
רב   חיזוק  שחולל  הקונטרס 

בקרב רבים וטובים. 

להפצת  אתם  גם  הצטרפו 

ותהיו  מגוריכם  באיזור  הקונטרס 

צדקתם  אשר  הרבים  מזכי  בכלל 

עומדת לעד

המערכה   לחיזוק  ולתרומות  לפרטים 

 057-3111539 | 02-5810763

˙˜ˆיר לבנו˙ י˘ר‡ל
ציטוטים ומקורות

ככתבם וכלשונם של רבותינו.

הקונטרס השלם



כל  גדולי  ז‘‘ל  מרבותינו  וציטוטים  מאמרים 

הדורות ככתבם וכלשונם! 

שמלות  בלבישת  שיש  והחיוב  הזכות  בגודל 

וחצאיות ארוכות, המכסות את כל אורך הרגל, 

גרביים  בלבישת  שיש  הנורא  העוון  ובגודל 

שקופות או בצבע הרגל לסוגיו.

המקורות  קיצור  את  הבאנו  הקונטרס  בסוף 

נפלאות  עובדות  וכמה  זו  לסוגיה  השייכים 

בגודל שכרן של גיבורות הכח העומדות בפרץ.

של  רחב  ממגוון  תמונות  ללקט  השתדלנו 

ארצות ומקומות אשר חיו בהם יהודים שומרי 

תורה ומצוות.

הערה: התמונות טושטשו למען הסר תקלה ומכשול.

בסיעתא דשמיא

ב‚„י
˙פ‡ר˙ך
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התנערי מעפר קומי

את  עולם  לאור  להוציא  בחלקנו  נפלה  גדולה  זכות 

ומעמיק  מקיף  ביאור  ובו  תפארתך‘‘  ’’בגדי  הקונטרס 

של כל סוגיות הש"ס הנוגעות לדיני הצניעות השייכים 

לעניין אורך השמלות על פי ההלכה והמנהג, וברוך ה' 

רבים וטובים קיבלו את הדברים ואף חיזקו את ידינו.

תמצית  ובו  זה  קונטרס  להוציא  ראינו  זאת  כל  אחר 

הדברים  והסתעפות  הסוגיות  ביאורי  כל  בלי  הדברים 

בהרחבה כמובא בקונטרס השלם, והמעוניינים להרחיב 

רבים  תורה  גופי  אשר  זה  חשוב  בנושא  ידיעותיהם 

תלויים בו, יפנו לקונטרס השלם אשר ניתן לקבלו בטל'    

.02-5804531 ,02-5810763 ,052-7652509

הנושאים המבוארים בקונטרס ’’בגדי תפארתך‘‘ השלם
א. מנהג ישראל בדורות הקודמים.

ב. דין שוק באשה ערוה.  
ג. ביאור מקום השוק שהינו החלק שבין הברך לקרסול.

ד. איסור בגד צמוד וחיוב הצנעת השוק בבגד רחב בדוקא.
שהומצא  ארוכה  חצאית  "איסור"  כנגד  מגולה  תוכחת  ה. 
בדור האחרון שאינו מבוסס לא על ש"ס ולא על פוסקים, 

ומנוגד  דנא,  מקדמת  הצניעות  ולמנהג  להלכה  מנוגד 

לדעת גדולי ישראל בימינו ובעבר. 
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פתח דבר
בכל  היו  וברורים  פשוטים  להלן  הכתובים  אלו  דברים 

זה,  לדורנו  סמוך  עד  הדורות  בכל  ישראל  בני  מקומות 

אבל בזמנינו קיים בלבול גדול וחוסר ידיעה גם אצל יראים 

ושלמים המדקדקים במצוות וחפצים בצניעות. 

לבת  הראויה  הצניעות  שדרך  הטוענים  יש  אחד  מצד 

ישראל היא להצניע בלבוש ארוך  את כל הרגל וצורתה עד 

הסוף, ומצד שני יש המתנגדים לזה וטוענים שאין ללכת 

כך בלבוש ארוך מטעמים שונים. 

הראויה  וההנהגה  הדרך  בבירור  להאריך  צורך  יש  לפיכך 

על פי דברי חז"ל בגמרא ורבותינו הראשונים והאחרונים 

ולקיים מה שנאמר (שיר השירים א' ח') אם לא תדעי לך היפה 

"שתלך  הגר"א  ופירש  וגו'  הצאן  בעקבי  לך  צאי  בנשים 

בדרך הקדושים אשר בארץ המה שהיו לפניך ולא תזוז 

מן הדרך אשר הלכו בה הראשונים" עכ"ל. 

בנות  של  מנהגם  היה  איך  לברר  הצאן  בעקבי  נצא  כן  על 

של  דעתם  היא  ומה  הקודמים,  בדורות  הצנועות  ישראל 

הגרביים,  וצבע  השמלה  אורך  בדבר  הדורות  כל  גדולי 

והצניעות  הקדושה  לחיזוק  אלו  דברים  שיהיו  רצון  ויהי 

ה'  רצון  את  לעשות  החפצים  האמת  מבקשי  ולתועלת 

בשלימות וישמח ה' במעשיו.
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˘מל‰ ‡רוכ‰ – ˆניעו˙ ו˜„ו˘‰
הגמרא במסכת שבת  (צח:) : "תנא דבי רבי ישמעאל למה 

מהלכין  ושפוליה  בשוק  שמהלכת  לאשה  דומה,  משכן 

אחריה", ופרש"י "ושפוליה – שולי בגדיה, כך היתה יריעה 

חז"ל  בזמן  הנשים  שדרך  רואים  בארץ".  נגררת  אחריו  של 

היתה ללכת בשמלה הנגררת על הארץ ממש. 

