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שאפשרההלכה,לעיקרכעתנחות
תפורהעליוןהמלבוששאם

אפשרהיטבומכסההרבהברוחב

היותרקפריצות,זהשאין

מקוסמכלמחכמיסששמעתי
בפרטבגו,דבריסשישאמרתי

הקיץבימותהולכיסשאיןכהיוס
כללפרוטאפשרואיבמעיל,
 .שצריךכמוהולכיםשאיןהדבריס

הלבושעצסהרביסרבעונרתינר
הרדידאזהצניעות,בתכליתאינו

לזלזלאיןרלכןמכסה,
לחנסלאזהעלבהתעוררות

בזכות"ייא)(טוטהחז"לאמרו
ממצריס,נגאלוצדקניותנשיס
באפרשת(מכילתאכמדרשואיתא

רמז'ייאפרקשמעובי,לקוט ',הפרשה

דסהואברוךהקדוששנתןקפ"ו)

זהידישעלכדימילהודםפסח
הנשיסאצלכןוכמולגאולה,יזכו
שמםשינושלאהזכותהיה

ומלבושם.ולשונס

y 

הזמן,מצרותכןגסהואוכהיום

אנשיםאפילוהרביםובעונותינו
לקוי,צניעותשלהעניןיראיס,

כיוןהרע,היצרמתלבשזהועל
הדור,קדושתהרבהתלוישבזה

צדיקיםאמרוהעולםובמלחמת
בפריצותלתלותיששהרבה
ואפיקורסיות.כוזבותובדעות

כעניךגתעךרריםאסרברובכל
מיאפילןגררלגדורצניעות
הזלעדודצידךביכולתשאיגו
לגאךלה,התקרביתהואובודאי
שיהיההתורהקבלתלפניובפרט
ובזכותוטהרהבקדושהתורה

לגאולהנזכהצניעותשלהענין
אמן.בימינובמהרהשלימה
ביכלתשיהיהצריךבודאיובאמת

 J:t J:t J:tוכו.'לעודדצריךעכ"פ ~

@ 



 ~ r:י~ ;i: טט;~~';,שליט"אמפאריםונהרה"צאדמו"רכ"קמאתהצניעותרי iגמשמרעלקודשמשא
ירןשליםפאריסוב

מפורשמקורלויש'השאל'מלבוששמנהגוהאמת,
הטועיסכאנשיסולאובשו"ע,ברמב"ם

שכןבעלמא,וחומראחסידותמנהגשזהלומר
אבה"עבשו"עהמחברהביאומקומותבכמההרמב"ס

הביאכ l/וכמןיהודית,דתשזה 1קט"ונסי'ג, IIעסין

בזה"ל,ודע)ד"ה(בה"לע"הסי'באו"חהמשנ"בזאת
שתלךעדיהודיתדתכלעוברתמקריכו'תלךאסאף

שאיואנשיםוישנסע"כ.הנשים.ככלמלמעלהברדיד
דברלמעושהעוססיםוחושביםמזהיודעיםהס

ישראלבנותבקרבצניעותלהרבנתהזאתהמצנה
מפליגיסכאילנ'השאל'מלבנשיללבנשנלזכנתנ
נכאילנבמקנרנתמסנסשנםלנשאיונהידורבחומרא

הפשוטהשההלכהבענדהפשוטה,מההלכהננטיס
רדיד.ללכתהכשרותישראלבנותדרדהיהשכדאנמרת

ניr,וה, J;I ז?ו,r~ת;יבך1ה~לאומר, ) 1י"מ"ה(בתהליםהכתוב
בתשלתפארתהויקרכבנדהלמשה.זהבממשבצתו

שלעניןג"כהואהלבושעיתה,'שתשבהו'א:המלך
במלבושיה.תלוימלךבתשלוכבודהייפנימה",

בס"ד

ךז>ת~יו a;.ז.>ת?~גהך W ~}מ.עו?י}!כךין:;כיי"ט)י"ח(כראשיתכתיב
אהבהשימרהקב"ה ,'הדרךך~ו;נךן:יין Q ~:;(יתן

שנתנסהניסיונותעשרהבשביללא Iאבינולאגרהםמיוחדת
הנשגבותמעלותיושארבשבילולאבגבורה,בהםועמדבהם

ביתויאתבניןאתיצוהאשרזאתבעבוררק Iמבינתינן

להם,סללאשרבעקבותיווללכתה'דרךאתלשמוראחריו
היסוךהואבטהרתםהדוריתהמשךעלשההשגחה Iומכאן

העניינים.לכלוהבסיס

לכאורהזצןק"ל,מסאטמארהק'רבינונשסאןמרים
חזקהבאמונהמאמיניםכהאנואם Iהאדםישאל

א"כויגאלנן,צדקינןמשיחיבואיוםבכלשהנהואיתנה

צאצאינוחינוךלחיזוקפעולותועושיםנאספיםאנומהלשם

זאתעושיםשאנוובהיותרבות,שניםעודויגדלושיבואו
החינוךמשמרעלותחבולותעצותמטכסיםעתובכל

שצריךבודאיסתירה,שוםכאושאיולדעתישהטהור,

פקוחןתעיניסלשיסישזהולעומתהמשיחבביאתלהאמין
שנה,חמשיםעודעלהבאיםהדורותחינודעלולהשגיח

שלאממצריםנגאלןדבריםג'בזכןתאיתאהריבמדרש

המלבושים?לקחומאיןןמלבןשם,לשןנםשמםשינן

הקדושיםמהאבותאומרהוילבשו!מלבושיםאיזה
תוקףובכללבשו,שהםמהללבושעשווכמוהםוהאמהות,
להיגאל.זכוזהובזכותובגאון,בעוזאלומלבושיםנשאו

((צ'אןעק~י fלך י~~ )'ח 'א(השיריםבשירהכתובאמריבן

להיכןלדתדעילאאםופרש"יוגו',~י~'נכךךז.>תירעי
הראשוניםאבותיךבדרכיהתבונניכו'צאנךלרעותתלכי

 .בדרכיהם,ולכיומצותימשמרתיושמרותורתישקבלו

זיע"א,מפארשיסחאהיהודיהרה"קבשםיאימרים

אברןשלדרוקנודמותהצדיק,רוסףגברשנאמר

ללכתארדלדעתרצונךלרוסף,אמרשהשר"תלן,נראה
הוא,הולךדרדבאיזהאברךבדרכיהסתכלאוןפ,ובארזה

 .בדרכואתהאףתלךוכך

חבלכו'האבותאלוארארש"יכ IIבמשכתבאמתבשפת

משההלאתמוהולכאורהמשתכחין,ולאדאבדיןעל

שלןמאורורבומאהבמאדגבוההבמדרגההיהע"הרבינן
חסרכאילודאבדין,עלחבלהש"ייתלואמרואיךישראל,כל
ולולהאבותשהיומעלותישנןוכאילווקדושתו,במעלתומה

בדרךלהתנהגחפץהיהע"הרבינושמשהוביאראותם,אין
ובודאיהעם,אתלהתנהגקדשןבדעתשראהמהע"פמיוחדת

אמרכךאךונשגבה,קדושההיאע"הרבינומשהשמחשבתהדרד

שילכןצריךבשלימות,הגאולהשתהיהשבכדיהשי"ת,לו
להםשסללודרךבאותויצעדוכאשרורקאבות,בדרכי
זכותשתגןיתכו(לאלגאלם,באפשרותיהיההק',האבות

אבותיהם,בדרכישילכובאופוורקאדעליהם,אבות

ידועהדברבודאיאמורים,הדבריםמהבלפי

מפינו,האמתאתנכחדולאלכולנוומפורסם

גדרישמירתבמצבפלאיםירדוהאחרוניםשהדורות
נשיכלהיונעכרותישנותמסדםימיםזכרתיהצניעות,

והחוגיםהעדכתמכלהכשרותישראלבנותירושלים
כפשטיה,נהראנהראייהשאל"מלבכשעליהםלובשיט

הצדשלה,נדרכהקהילהוכלשלהבאופועדהכל
עטרהענדומהכלליוצאבליממששכולןשבהםהשוה

זה.במלבושוהלכומעליהןזו

מיכלכלוה, mהיהדשלהיסדוהואהלבוש
יכולואח,דאחדכלבראשו,לושעיניים

ברורבאוןפהוכיחההמציאותנלראות,עינייסלפקוח
ממלבושיהס,לשנותשהחלהמשפחהשכלכשמש,

בכלקלקולנתהווההלבוש,גדריבמשמרתולהקל
נפקחותנהענייסעוברותנכשהשניסכנלה,המשפחה

מעשיהם,עלמתחרטיםהםהריהפלאית,הירידהעל
לשוועתס.אוזןשיטהמיואיןנעניסנאינםוצועקיס

נעשההאחרונותשבשניםלהשי"תיתהילה
מלבושעטרתלהחזירגדולההתעוררנת

אומרזצנק"לר IIאאמנכ"קנהיהליושנההשאל

להיסיףרצוהשהקב"השמימי,עניובזהשרואים

ממצריםשהגאלוהשכמוישראל,כללעל!כותים
העתידההגאלוהכמו"כצדקניות,נשיםבזכותהיתה
רוחהשי"תהערהכוועלצדקנינת,נשיםבזכיתתהיה
אתועוררהצנועות,ירושליסבנותעלממרוםטהרה

כבראשננה,לעטרתההישןהמלבושאתלהחזירלבן
אתלקרבשזכותמהראשוניתשהןמיאשריהן
עטרההמחזירגדנלקהלכברשישהגסהגאלוה,
ישראל,כללכלאתכוללתאינהעדייןאמנסליושנה,
להחזיריזכוישראלשכללצריךהגאולהלהחישנבכדי
הראשונות,שהןבהיותאבללינשנה,הצניעותעטרת
סנףיסקריעתבשעתשמצינוכמווגדול,רבזכותןהרי

יהנדהשבטכלואחרינליס,עמינדבבןנחשנןשקפץ
שהיובשביליהודהלמלכותשזכנרבשכרנטלווהס

 '.הקידושעלהפשםשמסרוהראשנניס

הנשיםחיל mגבורהנישלידיכןתחזקנהכןעול
הצניעיתגדרילחיזקונפשןשמיסריםהצדקניית

'השאל'מלבושילויבשותתפארתה,לוהחזרת
שרבותהגםהראשוננת,שהןובשבילהעברו,כבדורות

הגדנלותהזכיותלהןנישנקראות,ראשנננתעדייוהן,
לגאולהבקרנבשנזכההשי"תניעזנרהגאנלה,לקירוב

 .אמןבקרובשלימה
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אאמךתירתתטישיאל

ייהקרמה"

צדקניותשנשימשמענואשרהטובההבשורהעלנפשינוותגלליבנוישמחא)
מדינותבהרבהדנאשמקדמתהקדושלמנהגלחזורעצמןעלוקיבלונתעוררו

ז"לברמב"מובמובאהבגדימ,מעל(יישאל")יירדיד"בלילרחובלצאתשלא
א'טעיףע"גטימןהעזראבןערוךובשולחןאישותמהלבותב"דובפרקי"גבפרק

ברורהובמשנהב'משנהז'פרקבתובותטוביומ[ובתוטפותד'טעיףקט"וובטימן

בישראלוצניעותקדושהלהרבותבבדי ]'בטעיףע"הטימןהלבהבביאור
ומבהיל,נוראבאופןבחוצותהשוררשכנגדהטומאהצדעלהקדושהצדולהגביר
ואבזריותקשותגזירותיתבטלוזהידישעלובטוחנולשמימ,עדמגיעוזעקתה
ה'בטבנהנתוןהקודשבארץהישובבלאשרהזאתבעתבפרטישראל,מבלל

מאוד,לזהצריבימאנוירחמ
עלויתקרבממרומ,טובותהשפעותוהרבהוישועותרפואותזהידיעלויושפע

צדקניתנשימבזבותי"א)(סוטהחז"לשאמרובמונפשינוופדותתינוגאולזהידי
תר"ו)(אותרותבילקוטבדאיתאלהיגאלעתידיןובזבותןממצרימ,אבותינונגאלו

לחזקאלובשורותובאנובדור,שישצדקניתנשימבשבראלאגנאליןהדורותאין
דעתהיאזילהיגאל,עתידיןובזבותןנאמרשעליהןאלוצדקניותנשימולעודד
איתהלשמיעשזכיניאשלהביתהחיצבתשבעתייםמזיקקהיברירהצריפהתירה

זיע"א,הקודמהביד"צמפיתשט"אטיוןב"בביומבשניםעשרהלפני

ובעומקההלבהשלבעומקהלנימשהיוהגאונימרבותינוהחתומ,עלאזובאוב)
ורביהלברשטאממשהורביראבינאוויטשבנימיןרביהגה"קה"היחדמ,יראהשל

זצ"ל,פישריעקבישראלרביהראב"דהגאוןובראשמזצ"ל,בראנטדארפערמאיר
הגאוןקומתומלאאזעמדהרדידבשבחחתימהמהמלבקשלפניהמבאוובאשר
במצוהראשוןלזבותרוצהאניואמרזצ"לפישריעקבישראלרביהראב"ד

ע"ה,אימיהלכהבךביראשון,ולחתומ

הדברימהיוהמצוותמןמצוהבשארנוגעיןהיואמהדברימאלוואמנמג)
שנשיממזהיותרשייךמהואח,דאחדבלאצלובהערצהבבבודמתקבלימ
הרמב"מ][לפירושבגמראשיטודוהקדושלמנהגלחזורנתעוררוצדקניות

ברורה,ובמשנהטוביומובתוטפותערוךובשולחןובטורובהרמב"מ

ואשרישראל,ביתקדושתיטודייצניעות"בעניןנוגעיןהדברימשבאןביוןאבלד)
עטקנימישנמבזהישראל",ייבנותשנהגוהצניעותמנהגהואיהודיתדתעניןבל

מה?מתחתיהמ,בוערתשהאדמהומרגישיממהבלימאותממוציאשזהמטוימימ
עלונתנתקקודמימ,דורותב'אוהדורשללצניעותאותנויחזירוהאלוהנשימ

בצורתשהבנטנוהשקרומבלבה,שנשתקענוהזהעולמהבלישעשועימבלבןידי
היומ,שלהמושגימבלעמבביבולאותהאיחדנואשרולימודה,התורהקיומ

יוצאיממתחתיהמבוערתשהאדמהזוקשהבשעהעושימהמהמהלבןה)
גרועימבדרךנוראה"ייבהטתהויוצאימשבאומותגרועימבדרךומשתמשימ
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השניכלפיאחדמשפחתמבתוךומטיתימהצדקניותהנשימנגדשבאומות
ולתורתו,לד'הנאמנתרוחמתישברשבכךומקוימבישראל,מחלוקתומרבימ

ירבהכןאתויענווכאשרי"ב)א'כשמותהכתובמאמרבנונתקיימלקלתהלהאבל
הואברוךהקדושלבכןגzנות 7לבנותנימשהממהבכלרש"יופירשיפרץוכן

הרבהעודונתרבוהקדושהכחיותרנתרבהמאזודוקאע"כ,ולהפריץ,להרבות
שפירשי"א,ברכותרשב"א[עייןהמשחיתימנגדכמותמלעשותשנשתתפונשימ
יהאלהמאמרמגודלזקנךלושאומרימלאחדמשלשמשאמרובמההגמראדברי
אתהמהמפנילאחדאומרכלומרלשונו,וזההרשב"אופירשהמשחיתימ,כנגד
עכ"ל,]מלבמ,ולהוציאזקנמ,משחיתימשהמאותמכנגדלהמאמרזקנהמגדל
הביד"צשכתבווכמוהטומאה,כחונחלשהקליפהכחנשברכןידיועל

עלהקדושהצדולהגבירבישראלוצניעותקדושהלהרבותבכדיהנ"לבלשונמ
שכנגד,הטומאהצד

כוונתהיתהשלאא,לזמן,מזמןלפרטמהמהמשתדלימבשלהמוהעטקנימ Cו
משונהמלבושהואהראששמעלשהרדידב,הראש,שמעלרדידעלהביד"צ
והשולחןהרמב"מכוונתולטלףד,בצניעות,טלידהגורמשזהג,ותמוה,

בזה,ערוך

לחזקהביד"צכוונתהיתהשלאלומראפשרהיאךשואלהבןכאןואמנמ Cז
עלמקורבלאדברימאזכתבוהביד"צוכיהראש,שמעלהרדידשלהמלבוש

נחפוץ,אשרלכלדבריהמכוונתלהטותשנוכלבאוירפורחותשמועותטמך
ובשולחןכ"הופרקי"גפרקאישותהלכותבהרמב"מייכמובאלהדיאכתבוהרי
להדיאמריריערוךוהשולחןהרמב"מוהריקט"ו",וטימןע"גטימןהעזראבןערוך

מוזכרלאזההראשמעלשאינושכזהרדידואדרבההראש,שמעלברדיד
כלל,ערוךושולחןברמב"מ

מדבריכ"ח,באותרדיהבעניןוהשו"עהרמב"משיטתבביאורלהלןעודועיין
שמש,בביתהתעוררותבאטיפתזצלה"ה,בראנדטדארפערמאיררביהגאון

אתשלבשהאחרזצ"לראבינאוויטשבנימיןרביהגה"קשלמנכדותיוואחת
להאמררדיד,שלבשההגדוללזקינהלבשרכשבאתהלראשמעלשאינוהרדיד
נן,'לע 7א 'W tבלשונולהאמרבדיוק,לושהראיתהעדרדי.דשומרואהשאיני
יותר-טובגמנו,קטןטודר:שאל[תרגומ ..~אר~ישט,ךויער Q ע.(;:-גןטארי~ט

 ,] .. ,כלוממלאעדיף . . .

