
ז'(:  פרק  )סוף  ְוַהּיְׁשּוָעה  ַהְּצנִיעּות  ְּבֵסֶפר  מּוָבא 
"ּוְבַצָּואָרּה ָּכְתבּו ּתֹוְספֹות )ַּבַּבא ַּבְתָרא ָקנּו: ד"ה כבינתי( 
ֲאָבל  ַּבּשּׁוק,  ַצָּואָרּה  ְּבַׂשר  ְּתַגֶּלה  ֶׁשֹּלא 
יֵׁש  )ֻמָּתר(,  ָׁשִפיר   – ַּבֲעָלּה  ִלְפנֵי  ְּבֵביָתּה 
לֹוַמר ְדֵאין ַמְקֶּפֶדת ְלַכּסֹות". ]התוספות מפרש 
את המשג "כבינתי" ובדין האם האשה מתרת לצאת בו 
הוא שמא תשלף  לאסור  והצד  הרבים בשבת,  לרשות 

אותו ותטלטל אותו ד' אמות ברשות הרבים, באם אינו 
לבתי,  "כבינתי  התוספות:  לשון  וזו  מלבוש.  נחשב 

)ושולפת  ומחוי  ושלפא  צוארה...  בה  כחוגרת  בלעז,  נושקא  רבנו שמואל  פרש 
ומראה( נמי )גם כן( לא שיך ביה )בו( כוון שמגלה בשרה". כלומר, אין חוששים 
שתצא האשה בכבינתי" בשבת לרה"ר מכוון שלא שיך שתסיר אותו ותגלה בשר 
ִמָּכאן  ְונְִרֶאה  של"ט(  )סימן  ּתֹוְספֹות  ְּבִפְסֵקי  )שם(  ָּכַתב  ְוֵכן  צוארה[. 
ְלֶהְדיָא ֶׁשַהַּצָּואר הּוא ָמקֹום ַהַחּיָב ְּבַהְצנָָעה ֵמִעָּקר ַהִּדין ִּבְרׁשּות 
ִלְהיֹות  ה  ְלִאּשָׁ ֻמָּתר  ֶעְרָוה,  ִּדְבֵרי  ִּכְׁשָאר  ֶׁשֹּלא  אּוָלם  ָהַרִּבים. 
ְּבַצָּואר ְמֻּגוֶלה ְּבֵביָתּה ְּכֶׁשֵאין ָׁשם זִָרים ]ע"ע שלחן ערך )הלכות כתובות 
סימן פ”ג סעיף א( מהחובל באשת איש, ומפירש"י "ובזמן שבגלוי, שהבשת שלו ועוד 

שנמאסת עליו והוא סובל" שהצואר הוא מקום גלוי כלפי בעלה(.

