
 
 
 
 

, עוד לפני שנישאה היה בינינו קשר הדוק. חנה ואני הננו ידידות ותיקות
לאחר שנישאה עברה חנה לגור באזור מרוחק . עקב היותי בת מורתה

, בכל פעם שהייתה מזדמנת לעיר הגדולה. אבל הקשר בינינו לא נותק
אם לקניות היינו נפגשות לשיחת רעות ומתעניינות זו , אם לסידורים
אולי ידידות זו נתנה לי את הכוח . ו באופן אמיתי וכןבשלומה של ז

באחת מפגישותינו הלבביות שמתי לב שמשהו . להעיר לה מבלי לפגוע
. היא לא הייתה אותה בחורה צנועה וחסודה שהכרתי, השתנה בחנה

במקום שמלת הפליסה המכובדת . הופעתה החיצונית צרמה לי
המתהדקת לגוף בכל  והאצילית עטפה אותה חצאית בעלת גזרה ישרה

את חולצת הצווארון הצנועה והסולידית החליפה בחולצת . פסיעה
במקום המסגרת החיצונית החיננית , טריקו צמודה באופן נורא

ניצבה פאה  מסודרת , שתי צמות עדינות - שהייתה לפני החתונה
כידוע יש כללים אחרים לחן , ולאופנה. ומעוצבת בהתאם לאופנה

כאב לי לראות אותה כך נסחפת בלי לדעת אחר , ההיה לי קש. וליופי
והרי אני מכירה אותה מאז ומתמיד כבת ישראל . המושך והמוביל

אזרתי עוז והתחלתי לשוחח , הכאב פרץ החוצה. צנועה מאד בפנימיותה
אלא שאני , לא להעיר בצורה פוגעת, לא לצעוק, לשוחח, עמה על לבושה

בין בצורה הברורה ביותר שכך רוצה בפשטות ליידע אותה לגרום לה לה
אלא , אמרתי לה שלא די במה שהמרפק והברך מכוסים. אי אפשר

חנה הקשיבה בנימוס . עיקר חובת הצניעות דורשת הסתרת צורת הגוף
גם יתר הנשים במקום שאני גרה ? מה יש"אבל היא דחתה את דברי 

עובדה היא שבעליהן שהם . לבושות כך אני בטוחה שהדבר מותר
, ם יקרים השוקדים על לימוד התורה ומדקדקים בכל הלכהאברכי

היא דיברה בלהט לא נתנה לי להפסיק אותה " אינם מעירים להן
במיוחד שמדריכת הכלות שלה אשת תלמיד חכם מופלג אמרה באחד 

דעי לך חנה שבגדים רחבים וחצאיות קפלים מתאימות 'השיעורים 
, את עצמה יותר לילדות קטנות אבל אישה נשואה צריכה להראות

ומצווה גדולה תהיה לך אם תתכבדי בבגדים מדויקים לפי שדבר זה יש 
היה זה מעין קלף " 'בו משום מצווה בפרט בשנה הראשונה לנישואין

אבל משחק בקלפים הוא דבר ... ניצחון אפילו מדריכת הכלות אמרה
דבריה שנאמרו . שמתמוטט מהר ואני מדברת בשם תורת הנצח

לי לתחושה של רחמים וכעס גם יחד וכך מצאתי את  בתמימות גרמו
עצמי מרימה את שתי ידי סופקת אותם באנחת שבר כשלון הדיבור 

כיצד תשיג בת , לא יתכן, לא יתכן"היוצא מפי מתקרב יותר לצעקה 
הרי חן ? ישראל שלום בית על ידי בגדים צרים המכשילים את הרבים

ניק הבורא מתנה זו לאישה וכי יע, האישה על בעלה היא מתנת אלוקים
חנה הסמיקה והשיבה " ?בניגוד לדעת תורה? הלבושה בניגוד להלכה

איני בטוחה שמלבושי הם בניגוד להלכה אפילו ראש "בשפה רפה 
הכולל של בעלי לא העיר לו על כך כשתארחנו אצלם כזוג צעיר בכמה 

השיחה התגלגלה גם לנושאים , הוספנו לשוחח כתמיד. סעודות שבת
נפרדנו בחיוך לבבי בתקווה להיפגש שוב בקרוב ואני תהיתי , ריםאח

 ... הלוואי... אולי . האם ישפיעו הדברים על חנה היקרה לי
ומעשה שהיה , תשובה מחרידה ונוראה, כעבור זמן מה קיבלתי תשובה

באותו זמן כשבועיים לאחר ששוחחנו הייתה חנה לבדה בביתה . כך היה
לה ארוחת צהריים בשמחה יצירתית מתוך  מכינה בחריצות האופיינית

זמר על השפתיים שמה את הסיר על הגז ולפתע התלקחה שלהבת אש 
תוך שניות ספורות נכוותה חנה . גדולה מהכיריים ונתפסה בחנה עצמה

רק כעבור דקות רבות הבחינו השכנים מהבניין , מכף רגל ועד ראש
 , הסמוך בעמוד אש ועשן המיתמר ממטבחה של חנה

 

 
 
 
 

חרכה את עורה והגיע עד , האש שרפה באכזריות את כל בגדיה
 .עבר זמן רב עד שפרצו את הדלת וכיבו את גופה הבוער, לעצמותיה

לומר שהוא היה מזעזע היה זה ממעט , אי אפשר לתאר את המחזה
צעקות הכאב של חנה נדמו עם . מעוצמת הזוועה שהתחוללה שם

הכרה הועברה לבית החולים  כך מחוסרת, התעלפותה מעוצמת הכאב
הזמר נדם , חנה שכבה שם במשך חודשים רבים. למחלקת טיפול נמרץ

בוצעו , הרופאים הוותיקים היו רועדים לגעת ולטפל, השמחה שבתה
 במשך כל החודשים הייתה חנה מפרפרת, עשרות ניתוחים

 ..בין מחיים ומוות
 

בקשות ותחינות , סגולות ותפילות ,ברגע שנודעה לי השמועה המרה
בכל מקום אפשרי הזכרתי אותה לרפואה בתפילותיי שפכתי עבורה 

ושמעתי שמצבה של , דמעות כמים כך עברה שנה עברו חודשים נוספים
, קולה של חנה נשמע מקוטע, הרמתי אליה טלפון, חנה השתפר מעט
ה לנסוע ה היא יצאה מכלל סכנה אך עדיין היא צריכ"היא סיפרה שבעז

מקומט , כל עוד בשרה אדום, מדי יום ביומו לטיפולים בבית החולים
ימים מספר לאחר השיחה הראשונה  שלי . ומנופח והיא נראית מפחידה

ניגשתי להרים את , צלצל הטלפון בביתי, עם חנה מאז הכוויה
קצת היסוס , בקולה נשמעה התרגשות, על הקו הייתה חנה, השפופרת

