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 פרשת בלק 

 משפחה הקדושת הצניעות: 

בה במקום לקלל   מגיעה הפעם השלישיתבני ישראל ונכשל, אחרי פעמיים בהם ניסה בלעם לקלל את 

ך אותם בברכות מופלאות, ועד לברכות העוסקות בגאולה האמיתית  רעם ישראל הוא מבאת 

 : והשלימה

יו רּוַח א   לָּׂ י עָּׂ יו ַוְתהִּ טָּׂ ְשבָּׂ ֵאל שֵֹׁכן לִּ ְשרָּׂ ם ֶאת ֵעינָּׂיו ַוַיְרא ֶאת יִּ ְלעָּׂ א בִּ שָּׂ ים. -ַויִּ לוֹׁ ֹלהִּ א ְמשָּׂ שָּׂ ַויִּ
ן.  יִּ עָּׂ ר ּוְנֻאם ַהֶגֶבר ְשֻתם הָּׂ ם ְבנוֹׁ ְבעֹׁ ְלעָּׂ ְמֵרי אֵ ַויֹׁאַמר ְנֻאם בִּ ַדי -ל ֲאֶשר ַמֲחֵזה שַ -ְנֻאם שֵֹׁמַע אִּ

זֶ  ם. ֶיח  ֵפל ּוְגלּוי ֵעינָּׂיִּ ֵאל ה נֹׁ ְשרָּׂ ֶתיָך יִּ ְשְכנֹׁ ב מִּ ֶליָך ַיֲעקֹׁ הָּׂ בּו אֹׁ  ַמה טֹׁ

 ה'-ד, ב'במדבר כ"

אל דבר  ברך במקום לקלל? הוא רואה אצל בני ישרלשנות לפתע את תוכניותיו וללבלעם ם מה גור

מיוחדת וטובה ביותר, הגורמת לו להשראה נבואית המביאה אותו לברך את  חידוש והנהגה  מיוחד,

 בני ישראל.

ראה כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבין ראה ""שכן לשבטיו" מפרש רש"י: לים המיעל 
מה טבו "". ועל כך הוא אמר: שאין פתחיהם מכוונין זה כנגד זה שלא יציץ לתוך אהל חבירו

בלעם רואה  ."חניותיך –"משכנותיך" , על שראה פתחיהם שאינן מכונין זה מול זה -אהליך" 

שפחות אינן  והמ ,על הגבולות שלה תשמורכל משפחה שני דברים: א. את ההקפדה שלהם על כך ש

מעלה נוספת שראה אצל  ו .בכך נראית מעלתם הנפלאה בענין הצניעות. השניה מעורבות האחת עם 

 . 1הל חבירווכנגד השני, כדי שלא יציץ האחד לתוך אלא היו מכוונים האחד פתחיהם ש ,עם ישראל

המסעות במדבר, הם לא מוותרים על  ארבעים השנים של בלעם מלא התפעלות מכך שגם במהלך 

על ההקפדה וההבדלה  . הם עדיין מקפידים הפרטיות וההגדרה העצמית של המשפחה בתוך המחנה 

ל עם  תפיסה שהכולו. יד. לא כל מה שקורה בבית שייך לעולם בין רשות היחהרבים ושבין רשות 

שנה,   3,000-גם אז, לפני יותר מאלא  ,. לא רק היוםבעולםחת ה הרוולחלוטין לתפיסמנוגדת ישראל 

 לעם להתפעלות כה גדולה.תפיסה זו היתה חדשנית וייחודית, ולכן גרמה לב

בלעם הרשע.  ו היא רק למנוע מציצנות, יש לכך השפעה על דובר בפרט שולי שכל מטרתלמרות שמ

עד שבכוחו להפוך ענין בלתי רצוי מן הקצה אל  שכל פרט בצניעות הוא עיקרי,  לומד הרבימכאן 

גע להקפיד על רך, גם כאן נובני ישראל בדקצה. ואפילו כשמדובר על ענין זמני, כמו האוהלים של ה

 הזהירות בצניעות. 

