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ÓÂ¯Â„ ÈÏÂ„‚Ó ‰·Â˘˙Â „Â„ÈÚ È·˙Î 

)ÈÁÎÂ‰ ¯ÙÒ· ÌÈÂ„È‰ ÌÈÈÚ ˙Â„Â‡( 

 – È˘‰ ‰¯Â„‰Ó‰ ˙‡¯˜Ï '– 

Í‡·¯ÚÈÂ‡ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ ·¯‰ 

 א"ק ירושלי	 תובב"עיהפ

� 

 א"תשמ' אדר  ב' ה. ד"סב

 א"מ ווינער שליט"מוהר' כ הרב הג או� וכו"מעל

דשדר  ל� בטי בותה רק ] כבודה  בת מל � [ מ "ר עבור ספרו  החשוב כב"נני מודה לכת ה

ת� התורה יהא בעזרו להמשי� היתה סיבה של א הגיע לידי ע ד עכשיו והנני בברכה שנו

 .זכות רבי� בעוד חיבורי� טובי� ומועילי�

� את מכתבו קבלתי אתמול  ובנוגע לשער הצדעי� שהוא ע ד למטה מסתב ר דכיו� ג

 .שאי� זה כרגיל וחשיב כפני� ד אי� להחמיר

בנוגע לבריכה  מסתבר שצריכי� להפשיט  ולהתלבש סמו � לבריכה  א�  הואיל ו

ינני יכול לחוות דע ת בזה והנני חות� מעי� הפתיחה במיטב ומעול� לא הייתי ש� א

 .הברכות

˘Í‡·¯ÚÈÂ‡ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ 

 

¯�Ê‡Â ÈÂÏ‰ Ï‡ÂÓ˘ 

 ברק�בני, מאיר�מ זכרו�"ד ור"בא

� 

 ק "א לפ"ק תזריע תשמ"יו� עש. ד"סב

 א"משה ווינער שליט' בוד ידי דינו הרב הגאו� הנכבד רכ

 ס הדרת פני� זק�"עמחב

 : כ מה קבלתי מכת בו ואני משיב בקוצר אמרי�זה. ת באהבה"ט וש"חדשהא

בעני� שער הצדעי� דאי כא  כמה נשי� אשר לה� שערות צומחות עד למטה בלחי . א

הנה דעת . התחתו� בסו� האוז� או ג� יתירה מזו מה שיעור שער הצדעי� המחויב בכיסוי

 להחמיר לו ידוע י� בזה וכ� עלי נו' ח סי"ס או"עה  וח' א סי"לה  ומג' � אלשקר סי"המהר

ואיב רא לכאורה נראה דהגבול בזה  סו� האוז� למטה דעד ש� ע דיי � בגדר פאת  . כדבריה�

שער הראש ובפרט א� עיקר הצמיחה מלמעלה אב ל קרה  שאשה יש ל ה צמיחה ג�  

מלמטה לאוז� במקו� שלאנש י� כבר יצא  מג דר פאות הראש וצדעי� ונכנ ס בג דר מקו� 

שעיקר הצמיחה מש� ואי� שערות הללו בג דר  ל כיו� "הזק� בהא לא קאמרי גאוני� הנ

 .ל"שער� כע דר הע זי� שמדבר משערות שה� גורמת יצר לא הנ
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מה ששאל בבריכת רחצה נפרדת מוק� מחיצות הא� מותר גילוי בשר ושער . ב

 .קוד� הכניסה ואחר יציאה מ� המי�

סלק י   אשי כי  נחתי זקפי כי ק א ' רבנ� דבי ר' א כל  המניח וכו"נה עיי� שבת  מא עה

ה כי נחית לנהר ואי� כא� משו� צניעות מוכח דפניו כלפי הע� איכא  "י ד"ש ברש"שחי וע

מ בלא מלבושי� "ד אבל מכ"ע אבל רק בכיסוי  מקו� המילה חששו לחד מ"צניעות לכו

ובכל  אופ� יש מקו� להחמיר בזה , אי� קפידה ומקו� לחלק בזה ב י� אנשי� לנשי� כמוב�

 .וכ� נוהגי� הרבה צנועות

 ס"ת באהבה ומברכו בכט"ריני דושה

 'צפה לרחמי המ

˘¯Ê‡Â ÈÂÏ‰ Ï‡ÂÓ 

 

¯·ÏÈÊ Ú˘Â‰È ÔÈÓÈ�· ·¯‰ 

 ברק�בני, 4דרות אביי ורבא ש

� 

 א"א תשמ"מנ' ל חו' יו� ו. ד"סב

 א"ר משה וינער שליט"מוהר' ת הרב הגאו� וכו"הררי קודש ברכתי שלוחה ל מעכמ

וחפ� .  " . כבודה בת מל�"פרו ת הנני מודיעו שנתקבל בברכה  רבה ס"ה וש"חדשא

וכמעשהו ב ס פרו הראשו� ,  ש  לחבר ספר  כז ה בהיק�  רחב"בי דו הצ ליח וזכה ל סד' ד

נשמעי� להרבות  ' ויהי רצו� שהדברי� יהי. כ� מעשהו בספרו השני" הדרת פני� זק�"

טהרה וקדושה בכל ל ישראל ויזכה לזכות את הרבי� מתו� הרחבה והרחבת הדעת ונזכה 

 .א"בחירה בבלבני� בית ה

·¯·ÏÈÊ Ú˘Â‰È ÔÈÓÈ 



 קפא  

˙ÂËÓ˘‰Â ÌÈ‡ÂÏÈÓ 

Ï¯·„ Á˙Ù 

˙ÌÈ˘� È˘Â·ÏÓ È�È„· ÔÂÈÚ‰ ˙ÏÚÂ 

שהובא ג� לבד  זה ידוע הוא מה  ", "חפ� חיי�"ח בהקדמת ס פ רו "תב מר� החכ

הקדוש בר ו� הוא מסיר , א� יגעת הרבה בדברי ה�: וזה לשונו, במדרש רבה פ רשת נשא

אפשר  שעל  ידי שי עיינו בספר הזה  שהוא מלוקט  , על  כ� אמרתי אל ל בי.  יצר הרע ממ�

וממילא . לא ישלוט כל  כ�  היצר הרע בעו� זה, מכל ד ברי הראשוני� בעני� זה ויתבוננו בו

, בהמש�  הזמ� ימשו� את ידו  ממנו לגמרי,  עו� זה במקצתכשימשו� מתחלה את  עצמו מ 

ובזכות  זה ובא לציו�  . והבא  לטהר מסייעי�  אותו,  כי בעו� זה  הרבה ממנו ההרגל עושה

 .ודו� מינה ומינה. ל"עכ, "גואל במהרה בימינו אמ�

˙ ¯Â·ÈÁ‰ ˙ÈÏÎ– ·ÂÈÁ ‡Â‰ ¯·„ ‰ÊÈ‡ ¯¯·Ï ,‚‰�Ó· ÈÂÏ˙ ¯·„ ‰ÊÈ‡Â ,˙Â„ÈÒÁ ˙„Ó Â‰ÊÈ‡Â 

לפי דעתי א� רוצי� להשפיע לא  רק על   : "ח"ד סמ"ת אז נדברו חי"ז בשו" עדאהר

תמיד יש  להבח י� בי� מה שזה  מצד ההרגש   , אלא  ג� ע ל  חוגי� רחבי�, החוג המצומצ�

כי לפי  , ובי� מה שזה אסור ממש א� מדאורייתא או מדרבנ�, שקוראי� לזה צניעות

כי  , ה אסור מדינא ומה שזה רק מנהגה� צריכי� לדעת  מה ז, א� רוצי� שיתקבלו, דעתנו

כל הק שיי� הוא בעבור שחושבות שזה אינו עיקר וזה רק ממילי דחסיד ות או סת�  

הלא   ,  אבל  א� ית קבלו אצ ל� שז ה אסור מדינא  אי� שו� קושי  להתקבל, מחפשי� חומרות

 ".'סוגה בשושני�'ל "על כ עי� זה כבר אמרו ז

„ ÔÈ"ÔÈ‚‚Â˘ ÂÈ‰È˘ ·ËÂÓ "Â" È‡Ó ÈÊÁ ˜ÂÙ¯·„ ‡ÓÚ " ÔÈ�Ú·ˆ˘Â·Ï‰ ˙ÂÚÈ� 

ראה בארוכה לעי ל    –בעניני צניעות הלבוש " מוטב שיהיו שוגגי�"עני� א� אמרינ� ב

 . ולקמ� במילואי� לש�,  28ב הערה "פ

‰ ˙ÚÙ˘)Â Ô˜Ê‰ ÏÂ„È‚(‰Ò�¯Ù È�È�Ú ÏÚ È¯Ó‚Ï ¯Ú˘ ÈÂÒÈÎ 

פ "ע (וזוגתו בהנוגע להשייטל.  .ד "ג תקו"א� היו שומעי� לדברי היינו בהנוגע לי"

נראה שינוי ממשי במציאות הפרנסה נראה בעיני ' כבר הי) א"ו ע"ג קכ"המבואר בזהר ח

 –אגרות קודש " (?ומה יש בידי לע שות בשני עניני� אלו נוס� על הדבור, בשר אפילו

 ).שיא' י עמ"ח, ליובאוויטש

* * * 

מה פלא  –, במה שמזכירה על דבר דוחק הפרנסה בהמש� לעני� כיסוי ראש"

אשר כשעני� כיסוי הראש ) א"ו ע"קכ' חלק ג(' והרי מבואר בזהר הק, רנסה דחוקהשהפ

בברכ א� דלתתא , מתברכי� בכולא בברכא�  דלעי לא, על ידי עקרת  הבית בסדר הוא

הוראה אי� לנהוג בחיי� ועד לחיי , והרי תורתינו תורת חיי�, בעותרא בבני� בבני בני�

 ).שכו' ט עמ"חי – ליובאוויטש –אגרות קודש " (היו� יומי�
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ובחזקה ורעש , שניסה לדבר] כיסוי שערות הראש במטפחת[זה שכותב דבר טיכל "

 ורק להסביר , י רכות"א אדרבה ע"כ, ולא זהו הדר� ברוגזה, ו"ו וח"ח,  לא חפ� לל כת

כ  מה ער� של  "וא, ה"מיד הקב, לבעלה  ולילידי ה� שיחיו,   שזה עני� שמביא הצלחה לה

" ה נות� בעד זה"בלבי שת טיכל ל גבי  זה שהקב) א� ג� יכולי� לקרות זה קושי(הקושי 

 ).קיז' ו עמ"ח –ליובאוויטש  –אגרות קודש (

 . 36א הערה "ראה לקמ� ב מילואי� לח –ז "וד מכע

Î ˘‡¯‰ ÈÂÒÈ– È Ï· È‡�˙ÍÂ„È˘· ¯Â·Ú 

' אינ� מסכימי� שתהי) וכ נראה ג� המשודכת בע צמה(ש שהורי המשודכת "במ"

בהחל ט אי� כדאי  לה תעסק  בשידו�   , ו"ח, הנה בכגו� דא   א� לא ישנו  דע ת�.  ראשה מכוסה

הרי זה גופא , ס ופוסקי�"וכמובא בש, כי נוס� על שזהו עני� דת משה ויהודית.  זה כלל

ועיי� ג�  כ� , ה"מ הקב"� ולהתחילו הי פ�  דעת מ ל�   מהשרצונ� לייסד  השידו , הוכחה

אלא ש בא�   . והאריכות בד בר הפ שוט א�  למותר', ו ריש ע מוד א"ד � ק כ'  בזהר חלק ג 

" בשעה טובה ומוצלחת' הרי יהי רצו� שיהי, יתחרטו בה� ותתנהג כבת יש ראל כשרה

 שהוא אומר וא� מי). .."ו"תשט, ממכתב כא אייר, ז סימ� כג"שערי הלכה ומנהג אהע(

ואי� נפקא מינה , שאי אפשר לוותר וללכת דוק א בכיסוי הראש במטפחת או בפאה נכרית

, לו א� על ידי זה מסכ� את אשרו ואושר הצד השני בחיי� המשותפי� עשיריות בשני�

, הרי אי� לאיש  כזה כ ל רגש  א חריות ולא הערכה מתאימה וידיעה מה ה�  ח יי� משותפי�

ילו  על עניני� יותר חשובי� ובלבד שיהיו חיי� מאוחדי�  ועד כמה  כדאי  לוותר אפ

" ת ורה ומצות אי אפשר זה בחיי איש ואשה הישראלי� כי א� על ידי, ל"וכנ, ומאושרי�

 ).ד"תשי, ד סיו�"ממכתב יו , ז סימ� כג"שערי הלכה ומנהג אהע(

Î ˘‡¯‰ ÈÂÒÈ– ÌÈ�·Ï ‰ÏÂ‚Ò 

והעיקר בכל   "שסיי� ש� ) ורבעני� עכוב העיב(א "ד סמ"אה שערי הלכה ומנהג חיור

וכ� ב עניני� הקשורי� , שתשמור על חוקי  ודיני טהרת ה משפחה במילוא�, העני� הוא

מקו� להניח ' ז יהי"ועי, וה� עניני הצניעות שבתוכ� כיסוי הראש, ובפרט באשה, בזה

ואי עב דת   ' בעיא אי תתא לאתכ סיא  כו) א"ו ע" קכ'  חלק  ג(' ת  כלשו� הזהר ה ק"ברכות השי

 ".ש"עיי, בבני� בבני בני�' מתבר� כו '  כתיב בני � כשתילי זיתי � כוכ� מה

ÎÈ‰˙˘ ' ‰ÚÂ�ˆ ‰˘‡‰– È�·· ‰‡¯˙ ˙È�ÁÂ¯‰ ‰‡ˆÂ˙‰ Ê‡' 

בירכתי '  אשת� כגפ� פרי) ג, תהלי� קכח(כתבו הספרי� הקדושי� לפר ש הפסוק ו

ני� וסמ� לזה ב.  .ד כיוו� בזה על צניעות האשה , בית� בני� כש תלי זיתי� סביב לשלחנ�

אז ה תוצאה הרוחנית של זה  תראה  , האש ה צנועה' שכשתהי,  כשתלי זיתי� ס ביב לש לחנ�

, טהורה ומדות טובות' דהיינו חכמי� בתורה ויראת ה,  שיהיו  כשתילי זיתי�', בבני

סרי� למשמעתו ו מקורביו ולא , ובהיות� בחורי� יאהבו להיו ת סביב  לשול ח� אביה�

,   מדה עב ור צניעות אמ� של כבודה בת  מל� פנימהוזו מדה כנגד, יאהבו מקומות אחרי�

ד  "צ רבי  צבי הירש מייזליש אב"להגה –שיז  ' עמ, ע קב'  פ, דרשות  דבר צבי(ד "עכ

 ).ס"קדשי הש� ושמת "ושס "וויטצע� ומח



 קפג  פתח דבר 

Ó ÌÈ�·‰ Ï˘ ÌÈ¯Â‰ „Â·ÈÎ ˙„– ÈÂÏ˙ 'ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ ˙ÂÚÈ�ˆ‰ ˙„Ó· 

וביורה ,   ‰ÂÚÈ�ˆ ˙ÂÎÏ˙הוא   Ó"¯דהנה באורח חיי� סימ� , דורשי רשומות אמרו רמז

דמי שישמור סימ� , יש קשר הדוק בי� שניה�. ‰Ì‡Â ·‡ „Â·ÈÎ ˙ÂÎÏ ה וא Ó"¯' דעה סי

ד שיהיו לו בני� טובי� ושישמרו ג� סימ� "יזכה בס, הלכות צניעות, מ באורח חיי�"ר

 .הלכות  כיב וד אב וא�, מ שביורה דעה"ר

̃ ˘¯ È¯ ·„ ˘Â¯ÈÙ·"ÒÁ�Ù ˘¯„ Ó "ÔÈ�ÚÏ ‰: 10ערה ה  ·‰ "˙Â¯Ú ̆ "ÁÈ˘Ó‰ ˙ ‡È· ÌÚ 

ס משמרת "ק מ קודנוב מח"ה הגה"מ שכ� מבואר בכוונת דבר יו במקור קדוש  ה"וש

ש במדרש פנחס ש � אשר ביאת "דמ, )ז או ת טו' מדרש פנחס  השל� עמ' ד ב ס"הו(שלו� 

והאנשי� , היינו מה שהנשי� הול כות פרועות ראש, "חוט השערה"המשיח תלוי  ב

לכותב , הדרת פני� זק�' לס" פתח דבר"ראה ג� במילואי� ל[מגלחי� זקנ� ופאת ראש� 

 .ש"ע, "שומר אמוני�"ק בעל "להרה" ספ ר הצוואה"ז ג� ב"מ עד"שו]. הטורי�

 

 שלה' הטל תחי' זה יהי –י לבוש הצנוע "זיעה הנגרמת עה

ויש אומרי� זאת בש� הגאו� , ל"יש אומרי� בש� הגאו� החזו� איש זצוק"

הטל  ' זה יהי, ה הנגרמת לנשי� ולבנות על ידי לבוש� הצנועשהזיע, ע"מווילנא זי

 ).ט"ד ס"כתר הצניעות פי' ס" (א"בב, שלה� לעתיד לבוא בתחית המתי�' תחי
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˙ÂËÓ˘‰Â ÌÈ‡ÂÏÈÓ 

Ï"‡Â·Ó "ÔÂ˘‡¯ ˜¯ÙÏ: 

ÌÈ˘· ˘‡¯ ˙ÚÈ¯Ù ÔÈ„ È¯„‚Â È˜ÂÓÈ ¯Â¯È· 

‡-· .˙È„Â‰ÈÂ ‰˘Ó ˙„ ÌÂ˘Ó ˘‡¯ ˙ÚÈ¯Ù ˙¯‰Ê‡ 

ופרע את  "איסור פריעת ראש מ) א, בכתובות עב(אי� ילפי נ� כאורה יש לה קשות ל

אינו גלוי שערה אלא " ופרע"הרי לפעמי� מצינו דפירוש , דכתיב בסוטה" ראש האשה

; )א, סוטה ז" (וסותר את שערה.   . 'יכה� אוחז בבגד"� הפרעת שער ראשה ובסוטה תנ

 וכיו� שכ� לכאורה אי�  ).א, ש� ט" (היא קלעה לו את שערה לפיכ� כה� סותר את שערה"

ומני� לנו , אלא שבנות י שראל קולעות  שערותיה� לנוי)  זה' לפי פי(ללמוד מקרא ז ה 

שא יסור זה לא , וכסברת השבות יעקב המוזכר ל עיל בפני�[איסור תורה בגילוי שערה 

 ].נאמר אלא בשערות סתורות ומופרעות ולא בשערות קלועות

דכ ל   , ד קליעת הש ערות וגלוי� חד הוא )  צד' ז סי"ת משפטי עוזיאל חא הע"שו(ל "יו

לכ�  קולעות   , ולפי שבנות ישראל מכסות שער ראש�, קליעת השערו ת הוא כדי  לש ומר�

למדנו שד רכ� של בנות  , הילכ� מ דכתיב ופרע  ראש האשה דהיינ ו שהוא סותר אות�. אות�

סותר ): "יח, במדבר  ה(ל "י ז"וכ� מתפרשי� דברי רש, ישראל לק לוע  שערותיה� ולכסות�

ל  "והיינו כנ –" מכא� לבנות ישראל שגילוי שער גנאי לה�, קליעת שערה כדי לבזותה

שגילוי הראש גנאי הוא , דמכיו� ששערותיה� של בנות ישראל קלועות ממילא ה� מכוסות

. פ שהוא נאה לאחרי�"שכל דבר הא סור לישראל הוא מגונה לה� אע, לבנות ישראל

 .רותיה� כדי לכ סות�הילכ�  בנות ישראל קולעות ש ע

למד ע ל בנות ישראל  שה�  "נאמר )  ספרי נשא ש�( פ במקור� של  הדברי� "עכו

כתובות ש� ' וסוגיי� דגמ, ולשו� סתמי זה כולל ג� כש השערות קלועות, "מכסות ראשיה�

הרי ל� מפו רש דמדאורייתא  –" מדאורייתא קלתה שפיר דמי"מוכחא הכי דכ � אמרה 

ש בסוטה ש �   "וכ� מוכח ממ. פ בק לתה"יכה לכ סות� עכאסור לאשה לג לות שערה וצר

דמיירי בשעת שכי בה  שדרכה ל קלוע   , "לפיכ �  כ ה� סותר את שערה, היא קלעה ש ערה"

ולפיכ� הכה� סותר � להגיד לה  שלא נהגה כמ נהג בנות ישראל שמצניעות , 'ישערות

 ).ת משפטי עוזיאל ש�"שו(שערותיה� אפילו כשה� קלועו ת 

Ù ÌÂ˘Ó ˘‡¯ ˙ÚÈ¯"„‰˘Ó ˙ "– ‰Ó Â¯ÂÒÈ‡"˙ 

שאיסור )  שיא' כתובות עמ(ראה ג�  המאירי , הוספה ע ל ה מובא לעיל  בפ ני�ב

מצות עשה קלז אות  (� בזוהר הרקיע "כ הרשב"וכ. פריעת הראש ל נשי� הוא מ� התורה

שהנודרת שלא תל� ב פריעת ראש  ) ז"ד סרי"חיו(� שיק "ת מהר"כ בפשיטות בשו"וכ). נב

ואי�  .  .ופאה  נכרית : "ד"ה ס"ע הרב סע"ע שו"וע. ור תורה הואיס� שאאי� הנדר חל משו

 ".באשת איש סור מ� התורהאאשה פרועה שהוא ורבה משו� יוצאה 

‚ ¯„"˙È„Â‰È ˙„ "˘‡¯ ˙ÚÈ¯Ù· 

'  אלה המצות פ' � חגיז בס"ש מהר"בגילוי שער ממ" דת יהודית"ש ללמוד גדר י



 קפה )ב�א(בירור נימוקי וגדרי די� פריעת ראש בנשי� : א"פל" מבוא" 

' אודיע� קורא ידיד שצניעות זה הי: "ל ש�"וז, הנזכר לעיל בפני�) ב"מצוה רס(קדושי� 

חפש ותמצא בספר חיצוני שנדפס בלשו� צרפת . נהוג בימי� הקדמוני� ג� בי� האומות

.  ו"בשני חלקי � בפוליי. ו"ל מונד"ו די"ו טיאטר"ביואננק רא .  לחשבונ�1661בפריז שנת 

ט מביא ש� בפרק ההנהגות הקדומות מהרומיי� שהראש שלה� "בחלק ראשו� ד� שפ

הרבה זמ� קוד� התחדשות אמונת ' כאשר ד� אנכי שהי. (א"א זולפיציו"שמו קאמ' שהי

עיי� עליו  . גרש את אשתו מפני שיצאה מגולת שער מבלי מכסה על  ראשה) הנוצרי�

. ברו� שבחר בחכמ י� ובמשנת�'  וב רכתי עלי.  כי עמ דתי משתומ� על המראה.ותמצא

פ "רדיד  ככ ל  הנשי� אע' דכל  ימי לא ה ייתי יודע מה  טע� אמרו דכ ל זמ� שאי� עלי

וקנסא קנסוה שתצא של א   . ששערה מכוסה במטפחת היא נקראת עוברת על  דת יהודית 

נהוג ' איל שבי� האומות היועל  י די סיפור מעש ה זאת מצאתי טע� לדבר  דהו . בכתובה

. א�  לא ב רדיד אלא  במט פחת כמו שנראה מתו� לשו� ה שמועה ש�. צניעות כיסוי ה ראש

ולא  במטפחת  שהוא עראי . כ בנות ישראל החמירו על  ע צמ� דוקא במ כ סה קבוע  ברדי ד "א

 ".וכגלוי דמיא

„ . ÌÂ˘Ó ¯˘·Â ¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚ ¯ÂÒÈ‡"¯ÂÚ È�ÙÏ" 
 .ש"ע , ב אות ג"ב מילואי� למבוא פראה לקמ�  –וספות השייכות לזה ה

‰ .‰ÓˆÚ ˙ÂÚÈ�ˆ ÌÂ˘Ó 
להתנהג בצניעות ג� בצנעה הוי מדינא או ממילי ) ג� לגברי�(בעני� א� החיוב 

 .ש� 'או ת ה 49 ולהערה ',וב אות " ראה לקמ� ב מילואי� למבוא לפ–דחסידותא  

Â . ÌÂ˘Ó ¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚ ¯ÂÒÈ‡"ÂÎÏ˙ ‡Ï Ì‰È˙Â˜ÂÁ·Â" 
ד בע צ� מקו� לחו ש בגילוי  , ב"ב סתרצ"גות חת תשובות והנה"ר ג�  ב שווב� סכ

ח "ס קע"ד ר"א יו"פ דב רי הרמ"שערות דנשי� לאיסור תורה דבחוקותיה� לא תלכו ע

ומאחר דשורש המנהג לפרוע . � נהגו ויש בזה פריצות יש בזה איסור לאו"דבדבר שהע כו

, "]אמבו"ראה  מזה לעיל  בפני � ה[�  מעיקרא משו� פריצות "שערות הראש ג� אצל  העכו

ונשי� שלנו אינ� , ו מתביישי� ביהדות"א�  אנו בית ישראל ח, ורצונ� לפרוק מנהגי קד�

נגד דת יהודית מדור , עד שלא ניכר ברחוב שיהודיות ה�, צנועות ופרועי ראש כמות�

" אערקתא דמסאנא יהרג ואל יעבור"ל הורו "ומצינו שחכמינו ז, יש בזה אסור לאו, דורות

� כשה� אדומ ות שיש בזה " יינו אפילו שינוי בשרו� נעל  כהעכווה, )ב,  סנהדרי� עד(

ד  "וכ� בנדו.  ש"ח ע"ק שורש פ"י בסנהדרי� ש�  ובמהרי"משו� פריצות וכמבואר ברש

ואפילו גילוי במקצת , � שג� נשי� שלנו יצאו פרועי ראש"אסור ל� לקבל  מנהגי העכו

מנהגי י הדות ורצונה  כיו� שכוונתה בכ�  שלא  להת בלט ב,  כ  אסור מהאי טעמא"אולי ג

 .ב"� וצ"דומיא דעכו
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˙ÂËÓ˘‰Â ÌÈ‡ÂÏÈÓ 

ÏÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù :ÌÈ˘· ˘‡¯ ˙ÚÈ¯Ù ÈÈ„ 

‡ .˘‡¯ ˙ÚÈ¯Ù· ˙Â¯‰ÊÂÓ‰ ÌÈ˘� È‚ÂÒ 

Â˘Â¯‚ Â‡ ˙Â�ÓÏ‡ Ï ˘‡¯  ˙ÚÈ¯Ù ¯ÂÒÈ) Î ˘Â˘Á Ï  ˘È˘‰Ï Â‡ Ô˙ Ò�¯Ù·  „ÒÙ˙ ‡:2ערה ה
 ÌÈÎÂ„È˘· ( 

 בזה ב גיל וי שער  ג שהעלה שאי� להקל 'יז ס"ד חאהע"ת יביע אומר ח"אה ג� בשור

מותר לאלמנה ] 34א  הערה "ראה לעיל פ[ד המחמירי� בפאה נכרית "אול� לפ, ממש

ר באלמנות "עה דפ' א סי"פ דברי המג"ש ש� ע"ומ. [נ לצור� פרנסתה"וגרושה לצאת בפ

צ אבא "והגרב ].א ש� מיירי בבתולות"דהרי המג, ע"צ –א מדרבנ� "וגרושות לא הוי כ

העלה דבאלמנה לא אסרו אלא מה שאסורה  ) א"א סי"תשובות ח –אור לציו� ' ס(שאול 

, מותרת' אבל גי לוי מקצת שער ותי', והיינו בגילוי כל  ש ערותי,  אשת איש משו� דת משה

 .עיי� עליו

מ להקל בא למנות וגרושות לצור� פרנסה ושידוכי� " בפני� שהובא דעת האג' יע

יש להתיר לגרושה ליל� בג לוי ד ש"ב סק"ד סל"ז ח"מ אהע"פ באג"ר שד� בזה עוה"שו[

חוש   ללה  אבל צריכה  לי דע ש במקו� ש אי�: " ש ש סיי� דבריו"וע, ראש לצור� שי דוכי�

ת מחזה "ואשר השיגו בשו,  "]מותרת לגמרי בשביל זה' צריכה לכ סות ראשה ולא תהי

כ ב כמה   "ת מחזה אליהו דהיות וספרו אינו בנמצא כ"ס שו"והנה העיר מח. אליהו

 . קכ�קיט' ז סי"העתיק ג� תוכ� השגתו בחאהעכדאי ל , מדינות

אודות החידוש של האגרות משה להתיר לאלמנה לצאת בפ רוע ראש במקו� שנוגע  "

אי� כדאי לחפש  היתרי� במקו� שיש עצות כגו � פאה נכרית שכמה גדולי�   , לפרנסתה

,  ובפרט ברשות הרבי� שלכמה גד ולי� יש בזה איסור דאורייתא ג� באלמנה, התירו בזה

מ ויש אריכות בזה ואי� כא� " רק בהמשרד אולי יש לדו� בזה להתיר ולסמו� על האגו

 ).ה הערה ח"הלי כות ב ת ישראל פ' בס פ שיינברג"הגרח' מכ" (ומוקמ

„ÏÚ· ˙Â˘Â¯‚Ï ¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚ ÔÈÂ˙ ‰·Â˘˙ 

ז אויערבא� שיש  להורות "הליכות בת ישראל ש� ששמע  מהגרש' ראה בסו

שמ� , וביניה� הלומדות במ וסדות לבע לי ת שובה, וותלגרושות המקבלות עליה�  עול  מצ

ועל  כ� יש  ל הקל ולומר כנ גד� דברי �   , הדי� א� שיתכ � ואי� לשער� די� ערוה ממש

מכל מקו �    –] 26א הערה "ראה הדעות בזה לקמ� פ[שבקדושה כש אינ� מכסות ראש� 

שער א� שדומה ה� ביותר ל, ותחבושנה לכל הפחות  פאה נכרית, חייבות ה� מבכיסוי

 . ד"ע כ, מכל  מקו� תעשה שאלת חכ�, ה ד בר ביותר' וא� כ שקשה עלי, הטבעי

‚ÍÂ„È˘ Í¯ÂˆÏ ¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚· ÍÏÈÏ ‰ÏÂ˙· ‰˘Â¯ 

א בקונטרס שער� כע ד ר העזי� הובא מגדולי  "ו סתקע"ת רבבות אפרי� ח"שוב

וידעינ� בידיע ה   . "ישראל שהתירו לצור� שידו� ליל � בגילוי  הראש לגרושה בתולה

ד  "א ו הב"ש אלי שיב שליט"הגרי.  . ק ירושלי� "ז למעשה פ ה בעיה" עברורה שסמכו



 קפז )3( בנשי� ראשדיני פריעת : א"פ 

 ".א"דמתא ודת

̆ ¯ Ú: 3רה עה ·Â ¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚"˙Â¯ÚÂÎÓÂ ˙Â�˜Ê  È 

 . בהמובא  מילקוט מע� לועז53ב הע רה "אה לקמ� במילואי� לפר

מ כנגד   "יפות ומתביישת לצאת  בל א מטפחת דמ ' וברור שאשה שאי� שערותי"

 דבר שבקדושה ובכל ל איסור פריעה הוי וכשמכסה ראשה  שערה הטבעי אסור לומר

ת אז "שו" (מ מותר"א� שמתיפות בזה דמ) במקומות שנהגו להתיר(במטפחת או בפאה 

 ).ח"ד סמ"נדברו חי

̃ ¯Ú ¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚"˙ÂÁ: 4ערה ה  È 

ו דג�   "ב בהוגי  שעשעות סקת ל "א ס"ז סכ "א לאעה"או � אני חומה ח'  כ ג�  בס"כ

דאיסורא די לפינ� מופרע , הנה ג� בה�  יש אי סור גילוי הראשהנוהגות לגלח  שער ראש� 

. ש� שלא יצאו בפרוע ראש'  כלישנא דגמ, את ראש האשה לא קאי בדווקא על שערות

 .מ שלכ תחלה צריכה לי זהר בזה א� בביתה"והוא נ

 Ú ¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚ ¯˙È"˙ÂÏÂ˙· ˙ÂÈÂ�Ù  È‰: 5ערה ה

‡‰ÏÙ˙ÏÂ ˙ÂÎ¯·Ï Ô˘‡¯ ˙ÂÒÎÏ ˙ÂÎÈ¯ˆ ˙Â˜ÂÂ¯ È 

.  לא' סי) ט"ת של, ברוקלי� –ז גאלדב ערגער "להרמ (ג"ת אמרי המז"� שואה גר

 . 38וראה לקמ� במילואי� להערה 

Á‚Ó‰ ˙¯ÓÂ"˙ÂÏÂ˙· ¯Ú˘ ˙ÚÈÏ˜ ÔÈ�Ú· ‡ 

ה "ב סע"פ דברי המשנ"בואר בפני� בעני� בתולות שדרכ� ליל�  ב גילוי ראש עמ

ולא   , ועותא שכתב   שלא יל כו בגי לוי ראש רק א � שערותיה� קל"עיי�  במג: "ב"סקי

 ".אבל המחצית השקל והמג� גבורי� מקילי� בזה, סתורות

הנה ראה ג� , א"הנה בהוספה על המובא בפני� דכ� נקטינ� להלכה ש לא כ המגו

, ביל גורייא, ר שלו � יוס� הלוי  פייגנבוי�"להג –מהדורא קמא (ת משיב שלו� "שו

ובדורות  , ה עמא דברא ומסיי� פוק חזי מ"ד שהארי� בזה בנוגע חומרת המג"סל) א"תרצ

שלפנינו בעת  שהיו בנות ישראל צנועות וכשרות ואפילו הכי הלכו ה בת ולות פרועות 

, א"שמע מינה  דלא חשו  לחומרת המג, ואפילו  בסתירת הקליע ה ואי� פוצה פ ה, ראש

 . ד"עכת

ז "ח) ו"ד דעדה החרדית דירות"סג� ראב, י פישר"להגרי(ת אב� ישראל "כ בשו"כו

ודאי ב.  . מונחות על  כתיפה .  .ולה מותרת לצאת  בשערו ת סתורות מבואר דבת("ח "ס

ח והחלקת מחוקק  "ד היינו הב', כיו� דרוב הפוסקי� פליגי ע לי, א נדחו מהלכה"דברי המג

.   . כ המחצית השקל "א כמש"וג� המנהג אינו כהמג.  .והבית שמואל והדגול מרבבה 

ג�  הוא כתב דהמק ילי� יש לה �   א "וא� שהישועות יעקב  כתב ש�  דמהראוי לנהוג כהמג

 ").ש"א עיי"על מה שיסמוכ ו וג� הוא כתב דהמנהג אינו כהמג

התקי� ) קליינווארדיי�( ו דבתקנת קהלתו "ח ס"ת עצי חיי� חאו"מאיד� ראה ש ו[

ל דג�   "א וס"שהבתולות אסורות ליל�  כשס ותרות קלועותיה� והארי� לקי י� שיטת המג

כיו� של א הביאו דברי   ' א וה א ראי"ל דינא על המגל לא פ ליגי "ז הנ"מ באהע"ש והח"הב
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ולכ� יש להזהיר ולמנוע שלא תלכנה ג� הבת ולות בסתירת "א לחלוק עליו ומסיק "המג

הכי קב לו אבו תינו ואבות "ד ) א"בה קדמה  לח(ת  שבט הלוי "וכ� שיטת השו" שערותיה�

פ שהרבה אחרוני� "אע"ט ד"ו סקצ"ג ובח"ט או"ה סקצ"ובח". א"מגאבותינו כדעת ה

מ אנו ב תר זקני גאו� ישראל הפני�  מאירות גריר� "מ, א בז ה"כתבו שאי� ה ל כה  כמג

א   " ה בתשובת שבות יעקב ח"וכ, א ה� כיתד  של א תמוט"ה שדברי מג"א סל "שכתב ח

לעי�   קליעת הש ער  המנהג בכ ל  ב תי� כשרי� בי שראל שהאמהות היו מק'  ומזה הי, ג"סק

 "].לבנותיה� שלא תלכנה סתורות שער

ואי� ל ה� לזוז , שהבנות הול כות ע� צמה   בדוקא, א"בהרבה מקומות נהגו כמג"

)" ח, משלי א(ואל תטוש תורת אמ� : כאמור, ותל� כל אחת כמנהג  אמה וסבתה. ממנהג�

 ).א"משבצות זהב לבושה במקו רות לפכ' ס(

ו ההולכות  בשערות ק צרות שאי� ראוי ל קליעה   א שאל"ש בש� בית  ברו�  לחיי"מ

חוט שני על ה לכות   '  י נסי� קרלי � בס"כ  ג� הגר ש"כ –אינ� בכלל  זה א פילו להמחמירי� 

היינו , א שאסור לבתולות ליל� בש ערות סתורות"דא� להמג, )ז"קיצור הלכות פ(צניעות 

אבל א�  , ועותדוקא באופ� שהשערות מפוזרות אנה ואנה ואז צרי� שהשערות תהיינה קל

 .אי� צרי� שיהיו השערות קלועות, השערות קצרות ולא ארוכות ואי� השערות סתורות

·Ô˘‡¯ ¯Ú˘ ˙Âˆˆ˜Ó‰ ˙ÂÏÂ˙ 

ח בעני� קציצת שער של הבתולות אי הוה "ז ס"ת אב� ישראל ח"� בזה בשוד

כ ל   .  .לדעתי  אי� שו� פריצות בזה : "ומסקנתו, ש ותפלה"פריצות ואי נקרא ערוה לעני� ק

מה שהבתולות מקצצות שער  .  .ל הוא דוקא בשערות ארוכות שאינ� קלועות "הנדו� הנ

אלו המקצצו ת שער .  .כ שא י� כא� גדר פריצות "ראש� אי� כא� אפילו גדר צני עות וכש

ת שבט "וכ� שיטת השו, "נ"א וכמש"ראש� לית בה די� מיחוש כלל אפילו לדעת  המג

בתולות שערותיה� לקצר� דאז לא י וכלו לקל ע�  להחמיר שלא יחתכו ה("ט "ו סקצ"הלוי ח

אפשר ", א דיש חיוב בקליעת השער"לדעת המג' ואפי" מסכמת בזה' אי� דעתי העני.  .

ש שהוסי� "ועיי". ב כידוע"י קרסי� וכיו"ואפשר לעשות פעולה שלא יהיו סתורות ע

ה עצמה   ואמנ� א� מחתכות עד  ראש�  לגמרי הדבר נו גע ק צת  לדי�  ל א תלבש  כיו� ש מדמ"

אבל  לאס ור חתיכת השע רות מ� הדי� ג�  א� נשארות , לאיש שכ�  נקרא הדבר הזה  בל שונ�

א שתסרוקת "א בש� גדולי ההוראה שליט"משבצות זהב לבושה פכ' וכ� בס"). אי� בידי

כ ד בשער ק צר ביותר א� "ו כ. לבת ישראל' אינה ראוי") ב�"כע י� תסרוקת (קצרה מאד 

 –א  "ח ס"ז בהשמטות לאו"ת ישכיל  עב די  ח" שו; ת קעטבתולה לא  תל �  בגב עת שאול   או

או� אני  ' ד  בס"הו(והוי נמי בחששא דל א ילבש , דאי� זה מדרכי הצניעות דדומ ה לאיש

ובתולות ): "אות ל ח(מחני� ק דוש ' כ  להדי א ג� בס "וכ ).ב" א ס"ז סכ"א לאהע"חומה ח

שבילי  דו ד   ' ע בס "וע". כלי  גבר  על  א שה'  המספרות כמו אנשי� עוברות משו� לא יהי

. ס קפב שאיסור גילוח הראש באשה הוא רק בבתולות ששערותיה� גלויות"ד סו"יו

וראה לקמ� . ד ש�"ובדרכי תשובה יו, ג"ד או"ג סר"ת לבושי מרדכי ח"והביאו בשו

 . 41במילואי� להע רה 
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, ת שערות ה בתולות חיוב מצד דיני פריעת   ראשל  ד נקטינ� דאי� בקליע"� לפי הנא
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בו חכמי התורה דזמננו דאי� ראוי לבתולות ל לכת  בשערות ארוכות מפוזרות מ כת"הנה מ

מ "א� מ. [ש"ע,  ב עני� בגדי� צרי� ומרעישי�39ב הערה "מטעמי� המבוארי� לקמ� פ –

 –אפיקי מגיני� (אי� איסור לומר נגד� דברי� שבקדושה אפי לו בפרועות ראש לגמרי 

א� ב לב ד    "104ה הערה "קי תשובות  סעוהעיר בפס. י"ה סק"ח סע"או –ט "תרס, ווילנא

ת קנה "ראה מזה בשו"]. ע אסור לומר דברי� שבקדו שה"לו הרהור דאז לכו' שלא יהי

,  פ רוב לא מצוי שילכו הבתולות בשערות ארוכות בלתי קלועות"כי ע("ו "א ס"בוש� ח

 גדול וזכות�, נקיות מכל העוונות והמכשולי�, והמתנהגות בצניעות. כי זה אינו מ� הישוב

ז "ועד" מ עצ� סתירת שער הוא פריצותא"מ("א "ת שבט הלוי בהקדמה לח"שו; ")מאד

אבל היו� נשתרבב ("ב "א או"כתר הצניעות פל' כ בס"וכ). ג"ט או"ה סקצ"בשבט הלוי ח

ר שה� עושי� שערות שלה� כל מיני מאדעס וג� מפזרות אות� ככל רודפי נבלה  "בעוה

וידוע .  .אוי לעיני� שכ� רו אות ', ל להראות יופי"רומתגאות בשערותיה� בכוונה רעה 

משבצות זהב  ' ס; ")ל שהגור� תקל ה לחברו הוא נכנס תחתיו לכל  עונשי�"מה שאמרו חז

שאי� , א"ולדינא מורי� גדולי ההוראה שליט("א ו במקורות לש� בסו� הספר "לבושה פכ

ש כלל י   "וע). ["פרועה' שלא תהי.  .א וסיעתו אלא כשהשער אסו� "להקל נגד המג 

כל "): א"י גדולי ההוראה שליט"כל הדוגמאות הוזכרו ע( "תסרוקת הראויות לבת ישראל 

חובה להקפיד ע ל ת סרוקת שקטה ; צרי� להיות אסו�) הנוגע בכתפיי�(שער ארו� 

וסו גי תסרוקות . ומסודרת ולהמנע מלהגרר אחרי עיצובי� חד שניי� שמטרת� להבליט

; שער  ב מראה רטוב; שער מתפזר  לפני�; שער מקורזל מאד; שער מפוזר: שאינ� ראויות

קישוטי שער בולטי� ומזדקרי� לעי� ככל  דבר   ; שינוי בולט בי� שני צדדי ה תסרוקת

א�   , וכל זה מעיקר הדי�("ה הערה יא "הלי כות בת ישראל  פ' ס; ]המוש� את העי� מאד

תלכנה בנות רווקת כמוב� מצד דר כי הצניעות והנהגות בנות ישראל הכשרות אי� ראוי ש

ולא תהיינה חס , כדר� שה ולכות הרחוקות מרוח התורה והיהדות, בשער פזור לג מרי

'   וכד ברי הספרי ל פ ] טז, ג' ישעי[' ותלכנה נטויות גרו� ומשקרות עיניי�'ושלו� בבחינת 

שאי� חלק  בני יעקב לנהו ג מנהגי שח� וגאוה אלא  '–'' השמר ל� וגו'ראה על הפסוק  

שער� כעדר   ' ס קונט"ו סימ� ת"ת רבבות אפרי� ח"שו; ")'נועי� וענוי�דרכ� להיות צ

ואמנ� מגדר צניעות לא יפה העושות שהולכות בפרוע ראש ושער פזור ("העזי� 

ז מגד ר   "וכ', א אלא יראו לל כת בהצנע  ושער פתוח ע ד כתי פה וכ דו"ומושכות עיני בנ

ש אשכנזי "הגרמ(ק "ד דאה"רבני חב; ")הצניעות והמבי� אשר רוח בו ידע ויבי�  בזה

התסרוקת צריכה להיות עדינה ("במכתב�  אל נשי ובנות החסידי� ) י ירוסלבסקי"והגרי

א�  השיער ארו� . אור� התסרוקת אצל הבנות צרי�  להיות עד הכת פיי� בלב ד. ולא פרועה

ל גזרו  "חז. אסופה לגמרי  או לפחות בחל קה' צרי� ש התסרוקת תהי, מעט מעבר לכ תפיי�

סיפר : "קמז' ה עמ"הצנע לכת פ' ובס ").שהוא גנאי גדול) שיער פזור(בסותר בבתולה 

ה היו אותות קרבה "בי הרב יעקב יהודה העכט עאכידוע ש: 'רב שלו� דובער העכט שיה

ה נכנסי� חכל המשפ 'יהומזמ� לזמ� , ע"זי] מליובאוויטש[ר "ק אדמו"מיוחדי� מאת כ

, ע"ביחידות אצל הרבי זי, י אחיי ואחיותייהורי –כל המשפחה  'פע�  אחת הי. ליחידות

ב ת   : ב מהל� היחידות  הבחי� בכ�  הרבי והעיר. כאשר אחת מאחיותיי הלכה ע � שער פזור

 ".אלא השערות צריכות להיות אסופות באופ� צנוע, אינה הולכת ע� ש ער מפוזר' יהודי

 .תבנוגע  פאות נכריות ארוכות ומסולסלו 35א הערה "ראה לקמ� במילואי� לפו

* * * 



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   קצ 

, ג(' ממה שאמר הנביא ישעי, וד הוכחה בעני� זהירות בשערות בתולות מפוזרותע

.  . יע�  כי גבהו  בנות ציו� ', ויאמר ה: "אודות הסיבות שגרמו לח ורב� בית מקד שינו) טז

י ש� "ומבאר רש". ובפתה� מקפ�: "ובתרגו� יונת� ב� עוזיאל". הלו� וטפו� תלכנה

 קושרות פאות נכריות קליעת  שערות תלושי� כורכות ע� היו, הול� וטפו�: "כוונתו

די לה� ' שלמע� הופעת� לא הי, כ� נהגו אז הנערות". שיראו גסות וטפופות, קליעותיה�

אלא שהגדילו נפח שער� באופ� מלאכותי ליצירה מנופחת , בסירוק ועיצוב שער� הטבעי

ח  "בשבועו� כפ ד קלויזנר"הערת הרי(ל " ר�בעני� עונש) ב,  סב(בגמ רא שבת ' ועי. וגסה

י מתרגו� יונת� דהמדובר בפאה   "אול� יש  לדייק  דמה דמ ביא רש). [ד" יא באב תשס

י שיהא נראה יותר גבוה מחברתה ומה "הראשו� שברש'  כ שיי� לפי"ל דזה ג"י, נכרית

כ אפילו אינה נפוחה נמי "אינו נראה דא� כפשוטו א, שפירסמו דהמדובר בפאה נפוחה

שבפאה אי� בה משו� פריעת ראש '  מדגיש שיהא נראית כגסה הוי ראיי"וג� ממה שרש

 )].ז בהערה"ד סמ"ת אז נדברו חי"שו(

* * * 

מהנהגת  –ה כשהשערות אסופות ולא מפוזרות "ה יופי האמיתידיש להוכיח ו

אמר ): "ועוד; א"ריש ע, שבת  צה; ב, נדה  מה(' כדאי, ה בבריאת חוה א� כל  חי"הקב

את הצלע אשר  לקח  מ� האד� לאש ה ויביאה אל   '  ב� מנסיא ויב� הש"ריש לקיש משו� ר

ה לחוה והביאה אצל אד� הר אשו� שכ� בכרכי הי� קורי� "מלמד  שקלעה הק ב. האד�

ה ק לעה ל עשותה  "מטע� זה הקב) "נדה ש�(א "א בח"וכתב המהרש". לקלעיתא  בנייתא

ת עצי חיי� "שו(היא כדי  שלא  ל היותה נאה ' ומשמע דסת ירת שערותי –"  יפה כבני�

 .)ו"ח ס"חאו

‡ ÔÂ˘Ï ˘¯ÙÏ ‡ÎÈ‡ È"˙ÂÈÂ�Ù "·Ó¯·" Ì– ˙ÂÏÂ˙· ÏÚ 

ע "והטושו) איסורי ביאה' ז מהל"א הי"פכ(� "ש הרמב"� שהסכמת הפוסקי� דמא

וכמבואר (כאלמנות וגרושות , היינו שנעשות פנויות –אסורות בפריעת ראש " פנויות"ש

הפנויות ' � מיירי במקו� שאפי"מבדהר, כפשוטה" פנויות"הנה יש לפרש , )בפני�

שבז ה כיו� שכול �   , )וכפי שנהוג עד  היו� בא ר� פרס(רגילות ליל �  ב כיסוי ראש בש וק 

' ולכ� אסור אפי, לכ� כש אחת מגלה שערה מביא הדבר להרהורי�, הולכות וראש� מכוסה

 מותר, אבל א� הפנויות הולכות בראש מגולה וכנהוג אצלנו, ליל� בג ילוי ראש' לפנוי

ורק , שכי ו� שרגילי� לראות� בראש מגולה אי� הדבר מביא לידי  הרהור, כ� ליל�  

בנשואה התורה חייבתה בכיסוי הראש ואי� תלוי א� דר� הנשואות לכסות שער ראש� או 

ב "ת תשובות והנהגות ח"שו(כ הדר� בכ � "אינה חייבת בכיסוי הראש אא' אבל פנוי, לא

 ).ג"סכ

„Â˙·Â ˙ÂÒÂ¯‡· ¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚ ÔÈ ˙Â‡Â˘� ˙ÂÏ– Ó ‰ÏÎ‰ ‰ÒÎÓ È˙ÓÈ‡‡‰˘‡¯ ˙ 

 . 37א הערה "אה לעיל בפני � פר

ÎÔÈ‡Â˘�‰ Ì„Â˜Â ÔÈ˘Â„È˜‰ ¯Á‡Ï ¯Ú˘ ÈÂÒÈ 

. שנחלקו בזה ה אחרוני�,  נה מובא בפני� בעני� ארוסות א� מותרות בפריעת ראשה

;  ט"ס –ז "אחי הט –י הלוי "ת מהר"שו(יש סוברי� שארוסה אסור לה לצאת בפרוע ראש 
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ה  "ב סע"ד ה משנ"וכ). ועוד;  ל"ת מי� רבי� ס"שו; ט"א מהדורא תנינא סע"רעקת "שו

צריכות לכסו ת   ) דהיינו לאחר הקידושי� וקוד� הנשואי�(דא� ב תולות ארוסות , א"סקי

ז וכותבי�   "ויש חולקי � ע. ז צ רי� להזהר שה כלה ת כסה  ראשה בשעת  החופה"ולפי, ראש�

בש�  ליקוטי גאוני� שמה ש אמרו אזהרה ) ב,  כתובות טו(להוכיח מדברי  השיטה מקובצת 

 � מה שאי� כ, זהו רק בנשואה –)  א, כתובות עב(לבנות ישראל  שלא יצאו ברא ש פרוע 

ת די השב   "ש ו;  א"א סק"ז  סכ"ישועות יעקב  אהע;  ג"א סק" ת שבות יעק ב ח"שו(בארוסה 

ת  ח מערכת ד"שד; ט"ת יד אליהו סע"שו; ז"ז סי"ת שערי רחמי� אהע"שו; ד"ז ס"אהע

א "ת רעק"וראה שו. ב"ה סס"ת יחוה דעת ח"ד בשו"הו –ה ולעני� "בד, יהודית אות א

כתב שי תכ� שא� היו , ח ש�" בשד, מאיד�. ש� שאי� לסמו� על הש בות יעקב להתיר בזה

היו חוזרי� בה� , י הלוי וסיעתו דברי השיטה מקובצת בש� הגאוני�"רואי� המהר

 .ומבטלי� דעת�  כנגד ד עת האח רוני�

ÎÒÈ ‰ÙÂÁ‰ ¯Á‡Ï ¯Ú˘ ÈÂ)‰Ï Ì„Â˜ Ì‚ Â‡( 

פ דברי  "דע, נג' חוט שני על הלכות צניעות עמ' י נסי� קרלי� בס"להגרש אהור

א "וברע, ל בפני� אפילו בבתולה נשואה יש איסור פריעת ראש"הירושלמי כתובות הנ

ז כלה מיד "ולפי. דא� באר וסה לאחר הקידושי� בעינ� כיסוי הראש' ב כ"א ס"ז סכ"אהע

צריכה , בשעת החופה' על ראש ה ופני' ר החופה א� רוצה להסיר את הכיסוי שהילאח

ל פי  ' ג דאפי"ב סמ"ת קני� תורה ח"וכ� מבו אר שו. ד"עכ, לכסות את שער ות ראשה כדי�

ולכתחל ה ג�    (מכסות ראש � תיכ� אחר ה חופה –המנהג לגלח ה ראש למחרת החופה 

בוודאי ראוי שתהא לחופה ("ד "שלה ס"ת תשובות והנהגות ח"ד שו"וכ. )קוד� החופה

שקשה לערער ע ל   , מ ראיתי מקו� לנסות ליישב מנהג�"מ.  .ע� כיסוי ראש  ותשאר כ� 

רבבות בנות ישראל כשרות וצנועות שביו� כפרת עוונות שלה� עוברות על איסור פריעת 

למעשה חייב כל בעל ובמיוחד א� הוא ב� תורה , סו� דבר.  .ראש ומכשילות את הרבי� 

ק   א בל א� רואה  שמתעקשי� ב דוקא להחזי , לבקש שה כלה  תכסה ראשה  כבר לחופה

ב� תורה    אבל  ודאי ל כתחלה  כל, יהיו שוגגי�שומוטב ,  יניח לה�, במנהג אבותיה�

ולא יתחיל אישות שלו באיסור כשהיא  , יתעקש שתהא מכוסה כדי� כב ר כשנכנסת לחופה

 ה דבר פ שוט שהיא מחויבת בכיסו י   ולדעתי("נ "ב ס"ת אז נדברו חי"שו; ")פרועת ראש

.  ע"ראש תיכ� לא חר החופה ובפרט בזמנינו שמחמירי� ביחוד תיכ� והוי נ שואה לכו

ומלבוש החופה לפעמי� אינה מכסה היטב א� מחמת שעשוי מדבר שמשק� ולפעמי�   

וג� הלא לאחר שתסיר המלבוש בגמר הנשואי� וכי , בזמ� הנשואי� מתגלה חלק מ הראש

לכ� טוב הדבר שתתק שט תיכ� ע�  הפאה כדר� נ שי� הצנועות . אשתשאר בגילוי ר

המתקשטות בפני בעליה�  ויש לזה מע לה  שבזה אפשר  ל קיי� יותר בקל  את  דברי מר�  

והיא מובטחת שכ ל הזמ� היא  מקיימת צו   , ק צת' ס שלא יר אה כל ל  את הש ערות אפי"החת

 ; ")התורה שצריכה להיות מכוסה

Î„ÂÁÈÈ‰ ¯„Á ¯Á‡ ¯Ú˘ ÈÂÒÈ 

ע "ושו) ב"י ה"אישות פ' הל(� " סוברי� שמעיקר הדי� יש לפסוק כהר מבשי

אלא  כארוסה  , אי � דינה כנשואה, שכל  עוד  לא נתייחדו ה חת� והכלה, )א"א ס"ז סס"אהע(

ז מותר לכלה מעי קר הדי� להשאר בכיסוי הראש של ההינומא א� לאחר גמר "ולפ. בלבד 

ק משעת הייחוד ואיל� שאז נחשבת וחייבת לכסות ראשה ר, השבע ברכות שתחת החופה
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לפי  מה שנוהגי� יוצאי אשכנז ("ב "ה סס"ת יחוה דעת ח"כ בשו"וכ. כנשואה ממש

על  הכ ל ה לכ סות את  , שהחת� והכלה  מתייחדי� מיד  לאחר השבע  ב רכות שתחת ה חופה

אבל הספר די� ובני עדות המזרח לא נהגו  . ראשה מיד לאחר צאתה מחדר הייחוד

) מטעמא אחרינא(ז "וראה עד").  גמר הסעודה כשהול כי� לבית�להתייחד אלא  רק לאחר

שלמי שמחה '   ס; א הערה כה"ה ס"ז סנ"ע אה ע"אמת  ליע קב לשו' י קמנצקי בס"להגר

 ).שצ ב' ד עמ"וכ� בשמו במבקשי תורה ח(שמב ' ע) ז אויערבא�"בש� הגרש(

Ï‰�Â˙Á‰ ÏÈÏ· Ô˘‡¯ ˙ÂÒÎÓ Ô�È‡˘ ˙ÂÏÎÏ ˙ÂÎÊ È„ÂÓÈ 

ה ש מביא המנהג שהולכות "ד סקצ"ס יו"ת חת"ו מדברי שואי� סתירה לשיטה זו

ת אז  "ס בשו"ש לבאר דברי וכוונת החת"ראה מ –בשערות ארוכות עד לאחר ביא ת מצוה 

ד "ד סרצ"ת תשובות והנהגות ח"שו; ט"ט סרנ"ת שבט הלוי ח"שו; נ"ב ס"נדברו חי

 .ג"ב סמ"ת קני� תורה ח"שו; ד"ה סשל"וח

מעתי דכלות  המקילות ולא מכסות הראש בליל   ל ש"ז אויערבא� זצ"ומהגרש"

א� כיו� שכיו� עושי� , מ לסמו� וא� שמאורסת חייבת בכיסוי הראש"ה� ע להחתונה יש

' שערותי ובצרו� שנותנת על, וקוד� האירוסי� עדיי� אינה חייבת, אירוסי� ונשואי� יחד

' וראה ס. )ה הערה עו"אשי ישראל פנ' ס)" (מכסה הראש וא� שאינה(' הינומא וכדו

ת "ושו, ה"ד סנ"ת עשה ל� רב ח"ראה שו –זכות י עוד לימוד. רפו' ועלהו לא יבול  עמ

 .ל"ד  הנ"ה סשל"תשובות והנהגות ח

 ) .רלב, כד; רכט  ורנב, כג; רמב, בכ(אה מה שהאריכו בזה בקוב�  אור ישראל ר

Ó·Á ‚‰�"ÔÂ„�· „ 

 ה ביא מרשימות 6רה ח הע"ב פנ"נשואי� ח –נטעי  גבריאל  ' ב ס: ד"נוגע למנהג ח בב

ש "ומאיד� הורה מהרז, ג שמנהג בית הרב התניא לכסות ראש� למחרת החתונה"הריל

ט "וראה מה שהאריכו בשקו. ד ליובאוויטש שיש לכסות ראש� אחר החופה"דווארקי� אב

; ב"ליו� תשיג" (אהלי תורה –הע רות וביאורי� "ד בזה בקובצי "לברר הסוגיא ומנהג חב

158�148' ב  עמ"תפארת יהודה ק למ� ח' וב ס ובקוב � אהלי ש� ) גתתל�גליונות תתכב   .

וש� בעני� ) 13' עמ, א"סיו� תשע' ט, גליו� תתפא" (התקש רות"עתה אתא ליד י קוב� ו

' נשואה'נעשית הכלה ' חדר הייחוד'שלאחר , פשטות הפוסקי� היא: "ד בנידו�"מנהג חב

ינו ובעקבותיה� ה חסידי� להק ל   אמנ� בדורות קודמי� נהגו רבות. וחייבת בכיסוי  הראש

'  מנהג ישראל תורה' 'ראה ב ס. ט' סי –ז "אחי הט –י הלוי "ת מהר"שו(כדעה  היחידה  

' ז גורארי"מרש(אבל  ככל הי דוע . שנית� להמתי� ע� כיסוי הראש עד למחר) קנז' ד עמ"ח

פני ג� א� זה אירע מ(כבר כיסוי ראש אחרי חדר הייחוד ' בחופת הרבי בווארשא הי, )ל"ז

כי היו� כל הרבני� מחמירי� ', ווארשא'הרי כולנו כיו� ב, שבווארשא נהגו איסור בדבר

, שטרנברג' הרבנית אסתר תחי –' ז גורארי"ה את בתו של רש"וכ� לימד ה הרבנית ע, )בזה

ל "וכ� דרש הרב חודוקוב ז. ה לחתני�"ד קר� ע"ב קונטרס שהוציא הרר' כמופיע מפי

שהכלה  תחבוש פאה כבר  –לו ' שמואל שי' ר – לו קידושי� מהחת� האחרו� שהרבי סידר

ו יש שלימדו   . אי� אחרי זה ולא כלו� –ולכאור ה ). 291'  עמ' מקדש ישראל'(בחופה 

לחבוש  פאה  לקראת  –" בתולה יוצאה בה ינומא וראשה פרוע"ל "בנותיה� כדי  ל קיי� מרז

אהלי   'וראה בקוב� , ולהכניסו בחזרה בחדר הייחוד, החופה ולהוציא תלתל אח ד ה חוצה
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ושא� ההונגרי� (מונדשיי� על ההנהגה בעבר ' ר יהושע שי"מהר) שה' עמ' גיליו� ט(' ש�

בפולמוס  (וא� הוא עצמו , )פ חלק  מהמובא לעיל"וכנראה לא ידע ע כ. המחמירי� נהגו כ�

שבפועל הוא דאג ל כ� שבנותיו  , סיי�) דאהלי תורה' הערות וביאורי�'בנושא ב' שהי

 ".ק נזהרי� בזה"ש� מחדר הייחוד כיוו� שכא� באהכיסו רא

Ï‡˘� È¯ÙÒ‰ ÔÂ˘" :¯·„Ï ¯ÎÊ" 

בואר לעיל בפני� דלכאורה מש� מוכח שאי� זו אזהרה לבנות ישראל שלא לגלות   מ

ת "שו(ל "והנה עוי". זכר לדבר"א מנהג המקובל בישראל שיש לו רק "כ, שערותיה�

� מקובלי�  שיש לה� זכר  בדברי קב לה   שהרי ג� מנהגי, )צד ' ז סי"משפטי עוזיאל חאהע

כמה הל כתא גברוותא איכא למשמע  : "א, וכדגרסינ� בברכות ל א, ה� כאילו נאמרו בתורה

מדברי יחזקאל ב� בוזי   , דבר זה מתורת משה לא למ דנו: "וכ� אמרו". מהני קראי דחנה

מכה   אלא גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואס. מקמי דליתי  יחזקאל מא� אמרה.  .למדנו 

 � התורהמהרבה דברי� ד קי� ל� דאסרינ� ) "ה הא מקמי"ש� ד(' סופירשו התו". אקרא
ב לעני� פרנסת הבנות דנמי , וכ� אמרו בכתובות נב". לא כתיב ב קרא אלא בהלכה ד

 .ועוד כאל ה רבות". ואת בנותיכ� תנו לאנשי�) "ו, כ ט' ירמי(דאורייתא היא דכתיב 

* * * 
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ובהוספה  . ובמילואי� לש�) קג' עמ( אות א 8ב הערה " ש בזה לעיל בפני� פ"אה מר

וכ�  ; צ מנאסויד שלא הקפי ד על  כ� "ב ש� הגה'  ל' הדרת  קודש עמ' ראה ג� ס, ש ש�"עמ

וא משו� ונראה כיו� שהאיסור ה("ז "ה סקט"ח סע"כה; בא אות יא' כתוב בב� איש חי פ

ו "ד סט"מ ח"ת אג"שו; ")הרהור א� הוא מגולה אסור לקרות כנגדו א� דרכ� לכסות 

ש "פ לדינא  נגד שער נכרית בזמננו שהולכות פרועות ראש ליכא איסור  מלקרות ק"עכ("

השערות שרק לנשואות נוהגות ולא .  .א� אי� לו הרהור מצד זה אפילו כשה� נשואות 

 עני� פריצות לא נאסר  משו� ערוה אלא בנשואות לבתולות שלא  שיי� ממילא  בזה

ישראליות שמחוייבות מדי� התורה לכסות� ולא  לנכריות שאי� לה� שו� איסור אל א   

אבל   , שאינה רגילה לכסות  שערה' ש שכל זה בגוי"ועיי"). [הנהגת עצמ� לסימ� בעלמא

ת "ז בשו"עדו )].ז הערה רכז"פ, יסודות הבית וקדושתו' ס(כשדרכה ל כסו תו יש להחמיר 

כ "א, ד נראה דכ יו� שהבתולות הולכי� בגילוי  הראש"ולענ("ג "ו סכ"תשובות והנהגות ח

ולכ� שער נכרית אינו ערוה כיו� שאינו מביא , רגילי� בראיית שער ואינו מביא לידי הרהור

ש כול� רגילי�   ' בזה אפי, ורק בישראלית נ שואה שמוזהרות לכסות הרא ש, לידי הרהור

מ כיו� שהתורה "מ, מביא לידי הרהור' שה ואי� נראה לנו שגילוי שערותיבראיית שער א

 הסיק   44' הע'   ק ה"ה ס"פסקי תשובות  סע' ובס"). חייבתה בכיסוי  הראש דינה כ ערוה

,  ובכלל זה ג� עוזרות בית נכריות אשר פעמי� נמצאות מולו בשעה שעומד או מתפלל"

ת "ש שציי� לשו"וע".  לית ל � בה,א� ששערותיה� מגולות, דא� אי� בה� טפח מגולה

ת "שו; ה"א סק"ת וישב משה ח"שו; י"א ס"ת אור לציו� ח"שו; י"א ס"ויואל משה ח

ב "זה השלח� ח' ובס. ז"ח סט"ת ויבר� דוד  חאו"כ שו"ועייג. ז"ו סע"שבט הקהתי ח 

שהחמיר והחיי אד� שנסתפק   )  ב"ה ס"סע(ד ג� האשל א ברה� מבוטשאטש , ה"ח סע"לאו

יה� שהיו רבי� מהנכריות הנשואות רגילות לכסו ת שערותיה� כשיצאו לרשות קאי על זמנ
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דכיו� דבזמנינו דרכ� של הנכריות ליל�   , ח"ה סי"ח סע"אוצר הלכות  או' פ ב ס"וכ. הרבי�

ו "ת תשובות והנהגות ח"כ בשו"כו. שרי, )כמו בזמנ�(פרועות ראש ואי� מכסי� ראש� 

הנכריות הנשואות היו ' נהוג אז ש אפי' ש היא שנסתפק קאי בזמנו "דאולי ה חיי,  ג"סכ

ולכ� נסתפק א� גילוי שער נכרית נשואה מביא לידי הרהור ודינו , מכסות שער ראש�

א מודה דאי� שער שלה�  "ג� החיי, אבל  בזמננו שהנכריות אינ� מכסות שער ראש�, כערוה

ה אות "ראל פנאשי יש' ה בס"כו. ולכ� אינו ערוה ומותר לקרוא כנגד�, מביא לידי הרהור

ש ולומר שאר "אפשר להק ל ולקרוא ק, כנגד אש ה נכרית שאינה מכסה ראשה("כח 

דאיסור זה אינו כנגד שער של   ) ו אות לח"פ(בינה ודעת ' כ בס"וכ; ")דברי� שבקדו שה

 ". כתבתי להק ל, כיו� שאיסור זה מדרבנ�"וש� הערה קיג ' גוי

· .˙ˆ˜Ó· ˘‡¯ ˙ÚÈ¯Ù 
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ספרו דע ת תורה ' עי, � דאסור לגלות אפ ילו מקצת שערה"כ� מוכח שיטת המהרשו

 . ב בנוגע די�  גילוח שערה הבולט חו� לצעי � בחול המועד"א ס"ח סתקל"או

ואני : "ב"ח סס"א או"ת תשובות והנהגות ח"בשו) ג�(א "כ� העיד ב דעת  מר� החזוו

 ".ת"לי שכל שער אסור מדינא מהוהשיב , ל"שאלתי בעצמי פע� פי הגאו� החזו� איש זצ

א  "ואני בעצמי שאלתי לרבינו ה גדול החזו"ג "ו סכ"ת תשובות והנהגות ח"ז בשו"ועד

 ".גילוי ש ערה אחת אסור מ� הדי�' והשיב לי  שאפי, כמה החיוב לכ סות

ראש ישיבת  (כ� הקפיד ב עני� כיסוי כל  ש ער הראש ג�  הגאו� רבי אהר� קוטלר ו

כ מחוייבות כל  נשי לייקו ואוד לציית  לפ סק די� ש ל   "וא, )אודק לייקוו"ומרא דאתרא דק

,  במהדורת לייקוואוד42' היא תתהלל עמ' א פארכהיימר בס"פ הגרי"כ(רב� מרא דאתרא 

 ).ט"תשס

, ח שניאור קוטלר"ה הגרי"ה, א קוטלר ג� בנו"מ שכ� העיד בשיטת ה גר"שוו

הר� באנגלית מאת הרב יצחק א' משנת ר' ונדפס בסו� ס[במכתב כל לי ל קהלת לייקוואוד 

: וש�, )כמה חד שי� קוד� ל פטירתו(ב "שכתב  בעשר ת ימי תשובה תשמ] מרדכי דרשובי �

הננו בזה לפרוט את .  .בתשובה לכמה שאלות בהלכות והנהגות בעניני צניעות "

י דעתו  והשקפתו של  רבינו הגדול מר� ראש "עפ.  .י הלכ ה "ההנהגות הראויות עפ

והלובשת , ל שער הראשככיסוי הראש כולל .  ] .א קוטלר"הגר[ה "הישיבה זצוקללה

וג� יש להשי� לב  , ל צריכה ל יזהר שיהא כשיעור שתכסה כל  השיער"מטפחת הנקרא טיכ

 ".'נשבת  הרוח וכדושמא� כ א יתראה שו� שיערשלשתהא תחובה מאחורי הראש באופ� 

הל כות  –י  חוט שנ' י נסי� קרלי�  ב ס"כ  דג� פחות  מטפח שער  אסור הגרש"כ

מה שאמרו שער באשה ערוה היינו א� משהו מ� השער א� פחות ("נד ' צניעות עמ

אפילו במשהו הוי  ' אב ל  בשערותי, ומה שאמרו טפח באשה ערוה היינו בבשרה, מטפח

 ").ש וברכות כנגד משהו  מ� השער"ואסור לקרות ק, ערוה

,  ח אלול" כממכתב –שכה ' עמ(ט "ח) ליובאוויטש(אגרות קודש ' ראה ג� סו

, פליאה  לי ע ל השאלה  בזה, דעתי אודות ע ני� דכיסוי הראש�מה ששואל חוות): "ד"תשי

מכוסה רק שתי אצבעות  ' ובפרט בצורתה כמו שכותב שתלבש פארוק שכל הראש יהי
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,   דפשיטא שלא את הכל יכול, שאינו מוב� את מי רוצי� לרמות בזה, מלפני� מגולי�

 ".ומה תועלת בכגו� ד א,  עצמוכי א�  את, ואפילו לא את  העול�

בשיער אי� ("ו  הערה יא "ב פ"ח) ר  ב� ציו� אבא ש אול"להג(אור  לציו� ' ז בס"עדו

ולשו� שיער , שהרי לא נ אמר בו שיעור, וא� בפחות מטפח יש משו� ערוה, בו שיעור

 ").משמע אפילו שערה אחת

 מבואר ב שש�"ב סתרצ"ת תשובות והנהגות ח"וב ראיתי שהארי� בזה ג� בשוש

וגילוי שער  , וזהו איסור חמור מאוד.  . פירצה נוראה "ה "דגילוי מקצת   שער בנשי� ה 

" וי שער אסור ואי� לזה שיעורילג.  .אסור מדינא וכמו שיבואר  אפילו כל שהואממש 

ש כמשמעו דכ ל שע ר ערוה של א   "א, שער באשה ע רוה)  א, ברכות כד (' ולשו� הגמ[

והדבר מוכרח  ]. "דהוה ערוה מפרשינ� דהשיעור כטפחורק בגלוי שאר מקומות , חילקו

.   .שהורו הלכה למע שה שיש בזה א יסור גמור  כל הפוסקי� ובעלי הוראה דור דורמשכ� 

 ".ע"כולמקו� שערות גופא בראש ממש צריכי� לכ סות מדינא 

10�9ראה עוד בעני� גילוי שער במקצת לקמ� במי לואי� להערות ו . 

 –מקצת שער משו� אזהרת ובחוקותיה� לא תלכו  ) פיל וא(בעני� א� איכא בגילוי [

  .]א אות ו"לפ" מבוא"ראה לעיל במיל ואי� ל

ÚÌÈÒÂÎÓ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ¯‡˘Ó ¯ÂÓÁ ¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚˘ ÌÚË· „Â 

מכל המקומות המכוסי� ) פחות מטפח אסורה' שאפי(ש גילוי שער "וד הסברה מע

'  ה וכ דרשינ� בגמל שכיו� ששער מביא לידי  תאו"י, )דרק  טפח באשה ע רוה(שבגופה 

לכ� אנו מפרשי� דמה שהתורה חייבה לכסות שער  , "שער� כעדר ה עזי�"ברכות מקרא ד

הראש של אשה נשואה הגדר שעשתה התורה הוא שעלינו לחוש לשער ה ראש שיביא 

תיקנו , ומאחר שחידשה התורה שהשער מביא לי די  הרהור,   לידי הרהורי� וחייבי� לכסות

ת "כ כיו� שאסור מה"וא. ש כנגדה כשהוא מגולה"קרוא קל שדינו כערוה ואסור ל"חז

'  ע ל  כרח� היינו שהתורה חייבה שנחוש שאפי, ש ער כל  שהוא' לאשה נשואה ל גלות אפי

א� לנו אינו מוב� היא� גילוי שער   ' ולכ� אפי, שער כל שהוא בנשואה מביא לידי הרהור

ילוי הש ער כל  שהוא מ כיו� דהתורה חייבה שנחוש שג"מ, כל שהוא מביא  לידי  הרהור

ש  ושאר דבר   "ל כ� מדרבנ� זהו ערוה שאסור לקרוא ק, בנשואה יביא לידי הרהור

לא מצאנו שחידשה לנו , אבל בגילוי  שאר המקומות המכוסי� שבגופה. שבקדושה כנג ד ו

ולכ� אמרינ� ,  אלא שמסת בר  בשכלינו שמבי א לידי הרהור, התורה שזה מביא לידי הרהור

ול כ� בגילוי ב פחות מטפח שמסתבר לנו שבגילוי  מועט כהאי   ,  דהש כנג"שאסור לקרוא ק

קרוא לאינו דינו כערוה ומותר , )א זהו דוקא באשתו"ולרמ(עדיי� אינו מביא לידי הרהור 

 ).ג"ו סכ"ובות והנהגות חשת ת"שו(ש כנגדה "ק

‡˙ÂÚ·ˆ‡ È˙˘ Í¯Ú „Ú ‰ÏÂ‚Ó ¯Ú˘· Ï˜‰Ï ¯Â˜Ó ‡ÎÈ‡ Ì 

ח להקל בשע ר   "א סנ"ז ח"מ אהע" דלא כאגז"שכ: � בסופהשבואר לעיל בפני� מ

' שוב נדפסה תשובה שני. מגולה עד ער�  אור� שתי אצבעות בחלק ה קדמי של השע ר

ל היא "א הנ"ז ח"והתשובה באהע –ז "משנת תשי(ד "ד סקי"ח ח"מ או"באג, ז"כעי

דש�   משמע דעתו  , )ב"משנת תשל(ו "ד סט"ח ח"מ או"ע  בא ג"אבל  יל). א"משנת תשכ

כמו שאר מקומות , כי אפילו פחות מטפח שער חייב להיות מכוסה, ל"י� הנכרוב הפוסק
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ואולי זהו המשנה האחרונה בשיטתו . המכוסי� בגופ ה החייבי� לה יות מכוסי� לג מרי

ב הוספה על   (ע  על  הסומכות  על תשובות הר אשונות לגלות  מקצת שער� "כ צ"וא. בזה

מ "ש האג"בנוס� על  מ(יתירה מזו ו). ל דאי� לסמו�  על דבריו להק ל בזה"שאר טעמי� הנ

הנה ג� בנו של   , )ז ש� שמ� הראוי שיחמירו הנשי� לכסות ש ער� לגמרי"עצמו באהע

, העיד להמשג יח דישיבת בית מדרש גבוה לייקוואוד, ר דוד פיינשטיי�"הג, מ"האג

שלא היתה   , ולעוד ת למידי חכמי� ו אנשי� אחרי�, א"מתתיהו סלומו� שליט' ג ר"הרה

היא תתהלל  '  ס(ל להורות היתר בזה להציבור  רק ליחידי� במ קו� הצור� "ו זצכוונת אבי

קרלי�  נ"ובמכתב מאת הגר). 24הערה  –ט "תשס, לייקוואוד –א פארכהיימר "להרי

ל  "וז, ל"כ דמבואר מלשו� התשובה כנ"כתבו ג פ שיינבערג"שחת� עליו ג� הגרח

אבל  הלו מד התשובה , ל" זצמ פיינשטיי�" ויש תולי� עצמ� ב איל� גדול הר: "המכתב

אבל  מבואר ,  מראש עד  סו�  רואה הדבר בר ור שכתב  לצור� מקרה מיוחד  כהוראת שעה

וכ שהראו נוסח ". מכוסה  כ ל השערות' ש� לה דיא שד ר� החינו� ל כל ל ישראל  הוא  שיהי

הסכימו , א"ד פיינשטיי� שליט"ט להגר"י תורה ודעת ויבלח"ל ר"י פא� זצ"זה להגרא

 ).25ל הע רה "תהלל הנהיא ת' ס(עליו 

ובזמ� :  "ב"א סס"ת תשובות והנהגות ח"מ שטרנבו� בשו"נסיי� בדברי הגרו

ותולי�  , ולובשות מטפחת ושערות נראות בחו�, ה פרצו גדר  לה תיר בזה"האחרו� בעו

שכל שע ר אסור מדינא [וכבר הבאתי הלכה  בזה , בוקי סריקי באחד מהרבני� שהתיר

ת "משו(וראה עוד מדבריו  בזה ". [תלוי בצניעותה' שעתיד  בני, ו להתיר"וח] ת"מה

 ]. 9לקמ� במילואי� להערה ) ב"ב סתרצ"תשובות והנהגות ח

‰‰ ˙ÂË˘Ù˙"Ó�‚‰ "‡ÈÒÂ¯Â ‡ËÈÏ· ¯Ú˘ ˙ˆ˜Ó ˙ÂÏ‚Ï ÂÎÂ' 

ה יו ש� א ליטא פול י� וגאליציא ה� אמת שבזמ� האחרו� בהאשכנזי� ברוסי"

במטפחת בקצת  שע רות דהראש  ה יצאו "והרבה נשי� בע ו,  מקומות שפרצו בזה הגדר

מ האמת שאז מעול� לא דימו חכמי "ומ, ומי יודע כמה רעות סבלנו בעו� זה, גופא בחו�

והותרה , ולא  כ ל איש   שורר אפילו בב יתו, רק אור התורה כבה והול �, ו לה תיר"ישראל ח

רק  , ו"ג ח"אבל א�  רב או  חכ� לא  דימה  לומר אז שמעיקר הדי� שרי כה, בזה הרצועה

וכ� אצל הספרדי � בהרבה מקומות במרוקו , ננו שאי� ביד� מה לעש ות ולפעולהתאו

ולכ� הנוער התחילו לכסות במטפחת למחצה שליש  , הנוער התקלקלו' מצרי� בבל וכו

ולא תשתנה   ,  שתורתינו הקדושה נצחית, אבל  עיקר הה לכה  לא נשתנ ה, ורביע וכדומה

ק היטב כי זהו   "ודו. לצור מחצבת�שלב סו� כו ל � יכירו האמת ויחזרו , במנהגי הדורות

ולא   , פ גדו לי ה דור והיינו בהסכמת�"ממנהג אלא כשהונהג ע' כלל  גדול  שאי� להביא ראי

עד שא�  נבדו ק נמצא מקומות שנתפשט , כבזמ� האחרו� שיסודה במדת  מה בהפקירות

 "ז כי  הדברי� פשוטי� וברורי�"ואי� צור� להארי� בכ, ו לגמרי השערות"המנהג לגלות ח

  .)ב"ב סתרצ"ת תשובות והנהגות ח"וש(

 דבע ת   38א הערה "ראה לקמ� במילואי� לפ, וד בסיבת  גיל וי שער בליטא  ורוסיאע

נאסר על נשי ישראל הנשואות לגל ח  , א"י שלטו� הרוסי בשנת תרי"גזירת המלבושי� ע

ת שנות חיי�  "אכ� בשו. את שערותיה� ולכסות את ראש� בכיסוי הראש המסורתיי�

דהגזירה הוי ש� שילכ ו   , ובפרט במדינות רוסיא: "כתב הגאו� רבי שלמה קלוגרז "סשט

 ".והרבה הולכי� כ� נוכח הגזירה.  . הנשי� בשערות שלה� 



 קצז )8( בנשי� ראשדיני פריעת : א"פ 

‡ÁÙË „Ú ¯Ú˘ ˙ÂÏ‚Ï ÌÈ„¯ÙÒÏ ¯˙È‰ ‡ÎÈ‡ È 

', י  שכאילו ל ספרד י� מותר לגלות עד  טפח משערותי"ה פירסמו כא� בא"ובעו"

שער כ ל   ' שאסור לגלות  אפי)  ב"תרצ' ב סי"פס  בחשנד(וכבר הארכתי בקונטרס מיוחד 

ש לא "ת נחרח שבעיר סאלוניקי גזרו חר� חמור בגזי"והבאתי ש� דברי השד, שהוא

ואשר יעשה בזדו� ולבבו פונה היו� באמרו אי� , � לצמת�וקצ ת שער שח' לגלות אפי

סלוח  ' ההרי הוא מופרש ומובדל מעדת יש ראל ומי� ואפיקורס הוא לא יאבה , איסור בזה

 ).ג"ו סכ"ת תשובות והנהגות ח"שו" (ש"לו עיי

‡ÌÂ˜Ó‰ ‚‰�Ó ÌÂ˘Ó ¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚ ¯ÂÒÈ 

לו   אבזמ� האחרו� נעשה איזה קולא א� לש, ג"ג  סמ"ת מגדל צופי� ח"ע בשו"עו

יש  ]ו"ק ת"אה [שהקפידו שלא לגלות שו� שערה משערות ראש� וברור הדבר שמקומנו

י מבלי להוציא ש ו� שערה משערות הראש לו די� כמקו�  שנהגו לכסות  ראש� לגמר

�המציאו איזה תירו� רעוע  ווחד שות מקרוב באו ,  שבאופ� זה לכ ל הד עות צרי�  לנהוג כ

לומר שמותר להוציא שערות כאצבע ויותר או פחות מתחת לכיסוי הראש אפילו לכתחל ה   

ש   ובמתכוי� ונשי� חשובות המקפידות בקלה  כבחמורה ונזהרות מאוד אפילו שלא ללבו

ופתאו� הת חילו לס לסל  ב שער� בראש   –פאה נכרית ומכסי� ראש� רק  בכיסוי  של  בג ד  

חוצות ומה� רואות הצעירות יותר ורצות אחריה� בדר� ע קש וחושבות שעושות בזה 

המקו� ירח� עליה� שעוברות על מנהג המקו� ועל מנהג� ה� שכיסו כל שנותיה� , מצוה

נ� ובפרט מדוע לא יגורו מאזהרות הזהר שערות ראש� כיאות ורוח עועי� פשטה במ ח

 .למי שזהיר בזה' הקדוש ולא יע שו כלי ל כל ה ב רכות שמבטיח הזהר הק

 " ˆÏ ıÂÁ˘ ¯Ú˘"‰˙Ó: 9�10ערה ה

„ È¯·Ú „ÂÙÌÈ˜ÒÂ ‰˙ÓˆÏ ıÂÁ˘ ¯Ú˘ ÔÈ„·) ˙ÂÙÒÂ‰( 

 –חוט שני ' י קרלי� בס"הגרש: � כתב להחמי ר בזה בעוד כ מה פוסקי� ומה�כ

,  ל"א היקל רק  ל עני� השערות היוצאות מחו� לצמת� וכנ"וברשב ("נד' הלכות צניעות  עמ

,  ו לא יגר� מסכנותא לביתה"לכ� אשה כשר ה שרוצה שח. ל"וג� על זה החמיר בזוהר וכנ

ו שלא ישרה הסטרא אחרא "וכ � שלא יגר� ח', ו שלא יתחשבו בילדי"וכ� שלא יגר� ח

ת שבט  "שו; ")רות ראשהצריכה להזה ר ולהקפיד של א יתראה שו� שער משע –בביתה 

ט שחולק בזרוע על תשובת   "קל '  ע סי"תשובת צמח צד ק אה("..ב "ט סק"ה סקצ "הלוי ח

� אלשקר ודעתו  דג�  שע רות היוצאות מצמת� אינ� תלוי� במנהג כ לל  ו ראיתו חזקה "מהר

, א והפוס קי� ש� דג� ב אות� שערות איכא די� שער ב אשה ערוה, י שבת ס"מדברי רש

והעיקר מעיקר הדי� כאשר   ("ג "י סרנ"וש� ח, )"ודית החמור מאדפ מדי� דת  יה"עכ

קדושת ישראל  ' ס; ")ט"קל' ע סי"צמח צד ק באה' הוכיח בראיות נכונות הגאו� הצ

אגב ברצוני לעורר על העוו� הגדול ("יט ' עמ) ק בעל דברי יואל  מסאטמאר"דרשות הגה(

אירות קצת  שער בי� האז� שנשי� מש, שיש נשי� הה ולכות בגילוי  שער, שנפר� בדורנו

וכמה קללות   , וידוע שהזהר הקדוש מחמיר ומרעיש מאד על עו ו� גלוי שער. למצח

א שר קללות  נוראות כמוה� לא  נמצאו בזהר הק דוש על  שו�  , עצומות נאמרו על  עבירה זו

מה שאי� כ� שאר . ואי� לה ש ו� תקנה', והטע� הוא שעוונה נדבק עלי. עבירה שבתורה

א� חטא גלוי שער הול� עמה א�   ,  שעושי� תשובה הוסר החטא ממנהלאחר, עבירות



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   קצח

שתו הולכת חס אואי� שו� שונא בעול� אשר יוכל להרע לאד� כ ל כ � כמו א� . לקבר

ואפילו בשערות אלו  ("ב "ב סתרצ"ת תשובות והנהגות ח"שו ;")ושלו� בגלוי  שער

ז קלט מביא  "בהע ת צ מח צדק א "בשו. � אלשקר"ת מהר"שיצאו חו� לצ מת� שמיקל בש ו

ע מדור  "פ מאחר שלכו"עכ.  .ס לאסור שערות א� שיצאו חו� לצמת� "ברורה מהש' ראי

תטוש תורת   מלבד  האיסור מדכתיב ואל, ור תורהסהלוא יש   בזה אי, דורות נהגו לסייג כ�

וי שערות ילעיקר גילוי הקרא הלוא שג.  .האיסור חמור ואי� להקל ב זה בניקל .  .אמ� 

, מא חר שגלוי שער ות פריצות.  . אי� לחל ק  בי� מקצת לרובו  או כולו .  .ות ניוול ופריצ

ונאמ� לנו בזה עדות גדולי   , ד כל פריצות א סרה רחמנא, האיסור תורה בכל שהוא

ולכ� .  .הפוסקי� ראשוני� ואחרוני� ומנהג ישראל דור דורות וכמו שהבאנו לעיל 

.   . וק ש לא ית ראו משערות ראש� כל ל אמותינו נהגו בכיסוי אחר כיסו י ובדק דוק אחר דק ד

וזהו , ה להקפיד טוב א בכל  גלוי שע ר באשה"ובודאי כ� ק בל ה בידינו מימי משה רבינו ע

יש  .  .השורש ומקור שנהגו בשערות צניעות יתר והקפידו מאד לכסות אות� ל גמרי 

ו אלא דק דק ו שהנשי� מיד אחר החתונה יגלח, נהגו לא רק ל כסות שער ראש�.  .מחוזות 

הבאנו מהאי  מנהגא להוכיח  עד  כמה חמור ל� איסור גילוי  שערות .  .לגמרי שערות ראש� 

אי� ספק שאסורה מ� הדי� במקצת  , וא� ל רוב ישראל שלא נהגו לגלח שער ראש�, במקצת

א "עוד בשיטת מר� החזו). ["ש"רק נהגו במטפחת לכסות הכל או בפאה נכרית וא, גלוי

ב  "ב וח"א סס"ת תשובות והנהגות ח"ראה שו – בפני� ל"באיסור שער שחו� לצמתה הנ

א כמה החיוב "ואני בעצמי שאלתי לרבינו הגדול החזו: "ג"ו סכ"וש� בח ].ב"סתרצ

היינו (ואלו שיצאו חו�  לצמת� , גילוי  שערה אחת אס ור מ� הדי�'  והשיב   לי שאפי, לכסות

 "].אסורי� ממנהג ישראל דור דור) השערות שבצד די� או במצח

Ó‚‰�‰˙ÓˆÏ ıÂÁ˘ ¯Ú˘· ÌÈÊ�Î˘‡‰  

הדבר פש וט לכל   , באשכנזי� נמי מדור דור ע ד  שנתפשט תנועת ההשכלה  וכ ד ומה"

וכ�  קבלה   בידינו מהרבה  גאוני עול� , דו קא' אחד שאשה מ חוייבת לכסות  כל  שערותי

� הצדיקי�  "כ�  כל  האדמורי, ל שהקפידו  במיוחד מאד  אפילו ע ל מק צת שערות"זצ

' ואונגריי� וכו' ש הגדולי � בגאליצי"וכ.  .ל כ ל ג לוי שער באשה וקדושי� הזהירו מאד ע

 ).ב"ב סתרצ"ת תשובות והנהגות ח"שו" (אסרו כל גלוי ב איסור חמור מאד מאד

Ó‰˙ÓˆÏ ıÂÁ˘ ¯Ú˘· ÌÈ„¯ÙÒ‰ ‚‰� 

וכ� סיפרו לי   , הרי הבאנו שהמנהג לאסור כל ג לוי שער א צל הס פרדי� ח מור מאוד"

והיינו לדוגמא , כ יסויי� דוקא'  ר דורות שאשה צריכה גחכמי התימני� שאצל� נהוג מדו

טפחי� לחזק שלא יתראו משערות ' ועלה לצד המצח כמי� צמת בלער� ג, במטפחת

ומעול� לא  שמע ו   , וע לה רדיד  שמכ סה נמי כ ל ה שערות מאחורי ראשה, ראשה כל ל

ד   "הראב(ת וישב יוס� "וכ� ב שו, ו"אצלה ש ערות כ לל  חו שאשה פורצת  גדר ויתרא

ת "שו" (ש"מחמיר מאד אפילו בשערות שחו� לצמת� ע) ק ירושלי�"דספרדי� בעיה 

 ).ב"ב סתרצ"תשובות והנהגות ח



 קצט ) 109( בנשי� ראשדיני פריעת : א"פ 

˘Â ˙Â‡ Ì') :Â„�·"‰ÎÏ‰‰ ÂÚÈ¯ÎÈ ¯‰Ê‰ È¯·„ „( 

Î¯‰Ê‰ È¯·„Î ÔÈ‚‰Â� ¯‰ÊÏ ‡¯Ó‚‰ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ ÔÈ‡ ¯˘‡ 

א על מקומות  שנשי� יוצאות באופ� שמחו� לכובע   "י מב יא בש� הרשב "ג� שהבה

א עוברות על  "שעל ראש� מבצבצות שערות ויש מקומות שעל סמ�  דברי�  אלו ברשב

 –המדה ומבליטות שער� שיצא בדוקא מחו� ל כיסוי ראש� מי פחות ומי יותר 

נה ידוע שכא שר אי� מחלוקת בי� הגמרא  לזהר נוהגי� כד ברי הזהר ובפרט שיש  ה

הירות בכיסוי הראש יש כא� כא� בנוס� לגו דל הזהירות שמזהיר בספר הזהר על דק דוק ב ז

ל ועל  ג ודל ההצ לחה  "ג� מה שמזהיר הזהר על היפ�  הברכה למי ש אינו שומר על כ� רח

מורה ' א הי"ספר הזהר מתגלה בדורו של הרשב' למי שזהיר בכ� ויש לומר שא� הי

 ).ג"ז סמ"ג אהע"ת מגדל צופי� ח"שו(לנהוג כמובא ב זהר ואי� כא� מחלוקת בעני� זה 

* * * 

„ ÔÈÛ¯ÂÚ· ˙ÂÁÓÂˆ‰ ˙Â¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚ 

שלפעמי�  ישנ� שערות עד  למטה  ' ואשר שאל כ מה צרי�  להיות מכוסה מאח ורי"

�הנה בודאי מעיקר הדי� כ ל  , מ קצת גדלי� ונראי�"דמ, והא� יועיל שתגלח ש�, בעור

שערות ששרש� בשטח הראש ה� בכלל איסור וחייבי� בכיסוי ג� א� מבצבצות לשטח  

ו כנראה מפני , בשטח  הצואר ממש  מעיקר הדי� אי � חשש בזהאבל מ ה שגד ל , הצואר

ולבעלה  ל דברי  ). ג"ז ס"ז סר"ה חאהע"ת שבט הלוי ח"שו" (פ"מראית עי� מגלחי� עכ

ראה לקמ� [הכל אי� איסור באמירת דברי� שבקדושה נגד  שערות אלו אפילו בימי נדתה 

 )].ו"ורת ירותבמהד(ה  "ד וסס"ת שלמת חיי� סס" ו כ� מבואר ג� בשו20א הערה "פ

̄  ‰ˆ„ÌÈÚ : 10ערה ה Ú˘ 

ש  עוד מה שהחמי ר שלא   "ע) "ב"ד  סקס"ע ספ"ע ל  קיצ ור שו(מנחת שבת '  אה ג� סר

ואשרי מי שנזהר בזה ומזהיר , היוצא  חו� לצמת�' מק צת משערותיה� ואפי'  לגלות אפי

ת "והשי, י זה"ו ע"ל העלולי�  לבוא ח"וינצל מכ ל הרעות  הנ, את אשתו ואת בני ביתו

 ".יע עליו כ ל  טובישפ

‡ ÏÏÎ· ˙Â¯Ú˘ ‰ÊÈ"ÌÈÚ„ˆ‰ ¯Ú˘ :" ˙ÂÁÓÂˆ‰ ˙Â¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚ ÔÈ„Î‰ËÓÏÂ ÔÊÂ‡‰ „‚� 

או ג� (יכא כמה נשי� שיש לה� ש ערות צומחות עד לחי התחתו� בסו� האוז� א

בפני כ ל אד� חו�   (שער הצדעי� האסור  בגילוי  יעורשויש לברר מהו ) למטה מזה

'  ד סי" לד מותו לשיעור פאות הראש דאנשי� ביווהא� יש –) וכמבו אר בפני�, מבעלה

 ].י"צג  סק' ד סי"צ חיו"ת צ"שו' ועי[ט "קפא ס

במכתבו   (ז אויערבא� "והשיב הגרש, זו לפני כמה מגדולי דורנו' הנה הצעתי בעיו

בנוגע לשע ר הצדעי� שהו א עד  למטה מ סתבר דכיו�   ): "א"תשמ' א דר ב' אלי מיו� ה

ני� ד א העיר  "ש הלוי ואזנר שליט"והגר". אי� להחמ ירשאי� זה כרגיל וחשיב  כפ 

ה  "ת שבט הלוי ח"ז בס פרו שו"ונדפס  לאח, א"ק תזריע תשמ"במכתבו אלי   מיו� עש(

בעני� שער הצדעי� דאיכא כמה נשי� אשר לה� שערות צומחות עד ) "ב"ז ס"ח סט"חאו

ייב  מה שיעור שער הצד עי� המחו, למטה בלחי ה תחתו� בסו� האוז� או ג� יתירה מזו
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לו ידועי� בזה  ' ח סי"ס או"עה וחת' א סי"לה ומג' � אלשקר סי"הנה דע ת המהר. בכיסוי

ואיברא לכאורה נראה דהגבו ל בזה  סו� האו ז� למטה דעד   .  וכ� עלינו להח מיר כדבריה�

אב ל  קרה שאשה י ש   . ש� עדיי�  בגדר  פאת שער הרא ש ובפרט א�  עיקר הצמיחה מל מעלה

ו� שלאנש י� כבר יצא  מג דר פאות הראש  וצדעי�  ונכנס לה צמיחה ג�   מלמטה לאוז� במק

ל כיו� דעיקר הצמיחה מש� ואי� שערות "בגדר מקו� הזק� בהא לא קא מרי גאוני� הנ

שוב ד� בזה ". ל"הללו בגדר שע ר� כעדר העזי� שמדבר משערות שה� גורמות יצר לא הנ

ות חו� לצמת� ט בנוגע שערות היוצא"דודאי השקו, ג"י סרנ"ת שבט הלוי ח"בספרו שו

ועיקר הצמ יחה מלמעל ה   , מדובר בשערות הבאות מצד עי� ממש ויוצאות חו� לצמ ת�

ג� א� אנו , אבל פשוט ד מה שנכנס בגד ר הפני� אי� בגדר שער באשה, בשטח הצדעי� 

והוסי� בהגדרת שערות אלו  .  ש"ע, מרחיבי� קצת כלפי מטה ה שטח שנקרא צדעי�

להיות שערות קצרות בעור� ובמצח ובצדעי�   שמה שרגיל , י"ה סק"בפסקי תשובות  סע

שהרי שונה מקומות אלו שלעול� אי�  , אי� דינ� כשער הראש) צדדי הלחי ס מו� לאוז�(

ואכ � זה הסימ� לה בחי� ולהכיר בי � שער הראש , צומח ש� שערות ארוכות כשער הראש

.   לכ שערות מקומות אלו גדילת� מוגב"משא,  ששערות הראש גדלי�  ארו�,  לשערות אלו

ד ש�   "ה  שתמה למה ה חמיר מר� המחבר ביו"סק'  ג' ת אר� צבי סי"ונראה להעיר משו[

כ בנשי� אולי "וא. ש"ע, דשיעור פאות הראש באנשי� עד למטה מ� האוז� חידהיכדעה 

 ].ל"ועי) ב, שבועו ת מח(הבו דלא  לוס י� עלה  –נאמר 

ז " וקדושתו פיסודות הבית' כתב בס' לעני� גילוח שערות שעל עורפה או בצדעי[

שאי� לה  לגלח  שערות אלו מ שו� שיחזרו , הערה רכז שש מע מאחד מגד ולי הוראה

 ].וגדול הקל קול מ התיקו�, ויצמחו ביתר שאת ויתר עוז

Á ÈÂÏÈ‚ ÔÈ�Ú ¯ÓÂ"ÌÈÚ„ˆ‰ ¯Ú˘" 

שיש נשי� ההולכות בגלו י   , ברצוני לעורר על העוו� הגדול שנפר� בדורנו, אגב"

מחמיר ומרעיש  ' וידוע שהזהר הק.  בי� האז� למצחשנשי� משאירות קצת שער, שער

אשר קללות נוראות , וכמה קללות  עצומות נאמרו על עב ירה זו, מאד על  עוו� גילוי שער

' ,   והטע� הוא שעוונה נדבק עלי. על שו� עבירה שבתורה', כמוה� לא נמצאו בזהר הק

, וסר  החטא ממנהלאחר שעושי � תשובה ה, מה שאי�  כ� שאר עבירות . ואי� לה שו� ת קנה

אשר יוכל   להרע לא ד �   , ואי� שו� שונא בעול�. א� חטא גילוי  שער הול�  עמה א� ל קבר

,  שהיא  השונא הגדול  בבית בע לה, כמו א�  אשתו הולכת  חס ושלו� בגי לוי שער,  כל  כ�

ק בעל דברי יואל   "דרשות הגה" ('בזהר הק' מהקללות הנאמרות עלי, רחמנא ליצל�

ממה שאמר בעת שלמד פ רקי אבות בשנת  –יט ' אל עמקדושת ישר' מסאטמאר בס

 ).ט בעיר קראלי"תרפ

* * * 

שנסע פע� ע� אביו בעל אהבת יש ראל מויזני� לבוקבינא , הדמשק אליעזר סיפר"

,  הרבה אנשי� באו להרבי). מאד פרו� ש� העני� של השער בי� האז� לפדחת' מקו� שהי(

אמר . רחמנא ליצ ל�,  ועגמ ת נפשועל שלחנו הת קבצה  ערמת פ תקאות ע� הר בה צרות

זה הכל   מהשער המרה , תראה  את כל  הצרות  האלו! אוי: בעל האה בת י שראל לבנו וענ ה

 ).ד"ז ס"כתר הצניעות פכ' ס" (שהנשי� משאירות בי� האוז� למצח
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 È¯Ó‚Ï ¯Ú˘ ÈÂÒÈÎ ÔÈ�Ú ˙Â·È˘Á : 11�13ערות ה

בשנת : ה הבאהיש להעיר מהעובד, עני� שכרה של מסירות נפש על כיסוי הראשב

היינו שהנשי� הלבישו על  ראש� כמי� מטפחת  –" קנופי�"גזירה ה' ד הייתה ברוסי"תרי

ד הייתה הגזירה של  "בשנת תרל. והגזירה הייתה להסיר זאת, "א קנופ"שהייתה נקראת 

את כ ל אחד  ) יגייסו לצבא –כלומר (היינו שיקחו עבור אנשי חיל  –" פאלאזעניענאווא"

וכעת , שמכל  עיר היו צריכי� לתת ס כ ו� של מספר א נשי�' זירה הנוהל הילפני הג . [ואחד

ר "ק אדמו"אמר הגה]. שכל אח ד צרי� להעמי ד את עצמו לצבא, נגזרה גזירה חדשה

לא : כלומר" [קנופי�"אלו שעמדו בתוק�  בזמ� הגזירה של ה: ש מליובאוויטש"מהר

 גזירת הצבא הייתה בדיוק כ י[א� אחד מבניה� לא שרת בצבא , ]הסירו את כיסוי הראש

היו " קנופי�"והבני� שנולדו אז  לאחר גזירת ה, "קנופי�"עשרי� שנה ל אחר גזירת ה

הרי  –אבל אלו ש לא עמ דו בתוק� נג ד  הגזירה ]. צריכי� להעמי ד את ע צמ� ל אנשי חיל

כפי הנראה  שהוכרחו להתגייס לצ בא הרוס י [אני יודע איז ה צרות היו לה �  –נוסעי� אלי  

לקט  שכחת הפאה  '   כ פי שנעתק בס74' א עמ"שמועות וסיפורי� ח' ס] (מאדוסבלו 

 ).ח"ספ

„ .‰Ú�ˆ· ˘‡¯ ˙ÚÈ¯Ù; ‰ÁÙ˘Ó‰ È·Â¯˜ ˙ÂÁÎÂ�· 

 ) ·Ú�Èˆ· ˘Â·Ï‰ ˙ÂÚÈ�ˆ ÔÈ�Ú‰ 49ב הערה "פו(‚È·· ¯Ú˘ ÈÂÏÈ ˙‰  :18ערה ה

ר פנחס  הכה� בר  "א ":ל במדרש תנ חומא וישלח ו"ש להוסי� ש כ � מבואר בדחזי

,   כש� שהמזבח מכפר כ� היא מכ פרת על ביתה, תו� הביתבהיא צנועה בזמ� ש, חמא

שנאמר , ואי�  ירכתי אלא מזבח, ביר כתי בית� 'יאשת �  כגפ� פור) ג, תהלי� קכח(שנאמר 

 ".ושחט אותו על יר� המזבח, )יא, ויקרא א(

‚ ‰˙È· ÍÂ˙· Û‡ ¯Ú˘ ÈÂÏÈ– ‰ÏÚ·Ï ÏÂ„‚ ˜Ê� ,È�· '‰�ÂÓÓÂ 

– ·Ó¯‰ „ÈÓÏ˙ È¯·„" Ô– 

�"שוש� סו דות לחד מ� ק מאי מתלמידי הרמב' לי די ס' נה הוב אש
*

וש� כתוב בזה    

ולא הותר דבר זה אלא לסוטה , דע כי פריעת ראש באשה היא סימ� מדת הדי�: "הלשו�

וזה דתני דבי רבי ישמעאל ופרע את ראש האשה אזהרה לבנות ישראל  , העומדת בדי�

 ביתה י ש לה  להזהר שלא להראות   וראוי שתדע שא פיל ו בתו�. שלא יל כו בגיל וי הראש

כי שערות האשה הנראות בחו� עושות נזק , שער ראשה בחו� רק לעשות  ענינה בחשאי

אור " ב הוצאת 151' עמ" (כי פותחת הדי� וסוגרת הרחמי�, ובממונה' גדול ל בעלה וב ני

 ).ה"תשנ, פתח תקוה, "הגנוז

)   מסדר של  המשנה למל�וה' המגי, להג או� רבי יעקב כ ולי(ז בילקוט  מע� לועז "עדו

בחו� ' ארור האיש האומר לאשתו שייראו שערותי' ואמר רבי חזקי: "ז, לפרשת וירא כ א

.   לא ייחש בו כבני א ד�' ובני,  כי האשה העו שה כ�  לקשט  עצמה גורמת עניות בביתה

לכ�  עליה�  להשתדל  להיות  שערותיה� מכוסות ולהזהר , א קובע  משכנו בתו� בי תה"והסט

–––––––––– 

כתוב בספר שוש סודות "ל "ל וז"ע האריז"בשו' דאי) ד"שנת תקמ(קארע� כ כתוב בשער הספר דפוס ) *

 .ש� הגדולי� בערכו' א בס"וראה מה שהארי� מר החיד". ה" זללה"והוא מתלמידי הרמב
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כי הדב ר גור� נזק לה� ולבעליה�   , ואפילו בעליה�  אל יראו שערותיה�, מגילוי הראש

 ].ש ש� בנוגע לימי נדתה"וראה לקמ� ממ" [ולבניה�

ÙÌ˘ ÌÈÈÂˆÓ ÌÈ·¯ ÔÈ‡˘ ¯ˆÁ· ˘‡¯ ˙ÚÈ¯ 

ירושלמי הפ דברי  "צד  אות ב   ע' ז ס י"ת משפטי עוזיאל חאהע" � הובא בשוכ

ובחצר , די� תורהמכל מקו� דפרוע ראש  ממש אסור ב, ח שנזכרו בפני�"ז והב"והריא

הובאו בפני� דאסור גי לוי  שפ דברי  הזהר "וע.  שאי� הרבי� מצויי� ש� מותר בקלתה

לחצר היינו להפסידה   ' ש בגמ"אפשר לומר דמ ז"ולפי"שער אפילו בתו� חדרי הבית כתב 

וכ� מוכח ממאי , אבל  מעיקר הדי� אסור לה לגלות  שער ראשה אפילו בביתה, כתובתה

 ".ערו ה אמר שמואל  שער באשה.  .ח שוק באשה ערוה "רא") א,  ברכות כד(ת� דגרסינ� ה

וכיו� שהשע ר הוא ערוה ודאי שאסור לגל ותו אפילו בתו� הבית ואפילו  בפני בע לה    –

פ   "ז דפרוע לגמרי אסור בחצר אע"אלא מסקנתו כ דברי הט". [ש בפני אחרי� בכל  זמ�"וכ

א ממדת " בחצר יחידי לגמרי אינה אסור כ רבי� מצויי� ש� א� יש בה דיורי� אבלי�שא

 .]חסידות כמעש ה דקמחית

Ù˙È„Â‰È ˙„ „ˆÓ ‰Ú�Èˆ· ˘‡¯ ˙ÚÈ¯ 

 .ת י� הגדול" אות א משו49ב הע רה "אה לקמ� במילואי� לפר

 ·Ï‰˙„� ˙ Ú · ‰ÏÚ· È�ÙÏ ÚÂ�ˆ È˙Ï· ˘Â: '� אות דש

שאפילו א�  אומר הבעל שא� אינה , ק שנסמ� לעיל בפני� "אה מי נדה להמהרשר

א � א� ת עשה   , גלה מקומות  המכוסי� שבה  לפניו אז נתקש ה לד עת ומוציא זרע לבט להמ

 .מ אסור בהחלט"מ –כ� אז בזה נח יצרו ואינו בא לידי עו� זה 

 ‚Ú· ¯Ú˘ ÈÂÏÈ˙ �„˙‰ : �ש

ויש להודיע  שג� בפני בע לי ה� אי� ): "ז, לפר שת וירא כא(ה בילקוט מע� לועז "כו

כי מאחר שהוא פרוש ממנה א� שהוא בע לה הוא , נדותלגלות שערו תיה� בהיות� .  .ראוי 

נחשב למקו �   ,  ושיער שלה("ב "ז או"וכ� כתב  בשיעו רי שבט הלוי  ס". נחשב לזר

ש אלישיב דאסור  לבע ל  להסתכ ל בשיע ר אשתו בעת   "ד   הגרי"וכ; ")אפילו  בבית, המכוסה

ישראל הליכו ת בת ' ה במעי� טהור אות ל ובס"פרד ס ש מחה סקצ' ד בס"הו(שהיא נדה 

שערות דינ� כמ קומות ("ז "ז ס"באר אליהו  פי –סוגה בש ושני� '  ס; )ה הערה ה"פ

שערות  ' ל  דאפי"ש דס"ע(ט " ה סק"ד סק צ"חוט השני יו'  נ קרלי� בס"הגר; ")המכוסי�

ד ל א    –כ הוי מקו� מכוסה ואסור להבעל ל הסתכל בש ערות הה� "היוצאות חו� לצמת� ג

נחשבות למקומות ' וכ� שערותי("א "ד  סכ"פיטהרה כהל כה ' ס; )ל"צ  הנ"כשיטת הצ

צריכה ("ד "ז אי"בנה  בית� סט' ס; ")שאס ורה ההסתכלות בה� בימי� אלו, המכוסי�

 –אוצר הלכות  ' ס; ")ליזהר מאוד שלא יתגלו שער ות ראשה כלל  אפילו בימי טהרתה

, ג� שערות מגולות שבראש אשתו הוי בכלל  איסור ערוה("ה אות נג "הלכות נדה סק צ

כ תיזהר האשה מאד "וע, דרכה שלא ל כסותה' ואסור להסתכל  עליה� כשאינה טהורה אפי

צר יכי� להיות   ' כ� שערותי("ג "ד  או"א פל"נ טעי גבריאל ה לכות נדה  ח' ס; ")לכסות�

 ").מכוסי�

ל  דמקומות המכוסי� היינו דוקא אות� "ה ד ס"ב סע"ד ח"מ יו"ז דלא  כ אג"וכ –
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א ב ל המקומות ,  כשהיא לבדה  ע� ב עלה בביתהמקומות בגופה שדרכה ל כס ות� א�

פ ש ה� מכוסי� כשהולכת בשוק   "בגופה שאי� דרכה לכסות� כש היא לבדה ע�  בעלה אע

מותר הבעל לה סתכל  בה� בע ת נדתה כיו� שהוא רגיל בראיית� ואינ� מביאי� אותו לידי  

פ שהוא  "ז א� האשה אינה מכסה שערה בהיותה בביתה ע� בעלה  אע"הרהור ולפי

 בשערה בעת נדותה כיו� שהוא רגיל להס תכלה כשהול כת בשוק מותר לבעלה מכוס

וכ� מסתבר   .  . הוא טע� גדול שאי�  לאסור עליו : "עיי� בדיו ק לשונולויש .  ד"עכ, בראייתו

