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החמור,החששלעואתר,אתרבכלדיישראלבבתיהקולנשמעכשאךאחתבבת
בכלישראלנשותוכללזרהי,'עבודהמ"תקרובתמקורןזמננו,פיארתושעררתשיתכן
להכרעתבדריכרתרמחכותמצפרתכשכולןזר.לברשןאתמעליהןפשטרפזרריהןארצרת
---דררינווגדרליפוסקישלדעתן

 !~קדושיםישראלאמנם,

אנשיםשליחתעלידםעלהרחלטהדרר,רפרסקיגדרלילפניהרבאהחששוכשדבר
ולעמרדלהירכחבכדיזמננר,פיאותשעררת"מקרר"למקרםלמרחקיםיסעואשרנאמנים,
בפיארתע"זתקרובתלתעררבתלחשושמקוםישרהאםהדברים,פני.וכידצהאיךמקררב
 ,זמננר

לעניננו:מהנרגע-מתיאררםחלקבזהצמרטטביקררם,תוצארתועל
זרהעברדהביתשםשוכןהגבוהים,ההריסאדחעלהדמינה,הודרבהרישם"אי

עשרותשםמגלחיםביומויוםומדיוגדול,ענקפסלמוצבובתוכובגודלו,ענקי
עושיםזאתוכלשערותיהם,את-זוזרהבעבודההמאמינים-אנשיםאלפי
הפסלרצוןכמילריזאתומחשיביםש,םהמוצבהפלסאתבכךלכבדבמטרההם

במקוםשערותיהםאתאלרע"זעובדימגלחיםזאתמטרהלצררךורקואךעפ"ל,
לייצורמפעליםבהםשישהמדינותלכלנשלחותאלומשערותגדולוחלקההוא,

---הפיארת"אתהםמייצריםאלורמשערותפיאות,
המקוםבעלימפיולשמוע('ייסודית(בדרךלגלותאלושלוחיםהצליחוזאת[וכל
כיגמור,בסודנשמרהנ"להמסחרעניןשכללהדגישמוסיפיםהמקוםכשבעליבעצמם,

המסחרעלטומאה,מקוםבאותושערותיהםאתהגוזזיםאשיאלפילאותםהדבריוודעבאם
הואשערותיהםבגזיזתכורנתםשכללכך.;.מאחרשיתנגדובודאיבשערותיהם,שנעשה
הפיאות].לייצררהנ"להמסחרעבוררלאעפ"ל,הפסלכבדולמען

עלשלוחםמפישמעררעוד),אלישיבוהגרי"שקרליץהגר"נ(ביניהםהדורוכשפוסיק
לאסורדינםאתהםחרצווכנ"ל,רמהותהסיבתה-השערותגזיזתלשהתהליךפרטיכל

מיעוטכשיטתנקטושבעבראלושאף(דהיינוזמננופיאותמכלוהנאהשימושכללחלוטין
בכך),להמשיךלהןאיןאלו,חששרתשלנוכחהריברה"ר,פיא"נללבושונהגרהמתירים,

הפיאותשעררתש"מקרר"ויובדקויבוררהייצור,במקרםרהשגחה mפיקתיעשהאיביאלא
וחשש.פקפוקכלללאכשרותממקורותמיובאים

קיימוישרלאובבתיאשי,'כמדורתהגרלהכל"רתיהדינםפסקיצאאךכאשרויהי
מבתיהןהזרה"ה"עבודהאתוביערוכפשוטוהלהכהופסקהתורהצואתצדקניותנשים

---רמרשותן
 !~ישראלאשירכםאכן,

הרפיעררבפתחהיסטרריי,'"מהפךמארתרספרריםימיםרכעבררהצליח,שטןמעשהאך
הייצרר,במקרםהשגחהללאהכשריםלתתרת.חילראשר ",'(למיניהםכשררירתגרפי

רמחשבהכררנהכלאיןטרמאהמקרםבארתרהשעררתבגזיזת"כיבפיהם:העיקריתכשהטענה
עדיםע"יהןמעיקראהרפרךשהדבראףרעלגרירא"!מסחרלשםאלאזרה,עבדוהלשם

רהןרכנ"ל,דברידועיראצלהמקרםבעליאצלהיטברדרשררחקררבמקרםשביקררנאמנים
פרטיאתהיטברבירררששעמרלאחרהנ"ל,דינםאתשחרצודררינרפרסקיע"י

ההרא.במקרםהשעררתגזיזתלשההשתלשלרת

סרקטענותבאמצערתבערמתם,-הנ"לההכשריםבעלי-"הצליחר"כאמוראך
רמרכרילמשררקיחסרתלתת ,).,םשמהנעשההמקרם,מבעליירתרמביניםהםשהיר(רכאילר
בעצימתעצמןהסרמכרתתמימרתנשיםאלפיבכךרלרמרתרלהכישלהאסרררת,הפיארת
 .אלררמפרקפקיםדמרמיםהכשריםעלעיניהן

 !!! )'''(רלא"מתירים"לחרבתורקאךנזקףע"ז,באיסררהרביםרהחטאתהכשלתראחרירת
 !!! ..לשמים,עדוזו--עק--יס-התהר,םדענו-ק--בי--םרהדברים

.דעדנ"רדהר"חיmבןרורם.רותי" mהלש"חילעלופפםי (')

תיחיארשל""ראשתי ),ג"םר( " mיזmב"נחיכ":םהמחקלניsזיהנוזלורתלעת 1 ··(

םופלג.םיתכ""יצהברוכעניינשחבםיא:ל,nם"םיינפלוי pל nwהעיהרכםנת ) ... (
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"רדהדחוובתעפ"יגתכבודהםרבםי(חלק
בקו)בג' 2757 •ת.דהקשדר"ד"רראירגון '"ע'שו'ל

 .'דעמ'ראה-זמננופיארתכשררתלגביהלכתילביררר

"עהייבוcלויוג'ווותוסנסרתאהשהל"עג
ז"לזנגcאהרבםיבת

ת.נצ.ב.ה

ה'גימ"עה,ייאג IJמרתהחשובההאשהל'עיג

ת.גצ.ב.ה.שתס"חשnיין ,",נלב"ס ל",מדרכיקנו"באהרבםיבת
בייסדאלונrגיערתקרריסהלהדברתדבותעפלהאיסר