והביאור בזה מובא במשנת יוסף להגר"י ליברמן שליט"א 

(על אגדות הש"ס עמ' קיד) " י"ל כי האשה לרוב צניעותה שלא 

יתראה ח"ו משהו מהמכוסה, היא עושה בגדים ארוכים מאד 

צריך  הי'  וקדושתו,  כבודו  לרוב  המשכן  כן  לארץ,  שנגררים 

לעין  גלוי  היותו  לבלתי  בתוכו,  ומוסתר  מוצנע  הכל  להיות 

כל, ולכן היתה היריעה נגררת בארץ". וכך גם כתב החזקוני: 

בביאור עניין אורך היריעות דהוא נעשה "מפני כבוד 

הינה  המלבושים  הארכת  כי  מדבריו  ורואים  שכינה" 

הנהגת כבוד ותפארת. (שמות כו, יב) 

של  בגדיו  שיהיו  הצניעות  ’’ומדרכי  המידות:  מעלות 

אדם ארוכים‘‘. (המעלה התשיעית- מעלת הצניעות)

מתנות כהונה:  ’’בגדים ארוכים דרך צניעות‘‘. 

(במדבר רבה- ד-כ)

מיוחד  מלבוש  הוא  קצר  "המלבוש  חגיז:  המהר"ם 

ולכל  למלכים  ארוך  והמלבוש  אגרוף  ובעלי  לפריצים 

כתב  זה  וכעין  תקמ"ג)  סי'  המצות  (אלה  מידות".  אנשי 

הארוכים  ריקים,  דרך  הוא  קצרים  "בגדים  המהרי"ל: 

הוא דרך חשובים". (בליקוטים)
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רו˙ - ‡מ‰ ˘ל מלכו˙
מדרש רות רבה:  (פ"ד, ו) מתואר שרות דקדקה על כסוי  

מסלקות  הנשים  "כל  המדרש:  וז"ל  הרגל.  אורך  כל 

וביארו  כליה",  משלשלת  וזו  (בגדיהם)  כליהם  (מגביהות) 

המתנות כהונה והעץ יוסף (שם), שכל הנשים הגביהו 

את  הגביהה  לא  ורות  ללכת,  קל  יהיה  למען  בגדיהם 

את  האריכה  כליה"  "שלשלה  להיפך,  אלא  בגדיה 

בגדיה. 

מבואר אם כן שכל הנשים הלכו בשמלות ארוכות כל 

להגביהן  הוצרכו  ולכן  להליכה  מפריע  שהיה  עד  כך 

בכל  בגדיה  להגביה  שלא  הקפידה  ורות  מעט, 

מצב. 

ˆניעו˙ מ˙רנ‚ול
זה  בעניין  (ק:)  בעירובין  הגמרא  את  מביא  היעב"ץ: 

ליך  "זביננא  לה  ואומר  לתרנגולת  מפייס  שהתרנגול 

עד  לך  שמגיע  מעיל  לך  (אקנה  כרעיך"  עד  ליך  דמטו  זיגא 

מתרנגול...  ארץ  דרך  "למדנו  בזה  וביאר  לארץ-רש‘‘י) 

רומז  כרעיך.  עד  ליך  דמטי  זיגא  לך  זביננא  דא"ל 

למלבוש של צניעות שכל גופה מתכסה בו". 

(בסידורו דף קנ"ט בפרק ו' אות ז')   
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כ‡˘ר נ‰‚ו בנו˙ י˘ר‡ל ‰כ˘רו˙ מ‡ז ומעולם
הגרי"ח זוננפלד ובית דינו: "כל אשה ישראלית חייבת 

ע"פ דין תוה"ק ללבוש בגדי צניעות כאשר נהגו בנות 

דהיינו  שינוי,  שום  בלא  ומעולם  מאז  הכשרות  ישראל 

אפשר".  היותר  האחרון  קצה  עד  ארוכים  במלבושים 

(כרוז שהתפרסם בירושלים בי"א אייר תרפ"ח) 

ירו˘לים ˘ל מעל‰
קדושה,  היה  בירושלים  המושג  "כל  בלוי:  עמרם  רבי 

לא היה שאלה של פריצות בימים ההם, אמי ע"ה הלכה 

בשמלה שהגיעה עד לארץ, כך גם היה בדור שאחרי". 

(’’משנת רבי עמרם‘‘ עמ' 162). 
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‡ב„‰ ‡˙ זכו˙‰ ב˙ור מור‰
המגיד הירושלמי רבי בן ציון ידלר: כתב בתקנות בית 

החינוך שיסד לבנות (בפיקוחו של הגרי"ח זוננפלד) "המורות 

מלובשות  ויהיה  הישן...  בחינוך  מחויבות  תהיינה 

במלבושי צניעות וארוכות כאמותינו הקדושות... ואם 

תבוא אל החדר בלבוש חצופי, אבדה את זכותה בתור 

מורה..." 

מלובשות  תהיינה  "...הבנות  בהמשך  שם  נכתב  ועוד 

במלבושי צניעות וארוכות כאמותינו הצנועות" 

(ספר ’’בטוב ירושלים‘‘ עמ' צד).