מ כל המחמיר בעניני� אלו משובח וא� אפשר באופ� טוב "מו"ש דמסיי� "וע". לדינא

בדי   ' מ בס"ארי� להעיר על סברת האג וראה עוד מה שה". טוב להחמיר' ושלו� הי

  שעצ� סברא  21וראה לקמ� בפני� הערה .  ['ה ולא וכו"ז בביאורי� בד"ה  ס"השלח� סקצ

אבל ש� מתיר  ) ג"ג סק"ברכות פ(צ "ס להצ"זו לכאורה מבואר כבר בחידושי� על הש

ע "ויש להדגיש ד לכו.] ותו לא –לפני בעלה ב עת נדתה " שער הצדעי�"ז רק לגלות "עפ

ז מיירי לעני� איסור הסתכ לות בשעת נ דותה אבל  לעני� אמירת קריאת שמע ושאר "כ

בדי השלח�   (דברי� שבק דושה אסור לקרות כנגדה  כשהי א מגולה ראש א� בימי טהרתה 

 ). ק קיד"ש� ס

כדבר פש וט דאי� איסור בביתה  , ז אות יב"סל] החדש[ה "ח ח"מ או"כ באג"ומש[

עשות כקמחית אבל לא שמענו שאיכא צנועות כאלו  א� בימי נדותה וא� דאיכא הידור ל

, ד"עכת, שאפילו בדורות הקודמי� ובזמ� התנאי� לא היו נוהגות אלא יחידות כקמחית

" ובמקומינו נזהרות בזה נשי� טובא, ונראה שאינו אלא במ קומו, דבר זה הוא פלא"הנה 

 )].ו הערה קיב"בינה ודעת  פ' ס(

בדי� אי ש ואשה הדרי�  בכ פר ל בד�  א � מותר ב  "ת סקכ"ב מהד"בעני� תשובת  הנו[

גופי הלכות על  ' ראה ס –בשעה שהי א טובלת ולראות שתטבול יפה ' הבעל ל עמוד ע לי

ב דמשמע מדבריו שאי� "ת נו"ש בשו"וע. ט"ה משנת סופרי� סק"ג סקצ"הלכות נדה ח

ד לא ה תיר ש� רק בשעת הטבילה   , שו� היתר להסתכל במקומות המכוסי� אפילו לצור�

סוגה   ' ראה ס(לצור� ' צור� טבילה  אבל שלא  בש עת הטבילה א י� שו� היתר אפיל

 )].נ"וש, ד אות ז"א פל"ה נדה ח"נטעי גבריאל ע' ס; )ח"ז סק"באר אליהו פ י –בשושני� 

‚‰˘˙ ˙Ú˘·Â ‰˙È·· ¯Ú˘ ÈÂÏÈ"Ó 

הא� צרי� להקפיד שאשתו תכסה   "ד "ז סנ"ז פ"ת דברי חכמי� חאהע"תב בשוכ

ר חיי� "שמעתי מהג.  .רק בעלה ) שא� אחד לא יוכל ליכ נס לש�' אפי(ראשה בבית 

�כ ל  הזמ� שהיא , פנחס שיינבערג שמאד  צרי�  לי זהר לכסות רא שה בלי  שיראה שער  לחו

וג� פשוט שזה לא הוי חינו� טוב לבני� לראות (שדי� זה מקורה מהגמרא גופא , בביתה

ר חיי� פנחס  "הג.  .? שהא� יש להזהיר לכסות שע ר� א� בשעת תשמי.  ) .דבר כזה

ומספרי� ששאלו לאמ ו   , מכוסות'  פ  קבל ה איכא עני� ש לעול� יהי"דע,  כ�,  שיינבערג פסק

ב שעה שרחצה  ' וענתה מפני שהיתה זהירה שאפי, א"א אי� זכתה  לב�  כ החזו"של החזו

 ".שערה היתה חברתה אוחזת סדי� על גבה  כדי  ל כסות שערה

Î‚Â� ‰„ÈÏ‰ Ì„Â˜ Û‡ ‰Ú�Èˆ· ¯Ú˘ ÈÂÒÈ„ÏÂ‰ Ï˘ ‰„È˙ÚÏ Ú 

ניכרת  –פילו הנהגת� של ההורי� ב תשעה החדשי � שקדמו ל ליד תו של התינוק  א

שבעה  בני� היו  לה  ל קמחית וכול� ) "א, יומא  מז(' וכמסופר בגמ. השפעתה ע ל ה תינוק
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מימי לא ראו , אמרה לה�, אמרו לה חכמי� מה עשית שזכית לכ �. שימשו בכהונה גדולה

עד כ די כ� ש אפילו בהיותה  , שהנהגה בתכלית הצניעות,  כלומר".קורות ביתי קלעי שערי

פעלה   –לא ראו קורות ביתה את שערות ראשה , עמה' לא הי' כאשר א� א,  בביתה לבדה

שזוהי , כלומר,  ז זכו  להיות כול�  כ הני� גדולי�"שעי, ועד כ די  כ �', והשפיעה על  ב ני

לאחרי  היו' כאשר  ב ני, ר י שנעשתה הפ עולהחכ שני� לא"פעולה שהיתה   לה השפ עה  כו

וכמו כ� פעל הדבר ע ל   . שאז ראויי� ה� לכהונה גדולה, בני עשרי� שנה, גיל בר מצוה

ומכיו� ). בהיותו ממלא מקו� א ביו(שהרי בכהו נה מעמידי� בנו תחתיו , בניה� ובני בניה�

מאי "שהרי , שאי� זה סיפור מנחלת העבר בלב ד , מוב�,  זהורפ מספרת לנו סיפ"שתושבע

שתדע עד  כמה צריכי� להזהר , כי א� תורה והוראה בחיי� לכל  בת ישראל, "וה הוהדה

ועד   שההנהגה בתכ לית הצניעות  ',  לא נמצא   בבית כו'  אפילו  כאשר א � א, בעני� הצניעות

 –תורת מנח� (ל "כפי  שלמדי�  מהס יפור הנ, פועלת ומשפי עה על  הבני�  ובני בני�

 ).ב"י אלול תש מ"ליל ח, התוועדויות

 Ì ÈÚ„ˆ‰ ¯Ú˘ "–  „·Ï · ‰ÏÚ· È�ÙÏ ":20ה ערה

ה בעני� שער מחו� לצמת� בביתה לפני "סס�ד "ת שלמת חיי� סס"בואר בשומ

ואי� הטע� על שהוא   " נראה פשוט דהבעל  ד לא מיטריד בהו מותר לבר� כנגד�"בעלה 

אבל מ ה  "אלא טע� ההי תר " י פריצות לא נקרא רגילות"מה שהוא רגיל ע"ד, רגיל בזה

 ".פריצות ורגיל דלא  מיטרד בהו אי� כא� איסור כמו השערות בבתולותשאינו דר� 

̇ ·ÔÈ „: 23*ערה ה ·¯ÂÚÓ  ‰ˆÁ¯  ˙ÎÈ¯ 

Á˙·¯ÂÚÓ ‰ˆÁ¯ ‰ÎÈ¯·Â ÌÈ ¯ÂÒÈ‡ ¯ÓÂ 

א "ג סמ"ת עשה ל� רב ח"ראה ג� שו,  הוספה על המ קורות המובאות לעיל בפני�ב

כי   , ות הלכתיי�רחצה בחו� מעורב הוא איסור תורה וזה דבר שאי� צור� בשו� מקור("

; ")אחת משלשה  העבירות שעלי ה� נאמר יהרג ואל יעבור,  הוא אביזרייהו דגילוי עריות

 . 64' ה עמ"קד ושי� תהיו פ'  ס; 315' עמ" אל המקורות"; לט' א עמ"בית יחזקאל  ח' ס

אתרא דעל כי� ימא ): "ט אות כז"ס(י בספרו מועד לכל חי 'ח פלאג"ראה ג� להגרו

על ידי שהולכי� א נשי� ונשי� , ת חמורות יתר על שאר מקומותיש בה עבירו, מותבה

ורק בכדי שלא ל ספר  בגנות� של , ובאי� לידי עבירה, בחורי� וג� בתולות לשחות בי�

ועל , ישראל אשמרה לפי מחסו� ולא אעלה על ד ל  שפתי מהרעות הרבות שנעשות ש�

ר אשר יסובבו ש� שישימו אנשי משמ, ממוני העיר ומרביצי התורה לתת דעת� על  כ�

לרחו� בי � ' ואפילו האומרת שהיא חולנית ועלי, לבל יניחו לשו � אשה שתל�  לשפת הי�

סופו להיות עני וימות , וכל המניח את אשתו ללכת לשפת  הי�, לרפואתה אי� להאמי� לה

,  וכ� על בנותיה�, על בני�  להק פיד ע ל בניה�  הבחורי�'  ולכ� לב אבות יהי. בחצי ימיו

 ".כי לא  יבצר שיבואו לידי כמה תקלות  ומכשולות, ו  לש פת הי�לבלתי יצא

* * * 

˙Ï ‰·Â‚‰·Ï· ‰˘‚¯‰‰ ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÚÈ�ˆ‰ ‡˘Â�·˘ ‰�ÚË 

היא טענה מטופשת '  'הצניעות העיקר ההרגשה שבלב  וכו שבנושא'הטענה "

מה יש   , אלא ש א� א� נקב ל או תה לגבי  אותה  בת המתערטלת על  שפת י�  מ עורב. לגמרי
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יוחנ� סיפר בגמרא  ' ור. ברי� שהיא מ כשילה אות�  ב מראה מגרה ואסורלהשיב  לגבי ה ג

וגיהנ�  רבונו של עול� בראת ג� עד�, ומתפל לת' ששמע בתולה אחת שנופלת על פני

וש� מדובר ). סוטה כב(רצו� מלפני� שלא יכשלו בי בני אד�  יהי, בראת צדיקי� ורשעי�

" ל דב רו בשבח�" ש חכמינו זבבתולה שה לכ ה בצניעות מו חלטת כיאות  ל בנות ישראל

 ).א"ג סמ"ת עשה ל� רב ח"שו(

‰·¯ÂÚÓ ÌÈ· ‰‡ÂÙ¯Ï ıÁ¯˙‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡ 

וכ� א� צרי� לרפואה להיות אצל  הי� נמי ("ס נו "א סו"ז ח"מ אהע"ת אג"אה שור

א� סובר שלא יבוא לידי הרהור מותר להיות ש� א� אינו מוצא מקו� ושעות שאי� ש� 

אי� ("ג "ה סס"ת יחוה דעת ח"ש לחלוק עליו בשו"ומ") נאע לדי"נשי� וא� אינו בטוח צ

) .   ש  בארוכה ובהנסמ� ש� ו בדברי הפוס קי� המובאי� לע יל בפני�"ע –" להקל כ לל בזה 

א� לפי  דברי  הרופא יש .  .בעני� רחיצה בי� המל ח ("ב "ג ס מ"ת עשה ל� רב  ח"ע שו"וע

במדה   ,  המתרחצי�אז תתרח�  במרחק קט� בל בד מיתר, הכרח ברחצה  בי� המלח  דוק א

 ").ואתה ע צו� עיני� במד ת האפשר מראות ברע, שיראו� וישמעו קול�

‡˙·¯ÂÚÓ ‰ÎÈ¯·· ‡ˆÓ‰Ï ˙˘·ÂÏÓ ‰˘‡Ï ¯˙ÂÓ Ì 

ראה לקמ�   –� מותר לנשי� המלובשות כהלכה להמצא  במקו� שאנשי� רוחצי� א

 .ב אות ג"לפ "בואמ"במילואי� ל

* * * 

Ú„ÈÒÁ ÏÎ ÏÏÙ˙È ˙‡Ê Ï 

,   תהלי� ל ב(עת מצוא רק   לשט� מי� א ליו לא יגיעו  ללי�   א י ד ל זאת יתפ לל   כל חסע

ד "ל ע"וי, מה ענינו בזה, וצרי� להבי� תפילת החסיד לעת מצוא ע ל שט� מי� רבי�). ו

היינו , על מי � רבי�' ע ל המי� אל הכבו ד ה רעי� ה' קול ה)  ג, תהלי� כט(' שפירשתי הפ

שרבי� הולכי� ש�   , ל   המי�בח מה וברעש אוד ות הנעשה ע'  דהרעי� ה,  שבשביל המי�

פ על זאת יתפלל  כל  חסיד אלי �   "וז. ל"לרחו� על היאו ר בפריצות ונעשה מקו� הפק ר ר

ו לשט� "היינו שחסיד יתפלל ש לא יגי ע ח, לעת מצוא רק  לשט� מי� רבי� אליו לא יגיע ו

ו , תהלות צבי לתהלי� לב' ס(והב� , ל"שרבי� רוחצי� בו בתערובת ר, מי� שהוא בריכה

 ).ס" מקדשי הש� וע ת"ס שו"ד ווייטצע� ומח"צ רבי צב י הירש מייזליש אב"הלהג

 ÙÂ"  ‰¯Ú‰ ·51 :( ‡ÒÎ‰  ˙È··Â ıÁ¯Ó‰ ˙È· · ¯˘· ÈÂÏ È‚Â ˘‡¯  ˙ÚÈ¯Ù (24ערה ה

‡¯˘·Â ¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚ ÔÈ�ÚÏ ‡ÒÎ‰ ˙È·Â ıÁ¯Ó‰ ˙È· ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ‡ÎÈ‡ È 

י� לשינה ולאלו שישני� בבגדי� מיוחד): "ג"ז או"ג סמ"ד ח"יו(ת אגרות משה "וש

עצה טובה   לפשוט בג דיו ו ללבוש  הפעדז אמעס בהבא ד  , ]מה'פיז[=הנקרא פעדזא מעס 

שעדי�  לע ני� זה .  .והוא מקו� שעומדי� ש�  ערומי� לרחיצה .  ] . בחדר מקלחת[=רו� 

נסתפקת   .  .ו א� זהו צור� ג דול שיכול  לע מוד ערו� בשע ת החלו� דב גד י� , מבית הכסא

דאני   .  . ול דידי י ש להתיר משו� שג� זה הוא  צור� , שמא רק לצור � רחיצה הותר ש�

אומר דבבית ה מרח� ובית הכסא אי� הזהירות ש� מגילוי ה גו� בלא  צור�  בשביל  כבו ד   

הוא .  . כ "ולכ� הצניעות דבה.  . שהרי אינ� מקומות ששייכי� לנתינת כבוד , השכינה
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,  את  ע צמו בצניעותמשו� שאיכא  עני� צניעות בע למא א�  לגבי  עצמו ואולי כד י להרגיל

כ כיו� שש� אי� שו� צור� "אבל בב ה, ולכ� כשהוא ל צור� א� צור� אחר נמי אי� לאסור

להיות ערו� אל א המקצת שמו כרח אפשר אי�  להיות ש� ערו � שהוא יותר מכפי שהמקו�   

 ".מאחר שאי� עניני� אלו אלא הנהגות טובות ומדת חסידות יש לסמו� על זהו.  .עומד 

̇ ÚÈ¯Ù˙ ¯‡ : �ש „¯Ù� ‰ˆÁ¯  ˙ÎÈ¯ ··  ¯˘· ÈÂÏÈ‚Â ˘ 

Î ˙„¯Ù� ‰ˆÁ¯ ˙ÎÈ¯·· ÛÂ‚‰Â ˘‡¯‰ ÈÂÒÈ–  ‰ÒÈ�Î‰ Ì„Â˜ÂÌÈÓ‰ ÔÓ ‰‡ÈˆÈ‰ ¯Á‡ 

ע הרב טע� נוס� על היתר גילוי שער ובשר בבית המרח� משו� "פני� הובא משוב

ז "דיש ל יזהר לפי, והוא, מ לדינא"והנה נראה דלפי טע� זה א יכא נ". א"א בע"דא"

א "אפשר בע –דהא אז  , גו� קוד� ה כניסה ואחר היציאה מ� המי�בכיסוי הראש  וה

ס היו נוהגי� "א דל כאורה מוכ ח שבזמ� הש"העירני ח –בהמי�  ' דאילו בעת  ה שחי(

מהא דאסרו לשוט על פני המי� בשבת גזירה שמא יעשה חבית  , לשחות ערומי� לגמרי

ח " יד אפרי� לאואבל ראה. ולא משו� חשש סחיטת בגדי� –ב , של שייטי� בביצה לו

ג ש כ� היו רגילי� ל לכת בזמניה� ב שעת המרח� בבגד המכ סה  "ז סכ"ע  אהע"פ שו"ב ע"ס

ובמקור . [כ להקל בזה בפש יטות"ודלא כמנהג כו). א"ת אהל יששכר ס"וראה שו. הערוה

) במע שה דקימחית(א , ישני� ליומ א מז' יש להעיר מתו ס,  ל בזה"ע הרב הנ"שיטת שו

א� מפאת מ דת חסידות   ) ה בשר"וה(דאי�  הקפדה  בכיסוי  שער , �שהובא לעיל  ב פני� ש

 ].ל"ע הרב הנ"וכדברי שו, "א"א בע"א"כ כש"משא, "לכסותו כולהיבשעה ש היתה "א "כ

במכתבו  (ז אויערבא� השיב "והגרש, הנה הצעתי שאלה זו לפני כמה מגדולי דורנוו

 להפשי ט ולהתלבש   מסתבר ש צריכי�, בנוגע לבריכה): "א"תשמ' אדר ב' אלי מיו� ה

ש "ומהגר". א� הואיל ומעול� לא הייתי ש� אינני יכול לחוות דעת בזה,  סמו� לבריכה

ונדפס   –א "ק תזריע תשמ"במכתבו אלי מיו� עש (א היתה מענתו "הלוי ואזנר שליט

מה ששאל בב ריכת רחצה  ): "ג"ז ס"ח סט"ה חאו"ת שבט הלוי ח"ז בספרו שו"לאח

. ר גילוי בשר ושער קוד� הכניסה ואחרי יציאה מ� המי�נפרדת מוק� מחיצות הא� מות

רבנ� דב י רב אשי כי  נחתי זקפי כי ק א סלקי  שחי  ' א כל  המניח וכו, הנה עיי� שבת  מא

מוכח דפניו כ לפ י הע� איכא   , ה כי נחית לנ הר ואי� כא� משו� צניעות"י ד "ש ברש"וע

מ בלא מלבושי�  "ל מאב, ד"ע אבל רק בכיסוי  מקו� המילה חששו לחד מ"צניעות לכו

וכ� , ובכל  אופ� יש להחמיר בזה. ומקו� לחלק בזה  בי� אנשי� לנשי� כמוב�, אי� קפידה

 ".נוהגי� הרבה צנועות

הנהגת הגאו� הסטייפלער להקפיד להת ל בש תיכ� כש עלה מ� ' כנראה כ� היו

'  ל הי"ר זצוק"מו]: "אפילו בנוגע  אנשי� –היינו ) [קצח' ג עמ"ארחות רבנו ח(המרח� 

פושט ולובש את כתונתו ' ר איתי במרח� הי, נזהר מאד שגופו לא יתגלה  א פילו במקצת

וכ� , ל"ע כנ"נ' וג� בשינת� בלילה הקפיד ו רבותי הק.  .י מדרגות המקוה "וכפתו ע

לאחר ששהו זמ� קצר במי� עלו והתלבשו וישבו ) בשני� הקודמות' זה הי(כשרחצו בי� 

 �ר באחרית ימיו הקפיד "ג� במחלתו הקשה של  מו. )לצור� בריאות(מלובשי� על ה חו

וכ� בימיו , מאד שהרופאי� לא יגלו את גופו בבדיקת� רק יבדקוהו תחת כסוי הסדי�

ר שיבדקו תחת הסדי�   "רחמלבי� בקש ו מו'  האחרוני� הקשי� והמרי� כשבא אליו פרופ

 ".ולא יגלהו



 רז ) 24( בנשי� ראשדיני פריעת : א"פ 

טהרת הקודש  מאמר הצניעות אות ד וב) לבעל שומרי אמוני�(בשלח� הטהור ו

תוכ חה לאלו היוש בי� בחדר ה לב שה שבמקוואות בגילוי הגו�   ) ז"מאמר מקוה ישראל פ(

ש שמנהג יראי שמי� שפושטי� הבגדי�  הסמוכי� לגו�   והטלית קט�  "וע, ומבלי� הזמ�

 ).ב"ב סק"ח ס"פ סקי תשובות ל או' ד בס"הו(סמו� ככ ל האפ שר לבור הטבילה 

:   כ"ב בה וגי שעשעות סקת"א ס"ז סכ"א לאהע"או� אני חומה ח' ב בס"יוכ

 ".ב צריכה לכסות שער רא שה"ובשוהה בחו� וכיו"

ס "מח,  ד הארפענעס"להגרי " (קוב� ה לכות  למעונות הקי�"ז בספר "מ עד"שוו

ג  �ה אות א"פ) ועוד; ת נשמת שבת"שו; ת ויבר� דוד"שו; ח"ישראל והזמני� ג

ידקדקו  לפשוט   ] בריכת רחצה[ההולכי� לרחו� בסווימינג ��ל ): "ס"במהדורת תש(

" מלבושיה� סמו� להמי� באו פ� שמיד שיוצ אי� מ� המי� יחזרו ללבוש מלבושיה�

ב "ע הרב ובמ"ג ובשו"כמבואר בפמ: "ש� צ יי�' ובהערה ב]. בנוגע אנשי�' ומיירי אפי[

, שאי� להיות בגילוי בשר במקומות שדרכ� להיות מכוסה כשאינו לצור� הרחיצה, ש�

אב ל   , א העיר דאולי  דוקא  בנהר שהוא מקו� גלוי"וחכ[גדיו סמו�  להנ הר ושיש לפשוט ב 

'   ע סי "דפשטות ההלכ ה דשו,  א"אבל ז, במקו� מוק� מחיצות המיועד לרחיצה אי� איסור

]"מיירי א� בב ית' ב
*

. 
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הוא רק '  שער והגו� בבית המרח� וכדופ המבואר לעיל דכ ל ההיתר של גילוי"ע

חובה   ,  דג � בבריכה  שאי� אנשי� נכנסי�  בה כ לל, יש  לומר –) ש"ע" (א"א בע"א"משו� ד

כ אי� היתר  "א, כיו� שהכובע אינו מפריע לרחצה בבריכה, ללבוש  כובע ב תו� המי�

 ). ב הערה יד" משבצות זהב לבושה פכ' בס" גדולי ההוראה"כ בש� "כ(להמנע מלבישתו 

כ� הוא הדי � בלבישת חול צה ע� שרוולי� וכיסוי חלק  מהרגלי� שאינ�  –ולפי זה 

אול� "). גדולי ההוראה"כ ש�  בש�  "כ( חובה ל לוב ש� בכ ל עני�  –' מפריעי� לשחיי

ורק מידת הצניעות   , אינו חייב מ� הדי�', לבישת חלוק  ב מי� שפעמי� רבות מפריע לש חיי

,  מדת הצניעות): "2ט הערה "ש� פל(יבסקי ח קנ"וכ� כתוב בש� הגר). ש�(ללובשו 

וטע� נוס� יש בזה שבמציאות קשה למנוע כניסה ". ללבוש חלוק במי� בכל עני�

 ).ש אלישיב"ש� בש� הגרי(' ל תיקו� תקלות דחופות וכדו, אקראית של אנשי� לבריכה

): ה א ות ג"ל פ"הנ" קוב� הלכות   למעונות הקי�"' ראה ס(יש מחמירי� יותר ו

צ  דהע דה החרדית  פרסמו כרוז בהוראה שאסורה  "הביד – בגדי  רחצה לנשי�  ובנוגע"

ז היא עוברת על דת   "ושהעובר ע, לרחו� בלא חל וק שיכסה גופ ה עד למטה מ הברכיי�

וכ� הזהיר על כ� מר � מסאטמאר : "ש� ציי�' ובהערה ה" ע"והוא אביזרייהו דג, יהודית

, יומא מז(ל "וכבר אמרו חז,   פריצותשהו א בגדי' ע שלא תתרחצנה הנשי� בבגדי שחי"זי

זכתה לשבע ה   ' דבשכר צניעות שהיתה לקימחית שא� קורות ביתה לא ראו קלעי שערי) א

 ".בני� ששימשו בכהונה גדולה  וראה בקונטרס מחני� קדוש

–––––––––– 

כשיוצאי� , י��בעני� הרחיצה בי� ע� בגד הקרוי בגד, בפני�' מ הנז"ו ס"ת אז נדברו ח"אול� בשו) *

 רגע אחד שלא לצור� כמו דמותר בבית המרח� ובמקוה משו� מקו� שרגילי� הא� מותר לשהות, מהי� לחו�

די� רחיצה בי� כדי� רחיצה " השיב –) ל בפני�"ס ב כנ"ח ר"כמבואר באו(א בעני� אחר "לשהות ש� ערו� וא

 .33ב הערה "ע לקמ� במילואי� לח"וע". שאי� מדקדקי� על הרגעי�, במקוה
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ק "ו והגה"ק יר ושלי� ירות"צ דהע דה החרדית דעיה"ד דברי הבי ד"כ� הביא בנדו ו

ס "מ ח, צ  רבי  דניאל פריש"להגה –ו  "תשס, ו"ירות" (ותכתר ה צ ניע"' ל בס "מסאטמאר הנ

אחרי  : "וש� אות ו  בש� קול  קורא של  רבני ירושלי�. ה"פ ל) ק"מתוק מדבש  ע ל הזה

וג�  ידוע המצב   , שבררנו שיש בנות ישראל ההולכות בי�  בבג ד  י� ב לי חלוק  ארו� מעל

לאלו הצריכות ,  זההרינו להודיע די� תורה בדבר חמור, ירח�' ה, הירוד בגדר הצניעות

שיש איסור חמור , ובמקו� שאי� חשש תערובות חס ושלו�, לנסוע מסיבה רפואית לי�

'  וש� אות ז". לבת ישראל  לל בוש בגדי י�  ל לא חלוק ע ליו� המכסה היטב  את הברכי�

וכ� בש�   , ז"כ  עד "בש� קול  קורא מהתאחדות הרבני� דארצות הברית וקנדה  הובא ג

 .ט לפני קריאת התורה"ש תשי" דחה'ק מסאטמאר מיו� ב"הגה

21' עמ, ז"תשמ'תמוז ה�סיו�, "המאור" ג העור� ב"ראה תשובת הרה,  עומת כל  זהל

בעידינג   "ב בגד ק צר המכונה ' נשי� אשר במעונות הקי� הולכות לרחו� ב ברכת השחי: "

אשר עיני העוברי� ,  א� הנשי� רוחצות רק במקו� נשי� וצנוע בגדר גבוה סביב.  " .סוטה

א� בבג די � רחבי� או , מ האי� ובמה ה�  לוב שות"א�  כ � מה נפ, שבי� אינ� שולטות בוו

או , א� רעולות או פרופות, א� ביריעה א� בחמילה, א� באדרת או בשק,  בבגדי� קצרי�

 ".ומה פריצות ובלתי צניעות ש יי� בזה, בבעידינג סוטה 

כשאי� [יכה וי� בר, במרח�: "ב"א ס"ז סכ "א לאהע"או� אני חומה ח' ב בס"כיוו

 ".מותר לה מעיקר הדי� לגלות  שערה, ב"וכיו] ש� איש

„ÌÈ˘�‰ ÔÈ· ‰ˆÁ¯ ˙ÎÈ¯· ÌÂ˜ÓÏ ÔË˜ ˙‡·‰ ÔÈ 

כ  בספרו  "ר שכ"ושו)  [ד"ה ה"פ(ל "קוב � הל כות למע ונות הקי� הנ' עלה ב סה

קט� שהגיע ל חינו� אסורה הא� ליטלו  למקו� הרחצה בי �   ]:  "קמז' ג ע "פ" חינו� ישראל"

והיינו משהקט� מבי� לפרוש מזה א� אומרי� לו שאסור  : "ש� בירר' הערה ווב". הנשי�

ר "ובקונטרס אגרת קי� חי מביא ממר� אדמו, ד שני��והוא בער� ב� ג , לרחו� כ�

דקט� יש לו   [שאולי ישאר  חקוק בזכרונו , יש  למנוע' ע שא� בפחות מ ב� ג"מסאטמאר זי

א   " וכ� כ תב לי חכ]. מה שראה בילדותוופעמי� יכול  להשאר נגד עינ יו , כח הציור גדול 

ר כ� משמו "שו. ל שהקפיד שהנשי� לא יקחו עמ� א� קטני� ביותר"א זצ"דהחזו' משמי

וזה פוג� בנפש , שיש מציאות שיקלוט המראה ויזכור) רכז' ג ע"ח(ארחות רבנו ' בס

יש להקל  לע ת   ] ל"כנ[ואולי ב מקומות שהנשי� רוחצות מלובשי� בדר� הצ ניעות . הילד

א "אמרי יושר נשי� חלק ההנהג ות מהחזו'  וכ� בס ". 'הצור� בקטני  קטני� פחות מב� ג

שא� יכולי �   , אמר, בעני� א� אשה יכולה  לקחת  איתה את בנה  הקט� לי�:  "אות קכו כת ב

 ".יש למנוע –לזכור לכשיג דל ו 

מעשה באש ה אחת  : "קנא ' ב עמ"ח) א"תולדות החזו(מעשה איש '  כ� העיד  בסו

עד שפע� אחת  , את בנה ב� השנתיי�) בחו� נפרד(עמה בעת לכת ה בי� שנהגה לקחת 

ש הרי תינוק ב� שנתיי� הוא , א הא� ארי� למיעבד הכי"הל� בע לה לש אול את החזו

א�  ': וענה לו, או שמא בכל זאת אי� מ� הראוי לקחתו', ואפילו אינו בכלל חינו� של גי ל ג

כי המראות הללו שהוא   , תו ע מהאל תת� לא שת� לקח –ברצונ� שב� זה יישב וילמד  

ואחר כ � כשירצה  לש בת וללמוד הרי  אות� מראות , רואה נקלטי� בזכרונו ג� בגיל הזה

מכיר אני מקרוב ': וסיי� מספר העובדה. 'יצופו בזכרונו ויבלבלוהו ויטרידוהו בלימודו

לד  והיחיד שאינו יושב ולומד כיו� ה וא אותו י, ר"ברוכת ילד י� בלעה, את אותה משפחה
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 )".כ"ת' עמ" קד ושת החיי�"ספר (' שבדידו הוי עובדה

אי� ליקח  ) : "ז"תשמ, אייר' ד מה"בפס(ק שכונת קראו� הייטס "� דק"כ� דעת הבדו

 ".לחו� הי� ובריכות שנשי� רוחצות ש�) שני�' לער� מ ג(ילדי� המבוגרי� קצת 

א את בנה ראוי להקפיד ש אשה לא תבי"ד' ט כ"ז סי"הליכ ות בת ישראל פ' ול� בסא

יש להקל   ' שש ע� אבי�אבל ב ילדה עד גי ל חמש, שמעל גיל של ש לחו� הנפרד לנשי�

שני� ' רצוי להקפיד מג: "ל"ס הנ"אל מח' ז אויערבא� במכ"פ דברי הגרש"והוא ע". יותר

כי , מפני שהיא לא רואה שו� ערוה ש�, אול� בי לדה ע� האבא  אפשר להקל יו תר, ואיל�

 . ג"א סכ"ג פפ"הקט� והלכותיו ח' וכדבריו כתב ב ס". הוגהגברי� מכסי� ערוות� כנ

א שפע� שא ל ה אשה   "ר שמואל דישו� ש ליט"שמעתי ממורי ורבי מימי נעורי הגו

ל עד איזה גיל  מותר להביא בנה  עמה לבריכת ר חצה והשיב  "מ פ יינשטיי� זצ"את פי הגר

 "?!אידישע אויג� ז�ל זעה� � דבר ערוה"שאינו מבי� השאלה ואמר 

ז בעני� הגיל שאסור לילד   "ח סקל"א או"ת תשובות והנהגות ח"ב כתב ב שו"כיוו

,   ואני הוריתי עוד ליזהר בבני�  מוקד� מאד: "בי�) ע� אמו במקו� נשי� וילדות(ברחיצה 

וכ� כא� ראוי כבר ליזהר אפילו קט� ביותר שהוא ב� דעת ושיי� לחינו� וראייה עלול 

ואי� , והגי� ג� קוד� ליזהר אפילו בילד ה כי קט�ו אנשי מעשה ומדקדקי� נ, לקלק ל אצלו

 ".ו"להניחו אצל יל דות ואי� להקל  בעניני� אלו כל ל ח

 –בקט� ביו תר ' דיש  ליזהר אפי' שמביאי� ראי,  חינו� ישראל ש� כתב ' בסו

ה שמקו�  היניקה באשה  הוא במקו� "שדוד  המל� הודה  לה קב) א, ברכות י(ל "ממאחז

הרי   –ינוק יונק מאמו לא יסתכל  במקו� שאינו צנוע  שכש הת) לא כאצ ל בהמה(צנוע 

ל בע ל   (' א דרת אלי' ב  איתא בס"וכיו, דקט� יונק יש  עני� שלא יסתכ ל במקו� שאינו צנוע

 ).ס ברכות ש�"משנת חסידי� עמ

ÏÏÈˆÓ ˘È‡ ˘È˘ ÌÂ˜Ó· ÌÈ· Â‡ ‰ÎÈ¯·· ˙ÂÁ˘ÏÂ ıÁ¯˙‰ 

דכוונתו של , א דליכא איס ור ממש"ב סק"ד סס"ז ח"ת אגרות משה אהע"עלה בשוה

ה  "ד סקצ"�  יו"ד   המבואר בש"ע(ל כוונת מלאכתו ) א"כ, ל א לכוונת פריצות(ה "המציל ה

שיי� ' ז לא הי"ז על שעס ק בת אותיו שעי"כ בר ור שיענש ע"דאל, )כ לעני� רופא"ס

וג� הוא יירא מלעסוק  בזה דשמא יארע  , ו יש צור� הצל ה"שיעשה מלאכת ו לראות א� ח

זה  משו� שעסק   ' שאז ו דאי יגלו  כל  ה נשי� שהי,  ל הצילהאז אחת שטובעת ולא י דע 

כתב   , למעשה. ז וידינוהו בדיני מלכות כרוצח"בתאותיו ולא במלאכת הצלה  ששכרוהו ע

ח יש לה� "ח אי� לה� לרחו� ש� ובעליה� הת"ובפרט נשי ת' מ נשי� יראות ה"דמ

 וישתדל לבא   כי י ש לחוש שמא נת� עיניו בה, להקפיד  ולמונע� מזה א� אפשר לפניו

ח  "וא� שהוא חשש רחוק ראוי לת", לביתה בשעה  שאי� בעלה בב ית ויפתנה או יאנסה

 ".לחוש לזה קצת  כשאפשר באופ � שלו�

,   מצילה ול א מציל ' תהי' שבבריכת שחי, וסוברי� שיש להזהר, ז"בל יש חולקי � עא

מה פעמי�   ועוד דכ. שהרי ברוב הזמ� הינו יושב ובטל, טריד' דאי� היתר של באומנותי

משבצות זהב ' ס(ובה � לא מהני סברא זאת , המצילי� מוחזקי� כאינשי דלא מעלי

לעני�  –ג "ז סע"ת מנחת יצחק ח"ז ושו"ד סקס"ת שבט הלוי ח"פ שו"ע, ט"לבושה פל

 ).רופא
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ה   " כתר ה צניעות פל'  נדפס בס(ו "ק ירו ת"�  דהעדה  החרדית בעיה"ד הב ד"לפו

. וג� בתכ לית המיעוט, מצאו א� ורק בבית� שלה�מותר הדבר א� המצילי� לא י, )ד"ס

אבל במקו�  ש ישנ� מצילי� ג ברי� שמסתובבי� בי� הנשי� ה� במי� וה�  על י די חדרי   

זהו  –וג� מוכרי גלידות וממתקי� מסתובבי� ש� ', ובאי� כבר בכנופי, ההלבשה וכדו מה

ש "וע[ע לש� ואסור לנסו, הש� ישמרנו, סכנה נוראה אורבת על טהרת� של בנות ישראל

 ].דמיירי בנשי� שמוכרחות לנסוע לי� מסיבה  רפואית

שד� א� י ש איסור יחוד  בבריכה   , ז סימ � מה"ת דברי י ציב אהע"לי די שו' וב אנה הש

ד "וסיי� דבריו דא� לה לכה אי� איסור יחוד בנדו, גדולה של נשי � שיש ש� מציל איש

זה מגדרי הצניעות להתרח�  מ למעש ה בודאי שאי�  "מ, מדי� פתח פתוח לרשות הרבי�

שגנאי לבנות ישראל שיסתכלו בה �   , ה נשי�"א בתוד, וציי� לסנהדרי� כ, בפני המציל

היתה מאי ' ד  פנוי"למ' א במעשה  בא ד� אחד שנת�  עיניו באשה אחת כו, אנשי� וש� עה

י לעמוד בפני האנשי� "כדי שלא יהו ב נות ישראל פרוצות בעריות ופרש', כולי האי וכו

 .ד"עכ , ל"ש הכא ב מציל בפרו� בע ריות שיש ליזהר בזה וד"וכ, ה� עיניה�לתת ב

‰ :˘‡¯ ˙ÚÈ¯Ù ÔÈ�Ú· ÌÂ˜Ó‰ È‚‰�Ó ÈÈÂ�È˘ 

̄  ¯Ù ˙Â¯‰Ê� ÌÈ˘�‰ ÔÈ‡˘  ÌÂ˜Ó· ˘‡¯ ˙ÚÈ:26ערה ה Ú˘ ÈÂÏ È‚· 

מזה יוצא לדי� בנדו� : "צד אות א' ז סי"ת משפטי עוזיאל חאהע"� מסקנת שוכ

בכל  דבר  שאיסורו וסיני מה מקרא או מהלכה  למ שה כיסוי הראש בא שה שהוא איסו ר תור

ש "ומכ, מ� התורה אי� מקו� לחלוקי מנהגי� שאי� מנהג עבירה נקרא מנהג ואסור לקיימו

ב "ת תשובות והנהגות ח"וראה ג� בשו ".שאי� מבטלי� איסור תורה מפני המנהג

 ). 8ד לעיל במי לואי� להערה "הו(ב "סתרצ

„ÂÎÏ"Ó ÌÈ˘�‰ ·Â¯˘ ÌÂ˜Ó· Û‡ Ú˙ÂÏÊÏÊ· ÌÈ˘�‰ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ˘‡¯ ˙ÚÈ¯Ù ÔÈ„ 

„ÓÂÚ ÂÓÂ˜Ó· 

כת ב ברור ' כא אות י 'יז ס"ג וג� ש�  בחאהע"ת יביע אומר ח"וב הגיעני שוש

ר בראש "ז שהנשי� יוצאות לרה"ש קצת אחרוני� דבזה"הדבר פשוט מאד שג� למ"ש

  בי היינו דוקא  לג –ש כנגד � ואי� בזה משו� שער באשה  ערוה  "פרוע מותר לק רות ק

אבל  . ג להרהור"ש למול פני הנשי� הללו משו� דלא חיישינ� בכה"הקורא ק] אישה[

והדבר   "".ו שיעלה על לב  אד� לה קל בזה"ח –ר בראש פרוע "לצאת ברה שי�לנלהתיר 

ו אי� חילוק בי� זמ� לזמ� ובי� , נוהג לעול�, כמו כל  שא ר איסורי תורה, איסור זהשברור 

) א"יסודי התורה ה' ט מהל"בפ(� "כמו שכתב הרמבו, דור לדור ובי� מקו� למקו�

, ו"ולא תשתנה בשו� זמ� ח,  שהתורה נצחית לעולמי עד , שאחד מעיקרי הדת והאמונה'

ת יחוה "שו" ('שנאמר והנגלות לנו ולבנינו עד עול� ל עשות את כל דברי  התורה הזאת

 ).ב "ה סס"דעת ח

„‰Î· Ô�È¯Ó‡ ‡Ï"‚ "ÓË·Ó ‚‰� Ï‰ÎÏ‰" 

, פ' ז סי"ת י� הגדול חאהע"מ טולידאנו בשו"י� העלה ג� הגריכל המבואר בפנכ

דאי� מנהג )  והביא מכמה המצוייני� לעיל בפני�(שהרי כבר הוכיחו רבי� מ� הפוסקי� 

דאפי לו במנה ג דנתפשט   , היעלה  ע ל הד עת שזה י כנס בסוג  מנהג", ו עוד, מבטל איסור
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ש דבר   "כ, אי� זה מנהגתרו ש' ח סי"ח כתב בשיורי ברכה או"פ ת"מדלת הע� ש ל א ע

שג�  , ש"ועיי". ז יאמר מנהג אותיות גהנ�"ע, העשוי על פי  פרוצות ורשעי� שבדור

ד ש� מיירי רק בשער שחו� ל צמתה אבל  לא  ,  להקל' � אלשקר אי�  ראי"מדברי המהר

ג "ת יביע אומר ח"ע כד בריו בשו"וע. [ז לעיל  בפני�"כ וכמבואר , בשער כ ל הרא ש

 .]כא אות יא' ז סי"חאהע

שהרי נמצאי� כמה וכמה שאי� שומרי� ע ל   , מוב� שיודע הנני הקושיא על האמור"

,  שאת� המעט מכל העמי�, אלא שקשיא  זו קיימת היא כמה אלפי� שנ ה –די� האמור 

י יש  למצוא כאל ו   "ולצערנו הרב הרי ג� בתוככי בנ, ואי� זה דיניה� שונות מכל ע�

ו "ופשוט שאי� זה גורע ח, ל"רובות רע מחללי � השבת בפרהסיא ועד לנשואי תע"שלע

כמו , עליה� נאמר וחי בה�' כלל וכ לל ב עניני חיוני� של תורתנו תורת חיי� ומצותי

ז כלל ו כלל  בחיונית ש ל  "לא נגרע עי) ובסמיכות לזמ� מת� תורה(שעשיית העגל  בזמנו 

 –אגרות קודש  " (ועד ל דו רנו זה' עשרת הדברות ולאחרי זה דכל התורה ומצותי

 ).ש מו' ג עמ"חכ –ובאוויטש לי

כדאיתא בזהר , לפרנסה ולב ריאות, ע שנוגע לבני� ולבני בני�"פאה נכרית הו"

אי� לשאול מדוע פלונית ופלונית אינה חובשת פאה נכרית . שהדבר נוגע לבני חיי ומזוני

אי� אד� , ראשית. 'מ טוב לה בבני חיי ומזוני והצלחה בכל עניני"ומ, ואינה נוהגת כראוי

שהרי א�  אד� אינו מספר לחבירו מה , ו איזה צרות יש לו, ודע מה קורה אצל זולתוי

אלא יש לקיי� את ציווי  , על הזולת) פ�רקוק� זי�(אי� להביט , ושנית. מתרחש אצלו

 ). 188' ב עמ"חי, ותויהתוועד –תורת מנח� " (ה"הקב

ורוצה אשר שפלא גדול על  כל מי  שניצו� אמונה יש בלבו , עוד להוסי� ב האמור"

בנוגע להבעל  והאשה ובניה� שיברכ�  –החיי� לאחרי הנשואי� מאושרי� יהיו לאמיתת� 

שיש ) שיש בזה אי נעימות ל"תאאפילו (האומנ� יש תפיסת מקו� להאי נעימות . ת"השי

והרי זוהי קלות ! ?יוצר האד� ובורא העול� ומנהיגו, בכיסוי הראש בער� הברכה מהש�

" כ בדבר מפורש"ועאכו, ו בא� ספק וספק ספי קא בהכרח העני�אפיל, הדעת שאי� כמוה

 ).ש�(

„‰ÏÂ‚Ó ¯Ú˘ „‚�Î ‰˘Â„˜·˘ ÌÈ¯·„ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈ· ÌÂ˜Ó˘ ‰Ê· ˙Â¯‰Ê� ÌÈ˘�‰ ÔÈ‡ ,
ÈÙÏ ‰ˆÈÁÓ‰ ‰·Â‚ ¯ÂÚÈ˘Â"Ê 

אבל ודאי ראוי  לבעלי  נפש  להחמיר לעשות כ שאפשר "מ  'יא ס"ח ח"מ או"אגב

ואפריו� ,  יתראו וכ דכתבתי  בתשו בתיגבוהה יותר מראשיה� וא� כ שה� למעלה   שלא

ה אשר כוונתו היא לש� שמי� שרוצה להדפי ס ס פר בש� כ ח   "נמטייה לידידי כתר

כי ודאי רצוננו שיוכשר דרא ויחמירו , הקדושה והטהרה להסביר אי� שראוי להחמיר

ה יודע שג� מה שבררתי הדי� והשיעור להלכה   "אבל כתר. 'כראוי לבעלי נפש וליראי ה

 ".מזה תועלת גדול ה' ה שהי"� שמי� ובהיתה לש

„"˘‡¯ ˙ÚÈ¯Ù· ˙Â¯‰Ê� ÌÈ˘�‰ ÔÈ‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰ÏÂ‚Ó ¯Ú˘ „‚�Î ‰ÏÙ˙Â ˙ 

דלא כסברת (הוספה על המובא לעיל בפ ני� מדברי החפ� חיי� להחמיר בזה ב

מאת " (תולדות ימי חייו בקיצור"בתחילתו " מכתבי חפ� חיי�"' מ בס"שו) 'ש כו"הערוה

באשר  כבר הופקר   , באמר�, פילו אות�  שאינ� פרוצי� חפשו היתרי�וא): "ח"בנו של הח
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אמנ� מר אבי , שוב ליכא  הרהור בזה, ורוב הנשי� הולכות בפריעת ראש�, דבר זה

שלא נאמר סברא זו רק בצומת שער  , דברי בורותלוחשב זאת , זה עותטעל  תרע� מאדה

ולא בפריעת ראש ] ראה לעיל בפ ני� שהחמירו ג� בזה[הבולטות מרדיד שעל האשה  

שא� א�   כול� ילכו  ערומות עוברי� בלא יראה ב�   , וכמו גי ל וי אברי� המכוסי�, כולה

.    .שקרה לפעמי� שסעד ע� הרבה אנשי� , יודע אנכי.  .וכמו כ� בפריעת ראש , ערות דבר

כשהגיע ל ברכת המזו� הרכי� ראשו וכסה עיניו ובר� , והיתה ג� אשה בשלח� או בסמו�

א� , והכל בש בי ל פריעת ראש  האשה.  .לא בר�  כל ל  ,  אפש ר לו להשתמט'א� הי.  .

 ".בכולה או במק צתה

, ז ורגילות לגלות שערותיה� שלא כ די�"כ� העלה ד ג�  במקומות שהנשי� עוברות עו

הגאו� רבי יהושע מאיר הכה� מוולאזי�  –ת או תפלה כנגד�  "עדיי� אסור לומר שו� ד

והעיקר צרי� : "ג"סקמ' ג' סי, א"להחיד"  באצבעמורה"על  " שערי הקודש"בפירושו 

,  ר שרבו כמה נשי� לפרו� גדר של תורה ליל� ב גילוי הראש"בעוה, ז"ליזהר בשעת בהמ

והג�  ,  ואסור לבר�  ולקרות כנגד�, כי  ידוע ששער  בא שה ערוה, ז כנגד�"שלא ל בר�  בה מ

בה נשי� לצאת דכיו� דהאידנא נהגו הר) בית אהר�' ש ובס"בערוה' עי(שיש מי שכתב 

'   ל סי"ר מליובאווי� ז"צ מהגאו� האדמו"ת  צ"בשו'  א� עי, בגילוי הראש  אי� זה ערוה

שינהגו ' כ אילו הי"א, וג� שוק באשה ערוה, ל שער באשה ערוה"דכיו� שא מרו חז, קלט

ב "א ומשנ"כ החיי"וכ, ה בשער"כ ה"א, הנשי� לצאת בגילוי השוק בודאי הוא ערוה

ע  "וע..". ש" ע, ל עני� איסור לבר�  כנגד   שער האשה' ז בי� בזמ � הגמ"שאי� חילוק בי�  בזה

 .ז אויערבא�"  מדברי הגרש2א הערה "לעיל במי לואי� לפ

מבחינה אחרת הסביר הטע� שאי� להקל בא מירת דברי� שבקדושה נגד ש ערות ו

:  ג "א סס"ת תשובות והנהגות ח"בשו, מגולות במקו� שאי� מקפידות בפריעת ראש

ותמהו שהרבה פעמי� , ה כא� אודות איסור ייחוד א� שאי� חשש עבירהובדרשה לקהל"

וכ� כשעוברי�  , והסברתי שבמקו� טינופת זבובי� מגיעי�, ו"אי� נדנוד חשש עבירה ח

והוא הדי�  והוא הטע� , באסור ייחוד מחשבות והרהורי� עלולי� ל בל בל אז או אחר כ�

הטע� רק שהשערות גורמי� הרהור אי� , אשת איש כשה ולכת ב לי כסוי  כראוי די� תורה

ליזהר '  ולכ� כשנמצאת בי� אנשי� עלי, אלא בזה היצר מבלבל  י ותר, שמביאי� לידי  תאוה

ו "ואי� להקל כל ל ח, שהכיסוי ג� כ� שמירה ליצר, ביותר לשמור גדרי צניעות כדי� תורה

.  שהפוסקי� אס רו בשערות ואי אפשר להקל',  לבר�  כשעוברת ולא מכסה  כל שערותי

ולכ� לא מועיל הסברא , ו לידי הרהור"ועוד אפשר שאסורו ג� מפני שמגיעי� בזה גופא ח

ל עמוקי� מאד הרבה יותר "ודברי חכמינו ז, ל לבר� משו� הרהור"שרגילי� שאסרו חז

 ".ממה ששכל של נו תופס

·‰ ˙ËÈ˘ ¯Â‡È"ÈÁ ˘È‡ Ô· " ‡Ï ÌÈ˘�‰˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰˘Â„˜·˘ ÌÈ¯·„ ˙¯ÈÓ‡· Ï˜‰Ï
‡¯ ˙ÂÒÎÏ ˙Â¯‰Ê�Ô˘ 

אטו במקומות שנהגו ,  דמה ב כ� שמ נהג הנשי� של א לכסות ראש�' מענה על התמ יב

ח ש� "כמבואר בבא(והא פשיטא דאסור , ליל� חשופות יהא מותר לקרות כנגד בשר�

ח "או(י "ח משו� שדעת מר� הב"יש ליישב ד דוקא בשער ה תיר הבא –) ג אסור"בכה

� " כנגד  שער שבאשה כ שיטת הרישעיקר להלכה שמות ר לקרות) ש"ה כתב  הרא"ה ד"סע

ח "ושפיר פסק ה בא, ורק לכת חלה פסק  דיש  ליזהר) ז"ש ה ט"ק' ג מהל"פ(� "והרמב
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אבל ודאי שאי�  להקל ו לקרות  , א ליזהר בזה"שהרי א, דבמקו� שאי� רגילות לכסות�  שרי

תשובות   –אור לציו� ' ס(כנגד טפח באש ה שהוא ערוה אפילו במקו� שאי� דרכ� לכס ותו 

 ).י"א ס"ח

Â : ˙È¯Î� ‰‡Ù")ÏÚËÈÈ˘(" 

̇  :29ערה ה È¯Î� ‰‡Ù ÔÈ„ 

Ú˙È¯Î� ‰‡Ù ¯È˙‰Ï ˙Â¯Â˜Ó „Â 

ליישב  מנהג עירו ' שכ' ז סי ו"ו חאהע"ח) עפייאאלאבו(ת  פני יצחק "ג� בשו' יע

 .ש"עיי, נ"דמשק שנהגו הנשי� לצאת בפ 

בהוספה   (ות אלביש ת פאה נכרית ל נשי� נשו )או ג� העדיפו (וד פוסקי� ש התירוע

 ):על המובא כבר  בפני�

ש לברכות  "ל הראע (ט"דברי חמודות להגאו� בעל תוי; ג"ח סש"רישה לטור אופ

א ודשיטת "ש שפסק  כר מ"ע (ג  "ה סק"ח סע"ע או"עטרת זקני�  לשו; )אות קיט,  כד

ה "ח סע"וע א" עול ת תמיד לשו; )הלבוש להתיר  רק פאה שנע שתה משערות חברתה

דברי ; )שאינה שלה מותרת משערות תי נכרשרק פאה ומשמע שדעתו כלבו ש(ד "סק

משמע שפס ק   ( ב "ת בית יעקב  סקנ"שו; )א"ה ס"ח סע"לק  מקור חכמה ל אוח (חכמי�

נדפס  בש נ ת    –הקדמו� (באר היטב ; ח"ג סקי"ח סש"רבה על  לבוש  או'  אלי; )ג"כהש

באר  ; ב"ה סק"ח סע"ע או"לשו) ז"תע, קראקא(הלכה ברורה ; ה"ח סע"ע או"לשו) ז"תע

לבעל מרכבת   (שולח� תמיד ;  י"ו סק"ז סקט"ע אהע"ח ושו"ה סק"ח סע"ע א ו"לשוהיטב 

ת שדה  "שו; ב"ה ס"ח סע"שולח� שלמה לא ו; ה"ח סע"ע או"לשו) �"המשנה על הרמב

עמודי ארזי�  '; ה מתני"ב ד, שבת של מי שבת סד; י"ד הלכות נדרי� ס"ג יו"האר� ח

טהור לנדרי� ד�  ל ו חלק באר שב ע   מאורי אור חלק ק� ; ז"ב סק"א סי"לספר היראי�  ח

וש� (ז "א סמ"בה חהת תשו בה מא"ד בשו"ל  טע� המל�  הועהגאו� ב;  לשבת  ד�  סד

� כ על  ית ד   היש לסמו�  ע לי: "א שהתירו פאה נכרית"א והלבוש ומג"בנוגע לשיטת  הרמ

וה�  המה עמודי , כל העדה עליה� ואבי� ומפיה� אנו חיי� ועינישכי מבאר� אנו , התקוע

ח "ת כר� שלמה או"שו; ה"ח סע"או) ת שואל ומשיב"לבעל  שו(מג� גיבורי� ; ")אהרהו

איסור גילוי שער בא שה הוא רק  כ שדבק  בבשרה  ולא  כשהוא  (א "ז סצ"ה ואהע"סע

ת "שו; ש של ע רבית"ד יני ק, סידו ר בית עובד; א, כח רי נז' באר משה על מס; )תלוש

;  ")שית  ליכא משו� גי לוי הראבפאה  נכרדל "נתבאר לנו מכל  הנ("ט "עדות ביהוס�  סכ

מותר לגלות� ואי� בזה משו� יוצאה וראשה  .  .פאה נכרית ("ד "ה ס"עבודת היו� סע

פ שהחולקי� ע ל   "אע(ו "ז ס"ו אהע"ת פני יצחק ח"שו; ")פרוע שהוא אסור באשת איש

מתר� בשופי ' בחיי� הי' ג  הי"ובודאי א� הש, אי� לבטל מנ הג� מפני זה, ג דחו דברי ו"הש

וג� . ג"ז הלכו בשיטתו של הש"ט והעט"א והבא"ובפרט שג� הרמ,  קושיותיה� עליוכל

ש שכ�  דעת הגאו� רבי  בכור מזרחי "הבית די� של א ר� צובא פסקו  להתיר לבישת  פאה וע

א "שולח� המערכה ח; )והגאו� רבי משה הררי והגאו� רבי יצחק לבטו � מדייני אר� צובא

ו "ס כ) לבעל  חוות דעת( דר�  החיי� ;ק ה"התשובה  ס ובביאורי� היכל , ג"ו אות מ ס"סט

ת וישב יוס �   " שו;ט"תקל' א סי"פפ) משו� רפאל הירששלהגאו� רבי  (חורב ' ס ; ב"סל

ת נחלת "שו; )"'יכולה היא שתג�  ב פאה נכרית וזה  הלכה רווחת ופוק חזי וכו("ב "ד ס"יו



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   ריד

ערו� ; ")בבשרהאי� שער באשה ערוה אלא דוקא א� השערות דבוקות ("ו "בנימי� סכ

מנחת שבת על   ; ")ש שיער נכרית אפילו דרכה לכסות"כו"(ו "ה סק"ח סע"השולח� או

ל ולא יבואו "והלואי שכל הנשי� ילבשו פאה נכרית הנ("ב "ד סקס"ע ספ"קיצור שו

.   .שייטעל ("ו "ז סל"ב אעה"ח] הילדסהיימר[ת רבי עזריאל "שו; ")לגלות שערותיה�

וכ� נכו� הד בר  . ואני ל א כ�  עמדי וא הפ�  בזכות�. ולאסורכבוד מע לתו ה רבה להחמיר 

והמחמיר חומרא גדולה  כזו  ע ליו להביא  ראיות .  . ד  "והדי� עמה�  לענ.  . לעשות 

;  ע"ש ס"שיח יצחק  דיני ק; ")ד "ס  ופוסקי� לענ"אי� שו� מקו ר איסור בש.  .מוחלטות 

,   תפשט שלובשי�עתה ב כמה  מקומות נבוהנה ("ג "א מערכת  פ או"זכרונות אליהו ח

צ מליובאוויטש "ר מוהריי"אגרות קודש אדמו; ")ואדרבה בית די� כופי� לבעל  ל קנות לה

הנני אומר לו .  . � חסידישע  '  ת שיעזר לו שביתו יהי"כותב שמקוה  ל השי("תיא ' ו עמ"ח

מתנה טובה ; ")א"צריכה לשאת פאה נכרית ואחרת א' בקיצור דקיצור אשר זוגתו תחי

ד  "ענלס כא� "דמבואר בהדיא בש. ל תמוהי�"� ז"דברי הגאו� יעב(" ב , שבת סד' למס

ב   " ב סקי"ה ס"ח סע"אפיקי מגיני� או; ")ר"לו לרהידמותרת לצאת בפאה נכרית אפ

ש "בה סכמת הגר(שבט לוי  –ברית עול� ; ")מגולה ' מותר לצאת  בו אפי.  .פאה נכרית ("

ה נכרית מחמירי� בחומרות שלא האוסרי� פא(ה וגלחה "ד. א, יבמות מח' למס) סלאנט

אנו .  .פאה נכרית ("ו "ת מנח� משיב סכ"שו; )שערו� אבותינו והוא נגד גמרא מפורשת

פשט ההיתר ("ד "ת משיב שלו� סל"שו; ")סומכי� בזה על המקילי� דאי� כא� איסור כלל

.  .פאה נכרית ("י "ב ס"ת בארות אברה� ח"שו; ")פ השלטי גיבורי�"מכמה פוסקי� ע

ובפרט בדורינו זה שיש לחוש שא� לא יתירו פאה , מתירי� יש לה� על מה לסמו�ה

בהקדמ ת ב� המחבר , ת ולאשר אמר"שו; ")בוודאי מותר, נכרית תלכנה ב שערות עצמ�

א "ז ח"ת הר צבי אהע"שו; )שכתנאי לסידור קידושי� דרש שהכלה תחבו ש פאה נכרית(

ג� בזה ה ותר הדבר בכ ל  גלילות ש לנו , י�א� כי רבו האו סר,  ועל דב ר פאה נכרית("ט "ספ

כתב  שדר� נשי� צנועות ללבוש   (ד "א סקכ"ת דובר מישרי� ח"שו; ")ואי� לנו כח לאסור

לא למחות ("שיד ' א עמ"ועל הו לא יבול ח' ז אויערבא� בס"תשובות הגרש; )פאה

ול א למחות חס , במקו� ששומרי תורה נוהגי� להקל, בהנוהגי� להקל כהמשנה ברורה

ב פרק מה "א וח"א סי"ח) צ אבא שאול"להגב(ת אור לציו� "שו; ")ד"שלו� בנשי חבו

חלק ג דול מ�   ("ג "ז ס"ת החיי� והשלו� אהע"שו; )"דת יה ודית'  לית  בה אפי("הלכה טז 

.  . אי� בה איסור מצד עצמה .  .הנשי� הנשואות אפילו מהספ רדי� לובשות פאה נכרית 

ש בזה "ולפיכ� לא נ כנס מ,  הפליג על זה יותר מדאי',וזה שהורה שאיסור חמור הוא וכו

ת מגדל צופי�   "שו ;")ופוק חזי מאי עמא דבר מזמ� קדמו�. ויש לה כתובה, עוברת על דת

ע ש� "וע". פשוט הוא שאי� כל חשש לאשה ליל � בפאה נכרית("ג "ז סמ"ג אהע"ח

ות בצורה דבפרט אצל נשי� הלבוש הוא עני� חשוב בהלכה שצרי� לאפ שר לאשה להרא

נאותה ודוקא החומרא הזו שמחמירי� לה� ללא יסוד הכר חי מדכא את רוח� וכידוע 

שלעצמו אד� רשאי להחמיר מה שרוצה אבל להזולת מה שיכול להקל ע ליו צרי� להק ל   

דרכי נוע� ובפרט בעני� כה נוגע בנפש  האשה ובדורנו זה הזקוק ' עליו והתורה דרכי

שמש ומג�  ת"ח ושו"סקל�ז" ז סק ל" חלק אהעש"שמת תבו אות "שו ;)לקירוב ולעידו ד

ר שלו� משאש רבה של יהדות מרוקו "להג –ג "ז סצ"אהע ד"וח ז"סט�ו"ז סט"ב אהע"ח

ראה  –מצוה וחובה על הנשי� להתנאות בפאה ומצוה לפרס� ההיתר (ד ירושלי� "וראב

ג "חי, א"ב סמ"חי, נ"א ס"חי, ח"י סכ"ת אז נדברו ח"שו;  )36לקמ� במילואי� להערה 
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ג� לתימני� מותר ללכת בפאה נכרית ולא שיי� בזה המנהג (ח "ד סמ"חי, ו"סנ�ה"סנ

".. מה שיי� בזה מנהג', כיו� שלא היתה לה�  אפשרות של ק ני", שנהגו באר� מוצא�

' א ומשמע אפי"הסכמת האחרוני� להתיר כרמ.  .ספרדי ' שהרי ראש המתירי� הי, ועוד"

הנה הגאו� , וגע שי טת חכמי תימ�נעוד ב[; ")ה מנהגאאי שלא  שיי�  בזדאלא ו, ר"ברה

כתב בתשובה כת ב יד שהתפרס מה בחוברת  , מגדולי חכ מי תימ�, רבי יוס� קאפ ח

והלוואי וכל בנות ישראל  , פאה נכרית קדושה ומקודשת: "דברי� נפלאי�', המשביר'

 ויתאי� כי אי� שו� הלכה אצלנו שיש לקח ת את האישה לדקורטור כדי שיבחר. ינהגו בה

וכ� הביא בס פר ". אלא מותרת להתנאות בפ אה נכרית, לה את הל בוש  המכער אותה ד וקא

ל "כ מורי הגאו� זצ"וכ): "ב בהערה "סעי � מ'  פרק א(ע ל הל כות ברכו ת '  ברכת משה'

ג � כיו� ל דעתי י כולה הכ לה  לחבוש פאה נכרית  יפה שביפות   , בתשובה כתב  יד וזה לשונו

ח "להגר(שונה הלכות ] ".והוי כיסוי ראש מעליא, תא במשנהוהכי אי, ונהדרה שבנהדרות

וכ� ). "ב  שמותר ללבוש פאה במקו� שנהגו"פסק כמשנ( ב "ה סקכ" סעא"ח) קניבסקי

ונקט לשו� , כששאלתיו א� ראוי לי להחמיר בזה, א"ח קניבסקי שליט"הורה לי הגר

א הלכה "חזווהוסי�  שאשתו של ה , ושבמקומינו המנהג ללכת  ע�  פאה, המשנה ברורה

ובו דאי  , ת ליטא הל כו ע�  פאהווכל  נש, וסב תו,  שת הקהי לות יעקבאוכ� א מו ,  ע� פאה

'   ז בס"ועד). ב אות ב "ה ס"מאיר עוז סע ' ס " (שלא היו עושו ת דברי� שאינ � לכתח לה

: ו"ג פ"ח) א"תולדות החזו(וראה מעשה איש . ג אות סג"אורחות רבינו הקהילות יעקב  ח

ובאיזורי� שלנו כ� , אלא פאה, אי� זה שער עצמי –שלבשה אשתי מה .  .ראיתי� תמה "

 ". נהגו ללכת

Ï ÌÈ¯È˙Ó‰ ˙Ú„–Ï ˙È¯Î� ‰‡Ù· ˙‡ˆÏ ¯ÂÒ‡ ‡‰È ‡Ï ‰ÓÚ Î"ÙÓ  ˙È‡¯ÓÂ „˘Á ÌÂ˘
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ח דבמקו �  "מהפר והביא) ט"וקי(לה  'יב ס"ג ח"ת מהרש"ז ג� בשו"נה עמד עה

וכתב  , משו� מראית עי� אי� לנו לאסור מדעת   עצמינוס לאסור איזה דבר "שלא מצינו בש 

ש� דמטע� זה בנשי� ההולכ ות בפאה נכרית כדעת  המתירי� אי� לאסור משו� מראית 

�ע מפני שלא אסרו בגמרא בזה  "כיו� דג� ל האוסרי� לא עלה על  לב  לאס ור מטע� מ, עי

 .ש"עיי, ע"משו� מ

ת הסבא   "אה  ב ארוכה בשואב ל ר. י ב 'יב ס"ז ח"מ אהע"וראה כעי� דב ריו באג[

יש לנו לחוש בכל מקו� ולא � א דבמקו� שיש לחוש למראית העי"ח ס"ב חאו"קדישא ח

ואמנ� אסרו . ד"את, ז"שיי� לומר שאי� לגזור מדעתינו ולא לומר דאי� לדמות זל

 �הדרת "כ ספר "ועייג . 34ראה בפני� הערה  –האוסרי� פאה נכרית ג� מטע� מראית עי

 ].ו"ב פ"ח) ותב הטורי�לכ" (זק� –פני� 

ונראה פשוט דב מקו� שהמנהג להק ל   : "כח בה ערה' י סי"ת אז נדברו ח"עיר בשוה

א� שעיקר ראיית השלטי גבורי� הוא מהמשנה שבת פרק במה   , ה לחצר"אי� הבדל בי� ר

מ נראה דאי� יסוד ההיתר רק הרמז "מ, ש� הוזכר פאה נכרית לחצר, האשה יוצאה

 דמה לי כיסוי זה או זה דכל שמתקיי� ופרע ראש האשה הוי אלא מכח הסברא, מהמשנה

, בספרו גדר  עול� התיר בפ שיטות –ב דכתב  דיש ע ל מי ל סמו� "ו המשנ. בכל ל כיסוי

משמע דהמד ובר  –ב דבמקומות שאי� המנהג אסור משו� מראית העי� "ומדכתב במשנ

ויתכ� שג� ,  העי�ל הדגיש בעי קר המראית"ד ז"ק ריל"והגה. באינו ניכר היטב דהוי פאה



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   רטז

ומה . ל  דעיקר  האיסור הוא  משו� מראית העי�"ד ס –ס שהזהיר רק לבנותיו "מר� החת

ל א   ,  דבספרי רבני א ונגרי� אוסרי� הרי הרבה הדג ישו בגל ל שה מתקדמי� התחילו בזה

והלובשות ', בזמנינו שהמתקדמי� והדומה לה מהדרי� ד וקא במטפחת דזילו להו וכו

דר� אגב הזכר תי כמה לימודי זכות לההולכות בפאה א�   . קותפאה מחזיקי� אות� לאדו

 ".שאי� אני אוהב אותה

ראה לקמ�  –וד בדי� מראית עי� במקו� דלא ניכר כלל  שלובשת פאה נכרית ע

 . 30*בסמו� במילואי� להערה 

 Óˆ Ú ¯Ú˘Î  ‰‡¯�‰ ˙È¯Î� ‰‡Ù‰: 30*ערה ה

ו משו� "אי� חשבלב ישת פאה נכרית יפה , ב"ל קט שכחת הפאה פי'  � העלה בסכ

וכמו בגד נאה  , כי זהו דבר זר מגופה שלא שיי� בו פריצות, פריצות או דבר שבערוה

שלא מצא שו� פוסק מאלו האוסרי� פאה , והעיר. וצנוע שלא נאסר בשו� מקו� בהלכה

,   נכרית שיצא ע � פסק  די�  לנ שי� שלא  ל לב וש מטפחות ראש יפות ומושכות את העי�

ש עוד שיש "וע. תכ� שהיו צריכי� לגדור גדר בזמ� האחרו�דוקא בזה י, פ שלשיטת�"אע

ל שעני� ' כל עני� הפאה ג� בזמניה� הי, קור לכ� מלשונות הפוסקי� שאדרבהמלהביא 

המ שניות למשנה  דבפירוש, עד ש שערות הפאה היו יפות יותר מהשער הטבעי, קישוט

ותשי� , הרבה האנו שער בופאה נכרית כמו מגבעת ידב קו "� "ב  כת ב הרמב,  שבת סד

� ש� "והשלטי גבורי� לרי". אותו האשה על ראשה דר� עראי כדי שתתקשט בשער

ומשמע להדיא שמותר לבנות ישראל להתקשט בה�  ":� והוסי�"ציטט את לשו� הרמב

  מ לא  נאסר בשביל  כ � ל צאת בה "מ, דהוי כגופה   ממש.  . ק ד ערכי� "ג דאמרי נ� ספ"ואע.  .

, הצדקניות דקאמר הת� היו מתקשטות בפאות הה�אות� .  . דהא ,  להתקשט בהו

ל ש ערות דעלמא    ש גדיל. פאה נכרית: "א, י סנהדרי� קיב"וברש". ובנשואות מיירי הת�

שה� לובשות פאה נכרית , והרי הגמרא ש� מדברת על  נשי� צדקניות" (שעושי� לנוי

ג "אע.   . ומותר לאשה נשואה לגלות פאה נכרית שלה: "ג"ח סש"ובדרכי משה או). לנוי

שהטע� שהתירו לצאת לחצר   , והמקור של כול� הוא בגמרא שבת ש�". דעבדה  לקישוט

'  ולא חששו שתצא לרשות הרבי� וש� תוריד ותטלטל את הפאה ד(בשבת בפאה נ כרית 

.  הרי מוכח שהיו לובשי� הפאה לנוי". שלא תתגנה על בעלה"הוא בכדי  –) אמות

ובתשובת הגאוני� ". לה קצת קישוטי� הנאי�כדי שלא תתגנה התירו : "י ש�"וכפירש

שע ר שמביאי� מבחו� ומקלעי�  אותו יפה יפה  ומניחי� אותו , פ אה נכרית: "לשבת ש� 

דשבח הוא לה  ומקישוטי� ): "א, נח(ובפני יהושע ש� ". בראשי כלות כ ל ימי חופת�

בשו� ו, הרי מוכח שג� בזמ� הגמרא היו לובשי� הפאה נכרית לנוי". הנאי� שבאשה הוי

ועד ש מבואר בסוגיא . מקו� לא נרמז שיש איסור בזה גופא שהפא ה יפה יותר משערה

בכדי שתראנה  , שהזקנות ששערותיה� לבנות היו לובשות פאות של שע רות שחורות, ש�

והרי זה כפי  שנתבאר לעיל   שאפשר לל בוש פאה א�  שהפ אה נראית יפה יותר  –כצעירות  

 .מהשער עצמו

ז אויערבא� בנוגע גרוש ות בעלי   " ב דברי ה גרש2א ה ערה "פע לעיל  במי לואי� ל"עו

� שדומה היא ביותר לשער הטבעיא, ותחבושנה לכל ה פחות פאה נכרית"תשובה ." 



 ריז ) 30*( בנשי� ראשדיני פריעת : א"פ 
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הנה כתבו כמה פוסקי� , ול� א� שיש להתיר פאה נכרית הנראה כשער עצמהא

ז "ראה להגרש –פ שלובשת פאה  נכרית ולא שער עצמה "ניכר עכשצרי� שתהא 

וכללא  דמילתא ש אי� זה מדר�  ): "כ   הערה יב"פ(תפלה  –הליכות שלמה  '  אויערבא� בס

". אלא צרי� שיהא ניכר בקלות שאי� זה שער טבעי', הצניעות שיהא המראה דומה לפנוי

שלא תראה ממש ' שויהפאה נכרית ע' שתהי: "ס ד"ה סו"ת שבט הלוי ח"ז בשו"ועד

ו "ת תשובות והנהגות ח"ז בשו"עדו". 'כהולכת בשער ה אלא ניכר שהוא גו� זר עלי

ז "מ אהע"כמבואר באג, )א� דאינה ניכר לאנשי�(ל דמ ספיק דניכרת ל נשי� "יו. ב"סכ

ועוד משו� שברוב .  .לא  אסרו בזה  משו� מראית עי� .  . ב עני� פאה נכרית : "ב"ב סי"ח

כ   " וא� א� אינו ניכ ר לאנשי� שאי� מסתכלי�  כ, שערות ה�  מפאה נכריתהפעמי� ניכר  שה

ולכ� , מ לנשי� ודאי ניכר ברובא דרובא ואולי ג� כול� ניכרות"מ, בנשי� עד שיכ ירו

ז "אבל מדברי הגרש". בשביל מה שנזדמ� לפעמי� רחוקות שלא ניכר לא אסרו

שר וב האנשי� יוד עי� "י ולג נראה  ד הגדר ת"ג סנ�ת מנחת שלמה תנינא ב "אויערבא� בשו 

:  ח"ב סכ"ח) ד פריימא�"אב, ר רפאל זילבער"להג(מרפא לנפש ' ז בס"ועד". להבחי�

דבזה , היכר כלל שהוא פאה נכרית' וא� ראוי לדק דק שלא לעשו ת� באופ� שלא יהי"

ואי , א� זה נראה ממש כשערה"ח קניבסקי "ז כתב הגר"ועד". ודאי איכא מראית עי�

ת "ע שו"וע ".המנהג להקל, א� המתבונ� יכול להבחי�.  .ש להחמיר י, אפשר להבחי�

פשוט וברור ששערות המחוברות שיש עליה� די� ערוה ("ג "ז סמ"ג אהע"מגדל צופי� ח

דול י   ג וד עדב רי מ, ז"דברי  שלו� פ'  ראה בארוכה בס ו").ה� נראות אחרת מהפאה הנכר ית

 .זמננו בנדו�

הולכת  ' כאשר אשה יהודי:  "188' ב עמ"ת חיהתוועדויו –יש להעיר מתורת מנח� ו

אבל כשהיא הולכת  , אי� שו� חילוק בינה לבי� נשי� אחרות, בשוק ללא פא ה נכרית

 ".צ"אדוקה ב תומ' שהיא אשה יהודי פשר להכירא, חבושה פאה נכרית

 ÓˆÚ  ‰¯Ú˘Ó ˙È¯Î� ‰‡Ù‰ :31ערה ה

‰ÓˆÚ Ï˘ ¯Ú˘Ó ˙È˘Ú�˘ ÏÎÏ ¯ÎÈ�˘Î 

ל "העיר מהרי, התיר פאה נכרית משער תלוש שלהנוגע שיטת השלטי גבורי� לב

,   דוקא כ שניכר לכל  של א נעשית משער של עצמה "ג שזה "דיסקי� בקונטרס אחרו� סרי

ובפרט לע ני� איסור ערוה שהוא חש ש   , אבל  בלאו ה כי  ודאי אסור מ טע� מראית העי�

 דיסקי�   ל"ד  דו דאי שיש  לציית  בזה ל דברי מה רי"ב סקכ"קריינא דאיגרתא ח' ובס". הרהור

יסודות  הבית וקדושתו  ' וראה ס.  ובמי לואי� לש�30*אבל  ראה לעיל  בה ערה . ולפרסמ�

ושמענו מגדולי הפוסקי �   "ח בעני� פאה נכרית הנעשית משערות עצמה "ז הערה רכ"פ

 ".מקילי� א� בזה 

Ú‰ÓˆÚ ˙Â¯Ú˘Ó ÂÏÈÙ‡ ˙È¯Î� ‰‡Ù· Ï˜‰Ï ˙Â¯Â˜Ó „Â 

ה שכתב לחלו ק על   "ח סע"וע א"ל ברו� טע� בהגהותיו לשובעאה להגאו� ר

וכתב שבע ל   ,  העטרת זקני� והתיר לעשות פ אה ג� משערות תלושות של  האשה עצמה

 .א בזה"ואי� מחלוקת בי� הלב וש והרמ, עטרת זקני� טעה בהבנת דברי  הלבוש
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שער עצמה ' שאפי) ז"ב סק"א סי"פירוש על ספר היראי� ח(עמודי ארזי� ' בסו

). ש שער חברתה"וכ( משו� שער באשה  ערוה כ  חיברה בראשה אי� בו"תלוש שאח

:  ק ה"ובביאורי� היכל התש ובה ס, ג"ו אות מ ס"א סט"שול ח� המערכה ח' ז בס"ועד

". ואי� חילוק בי� א� ה� משערות שלה או של אחרות מצד הדי�.  .פאה נכרית דמותר "

תכה שיער והוא הדי� א� ח: "ה"ה ס"ח סע"או) מגדולי פוסקי תימ�(שתילי  זיתי� ' וכ� בס

פאה נכרית מותר : "ו"ת נחלת בנימי� סכ"וכ� בשו". כ בראשה"של עצמה וחיברה אח

ה "וכ� בערו� ה שולח� סע". 'משערותי לא  ש נא א� היא משיער חברתה או, לגלותה

בי� , ק"ויוצאה אשה בחוטי שיער העשויי� להניח על ראשה ונקרא בלשוננו פארו: "ו"סק

:   ב"ב סקי"ה ס"ח סע"וכ� אפיקי מגיני� או". רתהשה� עשויי� משערה או משיער חב

כ בראשה יש "חתכה שיער של עצמה וחיברה אח' ואפי.  .מותר לכתחלה .  .פאה נכרית "

ק "ז בהלכה למשה ס"ה סט"ע ס"כ בשלח� מלכי� על קיצור שו"וכ"). אחרוני�. להקל

 חיברה כ"קמז להתיר פאה נכרית במקו� שהמנהג כ� וא� בשערות עצמה שנחתכו ואח

אי� בו ', אבל תלו ש א� שהוא ש ערותי: "ג"ז סרמ"ת רבבות אפרי� ח"פ  בשו"וכ. לראשה

 ).ד יאקע"קעניג אב ' ר חיי� ישעי"כ בש� הג"כ" (ק"די� שער באשה ודו

במעמד כמה מ תלמידיו , א התיר לאחותו לעשות פאה מ שערות עצמה"כ� מר� החזוו

 ).י מאיר"עדות תלמידו הגר(

אסר ) ' ג אות ג"ה שה" ע' סי(שהמג� גבורי� ) 'פרק ז('  וישראלדת   משה'ע� בספר ט

והביא  [חבישת פאה מ שער שלה  כי ר ק שער ש ל חבר תה אינה דומה במראיתו לשער שלה 

א שלא  "דלא כרמ, שהלבוש התיר דוקא בפאה משער שאינו שלה) 'ה ג"ע(ז "את העט

) ב" המובא במג"על  פ סק הפמ(' פאה נכרית בהלכה'והוסי� לכתוב בספרו  , ]חילק

הסביר ששער חברתה אינו דומה במראיתו לשער שלה  ) ז"ג ט"ש(ע הרב "שמאחר שבשו

ערות טבעיות וג� מותאמות לגוו� פניה שהפאות המצויות היו� שנראות ממש כ לכ� –

יראה ) 'ה ב"ע(המעיי� בלבוש  –' א: ויש להשיב –הרי נחשבות כשערותיה ואי� להתיר� 

אלא רק הגדיר , א ולחלק בי� שער שלה לשל חברתה"על הרמשלא היתה כוונתו לחלוק 

משער תלוש   ' כ לומר העשוי –" שאינה שלה] = "א"המותרת לרמ[מה היא פאה נ כרית 

דלא   , )ז"על   העט(ב פרענקיל  "ובהגהות הגר) 'ה ה"א ע"א(ג  "כנראה שכ� פי רשו ג� בפמ[

ר  "וכ � כתב הרש,  שלהוממילא אי� לנו מקו� להחמיר יותר בפאה הנראית כשער , ]ז"כעט

שכס וי שער האשה בנשאה על הר אש פאה נכרית משערות זרות ) 377חורב עמוד (הירש 

) 'צ' א(� פרובנצאלו "המהר –' ב. הוא מנהג קדו� ובלתי  אסור הכרותות' ו משערותיא

כתב שא� של א נוחה דעתו מפאה הדומה לשער מאחר והיא דומה לאיסור של שער 

, ל כ� קשה  ל שנות המנהג –כ� נהגו הנשי�  שמקרוב באו  אול� מאחר ו,  באשה ערוה

כי ת לוש שחיברו הוא  –ולמנהג זה אי� הבדל  בי� שער  תלוש שלה  או של אשה אחר ת 

יראה שדחה אחת ) 'ה אל� למג� ח"ח ע"או(המעיי� בדב רי המג� גבורי�  –'  ג. תלוש

, בישת הפאהנגד ח) שהוא מקור דברי הבאר שבע(י מינ� "לאחת את ראיות זקינו המהר

והסביר שזקינו עורר מדני� א� שדבריו  דחויי� מפני שראה שבזמנו מצות כיסוי השער   

כתב ) ז"ע ט"אה' ז(ובישכיל עבדי [נפרצה וכל כוונת הנשי� היתה להדמות לגו יות 

שכנראה שהבאר שבע לא חדר  והעמיק להבי� טע� הדבר ויסודו לחלק  בי� שער תלו ש   

בורי� שא� אי� מנהג המקו� שהנשי� הולכות בפאה ודאי   אלא שהוסי� המג� ג, ]למחובר

לא שיי � חש ש מראית העי� שהרי  –אבל א� רבי�  נהגו כ�  , יש לאסור משו� מראית העי�
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שהרי אי�    –וכל  שכ� שאי� לחוש שיחשדו בה  כאשר כל  הנשי� נוהגות כ� , לא ֵיָחשדו

סי כ� את ד בריו וממילא מוב� שכאשר , אפשר שכול�  תעבורנה על ד ת משה ויהודית

 –את דברי הלבוש ששער של עצמ� שנחת� וחובר לראש� אסור ) 'באל� למג� ח(והביא 

מ אי� לזה "ומ,  כוונתו רק לומר שבשער של ה יש יותר חשש שיחשדו ששערה גלוי

'  ַוִ%שקֹט ָה!ֶר� עמ' ס(חשיבות לגבינו שהפאות מצויות ואי� לחוש שיחשדו ששערה גלוי 

23 .( 
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אור "כ תשובות בנדו� בקוב� "ראה כו. ט עצומה בעני� זה"ד היתה שקו"שנת תשסב

פסק די� הלכה   ' קונט; )צט*לא' עמ(ה "תשס, ותשרי) קכז*יג' עמ(ד "תשס, תמוז" ישראל

,  ש"חגה(א "י רייטפארט ח"למעשה ב די� הפיאות הנכריות המגיעות ממדינת הודו להגר

ת משנת "שו; )ד"תשס, קרית גת(ָיֵק� סערה לדממה ' ס; )ד"תשס, תמוז' ג(ב "וח) ד"תשס

ש� הני� ידו שנית בנדו� כשלשי �   (א "ס וסרס"ה סר"תשובות והנהגות ח; ד"ה ס"יוס� ח

דת והלכה הנזכר לעיל ב פני� והחזיק בשיטתו ש� להחמיר ' שנה לאחר שד� בזה בקונט

,  ולא דורשי� א פילו הכשר, ר על שע ר המובא מהודוובזמ� האחרו� הותר האיסו"א� סיי� 

נפר� הגדר   , רק אחר שהתחילו לה קל ש לא  כדי� ב הוראת המתירי�, ואי� פוצה פה  למחות

היו� כבר נתפשט  , רק חש ש איסור' כשהי, ושערות אלו שמקוד� שרפו אות� ברבי�, בזה

ת מגדל   "� שוראה גו. ל"ואכמ. ועוד". הישועה' ולא   נוכל עוד  ללחו � ולה, ללובש�

ו� שאסרו  רא  אלוידוע שכאשר הי תה תקופה קצר ה לפני זמ� : "ג"ז סמ"ג אהע"צופי� ח

ממש ' ז ואצל הנשי� לובשות הפ אות הי"רבני� ללבוש  פאות מחשש איסור תקרובת ע

ת תורת "ע שו"עו". מצב של פניק ה ונשי� התבישו לצאת לרחוב ע� כיסוי ראש אחר

 .ט"ת ס"יקותיאל מהדו
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ג  "ס פ" דיש מצי יני� לדבריו בחידושיו על הש, צ בדי� פאה   נכרית"נוגע לשיטת ה צב

דש�   , א דכנראה לא ד ק בזה"ומובא לעיל ש� בש� ח, דברכות כמקור לאסור פאה נכרית

נ מכסה כל   "אידנא שהפ כ ה"משא, נ אינה מכסה כ ל  הראש"צ באופ� שהפ"מיירי הצ

ובמחילה : "ו העיר ש�, ח"לקט שכחת ה פ אה סו� פ'  הנה דברינו ש� הובאו בס –הראש 

צ את  לשו� הערו� "כי מה שהזכיר  ש� הצ.  ד"ר אי� בדברי אותו חכ� ממש לפענ"מכת

הו א רק בכ די  לציי � שיש כמה  דיע ות בעני� מהותה של ה פאה  ' דמקפת ראשה  ולא מכסיא'

שלדבריו א�   , ועוד  והוא העיקר.  שאי� זה לשיטת השלטי גבורי�אבל בו דאי, נכרית

קצת   'צ להביא "כ הא� על זה צרי� הצ"א, מדובר בפאה שמשאירה את רוב הראש מגולה

והרי הארי� כל כ �  , מלשונו של רב ענני שאסור ליל� בפ אה נכרית ברשות הרבי�'' ראי

'   צת שער א סור לג לות אפי ס ופוסקי�  להוכיח שאפילו מ ק"עד עתה  בראיות ברורות מש

י� נכו� כ ל ל וכ לל  לומר אמ " משש שהארי�  להוכיח "וע". ש  ב רשות הרבי�"בביתה וכ

 :מכמה טעמי�, נ"בי� האוסרי� פ' צ הי"שהצ

ה  "ח סע"או(ע הרב "י סבו ב שו"צ נג ד הל כה מפורשת ע"לא יתכ� שי פסוק הצ –

 .  פסק מפורש להיפ�ע הרב"ולא יזכיר כלל  שסבו בשו, נ"להתיר פ) ז"ג סט "סש; ד"ס
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 –נ "שכביכול אסר את  הפ' צ שמש� רוצי� להביא ראי"כשנעיי� בדב ריו של הצ –

אי� , נגד השלטי גבורי�" 'קצת ראי"צ "שמה שכתב הצ', ולא מקצתי' נראה דלא מיני

ולא התעכ ב  לכתוב  כא� את  התירו� על   , נ"כוונתו לדחות את השלטי גבו רי� ולאסור פ

אלא  רק ב דחיית דברי   , נ"צ כ לל  בדי�  פ" שכת ב ש�  לא ע סק  הצכי  בכ ל  האריכות, שאלתו

נ עלה רק "והעני� דפ] 10�9ראה לעיל הערה [� אלשקר שהתיר לגלות מקצת שער "מהר

נ "ע הרב שפ"א וכסבו שו"א וכמג"ו כ מוב� שלהלכה  א� הוא פוסק כרמ. בדר� אגב

יוק שיש בדברי   ורק  שבשט� לשונו בלימוד הסוגיא  כתב את ה ד, מותרת בלי שו� פקפוק

 .ש בארוכה"ע, ולא להל כ ה, רב ענני וזאת כאמור בדר� הלימוד

לאיסור ואדרבא שהרי דוחה את העצי ארזי� שכתב  ' ל דאי� מש� שו� ראי"ויע

שמדובר ' ג שמביא ראי"ז כתב  שלא  עיי � יפה בד ברי ה ש"וע' שהמשנה מדברת בפנוי

י   "דר) ב,  שבת סד(דאמ ר בגמרא קצת מהא '  ורק בסו�  כותב וי ש להביא ראי' בנשואה וכו

אבל אי� זה . אלא דפא ה אסור ג� בחול, ולמה לא א מר ג� פאה נכרית, אמר הכל ככבו ל

כ בול  שכתוב  במשנה ראשונה וכוונתו ג� לפאה   ' מוכרח כי אפש ר לומר שתפס  דוגמא א

כ לדברי רב שסובר דוקא כבול ופאה  "ואי� צור� לפרט הכל כי לפי ד עתו הכל מותר משא

ובעצ� העני� מהלשו� ', ולכ� כותב  שזה רק קצת ראי,  לכ� מפרט רב כבול ופאהמותר

י הכה� "מאמרו של  הרי(ל " ועד פ סק ה לכה  ל מעשה הדר�  א רוכה מאד וד" 'קצת ראי"

 ).ט"ש תשמ"ערב ח גה, הנדל בקוב�  אהלי ש�

‰ ˙È¯Î� ‰‡Ù ÔÈ„· ÌÈ¯ÈÓÁÓ– Â˘‰ ˙Ú„Â"¯ÓÂ‡ ÚÈ·È ˙ 

שמנהג נשי� הספרדיות  ) ה"ז ס"ה חאהע"ח(ל "ת יביע אומר הנ"ש בשו"נוגע למב

ת אז "ז בשו"הנה העיר ע –שנהגו לאסור פאה נכרית מימות עול� ומשני� קדמוניות 

של  פא ה   ' לה�  האפשרות של ק ני'  א� הי,  לה� מנהג' נ מה הפשט ש הי"א ס"נדברו חי

ת אפשרו' אבל כיו� שלא הי, שיי� לומר מנהג, כ השתמשו דוקא במטפחת"ואעפ, נכרית

ו ל א   , ספרדי' הי –הרי ראש המתירי� של פאה נכרית , ועוד. מה ש יי� בזה מנהג', של קני

ת יביע אומר "ת אז נדברו בנוגע לדברי השו"וסיי� ש� בשו. הזכיר שיש בזה איזה מנהג

באופ� החלטי עד  שאוסר ג� ע ל   ] פאה  נכרית[והפריז ש� ע ל המדה  לאסור : "בנדו�

שלא כ דרכו  בקודש תמיד  , ]אודות פאה נכרית [העתונות החרדית לפרס� מ ודעות

בכ ל אופ�   .  . ובפרט בדבר ש כ בר נהגו בזה רבי� וכ� שלמי�  , להשתמש בכו חא דהיתרא

וכ� החיי�  ידע שבזמנו  , נפשי בהלה  ל עשות הבד ל ב מנהג עדות ב דבר רגיש  כזה

א ומשמע "וב כל זאת כתב ש הסכמת האחרוני� להתיר כהרמ, הספרדיות לא הלכו בפאה

זה מצוי בזמנ� ולא התרגל ו   '  אלא ודאי ש לא  שיי� בזה מנהגא מה שלא הי. ר"ברה' יאפ

ב "ולמעשה אי�  לנו אלא  דבר  המשנ.  . ו אותו דבר מה  שנוגע לתימני� ,  ללכת  בפאה

ומה שמביאי� הירושלמי [ללבוש בתמידו ת ' שהמיקל בזה יש לו על מי ל ס מו� היינו אפי

 ]".מ"ואכשכאילו אוסר פ אה נכרית יש לי ליישב 
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,  הרי כבר איזה דורות שאי� מקפידי� כ לל ע ל זה, מה שתל� ב שייטל מגולהו . ".

 –אגרות קודש ' ס" (ו"א� אי� זה בגדר פרצה ח, אלא שכמוב� צרי� לברר העני� במקומ�

 ).שלא' ז עמ"חט –ליובאוויטש 
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� המנהג להתיר הגאו� בעל שואל ומשיב  בספרו כ לאסור פא ה נכרית במקו� שאי"כ

שילכו  הנשי� בפאה , דא� אי� מנהג המקו� כ�, מ זה ודאי"מ("ה "ח סע"מג� גיבורי� או

דכל ההיתר   , ב"ח ס"ת שבילי דוד או"וכ� בשו"). ודאי יש לאסור משו� מראית עי�, נכרית

אי� זה , לא  נהגוא� במקו� ש , וש� אכ�  הדבר מותר, הוא רק במקו� שנהגו ללבוש  פאה

 .מדרכי הצניעות

שנשי� הבאות ממקו� , ב"ה ס"ח סע"או) א"נדפס בשנת תקל(אה שולח� שלמה ר

יכולי� לנהוג , למקו� שנוהגי� ללכת ב פאה נכרית מגולה, שלא נוהגי� בפאה נכרית

 .כמנהג המקו�

מסופר בש� הגאו� ) ג אות סב"ח( אורחות רבינו הקהילות יעקב '  בל בסא

רבי איצלה ["ל "הגאו� רבי יצחק בלאזר זצ) "ח קניבסקי"מפי בנו הגר(הסטייפלער 

.   היא ל בשה  פאה נכרית, עלה לירושלי�   ע� זוגתו הרבנית בזיווג שני"] פטרבורגר

בא . שוט את הפאה  הנכריתפודיברו איתו שזוגתו ת, בירושלי� לא  לבשו פאה נכר ית

ואמר לו שיגיד  לו   , ל"לנטר זצשמואל ס ' הגאו� ר, בל אזר לרבה של י רושלי� י"צ ר"הגה

שא� אסור מהדי� אז יגיד ל ה   , א� פאה נכרית אסור מהדי� או רק תקנה בירושלי�

, ואמר לו הגאו� רבי שמואל סלנט. ה אז לא יגיד להקנאבל א� רק ת, להפשיט את הפאה

, ולא הפשיטה והלכה בפאה נכר ית בירושלי�, ולא אמר לה, רק תקנה, שאי� זה מהדי�

 ".יצחק בלאזר לב ל לועזי� על יו' צ ר"הגהולא ש� 

נקרא ] ז"בזה ו"ת ק"אה[שאצלנו , )ג"ז סמ"ג אהע"ת מגדל צופי�  ח"שו(ל "יו

זה '  ואפיל ו מי שהגיעו א בותיו ממדינה שלא ל בשו פאו ת שלא הי, מדינה שלובשות פאות

ש� פאות נכריות או שלא ' מחמת שחששו לדעה דה באר שבע אלא פשו ט משו� שלא הי

אות� מחמת היוקר כידוע שהיו� הפאות הנכריות יותר זולות לאי� ערו� משהיו לפני קנו 

ארבעי� חמישי� שנה ומובא בגמרא אי� אשה מתקנאה אלא ביר� חברתה וגדולה הקנאה  

כ מצוה רבה להתיר   "וא. של אלו  שאסרו עליה� ל לבו ש פאות בנשי � שלובשות פ אות

יסור ויקיימו בזה המתירי� מצוה גדולה   לנשי� שאסרו עליה� לל בוש פאה נכרית את הא

אבל כ ל  זה אינו אמור על משפחות שמדורי דורות . של חסד והטב ה וריבוי שלו� בית

שמחוייבות להחמיר , נכרית מטע� מפורש שחששו לבאר שבע נהגו שלא ללכ ת בפאה

 .)ש שהארי� עוד"ע(שלא ל לבוש פ אה נכרית 

„˙ÂÏÒÏÂÒÓÂ ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÈ¯Î� ˙Â‡Ù ÔÈ 

נראה לומר , ישו גדולי התורה דזמננו נגד פאות ארוכות ומסולסלותה שהרעמ

ז נוגע כל ל לדי� היתר פאה נכרית מצד גדרי פריעת ראש אלא שזהו די� בצניעות "שאי

ב   " וכמבואר לקמ� פ, שאסור לל ב וש בגדי�  בצורה המושכת את העי�, הלבוש ב כללו ת

 . ש"ע, 39הערה 

 כ  הע רה יב"תפלה פ' כות שלמה על ה ל ז אויערבא� בהלי "אה לדוגמא ד ברי הגרשר

כי   , אי� היתר ללובש�, המשונות בצורת� ובבליטת�, חלק ניכר מהפיאות המצויות היו�("

וכבר כתבתי לעורר  ("ט"ה סקצ"ת שבט הלוי ח"וש; ")ה� נוגדות לגמרי את רוח הצניעות

כי   ,  שערהפאה נכרית סתורת' אס ורי� שתהי, שג� נשואות  אלו ההולכות ב פאה נכרית.  .

כ קצת אחרוני� שהבתולות "ומש, ה"עצ� הסתירה הוא דבר פגו� ופריצות גדולה יעש

והצנועות מתרחקות , הלב יודע ומכיר שג� בזמנינו פריצות הוא, הולכות כ� ואי � חשש
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ולכות בשערות ארוכות בלי ומה ששאל בעני� הבתולות הה ("ט"ג סקכ"וש� ח). "מזה

' ג� אנ� צוחינ� עלה כולי, וג� בעני� שייטל הארוכות של הנשי� הנשואות, קליעת שער

נשי� נשואות ("ת שבט הלוי "ס שו"ש הלוי ואזנר מח"דרי צניעות לנשי� ל הגרג). "יומא

ת "שו; ")אל  יבחרו פ אות נכריות מודרניות ובפרט הארוכי� ה�  אסורי� בהחלט.  .

ר "ק האדמו"ולפני כארבעי� שנה כבר מסר לי כ : "וש�(ד "ד סרצ" והנהגות חתשובות

,  ")ל למסור בשמו חומר האיסור ופריצות בפאות ארוכות"מגור רבי ישראל אלטר זצוק

כשבע ל ה   .  .אי� ל� פריצות גדולה מזו .  .פאות ארוכות ומסולסלות : "וש�(א "ה סרס"וח

ל  שנשותיה� הולכות בפאה  נכ רית ארוכה אברכי כו ל.  . מבר� לנגדה  ב רכתו לבטלה 

אשה  ("ב  "ו סכ"ת תשובות והנהגות ח"וש; ")ש ברבי�" מחללי� ש.  . ל "כפרוצה ר

או ב פאה נכרית ארוכה ומסולס לת  שבא לה בלי ט   , ההולכת ב בגדי � שמושכי� מראה העי�

ק ולא "ש בתוה"וכמ, זהו עוו� חמור מאוד וגור� לשכינה שתסתלק מעמנו, יופי האשה

ה מצוי שאפילו נשות בני תורה הולכי� בפאות   "ובעו,  ב� ערות דבר ושב מאחרי�יראה

ותחת שהפאה נכרית מיועד , )ז"מדומה שאינו בחשש ע' בהכ שר'ו(ארוכות או מסולסלות 

,   ליופי ומוש� ל הסתכל  בה'  שהפאה גופא עשוי, נעשה סניגור קטיגור, לכסות יופי הש ער

ו "אנו ח, ומתו� שאנו לא מוחי� כראוי. הטומאהוזהו פתח להרהורי עבירה ואבי אבות 

ש "הגרי; ז אויערבא�"מהגרש(ול  קורא ק). ש שהארי� בזה"ע –" כשותפי� בעוונ�

כבר  פורס� שפיאות ארוכות יותר מסו� הצואר : "וש�(ז "משנת תשמ)  ועוד; אלישיב

א "ו חלשכנו תדרש' ס; ")או תסרוקת פרועות אינ� מדרכי הצניעות ואסורות.  .האחורי 

ה וואזנר "הג רש, ש אלישיב"הגרי, ז אויערבא�"פ הגרש"ע[ב "רג במהדו רת תשנ' עמ

אשה נשואה חייבת לכסות את כל שער ראשה במטפחת או פיאה ] ("נ קרלי�"והרגר

וכבר פורס � שפאות ארוכות מהכתפיי�  או תסרוקות  פרועות אינ� . בהתא� למנהג י�

 ").מדרכי הצניעות ואסורות

שאי� שו� איסור לאשה  ): "ד"בשנת תשס(ק "ד באה"די� רבני חבכ� הורו בית ו

וכמו כ� אי� , שלכל אשה  יהיו תכשיטי� צנועי�.  .ללבוש בג די� יפי� א� ה� צנועי� 

ואיסור פאה ל א צנועה היא ר ק מצד  דיני   , איסור לאשה ל חבוש פאה יפה  א� היא צנועה 

בי ת   "של מכללת " � צניעותתקנו"כ ב"וכ". צניעות ולא מצד איסור פריעת ראש כמוב�

כיסוי הראש ל נשי� נשואות ):  "ק"ד באה"ד רבני ח ב"פ הוראות בי"ע(ד "כפר חב " רבקה

, לא   ארוכה מ� הכתפיי� ופזורה, בתסרוקת צנועה ועדינה' הפאה תה י.  י פאה ב לבד"ע' יהי

לא  ', רטוב'לא בע לת מראה , לא מקורזלת ונפוחה, ל א פרועה, לא רחבה או קצרה במיוחד

קי שוטי שער בול טי� במיוחד  . כסה את  הפני� בחלק�  ולא  כל  תסרוקת חריגה אחרתמ

ש אשכנזי "ד הגרמ"פ רטיות יותר כתב רבה ש ל כ פר  חב ב".אסורי� –בגודל� או  בצד עי�  

באתי בזה לה תריע אודות   ":ג"תשע'ז שבט ה"במכתבו להנהל ת מכללת  בית  רבקה מט

רבני� ובראש� )  א:ת של נשי� נשואותת והיא צורת הפאו"פירצה ההולכת  ומתגברת היל

ר העדיפו את כיסוי  ראש האישה בפאה ולא במטפחת היות והפאה מכסה את "ק אדמו"כ

יכר שהוא כיסוי ני הפאה "מוב� שכ� הוא כאשר ע)  ב.כל שער הראש וג� מה שבצדד י�

לכ�  הפאות הארוכות והפזורות ועל אחת כמה  וכמה כשה�  )  ג.ולא השער הטבעי זר

היתר של כיסוי הי בה את א –ת משער טבעי שמטרת� להידמות לשע ר האישה עשויו

היות והדבר קשור ל איסורי� חמורי� של גי לוי ראש של איש ה   ) ד. ראש על ידי פאה

נשואה ואיסורי� הקשורי� בהכשלת הרהורי עבירה דאורייתא ודרבנ� ג� בבנות לא   
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, לדעתי  על  הנהלת  המוסד ל עמוד  על  כ � ב כל  תוק�   ולחנ� למה ש ק בעו רבני�, נשואות

 ."  עד הכתפיי� וכ � שהפאה תהי ה אסופה ולא פ זורהאשר אור� הפאה יגיע א� ורק

 –וש�  .  בנוגע  ל שער בתולות א רוכות מפוזרות5א  הערה "ראה לעיל במילואי� לפו

אודות סיבת   חורב� בית מקדשינו משו� הנהגת הנערות ) טז,  ג(' הוכחה מנבואת ישעי

.  ש"ע, השהגדילו נפח שער� באופ� מלאכותי ליצירה מנופחת וגס' שפי" הלו� וטפו�"

ו שה דבר חמור יותר לנשואות שלא  לל כת  באלו   "ש וק"כ, כ  לנערות"וא� הדבר חמור כ

' י ישעי"כלשו� פירש, "גסות וטפופות"ו "כדי שלא להיראות ח, הפאות ארוכות ופרועות

  . )ד"ב תשסאח יא "ד קלויזנר בשבועו� כפ"הרי הערת(ש� 

‡‰ˆÂ¯Ù ˙È¯Î� ‰‡Ù „‚� ‰ÏÙ˙Â ‰¯Â˙ È¯·„ ˙¯ÈÓ 

ב   " ו סכ"א והארי� בזה עוד בח"ה סרס"ת תשובות והנהגות ח"עיל מש ואה לר

,   ש  כנגדו "דלכאורה נראה ד כיו� דד בר ה מביא לידי  הרהור דינו כערוה ואסור לקרות ק

ז עוו� פלילי ודינו "הרי", ה אלו ההולכות בפאה  נכרית שמוש� העי� להסתכל  בה"כ ה"א

,   ה נשות בני תורה ההולכות כ�"עוויש ב.  .כערוה שאסור לומר דבר שבקדושה כנגדו 

ומכשילות בעל יה� שכל הבר כות שמברכי� בבית בשעה  שהיא עומדת ש� ולובשת 

 .ש נימוקו"ע,  "ז שבירכו נגד ערוה וזהו ברכה לבטלה"הרי, הפאה הפרוצה

Ê :˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò :˙È¯Î� ‰‡Ù ,Ú·ÂÎ Â‡ ˙ÁÙËÓ* 

̇  :36ערה ה È¯Î� ‰‡ ÙÏ ˙ÂÙÈ„Ú ˘È Ì‡ ÔÂ„�· ˙ÂÚ„ „ÂÚ 

„ÚÂÊÁ‰ Ô¯Ó ˙"‡ 

'   ח קניבסקי בס"מהגר(א דפאה נכרית עדי� ממטפחת או כובע " דעת מר� החזוכ�

א אומרי� שיש מעלה ועדיפות לאשה בפאה מאשר  "בש� החזו: "קי' ז עמ"מעשה איש ח

וראה ). ריד' נזר החיי� עמ' ד ג� בס"הו "ומשו� שבזה מכסה את כל השערות, במטפחת

–––––––––– 

אני . נכנסנו אל הרבי מליובאוויטש ליחידות, ח לאחר נשואינו"תשיב מאירופה בשנת "כשהגענו לארה") *

, יצחק: "במהל� היחידות אמר הרבי לבעלי. ולא ראו לי א� שערה אחת משערותי, "חצי פאה"לבשתי כובע ו

צרי� : "אמר הרבי, כשבעלי יצא". אני רוצה לשוחח ע� בעלת הבית של�, צא בבקשה החוצה לכמה דקות

, כל השערות שלי מכוסות: "ואמרתי, וניסיתי להתווכח" רבי"י עדיי� לא קלטתי אז מה זה אנ"! ללבוש שייטל

� ה�לבער שייטל איז �זוי ווי � ! אבל צרי� ללבוש פאה: "והרבי ענה". והשערות שרואי� ה� חצי פאה

,  געזונט: געז�גטפ�ר טר�ג� � שייטל ווערט צו: "והמשי�). חצי פאה זה כמו חצי בריאות" (ה�לבע געזונט

פרנסה ונחת מהילדי� , עבור לבישת פאה מובטח בריאות". (�רנסה או� נחת פו� קינדער או� קינדסקינדער

ומה עוד את (? "או� וו�ס נ�� ווילט איהר: "ואמר, ואז חיי� בחיו� הנפלא שרק הרבי יכול לחיי�). ומהנכדי�

 !זה מספיק: עניתי לרבי). רוצה

והיא תל� אית� לקנות , תמצאי כא� מישהי שהיא מבינה בזה: "לי וכשנכנס אמר הרביואז קרא הרבי לבע"

ל� להרב חדקוב הוא ילווה : "ובפנותו לבעלי אמר". שמי שתראה את זה תרצה ג� היא ללבוש פאה, פאה יפה

 ".ל� כס� לפאה יפה עבור אשת�

ילו כשאני יורדת להוציא את הזבל אפ. אי� אני יוצאת מפתח ביתי ע� מטפחת, כמוב� שאחרי ברכות כאלו"

 ".ג� אז אני לובשת את הפאה, החוצה

 )63' לקט שכחת הפאה עמ' בס' נד, ניו יארק, ה מברוקלי�"זלדא נעמעס ע' ראיו� ע� גב(
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על פאה נכרית שמענו שאמר ): "טת וח א"ב פ"ח(א "זודיני� והנהגות מהח' ז בס"עד

 " .פע� שלפ עמי� יש בזה ג� יתרו� על מטפחת שמכסה יותר טוב את כל השיער

„‚‰ ˙Ú"¯ÓÈÈ‰Ò„ÏÈ‰ Ï‡È¯ÊÚ ¯ 

מה : "וזה לשונו, "רבי עזריאל"ת "כ� כתב ג� הג או� רבי עזריאל הילדסהיימר ב שוו

אלא  עדיפה יותר   ,  באמת לא  נראה כ�,שרצה לומר כי  הפאה גרועה יותר ויותר ממטפחת

',   עזריאל חלק  ב' ת ר"ראה דבריו בשו" (שמכסה את כ ל הראש  במכסה  גמורה, ויותר

 ).ט"נדפס בשנת תרנ, ו"ל' ע סי"אה

„¯‚‰ ˙Ú"ÔÈÈË˘�ÈÈÙ Ó 

ראש כולל אוהל תורה , יצחק עבאדי' ג ר"להרה(ת אור יצחק "כ� העיד בשוו

וזכורני מיד לאחר  : "וזה לשונו, ל"פיינשטיי� זצעל דעת  הגאו� רבי משה ) דואבלייקוו

א� צרי� ללבוש  כובע על הפאה   ] בעל א גרות משה[ל "נשואי שאלתי את הגאו� הגדול הנ

כי , אה נכרית יותר טוב ממטפחתפוע וד הוסי�  לומר לי  כי . ואמר לי שאי� צרי�, נכרית

ז מ� שהיא על  ועוד שבזה תמיד נשאר מכוסה כל , פאה נכרית מכסה את כל הש ערות

שהרי הוסי� ש� ', וכ� דעת הגאו � רבי יצחק עב אדי גופי". מה שאי� כ� במטפחת, ראשה

 ).'ג' ע סי"ת אור יצחק אה"ראה דבריו בשו" (ופוק חזי שדבריו צודקי�"

„·¯‚‰ ˙Ú"ÏÂ‡˘ ‡·‡ ˆ 

יש : "כתב וזה לשונו, )ח"ל בתשס"יו" (כיסוי ראש לאשה"כ� בקונטרס הנקרא ו

" אור לציו�"ס "צ אבא שאול ראש ישיבת פורת יוס� ומח"עו� שהגבמהעול� שרצו לט

ולכ� שא לתי א ת בנו הגאו� רבי אליהו אבא   , רק הלי�  בעד   המנהג אבל למ עשה לא  התיר

א ב ל   , ב אופ� כללי  סבר  אבי שמטפחת  עדיפה, וענה  לי  בזה הלשו�, שאול הא� נכו� הדבר

אבי את הפאה והנהיג בביתו די� הע, כיו� שיש נשי� שיוצאות לה� שערות מהמטפחת

ת אור "ראה שו". [וכ � הורה לנשי�  אחרות, שזה כיסוי יותר טוב, ללבוש פאה נכרית

ואכ� אימתו את העני� ע� הגאו� רבי אליהו . ש� התיר במפורש, ז"ה הט"ב פמ"לציו� ח

, דור� בירושלי�סורבה של שכונת מט" אור לציו�"ת בראש ישי, א"אבא שאול של יט

וג� אישר את השמועה כי יש . ל"ממש כמו שכתב בק ונטרס הנ,  ה� הדברי�ואמר כי כ�

ובו הוא כותב בפירוש כי יש עדיפות לפאה   , ל בעני� זה"עמו מכתב ארו� מאביו הגאו� זצ

ואי� הוא סובר כדעת המתירי� גילוי אצב ע   , על מטפחת מפני שמצוי בה גילוי שערות

 את המכתב  עד אריכות ימ י� ושני� של  א � לא  רצה ל פרס�. 'אחת או שתי אצבעות וכו

 ]ע יוס�"הגר

„‚‰ ˙Ú"˘‡˘Ó ÌÂÏ˘ ¯ 

אני : "וזה לשונו, "שמש ומג�"ת "ל בשו"כ� כתב מר� הגאו� רבי שלו� משאש זצו

לפי , מעלה גדולה נמצאה בוו, דבר חשוב ביותר] של לבישת פ אה נכרית[רואה במנהג זה 

... התיר גילוי שערות חו� לצמת�� אלשקר על מה ש"כ הפוסקי� החולקי� על מהר"מש

כי המטפחת בורחת מ� , "ונקה"אי אפשר לומר , והנה באלו הנשי� הלובשות מטפחת

ועיני ראו נשי הרבני� , וג� מי שלובשות כוב ע נשאר הרבה שיער חו� לצמת�, הראש

טוב שנקח מנהג  זה שיש בו   ",  ועוד כתב".  וכ סהו והתגלה, קרוב לשליש  ראש� מגולה
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משתלבש מטפ חת או כוב ע   ',   לג מרי בלי להניח שו� שערה יוצאת חו� וכוכיסוי הראש

 ריעת ראש דאורייתאפולדעת  צ ד  אחד יש  בו מ שו� . ותל� אחר מנהג שיש  בו מחל וקת

 ".שנגלה שערה מגופה ממש

די  למשו� נש י הדור החדש   המגלות כומצוה רבה  לפרס� ההיתר  ",  כתב עוד  ש�ו

אזי , לא  כ�  כאשר שומעי� דעת   האוסרי�. ית בהית רראש� לגמרי שיבואו ללבוש  פ אה נכר

טוב  , לדידהו שאי� ע ולה על  דעת�  ללבוש מטפחת  אומרות כיו� שכ� הוא שהאיסור שוה

אזי יבואו לבחור בטוב , לא כ� בשמע� מדת ההיתר. להישאר חפשי בשיער גלוי לג מרי

ולא  ,   בהיתר' לב עליה� וכו מצ וה וחובה על ה נשי� להתקשט ",  תבכועוד ".  ולמאוס ברע

ל "וכמה חששו חז, ו"י מטפחת ויגרמו לבעליה� לתת  עיניה� באחרות ח"להתנוול ע

, ז"ק ל' ע סי"תבואות שמש אה( "והתירו הרבה איסורי� שלא תתגנה האשה על בע לה

 ).יז�טו' סי' שמש ומג� חלק ב

„‰‚‰ ˙Ú"˜ ÂÓ„‡‰"¯ ˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏÓ 

במכתב  מיו� , שלא�של' עמ(ז "חט) ליובאוויטש(אגרות קודש ' כ� מבואר ג� בסו

שכיסוי  , פ"כבר גליתי דעתי זה כ –ש אודות כיסוי הראש "במ): "ח"תשי, ד אדר"יו

 בכל פע� ופע�שכיו� , אינו מחזיק מעמד, ר בד ורותנו אלה"בעוה) טיכל(במטפחת 

מפני שלא תתבייש  ', א� לכסות כל שערה או רק חלק מה� או כו, עומדת האשה בנסיו�

כ בל בישת   "משא, )או לפעמי�  ג� ב מציאות, א� שאינ� א לא ב דמיונה(�  מפני המלעיגי

' י עמ"ק ח"כ באג "וכ". ב"הרי אי  אפשר להסיר ה שייטל כשנמצא י� במסיבה וכי ו, שייטל

הנה לפעמי�  ,  כשכיסוי  הראש הוא במטפחת ופוגשי� במכירה או ידידה חפשית: "קפו

כ   "משא, עלמת כלי ל  ב כיסאו שג�  נ, המטפחת) גליטשט זי� אראפ(תכופות נשמטת 

 –אגרות קודש ". ס הרגל נעשה  טבע שני"ובמילא סו, בשייטל שאי אפשר לעשות זה

) !�ר�ק(הוא נשיאת שייטל , מעניני� שצרי� להבטיח מראש ("23' י עמ"ח, ליובאוויטש

פ הנראה בחוש שהנשי� הצעירות "והכרח הדבר בודאי אינו צרי� ביאור ובפרט ע.  .

