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‘בגָד הֶ ָע ׂשוּי לְ ַק ֵּבל
ימ ִ ּיים ְ ּ
ַה ּפ ֹו ְס ִקים ַמגְ דִּ ִירים ֶאת ַה ְ ּבג ִָדים ַה ְּפנִ ִ
ַהז ּ ֵָעה’.1
ימ ִ ּיים ֹנועֲ ד ּו לְ ַמ ּ ָט ָרה ֹזו וְ לָכֶ ן ְ ּב ֶד ֶר ְך ְ ּכלָל ְ ּבג ִָדים
ָאכֵ ן ְ ּבג ִָדים ְּפנִ ִ
ְ
ימ ִ ּיים עֲ ׂשוּיִ ים ִמ ַּבד ָס ִריג ַרךֵ ,מ ָאה ָאחוּז ִט ְב ִעי ְ ּכ ֵדי ֶׁש ִ ּי ְהי ּו
ְּפנִ ִ
ימ ִ ּיים
ֹנו ִחים ַעל ַה ּגוּף וּבַ עֲ לִ י ְס ִפיגָה .וְ הֵ ם נ ְֶח ָׁש ִבים לִ ְבג ִָדים ְּפנִ ִ
ִמ ַ ּצד זֶה ֶׁש ַה ֶּבגֶד ָסמו ְּך ַל ּגוּף.
ימ ִ ּיים,
י ֵׁש ְ ּבג ִָדים ֶׁש ִ ּבלְ ׁש ֹון ָה ָעם ֵאינָ ם נִ ְק ָר ִאים ְ ּבג ִָדים ְּפנִ ִ
ימ ִ ּיים וְ ֹנו ְתנִ ים ֶאת
א ּולָם הֵ ם מֻ ָּנ ִחים ַעל ַה ּגוּף ִ ּכ ְבג ִָדים ְּפנִ ִ
צות ָּב ִסיס’.
אות ‘חֻ לְ ֹ
צות ַה ִ ּנ ְק ָר ֹ
או ָת ּה ַה ְּתחו ָּׁשהָּ .כ ְך רֹב ַהחֻ לְ ֹ
ֹ
וקי ַה ִ ּב ּגוּד ַל ִּצבּ וּר
דו ֵרינוּ ,ו ִּב ְפ ָרט ְ ּכ ֶׁש ַּבעֲ ֹוו ֹנו ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּביםְ ,מ ָׁשוְ ֵ
ְ ּב ֹ
בות ַהחֲ ֵר ִד ִ ּייםֻ ,ר ָּבם ְ ּככֻ ּלָם
חו ֹ
ַהדָּ ִתי וְ ַהחֲ ֵר ִדי וּבַ עֲ לֵי ַהחֲ ֻני ֹּות ָּב ְר ֹ
ֵאינָ ם ׁש ֹו ְמ ֵרי ּת ֹו ָרה ו ִּמ ְצ ֹוות ,לָכֵ ן ְ ּכ ֵדי ֶׁש ּיו ְּכל ּו לְ ַׁש ֵ ּוק לְ ִצבּ וּר
רות ַה ִּמ ְצ ֹוות ְ ּבג ִָדים ְּפרו ִּצים וַ חֲ ׂשו ִּפיםִ ,ה ְמ ִציא ּו
ַה ָּנ ִ ׁשים ׁש ֹו ְמ ֹ
ימי ַה ּ ָסמו ְּך
ֶאת ַה ּ ֻמ ּ ָ ׂשג‘ :חֻ לְ צָ ת ָּב ִסיס’ֶׁ ,ש ֵאינָ ּה ֶא ּלָא ְ ּבגָד ְּפנִ ִ
ַל ּגוּף ,וְ זֹאת ְ ּכ ֵדי לִ גְ רֹם ל ַָּנ ִ ׁשים וְ ל ַָּב ֹנות לַחֲ ׁשֹב ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ָּכאן
תו.