עד שאפילו כאשר בלעם נמצא מחוץ  בולטת למרחוק, אותה מציין בלעם  ישראלבבני  יעותמעלת הצנ

הל, שמדובר אודות  והלים של בני ישראל, הוא כבר רואה באופן בולט לפי צורת העמידה של האולא

 .2אותם , ובגלל זה הם ראויים לכל הברכות שבירך עם צנוע

, כי  , בכל זאת קבעו לפתוח בו את תפילת השחר מידי יוםשעהר  וק זה הוא מדברי בלעםסע"פ שפוא

 את הצניעות של עם ישראל. לכל לראש ריכים להתחיל את התפילה, מזכירים מידי יום כאשר צ

כאשר בלעם מבין את הברכה הגדולה שהצניעות מביאה לעם ישראל, הוא מבין שאותו דבר יעבוד גם  

בהמשך   עצהיא לבלק הוא משך הצניעות הוא זה שיאפשר לו לפגוע בהם.  לכיוון ההפוך, והיפ

אמר לו בלעם לבלק: אלוהיהם של אלה שונא זימה הוא. העמידו בנותיכם בזימה : 3הפרשה 
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ם בנות מדין, הקב"ה הביא עליהם  וכך באמת היה, שכאשר בני ישראל חטאו ע .ואתם שולטים בהם

 ראל. , מבני ישף אל 24בה נהרגו  מגיפה

 להתמקד פנימה 

  שוב, אבליעות, אנחנו עוסקים בעיקר בצניעות של הלבוש. זה נכון וחבדרך כלל כאשר מדברים על צנ

  האמיתית היא הרבה יותר עמוקה מכך. הצניעות  של הצניעות והמדיד רק הרובד החיצוניזה 

 . פש פנימהומתחילה מהנ

חפש  מ חצנה. היא להתמקד פנימה במקום החוצה. אדם צנוע הוא אדם שלא ך מהיעות היא ההיפצנ

להתבלט ולמשוך תשומת לב. לא רק בלבוש שלו, אלא במכלול ההתנהגות שלו. הוא שלם בעולם  

 חיזוקים מהסביבה.  עסוק בלקבלימי שלו, ולא נהפ

בן בלבוש, אבל  ט ואין בו גבולות של צניעות. זה מתבטא כמווכמעעולם פרוץ מאוד  שלנו הואהעולם 

הסופר דייויד ברין הרבה מאוד דברים שהיו בעבר נחלת הפרט, הפכו לנחלתם של רבים.  לא רק. 

מעותה  , שמש 'החברה השקופה', בה הרשתות החברתיות השתלטו על חיינו: קרא לחברה שלנו

ומאפשר לכל המעוניין לצפות בהם על ידי השיתופים   ,ןשהאדם הופך את חייו לשקופים לחלוטי

היכולת  עות, את יות גרמו לנו לאבד את הצניבמובן מסויים הרשתות החברת ת.ברשתות החברתיו

הם יוצגו ויראו לאנשים אחרים. אנשים חושפים  איך לחוות את הדברים כשלעצמם, מבלי להתמקד ב

מיות לנחלת הרבים, היא  ומעצם הפיכת האינטיביותר לציבור הרחב, טימיים את המקומות האינ

 ה על גילויי חיבה בין בני זוג בפומבי. זו הסיבה שהתורה אסר .מאבדת את האינטימיות שלה 

עות. החזיק בידיו ו את מעלת הצניא שרצה ללמד את בנותיעל האמורא רב חסדהגמרא מספרת 

בכך  גוש פחם. את המרגלית הראה להן מיד, ואת הפחם לא הראה להן עד שהתחננו מאוד. מרגלית ו

יפה החוצה הופכת  , מעניקה ערך לדבר. החשנעהרה וההצרב חסדא את בנותיו שדווקא ההסתמלמד 

 אותו לזול וחסר ערך.

דרכם לארץ ישראל, במסע במצאים עדיין נקפדה הגדולה של בני ישראל, שגם כאשר הם הה ןמכא

קורה בבית  שמירת הפרטיות והאינטימיות שלהם. מה שבנו בתי קבע, הם מקפידים על עוד קודם ש

יציצו לתוך ביתי ים ן משני הצדדים: אין לי רצון שאחרענינו של האחר. זה נכו איננושל אחד הוא 

 פנימה, ואני לא הולך להציץ לחייהם של אחרים. 

 בודו מלא כל הארץ כ 

את כל  רגש הבושה והכבוד כלפי הנוכחות האלוקית הממלאת בעומק הדברים, הבסיס לצניעות היא 

 המציאות. 