המנהגוהריהקדומ,למנהגלחזורשלבשבחכתבוהריטעמא,בתרזילוגמ
ושהיההראששמעלברדידהיהתובב"אירושלימהקודשעירפהכאןהקדומ
טפרימועודירושלימ,בטובבטפרשכתבכמוטלית,כמוגופהכלאתחופה

בט"ד,בפנימשיתבארכמו

שמקורמלמלבושימותמוהימ"יימשוניממלבושימבשמלקרואאפשרוהיאך Cח
ישראלמלבושיהיהושכןברורה,ומשנהערוךושולחןובטורובהרמב"מבגמרא

הקודש,בארץכאןובפרטהדורות,בכל
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ריחמבאישימושלומוחסמגונה,שזהואומרימטוענימהדורהליצניוהמה
שהיאידועזוושפהטענהוכלוכו',וכו'הרחוב,בעיניוהמצוותהתורהשמירת
התורהועלהקודמימהדורותעלבבוזשמסתכלימרח"להחילונימושפתטענת

 ."לרחהקדושה
והציונימוהמשכילימהריפורמימכמושהתבוללואלוכלמסתכלימהיווכך

התוכיחהומיומהדיןמיומלהמואויוכלימה,בושהלאותהאוילמיניהמ,
וחסידימחכמימותלמידיוחרדימיראימשלבלבוששמלובשימאנשימשנמצאימ
עיה"קובמנהגיובקנאותבלבושהישןבדרךמחזיקימהמהוכאילוכביכול,
כלפיבלעואבניובליסטראותחיציממורימהמהולמעשהוכדומה,ירושלימ

הקדושימ,ירושלימומנהגיהטהורהוהמסורההקדושהוהתורההישןהדרך
הארמי,ללבןדומימהמהוהריושמצה,ולעגבוזבדבריהקדושה,השכינהוכלפי
לחזירשנמשל )'הפסקהי"גפשרהויקרא ,'אפסקהס"הפרשהבראשיתרבה(מדרשולעשו

 .טמןאשרברשתולהילכדכדיטהרה,סימנילושישלהראותטלפיושפושט

לאותןאוהצניעות,אתשמבקשותלאותןהאמסלידה,גורמימהמולמיט)
שיטילוידיעלגיהנמשלמדינהינצלושבכךוחושבותהפריצות,אתהמבקשות

היהודימשמלבושיאלודברימוהריולחרפתמ,לבשתמהצנועותעלהאשמהאת
מתועבתייתקציר"הואסלידה.וגורמימותמוהיממשוניממלבושימהמה

בצאת,ןאדמובןבביתךיהודיהיהשאמרושנה,וחמישיממאהלפניהמסכילימ
לישזבן.רחמנא

האמערו,ןושולחןברמב"מחדשימפירושימלחפששיצאוהיומנכבדומהי)
עמלהשוותהשרוצימעתיקא,תוספתאאיזההמדרשביתכותליבתוךנתגלה

עמהמדרשביתכותלישבתוךהתורהלהשוותשרצואובה,וכיוצאהרמב"מ,
שברחוב.הגיעול

כותלימתוךאינוערוךושולחןברמב"מחדשימפירושימלחפששההכרחכלומר
רח"ל.הרחובלזוהמתהמדרשביתתורתלהטותאלאעצמן,המדרשבית

הלכהולמחוקרח"ל,התורהמןאחתאותלמחוקביכולתמהיהאמואמנמיא)
כןעושיןהיוברורה,והמשנהערוךוהשולחןוהטורוהרמב"מהגמראמןזאת

בצורההמחיקהאתעושיממידמנבצרשזהכיוןאבלרבה,ובשמחהלבבחפץ
מגלהשלהחמורהעווןמןכללחוששימולאמפחדימלאואיךרח"ל.שכזאת

וזה ,)א"יג'אבות(משניותהבאלעולמחלקלושאיןכהלכהשלאבתורהפנימ
בדבריהפשוטהפירושידימבשתילדחותבדעתמחזקימכךכלשהמעצמו

אלאזהשאיןמוכיחזהכן,לפרשכללמקומשאיןכאילולכל,הנראההרמב"מ
ידעו.לאולהיטיבלהרע,חכמימלהיותמוחמשמפטמיצרמונגיעותלברוע

ישורוןעדתמנהיגיישנמשמזעירשמוזעירישראלאלמןלאואמנמיב)
למיניהמהעסקניממכלומוראחתללאוברורהצרופהתורהדעתשמשמיעימ

בתעותהקודשמשמרתששומרימחלקמואשרילהמאשרימסיני,כנתינתה
ישראל.בני
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המהשגמבדעתממדמיןצדקניותהנשימנגדהלוחמימהעסקנימאלוואמנמיג)
ושארהציונותנגדמהלוחמימכןגמהמהשהריהקודש,משמרתמהשומרימ

נסיוןלהמשאיןבדברימרקשזהלהמתבונהולאדעתלאאבלהדור,פירצות
העומדימהחדשימבדברימאבלורבותיהמ,מאבותיהמלהממורשהשהיאבזה,
הדברימ,באלווהתלבשוצורהולבשוצורהפשטוהישנימשהנסיונותהפרק,על

ומהמונמ,מהמיצילנוד'הרבימ,ומחטיאיהתורהמסלפיעמחלקמבזה

באמת,ד'ועובדיאמיתיימחכמימתלמידישלבכבודןלפגועלהמבאווגמיד)
וכו'צראבייצחקר'ההר"גמפאירסובוהאדמו"ראטיקאברהמרביהאדירהגאוןה"ה

ה"שאל",למעןשחתמושליט"א,תימניימאשכנזימספרדימישראלגדוליושאר
לושאיןהארץועמבורלאיזהולדמותושליט"אישראל"ד"תהילותבהגה"צובפרט
עצומ,חכמתלמידהואבאמתאשרחסידות,בספריקצתאלאבתורהידיעה
ליטאיותבישיבותגמשנה,ארבעימלפניבישיבותשיעוריממסרושכבר

לשמועליטאיותמישיבותלמדנימאברכימכןגמלפניובאימוהיוומפורסמות
כברנחשבוהיהליטאיימ,ללומדימכוללוראשרבבתורשימשוגמשיעוריו,

ועמקןהמופלגיממהלומדימשלמדמקומוכלהישיבותבעולמבחרותומימי
וזכה,ישרהסבראלבעלותלמידיהמהוראהומוריהרבנימביןגמידוע,והיהגדול
שכתבומהדנא,מקדמתותלמידיוממכיריוהימיממכברושמעתיידעתיזהוכל

מלהתערבשמתרחקעינוותנותוממדתהואהמדוברבמהבדיוקיודעלאשהוא
ידועה-לאבאמתאבלבכבודמ,לפגועשלאבכדיהוראהומוריהרבנימשארבין
שאמרובמהלפרששראיתינוכמואחרימשלה-ידועמןיותרהרבההואשלו

לאאומרשמעשלאיימה"ועלוכו'בחכמושבעהבגולמדברימשבעה )'יה'(אבות
שמע"יישלאמהעלאפילוהגולמאמדלכאורהע"כ,בגולמ,וחילופיהמוכו'שמעתי
כשיששהחכמכךהואהביאוראלאגולמ,ולאשקרןהואהרייישמעתי"אומר

שמעתי","לאכבראומרשמע,שלאהעניןכלבתוךאחדמשהוהיינויימה"רק
יישמעתי"כבראומרששמע,העניןכלבתוךאחדיימשהו"דכשישבגולמ,וההפך
הכוחותמיצויעדמגנדנפשוומשליך ,],העניןכלעלדעהכבעלכברבעצמוומרגיש
מראשועומדפרס,לקבלמנתעלשלאבישראל,וטהרהקדושהלהרבותבכדי

יתברך.שמוכבודעבורלמיניהמ,התורהממסלפיבזיונותלקבל
ורקאךהמהמיוסדימומאמריושיחותיושכלהרבשלקורתוצלבאילכלוידוע
בספרוחזיופוקחיימ,ישראלביתכלמפיהמאשרוהראשונימחז"לדבריעל

הצבור,אצלגדולהבחביבותשנתקבלבמינוומיוחדהחשובתפלה"שלייכחה
תלמידיהרבהוביניהמוביחידברבימשיעורימבהוקובעימאותולומדימוהרבה
דרכימהוהספרבתחילתתראוושמשבעמ,מהחשובימתורהובניחכמימ
חז"לדבריעלומבוססבנוידבריוושכלהאמיתית,והחסידותהעבודה

דנא,מקדמתישראלוגדוליוהראשונימ

באשרינו"ןנאמרלאמהמפנייוחנןרביאמר ):ד(ברכותבגמראאמרווהנהטו)
קומתוסיףלאנפלה )'בה'(עמוסדכתיבישראל,שונאישלמפלתןבהשישמפני

קומעוד,לנפולתוסיףולאנפלההכילהמתרציבמערבאישראל,בתולת
ישראל,בתולת
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וכו'חכימיאשרוהמקדשביתשחרבמיומ ).ט"מ(טוטהאמרודהאלתמוהוישטז)
אמרוואיךמחבירו.מרובהקללתושאיןיומלךואיןודלדלהאזלאדארעאועמא

לנפול.תוטיףלאנפלה

 ,)ז"יאותשאילתות-חיים(בארחותזלה"המוואלז'יןהגר"חהביאוהגר"א,ופירשיז)
שאיןיומלךואיןויומיומבכלנופלתישראלדבתולתלהיפךהגמראדכוונת
לנפולמקומלהיהיהשלאהתחתונהלמדריגהוכשתגיעמחבירו,מרובהקללתו

 .ישראלבתולתקומיהיהדייקאאזיותר,

בישראלכזאתעדייןהיתהשלאשכזהלמצבהגענוהרבימבעונותינווהנהיח)
עצמןעלוקיבלונתעוררוצדקניותיישנשימשבמקומוהואלעמ,היותינומיומ
ייבמקומ"ובפוטקימ,ברמב"משיטודודנא",שמקדמתהקדושלמנהגלחזור

הצדקניות,הנשימאותןאתויחזקויעודדוהציבורצרכיעלהממונימשהעטקנימ
הנשימאותןאתולעודדלחזקאלובשורותייובאנוהביד"צשמשכתבווכמו

נוראההטתהעמויצאוהוא,נהפוךהנהלהיגאל",עתידיןובזכותןנאמרשעליהן
הצדקניות.הנשימשלשממלהכפיששבאומותכגרועימ

הניזקין(פרקאגדותבחידושימהרש"אשכתבנכמובהמהתגברההחנופהומדתיט)

ההוא]בדורשנתגברההיאשהחנופהירושלימ,דחורבןבאגדתא ).ו"נדףגיטין
כלעמאלאוהתמוהימ,המשונימהקיצוניימעמחלקמשאיןלהראותורוצימ

כרצונמ.אותהומטימרח"ל,בטנמלתאוותהתורהעלשדורכימאלו

ומואטבהבינוניותהדוגלט"א)אגרתג'חלקאגרות(קובץאישהחזוןכתבוכברכ)
שלמות,איןקיצוניותאיןאמתבונה,חדליעמאוהזייפנימעמחלקובקיצוניות,

ושנאהלמיעוטהאהבהחכמהבאוהבישאיןכמוהתחלה,איןשלמותאיןואמ
לקיצוניות,ושנאהלאמצעיותאהבהומצוהתורהבאוהביאיןכןחכמתה,לרב

שהמזהעמיחדמעידימקיצוניות,ו.;ננ:::יקטעמושלאעצממעלשמעידימואלה
אליה.מתייחטימהממהיחוטבחבלירקהדת,בעיקריאמונהחדלי
ביניהמ,המפטיקוהתהוממתנגדיהמ,לאלהויקרכבודירחשולאוהקיצוניימ

יוטיףוקטטות,מריבותטבעןבהכרחהמחוללותממשיימבמעשימנפגשכאשר
מרפא.לאיןהקרעאת

הקיצוניותאתהאוהבימהבינוניותמדתהיאהקיומ,זכותלהשישהבינוניות
הקיצוניות","לפטגתצאצאיהמאתומחנכימנפשמ,משאתבכלאליהושואפימ

לקיצוניות.בוזהטואנתהבינוניתעלובהמהאבל
נפשרגיערלברז~ת {tלחראחחינררשלחזירןלקיצרנירת",חינרכנרייחרבת

איש.מהחזוןכאןעדבקיצרנירת.לחמתערללים

וכהנהכהנהלשונו.וזהצ"ו)אגרתא'חלקאגרות(קובץאישהחזוןעודוכתבכא)
בעולמיתנהגואשרחדשימבחוקימהתורהולהמירלהחליףהנחשלימחושבימ
הואכןדיןהביתלויאמרותורה,דיןאותולדוןמאמיןאישידרושואמהמעשה,

עכ"ל.ותיקנו.החכמימבאוכברכיהדין,
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בענינימלהתערבהשיאמהדעתקליהעטקנימאותמשללבמזדוןואמנמכב)
התורהעלבתימבעליבעצמממרגישימוהמהבהמ,שנוולאקראושלא

שלהמ.כנכטישראל,קדושתועל

ומימאדונוראד'יומגדולכיהתוכיחה,ומיומהדיןמיומלהמאויואמנמכג)
כבדורשהואורינושבדהפריצותשעלאותמיוכיחוכאשרבואו.יומאתיכלכל
הכאיבלאוזהמהכלימ,אתכמהוציאלאוזהכדבעי,מחיתמלאממשהמבול
ועלאיש,החזוןשכתבכמוהדתבעיקראמונהחדלישאתמכיוןאתכמ,

מאמרשביארבמה )'דמ"ה(כראשיתויגשפרשתהלויבית[ועייןמחיתמ,הצניעות
התוכיחה",מיומלנואויהדיןמיומלנוייאויי"ג)צ"גכראשיתרכה(כמדרשחז"ל

ידועין].ודבריותוכחה,וישדיןשיש

הרביממחטיאיכלעמביחדחלקמיהיהוהנוראהגדולהדיןביומאזואשר
 .נבטבןירבעממזמןישראלעלשקמו

משרדיכותלילתוךהמדרשביתמכותלישגלתההתורהזאתואמנמכד)
תורהאוהביבהיתענגולמקומו,הארוןמחזיריןיתברךד'בחטדיאנוהעטקנימ,
דבריהמובכוונתאחריו,והנמשכימהרמב"מ,לשונותבדקדוקיועוטקיה

באהבהולקיימובאמתיתברךד'רצוןמהולקחויוטיףחכמישמעהקדושים.
וחטדימרחמיממתוךישראלשלבישועתןבמהרהלראותונזכהטהורה.ויראה

רצון.יהיכןאמןבימינו,במהרהצדק-גואלבביאתגלויימ

1J rJןj .n ייJ1-ג'() 
 n'7iJ31J .n.ק' Jn.n!גJ ()'1-יי

"הבהרה"

דלאערוךוהשולחןהרמב"םכוונתשמפרשיםנ"עהאחרוניםמגדוליישכיאם
היטיבמכסהשאינהבמטפחתאלארדידבלאיהודיתדתעלעוברתהוי

תובב"אירושליםעיה"קפההקדוםשהמנהגלדעתר~נ~ vמקוםמכלהשערות,
הרמב"םפשטותפיעליהודיתדתשהיאחזקיסודלוישהגולה,תפוצותובשאר

וכמוערוך".ובשולחןברמב"ם"כמובאהביד"צשכתבווכמוערוך.והשולחן
בפנים.כמובאזלה"הישראלגדוליושארמקאלאמיי,הללרביהגה"קשכתב

שהואאומריםשהםאלושכןוכלבעלמא,הידורהואשהרדידאומריםשהםואלו
ותשכח.דו"קרח"ל.כהלכהשלאבתורהפניםמגליםהמהותמוה,משונהמלבוש
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ירי'ייייבץ Vב vויי Wוחוכבייםחר'פת Wייב'אור
זצלה"ה)מזוטשקאלהארמו"רוהישועההצניעותספרפי(על

אחדעשתשאםהדבריםהןואלוי"א)הלכהכ"דפרקאישות(בהלכותהרמב"םכתבא)
גלוי.ראשהייושער"בשוקיוצאהמשה"יידתעלעברהמהן

הן,ואלוישראלבנותשנהגוהצניעותמנהגהואיהודית"יידתהיאואיזוי"ב)(ובהלכה
מפולשלמבויאולשוקיוצאהיהודית"יידתעלעברהמהןאחדעשתשאםהדברים

במטפחת.מכוסהייששערה"פיעלאףהנשים,ככלרדידעליהואיןפרועייוראשה"
 .לשונוכאןעד

 ./דסעיףקט"וסימןהעזרבאבןערוךהשולחןוהביאך

פרוע.ייראשה"הויהאיךבמטפחתמכוסהיישערה"שאםלתמוהוישב)

איןפרועדראשה ,'הבפרקמזוטשקאלהאדמו"רוהישועההצניעותבספרופירשג)
והכתיפיים,הצווארגביעלהראשתוארשנראהזהעלאלאהשיערמקוםעלהכוונה