• 
ת"וירושלם 57194ת.ו.וסכתבים:לתרוסות
באסתך")"אהלךעבורלציין:(נא

לדורותיהםישראלמגדוליחייםאלוקיםדברי
וכלשונםככתבם

 :!צוקיילמוילנאהגאוךמרן

כדיהצעיף,תחתומכנתסשיערנוטלתשיער,להשאיואשהפירוש,נכרית,ייופאה

חי).מהכשויפקרשתגכסמתלעאולףזןי(יישטתשיעךייבעלתשתתראה

ממהלאפוקיהגר"אנתכויו :שםבהגהותזצ"להלויהירץנפתלימה"רזהעלוכתב

שערותבכיסויהיוצאותנשואותלנשיםמכאוהיתרללמודגבוריםהשלטישכתב

הגר"ארבינוכתבלזהוכדומה,פאותכמותלושיםאחריםבשיערשמכסיםשלהם

בצעיף.לגמרימכוסותשהומיירישכאו

 :!צוקייהיעביייזמרן
ולאעולםחקאחריכםדורותיכםועלעליכםבזהמצוההנניועלם,עדזרעיוזרעזרעי

(בחגי'ת'יעליכם.אוסריהאנכריתאפהוכןוכוי,לבדכובעראשכם,עליעלהבליעבור,

קיי)בעמישמיםעשיידיסלורי

 :זצוקיילסופרהחתםבעלמרן
עלנסריםשלסלעםשהולכתממיחמורהיותרוהיאברה"ר,אסורהנכריתאפה

מדרבנואסורולכוהנסרים",דרךשערותיהיראושלאאפשרש"איאפילוהראש,

 ח)י", ''''חףשי.לעפוסיחתתס(י'חתוחמוריותרזהאפהעםלצאתאבללרחוב,זהסלעםלצאת

 :זצוקייל,יסקיןהמהרייילמרן
לכלדניכרגבוונאדדוקאונ"לשרי,תלושדבשיעראשה,במהפיגבוריםשלטיעייו

ערוהאיסורלעניוובפרט ...אסורודאיהכיבלאואבלעצמה,שלמשיערנעשהשלא

אבלמעורבת,ובאינהאמרו,לחצררקדשםלומרישהכי!!Iבאוהרהור,גםחשששהוא

יסיד)קיטי, 'לO<אחרייוקנטסרד_ימחרחיל(ש"יתעכליי_קלו!מנאעדייןהרביםלרשות

 :וצוקייחייםהחפיזמרן
קמיי,)קלח'ריףשס"(ייא,צחתמגלוהנכריתבפאהלחוץלצתאשלאבפירושביתולבניהזהיר

 :זצוקיילאישהחזוןמרן
 וI!דאוריתא!! )tיט .מקט:יימט,עהזהבבלשונונכריתאפהעםהליכהלגביהתבטא

 .) lIדוארייאתיאסורשלריחממנהנרוףנכריתייאפה(לכירמ

הק~מריפמופרשזאתששעמיטילשיאנבבי-קונחתייחמזינקממוקרויבא(חד

 :בזה"לפעםהתבטאזצוק"לנאדלגדליהריהגאוןמרןהמובהקותלמידו
אףהיהלאיבמינואזישאוסר,אחדפוסקאףהיהלאבעבראילואפילו"לדעתי

פאההאםלכםתאמרוהיאברחוב,קטנהילדהכלתשאלושמתיר!אחדפוסק

--- !אסורהאומותרת

 :זצוקייאויערבךהגרשיי!מרן
"לפני :בזה"למהגרשייזששמעמהמעידשליטייאסגלדוריהגה"צהמשגיחמרו

ואזאבננים,אותהסוקליםהיואפהעםלירושליםנאהאחתהיתהאםשנהחמישים

לאואניאצלינכנסיםוהיוםהיה,זהקשכמואפה,שזהרואההיהעיווראפילואפה

עכ"ל. ,מאדומאוסזהאצלישנורות,אואפהזהאםיודע

 :ייזצוקיילישראייאבךבעפישרהגריייימרן
הגורמיםהעיקרייםמהדנריםהםהארוכותשהאפותנכתנונהמודעהלוכשהראו
--- !!ר" mמכן mקצראפות:ייוכינזעקהנענהלצרות,

זצוק"ל:אליהורבי ::",רגה Jטרבזלופיאןהגרחיישמרן

 :לואמרוכהשליטייאהמחבראלפנהוישראל",משהיידתבספה"קעיונולאחר
לךיודוההעליןובעלוםלקראתךגבוריםהשלשיייאצושניםימים mאריכ"לאחר

ברשותבוכריתאפההתירלאהואשמעלוםהקדושים,בדבריוהאמתאתשגילית

---הרבים"!!

 :ל !Iדצוקיבבררוזחגר"יtבמרז
אפה,זושהתירולמיעוט:ייאפילונזה"לתורהבניאלפילפניזעקהתעוררותנכנס

כמופאה,אלוםשזהממרחקשהחבינווכיוצאעיזיםלשיערדומהשהיתהאפההיתה

דברהבלל,ןמיאצות mחציפזהיאשפרעותכמיבחירהכמושנראיתהיום mשהלוכ
---יכלל"!כללמעלוםהתירולאזה



 roזי"עהחסידותבדולידעתט3
א-)בסדר(לפי

 :זצוק"מאוטווצקבוניסיבמ~חו''ק Iהרח

אחדמצדממנו,להיפרדכביתוהאדמוריייםגדוליכלנאתספולארהייקעלייתוטרם

נעמדואזזי"ע,מאלכסנדרהרה"קישבשניומצדזי"עמגוראמתהשפתהרה"קישב

שהחלהרואההנני :שםהמסוביםהצדיקיםלכלואמרזי"עבוניםשמחהריהרהייק

בקצהאותווהניחושחור,בדחתיכתכעיןהוא-יפעלילבישתשלפריצותלהתפשט

הנשיםויתחילויוםיבאוהזו,הפירצהאתיעצרולאשאםלכם,דעו-המטפחת.

!ובלשונוהיייהעולםאתויחריבאחדגוייקוםואזלשיער,הדומתואפתוללבוש

כללמאכןייחרובייאוןגויאשטייןאויףסיוועטאזברעגנןעצווועטדאס:אוןהטהור

המרוהסוףהנוראה,השואהלפנישנהמחמישיםיותרהרהייקדיברכהישראל!!!"