 ך: כתוב כישת הבגדים, ן ערוך, בסימן שעוסק בדיני לבבספר היסודי קיצור שולח

ֵבש ֵכן ְכֶשּלוֹׁ יו. ְולָּׂ תָּׂ ְרחוֹׁ נּוַע ְבכָּׂל אֹׁ ת צָּׂ ְהיוֹׁ ם לִּ ָאדָּׂ יְך הָּׂ רִּ ְך צָּׂ יכָּׂ ֹלֶהיָך, ְלפִּ ם א  יב ְוַהְצנֵַע ֶלֶכת עִּ  ְכתִּ
א  ת ֶאת גּופוֹׁ ֶאּלָּׂ ד ֶשֹּלא ְלַגּלוֹׁ , ְיַדְקֵדק ְמאֹׁ רוֹׁ , אוֹׁ ְשָאר ֶבֶגד ֶשַעל ְבשָּׂ ֵשט ֶאת ֲחלּוקוֹׁ אוֹׁ ּפוֹׁ

ישוֹׁ   ה ַיְלבִּ ים ּוַבֲחֵשכָּׂ רִּ י ְבַחְדֵרי ֲחדָּׂ ְננִּ אַמר: הִּ בוֹׁ ְמכֶֻסה, ְוַאל יֹׁ ְשכָּׂ ֵכב ַעל מִּ יטוֹׁ ְכֶשהּוא שוֹׁ ַוַיְפשִּ
 , ַרְך ְשמוֹׁ ְתבָּׂ נָּׂיו יִּ ה ְלפָּׂ רָּׂ אוֹׁ דוֹׁ ְוַכֲחֵשיכָּׂה כָּׂ ָאֶרץ ְכבוֹׁ רּוְך הּוא ְמֹלא כָּׂל הָּׂ ש בָּׂ דוֹׁ י ַהקָּׂ י, כִּ ֵאנִּ י רוֹׁ מִּ

יעּות וְ  .ְוַהְצנִּ ַרְך ְשמוֹׁ ְתבָּׂ נָּׂיו יִּ ה ְלפָּׂ יֵדי ַהְכנָּׂעָּׂ ם לִּ ָאדָּׂ ין ֶאת הָּׂ יאִּ ֶשת ְמבִּ  ַהבֹׁ

 ג',א'ך ן ערוקיצור שולח 

 : לכה זו אפשר לראות כמה פרטים חשוביםמה

תחושה של כבוד לקב"ה. ההרגשה   מול אנשים. צניעות היא  –חשוב איננה כפי שמקובל ל, הצניעות

 ל עמידה תמידית מול הקב"ה ש"מלא כל הארץ כבודו", היא זו המביאה את האדם לצניעות.ש



י : 4זו המביאה את השראת הקדושה, כמו שכתוב  אהכבוד כלפי ה', לכן היות היא כיון שהצניעמ ה' כִּ
ְרֶאה ְבָך עֶ -א   ש ְוֹלא יִּ דוֹׁ יָּׂה ַמֲחֶניָך קָּׂ ֶניָך ְוהָּׂ ְיֶביָך ְלפָּׂ ֵתת אֹׁ יְלָך ְולָּׂ ְתַהֵּלְך ְבֶקֶרב ַמֲחֶנָך ְלַהצִּ ְרַות ֹלֶהיָך מִּ

ב ֵמַאֲחֶריך ר ְושָּׂ בָּׂ   ת הצניעותעל ידי קדושתירה מכך: י, ו5כאשר ישנה צניעות, ישנה קדושה ָ.דָּׂ

 .6"אני מתדמים לקב"ה "קדוש

מכיוון שגם בבית ישנה    ,איננה רק ברחוב, אלא נדרשת באותה המידה גם בבית כתוצאה מכך, צניעות

   של הקב"ה.  תהנוכחות התמידי

חית שהיו לה שבעה בנים ששימשו כולם בכהונה גדולה, וכששאלו  קמסם בגמרא על ר מפורישנו סיפו

שערי". מכאן רואים קורות ביתי קלעי : "מימי לא ראו אותה חכמים מה עשתה כדי לזכות בכך, ענתה

ת. ]מעבר לכך, כאשר לא מתנהגים בצניעות בתוך  נהגה בצניעות גם בתוך הביעד כמה נוגעת הה

 [.7תים קורה בטעות ששוכחים ומתנהגים כך גם כאשר ישנו אדם אחר בבית הבית, לעי

 חיזוק הצניעות 

, היא מודגשת  ולנשים כאחדגברים א בבסיסה היא שווה ללצניעות איננה ענין רק לנשים, אלמרות ש

 ים. ס לנשיותר ביח

בו הרבי  רבי, שים במכתב של המן הנכון לפתוח את הנושא של צניעות לנעם לכך, קודם שנבין את הט

 מתייחס בהרחבה לנושא: 

 אל המרכז העולמי של נשי ובנות חב"ד

 ה' עליהן תחיינה

 ברכה ושלום!

