
 החצאית איננו מספיק...

 

 

לכן הפשוט, הטוב והנכון ביותר הוא ללבוש חצאיות בגזרה רחבה, כגון: קפלים, קלוש וכדומה. בכך האשה 

]כך למעשה הלכו אמותינו, וגזרות אלו בהחלט משוות מראה בטוחה ומונעת מעצמה ספקות ומצבים גבוליים ובעייתיים. 

 [.דות שהן מאוד מחמיאות להן!נשים רבות שעברו ללבוש חצאיות כאלו, מעי !ינסיכותי ואלגנטיפה, 

 

 -אולם הרוצה ללבוש חצאית בגזרה פחות מתרחבת 

 שתהיה התרחבות מספקתעליה למדוד ולשים לב, 

  כלפי מטה, כמוסבר לצד הציור להלן.

 

 הנדרשת כדי לוודא שהחצאית -הבדיקה הנכונה 

 מספיק רחבה, היא לבדוק האם בהרמת רגל על כסא,

 רפויה, ואיננה נצמדת לירך.נשארת החצאית מאחור 

 (127)ה"כ 

 

 יותואך הן עש ומנם אינן בגזרה צמודה,אישנן חצאיות ש* 

 מבד קליל מאוד המצמיד את הבגד אל הרגליים והירכיים

 חצאיות כאלו דורשות לבישת ומבליט את צורתם.

 תחתית יציבה תחתיהן.

 

 

 אורך החצאית

, והשוק הוא החלק ]מהברך ומעלה[הירך והשוק צריכים להיות מכוסים. הירך הוא החלק העליון של הרגל 

. מנהג בנות ישראל היה תמיד ללבוש חצאית ארוכה, המגיעה עד קרוב לקרסול, וזהו ]למטה מן הברך[התחתון 

ה הרבה יותר צנוע, וגם המנהג הטוב והנכון ביותר. והמתבוננת תראה שאכן יש בכך כדי לשוות לאשה מרא

ושיפוליה "תנא דבי רבי ישמעאל: למה המשכן היה דומה? לאשה שמהלכת בשוק )שבת צח ע"ב(: וכן מצאנו בגמרא  מכובד ויפה.

 ", כלומר מכבוד האשה ללכת בבגד ארוך.מהלכים אחריה

 

ם מעט ויתגלה חלק מן מלכת אנגליה ביקשה שישחילו במכפלת שמלתה חוט עופרת, כדי למנוע מצב שהשמלה תתרומ

הרגליים, כי אין זה נאה ואין זה יאה לאשה חשובה כמותה. האם אין אנו, בנות ישראל, צריכות לכבד את עצמנו ואת 

 מעמדנו כבנות מלכו של עולם? בודאי שתוספת באורך החצאית מוסיפה הרבה חן, כבוד ואצילות.
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ואולם, מן הדין יש להיזהר לכל הפחות שהחצאית תכסה את החלק המתרחב של השוק, ובדרך כלל זהו עד 

הפוסקים חייבת בכיסוי בכל  כלהברך, לדעת א. כיסוי הברך בכל מצב: הסיבות לכך הן: חצי האורך שבין סוף הברך לעקב. 

רך זה לא ימלט שתיראה הברך מידי פעם, כגון: בישיבה, ברוח מצב, מפני שהיא חלק מן הירך. המציאות הפשוטה מראה כי בפחות מאו

אף כאשר הברך אינה מתגלה, ישנו פגם ומכשול בגילוי מלא של  ב. הסתרת מראה חיטוב הרגל:מצויה, בירידה במדרגות וכדומה. 

ם רבנים: "יש להקפיד על אורך צורת השוק וחיטובו, ואין די בגרביים שמכסות שם. וכך נכתב במכתב 'פסקי הלכה', שחתמו עליו כעשרי

. וכן פסקו (406-408)מז"ל סג. ה"כ וכדין בגדים צמודים לגוף  שיש פריצות ומכשול בראיית צורת השוק בחלקו המתרחבהחצאית... 