לפריˆו˙ ‚„ול נח˘ב 
צניעות   בשם  אצלינו  נקרא  "אשר  ראטה:  אהרון  רבי 

קודמים,  קצת  בימים  נחשב  גדול  לפריצות  עוד  היה 

הגדול  שפלות  ערך  "לפי  רק  'צניעות'  נקרא  זה  שענין  כתב  (ובהמשך 

איזה  ניכר  היה  לא  נעורי  בימי  למשל  כמו  הדור")  של 

אשה נושאת בתי שוקיים (גרביים) כי הבגדים היו ארוכין 

עד המנעלים...". 

(בעל השומר אמונים בספר ’’תקנות והדרכות‘‘ פרק י"א)
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‡ין „רכן ל‰יו˙ ב‚לוי
בעל התניא: "הבתי שוקיים (הגרביים) עצמן וכן השבכה 

עשויין רק לצניעות ולא לנוי כלל כי הן במקום צנוע 

למעלה  עליהן  לכסות  אלא  בגלוי  להיות  דרכן  ואין 

בבגדיה והצעיף על השבכה". 

(’’שו"ע הרב‘‘ סוף סימן ש"א מהדורא בתרא) 

את  לראות  ניתן  היה  שלא  מפורש  בדבריו  רואים 

הגרביים היות והן היו מכוסות תחת השמלה.
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˜ל וחומר מ‰‚ברים
רבי אברהם ענתבי: "ומדרכי הצניעות שיהיו בגדיו של 

אדם ארוכים וכמו שאמרו (ב"ב נ"ז:), וקל וחומר שיהיו 

בגדיה של האשה ארוכין. וצר לי על דורות הללו שנהגו 

להיפך, ואפילו חלוק שעל גבי בשרם קצר הרבה וזה 

פריצות הרבה, וראוי לגעור בהם ולמחות בידם על זה 

המנהג הרע ולבטלו, ולחזור למנהגם הראשון שיהיה 

ארוך עד כפות רגליה" 

(ספר "חכמה ומוסר" - בקונטרס דרך הצניעות פ"ג).

בˆ‡˙‰ ˙‰י‰ ˆנוע‰
תהיה  "בצאתה  חי):  איש  הבן  (תלמיד  אגסי  שמעון  רבי 

צנועה ביותר כדרך נשים הצנועות של הדור הקודם 

שהיו מתעטפות בצעיף מכף רגלם עד קדקודם". 

(’’אמרי שמעון‘‘ עמ' ר"ג)

‡פילו בכל ˘‰ו‡
המנחת  בעל  החרדית‘‘  ’’העדה  (גאב‘‘ד  וייס  יעקב  יצחק  רבי 

הלבוש  צניעות  בעניני  מאיסור  "לאפרושי  יצחק): 
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שמהברך  החלק  (היינו  השוק  גילוי  כולנה  על  ...והעולה 

שהוא  בכל  אפילו  ס"י)  ח"ו  שלו  בשו"ת  וכדכתב  הקרסול  עד 

ואפילו אם עדיין מכוסים בבגד הסמוך לגוף, ולצערינו 

הדבר היה להיתר אף לבנות ישראל הכשרות ומבטלים 

בידים מאמרו של הקב"ה והיה מחניך קדוש ולא יראה 

הירא  ואיש  איש  כל  על  מוטל  והחוב  דבר...  ערות  בך 

וכדין  כדת  עשוי  הכל  שיהיה  בביתו  לתקן  ה'  דבר  את 

משיח  לביאת  ונזכה  הטוב  בכל  נתברך  זה  ובזכות 

צדקנו בב"א" ("מערכת המנחה" –  "ליקוטי תשובות" סימן ה')

ל‡ י‚לו ‡˙ ‰‚רביים
המהרי"ד מבעלז: "שנשים לא יגלו את הגרביים כי זה 

בגד שנעשה לקבל הזיעה והוי כשוקיה ערומים לדברי 

הב"ח יו"ד סי' ש"מ ובש"ך שם ס"ק כב".  

(’’משנת יעקב‘‘ או"ח ע"ה) 

‰ננו רו‡ים בעינינו
ונעיין  בעינינו,  רואים  הננו  "ובמציאות  חי:  איש  הבן 

המצניע  הבגד  הוא  הצנועים  המלבושים  בדעתנו, 

האשה מכל צדדיה ויעטפה ויכסה מכתפיה עד עקבי 

רגליה". (’’חוקי הנשים‘‘ פרק יז) 
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וכתב הגר‘‘י שיכנזי שליט‘‘א בספרו ’’בני יעקב‘‘ (אה‘‘ע 

סי‘ כ‘‘א): ’’שמעתי שהבן איש חי נשאל בזמנו למה אין 

הנשים נפקדות כ‘‘כ בילדים, ואמר שכיון שמקודם היו 

בשביל  וכעת  עקבם,  עד  שמלות  עם  הולכות  הנשים 

לעיכוב  או  לעקרות  הדבר  גרם  מעט,  השמלה  שקצרו 

הילודה‘‘. 

