
 הועתק והוכנס לאינטרנט
^ ^ £5 www.hebrewbooks.org 

 ע"י חיים תשס״ט

 גדר עולם
 כי יבואר עבין ועדר שגדרה התורה לבנות ישראל נבואות להיות
ש בעניןהזה א ת ר ו ל  מערותיהן מכוסות. ונהנו איזה נעים כהיום ק
 בפרט׳ ובפרצת נדר הצניעות בכלל, וכל זה נורם לכמה תקלות
 נתלות. והכל הוא מצד מיעוט הידיעה שבני עמנו אינם יודעים עזה
 עץ גדול. על כן באנו כהיום להראות לפני הכל את נודל העין והעונש
 עבור זה. וגודל השכר עיים להנזהרים בזה אולי עי״ז יתוקן קצת

 פרצת הנדר. ונזכה לגדור פרצת ירושלים במהרה בימינו אמן.
. תם  נם מצורף בסוף הספר לקומים אחדים מהלכות נדה הנחוצים מאוד לידע או
 ובעזר הבונה בשמים מעלותיו ואגודהו על ארץ יסרה הנני מעתיק ומבאר באר
 היטב כל הדברים הנ״ל בל״א כדי לעורר לבות נשי ישראל להחזיק ולהפרישן
 מהקלות כאלו שעליהן נזהרנו בתוה״ק ובדברי הזיל ובפוסקים ראשונים ואחרונים .

, אומר אני לא זכותי נרמה לכל זה כ״א ם ו  ומה ראיתי על ככה ומי הביאני עד הל
, הוא ניהו הרב הגאון האמיתי מהר״ר מרדכי זצ״ל, הוא בצדקתו ר ו ת חכמי הד מ  ו

, נאום הצעיר יצחק בן יוסף זיל . ח צ  צוני ועוררני לכל זה זכותו יעמוד נ

 אונ בבדי אלע זאלץ פאר שטיין ךיא זץיליגע אונ זיםע דייד וויא זאפ צו
 כןערין'זיף פוןשלעכטיןורעב נממדת הפריצות] אונצוגיווא;עןזיךלמדת

 הצניעות. האבץ מיר^עם מעתיק ףווען אויף.עברי־דייטש. י
 אונ אויןך ^\זךא*פאראן ךיא גייטיגע דינים פון הלכות נדה וואס מיא

 ךאךף זייא זייער וויסען. ז י
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ה מ כ ס  ה
 הל הגיא לפני ככור הרב מהד* נ״י מפס איזה עליס לתרופה משפר ״נדר נגולס׳
 הנעשה לתועלת המון מ״י וראיתי כי שמו (אה לו כי בלקחו ומוסרו הטיב הוא
 גודר פרצתו של טולם אשר בעוה״ר רבה המכשלה בעתים הללו עיי הי\ נשי שמשכו
 ידיהן מן הצניעות ואחזו בדרך הפריצות, וכבר עברו ושנו בזה נגל שיש שגעשה להם
 הדבר כהיתר גמור ולא יעלו כלל על לבן גורל האיסור והפרצה בדת הישראל הנצמח
 מזה, כן יש עוד בסוף הספר כמה וכמה הלכות מה׳ נדה הנחוצים ודרושים לדטת
 לכל איש ואשה והן הן מנופי כהלכותו הנמסרים לר.יש ואשה וכלולים בקיצור נמרץ
 וכעתיקם בלשון אשכנזית המדובר בינינ למען יבינו אנשים ונשים וטף, ואחרי רואי
 כי דבר טוב וגדול עשה הרב המחבר בכפרו גלר עולם ותקן תקנה משוס צנועות
 ומשום פרוצות וע״כ אמינא לפעלא טבא יישר חילו ויהי ה׳ עמו לבצע אשר עם לבבו
 לזכות הרבים וזכות הרבים יהי׳ תלוי בו להיות דברי מוסרו נשמעין ומתקבלין מל
 הלב ומהראוי לכל איש ישראל שימצא ספר הזה בתוך ביתו ויהי׳ המיל ננד עיניו
 ונכד עיני בני ביתו למען להאחז בדרך הצניעות ובזכות זם עדור ה׳ פרצותיהן של

 ישראל ובשכר נשים צדקניות נזכה לביאת הגואל בב״א .

 המדבר לכבוד התורה הבאעה״ח יום ג, ד׳ מרחשוון תרץ לפ״ק ווארשא .

י ע טו״צ רפה ק״ק הג״ל. פ פ ע ל ל ק ר ו נ ל ז א ו מ  ע



 לוח המפתח
 פרק ראשון יבואר בו נורל כאיסור לאשכ לילך בפרוע ראש לשוק .

 פרק שני יבואר בו דן דשפר באשה טרוכ ואסור לומר שום דבר ק־יושס נגדה .
 פרק שלישי בו יבואר כמה וכמה איסורץ היא מכנסח לעצמה עיי מנהגה הרפ

 כזה וכמס חצטרך לבסוף לסבול עבור זה .
. ה  פרק רביעי בו יבואר פיחזי כיצר פיש בענין ז

 פרק חטישי בו יבואר עול פיחוי כיצר שיש גענין זה .
 פרק ששי בו יבואר גורל כחיוב להבטל להוכיח לאשתו גזה .

 פרק שביעי בו יבואר גודל מדת כצניעות ושכרה עבור זה געוכ״ז ובעוכ״ב להיפר
 ח״ו בהולכת בדרכי כפריצות . י 1

 פרק שמיני בו יבואר מצות חינוך אב לבנים בכמה עניניס נחוצים הנוגעים יידעה
 התורה .

 מול יבואר בסוף כספר כמה וכמכ דינים מהלכות נדה הנחוצים מאד למטשס ,



 הקדמה

 הנה כאשר גהבונן בדברי חז״ל גמצא שמדת הצגיעות היא טרה גדולה מאד וזוכה
 עבור זה להוליד בנים ת״ח בראמרינן בגמרא (י,םא דף מ״ז) תגו רבנן שבעה
 בנים היו לה וכולן שמשו בכהונה גדולה אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך אמרח
ת החציפות גורנות להוליד בנים ד , ולהיפך מ  להן מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי
. ובעו״ה נתפרץ כהיום מרת הצניעות מאד וביותר בענין גילוי שער ו י  עזי פנים ח
 ראש האשה הנשואה שנעשה כהפקר לאיזה נשים שהולכות בפרהסיא לעיני הכל
 בשערותיהן המגולות — וגם על גילוי זרועותיהן אינן מקפידות — ומזה יוצאים עוד
 כמה קלקולים גדולים לכמה מאות ואלפים ברכות ושארי דברי קדושה שנאמרות בבתי
 ישראל בכל יום ואי אפשר ליזהר שלא יהא ננד האשד. וכבר אחז״ל (ברכות ב״ד) דטפח
, וכן שער באשה ערוה ואסור ה ת  באשה במקום שצריך להיות מכוסה הוא ככלל ע
. והנה ידוע שכל הברכות או שארי דברי תורה בזמן רה נ  לאמר שום דברי קדושה נ
 שהם נאמרים כהוגן הם מביאים ברכה וקדושה לישראל כמו שכתוב בכל המקום אשר

א ל-ייי פין או^זערע ל^סים זכרוןש י  לןך.. ןועץ עז קץר זא7ץ ניט 6אי V^V ל
 לבח^ה נינןינען מיר עז ךיא םדה פון לניעות פון איין אןזה איז זייןןר א!ץ1יןע ?ך\ז' אוג
 ןיא איז זו?ה צו ?י2 רעם צו האבץ כןנלער ו^רויקע תל9יבי ל^סים אזוי וויא ?ץד האבץ
. מען האט גיפרע;ט $ייא לער א^ה וואס האט  גילערץט *ין דיא ;םרא יומא דף מ ז
ע דייגע ט אז ף ןאלקש ד׳אבץ ^ צ ^ ע ב י ירופק כן9חית. ווארום האט ךיןז השי״ת נ  איר ;
 ךן כדגים ;רוליים האט זיא .זייא ניעגט?ערט פון לער ןיייט אהן וןאס איך קאב גינ^רינק
ט ארויס ז¥ע1זן ךי' זןאר פון נןאפ הא?\ן ;ינ1 י  פאר שטאגד עז בייא *ךין אשד, מאר ןיןו ;
 ;ץעהן די נאלטץ פון הויז מייגע האר פ ן כןא&. אוג ©אר.קעדט ךי כזד; פץ ןמיפות »ןי»
ן ר ךי כרה פו ן ךיא ןןעקט 13דץ $ ע ק ט בעו־ה״ר [ ץ ע ; ג ו  גורם צו קינדער .עד 3נים רדו א
ט ליא אס גי;עקטע האר פץ .ךעם כןאנו  ץניעות אונ נאף מער אץ ךעם אךט פץ .;יין ?י
ט די* ן נ ע ד  פץ ךי ןןייבער ןןארום,עס 5י.יז 3ייא!ייא {אר געואךץ ריא!אןד י?3ך צו גיץ ^
י נ»ל ו ו ט אונ פץ ךעם גייט ערויס {אך' # י ק ךןך{*ר ; ם ע  קאר פאר א^עםק אוג .זייא #
ת אינ א?ס-7ע ד7?י5.ע רייד זק^ער ןרכי י  ש^־דבהז^נ ןרויסע צו וףפיל הונדעךט אונ טו
 יואס דיא ןןעךי; 3יזאגט אין ייךי^ע כדיזער £קע £אג אוג 3$ס איז אום כע;ליך צו ך\$ן זיןד
 עז ךאס זאל ניט !יין א;: כןעגץ ךער א^ה אוג אזויא לערינט אוגז די לןיי^גע ;קרא ברכות
 דף כיד עז א^עח פץ איין א^ןה אדב 0% דאךף ניץ צו ניךעקט א\ז ךאס אץ פץ/ערות
ן כך י ן י אנ טז י ק (צאר ;  אוג עז1י ךי האר פון <ןיץ ע^ה ^ועךט אויןז אן4די.?ען $־{ה אוג ק
ע ר ע ^ א ד ע ד  שוםד;יי?ינע (ןעךטער א;טקעגץ איד אוג ^אס איז(ויסקליך אז אקע ?רכות א
י ן ! וףא ניהעךע צו גט' ז ^ץ דער.צייט <1ז.דיא'3יי;ךין גמא: ^ ח ן ג  עערטער פון ,ךער תזךה ך
דיא בעגבשו;נ אוג ד.יי7יקייט צו .י^ראל ךי דךלי^ע פאילג אונ אזויאזאגס אונו נען  ?רענ
י אב1א אליך וגנכיחיף ךער.?2ייט*ש דעך ר אזוןירןןז ^ • ר §םיק(שבות כ )?בל הכקום ^ ע  ן



 * הקדמה
 אזכיר את שמי אביא אליך וברכהיך [ופסוק זה בפשוטו קאי על כל דברי תורה ועל כל
, ולאו דוקא בזמן המקדש וכדמוכח בברכות דף ו׳ ע״א בגמרא ע״ש] וגש ת מי  המקו
ך  הס שמירה לישראל מכל צרה ופגע כמו שכתוב בי ה׳ אלהיך מתהלך בקייב מחנ
ב  להצילך גו׳ והיה מחניך קדוש ונו׳, אבל בזמן שהם נאסרות נגד ערוד. ח״ו כבר כתי
. נמצא כל ענינים כאלו גידמים לישראל להיות ך  ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחרי
. ונם איהא בזוה״ק פרשת נשא שדבר זה נורם לשרות סטרא ו ״  נתונים בהסתר פנים ח
. על כן נדב לבי בעז״ה לאסוף את כל מאסרי א ה י ב  אחרא בביתא ונירם מםכנותא ל
 חז״ל השייכים לענין זה ולהראות לפני הכל את גורל העין והעונש שיש בזה וגידל
 המעלה להאשה הצנועה בדרכיה שעי׳׳ז היא זוכה לבנים יראי השם וחשובים שבדור •
ה הזאת ובזכות זה נזכה ל ח נ  אולי על ידי זה יראו ויקחו מוסר ויתוקן קצת הפרצה ה

 לראות בבגין ירושלים גרריה ועניניה בב״א ז

 בון איז אין.:ערער א־ ט (ואס איך נ;ען מאכען לער 3אנען מיין נאמען ךאס מיינט 9עץ
ק ןאגט גאט ביה איךוועל קיכעןיצו דיר מ א  אין ךי רייגע.ערטער ן.ועקטו.ךער שאגע; ןאטס נ
 אוג איך מעל דיר בענפמןץן אונ ךאס איז פאר כיגל ןש;אל אהיטוגג פון אלע ןרות אונ אזוי
 ןעךיגט אוגז ךי תורה לקדושה ?י ה׳ אל^יף כתהלך ?.£־ב כהנף לה^ץף ןלו/ת אוןקיף
סק דיינע קדזש דאס איז ךעריקגייוצש ^ען דיין $אט גייט זיף'צו מי  קפ^יף להת־. מסניף ז
עס אס גירעט עז ׳  ^רטער וואו ךי ךיל.סט,ךערום זאל ביןליי;ירו£1>^ע..ערטער ל.ייליג איז ן
 איז.לייגע .ע:טער אבער אין,ךער ^ייט אז.זייא(ועךין גיזא^ט דדו אנטקעגץ ליא נאכין ןואס
ןראהבף^יעת ךבדושב ב1,רדיף לער טייכש .  (ןעךק אהןיגיךיפען.ערך. זא;ט גאט ביה ול*י
וארום.ערמעט(T ון'7ע־.?ןערץ עהן אץ ךיר' א^.ענךלי3ע !אןל ו ז אלףטי  ^ער פץ איז אז.?ך ן
ד יודען צו י נןענק9יר ךן7 ערויס נעכעי אז עןע?כע זא^ין איז גו:ם צ . ן ר פי ע ן ר  אונ^ער ך
עהאלטךם £גים. אונ גינעבץ איץ ך,סתר פנים דאס .?יי:נט pq אז חיו נאט ברוך ד1א ן  ן:ץ'
ך פץ ךיא האר אז.עס את ^נלעקט עת טרם א ! א זדק9ך#ת נשא ;יפינעןמיד אז ך ו  ״ $ץ ז
ט עתלאךטץ אוב י יארעסקי נ יא.ךעם מקט^ץאו  עז ךיא כטרא אחרא רוהעט אץ שטוב ^י
ערטעד .;נס גי>$י4ט זיןז ךער איסור ןער פץ  הויז דעתםיעז 7%9»אבץ גיזעלזן אז אין ןוי$יל ׳
ל אונ מיד האבק א1יף דקדיבען אלע רייד פון אונזערע א $  ורלץ 9יר נעבד. !יק ?לל 1יית ף
ץ ws־ אלע?ען וויאגר1ים.עסאיז ךיא ץ ע ו  ך,יילמ^ע לבטים ^ואסי^ערט צו 7עס.עגיןאונ צ
ס איז לער ץ1נר פץ לי אי^ה וןאס ד . אונ פאר כןעךט ןויא ך מ ע  .ע^י־ה אמירער שטראף פון ד
ם צו.ק/לעי־ עאס 1ייא ווע?ץ2*ץ ע ן ך ך ' עז ךא מעט זוכה 1יץ ח ער !אך  ?'יא את פ־ום אין ן
? $עיען ם דוד קיללייקט־ עז זיי עעלץ זי׳זהן יועלץ.!יי ז ע ן ץ ם פ י ^ ׳  גרדסע^ךיקים א!נ ך
 $>םוםר ^עט פאר1 ךיכט ןןערין א?יפיל דער ןרויסער ?ראך אוג צוא ליב ךעם זכות ;ועקץ
ועטפאי רי?צ ויעלי[ ס; ץ בית הכנןקש (ירושללם וךא£י ג ? ם ע  קיד* זוגה דין צוזעהן אין ך

 עירע ערום צאמונ:*ב;לדה



3 ם ג ל ו ר ע ד  ג
 הנה מבואר בדברי חז״ל גודל האיסור של האשה שיוצאה בשוק וראשה פרועי
 שאמרו ע״ז שהוא איסור מדאורייתא, ואפילו היתה מכוסה שערותיה
 כמקצת אבל לא כדין (כגון שיש קלתה על ראשה וכדלקמן) ג״ב יש איסור
, ובעו״ה געשה הדבר הזה כהפקר ה ב י ת  ויכול לגרשה עבור זה בלי כ
 בעיגי הרבה נשים ואנשים, וגם על גילוי זרועותיהן אינן מקפידות , לכן
 אמרתי להעתיק לפני כל מנם־א ופוסקים את גודל האיסור שיש בזה וגם

 כמה קלקולים אתרים שיוצאים ממילא עי״ז אולי יראו ויקחו מוסר :

 פרק ראשון
 יבואר בו גודל האיסור מדינא לאי&ה לילך בפריעת ראש אטוק

י זה הוא משנה מפורשת (כתובות דף ע״ב) ואלו יוצאות שלא ב ן לכל ד 1 $ א  ד
 בכתובה העוברת על דת משה ויהודית וקחשיב שם במשנה דברים שעוברת
 .בזה על דת משה (היינו מה שהוא מן ההורה) כנין שמאכילתו איזה איסור או שהיא
ה שהגהיגו מעולם  משמשתו כשהיא נדה וכה״ג ואיזה עיברת על דת יהודית (הייגו מ
 האומה הישראלית וקבלו על עצמן ליזהר בזה משום צניעות ודבר זה וכיוצא בזה הוא
 בכלל מה שאמר הבהוב אל תטוש תירה אמך) יוצאה בשוק וראשה פרוע ומסיק שם
א דאיירי המשנה אפילו במלבשת גלתה על ראשה (הוא בלי שלובשין במדינת בבל ר ם ג  ג
ל ראשן ויש בהן חלל מלמעלה ונותנין שם הנשים הבלי מויה שלהן) אפייה אסור  ע

. אזויא וויא.יעם איז באשייךט אין ךיא דייו־ פון או;זערע היילינע.חכמים' דל אז ה נ  ה
 .עם עת .זייער גרויסךער איסור פון דער אשד. (ואס זיא 3.ייט עתים אץ';.אס אונ איךע
 האר איז אפ גידעקט ךב־״ייגו או־,ן.איין סיי^יל אךער אהן .איק 8אךב$יי2ע. אוף לעם
ס איז איין איסור פץ ^־ער הודה סקה^היאונ א ך ז  האבק גיןאגט אומערע סכ?ים א
ט וויא י  ^אף מער מען עפילו אז" ךיא האר איז ניטען אביסיל צוא גיךעקט אבער ;
ק אירגע^ק ךער פאר ^ט $ ק י 3!אן 7 ע  ךער ךץ איז ״ עץ אוף ךא .איין עיסור אוג ד
ץה גאר .ןעצט בעוהיר איז גיוואךק ךיא !אך עז1י ןדא דפקו־ אץ דיא אוי^ען תו  נ
ע פר ךי איעמס ד>נץ י ק ע י אוץ* ד אפ ן ע  פץ פיל 5אנען אונ ןוייבער את{אף פ
 גייא אויף נישט מקקיד האב איףךאף זייא בארעבו^ט צו פאי־ מייסדן 8אר עקעמין
 די רייד פץ.די גמרא םקדושה אוג פץ .דיא פוסקים מיא .גרויס ךער אימר וןאס ךא
 $יז אונ מיא פץ ךעם ן;י;על ערויס א^רערע שטרויכלונג ממילא ?יקןייכט עז מען ?ןעט

 זעק ;ןע״לין'ךף ערדס' $ע?ין עםוםר ;עדערע באזונדער י:

מר י םערע תי יט ןןעךץ דער ;  עין ^עם ^רק-לןעט 3א#י
א אויף גידעקטע ך,אר: טךי  .על 9י ךץ צו ^יץ אץ ^אךקםי

 וא^ץ ף^ל ך^ר פרי״עד ודא אלץ עיז די !אף ע^שנה אץ ךיא גמרא(כתובות ךף
ק אהן נתו^ה ךיא ןואס אתעורר א1יף ךעד נ « ע נויי3ער.;'ייע־" ארו ם פץ.די 2 ק א ד ל ( ב ד ^ 
ק טאר ^ישט^עפץ אךעי' לא  תןךה הקדושה ךסיינו ןיא י גיט איל& %סץ אזעל^ע זאכץ ןואס 3
 #יז9יטא7<ם£3_עתזיאאת ,איץגךה אךער זיא גייט עריהם אץ גןאןק םיט אדף גיךעק^ע
א האד עת א?יסיל צוא נידעקט ;אר נישט מיא ךעד ךץ איז אדף  ןזאר אונ ע_?ילו אז ך

 *) דהיינו ששערותיה מגילות בלי כיסוי מה ג;שי העם אשר אנחנו משניס בקלט ג״כ נזהרות מזיי
 מצל הצנימית, כידוע .