ככרמל.עליךראשך )'וז'השירים(שירהכתובוכמאמר

גילויעלהכוונהפרועדראשהאיתאדאםהרמב"ם,לשוןהיטיבמדוייקזהולפיד)
במטפחתמכוסהששערהפיעלאףשכתבומהפרוע,ראששנקראהואזהדרקהשיער,

יהודית.דתעלהעבירהגוףוזהוהשערות,היטיבמכסהשאינהמטפחתעלהכוונה
פרועוראשהמפולשלמבויאולשוקיוצאהולומרלהדגישלהרמב"םלולמהכןאם
לוהיהולאבשערההואכאןהמדוברכלהריבמטפחת,מכוסהייששערה"פיעלאף

במטפחת.שמכוסהפיעלאףאלאלומר

ייוראשה"כתביהודיתדתלעניןואילוגלוי,ראשהייושער"כתבמשהדתלעניןלמהוגם
מכוסהייששערה"פיעלאףכתבאדרבהאלאכלום,השערותמגילויהזכירולאפרוע,
אדרבהאלאהאיסור,גוףהואשזההיטיב,מכוסיןהשערותשאיןכללהזכירולא

שמכוסה.פיעלאףכתב

לאמשהדתדמצדולומרלחלקהרמב"םבאגופאדזההיטיב.מדויקזהלפיאבלה)
פרועראשהשלחדשאיסורכאןישיהודיתדתמצדאבלהשיער,בגילויאלאאסירא
רדידעליהשאיןכיוןמקוםמכלבמטפחת,שמכוסה,וכגוןשיערגילויכאןכשאיןאפילו

יהודית.דתעלהעבירההואוזהמגולה.הראשתוארעצםהוי

וטווה.ד"ה :ע"בכתובותורש"י(ראשון)יירד"ערךערוך,עייןויורדמתרדדמלשוןהואורדידו)
עשרבשמונה ,'דמשנהט"זפרקשבתבמסכתהמשניותבפירושבהרמב"םומבואר

מהשאפילו.הריכאןעדוכתיפיו"ראשובויעטףקטןיירדידהרמב"םשם~ה W?.7כלים
מגולה.ראשהתוארהוילאשובובזהוהכתיפיים.הראשמעטףקטןרדידשנקרא



אמךתודתרדידבעניך-הרמב"םשיטתביאורתטושואלח

אשהתצאשלאשדרכןמקוםי"א)הלכהי"גפרקאישות(בהלכותהרמב"םעודוכתבז)
נותןטליתכמוגופהכלאתהחופהרדידעליהשיהיהעדבלבדראשהשעלבכפהלשוק
 .'אסעיףע"גסימןהעזרבאבןערוךהשולחןוהביאועכ"ל.וכו'רדידהכסותבכלללה

כמוגופהכלאתהחופהרדידואילוהדין.מעיקרחיובאהוידכיפהבזהומבוארח)
כןמבלעדילשוקלצאתשלאשנהגושבמקוםאלאהדין,מעיקרחיובכאןאיןטלית

הכסות.בכללזהאתלהליתןהבעלחייב

עוברתהוירדידדבלאפסקוקט"ובסימןערוךהשולחןוכןכ"דבפרקשהריותמוהט)
לעיל.כנזכרכתובה,בלאויוצאהיהודיתדתעל

רדיד,מינישנישיששם,מזוטשקאלהאדמו"רוהישועההצניעותבספרבזהופירשי)
ייורדידלעיל,הנזכרשבתבמסכתהמשניותבפירושהרמב"םשכתבוכמוקטןרדידיש
כמוגופהכלאתחופהשהואהכאדמייריגדולרדידוישוכתיפיו",ראשובויעטףקטן

 .כאןכמבוארטלית,
שבעצםכיפהכאן,ונקראבלבדוהכתיפייםהראששמעטףקטןרדידהיינודהכאוכיפה
יהאשלאכדייהודיתדתמצדמקוםבכלחיובאהוי,וזהויורדשמתרדדאלאכיפההוא

הראש.תוארעצםנראה

המקום.במנהגתלויטלית,כמוגופהכלאתהחופהורדיד

לעילהנזכרי"בהלכהכ"ד[בפרקשכתבבמההרמב"םכוונתזהלפילפרשוישיא)
מקום,שבאותוהנשיםבמנהגתלויהרדידדצורתדהיינוהנשים"ייככל ]'אבאות

דוקאצריךגדולברדידשיוצאות,ובמקוםקטןברדידסגיקטןברדידשיוצאותדבמקום
בכלעוברתהויכללרדידבלאאבליהודית,דתעלעוברתהויהכיובלאוגדול,רדיד
זההרדידשצורת,אלאחז"לבזמןנקבעשכברהצניעותמנהגשזהיהודיתדתעלגווני

המקום.במנהגתלוי

חיובוגופאהרדידדעצםולומרמלפרשהרמב"ם,בכוונתיותרמתפרשזהופירושיב)
בתחילתלהקדים(שם)להרמב"םלוהיהכןדאםמקום,שבאותוהנשיםבמנהגתלוי

ודו"ק.כן.שנהגובמקוםהוארדידבלאיהודיתדתעלעוברתדהוימהדכלכךדבריו
במנהגכללתליאלאיהודיתדתעלעוברתדהויהרמב"םשםשמנהדבריםשארוכן

חז"ל.בזמןהצניעותמנהגכןנקבעשכברבזהאלאהמקום,

הגמראכוונתכןפירשדהרמב"םשם,משנההמגידשכתבמהלפיכןמוכחוביותריג)
פרוע,וראשהיוצאהיהודיתדתהיאואיזוהמשנהעלשםשאמרובמהעב.)(כתובות
ומשנינן,משה.דתלהקרילאואמאירש"י.ופירשהיא,דאורייתאפרועראשהומקשינן

דהיינוהרמב"םומפרשלא,נמיקלתהיהודיתדתדמישפירקלתהדאורייתא
שבמשנהכיוןזהלפיכןואםרדיד.צריךיהודיתומדתבמטפחת,סגידמדאורייתא

,וגםכןלחלקמעצמוהרמב"םיבואמהיכןהמקום,במנהגדתלויחילקולאובגמרא
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כמוכרחךעלאלאהמקום,במנהגדתלויהיטיבבארלהדיאיפרשולאהדבריםיסתום
יהודית.דתעלעוברתגווניבכלהויכללרדידדבלאשנתבאר

בשםהטורשםשכתבמהעלקט"וסימןהעזרבאבןהטורעלהפרישהלשוןוזהיד)
בלאתצאהנשיםככליירדיד"עליהשאיןכיוןייבמטפחת"שמכוסהפיעלדאףהרמב"ם
טליתכמוגופהכלאתהחופהרדיד.לשונו.וזהי'קטןסעיףהפרישהשםוכתבכתובה.

אבלמקום"ייבאותובכךשדרכןלומררוצההנשים.:ככלע"גבסימןלעילשכתובוכמו
הנשיםשדרךבמקוםע"גסימןלעילכתבדהאיישבעולם",הנשיםככללומררוצהאין
נוהגיןמקוםבכלשאיןמשמערדידעליהשיהיהעדלבדראשהשעלבכיפהלצאתשלא

ברדיד.לצאת

בכלנוהגיןאיןאזבראשהכשכיפהלמטפחת,כיפהביןחילוקשישלומרישאו
איןהמקומותבכלבעלמא,מטפחתאלאבראשהכיפהכשאיןאבלברדידהמקומות

הפרישה.לשוןכאןעדרדיד.בלאכךלצאתנוהגין

הגה"קשטראסבורגלהגאב"ד )'זאותי"אסימןא'(חלקתורהקניןבשו"תוכתבטו)
הפרישהשלהשניתירוצובביאורעיה"קפההביד"צחברזצ"להורוויץדודאברהםרבי
פרועתלזהקראהדהתורהכיוןלומרישהדבריםופירושלשונו.וזהתשלייד),אלול 'ד(

הראשעניןדכלמכוסין,שהשערותמהבזהדימדאורייתאמשהדמדתאףכןעלראש,
יהאלו"לבד"ראשהשנראהדכליהודיתמדתחז"לגזרוזהכלעםהשערות,מפניהוא

הרמב"םוכלשוןראשפרועתנקראזהגםלגמריומכוסיםשערותיהעלמצומדדמטפחת
ראשהעודנראהאיןדאזיייחד"גופהוכלראשההמכסהרדידשתתןגזרוכןועלהנ"ל,
כשישאךהזה,רדידבלאלצאתנוהגותאיןמקוםבשוםבעלמאבמטפחתולכן"לבד"
יש"לבד"הראששאיןשניכרבאופןראשהמעלגבוהמגבעתכעיןשזהראשהעלכיפה

 .לשונוכאןעדברדיד.עודנוהגותשאיןמקומות
השכילוגםהרמב"ם.כוונתבביאורזצ"למזוטשקאלהאדמו"רחברלומצאנווהנה

הפרישה.דבריעומקלנולגלות

מאיררבילהגאוןק"ו)סימןהעזראבןג'(חלקבושםקנהבשו"תכתבוכןטז)
הכרוזעלהחותמיםמביןהיההלא(והואת"ו,עיה"קפההביד"צחברזצ"לבראנדסדארפער

ויורדהראשעללובשותשהיוצעיףהיינוורדיד :לשונווזהתשס"א),בשנתמהביר"צ
הרמב"םמלשוןלהדיאכדמוכחבגדיה,כלעלעליוןמלבושכמוהגוףכלאתומכסה
כןואםמכוסה,ששערהפיעלאףהואפרועבכללהרדידדבלי(שם)ערוךושולחןוהטור
להלןעודועייןלשונו.כאןעדהגוף".עםראשןמכסההיהיידהרדידכרחך,עלמוכח

 .בשמושכתבנומהכח,אות

זקנהשלמדרס,טמאהילדהשלהן,סבכותשלשט"ז,משנהכ"דפרקכליםבמסכתיז)
לענינינו),(הנוגעלשונווזהע"ה)(אותישראלבתפארתשםוכתבוכו'מתטמאטמאה
בוומדמכסתאשכנז,בלשון~ליי~יירשקוריןצעיףהוארקכיפהאינהדהכאסבכה
גופה,ורובראשהבוומכסתהואארוךילדהשלמיהוסבכה,בשםהואגםנקראראשה
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וכו',מדרסטומאתמקבלתולהכימלאחריההמדולדלהחלקעליושבתכשיושבתולכך
לישבשתוכללאחוריהדלדולכשיעורעדכךכלארוךלהיותרגילאינוזקינהשלאבל

עכ"ל.ראשה.בוכשתעטוףעליו

נעשהשלאכליעלשדרסזב )'חהלכהז'פרקומושבמשכב(הלכותהרמב"םלשוךוזהיח)
בכלימלאכתנוונעשהעמודלואומריםשהריטהורזההרילמרכבאולמושבאולמשכב

כגוךבמדרס,מתטמאזההרילהשנעשהמלאכתועםישיבהמשמשהכליהיהזה,
מקוםמכלללבישהשנעשהפיעלשאףוהיינועכ"ל.וכו'.והטליתוהחלוקה"רדיד"
רדידדסתםמוכחכךואםעליו,יושביםהלבישהכדישתוךלבישתועםישיבהמשמש

הפרישה.וכדבריבעלמא,הראשעלכיסוירקואינוהגוף,אתוחופהיורד

לגמרי,השיעראתמכסהדהמטפחתלהדיאמוריךהרמב"םדבריפשטותדבר.סוףיט)
יהודית",יידתמצדהנצרךהואוזההפרישה,וכדבריהגוףאתוחופהיורדוהרדיד

 .לעילשנתבארמהפיעלהכל

לכםמודיעהנניגם .י"דסימךהללביתבשו"תמקאלאמייהללרביהגה"קלשוךוזהכ)
[הנשים]הולכותשהיומלפנים, ..הקודשבעירמיוסדהיהאשרצניעותשלזהמנהגכי

 .לשונוכאךעד .הדיךמעיקראלאהוא,דחסידותאמלתאלאמעוטפות,בשוק

החזוךמתלמידי[שהיהזצ"לזילברלהגר"בכ"ח)סימךי'(חלקנדברואזובשו"תכא)
בגמראשנזכריהודיתהדתלשונו.וזהה'תשלייט)סיוךט"זשלחג'(יוםכתבזצוק"ל]איש

כ"דבפרקהרמב"םשכתבכמורדידוהיינובימינו,שנשכחכמעטצעיף-רדיד,ופוסקים

הצניעותמנהגהואיהודיתדת.ואיזולשונווזהערוך)ושולחךבטור(והובאאישותמהלכות
ומשמעבמטפחת.מכוסהששערהפיעלאףרדידעליהואיךוכו'ישראלבנותשנהגו
וחלקוהצוארהראשכלהיטבשתכסההצניעותמדתהשערותכלמכסההמטפחתאפילו

ותתכס.הצעיףותקחס"ה)כ"ד(בךאשיתרבקהאצלשנאמר,כמורדידעםמהפנים

בשנימכסהאםוכיררי,דשלהמנהגבימינומתקייםבמהמאורכעתנבוךואני
 .הראשוךעלהשנימוסיףדמהיהודית,הדתמתקייםבזהמטפחות

גםחריןמתבטלכןהמנהגאיןאםמנהג,משוםהואיהוריתרתשעיקרשכיוןויתכן
נשתנהכתובהרלעניןנאמראםראפילומאוררמסתברבזהוצע"גהעזר,אבןלריני

משפחותישושלםשבירושמעתיעצמה.לצניעותשנוגעמהלאאבלההלכה
 .בררירהולכותשעור

האשה:וצריכהוז"לע"ח)(אותהתשובהבאגרתיונהרבינורברי:ונזכירשםובהערה
אובפניהשהמסתכליםמבעלה,חוץאדםבניבהיסתכלושלאונזהרתצנועהשתהא
ולאאותםשהחטיאהמפנימהםואחדאחדכלבעונשענושהוהיאלגיהנם,יורריךביריה
המשנהכךהביךיונהרבינושהחסירויתכךע"כ.בהונכשלובעצמהצניעותנהגה

 .רדידדהיינוהרמב"םדבריכפשטותוזהיהודית",יידתשלעב.)(בכתובות
זהפנימהמלךבתכבורהשכלירגישושכולםלהיוםמצפיםאנוזאתכלולאחר



יאאמךתידתרדידבענין-הדמב"סשיטתביארדתטישיאל

ואפשריפה,מטפחתאומקושטתכובעאופאההלובשות(ביןוכולםהאמיתי,הכבור
אלאתכשיטיןניתנולאכפשוטוויקיימוממשררירילבשושחורה)מטפחתאפילו

אליבאופתאוםהנביארבריבימינובמהרהשיתקייםולאחרבעלה,בפניבהןלהתקשט
גםממילאיתקייםחפצים,אתםאשרהבריתומלאךמבקשיםאתםאשרהארוןהיכלו

עכ"ל.פנימה.מלךבתכבורהכל

רוקאלומררצההרמב"םראםהבינותי,:ולאוז"למ'סימןי"בבחלקעורוכתבכב)
מותרבנןטפחתגםרהארריר,עםרוקאשמותרכתבלמהכןאםנקביםעםבמטפחת

הגוףכלאתהמכסהררירשבלאמשמעררירהרמב"םוכשכותבנקבים.בהםכשאין
הגמראמלשוןהרמב"םשינהרלכךואפשרהראש,כלכשמכסהאפילומטפחתמועילאינו
שפירקלתהמראורייתא :ע"בכתובותבגמרא[המבוארקלתהבמקוםיימטפחת"וכתב

רריר.בעינןבנקביםרוקאלומרנטעהשלאכרילא]נמיקלתהאפילויהוריתרתרמי,
שכתבייוכמוהגוףגםשמכסההרמב"םלפיררירשלהפירושרפשטותנתבארוכבר

והיינוותתכס"הצעיףייותקחשנאמרכמוהקורמיםבזמניםלבושןהיהוכןהפרישה"
וכו'.ררירשלהמנהגליושנהעטרההוחזרטרם.ובזמנינויהונתןבתרגוםכראיתארריר

ה'תשמ"ב).תמוזי"זנכתבו(הרבריםעכ"ל.

