטהֹוָרה ְּבׁשּום ָּדת ָּבעֹוָלם. ְוֹלא ִהְּטָתה אֶֹזן ְלרֹב 

ִלְקחֹו, ְוֵחֶלק ְׂשָפָתיו ֹלא ִהִּדיחּוָה. ְוָסַגר ַהֶּדֶלת ַּבֲעָדּה ֶׁשֹּלא ִּתְבַרח ֵמִאּתֹו 

ַלֲחזֹר ְלֵבית ָאִביָה.

ּוְכֶׁשָרָאה ַהּגֹוי ֶׁשֹּלא ָאְבָתה ִלְׁשמַֹע ֵאָליו, ִּבֵּקׁש ָלּה ּתֹוֲאָנה, ְוֶהֱעִליל ָעֶליָה 

ְּבָאְמרֹו ֶׁשְּכָבר ֵהִמיָרה ָּדָתּה ֶאְצלֹו, ְוֹלא ֵּתֵצא עֹוד ֵמִאּתֹו ַהחּוָצה. ְוִהִּגיׁש 

ִמְׁשָּפָטּה ִלְפֵני עֹוֵרְך ִּדין ְוָכַתב ֵעֻדּיֹות ֵעֵדי ֶׁשֶקר ֶׁשִּבְפֵניֶהם ֵהִמיָרה ָּדָתּה 

ְוַהְּיהּוִדים ֹלא  ְוֵאין מֹוִׁשיַע ָלּה.  ַהַּנֲעָרה  ְוָצֲעָקה  ְוִקְּבָלה ֶאת ַּדת מּוַחַּמד, 

ָמְצאּו ֶאת ָיָדם ִמּקֶֹצר ְיָכְלָּתם ְלַמְּלָטּה, ִּכי ִמי ַיְעצֹר ְּבַעד ַעם ֶּפֶרא? ּוְגדֹוֵלי 

ִעיר ַטְנִג'יר ְוׁשֹוֵפט ּומֹוֵׁשל ָהִעיר ָׁשְלחּו ִמְכָּתִבים ְוִהִּגידּו ָּכל ֵאֶּלה ַלֶּמֶלְך 

מּוַלִאי ַעְּבד ַאַרְחַמאן ֲאֶׁשר ָהָיה ָּבֵעת ַהִהיא ְּבֵפאס, ְּבָאְמָרם ֵאָליו ֶׁשּזֹאת 

ְורֹוָצה  ְּברּוָחּה,  ְוִכֲחָׁשה  ְוָחְזָרה  ָּדָתּה  ֶׁשֵהִמיָרה  ָּדת,  ַעל  עֹוֶבֶרת  ַהַּנֲעָרה 

ַלֲחזֹר ְלַדת ִיְׂשָרֵאל, ְוִדיָנּה ְּבִמיָתה. ּוִמי יּוַכל ְלהֹוִציא ִמְׁשָּפָטּה ְלפַֹעל זּוַלת 

ַהֶּמֶלְך? ְוָהֶאְלַפִקי )ְמֻמֶּנה( ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ָאַמר ַלֶּמֶלְך ִלְגזֹר אֶֹמר ְלָהִביא ְלָפָניו 

ֶאת ַהַּנֲעָרה ְיַפת ָהַעִין ָלַדַעת ַמה ַּלֲעׂשֹות ְּבִדיָנּה.

ְוָיְצָאה ַהְּגֵזָרה ִמְּלָפָניו ְלָהִביא ֶאת ַהַּנֲעָרה ֲאסּוָרה ְּבַיד  ְוֵכן ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך, 

ָסִריָסיו. ּוְבבֹוָאּה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ָנַתן ִרְׁשיֹון ְלֶאָחד ִמָּסִריָסיו ְלַהְמִטיר ָעֶליָה 

ַּתֲחזֹר  אּוַלי  ְּבִעּנּוִיים  ְלַיְּסָרה  אֹו  ַרָּכה,  ְּבָלׁשֹון  אֹוָתּה  ּוְלַפּתֹות  ְנאּוִמים 

ִּבְדָבֶריָה. ְוֶהְרָאה אֹוָתּה ָּכל ַחְדֵרי ָזָהב, ְותֹוֲעפֹת ֶּכֶסף, ֶנֶזם ַוֲחִלי, ְצָעדֹות 

ֲעָדִיים,  ַוֲעִדי  ֶמִׁשי  ִּבְגֵדי  ּוְצִמיִדים,  ִקּׁשּוִרים  לּוָלאֹות,  ַטָּבעֹות,  ּוְרִדיִדים, 

ׁשֹוַׁשִּנים ּוְפָרִחים ְוָזָהב ַּפְרָוִים, ְוִהְבִטיחּוָה ֶׁשִאם ּכֹה ַּתֲעֶׂשה - ִּתְהֶיה ַלֶּמֶלְך 

ְלִאָּׁשה.

ְוִהיא ֲעִנָּיה סֲֹעָרה ֹלא ָהְלכּו ֵעיֶניָה ַאֲחֵרי ֶּבַצע ֶּכֶסף, ְוֹלא ִּבְּקָׁשה ַּתֲענּוִגים 

ּוִמְגָּדִנים ּוַמֲחַמֵּדי ַעִין, ְוֹלא ָׁשְמָעה ְלקֹול ְמַלֲחִׁשים ּוְמִסיִתים, ְוַלַּמִּדיִחים 

ְוָכל  ְוִיְׂשָרֵאל...  מֶֹׁשה  ְּבַדת  ְּבֻתָּמָתּה  ַמֲחֶזֶקת  ְועֹוֶדָּנה  ָאְזָנּה,  ִהְּטָתה  ֹלא 

ַהָּיִמים ֶׁשִעְּכבּוָה ֶאְצָלם, ְוֵהם ַמְרִּבים ִעָּמּה ְּדָבִרים ַרִּכים ְוָקִׁשים ְוִהּכּו אֹוָתּה 
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ְּבַמְקלֹות - ְוֹלא ָחְזָרה ִמְּדָבֶריָה. ׁשּוב ָמְסרּו אֹוָתּה ְּבַיד ָהִאָּׁשה ַהּמֹוֶׁשֶלת 

ְּבָכל ְנֵׁשי ַהֶּמֶלְך, ּוְבֶטֶרם ִיְמְלאּו ָעֶליָה ֶאת ַהִּמְׁשָּפט, ִעְּנָתה אֹוָתּה ַּבּׁשֹוִטים, 

ְוִהְפִחיָדה אֹוָתּה ְּבקֹול ְּפָחִדים ְוֵאימֹות ָמֶות, ְוֵהִביָאה ַסִיף ָׁשנּון ּוְמֻצְחָצח, 

אּוַלי ֵיַרְך ְלָבָבּה, ְוָעְׂשָתה ָלּה ַחּבּורֹות ְּבָיָדּה ַּבַּסִיף ְוָׁשְפָכה ָּדָמּה, ּוְבָכל ֶזה 

ֹלא הֹוִעיָלה, ְוֹלא ִהְּטָתה אֶֹזן ְלֵׁשַמע ָׁשְוא... ּוְבָכל ֵעת ְּתִפיָסָתּה ֹלא ָאְכָלה 

ִמַּמֲאָכָלם, ּוָבֵעת ַהִהיא ְּכבֹוד מֹוֵרנּו ָהַרב ְרָפֵאל ַהָּצְרַפִּתי ַז"ל ָהָיה ׁשֹוֵלַח 

ָלּה ַּבֲחַׁשאי ַמה ֶּלֱאכֹל.

ָטּה, ְוִחְּיבּוָה ִמיָתה, ְוָגַזר  ְהֶיה ִמְׁשפָּ ְוׁשּוב ִנַּתן ִרְׁשיֹון ָלדּון ֶאת ַהַּנֲעָרה ַמה ִיּ

ַהֶּמֶלְך ֶׁשְּכִפי ָּדָתם ְמֻחֶּיֶבת ֲהִריָגה, ְוִנַּתן ִרְׁשיֹון ֵמֵאת ַהֶּמֶלְך ַלַּמְׁשִחית ַלְחּתְֹך 

ֶאת רֹאָׁשּה ְּבַסִיף, ְוהּוְבָלה ִלְמקֹום ַהֲהִריָגה. ְוָעׂשּו ֶזה ְּבִגּלּוי ּוְבִפְרסּום ַרב, 

ַרִּבים ָהמֹון  ּגֹוִים  ֶנֱאָסִפים  ָיַדִים, ֶׁשָּׁשם  ּוְרַחב  ָּגדֹול  ְּבָמקֹום  ְּביֹום ַהּׁשּוק, 

ַרב.

ְוַהַּנֲעָרה, ְלרֹב ְצִניעּוָתּה ְוַכְׁשרּוָתּה, ְּבֵעת ֶׁשִהִּפילּוָה ַאְרָצה ְלָׁשֳחָטּה, ָקְׁשָרה 

ְּבַרְגֶליָה ּוְתעֹוַלל ְּבָעָפר  ַרְגֶליָה, ֶׁשִאם ַאֲחֵרי מֹוָתּה ְּתַפְרֵּכס  ִׂשְמָלָתּה ֵּבין 

ַקְרָנּה, ֹלא ִּתְתַּגֶּלה ִלְפֵני ַהּגֹוִים, ְוֹלא ִיְהֶיה ְּכבֹוָדּה ְלָקלֹון.

ְוִאיׁש ַהָּדִמים, ַאַחר ֶׁשָחַתְך עֹור ְּבַׂשר ַצָּואָרּה, ָאַמר ָלּה: ַאף ָּבֵעת ַהּזֹאת ִאם 

ּתֹאֶבה ְוִתְׁשַמע ְוַתֲחזֹר ְלָדֵתנּו, ֵיׁש ְרפּוָאה ְלַמָּכֵתְך. ְוָאְמָרה לֹו ְּבִׂשְמָחה: ה' 

ַיְחּתְֹך ָיֶדיָך ִאם ֹלא ִיְגמֹר ֶאת ַהְּׁשִחיָטה, ּוְבִחָּבה ְיֵתָרה ָאְמָרה ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא 

ַּתֲעבֹר ַעל ַּדת מֶֹׁשה ְוִיְׂשָרֵאל, ּוֵמָהֵאל ֹלא ֵהִסיָרה ֻּתָּמָתּה. ְוֵכן ָעָׂשה, ְוָגַמר 

ֲחַז"ל  ַמֲאַמר  ְוִקְּיָמה  ָהֱאֹלִקים,  ֶאל  רּוָחּה  ְוָׁשָבה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְׁשִחיָטָתּה 

ְּבָפסּוק "ּוְבָכל ַנְפְׁשָך" - ֲאִפּלּו נֹוֵטל ֶאת ַנְפְׁשָך.