 ובספר "כה תאמר לבית יעקב" עמוד יג והלאה. (,407  )עמ'הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א במכתב שבספר "הלבוש כהלכתו" 

 

האריך בנדון ובאר את דעת רבו בעל שבט הלוי: שבודאי שהשוק )תלמידו המובהק של הרב וואזנר זצ"ל( ון רבי משה שאול קליין שליט"א הגא

מתחיל מהרגל התחתון, ועל פי דין צריך להיות מכוסה, אך מאחר ויסוד האיסור שלא מועיל לכסות את הגוף בבגד צמוד, הוא מכיוון 

חיטובו, אם כן בחלק הקטן של הרגל למטה ממקום התפוח שאין בו שום צורה ואינו אלא כעין 'מקל', אין בו שרואים את צורת הגוף ו

גרביים. וכן באר הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א. ועל כן, לפי ההלכה חובה שהחצאית תהיה ארוכה באופן  -איסור של בגד נצמד 

המדקדקים בשאר מצוות התורה לקיימם בכל פרטיהם ודקדוקיהם, לא יתכן שתכסה את כל החלק התפוח שברגל. ובודאי שבני תורה ו

 )132)ה"כ עמ'  שיבואו לסמוך להקל בענייני צניעות החמורים. וחובת כיסוי הפרק שלמטה מן הברך, אינו מנהג אלא דין גמור הוא.

 

ותר. כואב לראות הינן מסוגי הפריצות הגרועים בי -חצאיות קצרות, אשר אינן מכסות את הברך בכל מצב 

נשים, הנמנות אף על קהל שומרי תורה החרדים, המקפידות ברוך ה' על הופעה כללית צנועה, אולם מחוסר 

שימת לב ומחוסר מודעות, לובשות חצאיות "גבוליות" ביותר, ומגיעות לפעמים לידי מצבים מבישים של 

יציאה מהרכב וכדומה שנחשף חלק מן הירך, וכבר הוסבר לעיל  ]כגון בישיבה או בעליית מדרגות, בכניסה אוחוסר צניעות משווע 

. ובודאי שחצאית קצרה, אשר בכל פעם שמתיישבים שהירך הוא אבר החייב הסתרה מיוחדת, וחומרת גילויו רבה מאוד[

ַמע ָחָכם  צריך למתוח אותה כדי שתכסה את הברכיים, איננה צנועה כלל וכלל, ויש בה הכשלת הרבים. "ִישְׁ

 .)משלי א ה(יֹוֶסף ֶלַקח" וְׁ  -

מדברי האדמו"ר מקאליב שליט"א: "אני עומד לפניכם ולפני ארון הקודש, ואני לא נרתע מלהבטיח לכל אשה 
ולכל בת ישראל צנועה, המקבלת על עצמה להתנהג במלבושי צניעות כדרך האמהות הקדושות, שלעתיד 

את אותן חתיכות הבד שמוסיפות על השרוולים ועל הברכיים,  יקחולבוא, ביום הדין והמשפט, 
 (37)אלוקים עמדי, חלק ב עמ' ". וישימו אותן בכף של זכויות, ובלי ספק בכוחם להכריע הכף שכנגד

  

 !מסייעין בידה

מספרת מורה בסמינר לבנות: באחד השיעורים דיברתי עם בנות הסמינר על ההשקפה 

וההלכה בנושא החצאיות הקצרות. לאחר השיעור ניגשה אלי תלמידה וביקשה ייעוץ: "יש 

לי חצאית, שאני יודעת שהיא לא על פי דין, כי היא קצרה מדי", אמרה בשפל קול, "אך אינני 

ית מאד מיוחדת וקשה לי שלא ללבוש אותה". הכנות שנשזרה בקולה הוכיחה מסוגלת לוותר עליה. היא חצא

לי שהמלחמה הניטשת בתוכה אינה קלה כלל... שקלתי מה לומר לה; היא חפצה באמת לקיים את ההלכה, 

אך היצר אינו מוותר ועושה אף הוא את שלו... ואז ה' שם בפי את המילים: "תתפללי!", כך אמרתי לה. 

יינים רוחניים אינה שבה ריקם. תתפללי ותראי שה' יעזור לך להתגבר". לאחר כמה ימים "תפילה על ענ

חזרה אליי הבת כשהיא מרוגשת ואחוזת התפעלות: "המורה! העצה של המורה עבדה מצוין! ה' קיבל את 

שלא התפילה שלי!", הכריזה. "איך ראית זאת?", שאלתי אותה בפליאה. "פשוט. התפללתי לה' שייתן לי כוח 

ארצה ללבוש עוד את החצאית שאינה כדין", כך סיפרה. "אתמול, כאשר ניקיתי את הבית, קרה לי דבר שלא 

קרה לי מעולם קודם לכן! על אף זהירותי הרבה, התיז נוזל האקונומיקה בדיוק על ... החצאית הקצרה. 