ו‡ף ב˘ע˙ ‰„ח˜
שנים  כמה  חורפי  בימי  "זכורני  אלפנדרי:  המהרש"א 

כלל  יוצאת  היתה  לא  ישראל  מנשי  אשה  ששום 

חברתה  אצל  לילך  הדחק  בעת  ואף  הרבים,  לרשות 

מראשה  גופה  כל  שחור  בגד  בלבוש  מתכסית  היתה 

ועד רגליה" (שו"ת הסבא קדישא ח"א סי' ל"ב כ') 

מכף ר‚לם וע„ ˜„˜„ן
לחצר  מחצר  הולכין  "וכשהן  אבולעפיא:  יצחק  רבי 

מתכסים  הם  לשווקים  או  הרבים  רשות  דרך  אחרת 

מכף רגלם ועד קדקדן ועד בכלל ברדיד גדול הנקרא 

(שו"ת פני יצחק ח"ו ס"ו) צעיף" 
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ע„ ‰ע˜ב
הבבא סאלי: "הקפיד מאד על לבושי הנשים שתלכנה 

הידים  כולל  גופן,  כל  את  שתכסה  ארוכה  בשמלה 

והרגלים עד העקב" 

(’’ישראל סבא‘‘ הנהגות רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל פרק ט, עמ' 88 

נכתב ע‘‘י חתנו רבי דוד יהודיוף זצ‘‘ל) 

‡ינו ר˘‡י ל˜ˆר
והלואי  נקבל  הטוב  את  גם  קליין: "ולענ"ד  מנשה  רבי 

שהם  לאחר  ואדרבא  ארוכות,  בשמלות  כולם  שילכו 

ישנו ה"מאדע" ויחזרו למקורם, אנחנו בשם אלוקינו 

היה  לא  ה"מאדע"  בשעת  אם  מהנשים;  ונדרוש  נלך 

קשה לכם ללבוש שמלות ארוכות, א"כ למה לא יעשו 

יקבלו  הצנועות  והנשים  ה"מאדע",  בשעת  שלא  כן 

לקצר".  רשאי  אינו  להאריך  שאמרו  ובמקום  מאיתנו, 

(שו"ת ’’משנה הלכות‘‘ חלק י"ב סימן שט"ז)
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˙וספ˙ ‡ורך ‰י‡ ˙וספ˙ ˆניעו˙ 
והתנגדו  משובחת  זו  הרי  החצאית  את  "...המאריכה 

אורך  ותוספת  מאחר  ארוכות,  חצאיות  נגד  למלחמה 

היא תוספת צניעות". 

(קונטרס ’’בגדים הדוקים‘‘ בענין דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל ויבלח"ט 

הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ שליט"א)
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‰ו‡ יו˙ר סכנ‰ ממלחמ˙ ˘בעים ‡ומו˙
העקב  עד  ארוכה  תהא  "והשמלה  מסלאנים:  הרבי 

גבוהים  (גרביים)  שוקיים  בתי  יהיו  אם  ואפילו  דוקא, 

אסור לילך בשמלה קצרה... ודרך אבותינו שמרנו עד 

כה לבלתי התערב עם רשעים וקלי הדעת.

וכן כתב הרמב"ם (ה' ע"ז פי"א ה"א) להיות מובדל מהגוים 

במלבושם, ואפילו אם שניהם הולכים בדרכי הצניעות 

מכוסים, היו מקפידים שיהיה ניכר במלבוש בין יהודי 

הערבים  שבאם  אחר,  היכר  עושים  והיום  לארמאי. 

בבגדים  הולכים  ישראל  בני  ארוכים  בבגדים  הולכים 

קצרים, וזהו שאמרו רז"ל (סנהדרין לט:) וכמשפטי הגוים 

כמנהגיהם  עשיתם  לא  היינו  ז)  ה,  (יחזקאל  עשיתם  לא 

הטובים רק כמנהגיהם הרעים". (’’מאמר מרדכי‘‘ מכתב ל"ב) 

ועוד כתב:
"תדעו בני שהסכנה מילדים והילדות שהולכים חשופי 

מכל  סכנה  יותר  הוא  אבותם,  ממנהג  ושינו  וזרוע  שוק 

מלחמת שבעים אומות" (’’מאמר מרדכי‘‘ מכתב ל"א) 



16

ו‡ין ל˜ˆר מז‰ ‰˘יעור
אורך  שיהי'  צריך  הפחות  "ולכל  דידובסקי:  הגרר"י 

השמלה עד עצם הקרסול והיינו בערך טפח מן הארץ 

ואין לקצר מזה השיעור כלל וכלל. ואין להסתכל כלל 

בעקבתא  כי  השיעור  זה  שמקצרות  אחרות  נשים  על 

נשים  להם  שיש  שמים  ויראי  בת"ח  גם  מצוי  דמשיחא 

ללמוד  ואין  הכשירות  ישראל  כבנות  צנועות  שאינן 

ממנהגן כלל" 

ועוד כתב שם במקור הקדושה וז"ל: "וראוי לכל אחד 

השמלות  את  ויתקנו  בביתו  זה  על  הרבה  שיזהיר 

את  רואה  דהאשה  ומאחר  השיעור,  מזה  הקצרות 

בעלה שותק בזה הרי נעשה היתר אצלה ולכן עיקר 

מלצאת  אשתו  את  שימנע  הבעל  על  מוטל  חיוב 

תכשיל  ולא  הקרסול  עצם  עד  מאורך  קצרה  בשמלה 

ח"ו לזרע קודש בני אבותינו הקדושים אברהם יצחק 

ויעקב והמחטיא את הרבים אין לו חלק לעוה"ב, ולכן 

לא דבר קטן הוא עונה בזה, ויזהר מאד מאד שיהיו כל 

בגדיה וכל מעשיה בצניעות...‘‘ 

(’’מחניך קדוש‘‘ אות ט"ז עמ' ט' – הגרר"י דידובסקי היה גאון מופלג 

חיבוריו  ובשבח  בשבחו  מאד  הפליג  זצ"ל  חיים  החפץ  אשר  בתורה, 

בדיני  קונטרס  חיבר  הדור  גדולי  לבקשת  תרצ"א  ובשנת  השונים. 