נוס� שאפילו   , הנה זה ע ני� לזמ� קצר,  חובת� דכסוי הרא ש בצעי�  ובמטפחתהיוצאות ידי

").'בזמ� הזה עצמו פורצי� הדבר לעתי� תכופות  והמפורסמות אי� צריכי� ראי
*

 

–––––––––– 

וכ� בת קמה ): "344' עמ, ח"תשכ'א משיחת יט כסלו ה"חנ(התוועדויות  –תורת מנח� '  ג� סוראה) *

, היו נראי� השערות' שמצידי, האמא חבשה שלשת רבעי פאה..: לטובה –) פהסוטה בסו(באמה כלה בחמותה 

אני חובשת פאה ; אינני מתביישת: באה הבת ואומרת; שכ� צרי� להיות השער' פסק'בגלל שאיזה גוי בפריז 

ר ישנו גוי שאומ... בפריז' ויוצאת לרחוב ואומרת שאינני מתפעלת מדברי איזה גוי או גוי, שמכסה את כל השער

, והתורה מבטיחה. להבדיל, לי יש את דבריו של משה רבינו! ?מ עבורי"למאי נפק –שצרי� לקצר את השמלה 

אזי יגדלו ילדי� שירוו מה� נחת  , )יד, תהלי� מה(' כל כבודה בת מל� פנימה'באופ� ש' שכאשר ההנהגה תהי

לאחרי ' קדיש'כ� שמשאירי� שמתבטא ב' נחת'ולא , ב"אלא ג� נחת של עוה, ב"לא רק נחת של עוה, אמיתי

מרוב נחת מהב� או מהבת עד ) 'פרעגלע� זי�'(להיות מדוש� : '� לעבעדיקער נחת'אלא , ל"שנה ר מאה ועשרי�

, וכאמור.  .' בת קמה באמה כלה בחמותה', 'נערי� פני זקני� ילבינו'בגלל ש –וכל זה למה , מאה ועשרי� שנה

 ..".יוצאי� מ� הלבהתנאי היחידי הוא שצרי� לדבר בדברי� ה

שכלה אחת הודיעה שבדעתה לגלח לפני החתונה , כ"תש, ב אלול"א חדקוב ביו� כ"כ� רש� מזכירו הרחמו

ר "והמענה של האדמו. שייטל –במטפחת או בפאה נכרית  –את ראשה ושואלת אי� לכסות ראשה 

תשורת חתונה (ל "יל אחרות ודל שייטל כי באופ� דמטפחת נות� מקו� להכש"כי במדינה זו צ' מליובאוויטש הי

 ).ג"ד אלול תשע"קרעמער י
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„Â˘ ˙Ú"˙Â‚‰�‰Â ˙Â·Â˘˙ ˙ 

ולכ� א לו שאי� רצונ� להק ל   : "ב"ח סס"א חאו"ת תשובות והנהגות ח"ז בשו"עדו

שברחו מחשש , מקל� יגיד לה�, חת ולא מכוסות לגמריומכסות במטפ, בפאה נכרית

 ".ליכשל בא יסור גמור כשמקצת שערותיה� מגולות חו� למטפחת, איסור דפאה נכרית

„‚‰ ˙Ú"ıÈ·Â˜ÙÏ ÏÎÈÓ ¯ 

וזה , ט"ל במכ תב שהובא בק וב� בית הל ל י "מיכל ל פקו בי� זצ' כ� כתב הגאו� רו

לבל  כיסוי נאות של שערות הראשמה טובה לגרי פאה "י הראש עסוובאמת דכי: "לשונו

...   י כיסוי המטפחת לא היה דב ר זה נשמר אצל� היטב"ג� לאלו שע, יראו החוצה

לערער עי קרי הצניעות , יש בזה סכ נה] נגד לבישת  הפא ה[התעמולה שעושי� בדבר 

 ".ו איזה פירצה"ואי� דעת תורה נוחה מזה שיצא ח, המחוייבת מ� הדי�

„Â˘ ˙Ú"Â¯·„� Ê‡ ˙ 

ז ג� בפאה נכרית ל בד אי� "ולפ: "כח בהערה 'יי ס"ת אז נדברו ח"� בשוג כ"כו

כיו� שמצמצ � היטב השער ות עוד יותר , ות הרבי�שעוברות על  דת יהודית אפילו  בר

 ".ואפשר לקיי� יותר דברי הזוהר, מסת� מטפחת

„Â��ÓÊ ÈÓÎÁÓ „ÂÚ ˙Ú 

והנה : "ונולש וזה, כ� כתב הגאו� רבי יהודה טשזנר בספרו שערי תורת הביתו

הפאה ... אלא שיש כא� עני� של הידור מצוה, המכסה  הוא כשר מעיקר הדי� כל דבר

כי בזה  אפשר בק לות לכ סות ג� את  כל  השערות ,  מכסה יותר טוב את השערות  שלה

 מ טפחת קשה ל כסות את כ ל   ע�אבל  , וג� היא צמודה היטב ואינה נופלת,  שבצדדי�

על  . י זה מתגלי� שערותיה"מי� מחליטה ועוג� המטפחת הרבה פע, השערות שבצדדי�

ובלי , אשה שיוד עת אי�  לקשור  את המטפחת  באופ� שמכסה  היטב את כ ל ש ערותיה, כ�

, אבל א� אינה יכולה להיזהר בזה, יש עדיפות והידור בלבישת מטפחת, להחליק פה וש �

א יראה של, כי כל עני� כיסוי הראש הוא משו� צניעות, ויש לשי� לב. די� ללבוש פאהע

 .מהשערות הטבעיות שלה החוצה

: וזה לשונו, )ז"ל�ו"ל" (אור ישראל"כ� כתב הגאו� רבי גבריאל ציננער בקוב� ו

ז הסירו הנשי� את הפאות ולבשו "ולאחרונה כשנודע החשש ע ל הפאות שה�  מע"

–––––––––– 

, לחתני� וכלות] מליובאוויטש[התפרסמו ברבי� מספר הוראות מרבינו ): "לב' ע(מקדש ישראל ' ראה סו

על הכלה לכסות . ב, על החת� לגדל את זקנו. א: כמתו לסדר קידושי� בחתונת�אות� קבע כתנאי� הכרחיי� להס

כשנכנסתי ע� הכלה : ג"אלול תשי' בהקשר לכ� מספר אחד התמימי� שהתחת� ביו� ב. את שערה בפאה נכרית

� � מסת� ווייסט איר וועג� די צוויי תנאי� פו': אמר, והזמנו את רבינו לסדר קידושי�, ליחידות לפני החתונה

 ".ב�רד מיט � שייטל

כל עני� שרבינו , בכלל.  ]: .ד"משנת תשי[מספר הרב משה לברטוב ביומנו ): "134' ע(ראה עוד ש� ו

אשר פע� אמר שהוא יצליח בעני� , כמו בעני� כיסוי השערות בפאה –הוא מאוד דורש אותו , מעורר עליו

אמר , פע� אחת כשנת� ברכה ארוכה לאחד התמימי�ו"). ער וועט דורכפיר� מיט מסירות נפש("במסירות נפש 

�ס אינג�נצ� צו מיר קיי� �ה�ט ד("אי� לכ� כל קשר אלי  –ובא� לאו , )פאה(כל זמ� כשיהיה פארוק : בסו

 ")".שייכות ניט



 רכז ) 36( בנשי� ראשדיני פריעת : א"פ 

ב שהיו יוצאות שערותיה� מבעד "וראינו בכמה מקומות ובפרט בערי ארה, מטפחות

שהרי , יש מעלה בחבישת הפאה: "ועוד כתב". ירע בפאה נכריתמה שלא א, המטפחת

דלא   ,  וכבר נתבאר בפוסקי� לאסו ר כלל, בכיסוי מטפחת מצוי שחלק השיער מגולה

והנה בימי� הה� היו נוהגי� ללבוש צעי�   : "ועוד כתב". ה"ל' � אלשקר סי"כדברי מהר

ובימינו ,  שערות ראש�או בכמה מקומות שנשי� גילחו את,  שני כיסויי�, ועליו המטפחת

 מעלה לחבוש פאה המכסה את כל ישלכ�  , אי� הדבר נהוג בכמה קהי לות ישראל

 ".השערות

וזה , בש� כל גדו לי ישראל) 'אות ב'  ה סעי� ב"ע' סי" (מאיר עוז"כ� הביא בספר ו

ורצו , ז"אחר שנתגלה שיש  שערות הבאו ת מע, ושמעתי שהורו גדול י ישראל: "לשונו

, לא הסכימו לזה –שנות המנהג ולהתחיל ללכת  ע� כיסוי ראש מבד ש ל"אברכי� יר

כ "משא, וטענו שכיו� שלמעשה ב כיסוי ראש רגיל ב ד ר� כל ל מתג לה  מקצת מהשער ות

 ".ל כ� אי� לשנות את המנהג, בפאה

הרבה יותר מהודר , אדרבה): "ג"ז סמ"ג אהע"ח(ת מגדל צופי� "כ� שיטת השוו

ש שאנו רואי� שנשי� שעשו רע ש גדול  שלא  " וע".ליל�  בפאה נ כ רית מאשר במטפחת

ללבוש פאה נכ רית ורק במטפחת וכובעי� יש בזמ� האחרו� ירידה גדולה וחיפוש היתרי� 

להוציא חלק מהשערות החוצה וא� היו לובשות פאות לא היו מחפשי� היתרי� כאלו וזה 

 .מכיו� שמקנאות ה� באלו שלו בשות פאות ומרגישות מקופחות

אשר "ב ספרו , מגדו לי רבני חסידות  ברסל ב, ר שיקזו�  רבי שלמה א לי עכ� כתב  הגאו

מאשר ללכת ע� , די� ללכת ע� פאהוע: "וזה לשו נו, )ד"כ�' תשובה ה, א"חלק ל " (בנחל

ואת , זהו עוו� חמור מאד מאד, כי לל כת בגי לוי שיער. וזה ברור, מטפחת ובגילוי שיער

אבל כ פי  ...  כובע ש ל  שיער ולא יותרכי פאה זהו  סת�, זאת צריכי� לזכור היטב היטב

, ואזי חצי ראש בחו� בגילוי שיער, שהיו� הולכת הנשי� ע� שערותיה� בלי תגלחת

וכתב עוד ". וזה ברור מאד מאד, בודאי עדי� לל כת ע� פאה שיכסה את השערות לגמרי

זכר  צדיק וק דוש   , מהצדיק ה קדוש רבי ש לו � משאש" שמש ומג�"ומובא ב ספר ", ש�

והוא מסביר ,  א� שהיה חכ� ספרדי,  אשר  מדבר מאד מאד בעד חבישת  פאה,לברכה

שעדי�  כי  תלכנה הנשי�  ... בהגיו� למה היו� כ� כדאי  לנ שי� לחבוש פ אה ולא מטפחת

" אשר אי� זה איסור לאשה שתראה יפה וחסודה, ולכ ל הי ותר ה� תראינה יפה יותר, בפאה

 ).ה"תקצ�ב"תשובה י, ב"חלק ס(

והנה הנשי� הצדקניות עושות : "וזה לשונו, "אשה צנועה"ונטרס כ� כתב עוד בקו

אבל . ויש מביניה� שהולכות רק ע� מטפחת, עד שבכ לל אי�  לה� שערות, תגלחת לגמרי

וזה שיי� . ולה� התירו בפאה נכרית, ישנ� נשי� המתביישות ליל� במטפחת על התגלחת

שהתירו , )ו"ט'  ע סי"הא'  בחלק " (שמש ומג�"ת "מובא בשוכ, ג� לנשי� מע דות המזרח

מאשר לחבוש , רותעשלא יראו את הש, די� ליל� בפאהוע. גדולי הספרדי�  לל כת בפאה

,  וזה כל כ � חמור, חס ושלו�, ולבסו� מתגלו ת השערות,  השיערלמטפחת שמחליקה ע

 ".שגור� עיכוב הגאולה

... מרי א"מוהראש נ"ל "וז, )רמח' עמ' חלק ט" (שיחות מוהראש"כ� מובא בספר ו

אי� בחוש אשר רוכי , לא די שיש לה� מטפחת, בל אלו הנשי� שהולכות בשערותיה�א

ועל כ � טוב מאוד . ובכ� נראות שערות ראשה בחו�, דרכה של המטפחת לזוז ממקומה
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וא� שיש מהנשי� . שעל ידי זה לכל ה פחות תהיינה מכוסות השערות, לחבוש פאה נכ רית

ע� זאת מי שרוצה להסתכ ל   , אה נכרית משו� פריצותאלא לל בוש פשהספרדיות הנוהגות 

 אפשר בשו� פני� ואופ� לכסות  איאשר , ההכרח לו להודות, בעי� אמת ולהבי� את האמת

ויש על זה   , ואז נראות השערות בחו�, כי היא נוטה הצידה, את השערות במטפחת בלבד

,   ת שאד� סובלשכל העניות והדחקו, עד  כ ד י כ� שאומר ה זוהר, קללה מהזוהר הקדוש

ועל  כ�  בזה  , ומ כל  שכ�  בחו�, היא רק מחמת שהאשה הול כ ת בגילוי  שערותיה בביתה

הרי זה כמי שמתלבשת ) וכמוב� פאה צנועה כתקנות הרבי�(שהאשה חובשת פאה נכרית 

אשר זה  , כי א�  כ מו כובע ע ל ה שיער,  כ י סו�  כל  סו�  אי� זה השיער  שלה,  באיזה כובע

וא� שיש הרבה . אות� בחו� ה את כל שערותיה שאי� רואי�א מכסיובזה ה, טוב יותר

ע� כל  זאת מי רוצה להיכנס  , ואומרי� שיש בזה משו� פריצותא, שחולקי� על  ד בר זה

ועל כ� א� ? שמחמיר כל כ� ומקלל את  האשה שמתגלות שערותיה, בזוהר חמור כזה

ה מכוסות כ� ל כל הפחות שערותיה תהיינ, )צנועה כמוב�(תל� האשה בפאה נכרית 

מה שיי�   , ז א� יש זוהר כ זה" ע�  כ, וא� שיש חולקי� ע ל  דבר זה. לגמרי ולא ירא ו אות�

מאשר , הרי ע די� ל לכת  בפ אה נכרית ושערות הראש תהיינה מכוסות לגמרי, לחלוק

ואל יטעה ה קורא לומר שאיסור גילוי ש ער הראש הוא רק   , .ה.א". [תתגלינה השער ות

 ].מבואר בארוכה לעי לכ, משו� חומרא שהחמיר הזוהר

העני� של פאה כתוב   : "וזה לשונו, )ג"ש חלק י"שיחות מוהרא(כ� כתב עו ד ש � ו

אבל ב קרב הספר די� נוהגות רוב הנשי� ליל�   .  'לצא ת ע� פאה נ כרית בשבת וכו... במשנה

ואז נתגלות , צעי� מחליק מהשיערשה, והסכנה בזה, )מטפחת(רק בצעי� משי על השיער 

,   והעיק ר . כי אזי מכוסה השיער  היטב ואינו מתגלה, ב יותר ליל� בפאהואז טו. השערות

ומביא , כ י זהו איסור חמור, שלא  תתגלה שערה  אחת לבחו�, להיזהר בזהירות יתרה

ואשרי מי ששומרת על גדרי הצניעות ה� בלבוש ה� בדיבור ה�  . לרעות רבות בבית

 ".במעשה

במכתב   מיוחד , ד"ד  דכפר  חב"אברב ו, �  רבי מרדכי שמ ואל אשכנזיוכת ב הגא כ�ו

 :שפירס�

בקשר לכיסוי הראש . ש שיחיו תושבי הכפר"אל אנ. ח"ערב ראש השנה תשס, ה"ב"

מוב� . א: הנני להודיע –אשר לאחרונה נהייתה בזה פירצה נוראה , של נשי� נשואות

הרי זה   –רק מקצת   מהשערות מגולות  ' כש אפי,  ופשוט אשר בחבישת מטפחת או כובע

על האשה לחבוש א� ורק פאה , ר"ק אדמו"פ  הוראות כ"ע. ב! שולח� ערו�היפ� ה

אי� לתושבת :  אי  לכ �. הדברי� מחייבי� את כל אחת ואחת ללא יוצאת מ� הכלל! נכרית

ונזכה  ! והנני רואה בהוראה זו חלק מתקנו� הכפר, הכפר לצאת מ ביתה ללא חבי שת פאה

י חבישת הפאה זוכי� לבני   "בי ש ע כהבט חותיו הקדושות של הר, לכתיבה וחתימה טובה

 ".חיי ומזוני ולפרנסה

Ú"Ú ˙ÁÙËÓ Â‡ Ú·ÂÎ ˙Â˘·ÂÏ‰ ‰Ï‡ „" ˙È¯Î� ‰‡Ù‰ ‚ÏÌÈ¯ÈÓÁÓ‰ ˙ÂÚ„Ï ˘ÂÁ 

ש בפני� בדבר נשי� שמחמירי� על עצמ� שאי� יוצאי� בפאה "א ממ"ש שכתב באוי

 מגיע  אבל אי � מכסי� הפאה רק למחצה שליש ורביע ואי� הכיסוי, נכרית לבד רק בכיסוי

ד לד עת המתירי� ג� בלא  כיסוי   , דלכאורה מה הועילו בזה', עד מקו� שכ ל י� שערותי

אלא שיש לומר דהרי ', ומהמחמירי� המיקל ביותר הוא רק במקו� שכלי� שע רותי, מותר
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וממילא בזה יש לומר דאי� עוד  ] בפני�' עי[יש שאסרו הפאה נכרית רק משו� מראית עי� 

שערות אינו מכסה אות� בשו� כיסוי ובכיסוי כל דהו הוי  דמי שהול� ב, משו� מראית עי�

כ "וכמדומה שכ] ל בפני�"הנ[י אסאד "ש במהר"פ מ"ל ע"ועוי, גילוי שאי� זה שערות

וא� כ� הכיסוי מציל מאיסור , ח דבפאה נכרית יש בו ג� משו� בחקותיה� לא תלכו"הד

 ).ה"ה ס"א סע"מנהג ישראל תורה ח' ס(זה 

נ דמה "א ס"ת אז נדברו חי"כפי המבואר לעיל בפ ני� בשוהעלה  יותר מ, איד�מ

ויוצא , לא הועילו ב זה כלו� –שהתחילו הרבה לצאת בפאה  נכרית ע� כוב ע ומטפחת 

מוב� הצד ' המטפחת או הכובע מכסה  את כל הפאה הי' דא� הי, מזה ג� הרבה קולות

�   ומה הרויחה אב ל  אי� עושות כ,  ברכה' ז תבא ע לי"ובודאי אפשר  לומר ע, חומרא בזה

נוהגות איזה נשי� ללבוש פאה חלקית שבאה בעיקר  ' ק הי"ובירושלי� עה, ע� הכיסוי

אבל ב זמנינו נתרבו שלובשות פאה  , לכסות הצ דעי�  במקו� השערות היוצאות מהמטפחת

וכפי הנראה שזה גר� (נכרית שלימה ומטפחת המכסה רק למחצה לשליש ולר ביע 

פ א� הפאה נ כרית לא מקרי   "כ ממנ"א, )הפאה נכרי תהתעמולה שעש ו בזמ� האחרו� נגד 

וא� מקרי , וג� מורה דר� להקל  בזה ג� בלא פא ה, כ לא יוצאות בזה הכיסוי"כיסוי א

כ אינו מוסי� המטפחת והכובע כלו� בכיסוי הראש אלא ביופי "א, כיסוי ג� בלא הכובע

כי  , וישזה באמת מקשט הפאה המפתה העיני� להסתכ לות יותר מבלא כיס, האשה

ובפרט כובע  , בזמנינו המטפחות ה� מסוג בגדי צבעוני� שה� יופי ותכשיט לנשי�

ומה ). כמו הכיפה  קטנה(א "מקושטת הלובשות על חודה  של ראש בתור היכר שהיא א

המוחי� ' כבר מחו לי, א"א לבתולה של א יבוא להכשל   בא"א שיש לע שות היכר בי� א"שי

שאי� גוזרי� גזירות מעצמנו וג� אצלנו ג�  , )מובא ביביע אומר ש�(בהרבה ספרי� 

,  המנהג שג�  הבתולות היו מכסות ראש�' וג� בארצות המזרח הי, הפנויות בכלל   עריות

ג  הפאה נכרית  "וה ני� ידו שנית ב עני� המנהג לל בוש כובע  ע. ת א ז נדברו ש�"ד שו"עכת

'   א � המדובר הי ז "אבל רצוני עוד  להעיר  דכ"וש� בירר , ו"ג סנ"בתשובות אז נדברו חי

אבל כהיו�  יש חוגי� שמחמירי� ללכת דו קא בכובעי�   , בכובע המכסה  היטב כל השער ות

מה  , ויש  כאלו  שרק מ כסות חודו ש ל  הראש, על ה פאה נכרי ת ואי� מכסה  כל ה פאה

מרוויחי� בזה כיו� שלפי ה דב רי חיי� המובא למעלה  וסייעת ו אסור זה משו� דת יהודית   

ומלבד מ ה שהכובע  אינו , פא ה כל  שק צת ש ערות יוצאות בחו�מכסה כ ל ה '   אפילו א� הי

 ".המודרני מוסי� ח� להאשה ולהפאה  עצ� הכובע , מכסה כל  הפא ה רק חלק ממנה

] ב"בשנת תשל, באנגלית[ביחידות ' שי.] יהודה ק' ח ר"הרה[ש "מאנ' פע� שאל א"

.  .' טעלשיי'מדגיש במיוחד מעלת לבישת  ] מליובאוויטש[שאלות בנוגע למה שהרבי 

כשאשה לוב שת כובע ע ל   : הרבי? ייטלהשהא� יש איזה עני� בלב ישת כובע ע ל  : ל"הנ

 –דעת�   ל –' והראי, ייטלה שהנה נשי� אחרות לא יע לו על  דעת� שזה ,  השייטל שלה

ול כ� יחשבו שהשער ש תחת הכובע הי א שערה ולא   , )?ותרתי למה לי(שהיא לובשת כ ובע 

! "   ב ע ע ל השערוו ההנהגה המתאימה שמספיק רק  כשזה ובמילא יצא  מזה,  של השייטל

, ז"תשנ'לדוגמא כד  אדר שני ה –נדפס בכמה תשורות משמחות נישואי� (יחידות [

 )].32' ע, שטראסבורג צרפת

„Ú ÌÈ�ÈÚ‰ Í˘ÂÓ‰ Ú·ÂÎ ÔÈ"˙È¯Î� ‰‡Ù‰ ‚ 

� יוש� ה עיר אודות הלו בשי� כובעי�   מודרנ, ו"ג סנ"ת אז נדברו חי"� בזה ב שוד



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   רל

ויש .  .ל דבאי� לה חמיר ונמצאו מקילי� " המאדע ייפי המאדע שממציאי� בתעשויי� ל

י� של ה גבר  נהמוש� ה עי, פתורי� נוצצי� מרחוקככאלו שעו ד מה דרי� בכובע  מק ושטת ב

ג  כותב  "ל  כמו  שכ"ז בודאי י"ע,  ]מבלי ל דבר בצ בע  אדו � שנעשה כהיו � כהפקר[מרחוק 

 ".שבאי� להחמיר ונמצאו מקילי�

העיר עליו  –' ת אז נדברו ש� שהכובע ומטפחת מקשט הפאה וכו"וש הש"ד מ"ע[

ז דלפי  דעתו הרי החוש מעיד שאדרבה הכוב ע מחליש את   "ל קט שכח ת הפאה פט' בס

ל  יש בזה כעי� הכרזה שהאשה "כי כנ, המראה הטבעי של הפאה ומק טי� את המראית עי�

שאי�   ) 30*י� להע רה לעיל  במילוא(וכב ר נתבאר . היא נשואה ושהשערות ה� פ אה נכרית

ולכ� בוד אי שאי� איסור להניח כובע צ נוע ונאה על  , איסור לאשה ל התקשט בבגד   צנוע

שא� אשה רוצה לכסות את ר אשה בכובע   , וההוכחה לזה היא מעני� זה גופה. הפאה

,   ללבו ש כובע  יפה'  בודאי ש א� אחד  לא יא סור עלי, )בלי  פאה(המכסה את  כל   השערות 

 ].הכובע ש על הפאה צרי�   להיות מכוערומהיכי תיתי שדוקא 

ז "חט) ליובאוויטש(אגרות קודש ' � העיד על הה יתר ללבוש פאה נכרית מגולה בסכ

הרי כבר איזה , ומה שתל� בהשי יטל מגולה): "ח"תשי,  ד אדר"ממכתב יו, שלא' עמ(

א� אי� זה , אלא שכ מוב� צרי� לברר העני� במקומ�, דורות שאי� מקפידי� כל ל ע ל זה

 ".ו"ר פרצה חבגד

 –מגור בעני� הליכה ע � כיסוי על הפ אה " בית  ישראל"ק בעל ה"עני� דעת הגה ב

 .יא, ראה קוב� אור ישראל לח

‡˘‡¯ ·‡Î ˘˘ÁÓ ˙È¯Î� ‰‡Ù ˙˘È·Ï È 

כיו� שהש � אמר : אי� בזה כל שאלה כ לל –כתבה אודו ת כיסוי השערות שלה ל.  " .

כ�  אשר    דאיו –נה  ש ערות   ראשה  ג לויות   ש לא   תהיי ' לטובת  ה אשה  ובעלה ויל דיה� שישברור 

לדוגמא  ! יבוא כאב ראש או דומה לזה, ואי אפשר אשר על ידי קיו� מצות הש�, הוא

, היצר הרע קרששזהו ) 1: אפשר, לכתבה אשר כ שלובשת פאה  נכרית בא כאב  האמור

  ז"ה –ב א�  א מת הו א  )  2.  שאינו  רוצה   שי קיימו  מצו ת ו אי נו רוצ ה  שת בוא נה  ברכו ת  לי הו די� 

י הפאה   "כא ב ע' ואז ודאי שלא יהי, שתהיינה קצרות' שלטובתה שתגזוז שערותי' ראי

!"   בהעני�שו אל ת' בר כת  הש � ונסיו  ב הו לד ת  הב�  שי  גלויבלפ ל א ש לאחרי  שרא תה  .  נכרית 

 ).מ"ב  טבת תשד"ממכתב כ –ער ' ה הוספות ומילואי� עמ"שערי הלכה ומנהג ח(

Ï ˙È¯Î� ‰‡Ù ˙˘È·– Â„È˘· ¯Â·ÚÈ Ï· È‡�˙Í 

ונכונה ... בו כותב אודות הצעת הנכב דות ע� מרת', במענה על מכתבו מיו� ג"

 –אגרות קודש " ('לבישת שיי טל וכו. .. ההצעה כמוב� לאחרי שתקבל ע ל עצמה

בו כותב אודות הצעת , ח אייר"ענה על מכ תבו מכמב). "8' ו עמ"חט, ליובאוויטש

ושיהיו .  . ה הוא  עני� השייטל "לאא ב"ומוב� ופשוט אשר תנאי שא .  .נכבדות ע בור ב נו 

שהיא טובת� האמיתית של שניה� , ל"ובא� יסודר הנ.  .ז קוד� החופה "בטוחי� עד

, ליובאוויטש –אגרות קודש " (בשעה טובה ומוצלחת' נכונה ההצעה ויהי, והמשפחות

הוא נשיאת , מהעניני� שצרי� להבטיח מראש.  .בקשר לקשו רי תנאי� ). "קצח' ו עמ"חט

, ליובאוויטש –אגרות קודש  " (והכרח הדבר  בודאי אינו צרי� ביאור.  ) .#�ר�ק(טל שיי

החלטתה ללבוש   ' ת ו שתחי באמרו לי שיש חשש שנחלשה אצל) "צב' ד עמ"חלק יו
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אבל בטח משתדלי�  , איני יודע איזה השפעה פעלה  חלישות החלטתה זו. פיאה נכרית

, וכפי שאמרתי בהיות� פה, ז"טחה עדבאופ� המתאי� ובניחותא לראות שתקיי� את ההב

אגרות " (אלא פו� � ג�נצ� שטעל אי� לעב�,  שאי� זו שאלה של לבישת פיא ה נכרית בלבד

וכיו� .  .כותב אודות סברת נכבדו ת עבור בנו ). "קצה' ד עמ"ח, ליובאוויטש –קודש 

וא והרי תיכ� תראה אותו שה, שכותב שהיא יראת אלקי� ונתחנכה כבת ישראל כשרה

הרי המענה שלה בזה יש מש הוכחה על  , בזק� מגודל ויאמרו לה גלוי ג� בנוגע לשיי טל

הרי זה מראה על  תוק�  דע תה והחלטתה , כי בא�  תסכי� ע ל הא מור בלבב ש ל �, העני�

 ).קפד דוז עמ"חי, ליובאוויטש –אגרות קודש " (להתנהג כראוי

Ê˙È¯Î� ‰‡Ù ˙È�˜· ˙ÂÊÈ¯ 

ולפל א   , א  באה הה זדמנות לנסוע להזמי� שייטלש במכתבו שע וד ל"נצטערתי במ"

כ ל רגע  ורגע  העובר ואינו עושה בעני�  .  .כ  ובפרט שידוע  ל ו "עליו שמחמי�  את הדבר  כ

.   . ז תוספת קדושה  בכ ל העולמות "הרי היתה בידו ל בנות עול� היינו להמשי� עי, ל"הנ

אגרות " (� כאלוח על עניני"בטח ידוע לו  שיש על ידי מ חנה ישראל קופה מיוחדת לג מ

 ).שכז' ו עמ"ח, ליובאוויטש –קודש  

Ï ˙È¯Î� ‰‡Ù ˙˘È·– È˘‰ ˙Î¯·Ï ¯Â˜Ó"˙ 

הסכימה ללבו ש   '  תחיואשר זוגת) בלי הוראת זמ� הכתיבה(בנוע� קבלתי  מכתבו "

ת אשר תעשה זאת בלב שמח ובע גלא די ד� תראה בעיני בש ר   "רצו� מהשי ויהי, שייטל

לי� וה� הפרטי� בבריאות הנכונה ובפרנסה לו  תוספת ברכה ו הצלחה בענינה ה� הכל 

ש מכ� "מחתי לקבל  פש). "כח' ו עמ"ליובאוויטש ח –אגרות קודש " (ב שיחיו"ולכל ב

י קיו�   "ת יעזור לכ� ע"ו השי. וג� את הבשורה הטובה שמהיו� והלאה היא  חובשת פאה

עותרא להתבר� בברכא�  דלעי לא בברכא�  דל תתא ב) א"ו ע" ד� ק כ'  זהר חלק ג (הבטחתו

בהמש� לביקורה ע� בעלה   ). "מתורגמת מאידיש – דש' ח עמ"ש� ח" (בבני� ובני בני�

,  קשור בקישוי�' הי] לבישת פאה נכרית[בו התבטא שהעני� הידוע , א כא�"ובניה� שליט

אבל  נודע ה בטחת חכמנו במשנת� לפו �  . ביאור על  עכו ב העני� עד  עת ה' שכנראה זה הי

רואי� אשר הצער יותר בדמיו� מאשר , תבונני� בהעני�ובפרט שכאשר מ, צערא אגרא

.  . בשכר הדבר ) א, ג קכו"ח(' בל ש ו� הזהר הק, ובפרט בהערי� שכר הדבר, במציאות

שכרה מצד העני� ושכרה מפני שממשיכה שפע ב רכה לכל  בני , נוס� על שכרה  עצמה

 ).רט' ז עמ"ש� חט(בית� 

 וה צלחה  אי�  מנצ לי�  את  ה בר כהש   מז ה או' ,  פ עמי�  יש   צ ער מ הנהג ה  ב ל תי ר צויל .   " . 

ובשל   , וכואב הלב  שהעניני� יכולי� להיות טובי� יותר מאשר הינ�, ת נות�"שהשי

] שייטל[עני� הפאה .  .וכוונתי בזה .  .ת "בכ� אי� מנצלי� את ברכות השי�דברי� של מה

חלק  )ח"ע או"מובא באחרוני� שו(על פי הזהר הקדוש , והצער בקשר לזה מוב�.  .בביתו 

מזה מוב� עד כמה עוד  יותר מבחו� (ב עיא איתתא לאתכסא בזיוותא דביתא , א"ו ע"קכ' ג

מת בר� ב כולא  בב רכא� דלעי לא  ב ברכא� ' בנהא יסת לק�  בחשבו  כו.  . ואי עב ד ת כ� ) לבית

דלתתא בעותר א בבני� בבני בני�
*

 ).מתורגמת – רפח' ז עמ"ש� חי" (ש היטב"עיי, 

–––––––––– 

יתעלו ' בני.  .וא� עשתה כ� , ]כלומר אפילו במקו� צנוע[צריכה אשה להתכסות בזויות ביתה : תרגו�) *
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"  מורה באצבע"'  על ס) מ הכה� מוולאזי�"להגרי" (שערי הקודש "ט בפירוש "קוש

נשי� שנושאי� על ראש� המטפחת שהיא מלאה נקבי�  "בעני� ) ג"ק מ"ס' ג' סי(א "להחיד

שוט דאסור כ מבואר לעי ל   דלצאת  בה� פ " [בר� ולקרות כנגד�לא� מותר ) קוסינקעס(

דהת� נר אית כל  בשר   , ס עה  דא סור"א ר"דל כאורה אינו דומה  לבגד  ד ק  במג, ]בפני�

,  וא � ד לא שיי�  כא � לומר ההיתר משו� לבוד. כ כא� ד לא נראית כל  השער"משא, הערו�

מ "מ, )ה שבעה"א ד, שבת ח' י ותוס"רש(דלא אמרינ� לבוד רק במחיצות אבל לא בכלי�  

הרי כא� ) ה קול�  ע רב"א ד,  י ברכות כד"רש' עי(טע � האיסור משו� תאוה ל דכיו� ש"י

ולכאורה ג� מוכח . א רק פיסקי  פיסקי לא שיי�  תאוה"כיו� שאי� השער נראה כולו בב

,   שפיר דמי)  שהיא  מלאה נקבי�(א  ששנינו ש� דדאורייתא קלתא , להתיר מכתובות עב

� "מ ברמב"וכ,  קלוע י� לאנשי�להתיר כובעי�' ד ראי"יו' ד סי"ז הביא התה"שעפ

דהג �   , דיש לחלק' ותי. ש"ט בעני� שבכה של זקינה ע"ד הובא בתיו"מ כלי� פכ"בפיה

מ לעני� לבר� ולקרות כנגדה  "מ, ה"ת לצאת לר"דקלתה חשיבה  כסוי לעני� שמותרת מה

דלא תליא זה בזה ממה שכתבו ' והראי, אי� זאת מועלת כיו� שנראית השער דר� הנקבי�

ב לא  קלתה אפי לו   ' ה אלא  בחצר שבבית  ובחצר מותרת ליל�  אפי" כתובות  ש� בד'תוס

  18ראה לעיל בפנ י� הערה ) [ז"א� שאר פוסקי� חולקי� ע(ש "ה ברא"מצד דת יהודית  וכ

כ  היתכ� שבבית ו בחצר יהיו מותרי� לבר� ו לקרות כנגד  גילוי  השער שלה�   "וא, ]אות א

פ  כיו� שזאת חשיבה  "א� עכ"וסיי� . ע"וצ,  ז"כ  דלא תלי זב"אלא ע, )ל"הנ' ד תוס"לפ(

כ א� מעצי � עיניו בודאי  "א,  ל  שאסור משו� שנראית השערות דר� הנקבי�"כסוי רק שי

ראה בארוכה  –עה ' ג סי"ג דברכות ופמ"צ פ"ס להצ"וציי� ש� לחידושי� על הש" [ד"ש

 ]. 37ב הערה "ב אות ב וב פ"לפ"  מבוא"לעיל ב

Ë :ÌÈ˘� ˙Â¯Ú˘ Í¯Â‡ 

 �‰‚ ‚Ó ÌÈ˘�· ¯Ú˘ ˙ÊÈÊ:38ערה ה

ראה לע י ל   (ל דהטע� שב תולות רווקות אינ� נוהגות לכסות ראש� לברכה ולתפ לה "י

ועד   , כדי להורות ששערותיה� של הבתולות עומדות לקצור אחר חתונת� –) 5הערה 

' ג סי"ת אמרי המז"שו" (אימת שמי� עלי ה�"וזהו ה, החתונה הרי ה� ככיסוי  על  ה ראש

 ).לא

˙‰�Ó ˙Â„ÏÂ˙Â‡Â˘� ÌÈ˘�Ï ˙ÁÏ‚˙ ‚ 

נאסר על נשי ישראל הנשואות , א"י השלטו� הרוסי בשנת תרי"גזירת המלבושי� עב

ומטיל את  האחריות על  , לגלח את  שערו תיה� ולכסות א ת ראש� בכיסוי  הראש המסורתיי�

העונש על  רב שיסדר  קיד ושי� לאשה . איסור גילוח הראש על הרבני � מסדרי הקידו שי�

החוק כלשונו באידיש (הוא שתי� עשרה שנה מאסר או גיוסו לצבא ' שגילחה שערותי

–––––––––– 

בברכות והשגות קדושות מלמעלה ובברכות גשמיות , מתבר� בכל הברכות] ובעלה[' ובי� יותר כוויהיו חש

 ").מתוק מדבש"פירוש (בעשירות בבני� ובבני בני� , בכל צרכי הגו� שלמטה
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א מתו� גזי רה זו שפורסמה ה� ברוסי).  732'  חלק א  עמ" ע שריפטי�ישהיסטאר"הובא ב

לגלח שערותיה� לקראת  , במקומות אלו, וה� בפולי� נראה ברור שנשי� נשואות נהגו

וש� ציי� להעמק  , איל�צו ו' ט גליו� יב עמ"ראה בארוכה בקוב� היכל הבעש(נשואיה� 

ל הנהיגו "בזמ� הפוסקי� האחרוני� ז: "ז"ב  על השאילתות  שאילתא צו ס ק"שאלה להנצי

קידושי� הלכ ה   ' ז הל"ו אהע"ח –ברסלב   –וראה עוד לקוטי הלכות  ". הנשי� לגלח ש ער�

 ".כ קוצצי� אות� ביו� הנשואי� קוד� החופה"קולעי� שערות הכלה ואח"א ש

, ראה קוב� אור ישראל מאנסי, לחת לנשי� נשואות באשכנזל תולדות מנהג התגע

 .רכח' גליו� כא עמ

ת תשובות  "ובשו . �  כר � טוז ס"העאפ "י וועל�  באוצה"אה בארוכה בהערת הגרור

שהאשכנזי� ' וביותר יש מחוזות ובמיוחד באונגריי� וגאליצי: "ב"ב סתרצ"והנהגות ח

 מיד אחר החתונה יגלחו לגמרי אלא דק דק ו שהנשי�, נהגו לא רק ל כסות שער ראש�

אבל  הספרדי� לא   , ק   ירושלי�"נהוג  ומקובל ביישוב  היש� בעיה'  וכ� הי.  .שערות ראש� 

 ". וליטא הרבה לא שמעו מע ול� מהאי מנהגא כלל' וכ� באשכנז רוסי.  .נהגו כ� 

�מ�ל  ה�ט מע� אינג�נצע� : "189' ג ע"חי) ליובאוויטש(לקוטי שיחות ' ראה סו

". ש�עטער איז געוו�רע� אוי� די ה�ר �נט�� דע� שייטיל, די ה�ר] ג ילחו[=עג�לט ��ג

ח "ק מו"כאשר אמו של כ: "'ההגהה המקוריי�!מעלי') 7'   הע189' ע, ב"חי(מ "ובתו

,   זה אז דבר חדש' הי, חבשה  פאה נכרית לר אשונה) ע"הרבנית שטערנא שרה נ(ר "אדמו

 ".אז המנהג לחבוש פאה נכ רית' ל א היכיו� שעדיי� , ודיברו אודותיה

ÚÌÈ˘�· ¯Ú˘ ˙ÊÈÊ‚ ‚‰�Ó ¯Â˜Ó· „Â 

,  רמג העיר שנסתפקו האחרוני� מתי התחיל מנהג זה' ה סי"ת משנה הלכות ח"שוב

ושהוא מצא , ]א� את מק ורו לא הראה[, ושקצת� כתבו  דהוא מתקנת ועד ארבע  הארצות

שד� ל עני� המתנות ,  רצט'ג סי"� ח"ת תשב"כבר מנהג הראשוני� ומובא בשו' שהי

 .עיי� בתרייהו. א� ה� צא� ב רזל או נכסי מלוג –שנתנה הא� לבתה ביו� קציצת  הפאות 

̄  ‚:39ערה ה Ú˘ ÈÂÏ È‚Ï ‚ÈÈÒÎ ÌÈ˘� ˙Â¯Ú˘ ˙ÊÈÊ 

אפילו (שיע�  ד האזהרה שלא יראה שו� שער , פ' ג סי"ת אמרי המז"כ ג�  בשו"כ

מוב� כמה יגיעות  , ת  ובחו�באשה נאמרה על כל עת ורגע ביו� ובלילה בבי) אחד

כ ראו לנכו� שאי� חכמה ואי� תבונה ואי� עצה אחרת רק "וקושיי� גרמה אזהרה זו וע

ולא מצאנו :  "ב"ב סתרצ"ת תשובות והנהגות ח"ז בשו"ועד .שתגלח שערות  ראשה לגמרי

ועיקר� כגדר וסייג שחששו שא� לא יגלחו עלולי� לגלות מקצת  , לזה שו� מקור מ� הדי�

הבאנו .   .תקימו וקיבלו ש� עלי ה� ועל זרע� לצניעות יתר לגלח לגמרי השערו, שערות

וראה עוד  לקמ�    [".כמה  חמור ל� איסור גילוי שערות במקצת  מהאי מנהגא ל הוכיח עד

 ].41במילואי� להע רה 

,   ד אדר"יו'  שלא במכ' עמ(ז "חט) ליובאוויטש(אגרות קודש ' ב בס "אה כיור

הרי זוהי הדר� ,  ב  שתגלח השער ות ושניה� מסכימי� על זהובפרט כפי שכות): "ח"תשי

לא בער�  טוב מאשר , ע מוב� שהסדר לגלח וללבוש ש ייטל"העני� מצ.  .היותר נכונה 

 ".אופני� אחרי�
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קרוש משו� חשש זיעה הד בוק בשערות א ו , וד טע�  למה  התקינו גזיזת השערותע

' ד סי"ד חיו"ת שבט הלוי ח"ז בשו"והעיר ע. מבוטשאטש' צ כו"הגה' ד שכ"ע, תחתיה�

,  ס קצט ודאי  מוכח דאי� בזה סר� מ דינא"ד ר"ב  ויו, א ונד ה סו,  ק פב"דמסוגיא  ד ב, קט

, ולא קציצת השערות, דהא לא חייבו בתקנה רק חפיפת שערות הראש ולסרק� במסרק

ולד ר� מנהג ז ה  ,  קנת גאוני� וצדיקי� להרחיק מכשולפ  ת"מ היכא דנהגו כ� עשו ע"מ

אב ל   , בודאי היתה ה הנהגה להסמי�  ספור השערות לפני יו� או י ומיי� קוד� הטבילה

לא  , ל ל א נקט בלשונו רק א� השערות גדולות קצת   ויש חשש זיעה קרושה"צ הנ"הגה

 . ד"ע כ,  דר� קביעות  לפ ני כל טבילה

דברי ה רב מקניהיניטש שכתב  דאחר  שראו קס ד ב ' ונט קריש" המ אור"אה קוב� ר

גזרו , חכמי הדורות דבעת הטבילה  נשארו משערות� חו� למי� ולא עלתה טבילת�

.   ויע� כי הרבה  מה נשי� לא רצו  ל קבל  הגזירה התירו לה� לשא ת פאה נכרית, שתתגלחנה

 ]. 41וראה עוד לקמ� במילואי� להערה [

̄ ÌÈ˘� ˙Â¯Ú˘ Ï˘ È ˘:41ערה ה Ó‚Ï ÁÂÏÈ‚ ˙ÏÈÏ 

ת שהמנהג "במה שכתבו באיזה שו"כח בהערה העיר ' י סי"ת אז נדברו ח"שוב

ד תשובה קצה  "ס חיו"שנשי� מגלחות שערות ראש� הוא מנהג קדו� המוזכר בחת

,   חציצה' ד  כ לות שטובלות  ועתידי� לקו�   אחר בעילת מ צוה למה  לא י הי"שנשאל ע

משו�   ) לא  לגלחו(להיפ �  דרק השערות  הארוכות המנהג לקו�  ' ותימה שמש� ראי

ל המדבר מכיסוי "לו הנ' סי] ח"חאו[והרי בכל התשובה , דמעכב כי סוי הראש היטב

"]  לב העברי" ' נדפס בס[וכ� בצוואתו הידועה , השערות ואינו מוזכר כלל המנהג הזה

'  ס לא הי"שמזהיר לכסות היטב שלא יצ א אפילו שערה אחת מוכח שהבנות של החת

, בירור האמת �ע למעשה מאחר שזה תלוי במנהג אלא למוזה לא נוגע(מגלחות השערות 

אבל חלילה לו מר דהוי פריעת ראש ממש שהרי אנו מצוי� על תורת אמת כמו שאנו 

 )".מוזהרי� על פריעת ראש באשה

˘˘È‡ È„Ú ‰˘‡ ‰„Ú˙ ‡Ï ÌÂ˘Ó ÁÂÏÈ‚ ˙ÏÈÏ 

ת לבושי  "שו; ב"קיח סק' א סי"� בריסק ח"ת מהר"אה מה שד� בזה ג� בשור

שהספרדי�  , ב"ב סתרצ"ת תשובות והנהגות ח"וראה ג� שו. ג"רד סק' ב סי"הדומרדכי מ

ויש אצל� שחששו בזה משו� לא ילבש וכ לשו� המחבר , לא נהגו לגלח  לגמרי השערות

אבל  במקומות או משפחות שנהגו מעול� . כאיש' ת לגלח  שערותי"ד שאסור ל ה מה"ביו

 ילבש  אי� לחוש לד עת�  כלל  שאינה שלאיסור לא, יש אומרי� דהוה בגדר א ל  תטוש, כ�

וג� כוונתה בגילוח רק למנוע פריעות ראש , מכוסות' וכ� שערותי, מגלחת כאיש  ממש

 . ד"עכ, מ"ואכ, ג אי� לחוש כלל  לאזהרת לא ילב ש"וכה, ש"וכמ

˘ÂÏÈ‚ ˙ÏÈÏÁ˘ÓÓ  ÏÂÂÈ� ÌÂ˘Ó 

לגמרי ' דאסור לאשה לגלח שערותי, נט' א סי"ז ח"מ אהע"ת אג"אה ג� שור

ושאי� להחשיב את הבעל  שאינו רוצה שתגלח לאד� ק ל שאינו רוצה , על מק פידכשהב

וג� הא איכא גדר וסייג ג� לאיד� גיסא  כד י שלא תתגנה עליו ולא ית�  . בגדרי� וסייגי�
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ד חוני המעגל  ' בר  ברי' כהא דא בא חל קי  ו ל�עז חסידי "עיניו באשה א חרת שחשו ע

לא ית�  עיניו באשה אחרת ונמצא ב  שהקפיד שתהא  אשתו מיקשטא כדי ש, בתענית כג

שאיכא מעליות א ג� ל צד  זה ולכ� מה שמק פיד הבע ל  על  הגי לוח הוא כדי� ו יש ג� מעלה   

ד "ד חיו"ת יביע אומר ח"וראה מה שהאריכו בזה בשו. ש"עיי, בזה ואי� להזניחו על זה

סימ� מח  ) א"יצא לאור שנת תשע(צוואת רבינו יהודה החסיד המפ ואר '  א ובס"ס

וש� שבעה טעמי� למנהג גילוח שער הראש לנשי� , ת והארות אות כ ואות כאבמקורו

 .נשואות

* * * 

ל דמתי יש מעלה  בגילוח   "י, הא דבדורות שקדמו הנהיגו גדולי ישראל גי לוח ממשו

וב דורות שקדמו הקפידו   , היינו דוקא כשאי� כל ל הרגשה של ניוול אצל הבע ל –ממש 

וממילא לא קיי� איסורו , )שהיו רגילי� בגילוח(ניוול כלל  ההרגשה של  'יז כיו� שלא ה"ע

כ "משא –.  גילוח ממש  עדי� מ כל –כ אצל א לו שאי� ה הרגשה של ניוול כ לל   "וא, כמוב�

שאינ� ) בימינו(ואמנ� אלו . מצד ניוול יסוראשוב יש  , ברגע שקיי� ה רגשה של ניוול 

) לגמרי(א שלא לגלח אצל� הטוב ביותר הו, ואיכא הרגשה של ניוול, רגילי� בגילוח

מצות יבו� קודמת למצות : "ב, ז מיבמות לט"ויש להעיר עד. [של ניוול יסוראמחמת 

עכשיו שאי� מתכווני� לש� מצוה אמרו . שהיו מתכווני� לש� מצוה, בראשונה –חליצה 

)  המצויי� לעיל  בפני�(א , ס נזיר כח"מ מש"וכ"]. מצות חליצה קודמת למצות יבו�

 רומהוא יכול לשאומר א� בתגלחת הטהרה יפר ) מאיר(רבי : "' במתנידש� מבואר, עצמו

משו� (ק אמר ל� אפשר בפאה נכרית "ות): "ב"ע(ש� ' ובגמ". אי אפשי באשה מגלחת

מנוולת משו� תגל חת דאפשר לה  בפאה נכרית   ' תגלחת לא אפ שר להפר דלא   הויא עלי

). מאיר(חולק על רבי ) ש�' בגמ(וג� רבי עקיבא )". י"רש. ומחזיא כאינה מגלחת

כ   "וא –.  ב ש �"כ ברע"וע ייג". ע"לא כרו אי הלכה כרביו: "� ש�"ש להרמב"ובפיהמ

רק ) מאיר(הרי ג� לרבי , ומלבד זאת, י� לכאורה בגילוח ממש משו� ניוולא הלכהל

ואזי , "אפשי" ט  יכול ג�  לומר חלאבל  בה, "י אפשי ב אשה מגלחתא הוא יכול לומרש"

השאיר  השער לגדו ל    לשלא הכרחה ',בר� אי� ש לא  יהי.  ק"ודו, ל לליכא משו� ניוול כ

משו� כל , ]ש"עיי, לעיל ב פני� הובא השיעור שלא להשאיר� לגדל יות ר מטפח[הרבה 

ד קלויזנר "ז במאמרו של הרי"ב כראה  (39�40הטעמי� המבוארי� לעיל ב פני� הערות 

 �וראה ל עיל במילואי�   . ) ו איל�104' עמ) יד(שנה ד גליו� ב  , ו"ירות" יגדי ל  תורה"בקוב

 . ב עני� בתולות המקצצ ות שער ראש�5להערה 

È :˘‡¯ ˙ÚÈ¯Ù· ˙Â¯‰Ê� Ô�È‡˘ ÌÈ˘� ÔÈ„ 
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··˘¯‰ È¯·„"Ó¯· ‰ÎÏ‰Ï ‡·Â‰ ‡"˘¯‚Ï ˘È˘ ‡‰  ‡˜Â„ ˙È„Â‰ÈÂ ‰˘Ó ˙„ ÏÚ ˙¯·ÂÚ
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 .יב' ס א וסי"ז ר"ת שערי רחמי� חאהע" אה מה שהארי� בזה ג� בשור

.  מ "כ א–בכדי  להוציא אשה העוברת על דת מ בעלה  בלא כתובתה   תראההאי צרי� ו

דמיירי ש� שעוברת על דת   '  ה עוברת שפי" א ד, י סוטה כה"יש שהוכיחו מרש :ובקיצור
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צ "א] ב�א אות א"לפ" מבוא"ראה לעיל ב –גדרה  [שהמ דבעוברת ע ל דת –יהודית 

.  המדיר  דג� ב דת משה  בעי התראה' מירושלמי כתובות פורוב הפוסקי� הביאו . התראה

ויש שכתבו לח לק ד דוקא בה כשילתו כמו משמשתו נדה . י מודה בזה"א דג� רש"וי

ע  "ד כיו� שלא הכשי לת ו בזה לכו, כ בפריעת רא ש בשוק"משא, ב לא בעי  התראה"וכיו

ב "רות חת פני�  מאי"שו; ז"קטו  סקי' ז סי" ש אהע"ר אה מה שדנו  ב זה בב. צרי� התראה

ישועות יעקב  ; כו' ז סי"ב תנינא חאהע"ת נו" שו; כזק' יג ס"ת שבות יעקב ח"שו; יב' סי

: א"קטו סקי' א סי"הפלאה כתו בות בקו; ס א' ת מעיל צד קה סי"שו; ג"קטו סק 'יז ס"אהע

 . ועוד; כט' ת אור נעל� סי"שו; כד' ז סי"ת צ מח צדק חאהע "שו; קיד' א סי"ת רעק"שו

 ˘Â¯È‚Â��ÓÊ· ˘‡¯ ÈÚÂ¯Ù ÌÈ˘ � :45ערה ה

Î˘Â·Ï‰ ˙ÂÚÈ�ˆ· ˙ÂÏÊÏÊÓ˘ ÌÈ˘� È˘Â¯È‚ ˙ÈÚ·· Â��ÓÊ· ÌÈÏÙËÓ „ˆÈ; 

„ÌÈÈ˘Ù� ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ‰˘‡ ÔÈ 

ש א� יש לאשה  ל יקויי� ,  ג"מח פ' ז  סי"ת צ י� אליעזר ח"מ שכ� ד� ב זה ג� בשו"וש

דאי� די� , נפשיי� והתפתחות השכלית אצלה בלתי ת קינה איננה בגדר עוברת על דת

א "א ח"על  דת  אלא כש עושה  כ� מחמת פריצות וחציפות כדמ וכח מתשובת הרשבעוברת 

כ א�  עשתה כ� מחמת כעס  או שטות או "משא –א ועוד  ,  תקעא ובמא ירי כתובות עב' סי

 .פתיות

‡ ˙Â¯È·Ú ¯·ÂÚ ÏÚ·‰ Ì‚ Ì– Â‰Ó 

בעובדא אחרינא בבע ל שמצא  תואנה על אש תו שהולכת פר ועת ראש והוא בעצמו  ו

קרקפתא דלא מנח  ' והי, גילוח הזק�, עונות יותר חמורי� כמו חילול שבתמנוקה מ' לא הי

ד ה� אמנ� דברור הדבר שהאשה  ) אות ד(ת צי� אליעזר  ש� "פסק  בשו –ל "תפילי� ר

ביציאתה לשוק  וראשה פרוע  חוטאת בזה נגד הדי� ונגד  בע ל ה שדורש שלא   תעשה כזאת   

כ יש מקו�  ל טענה כזאת כי   "  ג ואפילו א� הד רישה הזאת מצד הב על  באה  ל א מטעמי דת(

, )באה מכח קנאת בעל  לאשתו שאינו רוצה שאחרי� יראו ויסתכלו בשער  ראש אשתו

כ עבירות חמורות בתורה "ז יש  לדו� דבהיות  וג� הבעל עוב ר בזדו� על כו "אול� עכ

כ מאשתו ה מסוכס� אתה  ב גלל  עניני� "ובולט הדבר  כי  עילה  הוא שמ צא לו  להיפטר  עי

מדברי ' וראי. ל כ� יש מקו� גדול שלא להפסי דה מכתובה, דה כתובתהולהפסי, אחרי�

] ש"עיי,  55ב הער ה "וה ובאו בשלימות לעיל  פ[ג "שצג ס' מ סי"ז חו"ל הובא בט"המהרש

ב "דבמקו� שאי� חוששי� לאיסור גילוי הזרוע פשיטא שהאשה פטורה וא� טע� בעה –

י הדיי� דלא הוחזק בכ � להיות   ואי נראה בעינ, שמשו� צניעות הל� נאמ� בש בועת היסת

כ יש מקו� ללמוד "וא. כ"ע, הוציא ממו�ל'  בודל עיניו מראות ברע פשיטא דלא כל כמיני

מזה בדומה לדומה ג� לכגו� נדוננו ולומר דמכיו� דלא הוחזק הבעל הזה להיות בודל את  

  להוציא עבו ר ' ל או כל  כמיני,  ואדרבה הוחזק להיפ�, עצמו מלעבור  על מצות התורה

ויותר יש לתל ות האשמה הזאת של גי לוי ,  טענתו זאת את אשתו ולהוציאה בלא  כלו�

והאשה טענה (' שער ראשה בראשו של הבעל  מתו� מה שראתה כי בזילותא ניחא לי

 .ועבירה גור� עבירה, )'יבאמת כי בע לה הסכי� מראש על כ � שתג לה  שערות

פ בהיכא  שהבע ל   "בלת גודבר זה שלא לחייב את האשה בק: "סיי� ש� בזו הלשו�ו

יש בזה ג� משו� גדירת גדר בפני הפורצי� שלא יעשו  את התורה , ה מעו�וקאינו מנ



 רלז ) 45( בנשי� ראשדיני פריעת : א"פ 

ושלא ימצאו לה� מקו� להאחז בקרני הדת , קרדו� לחפור בה למע� הגשמת שרירות לב�

ה שרבי� "ובפרט בדור פרו� זה בעו, להיות נבל בר שות התורה לבגוד באשת נעו ריה�

ומחפשי� כל  , כ בנשותיה�"עיניה� בנשי� אחרי� ומואסי� עיהמה הבעלי� הנותני� 

 ".והדברי� ארוכי�. מיני דרכי� להפטר מה� ולהשאיר� לאנחות יחד ע� יל דיה�

‡ ˙„ ÏÚ ˙¯·ÂÚ ÔÚÂË ÏÚ·‰ Ì– ‰ËË˜ ÍÂ˙Ó ˜¯ 

בנידו� מי , כא' ז סי"ג חאהע"ת יביע אומר ח"ב הארי� והרחיב הדיבור בשו"כיוו

, מתו� קטטה –ש אשתו הולכת בראש מגולה ובלי שרוולי� שטע� טענת עוברת על דת 

, שהלא בעל ה סבר וקיבל', והאשה א� היא תשיב אמרי. כ בלי כתובתה"כדי לגרשה בע 

ורק כעת   , מגולות'  למרות היותה יוצאה לשוק וראשה פרוע וזרועותירבותוחי עמה שני� 

ו חיובא רמיא , י הבע לג אי� לחוש לדבר"והעלה דב כה. לאחר הריב מדני� בא בטענה זאת

רק הוא ודא י שעל  בית הדי � להוכיח את   . עליו לפרנסה ו לכל כלה  כה לכ ת גוברי� יהודאי�

ולהזהירה שמכא� ולהבא תתנהג ככל  בנות ישראל ,  ה רכהו�בלשו� קשה בת, האשה

' יאיימו עלי' וא� לא תאבה האשה להיטיב דרכי. בכיסוי הראש ובבגדי צניעות, הכשרות

ונראה , ול� א� בכ ל זאת תסרב ל שמוע בקול מורי�וא. כל אשר ב כח�ויגלגלו עמה כ 

יש  לקנ סה בכתובתה   ,  ד ש הבעל מוכ�  לה שלי� עמה א�  תתנהג בצניעו ת כדת"לעיני הב

כ  "ורק מחזיק בטענה זאת לגרש אשתו בע,  אבל א� אי� פני הבעל ל שלו�. 'יובמזונות

ו להתעולל ע לילות ברשע   ו אבשי, י� לתת יד  לפושעי�א"ד,  א י� לקנסה כל ל, ובלי כתובה

ק  "וישתמשו בדיני תוה, ז אשר פשתה המספחת של  המודרניות בעול�"ב זה, על נשותיה�

,   ב כדי  למלאת  תאות� השפלה, א�  ורק לתוע ל ת� הפרטית,  אשר נתנו לה�  עור� ולא פני�

.   ענות תחת מסוה של דתוטולבגוד באשת נ עוריה� בתואנות , בנתנ� עיניה� באשה אחרת

ולבו לשמי� וטע� טענת עוברת על דת מ בלי סכ סוכי�   , האיש מוחזק בכשרותורק א� 

ולהפסידה  , ל אשר מפיה� אנו חיי�"אז יש לפסוק כמו שפסקו רבותינו ז, ומריבות אחרות

ת "וכעי� כל דב רי השו –ל "ק הנ"והביא דוגמא מסוגיא דב". כתובתה לאחר התראה כדת

 .ל"צי� אליעזר הנ

שאפילו נתברר בעדי� שהבעל והאשה בשעת נישואיה� , )אאות י(כ ביאר ש� "כמוו

ודורש מאשתו שלא תוסי� , לפעמו וחזר בתשובה' ולאחר זמ� החלה רוח ה, היו חפשי�

והתרה בה בפני עדי� , לעבור על דת משה ויהודית והיא באה מחמת טענה דסבר וקביל

, תצא בלא  כתובה –ו היא עברה על  התראתו , שא� תוסי� לע בור על דת תצא  בלא כתובה

א  "וי, שכיו� שכמעט כל  הפוסקי� סוב רי� שמצוה ל גרשה. "ואי� משגיחי� בטענתה

דאי איהו שתיק אנ� מי , ולא שיי� בזה סבר וקב יל, ודאי שהדי� עמו, שאסור לו לקיימה

מי הוא זה שיתעל� מטענתו הצודקת לכפות ע ל   , ולפחות כשטוע� על  זאת? שתקינ�

 .ס כח"ז סו"ת בית דוד חאהע"ב משו"והביא כיו". האמת פסכתר

במקו� צור� כ מו איש )  פ"בדר�  אפשר עכ(שהביא סני�  להקל  , ש אות יג"ועיי[

ואינה  שומעת בשו� , ש או בעל  תשובה שאשתו הולכת  בבג די  פריצות ובראש פרוע"יר

ואולי א�  , )ובפרט כשיש ל ה� בני� ובנות(שי� לו מא ד הגירושי� וק, אופ� לתוכחתו

ע "והניחו בצ.  ל דעוברת ע ל  דת מצוה לגר שה ואסור לקיימה יודו להקל"הפוסקי� שס

 ].פ די�"ורק פ שוט שיש להודיע לאשה ולהז הירה להתנהג ע. למעשה
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עז  ' ז סי"ו חאהע" וחג תנה או 'יח ס"ה חאו"ת ישכי ל עב די ח"ז דלא כשו"מוב� שכו

ז שרוב הנשי� יוצאות "ל שעתה בזה"דס, )מ שהובא לעיל בפני�"ת אג"ב בשו"וכיו(

,  אי� העוברת על דת יוצאת שלא בכתובת ה –רועותיה� מגולות וזלשוק וראש� פרוע 

שההליכה  שלובת זרוע ) קכו' עמ(והביא מאוס� פסקי די� של הרבנות הראשית לישראל 

והארי� לתמוה  . ש"עיי', ות יתירה וכואלה מעשי� של פריצ כז אי� דברי�"ע� גבר זר בזה

ואיפכא  , �ו לומר שהדי� ישתנה לפי ה זמ"שח, ת יביע א ומר ש�"ולחלוק עליו  בשו

ש וטוע� על אשתו  שהיא עוברת ע ל דת  ומסרבת   "מסתברא שכל   שבא ל פנינו אד� הגו� ויר

הא ודאי שא � עברה על הה תראה  –לשמוע לקולו ו ניכרי� דברי אמת שכוונתו לשמי� 

אינו יכול לבטל הלכ ה   , שכיו� שמנהג זה הוא אותיות גהנ�.  יוצאה בל י כתובהכדת

כ "וא].  "26א הערה  "ל פ"כ נ[ל  שמנהג באיסור אינו  דוחה הלכה  "דקיי, פסוקה שבי דינו

ו דא י שלא חייבו   , הואיל וכל  המקדש ונושא א דעתה  דרבנ� ק עביד  בשעבוד  הכתובה

ופשוט ". ל"פ ד עת חז"א למי שתנה וג עולא נ שתעבד מעו ל�  אל, חכמי� כתובה  לפרוצות

א בתשובתו שהובאה לעיל  בפני � שהכשיר לע דות מגלחי זק� משו� דלא   "שא� הגרעק

אב ל א� הו דיעו�  שנפסלי�  לעדו ת , מיירי כשלא   התרו בה� –משמע להו לאי נשי איסורא 

סיי� , ט בהשגותיו"ולאחר שהרחיב ושקו. מבואר להדיא ש� שה� פסולי� לעדות , ז"עי

, ל"שמה שנשע� על  דב רי אוס� פסקי   די� הנ) אות י –ו אות (ת יביע א ומר ש� "בשו

וידוע  שבשעתו חלקו  עליה� רבני�   . "וערב� ערבא  צרי� –באמת שאי� דב ריה� נראי� 

ל לכמה  "ע הדאיה הנ"והראיתי תשובת הגר.  .וכאשר  שמענו מפי מגידי אמת , גדולי�

 ".גר ובר נגר דיפרקינהולית נ, והמה ראו כ� תמהו, מגדולי הרבני�

ג� כשטו ע� הבעל  בתו�  (כה �כד  'יז  ס"ת שושני� לדוד חאהע"ל בשו"ע בכהנ"וע[

דאדעתא  דמנהגא נחית ובפרט א� ,  ז דסביר וקביל"אמרינ� בזה –לב שהיא עובר ת על דת   

א� (קמח ' ת חלקת יעקב   סי"שו; )יש לחשוש שרק מחמת קטטה מחפש אמתלא לגרשה

וא� לא התנהגה בפריצות כגו� ,  צריכ י� לידע א� כוונתו טהורהבא בטענת עוברת על דת

 ].ועוד; )ריקודי� מעורבי� בידיעתו

ח דכיו� " ה סק ל"ע סקמ" עוד הובא לעי ל בפני� משערי � המצוייני� בהלכה  לקצשוו

). ל"ת דובב משרי� הנ"והביא  משו(שנעשה לה� כ היתר אי� דני� אותה כעוברת על דת 

ב " לש� הני� ידו שנית והעיר דכעי� זה כתב בתרומת הדש� חוהנה בקונטרס אחרו� שלו

מ "מ,  א  נודרת ואינה מקיימת עוברת על דת, ג  דאיתה בגמרא כתובות עה"דאע, ח"סס

,  ז"ו סק"ש  סקט"ע א� יש  להוצי אה בכ ל  כתובה והובא בב"כיו� שהרבה נכ שלי� בזה  צ

לא נקרא   ,  כ ל תוד כת ב על  שהחת�  מתיחד ע�"ד סר"ת יו"ת נודע ביהודה מהד"ובשו

ת "ג כתב בש� שו"ד סל"� ח"ת מהרש"ובשו, דרבי� נכ שלי� בזה, משו� זה מקולקל

וכשהוא  . כתר כהונה דהנשי� נוסעות ע� נכרי בלילה  ואי� נחשבי� בזה כעוברת על  דת

עוד העי ר ש� ממשנה . ב"ז סק"ש סע"בפת' עי, י� לו ע דות ברורהאטוע� שעוברת על דת 

לאו מ שו� דעבד א   , א דיוצאה וראשה פרוע אי� לה כתובהא דה"ב ה"למל�  סוטה פ

משו� דזה   ל א א , רא דעבדא  האשה הפ סיד ה כתובתהודלא   מצינו דמשו� איס, איסורא

ט "א סע"ומדברי החזו, ה הפסידה הכת ובה"ומשו, דברי פריצות חיישינ� דזונה היא
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,    זימה וחיישינ� שתבא לידי, דזה דוקא כשיש  לה ת כונה רעה לצא ת בפרוע ראש, מבואר

 .ד "עכ, אבל א� יוצאה  במקרה לא חיישינ� לזה

ח "בתשובה מער(ו "ב  סק"ד סל"ז ח"פ ג� באג רות משה באהע"ר שד� בזה עוה"וש

ר "דהיות ובעוה) ד"א סקי"ז ח"מאהע(ל בפני� "וחזק ש� דבריו הנ, )א"מרחשו� תשמ

, ישא אחרתרוב נשי� א� משומרי תורה מזלזלי� בזה אינו יכול לגרשה  בע ל כורחה ולא ל 

 .ואי� להפסידה  כתובתה

‡˙ÂˆÈ¯Ù „ˆÓ ÔÎ ‰˘ÂÚ ‰�È‡˘ ˙¯ÓÂ 

והיא אומרת שאינה עושה כ�   'יוב בנדו� בע ל  שטוע� על  אש תו שלא תג לה ז רועותש

ת י� "מ טולידאנו בשו"העלה הגרי –א משו� שכבר רוב הנשי� נהגו כ� "מצד פריצות כ 

ל לע כ ב על אשתו מלנהוג במנהג ל ברור דיכול הבע"נ"ג "פ דא� בכה ' ז סי"הגדול חאהע

כ "מפסידה כ תובתה ויכול לגרשה בע, וא� לא תשמע לו ויתרה בה בפני עדי�, הרע הזה

 ".לפו� דינא

·˘‡¯ ˙ÚÈ¯ÙÓ ıÂÁ ˙ÂˆÓ ¯‡˘Ï ‰·Â˘˙ ˙ÏÚ 

. אלהש:  "ה"ז סל"ז פ"חאהע) ו"תשמ'ה, ז גינזבורג"להרא(ת דברי ח כמי� "שוב

רק שהיא  לא   , ע ל ע צמ� לחזור בתשובה לגמרי ש שניה� קיבלו ,  זוג  צעיר אחד' מעשה שהי

מה הוא צרי�  ) כ תקב ל ז ה על ע צמה"והוא מאד רוצה שהיא ג(רצתה לכסות  שערה 

ומה תיקו� יש , או טוב לגרשה, הא� מחויב לגרשה) 'א� לא יוכל להשפיע  עלי(לעשות 

ע מ פורש שאינו "שהה לכה  בשו, ר חיי� פנחס שיינבע רג ביאר"הג. שובהת? לו בזה

אבל , )אבל בודא י יש בה איסור בזה(אבל יוכל  לעשות א� רוצה , יב לגרשה בזהמחו

לא   ,  וממילא א� יש  לה�  ילדי�, כתב ש� שמצוה   להוציאה) ו"ט ס"סק(ז  "ע אהע"בשו

וג�   . שאי� היתר בה בכל ל, )שזה רק רשות'  וממילא טוב לגרשה אפי(טוב לחינו� שלה� 

רק , שאי� די� ערוה בה(רק מצוה לע שות , בשאינו מחוי, ר יוס� שלו� אלישיב ביא ר"הג

ביאר ש מצוה לכסות  )  מסטייפעלע(ר יעקב ישראל  ק ניבסקי "וג� הג). שעושה שלא  כ די�

טוב   , וא� לא מסכימה  לעשות, )לעשות זה'  רק צרי� מאד  להשתד ל להשפי ע עלי(שערה 

אלה  ' יאפ(שכיו� שהיו� כול� לוב שי� פאות נכרית , סברת הסטייפלער רב  היתה. [לגרשה

הרבה נשי� שלא רצו ' וממילא בשלמא בד ורות הקודמי� הי) שלא מקפידי�  בהלכה

בה פאה נכרית היכולת ללבוש   , אבל היו�, שלא רצו לעשו ת עצמ� מכוער,  לכסות שערה

וא� כל הטענות האלה לא   , וממילא אי� סברה שלא לעשות זה , בזה ממש כשערות שלה

 ]".צות  כראויאז מוכח שבלבה ל א קיבלה מ, הועילו לה

 ÔÈ„‚˘Â·Ï‰ ˙ÂÚÈ�ˆ È�È„ Ï·˜Ï ‰ˆÂ¯ ‰�È‡˘ ˙¯ÂÈ 

א ד� ב עני� ג יורת שהסכימה לק בל  כל   דיני  התורה "ו  ס"ג סק"ד ח"אגרות משה יוב

ר "אבל אינה רוצה  לקב ל ת לבושת  נשי� צנועות אלא להת לבש  ב בגדי� שמתל ב שות בעוה

 ואי� הוא בדיעב ד   א� יכולי� לקבל מדינא ג יורת כזו, סת� הנשי� שבדור פרו� הזה

ואחר שהארי� בגדר נכרי שבא לקבל  דברי תו רה חו� מדבר . כשקבלוה א�  היא גיורת

הסיק   שגיורת זו לכת חלה הא ודאי   שאי� לקב לה  , )ב,  בכורות ל(אחד שאי� מקב לי� אותו 

ויש לדו� . ובדיעבד א� ק בלוה תלוי בספק שביאר ש� ויותר נוטה שבדיעב ד היא גיורת

ר ג� ב בנות ישראל וא� באלו שה�  "נפר� תלבושת הפריצות בעוהמצד אחר דמא חר ש



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   רמ

שבאה להתגייר הרי חושבת שהוא רק חומרא בעלמא ' שלכ� הנכרי, שומרות תורה

י ותר מהדי� מאחר שיודעת מנשי� שמחזיקי� אות� לשומרי ' שרוצי� הרבני� להטיל עלי

שהוא דבר איסור אינה וא� שאומרי� לה הרבני� , דת ומתלבשות בתלבושת פריצות

 ידעה מד יני התורה שהוא גר כדאיתא כ יש לדו� אותה כנתגיירה כשלא"וא, מאמינה לה�

 .א בל ב כל אופ� ט וב שלא לק בלה . ב, סחבשבת 

„˘‡¯ ˙ÚÂ¯Ù ˙ÎÏÂ‰ Â˙˘‡˘ ·¯ ÔÈ 

,  הא� צריכי� הקהילה לפטר הרב מהרבנות, עני� רב שאשתו מגלה שער ראשהב

, ז דפשוט דבוד אי ראוי לסלקו מהרבנות"ו סרפ" חת תשובות והנהגות"העלה בשו

וא� א�  . דזילותא היא לציבור וחילול הש� שאשת הרב הולכת בגילוי שער שלא כדי�

כיו� , אי� מ ועיל לזה שו�  אמתלא, טוע� בעלה הרב שהוא אנוס ואינו יכול לשנות דעתה

 וא� יש חילוק ש לעני� א� חייבי� לשל� לר ב זה פיצויי�" וע. דאונס לאו כמא� דעביד

 .א� הסכימו לק חתו לרב בשעה  שאשתו הלכה  בגילוי הראש

וא� שבכמ ה מדינות לא הקפידו  , ודע דאיסור פריעת ראש חמור מאד: "סיי� ש�ו

ר "ודע שהקדוש האדמו. היינו משו� שידעו שלא תועיל מחאת�, ולא מחו הרבני� בה�

דהוי  , רג ואל  יעבורל אמ ר בדרשתו שיש חשש איסור של יה"השר שלו� מבעלזא זצ

וישתדל כל אד� כפי כחו להסיר חרפה , ז"כ ראוי למסור נפש ע"וע, ע"אביזרייהו דג

 ".כזאת מישראל

* * * 
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, ו אות יד בש� הגאו� רבי שאול ברא� קאשוי"אוצר הסיפורי� ח' ז בס"אה עדר

ני מנעתי הבחורי� דישיבה מלאכו ל   וא"ל בפני� "הנ" הפלאה"פ דברי הג או� בעל ה"דע

 ".לאכול ש� אסורי�' ועתה נודעתי שג� לא ב פני .מפא ת גלוי שער ערוה. בבית כזה

ועני� זה שלא י לכו ה נשי� פרוע ראש הו א  : "ד"וראה בספרו בהיות הבקר אות מ[

ק איתא שג� לבע לה מזיק "ובזוה. ס שזה מזיק מאד ליל די�"כמבואר בש, עני� חמור מאד

אבל אלו הנשי� חוטאי� . זאת יותר כי בשאר עבירות עושי� בסתר ורק לפעמי�עוד  –

, בעזות פני� לעיני כל' נ להתפלל  עומדי� לפניו ית"תמיד וג� בעת שהולכי� לביהכ

ו יד עו חומר העני� בודאי לא היו   ילא. ונסלח לכ ל ע ד ת בני ישראל כ י לכ ל הע�  בש גגה

 "].מראוה� סוברי� שזו רק חסידות וחו, עושי� כ�

 · ˘‡˘˙Â˘" ‰ÏÂ‚Ó ¯ Ú˘· ˙ ÎÏÂ‰ Â: 50ערה ה

ת יביע  "ל בפני� בשו"ת פרי השדה הנ"אה מה שהארי� להשיב ע ל  דברי השור

 .ב"אוא "ד ס"ד חיו"אומר ח

* * * 

Á‰˘‡· ˘‡¯ ˙ÚÈ¯Ù ¯ÂÒÈ‡ ¯ÓÂ 

–  ‡¯Â� ‰˘ÚÓ– 

אירע מעש ה נורא , ד ווישניצא"ל  אב"דבי  עילאי זצוק' ק ארי"הג ה' בעת שהי"
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,  מבני החבורה קדישא' וע סק� א. שנפרצה  בגלוי ראש, יי� לכ ל חיבאשה אחת ששבקה ח

ולעת ערב   , נפל כי סו שכל מעותיו וכתביו בו בארונה בלי ידיעתו, אשר עסק ש�  בקברה

, א שנאבדו לו"כשראה שחסר לו אמתחת כספו וכתביו ואחרי חיפוש רב עלה בדעתו כי א

ל לשאול א�   "ק הנ" אל הגהוהל�. ובלי ספק נפל  בארוכה או בקברה בעת עסקו  שמה

בא� הוא , והשיב לו כי רק  באופ� זה מתיר לפתוח את קב רה. ז"מותר לפתוח קברה עד

אול� . פ תחו את קברה ומצא מיד את מעותיו. ח"ובית דינו הצדק וכל בני העיר ילכו לביה

היו תלושי� '  כי שערותי, ל את האשה"כאש ר הראה האיש הנ,  לדאבו� חרדה  כל העיר

'   קרח ראשה  היו תולעי� מ סודרות באותה תואר שהיעלו, סתו�  מהשערות' הי' ופי

'  הי' כי מד, ל הרי� קולו לעורר בתשובה"צ הנ"והגה. ל"מסלסלת תלת ל י שערה בחייה ר

יטהר לבב� לטוב ל ה� ולבניה� ' וד, זאת להראות לעי� כל חומר איסור פרוע ראש באשה

 ).ג אות א"ח] ב"תשי, ו"ירות[אוצר הסיפורי� ' ס" (אחריה� כל הימי�
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˙ÂËÓ˘‰Â ÌÈ‡ÂÏÈÓ 

Ï"‡Â·Ó "È˘ ˜¯ÙÏ: 

 È¯„‚Â È˜ÂÓ ¯Â¯È·„ÌÈ˘· ¯˘· ÈÂÏÈ‚ ÔÈ 

‡ :˙È„Â‰ÈÂ ‰˘Ó ˙„ 

‚ ÌÈ˘�· ¯˘· ÈÂÏÈ– ¯ÂÒ‡ ‰Ó"˙ 

ז  "מ אהע"ת אג"ראה ג � בשו, המבואר בפני� דגי לוי בשר  בנשי� אסור מ� התורהב

לג לות   .  .יוב גדול ומדאורייתא על הנשי� הנה עני� צניעות לנשי� הוא ח: "ז"ה סי"ח

 ".מבשר הגו� מהמקומות שצריכות לכסות�

· ¯˘· ÈÂÏÈ‚ ÔÈ�Ú– ˙ÂÏÂ˙·Â ˙Â‡Â˘� ÔÈ· ˜ÏÁÏ ÔÈ‡ 

לא רק על    "מדאורייתאודעני� הצניעות חיוב גדול , מ ש�"ת אג"� מבואר בשוכ

ורות בגילוי אס.  .א� שאי� לה� איסור בגילוי שער , אלא ג� על  הבתולות.  .הנשואות 

 ".והאיסור מזה חמור מאד, מקו� בגופ� כמו הנשואות

· : ÌÂ˘Ó ¯˘· ÈÂÏÈ‚ ¯ÂÒÈ‡"‰Â¯Ú ‰˘‡· ÁÙË" 

· ¯ÂÚÈ˘ ¯Â¯È"ÁÙË "‰Â¯Ú ‰˘‡· ÁÙË ÔÈ„· 

ש או  דלמא  טפח ע ל  טפח "א� א רכו טפח ורחבו אפילו  כ, בירור כמה שי עור טפחב

נדפ סה  –ה "ת תרצמשנ(ד "ר ישכר שלמה טייכטאהל הי"ראה תשובת הג –במשמע 

וש�  העלה  דכיו� , )ב"א סכ"ת משנה שכיר ח"ז וב ספרו שו"ת מקדשי הש� סצ"בשו

נראה פשוט , )ה"ח סע"ח או"כמבואר בב(דממקו� התורפה של האשה  נלמד שיעור זה 

כ ל עני� זה דלא צרי�  מרובע דמקו� תורפה של א שה לא הוי "דממקו� שבא  נלמד ג

דא סור א� כשארכ ו לחוד טפח  , א וכמו כ�  לעני� גופהמרובע רק אור� טפח ורוחב כל  שהו

, ב"י תשמ"נדפס לראשונה מכת', חות יאיר'לבעל (אבל במקור חיי�  .ש"ע, ורחבו משהו

והוא , ל בטפח משו� דשעור המגולה בכ ל אד�  הוא טפח"ל דשיערו חז"נ): "א, ח עה"או

א� בכי וצא בו מגולה  לכ � אמרו , ה אי� פני� פ חות מטפח"ד ] ב,  ה[ק   דסוכה "הפני� כספ

ומזה , ד דסנהדרי� טפ ח על טפח יש באד� ובו שני נקבי�"ובפ, מה שדר� לכ סותו אסור

 ".ל דטפח דבא שה היינו טפח על טפח"נ

·‰ÏÂ‚Ó ¯Ú˘Â ¯˘· „‚�Î ‰¯Â˙ È¯·„ ˙·È˙Î ÔÈ�Ú 

 . ד"ד ס"ת שלמת חיי� ח"תב להחמיר ב זה בשוכ

ת פני "ראה ג� שו,  התורהש בפני� לעני� כתיבה אי הוה כדיבור ל גבי ברכת"מב

 .ו הערה קמו"בינה ודעת  פ' ס; ה"א סכ"ת רעק"ו ושו"סע' ארי

·‰ÏÂ‚Ó ¯˘·Ó ÌÈ�ÈÚ ˙ÓÈˆÚÂ ÌÈ�Ù ˙¯ÊÁ‰ ÔÈ�Ú 

ת "פ סברת  השו"ו שהעלה ע"ד ס"ת יחוה דעת ח"אה מה שהארי� בזה ג� בשור



 רמג )ב( דיני בירור נמוקי וגדרי די� גילוי בשר בנשי�: ב"לפ" מבוא" 

וסיעתו שאוסרי� ) ד"סשכ(שאפילו לד עת  ספר הרוקח ) ד"א סע"ח(פני� מאירות 

אבל לג בי טפח בא שה ושער באש ה שהאיסור , זהו דוקא לגבי  ערוה ממש,  בעצימת עיני�

ה "ח סע"או(כד עת מ ר� הבית יוס�  ,  די  בעצימת   עיני�לכל  הד עות, בה� משו� הרהור

פ כשאי�  כל אפשרות   "בהמובא בפני� דעצי מת עיני� מהני עכ). ו"ע ש� ס"פ בשו"וכ

והוסי�  , ח"ז וסוסק"ז סק"ח סט"א או"כ� הסכי� ה חזו –אחרת והוא נזהר מלראות כלל  

אי� עיניו מופנות ה כשמפנה מבטו לגמרי לכיוו� אחר ו"אלא ה, דלאו דוקא עצי מת עיני�

 ".טפח מגולה"כלל  לכיו� ה

* * * 

ולי יש להביא סמוכות לשיטת הפוסקי� דאסור אמירת דברי תורה ותפלה כנגד   א

בס פרו ' ש האלשי� הק"ה בטפח מגולה דלא מה ני עצימת עיני� ממ"א דה"ערוה ממש וי

"  יה� לא ראו וערות אב.  .וילכו אחורנית ) "כג , נח ט(כ "עה) לעני� הסתכלות(תורת משה 

לא רצו שהצל� אלקי� שלה� דהיינו הפני�  , מצב של טומאה' שמאחר שמצבו של נח הי

 . והעדיפ ו ליל� אחורנית הג� שקשה ל ל כת כ� , יהא מול ערות אביה�

·‰�ÂÓ˙· ‰ÏÂ‚Ó ¯˘· ÔÈ�Ú ,‰‡¯Ó ,‡ÈÊÈÂÏË 

וג� הוא העלה דאסור לקרוא דברי תורה , ז"ד ס"ת יחוה דעת ח"� בזה ג� בשוד

ש דעצ� הכנס ת   "וע[בעת שמופיעה ש� אשה בלבוש בל תי צנוע ',  כנגד ה טלויזיותפלה

י  "ומגרה יצר הרע בעצמו ע, וביטול תורה, בבית אסור בהחלט משו� מושב לצי�' טלויזי

פ הגאו� בעל   תפארת אד�   "וכ , הסתכלות ב סרטי� של תועבה  ומשחית נפשו הוא יעשה

� רבי יונת� שטיי� בתשובתו שהובאה ש� והגאו) סה' עמ(ו "ט ח"טהרת יו' בתשובתו בס

חוט שני ' ו ראה מזה ג� בס].  ואיל�459' ח עמ"ש חי"לקו ' וראה ס. ועוד; )סו' עמ(

כ  אות יב בעני� צו רת "תפלה  פ –ה ליכו ת שלמה  ' וראה מזה ג� ב ס. ו"א ס ק"ז סכ"אהע

י מ כיו� דשיי� הרהור לא יאמר אז דבר"מ, דא� שאי� בזה משו� ערוה, אשה בתמונה

,  וא� להסוברי� שבערוה ממש לא מהני עצימת עיניו, מותר, אב ל א � יעצו� עיניו, קדושה

אבל ראה ). ה והתינח"ט ד"א ס"ת מנחת שלמה ח"וראה ג� ספרו שו(ד שפיר ד מי "בנדו

ס  "ח קניבסקי בסו"כ הגר"וכ, א להתיר כנגד תמונה"בש� החזו) ג אות ז"ח(ארחות רבינו 

וראה מה שהעיר בזה . ה"נא ובתחילת ספר מעשה איש חנקיות וכבוד בתפלה תשובה 

פסקי תשובות '  ר שהביא עוד מקורות הדני� בזה בס"שו.  ו הערה קד"בינה ודעת  פ' בס

 . ש"ע, 151ה הערה "סע

ובעני� בעל ת שובה הנוהג ל הזיק את הטלויזיא בבית הוריו שלא יסת כלו  בו בני  [

דבר תורה ' כ ס"ועייג. ח"סשסח "א חאו"ת תשובות והנהגות ח"ראה שו –המשפחה 

רכג ' עמ(פ ותגנב רחל את התרפי� "לסדר בראשי ת עה) להרב חיי� שלמה אבראה�(

ראה   –נפסל לע דות ' לבית וא� המכניס טלויזי' עוד בע ני� איסור הכנסת טלויזי). ואיל�

 ].שסג' ועמ ור' עמ –ע יוס�  "להגר –ענ� ע� אבות  

· Ì˙ÂÒÎÏ ÍÈ¯ˆ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó– ÈÂÒÈÎ‰ ˙·ÂÁÌÂ˜Ó‰ ÏÎ ÏÚ ‡È‰  , ‰ÏÂ‚Ó ‡‰È˘ ¯ÂÒ‡Â
ËÚÂÓ ¯ÂÚÈ˘ ÂÏÈÙ‡ ,ÁÙË „Ú ˙ÂÏ‚Ï ÔÓˆÚÏ ˙ÂÏÈ˜ÓÂ ˙ÂÚÂËÎ ‡ÏÂ 

לב  העבר י  ' ס; ז"ז סק"ח סט"א או"כ בחזו"ד מובא שכ"הליכות בת  ישראל פ' סב

 .בהערה , ב, ה"דס) לרבי עקיבא יוס� שלזינגר(



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   רמד

‚ : ÌÂ˘Ó ÚÂ�ˆ È˙Ï· ˘Â·Ï ¯ÂÒÈ‡"¯ÂÚ È�ÙÏ "–ÈÚ ˙Ï˘ÎÓ˘ " ÌÈ˘�‡‰ ˙‡ Ê
˙ÂÏÎ˙Ò‰ ¯ÂÒÈ‡·; ÛÚ˙ÒÓ‰Â ‰„‚�Î ‰ÏÙ˙Â ‰¯Â˙ È¯·„ ˙¯ÈÓ‡ ¯ÂÒÈ‡·Â 

ומכל שכ�   ): "צניעות –ק "יאות צד, שער האותיות(' ה הק"אה ג� בדברי השלר

,  מגולה מכל גופה  אפילו במשהו' ולא יהי.  .האשה שהיא מחוייבת להיות צנועה ביותר 

 ".שלא תכשיל  שו� אד� במראית עי�

* * * 

נז ' ט סי"ובספר אז נדברו ח): "ב(מו ' יס) מ"תש, ב"ב(י "ת אז נדברו ח"תב בשוכ

ש מה שרציתי לומר מכוח "ות ועיידנתי בעני� לפני עור באשה שאינה מלובשת בצניע

אבל אי� לזה הכרח כי חילוק גדול יש בי� אשה לובשת ,  לו להסתכל 'יל שלא ה"הנ

י באגרת "ש מה  שכתבתי ב כוונת ר"ויע, ד הוי כאש לנעור ת, בצניעות ובי� אינו בצניעות

 .כ"ע ".התשובה

* * * 

'  ל י� מעח כ ל"ראה בארוכה בשד –"  לפני עור"הא דנשי� מ וזהרות בהלאו דב

 .ו כלל כו א ות יא"הוא

* * * 

ולבד האיסור . חמור מאד"ז דאיסור גילוי בשר "ה סי"ז ח"מ אהע"� מבואר באגכ

הרי ההולכות ב פריצות  מחטיאות את הרבי� בהרהורי חטא וג� מרגילות את עצמ�  , עצמו

שא� אומות העול� ידעו שהש� יתבר� שונא זימה , ואת הרבי� לעבירות היותר חמורות

 ".אהו

וכ� האשה מצווה ("מח ' י נסי� קרלי� בחוט שני על הלכות צניעות עמ"כ הגרש"כו

וא� גורמת לזה הרי היא עוברת על ל פנ י  , בכל  דר�  שהיא, לא לגרו� שאנשי� יהרהרו בה

:   א , מסוטה כב' שהביא ראי,   ש בהערה סח"וע". עור לא תת� מ כשול באי סור חמור זה

,  "שלא יכש לו  בי בני אד�.  .ע "פלה  וקא מרה רבשרבי יוחנ� שמעה לההיא בתו לה דנ"

א ש� שלא הית ה מתפללת א ל א שלא יכש לו ה� בה וכדא מרינ� כל מי "המהרש' ופי

 ").ה"שנענש חבירו על ידו אי� מכניסי� אותו במחיצתו של הקב

Ï ÚÂ�ˆ È˙Ï· ˘Â·–  ˙È˘Ú�Â ˙ÂÈ˘Â�‡‰ ÍÙÈ‰"˜ÈÊÓ" 

נ�ר וו�ס  איז פ�רקערט  פו� דע�  ני שט , פ צניעות"די וועלכע  פי רע� זי� נישט  ע"

 פ�רקערט פו�, דר� הישר לגעמיינע�� נ�ר ד�ס איז פ�רקערט פו� דע�, וועג פו� תורה

�ז � חל ק , פ צניעות"פירט זי� נישט ע'בשעת מ. ו איינפ�כ שכלאמ�ר�ל  לגעמיינע�� 

�ס כדי אויפצורייצ יז דאפו� קער�ער וועלכער  ד�ר� זיי� פ�רדעקט איז אויפגעדעק ט 

עס  ווירקט נישט �ז יענע מס ז�ל ב עסע ר . פו� � צוויטע� �ס שלעכטעד – ר"דע� יצה

ד�ס וועט ניט ��רייצ� זיי� שכל �ז דערפ�ר וועט ער ווער� � גרעסערער [�רבעטע� 

 ד ר �   ענדער� צו� גוטע� דער, נישט �ז ב� יענע� ז�ל � זי� פ�רבעסע ר� זיינע מדות, ]חכ�

�דער �פילו פ�ר זיי� אייגענער פרוי, ברידער או� שוועסטער, אר� פ�ר זיינע עלטער� ,

�דער ד�ס  ז�ל  איה� ב�ווירק� אוי� געבע� מע רער צדקה  . ��די ז �� וו�ס ווערט אויפגעט

איז �ז ט�מער איז ביז , גייט  �נגעט�� נישט לויט די פ� דע רונגע� פו� צניעות'בשעת מ



 רמה )ג(דיני בירור נמוקי וגדרי די� גילוי בשר בנשי� : ב"לפ" מבוא" 

צטער ב�  ד ע� צווייטע� געווע� זיי� רע ב�ה�לטע�  �דער ��  �  שטורע� או� אי

או� �ט דעמ�לט וועט [ער איה� אוי� ד�ס פ�נ�נדערפל� קער�  ייצטר –טעמ�ערמענט 

ווייל , פ �ז ער ה�ט דערפו� ג�רניט"אע, אי� דע� רע פו� � צווייט�, ער ה�ב� � חלק בזה

איז כדאי  , צי באופ� אחר' צי בראי, או� יענער איז ממלא תאוותו, ד�ס איז יענעמס רע

נ�ר אי� דע�  רע   , ניט אי� דע�  צד   הטוב שבו, ט�� �לע עניני � אבי אויפצורייצ� � צווייט�

נ�ר מע	 איז מזיק   –או	 ניט נ�ר זיי	 נפש האלקית ,  מזיק, ל"ר, ע	 ווערטמ –] שבו

וו�ס ד�ס איז נ�� � העכסט  . 'לע וו�ס מע	 טרעפט וכודי , צווייט	 או	  דריט	

"ז�ל דער א ויבערשטער ��היטע�, פ�רקרומטער וועג
*

ד   "י, פ בלק"וש, ב תמוז"שיחת י (

 ).  ואיל�405'   ואיל�  ועמ346' ב עמ"ל ח"שיחות קודש תש'  הודפסו בס –ל "תש'תמוז ה

צניעות  ): "142' א עמ"א ח"דשנת תשנ(התוועדויות  –וראה ג� תורת מנח� 

שהלבושי � ה� באופ� שאינו בולט ואינו מגרה ופועל , בהלבושי� דנ שי ובנות ישראל

אלא אדרבה ב אופ� המדגיש , )הבעל או האח(היפ� הצניעות בנוגע למחשבה דהאנשי� 

 ".שכל  כבודה בת  מל� פנימה

È"ÌÈ„Â‰È Ì�È‡ ˙Ï˘ÎÓ˘ ÌÂ˘Ó Ì‚ ¯˘· ÈÂÏÈ‚ ¯ÂÒ‡„ Ï 

אלא ג� משו� מכשול   , שו� שמכשלת את אנשי� יהודי�ל דאסור לא רק מ"יו

ה "ות נת� חרוהת ל"ד בשו"הו(שי ' � מרוטנבורג סי"ת מהר"בשו וכ� מבואר, לגויי�

מורי רבינו אסר לנשי� הרוחצות במרח� להיות נכרי  ): "ג"ה או"מבעד ל צמת� פ' בקונט

 משה  ויהודית וכל   הויא עוברת על  דת' חדא דא פילו מגלה  זרועותי, משני טעמי�, מקיז�

אי	 חילוק ו,  כ כ ל גופה"כש,  שער  באשה ערוה) א, ברכות כא(ו כ� אמרינ� , שכ� כל  גופה

 ".בי	 נכרי לישראל

אינו וא� יש נשי� האומרות הדבר ): "א, וישלח לד(בילקוט מע� לועז  וכ� מבואר

.  ותידעו בבירור שה� חוטא –ולא איכפת לי הרבה  שיסתכלו ע לי , עושה עלי שו� רוש�

ואי� , והאחת מה� גילוי עריות, מצות' וכבר כתבנו בפרשת בראשית שהגוי� נצטוו על ז

.  ] .ו כלל  כו אות יג"הוא' מע,  כללי�, ח"ראה שד[הבדל בי� ה כש לת גוי להכש ל ת יהודי 

י   "מל כי� פ' מ הל"ראה מל[וא� הגוי� מצווי� על השחתת  זרע כפי  שנבאר בפרשת וישב  

–––––––––– 

, הנה לא זו בלבד שזהו היפ� דר� התורה, פ צניעות"אלו שמתנהגות שלא ע: ...ל"של הנ) חפשי(תרגו� ) *

 .היפ� כללות המוסר ושכל הפשוט, אלא זהו היפ� כללות דר� הישר

הרי זה כדי לגרות את  –ו� שצרי� להיות מכוסה לגלות חלק מהג, פ צניעות"שעה שמתנהגי� שלא עב

 .של הזולת, את הרע, ר"יצהה

כמו , או שמדותיו יפעלו באופ� טוב יותר, נהגה כזו אינה גורמת ששכלו של הזולת יפעל באופ� טוב יותרה

 ;צדקהז לית� יותר "או שיושפע עי, או אפילו כלפי אשתו, אחיו ואחיותיו, אר� כלפי הוריו�שינוי לטובה בדר�

הרע ' שא� עד עתה הי –ז שמתלבשי� שלא לפי דרישת הצניעות היא "פעולה שנגרמת אצל הזולת עיה

ש לה יובמילא . הרי זה מגרה אותו ללבות זאת –או ללא תכונה ומזג נפשי של רעש , אצלו באופ� של העל�

, שממלא תאוותו, לתזוהשהרי זה הרע של , למרות שאי� לה שו� תועלת מזה –וזאת , ברע של הזולת חלק

 .או באופ� אחר' בראי

כל אלו שפוגשי�  –לשני ולשלישי , אלא היזק לזולת, ולא רק בנוגע לנפשו האלקית, ל"ר, כ� נעשי� מזיקב

 .'בה� כו

 .ישמרנו' ה, הרי הנהגה כזו היא דר� הכי מעוותתו



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   רמו

 ".חוטא, והגור� לו כ�, ]ועוד; ל' נ סי"ת צפע"שו;  א"בהרש' ה נחזור בד"ז ד"ה

‡È¯Î�Ï ‰ÚÂ�ˆ ˘Â·Ï ·ÂÈÁ ˘È Ì' 

כל אשה חייבת להתנהג בדרכי  "ל דבכלל  זה "ני נח הוזהרו על גילוי עריות ויב

, להביא� למחשבות זימה ותועבה' צניעות ולא תכשיל גברי� ב התנהגותה ובלבושי

  כ�  זו המכשילה , מרה לפני עור  לא ת ת� מכשולוכעי�  שהתורה א, ויבואו למעשי� אסורי�

ראה [תענש מהשמי� על כ � , היות שהיא אחראית והגורמת לזה, ולבושה' אחרי� במעשי

ב  נשי� של  דור המבול היו   , ע בראשית ו"ב ותר גו� יונת� ב"פרקי דרבי א לי עזר פכ

, בעריותובזה ניחא שג� ה� נענשו בכלל   דור המבול שחטאו . מהלכות בגילוי  בשר ערוה

, ל אינ� מעשה נשי�"פ שחלק מהאיסורי� חטיפת נשי� ואונס המאורסות והוצאת ז"אע

ה� היו שותפות לחטאי� בגלל שגרמו לה�  במה שהלכו  ערומות בחוצות לגרות יצר 

צריכה ללבוש   ', בי� נשואה בי� פנוי) מגיל שתי� עשרה ומעלה(וכל אשה ]. האנשי�

.   עד המרפק ' וזרועותי, עד ה בר�' שוקי, ד ה צוארבגדי� צנועי�  המכסי� את כל  גופה ע

א לא יש   , חשיבות הלבוש וצניעותו ה� לאיש וה� לאשה הוא לא רק בגלל גר� עבירה  לבד

ההול�  ערו�  ואי� דבר משוק � ומתועב כמו .  בזה ג� הב עה  של צ ל� א לקי � של  האד�

�  בשוק כאומר ואי לו ההול� ערו, כיח על י ראת אלקי� וכ בוד האד�ווכיסוי ה גו� מ, בשוק

ואי� הא ד� נברא ב צל�  אלקי�  אלא  כ בהמה שג� הי א הולכת  ל לא   , אי� אלקי� שא כבדנו

ו "ב דיני ג ילוי עריות פ"ח –שלח� ערו� ל כל ה לכות בני נ ח  –שב ע מצות הש�  ' ס" (לבוש

 .")נ איסור לפני עור"כבר נתבאר שאי� לב: " גולדברג' ר זלמ� נחמי"ש הערת הג"וע. ד"ס

ÚÚ‰ ¯ÓÂÁ· „ÂÚ Ì„‡ È�· ˙Ï˘ÎÓ„ ÔÈ�"˙ÂÚÈ�ˆ‰ ¯„Ú‰ È 

–" Ì„‡ È�· Í· ÂÏ˘ÎÈ Ï‡Â Í¯ÙÚÏ ·Â˘" 

י הע דר צניעות הל בוש דכתב  רבי נו יונה "א ע"קשר לעונש  אשה המכשלת  בנב

וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני ("ח "באגרת התשובה אות ע

גיהנו� והיא ענושה בעונש כל   יורדי� ל' או בידי' שהמסתכ ל י� בפני, אד� חו� מבע לה

העיר , ")אחד ואחד מה� מפני שהחטיאה אות� ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה

בעלת יופי יומא ' ברתי' הויא לי) א, תענית כד(ז ממה דאמרו "ד סמ"ת אז נדברו חי"בשו

סותר גדר העצי� כדי להסתכ ל   [חד חזיא לההוא גברא דהוה כריא בהוצא וקא חזי לה 

אמרו לו מה האי אמר לו רבי א� ללוקחה לא זכיתי לראותה לא אזכה אמר לה ] קבדר� הנ

ת אז "וסיי � בשו. כ"ע, בתי קא מצערת להו לברייתא שובי לעפר� וא ל יכשלו ב � בני  אד�

*".וזה נורא נוראות: "נדברו ש�

 

–––––––––– 

ÒÓ"�· ÏÈ˘Î‰Ï ‡Ï˘ ˙ÂÈ�˜„ˆ ÌÈ˘� Ï˘ �"‡ 

–˙Á‰ Ô¯Ó Ï˘ Â˙· ÌÚ ‰˘ÚÓ " Ò– 

 בתו ידוע המעשה ע� מרת גיטל, א"בנוגע הזהירות והמסירות נפש של נשי� צדקניות שלא להכשיל בנ) *

הגדולה ' ובצדקותי, מבהיק עד להפליא' ל היתה יפת מראה מאוד וזיו פני"מרת גיטל הנ. של מר� החת� סופר

מיי� הייליגעס "תה קרא או' ואבי, הסתירה עצמה בכל האפשר מעי� רואי� ולא יצאה בשוק רק בהכרח גדול

', וחותר להביט בפני' הרגישה שאיש אחז דרכו אחרי' פע� אחת בלכתה ברחובות קרי]. זרע קודש שלי" [קינד

ס להתפלל בכל "הקדוש החת' רגיל אבי' לקחה ספר התהלי� שבו הי' ובשובה לבית אבי, ותצטער על זה מאוד

לבית וימצאה עומדת בזוית ומתפללת '  וכבוא אבי',להסיר ממנה יופי פני' ותב� ותתחנ� לפני ה, עת מצוא

ותע� ותאמר הנה נא ?, ולמה ירע לבב�, בתי למה תבכי מרה: ויחרד על המראה ויאמר', ודמעות שליש על לחי

***



 רמז )ג(דיני בירור נמוקי וגדרי די� גילוי בשר בנשי� : ב"לפ" מבוא" 

Ú ÌÈÚÂ�ˆ È˙Ï· ÌÈ„‚· ˙˘È·ÏÂ ¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚ ¯ÂÒÈ‡· ÌÚË „Â– Ó ÌÈ˘� ˙Ï˘ÎÓ˘ ÌÂ˘

‡· ˙Â¯Á‡„ ˙¯ÈÓ"‰ÏÙ˙Â ˙ 

ש דטפח  "נראה מדברי הרא"ל  ד"דס) א"ה ס"ח סע"או(א "ל  דל א כהרמ"� דקייא

,   א ברכות כד"אלא הסכימו האחרוני� כשיטת הרשב –" באשה ערוה אפילו לאשה אחרת

אי� בגילוי כל גופה משו� ולא יראה ב� ערות דבר לפי שאינו ערוה אלא  לאנשי�   "א ד

רת מותרת לקרות ולהתפל ל כנגד  אשה ער ומה א� אי� ומשו� הרהור ולפיכ � א� אשה  אח

כ בפרי חדש  "וכ. י ש�"מ בב"וכ. ב"ה ס"ח סע"ע הרב או"לשו� שו" (שלמטה נראי�' פני

כ�  החיי� ש�   ; ח"ב ש� ס ק"משנ; ז"ה סט"ע ס"קי צור שו; ג"רב ה ש� או' אלי; א"או

 –) ב"ד או"ו סי"ע ח"וראה יבי. נ"וש, א"סקי

כל  ד בר ש נקרא ערוה אסור בי� "א וסוברי� ד"ת  הרממ יש מחמירי� כדע"נה מה

הני חמשה ערות מני להו בזהר "ד, )ד"ה ס"שלח� הטהור סע" (לבעל ובי� לא שה אחרת

והיצר והקליפות נאחזי� ויונקי� מש� , ש ה� תוק� הדינ י�) א, ר קמב" נשא באד' פ(

"   כ בע ל"שודינייהו לכל ד בר כערוה גמורה אפילו אשה אחרת אסורה לקרות כנגד� ומכ

ת "שו; )ד בכ � החיי�  ש�"הו(ב "ח או"פ ביפה  ל לב   או"וכ). זר זהב לשלח�  הטהור ש�(

ת נחלת "ש שמביא משו"ע(ד  "ד ס"ת קני� תורה בהלכה ח"שו; ע"ב ס"� בריסק ח"מהר

'  דהרוצה  להחמיר תת� עיני –ד   "ה סקי"ד ב לקט  הקמח החדש  סע"הו –ט "בנימי� סכ

 .ג"ה סק"ח סע" פסקי תשובו ת או'ע ב ס"וע. ועוד; )במחזור ומותר

* * * 

ÌÈ˘�‡· ÌÈ˘� ˙ÂÏÎ˙Ò‰ ÔÈ„ 

ז א� מותר לנשי� המלובשות "ולפי – שי� באנשי�נהסתכלות )הרהור ו(א� מותר ו

 –כהלכה  להמצא  במקו� שאנשי� מתרחצי� בו כגו� בחו� הי� ובריכת רחצה 

נות ישראל א� כ� עשית ב, יוסי' ר' אמר לי): "ש שמואל א רמז קח"יל(ל "נה אחזה

כ� אי אפשר  , לו 'יוהלא כש� שאי אפשר לאיש לזו� את עיניו מאשה שאינה ראו, כזונות

וראה ג� . הרי קראה זונה לאשה שמסתכל ב איש". מאיש שאינו שלה' לאשה לזו� את עיני

וש� , שג� לנשי� אסור להרהר אחר אנשי� זולתי לבעליה�, ספר החינו� מצוה קפח

 .אחרי עיניכ� נוהגת ג� בנקבות' תורו גובמצוה שפז דא זהרת ולא ת

כ� מפורש שיטת רבינו יהודה החסיד שא ס ור לנשי� להס תכל  על  גברי�  ולהרהר ו

צרי� להזהר שלא ישמע קול   : "ד"תרי' ל בספר חסידי � סי"וז, כפי שאס ור לאנשי�, בה�

–––––––––– 

, ורואי בחו� קלי הדעת יביטו יראו בי ונוקשו ונלכדו בהרהורי עבירה, ידעת אבי אומרי עלי כי יפת מראה אנכי

על כי הנני אב� יצור מכשול , תה בלכתי בשוק ואתחלחל על הדבר הזה ובמסתרי תבכה נפשיוכ� אירע לי ג ע

מאוד ' ויתפעל אבי. שיסיר אור פני ממני ולא תבוא עוד תקלה על ידי' ובצר לי על זה התפללתי אל ה, לרבי

 אנכי אבוא ג, ומאחר שכונת� לשמי, היטבת כל אשר דברת' ויאמר לה ברוכה את בתי לה', לשמוע דברי

ועתה הנ� הרה וילדת ב� ותחת אשר את מוותרת , שאלת� אשר שאלת מעמו' אחרי� ומלאתי את דברי� ית� ה

ז נחלתה "כי בזמ� קצר אח, לה כ�' ויהי. תזכי לב� מאיר עיני ישראל בתורתו וצדקתו, על אור פני גשמיי

כ נולד לה ב� אשר "ואח, פנה אורה פנה זיוה, לה עוד' לא הי' וא כי שבה לאיתנה כבראשונה בכל זה פני, קשה

תולדות משה ' ס(ס "מר� החת' מופת לרבי בגדולת תורתו וקדושתו הנשגבה ככל אשר דבר לה מלא� ה' הי

 ).מב�מ' א עמ"ח, ס"ו תש"ירות, " חת סופר–פרדס משה "ס "בסו



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   רמח

". אשה מוזהרת, שמכל  שהא יש מוזהר, והוא הד י� לאשה ש לא  תשמע  קול אי ש, אשה

' ל מכתב י ד  יחידי שהי"י" ( ספר גימטריאות לרבינו יהודה החסיד"ו שנדפס  ועכשי

ר מפורש "אנ) ה"תשס, ו"ירות –פ בספריו "א כמ"א וא� הביאו החיד"למראה עיני החיד

י גילוח הזק� "י גידול בלורית או ע"בנוגע המייפה את עצמו ע) לא�ל' עמ, אות ל(ג� ש� 

והמשי� ". ור� לנ שי� לצפותו וב אות לידי הרהו רג, פ שאינו נוא�"אע: "'במספריי� וכו

] א,  ברכות כ[ יוחנ� דהוה יתיב  אשערי טבילה ' ואל  תשיביני מר:  "רבינו יהודה החסיד ש�

ת "ולפי ביאור זה נפלה ראייתו של השו". הנשי� היו מתביישות ולא היו מהרהרות –

י� להסתכ ל על  יוחנ� שמותר לנש' להוכיח ממעשה דר) ט"י או"ח ס"חאו(דברי יואל 

 ).הערת המהדיר ש�(אנשי� 

מהגהות מקור חסד לספר חסידי� ש� שהארי �  ) 20הערה (עוד העיר המהדיר ש� 

הביא  ) ד מ הספר"ק כ' עמ –א  ,  ברכות כ(אמנ� במגדי� חדשי�  . ל"להקשות ע ל כ �  מחז

ש ש� המהדי ר   "והוסי� עמ.  [פוסקי� נוספי�  המסכימי� ע�  דברי רבינו יהודה החסיד  אלו

כל זמ�   :  "משמע כ�) ט ראש עמוד קל ד"חכמת הנפש פע(שג � מדברי הרוקח ) 20ערה ה(

ונזהר , ולא מיפה את פניו שיתאוו לו, ואינו נהנה ממראה פני אשה, שלא יחטא האד�

 "].אז מזריח פני� שנעשו למעלה ב דמותו, במחשבת לבו  מלהרהר

א  "י ח"ת תשורת ש"ראה שו. מנ� למעשה מצינו חלוקי דעות בזה בי� רבנ� בתראיא

ס   "ז צרי� ל ס דר ישיבת האנ שי� בבהכנ"יל להלכה והע לה ד לפ"ל הנ"הביא  מחז(קכה  ' סי

ט  "ד מסאטמאר בטהרת יו"תשובת הגאב ; )שלא יזונו הנשי� עיניה� מהאנשי�� באופ

ז "מ אהע"ת אג"שו; )י ושאי� להחמיר בזה"השיג ע ל התשורת ש(מב ואיל� ' ו עמ"ח

; )רות על הרהור באנשי� אבל  אי� להח מיר בהסתכלות  באנשי�דנ שי� מוזה(סט  'יא ס"ח

ת באר משה "ש ו; )להקל  בהסתכלות(ו ובמילואי� לש� ' ח סי"או חא"ת יביע אומר ח"שו

ל מודה דבמ קו� שהאיש "ד סאטמאר הנ"דנראה ל ו ברור שהגאב(ג "קמז ס קכ' ד סי"ח

ובלב בה מחשבות  ערו� ברובו כ מו ברחצה אסור לאשה  להסת כל  בו  כי נולדי � במוחה 

י כשהאיש  מלובש בכ ל  לב ושו ומסתכלת  "ג חולק  על  התשורת  ש"ורק ב כה, רעות וזרות

אי � לאשה ל לכת  במקו� שיש  (ק צז אות כה ' ב סי"ח ח"ת רבבות אפרי� או"שו; )בו

תורת ; ")ופשוט", דאצלה זה חוסר צניעות –אנשי� רוחצי� אפילו א� ה� לא מקפידי� 

ג   "יד ס ל' וסי) 'שנתוס� במהדורה השני(  ובמילואי� לש� )בארוכה(יב '  ההסתכלות סי

 ;)אבל ה סתכל ות שלא לש�  הנאה מותר, אסור לאשה ל הסתכל  על אנ שי� לש� הנא ה(

דלראות או (מט �מח; מג�מב' עמ) י נסי� קרלי�"להגרש(חוט שני על הלכות צניעות 

ש אסור א�   מ איש היינו להשביע להנות מאי ' להסתכ ל אשה  באיש מותר אבל לזו� עיני

 ).דא�  לא שה אסור להרהר באיש, לאשה

פ שיטת כמה ראשוני� שג� הנשי� מוזהרות בהשחתת "יש לדו� להחמיר בזה עו

,   יבמות יב'  תוס;  א, ש ל נדה יג"הרא' � ותוס"הר' א וחי"א וריטב"� ורשב"ראה רמב(זרע 

ז " הי"מ לכי�  פ' ח והל"א הי" ב  פכ"איסו' מ ה ל"ע מל"וע.  י"ל דעת רש –  ה ש לש "ב ד

ראה  –ומהו זרע האשה ) [מג 'יס) לובלי�(ת תורת חסד "וראה בארוכה שו. ה נחזור"ד

 ].ג"לו או' אישות ס י' א הל"חזו; יעפ תזר"ת ר"� עה"רמב

ל "דכ� מב ואר בכתבי הא ריז,  ו' סי) ז מרגליות"להרי א(דעת   הקדושה ' וראה ס

האשה ב וראת מזיקי� כ� , ל בורא מזיקי�"שכמו שהאיש המוציא שז) ג"ו ע"כ דנ"שעה(



 רמט )ג(דיני בירור נמוקי וגדרי די� גילוי בשר בנשי� : ב"לפ" מבוא" 

ונגע לא יגע באהל�  , זה קאי על הזכר, וזה נרמז בפסוק לא תאונה אלי� רעה, בלי איש

ש "ל לנשי� לקרות ק"ולכ� הזהיר האריז. כ "ע, ש שובו לכ� לאהליכ�"כמ, שהיא אשת�

ש מבטל נגעי בני אד� וכמו שהאנשי� ה� מצווי� על עו� ראית קרי "שעל המטה כי ק

כ� הנ שי� מצווי� לבלתי להרהר  , � כדי שיבואו לידי טומאה בלילהשלא יהרהרו ביו

וכ� הביא . יסוד יוס �' כ בס" וכ. ד"עכ, ש שעל המטה הוא תיקו� קרי"הרהורי� רעי� וק

 .ג "נדה די' ע מס"א בספרו פת"ל ג� החיד"שיטת ראשוני� הנ

מא ב תשובת  'ית ס"ר מהדו "ת הד" שו; ה,  ת דברי � כב"פני� יפות עה(א "וי

,  הוא רק בזרע  הבעל  –דמה שנחלקו הפוסק י� א� אשה מו זהרת בהשחתת זרע  ) חברהמ

אחרי ' ובמילא מוזהרות הנשי� בקרא ולא תתורו גו, אבל בזרע דיד ה יש פג� כמו באיש

ת "שו(ז יש שכתב שלכתחילה ג � אשה לא תע מוד בלא איש "ולפי. כמו באיש –עיניכ� 

דנראה מדברי  , א ש�"ג � חזו' ועי). א" סכ ה' ז סי"ט אהע"טהרת ישראל חקה; ר ש�"הד

י "היינו ד� נדה דאתי לפעמי� ע) ל"ד הנ"האסור בהשחתה לפ(הראשוני� דזרע דידה 

] א,  ל מהדי� דנ שי� לאו בנות  הרגשה נינהו בנדה יג"ז אי� סתירה ל הנ"ולפי. [ימודח

 .ל"ואכמ, ע"ויל

בנו  –" ילער רבמיטע("ר האמצעי "ק האדמו"ז הגה"ד בכ"באופ� ברור הביא חווו

 :ט"א פ"ח" פוקח עורי�"מליובאוויטש בספרו ) ע הרב"של בע ל התניא ושו

מחמת כי  , ל"כ לשמור את נפשו להיות עוצ� עיניו מראות כנ"מחוייב הוא ג. .  " .

