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טעון גניזה

ניבא  כה(  דף  )בראשית  הקדוש 
מיני  חמישה  דמשיחא,  עקבתא  דור  שבדורנו, 
ערב רב יהיו מעורבים בישראל. אחד מחמשת 
הם  הנפילים  'נפילים'.  נקראים  הללו  המינים 
)בראשית  שכתוב  כמו  התאווה,  אחר  הרודפים 
ְוַגם  ָהֵהם,  ַּבָּיִמים  ָבָאֶרץ  ָהיּו  "ַהְּנִפִלים  ד'(:  ו', 

ְּבנֹות  ֶאל  ָהֱאֹלִקים  ְּבֵני  ָיֹבאּו  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי-ֵכן 
בבנות  להיכשל  למלאכים  גרם  מה  ָהָאָדם". 
האדם ולהביא לעולם את הערב-רב המנאף? 
כתב המתוק מדבש )כתר הצניעות פרק לג סעיף ג( שאחד 
הדברים שגרמו למבול היה האיפור, אשר גרם 
למלאכים להיכשל בבנות האדם, ככתוב )בראשית, 
ִּכי  ָהָאָדם  ְּבנֹות  ֶאת  ָהֱאֹלִקים  ְבֵני  "ַוִּיְראּו  ב(:  ו, 

ַוִּיְקחּו ָלֶהם ָנִׁשים ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו",  ֹטֹבת ֵהָּנה 
בני  "וחמון  עוזיאל:  בן  יונתן  והתרגום  וכתב 
רברביא ית בנת אנשא ארום שפירן הינין וכחלן 
ופקסן", כלומר, המבול נגרם בין היתר משום 
עיניהן. את  )מאפרות(  מכחלות  היו  שהנשים 

✿  ❀  ✿
הרחובות  בעווה"ר,  האחרונים  בדורות  והנה 
מוצפים בשלטי חוצות בתמונות זימה ותועבה, 
שאת,  ביתר  החרדי  למחנה  הדבר  חדר  וכבר 
עד כי לא די בכך שאין פוצה פה ומצפצף כנגד 
המצב  התדרדר  עלינו,  הנכפות  התועבות  כל 
החרדי  במחנה  נפתחים  וכבר  פעורה  לתהום 
קורסים המלמדים את  כפטריות אחרי הגשם, 
רח"ל,  הפנים  צביעת  מקצועות  ישראל  בנות 
כבר  חרדיים,  באזורים  טבילה  בבתי  ואפילו 
מוצבים שלחנות איפור ובשמים המעודדים את 
הנשים להשתמש באבזרי הזימה, כביכול לשם 

"מצוה".
בושה  ללא  יוצאות  ובחורות  נשים  רח"ל  וכך 
האנשים,  לעיני  הרבים  לרשות  מקושטות 
אש  ומכניסות  וכו',  חומד  ולב  רואה  ועין 
באורחות  שמובא  וכפי  הזרים.  בלב  התאווה 
המתקשטת  האשה  "וגם  הגאוה(:  )בשער  צדיקים 
ּוַמְכֶנֶסת  ִלַּבם  ַמְדֶלֶקת  היא  בזה  האנשים  לפני 
ְּבִלַּבם, ובזה ענשה גדול מאד שהיא  הרהורים 
רבה  ובמדרש  הרבים".  לפני  מכשול  נותנת 
)שיר השירים א, ג(: "כלום האשה מתקשטת -  נכתב 

אלא לבעלה".
✿  ❀  ✿

ואומרת הגמרא )יומא ט:( שהאיפור והבשמים הם 
מהדברים שגרמו לחורבן הבית, ככתוב: "מקדש 
ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו: 
דמים...  ושפיכות  עריות  וגילוי  זרה  עבודה 
גילוי עריות דכתיב )ישעיהו ג, ט"ז(: ַוּיֹאֶמר ה' ַיַען ִּכי 
ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון ַוֵּתַלְכָנה ְנטּויֹות ָּגרֹון ּוְמַׂשְּקרֹות 

ֵעיָנִים וכו'". מהו אותו ִׂשיקּור העיניים שגרם 
לחורבן בית המקדש? פירש רש"י: "ּוְמַׂשְּקרֹות 
ּוִבְּכחֹול".  ְּבִסיְקָרא  ֵעיֵניֶהם  צֹוְבעֹות   - ֵעיָנִים 
מלשון  ומכחול,  צבע  היא:  המילים  משמעות 
"ְּכָחל ּוְׂשַרק" )לא מלשון צבע שגוונו "ָּכֹחל", אלא 
מדובר באיפור בכל גוון שהוא(. בהמשך הנבואה 
מפרט הנביא שבגין התקשטויות אלו תיענשנה 
ַתַחת  "ְוָהָיה  כ"ד(:  ג',  )ישעיהו  ככתוב  לבוא  לעתיד 
ֹיִפי", ופירש רש"י:  ַתַחת  ִּכי  ִיְהֶיה...  ַמק  ֹּבֶׂשם 
"מקום שהיו מתבשמות בו יהיה נימק ]מלשון 
יופי  תחת  להם  להיות  הוגנת  זאת  כי  ֶנֶמק[... 
חומרת  את  להבין  כדי  בו".  משתחצות  שהיו 
העוון שבאיפור והבושם עי' בפירוש המצודת 
דוד על הפסוק )הושע ב, ד(: "ְוָתֵסר... ִמָּפֶניָה וגו".  
ממשיך  המקדש,  בית  את  שהחריב  זה  ועוון 
ככתוב  בניינו,  את  ומעכב  להחריבו  בימינו 
)ירושלמי, יומא, דף ה, א פרק א הלכה א(: "כל דור שאינו 
החריבו". הוא  כאילו  עליו  מעלין  בימיו  נבנה 