ַּבּיֹום ַההּוא ָהָיה יֹום ְמבּוָכה ְליֹוְׁשֵבי ִעיר ֵפאס... ֹלא ָׁשְכָכה ֲחַמת ַהּגֹוִים, 

ְוָסְבבּו אֹוָתּה ִּכְדבֹוִרים ִלְׂשרֹף ְּגִוָּיָתּה, ְוֶהָחָכם ַרִּבי ְרָפֵאל ָלַבׁש עֹז ְוָעְצָמה, 

ְוִהִּזיל ָזָהב ְוָנַתן ְׁשָחִדים ִלְגדֹוֵלי ַהַּמְלכּות ְלַמֵּלט ֶאת ְּגִוָּיָתּה, ַוֵּיֵצא ַלָּמקֹום 

ֵמָעֶליָה,  ְלַהְפִריד ַהּגֹוִים  ּוְכֵדי  ְוִאּתֹו ִעּמֹו ְמָׁשְרָתיו ּגֹוִים.  ְּגִוָּיָתּה,  ֲאֶׁשר ּבֹו 
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ָהָיה ְמַפֵּזר ַמְטְּבעֹות ֶּכֶסף ָלרֹב ַּבַּקְרַקע, ְוָכל ָעִריֵצי ּוָפִריֵצי ַהּגֹוִים ֶׁשָהיּו 

ֶוֱהִביאּוָה  ְּגִוָּיָתּה  ֶאת  ָנְטלּו  ְוֵהם  ַהְּכָסִפים,  ְלַקֵּבץ  ַּדְעָּתם  ָנְתנּו  ְמֻקָּבִצים, 

ְלתֹוְך ַהַּמַּלאח )ָהרַֹבע ַהְּיהּוִדי(, ְוֵהִביאּו ֶאת ְּגִוָּיָתּה ִלְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר, ְוָעׂשּו 

ֶהְסֵּפד ָּגדֹול, ְוָהְיָתה ְּבָכל ָהִעיר ֲאֵסַפת ֲאָנחֹות ּוְנָאקֹות, ּוָמֵלא ְקִריאֹות הֹוי! 

אֹוי ַוֲאבֹוי! ְוַאֲחֵרי ַהֶהְסֵּפד ֵהִביאּו אֹוָתּה ֶאל ְמנּוַחת ֲעָפָרּה.

ַאְׁשֶריָה ְוַאְׁשֵרי ֶחְלָקּה! ִמי ָיִביא ָלנּו ְּתמּוָרָתּה!

ְרֵאה ַמה ּנֹוָרא ַהַּמֲחֶזה ַהֶּזה, ִמי יּוַכל ַלֲעמֹד ְּבִנָּסיֹון ָּגדֹול ָּכֶזה, ּוְלִזְכָרּה ָּכל 

ֶּפה ְּתִהָּלה ַיְׁשִמיַע, ַרּבֹות ָּבנֹות ָעׂשּו ָחִיל ְוַאְּת ָעִלית ַעל ֻּכָּלָנה... ּוִבְׁשַנת 

תרמ"ד, ְּכֶׁשָּגַזר ַהֶּמֶלְך מּוַלִאי ֵאְלַחַסאן ְלַפּנֹות ַהְּקָברֹות ִמְּמקֹוָמם, ָקְברּו 

ַהָּמקֹום  ַזַצ"ל, הּוא  ַהָּצְרַפִּתי  ֵאִלָּיהּו  ָהַרב  ַהָּגאֹון מֹוֵרנּו  ָהַרב  ֵאֶצל  אֹוָתּה 

ֲאֶׁשר ִהיא ְקבּוָרה ּבֹו ַּכּיֹום ַהֶּזה, ְוָׁשַמְענּו ֶׁשְּבֵעת ֶׁשִּפּנּו ַעְצמֹוֶתיָה ֵהִריחּו 

ָּבֶהם ֵריַח מֹר... ְזכּוָתּה ַּתֲעמֹד ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל. )דף קכז(.

ְצִניעּות ְּבדֹור ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא ּוַמֲעָלָתּה

ַהּׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים • 

ִעַּקר ַּדְרֵכי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ָהְיָתה ַהְּצִניעּות... ְוָכל ִעיר ּוָמקֹום 

ַהָּׁשַמִים  ִמן  ֶנֶעְנׁשּו  ֵּתֶכף  ְוַהְּקֻדָּׁשה,  ַהְּצִניעּות  ִמַּדְרֵכי  ָּדָבר  ֵאיֶזה  ֶׁשָּפְרצּו 

ָּבֳעָנִׁשים ְּגדֹוִלים, ְּבֵגרּוִׁשין ּוְבָכל ִמיֵני ִמְקִרים ָרִעים, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ְּבעֹוד 

ֶׁשהֹוִפיַע ִּגּלּוי ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך ְּבִפְרסּום ָּבעֹוָלם... ְוָהִאָּׁשה ַהִּנְזֶהֶרת ַעְכָׁשו 

ִּבְצִניעּות, ְמַקֶּבֶלת ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ָּכל ַהּדֹור. )תקנות והדרכות פרק ד ופרק יב(.

ְועֹוד  ְוַהּכֹוָכִבים  ְוַהְּלָבָנה  ַהַחָּמה  ְּכזַֹהר  ַּתְזִהירּו  ִצְדֵקנּו,  ְמִׁשיַח  ְּכֶׁשָּיבֹוא 

ַהּטֹוִבים,  ְוַהַּמֲעִׂשים  ַהִּמְצוֹת  ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ַהְּצִניעּות  ֶׁשל  ְוַהָּׂשָכר  יֹוֵתר, 
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ְוָהִאָּׁשה ֶׁשֵאיָנּה ִמְתַנֶהֶגת ַעְצָמּה ִּבְצִניעּות, ֹלא יֹוִעילּו ָלּה ָּכל ִצְדקֹוֶתיָה, 

ְוִתּפֹל ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות, ַחס ְוָׁשלֹום. )מבוא השער עמוד מה(. 

ַהִחיָד"א • 

ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ָהָיה ַהְּצִניעּות ְוַהָּכבֹוד ֻמְטָּבע ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוֵהן ְּבָעוֹן חֹוַלְלנּו... 

ָהָרָׁשע  ִּבְלָעם  ַוֲאִפּלּו  ּוְמֻאֶּׁשֶרת,  ְצנּוָעה  ַהִּיְׂשְרֵאִלית  ֻאָּמֵתנּו  ָהִאיָדָנא  ְוַעד 

ָרָאה ֶׁשֵאין ִּפְתֵחיֶהם ְמֻכָּוִנים ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו. ָאְמָנם ַעָּתה, ַוֵּתֵצא ִדיָנה, ָיָצאת 

ִמְּגֵדָרּה ּוְצִניעּוָתּה ִלְראֹות ִּבְבנֹות ָהָאֶרץ ָהֻאּמֹות, ְוִחְׁשָקם ְלִהָּדמֹות ָלֶהם 

ָיְצאּו  ִיְרַאת ָׁשַמִים  ֵּבין ְּבַהְנָהָגָתם ֵּבין ִּבְלבּוָׁשם... ּוִמִּמעּוט ּתֹוָרה ּוִמעּוט 

ְלַחֵּבב ִעְנְיֵני ַהּגֹוִים, ְואֹוְמִרים ֶׁשֹּלא ֵיׁש ִאּסּור ַּבָּדָבר... ּוַבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים 

ַהְּׁשֵלמּות הּוא ְלִהָּדמֹות ָלֶהם ַּבּכֹל, ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה "ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו", 

ּוְכִתיב ֵריׁש ְצַפְנָיה: "ּוָפַקְדִּתי ַעל ַהָּׂשִרים ְוַעל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ְוַעל ָּכל ַהֹּלְבִׁשים 

ַמְלּבּוׁש ָנְכִרי". )כסא דוד דרוש ט(.

ָאְרחֹות ֹיֶׁשר • 

ּוַבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים ַהּיֹום ַהּדֹור ָּפרּוץ ּוִמְתַקְּׁשִטים ְּביֹוֵתר ְוכּו', ְוַהְרֵּבה ֵיׁש 

ְלַדֵּבר ַעל ֶזה, ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּנְזֶהֶרת ָּבֶזה, ְוֹלא ִּתְסַּתֵּכל 

ַעל ַחְברֹוֶתיָה, ְוָכל ֶׁשֵּכן ַעל ַהְּפרּוצֹות, ּוַמה ֶּׁשִּתְלַּבׁש יֹוֵתר ִּבְגֵדי ְצִניעּות, 

ִּתְזֶּכה ְּביֹוֵתר ְלָבִנים ַצִּדיִקים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּוַבְעָלּה זֹוֶכה ְלָכל טֹוב, ְּכמֹו 

)ערך צניעות, הגר"ח קניבסקי  ְלִתְפֶאֶרת.  ַּבִית  ְוָתִקים  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבּזַֹהר  ֶׁשָּכתּוב 

שליט"א(.

ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש • 

ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ָׁשַמִים  ְוִיְרֵאי  ֲחָכִמים  ְּבַתְלִמיֵדי  ַּגם  ָמצּוי  ִּדְמִׁשיָחא  ְּבִעְקְבָתא 

ָנִׁשים ֶׁשֵאיָנן ְצנּועֹות ִּכְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּכֵׁשרֹות, ְוֵאין ִלְלמֹד ִמִּמְנָהָגן ְּכָלל. 