אין לי ניסיון ללבוש החצאית התלכלכה ונהרסה ללא כל תקנה!", תארה התלמידה, "וזהו. כעת וודאי ש

מעשה גדול",  -)"סיפור קטן אותה!", סיימה בתרועת ניצחון ועיניה הבורקות הוכיחו יותר מכל על ניצחונה במערכה. 

 (.02-9995865טלפון: 

 

 

 

* המהדרות ללבוש חצאית ארוכה עד הקרסול, תשמנה לב לשמור על מראה מכובד, שהחצאית לא תיראה 

מלבוש תלמיד ": )הלכות דעות פרק חמישי הלכה ט(כותב הרמב"ם ש ו כן שלא תגיע לרצפה, וכפיבסגנון זרוק ומרושל. וכמ

 אלא עד עקבו". ,חכם מלבוש נאה ונקי... ולא יהיו בגדיו סחובין על הארץ כמו בגדי גסי הרוח

 

 לבושה בחצאית, והיא עומדת במקום גבוה, אשר יש למטה ממנו אנשים, היא  יש לשים לב, כאשר אשה

עלולה חלילה להגיע למצב מאוד לא נעים ולא צנוע של גילוי הרגליים. לכן, אף אשה הלובשת ב"ה חצאית 
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ארוכה ורחבה כדין, צריכה להיזהר מלעמוד במקומות כאלו, כגון על גדר גבוהה, על גדר של מרפסת, על 

 רגות של קומה גבוהה, וכיוצא בזה. שפת המד

 

  מתפיסה אותו בין  -לפעמים אשה רוצה להניח לרגע איזה חפץ הנמצא בידה, ומחוסר מקום זמין

 הרגליים. כמובן, פעולה זו איננה צנועה כלל בנוכחות אנשים!...  

 

 תתגלינה הרגליים[ ]שלא בישיבה על כסא נמוךזהירות  נוספות שיש לשים לב אליהן: * ותנועות תנוחות* . 

, צורת ]כגון כדי לקשור שרוך נעל או להרים חפץ וכדומה[נכנסים ויוצאים מן הרכב. * בעת התכופפות זהירות בשעה ש

]כפי שעשתה רות כאשר ליקטה הגוף מתבלטת, לכן נכון יותר לא לשחות עם הגוף קדימה, אלא לכרוע ולהתיישב 

, יעות זו, התעניין בה ולבסוף נישאו, ומהם יצאה מלכות דוד, כמסופר בהרחבה במגילת רותשיבולים בשדה בועז. כשהבחין בועז בצנ

. * יש להימנע בנוכחות אנשים מתנוחות בלתי עדינות, כגון: רגליים [בחוברת "חג השבועות בהלכה ובאגדה"

 .]מפני שזו תנוחה משוחררת למדי[ישיבה רגל על רגל מפוסקות, או תנוחה של חצי שכיבה, 

 

 

 גבורתה של נערה יהודיה!

ישנו סיפור מדהים, על גבורה יהודית עצומה של נערה יהודיה, אשר קידשה שם שמים 

 במותה, בכך ששמרה על צניעותה.

 

היה זה בימי האנקויזיציה בספרד. יהודים רבים עונו עד מוות בעינויים שונים והועלו על המוקד. והנה 

, יפת תואר וטובת מראה, אשר נדרשה אף היא להתנצר. אולם היא סירבה לכך בכל נתפשה נערה יהודיה

תוקף, באומרה שלא תמיר את דתה בשום פנים ואופן, ומוכנה היא למות על יהדותה. תשובתה של הנערה 

הרגיזה ביותר את השופט, והוא החליט להטיל עליה עונש שיזעזע את כל ספרד, ולהוציאה להורג באופן 

ביותר: יקשרו את שערותיה לזנב סוס אביר, אשר ידהר ברחובות העיר, וכך היא תיגרר ותמצא את אכזרי 

 -מותה. על פי הנוהל המקובל אצלם, שאל אותה ההגמון, מהי בקשתה האחרונה בטרם תוצא להורג. והנה 

השמלה שלה אותה גיבורת נפש, מה היו מחשבותיה באותה עת? היא חרדה, כיצד היא תובל בחוצות העיר, ו

תתנפנף ותתרומם אל על. אין זה צנוע! ועל כן בקשתה האחרונה היתה, שיביאו לה חופן של סיכות תפירה. 