על מה , היא הייתה עסוקה בחשבון נפש נוקב. מאדוסערת נפש גדולה 
בלי , חנה ביקשה ממני לפרסם את סיפורה. ולמה באה לה הרעה הזאת

היא שבה והדגישה . ולספר לכל אחת את אשר ארע לה, שמות כמובן
שכל זה בא , בלהט את הפיסקה האחרונה ואולי הראשונה שבסיפור

אמרה חנה " וחה אניבט", עליה מפני שלבשה בגדים צרים וצמודים
שאלוקים שילם לי מידה כנגד מידה תחת אשר הבערתי אש של יצר "

, אש שהיא אחת משישים של גהינום, בערה בי האש –הרע באחרים 
תחת הבגדים הצמודים  עלי ללבוש היום חליפת לחץ צמודה לגוף 
במשך שעות רבות ולהתייסר מאד בלבישתה תחת הטענות האוויליות 

היום אני מכוסה ' ם מתאימים רק לילדות ולא ליבגדים רחבי'ש
". בבגדים רחבים ביותר כדי להסתיר את פגמי גופי המעוות והחרוך

חנה ניסחה בפני את פרטי מוסר ההשכל אחד לאחד ופתאום חשבתי 
האישיות , לעצמי שחנה כבר עלתה לדרגה גבוהה יותר ממני ושעלי

מה אני צריכה  ,לשים לב גם לעצמי –המעירה והמבקרת את חנה 
אמרה חנה  " אני מבקשת ממך. "ללמוד מהמעשה הנורא הזה

שתספרי מה שקרה לי כדי שההתעוררות שתבוא בעקבות כך תהיה לי "
המילים . לא יכולתי להשיב לחנה מילה" לזכות להחלמה מהירה וקלה

שוב עמדה מול עיני צניעותה הפנימית של חנה במלוא , נתקעו בגרוני
של , את דחיפתן לבאר שחת  של מורותיה, ת עידודןכאבתי א, יופיה

צניעות הזו הנובעת , כך אותן שקלקלו את הצניעות היפה כל, חברותיה
אמרתי שלום והורדתי את . חשבון נפש נוקב כזה, ממעמקי נפשה

להישרף כאן בעולם הזה ולכפר על , מה יותר איום, חשבתי. השפופרת
זכות מיוחדת הייתה . הבא הכול או חס ושלום להישרף לנצח בעולם

 .לחנה לכפר על הכול ולהיעצר מהידרדרות מבעוד מועד
 

 אל אחיותינו היקרות, אל נשים, חנה פונה אל בית ישראל
אין זו חכמה להתעורר אחרי , אנא הקשבנה לזעקה עכשיו" 

רוצה מאתנו וחשוב לגלות ' עלינו לדעת מה ה. שמקבלים את המכה
הרמנה בנות ישראל היקרות את נזר . יןזאת עוד כשהכל הולך למישר

 ". הוא שיביא לכן את היופי והאושר האמיתיים. הצניעות שנפל ארצה
 

 ":טהרת הקודש"מתוך הספר ל "זצוק" שומרי אמונים"סיפור נורא מאת ה
 

, לאחר שנפטר אותו חוטא, ולכך, ובלבוש גופושיתלבש נפש הנפטר בגוף ותיענש נפש , דע כי יש סוגי עוונות שענשם
אלא גוף , והגוף ההוא אינו גוף כמו של אנשים החיים בעולם הזה. מביאים את נפשו בגוף וסובל עונשים משונים

 וכה דבריו, "שומר אמונים"ויובנו הדברים על פי מעשה נורא שמביא הרב . מושאל  כדי להיפרע ממנו
צל אשר היה אצל אביו או אולי א, ואספר מעשה נורא שסיפר לי איש נאמן ולא נחשד לשקר  (:א"הסיפור מעותק כלשון הרב שו)

, ועברו דרך השדה, ונסעו בעגלה עם סוסים,  סחרם ודרכםמדודו שהיה דר באיזה ישוב  ובא מן הדרך  בחברת איזה אנשים מ
ונשאו עיניהם וראו בית אחד עומד !" בואו ורחמו והושיעו לנו, יהודים, יהודים: "ופתאום שמעו יללה וקול מר צורח בקול גדול

המה ראו , אבל כשנכנסו לבית. כי חשבו אולי בא אליהם איזה גזלן ורצו להושיע,  מהעגלה וקפצו כולם, בשדה ומשם יוצא הקול
, ועל האש יורה גדולה, ושם אש גדול מאוד בוער בארץ, ועל הספסל שוכבת אישה צעירה, כי ראו שם אישה זקנה אחת, ותמהו

רק , ולא דיברה זו האישה כלום עימהם. מעלהעד שהרתיחה עלה ל, והיה מרתיח מאוד מגודל האש, ובתוך היורה הרבה בגדים
ונתנה אותם על האישה הצעירה עד , תחבה ידיה לתוך היורה הרותח ולקחה הבגדים שבשלו והרתיחו שמה מתוך הרתיחה

חות מעולם התוהו ורק מהנשמות הניד, והבינו שאין זה עניין אנושי, ככה עשתה כסדר כמעט בכל רגע. והיא היתה צועקת בקולות גדולות, ששרפה בשרה
יצאה אחריהם והתחילה , וכשראתה האישה הזקנה שהולכים לחוץ. ונשמטו אחד לאחד לחוץ, ונפל פחד גדול ונורא עליהם. רחמנא ליצלן, שזה עונשם

ונפלו שם , ימה גדולהוברחו ורצו עד הכפר בא, שכחו שיש להם סוסים ועגלה, ומכוח הפחד שנפל עליהם!" הושיעו לנו, רחמו: "עוד הפעם לצעוק בקולות
וכנראה שהצעירה היתה . ולא היה מעולם שום בית עומד שם שלא היה שם שום שדה  ואחר כך נזכרו. רחמנא ליצלן, לארץ ושכבו חלשים כמה שבועות

ת לאלו הנשים וככה יהא בתוקף עוז ביתר שא. וזה היה עונשם שאמה בעצמה שרפה אותה, שלא גידלה אותה על דרכי הצניעות, ביתה של הזקנה
אבל שם לאחר הפטירה יתהפכו לאכזרים גדולים . ושורפות נשמות בניהם ובנותיהם בחמלה שחומלות עליהם. השחוצות ולמגדלי בניהם בחציפות

למען , נוומצווה גדולה לכל אחד לקרוא זאת ולפרש ולספר זאת לנשי זמנ. והאבות והאמהות  בעצמם ידונו בניהם בכל מיני אכזריות שבעלום, עליהם
 .עד כאן. שיש בורא עולם ואינו מותר כלום וכלום יכירו וידעו

