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 !תהיוקדשוים !קדושיםלישראלקוראקול

מהבידלמשהןשןקהממרפקלמשההאשה,ידקנהגילןיאיסןרבירןר

גישםחוגיבמכהבעטות,השרנהגגדול,מכשלועללעירר,חיוב

(עליבבייגן)ממרפקלמטההיהסנהמכסיתשאיוצבעוןת,

לגליתמיתרתאלךבשרה,לגליתאסירהראהשלכל,ידייעאחר
מ"שעלומימכרם,אומרים,ימשעתיבזה,מוחיסאיןואידזה,בשהר
מסים,אברתרמגילחלהיותשדררהמנהג,כפיריריה,א)ברירהשמנה

בל"'א)קניאשנקראהמקםועד(והאוהשקועדדגלבפרמיתיכי
כהיןשרגילשכליזכנגרי,לסריתמיתריחף,לליךשדרכובמקים

לליךדגלילןאפליןשויקה,זריעיתיהבאלהרהור,לידיבאאינן
דדרםנדכייןלעצמם,ומפרישםענ"ל,אסירהפריצןת,כדררמגילה,

יבןממרפק,למעלההייבודארסר,יוריעיתיההמ"כ,לםיירמיתר,כ.ך
דברחיס.עייכמתקניא,למעלההואדאוסר,שיקה

מהזריע,אמצעיפקרהיא,ומהרפסכ)ס Nהרמגכתבבאמתאך

שביןכייקחרבררתעלמשאלן,עלקשורדי,ילשג)כבתיעךד

גסזרו,עלהקבהדקוראהריל, Hעכהזרעופרקוגיןהכתף,פקר

קובריעדמקרי,זרועכבת,הזרעו,עדבט"ילעביןד)ג Uפמ

יכבתזרער,היידהקבהמקימית,בכמהמביאר)וכן >1 (עליבבויגן

דבזרעוסייםהריהמ"בגםמגלוה,זריעבגדלקרית,דאסירה)א"ר

שקר,יכן :הקבהגלי'ףלהתיריוטדו,מקררשםונאמר,לואאסרר,

קירסל,הרגל,פיסתלמעלה,ממטההאברים,סרדן)במשבהמפרשר

מפושרינןהארכיבה,תחתהיאושרקהרליר,ןארכיבה,שוק

ערכויהרגלפרסתבקראתחתוגיארם,ברגלאירבםג'"ייסז)בתי

מהאסתריראתחלתואדם,גביהושקמתחילימשםכויאםתוירא

ישהיקהריעכ"ל,א Hבלקבי"אpשרריןהארכרבה,עדקביכע"ל,

צ"ל,יגע"כהג"ל,כעדתםבמ"בלפרשיא"אמארכיבה,למטה
חלקלכסיתגהגישאםלחווכרא,רקישירבמבהג,בהוכ"שתלהדמה

בלאאשי,ברגלח)המ"ביכדהחמירלכסותו,חיובגעהשמהכף,

מקוםאיגובאשי,דשיקט)שרב"'אשכבתאע"פלגלות,בהגו

צבוע,

עדד"ל,כגגדילקריתמיתרכייהשיקעדרגלכפרסת ב"~ימ"ש
חהמ"'ס,כנ"לקהבעכלי,אלצלמהט,דהיאהשיק,התחלת

בל"'א)קביאשקיריןדמ,קוםעד(והואהמוסגרבמאמרמ"'בימ"ש

השזכיר,השוקכל.פיובמשרסגרי,עש"'כהעבין,בהמשרשייראיגי

למעהליהשוקכהטועיולאהקביא)עדמנשר(השוק)יהיא

 ,)ב(הקבהגילויבהיתרמהמ"ב,הראיהיבלטהוכהקביא,

לענקראתתפיליווכקםרגםחףיריה,היתרבכללרהקנהת 11יא

למורתוכללמעלה,גםטיר.דלואררגיל,וכהטםעואםיד,ן

וידיתבפגיתרקטריד,דלאטעםשייר xליבע"כגרפה,ובכלכז,

בהמואיזי, mהכתמידיהרגלוה"כלל,וכתכטיןאיןדלעלוםדוקא,
השכלבארצות,זוכיייר ,)'הב"'חכתבברגליה,וכןכלל,וגליויכיטוי

וידיה,לפגיהודמילנ,ךוכבריחהשאקליםדהייבו , qיחלעולםהלוכימ
דרק } >1 'חחייםבכףמפושרוכויאטור,גופח,לכלדימחהקבה,אבל

 ,)ג(מזהירתרלחתירמצאודלאמגוליםחםיהאבצעית,היד qכ

 ,)ד(פצירותאיסורמשיםבריישונורא,גדלובזה,והאחריות

m בפניקדיהש,דבריהזכרתואיטיר ,}ב'צניעיתייב

ידבריבהברכותחיכתוירייצאדלאדי"א )ד'ב'"מובבחיג}, mהער

ושמותהברכותאמריךא"'כמגלוה,אשהבשרגגדשאמרקדיהש,

ים u,בערימגייאטז)בזהטן}ועישןלאויןהרבחייש~עידר"ל,לבטלה
לפיכשבת,דשחיטהטקילה,מאיטורחמירדב~לה,דלאוהר"'ז,

דנכפליםבגיי"וכ"שע"ש,אשוכלפעםבכלנכפל,דבבלההשלאו
."גדר,אבירושאלולצדת,להטומהדייל,עתבכלעבירותכ"כ

הראשרנים,בדוררתכישראל,כזאתהיתהשלאלר,ייאמרוזקניך
לאלזלזל,לוביא'זת"י,יבללכללמכשהרחלקשםואשה,שתגלת
אינרמה"ת,ראיהלישאיןומנהג ,) 1 'בדרבנןלראתירה,כאיטויר

היאדיןיוראתלב,חמכתאהשרכל ) noהדעתבישקלוכטנחהאלא
תה"ק,ע"פתכןועצחי"'טחהגחניתבתיקרןתתלהל,

מ-דתפזיליjןב) Iח"הפייד fג Iמייג '''פשבתבפה·מב) ;בי Pמ" nעסיי ) >1

 ,,·ח r) >1 ;מיח >1 "כJלהןח >1י) ;בי Pס"עס"חח)זי,סייק >1.>1די'יס'ד) ;ח"ח

ד-חtבש ). I·ח Yר-סבניי'םגןחןxככד,ברכיתט)בי,ו-מ ) nטייט,ר"מח·ב

 ;נ"זmצםייק OOמכייוס )ב' Iביסייקשם ) >1 ' ;יבייבד"חטםח,רביגיימ"וס

 : >1פייוסיmעוח:r.זנעיןתבסףJנםנ"וסוט) ,ר'ט"ק )ד' ;ייה Yר"טבוס·" )ג'

ריוב nחכמםיי,דירבעלעהיברכלדרבכיתכrמ-לזיי) :טיט"קשכיחייסוט)

חרייצ,טייס >1מגיי ) 'M ;ר·לינמחח

בהקן"קהערןתתןספת

גזה,דשייכיעגינים )ז'"פלקמןערינא)

היידאשתרדיוהיפגהידאפילוי"ב)אות(פיייגער'לקמןנב)

הקנהדבשרתמאריאירבהמ,כמסתכלעכ"פערהר,בדיז

תשש,שיםבל,לגמה,מיתר

חל(בארישתבמתרבתרהר,מצינומגלוים,האשהדפניהוא )ג(

הייר ,''''רשפכצלנערההידוהחשבהעוי"'זפנהי,כסתהכיטו)

םבהידגלייי ל""הידוה,בביתגםפגיהו,כיסולאחבישמ,כלדאשר

במרב"ן,עו"'שומעהיש,דרכהיוייער , mישכירצלנעיות,מיעלי

פנהין,כיטולאחנישמ,דכלנובי,יש"מפנהין,וככסרתהיודהקדשות

ללבהדרהמפשו"יט)רכ(משותהמשביבפתחהכפולהי"עהרגבי

אויחגםיש,דכלגובי,שר"'מעכ"'ל,פגיהעלבצעיףהמכרסחצנעוה,

מתעהוכיסיולכסותן,דא"אחיא,סבראיידהיו,פניהן,מכטית

אפוליםירי,ממששובלאואוrאכידעו,הייים,ממששוומעכב

וכד"'הטפח,רבינורוב"ש(בד"'החבוrחביארורגליהבדרר,כלכתה

הייגר,יבע"כחיף,לעלוםהלוכיםשהכלבאצרות,דוביי"רכן)

ליישוכלוכם,עדתלהוושתא'אדאל"כ,לכ,ךמבהחםהשאלp,ם

ללשמ,מגוילו mדבחכריריה,לפניחרגלjן'ו,דומיםיבזחכר,ללועם

חכלחחמםי,דמבקמויתצוrא)(ס"סגביירםיוכגןעיציקרהמייוכ"'כ

לאשכבתפטר,ד"ח ):יט(ערכיןרש"יעריחיף,בע"כהלוכים

היאיקבלי"אעב'ל,קבלי"אקשיזיראיפקרעדאלארגל,'1כקר'

חירףכד)(וכגליהשד"'שוע'נד)(בכוותהמתרגםכמ"שחקגעכיל,

מגילדיאיזארצית,באיתזרגםבומצא,התחתיז,בחלקקרהיא
הקגעכיל,ערלמטה,רק

בלכוכמשעסתם,רגליהחתירהדשרב"'אהרגל,בעניןלחעירויש

ומותרעהלום,בכלדאסורהדבר,מהפרהב"חיאירהעלום,

נדה)(בהיכתבדהשרב"אשמוםיו"'לדרת, mמיא:צריתבארתןרק

בעלה,לבגיאפליומכוטח,ובקוםה"יועקבה,דאפליוהראביי"בשם

םי u,בדשרב"אקהשוא"כ ) Y '"סקצ"'חסיי(יר"דבש"ערכדקי"ל

מכרסה,קמומהייעקבהאפליראםראב"הבשמאדשרב"'אראביה

דבע"'כהרשב"א,תיילבןרגליח,לגליתסתםמתיראירלבעלה,אפי'

מובוארכלל,מכרטחזנקוםהרגלאיידשםאצרות,באיתןרקההיתר

כלל,מנסוהקמםודאינובובהקרחיאחגלי,,,דחיתרכג"ל,בזהגמ

כנ"ל,היתרשיוםאיוהי,דבסגהמומליא

לעניןגי)ארתפ"גברכית(במבשההחדשצדקצמחיכתב )ד(

אחירט,אגישםאיתזיראושיבהכרחנשים,עשרות

הוזחתוערידעכ"ל,ובכשולתתןלאעוררלפגילארעלוערבירם

הצמית,(במנ~ןהרמכ"םונתבערהר,לגלותתסרבילאר)חי(ויקרא

המקירביםהדבירםמןוהתחרסו,הזהריכלומרהיחויז)בתחלת

ד) Hחד Hפתשיונה(חיהרמב"'םוכתבעכ"'ל,ערהולגלותומביאיס

כויעריותלשלגופןגורמתשחיאגדול,ערןהואהעיכים,שיראיית

חסרבו,דלאלאו,עלעוברתבשרה,משגלחדאשההףל, Nעכ

 Kהחי,"נדכתבוחאור"ל,עריותלגליויומסרביםהגורמיםלדבריס

פרצהבחינתדהירח) Hכאיתסע~דאשלחייםבשו"תלענינן,ז"ל

להוברואה,העזילשח)(ט"פוכפשר''''כו,)(טובהלגנבקוארח

ונירא,גדלובזח,השאחריותהירל, uרהעבירותערהשהוגיףחומ.ד

לעברולבבינויטחריהבב"המאלקיך,ויראתיד)יט(ויקראוכתיב

א.ני"ר.באמת
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 Iבלןצן Iלחיזן

טפ"

והישועההצניעות

ע"פצניעןת,דיניהרבהמבןאריםבן

ןאינסוהפוסקים,ס 11השמקורי

נוגעיםוהםבחפוסקיסמפורשים

המאןשריםלהחייםמאןד

עם

בתראמהדירא

ראזענבןיסאייזיקיצחקחק'

איתמרמןח"רהרה/קבומ'זןטשקא

זצןקללה"ה

ק I1לפחכמהבאצנועיםאתשנת

חכמת,צנןעיםיאתביאמשליהכןש I1(ע

חכמת)תבאפרשי'י
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@ 

שמייותהזכרייתכל

, 

תדש"מבשנתישראלבאיץנדטם

יוושליםרוזנפלד,א.דפום
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ג

שדמןמנחםאלעז:ר
הישיבהקוית

ברקבני

חשליייטבתג'ייגשא'יום ,בס"ר

מהיר//רהגה/'צשחיברהקונטרס,לפניהביאוכאשרחנה
בייבא,יינדמזיטשקאהאדמו"ר'א Jשליטרוזינבויסאייזיקיצחק
זהאשרבזמנינו,הפרצהרבהכךשכלצניעות,עניניעל

שישהחומרהענין,כלאתוליבןביררלחיאלדנים.מכשול
להםי,תועלתמזהיהי'ואוליומהראשינים,ל IIמתזבזה

מכשול.
הזהסםרשיתקבלרציןיהיזי,בהמלצהבאאניולזה

 .בתיכלנןיטהרהקדושהויוסיףנרצין,
הטוב.בכלואברכו

/ה Iהכימנאי

ושמיכונםחאלעזר
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ד

לנאדיעקב
יבני·ברקאב"ירב

ארץ-ישראל
תשמ"אאיירער"חבווה,

," 

עלבהסכמותלצאתלבליבעייגזרתיגדראמנםאם
הואשהמחברלכש"כשאנידצנעותאגרריאולםספרים

תלכועלעברתילאכילאףשליט"אמנרבוינאהאדמו"י
כחלת IJהשייאמץאחזקתי'רבאגבראאוקיאבלהספר

בקרביקובליכספרידברילילדאיהצניעיתבדרכילהשפיע
ישראל. nבל

ימוקיריהמכבדו

 Mלוניעקב
ביקדבבי·ד IIאברב

גרינייאלדיצ,חקלוי
הנשםערוגתדקהלרב

יארקביוכרוקלין,

בעה"י

דיירילכבויעולםגבעתתאיתעדשליםברכהחיים
שלשלתופרישא~חסייאהצדיקהגאוןהרבעליוןויייר

יאזענבייםאייזיקיצחקמוווהכקש"תובבש"קהיוחסין

'זt-ליט"א.
הקונטרסאתראיתיכילהודיעוהבביויקרכבודבדגשי

ם I1כשחז"למדבריוליקטיאסףצניעותהלכלגועלחבראשד
בווהצצתייעיללותפיטהניחולאמוסרומספריומדרשים

ממנוגריעלאללהוסיףאיזנאהשכילורראיתייהבההבה
רישםדבריושיעשווהלואימלכיםשלחןעללהעלותןרראוי
לזכותויזכהבעוזרויהי'ת 1Jיהשיביתלוייהי'הרביםוזכות
קיולהרמתהמצפהירידולנפשנפשוכאיחהרביםאת

התלה"ק.וקרןישראל

ניונוואלויצקחלויהק'
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ה

שטעוןמשה

וצ'וןיב~~ה\~זליסכיעצ"דבא'וו

כ"השסהראכווש'תבסר~ייה

וש"סאשומלציאשגפיספריבעמ"חהרא"ש,אאמו"ר
יע/אברוקליו

ת II יהזעביי'''''"""

מלראי'א"צוהמפלרסםבצהריםהשמשעלמעדייןאיז
גלתיפחדבלאמלחמהאישחילמהגבירשמעשלאזההוא
כלבפשיידידדןידידעמלנומדרימכשוללהסירלבדולד'
הילחסיןשלשלתעולםאירחו/ופהצדיקהגאיןאדמו"רחי