ַהִּכּסּוי  ְּגבּול  ֶׁשָּמקֹום  ֲהַחְדָׁשנִית  ַהַהְמָצָאה  ָהֱאֶמת,  ּוְלַמַען 
ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים הּוא ֲעְצמֹות ֲהָּבִריַח ַּדְוָקא אֹו ַעד ֻחְליָה ָּכְלֶׁשִהי 
ֵאין ָלּה ׁשּום  ְרֶׁשֶרת,  ַהּשַׁ ֲהנַָחת  ַעד ְמקֹום  ְדָרה אֹו  ַהּשִׁ ְּבַעּמּוד 
ָמקֹור ְּבֲחזַ"ל, ְׁשֵּכן ְּבָעָבר ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּדֹורֹות ַהְּמֻתָּקנִים ּוְבָכל 
ּוְמכּוֶסה,  ֶעְרָוה  ה  ְּבִאּשָׁ ֶטַפח  ִּבְכָלל  ָהיָה  ַהַּצָּואר  ַהְּתפּוצֹות, 
ַהַּמְלּבּוִׁשים  ִריֵדי  ִמּשְׂ ְּבמּוזֵאֹונִים  ִלְראֹות  נִָּתן  ְלָכְך  ְוֵעדּות 
ַהּיְהּוִדיים ּוֵמַהַּתְצלּוִמים ְוַהִּצּיּוִרים, ֶׁשַהַּצָּוארֹון ָּתִמיד ָהיָה ָּגבֹוַּה 
ְוֶׁשּנֲָהגּו ִלְקׁשֹר ֶאת ַהִּמְטַּפַחת ַּתַחת ַהַּסנְֵטר ְּבַמָּטָרה ְלַכּסֹות ַּגם 
ְּבָפנֶיָה  "ַהִּמְסַּתְּכִלים  יֹונָה:  ַהָרֵּבינּו  ּכֹוֵתב  ַוֲהֹלא  ַהַּצָּואר,  ֶאת 
ְוֶאָחד  ְוִהיא ֲענּוָׁשה ְּבעֹנֶׁש ָּכל ֶאָחד  אֹו ְּביֶָדיָה יֹוְרִדים ְלגֵיִהּנָם 
ֵמֶהם ִמְּפנֵי ֶׁשֶהְחִטיָאה אֹוָתם ְוֹלא נֲָהגָה ְצנִיעּות ְּבַעְצָמּה ְונְִכְׁשלּו 
ַּכּפֹות  ְוֵאת  ַהָּפנִים  ֶאת  ֶׁשַרק  ִמָּכְך  ַמְׁשָמע  נח(,  )אגרת התשובה,  ָּבּה" 
ֶׁשּלֹו:  ַהּיְִרָאה  ְּבֵסֶפר  ָּכַתב  ְוֵכן  ְלגַּלֹות,  ה  ָהִאּשָׁ ֻמֶּתֶרת  ַהּיָָדיִם 
יִרים ְלֶׁשַבח, ַהיְנּו קֹול, ֵׂשָער, ִׁשּנַיִם,  "ְוָכל ָהָאמּור ְּבִׁשיר ַהּשִׁ
יִרים  ַהּשִׁ ְּבִׁשיר  ַהָּפסּוק  ְּבֵבאּור  ַרִׁש"י  ָּכַתב  ֶעְרָוה".   – ַצָּואר 
ה". ְוָכַתב  )ד, ד(: "ְּכִמגְָּדל ָּדִוד ַצָּואֵרְך – קֹוָמה זְקּוָפה נֹוי ְּבִאּשָׁ

ְוזֹו  כה(  סעיף  בצניעות"  "הערות  )בקנטרס  זצוק"ל  מזוטשקא  ָהַאְדמֹו"ר 
ֲהִכי  ְויֶָדיָה,  ִמָּפנֶיָה  ה, חּוץ  ִאּשָׁ ְּבַׂשר  ִּגּלּוי  "ְּדכֹל ׁשּום  ְלׁשֹונֹו: 
ה ֶעְרָוה, ְּדהּוא ְּבֶהְחֵלט ְוֹלא  ַהּכֹל ִּבְכָלל ָמה ֶׁשָאְמרּו ֶטַפח ְּבִאּשָׁ
יְֻׁשּנֶה ְלעֹוָלם". ְוֵכן ָּכַתב ָהַרְמַּב"ם )בהלכות ק"ש פרק ג הלכה ט"ז(: "ְוָכל 

ה ֶעְרָוה". ּגּוף ָהִאּשָׁ

ֵּבן  ראגולר  ֵמִאיר  ר'  ִמִּויְלנָא  הגר"א  ָאִחי  ֶׁשל  נְֶכּדֹו  ְוָכַתב 
ְּדָאז  ַהִּפְרָצה  אֹודֹות  אבות"(  "נחלת  בספר  הקדשה  )בצואתו  זצוק"ל  ֵאִליָהּו 
ְּבִקְרִּבי  ּתּוַקד  "ֵאׁש  ֵמָאחֹור:  ַהִּמְטָּפחֹות  ֶאת  ִלְקׁשֹר  ֶׁשִהְתִחילּו 
ַהּזֶה  ְוַהִּמנְָהג  ַּבֲחִציפּות,  הֹוְלִכים  ֲאֶׁשר  ָהֲארּורֹות  ַהּנִָׁשים  ַעל 
ַרע ָעַלי, ֶׁשהֹוְלִכים ְּבַעּזּות ֵמַצח, ְוַהִּמְטָּפחֹות ֲאֶׁשר ַעל רֹאָׁשם 
ִּכְמַעט ּפֹוֵרַח ַּבֲאִויר, אֹוי ַלֲאִביֶהן ֲאֶׁשר ֵמנִיַח אֹוָתם ֵליֵלְך ֵּכן, 

אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה". עכ"ל. 

