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Pudeur, Noblesse et Beauté (Rabbanit Sarah Agay) p. 140-141 

Les Richonim ainsi que les posskim ultérieurs écrivent qu’une femme ne doit pas porter de 

vêtement de couleur rouge vif en public, qu’il s’agisse d’un chemisier, veste, pull, jupe … 

En réalité, on associe au rouge toute autre couleur qui, comme le rouge, est attirante. Il s’agit par 

exemple du orange, du jaune et du vert vifs. De manière générale, tout couleur vive ou 

fluorescente rentre dans cette catégorie. 

Le bordeaux par contre reste une couleur permise : il est vrai qu’il n’est qu’un dérivé du rouge, 

un rouge bruni pourrait-on dire, qui appartient toutefois à la famille des rouges. D’après le 

« Michbetsot zahav levoucha », la teinte bordeaux dépend de son effet visuel : on ne portera pas 

de bordeaux tirant sur le rouge mais celui qui se rapproche du brun est permis. 

Le vieux rose, l’abricot foncé, le prune et le saumon constituent sans aucun doute des couleurs 

permises. Le fuchsia par contre est une couleur très vive et très attirante qu’il ne faudra pas 

porter, même en quantité minime (exemple : foulard). 

 

Sifri, Parashat Re’eh, Piska 81. 

באבטיגא, הואיל והם    אים באבטיגא אף אני יוצאופן תדרוש לאלהיהם לאמר. שלא תאמר: הואיל והם יוצ
 )...(. הואיל והם יוצאין בתולסין אף אני אצא בתולסין ,יוצאים בארגמן אף אני אצא בארגמן

 

Sifra, Parashat Acharei Mot 13:8. 

בדברים שלהם,  בנימוסות  תלכו  שלא  תלכו"?  לא  "ובחוקותיהם  לומר  תלמוד  כגון    ומה  להם  החקוקים 

האמורי שמנו חכמים. ר' יהודה בן בתירא אומר    תיטריות וקרקסאות והאסטריות. רבי מאיר אומר אלו דרכי

 .תספור קומי שפה שלא תנחור ושלא תגדל ציצית ושלא

 

Berakhot 20a 

י ָהא ַרב ַאָדא ַבר ַאֲהָבה  כִּ י דְּ יא כּותִּ ַההִּ ַייּה לְּ יא, ָקם ַחזְּ ָרֵאל הִּ שְּ ַבת יִּ ַבר דְּ שּוָקא. סְּ ָתא בְּ ַבלְּ יָשא ַכרְּ בִּ ת ַדֲהָות לְּ

ָאה זּוֵזי. ַבע מְּ ַארְּ ימּוָה בְּ יא. ַשיְּ ית הִּ כּותִּ ָתא דְּ ילְּ ַגַלאי מִּ יַנּה. אִּ ֵעיּה מִּ  ַקרְּ

 

Un incident impliquant rav Adda bar Ahava, qui vit une femme non-juive portant le vêtement 

Karbalta sur la place publique. Pensant qu’elle était juive, il se leva et lui arracha son vêtement. 

Mais il apparut en fait qu’elle était non-juive, et les juges estimèrent le paiement [de la honte] à 

400 zouz. 

/topics/rav-adda-b-abba


Choulhan Aroukh, Yoreh Deah 178 :1 

ולא ילבש מלבוש המיוחד להם  .)ולא מדמין להם( )טור בשם הרמב״ם(אין הולכין בחוקות העובדי כוכבים 
ולא יגדל ציצת ראשו כמו ציצת ראשם ולא יגלח מהצדדין ויניח השער באמצע ולא יגלח השער מכנגד פניו 

ויניח הפרע ולא   יבנה מקומות כבנין היכלות של עבודת כוכבים כדי שיכנסו בהם רבים כמו  מאוזן לאוזן 
  :שהם עושים

הגה: אלא יהא מובדל מהם במלבושיו ובשאר מעשיו )שם( וכל זה אינו אסור אלא בדבר שנהגו בו 
העובדי כוכבים לשם פריצות כגון שנהגו ללבוש מלבושים אדומים והוא מלבוש שרים וכדומה לזה 

יצות או בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר דאיכא למיחש ביה משום דרכי  ממלבושי הפר
האמורי ושיש בו שמץ עבודת כוכבים מאבותיהם אבל דבר שנהגו לתועלת כגון שדרכן שכל מי  
שהוא רופא מומחה יש לו מלבוש מיוחד שניכר בו שהוא רופא אומן מותר ללובשו וכן שעושין משום  

ר )מהרי״ק שורש פ״ח( לכן אמרו שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי  כבוד או טעם אחר מות
 (.ר״ן פ״ק דעבודת כוכבים)האמורי 

 

Création des lois de la Tsniout : schéma graphique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SX 
Obligation to 

wash dirty hands 

as a prerequisite 

to prayer (Orach 

Chayim 4) 

Obligation to cover 

the female body 

(Dinei Malbushei 

Nashim) 

Women must keep their 

elbows covered 
Non-verbal 

imperative = 

traditional Tsniut. 

WOMEN MUST KEEP 

THEIR ELBOWS COVERED 
Halakhic discourse 

= Dinei Malbushei 

Nashim. 

WOMEN MUST KEEP 

THEIR ELBOWS COVERED 