מזוטש-ראזענבויםשליט/אאייזיקיצחקמו"הכקש"תכבשווק

בפרטשבקדושהדברבכלוראשווראשו IIציקא-בדנורנא

ופעמיםעליונפשימסרממשקודששבתשמירתבעניני
לבקשלביתימכיתלחבותמחניתהלןמספרלאיןהרבה

ביזהיותרועודעצמווהשפילשבתשמירתבשבילולהתחנן
עלהאםהנפשוחדותמשמחתקדשופהפסקרלאעצמואת

בחמימרתהדופקהטהירולברהטרבכרצינורבדלתקןנידר
לאהכשרותישראלבנותלצניעותובתנוגעולתודתו,לד'
קונטרסחיברוגםלבציריתגדולותלעשותנחולאשקט

משכןמשכנוזה,בעניןהגדיללםכאחדהתורהבהפלגתמופלא
שבאמילכלובפרטגדולהברכההי'בעירנובקרננוקדשו

מלבו,הבוערתאמיתיתישראלאהבתבאהבתואליוונתקשר
יעהשצדיקיציאתובודאיעירנושעזבליצעראחדמצר

זכחושמיאשמןכברדיויגללבישמחשנימצדאבלוושם,
זצללה"ההגה"קאביומקיםלמלאהקדושה,לארצנולעלות

הקדושהגבוללהרבותיזכהמינייהןכתרימנןחדביוויתקיים

בלבו.התקיעהדוממותביראתעיזוביתרשאתביתרוהטהרת
תשלייושנתאלקיםיראיחילאנשילסיג'בעה"חוע/יו

יצ"ו.ברוקליופהלפ"ק

בדיידות

שזבזרהשוב

יצ"רדעבעוציןאב"ן
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י
העניגהירצ·קאנתפלי

יrצ'רשאונואשבאוק"ק

 .".ב ,רבוןיכליד

היאטיבכיאותיותראלסןבס"ר

בדרכיוצדיקחי"Iכהמופרסםהגאוייריוימאתנתבקשתי

יצחקמיה'''כקש"תוכו'שהיו"חבבשווקבמעשיווחסיר

צנעירתספחעלהסכמהליתןשליט"אראזענבויםאייויק
יכולתילאישראלוקרושתצניעיתהקונטרסעלוגםוהישועה
לכתובוראריכדאישאיניואע"פריקסקדושיםפניוילהשיב
הללובעניניםהדורשפלותבעוה"רבראותיאבלהסכמות

עלשבאיםהחטאיםגודלידיעהחסרוןמחמתשזהומובן
ולתקןאהב"ילהצילהזאתרבהבמציהככידווזכהזהידי

חובומוטלהצדמןלעמוראסורע"כהלזהגדולההצרפה
כחיברבכלולגדורבפרץלעמודהאפשריתכללעשותקדוש

דבריישמיםלשםמעשיושבלהנ"להמהברשבעלומובטחבי
אמרחלבוא"ר :וברכותנמס'ל Iחז'כמאמרנשמעיםיהיו
שנאמרנשמעלםדבריושמיםיראתבושישאדםכלהינארג
כלזהכימאיוגו'יראהאלקיסאתנשמעהכלדברסוף

בבראלאכלוהעולםכלה IIהקבאמראלעזרר'אמרהאדם
להעולםתיקוןיהיחשזהבטוחהנביובכןוכו'זהבשבילאלא
לשמורוללמדללמוזהקדושיםבזכריולעייןשירצהמילכל

(ברכותשאמרוובמומעשיוובכלדברייבכלשיצליחולעשות
עליךותחםלהרגךואמררהע"השאמרחמלושאולעל ):סב

וכי'לשאולדורליאמראלעזר"ר Nליהמיבעיוחסתי
הקב"העלינויחוסיכןעליךחסההיאברשהיתהצניעות
בימינובמהרהצדקינומשיחידיעלבפשינופדותלנילהחש

חשלייושנחעלייותחמוללסיעשווקוילייסאירבאעה"ח
לפ"ק.

הקייזידו

סהכיב 1Cהעצרקנפתלי
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ז

געשטעטנרנתן

ר I1כא

יישארלנאייתקי~ת

·כיק I'בנ

לפ"קתשליירטבתז'ברקגניאגיןולקריתבס"ר

הגה"!הרבויקיראיבהגברא~>להאיטובהונחזיקביאר
האדמירשליט"אי"באייזיקיצחקמוה"רהיוחסיזשלשלח

נכבדבקינטרםמערכהוהעריךחלצירכגבירשאזרמזיטשקא,
ח"רצביעלםבלתיבגרלםבלבישתהאיסורגודלאחלברר
ללבינלגעתדייואתאשד C ~" 2לכלולריעוגלויו, IIבעיההנפרץ

ישואלביתכלאשרהעמדוהואישראלבנותצניעותכי
עמותכיןידיאףולכילמרתר,אךבזהוהאריכותעליו,נשען

בהרחבתבותלויההרבלםוזביתיישר,טנאלפעלאואמינא
בישראל.הקרושהבדרי

התורה.כבירלמען nהכי"

נטזפשסוםרבתנו

/ב Iבאנו'''קירתאב"י
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n 

"ויזשלום
nוקקMרוארואירכ

א IIזיעמקערעסטיוישעל/ליוביניהחווקנכד

ג"חשלוםדברישו"חבעה"מ

שלייתיגו'תקחואשרהתרימהוזאתלסדרא'אדרבוה l/ב
לייבאהרן Iווהנוראהקדושזקינושל(יומרה"לק IIלפ

א) IIזעימפרעמישלאן

הידנאדי,בקודשאשרלאישאשדר,שלמאאדר,בימי
כבודהווהאולם,שלכפתחולביעולם,יסוךצדיקוהדר,

מגזעהמפורסם,הצדיקהגאוןהרבהיקרמחותניקדושת

שליט"ארויזנבויםאייזיקיצחקמו"הכקש"תוכל'תרשישים,
 .יצ"ומזוטשקאארמו"ר

הגדולהניתוענוותברבביקשאשר .מאה"ראחדשתה'/ט
הקונטןעלהמסכי"םכש"רלהיותשבערכין,המיעיטממני,

והישרעה.הצניעותבשםהנקראיסוהנחוציםהחשוביםהיקרים

גדיליםובמקוםלזהראויאיניכיממניביקשגדילדבר
עולםמגאוניקודשמכתביקיבלכברכיבפוטתעמיי,אל

וליקטשביררקונטריסובנחציותמאודהפליגואשרשליט"א
לריבא,הצניעותבענינידברואשדוהמקומותההלכותכל

הטהירהלבימקרבהנאמריםהקדושיםדבריישיתקבלווהלואי
קיםיכאלומישראלאחתנפ"שהמקילםוכלובתמיסבאמת
מלא.עולם

ראיועויולהעידראויבעצמושליט"אכהדדו'גובאמת
מרברבעצמוהקונטרסכיובפרט .ןכללכלללהסכמהצורך

דמשחיא.עיקבתאהזההשפלביורבפרטנחיצותוומכויז
אשרונבללותמכולסעדובעזרויהאהשיוותוהעיקר

הטהורהנפשובאיותלחשיו/תרוחנחתלעשותיצליחיפנה
ונשא.היםכערכוהמכבררמחותנוידידרונפש

קרייזשלים
אויוואויאבדק"ק

ישעי'ביתר IIנביהמדייבכעת
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ט

ואזרבהלוישמואל

וו"מאב//ן

בני-בדקזברוו-מאיי,

לפ'וקתשל'/וחשוןטולוםב"ה,

כבידשחברוכי'בגדיםצנלעותעלקונטרסראיתיכן
מזיטשקעהאדמי/ויא IIשליטורזנבייםאייזיקיצחקרןצ Iהגה'
כמעטשהואהזהנשגבעניןלמעןמתלהבוראיתיו-יצווו
לעמורוקדושהגדולהומציההדירלתשלהמוסרירידתשורש
שיתקשדילה//י-ל IIלהיעמיתכוןלדיגםכ Iע'-בפרץ
לשבת.נתיביתמשיבבפרץגידרלדויקראידיעלשמלםשם

תולחסרימצפהבעה"חז IIע

זMרנילה,"שארוב;
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י

הפרקיםמפתח

צניעותהלכותלימודבחיובהערה

צניעותןחשיבותחחיבור,ביסודמבוא
I ן~ר~il rר~? D י

הצניעותשמירתהכרחחחקרמ

בפריצותולאויודצניעות,עשיוא IIפ

דפריצותואחריןתחומרעניניב IIפ

מחוותאשהבשרנילויאיסןרג IIפ

בנדהדרדאשהאבריוחיכרהבלטתאיסורד IIפ

ראשהבכיסויצניעותפ"ח

לפחיתבגדיסשנילבישתחייבי Iפו

הידכףעדחיאזרועפייז

מארכובהלמטההואשוקפייח

למטהעדארוכיםבנדיסחיובט IIפ

ארוכיםבבגדיסחקותיהסחששאיוי IIפ

שקןפיםבגדיסאיסורוא Jפי

אדומיםבבנדיסיציאתהאיסורב I1פי

קטנהבשרגילויאיסורג Iפי{

אדםבנילטענותתשיבותיד Iפל

בשוקמקילים/ב Iומג II~מדאיובירורפט/'ן

להקלהורודכברלהטיעותשובחפט"ז

בהמנחגיםזהירותחיובפי/יז

להעםיקדשישמיס,שםקדשוישראלגדוליפין/ח

באישנםנוהגצניעותט l1פי

הסתכלותאיסורכ l1פ

אשתעםדבוראיסורפכ"א
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יא

חרחיראיסורב IIפכ

באשההשתמשיתאיסןרפכ"ג

אשתשלוםשאלתאיסןרפנ"ד

באשתאישרופאשיפולאיסורפכ"ה

באישאשהורופאת

לפכ"חבתראמהדוראפכ"ז

והיספיתתנחותבתראמחדוראח IIפכ
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יב

עניניםמפתח

אב.א)

 • Rאביזוב)

אברים.ג)

אהבה.ד)

אחרוית.ה)

אם,י)

אפוטרופוס.ז) ~

n ( .אהש

בגדיס.מ)

בושה.י)

כ".זיא)

ברכות.יב)

בנסיות.בתייג)

גדילים.יד)
גוף·טו)

גרר.טז)

גורם.ין)

 .גיללייח)
גירוי,יט)

קדושה.דבריכ)

דיכיר.בא)

דיין·ככ)

יהורית.דתכג)

אברי'.הבלטתכד)
הוראה.כה)

הסתכלות.כו)
הרהור.כז)

זכות.כח)

חומרא.כט)

 .'דחילולל)
חיבור.לא)
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יג

"קיתיהם. לב)

חשד. לג)

יופי, לד)

יחוד. לה)

אשה.יציאת לו)

לז) .'דיראת

כונה. לח)

הארץ.כיבוש לט)

[אפנה].מארע/וס מ)

מחאה. מא)

מכשול. מב)

מנהג. מג)

נדר. מד)

ספק. מה)

עבירה. מר)

ערוה. מו)

עיים. מח)

בכרית.פאה מט)

פריצות. ב)

צניעות. נא)

קבלה. נב)

קול. גג)

קטנה. נד)

השם.קידוש בה)

קישוט. נו)

קרינה. בז)

רגילות. בח)

רחמנות. גט)

שלוס. ס)

שמים,שם סא)

תאיה. סב)

תוכחה. סג)
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יך

ההלכותמפתח

אבא)

דאןרייאת,מאיסוראבנילהפרישמצווההאבא)

י"א.!('ייגאסור,ארםכלבידיסולהאכיל
י.שםלחנר,צמויהבתיאתגםב)
ט. . Mחינודוערדיו.איתבושהערדעוג)

אביזראב)

ואפילובערירת)השייכיםעגינים(פרטירעריותאביזרא

יט.יח.ב.פכ"אעיביר,ואלייהרגהדיןנמיבררננן,

אבריםג)

ערלכסיתה,אשהיחייבת Iהייכףעדהיאזריעא)
 •זפרקידיה,כפית

ח.פרק ,הקנעכילעדמארכובה,למטההיאשוקב)
בבגדהיתכסהבאנפלאות,המכוסההשוקתוארגםג)

ד.Iכייד ,כנ"לטחפ,יראהשלא ,האריד
עלרגלאשהתרכיבלאהצניעות,מדתע"פגם,ד)

א.שםבישיבתה,רגל
יז.פ"כמכיסה,צ"לצרארהגםה)
 • nה II.סמכיסי"ל IIצעקבהגםו)
 • n n"Dומשטף,מכיסהל IIצראשהז)
שם. ,ר"לוחציפותפריצותעלמורהראשה,גילויח)
וכתפותיה,ראהשלנסותצרלכהלאחריהדגםנראהם)

יז.שםצניעות,משום

 ,גלותולמהוותאסורהמדיאנ,מכיסהרצ"למהכלי)
IID כלאיין.אוא

לגלות,מוחרתואצבעותיה,יידה,וכפיתפניהיא)
יזי-ס.Iכייגייתי,רלא

דאםד)

כב.יט.בגדיםערדעיפחות.
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טו

אהבהה)

א IIDאלקי"דואתואהבתהתורה,מןעשהמצותא)
בעשיו.דן

קידושעלליהרג,דמותרי"אנפשך,בכלאהבת"ב)
ט.פ"כמדינא,מחויבאינואפילוהשם,

השם,קירושעלממונוליתןלשיטתודמותרוקוווג)

שם,מדינא,מחריבאינןאפי'

עדבפנימיותם,בעצםהיאלחשם,ישראלאהבתד)
 ~חיבתוידילצאתרוצהשאינווצוחמצוה,שהעושה
ובמאתם, IIילהרמנלהרא"היצאאפ"הבחמצרה,

כז.י lD/רוצה,בפנימיותו

אחריותו)

לאאםגדב __מהתאמרולאתכשל,שמאתחושא)
~:!:!~~~ ll 

י.כ'פרקאזהר,

כלוהממין,הגוף,ממבשלימוזהריםבמההתבונןב)
א.פ"בבנשמתן,שתזהרשכו

באיןדהסתכלות,נסייןבאחריותעצמוהמכניסג)
ג.פ"כהיא,רשעהכרח,

ר"ל,החטאיםבגרםמאיד,גדילדפריצותאחריותר)
ט.פ"ב

האימורה nפעמים,כמהשנכפלתקלה,עבירהה)
א./ב Iפדשבת,סקילהמאיסור

ארספתלאחרים,חטאיםבזהשגירמתפרוצה,אשהו)
פתחיהל, IIרכללםעלנענשתוהיאעבירות,מיליונילה
יא.פי"ארפ"ב.מא.