 * גדר עודם
 במן דאיגה לובשת מלמעלה רדיד כדרך הגשים דאס היו שערותיה מגולות ממש עןברווו
ת ראש ת משה דהא יש בזה איסור מדאורייתא סדכתיב באשה סוטה ופרע א  בזה על ד
 האשד. ותנא דבי ר׳ ישמעאל מכאן אזהרה לבגות ישראל שלא תצאנה בפריעת ראש
 דהייגו מדכתב כךא שהיה הכהן מסיר המטפחת מעל שערות ראשה כרי לגוולה לעיגי
, והעתיק דבר זה הרב אלפם ה  הכל מכלל דשארי בנות ישראל נזהרות לילך באופן ז
ת ח , וכן כתב הרמב׳ם (בפכ״ד מהלכות אישות) וז״ל מי שזנתה ה ו  והרא״ש בהלכותי
ד אלא אף העוברת על נ ל  בעלה אין לה כתובה לא עיקר ולא תוספת ולא המזנה כ
ת ת יהודית , ואלו הן הדברים שאס עשתה אחת מהן עברה על ד ת משה או על ד  ד
 םשה יוצאה בשוק ושער ראשה גלוי או שגוררת או שנשבעת ואינה מקיימת או ששמשה
ה והיא גדה או שאיגה קוצה לה חלתה או שהאכילה את בעלה דברים אסורים עי״ש ת ט  ט
, ואלו הן הדברים שאם עשתה אחת מהן עברה על דת יהודית יוצאה לשוק או ד ו  ע

 למבוי מפולש וראשה פרוע ואין לה רדיד כדרך הנשים אע״פ ששערה מיוסד. במטפחת :
יז לקטתי מלשוגו ממש בקצרה)  או שהיתר• משחקת עם בחורים ועי״ש עוד דברים (י
 וכן בתב בטור אבן העזר סימן קט״ו וכן בשו׳׳ע אבן העזר סימן קט״ו ם״ד העתיק לשון

, וכן בל הפוסקים ראשונים ואתרוגים כולם העתיקו דבר זה לדיג» ,  הרמב׳׳ם הגיל להלכה
ס חאשה יוצאת לשוק ושערותיה מגולין היא עוברת בזר. על איסור דאורייתא: א  ד

 פרק שני
. ה ד ג ה נ ע ו ד ר ק ב ו יבואר דץ דשער באשה ערוד. ואםור לומר שום ד  ב

J עוד דמלבד איסור פרוע ראש יש עוד עגין אחר שמחמת זה צריכה להיות שערה H 
ן פארוקן דאל״ה רית(הוא מהשקורי י  מיוסד. אפילו בביתה באיזה כיסוי או בפאה ג
דה, דהשער הוא בבלל ערוד. כמו שאמרו ג  אסור אפילו לבעלה לומר שום דבר קדושה נ
 חז״ל (נכרכות כ״ר) שער באשה ערוד, שגאמר ובו׳ עייש וכן פסק האלפס והרמב״ם
 י זהרא״ש והטור והשויע ובל הפוסקים ראשוגים ואחרוגים. וזה לשון. השו״ע אורח חיים
 י* בסימן ע״ה ם״ב שער של אשד. שדרכה לכסותו אסור לקרות כנגדו אפילו אשתו ואפילו

ד י ^־ ס אוג דער טור אונ ךער שלחן ״ ע  ציץ״עבירה , אונ דער ך,ייליגער עלפסאוג ךער ר
: ץ ט י ד ך>ר פון את.(ייזנר ;רזים.על >ין דארף מען זיןז i״;ij־ ה מ י ר ע ע  שייי^ין אלע אז ן

 אין דעם פרק ןועט 3א#ייט עעךץ אז מען טאו־ $ישט זאגץ״קיץ #ום
: ה # א א1יף !;ידעכןטע קאר פון איין ע ץ ך נ ^  ך״ייןי^ק ןןאךט א

א 9»ןד נירה ןןאס אדבק איז נ^טטאנק איז ? ע זאלסט;דסק{אך ע1אך אז יעץ ךא.ענ  ל
מ י $ א : \ י ק ע ד י / ו  אזאך וןאס מם5ת ךעם !־אךף זיא ןיך היטען אז דיא ן.מ־ אירע }אל .זיין צ
יט ^אר אפילו י דעי* סאן ג ילע אלעד נ$יט איין $אתק ץאחם אז  אץ שטוב מיט איין ^אי^עי
ןען ןןארט א;?#עגץ עיר(ואתם ליא רגאר vtt אץ 3לל פץ ^עלןה ן  {יט זאגץ ״קיץ שוס ךדי
ר $אשה ״עתה ךער טיי^ש ג ע ס^קץם זא^ין אץ ךיא גקרא (3יטת) £ ^ י י  ןויא אוטערע ה
הארפץ עיין א^ןה ןןאם עיזזןפ ;יךעכןט את אץ ?לל פץ עךוה . אונ עז1י  ךער פץ ןניז, ךי
ר ע ר י טור אוב ך ע * ; נ ס אוגידער ראיש * י י ס  9?מןת ךער ךריליגער אלפס אונ ךער !
עךןף אורח חי.ים בט דער שולחן י / י י ערץז אוגאלע פוסקים .ךאס^לייכין. אוג אזדא ?  שוןחן ז
ispy'Vi ל דץ צוא  ךי האר פץ <ויץ א^ה וואס ךער שטיינער פץ יוךעשע טעלטער ?נם ^
ק .נישט זאגץ״קיץ  (ךד״ייגו.די ^ואס האט נ.יגומק איין 9אן אבער 3יט פץ אכךיךיל) טא.ר מ

 שום



 גדר עולם די
 אט נתגלה רק קצת כהן [p כתב בספר שולחן שלמה והוא ם:וס, ומה שכתוב בשו״ע לשערות
 של נשים שרגילין לצאת מחיץ לצמתן מותר לקרות כנגדן, כתב בתשובת חתם סופר סימן ליו דהיינו שמלבר
 כיבמ שעל ראשה יש לה צמת והוא בגד המצמצם השער שלא יצא לחון ואותו מענו שאי אפשר לצמצם
 ימצא מהצמת ע״ו מי,יל השו״ע, ועיין מה שכתבנו לקמן ס״ח בשם האהיק]. ואפילו אם דרך אשה
 זו וחברותית באותו מקום לילך כגילוי שערה בשוק כדרך הפרוצות אפור לקרות כנגדה
 וכמו אם היו זרועותיה ושוקד. םנולין דאםור בכל טונא לקרות כנגדן וכסו שכתב בפפר
 תפארת שמי אל ואליר\ רבא והיי אדם [והטעם בזה כיון שצריכות לכסות השערות מצר
 הדין ויש בזה איסור הורה ובנ״ל בפרק ראשון ונם כל בטת ישראל המחזיקות בדת

 משד, נזהרות בזה מימות אבותינו מעולם וער עתה בכלל ערוה היא ואסור לקרות.
:  כנגדן ולא בא השו״ע רק למעט בתולות שדרכן לילך בפריעת ראש]

 פרק שלישי
 בו יבואר כמה וכמה איםורין היא מכנםת לעצמה עיי מנהגה הרע הזה.

 וכמה תצטרך לבםוף לסבול עונבים עבור זה.
 הנד, ידוע הוא מה שהובא כדברי חכמיגו ז״ל החילוק הגדול שיש בין העושה איזה
 איסור פ״א מפני שנתגבר עליו היצר ובין מי שהופקד אצלו האיסור לגמרי ורבינו
 מנה בשערי תשובה ;פרק ,) האריך בזה הרבה וכתב שזה האיש שהופקד אצלו איזה
 עון לנמרי עם פושעים נםגה וגדול עונו מנשוא והוא נקרא בפי חכמינו ז״ל בשביל זת
ם מומר לדבר אהד עבור זה שפורק מעל עצמו עול מצור. אחת ממצות ה' וע״ז וכיוצא ש  נ

.עם האטןיןז . אונ אפילו אז  $ום יוךיןנזען וואךט אנטנןמין א$ילו &פ$עגץ !ייךאי^ינע ווי ב
 אפ 1\ךעקט אביסיל לער פון,־ אוג אפילו <1 £ס איז דער )צ$ייג;ר עק ךער שטאט עז אלע
 עייבער גי;ען 9יט איינ:נע האר אפ .גיןעקט אין _נאס פון דע?ט וועגץ טאר טען אוקי גישיט
ס .זאלין.גיץ אלע ׳ ״ ז * ז י , י ?עי פיו •לעי ^טזייט * י ^8י נ ־ ך י 1  אוני ךער זעלב;גער דין איז א
 נשים מיטיהוידע א:י?ם פון כעסט ^ועגין ^אר מען ני״^ט זאגין״קיין יודישען ו;ארט אנטיקעגין.
.גיט .גיביטק  אוג דער &עם פיץ ךיא אלע_זאכין איז וןארום אוגזער הייןיגע תוךה ווערט'
ף מען וויסען אז אע*כןעגין אפ ניךעכןטע ך א ס !  איגער אשןע^טין מ;הג פון דער {ועןט , !
עקצע אפילו פון איין.אייגי^ע טאקצער ן י ג  אךיכס אוניאגמקעגין ךי האךץ ארעד ברי?ט אפ
• ט ^ נ ו ̂ישט דאוועגען א ק {י#ט' זאנין ״קיק שוםיוךיןנען (ואךט .ניט בענץק אונ   טאר מ

: ן 3אבי ק ^ךבה' קי ישט.  ןעךיען אונ ;

ט ; ק ר ם §ךק נןעט בא#ייט וןעךין.ז.ילער פיל איכודין וף ם ךי אשד, ? ע  עין ן
ף וועט ןיא נאןז ף י ? נ וויא פיל ^ ך איר קזלעכ^מ 8יהנ;ג « ך  צו זיף עביץ ח

 דעסיבאקוםען דורך רעם :

ם עץמ בוויסט וןאס.;נס וועךט גיבראבט אין ך רייד פון ךי הייל־גע^הכמים׳ ע . , ה ן  ה
א ;צווי^ען דעם וואם מוט וועלבע.עבירה »יין  דל^דעם גרויסק אוגפער טייל וואם';;ם *יז ן
 מאל ווייל ןךלר r1־ "הרע האט זיף אוף איהם .נישטאךקט אוג צוא ןויםען,ךעם ןואס 3.ייא
ר ע בה ן ל אץ 12#יי תשו ה ןאר הפנך אוג ךער רבינו יונה י ; ^ נ . ץ י  עיהם איז גיוןארין א
ש ו;אס בייא איל.ס ^ ק ?ט אז ןןען ךער ם י י  לענגעךט ;נר זןיןך יןיל אץ רעם אןינ ער #:
ז ג וועךט/ער גיציילט טיט ךי פושעים וןאםדאסאי י ך ק ט יף 0  עמי הש^־יץעלבע^עג^היאו

מ ז ע • ? " ן גיייל«ע ״ ע ג ר א  ןעריהעבםטער קארט זינדינע אונ'זיק..עב.ירה א\ז.זיריר גרויס צוא פ

1 י  פ



 10 גדר עולם
 גופא בגיהנם, על כן יתבונן האדם בכל זה בעודו בחייו וילך בדרכי השי״ת וינצל;

 סכל צרה :

 פרק רביעי
 בו יבואר פיתוי היצר #יש בעגין זה •

. ל יטעה אותה היצר שתנצל מן הדין מפני שהיהה צריכה להתקשט עצמה לעיני א  ו
הה לבד ולא ה עליו כי באמת זוהי טעות דזדן שייך רק בכי נ נ  בעלה שלא הה
 בשוק ועוד דגם בביתה היה לה עצה לילך באיזה כיסוי נאה או בפאה נכרית(פארוק)
 על ראשה ולא לגלות שערותיה. והנה כאשר נתבונן נמצא ששתי סיבות גורסות לזה
, אחד מפגי העצלות שמתעצלת לטרוח בכל יום ללבוש איזה כיסוי על שערה א ו ב  העון ל
 ועוד מפני פיתוי היצר שכזכדתה ליפות את עצמה לפני בגי אדם ולהתקשט בשערותיה
, ובאמת במה צריך האדם לירא ולפחד כש־תבונין ן  ועל שתיהן היא עתירה ליהן דין וחשבו
ת  בעניניו שלבסוף כשיעלה למעלה לפני כבא בבורו יהברך ליהן דין וחשבון ויראה א
 הדר כבוד אלהינו איך שיש לו כמה אלפים רבבות כהות של מלאכי השרת שעומדים
ד לפני כבודו יתברך וכמאמר הכתוב אלף אלפים ישמשונה ורבוא רבוון קדמוהי  תמי
 יקיםון ובולם זעים והלים מפניו ועושים באימה רצוץ קונם כשיראה האדם כ״ז איך לא
 יבוש אז מעצמו אשר בשביל איזה עצלות או בשביל איזה הנאה קלה בעוהיז ליפות
ה מ ת עצמו לפני בני אדם ולהתקשט לפניהם אשר המה ג״כ נושי עפר כמותו עבר כ  א

 אז.ער זאל זיין ^יהיט פון דעם אונ.ער וועט בזכות זה ניצול וועךין פון ארע יך1ת אמן כי־ר;

 אין לעם פרק וועךט באעייךעט ךיא אי^ער ריידונג פץ.?יך הרע וואםדא איז:

ן וףיל  .ואל.יטעה לער יצה־ר זאל ןיא ניט נארין ריא אינזה אז זיא וועט ניצול וועךץ פון ך
 ןיא ןזאט זיף גידאךפט אדם:ייךין פאר דעם עאן אז זיא זאל ניט מיאוט־ווערץ אויף <;יךם ץארום
ן םעד ניט' מיא אין שטוב אבער קקדא־1־י ת. איינםאיז אזךאם ¥ ם אטעו א  אץ אמת איז ן
ט י מ ך א ה י ךעקט ךי האר אונ אפילו א.ץ שטובקען זיא א1יףצו.ךעקץ ך י  גיט.ו<יין אין נאסאפג
ט ךי האר . והןך, אז ווען םיר זא?ק ךאס ן  £יץ צוךעק ארעד מי ט אפארוק אונ ניט גיין $לען
ם א .עס איז ךא זאבין ץאם זענין איר גולם צו טאלן דיא״עגירה > ן  3אק?ערין גיפינען מיד אז
יא איי אטיךהה אלע טאג אהן ק עם איז בג  .ערז?טי!אף איז בחעת פולקייט וואס זי פוייןט זיף ל
עם .\אל_זיץ צו גידעקט ךי האר ״ אונ דאס אנדערע <דז גוייליע־ יצה״ר  טאךזן עפעם בכלי ,ז
ת א1יף נק 5אר אלךע גלייכענעס סיט אירע קאר א י ל זיף מיט דעם בא#י  רעט איר ארץ אז זיא מ
 ךי 3ייךע.!א?ץ איז זיא אהן גיברייט צו געבין ךין אונ ךזשבץ ווארום אץ אטת וויא 9יל ךאךף
ק צום סוף  אםעגטש בורא האבץ אוג ?*:עקץ ןיף א.ז.ער (ועט באק7עךץ זייגע פירונג ד
ש דאך§ין ארויף גיץ אין ךער הייף פאר ךעם כסאילגבוד פץית׳ש 9 ק  ןןעט דאף יעךער 3
 אפ צו געבץ דין אוג' ם^יבץ'אוג^ער מעט ןעחן ךי^יי^הייט אוניךעםיכ״בודיפץ גאט ב׳ ה
ץ טויזעןטער כתות' פיץ2לא2י" השרת וואס ז:יא ש9ייען עז קד אוב ן ז י ו א ןויפיל ט עס איז ך r  עז
ל ה א מ ט מ ז ז י ו ע ג 6אר .לעם כבודי פון ^אט ביה ית״יש אזוי וויא אץ פסוק שטייט * י ד ^  ש
ע ציבעיץ ל א נ ו  מויזעגט באל?*! אילט אונ.צעדזן $אל צעלזן טויזי^ד ?:מעידן ןיף פאר עירם א
ו צ ' ז א ' ק מ ע י דף גיט ש  6אראיתם אוג אז ךער מע^טש וועט לאס אלץיזעהן ודא וועט ע
2 ניץ פוילקייט אלער צו.ליב ןועל3ע הנאה אגריגג:> עאס,ער טוט אוף דערייוועלט צו  ד
« י ? י ^ ' ד ר ע \ ע ס י ט ק ? נ ד ץ ןןאם !.ייא ז ? ? נ ע רק זיף עאר ם נ אוים צי צי ק זיף * ג י י ^ א  ג

 ער



 גדר עולם ו 11
 פעטיס על רצונו של המלך ה׳ יתברך אשר הוא אלהי כל הצבאות האלו ובפרט כשישאלוהו
ל  ייאמרו לו מפה מרוחה איך לא יראת למרוד בבוראך עמוד בדין והכר מעשיך [כי כ
 אחד מפעולותיו שעשה בעוהיז בולם באות ועומדות לפניו בעת הדין להעיד עליו כמו
ה אז כלמה ס מ  #אסרו חז״ל] ואם אין אהה יבול להשיב מי יבול להשיב עבורך כמה י
, והנה התנא אמר הסתכל בשלשה דברים ובו׳ ולאן אהה הולך למקום עפר ובו׳ ו י  פנ
ד ה הולך אתה עתי ת ה שאמר הבל בלשון נוכח א  ולפני מי אהה עתיד ליחן דין ובו׳ מ
 ולא אסר בלשון נסתר יסתכל האדם בשלשה דברים מאין בא ולאן ילך ולפני מי הוא
 עתיר ליתן דין ובו׳ גי באמת אנו רואין בחוש שבל ארם יודע בבירור כשהוא הולך ללוות
ה ב  המת או לבית האבל שהאדם עתיד למות ואעפ״כ אין פועל זה בנפשו פעולה ר
ת אבל התנא הורה לנו  ולפעמים אינו פועל בלל והבל מטעם שהוא מצייר רק שפלוני מ
 שהעיקר שהאדם יצייר בנפשו תמיד אה מצבו העתירי שיולד ממנו שהוא הוא אשר יעשה
 לבסוף רמה ותולעה והוא הוא אשר יצטרך ליתן דין וחשבון לפני מלך העולמים אשר
 לא ישא פנים ולא יקדו שחד ולזה אמר אהה הולך אתה עתיר וכשיתבונן האדם כל זה

 בעודו בחייו בוודאי שהשם יתברך ייטיב לו בזה ובבא :

 ער איז האט ,ער עובר גץועןין ודא פיל מאהל אוף ךעם ר^ון פון רעם מלך מלכי ממלכים
אז מען(Vעט איםפרעגץ אלע הערשאפט אונ בפרט % ךי ן ו  הקב׳ ה ית״שוואס.ער איזךער גאטפ
י ט§ה ?רוחה ןויא האקטוזץז 3יט גיפאךכט צווויךערשפעניגעז אין ביי! יאשעפער שטעל  ד
ך צום דין אונ רעד קעןךי?ע_קעשים ךיישלעלטע ווארום איט:;יבעם ןועךק וזאס ער האט  ד
ן.עדות ןאגץיאוף  גיטאהן אויף דער (ןעלט קומען אלעאונ שטעלץיךך פאר איהםיב^עת הדי
ט ש  עיוזם אווי וויא עם שטייט אין מךרש אוג אין ךער ^מרא א־נ דו אליין וועםט אוף ךעם ף
ןעטיצו ד ו נעט ויעיין ןויא 9יל#אנ י ן פץבי ד ע ^ ג ע  האבץ.קיץ.ע;ג|פעד' ןוער וועפ(.קענק .
 ךעקין ךעם פנים פון רעם $ענטשין. אונ אזו־יא לעיי^ט אי3ז בער ר!ןא אין פרקי אבות
 קוקןיך איין אין ךביי זאבץ וועככו נישט קו?ען צו איץ עבירה די זאלסט וויםעןפץ וואנעט
ם זאגט ת א ן ו ץ ב ש ח נ ו א ן  דו קומםט אונ וואו דוגיי^ט אונ פארור;9ע• ת דאך^יט נעבין ך
ט אנ ואםז יט אנטקענץ א־נ פאר( י 9ענטש #טי ע  {ער ת;א טיט רעם לשץ נ31ח אזויוויא ד
נישטךא ךער ביי(ןאתם אין א?2ת ז  ?5־ ניט ?ןיטךעם ןשץ פץ נסתר אווי וויא ךער מענטיש אי
יעךער מענטש ןוייסט ק7א- אז.ערי^ייט באעייטץ אמת ^דער אץ א^ית הא?ל '  זעהן £יר אז
 באךף ;•ר דאך ,^ארעבענץ אז >ןר' וועט א1יך שעאךבץ בארף ךא־ אץ אי־ם מאכין א^רויםען
 ציין ךרוק בשעת^ער זעתט דאם ווארום «זוי שטייט ןהחי ירןן אל לבו אונ פץ ךעקט וועגץ
 ןוירקט דאם אין איהם נישט ,קיץ גרויםע ווירקו^נ אונ .אפילו אקליינע נויךקונג' אויך נישט
ר איז ניש^אךבץ אונ אויף זץז ע ק ער בארעכינט אלץ אז ;  ןואם איז ךי יסבה ךער פון ווייל ע
ער .ע;קר איז' אז ךערהענ?גש ̂ז* אפ ךער 3נא אז ן  ךער מאנט ער!נישט דארום מעלט או
ועט^יטאק ןועךין ך^ה ןתומנהאונ.ערא.ליץ העט ער אליץ ן  זיאלןיך אפ מאליןיבייא זיף אי̂ז
ער פאר ?ןיראנט ניט..קיץ פנים אונ וקי;ם ןןאס7 ך הי: ל כ ם ע  באךפץ געביןךץ וחשבון פאר ך
א אליין ?יןט י ה ד כ ו נ ן ו ש ן ם ע ך ט י מ ' ץ ל א ר ע ט ^ ץ אונטערקויפוננ באתם ז לן עטט ףטי נ ־ : ; 
נטש(ועט : א זעהבט וויא .לענעם ןועךט ביטאקן, אונ אז ךער מע  אהןיגיברייט צו זיין ורא ת
ועטאי^ם ו א גאנצע ןיייט פרן זיץ' לעבץ נועט^ער געוויס תשובה טאהן  גוט באסלעךץ ך

ט זיין אייף ךער וזעלט אונ א1יף ;ענער וועלט אבי ׳ד : ו ג  י יי '

 אץ



 גדר ערים !2
 פרק חמישי

. ה ן ז י נ ע ם ב י י ר ע צ י י ה ו ת י ד פ ו ר ע א ו ב ו י  ב
ם אל יפתה היצר לאפר הלא לא יהירה אני בעיר בדבר זה כסו שיהיה עם עם שאר  ג

. אמשול לך משל 1 י  בנות ישראל נשי העיר היוצאות פרועות ראש לשוק כן יהיה עמד
ה הדבר דומה לאהד שנתפס ונחבש בכית האסורים על איזו עלילה וימר לו שם ויהי לי ־ מ  ל

 שם יום לשנה ויבואו אליו אחיו ובית אביו לנחמו ויספרו לו כי זה מקרוב אירע דבר ן
f. ויען , ש מ  בזה בטדינה אחרת לאדם אחר פלוני אלמוגי ונם הוא נחבש באופן קשה כזה מ

, אלו הייתם מספרים לי שלבסיף י ל , אבל הוא א י  ויאמר להם הבזה נחום הוא אל
 ניצול אותו פלוני מזה העונש אפשר שהייתם מפיגים לי דאגוהי במקצת עי״ז או עכ״פ •

 אם הייתם מספרים לי שפלוני אלמוני נהפם ג״כ על ענין זה והיום או מחר יהיה ג״ב
 נחבש עמי בחדרי אפשר שזה היה ניב קצת נחום אלי כאשר אראה שאינני יחיד ,'
 בדבר הזה אבל עהה שהוא נחבש במרינה אחרת מה יוסיף לי שמחה מזה אם מכים ]

, וכן נמי ככה בעניננו ממש מה שמחה יניע לו לארם אם עוד ארם ם ד  וחובשים עוד א
 עובר עבירה ונם הוא נחבש באופן קשה כזה במקום אהד הלא מקום הנידנם ידוע
, שבל העולם הוא אחר מכמה אלפים בגיהנם כמו שאמרו חן״ל ד א ל מ ח  ד,וא שהוא נ

I בפסחים דף ציר ע״א עי״ש ויש כידו לתפוס למאות ולאלפים אנשים אשר כל אחד 

! £ נ ך PS ע י \  אין כעם 9רק וועט 3אשייט מעיין נ
 פון ךיא איבער ריירוננ פון רעם ,יןיר הרע 1

. ךער יצהיר זאל לירדאס אויף נישט אהן רייךין וןארוס זאל איך1יין פי־ומער ה נ  ה
 פאר אלעכען ךען.עם איז לא אין שמאט אסץל וריב עד נואם דיא גייען טיט איינענע האר
ר. וועד איך ךיר גקייבין צוא  אונ ודא .עס וועט זיין מיט אלעמען אזדא וועט 1י ץ מיט סי
 ןןאם ךיא זאך איז ?דייך איינעם האט כ!ק אהן גינוםען אונ 3ען האט איהם ;ישמיט א.ץ
ן טיוךמע וןייל מעז ןזאט אייף איהם ;ימאבטאיץ ג3עןהאט אךזםאריין נ\זעצט א  .קייטץ או
ער ביטער גיוץעךן צז בייאאיהם איז נעועזץ^אר רעכיגט  בלבול אונךארטיין איז אילםדי
ע זיצעןי זעגען לדג  א טאג זיצעז פאר א;אדר וריר,.ער זיצט ןי״״ןביו־טע וואו ךיא ךיעבטע שי
ר ע ד א י ז . נ ו ץ איךזם א ^ י י ^ םקצו איהם 1יי:ע בךידער אונזיין פאמערס ה1יזגץי.;דצו פ קו י  נ
אפיןםיט א^ענטשץאץ ;ענער לאגד ןואסרו״קענסט ז  ןייילין איהם אז גיט לאגו. האט זיך גיט
 ^יהט אז אילים האט כען אויך גיזעצט אין טיוךכע גישמיט אין כןייטק אזויא ודא ךיר האט
ק איין ט^ר זןיא גיע!טפעלט אוג האט אזו־יא ^יזאגט צוא זןיא איז ^אס י י ז  גימראפין ה
ק אז איהרוואלט מיד ו ם איז נאך מער טרויעךךיג פארמיר ן א  טרייכטו;ג פץ איי־ פאר כיר ן
ואלט איהר םיר אביקעל גיכרייסט א1יף ן  ךער״ןייילין אז ;עגער איז;יצול גיוןארין צום םףי
ט ע  סייגע טר1יעךל:קייט דוךך ךעם אבער עכיפ ווען u איהרווילטםיר דער.¥יי'לין *ז יענער ע
ן איין חדר וועט סיר זיין פיייליכערוואלט איך זי־ אויף ברייםטץ אי דצען  מיט מיר צו זאבק.
קק דאס מירצויגעבין אס( ו ו ד אוגאיך בין ךא עלאנ ענ ; ן  אביסיל אבעריע^ט אז.ער איז אי
ם איז דא נא־איי^ער אין $יין'.נלייכץ וואס סעןוועט איהםיאויך'?ןלאגין אוב ע . ז א ה ה מ ק  א
וואס פאר ן אין .קייטין אזוי וויא ?•ר . אויף לעם זעל?יגק *אי־ג-ן' איז ךיא ענ;נים :  למילי
ניערוועט אך אםענטשיטוט איין עבירה או י ?עג?ש נעטין ווען אז ; ע  אנןרייד,קק זיך ל
ט ןןערין אין גיהנם אזויא וויא !יין גלייכץ אין איין אנדער ארט רען דאס ־ נ א ר ^ א  א1יך ב
W ןךיסט מען ראך *ז דעראךט פון גיהנס איז״זעער גרויס אז ךיאיגאנצעיייוועי־ט איז איין 
^ נ ו ןכםכת פסחים א ן או^ז אי י ^ ז ל נו ך קד חלק פון גיהנם אז1י וויא ך ךגמי ו י ו  9יל פ