מהלכותכ"רבפרק[בהרמב"םמבוארשלייב)ע'פמ"ח(ח"רבהי"רבספרוכתבכג)
כיסוייםבשניראשהשתכסההחיובקט"ו]סימןהעזרבאבןערוךובשולחןאישות
מיימוניותבהגהותפירשררירומהורריר,נקראהשניוהכיסוילרחובבצאתה

שלתמר)לעניןי"רלייחרשםרבקה,לעניןס"הנ"ר(בראשיתירושלמיתרגוםשם,הרמב"םעל
ע"כ.רריר.צעיף,

ירייוצאיםובזההשערותמקוםרקהמכסיםסתםכיסוייםבשנימתכסיםהעולםוהנה

כיסויים.רשניהדיןעיקר

נראהשערייןישראלבנותמנהגעלהואורריד"ייבצעיףשהכוונהדרכויורההאמתאבל
הגוף,מןחלקוגםהראשכלמכסהשהואיישאל"ללבושעיה"קבירושלים

היוהעולםובכלב"שאל",מכוסהרקיוצאותהנשיםכלהיוהפירצותשהתחילווטרם
שכמעטערהעולםבלבלווהפריצותה"מארעס"וארסהמלכיותשגזירתאךכך,נוהגין

זה.לבושנשכח
וחלקהראשלהתעטףמיוחריםשהיוהגרוליםהעיטוףסידוריממנינשכחלאועדיין

 .בצאתןכךהתעטפוהמבוגרותהפנויות,ואפילוהגוףמןגרול
להתכסותכריבושישהנ"לקורשבמקראימשמעשהריייצעיף"שלהמובןפשטותוזה

רקואינו-י"ר)לייח(בראשיתותתעלףבצעיףותכסס"ה)נ"ר(בראשיתותתכסהצעיףותקח-
לשוןמביאהאלההפסוקיםעלבתרגום,וכןבלבדהשערותמקוםרקהמחזיקקטןכיסוי

להוסיףבאשניכיסוירעניןכךמסתברוגםלהתעטף,כריבושישמשמעייעטיפה"
תועלת.בושאיןכמעטהראשון,הכיסוימקוםעלרקראילוהסתרה,

עכ"ל.גרול.צניעותבווישהגוףמןעליוןחלקעםייברדיר"הראשמכסהה"שאל"אבל
לעיל.שנתבארכמוומושב,משכבבהלכותהרמב"םמדברימוכחוכן



אמותורתתטושואליב

בזמנינו··חרייי··בעניז

עכשיו,הרדיד:ובעניןלשונווזה fיאות fובפרקוהישועההצניעותבספרעודוכתבכד)
שאיןצנועותואותןדווקא,רדידשלובשותצנועותנשיםישנםשעדייןשמעתיהנה

[בתירוץ ) fיקטןסעיףקט"וסימןהעזר(אבןהפרישהדדייקלפילומרישבו,נוהגות
שגלוסיבותבזהשייךמימילאברדיד,נהגומקוםבכלדלאהטורמדבריהראשון]
המקומותולפילמקום,ממקום

הדבריםמקבליןחומרזק~ה ?iהנה
אשרתובב"א,ירושליםפעיה"ק

שלאהיההקדוםהמנהגכאן
עםאלאהרביםלרשותלצאת
בכרוזלדעתהראתוכאשררדיד.

רביהרה"צשלייהתעוררות"
יישנשיםזצ"לדייטששמואל

ממנהגנןת W7התחילוצעירות"
הרביםלרשותלצאתאמותיהן

לבוששלהצניעותבעניוזצ"לדייטששמואלרביהרה"צשערךהתעוררותכרוז
דביעמדממרדעהנ"א)תררתבמפר(נדפסי?על J\ער 1;אויה"רדיד"עםשילכוהנשיםתגרעליהןושקרארדיד.בלא

זצ"לכהןדוביעקברביהרה"צכןגםצווחזהעלואשריהורית,רתעלעוברותשהן
 .בעצמןהמנהגפורציידיעלמנהגשיתבטליתכןהאםהזה"המנהגאתביטליימיבלשונו

מנהג,שישתנהאפשרהחדשים

המנהגים.חוקילפי
שגרמומהשגיאותרזהוייואפשר

רחמנאבעולםהפקרותבאמת
הטהור.לשונוכאןעדליצלן",

האלוהקדושיםדבריוולפיכה)
היוצאיםמזוטשקאהאדמו"רשל

עלהבוערוקדושטהורלבמנהמת
 .יתברךשמוכבודדבר

=התעוררות

דתאידשיזעה'ידיתדתע'עןנחת

 1nש'תובכבסשאראברסקבחחרשוח
סנnפטחסושכואצורחרצופשכרחר

בםשרדרררםשא,על.יסאברt'רrייק.

 :עירורררגג."עבםסHרוחח
.......... ,.,.,,.. rהאוד'זר'רחרחהא"אר

ישר'ואתובכשרגרג.צתבעיחרגחגס

צראררס rאגניר~כ rהאכפרעוזגנריע

איסבאעייסםכווסאגסrא rב

ע"'יבעעידערררא.ףפאקבטשיואrפ

אעבוראסיםביבאגנזע"!זענרסעסםד

אזחרסארrפיהבססיאתעזעריסב.ו

רחאעשריזערםארףביעורזערכו
אחחשעחהשאסהובויסהזרא"'

ש'רקיאצוהיהרותי mרעעmכסהז
עךרר·nירשזrאירבשםעסרוא

אזייעואארס rה'עפאויוכעיסרער

!r'שיייאעיי"זעכאזיפזוןז אוrגעור
 rאופועורארשהשורפסירנסואר

 mשעשא"עפהנשיס לבב"..,רעה
 rא'עעסזו.ה~'יבעאת!עעררואכענסי 17יאצעב":כnפםס.תסרבסה

.ברםבבלחררבחרכ . Iצתא .פ1כU iעואסיסםrיעורניכנעשם

נעםעקךעךהםודערם

...... "" 

הראר~להא'ר~רכאד'קצת"ייבשבח'ר''של'ייצ'ך~ק'ה';;ה"ייהאךמ'ר;;ר'יימזרטשקאןצלה;;ה"ייכך~'יישנךע iא;)רמ
הראשוניםבספריעצומהוביגיעהעמוקבעיוןאלאבעלמאמקופיאהיולאשכתבשהדברים
בזה].הסוגיותכלוללבןלבררחכמיםלתלמידימיוחדכוללע"ז[ושהעמידוהפוסקים

הקונטרסלפניהביאוכאשרהנהלשונו.וזהבהסכמתוזצ"לשןהגרא"מעליושכתבמהחזיפוק
עלנדבורנא,-מזוטשקאהאדמו"ר[זצ"ל](שליט"א)רויזנבויםאייזיקיצחקמוהר"רהגה"צשחיבר

העניןכלאתוליבןביררוהואלרבים,מכשולזהאשרבזמנינו,הפירצהרבהכןשכלצניעות,עניני
רצוןיהיזו,בהמלצהבאאניולזהמכשול,להסירתועלתמזהיהיהואוליומהראשונים,מחז"ל

עכ"ל.בתוכינו.וטהרהקדושהויוסיףברצוןהזהספרשיתקבל



יגאמךתירתבזמנינןרדיד-בעניןתטישיאל

תובב"א,ירושליםפעיה"ק,וכגוןברדידהיההקדוםשהמנהגדבמקוםמזה.היוצאכו)
כאןשהיההיהדותרפיוןמפניאדרבהאלאל~הית, iJסיבהמפניאינושנשתנה,מהוכל

הרבים],בעונותינוהטמאההמדינהקוםעדהאנגלייםכאןשמשלונמאזהרביםבעונותינו
שלהראשוןתירוצולפיאפילובזה,המנהגנעקרשלאלומרמקוםמאורישכןאם

לפישכן,וכלכאןהמקוםמנהגבאמתהואזהדאדרבההמקום,במנהגרתלויהפירשה
לצאתהמקומותבכלנהגולאבעלמאדבמטפחתשסייםוכמוהפרישהשלהשניתירוצו

בזה,יהוריתהרתמקוםבשוםהשתנהלארמעולםלומרישרבוראירדיד,בלאכן
והשו"ע,הרמב"םשםשמנהדבריםדשארדומיאבזה,והשו"עהרמב"םוכפשטות

לעיל,שנתבארכמוהמקום,במנהגתליאלאדבודאיזרועותיה,ומגלהבשוקטווהוכגון
י"ג.-יבבאות

הרביםלרשותלצאתשלאבביתוכןלהנהיגשמיםיראלכלראויבודאיכןואםכז)
הרמב"םוכפשטותהגוף,אתוחופהויורדהראשאתהמכסהרדידעםאלאלבדבמטפחת
לגודלערוךואיןהמלעיגים,מפנייבושולאלעיל,שנתבארמהכפיהכלערוך,והשולחן

לאודקדוקיה,פרטיהבכלהקדושההתורהאתלשמורשיזכוזהבעבורובבאבזהשכרם
אלאמסויים,חוגלאיזהלהשתייךזכותמקנהשזהמפניולאוהערכה,כבודתמורתעבור

והלאה.ממנווהתבונההדעתאשרזהשפללדורכראויוהשפלות,בזיונותתמורתאדרבה
פניותשוםבלאהקדושהולתורתויתברךלד'אהבתינולהראותנפלאמקוםכןגםוזה

ותיקוןזיכוךלגודלערוךואיןהשאננים,ולעגבזיונותבגודלאדרבהאלאהכבוד,ובקשת
עבורנעשהכשזהשכןכלהנפש,אתומטהריןמזככיןלבדבזיונותשהריבזה,הנפש
מגבירשזההצניעותבמצוותובפרטודקדוקיה.פרטיהבכלהקדושההתורהקיום

הביד"צ.שכתבוכמוהטומאהכחעלהקדושהכח

התעוררותבאסיפתדרשתו(מתוךזצלה"הבראנדסארפערמאיררביהגאוןלשוןוזהכח)
השאל.בעניןהנשיםנתעוררוולאחרונהתשס"א).השבועותחגלפניבבית-שמש,

קט"וסימןערוךובשולחןברמב"םעיקרלזהשישבקיצוראסבירה-שאלשלוהענין
בכתובה.שלאשיוצאהרהיינויהוריתרתעלעוברתמהןאחתעשתהשאםברברים

פרועוראשהבובוקעיםשרביםבחצראומפולשלמבויאולשוקיוצאתהןואלו
להםשהיהוהיינוע"כ.במטפחת.מכוסהששערהפיעלאףהנשיםככלרדידעליהואין
חלקבושםקנהבשו"תשכתבמה[ועייןע"ג.בסימןכמבוארהגוף.עלויוררהראשעלרריר

ט"ז]באותלעילהובאק"ו,סימןהעזראבןג'
ב;)··ךפרקחד~··מ·השכתב··על·~ך··הג·ארן··דב~·מ·שהשטעךןמדעבךעצ~ןזצ;;לבהס;מתווזהלש·ךנו~··

מלחמהאישחילמהגבורשמעשלאזההואמיראיה.א"צוהמפורסםבצהרייםהשמשעלמעידיןאין
הצדיקהגאוןאדמו"רחיכלנפשוידידד'ידידעמינומדרךמכשוללהסירלבדו,לד'בלתיפחד,בלא
נדבורנא,-מזוטשקא[זצ"ל](שליט"א)אייזיקיצחקמו"הבנש"קהיוחסיןשלשלתעולםאורחו"פ
ופעמיםעליונפשומסרממשקודששבתשמירתבעניניבפרטשבקדןשהדברבכלוראשון,ראשיצ"ו
עצמווהשפילשבתשמירתבשבילולהתחנןלבקשלביתומביתלחנותמחנותהלךמספרלאיןהרבה
כרצונודברלתקןבידועלהאםהנפשוחדוותמשמחתקדשופהפסק,ולאעצמואתביזהיותרועוד
 .ולתורתולד'בחמימותהדופקהטהורולבוהטוב

קונטרסחיברוגםונצורות,גדולותלעשותנחולאשקטלאהכשרותישראלבנותלצניעותובהנוגע
עכ"ל.וכו'זהבעניןהגדוליםכאחרהתורהכהפלגתמופלא
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זהמעילעםשלצאתיודעיםכהיוםלמשלנראההדורות,בהשתלשלותכשנתבונןובאמת
ההםשבימיםוההסברפריצות,הואבמעילשלצאתזהעלכותביםועודוהיעב"ץצניעות,

פריצות.והואהגויםחוקותהואבמעילשלצאתכתבו,ולכןבררירהלכו

שאיןהרבריםכללפרוטאפשרואיבמעיל,הקיץבימותהולכיםשאיןכהיוםובפרט
הרריראזהצניעות,בתכליתאינוהלבושעצםהרביםובעונותינושצריך,כמוהולכים
נשיםבזכותי"א)(סוטהחז"לאמרולחנםולאזהעלבהתעוררותלזלזלאיןולכןמכסה,

אצלאפילוהרביםובעונותינוהזמןמצרותכןגםהואוכהיוםממצרים,נגאלוצרקניות
הרבהתלוישבזהכיוןהרעהיצרמתלבשזה,ועללקויצניעותשלהעניןיראיםאנשים
כוזבותובדעותבפריצותלתלותיששהרבהצדיקיםאמרוהעולםובמלחמתהדור,קדושת

ביכולתשאינומיאפילוגררלגרורצניעותבעניןנתעורריםאםרברובכלואפיקורסיות,
תורהשיהיההתורהקבלתלפניובפרטלגאולה,התקרבותהואובוראיזהלעוררצריך

ע"כ.אמן.בימינובמהרהשלימהלגאולהנזכהצניעותשלהעניןובזכותוטהרה,בקדושה

בתכליתאינוהלבושעצםהרביםשבעונותינושכ"היום"מדבריולמדנווהנהכט)
מחבירו,מרובהקללתושאיןיוםלךאיןזהשברבראבתריה,אנןנענהנומההצניעות
יותרישדוקאהרבים]בעונותינובאשבוערתהצניעות,וממשועורעוריוררתוהצניעות

להדיא.בדבריושביארוכמוהגוף,אתומכסהויורדהראששעלהרדידעםלכסותחובה

כנגדיהיהלהםאמרמגודלזקנךלושאומריםלאחדמשליא.)(ברכותובגמראל)
אומרכלומרלשונו.וזה )'האותבהקדמהלעיל(והובאז"להרשב"אשםופירשהמשחיתים,

ולהוציאזקנםמשחיתיםשהםאותםכנגדלהםאמרזקנך,מגדלאתהמהמפנילאחד
עכ"ל.מלבם.

הרביםבעונותינוהצניעותדמצבדכיוןכן,גםלומרישבעניניינוזהלפיכןואםלא)
מהדורוזקנותיהםשזקניהםאלואצלואפילוהחרדים,בתיאצלאפילולמאוד,עדפרוץ

בעונותינוחיללוהועכשיומהצניעות,יו"דשלקוצוכלעלנפשםמסרוע"ההקודם
במצותולהדרמלבםולהוציאהמשחיתיםנגדלצאתישובודאיבודאיכןאםהרבים,

השיטות,ולכלהדעותלכליהודית,כדתודקדוקיהפרטיהבכלשיהיההצניעות
בישראל,וצניעותקדושהלהרבותבכדילשונו.וזהתשס"א,בשנתהביד"צשכתבווכמו

ומבהילנוראבאופןהחוצותהשוררשכנגדהטומאהצדעלהקדושהצדולהגביר
כלעלהאמיתיתמחאהמצותבאמתמקיימיםכןגםובזהע"כ.לשמים.עדמגיעוזעקתה
כבודולהשפילמוכןשהאדםבאופןמחאההיאשזוהרבים,בעונותינוהצניעותפירצות
הדעתקליהעסקניםאתשמוציאהאמיתיתהסיבההיאשזונקללנבוןודעתזה,עבור

שבדורינו.הצניעותפירצותכללתקןויתעסקובתשובה,שיחזרובמקוםמהכלים,

שמיםיראלכלשראוילזההקדושה,תורתינופיעלסיבותד'בס"דבידינועלהלב)
המכסהברדידאלאבלבד,במטפחתהרביםלרשותיצאושלאבביתוכןלהנהיג

הגוף.אתוחופהויורדהראשאת
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מקוםמאודישכןאםהמקום,במנהגדתלויהפרישהשלהראשוןתירוצולפי-הראשוז
ובשארתובב"אירושליםפעיה"קוכגוןכןהיההקדוםשהמנהגמקוםדבכללומר

הרבים.בעונותינושהיההיהדותרפיוןמפניאלאאינושנשתנהמהוכלהגולה,תפוצות
בזהלהדרראויודאיפניםכלועלממקומו.המנהגדיןנעקרלאדבאמתלומרישכןאם

ליושנה.עטרהולהחזיר
בכלנהגולאבעלמאדבמטפחתשסייםוכמוהפרישה,שלהשניתירוצולפי-השני

בזה,יהודיתהדתנשתנהלאדמעולםלומרישכןאםרדיד,בלאכןלצאתהמקומות
דעתופשטותהרמב"ם,לדעתוהגמראהמשנהפשטותהיאדזולעילנתבארוכבר

הראשון,בתירוצוהפרישההסתפקלאדלפיכךמסתבר,ואשרכןערוךוהשולחןהרמב"ם
אחר.בדרךלפרשוהוסיף

דהלבושדכיוןזלה"ה,בראנדסדארפערמאיררביהגאוןשלקדשודברימתוך-השלישי
הצניעותכתרבספרכןגםכתבבזהוכיוצאמכסה,הרדידאזבצניעות,אינובזמנינו

בזמנינודהלבושדכיוןמ'באותלהלןהובאזלה"הפרישדניאלרביהמקובללהרה"צ
 .ברדידלכסות,ראויהגוףבליטותאתמספיקמסתיראינו

ומדבריז"ל,הרשב"אמדברישנתבארכמוהמשחיתים,כנגדשלהענין-הרביעי
הצניעותפירצותכלעלהאמיתיתהמחאהבאמתהיאזוואשרתשס"א,בשנתהביד"צ

הדעתקליהעסקניםכלאתשמוציאהאמיתיתהסיבההיאושזוהרבים,בעונותינו
 .שבדורינוהצניעותפירצותכללתקןויתעסקובתשובהשיחזרובמקוםמהכלים