או ֹ
ימי ֶׁש ָאסוּר לִ ְר ֹ
ְ ּבחֻ לְ צָ ה וְ לֹא ְ ּבבֶ גֶד ְּפנִ ִ
רות ַה ּק ֹו ְד ִמיםֶּ ,בגֶד זֶה אֲ ִפלּ ּו צָ מוּד לְ גוּף.
דו ֵרינוֶּׁ ,שלּ ֹא ְ ּכבַ דּ ֹו ֹ
ְ ּב ֹ
רות ַה ּק ֹו ְד ִמים ָהיָה ּגַם ַה ֶּבגֶד ַה ּ ָסמו ְּך ַל ּגוּף ָר ָחב וְ ָרפוּי.
ַּבדּ ֹו ֹ
ישה
או לַיְ ְק ָרה ו ְּס ִריגִ ים דַּ ִ ּקים נ ֵֶא ְסר ּו לִ לְ ִב ׁ ָ
יקו ֹ
ְ ּבג ִָדים ִמ ַּבדֵּ י ְט ִר ֹ
2
אות ֶׁשהֵ ם אֲ סו ִּרים ְ ּבכָ ל ּ ַת ָק ֹנונֵי
ַעל יְ ֵדי ָּכל ְּג ּד ֹולֵי ַה ּד ֹור וְ נִ ּ ַתן לִ ְר ֹ
כות ַה ּ ְלבו ּׁש ַה ְּמצוּיִ ים ִ ּבזְ ַמ ּנֵנ ּו וַ אֲ ִפלּ ּו ַה ְּמ ִק ּ ִלים ְ ּב ֹיו ֵתר
וְ ִס ְפ ֵרי ִהלְ ֹ
דולָה.
ׁ ֶש ָּבהֶ םִ ,מ ֵּכיוָ ן ֶׁש ִּט ְב ָעם לְ ִהיצָ ֵמד ַל ּגוּף ּגַם ְ ּכ ֶׁשהֵ ם ְ ּב ִמדָּ ה ְ ּג ֹ
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אות
ֶאת ַה ֶּבגֶד ַה ּ ָסמו ְּך לְ גוּף ָה ִא ּ ָׁשה ָאסוּר ַעל ִּפי ַההֲ לָכָ ה לִ ְר ֹ
קום ַּב ּגוּף ֶׁש ּ ָטעוּן ַה ְצנָ ָעהָ ,אסוּר ֶׁש ִ ּי ְהיֶה
אֲ ִפלּ ּו לְ ֶרגַע ָקטָּ .כל ָמ ֹ
“מֻ ְצנָ ע” ַע”י חֻ לְ צָ ת ָּב ִסיסֶׁ ,ש ָאז נ ְֶח ָׁשב הוּא ְ ּכגָלוּי .אֲ ִפלּ ּו ִ ּבזְ ַמן
חובַ ת
יעהִ ,א ּ ָׁשה ֶׁש ָּק ְר ָעה ֶּבגֶד ַה ּ ָסמו ְּך ַל ּגוּף לֹא י ְָצ ָאה יְ ֵדי ֹ
ְק ִר ָ
ְ
כות אֲ בֵ לוּתַּ ,כאֲ ֶׁשר ְמב ָֹאר ִ ּכי צָ ִריך ָה ָאבֵ ל
יעהּ ְ .ב ִהלְ ֹ
ִמ ְצוָ ת ְק ִר ָ
תו ַעד ֶׁש ְ ּיגַלּ ֶה ֵאת לִ בּ ֹוְ ,מב ָֹאר ְ ּב ַמ ְק ִ ּביל ִ ּכי ָה ִא ּ ָׁשה
לִ ְקר ַֹע ַעל ֵמ ֹ
קו ַר ַעת ֶא ּלָא ֶאת ַה ְ ּבג ִָדים
עו ָ ׂשה זֹאת ְ ּבאֹפֶ ן ֶׁש ֵאינָ ּה ֹ
ַה ּק ֹו ַר ַעת ֹ
ְ
ינו ְ ּכגִ לּ וּי