ּוִמֵּכיָון ֶׁשדֹוֵרנּו ַחָּלׁש ַּכּיָדּוַע, ְוֵאין ַהְרֵּבה נִָׁשים ֶׁשָּתֵעזְנָה )ְּבַעּזּות 

ה( ַלֲחזֹר ְלִמנְָהג ְּדנָא ִלְקׁשֹר ֶאת ַהִּמְטַּפַחת  ִּדְקדּוּשָׁ
ִמַּתַחת ַלַּסנְֵטר, נְִרֶאה ְלָענִּיּות ַּדְעֵּתנּו ֶׁשָראּוי ַעל 
ָּכל ָּפנִים ְלַכּסֹות ֶאת ַהַּצָּואר ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ַעל 
יְֵדי ַצָּוארֹון ָּגבֹוַּה )ּגֹוְלף( אֹו ְּבָצִעיף, ְוָלאו ַּדְוָקא 
ִּבְתנַאי  ַלַּסנְֵטר,  ִמַּתַחת  ַהִּמְטַּפַחת  ִּבְקִׁשיַרת 
ָּכל  ֶאת  ֵהיֵטב  ְמַכָּסה  ָאֵכן  ֶׁשַהִּמְטַּפַחת 
ַהֵׂשָער ְוֶאת ַהֵחֶלק ָהֲאחֹוִרי ֶׁשל ַהַּצָּואר 

ֵמַעל ַלַּצָּוארֹון ַהָּגבֹוַּה.

נְבּוַאת  ַעל  ְּבֵפירּוׁשֹו  ּדֹב"  ֶאְפַריִם  "ְׁשֵאִרית  ְּבֵסֶפר  מּוָבא  ְוֵכן 
דב  רבי  ובנו  דאמסטוב  ור"מ  אב"ד  זצ"ל  איינהורן  צבי  אפרים  )לרבי  ג'  ֶּפֶרק  יְַׁשְעיָה 
"יַַען  ְלׁשֹונֹו:  ְוזֹו  מאמסטוב(  אפרים"  "נחלת  ישיבת  וראש  אב"ד  הי"ד  זצ"ל  בעריש 

ְּבַמְלּבּוֵׁשי  טֹות  ֶׁשִּמְתַקּשְׁ ַּגֲאָוה,  ִמְּלׁשֹון   - ִצּיֹון  ְּבנֹות  גְָבהּו  ִּכי 
ַוֵּתַלְכנָה נְטּויֹות ָּגרֹון – ֶׁשהֹוְלכֹות ְּבִגּלּוי ַצָּואר ְּכֶדֶרְך  ֵּגאֹות, 
ַהְּפִריצּות ֶׁשִּבזְַמּנֵנּו, ְלַהְראֹות ּיְָפיָן, ֶׁשהּוא ֲאִביזַָריְיהּו ְדִגילּוי 
ַּתֲעׂשּו  ַמּדּוַע  ָלֶהן  נְִׁשַאל  ְוִאם  ָהַרִּבים,  ֶאת  ְלַהְחִטיא  ֲעָריֹות 
ְּבנֵי  ֲאֶׁשר  ַּביְָׁשנִים  ַהִּמָּדה  ִהּפּוְך  ַהּבּוָׁשה,  ַמְסֶוה  ְלָהִסיר  זֹאת, 
יְִׂשָרֵאל ְמֻׁשָּבִחים ָּבּה, ִהּנֵה: ְמַׂשְּקרֹות ֵעינָיִם – ִמְּלׁשֹון ֶׁשֶקר". 

עכ"ל.

