
הגרביים השחורות
הן הגרביים הצנועות באמת

רבינו הקדוש רבי אהרון ראטה זצוק''ל כאב כל ימיו את מצב צניעות הלבוש של 

בנות ישראל והירבה לזעוק על כך במשך שנים רבות, בנוסף לכל זה הוא גם כתב 

ספר בשם ''תקנות והדרכות'' שם סידר כללים והוראות לכל בנות ישראל, למען 

ידעו את דרך הצניעות האמיתית ללא דעות כוזבות ומשובשות, ונצטט את לשונו:

"תלך כל אשה בלבוש זאקן )גרביים( שחורים ועבים ואטומים שלא יהא נראה 
הבשר אפילו כלשהו, ובענין צבע שחור עיין ש''ך יו''ד סי' קע''ח ס''ק ג'" עכ''ל. 

)פרק נ''ה(

דעת גדולי הדור
בנותיהן  על  ואף מקפידות  גרביים שחורות,  מללבוש  נמנעות  אשר  נשים  ישנם 

שיש  מוטעית  מחשבה  מתוך  שחור,  בצבע  בגרביים  תלכנה  שלא  ותלמידותיהן 

כביכול איזה שהוא חסרון בצבע זה מכל מיני סיבות.

אולם אנו שגדולי ומורי ההוראה הם אלו שיקבעו בעבורנו מה צנוע באמת, וכולם 

מציינים לדברי הש''ך על השולחן ערוך יו''ד הקובע באופן חד משמעי שהצבע השחור 

זהו הצבע הצנוע ביותר והוא מורה על צניעות והכנעה, יודעים שאדרבא, אשריהן 

ואשרי חלקן של בנות המקפידות על גרביים שחורות בדוקא כהוראתו הברורה 

של בעל השומר אמונים זצוק''ל ושכרן כפול ומכופל גם בעולם הזה וגם בעולם 

הבא.

ִמְצָוה  ְכֵמת  ֶׁשִהיא  ְלִפי  ִּתְדְרֶׁשָּנּה  אֹוָתּה  ֶׁשְּיַבֵּקׁש  ִמי  ְוֵאין  דֹוֵרׁש  ָלה  ֶׁשֵאין  ִמְצָוה  "ָּכל 

ַּכָּמה  ְואֹוֶמֶרת  ְמַקְטֶרֶגת  ֶׁשַהִּמְצָוה  ַלֲעׂשֹוָתה  ַאֲחֶריָה  ְרדֹוף  רֹוְדִפים  ָלּה  ֶׁשֵאין  ּוִמְצָוה 

ְגרּוָעה ָאנִֹכי ֶׁשִּנְתַעַּלְמִּתי ִמָּכל ְוָכל... ּוְתַקֵּבל ָׂשָכר ָּגדֹול ְּכֶנֶגד ּכּוָלם" )ספר חסידים סימן קה - רסא(

מעשה עם מרן הגרש''ה וואזנר שליט''א

כאשר הביאו לפני מרן שליט''א גרביים שחורות אשר היו גם דקות ושקופות כאב 

הנוכחים  אותו  ואז שאלו  אלו,  גרביים  ללבישת  נחרצות  והתנגד  לו הדבר מאד 

חס  ואמר:  נענה  מיד  לגרביים שחורות?  כללי  באופן  הרב מתנגד  במקום האם 

ושלום! אלו הלובשות גרביים שחורות עבות ואטומות כמו הקהילות בירושלים זהו 

הצבע הטוב ביותר ושלא יפסיקו ממנהגן חלילה.

מעשה עם הגאון הגדול רבי שמאי קהת הכהן גרוס שליט''א

על  שליט''א  הגאון  את  להחתים  שמים  יראי  אברכים  של  קבוצה  הגיעו  כאשר 

קריאת קודש נגד גרביים בצבע הדומה לגוון העור אשר כידוע כל גדולי הדור 

וכמה מכתבים, החמיץ  על כך כמה  והוציאו  ביותר  נחרץ  מתנגדים לכך באופן 

הגאון שליט''א פנים ואמר: זה לא מספיק. וכאשר שאלו אותו האברכים מדוע? 

