
מטרת הגרביים:
למרות שעיקר כיסוי הרגל צריך להיות ע״י החצאית, חובה ללבוש גרביים 

אטומות שאם חלילה תתרומם החצאית לא יהיה גילוי בשר. 

עובי הגרביים:
יש לציין שאין לסמוך בשום אופן על מספר הדנייר לבד מכמה סיבות:

1) מבחינה טכנית, אין אטימות הגרב תלויה במספר הדנייר בלבד, אלא 

החוט  כמות  צפיפותו,  החוט,  עובי  החוט,  שקיפות  האריגה,  באופן  גם 

בגרב ונתברר כי היום השתכללו המכונות ומכניסים לגרב כמות קטנה 

יותר מבעבר – דבר המביא לדילול גדול יותר ולשקיפות.

יותר בגלל שחיקת הבד  נעשות הגרביים שקופות  כדי שימוש  2) תוך 

מהמתיחה על הרגל ובלאי הכביסה.

3) ברגל עבה יותר או במתיחה חזקה, שקיפות הגרב גדלה.

4) עירוב סיבי ניילון שקופים - כגון לייקרה - בחוטי הגרב.

לכן חובה לבדוק כל מקרה לגופו.

לא  אם  לבישה  לאחר  התבוננות  ע״י  הוא  הגרב  שקיפות  בדיקת  אופן 

נראה דרכה בשר הרגל, צבע העור, השערות או הוורידים.

צבע הגרביים 
חובה להקפיד ולהזהר שלא יהיו הגרביים בצבע הדומה לגוון עור האדם 

ומרן הגרש‘‘ז אויערבאך זצוק‘‘ל היה מדגיש שכל אשה חייבת להשמר 

מכל גווני העור הקיימים בעולם משום שבכולם שייך תקלה ומכשול. 

ועיין עוד בעמוד הבא.  

ללבישת  הסכמה  או  גושפנקא  נתינת  משום  זה  בעלון  אין  נחוצה:  הערה 
חצאיות שאינן מכסות את כל אורך הרגל לפחות עד הקרסול.

היות ונפסק להלכה ש‘‘שוק באשה ערוה‘‘ וכידוע השוק הוא החלק שבין הברך 
שמקום  משום  הרגל  עבור  הגרביים  בכיסוי  להסתפק  שייך  ולא  לקרסול, 
צורת הרגל.           כדי שיסתיר את  כיסוי בבגד שאינו צמוד  המוגדר כערוה טעון 

(הרחבת דברים בענין זה ניתן למצוא בקונטרס ’‘בגדי תפארתך‘‘).

דיני גרביים לנשים

בס״ד

 להפצת העלון ולתרומות ולקבלת חומר נוסף וכן לשאלות בנושא נא לצלצל: 052-765-2509  
והחליפו  ’‘היטהרו  העלונים  את  וכן  שש‘‘  עמודי  ו’‘שוקיו  תפארתך‘‘  ’‘בגדי  החוברות  את  להשיג  ניתן 

שמלותיכם‘‘ ו’‘הליכה כהלכה‘‘ העוסקים בהרחבה בנושא אורך הבגדים ע’‘פ ההלכה בטלפון הנ‘‘ל 

קריאת קודש מגדולי הרבנים

גרביים כהילכתן  דעת תורה     
נחרדנו מאוד לשמוע אודות המכשלה הנוראה בלבישת גרביים שקופות או בצבע הרגל אשר 

נתפשטה בקרב שלומי אמוני ישראל עד כי צדו צעדינו מלכת ברחובותינו והדבר גובל באיסורי 

תורה והחטאת הרבים.        

...ומכאן תצא הקריאה לכל רב  ולכל משפיע לעורר ולהתריע על חומר האיסור וגודל האחריות 

וכן מוטלת החובה על האברכים לפקוד דרכי בני ביתם שלא יחטיאו את הרבים.               

ובזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ועתידין להיגאל במהרה בימינו אמן.  

באנו על החתום

כה תאמר לבית יעקב 
השקופות  הגרביים  השמלות,  קיצור  של  הנוראה  המכשלה  מאד  נפרצה  הרבים  בעוונותינו 

ובצבע הרגל והבגדים הצמודים לגוף והדבר גובל באיסורי תורה והחטאת הרבים וסילוק שכינה 

ממחננו ר''ל.                       