 בהזדמנויות שונות כבר עוררתי אודות נחיצות חיזוק ענין הצניעות, אבל בשים לב למצב
 הכללי בתחום זה, הנני מוצא לנחוץ לצאת היום בפניה הכי דחופה בענין זה.

מנקודת מבט תורנית, הרי לא נחוץ להאריך אודות חשיבות צניעות. די רק להעיר, 
הדרך האמיתית בכל התחומים -שתורתנו הקדושה, הנקראת תורת חיים משום שהיא מורת

רים באמת, מדגישה בתוקף רב את ענין של חיי היום יום ומבטיחה חיים ערכיים ומאוש
הצניעות, ובמובנים מסויימים עוד יותר מאשר בתחומים אחרים של הנהגה יום יומית, כך 

והצנע "שצניעות היא אחד היסודות העיקריים של חיים יהודיים, כפי שכתוב בפסוק: 
 ."לכת עם אלקיך

ומכך שחכמינו זכרונם מהשכר המובטח בתורה, בגמרא ובזוהר, עבור הקפדה על צניעות,  
לברכה מספרים כיצד נשים יהודיות בדורות שונים זכו לברכות אלוקיות בלתי רגילות 

קל להבין כמה  –בזכות הצניעות, ברכות לא רק לעצמן אלא גם לבעל ולילדים ולנכדים 
 גדולה ומשמעותית היא הנהגה בצניעות.
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הקפדה על -, מאישלוםוס מצד שני, החומרה והאזהרות אודות התוצאות העגומות, ח
( לא מותירות ספק הקטן ביותר 8הצניעות )כפי שמתואר בפרטיות בפרק ג' של ישעיהו

 אודות רצינות הדבר.

יש כאלה שבשל אי ידיעתם בתורה בכלל ובענין הצניעות בפרט, סבורים שהדינים, תקנות 
את זכותה את האשה היהודיה, מונעים ממנה  'מגבילים'ומנהגים הקשורים בצניעות, 

 החברתית, או פוגעים בכבודה וכדומה.

זו תפיסה מוטעית לחלוטין. האמת היא הפוכה לגמרי: התורה הקדושה, וחכמינו זכרונם 
ספור פעמים את כבודה ותפארתה של הבת והאשה היהודיה, -לברכה, מדגישים אין

צוטט לעתים ותקנות רבות תוקנו במיוחד כדי להגן ולשמור על כבודן וערכן. בהקשר זה מ
כל ההדר של בת  –)תהלים מה, יד(  "כל כבודה בת מלך פנימה"קרובות הפסוק הידוע: 

המלך הוא פנימי. התורה מציינת את האשה היהודיה כמכובדת )כבודה( ובת מלכים )בת 
 מלך(, אך דורשת שהדבר יבוא לידי ביטוי באופן של פנימיות, של צניעות.

פריצת הרי רואים, במיוחד בשנים האחרונות, למה  אך גם מנקודת מבט אנושית גרידא,
חסרות הבושה של בגדי נשים, שנועדו לגרות  'אופנות'הצניעות עלולה להוביל. ה גדרי

את המידות הנחותות ביותר של הנפש הבהמית, מבטאות את התדרדרותו של העולם 
חמנא בנוגע ליסודות הבסיסיים ביותר של מוסריות. ההפקרות והפריצות ר 'מודרני'ה
של חלק גדול מהנוער כיום, גרם לטרגדיות מזעזעות בבתים רבים. ודאי הוא,  צלןל

, דושהשכאשר בני נוער אלו היו מתחנכים על יסודות הצניעות בהתאם לתורתנו הק
 טרגדיות רבות היו נחסכות וחיים צעירים רבים לא היו נהרסים.

המרכזיות בסדר  לאור האמור, סבורני שנושא הצניעות צריך להיות מוצב כאחת הנקודות
היום של חוגים יהודיים אחראיים. במיוחד בתור גוף מרכזי של כל סניפי נשי ובנות חב"ד 
בחלקים שונים של העולם, חובתן הדחופה בשעה זו לנקוט בפעילות נמרצת להלהיב את 

 –תהיה מטרתן המסויימת אשר תהיה  –הציבור היהודי, במיוחד ארגוני נשים יהודיות 
 ת תשולב בפעילותן המעשית.ששאלת הצניעו

יש להזהיר אמהות יהודיות מסכנת הזנחת הצניעות בחינוך בנותיהן. יש להסב את שימת 
לב הנהלות מוסדות החינוך לבנות, בכל המקומות, להקפיד יותר על נושא הצניעות 
במוסדות החינוך, ולבאר לתלמידות שצניעות היא המידה הנאה ביותר, הכתר של הבת 

 ודיה.והאשה היה

יש להשתדל לשכנע את כל אלו שמבינות ושומרות צניעות, שיש להן אחריות לאחיותיהן 
ומוכרחות להשפיע עליהן, הן בדיבור ובמיוחד באמצעות הנהגה מופתית, כדי שהן 

 תחזקנה את ענין הצניעות בביתן ובחוג שלהן.

