טעון גניזה

בס”ד
נבואת הנביא ישעיה לעתיד לבוא:

שם ַמק יִ ְהיֶה,
ב ֶׂ
“וְ הָ יָה ַתחַ ת ּ ֹ
וְ ַתחַ ת חֲגוֹרָ ה נִ ְק ּ ָפה
שה קָ ְרחָ ה,
שה ִמ ְק ׁ ֶ
וְ ַתחַ ת ַמעֲ ֶׂ
וְ ַתחַ ת ְּפ ִתיגִ ילַ ,מ ֲחגֹרֶ ת ָׂשק
ִּכי ַתחַ ת י ִֹפי”
(ישעיהו פרק ג’ פסוק כ”ד)

פירוש הפסוק:

תַ חַ ת בּ ֹ ֶׂשם מַ ק י ְִהיֶה
רש”י“ :מקום שהיו מתבשמות בו יהיה נימק”
מצודת ציון“ :ענין המסה והמגה כמו המק בשרו”

וְתַ חַ ת חֲגוֹרָ ה נִ ְק ּ ָפה
רש”י“ :מקום שחגרה שם יהיה ניקף נחתך
בחבורות ורשומי מכות”

וְתַ חַ ת מַ ֲע ֶׂשה ִמ ְק ׁ ֶשה קָ רְ חָ ה

וְ ַתחַ ת ְּפ ִתיגִ יל ַמ ֲחגֹרֶ ת ָׂשק
מצודת דוד“ :במקום שהיו חוגרות בחגורה של
פאר שמה יהיה מחגורת שק בעבור הצער
והאבל”

עיצוב :י.זיידנר 0777-0111-99

רש”י“ :מקום שהיו עושות בו המעשה האמור
למעלה הָ לו ְֹך וְטָ פֹף ּ ֵתלַ כְ נָה (פסוק ט”ז) והוא בגובה
הראש שם תהיה מקשה קרחה  -מכה המקרחת
את הראש”.
“הָ לו ְֹך וְטָ פֹף ּ ֵתלַ כְ נָה ...ויונתן תירגם ובפתהן
מקפן ,היו קושרות פאות נכריות קליעת שערות
תלושין כורכות עם קליעותיהן שיראו גסות
וטפופות”.
ובגמ’ שבת סב “ :וְתַ חַ ת מַ ֲע ֶׂשה ִמ ְק ׁ ֶשה קָ רְ חָ ה -
מקום שהיו מתקשטות נעשה קרחים קרחים”
רש”י“ :מתקשטות  -היינו שיער ,שסורקות
ומפרקסות”.

ִּכי תַ חַ ת י ִֹפי
רש”י“ :כי זאת הוגנת להיות להם תחת יופי שהיו
משתחצות בו”

למידע נוסף ,להפצה,
לכנסים ,לתרומות:
02-5810763
02-6788888

טעון גניזה

בס”ד

נבואת הנביא ישעיהו לאחרית הימים

בנוי תכשיטי נשים ודברי נבלה אֵ ת ִּת ְפאֶ רֶ ת נוי
הָ עֲכָ ִסים המנעלים אשר ברגליהם אשר בהם
יסים המטפחות הצבעוניות
תעכסנה וְהַ ּׁ ְש ִב ִ
הרֹנִ ים קשתות השיער .יט הַ ְּנ ִטפוֹת המחרוזות
וְהַ ּ ַׂש ֲ
וענקי הצוואר וְהַ ּׁ ֵשירוֹת צמידי הזרוע וְהָ רְ עָ לוֹת
סרבלים נאים שעשויים להתעטף .כ הַ ְּפאֵ רִ ים

