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יעוין בשו"ת 'לחפץ בחיים' ח"ב סימן כג ,שכתב שמותר להראות לחבירו דבר מוזר ותמוה
שפלוני כתב בספרו ,ואינו דומה למש"כ החפץ חיים

)כלל א' בבמ"ח סקי"ד(

שאסור להראות

לאחרים מכתב שכתב פלוני אליו שניכר מכותלי מכתביו שאינו חכם וכד' ,כיון שמכתב
הוא דבר פרטי שנשלח לאדם אחד ,אבל בספר כוונת המחבר היא שכל אחד יקרא מה
שכותב בספרו .ואמנם אם מתכוון לגנותו אסור ,אבל אם כוונתו לקנא לאמת ולהראות
שפלוני כתב דבר שאי אפשר לאומרו או לנהוג על פיו  -אין בזה משום לשון הרע .עכ"ד.

"ואל ישיאך ליבך לאמר מה לך לבקש גדולות ,אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך
ובכן ירצה ה' את מעשיך ,והנח להם למורים בתורה שלא כהלכה ולא ידבק בידך מאומה,
להם לבדם תהיה המלחמה ערוכה ,כי מדה זו יצתה מפי הקב"ה לטובה ,וחזרה באתרה
ואיש באחיו נכשל במארה ,ואליכם רבותי אקרא המתנדבים בעם בשפה ברורה ,אי בעית
אימא גמרא ,ואי בעית אימא סברא ,כחמה ברה להגדיל תורה ולהאדירה ,באהלים אגורה
ולא באהלו דרב עוירא ...ואין כאן משום לישנא בישא כההיא דזיגוד בפרק ערבי פסחים,
ולאפרושי מאיסורא שרי ,כדמוכח מההיא עובדא דבת רב חסדא דפרק הכותב

)כתובות פה(.

דלא גער בה רבא ,וכן מההיא עובדא דההוא סומא דפרק האומר )קידושין סו ,(.וכן מההיא
עובדא דהנזקין

)גיטין נד(:

דההוא דאתא לקמיה דרבי אמי ,וכדכתב הסמ"ג בסימן רי"ג בלא

תעשה".
)שו"ת הרד"ך  -בית ז' חדר א'(

חוברת זו נכתבה ע"י קבוצת אברכי כואבי
נית להשיגה בטל'0527652509 :
תגובות תתקבלנה בכתב בלבד  בפקס15325378098 :
או בקצרה בתא קולי025378098 :

צילו ממכתב תודה שנשלח למחבר הספר 'עוז והדר לבושה' מאת אחת הקוראות .פרטי בעמ' .13
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בס"ד

הנה בשני האחרונות ב"ה גברה המודעות לנושא הצניעות ,ורבות החלו ללמוד בספרי
העוסקי בנושא ,כמו"כ נוסדו חוגי וכד' ללימוד עניני צניעות הלבוש ,א) דא עקא
שבמוסדות רבי ובמשפחות רבות מקרב ציבור היראי משתמשי לצור) כ) בספר 'עוז והדר
לבושה' ,וזאת מחוסר ידיעה על גישתו והשקפתו על הנושא ועל המסרי המופיעי בו.
כפי שיכול כל אחד לראות ,מכתבי גדולי ישראל המופיעי בתחילת הספר אינ אלא מכתבי
ברכה למחבר ,ואי בה כלל הסכמה לתוכנו .ואפילו בהסכמות כבר כתב מר הסטייפלר זצ"ל
בספרו 'חיי עול' ח"ב פרק ח' וזה לשונו" :ואפילו חיבור שיש עליו הסכמות מחכמי תורה אי
זאת אומרת כלל על הגינות הוראות החיבור כידוע ,ואי רצוני להארי) ,רק אעתיק מש"כ
הגאו מהרש" ז"ל בתשובותיו ח"א סי' קט וז"ל ה נשלח אלי ספר כו' וג אני הסכמתי עליו
בראותי אפס קצהו כו' וכאשר עיינתי ראיתי כי כל רוח דעת אי בקרבו עיי"ש כל הסימ".
עכ"ל] .והביא זאת ג הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל בספרו 'משמר הלוי' זבחי בפתיחה אות ב'[.
אחד מגדולי ישראל שליט"א אשר בזמנו כתב בעצמו מכתב ברכה המופיע בתחילת הספר,
נשאל ע"י כותב שורות אלו אודות הספר ,והשיב שיש עליו הרבה ביקורת ואי ללמוד בו,
וכשנטע שיש לספר הסכמות מגדולי ישראל השיב בדברי הסטייפלר הנ"ל.
אשר על כ ,למנוע מכשול מהרבי ראינו לנכו להביא בזאת מספר ציטוטי מספר זה,
]בתוספת דברי להעיר את תשומת הלב למסר העולה מה[ ,למע יוכל כל אחד לשפוט בעצמו
הא ראוי ספר זה ללמד את נשותינו ובנותינו "צניעות בלבוש ובהנהגה".
ובל יחשוב הקורא כי די בהשמטת הציטוטי דלהל מ הספר בכדי להכשיר את הלימוד בו,
שכ ציטוטי אלו ה רק דוגמאות ,ובספר מופיעי עוד דברי רבי בסגנו דומה .כמו כ,
דעת בנבו להבחי שאי מדובר כא באוס ,של טעויות וכד' ,אלא בגישה שונה לנושא הצניעות
)המבוססת על מושגי הצניעות הנמוכי המקובלי בחו"ל( העוברת כחוט השני לכל אור)
הספר ,ועל כ השמטת דברי הנראי בעייתי אינה פותרת את הבעיה ,ואינה מבטיחה הגנה
ממסרי שליליי המסתתרי בי השיטי.
צר לנו על כ) שהננו נאלצי לגרו לפגיעה בכבודו של המחבר שליט"א ,הידוע כתלמיד חכ
גדול ומחנ) דגול בגייטסהד שבאנגליה ,א) לצערנו אנו נוכחי שוב ושוב לראות שספר זה
התקבל בציבור כמעט ללא עוררי ,ורבי הסיכויי שא ,אצל)  הקורא הנכבד  שוכ ספר זה
בארו הספרי ,וכל זאת מחוסר ידיעה על גישתו לנושא ועל המסרי החמורי המופיעי בו,
ואי ספק שהדבר גור להשפעות שליליות ונזקי חמורי להשקפת הצניעות הטהורה ,וכיו
שכ  לא עת לחשות ,ומ ההכרח הוא להעיר את תשומת הלב לכ) ,ולתת לכל אחד את
האפשרות לבדוק את הדברי בעצמו.
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עמ' :515

"נערות חייבות להסתפר אצל ספרית ,היות שמצב שנערה מסתפרת אצל סַ  ָ1ר נוגד
את יסודי הצניעות .בנוס ,לכ) ,בדר) כלל ,תו) כדי עבודה מתפתחת שיחה
ידידותית ע הסַ  ָ1ר ,ואי זה נכו לשקוע בשיחה ידידותית מתמשכת ע גבר .לכ,
כל עוד יש בסביבה אשה המסוגלת לבצע את המלאכה ,אי כל הצדקה ללכת
לסַ  ָ1ר".
וא אי בסביבה אשה המסוגלת לבצע את המלאכה  יש הצדקה ללכת לסַ  ָ1ר ...למרות שמצב
זה נוגד את יסודי הצניעות ,כי היא הרי חייבת להסתפר ,זה ממש פיקוח נפש...
ולשקוע ...בשיחה ידידותית ...מתמשכת ...ע גבר  זה רק "אינו נכו"...

עמ' :379

"לבבות בצבע אדו לוהט ,הרקומי או מודפסי על גבי סוודר או חולצת טריקו,
הינ דוגמאות של פריצות"...
א ידענו עד היו שחולצת טריקו היא פריצות חמורה ,וכהוראת כל פוסקי הדור ,בספר זה
לומדות בנותינו שחולצת טריקו היא כשרה ללבישה ,אלא א כ רקומי עליה לבבות בצבע
אדו לוהט...

ואמנ בעמ'  373מצאנו שכתב" :לבישת חולצת טריקו )אפילו מתחת לג'קט או חולצה
פתוחה חלקית( וסוודרי בצבעי עזי וצעקניי ,ע ציורי גדולי ובולטי ,דומה
להתנהגות הנשי אליה מתייחס ישעיה הנביא ,"...וייתכ שכוונתו בסוגריי אלו שא
היא אינה מתחת לג'קט או חולצה פתוחה חלקית היא אסורה אפילו א היא אינה בצבעי
עזי וצעקניי ,א) משו מה בכל הספר לא מצא לנכו לכתוב בפירוש איסור זה של לבישת
חולצות טריקו ולייקרה ,וכא א ,כתב נוסח המורה בבירור שחולצת טריקו הינה כשרה
ללבישה...
]וג מה שמתבאר מהסוגריי הנ"ל שחולצת טריקו מותרת מתחת חולצה פתוחה חלקית ,זהו
נגד הוראת פוסקי הדור שאסרו חולצות טריקו ולייקרה ג באופ זה[.
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עמ' :371

"בגדי בצבע אדו לוהט או צבעי בולטי אחרי ...צבע אדו לוהט היה ועודנו
צבע המוש) את העי".
והנה בראשוני מצינו שבגד בצבע אדו הוא פריצות ,וכפי שהביא בעצמו את דברי הערו)
המובא בגליו הגמרא ברכות כ .וז"ל" :בגד אדו כגו כרבלתא דתרנגולתא ,שאי דר) בנות
ישראל להתכסות בו ,שהוא פריצות ומביא לדבר עבירה" ,וא"כ מה הטע ומה הפשר בתוספת
זו "אדו לוהט"? וכי אדו שאינו "לוהט" מותר?
וכ בעמ' " :369יש מפרשי המסבירי כי הבגד היה בצבע אדו זוהר" ,וכוונתו לערו)
הנ"ל ,שהוא היחיד מהראשוני שמפרש שאותה 'כרבלתא' היתה מלבוש אדו ,ובא זה
והוסי ,מדעתו שהיה זה צבע אדו "זוהר"...

עמ' :54

"יש מקומות בחו"ל ,לדוגמא ,בה נוהגות הנשי להתאפר במידה ניכרת ,לעומת
חוגי חרדיי באר 4ישראל ובהרבה קהילות בחו"ל ,ש מתייחסי לשימוש
באיפור במידה ניכרת כאל דבר בלתי רצוי הנחשב כגנדרנות מופרזת".
זה מה שתלמדנה בנותינו בכדי לחזק את צניעות ,שאיפור במידה ניכרת הוא עני של "מנהג
המקו" ,יש מקומות בחו"ל שש כ) הוא ה"מנהג" ,לא "פירצה" ח"ו אלא "מנהג" ...ויש
מקומות שש מתייחסי לכ) לא כ"איסור" אלא רק כ"דבר בלתי רצוי"...

עמ' :314

"ישנ מקומות בה נוהגות הנשי לצאת לרחוב לבושות בחלוק )"שמלת בית"(,
המשמש לעיתי קרובות כתחלי ,לבגדי רגילי .ג נשי שאינ יוצאות בחלוק
לרחוב ,לעיתי תפתחנה את הדלת בפני זרי ,או שתזמנה אנשי פנימה ,אל תו)
בית ,כשה לבושות בחלוק בלבד .יש לציי מספר הערות בקשר לכ)."...
א עד היו ידענו שלכל הפחות ראוי )וי"א אסור( שלא לצאת לרחוב בחלוק ,כיו שהוא בגד
ביתי] ,ובפרט בחלוקי של היו העשויי לרוב מבד נצמד ,בעיה אליה לא התייחס כלל
כשפירט את המכשולות העלולי להיות בחלוקי[ ,בספר זה תלמדנה בנותינו שהכל עני של
"מנהג המקו" .לא תהיה לה את הזכות לדעת שלכה"פ ישנה עדיפות להמנע מכ) .ובמקומות
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אחרי הציג זאת כדבר כשר לחלוטי ,וא ,לא טרח לרמוז שיש מקומות שהנשי נמנעות מכ),
וזה לשונו:

עמ' " :384דוגמא לכ) מהווה אשה היוצאת מביתה לבית השכני ואפילו חוצה את
הכביש בעודה לבושה בחלוק לילה .בניגוד לאות "שמלות בית" ,המכונות
"חלוקי" ,א) למעשה ה נלבשות במש) היו כולו ,בבית וא ,מחוצה לו".
עמ' " :315מאחר שנשי רבות מעדיפות ללבוש חלוקי במזג אויר ח ,בהיות
בגדי קלילי ונוחי ,היה ראוי לבקש מ היצרני לתפור חלוקי המתאימי
ללבישה בבית ובחו."4

עמ' :511

"רכיבה על גבי אופניי :ברוב המקומות באר 4ישראל מקובל שילדה מגיל  9ומעלה
לא תרכב על אופניי כלל )ויש מחמירי אפילו בילדות בגיל צעיר יותר(  ראה
שו"ת שבט הלוי י:כו:י .א ,על פי שבעבר ,לפני עשרות שני ,היו רבי שהתירו זאת
ג לנערות ונשי ,בימינו אי מוצאי לנכו להתיר ,שכ בלתי נמנע שתהיינה בנות
שתרכבנה בעוד לבושות חצאיות שאינ רחבות דיי .במקרה זה ,עלולה הופעת
להיות מאד לא צנועה...
המנהג בנושא משתנה בי מקו למקו ובי אר 4לאר .4יש לקחת בחשבו את
תנוחת הרוכב המשתנה ממקו למקו .לדוגמא ,בארצות סקנדינביה ,יושבי
הרוכבי זקו ,,כאד היושב על כסא .במקרה זה ,אשה הרוכבת על אופניי
כשהיא לובשת חצאית רחבה יכולה להיראות ראויה ביותר .לעומת זאת ,באנגליה
נוהגי רבי לרכב על אופניי כשה רכוני קדימה .סביר להניח שתנוחה כזו
תהיה מאד לא צנועה ,אפילו תלבש הרוכבת חצאית רחבה מאד.
בדומה לכל שאלה אחרת בהלכה ובהתנהגות ,כל אחד ינהג כפי שהורה רב המקו
בנדו ,מכל מקו ברור שבמקו בו הנשי והבחורות המקומיות אינ רוכבות על
אופניי ,ומפריע לה שאשה או נערה רוכבת על אופניי ,אסור לאשה לנהוג בשונה
ממנהג המקו".
א עד היו היה פשוט לנו שרכיבת נשי על אופניי הינה חוסר צניעות מצד עצמה ]ואי
צור) לפרט ולהסביר[ ,בספר זה לומדות בנותינו שהוא עני של "מנהג המקו" ...ובמקומות
מסוימי אשה הרוכבת על אופניי יכולה להיראות ראויה ביותר...
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ומה שכתב שלפני עשרות שני היו רבי שהתירו זאת לנערות ולנשי ,הנה לא ציי לזה שו
מקור ,וג בספר מקורותיו 'לבושה של תורה' לא הביא שו מקור לכ) ,ואי ידוע היכ מצא
1
את אות "רבי שהתירו".
ולמעשה כבר הורו מרנ הגר"ש וואזנר והגר"נ קרלי 4שליט"א ]במכתב מכ"ו אלול תשנ"ח,
הנדפס בספר משבצות זהב לבושה[ שרכיבה על אופניי לאשה ובת נוגדת את הצניעות מלבד
הקטנות ביותר ,ושאי הבדל בזה בי אר 4ישראל לחו"ל ,ואי זה נוגע ל"מנהג המקו" או
להוראת "רב המקו"...