 ד"בס

 ?תמאיזה גיל יש לחנך לצניעו
 :והמשנה ברורה בביאור הלכה כותב. שאסור לברך כנגד טפח מגולה באשה: נפסק( א"ח סימן עה ס"או)בשולחן ערוך 

 "החזון איש"שפעם נכנס מאן דהו ל(: פרק ג" )חינוך ישראל"מבוא בספר .  שמגיל שלוש ומעלה אסור כבר לברך כנגד טפח מגולה
 !".כך לא מחנכים ללכת"גער בו החזון איש שיצא מחדרו ואמר  ,לבושה בצניעות והיא לא היתה, עם בתו הקטנה בת שלוש 

 .א שיש להלבישה בצניעות מגיל שלוש מטעם חינוך"ה ואזנר שליט"וכן מורה לדינא הגרש

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

כשנה לאחר , אישה שהייתי איתה בקשר נפטרה .ז.מספר אשה חשובה ב
, והאזור הצוואר בצבע דם, היא עמדה עם שמלה. פטירתה ראיתי אותה בחלום

הזזתי את הצווארון שלה לראות מאיפה יוצא הדם , רציתי לראות מה זה
ראיתי חתכים על הצוואר שנחתכו בסכין ויוצא מהם . וראיתי מחזה מפחיד

היא כיסתה את פניה בידיה !" ?מי עשה לך את זה8"נבהלתי מאוד ושאלתי . דם
אחר כך ראיתי "! אני לא יכולה יותר, אל תזכירי לי את זה8 "ואמרה באנחה

שמעתי אותה צועקת מאחורי ההרים , הרים גבוהים והיא הלכה לכיוונם
ראיתי אותה . ואז היא הפסיקה לצעוק, וניסיתי להקיף אותם כדי לראות

אותה אישה . עד כאן החלום. לי לשלום ונעלמההולכת לסמטה צרה נפנפה 
אמרה את כל התהילים , הייתה צדקת בחייה היא התפללה שלש תפילות ביום

הקפידה על קלה ( היא היתה מבוגרת וחיתנה את כל הילדים שלה)יום יום 
רק שהיה קשה לה לסגור את הכפתור העליון כי , עשתה מעשי חסד, כבחמורה

לאחר החלום התקשרתי לרב הוא אמר שיש . תההיא הרגישה שזה חונק או
                             .קשר בין הדברים ויש לפרסם את החלום לעילוי נשמתה

 20-3511126טלפון לאמיתות הסיפור 

 אשרי אדם מפחד תמיד
בלוויה של אישה חרדית לאחר הקבורה שם 
לב אחד מהחברא קדישא שארנקו ובו הרבה 

לאחר התייעצות הלכתית . לא נמצא,  כסף
בנים שאפשר לפתוח את הקבר פסקו לו הר

זמן קצר לאחר . כדי להוציא את הארנק
ההלוויה פתחו את הקבר ולתדהמת כל 

וכל הנוכחים היו , הנוכחים ראו נחש ענק כרוך סביב לצווארה של הנפטרת
התברר שאותה אישה היתה לובשת חולצות עם כפתור . מבוהלים ורועדים

 .פתוח בצוואר וענדה תכשיטים לצווארה ברחוב
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 " יערות דבש"וכך כתוב בדברי קודשו של ה
(  'א דרשה ב"ח)ע "יונתן אייבישיץ זי' ר 

אשר כתב דברים מבהילים ונוראים אשר 
 8 תסמרנה שערות ראשנו וזה לשון קדשו

, הסירו הדבר הרע הזה, הנני מתרה בכם"
כי אישה אשר צווארה ערום לבסוף לטבח 

י מלאך המוות ומיתה קשה וחמורה "תובל ע
 ולא תנקה מדינה של גיהנום
 .וענשה קשה כי היא חוטאת

 

 

 

 

 

, הקדוש כותב שאותם בגדים שלובשים פה בעולם הזה ה"השל
ואם חסר בגד לנשמה . אותם בגדים לובשים שם בעולם האמת

, קצר, בגד צר: אם אישה הולכת לא צנוע כגון. זה לנצח נצחים
גרביים שקופות בצבע רגל או פאה יחסרו לה , צווארון פתוח

 את, ולעומת זאת, ואת הצער אי אפשר לתאר, בגדים לנשמה
  .גם כן אי אפשר לתאר  ,השכר על כל רגע ורגע שלבושה כראוי

 מהעולם העליון
לפני . פארק שמכירה את הסיפור אישית-מבורו. פ' את הסיפור הבא סיפרה גב

בדרכה למשפחתה , כמה שנים נהרגה נערה בתאונת דרכים קטלנית
חברותיה ה הופיעה הנערה בחלום לשתי "בחודש סיון תשס. בוויליאמסבורג

היא אמרה שכבר כמה שנים שורפים לה ! הטובות ביותר וסיפרה להן דבר נורא
! דנייר והיא עוברת ייסורים גדולים 22את הרגליים היות והיא לבשה גרביים 

הנערה נתנה . וכל זאת בגלל שהיו בבית בחורים זרים שהתארחו ואכלו שם
, מהנערות שחלמואחת . להם סימנים מובהקים מהבית כדי לאמת את החלום

ואין " חלומות שווא ידברו"אמה הרגיעה אותה ואמרה לה , קמה בבוקר ובכתה
אך הבת התעקשה באמרה שהחברה הראתה לה . צורך להתייחס לחלום זה

החברה , הבת התקשרה לחברתה וסיפרה לה את אשר חלמה. בחלום סימנים
לה וגם לי היא גם אני חלמתי את אותו חלום באותו לי"השנייה נבהלה ואמרה 

הן הלכו לרב והרב אמר להן לפרסם ". נתנה סימנים כדי שנדע שזה חלום אמת
הבנות סיפרו את הסיפור במחנה . בלי שם מפני כבוד המשפחה, את החלום

עד שקמה . הן סירבו לגלות במי המדובר למרות כל ההפצרות, שבת לפני כולן
כי זה תואם לבית , תהאחת הבנות ואמרה שלפי הסימנים היא מזהה שזו אחו

הן קיבלו על עצמן קבלות , שלהן הבנות אישרו זאת וכולן התרגשו ובכו
 .בגרביים בחולצות ובחצאיות כבנות ישראל כשרות

 (15160142631ב "לבירורים בארה. )וראו כולן שיש דין ויש דיין
 
 

לאחר בדיקת דם  . לאישה צעירה היו כאבים נוראים בכל פרקי גופה
הרופאה שבשרה לאישה שיש לה . שיש לה דלקת פרקים נדירההתגלה 

אפילו לא ידעה איך לטפל במקרה הזה והוצרכה , דלקת פרקים נדירה
 .ללמוד את הנושא

מדוע השם "האישה הלכה לביתה ועשתה חשבון נפש ואמרה בליבה 
והסתכלה ברגליים שלה שהיו כואבות ומיוסרות " ?עשה לי את זה