...על כן מחובתינו להודיע כי על פי דין תורה מחובת הנשים והבנות ללבוש מלבושים רחבים 

המסתירים לגמרי את צורת המקומות החייבים בכיסוי שלא יראה צורתם גם באקראי.                      

וחובה  הרהור  משום  בלבישה  אסורות  הרגל  לצבע  הדומה  בגוון  או  למחצה  שקופות  גרביים 

שיסתירו לגמרי את צבע בשר הרגל.                      

באנו על החתום          

ואזנר     מאיר  חיים  טשזנר     יודה  נוסבוים      נפתלי  רוזנברג     שריאל  קרליץ      ניסים 
ליברמן          יוסף  זלמן אולמן     עזריאל אויערבאך    יעקב מאיר שטרן     שלמה  משה שאול קליין     
אופמן      עמרם  מוצפי      ציון  בן  מחפוד      שלמה  בעדני     שמעון  יעקובזון      א  אליהו 
שמרלר      חיים  שפירא     צבי  חיים  רויטמן     יחיאל  חיים  גנס     ישראל  קארפ   מרדכי  משה 

קול קורא            יא אייר תרפ''ח  
אשר  רשת  מעשה  מנוקבות  אנפלאות  ללבוש  ...וחלילה 

הרגל נראה מתוכם או אנפלאות (גרביים) מגוון עור הגוף, 

כל אלה פיגול הוא לנו אומה קדושה וטהורה מדור דור. 

באתי על החתום המחכה לישועה בקרוב 

תובב''א  עיה''ק  דירושלים  אב''ד  זוננפלד     חיים  יוסף 

נסים קרליץ   שמואל אויערבאך     חיים קניבסקי 
דוד טווערסקי               שמאי קהת גרוס הכהן   
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ארגון ארצי להחדרת תודעת הצניעות



שאלה:  למה אסור ללבוש גרביים הדומים לגוון הרגל?
טעות לחשוב שהסיבה לכך היא כי יחשדו אותה שהיא הולכת בלי גרביים, ולא זוהי סיבת האיסור 

משום ש...

1) כולם יודעים שנשים לובשות גרביים כאלה.

2) הצבע שלהן הוא לא בדיוק כמו צבע העור 

- ניתן לראות כי הרגליים לבושות.

תשובה:  כיון שגרביים בצבע הגוף מושכים 

כאשר  גם  למכשול,  וגורמים  לב  תשומת 

אנשים "יודעים" שהרגל מכוסה וזה לא הגוף 

בעצמו.

שמלה  תלבש  לא  אחת  אף  במקרה  לא 

לא  היא  כי  שיחשבו  מפני  ולא  הגוף.  בצבע 

לבושה, אלא בגלל שזה לא צנוע.

גרביים  קרובות  לעתים  כן,  על  יתר 

מראה  לרגליים  נותנים  העור  בצבע 

משום  מגולה,  מרגל  יותר  עין  מושך 

השערות,  כל  את  מסתירים  שהם 

הוורידים, הכתמים ונותנים לרגל מראה 

טבעי ומושלם יותר, ורבים מאוד הם הנכשלים בעקבות כך בראיות ומחשבות אסורות.

רפואה בזכות גרביים

לאישה צעירה היו כאבים נוראים בכל פרקי גופה. לאחר בדיקת דם  התגלה 

שיש לה דלקת פרקים נדירה. הרופאה שבשרה לאישה שיש לה דלקת פרקים 

נדירה, אפילו לא ידעה איך לטפל במקרה הזה והוצרכה ללמוד את הנושא. 

השם  "מדוע  בליבה  ואמרה  נפש  חשבון  ועשתה  לביתה  הלכה  האישה 

ומיוסרות  כואבות  ברגליים שלה שהיו  והסתכלה  זה?"  את  לי  עשה 

גרביים?  עם  בכלל  הולכת  אני  "למה  וחשבה:  פרקים  מהדלקת 

לכסות את הרגלים, כדי להסתיר את היופי של הרגליים! אם כן 

יותר  ומוסיפות להם צבע  מדוע הגרביים שלי מייפות את הרגלים 

נאה מהרגליים שלי, האם זהו רצון השם? איך יכול להיות שכיסוי יהיה 

בצבע יותר יפה מהרגליים שלי?. את מי אני מרמה בכיסוי המזויף הזה? ואוי 

בגרביים  החטאתי  אנשים  כמה  לי 

על  הדין  את  קבלה  האישה  האלו!". 