 גיהנס



 גדר עולם
ת כלל ובייתר שאש י  יהיה רחוק מחבירו כמה מאות פרסאות ולא יראה ולא ישמע מחב
 של ניהנם איננו כמו אש שלנו שהוא מאיר אלא שהוא אש של חשך (דהיינו שאץ
 בו רק כח השורש ולא כח המאיר כלל) וכדאיהא במדרש שהחשך שהיה בהחלת
 כריאת העולם נשאר בגיהנם א״כ אץ כל אהד רואה את חבירו ולא שומע ממנו כלל
ו חז״ל ל הוא עונש הגיהנם שא מי ח  אלא כל אחד בוכה וצועק אוי ואבוי במקומו, במה נ
 שבמה םיגי אש יש בגיהנם יש בה נחלים כהרים ויש בה נהלים כגבעות ויש בה
ת ויש בה נהרות של זפת ושל גפרית מושכין ו חל  גחלים כים המלח ויש בה באבנים נ
 ורותחץ, וכשגמר דץ ח״ו על הרשע לירד לניהנם הוא מוריד דמעות כ״ב ער שנעשה
 מזה כמו מעין ובמו שאמרו חבמיט ז״ל על הפסוק עוברי בעסק הבבא מעין ישיתוהו
, וראה כי אפילו אדונינו דוד המלך עיר. כשהיה נזכר א כ ב  כי הניהנס נקרא עמק ה
 םענין ניהנם היה מזדעזע מאד וכמו שאמר הכתוב סמר מפהרך בשרי וממשפטיך
ם, ויבואר הכתוב עפ״י מה שכתב הנר״א זיל הנ י  יראתי וידוע דפחר הוא מרמז על הנ
 במשלי רכל זמן שהנפש איננה מטוהרה םעוגש הגיהנם סובל נם בשר האדם והוא
 החומר יםורים בקבר וזהו בונת הכתוב סמר מפחדך בשרי היינו ע״י הפחד והוא הניהנם
ם, וממשפמיך יראתי היינו  נם הבשר מקבל יםורים במו אם היו תוקעין אותו במסמרי
 הנפש מתיראת מן המשפט אשר היא נותנת לפני כסא כבודו יהברך. המקום יזכנו

 5יהגם איז איץ אלט וואס דאךטץ כןענען ניץ טויזינטער ?!קטשין אונ יעלערער איז ווייט פון
׳ ר ב  צץ ם3ר וןיא פיל הץבערט מייל אוג איי.גער זעהט גי'#ט'אוג העךט גישט פץ דין ה
 אוג גאיך בער ןוען ךער 5י;ער פון נץזןם איז^ייט' אזויאיורא אוגןע״ע פייער ןןאט ״עסלייכט
ער האט אץזיך §ער ^יט ודא אכה'צו בוענען אבער םבער ווארום י  גייערט א5י:ער פץ פיי:
ס .;גם איו א  גישט צוא ייי?טין אונ אזויא ו.דא ״עס שטייט אין כךרש אז ךיא פינסטערגיש ן
א אזויא 6אי־ ; וועלט איז 3י?7יןען אץ נןהני! י, אז '  געועזין אין אן ד.ייב פון באשאפין ךי
ק אז איינער זעדט גישט דעט אנדערין {אר ,יעךערעד שדייט אויף זיין אלט אוי  שטייט מ
ז א ל ז ן אונזליא ח י אנ  אוג וןייא .גישחגען ודא ;גרויס איז דערשטךאף פץגיהנם וןיא עם;
 .עם איז דא וויא פיל,ער;״ פייערעם איז דא ?ועין 5ין.ער וראם זייא זעגען גווים וויא בעךג
 אוג וויא ךי קעב^טע בעךג אונ וןיא דער _ים סמלח אוג וויא ךי נרעכטע שטיינער היינט
תךט ^)ר  גיפי^ט זיך טייןנין פון פייער טייכין פץ שוועביל ?יען ךך זודינע . אוני אז 3£'ס ו
ן אין גיהנם םא?ט ;>ר'גיןערץ אזוייפיל טרערין בין  בערי לץ רדו או־יף רעם ר^יע צו;ידעךי
r א1יף דעט פסוק  %ס וועלט ךער פון אז1י וויא אקעאל אונ אזוי זא;ץ אונז ךיא חכמינו ז
פיגעס ס פארץאיבער ךיטי א ן י ך ץ יתוהו {יערג&זטאיזךער פ  עוברי ב.עבק הבכא ©עין ^׳
ק זיי ךאךטען אכןעאל פץ טרערין ךען דער עהנם וןערט ;ירופען״עםק הבכא , כ א  פוןי^ץןיין מ
ו ץ / ט א ק אז ?ער' ה ו  אוג אז מען זאל גוט בארע^עגין.כןק מען זעל.ן אז דוד המלך ע־ה ו
י ע רייד' סמר מפהךף בשי נ י ד ן י  אוץי זי;ער .גיפארכט אונ ףציטעךט אז1י וויא 9יר ^יפינען א
 ו^י־^פטף ;ראתי אונ ךאס איו 3אוואו?ט אז דערוואירט&סד היינט מען ךאסגיהנם' איינ
דיא ך׳יי?יגע מעךנ2ער פץדעים ווילגער גאץ אין םש>י ' ן אם גי?יגט 9ען לי י.ייד פון פכיק אי  ן
ע^ט גילנםיאיז ךער^קערפערוואסיער  אז ךיאזיייט וןאסךער 3?שאיז גי?1ט ריין פון דעםי
-ןוערט אהן ;יחפ־ן 1י?ר לייט.ער ימרים אין.קבר איז דאס די 3ץנה פון פסיק סמר מפחךןז
וואלט אייהש י וויא מקי ו ז ! ם י ר ב ו  ?שירי דוךך רעם פהד פץ ניהנם איז דער^קעךפער .ו:ע$ט צ
 דורך ש^עכין $יט טלוועקיס אונ פאר ביין משפטי האב איך מורא לאם איז' לי נשמה וואט
ף . גאט ב״ה7אל או ה ״ י ק  ןיא ךאךף .?עבץ ךץ' אוב חשבץ פאר דעם כלך מלבי המלכים ה
נ %ר 1$ל זיין אץ אונזער הילף או  מ§ד, זיין אז םירזאלין תשובה טאלן צו איהם באםתאו

 מיר



 *1 גדר עולם
 להיות מהשבים אליו באמת ויהיה הוא עמנו בעזרתנו ולא נירא רע וכסו שאסר הברייה

: י  נם כי אלך בניא צלמות לא אירא רע כי אתה עמר

ק ששי ר  פ
 בו יבואר גודל החיוב להבעל להוכיח לאיגגתו כזה.

 ״הנה ידוע דהוכחה היא מ״ע דאורייתא כמו דכתיב הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא
 עליו חטא ואמרו חז׳׳ל כל מי שיש לו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה נתפס
ל החיוב על הבעל למחותה בעון זה ולהעריך ת ה נ מ , א״כ לפי זה כ י ת י  בעון אנשי ב
 לפניה את נודל האיסור שיש בהולכת בשוק פרועת ראש או בגילוי זרועותיה לבני אדם
ה  ונם שהיא מקלקלת בזה שאיננה מהנהנת כדרכי הצניעות להכניס הנולדים לו ממנ
 ובמו שנכתב לקמן בפרק ז׳ ואפילו אם הולכת פרועת ראש רק בביתה לבד ולא בשוק
 עכ״פ היא מקלקלת בזה לכל דבר קדושה שהוא אומר בעורו כחייו דהיינו כפי הרגל
 כל איש ואיש בביתו להתפלל ולברך המוציא וברכת המזון ובל הברכות ולקרות בהורה
 וקשה מאד ליזהר כשאשתו הולכת בביתה פרועת ראש שלא לאמר שום דברי קדושה
, ואל יחשוב האדם בנפשו לאמר כבר אמרתי לה פעמים ושלש ואיננה שומעת ה ד נ  נ
, יתבונן האדם בעצמו האם היה מתגהג כן כשהיה רואה ה  לי ומה לי לדבר עור בענין ז
ה תעשי  שאשתו מקלקלת כל עסקיו שהוא עושה בוודאי היה צועק מר עליה לאטד מ

 מיד זאלין נישט מורא האבץ עאר שךלכטץ אונ אזוי וויא אין ^סוק ^ז&ייט ןןען איך וועד
ץ ט כ ע ן  גיין אין דעם מאהל וואס דאס איז דער'שטן פון טויט האב איך גישט מו־א פאר $

 ראתם דוא בץט מיט מיר אןןן כייר :

 אין דעם 8;ק מעט 3אשייט ןוערין וויא נדרס איז דער חי\ב
ער זאל איר  א1יף רעם ןןאן אז ער זאל שטראפין זיין נוייב אוג י
עט אדום גיךעט ןועךץ: \  ועבין צו§אר שטיין ביט אמשל וויא ךא(

, (•אם איז ווי5עגליך אז ווען אי;נער זעהט איין_עו?ה פוןךעט אנךערץ איז א מצית ה  הנ
אס (:׳שט טאך.ן ךען אזויא ק $א־ ן ק זיגל איחס זאנץ אז ס  .ע^זה פון ךיא הייליגע הורה אז כ
ק אז מען זאל ךאס אילם יערקל.ע*ין  ^ננייט אץ כברק ה!־כח הוכיח את.עמיתך דאם מייגט מ
 אז טען טאר^אס נישט טאהן אונ אונזעיע .חכמינו דלזא<ץ א3גז אז לער (.ואס..קק וועךין
ט ןועט ״ער אהן גינומק ווערץ אז י  אין ךיא מענטשץ פץ זייגעהויז לייט אוג.ער וןעךט דיא ;
רסק יערער'סאן וויא  £ר זאל ^ישכראפט (ועדין 5אר .לעם , היי,נט אז ״עס איז אזוי דאךף ו
 גתים.עם איז לער חיוב א1יף איקס אז ?גר זאל מערן דין וריב אז'זיא ;אל ניט גיין וןיא ל יא
ענלעקט  פריצות מיט אירע האר פץ דקאפ אדער וויא אנדערע ?ריצות הייני ליא א:עבס.
טק פץ איר אח־יס נישטי״קיץ ק אז זיא איז גיישט גיהיט אץ לעם פיר^ג פין ץניע1ת קו  ד
 9רוכע קינדער חלילה אזוי וויא טייטעד (ועיט שטיין אץ .פי־קיז/ אונא$ילו אז!יא גייט״אפ
ב אונ נישט אין גאס פץ' דעסט וועגין איז ךא  גיךע?ןט ךיא האר מער גישט נאר אץ לטו
 לקלקל אלעםייליגע ךיידוו^ג^ער רעט אץ שטוב הי־גו ךיא הפילות וואס.קען מער נישט
ב אונ המוציא אונ בעך1שץ אונ .קריאת שמע אונ £אך'אזעל2ע ?רכות ו ט  זיץ וויא אץ ^
ק דאלזיין גיהיט אז מען זאל נישטייזאנץ ךיא מ ' ז ר א ע ו באמ ךאס $ טו ק אץ ^׳ מ ע  אונ ק
 ד\ילינערייד,.קעגין איהר, אונ.ער'זיאל בייא זי־ נ\שט דעבענין איך האב ש1ץ איהר ניזאגט
 וויא פיל מאהל א1נ.עס העל?ט ני^ט היינט ץאסיאמ ךיא'פעולה פץ ליא <>יבעריגערייד
עד י ט אידם אי ל פ ע־^אז זיא י ״ 3אי;יבענץ ררען אז ך וןאןכ [ ?ש 3ייא ד  כארף דער לע:

 די



 גדר עולם ח 15
 לבד שאין את םםייעת לי עוד תקלקלי כל מחיתי במה נחיה אני וכל אנשי ביתי האם
 גמות מפגי שמותך והיה מתחכם בכל םיגי עצה להעריך לפניה את גודל שפותר, פעם
. ה י ל ע  בלשון רכה ופעם בלשון קשה עד שהיתה מתבוננת בעצמה להסיר אולתר. מ
ד להוכיחה בענין זה ולהעריך לפניה את גודל הקלקולים היוצאים  כן בעניננו צריך חמי
ת ה מאות ואלפים תפלו מ  מזה שיהיה עי״ז מר באחרית גם לה גם לו שימצא עי״ז כ
 וברבות שהיו שלא כהוגן עד שעייז תתרצה היא בעצמה לילך בכיסוי (איזה בגד או
מה, לסוחר אחד גדול שהיה דר בעיר  פארוק) על שערה. ואמשול לך משל למה הדבר דו
 םלובה וםםתרו היה באבנים טובות ומרנליות ואשתו היתה נושאת ונותנת בתוך העסק
ה לבית מסחרו• , והבעל היה דרכו ליסע תמיד למדינות רחוקות לקנותם ולשלחם פ ה ז  ה
 ויהי היום ויבואו שרי מלוכה לבית הסוחר הזה ויאמרו להאשה שטענו על בעלך כי הוא
 בוחר נדול והוא םבין באבנים טובות ומרגליות ועתה הגיע זמן לכתור את מלכנו בכתר

גר צוא עט; ו ) ךאן י#ט. לם;  ךי גישעפ^ץ דורך רעם{ואס.ער זאגט איהר אוג זיא פאלגט אי
גי#ע?ט גןאכמטו 9יד נאןז ^עךגער  איהר ^אגין גיטג(ואם איך \ז*ב' גישט' פון דיר.קיק הילף אין' '
ק *ו דוא ?ייקט 6ארנארט זאלץ ?!יראוועק  ו!יא וועלץ מיר רעבין שיט אונזערע קי;דער צו ל
X ןאל אילר א י ו ו ' ך י 1  ןיץ פון לער ןועלט אלן צייט אוג ווען זיא הערט גי^ט צו׳ קליינט ^
 איבער רייךין אז ןיא זאל?י^ט זןץ'8אר ^ארט אפט ניאהל מיט גומע רייד אוג אויב oyv העלפט
 4יט מיט נוטע.ךייד איז ךעכצ זיך צו קךיגעןימיט איהר ביז זיא מת אוועק וואךפין אילר פירו^נ
, אוג אזוייא איז א1יך אוגזער ענ^ן' וואם טיר ךייךין ן  אז זיא זאל ךאס עייטער ןישט טאה
ד מאן טיט אילו־ #טע3ךינ רייךין אונ געייין'איהר'צו פאר שטיץ וויא ע  וועגיןדעםדאךף ן
מק  גווים .עס איז לי שברויכלונג וואס .עם קומט ארויס פון רעם , אונ ךיאיצייט ןןאס וועט קו
 ןאך לעם..קען זיין זייער שלע^ט.רען השי״ת .נואךט ביו ךער ןיייט וןאס דער מענטש זאל ןיןי
בה טאל״ן אויף תשו  צל.יץ באקלעיץ זיינע געשיים רעים וואם״ער האט גיטאהן אונ ער זאל '
 ןייא י־עכיגט איהם גאטיב־־ה.!ייגע שי?ך£ע.עגירות פאר מצות אוגווען אזי ךער מענ:;ש נייט
יךנישט השיבה צואטאהן קוכטאויף אידט א ?;לע^טע ןועג אונ ער באדענקט ן  ודו אין ך
 אזוי איין צייט (ואם מען3ע?ט יייא אילם חשבון אויף די גרויסע.עיירות אונ.לער ןאך זובט
ך צושטראפין אילם.אפילו אוף דיא. ;!גירות (ואם.ער א[?יין'מוט ני^יט ;אר אז ער האט י ו א ק  מ
 גינןענט ראם'פיאר היטין אוב vv׳ האט ראם נישט פאר היט אז עם זאל לאס 3יט ארויס
ת מ  קוימעין נעטט ער דעם זעלביגק פסק אז1י וויא ער אל יין וואלט ךאם גיטאהןוואתם לער א
ך ך  איז' ןוען אז לי אשה גייט אין ךיא האר אז.עם זעהט זיף ארוים וןעךט מען ךאך נכ^ל ת
 איהר אוג וויא פיל בויזענד ברכות אונ אפילות ןןעךט ניואגט נישט(ייא גיהעךיג איז דוךך איהר
ק זאלאיר ^עבין צוא פאר שטיין וןיא וים איז דיא.עבירה לער פון וועט ךא אליין  אוג אז מ
קאפ . אוג מיד  9־ו^ה וועריןאז ךא זאלזיין ווייטער אפ .גיהיט צו גיץ צוא '.נילעקט ליא ז
ט אייגער ך י ^ י  (ועלץ ו;אם יילך.דיךץ 9יט אמשל צו ןזאס לאס איז גי;לי?ין. .עם $אט ןיך נ
ט ^ריינט מעץ לעם מלך אונ לער מענטש האט  האט .גיוואמט אין אשטאט (ואס דאי
 גילאנךילט מיטטץערע אבנים טובות אונ דימאנטץ אונ דעם.גישעץ-ט האט גי$יךט זיין גוייב
ג גישט אץ לעיר ך.יים ךען זיץישטייגער איזגיןועזין אז.ער  א,ג ער אלןץ אץ גיוועזין" ^טעגלי
 פלע^ט צוועק פאלץ אין וןייי^ע ^ע?לער א1יף קויפין אוג אפ ^מןען אהיים אץ הויז פון זיין
 ג'ישע?ט 1:יל.י היום.עם זע^ק' גיקומיען ךי שרים פץ ךער טלוכה אין ה1יז פון דעם סידר אונ
 זייא האבץ גיזאגט צו ךיא וריב פון סוהר ביר האבץ גיהעךט אז.ליין מאן איז אגרויםער
 פאך^טענתקער א1יף ךימאנטנוארג ע״כ זמויא ןויא יעצט איז דייא צייט אז מיר לארפין קריינען
עהן אונו צו שא?ין  אונזער כןיעניינ אין לי נךוין פץ מלבות זענען ?יר ךיר'פיךלצ צז ךי זאלסט ;

 ב טי ערע
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 המלוכה ונצרך לנו אבנים טובות ויקרות האם יש כזה בבית מםחרך. ותען ותאמר אבנים
 כאלה שהן יקרות למאד וראויות רק להנתן בכתר המלך אין לי ורק אכתוב לבעלי
. דעגו ויאמרו לה דעי גא כי תשורה גדולה השיג ו ג  שישתדל להשיגם למען כבוד מלכ
ת המלך אך הזהרי והזהרי שלא יהיו חיו אבנים מזויפות כי בעת הכתרת תכתר א  ע״ז מ
 מתקבצין במה ובמה מלבים שהם מבינים גדולים על אבנים כאלה והיה אם ימצא חיו
 שום זיוף בהן יהיה בזיון גדול להםלך ולנו המתעסקים כדבר הזה וגס לך יבולע ח״ו
. ותען ותאמר אין דרכי ודרך בעלי מעולם לסחור ה ז  על ידי זה ע״כ הזהרי בדבר ה
, ותיכף כתבה לבעלה מכתב שיזרז ת ו  כאבגים מזויפות ובפרט ברבר הגוגע לכתר מלכ
 עצמו לקנות אבנים יקרות למאד שתהיינה ראויות להגתן בנתר המלך ויראה להשגיח שלא
, והשיב הבעל אבנים יקרות כאלה יש לי ואני שולחם אליך אך ן ה  יהיה שום זיוף ב
 ליתנם לכתר המלך הוא ענין גורא מאד ע״כ אף שאני דרשתי קצת אצל מבינים ואמרו
 שאיגן מזויפות גם את בבואם לירך הזהרי מתחלה לההבונן בהם ולהראותם למבינים
כה. ויהי כבוא המכתב עם האבנים היקרות  •אם אין בהם זיוף ואח״ב למסרם לשרי המלו
 לירה וראתה שכתבה בעלה שלפי דעתו אינן מזויפות מרוב חמדתה להרוחת הממון
 ותשוקת הכבוד שתוכל להתפאר לעיני הכל ולהתקשט לפניהם באותות הבכור (ארדער)
נף הי  עיוהן לה עבור זה מאת המלך לא חששת לצווי בעלה לחקיר עוד אחי- זה ו

 ן2יי^דע ךי3א;טין עז $יר ;אלץ קעגען געבין אין קרוץ פו; מלכות האט זיא זייא גיענטפעךט
ר זאל זעהי דאם צו זובין אןנ  יעצט האב איך גיקט גאו־ איך ןועל שרייבין צו .מיץ מאן אז ^
יט וואס אונזער קעגיג ס דערוויייין צו ךערצי א אס ב?ל\ 15 מירזאהין.קענק ן  צו'גך.ייכץ ן
 לארף באקומען .ךעם כבוד פון אלעמען ךיא מעוטשין וואם זענען נוטע ?ריינד ךעם מלך
 .ץנכפערץ אוג זאגין צו איהר זיי וויםץ.ויען אז דו וועףט דאם אונז עזאפין ןועכטו' באלוינט
;ער אז.עם י ךךז נק וועסטו באקומען פץ מלך^אר ל.יט ' 4כע?טע גישא: ךי ג  ווערין פץ אוגז או
ק אין ךער צייט וואיס מען קליינטךעם מלך ק.?ייבץ  זאל גיט זיין' רדו.קיין פאלשע ךי£א.נטין ל
 ןיןל אויף פיךק9ען וןאם ז:יא זעינען ?רזיםע פעלשעקך;קע א1יף ךימאנמק אוג ןיעז >!ס
 (.ועט ;יפונען וועךין חייו אפאלשקייט _עט וואס וועט זיין ליא נרעבטע '״אנלע פאר לעם מלך
ם 9יר האבץ.גי#אפט אזעלבע פאל^יע ךי3אנמק אונ פאר יליד א ו ו ץ # ט ק  אונ פאר אוגז 3
 נןען!יין ןאך/עריגער רדו ןץרך דעם דערום ;אלסע דוגייןדיער גיהיט. מיאיךי 9;ינ?גשין.רייךץ
א איז איך טיט' ?}יץ 5אן כ׳אעדען נניר ניט.קייןיםאד׳ל מיט• אדי י ט ן ר ע 5  דאס צו איהר ^
ס א ך מ א י אוג בפרט יעצט וואס ראם איז נוגע אץ קרוץ פון מלך וויא מען ה ט  £אל#עךמאנ
ףאז ;ןר זאל ןיךצויהיילין אונצו י רי אן יבקצוםמאן ד אפ ;ירעט האט זיאגלייך ג־קי י א ' ט י  ט
סזאל , ; זאל גוטזעהן אז ערז  קויפץ אבנים טובות אז 5עי זאל ךאסגעבץ אץ.כךוין פץ פלך אוג י
א ר מאן האט איר גיע^יפעךט איך שיק ךיר אבנים טובות אוג ח ע ן ג ו  4יט1יץ.קיץ §אלשע א
ב א ק לאס גיצען פאר רעם .בח^ר ןז^לך ךערים ווען א£ילו אץז ד  זאלכט זעהן ?ריער צו.קיץ מ
 שוין' גא־"גיפיענט בייא ?בי;ים אוג דיא האבץ םיר ;יזאגט אז.עם איז גישט .קיץ פאלשע
 נאד אז דאם ןןעט אהן קיבען צוא ליר .זאלבטו זיין גיהיט אונ צוא פאר שטיין אוג גא־
 פרענין בייא גרויסע ?!ביני כ אונ גאך דעם זאל־טן איןער.ע;כפערין זייא צו' די הארץ פץ
ד םען דעך בריף סיט דיא אבנים טובות צו איר אץ דאנ  .קעניג, ויהי היום וויא עפ איז גיק;
ער רעבינט אזךאס את ניט כיין פאלשע דימאנמץ ־ יףאז  אוג וויא זיא האט 3ילי;ענטדם ?:
 אונ וויא זיא האט ביי דך גירעכינט אז זיאוועטיבאקו^ען פיל געלט אונזי:ער rp כבוד
 אז זיא וועט!יך.,קענען בארי?ע! 5אי *יעלען אוג זיא וועט ?!אןזייזץ לעם אךידער ;ואס זיא
 םאט באקיכען צר ליב דע:׳ פין מ:ך האט ך;; כיין כ1;א גישט ^יהאט וראיךעד מאן האם
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ה לבית המלך כי נשלחו לה האבנים טובות דבואו לביתה שרי המלוכה ויטלום ת ל * 
 *ישימו לה בכסף מלא ובתשורה נדולה לזה . ויהי בהניע זמן הכתרת המלך ויתקבצו
 כמי- מלבים ויתהלל המלך לפניהם כי נשלחו לו ממדינה רחוקה אבנים יקרות מאד
, ויהי כראותם את האבנים הכירו שהם מזויפות ועי״ז היה המלך לבוז ותיכף  עבור כתרו
ך ל לאםר עינש מות עליך כי הלא התרינו ב ה  שלחו אחר האשה וירעמו עליה בקול נ
 שתזהר שלא יהיה שום זיוף בהן כי דבר זה פונע לכתר המלך ובזית בזה כבוד המלך •
 ותען ותאמר אין עלי כ״כ האשמה בי הלא אנכי כתבתי לבעלי והזהרתיו שלא יהיה שוס
 זיוף בהן ומה פשעי בזה ויביאו נס את הבעל להמשפט ויאמרו לו אתה שלחת את האבנים
ל לא היה נ  האלה המזויפות אשר היו סיבה לבזות את כבוד המלך וכתרו, ויאמר הן א
י חיו לבזות את כבוד דמלך רק שהמוכרים רמוני וגם הלא אנכי כתבתי לאשתי ת נ  מ
ם מתחלה ולא למסרם תיכף לקבעם בכתר המלוכד•/  שהיא תראה עוד להמב־גים הנחלי
 ויצעקו עליו לאמר בדבר הנונע לכתר המלך היה לך בעצמך לחקור אח״ז היטב מתחלה
ת הכבוד שהייתם מקבלים מאתנו אס ח  ילא לסמוך על האשה דדעתה קלה עליה ע״ב ת
 הייתם הולכים בעסק זה באמונה עתה משנה קלון תירשו ויוריתס שניהם לבית האסורים

