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 המלך                                                       בשלחאור                                                    פרשת  

 הצניעות מידת  
ל־הַ  אןָ  ָכָֽ ֶצֶ֤ ּה ַוּתֵּ ָיָדָ֑ ף ּבְ ן ֶאת־ַהּתֹֹּ֖ ה ֲא֧חֹות ַאֲהרֹֹ֛ יָאָ֜ בִּ ם ַהּנְ ְרָיָ֨ ֩ח מִּ ּקַ ים  שמות )פרשת בשלח( פרק טו פסוק )כ( ַוּתִּ ֹּ֖ ֻתּפִּ יָה ּבְ י֙ם ַאֲחֶרֶ֔ ש ִּ ּנָ

ת: ְמחֹלָֹֽ ּוס ְורֹכְ   ּובִּ ה סַּ֥ ָאֶ֔ ה ּגָ י־ָגֹאֹ֣ ָֽ יֹקָו֙ק ּכִּ ֶ֤ירּו ַלָֽ ם ש ִּ ָ֑ ְריָ ַַּ֥ען ָלֶהֹּ֖ם מִּ ם: )כא( ַוּתַ ָֽ ֹו ָרָמַּ֥ה ַבּיָ  בֹּ֖
 

 שאלות: 

  { יש לשאול מדוע התורה מספרת לנו שמרים והנשים שרו, הרי כתוב אז ישיר משה ובני ישראל וזה כולל גם את הנשים א
ג{ למה קצרו את השירה?    ? ב{ עוד יש לשאול כיצד שרו והרי קול באשה ערוה ואסור להשמיע קולן?שהם בכלל בני ישראל

 ה{ מה חידשו בשירתם?  וכן מדוע כתוב ותען "להם" במ"ם שזה לשון זכר ולא אמרה "להן" בנו"ן לשון נקבה?ד{  
 פרצת הדור: 

צערנו בדורנו כאשר נתבונן במחננו הותרה הרצועה אצל רבים וטובים אשר נפרצים גדרי הצניעות, והדבר בא לידי  ל
והשני. בהליכותיה קרי מקום עבודתה, סוג המקצוע   .בלבושהבגופה כגון ביטוי בשני משורים הראשון. בצניעות האשה 

, אשר עדים אנו לצערנו  רבנים ועודידי  וגי נשים על  שעוסקת, מתירנות החברה לשבת אנשים ונשים לשיחת רעים, ח
 ולירידה ביראת שמים וחוסר הצלחה בחינוך הילדים ועוד כאשר נבאר. וכשלונות  שהדבר גורם לפירוק בתים  

 מעמד האשה ודרכי הצניעות:

נאמרו בו כמה  שהנה עצם שירת הנשים  עניין שירת מרים והנשים,  ו  החלק הראשון בצניעות האשה.  לביאורבזה נבוא  ו
כתב בגלל שהנשים שמחו על ביזת הים שהיית גדולה מביזת מצרים, הוצרכה    { }תלמיד מרן הב"י  .1  השפתי כהן  ,טעמים

כתב מטעם שזכו    .2  הכלי יקרמרים לומר לנשים שעיקר השמחה מפני חסדי השם שגאל והוציאנו ממצרים ולא על הרכוש.  
והרי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה לזאת הצרכו לשיר ולשמוח לזכות    לגילוי השכינה כמו שכתוב ראתה שפחה וכו'

התורה מלמדת אותנו שגם הנשים ראויות לומר  ולזאת    לשפע רוחני ונבואה. זאת ועוד שהאומר שירה נמחלים לו עוונותיו.
ות נשים צדקניות עם  בזכ  ב ע"יא  דף  סוטה  במסכת  שירה לבורא עולם ואולי אדרבא הם יותר זכאים לכך שהרי אמרו חז"ל  

בהיות    לומר שירהשאמנם נכון הדבר ואף ראוי לנשים    ,ישראל נגאלו ממצרים, אלא שהתורה רוצה ללמדנו דרכי הצניעות
שהקב"ה ביקש לעשות את    . 3  א"מסכת סנהדרין דף צד עב  וכל הנביאים זוכים להשראה רק על ידי שירה, ומבואר בחז"ל 

דוד שאמר שירות לא עשיתו למשיח ואילו חזקיהו שעשית לו נסים ונפלאות    ,חזקיהו משיח אלא שמידת הדין קטרגה איך יתכן
  למרות זאתאך    את הנשים חזרו על השירה,ולז  ללמדנו עד כמה מעלת השירה לבורא עולם,  .נתבטל לכן    ה,ולא אמר שיר