ְוֵכן ָּכַתב ַהֵּבן ִאיׁש ַחי זצ"ל )בספר חקי הנשים פרק א'( ְוזֹו ְלׁשֹונֹו: "עֹוד 
ַהְּצנִיעּות,  ְּבַדְרֵכי  ַמֲחזִיָקה  ְמֻסֶּתֶרת,  ה  ִאּשָׁ נְִמֵצאת  ֶאְתלֹונֵן, 
ּוְבנֵי  ְקרֹוֶביָה  ִעם  נְִמֵצאת  ִאם  ֲאָבל  יֶָמיָה,  יֲַאִריכּו  ָלּה,  ַבח  ַהּשֶׁ
ַּבֲחִליׁשּות  ַּגם  ְּבַקּלּות,  ַהְּצנִיעּות  ְּבַדְרֵכי  ַמֲחזִיָקה  ִהיא  ֵּביָתּה, 
ְוגַם ִּבְקִליׁשּות, ֵאינָּה ִמְתּבֹונֶנֶת ִאם ַצָּואָרּה ָחׂשּוף... ּוְבִקּצּור 
ָּדָבר זֶה הּוא ָטעּות ְויִגְרֹם נֶזֶק ּוִמְכׁשֹול, ֲאֶׁשר ָּבֶהם ֵחְטא ָּגדֹול". 

עכ"ל.

תרפ"ח  ִּבְׁשנַת  ֶׁשִהְתַּפְרֵסם  הבד"ץ  ֵמֵאת  ֲהָלָכה  ּוִבְפַסק 
ִּבנְִׂשיאּותֹו ֶׁשל הגאב"ד ָמָרן יֹוֵסף ַחּיִים זֹונֶנְֶפְלד זצוק"ל, נְִכָּתב 
ה יְִׂשְרֵאִלית  ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון: "ַעל ֵּכן ִהנְנּו ְלהֹוִדיַע ְּבזֶה ִּכי ָּכל ִאּשָׁ
ַחּיֶֶבת ַעל ִּפי ִּדין ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ִלְלּבֹׁש ִּבגְֵדי ְצנִיעּות ַּכֲאֶׁשר 
ִׁשּנּוי,  ׁשּום  ְּבֹלא  ּוֵמעֹוָלם  ֵמָאז  ַהְּכֵׁשרֹות  יְִׂשָרֵאל  ְּבנֹות  נֲָהגּו 
ֶאְפָׁשר,  ַהּיֹוֵתר  ָהַאֲחרֹון  ָקֶצה  ַעד  ֲאֻרִּכים  ְּבַמְלּבּוִׁשים  ְּדַהיְנּו 
ַהְּצנּועֹות  ְּכִמנְָהג  ַהַּצָּואר  ֵּבית  ָּכל  ֶאת  יְַכֶּסה  ָהרֹאׁש  ּוִמַּצד 

וכּו'".

י"ב(:  דרוש  דבש  )היערות  זצ"ל  ַאיְְּבִׁשיץ  יְהֹונָָתן  ַרִּבי  ֶׁשל  ְלׁשֹונֹו  ְוזֹו 
"בעו"ה הֹוְלִכין ִּבְלבּוֵׁשי ּגֹויִים ֶׁשָּכל ַהַּצָּואר ָערֹם ִמְּבִלי ְלבּוׁש 
ה ֲאֶׁשר  ְוכּו'. ִהנְנִי ַמְתֶרה ָּבֶכם, ֵהִסירּו ַהָּדָבר ָהַרע ַהּזֶה, ִּכי ִאּשָׁ
ְּבִמיָתה  ַהָּמֶות  ַמְלָאְך  ע"י  ּתּוַבל  ַלֶּטַבח  ְלַבּסֹוף  ָערֹם,  ַצָּואָרּה 
ָקָׁשה ַוֲחמּוָרה ְוֹלא ִּתנֶָקה ְמִדינָה ֶׁשל ֵּגיִהּנָם ְוָענְָׁשּה ָקֶׁשה ְמאֹד 
ִּכי ִהיא חֹוֵטאת ּוַמְחִטיָאה ֲאֵחִרים. ֹלא ֵּכן ֶּדֶרְך ְּבנֹות יְִׂשָרֵאל 

ַהְּכֵׁשרֹות, ְלַבל יֵָרֶאה חּוץ ִמְּבָׂשָרן".