עמ' :340

"א ,על פי שכאמור לבישת מכנסיי לאשה היא חוסר צניעות מוחלט ,יש פוסקי
הסוברי כי כשמדובר בבגדי שינה שוני ה פני הדברי .הפיג'מות ,לדעת ,אינ
נחשבות "בגדי פריצות" הג שה כוללות מכנסי .א ,על פי שמדובר בבגד הדומה
למכנסי גברי אי זו פריצות ,כיו שאפילו כשהיא יוצאת ממיטתה ,רואי אותה
רק בני משפחתה הקרובי".
כלומר :יש פוסקי הסוברי שמותר לאשה להיראות במכנסי פיג'מה בפני בני משפחתה
הקרובי ]אביה6 ,חֶ יהָ  ...ובנשואה א ָ7 ,נֶיהָ  ,[...ואי בזה משו פריצות! והנה לא ציי המחבר
מי ה אות פוסקי ,וכ בספר מקורותיו לא ציי שו מקור להיתר זה ,וג לו יהי שטרח
ומצא פוסק המתיר זאת ]בכדי שלא ייאל 4לפסוק כנגד ה"מנהג" המקובל בחו"ל[ ,הא זה מה
שהננו מעוניני שתלמדנה בנותינו בשיעורי צניעות? הא לש כ) הננו שולחי את בנותינו
ללמוד צניעות ,בכדי לחשו ,בפניה "היתרי" ומושגי כאלו הרחוקי כרחוק מזרח ממערב
מהנהגות הצניעות עליה חונכו?

ובהמש) ש )עמ'  (341כתב" :א על פי שלפי דעה זו מותרי בגדי הפיג'מה ) מכנסי
פיג'מה( בלבישה ,אי ראוי כלל וכלל לנערה או אשה להסתובב בבית בפיג'מה )הגאו
רבי יוס ,שלו אלישיב שליט"א והגאו רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א( ,ואי לה
לעזוב את חדר השינה מבלי להתעט ,קוד בחלוק".
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כמו"כ מה שכתב שבאר 4ישראל מקובל שילדה מגיל  9ומעלה לא תרכב על אופניי וציי לדברי ה'שבט הלוי' ח"י
סי' כו ,הנה המעיי ש יראה שהנדו ש אינו מצד צניעות כלל ,וכפי שמודגש בשאלה שמדובר במחנות קי 4ובאופ
שאי בזה חוסר צניעות ,אלא משו בעיה אחרת עיי"ש ,וגיל  9לא הוזכר כלל לעני צניעות .כמו"כ דברי השה"ל ש
אינ נוגעי כלל ל"מקובל באר 4ישראל" ואדרבה התשובה נשלחה לחו"ל.
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הרוש המתקבל ממשפט זה הוא שמרנ הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"ש וואזנר שליט"א ה
ה ה"יש פוסקי" הנ"ל המתירי מעיקר הדי להסתובב ע מכנסי פיג'מה בבית! ]ובתו)
חדר השינה אי אפילו עני להמנע מכ) [...וזה שקר גמור! ומה שהביא בספר מקורותיו
שמועות מרבותינו הנ"ל אי זה אלא כשאינה נראית בה לאנשי כלל כמבואר ש ]וג
שמועות אלו צריכות בדיקה ,וכידוע שאי לסמו) על שמועות שבמילה אחת יכול העני
להשתנות ,ובפרט כאשר ישנה נטיה להצדיק את ה"מנהג" המקובל בחו"ל[ ,ואי לזה שו קשר
ללבישת מכנסי פיג'מה בבית בפני "בני משפחתה הקרובי"] .וביותר דש הביא בעצמו בכלל
השמועות הנ"ל דפריצות היא לעבור כ) מחדר לחדר בתו) הבית ,ופריצות לאשה היא איסור
חמור כידוע ,ולא רק "אי ראוי כלל וכלל" ,וכ כתב בעצמו בעמ' " :506ראה לעיל בפרק ו'
בש הגאו רבי יוס ,שלו אלישיב שליט"א ,שאסור לנשי ולנערות להסתובב אפילו בתו)
הבית במכנסי פיג'מה ,שהוא דבר בלתי צנוע בעליל".[.
ובאמת מר הגר"ש וואזנר שליט"א ]וכ הגר"נ קרלי 4שליט"א[ גילה דעתו להדיא לאסור
מכנסי פיג'מה לנשי בכל אופ ]ורק ע כתונת ארוכה מעליה מותר[ ,ושאי הבדל בזה בי
א"י לחו"ל ,כמבואר כ"ז במכתב הנ"ל.

עמ' :229

"רבי מגדולי אר ישראל )וכ מקהילות רבות בחו"ל( ,פסקו כי נשי לא תחבושנה
פאות ארוכות ,ג כאשר השיער אסו ,ולא מפוזר .לדעת ,פאות כאלה מעוצבות
בסגנו האופייני לנערות ,א) נשי נשואות מעול לא הלכו כ) .אי לכ) תסרוקות
אלו ,הנפוצות אצל ילדות ונערות ,אינ צנועות לנשי .במקומות אלה ,אסור לאשה
להתעל מ הפסק ומדרגת הצניעות המקובלת במקומה ,ולחבוש לראשה פאה כזו.
)ראה מקורות א:א:ו ,ש מופיע קול קורא החתו בידי גדולי אר ישראל  הגאו
רבי שלמה זלמ אויערב) זצ"ל ,ויבדלח"א הגאו רבי יוס ,שלו אלישיב שליט"א(.
ג במקומות אחרי בה אי פסק מפורש נגד פאות ארוכות ,מומל מאד להקפיד
שאור) הפאות לא יעבור את קו הכתפיי ,משו שפאות קצרות ה צנועות ועדינות
יותר".
המסר ברור :מרנ הגרש"ז אויערבא) והגרי"ש אלישיב זצוק"ל אינ "גדולי ישראל" אלא רק
"גדולי אר 4ישראל" ,ולפיכ) פסקיה מחייבי רק את תושבי אר 4ישראל] ...א) לא ברור
מדוע לא נאמר שה "גדולי ירושלי" ופסקיה מחייבי רק את תושבי ירושלי ,[...וא,
שלא מצאנו דעה חולקת ,די בכ) שרב המקו לא הוציא "פסק מפורש" נגד פאות ארוכות
בכדי להפו) את ההימנעות מכ) להמלצה בלבד...
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]ולגופו של עני ,כאשר פתחנו את ספר מקורותיו 'לבושה של תורה' ש הביא את ה'קול
קורא' ,נדהמנו לראות כי עשרה מתו) תשעה עשר הרבני החתומי עליו  ה רבני מחו"ל!
וכפי שכתב ש בעצמו "ולאחר כמה שני חתמו עליו ג כמה מגדולי ארצות הברית" ,ולא
הצלחנו להבי אי) יתכ לקרוא לזה "קול קורא החתו בידי גדולי אר 4ישראל".[...

מסר שלילי נוס ,מונח במשפט "אסור לאשה להתעל מ הפסק ומדרגת הצניעות
המקובלת במקומה" ,כלומר :אי די בפסק גדולי ישראל בכדי להמנע מחבישת פאות ארוכות,
אלא האיסור מותנה בכ) שנשות המקו מואילות בטוב לציית לגדולי ישראל בזה ואי לכ)
הדבר חורג מ"דרגת הצניעות המקובלת במקומה" ,א) א נשות המקו לא ראו לנכו לציית
לגדולי ישראל בזה וחבישת פאות ארוכות תואמת את דרגת ה"צניעות" )???( המקובלת
במקומה ,במקו כזה אי תוק ,לפסק גדולי ישראל...

עמ' :352

"פוסקי רבי סבורי שבדיוק כש שאסור לגבר לבר) א בשדה ראייתו נמצאת
אשה שאינה לבושה כראוי ,באותה מידה אסור לו לבר) בעומדו מול תמונה כזו...
אפשרות זו עלולה להתעורר בשעת ארוחת הבוקר ,כאשר על השולח נמצא עיתו
ובו תמונה לא הגונה .מלבד האיסור להתבונ בתמונות אלה ,עליו לדאוג שה
תהיינה מחו 4לשדה ראייתו בשעת אמירת ברכה .האמת היא שעיתו המכיל תמונות
כאלה אי ראוי לעיי בו כלל וא ,לא להכניסו הביתה".
כפי הידוע לנו ,עיתו המכיל תמונות שאינ צנועות הוא עיתו חילוני ]אולי בחו"ל ישנ
מקומות בה ה"מנהג" הוא שג בעיתוני דתיי מופיעות תמונות כאלו ,[...וא"כ מה פשר
היחס הקריר לעיתוני אלו ,כאילו הוא דבר מצוי ונורמלי שבשעת ארוחת הבוקר נמצא על
השולח עיתו ובו תמונה לא הגונה ...ולהכניס עיתוני כאלו הביתה וא ,לעיי בה זה רק
"אי ראוי"] ...בעוד שגדולי ישראל כתבו ביטויי חריפי ביותר כנגד הכנסת עיתוני
חילוניי הביתה ,יעויי בדברי מר הגרא"מ ש) זצ"ל ב'מכתבי ומאמרי' סו ,חלק אב
ובח"ה עמ' קמא )"חומר האיסור בקריאת עיתוני חילוני ידוע ומפורס ,"...ובדברי מר
הסטייפלר זצ"ל ב'קריינא דאגרתא' ח"א קיז )"איסור חמור הוא להכניס בבית יהודי ,וכל
שכ וקל וחומר שאיסור נורא ואיו הוא לקרוא בה.[("...
הא זהו הרוש שצריכות לקבל בנותינו ,המתעתדות בעז"ה להקי בית של תורה?


9
עמ' :375

"בציבור המקפיד על עדינות הלבוש ,מקובל כי נשי ונערות אינ לובשות בגדי ג'ינס
מכל סוג שהוא ,למרות שמדובר בבד נוח לשימוש ועמיד בכביסות ,משו הקשר
הקיי בי ש הבד והופעתו הכללית לבי הסוג המגוש של בדי ג'ינס".
כלומר ,רק הסוג המגוש של בדי ג'ינס הוא בעייתי ,א) סת בגדי ג'ינס מצד עצמ ה
ראויי ,והסיבה שיש כאלו שנמנעי מה היא רק משו "הקשר הקיי בי ש הבד לבי
הסוג המגוש של בדי ג'ינס"...
אי הנושא כא א מותר או אסור ,השאלה היא הא זה מה שהיינו מצפי שתלמדנה בנותינו
בשיעורי צניעות?!

עמ' :508

"תרגילי אקרובטיקה :יש בתי ספר בה הבנות לומדות תרגילי התעמלות מסובכי
וקשי ,כגו גלגול באויר ,גלגול הצידה ,קפיצה מעל "חמור" ,דילוגי לגובה וכד'.
התעמלות מאומצת מסוג זה מפתחת קואורדינציה טובה ומפעילה חלקי בגו,
שאינ מופעלי בהתעמלות רגילה .אי לדחות פעילויות שכאלו ,למרות שלצערנו
לא נית ללבוש שמלה בעת ביצוע )כפי שיוסבר( ,בדיוק כפי שאי לדחות שחיה,
למרות שהיא כוללת חסרונות אלו .בביצוע תרגילי אלו ,יש ללבוש מכנסיי רחבות
וחלצת טריקו גדולה ,או חולצת פיג'מה ומכנסי פיג'מה רחבי".
לא נדו כא מה מותר ומה אסור ,רק נשי לב למושגי אות לומדות בנותינו ,בנות 'בית
יעקב' בארצינו הקדושה ,לחזק את ה"צניעות בלבוש ובהנהגה"...

עמ' :230

"יש לציי כי יתכ מצב בו פאה הנראית עדינה וצנועה על אשה אחת ,תיראה בלתי
צנועה ואפילו תעניק מראה של נערה לאשה אחרת .יש תסרוקות המתאימות לפני
רחבות ,א! לא לפני צרות ,ולהיפ) .הוא הדי לגבי אור) הפאה ,אור) מסוי עשוי
להיראות יפה ועדי על אחת א) לא על רעותה ,וכ הלאה .לפיכ) ,חובה להיזהר
שלא לרכוש פאה בסגנו מסוי רק משו שהיא מתאימה מאד לשכנה".
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הבנת? "התאמה אישית" היא תנאי בצניעות הפאה ...התאמת התסרוקת למבנה הפני היא
חלק בלתי נפרד מה"צניעות בלבוש ובהנהגה" ...כמה מצער שזקנותינו לא זכו ל"הידור מצוה"
זה ,שכ בימיה תעשיית הפאות עדיי לא היתה מפותחת דיה בכדי לאפשר תסרוקות
בהתאמה אישית 2למע צניעות מושלמת ...וה' הטוב יכפר בעד...

עמ' :378

"יש בשוק גרביי עבי העשויי כותנה או אקריל ואינ הדוקי לרגל .הגרביי
אינ נאחזי ו"נוזלי" ,מה שיוצר מראה מוזנח ,מרושל ואפילו דוחה .אי ללבוש
פריט בלתי מתאי שכזה ,לא בפני עצמו וא ,לא על גבי גרביוני".
מבלי לדו מה מותר ומה אסור ,הדבר ברור שהסוואת צורת הרגל יש בה תוספת צניעות ,וכפי
שנהגו בדורות עברו בכל תפוצות ישראל ללכת בבגדי ארוכי המכסי את כל הרגל ,א)
לדעת ספר זה על הגרביי להיות בדוקא הדוקי לרגל ,שתיראה ותבלוט צורת הרגל ,ואילו
גרביי המטשטשות את צורת הרגל ה "פריט בלתי מתאי"...

