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הלכהׁ" :שֹוק ְּב ִאּׁשָ ה עֶ ְרוָה"

המשנה באהלות (פ"א מ"ח) מונה את כל רמ"ח אברי האדם לפי סדר עולה מלמטה למעלה ,וז"ל" :מאתיים ארבעים ושמונה
אברים באדם ,שלושים בפיסת הרגל ,ששה בכל אצבע ,עשרה בקרסל ,שנים בשוק ,חמשה בארכובה ,אחד בירך" .ונמצא
שהשוק הוא מעל הקרסול ,ולאחר השוק הארכובה (ברך) .מבואר א"כ כי שוק הוא הפרק התחתון ,דהיינו בין הברך לקרסול.
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שוק
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קרסול

שלושים [עצמות]
בפיסת הרגל

רגל

"הרב פנחס שרייבר שליט"א
דהחזו"א שאיסור ערוה חל

(זצ"ל)

אמר בשמו

מהקרסול
וגם גרבים שחורות לא מועיל הואיל
ורואים צורת הרגל ,ולכאורה צריך ללכת
מקסימום ,כדנמסר ע"י משולם דוייטש שיחיה".
(ספר "ויעל אליהו" ערך 'צניעות' אות צ"ז ,מהגאון ר' אליהו פלס זצ"ל).
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ׁשֹוק ְּב ִאּׁשָ ה עֶ ְרוָה

בס"ד

לכך עוד ראיות רבות ואכמ"ל .וזאת היא דעת
כל הפוסקים ,וכן דעת המשנה ברורה והפרי
מגדים (כדמוכח בהרחבה בספר "בגדי תפארתך").
משום שהלכה היא ש"ׁשֹוק ּבְ ִאּׁשָ ה ע ְֶרוָה" ,יש
להצניע את השוק כדין שאר המקומות בגוף
המוגדרים ערוה ,ואין מועילה עבורו הצנעה
בבגד צמוד (גרביים) בלבד ,ואפילו בגרביים
שחורות אטומות ,הואיל ורואים את צורת
השוק ,אלא בשמלה או בחצאית רחבה המכסה
את כל אורך השוק לפחות עד הקרסול.
ׁשֹוקָ ּה של האשה הינו מקום שגורם לחטא
ולמכשול .כך למשל מצינו באביגיל (במסכת מגילה יד):
"מלמד שגילתה את ׁשֹוקָ ּה והלך [דוד] לאורה ג'
פרסאות"( .ועיין במדרש תלפיות שכתב שלא גילתה אביגיל