שרו עם כלי שיר    .5  שנית  ,ו בשירה כפי ההכרחקצר  . 4  ראשית  , זה בצנעה בשביל לא להשמיע את קולןאת  הם עושות  
תופים ומחולות בכדי שלא יוכלו האנשים לשמוע את קולן, ובזה התורה מתווה לנו דרך בצניעות האשה שלמרות שיש צורך  
בשירה ומאוד חשובה השירה לבורא עולם אין המטרה מקדשת את האמצעים וחייבים למצוא את הדרך שיהיה לפי גדרי  

  דיברה "להם" עם מ"ם ואם    ותען  שהרי כתוב  ולא עם הנשים  עם הגבריםמרים  לכן דיברה    .6  הצניעות   מימטעו  הצניעות.
 . שלא ישמעו קולן  צטרפוי ם יתחילו לשיר קודם ורק אחר כך הנשים  אנשי שהבכדי  וכל זה    ,נשים היית צריכה לומר "להן"עם ה

 :ושכרה   חובת הצניעות בלבוש האשה

המסתכל באצבע קטנה של   ואפילואמר רבי יצחק טפח באשה ערוה.    א"מסכת ברכות דף כד עב  הנה כבר אמרו חז"לו
. אמר רב ששת  וכו'. אמר שמואל קול באשה ערוה,  וכו'אמר רב חסדא שוק באשה ערוה,  ,  אשה כאילו מסתכל במקום התורף

ר  אחת הבעיות שנפוצים בדורנו על נשים שמרשות לעצמן ללכת בלי גרביים ועוברים איסו והנה    .וכו'שער באשה ערוה,  
גמור ואפילו בתוך הבית פעמים ישנם זרים בבית אלא אם כן הולכת בחלוק ארוך עד הריצפה שלא יראה מגופה כלל. וכבר 

ָּֽה:על הפסוק  אמרו חז"ל   ָ ב ְלבּוש  ֹות ָזָהֹ֣ צֹּ֖ ּבְ ש ְ ּמִּ ָֽ יָמה מִּ ָ֑ נִּ ֶלְך ּפְ ה ַבת־ֶמֹ֣ ֹ֣ בּוּדָ ל־ּכְ מדרש  בודרשו חז"ל    תהלים פרק מה פסוק )יד( ּכָ
לפיכך כתיב כל כבודה בת מלך פנימה )תהלים מה יד(, ואם עשתה והצניעה עצמה    )בובר( פרשת וישלח סימן יב  תנחומא

וזכתה, ממשבצות זהב לבושה )תהלים מ"ה י"ד(, אמר ר' לוי זכתה שתעמיד כהנים שהם לובשים בגדי כהונה גדולה, ואין  
מסכת יומא דף מז  ב  הגמרא מספרת על קמחית  וכן  .יג(  משבצות אלא בגדי כהונה, שנאמר ועשית משבצות זהב )שמות כח 

תנו רבנן שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה. אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך? אמרה להם   א"ע
 מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי.

 תלוי בצניעות האשה:  דברי הזוהר על הנזק והשכר ש

יותר  ו ֹבא]מתורגם[    בזוהר במדבר דף קכה ע"בכתוב  עוד  ָ ת  ְקָלָלה  ה,  י ָ ְזקִּ חִּ י  ַרב ִּ ֹו    ָאַמר  ת  ׁשְ אִּ ת  יר אֶׁ אִּ ׁשְ ַ מ  ׁשֶׁ יׁש  אִּ אֹותֹו  ַעל 
ת.   יִּ ל ַהב ַ יֻעי ֹות ׁשֶׁ ָחד ֵמאֹוָתם ְצנִּ חו ץ, ְוזֶׁה אֶׁ ה  ב ַ ֲערֹות רֹאׁשָ ם ש ַ ן ּבֹו,  ְלֵהָראֹות עִּ ּקֵּ ְתּתַ ּה ַהחּוָצה ְלהִּ ָ ֲערֹות רֹאש  ּשַ יָאה מִּ ּמֹוצִּ ֶ ה ש  ָ ש ּ ְואִּ