ציוןבנותידעתידברייאשיםיעקבביתאל:ועתהוז"לשםהנ"להללביתובשו"תלג)
בשניםרבותנתגדלתםכיהדברסיבותרקזאתעשיתםובמעלבמרדלאכיידעתי

בגויםויתערבולייה)ק"ן(תהיליסבנוהרביםבעונותינונתקייםושםהעמיםבארצות

שנשכחווהצניעותהיראהמדרכיכמהוזהלמישור,העקובוהיהמעשיהם,וילמדו
עכ"ל.כהיתר.ונעשהישראלמבנות

חושןב'(חלקזצלה"האלפנדריאליעזרשלמהלמוה"רקדישאסבאהשו"תלשוןוזהלד)
היתהלאישראלמנשיאשהששוםשנים,כמהחורפיבימיזכורניגם :לייב)סימןמשפט
בגדבלבושמתכסיתהיתהחברתהאצללילךהדחקבעתואףהרבים,לרשותכלליוצאת
הכסוישנשתניתסיבהמפנישניםכמהלאחראלארגליה,ועדמראשהגופהכלשחור
לנשיביחודלהןשהיהמלבושיםשארגםלשנותהתחילוכךאחרהאשה,שעלראש

לצאתמהןבאיזההקלקלהמעטמעטהתחילהזמןבהמשךזהידי,ועלמהןאיזהישראל
זה,עלתמידצועקיםהעםוהיוחכמים,ברצוןשלאבלבדוגופהראשהבכסוי

שבאמתהזאת,הפרצהלגדורבידםעלהלאאבלזה,עלמצטעריםהיוהעםמנהיגיוגם
סא.(ברכותאמרווכברוכדומה.שער,וגלויבהןהסתכלותרעיםדבריםכמהמזהימשך

לשונו.כאןעדאשה.אחוריולאאריאחורייח:)עירובין

זצלה"ה)מרגליותזעליגאשרישעיהורביהאלוקי(להמקובלהקדושהובדעתלה)
אחדבאדםמעשה ,:נ"ג:ובשבתלשונווזהכתבקכ"ה,עמודהאישה,חובתו'סימן
בארבי,אמרמותה,יוםעדבההכירולארח"ל)יך,לההיהשלא(פירוש.גידמתשנשא
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,ופירשבכךדרכהזוחייארביליהאמרבעלה,בההכירשלאזואשהצנועהכמהוראה
אלאעכ"ל,לכךצריכהשהיתהזושכןוכלעצמהאשהכללכסותבכךדרכהזורש"י
למתבונןהדבריםונוראיםנא.ה.מהגמרא].כאן[עדבאשתו.הכירשלאזהאדםצנועכמה
רח"לידלההיהשלאבאשתוהבעלהכירשלאשזהחז"ל,בזמןהצניעותמדתהיתהכמהעדבזה

להבעל].שבח,אלאבכךדרכהשזומפנילהאשהשבחהיהלא

לבדראשהרקאלאהכיתימאלאדאםגופה,כלברדידמכוסהשהיתהלומרמוכרחין
ובזהברדידהולכתשהיתהכרחךעלאלאידלהדאיןולראותלהכירהבעלהיכולהיה

בזה.ודיעצמהאשהלכסותדרכהזורש"ישכתבוזהגופהגםעצמהמכסההיתה

שבימיםשכתברס"ב)מצותקדושים(פרשתזצ"ל)חגיז(להמהר"םהמצותאלהבספרועיין
אשתואתגרשמהרומייםואחדראשה,שערותלכסותהאומותביןנהוגהיההקדמונים

וברכתיהמראה,עלמשתומםועמדתיראשה,עלמכסהמבלישערמגולהשיצאהמפני
כיסויצניעותנהוגהיההאומותשביןדהואילובמשנתם,בחכמיםשבחרברוךעליה
ישראלובנותשם,השמועהלשוןמתוךשנראהכמובמטפחתאלאברדידלאאךראשה

עכ"ל.דמיאוכגלויעראישהואבמטפחתולאהרדידבמכסהדוקאעצמןעלהחמירו
ראשהעליברדידבשוקלילךנוהגותירושליםהקודשעירבפההצנועותהנשיםוהיום
עליוןורדידראשה,שערותעלישלמטההמטפחתמלבדהראשבהשמכסיתקטנהוהיא

זצ"ל.מרגליותהריא"זשלהטהורלשונוכאןעדגופה.כלבהשמכסית

ירושליםבטובבספרהובאזצ"ליאדלערציוןבןרביהגה"צנפשוהשתפךוכברלו)
והרדיפותהצרותהתחילובירושליםכאןהצניעותבגדיאתלהסירשהתחילושמאז

 ."לרחמהערביים
הירושלמיהמגידשלחייוקורותעלתשכ"ז)בשנת(שנדפסירושליםבטובהספרלשוןוזה
מוטלתהיתהחובהמקרםבימיםצניעות")ייבגדיערךנ"ד(עמודזצ"לירלרציוןבןרבי

שגירלזצ"לאאמו"רליוסיפרבסרין,להתעטףלשוק,היוצאתאשהכלעלבירושלים
להכשמלאומידישראל.לארץעמהםשעלתהע"האמישלמקרוביהיתומהבביתו
להאסור,ובלעדיובסריןלהתעטףזמנההגיעהשכברמהרבניםהוראהקבלשניםעשר

בשוק.לצאת
החרשיםבאוכאשראךהגוף,רובכיסוהםגםאשרב"שאלע",הוחלפוהשניםבמרוצת
ויריהןגופןלכסותלנשיםלהןיידיואמרו,כמיותרת,להםנראיתכיזו,תלבושתביטלו

והסדין".ה"שאלעובליכדין",ורגליהן
ובגדיםקמעא,בשרווליםקמעא,הבגדיםבשולילקצץהתחילו ?לבסוףנעשהמה

וכשתגדלהיא,ופעוטהקטנה:עדייןבאמרםבתינוקות,רקכןנהגוובתחילהקמעא,
פיעללנערייחנוךהכתובשאמרמהלבעלשמולאאלוהוריםאךבצניעות,תתנהג
שנתגרלוככלהרבים,בעונותינוהיהוכן ,)'וכ"ב(משליממנה"יסורלאיזקיןכיגםררכו

ערייןאשראלווגםהרגלים,וביחודהבגדים,בקיצורעמהם,הפריצותגרלההנערות,
הפחותולכלהבשר,בצבעדקותגרבייםלובשותממש,יחפותללכתהןמתביישות

רח"ל.הנה,שיחפותשתחשבנהחברותיהםאתלרמות
נשואותנשיםשאףהצניעות,גדריבפריצתכךכריעדכברהגענוהרביםובעונותינו
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 !בעולםהרעיצרשלארסוומרביםושחצנית,פרוצהבתלבושתלשוקיוצאות

עיניים,ומשקרותגרוןנטויותותלכנהציוןבנותגבהוכייייעןישעיההנביאצווחוכברק
עכ"ל. .)ז"טג'(ישעי'תעכסנה"וברגליהםתלכנה,וטפוףהלוך

שמואלר'הגאוןהיהכךכדיעד :שנ"טבעמודירושליםבטובבספרעודוכתבלז)
יוםעדברבנותןכיהןתר"אשנתבאדרלאה"קעלהירןשלים,אב"ד[זצ"ל,סלאנט
הצבורשלפירצהמכלחוששהיה]שנה,שבעיםלערך-תרס"טאבכ"טפטירתו

משפחתוןבניקרוביועלאפילןאלאומקיים,דורשנאההיהלאחריםרקולאבירושלים.
כדיעמן,ןנמוקוהאחרים,מעליותרקלקולםעלןחןששומוכיחםעיניושםהיה

כך".עןשיםהגרש"סייבהסכמתהבריותיאמרושלא
החדשה,ה"מאדע"כפיייפאלע-ריגע",ללבוששהתחילהמנכדותין,אחתבצעירהמעשה
סלאנטלהגר"שהדבראתוספרןשבאואלהההם.בימיםנהןגשהיהה"שאל"במקום
עליהיסתמכןרביםשכןחדשה,פרצהבירושליםלהתהוותתוחלמזהכיבפניוטענן

בכך".לובשתסלאנטהגר"ש:יינכדתויאמרו
שתסירלה,ותאמרבתךאל"לך :הימנו,וביקשזןצעירהשלאביה,הואלבנוקראהרב
הכנסיותבתילכללילךאצטרךאחרתאמה,כמוה"שאל"אתותלבשהמלבושאתמיד

כך".עלמחיתי,ואףרצונינגדשזהולהכריז
ה"שאל",אתולבשהחזרהזקנה,מפיהתקיפיםהדבריםאתששמעהנכדתו
עכ"ל.אמןתיה.כמנהגשל'ט"אהב'ד"צוהגאוה"צהגאב"דמרוכ"קהתורהשר' 'IJרבחמטעס

וענ'ה I "עםיה
שנש'סשמענואשרהטובההבשורהעלנפש'נוותגלל'בנו'שמח

דנאשמקדמתהקדושלמנהגלחוזדענמועלוק'בלונתעורדונדקנ'ות
הבגד'ס.מעל(רד'ד)"שאל"בל'לוחובלנאתשלאתו'נותבהובה

 ',ר'יז.ף Cקטארוכיסמן ,'איטםן~ודגיסמן"ז tiאהרכשר'~איושתמהל'כ~וובפקרי#גבפ'ז"'לברמכ"םוכמובא
שכנגד,אה IIIהונוצדעלהקדושהצדולהגב',בישראלוצביעותקורהשלהרבות

ם. mיהשםלשוכיםעיוכגיעוזעקתהווכביהלבוראבאופןבחוצותהשורר
בלאשרהזאתבעתבפרטישראלוכבללואכזריותקשותגזירותיתבטלושיע"זובטוחבו
וישועותרפואותוע"ז.ויושפעוכאילזהצריכיםאבוה"יבםבבהבתוןהקשורבארץהישוב
חז"לשאוכרוכוכובפשיבוופיותגאולתיבויע"זויתקרבוכוכורםוטבותהשפועתוהרבה

ליהגאלעתיריזזבזכותןממצרדם"אבותינןבגאלוצרקניתנשים'"בזכרת ) ""K(סוהס
בררר".שישצרקניתכשיםבשכראלאכנאליןהדיררת"ראיןתרו)(ארתורתבילקוטכראיתא

ולעודדלחזקאלובשורוחובאנו
נאמרשעליהןאלוצדקניוחנשים

להיגאל.עתידיןובזכותן
 ו·תש..,'ןנקדד I:Iרהבריצנמהי,הרל-ושטתרוכrפציםגהדהלומהצהולמטןכההר

," W פ'ע'קבראלW ואב'נא,.בנ'מ'ן ,,·רII טץ'
אולמאן'נחקאבוהס J<בואנסדאופעו,.מא'והלבושטאס,.משה

 ר"שם':,נ-מרזהכ'ד"צ,הנה"צדלבירמצטרףר'י'כי

ת"עבר," ז',"נויים IIבה' Iט'צחק

זציקללה"הפר·ינדהךמ"אפעיה"קהכאב"רהקררשרביבושלקרשררצוךשהי'כפי
ללבושתליט"אמהרבניתביקשוכןשאל,תלבשנהשהנשיםליושנה,עטרהשיחזרו
וואויבגנז"מ,לנשמתורוחנחתבעשהרכהזוקרוהשצניעותלהרבותכוישאל

ולהשרותורחוכיםישעוהברכרלהפקרווכעשותהעושותכלעלטוביוכליץ
בב"אשלימהולגאולהבתוכנוהקרוהשהשכיבהאת

כ"א,מ'אה"עבפומ'קם Wמכ"תראור"תאאמורבפט'האפ"'והרהור
א'ש.ת Wאב'ובפנו'ה rברעהורא'מורע"המ'תובחהרמבהנעעו"ו

היוםוגםמאורהז ל~'הקפירוהקורםכרורוהבצף~ותשיהריאם,ירוע
תוהר.ישארלומנהגה"אשל"' ל~'מרקיקיםהשם,מקוםככלהצנועות

 , ikf61",.,ifR?,64t:Jי' ii ',!נ piki1U',iריי! f.,f JQ"f,.t:jיי
 ~ר~~," ~~., ~~י!י.!!? .. "~,:.'!יב IIתבאבעוםלתא_תעונשברושםמשובחמ,ו Iתריתצינעות,בריבי 1iIףזתורבת ilאש~בר

בלשונםנתבןנןןעכשיולח)
זיע"אהקודםהבד"צשלהנפלא
לזהוצירףתשס"א,סיוןכ"במיום

הגאב"דכ"קיבלח"טחתימתו
שליט"אווייסטובי'יצחקרבי

תשס"ד.תמןזבחודש

ןתגלליבנוישמח :לשונםוזה
אשרהטןבההבשורהעלנפשינו
נתעוררוצדקניותשנשיםשמענו

למנהגלחזורעצמןעלוקיבלו
בהרבהדנאשמקדמתהקדוש

בלילרחןבלצאתשלאמדינות
הבגדים.מעל(רדיד)יישאל"

י"גבפרקז"לכרמב"םייובמובא
אישות.מהלבותב"דופרק

ע"גסימןהעזראכןערוךובשולחן

 "'דסעיףקט"ווכסימן .'אסעיף

וצניעותקדושהלהרבותבכדי
עלהקדושהצדולהגבירבישראל
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לשמיםעדמגיעוזעקתהומבהיל,נוראבאופןבחוצותהשוררשכנגד,הטומאהצד
ירחם.השם

הזאתבעתבפרטישראל,מכללואכזריותקשותגזירותיתבטלוזחידישעלובטוחנו
מאוד.לזהצריכיםאנוירחם,ה'בסכנהנתוןהקודשבארץהישובכלאשר

זחידיעלויתקרבממרוסטובותחשפעותוחרבחוישועותרפואותזחידיעלויושפע
צדקניתנשיםייבזכותי"א)(סוטהחז"לשאמרוכמונפשינוופדותגאולתינו

תר"ו)(אותרותבילקוטכדאיתאלהיגאלעתידיןובזכותןממצרים",אבותינונגאלו
לחזקאלובשורותובאנובדור",שישצדקניתנשיםבשכראלאנגאליןהדורותייואין

וחותמים.הכותביםלחיגאלעתידיןובזכותןנאמר,שעליחןאלוצדקניותנשיסולעודד
ירושת"ו.דפעיה"קהביד"צבמהרה,ד'לישועתהמצפיםהגדולההמצוהלמען

לעיל,הובאה'תרצ"ו,תמוזב'מיוםהצניעות"למשמרתהגדולה"וועדשלובכרוזלט)
שאהל,הנקראגדולברדידלשוקשתצאבאשהגדולהצניעותוז"לי"טבאותשםכתוב

 .עכ"לאישות.מחלכותי"גפרקברמב"סומוזכר

מדבשהמתוקכעלזצ"ל,פרישדניאלרביהמקובלהגה"צ(מאתחצניעות"ייכתרובספרמ)

וז"ל.נ"ה)(פרקצעיף",רדיד''השאלייחשיבותתשס"ו)כשנתנדפסהק',הזוהרעל
 .וחשיבתומעלתווגודלברחוברדידבשאלללכתהקדוםהמנהגאתד'בעזרתנבאר
מפתחאשהיצאהשלאמקומותבהרבהמנהגהיהכברוהאמוראיםהתנאיםבתקופת

אישות(הל'ברמב"םמובאזהעניןגופה.אתהמכסהבגדיהעלרדידשאלכסויללאביתה
היטבזוכריםעדייןמאתנורבים ,)'דסעיףע"גסימןהעזראכןכשו"עובןב"ד,ופרקי"גפרק

השאל,לבישתשלהסיבותאחתהרדיד.השאלללאלחוץיצאולאואמותיהםשזקנותינו
מכשולים.כמהשמביאהגוףבליטותעללכסות

העניןאתשליט"א,הרבניםומעורריםמחזקיםהגאולה,לזמןמאדקרוביםואנווהיות
בבחינתהעתיקיםלמנהגיםשינוי,בליבשלמות,לשובלהתחדששינו""לאשל

ליושנה.עטרהלהחזיר
השאללבישתידישעל ,)'הכ'(תהליסואתנהממנישאלאמרוורבנים:גדוליםשםוסיים

עכ"ל.הטבע.מןלמעלהורפואותהבקשותמתקבלות
סיבותמכמהאחדוזהו .וז"לו'אותומושכים"בולטיםיימלבושים-ט"ופרקובסוף

להוסיףכדיוגדול,רחבשאל-רדידעםרקהרביםלרשותלצאתאמהותינונהגושמלפנים
היום,שלבולטיםולארחביםיותרהרבההיושבגדיהםואפילוצניעות,עלצניעות

 .עכ"לטוב.היותרצדעלשהכלבטוחלהיותכדי

משהוהדבריישראלהאבןבעלהקדושיםרבותינועיניכםמביןעפריגלהומימא)
דברשעלזצלה"ה,ישראלגדוליושארראבינאוויטשבנימיןרביוהגה"קבושםוהקנה

וביטולהדורקדושתתלויזהשבדברעליההדיבורוהרביתםעליהנפשכםשמסרתםזה
באכזריותויחללוהעסקניםבאוהגאולה,תבואזהושבזכותואכזריותקשותגזירות
הזכותלעצמםמשאיריםהמהועודהתחכמויות,מיניובכלושמצהלעגבדברינוראה
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שמתהדריםהנשיםלעומתוצועקיםזיע"א,הקדושיםרבותינודרךממשיכיהמהשהם
תורה.דעתנגדההולכיםהמה,שהםהרדידבמלבוש