א IIפשמים,ביראתתלוילחברר,אדםשביןאחריותז)
כלאוין.בן

רחמניח.ערןעימפתחח)

אםז)

אםירהאבלמאיםורא,בכחלהפרישמצווהאינההאם
 .'דברשהערדרעןג.יפי"גכידים,איסררלהאכלי
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טז

אפוטרופוסח)

שבחסיירם,חםייראפילרלערירת,אפטררפיסממניןאין
 .'פכןוה

שאהט)

כז.כן.כג,פתיחהע'והיהדות,התררהקיוסיסררהאשה

רע'ב.הקרמהמארד.מארדהנשיםמןלהתרחקצריכים

יג.הרהיר

בגזיםי)

 ,הקנעכילעדארכרים,להיותצריכיםהאשה,'"בגדיא)
ט.פרק

כפרתעדאררכים,להיותצריכיםירים,הבתיב)
שם, ,בסרפןמצומצמיןריהיו •זפרקהידים,

מוחרותאריכין,ללבישע IIמאדבהיגהאפילרג)
 .'''פחקרחיהם,חששואיןאררכיו,ללבוש

שגררםבררחבן,מצלמצמיןבגריסללבושאסורהד)

 .דפרקראבריה,גופהתיארהיכר
פריצות,שלתוארבשוםבגד,בושללאסורהה)

שם,וכדימר"כמכנסים

יסיר Nישלאשה,במכנסיםפריצות,איסירמלברו)
טז.מ"באשה,עלגברכלייהיהדלא

מפניבגדיה,חחתקטניםמכנסיםברשללומותרתז)
שם.הצינה,

n ( ופריצרת,צבעבבגדאנשים,בפניתראהלא

יב.פרקבכלל,אדיםמיןוכלאדרם,דהיינו
רקארתה,ריראןצבעונים,בשארגםתזהררכןט)

רו-.שםלבביס,איבשחירים
ןון IIיכבשערותיהן,אדומיןחוטיןהבתולותיתבולאי)

שם,ראשון,סביב

במקצת,אפיל,שקוףבגדשוםת"לללבושאסורהיא)
י"א.פיק
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 ! 12J4567!אה"ח

יד

אפיל, ,ח"ושקופיםיהיולאהאבפלאות,יבןיב)
שם. ~"חבשרכמראהולאבמקצת,

עליוובגדבלאחשוב,בבגדצלאתאסורהיג)
יג.פתיחהט) IIקיהאו ,מאנט"ל(שקוויז

דהולבשרח,הסמוןמבגדהקצתשתגלהאסורהיד)
ז.מיווט tגIכייובשרה,כמגלהפרדצות,

והנהוגבגדיס,שביהפחותלכלללבושגייבת Iטו)
ט.ופיווטמ"ו,שלשה,ללבושמאז,

פי"ג.פריצות,איסורנוהגבקטנותגםטו)

גבר,כלידהויותפלין,ציציתתלבשלאאשהיז)
טו.פ"כ

העדוו"וביתהשחי,ביתשעריעבירלאהאישיח)
שם.אשה,שמלתnדשיב

 ,חלוקושיכסה ,עליוובגדבלא Iבשיקהיוצאאישיט)
 . nפ"ויחשב,הפחותיםוכא'לו,גנאי

התחתווטפחיראהשלאבגדיןמאריןתו/חכ)

.דשםחמבעלים,אצלמחליקי,

איששזהיבושיכירומיוחדבגדללבישצריכיםכא)
יג.י"ב,י IIפיהודית.אשהאןיהידי

פתיחההלובשן,האדםמהיתעל ,מרמזדןהבגדיםכב)
כסל-ג.

ובימא,גימאמצירוףנעשיםגוף,לגשמליםבגריסכג)

רוחבים,מנימותנעשיםלנשמה,רוחניםוגנדיסבאריגה,
הבגדיםקדושים,כשחםומעשה,דיבורמחשבהמכל

ומתעכגצואים,הבגדיסבטומאה,וכשהםקדושים,

בקדושהונתקשדשנטהררצוןייהישיתלבני,עדבגהנם
ד.קישןטיעןז.חיביךיע'ט.פי"חאמן.מעלהשל

בושחיא)

יראתומביאהמאוהוחשיבהטובהמדההבושהא)

זכז.פ//גבה,להחזיקוחיוגוצביעות,שמים
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יח

כשארכ"שבתיכחה,אפיל, ,חברוביישלאסורב)
יג.פתיחהדברים,

שם.חכמים,גזרולאהבדיות,בזיוןלבניגעג)

איןערימה,אביהלפנילעמידבישהמשהבתר)
ח'פ"אבנה,עםהאםוכןבכסיתם,רקיח,ןישנים

כלאיין.

דיןביתיב)

היאאפי'תה"ק,ופ Iעכדעתםידניםפוסקיםד Hבא)

א.פט"זהקודם,ב"דפסקנגד

 ,בטלדינםבפוסקים,המפורשנדברשטעינ"זב)
.דשם

לצייתאסור Iאיסורוהתירוטעו,שהב"דהיועדג)
 tבשםקרבו,חייבציית,ואםלהם,

שבלשכתהגדילב"דנגדשהמרהממרא,זקןד)
מיתח,חייבשמאל,שהיאימיןעלאמריאפיוהגזית,
שם,

יאיןבישראל,מחליקתירבושלאשחייב,הטעםה)
ד,שםלו,למחיללכיללםהכ"ד

מסברא,אמרייהםמרבותיי,קיבלהלאאפיויזהי Cו
ב.שםכ,ךקבלוהםכשגםיכ"ש

פטרר,עליהו,יהמרההגזית,ללשכתחוץמצאיז)
ב.שםגידם,שהמקום

ברכותיג)

 Nפ"כהלכה,יחבלשמים,ביראתנרכהכלצ"לא)

 .בלאויןא I1י
לכמהבאשה,מגולהטפתבגדשאמרוברכותב)

רוול,עליהםונענשלבטלה,להוובהם,יצאלאפוסקלם,
 .ידוןפי"א ,כלאויןיןפ"א

כנסיותכתייך)

יב.פיווםמעט,מקדשקרריסכנסירת,בתי
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יט

גזוליםטו)

העם,אתוקדישושמלסושםקירשוישראל,גדוליא)
יח.פרק

מתריממים,העםהעם,עםמשתדליםכשהגדוליםב)
שם.

גםבהנהגתם,ומתרוממיםמתחזקיםכשהגדוליםג)
יא.,"שם oבהנהגתם~"למתרוממיםמתחזקיםהעם

ח"ו,דברבשיםיזלזל,שלאהגדולים,אחריותד)
יח.פ"םח"ו,מהשולזלןלטעותמקוםיתנוילא
א. /Iספפרצה,אינההגדולים,מןשאינהפרצהכל .)ה

י.פי"חט.פי"איח.יז.מ"ס

ביהדית,פרצהשוםכלעללהרעישחייביםהחרדיםו)
ג.פ"יגזרים,ויגררר

גדרטז)

עריהדראייתמכשילבמקוםמשרה,אדםיקבללא
 .'כלפרקבתראמהדוראמאידך)לבכלבכלל(והוי

הרהירים,דשייךבמקוםמצוה,לדברלילךוכשצריד
ואםמלילד,ימנעהרהור,לידישיבאודאיחואאם
לםכ"בבתראמהדוראמהמציה.ימנעאלספק,הוא

 .'ראית

גוףיז)

חרץת, I1מהאסורבגוף'"ייחאשה,גילוישיםכלא)
ג.פרקכלאוין,אופ"אלאצבעותיה,דייהוכפותמפניה

י.פ"סבצביעות,פגםאנשים,בפניגופהכפיפתב)

היותרהיאכראולי,בשלימותמלוגשתכשאינהג)

ח.פ"בר"ל,הקב"הלפניומתועבתמשוקצת
ה.ט I1פיגופות,מלגלותליזהרמצווהוהאישגםד)

הפרק.ינכל

גו·רםיח)

לאעיררלפניבלאועוברלחטוא,לאחרהגורםא)
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כ

א.אחרייתערךרע"לכלארין,ז'םייאמכשול,תתן
זה,עלהריןאתליתןעתי,בי,שנכשלינבראכלב)

 tואחרייתע'עוון,ונענשבלאוין.ח'םייא

גילוייט)

לגלותו,מה'/תאסורהבאשה,מכרסהשצ"למהכלא)
 tגפדקבלארין,אןIכ"א

ירכלשלאבארפןלהתלבשאחראיתהאשהב)
ב.פ"בסיבה,בשיםכלום,בהלהתגלות

ככ.Iכייחק"ש,מלעניןפריצות.בגילויחרמרג)
טו.הרהורועוקדושה.דבריעררוע' tגגוף"'"'"ייועו

גירוי Cכ

לאחרים,אילעצמויצה"רגידוילגרוםמהוותאסורא)
בלאוין.גןIכייא

בנב,לקרראהפרצהע"ר ,יצה"רגמרהפריצותכלב)
ח.םכ"ברע'כלאוין, Iג!כייא

גנאיכ·א)

יט,בגדיסען

קזושהזבריכב)

עידעוולמגילה,טפחנגרשאמריקחשהדבריא)
א.בדכות

אשה,בשרגילוילפנילדבראסורתורהדבריגםב)
טו.הרהורוע'ו.ח IIפ

זיבור Cכג

יהרגבכללהיאלצורד,שלאראשה,אישדיבורא)
 ,'כפכ"ארע'כה.פכ"היט,יח.ב.א, /Iפכיעבור,ואל

הדביר.עלדלוקהכתברהרמב"ם
פכ"אאסרר,מהצורד,ריותדמותר,לצירד,דיכרד Cב

יא.
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אנ

יהכרח.לצירואפילולדבראסורכהדיביר,כשנהנהב)
יב.שם

דייןכז)

עד ,יפסקנןשלא ,חדיןאתלהחמיץצריךהדייןא)
 .נ_פי"חכשמש,לושיתברר

I כי~:ו!__האכ_~ר! 

ללאתיכף,יפסקנוכשמש,הזיןלושנתברראחרב)
שם.הדין,אתיענה

יהודיתד,תכה)

בניתשנהגיצניעות,מנהגיהיינךיהודית,ת rא)

דהן(י"ל!(ייה.ע'עליהם,לעביראסיר Iמערתוישראל,
הכרחיותיהייהתיקין,ציררהמצב,לפימרגישרת
וחירב).

יחייב"לניהרדית,הדתיר""קבעשנתקבלאחרב)
'כה.שםלקיימי,מה"ת

גופהותואראבריההבלטתכו)

פריצותהריואבריה,גרפהתיארוהיכרהבלטתא)
ד.פרקכידוע,ואםיר,

הוראהכז)

ב.מבואשמים,לשםדעתר,לומרחיובא)
שלכרתשלאלהיריתשלאחתלרח,מןהלזהרבוב)

כלארין.י"רפ"אתירה,
רביםכיכתיבעליוימורח,להוראההגיעלאב)

שם,הפילה,חלליס
כלועצומיםכתיבעליומלרה,ואינילהוראההגיעד)

שם.חרוגיה,

ז,ד Iפי/ tיזא IIפברירות,ראייתבלילהתיראסירה)

פ"אברון"וח,ראיותבלימהמקובל,לשנותאסירר)
יג.יא.ןד Iפייח.

ז.שםהמיתר,אתלאסיראסירז)
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כב

n ( להחמירכשצרידI שם.להחמיר,שצריןיפרש
יבדרבנויחמיינראווייתאהפוסקים,במחלוקתזכ)

שם.מקיל,
ין.פ"אשמים,לשםיכויןהחולק,י)

 l 'ד IIפיכפרה,ליאיןבהלכה,המתעהיא)

יימיטויתהלכו,בחשכהכהלכה,שלאדהיראהבעוןיב)
כלאוין.ט"וא IIפ ,ל IIרז~רץמלסדי

יח.Iכ'ייאבירים,כמאכילהייפיו,עלשאוכליםהמורהיג)
יא.פי"ג

יסידשהיאמארד,גדולאחרדיתםצניערת,בדיניהמוריםיד)
טו.פ"טהיהדות,

ח.פי"דהאפשר,כללהקלהמורהיצדדבעגונה,טר)
שם.להקל,שאמררפרטלם,עודישטז}
בדאררייתא,שמתיר,במהרבר,עלקלשיאללשישתלפידיז)

ט"ז N"Dהמעשה,אחרלויקשה ..ובררבנותיכף,לליקשה
כלאירן.

הסתכלותכח)

קטנה,באצבעאפילולו,ערלהשהיאבאשההמסתכלא)
א.ה.ו.פ"כתירה,איסורעברונהנה,

 ,אסירבעלמאראיהאפילובאשה,המכוסיםבמקימיתב)
א.שם

ר"ל,עריותשללנופןשגלרםגדול,עוןעיניםראייתג)
ל.שם

ד.פי"גמיחוד,חמירהסתכליתד)
לכשאישמכירה,אשהשלצבעוניןבבגדילהסתכלאסירה)

 .)ג(ה)רפכ"ב • nפי"בעליה,איבןאפילותכשיטיה,
משיםזלייז,כשמזדיוגיןועוף,חיהבכהמהלהסתכלאסירו)

 .)י(ה)כ IIפכהרהיר,

עצמילהמכניסדהסתגלות,כנסייןעצמי,להכניסאסירז)
ד.ג.כ IIפר"ל,הוארשעבזה,

גדוליסלהפסריםעלולאפילןדהסתכלות,מנסייןיברחח)
י.ח.שם .עי"ז
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כג

הרהירנט)

אסדו,דכדיסוהדנהא.פכ'/בלכ"ע.מה"תאסורהדהןדא)
 .מהדהורלהנצל

 • )ב(ה)פב"באשה,אחריהליכהא)

ופכ"ג.ה.שםבאשה,השתמשותב)

 .)א(ה)ב IIפכקולה,שמיעתב)

מוגחיםאפיל,עליהם,יברךולאשעליה,בשמיםריחר)
 tרשםהשלחן,על
פ"כעליה,אינסאפילושלה,צבערניובבגדיהסתכליתה)
 • )ג(ה)פכ"ביב.

יא.שםשמתה,אשהמבגדפרוכתיעשרלאל)
ח.שםאחריס,בפניחיבה,מעניניימבעןראשתו,אישז)

n ( ושםונשים,אנשיםיחדירישבילאI 

אדיניבמעונו,שהשמחהאומריםאין ,יחדייישבראםט)

שם,להקב"ה,שמחה
להכנלסואפי' ,במבושיר',ירלשלוחאסורנשוי,שאינוי)

 .בtשםמטיבירי,למטהידי,
 .זשםשמתה,אשהימקשרכודדאיניאישיא)
ר.פכ"נעבירה,הרהירחטאמפנלנדחות,המצותכליב)
כלאוין.ח'/א Jפ Iהרהלראיסררבוהגבנשיםגםיג)

ומלהרהר,מלראותכרגע,פתאוםיפסיקמהרהירלהנצליד)
ו.הקדמההקב'/ה,מה"ממלךגזירתע"פ

ז.פזוחטו.ג IIפערלה,נגדתורה,דברילהרהרמותרטו)

גדר. Iעטז)

זכותל)

חובהכףשייאיםאע"פזכית,לכףחברךלדיןתה"קמצית
לו.פתיחה

חומראלא)

ז.ד IIפיוחשש,ספקמשרםשייכא,חומראא)

שם.חומרא,שהיאיפרשחלמרא,משיםכשאוסרב)
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כז

יב. Nפ"הקלתי,חחמרת,אשרמחידלן,בחרמראגםג)
בלאוין.

חיזיקלב)

 .וג.נדולים.ערדע'

רילדןחילוללג)

כלאוין.טופ"אהתררה,מןאסורדיחילולא)

 ,ר"לד IIכומיתיתכריתותמחייביחמורעונשודןחילולב)
שם.

הילשמים,בכבו,כללומקיל ,'אמצוהאפיל,המבזהג)
שם. ,ול Iרהשםחיליל

 ,לוהוחמהמכיעור,להשמרנזיייראינוחוהר,הלומיר)
שם. Iר"להשםחילולהוי
שלומרלם ,ה/ nהוישחטא,לומרמקוםשנתןחשוב,ארםה)

שם. ,ר"ללחטראממנו
השםמחלליבכללהםמהם,וגיבניםם IIלעכוהמשקריםו)

שם.ר"ל,
כבדרולחצילהרב,כבודלבטלצריכיםח"ה,במקיסז)

שם,יתברר,

חינוךלד)

חייבלהתעטף,היודעחררפיה,לפיםחדכלהחיביר,א)
יא.פי"גכו',בציצית

יא.שםבצניעות,חייבתבשרר"לכסותהיודעתבת Tלפ"ב)
יב.