;נס {ישט.קיץ 9אל^ע אונ זיא האט 24ייף ז  איד גישריןען אז ןיא ;אל ןאך פרענין צוא אי
ק האטיאיהר געשיקט א^גים טובות איז מען גיקוכען צוא איהר § ז  אהן.גיזאגט צום מלך א
ן ןזאט איקר 3אזיאלט ע אס צו גיגוטען אוג ן ב ךיא מארץ פון מלך אוג $ען האט ן  אין #טו
 מיא פיל ךא אל.יין דןאט גיוןאלט אונ א^רויםע 9תגה האט זיא א1יך .3אקוטק ךער 9אר
א צייט י אז מען האט ;יקריי^ט דעם כלך האבץ זיף צוא  _ויהי היים אונ עס אץ גץועזין ך
 2ען גיףןליבק כמה מלכים ןזאט זיך.ךער 9לך גיךימט פאר }ןיא אז צוא איהם איז ני^ינןט:<1
 4יוואךין פץ אוויי^ע לא^ד זייער טייערע ךי25אגטץ אריץ צו #טעלין אץ 1יץ כך1ין, אוגיצו
עס את גאר 8א?#ע איז י צייט קימען אויף ?תיסע מבעים ןזאיין דיא ךער ןעהן אז ז  רע
א שאןכע אוג באלד האט >מק{י#יקט ^אך רעד אשד. אונ עםצו ־ מלך גיוואךץ דוךיי ן ע  י
גי^ךי^ען 9יט אהויןז קול אונ זייא האבץ צו איךןר ^יזאןט ךיא האסט ך\  מק!£אט אויף אי
זאלםט 1יץ גיהיט ק סיר ןזאבין ךי./דאך אך,ן גץאגט אז 'תאז  אויף זיף־ אשטראף פץ טויט ך
טפערט את האט גץאגט אויף נ ם אץ ךאך נומנ אץגןבוד פון .?לך האט זיא ^י א  .ווארום ן
יןען צום' ©אן אונ האב איתס פאר ך גישן א  :סיר איז גי#ט ךא.קיץ שולד ךען איך האב ן
 זאגט אז.עם זאל ניט זיין.קיץ 9אלשע דיסאנטק (וארוסי בץ איך אין דעם ש.ילךיג נאך ךעם
ק האט גיפילקט 3ייא אילזם דוא האםט ק {יבבאכט דעם •3אן צום משפט אוג' 9  .האט 9
פאל^ע ךימאגטץ ןןאם דורך ךעם איז ניוועזין #יין #אנד 5אר דעם מלך ' י קט ך ם גי#י; א  ן
ע גיךאנקעץ איו3י'שט נ י י  אץ אונ 1יץ קרוץ , האט ״ער גיע?טפעךט איך האב .געד:יקט נאר י
 *יי־עןץ ודו צו #ענדץ רעם כבודי פון מלך נאר ךי פאךקויפער האבץ כיד גיגאךט אונ איך
 האב גי^רי$ק ציי^יץ 1וייב אז ןיא .זאל דאם פתער !וייזץ גתיסע ?3יגים אונ ןאך דעם
אם נןענען אריץ ^טעלין אין כתר המלך 5־אם 3ץ איך שולךיג אוג וךא ,,עד האט ן  וועט מען
 דאם אפ גירעט האבץ אלע איויף אידם אתן גיהויבץ צו #רי.יק דו'אליין האכמ {יכארפט
ער גי^יט צו .2אר לאזין זיף ו\יא אך פרעגץ אוג ן,ישר גוט {אך פאךשטין פץ אהן הייב אי  ן
ק בייא איין אשה איז ךיא.ך;עה לייקט צו טאקן יעןער זאך נישט  ^אם נוייב וועט טאהן ד
 3ארע?יגט דעתם וויקיאז n (ןאלכט דאס נןךמנר גוט בארעכינט וןאלט איתר נרדם כבוד
יעץט םוזט'איחר באקוםק ה אוג י נ בו  באקו^ק ךער פארי וואם אימד .עסק איז גיןןעזי; ^.
ט מ ת מ ש א ק ב , ראן מאבט טען די ניךעיין ביידע אץ תפיסה אוני מ ךע  ד ?יעקטע שאנ
ט ^ כע יסירים וואס איז אום מעגליך צ׳ רעד לילךען, ןויא ךי אשיה' י  3י ךאךטץ פיט נתי

 זיר
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 וייסרום שמה מסורים קשים. ותען האשד. בקול בכי ותאמר לבעלה אתה היית בעוברי
 ואתה הוא המבני מכת רצח ולא השוטר הזה כי האם לא ירעה שהאבנים נקנות להיות־
ת בכתר המלך והיה לך ליזהר יפה שלא יהיה שום זיוף בהן ועי״ז היה טוב גם•־ ו ע ט  ק
ה עשית במםחרך הבאת עלי כל  לי נם לך לעולם ע״י העסק הזה אבל עתה ראה מ
ה יהיה סוף ואחרית ע״י יםורין כאלה •  ההכאות והיםורין אבל עתה אוי לי ואוי לנפשי מ
 ויען הבעל בקול םר ויאמר אוי לך ואוי לנפשך שגרמת לך כל הצרות ונם לי בי הלא•
 כתבתי לך מתחלה והתריתי בך שלקנות אבנים טובות לכתר מלוכה הוא ענין נורא
 מאד עיב הראי לדרוש מתחלה היטב אם אין בהם שום זיוף ואח״כ למסרם למלבות
 והיה לך לקיים דברי אך חמדתך להתעשר עי״ז בהון רב ולילך במלבושי רקמה ולהתפאר
 לפני הבל נרם לך שנסתמו עיגי שכלך וגפלת בבור שוחד. וגם לי הפלת בהנהנהך
. כן הדבר אחי כשהאדם מסגל תורה וםע״ט בעוה״ו ו  אוי לנו ולנפשנו מה יהיה בסופנ
ם למעלה בעולמות העליונים כי עי׳׳ז נבראו בתרים שמבתר?  נעשה מזה הקונים נחלי
 להש״י בזה [הגיר. ולכפוף כשהאדם בא לעוה״ב תלזת הכבול כנתן להשי״ת שממעשיו נבראו עערומ
 שמעערין לו, אותן עשרות גופא מתן לו הקב׳׳ה ימלבישין אותן בראשו וזהו שכתיב כי מכבדי אכבד וזהי
 כוונת מז״ל לעיל צדיקים יושבים ועמרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, יעעי־יתיהס דוקא שלא אמרי
 זעסרות בראשיהן וכעין זה היה מעילם וכדכתיב צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעסרה שענ״ירה לו
 אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו]. אך כ״ז אם נעשה המצוד. כהלכה בכל פרטיה שנעשיתי
 בקדושה וכמקום קדושה וכדבתיב והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך

זעהק אז ןיא קזאט אזעלכע ןסוךים זאנט ךא צום מאן דו ביסט 2יין פארי \  ןיןל אתם ן
 באךבער רען ךי :פורים ןןאס איך האב האסטו ראם נודם גיוועזץ אז איך .זאל גישלאג?
ת רןיח ן;יט ךער גיוועלטי^ער. צויךען האסטו ניט גיוואופט אז ךי אבנים טובות נ  נוערין מ
עפי  ווערין גיקויפט אריץ צי 0J?>\ אין :?תי־ דכלך ק־-אכטי זיך גידאךפט ז״ער היטין אז ־
 זאל ניט זיין' .קיין 5א?$ע וואלט אוגז בייךין גוט גיוועץין אייביג דורך דעם גישע>$ט אר.ער
 יעצט דעה אליין וואס ק.א9טו גיטאן. ק׳יט כיין האנךיל האכטו גיבראכט אויף ?יד ךיא
ט ע ןןיי איז מייןילייב {ואס/קק ןיך ן־א טי  קרעפ מיט רעם 1יא#ט;אפוגג עיי איז 9יר א
ך אוים צו האלמין די ןפוךים. (וי זיא האט א$ י ל ק עס איז אום ?  $יר <.1יס ןאזץ ךען ז
ר אוג מיי־  ^ירעט אירע דייר.עגטפערט איהר ךער מאן מיט א 3י9ער גץןיין וויי איז ך
ט אוג א1יף ליר ל א מ י  דאךף דין צו ביין לץב ידען ת אן#יין האלט אויף זיף אלע ^ר1ת ג
ר 3אךזא^ט אז דו .זאןלט זיק זי;ער .געהיט ר גישרי^ען אוג האב ך : איך האב דאך ך ע ^ 
ז {אס דיןןך אפאךבטיגער ?נבין אי  ןןאוזם ך ןואם קוי^ין אבגים בובות צום כתר המלך'
ענטפערין צום מלך  ךרום זאלסטו פתער חוכך .וחדש זיץ אויף זיי אונ נאך ךעם איבער ן
י .גי^די^ק נאד דו האכט ן.ץואלט ןןאס י ד ב • א ,  האכטו גידאךפיט מקנ:ם 1יין (יי איר ל
קקעץ באשייגען ? .זאלסטזיך ך ךעם אונ גיין אין טיי.ערע קלייךער דו ך  גיכער רייך ןוערק ח
 3א'ר אלע?ען' דאם האט ךיר גורם גיוועזץ אז ביין שכל איז צו גיגו^׳ק גיוואךין פץ ךיר אוג
VI ט י מ ק׳יר ןזא9טו א1יך .גימאכט 3א?ין 9 ם טיפען גרוב א ע  ח בי9ט אביין גיפאלין אין ך
 פיוז;ג ןןי׳י איז צו אעז אונ וויי איז צו אוניערע בייבער וואפ.,קקניק ;ניט אוגז דער סוף.
ע ? נ ע י 9 ע  אוג איצעד וועלץ מיד שבייבין בעם נ?£זל, ןוארום ךאס איז' באוואוסש אז ד
ן י  ןןאס קליינט אן־יף ךער ןועלט תורה אוג ם?1ת ווערט דער פון זי;עי'היי7גע'1אכץ* אדי
ע '(וקטין רארום 7ןס וועןט ךער פון באשיאפץ' היי־יגע ק־ויגען וואס ךי ?ראנים ענ ; ן  אי
ט אירע י ט אויב די פץןהיווערט גיטאן כ י ^ ךאס אמ מער ; ' . ה ״ ב ^  ^:יינען ךעריפיט ד

 צ^ע ?ךטים זי רערט ו^יטאן ריט הייי^קייט אוני אץ אךט כין היילי_קייט'אזוי'ןויא ^

 שטייט
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 ילאפוקי אם געשית גגד הערוד, כגון אם בשעה שקרא אמה ד״ת או שברך שום ברכה החת
ל שאסרו זה בודאי  <גד שער אשה או זרועותיה או דדיה המגולין ולא חש לדברי חכםיגו ד
 אין חל שום קדושה על הדבור ההוא ובמקום האור געשה חשך ח״ו ואפילו אם רק
ה במקום ההוא של הבהר ש ח ק  איזה תיבות מהברכה היה נגר כל הנ׳׳ל נחסר אור ה
נד אלו התיבות ובדכתיב והיה מחניך קרוש ולא יראה ובו׳ ושב מאחריך ותמורתו  המכונה נ
, וידוע שהקב״ה מהפאר בעמו ישראל לפני הפמליא של מעלה בעטרות ך ש  נכנם ח
ה  שםעטרין לו תמיר בתורתם ובמצותם ובדבתיב ישראל אשר בך אתפאר יהיה אם תמצאנ
ל הוא להשם הנכבד והנורא שימצא ח  בהרות של חשך על איזה מהכהריס בזיון נ
 בכתריו בהרות באלה, והיה כשתעלינה אח״כ נפש האיש והאשה למעלה לתת דין וחשבון
ל לומר טשפט נורא של אש הניהנם ח  לפני ממיה הקב״ה ירעמו עליה המלאכים בקול נ
 עליך כי לבד שלא נתת כבור לממ״ה עבור החיים והמזון והבריאות שנתן לך תמיד עוד
ת ע״י שערותיך או זרועותיך  קלקלת את כתר המלך וחשכת את אורו ובזית את בבו
 ורדיך שהיו מנול ת תמיד אף בעת שברך בעלך איזה ברכה או למר שום דברי תורה
 דתען ותאמר בקול מר אין עלי כ״ב האשמה [הג״ה וזהו ענין אמיתי כי בעוז הלין הנורא כל
 אחד ריצה לדחית מעל עצמו העונש כי אפילו הגוף והנפש שהיו בוודאי בהתאחדות גמירה כל ימי ההייס
 מ״מ מפני חמת המשפט יאירא כל אחד רוצה להטיל העין על הבירי וכדאיתא בסנהדרין דף צ״א עי״ש]
 בעלי היה סיבה לקלקול הזה של הכתרים הקדושים האלה שברך כל אלו הברכות ננדי

קדוש ולא .יראה בך עךןת דבר ושב  ?ז$ייט אין ךעד הודה (דברים כ־נ פדו) ודרה כחניך ז
 מאחריך. איז דעו־ טייטש ךער פין דיין מתנה זאל זיק הייליג'אוג עם זאל אין דיר ניט
̂ער זיך אום ק״רין פון ךיר. ךארום אויב עם ווערט גיםאבט  זעהען.קיץ 9יאו?ע !אך וועט 
ת ער האט גילעי־ינט אךער^ר האט גיטאכט ע מ ה ךהייגו אויב ? ת  ,ךי ?רכה אנ?;קענץ א ע
 אבךבה איז ךאם אוים גיקוטען אנפןגןעגץ ךי האר פון איין אשה אדע״ אנפזקעגץךי אךעמס
ק ךי אפ ניךע^טע אונ ער האט ניט גיק^ןט ט ם ת  *פ גידעקטע אךער אנכקענץ אירע ?
 אויף ךי יייד פץ אונזערע חכ?ים וואים זיי האבץ גיאכרת, איז געווים ניט הל.קיץ שום
. אונ ן  תיילי.קייט א1יף ךעם ךבור אונ אויף ךעם אךט פון ליכטינןייט ןועךט פינצטער סי
 אנ־ילו אויב אייניץע ןועתןעי־ פון ךי ברבה איו אוים נייעמען אגטקעגין ךי אלע זאבען ןןאס
 ןעגען אסור פעל* אויך ןילפדקייט אר׳ף ךעם ארט פץ דעם אויבעךשמינם קרוץ אונ אויף
אס איו דאך מ־וע אז' םלןביה בערימט ן נ  •ךעם אךט איז 6אר האנךין£י;ץ9ערע פלעקץ. או
ק ;ואס יזךץ כאכץ מיט זי-ער ? ר ר כ י ע 9ןא?ים 9י׳ט ד  ךך ביט זיץ פאןק יוךץ 9אר אן
ך פינצןןערע פלעקץ אויף איינע פץ עס געפינט ך ת ״ אוג אויבי ך  הורה אונ מיט .ךיערע פ
ינע קתי$ק זאל ןיך ז אין !י א ' ק ם א p לזיילינק נ נק איז דרו אנרויםעד ?זיון צו ! י  ךי נךו
ער נפש ק **על^ע פלעקץ. אונ ךער סוף ךער פץ וועט זיין אז %ס וועמ אחייף.;יין ן נ פי י  ג
 פון ךעם מאן טיט ךי אשה אויף ךעם הימעל צו נעבץ ךין אונ חשבון 3אר רעם מלך

י דמלבים הקב״ה ןןעלין ךי מןאכים שטון9ען אוייף איהר 9יט איגיויסען ק1ל אע זיי?3 כ • 
 וןעדן אזוי ;*גץ צו אית־ אפאך^ליבער ?שפט פיין אצילעךך/קק גיד^ם וועט קומעז אוץ־ן
 ךיר. ניט נידג וואפ ת האסב ניט נ־נעבין כבוד צו ךג^יה ביי_־יץ לעבץ פארךעם.עכץ
 אונ פאר ך;־ם נ־זונט וואס .ער האט דיר שטענךינ נינעבץ האםפצ נאך איגיער גיפירט
 זיין הייליגע ;ק־1ין אונ ח ן^אכט פי;?פע־ ניטא^ט דינע ן־יכצלקייט אונ דו האסט מבזה
ע האר אוג דורך 1*ץ'ע אתכם אונ דיינע'בתס2$ען ג י י ך ! ך  ניוועזץ זיין היילינען כבוד ח
נ *פ נידעקט ?גפילו בשעת ריין כאן האט גיכאבט א ברכה  •וואם זענען ניוועזץ ^טענךי
י ו  אךער .ער ה׳>ט גילעךץט, .;ץט^עךט ךי ?>שר. מיט אבי^עךען ק*ל אויף מיד איז גיטאז
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 ויביאו נם אותו להמשפט ויראום את חשכת הכתרים שלמעלה שנפבב ע׳יי שניהם והאחד
ת ת הברכות האלו שהיה םיבה לבזות א  אוחם חיל ורעדה ויאמרו לו אתה ברכת א
, ויען ויאמר הן אבל אין אני עיקר הסיבה רק היא באשר ישבה  כבוד השי״ת וכתרו
ה  לנגדי בשערותיה ובזרועותיה ודדיה המגולות בעת שכרכתי איזה ברכה ונם הודעתי ל
ד , ויענו בולם ויאמרו אם היית חושש באמת לכבו  שאין נכון לעשות כן ולא שמעה לרברי

,  השיית היה לך לילך למקום אחר או עכ״פ להחזיר פניך מננרה ולנמור הברכה ע״כ על
 שניכם לישא עונש העון ותחת הכבוד שהייתם נוחלין אם הייתם עובדים לה׳ בהונן
ה משנה קלון תירשו ויתפשום מלאכים אבזרים ויורידום לניהנס ליםרם ביםורים• ת  ע
 קשים [וכדאיתא במסכת גיהנם שיש נשים שחולין שם בדדיהן והוא מרה במרה ובן
. ותען האשד! בקול [  בהשערות ובכל אבר שהאדם חוטא בו הוא גתלה עי״ש שםיכח כן
 בכי ותאמר לבעלה אתה הוא הטכני באכזריות ולא השוטר הזה האם לא ידעת מאן
 בעירך בעולם שלמטה שמברכותיך ותורהך נברא כהר המלך עליון והיה לך ליזהר יפה
ה גודל העונש שיש עבור זה זלהזהיר  שלא יהיה בהן שום קלקול והיה לך להידיעגי א
י  אותי הטיד באזהרה גדולה ועי׳׳ז היה טוב גם לי גם לך אבל עחה ראה מה גרמת ל

 קיל ךי שולד, מיין סאן את גיוןעןץ ךי סבה• צו ךעס קלקול פץ ךי ןזיילינע קרויגען וואכ
 ^ר האט גיטאכט אלע ברבות אנטכןיננץ מיד» אוגד באלד האט מען איהם אזיןי גיבראכט
אם פינצטערקייט פון ךי קרוינעז ראם;נס איז  צום משפט אוג טי האט זיי ויייךען גיוויזץ ן
ן דאס ךער ןעהען האט זיי אן גיטסען א;;הים י  ארויס גיקיפען פרן זיי בייךין ןוי זיי האי
ס א  ז;יטעך;עם . האבין זיי זיןי אפ גירופק צו איהם דו ל״אםט גימאכט ךי אלע ?רכות ןןאס ך
ם היילינען בא^עפערס כבוד אוג זיין הייליגע כךוין » ע  איז גץועזץ אביבה ??זה צו 1יץ ן
נך הסיבה  רו?ט ע־ זיף אפ יוא איך האב גימאכט ךי ?רכות {אר גיט איך בין ךער עי
ע ץ ו  נאד מיין וריב גוייל זי איז ;ידעסין אנמןעגץ מיר 9יט אירע הוילע האר אוג 9יט ה
ב א  ארוקס אוג טיט ד1ילע ?תפטען בשעת איך האב גיטאכט אלע בךכות, אוג איך ה
ענטפערט  איהר מךי7ג גיוועזין ^ז טי ^אר דאס גיט אוג זי האט 9יר גיט'גיהעי־ט. האבין גיי
ק n וואלםט נץועזין מיט ךעם אמת נאנץ צו ךעס< ו ת ךין עזל מעלה צי איקם ן  {.אנץ ?י
האףבו ניךאךפט אוועק .;יץ פין איהר בשעת דו האכט ;ימאכט ךי ד'  אויבעךשטי;ם כבו
ד ו ^ י י  בך2ה'**ין איין צנןער ארמ אךער ל^חות אפ .קערין ךעם §נים פון איקר י״^עת ך
 אונ עגךיגען ךי ברכה. _על 3ן איז'אויף אייך בייךין גי^ואךפין צו לייךץ דעם עונש פץ ךער
ען ךעם היי?יגץ ץ אזיאיהר ץאלט ך̂י י א ד וואט איר וואלט ה ו ב ם ן ע ט ן א ^ א י ג ו  זינד א
 ?אשעפער ווי מי ךאךף וועט איהר היינט האבץ פיהל בזיוגות, אונ באלד ן־ואבין זיי אן
 {ינומק מלא?י חן^ה אונ האבין זיי אראפ ;ילאזין אין' ניהנם צו שטראלןין.ץי ביט ביטערע
א וןיי?ער ןואם היי^ען 5אר ךי' האר ט גישךיבען אז ,עם איז ך י ״  ןכורים אזוי ןרי עם ^
ען §אר ךי ?ריסטק אונ אזוי מיט איטליכעם א?ר {ואפ ךער סענט^ך  אונ אנדערע וןאס כיי̂י
 זיגךיגט טיט ךעם וןערט ער גיש^ראפמ. רופט ךך אפ ךי אשה מיט אוןייניגען "קולי צי
 איוד־ מאן ח #ראגפט 9יר ?יט אכזריות אוג'ךער ךאזיגער ?!מוגה את גיט שילךיג ווארום
 צו דו האסט ^יט גיוואו?ןט פון לא:ג'ג אן ןש_עת דו ביסט ניוועןץ אויף ;ענער ןועלט אז פון
 כיינע ברכות אוג כיין״לער^ען וועךט ?א^יאפין היילקגע כןי־דנק פאר ךעם ביייא .יל^בןז
ט גיפינען.קיץ שום קלקול, איונ דו  האסטו זיך גיךאןפט גאגץ גוט היטין אז.,עם זאל זיך ף
 ד״אכט מיד גידאך?ט כוךי.ע זיץ דעם ^־ויסען עו^ש 1זאם .,עס קימט פאר לעם אוג 8אר
 זאגץ מיד ^זטענךג טיט נרויםע אזהרות אונ דוךך .ךעם ^ואלט גיווען גוט ביר אוג ךיר
יזמיר ניבי י בפג ט אן גימאכט מיט ידיין הנהגה רו ד״אבט או ס א ה  אבער .:עצט זעה וואם ח