ם יְִתָּבָרְך יֵׁש ְלַהְבִהיר ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבִסְפֵרי  ּוְלַמַען ְּכבֹוד ַהּשֵׁ
ּבּוׁש ִּכי ֶחְלקֹו ָהֶעְליֹון  זְַמּנֵנּו, ַהַּמֲעִּתיִקים זֶה ִמּזֶה, נְִתַּפְרֵסם ַהּשִׁ
ֶׁשל ַהַּצָּואר ֻמָּתר ִלְכאֹוָרה ְּבגִּלּוי ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ֵאין ָלֶהם ׁשּום 
ְרָאיָה ְלָכְך. ְוַאְדַרָּבא, ִמי ֶׁשִּקנְַאת ָהֱאֶמת ְמַקּנֶנֶת ְּבִקְרָּבּה, ִּתְׁשַאל 
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ן ַצָּואֵרְך ְּכִמְגַּדל ַהּשֵׁ
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ְלאֹותֹו ְמַחֵּבר ֵמַאיִן ָהְרָאיָה ַהָּלזֹו, ְוִתְבּדֹק ְּבאֹותֹו ָמקֹור ַעְצמֹו )ִאם 
יֵׁש ָּכזֶה( ָמה ָאֵכן נְִכָּתב ָׁשם, ּוְכִפי ֶׁשּמֹוִכיַח ָהַאְדמֹו"ר מזוטשקא 
ְלַהִּתיר  ְרָאיֹות  ַהְּמִביִאים  ֶׁשּיֵׁש  ִּבְצנִיעּות",  "ֶהָערֹות  ְּבֻקנְְטֵרס 
ְוקּולֹות ְּכֶׁשְּלַמֲעֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ּבֹוְדִקים ַּבָּמקֹור, ְמגִַּלים ִּכי הּוְׁשְמטּו 
ְוֹלא  ֶלֱאסֹר  ִהיא  ָהְרָאיָה  ָּדָבר  ֶׁשל  ּוְבסֹופֹו  ַהֵּתבֹות,  ִעָּקר  ם  ִמּשָׁ
ְלַהִּתיר. ְותֹוַרת ַהּקֶֹדׁש ֹלא ִּתְׁשַּתנֶה ְלעֹוָלם, ּוְכִפי ֶׁשָאַמר ַהָחֵפץ 
ְצנִיעּות,  ְּבחֶֹסר  ֵּתַלְכנָה  ֻּכָּלן  ִאם  ֶׁשַּגם  )מכתבי חפץ חיים(  זי"ע  ַחּיִים 
עֹוְבִרים ְּבֹלא יְִרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר, ְּבָכל ָמה ֶׁשּנְִקָרא ֶעְרָוה. ַאף 
ִּכי ָקֶׁשה ַהָּדָבר ַּבֲאֶׁשר ְּכָבר נְִתַקיְיָמה ָּבנּו ַהּנְבּוָאה "ַוְּתִהי ָהֱאֶמת 
ְוֵעינֵינּו  ְׂשֵאת,  ְּביֶֶתר  טו(  נט  )ישעיהו  ִמְׁשּתֹוֵלל"  ֵמָרע  ְוָסר  נְֶעֶּדֶרת, 
ָהרֹואֹות ְׁשִמי ֶׁשָסָרה ֵמָרע ְוהֹוֶלֶכת ִּבְצנִיעּות ַּכָּדת, ֻמְחזֶֶקת ַעל 
ְמקֹום  ֶאת  ָלּה  ָּתְפָסה  בעו"ה  ְוָהָאְפנָה  ִּכְמֻׁשַּגַעת,  ַהְּבִרּיֹות  יְֵדי 
ַהֲהָלָכה ְוָהֱאֶמת ָאֵכן ּכֹה נְֶעֶּדֶרת. ַעל ֵּכן ִמי ֶׁשְּמַקּיֶֶמת ְּבדֹור זֶה 
ְּכנֶגֶד  ָׂשָכר  נֹוֶטֶלת  ִהיא  ֲהֵרי  ּבּוְריָּה,  ַעל  ַהְּצנִיעּות  ִמְצָות  ֶאת 
ֻּכָּלן, ַּכָּכתּוב ְּבַתְלמּוד יְרּוַׁשְלִמי )ברכות פ"ט ה(: "ִאם ָרִאיָת ַהְּבִרּיֹות 
ֶׁשַאָּתה נֹוֵטל  ָּבּה,  ְוַהֲחזֶק  ַעּמֹוד  ַהּתֹוָרה,  ִמן  יְֵדיֶהם  ֶׁשּנְִתיָיַאׁשּו 