לכסות ? למה אני הולכת בכלל עם גרביים" 8מהדלקת פרקים וחשבה
אם כן מדוע הגרביים ! כדי להסתיר את היופי של הרגליים, את הרגלים

שלי שקופות ומייפות את הרגלים ומוסיפות להם צבע יותר נאה 
איך יכול להיות שכיסוי יהיה ? האם זהו רצון השם, מהרגליים שלי

ני מרמה  בכיסוי את מי א. ?שקוף ובצבע יותר יפה מהרגליים שלי
האישה !". ואוי לי כמה אנשים החטאתי בגרביים האלו? המזויף הזה

גזרה וזרקה את כל הגרביים השקופות לפח ,  קבלה את הדין על עצמה
ותוך חודש יצאה מהמחלה ( מכותנה)ולבשה גרביים אטומות לגמרי 
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 לא כשר
 

תיק הצד מושך את    
 הצווארון וחושף את הכתף

 לא כשר
 

 פתח הצוואר
 פתוח מדי

 לא כשר     
 

יש להוסיף סיכת בטחון 
כתוספת לכפתור העליון 

 שאינו מכסה כדין

 לא כשר
 

 פתח הצוואר
 פתוח מדי

 לא כשר
 

 פתח הצוואר רחב          
 אינו מכוסה כדין         

 לא כשר
 

 אין הצווארון
 ה כהלכהמכס

 לא כשר
 

יש לסגור את 
י עליון "הפתח ע

 מאחור
 כשר

 

 כשר
 

 כשר
 

 , גם נשים החושבות שמספיק לכסות סביב גבולות הצוואר
ובכל תזוזה של הבגד יכולות לעבור את  !הן נמצאות על הגבול

 על כן יש להוסיף צווארון!  וזהו איסור דאורייתא הגבול

להסתיר לחלוטין את הגוף וצורתו באופן של  מטרת החולצה
לכן צריך להקפיד  .יהיה ניכר כלל שום הבלטת תבנית הגוף

וכן שלא , שתהיה בגיזרה רחבה שאינה נצמדת כלל בשום אזור
 .וודאי לא שקופה במשהו, תהיה דומה כלל וכלל לצבע העור

להקפיד על צבע שקט ללא ניגודי צבע או צבעים  הכמו כן חוב
וביחוד צריך להיזהר מדוגמאות או כפתורים , ים את העיןהמושכ

 .במקומות רגישים אשר גורמים למכשול עצום
קט על חולצת טריקו 'חצי שרוול על שרוול ארוך או ג :דבר נוסף

 .אסורים ללא יוצא מן הכלל, באופן שרואים חלק מהפנימי
' יש לבדוק שתכסה גם במצב של התכופפות וכדו :אורך החולצה

כ השרוולים צריכים להיות "כמו. משהו' יתגלה חלילה אפיולא 
 .ארוכים ולא נצמדים ויכסו את כל היד בכל המצבים

המקפידות ללבוד מלבוש עליון על הבגדים בכל  :הידור נחוץ
כדי להבטיח כיסוי מושלם לכל תבנית הגוף שכרן , יציאה לרחוב

 .רק לאין קץ ואשרי חלקן בזה ובבא

 ם כטריקו ולייקרהבדים נמתחים ונצמדי
 !!!אסורים בכל צורה שהיא

 

 

 נפרצים בנושא הצווארוןהמכשולים החולצה וה

 :טל תחיית המתים
ל אם הנשים יכולות להוריד "לפני כשבעים שנה שלחו לשאול לחזון איש זצ

ואז , ים כי הגרביים היו מאוד עבות והחום בלתי נסבלקצת מעובי הגרבי
טל תחיית המתים של הגברים הוא מהרוק הנוטף מפיהם 8 החזון איש אמר

ית המתים של הנשים הוא מזיעה יוטל תח, כשהם נרדמים מתוך לימוד
 ?שיוצאת מחמת בגדי הצניעות ואם כך מה יישאר לנשים לטל תחיית המתים



 יזכור עוונות
רבים מן ... מכריז גבאי בית הכנסת..." יזכור"

המתפללים נשארים בבית הכנסת כדי להזכיר את 
למען יחוס וירחם , נשמות הוריהם לפני בורא עולם

ליהנות מזיו , נשמה –לתת להן מנוחה ועלית , עליהן
. מלאה מפה אל פה גם עזרת הנשים היתה. השכינה

 ,הדמעות זולגות. על תפילה זו אין מותרים
נזכרים בהורים . הצמרמורת אוחזת בכל הגוף

בעולם הנשמות דרגות רבות לאין ... האוהבים מכל
וכל אחד נכוה , כל נשמה זוכה לפי מעשיה. מספר

לעיתים חסרה לנשמה זכות קטנה . מחופתו של חברו
, ואת צערה וייסוריה אין לשער.. יותר אחת בלבד כדי להיכנס להיכל גבוה

מלבד צאצאיה שהותירה בעולם , אין מושיע לה. נמנעת ממנה הנאתה היחידה
 .נשמה-לתת לה עילוי, במעשיהם ובמצוותיהם יכולים הם לבוא לעזרתה. הזה

כרוז יוצא מתחת כיסא הכבוד ומכריז על נשמות רבות ... אך פתאום מהומה
והנשמות אצות ... ובאים מלאכי חבלה. לגיהנום עדן ולהשליכן-להוציאן מגן

, הייתכן שבשעה כזו...  אלו לחיי עולם אלה לחרפות לדראון עולם, רצוא ושוב
 !?יושלכו נשמות הורים רבים בחרפה ובזיון לאש הגיהינום, בעת רצון

. כולו דבוק במחשבות קודש, א"ד מבעלז זיע"ר הקדוש מהרי"הולך האדמו
לפתע חולפות על פניהם נשים אחדות . המסור והנאמןלימינו פוסע הגבאי 

, ר"מרב חפזה אין הן מבחינות באדמו" יזכור"ממהרות לבית הכנסת לומר 
נדחקות לפניו בשביל הצר המוליך לבית הכנסת ואינן ממתינות עד שיעבור הוא 

נדמה שענן שחור של טומאה , כל גופו רועד, ר עוצר בבהלה"האדמו. תחילה
ואומר , מרים את ידיו הקדושות בצער, הוא עוצם עיניו. ל פניוומיאוס חלף ע

! הרי שוק באישה ערווה !?גרביים שקופות אצל בנות ישראל! וי, אוי": לעצמו
: לך אמור לנשים הללו בזה הלשון: "הוא פונה לשמשו וזועק, הרבי לא נרגע

יים אם היו לכן עינ? אתן חושבות שבאתן להזכיר את נשמות הוריכן לגן עדן
, בחוסר צניעותלראות ואוזניים לשמוע הייתן רואות כיצד עם צאתכן מביתכן 