)אות טז(.
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ִמְדָרׁש • 

ָאַמר ַרִּבי ָאָחא: ָּכל ַהּנֹוֵׂשא ִאָּׁשה ְּכֵׁשָרה ְּכִאּלּו ִקֵּים ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֵמרֹאׁש 

ְוַעד סֹוף, ְוָעָליו הּוא אֹוֵמר: "ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך". ְלִפיָכְך 

ִנְכְּתָבה "ֵאֶׁשת ַחִיל" ֵמָאֶל"ף ְוַעד ָּתי"ו, ְוֵאין ַהּדֹורֹות ִנְגָאִלים ֶאָּלא ִּבְׂשַכר 

ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבּדֹור, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֶאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל". 

'ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל' ֵאין ְּכִתיב ָּכאן, ֶאָּלא "ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל". )ילקוט שמעוני רות אות 

תרו(.
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ֶּפֶרק כ

ִמְנַהג ְלבּוׁש ָהְרִדיד )ָׁשאל(
ְמקֹורֹו  ָהְרִדיד,  ְלבּוׁש  ֶׁשל  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַהָּקדּום  ַהִּמְנָהג  ֶזה מּוָבא  ְּבֶפֶרק 

ּוְטָעָמיו ְוגֶֹדל ֲחִׁשיבּותֹו, ְוגֶֹדל ַהְּזכּות ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְלָיְׁשָנּה

ְמקֹורֹות ַהִּמְנָהג ְוַטֲעמֹו

ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה • 

"ַוָּתָקם ִרְבָקה... ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס". ַּתְרּגּום יֹוָנָתן ֶּבן ֻעִּזיֵאל: ּוְנִסיַבת 

ְרִדיָדא ְוִאְתַעִּטיַפת ֵּביּה. ִחְזקּוִני: "ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס" - ֵמרֹב ְצִניעּות. 

ַרֵּבנּו ְסַעְדָיה ָּגאֹון: ָצִעיף - ָסִדין ָּגדֹול ַהְמַכֶּסה ֶאת ַהּגּוף. )בראשית כד סה(

ִמְדָרׁש • 

"ַוֻּיַּגד ְלָתָמר... ַוְּתַכס ַּבָּצִעיף". ְׁשַּתִים ֵהם ֶׁשִּנְתַּכּסּו ְּבָצִעיף ְוָיְלדּו ְּתאֹוִמים 

- ִרְבָקה ְוָתָמר. ְיֵפה תַֹאר: ֶׁשִּבְׂשַכר ְצִניעּוָתן ָזכּו ָלֶלֶדת ְּתאֹוִמים. )בראשית 

רבה ס טו(.

ַהַּב"ח • 

ְוגּוָפּה.  ְלַכּסֹות רֹאָׁשּה  נֹוֶסֶפת  ִמְטַּפַחת  ָעֶליָה  ְצִניעּוָתּה ָׂשָמה  ְלרֹב  רּות, 

)משיב נפש רות ג טו(.
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ַרְמַּב"ם ְוֻׁשְלָחן ָערּוְך • 

ַעד  ִּבְלַבד,  רֹאָׁשּה  ֶׁשַעל  ְּבִכָּפה  ַלּׁשּוק  ִאָּׁשה  ֵּתֵצא  ֶׁשֹּלא  ֶׁשַּדְרָּכן  ָמקֹום 

)ַּבְעָלּה(  ָלּה  נֹוֵתן   - ַטִּלית  ְּכמֹו  ַהּגּוף  ָּכל  ֶאת  ַהחֹוֶפה  ְרִדיד  ָעֶליָה  ֶׁשִּיְהֶיה 

ִּבְכַלל ַהְּכסּות ְרִדיד. )הלכות אישות פרק יג הלכה יא, ואבן העזר סימן עג סעיף א(.

ַּבּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים ָנֲהגּו ַהָּנִׁשים ִּבְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשַאף ֶׁשָהיּו ְלבּוׁשֹות 

ִּבְבָגִדים ְצנּוִעים ֲאֻרִּכים ּוְרָחִבים, ְּבָכל זֹאת ַּכֲאֶׁשר ָיְצאּו ִלְרׁשּות ָהַרִּבים 

הֹוִסיפּו ְלִהְתַעֵּטף, ְוַהַּטַעם ַלָּדָבר הּוא - ְּכֵדי ְלהֹוִסיף ּוְלַהְרּבֹות ִּבְצִניעּות, 

ּוִבְפָרט ִּבְזַמֵּננּו ֵיׁש ֲחִׁשיבּות ַרָּבה ִלְלבּוׁש ַה'ָּׁשאל', ֶׁשהּוא ְמַטְׁשֵטׁש ּוַמְסֶוה 

ְוַתְכִׁשיִטים  ְּפֵאר  ִּבְגֵדי  ּוְמַכֶּסה  ַמְסִּתיר  הּוא  ְוֵכן  ַהּגּוף,  צּוַרת  ֶאת  ֵהיֵטב 

ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים.

ֶלֶקט ָקָצר ַעל ִמְנַהג ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל

ְלָחן ֲערּוְך ַהּׁשֻ • 

ָלְרחֹוב,  ָּתִדיר  יֹוְצאֹות  ָהיּו  ְוֹלא  ְּבֵביָתן,  יֹוְׁשבֹות  ַהָּנִׁשים  ָהיּו  ִּביֵמיֶהם 

ּוְכֶׁשּיֹוְצאֹות ִלְפָרִקים ָהיּו יֹוְצאֹות ֲעטּופֹות ִּבְסִדיִנין. )אורח חיים סימן שג סעיף 

כב, הגאון רבי יחיאל עפשטיין זצ"ל(.

ֵסֶפר ַהַּתָּקנֹות • 

ַּבת  ֶׁשּׁשּום  ָעֵלינּו,  ּוְבַהְסָּכָמה  ִמְנָין  ְורֹב  ִּבְנָין  ְּברֹב  ּתֶֹקף,  ְּבָכל  ִהְסַּכְמנּו 

ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִפּלּו ַהְּזֵקנֹות ֹלא ּתּוַכְלָנה ָלֶלֶכת ַּבּׁשּוק ִּבְלִּתי ִמְכֶסה )ָׁשאל( ַעל 

ְּכֶנֶגד  ֶזה  ֶׁשל  ֶׁשִּפְתחֹו  ָּכל  ֵאָליו,  ַהָּקרֹוב  ֶלָחֵצר  ֵמָחֵצר  ַוֲאִפּלּו  ַמְלּבּוֶׁשיָה, 

ִּפְתחֹו ֶׁשל ֶזה ְּכֶׁשֶּדֶרְך ָהַרִּבים ָּבֶאְמַצע. )סימן נה, וחתמו גדולי הרבנים בירושלים 

בשנת תקי"ד, ובהם מקובלים וראשי ישיבות וגאוני עולם זי"ע(.
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ַהְּגַר"ח ָּפָלאִג'י ַזַצ"ל • 

ְוֹלא ֵּתֵצא ִאָּׁשה ִּבְלִּתי מראמ"ה )ְרִדיד( ַּכָּנהּוג, ּוְמֻכָּסה ֵהיֵטב ְּבָצִעיף. )צוואה 

מחיים אות כח(.

ַהָּבָבא ָסאִלי • 

ְּכֶׁשָּיְצָאה ָהַרָּבִנית ֶאל ֲחַצר ַהַּבִית ְּכֵדי ַלֲעבֹר ֶאל ָהֵעֶבר ַהֵּׁשִני ֶׁשל ֶהָחֵצר 

ְּכֵדי ֶלֱאפֹות ֶלֶחם ַּבַּתּנּור ַהָּסמּוְך, ִצָּוה לֹוַמר ָלּה ֶׁשַּגם ַלַּתּנּור ַהָּסמּוְך ִהיא 

ְצִריָכה ָלֶלֶכת ְּכֶׁשִהיא ְמֻכָּסה ִּבְרִדיד, נֹוָסף ַעל ְּבָגֶדיָה ַהְּצנּוִעים... ְּבָמרֹוקֹו 

ּוְלרֹאָׁשן  ֶהָעֵקב,  ַעד  ֲאֻרּכֹות  ִּבְׂשָמלֹות  ַהְּצִניעּות,  ְּבַתְכִלית  ַהָּנִׁשים  ָהְלכּו 

ָהָיה ְרִדיד ַהְמַכֶּסה ֶאת ִצֵּדי ַהּגּוף ָהרֹאׁש ְוַהַּצָּואר. )ספר סידנא בבא סאלי ח"ב 

עמוד ע, וספר סידנא בבא חאקי עמוד פו(.

ַּדַעת ַהְּקדֹוָׁשה • 

ַּבּׁשּוק  ֵליֵלְך  נֹוֲהגֹות  ְירּוָׁשַלִים  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ְּבפֹה  ַהְּצנּועֹות  ַהָּנִׁשים  ַהּיֹום 

ִנְסָּתרֹות",  "ִּגְנֵזי  ְּבֵסֶפר  ְוָכַתב  ּגּוָפּה...  ָּכל  ּבֹו  ֶׁשְּמַכֶּסה  ֶעְליֹון  ִּבְרִדיד 

ֶׁשְּכֶׁשָהָיה ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב ְּבִאיְסַטְמּבּול ָרָאה ַאְבֵרִכים ֶׁשָהָיה ָלֶהם ִנְׁשמֹות 

ַהַּתָּנִאים, ְוָאַמר ֶׁשהּוא ִמּגֶֹדל ַהְּצִניעּות ֲאֶׁשר ָׁשם ֵאֶצל ַהָּנִׁשים. ְוֶהְרֵאיִתי 

ִרי ַזַצ"ל,  ְּדָבִרים ֵאּלּו ְלַהאי ָסָבא ַקִּדיָׁשא ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ֱאִליֶעֶזר ֲאֶלַפְנְדּ

ַנֲעָנה ְּברֹאׁש ָקְדׁשֹו ְוָאַמר: ֵהן ֵהן, ֹלא אּוַכל ְלָתֵאר ְלָך ּגֶֹדל ְצִניעּות ַהָּנִׁשים 

ֲאֶׁשר ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשָהָיה ָׁשם ְּבִאיְסַטְמּבּול ִלְפֵני ְׁשמֹוִנים ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה. )סימן 

ד וסימן ו, המקובל רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ"ל(.