י ג� הנשי� כועוד זאת  , ל"כל זה היא הסי בה שמביאו לי די מקרה לילה  וכיוצא בזה ר

ל ולהתרחק מ זה בתכלית  כי  ההסתעפו ת   "מכל  הנ �ג� כ� לשמור את  עצמ מחוייבות

והיינו כי על פי הרוב רו בא דרובא הוא  כהיתר גמור , שנסתע� מזה אצל� היא מזקת  ביותר

ואחר כ� בלילה   , אצל� להסתכ ל  ביופי הזכרי� ולהרבות שיחה עמה� באי� מעצור לרוח�

ומצד זה  , י הזיווגשעת השינה נופלי� ונכשלי�   מזה בהרהורי� רעי� וחלומות רעי� מענינ

אשכנ ז שלעכטע   � מולידות בהילד י� חולאי� שנולדו ל כתחלה  ב חולי רעה הנקרא בלשו

אשר בעונותינו הרבי� רוב� ככו ל� כמעט  מתי� ולא נשארו בחיי� רק חל ק   , ל"ור� רנ�ט

וג� , גורמת מקרי� רעי�' הראי. קיצור. ל"וכל זה הוא רק בעו� הזה ר, חמישית או יותר

העתקת " (בות להזהר בזה  והעדר השמי רה גור� חולי הילדי�  ומיתת�נשי� מחויי

 ).ק"� ללה"הרשד

 .ח"ה סי"ילקוט יוס� סע '  ז בס"ע בכ"עו

 ‰˘‡ È¯ÂÁ‡ ‡ÏÂ È¯‡ È¯ÂÁ‡ ÔÈ�Ú· 

‡ÒÂÓÈ� „ˆÓ Â‡ ‰ÂˆÓ ÌÂ˜Ó· ‰˘‡ È¯ÂÁ‡ ‰ÎÈÏ‰· Ï˜‰Ï ˘È Ì 

�  שדחה סברת השואל דאי , ע"ב סתש"ז ח"ת הרדב"עיל בפני� מובא סברת שול

לחלק בזה ולומר שדי� האיסור של הליכה אחורי אשה לא נהוג בארצות אשר הנשי� 

דל א    –הולכות מכוסות מכ� רגל  ועד ר אש ואי� נגלה ממנה דבר שיוכל הא ד� לה סת כל בו  

וג� מפני דאי�   , ל דבריה� לשיעורי� אלא כ ל הנשי�  שוות וכל המק ומות שוי�"נתנו רז

אלא עיקר הטע� הוא מפני שיבוא , לה ממנההטע� בזה משו� שמסתכל ב מקו� המגו

 . כ"ע', י הלוכה ותנועותי"לידי הרהור ע
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, ד"ו בסופו בש� רבו התה"ד סשע"ש בלקט יושר חיו"פ דבריו יש לפרש מ"הנה עו

ואמר שמותר ליל� אחר אשת חבר או אחר אמו משו� דבזמ� הזה אי� אנו מוזהרי� : "ל"וז

, דבמה נשתנה הדי� בזה בזמ� הזה, � המהדלכ אורה מופלאי". כ מליל � אחר אשה"כ

 .הא� אכשור דרא

ד כ� ס בר שיש מקו� ש ל צי דו ד   "שיתכ� ש התה) נ"ט ס"ת צי� אליעזר ח"שו(ל "יו

פ  באשת חב ר   "וע ל  כ� הכר יע להק ל  עכ, ל"ז הנ"ת רדב"קולא בזה  כסב רת השואל בש ו

ג� עשה  שישנו נגד זה ) כ  הולכת מכוסה  לגמרי מבלי ש נגלה ממנה דב ר"שבודאי ג(

או התיר באמו מפני שבכלל אי�  (וכ� במקו� כיבוד א� ) בתור אשת חבר(דכבוד תורה 

 ).כ הרהור"כ' בהילו� אחרי

ד היא "דכוונת התה) ת צי� אליעזר ש�"שו(ד "עוד יש לומר בהבנת דברי התה

משו� דבזמ� הקדו� לא  היתה האשה רגיל ה   , ד לכ�  שאני זמ� הזה מבזמ� הקדו�, בכזאת

אישות  ' ג מהל"� בפי"וכדברי הרמב, והיתה יושבת בירכתי ביתה' בות קריללכת ברחו

וכ� , שכ�  כתוב כ ל  כבודה בת  מל � פנימה, א שאי� יופי לאשה אלא  לי שב בזוית ביתה"הי

א ל א   א   דאשה   לא  תר גי ל  ע צמה   לצא ת  הרבה  ש אי�  יופי   לאשה  "ג   ס"ז  ס ע"א  א הע"נפס ק  ברמ

,  מביא ביותר  לידי הרהור' ברחוב הי' יולכ� ה פגי שה וההילו� א חר, לישב  בזוית ביתה

 הקדו�   א לא  הא שה אינ ה יוש בת  ביר כתי  בי תה  כ בזמ�, כ בזמ�  ה זה שהמ ציאו ת  לא  כ� " משא

כ עתה  חשש הרהור "לכ� קל ק לת� תקנת� ד אי� כ, ורגילי� יותר בראית אשה ברחוב

 .ל"פ באשת חבר ובאמו כנ"ט עכ"ד מ שו� ה"כפי אז ועל כ�  הקיל התה'  בהליכה אחרי

שכותב לבאר שלכ�   , ס בסעי� לו"ח במנהגי� שבסוה"עי� האמור ראה לבוש אוומ

, אי� נזהרי� עכשיו מלבר� שהשמחה במעונו במקו� שאנשי� ונשי� רואי� זה את זה

כ  "דאפשר משו�  דעכשיו מורגלו ת הנשי� הרבה  בי� האנשי� ו אי� כא� הרהורי עבירה  כ

ת  "ד הלבוש בשו"והו(וכיו� דדשו דשו דדמי� על� כקא קי חיוורא מתו� רוב הרגל� ביננו 

ש "ח וראה מ"ב סקי"ש סס"ח ופת"ז בדר� פקודי� מצו ה לה או"ז וכעי"יוס� אומ� סמ

ת תפארת נפתלי "שו; ה"ב  או,  ב ד� ע"שלח� העזר ח; ח"ת שארית ישראל ס"ז בשו"ע

 ).ו"ד סט"שובע  שמחות פ; ח"קפ�ט"ט עמודי� קע"ט ח"טהרת יו; ה"סקכ

ת צי� "בשו(ז אויערבא� "ד מבואר בתשובת הגרש"י התהז בהבנת דבר"כעיו

נראה ' כי מצד הסברא ה י) ג"א סכ"ב סצ"קמא ח –ת מנחת שלמה "אליעזר ש� ובשו

משמע דאי� ד רכ� של נשי� ,  אשה בשוק" פגע"א "א ס"ז סכ "ע באהע"דמלשו� השו

נועות דרכ� של נשי� צ' וכידוע דלפני � הי, "פגע"ורק על דר� מקרה , להיות בשווקי�

ס דטעמא דנשי� אי� מדליקות לע צ מ� נר חנוכה "ומפורס� מהחת[ל "להיות בבית וכ נ

ולכ� כשהול� כנ גד אשה אי� , ]ר"הוא כדי שלא תעמודנה על פתח הבית הסמו� לרה

שהוא רואה ' כ לאחרי"משא,  שהרי היא תרגיש בכ�, החשש גדול כי  יתבייש להסתכ ל בה

 .חיישינ� טפי, ואינו נראה

כ בזמננו "משא, אפשר להזהר מלכת אחורי אשה' ה ג� נראה שבזמנ� היונוס� לז

ומה ג� בזמנינו , ימצא תיכ� א ת עצמו אחורי אשה אחרת, הרי א� א� יברח מאחורי אשה

הרבה ולצערינו הפרו� מרובה על העומד ואי� מתביישי� להסתכל   ' שהפריצות מצוי

ד   "ל להתה"ס ) �   מצד הנימוסאו שצרי� ל עשות כ(ולכ�  במקו�  מצוה . 'באשה ג�  בפני 

אבל , הרבה יותר טוב מבזמננו'  ד המצב הי"וא� שבזמ� התה, דאי� טע� להח מיר בזמננו



 רנא )ג(דיני בירור נמוקי וגדרי די� גילוי בשר בנשי� : ב"לפ" מבוא" 

'  מ יתכ� שג� אז כבר היו הנשי� מצויות בשווקי� ורחובות ובכל מקו� שהול� הי"מ

טובא שפיר ' ה רגיל בי"וכיו� דבלא, ד להקל"ולכ� כתב התה, נמצא תמיד אחורי אשה

 .קל  ב מקו� מצוהמסתבר לה

כי בשעת ה דחק  יש על   ) בתשובתו ש�(ז אויערבא� "ד כתב הגרש "פ סברת התה"עו

ולפעמי�  ק ורה שאשת , לאוטוב וס'  כגו� בעלי,  מי לסמו�  במק ו� מצוה או מצד נימוס

ז אי� להמנע מלכב דה לע לות קוד � משו� חשש "ועפ, כ ל עלות  ל נסוע"אד� גדול  מחכ ה ג

אסור אפילו , ל"ז הנ"ת הרדב"פ מסקנת שו" אבל ע.האיסור של הליכה אחורי אשה

 .כשממהר לדבר  מצוה

˘‰˘‡ È¯ÂÁ‡ ‡ÏÂ È¯‡ È¯ÂÁ‡ ÔÈ„· ‰˜Á¯‰‰ ¯ÂÚÈ 

מי שפגע   באשה בשוק א סור לו : "א הל כה  כ ב"ב  פכ"�  הלכות איסו"תב הרמבכ

וכל המהל� בשוק אחרי אשה הרי זה ', אלא ר� ומסלקה לצדדי� או לא חורי' להל� אחרי

) ב"סק(ובבאר היטב ש� ). א"א ס"ז סכ"ע אהע"וכדבריו מבואר בשו" (�מקלי עמי האר

ל כתב "ז הנ"ת הרדב"אבל בשו', אמותי' י דהאיסור הוא דוקא תו� ד"כתב בש� מהרא

אמות אלא כל שאינו מרוחק שאינו מכיר ומבחי� בה בהלוכה   ' דלא סגי  כשירחיק ד

ולכ� ].  ולעבור צרי� להמתי�א לו לרו�"ז כשא"ת הרדב"ש בשו"וע[אסור  –' ובתנועותי

צרי� ל רו� ולקד� או תה א� א� זה  יגרו� להיות ' אמותי'  א� מחו� ל ד' כשנמצא אחרי

 .ודי� זה הוא אפילו כשהיא מלו בשת בצניעות, אמות' תו� ד

ב  העלה שהשיעו ר הוא  "ת תורה לשמה  סשפ"אול� הגאו� בע ל ב�  איש חי  בס פרו שו

ד כל ארב ע אמות הוא חלוקה   ,  � מותר ליל�וא� יש ארבע   אמות ביניה, ארבע אמות

ח לקו� "וכדי� זק� ות) ג"ח סק"או(וכדי� המתפלל  בתו� ארבע אמותיו , ע"ורשות בפ

) ד"ח סע"או(וכדי� להתרחק מ� הטנופת ) ד"ד סרמ"יו(אמותיו ' מפניה� משיגיעו לתו� ד

וצא מפי וכ� הדבר מפורש י: "ת תורה לשמה ש�"וסיי� בשו). ז"ד סשס"יו(ולעני� מת 

פ  סוד   בשיעור ארבע  "ל בטעמי המצוות ונת� ש� טע� מ ספיק ע"י זצ"רבינו הגדול ה אר

 ).ד"ז או"ב סקכ"ח(או� אני חומה ' פ בס"וכ". אמות דסגי אחרי אשה

‰˙Â·ÂÁ¯· ˙Â·¯ ÌÈ˘� ˘È˘Î Â��ÓÊ· ‰˘‡ È¯ÂÁ‡ ‰ÎÈÏ 

ה דא � אי אפשר בא חד מכל א לה ו הוא ממהר לדבר מצו, וד הוסי� בבא ר היטב ש�ע

וכתב   . וא� יתעכב  יע בור זמ� המצוה יתקע  עיניו בקרקע ויל � ול א יגביה� מ�  הקרקע

ד משמע דתקנתא זו דיתקע עיניו בקרקע  לא מה ני אלא דוקא ב ממהר לדב ר  , ש ש�"בפת

דבזמננו שיש נשי� ) נ' חוט שני על הלכות צניעו ת עמ(י נסי� קרלי� "וכתב הגרש. מצוה

מ יש עדיפות "מ, דדי� ימצא עצמו אחורי אשה אחרתוא� א� יסלקנה לצ, רבות ברחובות

אבל  לכ בוש פניו בקרק ע   . ליל�  במהירות באופ� שאינו הול� כ ל הזמ� א חורי אותה אשה

 .ז ד היתר זה הוא רק בשעת הדחק   שממהר לדבר מצוה"כתב הרדב

‡‰˘‡ È¯ÂÁ‡ ˙·˘Ï ¯˙ÂÓ Ì 

, ב"ובוס וכיוכגו� באוט, שאסור ג� לשבת מאחורי אשה, דעת מר� החזו� איש היא"

ז "י נסי� קרלי� בספרו חוט שני אהע"הגרש" (וזה יותר חמור מלשבת בספס ל  ליד אשה

 .יש להתיר במקו� מצוה או מצד נימוס, א"ל מהגרשז"ולפי הנ). ח" א סק"א ס"סכ
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‡‰˘‡ È¯ÂÁ‡ ¯Â˙· „ÂÓÚÏ ¯˙ÂÓ Ì 

היחוד  '  ובספ). כגו� בבנק  ו כדומה(ש לדו� א�  מ ותר לעמוד בת ור אחורי אשה י

ל ג� בזה "הנ' א העלה דל כאורה לפי האוסרי� לשבת אחרי"א ס"ז סכ"הצניעות לאהעו

אבל ' ל מתירי� בישיבה אפשר שרק  ש� התירו משו� דאינו רואה תנועותי' ואפי. אסור

ברה (או� אני חומה ' והובא ש� מס. כא� יש להסתפ ק דהרי הולכת  כמה פסיקות ב סירוגי�

ז מסתבר  שלאו דוקא  "ה יחוד והצניעות דלפי'  בסז "וכתב ע. שכתב לא סור)  ו"כחמה סקכ

מ נחשב אחורי אשה כיו� שרואה "מ, אלא ג�  א� יש אחר ביניה�' א� הוא ממש אחרי

או�  אני חומה דבאופ� שיש צור� ג דול טוב להטו ת ראיתו לצד   ' וכתב עוד ש� בס . אותה

עשעות   אול� בהו גי ש. אחר אבל מ� ה די� סגי שי סתכ ל ב קרקע באופ � שלא רואה א ותה

 . ה דעומדת שרי"ה, ד  דיש יבה מותר"ה כ תב דלמ"ש� סקרס

‡ÈÙ‡ Â‡ Í¯„· ‡˜Â„ ‰˘‡ È¯ÂÁ‡ ÍÂÏ‰Ï ¯ÂÒ‡ Ì '˙È··Â ¯ˆÁ· 

וכ� תמצא ל רבי יוחנ� , ה בחצ ר"אלא ה,   לאו דוקא" בדר �"א , ברכ ות סא' ש בגמ"מ

פ   "וג� ע, ולא חילק ולא זכר  דר�, דברכות אחורי ארי ולא אחורי אשה' דאמר הת� בגמ

פ  הטע� דנסתר ב סוד� של  דברי�  שגילה רבינו  "וכ� ע, טע� הפשטי נ ראה דלא שנא 

 ).ב"ת תורה לשמה סשפ"שו(ל ג� מוכח להדיא  דלא  שנא ובכל מקו� אסור "האריז

‰ : ˙¯‰Ê‡ ÌÂ˘Ó ÚÂ�ˆ È˙Ï· ˘Â·Ï ¯ÂÒÈ‡"ÂÎÏ˙ ‡Ï Ì‰È˙Â˜ÂÁ·Â" 
'   ד סי"צ חיו"ת צ"ל ב שו"עיי�  השיי� להנל  יכדאשמגדולי ומאורי זמננו ' א עירניה

לז ובהערות לש� בסו �   ' ד ס י"א וש� ח' ג בהשמטות ס"ובשער המילואי� סו� חצא 

 .הספר

Â:‰ÓˆÚ ˙ÂÚÈ�ˆ ÌÂ˘Ó  
הוא  א� –לעיי� בעני� גדר החיוב להתנהג בצניעות אפילו לגברי� וג� בצנעה יש 

 .מדינא או רק ממדת חסידות

ב  "ח ס"י או"טור וב ראה –משמעות כמה פוסקי� ש הוא רק ממילי דחסידותא  והנה 

רבי יוסי מימי לא ראו קורות ביתי אמרי אמר " : ב, שכתבו שדיני�  אלו מקור� בש בת קיח

היראה לרבינו '  ז בס"ועד. אבל לא  ציוה כ�, )כ לשו� הטור ש�(שכ� התפאר היינו . "חלוקי

ח  " וכ�  לשו� הב."ל"יוסי ז' מתפאר ר' אל יעמוד ערו� ממטתו א� מיושב כמו  שהי" :יונה

 ות שכ תב רבינו בסימ� זה הוא מספר היראה ג�ידסכל מילי דח" :ה ולא יאמר"ש� ד

שכינה דיני� אלו מילי  הרי – "עיי� ש�' ב מחלק ג"פנ] �"נבוכי� להרמב[מספר המורה 

שמביא ל פ עמי� מילי דח סידות מפרקי  אבות בלשו�  , �"משמעות הרמבוכ�   . דחסידות

צניעות לנשי� כתב  '  ובהל)ד ועוד"ג וה"ב  ה"דיעות פ' ראה לדוגמא הל( "צוו חכמי�"

אבל בענ י� צניעות לגב רי� כתב רק  , )ח"ו הי"א ישות פט' הל( "צוו חכמי�"הלשו� 

וכ� נראה מלשו� . )ו"ה ה"דיעות  פ' הל( "צניעות גדולה  נוהגי� תלמיד י חכמי� בע צמ�"

סו� דבר הא  "  :ח"ג סס"ד ח"מ יו" אגד"וכ. "טוב ליזהר" : א"ב ס"ק לס"ע הרב מהדו"שו

 ."הוא רק  מדת חסידות ול א עני� איסור' ב' דסי

וכ� . "ושבילא יל בש חלוקו מ" :א נפסקה   הלכה זו ב לשו� ציווי"ב ס" ע ס"בשואבל 



 רנג )ו(דיני בירור נמוקי וגדרי די� גילוי בשר בנשי� : ב"לפ" מבוא" 

אלא ציווי  , דאי�  הכוונה לציווי כעי� מדת חסיד ות, ו"ב ס"ת לס"ע הרב מהדו"מפורש בשו

ועכשיו בזמ� הזה . . אמות בגילוי ראש ' ומדת חסידות שלא ליל �  ד: "ל ש�"וז, המחייב

עול� א סור ל יל� או  אפילו  לישב ב גילוי ה ראש משו� שכול�  דרכ�  לכסות ראש�   ל

לבי �   , הרי שחילק להד יא בי� מדת חסידות". צניעות שהרי זה כמגלה  בשרו המכוסה

וכ� העלה . ש ש�"וכ� נראה דעת מחצה. וכ� משמעות הלבוש ש�. צניעות שהוא חובה

 ראה לקמ� –ב "ו ס"ת משנה הלכות ח"אשר דיני לבישת הבגדי� בצני עות הוי מדינא בשו

וראה ). בעני� צניעות בכ� הרגל ל אנשי� (33ולהערה ',  אות ה49ב הערה "במילואי� לפ

 . 1084ב גל יו� "ז ב קוב� העו"בארוכה בכ

ÚÂ�ˆ ˘Â·Ï· ¯Î˘‰ Ï„Â‚ ÔÈ�Ú· „ÂÚ 

– Â˘‰ È¯·„" ˙"‰˘Ó ˙Â¯‚‡ "– 

שהוא  להעמיד   ,  הנשי� הכשרות שלבושות  בצניעות זוכות לש כר היותר גדול"

אשר , והל ובשות בפריצות ענש� חמור ביותר.  וצדיקי�  כמפורש בגמראדורות כשרי�

ודאי כל  בת  י שראל צריכה  ליזהר מאד בע ניני המלבושי� שיהיו בצניעו ת שטוב לה   

מחני� ' ויתקיי� בנו והי.  .הנזהרות מזה שכר� גדול מאד בזה ובבא .  .ולזרעה ולעול� 

.   .� עוסקי� בתורה הקדושה ובמצוות ויזכו עבור זה לדורות ישרי� ומבור� ובני, קדוש

).ז"ה סי"ז ח"מ אהע"ת אג"שו" (ובזכות הצניעות וקדושת ישראל נזכה להגאל  במהרה
*

 

–––––––––– 

Á˘Â·Ï‰ ˙ÂÚÈ�ˆ ÔÈ�Ú ¯ÓÂ 

–  ‡¯Â� ‰˘ÚÓ– 

ק זקינו "ששמע מכ, ל"ר הרב מבארניב זצוק"ק מו"ששמע מכ] א"שליט[ז מרגליות "מעתי מהריאש) *

ל אצל החוזה "א ע� אביו הקדוש הרב מראפשי� זצוק"פ' שהי, ק הרבי רבי אליעזר מדזיקוב"הרהצהר "אדמו

 ואמר לו אביו הרב. נח מאוד מאודאק באמצע השולח� סגר הרבי מלובלי� עיניו זמ� רב והת"ובשב. בלובלי�

והרבי מלובלי� פתח . ושי� לב� אל הרבי מלובלי� מה שיאמר עכשיו, יור אל תסיח דעת� עכשזאליע, מראפשי�

וכשחזר אמר להחברייא , לו עליית נשמה' א הי"פ ,ע"ט הקדוש זי"ולות אמר הנה הבעשדעיני קדשו ובאנחות ג

� הסיר יושאל ש� ממלא� אחד מה זה בנ, ודאדעו כי ראה בשמי� שעומדי� מלאכי� ובוני� סיר גדול ורחב מ

וראה שהסיר הוא מלא , מר לו ראה מה שיש בפני�וא, המלא� הגביהו עד למעלה מ� הסיר. הגדול והרחב הזה

מינות (והמלא� אמר לו דע כי קרוב לימות המשיח ירדו לעול� התחתו� נשמות של דור הפלגה . ידי� ורגלי�

� בוני� עתה זה הסיר לירד אות� רועבו, )תפריצות של נשי� שהידי� והרגלי� ערומו(ודור המבול ) וכפירה

ט "עשהבהנה , וסיי� הרבי החוזה מלובלי�. סיר הזה אלו הידי� והרגלי� שלה�לגיהנ� מיוחד עבור לבשל בה

ואנ� רואי� זאת בגילוי בחוש הראות אי� שעתה מתחילי� לירד נשמות האלו לזה , ראה זה החזיו� בהעל�

ת ונוראות האלו בעול� וירח� עלינו ועל כל ישראל שיוכלו לעמוד בנסיונות הגדול' וסיי� ואמר ה. העול�

ב וכל קרוביו שילכו בצניעות "מזה החזיו� הנורא הזה יזהר כל אד� לשמור את נפשות ב. אמ� ר"וכיה, ל"עכ

ז "ה מהריא"הגה. [ל"ו לבשל� בסיר הנורא הזה בשאול תחתית יחדו ע� נשמות דור המבול ר"שלא יפלו ח

או , מאדימות את פניה�' פי. [בנת אנשא וכחל� ופקס�) 'ב�'ו(ע בראשית "כ בתרגו� יוב"כ]. א"שליט[מרגליות 

א "כ בפדר"וכ. ל"ומהלכי� בגילו בשרא והרהירו לזנוי עכ, ]שמתקנות שערות ראש� במי� תספורת וכדומה

והוו ) בתוספתא: ב"א דכ"ח(ק "כ בזוה"וכ, ש"מהלכות גלויות בשר ערוה ומשתלות עיניה� כזונות עיי) ב"פכ(

ובזמ� האחרו� שהנשי� הולכות  –. י"ז פ"א ובתדא"פלר "ובתדא. ל"אזלי� ערטילאי� לעיניהו� דכולא עכ

הוא של זכוכית או מי� [דערוה בעששית ) 'ה סעי� ה"ע' ח סי"ע או"בשו(מפורש כתוב " ניילא�"בגרביי� של 

ת ואסור לקר, ורואה דר� דפנותיה] בגד שנראה ממנה טפח מבשר האשה שדרכה להיות מכוסה שזה נקרא ערוה

 ).כד' ב עמ"ד סי"אוצר הסיפורי� ח' ס] (ל" ערות דבר והוא מתחזיא עכ� יראה בדכתיב ולא, כנגדה) ש"ק(
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 .יוצא מ� הכל ל בנדו� – "עוד יוס � חי"' ס מ43אה לקמ� במילואי� להערה ר

· :¯˘· ÈÂÏÈ‚· ˙Â¯‰ÊÂÓ‰ ÌÈ˘� È‚ÂÒ 
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Ë˙ÂÏ·ÂË Ô�È‡ ˙Â˜ÂÂ¯ ˙Â�·˘ ÌÚ 

ראה תשובת  –הטע� להתקנה הקדומה שהבנות רווקות אינ� טובלות עד נישואיה� ו

שהוא כדי  שלא   ,  )קפג' ד  ס וסי"הובאה ביתה יוס� יו(� "ת כה בש�  הרמב' ש סי"הריב

ח "וכ� הובא בבא ר היטב או. יבואו לידי מכ שול ותקלה בה סתלק ממנה איסור נדה החמור

שושני� לדוד ע ל   ' כמבואר בס(ל שכ� מרומז בשבת ריש פרק במה אשה "י ו .א"שג סק 'יס

עליו בדיוקו מש� ' וראה מה שהק. ה תוספתאלהגאו� בעל חסדי דוד על  –המשניות ש� 

ע  "א ושו"ראה מג(ע למה  כתבו ה אחרוני� "וצ). ו"א סק' כ  סי"יוה' ד מע"בשדי חמד א ס

דג� ) ועוד; קלא' ע סי"צשוק; ה"ח ש� סקנ"כה; ז"ב ש� סקי"משנ תרו' א לסי"הרב ומט

ל  " וי). ח"ב  סק'  טבילת נדה  סי'  ח ש� מע"בש ד'  כ� הק(כ "בתולות טובלות בערב  יוה

' ח מע"שד(ל "תרו הנ' א בסי"זה שבמג� דמכח קושיא ז ו השמיט הבאר היטב את די 

מור ' כ מחשש תקלה ג� בס"כ שלא תטבל ו הבתולות א� בערב יוה"וכ). כ ש�"יוה

ח ש �   "הובא בשד(ה א�  "ד  ד"א וד צ"סע, ד "אהל  אר� גוד  ד פ) א פוסק"להגר(ואהלות 

 ").יע לינהנתי מאד שמצאתי תנא דמסי"שכתב ע ליו 

יש . איכא עדיות חלוק ות בספרי חכמי התורה של דורנו, נוגע אי� נוהגי� למעשהב

ע ש�   "שערי� מצוייני� בהלכה  קצשו(אומרי� שכ� נתקבל המנהג ד בתולות לא יט בלו 

, הלכות יו� כפורי�, נטעי גבריאל' ס; ה"ג סע"הלכות פ, כ"יוה –מועדי קודש  ' ס; ג"סקי

ימי� ' הל' חזו� עובדי; ד"ה סק"י שבט הלוי הלכות נדה סקצוראה ג� שיעור. ט"ח ס"פי

שאי� ) א"ובהלכות ערב י ו� הכיפורי� סכ, י"ה ס"דברי� דנוהגי� בערב ר(נוראי� 

פסקי   (כ "ובזמננו נהוג ברוב המקומות שאי� הפנויות טובלות בער ב יוה) לבתולות לטבו ל

ד "להרז,  הליכות עול �'ס(ויש אומרי� דמנהגינו שטובלות ). ק ח"ו ס"תשובות סתר

ת רב "וראה ג � שו. ו"ו סל"סתר, יו� הכפורי�, ו"ק  ירות"רב מרכז העיר עיה, סלוני�

וסברת ). כ"ו מה שכתב לבאר ה יתר טבילת הנערות בערב יוה"ד סט"ד חיו"פעלי� ח

) הליכות עול� ש� הערה יח' ס(יש לומר , ל"הנוהגות לטבול למרות חשש מכשול הנ

ל "כמבואר בד רשות מהרי(של  ערב י ו� הכפורי� הוא משו� תשובה דמטעמי טביל ה זו 

כ כא� היא טובלת לש�  תשובה ולא "וא) ל"ו הנ"ח סתר"ע או"כ השו"נו; כ"עיוה' הל

שטבילת אשה בלי  כוונה לטומאת נדה נחשב ) ח"ד סוסקפ"יו(ל "וא� דקיי[לש� נדות 



 רנה )6(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 

ת  "ראה שו –אול� אי� זה פשוט (זהו שטבלה בלי ש ו� כוונה , טבילה ג� לאי סור נדה

'   ד בס"הו –ועוד  ; לא�ל ' י עמ"ק ח"אג; ב"א וסצ"ט סצ"ו וח"ו סקמ"מנחת יצחק ח

).  הליכות עול� ש�(נקיי� ' שו� בדיקות וז' וג� לא הי)]. 54ב הערה "טהרה כהלכה פכ

י "ש מיירי ע"� וריב"ד   שמפקפק  בזה  דהרמב"א ש� סקי"ז בק צה המטה למט "וראה עד[

ו נהוג בכמה קהלות ש�  נערות טובלות  "ואכ� בירושת. �נקיי' בדיקת הפ סק  טהרה וז

הלי כ ות עול� שיי� ל מנהג ' ל דס"ואולי העדות הנ –  30פסקי  תשובות ש� הערה (כ "בעיו

והנוהגות שאי� הפנויות טובלות )]. ל שמחברו מכה� כרב מרכז העיר"וכנ, ו"ירושת

ר היא הטבילה  כ אפשר דחששו שהקלי דעת אי� מבחיני� בכ� וחושבי� שהעיק"בעיה

 ).פסקי תשובות ש�(

 Ú ¯˘· ÈÂÏÈ"˙Â¯ÚÂÎÓÂ ˙Â�˜Ê È  ‚:7ערה ה

 . מילקוט מע�  לועז53אה לקמ� במילואי� להערה ר

̇  ·Á ÂÈ · ÚÂ�ˆ ˘Â·Ï:8ערה ה Â�Ë˜‰ ˙˘È·Ï 

·È¯‚‰ ˙ËÈ˘ ¯Â¯È"„ÏÚÙ�‡�‡Ê Á 

ו בחתימת "ק ירות"צ ע יה"מביד) ח"משנת תרפ(עיל  בפני� מ ובא פסק  הל כ ה ל

כ ל אחד  מחויב  לחנ� את  בנותיו הקטנות בצניעות וקדושה   :  "ועוד,  לדח זאנענפע"הגרי

ראה לקמ�  –כ ש� בעני� אור� שמלות לקטנות "מש" (שג� ה� תלבש נה בגדי צניעות

 ). 32ב הערה "במילואי� לפ

בקטנה ראוי ג� בקטנותה  לחנכה :  "א"ת שלמת חיי� ספ"בל ראה ב ספ רו שוא

". ט"חנ� הבני� והבנות לתורה לחופה ולמעשת יזכה ל"ה שי. בצניעות אבל אי� להקפיד

בגדולות שא פשר לבוא לידי  הרהור אפילו בהורגלו לא , החילוק: "והטע� דאי� להקפיד

משו� , דמותר' וידי' ואי� להקשות מאי שנא מפני, )ב"ש� ספ" (כ בקטנות"משא, נכו�

)  ג"ש� ספ" (כ בקטנות"משא', וכו' וידי' כנראה לא הורגלו בלא רשות  ואינו דומה לפני"

כ  כבר כת בתי   "ג", בזרועות מגולות ושוק'  וד'  ס  קטנות כבנות ג"שנכנסות בביהכנ' ואפי

אבל  ", )ה"ש� ספ" (כי א� בערוה ממש ומה דנקרא ערוה, כיו� דליכא הרהור לית ל� בה

ובכל  עניני� כאלה המחמיר , ראוי להרגיל ג � הקטנות להיות� מכוסות וזה מעיקר החינו�

 ).ח"ש� ספ" (קדוש יאמר לו

‡˙Â�Ë˜Ï ˙ÂˆÈ¯Ù È„‚· ˙˘È·Ï· ÌÈÈÂ‚ ˙Â˜Á ¯ÂÒÈ 

) מ"תש 'ה,  ב"ב –ה נדה  "ע" פרדס  שמחה"ס "למח( כר� שלמה ' אה קונטר

שא� " א"גדולי ההוראה שליט"שהביא מ, ב"סוסק" טהור� מעי"קעח  'יבהשמטות לס

עצמו   ולא  אמרינ� דלא שיי� בו מחשבה   לדמות , ב"� וכיו"לקט� אי� לה ל ביש בג ד ע כו

ז יש לאסור לבישת בגדי� בלתי צ נועי� לקטנות ג� מבחינת "ולפ. ד "עכ, �"לעכו

"  מבוא"ו כפי שנתבאר לעיל ב, ששיי� אזהרה זו בבגדי� כאלה, "ובחוקותיה� לא תלכו"

 .  אות ב39ב הערה "ב אות ה וב פ"לפ

ÎÍÏÈ‡Â ˘Ï˘ ÏÈ‚Ï ‰„ÏÈ‰ ÚÈ‚‰· ÌÈ‚‰Â� ˙ÂÚÈ�ˆ‰ È�È„ Ï 

� טפח באשה ערוה שייכת בקטנה בת שלש שני� ויו� דדי(וד מקורות שכתבו כ� ע
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ויו� אחד כבר ' ע מבת ג"י שו"עפ ("..448' ח עמ"חי) ליובאוויטש(ש "לקו' ס): אחד

ולדבר בדרכי   .  . אבל שלא  להכביד עול .  .ו לבת עשר ויותר "צריכה להתנהג בצניעות וק

ד רוב "שכ, א"תשמ'פ תרומה ה"ש, התוועדויות –וכ� מבואר בספר תורת מנח� "). נוע�

כבר ("ז "ז פ"חאהע) ו"תשמ'ה. י.נ –ז גינזבורג "להרא(ת דברי חכמי� "שו; )הפוסקי�

'   שטוב להקפיד ע ל עניני  צניעות לבתו כ שהיא בת ג בי משה פיינשטיי�רידוע מהגאו� 

ודאי יש  ל החמיר בטפח ' יותר מבת ג("ה "ח סע"הגהות לאו, עזרת ישראל' ס; ")שני�

ושיעורי� אלו שיי�   ("א "ה ס"א סע"ח) ח"תשס –פריעדמא� (אוצר הלכות ' ס"). המגול

ק  "דב רי חנה מהגה'  ה בס"וכ. ז גדולי הדורות"וכ� הקפי דו ע .  . ש ני� ואיל� ' מקטנה בת ג

ש תצא ותעזוב ' אבי' נ וצוה עלי"ע דפע� אחת ב אתה בתו הקטנה לביהכ"מקאלאשי� זי

) ט"תרס, ווילנא(אפי קי מגיני� ' מ ג� בס"ושו"). ד כיו� שהיתה כבר בג יל שלש"הביהמ

' שני� ואיל� שהיא ראוי' בקטנה מבת ג' ואפי("ב "ה חידושי� סק"ח סע"ע או"לשו

 ").ג"י ע"א שנה ואיל� עס"לביאה ובבתו מי

·ÂÊÁ‰ ˙ËÈ˘ ¯Â¯È" ÌÈ¯·„ ˙¯ÈÓ‡Ï ˜¯ Â˙�ÂÂÎ Ì‡ Ú·˘ ÏÈ‚ „Ú ‰�Ë˜· Ï˜‰Ï ‡
È‡¯ ¯ÂÒÈ‡Ï Ì‚ Â‡ ‰˘Â„˜·˘ 'Ï ·ÂÈÁÂÚÂ�ˆ ˘Â· 

א דוקא לעני� אמירת דברי� "די� צניעות הלבוש לקטנות יש שדנו א� דברי החזוב

שה� לעני� אמירת דברי�  , י לברכות ד � יז"פ דברי תר"שכ � עיקר דבריו ע(שבקדושה 

ביאור צדדי  . או שכוונתו ג� לעני� מקומות המכוסי� בילדה  ביחס לצניעות, )שבקדושה

ד צנוע מוטלת על האשה ללא קשר ל אמירת דברי� א� אכ � חובת לבישת בג: הספק

א "כ יתכ� וחובה לחנ� הבת למצוה זו א� לחזו"א, ]כ� מבואר בפני�[' שבקדושה בפני 

יודו ג� החולקי� על   , או יתכ� ומכיו� שעדיי� אינה מביאה לידי הר הור, מגיל יותר נמו�

שהמחלוקת , ורא שאי� שייכת בה המצ וה כלל  עד  שת גיע לגי ל המבי א לידי הרה"החזו

, ונחלקו א� האיסור הוא מדי� ערוה או משו� חשש הרהור, ש נגד ערוה"היא רק בדי� ק

שדברי  , ומקובל  הוא. אבל אי� מחלוק ת במציאות א� בת שלש  מביאה לידי הרהור או לא

וודאי ,  בער�6�7א לגיל "ושהכוונה בדברי החזו, א שייכי� לעני� צניעות הלבוש"החזו

 ).ח ' ד הע"הליכות בת יש ראל פ' ס(� אופ� לאחר גיל נערות שאי� כוונתו בשו

˘˘¯‚‰ ˙ËÈ" Í‡·¯ÚÈÂ‡ Ê– �˘Ó‰Ï Û‡" ‰˘Â„˜·˘ ÌÈ¯·„ ˙¯ÈÓ‡ ¯ÂÒÈ‡ ˜¯ ‡ÎÈ‡ ·
È‡¯ ¯ÂÒÈ‡ ‡ÏÂ 'ÚÂ�ˆ ˘Â·Ï ·ÂÈÁÂ 

ב לאסור טפח לזרי� "להמשנ' לא נהגו כוותי, ז אויערבא� דאד רבה"עת הגרשד

ובפרט שמר�  , ]צ לכסות�"וממילא א[' בקטנה בת שלש שני� ויו� אחד לעני� ראי

' והוסי� דג� היראי� את ה, כ כתב שתלוי רק בגודל הבת ול א במספר השני�"א ג"החזו

יש להחמיר משלש שני� , אול� לעני� אמירת דברי� שבקדושה כנג דה . "מקילי� בזה

בת  א� דרבי� אינ� זהירי� בזה ב,  שכ� לעני�  דב רי חיבה כגו� חיבוק וכדומה�וכל , ואיל�

ש  "ועיי). [ט"כ ס"פ –תפלה  –הליכות שלמה ' ס" (אי� שו� היתר בדבר, ב"אחיו וכיו

ומאד נתרע� רבנו על מי שרצה לומר שג� לעני� איסור יחוד יש מקו� להקל   : "31הערה 

 "].דודאי איסור גמור הוא משלש שני� ואיל�,  כ לביאה"כ' בזה בזמננו דעדיי� אינה ראוי

Á‚„ ÌÈ�Ù· ¯‡Â·Ó‰Ï ˜ÂÊÈÙÏ Ì"ÂÊÁ‰ „" ‡– ˘Ï˘ ÏÈ‚Ó ˙ÂÚÈ�ˆ· ˙Â�Ë˜‰ ˘È·Ï‰Ï ˘È 

מנהג '  ת שרגא המאיר כתב ג� בס"א המובא בפני� משו"כביאור שיטת החזוו
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ל  דטפ ח בקטנה אינו "דס' א ודעימי"ל דג�  ל דע ת החזו"די,  ד"ה ס"א סע"ישראל תורה ח

שני� הנה ג� המתירי� לא כתבו דבריה� אלא  לעני� לומר דב ר שבקדושה  ' ערוה מג

שני� ואיל� בכ ל מקומות המגולי� ' אבל א� יש בעצ� חיוב להלביש הקט נות מג, ה�לפני

, ויש לומר דג� לדעת� יש  חיוב בזה משו� חינו� כמו באיסורי� אחרי�, בזה לא ד ברו

ובפרט דבר גדול כזה דבאשה  העיקר הצניעות וא� יתרגלו בזה בקטנות� ג� בגדלות� לא   

ע דבכגו�   "ק מנאסויד זי"� מ עתיק מליצת ה רה� בריסק ש"והשואל במהר, יסירו ממנה

 .ד"עכת, ת"דא חצי שיעור אסור מה

ד לעני� ,  )ה הערה סד"אשי ישראל  פ נ'  ד ב ס"הו(ח קניב סקי "יתירה מזו כתב הגרו

ר "וע כשיו אנ. ב דהוא מגיל שלש"א למשנ"חיוב להלבישה  בצניעות יתכ� שמודה החזו

א שיש "בש� החזו) 1(רד ' ג עמ"ו חז רק השערה אלא מפורש כתב באורחות רבינ"דאי

מעשה איש ' ע ס"וע. להלבישה ב צניעות וגרבי� ארוכות מגיל שלוש מטע� חינו�

נכנסה אל  ביתו בפורי� לבושה   ' ה�' ילדה  כב ת ד"קסו ' א עמ"ח) א"תולדות החזו(

 "'!?וכי זה חינו�' ' ואמר לאבי, וקפיד, במכנסיי�

‰‰Ï ˘È˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰ ÈÙÏ Ì‚ ˙Â�Â˘ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙ÒÚ Ï˜"ÂÊÁ‰ ˙ËÈ˘ Ù"‡ 

א לעני� אמירת דברי� שבקדושה כנג ד קטנה  "א� יש לסמו� על הקולא של  החזוב

 –אור לציו�  ' צ  אבא שאו ל ב ס "ראה להגרב – שאינה  לבו שה בצניעות  6�7פחותה מגיל  

ב כתב   "וכיו.  א בשעת הצור�"די ש לסמו�  על  דברי החזו) ב"ו סי"ב פ"ח(תשובות 

'  ושוב נדפס ו דבריו בס ד הערה  לט"ליכות בת ישר אל פה ' ד בס"הו(ש אלישיב "הגרי

א אי� "דא� רוב הצבור בבית הכנסת רוצי� לנהוג כשיטת החזו, )ח"ב ס"קוב� תשובות ח

ל ד עיקר ההלכה   "ה א� שס"אמת  ליעקב ס ע' אבל בס.  ביד המיעוט להתנגד לה�

 לבית   אבל א� היא  הולכת,  אבל  כל  זה כשהיא חו� לבית הכנסת"מ כתב "מ, א"כהחזו

דהא יש  מחלוקת ב דבר וא פשר שישנ�  , ב"שני� ואיל� ו כהמשנ' הכנסת צרי�  לכ סותה מג

 ".ואי אתה רשאי להקל במקומ� בפניה�, אלו הרוצי� להחמיר בזה

‡Â˙·· Ì‚ ÍÈÈ˘ ˙Â�Ë˜· ‰ÏÂ‚Ó ÁÙË ÔÈ„ Ì 

ובתולה אי� ' א כתב בבתו א� היא פנוי"ה ס"ח סע"שלח� שלמה או' מקור הדי� בסב

וכדי� שינה ע� בתו המבואר , בת יא שנה שלמי�' ח באשה ערוה עד שתהיבה משו� טפ

כ ב כמה מקומות המובאי� לעיל   "ב בביאור הל כה ש� ו כ"והביאו  להל כה המשנ . ג"בסע

ב כת ב  דאי�   "ו סי"ב פ"תשובות ח –צ אבא ש אול בספרו אור לציו�  "אול� ה גרב. בפני�

שהרי מצינו , רוה לעני� זהג מוכרחת שאי� בה משו� טפח באשה ע"מסימ� ע' הראי

מ לעני� אמירת דברי� שבקדושה יש   "מ, פ שקול  באשתו וטפח באשתו אינו ערוה"שאע

 .ולכ� אי� להק ל ב זה א� בבתו, א"ע ש� ס"כמבואר בש ו, לו די� ערוה ואסור לקרות כנגדו

„˙ÂÈ¯Î� Ï˘ ‰ÏÂ‚Ó ÁÙËÂ ¯Ú˘ „‚� ‰˘Â„˜·˘ ÌÈ¯·„ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈ 

ראה לעיל ב מילואי�  –נגד שער מגולה דנכריות בדי� אמירת דברי� שבקדושה כ[

 ]. 5א הערה "לפ

דש יי� טפח מגולה , )קג' עמ – אות א 8ב הערה "פ(הוספה על ה מבואר בפני� ב

דבכ לל  ז ה עוזרות בית ,  44ה הער ה "ח סע"פס קי תשובות או '  ראה ס, ערוה ג� בנכרי ות



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מל �   רנח

 

דא� יש בה � טפח מגולה , נכריות אשר פעמי� נמצאות מולו בשעה שעומד או מתפלל

', ואי� שו� הרהור וכדו, אפילו רגילות בכ� תמי ד, אי� להתיר אמירת דברי� שבקדושה

ואפילו במלבושי שח�   . ולכל  ה פחות יעצו� ע יניו, )לכתחלה(כ יסבב  פניו וגופו "אא

ואפילו בלא , ע אסור מ� הדי�"לכו, א� מתבונ� ומהרהר בה, וגאוה כדר� בנות נכרי�

 ).  43ש� הערה (רי� שבקדושה אמירת דב

‚ :˙ÂÈË¯Ù· ˘Â·Ï‰ È�È„ 

̆ ÊÁ‰ ÔÈ„– Â¯ÂÚÈ‰  :9ערה ה Â ¯‡Âˆ‰ ˙Á˙ ‰ÊÁ‰ ÈÂÒÈÎ 

¯‡Âˆ‰ ¯„‚ ¯Â¯È·· „ÂÚ 

והוו , והוו משלחי מנייהו: "ב,  ראה להביא עוד חיזוק להמבו אר בפני� משבת לגנ

י "ופירש, )להיו פושטי� בגדיה � והיו יושבי� עד צואר� בחו" (בחלא ד צוארייהועיתבי 

' הרי דעד הצואר נק". בחול רות�עומכסי� , שהיו פושטי� בגדיה� שלא יבלו: "ש�

 .אפילו באנשי�" ערוה"

,   משבצות זהב לבושה' בס(' הנה יש להביא ראי, וד מקורות בבירור גדר הצוארע

בגד העשוי לנוי הכרו� , "קטלא "שב, ב, פ שבת נז"ע, )קעה' עמ, ב"מקורות לפי

ור לצאת  בו ל רשות הרבי� שמא תסירנו מצווארה להראותו לחברתה  אס, בצווארה

ופירושי הראשוני� ש� מבואר ד בתכשיטי� המכסי� מקומות ' והנה בגמ). ה הכא"תוד(

,   י זה תגלה גופה"משו� שע, לא חששו בה� חכמי� שתוריד� האשה, החייבי� בכיסוי

מוכח   –ר "אמות ברה' ותעבירנו ד) להראותו לחברתה(חששו שתסירנו " קטלא"וא� ב

לה�  ' דמנהג דורות קודמי� שהי, זו מוכרחת' ל דאי� ראי"אמנ� י. שהצואר מותר בגילוי

חו�  ' כ יתכ� דבגמ"וא. חלק מהבגד ' והוא הי) המכסה את הצואר(צווארו� גבוה 

ג� צווארו� שאפשר לכסות בו כ ל   ' הי, שהוא תכשיט נאה ממתכת בצוארה" קטלא"מה

פ שמגלה  צוארה לזמ� "ואע. כיסתה בצווארו� הגבוה כראוי" אקטל"ובהסרת ה, הצואר

אי� האשה חוששת , מועט משעת הסרת הקטלא עד שמסדרת הצווארו� הגבוה כראוי

� "ז כתב ב חידושי הר"וכעי. 'לגילוי של זמ� מועט מתו� חמדתה להראותו לחברותי

מישלפה   ג דאי אפ ש ר ל"ואע"בש� רבי נו יהונת� ) ה או דילמא  כ יפה"ד(לשבת ש�  

. אלא א�  כ� מגבהת כ ל  השבכה ויראו שערות ראשה ומתגנה בה�) להוריד את הכבול(

אפילו הכי מרוב חשיבות הכב ול שהוא תכשי ט חשוב וקלות דעת האשה וח מדתה שהיא 

א� תשאלנה חברתה הראיני את כבול� תראנה לה ו תחזיר השבכה במהרה על   , רבה

שפירשו דקטלא היינו ) ה גירסת"ד(א "והרשב) ה קטלא"ד(י "וג� לשיטת רש". ראשה

ומכיו� שהחוטי� היו צמודי�  , חוטי שער שחונקת עצמה בה � כדי שתראה  בעלת  בשר

חיישינ� שתשכח ל לובש � לאחר מכ� ות עביר� בידה  , לגו� וא� תזדמ � לה טבילה  תו ריד�

בבגדיה� צווארו� ' דיתכ� כאמור שהי, דמותר לגלות הצואר' ג� אי� ראי –ר "א ברה"ד

 ".קטלא"גבוה המכסה א ת הצואר ג� בל א ה

ד "חובל ומזיק פ' � הל"מדברי הרמב –דהצו אר אינה ממקומות המכוסי� ' וד ראיע

.   .החובל באשת איש ): "ב, ה"פ כתובות ס"ע –א "ג ס"ז ספ"ע אהע"ה בטושו"וכ(ו "הט

הרי די�  –" 'וזרועותי' ובצוארה או בידי' כגו� שחבל בפני, א� בגלוי הוא, הבושת והנזק

  11וראה בפרטיות יותר לעיל  בפני� סו � הערה ". בגלוי"', וזרועותי' הצואר כדי� יד י
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 ).ממקומות הגלויי�" 'זרועותי"' וש� מבואר מה שנז(

Ú ÈÂÏÈ‚· ¯ÂÒ‡‰ ¯‡Âˆ‰ „Ú ‰ÊÁ‰ ÏÂ·‚ ¯Â¯È·· ˙Â¯Â˜Ó „Â– ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ 

 :� הג דיר שיעור כיסוי החזה עד הצוארכ

ח "במכתבו של  בנו ממלא מקומו הגרי(ואוד א קוטלר ראש ישיבת לייקו"דעת ה גר �

א קוטלר "בו הביע דעתו של אביו הגר, ב"מעשרת ימי תשובה תשמ, שניאור קוטלר

שלא  יתגלה הע צ�  , השמלות צריכות לכ סות החזה): "הלכה  למעשה  בעניני צניעות

 ".'קאללא רבא�'הנקרא 

,   של הגב' ישנ' הוא מחולי, מ� הדי�, גבול הצואר: "ז אויערבא�"ודעת הגרש �

,  )כ הערה יב" הליכות שלמה על  ה לכות תפלה  פ" (ברכה' והמוסיפה צוארו� תבוא עלי

הליכות שלמה ש�   " (אפשר להקל ע ד העצ�  א� כ� מנהג ה מקו�, בנוגע לבית ה צואר"

 ).ג אות טו"ג סק"ת מנחת שלמה ח"ה  ג� בשו"וכ. 22הערה 

, ג� חלק הצואר העליו�מק ו� שדרכו להיות מגולה כולל  , ש אלישיב"ודעת הגרי �

ומש� ואיל� ' וחוליית השדרה הראשונה מאחרי' היינו עד סו� השקע שבצוואר מלפני

 ). ל"ה סק"נדה סקצ' פרדס  שמחה הל' ס(חייב להיות מכוסה 

 ".ממקו� חיבור הצואר לגו� ולמטה: "ט"ד ס "הלי כות ב ת ישראל פ' בס �

 שבגופה שדרכ�  להיות מקומות: "א"ד סכ"נדה פי'  טהרה כהלכה ע ל הל' בסו �

 ". מהצוואר ולמטה מהמקו� שמתחיל לשפע.  .מכוסי� 

מ כתב   "ז ס"ז פ"חאהע) ו"תשמ'ה, .י.נ –ז גינזברג "להרא(ת דברי חכמי� "ובשו �

ר יוס� ש לו� אלישיב   "מהג. שובהת... ?עד כמה צרי� אשה לכסות בצוארה. אלהש"

 ".שמעתי שצרי� לכסות ע ד שמכ סה הנקב על  צוארה

מהמקו�   –גבול הצואר הוא מהצדדי� : "ב"משבצות זהב לבושה פי' ובס �

,  מבליטת הע צמות ולמטה –מלפני� . חייבי� לכ סותו,  שמתחיל השיפוע לצ ד הכת �

ונית� לבדוק את . חייבי� לכס ות, הראשונה של הגב' מהחולי –מאחור . חייבי� לכסות

 ".תורגש במגע יד' החולי. י עמידה זקופה והרכנת הראש"הראשונה ע' מקו� החולי

מצד : "ח זאנענפעלד"בחתימת הגרי) ח"משנת תרפ(ו "צ דירות"בפסק די� הב יד �

 ".הראש יכסה את כל בית ה צואר כמנהג הצנועות

) ט"משנת תשס(בהלכות צניעות " פסקי הל כה חשובי� שנפרצו לאחרונה"ב �

ור מכל צדדיו   פתח הצוואר בחולצה חייב מעיקר הדי� להיות סג: "נ קרלי�"בחתימת הגר

.  מעט מהשפוע בצידי הצווא ר ולא בליטת העצ� מלפני�' לא יראה אפ י. עד הצוואר ממש

לכתחלה  ראוי . ומאחור חובה לכסות את  כ ל  חוליות השדרה המורגשות בכ יפו� הצוואר

 ".ללכת רק  ע� צו וארו� סגור ומוגבה

,   יבש אליש"פ הגרי"ע) [ב"במהדורת תשנ(רג ' א עמ"לשכנו  תדרשו ח' ובס �

גבול   . ה צוואר מותר לגלותו]: "נ קרלי�"ה  וואזנר והגר"הגרש, ז אויערבא�"הגרש

מלפני �  . חייבי� לכ סותו,  מהמקו� שמתחיל השיפוע  לצד  הכת� –הצוואר הוא מהצדדי�  

הראשונה של הגב צרי�  ' מהחולי –מ אחור . מבליטת הע צמות ומטה חייבי� לכסות –

ויש לשי �   , המכשול ב צוואר מצוי מאד. ארו� סגוריש נוהגי� ללבוש רק צוו. להיות מכוסה
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 ".ורוחב הפתח בסריגי� או שמלות ללא  צווארו�, לב למיקו� הכ פתור העליו� בחולצות

מקו� ערוה היינו הצואר ממקו� ("נב אות ב ' ב עמ"שלו� באהלי� ח' ז בס"עדו

דרכה להיות   ("ב ה אות נ"ה נדה ס ק צ"אוצר ה לכ ות ע' ס; ")שמתחיל לשפע  לכוו� הכת �

 ").היינו עד מקו� חיבור הצואר לגו�' פני, מגולה

* * * 

ÚÁÂ˙Ù ¯‡Âˆ ÔÈ�Ú ¯ÓÂÁ· „Â 

, איכה ה(' על צוארנו נרדפנו'שהתבטא על הפסוק , אומרי� בש� אחד הגדולי�"

ואומות העול� רודפי�  אותנו הכל הוא בגל ל  הצואר  , שהצרות והיסורי� הבאי� עלינו, )ה

שא� נקפיד על  כ� יושפע   , ומדה טובה מרובה.  ישראל הולכותהפתוח שנשות ובנות

" אמ�, ונקרב  את הגאולה ה שלימה במהרה בימינו, וננצל מכ ל פ ג ע וצרה,  עלינו שפע  רב

 ).ז"כ ס"כתר הצניעות פ' ס(

̄ ÏÚ ÌÂ˜Ó‰ ‚‰�Ó ˙ÚÙ˘„ ÔÈÎ  ‰:10ערה ה ‡Âˆ‰ ÈÂÒÈ 

בג די�  המכסות � העלה דאי כ א חיוב לכסות  הצואר דוקא במקו� שהמנהג ללבוש כ

ת "ש בספרו שו"ש� כת ב ל ב רר מ, ד"י סי"ת שבט הלוי ח"בשו –למעלה מעצ�   החזה 

י אות א בנוגע  שיטת רבינו יונה בספר היראה  שצואר באשה "ח ס"ז חאו"שבט הלוי ח

לה� המלב ושי� עד סו�   הצואר הסמו� ' ש� מבואר אשר בדורות הקודמי� ש הי, ערוה

ודאי הוא נגד המבואר ברבינו , אבל לגל ות כל הצואר, פ שעכשיו לא נהגו כ�"ואע, לראש

הטור וכל "י בירר אשר צואר ושיני� שהזכיר רבינו יונה הנה "ובתשובה זו בח. יוס�

אלא הצואר הוא בכלל  טפח  באשה ערוה וש� התנאי רק , "'הראשוני� לא משמע כוותי

בצדו דהא רבינו   ' וראי, )ואי� ל דמות חומרת צואר לחומרת השוק(במקו� שדרכו  לכסותו 

' וכ� כיו� שאמרו דפני', ל  כוותי"ע משמע דלא ס"יונה הזכיר ג� שיני� וסתימת הטור ושו

ובלבד שלא יראה ' ל למימר פני"איסור בשיני� הו' כיו� דרגיל אי� איסור וא� הי' וידי

נהי דעלינו , כ דעתי דה יות כי רוב� לא מקפידי� לכ סות כל הצואר"ע"וסיי� . השיני�

פ מ ה  "אבל רק  בגדר  טפח באשה ערוה ע, ש לדברי  רבינו יונה אבי היראה והתורהלחשו

וכמוב� דהמחמיר בכולו תבא עלי ו  , ]דתנאי רק במקו� שדרכו לכסותו[שכתבתי למעל ה 

 ".ברכה

ז אויערבא� ועוד ד כיסוי  הצואר "כ הג רש" שכ9ראה ג� לעיל  במילואי� להע רה ו

 .תלוי במנהג המקו�

* * * 

„ ÔÈ‚Á‰ ÈÂÏÈÌÈ˘�‡Ï ‰Ê 

 . 12ב הערה  "ל שטינמ� בזה לקמ� במילואי� לפ"אה דברי הגראיר

 È„Â‰ÈÂ ‰˘Ó ˙„ ÌÂ˘Ó ÚÂ¯Ê‰ ÈÂÏÈ‚ ¯ÂÒÈ˙ ‡:11ערה ה

' ה בקונט"ת להורות נת� ח"ד בשו"הו(שי ' � מרוטנבורג סי"ת מהר"� מבואר בשוכ

וכל , ברת על דת משה ויהודיתעוהויא ' אפילו מגלה זרועותי): "ג"ה או"מבעד ל צמת�  פ

 ".שכ� כל  גופא



 רסא )11(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 

ודאי    –שמגלי�  עד בית  השחי  , ש להוסי�  דגי לוי הזרועות שנהגו כמה מבנות הדורי

ת "שו(כ "דאינו אלא הזרוע ולא חלק מהכת � ג' ס הנז"יותר חמור מגילוי הזרועות שבש

 ).פ' ז סי"י� הגדול חאהע

 ‰Â¯È‚ÏÂ· ÈÂÏ È‚· ¯ÂÒ‡‰  ÚÂ¯Ê¯  ·:12ערה ה

ש בשמו בנו וממלא מקומו "כמ(י לייקוואוד "א קוטלר ר"ש להוסי� כי כ � דעת הגרי

): ב"ח שניאור קוטלר במכתבו לקהלת ל ייקוואוד מעשרת ימי תשובה תשמ"הגרי

א בכל אופ� א�  "השמלות צריכות לכסות הז רוע ע� המרפק הנקרא עלב ויג� בל"

 ".' כשפושטת ידי

" שמעתי�"במאמרו ב") שמירת שבת כהל כתה"ס "מח (י נויבירט"� מסקנת הגרוכ

כי העצ�   ) ח,  אהלות א(הרי משנה מפורשת .  אי� ספק.  .ו של זרוע בנעל   מו: "11' מס

חייבת האשה לכסות את  כל    יכ: הוי אומר. הכת� ל ב י� המרפק נקרא בש� זרוע �ישב

 ".עד מתחת למ רפק.   .'יזרועות

עד מתחת   –' בזרועותי.  .בשיעור הכיסוי "ט "ד ס"הליכו ת בת ישראל פ '  כ בס"כ

אי� הדבר תלוי .  .ל "לדעת כ ל הפוס קי� הנ: "כג ש�' ובהע". לל ה מרפק עצמולמרפק כו

וכ�   . א לא שמ� הדי� אי� צור� לכסו ת אלא עד  אחר המרפק ולא ע ד כ�  היד,  במנהג כלל

,   זרוע המגולה מהמרפק ע ד כ � היד : "עוד דעות  בגבול  הזרוע". מ פיינשטיי�"הכריע הגר

ד רכי הצניעות נהגו נשי� רבות לכ סות עד  כ�   אמנ� מ, מותר לומר דבר שבקדושה כנ גדה

א�  (אי� ל סמו�  כלל  ע ל המקילי � , מה שנוגע לצניעות  כולל  ג� את המר פק' זרוע'.  . היד 

ז "הגרש" (וג� טוב ויפה לכסות  עוד מעט מהיד, )שלדברי� אחרי� לא כולל את  המרפק

ז ס פרו "ע עד" וע22כ הערה י ב  והערה "הליכות שלמה  על ה לכות תפ ל ה פ'   אויערבא� בס

ג  "סצ�ב"ז סצ"ה אהע"ת להורות נת� ח"שו; )ג ענ� טו"ג סק"ת מנחת שלמה ח"שו

משבצות זהב ' ס; )הארי� בבירור מקו� הזרוע ומסקנתו דג� את הקנה צרי� לכסות(

ולכ�  . ש לא  יתגלה אפילו  ב אקראי, המרפק חייב ל היות מכוסה ב כל מצ ב(" ג "לבושה פי

ג�  , כדי ש יכסה היטב את המרפק, ארו� מספיק'  יהיאורכו של השרוול) 1:  יש להקפיד

.  'בפתח צר וכדו, בכפתור, על השרוול להסתיי� בגו מי) 2; בהרמת היד ושאר תנועות

משו�  , אי� ל לובש�,  אפילו א�  ה�  ארוכי� עד  כ � היד, שרוולי� בעלי  שוליי� רחבות

והשרוולי� בי ד   ("ד "ט סל"ענבי הגפ�  פי'  ס; ")שבהרימה ידה  מתגלה הזרוע מעל המרפק

אור� ("ט "משנת תשס, )ועוד(נ קרלי� "פסקי הל כה  לה גר;  ")עלנבויג� –עד אחר המרפק  

,  ¾כ חובה לכסות לפ חות בשרוול "וע, גילוי המרפק אסור לכל הדעות.  .השרוולי� 

וכ� . כדי שבכ ל צורה לא יתגלה המרפק, היד�שהוא כמחצית מהאור� שבי� המרפק לכ� 

למנוע גילוי הזרוע והמרפק   –' פתח צר וכדו, גירת כפתורעל השרוול להסתיי� בס

וכ�  נהגו  , ל דעת פוסקי�  רבי� חובה לכ סות את כל  אור�  הזרוע עד ל כ�  היד. בהרמת היד

המרפק חייב להיות מכוסה בכל   ("כג ' א עמ"לשכנו תדרשו ח; ")בקהילות ישראל רבות

אפילו  , בה� נתגלה המרפקולכ� אי� ללבוש בג ד ע�  שרוולי� רחבי� או מתרוממי� , מצב

 ").א� רק באקראי

‡˜Ù¯Ó‰ ÈÂÏÈ‚ ¯ÂÒÈ 

ז אויערבא�  "הדגיש במיוחד  חיוב כיסוי המרפק הגרש, ל"הוספה ע ל המ קורות הנב
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, מה שנוגע לצניעות כולל ג � את המרפק' זרוע': "ג אות טו"ג סק"ת מנחת שלמה ח"בשו

וג� טוב ויפה  ) לא כולל את המרפקא� שלדברי�  אחרי� (ואי� לסמו� כל ל על  המקילי�  

 ".לכסות עוד  מע ט מהיד

 ").חייבת האשה לכסות את  היד כולל  המרפק("ו אות ב "בינה ודעת פ' ה בס"כו

ט הערה כד   "ד ס"הליכות בת ישראל פ' מבואר בס, בטע� חיוב כיסוי המרפק עצמוו

 ".שא� לא כ� ב כל תנועה קלה  יתגלה מקו� הצרי� להיות מכ וסה"

Á˘Ï ˜ÂÊÈ„È‰ ÛÎ „Ú ÌÈ¯ÈÓÁÓ‰ ˙ÂËÈ 

ול� נראה דח יזוק יש להביא  להסוברי�  דע ד  כ� הי ד מחוייב בכי סוי ונקרא זרוע א

כחות� על .  .שימני .  .שלא כהוג� ] י"כנס[שאלה "ש� ' ש הגמ"א דעמ, י תענית ד"מרש

ה בתי את שואלת דבר שפ ע מי� נראה ופעמי� אינו נראה "ל הקב"א, )ו, ש ח"שה(זרוע� 

, "ה� על  כ פ י� חקותי�) טז, מט' ישעי(א עשה ל�   דבר שנראה לעול�  שנא מר אבל אני 

ו הכ�  , ואינו נראה כשהוא לבוש.  .כשהוא ערו�  נראה זרועו  –פעמי� נראה "י "ופירש

, ג� הקנה מכוסה(הרי להדיא  דכשהוא לבוש   –". נראית כל שעה שהיד נראית לעיני�

 .רק כ� היד מג ולה)ו

‰ÎÂ ÚÂ¯Ê‰ ‰�˜ ÈÂÏÈ‚ ¯˙ÈÌÈ„È‰ ˙ÂÙ 

 .יוצא מ� הכל ל בנדו� –וש� , "יעוד יוס�  ח"' ש  מס" מ43אה במילואי� להערה ר

* * * 

‡˙ ÌÈ�·Ï ˙ÂÎÊÏ ÌÈˆÂ¯ Ì" Á– ˜Ù¯Ó‰ ‰Ï‚˙È ‡Ó˘ ˘Â˘ÁÏ ˘È 

' וחתני'  שזכתה שכל בני) אמו של מר� החזו� איש(ה " הרבנית רשה לאה קרלי� ע"

� מיוחד ובתה הרבנית מרי� היתה זהירה מאוד בצניעות באופ, היו מגדולי ישראל

היתה אומרת שא� רוצי� לזכות לבני� תלמידי   "] סטייפלער"אשת הגאו� ה[ה "קניבסקי ע

 ". חכמי� צריכי� להקפיד שהשר וולי� יכסו את כל אור� היד

' פע� אחת כשהתפללה בבי ת הכנסת התבטאה לאחר התפלה שהיו� לא הי"

 מאחר ואחת מהמתפללות הי ו  באפשרותה להתפלל  בכוונה שהיו לה הפרעות בתפלה

השרוולי� שלה מכסי� רק  מעט מאחרי המרפק באופ� שע לול השרוול  ל עלות למע לה   

" ובמש� כל  התפלה חששה שמא יתגלה המרפק ולכ� לא  יכלה לכוי�, ושיתגלה המרפק

 ).ב"במהדורת תשנ –רד  ' א עמ"ח, לשכנו תדר שו' ס(

„ÌÈ˘�‡Ï ÚÂ¯Ê‰ ÈÂÒÈÎ ÔÈ 

; ה"ת שלמת חיי� ס"דנו בזה ג� בשו, יני� לעיל בפני�הוספה על המקורות המצוב

ז "ג סמ"ד ח"אגרות משה יו;  ג"ב ס ק"לקט הקמח החדש ס; ג"ג סי"ת ישועת משה ח"שו

ת "ד שו"ולפ. א "ד סכ"ב ס"זה השלח� ח; ח" ד ס"ת יחוה דעת ח"שו; ד"ח ס ק"ג וסס"סק

עור בהנוהגי� אי� בידינו ל ג –ת ישועת משה ש� ובית ברו � ש� ועוד   "מ ש� ושו"אג

בנוגע  (33ב הערה "ראה לקמ� במילואי� לח –להקל ולל כת ב כתונת ע� שרוולי� קצרי� 

 .נ"וש, )לכיסוי כ � הרגל לאנשי�

אולי עיקר ההקפדה היא גילוי , ואפילו לדעות המחמירי� בכיסוי הזרוע לאנשי�[



 רסג )11(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 

ל שטינמ� במכתבו "וראה לשו� הגרא(ולא גילוי המרפק , הקיבורת ולמעלה הימנה

 ].)דלקמ�

שיש לה� לתלמידי  חכמי�  , )ד"בנדו(ת ישועת משה ובית ברו� ש� "בל ראה שוא

' הל(� "וכד ברי הרמב, ובני תורה להחמיר יותר אפילו כשאפשר  למצ וא היתר על פי  די�

בדי בורו בהילוכו ' שהחכ� ניכר ומובדל משאר הע� במעשיו וכו) א"ה ה"דעות פ

 .'ובמלבושיו וכו

כל  גדולי   "שהקפידו ) בשיר מעו�, פ סח, רביעאה, משהתורת (ס "כ� כתב מר� החתו

הבגדי� הנצרכי �   : "ל"וז, בזרועות מכוסות וא� בחלוק  עלי ו�, בצניע ות יתירה" ישראל

וזהו  , לגו� המה בחינת אור פנימי והלבושי� למע לה  כבוד  ותפארת היא בחינת אור מקי�

ליו� הסובב הכל כי  הטע� שראיתי כל גדולי ישראל נהגו לצאת תמיד ג� בקי� בבגד ע 

 ).ז"או' ז בבני יששכר תשרי מאמר י"וראה עד" (ח צריכי� שמירה יתירה כידוע"ת

ת תורה לשמה "אפילו בישיבה בביתו כתב הגאו� בעל ב� איש חי בספרו שוו

...  מדה טובה היא שלא לפשוט מעליו הגלימה העליונה אפילו בשבתו בביתו: "ט"סשס

רב יהודה אינש צניעא הוי ולא שרי ) א, מנחות מג(' בגמוהיא ממדת הצניעות והכי איתא 

,   צו' פ) ג"א דהפמ"ש תאומי� ב"למהר(אור התורה ' וראה ג� ס". גלימא  כולי  יומא' לי

פ סקי תשובות ' ד בס"הו(שבגדיו של א ד � המה לפי מדו תיו ובגד עליו�  מרומז על היראה 

 ).א"ב ס"ח ס"או

להקפיד   ) א"ח סצ"מג� גיבורי� אוב(ל "בפרט בשעת  אכילה מובא ב ש� האריזו

ג "ג מ"ש באבות פ"ומ(' כי נמצאי� לפני ה,  כעי� תפלה, לאכול במל בוש עליו� וכובע

ט "ש  בתוי"כמ, שלשה  לאו  דווקא –" כאי לו אכ לו  משלחנו של מ קו�... שלשה שאכ לו"

 .ג"ג סי"ת צי� אליעזר  חי"וראה שו). ש�

וצרי� ליש ב בכ בוד  על ה שולח� כ י   : "פ לא  יוע� ער� א כיל ה' יש להעיר מהמובא בסו

' ל שהי"י ז"אר בזמ� האר"ר ישראל נאג"על שולח� המל� הוא אוכל  וידוע מעשה ה

ש "והיו מתקבצי� מה] ועוד" ה רבו� על��י"חיבר השיר [משורר על שולחנו בקול נעי� 

כבמזמוטי חת� וכלה והיו זרועותיו מגולות מפני החו� וקול מ� שמיא נפל ברחו לכ�  

'    האיש ה זה שממעט בכ בוד שמי� שאי נו יושב בכבוד  על ה שולח� אשר לפני המאצל

י "רואה מביתו את המראה הגדול הזה וגלה  סודו להר' י הי"ותכ� פרחו כול� והרב האר

ש "אר וחרד חרדה גדולה  וקש ט עצמו וישב  ב כבוד וחזר לשו רר כבראשונה וחזרו מה"נאג

שומר ' סיפור זה מובא ג� בס". [ומר כבודכלו  א' לכ� הירא  את דבר ה. להתקב�  כבתח לה

וא� , יושב בזרועות מגולי�'   על דבר שהי:  "וש� הוסי�, )ט"פ, צהלי ורוני' מע(אמוני� 

 "].הכ ובע על ראשו' ג� שלא הי

ז "הגרש[ג� הדגיש : "58כ הערה "תפלה  פ' הל יכות שלמה על הל' כ ס"עייגו

עדי�  טפי   , ופו וכ מה שמכסי� יו תרשודאי  ממדת הצניעות לכ סות ג, לש ואלי�] אויערבא�

וראה בארוכה ל עיל במילואי�   )". רגיל  לע ורר על כ � א�   לקטני�' א הי"והוסי� שהחזו(

ב "ולקמ� במילואי� לח, )בעני� גילוי שער ובשר בבריכת רחצה נפרדת (24א הערה "לח

 ).בעני � צניעות בכ� ה רגל ג� לאנשי�  (33הערה 
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–  ÌÈ˘�‡Ï ˘Â·Ï‰ ˙ÂÚÈ�ˆ ÔÈ�Ú·– 

על  מה  ' אודיע צערי  לכ : " ד "ו א לול תשס"ל שטינמ� במכתבו מכ"אלו דברי הגר או

וזה ' לבושי� כשל א מכוסה כל הגו� כגו� גופי.  .ששמעתי שיש מקומות שבחורי ישיבה 

נה ועיי� מש. ש שאי� רוח חכמי� נוחה להיות גילוי בשר הגו�"וכ, דבר גובל באי סור

ל וכ� צרי� ליזהר תמיד מחמת טע� זה שלא במקו� הכרח מלגלות "א וז"ב סק"ברורה ס

בשרו אפילו מ עט כל  שדר כו  להיות מכוסה  בבגדי�  לעול�  אבל  רשאי לג לות ידו ע ד   

כ שזה "וכש, ג וארצות החיי�"ובשער הציו� מובא שזה מהפמ, קובדו וצוארו עד החזה

ומאד י ש להקפיד  להי ות צנוע ג� , פריק ת עולמאד לא דר � ב ני תורה וזה גור� לקצת 

 ".במלבושיו

˘ ÌÈÏÂÂ¯)ÌÈÈÒ�ÎÓÂ (ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ¯ˆ˜ 

כדאי ג � : "ב"סי�א"ו סי"כתר הצניעות פט' ל בזה מובאי� ג� בס"א הנ"דברי החזוו

כי , לעורר כא� כי כדאי מאד לא  להלביש ג� את  הבני� הקטני� בקי� בשרוולי� קצרי�

שהעול�  עומד על הב ל פ יה� ותורת� של תינוקות של  ) ב, שבת קיט(ל אומרי� "כמו שחז

ולא יגע ו במקומות , שילמדו ה� בק דושה ו טהרה, ולכ�   צרי� ל דאוג ול ראות, בית רב�

שאז צרי� ליטול נטילת , )ז" ב ס"סצ; א"ד סכ"ח ס"או(ע "כמבואר בשו, הצריכי� כיסוי

ר על כ� כאשר היל ד   ומאד קשה לשמו, כדי להת פלל ול למוד תורה בקדושה וטהרה, ידי�

כמו כ� א י� להלביש א �  לבני� קטני� מאד שכ בר . הקט� הול� ע � שרוולי� קצ רי�

כדי שלא   , ג� מהטע� הזה. מכנסיי� קצרי� או גרביי� קצרות, וכ � שכ� לחדר, הולכי� לג�

ואמר , ע מאד הקפיד ועורר על כ �"וידוע שהגאו� החזו� איש זי. יגעו במקומות המכוסי�

זה מכיו� שכאשר הבני� ה� קטני� לא , נו אי� לנו הרבה גדולי ישרא לשהסבה שלצ ע ר

מ "שו". [כי ג דול בישראל  יכ ול לג דול רק  כ שלומדי� התורה בטהרה ובקד ושה, נזהרו בזה

תולדות   –מעשה איש ' ד בס"הו –שלח '  א עמ"זכור לדוד ח' א בס"כ בש� הח זו"שכ

הפסוק והנה הראה אותי ' א טמאר פיק בע ל  דברי יואל מס"והגה] . קיב' ז עמ"ח –א "החזו

ניכר ' דהיינו שג� על הבני� הקטני� יהי –) יא, בראשית מח(' אלקי� ג� את זרע� וגו

 ).ט"א אי"י ס"ב פ"חינו� ישראל ח' ד בס"הו(עליה� צל� א ל קי� במלבוש י שראל 

̇  Î‡ÏÓ˙‰ : 13 *ערהה Ú· ÚÂ¯Ê‰ ÈÂÒÈÎ 

‰ÂÏ‚Ó‰ ÌÈ˘� ˙˘ÎÓ Ô‰È˙ÂÚÂ¯ÊÏÈ· Ì‚ ÌÈ˘�‡‰ ˙‡ ˙Â˙ÂÏÎ˙Ò‰ ¯ÂÒÈ‡,Â ÔÈ‡˘Ï  ˘È‡
¯˘· ÈÂÏÈ‚· ‰˘‡ Â·˘ ÌÂ˜ÓÏ Ò�ÎÈÏ ,Î˘Â"·Ó Ì‚ ÁÎÂÓ Ê"ÁÓ ˜ ,‡ 

.   : " .וש� מפורש ככל האמ ור, )ה, במשפטי� כ" (מע� לועז"א מילקוט "עירני חה

שכ�  הד י� שאי� להסתכל ע ל נשי�   , שמעו � הבעל הבית  נאל� ל צאת מ�  הבית' ולכ� הי

על  כ � נאמר בפרשת שמע ולא  , בזרועות מגולותובפרט כשה�  לשות ,  כשלשות בצ ק

ל הלב והעיני� ה� שני "ר. תתורו אחרי לבבכ� ואחרי עיניכ� אשר את� זוני� אחריה�

'  הי.  .והרהורי עבירה קשי� מעבירה , שה� משיאי� את האד� לח טוא, סרסורי העבירות

 ". שמעו� אנוס לצאת מ� הבית בגללה

 כמו כרות וכדומה במקו� שנכנסי� ש� ג�   במיוחד יש לשי� לב כ שנשי� עובדות"

ג� כשרואי� אצל אשה אחרת  .  .שלא להפשיל את השרוולי� בגלל העבודה , גברי�



 רסה ) 13*(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 

כשעוב די�  .  . כי  לב טח היא לא שמ ה לב  על  כ�  ,  מצוה להעיר ל ה על זה,  שהשרוול עלה

ומוכרחת להרי� את , בבית בעבודות  מי� כגו� רחיצת כלי� או ספונזה וכדומה

ומוב� שאי� לרחו� הכלי �   ( להזהר של א להרימ� למעלה מ� המרפק צריכה, השרוולי�

ליחד בגד מיוחד לעבודו ת   , יש בתי� הנוהגי� מנהג יפה.  ) .באופ� כזה מול גברי� זרי�

או שרוולי� מניילו� חד פעמי מיוחדי� ללבוש ע ל הזרועות בשעת העבוד ה   , מי�

 ).ז"ד או"כתר הצניעות פי)" (שאפשר להשיג בחנויות(

* * * 

Ò Ì≈‡‰ ÏÂÂ¯˘· „Á‡ ¯ËÓÈË�– ÌÈ„ÏÈ· ¯ËÓÂÏÈ˜ 

שבאה אליו אשה אחת ובכתה לפניו מאד על   , אצל החזו� איש' ידוע המעשה שהי"

א לבדוק   "התחיל החזו. ואינה יודעת סיבת ה ד בר, ע"בתה שסטתה ל גמרי מדר� התורה ל

ת כשהית ה מדיחה א: מלבד  דבר  אחד, ולא מצא בה ע וול,  את כל התנהגו תה של האמא

א "הק שיב החזו. הכלי� הרימה קצת את השרוולי� וגילתה מעט מקומות החייבי� בכיסוי

ש קר הח� והבל  ' ס" ('זה קילומטר בילדי� –סנטימטר אחד בשרוול ,  דעי  ל�': ואמר לה

 ).ט"ד או"פ –ט "תש ס, בני ברק –היופי 

̄  :14ערה ה ˙ÂÈ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈÏÂÂ¯˘ ˘Â ·ÏÏ ‚‰�Ó‰˘ ÌÂ˜Ó 

לדעת  הרבה  פוסקי� חובת ה כיסוי  : "ב "ג ס" זהב ל בושה פימשבצות'  � כתב  ג�  בסכ

 ".אי� לה� לשנות, ובמקומות שקבלו את דעת�  ל דינא,  היא עד כ � היד

בהוספה על המקורות שנזכרו . א דראוי להדר לכתחלה לל כת בשרוולי� ארוכי�"יו

ז "ה אהע"ת להורות נת� ח" שמצד ד בשו 12ראה לעיל  במיל ואי� להערה , לעיל  בפני�

'   ז אויערבא� בס "וראה דברי ה גרש. ג דמעי קר הדי� חייבת ל כסות את הקנה "סצ�ב"סצ

)   ע ל החיי אד�(ובבית ברו� ".  טוב ויפה ל כסות עוד  מעט מהיד: "הליכות שלמה  ש�

". ויש בזה משו� אל   תטוש תורת אמ� שנהגו מאז ומקד� בשרוולי � ארוכי�: "ל ש�"הנ

):   קמז' עמ –ג  "ה במקורות והבהרות לפימ שבצות זהב לב וש' בס(ח קניבסקי "ובש� הגר

"   �יש מקו� להחמיר על עצמו שלא לומר דבר שבקדושה כנג ד אשה שאינה מכסה עד  כ 

ל דאינו "מאחר שהפוסקי� דגריר� בתרייהו ס, אול� אי� לחייב האשה בעל כורחה. היד

 ".ערוה

 היו� דנהגו  בדורות הקודמי� וכ� נוהגי� ג�, ד"כתר הצניעו ת פי' הארי� בזה בסו

בהרבה משפחות לל כת  ע� שר וולי� ארוכי� עד  כ�  היד  ומדקדקי� ש ג� הב נות הקטנות  

ג� לפי   , ועוד. תלכנה כ� ול פי  הרבה פוסקי� יש בדבר הזה עני� של אל תטוש תורת אמ�

הנה  , הדעות שהידי� מתחת למרפק עד כ� היד אי נ� כשאר חלקי הגו� החייבי� בכיסוי

אב ל   ', י בעל ה ואבי"תפלה כנג ד ידי � מגולות עד ה מרפק עז לעני� אמירת דברי תורה ו"כ

במקו� שישנ� גברי� זרי� חובה ללכת ע� ש רוולי� המכסי� את כל היד עד כ� היד כדי   

 .ש"ע, י הסתכלות אסורה"שלא להכ שיל א נשי� במחשבות רעות ע

): ועוד,  ח זאנענפעלד"בחתימת הגרי(ו "צ דירות"מביד) ח"משנת תרפ(פסק הל כה ב

 ". ידי� ארוכות עד כפות  הידי�בבתי"
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ח "שוק כי א� למ עלה מהבר� ג�  הגרי'  ב דלא נק"בר מובא שכ� כתב כ דעת המ שנכ

ש אלישיב בקוב� תשובות "וראה ג� להגרי. ז"ד סי"ת שלמת חיי� ח"לד בש וזאנענפע

ב דשוק באשה ערוה "וכ� כוונת המשנ. ג מפשוט�"א להוציא דברי  הפרמ"ג דא"א סי"ח

י "ב הגר"ג והמשנ"וכ� הבינו בשי טת הפמ. ש"א ע"לא כיו� א לא  על  למעלה  מהקני

) ג�(ב "�  בפירוש כוונת המשנוכ� הבי. ניובירט במאמרו בשמעתי� המובא לקמ� בס מו�

אינו .  .כהמשנה ברורה .  .א "למטה מהארכובה שקורי� קני: "ו"ד סק"ז ח"מ אהע"באג

)  ב"ומשנ(ג "כ� צד ד  לקיי� שיטת ה פמ". א אינו ערוה"לה לכה  עד   הקני.  . בדי� ערוה 

א�  למ עשה הסיק   (ח "ז סל"ת דברי  יציב חאהע"בשו –דשוק היינו למ עלה מ� הבר�   

'   כ ב ס"מ שכ"שו ). 28*ב הערה "ראה לקמ�  ב מילואי� וח –וב  לכ סות כל  הרגל  דאיכא חי

היינו ממקו� " ג דשוקה "ה חידושי� סק"ח סע"לאו) ט"תרס, ווילנא(אפיקי מגיני� 

 ".ולמטה משוק במקו� שהולכ י� יח� אפשר אי� חשש.  . א ולמעלה "שקורי� קני

È�˘Ó‰ È¯·„ ˙�·‰· ÌÈ˜Ù˜ÙÓ ˘"˜Â˘‰ ÌÂ˜Ó ÏÂ·‚· · 

ל דמקו�   "ב ס"יש שהא ריכו לדייק ולה וכיח בלשו� המשנה ברורה דג� המשנ, ול�א

ודלא כ כל ר בנ� בתראי  –. [השוק היינו החלק התחתו� של הרגל בי� הברכי� והקרסולי�

ל  "ש אלישיב הנ"מ והגרי"והאג' ז אות ח"ח סט"א או"כולל ג� החזו(המובאי� בפני� 

 – ]נו למעלה מ� הברכי�ל  דשוק ה יי"ב דס"שהבינו מלשו� המשנ) בסמו�

ר יצחק אייזיק "נדבורנא הג�ר מזוטשקא"הנה בשפלנו  זכר לנו בזה האדמוד

שתכלי ת  ) א"תשמ'ה, ב"ב" (הערות בצניעות"ל קונטרס בש� "ל שהו"ראזענבוי� זצ

 .הקונטרס לדו� בדברינו בספר  הנוכחי

בפירוש ט עו כל  ג דולי ה תורה שדבריה� הבאתי ב פני�  ) ואיל �' סעי � ח(לפי ד עתו ו

א "דהיינו הקני, ב השוק מתחיל רק מהארכובה"שה� כתבו דלפי המשנ, ב"דברי המשנ

בכות ב    –לפי שיטתו " טעות"ולא זכיתי להבי� למה תלה ה. [ונמש� למעלה) בר�(

 ].ל"וד. לא  עלי ת לונתו. ב מדעתי"זו בהמשנ' כאילו אני חידשתי פי, הטורי�

ה דלא כמו  "ב ה"ירוש בדברי המשנדהפ" הערות בצניעות"מההוכחות שכתב בעל ו

ב מקו� שדרכ�   '  בפ רסות רגל כו,  ב כתב"המ: " שכתבו כ ל ח כ מי התורה המובאי� בפני�

�אבל  לא  כת ב שו� היתר  , כתב  ההיתר רק על  הקרי אה,  ל"מות ר לקרות כנגדו   עכ, ליל�  יח

ש "ז לא  איירי אלא לעני � איסור ק"וכ) 'ק ז" בס(וכתב , ולא דיבר  כל ל מ זה,  להאשה כ לל

אי� זאת , דמה שהתיר לקרות כנגדו, בי אר בזה. ל"עכ' אבל ל עני� איסור הסתכלות כו' כו

ג   "ש ברכות פ"על הרא(ט "ש מעדני י"ש הקיל ו וכמ"אל א דל ק, אומרת דהוא מקו� מגולה

לא אסרו   , שאסור לאס תכולי בה אפי לו באצבע  קטנה, דא� באחר ת) 'פ'  ז אות ס"סל

ש "ד ל א אסר הרא, וכ� בקול אשה, ש"יבא לבי טול קוטעמו כדי שלא , ש אלא בט פח"בק

יבא לי ד י   , וכשיצטר� לשתוק, דשכיח שמזמרי�, היינו טעמא, ש"ולא לק, אלא לשמוע

ש   "וכמש, ש"לא  אסר שער ב ק) ז"ג הט"ש פ "ק' ה(� "וג� הרמב , ד"ש  עכ "ביטול ק

התיר דמה ש, ל עני� פאה נכרית) ז"ס פ"ע ס"ת אה"מה(ת חסד לאב רה� "כ ב שו"וכ, מ"הכ

נ כתב   "וה, כ" א בל חלי לה להת יר לצאת לשוק  בפאה נכרית ע, ש"זה רק לק) ה"סע(א "רמ

 ).'ש� סעי� ט... (אינו שיי� לעני� פריצות, ש"דהיתר דק, ב"המ
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שלא נטה כל ל מדברי  , ד לתר� דברי  המשנה ברורה"ל בס"ונ: "טז�ש� סעי� טוו

) 'אות ג(ל "אשר הזכרתי שמותיה� בקונטרס הנ(, וכל הפוסקי�' המשנה וגמרא ותוס

מת א� כונת   דבא , ל  דש וק הוא למטה  מארכובה"ב ס"וג�  המ)  ד"ובספרי שבד פוס בס

כל הרגל עד   , ל לומר"הי, ל להזכיר פרסות"למ, א"ב דמותרת לגלות עד ה קני"המ

,   א לבדו"ולא די  סימ� ד קני, א"ועד הקני, עד הש וק, ל לכתוב שני  סימני�"ג� למ, א"הקני

דהוא לכאורה , א"סימ� דקני, וס גר את העקרי, ל לסגור אחד"למ, וא� צרי� שני סימני�

אי� מתי ר הגילוי עד   , דיח� הוא רק בחלק התחתו� דרגל) 'אות ו(ל "נק לה"ע, מבורר יותר

לג בי  כל הרגל  ע ד   , דמה יועיל רגילות דפרסה, א משו� דרגיל בה� ול א טריד"הקני

.  דאפילו רגילי�   לגלות א סור,  ותיכ�  כת ב בזרוע ושוק, ק ד מתיר משו� דרגיל"ע, א"הקני

' ה כו"בצניעות ובושה לפני הקבל צרי� להתנהג "ב וז"כתב המ) 'ק א"ס(' ב' ובסי

, כ  תחת הס די�" האנפלאות  יראה ללבש�   או לפשט� ג' ואפילו מעט   כו, מלגלות מבשרו

אפילו , שאי� הולכי� יח�, שדרכ� להיות מכוסות לעול� במדינות אלו, שלא לגלות רג ליו

ובאשה כת ב   , שלא יגלה רגליו  כלל , וקשה דבאיש  סת� ד בריו ל חומרא. ל "עכ'  בקי� כו

ו באיש הזהיר , כ כ תב האיסור במקו� שמכסי�"ואח, לה להיתר ב מקו� שהולכי�  יח�תח

והרי ביותר צרי� לזרז בנשי� לעני� , ובאשה כתב שיעור� טפח, שלא לגלות אפ ילו מעט

 .צניעות

,   והזהיר של א לג לות הרגל י� כל ל, העני� מיירי בצניעות'  ב' ד  ד בסי"ל בס"וי"

,  פשיטא, ג דמיירי באיש"וא ע, ינות אלו אפילו בקי�שאי� הולכי� יח� במד, ואפילו מעט

דא� נזדמ� , העיר, ש"ה דמיירי בדי� ק"ובסע, צ לפרש זה עוד"וא, ו"ה באשה מק"דה

אצל   , הי ינו עד התחלת  השוק,  בפרסות מגולו ת עד השוק,  לאות� מקומות שהולכי� יח�

,   ל קרות כנגדומותר ,  ל"כנ,  דיח�  הוא רק למטה,  במקו� שדרכ�  לי ל�  יח�,  ל"הקנעכי

, כמו שאר גו� האשה, שיעור� טפח, ל"היינו למעלה מהקנע כי, ובמקו� שדרכ� לכסות

, א"רמ' מ שכ"שאפילו  המחמירי� כהג, שלא להחמיר ב שוק בפחות מטפח, וממעט בזה

,   משו� דבאיש מגולה, א"ל כרשב"והוא ס, ב כא� להמחבר"דקאי המ, לא יחמיר בשוק

א דמותר לגמרי ודיו "ל דשוק קי ל ט פי דהו"כ ס "א, ג"מש פ"כמ, ל דבאשה  הוי ערוה"קמ

ב כא�  "ולכ�  כשהזכי ר המ, הסובר להחמיר יחמיר, א"אבל  למעלה  מקני,  דאסור בטפח

ואחר דהתיר ) א"א בל"עד המקו� שנקרא קני) השוק(והוא (רמז אגב במוסגר , שוק

אי�   , פריצותדהמגלי� משו� ',  סיי � שפיר אב ל ז רוע ושוק כו,  הקריאה רק נג ד הפרסות

א  "ל כרשב"ע ס"דהשו, ג"ש מה דציי� לפ מ"וא, )'אות ו(ל "כנ, ו"מועיל ההרגל ל התיר ח

 ".א בעני� פרסות"ולחיי, ל"כנ

יוד ע ברור , וכל  מי שיש לו מו ח בקדק דו: ש�" הערות בצניעות"מסיו� דבריו בו

י לא  ובודא, ל בעול� האמת"מבזה ומצער נפש הצדיק ז, ב"שכל המתיר הגילוי בש� המ

שהתאונ� , דבר שנצטער ב ו אותו צדיק בימיו, שיבא מכשורא בזה' אפי' דלימטי' ניחא לי

שהוא מתיר , ועכשיו אומרי� בשמו, הרבה על מצב  הפריצות והשתדל למחות ול עורר

והוא לא התיר רק בפרסות עד הקנעכיל   , ו"שיהיו פריצות ונבלות ברשות התורה ח, ו"ח

 .באות� מדינות דוקא

עור� , ל"מ אמסעל ז"ל כתב ג� הגר"הנ" הערות בצניעות"' ברי הסכעי� דו

לא רק   '  ל הי"להוי ידוע  ל �  שהחפ� חיי� ז ): "29�30'  ב עמ" תשמ'אלול ה�אב" (המאור"

וברור , ד  בכל מה ש למד  וכתב"לו סייע' והי, גאו� וגדול אבל  ג� צדיק תמי�  וקדוש עליו�
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ועתה ישמע נ א שהפשט   .  .שא� אי� אנחנו מביני� איזה דבר הוא רק מחמת קוצר שכלנ ו 

, ח הוא בתכלית הפ שטות ושכל הישר ודבריו ברור מללו בלי כל  טעות שהוא"בדברי הח

הפרסה ועד שהוא העצ� מ� ,  ודעתו שרק פרסות הרגל מותר לקרות כנגד� ולא כנגד השוק

, והוא השוק(השוק  ) התחלת( וכ� בפרסת   הרגל מותר לק רות כנגדה ע ד , הבר� ואלו  דבר יו

ובכ� מה שהכניס . אבל השוק בודאי אסור) הוא מ� הפרסה ועד המקו� הנקרא קניא

,   את זה כתב לה ל�, ולא בא כא � להורות דינו של שוק, הוא להסביר מהו שוק, בסוגרי�

ז שהוא הביא דינו של "ג מהטו"� זה של שוק מקורו מהפרמצ שדי"בשעה' ב ועי"וזפו

ח "לתלות בוקי סריקי בהח, כ אי� זה עלה על דע תו של איזה מחבר חסר ידיעה"וא. ח"ר

 ".ו למעלה מ� הב רכי�"כאילו התיר ח

הנה כבוד�  מי לא   ):  "43'  ג עמ"תשמ'אדר ה�שבט" (המאור"הני� ידו שנית בו

רי� וחיבורי� כול� מד ורנו ורוב� שלא שימשו כ ל   מגילה גדולה  ע � ראיות ושמות מחב

אי� זו חובתי לתר� את מחברי  .  .שכול�  עוני� וכותבי� להפ� ממה שכ תבתי אני , צרכ�

,  והנה לכל המחברי� שלו שהשוק הוא למעלה מ� הבר�.  .דורנו שכתבו לפי דעת� ה� 

 אבל לדעת� הרי  ,שזו היא חציפות שאי� דוגמתה, ובמקו� שדרכ� לגלותו,  יצא דבר חדש

והנה כבוד� יבי �   , ב"ג והמש"ורוצי� להעמיס שטות זה בדברי הפרמ, יש מקו� להתיר

 ".את ההבל שב ד בר

„˘Â˘‰ ÌÂ˜Ó ¯Â¯È  ˜Â˘‰ ÌÂ˜Ó ÈÂÒÈÎÂ– È�˘‰ ‰Ú„‰ ') ÔÓ ‰ËÓÏ Â�ÈÈ‰ ˜Â˜ ·:19ערה ה
Í ̄ ·‰ ( 

¯È‡ '‡¯‰ ˙ÂÙÒÂ˙ ˙ËÈ˘ ÔÎ„" Â�ÈÈ‰ ˜Â˘„ ˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ˘Â ˘ÏÍ¯·‰ ÔÓ ‰ËÓ 

דל א תימא פעמי�  שהאשה , שוק ב אשה ערוה): "א, ברכות כ ה(ש "ספות הראל תו"ז

ל  "קמ: "ק ש�"ז בשטמ"ועד".  ל דהוי ערוה"קמ, ו אי� דרכה להיו ת מכוסה' מגבהת בגדי

ז "ה עד"וכ". פ שפעמי� הוא נגלה דינו כמקו� מכוסה שהוא מביא לידי ערוה"שאע

פעמי� שהאשה מגבהת  "ובודאי בלא  ספק מה ש כתב ו.  א אלשבילי  ש�"בשיטה להר

, היינו חלק ה רגל שבי� הקני � ולמטה עד  פ רסות הרגל –" ואי� דר כ ה להיות מכוס ה' בגדי

א לומר על חלק זה   "וא, א"למעלה מהקני"  'האשה מגבהת בגדי"כי בודאי ובוד אי אי� 

 ).ו"א ס"ח סק"ת באר משה ח"שו" (ואי� דרכה להיות מכוס ה"באשה 

‰·‰ ˙ËÈ˘ ÔÎ„ ‰ÁÎÂ"‰ ˜Â˘„ ÁÍ¯·‰ ÔÓ ‰ËÓÏ Â�ÈÈ 

ה וכ� א� שוקה מגולה דהס ברא מבחו� היא דאי� "ה ד"ח סע"ח או"בואר בבמ

לחוש כל ל ל גיל וי השוק דמ� הסת� ה� מלוכל כות בטיט וצואה ומטונ� ומזוה� הוא השוק  

באשה כמו באי ש מחמת מלאכ ה ולא יגיע  לי ד י הרהור ואי לאו דגלי  ל�  קרא  דערוה היא 

וכל המעיי� קצת בדבריו   . ח"כ תוכ� לשו� הב"� מחמת הרהור עהוה אמינא דאי� לחוש לה

ח על ש וק רק א� הוא חלק הרגל   "א לכתוב אלו דברי� שכת ב הב"מעצמו יבי� שא

פירושו מארכובה ולמעלה ע ד   ' אבל א� השוק יהי, מהארכובה ולמטה עד פרסת הרגלי�

 ל שונות מטונ� וג�, ח"אפשר ל כתוב דברי�  ככתב � שכתב רבינו  הב' לא  ה י' בי� רגלי

א לפרש ר ק על  חלק   "לשונות כאל ה א, מלוכ ל כות בטיט וצואה, ומזוה� מחמת מלאכה

 ).ק ה"א ס"ח סק"ת באר משה ת"שו(הרגל מארכובה ולמטה עד פרס ות רגלי� 
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¯È‡È ˙ÂÂÁ ÏÚ· ÔÂ‡‚‰ ˙ËÈ˘ ,„ÂÚÂ 

כ דשוק האד� הוא "שכ) בהוספה על המקורות המצוייני� לעיל בפני�(וד מקורות ע

 ):מהקרסול עד הב ר�(עצ� המחובר לפרסת הרגל 

וטפח מגולה באשה  ("פח מגולה ה ט"א ד"ה ס"סע) לבעל חוות יאיר(מקור חיי� ' ס

'   ידי' א אבל פני"וכ תב הרשב. ובכ ל ל זה שוק כדא יתא בהדיא, במקו� שדרכה  לכסותו

נ ראה שהוא עצ � התחתו� הארו� הזקו� א�  , ומ ה הוא שוק. אי� חוששי� לה�' ורגלי

בספרו  "יב� אי ש ח"א ו� בעל הג; ")א הוא רק כ � הרגל"ומה דשרי הרשב,  כשאד� יושב

אל הנה   'כ ל'ודע כי סו�  העצ� של הא רכובה שהוא הנקרא בערבי כ("" חיעוד יוס� "

כפות בלובשי� אנפלאות  �ישיעור שני שלי שי טפח דרכו   להיות גלוי אצ ל כ ל הנשי�  ש א

�  ולמעל ה משני שלישי  טפח הוא בכ לל  מקומות המכוסי� ואסור לקרות כנגד�  יע, רגליה�

ת דברי  "שו; )"ו שוק באשה ערוהדעליו אמר וא בכלל שוקהכי עצ� זה של  הארכובה 

חלק הרגל מ� ("ועוד , נ קרלי�"מהגר) ט"משנת תשס(פסקי הל כה ; ז"ז סל"יציב חאהע

, ברוקלי�(אוצר הלכות ; ")וחייב בכיסוי מהדי� ' שוק'הבר� ולמטה  עד  לקרסול קר וי 

א עד ה עק ב   "מ� הקנ י'  אמנ� דעת רוב  הפוסקי� דג�   חלק ב("ד  "ה ס"א סע"ח) ה"תשס

כ חיוב "וע, וכ� נוהגי�, במק ו� שדרכ� לגלו ת�' לל שוק  ואסור לקרות כנגדה אפיהוי בכ

גילוי בשר הוי  ("ח "ד סמ"ת אז נדברו חי"שו; ")גמור לנשי� לכסות רגליה� ע ד למטה

ד  "י סי"ת שבט הלוי ח"שו; ")למטה מהברכי� עד הפרסות.  .ובכל ל זה , איסור תורה

א  " א ס"אבל  כבר  כ תבתי בשבט ה לוי ח, א"ב הקיל  ג� ב שוק עד  הקני"ואמנ� המשנ("

מקומות ("ד אות  כא "טהרה  כה לכה  פי' ס; " )דאי� הלכה  כ�  ורגל אסור מהק רסול ולמעלה

ומה שכתב :  "49וש� בהערה ". ועד כפות הרגליי�.  .מהצוואר ולמטה .  .המכוסי� שבה 

י גבריאל נטע' ס; ")כבר השיגוהו האחרוני�, שמהברכיי� ולמטה תלוי במנהג.  .ב "המ

השוק ג� למטה מארכובה עד הפרסות  דינו כמקומות ("ד אות ג  "א פל"ה נדה ח"ע

שכתבו רוב הפוסקי �  .  .וכ� נקטו למעשה גדולי דורנו "וש� בהערה ד " המכוסי�

צ לומר "ושוק היינו הרגל שמתחת לבר � וא("נב ' ב עמ"שלו� באהלי�   ח' ס; ")להחמיר

 ").מה שמעל זה

, .י.נ –א ליעבעס  "להרי(ג "י ח"ת בית אב"השוק ג� בשוט בבירור מקו� "קוש

 .ז"פ' סי) מ"תש

למטה עד  לפרסת הרגל  נקרא שוק באש ה ערוה ) קניא(� הארי� כי   מהברכי� כ

הסכמת  .  .הסכמת ראשוני� ואחרוני� "וכתב ש� שזהו , קא' ח סי"ת באר משה ח"בשו

היינו הנקרא (פרסת הרגל עד סמו� ומחובר ל) קניא(כל האחרוני� שחלק הרגל מ ארכובה 

הוא הנק רא שוק והוי ) וב לשו� ענגליש  עֶ נקעל, ש�ק�  בלשו� הגר, קנעכל  בלשו�  אשכנז

בודאי  אסור  להבעל  לומר  ד בר שבק דושה  א� חלק  זה מארכובה עד  פרס ת הרגל   .  .ערוה 

א קורי� חלק הרגל  "ומה שבנ.  ) .דורכזיכטיג(גלוי ואינו מכוסה בגרביי� שאינ� שקופי� 

והשוק , טעות הוא ואי� זה נקרא שוק אלא נקרא יר�, לקטלית) קניע(וק בי� הארכובה ש

ח מה ה�  "פתחתי הספרי� על או.  .ולא כטעות העול� .  ) .קניע(הוא למטה מהארכובה 

ש שבירר שכ� שיטת "עיי, ומצאתי שכול� כותבי� כמ ו שכתבתי.  .כותבי� בעני� שוק 

שיטת , א"שיטת החיי, ")ואי� ספק בדב ר, שוהוא ברור כשמ("ע הרב "שו, ח"הב

, ש"הרא' וסתש שהעלה  דכ�  מוכח מלשו� "ועיי. ושיטת ערו� השולח� ועוד, א"הגרעק
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דלא   , שוק באש ה ערוה", ש ש�"הרא' ל  תוס"דז. ל"וכנ) א ,  ברכות כד (ושיטה מקובצת

ז "ועד, "ל דהוי ע רוה"ואי� דרכ ה להיות מכוסה קמ' תימא פעמי� שהאשה מגבהת בגדי

פ  שפעמי� הוא  נגלה דינו  כמקו� מכוסה שהו א מביא לי די   "ל שאע"קמ:  "ק ש�"בשטמ

פעמי� "ובודאי בל א ספק מה שכ תבו ). א אלשבילי"ז בשיטה להר"ה עד"וכ" (ערוה

היינו חלק הרגל שבי� הקניא ולמטה  –" ואי� דרכה להיות מכוסה' שהאשה מגבהת בגדי

א "וא, א"למעלה  מהקני" 'שה מגבהת בג דיהא"כי  בודאי וב ודאי אי� , עד פרסות הרג ל

 . ד"עכת, "ואי� דרכה להיות מכ וסה"לומר על חלק ז ה באשה 

) מ"ז ס"ז פ"חאהע –ו "תשמ'ה, .י.נ –ז גינזברג "ל הרא(ת דברי חכמי� "כ בשו"מוכ

ר יעקב קמנצקי  שמעתי "בש� הג.  ) .למטה מ� הבר�(מה הדי� ברגל של אשה  "' כ

רק שרי ללבו ש   ) וצרי� ל כסותה(בכ לל שו ק האשה ) �למטה מ� הבר(שהרגל של אש ה 

 ".גרביי�

·Â˘ ˙ËÈ˘ ¯Â¯È"˜Â˘‰ ÌÂ˜Ó ¯„‚· ·¯‰ Ú 

ע הרב דשוק   "דכ� מוכח ברור מלשו� שו)  אות ח ואות ט19הערה (בואר בפני� מ

ע הרב "ואי� להוציא דב רי שו. ע הרב"ש כ מה ראיות מדברי שו"ע, היינו למטה מ� הבר�

ע הרב  "ש שו"וק הוא חלק העליו� של הרגל ולפרש מל דש"ממשמעות� ולומר דס

שמדבר אודות מדינה כזו שש� אינ� מכסי� ה� חלק " במקומות שהולכי� בלא אנפ ל אות"