✿  ❀  ✿
הגמרא במסכת סוטה מדגישה את עוון קישוט 
לשון  וזו  העיניים,  )איפור(  וכחילת  הפנים 
בסוטה  מצינו  "כן  ב(:  עמ'  ח  דף  סוף  )סוטה  הגמרא 
על  עמדה  היא  לה.  מדדו  בה  שבִמדה שמדדה 
פתח ביתה ליראות לו, לפיכך כהן מעמידה על 
ִקְשַטה  היא  לכל...  קלונה  ומראה  נקנור  שער 
ַּכְחָלה לו  ָּפֶניה מוריקות. היא  ָּפֶניה, לפיכך  לו 

עיניה לפיכך עיניה בולטות...".
 ✿  ❀  ✿

וכן מובא בפרקי דרבי אליעזר )פרק מז( שהמעשה 
שעשו בנות מדין כדי להכשיל את בני ישראל 
בעבירה היה ש"היו ְמַכֲחלֹות את עיניהן", ודבר 

זה גרם לבני ישראל לתעות אחריהן.
✿  ❀  ✿

הרבים,  לרשות  מקושטת  יוצאת  אשר  אשה 
כתובה.  ללא  ויוצאת  לגרשה  מצווה  בעלה 
ושאינה  בדעותיה  רעה  "אשה  פסק:  הרמב"ם 
לגרשה  מצוה  ישראל הכשרות,  כבנות  צנועה 
ְוֵיֵצא ָמדֹון. ואשה שנתגרשה  ֵלץ  ָּגֵרׁש  שנאמר 
משום פריצות, אין ראוי לאדם כשר שישאנה, 
מכניסּה  וזה  מביתו  ְרָׁשָעה  מוציא  זה  שאין 
נוהגת  שאינה  שאשה  לב  לשים  יש  לביתו". 
בצניעות מוגדרת עפ"י הרמב"ם 'רשעה'. כמו 
שאומרת הגמרא: "אין מזווגין לו לאדם אשה, 
אלא לפי מעשיו", פירש רש"י: "צנועה לצדיק 
שאשה  אנו  רואים  כאן  גם  לרשע".  ופרוצה 
פרוצה  אשה  ואילו  'צדיקה',  נחשבת  צנועה 

נחשבת 'רשעה'.

אותה אשה  נורא שעשתה  עוון  אותו  ומהו 
שמוגדרת 'פרוצה' ו'רשעה', שבגינו בעלה 

מצווה לגרשה?
נפסק להלכה בשלחן ערוך )אבן העזר קטו, ד( שאשה 
פניה  כנגד  בו  וכיוצא  וורד  בשוק  ש"טווה 
הגויות  שעושות  כדרך  לחיה,  או  פדחתה  על 
יכול  יהודית ובעלה  הפרוצות" עוברת על דת 
ובגמרא  כתובתה,  את  לה  לתת  מבלי  לגרשה 
צמר   - ורד  "טווה  תוספות:  פירשו  עב:(  )כתובות 

אדום היא טווה שיפול על פניה מזהרוריתו וזהו 
וחומר  קל  נלמד  מכאן  ופריצות".  מצח  עזות 
מול  אדום  חפץ  החזקת  של  זה,  מעשה  שאם 
החפץ,  של  מאדמומיותו  שיאדימו  כדי  הפנים 
שצביעת  הרי  ופריצות,  מצח  לעזות  נחשב 

הפנים בסומק על אחת כמה וכמה. 
✿  ❀  ✿

פ''ד(:  עולם  )גדר  זי"ע  חיים  החפץ  בעל  כתב  וכן 
''ואל יטעה אותה היצר שתינצל מן הדין מפני 
בעלה  לעיני  עצמה  להתקשט  צריכה  שהיתה 
זוהי טעות, דזהו  שלא תתגנה עליו, כי באמת 

שייך רק בביתה לבד ולא בשוק!".
✿  ❀  ✿

הלשון  בזו  כתב  זי"ע  גירונדי  יונה  ורבינו 
צנועה  שתהא  האשה  "וצריכה  נח(:  התשובה,  )אגרת 

חוץ  אדם  בני  בה  יסתכלו  שלא  מֹאד,  ונזהרת 
בידיה,  או  בפניה  שהמסתכלים  מפני  מבעלה, 
אחד  כל  בעונש  ענושה  והיא  לגיהנם,  יורדים 
נהגה  ולא  אותם  שהחטיאה  מפני  מהם,  ואחד 
בעוונותינו  אך  בה".  ונכשלו  בעצמה  צניעות 
הרבים, לא די בכך שהאשה איננה נזהרת שלא 
יסתכלו בפניה, אלא עוד מוסיפה חטא על פשע 

ומקשטת פניה בקום עשה.
✿  ❀  ✿

הצובאות  המראות  שהיו  לכך  הסיבה  היא  וזו 
חביבות ביותר על הקב"ה, מכייון ש"שנתקשטו 
על ידם בשביל בעליהן ולא לזרים" )ע"ע מעם לעז 
הדף  של  השני  בצדו  וע"ע  ובפירש"י(.  ח  ל"ח,  שמות 

איסור  דזהו  דהעה"ח  הביד"צ  גדולי  שפסקו 
חמור מדאוריתא.

✿  ❀  ✿
אינה  שמים  ויראת  כשרה  ישראל  בת  לכן 

יוצאת מקושטת לרשות הרבים! 
לעם  הצניעות  עטרת  להשיב  שנזכה  יה"ר 
לגאולה  נזכה  צדקניות  נשים  ובזכות  ישראל 

השלמה במהרה ברחמים אכי"ר.
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