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בס"ד

ּשן
ָארְך ְּכ ִמגְּדַ ל ַה ֵׁ
ַצּו ֵ
מּובָא ְּב ֵספֶר ַה ְּצנִיעּות ְו ַהּי ְׁשּועָה
ָארּה ּכָתְ בּו ּתֹוסְפֹות ( ַּבּבַא ּבַתְ ָרא קָנּו :ד"ה כבינתי)
"ּו ְב ַצּו ָ
ָארּה ַּבּשּׁוקֲ ,אבָל
ׁשֶ ֹּלא ּתְ ַגּלֶה ּבְׂשַ ר ַצּו ָ
ׁשפִיר (מֻּתָ ר) ,י ֵׁש
ְּבבֵיתָ ּה ִל ְפנֵי ַּב ֲעלָּה – ָ
לכַּסֹות"[ .התוספות מפרש
לֹומַר דְ אֵין ַמ ְקּפֶדֶ ת ְ
(סוף פרק

ז'):

את המשג "כבינתי" ובדין האם האשה מתרת לצאת בו
לרשות הרבים בשבת ,והצד לאסור הוא שמא תשלף
אותו ותטלטל אותו ד' אמות ברשות הרבים ,באם אינו
נחשב מלבוש .וזו לשון התוספות" :כבינתי לבתי,
פרש רבנו שמואל נושקא בלעז ,כחוגרת בה צוארה ...ושלפא ומחוי (ושולפת
ומראה) נמי (גם כן) לא שיך ביה (בו) כוון שמגלה בשרה" .כלומר ,אין חוששים
שתצא האשה בכבינתי" בשבת לרה"ר מכוון שלא שיך שתסיר אותו ותגלה בשר

צוארה]ְ .וכֵן ּכָתַ ב (שם) ְּב ִפ ְסקֵי ּתֹוסְפֹות (סימן של"ט) ְונ ְִראֶה ִמּכָאן
ׁש ַה ַּצּוָאר הּוא מָקֹום ַה ַחּי ָב ְּב ַה ְצנָעָה ֵמ ִעּקָר הַּדִ ין ּב ְִרׁשּות
ְלהֶדְ י ָא ֶ
ה ַָרּבִים .אּולָם ׁשֶֹּלא ִּכׁשְָאר ּדִ ב ְֵרי ע ְֶרוָה ,מֻּתָ ר ְל ִאּשָׁה ִלהְיֹות
ׁשאֵין ׁשָם ז ִָרים [ע"ע שלחן ערך (הלכות כתובות
ְּב ַצּוָאר ְמּגֻולֶה ְּבבֵיתָ ּה ְּכ ֶ
סימן פ”ג סעיף א) מהחובל באשת איש ,ומפירש"י "ובזמן שבגלוי ,שהבשת שלו ועוד

שנמאסת עליו והוא סובל" שהצואר הוא מקום גלוי כלפי בעלה).

ׁשּמָקֹום ּגְבּול ַהּכִּסּוי
ׁשנִית ֶ
ּו ְל ַמעַן ָה ֱאמֶתַ ,ה ַה ְמצָָאה ֲהחַדְ ָ
ׁשהִי
ּב ְִרׁשּות ה ַָרּבִים הּוא ֲעצְמֹות ֲהּב ִָרי ַח ּדַ ְוקָא אֹו עַד ֻח ְלי ָה ָּכ ְל ֶ
ְּבעַּמּוד ַהּשִׁדְ ָרה אֹו עַד מְקֹום ֲהנָחַת ַהּשׁ ְַרׁש ֶֶרת ,אֵין לָּה ׁשּום
ׁשּכֵן ְּב ָעבָר ְּב ֶמׁשְֶך ּכָל הַּדֹורֹות ַהּמְתֻ ָּקנִים ּו ְבכָל
מָקֹור ְּב ֲחזַ"לְ ,
הַּתְ פּוצֹותַ ,ה ַּצּוָאר ָהי ָה ִּב ְכלָל ֶטפַח ְּב ִאּשָׁה ע ְֶרוָה ּומְכּוסֶה,
ְועֵדּות ְלכְָך נִּתָ ן ל ְִראֹות ּבְמּוזֵאֹונִים ִמּשׂ ְִרידֵ י ַה ַּמלְּבּוׁשִים