פרק ג פסוק י ִא ְמר ּו למי שהוא צַ ִּדיק ִּכי טוֹב עשה
שע האוחז ברע
ִּכי ְפרִ י מַ עַ ְללֵ יהֶ ם יֹאכֵ לוּ .יא אוֹי ְלרָ ׁ ָ
ולא שב ,שהוא רָ ע לעצמו ורע לאחרים ִּכי גְ מוּל
יָדָ יו יֵעָ ֶׂשה לּ וֹ יקבל גמולו .יב עַ ִּמי נֹגְ ָׂ
שיו מושליו
ָשים נואפות מָ ׁ ְשל ּו בוֹ כי הטו לב
ְמעוֹלֵ ל ליצנים ְונ ׁ ִ
המנהיגים אחרי דעתן עַ ִּמיְ ,מאַ ּׁ ְשרֶ יךָ המנהיגים
המדריכים אותך המה מַ ְת ִעים אותך מדרך הישר
וְדֶ רֶ ְך אֹרְ חֹתֶ יךָ ִּב ּ ֵלע ּו השחיתו .יג נִ ּ ָצב עוצר מ
לָ רִ יב עם העמים ולדון אותם ה’ ְועֹמֵ ד ומתעכב
לָ ִדין עַ ִּמים ולפי שכל שבט לעצמו קרוי עם לזה
קרא לכל ישראל בכללם בלשון עמים .אמר אל
תחשבו כי לא יענישכם ה’ על הרעות שתעשו .יד
ה’ ְּב ִמ ׁ ְש ּ ָפט יָבוֹא ִעם זִ ְקנֵי חכמי עַ ּמ ֹו שהי’ להם
שרָ יו וְאַ ּ ֶתם אבל אתם הזקנים
למחות ולא מיחו ְו ָׂ
והשרים ִּבעַ רְ ּ ֶתם את שאר הַ ּ ֶכרֶ ם עם ישראל .אתם
ולא הגויים ְּגזֵלַ ת הֶ עָ נִ י דור שהיו עניים במעשים
טובים ְּבבָ ּ ֵתיכֶ ם .טו שואל ה’ -מַ ה ּ ָלכֶ ם מדוע ְּתדַ ְּכא ּו
את עַ ִּמי ו ְּפנֵי עֲנִ ּיִים ִּת ְטחָ נ ּו כי שרי ירושלים היו
עושקים וגוזלים ולוקחי שוחד נְ אֻ ם ה’ ,ה’ ְצבָ קוֹת.

פארי המגבעות וְהַ ְּצעָ דוֹת צמידי השוק וְהַ ִּק ּׁ ֻשרִ ים
קישוטי השיער וּבָ ּ ֵתי הַ ּנֶפֶ ש עדי זהב שהנשים
תולות בין שדיהן כנגד הלב וְהַ ְּלחָ ׁ ִשים ועגילי
האוזן .כא הַ ּ ַט ּ ָבעוֹת וְנִ זְ מֵ י הָ אָ ף .כב הַ ּ ַמחֲלָ צוֹת מין
מלבוש נאה וְהַ ּ ַמעֲטָ פוֹת מעטפת בגדי רקמה
יטים כיסים,
ופשתן וְהַ ִּמ ְט ּ ָפחוֹת המקושטות וְהָ חֲרִ ִ
מחוכים וציורים למיניהן .כג וְהַ ִּג ְליֹנִ ים המראות
וְהַ ְּס ִדינִ ים סדיני הפשתן העשויים להתעטף
ידים רקועי
בהם וְהַ ְּצנִ יפוֹת מצנפות הראש וְהָ רְ ִד ִ
שם מַ ק י ְִהיֶה מקום שהיו
זהב .כד וְהָ יָה תַ חַ ת בּ ֹ ֶׂ
מתבשמות בו יהיה נמוג בנֶמֶק וְתַ חַ ת חֲגוֹרָ ה נִ ְק ּ ָפה
במקום שהיו חוגרות בחגורות שם יהיה נחתך
ונשבר וְתַ חַ ת מַ ֲע ֶׂשה ִמ ְק ׁ ֶ
שה קָ רְ חָ ה במקום בו
היו מתקשטות בפאות נכריות שם תהיה מחלה
קשה המקרחת את הראש וְתַ חַ ת ְּפ ִתיגִ יל  -חגורה
רחבה באזור בית הרחם ,שם תהיה מַ ֲחגֹרֶ ת ָׂשק
בכל מתניה בעבור הצער והאבל ִּכי תַ חַ ת י ִֹפי כי
כל אלה יבוא לך תחת יופייך .ודברים אלו סותמים