מאכלותלאכולאסירשניס.שלשארשתיסבזקטןנ)
שם,אסורות.

שם,דרבנו.באיסוראפילואסררביריס.ולהאכילד)
כליאיסירדברלהאכילואסורירמו.בןתיניקואפילוה)

שם,רחק,

שם.התיניק,בעריסתכלאיםלהציעיאסררר)
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כה

יב.יב.שםבפריצית,הבתבישלחלראסורה"חיממילאן)
n ( לזיוגה,כדימכולןאםיולכל,להראותהבתך,תחללאל

ט. . nשםממש,בצירךאא"כ

לככדי,שא"צמחללת,היאאביהאתשזיבתה,כחובתט)
ז.שםמקטנותה,ולשמרהלחנכהל I1שהי

חקותיהסלה)
ז, Iע'שמץהדייתמוהים,במנחגיםשייך,חקותיהםאיסירא)

ב.פוןיכלאוין,ריפ"אפריצןת,בנרנידאן

אפלין"קיחיהם,חששאיןאריכים,בגדיסבלבישתב)
Iכייי,כד,המאדע

 ,ישראלובניתבנישהםשיכירובג,דשוםללבושישג)
יג.יב.שם

חשדלו)
בעלה,שעמה,האישזהיאםחיא,מ~באשההמתענייןא)

יד.א IIפכמאיי,חשידאחיה,אי

יהודילז)
 :באבגדיסערדע'

יעבורואליהרגל.ח)
יט.יח.ב.א IIפכישפ//.ןג"עבעווז

יופילט)
מבעלה,חיץאנשים,לפניאשה,ירפילהראותאסירא)

כב. tבאפי"ב

הקדמהרמב"ס,ביתה,בזריתלישבלאשה,האמיתייופיב)
יג.

רידרזהוהבריות,בפנילהתייפותאסררואישמשמעג)
כא.פי"בעכי/וס,

יחודמ)

א.Iני"גאו,יייםשביסג'מבחיחרד,איסורא)
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כו

אסורכפריצות,נוהגותאםהיחוך,בהןשהתירואותןנ)

כלאוין.דןא IIפהיחור,בהן
להתיחןאסרילכאויהבפריצות,נוהגתאםנדה,אשתוגםג)

שם,עמה,

אשהיציאתמא)

תכשילשלאהכרחי)צורד(בליברחובאשהתצאלאא)
יא.פתיחהואחריס,עצמה

ין.פ"כברחובות,פעםבחוץ,פעםשיוצאתה, tlלאיגנאיב)

רקותצאיוצאנית,תהאשלאהאשה,אתכובשהאישג)
שם. Iהצורךלפיבחודשפעמיםאופעם

שם,המשתה,ולביתאבל,ולביתאביה,לבקדיוצאתאשהד)
פתיחה Iר'!לומחטאתשחוטאתויופי,בקישוטתצאלאה)

נא-כד.פי"ביד.

יוצאתקלה,לשעהלצאתוהוכרחהבביתה,כשמקושטתו)
כד.פי"ביב.פתיחהבקישוטיה,

דויראתמכ)

צניעות,בעניניוביותרענין,בכל Iחמידירא/האלקיםאתא)
 fגפ"אהלהדות,לסלררחם

אדם,בניבהיכשלושלאבהתנהגותה,האשהתזהרב)
.דג.פתיחהזה,עלותתפלל

א.םייוג.ה lIפג.הקדמהלמשמרתןמשמרתעשיג)

כונחמג)

לחלן.שםהמשךרעידכר.י IIפכינה,צריכותמצותא)
וכיהנ,מחשבהבלאגםעוברכלאים,(ממש)הלובשב)

יב.פי"ב

הארץכיבושמד)

ותנו,םתצא,שלאהאשה,רלאהארץ,אתכלבשהאישא)
טו.יא.פתיחהלעצמה,תקלה

אדםכשרותמה)

א.צניעותע'צניערתו.כפיאדםבשרית
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כז

לבושמו)
יח. .יזבגדים.ע'

ס lIמאדעמז)

בקצהי,לנגרעראסררלפריצרת,מיוסדיםס IIשהמאדעידרעא)
ג.פ"בוגר',תשקצנושקץ

להדרכתםלהכנעהיתכןיגר',עלירוולתתךאליבראמרורב)
 Iרשםבלבישה,

שסובלינםבפש,עגמתמהרבהתמנעמהמאדע"ס,כשתמנעג)
ג.שםמהם,

אסורמאכלםח)
ה. Iרג.חינוך.ערךע'

מתאהמט)

העבירהעשההיאכאילרהריבחוטאים,מלמחותהנמנעא)
יא.ג IIפייח.א IIפ ,ד"לבידיר

לרערו,דיב"איזהלומרשיכלליינל lloות"" nלמשבידרכלב)
ל.א IIפי

מלחוקתנ)
ה.ב"דערדע'

מכשולאב)
בגוףמי,לפנימכשיל,שוםליתןעלינר,אסרההתירהא)
כלאוין.ז'ם"אבנפש,אר

מנהגנב)

באיואבל ,אבותיניקבלודכוהלכה,עיקרותיקיומנהגא)
 Iהפי"דטועה,הויהמוות,ראיהלו

כלל,עלהיםלסמיךוא"אמאיי,משובשיםזמנינומנהגלב)
שם.פי"י .יAבייה

נדרגג)

אפוסואי , mןלמצתווהלסייגאיבים,לדגדרשהלאנדרא)
 tדפ"טלהתירו,
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 חכ"""

 Iבשםכנדר,קבלהב)

ספקנד)

בלאויך.י"גא IIפת IIמהלחומראדאורייתא,ספקא)
יב.שםלקולא,דרבנן,ספקב)
שם.דמילתא,לרוןחאבדרבנו,גםמחמרינןטרחא,באיוג)
שם,מסילין,איןבדרבנודגםצדדים,עידוישד)

עבירהנה}
ואלהייגאמרופורתא,בהנאהאפיל,שפוו,רגוועבע"זא)

 .ידפכ"היעביר,
לאעלמלעבוועצמושיציללו,אשרכלללתוצוירב)

ט.כ l/מתעשה,

מכיזיאפילולכחתלה,עבירהלעבורהיתרשוםאיןג)
דבאמת,י"לה l/דכ Itפכלשמה,

עונשנו)
 ./דברכותכ"ג.בגדים .'ואותאחריותע'

ישראלעםגז)
ב-ו.גדולים.ערדע'

ערוהנח)

 ./גפרק Iמה"תעריהבאשהטפחא)

א.פ"חעריה,באשהשוקב)

 .)א(ה)פכ"בערוה,באשהקילג)
 • Tפ"הערוה,באשהשערד)

ו.פי"אאסיר,בעששיתערוהה)

ערוםגט)

לפניומתועבמשוקץהיותרהואערום,בשוקהמהלרא)
ה.פ"כר"ל,הטקום

שם.ערים,ככללהואלו,כרארימלובששאינוכל Cב
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כט

נכריתאפהס)

והיאהבישה,מפניראשה,מכסהראשהאמר,יהושערןא)

ח.ה IIפהאשה.ראשלכיסויהמקיר

לבשידלאוהיינר,פ"נ,להליתןהבעלחייבולאהפוסקיםב)
בעליהו,בפניליראותשהיצרכואותןרקבפ"ב,התייפיולא

יט.שםלבשרהו,בפניםשערלהוישכאילי
התקשטיתאיסורמכללאחרים,לםניפ"גגילויאיסוריו,לג)

כג.ב l/פיאחרים,לפני

יז.פ"הלק"ש,גםפוונ,גילריארסרפמ//גר)
ראיהואיןק"ש,ביטרלמשיםפ"נ,נגדק"שהתירא IIרמה)

 ~ j345 "ח"ה~שם.צניעות,לענין

פריצותס,א)

א.ופ"אא.פתיחההתורה,מןאסורפריצרתא)

דצניעות,העשיןמלבדלאוין,שמנהבוישפריצותב)
 !f?ז 2. ~_י!ר!נ~

א.פרק

כח.פתיחהממציעים,לאקיצונים,ל IIצפריצותבאיםוךג)
פי"ג.שנים,גובתבילדהנוהגפריצותאיסורד)

 .-יד'/כ Iפביניוםנ,לגדררשכנים,בדינימכריעפריצרתה)
המצית,כלוגםהארץ,כיבושמצותחחחפריצות,איסורו)

ו.ב IIפנטו.יא.פתיחה

ד.הקדמהושטות,סבלותמניאפריצותז)
בגילויקפידאשוםאיוצניעות,בדרךוכדומהברחיצהח)

ב.א.עריםיע'ו.ה.גדוליסוע!טו.!כ/ובהגוף,

צניעותסב)

כעררביהדות,האדםגתימדרהיהדרת,יסודצניעותא)

ובהקדמה.בפתיחהמתבארצניעותו,

שהרגםדצניעות,בהנהגהרקכשרה,אשהלהיותייא Nכ)

ח.פתיחהבצניעותו,נשתבחוולאהרחלרבקה

אנשיםי~דליועליונה,כמדרגהשהייהתורה,בקכלתגםג)
נא.פתיחהלכ,דונשיםלב,ר

 • K!כייאא.פתיחהבפריצרת,לאבצניעות,ל 1צ/דברבכלד)
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ל

מתבאתלצאת,וכשמוכחרתבביתה,עצמהמתבאתהצנועהה)
 •ין/ב Iפבבגדיה,עצמה

טד.טו,שםבצביעות,תנהגבביתה,לבדהכשהיאגםו)

בהמטפחתפגיהןצדימכסותהנשיםהיי ,שלפנינרבריריחו)
ח.ה Iפ'ע/ ,הצואראצלוקשריהישבואשו,

כח.םתיחהבממוצע,לאבקיצונית,צוולצניעותח)
מאימתבביתו,לכרוהואאפלןבצביעות,יזהרהאישגםס)

ח.פי"טהשכינה,

שהיייוצא,בעה"בשכנתה,בביתלאפותשבכנסהאשהי)
יאצ//לר:ב.ית,שמירתעלאחראיתוהיאזרועןתיה,תגלה
 tדון Iפשיצא,דפשיטאשיוצא,לה

ח.הקדמהלחכמה,גווםצניעיתיא)

קבלהסג)

ב.מ"ס ,כנריהייקבלהא)
ב.ב.שםזועם,ועלעליהםחלההרבים,קבלתב)

קולסד)

 .י!(ווגהתורה,מןהואפוסקים,לכמהעריה,באשהקילא)

קטנהסה)

כמיבה,השייכיםההלבותבהנוהגיםשנים,שלשבתא)
יג.פרקבגרולה,

יב.פרקבגדולה,כמיעייה,נמיהריבשרה,גילריוממילאב)
 tגשםקטנה,אפילללעריה,קרביסאיוג)

שםלבפרישות,בצנעיותמקטנותה,לחנכהחייבאבהיו)
 tברגיליתוע' Iלז,

השםקידושסי)

ה.א Iם/השס,לקדשהתורה,מןעשהמציתא)

א.פכ"אהשם,קדיושוהוא ,לא"ייהוגרשפ/וד,גוועבע/וזב)

בשלשהיעברר,לאלייהרגכתבודרבנן,באיםררראפי'ג)
ים.שםאלה,
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לא

זה,בכללויות, i מ!:,,, C!אביזרדחםקריכה,עניניכלוממילאד)
ב.שם

הראהריב"ה,הבוראמצותבשבילמעבירה,הפורשה)

ה.פ"אהשם,מקדש

ילדקדסופריצות,חשששוםבקצהיגעולאחשובות, "'נE;שנו)
כעם,רבחקדושהוישפיעובזה,השםויקדשובצניעות,ביותר

 .א-וגדוליםוע'יא.פ"ט

קישוטסז)

יא.פתיחהבעלה,לפניהאשהשתתקשטותיוב,מציהא)

כג.פי"ב

פ"ביב,פתיחהכלל,תתקשטלאבעיר,בעלהוכשאיןב)
ט.ב IIפיטד.

 I Tע"ולוקייאחריס,בפניולהתייפות,להתקשטואסורהב)

ב-אכ.ןפל/'ביא-יד.פתיחה

נשמתה,אתבזהמלבשתבאיסור,גיפההמקשטתד)

מצואתןשםשיתלבנועדבגלהכםשצ"לצואים,כמלבושים
ט.פי"חרוול,

קרינהס,ח)

ב.ג IIםיקטנה,ביוגרולה,ביךכלל,לערוהקרביםאיןא)
מלאומה"ת,אסורואשה,אישהתקרבותדנורםמהכלב)

 tבפכ"אג.א IIDתקרבי,דלא

ב.הקדמהמאוד,מאודזמ"זלהתרחקחייביםונשיס,אנשיםג)

שנוגעמי Iכועיקרכלבהלינעאסירשל,ךשאינהאשהד)
 .כזפכ"הכר',עצמיעלמיתהמביאכו'
אצלוודעתהלבהשמרגילכלל,אשהבשלוםשואליןאיןה)

 tוא.ד IIפכ ,ר"ל

פי"בקטנה,ביןגדולהביןכלל,באשהמשתמשיךאין Cו

כג.פרקה.

 Iלאישאשהרלאלאשה,איששירפאבעולם,היתדאיןז)

פכ"ה.לחכם,וישאלרבה,המבוכהבסכנהי
אלאאישות,חיבתאינושלש,בתלאחותוונלשרקתיבוקח)

ב.ג 1/םלומותר,קירבה,חיבת
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ל·ב

רגילותסט)
יא.יבאיתיעדייו,דווהםווובפריצות,מהנילארגילותא)

ט"ז.אותאחרלפבוובבתראומהדוראיא,בקושיא ,'וופט"ו
גדולה,ש 1Iכוא"כה.פי"גאנשים,ניןקטנהירגילילאב)

התרחקות.חיובבכללוהבל

ר,חמניתע)

באופןלעזרו,ומתחנןדעת,בושאיןמלעללרחםאסור )~
מו.מה.פתיחהלו,שרע

שלוםעא)
היאטעיתוהאומרים,שלום,תיבתלאשהלומראסירא)

כד.פרקבלדם,

שמיםשםעב}

כלאריו.יוא IIפו, IIחלבטלהשמיםשםלהזכיראסירא)

תואהעג)

תתירררלאש Jכמובהן,ילהרהרגשמיות,בתואיתלהמשךאםור
כלאוין.חןפ"ארגר',

תוכחהעד}

וחייבים ,זלייוערביםישראלדכלמה"ת,ע IIמתוכחהאי)
 .יוא IIפואווז,מאיסוראלאפררשי

יח.שםבדיים,עשההואכאיל,הרימלהרכיח,הנמנעב)
י. Mפל/והכלים,אלחנבאסבלן,יהיהלאלהוכיח,בצרידג)

לפי"ז.בתראמהדוראמאי,דחמורדברתמונותעשיית

תו/חעח)

ה, •דהשם,חילולוע' Iכבגדיםע'

תמונהער)

לפי"ז.נתואמהדוראמאוד.חמלרעשייתה
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וtהרי"\העהעוההנציר.yת

צניעותה'לימידבחיובהערה

תורח,תלמןדבהלכותבירורכ"י)(פרקל IJעא)
בחלכה,היאתהנוק,לימודחייביעיקך

כדת ,יתברדמצותיוולקייםולעשיתלשמורשנרע

שבת,הלכותללמודהחיוב,עיקריבהלכהיכדיו,
~j[זi rllF5 

הלכותין,ופרטייכלליסקילהואיסורחואדשבת

ייםבכלחייו,ימיכלאדסונכלינןהגמאוד,מוובים

יבכלתניעה,בכלרגע,בכלצאתן,יעימביאישביעי,

ודקרוקים,התבוננןת,צריכיםחזדמניןת,ובכל ,דלביר

השערח,"בחוטלענין,מעניןשמשתניםההלכות,בפרטי

.ב I1עש

ותהכרח,תחייבגידלגםלני,יבוארועתהב)