ת, ְוגֹוֶרֶמת ְלָבֶני  יִּ ַלּבַ י  תּגֹוֶרֶמת עֹנִּ יִּ ּבַ ּבַ ֹוֶרה  ש ּ ֶ ר ש  ָבר ַאחֵּ ּדֹור, ְוגֹוֶרֶמת ּדָ בּו ּבַ ָחש ְ ּלֹא יֵּ ֶ זֶׁה?  ָה ש  ָגַרם  י  ְרֶאה  . מִּ ּנִּ ֶ ָער ש  ֵּ אֹותֹו ש 
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ְך  ת ּכָ יִּ ּבַ ּה ַהחּוָצה. ּוַמה ּבַ ָ רֹאש  ּוק -מֵּ ש ּ ן ּבַ ּכֵּ ֶ ל ש  פֶׁ ּכָ גֶׁ ְך כ ְ ת ְ ׁשְ ו ם זֶׁה, אֶׁ ׁש  ת. ו מִּ רֶׁ יפו ת ַאחֶׁ ן ֲחצִּ ֵ כ  ְך., ְוָכל ׁשֶׁ ֵתי ֵביתֶׁ ַיְרכ ְ ה ב ְ י ָ ֹרִּ ְוַעל    ן פ 
תו ב? )תהלים קכח(   ָ ְך, ַמה כ  ָ ה כ  ם עֹוש ָ . ְואִּ יָתה  י ֹות ב ֵ ָזוִּ ֹות ב ְ ס  ַ ְתכ  ה ְלהִּ ָ ׁש  יָכה אִּ ְך ְצרִּ ָ ים.כ  י זֵּיתִּ לֵּ תִּ ש ְ ֶניְך ּכִּ ים?   ּבָ ֵלי ֵזיתִּ תִּ ׁשְ ַמה ז ֶׁה כ ִּ

ץ   יִּ ק ַ ב ַ ין  ב ֵ ָתו  ס ְ ב ַ ין  ב ֵ זֶׁה,  ת  יִּ ז ַ יָלנֹות  ַמה  ָהאִּ ָאר  ׁשְ ַעל  ְיֵתָרה  יבו ת  ֲחׁשִּ ֹו  ב  ְמֵצאת  נִּ יד  ְוָתמִּ ָעָליו,  ים  אֹוְבדִּ ַיֲעלּו    -לֹא  ֶניָה  ּבָ ְך  ּכָ
ַמְעָלה, בַּ  ּלְ ֶ ָרכֹות ש  ּבְ ּכֹל: ּבַ ְך ּבַ רֵּ ְתּבָ ְעָלּה מִּ ּבַ ֶ א ש  י ָהעֹוָלם. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ נֵּ ָאר ּבְ יבּות ַעל ש ְ ַמטָּ ַבֲחש ִּ ּלְ ֶ ָרכֹות ש  ים  ּבְ ָבנִּ ר, ּבְ ֶ עֹש  ה, ּבְ

ים.  י ָבנִּ ְבנֵּ לם  ּובִּ טו ב ְירו ׁשָ י ֹון ו ְרֵאה ב ְ צ ִּ ְכְך ה' מִּ ר ְיֵרא ה'. ְוָכתו ב, ְיָברֶׁ בֶׁ י ֵכן ְיֹבַרְך ג ָ ה כ ִּ נ ֵ תו ב )שם( הִּ ָ כ  יְך ו ְרֵאה    זֶׁהו  ׁשֶׁ ֹל ְיֵמי ַחי ֶׁ כ 
ָרֵאל.  ש ְ לֹום ַעל יִּ יְך ׁשָ ים ְלָבנֶׁ  ניעות האשה בגופה שמשפיעה את הברכה וההצלחה בזכותה. ללמדנו כמה כוחה של צָבנִּ

 נותיהם בשמלות של המצרים ולא הם בעצמם:למה הלבישו את ב

שמות )פרשת שמות(  פעם אמר לי הרב דוד עדס שליט"א בשם מרן ראש ישיבת פורת יוסף רבי עזרא עטיה זצ"ל כתוב  ו
י ָזָהָ֖ב   ף ו ְכֵלֵ֥ סֶׁ ֶ֛ ֵלי־כֶׁ ה  כ ְ יָתָ֔ ת ב ֵ ַרַ֣ ג ָ ּ֙ ו מִּ ה  ָ ְנת  כֶׁ ְ ׁש  ה מִּ ָָּׁ֤ ׁש  ה אִּ ֲאָלָ֨ ת  פרק ג פסוק )כב( ְוׁשָ ָמלָֹ֑ םּוש ְ יֶכֶ֔ תֵּ ֹנֹ֣ יֶכ֙ם ְוַעל־ּבְ נֵּ ם ַעל־ּבְ ְמּתֶֶּ֗ ַ ָ֖ם    ְוש  ֶׁ ְלת  צ ַ ְונִּ

ם: יִּ ְצָרָֽ ת־מִּ ולא הנשים    אֶׁ היו מודרנים  הלבשו? אלא התורה מרמזת שעצמן  ושאל מדוע נתנו השמלות על בנותם  מצרים 
תהיה  בש בצניעות של ללמדנו כמה חשוב לתת את הדעת להת  לכן אורך השמלות התאים רק לילדות שלהם.  ,ולובשים קצר

להר וגורמת  צניעות  בחוסר  מתגלים  רגליה  אין  יושבת  באופן שכאשר  לברך  מתחת  החצאית  או  לנמצאים  השמלה  הור 
 בקירבתה. 