 ...הוציאו את נשמות הוריכן מגן עדן והשליכו אותן לגיהנום, בגרביים שקופות
איננו , הישארו בבית! בנותינו! אנא: הוריכן המסכנים והעשוקים זועקים

ואוי למי " אבא ברא מזכה"אשרי המקיים ... שלכן" יזכור"צריכים את ה
        .. ר את דבריו"סיים האדמו –" ברא מחייב אבא"שבגללו מתקיים  

 (עולמות של טוהר)

 ...טוהר או 
חברותיהן של הנערות נמצאות כאן . היה זה לפני עשר שנים בלבד"

כשם שיהודי לא יספר על רעהו שהוא , כך-הן אינן מספרות על. בארץ
שכן אלה החיים של בת , שהוא לומד, שהוא אוכל, מתפלל כל יום

מדי יום נפחו , גם מים לא היו בנמצא, לחם לא היה בגטו...  ישראל
אחרים מצאו את מותם בכל מיני , ובצמא נפשם עשרות אנשים ברעב

על אף כל . ע שהלכו והתפשטו בגטו המורעב והמוזנח"מחלות קשות ל
הטריד ביותר את , שהיו מנת חלקם של יושבי הגטו, הצרות והייסורים

גרביים לא ! כן. המחסור בגרביים, מנוחתן של בנות ישראל הצנועות
אולם זאת . ת והטוהרהשומרות על הצניעו, גרביים פשוטות. היו שם

בלי , אפשר להמשיך את החיים אף ללא לחם ומים, עליכן לדעת
אין חיים לבת , אך בלי צניעות. וללא צרכים הכרחיים אחרים, תרופות
, אותן בנות, אפוא, מה עשו! טוב מותן מחייהן, בלעדיה !ישראל

שעטף , הן קרעו את הבד: רעיון נפלא עלה במוחן? אחיותינו הטהורות
וכן הוסיפו מאותן חתיכות אריג . ותפרו ממנו גרביים, המזרוניםאת 

, כך כשהן שומרות על צניעותן. גם לאורכם של השרוולים, מכוערות
כשהמוות , התהלכו להן הבנות העבריות בתוך מבול האימה והפחד

על , כך שמרו הצדקניות הללו על היקר להן מכול. אורב להן בכל פינה
ישאל , שבו יבואו בני האלוקים לפני השם וכשיבוא היום. הצניעות

אין כמותן בכל " –!" ?הראיתם את בנותיי בגטו" -: אותם בורא העולם
וגם אליו תופנה השאלה , גם השטן יופיע, והנה. תהיה התשובה!" הארץ

אם , והיה"! אמן"יענה , בעל כורחו, וגם הוא. מאת ריבון העולמים
עתיר , מסכת הגבורה של עמנו את כל, יעבירו לפני בית דין של מעלה

העקדות , את המוות והעינויים, את מסירות הנפש: הגבורות
אותן בנות , עם הגרביים והשרוולים ממזרונים, והשחיטות מהגטאות

שאפילו לא ידעו שהן , שלא התפרסמו כגיבורות ולוחמות, ישראל
איזו כף מהן , מי יוכל דעה להביע. יוצא מגדר הרגיל" משהו"עושות 

 (עולמות של טוהר) – ???כריעת
 
 

 

 כגדר וסיג מפני הבאות, תיקון תקנת גרביים שחורות
שילכו , ע תיקן תקנה חזקה"זי" שומרי אמונים"הנה כבוד קדושת מרן בעל 

חס , שלא יהיה נראה, הנשים והבתולות  בגרביים מצבע שחור עבות או כפולות
הגם שבשנים קדמוניות לא היה הקפידה  בירושלים . בשרם כלל וכלל, ושלום

קדושת מרן  אבל כבוד, עיר הקודש תבנה ותכונן לילך דיקא  בגרביים שחורות
אז מי יודע מה , שאם לא יעשה על זה  גדר ויסוד חזק, ע הבין בדעת קדשו"זי

ובכל פעם יעשו , חס ושלום, ואיזה מודה יכול עוד לצמוח,  יכול לגרום הזמן
יכול לראות במו עיניו הפקוחות והסיעתא , ומי שעיני בשר לו. פשרות וויתורים

לא היה התקנה הקדושה הלזה מי  כי באם, ע"דשמיא של כבוד קדושת מרן זי
כמו שאנו רואים , חס ושלום, יודע לאן ולאיזה דרגא היינו יכולים להגיע

גם ממשפחות חשובות ויקרות , בעונותינו הרבים, שנמצאים, החורבן לעינינו
, שהתחילו להקל בעניין זה והולכים בריש גלי בגרביים שנראה בשרם מתחתם

שאחרים לומדים מהם ואין פוצה פה  –ומכשילים הרבים , רחמנא ליצלן
כי , ראשית כל: ובזה התקנה הקדושה נעשה על כל פנים הצלה פורתא. ומצפצף

הנשים והבתולות מחברתנו הקדושה שומרים על תקנה קדושה זו בתוקף ועוז 
שזה נשפע ממילא גם על שאר אחינו , ושנית. ברוך השם, בלי שום זיז כל שהוא
, ברוך השם, שנמצאים, בארץ ישראל והן בחוץ לארץהן , בני ישראל הקדושים

היום הזה משפחות רבות הולכים באנפילאות שחורות כרצון קדשו של כבוד 
ע התחיל "שבתחילה שכבוד קדושת מרן זי, ומובן. ע"ר זי"קדושת מרן אדמו

לא כל כך בנקל , לעשות פעולות ומאמצים רבים להשריש התקנה הקדושה הלזו
כי לא נשא פני גדול , רח לפעמים לצאת בהתראות וכדומהוהו מוכ, עלה זאת
ומי שלא קיבל עליו הוא , אפילו המקורבים ביותר, יהיה מי שיהיה, ופני קטן

נבצר ממנו הזכות , ובני ביתו לשמור התקנות והגדרים בענייני הצניעות
. עד שקיבל עליו בפרוש לשמור התקנות והגדרים, להישאר בהחבריא קדישא

 ('ת ישראלבנו'ספר )
 
 

 כל עכבה לטובה
במוסד חרדי לבנות פלטות שואה התקבלה בשמחה 

שלח  –וינט 'ההודעה שארגון הסעד היהודי הג
באוניה כמות נכבדה של  גרביים כתרומה לבנות 

הדבר היה נחוץ מאוד לבנות בשל החוסר . מוסד
משום מה עוכבו הגרביים בבית . בגרביים בכלל

המכס בתואנות שונות ומשונות עסקנים נמרצים 
הועלו חרס , ר לפחות חלק מהמשלוחשפעלו לשחר

וגדל החשש שהן תוחרמנה ותימסרנה .. בידם
. ולא תגענה ליעדן, למוסד מקביל במגזר החילוני