ֶׁש ּ ָמ ַעל ֶּבגֶד ַה ָּב ִסיס ֵּכיוָ ן ֶׁש ִ ּגלּ וּי ַה ֶּבגֶד ַה ּ ָסמוּך ַל ּגוּף דִּ ֹ
ַה ּגוּף ָע ְצמוּ ,וְ לֹא ֹזו ִ ּבלְ בַ ד ֶא ּלָא ֶׁש ְּמב ָֹאר ָׁשם 3שכ”כ ָהיָה ָּברוּר
לָהֶ ם ֶׁש ִ ּגלּ וּי ֶּבגֶד זֶה נ ְֶח ָׁשב ְּפ ִריצוּת אֲ י ּ ָֻמה ַעד ְ ּכ ֵדי ָּכ ְך ֶׁשאֲ ִפלּ ּו
יעה ְ ּבאֹפֶ ן ְמי ָֻחד ְ ּכ ֵדי ֶׁש ַה ֶּבגֶד
יעהָ ,ע ׂש ּו ֶאת ַה ְ ּק ִר ָ
ַּב ְז ּ ַמן ַה ְ ּק ִר ָ
ימי לֹא יִ ְת ּגַלּ ֶה אֲ ִפלּ ּו ְ ּבאֹפֶ ן חֶ לְ ִקי וַ אֲ ִפלּ ּו לְ ֶרגַע ָקטֶ ,א ּלָא
ַה ְּפנִ ִ
עולָם יִ ְהיֶה מֻ ְצנָ ע ַעל יְ ֵדי ַה ְ ּבג ִָדים ָה ֶעלְ ֹיונִ ים ֶׁש ּ ֵמ ָעלָיו.
לְ ֹ
אות ֶאת ַה ֶּבגֶד ַה ּ ָסמו ְּך ַל ּגוּףַ ,היְ נ ּו ֶאת “חֻ לְ צָ ת
ָאסוּר לִ ְר ֹ
ָ’קט ,לֹא ַעל ּג ֵַּבי
ַה ָּב ִסיס” ,לֹא ְ ּבפֶ ַתח ַה ַ ּצ ָ ּואר ֶׁש ִּמ ּ ַת ַחת ַלז ֵ
או
עות ָמ ַת ַח ְּת לְ חֻ לְ צָ ה ַּבעֲ לַת ַׁש ְרווּלִ ים ְקצָ ִרים ,לֹא ַּב ֶּב ֶטן ֹ
רו ֹ
ַה ְז ּ ֹ
ַּב ּגַב וְ ַקל וָ ח ֶֹמר לֹא ִמ ּ ַת ַחת לְ ִ ׂש ְמלַת ְ ּכ ֵת ִפי ֹּות.
ַעל ַה ֶּבגֶד ֶׁש ּ ֵמ ַעל ‘חֻ ּל ְַצ ּ ָת ַה ָּב ִסיס’ לִ ְה ֹיות ָאר ְֹך וְ ָסגוּר ִמ ָּכל
מו כֵ ן ַעל
ְצ ָד ָדיו וְ ָאס ּור ׁ ֶש ִּת ְר ֶאה חֻ לּ ְַצ ּ ָת ַה ָּב ִסיס ַ ּד ְרכּ ֹו ְ ּכלָלּ ְ .כ ֹ
ַה ֶּבגֶד ֶׁש ּ ֵמ ַעל ‘חֻ ּל ְַצ ּ ָת ַה ָּב ִסיס’ לִ ְה ֹיות ָר ָחב ו ִּמ ַּבד ַי ִּציב ,ו ִּב ְר ׁשוּת
ָה ַר ִ ּבים ָראוּי לִ לְ בּ ֹׁש ֵמ ָעלָיו ֶּבגֶד ֶעלְ ֹיון ֹנו ָסףַ .מ ּ ָט ַרת ַה ֶּבגֶד ִהיא
תו,
עוֶ ,א ּלָא ּגַם ֶאת צו ָּר ֹ
יע ֶאת ַה ּגוּף ,לֹא ַרק ֶאת ִצ ְב ֹ
לְ ַה ְצנִ ַ
ְ
וְ זֹאת נִ ּ ַתן לַעֲ ׂש ֹות ַאך וְ ַרק ַעל יְ ֵדי ֶּבגֶד ָר ָחב.
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