-ודית שלהן ובאיכעת כבר הזמן המתאים ביותר שנשים ובנות יהודיות תכרנה בגאוה היה
המזויפות, המדרדרות והריקניות לחלוטין של הסביבה, אופנות שאין  'אופנות'תלותן ב

 בהן שום תוכן מלבד חמדנות של אלה שיש להם בכך ענין כספי.

יום, יתן ה' שתתקיימנה הברכות -ובזכות חיזוק והפצת ענין הצניעות בכל תחומי חיי היום
שהתורה מבטיחה עבור שמירת צניעות בהידור, ותתקיימנה במלוא המידה, במיוחד 

 

ַלְכָנה יַַען  8 ּיֹון, וַתֵּ י ָגְבהּו ְבנֹות צִּ יֶהם ְתַעַכְסָנה.  ְנטּויֹותכִּ ַלְכָנה, ּוְבַרְגלֵּ יָניִּם; ָהלֹוְך ְוָטֹפף תֵּ ַפח א  ָגרֹון, ּוְמַשְקרֹות עֵּ - ְושִּ

ּיֹון; וַ ן ְיָעֶרה.  ה'ֹדָני, ָקְדֹקד ְבנֹות צִּ ים-יר א  ַבּיֹום ַההּוא יָסִּ , ָפְתהֵּ יסִּ ים ְוַהְשבִּ ָכסִּ ְפֶאֶרת ָהע  ת תִּ ים. --ֹדָני, אֵּ ֹרנִּ   ְוַהַשה 
ירֹות, ְוָהְרָעלֹות.   פֹות ְוַהשֵּ ים.  ַהְנטִּ י ַהֶנֶפׁש ְוַהְלָחׁשִּ ים, ּוָבתֵּ רִּ שֻּׁ ים ְוַהְצָעדֹות ְוַהקִּ רִּ י ָהָאף.  ַהְפאֵּ ְזמֵּ   ַהַטָבעֹות, ְונִּ

ָלצֹות, וְ  ים.  ַהַמח  יטִּ רִּ ְטָפחֹות, ְוָהח  ָטפֹות, ְוַהמִּ ים.  ַהַמע  ידִּ יפֹות, ְוָהְרדִּ ים, ְוַהְצנִּ ינִּ ים, ְוַהְסדִּ ְלֹינִּ ְוָהיָה ַתַחת ֹבֶשם ַמק  ְוַהגִּ
ֹגֶרת ָשק:  כִּ  יל, ַמח  יגִּ ְקֶׁשה ָקְרָחה, ְוַתַחת ְפתִּ ֶשה מִּ ְקָפה ְוַתַחת ַמע  גֹוָרה נִּ ְהיֶה, ְוַתַחת ח  י-ייִּ  ַתַחת, ֹיפִּ



בנחת יהודי אמיתי מהילדים והנכדים, עם בריאות ופרנסה בשפע, ורוב שמחה יחד עם 
 הבעל, לאריכות ימים ושנים טובות.

 בברכה להצלחה מופלגה ולבשורות טובות בכל האמור.

 37את עלית עמוד 

 למה דווקא נשים? 

תר  ההלכות הנוגעות ומתייחסות לנים, הרבה יוהוא מדוע  אלות המרכזיות בנושא הצניעותאחת הש

 מחייבות מההלכות הנוגעות לגברים.

נחשבים  עצמם לכך הוא כדי לא להכשיל גברים בהרהורי עבירה, שגם הם הטעם  , פשט ההלכהלפי 

גברים מושפעים יותר ממראה  להיזהר יותר, כי ה לעבירה. לפי טעם זה מובן גם מדוע הנשים חייבות

 צניעות הוא להגן על הגבר.זה תפקיד הלפירוש  עינים מאשר הנשים.

גלוי דבר יפך צניעות הוא לגרות את יצרו הרע של אדם אחר, שיראה בכל הענין של ה
. החשיפה ם חלקים שליליים, אלא שהם מוסתריםשצריך להיות מכוסה. בכל אדם ישנ

 ים שליליים.אותם חלקה מעוררת ומגלה את לגוף האש
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. הוא  ת האשהם אג לא רק את הגבר, אלא תת ף האשה משרמי יותר, הצנעת גואך במבט פני

התכונות,    הפנימיות. מהגוף אל הנפש. מהמראה, אל מהגוף החיצוני, אלמאפשר להעתיק את המבט  

 האופי, הכשרונות והמעלות החבויות בה. 