עמ' :246

"חשוב להדגיש שכ) ג אי לה למטפחת להיות בעלת מראה חד גוני ומדכד).
ראשית ,...שנית ,טעות היא ליצור רוש כאילו היהדות מגבילה ,קודרת ועצובה,
כאשר האמת היא שדר) היהדות היא דר) חיי מענגת ומלאת שמחת חיי".
א ידענו עד היו שמטפחת שחורה פשוטה היא האופ היותר צנוע וראוי לכיסוי הראש ,בספר
זה תלמדנה בנותינו שעל המטפחת להיות צבעונית בדוקא ,שכ מטפחת שחורה פשוטה יוצרת
רוש כאילו היהדות מגבילה קודרת ועצובה...
ונוסי ,ונשאל ,הא היהדות אינה מגבילה? הא לא קיבלנו תרי"ג מצוות בהר סיני? הא
היהדות המגבילה היא קודרת ועצובה או שדוקא היא זו המענגת ומלאת שמחת חיי?
]ולא נוכל שלא להיזכר בדברי הנביא מלאכי )ג יד( "אמרת שוא עבוד אלוקי ,ומה בצע כי
שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדורנית מפני ה' צבאות"[...
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יעוי בספר 'הכל לאדו הכל' )עמ'  (174על המצב באמריקה לפני כשמוני שנה" :באות ימי לא חבשו נשי
צעירות פאה .לא זו בלבד ,אלא שמעטות כיסו בכלל את ראש לאחר הנישואי .פאות חבשו רק נשי מבוגרות יותר,
וה נראו זהות כול".
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כמדומה שהחמור מכל היא ה"מצוה" החדשה שהמציא ה'עוז והדר לבושה' ,כמתבאר
בציטוטי דלהל] .היות ובקריאה שוטפת של הספר פעמי שאי שמי לב לחומרה
שבדברי ,כיו שה מובלעי בתו) הסברי ארוכי או שמובאי בדר) אגב וכד' ,לכ 
בניגוד לשאר הציטוטי המופיעי במאמר זה  המשפטי דלהל הובאו בפני עצמ ללא
הקטע השל שבתוכו ה מופיעי[ .לקרוא ולא להאמי:

עמ' " :413כ) צריכה להיות גישתה של האשה ,עליה להופיע בי אנשי במראה נאה
ומלא ח"
עמ' " :105מותר לה להיראות נאה בצאתה מביתה ,וכ! עליה לנהוג ,משו שהקב"ה
העניק לנשי ח ,כדי שתיראנה נחמדות תמיד"
עמ' " :298ראוי שנשי ובנות תקפדנה על הופעה נאה ונעימה"
עמ' " :252במקו לגלוש לקיצוניות זו או אחרת ,עליה להקפיד על תסרוקת נעימה
למראה ,היוצרת רוש מכובד ואפילו נאה .בת ישראל שייכת הרי למשפחת
המלוכה ,והופעתה צריכה להעיד על כ)"
עמ' " :319עיקר הגו ,צרי! להיות לבוש בצורה נאה ומלאת ח"
עמ' " :319טוב וראוי לשמלה שתהא פרחונית או מקושטת בכל צורה שהיא"
עמ' " :106במקו ציבורי ,מחייבת הצניעות לבוש המקרי עדינות ונעימות"
עמ' " :405כבר הוסבר במקו אחר כי האשה והנערה צריכה להתלבש בבגדי נאי
ולהתקשט בתכשיטי מתאימי ,כדי להקרי תדמית נאה ומלאת ח יהודי"
עמ' :9

"נשי צריכות להתלבש בצורה נעימה ובטוב טע ...ההלכה מכירה בהחלט
בצור) הקיי אצל נשי להתלבש בצורה נעימה ובטוב טע ,וא מעודדת
אות לכ!" ]היכ בדיוק מעודדת ההלכה את האשה להתלבש בצורה נעימה
ובטוב טע ברשות הרבי?[

עמ' " :226כיו שכיסוי הראש ממלא תפקיד כה חשוב ,מתאי שסגנונו ישק ,את
עדינותה הפנימית ורגישויותיה של בת ישראל .לפיכ) ,עליו להיות פריט לבוש
המוסי ח ואצילות למעמדה המלכותי של האשה היהודיה"
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עמ' " :399הבה נדאג שפנינו יקרינו עדינות ,מידות מתוקנות ושמחת חיי ,להנאת
הזולת" )שומו שמי!!!(
עמ' " :226אשה נשואה היא "אשת איש" ,ועובדה זו מצדיקה את הדרישה שחלק מיופיה
יישמר מעיני הציבור .לפיכ) ,על א ,שעליה להתלבש בצורה נעימה ונאה,
באופ המשק את שמחתה ואצילותה] "...לעיני הציבור![
עמ' " :395מחו 4לבית ,יש להשתמש בבוש בצורה זהירה ומועטה בלבד .על נשי ונערות
להשתמש בריחות עדיני בלבד ,היוצרי השפעה נעימה על הסביבה
הקרובה ביותר"
עמ' " :413כאשר אשה יהודיה משתמשת בתכשירי איפור כדי לשפר את הופעתה ,מטרתה
צריכה להיות הוספת ח הנות ביטוי לאישיותה האמיתית"
עמ' " :403אשה עשויה להזדקק לאיפור כדי לשפר את הופעתה בפני בעלה ...יותר מכ!,
אשת חיל מפיצה סביבה שמחה ,ולש כ) יש צור) במראה פני בריאות
ושמחות .צור) זה עלול לעיתי להצדיק שימוש במעט איפור ,במקומו הראוי"
]כלומר ,ג שלא בפני בעלה ,על אשת חיל לדאוג שמראה פניה יפי 4סביבה
שמחה[...

עמ' " :406השימוש הנכו באיפור משפר את הופעת האשה ויוצר תדמית בריאה,
מאושרת ונעימה לעי...
שימו לב    הפסוק בתהילי אומר" :ויתאו המל) יפי) כי הוא אדני) והשתחוי לו".
מל) מלכי המלכי ,הקדוש ברו) הוא ,יאהב את יופיי) ,ביודעו כי את נתינה
נאמנה לו ,החפצה ביופי ברוח הנכונה ,מתו) שאיפות טהורות .את דואגת
ליופיי) במידה מבוקרת ומאוזנת ,מתו) רצו להנעי לסביבת!"...
]והמציא בזה פירוש מחודש בפסוק ,ובכל המפרשי לא מצאנו כלל מי שפירש הפסוק על יופי
חיצוני ,ועל אחת כמה וכמה שאי להעלות על הדעת פירוש זר שכזה ,שיאהב המל) את
התייפות) ברשות הרבי "מתו) שאיפת טהורות"" ...מתו) רצו להנעי לסביבת)"[...

ואכ בעמ'  427מביא המחבר מכתב שכתבה לו אחת הקוראות" :התעודדתי מ הרעיו
האומר שעל האשה להקפיד על הופעה נאה."...
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ובל נשכח שלא מדובר כא על הופעתה בתו) ביתה אלא על הופעתה ברשות הרבי ,ו"להקרי
תדמית נאה" "מאושרת ונעימה לעי" "להנאת הזולת" "מתו) רצו להנעי לסביבת)" אי
הכוונה כלפי נשי דוקא ,שהרי ג בגייטסהד אי עדיי רחובות נפרדי לגברי ולנשי...
ובעמ'  413לא התבייש המחבר לכתוב זאת בפירוש" :עליה להופיע בי אנשי במראה נאה
ומלא ח" ...כמובא לעיל.
וכעת הגיעה לידינו החוברת "עוז והדר לבושה  תודה!" ,בה פירס המחבר ]כפרסומת לספר[
מכתבי תודה ועידוד שקיבל מקוראות ,ומצאנו בה משפט מחריד ,שאינו מותיר עוד מקו
לספיקות בכוונת הדברי .וכ) כותבת אחת הקוראות )עמ' :(6

"אבל החשוב מכל ,החדרת בקוראות גאווה יהודית .אני מרגישה זכות וכבוד על
הדברי שאינני יכולה לעשות .אני מודעת לכתר בת מל) המעטר את ראשי,
ולאחריות הבאה אתו .כיו אני לוקחת בחשבו ונזהרת מאד להיראות במיטבי
ולגרו הנאה לכל מי שפוגש אותי ,בפרט לבעלי".
]כ ,כ ,לא טעית ,קראת נכו ...ראה צילו בתחילת החוברת[.
כל מילה מזעזעת ,וכל מילה נוספת מיותרת] .ומי שאינו מבי ואינו רואה כל בעיה בדברי אלו
3
 אינו מבי צניעות מה היא ,וחוברת זו אינה מיועדת לו ולשכמותו[.

את ה"מקור" והביאור ל"מצוה" הנ"ל מצאנו בעמ' :380

"יש נשי המתלבשות בבגדי קודרי וחדגוניי ,וכמעט שאינ מקדישות מחשבה
להופעת .ביניה יש אפילו כאלה ,הנוהגות כ) מתו) רגש מוטעה של צניעות וענווה.
לדוגמא ,לא איכפת לה כיצד נראית הפאה שעל ראש ,וה יוצאות מבית חבושות
פאה לא מסורקת ומוזנחת .בנוס ,לכ) ,ה לובשות שמלות חסרות צורה וצבע,
משוללות כל ח .סגנו לבוש כזה גור תחושת אי נוחות לרוב הנשי ,היודעות
להערי) טע טוב ולבוש אסתטי ,ולכל הפחות מצפות מאשה שתקפיד על הופעה
נאה ונעימה .התלבשות בבגדי קודרי ועלובי אינה מעשה מצער ובלתי חברותי
בלבד ,בנוס ,לכ) יש כמה סיבות חיוביות ביותר מדוע נשי ובנות צריכות להקפיד
תמיד על הופעה נאה ולבוש נעי לעי".
ומנה בזה שלש סיבות:

3

ויעויי להל בסו ,הערה .9
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סיבה א'" :על האשה למצוא ח בעיני בעלה".
סיבה ב'" :לבוש חינני מטפח שלו בית".
ולא זכינו להבי ,מה נוגעות סיבות אלו להופעתה ברשות הרבי בפני זרי כאשר בעלה שקוד
על תלמודו בבית המדרש? כיצד ייתכ שסיבות אלו מהוות ביקורת דוקא על נשי ה"יוצאות
מבית חבושות פאה לא מסורקת"?
סיבה ג':

"מלבד הסיבות )? (...שניתנו נגד לבוש עלוב וקודר ,הרי שלבוש בסגנו זה פועל נגד
הצניעות  הוא מרתיע נשי אחרות מעצ המושג צניעות .נשי הזקוקות לעידוד
בעני הצניעות ,רואות בסגנו לבוש עלוב וקודר אישור לדבריו של היצר האומר לה
מזה זמ רב  "לבוש צנוע פירושו לבוש קודר ועצוב ,ומראה המזכיר שפחה עלובה".
מחובתינו לעמוד על המשמר ,שלא להצדיק את טענותיו הכוזבות של היצר הרע ,וא,
לא לספק לו תחמושת או הוכחות .לעומת זאת ,אשה המתלבשת בח ובטוב טע,
בעצ הופעתה היא פורקת מעל היצר הרע את נשקו ,ומוכיחה שהוא אינו צודק
בעליל .היא ,ונשי אחרות המתלבשות כמותה ,זוכות להפי 4צניעות בכלל ישראל
ולחזקה".
רעיו כה נפלא ,חבל שייאמר רק בנושא הצניעות .מ הראוי להעתיקו ג לנושאי אחרי,
כמו למשל  לימוד התורה .בחור שלגודל התמדתו מתרחק מהנאות גשמיות מיותרות  פועל
נגד לימוד התורה .הוא מרתיע בחורי אחרי מעצ המושג התמדת התורה .בחורי
הזקוקי לעידוד בלימוד התורה ,רואי בסגנו חיי זה אישור לדבריו של היצר הרע האומר
לה מזה זמ רב  "התמדה בלימוד התורה פירושה חיי קודרי ועצובי ,משוללי כל הנאה
גשמית" .מחובתינו לעמוד על המשמר ,שלא להצדיק את טענותיו הכוזבות של היצר הרע ,וא,
לא לספק לו תחמושת או הוכחות .לעומת זאת ,בחור המקפיד ללכת לפעמי לקנות פיצה או
גלידה ,ולצאת מידי פע לטיולי הרפתקניי ,בעצ הנהגתו זו הוא פורק מעל היצר הרע את
נשקו ,ומוכיח שהוא אינו צודק בעליל .הוא ,ובחורי אחרי המתנהגי כמותו ,זוכי להפי4
4
תורה בכלל ישראל ולחזקה...

4

דוגמא נוספת  כשרות המאכלי .אד קדוש שבהתא לדרגתו מחמיר מאד בעניני כשרות ,אינו אוכל בשר ועופות
שאינ משחיטה פרטית ,אינו אוכל כלל באולמות ,שותה רק מי ,מעשר בעצמו כל דבר וכו'  פועל נגד שמירת
הכשרות .הוא מרתיע אנשי אחרי מעצ המושג כשרות .אנשי הזקוקי לעידוד בעני שמירת הכשרות רואי
בהנהגות אלו אישור לדבריו של היצר הרע האומר לה מזה זמ רב  "שמירת כשרות פירושה חיי מוגבלי
וסגפניי ,כמעט ללא אפשרות אכילה" .מחובתינו לעמוד על המשמר שלא להצדיק את טענותיו הכוזבות של היצר
הרע ,וא ,לא לספק לו תחמושת או הוכחות .לעומת זאת ,אד המקפיד לאכול באולמות ומלונות ,לסמו) על כל הכשר

15
ולסיו העני ,נצטט קטעי מתו) תיאור הצנועה האידיאלית להשקפת המחבר ,בעמ' :332

"הצניעות היא תחו בו האשה או הנערה מתלבשת ,מכסה או מקשטת כל חלק
מגופה ,בהתא לדרישות הלכות הצניעות ...משקפיה ועגיליה מלאי ח ועדינות,
ומוסיפי לח המאיר את הופעתה הצנועה .פתח צוואר שמלתה מושל ,ומעוטר
בשרשרת חיננית ,המוסיפה יופי לדמותה הנעימה ...השמלה צבעונית ,נחמדה
ונעימה לעי ...הצמיד ,השעו והטבעות בה היא מתקשטת ה תכשיטי
איכותיי ,המוסיפי להופעתה הייחודית"...
עוז והדר לבושה ,ואי) נשחק ליו אחרו...

עמ' :377

"מעניי לציי כי לעיתי אפילו בקרב אומות העול לא מרשי לנשי צעירות
להתלבש בלבוש מרושל .לדוגמא ,בחברות תעופה יוקרתיות רבות ,לבושות הדיילות
בסגנו מכובד ביותר .והוא הדי לגבי זבניות בחנויות יוקרתיות .שער קצר או
אסו ,,בדר) כלל פתח הצואר של בגדיה קרוב להיות "כשר" ,ה אינ לובשות
חצאיות ג'ינס ,אינ עונדות עגילי ארוכי וכדו' .אות חברות תעופה וחנויות
יוקרתיות מעונינות להקרי תדמית מכובדת ביותר ,באמצעות אות צעירות
המייצגות אות .ידוע לה כי לבוש מרושל הוא זול ובלתי מכובד ,ואינו עולה בקנה
אחד ע התדמית שה מעוניני בה .בנותינו ה בנות מלכי ,תמיד .ה "דיילות"
לא רק במש) חמש שעות של טיסה ,בהיות חשופות לעיני הציבור ,אלא במש)
עשרי וארבע שעות ביממה ,יויו".
הנה לה לבנותינו ,החפצות להתחזק ב"צניעות בלבוש ובהנהגה" ,מודל נפלא לחיקוי,
ה"דיילות" בחברות תעופה יוקרתיות...