 אברהם מגייר האנשים ושרה את הנשים.

מצינו  , מלבד אשר הזכרנו כיצד נהגו בצניעות והפרדה בשירת הים הנשים מהאנשים כמו כןחלק השני בהליכות האשה:  ה
)בראשית יב( ואת הנפש אשר   במדבר רבה )וילנא( )פרשת נשא( פרשה יד סימן יאמגדרי הצניעות במדרש    בחז"ל עוד
מדוע אברהם לא עסק עם הנשים  ולכאורה  .  מלמד שהיה אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים  .עשו בחרן

שהאיש יתעסק  כיון שזה לא דרכה של תורה    ? אלאהרי אין ספק שכוחו גדול יותר להשפיע  ולקרבם תחת כנפי השכינה  לגיירם
 ולזאת שרה היא שעסקה בקירוב הנשים.  ויכול לגרום לכישלון.ואין אפוטרופוס לעריות  בהיות  עם הנשים אפילו לצורכי מצוה  

שעשו תיקון גדול בבית המקדש בשמחת בית השואבה שהאנשים למטה והנשים    .7  ב"מסכת סוכה דף נא עב  ל חז"וכן אמרו  
ינקום  שעתיד  גאולת ה  ל עראו שהדבר גורם לקלות ראש, והביאו חז"ל ראיה מנבואת זכריה  בעזרה למעלה לאחר הנסיונות ש

נקמת הגויים ויעשו הספד גדול ויעמדו כל המשפחות אנשים לבד ונשים לבד, ואם בזמן הספד מצריך הנביא לעשות הפרדה  
ו בגדרי צניעות והפרדה, ואם בבית  שחששו ונזהראם אצל אברהם אבינו כך לזאת ו בגדרי הצניעות קל וחומר בזמן שמחה.

מה יאמרו אזובי קיר  ילו בגאולת העתיד שאין כבר היצר מחייב הנביא הפרדה וגדרי צניעות,  פוא   ,המקדש שהשכינה שורה
היתכן שהדבר    רבעל ידי  בבית  וחוגי נשים    ,על ידי רב בלי מחיצות  שיעורי נשים  עשות בימינו הכיצד ניתן לעסוק עם נשים ול 

, וכמו כן העוסקים בקירוב חושבים מפני הצורך יושב איש עם אשה לבד לדבר על ליבה ולקרבה תחת  די מכשול לא יביא לי
נכשלו וגבר עליהם יצרם,  לאשה והוא  תקרב  מתהפך המצב ש מקרבת יתר  כנפי השכינה ולצערנו רבים חללים הפילה ומתוך  

ם לבד ולצערנו כמה אסונות וחורבנות הדבר גרם  וכן ישנם העוסקים בשלום בית ומרשים לעצמם לנהל שיחות נפש עם נשי 
 כי חז"ל למדונו שאין אפוטרופוס לעריות וסוף מעשה במחשבה תחילה.

 מעשיות עם עמרם חסידא ורבי מאיר ורבי עקיבא:

שלושה מעשיות המלמדות אותנו את המושג שאין אפוטרופוס לעריות ואסור    .8  א"מסכת קידושין דף פא עמסופר בו
שהביאו שבויות לנהרדעא וציוה לפדותן ואירח   ברבי עמרם חסידא, מעשה ראשון.  לשום אדם לסמוך על עצמו שלא יכשל

ת אחת מהן שעברה  אותן בביתו בעליה שהיו עולים אליה בסולם ולאחר שעלו סלקו את הסולם, ופעם הזדמן רבי עמרם לראו
ומרוב   ולקח הסולם אשר משקלו היה מצריך עשרה אנשים להרים אותו  והתגרה מיופיה, הלך רבי עמרם  כנגד הארובה 
תשוקתו הרים אותו לבדו והתחיל לעלות בסולם לעליה, אולם באמצע התגבר והתחיל לצעוק בקול שריפה בבית עמרם בכדי  

למה שיקר שיש שריפה    , ואכן באו אך לא ראו שום שריפה ושאלו אותועל יצרושישעו השכנים ויבואו ובכך ינצל ויתגבר  
אמר להם אש היצר בער בי, אמרו ביישתנו כזה צדיק יכול להיכשל בעריות אמר להם מוטב להתבייש בעולם הזה מאשר  