ישבחםזנםהצניעןת,הלכיתבלימוד

הלכותלניאיולדאבונינו,כימאוד,דבנחיצות

תחיים.בסדרהדרושיםצניעותעניניבכמהמסודרות,

הקוראיראהכאשר Iמאודמשובשיםבזת,ןהמנהגים

ע"פחחלכה,פסקיביןההפרש,גדולכמחחזה,בטפר

לבנייוירעואידהעולם,הנהגתלביוויפוסקיםס IIש

לאאםמהשיבושים,שיצאולאמתו,אמתחריואדם,

לבויתנוןבמקורם{העניניס,בפרטיייעיינןילמדו

לקייםהאדם,לישיבירישרה,דרךאיזהולחבתונו,

כידוע,יאיום,נוראןהפריצותחתורת,ניתירציןכו,

פורשיםוהפורצים Iלמאודעדימרלםקשיםוהנסיונות
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והיש:ועההערההצביעותבי

ולהכשילםההמוןאתלצודורשתות,פחיסמיניכמה

ידיעהחסרוךעונילמאוד,עדרבהוהמכשלהל, IIר

איסורים,יכמהבכמהדעת,בבליאחריהםשנמשכים

ןכידוער"ל,מטחמטהויירדיםעבירה,נוררתיעבירה

כיוו ):ל(ערכיומז"לוידוער"ל.בזההמרהמצב

כהיתר,לונעשיתכו'בהושנהעבירה,אדםשעבר

עבירה,שתהאעולה,איןלבועלשאפילוברש"י,/ש Jוע

ם l1חרמבכתבוכברר"ל,ויותריותרמתפרץוממילא ~

אדםשלשדעתןןז"להי"ז)פכ"בביאהאיטורי 'ה(

מורחששמע,דברנסתפקאםעריות,אצלקרובה

הריעריות,אצלקרובהשדעתיי 1Iשעל, IIעכלהקל

עינייעורוהשיחדהחיתר,לצדבטבעמשיחדחיא
, 

ופרש'''יט)טז(שופטיםצדיקיםדבריויטלףחכמים,

ל, IIעכאמתמשפטלהמצודקים,דבריסצדיקים,דברי

שלתלמודושננתרויל,האיסוריםמתיריםז. IIןעי

להקלמחםשלומדיםלהמןו,זדוןעולהלומדיס,

בקיאיםהםהמשפטיםבאלהכיויותר,יותרלעצמם

ויותר,יותרלדקדקמחויביםהתורהשבנימאוד,

ירחם.וד'ייותר,יותרלהקלמותריםיהם

הצניעית,גדרשפורציו.היינו,פריצןתיהנהנ)

וכשעושיםפונח)(שרשמחרי"קוכלשון

מהושייןפרצה,חיישהואחלקבכלבנדר,פרצה

נחש,ישכנןנדריפררץח)י(קהלתהכתיבשאמר

אצלושיכנספתח,כיפתחשכברהרע,יצרהוא

המזיקיםלמנועהנדר,תכליתזהישהדיר'ול,ןיחטיאנן

סביבסביביויפהשלםהנדרל lוצ/ומלקלקל,מליבנט
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גישיהm yהערההצביעות

הצניעות.חשיבותיזתיכידוע.

תחייבןלהכירלחודותחייבים,אנחנוולפיכךד)

בדיניתןרה,בדברילעסיקותהכרח,

דיניהפרטיבכלובקיאיסיודעיםלהיותינןהצניעןת,

הפריצןת,איסורימכללהשמרשנדעודקדיקיה,

לקייסוהחיובהצניעות,מצותפרטיכלאתןלקייס

 Iדעמתחיהתמיםיג)יח(דבריםהכתיבמ"שבזת

בכלולדוןשלם,בלבברצונולעשותשנשתדלאלק-יד,

תירה.שללאמתהשמים,וביראתראש,בכובדעניו

יסרדתיאשהצניעןתבהקדמה,נתבארוכברה)

באדם,הצניעןתמדתערדיכפיהיתדות,

אשןהחיוב,ממילאשלן,היהדותמדתהיאכד

הצניעות,במדתשלמיםלהיותינן ,ןנאתמץנשתדל

לנאילתינזכתמעלה,שלבקדושתונתקדשונטהר

כי"ר.אמןקרובה

מבוא

 Iהנוכחיקונטרסלסדריעצניאשרדואתאברךא)

בצניעןתואזהרות,היכחיתתערותןלקיטי

בחיותילכד,יהנווכדאישאיניאע"פישראלבנות

שעויז/ל Iיאדודעת,ןמהשכלויראהמתורהריקכלי

 Iתמעיטיאלרקיםכליסגי) ,'ב(מלכיסהכתוברמז

ןלהשפילםלמעטםאיןרקיס,כליסשתםאנשיםשגם

אפילן ,אמרלרבנן ) Iז Iיר II(נאמרושהרי Jייו nלגמרי

כנייבעולםמיותריךשחןאותורואהשאתהדבריס

שלברייתןבכללהואףויתושיו,יפרעישיוזבובים
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הוישועהמביאיעיתהצב C "'''_''"'ד

ע"יאפילו Iכישליחותןעושתחקב"חובכלעולם,

עכ'יל.וכוןיתוש

בדעת,דברלעשותקשתמההחכם,אמרוכברב)

ובפרטמנרעת,דברבכללמציאנקלימח

ישאדם,בבנייששרנותדעיתכמההנוכחיבענין

איןשיאמרןוישיתירות,חומרותשזחושלאמרו

עללעזלהוציאישלאח'וי,ישראלבניתכבידלפנים

שוניתטענותמינייכמתבדבר,שהקיליהראשינית

בפניםהמעייןזהבכלשענות,למצואחריציםלמצאי

חטענותיכריעוהטענות,כלאחריאשר Iיראה

תורתינרתלכותפיעלזה,בקונשרסהנאמרלם

אשרימוסר,חכמהדבריחז"למאמריןע"פהקדושה,

שלחזקןתשעניתאלףמכריעמשלהם{אחתמלח

הדורלמנחנילבם,תאותע"יבדבר,נרנעיסאשרא, JJבנ

אקייסועכ/יפגס"ד,דרכויורחוהאמתבעוה"ר,הזה

תנורןלאיז) Jא(דבריםהכתובמאמרבס"דבזה

עכ"ל,אישמפנידבריךתכניסלאפרש/ויאיש,מפני

אתוידחחשיאבאישמפנידבריךתכניסלאל IIןי

ימתוךשמים,ישסדעתךלומרמחילבאתהכידבריך,

להדפיסהסכמתילאיעכ"פת, ?tחאיתבררחויכוח

חדבר,יפולאיךאראהאשועדבדפיסהדבריסאת

חדןר:,חכמלאותןשיבקריאחר

לשיןדהיאינו',גתירילאבפסיקלדייקוישג)

לשיןדברידתכניסלאכתבזיילירשייירביס,

ילוול ..רביסלשוןחיאבפסיקתעניוכליבאמתיחיד,

בדעתרביסאתםאםרסלאאשרסמ"ל,ז"לדרש"י
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ההוישי~מביאהצניעות

פשיטארזת Jאחדאישמפנידבריכםתגירילאת,אח

ג"כיחידיאתהאפילןרק Jרבימננדבשלשהיחיד

ענייית,בזהלנהיגשאיןאיש,מפנידברלךתכניסלא

השופטלםאלמדברכירביס,לשוואמרותכתוב

אםשאפילורביס,לשוובאימרןדרמזוי"להרביםו

שהשופטיםעדתמנתג,ןנתפשטבכך,הרביםחירגלי

לאכדשניהגים Iאיתירואיםכולםבשעריךאשר

חתןרת,פ Jע'דעתכםלומראתםימוזהריםעי'ז,תסמכי

ת Itשהשיפי'הוא,יס pלאלהמשפטכיהכתובוסיים

אפילןח"י,לשנותאדםבניבכחיאיןהמשפט,חקק

שיבאתנירוולאחווו,תה"קייוהיפךכולםנהגי

.פ IIעכדעתכםלומרחואמציותכםכיננדכם,ויעיזאיש

בזהמטידריםקונטרטיםאצלימונחיםרכברד)

יקדישהבעזותהעזתיולאשנים,מכמה

בזת,מזכיראניחטאיעולם',""'"יאתלאוראותםלהוציא

 Iרשלעניתניתי ).ו"נ(ניטיומז"לבבחינתחיאכי

 1 "ב(תשובחאלאועתהאיובאתי,יעתהיכיי, Iזכרי

ןיושלםמקובלת,תשובתישתהארצוןויחיון)א I1כ

יצילנןוחוםיתוא Iןב"שחבב"הלכבודהראןיהתיקיו

מכלואבקששמיולמעןצדקבמעגלייינחנןמשגיאות

לכףאותישתדונוונשםזכןת,לכףלדונניישראל

(שבתכמז"לזכות,לכףאתכםידןוהמקןםכוזכות,

אנוי IIשמיתברךרצינילעשותכולניונזכה ):ז IIקכ

קרןלחרמתונזכה Jעדעדיזרעינןוזרעזרעינןיכל

במחרחשלימהולחגאילהישראלקרויהרמתק JJתה

נס"ן.אבלינרדידן
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והישועהפתיחההצניעיתו

לחיותינןהקדושח,בתורתועלינוצוחה I1הקבא)

בפריצות.ולאבצניעות,דברובכל

רפ"א.]לקמונ"ז.מצוהק IIנסמ

שהאשהומחביא,מצניע,לשווהואצניעיתב)

בנימעיניעצמה,אתומחבאתמצנעת
~ 

הצניעות,בדרכיזי,בבחינה Jהנהגתהיכלאדם,

מיסתרת.כלומרצנועת,ינקראת

מיבועצמה,מצנעתשהאשהוחיסןד,הטעםב)

כב.)(סוטחיוחנוריכדאמרפשןש,

שמעהיוחנודרביכו'מבתולהחטאיראתלמדני

שלרבונווקאמרה,אאפה,דנפלהבתולה,לההיא

אדםבניבייכשלושלאמלפניךרצוןיחיכו',עולם

שנכשליםהאבןדאפילוחו]אות[פ"אל IIןע Iל IIעכ

בזהפשעתלאשאפילוחזין,אתליתןעתידיםכיןבו

שנכשלוסיבה,תיתהשהיאאחרמקום,מכלכלום,

דו,יראתאשתילכןזה,עלהדיואתליתןעתידהבה,

כללמנוע,אדם,מבניעצמה,אתומחבאתמצנעת

מכשול.,שום

חטא,יראתשתיתתהנ"ל,דבתילחלהביו,וישן)

פשישאבת,יכשלןשלארחמים,ובקשה

לאדחיאוכיוןבח,להכשלתגרוםשלאשנשתמרה

רבידאמרחשא,יראתעניושייךמהבזה,חטאה

טובשםבעלובספרחשא,יראתממנהדלמדנויוחנו,

טובשםחבעלמאא"זתביאקמייח)אותבראשית(פי
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זישוהm yפתיחההצג·יעות

לשאולבועזשלדרכווכי ):קי"ג(שכתל IIבמזע IIזי

כייבהראחחכמהדבראלעזררביאמרבנערה,

והקשח,כוי,בתראהצניעותדברתנאבמתניתא

ומתדידית,צניעותמשוםבועז,עלהמקשת,דקושית

צריךדהואוצניעןת,חכמתדברבהשראהתירוץזה

ותירץ,יצנועה,חכמהנערהלנביאפילןצנוע,להיות

האשהאםבזת,ונםדלתתא,באתערותאתלויזחבל

 Iיהרהרהאיששנםזלעילא,אתערותאנירםמחרתרת,

ולכויהרהר,לאהואנםממנה,אתערותאוכשאין

וצניעות,חכמהבדבךיעסוקהשהיאבועז,כשראה

ידהעלשיבאפחדלאבהרחורים,טרודהואינת

חנ"להבתילהזה,ןלפיחן,חגםפיודברי ,לחרחןר

בח,אדםבנישיכשלןלירא,להחיחלאלכאורה

בחיחרהרולאהםנםבחם,תהרהרלאחיאראם

רחמים,ביקשהנופא,זחרעלבזח,והתשובהכנ"ל,

הרהורים,לידיתבאשלאמהחטא,יראחשהיתח

התנאש IIוכמל, IIכנחרחוריםלאחריםנםותנרום

בקשתה,ותלתחבעצמך,תאמוואלד) IIמב IIפ(אבות

נמיוזהאדם,בניבהיכשלושלאאחרים,בזכית

ויגרוסחטאתןשמאשיראה,חטא,יראתמ"שבכלל

עבירהמ"כ)ד Itפ(שםשאמרודרךעלשתחטא,החטא

זכותהעלסמכהלאנמיטעמאימהאי Iעבירהגוררת

האחרים.בזכותוביקשחל, IIכנ

איפליניקיז.)(ב"מדבגמראבזה,לבארישעודה)

חמזיקעלאועצמו,אתלהרחיקהביזקעל
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n והישיעהפתיחההצניעית

עלדאמריוסלרןדאפילוומטיקעצמו,אתלהרחיק

שאםדיליה,בנירימודהעצמיןאתלהרחיקחניזק

אתלהרחיק Iהמזיקצרידןלהניזקתיכףמניעהנזק

(חינומע IIחשפטקוכןחצים,ביכמורחדחויעצמי,

הזיקא,שכיחואשה,אישבפניעתיגםא) IIסלח Jlקנסין

חי]לי/תא Iפ/[ועווליהרהורבהסתכליתנפשו,שפונם

שכתב,אשה,שעריתלעניןהחדשצדקמצמחשכתבתי

ולפנימשוםועיברתהאנשים,אותןיראודבהכרח

דניתנתיכייויד]יט[ייקראמכשילתתןלאעור

כמהתיכףלהזיקשעלולעניןוהואבזה,מכשול

יוזקשלאעצמת,להרחיקהאשהעלממילאפעמים,

עצמתומחגאתמצנעתולכוידח,עלתיכףהאלש

ל. IIננ

 ):קב(יבמות'ל Iדאזזה,בעניולבארישעידו)

דאמרזותמא,(ביעל)בחשדידקאבסיסרא,

זוהמא,בחהטילחוה,עלנחששבאבשעהיוחנורי

עובדיזוהמתוןפסקהסיני,הרעלשעמדוישראל

זיהמתופסקחלאסיני,בחרעמדושלאכוכביס,

בראשית(פיחייםמיםבאברהנה"קז IIאאיכתבל, IIעכ

תנחשזוהמתבחשרבתהל IIוזאמר),האשהאלבפי

מזיחמאלמאוד,עדהתאוהכחבקרבההנבירהכיכוי

להשליםתמידימאתיהמשתיקקתהאשהכוועלהלז,

פסקתטינידבחרשאמרו,פיעלואףל, IIעכמאריח

תשאכי([פיהקדושהחייםאירביארחריזיהמתו,

חזוחמא,חזרההעגל,אתדכשעשימשה]אףויחרבפי

ע/יש.תורחמתיקודםכבתחלח,להיותחזרהלארק
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טו·הישועהוכתיחההצביועת

יחנהכנ"ל,תאתוהחיזקלהנורםתחוא,יהחלק

ותתעירר,שתתחזקלה,מהנלבח,אשרהקדושהחלק

יקדושה.בצניעותדרכחולתקןמהרע,להתרחק

יתושע Iראתשאליי"ז)יפ Jס(ב"רל JJאזיהנחז)