ָׂשָכר ְּכנֶגֶד ֻּכָּלם". ָּכְך ַהָּדָבר ְּביֵָמינּו ְּבִענְיָן ַהְּצנִיעּות. 

ִלְבנֹות  ה'  ְּדַבר  ֵאת  ְלָהִביא  ִהנְנּו  ַהְּקדֹוָׁשה,  ִכינָה  ַהּשְׁ ּוְלַמַען 
ִּבְפנֵי  ְּפרֹוזְּדֹור  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ַהּזֶה  ֶׁשָהעֹוָלם  יְִדיָעה  ּתֹוְך  יְִׂשָרֵאל, 
ּוָמה  ַהּנְִצִחי,  ָלעֹוָלם  ַלֶּדֶרְך  ֵציָדה  ְלָהִכין  ְוָעֵלינּו  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם 
ָלנּו ִלְטמֹן רֹאֵׁשינּו ַּבחֹול? ֵאיזֹו ּתֹוֶעֶלת זֶה יִָביא ָלנּו, ְּכֶׁשּנֲַעמֹד 
הגר"א  ְוָכַתב  ַהְּמָלִכים?  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפנֵי  ְוֶחְׁשּבֹון  ִּדין  ִלְמסֹר 
)בפרוש לשיר השירים א, ז( "ֱאִויִלים ָחְכָמה ּומּוָסר ָּבזּו, ִמְּפנֵי ֶׁשִאם יֵׁש 

ִלְׁשמֹר  ִמָּמה  יֹוֵדַע  ֶׁשּיְֵהא  ִּבְכֵדי  ַּדַעת,  יְִלַמד   - ה'  יְִרַאת  ָּבָאָדם 
ֵאת ַעְצמֹו". ָּכל עֹוד ַהּנֵר ּדֹוֵלק ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן! ַּגם ֶאת ַהַּצָּוארֹון 

ֶאְפָׁשר ַּגם ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן. 

ֱאֹלֵקיֶכם  ה'  "ֲאנִי  לח(:  פסוק  כה  פרק  )ויקרא  ַהָּפסּוק  ֶאת  ַרִׁש"י  ּוֵפֵרׁש 
ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ֶאֶרץ ְּכנַַען 
ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי  "ֲאֶׁשר  ַהָּלׁשֹון:  ְּבזֹו  ֵלאֹלקים".  ָלֶכם  ִלְהיֹות 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם, ַעל ְמנַת ֶׁשְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ִמְצֹוָתי )תורת כהנים שג ג( 

ַוֲאִפּלּו ֵהן ְּכֵבדֹות ֲעֵליֶכם".

באנו בשורות אלה להמליץ בחום על הספר הנפלא "תבורך מנשים" לחיזוק הצניעות של 
בת ישראל. הספר הינו מהדורה מורחבת ומפוארת של חוברת שהופצה לא מכבר לזכוי 
הרבים ונתקבלה באהדה רבה על הציבור. הספר "תבורך מנשים" יגרום לך לאהוב את מצות 
הצניעות ולקיימה בשמחה ובקלות. בספר חיזוק מורלי בהשקפה, באמונה וביראת שמים 
ולימוד הסוגיות ההלכתיות מעיקר הדין על פי המקורות. לרוצות לזכות בגן עדן בזה ובבא.

יו"ל ע"י ארגון "נפשנו". מומלץ על ידי רבנים חשובים וגדולי הדור.