נענה ואמר: יש להוסיף ולכתוב מה כן ללבוש, ואז לקח את העט ומיד לאחר 

חתימת שמו הוסיף את המילים: ועיין ש''ך יו''ד סי' קע''ח ס''ק ג' דצבע שחור 

הוא דרך צניעות והכנעה עיי''ש.

סודו של הצבע השחור
מלבד מעלתו העצומה של הצבע השחור בכך שהוא מורה על צניעות והכנעה, מבואר 

בקדמונים שצבע זה גם מורה על יחוד ה' יתברך, בכך שהוא חסין ומובדל, וזו לשון 

"וסוד הצבע השחור, לרמוז על  ושליל(  ל"ז ד"ה  )סימן ל"ב סעיף  זקנים" על השו"ע  ה"עטרת 

יחודו יתברך יחוד אמיתי, כמו שאין הצבע השחור מקבל צבע אחר כמו שמקבלים שאר 

הצבעים". עכ"ל. 

ופירוש הדברים הוא, שיחודו של צבע זה הוא בכך ששום צבע אינו יכול לתת עליו את 

רישומו, כך ה' יתברך הוא אחד ויחיד אין עוד מלבדו ואפס זולתו.

וזו הסיבה שקובעת להלכה באופן עשיית התפילין, שיש לעשות את הבתים והרצועות 

דוקא בצבע שחור היות והתפילין מורים על יחוד ה' יתברך.

לנו אמנם את מצוות התפילין, אבל  אין  ישראל,  בנות  ואנחנו 
יש לנו את מצוות הצניעות, שבה אנחנו מסמלות ומכריזות על 
אמונתינו ונאמנותינו לה' יתברך, ולכן גם אנו נקפיד במלבושינו 

על הצבע השחור המביע את יחוד ה' בכל העולמות כולם.

העלון יוצא לאור להצלחת יוטא בת שיינדל ובני משפחתה ברוחניות ובגשמיות וכן להצלחת שמואל בן רבקה 
ולרפואת יצחק בן רבקה ולע"נ חיים ירחמיאל בן מיכאל ז"ל

יו''ל ע''י אירגון נפשנו, לפרטים ותרומות ועזרה בהפצה, כמו''כ לאירגון שעורים והרצאות מאלפות

בכל הנושאים הנ''ל ולקבלת חומר איכותי ומגוון, חייגו 02-5810763 – 052-7652509
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באחת ההזדמנויות התפתח דיון בסביבתו של מרן שליט''א עקב שאלתו 

של אחד התלמידים בענין השייך לגדרי הצניעות, ותוך כדי דיון נתגלגלו הדברים 

לויכוח סביב הגרביים השחורות, כאשר שמע זאת מרן שליט''א הוא התערב לפתע 

ואמר:  "אמא ע''ה הלכה בגרביים שחורות" ובמילים קצרות אלו גמר את הויכוח.

מעשה עם מרן הגרש''ז אויערבאך זצוק''ל

שאלות רבות בעניני צניעות הגיעו לשולחנו של מרן זצוק''ל ובאחד הימים הגיעה שאלה 

מעניינת ביותר כאשר נוסח השאלה הוא כך: בת ההולכת בגרביים אשר אינם דומים כלל 

לצבע העור שלה, אולם הם אכן דומים לצבע עור של נשים בעלות גוון עור שונה, האם 

הם בכלל האיסור של גרביים בגוון עור הרגל, או שכל אחת צריכה ליזהר אך ורק מהצבע 

הדומה לגוון העור שלה?

ותשובתו של מרן זצוק''ל היתה נחרצת: בכל סוגי הנשים בעולם נאמר דין ''שוק 

באשה ערוה'' וממילא מובן שבכל הגוונים שייך תקלה ומכשול, ולכן פשוט 
וברור שכל גווני צבע העור מכל הסוגים אסורים לכל בנות ישראל בלי שום הבדל.

בנות ישראל דעו לכן -
ההתנגדות לגרביים שחורות בטענה שהן מודרניות וכדו' מקורה מעצת היצר 
הרע אשר רוצה מאד מאד שתלכו בגרביים הדומות לצבע הרגל, ובכך תגרמו 
שלא בידיעתכן להכשלתם של רבבות יהודים, אברכים, ובני תורה בחטאים 

והרהורי עבירה.
ספרים  מתוך  או  מליבן  סברות  הבודות  מדריכות  של  לעצתן  תתפתו  אל 
לעיל,  לדעת הפוסקים אשר הבאנו  הנוגדות  מסויימים המלאים בהשקפות 
ובכך  ארוכות,  חצאיות  על  וכן  ואטומות,  שחורות  גרביים  על  הקפידו  אלא 
תדעו שאתן עושות נחת רוח לבורא עולם אשר חפץ בטובתכן ובטובת נפשכן 

כל הימים.