ישבו הגאונים רבי שמואל גריינימאן  ורבי מאיר 
ודנו באיזה " חזון איש"קרליץ לפני הגאון בעל ה

לפתע שאל מרן בעל . דרך להעביר את רוע הגזרה
טוב מאוד שעוכבו ! ?האם על שקופות? אלו גרביים אנו מדברים על" חזון איש"

מוטב ? מי יודע אילו מכשולים גדולים וחמורים היו יוצאים מהן. בבית המכס
ולא גרביים , אבל אטומות, שהיתומות תלבשנה גרביים ישנות ובלויות

 (ל"א זצ"א מבאי ביתו של החוז"ב שליט"סופר על ידי הגרי) ..."המחטיאות את הרבים

 
 
 
 
 
 
 

 שחור ברגליים ולא בפנים
שנה אחרי חתונתה התפתחו לה פצעים שחורים , מפורסמת רבנית
 .היא הלכה לרופאים ולפרופסורים ולא מצאו שום תרופה, בפניה

והבושה שלה לצאת לרחוב הייתה , כל היום עמדה ליד המראה בוכיה
כדי שלא , גדולה עד כדי כך ששמה מטפחת על פניה כשיצאה לרחוב

: אמר לה בעלה הרב, פעמיםבאחת ה. יראו את הפצעים הנוראיים
שיהיה לך שחור על , אולי תקבלי על עצמך גרביים שחורות עבות"

הם הלכו  ."תלכי כמו אמותינו הקדושות, פנייךהרגליים ולא שחור על 
 .ר מביאלה הקודם והוא הסכים לזה"לשאול את האדמו

 20-8502285: טל.  תוך שבוע כל הפצעים נעלמו 
 

 
 יםהגרביים שבאו לנחם אבל

, הכתלים דוממים, הבית הומה אנשים קרועי לבבות
הדלת סבה על . מטים אוזניים קשובות, מחרישים

 צרה הדירה מהכיל, נחלי אנשים המומים, ציריה
ותחת ספסלים וכיסאות . מאות ואלפי מנחמים

מעומק הלב , נמוכים מתגוללים סיפורים לרבבות
סיפורים . לקוחים וקולחים בדמעות רותחות מלוות

דווה ונכאב , רבים גודשים החדר וכל שח ומספר
ר "בלי זמן ובלי סדר על האדמו, סיפורי הווה ועבר

 אישה בצד, ושם בחדר פנימי. שהיה למנהיג ולאב
: ותמהים סובבים שולפת משקית זוג גרביים עבות

שרידים ? איך וכיצד לניחום אבלים גרביים קשורות
וליבם  ,נפשם דוויה, גופם שבור, פליטי חרב, ניצולי אש, בודדים מעולם שהיה

על גבו . גם הרבי מצאנז משכן לו מצא, ושם בין אודים מוצלים. כמעט מתייאש
רבנית ואחד עשר בנים איבד ונותר בגפו אך , צהצלפו פרגולים ונפשו דווה ורצו

ולמרות ליבו שנקרע לגזרים . כרחם אב על טפו מעודד ודואג הוא להמונים
לשברם שם , הוא פורש חסות על ילדים מיוסרים, והכאב לרגע איננו מרפה

בשעת בין ערבים מבחין הוא בנערה יתומה ,  וביום מימים. רטייה ומרפא
, "איך יתכן. "והיא עומדת במקומה. הוא קורא, גרבייםצועדת ברחוב ואין לה 

 :משפילה הנערה העיניים?? בת ישראל –ללא גרביים "הוא בשקט שואל 
, ר חולץ מנעליו נעלים בלויות"חיש קל האדמו" ?מה אעשה ואין לי גרביים"

 : ולנערה מופתעת אומר הוא. זוג גרביים עבות, ישנות
 ,אבל את, אני לא חייב בגרביים", באמצעו של רחוב, כך –" קחי"

בלי , עוד ימים כך צעד הרבי בנעלים גרועות !"עבורך זו צו וגם חוב, אל תשכחי
ואי שם נערה יתומה . עוד ימים כך צעד הרבי וליבו בגבהים מרחף, יחף, גרביים

וג בז –פניה חיוורות את רגליה מכוסות כהלכה , בגדים בלויים, לה הלכה
 !גרביים עבות

 

  ,ל סוגי גרביים"ז אויערבאך זצ"מעשה שהראו לגרש
 תחילה לבש על ידו  ,כל פריט בדק בעצמול "הרב זצ

 .מחוגי השעוןלהסתיר את  והתבונן אם יש בעובי, גרב
 יותר והגרב  שהרגל עבהבכך וטען  הרב לא הסתפק

 שקיפותהיותר מאשר על היד ולפיכך  נמתחת עליה
 חלץ את נעלו לבש על ,כך בדק, הרב לא התעצל ,גדלה

 :פסק מתיחה הגונהלאחר ו ,רגלו את הגרב
 ,אם משהו מצבע הרגל או שערות נשקפים מבעד הגרב"
 "עולמות של טוהר"מתוך ספר       "גרב כזה אינו נחשב כיסוי 

תאונת דרכים שפגעה אנושות ברגלו של ילד קטן גרמה לכך שנשארה לו רק אצבע אחת 
השכנות המזועזעות קיבלו על . והיא האחראית על שיווי המשקל בגוף ל"בכף הרגל רח

כביכול את רגלו של הילד בהמון , ובכך עטפו, עצמן חיזוקים שונים בתיקון הגרביים
הוא עבר את תקופת ההחלמה בקלות יחסית וזכה להפחתה מופלאה . רחמי שמים

ת הרופאים ובנוסף שהוא לא נשאר נכה כל ימי חייו כתחזי, ומדהים מכל. בכאבים
כיום הוא מקפץ ומנתר כמו ילד רגיל . נחסכה ממנו השתלת עור שהיא הכרח המציאות

 !רוב תודות לשכנות המסורות  .כשלא נשאר לו שום זכר מהתאונה, על רגליו הבריאות



  רגל תחת רגל
 'ס -ז "נ' עמ' חלק ב" סידנא בבא סאלי"מתוך ספר  (כה, שמות כא)

א "ר הבבא סאלי זיע"ו אדמו"היה זה בשנת התשכ
. בבית חתנו ,בא לירושלים לבלות בה כמה ימים

וחתנו ועוד אורחים נכבדים  נובאחד הימים בהיות רב
, ר בפתאומיות רבה"קם האדמו, מסובים לשולחן

, נעל את דלת חדרו יחד עם משרתו, ונכנס לחדרו
 .ואף אדם לא ידע פשר דבר, הילד יצחק

ג "הרה, נובאותו יום בא ידידו הגדול והדגול של רב
העדה החרדית ד "אב, ל"יעקב מצאפי זצוק