הצניעות וקרא שמו "מחניך קדוש")
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הבהרה: 
הנשים  הלכו  המתוקנים  בזמנים  דורות  שמדורי  אע"פ  הנה 

בשמלה ארוכה המכסה את כל אורך הרגל, מ"מ הקפידו ללבוש 

גרביים תחת המלבוש העליון שמא יתגלה מעט מהטעון כיסוי.

לעיל  כמובא  צניעות  לתוספת  היתה  הגרביים  ומטרת  מאחר 

(עמ‘ 8) בדברי בעל התניא, הקפידו מעולם בישראל שלא ללכת 

אך  זה,  לדבר  מקורות  מעט  כאן  והבאנו  הרגל,  בצבע  בגרביים 

אין בזה משום גושפנקא חלילה להליכה בחצאית שאינה מכסה 

בגרביים  מכוסה  שהרגל  במקרה  ואפילו  הרגל  אורך  כל  את 

אטומות שאינן בצבע העור. 

פי‚ול ‰ו‡ לנו
אנפלאות  ללבוש  וחלילה  דינו:  ובית  זוננפלד  הגרי"ח 

נראה  הרגל  אשר  רשת  מעשה  מנוקבות  (גרביים) 

פיגול  אלה  כל  הגוף  עור  מגוון  אנפלאות  או  מתוכם 

הוא לנו אומה קדושה וטהורה מדור דור. 

(מתוך קול קורא י"א אייר תרפ"ח, מובא אחר הקריאה לחיוב ההליכה 

במלבושים ארוכים עד הקצה האחרון היותר אפשר, עיין לעיל עמ‘ 6)
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‰‚רביים ˘ל כזבי ‰מר˘ע˙
המספחת  שפשתה  האחרון  בזמן  מרגליות:  הריא"ז 

של הגרביים של כזבי המרשעת שמראיהן כעין מראה 

בשר, וישנן קלי דעת מחבלים כרם ה‘ ששואלים מה 

עכ"פ  סוף  כל  שסוף  כיון  לכם  הזאת  העבירה  היא 

ועיני  שיניהם  את  הקהה  אתה  ואף  מכוסה,  הרגל 

אביזרייהו  הוא  כי  להם  ואמור  תנקר,  ההם  האנשים 

שאפילו  מזו  גדולה  פריצות  לך  שאין  עריות...  דגילוי 

( ט
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מבחוץ נראין כמין בשר מבשרה, ופשוט שהוא בכלל 

ובחוקותיהם  לאו  על  עליהם  שעוברת  פרוצות  בגדי 

לא תלכו כמש"ל. 

באלו  ושלום  חס  לילך  ישראל  לבת  דאסור  ופשיטא 

בתי  וכל  המרשעת,  כזבי  של  הטרפיים  הגרביים 

החרושת מזה ותגריהן ותגרי תגריהן וכל המקילין בזה 

רבים  שמכשילים  הדין  את  ליתן  עתידים  ביתם  לאנשי 

בהם ונקה לא ינקו מדינה של גיהנום". 

(הערות על ’’דעת הקדושה‘‘ להרמב"ן ס‘ ו‘ עמ‘ קכ‘‘ז) 

תמונה משנת 1910 (למנינם) הממחישה את מנהגי לבוש 
הנשים היהודיות מהדור הקודם
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מˆוו‡˙‰ ˘ל ‰‚ב' ˘ר‰ ˘נירר ע''‰
רˆוני ‰‡חרון

"הנני פונה אליכם כל מורות בית יעקב מדריכות וחברות 

"בנות בתיה", לכל תלמידות "בית יעקב" וכל בנות ישראל 

הלא  שתחיו,  זה  בשם  להקרא  ראויות  להיות  הרוצות 

יודעות אתם כולכן כי תכליתו היחידה של האדם בעולם 

הזה היא לעבוד את הבורא יתברך בכל לבבך ובכל נפשך 

ובכל מאודך. 

לעצמם  שמרשים  כאלה  האחרון  בזמן  יש  הלב  לדאבון 

למען  מבקשת  אני  כן  על  שונות  קטנות  פשרות  לעשות 

ה' זכרו תורת ה' תמימה משיבת נפש רק כאשר מקיימים 

את תורת ה' בתמימות ובשלימות אזי היא משיבת נפש 

ומביאה אושר לאדם. 

הנהגתי  אשר  כל  יעקב,  בית  מורות  אקרא  אליכן  ובכן 

לתיאטראות  ללכת  תהינו  אל  לעולם  לכן,  יהיה  קדוש 

ללבוש  לא  תספורת  לעשות  לא  וכדומה,  קולנוע  לבתי 

חולצות שקופות גרביים בצבע העור וכיוצא בזה... 

מאושרות  תמיד  ותהיו  עבודתכן  את  יצליח  יתברך  וה' 

באושר רוחני עילאי.

                           שרה שנירר לנדאוי.

(’’אם בישראל‘‘ ספר הזכרון ר"י – רי"א, רצוני האחרון, תרגום מאידיש. 
חצאית  ללבוש  היא  האופנה  כאשר  כי  לומר  בכוונתי  "אין  כתבה  ועוד 
בגזרה מסוימת למשל עלינו להתלבש בצורה שונה או הפוכה. לא! כל 

דבר שבאופנה שאינו מנוגד לדיני ישראל מותר". שם בעמ' 361) 
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‡סור לו ל‰חזי˜ בחומר‡ זו
רבי יצחק אייזיק רוזנבוים: הנה ידוע שמטבע האנשים 

לא לאהוב חומרות בכל מה שקשור לקדושה וצניעות, 

אלא תמיד מחפשים אחר ההיתרים והקולות. 