זא)תסרפלטשהרזה'Iכ'לשיאזםראה""ייטזנקי moל<אדח מO<(רחייללכולםידוע

 : '''קוצ!מאמשיבוביוסףר'הרה"ק

שכב,שכאשרבקודשמשמשובפניזיייע,ארהייבמאמשינוביצחקריאדמויירכייקהעיד

ביתו,ובנימבנותיווהתחןנביקשפטירתו,לפניזיייעמאמשינוביוסףריהקדושאביו

 !נכריתאפהילבישושלאלוויבטיחוכףתקיעתלושיתנו

 :!צוק"מבאבובמהשר'הרה"ק

מאודשהקפידזיייע,מאבבובשלמהריהגהייקזקנועלזיייע,מאבבובהרהייקסיפר

אחדלפניואבאחתופעםנכרית.אפהעםשהלכהעירומנשיאשהעלשמעכאשר

בסנדקאותלכבדווביקשאפה,עםהלכהשאשתובעירו,הגדוליםהעשיריםמהגבירים

רעשבקולעליולזעוקזיייעמאבבובהגהייקוהתחיללבנו,שעושהמילהבריתאצל

שנלודןבבריכיעלאושיבאניייככזה,דברממנילבקשמתביישאינךאיךגדול,

נכרית.פאהעםהלכהשאשתומיאצלסנדקלהיתואופןבשוםהסכיםלואזי,מאשה

 :!צוק"מבאיאןמררכימהשריהרה"ק

פעםאנחנזיייע,מרדכישלמהריהרהייקאיךשליטייא,מאביאןאדמויירכייקסיפר

 .]---היום!שלהאפות[איי, ,,--- !שייטלןע!!היינטיגעדיייאוי!נורא,בצערבאומרו

 :זצוק"זכביאלאבינה'/ח/ךבריבזרורנתן fרהרח/ק

עדהכלות,והןהבנותהןהנשים,ילבשוולא'יי)ב,(אותהקדושהבצוואתוהטהורלשונו

ח"ו,חוצהראשםשיעריתראו,ולאיחסחלילהאפה]של[שיערשייטלעך"ייהארעולם,

הדורות.כלסוףעדאחריהם,וזרעםוזרעיהןהמה

 :!צוק"מבעל!אהמהרי"רהרה"ק

בשוייענפסקכישלהן,בשערותההולכותמנשיםהאיסורחומרלכל:ייידועוזלייק

מיכלוהנהכתובה!.בליויוצאתויהודיתמשהדתעלעוברתזהידיעלנקראתשהיא

לפאהעצמןשעריתביןחילקושאיןהיטבראוהשמים,יכראתערךושלוחןשלומד

שערותביןחילוקשאיןג"כנפסקהושיי"'לע!סופרחתם!ובהגהותשייטעלשנקראנכרית

כ,ןכןגםפוסקומפורסם,הדורגדולשהיהארזיםעציבספרוגםנכרית!לפאהעצמן

ביתובניעלהיטבלעייןאישכלצריךכןעלשבע.אברבספרכתבוכןחילוק!.שאין

 . pעכל"נ'יבזה

 :!צוק"לברסלבמחסירישפיראיבמואלריהרה"ק

 :חתםעליוברבים,שהתפרסםמכתבמתוך
יכלינירא,גדילאיטירהאוקצרה,אפיליאפה-נכרית,שלבישתלהדויעבאניייע"כ

הרבים".אתימחטיאהחוטאתהיאזאת,הליבשתאשה

לאחדפעםאמרברסלב,צדיקימגדוליזי"עשטרנהארץאברהםר'הרה"קוכן

אוסרהטריפה!!!הפאהאתמידתפשיטשהיאייבניאפה:ללבושהחלהשאשתו

טר--י-פי-ז-ע-םדעםאולסטאושויודאסזאלזלקלךב!,יימייוהטהור,ובלשונו "!!!זהעםללכת

א) I ('עמדוחופרים(גארת "---!!!וייגנישטדאסמעוטאר !!!-ק-ןר-א-פ

 :!צוק"מגורייבראל"ה"ביתחרה"ק

מרןהתקרבהבריתלאחרמקרוביו,אחדאצלמילהבריתשמחתהתקיימהכאשר

נוהגשהלהכפיטוביייימזלבברכתהיולדתאתלברךהחדרפתחאל ע,,'זישראלהבית
ברכתאתלומרפיופתחולאבדלת,ממתיןני~כהאדמוייר,כייקמשחפתו.קרוביאצל

כאןהיא:הנההביתבניהשיבוהיולדת!:היכןשאלמה,ץמןהמתנהלאחרטוב.המץל

כמונראיתהיאכנשאוה,כללנראיתאינההיאייאבלהרבי.לברכתוממתינהעומדת

 ZZ7)עימאיקלחטוחרלש(עולמות~ימיילד"!ו.יאויסדאךץעט:עסבתמיהההשיבנערה"

 :הלשוובזהייו,עלוחנתמהשהוגההקודשקרלאתהוכנהמעשהאותולאחר
 ,נכריתאפהלובשתונשאותושנשיםאבחרוהננפרץהרבים,בעוונותינוכיייהיות
כפרועותשנראיןעדאבותיט,שערוםלאשונים,ממיניםמיניםלשיערממשהדומה

הדברכיהקדושה,תורתינודעתלהודיעלעצמנוחוהברואיםהרינוושלום,חסראש

להתירהדעתעלעלתהלאנכרית,באפההיתרשנהגובמקומיתיישאףמדיאנ.אסור

 . pע?כ'היתר!"שוםאיןדא,ובכגןולאכו!.נכריותפיאתו

כלוםחשיוגממש,כשרעיארביתסוכריסשחםאפהיתלכמדערבכגי-ברק,אפהותמיכיילאחחזסשכשנאליינאי

 " •••שינירכמוחהממשניארתשיאנהחםלשלבבחאתאפהוליפאיבסולוaצםפאשריא"היישוחיק,געלב

אהמת!לכונקישזבתידו

 :זצוק"למדאראג JJר t ~·ייאמריכערחרה"ק

הגהייקאשרץיייע,מדאארגשפראמריבעלהקדושייץקני :ץצ"להגהיצובטכותבכה

נכרית.לאפהגודלמתנגדהיהישועות,ופועללרביהכתירוזי"עמצאנץחייםדבריבעל

ראיתילאמעולםקהדושה.דרכםבמעוץילהחץיקעלינווחסידיהם,בניהםבניאחננו

בכעס,דבריםממנושמעטולאברוגץה,זצ"]לקרויזדודשמואלרי[הגה"צאביאת

על[אפה]בשייטלממשחפתואשהלפניוכשאבהראצפערטבעיראחת,פעםמלבד

תחמשמדאראגהקודששנכתדהיתןבבעלה,ועלעליהבקולוונןתורגץכעסראשה,

 )",,חלביייכחררפסב(יוםאנראשהן!!!"-על-פאהשייטעל

 : '''קו:'::!רושיבסקיא iחכזחרי'''הרה"ק

בשםשבעאברייבתשובותשכתבבמהלעייןקכ"ץ,סימןמהרי"ץשו"תבספרוכתב

ץהעלכתבאשרי"ח,סימןשבעאברהתשובותמלשוןמעטבץהונביאאפדווא,מהר"ש

שהאו".כלזיזאפילומזה,לזחייחלילהץי"ע:המהרי"ץמרן

מייריגמרא,בכולינכריתבפאתולצאתלהתקשטהיתרששנודמה ...פשוטייהדבר

השערותאת][שמכסיםרדי,דראשהועלהשבכה,תחתמסוכהנכריתבאפהדווקא

תחתמכוסהממש,לבשרההדבוקעצמה,דשיערדכשם ...ממש!לבשרתהדבוקות

עמהןמכוסההיתהעצמה,בשיערהקשורהזונכריתפאהכךרדי,דראשהועלהשבכה,

לצאתר mמשיהאהדעת,עליעלההיאךוהשאת ..רדי.דראשהועלהשבכה,תחת

כבושהץוודרךעומ,דבמקומוויהודיתמשהדתאיסורלעולםאבל ••נכרית_באפה

ותשכח.דוק ..גבמראוסלולה

 :זצוק'''כזויזני·זצריק"ייצמחנעק JIחרח

בשומעונכרית.אפהעםללכתאחתאשההתחילהויזניץ,בעירכרבכשכיהןתבקופתו,

פתחהבימה,עלעלהכאשרויהיוטף,נשיםאנשיםהעירכלאתלאסוףהורהץאת,

זאל(מערנכרית!"אפהללמשתעיזשאשהבעירנו,כזהדבריקרהשלא"יתורואמר:

דבריוהיוכאןעדשייטל!)אאנטאוזאלפרויאאזשטאט,אלוזאדאזאאפסלרונלשט

שבדבריוהחריפותלשמענרעדהציבורוכלמהבימה,וירדסייםומידהקדושים,

זי")ע.ומינזויייחםייייאםירלעבהר'חיקמןרלשחמיביקהםמלתמוףואדח(מיפהללוהקצרים

חובשותוכלותיובנותיוכימויזניץ,חיים"ייאמריבעלהרה"קבפניאדםהתאפרייפעם

ייחוטהיאפאהכיים !!פלאפלא l1 :מרןץהעלהגיבחלללה],ראשגבללוי(ולאנכריתאפה

"ע'לכיק. 1בזה!מתפאריםעדווכיוםטריפה!!!ממשהיהזהקידמיםבזמניםשלם,
 Ctיט'פקריבקלחחיזויםמאיר(פסר

 :!צוק"למזוטשקאארמו"רהרה"ק

 :והישועה"ייהצניעותהנפלאספרומתוךקטעים
הצניעותלחיץוקהנועדהראשכיסויהאפה!בלבישתכללמתקייםאינוהצניעותחיץוק

ובפרטנוכרית!הפאהבלבישתכללמתקייםאינושמים,והיראתוהבושהוההכנעה

שיסתכלוהרע,היצרלגרותופריצתו,יופילשםהיאנכריתשהאפהעכשיו,הנעשים

זהעלונענשוחמור,איסורהואהיופי,דלהראותר"ל,רעיםבהרהוריםויחטאובהם,

משובשמנהגהאובלבד,נכריתבאפהשמתספקיםהזה,יהמנהגרייל,הרבה

ודינכרית,בפאהלהסתפקכ,ןוההניגושחידשושלפנינודורותבכמהמהמתחדשים,

ואמן.אמןהאמתבדרךיחננו

 :!צוק"כזלעלובמררכימשהריהרה"ק

אפתויואתיגזורשהבעלשמוטבבשמישיפרסמומבקש:אניהלשוןבזהפעםהתבטא

מייןאיוזייןמפרסםזאל,יימעוהטהור[ובלשונו !!!פאהעםתלךשהאשהמאשרזקני,ואת

זאלווייבדלאיידעראפות,דלמלטאברדדלשערלואפזאלמאודעראזבעסעראיזעסאזנאמןע,

זצןק"Cלברילזלזמודיהצדקיתלמייי(פמישייטל!"]אמיטגיין

 : '''קוצ!ובאוויטשמיצרקחצמחחרח"ק

הרבים.לרשתונכריתבאפהלצאתלאוסריש :כתבברכותבמסיהמשניותעלבביאורו

 : '''קוצ!ממונקאטשתשובח""ררכיבעהרח"ק

בי)יסיקכייא(זכ"ארזים"בייעצי:ייעייןבץה"ל"יחיסיקיעpיח ""גי(קלחתשובה"יידרכיבספרוכתב

הדין.אתליתןעתידיםנכרית,באפהתתקשטנשואהשאשההיתרדהמורים :שכתב

מוץהריםקהילתנובפההשוחטים :הלשוןבץהתשובה"יידרכיבספרוכתבועוד

אישתואבםובודקהשוחטאומנותאדםללמדיקחולאאשרבפקודתיועומדים

נכרית.בפאהמתקשטת

 :דצוק"כזנרבורבאמררכיחייסריחרה"ק

 :חתםשעליוקודשקיראתמתוךקטע
נפשבמסירותהקדושותאימותנושמרוהנוראותהגלויותוכלהדורותכלייבמשך

נזראתוהגונותצדקניותנשיםאלפינושאותבדורינווגםהצניעותגדריכלעלאיתנה

ומקיימותנכרית,פיאהבליראשוביכיוסשקבדושה,ותאפרתגבאוןבראשןהצניעות

ישראל,וקדושיגאונישלדינםכקספהחתכמויות,כלללאכמשמעו,פשוטויהודיתדת

הגוייםככללאכיכולו,העולםלעיניגלויבהכריץןשמיםשםהנשיםמקדשותובץאת

ישראל.בית

הרביםאתומכשילותמחטיאותוגםהאיסורחומרידיעתמחוסרנכשלותורבותהיות

ראשפורהשורשחהרח"ל,עבירהגוררתועבירהוכוי,קשיםשהםעבירהבהרהורי

לעבירקשהאשרעדבעוה"רכיוםהשוררתלוהפקרותרעות,להרבהלוענה

ליושנה,והטהרההצניעותתאפרתעטרתאתהחץירו ._.ח"ומכשלובליברחובתוינו

כהלכתה.ויהודיתמשהדתלקיים

 : " Iזצוקמסאטמריואל Iרחרח"ק

איפלורח"ל, mשערעםשהלוכתכמובדיוקהיאאפהעםשהלוכת:אשהבזה"לאמר

ופנקטאיץשייטל,אאיןגייטוואספרויא :הטהורובלשוט ,!ר mיבקצרההיפאהאם

קוץר!וויזייןסעמעגרח"ל,האראייגענעאיןגעגאגנןעוואלטץיווי

עם~לכתהסכימהשלאאחתשלשידוךלפניושהציעואחדעלחשובאברךבפנינוהעיד

דעתו,לחוותושאלץי"עפריינדאריהמשהיוהגה"קביתאלהחבורעלתמטחפת,



עלינויגןץכותורבייידעראבומרוץה,משידודשימנעץי"עפריינדהגרמ"אלוהורה

אחץץי"עמסאטמרהרבי- וI!!!דאורייאתאסיוראאיץשייטלאץגעהאלטןהאט

 ! ! !דאורייאתאיוסרהואשהפאה

 :!צוק"למסטראפקובהאדמו"רהרה"ק

 :שכתבממכתבחקללפנינו
כש"תדהלכתא,אליבאשמעתאתומסיקמתוןטואב,חו"בתבורההגדולהרבכבוד

איסורעניןעלקונטסרולפניהובאהן :שליט"אליפשיץבריץלאברהםרימו"ה

הרבים.ברשותלשוקהבםויוצאותראשןעלנושאותשהנשיםנכרי)ת(פאההשייטלןע

וכבודודאסור,קספודורמדורהתורהאדיריגאוניםגבוריםמשישיםיותראשר

דבריווהוכיחדאוסר.ביתוויהווסברגבוריםהשלטישגםהיטבהקדביררשליט"א

שםמדבריואשר בrי"'(יירביףע"בכתובותבמסיעצמוגבוריםהשלטימדבריבצקד,הללו

יוצאתאמתני,שבתבמס'שבשייגבדבריושגםבעליל,גלויכוונתואתעצמוהואמוכיח

 .••המתיריןשלהידוסנפל-ממילאהרביםברשותללכתלאסורכוונתוג"ככוי,אשה
שכליתברד,להיתפילהואניוהנצחון,הבושהמפנילהודותקשהיהיהשלכמהאפילו