היינו פרק העליו� ש ל   , "שהשוק אינו מקו� צנוע באיש"ש "ומ, התחתו� וה� חלק העליו�

� כזה אינ�  פירושו שבמקו"  במקומות שהולכי�  ב לא אנפלאות"ש ב מוסגר "ומ. הרגל

) שהרי א� מגלי� חל ק העליו� בווד אי מגלי� ג�  חלק התחתו�(מכסי� פרק ה תחתו� 

"  בלשו� צח"ע ה רב שכל  דבריו  "דמה לו לשו.  ע הרב כ�  דחוק מאד"דלפרש  דברי  שו

, )גילוי פרק העליו�(להעלי�  הדבר שרוצי� לאמרו ) כדברי בני ה מחבר בהקדמת�(

 –שממנו נצטר� להבי� העני� המדובר ) פרק התחתו�גילוי (ובמקו� זה לכתוב עני� אחר 

ע הרב בסו� ד בריו "ש שו"וכ� אי� להוכיח ממ. במקו� לאמרו באופ� מפורט ופשוט

 –" א שאפילו פחות מטפח שבשוקה ערוה היא אפילו באשתו ונכו� לחוש לדבריה�"וי"

מת קושיא  ד בא.  ל  והשוק הוא פרק   התחתו� מדוע נחמיר כל  כ�"דא, דקאי ע ל  פרק ה עליו�

 אקאמר שהטע� לאסור השוק ביותר הו, דהאי דינא' ח מארי"שהרי הב, מעיקרא ליתא

פ מאמרו ש� הרב שמואל דאוועראוו בקוב� "ע (ותו לא, משו� דהתורה קראה ערוה

ע הרב "ועוד דעדי י� מוכח דשיטת שו). ע"שופטי� תש' ק פ"ש ש"הערות התמימי� ואנ

 .ל  בפני� אות ח"כננדה  ' ש בהל"לחלק התחתו� שברגל ממ

ת "א מוכח דרק כ� הרגל אינו בכל ל ערוה ג� בשו"ה ס"ע הרב סע"כ� כתבו דמשוו

א  וראיתי שג� "ה ס"ח סע"ע הרב או"כ עיינתי בשו"ואח( "ק  ג "א ס"ח סק"באר משה ח

ל הוא חלק  שב י� הארכובה ופרסות הרגל  "פשוט ש השוק באשה ע רוה דאמרו חז' לו הי

ובודאי היר� אי�   , נ ו מקו� צנוע ב איש שדרכו לה יות מגולהמדכת ב שאי.  . ע� הקורסל 

ו ג� אנפלאות ל ובשי� על חל ק הרגל מפרס ות הרגל עד   , דרכו להיות מ גולה באיש

י נויבירט בשמעתי� "מאמרו של הגר; ")אי� ספק בדברו, הוא ברור כשמשו, הארכובה

ו ש� שמדברי ( 25ה הערה "פס קי תשובות סע ' ס; ה הערה מח"אשי י שראל פנ' ס; ל"הנ

ת אז נדברו  "שו )שהכוונה על חל ק הרגל שמהב ר� ולמטה וכח להדיאמע הרב ש�  "שו

לדעת רבינו הזק� ורוב פוסקי� ג� החל ק   ("זאת תורת הצניעות ' קונט; ב"ח או"ב סנ"ח
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מ� ("ז "סשפ)  ר זאב דוב  סלוני�"להג( ערי הלכה ש ;")שמתחת הבר�  נחשב ערוה ממש

דשוק האד� מתחיל , וה וצרי� לכסות ש� בגרבי� וכדומההדי� ג� למטה מהבר� הוא ער

ז "כ  להוכיח ממשמעות לשו� אדמוה"ל יש ג"סמ� לאיסור  כנ.  .למעלה מרגל  התחתו� 

משמ ע   .  .ר "וכ� משמע בשוע ("ה הערה טו "א ס ע"אוצר ה לכות ח' ס; )א"ה ס "ע סע"בשו

 ").דג� חלק התחת ו� של הרגל עד  העקב שמכוסה  באנפלאות הוא בכל ל שוק

אור פני  ' מובא בס" אבני נזר"ג שוחאט מלשו� הבעל "ג רמ"העירני ידידי הרה[

'  עמ) ר יצחק ה כה� מווארשא"תולדות אביו  הג –ר ישראל איסר פי יגנבוי� "מהג(יצחק 

וכבר  הכתירוהו גאוני זמנו ביו� " גדולי� מהרב  מלאדי, מי לנו מגדולי האחרוני�: "סז

 )].א"ד ס"יו' ת דברי נחמי"ראה שו(יג נא ופלתב רהבר מצוה שלו בתואר 

 ·ËÈ˘ ¯Â¯È·"Ì„‡ ÈÈÁ "˜Â˘‰ ÌÂ˜Ó˙ ‰: � אות טש

הרי ל�  : "א"ח סק"ת באר משה ח"ב ג� בשו"כ בהבנת החיי אד� כלל ד ס"כ

,   מותר וג� זה במקו� ש דר� לי ל�  יח�' א שרק פרסות רגלי"ל הגאו� בעל חיי '  שפשיטא לי

היינו שוקה הוא ערוה ואסור אפילו ' ליאבל כל ש למעלה מפרסות רג, ה לא"הא בלא

ל   "ס' וזה ברור כשמש ש כ� הי, רגילי� כ�  כי שו ק באשה  ערוה והפרוצות הולכי� כ�  ואסור

 ".א"להחיי

̇    Ú¯Î‰ ·¯Â¯È· ÔÈ�ÚÓ‰ : 22ערה וה) ות טואאות א (� ש Ú„ ÏÚ ˙Â‰ÈÓ˙Â ˜Â˘‰ ÌÂ˜
�˘Ó‰"Â„�· ·Ô 

במאמרו  )כהל כתוס שמירת שבת "מח(ירט יבי נו"מ כי כ� מסקנת הגר"שו

:  ל"וז. פ כמה מהראיות וההוכחות שהזכרנו לעיל בה ערות ש�"וע –ש� " שמעתי�"ב

יוצא שא� החלק   .  .ה רורמתו� פשטות לשו� המשנה ב, השוק, לגבי כיסוי ה רגלי�"

בלי    'יומותר שהרגל אשר מתחת לבר� יה  .ולני ד, העליו� של הרגל והבר� ה� מכוסי�

 .סה א ת עצמה עד מת חת לבר� אי� היא חייבת לגרוב גרביי�א� האשה מכ. א. ז ,סוייכ

ה   " א ד ,זמנחות ל(והתוספות .  ) .ח, א(ב משנה באהלות � שוב נעיי.  .לעומת זה "

כלומר ה עצ� מתחת  ,  אלמא קרי שוק   עצ� המחובר  לרגל: מוסיפי� ואומרי�) קיבורת

 . לבר� המגיע ע ד לפיסת  הרגל

אד� והפרי  יי את דבריו על דברי החב מיסד"כ בר אמרנו שהמשנ, ס� לכ�ונ"

א אינו מיקל אלא "הרי החיי.  .וזה לשונו ) ב"כלל ד  ס(א "ייהבה נתבונ� בספר ח. מגדי�

שא� כהבנת   ',  והראי, פר סות הרגל  לבי�  הבר� �יאבל  לא  ב כל  העצ�  שב, בפרסות הרגלי �

קורי� פרסות הרגל עד השוק ש: ב"לו לומר כלשו� המשנ 'יה, א"ב בדברי החיי"המשנ

פרסות  בי�שהעצ�    י וול מה הוא סות�  לגבי  די� זה ש ל גיל, ]ל"עכ[ז "בל ע) בר�(קניא 

, א הוא להתיר רק פ רסות הרגל"יישכוונת הח, ע ל כרחנו ע לינו לומר. הרגל לבי� הבר �

ששוק נקרא , )ח, א(וכפש טות המשנה באהלות , אבל למע לה מ זה חייב להיות מכוסה

 .ע"ודברי  המשנה ברורה צ, רגלהעצ� הגדול א שר מעל לפרסו ת ה

ג אינו "רואי� שג� הפמ.  ] .ל"עכ. [ .כותב ) א"סק ז"עה מ 'יס(פרי מגדי� הו"

ג משוק של "קשה לה בי� ראית הפמ,  נוס� לכ�". אפשר: " מחליט בדבר אלא כותב

) מנחות ש�(שהרי מצאנו שהתוספות , והוא החלק האמצעי שברגל הבהמה, בהמה

לכ�   ' והתוספות מביאי� ראי, נמי לא הוי כשוק של בהמותדהא שוק דאד� : אומרי�
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וא� כ� אי�   , כי שוק אצ ל האד� הוא ה חלק שברגל  אשר מתחת לבר�, מהמשנה באהלות

 .ג"ע בדברי הפמ"וצ,  משוק של בהמהיהבכל ל להביא ר א

נתאר  –.  ]  . ל"עכ. [  . ל "זו, כותב) ה ו כ� א �"עה ד  'יס(ח  על הטור "הב, ועוד"

ב א   ' א� לא הי, איזה סב רא יש לומר, וונת השוק היא ל חלק העליו� של  הרגלכי כ, לעצמנו

הלא ש� קרוב , אי� אפשר  לומר כ� –הפסוק לאסור  הייתי אומר שמותר להסתכל  בו 

דמ� הסת� ה� מלו כלכות  בטיט : מצאנו לומר, ועוד. יקר מקו� ההרהור עלערוה הוא

 .אתמהה!  ?וצואה ולא יגיע לידי הרהור

ד  " א בש� הראב"בהביאו לשו� הרשב) א"עה ס' סי(ע הרב "ברי שוכ� משמע מד"

 . .ל "וז, )ג"ש� ס(ע הרב מסביר ע רו� השלח� "וכדברי השו.  .ל "וז, בברכות

היא , שר אומרת שוק באשה ערוהכא, כי  כוונת הגמרא,  מכל המובאי� לעיל מוכח"

,   אפשר: ריו רקג  אומר את דב"וג� ה פמ. לחלק  של  הרגל שבי�  פרסות  הרגל ל בי� הבר �

 . שהיא נגד התוספות במנחות, ג תמוהה היא"וכבר הוכחנו שראיית הפמ

שמדברי , אבל  כבר הזכרנו, ג"א והפמ"עומד למולנו המשנה ברורה בש� החיי"

וג�   ,  ב כותב"נמצא את ההיפ �  ממה שהמשנ, וא� נדייק בד בריו, א אי� כל  משמעות"החיי

 .  .  לג וכפי שכתבנו לעי"מהפמ' אי� להביא ראי

ושלא  , ל"כ כל האחרוני� הנ,  הוכחנו שחייבת האשה ג�   לגרוב גרבי�.  . למסקנא "

כמבואר  –ע בעני� לבישת גרבי� שקופי� "ז צ"יש דלפ"ייוע [".כדעת המשנה ברורה

 ]. ש"ע, 23ב  הערה " פיללע

מקו� השו ק מכל   ' ואיזה נק: "ג"ה ס"א סע"ח) נ"תש'ה. י.נ(מנהג ישראל תורה ' בסו

פ הרבה  אי� נזהרי� "עכ.  .שמע דהוא בחלק  התחתו� שברגל תחת הברכי�  הפוסקי� מ

אבל אי� זה אלא לימוד , ג בסימ� זה"בזה וצרי� ללמד זכות עליה� שסומכי� על דע ת הפמ

ע הזהיר הרבה "ק מסאטמאר זי"וכידוע מר� הגה, זכות דרוב בני� ורוב מני� לא כתבו כ�

ו� שברגל באנפלאות שאי� הבשר נראה ז דמחוייבת כל אשה  לכסו ת ג� חלק הת חת"ע

דהעיקר בבת  ישראל היא ה צניעות והכל  תלוי  בקדושת ישרא ל ואי� לחפ ש   , מתחתיו

 ".קולות בזה

„‰˘‡‰ Ï˘ ˙Â·˜Ú‰ ÔÈ 

פ את ידיו בנדו� "לד הני� המחבר עוה' סי) מ"תש, ב"ב(י "ת אז נדברו ח"שוב

� ד בריו העיר ד ג� מחידושי ובתו, והביא עוד חיזוק לשיטתו דשו ק הוי ג� למטה  מ� הבר�

מבואר דג� העקבות של האשה בכלל שוק לעני� ) א, כד(א סו� מכות "אגדות להמהרש

בשעה שעומדות על הכביס ה   . 'ועוצ� עיניו מראות וגו: "א בזו הלשו�"זה שכתב המהרש

ג דודאי להסתכ ל ב פני אשה ובשאר מקומות המגולי� דאסור דאפשר ליזהר "נקט בכה

אבל בשעת   , רק שלא יגבה עיניו ובכפיפת ראש, ת עצ ימת עי�לוזל בולהשמר מלהסתכ

 –. "א ליזהר מלהסתכל א� לא ב עצי מת עי�"ה בעקבת  רגל האשה אלוגהכביסה במקו�  מ

ראה המובא (ומסתמא שזה די� בטפח באשה ערוה ולא מדי� שוק וכמבואר נמי בפוסקי� 

ז בזמנינו "ולפ: "דברו ש�וסיי� באז נ. במקומות שאי� הולכות יח�) 33ב הערה "בפ

וכ� מצאתי בקונטרס , ע אסור מדי� טפח באשה ערוה"שאי� רוב הנשי� הולכות יח� לכו

לכ� תימא  גדולה ע ל מה  סמכו נשי� . ל"א ז"א בש� החזו"א בריזל שליט"צ ר"להגה
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  33וראה לקמ� במילואי� להערה  ".החרדיות ללכת  ע� גרבי ניילו� או חומר אחר שקו�

 .מט ה מ� הקרסולי�בדי� הרגל ל

̄ ·ÌÈÙ Â˜˘ ÌÈ  :23ערה ה ‚ ˙˘È·Ï– È�˘‰ ‰Ú„Ï ' 

ÚÌÈÙÂ˜˘ ÌÈ·¯‚ ˙˘È·Ï ¯ÂÒ‡Ï ˙Â¯Â˜Ó „Â 

)  ז אויערבא�"להגרש(ת מנחת שלמה "כ לאסור לבי שת גרביי� שקופי� ג� בשו"כ

ז חשיב "מכוסות בגרב י ניילו� שקופות ה' אשה שה שוק או ירכותי"ג אות  טו "ג סק"ח

ה שא� "ק כ"ב ס"ה ובמשנ"ע' א בריש סי"ש המג" צלולי� וכמוכערוה בעששי ת או במי�

וכ� הוא , ז נקרא ערוה"י בגד  דק טפח מהבש ר במקו� שדרכ ו להיות מכוסה ה"נראה ע

ב  דערו ה בעששית  היינו שנראה דר� קל �  דק  שהוא כעי�  גרבי   "ה ע"י ברכות  כ"ברש

ש ושאר דברי " קמשו� הרהור אלא ג� לקרות' ולא מיבעי שאסור בראי, ניילו� שלנו

ש  כ יו� שהבשר  "ורק א� עוצ� עיניו מותר לקרות ק, תורה אסור כדי� שוק באשה ע רוה

בחתימת , )ח"משנת תרפ(ו "ק ירות"צ דעיה"פסק די� מביד; "ס מכוסה קצת בגרביי�"סו

וחלילה ללבוש אנפלאו ת מנוקבות מעשה רשת אשר הרגל נראה ("ח זאנענפעלד "הגרי

על הגרביי� להיות ("נ קרלי� ועוד "בחתימת הגר) ט"שנת תשסמ(פסקי הלכה ; ")מתוכ�

וי ש לל בוש גרבי י� ארוכות ולא ברכוני� כי ע לול להת גלות  , אטומות ולא שקופות כל ל

ו בחתימת הגאו� "ק ירות"צ ד עד ה החרדית דעי ה"מהביד" אזהרה חמורה"; ")בשר הרגל

 ג� לתו�  בתי� חרדיי�  שמענו בחרדה על פ ירצה חמורה לצערנו("ת מנחת יצחק "בעל שו

שבנותיה� החלו ללבוש  גרביי� שקופות מהמאדע החדשה  ה מכוונת להבלי ט מראה בשר� 

,  מתו� הגרביי� הכהות וכל הג רביי� השקופות בכל ל וגורמות בזה להחטיא את הרבי�

ע להלכה  "ז כגילוי בשר ערוה שמבואר בשו"ל והרי"וכהולכות בלי  גרביי� כלל רח

 דבר שבקדושה וגורמות לברכות שמברכי� כנגד� שיהיו כברכות שאסור לומר נגד� שו�

לכ� אנו מזהירי� מאוד לחוס על נפש� ולהסיר את . ו וגדול עוונ� מנשוא"לבטלה ח

כי האחריות גדולה מאד וביחוד , המכשלה הזאת ולהרחיקה מבית� כמטחווי קשת

ו כמאמר "נו  חמתוכי' במצבנו שגורמי� לס כ� בזה א ת ע� הקוד ש ו להרחיק השכינה הק

ד   "ה ס"א סע"אוצר הלכות ח; ")ו"ח, ולא יראה ב� ערות ד בר ושב מאחרי�: הכתוב

מ שיש נשי� קלות ופרוצות  שהולכי� באנפ לאות דקות   "גדולי ישראל  הרעישו וצווחו ע("

ונשי� אלו , וזה עוו� גדול, ושקופות עד שנראית הבשר מתחתיו דאינו נחשב לכיסוי

ד "ת אז נדברו חי"שו; ")א שקורי� ומברכי� כנגד ערוה מגולה"מכשילי� בעלי ה� ושאר בנ

גרבי ניילו� הדקי� מאד יש להחמיר כערוה בעששית ובשעת הדחק לעני� דבר  ("ח "סמ

הלכות והנהגות ' קונט; ")שבקדושה להק ל בעצימת עיני� או ג� הסבת העיני� לצד אחר

היות אטומות לגמרי ולא על הגרביי� ל  ("17' עמ) ר משה שאול קליי�"להג(הצניעות 

,   ש אלישיב"פ הגרי"ע[ב "רג במהדורת תשנ' א עמ"לש כנו תדרשו ח' ס").  שקופות כלל

גרביי� . לבישת גרביי� חובה] "נ קרלי�"ה וואזנר והגר"הגרש, ז אויערבא�"הגרש

אי� . ויש ללבוש ג רביי� שאי� הבשר נראה בבירור דרכ�, שקופות או מעשה רשת אסורות

;  ")היות ועלול ל התגלות מקו� החייב כיסוי,    המגיעות רק עד מתחת לבר�לגרוב גרביי�

ומכיו� .  .וכ� נקטו למעשה גדולי דו רנו ("ד הערה  ד "א פל"ה נדה ח"נטעי גבריאל ע' ס

א "שהולכות בכיסוי עבה באופ� שא' ומנהג� מעול� הי, שכתבו רוב הפוסקי� להחמיר

וכ� הזהרו הגדולי� שלא ללכ ת   . שרותלראות הרגל שאי� להקל כלל  לבנות ישראל הכ
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ה   " ה נדה סקצ"אוצר הלכות ע; ")בגרביי� שקופות שאפשר לראות דרכ� את בשר הרגל

די  כ תיזהר האשה לל בוש בג"וע, כל  הרגל עד  העק ב הוי בכ לל  ש וק ואסור("אות נב 

 ").כדי ש לא יהא נראית בשרה מתחתיו,  צניעות ותל� ב אנפלאות עבי�

ÓÂÊÁ‰ Ô¯"‡ : ˙ÂÓÂ˙È‰˘ ·ËÂÓ)‰‡Â˘‰ ˙ÂËÏÙ ( ˙ÂÈÂÏ·Â ˙Â�˘È ÌÈ·¯‚ ‰�˘·Ï˙–  ‡ÏÂ
ÌÈ·¯‰ ˙‡ ˙Â‡ÈËÁÓ‰ ˙ÂÙÂ˜˘ 

' שלח באני –וינט 'הג –ארגו� הסעד  היהודי .  .במוסד חרדי לבנות פלטות  שואה "

שא ל   .  .עוכבו  הגרבי � בבית המ כס  .  . רומה לבנות המוסד כמות נכבדה  ש ל גרבי�  כת

טוב מאד  שעוכבו בבית   ? הא� על השקופו ת? על אלו גרבי� א נו מדברי�': החזו� איש

מוטב שהיתומות ? מי יודע אלו מכשולי� גדולי� וחמורי� היו יוצאי� מה�. המכס

' ס" (ת הרבי�ולא גרבי� המחטיאות א, אבל אטומות, תלבשנה גרבי� ישנות ובלויות

 ).קי' ז עמ"ח –א "תולדות החזו –מעשה איש 

̄ ·ÌÈÈ   :26ערה ה ‚‰ È·ÂÚ ¯ÂÚÈ˘– È�˘‰ ‰Ú„Ï ')Í¯·‰ ÔÓ  ‰ËÓÏ ˜Â˘„ ( 

ÚÌÈÈ·¯‚‰ È·ÂÚ ÔÈ�Ú· ˙ÂÚ„ „Â 

על  הגרביי�  ("17' עמ) לרבי משה שאול קליי�(ונטרס הלכות והנהגות הצניעות ק

י " בדיק ת שקיפות הגרב הוא עואופ�.  . להיות אטומות לגמרי ולא שקופות כלל  

השערות או , צבע העור, התבוננות לאחר לבישה א� אי� נראה דרכה בשר הרגל

ואי� לסמו� בשו� א ופ� על מספר  הדנייר בלבד  ולכ� חובה ל בד וק כל  מקר ה  . הוורידי�

'   ס; ) דנייר בזמנינו הוא ודאי בגדר חצי  שקו�40מ "ומ. ש"עיי, מכמה סיבות, "לגופו

לדעת  רוב הפוסקי�   אסור לומר דב ר שבקדושה   ("ז ה ערה א "  לבושה פימשבצות זהב

 ").פחות משבעי� או מאה דנייר –א� הול כת בגרביי� שק ופות , אפילו  ל בעלה, כנגדה

È"˘ Ï‡ ÌÈÈ·¯‚‰ È·ÂÚ Â‰Ó ˜ÂÏÈÁ ÔÈ– Ì‰Ï˘ ‰‡¯Ó‰ ‡Ï‡ Ú·Â˜‰ ‡Â‰ 

 אלא מה ,שאי� חילוק מהו עובי הגרביי�) א"ב סשי"חי(ת משנה הלכות "יאר בשוב

אינו , א פ ילו א� הוא עבה ביותר, א� נראה הבשר דר� הבגד. שחשוב הוא המראה שלה�

ז מוסי� שאכ� אי� הבדל   "ועפ, מותר, וא� הוא דק ביותר א�  אי� הגו� נראה דרכו, מועיל

בעני� כתונת משתי ריבוא וחוט� ) ב, לג(מיומא ' והביא ראי. י�יגרבהר של ינדג� ברמת ה

כחמרא  '  לא  הניחוהו אחיו הכהני� ללובשה מפני  שנראה כערו� שפיכ"כפול ששה  ואע פ

 .הפשט� מוצהב ונראה בשרו מתוכה' כ�  הי,  פ שהזכוכית עבה"שאע –במזגא 

ÏÛÂ‚‰ ¯ÂÚ ÔÂÂ‚Ó ÌÈÈ·¯‚ ˙˘È· 

ה דבגרבי י� אי� "דיני מלבושי נשי� פ' מובא מקונט)  23ב הערה "פ(עיל ב פני� ל

וג� חשדא , ר מדינא א� לא מדרכי הצניעותכצבע הב שר ממש מות' הצבע מכרעת אפי

שתמיד יש הב דל ק צת בי� הג רבי� למראה , זאת ועוד, אי� בזה במקומות שרגילי� בזה

ובירר כוונתו , ח"ד סמ"ת אז נדברו חי"וד� בזה  שנית בספרו  שו. ד"עכת, הבשר ממש

אה כלומר שמדרכי הצניעות לא  ללכת  ע� גרבי � של מר" א� לא מדרכי הצניעות"ש "במ

והארי� ש� שיש חיל וק גדול ויש  להבחי� תמיד  בי� מה שזה מצד ההרגש  . הבשר

דא� רוצי�  , ובי� מה שזה אסור ממש א� מדאורייתא או מדרבנ�, שקוראי� לזה צניעות



 ערה )26(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 

צריכי� ל דע ת  –שיתקבלו הדבר י� לא רק ע ל ה חוג המצומצ� אלא ג� ע ל חוג י� רחבי� 

א� שגילוי , ד בעני� גרבי� בצבע עור הבש ר"ובנדו. מה זה אסור מדינא ומה זה רק מנהג

כיו�  , בוש במראה בשר אינו בכלל זההלוא בהכרח זה מלמד של, בשר הוי איסור תורה

א� שבאמת זה לא אותו , א� נאמר שמצד ההרגש זה אותו דבר' שאי� כא� גילוי בשר אפי

לא  מצאנו יד ינו ורגלינו בעני� היתר פאה  –דא�  נאמר שלבוש במר אה בשר אסור  . דבר

יופי הלא אי� ל �  דבר שגור� הרהורי� יותר מ –ל שגור� הרהורי� רעי� "וא� את. נכרית

 .ש שהארי�"ע,  ה נשי� יוצאות בגילוי פני�"של האשה ואפ 

להחמיר בזה  ) ח"משנת תרפ(ח זאנענפעלד ובי ת דינו כתבו פ סק די� "ול� הגריא

נ קרלי� ובית דינ ו  "ה בפסק  די� הגר"וכ, ")אנפלאות מגוו� עור הגו�.  .וחלילה ללבו ש ("

שנראית כהולכת בגי לוי  , גרביי� הדומי� לצבע הגו�  אסורי� בלבישה("ט "משנת תשס

". אי� ל לכת  בגרביי�  בצבע  העור("ד "ז ס" משבצות  זהב לבושה  פי' כ  בס"וכ"). הגו�

ב "ע ש� דג� לדעת המקיל י� כהמשנ"וע. ה ואזנר"ד הגרש"ש� שכ' ובהערה ח

שמטעמי צניעות , המחייבי� כיסוי הרגל למטה מ� הבר� משו� מנהג ישראל בכל הדורות

אי� לל בוש  גרביי� בצבע   העור מאחר שהרגל נראית בה�  –לא הל כו ברגל  מגולה  

שאי� ללבוש גרבי�   , ואי� צרי� לומר("ב  "א ס"כתר הצניעות פכ'  כ  בס"וכ). כמגולה

, כגו� צבע דיאנה וכדומה, והיינו שה� מצבע הגו�, שאינ� נכרי� שהיא מלובשת בה�

 . 41'  היא תת הלל עמ' כ בס"וכ"). כדי שג� מרחוק לא יטעו בה  שאינה הולכת ע� גרבי�

˘Â˘‰ ˙ËÈ"‚‡ ˙"¯˘· ¯ÂÚ Ú·ˆ· ÌÈÈ·¯‚ ÔÈ�Ú· Ó 

ובהא שיש אנשי� שמקפידי� ש לא יל כ ו  "ו "ק סק"ד ס"ז ח"מ חאהע"אג' יע

נשותיה� ובנותיה� בלא אנפ לא ות על  רגליה�  אבל אי� מק פי די� שיהיו האנפלאות באופ�  

 ג� למטה דא�  חשיבי� לערוה, ה הקשה דאיזה חילוק יש"שכתר, א להראות"שא

ב שאינו "וא� כהמשנ, א אי� מועילי� כלו�  ד ערוה בעששית  אסור"מהארכובה שקורי� קני

האמת הוא שהוא לצניעות יותר מחמת שלהל כה עד   , בדי� ערוה אי� צור� אנפלאות

אבל איכא ג� טע� להצניעות בזה משו� שבעצ� אי� החוטי� א� . א אינו ערוה"הקני

שכ שה� צבועי� ל ב� ושחור ל א   ' והראי, ר הרגלי �מהאנפלאות הדקי� שיי�  שיראה בש

נראה בשר הרגלי� ורק מחמת שצבועי� בצבע כמראה הבשר לכ� נמצא שבעצ� ה�   

שלכ� א� במקו� שהוא בדי� ערוה , מכוסי� ולא נראי� כלל רק שנדמה לאינשי כנראי�

פ  הע רוה מכוסה א�  שיש  לאסור  משו� דאיכא   "ממש נמי הא  איכא חלוק  מאחר דעכ

כ בא� הוא מקו� שאינו מביא לידי הרהור כהא  "פ מזה שנראי� כבשר וא"ר עכהרהו

ונוגע לדינא ממש , שו� איסור' פ ב די� ערוה לא הי"עכ'  דלמטה מארכובה א� א� הי

וזהו אולי , מותר באנפלאות כ אלו' מ הוא בדי� ערוה שיהי"בקטנות שליכא  הרהור א� שמ

 ".טעמ�

 .ולא בגרביי�  שקופי� ממש, עור בשר מ בגרביי� בצבע "נראה דמיירי האגו

שכפי  "ו כתב  , קה' בהערה ב עמט "ד ס מ"ת אז נדברו חי"כ� העיר על  ד בריו בשוו

או שלא נשאל ע ל  גרבי ניילו� ממש הדקי� שנראי� הבשר ממש ' הנראה שלא סיימוהו קמי

ומה שכתב ש�  לא  . וצורת הרגל ניכר מאוד וג�  בגרבי ניילו� השחורי� נראה הבשר

מ הוא "ל ונוגע לדינא  ממש בקטנות  שליכא הרהור  א� שמ"מ מה דסיי� וז "ומ. לימבורר 

ובזה א� שהמחמיר ,  ד"מותר באנפלאות כא לו וזהו אולי טעמ� עכ' בדי� ערוה שיהי
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והיינו לא בגרבי ניילו� ממש רק במראה , לסמו�מ המיקל בזה יש לו על מי "ב ומ"תע

שני� ' א שג� ביותר מג"כי הנראה שנקט סברת  החזו, א"הבשר ולמטה מהבר� היינו הקני

א� שלעני� דבר  שבקדושה אנו מחמירי� היינו בגלוי ממש , ליכא די� טפח  באשה ערוה

 ". אבל בגרביי� ה דומי� למראה בשר יש להקל

ל דגרביי� "ז אנו רואי� מפורש דס"וש� סי, ה" חז"מ אהע"ת אג"וב נדפס שוש

וא� כשלובשות גרביי� "שש� כתב בעני� שמלות קצרות , שקופי� דינ� כערוה בעששית

וכל   שכ� הגרביי�  שנראה הבשר , דהוא פריצות גדולה א�  באלו ש לא נראה הבשר, אסור

 ".מה� כמו בזכוכית שאינו כלו�

̄ ·ÌÈÙ Â˜˘ ÌÈ  :28ערה ה ‚ ˙˘È·Ï–  „ÂÓÈÏ˙ÂÎÊ 

ש אלישיב   "ש אלישיב בס פרו קוב� תשובות להגרי"וד לימוד זכות ראה להגריע

)   דשוק היינו מ� הארכובה ולמעלה(ל "סדרי טהרות הנ'  ג שהביא דברי הס"א סי"ח

") הקניא"דשוק באשה ערוה מיירי על למעלה מ(ג "א להוציא דברי הפרמ"והוסי� דא

 .מפשוט�

Ú"˘¯‚‰ Ï˘ ˙ÂÎÊ „ÂÓÈÏ‰ „"‡·¯ÚÈÂ‡ ÊÍ 

ז דשוק  "ז אויערבא� במכתבו  אלי דיש ל דיי ק מדברי הט"מה שהבאתי מהגרשב

וג� כא� לא [ל סעי� יז ואיל� "הנ" הערות בצניעות"' כתב בס, היינו למעלה מ� הברכי�

 –ה "ז ה"ל באופ� דמשמע דה מדייק כ� ב דברי הט"הנ' זכיתי להבי� ל מה כתב המחב ר ס

 ]:ז אויערבא�" ב ש� הגרשז"ולא הזכיר כל ל  שכתבתי כ, כותב הטורי�

אי הוה , ח דרב חסדא מרבה פחות מטפח בשוק"ל להב"די, ז בזה"ל כונת הט"וי"

לא רק   , ל ל חלוק בכ ל הא ברי�"הי, דג�  פח ות מטפח הוי ערוה, יצחק'  ח פליג אר"ר

לפי שכל  הגו� מכוסה  , להחמיר בו,  והוציא שוק מ� הכלל, י"ל כר"ח ס"ו ג� ר"א, בשוק

) ט"פ(כדהוכחתי ב ספ רי הצניעות והישועה ,  בג די� ארוכי� עד  למטהשה� ה לכו , הרבה

,  ולא קרוב הוא שיתגלה גופה) ו"פ(ש "כמ ש, והיו לבושי� שלשה בגדי�, מכמה דוכתי

ש בטע� דמאמר רב "הרא' ש תוס"כמ, אבל בשוק שיי� שמגבהת לפ עמי� את בגדה

ז "והוקשה לט, לכ� החמיר בשוק יותר מבשאר גופה.) ברכות סא(י "וכפרש, חסדא

ותיר� דשוק קרוב   , ל להחמיר ג� בה�"והו,  קרוב לגלות' דלכאורה ג� ב צוארה ובקני ידי

מ עוד   "ש כבודה ב"ומ, א"ולעול� איירי  רק בלמטה מקנ י, מהני אברי�, יותר למקו� ערוה

 .ט  חזר במסקנא"דבעל ס, כבר דחאו בעצ מו, מספרי סדרי טהרות' קצת ראי

כ נמצא דרב חסדא   "דא, לפרש דהשוק למע לה מארכובהא "דא, עוד ראוי לעורר"

, ח אמר שוק באשה ערוה"ו ר, י אמר טפח באשה ערוה בכל גופה"דר, יצחק' פליג ע ל ר

ל "דטובא קמ, ח"ל ר"י מאי קמ"ב' מ קו"כ לק"וא, א אינו ערוה"אבל למטה מהקני

כ� דשו ק   ' יומוכח דהראשוני� לא פ, א"הרשב' צ תי"כ א"וא, א אינו ערוה"דלמטה מהקני

כ "דבדאורייתא אזלינ� בע, חזר הדי�, והוא דאורייתא, זה מחלוקת' ועוד ד א� הי, למעלה

:) כתובות עב(ופוק חזי . ל"א וכנ"וג� למטה מהקני, י דטפח באשה ע רוה"כר, לחומרא

את הקיבורת למעלה ' א לכאורה לפרש דגילתה  בטווי"דא' וגילתה זרועותי, בטוה בשוק

כ מוכח דמיירי בקני  "ובע, יגרמו גילוי ש� למעל ה', בכפו ת ידי'  הטויידאי�, מעלינבויג�

,   ו הנה דינה ש�. 'כ שטוה בידי,  מ תגלי� קצת', ש על קני י די' דש פיר שיי� דבתי  ידי', ידי
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ופירשוה החלקת   , שעברה  על  דת יהודית   ועשתה בזה ד ב ר פריצות, דיוצאת בלא  כ תובה

,  ואי� יתיר  זה ביד רמה) 'ל אות ל"ע(ל "ז בחשד דזנות ר"דהיא עי , מחוקק ובית שמואל

 ".ל"לכת חלה ר' שתגלה כ ל אש ה קני ידי

·˘ ¯Â¯È˘¯‚‰ ˙ËÈ" ÔÈ„Â ¯„‚· Í‡·¯ÚÈÂ‡ Ê"˜Â˘ "– �‰ ˙ÂÎÊ „ÂÓÈÏÓ Â· ¯ÊÁ Ì‡‰" Ï
ÒÂ"„ Ï"˜Â˘ "Í¯·‰ ÔÓ ‰ËÓÏ Â�ÈÈ‰ 

ק שמות "דהנה ב מכתבו מערש, ל אינו נוגע למעשה"הנה לכאורה יש לומר דהנו

ר מזוטשקא "להא דמו(ל ו כתב "ז אויערבא� מהלימוד זכות הנ"ז חזר בו הגרש"תשמ

 :ל"בזה) ל"הנ

ב  אול� כבר מזמ � נוכחתי לראות שרבו מאד ה חולקי� " בעי קר על המשנאז סמכתי"

ת אבק ש  "ובעזהי, שהוכיחו בראיות ברורות דשוק האמור לגבי אד� אי� הכוונה ליר�

 ".מהמחבר לתק� הדבר

אולי  הכוונה לכותב  הטורי� מחבר ספר  , "אבקש מהמחבר לתק � הדבר"ש "במ[

 ].כבודה בת מ ל�  הזה

ז אויערבא�   "בר� הגרש"ז הערה ד "ת זהב לבושה פי משבצו' כ בס"ר שכ"וש

 ".ז"ראה במכתבו משנת תשמ,  ד נייר40נראה שחזר בו מהיתר ] ל"זצ) [א"שליט(

' ה בס"וכ) [ג אות טו"ג סק"ח(ת מנחת שלמה "דהנה בשו, כ"ול� זה אינו פשוט כא

ה מכתב תשוב("ז אויערבא� "נדפס  מכתב מהגרש] 22כ ה ערה "תפלה פ –הליכות שלמה  

ל מ שנת "היינו משנה אחרונה לגבי המכתב הנ –ב "ח תמוז תשנ"מר") ל" לרב אחד בחו

 : וש� כתוב –ז "תשמ

ולכ�  , אבל רבו  החולקי� על ז ה, ידוע שיש סוב רי� שזה רק היר�', שוק'לעני� "

אבל  אי� לגעור במקו� שההמו� , צריכי� ודאי ל הקפיד  לא לצ את לרחוב בלי  גרביי�

א � אי� להתחשב כל ל ע� מנהג נשי� שאינ� זהירות במה . הפשוט לא מקפיד על  כ�

 ". שפשוט ואסור לכל  הדעות

רק  , ב בגדר  שוק"ז אויערבא� שאי נו מבטל דעת   המשנ"ל לה גרש"הרי משמע  ד ס –

א בל אי�  למחות נגד הנוהגי� , למעשה יש  לנהוג כרוב הד עות  דשוק היינו למ טה מ� הבר�

 .  מ� הבר�ב דדי� שוק שיי � דוקא  למעלה"כשיטת המשנ

' ירכותי ואאש ה שהשוק : "ת מנחת שלמה"ל  בשו"מלשונו בריש תשובה הנ[

למעל ה מ� (נראה דנקט בפשיטות דהעיקר כהדעות דיר � לחוד  –" מכוסות בגרבי ניילו�

 )].למטה מ� הבר�(ושוק לחוד ) הבר�

Ú"Â˘Ó ˙ÂÎÊ „ÂÓÈÏ‰ „"ÌÈÈÁ ˙ÓÏ˘ ˙ 

'  י� שהבאתי בפני� העיר בסת שלמת חי"ח זאנענפעלד  בספרו שו"ל דברי הגריע

במענה על   ) ז"ד סי"ח(מתשובת שלמת חיי� .  .הביא : "ל סעי� יג"הנ" הערות בצניעות"

ורגליה� אי� מכוסה עד   , שתלכנה בלי פוזמק אות, שאלה א� מותר להניח בתולות קטנות

דהא העיק ר  , א"א למעלה מהקני"כ, ודאי דלא נקרא שוק, והשיב לעני� ערוה, הקניא

א "דלמטה מקני, ל דלא הקיל בזה רק לגבי קטנות"וי. כ"יבא יותר לידי הרהור עז "שעי

'  הי, ד ע תו להתיר ג�  בגדולות' דא� הי, ו"אבל בג דולו ת לא הקיל  ח, אי� גור� הרהור
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כ דנ שאל ב קטנות "אע, מפרש בזה ד לא  זו בקטנות מותר אלא א�  זו  דבגדולות  נמי  מותר

ה בתחל ת   ל בפסק  הלכ"וע, ככל המבוא ר, ד  להתיר"אבל בג דולות  לא ס, והשיב בקטנות

ד היינו שהרגל ', וחלילה  לל בוש אנפלאות  מנוקבות כו' שכ, ל"הספר שחת� ע ליו הגאו� ז

 ".ערוה

Ú"˘¯‚‰ È¯·„Ó ˙ÂÎÊ „ÂÓÈÏ‰ „" Ô�È¯Ó‡ Ì‡ Í‡·¯ÚÈÂ‡ Ê"ÈÊÁ ˜ÂÙ "Â„�·"„ 

פוק חזי מאי "ג "ז אויערבא� אלי דאמרינ� בכה"באתי בפני� ממכתבו של הגרשה

" הערות בצניעות"'  ופ לא ד בס.   קשה  ל ומר כ� כא�ד"וכ תבתי טעמי� ד לפענ, "עמא דבר

ז אויערבא�  "ואת הגרש(הביא דברינו בזה כאילו זהו ס ברת כותב הטורי� '  ל סעי� ט"הנ

") הערות בצניעות"של (ומדבריו . וג� השמיט מה שכתבנו להעיר בזה, )לא הזכיר כל ל –

במקו�  :) ה טו"ר(ש "וכמ. ז ולמחות"ובאמת חייבי� לצו וח ע): "בנוגע עצ � העני�(ש� 

היינו , דמנהג עוקר הלכה) צ"ס תר"ס(א "מג' וע', בתמי, כי נהגו שבקינ� להו, איסורא

אב ל  מנהג שאי� , דודאי  כ�  קבלו  איש מפי איש  דכ� הל כה,  ל"פ חז"שנוסד ע, מנהג ותיקי�

אי� יכניס   , נ מה שהפורצי� פרצו את השמלה בפריצות נוראה"ה, ש"ע' ת כו"מה' לו ראי

 ".ל פוק תני לברא"ב זה צ, לומר פוק חזי מאי עמא דבר, כלל  מנהגזה ב

‡ ˘Â·Ï‰ ˙ÂÚÈ�ˆ ÔÈ�Ú· ÔÈ‚‚Â˘ ÂÈ‰È˘ ·ËÂÓÂ ¯·„ ‡ÓÚ È‡Ó ÈÊÁ ˜ÂÙ Ô�È¯Ó‡ È)ÏÏÎ· ,
Ë¯Ù·Â (ÌÈÙÂ˜˘ ÌÈ·¯‚ ˙˘È·Ï ÔÈ„·Â ˜Â˘‰ ÌÂ˜Ó ÔÈ„· 

יש להעיר משיטת  –" אינו מפורש בתורה"ד הוי "ע א� נדו"ש בפני� שיל"מב

 .המונה צניעות למצוה דאורייתא) ב"ג ס"ב ס"ד בביאור הלכה ל משנ"הו(ק "הסמ

ש בפני� דלא אמרינ� מוטב שיהיו שוגגי� אלא כשהדבר  ידוע לנו שודאי שלא   "מב

עת לחשות ש לא להוכיח  עד   אשר ידעת  כי ב שו� :  "ט"ראה ג�  ספר  חסידי� סל –ישמעו 

ועת ל ד בר כשבי ד �   , די�כי  מוטב שיהיו שוגגי� ואל יהיו מזי, דבר לא  יקב לו תוכחה

 .ברית עול � ש�' וראה פי". למחות ודברי� נשמעי�

 –ש בפני� דלא אמרינ� מוטב שיהיו שוגגי� כשמוסר שיעור הלכה בפני רבי� "מב

שוגגי� ואל יהיו ' ומה שאמרו הנח לישראל מוטב שיהי: "ב"ג� ספר חס ידי� סרס' עי

ז  "וכתב ע, ל"ג סק"א סרס"ד במג"והו". זהו במקו� רשות אבל בבית הכנסת לא, מזידי�

א שלא י מצאו אנשי� הגוני� שישמעו "במחצית השקל  ש� הטע� אול י מפני שברוב ע� א

וראה מקורות והארות לספר חסידי�   . ו ג� יכריחו את  האחרי� לקבל  דבריו, ויקבלו דבריו

� בספר "ז המהרש"שהעיר ע) ז"תשס, ו"ירות –" ספר חסידי� המפואר"מהדורת (ש� 

 .ב"ב סצ"ת אפרקסתא דעניא  ח"שו; ז"ת לב אברה� ס קל"ע שו"קמג וע' הרועי� עמעי� 

חייבי� למחות ' דבעבירות שב פרהסי) ח"ח סתר"או(� יש להעיר מחכמת שלמה ג

 .כדי שלא  ילמדו אחרי� מה�) אפילו באיסורי� דרבנ�(ג� בשוגגי� 

מר דבר   מצוה  על  אד�  שלא  לו) ב, יבמות סה(ש "ד מ',  ה הק"ע בהקדמת   השל"עו

כלומר שאי� מאמיני� , ומתלוצצי� מהמוכיח, זה מיירי שאי� יודעי� האיסור, שאינו נשמע

ואי� יודעי� מה הוא ,  שאי� הדבר נכנס באז נ� כלל, וזהו דיוק ה לשו� דבר שאינ ו נשמע, לו

 .ה חייבי� להוכיח"הלא, סח

ולא , ו תכל מי שס יפק בידו למח: "א"א רבה פי "ל הנוראי� בתדב"נסיי� בדברי חזו

  כל  הדמי� ה נשפכי� בישראל אינ� אל א , ואינו מחזיר, מוחה להחזיר את ישראל למו טב



 רעט )28(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 

אי�   , לס פ ינה שנקר ע  בה  בית אח ד ,  ו למה  ה� דומי �. ל פי  ש כ ל ישרא ל  ערב י � זה לז ה.. . על  ידו 

, ושמא תאמר... כ�  ה� ישראל. אלא כל הספינה נקרעה כולה, אומרי� נקרע בה בית אחד

  .  .  לה�   ל סנה דרי  ג דו לה '   לפ י  שהי.   מ פני   מה נהר גו, אות�  שב עי�  א ל �  שנהר גו  בג ב ע ת  בנימי� 

,  מ ארכובותיה�בג דיה �  למ ע לה'   ול הג בי,  ל ה�  ל יל �  ו לק שור  חב לי�   של  ברז ל   במתני ה�'  הי

כשנכנסו  , אלא, וה� לא עשו כ�.  .וילמדו את ישראל .  .ויחזרו בכל עיירות ישראל 

 ".ואומרי� שלו� עלי�  נפשי,  כל  אחד ואחד מה� נכ נס לכרמו וליינו ולשדהו,לארצ�

 .ג"בשוה" חפ� חיי�"ח לספרו "ראה ג� הקד מת מר� הח –ז "כב

* * * 

צריכי� מיד לקו�   , הולכת בבג די�  שה� בלתי צנועי�' בשעה שרואי� אשה יהודי"

ולא בכל זמ� ובכל  , וזהו לא כמו שיש טועני� שזה רק כמו הידור מצוה, ולמחות על זה

פ "אע, שהוא ק� ומחה על זה מיד) א, ברכות כ(רואי� מכא� מרב אדא בר אהבה  –מקו� 

 –שיחות קודש ' ס" (כ הוא לא התחשב בכ �"אעפ, אז פחד מהגויי�' בגלות והי' שהוא הי

 ).59' האזינו עמ' ל פ "שנת תש –ליובאוויטש 
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תלמיד הגאו�  , מכתב אליהו להגאו� רבי אליהו גוטמכר מגריידי�' ס(ש אומרי� י

דכל   ) ב"ז ס"משבצות זהב לבושה במקורות והבהרות לפי' ד בס"הו –פה ' עמ, א"רעק

אבל איכ א בזה איסור , ה מיירי רק לעני� אמירת דבר שבקדושה כ נגדה"ח סע"הדיני� באו

משבצ ות זהב לבושה ש� בש�   ' כ בס"וכ. )וגילוי מקומות המכוסי�(והרהור ' ראי

ה לא מיירי רק לעני� די� אמירת דבר "שהדבר  ברור דכל סימ� ע, ז אויערבא�"הגרש

דפחות מטפח אינו ) א"ש� ס(ע "דעת השו: כגו�. ולא להלכות  צניעות, שבקדושה כנגד ה

 ב"כ ג�  לד עת המשנ"וע. שבודאי אי סור חמור לגלותו משו� צניעות, ש"ערוה לעני� ק

פ באופ� של א   "חובה לכסות את הרגליי� מטע� מנהג ישראל שנהגו לכסות  הרגליי� לכה

ז ש� הכריע "ז אויערבא� משנת תש מ"ל ש ל  הגרש"ש שהביא מ כתב הנ"וע[יראו בבירור 

דל עני�  , ת שבט  הלוי"ש  הלוי ואזנר בעל שו"כ ש�  ג�  בש� הגר"וכ]. ב"דלא  כהמשנ

,  בה מהדי� ל כסות את הרגל  כמו שאר הגו� ב מודה דחו"יציאה לרשות הרבי� ג� המשנ

דבזה בעינ� , ולא הקל רק לעני� אמירת דבר שבקדושה כנגדה במקו� שדרכ� ליל� יח� 

ולפי המנהג היו� שלא הולכות יח� ברשות הרבי� אלא  . טירדת הלב טובא כדי  לאסור

� ג� המקילי�  מודי� שאסור לומר דבר שבקדושה כנגד רגל  מגולה מכ, מכסות כל הרג ל

פ "ד הגרח"שכ , ז הערה ד"ש פי"וע. ת שבט הלוי"ד  בעל  שו"עכת, הרגל ועד הבר �

מודי� , דג � המקילי� לע ני� דבר שבקד ושה, ח קניבסקי"נ קרלי� והגר"הגר, שיינברג

 .דביציאה לרשו ת הרבי� כל הר גל חייבת בכיסו י גמור

 היות ,ע ללכת  בלי גרבי� כל ל"דאסור לכו, ה הוספה על המבואר בפני�"ז ה"כו

 . י דזמננו שלא לצאת בלי גרבי�"וכבר קיבלו ע לייהו נשי אחב

 :וד מקורות שכתבו כ�ע

ש באשה בגדולה  יש להקפיד טובא ולא להניחה לצאת  "ע(א "ת שלמת חיי� ספ"וש

ש ש� "א כמ"שוק  כי  א� למעלה  מהקני' ל  ד לא נק"א� ד ס –לשוק ל לא פוזמקאות 

א�  במקומות  ("22כ  הערה "תפלה  פ – הליכות ש ל מה' ז אויערבא� ב ס"הגרש; )ד"ספ
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דמודי � כל  הפוסקי �   ] ז אויערבא�"הגרש[הורה רבנו , שהמנהג לכסו ת הרגלי� ב גרבי�

דלא נחל קו אלא א�  ל החשיב מכ �   , ר"שה� נחשבות כמקומות החייבי� בכיסוי  ברה

דבזה ל א מהני מנהג , )כמו למעלה מהבר�(הרגל ועד הבר� כמקומות המכוסי� בעצ� 

 כמקומות המכוסי� בעצ� ומהני מנהג כול� או דלא חשיב, כול� לל כת בלי  כיסוי להתירו

". ר"ע מודו דאיכא חובת כיסוי ברה"אול� במקומות שנהגו כול� לכ סותו כו, להתירו

ז אויערבא� לק מ� במילואי� "ראה  שיטת הגרש, ולעני� חיוב הכיסוי בהיותה בביתה

ג "א� ש צדד  לקיי� שי טת הפרמ(ז "ז סל"ת דברי  יציב חאהע"שו; 49ב הערה  "לפ

מ כיו� "ומ:  "מ סיי� להלכה למעשה"מ, ה למעלה מ� הברכי�"ב דמקו� השוק ה"נוהמש

' ג גופי"והפ רמ.  פ הוא  בכל ל טפח מגו לה באשה"עכ, א"שנהגו לכסות  ג � למטה מהקני

וחלילה   , ו רגליה�"קפי דא ג דולה ש לא  לג לות ח' ובכל  מ קומות הי. כתב רק  בדר �  אפשר

ת אהל "שו; ")תקוממי� עליו בזכות אבותוכל ההול� בדרכי אבות מ. וחס להקל נגד זה

לדיד� שאי�  , ב שאי� היתר אלא במקומות שהולכי� יח�"כיו� שכתב המשנ(ט "יששכר ס

משבצות זהב  ' ס; )מ אסור ללכת בלי גרביי�"מ, ל כ� אפילו אינו שוק ממש, הולכי� יח�

נהג   חוב ה לכ סות את כ ל הרגל  בגרביי � מצד מ, ג� לדעת  המקילי�("א "ז ס "לבושה פי

ת אז  נ דברו   "ש ו;  ")אי�  ל ל כת  בר גל  מ גול ה,  שמטע מי  צניעו ת ו הכ ש ל ה,  ישרא ל  ב כל  ה ד ורות

ב  "והמשנג "לי עמו חליפת מכתבי� בעניני צניעות וג� בהבנת הפמ' הי("ח "ד סמ"חי

אוצר ; ")במקו� השוק אשר לא נוגע היו� כיו� שבי� כ� אצלנו הוא ממקומות המכוסי�

) 'אות ו'  ק' ד סי "ע ח"מ  אבה"ת אג"ש בשו"ש מ"עיי (ד הערה   יד"ה ס"א ס ע "הלכות ח

וכ� שיטת . מ למעשה יש להחמיר מחמת צניעות"מ, ב שמיקל"דא� לפי ד ברי המשנ

ל כהולכי   "ד הוא  כ�  שא�  הולכי� בד קות  הו"לפענ): "א"ב ס שי"חי(ת משנה הלכות "השו

ל כמקו� "ויח� ולהולכי ב דקות דינ� כמו  הולכי יח� ב מקומ� וא� רוב� יוצאי� כ� ה

 .*)"קצרתיוהב� כי  פ על היח� זה"מ מוסיפי� עכ"מויח� ל עני� זה שהולכי� 

‡ÙÏ Ì‚ ÌÈÙÂ˜˘ ÌÈÈ·¯‚ ˘Â·ÏÏ ¯ÂÒ"Í¯·‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˜Â˘„ „ 

'  וכ� העיד ג� בס) 28* והערה 23הערה (ל בפני� "א הנ"� היא שיטת מר� החזוכ

אמר לי מר� ]: ל"זצ[א "ר אליעזר בריזל שליט"כותב הג: " קסח' ד עמ"מעשה איש ח

כי ד ר� בני אד�  , ע"סור אליבא דכוא, א כי לל כת בלי  גרביי�  או בגרבי נייל ו�"החזו

–––––––––– 

מספרי� שפע� בא יהודי אחד אל הסטייפלער בעל קהלות יעקב ורצה להספיד את אשתו ושאלו א� ) *

כדי , בו'  שלא היי הרי ידוע שצרי� להזהר לא להגיד על נפטר דברכ, "אשה צנועה"שהיתה ' יכול להגיד עלי

היא , א� א� פע� לא ירדה ממטתה בלי גרביי�: ענה לו הגאו� הסטייפלער. שלא ידרשו זאת ממנו למעלה

שבאו לשאלו , "דברי אמונה"בעל ה" תולדות אהר�"ק מ"וכ� מספרי� ג� על הרה. יכולה להקרא אשה צנועה

א� א� פע� לא ירדה ממטתה : אמר. על מצבת אשה אחת שהיתה אשה צנועה ביותר" צנועהה"א� לכתוב מלת 

 ).א בסופו"כתר הצניעות פכ' ס(אשה צנועה ' אפשר לכתוב עלי, בלי גרביי�

* * * 

שבזמ� הקשה אחר השואה כשאנשי� הסתובבו , בעל הדברי יציב, ק מקלויזענבורג"מספרי� על הגה

הוא ראה פע� אי� שנערה יתומה צעירה מסתובבת בלי , שבורי� ורצוצי�ברחובות המיותמי� והחרבי� 

הוא הוציא את , הבת נעמדה וג� הרבי. אי� יכול להיות שבת ישראל תל� בלי גרביי�: הוא נענה ואמר, גרביי�

אני לא חייב ללכת ע� , אמר הרבי, קחי. הנעלי� הקרועות שלו הוריד את גרביו ובפשטות מסר לה אות�

שבת ישראל , מלא שמחה' א� לבו הי, וכ� הל� מאז ע� נעלי� קרועות ממש יח�.  אבל את כ� חייבת,גרביי�

 ).כתר הצניעות ש�' ס(הולכת בצניעות ג� בימי� קשי� כאלו 



 רפא ) 28*(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 

וא� יש נשי� ההולכות בלי  , שהגברי� מתביישי� ללכת יח�' והא ראי,  ללבוש גרביי�

� יכולי� לומר שכ�  ולדרכי הפריצות אי, זהו מצד יצר הרע והרי הוא פריצות –גרביי� 

 )".לג'  א עמ"מקור בהלכה ח' ס(דרכ� של בני א ד� 

 א קוטלר ראש ישיבת לייקוואוד דאי� ללבוש גרביי� שקופי�"כ� נראה דעת הגרו

ח שניאור קוטלר במכתבו לקהלת   "בשמו בנו וממלא מקומו הגרי ש"מ כ– לגמרי

גר ביי� כשיוצאת צריכה להיות מלובשת ב): "ב"מעשרת ימי תשובה תשמ(לייקוואוד 

 ".יהא ניכר שהיא מלובשת בה�ו, חו� מהבית

נמצ א  ): "22כ ה ערה "פ,  תפלה –הליכות ש למה ' בס(ז אויערבא� "כ בש� הגר ש"כו

מ לעני� "ומ. אי� יוצאי� ידי חובת כיסוי בג רביי� שקופי�,  ז שנהגו ל כסות כ ל הרגל"דעי

,   שלא יראו אפילו במקצתנהי דלהמחמירי� כיסוי מדינא בעינ�, שיעור עובי הגרביי�

כיסוי בסגי , ב דאי� מקו� זה חייב בכיסוי מעיקר הדי�"מ כיו� דהעיקר לדינא כהמ שנ"מ

'   ראוי לכל החרדי� לדבר ד , ובדורנו שהפרו� מרובה על העומד. דלא מתחזיא להדיא

כ  "וכ" [והוא משמרת והיכר גדול  להפרי שה ולהבדי לה  מאינשי דלא מ עלי, להזהר בזה

ז אויערבא� דג�  לדעת המקי לי� חובה לכסות  את הרגליי� ג� למטה מ� "בש� הגרש

ז "ב מקורות לפי, משבצות  זהב לבושה' בס –הבר� בגרביי� עובי ארבעי� ד נייר לפחות 

 ].קמח' עמ

עובי הגרביי�  .  .ג� לדעת המקי לי� "א "ז ס"משב צות זהב לבושה פי' כ בס"כו

,  גר ביי� פחות מארבעי� דנייר]. ינברגפ שי"דעת הגרח[למקילי�  לפחות ארבעי� דניי ר 

) 2; ולעיתי� א� נראית בה� כהולכת בלא  גרביי�, אינ� מורגשות כמעט) 1: איסור� כפול

  שההורא ה   ,ש ה ערה   ד" וע, "בדר �  כ ל ל מ ב לי טות את  הרג ל  יו תר מאשר  ההו ל כת  ל לא  גר ביי� 

ל בשו� משמעותה שפחות מזה לא מועי" עובי הגרביי� למקילי� ל פחות ארבעי� דנייר"

אול� ג� גרביי� בעובי ארבעי� דנייר עלולות להיות שקופות לגמרי מסיבות שונות , אופ�

וסיבות  נוספות הקשורות לאופ� ייצור , שחיקת הגרב בכ ביסות, מתיחת יתר,   עובי הרגל –

חובה ל בודק� באופ�  אישי א� אינו באופ� שהרגל , על כ�  ג� גרביי� בעו בי זה. הגרביי�

א דלנשי� במידו ת גדולות  לא   "קמט  בש� ג דולי הה וראה שליט'  ש בעמ"וע . נראית בה�

מאחר שהגרביי� המיוצרות , מספיק עובי ארבעי� דנייר לצאת אפילו דע ת המקילי�

ש "וע. ונראית הרגל בבירור ג� בעובי זה, במידות רוחב אחידות נמתחות עליה� ביותר

ב מודה "ג� המשנ, רבי�דלעני� יציאה לרשות ה, ש הלוי ואזנר"קמח בש� הגר' עמ

 .בגרביי� אטומות לגמרי –דחובה מהדי� ל כסות את הרגל  כמו שאר הגו� 

˜ ˙ÂÚÈ·"˙ÂÏ‚Ï ÔÎ¯„˘ ÌÂ˜Ó " ÔÈ�ÚÏÈ‚ÙÏ Í¯·‰ ˙Á˙ Ï‚¯‰ ÈÂÏ"�˘Ó‰ „"· 

–  ˙ÂˆÂ¯Ù‰Â ˙ÂÈ¯Î�‰ ˙Â˘ÂÚ˘ ‰Ó· ·˘Á˙‰Ï ÔÈ‡–  

יח�  דמה שהפרוצות הולכ ות , א"בש�  מר� החזו) 23ובפני� בהערה (ובא לעיל  מ

שיש סוברי� דמותר לל כת  בלא גרביי�   " מקו� שדרכ�  לגל ות"ז "לא  נקבע  עי,  בלי גרביי�

דאי� להתחשב במה שעושות  (וכעי� זה . קו� שדרכ� לגל ותבמב "תחת הבר� לדע ת המשנ

מצינו ג� בעני� חיוב לבישת ") מקו� שדר� לגלות"הנכריות או הפרוצות בקביעות 

דהחיוב תלוי בדר�   ) ה"א ס"ח סצ"או(ע "כ השו"נוש מובא ב,  חליפה וכובע  ב עת התפלה

י  אנשי� כשרי�  ויראי שמי� "א ד דר� אנשי המק ו� נקבע ע"ידג� ש�  . אנשי המקו�

שהרחוב ורשות הרבי� שאי� מקפידי� בהליכ ה    ס"א ס"ת דברי יציב ח"ה בשו"וכ. ד בבל
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ומנהג שוטי� אינו , בכובע ומלבוש עליו� אסור שישפיע על יראי שמי� שמקפידי� על כ�

ש "וכ, ואי� לפרו� גדר� של ראש וני�, המל�   אלא בכוב ד רא שואי� לבו א לפני , כלו�

ד "ת תשובות והנהגות ח"ז ב שו"ועד. ד"ע כ ת, �"שאסור לתת  ל ה� לע לות לתו רה ולש

ו שאי� להתיחס לרחוב שהולכי� ל לא כו בע וחליפה ג�  לפני שרי� ואנשי� חשובי� "סכ

אינ� מתהדרי� שהשתרש הדב ר מהגרועי� שבאומות שג� השרי� וראשי המדינות עצמ�  

 .פ בעת התפ ל ה"עכ, ומי שיש לו ריח תורה יתרחק מהנהגה כזו.  בחליפה וכובע

סימ�  [ד "א ח"ש הרשב" הנה ידוע מ): "ג"מ סק"חו(ת אבני נזר "יש להעיר ג�   משוו

א� דהבאי�  אחריו אינ� , דא�  הראשו� עושה להתדמות לנש י�,  בלאו ד לא י לבש גבר] צ

'  וראה בארוכה ס". י כוונת הראשו�" כול� נדוני� עפמ"מ, מתכווני� רק להתדמות אליו

 . 24ג הערה "ב פ"הדרת פני� זק� ח

Ï˙Â�Ë˜ ˙Â¯Ú�Ï ÌÈÈ·¯‚ ˙˘È· 

, ואפילו בבנו ת הקטנות מגיל שלש  ומעלה .  .ג� בבית חייב י� לל כת ע�  ג רביי� "

ד מהגאו�  "קיו� התורה אות י'  ט בש� ס"א  ס"כתר  הצניעות פכ' ס" (צרי� להק פיד ע ל זה

 ).נסקאוואליעמקא

ÏıÈ˜‰ ÈÓÈ·Â ‰Ú�Èˆ· ÌÈÈ·¯‚ ˙˘È· 

� מחוייבת ללבוש גרביי� ג�  בצינעה ובימי הקי� וג� לפי  ד עות המקילות כ שיטת א

 . 49ב הערה "ראה לקמ� ב מילואי� לפ –ב "המשנ

* * * 

„ÌÈ˘�‡Ï ˜Â˘‰ ÌÂ˜Ó ˙ÂÚÈ�ˆ ¯„‚ ÔÈ 

, לאנשי�בכ�  הרגל  ) אפילו(  בעני� צניעות 33ב ה ערה "אה לקמ� במילואי� לחר

 .ו מהמבואר ש�"ש וק"ומקו� השוק הוי כ

ליל � ול קשור .  . ל ה� לסנהדרי ג דולה '  שהי: "א רבא פר ק יא"ויש להעיר מתנדב[

למע ל ה   . א.ז" [בג דיה� למעלה מא רכובותיה�' ולהגבי, חבלי� של  ברזל במתניה�

.  .שראל ויחזרו בכל עיירות י.  )] .ו, דניאל ה" (וארכבתה דא לדא נקש�"ד "ע. מברכיה�

 ].וילמדו את ישראל

„ÌÈ�Ë˜ ÌÈ¯·‚Ï ˜Â˘‰ ÌÂ˜Ó ˙ÂÚÈ�ˆ ¯„‚ ÔÈ 

א מאד הקפיד  דאי� להל ביש א �   "  דמר� החזו12ב ה ערה "אה לעיל  במילואי� לחר

, מכנסיי� קצרי� או גרביי� קצרות, וכל שכ � לחדר, לבני� קטני� מאד שכבר הולכ י� לג�

ראל  יכול  לגדול  רק כש לומדי� ש כי  גדול  ביש"ע, כדי ש לא יגעו  במקומות המכוסי�

 .התורה בטהרה ובקדושה

̇   :29ערה ה ÂÏÓ˘ Í¯Â‡ ¯ÂÚÈ˘)ÌÈÙÂ˜˘ Ì� È‡˘ ÌÈ· ̄ ‚ ˙˘ ·ÂÏ ̆ Î ÂÏÈÙ‡ ( 

Ú ˙ÂÏÓ˘ Í¯Â‡ ¯ÂÚÈ˘· ˙Â¯Â˜Ó „Â) ÌÈÈÎ¯·‰ ÈÂÒÈÎ ·ÂÈÁ– ÂÎÏ"Ú( 

ח "ד במכתבו של בנו וממלא מקומו הגרי"הו (דואי לייקוו"א קוטלר ר"� דעת הגרכ

בתשובה לכמ ה שאלות בה ל כות והנהגות "ב  "ת ימי תשובה תשמשניאור קוטלר מעשר
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ג�  כ שהיא יושבת , א"א בל"השמלות צ ריכות לכסות  ה בר� הנקרא קני "): "בעניני צניעות

 ".או הולכת

על ה   , והנה בזמ� האחרו�: "ז"ה סי"ז ח"ת אגרות משה אהע"� כתוב ג�   בשווכ

ובאנו לפרס� , ומרי תורה ללבוש מלבושי� קצרי� רחמנא ליצל�הפור� ג� בכמה בתי ש

,   אשר העונש גדול מא ד בזה ובבא, ולהודיע ברבי�  שהוא מהאיסורי� החמורי� ביותר

וג� להודיע שחו בת בת ישראל  ללבוש ב גדי �   ,  והנזהרות מזה שכר� גדול מא ד בזה ובבא

ה� בשע ת הילו� וה� , כשרי� אשר לא יתגלה בה� אפילו משהו מהברכי� חס וחלילה

דהוא פריצות  גדולה  א�  בא לו שלא  נראה , וא� כשלובשו ת גרביי� אסור,   בשעת ישיבה

וחובה על כ ל   , וכל שכ � הגרביי� שנראה הבשר מה� כמו בזכוכית שאינו כלו�, הבשר

ויתקיי� , איש ואיש לה שגיח שלא יפר צו בני ביתו חס וחלילה ב לב ישת בגדי� הק צרי�

ויזכו עבור זה לדורות ישרי� מבור� ובני� עוסקי� בתורה הקדושה , שמחני� קדו' בנו והי

לעמוד חזק   , ואל ראשי ומנהלי החינו� החרדי של בנות ישראל אנו פוני�. ובמצוות

ובזכות הצניעות וקדושת , ולא תניחו לתלמידות  לב א בלבושי�  קצ רי�, במאבקכ� ה ק שה

 ".ישראל נזכה להגאל במהרה

וחובת בת ישראל  : "ר' א סי"ח) להגאו� הסטייפלער(רתא ק ריינא דאג' כ� כתב בסו

ו ה� בשעת הילו� ה �   "ללבוש  בגדי�  כשרי� אשר ל א יתגלה בה�   אפילו משהו מהבר� ח

 ".בשעת ישיבה

הברכיי�   –אור� השמלה  : "ז"ל בשנת תשמ"ז בקול קו רא מגדולי דורנו שי"עדו

וכבר פסקו פוס קי דורנו שיש ,   בי� בישיב ה בי� בהליכה, חייבי� להיות מכוסי� בכל  מ צב

וחתמו עליו  ". מתחת לבר�]  אינטש4שהוא בער� [מ " ס10ללבוש שמלה שאורכה מגיע 

פ "הגרח, נ קרלי�"הגר, ש אלישיב"הגרי,  צ  אבא שאול"הגרב, ז אויערבא�"הגרש

 .ד"משבצ ות זהב לבושה פי'  ד ג� בס"והו. ה וואזנר"שיינברג והגרש

, ל"תש( ש אלישיב המובאי� בב טאו� במסילה "גריז אויערבא�  וה"אלו דברי הגר שו

" ל כס ות את הבר�  בי � בעמידה  בי� ב ישיבה ולא  לס מו� כל ל  על  כי סוי הגרביי�): "97' עמ

ואפילו  כשגורבת .  . שיע ור כיסוי : "ט"וש� ס.  כה'  ד הע"הלי כות בת ישראל   פ' ד בס"הו(

א במכתב   "והגרישא "וכ� כתבו ה גרשז"). טומי� חייבת השמל ה לכ סות הבר� אגרביי� 

נזדעזענו עד עמקי הנפש : "תלד' סי) א"קוב� אגרות הגריש(כת בוני לדורות '  הנדפס בס

ל פי די�  תורתנו הקדושה מחויבת האשה  .  . על הנוהג האסו ר של  לבוש הש מלות הקצרות 

ולא ל ס מו� כל ל ע ל  , ללבוש שמלה   אשר ארכה יכס ה את הבר� ה�  בעמידה וה� ב ישיבה

 ".כיסוי הגרביי�

Ú˙ÂÏÓ˘‰ Í¯Â‡· ÌÈ¯ÂÚÈ˘ Â·˙Î˘ ˙Â¯Â˜Ó „Â 

כבר הורו גאוני הפוסקי� שצריכי� להיו ת למטה   ("ט הערה רג  "ענבי הגפ�  פ'  ס �

 ;")'באופ� שכשתש ב או תולה בגדי � שיהיו מכוסי� רגלי'  מ שיהי" ס10מהברכי� בער�  

להזהר מאד  ("ת שבט הלוי "להגאו� בעל שו" גדרי צניעות לנשי�"כרוז  �

 ;")ניע ות דהיינו ראש וראשו� בבגדי� ארוכי� למטה מ� הברכיי�בתלבושת צ

יש להקפיד  שאור� ("ועוד  , ר נסי� קרלי�"להג) ט"משנת תשס(פסקי ה לכה   �

15�כ, פ את מקו� שהרגל מתרחב"החצאית תחת הבר� יסתיר לכה�מ  מעל  " ס10
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.  וכדי� בגדי� צ מודי� לגו� , שיש פריצות ומכשול בראיית צורת השוק הרחב, הקרסול

י ציאה   , כפתיחת  עגלה,   גילוי הבר�  במצבי� מזדמני�  רבי�ל נמנע ג� "בחצאית ארוכה כנ

 ;")עמידה בש פת מקו� גבוה, ורגל על  רגל, ישיבה נמוכה, לאוטובוס'  עלי, מרכב

ה ואזנר "והגרש, ל"ז אויערבא� זצ "הגרש, "א"ג דולי  הפוסקי� ש לי ט"בש�  �

,   מצבהבר� כולה  חייבת להיות מכוס ה בכ ל ("ד "מ שבצות זהב ל ב ושה פי' א בס"שליט

מ מתחת "אור� השמלה או החצאית צרי� להיות לפחות עשר ס. בי� בישיבה ובי� בהליכה

שרבות טועות ,  "א"גדולי ההור אה שליט"ש בש � "וע". ג � במצב  ישיב ה, לסו� הבר �

�ובאמת הבר� מסתיימת כ, ע צ� פיקת הבר� , למדוד את האור� מהמקו� הבולט שבבר�

וב מדידה מפיקת   ,  חייב ת בכיסוי  בכ ל  מצב שהואוהרי כל  הבר� , מ מתחת  למקו� זה"  ס10

מ מסו� הבר� מספיק  "ורק  במדידה של  ע שר ס, הבר� מתגלה  חלק מהבר� ב כל ישיבה

 ;וברוב הפעמי� צרי�  להארי� יותר, לפעמי�

דחצאית שאורכה פחות מעשר , ה ואזנר"ז אויערבא� והגרש"ש בש� הגרש"וע �

 שבאור� זה בודאי מתגלה הבר� במצבי�  מאחר, מ מתחת לסו� הבר� אסורה בכל עני�"ס

משו� שהבגד מתרומ�  ג� בישיבה  רגילה מחמת סוג  הבד או ה גזירה או בתנועות  , רבי�

מ מתחת "  ס10�וכ� בכניסה ויציאה ממכונית המציאות מוכיחה שלא די  ב . מסויימות

 ; )וע ל כ� חובה לב ד וק כל שמלה  לג ופה א� מכסה  את הבר� בכ ל  מצב, לסו� הבר�

ז "הגרש, ש אלישיב"פ הגרי"ע(ב "רג במהדורת תשנ' א עמ"לשכנו תד רשו ח' ס �

בי� ,  הבר� חייבת ל היות מכוסה בכל מצב): "נ קרלי�"ה וואזנר והגר"הגרש, אויערבא�

מ  " ס10שיש  ללבוש  ש מלה שאורכה  מגיע , ו כבר פ ס קו פוסקי  דורנו, בישיבה בי� בה ליכה

ואפילו כל השס ע  , אפילו גורבי� גרביי�, ש סע בחצאית אס ור משו� פריצות. מתחת לבר�

 ".כולו מתחת לב ר�

התייחס בדבריו לאור�   ] מליובאוויטש[הרבי "ק צא '  ו עמ"הצנע  ל כת פ'  בס �

והרבי , שזה לא נראה צנוע כמו שצרי�, בשע ה שנשי� יושבות' ואמר שיש בעי, הבגדי�

כשישבו   '  אפיואז,  סנטימטר מתחת לבר�10אמר שלכ� צרי� הבגד  להימש� לכ ל הפחות 

לא אני הקובע בדיוק   .  .ובשעת ישיבה חייב להיות הבר� מכוסה לגמרי , יכוסה הבר�

אבל כל   , זהו המינימו�.  .אני רק אמרתי לא פחות מזה .  .כמה סנטימטר צרי� להיות 

 ".ב רכה' תבא עלי, אשה שתוסי� ב זה

‡˘ ˙ÂÏÓ˘ ¯ÂÒÈÂÒ˙ÂÚ 

ד במכתב לק הלת לייקוואוד מאת "הו (דואא קוטלר ראש ישיבת לייקוו"עת הגרד

לא יהיו ): "ב"ח שניאור קוטלר מעשרת ימי תשובה תשמ"בנו וממלא מקומו הגרי

 ".חיתוכי� בהשמלה המגלי� חל ק מ� הבר� או הרגל

נחרדנו לשמוע : ""אזהרה נוראה"ב ת מנחת יצחק ובית דינו"כ הגאו� בעל שו"כו

שי ובנות ישראל אשר כבר אחזה על פירצה חדש ה נוראה בחומת מלבושי הצניעות של נ

שלובשות שמלות שסועות מ� הצדדי� , האש ג� בקצה המחנה של שומרי תורה ומצוות

ובת ישראל הלובשת שמלה כזו הרי היא , שזהו מלבוש של פריצות והפקרות, או באמצע

מ� השמי� מזעזעי� באסונות . ל"ע ר"וזה גובל על אביזרייהו דג, עוברת על דת יהודית

והנשי� הלובשות בגדי  פריצות הללו . ל"ת שאירעו לאחרונה וגדול הכאב מאו ד רמחרידו



 רפה )29(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 

ל וכמו שהזהירנו  "גרמו לכ� ומכ שילות את הרבי� ומטילות עונש ואסו� על הישוב רח

לכ� אנו גוזרי� בכוח תורתינו הקדושה . 'ולא יראה ב� ערות דבר ושב מאחרי�'תורה 

 גמור שלא תהי� שו � בת ישראל   לפרו� ג דר ל ל בוש מלבוש ש ח� כזה א פילו   באיסור

ומה לו וחובת נשי ישראל דר� לחו� כדי להרחיק  מ� הכיעור והשבאופ� שלא נראה ב

 ...".הכשרות והצנועות להתעורר ולמחות נגד הלובשות תלבושת  אסורה זו

* * * 

ÎÎ ˙Â‡¯� ÂÈ˙Â�·˘"˙Â�Â˘Ó "ÚÂ�ˆ ˘Â·Ï ˙ÓÁÓ Ì˙¯·ÁÓ 

הקפיד ע ל כ �  שבנותיו הקטנות ילכו  ,  ל  הגיע לאר�"מר� הקהלות יעקב זצכש"

מתגו רר באותה תקופה היו נראות ' ובאותה סב יבה שהי, בשמלות ארוכות עד  אחרי הב ר�

 .ל"מר� החזו� איש זצ' ה שחה את לבה ל פני אחי"הרבנית ע, הילדות כמשונות מחברת�

עליה� והרי את יודעת את  האמת מה איכפ ת ל� מה שאומרי� : ענה לה החזו� איש"

, אילו אלה שלא הולכות כ	 ה� ה� המשונותו, שבנותי� ה� ה ולכות כמו שצ רי� לל כת

' א עמ"לשכנו תדרשו ח' ס" (וממילא שאי� מה להתחשב במה שהמשונות אומרות עליה�

 ).ב"במהדורת תשנ –רב 

* * * 

˘ ˙Â¯ˆ˜ ˙ÂÏÓ– È¯ˆÓ ˘Â·Ï 

ושאלה אשה   ) כב, ש מות ג(ל  אהא דכתיב "צד מבעלזא ז"ק מוהרי"יתא בש� הרהא

משכנתה ומגרת ביתה כ לי כ ס�  וכלי זהב ושמל ות ושמת� על  בניכ� ועל  בנותיכ� ונצלת�   

וצרי� ביאור אמאי ישימו את הבגדי� דוקא  על בניה� ובנותיה� ולא על   . את מצרי�

,  לבש�ולכ � הגדולי� לא י כלו ל , אלא  דה מצרי� לבשו ב גדי� קצרי� ב ל תי צנועי�. עצמ�

ה ג� היו� "ובעו. אלא שהשמלות שלבשו המצריות הגדולות היו ראויי� לישראל הקטני�

וחייב כ ל איש  מישראל לצאת  מגל ות זו ולהזהיר אנשי ביתו על   , מצויות בגדי מ צרי� אלו

 ).סט' א עמ"דרשות להורות נת� ח' ס(לבישת בג די�  צנועי� 

Ë‡˘ ÌÚ" ÌÈÈÎ¯·‰ ÔÓ ‰ËÓÏ Ï‚¯‰ ˙¯Âˆ ¯È˙Ò‰Ï ˆ– ‚ ÌÏÂ�ÈÈ‰ ˜Â˘„ ˙ÂÚ„‰ ÈÙ 

Í¯·‰ ˙Á˙ 

)  ג�(  בעני� איסור לבישת מכנסיי� לנשי� 40הוספה על  המבואר לעיל ה ערה ב

לידידי הרב   ' הנה אפריו� נמטי, )ש"ע(משו� שמבליטי� צורת הירכי� ופיסוק הרגל י� 

י שהגיש לנו בטיבותא את ספר תולדות  "ר בנציו� סורוצקי� נ"החשוב ורופא שבורי לב הר

ז אולמ� שאמר "קסד מובא  עדות הגרש' א עמ"וש� בח, "מעשה איש" החזו� איש מר�

א�  –ועל מה ה כוונה , מכנסיי�' והרי הי',  לא תגל ה ערות� עליו'כתוב בתורה "א "החזו

רחמנא ' וקריי, על צורת האברי� –אלא  ? ה ישאר מגולה"הרי בלא, על סו� המכנס יי�

�  הקפידה התורה על הד גשת  בליטת צורת  הרי ברור מללו דא� לגבי אנשי". 'ערוה'

משו�  –)  28ד ל עיל ה ערה  "הו(ה "ח סע"ז א ו"פ דברי הט"ובפשטות הטע� ע. הירכיי�

אי� צור� ל הסתיר צורת , כ למטה מ� הברכיי�"משא, דהיר� קרוב יותר למקו� הערוה

א� שדינה   (כמו שאי� הקפ דה לה סתיר צו רת הזרוע למעלה מ� המרפק  ,   הרגל בשמלה

 ).12ראה לעיל הע רה  –ע  " לכוכערוה



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   רפו

ÏÈ·ÌÈ˘�‡Ï ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈÈÒ�ÎÓ ˙˘ 

יש ,  בעני� מכנסיי� קצרי� לילדי�12ב הערה "ש לעיל במילואי� לח"הוספה עמב

 :בעני� לבי שת מכנסיי� קצרי� לגברי� להתבונ� בהבא לקמ�

כל   'העני� של צניעות הוא שלא  כדעת הטועי�  שזה שיי� רק  אצל נשי� כיו�  ש"

,  אלא ה עני� קיי� ג� אצל  אנשי�  –נשי� אבל  אי� לזה שייכות  לא', כבודה בת  מל�  פנימה

 .ע שג�  אצל� ישנו עני� הצניעות"כמו שהדי� נפסק בשו

"�ואחד  –משו� שכשמגיע זמ� הקי� , שעני� זה נדרש במיוחד לעורר בימי הקי

ממתני� ועד 'וש� לובש הוא את המכנסי� , ]�נילבאנג�ל� ק�[ע ג� לצרי� הנופש סנו

 –וכפי  הנראה  –)   מב, תצוה כח(ד יוק כמו שכתו ב ב כהני� ב!  ויותר מזה כלו�', ירכי�

ע שג� אצל אנשי� שיי� עני� "אינו יודע מהדי� בשו –שזהו ג� לימוד זכות עליו 

כ  "וא, וזה כתוב בתורה, הרי בל בוש כזה הרי הלכו ג� ה כהני�: וטוע� הוא. הצניעות

 ! רוצה ג� הוא ללבוש כ כה

',   את המעיל  וכו, � עוד  לבושי �בשו הרי בנו ס� ע ל המכנס ילאבל כהני�  "

א לובש רק את המכנסי� וכ ה"משא –והלבושי� האחרי� כיסו את כל חלקי הגו� 

ונוס� לזה . מאומה' מתני�'ולמע ל ה מה, כלו� –' ירכיי�'למטה מה', ד ירכי�עממתני� ו'

�בער גייט או� ב�רימט  רע!   [אבל הוא הול �  ומתפאר בכ�,   הכהני�  לא  התפארו בכ� –

 !].ערמיטזי� ד

מ דוע ה נ�  , א� אתה הול � כ כה –של כאורה ,  הגיעה אלי ת מונה מאחד שהול� כ כה"

וככה תשאר לזכרו� עול�   –צרי� שיקחו ממ� תמונה אי� שאתה עומד בכזה מעמד ומצב 

והוא  ! '?ממתני� עד  י רכי�'שהנכדי�  ש ל�  יוכלו  לראות כיצ ד הנ�  ל ב וש ע� מכנסי�   –

 .נה שלו הגיעה אל יעד שהתמו –עושה מזה כזה פרסו� 

רצו להראות אי� הכל מ תנהל : אלא אד רבה, זה לא שמישהו רצה להלשי � עליו –" 

ולפת ע  –כפי שמתאי� באמת  –נשי� ואנשי� לחוד , מזוזות בכל הפתחי�: ש� בהידור

שאצ לי אי� זה  –יושב לבו ש ככה    –פלוני ב� פ לו ני  –ורואה אני אי� שה וא , הנני מבחי�

כמוב� לא במקו�  , מצב כזה  הוא הל� לבו ש תחת כיפת  השמי�וב –ספק שזה הוא 

כ לא  בפני   "ועאכו ,  משו� שהיכ� שיש נשי�  הוא לא י ל�  כ כ ה לבוש, שנשי� היו נמצאות

אבל  בשע ה   ! טע שלו היתה  נותנת לו ע� צלחת על  הראש'משו� שהבעל ה בית, אשתו

 יודע שצניעות משו� שהוא פשוט אינו, הול� הוא לב וש ככה –שהוא נמצא שלא בביתו  

 .זה ג� אצל אנש י�

רק  לגלות  טפח , יש את  ההל כות אי�  צריכי � להתנהג  בא ופ� של  צניעות –" 

שהרי קומת , הרבה יותר מזה' וכא� הי, ואי� שצריכי� להתנהג לפני זה ואחרי זה, וטפחי�

יוצא איפוא   –' אמה מצומצמת'ישנה ' ממתני� ועד ירכי�'ו, אמות בער�'  אד� זה הרי ג

א לא הוא י דע   , אותו כ כה' תפסו 'ניכר שלא  ' ובתמונה הי!  בגלו י שתי אמות'  � הישכא

על חטא שחטאנו 'כמו  שאומרי� , ברצו�' וזה הי, נראה שיש לו הנא ה מזה' והי, מזה

משיחת  –התוועדויות  –תורת מנח� !" (ענוגתאלא ע�   –ולא רק ברצו�  ', רצו�בלפני� 

 –תורת מנח� ' וראה ג� ס ).ב"ה צנע  לכת פי' מתורג� מאידיש בס –א "פ תרומה תשמ"ש

שהצניעות , יש להוסי� ולהעיר): "ח"תשכ'ש ה"דחגה' משיחת יו� ב(ג "התוועדויות חנ

כ פו עלת  "וכמו, הנהגת האיש  פועלת  על  הא שה.  . בהצניעות ש ל  האיש ' של האשה  תלוי 



 רפז )29(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 

בשכר צניעות שהיתה בה 'ש) ב"ריש ע, ילה יגמג(וכפי שמצינו . הנהגת האשה על האיש

זכה ) איש(בו בשאול ' ובשכר צניעות שהי, )איש(זכתה ויצא ממנו שאול , )אשה(ברחל 

 ".י"שעל ידה באה גאו לת בנ', )אשה(ויצאה ממנו אסתר 

̆ ÂÏÓ˘‰ Í¯Â‡– ÌÈÙÂ˜˘  È˙Ï · ÌÈÈ·¯‚ ˙Â˙  :31ערה ה  ·ÂÏ˘Î Û‡ 

שאינ� מכ סות ג� הבר�  אפילו   ש  בפני�  דאסורה לל כת  בשמלות "הוספה עמב

ז "ט ובש� הגרש"ת אגרות משה ח"ל משו"הנה מלבד הנ –כשלובשת גרבי י� אטומי� 

ז אויערבא� "כ הגרש"הנה כ, )29לעיל במילואי�  להערה (אויערבא� ועוד מגדולי זמננו 

ונעתקו דבריו בזה  –ג אות טו מטע� הלכתי אחר "ג סק"ת מנחת שלמה ח"ג� בספרו שו

 .ש" ע, 35ואי� להערה לקמ� במיל

‚ ¯„˘ ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÏÓÓ„Â‡ 

  א ד הביא  בעני� אור� השמלות שלובשות לש� המאדע ול"מלבושי כ בוד פ' סב

רוכי� כא לו שמקור� את למנוע מללבוש ב ג די� ומטע� צניעות וכתב שיש לנש י� צנוע

ז שג� את הטוב  "ז סשט"ב א הע"ת משנה הלכות חי"והעיר עליו  בשו. תואינו מתו� צנוע

בל והלואי  שילכו כו ל� ב שמלות ארוכות ואדרבה לאחר  שה� ישתנו המאדע ויחזרו נק

קשה לכ�   ' למקור� אנחנו בש� אלקינו נל� ונדרוש מהנשי� א� בשעת המאדע לא הי

ות עוהנשי� הצנו,   כ� שלא בשעת  המאדעוכ למה לא יעש"א, ללבוש שמלות  ארוכות

, עוד   בנדו� שמלות א רוכות מאוד . ד"עכ, יקבלו מאתנו ובמקו� שאמרו להארי� אי� ל ק צר

ל  "שא, ק"אה,   ד"ראש ישיבת אחי תמימי� בכפר חב, שניאור זלמ� גפני' ג ר"העיד הרה

שיש עכשיו  "ל "ת שנת תש"אחר שמח" יחידות"ר מליובאוויטש ב"ק האדמו"הגה

והרבי  אמר שזהו המצאה של גוי   , שנשי� הולכות בבגדי� ע ד  לקרקע] אופנה[' מאדע'

ארו� עד   ' ל שזה יהי"העצה  הנ.  .בל שו� של קפידא  וצער , כ�  אמר.  .בפריז מטור� אחד 

"  אלא עוד הזיקו יותר בכ�, בזה לא רק שלא פעלו כלו � –הדוק על הגו� ' ויהי, הקרקע

 ).קצ ' ו עמ"פ –ג "תשע, ק"אה –הצנע לכת  להרב אי ילנברג ' ד בס"הו(

̆ ‡ÌÈ·¯ ‚· ˙ÂÎ ÏÂ‰˘Î ˙Â�Ë˜Ï ˙ÂÏÓ˘ Í¯Â‡ ÔÈ�Ú·ÌÈÙÂ˜˘ Ì�È :32ערה ה   

קטנה הפ חותה מגיל שש  הגורבת גרבי�  ארוכי� "י "ד  ס" הלי כות ב ת ישראל פ' בסו

הקט�  והלכותיו ' וכ� כתב בס ". שתלבש שמ ל ה קצרה, יש להק ל לה  –המכסי� כל  הרגל  

יש להקל  לה לל בוש  , ילדה עד ג יל שש כשלוב שת גרביי� ארוכות("ח "א סי"ג פפ"ח

, אמנ�"). למעלה יש להחמיר בכל דיני מלבוש  נשי�א� מגיל שש  שני� ו.  שמלה קצרה

אי� לה ביאה לבית הכ נסת בחצאית , משהגיעה הקטנה לגיל שצרי כה ל כסות את  הבר�

'   מובאת בס,  ש אלישיב"תשובת ה גרי(כי� ואפי לו ג ורבת גרבי� אר,  קצרה עד  למע ל  לבר�

 ).ח"ב ס"קוב� תשוב ות ח' ושוב נדפסה  בס הליכות בת ישראל ש� הערה מא

ח "בחתימת הגרי(ו "ק ירות"צ דעיה"מבדי) ח"משנת תרפ(איד� בפס ק  הלכה מ

כל אחד מחוייב לחנ� את בנותיו הקטנות בצניעות וקדושה שג� ה� ): "וע וד, זאנענפעלד

 ".תלבשנה בגדי  צניעות ולכל ה פחות שהשמלה תכסה בארכה  את רוב הרגל

ד "ת אז נדברו חי"שודיני מלבושי נשי� הני� ידו שנית בזה ב' הגאו� בעל קו נטו

ש ועל משמרתי "אבל ג�  אני מתכוו� לש"וכת ב ) בתשובה לרב החולק  עליו בזה(ח "סמ



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   רפח

�,   ולפרס�  איסורי� זה עדיי� לא הכל, אעמודה ביחוד במקומות כמו כא� שמזיעי� בקי

, א� רוצי� ש לא רק החוג  ה מצומצ� יקבלו  שה� ב לאו הכ י נזהרי� בזה, העיקר שיתקבל ו

כ  מיקל יו תר בקטנות "ג.  .ח  "רפר בכרוז של שנת ת"ושו.  יש להד גיש ג�  צד די ההיתר

שלא צרי� שיהא עד כפות הידי� כמו בגדולה אלא מספיק רוב ] שרוולי�[לעני� בתי ידי� 

 ".אבל  לאמיתו של דבר הרי אי � אני מיקל בלא  גרביי� אלא בג רביי� ארוכי�.  . היד 

  Ï ‚¯‰ ÔÈ„ ¯Â¯È– ÌÈÏÂÒ¯˜‰ ÔÓ ‰ËÓÏ  ·:33ערה ה

 א"י בש� ה חזו"ת אז נדברו ח"ש משו"מ 22רה הע ו19הערה לאה לעיל  במיל ואי� ר

עוד "' ש מס"ומ ,)בזמננו שאי� רוב הנשי� הולכות יח� אסור מדי� טפח באשה ערוה(

וכ� כתבו שיש לכסות הרגליי� ג�  . )דכפות רגלי� אינ� בכלל מקומות המכוסי� ("� חיוסי

 קפידא גדו לה  'בכל מ קומותינו הי("ז "ז סל"ת דבר י יציב חאהע"בשו, למטה מ� הקרסול

' ס; ")והו א בכל ל טפח  מגולה, וחלילה לה קל נגד זה, שלא לג לות ג�  למטה מהקרסול

ג� א� ("י "א  או"כתר ה צניעות פכ; ")ללכ ת יח� איסור ג מור("ד  "ט סל" ענבי הגפ� פ

לכ�  צרי� לשי�  לב   , הגרביי� אטומות לפעמי�  באצ בעות או בעק ב  עדיי� ישנה ש קיפות

ג� באצבעות וג�  , אטומה לגמרי' ות או להקפיד שהגרב  אכ� תהיולנעול נע לי� סגור, לכ�

והאידנא רובא ("א אות לז " ה ס"א להבי� שמועות סע"או � אני חומה ח' ס"). בעקב

ש "וא� בקי� ו חשיבא מקו� מכוסה ואסור לקרוא ק] יח �[דעלמא אי� דר � לי ל�  כ� 

הוי כנגד טפח באשה א� נראי� כפות הרגלי� , ולכ� ג�  א� לבושה שמלה ארוכה, כנגדה

מ לסמו� "מ המקילות יש לה� ע"ואפשר דמ.  .ל "א זצ"דהחזו' א הכי משמי"ערוה וי

דיש להקפי ד   , והאצבעות אינ� מכוסי�] וה� לרפואת הרגל[ה גרביי� אלסטיות "וה, ע"וצ

וראה "). ע"מ בעצימת עיני� יש להקל  ל כו"מ. ל"ללבוש נעל  סג ור או גרב עליה� כנ

 . אות ה ב עני� ללכת ב לי  גרבי� בבית בי מי הקי�49לואי� להע רה בארוכה לקמ� במי

* * * 

): ב, ו' ישעי(ולי יש לציי� מקור לכיסוי פרסות הרגל מהנהגת מלאכי עליו� א

ובתנחומא . שלא יראה כ ל  גופו לפני בוראו, לצניעות: "י"ופירש, "ובשתי� יכסה רגליו"

שלא להזכיר  , )ז, יחזקאל א( עג ל כסוי הרגלי� לפי שה� ככ� רגל, ראיתי) אמור יא(

 ".לישראל עו� הע גל

* * * 

ש להקשות מדי� הרחקת נדה דמשמע  דפרסות הרגל י� נחשבות כמקומות "מב

, ז בביאורי�"ה  ס"על ה לכ ות נדה סקצ" ב די ה שלח�"' ש בס"ל ע פמ"המכוסי� שבגו � עוי

א " חומה חאו� אני ' ור אה מה שד� בז ה בס. ע"נד ה ש� ס'  על הל" ציוני טהרה"' ובס

 ).קצה' עמ(ו "עדות משמיעות סט

‚ÌÈÏÚ�· ˙ÂÚÈ�ˆ È¯„ 

י קרא  "מהר' יש ל העיר מפי, נוגע נעלי�  המושכות תשומת לב  או נע לי�  צבעוניותב

שהיו  . תעכסנה): "טז,  ג' מסיבות חורב� ב ית המקדש  ביש עי" (וברגליה � תעכ סנה"כ "עה

אני למד , תפארת העכסי�' וממה שאומר בסמו� יסיר ה. הולכות מנעליה� מצויירי�

יוס� אומ� ' וראה ג� ס". שתעכסנה הא מור כא� פתרונו תהלכנה במנעלי� מצויירי�



 רפט )33(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 

וכל שכ�   .  .ו לא יביט כלל  במלבושי אשה : "343' עמ) נ מאי�"מנהגי פרנקפורט ע(

 ".ובאדו� הא דו� שהוא בתו� הזול�' ובנקיבת מנעלי.  . בעקבה 

�Ú ÈÏ"·˜Ú "ÌÈ˘�Ï 

י העקב הגבוה נראית האשה גבוהה יותר ובכ� היא  "שע(ד נעלי עקב  לנשי� "עו

דבר ה גור� למשיכת   , י  שהע קב ג בוה פסיע ות הרגליי� מ שתנות"ע, ועוד. בולטת יותר

יש  –) הכל מ סתכלי� ל כיו� הרעש, י השמעת קול כעי� פרסת  סוסי�"וע. תשומת לב

שהיו  –" הלו� וטפו� תלכ נה: "ש�' על הכתוב בישעי) ב, שבת סב(ל "להעיר מדרשת חז

שהיו מהלכות ארוכה  בצד  קצרה שת ראה צפה על   : "י"ופ רש. מהלכות ארוכה בצד  קצרה

כ בקיצור  באיכה רבה  "מובא ג) א"פ(ובמדרש איכה זוטא ". ראש חברתה ונוי הוא לה

רדוקי� עבה היתה לובשת קו] נמוכה[וכשהיתה אחת מה� קצרה ): "טו, ד(פ סרו טמא "עה

". ומביאה שתי ארוכות ומהלכת ביניה� כדי  שתהא נראית לבחורי�] נעלי� גבוהות[

ידוע המעשה בבתו של רבי חנינא , י אופ� פסיעות הרגלי�"ובעני� משיכת תשומת לב ע

וכששמעה  ', שהלכה לפני גדולי רומי ואמרו כמה נאות פסיעותי, )א, ז יח"ע(ב� תרדיו� 

' ס(ש "ע, ונענשה על כ� ב עונש נורא, )י"רש. לפסוע פסיעות נאות(' כ� דקדקה ב פס יעותי

שהליכתה היתה , הבנת המעשה באופ� אחר) [י"א פ"ח –ט "תשס, בני ברק –דברי שלו� 

 ].ז"ל במסילת ישרי� פל"ראה לרמח –כ נענשה מטע� אחר "ואעפ, צנועה ביותר

�ÌÈ˘�Ï ˙Â˘ÈÚ¯Ó ÌÈÏÚ 

וב רגליה� : "ק לה כתוב בי שעי ש�"דראה פירוש הר, בנוגע נעלי�  המרעישותו

" .  שה�  הפעמוני� ומשמיעי� קול, מקש קשות ברגליה�  בע כסי� שת לויי� בה�. תעכסנה

)) טו, איכה ד(כ  סורו טמא "איכה עה(במדר ש . תעכסנה: " � ש�"המ לבי' ז בפי"ועד

ו "שבת פ(ובירושלמי . מכניסות ארס התאוה. מפרש לשו� עכסא ונחש) א, סב(ובשבת 

' והמפרש פי. מפרש מנעלי� עבי�. ש וברגליה� תעכסנה"סי� קורדיקיא כמהעכ) ד"ה

פ ש� על הנח ש   "ויל. כ עכס א ל מוסר אויל' וכ� פי. כבלי� או פ עמוני� להשמיע קול

מובא המסופר על הגאו� מווילנא שבק ש   ) ג"פכ(בס פר כתר הצני עות ".  המצלצל

, יעת קול הלוכ� מזיקה לומהגבאי� לדאוג שלא יעברו נשי� תחת חלו� ביתו הואיל ושמ

' שכאשר שמע קול של  נעלי� מקשק שות מיד הי, כ מסופר על מר� החזו� איש"וכמו

כדי שלא ישמע קול הרעש של  , מרעיש ונוקש ע� נעלו באר� והכניס אצבעותיו באזניו

מ "מספר רי:   "קסח' ג עמ"מעשה  איש  ח' כ  ב ס"ז מצאתי שכ"לאח. [המנעלי� של  ה אשה

צעדנו   , ל ה לכנו בטיול הי ומי לצור� ברי אות"רו� לחיי רבינו זצבקי�  האח: א"שליט

היו  (' ונשמעו פסיעות רגלי, ממזרח למערב ומולנו עברה  אשה בדרכה  מ מערב למזרח

שהוא דופק ע	 רגליו על כהמשי� רבינו בדרכו , )אב ל נשמעו, קולות רגילי� של הליכה 

ר שד� "שו! "].  נשמע קולהעד  שיותר ל א, כדי שלא ישמעו ד פיקות רגלי האש ה, הקרקע

וכתב ג� הוא דבכל ל   , ז"ד סמ"ת אז נדברו חי"בשו', בעני� נעלי� המרעישות וכו

וא� , מה שנתחדש ללבוש נעלי�  שמשמיעי� קול בזמ� ההליכ ה –" ברגליה� תעכ סנה"

,   אבל הד ברי� ה�  ג� כפשוט� , ב  דורשי�  את זה במכוונת לש�  זנות, שבגמרא שבת  סב

וכשאשה  הולכת בחו�   . אבל יכול  לג רו� שלא יבנה הבית, רמי� חורב�וא� אי� הדברי� גו

הוי ) אמות' שלא מועיל בזה עצימת עיני� וג� לא הרחקת ד(בנעלי� שמשמיעות קול 

 .ש"עיי, )� בתחילת קדושי�"כלשו� הרמב(כנבל ברשות ה תורה 
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ˆÌÈ˘�‡Ï Ï‚¯‰ ÛÎ· ˙ÂÚÈ� 

בואר בפני� הסכמת הפוסק י� דדי� הרגלי � למטה מ� הקרסולי� תלוי  במנהג מ

כ  במקומות שהדר�  "וא,  וכ� הרג לי� ב ע צ� ב כלל  מקומ ות המגולי� ש בגו�היות, המקו�

מי שאינו יש� ערו� ", )אפילו בנוגע לאנשי�(ולכ� . לכסות פרסות הרגלי� אסור לגלות�

וכ�  .  .יכסה  רגליו ת חלה בס די� ויפ שיט� תחת הסד י�  –רק שפושט האנ פלאות מעל  רג ליו  

שדרכ� להיות , י� שלא לג ל ות רגליוילבש� מעט מעט תחת הסד –באנפלאות של נו 

ח "ע הרב או"שו" (שאי� הולכי� יח� לעול�  אפי לו בקי�,  מכוסות לעול�  במדינות אלו

במקומות "כ "משא). ע"כ השו"א ועוד נ"ב ש� סק"ז במשנ"ועד. ת"ב במה דו"ב ס"ס

ס "ע הרב ר"שו" (שדרכו להי ות מגולה, אינו מקו� צנוע באיש", "שהולכי� בלא א נפלאות

לא .  . לא יעמוד אד� בתפלה ", וכ� בנוגע להלכות תפלה). ועוד; ב"ב ש� סק"משנ; עה

אבל  . א� דר� אנשי המקו� שלא יעמדו לפני הגד ולי� אלא בבתי  רגלי�, ברגלי� מגולי�

ומכ ל   .  . מותר להתפלל יח�  –א� דרכ� ל עמוד יחפי� בפני  הגדולי� כמו ב אר� הערב 

ב "משנ; ה"א  ס"ח סצ"ע הרב או"שו" (קב מגו להשהע] נעלי  בי ת[שכ� כשנועלי�  סנדל 

וכ� מבואר בלבוש  ). ד"ח סמ"ז וסקכ"ג סי"ע הרב סנ "ע שו"וע. ועוד; ג"ב וסק י"ש� סקי

והשמיט את הטע�  " (וכ� יכס ה כל  גופו ולא  יל� יח� ש כל  זה דר� צניעות ו הכנעה: "ב"ס

ת כ� הרגל   של חטטי� המבואר בדרכי משה ש� והחלי� את הטע� וכתב שאי� לגלות א

וא�  איש אל י ל�   ("ח "מחני� קדו ש ס'  וכ� בס). ת"ע הרב מהדו"ל משו"משו� צניעות כ נ

' ב ו המונע מנעלי� מרגליו וכו, ב פסחי� קיג' כדאי: "ח"ובמקור הקדושה ש� ס ק". יח�

' ב' ח סי"ע או"ה ואל תמנע מנעלי� מרגלי� וכ� הוא בשו"א ד, י ש� קיב"בפירש' ועי

 ").בהגה

נזהר מאד ' ל הי"ר זצוק"מו: "א והגאו� הסטייפלר" בה נהגת מר� החזול"ז צ"לפיו

, ורק ברגלי�  מהקרסול ולמטה לא הקפיד  ש יהא יח�.  .שגופו לא יתגל ה אפילו במקצ ת 

ארחות רבינו " (שבימי� החמי� הסתובב יח� בחדרו, ל"א זצוק"וכ� ראיתי אצל מר� החזו

רבנ� "לל  א הע רה לב בנוגע   הנהגת וכ� העיד  בבי ת ברו� לחיי א ד� כ ;  קפה' ג עמ"ח

מ בבית ה כל רגילי�  לל כ ת "ק א� שאי� הולכי� יח�  בחו� מ"דבימינו באה  –") קשישאי

אינו "שש� כ� הרגל , "מקומות שהולכי� בלא אנפל אות"כ דינו כ"וא, יח� מפני החו�

ח "ש או"ז בערוה"וראה עד). בית ברו� ש�" (שדרכו להי ות מגולה, מקו� צנוע באיש

 . שבי מינו אי� קפידא כל ל, א"סב "ס

ע הרב ועוד "פ דיוק  לשו� שו"שהעלה ע, ב"ח ס"ג  או"ת מגדל צופי� ח"ד שו"כו

ק   ואנשי� אינ� יכולי� לה קפיד   לכסות  כפות  "דבמדינה שמזג  האויר ח� בקי � כמו באה

נחשב זה כמקו� שרגילי� ליל� יח� שש�   , ז צער"רגליה� כל המעת לעת כי יגר � לה� עי

אי� הקפדה  � בחור�גלגרוב גרביי� מחמת צניעות והסברא נוטה שממילא אי� חיוב 

במקומות אלו לגרוב גרביי� מתחת לשמיכה שמכיו� שבחלקי� גדולי� של  השנה נחשב 

 .לכ� נחשב כ�  כל  השנה, אבר זה כמקו� מגולה

ח כיצד   כל שאי�   "חלוק של ת) "ב, בבא בתרא נז(' � בדברי ה גמ"הר שב' וג� לפי פי

וכ� , "שיהא ארו� עד פיסת רגלו ש לא יראה כשיל � יח�"שהיינו , "אה מתחתיובשרו נר

ל היו " שאני הת� ד בזמ� חז– ח דוקא"דמשמע שהוא די� בת, הוא ברבינו גרשו� ש�

ללא גרביי�   ) א, ראה בבא בתרא נח(רגילי� ללכת  ב סנדלי� פתוחי� בחלק מעונות השנה 
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ראה (מגולה '  הרגל נראה והי' והי,)ט"שמירת גו� ונפש ס'  הל הרבע"שו(מתחתיה� 

וכ� מבואר , לכ� לא הקפידו על  גילוי העקב כ ל ל משו� צניעות, )מ"ח סק"נודע ביהודה או

ח החמירו על  "ולכ� ת. ד לאו כו לי עלמא  עביד י דסיימי מסאנייהו) א, כ ד(במועד קט� 

עיקר ', כל שאי� בשרו וכו) א, לא( יוס� ש� וכ� משמע בנמוקי. עצמ� ללבוש  חלוק ארו�

זה הדי� נוהג באר� ישמעאל שדרכ� לל כת יחפי� וחלוק� ארו� לכסות עד פיסת רגל�   

ל הלכו כמו שנוהגי� באר� ישמעאל שדרכ�  ללכת  יחפי �  "וכוונתו שבזמ� חז. כ"ע

רק וכ� מהאי  טעמא עצמו הוא חומרא , ח לכסות את פיסת רג ל�"ולכ� הח מירו ת, ל"וכנ

אבל במקו מות שכול� מכ סי� רגליה�   . ח שהרי מעיקר הדי� הולכי� לפי  המנהג"לעני� ת

מ אלישבי�  "ג רמ"הערת ידידי הרה (ח צרי� לנהוג כ�"הרי ג� מי שאינו ת, ג� בקי�

 .)1084ב ג ליו� "בקוב� העו

  ג " סכ)בעל יסוד  ושורש העבודה (צוואת רבי אלכסנדר ז יסקינד מהורדנאומה שב

הייתי נזהר ": ל"וז(לבישת אנפלאות תחת הסדי� הוא רק כמדת חסידות משמע שדי� 

כשפשטתי הפו זמקאות מרגלי קוד� השינה  לא הפשטתי א ות� בעני� שתהיינה הרגלי� 

 ר ק   ,ש שמלא כ ל הא ר� כבודו"ה וב"מגולות בגלוי  מקו� שאי� זה כבודו ש ל הב ורא ב

ת� תחת המכסה שהייתי הייתי פושט אות� אחר שהכנסתי רגלי אל  המטה ופשטתי או

והנהגה זו שמעתי . כ בדר� זה"וכ� בבוקר כשעמדתי ממטתי הייתי לובש� ג, מתכסה בו

ודעו לכ� בני אהובי כי בזה ובכל   . כ באופ� זה"על חסיד מפורס� בדורינו והייתי מתנהג ג

ל "כי בתמידות בעת  הפישוט וההלבשה הייתי מכוו� כוונה הנ, כיוצא העיקר ה וא הכוונה

ל  כ סברת הפוסקי�  שאינו " ל  דס" צ–) "כ וב כיוצא"ש ותזהרו בזה ג"� זה כבודו  יתשאי

ל הרי במקומות שנוהגי� לכסות רגל יה� ג� בקי�   "כ לפי פוס קי� הנ"משא. מעיקר הדי�

 ).ב ש�"קוב� העו(יש לנהוג כ� מעיקר הדי� 

ש� העלה שמדת  הצניעות וכיסוי הגו� , ח"ג וסס"ז סק"ג סמ"ד ח"מ יו"ראה אגו

וא� לא כפי  שרגיל לל כת  , אינו נמדד על פ י ההנהגה כשע ומד לפני מל� ו שר ואד� חשוב

אלא כשיוש ב בחדרו לפני אנשי� שאי� עליו לכב ד� א � אינו רוצה , ברחובות העיר

 .להתבזות בפניה�

נהגו הרבה  : "ד"מאמר הצניעות פ) לבעל שומרי אמוני�(בל ראה שלח� הטהור א

וכ� ראוי , ותחת לכיסוי היו לו בשי� הפוזמקאות, ת רגליה�יראי� שלא גיל ו אפילו פרסו

משמע שהנזהר ) א, סב(ברכות ' ובגמ, לעשות לכ ל מי שירצה להתנהג בקדושה ובצניעות

בצניעות גופו אפילו יש עליו  די� קשה חסי � עליו ומבטלי� ממנו והמזיקי� מסתלקי�   

בעני�  (12ב הערה "� לחלעיל במילו אי –) ועוד(ס "ז דברי מר� החת"וראה עד". ממנו

 ).גילוי הזרוע לאנשי�

כיו� אי� דר� :  "ד אות א"ב סמ"תשובות ח –צ אבא שאול באו ר לציו� "מ להגב"וש

.   .אי� להל� בבית בלא גרביי� כשכפות רגליו מגולות , האנשי� להל� יחפי� ברחוב

 ". ובכל אופ� ודאי  שיש להזהר בזה לכתחלה

ב בסופו וב דרכ י משה  "ח ס"ע או"א בשו" הרמעל  כ ל זה מ דברי' ל דאי� לה ק"וצ[

ב   , פ פסחי� קיג"וע, "ולא יל�  יח�"ד , פ ויקרא רבה יט"ע, )בש� אור זרוע(ב "ח ס"או

) ז"א סק"ד במג"הו(א , פ שבת קכט"וע, שהמונע מנעלי� מרגליו הרי הוא מנודה למקו�

ע "עיר שבשוויש לה . מ"ואכ. שלעול� ימכור  אד� כ ל מה ש יש לו ויקח מנעלי� לרג ליו



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   רצב

א "ב ס"שמירת הגו� והנפש סקי' סראה . הרב מהדורא תנינא ש� השמיט די� זה לגמרי

 ].) ואיל�188'  ע( 1086ב גליו� "ע בקוב� העו"ומה שהארי� בזה ידי
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דבגד  דק מאוד עד   ' ת תורה לשמה סימ� ת"בספרו שו" ב� איש חי"אה למר� הר