אסור  שכביכול  חדשה  חומרא  לה  צצה  לפתע  והנה 

קיבלו  הזו  החומרא  ואת  ארוכות,  שמלות  ללבוש 

העם  והמון  וברצון,  באהבה  והחשובים  החסידים 

סדרי  כאן  ונשתנו  זו  חומרא  על  ושמחים  ששים 

בראשית, וזו הוכחה ברורה שחומרא זו איננה מהתורה 

הקדושה. 

"וזאת  והישועה‘‘:  ’’הצניעות  בספרו  הטהור  וכלשונו 

אומרת דחומרא זו, אינה חומרת תורתנו הקדושה נגד 

הקדושה  תורתנו  נגד  יצה"ר  חומרת  היא  רק  יצה"ר, 

רח"ל, וממילא מי שרוצה לקיים רצון הבורא ב"ה, אסור 

לו להחזיק בחומרא זו, שאינה אלא קולא נוראה רח"ל" 

(העתקנו כאן את לשון הגה"ק רבי יצחק אייזיק רוזנבוים זצ"ל מתוך 

יובנו  למען  מעט,  לשון  בשינוי  ר"ג  עמ'  והישועה‘‘  ה‘‘צניעות  ספרו 

הדברים בנקל.)
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˘‚י‡‰ חמור‰ בי„ ‰מ˙נ‚„ים
שכתבתי  ממה  בי  חזרתי  מזמן  רצאבי: "...וכבר  הגר"י 

שכמחצית השוק ומטה די בכיסוי גרביים... אלא צריך 

ושגיאה  הקרסול.  עד  צמוד,  בלתי  בכיסוי  שם  להיות 

כל  עלמא  לכולי  ואדרבא  לכך,  המתנגדים  ביד  חמורה 

המאריכה הרי זו משובחת‘‘. 

(בהסכמתו ל‘‘בגדי תפארתך")

י˘נם ‡י ‡לו ˘ב„ו מליבם
עד  שיהיה  שצריך  השמלה  "...אורך  לוגאסי:  הגרי"י 

בתוכנו  קיימת  זו  פרצה  עדיין  שלצערנו  הקרסול, 

להבין  השכילו  ולא  שבישראל,  הצנועות  אצל  גם 

"מראות  בספרי  ואמנם  ופריצות.  מכשול  בכך  שיש 

שאורך  כתבתי  צניעות  בנושא  שחברתי  הצובאות" 

השמלה לא יהא פחות מ 15 ס"מ למטה מהברך בכל 

אופן של תנועה... אולם חזרתי בי לאחר העיון היטב 

בספרי הפוסקים שפסקו שהשוק באשה הוא מהברך 
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זה מחוייב להיות מכוסה  ועד הקרסול וממילא מקום 

בשמלה רחבה כדין ולא די בגרבים... 

וכמו שנכתב בחוברת זו שישנם אי אלו שבדו מליבם 

"רחוביות",  שהינן  ארוכות  שמלות  על  דיבה  להוציא 

יעקב",  ב"ירך  לפגוע  היצר  של  עורמה  שזו  ברור 

ולשומעים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב‘‘. 

(בהסכמתו לחוברת "צניעות בת ישראל")

חילול ‰' נור‡ ו‡יום
גורר  וברה"ר  בפרהסיה  צניעות  "חוסר  שך:  הגרא"מ 

חומר  עצם  מלבד  ואיום,  נורא  ה'  חילול  בעקבותיו 

ענין חוסר הצניעות כשלעצמו. נוצר היום מצב רח"ל, 

בצניעות  יותר  הולכים   – להבדיל   - הערבים  שאצל 

מאשר אצל אחינו בני ישראל, והרי זה חילול ה' נורא 

שהעם הנבחר ירוד ומחולל כבודו בין הגויים". 

(’’אורחות הבית‘‘ קנא).
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מ˜ורו˙
שאלה: 

מהיכן למדו גדולי הדורות שהשמלה חייבת להיות 
ארוכה באופן שתכסה את כל אורך הרגל?

תשובה: 
א. נפסק ע"פ הגמרא בברכות כד. כי שוק האשה הוא ערוה.

אהלות  במסכת  והמשנה  ל"ד)  (ב'  דניאל  בספר  הפסוק  ב. 

במפורש  כותבים  ס"י)  קצ"ד  (יו"ד  והשו"ע  ח‘)  משנה  א‘  (פרק 

אנו  ומזה  הרגל,  וכף  שוק,  ירך,  חלקים,  מג'  בנויה  שהרגל 

לומדים שהחלק הנקרא ’’שוק‘‘ זהו החלק שבין הברך לכף 

הכלל,  מן  יוצא  ללא  הראשונים  כל  של  דעתם  וכן  הרגל, 

ומכיון שכל החלק הזה נקרא ’’ערוה‘‘ לכן הוא חייב להיות 

מוצנע ומכוסה.

ג. הגמרא במנחות צח. מלמדת אותנו שמכיון שבדי הארון 

צורתם  ניכרת  והיתה  בפרוכת  בולטים  היו 

לכן הפסוק אומר שראו אותם למרות שהיו 

מכוסים, ומזה לומדים שגם בגוף האשה כל  

אבר שחייב בהצנעה אסור שיראו את צורתו. 

אינן  הרגל  את  המכסות  הגרביים  ולכן  ד. 

כהות  הם  כאשר  גם  צנוע  לכיסוי  נחשבות 

ואטומות היות ואינן מכסות את צורת הרגל.

שאורך  הפשוטה  למסקנה  מגיעים  ומזה  ה. 