הארורים לא הבינו על מה ולמה נחוצות לה כעת סיכות תפירה, ומיהרו בלעג למלא את בקשתה. ומה מאוד 

 -וחבת את הסיכות בעור בשרה נדהמו על גבורת נפשה, כאשר התחילה להדק את הבגד אל גופה, כשהיא ת

אחת לאחת. כאשר סיימה, מיהרו הארורים לבצע את זממם, קשרו אותה אל הסוס, ושלחו אותו לדהור 

ברחובות העיר. באמצע המסע האכזרי, התחילה לפתע הנערה לנפנף ולאותת בידיה, שיעצרו את הסוס. 

שהתרופפה, ועלולה היתה לגרום הסוס נעצר, ולתדהמת כולם, מיהרה הנערה לחזק את אחת הסיכות 

לגילוי גופה...! אותה נערה מתה מות קדושים, כשהיא נועצת מחט חדה בליבם של שונאי ישראל, אשר נוכחו 

לראות כיצד ישנן בנות חיל כאלו בעם היהודי, ועד כמה צלולות הן בדעתן, אצילות וקדושות הן גם בשעות 

. ויש המייחסים סיפור זה לנערה ללה סוליקה למשפחת 325המשפחה" עמוד )מובא בספר "טהרת וברגעים הטרופים ביותר. 

 .חג'וואל, מהעיר טנג'יר שבמרוקו, אשר רבים עולים על קברה ונושעים(

 

 

 

כדי להבין "מה רע" בשסע בחצאית, נתבונן ונראה: כאשר רוצים להבליט שלט בצורה  -שסע בחצאית 

הדבר מושך  נדלק ונכבה שוב ושוב, -ב. כאשר השלט מהבהב מיוחדת, ישנה טכניקה פשוטה ומועילה: הבהו

את העין להסתכל עליו, יותר מאשר שלט מאיר עיניים, הדולק באופן קבוע. זהו בעצם הרעיון הפרוץ, העומד 

מאחורי השסע בחצאית. השסע מושך מאוד את העין, לראות את הרגל המסתתרת מאחוריו, כשהיא נגלית 

ר הוא מבחין במשהו לשבריר טבע האדם הוא כזה, שסקרנותו מתעוררת כאשונסתרת לחילופין שוב ושוב. 

החלק הנראה הינו מושך  ,מאחר שהמראה מוסתר חלקית .שניה, אך אינו יכול לראות את הדבר בבירור

שסע בחצאית אסור בתכלית האיסור, גם כאשר כולו נמצא  כי ,כל גדולי הפוסקים בדורנו פסקו. לכן במיוחד

כאן המקום להאריך, כמה חמור הדבר כשהשסע מגיע מעל  ]ואין. ס"מ מתחת לברך 10מתחת לברך, ואף אם הוא נגמר 

 (305)עו"ל . הברך, ומושך את המבט אל הירך, שהוא מקום החייב הצנעה מיוחדת[
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מותר. תוספת הבד צריכה להיות בגוון דומה לחצאית, כדי שבעת ההליכה,  -שסע הסגור על ידי תוספת בד 

 )מז"ל סה(ים. הפתיחה והסגירה של השסע לא יהיו בולטים וניכר

 

בחצאית זו, הרגל עלולה להתגלות במצבים רבים, כמו רוח קלה, עלייה במדרגות,  - חצאית מעטפת

פסיעות רחבות וכדומה. לכן ודאי שאין ללבוש חצאית, שאיננה מבטיחה כיסוי בכל מצב. * האם תועיל 

התפירה מתבצעת בחלק הפנימי  ? הדבר תלוי: אם]כי בכך כבר אין חשש שיתגלה הגוף[תפירת החצאית לאורכה 