ׁש ַה ַּצּוָארֹון ּתָ מִיד ָהי ָה ּגָבֹו ַּה
ִּיּוריםֶ ,
ַהּי ְהּודִ יים ּו ֵמהַּתַ צְלּומִים ְו ַהּצ ִ
ׁשּנָהֲגּו ִלקְׁש ֹר אֶת ַה ִּמ ְט ַּפחַת ּתַ חַת ַה ַּסנְטֵר ְּב ַמּט ָָרה ְלכַּסֹות ּגַם
ְו ֶ
אֶת ַה ַּצּוָארַ ,והֲֹלא ּכֹותֵ ב ה ַָרּבֵינּו יֹונָהַ " :ה ִּמסְּתַ ְּכלִים ְּב ָפנֶי ָה
יֹורדִ ים ְלגֵי ִהּנָם ְוהִיא עֲנּוׁשָה ּבְעֹנֶׁש ּכָל ֶאחָד ְו ֶאחָד
אֹו ְּבי ָדֶ י ָה ְ
ׁש ֶה ְחטִיָאה אֹותָ ם וְֹלא נָ ֲהגָה ְצנִיעּות ְּב ַע ְצמָּה ְונִ ְכׁשְלּו
ֵמהֶם ִמ ְּפנֵי ֶ
ׁשמָע ִמּכְָך ׁש ֶַרק אֶת ַה ָּפנִים ְואֵת ּכַּפֹות
ּבָּה" (אגרת התשובה ,נח)ַ ,מ ְ
ַהּי ָדָ י ִם מֻּתֶ ֶרת ָה ִאּשָׁה ְלגַּלֹותְ ,וכֵן ּכָתַ ב ְּב ֵספֶר ַהּי ְִרָאה ׁשֶּלֹו:
ׁשּנַי ִם,
ׂשעָרִ ,
ׁשבַחַ ,הי ְנּו קֹולֵ ,
ִירים ְל ֶ
" ְוכָל הָָאמּור ְּבׁשִיר ַהּשׁ ִ
ִירים
ַצּוָאר – ע ְֶרוָה"ּ .כָתַ ב ַרׁשִ"י ְּבבֵאּור ַהּפָסּוק ְּבׁשִיר ַהּשׁ ִ
ּשה"ְ .וכָתַ ב
ָארְך – קֹומָה זְקּופָה נֹוי ּבְאִ ָׁ
(ד ,ד)ְּ " :כ ִמגְּדָ ל ּדָ וִד ַצּו ֵ
הַָאדְ מֹו"ר מזוטשקא זצוק"ל (בקנטרס "הערות בצניעות" סעיף כה) וְזֹו
לְׁשֹונֹוּ" :דְ כ ֹל ׁשּום ּגִּלּוי ְּבׂשַר ִאּשָׁה ,חּוץ ִמ ָּפנֶי ָה ְוי ָדֶ יהֲָ ,הכִי
הַּכ ֹל ִּב ְכלָל מָה ׁשֶָאמְרּו ֶטפַח ְּב ִאּשָׁה ע ְֶרוָהּ ,דְ הּוא ְּב ֶה ְחלֵט וְֹלא
יְׁשֻ ּנֶה לְעֹולָם"ְ .וכֵן ּכָתַ ב ה ַָר ְמּבַ"ם (בהלכות ק"ש פרק ג הלכה ט"ז)ְ " :וכָל
ּשה ע ְֶרוָה".
ּגּוף הָאִ ָׁ

ּדִ קְדּוּשָׁה) ַלחֲז ֹר ְל ִמנְהָג ּדְ נָא ִלקְׁש ֹר אֶת ַה ִּמ ְט ַּפחַת
מִּתַ חַת ַל ַּסנְטֵר ,נ ְִראֶה ְל ָענִּיּות ּדַ עְּתֵ נּו ׁש ֶָראּוי עַל
ּכָל ָּפנִים ְלכַּסֹות אֶת ַה ַּצּוָאר ּב ְִרׁשּות ה ַָרּבִים עַל
י ְדֵ י ַצּוָארֹון ּגָבֹו ַּה (ּגֹולְף) אֹו ְּב ָצעִיףְ ,ולָאו ּדַ ְוקָא
ִירת ַה ִּמ ְט ַּפחַת מִּתַ חַת ַל ַּסנְטֵרּ ,בִתְ נַאי
ִּב ְקׁש ַ
ׁש ַה ִּמ ְט ַּפחַת ָאכֵן ְמ ַכּסָה הֵיטֵב אֶת ּכָל
ֶ
ֲחֹורי ׁשֶל ַה ַּצּוָאר
ׂשעָר ְואֶת ַה ֵחלֶק ָהא ִ
ַה ֵ
ֵמעַל ַל ַּצּוָארֹון ַהּגָבֹוּהַ.