לישראל,תורהמתןמיוםהרביםבעונותינוהיהלאשכזההתורהוסילוףמב)
ואדרבההרבים,בעונותינושכזו,ומחוכמתמסולפתבצורהחייםאלקיםדברילהפוך
להםואויושמצה,לעגבדברישכאלומפורשיםדבריםדוחיםאיךויגידונאיבואו

והתוכיחה.הדיןומיוםתורהשלמעלבונה

ושיורדהראששמעלרדידעלכיוונולאזיע"אהקודםשהביד"צאומריםשהםואלומג)
וכמוערוךושולחןברמב"םכמובאלהדיאכתבושהריבפיהם,שקרהגוף,אתוחופה

הגאוןבדרשתלהדיאכןגםוכמבוארמשם,דרשהובהקדמה,היטיבהדקשנתבאר
הנ"ל.זצלה"הבראנדסדארפערמאיררבי

כלכשרהאשההיאדאיזוהךמצדהנהמתנגד,והבעלרוצההאשהאםולעניןמד)
פךקאישותבהלכותמיימוניותבהגהותלזהוציין ,'טפרקרבאאליהודבי(תנאבעלהרצוןשעושה

בעלה,מרצוןעדיפאהמקוםדרצוןבזהפשוט ,):סודףנדריםבגמראזהוכעין ,'סאותט"ו
שדךפאתבשו"תלןכללעלמאלכולימדאורייתאשהואואםאבכיבודלעניןאפילושהרי
ש"כ)(עמודאישארחותספרבסוףומובאחיפה)אב"דזצלה"ה,מונקהכהןדודשמואל(להג"ר

דעהיורהוהשו"עי"ב,הלכהו'פרקממרים(הלכותהרמב"םדבריבביאוראישהחזוןבשם

דבריהםשלמצוהעללעבוראביולואמרשאפילושכתבובמהט"ו)סעיףר"מסימן
שמיםכבודשהואדברכלאלאדבריהםשלבמצוהדוקאלאושהואלו,ישמעלא
כתבבזהוכיוצאודם,בשרבכבודנתחייבנולאשמיםכבודשבמקוםלוישמעלא

להתפללרוצההיה.אחדוז"לדניאלחמודיספרבשםכ"ב)ס"קר"מ(סימןתשובההפתחי
עכ"ל.לה.לשמועצריךאיןבזה,מוחהואמובכוונהיותרשםשמתפלליןהכנסתבבית

משנהומהמגידמהרמב"םדמשמעבעלהלכבדהאשהחיובלעניןשכןכלכןאם
שאלחייםבשו"תהחיד"אשכתב,וכמומדרבנןרקשהוא )'כהלכהט"ופרקאישות(הלכות
דמכלאלאודם.בשרנתחייבנולאשמיםכבודדבמקוםאמרינןבזהשבודאי ,)ז"כ(סימן
מאיררביהגאוןשהזכירוכמובית,שלוםעללהשגיחצריכהבודאימקום

שמש.בביתהתעוררותבאסיפתבדרשתוזצ"לבראנדסדארפער

זה.בשבילביתהשלוםושלוםחסלקלקללהאיןשבודאיהאשהמצדזהכלאולםמה)
מעכבהואטעםמאיזהומבוררגמורהיתרלושיהיהצריךבעצמוהבעלמקוםמכלאבל
רעותגזירותמתבטליןשבזכותןהנשיםמאלוולהיותצניעותבמצותלהדראשתואת

תשס"א.בשנתהבד"צאומרשגמרוכמוהגאולהתבואובזכותם

הבעלברצוןכןועשוהרדיד,במלבושהתהדרושהנשיםמשפחותהרבהשאצלוידועמו)
ישראל,מזרעאינונשמתןשורששודאיהדעתקליעסקניםבאומכןלאחרובשמחתו,

שהנשיםלשקרובאיםתםפנימעמידיםהמהכןואחראשתו,נגדהבעלאתוהסיתו
האלו,העסקניםבפניפתוחיםהשעריםכלהרביםובעונותינובעלם,רצוןנגדכןעשו

חכמיםהתלמידיוכבודוחקירה,דרישהשוםבלאפיהםעלמעוותדיןומוציאים
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לעפרעדמושפלנפשבמסירותיתברךד'ועובדיוטהרה,בקדושהתורהיגיעיאמיתיים
שהתהדרומשפחותוהרבההרבים,בעונותינולכלכידועהתורהופורצידעתקליכלבפני

הדעתונקייחכמיםמהתלמידיהמההאלוהמשפחותראשיהריהרדי,דבמלבוש
ביתם.בניהנהגתהוטבעומהאדניעלאצלםוחקרשדרשאחדל~ישוכישבירושלים,

שבת(במוצאבאה"ק]תימןק"קמרבנינאחדשליט"ארצאבייצחקרביהגאוןלשוןוזהמז)
שלנו,בדורבתשובהלחזורשצריכיםמהדבריםאחדשזהחושבאניתש"ע)תצאכי

יחזור.שזהחלמנולאונעלם,התבטלשעברהדורעדשהיהוהרדידיםשאלים" f!העניןהרי
שלנו,האמהותאצלשהיהמהדבריםאחדשזההמקוצר,ערוךבשולחןזהעלכתבתי
ירחם,ד'מעלי,רדידיאתנשאופצעוניהכוני )'זה'השירים(שירהפסוקבנוהתקייםוכעת
וברורטובתירוץלנואיןולמעשהשלנו,בדורנעלםבכולם,לאארצות,בהרבהשהיהמה

גרולים,למכשוליםגורםשזהוכמובןרריר,עםיוצאותאינןהנשיםשלנוברורלמה
מאור.חמורלינראההרברולהתנג,דעכשיולבואזה,אתוחידשוצדקניותנשיםקמוכעת

עוד*).שםעייןעכ"ל.

הנשיםנגדהלוחמיםאלושלבטעמןושנכתבושנאמרוהטעמיםמכלוהנהמח)
מתביישיםלאהמהאיךגדולהתימהבאמתהוא[אשרולחרפתם,לבשתםהצדקניות,

ברבים].הבליהםולפרסםפנימיותםלגלות
שהשורשמביןהזה,עולםבהבליולבומוחונטמטםשלאומיבקדקדומחלושישמיכל
להםיששהלוחמיםמפנלשהואאודהיינו,אופנים,בכמהמתפרשהלוחמיםשל

אלוצדקניותשנשיםומרגישיםממשפחתם,צנועותיותרנשיםשישזהעלעין"ייצרות
לבשתםשבביתםהצניעותפירצותכלעלתגרקוראותשהןבעיניהםכקוציםהמה

הקדושה,בתורהעליהםכמצווהשבביתם,הפירצותלתקןחיללאזורובמקוםולחרפתם,
נפשי.עלישלוםולהרגיש,הצדקניות,עםללחוםלהםקליותר

לשאולמבליטוב"יידברעשושנשיםהמדומהכבודםשנפגםהרגישושהלוחמיםאו
מהכלים.אותםהוציאוזהאותם,

ייסלידה"באמתלהםוישעמלק,אורבערבמקליפתהואנשמתםשורששהלוחמיםאו
זה.דברלגלותלהםהיאבושהמפורשיםשבדבריםאלאשבקדושה,דברמכלבלב

הגדרים.ביןהשוכןהנחשדוגמתוסייגיםגדריםעלנתפסיםהםולכן
הטובלשנואהרע.וטבעוז"לשכתבט"ו)(פסוקקורחפרשתהקדושהחייםבאורועיין

עכ"ל.סיבה.בלאטבעיתעזהשנאה
ותלמידימתלמידיהםהמהאבלעמלק,אורבערבמקליפתאינןבעצמןשהלוחמיםאו

הגדיות.כלעלעוברשבקדושהדברמכלשלהםהסלידהולכןהרעים,ממיםושתותלמידיהם,

האלושהלוחמיםוהיינופוסל",במומוהפוסלייכלשלהעניןמצד,שהואיתכןאומט)
קונםרצוןלעשותנפשבמסירותהלבמפנימיותטובמעשהשוםעשולאשמעולםיתכן

חןולמצואלהתייפותכדיאומלומדה,אנשיםממצותפריהואמעשיהם,וכליתברך

 . 194מס'שיעור , 1-3-7לחיצתידיעל 03-6171111הלשוןבקךלהמלאהשיעוראתלשמועניתן )*



גגאמךתורתבזמנינןרדיד-בעניןתטושואל

זהשאדם-זהבענין )'ואותד'פךקובטחון(אמונהאישהחזוןשכתב[וכעיןהבריותבעיני

המתאימותההרגלפריהןמצוותיועשייתוכלשופטו,הרעשיצרבשרשו,מקולקל
שכןכאלושישנםמלהאמיןלבם~גלכןעוד],שםעייןחייו,ולמהלךולתאותולכבודו
זה,עבורוגידופיןחירופיןולסבולנפש,במסירותבאמתקונםרצוןלעשותמוכנים

לשוטים,אותםשופטיםהכוזבדמיונםפיעל,לכןשלהןממושגרחוקשהדברוכיון
העולםכלצז,)(סנהדריןרש"יופירשמשתולל,מרעוסר ,)ו"טנ"ט(ישעיהשכתובכמו

ע"כ,הוא,שוטהעליואומרים
חןלמצוארקתכלית,שוםללאבהמהחיילחיותהיאהאמיתיתשהשטותהאמתאבל
הרביםבעונותינוהדורנסיונותבעניןכאןנאמרגדולכללכיבזה,ודו"קהבריות,בעיני

שלם,ובלבבאמתיתברךקונםרצוןמעושיהלועגיםהשאנניםמלעג

לרשותהחורףבימותלצאתאברכיםכמההתחילושלאחרונהבזהלהתבונןישוהנהנ)
שאילווחושבניבשתיקה,עוברוהדברהחורף,לימותהמיוחדהראשכובעעםהרבים

מפניהואכךשיוצאיםהאברכיםשלשהסיבהמהעסקניםדהו-מאןשלבדעתונופלהיה
לחדששרצונםאוהרבים,לרשותכךלצאתצריךהחורףשבימותיירמב"ם"איזהשמצאו
יוצאיםוהיועליהן"העירכלייותהוםממשוהיהכמרקחה,העירכלהיתההקדום,המנהג
הואהאלוהאברכיםשלשהטעםלכלשברורכיוןאבלנוראה,בהסתהלהשמיצםנגדם
אתתכסהבושהוממשבשתיקה,עוברהדברהראשאתהיטיבמחמתזהשכובעמפני

רח"להחילונייםכמוממששמתנהגיםשלנובדורהגענוהמדריגהשפללאיזהפנינו
בהסתה,ויוצאיםמהכליםאותםמוציאליהדותששייךמהשכל

בחוקותיפרשתמהספראוהואט"ו,כ"ו(ויקראבחוקותיפרשתהתוכחהעלרש"יועייןנא)
העושים,באחריםמואס-תמאסובחקתיואםלשונו,וזהשפירש )'גב'פרשתא
נאמרלכךצויתים,שלאכופר-מצותיכלאתמעשות,אחריםאתמונע-עשותלבלתי

עבירות,שבעהרי-בריתיאתלהפרכםהמצות,כלאתנאמרולאמצותיכלאת
באחריםמואסעשה,ולאלמד,לאהן,ואלוהשביעיתעדוכןהשניהגוררתהראשונה

עכ"ל,בעיקר,כופרבמצות,כופרהאחרים,אתמונעהחכמים,אתשונאהעושים,

הפסוקעלי"ג) 'א(בישעיהרש"ישלהקדושיםדבריוכןגםכאןלהעתיקהראויומןנב)
עמו,והעצרהזרהלעבודההנוטהשבלבבכם~כןלסבולאוכללאועצרה,~כןאוכללא

זרה,לעבודהשבלבבכםוה~כןלפניליאסףיחרדאוייןהאלוחרכדיסשנישאין
המלחמהכלבאמתאשרלשונו,כאןעדלבבכסמתוךאותומוציאיןאתסואין

בישראלכזאתהיהלאעדייןאשרהרביםבעונותינוולחרפתינולבשתינוהזאתהמחפירה
והבליו,הזהעולםתענוגילחיישנוטהשבלבמהשורשהיא ,'דלעםהיותינומיום

יחר",ראוייסחאלוחרבדיסשניייאיןבאמתאבלהתורה,עםלאחדוורוצים

לעשותכולנוונשובומתעיםתועיםבלבבינהשיתןשבשמיםאבינומלפנירצוןויהינג)
שלם,ובלבבאמתולעבדומלבינוהאחרותהתשוקותכלולהוציאשלם,בלברצונו



אמךתורתתטושואלכד

הפנים··כיסןי«כעניז

קרובעדשניםמאותשמלפניהדורותגדוליומדבריחז"למדבריבס"דכאןנעתיקועתה
והטומאההשקרדרךמיועםוהטהרה,הקדושהדרךמיעםהרואהיראהובזהלזמנינו,
בהבהרתעיניםומאיריםהמבהיריםהקדושיםדבריהםמיעםהקדושה,התורהוסילוף
הצניעות,לעניןוגישתםהדורות,שבכלהכשירותישראלבנותשלוהמשובחהקדוםהמנהג

וקלסולעגשמצהשלשמותלהםומכניםהממאסיםאלושלהטומאהדרךמיועם
דבריהםשכלאיךוכדו',וכדו'שםומחלליותמוהיםמשוניםבגדיםכמונרדפיםבשמות

לאותווחומרקלשלבנובןוחומרקלוכןנגדם,הלוחמיםשכןומכלהמלעיגים,של
גליוןעלילחרוטסופריםבקנאתקנאהבגדיהלובשלכתוהצנעהנקראהמחברתהמחבר
כביכולובהוכחותכביכולהתורהודרךבדעתהקודשמספריספרמחברשלבצורה
מפיותיוצאיםקדושיםדבריםשהעתקנומהבכלהקוראוהריהקדושה,התורהמדברי

(נקיוהצדקהאמתבבקשתהנאמרים,בדבריהםוהמתבונןהללו,התורהוגדוליקדושים
החבורדברישכןוכלהמלעיגיםדברישכלאיךחודרתבעיןיראהוהשקר)הנצחוןמאהבת
וגדוליה,הקדושההתורהודעתוהמסורההאמונהוהשקפתהתורהמדרךסילוףהואהנזכר

דוגמתה,שאיןמבהילהבצורהבתורהפניםמגליםהםוהרי

כחולשלההוצאהדשיעור[פירוש,אחתעיןלכחולכדיכחולתנן ):(ע"חשבתבמסכתא)
אחת]עיןלכחולכדיבושישכל,הואבמזידוסקילהבשוגגחטאתבשבתעליהלהתחייב

[כלומר,עינייםשתיאלארש"י,פירשכחלילאהאאחתעין ).פ(דףבגמראומקשינןב)
הוצאה,]שיעורבואיןהריאחתעיןלכחולכדיאלאבוכשאיןמתחייבהיאךכןואם

אחת,עיןכוחלותייצנועות"שכןהונארב,אמרומתרצינן
אחד,עיןאלאמגלותואיןמעוטפות,שהולכותייצנועות"רש"יפירש

אחת,עיןלכחולכדילרפואהאםכחולאומראלעזרבןשמעוןרבימיתיביתו,ומקשינןג)
בעירניות,ההואתניאכינחמניברשמואלדרביבריההיללתרגמאעינים,בשתילקשטאם

ראשוקלותשחוקשאיןכך,כלצניעותצריכותאינןכפרים,בנותבעירניות,רש"יפירש
עיניהם,שניוכוחלותפניהםמכסין,ואינןמועטיןועמהשם,מצוי

,ומשמעכאןעדעיניים,שתיומגלותצנועותכךכלשאיןבעירניותפירשהרי"דובפסקי
עיניים,שתישמגלותאלאפניהםמכסותצנועותהאינןדגם

כדידכחולהזאתהמשנהעלנו.)בדףוהואג'הלכהח'(פרקשבתמסכתובירושלמיד)
לבבתנילשוק,ויוצאחבירתהומטמנתמעיניהאחתכוחלתאשהשכןאחת,עיןלכחול
סומאאשהשכןחייה,ברבוןרביבשםדקיסריןרבנן ,)'טד'השירים(שירמעיניךבאחת

לשוק,ויוצאחבירתהוכוחלתמעיניהבאחת
באחתלצאתהצנועותשדרךלראיהזהפסוקשמביאמשהובפניהעדהבקרבןופירש

מגולה,ואחתמכוסהמעיניה



כהאמךחורחהפניםכיסוי-בעניןחטושואל

שלופלטיןלבניאדריינוסאמרדבריםארבעהמ"א)סימןד'(פרקאליהוחופתוכמררשה)
ישראלשלנשיהןוכו'מהםגרועיםאנוכמהוכו'לעשותנאהלנועושיןשישראלמה

 .עכ"לוכו'.מכוסותופניהםייצאות

אשהכיידעתינאהנהאשתושריאל:ויאמרוז"לע"ב)פ"אדףא'(חלקהקדושובזוהרו)
לאההיאהשעהעדוכי :הקודשלשוןתרגוםהוהלאשעתאההיאעדוכיאת,מראהיפת
אלאהיתה.מראהיפתשאשהאברהםידעאלאהוות,מראהיפתדאשהאברהםידע
נסתכללאההיאהשעהשעדביארנו,הריאסתכללאשעתאההיאדעדאוקמוה,הא