כי , נוהחלו לדפוק על הדלת ולהודיע לרב מיד. נולבקר את רב, הספרדית
שארכה כעשרים , לאחר ההתבודדות .נו לא שעה ולא ענהאך רב, ד הגיע"הראב

 :ר מחדרו ופניו פני להבים וקרא לחתנו ואמר"יצא אדמו, וארבע שעות
 ":ואספר לך, שב לפני" 

י והחלו ניצנ, כאשר החלוצים והציונים החלו להתרבות בארץ, לפני כששים שנה
ובגדי , תערובת של בחורים ובחורות, פריקת עול מלכות שמים בריש גלי

עמד בשמים שר ישמעאל , שהכל היו צנועות, בערך הדור ההוא, פריצות לנשים
הנה בניך באים לארץ הקדש  :ה באומרו"וקטרג קטרוג גדול לפני הקב

תערובת של בחורים ובחורות ובגדי , ומטמאים אותה במעשיהם ותעלוליהם
כולם מקפידים על הפרדה מוחלטת בין , מה שאין כן בני ישמעאל', ריצות וכופ

מקפידות לצאת , גברים לנשים ונשותיהם כולן מכוסות מכף רגל ועד ראש
ואיך אינך , ה שונא זימה"והרי אתה הקב. 'רחובות קריה רעולות פנים וכו

אני עונש של מבקש ? מעניש את בניך ובנותיך ואינך נותן שכר טוב לבני ישמעאל
ה ובקשו "באותה עת עמדו צדיקי הדור דאז לפני הקב ".שונאי ישראל"כליה ל

הפצירו . שהקטרוג לא יעשה רושם בשמים ולא יתקבל, רחמים על עם ישראל
כי יעשו ניסיון לבני ישמעאל אם יעמדו , והוחלט בשמים, והעתירו בתפילה

ממילא , סיוןידו בנואם לא יעמ, ו לא תהיה תקומה לעם ישראל"ח, סיוןיבנ
הוחלט בשמים לנסות  שתי מדינות חשובות ומרכזיות הדוגלות . הקטרוג בטל

שהיתה מושלת בכיפה בכל , "תורכיה"אחת . האיסלם –בדת הישמעאלים 
שבה היה מרכז קנאי , "פרס"והשניה . והשפעתה היתה גדולה בעולם, המזרח

הצעירים נגד  בתורכיה היתה מהפכת התורכים .ש"השיעים ימ –האיסלם 
, שמשל שם וקבע סדרים חדשים במדינה, ומתוכה צמח אתא תורק, השולטן

וגזר כי אין רשות לאף אשה . החופש והדרור, הקדימה –כסדרי ערי אירופא 
הנשים חויבו ללכת גלויות פנים והורשו ללבוש . כנהוג, לצאת רעולת פנים

יתר . וצה פה ומצפצףבאין פ, בגדים בנוסח אירופאי החושפים זרועות וברכים
בפרס עלה לשלטון ריזה  .סתקבל קנ, שתמשיך ללכת רעולת פנים, אשה, על כן

לא , וגזר על הנשים, וגם הוא חולל מהפכה בדרך אתא תורק, שאה פהלווי
שעמד , כל שיך או מופתי, [אדור בלשונם'בכיסוי הנקרא צ]לצאת רעולות פנים 

ניתנה . לפי דעתו, א את הקידמה לארצווכך הבי, הוצא להורג, נגדו ונגד דעותיו
, אשר תצא לרחוב רעולת פנים, להעניש ולבזות כל אשהאף פקודה לשוטרים 

 ...כדי שכל הנשים ישמעו וייראו ולא יצאו רעולות פנים
, כיום עומדים להנהיג בארץ אופנה חדשה של שמלות וחצאיות קצרות

ונעשה קטרוג גדול על עם ישראל . שהארוכה שבהן תהיה טפח לפני הברכיים
ה "צדיקי הדור עמדו בתפילה ובתחנונים לפני הקב. מ"ונגזרת גזירת כליה ב

, כי אם החליפו את הגזרה, אך לא הצליחו לבטלה כליל, לבטל את הגזרה
רגל "בהם זקנים וזקנות יפלו וישברו את רגליהם ויקויים , ו"במקום כליה ח

ורותקו למיטתם שנים , באופן פתאומי, ואכן באותו פרק זמן נפלו ".תחת רגל
ג המקובל "הרה. ונזכיר כאן אחדים מהם, רבות הרבה זקנים צדיקים וחסידים

ל "עזרא עטייה זצוק' ר ר"ר הגאון כמוהר"מו, ל"יהושע שרבאני זצוק' האלקי ר
, ומנשים צדקניות, ל"ר יוסף זרוק זצוק"ג החסיד כמוהר"הרה, א"וזיע

והצדקת שרה , ר"ל חמותו של אדמו"הצדקנית והחסידה מרת עישא אמסלם ז
שהן , א"ר זיע"ר אשר עליהן אמר אדמו"ל מחותנתו  של אדמו"שלומיוף ז

שיש , ר ואמר"הוסיף אדמו .ה.ב.צ.נ.רחל ולאה ת, רבקה, דוגמת האמהות שרה
ן ואף להוציא יומרת העניצורך לעורר את העם מתרדמתו ולדרוש ברבים על ח

 כ"ע .ו מכל העדותיכרוזים ומודעות ברחובות קריה בחתימת רבני הדור גדול
 

 חצאית ה
 :מטרת החצאית

' ותנועות ההילוך שלא יראו כלל אפי, להסתיר לחלוטין את כל הרגל וצורתה
זרה רחבה באופן שכאשר רגל ולכן צריך להקפיד שתהיה בגי, לא במעומעם

כמו כן צריכה להיות , ואחת על כסא לא יראו את דוגמת הרגל צפהאחת ברי
 .עשויה מבד שאינו נצמד כלל בכל המצבים

 מימות עולם הלכו נשות ישראל בבגדים ארוכים עד לנעלים :אורך החצאית
 . וזו דרך הצניעות

כדי להבטיח , המקפידות ללבוש חצאית נוספת תחת החצאית :הידור נחוץ
שכרן רב לאין קץ ואשרי חלקן בזה , צמד בשום מצבישהחצאית העליונה לא ת

 .ובבא
 

 נעלים 
כיון שדבר זה גורם , צריך להיזהר שנעליים לא יעשו רעש בזמן ההליכה

. ונגרמת תקלה וחוסר צניעות, למרחקים' להכשלה ולפעמים שומעים זאת אפי
שהיו גורמות " וברגליהן תעכסנה"ק בנביא ישעיה על הפסוק "וכך מפרש הרד
ולשיטת , וזה מהדברים שהנביא הוכיח את בנות ישראל, לרעש בהילוכן

ועל כן צריך להתרחק מכל , י קרא התוכחה היתה על מנעלים המצוירים"המהר
.  מיני נעליים הגורמות לפריצות הן מצד הרעש והן מצד הצורה או הצבע שלהן