ׁשא ִֵרית ֶאפ ְַרי ִם ּד ֹב" ְּבפֵירּוׁשֹו עַל נְבּוַאת
ְוכֵן מּובָא ְּב ֵספֶר " ְ
ֶרק ג' (לרבי אפרים צבי איינהורן זצ"ל אב"ד ור"מ דאמסטוב ובנו רבי דב
ׁש ְעי ָה ּפ ֶ
יְ ַ
בעריש זצ"ל הי"ד אב"ד וראש ישיבת "נחלת אפרים" מאמסטוב) וְזֹו לְׁשֹונֹו" :יַעַן
ׁשּמִתְ ַקּשְׁטֹות ְּב ַמלְּבּוׁשֵי
ּכִי גָבְהּו ּבְנֹות צִּיֹון ִ -מּלְׁשֹון ַּג ֲאוָהֶ ,
ּגֵאֹות ,וַּתֵ ַל ְכנָה נְטּויֹות ּגָרֹון – ׁשֶ הֹולְכֹות ְּבגִּלּוי ַצּוָאר ּכְדֶ ֶרְך
ׁש ִּבזְ ַמּנֵנּוְ ,לה ְַראֹות ּי ָ ְפי ָןׁ ,שֶ הּוא אֲ בִיז ַָריְיהּו דְ גִילּוי
ַהּפ ְִריצּות ֶ
ע ֲָריֹות ְל ַהחְטִ יא אֶ ת ה ַָרּבִיםְ ,ואִם נִׁשְַאל ָלהֶן מַּדּו ַע ּתַ עֲׂשּו
ׁשנִים ֲאׁשֶר ְּבנֵי
ז ֹאתְ ,ל ָהסִיר ַמ ְסוֶה הַּבּוׁשָה ,הִּפּוְך ַהּמִּדָ ה ַּבי ְ ָ
ׁשקֶר".
ׂשּקְרֹות עֵינָי ִם – ִמּלְׁשֹון ֶ
ׁש ָּבחִים ּבָּהִ ,הּנֵהְ :מ ַ
יִׂש ְָראֵל ְמ ֻ
עכ"ל.
ְוכֵן ּכָתַ ב ַהּבֵן אִיׁש חַי זצ"ל (בספר חקי הנשים פרק א') וְזֹו לְׁשֹונֹו" :עֹוד
אֶתְ לֹונֵן ,נִ ְמצֵאת ִאּשָׁה ְמסֻּתֶ ֶרתַ ,מ ֲחזִיקָה ּבְדַ ְרכֵי ַה ְּצנִיעּות,
ּשׁבַח לָּה ,יַא ֲִריכּו יָמֶיהֲָ ,אבָל אִם נִ ְמצֵאת עִם קְרֹובֶי ָה ּו ְבנֵי
ַה ֶ
ּבֵיתָ ּה ,הִיא ַמ ֲחזִיקָה ּבְדַ ְרכֵי ַה ְּצנִיעּות ְּבקַּלּותּ ,גַם ַּב ֲחלִיׁשּות
ָארּה חָׂשּוףּ ...ו ְבקִּצּור
ְוגַם ִּב ְקלִיׁשּות ,אֵ ינָּה מִתְ ּבֹונֶנֶת אִ ם ַצּו ָ
ּדָ בָר זֶה הּוא טָעּות ְויִגְר ֹם נֶזֶק ּו ִמכְׁשֹולֲ ,אׁשֶר ָּבהֶם ֵחטְא ּגָדֹול".
עכ"ל.
ׁשנַת תרפ"ח
ׁשהִתְ ּפ ְַרסֵם ִּב ְ
ּו ִב ְפסַק ֲה ָלכָה ֵמאֵת הבד"ץ ֶ
ִּבנְׂשִיאּותֹו ׁשֶל הגאב"ד מ ָָרן יֹוסֵף ַחּי ִים זֹונֶנְ ֶפלְד זצוק"ל ,נִכְּתָ ב
ּבְזֹו ַהּלָׁשֹון" :עַל ּכֵן ִהנְנּו לְהֹודִ י ַע ְּבזֶה ּכִי ּכָל ִאּשָׁה יִׂש ְְר ֵאלִית
ּתֹורתֵ נּו ַהּקְדֹוׁשָה ִללְּב ֹׁש ִּבגְדֵ י ְצנִיעּות ַּכ ֲאׁשֶר
ַחּיֶבֶת עַל ּפִי ּדִ ין ָ
נָהֲגּו ּבְנֹות יִׂש ְָראֵל ַה ְּכׁשֵרֹות מֵָאז ּומֵעֹולָם ּבְֹלא ׁשּום ׁשִּנּוי,
ּדְ ַהי ְנּו ְּב ַמלְּבּוׁשִים א ֲֻרּכִים עַד ָקצֶה הַָאחֲרֹון הַּיֹותֵ ר ֶא ְפׁשָר,
ּו ִמּצַד הָר ֹאׁש י ְ ַכּסֶה אֶ ת ּכָל ּבֵית ַה ַּצּוָאר ְּכ ִמנְהָג ַהּצְנּועֹות
וכּו'".