טז ומשיבַ -ו ּיֹאמֶ ר ה’ על הנשים אשר משלו בעמי
 יַעַ ן ִּכי מכיוון ש גָ ְבה ּו הלכו בגאווה בזקיפות קומהלהראות ולהבליט את עצמן ְּבנוֹת ִצ ּיוֹן המובחרות
שבעם ו ּ ֵ
ַתלַ כְ נָה נְ טוּיוֹת ּ ָגרוֹן נוטות בגרון אילך
ואילך להראות יֹפיין ו ְּמ ַׂ
ש ְּקרוֹת עֵ י ָניִם צובעות
עיניהן הָ לו ְֹך וְטָ פֹף ּ ֵתלַ כְ נָה היו מתקשטות בפאות
נכריות ו ְּברַ גְ לֵ יהֶ ם ְּתעַ ּ ַכ ְסנָה מבעירות במנעליהן
הפרוצים יצר הרע בבחורים .יז ְו ִ ׂ
ש ּ ַפח יתן צרעת
ממארת ה’ במקום שהיו מתגאות בו ב -קָ ְדקֹד ְּבנוֹת
ִצ ּיוֹן המובחרות שבעם וַה’ ּ ָפ ְתהֵ ן יְעָ רֶ ה ואת פאת
ראשן יעשה קרחת ורחמן יהיה שופע דם זיבה.

את הגולל על כל תפיסת הצניעות המחודשת של
הדור האחרון אשר הגיעו משום מה למסקנה כי
אין שום קשר בין התייפות לחוסר צניעות ,והעיקר
בצניעות זה לא למשוך תשומת לב או להידמות
לקהילות כאלה או אחרות ,ועל זאת באו דברי
הנביא בקצרה ומציג את דרך הצניעות האמיתית
והיינו להסתיר את היופי ולהימנע מכל סוג של
קישוט והתייפות .כה ְמתַ י ְִך ּ ַבחֶ רֶ ב יִפּ ֹל ּו וּגְ בוּרָ תֵ ְך
ּ ַב ִּמ ְלחָ מָ ה .כו וְאָ נ ּו וְאָ ְבל ּו ְּפתָ חֶ יהָ  -בכל פתחי
הבתים יהיה אנינות ואבלות וְנִ ּ ָקתָ ה לָ אָ רֶ ץ ּ ֵת ׁ ֵשב.

יח ּ ַב ּיוֹם הַ הוּא לעתיד לבא כשיבא הקב”ה להשיב
את ישראל אליו י ִָסיר ה’ רצה לומר לא יתקשטו
עוד בתכשיטי פאר ,שלא יהיו תולים תפארתם

פרק ד פסוק ב ּ ַב ּיוֹם הַ הוּא לאחר שיכלו נוי תכשיטי הנואפות י ְִהיֶה צֶ מַ ח ה’ לכם לנוי ִל ְצ ִבי
ו ְּלכָ בוֹד הם הצדיקים הנשארים בם והחכמים תלמידי התורה בהם יתלו את צבי כבודם ו ְּפרִ י הָ אָ רֶ ץ
שרָ אֵ ל .לנשארים שחסו בקב”ה ועמדו באמונתם  ג וְהָ יָה
הם בני הצדיקים ְלגָ אוֹן ו ְּל ִת ְפאֶ רֶ ת ִל ְפלֵ יטַ ת ִי ְ ׂ
הַ ִּנ ׁ ְשאָ ר מישראל ישב ְּב ִצ ּיוֹן וְהַ נּ וֹתָ ר ִּבירו ׁ ָ
ּש ִ ַלם קָ דו ֹׁש יֵאָ מֶ ר ל ֹו ּ ָכל הַ ּ ָכתוּב לַ חַ ּיִים בספר להיות חי
ּש ִ ָלם.
בעולם הנצחי ישכון ִּבירו ׁ ָ
להדר ויופי

פרק נ”ט פסוק ט”ו :ו ְַּת ִהי הָ אֱ מֶ ת נ ְֶע ּ ֶדרֶ ת,

חסרה

וְסָ ר מֵ רָ ע ִמ ׁ ְש ּתוֹלֵ ל

בעיני הבריות לשוטה וסכל; ַו ּיַרְ א ה’ את מעשיהם ַו ּיֵרַ ע ְּבעֵ ינָיוִּ ,כי אֵ ין
הפורענות.

מוחזק הוא
ִמ ׁ ְש ּ ָפט לפיכך הביא עליהם

*הפירושים נלקטו מ :רש”י ,הרד”ק ,מצודת דוד ,המלבי”ם ,מצודת ציון ,מהר”י קרא ,גמרא מסכת שבת סב ע”ב ,עי”ש.

