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יְִׂשָרֵאל.  ַּבת  ַהְּצנִיעּות ֶׁשל  ְלִחּזּוק   - ִמּנִָׁשים”  ַהּנְִפָלא “ְּתבֹוַרְך  ַהֵּסֶפר  ַעל  ְּבחֹם  ְלַהְמִליץ  ֵאֶּלה  ָּבאנּו ְּבׁשּורֹות 
ַהֵּסֶפר ִהּנֹו ַמֲהדּוָרה מּוְרֶחֶבת ּוְמפֶֹאֶרת ֶׁשל חֹוֶבֶרת ֶׁשהּוְפָצה ֹלא ִמְּכָבר ְלזִּכּוי ָהַרִּבים ְונְִתַקְּבָלה ְּבַאֲהָדה ַרָּבה ַעל 

ַהִּצּבּור. ַהֵּסֶפר “ְּתבֹוַרְך ִמּנִָׁשים” יִגְרֹם ָלְך ֶלֱאהֹב ֵאת ִמצָות ַהְּצנִיעּות ּוְלַקּיְיָמּה ְּבִׂשְמָחה ּוְבַקּלּות. 
יו”ל ע”י ִאְרּגּון “נְַפֵׁשנּו”. ֻמְמָלץ ַעל יְֵדי ַרָּבנִים ֲחׁשּוִבים ּוגְדֹוֵלי ַהּדֹור. 

יג ְּבֶטֶלפֹון 02-6222781 ְלַהּשִׂ

פירוש המשנה לרמב"ם מסכת כלים פרק כט: "ופונדה,- בגד הזיעה והוא הפנימי הסמוך לגוף כדי למנוע קלקול הבגדים על ידי הזיעה". וז"ל הרא"ש מו"ק פ"ג סי' מ"ג: "ועוד קאמר . 1
בירושלמי פרק 'היה קורא', אפרקסון היה לבוש מבפנים ולפי שאין עושין אותו ללבישה אלא לקבל הזיעה שלא יטנפו מלבושיו...", עכ"ל. וז"ל ספר 'הערוך' )ערך אפרקסון( 'חלוק 

התחתון שעשוי לקבל הזיעה', עכ"ל.
ראי חלק קטן מקריאות גדולי הדור בצדו השני של העלון.	. 

ודבר זה אף כי פשוט הוא נלמד בין היתר מדברי הש”ך והב”ח בהלכות אבלות )יו”ד סימן ש”מ( לגבי דין קריעת הבגד על הנפטר, . 3
דהלכה היא שגם האשה צריכה לקרוע את מלבושה )ומובא שם דמיירי במלבוש התחתון(, אלא דהיא מחזרת אותו לאחוריה מיד 
משום צניעות, ואפילו הכי ביאר שם הב”ח וז”ל “אין פירושו )מלבוש( תחתון של פשתן העשוי לקבל הזיעה אלא )מלבוש( תחתון 
של שאר מלבושים ]שעליה[ קאמר, דגם זה אית ביה משום צניעות דכשקורעת מלבוש זה התחתון ומגלה את המלבוש העשוי 
לקבל זיעה, חשוב כאילו היתה מגלה את לבה ערום”, וכן הוא בש”ך שם וז”ל – “כשמגלה החלוק נמי איכא פריצות כמו מגלה 
לבה”. וכן הוא בחכמת אדם )שער השמחה כלל קנב סעיף ו( “ואשה כשקורעה על אביה ואמה ואם תקרע תחילה העליון עד הכתונת 
העומדים שם יבואו לידי הרהור לכן קורעת תחילה בגד התחתון ומחזירה הקרע לצדדין ואחר כך קורעת העליון”, והיינו שבכה”ג 
לא יראה אפילו הבגד הסמוך לגוף ואף לא לרגע אחד משום צניעות. והעולה מדבריהם שבגד הסמוך לגוף נחשב הוא לעניין צניעות 
כגוף עצמו, ואפילו שאין מדובר בבגד צמוד ממש אלא רק בבגד הסמוך לגוף. ויש לציין שדברים אלו לא נכתבו בתורת ‘פסק’, 
דהיינו דכוונת הפוסקים הנ”ל היא לחדש דבגד הסמוך לגוף דינו כגוף, אלא מדבריהם נראה שדבר זה )היינו שמלבוש הסמוך לגוף 
נחשב כגוף( היה עבורם מובן מאליו עד שאפילו לא ראו להביא ראיה לחיזוק דבריהם, ולא הוזקקו לציין את הדבר אלא אגב אורחא 

ולמטרת תוספת ביאור בעניין דין הקריעה אצל אשה.