וְזֹו לְׁשֹונֹו ׁשֶל ַרּבִי י ְהֹונָתָ ן ַאי ְ ְּבׁשִיץ זצ"ל (היערות דבש דרוש י"ב):
ׁשּכָל ַה ַּצּוָאר עָר ֹם ִמ ְּבלִי לְבּוׁש
"בעו"ה הֹו ְלכִין ִּבלְבּוׁשֵי ּגֹוי ִים ֶ
ּשה אֲ ׁשֶ ר
וְכּו'ִ .הנְנִי מַתְ ֶרה ָּבכֶםֵ ,הסִירּו הַּדָ בָר ה ַָרע ַהּזֶהּ ,כִי אִ ָׁ
ָארּה עָר ֹםְ ,לבַּסֹוף ַל ֶּטבַח ּתּובַל ע"י ַמ ְלאְָך ַה ָּמוֶת ְּבמִיתָ ה
ַצּו ָ
ֲמּורה וְֹלא ּתִ נָקֶה מְדִ ינָה ׁשֶל ּגֵי ִהּנָם ְו ָענְׁשָּה ָקׁשֶה מְא ֹד
ָקׁשָה ַוח ָ
ּכִי הִיא חֹוטֵ את ּו ַמחְטִ יָאה אֲ ח ִֵריםֹ .לא ּכֵן ּדֶ ֶרְך ּבְנֹות יִׂש ְָראֵל
ַה ְּכׁשֵרֹותְ ,לבַל י ֵָראֶה חּוץ ִמ ְּבׂש ָָרן".

ְוכָתַ ב נֶכְּדֹו ׁשֶל ָאחִי הגר"א ִמּוִי ְלנָא ר' ֵמאִיר ראגולר ּבֵן
ֵא ִלי ָהּו זצוק"ל (בצואתו הקדשה בספר "נחלת אבות") אֹודֹות ַהּפ ְִרצָה ּדְ ָאז
ׁשהִתְ חִילּו ִלקְׁש ֹר אֶת ַה ִּמ ְטּפָחֹות מֵָאחֹור" :אֵׁש ּתּוקַד ְּבק ְִרּבִי
ֶ
עַל ַהּנָׁשִים ָהאֲרּורֹות ֲאׁשֶר הֹו ְלכִים ַּב ֲחצִיפּותְ ,ו ַה ִּמנְהָג ַהּזֶה
ַרע ָעלַיׁ ,שֶהֹו ְלכִים ְּבעַּזּות ֵמצַחְ ,ו ַה ִּמ ְטּפָחֹות ֲאׁשֶר עַל ר ֹאׁשָם
ׁש ְּב ִספ ְֵרי
ּו ְל ַמעַן ּכְבֹוד ַהּשֵׁם י ִתְ ּב ָָרְך י ֵׁש ְל ַה ְבהִיר ּכִי ַאף עַל ּפִי ֶ
ּפֹור ַח ַּב ֲאוִיר ,אֹוי ַל ֲאבִיהֶן ֲאׁשֶר ֵמנִי ַח אֹותָ ם לֵילְֵך ּכֵן,
ִּכ ְמעַט ֵ
זְ ַמּנֵנּוַ ,ה ַּמעֲּתִ יקִים זֶה ִמּזֶה ,נִתְ ּפ ְַרסֵם ַהּשִּׁבּוׁש ּכִי ֶחלְקֹו ָה ֶעלְיֹון
אֹוי לְאֹותָ ּה ּבּוׁשָה ּו ְכ ִלּמָה" .עכ"ל.