 בעולם הבא, ותכיף בצדקתו השביע את היצר שיצא מקרבו ויצא ממנו דמות עמוד של אש.
בדמות אשה יפה   רשהיה מתלוצץ מהיצר כיצד אפשר להיכשל בו, יום אחד נדמה לו היצ  ברבי מאיר בעל הנס  :ה שנישמע

ה שם ספינת מעבורת. ירצה רבי מאיר לעבור את הנהר כדי לתובעה לעבירה. ולא ה  והיא עמדה מעבר השני של הנהר,
תפס   שרצה לעבור, היה תופס בחבל ועובר עליו.  אלא היה שם דף צר בלבד המונח לרוחב הנהר, ומעליו היה מתוח חבל. ומי

אמר לו השטן אם לא שמכריזים עליך בשמים הזהרו ברבי מאיר ותורתו  כשהגיע לחצי מאורך החבל,    והתחיל לעבור  בחבל 
 הייתי מכשיל אותך.  
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יום אחד נדמה לו    הה מתלוצץ בעוברי עבירה, והיה אומר שנקל הוא להתגבר על יצר הרע.ש  רבי עקיבא ב   מעשה שלישי:
השטן כאשה יפה שנמצאת בראש הדקל ומרוב תשוקה התחיל לטפס על הדקל להגיע אליה, אולם כשהגיע לאמצע הדקל, 

 ותורתו הייתי מכשיל אותך. אמר לו השטן לולי שמכריזים בשמים הזהרו ברבי עקיבא
לם לולי שמהשמים סייעו היו נכשלים, ומה יאמרו  כל זאת הביאו לנו חז"ל ללמדנו עד כמה כוחו של יצר העריות שגם גדולי עו

בדורנו הכיצד אפשר לבטוח בעצמן שלא יכשלו ומרשים לעצמם רבים לעסוק ביחידות עם נשים ואפילו עם רבים הדבר קשה, 
בהיות ומטבעם של דברים שהקירבה מעוררת רגש ופעמים שנשים באות לאחר מכן לשוחח ביחידות על הבעיות שחווה  

 ך סלולה להיכשל.ומכאן הדר
 דברי הזוהר אפילו מלאכים נכשלו: 

אמרו חז"ל בשעה שהקב"ה ברא הניחו בגן עדן ונצתווה שבעה מצוות וחטא וגירשו  א[  "]דף לז עתוב בזוהר בראשית  כעוד  
בר  ם, אמר להם הקב"ה וכי אתם יכולים להתגמגן עדן, אמרו לקב"ה שני המלאכים עזא ועזאל אלו אנחנו היינו לא היינו חוטאי 
   על היצר, מיד הפילם לארץ וכשראו בנות האדם נתאוו ונכשלו וירדו מקדושתן.

 מעשה עם מקובל:

היה עושה חוגי בית לנשים והזהרתי את  ש  איזה מקובלשהיה בעירנו אשר טפלתי שהיה  אחד המעשים לדוגמה אנכי מעיד ו
של המארגנת שזה פירצה בחומת הצניעות והדבר מסוכן ולא שמע בחושבו שעסוקים עם צדיק, ולצערי לימים שיכנע    בעלה

והוא יגרש את אשתו. ולצערנו   את המארגנת שלפי הסוד היא משורש נשמתו וצריכה להתגרש מבעלה ולהתחתן איתו 
סיוע נפשי והדרכה רוחנית או יעוץ, ולמפורסמות    איזה אסונות הדבר הזה ממיט במעטה של דוגמאות רבות ראינו בעיננו  

ואף אני  אין צריך ראיה שממש גדולים בתורה אשר יכלו להיות גדולי ישראל נפלו ברשת יצר העריות בגלל חוסר הזהירות, 
אשה שסיפרה לאשתי כיצד אותו מקובל מפורסם הזמינה לתיקון בבית לבד וכאשר נכנסה    נואשר באה אלי   מכיר מקובל

יל לחטוא רחמנא ליצלן, וביודעו ומכירו אני אומר שמצד אחד עושים סיגופים ותעניות  בנעל עליה ולקח המפתח בש  לבית
בטהרת המשפחה שאם לא יודעים לעשות סייגים וגדרים נופלים    וכן מורה הוראהוכוונות ומאידך נופלים ברשת יצר העריות,  

בביתו וכל אשה הרוצה לשמור נפשה לעשות גדרים וסייגים    לזאת חובה על כל איש ברשת היצר כמעשיות שהתפרסמו,  
נשים על ידי רב או רבנית, ברור    פעמים רבות מנשים כיצד ראוי להשתתף בשיעורי  וכבר נשאלתיכיצד למנוע כשלונות.  
צריכה להשתתף בשיעורים מעזרת נשים שיש מחיצה ולא כאשר  לשמוע שיעור מרב  אשה המעוניינת  שעל ידי רבנית ואם  