ברמה סבירה ,ולא להחמיר יתר על המידה ,בעצ הנהגתו זו הוא פורק מעל היצר הרע את נשקו ,ומוכיח שהוא אינו
צודק בעליל .הוא ,ואנשי אחרי המתנהגי כמותו ,זוכי להפי 4כשרות בכלל ישראל ולחזקה...
דוגמא נוספת  שמירת שבת .אד המחמיר מאד בהלכות שבת ,אינו משתמש בחשמל כלל ,אינו פותח את דלת
המקרר ,אינו מטלטל כלל אפילו בתו) העירוב ובשינוי וכד'  פועל נגד שמירת השבת .הוא מרתיע אנשי אחרי
מעצ המושג שמירת שבת .אחי תועי הזקוקי לעידוד בשמירת שבת ,רואי בחומרות אלו אישור לדברי היצר
הרע האומר לה מזה זמ רב  "שמירת שבת פירושה יו מגביל ביותר ,המזכיר ישיבה בבית הסוהר" .מחובתינו
לעמוד על המשמר שלא להצדיק את טענותיו הכוזבות של היצר הרע ,וא ,לא לספק לו תחמושת או הוכחות .לעומת
זאת ,אד המקפיד להקל בהלכות שבת ככל האפשר ,ולא להחמיר בדברי שאי בה חיוב ,בעצ הנהגתו זו הוא
פורק מעל היצר הרע את נשקו ,ומוכיח שהוא אינו צודק בעליל .הוא ,ואנשי אחרי המתנהגי כמותו ,זוכי להפי4
שמירת שבת בכלל ישראל ולחזקה...
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הא התרבות המערבית הקלוקלת היא זו שתלמד את בנותינו מהו לבוש "מכובד"?! הא מה
שנחשב אצל ל"מכובד" יכול להוות דוגמא ל"כבודה בת מל) פנימה"?!
מי שיודע מה זה "דיילות" ומהי מטרת תפקיד ולבוש ה"מכובד" ,מבי כי אכ מצא מי את
מינו ,ולפי מושגי ה"צניעות" של ספר זה אכ ה"דיילות" ה דוגמא מוצלחת לתפקידה של בת
ישראל" ,להופיע בי אנשי במראה נאה ומלא ח"" ,להקפיד על הופעה נאה ונעימה לעי"
"להנאת הזולת"" ,להפי 4סביבה שמחה" ו"להנעי לסביבתה"...

עמ' :319

"שמלה נאה מסווה את הגו עצמו ,במקו להציגו לראווה ,כי תשומת הלב
מתמקדת בח הבגד עצמו ,ולא ביופי הלובשת .כאשר אבימל) שחרר את שרה
מארמונו ,לאחר שטעה בחושבו כי היא פנויה לנישואי ,הוא נת לה "כסות עיני".
המדרש מסביר כי מדובר היה בבגד יפה .מדוע נת אבימל) לשרה בגד שכזה? אמר
רבי יוחנ עשה לה כסות שיהיו מביטי בה )בכסות( ולא בנויה )ביופייה של שרה(.
מאמר חז"ל זה מעביר מסר חשוב ביותר .שמלה יפה מסיטה את תשומת הלב מהגו,
עצמו .לפיכ) ,טוב וראוי לשמלה שתהא פרחונית ומקושטת בכל צורה שהיא,
בתנאי שהיא לא בולטת במיוחד ביופיה ואינה מושכת תשומת לב מופרזת".
דברי זרי אלו מנוגדי למקובל לנו מדורי דורות ,שככל שהבגד פשוט יותר כ) הוא צנוע
יותר ,ותמיד נהגו הצנועות להתלבש בבגדי פשוטי ,ולא נשמעו מעול דברי חדשניי אלו,
ששמלה יפה ,פרחונית ומקושטת ,יש בה תוספת והידור בצניעות משו ש"שמלה יפה מסיטה
את תשומת הלב מהגו ,עצמו" .וג א יתכ לדו הא מותר מ הדי להתלבש בשמלה
פרחונית ומקושטת או לא ,א) ספר זה הופ) את הקערה על פיה ומלמד את בנותינו בש חז"ל
"מסר חשוב ביותר" ,שטוב וראוי לשמלה שתהא בדוקא פרחונית ומקושטת ושיש בזה כביכול
תוספת צניעות...
ג מצד עצמ מוכחשי הדברי מ המציאות ,והחוש יעיד בבירור שבגד יפה עלול להכשיל
יותר מאשר בגד פשוט ,וכ בדברי רבותינו מבואר שנוי הבגדי עלול לגרו למכשול ,כמבואר
בגמ' ע"ז כ :דאסור להסתכל בבגדי צבע של אשה ]ולאו דוקא בגדי צבעוני אלא הכוונה
לבגדי נאי ,כמבואר בחינו) מצוה קפח וז"ל" :ואפי' להסתכל בבגדי צבע של אשה ,כלומר
בבגדי נאי שדרכ לעשות בגדי צבועי" ,וכ"כ באו אני חומה עמ' נו ,וכ בס' הסתכלות
בהלכה פ"ה ס"ג עיי"ש[ ,ופירש"י "שזוכר את האשה כמו שהיא מלובשת בה שמייפי אותה
ומהרהר אחריה" ,וש בד"ה בעתיקי "שלבשת וכבר ראה אותה מלובשת בה וכשחוזר ורואה
אות נזכר ביופיה ,ודוקא בגדי צבעוני לפי שהאשה נאה בה ולא שכיחי אבל שאר בגדי
דשכיחי ואינ לנוי לא מסיק אדעתיה להרהר" ,ועי' ג באב עזרא על הפסוק "והסירה את
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שמלת שביה מעליה" שפירש "שמא בעבור יופי מלבושה חשק בה" ,ובילקוט שמעוני בראשית
מד במעשה דשמחזאי ועזאל "עזאל לא חזר בתשובה ועדיי הוא עומד בקלקולו להסית בני
אד לדבר עבירה בבגדי צבעוני של נשי" ,ועוד רבי ,והוא פשוט וא"צ להארי).
ומה שהביא מהמדרש ,הנה ראשית יש להבהיר שג א לא היה לזה יישוב  לא נית לחדש
הנהגה למעשה על פי דברי מדרש ,נגד הנהגות הצניעות המקובלות לנו מדורות הקודמי ונגד
המציאות והמוחש ,בעוד שלימוד זה לא שמענו בלתי היו ,ולא מצאנו לא ,אחד מרבותינו
הקדמוני שיורה כ למעשה על פי מדרש זה] .ובפרט שזהו נגד המבואר בגמרא ובקדמוני
וכנ"ל[ .אמנ לגופו של עני ,אי ללמוד כלל מדברי המדרש ,כמבואר בהרחבה בהערה.5

5

הנה יעויי ב'יפה תואר' ]השל[ שפירש בזה"ל" :ויתכ שלהיות היופי נראה למביני מדע בהיות האשה בלי לבושי
ותכשיטי ,כי המקושטת בלבושי אי שבחה כ"כ ביופיה כי בעדי כליה מראי יופי יותר ממה שיש לה ...ושרה
להפלגת יופיה היתה משובחת בכל צד ,לכ אמר שיעשה לה כסות נאה מאד שאז לא ייראה כ"כ אמיתות יופיה כי
יאמרו המלבוש גור" .וכ פירש ב'ע 4יוס ',וז"ל" :פי' עשה לה כסות חשוב מ האל ,כס ,,שיהיו הכל מביטי בכסות
החשובה ולא בנוייה ,כי יאמרו שהלבוש גור היופי" .וכ ביאר בפירוש 'נזר הקודש' )יעסני 4תע"ט( וז"ל" :ורבי יוחנ
מפרש דה"ק עשה לה כסות חשוב מ האל ,כס ,שיהיו הכל מביטי בכסות החשוב ולא בנוייה כי אז לא ירגישו בעצ
הוד יופיה כי יאמרו שהלבוש גור היופי" .והיינו דשרה היתה מד' נשי יפיפיות שהיו בעול כמבואר בגמרא במגילה
טו ,.והיו "הכל סכי ביופיה" כמבואר ש יד ,.והסיבה שנלקחה לפרעה ולאבימל) היא מחמת שהיתה מיוחדת ביופיה
הרבה יותר משאר נשי ,וכדי להמעיט את הסיכויי שיקרה שוב כזה דבר שאחרי יחפצו לקחתה ]וכדפירש ב'מתנות
כהונה' ש "כדי שלא תבוא עוד לידי תקלה"[ ,עשה לה כסות נאה ביותר ,ובזה יגרו שלא יהיה לאנשי עני מיוחד
לקחתה כי יסברו שהמראה היפה נגר מחמת הכסות א) מצד עצמה אי בה יופי מיוחד יותר משאר נשי .וא"כ מוב
שכ"ז לעני חשש לקיחה ,שבזה ישנו משקל מכריע לידיעה שהיא מיוחדת ביופיה יותר משאר נשי ,אבל לעני החשש
שתמשו) עיני האנשי וייכשלו בה בהסתכלות והרהורי רעי  פשוט שכל שמוסיפה יופי מוסיפה בחשש זה] .ובפרט
דהיצה"ר הוא דמיו ,ויש לדייק בלשו ה'יפה תואר' שכ' "למביני מדע" ואי ללמוד מזה להיו שהדמיו שולט וד"ל[.
וכמו"כ כ"ז דוקא בשרה להפלגת יופיה ,אבל בסת נשי אדרבה ,מבואר שבגדי יפי מייפי את האשה הרבה יותר
ממה שהיא באמת.

ולא מצאנו מי שפירש להדיא כה'עוז והדר לבושה' ש"שמלה יפה מסיטה את תשומת הלב מהגו ,עצמו" ,א ,שכ) היא
ההבנה השטחית בלשו המדרש .וג א נפרש כ ,עדיי אי אפשר ללמוד מזה לדיד ,מכמה סיבות :א .דג לפ"ז
ייתכ שהוא דוקא בשרה לרוב יופיה שאי מה להוסי ,על יופיה וכסות נאה רק תוכל להמעיט את הנזק ,ואי ללמוד
מזה לסת נשי .ב .שזו היתה סברת אבימל) ,ומני שאברה ושרה קיבלו את דבריו? ג .ש הרואי היו גויי ,ואי
ללמוד מזה לעני הכשלת יהודי .ד .א"א לדעת על איזו כסות מדובר ,שהרי ידוע שג הבגדי הנחשבי היו
לכשרי אינ דומי כלל לבגדי הדורות הקודמי שהיו רחבי הרבה יותר והיו מצניעי את צורת הגו ,לגמרי הרבה
יותר מאשר כיו] ,עי' רש"י שבת יב .דבגדי נשי רחבי הרבה ,וג של הזקנות שצרי במקצת ה רחבי כשל
אנשי מעונגי ,וע"ע ריטב"א שבת נז .דדר) נשי לצאת "בכמה בגדי רחבי"[ ,וייתכ שא ,שרוולי לא היו לה
בבגד העליו אלא היה עוט ,את הכל וכד'] ,וכעי גלימא ,עי' שבת עז" :שנעשה בו כגל" ופי' רש"י "שאי לו חיתו)
איברי"[ ,ואפשר שכסות כזו כשהיא נאה ההסתכלות בה היא הבטה בנוי הכסות ולא בנוי האשה ,אבל אי) אפשר
ללמוד מזה לבגדי שלנו המותאמי הרבה יותר לצורת הגו ?,וא היה מדובר בתוספת ראיה לדבר שכבר מצאנו
ומקובל לנו מאמותינו עוד היה אפשר להבי ,אבל להמציא דבר חדש נגד המקובל לנו עד היו ונגד המציאות והמוחש
על סמ) ראיה ברמה כזו] ,ואפילו על סמ) ראיה טובה ,וכמו שנתבאר בפני[  זהו דבר שלא מתקבל על הדעת.
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ומלבד זאת ,הנה ב'מתנות כהונה' ש ביאר בזה"ל" :כסות יפה מצוייר שיהיו כל עיני
מביטי בו" ,וכ בפירוש המיוחס לרש"י גרס "כסות שהיא עושה עיניי ,שהכל מביטי בה",
ומבואר מזה שמדובר היה בבגד המוש) את העי ,שהיה בולט במיוחד ביופיו ומוש) תשומת
לב מופרזת ,וא כ א באנו ללמוד מדברי המדרש הנהגה למעשה יש ללמוד שג בגד כזה
הוא "טוב וראוי" ,ואילו ספר זה התנה את ה"מצוה" של שמלה יפה "בתנאי שהיא לא בולטת
במיוחד ביופיה ואינה מושכת תשומת לב מופרזת" ,ודבריו נסתרי מיניה וביה.
]והנה באותו מדרש שהביא נאמר ג "כסות עיני  כסות שהיא עשויה עיני עיני" ,ופירש ה'יפה
תואר' "פירוש מעשה אורג המלא נקבי ותולי על הפני והיא רואה את הכל ואי איש יוכל לראותה",
וכ פירשו ה'ע 4יוס ',ועוד ,וא"כ מדוע לא למד ג מכא הנהגה למעשה ,שטוב וראוי לפני שיהיו
מכוסות בכדי שלא יוכלו לראותה? מדוע לשנות את המקובל כיו אי ללמוד מדברי המדרש ורק לשנות
את המקובל מדורות קודמי פתאו מוצאי את דברי המדרש?[


עמ' :319

"בתקופת חז"ל לבשו הנשי בגדי צבעוני כדי להיראות יפות"
הנה לא ציי מני לו זאת ,וא ,שמצינו שנשי מתקשטות בבגדי צבעוני א) מני שהיה זה ג
ברשות הרבי? ועי' ברש"י במסכת ע"ז כ :דבגדי צבעוני לא שכיחי ,הרי שלא היה מצוי
לאחרי לראות אשה לבושה בבגדי צבעוני .ולא באנו לדו כא א מותר או אסור ,רק קבלנו
על הקביעה ההיסטורית שהמציא ללא שו מקור ,בכדי לרתו ג את נשות חז"ל לרעיונות
העוועי הללו ולמושגי "הצניעות המתקדמת"...

עמ' :374

"בארצות המזרח התלבשו נשי יהודיות חרדיות בלבוש ססגוני יותר מאשר
רעותיה בנות המערב .בדומה לכ) ,ה ענדו תכשיטי בכמות רבה יותר מאחרות".
כל זקנה מארצות המזרח תוכל להעיד שאלו ה דברי הבל! שכ דוקא בארצות המזרח היו
הנשי הולכות בצניעות מופלגת ,וג א בבית היו מתלבשות בלבוש ססגוני ומתקשטות
בתכשיטי בכמות רבה  ביציאת לרחוב היו מתכסות בסדיני וברדידי שכיסו את בגדיה
6
הצבעוניי ותכשיטיה!
6

וראה מה שכתב בשו"ת 'הסבא קדישא' ]למהרש"א אלפנדרי זצ"ל[ ח"א סי' לב כ'" :ג זכורני בימי חורפי כמה
שני ששו אשה מנשי ישראל לא היתה יוצאת כלל לרשות הרבי ,וא ,בעת הדחק ליל) אצל חברתה היתה מתכסית
בלבוש בגד שחור כל גופה מראשה ועד רגליה ."...וכ"כ בשו"ת 'פני יצחק' ]לרבי יצחק אבולעפיא זצ"ל[ ח"ו סי' ו' על
המנהג בעירו" :וכשה הולכי מחצר לחצר אחרת דר) רה"ר או לשווקי ה מתכסי מכ רגל ועד קדקד ועד
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עמ' :319

"יש לציי כי בתקופת חז"ל לבשו נשות ישראל שמלות שהגיעו כמעט עד כפות
רגליה ,באופ שלא היה נית להבחי כלל ברגליי .ראה תשובת הרדב"ז )ב:תשע(
הכותב כי כ) נהגו נשי להתלבש ,וכ) א ,ברור מתו) הגמרא במסכת שבת )צח
ע"ב(".
וז"ל הגמרא ש" :תנא דבי רבי ישמעאל ,למה משכ דומה ,לאשה שמהלכת בשוק ושיפוליה
מהלכי אחריה" ,ומבואר שהלבוש היה ארו) א ,יותר מכפות רגליה ,וכיצד זה קיצר ג את
בגדי הנשי שבזמ חז"ל לומר שהיו רק "כמעט עד כפות רגליה"?