צוואתה של הרבנית הדגולה הגב' שרה שנירר ע''ה
"ובכן אליכן אקרא מורות בית יעקב, כל אשר הנהגתי קדוש יהיה לכן, לעולם אל תהינו 
חולצות  ללבוש  לא  תספורת,  לעשות  לא  וכדומה,  קולנוע  לבתי  לתיאטראות  ללכת 

שקופות, גרביים בצבע העור וכיוצא בזה ..."
וה' יתברך יצליח את עבודתכן ותהיו תמיד מאושרות באושר רוחני עילאי.

שרה שנירר לנדאוי
ועוד הוסיפה וכתבה:

"אין בכוונתי לומר כי כאשר האופנה היא ללבוש חצאית בגיזרה מסוימת למשל, עלינו 
להתלבש בצורה שונה או הפוכה. לא! כל דבר שבאופנה שאינו מנוגד לדיני ישראל, 

מותר" )''אם בישראל'' – ספר הזיכרון עמ' 361(.

עדותו של מרן הגאון הגדול 
רבי שמואל אויערבאך שליט''א

הייתה  מאד  עשירה  פעם,  של  ירושלים 
בגשמיות,  ועניה  דלה  אולם  ברוחניות, 
ואיש לא הרשה  הפרוטה לא היתה מצויה, 
זאת  כל  ולמרות  למיניהן,  מותרות  לעצמו 
ראטה  אהרון  רבי  הקדוש  האדמו"ר  חסך 
זצוק”ל פרוטה לפרוטה, וקנה כמות גדולה 
של גרביים שחורות ועבות, והיה מחלקן לכל 
בת ישראל אשר יכל להשפיע עליה ללבוש 
והיה  חבורתו,  מבני  שאינה  ואפילו  אותן, 
עומד על כך בתוקף גדול, להעמיד הדת על 

תילה כפי שכתב בצוואתו הקדושה. 

וכבר אמר הגה"ק בעל עטרת צבי מזידיטשוב זיע"א 
להרה"ק מהר"א ראטה זצוק"ל בחיזיון לילה נורא, 
הוא  אומר  וכל מה שאתה  עושה  שכל מה שאתה 

טוב ונתקבל בשמים.

פעם כאשר הודיע לו תלמידו שביתו קיבלה 
ועבות,  שחורות  בגרביים  ללכת  עצמה  על 
לך  אין  יקירי,  בני  תדע  בהתרגשות,  ענה 
לתאר גודל השמחה וחדוה שגרמת לי יותר 
מאשר אם נתת לי אלף לירות )סכום עצום אז!(.

כאשר  הימים  באחד 
עם  במיטתו  שוכב  הרה"ק  היה 

ליכנס  אחד  ורצה  גדולים  ייסורים 
לקבל  בכוחו  שאין  הרבי  ענה  אצלו, 

קהל, ואפילו דיבור אחד קשה לו מאד, 
הפתק  ימסור  שרק  היהודי  התחנן  ואז 
)הקוויטל( ולא ידבר מאומה, אז הסכים 

הרבי והכניסוהו.

לפתע שאל הרבי במאמץ גדול, כמה ילדים 
יש לך? והשיב האיש שיש לו בנות בגיל 
שמונה ובגיל עשר, והוסיף שהן הולכות 
בצניעות עם גרביים, הרבי חשב שהאיש 
אמר גרביים שחורות ושמח שמחה גדולה 
ושיבחו על כך, אולם הגבאי התערב ואמר 
שמדובר בסתם גרביים, נענה הרבי ואמר 
בזה  שומעות,  שכך  לאוזניים  אוי  בכאב, 
אתם אומרים שהולכות בצניעות? ודיבר 
עם אותו יהודי במסירות נפש כחצי שעה 
עד ששכנעו להדריך את בנותיו לצניעות 