יש מספר פעמים שהליכה בבגדים שאינם צנועים, מוכיחה שההולכת כך חושבת שלולי הרבי הדג

ו, אין היא יכולה למצוא חן בעיני אחרים, לא בשכלה, לא בהרגשותיה, ולא במעלות אחרות  בגדים אל

 .9איננה אדם אילולי שתגלה מקום האמור להיות מכוסה היא   –שלה, ובכלל 

, כאשר  ה שום מעלה השפלה הגדולה ביותר, כי כך גם אנשים אחרים מסתכלים עליה, שאין בהזוהי 

 .10ואותו יש לגלות אמיתי,יופי פנימי והאמת היא שהיופי של האשה הוא 

,  צניעות דווקא אצל הנשים, היא מצד המעלה שלהןההקפדה על ך: יותר מכפנימיות התורה מסבירה 

 מימד הפנימי של האיש והאשה: קשור לוהטעם לכך 

, ולכן הבעל מצווה  הםבן הפשוט שלנים קודם כל במווהדברים נכז"ל אמרו ש"אין האשה אלא ליופי". ח

וכלים יסתובבו בכפרים, כדי למכור , עד כדי כך שעזרא הסופר תיקן שרלדאוג גם לבגדיה של אשתו

 ם לנשים. תכשיטי

יופי אכן ש 11וגדים לדברי שלמה המלך: "שקר החן והבל היופי"? מסביר הרבי נלכאורה דברים אלה מ

  .משמעותיגשמי  ', אזי גם היופי התהלל בו, אך כאשר ישנה יראת הלא משהו להמצד עצמו הוא 

יופי זה   .12ומשקף את יופיה הרוחני ה, משתלשל מבואר בחסידות שהיופי הגשמי של האשיתירה מזו,  

שלא ניתנו : "13ן האיש לאשתו, כמו שאמרו חז"לנועד להעצים ולחזק את מערכת היחסים בי
". בשונה ממה שמקובל היום, שהאשה  הא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתתכשיטין לאשה, אל

 
 121תורת מנחם חלק נ"ח עמוד  9

באופן    –כדאי להדגיש  במענה של הרבי לועידת נשי חב"ד, על בחירת נושא הועידה, כתב הרבי בין השאר:  10
שמבזה את עצמה נערה ואישה ה"מכריזה" שאין לה שום מעלה מעצמה שישימו לב אליה ויעריכו  –המתאים 

 כי אם רק הנהגה היפך הצניעות.  –אותה 

 85ק י"ט עמוד לקוטי שיחות חל 11

 83לקוטי שיחות חלק י"ט עמוד  12

 וישלחתנחומא מדרש  13



את החוצה מתגנדרת, התורה אומרת הפוך בדיוק: היופי של וכשיוצ לובשת בבית בגדים פשוטים

 האשה נועד להתבטא קודם כל בביתה. 

 . 14זהירות יתירהמכיון שהיופי מודגש יותר אצל האשה, לכן דווקא שם חייבת להיות 

ל פי הקבלה, הגבר  מתבטא דווקא אצל הנשים. ע ופיהפנימי לכך שענין היוסבר הטעם  בחסידות מ

היא   'מלכות' למרות שהספירת המלכות. אשה את , וההעליונות המדות   – 'אנפיןזעיר 'מסמל את 

שורשה הוא  פי הכלל ש"נעוץ תחילתן בסופן" הרי שהספירה הנמוכה מבין עשרת הספירות, אבל ל

וכתר,  , היא עטרה : "אשת חיל עטרת בעלה"עליה נאמר למעלה מכל הספירות בספירת הכתר. לכן

ענין היופי, המתבטא  ספירת המלכות הוא בכתר, לכן יש בה בעיקר את שורש . מכיון שא ז" –לבעלה 

 הות הקדושות. זו הסיבה שהתורה מציינת את היופי של האמ  .אן למטהגם אצל הנשים כ

שהנשים יפות מן האנשים בדרך הבריאה   דאין האשה אלא ליופי, לפיהפשוט  וגם על דרך  
בטבען כידוע, הרי זה מופת להבין גם כן למעלה בענין הנ"ל, דלכך יפות יותר בטבען, 