ְאֹורה ְּבגִּלּוי ּב ְִרׁשּות ה ַָרּבִים ,אֵין ָלהֶם ׁשּום
ׁשֶל ַה ַּצּוָאר מֻּתָ ר ִלכ ָ
ּו ִמּכֵיוָן ׁש ֵ
ׁש ִּקנְַאת ָה ֱאמֶת ְמ ַקּנֶנֶת ְּבק ְִרּבָּהּ ,תִ ׁשְַאל
ֶדֹורנּו ַחּלָׁש ַּכּי ָדּועְַ ,ואֵין ה ְַרּבֵה נָׁשִים ׁשֶּתָ ֵעזְנָה ( ְּבעַּזּות ְרָאי ָה ְלכְָך .וְַאדְ ַרּבָא ,מִי ֶ

ׂשכָר ְּכנֶגֶד ֻּכּלָם"ּ .כְָך הַּדָ בָר ְּביָמֵינּו ְּב ִענְי ָן ַה ְּצנִיעּות.
לְאֹותֹו ְמ ַחּבֵר מֵַאי ִן ה ְָרָאי ָה ַהּלָזֹו ,וְתִ בְּד ֹק ּבְאֹותֹו מָקֹור ַעצְמֹו (אִם ָ
י ֵׁש ָּכזֶה) מָה ָאכֵן נִכְּתָ ב ׁשָםּ ,ו ְכפִי ׁשֶּמֹוכִי ַח הַָאדְ מֹו"ר מזוטשקא
ּשׁכִינָה ַהּקְדֹוׁשָהִ ,הנְנּו ְל ָהבִיא אֵת ּדְ בַר ה' ִלבְנֹות
ּו ְל ַמעַן ַה ְ
ׁשּי ֵׁש ַה ְּמבִיאִים ְרָאיֹות ְלהַּתִ יר
ְּב ֻקנְט ְֵרס " ֶהעָרֹות ִּב ְצנִיעּות"ֶ ,
ׁשהָעֹולָם ַהּזֶה אֵינֹו ֶאּלָא ּפְרֹוזְּדֹור ִּב ְפנֵי
יִׂש ְָראֵלּ ,תֹוְך י ְדִ יעָה ֶ
ׁשמְטּו
ׁש ְּל ַמ ֲעׁשֶה ַּכ ֲאׁשֶר ּבֹודְ קִים ַּבּמָקֹורְ ,מגַּלִים ּכִי הּו ְ
וְקּולֹות ְּכ ֶ
הָעֹולָם ַהּבָאְ ,ו ָעלֵינּו ְל ָהכִין צֵידָ ה לַּדֶ ֶרְך לָעֹולָם ַהּנִ ְצחִיּ ,ומָה
ִמּשָׁם ִעּקָר הַּתֵ בֹותּ ,ובְסֹופֹו ׁשֶל ּדָ בָר ה ְָרָאי ָה הִיא ֶלאֱס ֹר וְֹלא
ׁשּנַעֲמ ֹד
לָנּו ִלטְמ ֹן ר ֹאׁשֵינּו ּבַחֹול? אֵיזֹו ּתֹו ֶעלֶת זֶה יָבִיא לָנּוְּ ,כ ֶ
ְתֹורת הַּק ֹדֶ ׁש ֹלא ּתִ ׁשְּתַ נֶה לְעֹולָםּ ,ו ְכפִי ׁשֶָאמַר ַה ָחפֵץ
ְלהַּתִ יר .ו ַ
ִלמְס ֹר ּדִ ין ְו ֶחׁשְּבֹון ִל ְפנֵי ֶמלְֶך ַמ ְלכֵי ַה ְּמ ָלכִים? ְוכָתַ ב הגר"א
ׁשּגַם אִם ֻּכּלָן ּתֵ ַל ְכנָה ּבְחֹסֶר ְצנִיעּות,
ַחּי ִים זי"ע (מכתבי חפץ חיים) ֶ
ׁשאִם י ֵׁש
(בפרוש לשיר השירים א ,ז) " ֱאוִילִים ָח ְכמָה ּומּוסָר ּבָזּוִ ,מ ְּפנֵי ֶ
ׁשּנִק ְָרא ע ְֶרוָהַ .אף
עֹוב ְִרים ּבְֹלא י ְִראֶה בְָך ע ְֶרוַת ּדָ בָרְּ ,בכָל מָה ֶ
ׁשּיְהֵא יֹודֵ ַע ִמּמָה ִלׁשְמ ֹר
ּבָָאדָ ם י ְִרַאת ה'  -י ִ ְלמַד ּדַ עַתִּ ,בכְדֵ י ֶ
ּכִי ָקׁשֶה הַּדָ בָר ַּב ֲאׁשֶר ְּכבָר נִתְ ַקי ְימָה ּבָנּו ַהּנְבּוָאה "וַּתְ הִי ָה ֱאמֶת
אֵת ַעצְמֹו"ּ .כָל עֹוד ַהּנֵר ּדֹולֵק ֶא ְפׁשָר לְתַ ּקֵן! ּגַם אֶת ַה ַּצּוָארֹון
ׂשאֵתְ ,ועֵינֵינּו
נֶעְּדֶ ֶרתְ ,וסָר מ ֵָרע ִמׁשְּתֹולֵל" (ישעיהו נט טו) ְּבי ֶתֶ ר ְ
ֶא ְפׁשָר ּגַם ֶא ְפׁשָר לְתַ ּקֵן.