שכל מלבוש ה תחתו� דהיינו הכתונת וכיוצא נראי� ממנו לחו� לעיני הכל  מחמת קלותו 

הועתקו ד בריו  –ש אי שרי לה בעל  לשרו� הב גד  "וע (אי� בבג ד זה  צניעות כל ל  –וזכותו 

 ). 58לקמ� במילואי� להערה 

אסור משו� פריצות ): "ועוד(� נ קרלי"מהגר) ט"משנת תשס(� כתוב בפ סקי  הלכה כ

לא בשרוולי� ולא   –שהוא הבגד הראשו� הסמו� והדבוק לגו� ' שיראה לחו� הגופי

 ".במותניי� ובסביבות הצוואר

ת מנחת "ד חיוב כ יסוי בגדי� התחתוני� בשו"ז אויערבא� ע"כ� הארי� הגרשו

א� א� א� .   .מכוסות בגרבי ניילו�' אשה שהשוק או ירכותי: "ג אות טו"ג סק"שלמה ח

מ א� בשעה שה�  יושבות נגלה  לעי � כל רואה מקו מות מוצנעי� "מ, הגרבי� אינ� שקופות

כ חשיב כמ גולה והרי זו "ג, ו הבשר ממש"א�  א� לא נראה ח, שבגו� לא ב דר � צניעות

ג  "ב ד אשה שמגלה  החלוק אע"ק כ"מ ס"ש' ד סי"� ביו"ח והש"ש הב"פריצות וכמ

בגד תחתו� הס מו� לגו� הרי ז ה פריצות וחשיב כמגלה  את  שעדיי� נשאר בשרה מכוסה ב 

והואיל וג� כנגד בג ד י צבעוני� של  אשה אחרת (ש במקו� צנוע ממש "לבה ערו� וכ

וא� אמרו על זמרי נשי ועני גברא שהוא , )ש בזה"ש כ"שמכירה רבו האוסרי� לקרות ק

כמנהג הצניעות  ג� ידו ע ד כל  אשה ש אינה נוהגת . כאש בנעורת ק ל וחומר לפריצות זו

כמבואר " עוב רת על דת יהוד ית"ל בש� של "שנהגו בנות ישראל קוראי� אותה חכמינו ז

ופשוט הדבר דאשה היוצאת בשוק רק בבגדי � הסמוכי� , א"ד  מאישות הי"� פכ"ברמב

,   מ ברור הדבר שחשובה ודאי כעוברת על דת יהודית"ג שכ ל בשרה מכוסה מ"לגו� אע

' ולכ� ראוי לכל אשה  כש רה ויראת ד.  ה וי בכלל  דת יהודיתד"וכיו� שכ� מסתבר דג� נד

כי חו� ממה ש עוברות על  דת  יהודית הרי ה� ,  להזהר מאד מפריצות זו' ה� נשואה וה� פנוי

ו על יד� בהרהורי "עוברות ג� על לאו דאורייתא של לפני עור לא תת� מכשול שיכשלו ח

ועתה . ע  המביא לי די  הרהורעבירה שקשי�  מעבירה ולע ב ור על ונשמרת� מכל  ד בר ר

כאשר חש� יכ סה אר� איש  לרעהו ואשה לרעותה יאמרו חזק לשמור על כ ל ג דרי  

לזכותנו לראות במהרה באור פני מלכנו משיח ' הצניעות ובזכות נשי� צדקניות יחיש ד

 ".צדקנו אמ�

 ·‚„ÛÂ˜˘ ¯ÓÂÁÓ Ì È :37ערה ה

 איש חי דבגד דק  ת תורה לשמה לבעל  ב�" משו35אה לעיל במילואי� להערה ר

ה ליכו ת ' כ בס"ו כ. אי� בבגד זה  צניעות כלל –מאוד עד שהמלבוש התחתו� נראי� ממנו 

אי� , לכל האמור בסעי� זה.  .שיעור הכיסוי באיברי� שוני� "..ט "ד ס"בת ישראל פ

רג ' א עמ"ח(לשכנו תדרשו ' ז בס"ועד". מועיל כיסוי שקו� או העשוי מעשה רשת

נ "ה וואזנר והגר"הגרש,  ש אלישיב"הג רי, ז אויערבא�"פ הגרש"ע –ב "במהדורת תשנ

�או סריגי� מחוררי� וכדומה , בגד העשוי כעי� תחרה או שקו� אפילו רק בחלקו): "קרלי

,   שאור� לבוש) 154' ז עמ"חלק ל(תורת מנח� '  כ בס"ו כ". אינ� מהווי� כיסוי כהלכה
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על דר� בגד גבולי ה ע שוי מנייר וכל [מחומר העשוי בדוגמת נייר ' וסוג הלבוש שלא יהי

ד ק   , בגד שקו�[או זכוכית ] אלא נייר קשיח, ויורד כי אינו בד ר�תזוזה בצד אחד עולה 

עוד מקור ות באיסור . לבוש שצר י� להיות מכס ה ומסתיר ומעלי�' אלא שי הי]. 'וכד

 . 28,  26,  23ראה לעיל במ ילואי� להערה  –לבישת בג די�  מחומר שקו� 

 ·‚„Â�Ó ¯ÓÂÁÓ Ì È˜· :38ערה ה

  23ראה לעיל  במילואי� להע רה , מנוקבוד מקורות באיסור לבישת בג די� מחומר ע

 . 37והערה 

̂ ·ÌÈ¯ˆ Ì È„‚· ,ÂÎÂ ÌÈ˘ÈÚ¯Ó Ì ÈÚ :39ערה ה ·' 
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ד בג די� אדומי� ל או דוקא   (ו "א סקל"ת תשובות והנהגות ח"כ ב פשטות  בשו"כ

 אלא כל לבוש  בולט שאשה מתלבשת בה� שיסתכלו במיוחד בה זהו בגד פריצות והוא

ועוד  יש בזה משו�  לאו ד לפני  , ג האשה"בכל ל ובחוקותיה� לא ת לכו ור אוי לקורעה מע 

וכ� תזהר מאוד  ("ד "ט סל"ענבי הגפ�  פ'  ס; )'שגורמת לבני אד�  להס תכל  עלי, עור

שהוא היפ� מדת הצנועות בכל ל וכבר  .  .ממלבושי� הצרי� שתוצאותיו מצערי� כנודע 

ל והאשה "ז מגרה עינו של אד�  ומכשיל� רח"שעי.  .כ גדולי ומאורי התורה "צווחו ע

נ "מהגר) ט"משנת תשס(פסקי הלכ ה ; ")כ שלא להכשי ל בנ י אד� על ידה "מוזהרת ע

אסור  בלבישה מ עיקר  ,  בגד  שאינו מסתיר את צורת  אברי הגו� ב כ ל מצב("קרלי� ועוד  

קה   במיוחד בחל' החולצה רחבה ורפוי' חובה מהדי � להקפיד  שת הי) 1: ( על  כ�. הדי�

מש�  . כ ד י שתסתיר לגמ רי את ההבלטה  מלפני�, מ יותר ממדת הגו�"  ס10�15:  העליו� כ

ול א יצמד כ לל  לא ור� קו הגו�  , ולמטה קו החולצה ירד ישר ו לא יכנס  פנימה לכיוו� הגו�

ואסור , ח גורות רחבות מהודקות במתניי� גורמות להבלטת צורת  הגו�.  מכל  צדדיו

חולצה במידה   ) 2. (צמודי� ולא יבליטו את צורת הזרועג� השרוולי� לא יהיו . ללובש�

מב ד   ' א ל א עשוי, שאינה מבד י ציב, אפי לו רחבה, וכ�  כל  חולצה, קטנה או בגזרה צרה

אסורי� בלבישה בכל    –דק ודומיה� �סריג, לייקרה, שמטבעו נמתח ונצמד לגו� כטריקו

משו� מגדר מילתא  . קט הסגורי� באופ� חלקי'ג� א�  לובשי� מעליה�  חולצה או ז, מצב

)  3. (אסור שיראה ממנו כלפי חו�  אפיל ו מעט, כל  בגד  האסור  בלבישה  כטריקו ולייקרה

אפילו א� נצמד , אסור ללכת בח צאית הנצמדת לגו� למטה מהמתניי� מלפני� או מאחור

אלא חובה להקפיד שהחצ איות יסתירו . 'לאוטובוס וכדו' לירכיי� רק לזמ� קצר כמו בעל י

חלוקי� מ לייקרה וטריקו . גל יי� ותנועת הפיסוק במצבי�  ה מזדמני� ברחובאת צורת הר

' ה(י העדה  החרדית "צ שע"מבד" אזהרה חמורה"; "נצמדי� מאד ואסורי� בלבישה

ושאר חברי ) ת תשובות והנהגות"ס שו"מח(מ שטרנבו� "בחתימת הגר) ד"תשרי תשס

ל בושי פריצות ',  ר העל  דבר מה שנפר � באחרונה ג� במחנה החרדי� לד ב("צ "הבדי

הנצמדות מאד לגו� ולצערנו הרב כי רבות , וחולצות טריקו' הידועי� בש� חולצות גופי

ואשר על כ� הננו בזה לגלות דעתנו דעת תורה כי יש . מהנשי� נגררות ולובשות בזה

ת "ולה עיר משו. ")בלבישת ה בגדי � כאלו  ובדומה לה� אי סור חמור מאוד ואסור ללובש�

כ לבושה עולה   "ונסתפקתי א� הטע� לפי כשש חה הרבה כ): "ל' ע סי"אה(שלמת חיי� 

וכג ו� שהולכ ת   , ואולי  יותר נכו� הג� ד לא נתגל ה בשרה, מעלה ומתגלה  בשרה
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 וגור� להרהור' אז בולטי� להדיא אברישחשש אחר יש כא� לפי , בפוזמקאות וכדומה

ומה דנ מצא מפורש מדוכ, מ כשרוחצות הרצפה בחצר של  רבי �"ונ, ומדת צניעות ל יזהר

א ידעתי מקו� ל: תשובה', גורמות הרהור כשהול� אחרי' באחורי אשה הטע� שתנועותי

 ".ואולי ראה בה הרבה צ ניעות, הספק

ÏÌÈ˘�‡Ï ÌÈ¯ˆ ÌÈÈÒ�ÎÓ ˙˘È· 

בנו של   [ ר יצחק יוס� "הג , ר יוס�  ליברמ�"כולל  הג(ו "ב י צאו רבני ירות"שנת תשעב

שכל  אי ש ישראל חייב  על  פי  די� התורה הקדושה  "בקריאת  קודש ) ועוד, ]ע יוס�"הגר

ואיסור חמור מדאורייתא להתלבש  בבגדי�   . להתלבש  בצני עות בבג די� ר חבי� וצנועי�

) ח"קע' ד ריש סי"ביו' וכדאי(ש בחוקותיה� לא תלכו "הצמודי� לגו� כדר� הגויי� וכמ

וכל   . ש"ו ע"ג ס "ז סכ"א אהע"ברמ כ מהטע� ה מבואר"ולבישת מכנסיי � צמודות אסור ג

ויהי .  וחיוב גדול  לה וכיח ולמחות על  כ�.  � כ� ח וטאי� ומחטיאי� את הרבי�ישבולה

רצו� שיהא מחנינו קדוש ג� ה ל בוש יהא כראוי על  פי הה לכה   ונזכה בקרוב ל ביאת משיח 

 . א"צדקנו בב

ÚÌÈ˘ÈÚ¯Ó ÌÈ„‚· ¯ÂÒÈ‡· ˙Â¯Â˜Ó „Â 

ת תורה לשמה " משו58 ולקמ� במיל ואי� להערה 35אה לעיל במילואי� להערה ר

 והכל תולי� למר� הבעל ב� איש חי בנדו� בגד שיש בו ציצי� ופרחי� נאי�' סימ� ת

וראה פסק די� . ש"ע ,  אי� בבגד זה  צניעות כלל –עיניה� בבגד ז ה מפני שהוא נאה ביותר 

,  צו רת� וצבע�, ד וגמאות בולטות בגוד ל�("ועוד  , נ קרלי�"מהגר) ט"משנת תשס(

ובפר ט  , מושכי� עי � ואסורי� בלבישה –עיצובי� מלוכ סני� או בצבע י� מנוגדי� 

ו שאסור לעשות דוגמאות המדגישות  "וק. עיני אחרי�דוגמאות בגד  שמטרת� משיכת 

כנגד ההבלט ה  –כיתובי� או מספרי� , כיסי� בולטי� או צבע שונה: כגו�, מקו� צנוע

, ציורי�, קפל  עמוק –בחצאית מל פני� בי� הרגלי� ' וכ� לא יהי. בחולצה מלפני �

י� חשופי �  אסור ל לבוש מלבושי � הדומי� לבג ד. 'דוגמאות או תיפורי� בולטי� וכדו

 –'   או גופי, ולוב שי� מתחת� בגד, חולצות�כגו� חולצות ב שרוולי� קצרי� או חצאי

המבליטי�  , ש כל   אלו ה� בג די פ ריצות של גויי�, להשלי� את ה מקומות החייבי� בכיסוי

ב גדי� זורחי� ... או מעוררי� תחושה של ג ילוי הגו�, מקומות שיש להצניע� ביותר

בגד  בצ ב ע . צהוב וי רוק בגווניה� העזי�, ובכל ל זה   כתו�, אסורי� בל בי שה –ומבריקי� 

 �ז "פ הגרש"ע –ב "רג במהדורת תשנ' א עמ"ח(לשכנו תדרשו ' ס"). אסור –הגו

, ל"מלבד חובת כיסוי הנ): "נ קרלי�"ה וואזנר והגר"הגרש, ש אלישיב"הגרי, אויערבא�

 ".מדיני צניעות אי� ללבוש כ ל בג ד הבולט בצ בע ו או רועש בסגנונו

‡ ‡ÎÈ‡ È‡ıÁ˘ È˘Â·ÏÓ ˙Â˘·ÂÏ‰ „‚� ÏÏÙ˙‰ÏÂ „ÂÓÏÏ ¯ÂÒÈ 

ל משו� " י לבי שת בגדי� הנ"הוספה על  ה מבואר לעל ב פ ני� שעוברת האשה עב

יש  , שהרי מכשלת את האנשי� באיסור הסתכלות והמסתע�, "לפני עור לא תת� מכשול"

  שהרי אפילו 'לומר דאסור לומר דברי תורה ותפלה נגד נשי � הלובשות בג די� צרי� וכו

הנה חו� , י ראייתו במקומות הגלויי�"א� יזדמ� שי ש לו הרהור ג � ע', וידי ' בנוגע פני

ואפילו היא אשתו , אסו ר לו להתפלל ו לומר דברי� שבקדושה, מעצ� איסור ההסתכלות

וכבר כתב מר� החת� סופר ). א"ו ס"ח סט"ד או"מ ח"ת אג"ראה שו(' ובתו וכדו



 רצה )39(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 

מכל   , באשה צנוע ה ואשתו, אפילו במקו� ד ל יכא איסור ערוה): "צ"מ סק"בתשובותיו חו(

, לא יתעורר שו� עני� הרהור, כל מה  דבעי  ליבא לרחמנא,  מקו� במקו� תפלה והודאה

ו מפני זה אנו , בל תפילתות ולא תתק"כי לא תעלה במעלות ל השי, אפילו באשתו אמרו

ומכא� ". של א יבואו לידי הרהור בשעת תפלה, מפרישי� הנשי� מ� האנשי� בבית הכנסת

בכ ל שכ� ש לא  לה תפלל  וללמוד ו לומר דברי� ) "א"ה ס"ח סע"פסקי ת שובות או(נלמד 

שבקדושה נגד  נשי� חצופות אשר מלבוש � מלבושי שח� וגאוה הגורמי� לתמיהה 

וכל שכ� המבליטות איברי גופ� בבגדי� צרי �   , ל"ת גויי� רכד ר� בנו, והסתכלות

 ".א� שאי� שו� טפח מגולה, והדוקי�

ÌÈÓÂ„‡ ÌÈ„‚· ˙˘È·Ï ÔÈ„ 

Ï ÌÈÓÂ„‡ ÌÈ„‚· ˙˘È·– Â��ÓÊ· 

)  שורש פח(ק "עני� ההקפדה  המיוחדת בלב ישת בגדי� א ד ומי� המבואר במהריב

 ש� 39יל בפני� בהערה ראה לע –ג "� ש� סק"א וש"ח ס"ד סקע"א יו"ד להלכה ב רמ"הו

וכ� העיר  ). א,  ברכות כ" (לביש א כרבלתא  בשוקא"הערו� ב' ק מפי"לדינו של  המהרי' ראי

 .ו"ד ש� סק"א יו"בביאור הגר

 .י"ד סר"ת רבבות אפרי� ח"זכר לנו בזה בשוו

וכמבואר ,  ל דיש  מקו � להק ל בזה"מ די"שו, זמננובהנה בעני� מלבושי� אדומי� ו

ד  "הו –יח ' שנת בונה ירושלי� סי, ו"ירות', חוברת ב, שנה ה ("תורה מציו�"בקוב� 

קונטרס הזיווג והבית , ב"ד עפשטיי� ח"מצוות הבית להרי'  ז ובס"ד ש � סקט"ת יו"בדרכ

,  והמה של משי אדו�, ד ש עשה איש אחד בגדי חתונה לבנו"נשאלתי ע): "קמה' עמ

תי הנה מבואר בתשובת והשב. כי יש מגמגמי� בדבר, א� רשאי ללובש�, יקרי� מאד

', כ אסור לל בוש מלבושי� אדומי� כו"וע, �"דזה ממלבושי העכו, ק שורש פח"מהרי

ללבוש מלבוש י� אדומי� ,  � כעת"דאי� דר� העכו, ד ד בזמננו אי� לחוש לזה"אלא דנלענ

ס "מ בש"והעיר ש� מכ[' כ אסר ש� כו"ו ע, בכ�' ל דרכ� הי"ק ז"ורק בימי מהרי, דוקא

זולת א� יעלה בהסכמ ה חד מגאוני , ד"אכ� לא רציתי להק ל בנ, ]אדומי�שהיו לובשי� 

 –' והוראתו בקדושה וטהרה כו', הדור דפקיע ש מי

'   ג',  יו� ד' כו ק קאוונא"ל אבד"ה יצחק אלחנ� זצ"ומ' הגאו� כו' ואלה דברי כו "

 כתב   ויפה' ואי� שו� חשש בזה כו, הנה לדע תי אי� לאסור זה בזמננו', ב כו"מנח� אב תרנ

 ".'כבוד תורתו בזה כו

א  דהלאו  "א סק"ה שהביא ממנחת חינו� מצוה רנ"ד ש� ס ק "ת יו"ש בדרכ"עייו

ל פשוט דמותר לישראל "ונ"דובחוקותיה� הוא בכל דור ודור משתנה לפי מלבושיה� 

 .ש"ע, "ליל�  במלבושי � הקודמי� אשר הגוי� עזבו עתה

 –ו "תשמ 'ה, .י.נ –ינזברג ז ג"להרא(ת דברי חכמי�  "ד סברא זו הביא בשו"עו

בעני� .  .? הא� יש עוד איסור היו� לנשי� ללב וש בגדי� אדו מי�): "ו"ז סמ"ז פ"חאהע

ובש �   , ויש סברא לכא�  ולכא�, לבישת בג די�  אדומי� היו� יש מחלוקת בי� הפוסקי� בזה

טוב להקפיד  ולא  ל לבוש אדו�   , שמצד  הד י� מותר' ר יעקב קמ נצקי שמעתי ש אפי"הג

ר יעקב   "סברתו ש ל  הג.  . שאוסר "] ק"המה רי"ל "ל כאורה צ. ה.א[ט "המביכשיטת 
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רק , אז מותר, שכיו� שאי� הגוי� לובשי� אדומי� היו� לפריצות, אקמנצקי להתיר הו

ושיעור של אדו� ל אסור הוא מה (נוהגי� לאסור , אסר היו�] ק"מהרי[ט "שכיו� שהמבי

'   היא תתהלל עמ' י קמנצקי בס"אול� עדות אחרת בשיטת הגר)". דחשיב אדו� גבי נדה

ג  שהיו� אי� לובשי� בגדי�   "דאע, ל"י קמנצקי זצ"וכ� אמר לי הגר:  "10לז הערה 

, מ� הראשוני�' ק שהי"מ כיו� שדבר זה יצא מפי המהרי"מ , אדומי� לש� פריצות בלבד

 ".אי� להקל בזה  א� היו�

ל לה רבה מגדולי דורנו דג� בזמננו שאי� הגויי� לובשי� בגדי� אדומי �  "ס, איד�מ

יוחד המכשיל את מפני שאדו� הוא צבע בולט במ, נשאר איסור לבישת בגד אדו�, בדוקא

'  ס(ז אויערבא� "וכ� שיטת הגרש. כמבואר בפני�, ולבישתו נוגדת את הצניעות, הרואי�

ז "ד סקמ"ח(ת באר משה  "ש ו; )ל' ח עמ"ח( קצות הש לח� ; )כ הערה י ב"הליכות ש למה  פ

ת תשובות "שו;  )ב"ד  ס"ו סכ"ח(ת שבט הלוי "שו; )לעיל  בפנ י�' ג ואיל�   הנז"סקי

ד "ג יו"ח(ת ויבר� ד וד "שו; )ז"ה סט"ח(ת באר שרי�  "שו; )ו"א סקל"ח(והנהגות 

נ קרלי�  "מהגר) ט"משנת תשס(ובפס קי הלכה  ).  ד"ט סל"פ(ענבי הגפ� '  ס; )א"סק

מלבושי ' כ בס"וכ". אסורי� בלבישה –וכ� בגדי�  זורחי� ומבריקי� , בגד אדו�): "ועוד(

מנהגי "ז ב"וע ד.  ג�  היו�ש אלישיב  דא יסור לבישת ב ג די� אדומי� שי י�"כבוד  בש� הגרי 

רב מנח� זאב הת "ח המשפיע דתו"להרה" (יותוליקוט סיפורי התוועד"בספרו " ז"הרמ

שנשי� ובנות , מקפי ד על  ביתו ומעורר לאחרי�' הי: " אות כה242' עמ) הלוי גרינגלאס

 ".מראה לה� המקור ביורה דעה' והי, לא ילבשו בג ד  אדו�

˘ ¯ÂÚÈ"ÌÂ„‡ "ÌÈ˘� È„‚·· ¯ÂÒ‡‰ 

 –אבל בצב ע בורדו וכדומה . אדו� ממש –ל דדוקא כש כל הבג ד או רובו הבולט "י

ז "ל הגרש"ז ס"ועד). ז הערה ז"הלי כות בת  ישראל פ' ד  בס"הו, ש אלישיב"הגרי(מותר 

.   .שיעור בגד אדו�  האסור לאשה ): "כ  הערה יב"פ, תפלה –הליכות שלמה (אויערבא� 

ש בג ד   "וכ,  בה� הרבה צבע  א דו� אי� ללובש �ולכ�  דו גמאות שיש. הוא כל שמזדק ר לעי�

וראה לעיל ). י"משבצות זהב לבושה פ' ד בזה ג� בס"והו" (שאסור ללובשו, שכולו אדו�

אבל  ". שיעור של אדו� לאסור הוא מה דחשיב אדו� גבי נדה: "י קמנצקי"מדברי הגר

אדו�   צבא בורדו הקרוב ל"השיב  לשואל בעני�  ' ק ב"ד ס"ו סכ"ת שבט הלוי ח"בשו

דהמעיי� בפוס קי� יראה דלא  באדו� דוקא  תולה הדבר   , "שלמראית עי� נראה אדו�

והשתא א� הפריצי� והפריצות לובשי� כזה לש �   , ולפעמי� ג� ש אר צבעי� פרי צות

והמעיי� יראה דפריצות זה לאו  דוקא  פריצות של   , וא� לאו מותר, פריצות ג� זה  אסור

". 'והכל לפי הדיי� והלב יודע וכו"וסיי� ,  הרוחצניעות אלא ג� פריצות של שררות וגסות

וראיתי באיזה ספר דגדר ב גד אדו� הוא  : "א הערה ג"ד סק"ב יו"ת ויבר� דוד ח"וכ� בשו

והג� שיתכ�  כ� , ]י קמנצקי"כ בש�  הג ר"ראה לעיל  שכ[מה שנחשב אד ו� לעני� ד� נ ד ות 

פ כבס  "ויחי עה(י "רשויסוד לזה מדברי , בהגדרת בגד א דו� שהדגישו הפוסקי� לאיסור

מ "מ, דבג ד שצבעו  דומה ליי� לובשת� האשה להסית ב ה� הזכר לית� עיניו בה) ביי� לבשו

 ".ה שאר צבעוני� מרעישי� בכל ל זה"כבר כתבנו שה 

* * * 

ה� כול � שמות שהגה  והמציא , כל השמות ש משתמשי� בה� במלבושי� א דומי�"

שזה מרמז ', שוחט משו� מאי מחייב': שואלת) א, עה(ש בת ' במס' כמו שהגמ, היצר הרע
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שצוב ע את הבגדי �   ', משו� צובע': 'ועונה הגמ, שהוא מל א� המות, על שוחט העול�

ג ל או כ תו� או ו ר ד, באדו� ע שמות וכמו שליצר הרע יש שב. וכ� הלאה, שאומר שזה ס 

שכל אלו אינ�  , היוצא מכל זה. כ� הוא נות� לצבע האדו� שבע שמות, )א, סוכה נב(

 ).ה"א ס"כתר הצניעות פי' ק משאפרא� בס"בש� הגה" (לבושי� צנועי�

˘‰ÓÂ„‡ ‰�˘Â ,ÌÂ„‡ Ë‰¯ ,ÂÎÂ' 

'  כ בשמו בס"כ(כ אסורי� "ז אויערבא� דמטפחת וצעי� אדומי� ג"ל להגרש"� סכ

 ).1י הערה "פמשבצות זהב ל בושה 

‰ ÔÂ˙Ù˘· ˘ÂÓÈ˘)˜ÈËÒÙÈÏ( 

אינו .  .אבל לי פסטיק  : "ג"ז סקי"ד סקמ"ת באר משה ח"עיל  בפני� מובא משול

שא� בחול ) ט"בדי השלח� סקי(ו "קצות השול ח� סקמ' בפרטיות יותר ראה ס". בכל ל זה

אבל  לצבעו בא דו� . מותר לצבוע השפתיי� רק כפ י הנדרש לשוות לה� צבע טב עי בריא

 ".לאו שפיר למעבד ה כי "ק ולצאת כ�  לרחוב חז

‡ ˙È·· ÌÈÓÂ„‡ ÌÈ„‚· ˘Â·ÏÏ ¯˙ÂÓ È")˙È· ˘Â·Ï "Â„ÎÂ'( 

נחשב  –מאחר שבני אד� נכנסי� ויוצאי� , א דא� בבית אי� ללבוש בג ד אדו�"י

על   , דלפני� נהגו הגוי� ללבוש בג די� אדומי�(ל "ק הנ"וג� דלטע� המ הרי. הבית כרחוב

'  ס(אי� חילוק בי� בית לחו�  –)  סור חקות גויי� על בגד אדו�כ� חל באות� זמני� אי

מ "ח קניבסקי והגר"הגר, ש הלוי ואזנר"י הערה ד בש� הגר"משבצות זהב לבושה פ

אסור ללבוש   שמאי שנא בית מבחו� ופשוט , אי משו� בחקותיה� לא תל כו, עודו). קליי�

מאי שנא בית  , יא גאותשמלבוש אדו�  מב, ואי  משו� הכנעה, מלבושי גויי� ג� בבית

�כ ג� ב בית הוא פריצות ואי� להתכסות בבגד  אדו�   "כ צרי� ה כנעה וא"דבבית  ג, מבחו

ז שהבית הוא בי ת פתוח לרוחה ואנשי� נכנסי� ויוצאי� ותגרו� מכשול "ובפרט בזה

ש שכ� משמע מסוגיא דברכות ולשו� הערו� "וע –ג "ב סשי"ת משנה הלכות חי"שו(

דנסתפק אי בגד אדו� המיוחד רק לבית , א"ד סק"ב יו" ויבר� דוד חת"ז בשו"ועד). ל"הנ

א משמע קצת   "ומשמעות הרמ, ובשו� פני� אי� הולכות בו  לחו� אי מותרת לל ובש� בבית

 ".א כתבתי ע וד"ע ובמק"ועדיי� צ:  "וסיי�, שבגד פריצות  אסור ללבוש א � בבית

אבל   , ר"כל  זה ברה.  .בגד א דו� האסור לאשה : "ז אויערבא�"ד הגר ש"בל ל פא

כ   "פ,  תפלה –הל יכות שלמה  " (מ בימי טומאה יש להמנע מכ�"ומ, בבית אי� קפיד א

שהתיר בבית  , ז אויערבא�"משבצות זהב לבושה ש� הוסי� בש� הגר ש' ובס). הערה יב

ת משנה הלכות ש�   "וראה שו. (ואפי לו באקראי, בתנאי שלא תצ א מפתח ביתה בבגד זה

) ז"ו סו� סקט"סקמ(קצות ה שלח� ' וכ� בס ).י� ימי טומאתהמה שכתב לחל וק עליו בענ

, "אבל ל לבשו  בביתה אינו פריצות ושרי, רק לצאת בו בשוק"דאיסור מלבוש אדו� הוא 

 ). תקמו ואיל�' שער ההל כה עמ(הצנע  לכת ' ש להשיב ע ל ד בריו בס"ש ראיתו ומ"ע

ÏÌÈ˘�‡Ï ÌÈÓÂ„‡ ÌÈ„‚· ˙˘È· 

ומ� ' ל אמר מיני"ר', מ� האדו� האדו� וכו: "ב"י, ג"אה בראשית רבה פרשה סר

ח "מלבושי כבוד  ותפארת פ' הובא בס" ('לבו שיו אדומי� כו', הוא אדו� כו', דכוותי

 ).הערה פח
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שמזהיר מאד מללבוש  )  רמד טור ב'  לש בת הגדול  עמ(ע דרשות ה חת� סופר "עו

 מרבינו ומביא ש�. ל"ר, מפנ י שזה ממשי� עליו מזל מאדי� המרמז על ד�, בגד אדו�

שצבע אדו�  ממשי� חרב , )ל , בראשית כה(פ הל עיטני נא מ� האד� האד� הזה  "בחיי עה

, ועל כ � צריכי� להזהר בזה מאד, כי המזל מאדי� כחו מרמז על ד�, ל"ר, ומלחמות

ס   " וראה  עוד להחת. ל"ר, כ די ש לא לה משי� עליו  דיני�, ולהתרחק מזה בתכלית  הרחוק

ימצא מקו� , הוא הדי� למי שמורה לרע לו): "ה ראו" דדרושי� ואגדות פרשת בא ד� ס(

, לכ� יזהרו בני ישראל מללבו ש בגדי� אדומי � כהנכרי�, להשפיע רע ביו תר במקו� אדו�

 ".כי לה� יאות ול א לנו

'   עמ, מסעי, ה"במדבר ח(ר האמצעי מליובאוויטש "יש להעיר ממאמרי אדמוו

א הוא מתלבש בלבוש בג די�   "ז' יה שהוא בח"וזהו מי זה בא מאדו� שהקב): "תתע'א

'   ש ועל חרב� תחי "גבורות קשות כמ' גבורות הקשות דאדו� שהוא  בחי'  אדומי� בבחי

 ".'כו

ע "וע". כ לובש כ ל בעל מלחמה בגדי� אדומי�"ואמר שע: "ט"מדרש פנחס סנ' עיו

מי זה בא מאדו� חמו� ): "בתולה במחול, מאמר ד, מאמרי חדשי תמוז אב(בני יששכר 

הנה  הבני� העמוסי � מני בט� יודע י� את רבונ� אשר .  . מדוע א דו� ל לבושי� .  . � בגדי

ועל ידי זה נצמח תמיד ישועה לע� קרובו , כתלג חיוור' זה דרכו כל היו� להיות לבושי

ד ברי צדיקי�   '  וראה ג� ס". בהעביר מה� ה לבושי� אדומי � כתולעת  שני  בזמ� המשפט

מנהג ל לבוש בג די  לבנ י� ): "ה"ד   ס"אות למ –ד  "תרל,  סיגעט –להרב יוס� מר דכי  כהנא  (

כי נמצא בספרי� שיש לגווני� ומראות כמה עניני� נפלאי� להמשי� בה� , כ ובפסח"ביו

וא� , ילבוש בגדי� א דומי�, כגו� א� רוצה למשו� עליו מדת הדי�, כח ממדרגת העליוני�

 ".ילבוש לב ני�, רוצה להמשי� עליו מדת הרחמי�

דברי  ' עי –כה בעני� המראות וגווני� האי� נחשבו על דר� האמת ול� ראה בארוא

ל  "ובזה תבי� מנהג הצדיקי� מרבותינו ז: "וש�(א "מהדורא תניינא סע) מונקאטש(תורה 

ל  "יש שהקפידו ע ל מראה אדו� ה� במטפחות וה� בלבושיה� היינו שסברו כדיעות הנ

ל מראה אדו� בידיה�  שמראה אדו� הוא מדת גבורה ביותר ויש שלקחו מטפחות ש

ל כי אי� די�   "ובתו� כיסי לב ושיה� לאשר סברו כדעת הק נה מהמקובלי� הראשוני� ז

שיש בו ) כנראה(וקסברי .  .ל "ל כנ"כגוו� שחורי� וכ� משמע משער הגלגולי� להאריז

מעלה ג� כ�  כ מו ששגור בפי זקני עמנו שמראה אדו� הוא מסוגל לגרש ש לא ישלוט עי�   

 ".הרע

 נשי� בכל ל האיסור דלבישת  מלבושי אדלא רק נשי� אלא ג�  שיטותכ בפ"כו

 .ב"ב סשי"ת משנה הלכות חי"אדומי� בשו

Ï˙Â�Ë˜Ï ÌÈÓÂ„‡ ÌÈ„‚· ˙˘È· 

,   ב"ד סק"ו סכ"ת שבט הלוי ח"נשאל בזה בשו, עני� מלבושי� אדומי� לקטנותב

� בזה   ג, אבל ל קטני� שהגיעו לחינו�, הנה לקטני קטני� בודאי לא שיי�   זה: "והשיב

"  מצות חינו� הבני�"א "ד  הארפענעס שלי ט"ז במאמרו של הגרי"ועד". שיי� חינו�

יש  לחנכה  .  .ובבתו כשהגי עה לזמ� חינו�  :  "צט' עמ) ז"תשמ'ניס� ה(בקוב�  פרי תמרי� 

 ".ת דבחוקותיה� ל א תלכו"שאסור לגדול  ללו בשו משו� ל, שלא תל�  בבג ד י� אדומי�
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̂ ¯ÔÈ�Ú· „ÂÚ‡Ï ¯ÂÒÈÌÈ : 40�39ערה ה  ÌÈ„‚·  ˙˘È· ,ÌÈ˘ ÈÚ¯Ó ÌÈÚ·ˆ · ;Ó˙Â�·Ï ÌÈÒ�Î 

יש לציי� שכ� מפורש יוצא ג�  , הוספה על המובא ומבואר בפני� במקור הדי�ב

שתהא אשה  "בביאור תקנת עזרא הסופר ) ב, ב  ויבמות כד, שבת צב(מדברי המאירי 

ר אש, )נ"וש,  אות ג49ב ה ערה "ראה לעיל פ" (בתו� ביתה) א�(חוגרת בסינר תמיד 

סינר ) שבת ש�(שלפי  דעת המאירי . )ב ש�"ראה הנסמ� לעיל  פ " (משו� צניעותא"טעמא 

מאירי יבמות " (הוא אצל הנשי� כמכנסי� לאנשי�"ו, "'הוא מעי� סדי� קט� לפני"זה 

דלפ י    –). מאירי שבת ש�" (א יראו שפולי מעיהשל"והצניעות בלבישת הסינר היא , )ש�

 כלפי מטה צרי� להיות כזה שיעלי� הבלטות בלתי  זה יוצא שהבגד העליו� של האשה

מה שאינ� כ� המ כנסי� הצרי�   ,  כו לל חצאית, ובגד כ זה הוא הסינר או השמלה, צנועות

, ל"זאלימל� בר  שאול ' ג ר"כ� העיר הרה( בולטי� על יד� ' ושאר בגדי� צ רי� שאברי

 ).מיתהמזכירות העול, "בני עקיבא"בתשובתו לתנועת , רבה הראשי של רחובות

̄ ÌÂ˘ Ó Ì‚  ¯ÂÒÈ‡ ‡ÎÈ‡"Ï „: � אות גש ÂÚ È�Ù" – ˙È„Â ‰È ˙„ ÌÂ˘Ó ,  È�ÙÏÂ ÌÈÈÂ‚ ˙Â˜ÂÁ
 ¯ÂÂÚ)Â„ÎÂ ˙ÂÏ Î˙Ò‰ ¯ ÂÒÈ‡·' ( 

 . א אות ד"לפ" מבוא"אה לעיל במיל ואי� לר

 Â�·Ï ÌÈÒ�ÎÓ ¯ÂÒÈ˙ ‡:40ערה ה

משו� לא תעדה   ) ג�(לאסור לבישת מכנסי�  ") א"גדולי ההוראה שליט"בש� (כ "כ

על   " פרדס שמחה"ס "למח(כר� שלמה ' בק ונט –א� א� נהגו  הנשי� כ�  –ש  אשה עדי אי

 .ג"סקי" מעי� טהור"קפב ב ' ד סי"יו) מ"תש, ב"ב –הלכות נדה  

· ˙¯‰Ê‡ ÌÂ˘Ó ÌÈ˘�Ï ÌÈÈÒ�ÎÓ ˙˘È·Ï ¯ÂÒÈ‡ ¯Â¯È"È‰È ‡Ï ' ¯·‚ ÈÏÎÚ‰˘‡ Ï" 

ה "ת ישכיל עבד י ח"ראה שו(ע מוד י� באיסור לבישת מכנסיי� לנשי� "� דכוא

עד ' ט עמ"ט ח"תשובות גדולי הרבני� בטהרת יו; נד' ז סי"ו חאהע"כ וח' ד סי"יוח

�א "ת יבי"שו;   סג'  א סי"ד ח" ת שבט הלוי יו"שו;  קח' ב סי"ת מ נחת יצחק ח"שו; ואיל

דהוי בכלל עוברת ע ל  דת יהודית , )סב' א סי"ת צי� אליעזר חי"שו; יד' ד סי"ו חיו"ח

וכפי  שכבר נתבאר  בארוכה לעי ל   (ועוד ) לפני עו ר(� ר באנשי"וחקות גויי� וגירוי יצה

כל י   "אמנ� הטע� המפורס� ובפשיטות בפי עמא דבר משו�  הלאו ד –)  40ב הערה "פ

שהעיקר  רורבדנראה , ט ההלכתית"ומבואר בזה צדדי  השקו.  אינו מוסכ� בפי  כל" גבר

 .זו' כדברי המחמירי� ג� מבחי

"   כלי  גבר  ע ל אשה' לא יהי"דהאזהרה ) א, בנזיר נט(י "ל  כ שיטת ראב"הנה קייד

ד בשניה� , או בכלי זיי� ל בד,  לבד] ראה לקמ�" [תיקוני איש"מיירי ג� ב)  ה, דברי� כב(

,   )ה"קפב  ס' ד סי"ע יו"טושו;  צו' יראי� סי;  י"ב ה"ז פי"ע'  � הל"רמב(עוברת על  הלא ו 

יראי�  (קי י קב ונ"דמשנת ראב –) בנזיר ש�(ק "ולא בעינ� שתשב בי� האנשי� כדעת ת

 ).וראה יד  מלאכי כ לל תט ו. ד ש�"י יו"ב; ז ש�"ע ' מ הל"כ; ש�

 –) לאוי� נא(ג "בביאור שיטת הסמ) ה  לא ת לב ש"קפ ב ד' ד סי"יו(ח " ול� כתב  הבא

אי� איסור על האשה ללבוש   ) ל"וכנ' דהלכה כוותי(י "דל ראב, ק"י לת"שכתב דמודה ר אב

דבזה מודה ( ויושבת בי� האנשי� כ הולכת"מלבושי אנשי� העשוי� ללבי שה סת� אא

אי� איסור בלבישת  מל בושי אנשי� , אבל א�  אינה  יושבת בי� האנשי�,  )ק"י לת"ראב
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כ לובשת עדי האיש  כמו כלי זיי�   "ולא שיי� ה איסור אא, העשויי� ללבי שה ולכסות בה �

י בנזיר ש� "ח דכ� דעת  רש"והוכיח הב). ' כגו� שתשי� בראשה מצנפת או כובע וכדו(

אי� בלב ישת מכנסיי� ' ח ודעימי"ז הנה לשיטת הב"ולכאורה לפי. ז ש�"ע' � הל"והרמב

ה כשאר מל בושי אנשי� "מכיו� דמכנסיי�  ה,  כלי  גב ר על אשה' משו� ל א יהילנשי� 

" א"זופיצ"ודומי� לה, )כמו כלי זיי�" (תיקוני דגברי"ואינ� , העשויי� ללבי שה סת�

שהתיר ) מלבוש של אי ש שנוהגי� הנשי� ללובש� ו ליל�  בה�  לשוק ולישב  בה�  בחנות(

 .ות בו ולא  לנוי ולקישוטא ללבישה  ולכס"ח ש� משו� דאינ� עשויי� כ"הב

,  י"מר� הב –ובראש� (ח "אפילו  לפי  רוב הדעות  שכת בו דלא  כה ב, ל"יתירה מזו יו

.   כי  תצא ' רב ינו הלל לס פרי פ'  כ בפי"וכ. ה"א ש� ס"מ דעת היראי� והטור והרמ"וכ

ומפרשי� דא�  (שהוא מלבוש אנשי� אסור  לכדל שיטת� , )ז"� ש� סק"ע בש"ויל

שהלאו קאי ג� על מלבושי�   , היינו לחומרא, ל"ג כנ"ב סמ'  איק כד"י מודה לת"דראב

ל   "דבהא ס, ק דדוקא  בלובשת ויושבת בי� האנשי�"י מודה בזה לת"אבל אי� ראב, סת�

הנה ג� ל דב ריה� יש  –)  י"ש בב"ע –י דאפילו  אינה יושבת ב י� האנשי� דאסור "לראב

דאינ� ב כל ל אזהרת כ לי  , לצד ד במיני מכ נסיי� דזמננו שצורת� משונה ממכנסיי� דגבר י�

 .גבר

וכד נפקת  לשוק א   , יה ודה עבדת  גלי מא' ב ש דביתהו דר, הנה איתא בנדרי� מטד

ומבר� ברו� ,  יהודה לצלויי הוה מכ סי ומצלי בה' וכד הוה נ פיק ר, מכסיא ונפקת בה

; ב, נדרי� נ, א"פתח עיני� להחיד; א ש�"א בח"מהרש(ופירשו האחרוני� . שעטני מעיל

ג  "י ח'ת לב חיי� פאלאג"ז בשו"ו ראה עד. ע' סי –ש "להגאו� מהריק – יעקב ת אהלי"שו

דליכא איסורא אלא בבגד המיוח ד  , משו� לא ילבש גבר שמלת אשה' דלית בי) כו' סי

וג� חסידי� ואנשי מעשה עבדי   , אבל מ עיל כזה שמיוחד לשניה� לי ת ל� בה, לאשה

אפילו   ,  לאיש ולאשה מותר לכול�דבגד  שצורתו שוה, עובדא בנפשיי הו ללבוש המל בוש

שתלו הדי� , ל"ע הנ"� וטושו"וכדמוכרח ברמב(מה� ' א� נעשה מעיקרו ביחוד לא

וכ� הס כי� ל דינא  ) . ת א הלי יעקב  ש�"שו' עי –במנהג המקו� ולא במי  שנעשה לו  

צורתו  , כמו מכנ סיי�, דא� מ לבוש, נמצינו למדי�. ד  כל ל קטז"הלמ' ח כ ללי�  מע"בשד

ש דלא שיי� האיס ור דכלי גב ר   "כ מכ"וא, שי� ה� לנשי� מותר לכול�שוה ה� לאנ

וג� ע שויי� ממיני צבעוני� שאי� , ממכנסיי� ד גברי� שונהמבמכנסיי� אלה  שצורת� 

דא�   , עב' ד סי"ת אבני צדק חיו"ז בשו"וראה עד. האנשי� רגילי� ללבוש כדוגמ ת� כלל

ל  "ו את הוכחה הנ(יש לה קל  –  המכנסיי� של  נשי� ניכרי� ומשוני� ממכנסיי� דאנשי�

 ).מסוגיא דנדרי� לא הביא

ל  דאפילו מלבו ש סת� "לא מבעיא  להדעות הנ, יהו יש לדחות ולומר דאדרבהמ

 –ח דאינה עוברת אלא  בתקוני  דגברי ולא  במל בוש סת�  "א לא אפילו  להב , עובר בהלאו

דכש לובשת  ל "שהרי י. יש לדו� להחמ יר במכנסיי� ד זמננו ג� מבחינת אזהרת כלי  גבר

זה  –) כמו שמלה וחצאית(האשה מכנסיי� ואינה מלובשת מלמעלה בג ד נשי� כדרכה  

. ע"האסורי� ל כ ו –ב  "לא נקרא מל בוש סת� א לא ת קוני דגברא  ככ לי זיי� ממש וכיו

לעני� זה הוא דבר שלובשי� אות� נשי� כאנשי� אלא שמשונה  " מלבוש"שהלא גדר 

לבוש שאינו מיוחד אלא  סוגואבל  דבר . ' וכדו קצת בחיצוניות שלו כמו גלימ א וסרבלא

או בגדי  צבעוני� (הרי זה כ חרב לאשה , לאנשי� ולא נמצא לבוש זה  כ לל  בלבושי הנ שי�

.  ולכל הדעות עוברת, )או דאיתתא(שמבואר בפוסקי� שהוא בגדר תקוני דגברי ) לאיש
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ולאיש (דאטו א� א סרנו לאשה כל י זיי� , ובדברי� אלו א פילו שינוי מהרגיל אינו מועיל

זה שיי� רק   י�מס "הלא סו! ?הא� יועיל זה –וה� שנו קצת מהרגיל ) בגדי צב עוני�

הנה זהו , כאנ שי�' ד בהולכת במכנ סיי� ונראה פסוק רגלי, ה במכנסיי�"וה. לאנשי�

ז בסיו� "ת אבני צדק כתב  עד"וג� בשו.  ולא נמצא לנו היתר בשינויתיקוני גברי גמור

או בבג ד  הנקרא מענער , שיש להחמיר בלבישת  כובע   הנקרא קאפילו טש, ל"תשובתו הנ

מ שמו עליו דאי� זה א לא לה דמות לא נשי� ומכוער "פ ש משונה משל אנשי� מ"דאע, ראק

ש ב מכנסיי� אלה   "כ כ"וא. י�ה רי דאסור א� ש צורת הבגד מש ונה משל אנש. ד"ע כ, הדבר

ת "ראה שו(ל "וכנ, דהוי תיקוני גברי ממש, דזמננו שנעשו מתחילה להתד מות לאנשי�

ת מנחת יצחק ש� כמה צדדי� ל החמיר א� בלבישת מכנסיי� "וראה שו). [שבט הלוי ש�

 ].מ"ואכ. תחת השמלה ובצינעה בתו� ב יתה וחדרה

* * * 

ו  בדבר שהוא נו י וקישוט אלא  באשה   שאי� איסור אפיל) ש�(ח "וד הע לה הב ע

ואיש הלובש בגדי אשה בכ די להתדמות  , הלובשת מלבושי איש כדי להתדמות לאיש

והארי� להביא כמה ראיות , אבל א � לובשי� להג � מהחמה או מהצינה מותר, לאשה

דא�  עושה כ� להג� מפני החמה , ד"ז ש� סק"והסכי� עמו הט. ש"עיי, והוכחות לדבריו

ז "� ש� סק"ל דמוכח מדברי הש"וי". ל פשוט"כ� נ"וסיי� , ו הגשמי� מותראו הצינה א

ולא ברור א� (, שהיא אשה' י שאר מלבושי"ח להקל בזה באו פ� שניכר ע"דמודה להב

ו "ב פ"ח(יד  הקט נה '  וא� ד בס). י  ש� דפ סק  דאפי לו לובשת  בג ד  אחד אסור"יודה לזה ה ב

כ  ספרי דבי  רב   "ועייג(ז בזה "ח וט"הארי� לחלוק  על הב)  ב"ת נו סקס" ז מל"ע' מהל

ד דבר שאינו מתכוי� הוא "ד אי� לומר בנדו"דל פ, )סב' ב סי"ת דברי חיי� ח"שו; ג, ג"רס

,   דהלא ה כא ע צ� המעש ה של  הלבישה   אסור ואפילו אי נו מתכוי� להתדמות לאשה, ומותר

אול�  –ש "ע', הרי מתכוי� הוא ללבוש הבגד  שאסרה התורה עליו והוי כמו פסיק רישי

קלח   ' ד סי"ת ע רוגת הבוש� חיו"קעג ושו' ד סי"� שיק חיו"ת מהר"לעומתו ראה שו

שכתב ו ליישב דע ת   ,  ל' ב סי"ד ח"ת מחנה חיי� יו"ע ב ושו' ד סי"ת אבני צדק חיו"ושו

ילפינ� דדוק א כשעושה כ�   , דק רא דיהיב טעמא כי תועבה הי א' דהלא מגופי, ז"ח והט"הב

וכ� כת ב לחלוק  על   . עיי� בדבריה�, ה  מותר"הלא, אסורלהתדמות שמב יא לידי תוע בה 

פ כי תצא ובספרו "ב על הספרי ר"ז בעמק הנצי"ח והט"היד קטנה ולהחזיק בשיטת הב

ט האחרוני� א� מותר לאיש "ז שקו"וכעי. [ש לפי דר כו"ע, א, מרומי שדה לנזיר נט

]. מ"ואכ, ותללבוש בג די אשה כשעושה כ� לשמחת פורי� הואיל ואינו מתכוי� להתדמ

ל דלא  שיי� הלאו ד כל י גבר א� לובש ת מכנסיי� להג � מפני הצנה  "די, ה בנדוננו"כ ה"וא

) �"וש(, ז"ט, ח"וכשיטת הב, ואינה מתכוונת להתדמות לאנשי�, או מפני השלג והגש�

והג� דכ ללות תשוב תו ש� באה   .  [ת אבני צ דק ש�"פ לה לכה   בשו"וכ. ל"וסייעת� הנ

א ש� לא "ופלא דבתשובת יבי(' בגדי חתתלבי שת מכנסיי� כמענה על שא לה בעני� 

, בג ל וי' מ טעמיו שייכי� ג� לה ל ובשת מכנסי� מעל בג די"מ –) ד  נקודה זו"הזכיר כלל  ע

אלא אפיל ו  , תחת הבגדי� כמכנסיי� שבאשה' לא מיבעי"וכמו שהוא עצמו הדגיש ש� ד

 – זה הבגד  מפני הצינה י שאר בגדי� שהיא אשה ולובשת"ס ניכר ע"על הבג די� כיו� שסו

ת שבט הלוי ש� דב לא שמלה מלמ עלה יודה האבנ י צדק  דאסור "ומה שכתב בשו" (שרי

קפב  ' ת סי"אלא ראה  רק העתקת מ קצת דבריו ב ד רכ', לפניו גו�  הס' מוכח שלא  הי –

דברי ' דאישתמיטתי, ח ש�"ד הד"ת אבני צדק שכת ב לת מוה ע"ש בשו"ועיי). ט"סק



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   שב

 )].ח"ובתשובת צי� אליעזר ש� דחק עצמו ליי שב הד(ל "ז הנ"ח והט"הב

ה  "ב  כוונת הנשי� בלבישת מכנסיי � הפ רו"דב זמננו ע,  ול� ג� זה  נראה לדחותא

ויש  , או ג� משו� פריצות ממש, משו� התנועה שלה� לא  לה יות משונה מהאנשי�

ושוב איכא בלביש ת� משו� אזהרת עדי האיש , "כדי להתדמות"להחשיב כוונת� בגדר 

ז בנדו� הכובע   "ת אבני צדק   ש� כתב  עד"ג� בשו, ל"וכ נ. 'ח וסייעתי" ד  הב"ג� לפ

דאי� זה אלא להתדמות  מו עליושמ "פ שמשונה משל אנשי� מ" דאע,ומענער ראק

הרי ד א� כוונת� להתדמות אסור א� שצורת הבגד   משונה משל  . לאנשי� ומכוער הדבר

ל "וג� בנוגע מכנסיי� חוזר האבני צדק כמה פעמי� בד ברי התשובה לכתוב שי. אנשי�

ולא לנוי וקיש וט אלא כד י   א ללבי שה ולכסות בה  "שאי� בה� איסור מכיו� שאי� עושי� כ

כ המכנסיי� דזמננו שכוונת ההתדמות "משא, שלא להצטער  בצינה ולא כדי  להתדמות

פ תרומה "ש, שיחות קודש'  ז בס"וראה כעי� כ. [ל"וק. והקישוט לש� פריצות בולט ל עי�

 ].ד לקמ� ב סמו�"הו –ב "א אות מ"תשמ'ה

,  ל   זה ועומדת על   הפרקד  עוד  דוגמא שהוא בכ ל"וכא� המקו� להזכיר ע: מוסגר[

דהנה לפ י . והוא בעני� לבישת טלית ל נשי� –. י ש ינוי בכוונתה ישתנה הדי�"דג� ש� ע

ה "א  וד, ה לג"ה הא  ב ר"ראה תוד(משו� עדי האיש  ) וכ� לא  ב תפילי�(הדעות ד ליכא   בזה 

" ע"תרגו� יונת� ב"א ער� "זק� ח –ה דרת פ ני� ' בס –ובארוכ ה . א, מיכל בעירובי� צו

  –המשונה בצורתו מטלית דאנשי�  –אי� איסור מעיקר הדי� בעטיפת טלית , )5 הערה

א ב ל פשוט  דההיתר מיירי רק א� חשקה נפשה   . ב"יז ס' ח סי"א או"וכמבוא ר ברמ, לאשה

אלא מצד תורעמותה , אבל מכיו� שאינו לכוונה זו בזמננו, לקיי� מצות א� כשלא נצטותה

כ שוב  "א,  להפריד בי� אנשי� ונשי� בכמה עניני�'שגזר רצונו ית, ה ועל  תורתו"על הקב

ל  איזה חילו�   "שחושבת שצ,  אי� זה מעשה מצוה כל ל א לא  אדרבה מעשה  איסור דכפירה

� הוא "וא� שלשו� הרמב –. ח"ג ה"תשובה פ' � הל"כ הרמב"וכמש, בדיני התורה

ש כשאומר שהרשות ביד "וכ, פשוט שהוא לרבותא, החלי� מצוה זו הבוראשבאומר 

�כ   " ע. א"יז סק'  ח סי"ר או"וראה א). ט"ד סמ"ח ח"מ או"פ  אג"ע(ל  "וק, האינשי להחלי

 ].המוסגר

* * * 

וד סני� להוכיח דאי� במכנסיי� משו� כלי גבר יש להביא מדעת הפרישה הידועה  ע

וא� הנכ ריות נוהגות , � קו בעת"דבאזהרת לא ילבש  הנהגת העכו, )ה"ד ש� סק"יו(

שוב אי� הבגד נחשב כמיוחד לאנשי� דוקא , )או להיפ� (ללבוש בג ד אנשי� מסויי�

ד "א ליו"ב ובחידושי רעק"ס ' ד כלל ו"ת פרח שוש� חיו"ד בשו"והו. ומותר ג� לישראל

שוב , דמאחר שנתפשט לבישת מכנסיי� לנשי� בימינו, ל בעניננו"ז הרי הכי י"ולפי. ש�

כלי  גבר ע ל   '  שו� לא יהיוליכא  בזה  מ, אי� המכנסיי� נחשבי� כמיוחדי� לאנשי� דוק א

 .אשה

דכ בר מבואר בספרי רבותינו הראשוני� בהיפו� מדברי  , ז יש לדחות"יברא גא

הובא   (צ  ' ד סי"א ח"ובתשובת הרשב, גילוח'  ב הל"בשב לי הל ק ט ח –הפרישה בזה  

ת "וראה ג� שו. קג' מ סי"ת אבני נזר חו"ל ובשו' ד סי"ת  דברי חיי� חיו"להלכה בשו

 אחר זמ�לשנדפסו  –) ועוד; תצ א אות ז' ת פ"כלי  חמד ה עה; רמד�רמג' ב סי"� ח"מהרש

ב דאי� לסמו � על  דברי   ' כה סוס י' מ סי"א חו"וכבר ה ורה הרמ. 'א וכו"הפרישה ורעק
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הדרת ' ז בס"ראה בכ. [ל"וק. החמירוהאחרוני� המקילי� כשלא ראו דברי הקדמוני� ש

 ]. 24ג הערה "ב פ"זק� לכותב ה טורי� ח –פני� 

ט "ל משקו"וג� יש ללמוד להנ. צג' ד סי"ז בתשובותיו חיו"צ בכ"ע בשיטת הצ"ילו

ח ש� ובשערי� "שנס מנו בשד' ראה ס(ב "הפוסקי� בדי�  מי שנתלב� ח צי זקנו וכיו

וכ� משלילת  טענות המקילי� בעני� הסרת , ) א"קעא סק' ע  סי"המצוייני� בהלכה לקיצשו

 –וכפי  שכבר  נתבאר  בארוכה בספר   הדרת פני�  (לא יל בש '  מבחי) במספרי� וס�(הזק� 

 ).ג"ב פ"ח, לכותב הטורי�, זק�

„ÂÊÁ‰ Ô¯Ó È¯·"˙Â�·Ï ÌÈÈÒ�ÎÓ ÔÈ„ Ú‚Â�· ‡ :ÌÈÈÒ�ÎÓ ˙Â˘·ÂÏ‰ ÔÈ‚¯Â‰ ÂÈ‰ ÔÈ¯„‰�Ò‰ 

) הגאו� הסטייפלער(ארחות רבנו '  בס)דמכנסי� ה� תיקוני גברא בעצ�(ז "אה עדר

ל היות והיו� ג� הנשי�   "א זצוק"שאלו את  מר� החזו, ר"ספר לי מו:  "רכו' ג עמ"ח

ז לעני�   "ב ד ע"� בפ"כ  אפשר דתו  ליכ א לא י לבש  וכס ברת הר" הולכות במכנסי � כגברי� א

סי� והו. והשיב מר� דמכנסי� באשה זה גופא פריצות ולא שיי� כא� ההיתר דנהגו, מראה

 ".שזהו פריצות ביד רמה, דא� היו סנהדרי� היו הורגי� נשי� כאלה הלו בשות מכנסי�

* * * 

ÙÈÂ‚ ÔÂ'ÔÚÓÂ˜ÒÈÂ¯ ‡ ËÈ� ËÈÈ˜˘È„È‡ ÔÈÈ˜ ÔÚ˜ ËÈÈ˜˘ 

 –) א, עירובי� ו(' דרגה בדר וג, בקעה מצא' 'שבמקו� שיהי, ישנ� רבני� ידועי�"

משו� שה� טועני� שזוהי , ותר� פורצי� את הגדר עוד י ההרי' ב קעה מצא'אזי בשעה ש

ב עזרת , שלכ�. שיתקד מו עמוק עוד י ותר ביהדות, הדר� שבה ימ שכו ה� עוד י הודי�

, שמכנסי� זהו לבוש אנשי� –הנשי� שלה� ישנ� כאלה שהולכות לבושות  ע� מכנסי� 

הרי יש מדינות אחרות וש� לבושות כ�   :   כמו שרב א חד טע� אלי –לא ל בוש נשי� 

 ;שי�נמשו� שש � המכנסי� ה�  לבוש  , ש�  הנשי� לבושות כ� :   על  כ �עניתי  לו? הנשי�

משו� שרוצות להראות שה� , נשי�אאבל  כא� לוב שי� זאת דווק א משו� זה ל בוש 

לפעול על אל ה   י אב ל  זה צרי� הר, עלי פעלת: אומר לי הרב. כ להתלבש כמות�"יכולי� ג

יצא   'ו' יצא שכרו בה פסדו'וצריכי� הרי לע שות חשבו� של , שיושבי� אצלו בעזרת נשי�

אז  –.  'מה יכול  לה יות מכזה דר�  בנוגע למשו�  אות� ליהדות  וכו –' הפסדו בש כרו

וזה מה  , אלא  כ�  אומרת התורה!  זה לא  השכר  של� ו לא ההפ סד ש ל�:  המענה על  כ�

לא יכול לצמוח   ' שקייט'גוי'משו� שמ, בלי  שו� פשרות, שהנ� צרי� ל העביר

 !"'אידישקייט'

הנה נוס�  –מה שהוא טע� שבארצות אחרי� הולכות הנשי� לבושות כ�  , וכאמור"

 –וזה דבר שונה לגמרי ', וש� המכנסי� ה� רחבי� וכו, לזה שש� המציאות היא אחרת

כ "משא, משו� שש� זהו לבוש נשי�, שש� ה� הולכות כ�, והוא העיקר, הנה נוס� העני�

 וה�  רוצות להראות שה� יכולות  ,מ שו� שזהו לבו ש אנשי�, כא� ה� הולכות  לבושות  כ�

'  לא יהי"ובהלאו ד, בכדי  להקל  על   הניסיו� בעניני צניעות,  וכאמור לעיל.  כ לל בוש כ �"ג

"   אדו� הגדול"הנה ה –" לא ילבש  גבר שמלת אשה"ז הלאו של "ועד" כלי גבר על אש ה

ורת ת(". הכריז שכל העובדות הקבועות במשרדי הממשלה צריכות ללכ ת במלבושי נשי�

 ).ב"הצנע לכת  פי' מתורג� בס –א "פ תרומה תשמ"משיחת ש –התוועדויות  –נח� מ
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ל דכ ל  זמ� שצרי� לאמו לא  "ז וס"ד ד עה אחרת ב כ"ב ס ק"ד סס"ז ח"מ אהע"אגב

א לתינוק ב גדי אחרי  שיי� חינו� לזה ורק מזמ� שמתחילות הנשי להלביש  בק פיד

ולתינוקת בגדי אחרי אולי שיי� ממילא ל התחשב ג מנהגא לצניעות וא� שה� עצמ� 

 .ש"ע, התינוק והתינוקת אי� לה� שו הרגשה בזה

 : בל ד עת הגאו� הסטייפלערא

)  'בתי היתה אז  ב כתה א( א מר לי שאסור  ל ילדות קטנות ] הגאו� הסטייפלער[ר "מו"

 א� ש באות רק נשי ואמר שלא תלבש א� חלק כגו� מכנסי או ללבוש בהצגה  בגדי ילד

ג "ארחות רבנו ח" (מעיל של  יל ד   א� שתל בש א ת זה בשמלה  ו יורגש שהיא יל דה אסור

 ).רכו' עמ

קטנה אפילו קוד שהגיעה ל ג יל שש   ): "ז"א סי"פפ(הקט� והלכותיו ' ראה ג סו

 ".אסור להלבישה  במכנסיי

) אפילו קוד שהגיעו לחינו�(שלא להלביש  קטנות א להקפיד "כ� דעת מר� החזוו

 ).קסו' א עמ"מעשה איש ח' ס(מטע חינו� , א�  בפורי, במכנסיי

„˙Â‚ˆ‰· ˘·ÏÈ ‡Ï ÔÈ 

הנה ידוע דב ריו המפורסמי של    –' עני� החלפת בגדי קטני וקטנות בהצגות וכוב

ד  "כה יוא שיורי בר"חיד; א' שהובאה בראש ספר מע שה רוקח עמ( בתשובה "הרמב

בדבר מה שיש נוהגי שהכלה צונפת מצנפת בראשה ולוקחת בידה   ) ועוד; ג"ב סק"סקפ

 שלא יעלה ע ל  הדעת שמפני  "שכתב על זה הרמב, סיי� ויוצאת במחול לפני המוזמני

כלי גבר   ' שנאמר לא יהי, היותה כלה הותר לה ללבוש  בגדי גבר ולעב ור על איסור תורה

, עד שבטלנו מנהג בזה ומחינו זכרו, לי בזה במצריואמנ כ� היו נכש, על אשה

'   שאיסור לא ילבש   גבר שמלת אש ה נוהג אפי) ו"סצ(ז בספר יראי "כ ע ד" וכ. ל"עכ

ו הוצרכתי לבאר זה לפי שראי תי בני אד   , כשעושי כ�  דר� עראי לש חוק בעלמא

הרי לא ש, במשתאות של  חת� וכלה שלו בשי דר�  ערא י מלבושי אשה  והוא איסור גמור

, ז"ת נבחר מכס� סט"וכ� מבואר בשו. ל" עכ, חילק הכתוב ב זה בי� דר� קבע לעראי

ד שנהגו "ג ע"ג סמ"ת משנה הלכות ח"כ בשו"וכ. שצרי� להוכיח ולבטל המנהג הזה

ומלבישי� זכר במלבושי  ) ז"פלעי בלע (בכמה ישיבות ובתי חינו� לבנות שעושי� משחק 

 בכלל עונשי דמנקבה ונקבה לזכר וה קטני ואינ", מ אסור לספות לה איסור בידי

ד "ו סי"מלבו שי כבוד ותפא רת פ' ס; ג"ז סמ"ת משנה הלכות ח"וראה בדברי השו. ש"ע

ת שבט   "ש  עוד  משו"וע.  ת יביע אומר דאי�  על מה  לסמו�   כלל"וש בש הגא ו� בעל  שו(

קשור לאיזה ח דלא אשכ ח� שהזכירו הפוסקי שו צד  להקל א לא כש "ב סרנ"הקהתי ח

מהיכי תיתי , אבל  היכא ד לא הוי  מצוה לשמוח, כגו� משו שמחת פורי,  עני� של מצוה

שהארי� , ג"מ חגיז במצוה תקמ"וש הביא עוד  מספר אלה המ צות להר. ש"ע, להתיר

ז פוג   "ואפילו המסתכ ל ע, בתוכחת מוסר דהוא איסור חמור להתלבש  בב גדי שאינו מינו

ג בעני� משחק ילדותי הנקרא הצגה "ת פאת שד� ח"עלה בשווכ� ה ).ש"ע, שלו' הראי

אבל באמת ההיתר , א שלא ימחו"דא�  שפסק פ, ובמשחק ההוא בנות לבושות בגדי איש

, הוא מפוקפק מאד ולכתחלה  ודאי יש להמנע ולכ� ראוי שתבטלו את ההנהגה הזאת



 שה )40(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 

ורק בג ד   רק  א� לובשת  כ ל  הבגדי�  של  א שה , ובפרט א� אינה לובשת  בגדי  אשה  כלל 

ומדלא חילק ו   , מ לכתחלה אי� לעשות כ�"ומ. אחד של איש יש מקו� שלא למחות

 .מ דא� בקטנות ש הגיעו לחינו� הדי� כ�"הפוסקי� ש

שילבשו רק סוגי בגדי� כא לו השוי�  ,  העצה היעוצה לאלו שרוצי� להציג הצגהו

ידושי  א בח"ב ומהרש, פ נדרי� מט"ע ע"ד ס"ש יו"ת מהריק"ראה שו(לשני המיני� 

ה   "ד כלל קטז ד"ח מערכת הלמ"שד; לנדרי� ש�' א בפי"פתח עיני� להחיד; אגדות ש�

או שיתפר ו צורת בגד ח ד ש שאינו דומה כל ל  לצורת , כג ו� חלוקי� ארוכי�, )ועוד; ויש

ע�   "ז ג�  בקוב� "וראה עד.  מלבושי כ בוד  ותפארת ש�' ס(הבגד המיוחד  לשאינו מינו 

י שטיי� "ת מהר"וראה שו). א פאלק"תשובת הגרפז ב"חוברת יג שנת תשמ" התורה

 .ז"סצ

): ו"תשט, ממכתב יח טבת(רלח ' י עמ"ח) ליובאוויטש(אגרות קודש ' ראה סו

אלא  שיש להשמר , בכלל נכו� הדבר במאד מאד, בהנוגע לההצגות שעורכות מזמ� לזמ�"

ל אשה  כלי גב ר ע' וכמו לא יהי, מהעניני� שדשי� אות� בעקב א� שה� איסורי תורה

) בעני� אחר(ויש להעיר ממכת בו ". [ב"עניני� של זמרה ברבי � עניני תערובות וכיו, וגומר

להתיר מה  –ד "א י� זה כלל ענינ� של חב "127' ד עמ"צע ירי אגודת חב' הנעתק בס

 "].שאחרי� נוהגי� בה� להיפ�  ב עניני� כאלו

 הרא שונה ח שהמנהג כסברא"ו ס"ח סתרצ"א או"ש הר מ"פ מ"אי� מקו� להקל עו

מאחר שאי� מכווני� אלא .  . לגבר לובש ש מלת אשה ואשה כלי גבר "להתיר בפורי� 

ז וטעמי ההיתר שלו שייכ י� רק ביו �   "י מינ� סי"ת מהר"דמקורו משו –" לשמחה בע למא

ועוד  הלא כבר ח לקו עליו רוב הפו סקי� אפילו   . הפורי� בלבד  ולא בשאר ימות השנה

ל לה חמיר בזה ג� "ו הנ"ש שכ�  ד עת ספר יראי�  סצ"ב וע" ד סקפ"ח יו"ב(בנוגע לפורי� 

י מינ� מה שכתב בס פר יראי� ולכ� כל   "בשמחת חת� וכלה ושאי� ספ ק שנעל� מהמהר

ה  "ה מסכת  מגילה פרק נר מצוה בד"של; � ש�"ז וש"ח ובט"ש בב"ירא שמי� יזהר ע

 זכרו� ש  אבוהב בספר  ה זכרונות"מהר; ל"ו סק"ב סתרצ"ד  במשנ"מעלת מצות צ דקה הו

י ד הקטנה ע ל   ; ג"ב סק"ד סקפ"א בשיורי ברכה יו"החיד; ז"ת כס� נבחר סט"שו; ב"פ' ב

ודאי ראוי ונכו� לכל   "ש מסקנתו "ע, י מינ�"ז הארי�  ל חלק ע ל המהר"ע' � סו� הל"הרמב

הגדולי� שבעי ר למחות מאוד ומאוד בפורי� בחרמות גדולי� ובכל כפיות  שאפשר לה� 

� איש באשה או בהיפ� לא יראה ולא ימצא מכשלה כזאת   להשתקע הדבר  הזה מלהחלי

;  ה"ב ס"ד סקפ"באר הגולה יו; ה"ס תרצ"ח סו"ג או"כנה;  "'תחת ישראל ע� קודש לה

ו "ש סתרצ"ערוה; א"ח ס"ת לחיי� או"שו; ג"ע, ספרי דבי רב פרשת כי תצא ד� רסג

לו להחמיר וכ� הע. ח ש� שמשמע שאסור"ס או"א וחת"ע בהגהות רעק"וע. ועוד; ב"סי

ו "ג וח"ז או"ד סי"ה יו"ת יביע אומר ח"שו; ח"ח ס"ת באר משה ח"בפורי� בשו' אפי

ת משנה "ס שו"למח –ספר מצות המל�  ; ח"ג סס"ת יחוה דעת ח"שו; ה"ד או"ד סי"יו

הלי כות בת  ' ס; ז"ד  ס"נטעי גבריאל הל כו ת פורי� פע; ג"מ –ב  "מצוה תקמ –הלכות  

 ).ועוד; ח"ב סרנ"ת שבט הקהתי ח"שו; לישיבש א"ז שכ� הורה הגרי"ישראל פ

ÎÌÈ�Ë˜Ï ˘·ÏÈ ‡Ï ˙¯‰Ê‡Ï ÍÂ�ÈÁ ÔÈ�Ú ˙ÂÏÏ/˙Â 

, בכללות  עני� שייכות אזהרת לא ילבש לקטני�, הוספה על ה מבואר לעיל בפני�ב

; �"מעשה רוקח על הרמב' נעתק בהק דמת ס(ל "� בתשובתו הנ"יש לעיי� בדבר י הרמב



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   שו

וכ� התינוקות לפעמי� יקשטו אות� בקישוטי ): "ועוד; קוב� ראשוני� על המשנה תורה

נשי� ידיה� וזה בהפ� ממה שצוו עליו   הנשי� ויצבעו ידיה� בצ בע  שצובעות בו  ה

ל וממה שצוה עליו הנביא שהחכמי� הזהירו לאד� שידרי� בניו "מעתיקי השמועה ז

בדר� ישרה וה נביא אמר למע � תל�  בדר�  טובי� וזו הדר�  עקומה ודר� ח טאי� תעשה  

ואולי  . ואי� איש ש� על ל ב'  בפרהסיא בבית  כנסיות בתו�  קהל ועדה מיש ראל במועדי ה

ד מצווי� עליו להפרישו "ל קט� אוכל נבלות אי� ב"צלו בזה שה� סומכי� על מאמר� זיתנ

אמנ� זה העני ה� מאכילי� אותו וג� . דומה לנידו� שזהו באוכל לתאות נפשו' ואי� הראי

ת משנה הלכות   "� בשו"והעתיק לשו� ה רמב". ד מצווי� וזה אביו מחנכו"ה� אמרו אי� ב

: ל"ומסיי� בזה)  במלבושי נקבה לזכר לתינוקותלעני� לעשות משחק(ג "ז סמ"ח

העתקתי דבריו אות באות לראות עד היכ� הדברי� מגיעי� ולהשומע ינע� ותבוא עליו  "

 ".ברכת טוב

 –� הללו דאסור להלביש  קטנות בבגד  איש "ר שהביאו דברי תשובת  הרמב"שו [

  מלבושי כבו ד   ' ס;  ד"א סק"ת ויבר�  דוד ח "שו; )ב אות יז"סקפ(פרד ס  שמחה '  ג� בס

 ].ז הערה ג"ותפארת פ

�  לשבת   "חיוב החינו� בעני� לא יל בש ג � בקטני� מבא ר ג� בחידושי  הגאו� היעבו

לעני� מ לבושי אנשי� ונשי� שדרכ� ל היות שוי� או קרוב להיות  , ה  אפילו"א בתוד, יב

  כלי גבר ע ל ' משמע דבאתרא דשוי� לית בה משו� לא יהי: "ל"וז, שוי� בחיצוניות שלה�

מ ודאי  "מ, יהודה ד עב די גלימא  דהוטבי' ב גבי אתרא  דר, וכ� מוכח בנדרי� מט', אשה וגו

הי כר אחר להבח י� בי� זכר לנק בה כשה�  יל די � לפחות  עד   שיצמח הזק� ' צרי� שיהי

, ד"ח ס"ד סקי"ו חיו"ת שבט הלוי ח"והביאו בשו". ועד שיהיו שדי� נכונה לנקבה, לזכר

כלי גבר ע ל   ' ייכי� גדרי חינו� קטני� וקטנות בלאו דלא יה יודבר פשוט בעיני שש"וסיי� 

 ".כמו בכל התורה כול ה' אשה וכו

'  ד בס"הו (' ה הק"עוצ� השפעת  הבגדי� אפי לו  על קטני קטני�  מובנת מדברי  שלו

כ� ; ח"שלח� חי ספ; שמירת הנפש אות קב; עניני סגולות לילדי� קטני� ד� סט, זכירה

'  ו מס"ג סכ"ת לב חיי� ח"י בספרו שו'ח פאלאג"כ הגר"וכ. ז אות קע"ד סקט"החיי� יו

א� המילדת  , כשהולד יוצא  לאויר העול�): "ש שהארי� בבירור העני�"ע, מכתב לחזקיהו

אלא תקב ל   , זונה' וא� נקבה בלבוש  זכר תהי, זנאי ביותר' תקבל אותו בל בוש נקבה יהי

 ".יששהלבוש י ביא כח האיש ב אשה וכח האשה בא, אותו בלבוש חדש

 –ל דהאיסור לגדול ל ספות לקט� בידי� כ ל בגד שמיוחד צורתו לשאינו מינו "יו

ז הערה ד בש� הגאו� "מלבושי כבוד ותפארת פ' ס(מגיל יו� אחד ' איסור זה מתחיל אפי

 ).ת משנה הלכות"בעל שו

'  ח קניבסקי ונדפס בס"י הגר"נכתב ע" (ל"הנהגות מר� בעל החזו� איש זצ"ר ב"וש

שמלת אשה או  , בפורי�, אפילו לתינוק ות, אי� ללבוש ): "י"כא  או' ש אדר עמפורי� וחוד

 )".בש� אחרוני�, ק ל"ו ס"ב סימ� תרצ"כ במשנ"וכ. רק שמ עתי בשמו(להיפ� 

 „Ú�Èˆ·Â ‰ÏÓ˘‰ ˙Á˙ ÌÈÒ�ÎÓ ÔÈ‰·: )54הערה ו (41ערה ה

לא תעד ה  תרא� מבחינת  אזה –ש מתירי� לבי שת בגד  איש  ל אשה א� אינו נראה י

בש�   –ב "ז או"סקט" מעי� טהור"קפב ב' ד סי"כר� שלמה יו' קונט( עדי איש אשה



 שז )41(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 

�   ש� שד" �שמעתי" ב נויבירטי"מ במאמרו של  הגר"שו"). א"גדולי ההוראה שליט"

ל "א ז"בש� חזו"והביא ד, או בשעת עבוד הלבישת מכנסי� לבנות היוצאות לטיול � בעני

 ".שהוא ג�  נטה להקל אבל  רק בתנאי שהאשה תלבש מכנ סי� אלה מתחת לחצאית, ידוע

כל י   ' הוכיח דאיסור דלא יהי) קפב' בהערה בעמ(ו "ה סקכ"ת בצל החכמה ח"שוב

ה תלמוד "נזיר נט ד(י "דממה  שפרש, גבר על אשה  שיי� א� כש לו בשת כ� בתו�  אהלה

לפי שאשה אסורה , ה לא הרגתו יעל אשת חבר הקני לסיסרא בכלי זיי�" דמשו,)לומר

 –) ס"ה ג� בתרגו� ש� ובילקו ט שופטי� כמבואר ש� בגלי ו� הש"וכ(ש  "בכלי זיי� ע

ודל א   ". הא הלה' ויסר אלי) "יח, שופטי� ד(והרי יעל הרגתו לסיסרא  בתו�   אהלה כ דכתיב   

ומס תברא כי דברי  הפני� יפות , )כלי' יהיה לא  "תצא ד(ת "פ ני� יפות עה' כמשמעות ס

 ).ת בצל החכמה  ש�"כ מדברי שו"ע(ע "רק כדברי אגדה וצ, ש� לא לה לכה  נאמרו

מכנסיי� מתחת ) "ברוקלי�, ד קראו� הייטס"אב(ל "ר יהודה קלמ� מרלאוו ז"עת הגד

�רשימת הרבנית טווערסקי" (ואדרבה, מותר –לחצאית בשי עור התעמלות 

 ).רחמיסטריווקא

 ˙ÌÈÓ˘· ,ÌÈ˘� ÈËÈ˘Î˙Â ÌÈ˜Â¯Ó: )43והערה  (42ערה ה

ÚÊÁÓ ¯Â˜Ó „Â"„·Ï ‰ÏÚ· È�Ù· ÌÈ˘� ÈÈ„Ú ÔÈ�Ú· Ï 

ש היתה מקשטת עצמה    לאשתו של בולדריסייצחק בר קפרא אמר' בר קפרא ור"

אמרה ? עלי� אינו כא� בפני מי אתה מקשטת עצמ�ב' אמרו לה שכינותי', בפני שכינותי

לא   , יזד מ� לו מעט רוח תכ�  יבא ונמצ א עומד  למעלה  מראשיא� , להו� בעלי  מל ח הוא

 ).ח, ט"קהלת רבה פ" (מוטב שיראה אותי בכבודי ולא  בניוולי

Ú˙ÂË˘˜˙‰ ÈÂ·È¯ ¯„‚· „Â 

א� עושה כ� בכוונה למשו� , בודאי א� א� מתקשטת ומתבשמת קצת ומועטו

ר ומכשול דאז כ ל  הקישוט והב שמי� נעשי�  איסו,  ה רי זה אסור מ� הדי�, תשומת לב

י "הגרש(ובכל  אופ� אינו מותר ברשות הרבי� אלא באופ� ש אינו גור� מכשול , לרבי�

,  העוברת ברחוב או באוטובוס ע� בשמי�). מד' קרלי� בחוט שני על הלכות צ ניעות עמ

מסתמא אי� בזה חשש שיבוא לידי   , א� הוא לאחר שכבר עברה מש�, ועדיי� יש ריח מה�

 .)ש�, חוט השני' ס(הרהור 

דדבר ה מביא לידי הר הור דינו כערוה ואסור '  לכאורה נראה דכיו� דמבואר  בגמו

באופ� שבולט ומוש� ' על פני" איפור"ה דאשה השמה "כ ה"א, ש כנגדו"לקרות ק

כדי� ערוה ואסור לקרוא ' כ די� פני"א, א להרהר בה"כ מביא לס ת� בנ"ו בד', להסתכ ל עלי

 ).ב"ו סכ" תשובות והנהגות חת"שו(' ש ושאר דבר שבקדושה כנג ד פני"ק

.   . ג דעיק ר קשוט נגד בעלה "דאע, הכל תולה בכ וונות הלב ובצורה שה� עושות"

�'   הלא זה הי,  ולאיד� גי סא א � מקשטת עצמ ה ביותר ובאופ� המוש� העי�  בצאתה לחו

.    .איברא הרבה   נהגו .  . ב "ב  ע"ס שבת  ס"עוו� בנות ירושלי� בשעת  החורב� כמבואר ב ש

הנה ז ה   , שמקשטות באופ� ממוצע  להיותה מכוב דת,  שאינ� רוצות להתבזותכשיוצאות

אבל אלו שמקשטות במיני תכשיטי� הרבה בהפרזה , דר� העול� ואי� בידינו למחות

וקנאת , לאו דוקא של פריצות אלא של קנאת ע רותה, עהעי�  ר' יתרה עד שמושכת עלי
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, ודאי איסורא קעבדי וכ מה דברי� רעי� באי� מזה, אומות העול� בבחינת למה תתראו

ו "ת שבט הלוי ח"שו" ( בפשוטואי� להארי�.  . א "כ' ע סי"ואה, ו"קט' ע סי"ועיי� ג� אה

 ).ג"סל

̄ ·Ï  ÌÈ:43ערה ה · ‰˘ ‡ ÈËÈ˘Î˙ ˙˘È· 

עוד "בספרו " איש חי� ב"כתב הגאו� בעל , די� טבעת וצמיד של אבני� טובותב

,   הפני� וכפות הידי� והאצבעות שבאשה מותר לקרות כנגד�: "ב א אות ב' פ" ייוס� ח

א� לובשת  , מיהו. לי די הרהורכיו� שדרכ� ל היות מגולי� רגיל האד�  בה � ואינו בא 

כי  ' ולא יקרא כנגד  אצבעותי, יש ל חוש להרהור 'יטבעות של אב ני� טובות באצבעות

 ' יואי� דרכה של אשה ללבו ש באצבעות' הטבעות של אבני� טובות ה� על בשר אצבעותי

ונמצא דלא רגיל האד� בה וכ שרואה אותה , טבעות של אבני� טובות תמיד אלא באקראי

וכ� נמי א� לובשת צמיד שקב וע בו אבני� . ה חדש ויתעורר בו הרהור רערואה מרא

דג� זה מראה חדש ,  'יאסור לקרות כנגד כפות יד –טובות דאי� לובשת זה אלא לפרקי� 

אבל  א�  לובשת   , דלא  רגיל בה  ואתי לי די הרהור'  הוא שנות� הצמיד הזה נוי ל כ פות ידי

אי� נוי זה נוגע לבשרה , 'י על בגד תכשיטי� של אבני� טובות בראשה ותחת צוארה

". והרואה מסתכל בנוי התכשיט ולא בנוי בשר שלה ולא חשיב  ערוה אלא במראה הבשר

הרי במקו� שאי� דרכה של האש ה ללבוש טבע ת או צמיד של אבני� טובות , ולפי דבריו

שלא   , אסור לאשה  ללבוש טב עת א ו צמיד בסוג  זה בנוכחות אנשי� –תמיד אלא בא ק ראי 

פ   "וע, או באיסור הסתכלות וה מסתע�, ת ותפלה באיס ור"כשיל�  באי סור אמירת דלה

 .ש"עיי, ג�ב אות ב"לפ" מבוא"הנתבאר לעיל ב 

הפרשה הזו חייב ): "במעשה  דינה  –א  ,  וישלח לד(כ� מבואר ביל קוט מע� לועז   ו

שלא  תתקשט  .  . אד� ל למד  תמיד  לאנשי ביתו  כי יש  בה מוסר  השכ ל ול קח ט וב לנשי� 

ידעו  בבירור .  . ב תו� ביתה ולא   כשהיא הולכת   למקו� אחר '  אלא א�   כ� היא מצויאשה

.  .מסתכל בה  ויצ רו מתעורר .  . אי� הבד ל בי�  הכשלת  גוי לה כשלת יהודי  .  .שה� חוטאות 

, ומצויי� ש� דמקורו מזהר חדש". [חוטא, והגור� לו כ�.  .מצווי� על השחתת זרע 

 ].ג"ט, ש בד�   ס"י מתחלת שה" שתחח"אול� בדפוסי זו. ה"דנ, ש"שה

שרוב הנשי� כשה� בבית הולכות , לא אוכל להת אפק מלדבר א ודות מנהג הרע"

וכשיוצאות לשוק או הולכות לבית  המשתה לובשות ומקשטות , מנוולות כאחת הפחותות

וכ�   . והרבה יש לה ארי� בזה.  .האמנ� זה היפ� דעת  תורה , את עצמ� בכ ל  מיני קישוטי�

) 'סעי� ה' ע' ע סי"אה(ובשולח� ערו� ) ז"ג ה"אישות פי' הל(� "ת ברמבנפסק באמ

האשה שהל�  ב עלה  למדינת ה י� ופסקו  לה ב ית די� מזונות וכסות וכלי  בית  ושכר דירה   

 ".הרי אי� לה בעל שתתקשט לוש, אי� נותני� לה כס� לת כשיטי�

̇ ‰ ÏÚ· È�ÙÏ‰ : 45ערה ה „� ˙ Ú· Ì˘·˙‰Ï 

דבשמי� שעל אשתו א� אינה נדה רשאי (ג "ז ס"יח סר"כ ג� בשלח� שלמה או"כ

ואפילו הפרחי� ("תקמג ' תול דות ע מ' יל קוט מע� לועז  פ; )לבר� אב ל  בנדה אסור

מאחר שהיא נדה אי�  הבדל  בינה  ; שעונדת אשתו  נדה אסור לבר�  עליה�  בעוד�  בראשה

  סוגה ' וראה בארוכה בס . פרשת צו אות  כ ה) 'שנה שני(ב� איש חי  ; ")לבי� אחרת

וג� א� עונדת לגופה  כלי שבתוכו מ יני . נ"וש, ח אות א"באר אליהו פי –בשושני� 
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פ פתחי "ד אות יט ע"טהרה כהלכ ה פי' ס(אסור לו להריח בה� , בשמי� המפיצי� רוח

מפורש במותרי בשמי� ) ג"סכ(ובערו� השלח� ש� . )פ בב� איש חי ש�"א וכ"תשובה סק

 .מותר להריח בה�, שלה שנשארו בכלי

ד   "ת בית ישראל סי"כתב בש ו,  את הבשמי� של הבדלה' ד כאשר מחזיקה בידי"עו

טהרה ' ראה ס(ו אות ג "א ספ"ת קנה הבש� ח"כ בשו"וכ, דאי� לבעלה  ל הריח בה�

מותר ,  רחוק שאי� צרי� להתקרב  אצלהוא� הריח הול�). סוגה בשושני� ש�'  כהלכה וס

ש א� בעלה מותר "וע. סוגה ב שושני� ש� אות ב' ס(לבר� ברכת  בורא מיני בשמי� 

 ).להחזיק הבשמי� כדי שתבר�   אשתו

„ :‰Ú�Èˆ· ¯˘· ÈÂÏÈ‚; ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˙ÂÁÎÂ�· 

 �Ú �Èˆ· ˘Â·Ï‰ ˙ÂÚÈ‰ˆ: 49ערה ה

  53במילואי� להע רה  �ולקמ,  ממדרש  תנחומא18א הע רה "אה לעיל  במיל ואי� לפר

 .מילקוט מע� לועז

‡‡ ˙Â :ˆ˙È„Â‰È ˙„ ÌÂ˘Ó ‰Ú�Èˆ· ˘Â·Ï‰ ˙ÂÚÈ� 

 –כתב  לחל ק בנדוננו בי� גילוי שער בצי נעה ) פ' ז סי"חאהע(ת י� הגד ול "שוב

, סת�ב' דנאסר בגמ, לגילוי זרועות – דלד עת הבב לי נאסר רק בשוק או בחצר ומבוי

 .א מצאתי לו  חברל –ע "ול ע. והיינו אפילו בבית בצינעה

Â‡„ ˙ :Ï‰˙„� ˙Ú· ‰ÏÚ· È�ÙÏ ÚÂ�ˆ È˙Ï· ˘Â· 

 . אות ד 20א הערה "אה לעיל במיל ואי� לפר

˘Ì :‰˙„� ÈÓÈ· ‰˙È·· ÌÈÈ·¯‚ ‡Ï· ˙ÎÏÏ 

ד אות  ו והערה ח ש�  בנוגע נדה ל פני בעל ה   "א פל"ה נדה  ח"נטעי גב ריאל ע' אה סר

ה יש התרשלות "ובעו.  .' לרגלי –ז�קי�  –אסור לאשה להסתובב בבית  בלי גרביי� ("

אבל נשי� שב בוקר לאחר קומ� משינת� מסתובבות בבית ללא גרביי�  וזה איסור 

 . וראה עוד באות הבא"). גמור

‡‰ ˙Â :‰ÓˆÚ ˙ÂÚÈ�ˆ ÌÂ˘Ó 

ש אלו ): "צניעות –ק  "אות צדי , אה שער האותיותר (בנ דו�' ה הק"וד מדברי  של ע

ה "ודבר זה מרומז בדברי הנביא ע. מושיתבייש בפני עצ, אמר לה�, מהו צניעות, להחכ�

דורש ממ� עשו ת משפט ואהב ת חסד  והצנע   '  ה גיד  ל�  אד�  מה טוב ומה ה') ח, מיכה ו(

בני אד�  אלא אפי לו    כי לא  די  במה שהוא צנוע נגד',  י�קע� אל 'אמר ', לכת  ע� אל קי� 

, ריח, טע�, מישוש, צנוע בכל ה חושי�' תהי, ת"במקו� אי� רואה כי א� השי, בהסתר

א� היית עומד , למשל, כ ל דבר  שלא היית עושה, נקוט האי כללא ביד�. 'ראי, שמיעה

כמו , זולת העניני� ההכרחיי�, ככה תנ הוג בסתר, ה ושבעי� זקני�"לפני משה רבינו ע

 ".בצניעות יתירה ויתירה' מ יהי"מ, שמוכ רח לעשות אות�, וכמו בית הכסא, הזיווג
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˘Ì :·ÂÈÁ‰ ¯„‚ ‰Ú�Èˆ· ˙ÂÚÈ�ˆ„ )ÂÏÈÙ‡ (˜¯ Â‡ ‡�È„Ó ÌÈ˘�‡Ï 

˙Â„ÈÒÁ ˙„ÓÓ 

י "ג רא"בתשובה אל ידידי מי מי נעורי הרה(ב "ו ס"ת משנה הלכות ח"אה שור

בדבר שאלת ו .  .דיני לבישת הבגדי � אי הוי מדינא או רק מילי דחסידותא ): "האפמא�

א או רק  מדר� מוסר   לעני�  לבישת  המלבושי� אי  דינא הו' ב '  ח סי"ע א"בהא דמבואר ב ש

פסקו  כ� בפ שיטות ולא , ח" ט בא"רל' ג�   בסי' ב ' ל בסי"י הנ"ע שפסקו  כר"הטור והש.  .

. ל  דל כל  אד�  נא מרה"מבואר דס.   .ל דינא הכי"שמע דסמ, כתבו דממדת   חסידות הוא

ורוב , שהוא זהירות יתירה'  י דכל כ � נ זהר בה דמעול� לא עבר עלי"דר' ל דרבותי"וצ

נרא ה ודאי , ומיהו מה שנוגע לדיד�.  .מ לא נזהרי� בה לעול� "ינא הכי מהעול� א� ד ד

והביאו להל כ ה לרבותינו   ס ופוסקי �"מאחר שמבואר בש, יוב גמור לנהוג כ�חדכבר הוא  

 ".ב סת� ולא חלקו  בי� גברא לגברי  ע"ובעלי הש

˘Ì : ıÈ˜‰ ÈÓÈ· ˙È·· ÌÈ·¯‚ ÈÏ· ˙ÂÎÏÂ‰‰Ï ¯˙È‰ ˘È Ì‡)‰˙¯‰Ë ÈÓÈ· Ì‚( 

מ� הדי� אפשר לה ק ל לאשה  הנמצ את בביתה במ ש� היו�  "ז א ויערבא� "רשתב הגכ

וג� נראה שאשה נדה  אינה צריכה   , שאינה חייבת לגרוב ג רביי�, ואינה יוצאת לרחוב

פ ג ד רי "פ שמלה  באור� שהוא ע" ופשוט דהיינו בלבושה ע כ –לגרוב גרביי� ב פני בעלה   

ש בשמו "אבל ראה  מ). [רה  כ חד  הע"הל יכות בת ישרא ל פ'  ד בס"הו" (הלכות צניעות

וג� לפי  שיטה  זו .  28'  ל   בפני� הע"כשיטתו במ כ תבו אלי הנ –ודבריו בזה  ].   לקמ� בסמו�

ה אסור הבעל לומר דברי� "ב סע"שלמבואר במשנ, א"ש אלישיב שלי ט"העירני הגרי"

 ).הליכות בת  ישראל ש�' ס" (שבקדושה למו ל אשתו שאינה גורבת גרביי�

בהוספה על המקורות המובאות לקמ� במילואי�  (ז והנה "בל רבי� חולקי� עא

: מנוסח השאלה[' י' ו סי"ת מנחת יצחק ח"ראה מה שד� בזה בשו –) 53ב הערה "לח

,   ר נפרצה ג�  בבתי� ה חרדי� שבימי  הקי� הולכות   בלי גרביי�"ד הפירצה  שבעוה"ע"

ש "ועיי[דאסור  –") לא ידעתי מה זה  שאלה("וכתב בפ שיטות , ..."]הא� יש היתר

ורק משו� שכתב שעומד לפני   , ומוק� אני בחבילי� דטרידי�, הנה כל זה פשוט: "שמסיי�

מ ויש את נפשו לנהל ביתו בדר� הצניעות השבתי על אתר וכ ל   "חתונתו בקרוב בשטו

 "].הבא לטהר מסייעי� לו מ� השמי�

 עד  כ  חיוב גמור לנ שי� לכ סות רג ליה�"וע: "ד"ה ס"א ס ע "אוצר  הלכות ח'  ג� בסו

ז  "משבצות זהב  לבושה פי'  ג� ב ס". ואסורה ליל � יח�  בלא  אנפ לאות, ב ב ית' למטה אפי

שהמנהג , ז אויערבא� עצמו"ש בש� הגרש"וע". ג� בבית צריכי� ללבוש  גרביי�: "ב"ס

ג� כששהו   . לכ סות הרגלי � בבית משו�  הנכנסי� והיוצאי� ובני הבית' בכל  הדורות הי

ועל כ� ג� לדע ת המקילי� , "קמחית"ק ו"רת הזוהלבד בבית נהג ו לכסות משו� אזה

ועוד ש�  ". אל תטוש תורת אמ�"חובה ללבו ש גרביי� בבית משו� , ב"כשיטת המשנ

להכרעת   , דבבית ולבע לה, ת שבט הלוי"בש� הגאו� בעל שו) ז"במקורות והבהרות לפי(

לו   ודאי אסור אפי, רוב הפוסקי�  שדינו של הרג ל למטה מ� ה בר� כמקומות  המכוסי�

ח  "מחני� ק דוש ס'  כ בס"וכ.  לבעל  לומר ד ב ר שבקדושה  כנגד רגל  שאינה  מכוסה לגמרי

דכל  גו� האשה הוי ערוה ולכ� א� היא הולכת  יח� הרי היא "ח "במקור הקדושה סק

כ להכשיל ו   "אמותיו יכולה ג' מחטיאה את הרבי� דאפילו הצנוע שעיניו לאר� בתו� ד

אשה כמסתכל   במקו� התור� ומוטב שלא אותה שהולכת יח� והמסתכל  בעקיבה ש ל  
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להדיח כ לל את  הרצפה מלהניח לאשה להדי ח את הרצפה בהליכת יח� ו א� בבתולות   

ש ב מקו� שמצוי� ש� אנשי� דפ שיטא דאיסורא רבא ק עבד י   "אסור להרגיל�  בזה ומכ

וצרי� למחות בה� ולגעור בה� הרבה שלא יעשו כדבר הזה להחטיא נפשות מישראל 

' ל והמחטיא את הרבי� הוא א"רגו וכמו שאחזוהמחטיא את האד� קשה יותר מ� ההו

ז "ועד". תש ובה' ד מהל"ל בפ"� ז"הרמב' ד דברי� ש מעכבי� את התשובה וכמו שכ"מכ

ואפילו כ שעובדי� ע�   , ג� בבית חייב י� לל כת ע�  גר ביי�:  "ט"א ס"כתר הצניע ות פכ'  בס

 ".אסור להתהל�  בלא ג רביי�, מי� בעת נקיו� וכדומה

˘Ì :‡„ ˙ÂÚÈ�ˆ‰ ·ÂÈÁÌÈ˘� 

 .ב,   משבת לג 9ב הערה "אה לעיל במיל ואי� לפר

˘Ì :‰Â˙ ˙„Ù˜‰ ÏÚ ÛÒÂ� ÌÚË"ÌÈ˘�‡ ˙ÂÁÎÂ� ‡Ï· Û‡ ÚÂ�ˆ ˘Â·Ï· ˜ 

הוספה על ה טע� המובא בפני� לחיוב לבוש צנוע ג�  בהיותה לבד ה שלא  ב

ל בטע� "עוי") ה מלא כל האר� כבודו"כי הקב: "ב' ע סי"בטושו(בנוכחות שו� אד� 

הנה א� לא תקפיד על  עני� הצניעות בהיותה לב ד ה   ,  "הרגל נעשה טבע"מכיו� ש –הדבר 

 –תורת מנח� (' עלולה  לשכוח ולהתנהג כ� ג� כאש ר מישהו נמצא בבית וכו, בביתה

 ).ב"י אלול תשמ"ח, ותויהתוועד

̇ : 51ערה ה  „¯Ù � ‰ˆÁ¯ ˙ ÎÈ¯· ·  ¯˘·Â ¯Ú˘ ÈÂÏÈ‚ 

ני� הבאת  קטני� וש� מבואר ג�  ע (24א הערה  "אה בארוכה ל עיל במי לואי�  לפר

 ).לבריכת רחצה

 �‰‚˙ ÌÈ˘�‡ ˙ÂÁÎÂ�· ˙˜�ÈÓ‰: 53ערה ה

‰‰ÏÚ· ˙ÂÁÎÂ�· ˙˜�ÈÓ ˙‚‰� ‰˙„� ˙Ú· 

יש להודיע ש ג�  בפני בעליה� א י� ראוי  ")ז, וירא כא (ה ג� בי לקוט מע� לועז"כ

, לגלות שדיה� בשעה שמניקות בניה� ולא ליל� יח� ולא לג לות שערותיה� בהיות� נדות

 ".וא פרוש ממנה א� שהוא בעלה  הוא נחשב לזרכי מאחר שה

‰ ˙‚‰�ÓÌÈ˘�‡ ˙ÂÁÎÂ�· ‡Ï˘ ‰˙È·· ˙˜�È 

 –)  24א הערה "פ 'י ול עיל  מינ49הערה (ל "פ הנ"שע, ש להוסי� לה מבואר בפני�י

כשהיא ו פילא –א  מה שמוכרח לצ ור� הנקה  "כ'  יש למינקת לה קפיד  לא  לגלו ת דדי

פ   דברי המדרש  "ע) ז, וי רא כא (וט מע� לועזוכ� מובא ביל ק, בביתה שלא בנוכחות אנשי�

מפני ששרה היתה צנועה ביותר הוציאה רק א ת  "ש, )ג"שער היראה פי (והראשית חכמה

מדת הצניעות של א  ] אפילו בני דורה –היינו [ובזה לימדה אות� , פי הדד והניקה אות�

, שו� חידושבזה  'יאילו היו ש� אנשי� לא הש, יגלו דדיה� אפילו כשאי� אד� זר בבית

כי   . בגיהנ� ' יוהעושה כ� עונשה שיתלו אותה בדד. שהרי בודאי חטא הוא לגלות  הבשר

, פע� אחת הל� בדר� ופגע  באליהו הנביא זכור לטוב: כ� סיפר רבי יהושע ב� לוי

ואחרי� , ואחרי� בידיה�, והעמידו לפני שער גיהנ� והראה לו אנשי� תלוי� באפיה�

כי כל אח ד   . ונשי� תלויות בדדיה�. ואחרי� באזניה�, ה�ואחרי� ברגלי, בלשונותיה�

והטע� . ומפני שכול� תל וי� באויר בודאי יסוריה� גדולי�. נענש בגיהנ� לפי מעשיו



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   שיב

ויש נשי� המנערות חצנ� מזה ואומרות כי הסיפור אינו . מפני שמעוררות תאוה בבני אד�

ואפילו  .   . שה� הגורמות הרי הקולר תלוי בה�ומאחר, ידעו כי ה� טועות, מפחיד אות�

, היקכשהיא מינ' לא לגלות כל דדיוכשיושבת המינקת בביתה  היא צריכה  לנהוג  בכבוד  

שהרי בודאי בשעה שבאו כל אות� הנשי� לבקש ממנה שתניק , משרה אמנו' והראי

ביתו של   וב פ רט ב, שה רי בקרב נשי�  רבות כל  כ�  לא  יבא איש, איש בבית'  לא הי, בניה�

ה וז, 'יובכל זאת לא רצתה שרה לגלות כל ד ד, נוהג בחסידות יתירה' אברה� אבינו שהי

י נשי� זקנות " בעני� גילוי בשר ע7ב הער ה "ראה לעיל פ [בהיותה בת תשעי�

 ".ו כל המיניקות שיש לה� להי זהר בכ�"עאכ, ]ומכוערות

‡ÒÈ¯ÂÒ‰ Î˙Â˙˘‡ Ï˘ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÒÂÎÓ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ˙ÂÏ‰ Ï˘ ‰¯Â‰Ë Ì‡ ˘ÈÓ˘˙ ˙Ú˘· ‡
¯Â‰¯‰ È„ÈÏ ‡Â·È 

הוס פה  ע ל המ קורות המ צוייני � ל עי ל ב פני�  בעני�  החיו ב ל הזהר מד ברי �  המביא י �   ב

ישועות ' בס� מ כדבריה� ג"שו –) שלא בשעת  תשמיש(לידי הרהור א� באשתו הטהורה 

ע מבעל המחבר מסגרת השלח� "מסגרת השלח� על הקצשו' הוספות ותקוני� לס(חכמה 

דשלא  בשעת תשמיש  לא יעשה ג�  ב אשתו טהורה ,  ויצא לנו מכל זה: "קנא' סי) עצמו

 . .  מחמת תאוה ומשמושי� וכיוצא בזהקכ גו� חיבוק ונישו, שו� דבר המביא לידי קישוי

ל בפוסקי� איזה קולא בחיבוק ונישוק באשתו טהורה "וא� נמצא בדברי רז.  " .

וב טוח שלא יבא ליד י   , כ��ל הוא דוקא ב אד� שאינו מחומ� כ –שלא בשעת  ת שמיש 

רק לאהבה או   ,  ואפשר  דאיירי כשאינו עושה לתאוה, ולא ליד י הוצאת זרע ל בטלה, קישוי

אשתו כגופו ורגיל בה וליכא הרהור כולי האי ) ד"דכ(י ברכות "וכעי� שכתב רש. בסת�

דכיו� דגס בה ל א   , אשתו כגופו, מנוח' ג כתב בש� הר"ש פ"ק' ובכס � משנה הל. ל"עכ

 שהואיל שרגיל פועג שאשתו כגו' ח סי"כתב ב או] ע הרב"שו[ש "ומהרז. ל"הר עכמהר

 .  . ש� ראו ש� יש מי שאוסר כמב�גו, ל"עכ, בה לא יבא  לידי  הרהור

או , מ� הסת� בא על ידי זה ליד קישוי, ל מחמת תאוה"אבל באד� שעושה כנ"

י הוצאת זרע לבטלה   � שהוא קרוב לבא אחר כ� לי ד"שאחר כ� מרגיש באבר כמו שווענזי

ל בפסוק  "כמו שדרשו רז, בודאי הכל אסור שלא בשעת תשמיש, )כידוע לרופאי�(

ת ולא תתורו אחרי לבבכ �   "ג� הוא בכלל  מל. 'ונשמרת מכל דבר רע שלא י הרהר כו

ה וספר חרדי�  "� והרא"ב בש�  ה רמב"כמו שכתבתי  ב ספרי לבושי חי י� פ, ואחרי עיניכ�

 .ל"פילו א� מהרהר ברצו� בלא שו� מעשה עובר על כ ל  הנע יי� ש� וא,  ודר� פקודי�

לא יסתכל ע ל    –דבשכ בו במטתו ובקומו , ג� צרי� ליזהר שלא בליל  תשמיש.  " .