מנילהוראשןיוצאהאישכיומה ינפמ",,"""

ראשהוהאשהמנולה)נשארמראשידקצתל I1ר(ודאי

יחיאעבירת,שעברלאחדל IIא(לנמרי)מכיסה

העץ,מןאכלהתיאהאשה(יכןאדם,מבנלמתבייש

ל IIהניבמאמרעכ'יל,כהינת)(מתנותלאדםונתנת

קמו.][שבתוי Jפרש 1חוחעלנחששבא ) Jו(אלת

ששאלוכפיעניכ,נשואיןלשיןהשיאני,הנחשדכתיב

השיאניהנחשוחשיבהעשית,זאתמהלאשח nהקב"

בבחינתעלית,שאבשענני Jדתשיבהמשמענשואיו,לשין

ימזה Iמהץעלאכיל Iלןושמעה Iמפנלינכנעהנעל,

דזהןלימרייתכןבעןלם,יהחשכיתהצריתכלנמשכו

יהחשכית,הצרותכלשגרמחחוה,בושתיסוד

חיאצניעיתהשלילות[וביאןרצניעןתה,בשלילות

הדע.תעץאכילתעל nמהקב"הציוויקדםדכבר

מצותשבענן:)(סנהדריןדרשיונוןדןדויצוזהןבפסוק

(חיהרמב"םיכיעריות.גילויחואמחםואינח,בני

הבחמת,הואעריותאיסורדבכללה"ח)פ"טמלכיס

לכשאסרהנחש,עםלחזדיינשאסורהידעהכברכ IIיא

בזת.הכלליםלחםמסרכ Ilבעהעריותח IIהקנלחם

לא Iבפם IIחרמב/ש Iמחואחעריות,איסורימכללי

שמקרניםלדבריסתקרבולא Iערוהלגלותתקרנו

ש JIכמהדיבור,זהובכללערות,לנילויוגורמים
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עה Iוהישופתיחההצניעותי

לבאשסופדהאשהעםשיחהתרבהיאל ).ב(נדריס

להתחבאיהי"ל Iא] lI[פכיכמש"ללן JIעכניאיףלידי

מתרגשתוממילאהעניו].כלעמילספרולאמפניי,

אשהבכלזיטבעןכשרשהובצניעןת,בהכנעהלנהיג

 Iכועניניםבשאריהושערןשםש IIיכמ Iחירושהבכח

שאינהדאשהאמרי,ילכןהיצירה,ממקורדנמשכו

יצאהשכברוחשודה,חצופתהיאבצניעות,נוהנת

כנ"ל.וצניעותבבישהשצ"לתטבעי,מסדרת

ט)יח(בראשיתחקדישהבתורתינרומציניח)

המלאכיםכשבאיאמנו,שרהבשבח ·

איחאליו,ויאמריכלל,לפניהםנראתהלאלבשרה,

צניעה , IIרשפירשבאוהל,הנחייאמראשתן,שרה

וחשיבותמעלתבזה,'ק Jתהאותנווהודיעהנ, IIעהיא

חגירםהואדהואבאחל,דישיבהזה,מנהג

באהל,היושבתאשהוכלוטהרה,לקדישההנדול

בקדישהלהייתותשיקתהשמגמתחבזה,מראח

בזה,מראהזה,במנהגדהמזלזלתומינה,ובצדקית,

ל, IIרהצדקותיעלהקדושהעלחןששתשאינח

(ביעל)הנביאיםמו(באמהות)ת IIמהולמדנןט)

כבודהכלה IIמ(תחליםהכתוביםימן

תלמד,ימינהאהל,יושבתשהיאהאשה,חשיבתוגר'>

כןנהניולאהחשובה,זןבמדהנשתבחודיקאדהו

עכשיו,שמצאוזו,זהמצאהנמצאהנשים,כלשאר

מנהגרזהוזה,תשינןמחכמהלאיוצאניות,להיות

בחינתדהיאחדורות,בכלהפרוצותתנשיםכלשנהנו

תנשיםורס Iלהוניחארבחפקיראגשמית,תאיח
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אי"הישועהפתיחההצניעות

שרההקדושותאמותינוהםהמלוחדות,החשובית

שבעננדבריחוימשלןהתחזקןהםילאה,רחלרבקת

נםשהועילןהקדושה,הצניעותדרךויסדןהנשמית,

להתחזקשתחפוץאשת,שכלאחריהם,לזרעם

ל"ב(ויק"רשאמררדרדעלבזה,תצליחילהתקדש,

מועצמהינדרהלמצרים,ירדתאמנושרהתי>

ל. IIעכבזכותההנשיםכלוננדרןהעריןת,

הירסשנוהנותדהנשיםהראשונןת,עלונחזירי)

זאתאיוכיעכ"פ,ידען;גחוצות,לילד

מט(ישעיההכתרבאמרזהעלולאהנבוה,המדרגה

יאשהאישיכלאתפאר,בדאשרישראלאתה,עבדינ)

אפשריתםבכללהםיסדרןבלבם,נינעדייראתאשר

שאינובמחהחוצה,מלצאתהאשהשתמנעוייתר,

אבינידאברחם ):כח(ירמאאמריןהרינמור,הכרח

הקב"השבאחילהוהי,היה,בישיבהויושבזקן

הכתוב,סיפרהכיואפילןוירא)ר"פכרש"ילבקרן

בשבילהאורחים,לפניהסעירתכלאתסידרשהיא

תירהלנואמרהוהרי ,באהלהבצניעותתשבששרת

מאירסהבתולהנערהיחיחכיכנ)ככ(דבריסהקדושה

ומצאתפרש"יעמה,ושכבבעיר,אישימצאהלאיש,

תאלננב,קוראהפרצהעמה,שכבלפיכךבעיר,איש

עכ"ל.לה,אירעלאבביתתןישבהאילן

ותצא )'האי(וישלחתנחומאהמדרשל Nוזיא)

מחןרבינו,ילמדנןלאת,בתדינה

אמרירבנןןכו'בת Wבזהבשלבעיראשהשתצא

חרגים,לרשותבהלצאתאסורבחולאף
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והישיעהפתיחההצניעדתיב
~~ rliE"5 

שלאלאשת,חואופנםבח,מסתכליושהעםמפנל

בחומתקשטתשתהאאלאלאשה,תכשיטיונתני

חכשר,לפניפרצחנותניושאיוביתח,לתוד

להיותאשתצריכהלכךכן',תננבלפניבייתר

תכשילשלאלרחוב,תצאולאהבית,בתןדיושבת

מסתכללןןנמצאןאדם,לבנימכשולתביאולאעצמה,

כתיבשכדלדתדעשלוםבריהודחא"ראיש,באשת

 Jאלקילהםייאמראלקיס,אותםויברדכח)א(בראשית

כתיב,יכבשהוכבשח,תארץאתומלאיירבי,פרי

האישהאיש,כיבשתהאשתואיןהאשה,כיבשהאיש

שאלתארץ,אתכובשתהאשתיאיןהארץ,אתכיבש

יעקב,בתדינהשחרילעצמה,תקלהיתגריםתצא,

יוסף)עץ(יצאנית,פזרניתרנילחשחיתתבשביל

ותצאבענין,שקראיממהמנלו,לעצמת,תקלהנרמת

עכויל.דינה

סי"ח)ינ Jשסיי nJlא(שייעיקי"ללהקשות,וישיב)

ימחבשבת,בתכשיטיולצאתאשתדמיתרת

 '''מכלכאורחיזהיצניעןת,משוםאסרולאטעם

צייתארתא'מעישז"חועיממדרש,הלכתלמזיןאיו

למדיזהרחיתרטיתר,שלניכשחשינסיבפרטז) Jlצן Jlצ

באמתמרועתמיה,הדברבעצםאדס, IIמחששם

ח"ןלרביםמכשולשחואבמחלחתיר,משכלםס IIהש

ט"ח)ע'סייאח"עושוועקי"לדבאמתל Iולנל. I1כנ

וזהילהתקשט,לחאיןבביתן,בעלהדבאין

תתקשטשלאהנ"לתנחומאהמדרשכדברי

יציאתהיתרושעםבעלת,לפניאלאהאשת
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יגזחישיהעפתיחההצביועת

שלא ):סייד(שבתכגמראמפורשנשבת,בתכשיטיו

בתכשיטי,ךלצאתנאסורדאםחיינובעלח,עלתתננח

שם(א"תע, IIשש Jlכמבבית,נםלהתקשטיאסר

חבוניש 1Jכמבהם,ויצאישכחשמאמשוםלי"א),

לצאת,הכרחלהכשיזדמןוהיינותסימו)בסוף(שם

הצניעות,וחקבשבת,בתכשיטיוהיציאההתירולכו

כשיוצאת.ביחודמלהתקשטאשהשתמנעעכ"פחיא

בראדאירבשביאר ].כ[ברכותרש"לוע'ינ)

בבנדדיצאהבשוק,הכרבלתאקרעאהבה

המדובר,העניווהיאעליין,כיסויבלאבשוקחשוב

מאודחרהוזהבחוץ,חשובבבנדמקושטתשיצאה

וקרענזולןפריצותחוצפהזתואכ"א,אדאלרב

דבדרבנותירהאיסורדהואדס"לןמוכח 1בשוקבנדה

שי/ור .יט:] [בברכיתכמבוארונשוקלבזותההינוללא

ח I1דבשו"תמהוותדהוידמוכחזהבדיוקקדמנישכבר

א] IIנפלקמוכמביארוזהיע"ש,לי]סלןד I1לו[ח"א

והכלת IIמהאסורופריצןתמחוותןחיובדצניעןת

הפריצות.בכלל

שמקשטןתהנשים,הןשוניתכמתבזתימתברריד)

עבירתדהיאלחוץ,כשיןצאותעצמו

שמשתדלתומחטאת,חיטאתבזתוחיאמאוד,גדילה

כד,כונתחאיוואפילןהאנשים,בהשיסתכלןלנרום

חריושכנותיה,חבריתיתבפנילהתייפותמתכונתרק

וע"לתנחימא. 1מחמדכנ"לבזה.מכשולנירמת

והעבירת,המכשילמזמינתדחיאבלאויו]זוא IIנפ
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הוישן,עחפתיחההצניןyתיד

[פיוlבוע"לול. Jרבעויכ,אותהשיראוהאנשים,לכל

מזה.עודדכתבתיולהלן]יטומאותטי,אות

אמרחכןשעלל, IIהנתנחומאבמדרשולמדיצאטו)

האשהואיווהארץאתכובשהאישתורה,

לעצמהתקלתותגרוםתאצושלאהארץ,אתכיבשת

מיותרתתורההיתהשלאמזה,לשמועוישל, IIעככיי

האשת,ידיעללבאשאפשרתארץ,כיבושחלקעל

אמרחלעצמה,תקלהיתגרוםתצא,שלאמשיםרק

כובשתהאשהואיןהארץואתכובשהאישתורת,

הקדושים,ל IIמחזמפורשלימודבזה,ומצינוהארץ,את

הארץ,בכיבושאשהתצטרףשלאמהכתוב,שלמדו

מזימנת,כשהתקלה 1שכןוכל Iבזתתקלהתגרוםשלא

לכםישיאשאלל, IIרזהעלמתחלהשמכווניםדידוע

ח'וו,להתיריכריעהכיבוש,שמצותלומרתרע,היצר

הנשי.ס,כיבושחלקלמנוע Jבתורהיוצאמפורששהרי

נמלהואובאמת Iח"יתקלהלידייבאושלאכדי

כיי)כג(דבריסח IIערבינןמשהמפייוצאמפורש

והסכנהבשעתמקשרג(שהששןאויביךעלמחנהתצא

מתהלךאלקיך Iדכייגו'דברמכלונשמרתרש"י)

והיתלפניך,אויביךולתתלהצילך,מחניך,בקרב

מאחריך,ושבדבר,ערותבךיראהולאקדוש,מחניך

לא Iהארץכיבושמצותבשעתדגםבפירושאמרהרי

מאחריךושבדבר,דערותעבירהעלליסלוחד'יאבה

י"ז]י"ימותאחרינפיבספראמ'/שבזתושייךר"ל,

תארץ,אתטמאושהכנעניםשבשבילשם,אהרןיקרבן

מביאר ,עיישכראויתשמרויאתםאותם,מגלחאני
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טיוהישיהעפתיחההצ·ניעות

לטמאיה,שלאהוא,בארץישראלוזכיתדמעלת

מתחזקלםישראלדאיןונמצאבזה,ליזהרומוכרחלם

מפסידים,אדרבה,רקבמלחמה,הנשיםסיועי IIע

ע"ימאחריך,שבלפניך,אויביךינותןהמצילך, Iשד

ולאקדוש,מחניךוהיהלקייםועלינוהנשיססיוע

דבר.ערותבךיראה

ותצאוז"לוי)(שםתנחומאהמדרשכתבעידטז)

(תהליםהכתובשאמרזהולאה,בתדינה

"" Q כשהאשהיוסיא"רפגימה,מלךבתכבודהכליד)ה

לכחךלהנשאראויהחבית,בתוךעצמהאתמצנעת

וגוי,כבודהכלשנאמרנדוליס,כהניסגדילזדתעמיד

לבישח,זהבממשבצותהבית,בתוךעצמהתכבדאם

ר IIאשש,הכתרנתישבצתבהן,שכתיבלמיתגשא

הנית,נתיןצניעהשהיאבזמךחמאברהכהךפנחס

שנאמרביתה,עלמכפרתהיאכדמכפר,שהמזבחכשם

ביתד,בירכתיפוריה,כנפןאשתךנ)קכח(תהלים

ישחטיא)א(ויקראשנאמרמזבח,אלאירכתיואיך

פיריה,כנפואשתךאחרדברהמזבח,ירדעלאיתן

ביתך,בירכתישהיאזבמןפוריה,כנפךהיאאימתי

בניםתעמידזיתים,כשתיליבניךכן,עשתהראם

עכ"ל.סביבהמשחהבשמןנמשחים

נדול,לכהןהצניעות,עניןמהלבאר,וראןייז).