עֹוָלמֹות ֶׁשל ֹטַהר • 

ְּבַאְרצֹות ַהִּמְזָרח, ְוֵכן ִּבְמִדינֹות ֵארֹוָּפה, ָּכל ַהָּנִׁשים ַהְּיהּוִדּיֹות ִּכּסּו רֹאָׁשן, 

ַעְצָמן  ָעְטפּו  ְלָכְך  ּוְבנֹוָסף  ֶזה,  ַּגב  ַעל  ֶזה  ַמְלּבּוִׁשים  ְּבַכָּמה  ְוגּוָפן  ַצָּואָרן 

ִּבְצִעיִפים ְּגדֹוִלים )ָׁשאִלים(. )ח"ב עמוד תקכו, על פי מחקרים מקיפים(.
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ַהֶּבן-ִאיׁש-ַחי • 

ְוַיַעְטֶפָה  ְצָדֶדיָה  ִמָּכל  ָהִאָּׁשה  ַהַּמְצִניַע  ַהֶּבֶגד  הּוא  ַהְּצנּוִעים  ַהַּמְלּבּוִׁשים 

ִויַכֶּסָה ִמְּכֵתֶפיָה ְוַעד ִעְקֵבי ַרְגֶליָה. ַוֲאִני ִצִּויִתי ְלזּוָגִתי ָלֶלֶכת ְּבַמְלּבּוִׁשים 

ְצנּוִעים ֲאֶׁשר ִהְסַּבְרִּתי ָּכאן ְוַאף ִאם ִּגיָלּה ֵמָאה ָׁשִנים, ְוִיָּׁשֲארּו ְּבַמְלּבּוׁש 

ַהִּׂשְמָלה ָהעֹוֶטֶפת ֶאת ָּכל ַהּגּוף, ַוֲאִפּלּו ֵהם ָנִׁשים ְזֵקנֹות. )חוקי הנשים פרק יז(.

ַסֲעַרת ֵּתיָמן • 

ֲאֻרִּכים  ַמְלּבּוֵׁשיֶהן  ֲהִליכֹוֵתיֶהן...  ְּבָכל  ְּגדֹוָלה  ְצִניעּות  נֹוֲהגֹות  ַהָּנִׁשים 

ָארְֹך  ֶּבֶגד  ְצבּוִעים ְׁשחֹוִרים... לֹוֶבֶׁשת  ְוֻכָּלם  ּגּוָפן,  ָּכל  ְמַכִּסים  ּוְמֻתָּקִנים 

ַהְמַכֶּסה ֶאת ָּכל ּגּוָפּה ַעד ֶהָעֵקב... ְּכֶׁשּיֹוֵצאת ִמֵּביָתּה ְלַבִית ַאֵחר ְּבָמבֹוי, 

נֹוֶתֶנת ַעל רֹאָׁשּה ְרִדיד ָקָטן. ְוִאם ַיֲעבֹר ִאיׁש ַּבָּמבֹוי, ְמַכָּסה ּבֹו ֶאת ָּפֶניָה 

ְועֹוֶמֶדת ִּבְמקֹוָמּה ַעד ַיֲעבֹר ִמְּלָפֶניָה, ֲאָבל ְּכֶׁשּיֹוֵצאת ֵמְרחֹוב ָלְרחֹוב ֲאִפּלּו 

ְּבתֹוְך ַהְּׁשכּוָנה, לֹוֶבֶׁשת ְרִדיד ָארְֹך ְוָרָחב, ּוְמַכָּסה ּבֹו ָהְרִדיד ַהָּקָטן ֲאֶׁשר 

ַעל רֹאָׁשּה ְוָכל ְּבָגֶדיָה ֶׁשָעֶליָה, ּוִבְקצֹוָתיו ּכֹוֶרֶכת ַעל ָיָדּה ּוְמַכָּסה ֶאת ָּפֶניָה 

ְּבָסִדין ָארּוג ִמחּוֵטי ֶמִׁשי ַּדִּקים, ְוֵאין ִנְרֶאה ִמּגּוָפּה ֲאִפּלּו ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה. 

ְוֵאיָנּה ּפֹוֶׁשֶטת ְרִדיד ֶזה ֶאָּלא ְלַאַחר ֶׁשַּתֲחזֹר ְלֵביָתּה. )דף קיז, תיאור מנהגן של 

בנות ישראל בתימן(.

ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים • 
ִּבירּוָׁשַלִים הֹוְלכֹות ַהָּנִׁשים ִּבְסִדיִנים ְלָבִנים ְמֻעָּטִפים ֵמרֹאָׁשם ְוַעד ַרְגָלם 

)שער ט מנהגי הארץ עמוד קסז, רבי משה  ַהְּצִניעּות.  ִמְּפֵני  ְּכֶׁשהֹוְלִכים ַּבּׁשּוק, 
ריישר זצ"ל בתיאור על ירושלים מלפני כמאתיים שנים(.

ׁשּו"ת ְּפֵני ִיְצָחק • 
ִמְתַּכּסֹות  ֵהן  ַלּׁשּוק,  ָהַרִּבים אֹו  ְרׁשּות  ֶּדֶרְך  ְלָחֵצר  ֵמָחֵצר  ְּכֶׁשֵהן הֹוְלִכין 

ִמַּכף ַרְגָלן ְוַעד ָקְדֳקָדן ִּבְרִדיד ָּגדֹול, ְוֹלא ִנְרֶאה ֵמֶהן ְּבחּוׁש ָהְראּות ֶאָּלא 

ַרק ְּפֵניֶהן ִּבְלַבד. ְוֵיׁש ֵמֶהן ַהְרֵּבה ָנִׁשים ְצנּועֹות יֹוֵתר, ֶׁשְּמַכּסֹות ַּגם ֶאת 

ְּפֵניֶהן ְּבַמְסֶוה. )ח"ו סימן ו, עדות הגר"י אבולעפיא זצ"ל רבה של דמשק על המנהג 
בעירו לפני כמאה שנים(.
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ַּבִית ְיהּוִדי • 

'ָׁשאל'  ִלְלּבֹׁש  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ִּבירּוָׁשַלִים  ִנְרֶאה  ֶׁשֲעַדִין  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ִמְנַהג 

ֶׁשהּוא ְמַכֶּסה ָּכל ָהרֹאׁש ְוַגם ֵחֶלק ֵמַהּגּוף, ְוֶטֶרם ֶׁשִהְתִחילּו ַהְּפָרצֹות, ָהיּו 

ָּכל ַהָּנִׁשים יֹוְצאֹות ַרק ְמֻכּסו ֹת ְּב'ָׁשאל', ּוְבָכל ָהעֹוָלם ָהיּו נֹוֲהִגין ָּכְך, ַאְך 

ֶׁשְּגֵזַרת ַהַּמְלֻכּיֹות ְוֶאֶרס ַה'ּמֹוָדה' ְוַהְּפִריצּות ִּבְלְּבלּו ָהעֹוָלם, ַעד ֶׁשִּכְמַעט 

ִנְׁשַּכח ְלבּוׁש ֶזה. )ח"ד דף שלב(.

ַהְּצִניעּות ְוַהְיׁשּוָעה • 

ְּבִעְנַין ָהְרִדיד, ִהֵּנה ַעְכָׁשו ָׁשַמְעִּתי ֶׁשֲעַדִין ֶיְׁשָנן ָנִׁשים ְצנּועֹות ֶׁשּלֹוְבׁשֹות 

ְרִדיד ַּדְוָקא. )פרק ו אות י, האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל(.

ׁשּו"ת ָאז ִנְדְּברּו • 

ָׁשַמְעִּתי ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ֵיׁש ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשעֹוד הֹוְלכֹות ִּבְרִדיד... ָאנּו ְמַצִּפים 

ְּפִניָמה ֶזה ַהָּכבֹוד ָהֲאִמִּתי,  ַיְרִּגיׁשּו ֶׁשָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך  ְלַהּיֹום ֶׁשֻּכָּלם 

ֶאָּלא  ְלִאָּׁשה  ַּתְכִׁשיִטין  ִנְּתנּו  'ֹלא  ִּכְפׁשּוטֹו:  ְוָיִקימּו  ְרִדיד,  ִיְלְּבׁשּו  ְוֻכָּלם 

ְלִהְתַקֵּׁשט ָּבֶהן ִּבְפֵני ַּבְעָלּה'. )ח"י סימן כח, הגר"ב זילבר זצ"ל תלמיד מרן החזון 

איש(.

ַעִּתיִקים ּוְתמּונֹות  ִצּיּוִרים  ַהְרֵּבה  ּוְבֵסֶפר "עֹוָלמֹות ֶׁשל טַֹהר" מּוָבִאים 

ְיָׁשנֹות, ּוָבֶהם רֹוִאים ֶׁשָהָיה ַהִּמְנָהג ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוְבאֹוְסְטִרָּיה, ּוְבַאֶּמִריָקה, 

ְמקֹומֹות,  ּוְבעֹוד  ּוְברּוְסָיה,  ּוְבּפֹוִלין,  ּוְבהּוְנַגְרָיה,  ּוְבָגִליְצָיה,  ּוְבַאְׁשְּכַנז, 

ְוֵכן  ּוְרִדיִדים,  ְּבָׁשאִלים  ְמֻעָּטפֹות  ְּכֶׁשֵהן  ָהַרִּבים  ִּבְרׁשּות  ָהְלכּו  ֶׁשַהָּנִׁשים 

ַזַצ"ל ֲאַב"ד ּבּוְטַׁשאְטׁש )עזר מקודש  ָּדִוד  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ְּבִדְבֵרי ַהָּגאֹון  ִנְזָּכר 

אבן העזר סימן קטו(, ֶׁשִּבְזַמּנֹו ִלְפֵני ְּכָמאַתִים ָׁשִנים ָהָיה ִמְנָהג ָנפֹוץ ִּבְקִהּלֹות 

ִיְׂשָרֵאל ְּבֵאירֹוָּפה, ֶׁשַהָּנִׁשים ֹלא ָיְצאּו ָלְרחֹוב ְּבֹלא ְלִהְתַעֵּטף ִּבְלבּוׁש ֶעְליֹון 