עמ' :230

"ויאמר ה' יע כי גבהו בנות ציו וכו' הלו) וטפו ,תלכנה )ישעיה ג:טז( .מסביר
רש"י :הלו) וטפו :,היו קושרות פאות נכריות ...ע קליעותיה שיראו גסות
וטפופות .כ) נהגו הבנות ,במטרה להציג ולהפגי את יופיי ,הג שלמע הופעה נאה
ונעימה ,היה די בסירוק ועיצוב שער הטבעי".
המסר המסתתר :הנהגה זו לא היה בה חיסרו מצד עצמה ,אלא רק משו שהיא היתה
מיותרת ולא נצרכה למע "הופעה נאה ונעימה" ,אבל א תחליט בת מסוימת שהיא נזקקת
לזה למע "הופעה נאה ונעימה" הרי שהדבר מותר לה...
ובהמש) ש כתב:
בכלל ברדיד גדול הנקרא צעי ואינ פושטי אותו בדר) כלל ,ולא נראה מה בחוש הראות אלא פניה לבד ,ויש מה
הרבה נשי צנועות יותר שמכסי ג פניה במסוה" .ובספר 'סערת תימ' ]לרבי עמר קורח[ עמ' קיז תיאר את
המנהג בתימ" :הנשי נוהגות צניעות גדולה בכל הליכותיה ,וביותר נשי אנשי המדינות ,מלבושיה מתוקני
וארוכי מכסי כל גופ ,וכול צבועי שחורי ...כשיוצאה מרחוב לרחוב ,אפילו בתו) השכונה ,לובשת רדיד ארו!
ורחב ומכסה בו הרדיד הקט אשר על ראשה וכל בגדיה שעליה ,ובקצותיו כורכת על ידה ,ומכסה את פניה בסדי ארוג
מחוטי משי דקי קורי לו מג'מוק ,כדי שתהא רואה ואי נראה מגופה אפילו כחוט השערה ,ואינה פושטת רדיד זה
אלא אחר שתחזור ותגיע לביתה" .ובספר 'אגרות אר 4ישראל' עמ'  172מובאת אגרת משנת ר"פ שכתב הר"ר ישראל
שעלה מאיטליה לירושלי ומתאר לידידו שבאיטליה את מנהגי הצניעות שבאר 4ישראל ]שתושביה היו אז מארצות
המזרח ולא מהמערב[ ,וזה לשונו" :והנשי הולכות בצניעות גדולה ,כל המלבושי עד צואר ,ואינ מגלי אפי'
אצבע מבשר ,וכשיוצאות לחו 4ה מעוטפות כול בסדי לב ,ובגד שחור על פניה ...ומכסות כל גופ ,אפי' א היתה
נראה אצבע קטנה היה גנאי גדול לה ,ומלעיגי על מלבושי הנשי שלנו והדי עמה"] .נית ג"כ לראות תמונות
המעידות על כ) בספר הנפלא 'עולמות של טוהר'[.
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"תוכחתו של ישעיה הנביא מכוונת לנערות שהגדילו את נפח שער באופ מלאכותי...
על אחת כמה וכמה אי ראוי שאשה נשואה ,ממנה מצפה הקב"ה לתוספת צניעות
תסתובב ע כיסוי ראש מנופח ,המוש) את העי".
והנה לא זו בלבד שהתעל מדברי רש"י בשבת סב :שכתב" :ונשואות היו לפיכ) מספר
בגנות" ,אלא עוד פירש בדיוק להיפ) ,שתוכחתו של ישעיה הנביא היתה מכוונת לנערות,
ואשה נשואה יכולה רק ללמוד מזה קל וחומר ...ולא הצלחנו להבי מה ראה על ככה ,לפרש
בהיפ) מדברי רש"י ,ללא שו מקור אחר .ואולי משו שכלפי אשה נשואה לא היה יכול
להוסי ,את התוספת הנ"ל "הג שלמע הופעה נאה ונעימה היה די בסירוק ועיצוב שער
הטבעי"...

עמ' :329

"יש דגמי נעליי שאינ מתאימי כלל ,כדוגמת אלו בעלות העקב הגבוה במיוחד.
א ברור לכל המתבונ מ הצד ,שהליכה בנעליי כאלה אינה נוחה ,כל העושה כ)
מכריזה על נכונותה להקריב נוחות בסיסית למע מראה גבוה יותר ותוספת יופי
להופעתה .זהו מרד ,אחר היופי ,שאינו הול אד איכותי ובעל ערכי כבת
ישראל".
המסר המסתתר :החיסרו בנעליי בעלות עקב גבוה במיוחד הינו משו שההליכה בה אינה
נוחה ,וא"כ ההולכת בה מקריבה נוחות בסיסית למע מראה גבוה ותוספת יופי להופעתה,
וזהו מרד ,אחר היופי ,אבל מי שתמצא נעליי בעלות עקב גבוה במיוחד שה ג נוחות
להליכה ואי צור) להקריב נוחות בסיסית בכדי ללכת בה ,אי בה כל פסול ,על א ,שה
בעלות עקב גבוה במיוחד ,שהרי ה אינ מהוות "מרד ,אחר היופי"] ...ואדרבה ,יתכ שא,
רצוי ללכת בה שהרי ראוי לבת ישראל להוסי ,יופי להופעתה בכדי להנעי לסביבתה ...כמו
שנאמר "ויתאו המל) יופי)" ,[...וייתכ שאפילו א באמת ה אינ נוחות ,א) א ה עשויות
באופ שחוסר הנוחות אינה ברורה לכל המתבונ מ הצד ,וא"כ אי כא "הכרזה" על נכונותה
להקריב נוחות בסיסית למע מראה גבוה ,הדבר אינו כל כ) חמור ויש מקו להקל...
א כותבי על עצ חוסר הצניעות 7שישנו ב"עקב גבוה במיוחד" ,לאחר מכ אכ יש מקו
להוסי ,ג הוספות אלו ,שהדבר חמור יותר כאשר מקריבי למענו נוחות בסיסית ,ובפרט א

7

יש להבהיר ,מה שיכול כל רגיש להרגיש ,שחוסר הצניעות שבעקבי גבוהי אינו "מראה גבוה" ו"תוספת יופי" אלא
הרבה מעבר לכ) .עצ תנוחת הגו ,כשהוא מתוח על עקבי גבוהי מבטאת שחצנות ופריצות )ליתר פירוט והרחבה
ראה בחוברת "מחר יהיה מאוחר" מהדורת תשע"ב בסופה( ,והוא דבר שמקורו בעול הפריצות השפל ביותר.
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הדבר ניכר ,א) כא לא נכתבה א ,מילה על עצ חוסר הצניעות שבכ) ,וכל הנושא מתחיל
ונגמר בחוסר הנוחות...
וכ בהמש) דבריו:

"אחד מדגמי הנעליי הדוחי ביותר שהופיעו שוב לאחרונה ,ה הנעליי בעלות
סוליות עבות במיוחד .סוג זה של נעליי היה קיי עוד בימי ישעיה הנביא .הוא
כותב אודות בנות ישראל בזמנו" :הלו) וטפו ,תלכנה" .המדרש מסביר" :כשהיתה
אחת מה קצרה היתה לובשת קרקוסי עבי כדי שתראה ארוכה" .ישעיה הנביא
התייחס למנעלי אלו כאל שיא כיעור מרד ,היופי ,שהרי פירוש הדבר שבנות ציו
התאמצו בכל כוח להיראות יפות או גבוהות .ה היו מוכנות אפילו לנעול נעליי
כבדות )כפי שהיו הנעליי באות ימי( ומגושמות ,העיקר להבטיח שאמנ
"השיגו" את חברותיה הגבוהות יותר".
ושוב ,ג לדברי ישעיה הנביא דח  ,ללא שו מקור  את עני חוסר הנוחות ,ופירש שהחיסרו
היה במה שבנות ציו התאמצו ללבוש "קרקוסי עבי" למרות שה היו נעליי כבדות
ומגושמות ,כלומר  שאילו לא היו הקרקוסי "כבדות ומגושמות" לא היה מוכיח הנביא על
כ) ,על א ,שמטרת לבישת היתה להוסי ,גובה ויופי...

וסיי הדברי" :חוסר הטע והמידות הרעות המתבטאי בנעילת נעליי כאלה
היו צריכי לגרו לבת ישראל להתכוו 4מבושה בהעלותה על לבה שבמקומות בה
חלה התדרדרות בצניעות ישנ בנות שומרות שבת וכשרות ,המסתובבות בנעליי כה
מכוערות".
לא "חוסר צניעות" אלא "חוסר הטע והמידות הרעות" ,לא "נעליי פרוצות ואסורות" אלא
"נעליי כה מכוערות"...


עמ' " :457התורה מספרת לנו שכאשר הגיעו אורחי זרי לביתו של אברה אבינו,
נשארה שרה אמנו ברוב צניעותה באהלה ,משו שלא היה כל צור! בנוכחותה" ,וכ
בעמ' " :170היא הרגישה כי לא נכו להופיע בפניה ,מאחר ובעלה נמצא את ,ואי
צור! בנוכחותה".
וכ בעוד מקומות בספר מקורותיו 'לבושה של תורה' ,בכל מקו שמביא עני זה טורח להדגיש
שהסיבה שהיתה באוהל היא משו שלא היה צור) בנוכחותה ,כלומר  אבל א היתה
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מרגישה שיש צור) בנוכחותה היתה נראית אל האורחי .ולא ציי מני לו זאת ,ובמפרשי
שהוסיפו ביאור בזה לא ראינו שמצאו לנכו לבאר כ ,ראה ברד"ק ש" :למדנו בסיפור הזה
כי לא נאה לנשי הצנועות להתראות בפני האורחי" ,ובמזרחי ש" :הנה באהל  צנועה היא
ואי מדרכה להיראות" ,ובכלי יקר ש" :שהיא באהל תמיד מחמת שהיא צנועה" ,8הרי
שסתמו שמחמת צניעותה נמנעה מלהיראות בפני האורחי ,ומני לו תוספת זו שדוקא משו
שלא הרגישה צור) בנוכחותה? וג א יתכ שיש לדו מהי ההנהגה למעשה בזה ,אי זה מתיר
ח"ו להוסי" ,שיפוצי" בדברי חז"ל בכדי להתאימ למושגי של דורנו...

עמ' :106

"הפסוק אומר 'כל כבודה בת מל) פנימה ,ממשבצות זהב לבושה' .מעניי לציי
שפסוק זה ,המדבר בצניעות של בנות ישראל ,מתייחס לשתי נקודות :האחת 
הצנועה נמצאת בעיקר בביתה ,ולא ברשות הרבי .השנית  כאשר היא בביתה ,היא
לבושה בבגדי נאי ומענגי .הג שהיא צנועה ביותר ,היא מייחסת חשיבות
להופעתה בנוכחות בעלה ובני משפחתה הקרובי".
שוב המצאה ,שכ בדברי רבותינו לא מצאנו אלא שיש לאשה להתקשט בפני בעלה כדי למצוא
ח בעיניו ,9א) לא מצאנו כלל שכמו כ עליה לייחס חשיבות להופעתה בנוכחות "בני משפחתה
8

ובספר 'באר מי חיי' ש כתב" :ובדר) הפשוט נ"ל כי הנה מדר) הכשרה שבנשי החפצה באורחי לבוא אל
האורח לשאלו מאי באת וכד' בכדי שתניח לב האורח בזה להראות לו כי ג היא חפצה בו ואי בלבה עליו ...והנה
שרה לא עשתה כ ולא קיבלה פניה כלל ,ולזה שאלו איה שרה אשת) ...מדוע לא באה של שולח המל) לקבל
האורחי בסבר פני יפות ,...ולזה השיב אברה ויאמר הנה באהל ,פי' כי א ,שחביב עליה אורחי למאד ,מ"מ כל
כבודה בת מל) פנימה וצנועה היא ואי דרכה לצאת מאהלה"] .וראה עוד בספר 'מחברת הערו)' )לאחד מהראשוני 
רבי שלמה אב פרחו( שורש 'צ' וז"ל" :וכתוב ויאמרו אליו איה שרה אשת) ויאמר הנה באהל מה תלמוד לומר אלא
להגיד כי האשה תהיה בבית אחר ולא יראה אד פניה"[.

9

ונציי בזאת מדברי הקדמוני על פסוק זה :ספר משיבת נפש למה"ר יוחנ לוריא ,פרשת וישב" :כל כבודה בת מל)
פנימה ,פי' כל תכשיטיה נוי וכבוד שלה תהיה בפני נגד בעלה" .ספר 'חזה ציו' על תהילי להקדמו בעל 'משנת
חסידי'" :ועוד פשטא דקרא יש לפרשו על הצניעות ,דמיבעי לה לאשת איש הנכבדת דבהיות לבושה ממשבצות זהב
תהיה פנימה למצוא ח בעיני בעלה ולא תצא בה לחו 4למצוא ח בעיני הבריות ,דאי זה כבודה כי א קלו הוא לה
כי מגרה בה יצר הרע" .החיד"א בספרו 'דברי אחדי' דרוש כ' לשבת תשובה" :וזה שמעתי שזה רמז כל כבודה בת
מל) פנימה ממשבצות זהב לבושה ,פנימה ממשבצות ,דלפני בביתה תתקשט לבעלה ,א) בחו 4א מכוונת שתמצא
ח בעיני אנשי הוא עוו פלילי" .ספר 'חכמה ומוסר' לרבי אברה ענתבי ראש רבני אר צובה" :ואל זה כיו דוד
המל) ע"ה באומרו כל כבודה בת מל) פנימה ממשבצות זהב לבושה ,אבל בצאתה לרה"ר לא תלבש משבצות זהב ,ולא
ניתנו תכשיטי לאשה אלא שתהיה מתקשטת בתו) ביתה בפני בעלה כדי שתמצא ח בעיניו ולא תתגנה עליו".
]נשי לב לדברי החיד"א "א) בחו 4א מכוונת שתמצא ח בעיני אנשי הוא עוו פלילי" ,וכ לדברי בעל 'משנת
חסידי' "ולא תצא בה לחו 4למצוא ח בעיני הבריות ,דאי זה כבודה אלא קלו לה" ,ונזכר בציטוטי המזעזעי
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הקרובי" )בניה ,אחיה ,הוריה וכו'( .וג א יתכ שאפשר לדו בכ) הא ישנו עני כזה,
לייחס חשיבות מיוחדת להופעתה בנוכחות בני משפחתה הקרובי ,א) "לדחו ",ו"להדביק"
לפסוק המצאה חדשה שלא נמצאה בדברי רבותינו ולהציגה כחלק מהפירוש הפשוט של
הפסוק ,הוא דבר שלא ייעשה.