7 יא{?  גדר עולם':
. ויען הבעל  בהנהגתן־ הבאת עלי בל ההכאות והיסורין הקשים האלו אוי לי מה יהיה סופי
ד לך ואוי לגפשך שגרמת לך בל הצרות ונם לי ואת חושב שהאמת  ויאמר להאשה א
 והצדק אתך האם לא אמרתי לך במה פעמים שזה אסור מדיגא והיה לך בעצמך ליזהר
 בכל האופנים שלא לילך בשערות מגולות ובזרועות המגולות אך חמדתך להתקשט לפגי
 הבל ולילך בדרכי חברותיך הפרוצות [אשר נם המה יבואו לפה ויוסרו ביםורים קשים]
. ע״כ החכם עיניו בראשו בעודו ך ה נ ה נ ה  נרמה לך שנפלת בבור שוחה וגם לי הפלת ב
 בחיים שיוכיח תמיר בענין זה ויוריעגה את גודל הקלקול ושהיא בעצמה תצעק לבסוף

: ד י ת ע  אוי ואבוי על הענין הזה ובודאי יועילו דבריו במקצת וינצל מיום הדין ה

 פרק שביעי
 בו יבואר גודל מדת הצניעות ושכרה עבור זה בעוהיז ובעוה״ב /

 ולהיפך ודו בהולכת בדרכי פריצות.
ם צריכה האשה להתבונן תמיר לפי מה שידוע דכשהאשה הולכת בדרבי הצניעות  ג
 אז היא זוכה להוליד בנים צדיקים בנים ת״ח המאירים לעולם בתורתם ובצדקתם
 ובדאיתא בתלמוד ירושלמי כל כבורה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה אשה צנועה

י ם־ף. ע ביטערע יפוךים וויי איז צו מיד וואס (ועט .זיין פון טיר דע  אלע נןדעפ אונ אן
ער 3אן אונ ז*גט צו 1יין נוייב ןויי איז צו ךיר ןףי איז צו .דיין נפש {ואם  רופט זיןז אפ ן
 n האקט זיף גודם גיוועזץ אלע קלעפ אונ אלע ביטערע צ־ות אונ מיר אויןז אונ דו קלערכט
 נאף אז דו ביםט גירעבט צו האב איך ך; ן ךיר ניט גיזאגט ווי פיל מאל אז ראם טאר
 מען גיט_עלפי ךין אוג דו האקט ןיך אליין גיכארפט היטץיביט אלע או^ים ניט גיי; מיט
קה צו פוצץ ןיך &אר יעךען  אפ גידעקטע האר אונ טיט אפ ג/דעקטע ארעמס נאיר דיין תשוז
 אוג צו גיין אץ ךעם וועג פון ביי;ע חא^עך^עס ךי פריצות דאם האט ךיר גורם גיוועןץ
ב אונ ?יר האפטו אויך אריץ גישלעפט אין ת  אז דו ביפט אריץ גיפאלין אין ךי טי?ע נ
ת ע־ לעבט ע ש ב ל 5 ן $ י  ^.יהגם טיט דיין בי^יערץ פיתנג, .על נן *יז רעד קלוגער דאךףהאי
̂ער זאילאיד  נאך אויף רעד וועלט זאל ?ער שטעגךינ ש^ראפין דין נדיב אץ רעם עגץיאוג 
ט אתים קומען אוג ו\אס ןייוועט א?יץ מ ם {רוי9ען קלקול "וואם פון רעם ו ע  בוךי_ע דין ן
ך א^אל גייפיךט. אונ י ב •ז א  שרי?ען צום סוף וויי עיי אויף כיין פינצטעדץ פיתגג ןןאם איף'?<

 "געוןים (ועלץ !יי^ע דייר אביםיל העןפץ אונ ?ןר וועט ניצול נועדן רץ יום הךץ הגדול:

 אץ ךיזען $רק וועןט ארוס גירעט ודא גידם עם איו ךי מרה פץ צניעות
ן ךער פאר אויף ךער י  אוג רעם שבי־ יראם השם .יתברך וועיט ב^אל
יע?עי וועלט ״ אוג פאתןעד־ם מען ודו אז ךי אשה פייךט  וועלט אונ אויף ד

 ןיך אץ ךי ווענ פץ פךייצות ר־ל 4

ג בארעכענען אזיי מי .D3J איז בעוואוכט ןין ך ק ^  דאס דאךף ךי אעוה א1יך זי,ז ש
ק ךי אשה גייט אין רעם וועג פץ צביעות ךאמאלכט אין זי דכה צו קי:גךער צדיקים אונ  ר
ער ןועלט םיט ־זי:ער הורה אוג טיט.זי;ערע ע 8למיךי חב?ים וןאס די לייכםין אויף ן פ י ו  ך
ת מלך ?נימה ממשבצות ל כבודה ?  צךקו^ אזוי וויאימיר.לעךנען אין ךער גמרא ירר;ילכץ ן
ר אשה וואם ך ע ד ; ; י 9 ל # ת  זהב לבושה, דער 9ייטש ךער פץ איז אזוי אין ךער נמרא ן
ר פץ.קענינ וואס ןי איז ע ^ א ט א ו  ךעכינט ?יי זיך אז זיא'איז גרנןלבט וועךט זי ךנליכען צ
ט נ י י ב א י פ נ י  אץ 3אלאץ פון ^קעניג אץ וןעלבע אירע קלייךער איז ;;קעפ^יליכע פון גאלד, ך
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, ואמרו במגילה דף י״ג הב  ראויה לצאת ממנה נהנים גדולים המלבישים משבצות ז
 בשכר צניעות שהיתר. בה ברחל זכהה שיצא ממנה שאול ובשכר צניעות שהיתר, בשאול
 זכה ויצאה ממנו אסתר עי״ש ועי״ז ייטב לה בעוה״ז ונם באחריתה הזכה לישב בעולם
 העליון בהיכל ה׳ ברוב הוד והדר וכראיתא בזוהר הקדוש פרשת בחקתי על הפםוק כבד
 את אביך ואת אמך דקאי אף לאחר מיתה דאי ההוא ברא אזיל באורח מישור ותיקן
 עובדוי ודאי אוקיר לאבוי איקיר ליה בהאי עלמא נבי בני נשא ואיכךר ליה בההוא עלמא
 גבי קב״ה וקב״ה חיים עליה ויי-תיב ליה בכורםיא דיקריה ברם זכאין אינון צדיקיא
 דזבאן לבנין קדישין לגזעין קדישין עלייהו איהקרי כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך
 ה׳ עב״ל. ולהיפך ח״ו אם היא ־־ולכת בדרבי פריצות אז תלד בנים אשר לא טובים
 ויהיה לה ע״י זה לבסוף קלון וכלמה בע־ה״ז ובמה דבתיב ובן כסיל תונה אמו וגם
ל לאביו ואמו כשיוצא מהם בן מכעיס להקב״ה. ובמו שבתב ת  בעיה״ב הוא בזיון נ
ד בנו במוסר ולא יקבל אוי  הנר״א באגרתו הק׳ עלים לתרופה שאף אם ידריך תמי

 אז ןיא איז ןן.ךט אז פון איר זאלין ארויס קומען.קינדעי בחנים נדודים מאס זיי זענען אן
 גיקיזייךעט מיט נןעסטליך פון גאלד. אונ אין ךעד גמרא מגידיה (דף י*נ< לערנען אונז ךי
 הכ:!ים אז פאר רעם ש:ר מאס רהל איז גיוועזין אצנהגה האט זיא זוכה נימעזין אז פון
 איר איז אתים {יקוםען שאול המלך מאס ער איז גימעזין א נןעניג אונ אגרויסער ¥ליק
 אונ ווייל שאול הבלןז האט גיהאמ אין זיף גרויס צניעות ךער §אר האט ער זוכה גייועןץ
 אז פון אילם איז אתים ויקי.־.יעי :אסתר הכלבה מאס זיא איז גימעזין איין קעגיגען אוג
 א;רויפע צדקניות , הייוט .קעג.ק כי־ ךך אפ 2עךגק פון די א;ייף .יעדען אז פון ך צניעות
 קען סעז זו^ה זיין צו גרליס גוכעס א1יף ךער וועלט אינ אויף.י.ענער וועלט מעט זי זוכה
עס י ו  זייי צו זיזיין אין ךעם פאלאץ פון גאט ברוך הוא טיט פיל ל1יב אונ שוינהייט אזוי ו
ף ק כבד את אביך ואת ־: כ מ  ששייט אין זוהר הקרוש אין פרשת ברקתי אויף רעם פ
; ש איז דאס מתו;ב צו טאן אפילו נאך זייער טויט , זאגט אזוי ךער זודד  מאס דער מענ
 הכןדוש מען אז ךער זון גייט אין רעם ךעכט פארטיגען ווענ אונ ער י פאר ךיכט !ייגע
ער סאלט טייער זיין פאטער אונ מוטער י איז ךי ^ייערקייט איויף רעד  מעשים אונ ווען י
א. אונ נאט ברוך הוא  ךעלט פאר 5;ץ?שץ אונ אויף יענעד וועלט פאר נאט בתך הי
ל פון 1יץ  אליץ האט אויף איהם ךער באךיטקייט אונ .ער זעצט איהם אדף ךעם ?טו
 2י;ערקייט רען ךי {ואפ פיךין זיך טיט צניעות י זע^ען די זו^ה אז זןי זענען אליץ צדיקים
 אונ זןי זענען דכה צו קיגךער הייליגע מענטשין אוינ אויף זייא מעט נילייענט וועךין ךער
 5סוק אין :#עיה , כל רואיהם :כ־רום כי דם זרע בבך ה (אזוי איז ךער לשץ פון דהו־
ן קקע ר ?־שט פון פ־וק איז אלע ךי מאס וןעלין זיי זעהען מעלין די דער. ע  דכןדוש) ך
. §אר^קערטח״ו ווען א ת ' ך ת  אז ראם זענען קיע-ער וואסזיי .ןענען'גיבע??שט פון נ ט ב
 זיא גייט אין די ןןענ פון ךי פריצות מעט זיא האבץ קינךער גיט _קיץ גייטע אונ דורך רעם
ד א1יף ךער וועלט״אונ א1יף יענער וועלט . אזלי מיא  וועט זי ה יבין ציס סוף גתיס #אנ
 #למ,ד, דמיי־ לערינט אונז אין כשלי ובי כפיל ת.י:ת אמו ךער טייטש דעו־ פץ איז ךער
 זרךזן מאס פיךט זיך אין נארישע׳ וועג כאכט טרדעךינ צו זיין כוטער, איז דאב אויף ךער
 וועיןט אוג א1יף יענעד וועלט איז ךאס אגדדפע שאנד פאר 1ייז פאטעד אונ מוטער אז פון
־ דוא. ארנ אזוי וויא ו  זיי איז אחים .ניקומען אזוי אד ק מאס .ע־.ךער צאךינט צי נאט בי
 דער דייליגער נייק פון ווימא ז;רונ:י לביכד, האט נישךיבען איןיךי; הי־לגעז ב־יף.עדים
א קינןער 7נ*;ץך: ג־וויינעז אין'מ.־פ־ •י.ו: מען  דלדופת צי !יין ווי ב אי •יא [אל אלץ ך



m:t?:<גדר עולם . > •''׳ 
. ע״ב צריבה האשה להרגיל.$צמה"במדת הצגיעומ ב ה״ ן בעו  ^ לאותה בושה והצער והנדו
 זייטב לה עי״ז בזה ובבא. והגה מכל זה גובל להתבונן כמה צריבה: האשה להיות
. גם בזוהר פדשת נשא ה צ ו ח ה או זרועותיה ודדיה שלא יראו ה  זהירה בענין שעתתי
גבא , וז״ל ברף קכ״ה אמר רבי חזקיה תו ה ש א  החמיר מאד שלא יתראה שום שער ם
 (הוא עגין שעמום) ליתי על ההוא בר גש דשבק לאיגתתית דתתחזי משערא דרישא
 לבר ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא ואיתתא ךאפיקת משעדא דרישא לבר לאתקנוז
 ביה גרים מסכנותא לביתא וגרים לבגהא דלא יחחשבון בדרא וגרים מלה אחרא דשריזן
 בביתא מאן גרים דא ההוא שערא דאיתחוי מרישא לבר ומה בביתה האי כל שכן בשוקא
 חציפותא אחרא ובג״כ אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך וכוי בגין כך בעא איתתא
 •דאפילו טםירי דביתא (קורות הבית) לא יחמון שערא חד מרישא פור, חטי כמה פגיםו
א שערא דאיתתא גרים לעילא גרים לתתא גרים לבעלה דאיתלטייא גריט ת  גרים ה
 מסכגוחא גרים מלה אחרא בביתא גרים דיסתלק חשיבותא מבנהא רחמגא לישזבן מחציפו
 דילתון ועיר בעא איתתא לאיהכםייא בזוייתא דביתא ואי עברית כן מה כתיב בניך

 $ז.{יי וועלין ניט צו געמען ״קיץ מוסר ?זבייבט,ער .וויי צו ךער בושת אוג צו רעם .צעד
. אונ ויען אז ווילגער גאון זברוגו לברכה ם ע יקער (ןעלט פון ך  >ןאם עם (ועט זיין אויף .
ם ת  ןהאט ךער פאר מ^רא גיהאט ווי פיל דאןפין מיד אויף ךערוף פאךכטין ארג ציטערץ. ך
 באךף ךי אשה ןיך גיוןיי.גען אץ ךי ?rry פון צגיעות מעט איוד־ זיין גוט איצט אויף,רעד
עם פךיער ג ^עאגען  גןעןט. אוג שפעטער אויף .יענער וועליט. והגה גון פון אלץ" וואם ז
 גןע^ען מיד שוין פאך^טיין ווי פיל ךי אשה דאךף.זיין אפ גיהיט אין ךעם אז ביי איר $אל
 זיף־ גיט אדרס !עד.ען ךיא האר אךער ךי אךיימם אוג גאך !אבין וואם ןועךין אן 3ערו5ץ
ת ךאם.קיגר.ןייגט אוג.עם ע #  >5רוה וואס מען את גיט גיהיט אין ךעם ךהץגו ךי ?ךיםט ב
 םא?ט ןיך אז $עץ ?עגטש אין.ןעגער צייט ךאךף מעץ דין גיהיט אז ^עס זאל זיף גיט ארויס
ט. אוג ךער זוהר הקדוש אין פךשת גשא זאגט אז 37ם איז זילער י  ןעהען אין יענעד £י
ל ןיך ארויס זעקעין ךי הדלע האר פץ ךי נוייב. את א ז ס  •סארב ווען ךער מאן לאזט אז ע
ף !יין גיהיט, אוג ךי אשה מאס לאסט  דאס איז איינס פץ ךי צניעות וואס איין אשה ךאן
א גורם אךעגשקייט צו איד הות אונ י ! ז  א־ויס פץ אירע האר צו פוצק זיף ךער טיט אי
 זי איז גולם צו איךע קץךער אז X** זאלי; ניט !יין.קיץ ני#עצ§ע םענט^זץ, אוג זי איו
דאס אלץ גורם ךאס איז ' ז ב רתץ , ןןעד אי  גורס #לע?טע ענעים זאלין 3יי איר אץ #צו
 ךיא האר פץ נןאפ ןואס .עס זעהעט זיף ארויס אויף ךרויסץ. אוג מאךאף אץ שטוב איו
 $יט ךע?ט אז ןי גייט מייט ךי הו־ילע ן־,אר את שוץ איין כל 2#ן ווי;גר1יס את ך חטיפות
 אז וי 5.ייט אץ 3ארק 9יט ךי הוילע ןזאר. ףן־יבער שטייט אין פסוק (תהלים קב׳־ח ג׳<
פ י . ךער טייטש ךער פץ את ןרא אנוייג^זטאק 9 ד ג  £?זהף כגפן פוריה בירכתי ?יתף ו
ןיחת איני ד איז אין ךי וךנקעלעף פץ ^זטוב ,ךאךיבער !זץ״ף זיף דיא א^ד. תיטץ או  ן
ב אבפזונ קאפ, ף ן  אפילו ךי נאלקץס פון שטוב זאלץ ניט זעדזען.קיץ שום wsg־ פץ אירן
 אוג זעה {ואס פאר איין גי־ויסעז פ;ם עם מאבט ךי הוילע האר עם את גולם אייןעי ןויא
ת מ  ?יל קלקולים. אונ אויף ךער וועלט את ךאס גורם אז איר מאן וועךט גישאלטל מיט צ
 .^ס את גורם הץ אךעננקייט. עם את נוךם נא- שלעכטע עגינים אץ שטוב ._עס את גורם
ץךאם תשיבות פץ אירע קץךער א״וג דיי וועלץ קייגעץאץ זיף חציפות. י אל אראפג עסז י ׳ ז  א
ה ע ת. vxג ךע; יבער דאלף ירי א פו זעערע חצי  ךער אויבערשטער !אל אוגיז באשעךםען פון ־
q;pp ק וועט אויף איר ו ב. אייג א^יב זיא' וועט אדי ט  דין צו גיךעיקטיאוגיזיצץ אין שטו

 ווערץ
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 כשתילי זיתים מה דת דא בין בסיתוא בין בקייטא לא אתאבדו טדפוי ותדיר אשתכת
 חשיכו משאר אילנין כך בנהא יםתלקון בהשיבו על שאר בני עלםא ולא עוד אלא רבעלה
 מתברך בכולא בברכאן דלעילא בברכאן דלהתא בעותרא בכנין ובני ינץ הרא ודא•

: ׳  דכתיב הנה כי כן יבורך גבר ירא ה

 פרק שמיני
 בו יבואר מצות הינוןד אב לבנים ככמה עניגים נחוצים הנוגעים לדת התורה.י
ת כמה צייך ת גורם לידי עניות ר״ל ולכמה תקלות נתלו  והנה לפי האמור דעגין מ
 כל איש ואש־־, לשמור עצמו בדרך הצניעות ונם לזרז את בנותיו שההייגה
 מורגלות מילדוהן שלא לילך בדרכי הפריצות ח״ו כגון מה שבעו״ה נעשה בכמה
 מקומות להיתר שעושין בתוגת בלא בהי ידים כלל אוי ואבוי כמה עין פלילי יש בזה
 שמשיאין כמה אנשים לידי הרהור עי״ז, ונם כמה מאות ברכות לבטלה נעשין עי״ז
 בעת שמברכין גגדה והלא ידוע שנפםק בנמרא ובשלחן ערוך אורח חיים בםיכן עיה
 דםפח מגולה באשה במקום שהדרך להיות מכוסה הוא בכלל עתה ואסור לומר שום
 דבר קדושה ננדה ואין חילוק בין בתילה לנשואה ולא היתר לבתולה רק לילך בפריעת
 ראש אבל לענין שאר דברים המכוסים אין נ״מ בלל ואפילו במקום שדרך כל הנשים
 והבתולות לילך ככה אפ״ה אין שץם היתר לעשות כמנהג הפרוץ הרע הזה וכמו שבהבו
 בל הפוסקים [הלא המה האליהו רבא בשם הרוקח ובספר תפארת שמיאל ובססי חיי אלם]. נם אין

 ןוערין ךר 9פוק בנץז כשתילי זיתים ךר טייטש איז ךר פון דיינע קינךער ןןעלין דין מי די
 ?}יילביךטען אקודאט ווי ךר איילייךט סאי זוג־ר כאי מעט־ וועדט ניט םאך^אךץ דמע בלעטר
 אונ ^*טענךיג געפץט ער זיף שעור ווי אלע ברטר אזוי מעט !יין אירע קינךר די ךועק האבן
 נרויסעעהךע אי?ער די גא^ע וועלט אונ ואך מעהר איקר מאןווערט גידענטש ביט אלעמ
 נוטען טיט ברבות פון ךי אייבעי־שטע מעל?;? אונ מיט בךכלת פון דער וןעלט טיט רייבקייט

 9יט קץךר אונ קינךס קינדר ןים שטייט אין פסוק הנה כי כן.יבורך גבר ירא ה׳ איז דר טייט
 פץ פסוק אזוי אז אזוי וועךט גיבענטש דר מענטש ןואם האט מויא vg־ ^אט ברו־ הוא:

 אין דעם פרק איז גירעט פון ךיא בצורי ודא אפאטער דאךף אי־ן גיוןיינען
 קיוןדער טען זאל ניט אפ י׳יי־עטץ פון אונזער ך,יי.ליגע תורה :

 הנה וויא .עס איז נירעט גיווארץ אז ךער .עגיז פץ פריצות איו י גורם צוא 7ארעה.קייט אוג
 צוא גאך פיל גרוייע שטתיבלונגק ודא פיל 'דאךף זיף איטליכעם טא:נ!^ייר אוג
ת. אוב אויך צוא ט1יז דין עז א וועג פון #י  איין פתיא צוא היטען ךך אוג צוא .גיין אין ך
ט גיט זוא גיין אין דיא ייעג ק #  נייגע טעכטער #ז דיא זאלין ז_יין איינגיווייגט פון זייער י
 פון פ־יצות רדו דהיינו/ואט בערה'איז גיוןאךין אין ןךי£יל ער^ער איין מיאוסער פית^ג
ק 2אבט ך.עמךער גאר אן אךביל אוי ןףיא ן:י/ךךיעז ויאט פאר איין בימערע.עבירה .ךאים  כ
ען (ויפיל 3ענשען צוא מהשבות רעות אונ אויך ןדפיל הונךעךט ?רכות  איז זייא ברייי̂ג
 ן£3ילה ןןערץ״דוךך דעם גייסאכט אץ ךער צייט וואם מען טאבט ךיא ^קעגין איך,ר
 ןואתם איין ט§ח'אז'עס איז אוישגיכעקט גייא יאיץ א^ה וואועס ייאךף 1יץ צוא גידעקט
ה אונ קען ?זאר גיט זאגק .קיץ איבעשין וןאךט אנטקעגין אוג ת  איז ןאס אין כלל פון ע
ר ה  ?ס איז.קיץ היסק צוא וויםען $יין בתולה צוא איץ א#ת איש .ךען.עם איו ניט מ
 צוא אבתולה קער גיט {ןאס זיא מעג גיין טיט ךיא האר אפ גיךעקט.' אבער א?.ע !אכען
 וןאס כאךף זיין 3ייא אייז אקה צוא וידעקט איז 3ייא איין בתולה ארך רעדי זעלבער
ת צוא & ו ת / ע ן ער למיי;.עד פץ אלע גשים אוג א  לין. אוג אפילו אין ךעם ארט דאםן
 גיץ אין ד,'עמ.לער אז _ארביל פץ דעז^יך׳גז־ין איז גיטא .קיץ שוש היתר צוא מאן וויא דער־
. גם דאיף מען מיבען אז ךאס מאס מיד ראבען נישריבען/ז נ־ען טא־י צת  ?נהג פרי

 ניט
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 שים חייליק בעגין םה שאסור לומר שרם דבר קדושה נגדה בין איש אחר שאעה קרובת
 ובין אביה ואחיה הבל דין אחד להם דהייגו שאפילו האב יזהר לומר דבר קרושה נגד
 טפח המגולה של בתו כשהיא מבת י״א ואילך [ולאחר אפילו בפחות מזה עיין בספר שולחן
 שלמה] וכשירגיל את בנותיו םנערותן להיות בדרכי הצניעות גם כי תגדל לא תסור
 מדרך הטוב ההוא ויזכה לראות ממנה בנים הגונים וחשובים וכמו שהבאנו למעלה כמה
 מאמרי הז״ל ע״ז. והנה ענין הצניעות רפה מאד כהיום בעו״ה שבאיזה מקומות הולבין
 לטייל בחורים ובתולות יחדו ומי יוכל לשער גורל האיסורים והקלקולים היוצאים מזה
 ומי ראה כזאת ומי שמע כאלה בדורית שלפנינו הנהגת פריצוח כזה כי אפילו אם לא.
 יבא לירי איסור ממש הרהורי עבירה קשין מעבירה ועובר על מה שאחז״ל על מה
 רבתיב ונשםרהם מכל דבר רע מבאן אמר ר' פנהם בן יאיר אזהרה שלא יהרהר ארב
 כיום ויביא לירי טומאה בלילה ועון זה הוא חמור מאד ומאד כידוע במאמרי חז״ל.
 ומלבד כל זה טצוי שהולך חוץ לעיר ובאים לידי יחוד ע״י הטיול ואיסור יהור עב
ת.  העריות לבר הוא נ״ב איםיר נרולמאד ובזמנינו הפנויות הם עריות כי הם בחזקת נדו
 [ודע עוד האפילו אם היא עתידה להיות אשתו בנון שהיא אחר כתיבת התנאים אף
 אם יקל לעצמו לטייל עמה עכ׳׳פ יזהר מלהתיחד עסה שלא בפני ארם כי היא שוד.
ן זה ואין ש־ם היתר בזה מחמת התנאים אפילו אם היתה טהורה  לכל הנשים בענ
 וכ״ש שהיא בוראי נרה ב״ז שלא טבלה כרין ע״ב איסור יחוד במקומו עומר י) וכ״ש

 *) וא״ל מהחובות י׳׳ב ט״א א״ר יהודא וכי׳ כי הלא בס איירי אחר אירוסין שהיא מן ההורה אשתי
 גמורה משא׳׳כ אחר כתיבת התנאים .

