(ירושלמי ,סנהדרין ,יב)

רות אמה של מלכות
המדרש מבאר לנו באריכות את צורת התנהגותה ומלבושיה של רות ,וכך
מתואר שם :אינה שוחה (מתכופפת) ומלקטת אלא יושבת ומלקטת .ומבארים
הראשונים שם ,כדי שלא יראה מרגליה לאחריה כלום .ועוד מתאר המדרש
איך שהיתה רות מאריכה את בגדיה ולא נהגה כאחרות שהיו מגביהות בגדיהם,
כדי שיקל עליהם ההליכה ,ומזה הבין בועז שאשה גדולה לפניו( .רות רבה פ"ד,ו)

בית הדין הגדול שבירושלים:
מימות עולם הלכו אמותינו בבגדים ארוכים
ורחבים ובשמלות המכסות את כל הרגל
לגמרי ,וכך גם פרסמו בבית הדין הגדול
שבירושלים בי"א אייר תרפ"ח :כל אשה
ישראלית חייבת ע"פ דין התורה הקדושה
ללבוש בגדי צניעות כאשר נהגו בנות
ישראל הכשרות מאז ומעולם בלא שום
שינוי דהיינו במלבושים ארוכים עד קצה

האחרון היותר אפשר

(מרן הגרי"ח זוננפלד

זצוק"ל ובית דינו חתומים על המכתב)

לא ראו את הגרביים
וכך העיד על מנהג ישראל
בעל השומר אמונים זצוק"ל
וזה לשונו" :לא היה ניכר איזה אשה נושאת
בתי שוקיים (גרביים)
כי הבגדים היו ארוכים עד המנעלים".
(תקנות והדרכות עמ' י"ד)

בגד המצניע מכל צדדיה
הגאון בעל הבן איש חי זצוק"ל כותב בספרו
חוקי הנשים (פרק י"ז) כך" :ובמציאות הננו
רואים בעינינו ונעיין בדעתנו המלבושים
הצנועים הוא הבגד המצניע האשה מכל
צדדיה ויעטפה ויכסה מכתפיה עד עקבי
רגליה" .וכן תלמידו הגאון רבי שמעון אגסי
זצוק"ל בספרו אמרי שמעון (עמ' ר"ג)

כותב הדרכה להנהגה הראויה בזה הלשון:
"בצאתה תהיה צנועה ביותר כדרך הצנועות
של הדור הקודם שהיו מתעטפות בצעיף
מכף רגלם ועד קודקודם".

מלבושי האשה כיריעות המשכן
כאשר רוצים חז"ל לדמות את יריעות המשכן ,הם
מביאים כדוגמא בגדי אשה המהלכת בשוק
ושפוליה (רש"י – שולי בגדיה) מהלכין אחריה (ארוכים
ונגררים בארץ) ,כך היתה גם יריעת המשכן האחורית
נגררת בארץ( .גמ' שבת צ"ח)

מכף רגל ועד ראש
הרידב"ז כותב בספרו
שלמרות שבמציאות נשות ישראל הולכות כשהן
מכוסות מכף רגל עד ראש ואין כלום במה
להסתכל ,עדיין קיים האיסור ללכת אחר אשה,
שהרי גם בזמן התלמוד היו מכוסות לגמרי ובכל
אופן גזרו חכמים שאסור ללכת אחרי אשה.
(שו"ת הרידב"ז חב' סי'

תש"ע)

עד כפות רגליה
בספר חכמה ומוסר (מרבה של ארם צובה בקונטרס דרך
הצניעות פרק ג') כותב" :ומדרכי הצניעות שיהיו בגדיו
של אדם ארוכים וקל וחומר שיהיו בגדיה של
האשה ארוכין ...שיהיה ארוך עד כפות רגליה".

לבושי הנשים עד העקב
בספר ישראל סבא
(הנהגות הגה"ק רבי ישראל אבוחצירא

זצוק"ל פ' ט עמ'  )88מספר שהבבא
סאלי הקפיד מאד על לבושי
הנשים שתלכנה עם שמלה
ארוכה שתכסה את כל גופן כולל
הידיים והרגליים עד העקב ע"ש.

לחזרה בתשובה שלימה מהרה של כל עמ"י ובכללם :אפרת בת מוניק ,אודל בת יעל ,פרח שמחה בת נזימה ,רותם בת פרח שמחה ,חגית בת פרח שמחה ,הדר בת פרח שמחה ,חיים בן רבקה ,מאיר ניסים בן רבקה,
חנה בת רנה ,דוד בן ציפורה ,ליאורה ציפורה בת עידית רחל ,עטרה ציונה בת עידית רחל ,נעמי בת חנה ,ישראל בן ציון בן אמא מגי ,נחום בן חמסנה מישה ,יעקב בן שלי ,גלית בת שלי ,שלי בת פאולינה פרלה ,שלי
בת צילה ,דורית בת אמיליה ,שלמה בן לבנה ,לונה באני בת שרה ,שולמית בת שמחה ,גילה בת שולמית ,דפנה בת גילה ,רוני חיים בן מישל אנדרה ,אסף בן סוזן שושי .לרפואת כל חולי עמ"י ובכללם אריאלה בת
סוניה ,אפרת ענבל בת סימי ,רחל חיה בת סימה ,אודל בת ורדית ,אורלי ישועה בת רבקה ,מאיר ניסים בן רבקה .לעילוי נשמת כל הנפטרים בעמ"י.