ל  ָגד ֶהָעׂשּוי ְלַקּבֵ ים ‘ּבְ ִניִמּיִ ָגִדים ַהּפְ יִרים ֶאת ַהּבְ ַהּפֹוְסִקים ַמְגּדִ
ָעה’1.  ַהזֵּ

ָגִדים  ָלל ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ָרה זֹו ְוָלֶכן ּבְ ים נֹוֲעדּו ְלַמּטָ ִניִמּיִ ָגִדים ּפְ ָאֵכן ּבְ
ְהיּו  ּיִ ֵדי ׁשֶ ד ָסִריג ַרְך, ֵמָאה ָאחּוז ִטְבִעי ּכְ ים ֲעׂשּוִיים ִמּבַ ִניִמּיִ ּפְ
ים  ִניִמּיִ ִבים ִלְבָגִדים ּפְ נֹוִחים ַעל ַהּגּוף ּוַבֲעִלי ְסִפיָגה. ְוֵהם ֶנְחׁשָ

ֶגד ָסמּוְך ַלּגּוף.  ַהּבֶ ד ֶזה ׁשֶ ִמּצַ

ים,  ִניִמּיִ ּפְ ָגִדים  ּבְ ִנְקָרִאים  ֵאיָנם  ָהָעם  ְלׁשֹון  ּבִ ׁשֶ ָגִדים  ּבְ ֵיׁש 
ֶאת  ְונֹוְתִנים  ים  ִניִמּיִ ּפְ ְבָגִדים  ּכִ ַהּגּוף  ַעל  ִחים  ֻמּנָ ֵהם  אּוָלם 
ִסיס’.  ְקָראֹות ‘ֻחְלצֹות ּבָ ְך ֹרב ַהֻחְלצֹות ַהּנִ ה. ּכָ חּוׁשָ אֹוָתּה ַהּתְ

ּבּור  ּגּוד ַלּצִ ְווֵקי ַהּבִ ים, ְמׁשָ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ ׁשֶ דֹוֵרינּו, ּוִבְפָרט ּכְ ּבְ
ם  ֻכּלָ ם ּכְ ים, ֻרּבָ ְרחֹובֹות ַהֲחֵרִדּיִ ִתי ְוַהֲחֵרִדי ּוַבֲעֵלי ַהֲחֻנּיֹות ּבָ ַהּדָ
ְלִצּבּור  ק  ּוֵ ְלׁשַ ּיּוְכלּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָלֵכן  ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ׁשֹוְמֵרי  ֵאיָנם 
ִהְמִציאּו  ַוֲחׂשּוִפים,  רּוִצים  ּפְ ָגִדים  ּבְ ְצוֹות  ַהּמִ ׁשֹוְמרֹות  ים  ׁשִ ַהּנָ
מּוְך  ִניִמי ַהּסָ ָגד ּפְ א ּבְ ֵאיָנּה ֶאּלָ ִסיס’, ׁשֶ ג: ‘ֻחְלָצת ּבָ ּשָׂ ֶאת ַהּמֻ
אן  ּכָ ר  ֻדּבָ ּמְ ׁשֶ ַלֲחׁשֹב  נֹות  ְוַלּבָ ים  ׁשִ ַלּנָ ִלְגֹרם  ֵדי  ּכְ ְוֹזאת  ַלּגּוף, 

ָאסּור ִלְראֹותֹו.  ִניִמי ׁשֶ ֶבֶגד ּפְ ֻחְלָצה ְולֹא ּבְ ּבְ

ֶגד ֶזה ֲאִפּלּו ָצמּוד ְלגּוף.  ַבּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים, ּבֶ ּלֹא ּכְ דֹוֵרינּו, ׁשֶ ּבְ
מּוְך ַלּגּוף ָרָחב ְוָרפּוי.  ֶגד ַהּסָ ם ַהּבֶ ּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים ָהָיה ּגַ ּבַ

ה  ים ֵנֶאְסרּו ִלְלִביׁשָ ּקִ י ְטִריקֹו אֹו ַלְיְקָרה ּוְסִריִגים ּדַ ּדֵ ָגִדים ִמּבַ ּבְ
ָקנֹוֵני  ָכל ּתַ ֵהם ֲאסּוִרים ּבְ ן ִלְראֹות ׁשֶ ּדֹוֵלי ַהּדֹור2 ְוִנּתַ ל ּגְ ַעל ְיֵדי ּכָ
יֹוֵתר  ים ּבְ ִקּלִ נּו ַוֲאִפּלּו ַהּמְ ְזַמּנֵ צּוִיים ּבִ בּוׁש ַהּמְ ְוִסְפֵרי ִהְלכֹות ַהּלְ
דֹוָלה.  ה ּגְ ִמּדָ ֵהם ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ְבָעם ְלִהיָצֵמד ַלּגּוף ּגַ ּטִ יָון ׁשֶ ֶהם, ִמּכֵ ּבָ ׁשֶ