שונות ומהטוב ביותר הן נעלים שחורות ופשוטות ללא עקב וללא צורות שונות 
 ".כמי נהר ולמזהיר ולנזהר שלומים יתן"
 

 גרביים
 :מטרת הגרביים

מ חובה ללבוש גרביים "מ, י החצאית"למרות שעיקר כיסוי הרגל צריך להיות ע
וגם במקרה שחלילה תתרומם , כיון שהנעליים אינם מכסות את כל כף הרגל

ולכן צריך להקפיד שהגרביים תהיינה עבות . החצאית לא יהיה גילוי בשר
. בעולםואטומות לגמרי וגם בגוון שאינו דומה כלל לצבע העור של שום אשה 

ולא להסתפק , כמו כן חשוב מאד לחנך את הילדות מקטנותן לגרוב גרביונים
 .צרות ודבר זה שומר מאד על צניעותן וקל וחומר על הגדולותקבגרביים 

 

 ן"דעת הקדושה להרמבעובדה נוראה מספר 
 ל"לרב אשר זליג מרגליות זצוק

 בעניין כיסוי הרגליים בגרביים אטומות
 ,כמו שנפרץ בעוונותינו הרבים עורבצבע ה וחס ושלום לא

 (ז"עמוד קכ' דעת הקדושה סימן ו) 
מה שבזמן האחרון שפשתה המספחת של הגרביים של "

וישנן קלי  ,שמראיהן כעין מראה בשרכזבי המרשעת 
ששואלים מה היא העבירה הזאת ' דעת מחבלים כרם ד

 .פ הרגל מכוסה"לכם כיון שסוף כל סוף עכ
ואף אתה הקהה את שיניהם ועיני האנשים ההם תנקר 

ע וגונדא "שידוע הוא כי יצרא דג, ואמור להם כי הוא אביזרייהו דגילוי עריות
דיליה השוכנים בפאריז ושם ממצאים כל מדה ואופנה חדשה ומצודתם פרוסה 

וידוע כי כל מודה ואופנה חדשה היא . י עלי נדף שלהם על כל העולם כולו"ע
 .ע"עורר תאווה ולגרות אנפשייהו קברות התאווה וגנבראת ל
ר על "דהפריצות והמור ואפרסמון שמגרה את היצה( ט"ביומא ד)ומפורש 

ודם ענבים סותה צבעה דומה ( י ויחי"רש)ל "וז. בחורי ישראל נקרא גילוי עריות
. ל"ליין הנקרא סותה שהאשה לובשתן ומסיתה בהן את הזכר ליתן עיניו בה עכ

א בר אהבה קרעיה לכרבלתא "דר( בשם הערוך' א ברכות דף כ"הרשמו)ל "וז
 .ל"שאין דרך בנות ישראל להתכסות בה שהיא פריצות ומביא לדבר ערווה עכ

 

 וכן אלו הגרביים הטרפיים שאין לך פריצות גדולה מזו שאפילו
ופשוט שהוא בכלל בגדי פרוצות  מבחוץ נראין כמין בשר מבשרה

ופשיטא דאסור . ל"חוקותיהם לא תלכו כמששעוברת עליהן על לאו וב
לבת ישראל לילך חס ושלום באלו הגרביים הטרפיים של כזבי 

 וכל בתי החרושת מזה ותגריהן ותגרי תגריהן, המרשעת
 וכל המקילין בזה לאנשי ביתו עתידים ליתן את הדין
 .”שמכשילים רבים בהם ונקה לא ינקו מדינה של גיהנום

 
 " חוקי הנשים"מתוך ספר 

 ז"פרק י" בן איש חי"של ה
דרכו הלבוש אסור לאישה ללבוש מלבוש דק אשר יראה 

... מחוץ לחוקי הדת דבר זה בושה וחרפה... הפנימי 
 , אישה הצנועה ומסודרת

היות והגרביים  לא תוריד גרביה מרגליה גם בביתה
ויש נשים . ואפילו בימים החמים, מאוד נחוצות לאישה

רוב עצלותן גם בזמן שהולכות בדרך חוץ לביתן אינן מ
 .ובושה ובזיון, לובשות גרביהם ודבר זה מאוד חרפה

 
ל  "ק רבי אהרון ראטה זצוק"ובספר תקנות והדרכות להגה

בימי נעורי לא היה ניכר איזה אישה נושאת בתי "(:  יד' עמ)כתב 
 ". כי הבגדים היו ארוכים עד מנעלים, (גרביים)שוקים 

 .מנעליםלוהלוואי שנשות ישראל ילכו במלבושים ארוכים עד 
 " א דישראלעראמרא ד"ובספר 

 ל"רבי יוסף חיים זוננלפד זצוקכשאשתו של  כתב
טענה שהשכנות מציקות לה ומוכיחות אותה למה שהיא 

ממתי רואים "  :הולכת בגרביים בצבע ירוק אז ענה לה הרב
הרי המלבושים ארוכים עד   את הגרביים של האשה

 "!המנעלים

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רכבת בלתי ניראת
 .מעשה בתלמידת סמינר שישנה שנת צהריים על הספה

 !הגרביים לא מצאה נדהמה כי את, וכשהתעוררה משנתה
 .אותם לא פשטה בסך הכל ישנה שעה? היכן הגרביים

 

 ,בערמת הכביסה, במגירה. לחפש בכל הבית התחילה
 אך את הגרביים לא מצאה. בחבל התליה, במייבש

 . מרוב ייאוש התיישבה על הספה 
 

 הושיטה ידה וגירדה בחוזקה. לפתע חשה בגירוד ברגלה
 את הגרביים מצאה חיוך על שפתיה עלה כי... ואז

 !הם היו על רגליה
 

 מרוב גירוד רכבת נהייתה לה
 אפשר ללכת כך בשכונה, אך אמרה לא נורא

 .לא רואים אותה כי ממילא
 

 ם-י" בית יעקב"מסמינר . כ.ש: הכותבת                                                         

 
 

 
 

 :להזמנות כנסים ושיעורים ולתרומות, להפצת חומר, לפרטים

20-8866666   20-3672885    20-3686783 

25-8883086   232-1717117 

 

 230-8702816 :בדואר לקבלת העלון בחינם

 אטל הדס בת אהרון יעקב, ישעיהו ראובן בן הירש, פישל בן דוד : לעילוי נשמת
 ל "שרה בת קדן ז, ל"אפרת בת זהבה ז,  ל"יצחק בן פרחה ז  ל"יצחק בן מזל ז, ל"יצחק בן שמחה ז, ד"אליהו אלן בן חנה אנט הי, ל"שלמה בן שמעון  ז' ר, ל"אסתר אסתריה בת דדה ז, ל"זחנה אנט בת עזיזה  ,  ל"משה מוריס בן אמה ז 
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