מאז ומעולם ,ועד זמן פרוץ ההשכלה ובדור
הסמוך אליה ,נהגו בנות ישראל ללבוש רק
שמלות ארוכות ,המכסות את כל אורך השוק
כהלכה .בעוונותינו הרבים ,כמעט ונשכחה
המסורת מעמנו ,ומתקימת בנו הנבואה (סוטה
מט" ):בעקבות משיחא ...ו ְַּתהִ י הָ אֱמֶ ת נֶעְ ּדֶ ֶרת",
והנבואה (ישעיהו ג) "ע ִַּמי ְמאַ ְּׁש ֶריָך מַ ְתעִ ים וְ דֶ ֶרְך
אֹ ְרחֹ תֶ יָך ּבִ ּלֵעּו" ,והלכה ברורה בישראל
התחלפה בעווה"ר בתקנון אשר מתעה מדרך
הישר ,ומציגים עצמם כאילו מייצגים כביכול
דעתם של גדולי ישראל ,בעוד כאשר מעיינים
בספריהם מגלים שאין הדבר כך.
בעווה"ר רבות בנות-הסמינר האנוסות תחת
אימת התקנון ,ללבוש חצאיות המגלות שוקיהן,
ואינן מודעות לגודל המכשול .וכן בעלות תשובה שוקה בכוונה ח"ו ,אלא במהירותה לרדת מן החמור נתגלה
למדות ממעשיהן ,ואף מרבניות שמהוות דוגמא שוקה ,ונקרא שגילתה כיוון שלא נזהרה מספיק) .וכן באשת
עבורן ,וזהו הגורם העיקרי לקלקול ,שהרי כלל טורנוסרופוס (במסכת נדרים נ ):מובא ברש"י (דהוא באמת
גדול מסרו לנו חז"ל (ב"ר פכ"ו) "כל ּפִ ְרצָ ה שאינה ריב"ן) שרצתה להכשיל את רבי עקיבא "באתה
מן הגדולים אינה ּפִ ְרצָ ה" (כמבואר בספר "הצניעות והישועה [באה] אצלו וגילתה ׁשֹוקָ ּה כנגדו" .וכן בשרה
שאמר לה אברהם (בראשית יב ,יא) "הִ ּנֵה נָא יָדַ עְ ִּתי
פ"ט סעיף ט').
נלמד מהגמרא ונפסק להלכה ששוק באשה ּכִ י ִאּׁשָ ה יְ פַת מַ ְראֶ ה אָ ְּת" ,ומובא בספר מדרש
ערוה ,ככתוב (ברכות ,דף כדׁ" :).שֹוק ּבְ ִאּׁשָ ה ע ְֶרוָה ,אגדה (בובר) "לעולם לא הביט אברהם באשתו,
שנאמר (ישעיהו מז ,ב-ג) ּגַּלִ י ׁשֹוק עִ בְ ִרי נְהָ רֹות וכתיב וכשהקריב לבוא למצרים היה נהר ונכנסו הוא
והיא ,נפלה בנהר והעמידה ,ובאו על שפת הנהר
ִּתּגָל ִ[ּת ְת ַּגלֶה] ע ְֶרוָתֵ ְך ּגַם ּתֵ ָראֶ ה חֶ ְרּפָתֵ ְך".
לנגד בגדיה ,והביט וראה את ׁשֹוקָ ּה ,מיד אמר
הגמרא למדה את ההלכה מהפסוק הנ"ל (ישעיהו לה הנה נא ידעתי וגו'".
מז ב-ג) ,בו מתואר שכאשר אשה חוצה את הנהר,
כתוב במסכת שבת (צח" ):תנא דבי רבי ישמעאל
נצרכת היא להרים קמעה את שמלתה ,שהיתה
למה משכן דומה ,לאשה שמהלכת בשוק
ארוכה עד לקרקע ,ואז מתגלה לעין-כל שֹוקה,
ושפוליה מהלכין אחריה" ,ופרש"י" ,ושפוליה
שהוא ערוה – דבר המכוסה (רש"י) ,ודבר זה – שולי בגדיה ,כך היתה יריעה של אחריו
נחשב חֶ ְרּפָה לה.
נגררת בארץ" .רואים שדרך הנשים בזמן חז"ל
השוק הוא חלק-הרגל שבין הברך לקרסול היתה ללכת בשמלה הנגררת על הארץ ממש,
(הקרסול הינה העצם המפרקת שבין עצם השוק לעצם וכתב החזקוני (שמות כו ,יב .מובא במהדורת  -הרב משה מ' אהרן,
העקב) .וכמו שמובא בשולחן ערוך (יו"ד קצ"ד ס"י) :מוסד הר' קוק ,תשנ"ב) בביאור עניין סרח העודף דהוא
"[כף] הרגל ואחריה השוק ואחריה הירך" .ויש נעשה "מפני כבוד שכינה" ,מדבריו ניתן ללמוד
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שהנהגה זו של מלבושים ארוכים נתפסה בקרב
חז"ל כהנהגה ראויה ומכובדת עד כדי שאף את
יריעות המשכן דימו למלבושים הללו.
גילוי השוק ,ואפילו במקצת ,גורם להשלכה
נוספת ,והיא שאסור לומר קריאת שמע וברכת
המזון וכדו' כנגדו ועל אחת כמה וכמה ,אסור
לבת ישראל לצאת כך לרחוב ,מכיוון שגורמת
בכך לרואיה למכשול הרהור רע ,ונמצא
שמחטיאה אותם בכמה איסורים חמורים.
חשוב לציין כי גילוי השוק ברה"ר אסור הוא
מדאורייתא ,וחמור הוא מגילוי שער ,וקללת
הזהר הקדוש (במדבר פרשת נשא דף קכה עמוד ב ,מתוק מדבש ,רמ"ק)
על גילוי השוק חמורה בהרבה מעל גילוי שיער.
דין זה אינו משתנה ואינו תלוי במנהג אנשי
המקום ולכן אפילו אם נפרצו הגדרות ,ורבו
ההולכות בשוקיים מגולות (בכיסוי גרביים בלבד),
עדיין נשאר האיסור על מקומו.
וכפי שכתב 'הצמח צדק' (אבן העזר סימן קלט) בלשון
תימה ,וזו לשונו..." :אם ינהגו לגלות שוקן בימי
הקיץ זמן החום [האם] יהיה מותר שהרי נהגו
כן?! ישתקע הדבר ולא יאמר דכיון שהוא
ערוה לא מהני [מועיל] מנהג ,ומנהג כזה הוא
אותיות גהינם" .וכן כתב 'החיי אדם' (כלל ד סעי' ב):
"אבל זרועותיה ושוקה אפילו רגילין בכך כדרך
הפרוצות אסור" .וכן מבואר בפירוש בדברי
'החזון איש' (או"ח סט"ז) דשוק "הוי בכלל פריצות
ולא מהני לי' מנהגא [ולא מועיל בזה מנהג]" ,וכן הוא
ב'משנה ברורה' (סימן עה ס"ק ב) וזו לשונו" :אבל
זרועותיה ושוקה ,אפילו רגילין לילך מגולה
כדרך הפרוצות אסור" ,ועוד כתב שם (בס"ק י):
"ודע עוד ,דאפילו אם דרך אשה זו וחברותיה
באותו מקום לילך בגלוי הראש בשוק כדרך
הפרוצות ,אסור ,וכמו לעניין גילוי שוקה
דאסור בכל גווני" ,והיינו שלעולם גילוי השוק
נחשב פריצות ,ולא יועיל בזה "מנהג".

מומלץ ללמוד את הסוגיא בהרחבה בספר "בגדי תפארתך"
הדן בארוכה בביאור מקום השוק ואורך השמלה.

יסודות רבים בהלכות הלבוש היהודי ,בצירוף הרבה עניינים הנוגעים מאוד למעשה בדברים אשר
מעטים מודעים אליהם – והכל בלימוד בהיר ומקיף מתוך הש"ס והפוסקים .ביאור מקום השוק .אורך
המלבושים .דין טפח באשה ערוה והמסתעף (דיני ברכות ועוד) .חומרת שוק משיער .איסור בגד צמוד.
ערוה בעששית .מסורת הלבוש .צניעות הקטנות .מלא כל הארץ כבודו .חוקות הגויים .דת משה ויהודית
ועוד מכתבים חדשים מהגר"ח קניבסקי שליט"א .בצירוף קונטרס "ירך גבור" בעניין יסודות קבלת הלכה.

הסכמות נלהבות מגדולי ישראל מכל העדות והחוגים

להזמנת הספר וספרים מעולים נוספים לחיזוק הקדושה
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