עצמה,  גזרה וזרקה את כל הגרביים 

ואטומות  כהות  גרביים  ולבשה  לפח 

מהמחלה  יצאה  חודש  ותוך  לגמרי 

הנדירה לגמרי בחסדי השם יתברך.

 לשמיעה מכלי ראשון: 02-6788888 

שחור בפנים או ברגליים?

אחרי  שנה  מפורסמת,  רבנית 

פצעים  לה  התפתחו  חתונתה 

שחורים בפניה, היא הלכה לרופאים 

שום  מצאו  ולא  ולפרופסורים 

היתה  רבות  שעות  תרופה. 

בוכיה,  המראה  ליד  עומדת 

הייתה  לרחוב  לצאת  שלה  והבושה 

גדולה עד כדי כך שכיסתה את פניה 

בכל פעם שהיתה צריכה לצאת, כדי שלא יראו את הפצעים הנוראיים. באחת 

הפעמים , אמר לה בעלה הרב: "אולי תקבלי על עצמך גרביים שחורות עבות, 

שיהיה לך שחור על הרגליים ולא שחור על פנייך, תלכי כמו אמותינו הקדושות". 

הם הלכו לשאול את האדמו"ר מביאלה הקודם והוא הסכים לזה. תוך שבוע כל 

הפצעים נעלמו.        טל: 02-5820178 

סיפורי ישועות בזכות ההקפדה על גרביים כהילכתן 

מצוואתה של הרבנית 

שרה שנירר ע''ה           

בית  מורות  אקרא  אליכן  ...ובכן 

קדוש  הנהגתי  אשר  כל  יעקב 

יהיה לכן לעולם אל תהינו ללכת 

לא  וכדומה,  לתיאטראות 

ללבוש  לא  תספורת,  לעשות 

גרביים  שקופות,  חולצות 

בצבע העור וכיוצא בזה...             

את  יצליח  יתברך  והשם 

עבודתכן ותהיו תמיד מאושרות 

באושר רוחני עילאי        

שרה שנירר לנדוי                                                                   
ספר הזכרון ’‘אם בישראל‘‘ ר‘-ריא

שאלה: האם מותר ללבוש גרביים שחורות?
תשובה: כן, ואפילו עדיף ומומלץ - זהו הצבע הצנוע ביותר. (ראה: יו‘‘ד סימן קע״ח ש״ך

סעיף קטן ג׳-דרכי משה יו‘‘ד קע‘‘ח-א)

ישנם גדולים וצדיקים שאף הנהיגו כך מלכתחילה את בני קהילתם.

שאלה: מדוע אם כן היתה התנגדות בחלק מן המוסדות  לגרביים שחורות?

שקופות  שחורות  בגרביים  הליכה  של  אופנה  בעבר  שהיתה  מכיוון  תשובה: 

בדווקא, וזוהי אכן פריצות נוראה, אולם טעות חמורה לחשוב שבגלל זה נאסרו 

כל סוגי הגרביים השחורות, היות והשחורות האטומות הן הגרביים הצנועות ביותר.  

(ניתן לקבל עלון מיוחד במעלתן של גרביים אלו בטל‘ 052-7652509)

שאוסרים  הפוסקים  גדולי  הם  מי 

במפורש גרביים צבע רגל?

הגאון הגדול רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק״ל 

יצאו  ירושלים  גדולי  וכל  שלו  הדין  ובית 

בקריאת קודש חמורה ואסרו זאת, ואחריהם 

גדולי הדור שלנו מכל העדות והחוגים.

מי חולק וסובר שמותר?

אף אחד. כל גדולי הרבנים מסכימים בדעה 

אחת שזו פריצות ואסור. 

בעמוד  הדור  גדולי  כל  של  בקריאתם  (יעויין 

האחרון)

קשר  ללא  אסורים,  העור  בצבע  גרביים 

לא  הצבע,  היא  הבעיה  שלהם.  לעובי 

העובי.
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הם הלכו לשאול את האדמו"ר מביאלה הקודם והוא הסכים לזה. תוך שבוע כל 

הפצעים נעלמו.        טל: 02-5820178 

סיפורי ישועות בזכות ההקפדה על גרביים כהילכתן 

מצוואתה של הרבנית 

שרה שנירר ע''ה           

בית  מורות  אקרא  אליכן  ...ובכן 

קדוש  הנהגתי  אשר  כל  יעקב 

יהיה לכן לעולם אל תהינו ללכת 

לא  וכדומה,  לתיאטראות 

ללבוש  לא  תספורת,  לעשות 

גרביים  שקופות,  חולצות 

בצבע העור וכיוצא בזה...             