ִלְפֵני ֵצאָתן.
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ִהּכּוִני ְפָצעּוִני ָנְׂשאּו ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי

ְּבטּוב ְירּוָׁשַלִים • 

ְּבָיִמים ִמֶּקֶדם חֹוָבה ָהְיָתה ֻמֶּטֶלת ִּבירּוָׁשַלִים ַעל ָּכל ִאָּׁשה ַהּיֹוֵצאת ַלּׁשּוק 

ְלִהְתַעֵּטף ְּבָסִדין ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְתַּבֵּלט ְּבִבְגֵדי ִצְבעֹוִנין ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים. ְוִסֵּפר 

ְוַרִּבי ֶׁשִּגֵּדל ְּבֵביתֹו ְיתֹוָמה, ּוִמָּיד ְּכֶׁשָּמְלאּו ָלּה ֶעֶׂשר  ִלי ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי 

ְּבָסִדין,  ְלִהְתַעֵּטף  ְזַמָּנּה  ִהִּגיַע  ֶׁשְּכָבר  ָהַרָּבִנים  ֵמֵאת  הֹוָרָאה  ִקֵּבל  ָׁשִנים 

ּוִבְלָעָדיו ָאסּור ָלּה ָלֵצאת ֶאל ַהּׁשּוק. ִּבְמרּוַצת ַהָּׁשִנים ֻהְחְלפּו ְּב'ָׁשאֶלע', 

ֲאֶׁשר ַּגם ֵהם ִּכּסּו רֹב ַהּגּוף. ַאְך ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ַהֲחָדִׁשים ִּבְּטלּו ִּתְלּבֶֹׁשת זֹו, 

ִּכי ִנְרֵאית ָלֶהם ִּכְמֻיֶּתֶרת, ְוָאְמרּו: ַּדי ָלֶהן ְלָנִׁשים ְלַכּסֹות ּגּוָפן ִויֵדיֶהן ַּכִּדין, 

ּוְבִלי ַה'ָּׁשאֶלע' ְוַהָּסִדין. ַמה ַּנֲעָׂשה ְלַבּסֹוף? ִהְתִחילּו ְלַקֵּצץ ְּבׁשּוֵלי ַהְּבָגִדים 

ִקְמָעא, ַּבַּׁשְרוּוִלים ִקְמָעא... ּוַבְּתִחָּלה ָנֲהגּו ֵּכן ַרק ְּבִתינֹוקֹות, ְּבָאְמָרם ֲעַדִין 

ְקַטָּנה ּוָפעֹוָטה ִהיא, ּוְכֶׁשִּתְגַּדל ִּתְתַנֵהג ִּבְצִניעּות, ַאְך הֹוִרים ֵאּלּו ֹלא ָׂשמּו 

ַעל ֵלב ַמה ֶּׁשָאַמר ַהָּכתּוב: "ֲחנְֹך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור 

ִמֶּמָּנה". ְוֵכן ָהָיה ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ְּכָכל ֶׁשִּנְתַּגְּדלּו ַהְּנָערֹות ָּגְדָלה ַהְּפִריצּות 

ִעָּמֶהם, ְּבִקּצּור ַהְּבָגִדים ְוכּו'. ּוַבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים ִהַּגְענּו ְּכָבר ַעד ְּכֵדי ָּכְך 

ְּבִתְלּבֶֹׁשת  ַלּׁשּוק  יֹוְצאֹות  ְנׂשּואֹות  ָנִׁשים  ֶׁשַאף  ַהְּצִניעּות,  ִּגְדֵרי  ִּבְפִריַצת 

ַעד  ּוְרֵאה  ָּבעֹוָלם... ּבֹא  ָהַרע  ֵיֶצר  ַאְרסֹו ֶׁשל  ּוַמְרִּבים  ְוַׁשְחָצִנית,  ְּפרּוָצה 

ֵהיָכן ִהִּגיָעה ֲהִריַסת ַהְּקֻדָּׁשה ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוָכל ָּכְך ָלָּמה? ַעל ֶׁשִּבְּטלּו ַהְּסָיִגים 

ְוַהְּגֵדִרים ָהִראׁשֹוִנים... ְוָכְך ָהְיָתה ַהִּפְרָצה הֹוֶלֶכת ּוִמְתַרֶחֶבת ְמַעט ְמַעט, 

ַעד ֶׁשַּכּיֹום ַהֶּזה, ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ִהַּגְענּו ֶׁשְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל יֹוְצאֹות ַלּׁשּוק 

ְּפרּועֹות רֹאׁש, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ְועֹוד ְמַבּזֹות ְולֹוֲעגֹות ְלֵאֶּלה ַהְמַכּסֹות רֹאָׁשן 

ַּכִּדין, ְּבָאְמָרן ָלֶהן: ַּגם ַאֶּתן ִמן ַהּדֹור ַהָּיָׁשן...

ַמֲעֶׂשה ְּבַאַחת ִמֶּנְכדֹוָתיו ַהְּצִעירֹות ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָסַלְנט ַזַצ"ל, ַרָּבּה 

ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים, ֶׁשהֹוִריָדה ֶאת ַה'ָּׁשאל' ֶׁשָהָיה ָנהּוג ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוִהְתִחיָלה 
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זֹו,  ְצִעיָרה  ֶׁשל  ָאִביָה  ִלְבנֹו,  ָהַרב  ָקָרא  ַהֲחָדָׁשה,  ָהָאְפָנה  ְּכִפי  ְלִהְתַלֵּבׁש 

ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו: ָאמֹור ְלִבְּתָך ֶׁשָּתִסיר ִמָּיד ֶאת ַהַּמְלּבּוׁש ֶהָחָדׁש, ְוִתְלַּבׁש ֶאת 

ַהָּׁשאל ְּכמֹו ִאָּמּה, ַאֶחֶרת ֶאְצָטֵרְך ֵליֵלְך ְּבָכל ַהָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים, 

ָמִחיִתי ַעל ָּכְך. )בטוב ירושלים  ְוַאף  ֶנֶגד ְרצֹוִני  ֶזה הּוא  ּוְלַהְכִריז ֶׁשַּמֲעֶׂשה 

עמוד עו ועמוד שעה, המגיד הירושלמי הגרב"צ ידלר זצ"ל(.

ִרי ַזַצ"ל ַמַהְרָׁש"א ֲאֶלַפְנְדּ • 

ְזכּוַרִני ִּביֵמי ָחְרִּפי ֶׁשּׁשּום ִאָּׁשה ִמְּנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָהְיָתה יֹוֵצאת ְּכָלל ִלְרׁשּות 

ָהַרִּבים, ּוִבְׁשַעת ַהְּדָחק ֵליֵלְך ֵאֶצל ֲחֶבְרָּתּה, ָהְיָתה ִמְתַּכֵּסית ִּבְלבּוׁש ֶּבֶגד 

ִמְּפֵני  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ֶׁשַאַחר  ֶאָּלא  ַרְגֶליָה,  ְוַעד  ֵמרֹאָׁשּה  ּגּוָפּה  ָּכל  ַעל  ָׁשחֹר 

ִסָּבה ֶׁשִּנְׁשַּתֵּנית ַהִּכּסּוי ֶׁשַעל רֹאָׁשּה, ַאַחר ָּכְך ִהְתִחילּו ְלַׁשּנֹות ַּגם ְׁשָאר 

ְיֵדי ֶזה ְּבֶהְמֵׁשְך ַהְּזַמן ִהְתִחיל  ַמְלּבּוִׁשים ֶׁשָהָיה ָלֶהם ִלְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל 

ְמַעט ְמַעט ַהַּקְלָקָלה ְּבֵאיֶזה ֵמֶהן ָלֵצאת ְּבִכּסּוי רֹאָׁשּה ְוגּוָפּה ְלַבד ֶׁשֹּלא 

ָהיּו  ָהָעם  ַמְנִהיֵגי  ְוַגם  ֶזה,  ַעל  ָּתִמיד  צֹוֲעִקים  ָהָעם  ְוָהיּו  ֲחָכִמים,  ִּבְרצֹון 

ִמְצַטֲעִרים ַעל ֶזה, ֲאָבל ֹלא ָעָלה ְּבָיָדם ִלְגּדֹר ַהִּפְרָצה ַהּזֹאת, ֶׁשֶּבֱאֶמת ִמֶּזה 

ִיָּמֵׁשְך ַּכָּמה ְּדָבִרים ָרִעים. )שו"ת הסבא קדישא חושן משפט סימן לב(.

ֵסֶפר ֵּבית ִהֵּלל • 

ִמְנָהג ֶזה ֶׁשל ְצִניעּות, ֲאֶׁשר ָהָיה ְמֻיָּסד ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש ִמְּלָפִנים ֶׁשָהיּו הֹוְלכֹות 

ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים ָּבנּו:  ִנְתַקֵּים  ַּבּׁשּוק ְמֻעָּטפֹות... ְּבַאְרצֹות ָהַעִּמים, ָׁשם 

"ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם", ְוָהָיה ֶהָעקֹב ְלִמיׁשֹור, ְוֶזה ַּכָּמה ִמַּדְרֵכי 

ַהִּיְרָאה ְוַהְּצִניעּות ֶׁשִּנְׁשְּכחּו ִמְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל. )סימן יד, רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל 

מקולומיא תלמיד החתם סופר(.