עצם  עד  הפחות  לכל  להיות  חייב  השמלה 

הקרסול ששם נגמר השוק ומתחילות פרסות הרגל. 



27227272272727272727727272727277272

ולסיום 
הקפדה  שכל  וצדיקים,  גדולים  בשם  ידוע  הדבר 

ושמירה ולו הקטנה ביותר בדור כשלנו אשר לועגים 

כקורבנות  בשמים  חשוב  שבקדושה,  דבר  לכל  ובזים 

אלו  של  לשכרן  קץ  ואין  ביותר,  הגבוהה  מהדרגה 

שיחוללו את המהפכה ויגרמו לכך שיותר ויותר בנות 

ישראל  כמנהג  וצנועות  ארוכות  בשמלות  תלכנה 

מקדמת דנא, ובודאי יזכו לכל טוב גם בעולם הזה וגם 

בעולם הבא. 

נביא לפניכן מספר מעשים מופלאים אשר מהם נלמד 

צניעות  על  המקפידות  אלו  של  וטובן  שכרן  רב  מה 

יותר מהאחרות. 

(הסיפורים מועתקים מתוך הספר הנודע "עולמות של טוהר")

ספר  מחבר  זי"ע  מליניץ  גדליה  רבי  הקדוש  הרבי  א. 

מידה  בכל  מבורכת  נכדה  לו  היתה  חן"  "תשואות 

בכמה  נכבדות  בה  דיברו  לפירקה  ובהגיעה  נכונה, 

וכמה משפחות מפוארות ומיוחסות, ויהי היום בהגיע 

מנת  על  הנגידים  אחד  משפחת  באה  המיועד  הזמן 

לגמור את השידוך בכי טוב, וכמנהג העולם דאגו בני 

המשפחה להלביש אותה בבגד חדש לכבוד הפגישה, 

נכנסה הנכדה לסבא הצדיק שיברכנה בהצלחה, אולם 

הרבי הקדוש הרים את קולו ואמר, לא! השרוולים לא 
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מספיק ארוכים, בלבוש זה אינך ראויה לברכה, יצאה 

מה  מהומה,  התחוללה  ובבית  פנים  בבושת  הנכדה 

יעשו כעת, ובבהלה נכנסו שוב לברר את רצון סבם, 

זעק,  הוא  אפשר  אי  להקשיב,  רצה  לא  אפילו  הרבי 

משפחה  ולהקים  בית  לבנות  אפשר  אי  אופן  בשום 

לא  שכינה  צניעות  חוסר  יש  כאשר  פגום,  לבוש  עם 

אפשרות  שאין  טענו  הבית  בני  אולם  לשרות,  יכולה 

והבטיחו  הסוג,  מאותו  בד  של  תוספת  כעת  להשיג 

שמיד למחרת הפגישה יגשו ליריד הגדול ושם ישיגו 

בד כזה, האדמו"ר קרא 

אם  לה  ואמר  לנכדתו 

את  שיאריכו  תסכימי 

אחר,  מבד  השרוולים 

נאמנה  לך  מבטיח  הנני 

שבזכות צניעות זו תזכי 

חכמים  תלמידי  לבנים 

הנערה  מופלגים, 

ולמרות  מיד  הסכימה 

המראה  על  וצחקו  שגיחכו  המשפחה  מבנות  שהיו 

דקדושה  בגאוה  היא  הלכה  השמלה,  של  המשונה 

בבגד זה ואכן הבטחתו של הרבי לא שבה ריקם, וברבות 

הימים זכתה להעמיד שמונה בנים אשר כולם היו לת"ח 

מופלגים וידועים.

רצה  לא  אפילו  הרבי 
אפשר  אי  להקשיב, 
אופן  בשום  זעק,  הוא 
בית  לבנות  אפשר  אי 
עם  משפחה  ולהקים 
יש  כאשר  פגום,  לבוש 

חוסר צניעות.
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קהילת  על  גם  פסחה  לא  הצרפתית  המהפכה  ב. 

מרוקו וסביבותיה, ולאט לאט שינו האנשים שם את 

את  ונטשו  מלבושיהם 

ובמקומם  הצניעות,  בגדי 

אירופאים  בגדים  הופיעו 

מאוד  מעטים  למיניהם, 

היו אלו שנלחמו בעוז על 

נהרו  ולא  ישראל  קדשי 

הגויי  הרחוב  אל  החוצה 

ששמרו  משפחות  עוד  היו  ושם  פה  אולם  המסנוור, 

דריסת  נתנו  ולא  כבחמורה  קלה  על  נפש  במסירות 

כף רגל לאוירה הקלוקלת ששררה בחוץ, אחת מהם 

ברוך  רפאל  רבי  האדיר  הגאון  של  משפחתו  היתה 

מתאים  חינוך  בית  מצאו  לא  כאשר  זצוק"ל.  טולדנו 

לנכדתו יעץ להוריה לשולחה מעבר לים לעיר גיטסהד 

שבאנגליה, כי שמע ששם יש בית ספר מתאים לרוח 

הצניעות, לימים כאשר חזרה הבת לבית הוריה באה 

הנערה לבית סבה כדי לברכו ולהתברך מפיו, ראתה 

איך שהוא מברך את הקהל הרב שמלווה אותו מבית 

יצא  המתפללים  שאחרון  עד  בצד  והמתינה  הכנסת 

לבושה  אותה  וראה  עיניו  את  הרב  הרים  ואז  מביתו, 

בחולצה רחבה ושרוולים ארוכים עד כף היד ובשמלה 

את  ידע  לא  הרב 
אושר  מרוב  נפשו 
ולפתע  ושמחה, 
וזעק  מכיסאו  קם 

בהתלהבות...
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ארוכה עד לארץ, הרב לא ידע את נפשו מרוב אושר 

היום  בהתלהבות,  וזעק  מכיסאו  קם  ולפתע  ושמחה, 

חם כ"כ, האנשים בחוץ הולכים בפריצות נוראה ואת 

לבושה כך יהי רצון שאש הגהנום לא תגע בך לעולם.