עמ' :374

"הפסוק בתהילי אומר 'כל כבודה בת מל) פנימה ממשבצות זהב לבושה' ...בפסוק
זה ,נמשלת צניעותה של האשה בישראל ליהלו יקר ער) ,אותו היא עלולה לאבד,
חס ושלו ,ללא שמירה מתאימה .כדי שהבגד יעניק הגנה ראויה ומהימנה ,יש
לדאוג שיהא באור) מתאי ובדוגמא הולמת .כאשר בגדיה המעוצבי בעדינות
הינ בצבע נעי וחינני ,ה מעשירי מאד את הופעתה האצילית )נכתב עפ"י
פירוש לתהילי של הוצאת 'ארטסקרול'(".
הא זה מה שיש ללמוד מפסוק זה? שבגדי ]המיועדי ל"חוצה" ,לא ל"פנימה" [...בצבע
נעי וחינני מעשירי מאד את הופעתה האצילית? הא "צבע נעי וחינני" זה מה שיעניק
הגנה לצניעותה של האשה בישראל?!

עמ' :398

"תכשיטי הינ חלק טבעי מלבושה של האשה ,בתנאי שה נעימי ועדיני .מותר
אפילו לענוד תכשיטי במקומות ציבוריי ...למעשה אנו מוצאי בחז"ל שאפילו
נשי חשובות ביותר ,כאשתו של רבי עקיבא ,ענדו תכשיטי".
הא מצאנו בחז"ל שאשתו של רבי עקיבא ענדה את תכשיטיה במקומות ציבוריי? אי זו
אלא עורמה והולכת שולל ,לציי לאשת רבי עקיבא כאשר דני על ענידת תכשיטי במקומות
ציבוריי!


הנ"ל בעמודי  1113על "מצותה" של האשה "להופיע בי אנשי במראה נאה ומלא ח"" ...להיראות נאה בצאתה
מביתה משו שהקב"ה העניק לנשי ח כדי שתיראנה נחמדות תמיד"" ...להקרי תדמית נאה ומלאת ח"...
להתלבש "בצורה נאה ומלאת ח"" ...להוסי ,יופי לדמותה הנעימה" ...ו"להיראות במיטבי ולגרו הנאה לכל מי
שפוגש אותי" ...רח"ל[.
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עמ' :401

"המדרש )ויקרא רבה יג:ד וכ מובא בתוספות חגיגה ט ע"ב( מביא משל מיוחד
מאוד" :יאי עניותא לברתיה דיעקב כערקתא סומקתא לסוסיא חיורא" כלומר ,נאה
מיעוט ]תכשיטי[ לבת ישראל ,כמו סרט אדו הקשור סביב צוארו של סוס לב.
נראה כי כוונת חז"ל היא :סוס לב נחשב לבריה אצילית ביותר .חבל לקשט חיה כזו
במידה מופרזת ,המסתירה ומסווה את יופיו הטבעי של הסוס .בר ,סרט אדו
הקשור סביב צוארו של סוס לב הינו קישוט מתאי וא ,ראוי לשבח .חוט זה הוא
פריט קט ,המבליט את מראהו האצילי של הסוס הלב ואת יופיו ,שהרי הצבע הלב
נראה יפה במיוחד בתוספת מעט צבע אדו המנוגד לו .כ) לגבי השימוש במיעוט
תכשיטי במקו הפרזה והגזמה .חינה של בת ישראל וענוותנותה אינ מוסתרי
כאשר היא עונדת לגופה תכשיטי בטוב טע  נהפו) הוא ,התכשיטי תורמי
לח ,לאצילות ולמראה הטוב בה התברכו בנות עמנו במידה גדושה".
ראשית ,נשי לב למסר המעוות המונח בדברי אלו ,לפיו הפסול בהפרזה בתכשיטי הינו
משו שה מסתירי את חינה ויופיה הטבעי ,לעומת מיעוט תכשיטי בטוב טע התורמי
לח ול"מראה הטוב" ולכ זהו דבר חיובי ורצוי ...ובמילי אחרות :להסתיר ולהסוות את
היופי הטבעי  דבר פסול ,להוסי ,ולתרו ליופי הטבעי  דבר כשר ומבור) ...והכל ג ברשות
הרבי כמוב ,בכדי "להנעי לסביבת)"...
מסר כזה מופיע במקומות נוספי בספר:

עמ' " :399קישוט יתר הינו מעשה גס הממעיט מחינה הטבעי של האשה או הבת".
עוד ש:

"עגילי ומשקפיי ...יכולי להוות תוספת מבורכת ללבוש נעי לעי ,או
להרוס רושמו של לבוש ,שבלעדיה היה מלא ח יהודי ועדי".

עמ' " :330תוספת נכונה של עיטורי זהב עשויה להוסי ,ח לנעל ,א) כמות מופרזת של
ברק נוצ 4אינה מכובדת ומשפיעה בכיוו ההפו) על חינה ועדינותה של
האשה".
וכ בעמודי הבאי בעני האיפור ,כגו בעמ' :413

"כמה מצער לראות את אלו המשתמשות בצבע בצורה מוגזמת ,שלא זו בלבד שאינ
מבליטות את חינ ומבטאות את מעלותיה ,אלא להיפ) ,ה מכסות ומסתירות הכל.
יכולה ,לדוגמא ,להיות אשה מיוחדת מאד ,המצטיינת בטוב ליבה ובהתחשבותה
בזולת ,למרות זאת ,בשל הציפוי המסתיר את תווי פניה האמיתיי ,קשה מאד
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לאד שאינו מכיר אותה אישית להבחי בכ! ,ולהאמי שמדובר באשה מיוחדת
וחמה ,מחמת מראיה הנחות".
]כלומר :על האשה לדאוג שלא להסתיר את תווי פניה האמיתיי ,כדי שג אד שאינו מכיר
אותה אישית יוכל להבחי שמדובר באשה מיוחדת וחמה המצטיינת בטוב ליבה ...וזוהי
הסיבה להמנע משימוש בצבע בצורה מוגזמת[...
אי כל פלא במראה הרחובות בשכונותינו ,אחר שבנותינו מולעטות במסרי מעוותי שכאלו
במסגרת "חיזוק הצניעות"...

שנית ,פירושו בדברי המדרש )והוא בויק"ר לה:ה ולא כפי שציי( ש"יאי עניותא לברתיה
דיעקב" הכוונה "נאה מיעוט תכשיטי לבת ישראל" ,זוהי המצאה בלעדית שלו ,וכל
המפרשי פירשו הדברי כפשוט ,יפה העניות לישראל ,וכמפורש בגמ' בחגיגה ט :יעויי ש,
וכמוב מ העני במדרש עצמו שמאמר זה מובא כהמש) למאמר שלפניו יעויי ש ,ובגמ'
בחגיגה וכ בויק"ר יג:ד הלשו במאמר זה הוא "יאה מסכינותא/עניותא ליהודאי" ,ולשו
"לברתיה דיעקב" המופיע בויק"ר לה:ה וכ בשה"ש רבה אות כז ]עה"פ 'משכני אחרי)'[ 
ביאר ה'מתנות כהונה' בשה"ש ש" :לישראל הנקראת בת יעקב".
ג עצ ה"מצוה" וה"מעלה" בהתקשטות ברשות הרבי בתכשיטי מועטי היא המצאה
חדשה של ספר זה ,ולא מצאנוה כלל בדברי רבותינו ,רק מצאנו בהיפ) ששללו בסת את
ההתקשטות ברשות הרבי ואכמ"ל .וא היה מודה שזו המצאה שלו ,היה נית אולי לסלוח,
א) להמציא פירוש חדש בדברי חז"ל ולהציגו בספר כפירוש הפשוט בדברי המדרש בכדי
שיתקבל הרוש שיש מקור מפורש בדברי חז"ל ל"מצוה" זו ,זהו דבר חמור ומזעזע.
אחר כתבנו זאת ,מצאנו בפירוש 'ענ ,יוס ',שאכ פירש דברי המדרש לעני תכשיטי ,א) זה
לשונו" :י"ל הכוונה כי דר) נשי להתקשט בתכשיטי וכמו שאחז"ל כתובות ד ,נ"ט ע"ב אי
אשה אלא לתכשיטי ,א) זהו בביתה לפני בעלה למצוא ח בעיניו כמ"ש כל כבודה בת מל)
פנימה ממשבצות זהב לבושה ,אבל כשהיא הולכת חו 4לביתה בחוצות וברחובות אז העניות
תכשיט לה ,היינו שתל! ש בלא תכשיטי כדי שלא יכשלו בני אד בה ...ולכ מדמה ר"ע
התכשיט הזה של העניות לברתיה דיעקב לערקא וכו' משו דדר) הסוס כשהוא עומד בדיר
אי עליו שו תכשיט ,אול כשמוליכי אותו ברחובות ובחוצות אז יעדו אותו עדי וש ישימו
עליו כל להנאותו ולא יבצר ממנו ורדא וסומקא ,כמו כ יאה התכשיט של עניות לברתיה
דיעקב בחוצות וברחובות ,שש ישימו עליה התכשיט של עני:ת )כלומר "שתל) ש בלא
תכשיטי" וכנ"ל( מפני הרואי ,אמנ בבית לא יהיה עליה התכשיט הזה של עני:ת אלא
יהיה ממשבצות זהב לבוש "...עכ"ל.
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ויתכ שמקורו של ספר זה הוא מדברי ה'ענ ,יוס ,',אלא שהוא עשה 'פלגינ דיבורא' ,שבעוד
שלפירוש ה'ענ ,יוס ',נמצא שכוונת חז"ל שבחוצות וברחובות לא תתקשט כלל בתכשיטי
אלא העניות תהיה לה לתכשיט ,ה'עוז והדר לבושה' אימ 4את הרעיו שהמדרש מדבר על
תכשיטי א) המציא פירוש חדש לפיו כוונת חז"ל היא "הפו) על הפו)" ,שראוי ונאה לבנות
ישראל לענוד תכשיטי בטוב טע ג כשיוצאות לרחוב...

עמ' :312

"מותר לנשי ולנערות לחגור למותניה חגורות יפות המקשטות את הבגד ,כל עוד
ה עדינות ואינ מפוארות ביותר או מושכות את העי .ראה משנה ברורה
)שא:קלד( ,הכותב כי היו מקומות בה נשי נהגו לחגור שתי חגורות ,זו על גבי זו.
החגורה התחתית היתה חזקה ונועדה לשמור על הבגד במקומו ,בעוד שזו העליונה
היתה מקושטת".
והנה כל אחד יכול לפתוח משנה ברורה ולראות שלא כתוב כזה דבר! וזה לשו המשנה ברורה:
"והיכא שנוהגי לחגור אונטערגארטי"ל ואיבערגארטי"ל ,דהיינו התחתו אי נאה והשני
נאה ,ועושי כ שהוא טוב לחגור בשני על הראשו או שהשני הוא קצר ,שרי ]פמ"ג[ .וכ בחיי
אד מצדד דאי למחות בזה במדינות שנוהגי כ .כתבו האחרוני דמה שנוהגות קצת נשי
לחגור בחגורה ,ועוד חוגרי בחגורה על הבגד הרחב מלמטה ושעל ידי כ) הוגבה הבגד הרחב
מ האר ,4ועושי כ שלא יתלכל) הבגד בעת שיש טיט ורפש ,ג"כ שרי" .עכ"ל .הרי שרק
בתחילת דבריו כשדיבר על חגורת אנשי כתב "והשני נאה" ,א) בסו ,דבריו לעני ה"קצת
נשי" לא מבואר כלל שהחגורה השניה היתה נאה .ועוד ,שג מה שכתב "והשני נאה" אי
הכוונה שהוא מקושט אלא הכוונה שהוא נקי ומכובד ,לאפוקי התחתו שאי מקפידי על
מראהו כלל כיו שאינו נראה ,וכ הוא לשו השו"ע הרב" :שחוגר חגורה חשובה על גבי חגורה
קרועה".
לא באנו לדו כא מה מותר ומה אסור ,וא רוצה יכול לומר מסברת עצמו שהדבר מותר] ,וא,
ראוי ורצוי ,שהרי בת ישראל צריכה להיות לבושה "בצורה נאה ומלאת ח" ,[...א) להמציא
"ראיה" שאינה ראיה כלל ,ולכתוב שהמשנה ברורה כותב שהחגורה העליונה של הנשי היתה
10
מקושטת  זהו שקר והטעיה!