להשיג בטלפון 02-6222781 

0527-111-333 ניתן לקבל חינם עלונים מסדרת "קדושים תהיו". פרטים בטל'  לזיכוי הרבים, 

ַעל  ֶׁשנְִלְּבׁשּו  ִּבְבגִָדים  ְוֻטְמָאה  ה  ְקֻדּשָׁ נִיצֹוצֹות  ֶׁשּיֵׁש  ְּביָדּוַע 
ֶׁשָהָאָדם  ָּדָבר  ְּבָכל  ַהּנֶֶפׁש  ַעל  ַהְׁשָּפָעה  ְוֵכן  לֹוְבֵׁשיְֵהם.  יְֵדי 
)ויקרא  ֲאסּוִרים  ַמַאָכלֹות  ְלגֵַּבי  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכִפי  ִמֶּמּנּו,  נִּזֹון 
ְוֹלא  ַהּשֵֹׁרץ  ֶרץ  ַהּשֶׁ ְּבָכל  נְַפׁשֵֹתיֶכם  ֶאת  ְּתַׁשְּקצּו  "ַאל  מג(:  יא, 

יֹוָמא  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא  אֹוֶמֶרת  ָּבם",  ְונְִטֵמֶתם  ָּבֶהם,  ִתַּטְּמאּו 
ְונְִטֵמאֶתם  ִּתְּקֵרי  ַאל   - ָּבם  ְונְִטֵמֶתם  ָּבֶהם  ִתַּטְּמאּו  "ְוֹלא  )לא.(: 

ֶאת  ְלַטְמֵטם  ְּבכָֹחם  ֲאסּוִרים  ֶׁשַמַאָכלֹות  ַהיְנּו  ְונִַטְמֵטם",  ֶאָּלא 
)פרשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  נְִכָּתב  ְּכָבר  ְּפִריצּות  ְלגֵַּבי  ַּגם  ָּכְך  ַהּנֶֶפׁש. 
נשא דף קכה עמוד ב( - ּתּונְָּבא - ֵטרּוף ַהַדַעת זֹו ַהַּמָּכה ֶׁשָּתבֹוא ְּבגִין 

חֶֹסר ְצנִיעּות. ּוְכִפי ֶׁשּיָדּוַע ֶׁשּיֵׁש ְּבכַֹח ַטִּליתֹו ֶׁשל ַצִּדיק ְלַהְׁשִּפיַע 
ה ַעל ַהּלֹוֵבׁש אֹוָתּה, ְוֵכן ַּגם ְסגֻלֹות נְִפָלאֹות ֶלֱאכֹל ֵמִרַּבת  ְקֻדּשָׁ
ֶאְתרֹוגִים ֶׁשּנֶֶעְׂשָתה ֵמֶאְתרֹוג ֶׁשֵּבְרכּו ָעָליו ַצִּדיִקים, ָּכְך ַּגם ַלַּצד 
ה חֹוֵטאת ַמְׁשִּפיַע ֻטְמָאה ַעל  ָהַאֵחר, ֻטְמַאת ַהֶּבגֶד ֶׁשָּלְבָׁשה ִאּשָׁ
ַהּלֹוֶבֶׁשת אֹותֹו. הריא"ז ַמְרָּגִליֹות ְּבֵסֶפר ַעּמּוֵדי ֲאַרזִים )עמ' לב( 
ַקְדמֹונִּיִים  יָד  ִמִּכְתֵבי  זַַצ"ל  ָׁשלֹום שבזי  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵמִביא 
עֹורֹות  ֵמאֹוָתן  עֹוֵרף,  קִֹׁשי  יְִׂשָרֵאל  נֲָחלּו  "ֵמֵהיָכן  ְלׁשֹונֹו:  ְוזֹו 
ִעּזִים )ֶׁשל ֵעָׂשו( ֶׁשִהְלִּביָׁשה ִרְבָקה ְליֲַעקֹב, ִדְכִתיב: ְוֵאת עֹרֹת 
)בראשית כז טו(  ַצָּואָריו  ֶחְלַקת  ְוַעל  יָָדיו  ַעל  ִהְלִּביָׁשה  ָהִעּזִים  ְּגָדיֵי 
ָל"ה  ְוָעׂשּו רֹוֵׁשם ְלדֹורֹות". עכ"ל. ְוֵכן ֵהִביא )שם( ֵאת ְלׁשֹון ַהּשְׁ
ַהָּקדֹוׁש )בשער האותיות אות ח'(: "ַהַּמְלּבּוִׁשים ְלבּוׁש ַהּגּוף ְוַהּגּוף ְלבּוׁש 
ְוָטֳהַרת  ַהּגּוף,  ַטֲהרֹות  יְִתעֹוֵרר  ַהַּמְלּבּוִׁשים  ּוְבָטֳהרֹות  ַהּנֶֶפׁש, 