ׁשס ָָרה מ ֵָרע וְהֹו ֶלכֶת ִּב ְצנִיעּות ּכַּדָ תֻ ,מ ְחזֶקֶת עַל
ׁשמִי ֶ
הָרֹואֹות ְ
ׁש ַּגעַתְ ,והָָא ְפנָה בעו"ה ּתָ ְפסָה לָּה אֶת מְקֹום ּופ ֵֵרׁש ַרׁשִ"י אֶת ַהּפָסּוק (ויקרא פרק כה פסוק לח)ֲ " :אנִי ה' אֱֹלקֵיכֶם
י ְדֵ י ַהּב ְִרּיֹות ִּכ ְמ ֻ
ׁש ְּמ ַקּיֶמֶת ּבְדֹור זֶה ֲאׁשֶר הֹוצֵאתִ י אֶתְ כֶם ֵמא ֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם לָתֵ ת ָלכֶם אֶת א ֶֶרץ ְּכנַעַן
ַה ֲה ָלכָה ְו ָה ֱאמֶת ָאכֵן ּכ ֹה נֶעְּדֶ ֶרת .עַל ּכֵן מִי ֶ
ׂשכָר ְּכנֶגֶד ִלהְיֹות ָלכֶם לֵאֹלקים"ּ .בְזֹו ַהּלָׁשֹוןֲ " :אׁשֶר הֹוצֵאתִ י אֶתְ כֶם
ּבּורי ָּה ,ה ֲֵרי הִיא נֹו ֶטלֶת ָ
אֶת ִמ ְצוָת ַה ְּצנִיעּות עַל ְ
מצְֹותָ י (תורת כהנים שג ג)
ׁש ְלמִי (ברכות פ"ט ה)" :אִם ָראִיתָ ַהּב ְִרּיֹות ֵמא ֶֶרץ ִמצ ְַרי ִם ,עַל ְמנַת ׁשֶּתְ ַקּבְלּו ֲעלֵיכֶם ִ
ֻּכּלָןַּ ,כּכָתּוב ּבְתַ לְמּוד י ְרּו ַ
ׁשאַּתָ ה נֹוטֵל וַאֲ פִּלּו הֵן ְּכבֵדֹות ֲעלֵיכֶם".
ַּתֹורה ,עַּמֹוד ְו ַה ֲחזֶק ּבָּהֶ ,
ׁשּנִתְ י ָיאַׁשּו י ְדֵ יהֶם מִן ה ָ
ֶ

הַׁשְ ָּפעַת ַהּפֵָאה עַל ַהּנֶפֶׁש
ׁשנִ ְלּבְׁשּו עַל י ְדֵ י
ּשׁה ְו ֻט ְמָאה ִּב ְבגָדִ ים ֶ
ׁשּי ֵׁש נִיצֹוצֹות ְקדֻ ָ
ְּבי ָדּו ַע ֶ
ׁשהָָאדָ ם נִּזֹון ִמ ֶּמּנּו,
ׁש ָּפעָה עַל ַהּנֶפֶׁש ְּבכָל ּדָ בָר ֶ
ׁשיְהֵםְ .וכֵן ַה ְ
לֹו ְב ֵ
ַּתֹורה ְלגַּבֵי ַמַאכָלֹות ֲא ִ
ׁשּכָתּוב ּב ָ
ְּכפִי ֶ
סּורים (ויקרא יא ,מג)ַ" :אל
ּשׁ ֶרץ ַהּשׁ ֵֹרץ וְֹלא תִ ַּט ְּמאּו ָּבהֶם,
ׁש ְּקצּו ֶאת נַפְׁש ֹתֵ יכֶם ְּבכָל ַה ֶ
ּתְ ַ
ְונִ ְט ֵמתֶ ם ּבָם" ,אֹו ֶמ ֶרת ַה ְּג ָמ ָרא ְּב ַמ ֶּסכֶת יֹו ָמא (לא" :).וְֹלא תִ ַּט ְּמאּו
ָּבהֶם ְונִ ְט ֵמתֶ ם ּבָם ַ -אל ּתִ ְּק ֵרי ְונִ ְט ֵמאתֶ ם ֶאּלָא ְונִ ַט ְמטֵם"ַ ,הי ְנּו
סּורים ּבְכֹחָם ְל ַט ְמטֵם ֶאת ַהּנֶפֶׁשּ .כְָך ּגַם ְלגַּבֵי
ׁש ַמַאכָלֹות ֲא ִ
ֶ
ּפ ְִריצּות ְּכבָר נִכְּתָ ב ּבַּזֹהַר ַה ָּקדֹוׁש (פרשת נשא דף קכה עמוד ב) ּ -תּונְּבָא
ׁשּי ָדּו ַע
ׁשּתָ בֹוא ְּבגִין חֹסֶר ְצנִיעּותּ .ו ְכפִי ֶ