 10הערה זו כבר נכתבה בגליו 'אליבא דהלכתא' שע"י 'אהבת שלו'  גליו נה עמ' עה ,ובגליו נו הובאה השגה על
הדברי מאת "אחד מבני החבורה  קרית ספר" ,ובעקבות כ) שב הכותב הראשו לדחות את ההשגה ולבאר הדברי
בהרחבה )הדברי נשלחו למערכת גליו 'אליבא דהלכתא' ולא פורסמו( ,ואלו דבריו:
לכבוד גליו 'אליבא דהלכתא'.
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בגליו נה כתבתי להעיר על מש"כ בס' 'עוז והדר לבושה' בזה"ל "ראה משנה ברורה )שא:קלד( הכותב כי היו מקומות
בה נשי נהגו לחגור שתי חגורות זו על גבי זו ,החגורה התחתית היתה חזקה ונועדה לשמור על הבגד במקומו ,בעוד
שזו העליונה היתה מקושטת" ,והערתי דבמ"ב לא כתוב כלל שהחגורה העליונה היתה מקושטת ,דז"ל ש" :כתבו
האחרוני דמה שנוהגות קצת נשי לחגור בחגורה ,ועוד חוגרי בחגורה על הבגד הרחב מלמטה ושעל ידי כ) הוגבה
הבגד הרחב מ האר ,4ועושי כ שלא יתלכל) הבגד בעת שיש טיט ורפש ,ג"כ שרי" .ובגליו נו כתב "אחד מבני
החבורה  קרית ספר" להשיב ע"ז וז"ל" :ובמחכ"ת הוא המשבש ,דעיי רק בתחילת הס"ק דז"ל המ"ב בהמש)...
וכוונת הגאו המחבר הנ"ל שליט"א הוא שיש ב' מטרות לחגור ,האחד לחזק הבגד שלא יפול ,והשני שאינו לצור) כלל
אלא כולו להתנאות ,וכיו שכבר יש לה חגורה על הבגד התחתו הרי לא יפול ,והחגור על העליו אינו שלא יפול שהרי
הוא ע שרוולי ,וא"כ ודאי שהמטרה ליופי וא"צ שיאמר להדיא לקישוט" עכ"ל.
אמנ זה אינו ,דהמ"ב לא איירי בב' בגדי אלא בבגד אחד ,דהנה מקור די זה מהט"ז ס"ק כה וז"ל ש" :ונראה לי
דאי בכלל זה מה שנוהגות הנשי לחגור בחגורה ואח"כ מגביהי קצת הבגד וחוגרי שנית למטה ,דהא יש צור) לאלו
ב' חגורות ,ותו דג בזה שיי) לומר המלבוש מפסיק ביניה ,אלא דחוששני בזה דהוה כמרזב דאסרינ לעיל ה"נ כ
הוא שאותו חלק המקופל ונכפל הוה כמרזב וככיסי בבלייתא" .ומבואר דאיירי בבגד אחד ,שאחר שחגרה פע אחת,
אוחזת בבגד קצת למטה מ החגורה ,ומגביהה אותו ומכסה בו את החגורה הראשונה ,וע"ז חוגרת שוב] ,שהרי כתב
הט"ז שהמלבוש מפסיק בי ב' החגורות[ ,ולשו המ"ב מקורו בס' תוספת שבת שהביא דברי הט"ז והוסי ,לבאר
הסיבה שעושות כ ,והוא משו שהבגד ארו) ומגיע לאר] 4כפי שראוי לבגדי הנשי כמבואר בכ"מ ואכמ"ל[ ,וכשיש
טיט ורפש באר 4רוצות להגביהו קצת מ האר 4כדי שלא יתלכל) ,ולכ עושות כנ"ל שמקפלות הבגד על החגורה
וחוגרות שוב .ומש"כ המ"ב "על הבגד הרחב מלמטה" אי הכוונה לבגד אחר אלא הכוונה על החלק התחתו והרחב
של הבגד] ,ותיבת "מלמטה" נראה דלא קאי על "חוגרי" ולא על "הבגד" אלא על "הרחב" ,דהיינו על חלק הבגד
שהוא רחב מלמטה[ ,שמגביהה אותו וחוגרת עליו .וא"כ קמה וג ניצבה הערתי על הספר הנ"ל שכתב בש המ"ב
ש"החגורה התחתית היתה חזקה ונועדה לשמור על הבגד במקומו בעוד שזו העליונה היתה מקושטת" ,וזה אינו ,שהרי
מבואר דאדרבה החגורה העליונה הנראית  היא זו שנועדה להגביה את הבגד מ האר ,4ואי כא שו רמז לחגורה
מקושטת] .ועי' להל דכ מבואר ב'אגרות משה'[.
וכ"ת דמ"מ אחר שיש החגורה העליונה מדוע צרי) את החגורה הפנימית ,הנה זה צ"ב ג א משו מה נאמר
שהחגורה העליונה היתה מקושטת ,דאי לומר כהס' הנ"ל שהפנימית חזקה והחיצונה לא שהרי נתבאר שהחיצונה
נועדה להגביה הבגד מ האר 4וא"כ בודאי היתה חזקה ,וע"כ צ"ל באחד מב' אופני ,אופ א  דכיו דהדר) כ מותר,
וכהא דמותר ב' חגורות היכא שבגד מפסיק ביניה ,דמבואר במרדכי ובאו"ז ועוד דהטע הוא משו שכ דר) בני
אד ג בחול ,ונראה הביאור דא ,שדי לו בחגורה העליונה מ"מ אי הדר) שבכל פע כשלובש בגד נוס ,מתיר תחילה
החגורה מהבגד הפנימי ואח"כ לובש הבגד הנוס ,וחוגרה שוב וכשפושט הבגד הנוס ,מעביר שוב את החגורה לבגד
הפנימי ,דכ"ז טירחה מיותרת ,אלא הדר) שהחגורה על הבגד הפנימי נשארת תמיד במקומה וכשלובש בגד נוס ,חוגר
עליו בפנ"ע ,וא"כ ה"ה כא כשהולכת למקו רפש וטיט אי הדר) להסיר החגורה תחילה ואח"כ להגביה הבגד ,דטפי
ניח"ל שהחגורה תשאר תמיד במקומה ,וכשצריכה להגביה חוגרת בנפרד על ההגבהה .אופ ב  דלעצ ההגבהה מ
האר 4נצרכת לב' החגורות ,וכ"כ ה'אגרות משה' יו"ד ח"ב סי' לה וז"ל" :והט"ז ס"ק כה איירי לצור) המלבוש ולצור)
הלבישה ...וא ,כשמגביהות הנשי את הבגד שלא יתלכל) וממילא צריכות לעוד חגורה שכתב המ"ב ס"ק קל"ד נמי
עכ"פ עתה ללבישה זו שלובשת כ מפני הלכלו) צריכה לב' חגורות") ,ואפשר ג"כ לדחוק שנתכוו לאופ א' הנ"ל(,
ואפשר דהביאור דבחגורה אחת עלול הקפל להתרפות תו) כדי ההליכה ,משא"כ בב' חגורות הקפל תפוס מב' צדדיו
בחגורה ואינו צמוד לגו .,ונראה דמש"כ הט"ז "דהא יש צור) לאלו ב' חגורות ,ותו דג בזה שיי) לומר המלבוש
מפסיק ביניה" כוונתו לב' האופני הנ"ל )בסדר הפו)( .ואמנ עי' בשבלי הלקט סי' קז וכ בלבוש ובשו"ע הרב כא
דמבואר דס"ל דג בבגד מפסיק ביניה אי ההיתר משו דכ הדר) אלא משו דיש צור) אמיתי לחגור על כל בגד
בנפרד ,ואפשר דהביאור דחגורה אחת אינה מחזקת טוב ב' שכבות ,ולפ"ז אי כא ב' אופני והכל עני אחד ,אמנ
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ובהמש) בעמ' :313

"בי חטאי הנשי בתקופתו של ישעיה הנביא ,הוא מזכיר את העובדה שה חגרו
למותניה חגורות מקושטות מאד ,שמשכו את העי ביותר .במסכת שבת )סב ע"ב(
חז"ל מביאי פסוק מישעיה המזהיר את החוטאות' :ותחת חגורה נקפה'  כלומר,
במקו בו נחגרו חגורות מקושטות ביותר )שהיו מכונות בש "צלצול"( ,יחלה בשר
במחלה ממארת ויתחורר .המהרש"א מצטט את הגמרא בסוטה )ח ע"ב( האומרת כי
הפרוצה נהגה לחגור למותניה חגורה בש "צלצול" ,במטרה למשו) אליה את
תשומת לב הגברי".
והנה הקצנות אלו  "מקושטות מאד"" ,מקושטות ביותר" וכו'  ה המצאה של המחבר ללא
שו מקור ,ורש"י במסכת שבת ש פירש "צלצול  בנדי"ל נאה" ,לא "מאד" ולא "ביותר".
וג המהרש"א שהביא לא כתב אלא "שדר) נשי פרוצות חוגרות בו להתנאות" ,וכ פירש
רש"י בסוטה ח ע"ב" :היא חגרה לו  חגרה את עצמה בצלצול נאה להתנאות בפניו" ,וכ
בעירובי קג :פירש רש"י" :צלצול קט  אזור קט ונאה ,כמו היא חגרה בצלצול דסוטה" ,וכ
במדרש רבה נשא ט כד "היא חגרה לו בצלצול" פירש המתנות כהונה" :צלצול  חגורה נאה",
ולא מצאנו א ,אחד שטרח להשמיענו ש'צלצול' הוא חגורה נאה מאד ומקושטת ביותר וכו',
אלא שכיו שלפי השקפתו של אותו הספר פשוט וברור שמותר לחגור חגורה מקושטת ברשות
הרבי ,וא ,המציא לכ) "הוכחה" מהמשנה ברורה ,מוכרח הוא לערו) "שיפו "4בפירוש דברי

י"ל כ ג בט"ז ,והאופ הב' שכ' לדמות למלבוש מפסיק ביניה היינו בצור) לב' חגורות ,מחמת עצ זה דה ב'
שכבות ,והאופ הא' משו הקפל וכנ"ל.
]עוד יש להבהיר עני בסיסי ,דהנה מדברי הכותב הנ"ל מבואר שהבי שכל העני לחגור )חו 4מאשר ליופי( הוא רק
בבגד תחתו המתחיל מהמתני ,כגו מכנסיי וכיו"ב ,דבזה יש חשש שיפול ,אבל בגד ע שרוולי אי שו עני
לחגור עליו חגורה א לא ליופי בלבד .אמנ זו טעות ,דהלא ידוע דבשני קדמוניות לא היו הולכי ע מכנסיי כלל
)כמבואר בתוס' שבת י .ד"ה טריחותא ובעוד מקומות( ,אלא רק ע חלוק וגלימה וכיו"ב שיש לה שרוולי ]או עכ"פ
תלויי על הכתפיי[ ,ואעפ"כ היו חוגרי אזור ,ובודאי שאי לומר שג אצל אנשי כל מטרת האזור הוא ליופי ,ועי'
במ"ב בס"ק דיד בתחילתו שהביא מהפמ"ג שיש חוגרי ב' חגורות זו ע"ג זו התחתו אי נאה והשני נאה ,הרי שיש
עני בעצ החגירה מלבד הנוי )והיינו לאופ ב' ש שהשני קצר ודו"ק(] ,וכבר כתבתי בגליו נה דאי מוכרח ד"נאה"
הכוונה מקושט וכד' אלא שאינו חגור גרוע ,וכ"ה הלשו בשו"ע הרב" :שחוגר חגורה חשובה על גבי חגורה קרועה"[,
ואי לומר כדי שלא יהיה לבו רואה את הערוה ,דבזמ הפמ"ג כבר היה מכנסיי ,וכ מעצ הדי הנ"ל דמותר ב'
חגורות כשמלבוש מפסיק ביניה ולא התנו שיהא העליו נאה מבואר דיש עני בחגורה מצד עצמה ג בבגד ע
שרוולי )דא"ל כדי להפסיק בי לבו לערוה שהרי לזה די בחגורה הפנימית שעל הבגד הפנימי( ,והביאור פשוט ,דהוא
עני של נוחות ,דבגד רחב הוא מסורבל ולא נוח ובפרט בהליכה ובעשיית פעולות ,וע"י החגור הבגד צמוד לגו ,ואינו
מפריע בתנועה וכד' ,וזה העני דמצאנו דאזור הוא עני של זריזות ,ועי' בלבוש סי' צא ס"ב וז"ל" :וצרי) אד לאזור
אזור בשעת התפילה ...שזה הוא הכו כשחגור אזור במתניו נראה הוא עומד יותר זריז מכשהוא בלא חגורה" ,והיינו
כנ"ל דבגד רחב מכביד על מהירות התנועה ומבטא חוסר זריזות[.
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הגמרא והנביא ולפרש שהמדובר היה בחגורות מקושטות מאד ומקושטות ביותר ,שמשכו את
העי ביותר...

עמ' :46

"ג אשה או נערה הלובשת בגדי צנועי מדי ,בצורה שתפגי את צניעותה בפני כל,
מנצלת את בגדיה הצנועי להשגת מטרה שהיא היפ) הצניעות ...לפיכ) ,אי ללבוש
חצאית המגיעה כמעט עד הרצפה ,ללבוש בגדי קודרי מדי ,לפסוע בפסיעות
מעודנות מדי ,וכו' ,כי כאמור הפגנת יתר של צניעות היא בעצמה חוסר צניעות...
הגמרא )עבודה זרה יח ע"א( מספרת מעשה בבתו של רבי חנינא ב תרדיו ,שהיתה
כ"כ עדינה ,עד כי פסיעות רגליה שיקפו את גודל צניעותה בהיות שקטות ועדינות
במיוחד .פע אחת כשהלכה ברחובות רומי ,הבחינו בה כמה מבני האצילי .ה
התרשמו מאד מאופ הליכתה ,וא ,העירו על כ) בינ לבי עצמ .הצעירה שמעה
את דבריה ,ודקדקה עוד יותר בפסיעותיה המעודנות ,כדי שכול יבחינו עד כמה
היא צנועה .על התנהגות פסולה זו היא נענשה בעונש חמור ,כפי שהגמרא מספרת.
הפג בהתנהגותה היה ,שלמרות תחושתה העדינה לצניעות ,היא נתנה ליצר הרע
להכשילה ,ונמשכה להרשי אחרי בהתנהגותה המיוחדת .לאד בעל חוש כל כ)
חד לצניעות ,טעות כזו בשיפוט נחשבה כחדירה לתחומי הפריצות וכמשגה חמור.
]על פי מסילת ישרי פרק טז ,המסביר כי הקפידה על פסיעות עדינות עוד לפני
ששמעה את ההערה[".
והנה זה לשו הגמרא ש" :פע אחת היתה בתו מהלכת לפני גדולי רומי ,אמרו כמה נאות
פסיעותיה של ריבה זו ,מיד דקדקה בפסיעותיה" ,ופירש רש"י" :דקדקה  לפסוע פסיעות
נאות וכתיב כל כבודה בת מל) פנימה" ,והיעב" 4ש ביאר "לישב בקובה וכו'  מדה כנגד
מדה ,וזה לפי שהיה במעשיה גירוי יצר הרע" ,וכ"כ ה'ב יהוידע' ש וז"ל "מיד דקדקה
בפסיעותיה  נראה ודאי אי כוונתה בזה לגרות בה יצר הרע ושיתנו עיניה בה ,אלא כוונתה
שישבחו את ישראל ...א) נענשה בזה דהיה לחוש שמא יתגרה בה יצר הרע ויעלה בלב
וכו'" ,הרי שביארו שדקדוק הפסיעות היה עני של גירוי יצר הרע] ,וכ מתבאר ג"כ מדברי
החיד"א בספרו 'דברי אחדי'  דרוש כ' לשבת תשובה עיי"ש[ ,ובאמת זהו הפירוש הפשוט
שמבי כל אחד כשלומד גמרא זו.
אלא שב'עוז והדר לבושה' כתב שמקורו מדברי המסילת ישרי פרק טז ,וזה לשו המס"י ש:
"...שלפעמי האד הול) ועושה מצוה לשמה ממש ,שכ) גזר אבינו שבשמי ,אמנ לא יחדל
מלשת ,עמה איזה פניה אחרת  או שישבחוהו בני האד ,או שיקבל שכר במעשהו .ולפעמי
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אפילו א לא יהיה מתכוו ממש לשישבחוהו ,בשמוח לבו על השבח ירבה לדקדק יותר ,כעי
מעשה של בתו של רבי חנינא ב תרדיו שהיתה פוסעת פסיעות יפות ,וכיו ששמעה שאומרי
'כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו' מיד דקדקה יותר ,הרי התוספת הזה נולד מכח השבח
ששיבחוה" .עכ"ל .ומזה למד ה'עוז והדר לבושה' שהמס"י פירש שדקדוק פסיעותיה היה מצד
עצמו "מעשה מצוה".
אמנ מלבד שאי"ז מוכרח כלל ,וכל לומד הרגיל בדברי המסילת ישרי מבי בפשיטות דלא
בא המס"י ללמוד מש אלא נקודה זו שפעמי האד א ,שאינו עושה כדי שישבחוהו מ"מ
"בשמוח לבו על השבח ירבה לדקדק יותר" ,וכפי שסיי "הרי התוספת הזה נולד מכח השבח
ששיבחוה"] ,דהרי ג לפירוש הפשוט "שהיתה פוסעת פסיעות יפות" כפשוטו מ"מ היה בזה
שבח במושגי גדולי רומי וכדברי ה'ב יהוידע' הנ"ל ,וגדולי רומי בודאי נתכוונו לשבחה ,וא"כ
יש ללמוד מש נקודה זו ,וכעי"ז ביאר ב'אור יחזקאל' ח"ד עמ' נגנד[ ,הנה ג א נפרש
במס"י שנתכוו להשוות כל אותו מעשה לעני שעוסק בו ,וכפי שכתב ג"כ הגר"ח שמולאבי4
זצ"ל ב'שיחות מוסר' שמהמס"י מבואר ששיבחוה על הצניעות ונתחזקה במדת הצניעות,
]וכעי"ז ג ב'אור הצפו' להסבא מסלבודקא[ ,מ"מ הלא לפ"ז מתבאר מהמס"י שחטאה היה
במה ששיתפה בזה פניה אחרת ,והיה בזה תערובת קלה של "שלא לשמה"] ,או כלשו ה'שיחות
מוסר' ש"נטלה לעצמה" ממדת הצניעות[ ,וא"כ נמצא שאי שו קשר בי דברי המס"י
לפירושו של ה'עוז והדר לבושה' שהתנהגותה הצנועה "נחשבה כחדירה לתחומי הפריצות",
ופירוש משולב ומורכב זה המובא בספר כ"סתמא דגמרא" הוא חידוש נועז של ה'עוז הדר
לבושה' ללא שו מקור] .ומפי השמועה אמרו על מר הגר"ח קניבסקי שליט"א שקרא על
פירוש זה "מגלה פני בתורה שלא כהלכה"[ .וכבר שמענו על נשי שנמנעו מחיזוק בצניעות
מחמת אותה "גמרא מפורשת" שמצאו ב'עוז והדר לבושה'...