את  יצליח  יתברך  והשם 

עבודתכן ותהיו תמיד מאושרות 

באושר רוחני עילאי        

שרה שנירר לנדוי                                                                   
ספר הזכרון ’‘אם בישראל‘‘ ר‘-ריא

שאלה: האם מותר ללבוש גרביים שחורות?
תשובה: כן, ואפילו עדיף ומומלץ - זהו הצבע הצנוע ביותר. (ראה: יו‘‘ד סימן קע״ח ש״ך

סעיף קטן ג׳-דרכי משה יו‘‘ד קע‘‘ח-א)

ישנם גדולים וצדיקים שאף הנהיגו כך מלכתחילה את בני קהילתם.

שאלה: מדוע אם כן היתה התנגדות בחלק מן המוסדות  לגרביים שחורות?

שקופות  שחורות  בגרביים  הליכה  של  אופנה  בעבר  שהיתה  מכיוון  תשובה: 

בדווקא, וזוהי אכן פריצות נוראה, אולם טעות חמורה לחשוב שבגלל זה נאסרו 

כל סוגי הגרביים השחורות, היות והשחורות האטומות הן הגרביים הצנועות ביותר.  

(ניתן לקבל עלון מיוחד במעלתן של גרביים אלו בטל‘ 052-7652509)

שאוסרים  הפוסקים  גדולי  הם  מי 

במפורש גרביים צבע רגל?

הגאון הגדול רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק״ל 

יצאו  ירושלים  גדולי  וכל  שלו  הדין  ובית 

בקריאת קודש חמורה ואסרו זאת, ואחריהם 

גדולי הדור שלנו מכל העדות והחוגים.

מי חולק וסובר שמותר?

אף אחד. כל גדולי הרבנים מסכימים בדעה 

אחת שזו פריצות ואסור. 

בעמוד  הדור  גדולי  כל  של  בקריאתם  (יעויין 

האחרון)

קשר  ללא  אסורים,  העור  בצבע  גרביים 

לא  הצבע,  היא  הבעיה  שלהם.  לעובי 

העובי.



מטרת הגרביים:
למרות שעיקר כיסוי הרגל צריך להיות ע״י החצאית, חובה ללבוש גרביים 

אטומות שאם חלילה תתרומם החצאית לא יהיה גילוי בשר. 

עובי הגרביים:
יש לציין שאין לסמוך בשום אופן על מספר הדנייר לבד מכמה סיבות:

1) מבחינה טכנית, אין אטימות הגרב תלויה במספר הדנייר בלבד, אלא 

החוט  כמות  צפיפותו,  החוט,  עובי  החוט,  שקיפות  האריגה,  באופן  גם 

בגרב ונתברר כי היום השתכללו המכונות ומכניסים לגרב כמות קטנה 

יותר מבעבר – דבר המביא לדילול גדול יותר ולשקיפות.

יותר בגלל שחיקת הבד  נעשות הגרביים שקופות  כדי שימוש  2) תוך 

מהמתיחה על הרגל ובלאי הכביסה.

3) ברגל עבה יותר או במתיחה חזקה, שקיפות הגרב גדלה.

4) עירוב סיבי ניילון שקופים - כגון לייקרה - בחוטי הגרב.

לכן חובה לבדוק כל מקרה לגופו.

לא  אם  לבישה  לאחר  התבוננות  ע״י  הוא  הגרב  שקיפות  בדיקת  אופן 

נראה דרכה בשר הרגל, צבע העור, השערות או הוורידים.

צבע הגרביים 
חובה להקפיד ולהזהר שלא יהיו הגרביים בצבע הדומה לגוון עור האדם 

ומרן הגרש‘‘ז אויערבאך זצוק‘‘ל היה מדגיש שכל אשה חייבת להשמר 

מכל גווני העור הקיימים בעולם משום שבכולם שייך תקלה ומכשול. 