ְוִהְתַאֵּמץ  ַזַצ"ל[ ָמַסר ַנְפׁשֹו  ַרֵּבנּו ]ַּבַעל ַהּׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים  ּתֹוְלדֹות ַאֲהרֹן: 

ֶׁשֹּלא ִיְתַּבֵּטל ִמְנָהג ָקדֹוׁש ֶזה ֶׁשל ָהְרִדיד, ּוַפַעם ָׁשַלח ֶאת ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו 

ַלִּמְפָעל ְּכֵדי ְלַהְזִמין ַעל ֶחְׁשּבֹונֹו ַעְׂשרֹות ְרִדיִדים )ָׁשאִלים( ֲעבּור ָנִׁשים 

ִצְדָקִנּיֹות ְּכמֹו ֶׁשָּנֲהגּו ָלֶלֶכת ִמַּקְדַמת ְּדָנא ּפֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּוָׁשַלִים, ַאְך 
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ַּבַעל ַהִּמְפָעל ָאַמר ֶׁשֹּלא ִמְׁשַּתֵּלם לֹו ְלַיֵּצר ַרק ַעְׂשרֹות ְרִדיִדים, ְוַרק ִאם 

ַיְזִמין ַּכָּמה ְמאֹות ְרִדיִדים - ַיְסִּכים. ְוַרֵּבנּו ֹלא ִהְסַּתֵּכל ַעל ּגֶֹדל ַההֹוָצָאה 

ְוִסָּבה  ִיְהֶיה ִעּכּוב  ְרִדיִדים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ְוִהְזִמין ַּכָּמה ְמאֹות  ֶׁשְּכרּוָכה ָּבֶזה, 

ֶׁשִּתְגרֹם ְלִהְתַּבֵּטל ֶּבֶגד קֶֹדׁש ִמִּבְגֵדי ַהְּצִניעּות ֶׁשָּנֲהגּו ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש, ְוָהָיה 

ִמְנֲהֵגי  ֶאת  ְוִחְּזקּו  ֶׁשִּקְּימּו  ַהִּצְדָקִנּיֹות  ַהָּנִׁשים  ְלֵאּלּו  ְמאֹד  ּוְמַקֵּלס  ְמַׁשֵּבַח 

ְירּוָׁשַלִים, ְוִהְלִּביׁשּו ַעְצָמן ִּבְרִדיד ְוֹלא ָּפְׁשטּו ֶאת ְרִדיד ַהּקֶֹדׁש ֵמֲעֵליֶהם. 

)ח"ב פרק טו(. 

ְוַהָּנִׁשים  ֻמְפֶלֶגת,  ִּבְצִניעּות  ִיְׂשָרֵאל  ְקִהּלֹות  ָּכל  ִהְצַטְּינּו  ַהּדֹורֹות  ְּבָכל 

ֵעֶקב  ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבּדֹורֹות  ַאְך  ָלְרחֹוב,  ֵצאָתן  ִלְפֵני  ְרִדיד  ִלְלּבֹׁש  ִהְקִּפידּו 

ְּגֵזַרת ַהַּמְלכּות ַעל ַהְּיהּוִדים ְלַׁשּנֹות ֶאת ְלבּוָׁשם, ְוֵעֶקב ַהְיִריָדה ַהְּגדֹוָלה 

ִמיִציַאת  ּוְכתֹוָצָאה  ְוַה'ּמֹוָדה',  ָהָאְפָנה  ְוִהְתַּפְּתחּות  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֵאֶצל 

ְסָדִקים  ַהְּיהּוִדים, ֵהֵחּלּו  ַהְּזֻכּיֹות ֶׁשִּקְּבלּו  ְוִׁשְויֹון  ַהְּיהּוִדים ֵמחֹומֹות ַהֶּגטֹו 

ַּכּמּוָבא  ַּבְּצִניעּות,  ְּגדֹוָלה  ְיִריָדה  ָחָלה  ַהְּזַמן  ְּבֶמֶׁשְך  ַהְּצִניעּות.  ְּבחֹומֹות 

ְּבֵסֶפר "ֲערּוְך ַהֻּׁשְלָחן" ֶׁשְּמַחְּברֹו ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ַהּפֹוְסִקים ְּבִליָטא ִלְפֵני ֵמָאה 

ָׁשִנים, ֶׁשּכֹוֵתב ִּבְכֵאב ַרב: ְוַעָּתה ּבֹואּו ְוִנְצַוח ַעל ִּפְרצֹות ּדֹוֵרנּו, ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו 

ָהַרִּבים, ֶׁשֶּזה ָׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשִּנְפְרצּו ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבָעוֹן ֶזה ְוהֹוְלכֹות ְּבִגּלּוי 

ְוַעָּתה  ְלהֹוִעיל,  ְוֹלא  ְלֵעֶזר  ֹלא  הּוא   - ֶזה  ַעל  ֶּׁשָּצֲעקּו  ַמה  ְוָכל  ָהרֹאׁש, 

ָּפְׂשָתה ַהִּמְׁשַּפַחת ֶׁשַהְּנׂשּואֹות הֹוְלכֹות ְּבַׂשֲערֹוֵתיֶהן, אֹוי ָלנּו ֶׁשָּכְך ָעְלָתה 

ְּבָיֵמינּו... ַּגם ַהַּמַהְרָׁש"ם ּכֹוֵתב: ָנִׁשים ַההֹוְלכֹות ְּבַׂשֲערֹוֵתיֶהן ְּפרּוֵעי ָהרֹאׁש 

ֶׁשִהיא ִאּסּור ּתֹוָרה... ָיַדְעִּתי ֶׁשְּכָבר ִנְפָרץ ַהָּגֵדר ַּבָּגִליל ַהֶּזה ְוִנְתַּפֵּׁשט ְמאֹד, 

ְוִכְמַעט ָאְבָדה ָּכל ִּתְקָוה ְּבִלִּבי ְלהֹוִעיל... ְוִכְדָבִרים ֵאּלּו ָּכְתבּו ִּבְכֵאב ַרב 

ְּבעֹוד ַהְרֵּבה ְסָפִרים.

ְיִריָדה נֹוֶסֶפת ִּבְׁשִמיַרת ַהְּצִניעּות ָחָלה ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה, 

ּוִבְׁשַנת תרפ"ד ָּכַתב ֶהָחֵפץ ַחִּיים ִמְכָּתב ִּבְכֵאב ִלּבֹו, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ִמְכָּתב 

ַהָּנִׁשים,  ַמְלּבּוֵׁשי  ִּבְצִניעּות  ַהִּפְרָצה  ֶאת  ְלַתֵּקן  ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  ִּבְדַבר  ָּגלּוי 
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ְוִיְתָּבֵאר ֶׁשְּבנֹוָסף ָלִאּסּוִרים ַהֲחמּוִרים ַהְּכרּוִכים ָּבֶזה, עֹוד ָחִליָלה ִנְגָרמֹות 

ִמָּכְך ָצרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ַעל ַהְּפָרט ְוַעל ַהְּכָלל ֻּכּלֹו... ֶאל ְּכבֹוד ָהַרָּבִנים 

ְוָהַאְדמֹוִרי"ם ִּדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר אּוַלי ֵיׁש ְּבֶיְדֶכם ְלַתֵּקן ְּדַבר ָמה... ְוִהֵּנה 

ֶעְרָוה',  ְמֻכֶּסה -  ִלְהיֹות  ְּבִאָּׁשה ְּבָמקֹום ֶׁשַּדְרּכֹו  ְמֻגֶּלה  'ֶטַפח  ֲחַז"ל  ָאְמרּו 

ְוַכּיֹום, ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ִנְפָרץ ַהָּדָבר ְמאֹד ְמאֹד, ְוַהֵּיֶצר ָהַרע ְמַפֶּתה ֶאת 

ַהָּנִׁשים ָלֶלֶכת ְּפרּועֹות רֹאׁש, ְוַגם ָלֶלֶכת ִּבְזרֹועֹות ְמֻגּלֹות, ְועֹוד ֵחֶלק ָּגדֹול 

ִמְּלבּוֵׁשיֶהן ַהּכֹל ְמֻגֶּלה...

מּוָבן ֵמֵאָליו ֶׁשְּבאֹוָתן ָׁשִנים ֶׁשְּיסֹודֹות ַהְּצִניעּות ִהְתרֹוְפפּו ְמאֹד, ִּכְמַעט 

ְוֶנְעַלם ֵמָהעֹוָלם ְלַגְמֵרי ְלבּוׁש ָהְרִדיד. ַאְך ִּבירּוָׁשַלִים ָחיּו ְיהּוִדים ֶׁשִּוְּתרּו ַעל 

ָּכל ַמְנַעֵּמי ֵּתֵבל ְּבחּוץ ָלָאֶרץ, ּוָבאּו ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבַחְצרֹות ה' ִמּתֹוְך ִהְסַּתְּפקּות 

ַּבּמּוָעט, ְוַגם ַּבְּזַמן ֶׁשַהְּצִניעּות ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ָיְרָדה ְמאֹד, ִּבירּוָׁשַלִים ִהְמִׁשיכּו 

ָיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבנֹות  ַהּקֹוְדִמים,  ַּבּדֹורֹות  ְּכמֹו  ְצִניעּות  ְּבַמְלּבּוֵׁשי  ָלֶלֶכת 

ִמחּוץ  ֶׁשָעלּו  ִצְדָקִנּיֹות  ָנִׁשים  ַּגם  ּוִבְרִדיִדים.  ְּבָׁשאִלים  ְמֻעָּטפֹות  ָלְרחֹוב 

ָלָאֶרץ, ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמן ְּבִׂשְמָחה ֶאת ִמְנַהג ְירּוָׁשַלִים, ְוִהְתַעְּטרּו ִּבְרִדיד.

ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה ִנְכְּבָׁשה ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ִּביֵדי ַהְּבִריִטים, 

ְּגדֹוָלה,  ָהְיָתה  ֶהָהמֹון  ַעל  ַהְׁשָּפָעָתם  ִלירּוָׁשַלִים.  ָלבֹוא  ֵהֵחּלּו  ְוַהָחְפִׁשים 

ְוָכְך חֹומֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהְּצִניעּות ִּבירּוָׁשַלִים ִהְתִחילּו ְלִהְתרֹוֵפף, ּוְלַאט ְלַאט 

ֵהֵחּלּו ַהָּנִׁשים ַלֲעזֹב ֶאת ָלבּוׁש ָהְרִדיד, ּוְבֶמֶׁשְך ַהְּזַמן ַהְׁשָּפַעת ַהָחְפִׁשים 

ּגֶֹדל  ֶאת  ְּבָיְדָעם  ְמאֹד,  ִהְצַטֲערּו  ה'  ִיְרֵאי  ַהְיִריָדה  ִּבְתִחַּלת  ְּכָבר  ָּגְבָרה. 