 טֵרּוף הַדַ עַת זֹו ַה ַּמּכָה ֶּשׁה עַל הַּלֹובֵׁש אֹותָ ּה,
ׁשּפִי ַע ְקדֻ ָ
ׁשל צַּדִ יק ְל ַה ְ
ׁשּי ֵׁש ּבְכ ֹ ַח ַטּלִיתֹו ֶ
ֶ
ׂשתָ ה ֵמ ֶאתְ רֹוג
ׁשּנֶ ֶע ְ
ְוכֵן ּגַם ְסגֻלֹות נִ ְפלָאֹות ֶל ֱאכ ֹל ֵמ ִרּבַת ֶאתְ רֹוגִים ֶ
ׁשה
ׁש ָּל ְב ָ
ׁשּב ְֵרכּו ָעלָיו צַּדִ י ִקיםּ ,כְָך ּגַם ַלּצַד הַָאחֵרֻ ,ט ְמַאת ַה ֶּבגֶד ֶ
ֶ
ׁשת אֹותֹו .הריא"ז ַמ ְר ָּגלִיֹות
ׁשּפִי ַע ֻט ְמָאה עַל הַּלֹו ֶב ֶ
ּשׁה חֹוטֵאת ַמ ְ
ִא ָ
ׁשלֹום שבזי
ְּב ֵספֶר עַּמּודֵ י ֲא ַרזִים (עמ' לב) ֵמבִיא ֶאת ּדִ ב ְֵרי ַרּבִי ָ
ׁשי
ׂש ָר ֵאל ק ֹ ִ
זַצַ"ל ִמּכִתְ בֵי י ָד ַקדְ מֹונִּי ִים וְזֹו לְׁשֹונֹוֵ " :מהֵיכָן נָחֲלּו י ִ ְ
ׁשה ִר ְב ָקה ְליַעֲק ֹב,
ׁש ִה ְלּבִי ָ
ׂשו) ֶ
ׁשל ֵע ָ
עֹורףֵ ,מאֹותָ ן עֹורֹות ִעּזִים ( ֶ
ֵ
ׁשה עַל י ָדָ יו ְועַל ֶח ְל ַקת
דִ כְתִ יבְ :ו ֵאת ע ֹר ֹת ּגְדָ י ֵי ָה ִעּזִים ִה ְלּבִי ָ
הבִיא (שם)
ׁשם לְדֹורֹות" .עכ"לְ .וכֵן ֵ
ָאריו (בראשית כז טו) ְועָׂשּו רֹו ֵ
ַצּו ָ
ֵאת לְׁשֹון ַה ְ
ׁשים לְבּוׁש
ּשׁלָ"ה ַה ָּקדֹוׁש (בשער האותיות אות ח')ַ " :ה ַּמלְּבּו ִ
עֹורר ַטהֲרֹות
ׁשים י ִתְ ֵ
הַּגּוף ְוהַּגּוף לְבּוׁש ַהּנֶפֶׁשּ ,ו ְב ָטהֳרֹות ַה ַּמלְּבּו ִ
ׁש ַמעְּתִ י
ְעֹורר ָטה ֳַרת ַהּנֶפֶׁש"ְ ,וכֵן ּכָתַ ב" :עֹוד ָ
הַּגּוףְ ,ו ָטה ֳַרת הַּגּוף י ֵ
ׁשהַּגּוף
ׁשא ּג ִָריר ( ֶ
ׁש ֵהבִיא ְרָאי ָה ּדְ גּופָא ּבָתַ ר לְבּו ָ
ׁשם ּגָדֹול ֶאחָד ֶ
ְּב ֵ

ׁשהָָאדָ ם לֹובֵׁש ה ֲֵרי הּוא זֶה"ְ .וכֵן
נִג ְָרר ַאח ֲֵרי ַהּלְבּוׁש) ְוכָל ָמה ֶ
ׁש ַּפעַם
מּובָא ְּב ֵספֶר ׁשֹו ֵמר ֱאמּונִים (מבוא השער יא) וְזֹו לְׁשֹונֹוְ " :ו ִסּפֵר ֶ
ִּפּורים ,והבעש"ט
ׁשם טֹוב זי"ע עַל יֹום ַהּכ ִ
ַאחַת ָהי ָה ֵאצֶל ַה ַּבעַל ֵ
ׁשט ֶאת ַה ֶּבגֶד ַה ָּלבָן ( ַה ִּקיטְל)ְ ,ו ַהּלְֵך ַרּבֵנּו ר"ר
ָהלְַך לַחּוץ ּו ָפ ַ
ׁשל הבעש"ט ,וְתֵ כֶף נִתְ ַלּבֵׁש
ׁש ֵמׁש ְּב ַה ִּקיטְל ֶ
ּבֵער זי"ע ְו ָהי ָה ְמ ַמ ְ
ׁשּכִיבֹו ְּב ִמּטָה,
ׁש ָהי ָה נִצ ְָרְך ְל ַה ְ
ּבֹו י ְִרָאה ּגְדֹולָה ַועֲצּו ָמה ּכָל ּכְָך ֶ
ׁשהָיּו י ְכֹולִים ְל ַהחֲיֹותֹו" .עכ"ל.