העניוימהוהמשבצות,עניןומהו

בירכתילהיותהפוריה,היותהתלויואיךשמכפרת,

עצמההצניעהשלאחטאה,דחוחפשוט,וי"לניתן,

מץעיאכלהבפניר,נכנעהיבזהעליה,ובאהנחש,בפני
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הוישועה.פתיחההצנינוותטז

כידוע,החטאים,כלנמשכןתחטאומאותיהדעת,

כשמצנעתועכשיו,זו)(אותכנ"לעי"ז,המלתהוננזות

בתשיבת,וחיזרתנכנעה,זבההבית,בתודעצמהאת

בבית,יקדושהצניעותמשפעתיבזההחוא,החטאעל

בזה,החטאבחינתלבטלביתה,עלמכפותיבזה

יבזהכפרה,מבחינתהגביההלמדרנהבזהוהניעה

נםמאחייהגרולגדול,ככהןלהנשאראויה,חיא

כללעלשמכפרכ, IIיהבעבידתיכגיןהכפרה,בבחינת

זיכהזו,ובבחינהנדול,בכחןדוקאדנעשהישראל,

נדרליס.כהניסבניהשיחיןנמי,

המשבצות,בתרארלכהינה,כאןתכתיבוכינהיח)

החטאיםדכלהנ"ל,כפיבזה,ירמז

טז.)(ערכיואמריולכןהצניעןת,חטריןעווינמשכי

סמלחיאדכתינתדמים,שפיכתעלמכפרתכתינת

החטאים,כלנמשכושעי/וזאז,לחרתשחסרהצניעןת,

סמלהיאהכתינתזה,ומשיםלעולם,חמיתהיבאח

הכתונתאתייטבלןהפסיקשםהביאןרלזהחכפרה,

הראשיןאדםחטאעלמכפרדכתינתדידעיבדם,

הרהי'חבניוהעירמזה,שנמשןדמיםשפיכתיעלוחוח,

 ] Iהאותט IJנפלפמש"ליא Jשל~טדידנתןמיהייר

הכתונתחייא"כ ,ונחכהבנדיהיראדח"רדבגדי

שחיחולפיהמיתה,שנרסהדעת,ץעאכילתעללכפר

ש IIכמהדעת,מץעלאכולשהכריחתןבאדם,משלח

אמרלפיכך Iהעץמןכינתנהחיאבפוחטוריםבעל

המתחדשיםןלפ"זד. IIעכבדימשליחיאח IIחקב

הראשיןכקכקולםחיזריםתמשיל,שהאשהשמעדיפים
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זי~היהעזשפתיחההצביונות i1J45ii ח,;'"

משבציתבכתניתלעשותת IIחקנצוהילכןר"ל,

הצניעיתסמלדחםבהכתנות,לרמזלבתיםדרימזים

מלדבתכבודהדכלדצניעות,האחרחלקעלבלבוש,

שיושבתדבזהתכתוב,ורמזביתךובירכתיפנימה,

ביבאשתדישי"לפוריה,כנפותהיהביתך,""~בכתי

והצנועה,המיו,קיוסותכליתנשמית,תאותבחינות,

הוא,בדיוולבטלה,התאוה,עללהתנברשמתאמצת

המיו.לקיוסשמים,לשםפוריה,שתהיה

שהיןצדקניות,נשיםבשכר ):יא(סוטהל IIואזיט)

כייממצרלםישראלננאלוחדוך,באיתי

ומשקיתאיתוומאכיליתכיןדניםלחםמזמןתקנונה

וביומאל, IIעככויויולדותכוילחןונזקקותאיתן,

חנם,במצרלםנאכלאשרהדנהאתזכרנוז"ל ).חע(

כןיעריותאמריחדדניס,אמרחדושמואל,רב

בחיפריצילאעריותאבלדנים,דאמרלמאןבשלמא

לאדאסוריןמהנדחתוממעיןמאיעריותד IJלמכוי

בערייתפרוציםחיולאלכ"עחנהעכ"ל,בחופריצי

בשוםפרוציםחיולאדנים,דלמ"דאלאבמצרים,

בעריותפרוציםחיולאעריןת,ולמ"רבמצרלם,עריות

נאטרילאשעדייואןתםאבלנח,לבניאסןריםשהין

נדיריםהיןהצדקניות,אבלהיתר,בהםנהנולחם,

רבזכיתוואמרילבדם,בעליהןעםרקיהשתדלי ,מכילו

ממצרים.ישראלננאלן

דידיע Iננאלידייקאדבזכיתןש IIמלבארוישכ)

מאיתארבעעלהיוהנלותדנזירתהקישיא,

בראשיתועושניס,י l/ררקבמצרלםחיויחםשניס,
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הוישועהפתיחההצניעךתיח

הקדושיםבספריםמהתירוציםואישם)יברש"ייג,טו

יזהבמצרים,ישראלעםחיתההקדישהדשכינהחוא

 Iקדןשמחניךוהיהטי)כנ(דבריםכתיבוהנתתשלים,

אותוולכו Iמאחריךושב Iדברערותבדיראחרלא

עריתפ IIעכזהנקרא ,המותריובעריותפרוציםשהיו

שהיןהצדקניות,רקעמתו,שכינהשרתהולאדבר,

הקדושה,שכינהבביתושרתהלגמרי,מערייתגדירות

ישראל,ננאלודייקארבזכיתוונמצאל, 1Iכניהשלימה

ישראלשחטאיקודםבתחילה, ):נ(סיטהאמרירכו

יאחדאחדכלעםשירהשכינההיתהרש"י)(בערירת,

מתחלךאלקיךדיכישנאמררש"י) I(בביתומישראל

מהםשכינהנסתלקהשחטאי,כייומחניך,בקרב

שבביתו,בעבירותלראותיכולדאינולביתם,(מלאב

הקדושה,שכינחשרתההצדקניות,בביתרקרש"י)

שאמרןדרדעלל lי'דייקא,בנשיםהקדושהיתלי

אותוועשתחאחדלרשעינשאתזאתחלכהז)יז,ר II(ב

הנשיםכשחיוולכיעכ"ל,האשהמןשתכלחויצדיק,

אנשיתםנםנהניממילאבקדישה,ינחניצדקניות,

 .י"ז]נאיתיעי'לל. JIכבשכיבהשםישרתת Jבקדישה

אלקיך,עםלכתוהצנעח)י(מיגתבפסוקלרמזויש

בדיראחולאטו)כב(דבריםהכתובשאמרכלפי

בצניעות,כשתלכיכאן,אמרמאחריך,ישבדבר,ערות

מאחריך,ישובילא Iדברערותבךיראחלאיממילא

תקדישהשכינהשתשרהאלקיז,דיעםתחיתיבזת

דאשהיד.)מנילה(ירושלמיל IIמזמובןומחעמד,

נדולים,כחניםשיחיןקדושים,לנביםזוכתצביעתן
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יםוהישהעופתיחההצ,בירעת

ממילאהשכינה,כהשראת,זכתהצניעותהשע"ידאחר

והצנע,זה,בדרןהכתובירמזנםקדושים,הםבניה

אלקיך,עםלכתאותן,יכריעזהבצניעות, גהנתש"ן:",,,,

כילרמזויש ,)א"יאות(הקדמהל Jlכמשתמיד,

ט 1Iךמהה, IIהבבאתזוכרים·מבנ"א,דעתםהמסיחים

ידיק.השכינההשראתנורםדצניעותמינן

דר"אבפרקיכדאיתאהתורה,בקבלתמצינווכונא)

שבתערבאימרפנחסרןל I1וזא) I1מ(פרק

והגשיםלבד,האנשיםעריכים,סיני,בהךישראלעמדו

אמיךןללמשה,חיאברוךהקדישליאמרלבד,

שדרכםהתירה,אתלקבלרוציתאםישואל,לבנות

שנאמרנשים,שלדעתןאחרהולכיםאנשים,של

הנשים,אלייעקב,לביתתאמרכה ,)גיט(שמות

אחד,פחכולםיעניהאנשים,אליישראל,לבניותניד

ז)ז IIפ(תחליםיאימרונשמע,נעשהדי,דבראשרכל

נמלמביאועכ"ל.בךמעיניכלכחוללים,ושריס

אתנםלהמשיךמכרעתומעלתן,הנשיםדקדושת

וכמש"ל.להקדושה,האנשים

כחל IIוזבן)ח Jlכר Jl(שבמדרשנמימבוארוכןכב)

אמירא"להנשים,אלןיעקב,לביתתאמר

לבניותנידלשמוע,יכולותשהםדברים,ראשילהם

דברים,דקדוקילהםאמירא"להאנשים,אלוישראל,

שחןתחלה,לנשיםלמחד"אלשמוע,לכוליםשהם

בניחןאתמנחיגותשיחןכדיד"אבמצית,מזדרזות

כשבראתיחקב"ח,אמרדקיסריותחליפאא"ךלתוךה,

כךיאחרהראשין,לאדםאלאצויתי,לאהעולם,את
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והישועהפתיחההצניע\תכ

אםעכשיו,העולם,אתיקלקלהועברה,חיח,נצטיית

התירה,אתמבטליתחןתחלה,לנשיםקוואאיני

עכ"ל.יעקבלביתתאמרכהנאמר,לכד

החמשימחןדר/'א,פרקימאמרלבאוויוראכג)

נצטוו,במרהדשבתי"לכו',שבתערב

אשראתכג)טז(שםוכתיבכה)טו(שמותי I1כפוש

בכללנשיםוהיה Iבשליתבשליאשריאתאפו,תאפי

 Iעכשיו Iקידשלשבתהכנההקודש,עבודתשבתערב

בהרישראלעמדישבתערבאמרהתורה,בקבלת

הנשיסאשרלבד,והנשיסלבד,האנשיםערוכים,סיני,

כנ"ל,לש"קחהכנהתקידש,עבידתלעבודרנילות

לקבלת Iעכשיומוכניםאמנם ,מעבידתועכשיויבטלות

כלים,אליהומשהידברלאואםהקדושה,התורה

איוהקידש,דעבודתןבזה,צערירנישולאנשים,רק

האשה,תאמרמשותפית,איוהתירהובקבלתעישין,

IIN ,מזח 2ימביטלת"בטלהנמצאתאנכיזהלמהכ,"~

לבנותאמורראשית 1למשחח IIבחקאמרלכוומזה,

שירנישוכדיהתירה,אתלסבלריצותאםישראל,

שדרכםמ"שדנםןי"להתורת,בסבלתחשיבותבעצמו

בכללתואנשיס,שלדעתואחרהולכים,אנשים,של

רמשיםכלומר,להנשים,כדמשהשלאמרחאמירה,

נכללגםדייקא,בכםתלןיתהתורה,קבלתכלזה,

אחרשהולכיםאנשים,שלדרכםשכדדאחרבזה,

יבזהחתורת,אתןשתסנכןכדאילכןנשיס,שלדעתו

שתמשיכידעתכו,אחרהאנשיםשילכושפיר,לאות

ויאה,נאהלאהכי,לארהאס, IIתחלסייסאןתם
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אברהיןשהyפתיחה nהצביונו

יריח,הבלבדבויהנשים,דעתאחרהאנשיםשילכן

שהרי ,)ז/ Jלס/ק(שםהרר"לשלריוקישפירומתורץ

בניחנם,ניפלאשתו,בעצתהחולדכלנש.)מ II(באמרי

נכיןדלאבמאמרי,תיקןנופאדזהנמי,הכידאין

רלזההשבעית,דעתחלפיהאשה,בעצתלילדחדבר

לדרד"להמשיכולחאנשיס,עזרותהיוהתורה,תקבלי

אתעשתהדחצדיקתל IIמז(כן)יכמשי'להתירה,

אחרשילכוויאה,נאהיחיהיבזהלצדיק,הרשע

האנשיםאחד,פחכולםדענוהוח,וכזדעתכו,

הקראוהביאינשמע,נעשה ,'דדבראשרכליהנשים,

ושרים ,)ט"לס"ק(שםהרד"לוכדפי'כחוללים,ושרים

שיצאוהנשיס,חווחיללים,שירה,שאמרוהאנשים,הם

שנמשכיכהנשים,האנשיםשהיוובמחולות,בתופים

מהןי"להתורה.קבלתבהסכמתאחריהך,האנשים

מחשבתירכלחיינן,בד,מעייניכלהכתוב,וטייס

אחרנמשכתיולאשמים,לשםדייקא,בדיעיוני

ש IIמבבחינתוזחוח"ו,ותאוניטבעיבדרזהנשים

הנשמ,ידנםזוהמתו,פסקהרבסיניקמו.)(שבת

והיושמים,לשםרוחני,היההנשים,אחרשנמשכו

ילחאנשים,לעצמוהתורה,בקבלתיסודהנשיס,אז

הקרישה,תורחעולתחתלהכנעהנשים,נתעלייתחלה

שבעי,ררדדתואוי"להאנשים,נמשכוואחריהו

תשוקתך,אישךואלבח,דכתיבשהאשה,דאחר

עולילקבלהטבע,לשברנתעלן Jהתאוניבחינת

ביתראחריחוהאנשיםנתעליממילאימציות,תררח

שם)(ב'ימדפריךבמחל/לענינינןולפייהבו,שאת,
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והישועהפתיחההצניע\תכב

הא[ואגבןבקולח,שישמעכיןנוצאאיתתךש IIממ

בנמראמ"שהיפךיחואדבריה,ישמעיפרש"י

יתלחןשהמאמרפשטלויללה,שתאמרלה,ותלחיש

כופףאלא Jאליהשיניעבקולאלייתדברשלאלח,

ז"ל,י IIרשמדייקומזהבלחש,ותדבראצלה,.עצמך

דברי'.נמילשמע Iבלחשאליהימדברעצמידבכופף

בעצתה,לילדשלאש I1מעלדהאכן,לפרשוהוכרח

[אגבימתרץ,דבריח]שישמעדמשמעמזח,מקשה

ההוא,בדרןשהולדריאהשאינובניחנם,ניפלש IIמ

שארמרתדשמיא,במיליתא ].ל"רנופליפתאים

בקבח"ת,כמיבקולח,שמעושמיאןבמללילעסיקלד

תורת,כדעתשאינןדעלמא,במילילעסוקדאומרתהא

אםקודלכאירחאלאאחאב,כמיבניחנםןניפל

משיםלאחותוה,עייפעושהחריכתירתאומרת

עצתה,בזהשיאלשלוס,דרכידמפנייייילעצתה,

תחלהאותולשאולתה/'קבקבלתח IIחקבשעשהכמי

וזהטובח,עצחבאותהעמןשתחיהוטובכנ"ל,

הקדושים.ל IIחזלנוהעירן

ד"אדאמרלדקדקןישחנ"לרבחובמדרשכד)

אמרהיכווכיכו',תחלהלנשיםלמת

למחא IIדשאימרתחלה,לנשיסלמהטעםתחלח

לחמשךלאנשיםיאחלאבאמתחריאדתחלה,לנשיס

יז)לא(בראשיתברש'ייימפורש ,ל/ Iכנתנשיםאחר

זכריםחקדיסנשיו,ואתבניואתוישאיעקב,ריקס

אייבלן IIעכ Iכולזכריםנקביתחקדיסועשולנקברת,

למשחהסבירלזהחנש~סןכאןה IIהקבחקדיסלמח
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גכוהישיעהפתיחההצביעך·ת

להםאמורחנשים,אלויעקב,לביתתאמרכהל IIןא

ישראל,לבניןתנידלשמוע,יכולןתשהםדברים,ראשי

דבריס,דקדוקילהסאמורלו,אמרהאנשים,אלן

דישדבריס,ראשילשיןימתולשמוע,יכוליםשחם

הנשיםנםדזההראשון,מובןהדבריס,פשטיתבתורה

המסבלרחי,ח IIערבינודמשהבפרשלשמוע,יכולות

יפשטותן,חדבריםהתחלתדבריס,ראשיוזהילתו,

כללי,דבירזהחיהובאמתלשמוע,לכולותשתו

ולאמוןלחזורמשרעווההוצרךשלאולנשים,לאנשים

ש IIכוהבינן,שמעוהנשיםדאסהאנשים,לפני

בעמקיתהדקדןקים,רקלאנשיםואמרהאנשים,

ראשיןודבורהנשים,ממדרנתלמעלהדחואחדברים,

ולאזה,רקיבינודחולחנשים,מיוחדהיחבפשטות,

 ).ג(שבועותש IIמוכעיןלחאנשים,אח"כשיאמרמח

דמביארנמצאלתו,שריפסיקמילייהו,דזיטרראיידי

א Iד/אמרושפירתחלה, Qלנשישאמרטעםבתחלת,

כו'.תחלהלנשיםלמה

דייקדי)אותשם(בש"רל IIהרדבחידושייכה)

בכלבמצית,מזדרזותשחווז"לבזה

דלאןי"ל ,ע"שכוןהועצלניותנשיסאמרלנו,דיכתא

שמתאמציוחיינומזדרזות,רקבמצות,זריזיואמר

וצריכותבטבען,זריזיראינושבעצםלפילחזדרז,

ראוימתאחרית,דבטבעןומשוםלהזדרז,להתאמץ

הזדרזית,בזהלהקדיסכדיההודעה,בחולהקדיס

ש IIמבנחינתוחואדאפשר,כמהההתאחרות,למעט

שחןאחרב IIהאיתי,מסייעיוליטחרבאקד.)(שבת
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והישי·עהפתיחה nהצכיע\כד