הנה לא ייעדנו מאמר זה להביא דוגמאות ג מהשיבושי הרבי שבספר מקורותיו 'לבושה
של תורה' ,א) תו) כדי העיו בו נתקלנו בדבר מבהיל ,שאלמלא הוא כתוב אי אפשר לאומרו,
ואילו לא ראינו לא הֶ אֱ מַ < :שיכולי דברי כאלו להיכתב ,על כ  במחילה מהקורא הנכבד 
נביא בזאת את הדברי ,שיש בה בכדי ללמד עד כמה "ברסמכא" הוא ספר זה.
והוא בעמ' תכב וז"ל:
"ואגב אזכיר דמהגמ' הנ"ל במנחות ]צח .שבדי הארו היו דוחקי ובולטי בפרוכת
ונראי כמי שני דדי אשה[ יש ללמוד דאי חובה להסתיר ולהעלי החזה מכל וכל...

דאה"נ אסור להראות צורת מקו החזה וכמש"כ ,מ"מ היכר בעלמא שהוא בולט
משאר הגו ,שסביבו ,וכמו שהבדי תחובי וניכרי בפרוכת ,מותר בחולצת האשה.
ולכ אי לחייב אשה להתכסות בסודר המסתיר כל המקו ההוא מכל וכל )הג
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שיש נוהגות צניעות מופלגת לצאת בכיסוי כזה( ...ואי לדחות דאולי בפני אחרי ג
זה אסור ,ורק לפני בעלה מותרת להופיע באופ כזה ,והמשל של חז"ל הוא באופ
שהיא מופעת בסתר ביתה בפני בעלה ,דודאי אי לומר כ ,דא כ נמצא שאי זה
מראה של אשה בדר) כלל ,ורק בצינעה בסתר ביתה נראית כ) ,וא"כ אי) משלו
חז"ל מדבר המגרר היצר ואי לו מקו אלא אצל הבעל ,וע"כ נראה ברור שזוהי
הופעת האשה ג לפני אחרי".
והנה לרוב דבקותו ב"ראיה" זו סגר עיניו והתעל מהמש) הברייתא "שנאמר צרור המור דודי
לי בי שדי ילי" ,ומבואר דכל העני מדבר בדברי הנוגעי במוב הפשוט לחיבת איש ואשתו,
ואת השאלה הצדקנית "אי) משלו חז"ל מדבר המגרר היצר ואי לו מקו אלא אצל הבעל"
היה לו לשאול ג על שלמה המל) בפסוקי רבי בשיר השירי ,ולהוכיח מזה שכל הנזכר
בשיר השירי אינו מגרה היצר ומותר ג בפני אחרי ...ההיפ) הגמור מ העולה מהגמרא
בברכות כד" .אמר שמואל קול באשה ערוה שנאמר כי קול) ערב ומרא) נאוה ,אמר רב ששת
שער באשה ערוה שנאמר שער) כעדר העזי" ,ופירש רש"י "מדמשבח לה קרא בגווה שמע
מינה תאוה היא".
וכ מבואר בתוס' ש צח :ד"ה ודוחקי בסו"ד שביארו שהיה זה "לחיבת של ישראל" ,וכ
מתבאר מהגמרא ביומא נד .שג ש מובאת ברייתא זו ומיד אח"כ מובא "אמר רב קטינא
בשעה שהיו ישראל עולי לרגל מגללי לה את הפרוכת ומראי לה את הכרובי שהיו
מעורי זה בזה ואומרי לה ראו חיבתכ לפני המקו כחיבת זכר ונקבה" ומשמע דג
הברייתא הקודמת דהבדי נראו כשני דדי אשה הוא מאותו עני של "חיבתכ לפני המקו
כחיבת זכר ונקבה" ,ואי כא שו קשר למראה האשה בפני אחרי] .ולשיטתו היה לו להוכיח
ג מדברי רב קטינא שהכרובי היו מעורי זה בזה כחיבת זכר ונקבה ,שמותר לעשות כ ג
ברחוב ובפני אחרי ,דאל"כ "אי) משלו חז"ל מדבר המגרר היצר ואי לו מקו אלא אצל
הבעל"[...
וג ל"הבנתו" שמדובר על מראה של אשה בדר) כלל ,עדיי אי"ז נוגע להופעתה בפני אחרי,
והוא פשוט ,שהרי ע"פ תורתינו הקדושה דרכה של אשה לשבת בביתה ,ככתוב 'כל כבודה בת
מל) פנימה' ,וכמבואר במדרש רבה בראשית פרשה יח א' "דרכה של אשה להיות יושבת בתו)
ביתה" ובעוד מקומות רבי כידוע ,וכבר נודעו דברי הרמב" בפי"ג מאישות שלא יניחנה
הבעל לצאת אלא כמו פע בחודש או כמו פעמיי בחודש ,וא ,שכיו אי המציאות כ הלא
פשוט שזהו מפני חולשת וירידת הדורות ואי"ז המצב הראוי באמת ע"פ התורה ,והאשה
שאליה דמו בדי הארו בודאי היא האשה המקורית שאליה נתכוו הבורא ביצירתה וכמבואר
במדרש תנחומא וישב ו' "בראה מ הצלע ממקו צנוע כדי שתהיה צנועה יושבת בביתה",
ונמצא שהיראותה לעיני אחרי אינו דבר מצוי] ,וכמש"כ מר הגרש"ז אויערבא) זצ"ל
ב'מנחת שלמה' קמא סי' צא אות כג וז"ל" :דמלשו השו"ע באהע"ז "פגע" אשה בשוק משמע
דאי דרכ של נשי להיות בשווקי ורק על דר) מקרה "פגע" ,וכידוע דלפני הי' דרכ של
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נשי צנועות להיות בבית כדכתיב כל כבודה בת מל) פנימה" עכ"ל[ ,וא"כ פשוט דאי ללמוד
מזה כלו לגבי לבושה כשיוצאת לרחוב בפני אחרי.
ולא נחה דעתו עד שהוסי ,על כ) "מראה מקו חשוב ביותר" ,וז"ל:

"איברא יש להוסי ,מראה מקו חשוב ביותר בנוגע להאי ענינא ,והוא לשו רש"י
יומא נד .ד"ה נראי וכו' שכתב "שהיו דוחקי ובולטי בפרוכת ונראי כשני דדי
האשה שבולטי מתחת חלוקה" עכ"ל .ומשמע מאד דדר) האיברי הללו להיות
בולטי וג חוזרי דר) החלוק וכדר) שבדי הארו בלטו מהפרוכת ,דלכאורה
פשוט דש חזר הפרוכת תחתיה להיות תלוי בשוה ]וזהו ג הלשונות "דוחקי
ובולטי" שלא רק שמדחיק על הפרוכת אלא שמבליט מקו זה במיוחד[ .וחלוק הוא
בגד עליו שנקרא כ) בהיותו חלק בלי חיתו) האיברי )ולכאורה הוא הנקרא גלימא
או הדומה לזה ,וכדלהל( .ולפ"ז מבואר בהדיא ברש"י שהמקו הזה בולט דר)
הבגד העליו ואי הכרח שתתלבש באופ שצורת החזה נסתרת לגמרי".
ג כא נית להווכח בדבקותו העיקשת ב"ראיה" זו ,עד כי קבע כדבר פשוט ש"חלוק הוא בגד
עליו" ,והתעל לגמרי מדברי המהר"ל שהביא בעצמו א) בסימ אחד קוד ]בעמ' תז[ ,והוא
בחידושי אגדות ב"ב נז :וז"ל" :החלוק הוא לכסות בשרו והטלית שעליו לכסות החלוק ...כי
עיקר הטלית לכסות החלוק ולא הבשר כי הבשר כבר מכוסה בחלוק ...ולפיכ) צרי) לכסות
החלוק שדבק בבשרו" ,וכ"כ להדיא בכ ,החיי או"ח ריש סי' ב על דברי השו"ע 'לא ילבש
חלוקו מיושב' וז"ל" :הוא הנוגע בעור בשרו ,וכ"מ מדברי רש"י בפ' משפטי בפסוק כי היא
כסותו לבדה היא שמלתו לעורו דפי' ז"ל שמלתו זו חלוק שהוא סמו! לעורו .יפה ללב ח"ב אות
א' והוא פשוט" ,עכ"ל הכה"ח ,וכ מפורש במ"ב ש סק"ג וז"ל" :בחלוקו ,אע"פ שהוא תחת
כל המלבושי" .11וביותר מבואר כ להדיא בש") יו"ד סי' ש"מ ס"ק כב ,והוא נוגע לנדו"ד,
וז"ל" :כלומר בקריעת אב וא שצרי) לקרוע כל הבגדי האשה קורעת התחתו תחילה
ומחזירה לאחוריה וקורעת העליו כדי שלא תגלה את ליבה ויבואו האנשי העומדי ש
כשמ ַג ָ%ה החלוק
ְ
לבוא לידי הרהור ,ואע"ג דכתב הרב בסמו) דאי נוהגי לקרוע החלוק ,מ"מ
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ומה שביאר ש"חלוק" נקרא כ) על ש שהוא חלק בלי חיתו) איברי ,כמדומה שזו המצאה חדשה שלו ,ולכ
הוצר) להעיר דבגמרא בגד זה נקרא גלימא ,וג כא לא שת ליבו לדברי רש"י עצמו באותה גמרא עצמה בשבת עז:
שפירש "לבושא  חלוק עליו שקורי שרוק ,לא בושה  למנוע הבושה ,שמכסה כל החלוקי התחתוני הקרועי
ורעי" ,ומיד אח"כ אומרת הגמ' "גלימא  שנעשה בו כגל" ופירש"י "שאי לו חיתו) איברי" ,וא"כ מלבד שמבואר
ג כא שג הבגדי הסמוכי לגו ,נקראי "חלוקי" ,מבואר עוד שהחלוק העליו ג"כ יש לו חיתו) איברי ,ורק
לגלימא אי חיתו) איברי ,וא"כ מה לא טוב בפירוש הפשוט שכוונת רש"י ביומא או ל"חלוקי התחתוני הקרועי
ורעי" דהיינו הבגד הסמו) לגו ,וכנ"ל ,או עכ"פ לחלוק העליו דהיינו ה'לבושא' של הגמ' בשבת ,ומדוע לעק
ולהמציא שה'חלוק' של רש"י ביומא הוא ה'גלימא' של הגמ' בשבת? וא באנו לבאר לשו "חלוק" בהקשר זה יותר
נראה בהיפ) ,שהוא "חלוק" ,דהיינו שיש לו חילוק איברי.
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נמי איכא פריצות כמו מגלה ליבה" ,ומבואר שהחלוק הוא הבגד הסמו) לגו ,,ואסור לאשה
לגלות החלוק ]אפי' לרגע אחד לצור) הקריעה[ דהוא פריצות כמו מגלה ליבה ,וא"כ אה"נ
ד"בולטי מתחת חלוקה" כמש"כ רש"י ,א) חלוקה הוא הבגד הסמו) לגופה שבלא"ה מחויבת
לכסותו עכ"פ בפני אחרי ,ואי ללמוד מזה כלו למלבושיה שברחוב בפני אחרי ,ופשוט.
וג לו יצויר שמצא באיזה מקו שקוראי 'חלוק' לבגד העליו שאי למעלה הימנו ,הלא כיו
שס"ס מצאנו שג הבגד הפנימי נקרא 'חלוק' א"כ ראיה אי כא כלל וכלל ,ואי) יתכ עוד
לקרוא לזה "מבואר בהדיא ברש"י"? ואפילו "מגלה פני בתורה שלא כהלכה" קשה לקרוא
לזה ,שכ אי "פני" כלל ל"ראיה" כזו.
ושוב נבהיר ,שאיננו דני כא כלל לדינא הא הדבר מותר או אסור ,רק באנו להביא דוגמא
אחת מני רבות לרמת ה"ראיות" שמביא המחבר לנידוני כ"כ חמורי ,12בכדי שנוכל לקבל
את היחס המתאי לספר זה.

כפי שכבר נכתב בהקדמה ,יותר ממה שקרינו בפניכ כתוב כא ,ולא הבאנו אלא דוגמאות
מעטות מתו) עשרות דברי נוספי בסגנו דומה ,א) כמדומה שדי בדוגמאות אלו בכדי ללמד
על מהותו של הספר ועל גישתו לנושא הצניעות ,והמשכילי יבינו כי ספר זה הוא שורש פורה
ראש ולענה המעמיד בסכנה את עתיד הצניעות .ומצוה לפרס הדברי ,להסיר את המסוה
מעל פניו של ספר זה עד צאתו ממחנינו ,ולהסיר מכשול מכר בית ישראל.
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והמתבונ יבי ,כי ספר זה ש לו למטרה לבסס בכל מחיר את הנהגות ומושגי הצניעות הירודי המקובלי כיו,
ולהציג כדבר נכו על פי התורה ,ולש כ) המציא פירושי שוני בדברי חז"ל ,הוסי ,וגרע לפי הצור) ,וא ,המציא
"ראיות" מגוחכות שכל ברבירב דחד יומא יכול להבי שה לא מתחילות כלל .והנה המחבר ידוע כתלמיד חכ
מופלג ,וקשה להאמי שג בנושאי אחרי היה מביא "ראיות" ברמה כזו ,וכפי הנראה דבקותו במטרה הנ"ל היא זו
שעמדה לו לרוע 4ומנעה ממנו מלהרגיש את המופקעות שב"ראיות" אלו.