כראוי. )"תולדות אהרון" מאת ר' מרדכי בלום פרק ט"ו(

היא הלכה  בפניה,  פצעים שחורים  לה  רבנית מפורסמת שנה אחרי חתונתה התפתחו 
לרופאים ולפרופסורים ולא מצאו שום תרופה, שעות רבות היתה עומדת ליד המראה 
בוכייה, והבושה שלה לצאת לרחוב היתה 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 הפנים, הם הלכו לשאול את כ"ק האדמו"ר מביאלה הקודם זצוק"ל והוא 

מאוד שיבח את זה, וברוך השם תוך שבוע נעלמו לה כל הפצעים.

"היא תהיה בריאה"
לאשה אחת היתה אחות שחולה במחלה מסוכנת. אחותה שדאגה לה מאוד נגשה לאדמו"ר 
שלהם לבקש ברכה עבור אחותה. הרבי אמר אם החולה תקבל על עצמה לגרוב גרביים 
שחורות ואחותה )המבקשת( תקבל על עצמה קבלה בצניעות היא תהיה בריאה וכך היה.
)עקבתא דמשיחא גיליון 262(

עובדות והנהגות קודש

"שחור במקום שחור"

"מסירות נפש" "יותר מאלף לירות"

הבהרה! 
טעות חמורה לחשוב

שגרביים שחורות מהוות 
תחליף לחצאית ארוכה אלא יש 
להקפיד תמיד שמלבד הגרביים 

יהיו הרגליים מכוסות גם 
בחצאית.

)מקורות רבים בקונטרס "בגדי 
תפארתך"(

דרושות 
מתנדבות 

להפצת עלון זה
 לזיכוי הרבים 

פרטים בסוף העלון.



הגרביים השחורות
הן הגרביים הצנועות באמת

רבינו הקדוש רבי אהרון ראטה זצוק''ל כאב כל ימיו את מצב צניעות הלבוש של 

בנות ישראל והירבה לזעוק על כך במשך שנים רבות, בנוסף לכל זה הוא גם כתב 

ספר בשם ''תקנות והדרכות'' שם סידר כללים והוראות לכל בנות ישראל, למען 

ידעו את דרך הצניעות האמיתית ללא דעות כוזבות ומשובשות, ונצטט את לשונו:

"תלך כל אשה בלבוש זאקן )גרביים( שחורים ועבים ואטומים שלא יהא נראה 
הבשר אפילו כלשהו, ובענין צבע שחור עיין ש''ך יו''ד סי' קע''ח ס''ק ג'" עכ''ל. 

)פרק נ''ה(

דעת גדולי הדור
בנותיהן  על  ואף מקפידות  גרביים שחורות,  מללבוש  נמנעות  אשר  נשים  ישנם 

שיש  מוטעית  מחשבה  מתוך  שחור,  בצבע  בגרביים  תלכנה  שלא  ותלמידותיהן 

כביכול איזה שהוא חסרון בצבע זה מכל מיני סיבות.

אולם אנו שגדולי ומורי ההוראה הם אלו שיקבעו בעבורנו מה צנוע באמת, וכולם 

מציינים לדברי הש''ך על השולחן ערוך יו''ד הקובע באופן חד משמעי שהצבע השחור 

זהו הצבע הצנוע ביותר והוא מורה על צניעות והכנעה, יודעים שאדרבא, אשריהן 

ואשרי חלקן של בנות המקפידות על גרביים שחורות בדוקא כהוראתו הברורה 

של בעל השומר אמונים זצוק''ל ושכרן כפול ומכופל גם בעולם הזה וגם בעולם 

הבא.

ִמְצָוה  ְכֵמת  ֶׁשִהיא  ְלִפי  ִּתְדְרֶׁשָּנּה  אֹוָתּה  ֶׁשְּיַבֵּקׁש  ִמי  ְוֵאין  דֹוֵרׁש  ָלה  ֶׁשֵאין  ִמְצָוה  "ָּכל 

ַּכָּמה  ְואֹוֶמֶרת  ְמַקְטֶרֶגת  ֶׁשַהִּמְצָוה  ַלֲעׂשֹוָתה  ַאֲחֶריָה  ְרדֹוף  רֹוְדִפים  ָלּה  ֶׁשֵאין  ּוִמְצָוה 