 ניט {אגען..קיץ היילינ.ען איךעשץ ווארט אגטקענץ אפ גיךעקטע אךעפס איז ״קיץ שוב
 חילוק ניטא צוא ויישען איין פרעבךין מענשע: וואס,ער איז גיט איר פךייגד אונ צוא
 ווישען איר פאטער מיט א יקרע בךיךער דהיינו אז אפילו ךער איינענער פאטער דארף
 ןיך היטען צוא זאנץ איין סיילינעןיאיךעעזין' וואךט.קענין איר אין דע- צייטיוואס זיא איו
 שוין עלף ;אך.ר (אונ בייא איין אנךער ן איז אפילו אז זיא איז וויינינער וויא.עלף;אהר)
?ע 9ענטער פון יוגינט ציא ביין אין ךיא וועג פין צניעות י  אוג אז.ער וןעט איין גייויינען 1י
 איז ך ער גאך אז ןיא וועט וועךין גרעםער וועט זיא גיט אפ טךעטץ פון "ךיא נוטע וועג
 אונ..ער וועט זובה זיין צו זעךזן פץ איהר נומע קינךער אוג גרר?׳: חש בים אץ דור .
אם גיפי^ט זיןז  ןהנה ךער ענין פון צניעות איז בערה גריגג גיוואךץיאין א?ךערע שגעיט ̂ו
 וואס ;.ייען שפאצירעין בתורים 9יט ?תולות צוא:אטען(וער זקאן ?׳שער !יין ךיא נרוי^קיי׳:
 פץ ךיא. .עבירות נואם אץ ך;ם אונ ךיא .קיקילים וואב נ״ען ארוים בון רעם (וער האט
 לאס גיהעךט אונ'ניזעהן אץ פאךצייטיגע .יאךץ אזוינע ןןעגץ פץ פריצות. אונ לרען:א?ילו
 ןץא זאןץ גיט קומען צו.קיץ..עבירה ממש את ךיא שלעבטע מחשבות פון ךיא^עב^־ה
 איז גרויס וויא ךיא.עבירה גם' דורך ריא שלעכטע הףשבות זקאן' מען קוטען צוא טומאה
 ר״ל וואס ךיא..עגיךה פון ךעם איז זייער' שןעקליך' אוג זייער פאךכטליך וויא אונזערע
 ך״ייליגע חכמים י דל שרייבין &•[ רעם אץ כמה.עי־טעד אז מעןכךץ חלילה פאר זינדיגען
 1יא ;ארץ פאר .רעם',עץ אונ אויןי את ךער שטייגער אז זייא גי;ען חוץ ךער שמאט
 ?או.קיץ מענשץיאת גיט דא את ךאם אליץ איץ גי ויסע.עבירה אז אמאנס פאדשוץ זאל
 זץז כתעחד״דץ טיט •איין אשה אפילו ןיא האט.קיץ מאן גיט אפילו דיא כןייבען גיט ציא
 פזאן ״קיץ .עביר־ «:ם ךאךף מען״וויםען אז דער חתן מיט דער כלה גאך תגאים דאךפץ
 אייך 1יץ :יהיט צוא םת:חד יזיין ןיך אין רעם אךט מאם.קיץ מעגשץ אז גיט ךא ןץארוכ
 8אר ךער חמןה את זיאיגי־ייך טיט אגךערע ^־*ם אוג.עס את .קיץ שום היתר ניט פיט

 רעם
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 בחיבוק ונישוק מן התורה שעיז בא הכתוב לא תקרבו לגלות עדיה במו שבתב ה-&ב״ם
 פב״א מהלכות איסורי ביאה המחבק או מנשק אחת מכל העריות עובר בלאו דלא
 תקרבו לגלות ערוד, והמקילין בזה עתידין ליתן את הדין ע״ז בעוהיב ונם לא יראו טיב
 בעוה״ז] וכמה מחויב כל איש להשית עצות בנפשו ולפקח בענין זה על בניו ובגותיי
 שלא ילכו בדרך הרע הזה ולערוך לפניהם Ten את גודל העין שיש בזה וגורל
 הזמת שיהיה להכ כשיהיו זהירין מזה וגם לבקש רחמים תמיר מהשיי עליהם שלא יבאו
 לירי עבירה ודבר מכיער ובודאי יעזרהו ה׳ ויקבל תפלתו וכדאיתא בתנא דבי אליהו
 מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בםתר והיה לו עשרה בנים ואש־ אחת וששה
 זכרים וארבע נקבות ובכל יום היה מתפלל ומשתטח ומלחך עפר בלשונו כדי שלא
 יבוא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מבוער. אמרו לא יצאת אותה שנה שלמה עד
 שבא עזרא והעלה הקב״ה את ישראל מבבל והעלה אותו כהן ולא נבנם אותו כהן
 לעולמו עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ומבני בניו עד המשים שנה ואח״כ
:כנס לעולמו ועליו הוא אומר בטח בה׳ ועשה טוב וכתיב בטחו בה׳ עדי עד ששני  י
, צור עולמים ע״ש. והמנה שמי שמשתטח לה׳ ומשליך  עולמות שלו שנאמר בי ביה ה
 כל בטחונו עליו ומבקש רחמים שיהיו בניו הולכים בדרך התורה והיראה הקכ״ה עוזרו

 שיהיה לו מהם נם ככור ונחלה בעוהיז טלבד שבת הנרול הצפון לו לעוהיב:

 כעם מאם איז גיווען תנאיס אונ כ״ש אז.עם איז אסור כחבק ומנשק זיין אוג אויף רעם
 איז דא איין קפולשער פסוק אין ךער תורה לא תקרב ?3ל1ת.עתה אוג אזוי שריייבט
 דער רמב״ם אוג דאס איז ךא־ ;דו_ע אז אלע גנתולות ןעגען גידותיפאר טבילה אוג ךיא
 מאם מאכין ךך גריגג אץ בעם זעגען אגגינרייט יצוא גע?ין לין וחשבון אויף.לעגער מעלט
 אוג ךיא מעלין ךער פאר.קיין גוטץ גיט האבץ אויף דער וועלט) אוג ווייפיל איזידאס
 בחרב יעלער מענטש צוא זוכין.עצות אוג צוא קליגין ךך גוענין דינע .קינךעללאך ךיא
 ;אלין גיט ן;יין אין ךיא #לעבטע וועג פון פליצות אוג שטעגךג פאך^טעלין '5אר זייא
 ךיא נתיםע,ע^רה מאם איז דא אין ךעם אוג ךיא ךויסע מיןיוה (ואסךיא וועלין האבץ
 אז ךייא (ןעלין זיין גיהיט אין ךעם. 3*ם (אל ער זעהין $מיד בעטין כסמים י פון השי״ת
 אז דיגעיקיגדער זאלין גיט קומען צוא .קיין..עבירה אוג צוא .קיץ מיאוסע 1אך אוג בגדאי
ה העלפין אוג 1יין תפלה מעם מעיץ אן נינומק אונ ודא ,עס #טייט אין מ ק  (ועט אים ה
̂ער איז  לעם היילינען פפריתנא ך3י אל;הו/עם איז גי;ןען .א_9ע#ה 3ייא איין כהן ןואס 
 ניווען אירא שמים מאם.ער 3־.אט גיךזאט צעהן קץדער זעקס ץכרים אונ פיר גקבות אונ
 אלע טאג' פלעינט.ער* ךך' גייגין צוא ךער^עךד אונ בעכץ אוג מתפלל 1יץ צוא השי״ת
 אזי אייגער פון'זייא זאל ניט קיפען צוא .קיץ.עבירה אונ צוא אונפאםיגע זאכען ןזאבען
 ךיא הכמים ניזאנט אז אין אקליינע צייט איז דקומעז .עזרא אונ השיית האט מעיןה גץוען
ג ךער כתן איז אדך א1יף ףגאננען מיט זייא אונ ךעד jrp את ניט או ז  איךןיפון בבל
 נפטר נימאךין פון דער וועלט בת ער האט זוכה גיץוען צוא זעד»ל כתנים גחלים פון זיינע
ק בטח'בה־_וע$ה טוב .ךאב ס  קינךער י\וג קיגרס .קינךער אוג אויף איתם ^טייט אי* פ
 ב^חץ אין הישיית אוגיטוא גוטעס אויך' '?עייט בלחי בה׳ .עדי _עד 'בי ןת־, ה׳ צור
 עולמים. האט בטהץ אן השי׳׳ת איי־יג מארום צוא איהם איז בייךע (ועלטיין ךיא כונה
 איז מער .עס ווארפט ארויף זיין בטחון אויף השי״ת אונ טוט ךין רצון אונ בעט רהםים
א קיילי;ע הויה תעלפ:! איהם' השי׳ת ער  אז זיינע .קינךער זאלין ביין אין ויער ןוענ פין ך
̂אל האבץ פון ךיא כבור ונדונה אויף ךער וועלט אוי־. חוץ ךין גי־ויסער שב־ מאם איו  ז

 י איהם באהאלנ־ין אויף יעגער וועלט מאיום צוא השי־ת איז בייךע (יעדטין ;



ה מ ד ק  ה
ה באשר שזה הםפר גתיםד להיות גשים זהירות להתנהג כדין וכדת אמרתי בנפשי ב  ה
 שטוב לצרף לזה הספר עור דינים מהלכות נרה הנחוצים לאשה שתהא בקיאה
 בהן ברי שלא תבוא לידי מכשול ואען ואומר. הגה כאשר ידוע לכל גודל הצרות
 והמצוקות אשר גתהוה בעולם מדי יום ביום וכאשר אגו רואים שאין אף איש אחד
 אשר ימלט מצרות שוגות ובודאי משפטי ה׳ הוא בצדק וביושר. ע׳כ צריך כל איש
 להתבונן במעשיו ולראות היטב ולא על מעשיו לבד כ״א לראות לתקן כל מה שיהיה
. והנה ם ד  ביכלתו גם מעשה זולתו םהעונוח העצומים אשר נכשלים בהם בני א
 כאשר ידוע בנות ישראל נשים צדקניות הן ואיגן רוצות לחטוא ח״ו ום״ם הרבה גכשלים
 בעץ חמור של איסור נדה שיש ע״׳ז חיוב כרת והסיבה מפני שלא למדו הלכותיה ויש
. וע״כ הדבר הזה הוא בנקל להם ואינן ם ה  מהן הרבה שאץ להם אבות שילמדו ל
 יודעות שיש בהלכות נדה כמה ענינים אשר בעיני האדם נראה שהוא דבר קל ובאמת
 הוא דבר חמור םאד שנונע לאיסור כרה ר״ל ועי״כ בא האדם נ״כ אח״כ לצרות קשות
 ורעות. בנות ישראל תתעוררו נא ורחמו על עצמכן וזכרו את אלהים היושב בשמיפ
 ונם רחמו על בניכם כי לבד העונש החסוד שיש בעון נדה שהוא עונש כרת עור הבנים
 נחשבים בני נדות אשר הם פגומים ומתועבים כמעט כמו םםזרים וגם רחמו על
 עצמכם כי המשנה הקדושה אמרה לנו שמה שהיולדות מתות בשעת לידתן הסיבה
 היאשינה הוא מפני שאינן זהירות בנדה, ואפילו אותה האשד. שמניחין אותה בחיים ולא

ת ןעבאך; ודא ו  אז1י ןויא עם איז בעוויקט אויף ריא וועלט• ךא 3יטערע ך
 מיד זעהן נעבאך הייןט אוים אץ א?ע הינזיןנטען אונ בוודאי ךעם אייבעךםטינפ
 הנהגה איז *ךיכטיג. ?רדך דיעךער מענטש זיך נום אום צוא מקץ. נישמ 'א3ץ
 נאהר פיר זיף נאך,י־ אויך בייא אגךערע צוא זעתן כיט אלע טינליקקייט צוא פעד8?טען
ץ נע3אך $ע ^ט־ויביילט \ אונ # ק  אויף ךיא נרויסע פעך^לי^ע !?די. ןןאס ןוערץ-יפיל מ
 אזוי ודא .עם איז בעווא״סט דאם >גשים ?לוגיות) יוךי^ע קץךער ןעגען ב׳־היגוט אונ
 פרום אוג ודלק ני#ט יחליפה.קיץ ?זלעכטץ טץזן. ןארךאך ןועדץ געבאך ?ילגע^טי־דכילט
 אין דער פארבטעלי3ק איסור ;ךה י(איפור כרת ר״ל) ןעד עייל זייא ^אבץ גי#ט גיןערינט
 ךאיךינים פץ'הלכות נדה אוג טייל עייל/ייא ןא^ץ $ע3אך גי^ט .קיי3.ע •מן9!עיץ ןאס
ק נליגג, אונ עןיסץ ;י#ט אז ןןען ן א א !  ןאלץידיא לעךגען״ ,ךאןאךך איז גייאדיא ד
ק ךאךף צוא טוןזן איז  §ען גייט אראיפ דיא סיגךעםטע האר אוג טק מוט ני#ט ןדא ?
ק גויי9ער*איץ ךעכטעינךה (?חיוב 3רת ר־ל) אוג !אךאךך קוטען ארדם אקע 3יטעיע $ 
 ןדות , יוךישע קינךער ךעחיארעמט אייך אוג געלעגיקט אין איץ ןאט אץ ל;י2על איונ
ק ני#ט נעגוג אז.,עס את .איץ ךויםער  האט בהמגות אויף״אייעביע אייגעגע קץךער ך
̂ל) ווערין״נאך 'ךיא קינדער (?.;י גיחת) עאם 1.ייא 3ועךץ  ^ארכטערליכער איפור '(ברת ר
 ךרעכינט כמעט'אווי ןויא (ממירים ר״ל) אונ אויך דעךבארע?ט אייך אויף אי;ערע ימגע
ד אויעקיפוו ןזארום ךיא היילינע משנה שליי?ט ראם ץאם נעוינעדינם גי;ק ר  יארך .:
ת ט ט אין מ י עחףמע נוייל זייא זענען ;יט ^  {ער ןןעלט אץיךיא״קיכפעט/יאיז ראם'י

 גדר, י



 •28 הקדמה
ה בעת לדתה צריכה לידע שהיא מזומנת עוד לעונש גדיל יליםיריס גמלים בעוה׳׳ב / ת  מ
, וע״כ חזרגו ן י  והיא תצטרך ליתן דין וחשבון על כל פעם ופעם שלא היתר. זהירה כד
 והדפםנו את האזהרה הזו עם עגינים הנחוצים מאד מאותה הלכה מן הגאון הקדוש
 ר׳ שלמה זלמן זלה״ה אב׳יד דק״ק וואר#א בעל חמדת >טלמה אשר כל אשר•
 הקח לה מועד לקרות וליזהר םאד שלא לםור מזה אפילו כמלא נימא וטי שאינה
 יודעת לקרות בעצמה להבין תבקש אשד, אחרת שתאמר לפניה ותסביר לה הדבר
 והעיקר שלא תמנע מדבי• זה מחמת בושה ותשער בעצמה אלו היתד, צריכה לאיזה
 טיבה שנונע לה בעניני החיים שלה בעוה״ז בודאי לא היתד. טתביישת ובפרט בדבר
י צריכה שלא תתבייש א ד  זה שגוגע לעוה׳׳ז ולעוה״ב ונם נוגע לחיי בניה וכמו שכתבנו מ
 ובל איש טחויב לראות שתהיה אשתו בקיאה היטב באלו הלכית וטוב וכפין שקודם
 שגבגםות בגות ישראל לחופה אבותיה או קרוביה יבררו לה איזה עקרים טהלכה זו
 אותן הדיגים שצריכה להן לידע ובזכות זה יתברכו ממעין הברכות ויזכו לבגים ת״ח

i ואריכת יסים 

 $רד,. אוג אפילו אזעלבע וואס מיא לאזט לעמן ךארף זיא ורסק אז.עס איז אהןי-יגדייט
 $רויס #טדאף אזג שךעקליכע (סורים אויף;ע^ער וועלט פאר די;ע פארכטןיבע.עבירה אינ
 זיא וועט' בארפץ אפ געבין דין אוג חשבון פאר יעכער מאל ךארום האבין םיי איבער
 גייס געךרוכןט ךיא אזהרה מיט ךיא נייטיגע דיגים פון'הלכות גךה פון דןייליגק גאשעכצקער
ד דק׳ק עאלשא אז ןעדע 'פרויאיזאל ךך מ  צדיק הגאון הקדוש ר׳ ^לכד, זלמן זצלה׳׳ה א
 צייט געטען צוא לךגעןיאוג דער פון גישט אב צוא .גיין ךאס גריגנסטע !אך אוג ןןער^עס
א זיא {אל איוךיגוט/עךקלערין. אוגילמע׳׳ד, י 1 ר  קען ;יט .לייגק ;אל 3עטין 8יץ אגךעיע ?
 ני^יט ןיך צוא שעמק. ךא זאל ןיך פארץ טעלין אז ןיא ךארף האגיין אייןימובה !{אס איר איז
 נונ,ע אין איר לעבין ןןאלט זיא זיןז געוךם ניט ןיפדט ךאם איז גוגע אין ךיא וועלט
 אין.ןענע וועלט אונ אי;ע קץךעךסעי לעבין ךאךף זיא ןיך געוףס ניט שעקק אוג.ןעדער
 3אן איז מהו;ב צוא זעהן אז דין ו_וייב זאל אק ךיא ךינים גוט נןןאר זיין. אונ ךאם רעקט
 איז אז.קיין *יוךיעע טעכטער זאלץ פךיער אונטער ךער חופה'ניט 15ץ ביז ךיא עלטעיין
קט וואס זיא דאךף  אדער אירע פרייגד זאלין איר אויס ןףנךנק ךיא תיג?ט ךינים פון דאנ
 .ןויקק. אונ בזכות זה עעלין ךיא גיבעגקשט ו^ין' >ם5ע1ן הברכות) אונ וןעלין זו?ך, ךין

 צוא הא$ץ.קיןךער £#!^י.חכמים אונ צוא אריכת ;9ים :
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.  א

 כל איש מחויב לפרוש מאשתו סמוך לווסתה היינו סמוך לזמן שהיא רגילה לראות
 ואפילו עריץ לא ראתה ואם אין לה זמן קבוע לזה צריבה לשאול אצל מורת

 הוראה איך לנהוג עם הפרישה שלה :
 ב •

ל אשה שצריכה לשאול שאלה בעניניה איננה רשאה לשאול אצל אשה אחרת ביא  כ
 אצל מורה הוראה. ולםע״ה שאשה לא תרהיב בנפשה לפסוק איזה דין:

 ג •
ק עצמת ת ב ל אשה שמ־נשת שנפחה רחמה או שיצתה ממנה ליחה צריכה תיבף ל  כ
 בחתיכת בד נקי וכשתמצא איזה דבר לח אם היא לבנה לנםרי טהורה ואם אינו
ך או שנפתחה רחמה ובדקה ולא מצאתה אח״ב כלום צריבה לשאול שאלה ובן אט  ב

 לא בדקר• תיכף משנפתחה רחמה צריכה ג״כ לשאול שאלה:
.  ד

 בזמן שהיא טמאה בץ מדם בין מכתם עד אתר הטבילה צריכה להיות מרוחקת
 מבעלה שלא ינעו זה בזר•. היא אסורה לישן על מטתו וכן הוא על מטתה אף
 שלא בפגיה וכיש כשגם היא שוכבת שם בודאי אסור להם לישן יחד אף כשהם
ל םאד ויש עבור זה עוגש גתל והובא בםה״ק שדומה ת  מלובשין בבגדיהם והעין מזה נ
 *ה לאחר שמגלגל עצמו בכית הכסא. וגם צריכץ ליזהר כל זמן •נידותה קידם הטבילה

 א.
ק °ץ 1יהר מאן מ־ען עעס קוטט אויס * ? א ^ י ? ?1"יי!3 ! פ צ ז ז י • א י  לעלע ^
 איחד ({וסת) ךאס .9יינט מען וןען זיא איז;יוואמט צוא זעןזן אפילו אז ןיא האט גאןד
̂־ד•  {יט ניזעהן אונ $ז ןיא האט נישט.קיץ גיןעצ^ע ציייט םוז ןיא'פךיענין א שאןה בייא פו

 הור^ז וויא ךא (אל ךך נוהג זיין טיט דעם אפ #ייךק :

 ב.
 .יערער אשה וואס ךאךף פרעגין א#אלה מאד ןיא 3י?זט ?רעגץ 3ייא..קיין א^דעיע
̂יט ךעריןףמין $אר 3ייא איין מורה הוראה . אוג למע״ה ״קיי! פתיא ;אל ןיך .גי  א^ה\

 צוא &סקק.ק :
 ג.