שהיתההצניעותמגודלשרה,שלבצורתהדהותצניעותאמסגיאותדשרהבדיוקנא
נתגלתהלמצריםקרבוכאשרביניהם,איהיאתגלייאלמצריםקריבוכדביניהון,

עכ"ל.בה.והסתכל[פניה]עכ"ל.בה.וחמא
כנהוגצניעותמחמתרקהכמסוהתמירמכוסהפניהשהיו :הזוהר"ה"זיוופירש

 .עכ"למצויה.שאינורוחידיעלנתגלוושםקרם,נשיכין
בה,וחמאאיהיייאיתגליא"למצרייםקריבוכדדקאמרהקדושהזוהרמלשוןמוכחוכן

וכדבריומצויה,שאינהרוחידיעלנתגלהעתהאלאמכוסיןפניהדהיולהדיאמשמע
הזוהר".ייזיושל

פניהשכסתהכיוןוגו'פניהכסתהכיהפסוקעלקמ"ה)וישב(פרשתשמעוניובילקוטז)
שהיאאשהאבלע"כ,פניהמכסההיתהלאמופקרת[תמר]היתהאלו[יהודה]אמר

עכ"ד.פניה.מכסהצנועה

לזונהויחשבהיהודהויראה ):ידףבמגילהוכן :ידף(סוטהתמרלעניןובגמראח)
אלעזררביאמר[בתמיה]לזונהחשבהפניהדכסתהמשוםומקשינןפניה,כסתהכי

פניהדכסתהמשוםד"הי:סוטהאגדות(בחידושיהמהרש"אופירשחמיה.בביתפניהשכסתה

כסתהלאאשהוהךייהצנועות".כררךחמיהככיתפניהרכסתהמשוםוז"ל.דבריו)בסוף
עכ"ל.וק"ל.זונהשהיאאלאלתמר,חשבהלאלכןייהפרוצות",כררךפניה

בהם.למתבונןהמהנוראיםודבריו

מדרס,מיטמאאינוסבכה"שליישביסתנן :י"א)משנהי"א(פרקנגעיםובמסכתט)
ץקליי~ייר[שביס]לעניניינו).(הנוגעלשונווזהפ"ח)(אותישראלהתפארתשםופירש
'פני'עלמשולשלוהצעיףאשכנ"ז,בלשוןה;י~ייעהיאבסבכהשקשוראשכנז,בלשון
מתחתיולהציץתוכללאויתקמט,עליואדםשכשישבעליו,לישבלבליומקפדתהאשה,

מלבושהיהשזהמזהורואיםלשונו.כאןעדמדרס.טומאתמקבלאיןלהכילחוץ,יפה
המשנה.בזמןהיהודיותנשים

 )'ב-'אלייד(בראשיתלאהבתדינהותצא )'הפסקהפ'פרשה(בראשיתרכהובמררשי)
בפירושועייןדרועה.בהשגלהאמרנחמןברשמואלר'חמור,בןשכםאותהויראמיד
יתכןלאכיביפיה,ראהזהידיועלזרועהבהשנתגלה:כלומרשפירש(שם)יוסףעץ

בהשראהכלומרשכםאותהויראבכתובמרומזוזהכיציאתה,פניהכסתהשלא
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קאמדמדלאוגו',כ~~לה ;מ~~~ )'בט'א'(שמואלמלשוןהזרועשהוא~ם WiJאת
לשונו.כאןעדאותה.חמורבןשכםוירא

אמתךעלכנפיךופרשת )'טג'(רותהפסוקעלקס"ד)(דףהחסיריהורהדביובפירושיא)
ארםבהםיסתכלשלאהימיםבאותןפניהםעללארוסותתוליןהיובגר.כמיןוז"לכתב

תארסיני,רותאמרהזהועלהבגד,זהתולההיהוהארוסלכל,ואסורההואילמעתה
 .עכ"לעלי.כנףאותוותפרוס

ונזהרתצנועהשתהאהאשהוצריכהוז"ל.נ"ח)(אותהתשובהבאגרתיונהרבינווכתביב)
לגיהנם,יורדיןבידיה,אובפניהשהמסתכליןמבעלה,חוץאדםבניבהיסתכלושלא
צניעותנהגהולאאותם,שהחטיאהמפנימהם,ואחדאחדכלבעונשענושהוהיא

עכ"ל.בה.ונכשלובעצמה
בשםכ"האותרדיד"בעניןוהשו"עהרמב"םשיטתב"ביאורלעילשכתבנומהועיין

 ).בע(בכתובותהמשנהכןהביןיונהרבינושהחסידשיתכןשכתבזצ"לזילברהגר"ב
שצריכהשכתבבמהיונההרבינוכוונת,וזהברדידפניהלכסותחובתהיהודיתדתדמצד

בפניה.אדםבנייסתכלושלאונזהרתצנועהשתהא

האשהשכןומכל .)'בייצניעות"צ'אותהאותיות,(שערהקדושהשלייהלשוןוזהיג)
אדםמכלעצמהותסתירפנימה,כבודהכלשיהיהביותר,צנועהלהיותהמחוייבתשהיא

ולאימצאולאיראהולאבנחת,ודיבורהלמטהתמידועיניהדאפשר,מהבכלשכעולם
זכרונם.ורבותינועיןבמראיתאדםשוםתכשיל,שלאבמשהואפילוגופהמכלמגולהיהיה

תכשיטיעםחוץתכשיטינמנולמה ,):דס(אשהבמהפרקשבתבמסכתאמרולברכה
עכ"ל.וכו'.התורפהבמקוםכמסתכלמהאשהקטנהבאצבעהמסתכללך,לומרפנים,

צריכה :לשונווזהכתב )'דכ"האותארץדרך(פרקחכמהראשיתהקרושובספריד)
בביתאוהחופהבביתכשתשבותשתדלוכו'ביתהבתוךויושבתצנועהלהיותהאשה

בענוהויושבתדבריםמרבהתהיהולאהכשרותהצדקניותהנשיםעםלישבהשמחה
 :לשונוכאןעדעיניה.אםכיממנהיראהולאובצניעות,

עצמןמכסותרהנשים :לשונווזהכתבב"ד)אותד'פרק(יבמותשלמהשלוביםטו)
עכ"ל.כך.כלפניהםמגלותואינם

 )'טדרוששני(חלקרכשיערותבספרוזצ"לאייבישיץיונתןרביהגה"קכתבוכןטז)
הסתכלות,ידי][עלהואבעריותהרעיצרוגירויצרותכלהרבים:בעוונותינולשונווזה

אדםבאעיןידיועלסרסורים,תריןוליבאעינא )'ההלבהא'פרקברבות(ירושלמיואמרו
הסתכלותידיועללעיני,כרתיברית )'אלייא(איובאיובצעקולכךהרבה,לעבירות

עיניםמלאהואאישעלמקטרגהמותומלאואדםבמותולכךעבירות,לכלאדםבא
 .):בזרהעבודה(עייןוכדומהרבות:;בר~י;ת

ואפילובשר,כלבכסויצנועותהולכותהןבשוקכשהולכותכשרות,ישראלנשיובאמת



כזאמךתירתהפניםכיסןי-בעניןתטישיאל

מגולות,בפניםרקמעוטפתשתלךישראללבנותנאותוכןחמזרח,במרינותמכסיםפנים
לשונו.כאןעדכו'.אדםבנייכשלולאלמעןפנים,כלולא

חלשון.בזחאיתאייצם")שורשנ"זדף(ח"בפרחוןשמעוןלר'חערוךובמחברתיז)
בסריךפניחםמכסיןחנשיםכליב"ן]ספרר.[חיינוואספמיאובבלישראלארץמנחג

בו,לחסתכלאחתעיןכנגראחרחירחסריןשפתררךמניחיןפניחםעלאותןוכשנותנין
מגולותחנשיםבלבריב"ן]אירופח.[דחיינוארוםובארץוכו'.בנשיםלהסתכלאסורכי

תלמודמהבאחל,חנהויאמראשתךשרהאיהאליוויאמרו )'טי"ח(בראשיתוכתיבפנים.
עכ"ל.פניהאדםיראהולא ..בביתתהיחחאשהכילהגידאלאלומר

והנשים :לשונווזהכתברע"ז)משנתאגרתקע"ב,(בעמודישראלארץובאיגרותיח)
מבשר,אצבעאפילומגליםואינןצווארם,עדהמלבושיםכלגדולהבצניעותחולכות

משישלרקוחואפניחעלשחור,ובגרלבןבסדיןכולןמעוטפותהןלחוץוכשיוצאות
חיתחאםאפילוגופןכל,ומכסותבאשתומכיראינוחבעלואפילונראח,ואינוורואח
שלנו,חנשיםמלבושיעלומלעיגיםלחן,גרולגנאיחיחקטנחאצבענראית
עכ"ל.חמרינח.כמנחגתקנתיחגרולחבתימלבושיכלחנח,כשבאתיומירעמחם,וחרין

ליוורנונדפסשבאה"ק,הקדושיםהמקומותכלציוניבו(שמבוארירושליםשבחיובספריט)
שישוהסכמותייתקנותהביאתרכ"ה)לעמבערגע"א,יחדףתר"כזיטומירדפוסתקמ"ה,

ייןשתוייילכושלאלשונו.וזההכנסת"בביתלוחעלכתוביםוהםע"הירושליםלק"ק
חששמשוםבווגדרוכו',הנביא)שמואלקבר(היינוע"חשמואלמקוםלרמחלהתפלל
הולכתשםובלכתןומעוטפותפניחםמכוסותחולכותשחנשיםחמרינחמנחגכיעבירה

לשונו.כאןעדבביתם].[כמומגולות

י"ז)(בפרקזצ"לחי,אישחבןלבעלתרס"ו),בשנת(שנדפסחנשיםחוקיובספרכ)
שב-עירק.ב-בגדאדישראלמנהגעלהעיד

פניחעלכסויתשיםלביתחמחוץבסמטחאשחכשמחלדזאת,בעירנומנחגינו.וכןוז"ל
עכ"ל.למקומה.תחזוראשרעדותכסיח

קצ"א)(עמודומוסרחכמהבספרו(בסוריא),חלברבניראשזצ"לענתביאברחםוחרבכא)
אינםחרביםברשותשחולכותבעתשאפילואלחרורותינועלאחח :לשונווזהכתב

יראהפניחםוכליפה,יפחמתעטפותאינםבצעיףמתעטפותשאפילופניחם,אתמכסות
 ..ישראלואחדגויאחדאותןורואיםרואיהם,כללעיןוימצא

עלמסוהנותנותמהצעיףחוץ-נוהגותשכולםהנכריםמנשיוחומרקלללמודלהםוהיה
כלל.אדםשוםבהםיסתכלשלאכדיהרבים,ברשותכשהולכותפניהם

תירששפחהואיךוחומר,מקלהדברבזהותיחםבחוקנלךלאישראלבניאנחנוואיך
נהפכהנחלתנו,ואיךישראלבנינשיאלוה'עבדינחלתהצניעותהיתחשזאתגבירתה
מהםלבטללבבם,נחרידלאואיךרעהו,אלאישויחרדוהדוויםכלידווזאתועללזרים,

פניהם.עלמסוהבלתיהרביםברשותשהולכיםהזה,הרעמנהג
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בפיהםלעגוהיוישראל,נשיעלומלעיגיםסרה,מדבריםשהגויםשמעתיאניוגם
עתהיאיךהרבה,צנועיתשהיויודעיםשאנוהעבריותנשיםהיוכךשלאואומרים
ישראלגלילותשבכלשמעתיוגםשומעות.שכךלאוזנייםואוילרעה,מטובהנהפכו

הצעיף,מלבדפניהםעלמסוהשנותנותישראלנשישמנהגהזההיוםעד
פניהם.מעלהמסוהיסירולאבביתםואפילו

שלבביתוונתעכבבבבל,הביתבעלשלבביתושנתאכסןלי,הגידא"ימשלוחיאחד
מבליהביתבעלשלבאשתושפגשפעםשוםאירעולאתמימה,משנהיותרהביתבעל
שהאורחעודכללחצראפילויוצאתאינהבביתה,אורחכשישובפרטפניה,עלמסוה

 .עכ"לפנימה.מלךכבודהכלדוקא,אלאמצוי

להבדילקל-וחומרללמודלנושהיהאשלהבותהחוצביםהקדושיםמדבריו[והנה
הצנועותהצדקניותהנשיםשאלהשצועקיםהלוחמיםאלהסתירתתראההנכרים,מנשות
כמושהםבצעקותברביםפניהםומעליביםאותםמבזיםלכןואשרהגויותאחרימחקים

שכןהדורות,גדולידעתנגדהואזהשכלאיךוקלס,לעגמיניבכלוכדומההנוצרות
כןגםשכתבוכמוהנכריים,מנשותלהבדילוחומרקלללמודלנושישוהללושבחו
אחרהיכרעושיםשהיוםכ"זבאותלהלןהובאזצוק"לסלאניםחייםמרדכירביהגה"ק
שאמרווזהקצרים,בבגדיםהולכיםישראלבניארוכים,בגדיםהולכיםהערבייםשאם
כמנהגיהםרקהטוביםכמנהגיהםעשיתםלאהיינועשיתםלאהגוייםוכמשפטירז"ל

עליהםצועקיםכןגםהיולפניהםעולםהגדוליאלההיוםהיואילו,ובודאיעכ"להרעים
דאיתאמאילהביןלנוניתןובזהוגידופים,החירופיםבאותםאותםומבזים

ע"כ.ישראלרשעינגדוילחמוצדקינומשיחשכשיבואבחז"ל
האמיתיהמכווןלנוהתגלהעתהאבלשבימינוהכופריםעלשהכונהמובןהיההיוםועד

ומשמנהמסלתהההמוןבעיניונחשביםשנראיםמאלהושלוםחסיהיהשזהשהכוונה
צועקיםשיהיומפניסוטה)מסכת(בסוףחז"לשתיארוםכמוככלבהדומיםהדורומפני

בודאישיהיההמשיחגםולכןהכלבכטבעבעיניהםמשונהצורהכלנגדככלבונובחים
עתה.]שעושיםכמוובקלסבלעגינבחועליוגםהצדקניותהנשיםבצדקתשיחזיקומאלה

י"בחלקנדברואזבשו"תהשואל(לשוןיצ"ותימןשבק"קמנהגותקצתהן.ואלוכב)
מ"א)סימן

מאד.רחבהשמלהעםללכתהקפידוא.

בביתמטפחותשניעםללכתהקפידוב.
מוסיפותלרחובוכשיוצאות

כלאתמכסהשבהגדולהמטפחתעוד
אחתעיןרקומשאירהוהפניםהראש

מכסה,ידיהאתואףמגולה
מטפחותשניעםמתכסיתבתולותואף

מטפחתעידמוסיפהלשוקוכשיוצאות
פניה.מכסהשאינהאלא

אלאלשוקיוצאותהיולאהנשיםג.

היוכיהכנסתבביתשהגבריםבשעה

הכנסת.בתיבכלקבועותשעות
גברעםנפגשתואשהמקרהקורהאם .ד

הקיראלפניהאתמפנההיאמידבשוק
ואזגבראותושיעבורעדונעמדת

בדרכה.ממשיכה

בשוקגברעםמשוחחתהאשהאיןה.