 פני שנעוץ סופן בתחילתן, ומקבלים מאור הכתר.מ

 דסידור עם דא"ח מ"ד, 

והקפדה שלא  הצמצומים, לכן דווקא בה נדרשת מכיוון שורשה של ספירת הגבורה הוא מ'הגבורות' ו

 .15למקומות בלתי רצויים השפעה  – תהיה מכך 'יניקת החיצונים' 

, הרי מזה גופא שענין זה נדרש יותר וכיון ש"אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו"
מהאשה, "בת מלך", מובן, שניתנו לה כחות יתרים או כחות מיוחדים להתמודד ולנצח 

שנטפל במיוחד לענין שנוגע יותר לנשמה שהיא "חלק אלקה  – ערהיצר הבמלחמת 
 .16ד"כל כבודה בת מלך פנימה" ולהצליח ליישם את ההנהגה –ממעל ממש"

 קדושת המשפחה 

דושת  שמירת קנה חשיבות נוספת להקפדה על הצניעות, והיא כאשר עוסקים בנשים נשואות, יש

 המשפחה.  

 הגמרא המפורסמת אומרת:  

 -זכו . מפרש רש"י: איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן בי עקיבאדריש ר
 ללכת בדרך ישרה שלא יהא הוא נואף ולא היא נואפת

וסר צניעות. כאשר תשומת הלב והקשר הרגשי  לא רק ניאוף פוגע בקדושת המשפחה, אלא כל ח

הוא בהכרח פוגע  ים אחרים, לפי בן או בת הזוג, מופנה כלפי אנשהאמור להיות מופנה אך ורק כ

, 'מבזבזת' אנרגיה וברים והשביםבקשר הזוגי. אשה המנסה למשוך את תשומת ליבם של הע

 האמורה להיות מוקדשת לבעלה. 

 הנמסר ברצונה לבעלה בלבד. הבלעדי של האשה, רכושה  שגוף האשה הוא ת נעת הגוף מאותת צה

 חוקות הגויים 

גם את ייחודיות והמעלה של  הצניעות מבטאת והמשפחתיים שעסקנו בהם, מעבר להיבטים האישיים 

כת אסור ללתלכו" למדו חז"ל ש הפסוק "ובחוקותיהם לא מ  המתבטא בלבוש הצנוע., עם ישראל

צנועים מבטאים את הייחודיות והמעלה של בני  בבגדים פרוצים כפי שהגויים מתלבשים. הבגדים ה

ה "שלא שינו את  ממצרים, היתם נגאלו עם ישראל א שאחד הדברים שבזכוובבמדרש מישראל. 
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. מכאן הוראה  אף ברובד החיצוני שמרו על יחודםמר הם לא הושפעו מהאופנה המצרית, ולבושם", כלו

 את מלבושיו.  יהודי לשמור ולא לשנותעבורנו שעל 

ריז קבע שצריכים ללכת . העבודה שגוי בפכריזה: "אינני מתביישתמ ילדה יהודיה
 שאמר,  –להבדיל    –בינו  ן אני מצייתת למשה ררה, אינה משנה את הנהגתי, שכבשמלה קצ

כבודה בת מלך פנימה", "כל של ן כפי שמבטיחה התורה, שאם ההנהגה התהיה באופ
 ."ם הבא, אלא גם בעולם הזהאיזו יהיו ילדים שירוו מהם נחת אמיתי, לא רק בעול
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 תכל'ס 

 .17ניגע עכ"פ בקצרה בהלכות צניעות לנשים

 :וגעים לבגדיםשנ צניעותה  הלכותב  ני חלקיםשבאופן כללי יש כמה 

האיש והן אצל האשה, שלכן אסור לומר כנגדו דבר : מקום הערווה נאסר הן אצל יםמקומות המכוס

אם התגלה ממנו טפח הוא  דרכו להיות מכוסה אצל האשה, מקום ש שבקדושה. אך אצל האשה כל

 , ויש מקומות שאפילו פחות מטפח נחשב כערווה.כערווהשב נח

המושכים  צנועים ולא בולטים גם מקומות שדרכם להיות מגולים, חייבים להיות : מקומות הגלויים

 תשומת לב. 