מאת  ענק  במודעות  כרוז  יצא  תשי"ב  באלול  בט"ו  ג. 

שהוא  לבנות  לאומי  שירות  בענין  הדור  גדולי  כל 

ביהרג ואל יעבור, לאחר פרסום הכרוז קמו בירושלים 

וזעקו  כנסיות  לבתי  ונכנסו  רבות  ובנות  אמהות 

לאבינו שבשמים שיחוס ויחמול וירחם, לאחר שסיימו 

יצאו  התפילה  את 

אדירה  להפגנה  יחד 

השלטונות  בנין  ליד 

נפש  במסירות  והפגינו 

מרעידת לב, וכאילו לא 

המים  בסילוני  הרגישו 

האימתניות  והאלות 

שפגעו בהם ללא רחם, 

נפעמים  עמדו  דם,  צמאי  פראיים  שוטרים  ואפילו 

ישבו  זי"ע  החזו"א  של  בביתו  נפשם,  מסירות  כנגד 

קם  לפתע  כך,  על  לו  וסיפרו  חכמים  תלמידי  כמה 

גרונו  מתוך  זועקת  הקודש  וכשרוח  ממקומו  החזו"א 

הכריז ואמר "בנות ישראל לו הייתן משקיעות את אותו 

והאלות  המים  סילוני 
האימתניות פגעו בהם 
ואפילו  רחם,  ללא 
פראיים  שוטרים 
כנגד  נפעמים  עמדו 

מסירות נפשם
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כח את אותה מסירות הנפש שגיליתן 

נכנס  בעת  קודם  אחת  שנה  בהפגנה 

למחנינו הלבוש הלא צנוע של קיצור 

והייתן  והחצאיות  השמלות  אורך 

חומת  על  ושומרות  בעוז  נלחמות 

משתלשלת  היתה  לא  צניעותכן 

של  הנוראה  הגזירה  עלינו  ויורדת 

גיוס בנות ושירות לאומי" 

(’’עולמות של טוהר‘‘ עמ' 263 הועתק מתוך ’’פאר הדור‘‘) 

יום  בערב  אחת  פעם  שליט"א:  אולמן  הגרש"ז  מספר 

פרידלנדר,  להגר"ח  איש  החזון  רבינו  קרא  כפור 

והיה  ארוך,  במעיל  שנלך  וביקש  ולי,  ברמן  להגר"ש 

מובן מדבריו שהוא גם מוכן לשלם בעד זה וכך נימק 

את בקשתו: כעת נלחמים על סגירת בריכת 'גלי גיל' 

אבל  בצניעות,  לבושים  לא  אנו  שגם  טוען  והמקטרג 

לו  יהא  לא  זה  בזכות  אולי  בצניעות  נתלבש  אנחנו  אם 

כח לקטרג והבריכה תיסגר! 

והוסיף ואמר: כתוב בתורה "ולא תגלה ערותך עליו",  

הכוונה,  מה  ועל  מכנסיים,  לו  היו  והרי  להבין  וצריך 

מגולה?  ישאר  בלא"ה  הרי  המכנסיים,  סוף  על  אם 

אלא כוונת הפסוק על צורת האברים, שלמרות שהם 

זה  את  ואפי‘  צורתן  נכרת  עדיין  במכנסיים  מכוסים 

מכנה התורה "ערוה"! (’’מעשה איש‘‘ ח"א עמ' קס"ד) 
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אכזריות  גזירות  מול  אנחנו  ניצבים  כאשר  בדורנו  גם 

שכל  הדבר  ברור  חלילה,  לעולם  לבוא  המתרגשות 

מבלי  צניעותה  על  בעוז  ששומרת  ונערה  אשה 

לסטות מדרכי אמותינו הקדושות ודבריהם הנוקבים 

חשיבות  בדבר  לעיל,  המובאים  הדורות  גדולי  של 

ההליכה בחצאית ארוכה המכסה את כל אורך הרגל, 

מכל  יותר  ישראל  לכלל  תעמוד  שזכותה  הוא  פשוט 

קיום  על  הגזירות  לביטול  במאבק  אחרת  השתדלות 

התורה.

בנות ישראל! איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, 

באנה נתחזק כולנו ונהיה גם אנו מאלו שנוטלות שכר 

כנגד כולם ויחד נרים את קרן הצניעות ונחזור ללבוש 

את  בפנים  פנים  לראות  ונזכה  והצנוע  הארוך  היהודי 

במהרה  ולאה  רחל  רבקה  שרה  הקדושות  אמותינו 

בימינו אמן.

ובשיטתם  בדעתם  דברים  והרחבת  נוספים  מקורות 

למצוא  ניתן  והאחרונים  הראשונים  גדולי  של 

בקונטרס ’’בגדי תפארתך‘‘ (פרטים בגב החוברת)

גרפיקה ועימוד: 052-6555479

יו‘‘ל לע‘‘נ של:  רבי דוד בן זהרה ע‘‘ה
רבי אברהם בן עליה ע‘‘ה,  לידיסיה בת סולטנה ע‘‘ה

ת.נ.צ.ב.ה