ׁשי ֶ
ׁשּנִתְ ַעּלֵף ּובְק ֹ ִ
ְו ִּכ ְמדּו ֵמה ֶ
ׁש ָּפעַת ַה ֶּבגֶד עַל הָָאדָ ם ָע ְצ ָמתִ ית עַד ְמא ֹדִ ,אם ּכֵן,
ׁש ַה ְ
ָמצִינּו ֶ
ׁשל גֹוי ָה ּו ֵמכִיל ּבְתֹוכֹו ֶאת
ׁשּה ֶ
ׁש ָּצ ַמח עַל ר ֹא ָ
ׂשעָר ֶ
ַקל וָח ֹ ֶמר ֵ
ׁשּה,
ּשׁה הַּכֹו ֶללֶת ּגַם ֶאת ּכָל ּתְ כּונֹות נַ ְפ ָ
ׁשל אֹותָ ּה ִא ָ
הַּקֹוד ַה ֵּגנֵטִי ֶ
ׂשי ָה ַה ְּמ ֻטּנָפִיםְ ,ו ַקל וָח ֹ ֶמר ִאם י ֵׁש
ׁש ִּלּוָה אֹותָ ּה ְּב ַמ ֲע ֶ
ׂשעָר ֶ
אֹותֹו ֵ
הּוקרב ַלעֲבֹודָ ה ז ָָרהַּ ,כ ָּמה ֻט ְמָאה
ָ
ׁש
ׂשעָר ֶ
ּבְאֹותָ ּה ּפֵָאה ּתַ עֲרֹבֶת ֵ
ׁש ְּמנִיחָה ֶאת הַּתֹו ֵעבָה הַּז ֹאת עַל
ּשׁה ֶ
ׁשּפִיעָה עַל נֶפֶׁש ָה ִא ָ
הִיא ַמ ְ
עבָר י ַּבֹוק (פרק טו) " ְולִילִית (לא לקרוא שמה
ׁשּמּובָא ְּב ַמ ֲ
ׁשּהּ .ו ְכפִי ֶ
ר ֹא ָ
ּשׁה ּפְרּוצָה",
בקול) י ֵׁש לָּה ָמבֹוא ְל ַה ְלּבִיׁש ּכ ֹחֹותֶ י ָה ַה ְּט ֵמאֹות ְּב ִא ָ
ׁש ֵּב ֵאר הגר"א
ּשׁהּ .ו ְכפִי ֶ
ׁשּכ ֹחֹות ֻט ְמָאה ׁשֹולְטֹות ּבְאֹותָ ּה ִא ָ
ַהי ְנּו ֶ
(בפרוש מאורות הגר"א על משלי פרק א'

ּבֹוראת ַּב ֲח ָט ֶאי ָה
ׁש ֵ
פסוק כ"ג) ֶ
ׁשֹּלא נָחָה וְֹלא
רּו ַח ֻט ְמָאה ֶ
ׂשה עֹוד
ׁשּתַ ֲע ֶ
ׁש ֵקטָה עַד ֶ
ְ
ְגֹור ֶמת
ֲעבֵירֹות ָּכ ֵאּלֶה ו ֶ
לָּה ֲהנָָאה ּגְדֹולָה ִמּכְָך.
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