תלמידישכמהואעייפ-מכלאהובהאמתכיאלה,אמתלדברילבישימוץמנינוחכמי

כידוע.והנצחון,הבושהמפנילהודותלהםקשהויהייזו,בטעותנשקעוכברחכמים

לראשם,עטרהכת"רדבריאתלהםיעשואמתרודפיהימיראישרביםבטוחניאבל

 •.•נבריתמאפהבשייטלהרביםלרשותללבתאיוסרשישלנשותיהםויסבירו

 :וצוק"למסיגעטלב"ייייטבבעהרה"ק

 :כייחאותמידותליייגמוסרתבוכחתהקילשונוזה
עדכאשרבראשיהםילכולבלולהץהירםמאיתם,ולבקשהנשים,אתלהזכירייהנני

שומעות,שכדולאזנייםרואותשכדלעיניםאויגדול,פריצותהואהנשמעכפיכיעתה,

 ...אבורןשבע"ייאברבספרשכתב!כמואסורשזהנובריתבאפהשהולכותמהןיש

 :וצוק"וניםמסהעבודה"יייסודבעהרה"ק

"פרוק"מהיתרדעמןבשערתוהלבואשרצעקתו,נשמע:יישמועקודשולשוןץה

לאדורלמטה!פיגלודברי,בתכשלומיתושלוםוחסנפשן,בשערותסרחו[פאה],

לביתואישפרוצים!והולידוהיסוד!עדערובערוה!מזההפגםגדולידועומייבורד!

אויעימהם!תועבותשבעהמגררגררוחנלשטים!חנלפרץ!בליביתויהיהאשריחוש!

אםכיהחיסדתו!אסקופתזואיןהמחריש!לבעלואבויואוישומעות!שכדלאזניים

עכלייק.ונפשםיי!גופםהנמכריםלבוערליהערלים!סף

אץילרחוב,יוצאיםשכאשראעשה,מה :בזהיילאמרץיייעמסלוניםמוטילר'הרהייק

מדאורייאת!אוסרההיאשפאהרואיםמהמציאות

 :!צוקיימספינקאיצחק"ייחקבערהרהייק

גמוראיוסרדבוודאינכונים,הדבריםכל:ייוהנהי)א O' ""יקחצ<ייילקחב(ףשיתהקדושלשונוזה

למעןאד .••בתובהבלייצואהזהעלוהעוברתלאסור,אבותינואבותדנהגו •••הוא

בדבריהםקטנותהערותואעירבץה,רבותיונדברילהעתיקהנניהאיסורחימרלברר

וכלשלה,לשיערממשדמיהואדהאמדאורייאת!.אוסרדהאולומרמקוםדיש ..הק.'

משוםמדאורייתאאיסורבהישבןעלשערותיהן,הןכאילובעיניוידמהאותןהרואה

 ...לגמריייפרועבראשכמופריצות!,

 :!צוק"מפאפאהרה"קשל!קנוהבושםייייערונתבערהרה"ק

יתירהבאזהרהזהיריםייוהוו :הלשוןבץה"יח)יאתדרבחיייהנכה 1הקדושהבצוואתוכובת

אוסראנינבריתפאהואפילולצמתן,חוץשיערמקצתאפילוושלוםחסיצאשלא

עכלייק.מבורדיי,ישריםדורבר,ןלץרעותזכועליבם,

 :!צוק"למפשעווארסקיעקבר'הרה"ק

פרצותשנפרצועלמאודלבויידוה :זצוקיילמקאלשיץחנהר'הרהייקרובעלסיפר

במיליסביבותיהםאשרהנוכריםמנימוסיישראללבניועברוהיהדות,חבומת

בקרבאףמאודונפרץתנפשטץהשמנהגאףנברית,פאהלבישתבגןודצניעותא,

מרןץקינומשיטתכדבשבילרבינודעתץץהלאואתר,אתרבכלדיחרדיםיהודים

גמור.איסורשהאוהאחרוניםגדוליושארחייםיייידבריבשוייתמצאנץהקדושהגאון
זייי)עאדמןייוכייקמפיק"צהשלםע-ימידחנה(דברי

 :!צוק"מצאנ!חיים""דבריבעהרהייק

 :הלשיובזהיניט)סיייףידח"ביחים"יידירב(שןייתהקדישבספריכתב
 !בשקונבריתבאפהלילדלאשהמתוראם :שאלה

לאסור,מסכימיםורובםהאחרונים,ובכלשבעאברביסבזההאריכוכברתשובה:

 ,אוסרארץיםבעציוכןהאוסרים,שרבוכייא)(סייהעץראבןבהגדולהבכנסתועיין
לתתשאפילוץקניםאבסיפתמובאשםובריטבייאבכתובותברייןמבוארמץהויותר

דתהוידזהאסור,לשיערדומהשיהייהמצח][עלהפדחתלעוכדומהמשיחתיכת

פבאהלאצתאוסרדווביאלובןדבריהם,ממנושנשמטאבהייעכהייגעלותימהיהודית,

 !יהודיתדת!והואנברית
אצלבהיותיבבירורידעתיייכי :בץה"לשםכתב ,'לסימןאיחבלקהקדושיםובדבריו

אץ,ששמעתיוכפיחייו,כץהפריצותבמלבושיהלכולאשםשגםבמעהרין,ץיילמוייח

רקנברית,יפואהבשערתו,לילדחשוהבאשהשוםאשבנזמידנתבבלנמאצתלא

הץההמנהגנשתרבבמקרובבעוהיירוקרקלסל!והיוהער,ןחפותיהעםמנקליאיזה

כן,להנוגמדינתיונלנשינםשהותראנמרץהעכורלאחייוולכןהאפיקוסרים!,מן

עכלייק·התורה!"מןלוקהוהעוברבמקמוו!הויאוסר

 :זצוק'"מקאמארנאמשחיעקבדיחרח"ק

 :בקאמאראנתרפייוידביוםשכתבהקדושהבצוואתוהקדושלשוונ
לאשתלד,ואבםלילד,אוסרמשערות[אפה]שיילטאפליןראש,גבילוילילדייאסור

עליהםואיןישראל,בכללולאאבותי,אצל,ולאכבתיחשובהבניהובניבניהולאהיא

בשבועהבטחאותי,שיצייתואבםספקבליזהבעדלהישלםוהיאבות.ץכותשום

 ,צערשוםבליבכבו,דופרנסהימים,לאריכותה'ויתנםבנים,רתבשתהיהדאורייתא,
המלכיםי.'מלכימלדהשםיתרומםהכלעלאערבונאנכי