ש "ועיי". [ז לידי הרהור"אשתו שישנה אז במטה האחרת כדי  ליהנות מזה כי  בא ע י

אפילו    –ר ח שצרי� האד� לה זהר מאוד מדיבו"פ) ק"להרמ(תומר דבורה '  שהביא ג� מס

ולא יקשה עצמו בשו� צד אלא לנוכח אשתו בטהרתה , המביא לידי הרהור –דיבור טהור 

כד שאוסר   ' סי) � פאפירש"למהר (אור צדיקי� ' והביא עוד מס. בעת הזיווג ולא יותר מזה

 ].לדבר ע� אשתו  שלא בשעת ת שמיש על עסקי  תשמיש ודברי� המביאי� ליד י הרהור

טע�  שלא הרגיש ב ה הוא . 'יויבא אל:  "כג, בראשית כט" אור החיי�"ב ב"וכיו [

רוח לבל  יכש ל במ כ שול האנושי אשר יתאוו תאוה קוד�  קרוב  � לחששת צ דיק ו ישר ונאמ

 ראותמכ  הרחיק "אשר ע.  . ויטיפו ממנו צחצוחי טומאה קוד� התחלת מצוה ' אלי

 ."]. . . בה
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מכל זה עוד  חיזוק להמובא בפני� שאסור לאד�  להסתכ ל במקומות המכוסי�  ו

 –ז "א�  איכא חשש ש מא יבא לי די  הרהור עי) שלא בש עת  תשמיש(ו הטהורה דאשת

ובמילא מכא� סני� נוס� בההקפדה על ל בישת  בגדי� בלתי צנועי� א� בביתה לפני בעלה  

 . 53והער ה ,  אות ד49ב הערה "וכדלע יל פ, א� ב עת  טהרתה, בלבד 

Ú�‰ ÔÈ�Ú· „Â"Ï 

,  )בעני� ביאה שלא  כ דרכה(ב  "כה ס' ז סי"א אהע"ע מרמ"א דלכאורה צ"עירני חה

אבל  לעשות המביא  לידי  הרהור  , ל ממש"דמש� משמע  דאסור דוקא א � יבוא לי די ש ז

מ שכ� "ושו. [באשתו הטהורה שלא בשעת תשמיש) פ"מעיקר הדי� עכ(וקישוי מותר 

 ].כט 'יס) רוז�(ת שלמת יוס� "זו להתיר בשו' הביא ראי

לכמה דברי� ביאה שלא כדרכ ה   שהרי מצינו ד, ול� נראה דאי� ללמוד מש�א

ביאת בהמה ; )ב, י במות נו; א, סנהדרי� נד(כמ ו בעריות , נחשבת כביאה  מעלייתא

;  )ה"ג ה"� אישות פ"רמב(אישות  �יקנ; )ב,  יבמות נג(קני� יבמות ; )א, סנהדרי� נה(

כ אי� "וא. פ ביאה  היא"דע כ –לצור�  ביאה כזו  ' כ הק ילו בהרהור וקישוי כו"וע. ועוד

ולהעיר דיש מהראשוני� הסוברי� ). פ"כזו עכ(א הוכחה להקל שלא בש עת ביאה להבי

א� אינו מתכוי�  –דביאה שלא  כ דרכה באשתו  הטהורה מותר אפילו א� מוציא זרע 

ד   "רי' תוס; ה ו לא"ב סוד,  יבמות לד' ת וס(להשחית זרע ואינו רגיל לעש ות כ� תמיד 

 ).י"ז ש� בש� הר"א אע"טור ורמ; ב, יבמות יב

פ  המבואר בספר  חרדי�   "ע –וב העירוני דאיכא למימר ש הקושיא מעיקרא ליתא  ש

במקו� [הי ינו בלא הוצאת  זרע "ד כל ה קולא בביאה  ש לא כ דרכה ) ב"צות התשובה פמ(

ואז  כדרכה' בוא עלילבמהירות ולפרוש מיד ] ל א כדרכהש[אלא יבעול , ]שאינו ראוי

ו בהרהור וקישוי באשתו הטהורה אלא נמצא שלא הקיל". יטילו זרע במקו� הראוי ליזרע

 .ל"ו ק. לביאה כדרכה ידיתמכהכנה 

י בדי� יוצא לדר� סמו�  לוסתה דפליגי  אי שרי "קפד ס'  סיד"מה שיש מקשי� מיוו

א   " מחמירי� משו� דחיישינ� לביאה והמקילי� טעמ� אחרי דלא  הוי כ הע�וט, נ"בחו

וותא לאסור משו� חשש הרהור ובכל זאת לא אישתמיט חד מרב', רינ� כוגזמדרבנ� לא 

מ " בש� מהרג"קצז סק'  סיד"� יו"ב מש"כיו' יש להקו[דמותר ' יאר כ"ל וא"וקישוי ושז

כ   "נ בדורות שקדמו לא חש שו לזה כ"דאה, ג� מש� אי� ערעור דנראה –] ועוד; מלובלי�

כ בזמננו שמחמת ירידת הדורות ופריצות הדור יש "משא, ז הפוסקי�"לא הזהירו ע לכ�ו

ז וכמבואר "גדולי ישראל של דורות האחרוני� באמת הרעישו ע, ואמנ�. ויש לחשוש

וראה לעיל  .  [בפרדס רמוני� ומשנה ברורה ושאר ספרי הפוסקי� המצוייני� לעיל בפני�

ח דמדינא "וכמו די� עונת  ת,  ב"ובכמה ד ברי� מצינו כיו]. ישועות חכמה ' בסמו� ב דברי ס 

ח שבימיה�  "א� שבדיני� הללו  אי� חילוק  בי� ת (אבל   בזמננו,  ה פע� אחת  בשבוע"ה

) ז"הנה עכ, דאדרבה התורה מתשת כחינו יותר לפי חסרו� הבנתינו, לאות� שבזמננו

ח "יש לת) מצד האשה(וקנאת יר� חברתה ) מצד האיש(נקטינ� שמחמת פריצות הדור 

ד " נא הו'ת מעיל צדקה סי"וכמבואר בשו, ז לקיי� עונת פועלי� שתי פעמי� בשבוע"בזה

כ נראה   "וע. ק"ודו. א"ח ובש"ה ת"ל  ד"בבהמ  ר' ב סי"ג וב משנ"עו  סק' ז  סי"ש אהע"בפת

ועוד צד די קולא שיש   . [ו"כה  ס 'יז ס"ע עזר מקודש  לאהע"וע . ל הוכחה להק ל"דאי� מהנ

 ].מ"ואכ . כח' יד אות ג וסי' וש� סי,  ת שלמת יוס� ש�"ראה שו –לדו� בה�  
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אל תת� את פי�  לחטי א את בשר�  ואל תאמר : "א"סא   ט, ש"שה, מ בזהר חדש"וש

, קהלת ה(לפני המלא� כי  שגגה היא למה יקצו� האלקי� על קול� וחבל את מעשה ידי� 

לו  לבר נש למשתעי מלי דזנותא אפי' דאסור לי, ]כ� היא ההלכה[אלא הכי מסקנא .  ) .ה

שאסור לו לאד� לד ב ר דברי זנות .." [בגי� דיתקשי וייתי להרהורי� בישי� אחרני�' באיתתי

ש דמיירי "ועיי]. ויבא להרהורי� רעי� אחרי�, אפילו ע� אש תו משו� שאברו יתקשה

נ הסתכלו ת במקומות המכוסי� שבה דאסור שלא   "מ דהה"כ ש"וא, באשתו הטהורה

 .'ישוי כובשעת תשמיש א� יבוא לידי ה רהור וק

 ·‚„ÌÈÈÒ�ÎÓ ÌÚ ÌÈÈÂ˘Ú‰ ‰�È˘  È: 54ערה ה

והנה  . ש"ע, ב עני� מכנסי� תחת השמלה ובצינעה 41אה לעיל במי לואי� להערה  ר

א "ת ויבר� דוד ח"כ� כתב כ דברינו להחמיר בלבישת בגדי שינה שיש לה� מכנסיי� בשו

א תלבשנה   כ לתמוה שמקפידי� החסידי� של"כ מע"עמש: "ומתו� דבריו ש�. ד"ד סק"יו

ז מפוסקי� ל יטאיי� ואי� "הנשי� והנערות בגדי  שינה שיש לה מכנסיי�  וכותב ששאל  ד ב

הלכה רווחת ] הלא[, מי המה הפוסקי� ששאל, תמהנו בזה, פותר אותו מקור למנהג זה

ושג� .  .כלי גבר על  אשה ' בהאחרוני� דאסור לאשה ללב וש מכנסיי� משו� לאו דלא יהי

.   .ושאשה לובשת כ� ברב י� יוצאות בלא כתובה , ת ופריצותיש בזה משו� דת יהודי

ת  "וכמבואר בשו, מ א� לובשת  בגד זה  ברחוב או בביתה לצו ר� השינה"כ אי� נפק"וא

דא�  ללבוש   מכנסיי� תחת שמלה או בתו�  ביתה דאינה   ] ח"ב סק"ח[ל "מנחת יצחק הנ

פרט שמצוי כמה וב.  .כ בבגדי שינה "כ כמו"וא, נראית לאחרי� הוא בכלל ה איסור

ל דבר   "פעמי� שאחד  מהקרובי� באי� להבית וע לול  שיראו את האשה בבג די שינתה והו

כלי  גבר   ' ת של  לא  יהי"וממילא שמחמת כל הני טע מא שיי� ג� בז ה הל, שעשוי להתגלו ת

י המכנסיי� רואי� חלק  "ג� יש בזה האיסור מחמת שהוא בגד של פריצות שע, על אשה

.  .בהסתר כמוב� ומעוררי� הרהור להבני בית ולשאר אנשי� הגו� אשר דרכ� להיות 

ואדרבה ה� ביו תר בגד  של  פריצות כיו� שבדר � כ לל  ה�  קצרי� ודחוקי� על   הגו� ביותר  

ל להתרחק  "וג� לבעלה  גרידה הלא כ מה הזהרות והרחקות גזרו חז, המעוררי� הרהור

ביאי� לידי הרהור ה  להזהר מכל הד ברי� המ"ד סקצ"מאשתו כשהיא נדה וכמבואר ביו

ו בודאי שאות� הנשי� ההולכות בבגדי שינה  ע� מכנסיי� , המביאי� לידי הרגל דבר

 ". 'ול�  ל � אמרינ� נזירא וכו, הולכי� כ� ג� ב עת נדתה
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41�40ערה ל ה"הנ(ב  "ד סע"ת אבני צדק חיו"פ המבואר בשו"אי� סברא להקל עו   (

ל שא�  במ לבוש איש ממש א� לובשות  רק בגד אח ד ו עושות כדי לה ג � מפני הצינה "דס

ש  זה  בבגד  "הנה ל –ו בשאר הבגדי�   ניכרת שהיא א שה שרי  ) לא בשבי ל  להתדמות לאיש(

אבל , ועוד דתנאי הותנה כשאי� כוונתה להתדמות, שאי� לובשי� אז שאר הבגדי�, שינה

ש בש ע ת שינה להנצל  "דל, ובשי� זה כדי  להתדמות לאי שבדבר זה מסת בר שכוונת הל

י הסקה מרכזית "בפרט בזמנינו שכל הבתי� מ תחממות בימות החור� ע, מצער צינה

 ).ת ויבר� דוד ש�"שו(



 שטו )54(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 
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י שינוי צורת הבגד  בצב עונ� תו אי� בו  משו� לא   "ל  דא � הסוברי�  דע "בכלל  יו

דא� של אנשי� דרכו להיות צבוע בצבעוני�  , זה לא שיי� כל כ � ב בגדי שינה, שתלב

 ).ת ויבר� דוד ש�"שו( שוני� ואי� בו היכר כל  כ� שז ה אינו דומה לבגד של אנשי� 
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מסת בר   ,   ה פ רוצות   לי ל�   כ� ש  לא   יל בש   כיו � ש בזמנינו   ג�   דר �  הנשי � " כ   עו ד  ד ל"משו

דאד רבה זה הטע� שנשי� הפרוצות לובשות מכנסיי� משו� , דזה אינו מעלה ומוריד

כמו שנתייסדה בכל העול� א רגוני� הלוחמות בעד זכויות (שרוצי� להתדמות לאנשי� 

וחפשתי ) ב או ת ה"ש סקפ"ע(וא� לתירו� הראשו� של הפרישה יש לאסור , )שוות לנשי�

מחני� קדוש ד במכנסיי� א �   '  כ וג� ש � מביא כ�  מס"דס שמחה שצ יי� מעומצאתי ספר פ ר

 ).ת ויבר� דוד  ש�"שו(א "ה אסרו גדולי הוראה שליט"א� נשי� נהגו ללובש� אפ
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ל כבו ד   ש לא תלב ש בב גדי שינה כיו� שאינו מלבוש ש" דל' גפ� פורי' ש בס"נוגע מב

פרדס שמחה  בש� גדולי הו ראה דאי� איסור לא תלבש ב ג רביי� משו� ' כ ב ס"דומה למש

דשאני גר ביי� שבלביש תו אי� ,  אי� הנדו� דומה לנידונינו כלל –שהוא בגד של  זיעה 

ל ד כוונת הפרדס שמח ה על  גרביי�  "עוי. כ בבג די שינה"מש א, האשה מתדמה לאיש כ לל

דטע� משו� שהוא בגד של   ' וא� ל שיטת גפ� פורי. ישת�קטני� שאינ� ניכרי� כל כ � ב ל ב

ח מנח� אב "דוד אי �בל וכ� בתשעה ימי� מר, ש היתר זה בבגדי שינה"ממילא ל, זיעה

א � דבבג ד ש ל זיעה יש להקל   , שאסור ללבוש  בגדי� המכובס י� דג� בגדי שי נה בכלל זה

 ).  ש�ת ויבר� דוד"שו] (א"ח סתקנ"ראה שבילי דוד או[כמבואר בפוסק י� 

* * * 
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יו� (במכתב  נ קרלי�"והגר ה ואזנר"כ� כתבו לאסור בגדי שינה ע� מכנסיי� הגרשו

): ו"קלח במהד ורת תשס' עמ(משבצות זהב לבושה ' הנדפס בס) ח"ו אלול תשנ"כ

ת "כנדפס  בש ו(לבישת מכנס יי� לנשי� אסורה משו� לא ילבש .  .הלבוש בשעת  השינה "

ובפני אחרי� . ורק ע� כתונת  ארוכה מותר,   ואפילו   פיזמות בכלל) ג"ב  סס"שבט הלוי ח

ל "משבצות זהב לבושה הנ' כ בס"וכ". אפילו קרובי� חמיר טפי שמכשילת� בהרה ור

משו� , אפילו א� מכוסה בשמיכה, אסור ללבוש מכנסיי� ללא כותנת: "ד"ט או"פי

ולכ� יש  , ואסור א� שלא בפני אנש י�, יתאשלבישת מכנס יי� לנשי� היא איסור דאורי

משו� שקרוב  לודאי שת ל �   ,  לאסור לבישת   מכנסיי� ללא  כ ותנת ג� א� מ כוסה בשמיכה

וההולכת , ותעבור על איסור תורה, פ באקראי"לכה, )שלא מתחת לכ יסוי(עמה� בבית 

שגורמת , חמור הדבר ביותר, )אפיל ו באקראי(במכנסיי� בלא  כותנת בפני  ב ני ביתה 

 ".ולמכשולי� נוספי�, לזלזול בצניעות 

מה   'בעני� א � מותר לעשות פיג) ד"ג סס"ח(ת פאת שד�  "ד  מונק בשו"ד הגרש"כו

ל א� "ולכא ורה י, דהיינו כתונת קצרה ע� מכנסי י� ארוכי� כדי  ליש� בה�  מפ ני הצינה

ל דמ כנסיי� ל ע ול� הוי מלבו ש אנשי� ג�  " אבל י, אינו כדר� מ לב וש אנשי� הוא מותר
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 .דכל  לשו� פיסו ק רגלי� באשה  מגונה הוא,  )ה פיסוק"א ד, י פסחי� ג"ערש(הוה פריצות 

ירושלי�  –ס מתוק מדבש  "מח, דניאל פ ריש' צ ר"להגה(כתר  הצניעות ' כ בס"כו

 ".מה'בשעת השינה אי� ללבוש מכ נסי פיג: "ד אות א"פכ) ו"תשס, א"תובב

בספר  : "ומסקנתו, הערה כח הביא דברינו בזהג "מלבושי כבוד ותפארת פ' � בסג

, מה'ג� אסר מכנסיי� לנשי� מטעמא דלא ילב ש ואפילו במכנסי הפז.  .כבודה בת מל �  

בלי ) לשיטת בעל שב ט הלוי(כ אינו ראוי להתיר "וא, ולא הזכיר בזה שו� צד של  ה יתר

 .ב"ג או"ג סל"ת שבט הקהתי ח"כ בשו"ש שכ"וע". שתלבש בג ד ש חופה מלמעלה

): ברוקלי�, ד קראו� הייטס"אב(ל "ר יהודה קלמ� מרלאוו ז"דעתו של הג' כ� היו

ה רב יהודה קלמ � מארלאוו  –?  מה'הא� מותר ל ישו� ע� מכנסי פיג –צניעות בשינה "

�רשימת הרבנית טווערסקי"  (י ההלכה"היתר עפ) מה'למכנסי  פיג(לא מצאת י לכ � : ה"ע

 ).רחמיסטריווקא
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נדפס    –ח  "ל מיו� כ ו אלול תשנ"במכתב � הנ(נ קרלי� "ה ואזנר והגר"יטת הגרשש

כ בש�  "וכ". רק ע� כתונת ארוכה מותר.  .פיזמות ): "משבצות זהב לבושה ש�' בס

.   .הלבוש בשע ת השינה : "ג"ט או"ל פ"משבצות  זהב לבושה הנ' ה ואזנר בס"הגרש

לביש ת   .  .מנהג� משובח , )מיוחדות לשינה(ש מתחת לכותנת מכנסיי� המקפידות ללב ו

וכמוב�  שאי� בעיית פ ריצות כאשר , כ לי גבר'  מכנסיי� מתחת לחלוק אי� אי סור דלא יהי

ואדרבה ההנהגה הישרה ללובש� מ אחר שבשעת השינה קשה  . המכנסיי� מכוסי�

ד   "ל פכ"כתר ה צניעות הנ' כ ב ס"וכ". ולא תתרומ� הכותנת,   להשגיח שלא   תפול הסמיכה

 ".אלא ע� כ תונת לילה ארוכה, מה' בשעת השינה אי� ללבוש מכנסי פיג: "אות א

שילבשו   ,  ל כ� העצה לזה היא: "ג אות ח העלה"מלבוש י כבוד ותפארת פ' � בסג

ואז מותרות ה� ללבוש  , מה מתחת לבגד החופה עליה� מלמעלה'הקטנות את מכנסי הפז

ת  שבט הקהתי "כ בשו"ש הערה כח דכ"וע".  על שבט הלויאת המכנסיי� אפילו לד עת ב 

 .ב"ג או"ג סל"ח

א� תלב ש חלוק , ל"ת אבני צדק  הנ"ד  שו"ת ויבר� דוד ש� דלפ"כ� העלה בשו ו

שא� תתק פל חלוקה  בש עת השינה לא   , ובגד זה  לובש ת רק לש�  צני עות,  ממעל בג ד זה

דמה שנא להג � מפני הקור , ואי� כוונתה בלבישה כ די ל התדמות לאיש, נראית' תהא רגלי

וממילא  שאדרבה יש   לייע�  להנשי� , אי� שו� סר� אי סור  בדבר, ש מטע� צניעות"ומ

ויש גדר  , מא חר שמצוי הוא שבאמצע שינה שתתקפל ה כס תות או ג� השמלה, לעשות כ�

ובפרט בימי נדותה שמצד הדי� אסור , ל"קדושה ומניעה ממכשול הרהור שתלבש כנ

לקימחית ' ל דבזכות צניעות יתירה שהי"וכבר אמרו חז. סי� שבהלהסתכ ל במקומות המכו

 .שלא ראו כותלי ביתה אמרי חלוקה זכתה לבני� כהני� גדולי �

מה ד היינו כתונת קצרה ע�  'ד בע ושה פיג, )ד"ג סס"ח (ת פאת שד � "כ� דעת שוו

ז "ראה המובא לעיל  מט(מצינו מחלוקת א� יש בו איסור , מכנסיי� ארוכי� מחמת צינה

כ יש "וא, ובאינו ניכר כגו� שער בית השחי אינו אלא דרבנ�) ז"� ש� סק"ד וש"ב סק"קפס

ג ספיקא דרבנ�  "לעשות כתונת ארוכה ומכנסי� קצרי� שאינ� נראי� תחת הכתונת וכה

 . והעושה כ� מפני הצינה יש להקל
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 .ה"ד ק"ל אב"ק מרלאוו ז"ז בש� הגרי" ראה לעיל עדו

.   .לעני� מכנסיי� של נ שי� : " ד הער ה קג"יסו דות הבית וקדו שתו פ' ב בס"כיוו

ולכ� למעשה יש   ) מתחת לכתונת הרגילה(ישנ� מתירי� ואפילו מהדרי� בשעת שינה 

 ".לעשות שאלת  חכ�

· ÌÈÈÒ�ÎÓ ÌÚ ‰�È˘ È„‚– ˙Â�Ë˜Ï 

א�  (ש לאסור לבישת בגדי  שינה ע� מכנס יי� לבנותיו בביתו "פ שמצד ה רהור ל"עא

 לנשק   ז  דמו תר"א  ס"ז  ס כ"ע  א הע"   בשוש מ המ בואר"מ כ) כשה גי עו  ל פרק�  וה� טמ אות נ ד ה

בבגד איש כמו בכל התורה ' מ אסור להלביש קטנה א� פחות מבת ג"הנה מ –בנותיו 

דשיי� א�  , כלי גבר על אש ה' מצד אזהרת לא יהי, כולה דאסור ל ספות לה� איסור בידי�

ת "והובא דברנ ו בזה בשו. ש"ע,   ובמי לואי� לש�40כמבואר לעיל  בפני�  הערה , בקטנות

ש שהוסי�  דא סור בגדי שינה  ע� מ כנסיי� ג � משו� בגד   " ע,  ד"ד סק"א יו"ויבר� דוד  ח

ע  "וע. איסור בידי�  א� הוא קונה ל ה� ונות� לה� ללבוש'  וא יכא איסור ספי, של פריצות

שלא לדק דק ע ל כ� בשני� אל א כל זמ� שה� קטנות ביותר " המנהג אצלינו"ש� שהעיד ש

וכשה� נעשי� גדולות  ,  לובשות בגדי שינה ע� מכנסיי�ה�) שני�' א� שה� יותר על ג(

 .ל  דאי� המנהג נכו�"ומשמע מסקנתו דס. קצת מלבישי�  לה� שמלות המיוחדות לשינה

מלכתחלה  כ דאי שילדה  כב ר מגיל  : "ב "ד או"ל פכ"כ תר הצניעות הנ'  כ ג� בס"כו

קי�  מפני שיש  כ מה פוס, אלא  ע�  כתונת ארוכה , מה'שלש  לא תיש�  ע� מ כנסי פי ג

אב ל אפילו מי ש מקל ב דבר יש  לל בוש מעל   . הסוברי� שגיל  חינו� הוא מגיל שלש 

י ש כא� חשש   , שכ� א פילו א�  היא ע דיי� אינה בגיל  חינו�,  המכנסיי� כתונת לילה  ארוכה

 ".שאסור ג� לילד  קט� מתחת לגיל חינו� ל תת לו איסור בידי�, איס ורא' של ספי  לי

‰ :ÏÈ‚ ÔÈ�Ú· ÌÂ˜Ó‰ È‚‰�Ó ÈÈÂ�È˘¯˘· ÈÂ 
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ר פשתה המספחת "ה� אמת שבעוה"ש, פ' ז סי"ת י� הגדול חאהע"� העלה ג�  ב שוכ

אבל  לא  מפני זה נאמר , בדור הזה בהר בה מבנות ישראל ל גלות זרוע ותיה� עד בית   השחי

ד בזה ל עי ל   "וכפי שהו , "מנהג עוקר הלכה"ג  "והארי� שאי� לומר בכה". הותרה הרצועה

להת יר דבר ש כזה  ' מצד מנהג אי� שו� ראי"ש מסקנתו ש"עי י,  26א הערה " במילואי� לפ

י בנוגע איסור הליכה בל י   "ו ס"ת מנחת יצחק ח"וכמו כ� כתב בשו ".של גילוי זרועות

כל "אסור ו, תרגילי� בכ� כדר � הפרוצו' ושוקה אפי' דבזרועותי –ג� בבית , גרבי� לנשי�

  17' עמ) ר משה שאול קליי �"להג(הלכו ת והנהגות הצניעות ' כ בקונט"וכ". זה פשוט

כ פי הכרעת הפוסקי� , ואי� מועיל בזה מנהג כלל.  .על הגרביי� להיות אטומות לגמרי ("

' אבל זרועותי("ב "ה ס"א סע"אוצר הלכות ח; ")ששוק באשה ערוה מהבר� ולמטה

כ לעי ל   "כ מקורות שכ"וראה עוד כו"). לות� כ דר� הפרוצות אסורושוקה אפילו רגילי� לג

 . ועוד, 28*;  10ב הערה "במילואי� לח

·ıÈ˜· È‡¯Ú ˙¯È„· ˙ÂÚÈ�ˆ È�È„· ÌÈÏÈ˜Ó‰ ÔÈ�Ú 

שיש מקו � לפיתוי היצר  ,  84�83' ג עמ"חי) ליובאוויטש(ש "ל קו' א מס"עירני חה
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א בל  כשהנידו� בהנ הגה עראית אי � מ� , קבועהבנוגע  להנהגה  –א ש צרי�  ליזהר "דבד

ראה : "אמנ� ג� בזה באה הה וראה, כ ב צניעות ובקלות כחמורות"החובה לדקד ק  כ

אפילו  , "יעקב הלי�א", ג� בהיות� באוהלי� –" פתחיה� שאינ� מכווני� זה מול זה

וכא� ) "ובהדג שה(וש�  בההערה כתב  . ד"את, עראי  נוגע זהירות וצניעות כזו" אהל"ב

 –ובפרט , בכמה עני ני צניעות בקי�" המקילי�"אות� : ג"המקו� להדגיש  בהעני� שהזמ

כאשר אשוב  –אחטא ואשוב : ומה� האומרי�. כשנמצאי� בדי רת עראי מחו� לעיר

עקרת 'א מה� נקראת "שהרי כאו, לנשי� –ובפרט , כ"ונוגע להנהגת אנשי� ג. העירה

 . ל"עכ, "מ"ואכ. ויש להארי�. 'הבית

‡„ ˙¯ÈÓ" ˙Â¯‰Ê� ÌÈ˘�‰ ÔÈ‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰ÏÂ‚Ó ¯˘· „‚�Î ‰ÏÙ˙Â ˙·˘Â·Ï‰ ˙ÂÚÈ�ˆ 

 בד ברי בנו  של החפ�  חיי� בש�   26א הערה   "לפ" מילואי� "אה בארוכה ל עיל בר

 ".תולדות ימי חייו בקיצור"' אביו בס

Â :˘Â·Ï‰ ˙ÂÚÈ�ˆ· ˙Â¯‰Ê� Ô�È‡˘ ÌÈ˘� ÔÈ„ 

' ˙ ‰Î‰Ê· ÌÈÏÙËÓ „ˆÈ"ÂÚÈ�ˆ È�È„· ˙ÏÊÏÊÓ‰ ‰˘‡· ÊÈ˘Â¯È‚ ÔÈ�Ú Ï ˘Â·Ï: 58ערה ה
 ‰˙·Â˙Î „Â·È‡Â 

 .'ואוקי באתרי' ודו� מיני .45א הערה "עיל במילואי�  לפלארוכה באה ר

·˙ÂÚÂ�ˆ È˙Ï· ÌÈ˘� ‡ÈˆÂ‰Ï ‡Ï ÔÂÂÎÓ‰ Ú˜Â˙ ÏÚ 

כתב    –ה נשי� הלבושות שלא כ דת  "אי שרי לתק� שלא יוציא הת וקע בשופר בר ו

כ  "ועייג. [ש"ע, תוקע לכווי� כ�דמותר לבעל ] שמח' סי[ז "א ספ"ת שלמת חיי� ח"בשו

ו דא� מתני� ע� התוקע שיכווי� שלא יצאו ה� בתקיעותיו ודאי "ת חוות יאיר סקפ"שו

�   " דצרי� הש)  ו"א ש� סכ"מט; ה"א בהג"א ס "ח סתקפ"או(וא� שמבואר ]. תנא� קיי�

ג� אוהביו אי� יוצאי�  , וא� יש לו  שונא ומכוי� שלא לה וציאו,  להוציא כ ל אד � בתפלתו

, ל שהציבור או ראשי הקהלה יש לה�  רשות להתנות מה שה� רוצי�"י –תפלתו ב

, לומר שרוצה להוציא רק   אוהביו ואינו מוציא שונאיו' �  היחיד לא  כל  כ מיני"כ הש"משא

נטעי ' ד בס"הו –א "סתקפ) רייזנער(ח "גנזי חיי� או(לכ� ג� אוהביו אינ� יוצאי� בתפלתו 

ד מה שנהוג אצל איזה רבני� שמתני� שאינ� "כ� שול). ו הערה ב"פט, ה"ר, גבריאל

ש ובתפלה רק אנשי� ונשי� שבאי� לבית המדרש להתפל ל  בבגדי צניעות   "יוצאי� בתק

ש  "דהממוני� על הציבור רשות ביד� להתנות מה שרוצי� וכ, וא� לאו אינ� יוצאי�

ה שד� בז ה   וראה מ). נטעי גבריאל ש�' ס(כשכוונת� הוא לטובה כדי  לקי י� ציווי הבורא 

 . 64א הערה "בפסקי תשובות  סתקפ

‡ÌÈ˜„ ÌÈÈ·¯‚ ˙Â˘·ÂÏ‰ ˙È· È�·Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï ÍÈ 

גרבי ניילו� הדקי� מאד  יש  להחמיר כערוה בעששית  ובש עת הדחק  ל עני� דבר   "

ויש סוג גרביי� שאינ�  , שבקדושה  להק ל בע צימת עיניי� או ג� הסבת   העיניי� לצד  אחר

ב "ולא מזמ� בא אצלי אבר� שהת לונ� שהב, הרגלכ אב ל  כשנמתחי� נראי� אברי "דקי� כ

ל שיש ל הקי� כ ל ד בר "לפי ה כל ל הנ(אמרתי לו של א יעשה בעיות  בבית ,  לא נשמעי� לו

אבל כשיבואו אלי ל שאול יקבלו ת שובה שלילית   ) מכל הצ דדי� ג � כשבאי� לה חמיר
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 ).קד בשולי הג לי ו�' ד עמ"ת אז נדברו חי"שו" (פ ל לבוש  שני זוגות גרביי�"ולכה

‡ÈÏ È¯˘ È 'Ú·ÏÚÂ�ˆ È˙Ï·‰ Â˙˘‡ „‚· ÛÂ¯˘Ï Ï 

ת תורה לשמה סימ� ת בנדו� בגד אשתו שאי נו צנוע "אה למר� הב� איש חי בשור

ש דמיירי בבגד ד ק מאוד ויש בו ציצי� ופרחי� וכל מלבוש התחתו� דהיינו הכתונת "ע[

וכיוצא נראי� ממנו לחו� לעיני הכל והכל תו לי� עיניה� בבגד זה כאשר ל ובשתו מפני 

ומיחה באשתו שלא תלבשנו א� מחמת שהוא ערב לה הרבה לובשתו ] ה ביותרשהוא נא

לבעל   לשרו�  הבגד הזה  בצי נעה באופ� של א  '  אי שרי  לי –לפעמי� ואינה שומעת לו   

א   , פ  ברכות לא"והעלה ע. תרגיש אשתו שהוא שר� אותו ולא יבואו לידי  מחלוקת וקטטה

יו� שהוא שור� הבגד משו� דא� מתכוי� לש� מצוה ליכא בזה משו� בל תשחית כ

א שלא תלבשנו "אפרושי מאיסורא דהוא חושש משו� צניעות וכל זמ� שהבגד קיי� א

ורק יעשה  בצנעה ובחכמ ה באופ� דלא   , הא ודאי ש רי, ולכ� הוא שורפו לעקרו ל גמרי

ש שסיי� "וע', תרגיש אשתו שהוא עשה כדי שלא יבואו לידי קטטה ומריבה וברו� יהי

ביניה� קטטה ולכ� הוא אינ ו לוקח הבג ד  '  הוא חושש מזה שלא יהיוכפי הנראה ג � 

בצינעה וגוזז אותו במקו� אחר מפני כי יודע שאשתו תרגיש ותדע שהוא  לקחו מאחר 

קטטה ' מוחה בה שלא תלבשנו והיא לובשתו ועל כ� ירא לעשו ת כ� בשביל ש לא יהי' והי

באופ� שלא תרגיש אשתו ומריבה ביניה� ועושה המצאה שישרו� הבגד באיזה סיבה 

 אשתו היא �יבבינו ל' שהוא עשה ובודאי שג� זו החששה של קטטה ומריבה שלא יהי

 . ל"עכ, סופה' כ  ואי� יהי"חששא גדולה וצרי� ליזהר ממנה כי מי יודע מה תוליד אח

Ê :ÌÈÚÂ�ˆ Ì�È‡˘ ÌÈ˘Â·Ï ˙¯ÈÎÓ 

̇ (·ÌÈÚÂ�ˆ Ì�È‡˘  ÌÈ„‚· ˙¯ÈÎÓ ÔÈ�Ú : 59ערה ה ÂÚ„ „ÂÚ ( 

וש�  , ד"ה סצ"ג וח"א סק"ד ס"ת שבט הלוי בס פ ריו ח"ס שו" בזה  הגמחפ"� עוהד

והעיר כי להלכה אי� הב דל בי� מוכר סחורה האסורה באכילה לבי�   , ד"חיזק דבריו בנדו

 צ�עדבמאכלות  אסורות , ז"א� שהטעמי� משוני� זמ, מוכר סחורה האסורה בלביש ה

' עי –' תי למיכל מינימחשש דילמא א(א מדרבנ� "ת ואב"א מה"אב, המסחר אסור

ג שאי� בו צד מכשיל אחרי� ושיי� "ושיי� האיסור אע, )א,  פסחי� כג; ד"ז מ"שביעית פ

כ במכירת  "משא, )כ"ז ונ"ד סקי"יו' עי(בי� מכרו לגוי בי� מכרו לישראל כידוע ב פוס קי� 

בגדי פריצות אלה לישראלי�  עיקר האיסור משו� לפני עור או מסייע לידי עוברי עבירה  

ל   " ואי� לומר שמכירת בגדי�  הנ, )מ"ה ב בא  דרישא ובכ"א ד,  שבת  ג' פ המבואר בתוס"ע(

דודאי מכשול דב גדי� פרו צי� נוגע לאיס ורי תורה של ", ה רק מסייע באיסור דרבנ�"ה

והדברי� ידועי� בזה  , ולפעמי� בלאו של ובחוקותיה� לא תלכו', ולא תתורו וגו

וכ ל העוזר  לה� נות� יד   , רב י� באופ� מבה ילב מכשילי� את ה"בזה וכיו" "בראשוני�

 ".לפורצי גדר בי שראל

‡ ÌÈ˘Â·ÏÓ ˙ÈÈ�˜ ¯Â·Ú ÛÒÎ Ô˙ÈÏ ÏÚ·Ï Â‡ ·‡Ï ‡¯ÂÒÈ‡ ‡ÎÈ‡ Ì·ÌÈÚÂ�ˆ È˙Ï 

ו "וק): "הערה סט(מח ' עמ) י נסי� קרלי�"להגרש(חוט שני על הלכות צניעו ת ' סב

ת בה� מלבושי� ופיאות ל קנו, וכ� הבעל לאשתו, שהאב אסור מ� הדי� לית� כס�  לבנותיו

ג� ה� גורמות בזה הרהורי� , דמלבד ש אסורי� ללובש� מ� הדי�, שאסורי� מ� הדי�
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וא�  כדי לא  לעבור  על לאו מדאורייתא מחוייב , לאחרי� אשר ג� האשה מוזהרת עליה�

 כל ,)א"ו ס"ח סתרנ"א או"רמ' עי(האד� להוציא  את כל ממונו כדי שלא ל עבור איסור 

וזאת , שכ� שלא ית� כ ס� ויסייע לעבו ר איסורי� ולהכשיל את האחרי� באיסורי� חמורי�

 ".מלבד שג� הוא  נתפס באיסורי� הללו

 ·ÌÈÚÂ�ˆ È˙Ï· ÌÈ „ ‚·· ¯ÂÂÚ È�ÙÏ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ�Ú: )60והערה (� ש

;  א"א ס"ש שבת פ"רא; ה מני�"ב ד,  ז ו"ע' תוס' עי(ז יש להעי ר מהמבואר "כב

יכול ' נותנו לו הי' שא� א� לא הי) ועוד; ג"ע הרב ש� ס"שו; ד"סקז "ח סשמ"א או"מג

ס אסור ליתנו לו מפני שמסייע "מ מד"מ, ת"ליטלו בעצמו ואינו עובר על לפני עור מה

.  יכול המומר ליטלו בעצמו' ולכ� אסור להו שיט למומרי� דבר איסור אפי,  לעוברי עבירה

 .ל"ואכמ

מכתב תשובה שנדפסה   בח"כ הגהמ"כ ל "ת יחוה דעת הנ"ש בשו"בהוספה עמו

דאשה  ) ד הערה מב"הליכות בת יש ראל פ'  מובאת בס –ג "תשמ, כסלו(בעלו� המדרשה 

או , ואי אפשר לתק� הבגדי�, או שקיבלת� במתנה, שיש ברשותה בגדי� שאינ� צנועי�

כ תמצא סוחר "אא, אסורה ליתנ� לאחרי� או למוכר� –ללובש� בשילו ב בגדי� אחרי� 

וסיי� . ואפילו בהפסד  מרובה, יש לזורק� –ו א� לא מצאה . וכר לנכריות בלבדנכרי המ

אוצר דיני� ' פ בש� אביו בס"וכ". 'ותצליח בכל מעשה ידי' וזכות המצוה תג� עלי: "ש�

 .ו"ז ס"לאשה ולבת ס ל 

ד "א יו"ת ויבר� דוד ח"ראה מה שהארי� באיסור מסירת בגדי� שאינ� צנועי� בשוו

 .א"סק

* * * 

‡ÂÓ Ì˙ÂˆÈ¯Ù· ˙Â˘Â·Ï‰ ÌÈ˘�Ï ‰¯È„ ¯ÈÎ˘‰Ï Â‡ ¯ÂÎÓÏ ¯˙ 

א דא� מ דובר בנשי�  הלבושות "ה סשע"ת  תשובות והנהגות ח"עלה בשוה

שיש   , נראה שמזיק לשכני� ויכולי� לעכבו, בפריצות ומצויות בחדר המדרגות ובחצר

וא� אמת , לאסור על שכ�  לעשות בשלו  כרצונו ולמונעו ולעכבו מל מכור או להשכיר

והשומע לבית , ועליה� לאסור, בכח בית די� לאסור, ונכו� שמפחדי� מהיזק רוחניהדבר 

 .ש"ע,   די� לא יפסיד  רק יזכה לברכה

* * * 
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ÌÈ„‚·‰ ˙ÚÙ˘‰ ÔÈ�Ú· „ÂÚ 

˘ Ï‡¯˘È ˘Â·Ï ÈÂ�È– Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ˙ËÈÏ˘Ï Ì¯Â‚ 

‡ÊÁ Â¯Ó"‰ÂÊ· Ï"˜" :„‚·· Â‰˘Ù˙˙ÂÂ "– ‰ˆÈ‰"Ú Ì„‡‰ ˙‡ ÒÙÂ˙Â ÏÚ ËÏÂ˘ ¯" È
ÂÈ„‚· ÈÂ�È˘ 

כיו� דחמי דלית בר נש קאי�  ]מהו דרכו של יצר  הרע[רע דיצר ה' מאי אורחי"

ב גי�  , תתפשהו בבגדוו, מיד  ותתפשהו בבגד ו לאמר שכבה  עמי, קרבא' ולאגא  בי'  לקבלי

ד "הה', מסלסל ב שערי, לבו שוי' וקשיט לי',  אתקי� לי, דבר נש' ר עלי"דכד  שליט יצה 

רואה שאד� אינו עלול   ר "אשר היצהכ" [אתדבק  ע מי, ותתפשהו בבגד ו לאמר שכבה  עמי

ומסיתו להיות ,  מיד הוא מעוררו ללבוש בגדי� יקרי�, לעמוד נגדו ול עשות עמו מלחמה

, וזהו ותתפשהו בבג דו, ז האד� י הא נתפס ויהא  שלו"ר  שעי"ויודע היצ,  מסלסל  בשערו

 ).ב, צ"א ק"זהר ח] (הרי הוא תופשו בבגדו ותאמר שכבה עמי ומע תה אתה שלי וברשותי

Ú˘ ‰ˆ¯ Â˘ÂÈ„‚·· ÂÏ ‰ÂÂ˙˘È ·˜ÚÈ 

בשווה  "י "פירש)  יב, בראשית  לג" (ויאמר נסעה ונלכה ואלכה  לנג ד�"ל הפ סוק ע

שעשו אמר ליעקב שרוצה שהוא ישתווה לו , ק רבי יהושע מבלז"מפרש הרה –"  ל�

על זה ענה לו יעק ב  . 'י תורתנו הק"ולא איכפת לו שבשא ר עניני� יל� כנגדו עפ, בבגדיו

ה� עלולי � ללמוד ע ל   , י שיראו שאביה� שוה בבגדיו ל עשו"וע" י�הילדי� רכ"אבינו 

 –רכט  ' ב עמ" אשדוד תשס, אור ישרי�(י זה יעברו על כל  התורה כולה "וע, יתר הדברי�

 ).צו' עמ, ו"תשרי תשס, ט"ד בקוב� הי כל הב עש"הו

לקט  דב רי תורה " א ל  תטוש תורת אמ�"מו כ� ראה ס פר טעמי המנהגי� ער� כ

 .צדיקי� קדושי ע ליו� אודות קדושת בגדי היהדו תשנאמרו מפי 

· ˘Â·Ï‰ ˙‡ ÌÈ�˘Ó˘ ‰Ú˘– ˙Â‰Ó‰ Ì‚ ‰�˙˘Ó 

זה "י "מפרש רש) א, במדבר כא(ל הפסוק וישמע הכנעני מל� ערד יושב הנגב ע

� מדוע לא שינה ג�   "שואל החידו שי הרי –"  עמלק א�  שינה את לשונו ולא את לבושו

שיח שרפי (ת הלבוש משת נה ג� המדות  אל א משמע שבש עה שמשני� א. את לבושו

שפע�  אח ת שאל  אחד   , ר לח' וראה  עוד ש�  עמ. ג פרשת חקת"ט ח"ב  תש מ"ב, קודש

ענה לו אברה� אבינו , איזה בגד לבש אברה� אבינו, מהמתחכמי� את הרבי רבי בוני�

 ).ה את בגדי ה גויי� אשר סביבותיו ולבש אחרתרא

Î ˘„Á ˘Â·ÏÓ ˘·ÂÏ Ì„‡˘– ÈÂ�È˘ Â· ‰˘Ú� 

, שבכ ל  עת שהא ד�  לובש מלבוש  חד ש נאה"סימ � תקכג  ) ברסלב(� "אה חיי מוהרר

אותו  ' ואפילו א� יהי. שנשתנה פניו בעת שנשתנה לבישת המלבוש, נעשה בו שינוי

שאי� המלבוש  חשוב אצלו   ,   עשיר מופלג' ואפילו א�  יהי,  האד� חכ�  הג דול שב גדולי�

, בו שינוי' בהכרח שיה י, ש מלבוש חד שא�  על  פי  כ� ב כל  עת של וב, ואפילו  מל�,  כל  כ�

 ".שנשתנה פניו ונעשה בו שינויי� בתנועותיו על ידי זה



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   שכב 

Ó Ï‡¯˘È È˘Â·Ï– ‰˘Â„˜‰ ÏÎ ÈÂÏ˙ ‰Ê· 

ק רבי בוני� מפאשיסחא לקבל   "סופר על אחד ששינה את מלבושיו ובא לפני הרהמ

 אבותיו שבזה תלוי כל   צרי� האד�  לשמור עצמו שלא ישנה מלבושי: אמר לו, שלו�

 ).קיג' שיח שרפי קודש ש�  פרשת חוקת עמ(הקדושה 

˘ Ï‡¯˘È ˘Â·Ï ÈÂ�È– ¯˘È‰ Í¯„Ó ‰„È¯È Ì¯Â‚ 

ק  רבי בוני� מפאשיסחא אבר� ל בוש  "ע� אחת הופ יע בבית מ דרשו של הרהפ

י כפתורי� לא היתה "הרכיסה ע, בפולי� ועוד מדינות, בימי� הה�(חליפה ע� כפת ורי� 

החל רבי  בוני� לפתוח א ת   ). ח"ב  סס"ח –קרלי�  –שמע  שלמה  '  ראה ס –מקובלת כ לל   

,   היו� אומר לו עשה כ�, ר"כ� הו א דרכו של יצ ה"כפתוריו בזה אחר זה תו� כדי דיבור 

עד שאומר לו ל� עבוד   : "אמר, וכשהגיע לכפתור  האחרו�, "למחר אומר לו עשה כ�

 ).רכט' אור ישרי� עמ' ס( הישר ל מדר�"וקבלה בי ד� שא ותו האיש ירד ר". עבודה זרה

‡ ˙Â„‰È ˘Â·Ï Â�ÓÓ ¯ÈÒ‡ Ì– ‰ˆÈ‰ È„È· ¯ÂÒÓ ‡Â‰˘ ÁÂË· Ê‡"¯ 

את הפסוק אמר אויב ארדו� ) י מבעלזא"ק מהר"הגה(בר דרשו דורשי רשומות כ

ר אומר כשאני רוצה "שהיצה, ר"אויב זה היצה, )ט, שמות טו(' אשיג אחלק שלל וגו

" לבוש" "ש�"ראשי תיבות "  שלל"ליו העצה  אחלק לרדו� את האד � ולהשיגו ולשלוט ע

יהדות אז בטוח שהוא מסור  " לשו�" "לבוש" "ש�"שא� אחלק ואסיר מ מנו , "לשו�"

 ).ט"א אוי"י ס"ב פ"חינו� ישראל ח'  ד בס"הו(בידי 

‰ Ï‡¯˘È ˘Â·ÏÓ ÈÂ�È˘Ó Â¯‰Ê– ‡ËÁ ÏÎ ‡ˆÂÈ Â�ÓÓ 

פ "נת� רמז עה) ברילב הע' ביאור רחב על כל הצו ואה בס' עי(ס "בצוואת החתו

הזהרו "וכתב , "מלבוש" "לשו�" "ש�"ת "ש ל� ר , )יח, בראשית  לג" (של�"ויבא יעקב  

,   תהלי� לח (וכ� הפסוק כמשא  כב ד יכב דו ממני ". ו"לשו� ומלבוש ישראל ח, משינוי ש�

ששלש אלה ה� הנה שלשת אבות נזיקי� " אכילה" "שמלות" "ממו�"ת "ר" משא", )ה

 .ופשעוממנו יוצא כל  חטא 

Î È�ÙÏ ÏÏÙ˙‰Ï ‡· ‰˙‡˘– Ï‡¯˘È È„‚·· ˘Â·Ï ‰˙‡˘ È�È‡¯‰ Ì„Â˜Ó 

הראיני את מראי� השמיעני את  ) יד, ש ב "שה(את ה פסוק ) עצי זית' ס(יש מפרשי� ו

ה אומר שכשאתה בא להת פל ל ל פני מקוד �   " שהקב' פי, קול�  כי קול �  ערב ומראי� נאוה

,   כ השמיעני את קול�"ורק אחהראיני את מראי� שאתה לבו ש בבגדי ישרא ל הכשרי� 

 .שאז קול� ערב  לפני מחמת שמראי� נאוה

‡È‰ ‡Ï Ì 'Â˘Ú È„‚· ˘·ÂÏ ·˜ÚÈ ,È‰ ‡Ï 'ÂÈÙÓ ¯˜˘ ‡ÈˆÂ‰Ï ÏÂÎÈ 

לפי שעה כש בא יעקב איש  ת� לרמאות אביו והוא לא יכול להוציא  ד בר מפיו "

כדי  , הח מודות] עשו[ע ל כ�   הלבישתו אמו בגדי ', א� צור�  ש עה הי, שאינו כולו אמת

על  כ� אחר שה רגיש יצחק ,  שלפי שעה  יאצ יל עליו מב גדי  עשו אותה מדה  לבוא במרמה

, ועל  כ�  לבש  בגדי  הרמאי והוא עשו', ק שלו כי  יעקב  הוא המ בור� ואי� בא   ברמי"ברוה

שבא ע� המרמה ' פי, על כ� אמ ר בא אחי� במרמה, כי עתה כבר נ תגלה הכל  ליצ חק

ת "ס עה"חת" (יכול לרמאות'  ע� ה מרמה לא היכי לו לי שבא, שנתלבש בה ל פי שעה
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 ).ד�  קכ ה, תולדות

Î ÂÈ„‚·· ÔÈÂˆÓ Ì„‡˘– Â˙ÏÚÓ ÁÎÂ˘ Â�È‡ 

ש תועלת  לא ד� שמתו�  ש הוא מצוי� בב גדיו אינו שוכ ח מעלתו ומצ בו ואינו י

)  ב, כח(פ "תצוה  ע ה' ת פ"כתב סופר  עה ( מתערב ע� אח רי� ואינו לומד ממעשיה� 

 ).ועשית בגדי ק ד ש

˙ ÌÈ˘Â·ÏÓ‰ ˙ÂÂ‡– ·¯‰ ÚÂ¯‚È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡ ˙ÂÂ‡˙Ó ¯˙ÂÈ ‰' 

שמשוקע בזה ביותר שנוגע לו  .  .לבושי כבוד שמלבישי� ומקיפי� את הנפש מ

נוגע הדבר בנפשו הרבה יותר ,  וכנראה בחוש דמי שהוא בקליפה זו דמלבושי כבוד. מאוד

ה רי זה מעלי�  ,  מפני שמלב יש ומקי� מאוד את הנפש. וכהאי גוו נא' מעניני אכילה ו שתי

 .על א לקותלו לגמרי 

דתאווה שה� . 'התאווה והכבוד וכו, וכמאמר הקנאה, סטרא אחרא יש פנימי ומקי�ב

. ת וקפא דגופא  ח ולשא דנשמתא .  . שמעבה  ומגש� מאוד  –ו כהאי גוונא  ' אכילה ושתי

והרי זה גרוע .  .וק� החומריות עושה חלישות הנפש שנחלש כוחו וג� מחשי� אורו תד

וכמו תאוות הלבושי�   –ותר בחינת המקיפי� דקלי פ ה ומכל מ קו� גרוע מזה י. מאוד

 –או שרוצה להיות מכו בד ב עיני הבריות , דמי שהוא ב תאוות לבושי תפארת.  . והכבוד 

ומכל  שכ� ש רחוק .  . הרי זה מגדיר ומגביל את הנפ ש שאי� בו שו�  תנועה חיונית אלוקית 

והוא רחוק .  .צונית דבעב ודה מוכרח להיות הפסד הצורה החי]. ביטול[מהפסד הצורה 

מפני , והרי זה גרוע יותר מהפנימי). ער ל�זט זע�  ג�ר ניט צו צו דע�( מזה בתכלית 

דבפנימיות . מפני שרחוק מ� התיקו� –והעיקר הוא . ל"שהקליפה סוב בו ומקיפו ר

שנגדר וג� , אבל במקיפי� מפני התוק� ומפני ההגלמה שבזה, דקליפה יוכל  ל התתק�

ה וישלח יעקב   "ד, ב"תער –בשעה שהקדימו  " (הוא רחוק שיתתק�הרי , נגל� מאוד

 ).ה"ה יהודה אתה תרע"ג וד"תרע

‚ÈÂÏ˙ Ï‡¯˘È ˙ÏÂ‡ 'È„Â‰È ˘Â·Ï ÏÚ ˘Ù� ˙Â¯ÈÒÓ· 

. א  לשנות�לעל בגדי�  ע היתה מסירות נפש"טש זיילל מפארה' קדוש רהרב לה"

תלמיד [ע "זי פנחס מקארי�' י הר"יש לי  אצלי כ: והשיב, לו מ אי� לו זאת כששאלו

דברי� נגאלו ישראל ממצרי� בשביל ' ל בזכות ג"וכתוב ש� על מארז ]ע"זי' ט הק"הבעש

' ופי, העני� הוא כי בגדי� מקומ� במקיפי� ומקיפי� היינו בינה', שלא שינו את בגד� כו

 � " הנורו בשע"היו נכנסי� ח  ]את בגד� שינו [ � של טומאה כי אילו"שלא נכנסו בש ער הנו

'   פי, וכתב  ע וד אשר בעקבו ת משיחא ירצו דוקא להחלי�  את בגד�. כולי� להגאללא היו י

כ  באיזו זכות "וא, ויוציאו מגמת� מכח א ל הפוע ל, � של טומאה"להכניס� בש ע ר הנו

 אלא יגאלו בזכות אשר ימצאו יחידי� שימסרו את נפש� ולא ירצו להחלי � , יגאלו

'  הי' בנמצא זה הכ תב כל  א'  אצל מי שהי אשר בו ד אי :הלל' ואמר ר. ויגאלו  כול�, ]בגד�[

 רלו' מגדל עז עמ' ס" (אבל אצלי הוא ישנו, את הכתב רק שאי� אצל�, מוסר את נפשו

 ).י חסיד של הצמח צדק  מליובאוויטש"מכת

˙ ÌÈ˘Â·Ï‰ ˙ÂÂ‡– „ÈÓ ‰˙Â‡ ¯Â·˘Ï ˘È 

) ע"ר הזק� בעל התניא והשו"מקו� מנוחתו של אדמו(ו� אחד התאספו בהאדיטש י



 מילואי� והשמטות –כבודה בת מ ל�   שכד 

 –ר האמצעי "ר הזק� ובנו אדמו"שזכו להצטופ� בצ לו של אדמו, הרבה מזקני החסידי�

. שוחחו בדברי חסידות והעלו זכרונות מימי קד�, ה� התוועדו. אביו של רבי נחו�

:  ולפת ע העזו כמה חסידי� לפנות אל רבי נחו�, הזכרונות קלחו, ההתועדות נמשכה

 "?ועברת להתג ורר בהאדיטש, ית � ואת משפחת�מדוע לעת זקנה עזבת את ב"

,   מצוה שלי�זמ� לא רב אחרי הבר –לפני חתונתי ' זה הי: "רבי נחו� פתח וסיפרו

. תפרו עבורי בגדי חתונה מפוארי� ויקרי�, וכנהוג, נער צעיר הייתי. כמנהג הימי� הה�

 היפה ביותר החלק. עשוי מעור' מקצתו הי, בי� השאר קבלתי ג� מעיל פרוה יקרתי ויפה

 .ר� ונעי�, עשוי ממשי יקר' שהי, ה צוארו�' בבגד הי

הא� תסכי �   : "שאל א ותי זקני. ר הזק�"קדושת אדמו�כבוד , יו� אחד נכנסתי לזקני"

אני : "א� אני סברתי" ?ר במעיל הפרוה ובמקומו לתפר טלאיתלקרע את החל ק היפה ביו

א�  ג� א ז   . יח ללמוד אתי  תורהסבי שכנע  אותי והבט. אמרתי, "לא מסכי�  וג�  לא רוצה

" 'אתי עמי במחיצתי' ' ל� שתהיחאני מבטי, א� תסכי�: "זקני לא הרפה. עמדתי בסרובי

]. ר הזק�"באותו מקו�  בג� עד�  ע� א דמו'  יהי, בעול� הבא, לאחרי פטירתו: פירושה[

הא� אני צרי �   :  "א� הוספ תי לשאול. ההבטחה הנחרצת השפיעה  ע לי מאוד והס כ מתי

או שעלי   לעשות זאת כי  כ� מצוה ע לי   ; באמת ל החלי� את המשי היקרתי בטלאילרצות 

. שתקתי ולא אמרתי דבר". אתה צרי� לרצות זאת באמת: "ענה ל י זקני הקדוש" ?הסבא

כשנכנסתי  . וכ� נשאר הד ב ר.  עדיי� לא רציתי  באמת ל קרוע  את המשי ולה חליפו בטלאי

י חלק מ� הצוארו� והבטיח לי בעבור תלש הרב, ר הזק� להתבר� ל פ ני החופה"אל אדמו

 ".זה אריכות ימי�

לכ� בשני� האחרונות אני נמצא באהל של   : "בי נחו� סיי� את סיפורו והוסי�ר

כדי  לכ פר על  כ� ש בצעירותי לא רציתי באמ ת לקרע את הח לק היקר של    –ר הזק� "אדמו

 ". הבגד

חד ש ויפה ' לא יהיר הזק� שהצוארו� של נכדו הצ עיר "חשוב  כל  כ � לא דמו' דוע הימ

להיות עמו במחיצתו : מוכ � להבטיח לו הבטחה כה נעלי ת' עד שהי –אלא קרוע ומוטלא  

 ?)שזוהי אחת ההבטחות והמתנות הגדולות ביותר שיכולי� לי ת�(

" קליפה"בכל דור נוצרת ; בכל  דור יש יצר הרע לתאוה מסויימת: ביאור בזהה

באותה . ר היא  לשבור קלי פ ה זווהמ טרה העיקרית של הדו, חדשה שמנסה להתגבר

יהודי� . התגברות הקליפה בעני� הלבושי� –וקליפה חדשה " תאוה"תקופה התפשטה 

ר הזק� ראה שזו "אדמו. התחילו ללכת  בלבושי� יקרי� ואפנתיי� כמנהג אומות העול�

בטר� תת פשט בהעול �   , להתגבר  ב דור הזה והחליט לשבור אותה מיד' שצ פוי" קליפה"ה

מוכ� להבטיח הבטחה נעלית ' ולש� השגת המטרה הי, חשוב לו מאוד' בר היהד. היהודי

 ".עמי ב מחיצתי", כל  כ�

יש לשבור אותה  –כש יש תאוה מיוחדת לעני� מסויי� : לינו ללמוד מ כ� הוראהע

'   ה  ע"לח;  ואיל �244'  ג ע" חי ;155' ה ע"ורת מנח� חת (. היות שזה משפיע ה לאה, מיד

 ).ועו ד.  ואיל�287
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ש להתבונ� ביותר בכח קדוש ת בגדי ש בת  שכוח� גדול א � בימות החול על  פי   י



 שכה )59(דיני גילוי  בשר בנשי� : ב"פ 

ד ג �   "הו –אות  ב  , ד�  ג, ג"ח, ב"תשי, ו"ק ירות"עיה(אוצר הסיפ ורי� ' הסיפור המובא בס

א "ז מרגליות שליט"שמעתי מהריא: ל"וז, )ב הערה ד"מבואו ועד צאתו פי' בס

' ק הרבי ר"מע מפי זקינו הרהל שש"ר הרב מברניב זצוק"ק אדמו"ששמע מכ, ק"מפעיה

ל   "ר הרב מראפשי� זצוק"ק אדמו"ק א ביו הרה"ביחד ע� כ' ל שהי"אליעזר מדזיקוב זצוק

התועדות החברייא יחדו בעני� מה שה� כול� מרגישי� טע� עונג שבת ' ואז הי. בלובלי�

  ' ק במרח� וכו"שכיו� שהאד� עושה שינ וי� ביו� עש. ו"או דמיו� ח, א� זהו אמת ל אמתו

ז הוא מה שה� חושבי� בדעת�  בהרגשת� בטע� עונג שבת "ואולי עי,  ובמאכלי כבוד

ל כ� גמרו בדעת � לעשות נסיו� באחד מימי החול לעשות כ�  מרח� ח� . ולא כ� הוא

ועשו כ� בי ו� אחד מימי החול באמצע  ' וכ�  הי. ואז יודע ל ה� הדבר' ומאכלי כבוד  וכו

ויחרדו , כ אז טע� עונג  שבת"והרגישו ג, בתהשבוע ועשו הכל  כמו ערב ש בת וסעודות ש 

. והצטערו מאד  מאד בזה כי  אז ראו שהכל  דמ יו� ולא אמת, איש אל רעהו  ויתמהו בזה

וספרו , ויאספו כול� יחדו ונכנסו פנימה בקדש נאדר לפני רב� הקדוש החוזה בלובלי�

 ער �  כי הוא י דע גוד ל, ל ע ל זה מאוד מ אוד"ויתמה הרבי זצוק. לפניו כל  המע שה

וישא פניו , והרכי� רבי ראשו על ידיו איזה רגעי�, החברייא וכיצד לא ע לה ל דעת � הנסיו�

ואז פתח רבי ואמר עתה  . וענו ואמרו ה�, כ בג די ש בת ביו� הנסיו�"ושאל� א� ל ב שו ג

כי בגדי שבת בכ ח� ה� אפילו א� לובש� בחול להרגיש על יד� מעי� טע� , אי� זה דמיו�

 . ל"ע כ, קדושת שבת
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 הוראות לשימוש

Óב אות ג"לפ"  מבוא) = "ג(ב� 

 49 והערה 39פרק ראשו� הערה  = 49, 39 ‡

  אות א8פרק שני הערה ) = א(8 ·

 * אות ג18א הערה "מילואי� לפ)* = ג(18 ‡

Óאות ו46ב הערה " אות ה ופא"מבוא לפ) = ו(46·) ה(א�  

 

 

 

 – א –

 )הצבע (אדו�

, "רהט", "צביעת הפני�", "גרבי�", "בגד"אה ר

 "שמלה", "שושנה"

 אור� שער ות נשי�

 "גזיזת שערות נשי�"אה ר

 )ב(ב�Ó: אחורי ארי ולא אחורי אשה

 אל תטש תורת אמ�

 "מנהג"אה ר

 אלמנה

 )ב(ב�Ó: ת ותפלה כנגד בשרה"מירת דא

 )ג(א�Ó: תפלה כנגד שערהת ו"מירת דא

 6 ·: ילוי בשרהג

 2 ‡: ילוי שערהג

 * וש�ש�:  ילוי שערה לצ ור�  פרנסה או שידו כי�ג

 אמירת דברי תורה ותפלה

 )ב(ב�מ: נגד בשר מגולה דאשתוכ

נגד בשר מגולה במקו� שרגילות הנשי� לגלות כ

 55 ב: בשר�

 )ב(ב�Ó: נגד בשר מגולה דאשתוכ

 ש�: 'נגד בשר מגולה פנויכ

 8 ·: נגד בשר מגולה דקטנהכ

 )ב(49 ·  ב�Ó: נגד בשר מגולה דקרובי משפחהכ

 *39 ·: נגד לובשת בגדי� צרי�כ

 53 ·: נגד מינקתכ

 ש�: נגד פחות מטפח בשר מגולהכ

 )ב(16 ·: נגד פחות מטפח השוק מגולהכ

 8 ‡) ג(א�Ó: נגד פחות מטפח שער מגולהכ

 )ג(א�Ó: נגד שער מגולהכ

:  לגלותו� שרגי לות הנש י�נ גד שער  מג ולה ב מקוכ

‡ 26 

 2 ‡) ג(א�Ó: נגד שער מגולה דאלמנהכ

 20, )ב (18 ‡) ג(א�Ó: נגד שער מגולה דאשתוכ

 5 ‡) ג(א�Ó: נגד שער מגולה דבתולהכ

 2 ‡) ג(א�Ó: נגד שער מגולה דגרושהכ

 ש�: נגד שער מגולה דנשואהכ

 23, 22, )א(10 ‡: ששער הצדעי� מגולהכ

, )ד, ב, א(9, ש�: להששער שחו� לצמתה מגוכ

22 ,23 

: ששער הצדעי� ושחו� לצמתה דאשתו מגולהכ

 20, ש�

�Ó: שעוצ� עיניו או מחזיר פניו ושער מגולהכ

 )ב(ב

או במראה ' שרואה בשר או שער מגולה בטלויזיכ



 כבודה בת מ ל�  שכח

 ש	: או בתמונה

כתיבת ", "ת"הרהור בד", "החזרת פני	"ראה ו

 "עצימת עיני	", "עניית אמ�", "ת"ד

 "גרבי	"וראה ). ב(19 · :אנפלאות

 אנשי�

 )ה(49 ·: ילוי בשר	ג

 *12, *10ש	 : ילוי החזהג

 *28ש	 : ילוי השוקג

 )ו, ה(א�Ó: יסוי ראש	כ

 *33 ·: � הרגלכ

 *39 ·: בישת בגדי	 אדומי	ל

 *39 ·: בישת בגדי	 צרי	ל

 37 ·: בישת בגדי	 שקופי	ל

 *29 	ש: בישת מכנסי	 קצרי	ל

 33, ש	: בישת מנעלי	ל

 )א(8, ש	: רות קטני	ע

 42, ש	: חיצה בסבו� מבוש	ר

, "הסתכלות ","בעל", "ת ותפלה"אמירת ד"ראה ו

 "הרהור"

 אפנה

 "בגד צר"; "בגד צבוע"אה ר

 5‡ : גילוי שערה, ארוסה

 ארכובה 

 "בר�"אה ר

 – ב –

 39· : בגד אדו�

 בגד מנוקב

 50 ·: צינעהב

 37, ש	: קטנותל

 38, ש	: ל בשרע

 37 ‡: ל שערע

 38, 35 ·: ל בגדי	 התחתוני	ע

 39 ·: )עישי�בצבעי� מר (בגד צבו ע

 44, 39· : )שהעברי� בולטי� (בגד צר

 "מכנסי	"ראה ו

 בגד שקו� 

 37, 36 *·: 	 צבועא

 50, ש	: בבגדי שינה, צינעהב

 37 ·: אנשי	ל

 37, 23, ש	: קטנותל

 37, ש	: ל בשרע

 37 ‡: ל שערע

 ".גרבי	"וראה . 37, 35 ·: ל בגדי	 התחתוני	ע

 .)בסופה( *59 · : )כוח�(בגדי שבת 

 בגדי שינה

 54 ·: נסי		 מכע

 *54ש	 : קטנותל

 50, ש	: קופי	ש

 .)בסופה( *59·  : )השפעת�(בגדי� 

 בגדי� התחתוני�

 35 ·: גלות	ל

 38; ש	, ש	: י בגד מנוקב"גלות	 על

 50, 37; ש	, ש	: י בגד שקו�"גלות	 על

 בית הכסא

 51 ·: ילוי בשר ש	ג

 24 ‡: ילוי שער ש	ג

 בית המרח�

 51 ·: ילוי בשר ש	ג

 24 ‡: ילוי שער ש	ג

 *24 ‡: ילוק בי� בית המרח� ובית הכסאח

Á˙Ù    :)השפעת הנהגה  בצ ניע ות על בני� (בני�

 *13 ש	 ;*12·  ;*18‡  ;*„·¯

 בעולה

 2 ‡: גילוי שערה, שואהנ

 5וש	 , ש	: גילוי שערה', נויפ

 בעל

�Ó :ת ותפלה כנגד בשר אשתו המגולה"ד מירתא

 53, 49 ·) ב(ב



 שכט פתח עניני�מ 

�Ó: ת ותפלה כנגד שער אשתו המגולה"מירת דא

 )ב(18 ‡) ג(א

 53 ·: סתכלות באשתו מינקתה

 ·: סתכלות בבשר אשתו המגולה בעת טהרתהה

 53, )ד(49

, ש�: סתכלות בבשר אשתו המגולה בעת נדתהה

 53, )ד(49, 33

18 ‡: סתכלות בשער אשתו המגולה בעת נדתהה

 )ד(

 53, ש�: רהור והסתכלות באשתו הטהורהה

ב א� אשתו הולכת בגילוי בשר או "היות שול

 50 ‡: שער

� א� אשתו הולכת בגילוי בשר או "היות של

 49, ש�: שער

: ונשו על שאשתו אינה מקפדת בצניעות הלבושע

 )ב(18; 9, ש�

, ש�: כרו על שאשתו מקפדת בצניעות הלבושש

50 

 *58 ·: ריפת בגד אשתו הבלתי צנועהש

 *5 ‡: ער פזורש

 וקעבעל ת

 *58 ·: הוציא נשי� בלתי צנועותל

 בעל תשובה

אשתו מסרבת מללבוש בגדי צניעות ולכסות ש

 *45 ‡: ראשה כדי�

 בריכת רחצה

 51 ·: ילוי בשר ש�ג

 24 ‡: ילוי שער ש�ג

 58 ·: י� הרוחצת בתערובותד

 *23 ‡: י� רחיצה מעורבתד

 *24 ‡: באת קט� ש�ה

 כהלכה באנשי� ותסתכלות נשי� המלובשה

 )*ג(ב�Ó: רחצי�המת

  *24 ‡: שיש איש מצילכ

  *23 ‡: צור� רפואהל

 בר� 

 19 ·: ירור מקומהב

 18, ש�: ילוי הבר�ג

 29, ש�: י שמלה"יסוי הבר� עכ

 כנגד בש ר ושער מגולה, ברכה

 "ת ותפלה"אמירת ד"אה ר

 בשמי�

 44, 42 ·: התבש� ברבי�ל

 45, ש�: התבש� לפני בעלה בעת נדתהל

 בתולה גרושה

 *2 ‡: ערהילוי שג

 ' בתולה פנוי

 5 ‡: ת ותפלה בראש מגולה"מירת דא

) ג(א�Ó: ת ותפלה כנגד שערה המגולה"מירת דא

‡ 5 

 )ב(ב�Ó: ת ותפלה כנגד בשרה המגולה"מירת דא

 6 ·: ילוי בשרהג

 5 ‡: ילוי שערהג

 6 ·) ג(ב�Ó:  בהתרהור והסתכלוה

 *6 ·: כ"בילתה בערב יוהט

 42ש� ; ש�, ש�: ול� בחזקת נדותכ

 *5 ‡: קצצות שער ראש�מ

 5 ‡: תירת קליעת שערהס

 *5 ‡: ער פזורש

 – ג –

 גו� האשה

 "גילוי בשר באשה"אה ר

 גזיזת שערות נשי�

 39 ‡: סייג לגילוי שערכ

 40, ש�: סייג לחציצה בטבילהכ

 38, ש�: נהג גזיזת וגילוח שערותמ

 41, ש�: לילת גילוח ממשש

 ש�: יעור המובחר לאור� השערש



 כבודה בת מל �  של

 26 ‡: גדר�, ל"זגזירות ח

 *45 ‡ : )שאינה מקבלת דיני צניעות(גיורת 

 גילוי בשר באשה

 55, 49  ·) ב(ב�מ : מירת דברי תורה ותפלה כנג דו א

 51 · 23 *‡: על הי�, בבית הכסא, בית המרח�ב

 55, ש�: מקו� שרגילות לגלותוב

 2 *·) ג, ב, א(ב�Ó 8 ‡: מקצת פחות מטפחב

 54�47 ·: צינעהב

 6,  ש�:אלמנה וגרושהד

 7, ש�: זקנה ומכוערהד

 58, 40ש� : י� אשה שאינה נזהרתד

 6, ש�: בתולה' פנויד

 53, )ד(49, ש�: פני בעלה בעת טהרתהל

 53, )ד(49, 33, ש�: פני בעלה בעת נדתהל

 53, )ג(49 ·) ג�ב(ב�Ó: פני קרובי משפחהל

 )ב(ב�Ó: דאורייתא או מדרבנ�מ

 )א(ש�: שו� דת יהודיתמ

 ש�: שו� דת משהמ

 )ה(ש�": ובחוקותיה� לא תלכו"שו� מ

 53, )ג�ב(49 ·) ב(ש�": טפח באשה ערוה"שו� מ

 ) ג(49 ·) ג(ב�Ó": לפני עור"שו� מ

 )ה(49 ·) ד(ב�Ó :שו� צניעות עצמהמ

 39 ·) א(ב�Ó 26 ‡: למבול וחורב� הבית יבהס

 )ו, ה(א�Ó: גילוי ראש באנשי�

 גילוי שער באשה, גילוי ראש

 "פריעת ראש"אה ר

 לאשה המזלזלת בצניעות הלבוש, שי� גירו

 58 · 42 ‡: � אינה רגילה בגילוי בשר ושערא

 *42 ‡: י בעי התראהא

: מקו� שרוב הנשי� הולכות בלבוש בלתי צנועב

‡ 45 

 40 ·: מכנסי�, לובשת בגדי� צרי�ה

 58, ש�: מזלזלת בגילוי בשרה

 .45�42 ‡: מזלזלת בגילוי שערה

 45, ש�: ובזמננ מזלזלת בגילוי בשר ושערה

 58 ·:  המזלזלת בגילוי בשרשמצוה לגרה

 44 ‡: מצוה לגרש המזלזלת בגילוי שערה

 58 ·: אובדת כתובתה א� הולכת בגילוי בשרש

, 42 ‡: אובדת כתובתה א� הולכת בגילוי שערש

45 

 39· : גרביי� אדומי�

 *26; 23· : גרביי� בצבע ב שר

 גרביי� שאינ� שקופי�

 31 ·: ל היר�ע

 27�25, 23, ש�: ברכי�מטה מ� הל

 גרביי� שקופי�

 49 ·: צינעהב

 *23, ש�: יתומות עניותל

 *58, ש�: חוס לבני בית הלובשות גרבי� דקי�י

 23, ש�: קטנותל

 31, ש�: ל היר�ע

 35, 28�23, ש�: ל הרגל למטה מ� הברכי�ע

 26, ש�: יעור עובי הגרבי�ש

 גרושה

) ב(ב�Ó: ת ותפלה כנגד בשרה המגולה"מירת דא

· 6 

) ג(א�Ó: ת ותפלה כנגד שערה המגולה"מירת דא

‡ 2 

 6 ·: ילוי בשרהג

 2 ‡: ילוי שערהג

 * וש�ש�:  ילוי שערה לצ ור�  פרנסה או שידו כי�ג

 *2 ‡: רושות בעלות תשובה ובתולותג

 – ד –

 דדי האשה

 "מינקת"אה ר

 דת יהודית

 58, 55, )א(49, 40, )א(39 ·) א(ב�Ó: גילוי בשרב

 )א(ב�Ó :גילוי בשר במקצתב

 )א(49 ·: גילוי בשר בצינעהב



 שלא פתח עניני�מ 

 42, 34, 26, )א(18, 8 ‡) ב(א�Ó: גילוי שערב

 8 ‡) ב(א�Ó: גילוי שער במקצתב

 )א(18 ‡: גילוי שער בצינעהב

 55 ·: מקו� שרגילות ללכת בבשר מגולהב

 26 ‡: מקו� שרגילות ללכת בשער מגולהב

 )ב(א�Ó: דרה ומקורהג

: מכנסי�, י�בצבעי� מרעיש, לבישת בג די� צרי�ב

 40, )א(39 ·

 דת משה

 58, 55, )א(39 ·) א(ב�Ó: גילוי בשרב

 42, 26, 8 ‡) א(א�Ó: גילוי שערב

 8 ‡) א(א�Ó: גילוי שער במקצתב

 )א(א�Ó: דרה ומקורהג

 55 ·: מקו� שרגילות ללכת בבשר מגולהב

 26 ‡: מקו� שרגילות ללכת בשער מגולהב

 – ה –

 )ב(ב�Ó: )מבשר ושער מגולה(החזרת פני� 

 הסתכלות

 *53 ·: אשתו הטהורהב

 53 ·: אשתו מינקתב

 )ג (49, )ג(39 ·) ג(ב�Ó: בשר מגולהב

 53, )ד(49 ·: בשר מגולה דאשתו טהורהב

 )ד(49, ש�: בשר מגולה דאשתו נדהב

 3 ‡: בשר מגולה דזקנות ומכוערותב

 )ב(8 ·: בשר מגולה דקטנותב

 ) ג(49 ·) ג(ב�Ó: בשר מגולה דקרובי משפחהב

 53, 13*, 11; ש�, ש�:  מגולהזרועב

 31 *‡: פאה נכריתב

 6 ·: כדי לבדקה' פנויב

 16, 15 ·: שוק מגולהב

 )ד(18 ‡: שער מגולה דאשתו נדהב

 )ג(18, 3 ‡) ד(א�Ó: שער מגולהב

 8 ‡: שער מגולה במקצתב

שבה בשר או שער ' מראה או טלויזי, תמונהב

 )ב(ב�Ó: מגולה

 )*ג(ב�Ó: כרי� בנשי� בלתי צנועותנ

 )*ג(ב�Ó: שי� באנשי�נ

 )ד(א�Ó: כר איש הנזהרש

 *40 ·: הצגות

�Ó: )כ נגד בשר או שער מגולה (ת"הרהור בד

 )ב(ב

 הרהור בנשי�

 53, )ד(49 ·: הטהורה אשתוב

 6 ·) ג(ב�Ó: שאר נשי�ב

 "הסתכלות"ראה ו

 )*ג(ב�Ó: הרהור נשי� באנשי�

 השחתת זרע

 )*ג(ב�Ó: � נשי� מוזהרותא

 – ו –

  תלכוובחוקותיה� לא

 "חקות גויי�"אה ר

 – ז –

 זהר

 "קבלה"אה ר

 42· : זילו� מבוש�

 זקנה

 7 ·: בשרה ילויג

 3 ‡: ילוי שערהג

 זרוע 

 11 ·: הת ותפלה כנגד"מירת דא

 12, ש�: ירור מקומהב

 11, ש�: ינה לעני� כיסויד

 11, ש�: סתכלות בהה

 13, ש�: ומרתהח

 *12, ש�: אנשי�ל

 13*, ש�: גלותה לצור� מלאכהל

 52; ש�, ש�: גלותה לצור� מלאכה בצינעהל



 כבודה בת מל �  שלב 

 55, ש�: גלותה במקו� שרגילות לגלותהל

 ·: קו� שהמנהג ללבוש שרוולי� ארוכי� יותרמ

14* 

 *12ש� : רוולי� קצרי� לילדי�ש

 – ח –

 חזה

 9 ·: ת ותפלה כנגדה"מירת דא

 9, ש�: קומומירור ב

 *12, ש�: ילוי הצואר לאנשי�ג

 ש�: סתכלות בוה

 10ש� :  המקו� על דינושפעת מנהגה

 ) ג(8· : )בצניעות הלבוש(חינו� קטנות 

 חלוק

 "בגדי� תחתוני�"אה ר

 )גא��נייט (חלוק לילה

 "בגדי שינה"אה ר

 חליצה

 )ב(19 ·: ירור מקומהב

 חצאית

 "שמלה"אה ר

 חקות גויי�

 )ב(39 ·) ה(ב�Ó: 'גילוי בשר ובגדי� צרי� וכדוב

 *8 ·: גילוי בשר דקטנותב

 34 ‡) ו(א�Ó: גילוי שערב

 34, 29‡ : חשד ומראית עי�

 – ט –

 טבילה במקוה

 *6 ·: כ"בילת בתולות בערב יוהט

 25 ‡: יסוי שער בעת הברכהכ

 טיכעל

 "מטפחת"אה ר

 שבה אשה בגילוי בשר או שער ', טלויזי

 )ב(ב�Ó: ת ותפלה כנגדה"מירת דא

 ש�: סתכלות בהה

 "טפח באשה ערוה"

 "ת ותפלה"אמירת ד"אה ר

 – י –

 יד

 14, 12 ·: ירור מקומוב

 14, 13*, 11, ש�: ינו לעני� כיסויד

 14, ש�: קו� שהמנהג לכסותומ

 "קנה הזרוע", "זרוע"ראה ו

 י�

 "בריכת רחצה"אה ר

 יר� 

 "שוק"אה ר

 – כ –

 כובע 

 36 ‡: ניגוד למטפחת ופאה נכריתב

 37, 8 ‡) ב(א�Ó: חומר מנוקבמ

 37 ‡: חומר שקו�מ

 *36 ‡: ל פאה נכריתע

 כלה

 37 ·: 'וי פנייסכ

 *5; 37 ‡: יסוי שערהכ

 25, ש�: יסוי שערה בעת ברכת הטבילהכ

 כ� הרגל

 33, 19, 17 ·: ירור מקומוב

 27; ש�, ש�: ינו לעני� כיסויד

 *33ש� : אנשי�ל

 34, 27, ש�: קו� שהמנהג לכסותומ

 )א(18, 8 ‡) ב(א�Ó: כפה

 כתובה

 "גירושי�"אה ר

 כתובת קעקע

 )ב(ב�Ó: בה אשה ערומהש



 שלג פתח עניני�מ 

�Ó: )כנגד בשר או שער מגולה(ת "תיבת דכ

 )ב(ב

 – ל –

 41, 40 · :לא ילבש גבר שמלת אשה

 16 ‡ :גילוי שער אז, לילה

 לפני עור לא תת� מכשול

39, 16 ·) ג(ב�Ó: 'בשר ובגדי� צרי� וכדו גילויב

 ) ג(49, 40, )ג(

 )ג(18 ‡) ד(א�Ó: גילוי שערב

 60�59 ·: מכירת וקניית בגדי� שאינ� צנועי�ב

 *59 ·: ירת דירה לנשי� הלובשות בפריצותכש

 – מ –

 28 · :מוטב שיהיו שוגגי�

 )נ"בבהכ(מחיצה 

 55 · 26 ‡: יעורהש

 "ת ותפלה"אמירת ד"ראה ו

 ")טיכעל("מטפחת 

 36 ‡: ניגוד לכובע ופאה נכריתב

 24, ש�: עת סריקת השערב

18, 8�10 ‡) ב(א�Ó: שאינה מכסה כל השערכ ,

20 

 36 ‡: כיסוי לפאה נכריתכ

 37 ‡) ב(א�Ó: חומר מנוקבמ

 ש� ‡: חומר שקו�מ

 41 · :'מטרי

 מיגדר מילתא

 "סייג ומיגדר מילתא"אה ר

 מינקת

 53 ·: ת ותפלה כנגדה"מירת דא

 ש�: 'נהגתה בגילוי דדיה

 ש�: סתכלות בהה

 ש�: סתכלות בעלה בהה

 *53 ·: שלא בנוכחות אנשי�' יעור גילוי דדיש

 מכוערה 

 7 ·: ילוי בשרהג

 3 ‡:  שערהילויג

 מכירת בגדי� שאינ� צנועי�

 59 ·: די�ה

 60, ש�: שהבגד אפשר ללבשו ג� באופ� צנועכ

 מכנסי�

 54 ·: בגדי שינהב

 ש�: צינעהב

 41, 40, ש�: רבי�ב

 41, ש�: צור� גלישהל

 *ש�: צור� מלאכהל

 40, ש�: קטנותל

 *29ש� : כנסי� קצרי� לאנשי�מ

 *12ש� : כנסי� קצרי� לילדי�מ

 41, ש�: החת השמלת

 מנהג

ת ותפלה כנגד בשר מגולה במקו� "מירת דא

 55 ·: שאינ� נזהרות

ת ותפלה כנגד שער מגולה במקו� "מירת דא

 26 ‡: שאינ� נזהרות

 ש�: דרי מנהגי� בהלכהג

 �ש :ת יהודית משו� מנהגד

 55 ·: גלות בשרל

 26; *8 ‡: גלות שערל

 14 ·: קו� שהמנהג ללבוש שרוולי� ארוכי�מ

 *35 ‡: ת במקו� שהמנהג כהמחמירי�אה נכריפ

 26, 10, 9, ש�: לא לגלות שו� שערש

 �"ג אותיות גהנ"מנה

 57, 55 ·: גילוי בשרב

 28 ‡: גילוי שערב

 27, ש�: קור הפתג�מ

 26 ‡ :מנהג מבטל הלכה

 33 · :מנעלי� פתוחי�



 כבודה בת מל �  שלד 

 מראה שבה אשה בגילוי בשר או שער 

 )ב(·�Ó: הת ותפלה כנגד"מירת דא

 �ש: סתכלות בהה

 מראית עי�

 "חשד ומראית עי�"אה ר

 משי

 "בגד שקו�"אה ר

 *תח דברפ: משיח

 – נ –

 נאמנות

: איסורי� לאשה ההולכת בבשר או שער מגולהב

‡ 46 

 48, ש�: השגיח על טבילת נשי� אחרותל

 47, ש�: כשרות המאכלי�ל

: ב שאשתו הולכת בבשר או שער מגולה"שול

 50, ש�

 צניעותה לפני בעלה, נדה

 ) ד(49, 33 ·:  בשרכיסויב

 )ד(18 ‡: כיסוי שערב

 20, ש�: כיסוי שער הצדעי� ושחו� לצמתהב

 45 ·: בשמי�ב

 46, ש�: תכשיטי� ותמרוקי�ב

 ) ד(49, 33, ש�: דר מקומות המכוסי� שלהג

 53, ש�: שהיא מינקתכ

 *49ש� : בישת גרבי� בביתהל

 50, ש�: בישת חלוק לילה שקו�ל

 נטילת ידי�

 9 ·: חר נגיעה בחזהא

 12, ש�: חר נגיעה בזרועא

 8, ש�: חר נגיעה בזרוע ושוק דקטני�א

 33, 12, 9, ש�: י"דר מקו� מכוסה לנטג

 ניילו� 

 "גרביי�", "בגד שקו�"אה ר

 נכרי 

 )*ג(ב�Ó: סתכלות בנשי� בלתי צנועותה

 נכריות 

 )א(8 ·: ת ותפלה כנגד בשר המגולה"מירת דא

 *5 ‡; ש�:  ת ותפלה כנ גד שער המ גו לה"מירת דא

 )*ג(ב�Ó: יוב� בצניעות הלבושח

 )ו, ב(א�Ó: נהג� בעני� גילוי שערמ

 32 ‡: לעני� הנאה משער�, מתוש

 נעלי�

 *33 ·: דרי צניעותג

 26 ‡ :נצחיות התורה

 נשואה

). ב(ב�Ó: ת ותפלה כנגד בשרה המגולה"מירת דא

 "ת ותפלה"אמירת ד"וראה 

). ג(א�Ó: ת ותפלה כנגד שערה המגולה"מירת דא

 "ת ותפלה"אמירת ד"וראה 

 "גילוי בשר"וראה . 6 ·: ילוי בשרהג

 "פריעת ראש"וראה . 2 ‡: ילוי שערהג

 *�5‡: חייבת בכיסוי שערהי אימתמ

 – ס –

 42 · :סבו� מבוש�

 סוטה

 )א(39 ·) א(ב�Ó: ילוי בשרהג

 )א(18, 8 ‡) ב, א(א�Ó: ריעת ראשהפ

 26, )ה(9 ‡ :סייג ומיגדר מילתא

 33 · :סנדל פתוח

  שערסריקת

 24 ‡: צינעאב

 )ג(10, ש�: שבתב

 סתירת קליעת השער

 5 ‡: 'בתולה פנויב

 26, 8 ‡) ב(א�Ó: נשואהב



 שלה פתח עניני�מ 

 – ע –

 עדיי�

 "תכשיטי�"אה ר

 *53 · :ז"ח בזה"עונת ת

 *8 ‡ :)גילוי שער ש�(עור� 

 )ב(ב�Ó :)כנגד בשר ושער מגולה(עניית אמ� 

�Ó :)כנגד בשר ושער  מגולה(עצימת עיני� 

 )ב(ב

 עקב

 33 ·:  ודינודרוג

 ערוה 

 "הסתכלות", "ת ותפלה"אמירת ד"אה ר

 )ב(ב�Ó :כמחיצה נג ד בשר ושער מג ולה, עש�

 – פ –

 פאה נכרית

 *35 ‡: נ פרוצה"מירת דברי תורה ותפלה נגד פא

 *35 ‡: רוכות ומסולסלותא

 35 ‡: מקו� שהמנהג לא להסתפק בהב

 36, ש�: ניגוד כובע או מטפחתב

 29, ש�: י� לבישתהד

 34, ש�: ת המחמירי�עוד

 30*, ש�: נראה כשער עצמהה

 36, ש�: י כובע או מטפחת"נ ע"יסוי פכ

 30*, ש�: שיפה כשער עצמהכ

: אלמנות וגרושות לצור� גדול א� להמחמירי�ל

 *2, ש�

 *36ש� : ת"קור לברכת השימ

 31, ש�: שער עצמהמ

 32, ש�: שער נכריות שמתומ

 33, ש�: שער נשי מדינת הודומ

 � פוטוגרא

 "תמונה"אה ר

 28·  :פוק חזי מאי עמא דבר

 *40·  :פורי�

 ' פנוי

 "גרושה", "בתולה", "אלמנה"אה ר

 פני�

 2 ·: דינו לעני� כיסוי

 ש�: מקו� שהמנהג לכסותו

 פריעת ראש באשה

וראה ). ג(א�Ó: מירת דברי תורה ותפלה כנגדהא

 "ת ותפלה"אמירת ד"

 24 ‡: על הי�, בית הכסא, בית המרח�ב

 16, ש�: לילהב

 26, ש�: מקו� שרגילות לגלותוב

 10�8, ש�: פחות מטפח, מקצתב

 23�17, 9 ‡) ב(א�Ó: צינעהב

 *18 ‡: מ"שעת תשהב

 2 ‡: אלמנה וגרושהד

 )ב(א�Ó: פריצות, ניוול, גנאי, הוי בושהד

 3 ‡: זקנה ומכוערתד

 50�42, ש�: י� אשה שאינה נזהרתד

 5, ש�: בתולה' פנויד

 23�21, 10, ש�: שער הצדעי�ד

 23, 21, 9, ש�: שער שחו� לצמתהד

 )א(א�Ó: גמריל

 )ד(18 ‡: פני בעלה בעת נדתהל

 )ג(18 ‡) ד�ג(א�Ó: פני קרובי משפחהל

 )א(א�מ: דאורייתא או מדרבנ�מ

 )א(ש�: מני� המצוותב

רוסיא ואצל , נהג גילוי מקצת שער בליטאמ

 *8 ‡: ספרדי�

 )ב(ש�: שו� דת יהודיתמ

 )א(ש�: שו� דת משהמ

 )ו(ש�": ובחוקותיה� לא תלכו"ו� שמ

 )ד(ש�": לפני עור"שו� מ

 )ה(ש�: שו� צניעות עצמהמ

 )ג(ש�": שער באשה ערוה"שו� מ

 :)השפעת צניעות הלבוש על פרנסה(פרנסה 

Ó18 ‡; *פתח דבר; )ב(ב�* 



 כבודה בת מל �  שלו

 – צ –

 :אד ו�צ פר ני� ו שפת י� בצ בע , צב יעת הפ ני� 

· 39 

 צואר 

 9 ·: ירור מקומוב

 10, 9, 2, ש�: ינו לעני� כיסויד

 10, ש�: קו� שהמנהג לכסותומ

 צמת

 שחו� שער" , "שער באשה ערוה", "מטפחת"אה ר

 "לצמתה

 )בצינעה(צניעות 

 *53, 49 ·) ד(ב�Ó: גילוי בשרב

 18, 16, 8 ‡) ה, ב(א�Ó: גילוי שערב

 )ה(49, 12 ·: אנשי�ד

 )ב�א(9, 8 ‡) ב(א�Ó :צעי�

 – ק –

 50,  )ט( 18, )ו( 9 ‡ :ה כ רעתה  לעני � הל כה, קבלה

 ) ג(39 ·) ג(ב�Ó :קול אשה

 קט�

 )א(8 ·: י� ערותוד

 *24 ‡:  רחצהכתבאת קט� לבריה

 *12 ·: רוולי� ומכנסי� קצרי�ש

 קטנה

 32, 29 ·: ור� השמלהא

 12, ש�: ור� השרוולי�א

8, ש�: ת ותפלה כנגד בשרה המגולה"מירת דא

 )א(

 )ב(ש�, ש�: סתכלות בבשרה המגולהה

; )ג(ש�, ש�: הלבושיובה וחינוכה בצניעות ח

 *40ש� 

 35, ש�: יסוי בגדי� התחתוני�כ

 9, ש�: יסוי החזהכ

 23, ש�: יסוי השוקכ

 *39ש� : בישת בגד אדו�ל

 38, ש�: בישת בגד מנוקבל

 *54 ·: בישת בגדי שינה ע� מכנסי�ל

 37, ש�: בישת בגד שקו�ל

 *28: בישת גרבי�ל

 23, ש�: בישת גרבי� שקופי�ל

 40, ש�: בישת מכנסי�ל

 12, ש�: גיעה בזרוע ושוקנ

 *8 ·: שיי� בה אזהרת חקות גויי�ש

 )ג(49 · 18, 9 ‡ :קימחית

� קי

 *55, ש�; *49 ·; *פתח דבר: בישת גרביי�ל

 קליעת שער

 "סתירת קליעת השער"אה ר

 37, 8 ‡) ב(א�Ó :קלת

 קנה הזרוע

 12 ·: ירור מקומוב

 ש�: ינו לעני� כיסויד

 14, ש�: קו� שהמנהג לכסותומ

 א"קני

 "בר�"אה ר

 *59 · :קניית מלבושי� בלתי צנועי�

 ל"קנעכי

 "קרסול"אה ר

 קרובי משפחה

) ב(ב�Ó: ת ותפלה כנגד בשר� המגולה"מירת דא

 )ב(49 ·

�Ó: ת ותפלה כנגד שערותיה� המגולה"מירת דא

 )ב(18 ‡) ג(א

 ) ג(49 ·) ג(ב�Ó: סתכלות בבשר� המגולהה

; )ג(18 ‡) ד(א�Ó: סתכלות בשערותיה� המגולהה
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 4 ‡ :כיסוי ראשה, קרחת



 שלז פתח עניני�מ 

 קרסול

 19 ·: ור מקומוירב

 33, 20, 17, ש�: ינו לעני� כיסויד

 – ר –

 *45 ‡ :)שאשתו הולכת פרועת ראש(רב 

 רגל

 "שוק", "כ� הרגל"אה ר

 10 · 8 ‡) ב(א�Ó :רדיד

 39 · :אדו") ריבע�("רהט 

 רווקות 

 "'בתולה פנוי"אה ר

 רחיצה בי

 "בריכת רחצה"אה ר

 – ש –

 20, )א(18, )א(10, )ג�א(9, 8 ‡) ב(א�Ó :שבכה

שע ר   שאש תו  הו לכ ת ב בשר  או ,  ובוד ק�שוחט 

 מגו ל ה 

 28, 22, 19, 17 ·: ירור מקומהב

 15, ש�: ינה לעני� כיסויד

 16, ש�: ומרתהח

 ש�": שוק באשה ערוה"

 "שמלה", "גרביי�"ראה ו

 39 · :תחיבתה בשער, שושנה אדומה

 *36 ‡; * פתח דבר:שידוכי

 שייטעל

 "פאה נכרית"אה ר

 שכר לבוש צנוע 

 )*ה(ב�Ó; *תח דברפ

שער  שאשתו  הולכת בבשר או , ציב ור�שליח

 49 ‡ :מגולה

 )ה(ב�Ó :שמירת הגו� מסכנה

 שמלה

  39 ·: דומהא

 32, 31, 30, 29ש� : ור� השמלהא

 *31ש� : רוכה מאודא

 31, ש�: שלובשת גרבי� בלתי שקופי�כ

 32, ש�: קטנותל

מקו� שמקפידות ללבוש שמלה ארוכה יותר ב

 30, ש�: מהדרוש

 *29, ש�: סועותש

 שער אשה

 "פריעת ראש"" "גזיזת שערות"אה ר

 שער באשה ערו ה

 "ת ותפלה"אמירת ד"אה ר

  שער הצדעי

, 22, 10, ש�: נוכחות שאר אנשי� חו� מבעלהב

23 

 21, 20, 10 ‡: צינעה לפני בעלהב

 21, ש�: צינעה לפני בעלה בעת נדתהב

 *10 ‡: ערות הצומחות כנגד האוז� ולמטהש

 "שער שחו� לצמתה"ראה ו

 49 ‡ :השער מגול

 שער שחו� לצמתה

 23, 22, 9,  ש�: נו כחות שאר אנשי � חו� מבעלה ב

 21, 20, 9 ‡: צינעה לפני בעלהב

 21, ש�: צינעה לפני בעלה בעת נדתהב

 *8 ‡: נהג אשכנזי� וספרדי�מ

 )ליפסטיק(שפתו� 

 "בגד אדו�"אה ר

 שרוול 

 "קנה הזרוע", "זרוע"אה ר

 – ת –

 תורה

, "ת"ור בדהרה", "ת ותפלה"מירת דא"אה ר

 "נצחיות התורה", "ת"כתיבת ד"



 כבודה בת מ ל�  שלח

 תכשיטי�

 *43 ·: ת ותפלה כנגד�"ירת דאמ

 · ; 44, 43 ·: נוכחות שאר אנשי� חו� מבעלהב

43* 

 46, ש�: פני בעל בעת נדתהל

 תלמיד חכ�

 *53, )ה(49 ·; ז"ח בזה"י� תד

 *53 ·: ז"ח בזה"ונת תע

 שבה אשה בגילוי בשר או שער , תמונה

 )ב(ב�Ó :נגדהת ותפלה כ"מירת דא

 ש�: סתכלות בהה

 תמרוקי�

 43 ·: נוכחות שאר אנשי� חו� מבעלהב

 46, ש�: פני בעלה בעת נדתהל

 תפלה

 "עניית אמ�", "ת ותפלה"אמירת ד"אה ר

 תקנת עזרא

 )ג(49, *39 ·) א(ב�Ó )א(18 ‡



 

 

 

 

 

 

 

Ú ·Ï ·¯˜ÓÂ ‰„Â˙ ¯ÈÒ‡ ¯·ÁÓ‰‡˙˘È„˜ ‡˙Â¯·Á ÏÎÏ ‰„ÂÓ ˜ÂÓ 

¯Â·ÈÁ‰ ˙�Î‰· Â˙¯ÊÚ· ˙ÂÈ‰Ï ÂÚ‚ÈÂ ÂÁ¯ËÂ Â„ˆÏ Â„ÓÚ˘. 

 Ì˘‡¯·Â]· ÏÈÚÏ ¯·Î Â¯ÎÊ� ‡Ï˘"¯·„ Á˙Ù "¯ÙÒ‰ ÛÂ‚· Â‡:[ 

 ר אברה� שמואל הכה� לוי�"הר

 ר אהר� יעקב שוויי"הר

 ר אלימל� ראזענבלאט"הר

 ר ב� ציו� קרסיק"הר

 ר ברו� יאקאבסקא�"הר

 ר גרשו�  נו�"הר

 )ו"ירות(ר דוד משה אולידורט "הר

 ר חיי� שלו� דובער ליפסקער"הר

 ר לוי גאלדשטיי�"הר

 ר לוי יצחק גינזבערג"הר

 ר מנח� מענדל שפרינגער"הר

 זאקליקאווסקיר משה "הר

 ר משה יוס� ווייס"הר

 ר משה מנח� גולדשטיי�"הר

 ר צבי הירש נאטיק"הר

 ר שלו� דובער פעווזנער"הר

 ר שמואל דוד רפופורט"הר

לוי לעווי�ר שרגא פייטל ה"הר

 

 

 Ô˙ÈÂ ÔÂ‰ÈÓÂÈ ‡‚ÒÈÂ ÔÂ‰ÈÈÁ ˘ÈÙÈÂ ÔÂ‰˙È  Í¯·È ‡Ó ÏÚ„ ‡ÎÏÓ

   Ô ÈÚ¯Ó ÏÎ ÔÓÂ ‡˜Ú  ÏÎ ÔÓ ÔÂ·Ê˙˘ÈÂ ÔÂ˜¯Ù˙ÈÂ ÔÂ‰È˘Ï ‡Î¯‡

 ÔÓ‡ ¯Ó ‡Â Ô„ÈÚÂ ÔÓÊ ÏÎ ÔÂ‰„ÚÒ· ‡‰È ‡ÈÓ˘· È„ Ô¯Ó ÔÈ˘È·. 



 

 

 

˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏ 

¯ È�˜Ê È·‡ È�Â„‡ '˜ÁˆÈ· "¯‰ÂÓ ¯"Ê ÛÏ‡ÂÂ ·‡Ê ¯" Ï¯Ú�ÈÂÂ 

)·Ï�"Î Ú"‰ ÔÒÈ� Â'Î˘˙"Â( 

¯ È�˜Ê È·‡ È�Â„‡Â 'ÔÒÈ� ‰˘Ó· "Ê ÈÎ„¯Ó ¯" Ï‚¯Ú·�ÚÊÂ¯ 

)·Ï�"‰ Ú '‰ ÊÂÓ˙'˘˙"‰( 

¯Â '˜ÈÊÈÈ‡ ˜ÁˆÈ· "Ê ·˜ÚÈ ¯" Ï‚¯Ú·Ê�È‚ 

)·Ï�"È Ú"‰ ÏÂÏ‡ ‚'Ï˘˙"‚( 

 ˙¯Ó È˙�˜Ê ÈÓ‡Â¯˙Ò‡¯ ˙·  'Ê ÌÁ�Ó ‰ÓÏ˘ „Â„" Ï‚¯Ú·Ê�È‚ 

)·Ï�"È Ú"‰ ÂÏÒÎ ·'�˘˙"„( 

 ˙¯Ó È˙�˜Ê ÈÓ‡Â‡Ï¯ÚÙ¯ ˙·  'Ê ÛÒÂÈ" Ï¯Ú�ÈÂÂ 

)·Ï�"Î Ú"‰ Ë·˘ ‰'Ò˘˙"‡( 

ÈÓÁÂ¯  'ÌÈÈÁ ‰˘Ó· "Ê ·ÈÏ ˜ÁˆÈ ¯" Ï¯Ú·ÈÏ 

)·Ï�"Î Ú"‰ ÂÏÒÎ Ê'Ò˘˙"‰( 

È˙ÂÓÁÂ ˙¯Ó È·‡ '‰‡Ï¯ ˙·  'Ê ÈÎ„¯Ó ‰˘Ó" Ï¯Ú·ÈÏ 

)·Ï�"Á Ú '‰ ˙·Ë'Ú˘˙"‰( 

¯·ÁÓ‰ 



 

 

˙ÂÎÊÏ 

ÛÏ‡ÂÂ ·‡Ê‡Ï¯ÚÙ Ô·  

ÌÈ¯Ó ¯˙Ò‡ ˙· 

‡˘‡È¯‡Ó È·‡ ˙· '‰‡Ï 

˜ÁˆÈ ‡˘‡È¯‡Ó Ô· 

‰˜·¯ ‰�Á ‰ÎÏÓ ˙· 

¯ÊÚÈÏ‡ ÌÈÈÁ ‰˜·¯ ‰�Á Ô· 

¯È‡Ó Ï‡ÂÓ˘ ‰˜·¯ ‰�Á Ô· 

È¯‡ Ì‰¯·‡' ‰˜·¯ ‰�Á Ô· 

ÈÎ„¯Ó ‡˘‡È¯‡Ó Ô· 

‡ÏÈÈ˜ ‡˘‡È¯‡Ó ˙· 

ÈÚ˘È 'ÈÁÌÈ ÈÂÏ‰ ‰˜·¯ Ô· 

Ï‡Ù¯ ‡ÏÈÈ˜ Ô· 

Ï„�ÚÓ ÌÁ�Ó ‡˘‡È¯‡Ó Ô· 

˙È„Â‰È ‡˘‡È¯‡Ó ˙· 

·˜ÚÈ ÔÂ˘Ó˘ Ô‰Î‰ Ô· ¯˙Ò‡ ÏËÈ‚ 

ÏÁ¯ ‡˘‡È¯‡Ó ˙· 

¯ÓÂ˙ Ï‡¯˘È ‡ÊÈÏÚ Ô· 

¯˙Ò‡ ‰�È„ ÏÁ¯ ˙· 

ÈÁ '‡˜˘ÂÓ ‡˘‡È¯‡Ó ˙· 

Ï‡˜ÊÁÈ Ô¯‰‡ È¯Â‡ ˙È„Â‰È Ô·' 

‰˜·¯ ‡„ÏÚÊ ‡˘‡È¯‡Ó ˙· 

‡˘‡Ò ‰¯˘ ‡˘‡È¯‡Ó ˙· 

ÛÒÂÈ ˘‡È¯‡Ó Ô·‡ 

‰ÓÏ˘ „Â„ ‡˘‡È¯‡Ó Ô· 

‰�˘Â˘ ‰‡Ï ÌÈ¯Ó ˙· 

‡ÏÈÈ˜ ˙È„Â‰È ‰�˘Â˘ ‰‡Ï ˙· 

ÈÎ„¯Ó ˜ÁˆÈ ‰�˘Â˘ ‰‡Ï Ô· 

·ÈÏ ˜ÁˆÈ È·‡ Ô· '‰‡Ï 

È˘‰ ‡ ·¯Ú‰" Ï‡¯˘È ˙È· ÍÓÚ ÏÎ ÈÙ·Â ÂÈÙ· Í˙¯Â˙ È¯·„ ˙‡ ˙

È‰Â 'ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ  ÂÁ‡ ,Ï‡¯˘È ˙È· ÍÓÚ ÏÎ È‡ˆ‡ˆÂ , ÈÚ„ÂÈ ÂÏÂÎ

‰Ó˘Ï Í˙¯Â˙ È„ÓÂÏÂ ÍÓ˘ .   „ÒÁÏÂ ÔÁÏ ÌÂÈ ÏÎ· Â  ÌÂÈ‰ Â˙ ̇ Â

 ÂÈ‡Â¯ ÏÎ ÈÈÚ·Â ÍÈÈÚ· ÌÈÓÁ¯ÏÂ ,ÌÈ·ÂË ÌÈ„Ò Á ÂÏÓ‚˙Â. 



 

 

Ï˙Ó˘� ÈÂÏÈÚ 

È‡ È·‡"Â� ‡"ÂÎÂ �' 

¯ '˜ÔÓÏ˜ ÒÂÓÈ�ÂÏ 
·ÂÂ‰ Ô"È‡ Á"Â� ‡"ÂÎÂ � '‰ÂÓ" ¯˘‰ÓÏ Ú"‰ 

·‡¯ ÏÂ„‚‰ ÔÂ‡‚‰ ·¯‰Ï „Î�Â ÔÈ�"˜„ „"¯ ‡Ï‡˜Ò ˜ '˘‰ÓÏ ˆÊ"Ï 

ÂÓ„‡ ˙Â¯ˆÁ· ÌÈ„ÈÒÁ‰ ÈÏÂ„‚Ó"ÈÊ ÔÈÊÂ¯Ó ¯"Ú 

ÓÚ·"Â˘Â ·˜ÚÈ ˘¯˘È Ò"‰ÓÏ˘ ˙È· ˙ 

� 

Â˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏ 

 ˙¯Ó ÈÓ‡·È˙' ·"Ï‡Ù¯ Ì‰¯·‡ ¯ 

˙˙Ó˘� ‡‰ Ì¯Â¯ˆÂ˙ ÈÈÁ‰ ¯Â¯ˆ·Ì 

�� 

‰ ˘„˜ÂÚ"È Ì�· 

 Ï‡Ù¯˘‰ÓÏ Â ˙¯Ó Â˙ÈÚ¯ÁÈ' ÂÈÁÈ˘ 

„¯ÚÓÈ¯ 

 

Ï˙Ó˘� ÈÂÏÈÚ 

‰¯Ú�‰  ‰¯˘Ú"‰ 

 ˙·– ÈËÁÏ·" ‡– ¯‰" ¯Ì‰¯·‡ Í�Ú‰ ÈÁÈ˘' 

Ô˜È¯Ê‡ 

È˙ÂÎÂÏ‰˙'È˘ÚÓÂ  'ÔÁ ˙ÂÂ�Ú·Â ˙ÂÚÈ�ˆ· ÂÈ‰ 

 ‰·Â‰‡È¯ÈÎÓ ÏÎÏ ‰ËÓÏ ‰„ÓÁ�Â ‰ÏÚÓÏ' 

 ‰˙Â�È„Ú·‰˙ÏÂÊÏ ‰¯ÒÓ˙‰ ‰˙Â�ÓÁ¯Â 

 ‰ÁÓ˘·‰˙·È·Ò ÏÎ ‰ÓÓÂ¯ ‰ÁÂ¯·Â 

 ‰ÙË˜�È ‰„ÂÚ· ‰ÈÓÈ ÈÓ„·"‰ÈÈÁÏ ÌÈ�˘ Á 
 ‰˙Ó˘�ÌÈÓÂ¯Ó ÈÊ�‚Ï ‰˙ÏÚ ‰ÎÊ‰ 

 ˘„ÂÁ·ÌÈÏ‡‚� Â�‡ Â· ¯˘‡ 
‚'Ú˘˙ ÔÒÈ� "„ 

˙˙Ó˘� ‡‰‰ ¯Â¯ˆ‰ ÈÈÁ‰ ¯Â¯ˆ·Ì 



 

 

 

˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏ 

‰¯‰ È·¯Â È¯ÂÓ"ÂÂ‰ ‚"È‡ Á"Â� ‡"ˆ· ˜ÒÂÚ �"ˆ 

ÔÂÚÓ ·È˘‰ ÌÈ·¯Â ˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙Ï ÌÈÏÚÙ ·¯Â ı¯Ó ÏÚ· 

¯‰ÂÓ"· Ï‡¯˘È ¯"·ÈÏ ·˜ÚÈ ¯ 

È ¯ËÙ�"ÈÒ Ê‰ ÔÂ'Ï˘˙"‰ 

˙ .� .ˆ .· .‰. 

¯·ÁÓ‰ 

 

‰¯‰ È·¯Â È¯ÂÓ ˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏ"ÂÎÂ ‚' 

¯‰ÂÓ"· ˘¯È‰ È·ˆ ¯"Ï‡ÂÓ˘ Ì‰¯·‡ ¯ 

Ô ‡ Ó „ Ï Ù 

˜‰ ¯ÈÓ ˙·È˘È„ È�ÁÂ¯ ÁÈ‚˘ÓÎ Ô‰ÈÎ '‰¯‡„"‰�˘ ÌÈ˘Ï˘Î · 

ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÈÙÏ‡Ï ¯ÒÂÓÂ ‰¯Â˙ „ÓÈÏÂ ‰¯Â‰ 

‰˘˜ ‰ÏÁÓ ¯Á‡ ÈÁ ÏÎÏ ÌÈÈÁ ˜·˘Â 

È ÌÂÈ·"‰ ÏÂÏ‡ „'Ï˘˙"Ê 

˙ .� .ˆ .·.‰ . 

¯·ÁÓ‰ 

 

‰¯‰ È·¯Â È¯ÂÓ ˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏ"ÂÎÂ ‚' 

¯‰ÂÓ"· ‰˘Ó ‡‚¯˘ ¯"¯‰ÂÓ ¯"Ì‰¯·‡ ¯ 

ı È Â Â ‡ � ‡ Ó Ï ‡ ˜ 

ˆÊ ÔÂ‡‚‰ ÂÈ·‡ ÌÂ˜Ó ‡ÏÈÓ"˜‰ ¯ÈÓ ˙·È˘È ˘‡¯Î Ô‰ÈÎÂ Ï '‰¯‡„" ÌÈ˘Ï˘Î ·
‰�˘ ,È˘‰ ˙ÓÁÏÓ ÌÁÏ"‰¯Â·‚· ˙ ,‰Ó¯· Â˙Â‡È˘� ‚‰�, 

ÒÓ· ‰¯Â˙‰ È¯·„ ˙‡ ÌÈ˜‰"� ,Í¯Â·È ÌÈ¯˘È ¯Â„ „ÈÓÚ‰ 

ÏÁ˘" ÁÎ '‰ ÔÒÈ�'�˘˙"Á 

˙ .� .ˆ .· .‰. 

¯·ÁÓ‰ 

 



 

 

˙ÂÎÊÏ 

ÂÓ"È˙Â‡ Í�ÁÏ ‡ÏÙÂÓ ÔÙÂ‡· ¯ÒÓ˙‰˘ È¯ÂÚ� ˙Â�˘Ó ¯ 

 ÌÈ·ÂË Í¯„· È�ÎÈ¯„‰ÏÂ)Â¯Ó‰ ÂÈ„ÈÓÏ˙ ¯‡˘ ÌÚ „ÁÈÌÈ·( 

‰"ÂÓ‰ ‰"ÈÂ˙· Ó"‰Ï ÌÈÏÚÙ ·¯ ˘ 'ÂÎÂ Â˙¯Â˙ÏÂ' 

¯ '� ÌÂÁ� ÛÒÂÈ ÌÈÈÁ"˜È�ÎÓ È 

‰ÏÚ�‰ Â˙ÁÙ˘Ó ˙ÂÎÊÏÂ 

‰ËÚ Ï‡¯˘È ˙Â�·Â È�· ÍÂ�ÈÁ· ‰¯È·Î‰ Â˙„Â·Ú ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ÎÊÈ˘ ‡ÈÓ˘ ÔÓ ‡ÂÚ¯ ‡‰È" ˜– 

ÛÂ‚‰ ˙ÁÂ�ÓÂ ˘Ù�‰ ˙ÁÂ�Ó ÍÂ˙Ó ,ÂÈ ÏÎÓ È˙¯Â˙ ˙Á� ·Â¯ Ú·˘È˘Â"  ·ËÈÓ· ÌÏÂÎ ÂÎ¯·˙ÈÂ Á

 ˙ÂÎ¯·‰Â‚· "„ÁÈ Ì‚ ¯. 

¯·ÁÓ‰ 

 

˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏ ˘„˜ÂÓ 

ÂÂ‰"È‡ Á"ÂÈ„ÒÁÂ ÂÈ˘ÚÓ· ÏÂ„‚Â ÂÈÎ¯„· ÂÈ�Ú ‡ 

¯ 'Ô‰Î‰ ÔÂ˘Ó˘Ê "Ï 

‚ÂÊ ˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏÂ ' ˙¯ÓÏÈË‡ÓÚ "‰ 

˜ ‡ Ë ˘ 

¯·ÁÓ‰ 

 

˙ÂÎÊÏ 

¯˜È‰ È�˜Ê È„Â„ ,‰¯‰"˙ÂÈÓÂ¯˙ ˙Â„Ó ÏÚ· Á ,ÌÚÓ Ì¯ÂÓ , ‡ÏÙÂÓ ÔÙÂ‡· ÔÂ˙�Â ¯ÂÒÓ

 ·˘˙ ÍÂ�ÈÁÏ ˘Ù�Â ·Ï·"¯‰Ë ÏÚ ¯˘„Â˜‰ ˙ ,ÌÈÏÚÙ ·¯Â ÌÈÓ˘ ˙Î‡ÏÓ Â˙Î‡ÏÓ 

¯‰ÂÓ" ¯ ÒÁ�Ù „Â„ËÈÏ˘" ‡ 

Â ÈÂÏÈÚÏ ˙Ó˘�‚ÂÊ '�‰Î· Â„‚�Î ¯ÊÚ"·�Ó Ï" ˙¯Ó ˙‰˜·¯ Ú"‰ 

‚ ¯ Ú · � Ú Ê Â ¯ 

‰·È˘· ÔÂ·ÂÈ „ÂÚ ,ÂÈ‰È ÌÈÚ¯Â ÌÈ˘„ ,ÂÈ ÏÎÓ ˙Á ·Â¯Ï ÂÎÊÈÂ" Á

˘"ÂÈÁÈ˘ · , Ì‰È· ÏÏÂÎ–ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ‰Ï‡  , ‰ÂÎ ˙Â‡È¯· ÍÂ˙Ó

 ··Ï ·ÂËÂ ‰ÁÓ˘Â 

¯·ÁÓ‰ 



 

 

 

 ˙ÂÎÊÏÏÁ¯ ¯˙Ò‡ÌÈÈ˜Ï‡ ‰˜·¯ ˙·  

 

 

 ‰„ÏÈ‰ ˙ÂÎÊÏÈÁ '‡˜˘ÂÓ‡„Ï‡‚ ‡�ÈÈ˘ ˙·  

ÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÂ ˙ÂÚÈ�ˆ‰ ÈÎ¯„· ‰Ï„‚Ï  

 

 

In Memory of Moshe ben Yehuda OBM, 

By Daniel Schechter 

 

 

From Shmuel and Rifka Mendelsohn 

in honor of our children and grandchildren. 

May they all live by what's written in this sefer. 

 

 

Dedicated by Rabbi Shabsi Tayar 

 

 

Dedicated by Rabbi Dovid Rivera 

 

 

Dedicated by Rabbi & Mrs. Yechezkel Yaffee 

 

 

‰˘Â„˜‰ Â˙„Â·Ú· ‰·¯ ‰ÁÏˆ‰· 

Ì˙ÁÙ˘ÓÂ ˜È�ÂÈ ÈÙÈˆÂ ÍÂ¯· Ì‰¯·‡ 



 

 

L’Eiluy Neshamah Shiana Beracha Bat Chana A'H 

Yitzchok Hayempour 

 

 

Thank you, Mommy, for being for us a dugma chaya of tznuis 

– C.M.R 

 

 

Dedicated by Dovid Leib and Nechama Shmerling 

 

 

Dedicated by Shandel Blasberg 

 

 

Dedicated by Rabbi & Reb. Levi & Fraidy Vogel, 

S. Augustine, Florida 

 

 

Dedicated by Rabbi Sholom D. Notik, 

Riverwoods, Illinois 

 

 

May you go from strength to strength. 