שלאחר שנכשל והדבר נחשף או החליטו להגיש תביעה כנגדו הרי חרב עליו עולמו    זאת ועוד  הדורש עומד לבדו בפני הנשים.
לאסון שזעזע את הציבור אשר    ועדים אנוומאבד כל אשר יש לו ומזיק לעצמו ולכל בני בית ומשפחתו בהכפשת שמם הטוב,  

והגברים מאנשים כדרכו של  יוהאשה תלך לש  שו ולכן חכם עיניו בראנגרם בעקבות חוסר הזהירות.   עורי נשים מנשים 
 אברהם ושרה אבותינו שהנחילו לנו את הדרך שבה צריך לעסוק ברבים. 
 ישיבות משותפות:

מו כן פשט הדבר בימינו לשבת ביחד זוגות המכירים לשוחח ולצחוק וצערנו כמה אסונות ובתים נהרסו, כאשר בא אלי אדם  כ
הטוב שהיה איתו בידידות והיו מרבים לשבת ביחד ולצערנו השכן נקשר באשתו ושכנע אותה להתגרש    על שכנו  וסיפר לי

והוא יגרש את אשתו ובא אלי חסר אונים מה לעשות. והשבתי לו שזה החורבן שגורם המתירנות לשבת ולשוחח ביחד זוגות  
 זה חוסר צניעות וכל כבודה בת מלך פנימה.

 מקום העבודה:

הבוס    שהאשה עובדת במשרד עם איש או על כל פנים ישנם זמנים שיושבים לבד  ו רבים נכשלים ולא נזהרים  מו כן לצערנ כ
ובדרך כלל נכשלים באיסור יחוד והרבה פעמים הבתים נהרסים כמו שמפורסם ברבים כמה מקרים שפתאום האשה משנה  

ק  ניים האם אותו עיסו ייף לקח לבחון בשבעה עוכן על זה הדרך תן לחכם ויוס  טעמה ומתחברת לבוס ומתגרשת ונישאת לו.
נראה שזו הפרנסה היחידה שהוצע לאשה ואם אין    ולמרות שפעמיםאו מקצוע גובל בחוסר צניעות או פוגע באיסור אחר,  

מזונותיו של אדם קצובים מהשמים ולא יתכן שהקב"ה יזמין את הפרנסה של האדם על חשבון    תשובתי לכךקמח אין תורה,  
סור, ולכן אינו נסיון לבדוק עד כמה היא איתנה בצניעותה, וכמו שאנו מבקשים בברכת המזון יפרנסנו בהיתר ולא  עשיית אי

א הדבר  ככל בחיים שהמדד לכל דבר אם הוא כרצון השם או ל   ויש לדעת  לך מוליכין אותו.יבאיסור ובדרך שאדם רוצה ל 
שהמדד ליסורים    .9  א"מסכת ברכות דף ה עבתלוי אם פוגע בעבודת השם אינו לרצון לפני הבורא יתברך כעין שמבואר  

בלימוד תורה או בתפילה, ולמרות שלגבי יסורים שאינם תלויים באדם יש אומרים תמיד הן    של אהבה כאשר אינם פוגעים
בכדי לבחון כל פעולה אם היא לרצון הבורא יתברך או לא הדבר תלוי אם זה פוגע בתורה    הדבר מלמד אותנושל אהבה,  
ובהכרח שזה רק ניסיון, ולזאת כל דבר שפוגע    נגד רצונויח את האדם לעשות  כיון שלא יתכן שהבורא יתברך יכרומצוותיה,  

 בגדרי הצניעות אין ספק שאינו רצון הבורא גם אם לצורך מצוה אין המטרה מקדשת את האמצעים. 
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 מוסר השכל:

לה בידנו ללמוד מפרשתנו את השקפת התורה כיצד צריך לנהוג במידת הצניעות הן בגופה ובלבושה עד שכל הצלחת  ע
הבית רוחנית וגשמית אומר הזוהר תלוי בצניעות האשה, ואין סגולה גדולה מזו לזכות לעושר ואושר ולבנים מוצלחים, ושנית  

מקום עבודה לעולם לא יבטח אף אדם ביראתו שלא יכשל כי חז"ל  הליכות האשה הן בשיעורי וחוגי נשים והן במקצועה ו
ו של הצדיק עד שאפילו רבי עמרם חסידא  לימדונו שאין אפטרופוס לעריות פירושו של דבר שכוחו של יצר העריות מעל כוח

מים בדורנו  ורבי עקיבא ורבי מאיר הראו להם מהשמים שיכולים עם כל גדולתן ליפול ברשת היצר קל וחומר אלף אלפי פע 
אשר ירדו עשרת מונים חובה על כל איש ואשה שרוצה לשמור את שלימות ביתו לפקוע עין וסוף מעשה במחשבה תחילה  