ע נךויא וואט זיא האט גישפיךט אז אילזר 9יטער אלעד ףביךט האט ךך ך  מ
 גיעפיגט. אלעד זיא שפיךט אז.עם איז.;נפייס אפ גיגא;.גק פץ איהר, מוס'זיא ןיך באןד
ח:??אליי א >ז -ג ם י ע ג.  גוט בודק ךין ?2יט אדיין טיכעל . אונ ווען זיא ניפינט אנאםקייט אי
 איז זיא ^ד!ר . אבער ווען עם איז ני#ט גאנץ קלאקר, <£*עד אפילו זיא געפינט גאר
 $ישט מוס זיא מאכען א ש;אלה, לעס נ2ייבק אז ןיא האט ןיך ני^זט 3אןד בוךק גץוען

 מוס ךא 'אזיקי מאמץ א #אלה:
.  ד

 יועץ זיא איז טמא 5ייא פץ ךם אךער פץ איין נ5לעק 3יז {אך ךיא טבילה מוז זיא
 ךין דעי־ נף^טעךט פץ איר מאן, זייא ;אלין זיך גי?זט אך,ן ך^ךק אייגער .לעם אנךערץ
 .ער טאר גישט ש^אפין 3ייא איהר אויפץ בעטיל ןוען זיא איז אפילו גיטא אוג'9פרט
 אז זיא איז אויך ךא מארץ ךיא בוודאי ניט !יין אין איין בעטיל אפילו אז זייא ןענען
 ביידע אהן גיטאהן ךיא..עבירה אץ ךער פץ דיער .גרוים ךאס איז .לער פאר ךא איין
 •ש־עקליבער עו:ש ןו^רטינייראכט אין םפךים הגקרועדם דאם איז:ע־ייך ןויא מיא וואמעךט

 זיר
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, ויהיו זהירין שלא יראה כשרה במקו© ו ד י  שלא להושיט או לזרוק שום דבר טירה ל
. ולא ישחקו שגיהם יחד ולא ידברו דברי היתול וקלות ראש ולא יאכלו ביחד ה ס מ מ  ה
 מכלי אחד והוא אסור לאכול או לשתות מהמאכל או מהמשקה שנשאר ממנה אך אט
ת. בכל אלו הדינים אין חילוק בין הימים  שפכו אל כלי אחר מותר לו לאכול או לשתו
 שרואה בהם דם ובין הימים שסופרת השבעה נקיים כי בל זמן שלא טבלה הרי היא
דה נמורה לכל הדינים ולמעה״ש שלא יקילו עצמן בכל אלו הדברים [ועול בהרבה  נ
 דברים המובא בגמ׳ ופוסקים שנדה אשירה לעשות לנפלה] כי הם עבירות גדולות ולא יחטאו ח״ו

 את ימיהם :

 ה •
 דיני הפסק טהרה

 כל אשד, שגטמאת מדם או סבתם יבולה לעשות ההפסק טהרה ביום החמישי אפ
'  פסק מלזוב דמה היינו אמ גטםאת ביום א׳ תוכל לעשות ההפסק טהרה ביום ת

 ולמעהיש ולטעה״ש ליזהר היטב שיהיה ההפסק טהרה כדין כמו שנכתוב בסמוך ;

 ו •
 בדיקת ההפסק טהרה צריכה להיות סמוך לשקיעת החמה שהוא ערך שעה קודם
ן השמשות צריכה לשאול שאלה אצל מורה . ואם היה מ ה ל י ל  ה

: ם]  הוראה [ומה שכתוב בספר מעין טהור אחר כין השמשות הוא טעות הדפו

 ךך אץ איץ בית הכסא נם ךארף מק ןיך היטץ אין ךער צייט וואס זיא איז איין נןה
. זייא זאלין זיץ ניהיט ן י עי ן  $יט ךער לאננען אןער נואןפין..קיץ שום זאך איי^ער רעם אנ
 אז &ר ןאל ;ישט זעזזן אירי פאר באר^ץ לייב ךיא' זאלץ 3י#ט' לאגען ציא 1א5ען אונ ניט
ר טךינקעןיפץ ךער 3?י ןואס זיא ע ך / ץ ס ע , ט # \  ?גהץ צוא.ןא^יען פץ איץ .?ל/ער טאר ן
ע ?;לי סענ .ער שוי ן ן אגדעי ןער 'גיגאסען אין אי אסט איבער . ^אר אז 9ען האט אי  ן
 7נסץ אךער טךינקען. .עם את ניט .קיץ >תיליק< אי$עך7זיד 5ייא ךיא 9עג וןאס זיא ^עהט
ט שוץ ךיא רייגע טעג %v זיא' גייט ט4;לה. איו ן י ך . אוג םייאיךיא טעג וואס זיא . ם  ב
 ןיא ןאןל ארעכ^ע ?ליי.קי?ק א2ע .!**?ק, למעה׳ ש ני׳?ט צוא פעךנךינגערין ןיך נאלזר
ת • !.יי* רו י  ^זטאךק אפי גיהייטק צוא ךין אין ךיא אללע ךיגים • נוא־ים ראם איז גמיסע *ג

עאר ז^די^ק : ^טי י  י זאעץ ודו ךיערע ;אדדץ ;

 ה.
 ךנים פץ אפ ציען.

ק י 1י** ע ל ן איה פ י י 3 ע ם י $״ ה ןןאס את (י£א גיןןאךין פץ - #  יעךער א
, אויב .עס האט שוץ אויף גיהערט צואיגיין פון ג א  האלץ {עם אבצוג אץ פיגפטען ט
 איקר 1ם ״ סייגו אויב זיא איז טמא גי^ואךין זוגטיג.יןען זיא סאכען ךעם אב^יג ךאנערשטיג
 למעג״ה ולמעגיה גוט גידץט צוא ךין אז רעד א^״צוג זאל זיין רעכ?יג כךץ ודאי נןייטער

: ' ץ י ^  [ועט ש

 ו.
 ךער אפצוג .ךאןף ךץ איידער ךיא זץ גייט אינטער ךאס איז אץ ^עךך איץ שעה
ר מיא איין האלבע שזגה פאר גאכט דאךף ע ^ י ף . אונ אויב ,עם איז ניגוען ן  פאר $אכט

 זיא
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.  ז

. הרהוץ היטב אותו מקום ומביב ותלבש כהונת ך ן טהרה צריך להיות כ ל ם פ ה  ה
 לבנה והציע על ממתה םדין נקיה ותקח התיבה בד נקיה לבנה מפשתן או
 מצמר נפן [באנוויל] ולא תהיה חרשה אלא ישנה ותעיין אם היא נקיה ולבנה היטב
 ובזה העשה הבדיקה היינו שתכנים את הבד כאצבעה עמוק ער המק־ם שמ־נשת
 כשהיא עם בעלה ותבדוק היטב בכל הצררין בחורין ומדקין ואם כבר לה מאד להפנים
 הבריקה בעומק כ״ב כמו שכתבנו לכה״פ תראה להכניס בכל כהה עד המקום שירת
 מנעת בכל האפשרי ולבדוק בכל הצררין בחורין ובםדקין. והאשה שאינה עושה כן
 ומכנסת הבדיקה כ״א טעט ומקנחת עצמה אין בדיקת הפםק טהרה שלה כלום ולא

 תועיל לה טבילתה והרי היא בחוקת נרה [בחיוב כרת ר״ל] •

 ה.
ן שהנהג עצמה שאחר בדיקת ההפסק טהרה תכניס חתיכת פשתן נקיה בעומק ו כ נ ה  מ
 וגם יהיה דחוק ויהיה מונח שם עד הלילה ואח״כ תוציא ותראה אם היא נקיה:

.  ט
 מיוס המחרת שאחד בדיקת הפסק טהרה זו תחחיל למנות השבעה נקיים ומחויבת
 לבדוק עצם.; שתי פעמים בבל יום משבעת הימים שחרית וקידם הערב בחתיכת

ה (אונ וואס אין ם^ר 3ך;;ן טהור שטייט נאך בין השמשות איז {:אס ל  ןיא הךעןץ א ^
 אע־אז פוי ךרוק ;

 ז.
 ךער אבצוג ךאךף !יין אווי. זיא ואל ןיך נוט אדום וואשין ךאס אלט אונ אדום
. אונ.?ייגין אקןאת־ .ליייעך י אוג'.נעםץ אגאנץ  ךעם אךט . אונ אן טוען אקןאף־ העמד
 ריין טיכיל פין 2אווי?ט אךעיר פץ באנוךל. נישט.קיין נייא טינןעל אונ נישט,קיץ שטאפס
 נאר א\ץ אלט טי?יל. אוג בייא קיקען אויב ^עם איז גוט .ליין' אוג מ־ייס אונ מיט ךעם
 טיהעל עא?ין ךיא ?ך;קה. היינו זיא ואל ראם טיכעל אביין ?ריי;?ק אץ ךעס אלט ימיט
3עז קדט איהר א 1א י ז צ י * א י ז . אזוי מייט ןויא זיא שפירט יןען . ף י  {עם פיג^ער גאגץ כ
 3אן אוג זאל ךך טט בודק ךץ .אץ ״אלע.!ייטען' אוג אלע ןרנ.קלען. אינ גוען,עס איז
א ט. צום וריגיגםטען מום ך י  איהר גא;ץ שץעהר אריץ צוא ?.ךיינגען אזוי ןדא ךא ?טי
 זעהק טיט א(ע קרעקטץ אניץ צוא גנלייגנק אזוי 9יף ו יא D3J את ^אריםיגלעך אונ
נ *7ע ןוינקלען. אוג ךיא א^ה ןואס מוט גישט אזוי. ^אר י 9ץ א י  בילק !יין אץ אלע 1י
 ןיא *ירייננט אריץ אגייסיל אונ ןוי#ט ךך אפ איז ךער אןצונ נאד .ני#ט גיךעכינט. אונ

ט ^ית־ 9ב;לה אונ זיא איז וךיטער אנךה (?חיוב כית דיל): ? י  ;יס' העלפט נאי* 3

 ח.
 עם איז נ2ייך ןיך גוהג צוא !יין אז נאך לעס אבצוג זאל !יא 11יץ בריי?גק אדיין
 מיכעל ־אגץ כיף אונ איינג. אוג.עס זאל ךאיטץ ?יגק ביז נאבט. אוג ךער ^אך ןעהן

 אויב.עם איז גאנץ,ךיין 1

 ט.
 כץ ?•אךנעי נ־ץז רעב אכצו: זאל ךא אי יייבען ציילען ךיא זיבען רייגע מענ. אונ

 ~* זיא
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 בד נקיה ולהכניסו בעומק כנ״ל ואם כבד לה לעשות בן בבל יום למעה״ש לנה׳׳פ פעם
 אחת משבעת הימי נקיים [והעיקר ביומ ראשון] מוכרחת לעשות הבדיקה ממש כבדיקת
 ההפסק מהרה ושאר הבדיקות תעשה איך שתוכל. אך בל אשה צנועה בל תיקל עצמה
 בהבדיקות ותבדק עצמה היטב כל שבעת הימים ואם לא בדקה עצמה היטב אף
 באחד משבעת הימים בבדיקה טובה בעומק כמו שצריך להיות ורק הכניסה טעט
 וקנחה עצמה אינה נחשבת השבעת ימי נקיים לכלום וטבילתה אינה טבילה ועדיי!

 היא נדה גמורה :

.  י
: ן לאמפ  כל הבדיקות צריבות להיות לאור היום ולא לאור הנר ולא לאור האבוקה [

 יא.
 השבעה ימי נקיים צריכין שיהיו רצופים דהיינו שלא הראה בבל אלה הימים שיש
. ואם מצאה דם או בהם באמצע השבעה נקיים שנטמאה ם ה  דם ולא שום ב
 עייז. צריבה לחזור ולספור שבעה נקיים מחדש ולעשות מקורם בדיקת הפסק טהרה
, אלא שאינה צריכה להמתין חמשה ימים עד עשיית ה ל ע מ  עוד הפעם כדן הנזכר ל
 ההפסק טהרה כמו בהחלה אלא באותו יום שנטהרה מדם תובל לעשות קורם הערב

 ההפסק טהרה וממחרת תתחיל לספור השבעה נקיים:

 יב •
 נמצא איזה נשים שאינן יודעות איך להתנהג וכאשר צריבץ לעשות ההפסק טהרה
. אי: רעי פ־יא אונ פאי ^אבט ג א ך בודק ציא די! צוךיא מאל יעךק ט  זיא איז מהרב ך
. גא^ץ טיף 9יט אדיין טי$על. נאתר ויען עס איז איתר שוןער אזוי טיף  א^ע ןיבען טעג
. לסעגיה אין ווייגייגסטען איץ מאהל פון ךיא זיבען ריי.נע ץ  בודק צוא ךין וןיא.עם דארף ך
 §עג (אוג דעו־ הויפט איז ךעם זעך^טץ טאג) מוז' זיא 22אכען א'בך;קה אזוי ודא ךיא
 בך;קה פון אןצוג אוג אין ךיא רעשטע ^עג גיוךיגדליבע 'בדיקות. גאר יעןע פרוםע
 $^ה ןאל ךךיגישט ןדיגנ טאכין אוג ;אל אלע מאג״גוטיבןךק.זיין. אבער'ןועץ ןיא' האט
 .קיץ איין קאל פץ ךיא זיבען פ$עג אויף גישט בודק גיד ק גאנץ טיף וויא ?גס גיהער צוא
 ךין. ^אר אלי^על ,אריץ ניבןענגט אוג אפ גיווישט. איז איד״ר זיבעץ .לייגע $עג נישט
: ni; ןידי׳מיןש . אוג ךיא טבי^ה איז'״קיץ טבץה ;י?זט. אוג ןיא איז עייטער איעלטע 

 י;
 בליקות ךאךפין 1יץ בייא ליא 7?ט:קייט פון טאג ני#ט בייא .קיץ ?עבט אוג

ט 3ייא .קיץ ןאלפ : #  ך

 יא.
 ךיא ןיבען ריי;ע טעג דאך?ין ךין ךאךך אנאנדער. זיא זאל אין ךיא טעג נאי־3י#ט
 4י?יגק קיץ כם אוג.קיץ שום פ7עק . אוג עען זיא" האט ניפיגק 1ם ארעד איין פלעק
 »ןץ ?יטען ךיא ךבען רייןע טעג ץאם ןיא איז טנ א :יוואךין מום זיא אויפם גייא ציילען
. גאו ן ע י^אג . אוג כ!אכץ' א.יץ ניי״עם א?צוג רעכטיג ודא אויבץ איז ג ג ע בק ריי^ע ט י  ז
ןיא  ךא דאךף ני#ט נןארטץ §יגף טעג א1יף .לעם א?יצוג. גאו* ווען ךא״וןערטיריץ/קאן ז

: ג ע נ Vs ?אך*ץ ?ן היי^ין.די?ען זי3;ץ תייגע ט י ג א ו צ 3 ם ? ע  5אר גאכט T^Q ל
 טייל
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 אינן בודקות עצמן קודם הערב שמש ואומרת שמכוונת במחשבה שהתחיל ההפסק
 טהרה מביום ובלילה עושין הבדיקה מודיעים אנחנו אותן שהם בחזקת נידות נמורות

: ת א  כשעושין כן ומצוה לפרסם טעותן ז

 יג.
 כלך; קודם חתונתה צריכה לספור שבעה נקיים קודם טבילתה וההפםק מהרה והבדיקות
 מהשבעה נקיים שוד, הוא לבדיקת שארי נשים ואסור לה להקל עצמה ח?ו

 בשום אופן אף בהוט השערה :

 יד.
 תתחיל לספור השבעה נקיים כמוך לחתונתה כשיודעת כבירור הזמן המוגבל

 שהחתונה צריכה להיות.״

 פו •
 אס באמצע ספירת השבעה נקיים אירע שנתאחר זמן החתונה ולא תהיה כהיום אשר
 חשבו בהחלה צריכין לשאל אצל מורה הוראה אם צריכה לכפור השבעה נקיים
. וםצוה רבה לפרסם זאת בי כמה אנשים אינן יודעין זה שצריך לשאל שאלה ש ר ח  כ

 על דבר זה וסוברים כי כיון שספרה שבעה נקיים דיה :

 §ייל גוייבער {ואס ן.יייסץ ניט, אונ אז זייא ךאךפין מאכין ךעם אבצונ. ןןמץ זייא
 ךך נישט ב!ךק ^אךגאכט. נאף• ךיא ;א$ץ אז .ךיא האבץ אץ ןיןען. אין 3ייא גאכט
ה } ק  0אכץ ךיא ךיא {דמןה. זאןיין ךיא וויםען אז ן.ייא זעגען רעןטע {ידות ״עס איז ע

 דאס 59ך5ם צוא 1יץ :

 יג.
 עב^ה §אד ךיא לצזונה מוז ןייילין ןי1י;ץ רייגע מעג פאר ךעד ^ביןה. אמ ךעד
 אבצוג אוג ךיא בדיקות'פון ךיא זיבען רייגע טעג איו ניךיך ודא 5ייא איץ אגדערע א^ת
א סינלעס^ע ןזאזץ:  ךיא טאזזר ןיך ןאר ;י^יט פאר ^ריגגערץ ח״ו אויף.קיץ שום פאי ד

 יד.
ק ריי^ע טעג נאה^ט פיץ דיא ה־צונה * ב  ןיא ;אל .ערשט אן דןייבץ ןייילין דיא ך

 זיא וךיכט שוין:קלאל•־ אונ זיכער ווען ליא 'התוגה ןןעט 1יץ :

 בו.
. האט ןיך גימאכט איץ עיכוב אז ךיא  אז אץ םיטען ןךילין ךיז: ך3ק.רייןע טעג
 תתונה^ועט נישט/קענען ךין אין ךעם ^אג וןאם מען האט פר;ער אפ 3יש9יםט. ךאךף
. ^עס איז ןע טעג י  ?קיפרעינץ אש^ך, אויב זיא ךאךף אינער נייעס 1י3ק ג
 א נרויםעימצוה דאם רעקאנט צוא״מאלץ .'עייל ?ילטענ^זין מייםין גישט אז לארום כאןץש
ק פיענץ ^אלה י. זיא' עיינען אז זיא האט ^ !.יזייילט ךבען.לייגע $!עג איז 9 

 שוין נענונ :
 רעם



 3± גדר עודם
 טז •

 דיני טבילה
 ביום 'שצריכה לילך לטבילה לא תאכל בשר כל היום זולת אם אירע טבילתה במוצאי
 שבת מיתר לה לאבול בשר בשבת אלא שהנקר היטב בין שיניה בערב קורס
ה בין שיניה או על שיניה טבילתה אינה טבילה גם לא תלוש  הטבילה כי אם יש דבר ט
ה, אך אם צריכה לעשות י ד ע בכל דבר הנדבק על י  עיסה ביום טבילתה ולא תנ

 לכבוד שבת העשה הבל ואך תרהוץ עצמה היטב אתר זה 5

 יז.
 צריכה לילך לבית הטבילה בעוד יום בכדי שתוכל לרחוץ את עצמה ולסרק ראשה
 וליטיל צפרניה ובל מה שצריכה לעשור! העשה הכל ותעסוק בדברים אלה
. ואם אין באפשרי לה לעשות הבל קודם שחשכה מותרת לעשות בלילה ך ש ח ה  עד ש
 אך בל תעשה במהירות ורק בישוב הרעת . ומאד יש ליזהר שהאשה העומדת על
 הטבילה בל תחפז והרחק בהגשים שיכלו מעשיהן שעייז לא יוכלו לעשות הבל כדין
 זהאשד, הדוחקת בהנשיס שימהרו מעשיהן מחטאת את ימיה בזה ועונה תשא ואפורה

 להיות עוד ממונית ע״ז אם לא תטיב מעשיה :

ח.  י
 צי״יכד, לרחוץ היטב כל נופה וכל מקומות הנסתרים צריכה לטהר אותם שלא השאר

 טז.
 דינים פון ךיא טבילה;

ט ש  ךעם טאג ויען זיא ךאךף ג.יין טבילה זאל ןיא ךעם גאנץץ מאג.קיץ פלייש ף
ת .עסץ י»7י# . ן ת >2זבת צינאכט) 5עג זיא ש י י. נאהר אז זיא איז טובל כ$1!אי ש  ;וםי
 נאר זיא זאל זיך נוט אוים שטעכין צוא ויישען דיא }ייץ 2>אר דעי" ןןביןה . !ץארום אז
 עם איז עפעס דא צוא ווישען ךיא ^יין אךער אויף ךיא £ייץ. אתי ךיא טבילה נישט..קיץ
ט לירען.קיין # י נ ג ו ג א י י ט הגעטין.קיץ 9 # י ץ ?;אג ; ^ . א1יך [אל זיא ךעם ג ניןד,  טי
. זיא זאל זיך ק ר ת . 2עג זיא ט ב  גןרעבעךגע זאך. (ןען זיא ךארף טיתן לגיבור #

̂ ן :  3אלד ךער ןאך ניט אפ ו!א

 יז.
TF?t P*? קענק זיר ¥  זיא זאל עין;גיינ^ליך עאר ;אבט אץ מקוף• ?.לי!יא 9*ל
. ץ י י p אין ךער גאבט א j r n אלעס וואם מען ךארף טולזז אלעס םאר גא?מ אינ 5£ס ;אל 
. מעני זיא טוהן ט ב א ; ר א  אוג ווען .עם איז אבער איתי• גי#ט מעגליך אלעסיצוא טול.ן פ
ץ זאל ר ט ק ^ א י אכט. ^אר זיא זאל גישט טוען האליגליג ^אר גילאסין. למעגיה ך  בייא נ
. ן י ד . ?1י.1ייא זאןץ .קע^ען אלעס טזקן' כ ן  נישט ;אגיו אויף ךיא עייבער בייא ךעם באלי
 אוג ךיא טי^עלין וואס ;או.ט אויף ךיא ווייבעי־ פאר !?ךיזגט ךא ךך אידךע יאי7ין.'אוג

גישט זיין.קיץ טיקערין;  !יא ט>־־.

.  ק
. אינ אלע 3ארבאךנעגע.עי??ער ף ו  זיא זאל זעלזל זיך גיט ארום וואשץ ךעם גאגצין נ
ן ע מ ע ^ א ו צ ' ט ו / ר > . או: ךיא ה ץ ? ע ל גי^ט ק י י גא־ ד י ף * י ־ ל א ^ " I m ^ א 5 י  י"1 צ

 אוג
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. וצריכה לםרק ולחוף את שערותיה היטב ובל זה יהיה בטיס ך ו  עליהם שוס לכל
. ואחר רחיצתה צריכה להשגיח היטב על כל נופה אם אינו דבוק שום ן י  חמ
 לכלוך בנופה ואם נקי הוא לנמרי ובהמקומות שלא תוכל לראות בעיניה המשמש
 בידיה אם אין שם לכלוך ובן כשהולכת על המרדנות אל המקוה ומתלכלכים רגלית
 בעפר וטיט תרחוץ אותם היטב במי המקוה קורם טבילתה ותעיין קורם הטבילה על

x רגליה ובין אצבעותיה אם הם נקיים 

 יט.
 האשה העומדת על הטבילה צריכה להשגיח היטב שלא תצא מהאשה הטובלת
 בשעת טבילתה שום חלק קטן מגופה מן המים וגס על שערה מאד צריכה
 להשגיח שלא יצופו למעלה מן המים בי אף אם יצאת רק מקצת טשערה אחת מתוך
 המים לחוץ אין טבילתה טבילה בלל והרי היא עדיין בנידותה באיסור ברת ר*ל ע״ב
ישאו על עצמן שערות נדולות כדי . וטנהנ טוב שהנשים לא ז ה ז  ־צריכין ליזהר מאד ב

ה לירי מכשול בטבילהן :  שלא הבאנ

.  כ
 לא הטבול עצמה בקימה זקופה וגם לא השוח הרבה יותר מדי [וע״כ צריך
 שיהי׳ גובה המים לבה״פ כאצבע למעלה מטבורה [נאפיל] בי יש מקומות בטף
 שנסתרין כשעומדת בקומה זקופה ובן כששוחח עצמה הרבה ולא הבא שם המים אלא
 צריכה לכפוף עצמה מעט כמו בעת שעורכת עיסה. ידיה לא יהיו סגורים רגליה לא יהיו

 אוג ארס זןוןאגיז. אונ ראם אלעס זאל ז_*ין מיט עא;עם עאסער. אונ נאך לעס באךין
יףידעם ט אדום ןעקן ןעם!א$4ען טף אויב.עם קלעבט נישט ע^עםיאו  ןאל ךא ךך ט
. אונ אויב ער איז גאנץ ריין. אוג ךיא עךטער {ואס ךא/קען 3ישט ךעד^עהן מיטץ ף ו  נ
עס איו ^אר ריין. גם או זיא גייט אראם  אויג זאל זיא אתם טאפין טיט ךיא הענד אויב ״
ט  אין מקוזז אוג ךיא סיס ווערין איץ ^יטרעמין אץ בלאטע ואל זיא 5אר ךיא טבילה ט
 $פ נואז^ץ אין םקוה ךיא §יס אוג צוןישץ ךיא פיגגער אוג 3ייא ק;קעץ אויב ,עם איז

 ^אר ריץ :

 יט.
^ט אתים י ת טבילה אז ^עם ואל ן ע # אךק אקטוגג {ע1יץ ן  ךיא טמןערין ךאךף #ן
ץ !א;$ין גיף פון נואםער'. אוג ארף ךיא קאר ^טאךק א?מ*נב פ  ?$ז5אךץ.קיץ שום הלק י
אל גישט ארויס ש^ארץ ז*ךער שווימען איבער ךעם נוא^ער. {וארום אז ק עמ ; ב ע  צוא נ
 האט ארויס/ישמארט פץ !ןאפעי־ אפילו איין ^רעג פין איץ האר איז דיא טבילת
ג טוב אז ה ^  גאו־ נישט .קיי ט^ילה אונ זיא איז* עייטער איץ רעבטע 3ךה ע׳׳כ את א
ט ?יטען ציא״קיץ ??שיל י ד גייא ואלין $  וויי^ער זאלץ ^יישטגיץ אץ נרויםע האר ג