Rabbi and Mrs. Moshe & Mindelle Feller, 

S. Paul, MN 

 

 

Dedicated by Rabbi Shimon Margolin, Spiritual Leader of 

the Russian-speaking Jewish Community of 

San Francisco Bay Area 



 

 

L'zchus a Refuah Shlayma for 

Chaya Devorah Bas Bracha Lifsha 

 

 

Dedicated by Miriam Ferris, Berkeley, California 

 

 

Dedicated by Rabbi Gershon Orenstein, 

Brooklyn, New York 

 

 

Dedicated by Rabbi Yaakov Leib Altein 

 

 

In honor of the Rebbetzin and all of her predecessors 

by Yerachmiel Bruchya haLevi Altman 

 

 

Dedicated by Rabbi & Reb. Shraga & Michal Sherman, 

Merion Station, Pennsylvania 

 

 

In honor of Moshe ben Yehuda Tzvi, 

by Daniel James Schechter, Baltimore, Maryland 

 

 

Dedicated by Rabbi & Reb. Mayer Chaim & Rivkah Brikman, 

Sea Gate, Brooklyn, New York 

 

 



 

 

 

 

Dedicated by Rabbi Yosef Chaim Kantor 

in memory of  

Rabbi Avrohom Dov Hecht ˆÊ"Ï  

 

 

Dedicated by 

Rabbi & Mrs. Ari & Malky Sperlin 

 

 

Dedicated by 

Rabbi Zalman & Reb. Shana Korf, 

Hollywood, Florida 

 

 

Dedicated by 

Mrs. Esther Rosen, 

Brooklyn, New York 
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Dedicated by 

Daniel & Shoshana Bendelman 

 

 

In honor of my beloved mother 

Felice Isaacs 

� 

And in honor of my beloved children & grandchildren 

Aaron Moshe & Sarah Aidel Calvo,  

and Esther, Rena Faiga and Efraim 

� 

Pesach Hai Shaul & Bracha Mushka Zirkind 

� 

Malkitzedek Zirkind 

 May your lives be filled with abundant blessings of Good 

Health, True Happiness, Long Life & Prosperity; Your homes 

be bastions of Torah, Avodah and Gemilus Chasadim; 

and always remember kol kevuda bas melech penima. 

With love, 

MAZAL ZIRKIND 



 

 

 

In honor of my children  

Yehoshua Shlomo ben Bat Sheva  

Elinor Ariel bat Bat Sheva  

Sharon Esther bat Bat Sheva  

Michael Nathan ben Bat Sheva 

� 

Dedicated by 

Bat Sheva Weijsenfeld 

Antwerp, Belgium 
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ÚÏ�� 

 ·ÈÏ ‚ÈÏÊ ·¯‰ 

·� ¯ı¯Ú‰ ÈÏ˙Ù�ÈÂÏ‰ Ú "‰ 

ÔÂÒÏ·˜ 

� 

Pioneering founder and first Rabbi of the 

Young Israel of North Woodmere 

Rabbi Kevelson dedicated his unique and 

remarkable skills, energy and resources 

to forwarding Mikvaos, Yeshivos and Shuls 

in both Eretz Yisroel and the USA 

while personally guiding and inspiring  

with scholarship and love 

both young and old 

toward the study of Torah and observance 

of Mitzvos in general 

and of Shmiras Halashon in particular 

His love for and dedication to his family 

was remarkable 
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 inadequate: 1:16

 in comparison with tichel, hat: 1:17

 of deceased Gentile’s hair: 1:15 

 of Hindu woman’s hair: 1:15 

 of own hair: 1:15 

 to cover hair: 1:14

Shochet
 whose wife exposes body, limbs: 2:31

 whose wife exposes hair: 1:22 

Shoes, open: 2:15

Shok
 definition: 2:11

 exposure of in private: 2:24-2:26

 exposure ol in public: 2:10

 in community where women expose:   

   2:30

Short-Sleeve Dress, see Sleeve Length;

 Selling

Side Hairs
 exposure of in private: 1:10 

 exposure of in private before one’s   

husband: 1:10

 exposure of in private before male 

 relatives: 1:10 

 exposure of in public: 1:6 

 exposure of while Niddah: 1:10

Silk, see Sheer Material

Skirt Length, see Dress Length

Sleeve Length: 2:8, 2:9, 2:30, 2:32

Socks: see Knee-socks; Stockings

Stockings: 2:12, 2:14, 2:15, 2:30

Supervision, see Kashrus; Mikvah

Swimming Area
 exposure of body, limbs in well-

 concealed: 2:26

 exposure of hair in well-concealed: 1:11

— T —
Tefach, see Partial Exposure of Hair;

 Hair Length

Thigh, see Shok

Tichel
 compared to hat, sheitel: 1:17 

 protrusion of hairs from: 1:6, 1:10, 1:13,   

   1:17, 1:19 

 see-through: 1:18

Tights, see Stockings

Tightly-fitting Clothes: 2:19, 2:20 

Torso, see Body

— U —
Undergarments
 exposure of in private: 2:25 

 exposure of in public: 2:16 

 exposure of through loosely-woven

    garments: 2:18, 2:25 

 exposure of through sheer material:   

   2:17,2:25

Unattractive Women
 exposure of body, limbs by: 2:4 

 exposure of hair by: 1:2

Unmarried Girls
 exposure of body, limbs by: 2:3-2:5, 2:14

 exposure of hair by: 1:4

— W —
Washing
 exposure of arms while: 2:8, 2:27

Widow
 exposure of body, limbs by: 2:3 

 exposure of hair by: 1:1

Wig, see Sheitel

Women, see Bald; Elderly; Married;

 Unattractive; Unmarried Girls.

— Z —
Zeroa
 definition: 2:8

 exposure of in private: 2:24-2:28 

 exposure of in public: 2:8-2:9, 2:26, 2:27

 exposure of while working: 2:8, 2:27

 in community where women expose: 2:30
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Menstruation, see Nidus

Mikvah
 covering of hair while reciting blessing   

   in: 1:12 

 exposure of hair there: 1:11 

 exposure of side hairs until immersion in:  

    1:10

 preferred length of hair for proper 

    immersion in: 1:19 

 supervision at, by women who expose   

   body, limbs: 2:31 

 supervision at, by women who expose   

   hair: 1:21

Minhag, see Custom

— N — 
Natural Hair, see Sheitel

Neck
 exposure of: 2:1, 2:6, 2:7 

Neckline: 2:6, 2:7, 2:30 

Nidus

 exposure of side-hairs during: 1:10 

 wearing of perfume, make-up during:   

   2:23

Night
 exposure of hair at: 1:8

Nightgown, (see also Pants) 

 see-through: 2:25

Nursing Woman
 In presence of men: 2:28

Nylon, see Slim Material; Stockings

— O —
Opaque
 lining of sheer garments: 2:17 

 stockings: 2:12, 2:14

Openings in Garments, see Loosely-woven

 Material

— P —
Pants
 as protection from cold: 2:21 

 beneath skirt: 2:21 

 in private: 2:21, 2:29 

 in public: 2:20, 2:21 

 pajama: 2:29

Partial Exposure
 of body, limbs: 2:1, 2:2, 2:8, 2:11, 2:13,   

   2:24, 2:27, 2:28, 2:31 

 of hair: 1:5-1:7, 1:9, 1:10, 1:12, 1:13,

    1:17, 1:20-1:22

Payment of Kesuba, see Kesuba

Perfume
 in private during Nidus: 2:23 

 in public: 2:22

Private Exposure
 of body, limbs: 2:8, 2:10, 2:11, 2:24-2:28

 of hair: 1:8, 1:12, 1:18

Provocative Styles
 wearing of: 2:19, 2:20, 2:30

Public Exposure
 of body, limbs: 2:1, 2:31 

 of hair: 1:1, 1:11, 1:20-1:22

— R —
Relatives
 exposure of body, limbs in presence of:   

   2:24, 2:27 

 exposure of hair in presence of: 1:9-1:10

Ritual Slaughter, see Shochet

— S — 
Sandals, see Shoes

Selling of Immodest Apparel: 2:32 

Shaliach Tzibor, see Chazan

Sheer Material
 as stockings: 2:12

 worn in private: 1:18, 2:25

 worn in public: 1:18, 2:17

 worn over body, limbs: 2:17, 2:25

 worn over hair: 1:18

 worn over undergarments: 2:16, 2:25

Sheitel
 in community where considered
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Dress
 ankle-length: 2:12, 2:13

  length: 2:13, 2:14 

 neckline: 2:6-2:7 

 sleeveless: 2:8, 2:32

— E —
Elbow
 covering of: 2:8, 2:27

Elderly Women
 exposure of body, limbs by: 2:4 

 exposure of hair by: 1:2

— F —
Face
 exposure of: 2:1

Fashions
 Provocative: 2:19, 2:20, 2:30

Feet
 exposure of: 2:15 

Food, see Kashrus

Footwear
 Laws of: 2:15

Forearm
 exposure of: 2:1, 2:8-2:9

— H —
Hair
 exposure of at night: 1:8 

 length of 1:19

 partial exposure of: 1:5, 1:6 

 private exposure of: 1:9-1:12 

 protruding from under tichel: 1:6 1:13

 public exposure of: 1:1 

 total exposure of: 1:5 

see Side Hairs

Halachic
 credibility: 1:21, 2:31

 emphasis on modesty (tznius): 1:7, 2:2

Hand
 exposure of: 2:1, 2:9

Hat
 to cover hair: 1:17

Heat
 exposure of body, feet, limbs, due to: 2:15,  

    2:30

 exposure of hair due to: 1:13 

Home, see Private Exposure 

Hosiery, see Stockings

Husband
 exposure of body, limbs in presence of:   

   2:24-2:28 

 exposure of hair in presence of: 1:9-1:11

— K —
Kashrus Supervision
 by women who expose body, limbs: 2:31

 by women who expose hair: 1:21 

Kesuba
 payment of to women who expose body,   

   limbs: 2:31 

 payment of to women who expose hair:   

   1:20

Kneading
 exposure of arms while: 2:8, 2:27

Knee
 exposure of: 2:11-2:13 

Knee-socks: 2:12

— L —
Leg, see Shok 

Local, see Community

Loosely woven material
 to cover body, limbs: 2:18, 2:25 

 to cover hair: 1:18

Low hairline
 exposure of: 1:6

— M — 

Make-up, see Cosmetic

Married Women
 exposure of body, limbs by: 2:3, 2:31

 exposure of hair by: 1:1,1:20, 1:22
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— A —
Age (see also Elderly)

 of women required to cover hair: 1:2

 of females obligated in “tzinus”: 2:4, 2:5,   

   2:14

Ankle, see Shok; Footwear

Appearance
 of body: 2:4 

 of hair: 1:2

Arms, see Forearm; Zeroa

— B —
Bald Women
 Exposure of Head: 1:3

Bare
 foot: 2:15 

 kneed: 2:11, 2:13 

 legged: 2:10-2:12, 2:31

Bath House, see Bathroom

Bathroom
 exposure of body or limbs in: 2:26 

 exposure of hair in: 1:11

Blessing
 in Mikvah: 1:12

Blouse
 neckline of: 2:6 

 sleeve length: 2:8-2:9

Body (torso)

 exposure of in private: 2:24-2:29

 exposure of in public: 2:1, 2:6, 2:30, 2:31

Bungalow Colony, see Community

— C —
Calf, see Shok

Chazzan
 whose wife exposes body or limbs: 2:31

 whose wife exposes hair: 1:22

Children
 garment requirements of: 2:5, 2:14

Clothing
 men’s on women: 2:21 

 provocative colored: 2:19 

 provocative styled: 2:19; 2:20 

 see-through: 2:16-2:18, 2:25. See also   

   Shok

 selling of immodest: 2:32 

Collarbone, see Neckline

Community
 where women do not accept the sheitel:   

    1:16

 where women do not expose the hands:   

   2:9

 where women do not expose the calves:   

   2:12

 where women expose the body or limbs:   

   2:30

 where women expose the feet :2:15 

 where women expose the forearms: 2:39

 where women expose the hair: 1:13

Cosmetic Make-up
 Before husband during nidus: 2:23 

 In public: 2:22

Credibility (in Halachic matters)

 of man who allows wife to expose body,

    limbs: 2:31 

 of man who allows wife to expose hair:   

   1:22

 of woman who exposes body, limbs: 2:31

 of woman who exposes hair: 1:21 

Custom, see Community

— D —
Deceased Women’s Hair used as Sheitel:   

   1:15

Denier
 Measure of stockings: 2:12

Divorce
 of woman who exposes body, limbs: 2:31

 of woman who exposes hair: 1:20

Divorcee
 exposure of body, limbs by: 2:3 

 exposure of hair by: 1:1

INDEX
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F.   STATUS OF WOMEN WHO DRESS IMMODESTLY
 2:31  A woman who improperly exposes her body, arms or 
legs, in deliberate disregard of these laws may be divorced by her 
husband without payment of her kesuba; her credibility regarding 
Halachic matters is challenged; etc. (See details above 1:20-1:22).58

G.   SELLING IMMODEST APPAREL
 2:32  Selling immodest clothing is forbidden59 (unless the spe-
cific article can be worn also in a modest manner, e.g., a sleeveless 
dress which can be worn with a long sleeve blouse, etc.60).

58. See above, Ch. I notes 42, 44, 45, 46-50.
59. See Responsa Shevet HaLevi, Y.D. I, 62; Responsa Yechaveh Daas III, 67; Chu-

kas Yisroel 5 (quoting “Chazon Ish”); Manifesto of Agudas HaRabbonim of Po-
land (see above, notes 9, 12); corresponding note in K.B.M.

60. See previous note.
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 2:29  According to some authorities (above 2:21), pants are 
also forbidden to be worn by a woman in private.54 [Pajama pants 
are included in this category54*].

E.   VARIATIONS IN LOCAL CUSTOMS
 2:30  As explained previously (1:13), local custom is taken 
into consideration regarding the regulations of modesty in dress only 
when the custom demands greater stringency — not when the cus-
tom represents a lessening in adherence to Halacha.
 Therefore, the laws prohibiting exposure of a woman’s torso 
(above 2:6) her zeroa (above 2:8), and her shok (above 2:10) are not 
affected in any manner whatsoever by regional modes of dress or 
fads. This means that even if most women in a community, bunga-
low colony, etc. are lax in wearing proper necklines, sleeve lengths 
or leg-wear (e.g. in the heat of the summer, etc.) — it is forbidden 
by Halacha to follow suit.55 Regarding such a “custom” (the neglect 
of properly covering one’s body or limbs) it is said:56 “Minhag is the 
alphabetical equivalent of Gehinnom”57 (see above 1:13).

sponsa Yabia Omer VI, O. Ch. 14; Responsa Beer Moshe IV, 124; corresponding 
note in K.B.M.

54. See above, note 41.
54* See Responsa Vayivarech Dovid I:104; Responsa Shevet Hakehosi III:33:2; Rul-

ing of Rav Y.K. Marlow (see corresponding note in K.B.M.) These authorities 
permit (and even encourage) wearing pajama pants which are concealed by a 
night gown or a robe.

55. See sources cited above, Ch. I note 26. See also Tiferes Shmuel on Rosh, Be-
rachos 37; Eliyahu Rabbo 75:3; Chayei Odom 4:2; Responsa Tzemach Tzedek, 
E.H. 139 and Chidushim, Berachos 3; Lev Halvri 77a; Ben Ish Chai, Bo: 12; 
Pischei Olam, 75:3; Toras Chaim 75:2; Mishna Berurah 75:2; Geder Olam (by 
the “Chofetz Chaim”) 2 and 8; Shulchan HaEzer 9:10; Kaf HaChaim 75:2; Ketzos 
HaShulchan 9:3; Shulchan Melochim 5:16; Leket HaKemach HaChodesh 75:19; 
Kuntres Azharos LeTznius (Jerusalem, 5707); Responsa Igros Moshe, O. Ch. 
I, 39, 43; Ibid. III, 23-24; Responsa Yabia Omer VI, O. Ch. 13, 14; Responsa 
Machzeh Eliyahu, O. Ch. 9; corresponding note in K.B.M.

56. See above, Ch. I note 27.
57. See above, Ch. I note 28.
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D.   EXPOSURE IN PRIVATE; BEFORE RELATIVES
 2:24  While alone in the privacy of her own home and room47 
(and more-so if any male relatives — including her husband — are 
present48), a woman may not expose any part of her body or limbs 
required to be covered by Halacha (— i.e. her chest, zeroa, shok or 
feet), as specified above in paragraphs 2:6 - 2:15.49

 2:25  Hence, since a person wearing clothing made of sheer or 
loosely woven material (through which one’s flesh or undergarments 
are visible) is considered as undressed (as above 2:17, 2:18), such 
clothing may not be worn even in private (e.g. see-through night-
gowns, etc.).50

 2:26  In a bathroom, bath-house and well concealed swim-
ming area, or under a sheet or blanket, a woman need not cover her 
body, but she should not expose more of her body than is necessary 
at that time.51

 2:27  While doing household chores such as washing and 
kneading, a woman may roll up her sleeves past her elbows (see 
above 2:8) if circumstance so necessitates — as long as she is not vis-
ible to any men.52

 2:28  A nursing woman should take precautionary measures 
to assure that no men see her exposed.53

Shaarei Tohar 15:11; Vilna Gaon, Y.D. loc. cit; Responsa Divrei Malachiel V, 
103; Shaarim HaMitzuyanim BeHalacha 153:24.

47. See below, note 49.
48. See following note.
49. see references cited above, Ch. I, note 18. See also Shabbos 118b; Bava Kama 

82a; T. Yerushalmi, Yoma 1:10 and Megilah 1:10, 4:1; Rambam, Ishus 24:13; 
Smag, Positive Comm. 48; Smak 55; Rabeinu Yona, Sefer HaYirah; Shulchan 
Aruch, O. Ch. 2 and commentaries ad. loc.; Sheloh, Chulin 199b; Yaaros Devash 
I 43a, and II 143a; R. Yosef Chaim, Chukei Noshim 17; Chukas Yisroel 5; et. al.

50. See corresponding note in K.B.M.; Responsa Beer Moshe IV, 126.
51. See above, Ch. I note 24.
52. See above, note 13* and following note.
53. See Chayei Odom 4:7; Misgeres HaShulchan 5:14; Mishna Berurah 75:3; Geder 

Olam (by the “Chofetz Chaim”) 6; Orchos Chaim (Spinka) 75:1; Responsa Le-
vushei Mordechai, O. Ch. II, 21; Kaf HaChaim 75:4; Shulchan Melochim 5:141; 
Kehilas Shlomo to Derech Chaim (Krias Shema); Kitzos HaShulchan 9:3; Re-
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the knee and are therefore categorized as provocative (see above 2:19). 
This applies also to loose-fitting pants, and certainly to more tightly-
fitting pants which emphasize the shape of the legs (see above ibid.).40

 2:21  Some authorities ban the wearing of pants by women 
(also) because of the general prohibition against women wearing 
men’s clothing (see above note 40). This precept applies in private 
as well as in public. Hence, according to this opinion, it is question-
able whether pants may be worn beneath a skirt as protection from 
the cold (or alone without a skirt as protection from snow — out of 
public view).41

PERFUME; MAKE-UP

 2:22  In public, a woman may not wear perfume42 cosmetic 
make-up etc.,43 in amounts sufficient to arouse the attention of pass-
ers-by.44

 2:23  While a woman is a niddah, she should not be perfumed 
even in private if her husband is present.45 It is preferable that make-
up, etc., also be somewhat limited at this time.46

40. In addition to sources cited in previous note, see Responsa Yaskil Avdei V, Y.D. 
20 and VI, E.H. 54; Responsa Minchas Yitzchok II, 108; Responsa Shevet HaL-
evi Y.D., I, 63; Responsa Yabia Omer VI, Y.D. 14; Responsa Tzitz Eliezer XI, 62; 
collected responsa of contemporary authorities printed in Taharas YomTov IX 
p. 74 ff.

41. See Responsa Minchas Yitzchok loc. cit. Cf. other references in previous note.
42. Shabbos 62b; Rambam, Berachos 9:8 and Isurei Biah 21:2; Chareidim 4; Tur 

and Shulchan Aruch, O. Ch. 217:4 (and Birkei Yosef, Mishna Berurah and Kaf 
HaChaim ad loc.); E.H. 21:1 (and Aruch HaShulchan ad loc.); Responsa Yabia 
Omer I, O. Ch. 6; Responsa Az Nidbaru VIII, 65; Responsa Beer Moshe IV, 120; 
sources cited below, note 45.

43. Shabbos loc. cit.; Midrash Tanchuma, Vayishlach; Chochmas Odom 125:3; Or-
chos Tzadikim, Shaar HaGaava; sources cited below, note 46. See also Sefer 
Chasidim 9.

44. See previous two notes.
45. Birchei Yosef, O. Ch. 217:3; Shaarei Teshuva loc. cit. 5; Pischei Teshuva, Y.D. 

195:1; Kitzur Shulchan Aruch 153:10; Mishna Berurah, 217:16; Kaf HaChaim 
217:17; Aruch HaShulchan, Y.D. 195:23; Responsa Koneh Bosem, Y.D. 86:3, 
sources cited above, note 39 and following note.

46. Shabbos 64b; Rambam, Isurei Biah 11:19; Tur and Shulchan Aruch, Y.D. 195:9; 
Kitzur Shulchan Aruch 153:11; Tzemach Tzedek, Piskei Dinim, Y.D. loc. cit.; 
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over any part of the body which Halacha requires to be covered.37 
[See example above 2:12.]

LOOSELY WOVEN GARMENTS

 2:18  Similarly, one may not wear garments with holes or 
openings through which the flesh or undergarments are visible.38

DRESS FASHIONS 

 2:19  Women’s garments which cover her body and limbs in 
accordance with all the above regulations, but are provocative in 
style (e.g. tight fitting blouses or skirts; clothing of especially pro-
vocative coloring; and the like) are also forbidden to be worn.39

PANTS

 2:20  A woman may not wear pants (even if they were made ex-
pressly for women), as they show a separation between the legs above 

37. Corresponding note in K.B.M. at length, based on Yoma 35b and Rashi, Rab-
beinu Elyakim, Siach Yitzchok ad loc; Halachos Gedolos, Berachos; Rashi and 
Rabbeinu Yonoson MeLunil on Berachos 25b; Mogen Avrohom, Eliyahu Rabboh, 
Machatzis HaShekel, Mor U’Ketziah (R. Yaakov Emden), Chida, Shulchan Aruch 
HaRav, Pri Megadim; Yafa LaLev, Shulchan Shlomo, Mishna Berurah, Pischei 
Olom, Kaf HaChaim and Leket HaKemach HaChodosh — to O. Ch. 75; Minchas 
Aharon 99a; Derech Chaim (Krias Shema); Chayei Odom 4:3; Responsa Dovev 
Mesharim 1,124; Responsa Yabia Omer VI, Y.D. 14; et. al.

38. See Kelim 28:9; Raavad to Hilchos Kelim 27:15; Responsa Teshuras Shai I, 51 
and II, 38; Responsa Teshuva MeAhava I, 48; Responsa Dovev Mesharim loc. 
cit.; Shaarim HaMitzuyanim BeHalacha 5:10; Manifesto of Chief Rabbis of Je-
rusalem-5696 (see above note 8) and 5688 (see ibid.); corresponding note in 
K.B.M.

39. See Berachos 20a and Maharshal ad loc.; Shabbos 62b; Kesubos 72b and Rav 
Hai Gaon, Rabeinu Chananel, Tosefos Rid, Rambam ad loc.; Sotah 9a; Avodah 
Zarah 20a; Rambam, Ishos 24:12 and Isurei Biah 21:21; Maharik 88; Ramo, Y.D. 
178:1 and Shach ad. loc. 3; Prisha and Cham to E.H. 115; Siddur Yaavetz, Shaar 
HaDelek; Responsa Divrei Chaim I, Y.D. 30 and II, Y.D. 58, 59, 61; Responsa 
Beis Shelomo I, Y.D. 197; Responsa Levushei Mordechai (5697 edition) 87; Kun-
tres Kedushas Yisroel (printed in Responsa Avnei Shoham); Malbushei Noshim 
6; corresponding note in K.B.M. at length.
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 2:14  Even if a woman wears opaque hose, dresses may not 
be shorter than specified.31 [In the case of a young girl who wears 
opaque tights, some authorities are more lenient concerning the 
length of her skirt.32]

FOOT-WEAR

 2:15  A woman may not go about barefoot (i.e. below the an-
kle).33 Open shoes, sandals, etc. (worn without socks or stockings 
and) which leave bare flesh exposed are included in this prohibi-
tion.33* However, in those remote regions where common, accepted 
practice is for all women to publicly expose their feet (due to poverty, 
intense heat, etc.), one (who resides there) may follow suit.34

EXPOSURE OF UNDERGARMENTS

 2:16  Just as it is forbidden for a woman to uncover her flesh, 
so too is she exhorted not to expose her undergarments.35 [See fol-
lowing paragraphs.]

SHEER GARMENTS

 2:17  Clothing made of material through which the flesh (or 
undergarments — see previous paragraph) can be discerned36 (e.g. 
sheer silks, nylons, etc.) does not constitute a sufficient covering (re-
gardless of color36*) and may not be worn (without an opaque lining) 

note in K.B.M.
31. Rabbi Moshe Feinstein, loc. cit.; Responsa Yabia Omer VI, Y.D. 14; Malbushei 

Noshim loc. cit.; Rabbi Y.S. Elyashiv, S.Z. Auerbach, and O. Yosef loc. cit.; cor-
responding note in K.B.M.

32. See corresponding note in K.B.M.; Malbushei Noshim 7.
33. See above, note 2; corresponding note in K.B.M. at length. 
33* See corresponding note in K.B.M.
34. See previous note.
35. See Bach and Shach to Y.D. 340; Daas Torah (Meharsham),  75:1; works 

cited in Shema Yisroel 2:25; Machanecho Kodosh 10; Rabbi Yosef Chaim of Bag-
dad, Chukei Noshim, 17; Mishnas Yaakov, O. Ch. 75; corresponding note in 
K.B.M.

36. See sources cited below, note 37.
36* See sources cited in following note.
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 Based, however, on the first opinion which identifies shok as 
the thigh (above the knee), it is permissible for a woman to wear 
sheer hosiery on the leg below the knee (unless local custom is to 
cover this part of the leg more completely, in which case no woman 
may be an exception).27 Some authorities defend the halachic valid-
ity of this position.28

 To totally expose any part of the leg above the ankle by going 
about bare-legged without stockings (or with low knee-socks which 
leave some flesh uncovered) is a most grave offense according to all 
authorities.28* [Regarding exposure of the feet (below the ankle) — 
see below 2:15.]

SKIRT AND DRESS LENGTH

 2:13  Dresses must minimally be long enough to ensure that 
no part of the knee is visible — even while sitting, climbing stairs, 
etc.29 However, in those areas where it is customary to wear longer 
dresses, every woman must conform to the minhag and not deviate 
in any way.30

27. Sources cited above, note 17; corresponding note in K.B.M.
28. Corresponding note in K.B.M. at length.  Regarding the defense of this posi-

tion quoted from a letter by Rav Shlomo Zalman Auerbach to the author of 
K.B.M., it should be noted that Rav Auerbach later reversed his position on 
this matter and ruled that “shok” must be defined as below the knee.

28* See corresponding note in K.B.M. at length.
29. Manifesto of leading Israeli Rabbinical authorities of 5728, signed by Rabbis: 

Avrohom Yofen (Beis Yosef), Avrohom Weinberg (Slonim), Eliyahu Lapian (Kfar  
Chasidim), Benyomin Mendelson (Komimius), Chaim Meir Hagar (Vishnitz), 
Chaim Shmuelevitz (Mir), Yochanan Twersky (Rachmastrivka), Yechezkel 
Abramsky (London-Jerusalem), Yechezekl Lewenstein (Ponevez), Yechiel Ye-
hoshua (Bialo); Yaakov Yisroel Kenivsky (Steipler Gaon); Yaakov Landau (Bnei 
Brak), Yisroel Alter (Ger), Yisroel Avuchaseira (Chief Rabbi of North African 
Jewry), Moshe Yechiel Epstein (Mozrov), Moshe Mordechai Biderman (Lulov), 
Moshe Chevroni (Chevron), Refael Boroch Tolidano, Shmuel Halevi Vozner 
(Zichron Meir-Bnei Brak); Manifesto of Chief Rabbinate of Jerusalem — 5728; 
Manifesto of Chief Rabbinate of Bnei Brak; Lubavitcher Rebbe (in letter printed 
in “Yagdil Torah” N.Y., 1:2 (11); Rabbi Yosef Sholom Elyashiv, Rabbi Shlomo 
Zalman Auerbach, and Rabbi Ovadya Yosef in manifesto printed in “Light” 
magazine, Ov 5732 (no. 46-47); Dinei Malbushei Noshim 4; Rabbi Moshe Fein-
stein (quoted in A Guide for the Jewish Woman and Girl, p. 131); et. al.

30. Lubavitcher Rebbe, loc. cit.; Rabbi Moshe Feinstein, loc. cit. See corresponding 
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chi, Lamed, 354; Vilna Gaon and Tiferes Yisroel on Ohalos loc. cit.; Shulchan 
Aruch HaRav O. Ch. 75:1 and Y. D. 190:24; Beis Meir, E.H. 17:32; Pri Megadim, 
Seder Chalitza; Responsa R. Akiva Eiger II:28; Responsa Chasam Sofer, Y.D. 50 
and E.H. II, 69; Chasam Sofer, Chidushim, Chulin 42b; Responsa Tzemach Tze-
dek, E.H. 74-75; Responsa Divrei Nechemiah, E.H. 3; Chayei Odom 4:2; Sidrei 
Taharos, Ohalos loc. cit.; Aruch HaShulchan O. Ch. 75:3 and E.H. loc. cit. 26; 
Responsa Tzur Yaakov 2:1; Responsa Yonason Steif 43; Machanecho Kodosh 4; 
Chazon Ish (quoted in Responsa Az Nidbaru II p. 5) and Chazon Ish, O. Ch. 
16:8; Beis Boruch 4:2 in footnote; Leket HaKemach HaChodosh 75:12; Responsa 
Shevet HaLevi, O. Ch. 1,1 and II, 91:1; Responsa Az Nidbaru loc. cit. 58 and VII 
:83; Shaarei Halacha 387; Responsa Yabia Omer, II, Y.D. 14; sources cited below 
note 23; corresponding note in K.B.M. at length.

20. See above, notes 15 and 16.
21. See below, note 55.
22. Corresponding note in K.B.M. at length.
23. Corresponding note in K.B.M. at length, quoting Shema Yisroel 1:18 and 2:25; 

Manifesto of Chief Rabbis of Jerusalem-5696 (above note 8); Responsa R. Yo-
nason Steif loc. cit.; Leket HaKemach HaChodosh loc. cit.; Daas HaKedosha 
(Margolius) 6; Chukas Yisroel p. 15 and p. 101, 127 (quoting the “Chazon Ish”); 
Chidushei Torah, Shoftim 173; Responsa Beer Moshe 4:147; Beis Boruch 4:8; 
Dinei Malbushei Noshim 5; Responsa Yabia Omer loc. cit.; et al.

24. K.B.M., corresponding note.
25. K.B.M., corresponding note.
26. See Responsa Beer Moshe loc. cit. and corresponding note in K.B.M.

no part of a woman’s leg (from the ankle up) may be exposed in any 
manner20 — regardless of whatever the local custom of dress might be 
(see below 2:30).21 [Much Halachic evidence has been cited to support 
this latter view22 (see below 2:12)].
 2:12  What is the practical application of this din?
According to the second view which defines shok as the section of the 
leg below the knee, sheer (nylon, silk, etc.) stockings (see below 2:17) 
may not be worn23 — unless, of course, the entire leg is hidden by a 
dress or skirt.24 Hence, in communities where it is customary to wear 
dresses no longer than just past the knee (see below 2:13) — more 
opaque hose is required over the exposed portion of the calf area.25 
How opaque must stockings be according to this opinion? At the time 
nylon stockings were measured by “denier”, the measure of 70 denier 
was often quoted as an acceptable level of opaqueness.26 [Substantial 
Halachic evidence has been cited in support of this second definition 
of shok (as above 2:22)].
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 Hence, while doing work (e.g. washing, kneading), a woman 
should take necessary precautions to ensure that her arms do not 
become improperly exposed 13* [see below 2:27].
 2:9  If the local custom is to wear even longer sleeves (closer 
to the wrist or fingers), no individual may deviate.14

LEG WEAR (SHOK)

 2:10  The section of the leg known as the shok must constantly 
be covered.15 Exposure of the shok is deemed more severe than ex-
posure of most other parts of a woman’s body.16

 2:11  Which part of the leg is the shok? 
 Some opinions define shok as the thigh area (between the hip and 
the knee).17 [The knee itself must also never be exposed18].
 Other authorities differ, however, and maintain that shok refers to 
the calf area (between the knee and ankle).19 According to this opinion, 

13* See corresponding note in K.B.M. based on Kesubos 72b; Bava Kama 48a; 
Rambam, Nizkei Momon 3:14; Api Zutrei, E.H. 21:4; Chidushei  Mahariv, O. 
Ch. 75.

14. Sources cited above, note 10; Ben Ish Chai, Bo:11; Od Yosef Chai, Bo:1; Azharos 
LeTznius (Jer., 5707); Manifesto of Chief Rabbis of Jerusalem-5696 (above note 
8); Machanecho Kodosh 18; Kaf HaChaim 75:2; Responsa Yabia Omer VI, O. 
CH. 14; et al.

15. K.B.M., Introduction to Ch. II; sources cited in following note. See also Rash-
bam on Bava Basra 57b; Sefer Chasidim 9; Iyon Yaakov, Bava Basra loc. cit.

16. See Berachos 24a and Raaved (quoted by Rashba, Sefer Hashlama, Meoros, Se-
fer HaBatim), Tosefos HaRosh, Rah Ashvili, Shita Mekubetzes and Piskei Riaz 
ad loc.; T. Yerushalmi, Chala 2:1; Zohar III, 142a; Eshkol, Krias Shema 7; Beis 
Yosef, Prisha, Bach, Taz, Pri Megadim, Ateres Zikenim, Toras Chaim, Mishna 
Berurah and Kaf HaChaim on O.Ch. 75; Madonei Yom Tov on Rosh, Berachos 
loc. cit.; Tzelach, Yad Dovid and Eynayim L’Mishpat on Berachos loc. cit.; Shul-
chan Aruch HaRav 75:1; Lechem Yehudah 12b; Responsa Devar Shmuel 293; 
Chayei Odom 4:7; Derech Chaim, Krias Shema; Hagahos Chadashos on Smak 
83; Bney Tzion 75:3; Responsa Levushei Mordechai O. Ch. II, 21; corresponding 
note in K.B.M. at length.

17. Pri Megadim O. Ch. 75:1; Mishnah Berurah 75:2.
18. See below, note 29.
19. See Ohalos 1:8; Shabbos 54a; Yevamos 103a; Erchin 19b; Nidda 57b; T. Yerush-

almi Yevamos 12:1; Rashi, Shoftim 15:8 and Yevamos loc. cit. Bava Basra 57b and 
Nidda 58a; Tosefos, Shabbos loc. cit. and Menachos 37a; Rambam, Isurei Biah 
9:8; Shulchan Aruch E.H. 169:28; Beis Yosef and Bach to O.Ch. 75; Yad Mala-
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C.   SPECIFIC DRESS REQUIREMENTS

NECKLINES

 2:6 A dress or blouse may not be worn unless its neckline is 
high enough to cover the bone at the base of the neck (collarbone).9

 2:7 If the local custom is to wear higher necklines, all women 
must conform to regional standards.10

SLEEVE LENGTH (ZEROA)

 2:8 Halacha mandates that a woman’s upper arm (her zeroa) 
be constantly covered11 with sleeves extending past her elbow.12 To 
wear shorter sleeves is an especially grave offense in the eyes of Jew-
ish law.13

9. See K.B.M., Introduction to Ch. II at length. See also Ibid., corresponding note, 
based on Beis Yosef, O. Ch. 92; Taz loc. cit. 2; Mogen Avrohom 4:23; Pri Mega-
dim, O. Ch. 2:4; Gloss in Shulchan Aruch HaRav 75:1; Artzos HaChaim 2:1 
and 4:21; Mishna Berurah 4:53; Manifesto of Agudas HaRabbonim of Poland 
(quoted in Kovetz Derushim 3:14); Kaf HaChaim 4:199; Machanecho Kodosh 
17; Manifesto of Chief Rabbis of Jerusalem — 5696: 7 (see previous note); Di-
nei Malbushei Noshim 5; Rabbi Moshe Feinstein quoted in “Light” magazine, 
Elul 5737 (no. 152).

10. See corresponding note in K.B.M.
11. Kesubos 72b; Rambam, Ishos 24:12; Smag, Positive Commandments 48; Tur 

and Shulchan Aruch Even HaEzer 115:4; and many other sources cited in 
K.B.M., Introduction to Ch. II. See also Ibid., corresponding note, based on 
Bava Kama 48a; Bereishis Rabboh 80:4; Rabbeinu Gershom, Bava Basra 57b; 
Rokeach 324; Tiferes Shmuel on Rosh, Berachos 3:37; Chayei Odom 4:2; Pischei 
Olom 75:3; Ben Ish Chai, Bo:11; Mishna Berurah 75:2; Kaf HaChaim 75:2-3; 
Responsa LeVushei Mordechai, O. Ch. 11,21; Responsa Yaskil Avdi VII, E.H. 16; 
Responsa Shevet Halevi, O. Ch. II, 1; et al.

12. See Ohalos 1:8; Eruvin 95b; Menachos 43b; Erchin 19b; Tosafos, Menachos 37a; 
Rabbeinu Yonah in Sefer HaYirah; Beis Yosef, Taz, Mogen Avrohom, Artzos 
HaChaim, Mishna Berurah cited above, note 9; Vilna Gaon, Tiferes Yisroel 
and Sidrei Tahara on Ohalos loc. cit.; Pri Megadim, O. Ch. 2:4; Od Yosef Chai, 
Bo:1; Manifesto of Agudas Harabonim of Poland (above note 9); Beis Boruch 
to Chayei Odom 4; Rabbi Moshe Feinstein quoted in A Guide for the Jewish 
Woman and Girl, p. 139; Rabbi Zalman Shimon Dworkin in pamphlet Hala-
chik Decisions; corresponding note in K.B.M. at length.

13. Sources cited above, note 11; Giten 90a; Zohar III 142a.
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B.   WHICH WOMEN ARE
GOVERNED BY THESE LAWS

MARITAL STATUS

 2:3 Unlike exposure of hair (above 1:1; 1:4), other regulations 
concerning modesty in dress apply to every woman, regardless of 
whether or not she is (or has been) married.6

ELDERLY WOMEN; UNATTRACTIVE WOMEN

 2:4 No matter what her age or outward appearance might be, 
a woman remains fully obligated to observe all laws of modesty in 
dress.7

SMALL CHILDREN

 2:5 Young girls should be dressed in accordance with all gar-
ment requirements specified in this chapter beginning at the age of 
three.8 [See below 2:14 for one possible exception].

6. See Olas Tomid, O. Ch. 75:1; Yaaros D’vash 11:143; Eliyahu Rabboh 75; Pri 
Megadim, O. Ch. 75; Chayei Odom 4:1; Toras Chaim 75:3; Tzemach Tzedek, 
Chiddushim, Berachos 3; Mishna Berurah 75:17; Responsa Chelek Levi 36; cor-
responding note in K.B.M. at length.

7. See sources cited above, Ch. I note 3.
8. See Shulchan Shlomo 75:1; Responsa Teshuva MeAhava II, 229; Mishna Berurah 

75 (B.H. ad loc); Geder Olam (by the “Chofetz Chaim”) 8; K’tzos HaShulchan, 
note to 9:3; Shulchan Melachim 5:1; Responsa Daas Sofer, O. Ch. 11; Eshel Av-
rohom (Butshatsh) II, O. Ch. 75:4; Ben Ish Chai, Bo:8; Responsa Levushei Mor-
dechai (quoted in Shema Yisroel 1:18); Ezras Yisroel (on Shas), notes to O. Ch. 
75; Machanecho Kodosh 14, 17; Chukas Yisroel 3; M’kor Chaim, Introduction; 
Manifesto of Chief Rabbis of Jerusalem — 5688 and 5696 (reproduced in 5736 
edition of Machanecho Kodosh); Toras HaHistaklus 14:7 (quoting Rabbeinu Yo-
nah in Sefer HaYirah); Beis Abba 9:43; Responsa Az Nidbaru VII, 83; Chanoch 
LeNaar I, 5:3 and II,11; Beis Boruch 4:5; Responsa Yabiah Omer VI, O. Ch. 14; 
Responsa Shraga HaMeir III, 57; Rabbi Moshe Feinstein quoted in A Guide to 
Practical Halachah I, p. 160 (76); Likutei Sichos (Lubavitch) Vol. 18 pg. 448; 
Toras Menachem 5741 Teruma;  corresponding note in K.B.M at length.
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CHAPTER II

�GARMENTS

A.   PARTS OF A WOMAN’S BODY
WHICH MUST BE COVERED

 2:1 Torah law strictly prohibits a woman from exposing any 
part of her body,1 with the exception of her face, neck and those parts 
of her arms which will forthwith be specified.2 [The regulations con-
cerning the status of the lower legs and feet will be discussed below 
2:10 - 2:12; 2:15].
 Note: The areas of a woman’s body which are required to be 
covered may not be exposed even partially.2*

 2:2 The emphasis Halacha places upon this aspect of tznius 
(modesty) is documented in Talmudic,3 Rabbinic,4 and Kabbalistic5 
literature.

1. For a complete delineation, documentation and analysis of the Talmudic and 
Rabbinic sources of this prohibition, see our Kvuda Bas Melech [from this 
point on abbreviated K.B.M.], Introduction to Ch. II at length.

2. See Rav Hai Gaon (quoted by Rabbeinu Yonah on Berachos 25a); Raaved (quot-
ed by Rashba, Meoros and Hashlama on Berachos loc. cit.); Rambam, Chovel 
4:15; Meirei, Berachos loc. cit.; Eshkol, Krias Shema 7; Orchos Chaim, Krias 
Shema 36; Beis Yosef and Bach on Orach Chaim 75; Eliyahu Rabboh 75:2; Maa-
mar Mordechai 75:1; Shulchan Aruch HaRav 75:1; Responsa Tzemach Tzedek, 
Miluim I, 45 and Chidushim, Berachos 3; Chayeh Odom 4:2; Mishna Berurah 
75:2; Rav Yosef Chaim, Chukei Nashim 17; Kaf HaChaim 75:2; Chazon Ish, O. 
Ch., Krias Shema 16; corresponding note in K.B.M. at length.

2* See K.B.M., Introduction to Ch. II, a-c at length.
3. In addition to sources cited throughout this chapter, see: Shabbos 53b and 62b; 

Pesachim 113b; Megilah 13b; Kesubos 62b; Bava Metziah 87a; Bava Basra 60a 
and 123b; Sanhedrin 21a; Bereishis Rabboh 18:3; Vayikra Rabboh 19:4; Bamidbar 
Rabboh 1:3, 8:10; Shir HaShirim Rabboh 4:3; Tanchuma, Vayishlach 6; T. Yerush-
almi, Yoma 1:1 and Megilah 1:10; Targum Yonasan, Bereishis 6:2; et al.

4. See sources cited throughout this chapter.
5. Zohar III 125b and 142a; commentaries ad loc.; et al.

 Laws of Modesty in Women’s Dress (2:1) 25



 



 1:21  Due to the seriousness of the offense, some Rabbinic Re-
sponsa have ruled that a woman who deliberately does not cover her 
hair thereby forfeits her credibility concerning many Halachic mat-
ters,46 e.g. she may no longer be trusted regarding Kashrus of food;47 
supervision of other women at the mikvah;48 etc. [See above note 
45].
 1:22  Similarly, some authorities raise doubts as to whether a 
man who allows his wife to go about with ex-posed hair may serve as 
a Shaliach Tzibbor (a Chazzan to lead the congregation in prayer)49 
or as a Shochet (ritual slaughterer),50 etc. [See above, note 45].
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Lev Avraham I, 105 (see there quote from “Chazon lsh”); Melitz Tov on E.H. 
115; Shaarim Mitzuyanim BeHalacha 145:38; Responsa Yam Hagadol, E.H. 80; 
Responsa Yabia Omer III, E.H. 21; Responsa Zitz Eliezer VII, 48. See also Re-
sponsa Chasam Sofer, Choshen Mishpot 203; Responsa Meharsham in following 
note. See below, note 49 for further application. See Responsa Teshuras Shai I, 
204; Responsa Dovev Mesharim I, 124:2; Responsa Igros Moshe, E.H. I, 114; Re-
sponsa Mishna Halachos VI, 261; Responsa lev Avraham I, 105 (see there quote 
from “Chazon lsh”); Melitz Tov on E.H. 115; Shaarim Mitzuyanim BeHalacha 
145:38; Responsa Yam Hagadol, E.H. 80; Responsa Yabia Omer III, E.H. 21; 
Responsa Zitz Eliezer VII, 48. See also Responsa Chasam Sofer, Choshen Mish-
pot 203; Responsa Meharsham in following note. See below, note 49 for further 
application.

46. Responsa Meharsham IV, 138. See also below in notes to follow.
47. “Hafloh”, quoted by his son in Lachmei Todah; Kovetz Derushim III, 10; address 

by Belzer Rebbe, printed in 5736 edition of Machanecho Kodosh. Cf. Responsa 
Levushei Mordechai I, O. Ch. 81.

48. Responsa Notoh Shuruk, Y.D. 64; corresponding note in K.B.M.
49. Responsa Mei Yehuda, O. Ch. 14.
50. Responsa by author of Darchei Teshuva printed in Tiferes Bonim, 2; Responsa 

Pri HaSodeh III, 188. See corresponding note in K.B.M.



it is covered anyway.38 Among the explanations offered: Longer hair 
cannot be constantly totally contained and covered (especially while 
wearing a hat or tichel), as is mandatory39 (See above 1:6). Also, 
proper immersion in the mikvah is more difficult with long hair.40 
[1/2-1 tefach has been quoted as the preferred hair length41].

J.  STATUS OF WOMEN WHO DO NOT PROPERLY
COVER THEIR HAIR

 1:20  A woman who goes about in public with her hair totally 
or partially exposed, in deliberate disregard of these laws, may be di-
vorced by her husband without payment of her kesuba (marriage con-
tract),42 just as if she had committed adultery,43 Heaven forfend. To di-
vorce one’s wife under such circumstances is considered a Mitzvah.44 
[The practical application of this law is discussed by contemporary 
authorities.45]

38. See Kuntres Biur Belnyan (Jerusalem, 5659); Sdei Chemed, Klallim, Lamed 116; 
Darchei Teshuva 198:91; Shulchan HaEzer II, 9:10; Otzar HaPoskim 21:2; Re-
sponsa Minchas Yitzchok VII, 3. See also Responsa Kinas Soferim 21; Responsa 
Shnos Chaim 316; Responsa Bochartoh BaChaim 86.

39. Responsa Tzemach Tzedek, E.H. 139; Darchei Teshuva loc. cit.; Shulchan 
HaEzer loc. cit.; Kuntres Kedushas Yisroel (printed in Responsa Avnei Shoham); 
Responsa Minchas Yitzchok loc. cit.

40. Responsa Tzemach Tzedek loc. cit.; Mishna Berurah 75 (in “Biur Halacha”); Lev 
Halvri I, 78b; Shulchan HaEzer loc. cit.; Kuntres Kedushas Yisroel loc. cit.; Re-
sponsa Minchas Yitzchok loc. cit. See also Responsa Kinyan Torah BeHalacha I, 
11; Responsa Yabia Omer IV, Y.D. 1; Emek Shaaloh on Shiltos, Achrei 96:7.

41. Kovetz “Yagdil Torah” — N.Y., 2:10(22) in name of Rebbe Rashab of Lubavitch; 
Op. cit. 13(25) in name of present Lubavitcher Rebbe Shlita. See corresponding 
note in K.B.M.

42. Kesubos 72a; Rambam, Ishus 24:10-12; Smag, Positive Commandment 48; Tur 
and Shulchan Aruch, E.H. 115:1 and 4. See also Beis Shmuel, E.H. 115:9; Re-
sponsa Chasam Sofer, O. Ch. 36.

43. See Rambam, Ishus 24:10.
44. Gitten 90a; Rambam, Gerushin 10:22; Smag, Positive Commandments 50; Tur 

and Shulchan Aruch, E.H. 119:4-5. See also Mordechai, Kesubos 196; Rosh, Ran, 
Nemukei Yosef on Kesubos 72a; et. al.

45. See Responsa Teshuras Shai I, 204; Responsa Dovev Mesharim I, 124:2; Re-
sponsa Igros Moshe, E.H. I, 114; Responsa Mishna Halachos VI, 261; Responsa 
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women32 or a sheitel of hair from Hindu women (since they cut 
their hair as part of idolatrous ritual).33

 1:16  In a community where women abide by the opinions 
which question the adequacy of the sheitel,34 every woman should 
conform with local stringencies.35

G.  SHEITEL, TICHEL, OR HAT ?
 1:17  “As regards the practical question of wearing a sheitel 
(rather than a hat or tichel), the reason for this preference has been 
pointed out by a number of sources. The logic is simple and the evi-
dence tangible: Wearing a hat or even a tichel leaves a part of the hair 
uncovered (at least for short periods of time). The wearer, for that 
period of time, transgresses the severe prohibition codified in the 
Shulchan Aruch.”36

H.   SHEER AND LOOSELY WOVEN HAIR COVERINGS
 1:18  A tichel or hat through which hair can be visibly dis-
cerned is not a sufficient covering and may not be worn alone over a 
woman’s hair.37 [This applies even in private (see above 1:9)].

I.   HAIR LENGTH
 1:19  Halachic authorities have always recommended and en-
couraged that a woman wear her natural hair cut short — although 

32. See Responsa Teshuva MeAhava I, 47; Responsa Chesed L’Alafim II, E.H. 87; 
Responsa Harei B’samim 36; Responsa Edus Beyehosef 29; Responsa Maharam 
Shik, Y.D. 349; Yad Eliyahu 67; corresponding note in K.B.M.

33. See Daas VeHalacha I p. 28 ff. at length.
34. Kuntres Daas Moshe VeYehudis (Jerusalem, 5728) quotes 60 Halachic authori-

ties who forbade the Sheitel. See corresponding note in K.B.M.
35. See Shevilei Dovid, O. Ch. 4:2; Mogen Giborim loc. cit.; Mishna Berurah loc. cit.; 

Pri Megadim loc. cit.; Ruach Chaim (Palaggi), E.H. 21.
36. Likutei Sichos (Lubavitch) XIII p. 187-190; Daas VeHalacha I.
37. See K.B.M., Introduction to Ch. I, b; Responsa Teshuva MeAhava I, 48; Re-

sponsa Yabia Omer VI, O. Ch. 13; below, Ch. II notes 37-38.
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tom” it is written:27 “the word minhag (custom) is the alphabetical 
equivalent of the word Gehinnom (Purgatory)”.28

F.   THE SHEITEL
 1:14  A sheitel (wig) is a sufficient covering for a woman’s 
hair29 (assuming, of course, that it covers all her natural hair30). Al-
though the sheitel might be very attractive it is still permitted, since 
it is not natural hair growing from the head.30*

 1:15  Note: Authorities differ as to whether a sheitel made 
from a woman’s own hair may be worn.31 Also, many opinions for-
bid the use of a sheitel made from the hair of deceased (gentile) 

Kuntres Daas Moshe VeYehudis (Jerusalem, 5728); Daas VeHalacha I; Devarim 
Achadim 45; Responsa Vayeshev Yosef, Y.D. 1-3; Responsa Tzemach Tzedek, 
E.H. 139 and Chidushim, Berachos 3; Responsa Eydus BeYosef I, 29:4; Responsa 
Notoh Shuruk Y.D. 64; Responsa Mei Yehuda, O. Ch. 14; Responsa Beer Chaim 
Mordehai III, 52; Responsa Mispar HaSofer I, 6. See also Mishna Berurah 75:10; 
Toras Chaim 75:2; Vayosef Es Echav, Aleph 24; Responsa Naharei Afrasmon, 
E.H. 19; Responsa Levushei Mordechai II, 81; Shevilei Dovid, O. Ch. 4; Responsa 
Nachlas Binyomin 26 and 29; Responsa Meharsham IV, 138; Shulchan HaEzer 
II, 9:10; Responsa Divrei Yisroel, O. Ch. 34; Chazon Ish, O. Ch. 16:8; Shulchan 
Melochim 5:16; Responsa Sheeris Yisroel, E.H. 8; Responsa Yonoson Steif 75; col-
lected responsa of contemporary authorities in Taharas TomTov VI p. 46ff.; Le-
ket HaKemach HaChodesh 75:19; Responsa Hillel Omer 36; Marpeh LaNefesh II, 
28; et al. For a comprehensive treatment of this topic, see corresponding note in 
K.B.M.

27. See Sdei Chemed, Klallim 38.
28. Responsa Tzemach Tzedek and Chidushim loc. cit.
29. Shiltei Giborim, Shabbos 64b; Eyn Mishpat, Nazir 28b; Darchei Moshe, O. Ch. 

303; Remo, O. Ch. 75:2; Levush, O. Ch. 75; Mogen Avrohom 75:5; Shulchan 
Aruch HaRav 75:4; Pri Megadim O. Ch. 75:5; Mishna Berurah 75:15; Geder 
Olom (by the “Chofetz Chaim”); Kaf HaChaim 75:19; Responsa Mishpotei Uziel, 
E.H. II, 94; Responsa Yaskil Avdi, E.H. 16; Responsa Igros Moshe, E.H. II, 12. 
See also Responsa Sisrei Umagini II, 44.

30. See corresponding note in K.B.M.
30* See corresponding note in K.B.M., quoting Responsa Yaskil Avdi loc. cit. and 

letter from the Lubavitcher Rebbe Shlita to this author.
31. See Shiltei Giborim loc. cit.; Darchei Moshe loc. cit.; Pri Megadim loc. cit.; Taha-

ras HaShulchan (printed in Pischei Olam) 75; Responsa Nachlas Binyomin 26; 
Mogen Giborim, O. Ch. 75; Mishna Berurah loc. cit.

20 Glory of the King’s Daughter 



vah).21 While any other men are present, however, “there is no heter 
to do so”22 — even if they are close relatives.23

IN A BATHROOM, ETC.

 1:11  In a bathroom, bath-house, and well concealed swim-
ming area, or under a sheet or blanket, a woman need not keep her 
hair covered, but she should not expose more of her hair than is nec-
essary at that time.24

AT THE MIKVAH

 1:12  While reciting the blessing at the time of immersion in a 
mikvah, a married woman should place some covering on her head. 
[A bride (who was never married before), immediately prior to her 
wedding, is not required to do so].25

E.   VARIATIONS IN LOCAL CUSTOM
 1:13  Halacha is the minimum requirement of Torah law; and 
while various local customs are taken into consideration regarding 
the regulations of modesty in dress (e.g. see below 2:7, 2:9, 2:12, 2:13, 
2:15), this applies only when the custom demands greater stringency 
(see below note 26 and CH. II note 10). Therefore, even if the custom 
of most women (in one’s community, bungalow colony, etc.) is to go 
about with hair protruding from under their tichel, this by no means 
constitutes a heter or justifies this behavior.26 Regarding such a “cus-

21. Tzemach Tzedek, Chidushim, Berachos 3. See Shulchan Aruch Y.D. 195:7 and 
E.H. 21:4; above, note 9.

22. Tzemach Tzedek, op. cit.; other references cited above, note 18.
23. See above, note 18.
24. See Tosefos Yeshenim on Yoma 47a; Shulchan Aruch HaRav, O. Ch. II, 2:2; Ben 

Ish Chai, Vayetzei: 5; Kaf HaChaim 3:13; Responsa Az Nidbaru VI, 40 and VIII, 
50; Leket HaKemach HaChodosh 75:23.

25. Chesed L’Alafim, O. Ch. 2:8; corresponding note in K.B.M.
26. See Yaaros Devash loc. cit.; Geder Olam (by the “Chofetz Chaim”); Biur Be-Inayn 

(Jerusalem, 5659); Kuntres Hararim Hateluyim BeSaarah (Pietrokov, 5689); 
Machanecho Kodosh (Jerusalem, 5691) and the tens of Manifestos by leading 
authorities printed there (in the 5736 edition); Kuntres Azharos LeTznius (Je-
rusalem, 5707); Chukas Yisroel (Jerusalem, 5713); tens of authorities quoted in 
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C.   EXPOSURE OF HAIR AT NIGHT
 1:8 Hair must be covered at all times, without distinction be-
tween day and night.16

D.   EXPOSURE OF HAIR IN PRIVATE;
BEFORE RELATIVES

 1:9 While alone17 in the privacy of her own home and room 
(and more-so if male relatives — including her own husband — are 
present17*), a woman may not uncover her hair,18 even partially.19

 1:10  Exception: Privately in the presence of only her hus-
band, a woman is permitted to expose side-hairs extending beyond 
her tichel (see above 1:6c).20 She may do so even when in the state 
of nidus (from the start of menstruation until immersion in a mik-

16. Mogen Avrohom, Zais Raanan on Yalkut Shimonie, Bereishis 27. See corre-
sponding note in K.B.M. at length.

17. See below, note 18. 
17* See following note.
18. See T. Yerushalmi, Kesubos 7:6 and Korban Eydoh, P’nei Moshe, Shirei Korban 

ad loc; Nedarim 30b and Maharitz Chayos ad loc; Aruch, s.v. “Keles”; Rambam, 
Ishus 24:13, Sotah 3:5 and Merkeves HaMishna ad loc; Smag, Positive Com-
mandments 48; Meiri, Kesubos 72; Piskei Riaz, Kesubos 7:2; Shiltei Giborim, 
Kesubos 72b; Darchei Moshe, E.H. 21; Bach, E.H. 115; Beis Shmuel, E.H. loc. 
cit. 9; Nachlas Zvi, E.H. loc. cit.; Knesses HaGedolah, E.H. 21:9; Mogen Avra-
ham 75:4; Toras Shabbos 303:10; Yaaros Devash I, 43a and II, 143a; Tzemach 
Tzedek, Chidushim, Berachos 3; Responsa Chasam Sofer, O. Ch. 36; Responsa 
Mayim Rabim, E.H. 30; Pischei Olom 75:6; Mishna Berurah 75 in “Biur Hala-
cha”; Geder Olam (by the “Chofetz Chaim”) 2 and 6; Lev Halvri 78b; Responsa 
Edus Beyehosef I, 29:3; Kuntres Hararim HaTeluyim Besaarah 20; Responsa 
Menuchas Moshe, Mem 59; Darchei Teshuva 198:91; Shulchan HaEzer II, 9:10; 
Responsa Maharitz (Dushinsky) I, 127; Marpeh Lanefesh II, 28; Likutei Haoros 
on Responsa Chasam Sofer loc. cit.; Kuntres Mibaad LaTzamosech 11; et al. 
See also Yoma 47a; T. Yerushalmi Yoma 1:1, Megillah 1:10; Horios 3:2; Vayikra 
Rabboh 20:7; Midrash Tanchuma, Achrei 7; Pesikta DeRav Kahana, Achrei 126; 
Avos D’Rav Nosson 35:5. See the especially harsh words on this issue by our 
Talmudic Sages in Zohar III, 125b. For a comprehensive treatment of this topic, 
see corresponding note in K.B.M.

19. See above, 8-10; 18.
20. Responsa Chasam Sofer, O. Ch. 36; Responsa Tzemach Tzedek, E.H. 139; cor-

responding note in K.B.M.
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and Rabbinic sources. This ruling is codified in Mogen Avrohom 75:4; Maseh 
Melech VII, 10 (quoted in Kenesses HaGedolah, E.H. 21:7; Shayarei Kenesses 
HaGedolah, Y.D. 214; et al.); Yeshuos Yaakov, O. Ch. 75:3; Responsa Mayim 
Rabim 30; Responsa Teshuva MeAhava I,48, Lachmei Todah 4b (quoting his 
father, the author of Haflaah on Kesubos); Responsa Chasam Sofer, O. Ch. 36; 
Tzavvas Chasam Sofer (printed in Lev HaIvri); Responsa Maharatz Chayos 53; 
Responsa Tzemach Tzedek, E.H. 139 and Miluyim I, 45 and Chidushim, Bera-
chos 3; Maaseh Chaim (Palaggi) loc. cit.; Tochachos Chaim at end; Kuntres Ke-
dushas Yisroel (printed in Responsa Avney Shoham); Responsa Vayeshev Yosef, 
Y.D. 1-3; Sdei Chemed, Assifas Dinim, s.v. “Daas Yehudis”; Responsa Meshiv De-
varim II, 127; Darchei Teshuva 198:91; Yetev Ponim, Drush Tov 23; Maharsham, 
notes to O. Ch. 531; Responsa Meshiv Sholom 34; Arugas HaBosem in HaChana 
DeRabboh 18; Shulchan HaEzer 9:10; Chazon Ish (quoted in Daas VeHalacha 
p. 20); Responsa Divrei Yisroel, O. Ch. 33-34; Responsa Mispar HaSofer I, 6; 
Shaar HaTakanos A; Responsa Mishna Halachos V, 243; Kuntres Mibaad LaTo-
mosech; Likutei Haoros to Chasam Sofer loc. cit.; Responsa Minchas Yitzchok 
VII, 3. See also Pri Megadim, O.Ch. 551:13; Pischei Olam 75:7; Kaf HaChaim 
75:18; Ketzos HaShulchan 9 (in note); Shulchan Melochim 5:146. See also Yoma 
47a, and the harsh words on this issue by our Talmudic Sages in Zohar III 125b.

10. Magen Avrohom loc. cit.; Responsa Chasam Sofer loc. cit.; Responsa Tzemach 
Tzedek, loc. cit. based on Rashba, Berachos 24a, Rashbam on Bava Basra 60b, 
and other Talmudic sources; Responsa Mayim Rabim loc. cit.; Tochachos 
Chaim loc. cit.; Responsa VeYeshev Yosef loc. cit.; Sdei Chemed loc. cit.; Re-
sponsa Meshiv Devarim loc. cit.; Darchei Teshuva loc. cit.; Yetev Ponim loc. cit.; 
Responsa Meshiv Shalom loc. cit.; Shulchan HaEzer loc. cit.; Shaar HaTakanos 
loc. cit.; Kuntres Mibaad LaTzomosech loc. cit.; Pri Megadim loc. cit.; Responsa 
Minchas Yitzchok loc. cit.; et al. See also Yoma loc. cit.; Zohar loc. cit.

11. See sources cited throughout this chapter.
12. See sources cited throughout this chapter, especially below note 26.
13. See Zohar III, 125b, et. al.
14. See below, Ch. II note 16.
15. Responsa Tzemach Tzedek and Chidushim loc. cit. quoting Eliyahu Rabboh, O. 

Ch. 303:13.

 c) Exposure of side-hairs (i.e. those in front of the ears).10 
[See below 1:10].

 1:7 The emphasis Halacha places upon this aspect of tznius 
(modesty) is documented in Talmudic,11 Rabbinic,12 and Kabbal-
istic13 literature. The disregarding of these regulations is viewed as 
even more severe than the exposure of the leg14 by some authori-
ties.15

 Laws of Modesty in Women’s Dress (1:7) 17



BALD WOMEN

 1:3 Even if she has lost most or all of her hair, a woman is still 
required to keep her head covered.4

UNMARRIED GIRLS

 1:4 Girls who were never married have no obligation to cover 
their hair.5

 Those  women  required to cover their hair are governed by the 
laws enumerated in the following paragraphs. 

B.   PARTIAL EXPOSURE OF HAIR
 1:5 Hair may not be exposed in any manner, whether totally6 
or even partially.7

 1:6 This prohibition includes:
 a) Exposure of small portions of hair (e.g. a low hair line, 

etc.), even if less than a tefach (handbreadth).8

 b) Allowing even short hairs to protrude from beneath the 
tichel (kerchief).9

4. Responsa Az Nidbaru VII, 80; corresponding note in K.B.M. This ruling finds 
its practical application (since, of course, such a woman would not reveal her 
bald head in public) — regarding exposure of her head in private. See below, 
1:9-1:11 for details.

5. Sources cited above, note 2; Pischei Teshuva, E.H. 152:6; Responsa Edus BeYe-
hosef I, 29:4; Chasam Sofer, Chidushim, Nedarim 30b; Responsa Notah Shuruk, 
O. Ch., 2; Likutei Sichos (Lubavitch) VIII p. 285. See also Raviah, Krias Shema 
76; Mordechai, Berachos 3:80; Agur, Berachos 127; Rosh, Berachos 3:37; Tosefos 
Rabbeinu Yehuda, Berachos 24a; Or Zerua I, 133; Rabbeinu Peretz on Smak 83; 
Meiri, Berachos 24a; Tur and Shulchan Aruch, O. Ch. 75:2; corresponding note 
in K.B.M. at length.

6. See above, note 1.
7. See below, notes 8-10.
8. Sources cited in K.B.M., Introduction to Ch. I, b; sources cited below, note 9. 

See also Shulchan Shelomo, O. Ch. 75; Responsa Vayeshev Yosef, Y.D. 2; Re-
sponsa Teshuras Shai I, 51; Responsa Menuchas Moshe, Mem, 54; Responsa 
Dovev Mesharim I, 124; Chazon Ish (quoted in Daas VeHalacha p. 20); Maase 
Chaim (Palaggi), Nun 106; Responsa Divrei Yisroel, O. Ch. 34; Kuntres Mibaad 
LaTzomosech; corresponding note in K.B.M. at length.

9. See corresponding note in K.B.M. at great length, based on a host of Talmudic 
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CHAPTER I

�HEAD-WEAR

A.   WHICH WOMEN ARE OBLIGATED
TO COVER THEIR HAIR

MARRIED WOMEN, WIDOWS, DIVORCEES

 1:1 Torah law strictly forbids exposure of the hair of the head 
by women1 who either are married or were once married (i.e. widows 
and divorcees).2

ELDERLY WOMEN

 1:2 This prohibition applies irrespective of the woman’s age or 
the appearance of her hair.3

1. Kesubos 72a; Sifri, Naso 11; Bamidbar Rabboh 9:16; Rambam, Ishus 24:11-12 
and Isurei Biah 21:17; Smag, Positive Commandments 48; Tur and Shulchan 
Aruch, Even HaEzer 21:2  and 115:4; et al. For a complete delineation, docu-
mentation and analysis of the Talmudic and Rabbinic sources of this prohi-
bition, see at length our Kvuda Bas Melech [from this point on abbreviated 
K.B.M.], Introduction to Ch. I.

2. Rambam, Isurei Biah loc. cit.; Tur and Shulchan Aruch E.H. 21 loc. cit. and 
Bach, Prisha, Chelkas Mechokek, Beis Shmuel, Nachlas Tzvi, D’gol Mervavah, 
Vilna Gaon, Yeshuas Yaakov, Pischei Teshuva ad loc; Responsa Mahari HaLevi 
9; Responsa Mayim Rabim 30; Emek Nitziv on Sifri, loc. cit.; Day Heshiv 4; 
Marpeh LeNefesh II, 28; Responsa Sefer Yehoshua, E.H., 89; Responsa Shaarei 
Ezra, 102; et. al.

3. Beis Oved, O. Ch. 75; Pesach Dvir, O. Ch. loc. cit.; Ruach Chaim (Palaggi), O. 
Ch. loc. cit. 2; Ben Ish Chai, Bo:12; Kaf HaChaim 75:24; corresponding note in 
K.B.M. See Avodah Zoroh 20a.
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briefly stated, man and wife are forbidden to each other during the 
woman’s menstrual period and for a week thereafter. After her im-
mersion in a mikvah (ritual bath) they are permitted to resume re-
lations. These laws were never meant to ostracize women or make 
them feel unclean. On the contrary, in part they demand that the 
couple be able to relate on a non-physical as well as physical level, to 
relate to each other as people rather than objects for the satisfactions 
of each other’s drives. They often have the effect of avoiding monot-
ony in marriage, and of making each partner dearer and more pre-
cious to the other, as they consecrate themselves anew every month. 
The laws of Family Purity ensure that even the most powerful of 
physical drives be touched with an awareness of holiness, and, as has 
been seen, holiness does not mean shame and contempt for the flesh, 
but rather its refinement — that it, too, may become invested with 
the spiritual. The physical separation of husband and wife at certain 
prescribed times is the counterpart of their intimacy and leads, ulti-
mately, to a deeper union.
 G-d’s kedusha, finally, is an aspect of His Kingship. For the 
greatness of a king lies as much in his apartness from his people as 
his revelation of himself to them — and in the closeness and devo-
tion his subjects feel even when he is not physically present. His dig-
nity and power are manifest as much in his withholding of himself 
as in his open display of wealth, power and so forth. And the same is 
true of the queen — the Jewish woman. Shabbos, the holiest day, is 
also called a “queen” and reflects this idea of “withdrawal” from the 
public to the private realm — from the world of work to that of home 
and family, study and prayer. And through Shabbos, all the other 
days of the week and all our doings therein are blessed. Through the 
power of this “withdrawal,” this privacy, we gain strength for our 
public pursuits. Hence when the Torah says that “The entire glory 
of the daughter of the King lies on the inside” it is not an expression 
of her inferiority, but on the contrary of her higher, more sensitive 
and elevated spiritual status. Instead of turning to the “outside” and 
seeking for more public roles and more recognition, perhaps both 
women and men would find all that they seek by turning “in” — to 
that private, mysterious, divine core of the soul which is the source 
of one’s true identity, integrity, and holiness as a Jew.
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core of Jewish worship — is modeled after the prayer of a woman, 
Channah, as related in Samuel I 1:13, one of the most impressive 
examples of the power of her modesty. In the same vein, the reason 
that men and women are separated in prayer has nothing to do with 
the “exclusion” of women. Rather it is precisely because the essence 
of prayer is the private communion of the individual with G-d that 
there must be no distractions of any kind for either men or women. 
In truth, intimacy and separation are corollaries, not opposites.

The Kedusha of the Jew 
“And this is the way of the sons and daughters of Israel, who are holy 
and pure in their relationship, and in these manners will their lives 
together be beautiful and praiseworthy.”
— Maimonides, Ishus, 15:20. 

 Indeed, if we are to speak of the central purpose of the Jew 
as bringing kedusha into the world, it is important to note that a 
primary meaning of the word kadosh is apart, “separate.” “Sancti-
fy yourselves, therefore, and be holy, for I am holy,” G-d says (Lev. 
11:44). Just as G-d is holy, “apart,” separate, private, mysterious, so, 
too, we are to be holy. The ultimate mystery of divinity is something 
withheld from us. But as Lurianic literature explains, it is only by G-
d’s “withholding,” “withdrawing” of Himself, so to speak, (tzimtzum) 
that creation comes about, that there is made a “place” for the world 
to exist so that the revelation of His being does not overwhelm and 
nullify finite creatures. Thus, in truth, withdrawal and separation 
are ultimately deeper, subtler modes of revelation, modes through 
which the most profound intimacy and union is made possible, be it 
between G-d and the world, or woman and man. Indeed G-d’s rela-
tion to the Jewish people is compared to that of husband and wife.
 The Torah’s laws of Family Purity and mikvah reflect this 
concept of a rhythm of intimacy and separation between man and 
woman corresponding to the times of the month when the potential 
for new life is most real, and when that potential is lost. The laws of 
Family Purity are a profound reflection of the concept of the holiness 
of the physical, and not the reverse, as is so often not understood. 
Though the subject requires much further explanation and study, 
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ity, exempt her from time-bound commandments which would be 
difficult to perform (Avudraham, Birchos HaMitzvos) — and that 
woman, because her nature is innately more “in accordance with His 
will” (as a woman says every morning in her daily blessings), does 
not need these external reminders; she can achieve the same levels 
without them (see Maharal, Drush al ha-Torah; Hirsch, Commen-
tary to Leviticus 23:43). In practice, the number of positive Mitzvos 
dependent on time from which women are exempted amounts to 
about seven, but Jewish women have taken upon themselves almost 
all of these but Tallis and Tefillin (Shulchan Aruch, O. Ch., 17:2 and 
38:3). At the same time, women have three Mitzvos which especially 
pertain to and are performed by them: the lighting of Shabbos can-
dles, the separation of dough from challah for the “priestly portion,” 
and the laws of mikvah and Family Purity in the Jewish marriage 
(see Berachos 31b).
 Though men and women are both obligated in prayer, men’s 
obligation is more rigidly and communally defined and required at 
certain times, and consequently the public functions of the synagogues 
are more men’s province, for the synagogue is the place of communal 
worship. The synagogue, notwithstanding its importance, has not been, 
however, the center of Jewish life. Today in America, though, when so 
little of the practice of Judaism is left in the home — which has been 
as much if not more the “spiritual center” of Jewish life and is called a 
“Miniature Temple” — and when the day-to-day lives of so many Jews 
are devoid of Jewish observance, the synagogue has been made into 
the only place where Torah can be found, certainly a mistaken idea and 
one all too similar to non-Jewish ideas about “Houses of Worship.”
 Though its nature is communal, the synagogue is not a place 
where there should be competition for public recognition, between 
men or between men and women. The greatest rabbis of the past had 
to be begged to assume synagogue positions, so much did they shy 
away from all manner of public recognition. Hazzans (Cantors) who 
sought to show off their voices were ridiculed. Indeed, the culmina-
tion of the prayer service is not the aliyah to the Torah, but the most 
elevated prayer in the Jewish liturgy, the Shemoneh Essray, or Ami-
dah, the “Silent Prayer” where each Jew stands most intimately and 
privately before G-d. And this prayer, which is the very center and 
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if she is an Israelite, is deserving to marry a Kohen (priest) and 
give birth to Kohanim Gedolim (high priests). This is what the Holy 
One, blessed be He said: “It is my glory to speak on the inside.” 
— Midrash, Bamidbar Rabboh 1:3. 

 The desire to fulfill any public role in Jewish communal life 
— be it rabbi, cantor, or communal leader — precisely because it is 
public and one thereby gains recognition is, of course, a most un-
worthy motive. Today, when for so large a part of the Jewish com-
munity, Torah has unfortunately been reduced to little more than a 
public performance of the most public rituals, and so little content 
remains, especially in regard to the cultivation of true inner spiri-
tuality, thirsting women have sought to take a greater part in these 
public actions.
 Those women who seek aliyas to the Torah, or to don Tal-
lis and Tefillin, etc., must also ask themselves, however, if they are 
motivated by a desire for a more inward spirituality, or for public 
recognition, display, and advertisement of self — albeit “spiritual” 
self. As one contemporary author writes: “When anyone, male or 
female, serves G-d, he must concentrate on the inner dimensions 
of his personality. Tznius (modesty) is the inner-directed aspect of 
striving, the essence of the Jewish heroic act. Women are enjoined to 
develop this trait of personality to the highest degree.” It is not public 
display in either the physical or spiritual realms that Torah values, 
but rather one’s private actions for the eyes of G-d alone.
 Aliyas to the Torah, Tallis and Tefillin, have attracted so 
much attention because in many instances they are all that has re-
mained of Jewish observance. In truth, however, for the observant 
Jew, there are 613 commandments, which encompass every aspect 
of life, including life outside the synagogue. Of these 613, 248 com-
mandments are “positive” and 365 are “negative.” According to the 
Talmud (Kiddushin 29a), women are equally obligated with men in 
all the negative Mitzvos, and in all the positive Mitzvos which are in-
dependent of time. They are, however, exempted (not barred) from 
those positive Mitzvos which do depend on time. While no specif-
ic reason is given for this, there are many interpretations, among 
which are that woman’s familial duties, because of their high prior-
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tual position than man.
 And in the value system of Torah, that which is most pre-
cious, most sensitive, most potentially holy is that which is most 
private — in the spiritual as well as the physical realms. The holiest 
objects, such as the scrolls of the Torah are kept covered. In Torah, 
“modesty,” inwardness, is a prime spiritual value in contrast to the 
prevailing norms of contemporary culture, where self-advertisement 
and public recognition are emphasized. “He has told you man, what 
is good and what the Lord demands from you, that you do justice, 
love kindness and walk privately with your G-d” (Michah 6:8).
 Modesty of dress is an aspect of spiritual modesty, not shame. 
The woman who claims that it is “liberated” to parade her body to 
anyone, anywhere, is in effect advertising herself as only body — not 
as a human person. In truth, she shows less sensitivity to the pre-
ciousness of her body than the one who is modest. Modesty is not a 
matter of a bit of cloth, having to do with just hemlines and headgear, 
but with thought, speech, sexual relations, a sense of who and what 
we basically are, a sense that our personhood is kadosh, holy, invio-
late. The body is not a piece of property, an object to be disposed of 
casually; it, too, is an integral part of the sanctity of personhood, the 
kedusha of the Jew.

Public and Private Realms 
“And G-d spoke to Moses in the Wilderness of Sinai” (Num. 1:1). 
Before the Tent of Assembly was erected. He spoke to him from the 
bush… and afterwards in Midian… and afterwards at Sinai… but 
after the Tent was erected He said: “How beautiful is tznius (pri-
vacy)!”, as it says “And to walk privately with your G-d” (Michah 
6:8), and therefore He spoke to him in the Tent. And so too did 
David say: “The entire glory of the daughter of the king lies on the 
inside, more so than the one who is clothed in golden garments” (Ps. 
45:14). “The daughter of the king” is Moses ... who is the king of 
the Torah. . . “the one clothed in golden garments” is Aaron [this re-
fers to the eight golden garments worn by the high priest]. . . Hence, 
it is said that a woman who is private in her life and ways [and thus 
plays Moses’ role by emphasizing private religious experience], even 
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stone at the top will fall farther away than the one near the bottom. 
The physical world contains “divine sparks” of the highest order; the 
body has a very high spiritual source. Hence, the laws of pikuach 
nefesh, (the saving of life) supersede the whole Torah, even though 
pikuach nefesh involves danger to the body. The body of the Jew 
has its spiritual source in the essence of G-d. And only through ac-
tion in this physical world with Torah and Mitzvos does one grasp 
the essence of G-d, though at present one cannot perceive this. The 
prophecies of the Era of Moshiach, however, stress that then “all flesh 
will see” (Isaiah 40:5), the physical flesh itself will perceive G-dliness, 
unlike the present condition of the world. Then the essence of G-d 
will be revealed and the body will receive the highest revelations — 
so much so that the soul will receive its life from the body — instead 
of the body receiving its life from the soul, as is the case now.
 Yet all these future revelations depend upon our actions and 
service throughout the duration of the Exile. The revelation of G-
dliness is a process for which every Jew is responsible in his/her own 
lifetime, and is not something to be passively awaited. Hence, also, 
so many of the Mitzvos have to do precisely with physical objects — 
the animal whose life is taken for food, the plants used for lulav and 
esrog, the wool used to make a Tallis, etc. Precisely by engaging in a 
physical world, partaking of it and using it for the sake of holiness, 
the world itself becomes refined and a vessel for G-dliness.

Modesty and the Jewish Woman 
“Each generation is redeemed because of the righteous women of 
that generation.” — Midrash Zutah, Ruth, p. 54.

 In light of all the above, the concept of the kedusha of the Jew 
and its relation to the especially “private” and “modest” role of the 
Jewish woman can be understood. Precisely because the body is so 
holy — is it private, reserved. Woman’s body, furthermore, reflects, 
in a sense, more of G-d’s essence than does man’s. For woman has the 
ability to create within herself new life, a new creature, a “something 
from nothing,” and this parallels and derives from the power of the 
essence of G-d to create ex nihilo, to create something from nothing. 
This is one of the ways in which woman holds a more sensitive spiri-
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animal within man, between the evil of the evil inclination and the 
inclination itself. The animal soul does not equal the animal in man 
— it is a soul, not an animal. Of course, the animal in man must 
be rejected, but the animal soul must be transformed, purified. The 
animal soul itself is basically the capacity for desire; unrefined, its 
desires are directed towards materialistic and animalistic ends. The 
yetzer hora, or evil inclination, is the emotional part of the animal 
soul, the inclination to do evil. In order to deal with it, the Talmud 
counsels (Kiddushin 30b) “Drag it (the evil inclination) to the House 
of Study. If it is like a rock it will dissolve; if it is like iron it will be 
shattered.”
 It is necessary to destroy the evil inclination when it incites 
one. The essence of the evil inclination, however, is basically the power 
of craving in itself. Thus when the Talmud (ibid.) says of G-d, “I created 
the Torah to be as spices for it,” the Rabbis mean that the essence of the 
Torah is expressed not in destroying the evil inclination, but in “spic-
ing” it, making it palatable, transforming this craving to good. That is, 
one must destroy that aspect of it which incites one to do evil, but not 
the essence of the inclination itself, the power to desire and crave. One 
must redirect this power to different objects, “season” it with a taste for 
the good.
 In this sense, the body is “neutral territory” — not itself 
identifiable with evil, but a vehicle through which the soul acts, and 
subservient to whichever is the victor in the ongoing struggle of the 
average Jew between his animal soul and his G-dly soul. Yet, in a 
deeper sense, the body, though inert matter made from the dust of 
the earth, the lowest element of creation, has a certain superior vir-
tue. It is for this reason that the G-dly soul of a Jew is compelled to 
descend from its exalted station above and its pure spiritual exis-
tence, to be enclothed in flesh and engage in this war with the animal 
soul. Indeed, by being in a body and participating in this battle, the 
soul receives an elevation it could not otherwise have achieved had 
it never descended to physical existence. As it is written in the Ethics 
of the Fathers: “Better is one hour of repentance and good actions in 
this world than the whole life of the world to come” (Avos 4:17).
 As Jewish philosophy explains, what is highest descends low-
est (see Shaarei Orah 58f.). For example, if a stone wall collapses, the 
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separability of the physical and spiritual realms, guiding us to find 
the spirituality which exists within the physical. For in an age which 
is replete with materialism, what is needed is not an extremist rejec-
tion of the physical in favor of an equally distorted “spirituality,” but 
a way to reveal the spiritual within the physical.
 One of the greatest accomplishments of the giving of the To-
rah was the perfect connection made between spiritual and physical 
realms, a connection which had not fully existed until that point. The 
Mitzvos done by a Jew not only set off reactions in spiritual realms, 
but bring holiness into the physical object itself with which the Mitz-
vah is performed, and into the world in general, such that the world 
itself is made holy; the physical becomes refined, spiritual.
 One of the most important teachings of the Baal Shem Tov 
was that one should not afflict the body with fasts and mortifica-
tions, a view which he expounds in his interpretation of Exodus 23:5. 
The text reads: “If you see the ass of him that hates you lying under 
his burden, you shall forbear to pass by him: you shall surely help 
him.” The Baal Shem Tov explains:   When  you  see that  chamor  
(“ass”  — also translatable as corporeality, materiality, flesh) is your 
enemy — that at the beginning of your life and service of G-d, body 
and soul are enemies, and the body, the chamor, lies under its bur-
den, i.e. the yoke of Torah and Mitzvos — “you shall surely help him” 
(azov taazov imo, literally, help with him). That is, one must help the 
body and with it serve G-d, not break the body with fasts and afflic-
tions. One must not “pass by him,” remove oneself from the body 
and deal only with spiritual things, but work with the body, refine it 
to serve G-d, make it a vessel for G-dliness.
 For the Mitzvos were given only to souls in bodies. As Etz 
Chaim, Portal 26 states: “the soul itself has no need of tikkun” — 
mending, repair. The entire purpose of the G-dly soul’s descent to 
this world is for the sake of the body and the animal soul within 
man, to refine and purify them.

The Struggle of the Soul 
 In Jewish philosophy’s doctrine of two souls within every Jew 
(the animal soul and the G-dly soul — see Etz Chaim, Portal 50:2) 
there is a crucial distinction made between the animal soul and the 

4 Glory of the King’s Daughter 



“sanctity” are often understood from an entirely non-Jewish point 
of view. The words often conjure visions of Puritanical or Victorian 
prudery, of some kind of contempt for the physical. Most other reli-
gions do have, in fact, such a tradition of contempt for the flesh and 
have defined spirituality as the removal of oneself from the domain 
of the physical — and especially removal from women. The sage who 
lives an isolated life, abstaining from wealth, comfort, and pleasure, 
is seen as “holy.” Hence the contemporary reaction — found not only 
in the feminist movement, but in many prevailing “liberation” move-
ments, including the popular psychologies — of asserting the prima-
cy of the body, this world, pleasure, self. In exchange for a spirituality 
which entirely negates the physical, is an equally extreme exaltation 
of body which denies the spiritual.
 Indeed, from a certain perspective the body is material, 
coarse, demanding — and the soul incorporeal, refined, and no less 
demanding. For the non-Jew they constitute two opposing realms: 
body/soul, flesh/spirit, nature/culture. To have one means to sacri-
fice the other — that is “natural” law.
 The Torah, however, has both; and therefore it is “unnatural.” 
As the famous Chassidic saying goes: “G-d makes material things 
out of spiritual, and Israel turns material into spiritual things.” The 
Jew does not negate nature, the physical, the body, but refines and 
elevates it. Hence, his brand of spirituality is “unnatural” to the eyes 
of the non-Jew. It is not only prayer, justice, charity, which are spiri-
tual, but also separation of meat from milk, or not wearing a mixture 
of wool and linen, or wrapping leather boxes on one’s head and arm. 
Precisely the realm of the mundane, the physical, the raw material of 
nature is what the Jew elevates, sanctifies. It is not “natural” for a Jew 
to be at peace with nature, but rather to ceaselessly strive to elevate it.

The Torah View of the Physical 
 The very first words of Torah are: “In the beginning, G-d cre-
ated the heavens and the earth.” “And the earth.” And the unique 
perception of Torah is that the heavens are no closer to G-d than 
the earth, the earth no further from Him than the heavens. It is the 
special mission of the Jew to reveal this — to link together these two 
seemingly opposite realms. Torah is unique in recognizing the in-
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by which we define ourselves, such as our real estate, bank accounts, 
and so forth. But the precious inner treasures of our souls and bod-
ies, we seek to make more public, more open.
 And hence according to the feminist critique of Judaism, a 
woman needs to be less “private” and should instead seek her glory 
on the “outside,” be it in the secular public world, or in the more pub-
lic aspects of Jewish practice. And why, it is asked, does the Torah 
prescribe that man and woman should be “private” in their relation-
ship, and modest in dress and behavior, instead of more “natural” 
and “open”? What underlies such an attitude towards the body and 
women?

Naturalness and Holiness 
 The Torah tells us that what is natural for a human being is 
to be different from an animal. The savage is not noble, as Rous-
seau would have had it; and European history, despite the “Enlight-
enment”, subsequently proved how ignoble the “natural” man could 
be, a fact which Jews who suffered so grievously in Europe should 
know only too well. It is natural for man to elevate himself, to per-
fect himself, to strive — even the most saintly and seemingly perfect 
must continually do so, for as the Talmud says, “There is no rest for 
the righteous” (Berachos 64a). The Jew does not seek a balance, an 
eternal harmony with nature, a state of peaceful suspension in ani-
mal bliss. He is on a faster track. For him to be “one with nature” is 
not truly natural.
It is not natural for a person to be without inhibitions; and even na-
ture itself teaches us something about “modesty.” The Talmud says, 
“If He had not given the Torah, we would have learned modesty from 
the cat….” (Eruvin 100b). 
 Since the Torah has been given, however, the modesty of the 
Jewish woman and man is something much more; it is an aspect of 
their kedusha — holiness, sanctity. And in the definition of kedusha, 
we come to the core of our discussion, for it is through the concept 
of kedusha that we can truly understand what underlies the ideas of 
“modesty,” “privacy,” “innerness” in relation to the Jewish woman — 
and also the Jewish man.
 Unfortunately, the English equivalents of kedusha, “holiness,” 
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INTRODUCTION
by Shaina Sara Handelman, Ph.D.

The Concept of “Modesty”: 
A Torah Perspective

“The entire glory of the daughter of the King lies on the inside.”
— Psalms 45:14

 Every Jewish woman, the above verse tells us, is “royalty,” 
a “daughter of the King” — but her true grandeur and majesty are 
manifested not in the public domain, the “outside,” but through the 
inner dimensions of her being, through her cultivation of the private 
realm, the “inside.” At first glance, this statement may appear contra-
dictory. Is not the greatness of royalty seen in the outward display of 
wealth, wisdom, power? Is it not commonly held that public recog-
nition determines to a large degree the value and success of any en-
terprise? How, then, can the glory of the Jewish woman be “within”? 
If her role is defined as more “private” than that of the Jewish man, 
does it become merely secondary?
 In fact, these questions underlie much of the contemporary 
feminist critique of the role of women in Torah. Feminists have ar-
gued in recent years that women must have a greater share in the 
most public aspects of Judaism. Indeed, in the past decade we have 
seen entirely new definitions of the meaning of “private” and “pub-
lic” emerge in the secular culture at large. There has been an intense 
search for more “self-expression/’ “openness,” “naturalness.” This 
quest for identity, liberation, self-assertion often stems from feelings 
of inner discontent, emptiness, from a desire for closer relations with 
others and with one’s inner self. Yet it is thought that the way to true 
intimacy with others is through exposure, radical disclosure — of 
soul, psyche, and body. Precisely because the contemporary secu-
lar soul is so empty within, one desperately turns outwards, seek-
ing through careers, successive relationships, jobs, experiences, that 
elusive lost inner self and that lost communion with others; a public 
identity to affirm some meaning to one’s life. “Privacy” has come to 
mean, in turn, the fierce guarding of those external material symbols 
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RABBI DAVID LIPSCHITZ
New York

formerly Chief Rabbi of Suwalki, Poland

presently Rosh Yeshiva at RIETS and President of Ezras Torah Aid Society

Wednesday of the Parsha “And He blessed him there,” 5741, New York

 Greetings and blessing to the distinguished and praiseworthy Rabbi, erudite and ex-

pert scholar, whose hallmark is fear of G-d, Rabbi Moshe Wiener, Shlita, author of Hadras 

Ponim—Zokon.

 I recently reviewed galleys of your excellent book that you plan to publish, Glory of the 

King’s Daughter, intended in its entirety to strengthen the modest and holy conduct of the 

Jewish people according to the laws of the Torah and tradition, as befitting a respectable 

Jewish daughter in all her ways in matters of conduct and dress—from head to toe.

 As I looked through the chapters of the book, I was amazed at the fruits of your holy 

labors, using tremendous erudition to gather, clarity and elucidate all Halachic laws relating 

to this subject, from the Talmud, Earlier and Later Codifiers. You have organized in a system-

atic fashion the sources of the laws and the legal reasoning behind them, adding also many 

of your own intelligent comments and explanations. In addition, you have illuminated in 

clear language, and in a well-explained manner, the inner content and vital importance of 

these and related matters, so that your work should be especially beneficial to the Jewish 

public, particularly those who cherish Torah and its way of life, by teaching them the correct 

path to follow, thereby reinforcing the foundations of Jewish religious law relating to mar-

riage and modesty. It should further serve to strengthen acceptance of the Torah point of 

view and that of its celebrated Sages regarding the holiness of both soul and body.

 I therefore congratulate your good work and hope that your efforts on behalf of Torah 

will increase, enabling you to reinforce every gap in the ramparts of Judaism, thereby bring-

ing merit to the Jewish public.

 May we all soon see the glory of the Torah cause being elevated to its rightful place, 

when G-d will return His people and possession.

 This is the prayer of one who is writing and signing in honor of the Torah and its stu-

dents,

(Rav) David Lipschitz,

(Formerly) Chief Rabbi of Suwalki
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RABBI SHNEUR KOTLER
Beth Medrash Govoha, Lakewood, N.J.

By the Grace of G-d

 Let us express our appreciation to the distinguished scholar, Rabbi Moshe Wiener, 

Shlita, for his noteworthy work. He has systematically compiled and organized vital 

Torah laws on a subject of such importance, so relevant in our everyday lives, that it 

is considered as “standing at the height of the world”; particularly in this present era 

and environment, where stormy tempests of spiritual and moral degeneration rage, 

threatening to tear down and consume the “walls and bulwarks” — the regulations 

and restrictions which preserve the basic decency and stability of our civilization. I refer 

to the laws of modesty in dress and conduct.

 The great “Beacon of Israel,” Rabbi Yisroel Salanter, o.b.m., has instructed us (in his 

“Igeres HaMusar”) that the most essential condition for becoming inspired towards the 

performance of a Mitzvah is the study of the laws of that precept, “with intensity and 

profound contemplation.” (The original source should be referred to in detail).

 Although I have been unable to read through the book, yet from what I have seen 

and heard, the Rabbi and author has devoted considerable work and toil gathering into 

one volume the fundamental aspects of this subject and their Halachic foundations — 

similar to the methodology he established in his previous work. He has again clarified 

the rulings from their original sources, and has amassed a well arranged compilation, 

which includes all the fine details of these laws. I am confident that the author’s words 

will have their intended effect — to stimulate awareness and observance of the 

Halachic requirements in this field.

 May the hands of the author be strengthened in all his endeavors involving Torah 

and all that is sacred to our people Israel. The merit of the Jewish public shall be attributed 

to him . May his publications spread abroad, thus promoting the promulgation of Torah 

and its glorification.

 Written and signed in honor of the Torah, 

 on the eve of the fourth day of the week of Vayetze, 4 Kislev, 5741

 (Rabbi) Yosef Chaim Shneur Kotler

 Son of my master, father and teacher, the Gaon Rabbi Aharon, o.b.m.

�
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 It is most distressing that even women who are virtuous and careful in their obser-

vance of other Mitzvos transgress in this field, due to the fact that they are unaware of the 

severity of the prohibition and the spiritual blemish caused by exposing hair and parts of 

the body, by provocative clothes, etc. as explained in full detail in your esteemed book which 

you are about to publish.

 I have read through almost all the galleys, and I have found in it immense and exten-

sive erudition, arranged in a systematic order; Halachic rulings which have been carefully 

deduced and clarified from the Talmud and earlier and latter Rabbinical authorities — a 

complete and comprehensive work, perfectly accomplished. “Be successful! Ride high on a 

true subject” (Psalms 45:5)

 In attestation, I  hereby affix my signature, this fifth day of the Sidra “May He give you 

from the dew of the heaven,” 5741

 With warmest regards,

 (Rabbi) Moshe Stern

  Chief Rabbi of Debrecin

�
RABBI I.I. PIEKARSKI
Rav and Av-Beth-Din

Congregation Beth Jacob of Forest Hills

and Rosh Yeshiva of Yeshivos Tomchei Tmimim

Rego Park, New York

By the Grace of G-d

 The distinguished, pious and erudite scholar, Rabbi Moshe Wiener, Shlita, is about to 

publish his esteemed work on the laws of women’s hair-covering and garment require-

ments. It documents the opinions of the earlier and latter Halachic authorities, and clarifies 

what is permitted and what is forbidden, drawing on the vast Responsa literature of the 

Achronim. I am indeed amazed at the exalted quality of his work. I have known him for 

some time as a great Torah scholar, and he has certainly done well in producing this vital 

work, which will, with G-d’s help, be extremely helpful to the general Jewish public.

 To attest to all the above, I have affixed my signature this fifth day of the portion Toldos, 

5741,  Queens

 (Rabbi) Yisroel Yitzchok Piekarski
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RABBI I. HENDEL
Rabbi of Congregation Lubavitch Montreal

By the Grace of G-d

 Let us express our appreciation to the esteemed and erudite scholar, Rabbi 

Moshe Wiener, Shlita, who has toiled and labored to clarify and determine the various 

Halachic measurements and details in the field of women’s hair-covering and cloth-

ing. Till now this subject has virtually been a closed book even to many Rabbis who 

are called upon to render Halachic decisions. Thank G-d, it will now be possible for all 

Jewish women and girls to know these laws and conduct themselves accordingly, as 

befits a daughter of Sarah, Rivkah, Rochel and Leah.

 In merit of this may it be that just as in the days of our exodus from Egypt, so 

may G-d speed our Redemption — the true and complete Redemption through our 

righteous Moshiach, speedily in our time.

 Written and signed in honor of the Torah and of the advancement of Judaism,

 18 Marcheshvan, 5741, Montreal 

 (Rabbi) Yitzchok HaKohen Hendel

�RABBI M. STERN
Chief Rabbi of Debrecin

Author of Responsa Be’er Moshe

Brooklyn, N.Y.

By the Grace of G-d

 To my esteemed friend, outstanding scholar, distinguished with the distinction 

of sages, amazingly erudite, constantly engrossed in the Laws of Chorev (Sinai), and 

exceedingly G-d-fearing, Rabbi Moshe Wiener, Shlita, renowned in the Torah-world 

with your cherished work, Hadras Ponim — Zokon, on the subject of shaving the 

beard (especially regarding the electric shaver), which has made such a profound im-

pression, thereby privileging you to bring merit upon the general Jewish public, and 

their merit is attributed to you.

 You have sent me the galleys of your new work, Kvuda Bas Melech (“Glory of the 

King’s Daughter”), based on sacred sources. It is a tremendous compilation on a most 

exalted subject — the modesty of  in dress of virtuous Jewish daughters. Unfortu-

nately, due to our many sins, this precept is, at present, in a state of being violated 

more than it is observed.

XII Glory of the King’s Daughter 



RABBI PINCHAS HIRSCHPRUNG
Chief Rabbi of Montreal

By the Grace of G-d 

17 Marcheshvan, 5741

 To the erudite scholar, Rabbi Moshe Wiener, Shlita:

Please accept my greetings. I have looked through the pages of your book of spiritual guid-

ance, which is intended to repair the breaches in observance of the laws of hair-covering 

and garment requirements for women. You have managed to clarify these laws and present 

them in a format easily understood by everyone, in a manner that is concise, lucid, and to 

the point (in accordance with the instructions of our Sages), so that the reader may follow 

them without difficulty.

 Unfortunately, I did not have the time to study your book in depth, instead just reading 

through it rather superficially. But I must say that I did come to the recognition that you 

have delved into the depths of Halachic law, and gone to considerable effort and toil.

 I must therefore congratulate you for your excellent work. May G-d help you devote 

yourself to Torah-study amidst material prosperity and tranquility.

 This book will certainly be well-received, especially as your previous work, Hadras 

Ponim — Zokon, has already established your reputation in the Jewish world. Therefore, 

although I have not read through it completely and am thus unable to give a formal ap-

probation (since it is a book of practical Halacha), I do nevertheless attest to it and praise it 

as fitting to be “served at the Royal table” — meaning the Rabbis, who are called “Kings” 

(Gittin 62a) — because from the little that I have seen, I have been able to ascertain that 

you are very pious and particular in religious matters, and well-capable of grasping and 

analyzing Halachic issues, and have mastered the art of deriving a correct final ruling from 

the Talmud and Codes.

 Therefore it is proper to aid you in every way possible in dissemination of your publica-

tions, that knowledge and understanding may thereby increase — “to learn, teach, observe, 

practice and fulfill all the words of these Mitzvos” properly.  And in the merit of this may you be 

blessed from the Source of all blessings with all good, endlessly.

 Written and signed in honor of the Torah and its students, this second day of the week 

of Parshas Chayei Sarah, 5741, Montreal.

 (Rabbi) Pinchas Hirschprung
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Court) of our community, need no support whatsoever, we have nevertheless decided to 

fulfill the exhortation of our sages (Berachos 26a) to include ourselves with our colleagues 

in the performance of a Mitzvah.

 We therefore join the other Rabbinic authorities in expressing both gratitude and 

praise to the Rabbi and author, Shlita, upon the publication of his present work, Kvuda Bas 

Melech, intended to promote the cause of moral purity.

 It is our fervent hope and aspiration that through this volume these laws will be clari-

fied in the eyes of all Jews: men, women and children, and that many will indeed be inspired 

to follow in its paths, “in order that they may hear and learn and observe” all the laws of 

modesty in women’s dress as expounded in this book of practical Halachic instruction.

 (Rabbi) Yehuda Kalman Marlow, Member of Beis-Din 

 (Rabbi) Avrohom Osdoba, Member of Beis-Din

�
RABBI SHMUEL HALEVI WOSNER
Rabbi and Rosh Yeshiva of Zichron-Meir, Bnei-Brak

By the Grace of G-d Fourth day of Sedra Vayeira 5741

 To my most respected friend, distinguished scholar, who brings merit upon the public, 

Rabbi Moshe Wiener, Shlita

 Fondest Greetings!

 I have received your valued letter with the printer’s galleys of your new book, Kvuda 

Bas Melech (“Glory of the King’s Daughter”), which is written with the worthy intent of 

drawing attention to and correcting misconceptions concerning the Halachic regulations of 

women’s dress and hair-covering.

 It is a well-arranged work, compiling the opinions of the early codifiers and the out-

standing latter authorities.

 Although I could not read through the entire work, I was able to perceive your noble 

intention of “standing guard at the weak point” and demonstrating the mistakes so many 

make regarding these laws. It is obvious that you have worked a long time on preparation of 

this volume.

 I therefore hereby announce my endorsement of your project to publish this book and 

thereby bring merit to the public. May the good L-rd grant you the privilege of totally dedi-

cating your life to Torah-study and sincere service of G-d as your heart desires.

 Awaiting the upliftment of the glory of Torah and fear of G-d,

 (Rabbi) Shmuel HaLevi Wosner
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they find a “breach,” they make certain to “fence it in.”

 The esteemed, distinguished scholar, Rabbi Moshe Wiener, Shlita, has already gained 

renown with his monumental work, Hadras Ponim — Zokon, which has been greeted with 

admiration in all circles of Torah scholarship. Even more significant, it has exerted a tremen-

dous practical influence upon all of those who hold Mitzvos dear, and has inspired many to 

adhere to the Halachic precepts expounded therein. This is most certainly a case of “finding 

a breach and fencing it in.”

 Now, the author has again “found a breach,” and again “fenced it in.”

 The breach: There exists a serious breakdown in observance of standards of modesty 

in women’s dress as specified by the Torah. The situation is due largely to ignorance. But 

even those aware of the Halachic perspective on this subject are often confused as to which 

aspects are the absolute requirements of the law, which are based on traditional custom, 

and which are considered extra pious practice. Few have any clear knowledge of the details 

of these laws, and this frequently results in confusion as to the correct practice.

 The author has now “fenced in” the problem by striving hard at the “toil of Torah” to 

gather together all the rulings of our Sages from the Talmud and earlier and latter codifiers 

on the subject of modesty in dress. He has assembled them all, together with his own per-

tinent comments and explanatory notes, into a practical manual, set out in orderly fashion, 

each law together with its complete documentation, in a way that facilitates reading by 

anyone. The name given this new volume is Kvuda Bas Melech (“Glory of the King’s Daugh-

ter”).

 Actually, the author’s ability and reputation has already been firmly established by his 

previous work. However, though seemingly superfluous, I come to reinforce him with Torah 

strength, to demand that all Jewish women and girls obey all he has written here in its en-

tirety, and that all men take care to ensure that all these Halachic requirements are observed 

within their households, speaking (as our Sages counsel) with “soft words” and yet with 

firmness and determination.

 I am confident that the author’s writings will be widely disseminated and well-re-

ceived among all Jewish communities throughout the world, and that this book will have its 

required effect, which is indeed most vital.

 I affix my signature in honor of the Torah and its Mitzvos

 (Rabbi) Zalman Shimon (ben Yeruchem) Dworkin

�
By the Grace of G-d

 Although the words of the renowned Rov and Gaon, head of the Beis-Din (Rabbinical 
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THE UNION OF ORTHODOX RABBIS
OF THE UNITED STATES AND CANADA (Agudas HaRabbonim)
235 East Broadway New York, N.Y. 10002

By the Grace of G-d Rosh Chodesh Cheshvan, 5741

 The distinguished scholar, Rabbi Moshe Wiener, Shlita, a member of our Agudas HaR-

abbonim, has shown us the manuscript of his new book, Kvuda Bas Melech (“Glory of the 

King’s Daughter”). This brilliant volume elucidates and clarifies the laws of hair-covering 

and garment requirements for women. It is a well-organized encyclopedia of Halachic rul-

ings on these topics.

 Rabbi Wiener has already established his ability and reputation with his previous pub-

lication, as was attested to by the most eminent Rabbinical authorities.

May the hands of the author be strengthened to publish this important book. We congratu-

late him on this worthy achievement, and are confident that it will be widely appreciated 

and considered a veritable blessing by those acquiring it.

We affix our seal in honor of the Torah and in honor of the author, Shlita,

 THE UNION OF ORTHODOX RABBIS OF THE U.S.A. AND CANADA

 (Rabbi) Z.M. Ginsberg, Director

�
RABBI ZALMAN SHIMON DWORKIN
Rabbi and Chief-Beth-Din of Congregation Lubavitch and Dean of the Kollel 

Brooklyn, New York

By the Grace of G-d 

7 Marcheshvan, 5741

 The Talmud (Eruvin 6a) tells us how the famous sage, Rav, upon arriving in Bavel, 

“found a breach [in Torah observance] and fenced it in” (i.e. he instituted measures to check 

the area of religious laxity).

The same has been the preoccupation of the Rabbis of our people throughout the genera-

tions. When they “find a breach,” they “fence it in,” and rectify any infringement of Jewish 

law. Besides their Torah-study for its own sake (to “increase Torah and glorify it”), they also 

dedicate themselves to its practical application (“great is Torah-study in that it brings one to 

the practice of the Mitzvos”) — studying and teaching in order to facilitate observance and 

practice. They instruct the people — through the spoken and written word — concerning 

the proper path to follow in matters of particular urgency in daily life. And especially when 
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APPROBATIONS* 

(Haskamos)

RABBI SH. Z. AUERBACH
Jerusalem

By the Grace of G-d 20 Elul, 5740

 To the eminent personage, distinguished and G-d fearing scholar, Rabbi Moshe Wiener, 

Shlita

 After formal inquiry as to your well-being:

 I have received the printer’s galleys of your important new book, Kvuda Bas Melech 

(“Glory of the King’s Daughter”), which you plan to publish in the near future. From the little 

that I was able to glance at in its various parts, it became obvious that here is an important 

encyclopedia of Halachic rulings on the subjects of hair-covering and clothing regulations 

for women. It is arranged in a very sensible order, fully documented, including source-refer-

ences for every detail, so that any reader can personally investigate the sources and pursue 

the subject further. I also noticed that you have been privileged to add many of your own 

significant analytic comments.

 To bestow praise upon you, the author, Shlita, seems superfluous in view of the fact 

that your reputation and ability has already been well-established with your previous work, 

as this was attested to by the most distinguished Torah authorities in their letters of appro-

bation. However, “fulfilling a person’s desire is the way to honor him,” and, although, again, 

it appears superfluous, I hereby join in congratulating you for this vital achievement. More 

strength to you in your Torah endeavors! May the Divine Giver of the Torah help you to con-

tinue to bring merit to the Jewish public with further excellent and important publications.

 May it be His will that this book’s words be heeded and observed, thereby increasing 

Jewish purity and holiness, and may our eyes soon behold G-d’s salvation for His people and 

possession, with the arrival of our Righteous Redeemer,  Amen Selah.

 With blessings for a Ksiva VaChasima Tova to you and all the Jewish people,

 (Rabbi) Shlomo Zalman Auerbach

*The following are free translations of the Hebrew Letters of Approbation which appear in Kvuda Bas Me-

lech (see above, “Preface”). The letters are arranged in the order that they were received by the author.
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It is a particular distinction and honor to present as the  “Introduction,” a philosophical 

overview expounding upon the Torah perspective of the concept of modesty, graciously 

prepared by the accomplished scholar and prolific author and lecturer, Dr. Shaina Sara 

Handelman, Associate Professor of English at University of Maryland (College Park).

�
I find it my pleasant duty to express sincere appreciation to those individuals who have 

kindly assisted in the preparation of the English section of this volume.

The eminent Halachic experts, Rabbi Yehuda Kalman Marlow and Rabbi Isaac Schwei each sac-

rificed much of their precious time to review portions of the manuscript. Their learned and 

sagacious advice was of immense benefit.

Similarly, great personal indebtedness is felt to all those who graciously gave of them-

selves and offered insight and suggestions; who assisted in editing and proofreading; 

etc. Among them are: Rabbi Eliyahu Touger, Rabbi Alter Bentzion Metzger, Rabbi Daniel 

Goldberg, R’ Sholom B. Goldstein (who provided much of the initial impetus to this under-

taking), Miss Feige Malka Prince, Mrs. Mindy Feller, Mrs. Simcha Fine, Mrs. Rivka Heitler, 

Mrs. Chana Sara Shuchat, and last but not least, my wife, who also compiled the index 

and whose patience and encouragement under most trying circumstances was a constant 

source of strength during my work on this project.

A particular note of thanks to Mr. Shlomo Drimmer, my publisher, who was most coopera-

tive; to Rabbis Hirsh Gansbourg and Mordechai Chein of Empire Press for their unstinting 

efforts above and beyond the call of duty; to Aviva Segall for her dedication in preparing 

the typesetting; and to R’ Benzion Karasik, who has given of his skill and talent to prepare 

an aesthetically pleasing volume.

May all of them be granted their hearts’ desires for good both materially and spiritually, 

and be judged worthy of seeing the redemption of our people with the arrival of our 

righteous Moshiach, speedily in our days.

 Rabbi Moshe Wiener

 Days of Selichos, 5740 

 New York
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PREFACE
– To the First Edition –

Upon publication of this volume, I offer humble gratitude to the A-mighty, who has grant-

ed me the Zechus and privilege of making another contribution to Halachic literature.

�
Much has been written throughout the centuries about the importance and significance 

of Tznius — modesty, especially in relation to women’s dress. Yet, regarding the practical 

applications of this precept, its laws and regulations — very little has been compiled. 

The confusion which prevails in this field — often amongst even the most (otherwise) 

scrupulous individuals — is thus no enigma. Many dinim are mistakenly assumed to be 

optional or dependent on local custom, and others are totally unknown. Commonly-ac-

cepted errors in the observance of these laws is a fact which, not surprisingly, our spiritual 

leaders have often found cause to bewail.

In an effort to rectify this situation, the present guide of practical Halacha has been pre-

pared. In the clear, unambiguous style characteristic of Jewish law in its treatment of even 

the most sensitive issues, the imperatives of Torah on the subjects of head-covering and 

garment requirements for women are herein specified.

The text of the chapters to follow is a translation of the Hebrew text of my accompa-

nying work, Kvuda Bas Melech (“Glory of the King’s Daughter”), with the chapters, sec-

tions and paragraphs corresponding with those of the Hebrew. A complete, authoritative 

documentation of source references for each detail of every ruling in this book (together with 

a comprehensive review and analysis of the pertinent Talmudic and Halachic background 

material) is to be found in the Hebrew footnotes of Kvuda Bas Melech.

�
The name of this volume, Glory of the King’s Daughter, paraphrases scripture (Psalms 

45:14): “The entire glory of the daughter of the King lies on the inside, her garments will 

be priestly golden garments” which our Talmudic Sages have interpreted in reference to 

the Jewish woman (each being a “daughter of the King” i.e., G-d) who dresses in accor-

dance with all the stipulations of the laws of modesty; she is deemed worthy of bearing 

children deserving to wear the golden garments of the High Priesthood.

�
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THE LAWS OF MODESTY IN WOMEN’S DRESS

TABLE OF CONTENTS
 PREFACE V

 APPROBATIONS VII

 INTRODUCTION 1

CHAPTER ONE:  HEAD-WEAR

A. Which Women are Obligated to Cover Their Hair 15

B. Partial Exposure of Hair 16

C. Exposure of Hair at Night 18

D. Exposure of Hair in Private; Before Relatives 18

E. Variations in Local Custom 19

F. The Sheitel (Wig) 20

G. Sheitel, Tichel (Kerchief) or Hat? 21

H. Sheer and Loosely Woven Hair Coverings 21

I. Hair Length 21

J.  Status of Women Who Do Not Properly Cover Their Hair 22

 CHAPTER TWO:  GARMENTS

A. Parts of a Woman’s Body Which Must be Covered 25

B. Which Women are Governed by These Laws 26

C. Specific Dress Requirements 27

D. Exposure in Private; Before Relatives 34

E. Variations in Local Custom 35

F. Status of Women Who Dress Immodestly 36

G. Selling Immodest Apparel 36

INDEX  37



 





GLORY OF THE 
KING’S  DAUGHTER

The Laws of Modesty 

in Women’s Dress

SECOND, EXPANDED EDITION

FIRST EDITION: December, 1980 
SECOND EDITION: April, 2015

ISBN 
978-0-9909096-2-0

Published and Copyright © 2015 by 
RABBI MOSHE WIENER 
kvudabasmelech@gmail.com

Cover Art and Design by: 
CALLIGRAPHIX 718.438.1334

Printed in the United States of America

9 780990 909620

90000>
ISBN 978-0-9909096-2-0



Glory of 

the King’s 
Daughter

 

of

in

 

Rabbi Moshe Wiener

Second Edition

5775      •     NEW YORK      •     2015