 )'האותשכאעמ'קאמראנקודש"ייאמריסבפר(הואב

 :!צוקיילמקארליןאהרון"ייביתבעלהרה"ק

 :הלשוןבץהאמר
התפשטןתבפיבעלום,מתפשטתהסרטן][מחלתהנוראההמחלההתפשטות

 ,שייטלןעדיוויפעל,לויטאפרשפרייטווערטמחלהיענע:דיהטהורובשלונו .!!!הפאה
ישראל!כלעמואתויצילהיישמורליצלן!-רחמנאאפרשפרייט!!!ווערן

זציי)ללדרמןאשרחייםריהרה"ח(מפי

 :ל Iזצוק'tבביף tבזקרעטזאבאליעזרדיחרח'יק

 :מעשהבשעתשנחכהעייהמנדטרנההצדקניתהרבניתטיפרחשלפניניסהיפור
היוהמשחפהכלכשכברץיייעמקרעטשניףהרהייקשלמבנותיואחתשמחתבץמן

מרדכיחייםווהרהייק[הואהאברדשמעלפתעהחתונה,אללצאתהגעלותעלמוכנים

במקוםאפה,שלקצהלראשתחובשתשם,שהיוהנשיםשאחתז"יי]עמנדטרנה

לווסיפרזיייעמקרעטשניףהרהייקאלרץמידואץלובשות,היושכולםהמטפחת

הורהומידמקרעטשניףהרהייקחנרדלצלן!!!.רחמאנפאהעםהלובתהנשיםשאחת

העשויהארוגהבמטפחתשמדוברהובררולכסוףמבנותיו,אחתשהיתהלאשהלקרוא

הארוגותהמטפחותכלאתלהביאהרביצווהמידנאה.מצמרשחוריםמחכלים

ניגשאפה!.שהםאחדרגעבדעתושידמהלאברדשגרמוביוןהשחורים,מהחכלים

ולאחרללובשם,יחץרושלאהנשיםוהבטחותהפצרותלמרותהאש,תנורלעכרהרכי

לשרוףלי:יישווהקודשולשוןבמתקלהםאמרץה,במעשההזכיהאתלהםשהסביר

 •••לאפהדשומהקטנהחיתבהמבללהתרחקשצריד ...ויראוישמעולמןעאותם,
הזה.הנוראהמעמדחנקקכולםובלבהבוער,התנוראלאותםוהשליד

 :!צוק"למשינאוואמרןהרה"ק

ועתהלחדול,אולהגידאםכמחשכתיקודםשהיהמהולהגידפי,לתפוחאניייצריד

פריצות,כגבדילילדישראללבנותישגדלואיוסרבילהגיד,אנימוכרחכיראיתי

ירחםהמקוםכוחו,ככלביתובאנשילמחותמחוייבישראלאישוכלנברית,ובאפה

 )התירהעל(דברייחזקאלמעלינויי.הץאתהמכשלה,ויסירעלינו

 :!צוק"אמוניםיייישומרבעראטהאהרוןריהרה"ק

 :הלשוןבץההקדושהבצוואתוכתב
שהאגולהיראואץייבואמשיח:כאשרכדאמרקאריצערפנחסר'הקדושהצדיקהנה

עלאבמתהיאשהכוונהכתוב,דיכתבוגבוףאחת,שערהעבורועומתדתלויההיתה

לכםיהיהפניםאיץההמתוקים,בנייכןואםרחייל,מקילותשהנשיםהשערותענין

עםיחדיבואוהצדקניותהנשיםוכלוהאמהותהאבותכלכאשרצדקינו,משיחלפני

אניכןעל !אתכם!ויוליכויזרקולאןרחייל,הגאולהאתעיכבתםשאתםויראומשיח,

אפילופאה,בלבישת ...דהואכלקולאשוםתקיללאושלו@חסאשה,שכלמבקש

הוקדושה,שלוסייגיםהגדריםכלעלנפשמסירותאחדלכלושיהיהאחת!.שערה

הצייאה.עכיילאפה. .•עם;ילבו,שלאובניואשתומצדהןמצדו

 :!צוק"לאהרוןמתולדותהרה"ק

 :התעוררותאבסיפתתשמייץואראפרשתדיביוםשאמרקודשדכרי
 !ושלמיםיראיםדורותלגדלץוכיםשבזכותהאבידישקייט,גדוליסודהיאייצניעות
מהכפיאשהכלמחשיביםהיהודיםאצלינובריאים!יהיושהידליםזוכיםובזכותה

שייןרעד{אידהארובתו!,האפתומהסרתמדברלאאניבצניעות,יותרהולכתשהיא

 .עכלייקשייטלעד].טתם[אפילי !אפתו!תסםאפליןאלא }!!!שייטלעדלאגנעדיופןנישט

c6 זי"עספרדיחדותבדולידעתro 

 :!צוקיי'ההיד"אמרן
השלטימשםהאיירשהביאייומה :כתבקסייבשייגסייאוייחיוסףיייירבכיבספרו

-קצינלכויגןמהרייידהרבממוננעלםנכרית,אפהלגלותלנשואהדמתירנבורים
מיעלקודשודבריביןהמהרייי[וץיילץהי.'עללתמוההפליא-שבעאברהרבהביאו

המשנהחכמיאבותיונלונשהחנילוהעיר!זולואהדרדזה"לאאפה:להתירשרוצה

היאד ...בכותחאמביעתאיותרהרבהפשוטשהדברמפניץייל,והפוקסיםוהגמרא

בידעאת,מהאילצלןרחמנא ••• !!נבריתבאפהלצאתמתורשיהאהדעתעליעלה

כןעל •••משהתדעלעוברתאבילועצמהלהראתומתורשיהאהדעתעליעלהאיד

דבריםהםבישכתב,מהבכלועיקר!כללאליותשמעולאלו!תאבהלאאני,אומר

עכיילטעותוי.'מקוםעלעמדנוכןעלץולתו,בהםיכשלשלא!וכדיהבליםהבלבטלים

המתירגנדץיייעהחידייאמרןמצייןשאליושבעיי,בייאברהמובאקצנילנכוגןהמהרייי

נכרית].אפה

 :ל IIזצוקהכזר"!'·בריבעלטוז

 :הלשוןבץהכותבחמד"יישדיהקידבספרו
כברהץה,המנהגנתפשטשלאדבמקומותינוופשיטאבץה,נוחההעניהדעתיייאין

הנ"ל,אברהםאתברדהרבכתבוכברגדר,לפרוץואסורהאוסרים,דעותקבלונ

[האפה]אפהרוקביכוסיהנשיםלילדבזהמנהגנמצאלואנשמעלאדבמוקמתוינן

למילףלונוחלילהבמיעוטה!,בטלהגדר,ופרצתמעיראחתימצאהמאצואםבלל!,

נקיים!"ישראלביתוכלמקלקלתא,



 :זצוק"לאלפנרריאליעזרייבלמחריקרישאהסבאמרן
שתופסכמיעצמוחושבאחדהיהמולדתי,אברץבהיותיחורפידבימיוזכורני ...