 ולעשות גדרים וסייגים ועל ידי זה זוכים שהשכינה שורה בביתם באהבה ואחוה ויושפע שפע רב עד בלי די אמן.
 מקורות: 

לומר על מה שאמר ותען להם מרים ולא אמר ותאמר להם מרים, כי אין נופל לשון עניה  ואפשר עוד  כתב השפתי כהן שמות פרשת בשלח   .1
אלא על דבר שאחר עונה לא כך אלא כך. אלא מרים כשלקחה התוף בידה חשבו הנשים שמה שלקחה התוף היה כדי שתכה עליו ותשמח על 

ים ושמחת הכסף והזהב של בתי תסווראות, אמרה להם היום טוב שהיה להם באותה שעה ועל שמחת ביזת הים שהיתה יותר מביזת מצר
מרים וענתה אותם אם אתם רוצות שתשמחו השמחה העיקרית היא שמחת ה' יתברך, שירו לה' כי גאה גאה ושקע צרינו בים לא תשמחו  

הים ונצלנו מהם זאת  בכסף ובזהב כי מה מועיל הכסף והזהב וכל ממון שבעולם והמצרים רודפים אחרינו, אבל עתה שהם מתים על שפת  
היא השמחה העיקרית וראוי לומר עליה שירה, לזה אמר ותען להם מרים. וכמו שאמרו האנשים שירה ונעשו בריה חדשה כן אמרו גם כן  

 הנשים ונעשו בריה חדשה. 
וגו'. עכשיו נעשית נביאה כי במעמד זה זכו גם הנשים לראות פני  כלי יקר שמות )פרשת בשלח( פרק טו פסוק   .2 )כ( ותקח מרים הנביאה 

השכינה עד שאמרו כולם זה אלי, כמו שאמרו חז"ל )מכילתא בשלח פרשה ג( ראתה שפחה על הים וכו', לכך נאמר ותצאן כל הנשים אחריה, 
י כולם זכו לנבואה, ולפי שאין השכינה שורה כי אם מתוך שמחה והנשים כי הנבואה התחילה במרים וכל הנשים יצאו בעקבותיה במעמד זה כ 

  יש להם צער לידה על כן לקחה את התוף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות כדי שתחול עליהם רוח הקודש מתוך שמחה:
פרשה זו )רמז רנד( פסוק ויסע משה, שכל מי שנעשה  ולשון מחולות הוא ענין מחילת עוון וכן כתב רבינו בחיי, ואולי שזהו שמסיק בילקוט ב

 לו נס ואומר שירה בידוע שמוחלין לו כל עוונותיו, ומהיכן למד לומר אם לא מלשון מחולות שנזכר בשירת נשים אלו: 
למרבה המשרה ולשלום אין קץ וגו' אמר רבי תנחום, דרש בר קפרא בציפורי: מפני מה כל מ"ם שבאמצע תיבה    א"מסכת סנהדרין דף צד ע ב .3

פתוח, וזה סתום? ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם!  
תעשהו    -לא עשיתו משיח, חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך    -ות לפניך  ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבח 

 משיח? לכך נסתתם. 
יש ]לשים[ על לב למה לא שרו שירת "ויושע" כמו האנשים. ויש לחלק לכמה פנים. כ"כ במשיבת נפש שמות )פרשת בשלח( פרק טו פסוק כ   .4

 לקצר לפני האנשים, כי קול באשה ערוה ע"כ לא שרו רק לפי המחוייב כדי להזכיר הנס. חדא מאחר שהוא שיר ויאמר בקול רם צריכות 
)כ( את התוף בידה וכו'. ר"מ אלשיך פירש, דלכך לקחה את התוף כדי לעורר כח הנבואה  צידה לדרך שמות )פרשת בשלח( פרק טו פסוק כ   .5

אילת  בוכן האריך   י שלא ישמעו האנשים את קולה, משום קול באשה ערוה.כענין והיה כנגן המנגן וגו' )מ"ב ג, טו(. ואני שמעתי טעם אחר כד
ותען להם מרים. פרש"י ומרים אמרה שירה לנשים. והנה עני' זה בקול רם )כדפרש"י בפרשת    השחר שמות )פרשת בשלח( פרק טו פסוק כא 

ה זה לא בהכרח זמרה אלא מלשון פיוט(, ובמקום כי תבא כ"ו ה'( והרי קול באשה ערוה, ויתכן שהנשים אמרו את השירה ולא שרו )ושיר
לזמר הם יצאו בתופים ומחולות )ובספר פנינים משלחן הגר"א כתב דמאחר שקול באשה ערוה הם לא שרו בפה, ומשו"ה ותען מרים לאנשים 