בעלה.אפילו
איןוכןבשמהלאשהקוראהבעל.איןו

בשמו.לוקוראתהאשה
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עלשעברתואשהעקרידבראצלםאלאשנהגוחומרותסתםאינושכתבתימהכל
עכ"ל.פרוצה.נקראתאלומדבריםאחד

 :שכערכיאישראליותנשיםרש"יפירשערביות. ).ה"ס(דףשבתבמסכתעודותנןכג)
בהוה.חכמיםשדברואלאאדם,וכלפרופות,ומדיותרעולות,יוצאות

זגיןאופעמוניםכמויירעולות" )'ומשנהו'פרקשבתמסכתהמשניות(פירושהרמב"םופירש
החליממינימיןוהואתמיד,לצאתשמנהגןכמובזגיןיוצאיןהיוהערביותהנשיםכי

 .לשונוכאןעדוכו.'י"ט)ג'(ישעיהוהרעלותוהשרותהנטיפות

חוץופניהםראשןמעוטפותלהיותערביותדרךרעולות.יוצאות(שם)פירשורש"יכד)
נשיםתכשיטיגבידכתיבהרעלותהיינורעולות,ערביבלשוןלהוקריהעיניים,מן

 .)ט"י 'ג(ישעיהבספר

ושחוקרבשעמהכיוןשבכרכיםהצנועותישראלדבנותרש"י,מפירושומוכחכה)
רש"יפירשערביאלעניןשאילומבערביא,יותרמעוטפותהיושםמצויראשוקלות
ישראלכנותלעניןואילוהעיניים",מןייחוץופניהםראשןמעוטפותלהיותערביותדרך

לעיל]הועתקאחת,עיןלכחולכדיכחוללעניןפ.[בדףרש"יפירששככרכיםהצנועות
להומסייעהנ"להירושלמיוכדבריאחת",ייעיןאלאמגלותואיןמעוטפותשהולכות

 .מעינייךכאחתלבבתניהשירים)שיר(שם,הפסוקמן

ג'פרקברכותהש"סעלבחידושיו(ועייןשס"ג)סימןב'חלקהעזר(אבןצדקצמחובשו"תכו)

רעולותיוצאותערביותבשבתומצינושערה,כלולכסותלהזהרוצריכהוז"ל.כתב )'גסעיף
מהעיניים,חוץופניהםראשןמעוטפיןלהיותשבערבישראליותנשיםשדרךרש"יופירש
שלאייוגםמילתאדטריחאמשוםהפניםלכסותנהגולאאלושבמדינותנהיכןואם

אינןוגםערוה,ודאישזהוראשהשערותתגלהלמהאבלעליהם",העכו"םיצחקו
 .עכ"ל,וכו'.ראשןשערותמכסותרובןיהודים

מכוסהשערהכלשיהאבזהלהיזהרהאשהשצריכהכךהואהקדושיםדבריווכוונת
היושבערביאישראליותשנשיםממהלזהוהראיהלחוץ,שיערשוםממנהיראהולא

משוםבזהנהגולאאלושבמדינותנהיכןואםהעיניים,מןחוץפניהםכלמכסות
פניםכלעלהשערותמקוםמכלהגויים,יצחקושלאכדיוגםמילתאדטריחא

לגמרי.מכוסיםלהיותשצריכיםודאי
ישראליותנשיםכמנהגהואהמשובחהמנהגדעיקרבפשיטותשהביןמדבריוומבואר

שלאכדיוגםמילתאדטריחאמשוםבזהנהגולאאלושבמדינותאלאשבערביא,
הגויים,יצחקו

הסכליםכאלו[ולאהשערות.לעניןפניםכלעלשבערביאישראליותמנשיםולמד
להם].תבונהולאדעתולאגנאי,מנהגהואשבערביאהמנהגדאדרבהשאומרים

זהלבוש :לשונווזהצ"א)סימןדעהיורה(שו"תצדקהצמחלהדיאכןגםכתבוכן
 :לשונוכאןעדהבחורים.עליהםיביטושלאפניהםלכסותצנועותמנהגהוא
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 :זהבעניןלייב)מכתבמרדכי(מאמרזצוק"לסלאניםחייםמרדכיר'הגה"קלשוןוזהכז)
והשמלהדוקא,הידכףפיסתעדארוכיםיהיוידיםהבתיבצניעות,שיתלבשוועיקר
בשמלהלילךאסורגבוהיםשוקייםבתייהיואםואפילודוקא",העקבייעדארוכהתהיה
כתבוכןהדעת,וקלירשעיםעםהתערבלבלתיכהעדשמרנואבותינוודרךקצרה,

שניהםאםואפילובמלבושםמהגויםמובדללהיות )'אהלכהי"אפרקע"ז(הלכותהרמב"ם
לארמאי.יהודיביןבמלבושניכרשיהיהמקפידיםהיומכוסים,הצניעותבדרכיהולכים
הולכיםישראלבניארוכים,בגדיםהולכיםהערביםשבאםאחר,היכרעושיםוהיום

 ,)'זה'(יחזקאלעשיתםלאהגויםוכמשפטי ):לט(סנהדריןרז"לשאמרווזהוקצרים,בבגדים
הרעים.כמנהגיהםרקהטוביםכמנהגיהםעשיתםלאהיינו

הראשוניםישראלמנהגיאבלהעיקר,הואהלבהלב,הואהעיקרתאמרוולא
בזיוןשהיהשהדברנדבר,ומהנאמרמהרשע,מאנשישהבדילוםהםהםבמלבושיהם,

בושההםהצניעותוהדרךלהם,לכבודהואהיוםבישראלשכןוכלהאומותאצלאפילו
 ...יופילהםהם,וההבלחןלויש,שהשקרהחן:שקרהעולםשאומריםוזהלהם.

אישכלכןעלועזוב,עצורשאפסנראהכברכי ,'דלישועתהיוםמקויםשאנוומפני
בולמרודומכווניםרבונםשיודעיםהרשעיםמעדתיבדלשבזהטוב,מעשהלעשיתיקדים

 .עכ"ללפריצות.ישראלכלאתומסיתים

ולעשותלשונו:וזהכתבבטבריא",המאורעותבעתחיזוקיימכתבשהואלייאובמכתב
בעליה.תחיהוהחכמהחכמה,צנועיםואתהעקב,עדשיגיע"להילדה"אריכיםבגדים
מכלשמוריםיהיוובזהבעליה,תחיהוהחכמהחכמה,צנועיםשעםלומר,[ורוצהעכ"ל.

קשות].וגזירותמאורעות

נחמןנרבירבינו,בתחיהנמרת]כתב,רנ"ד)אותג'(חלקקודששרפישיחובספרכח)

במידתהקפדתה,שלרובמאודעדשמיםיראתובעלמאודצנועההיתהזצ"ל]מברסלב
אהרןלרבינשאההשניים(בנשואיהברחוב.הולכתכשהיתהפניהמכסההיתההצניעות

 .עכ"דוכו.'זצ"ל),התניא"ב"בעלהרבשלנכדו

אלימלךר'רבינולשונו:וזהכתביהלך)קודשממקום-א'(פרקאורותי"גובספרכט)
הרבניתהצדיקתולאמוליפאאליעזררביהצדיקלאביונולדזצוקללה"הנמליז'ענסק]
בה,שהיהיתירהצניעותבשכרתבל,פנישהאירוצדיקיםלבניםשזכתהמירל

לקנות,להבאיםמשקהלספקהיוםכלשםעומדתהיתהוהיאמזיגה,ביתלוהיהאביהכי
אליהםודברהבצעיף,פניהמקצתכסתהמעמה,השיכוריםהערליםאתלהרחיקוכדי

תזכהזהשבשכרהשמיםמןלהוגילושונות.פעולותועוד ,)ןכ;:אל~רא~(כמתנמנמת
 :לשונוכאןעדצדיקים.צאצאיםשבעההיינונרות,שבעהשללמנורה

:וחכמיםכתב )'למכתבמרדכי(במאמרזצוק"לסלאניםחייםמרדכירביהגה"קלשוןוזהל)
הגבריםואפילורגלים,פיסוקאפילונראהיהיהולאבסינרחוגרתאשהשתהאתקנו
מהתחברותנשמריםוהיוהצניעותגברהולפיכךארוכים,בגדיםהולכיםהיואבותינובימי

 :לשונוכאןעד .נכר~לאמוואיןינחנובדדד'בהם,ונתקייםישכוןלבדדעםוהךהרשעים



לאאמךתודתהפניםכיסוי-בעניןתטושואל

לעיל)(הובאי"טאותה'תרצ"ותמוזב'מיוםהצניעות"למשמרתהגדולייוועדובכרוזלא)
אשכנזבלשוך~ארטאך(סינר)הנקראבגדמלמעלהבגדיהעלשתלבש:וכךבזה"לכתב

מוסיפותחשלחלקןואשריהמאירי)הרבבשםפ"בב"קמקובצתבשיטה(ומוזכר
עכ"ל.חיים.ושנותימיםאורךלויתוסףקדושחחמוסיףדכלצניעות

לשונו.וזחכ"ז)מכתבמרדכי(מאמרזצוק"לסלאניםחייםמרדכירביהגה"קעודוכתבלב)
איןיסגיחוצפאהמדהשזההכוונחואמרתי ,):מ"ט(סוטהיסגיחוצפאדמשיחאבעקבתא

כלפיחוצפאלח.)(סנהדריןשאמרודרךעלשבישראל,כשראפילושיחזיק,מימינהנפקא
עזלמשנתכנמרעזחוישחקדים )'כה'(אבותתימאבךיחודהר'מאמרוזהומהני.שמים
שייךמההמקדש,ביתשיבנהרצוךיהישסייםבמהובפרטתמוה,והואלגיהנם,פנים

דמשיחאשבעיקבתאשראחהקודש,ברוחאומרתימאבןיהודהשר'הכוונהרקלזה,זה
רצוךיחיואזוכו',כנמרעזחוילמכח,רפואחחכשריםשיקדימוואמדיסגיחוצפח
והעזותהחוצפהמדתיקחושהםלמכהיקדימושהכשריםדהיינונא.ה.וכו'.המקדשביתשיבנה

המקדש.]ביתשיבנהרצוןיהיהואזשמים.כבודלמען

תמיחות,חרבחישראשוניםחאבותינודרךעלבפשיטותשמתנחגמישעלכחיוםובפרט
עכ"ל.כנמר.עזשיחיחאםכילואפשראיהיהודיזה

פניחדכסתהמשוםתמרלעניך ):י(דףסוטהבמסכתוכן ):י(דףמגילהבמסכתואמרולג)
וכו.'מדודמלכיםונביאיםמלכיםממנהויצאוזכתהלהידעהוהולאחמיהבבית

ונביאים,דודביתמלכותממנהשיצאזכתההפניםכיסוימחמתאםשוה,ההפכייםוידיעת
הנבואהוהחזרתדודביתמלכותהתגלותשמעכבתזהנגדמהמלחמהלישזבךרחמנא

רח"ל.לישראל.

שוםבזהאיךולכךבודדותהךכךשהולכותאלהשהיוםטועניםשהמקטרגיםומהלד)
הנהמוחלפת,תהאלאהתורהזאתשהריכלל,טענהזהאיןשבאמתממהחוץעניך

נפוץנעשהשהעניךעלבשיניהםומקהיםקורציםשהםרגזנותםמתוךנכרתערמימותך
וכתריהם~ך:םמחזירותוהךבס"דבודדיםיהיולאכברמעטשעודעדבס"דויותריותר
ישראלשונאישלשיניחםשמקחחמחוזחליושנה,מסינישקבלנוישראלבנישל

אחראוחסטרארבחערבאתמפרידישראלמנחגישקדושתמפניישראלמנחגיושונאי
עולםולדיראוךולחרפהלפוקהלהםויהיהלמחנחמחוץישארוחםכןידיועלמישראל

 )'הב'(ישעיההכתובמאמרהצדקניותהנשיםעלויתקייםעשיו,לביתופליטשרידיהיהולא
בהגאולהקריבובזמךבעגלאניושעובימיהךובזכותן ,'דבאורונלכהלכויעקבבית

אמן.בימינובמהרהמגולים,וחסדיםרחמיםברובשלימה

שלהחומרירצוךומהובאמתד'רצוךמהולהתבונךהקוראעליךנשארומעתהלה)
בחיים.ובחרתבעזרך,יהיהוה'שחת,לבארהמורידיךעוה"זהבליעלהתענג

* * * 
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יייונ
לחזורעצמווקיגלונתעוררוצדקניותשנשיסשמענואשרהטוגההגשורהנפשינוותגלליגנוישמח

הגגדיס,מעל"רדיד""שאי"גלילדחוגלצאתשלאמדינותגהדגהדנאשמקדמתהקדושלמנהג

כישראלוצביעותקרושהלהרכותו,רנםףיט,"ווביפמן ,'אס'עףךנגסימןאהךנ'ובשועאישותמהל'בו"ובסרק"גיבס'ז"לכרמכ"םוכמוכא
ירהם,השםלשמיםערמגיטוזטקתהומכהילבוראכאופןכהוצותהשוררשכנגד,הובותאהצדעלהקדושהצדולהגב',

נתוןהקודשבארץהישובכלאשרהזאתבעתבפרטישראלמכללואכזריותקשותנזירותיתבטלושעי"זובטוחנו
ויתקרבממרוםטובותהשפעותוהרבהוישועותרפואותעי"זויושפעמא,ןלזהצריכיםאנוה"יבםכבה

ובזכותןממצרים"אבותינוננאלוצדקניתנשים"בזכות )י"אטחומ(חז"לשאמרוכמונפשינוופדותנאולתינוזהידיעל
בדור".שישצדקניתנשיםבשכראלאננאליןתוהדור"ואין )חרואוח(רותבילקוטכדאיתאלהינאלעתידין

לה'גאל,ת'ד'ו Uובזכותונאמרשעל'הואלוצדקנ'ותנש'םולעודדלחזקאלובשורותובאנו

לרושת"ודפערה"קהביד"צכנזהרה,ר'לישועתהמצפיםהגדולההמצוהלמען nהכן"

'טץ IIיאב'נאבנימיואנםראכ"זפישריעקבישראלאנם

למאו Iאיצחקאביהםאנםביאנםךאיפעימא'יאנםהלבישטאםמשהסאנ
ד"תםשזוהמ ,צ~יוהנצ"הגחדלכררףמצטרנייהר

 ,ת"וךפע'ה"קואב"ךרב Dוו"טוב'ה'צחק,אם
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 :עמיתפארתךבגדילב~י
פנימה,ד,מחנה iבתוחודרותתבלמרחביאופנותלדאבונינואשרחצניעותבמצבובפרטפלאיםירדדמשיחאעקבתאדורדורינו
ברחובותינומלכתצעדינוצדושממשעדהלבעלמשיםבאיןפרץאחרפרץנפרציםינןורבותאבותינואצלנחוגהי'אשרוסייגיםוגדרים

קריה.ברחובהמשתוללהפריצותמרובהחרדיותבשכונותגםאף

מחביבובטוהרהרסהמביאיםזיווביםמיםשטףשלהסהףבפביולהסוםלגווראיךלהתבובןומהובותיבו
הרתובשלהמארע"סמנללה'ברלבנז'למשמזתמשמזתהוס'פואשזצנ'עותבה'זוז'מאזשנת'תזה'זועאשרב'רושל'סובפרט

'רושל'ס","בטובבספרוז'"ע'רלרהרב"צהגה"צבזהשהרת'בונמוה'לזברהתרז'סב'ןשב'תהשוס'מצאושלא

ה''ראוחהנש'סאחלחזקבזהבאנוע"כאשר

השאללבישתבעניןיבפרטה'דוראחרה'דורולהוס'ףבצנ'עותלהתחזקעצתועלקבלואשר
בחיציתהמשתילליתהמידע"סבלבפניימגןכתריםבזהדאיהאחרוןבדירזצוק"לירבנןמרנןישראלגדוליאשר

חעניניםבכלישועותמיניכללפעולהזההגדולהזכןתהןאוכדאיראשועליחןלוכרכהןרכ
 )מהטבעלמעלהתויטועלפעולקדושהכעביניהתחזקותשלהזכותבודלהקרושהטערכחהמבראשרתכמבואר(

I 'השאילב'שתאתמתוקה"ר"שאאמן 111כ
הגאוךהויקיג ,"ע''שועותעור l!וש'נוו'מ

רבינוביץליק" t1:נמהרר"ק·הגוהא\מ~אלנעקיבאהאי
ך'סןנ Iךמפ"אךמי

חו"בירושליספעיה"ק llחש"באבט"ויוסבעה"חוע"ז
(גאלוציקן'וח(ש'סבזנותך"תנזאמיו
ת"ייסך'גאל Bם nIבזכ Iממצך'ס IIת' Iאב

רוזבפטלדהכהןארי'קרטמטרמשהש,אטיקאברהם
'ןקארלמכ'נטק ," mאזג'הם'ז'גןםלג'"מנהשלמהבאך'ש'נתואש

ז-עלשמון'שןאךלגזנל'מצטוףהננו
סגא'שןאלגזןרהצנ'עוה

 jכיורמהום-םהרה-קכפנחס
בוןג wקל'[מלעלנגץאךמו

א"חשעיךחשר"בם

נשאאשרוחצרקניותחצנועותישראלבנותבאשרעצמותינו,תרשןחטובהחשמועהלקולציוןבתושמחישמעי
ח"שאל"לבושעםולצאתבישראל,ולמופתלאותליושנחעטרחלחחזירעצמןעלקיבלובחכמחאותנחליבן

חצנועות.ישראלבנותבליעשווכןיראוומחםיתןומירורות,מדוריחק'מאימחותינוחמםורתי

קרושהשי"תלככורלשכהכעילויוהוכיפוהילאלמהילההולכותההילמכבותליכבולשמהתשמעבוזאתטליתירהוטור
מרכותיבוועוראישית)מהלובת(ב.כ"וז"להרמכ"םהגרולרכיבושלכפכקולבהוגטליהם,שמולהשכיןישראלכטמוהכוהרישראל

גופחאתחחופחרדידכלאלשוקאשחתצאשלא
כסיליםמפניליבוששלאיהודית,דתהק'דתנויסודותולחזקלתמוךהטהורהנפשןבמסירותזאתוכל

ותפארתן.תהילתןוהיאותעצומותבעוזש"ששמקדשותחלקןואשריאשריהןהמלעיגים.
דבריאחיקיםשאר"ברוךבברכחויבחרךהקיהחורהימודאחמחזיקהאוהריידיהואחהמחזקוכל

מלהכזיר.המ ,רח"לבמעשהאובדיבורשהיאצורהבכלידיהואחלהרפוחאומללעוגוח"והזאח",החורה

הקדושהנבולותבהרחבתשמיםכבודלרומםזואנרתוחתמנו
אמן.בימינובמהרהלהנאלאנועתידיםשבזכותןצךקניות,נשיםלאותןולשבחןלהוקירןמעלתןולהביע

ני"ןתאתאויהושעע"הנאמתועלםיהודהנאמ

 ' Dלוגאיעקבישראליאם

זכא'אהרונאם

רצאבי'צחקנאם

מחפודשלמהנםא

ארוששלוםנאם

'רח'אהרונאם
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