יותר, הרחוק מקצה כנף הבגד הנפתח, עדיין כנף הבגד יהיה משוחרר וימשיך להתנפנף ברוח, וישאר רושם 

של גילוי, המושך מאוד את העין, ונותן תחושה של חשיפה מגרה. אך אם התפירה תיעשה קרוב לקצה הכנף, 

ולפחות יש לתפור את רוב האורך, דהיינו שני שליש עליונים, ואז ]באופן שכבר לא יתנפנף ברוח, הרי שנפתרה הבעיה 

ֻגֶבה כראוי בתוספת הבד הקיימת תחתיו   (304)עו"ל . כעין שסע סגור[ -החלק הקטן התחתון שנותר פתוח, מְׁ

 

חצאיות אלו נכנסו אל השוק, כשמגמתן  - ]חצאית המתחילה מתחת למותן ולא מעל לעצם המותן[ חצאית ירכיים

המקורית היא פריצות מעוררת סלידה, של גילוי מכוון של הגוף באזור זה. כיום, שהחצאיות הללו נעשו 

נפוצות יותר, ישנן נשים הקונות אותן ללא שום כוונה רעה, אך יש בהן בעייתיות גדולה: * החלק שבין המותן 

* החצאית נותנת תחושה כאילו היא עומדת ליפול, ותחושה זו כבר  לחצאית עלול להתגלות, די בקלות.

רחוקה מן הצניעות, מה גם שהיו מקרים שזה באמת קרה, גועל נפש!!! * חצאית "נורמלית" אמורה לשבת 

. לעומת זאת חצאית ירכיים חייבת להיות ]כפי שלמדנו לעיל[על המותן, ולהתרחב ולהיות רופפת באזור הירכיים 

הבלטת הירכיים. לכן אין  -יטב לירכיים, כדי שלא תיפול, וכך ישנה כאן עוד סטייה מן הצניעות מהודקת ה

 (128)ה"כ ללבוש חצאית המתחילה מן הירכיים. 

 

בארנו כי ההצנעה הנדרשת באזור הירך, היא רבה יותר מאשר ביתר אברי הגוף. לכן  -דוגמאות בחצאית 

ה העדין. * בחצאית יש לשים לב במיוחד לצבעים עדינים בעיצוב -חצאית נדרשת להקפדה רבה יותר 

ושקטים, ועדיף ביותר שיהיו צבעים כהים ואחידים, המבליעים ומטשטשים את צורת הגוף. * עיטורים 

וקישוטים בחצאית, הינם בולטים יותר מאשר בחולצה. בדרך כלל, גזרה נאה של החצאית, כבר נותנת לה חן 

וספת עיטורים וקישוטים. ואם כן רק במידה מועטת ועדינה במיוחד. ובודאי וטעם טוב, וכדאי להימנע מת

שיש להימנע מדוגמאות בולטות, כמו קישוטים בצבעים נוגדים, כיפתור בולט לאורך החצאית, וכן דוגמאות 

*הרוכסן בחצאית נועד לשם פתיחה וסגירה  ]ובכלל זה גסקה "משולשת"[.בחלק הקדמי העליון של החצאית 

ואין זה נאה וצנוע שהוא יבלוט ויהווה כחלק מן הדוגמא. בודאי ובודאי שרוכסן מקדימה, איננו צנוע  בלבד,

 (312. עו"ל 128)ה"כ כלל, והוא מהווה חלק מהמגמה הפרוצה הקיימת בעולם להשוות בגדי נשים לבגדי גברים. 

 

 

 

 שמעתי. *'קו שלך'ה דרך, בסביבתי רבות כמו, לרכוש התחלתי הצניעות לנושא שלי המודעות את

 היא כמה, צניעות בכלל להבין מהי החילותי. עיני נפקחו אט ואט המוקלטים ההלכה שיעורי את

, המטרה ידיעת, להיפך אלא, כבילות או הגבלות ,קשה עול עוד לא. בה גנוז וטוב אושר וכמה יפה

שלי  והמוכנות הנכונות ורמת. צימאוני גבר לשיעור משיעור. סיפוק והתקדשות מלאת התקדמות

 החצאית, הופתעתי הלכות בנושא לעסוק השיעורים החלו כאשר .והתעצמה גדלה היא אף ,להשתנות