הגהותיו לפרקי דר"א פרק  שירו לה' אבל הנשים רק תנגנה בתופים, וכנראה מזה שאסור לשמוע אף על פי שהיו שם הרבה נשים, והרד"ל ב 
מ"ב אות ס"ז כתב פירוש אחד על הפסוק ותצאן כל הנשים, דהכונה שיצאו חוץ למחנה ישראל שלא שמעו קול שיר הנשים(: ועוד יתכן שגם 

ל"ע אם  הנשים שרו בפיהם, ומשו"ה הם ניגנו בכלי שיר, שע"י הרעשת התופים הגברים לא שמעו את קולם )וכ"כ בילקוט מעם לועז(, אמנם י
נגינת כלי שיר ע"י אשה, ושמעתי ששאלו את החזו"א זצ"ל אם יש בזה משום קול באשה ערוה, ואיני יודע מה הוא הכריע  מותר לשמוע 

 )ובערוך השלחן או"ח סימן ע"ה סעיף ח' כתב דמותר עי"ש, ועכ"פ מכאן אין להוכיח כיון שזה הי' לפני מ"ת(: 
ותען להם מרים וכו'. וא"ת היה לו לומר להן בנו"ן כי כך הייתה אומרת    שת בשלח( פרק טו פסוק ככן כתב לבאר ר' חיים פלטיאל שמות )פר .6

 לנשים כדכתיב ותקח מרים את התוף בידה ותצאן וגו'? וי"ל כי מרים אומרת לאנשים שירו קודם ואח"כ גם אנו, ולכך כתיב בהם במ"ם. 
אמר רבי אלעזר: כאותה ששנינו, חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא, והתקינו שיהו נשים   -מאי תיקון גדול?   ב"מסכת סוכה דף נא עב .7

יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. תנו רבנן: בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ, והיו באים לידי קלות ראש, התקינו שיהו נשים 
באין לידי קלות ראש. התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. היכי עביד הכי?    יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים. ועדיין היו 

ודרוש, וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית דוד לבד ונשיהם   אמר רב: קרא אשכחו  -והכתיב הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל!  
אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד,    -ד ואין יצר הרע שולט בהם  שעוסקין בהספ  -לבד. אמרו: והלא דברים קל וחומר. ומה לעתיד לבא  

 על אחת כמה וכמה.  -עכשיו שעסוקין בשמחה ויצר הרע שולט בהם 
הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא, אסקינהו לבי רב עמרם חסידא, אשקולו דרגא מקמייהו, בהדי דקא חלפה חדא    א"מסכת קידושין דף פא ע ב .8

שקליה רב עמרם לדרגא דלא הוו יכלין בי עשרה למדלייא, דלייא לחודיה. סליק ואזיל, כי מטא לפלגא דרגא    מנייהו נפל נהורא באיפומא, 
איפשח, רמא קלא: נורא בי עמרם! אתו רבנן, אמרו ליה: כסיפתינן! אמר להו: מוטב תיכספו בי עמרם בעלמא הדין, ולא תיכספו מיניה  

כי עמודא דנורא, אמר ליה: חזי, דאת נורא ואנא בישרא, ואנא עדיפנא מינך. רבי מאיר הוה  לעלמא דאתי. אשבעיה דינפק מיניה, נפק מיניה 
מתלוצץ בעוברי עבירה, יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בהך גיסא דנהרא, לא הוה מברא, נקט מצרא וקא עבר. כי מטא פלגא מצרא  

ויתיה לדמך תרתי מעי. ר' עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה, יומא  שבקיה, אמר: אי לאו דקא מכרזי ברקיעא הזהרו בר' מאיר ותורתו, ש
חד אידמי ליה שטן כאיתתא בריש דיקלא, נקטיה לדיקלא וקסליק ואזיל. כי מטא לפלגיה דדיקלא שבקיה, אמר: אי לאו דמכרזי ברקיעא  

 הזהרו ברבי עקיבא ותורתו, שויתיה לדמך תרתי מעי. 
כל שאין בהן בטול תורה,   - פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא, חד אמר: אלו הם יסורין של אהבה    א" מסכת ברכות דף ה עב .9

כל שאין בהן בטול תפלה, שנאמר: ברוך אלהים   -נאמר: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו; וחד אמר: אלו הן יסורין של אהבה  ש
 אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי.

 החותם בברכת שבת שלום ומבורך.
 עיה"ק אלעד   הצב"י מרדכי מלכא

 