  יתאירואין זה הוא מדכסות את שערה, ודהוא לאחד מחיובים העיקריים על אשה נשואה  : י ראשכיסו

מבטיחה על כך, ניתן להבין עד כמה נושא  שהתורה   הגדול  מהשכר. הרבי מדגיש שולא מנהג בלבד

את האי נעימות הכרוכה בכיסוי הראש,  עריךזה חשוב, וממילא, כל מי שרוצה שתהיה לו ברכת ה', י

כמובן שישנם סוגים  .18"גוומנהי ובורא העולםערך הברכה מהקדוש ברוך, יוצר האדם, לעומת "

יותר הוא דווקא פאה  כיסוי הראש הטוב בב ושוב שראש לנשים, אך הרבי מדגיש שוי שונים של כיסו

חשוב להדגיש שכמובן גם הפאה עצמה   .19סיון פחות גדול להסיר אותהננוכרית, בעיקר בגלל שבו יש 

 צריכה להיות צנועה, ולא כזו המושכת עודף תשומת לב. 

ה מורה הרבי שהחצאית תהיה  , ולכתחילמהברך ומעלה חייבים להיות מכוסים הרגליים: סוי הגוףכי

הכיסוי חייב להיות על ידי . תכסה את הרגליים גם במצב של ישיבה  לפחותמספיק ארוכה כך ש

. כיסוי הרגל התחתונה  את האברים המוצנעים חצאית ולא על ידי מכנסיים, היות ומכנסיים מבליטים

ן יש לכסותו בגרב שאיננה שקופה. אך ולכ דמו"ר הזקן הוא חובה ממש מן הדין,וכף הרגל, לדעת הא

כות להיות מכוסות לפחות  צרי הידיים ם בודדים הסוברים שאין צורך לכסות את כף הרגל.יש פוסקי

 יח( יש לכסות. מהצוואר ולמטה )עצמות הבר פק.רי המרעד אח

את צורת הגוף, הן בשל הגזרה, והן בשל סוג  יד על בגדים שאינם מבליטיםקפ: יש להסוג הבגדים

 הבד.  

: ההלכה אסרה ללבוש בגדים בצבע אדום, היות שהם מושכים תשומת לב ובולטים לעין. צבע הבגדים

 ר בלבוש.  כמו כן, כל בגד שצבעו בולט באופן יוצא מן הכלל, נאס

אבל שלא להכביד עול ולדבר בדרכי חייבת לנהוג בצניעות, "   3: הרבי כותב שילדה כבר מגיל גיל
 ".20נועם

 

 זאת תורת הצניעות לרב מרדכי ביסטריצקי בהרחבה:  17

 אגרות קודש חכ"ג עמוד שמ"ה  18

, כי הוא חלק מעשרת הקללות  הסיבה הפנימית לכך שכיסוי הראש הוא דווקא לנשים נשואות ולא לרווקות 19

הדעת, שלכן נגזר עליה להיות "עטופה  שניתנו לחווה על כך שהכשילה את בעלה אדם הראשון בחטא עץ 
 אגרות קודש חלק י"א עמוד ר(כאבל" ) 
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גם על הקול. חז"ל אמרו שקולה של האשה  נושא נוסף בו נדרשת הצניעות בנוסף על הלבוש, הוא 

חושף את עומק הנפש שלה, מגדרי הצניעות שלא תיחשף על ידי שקולה א ערווה. היות  גם הובשיר 

האשה נדרשת זהירות אף בדיבור. התורה  שאצל  , 21כך לגברים. אך הרבי מדגיש אף יתירה מכך

מסופר  שלומית על שנאנסה על ידי מצרי. דבריהבן של שלומית בת שהיה  מספרת על המקלל

מדוע התורה שנזהרת לא לומר אף דבר שלילי, מספר לנו על ושואלת בשלום הכל.   שהיתה פטפטנית

ל היפך הצניעות אלא רק הנהגה באופן של ספר  ענין שלמרות שלא היה בכך כך? כדי ללמד אותנו 

מכאן נלמדת  מכך נולד ילד כזה שקילל את השם.  , אך מכל מקום כתוצאה דםפנים יפות לכל א

 אשה להיזהר אפילו בדיבור שיהיה בצניעות.ההוראה עד כמה יש ל

 מזרזות הגאולה 

 ונסיים בדברים הנפלאים של הרבי:  

יז"ל שדורנו זה הוא גלגול של הדור שיצא ממצרים, הרי כשם ש"בשכר על פי דברי האר
זו נגאלו ישראל ממצרים", כך תהיה גם הגאולה ה, נשים צדקניות שהיו באותו הדור

האחרונה בשכר הנשים הצדקניות שבדורנו, ומובן שההוספה בצניעות של נשי ובנות 
 ישראל בזמן האחרון, ממהרת ומזרזת עוד יותר את הגאולה האמיתית והשלימה.

 142תורת מנחם ה'תנש"א חלק א' עמוד 
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