ֲהָבָנה  ּוִמּתֹוְך  דֹורֹות,  ִמּדֹוֵרי  ֶׁשָּנֲהגּו  ְצִניעּות  ִמְנֲהֵגי  ְלַהְפִסיק  ַהֶהְפֵסד 

ֵאַרע  ְוָכְך  ְלַגְמֵרי.  ַהְּצִניעּות  ִּגְדֵרי  ּוִפְרַצת  ְּגדֹוָלה  ִליִריָדה  ַיִּגיעּו  ֶׁשְּלַבּסֹוף 

ִּתְפֶאֶרת  ֶׁשֲעֶטֶרת  ִנְרֶאה  ָהָיה  ּוְכָבר  ְּפָלִאים,  ָיַרד  ַהְּצִניעּות  ַמַּצב  ְלַבּסֹוף, 

ַמְלּבּוֵׁשי ַהְּצִניעּות ָּבֶהן ִהְתַעְּטרּו ְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ַהְּצנּועֹות ְוַהִּצְדָקִנּיֹות ַּבּדֹורֹות 

קֹוְדִמים ָּבְטלּו ְוָעְברּו ִמן ָהעֹוָלם ְוֹלא ָיׁשּובּו עֹוד.
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ֲעָטָרה ְלָיְׁשָנּה

ְקִריַאת ֹקֶדׁש • 

ֶׁשָּנִׁשים  ָׁשַמְענּו,  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוָבה  ַהְּבׂשֹוָרה  ַעל  ַנְפֵׁשנּו  ְוָתֵגל  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח 

ִצְדָקִנּיֹות ִנְתעֹוְררּו ְוִקְּבלּו ַעל ַעְצָמן ַלֲחזֹר ַלִּמְנָהג ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּמַּקְדַמת ְּדָנא 

ַהְּבָגִדים,  ֵמַעל  )ְרִדיד(  'ָׁשאל'  ְּבִלי  ָלְרחֹוב  ָלֵצאת  ֶׁשֹּלא  ְמִדינֹות,  ְּבַהְרֵּבה 

ְּבִיְׂשָרֵאל,  ּוְקֻדָּׁשה  ְצִניעּות  ְלַהְרּבֹות  ָערּוְך,  ּוַבֻּׁשְלָחן  ָּבַרְמַּב"ם  ְוַכּמּוָבא 

ְּבאֶֹפן  ַּבחּוצֹות  ַהּׂשֹוֵרר  ֶׁשְּכֶנֶגד,  ַהֻּטְמָאה  ַצד  ַעל  ַהְּקֻדָּׁשה  ַצד  ּוְלַהְגִּביר 

נֹוָרא ּוַמְבִהיל ְוַזֲעָקָתּה ַמִּגיַע ַעד ַלָּׁשַמִים, ה' ְיַרֵחם, ּוְבטּוָחנּו ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 

ִיְתַּבְּטלּו ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוַאְכָזִרּיֹות ִמְּכַלל ִיְׂשָרֵאל...

ִמָּמרֹום,  טֹובֹות  ַהְׁשָּפעֹות  ְוַהְרֵּבה  ִויׁשּועֹות,  ְרפּואֹות  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוֻיְׁשַּפע 

'ִּבְזכּות  ֲחַז"ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ַנְפֵׁשנּו,  ּוְפדּות  ְּגֻאָּלֵתנּו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוִיְתָקֵרב 

ְלִהָּגֵאל',  ֲעִתיִדין  ּוִבְזכּוָתן  ִמִּמְצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּו  ִנְגֲאלּו  ִצְדָקִנּיֹות  ָנִׁשים 

ִּכְדִאיָתא ְּבַיְלקּוט רּות: 'ְוֵאין ַהּדֹורֹות ִנְגָאִלין ֶאָּלא ִּבְׂשַכר ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות 

ֵאּלּו,  ִצְדָקִנּיֹות  ָנִׁשים  ּוְלעֹוֵדד  ְלַחֵּזק  ֵאּלּו  ְּבׁשּורֹות  ּוָבאנּו  ַּבּדֹור'.  ֶׁשֵּיׁש 

ְלַמַען  ְוחֹוְתִמים  ַהּכֹוְתִבים  ְלִהָּגֵאל'.  ֲעִתיִדין  'ּוִבְזכּוָתן  ֶנֱאַמר:  ֶׁשֲעֵליֶהן 

ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה. )הגאונים הצדיקים זצ"ל חברי בד"צ העדה החרדית בשנת תשס"א 

תחת הכותרת "עטרה ליושנה"(.

ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ְּדפֹה  ַהַּגֲאָב"ד  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ְרצֹון  ֶׁשָהָיה  ְּכִפי 

ִּתְלַּבְׁשָנה  ְלָיְׁשָנּה, ֶׁשַהָּנִׁשים  ֲעָטָרה  ֶׁשַּיֲחִזירּו  ְפַרְייְנד זצוק"ל  ַאְרֵיה  מֶֹׁשה 

'ָׁשאל' ְּכֵדי ְלַהְרּבֹות ְצִניעּות ּוְקֻדָּׁשה. )מכתב הבד"צ, סיון תשס"א(.

ְּפָלִאים,  ָיַרד  ִּדְמִׁשיָחא  ִעְקְבָתא  ּדֹור  ּדֹוֵרנּו  ַעִּמי:  ִתְפַאְרֵּתְך  ִּבְגֵדי  ִלְבִׁשי 

חֹוְדרֹות  ֵּתֵבל  ֵמַרֲחֵבי  ָאְפנֹות  ְלַדֲאבֹוֵננּו  ֲאֶׁשר  ַהְּצִניעּות,  ְּבַמַּצב  ּוִבְפָרט 

ְּפִניָמה ְּבתֹוְך ַהַּמֲחֶנה... ָּבאנּו ְלַחֵּזק ָּבֶזה ֶאת ַהָּנִׁשים ִיְראֹות ה' ֲאֶׁשר ִקְּבלּו 

ַעל ַעְצָמן ְלִהְתַחֵּזק ִּבְצִניעּות, ּוִבְפָרט ְּבִעְנַין ְלִביַׁשת ַה'ָּׁשאל', ֲאֶׁשר ְּגדֹוֵלי 
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ִיְׂשָרֵאל זצוק"ל ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון ָראּו ָּבֶזה ְּתִריס ּוָמֵגן ִּבְפֵני ָּכל ַה'ּמֹוָדה'. )קול 
קורא לעידוד וחיזוק הצניעות, ובאו על החתום רבנים ואדמורי"ם וראשי ישיבות שליט"א 

מגדולי ירושלים, טו באב תש"ע(.

ְקִריַאת ֹקֶדׁש ִלְבנֹות ַעם ַהֹּקֶדׁש • 

ִׁשְמִעי ְוִׂשְמִחי ַּבת ִצּיֹון ְלקֹול ַהְּׁשמּוָעה ַהּטֹוָבה, ְּתֻדַּׁשן ַעְצמֹוֵתינּו, ַּבֲאֶׁשר 

ְּבָחְכָמה,  אֹוָתָנה  ִלָּבן  ָנָׂשא  ֲאֶׁשר  ְוַהִּצְדָקִנּיֹות  ַהְּצנּועֹות  ִיְׂשָרֵאל   ְּבנֹות 

ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמן ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְלָיְׁשָנּה ְלאֹות ּוְלמֹוֵפת ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵצאת 

ִעם ְלבּוׁש ַה'ָּׁשאל' ַהָּמָסְרִּתי ֵמִאּמֹוֵתינּו ַהְּקדֹוׁשֹות ִמּדֹוֵרי דֹורֹות, ּוִמי ִיֵּתן 

ּוֵמֶהם ִיְראּו ְוֵכן ַיֲעׂשּו ָּכל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל  ַהְּצנּועֹות... ְוָכל זֹאת ִּבְמִסירּות 

ַנְפָׁשן ַהְּטהֹוָרה... ֶׁשֹּלא ֵלבֹוׁש ִמְּפֵני ְּכִסיִלים ַהַּמְלִעיִגים, ַאְׁשֵריֶהן ְוַאְׁשֵרי 

ְוִתְפַאְרָּתן.  ְּתִהָּלָתן  ְוִהיא  ְוַתֲעצּומֹות,  ְּבעֹז  ָׁשַמִים  ֵׁשם  ֶׁשְּמַקְּדׁשֹות  ֶחְלָקן 

ְוָכל ַהְמַחֵּזק ֶאת ְיֵדיֶהן ֲהֵרי הּוא ַמֲחִזיק ֶאת ְיסֹוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוַחס 

ְוָׁשלֹום ִמִּלְלעֹג ּוְלַהְרּפֹות ֶאת ְיֵדיֶהן ְּבָכל צּוָרה ֶׁשִהיא... ְוָחַתְמנּו ִאֶּגֶרת זֹאת 

ְלרֹוֵמם ְּכבֹוד ָׁשַמִים ְּבַהְרָחַבת ְּגבּולֹות ַהְּקֻדָּׁשה ּוְלַהִּביַע ַמֲעָלָתן, ְלהֹוִקיָרן 

ִּבְמֵהָרה  ְלִהָּגֵאל  ָאנּו  ֲעִתיִדין  ֶׁשִּבְזכּוָתן  ִצְדָקִנּיֹות  ָנִׁשים  ְלאֹוָתן  ּוְלַׁשְּבָחן 

ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. )קול קורא מחכמי ורבני הספרדים שליט"א, תשרי תשע"א(.

ַהְּגַר"ע יֹוֵסף ַזַצ"ל • 

ַה'ָּׁשאל',  ִעְנַין  ַעל  ִעּמֹו  ְוׂשֹוַחְחִּתי  ַזַצ"ל[  יֹוֵסף  ]ַהְּגַר"ע  ָהַרב  ֵאֶצל  ָהִייִתי 

ְוָאַמר ִלי, ֶׁשַהִּמְתַחֶּזֶקת ְּבָדָבר ֶזה ִויכֹוָלה ַלֲעמֹד ּבֹו, ֶזה ָּדָבר ָּגדֹול ּוְמֻיָחד, 

ְוָתבֹוא ָעֶליָה ְּבָרָכה. )עדות חתנו הגר"א בוטבול שליט"א(.