ְגרּוָעה ָאנִֹכי ֶׁשִּנְתַעַּלְמִּתי ִמָּכל ְוָכל... ּוְתַקֵּבל ָׂשָכר ָּגדֹול ְּכֶנֶגד ּכּוָלם" )ספר חסידים סימן קה - רסא(

מעשה עם מרן הגרש''ה וואזנר שליט''א

כאשר הביאו לפני מרן שליט''א גרביים שחורות אשר היו גם דקות ושקופות כאב 

הנוכחים  אותו  ואז שאלו  אלו,  גרביים  ללבישת  נחרצות  והתנגד  לו הדבר מאד 

חס  ואמר:  נענה  מיד  לגרביים שחורות?  כללי  באופן  הרב מתנגד  במקום האם 

ושלום! אלו הלובשות גרביים שחורות עבות ואטומות כמו הקהילות בירושלים זהו 

הצבע הטוב ביותר ושלא יפסיקו ממנהגן חלילה.

מעשה עם הגאון הגדול רבי שמאי קהת הכהן גרוס שליט''א

על  שליט''א  הגאון  את  להחתים  שמים  יראי  אברכים  של  קבוצה  הגיעו  כאשר 

קריאת קודש נגד גרביים בצבע הדומה לגוון העור אשר כידוע כל גדולי הדור 

וכמה מכתבים, החמיץ  על כך כמה  והוציאו  ביותר  נחרץ  מתנגדים לכך באופן 

הגאון שליט''א פנים ואמר: זה לא מספיק. וכאשר שאלו אותו האברכים מדוע? 

נענה ואמר: יש להוסיף ולכתוב מה כן ללבוש, ואז לקח את העט ומיד לאחר 

חתימת שמו הוסיף את המילים: ועיין ש''ך יו''ד סי' קע''ח ס''ק ג' דצבע שחור 

הוא דרך צניעות והכנעה עיי''ש.

סודו של הצבע השחור
מלבד מעלתו העצומה של הצבע השחור בכך שהוא מורה על צניעות והכנעה, מבואר 

בקדמונים שצבע זה גם מורה על יחוד ה' יתברך, בכך שהוא חסין ומובדל, וזו לשון 

"וסוד הצבע השחור, לרמוז על  ושליל(  ל"ז ד"ה  )סימן ל"ב סעיף  זקנים" על השו"ע  ה"עטרת 

יחודו יתברך יחוד אמיתי, כמו שאין הצבע השחור מקבל צבע אחר כמו שמקבלים שאר 

הצבעים". עכ"ל. 

ופירוש הדברים הוא, שיחודו של צבע זה הוא בכך ששום צבע אינו יכול לתת עליו את 

רישומו, כך ה' יתברך הוא אחד ויחיד אין עוד מלבדו ואפס זולתו.

וזו הסיבה שקובעת להלכה באופן עשיית התפילין, שיש לעשות את הבתים והרצועות 

דוקא בצבע שחור היות והתפילין מורים על יחוד ה' יתברך.

לנו אמנם את מצוות התפילין, אבל  אין  ישראל,  בנות  ואנחנו 
יש לנו את מצוות הצניעות, שבה אנחנו מסמלות ומכריזות על 
אמונתינו ונאמנותינו לה' יתברך, ולכן גם אנו נקפיד במלבושינו 

על הצבע השחור המביע את יחוד ה' בכל העולמות כולם.

העלון יוצא לאור להצלחת יוטא בת שיינדל ובני משפחתה ברוחניות ובגשמיות וכן להצלחת שמואל בן רבקה 
ולרפואת יצחק בן רבקה ולע"נ חיים ירחמיאל בן מיכאל ז"ל

יו''ל ע''י אירגון נפשנו, לפרטים ותרומות ועזרה בהפצה, כמו''כ לאירגון שעורים והרצאות מאלפות

בכל הנושאים הנ''ל ולקבלת חומר איכותי ומגוון, חייגו 02-5810763 – 052-7652509

בס''ד

באדיבות פוטו ציון
בני ברק
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חובה לכל בת 

ישראל מכל העדות 
והחוגים בארץ 

ובעולם כולו

בת ישראל!
 עשי כל מאמץ 

שעלון זה יגיע לכל 
חברותיך פרטים 
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