[צחקו]ומחכונכרית,אפהדמתירגבוריםהשלטיסברתמציאהשמצאואמרספר,

יישנדחהייאלאלכל,ידועהזוסבראהיתהשכברלפיזמן,שאבתווהרבניםכלעליה

דמאחר :ברורהדברהאמורפיעלאשרשנים,דמכמההזמוורבניחכמיאצללחקרו

לאסור!!!דנקטיןגדרבדאיחמתיר,לסברתלהקרויינדחהיימהפוסקיםוכמהדכמה

הרבכדבריבהדיאמוכחהראשונים,וגדולי ,השייסדברידמתוךלעניי,ךנראהועוד

ובעיני .••מייריהשבכהשתחתדבאפהשבת,דמסידבההיאדכתבהנייל,[האוסר]

שעושהמיודאידהאהרבים,לרשתולאצתאףהיתרללמדובדעתועלהאיךיפלא,

לקרובותיהאולבעלה,בחצראוהבית,בתוךהואשיער,בעלתעצמחשתראהכך

כואותהשיראוהעולם,לכלשיערבעלתעצמהלהראותולאבחצר,אובביתשהם

לדחותחשבאיךואתמחהומכשול,הרהורלידיויבואושיער,בעלתהרביםברשות

קדמוופוסקבשוםנמצאשלאכזה,מחודשדיועיייזלהוציאכדיבכך

בפאהראשפריעתאיוסרשיש ...שלה!שערהכמוהאפהאסורדאבמת ...להתיר

נכרית!

אי)תשובהיבחלקקדישאייייהטאבשבוייתמרושלהקדוש(לשונו

 :זצוק"לפלאנייאברהםרבימרן
להיתהלהנכרית,אפהעניוהיינורעיםהרהוריםליידלהביאלחליראשכלייוהנה

 :זצוק"לצרקחיהורהרימרן
כללבזהרגיליםהיולאהמזרחעדותשבניהואידוע-בפאה,הראשכיסוילעניו

אירופאמעריאבומחדשוזהבכובע,אובמטפחתראשומכסותהיואלאעויקר!,

כא)עמי(אור-תורה ! uהימנוחהחכמיםרוחאיוכווהעושהב"מדוה",

 roשליט"אחדורברולידעתט3

 : א"טיל,:,;·וואזנרהלוי-:tהגריי'מרן
בזה,עצמילתקועליחלילהנכרית,בפאהיוצאותשהנשיםהיוםשלהמנהגייבעצם

מדיוזהשאסרומהםוישבזה,נוחחדעתםאיוהפוקסיםשלרובםדרובידועדכבר

דכשם ...פשוטיישהדבר :[שכתביייח,ס'ישבעאברבתשובתועייוממש,יהודיתדת

הדעתעליעלההיאך ...נכרית!אפהכך ...מכוסה!לבשרה,הדבוקעצמהדשיער

עליעלהאיךכידעאת,מהאיליצלןרחמנא ...נכרית!!באפהלתאצמתורשיהא

 ]!!משהדתעלעוברתעצמהלהראתומתורשיהאהדעת
רטייו)עמיקצייגס'יאהעייזהלוייי(יישבט

השערותאתכשמכסיםזההואזיוף:איזהבזהיילמרוזעקבבייבהתעוררותובכנס

 ...עצמןמהשערותיותרהיצריםמגרהועודזאתכינכרית,באפה

האישויבכההאדםויתמרמרבישראל,כזאתימצאולאנמצאלאגבבולינויתברד :שליטייאאלישיבהנרי"שמרן

כדיותודשונים,בענייניםעימולדוןשליטייא,מרןאלעלוחשוביםאברכיםשניבעריהמספחתדפשתההאדם,עלאשרברעמראותבלבו,אלוקיםיראתגנעאשר

מרןלוענהנכרית.אפהבעניןהרבדעתהיאמה :בשאלההאברכיםאחדפנה·שיחתםרעהגורםהואזהודברפלילי,עווןהואכינכרית,באפההנשיםיוצאותלהיותאדום
התכוונולאהםוגםמתירים,שלוששתייםישנםאוסרים,הפוסקים:רובשליטייאבעלום.זמהלהרבותלעשתו

מתירים,דרייצוויידאאיזעסאסרין,פוסקים:רוב[בלשונוהיום!זמנינושללאפותעיי)בדףקכייופרשתnבוקותיארבהםייאתיירבךבטפרוקודשו(לשון

 :זצוק"יצחק"ייפניבעלאבואלעפיאיצחקרימרן ].!היינטינענישטאוידמיינעןזייאוו
נכרית,פאהללבושדידןנשיהניכליעייאעירנופהינהגואידדעתלמןעליבייינתתי

ומחצרשלהם,לחצרבהם(לצאתנכריתבאפהראשושיערלכסותפירוקייא,הנקראת

דלכאורהכלל,ראשיהןעליימטחפתייכיסויבליהרבים,רשותדרדאחרתלחצר

רביםמקום,מכלהכיסייל[השיינ]זיילדהואהנם ... !!!ממשהידןהיפךדהואנראה

הקיפוהוהרואה,שיראהכמו ,!קודשידיהםכביראיותיוודחו !עליולוחמים

לנמרידבריוודחועליוהקשוחייו,כטועהשעשאוהועדוהויות,קושיותבחבילות

ואידהנייל,זיילגבוריםהשלטילהוראתקרויינדחה"הנזכריםהפוסקיםשכלאבופן

וכיוןכלל!,ליהדמסייעתאננמצאולאעליו,שחלקומאחרכוותיה,עירנונשינהגו

שהואהתשובה,בטיום[וראהלהתיר".עליולסמוךלנןאיןדאיסוראמילתאדהוי

הואזהולפילחצר,רקפאה,עםלרחובלצאתהתירלאגבוריםהשלטישנםמאבר

הרביםלרשותהאפהעםלצאתהתירלאפעםאףכימעולם,בהיתרוטעהלא

 . )'יסימןשישיחלקיצחק"ייפגית IIנשי

 :דצוקיימוצפייעקבר'מרן
ישראלשבנותישראל,ביתבכרםבעוהיירשנפרצההנוראההפירצה:אודותזלייק

שרובנכרית,באפהברביםויוצאותוהלוכותנכשלתוהאיסור,חומרידיעתמבלי

יצאוכמלאכיםראשוניםהפוסקיםונדוליזאת,אסרוואחרוניםראשוניםהפוסקים

וכוי,התורה!מןולוקהפריצתו!דאורייאת!איסורוכנוןזה,גנדחריפיםבביטוים

שערוםלאאשררב,ובשכלולבמומחיותהעשויותדזמנינו,נכריתהפאהובפרט

באנולזאת .!!!תאזלהתירמקיללאףהדעתעלעלתהלאבודואיזהועלאבותינו,

 !!נכרית!בפאהלחוץלואצתללכתוגמורחמורשאיסורתורה,דעתדעתינולגלות
בזה,חייויפרצושלאביתובניעללהשניחמחויבבעמובעלוכלעצמה.כשיערודינה