ַהְּגַר"ח ַקְנֵיְבְסִקי ְׁשִליָט"א • 

ַּכֲאֶׁשר ְּבֵני ִמְׁשַּפְחָּתּה ֶׁשל ִאָּׁשה ֶׁשִּקְּבָלה ַעל ַעְצָמּה ִלְלּבֹׁש ָׁשאל ָּבאּו ִלְׁשאֹל 

אֹותֹו ָּבִעְנָין, ֵהִׁשיב ֶׁשַהִהְתַנְּגדּות ְלָׁשאל ְּבָטעּות ְיסֹוָדּה, ְוָאַמר ְלהֹורֹות ָלּה 

ֶׁשֹּלא ֵלבֹוׁש ִמְּפֵני ַהַּמְלִעיִגים, ּוְלַהְמִׁשיְך ִּבְׁשִמיַרת ִמְנָהג ָחׁשּוב ֶזה. )עדות 

בעלי המעשה(.
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ׁשּו"ת ִמְׁשַנת יֹוֵסף • 

ָהעֹוְסִקים  ֲחׁשּוִבים  ָׁשַמִים  ְוִיְרֵאי  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל  ְיֵדיֶהם  ֶּתֱחַזְקָנה 

ַהְּצִניעּות,  ְׁשֵלמּות  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבנֹות  ְלַהֲחִזיר  ְלָיְׁשָנּה,  ֲעָטָרה  ְּבַהְחָזַרת 

ָּבֶהן ִהְצַטְּינּו ְּבָכל ַהּדֹורֹות ֵמָאז ִאּמֹוֵתינּו ַהְּקדֹוׁשֹות, ֲעֵליֶהן ַהָּׁשלֹום... ְוַעל 

ִּפי ֶזה ָנֲהגּו ָּכל ַהָּנִׁשים ַהְּצנּועֹות ִלְלּבֹׁש ְּבָגִדים ְרָחִבים ְּכִפי ַהּצֶֹרְך, ּוִמְּׁשנֹות 

ַהּגּוף,  ֲחִצי  ַעד  ַהְּכֵתַפִים  ַעל  ֵמָהרֹאׁש  ְּבָצִעיף  ָלְרחֹוב  ָלֵצאת  ָנֲהגּו  ֶקֶדם 

זֹוְכִרים,  ֶׁשָּבנּו  ֶׁשַהְּזֵקִנים  ְּכמֹו  ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהָּנִׁשים  ָנֲהגּו  ְוֵכן 

ְוֹלא ָעְלָתה ַעל ַּדַעת ִאָּׁשה אֹו ְּבתּוָלה ְּכֵׁשָרה ִלְלּבֹׁש ֶּבֶגד ָהדּוק ֶׁשִּיְבְלטּו 

ֵאָבֶריָה. ִאם ִנְׁשַאל ַלָּנִׁשים ֵאיְך ֵהן ְמָתֲארֹות ְלַעְצָמן ֶאת ְּדמּות ָהִאָּמהֹות 

ַהְּקדֹוׁשֹות, ְּבַוַּדאי ֻּכָּלן יֹודּו ֶׁשְּבִלי ָסֵפק ָהיּו ְלבּוׁשֹות ְּבַתְכִלית ַהְּצִניעּות... 

ְּכֶׁשַּנְתִחיל ִעם ְצִניעּות, ַהָּנִׁשים ִהִּניחּו ָּבֶזה ֶאת ֶאֶבן ַהְיסֹוד, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה 

ָנִקים ּדֹור ָחָדׁש ִעם ְנָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות ַהִּנְׁשָלחֹות ִמן ַהָּׁשַמִים ְלָבִּתים ֶׁשָּבֶהן 

ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ַעל ְיֵדי ַהְּצִניעּות, ִויָלִדים ִעם ְנָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות ׁשֹוֲאִפים 

ִמן  ִיְתָּבְרכּו  ּוְלִמּדֹות טֹובֹות.  ְּבַכָּוָנה  ִלְתִפָּלה  ְּבִלּמּוד,  ְלַהְתָמָדה  ִלְקֻדָּׁשה, 

ְוַאְׁשֵרי  ִיְׂשָרֵאל,  ִלְכַלל  ַהְמֻהֶּדֶרת  ַהְּצִניעּות  ְּבַהְחָּדַרת  ָהעֹוְסִקים  ַהָּׁשַמִים 

ְלַבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכתֹוֶסֶפת ִלְצִניעּוָתּה ִּתְלַּבׁש ָצִעיף אֹו ֶּבֶגד ֶעְליֹון ְּבֵצאָתּה 

ָלְרחֹוב. )חי"א סימן ג(.

ַׁשֲעֵרי ִיְצָחק • 

ְוֶנְעַלם. ֹלא  ִהְתַּבֵּטל  ְוָהְרִדיִדים ֶׁשָהָיה ַעד ַהּדֹור ֶׁשָעַבר -  ִעְנַין ַהָּׁשאִלים 

ָחַלְמנּו ֶׁשֶּזה ַיֲחזֹר. ָּכַתְבִּתי ַעל ֶזה ְּבֻׁשְלָחן ָערּוְך ַהְמֻקָּצר, ֶׁשֶּזה ָהָיה ֶאָחד 

ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ָהִאָּמהֹות ֶׁשָּלנּו, ְוָכֵעת ִנְתַקֵּים ָּבנּו ַהָּפסּוק: "ִהּכּוִני 

ְפָצעּוִני ָנְׂשאּו ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי"... ָּכֵעת ָקמּו ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ְוִחְּדׁשּו ֶאת ֶזה. 

)מוצאי ש"ק כי תצא תש"ע, הגר"י רצאבי שליט"א(.
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ַהּׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים • 

ִאם ִנְמָצא ְצִניעּות ִּבירּוָׁשַלִים - הּוא ְזכּות ְלָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ִּכי ְירּוָׁשַלִים 

ִהיא ֵלב ָהעֹוָלם, ּוִמֶּמָּנה ִנְׁשָּפע ְקֻדָּׁשה ְלָכל ָהעֹוָלם, ִּכי ְּדַבר ה' ִמירּוָׁשַלִים. 

)תקנות והדרכות סוף פרק יב(.

ִיְׂשָרֵאל,  ְּבנֹות  ַעל  ִמְּמרֹוִמים  ָטֳהָרה  רּוַח  ָיְרָדה  ָהַאֲחרֹונֹות  ַּבָּׁשִנים 

ִּבְלבּוׁש  ְלִהְתַעֵּטר  ִצְדָקִנּיֹות  ָנִׁשים  ָחְזרּו  ְוַצִּדיִקים  ְּגדֹוִלים  ֶׁשל  ּוְבִעּדּוָדם 

ָנִׁשים  ַאְלֵפי  ְּכָבר  ַּכּיֹום  ה',  ּוָברּוְך  ְּדָנא.  ִמַּקְדַמת  ִיְׂשָרֵאל  ְּכִמְנַהג  ַהָּׁשאל 

ִצְדָקִנּיֹות ָזכּו ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְלָיְׁשָנּה, ִיְרּבּו ְּכמֹוָתן ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוִנְפָלִאים ַּדְרֵכי 

ִצְדָקִנּיֹות ִּבְלבּוׁש  ָנִׁשים  ה', ֶׁשַּדְוָקא ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ָּבּה ִהְמִׁשיכּו 

ְּכִפי  ָהעֹוָלם,  ְּבַרֲחֵבי  ֶזה  ְלבּוׁש  ּוָבֵטל  ָעַבר  ִּכְמַעט  ֶׁשְּכָבר  ִּבְזַמן  ָהְרִדיד 

ְּבִתְפַאְרָּתּה,  ַמְעָלה  ֶׁשל  ְירּוָׁשַלִים  ֶאת  ִלְראֹות  ָזכּו  ֶׁשעֹוד  ַהְּזֵקִנים  ֵעדּות 

ָּבּה ִהְתִחילּו ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְלָיְׁשָנּה, ּוִמָּׁשם ִהְתַּפֵּׁשט ַהִּמְנָהג ְּבַרֲחֵבי ֶאֶרץ 

ַהּקֶֹדׁש, ּוְכִדְבֵרי ַהּׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים ֶׁשַהְּצִניעּות ִּבירּוָׁשַלִים ַמְׁשִּפיָעה ְקֻדָּׁשה 

ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו:  'ְלָכה דֹוִדי',  ַהָּקדֹוׁש  ַּבִּפּיּוט  ִנְרָמז  ֶזה  ְוָדָבר  ַהְּמקֹומֹות,  ְלָכל 

ִמְקָּדׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה, קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה, ַרב ָלְך ֶׁשֶבת ְּבֵעֶמק 

ִּבְגֵדי  ִלְבִׁשי  קּוִמי,  ֵמָעָפר  ִהְתַנֲעִרי  ֶחְמָלה.  ָעַלִיְך  ַיְחמֹל  ְוהּוא  ַהָּבָכא, 

ִתְפַאְרֵּתְך ַעִּמי, ַעל ַיד ֶּבן ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי, ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְּגָאָלּה.

ְוָכַתב ַהַּמְלִּבי"ם )דניאל ז כב(, ֶׁשִאם ִיְׂשָרֵאל ִיְתַנֲהגּו ִּבְקֻדָּׁשה ְיֵתָרה, ַעל 

ְיֵדי ֶזה ִיְתָקֵרב ה' ֲאֵליֶהם, ּוִבְזכּות ַהִחּזּוק ִּבְקֻדָּׁשה ִיְזּכּו ְלֵעת ָרצֹון, ְוַהְּגֻאָּלה 

ָּתבֹוא ִּבְמֵהָרה.



ִצְדָקִנּיֹות  ָנִׁשים  ֶׁשִּבְזכּות  ָרצֹון,  ִויִהי 
ֶנֱאַמר  ֶׁשֲעֵליֶהן  ִּבְצִניעּות,  ַהִּמְתַחְּזקֹות 
ִנְזֶּכה  ְלִהָּגֵאל',  ֲעִתיִדין  'ּוִבְזכּוָתן 
ְּבַרֲחִמים. ְׁשֵלָמה  ִלְגֻאָּלה  ִּבְמֵהָרה 