י ַהֲהָלָכה ִלְראֹות  ה ָאסּור ַעל ּפִ מּוְך ְלגּוף ָהִאּשָׁ ֶגד ַהּסָ ֶאת ַהּבֶ
ְהֶיה  ּיִ עּון ַהְצָנָעה, ָאסּור ׁשֶ ּטָ ּגּוף ׁשֶ ל ָמקֹום ּבַ ֲאִפּלּו ְלֶרַגע ָקט. ּכָ
ְזַמן  ָגלּוי. ֲאִפּלּו ּבִ ב הּוא ּכְ ָאז ֶנְחׁשָ ִסיס, ׁשֶ “ֻמְצָנע” ַע”י ֻחְלָצת ּבָ
מּוְך ַלּגּוף לֹא ָיְצָאה ְיֵדי חֹוַבת  ֶגד ַהּסָ ְרָעה ּבֶ ּקָ ה ׁשֶ ְקִריָעה, ִאּשָׁ
י ָצִריְך ָהָאֵבל  ר ְמֹבָאר ּכִ ֲאׁשֶ ִהְלכֹות ֲאֵבלּות, ּכַ ִמְצָות ְקִריָעה. ּבְ
ה  י ָהִאּשָׁ יל ּכִ ַמְקּבִ ַגּלֶה ֵאת ִלּבֹו, ְמֹבָאר ּבְ ּיְ ִלְקֹרַע ַעל ֵמתֹו ַעד ׁשֶ
ָגִדים  א ֶאת ַהּבְ ֵאיָנּה קֹוַרַעת ֶאּלָ ֹאֶפן ׁשֶ ה ֹזאת ּבְ ַהּקֹוַרַעת עֹוׂשָ
ִגּלּוי  ינֹו ּכְ מּוְך ַלּגּוף ּדִ ֶגד ַהּסָ ּלּוי ַהּבֶ ּגִ יָון ׁשֶ ִסיס ּכֵ ֶגד ַהּבָ ַעל ּבֶ ּמָ ׁשֶ
רּור  ם3 שכ”כ ָהָיה ּבָ ֹבָאר ׁשָ ּמְ א ׁשֶ ְלַבד ֶאּלָ ַהּגּוף ָעְצמּו, ְולֹא זֹו ּבִ
ֲאִפּלּו  ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ה ַעד ּכְ ִריצּות ֲאֻיּמָ ב ּפְ ֶגד ֶזה ֶנְחׁשָ ּלּוי ּבֶ ּגִ ָלֶהם ׁשֶ
ֶגד  ַהּבֶ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְמֻיָחד  ֹאֶפן  ּבְ ִריָעה  ַהּקְ ֶאת  ָעׂשּו  ִריָעה,  ַהּקְ ַמן  זְּ ּבַ
א  ֹאֶפן ֶחְלִקי ַוֲאִפּלּו ְלֶרַגע ָקט, ֶאּלָ ה ֲאִפּלּו ּבְ ּלֶ ִניִמי לֹא ִיְתּגַ ַהּפְ

ָעָליו. ּמֵ ָגִדים ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ֻמְצָנע ַעל ְיֵדי ַהּבְ

“ֻחְלָצת  ֶאת  ַהְינּו  ַלּגּוף,  מּוְך  ַהּסָ ֶגד  ַהּבֶ ֶאת  ִלְראֹות  ָאסּור 
י  ּבֵ ּגַ ַעל  לֹא  ַלָז’ֵקט,  ַחת  ּתַ ּמִ ׁשֶ אר  ּוָ ַהּצַ ֶפַתח  ּבְ לֹא  ִסיס”,  ַהּבָ
ֶטן אֹו  ּבֶ ְרוּוִלים ְקָצִרים, לֹא ּבַ ֲעַלת ׁשַ רֹועֹות ָמַתַחּתְ ְלֻחְלָצה ּבַ ַהזְּ

ֵתִפּיֹות. ְמַלת ּכְ ַחת ְלׂשִ ב ְוַקל ָוֹחֶמר לֹא ִמּתַ ּגַ ּבַ

ל  ִמּכָ ְוָסגּור  ָאֹרְך  ִלְהיֹות  ִסיס’  ַהּבָ ְצּתָ  ‘ֻחּלַ ַעל  ּמֵ ׁשֶ ֶגד  ַהּבֶ ַעל 
ַעל  ֵכן  מֹו  ּכְ ָלל.  ּכְ ְרּכֹו  ּדַ ִסיס  ַהּבָ ְצּתָ  ֻחּלַ ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ ְוָאסּור  ְצָדָדיו 
יב, ּוִבְרׁשּות  ד ַיּצִ ִסיס’ ִלְהיֹות ָרָחב ּוִמּבַ ְצּתָ ַהּבָ ַעל ‘ֻחּלַ ּמֵ ֶגד ׁשֶ ַהּבֶ
ֶגד ִהיא  ַרת ַהּבֶ ֶגד ֶעְליֹון נֹוָסף. ַמּטָ ׁש ֵמָעָליו ּבֶ ים ָראּוי ִלְלּבֹ ָהַרּבִ
ּגַם ֶאת צּוָרתֹו,  א  ֶאּלָ ִצְבעֹו,  ַהּגּוף, לֹא ַרק ֶאת  ְלַהְצִניַע ֶאת 

ֶגד ָרָחב. ן ַלֲעׂשֹות ַאְך ְוַרק ַעל ְיֵדי ּבֶ ְוֹזאת ִנּתַ
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