 אין ט^ילה :

.  כ
. אויך $י7ןזט 3עאךק איין גיבויןק ט ל ע ט ^ י ל ךץ ;אר אויף ;  ךא זאל ךך ףעט ^
. אוג ךאס וואםעד ם ע א ערםער אין גוף וןאם וועיין 8אר בארגץ ךאךך ך  ז־ען oyv איז ן
שט אויף זייא 1<ךיבעד זאל ךא זי- טו^ל ךץ אבייםעל איין גיבויגק &זוי וןיא י  קומט ;
יא ל זיא גישט האלטץ צוא גיסאבט. ,ךיא ?יםזאלן א ז י ט נ ע ה י א י  ךא ווע{געלט פןייג". ך

 גישש
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ם זה לזה ו-*ריה םגירים עד שלא תיבל י ם זה בזה שאם היו רגליה מחבק י  סתבק
. פיה אינה מחויבת לפתיח שהבא מיס ה ת ל י ב  לבא שם המיס ביניהם לא עלהה לה ט
. ר י מ ר. אך צריבה שיהיו שפתיה רפוים כמו שהם ת  לפיה אבל לדבק שפתיה ביותר אסי
 עיגיה אסור לסגרם היטב ובן לפתחם ג״ב אסור אלא צריך שיהיו מנורים מעט . וצריכה
 ליזהר בכל אלו הדברים כי כמה דברים מעכבים הטבילה אף בדיעבד ואם לא תזהר
. ולבן לא העשה הטבילה במהירות כ״א בישוב הדעת כרי ה ת ל י ב ם הפסל את ט ה  ב

 שתזכור את בל אשר צריכה לעשות וככל אשר צריכה ליזהר :

. א  כ
 אם אירע טבילתה בליל ש״ק צריכה לילך לבית המרחץ בעוד היום גדול לא פחות
ק את עצמה ה  משעה שלמה קודם זמן הדלקת הנרות כדי שיהא לה שהות ל
א לידי חילול שבת ח״ו ותוכל לילך להדליק נרות ב  היטב קודם זמן הדלקת הנר שלא ה
. ואם נתאחרה והראה כי לא יהיו לה שהות ה ל י ב ט  שבת בזמנה ואח״כ תלך לבית ה
י ת מ ת בזמנה תניד לבעלה שהוא ידליק הנרות כרי שלא הצטרך ל ו י  לבא להדליק הג
ת, וקודם כל דבר הטול או ת עצמה מחמת זה ועיי המהירות לא העשה הכל ח״ו כי  א
 "צפרנית והסרק את עצמה כל עור שלא שקעה החמה כי משתשקע החמה והשכר, אסור
ת י ת פ . ואם שכחה ליטול צ לתה ליום אחר  לעשות זאת ומטילא תהא צריכה לדחית טבי
ראה. והנני מזהירם ומיריעם כי האשת  ושקעה החמה צריכה לישאל אצל מורה הו

 4יקט האלטען צוא נאמען. וןארום אז זיא האט ךיא הענט ^יהאלטץ צוא גימאבט. אךער
 ךיא סיס ג־יסאל?1ען צוא !אסען וועלכעס ךאס וואסער .%קען גי#ט אביין קומען . איז ליא
ל דאךף ןיא נישט ^עפענען.עס זאל א:יץ גיין נוא^ער י לה, ךאס מ  טבילה גייטט .קיי! טבי
 £ין םדל . אויןז זאל זיא גישט שטארק ציוא סא;ץ ךיא ליפיין , .נאר זיא זאל זיא.אביםעל
ס איו .גץוייגטליך , ךעס גליי3ען דיא אויגען זא; זיא גי#ט ?ן^אךק  צוא האליטץ אזוי וויא ע
. ןאר אביסעל צוא גי3אכט ״ זיא מוז ץ ט ל א א ם צו  עפע3.ען'. אוג אויך גישט ^טאךקי
ז.נישט ^יןואךיגט אין.ךעם אלע9ען . וןאיום אז זיא אי  גיץארי^ט זיץ אץ .לעם אלעפען
ט ש ה ך ץ ב ה איבעריךעם זאל זיא ךיא ט י ה גישט גירעכיגט פאר.קיין טבי ץ ב  *$יז ךיא ט
אךאךף י  סא$ץ האלי^ךיג. נאד מיט .ישוב ה!_עת . 'זיא .זאל אין זינ־ען האבץ אלעס ןןאס !

ף ףןזאריגט זיין : ך א . אוג אלעס וואס זיא ! ן ס י  ט

 כא.
 אז דיא טבילה קי?!ט ארס פ:ייטיג צוא גאכט זאל .זיא גיין אץ באד נאגץ פךיא
ג פאךטי ע' קענ ? ה 8אר ליכט ייגרעו כדי זיאזאל אלעס ע $  3ייא טאג אום ןוייגיגםטיי^ס א
א זאל גיץ אהיים י ז . ג ו א ץ ת ח ב טק צוא חילול £  מאכץ ןיך §אר גאכט זיאיזאל גישט קו
עס  ךילט צ:גךע• אין .דעי־ צייט אוג .ךער נאך זאל ןיא .גיץ צום 3ית הט?;יןה . אונ או ¥
 איז שוין שפעט לארף זיא היי9ין איידע־ ןיא .;ייט אוועק ךעם מאן ליכט צינךען כלי !יא
ןיא גיט טאן ' ק ןוארום ךאךך דעם,.קען ך נ  ןאל זיך ניט דאךפיין אהיים סיילין.נ.יין לי^ט ך
ז ךאם .ערשטע 'ךיאיגעניל אראפ צוא אי ' אוךי  $ךץ ודא מען דארף אונ ורא זיא קומט'
ת ב ס וןעיט ש ג ; ק אוג אויס ציוא ,קעמע׳ זיף־ איילע־ ךיא זץ גייט אוגטעי' "ץארום א\ מ ע ^ 
ב !יא י ו א ' ג ו א ' ה ל ; ב א ראך .גיט .כןעגק גיץ אין ט  ^אר כען ךאס $יט טאך.ן. וועט ך
 ן״אט שאר געסין אפ ש;יי::ען אונ רעד גדיל איז גמןארין #פעט ךארף זיא פ־עגין אשאלתי
א י אךך  $ען איז מזו^יר אוג מען(ואךיגט גאגץ שטאךק אז ךיא אי^ח (ואס ש^ייטיגעגיל נ

 ציים



 גדר עולם יט <3
 אשר תפרק את שערה או ההתץ־ צפרגיה אחר זמן הדלקת הנרות היא מחללת שבח
 שיש בזה עין מיתה ח״ו ומה שאומרות איזה נשים כי מפני מצית טבילה מוהר ליטול
 הצפרגים או לסרק את שערה נם אהד זמן הדלקת הנר מודיעים אנחנו כי טועות הן
 בדבר זה כ* לא הותר שים איסור מחמת מצוד, זו ולמעה״ש שלא להקל עצמה ובל

: ו י ה ימיה בעון חלול שבת ח  תחטא א

. ב  כ
 הנה יש עוד הרבה דינים מהלכות גרה הכתובים בספר טעין טהור ועוד בבמה
 ספרים אשר כל אשד, מחויבת ללמוד אותם ולא כאיזה נשים שאומרות שהדינים
ת, לא כן הדבר אלא שבל הדינים מםפר ו י  מספר מעין טהור הוא רק לנשים צדקנ
 מעין טהור מחויבת בהם כל אשה ואשד, ואסור לסור אפילו מאחד מהדינים אפילו בחוט
 •השערה אם לא בשאלה מורה הוראה ואנחנו כתבנו בזה רק עקרי דיגים המצויים ביותר
ה מ  שמחוייבה כל אשד• ללמוד אותם הרבה להיות בקיאה בהם שלא הבשל בהם ויש כ
 נשים עלובות אשר לא ירעו לקרות בספר ומחמת זה נכשלים ר״ל בכסה דברים שהם
ת. ע״ב אנו מבקשים מאד מאד שאותן הנשים היודעות לקרות בספר  חיו כנרות נמורו
 ירחמו על אלה הנשים העלובות שלא יחטיאו ימיהם ח״ו ולהודיע וללמוד אותן את עקרי
 הדינים הנחוצים ער שיהיו בקיאין בהן וירעו ליזהר בהם ובזכות זר, יזכו לכל טיב ואושר

: ן מ  בעוה״ז ובעוה״ב א

 בג •
 ?לדת במדינתנו אינה צריכה להמתין שמונים יום לנקבה כמו שנוהגיה איזה נשים •
ער פאר מיתה ת״ו אונ . איז זיא מחלל שבת וואט .עם קו?2ט ן ן י ל ג ט ד ק ע  צייט פין ל
י ע  ו\אם טייל נוייןער'זאגין אז ווענין ךיא מצוה פון טבילה מעג סע־ ש;ייךען ^עגיל «י ד
ן אז ךיא 1ענ.ק ק מיד סוךן ק  קעמען ארעי $ו\אגין נאף ריא צייט פון ליכט ןרע-ק*. ז
הר ציא ליב ךיא מצוד, פון מו ישטי ; ץ שום זאך ' י ק . ז  אץ לעם גאר ״.גיגארט , .עם א
ק ^ ד נ ט פאר ך £ ך ף  ׳טבילה׳ אוג לםעגיה ודו {ישט ןי,ד פתיר צוא זיץ זייא זאלץ ך

: ן אהרע  !י;ערע ;

 כב.
ר, אונ ץ טהו ר $עד א גאך פיל ךיגים פץ נדה וואס שטייען אץ מ  עם אץ ך
נ ני#ט אזויא או ' ציא ,לעךנען ) ;ב'  **?ל^ע סיילינע ספלים וואס יעדע אשה איז ךיא מתו
ייבער^עם ו ץ טהור אץ ^אר פאר ךיא פ־ומע ו ע י מ ץ אזיריא ךינים פץ" ספ ג א ל [ י י א £ י ו • 
 איז נישט אזוי, נאד ליא אלע ךינים פץ: ספרי סע ץ £יהור אט פאר יעדע אשד, מ?ץ טאר
א מינדעסטע האר פוןיאלע דינים _םיידין מיט א שאלה פון .אמורה י ד ^ מ ף פ מ ט ? ? י • 
 הוךאה . אונ מיד האבץ נאד ךא ;ישטעלט ליא הויפט לינים וואם 3יוויינ?ליך איז » וןאם
א 1יין . אונ״עס אי/נעבאןז פאר צו א ץזטא־ק צוא ^עלנען אונ טט/קלאהר' י ד ף ל א ק ל 9 
ק ךערום מעךין זייא דרו נבשל (נישטרויבילט) נ ש  בי^לין פיל נךיבער וואס קעןען' גישט ע
א י ר אונ זי;על אז י ^ ק ך ק רדו רעבמע גירות , ע׳ב בעט מ נ ע  אין פיל !אכין {ואם זיייא ז
ק אויף זייע:ע ;אך,ךין אונ זייא צוא ב א ס לייענען זאקץ זעהן לתכנות צוא ה א ו ? 
ק אונ קלאוץי צוא ?אכין אץ' ךיא גייטי^ע ךיניס , והזבות זה ןןעט זייא נוט אונ  ?עךנ

ע אויף.יענער ון־׳נלט א״ן י ר ןןעלט א ע  מאהל .זיין אןיף ן
 איולדת
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ט ר  אלא מיד אחר ארבעה עשר יום מיום לידתה לנקבה ושבעה לזכר והיא נטהדד! מ
 תוכל לעשות בריקה הפסק טהרה ותתחיל לספור שבעה ימים נקיים והטבל כדין ומותרת

i לתה אסורה לבעלה כסו כל הנשים א רם אחר טבי כ  לבעלה אך אם ת

 כג.
נ טענ ?־נקיבת ןויא ד ט ב  איולךת ךאךף זיא ניט נןאךטין אץ אונזערע םךינות ״קיץ א
 $נךערע וףייבער ןענען ןיך נוהג'{אד ו\יא ;גס .;ייט' אהעק פעךןיץ' טענ פון ^יווי.נען צוא
ק ןיא 9אכין איץ ק . ם  איין נקבה אונ זיבען טענ פץ אזןר אונ ןיא את ריין גי^וארין פוי כ
גל .זיין ןיך' איז זיא פותר ציט  אבצוג אונ אן הייבין צוא ןךילץ ןי$ץ רי:נע טענ אונ טו
 3אן {אד אז ןיא ןןעט אי^ער 8גיים ןעלץ בם וועןט זיא אויך אסור צום £אן.אקוכאמ

 ריא *?ע :
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 חתימת הספר

 ורן עוד דמה שנתפרץ באיזה מקומות כהיום שהבחורים [ פורעי מוסר ובני בלי תרבות]
 מרקדים עם הבתולות על החתונות עון פלילי הוא ועוברים בזה על במה ובמה
 איסורים ובבר אחז״ל המסתכל באשה אפילו באצבע קטנה של אשה ביון שמסתכל בה
 בדי ליהנות אפילו יש בידו הורד, ומע״ט לא ינקה מדינה של גיהנם וזהו אפילו
 בהסתכלות בעלמא ובייש בזה שהוא מרקר עמה ועובר על זה במה דכתיב ולא תתורו
 אחרי לבבכם ואחרי עיניכם [ובמו שמפרש בספר החינוך ע״ש] ונם על מה דכתיב
 ונשמרת מכל דבר רע ואהז״ל שהוא אזהרה שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה
 בלילה הרי דאפילו הרהור בעלמא שהוא שלא כהונן אסרה התורה כדי שלא לבוא
 לידי טומאה וב״ש בזה שהוא עושה מעשה בפרהסיא להביא עצמו לירי הרהור ולידי
 הסתכלות וגם בודאי לידי טומאה בלילה נ׳׳ב לבסוף ועל בולם מצוי שעובר ע״י
 הריקוד גם על הלאו רלא תקרבו לגלות ערוה ובפי מה שידוע שכתבו הפוסקים
 דבתולות דידן בבלל גדות הם משיגיעו לימן וסת ובכלל עריות הם ולפעמים םחבקין
 וםנשקין איש את רעהו בעת הריקוד שהיצה״ר בוער בקרבו ועובר בזה על לאו זה וכמי

עךטער אז  וךע זא?סט וץיסץ וי־אס״עס איז אויף גיבךאבץ גיווארין אין אייניקע ״
 בודךם טאנצץ מיט מייךליך אויף חתונות איז אגרויםער יעץ אונ.זייא דינען דער מיט
ז מכרן צוא קרקץ אויף איין אשת  עובר אויף כמה עבירות ךיא ג״רא זאגט אז אייגער א
 אפילו אויף איר קליינער פינגער אפילו ער האט תורה אין מעשים טובים וויא אונזער
נדאס איז ךאך פאךין  הייליקער בשה דבינו וןעט.ער ניט נישיינקט וועךין פון גיהנם או
ל שבן אז.ער טאנצט אויך ביט איר איז ער עובר דור־ ךעם וואם  קוקץ אייין אונ ;
 דיא תורת זאגט ולא תתורו אחר• לבבכם ואחרי.עיניכם איז דער טייץ איר זאלט נים
 אום זעהן נאף אי;ער האךצץ אין נא־ אייערע ארנין דהיינו מהע זאל ניט נאף ניין נאף ךיא
 ךנאה פון נוף וואם דם ?זענטשין ורלצאך ץיא באלר ךאם איז ניט גאמם רצון אונ.ער
 איז עובר אויף רעם פסוק ונשמרת מבל דבר רע ;א:ט אויף רעם ךיא נמרא אז ראט
 איז אפארזאנ אז דער מענטש זאל ניט הא לץ.קיץ הרהורים ידאב הייבט םיאוסע
 גידיינקען< בדי.ער זאל ניט ק״ימעץ צוא טומאה בייא נאכט הייגט אפשיטא שיין ךא אז
 ער טיט אזעיבע ;עולי־ וואס ךאש ברייעט ךעם מענטשץ צוא אלע הרר1רים אונ צוא
 הסתכלות ונםיצוא טימאה בייא נא;ט אונ איבער אלע איזכצו^ער^אל עובר _ז*ץ דורך
א פוסקים זאנץ אז ךיא  ךט טאנצץ א»יף רעם יסיק ולא תקרבו לגלות ערוה אין וויא ך
ק נדות דעען ריא ךאך אץ בלל פון עריות הייגט ת ז _ א ך . ז  בתולות זיינען אדע בחזקה א
 ממילא וויא .ער איז איר מחבק יהיינו.ער נע?ט איר אדום) בייא רעם טאנצץ איז ;׳.י
י לי! איי ע  עובד איויף ךעש לאי היינט זעט מאס פאר אי ן האלבע עבירה דאם איז י
 פץ .לער תיורה אז טהע זאל איוךין נייטין ער זאל מחבק ומנשק זיין איין נדה דאךף
 ער *ךך בעקער 'לאדן האךגענען אין ךאס ניט טאן אין דער נע?ט מיט איין
 אייגעעם ייצץ אינ טוט אדי איין עבירה אין אפילו ךא איז אן גיברייט יצוא ךין זי׳ינע
א אלע זאכץנ אונ.עס איז _קיין  אוןייב דהיינו ראס איז נא־ תנאים איז אייך אסיר אין ך
 שום היתר ניטא מהמת ךעם* נם דורך אזעילבע התקרבות ק;ץ דור חלילה קימען צוא
 $}יץ עץ וואס ךער פאי קומט ברת ךאט הייסט אפ גישניטענע יאלץ ר׳ל אין כפר

 חסידים
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 שכתבנו בפ׳׳ח נשם הרטבים ועין פל לי הוא כיאד. והיא מאניזרייד״י דעריות שצריך
p נ ולא לעבור ע'ז אפילו אם ׳?־,יו ביפין איתי ע״ז ואוי ואבוי יהיה להעושים ״ ־  י
נת התנאים  בשאט נפש . ואפילו אם היא, עתידה להיות אשתו בגין שהיא אהד ברי
 נ״נ אביר בנל הדברים הנ״ל ואין שים היתר בזה מהמת שנתקשר עמה בתנאים •
 גם יבול לבוא מעגין הרע הזה של התקרבות אהדדי לבמה איסורים גדולים של עין
 כרת ר״ל ובבר אחז״ל בנזיר סחור סחור לברטא לא הקרב , ואיתא בס״ח סיבן קם ח
 וז״ל אל תערב בנים ובנות פן יחטאו וכדכתיב אז תשמח בהולה במחול והיינו לבדה

 אבל בחירים וזקנים יחדו וכן בסוף תחלים בחותם וגס בתולות ולא אמר בהורים עם
 בהולות ימו שאמר זקנים עם נערים, מעשה באדפ שהיה רובב יחידי בלילה והלבנה זורחת ^
 באותו לילה והיה רוכב במדבר והיה רואה דיל גדול ועגלות גדולות ועל העגלות ״

ס  יושבים בני אדם והמושבים העגלות בני אדם ותמה מה היו עושים כשנתקרב אצ׳
 הביר מקצתם שכבר מתו אמר להם מה זה שאתם מושנים כל הלילה העגלית ומקצתנם
 על העגלות א״ל בשביל עונינו כשהיינו חיים באותו עולם היינו משחקים עם נשים
 ובתולות ועתה אנו מושבים העגלה עד שבך אנו עיפ־ם ו־נעים •״לא גובל לנהוג
 יותר ואז יורדים אוהם שעל העגלה ואנו עולים ונחים ונוהגים אותנו עד שיגעים ועיפים
 ואח״ב הם עולים ונחים וזהו שנאמר הנני מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה ונתיב
 הוי מושכי העין בחבלי השוא וכעבות העגלה דטאה [היינו שמבל עין נברא משחית
 והוא נעשה כבד מאד כעגלה טעונה שצריך למשכו בעבותות גדולות ובע״כ צריך
 האדם למשכו מפני אימתו והענין הזה הוא הבל מרה במרה כמו שהיה פה מרקד
 ב״א לפני חבית עד שהיה מתיגע ושובת וחוזר השני ומרקד לפניו עד שהוא מתינע
 וחוזר חלילה וכץ נעשה אח״ב העונש] והישרים מבים את המוליכים [קירא ישרים
 לשלוחי הרץ שהולכים עמהם בצוותא חרא ומפני הרמז שמביא ע״ז מהכתוב שנאמר

 חסידים שטייט עס קאךק זאןז ניט טיסין בנים מיט בנות אין איינעם ןוארום 1.יי.קענען
 דורך דם קוטן צו עבי 1 אונךר צו איז ראיות פון פסוקים נם בךייגגט ער אמעשה נורא
 $טאל האט אמענטש גיךיטין אין ךער מךבר אייגעד אמין בייא נאכט אונ ךיא לבנה
 האט .יענצמאלט נישיינט האט.ער ךער .זעהן אנתסע היל גייען אונ גרוסע וועגין אין
 אויף ךיא ווענין זיצין מענטשין אין ךיא וואס עלעפין ךיא ווענין זיינען אויף מענטשץ
 האט ער זאך ךי.ער ניוואונךערט וואם איז ךאם איז ״ער צוא גיגאנגען נענטר הטער
 ךער .קענט אז ראם איז טענטשין וראם ךיא זיינען שוין לאנג גישטאךיין האט .עד .זייא
 גיפךעגטיויאם איז ךיא טעשה וואם איר שלע?ט אגאנצע נאבט ךיא ווענין אונ אנלערע
 זיצין אויף ךיא ווענץ האבין זייא ניענטפעךט ראם איז איבער אונןערע עבירות בשעת
 מיד האבץ נילעבט האבי! ביר גיטאנץ עם נשיים, ובתולות ךער פאר שלעפין מיד
 איצטער ךיא העגיל ביז מיר וועדי: ךיעד אפ גימאטעךט אז ביר .:;ענק עדן מעהר ניט
א מענטשין וואם אויף ךיא וועגין אין מיד גייען ארויף  ךיךין פון ארם ניי^ן אראפ ת
̂ואגין אין מיר רוען אביסיל אפ ביז וואנען זייא וועךין פאר מאטערט גייען זייא  אייתין 
 אין ךאס איו אלץ מךה בבדה ךאם הייםט אמאס אגטקעגין אמאס ודא .עם פירט זאך
 בייא איין מאנין איינערגייט אנטקעגץ ךעם אנךעךץ ייז וואנענט ערווערט פאר מאטערט
 שטעלט ער זאך אויף איין ארט אונ יענער עאנצט אגטקעגין איהם אז.זייא פירט !אך
ער ויל נעביך ניט שלע:ין רעם מאנין נאר ךיא פייערדלקע שלוחים  דאךטין פיט איהם י
ל א ז ר ע ר ך ע פ ם דאגין ^1 גיא איינעד טריבט א ע  קלאגין זיי^ר אז ער זאל פיתן ך
 פ־ךןךעם •צזוועךין וואנץ מאתם ךער בלל וויא באלד .ער איז נא־ גיגאנגין נאך ךיא

 האות



 גרר עולם:
 שם ישרים] כמנהינ את הבהמה והענלה שנאמר נמשל כבהמות נדמ,י וכתיב בתריה
 וירדו בם ישרים לבקר [ר״ל ש״מ שהישרים רודים בהמוליבים במנהיג את הבהמה] ומי
 שעושה מעשה בהמה בחייו יש לו לעבור באותו עולם כבהמה עב ׳'ל הספר חסידים וע״כ

 צריך האדם ליזהר בזה מאד מאד :

ת הנוף איז ער גי^יבין וויא דיא בהמה רואם איבער ךיא ביםיל $ראז וואס זיא ךער  תאו
? אי  זעט אין רויי vpr\ זיא איבער קעךין רעם גאנצין וואגין אין ךויי אריץ אץ זיף .
 .,קאלע^ען אוג וויא עם ששייט אין פסוק גםשל כבהבות גדכיו. ע״ב ךער וואט איז
ער ךער פאר זיובהזייןצו עוה״ב ע  אמענטיש דאךף פון^זוי איין דרך זייער איי^טלויפין וועט

הנם. י ;נר וועטיניצול וועךין פון נ ן  אי