 חפצתי .לנהוג כיצד ידעתי לא. המינימליים ההלכה גדרי על עונות אינן שברשותי מן החצאיות שרבות לגלות

 לא ידעתי היאך וכיצד אמצא את הזמן ואת התקציב הדרושים לכך.  אך, כראוי ההלכה את לקיים

 ההשגחה מסייעת כיצד עיני במו זכיתי לראות כך". בידו מסייעים להיטהר הבא"ו, למעשה טובה מחשבה מצרף ה"הקב

 עם נפגשתי, פתרון אחר מחפשת בעודי, התקופה באותה .כראוי רצון הבורא את ולמלא להתחזק לחפצים הפרטית

 החצאית והבינה הלכות את למדה, כמוני, היא שאף, ממנה לשמוע הופתעתי והנה. על הנושא עימה ושוחחתי, חברתי

, מידותיה השתנו הזמן עם אך, יום וליום וכשרות לשבת רחבות חצאיות תקופה לפני לה קנתה היא. בשינוי הצורך את

 זכיתי כך ...להעבירן תוכל למי מחפשת והיא, לה מיותרות אלו חצאיות. את מידתה תואמות אינן מהחצאיות וחלק

 .בדיוק עבורי התואמת במידה, ההלכה גדר לפי חול וליום לשבת בחצאיות בקלות

 ששוב הרי, בחום החדש שאימצתי לעצמי החצאיות סגנון עם אותי יקבלו שבו האופן לגבי ספיקות אילו אי לי היו אם

 לאחר .מקודמותיהן יותר הרבה ויפות מכובדות הרחבות טענו שהחצאיות ואף אוהדות, היו התגובות. הפתעה לי נכונה

 למוקש לי שהיו רבים ֲהדּוִרים גם גיליתי כי', האמיתי האוצר' את למצוא אותי וזיכתה אותי שליוותה הפנים הארת

 בשלבי מתבוננת אני כאשר, כיום. עלי ומגנה שומרת הכשרה כי החצאית היטב חשתי. לפתע התיישרו -החיים  במסלול

 -" שלך הקו"*     .ביותר מתגמל - וגם, במיוחד משתלם עסק זהו כי ספק לי אין, המעשי ובקיומן ההלכות התקדמותי בידיעת

מעשה  -מתוך "סיפור קטן )  0548529999: בטלפון .גדולות נשים על וסיפורים והלכה שיעורי השקפה, לנשים ומרתק עשיר תוכן המכילות שלוחות מגוון

 . ניתן להצטרף לרשימת תפוצה, לקבלת סיפור שבועי במייל(.02-9995865גדול", טלפון: 



 
וזו  23הובא בספר "בדרך המלך נלך" עמוד  מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ללהלן מדבריו של 

עם לפעם הן לשונו: בנות משפחתו של מרן היו זוכות מידי פעם לשעה של עונג רוחני אמיתי. מפ
היו מתקבצות ובאות לביתו של מרן והיו שומעות מפיו, השקפה נכונה לחיים ודרכי התמודדות 
בהמשך דרכן. באחד הימים היפים הללו, ראו לפתע הבנות שמרן רוצה לומר להן דבר חשוב, 

 הוא קרא להן וסימן בידו שיתקרבו אליו... מיד התאספו כולן סביבו וחיכו למוצא פיו... 
 

"דעו לכן, דרך הצניעות האמיתית היא, ללכת דווקא בשמלות ח הסבא את פיו ואמר: פת
ארוכות, אשר מכסות את כל אורך הרגל, ואני שמעתי, שישנם כאלו המוציאים לעז 
על כך ורוצים שיקצרו קצת את אורך השמלה, ולכן אני מבקש, אל תשמעו להן, 

ואף אם ילעגו או יעירו לכן,  תלכו אתם דוקא בשמלות המסתירות לגמרי את הרגל,
 אל תשנו ואל תשמעו להן, משום שזו היא צניעות אמיתית." 

 
שהיה נוכח במעמד זה ואמר שהוא זוכר שאביו  ואמר הראשון לציון רבנו יצחק יוסף שליט"א

היה אומר מידי פעם בהזדמנויות שונות את דעתו בעניין, וביקש שבנות משפחתו תלכנה כך, 
 משום שזוהי דרך הצניעות.