ועיין עוד בעמוד הבא.  

ללבישת  הסכמה  או  גושפנקא  נתינת  משום  זה  בעלון  אין  נחוצה:  הערה 
חצאיות שאינן מכסות את כל אורך הרגל לפחות עד הקרסול.

היות ונפסק להלכה ש‘‘שוק באשה ערוה‘‘ וכידוע השוק הוא החלק שבין הברך 
שמקום  משום  הרגל  עבור  הגרביים  בכיסוי  להסתפק  שייך  ולא  לקרסול, 
צורת הרגל.           כדי שיסתיר את  כיסוי בבגד שאינו צמוד  המוגדר כערוה טעון 

(הרחבת דברים בענין זה ניתן למצוא בקונטרס ’‘בגדי תפארתך‘‘).

דיני גרביים לנשים

בס״ד

 להפצת העלון ולתרומות ולקבלת חומר נוסף וכן לשאלות בנושא נא לצלצל: 052-765-2509  
והחליפו  ’‘היטהרו  העלונים  את  וכן  שש‘‘  עמודי  ו’‘שוקיו  תפארתך‘‘  ’‘בגדי  החוברות  את  להשיג  ניתן 

שמלותיכם‘‘ ו’‘הליכה כהלכה‘‘ העוסקים בהרחבה בנושא אורך הבגדים ע’‘פ ההלכה בטלפון הנ‘‘ל 

קריאת קודש מגדולי הרבנים

גרביים כהילכתן  דעת תורה     
נחרדנו מאוד לשמוע אודות המכשלה הנוראה בלבישת גרביים שקופות או בצבע הרגל אשר 

נתפשטה בקרב שלומי אמוני ישראל עד כי צדו צעדינו מלכת ברחובותינו והדבר גובל באיסורי 

תורה והחטאת הרבים.        

...ומכאן תצא הקריאה לכל רב  ולכל משפיע לעורר ולהתריע על חומר האיסור וגודל האחריות 

וכן מוטלת החובה על האברכים לפקוד דרכי בני ביתם שלא יחטיאו את הרבים.               

ובזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ועתידין להיגאל במהרה בימינו אמן.  

באנו על החתום

כה תאמר לבית יעקב 
השקופות  הגרביים  השמלות,  קיצור  של  הנוראה  המכשלה  מאד  נפרצה  הרבים  בעוונותינו 

ובצבע הרגל והבגדים הצמודים לגוף והדבר גובל באיסורי תורה והחטאת הרבים וסילוק שכינה 

ממחננו ר''ל.                       

...על כן מחובתינו להודיע כי על פי דין תורה מחובת הנשים והבנות ללבוש מלבושים רחבים 

המסתירים לגמרי את צורת המקומות החייבים בכיסוי שלא יראה צורתם גם באקראי.                      

וחובה  הרהור  משום  בלבישה  אסורות  הרגל  לצבע  הדומה  בגוון  או  למחצה  שקופות  גרביים 

שיסתירו לגמרי את צבע בשר הרגל.                      

באנו על החתום          

ואזנר     מאיר  חיים  טשזנר     יודה  נוסבוים      נפתלי  רוזנברג     שריאל  קרליץ      ניסים 
ליברמן          יוסף  זלמן אולמן     עזריאל אויערבאך    יעקב מאיר שטרן     שלמה  משה שאול קליין     
אופמן      עמרם  מוצפי      ציון  בן  מחפוד      שלמה  בעדני     שמעון  יעקובזון      א  אליהו 
שמרלר      חיים  שפירא     צבי  חיים  רויטמן     יחיאל  חיים  גנס     ישראל  קארפ   מרדכי  משה 

קול קורא            יא אייר תרפ''ח  
אשר  רשת  מעשה  מנוקבות  אנפלאות  ללבוש  ...וחלילה 

הרגל נראה מתוכם או אנפלאות (גרביים) מגוון עור הגוף, 

כל אלה פיגול הוא לנו אומה קדושה וטהורה מדור דור. 

באתי על החתום המחכה לישועה בקרוב 

תובב''א  עיה''ק  דירושלים  אב''ד  זוננפלד     חיים  יוסף 

נסים קרליץ   שמואל אויערבאך     חיים קניבסקי 
דוד טווערסקי               שמאי קהת גרוס הכהן   
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ארגון ארצי להחדרת תודעת הצניעות
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