שתלכנהלהשניחונםהרבים,אתומחטיאותחוטאותבכללחלילהיהיושלא

הברכותבכלויתברד ...ביתואנשיבעווןחייוילכד,לבלוכדיןכדתצניעותבמלבושי

עייילהיגאלועתידיןממצרים,אבותינונגאלוצדקניותנשיםובזכות ...שבתורה

קדש)ו(תכביךכבייאצדקנומשיח

הטערה:אחרשהשקט

 :יטייאשקנייבסקיהכרייחמרן
מהושאלושליטייאמרןאלבקודשנכנסוישראל"משהיידתספרהמחברבעלהגאון

סבראזהלשיער,הדומהאפה :שליטייאמרןלוענהזמנינו!אפותבעניןדעתו

הפאותייצרניכל[וכהיוםמחלקותלאזהראיה,לבאאפילואסור,שבדואיפשוטה,

לכויי]ע.אסורהכזאתופאהלשיע,רדומהשאינהאפהשלמציאותכיוםשאיןמעידים

 :שליטייאאויערבאךחנר"שמרן
 :תשנייוטבתביייחשליטייא,מרןשכתבמכתבמתוןקטע
ישראלשנשיזיילישראלנאוןאאמויירשלורצונודעתוהיהכןכיבזה,מעידוהנני

הפאהעלז"לאאמו"רשלהגדולצערואתאניראיתיוגםבמטפחת.ראשןיכסו

מצטרף,הננילזאתואיירחם. Iהישראל,אמונישלומיבקרבשנתפשטההנכרית,

מפאהלהחליףהמתעוררותכח,גבוריהניאתולאמץלחזקלקרא,ועודכיהודה

ובריותרויחי,ומזוניחיי,בבני,לב,מקרבהתורהבברכתומברכולמטפחת,נכרית

ישראלוטהרתקדושתלמעוחותםוהננידמיטבמיליוכלגואפ,

אויעראבךהכיימזיילזלמןשלמהמוהיירישראלגאוןאבאמויירשמואל

 :שליט"אליפקובייןחנרמ"ימרן
איראשכיוסיגם,אבלראשבגילויהנשיםהולכותלאשהיום:יינכןובזהיילהתבטא

 ,,! !!זהאתלכנותאפשר

 :שליט"אסנרןר'חנחייצחמשניחמרן
 :בבני-ברקשנשאחיזוקדרשתמתון
שלוהלבושמהפאותומכשולים,נסיונותלהםשישלי,ואומריםהרבה,אצליאבים

מהנוראות!,נורא ...הפקרותאיזההגענו,לאומהחלוניות,יותרהחרדיות,הנשים

לגשתזההעיקראבלבזה,ותיקוןבזה,ותיקוובזה,תיקוועושיםהולד!,שהיום

-הנקודהזוהיאבלהנקודה!אלניגשיםולאסחורטחורהולכיםהאדם!,למהות
ההצלחות.כלהברכות!,כלמוחניםפהשכתוב!,מהנוראהריזהעלשהריצניעתו!

זמככזפייאזתלכשרזתבכזגבוחלכתייזיסייכזסביירזר
מבירוריםשכתוצאההידיעה,פירסוםעקבהחיודיהעולםברהביות mהרסערועתישרלא,עםתלודותזכרונותבדכריוגנוזשמורדעייו

ברורהלכהבפקסדורינופוסקיכלציאוכךובעקבותזרה:עבודהמ'תקרובתמקורובזמנינוהנמכריתהפיאותששערותינהשףתנגלהיהקירית,

יבוררשלאשרענאמרבהלשתיים,משתמעתשאינההידעהדיריניגדוליכלע'יפירסםואףמהפיאות,והנאהשימושכללהלוטוילארסרוגורף
כותפקי!יאהוסראהי-כשורתממוקורתנשלקוח-פהיאותונשורת'מוקרביקיוו

'תקרובתשלהששמשום-הםאיותאתכונשותשאםוראלומכלרבאוםוםקיאודעייוהנל"),הששח!כידוססלארחשניס(כששלעתהדעוהנה
עומדידעויזמנינופיאותתאבשעתםשאסרודורנו,וגדילופוקסידכלדאליבאכךזמננו,פיאותמעלזהשחשהסרתעלשהדויע-זרה'עבודה

 !!!הנ'להחששעקב-שהיאפיאהרסגבכללהשתמשהיתרשוםואיזכסקדוםבתוקפוההמורהיארסר

הסעניקיםסלאהגם-אתחבשרותעמרתכאףשאיוססיש.ךסעקבלאחרהתבררשינים,הכשריםהשגתחתתחבייםהבמכרותהפיאותואף

הנץ.החמיריתהחששותלגביהדרושיםהימנילמייםההשגחהכילללעשבזהרים-זסבנופיאותומכירתליציורהכשרותתעדוותתא

כללע-100%בוקפדניתצעסאיתבדיקהיבצרעשלאזסוכל ,")(כשרותוהתמתשוםעלהלתססךנוכלשלאהדברופשוטברורלכוואשר
 .")(יהשיייקהיציורלשביבלגסרועדבזיזהסשעתיפיאה,פיאה

כזתא),אורסיםבעבר,הסתירםישגםכדיוע(שארובארפריץבאופוהםזסביובפאיותשלככלוםכשרובםשכהיםרהירהבץ,הלששותבבוסף

ועתידיםכשרות,חותסתגשופנקתךות-חסותועקבשנבםרהצביעות,גדירפיצותלעגםלמאחחאירותהשרץ,הלבשרתהחסותבותבילערובץ
זיזח.תאלתתהם

חלו.ארובאדור"Kתשפםקה'ירווcונ,קןטשחבשרמבורהיהאסףאיכ (')
M כ'השחנביתפהא'ותףאכי~ l00o/ ,ןוסובזזדבדביקות-ע"יהבןוננםיסינניםvייו'סהףו-עיr:נnיסשלבבחעתתדמורבםא"פאשליךכר'ם.כוופנילנפייהcmחp .ערהיוםיינס,"

תלהיו.כלתי-עצאמית"1ככקהאסכישכח,תחותונתשוסלערותיותשוסעללהסןובתסכלאלולןכלאגף,פאילואהיסורמכתסלאל ,"עשכתקרתבו

 .)"ללכורה 'III'ןללהתס וII"I"ןינrrיP-הסברnכםה(נו'יוrחסיוaביסודוCלווהII'בזiונוו mו.aלונוב בII'"וnונהזרלרrIכם IICו:rכוnבהוrיסילVIוהנבםיגילחידוס_
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