ְּבֵׁשם  ָׁשַמְעִּתי  "עֹוד  ָּכַתב:  ְוֵכן  ַהּנֶֶפׁש",  ָטֳהַרת  יְעֹוֵרר  ַהּגּוף 
)ֶׁשַהּגּוף  ָּגִריר  ְלבּוָׁשא  ָּבַתר  ְּדגּוָפא  ְרָאיָה  ֶׁשֵהִביא  ֶאָחד  ָּגדֹול 
זֶה".  הּוא  ֲהֵרי  לֹוֵבׁש  ֶׁשָהָאָדם  ָמה  ְוָכל  ַהְּלבּוׁש(  ַאֲחֵרי  נִגְָרר 
ֵּכן,  ְמאֹד, ִאם  ַעד  ָעְצָמִתית  ַעל ָהָאָדם  ַהֶּבגֶד  ֶׁשַהְׁשָּפַעת  ָמִצינּו 
ַקל ָוחֶֹמר ֵׂשָער ֶׁשָּצַמח ַעל רֹאָׁשּה ֶׁשל גֹויָה ּוֵמִכיל ְּבתֹוכֹו ֶאת 
ְּתכּונֹות  ָּכל  ֶאת  ַּגם  ַהּכֹוֶלֶלת  ה  ִאּשָׁ אֹוָתּה  ֶׁשל  ַהֵּגנִֵטי  ַהּקֹוד 
ְוַקל  ַהְּמֻטּנִָפים,  ְּבַמֲעֶׂשיָה  אֹוָתּה  ֶׁשִּלָּוה  ֵׂשָער  אֹותֹו  נְַפָׁשּה, 
ַלֲעבֹוָדה  ֶׁשהּוקָרב  ֵׂשָער  ַּתֲערֶֹבת  ֵּפָאה  ְּבאֹוָתּה  יֵׁש  ִאם  ָוחֶֹמר 
ה ֶׁשְּמנִיָחה ֶאת  זָָרה, ַּכָּמה ֻטְמָאה ִהיא ַמְׁשִּפיָעה ַעל נֶֶפׁש ָהִאּשָׁ
ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת ַעל רֹאָׁשּה. ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּבַמֲעָבר יַּבֹוק )פרק טו( 
ּכֹחֹוֶתיָה  ְלַהְלִּביׁש  ָמבֹוא  ָלּה  יֵׁש  בקול(  שמה  לקרוא  )לא  "ְוִליִלית 
ה ְּפרּוָצה", ַהיְנּו ֶׁשּכֹחֹות ֻטְמָאה ׁשֹוְלטֹות ְּבאֹוָתּה  ַהְּטֵמאֹות ְּבִאּשָׁ
פסוק  א'  פרק  משלי  על  הגר"א  מאורות  )בפרוש  הגר"א  ֶׁשֵּבֵאר  ּוְכִפי  ה.  ִאּשָׁ
ַעד  ְׁשֵקָטה  ְוֹלא  נָָחה  ֶׁשֹּלא  ֻטְמָאה  רּוַח  ַּבֲחָטֶאיָה  ֶׁשּבֹוֵראת  כ"ג( 

ִמָּכְך. ְּגדֹוָלה  ֲהנָָאה  ָלּה  ְוגֹוֶרֶמת  ָּכֵאֶּלה  ֲעֵבירֹות  עֹוד  ֶׁשַּתֲעֶׂשה 

ַהְׁשָּפַעת ַהֵּפָאה ַעל ְּבִריאּות ַהּנֶֶפׁש