 Iבזתירמז Iבהזדרזיןתאיתןמסייעיומזדרזית,

דאחר ,לסייעוומהדרהקב"ה,אצלחשיבהועבידתו

שתנשיםהדקדוקים,בלימודערדיתעסקי םישנאחש",,,,~""

לחתעסקהאפשרות,להןישבכר Iבחולשמעילא

ישואוליהמצות,בקירםלהזדרז Iבמחשבתןתלכף

אחרכלומרובמצות,מזדרזותשהוהכרנהדזתילפרש
החכמתו~ןצך

מתחיליול, IIכנתחלהללמידןלגמורממחרותשחו

גמראחרתיכףתמצות,בקיוםבמחשבתולהזדרז

ולאזמנו,וירויחולימודו,לחקדיסראוילכולימודן,

ויש ,ללמודוהאגשיםשלנמרואחר ,ללמידשיתאחרו

נעצםלנשיסחקדמהכאןאיןדאבמתנמי,לבאר

פשטותדהיינוהדברים,ראשידאמלרתהדינןר,

ל, IIכנונשיסלאנשיםכללית,אמירההיתת Iחדבריס

יעקב,לביתתאמרדכחבחחכנחרקחיתהוהתקדמה

וידועלשמיעה,בחהכנחהאנשיםאתלקדלםשאם

הרישםיבאהתירח,ללימודקודמיםהאנשיםדבטבע

בקבלתעיקרהםהאנשיםדידאיהנשיס,בלבית

בתחלתרבינימשהאיתסחקדיסשע"כהתורח,

בבחינתלאחרונה,יבאוהנשיסותםלהשמיעת,החכנה

מתחלת,דעתוויסיתולקבל,חושיוכלןהקטנות,

דייקא,לנשיסההערהלהקדיסחוצרךלכומלהשינ,

תורח,חדנרילשמיעתלבוליתןצריכןתחושמתחלה

מזדרזותשחןתחלת,לנשיסלמהא IIדחכינהל IIיזי

בלימודיקדומיתמזדרזותשהולעוררו,רויל,למצות,

לשמיעלחם,שנוגע Iהללמודדחלק 1עכשיותמצית

רלאבתחלת,מוסדםחואחתררה,בקבלתעכשיו,
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הכוהישוהעפתיחההצביעית

תה"ק,בקבלתחשיבותן,מורהוזת Iוחבןבסוףמאיחר

 .כג][אותל Jעו Jתה"קקבלתהנשיםיחזקייבזה

""ייבניחואתמנהינותשיחיןכדיד"אואמרוכן)

אמרזקיסריותחליפאאיירלתורה.

ש IIממפשותחליפאדריי"לכו',כשבראתיהקב"ח

לאשחןהאחרתשבע,פידעלכןי,מנחינותשיחוכדי

מדינצטוחאדםרקהדעת,מעץלאכולשלאנצטותה

בדבר,חוהזלזלהכד,.אחרנצטותחיתיאת, IIב

איניאםעכשיוהעולם,אתוקלקלחועברת,

חתורה,אתמבשלותחותחלה,לנשיסקורא

כהנאמרלכד Jלתורהבנ~חואתינהינוולא

חשובההקבלהוהתיהבתחלה,יעקבלביתתאמר

ייברולאלתורה,בניהואתינחינןכד,ימתיןאצלו,

כשהבעליבסתמא,התורת,אתשישמרועצמומחנשים

עמימשיתפתחיאוחריבאמת,חתירתאתשימר

2 "~ c בהחליםI דחןבניהן,אבלבדרכו,עמוהולכתממילא

באםתלוי,זהמנעוריתו,איתוומחנכיתמנדלית

באחבחחתירח,בדרןמדריכתואצלה,חביבהחתירח

רינקי.)ב II(בש IIבמהכונחחושבאני.יזהיברצין,

אחיח,באהבתשתורגלהדלפיהאם,לאחידימלובניס

לח,היאחביבאחיה,שגדלתתיאבירדיתירגלת

מח,וח"נתחיא,בדרךבניחאתנםומרנילת

התירח,לחחביבתמעיקרא,בהקבלהשכשמשותפת

בתחלתא"ללכדהתורת,בזרדז IIעלבניחומדרכת

 tהנשיםאלויעקב,לביתאתמרכח
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והישועהפתיחההצני~ותכי

כי'ומנחינותשיחרכדיכתבכחינתןמתנותכז)

ןמשניחיןבבית,מצויותשהנשים

לעילדמביארדרדעלוי"לל, Jעניבניחסעלתמיד

בדבריעסיסהדהיאבועז,שדאחרות,נבי ) Iד(אות

תפלית,דברימחרחרתדאינהידעוצניעות,חכמה,

עסוקתאינתתפלות,בדברימהרהרתוכשאשה עודיד",",,"""

הם Iאלחדדכריםצניעות,בדבריילאחכמה,בדברי

תנשיסאתלחמשיךהקב"הצוהילכוהפכים,שני

תהיינהדייקאז lfשעיהתורח,לחכמתבתחלהדייקא

ללימודבניהןאתומנהיגותבבית,ןיושבותצנועות,

תנשיםאתכאודכינהשפיריאתלוקיומה,חתורה

ורית :קיח(שבתשאמרודרךעליעקב,ביתבתואר

אלא Iכוקריתילאמלמליוסידא"רזי) Iברבח

עכ"ל,ביתשלעיקרשחיאיפרש"יביתי,לאשתי

חביתעקרתחיאשהאשתמשיםענף,יפחולשון

עלומשגחתנבית,תמידשמצויהעווליהואל, IIעכ

השמלענויבזהל, J1ןכנהביתובניתבית,עניניכל

תה"ק,לקבלתתנשיםלהקדיםדראייתטעם nתקב"

אשתל IIןזס"ן)ו l/רמסי'יווודע II(של IIקיובאמת
, 

האיש,כשכרלאאבלשכרןלחישתורח,שלמזח

ציישכר,לחשישפ IIיאעועושת,מצויתשאינהמפני

יא"בעכ"ל,כויתירחבתואתאדםילמדשלאל IIחז

בזה,הקב"הוהסבירתחלה,איתומקדיםלמח

ובזהבצניעות,בבית,יושבותשחריעקב,ביתדנקראן

אתוינחינוהקדושח,תירהאחרנמשכותדייקא,

ילקרבואיתןלהקדיםראןיילכןלתורה,בניהר
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כזוהישוהעפתיחההצניעות

 Iחלהנשים,דצניעותבזת,ומבוארהניול.ככל ,ק IIלתת

תח"ק.בקבלתיסוד,

איסורי[בהלכותזיולם IIהרמבכתבהנהןכח)

ל Iוז/אנשים,לעניןיא] Iהכב IIפכביאה

לדבריומחשבתועצמויפנהאמרו,זאתנדולח""מכל

עריותמחשבתשאיןבחכמה,דעתווירחיבתורחן

ונתבארל, IIעככייהחכמהמןפנייבלבאלאמתגברת,

חכמת,בדברידבעסוקההוא,כךבאשהדגמל IIבהנ

והואתפלות,מחשביתעי"זיתבטליצניעות,ובדברי

עבירה,נוררתדעבירחב) IJמפ"ד(אבותמ'ישבבחינת

הרהוריםעידנמשכיםרעיס,בחרחוריםכשנכנסים

מתבטליםובצניעות,בחכמהוכשמחרהריםרעיס,

יד)מה(תתליםהכתוב,עניווהוארעיס,ההרהורים

אתשמרגשתמלז,דבתפנימה,מלךבתכבודחכל

למנועפנימה,שתשבעצתה,מלפנמו,יחסהכבודה,

קשות,התחלותדכליהתחלתו,בהנסיינות,חפנישה

והיינו,המכשולות,ימשכולאמתחילה,וכשאינה

דרךמהלבקשולאבזה,קיצוניתלהיותדצריכח

העולםלבניהקשותהנסיונותעניןוזהותממרצע,

בדרךקצתשנכנסוכלממוצע,להיותדחושביםבזה,

ר"לומתקלקלוחולךבהרע,נדבקכברתתרא,

קיצוניל IIצןכדומתוןפריצןתמרציחהדבמנלעה

ושליןובדיאגשייך.ימיציערע,רקדכולובחכרח,

ובמי/שלפעמים,שראויסמדית ,וכדומח /ופזריקמצו

בתיןפנימה,שתחיהכללפנימת,שתחיההכתיב

בגדיה,בתיךימסיבבתמסיככתפנלמתוגסביתה,
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~ 

 .והישועהפתיחההצניע\תכח

ע IIנאהע IIושבטירוגםלצאת.במיכרחתבשלימות,

מאודהנשיםמולהתרחקצרידכתבו, ]א' Jכר"ס

רקהממוצע,בדרךזבהלאחוזשלאדהיינוובאוד,

בזה.קיצוניצ'יל

ואשה,אישכלאתלהעריךעלמא,נהיגיוחנהכט)

לבושיםתםאשרתלביש,בחינתלפי

רישביורת,קטןכועבבראשו,שלבושמידישב,ן

עבנדולכובעכובשוישויותר,ירתר,גדיכשכוכעי

כובשאריכוהאדם,ערךלפיוהכלכנתןנ, Iהקטן

בראשתכאשה,יכןכידוע,וברגליו,בנופו,בנדיר,

והכלשינים,ממלבושיםמלבושיםורגליה,לבגופח,

מדרנתםנכריםוכןעצמה.לובשתךכשתיא,מתלפי

קודש.שבתבמלבושינם

ש JJבמש ):עז(שבתא IIבמהרשכומצינויבאמתל)

סרדר)לעטיף nת"דרד(פרשיי'סןירא

א Iהרש'מכתבע"זיד)כח'תחליםליראיודיסיד

ש IIכמאדם,שלמדיתייעלמרמזלםאדםננדיוז"ל

יבמעליתוגוי,לבניסבגדידיהיועתגכלח)ט(קהלת

ע"ז,חמירחחטידרשםוע"כהיראה,היאהמדות,

עכ'יל.יק"לדיליראימיוחדהוא

 ).טח I1(פיל Ilעיגו'עתבכלמפסוקש IJמלא)

צואיס,כנדיסאיתימלבישיושהחיטא

ינמצאחנפש,נקייתבחינתעלמרמזכבניםןוהלובש

 Iדסידובעניןמדותיו,עלמרמזיואדם,דגבדיזבה,

שביקשמההוא,יהסודהקדישחאלשידכבתוגןי

ואדעךדרכיד,אתנאהודיענייג)לג(שמיתמשרע"ח
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בטוהישיהעפתיחההצביעות

 Iמרצינךחיץחיותינןבעת Iבעיניךחואמצאלמעי

חושימאצייראיו,בשבילסרדר, Jדשנילהכן,ויעש

חיין,כשנתרחקויהללניד, IIענמדותג IIחישחואלפניו,

מדותע/וייתברך,אלייןיתקרבויחזרימרצונו,חיץ

חבעש"טייז NNשכתבישיב,רצואבחיויחיאחוחמים,

ליראיןשהודיעויראיואל Iדסודיזהיזי"עהקדיש

ב"ח,חייחשםע"יאלין,ולהתקרבלחזירחסיד,

דר"ח ).אל(קדישיןיע'הרחמים,מדותג IIלמסיר

אמרהראש,בגילןיאמיתדומסגל'לאדרוו,בריה

דייניוד"ח ).י(שבתיברשווי Iמראשילמעלהשכינח

יראתחריהשמנה,מאימתמתעטפיןשהדייניוכתב,

ליראתנורםהראש,יכיסויהראש,לכטותנירםדן

עלזדתיהוןהיכיכיוישיך,כסי ):קני(שמש IIכמדי,

כמש/ישהראש,כובדנווםדהניטוידשמיא,אימתא

דשבתבוש'ייש IIכמשהדעת,ישיבינירםמהרש"א,

ע"ש.עליתןמיושבתדעתןחכיסןי/י Iשע

בשםהקדושיםבספריםאיאתכוכיוהנהלב)

מססרעליסקאורי Iרתנוראהרה"ק

הלבושאופוסיריושחיובטחצחותשאמרזל"ע

יכדומח,צנועים,שלמראנסאיחסידים,שלטראכס

וייאזוייויילזה,בשםחלבושאופוקראוטעםדמה

כד Iהלבושכפימעונטראכסאזויואנגעטאומנייט

תמחשבה.חוא

תלבישןדכפיא'בחינותשתיכוללזהומאמרלג)

שהמחשבהשעיייתמחשבת,תיאכד

בצניעות,ליבשבצניעית,שחושבדמל Iכדלונשייכז,
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והשיועהפתיחההצניעותל

בנאיחיכובפריצות,לובשבפריצות,שחישבימי

דכפייהביעצמי,מלבישכדשחישב,כפיוכדימה,

עלמשפיעדתלבושתמחשבת,תחיהכךשלבוש,

בפריצות,לחשיבמשפיעהפריצות,לבושהמחשבה,

שבאריכןבצניעות,לחשיבמשפיעהצניעות,ולבוש

חמדו.ת

בצניעות,לחשובבנפשח,תזהראשה,כלילכולד)

 Jכךואחרצניעות,בבנדיתתלבשוממילא

דצניעות,מחשביתלחזקעליה,ישפיעוצניעןת,חבנדי

למנוחתתזכהובזתדפריצןת,"",ונמחשבותולחשמר

כאןחאמורלםוהלאויןהעשיןכלותקייםהנפש,

 Iבביתחהשכינחתשראתבזחיתנרים Iראשוןבפרק

לבעלת,ואשרי Iלחואשריקידשזרעזרעהושיתיו

ונחתרצוו,שביעתלהםויהיתמשפחתם,ולכל

להרמתנזכחאלו,צדקניותנשיםיבזכותיקדישה,

אמןקריבתילגאולהישראל,קרןוהרמתתה"קקרו

כיוור.

ל I1לפמזחחרדותישראללבנותלעיררוראוילח)

מהנדוליםשאינתפרצחכלחי]ו IIכר I1נב
, 

ממילאיט]-יז[בפ"טתעניןוביארנופרצת.אינת

זהעריות,בעניניבעולםהנוראהמצברואיןכשאנו

בעניניהנהנותנןולתקןבתשובחלשיבאותנומחייב

שלשלת,כמוזהאחרזחנמשכיםהדבריםכיהצניעןת,

שיתחיללהתיקווחדרןתיאזהרקוממילאכידוע,

בס"דןיתפשטהעניניםבתיקוובהצדקניות,הצניעות

אותו.מסייעיוליטחריתבאלאט.לאטעםבהמרו
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לאוהישיעה~תיחההצביעות

תשפןטבצדקו] Jlטי"ט[ויקראכתיבוהנהלו)

חיי ) Iל[שבועותפירושייאמרועמיתך,

לאבעיי,נראהזכיתיכשהכףזכות,לכףחברךאתדן

רואהכשהעיןקרא,מיירי/כ Iובעע"ז/קראאיצטריד

דיקא,זכותלכףלדוןתה"קצותהובזהחוב,חכף

," ooo בבאמצינןדכאמתזכות,לכףלדיודשייךמקיםבכלנ

דמלם,לואיןא]נב[שמיתתירהדאמרהבמחתרת

זכית,לכףאיתןידיןולאיחרני,השכםלהרנך,דהבא

בהםשלמותילאבחם,וחלזבהל 1ול, 1להרניבאשלא

לדיניתורהאמרהלאלחייו,דנוגעכיין ]:פה[יומא

ןהטעםזכות,]לכףידוודאפשרבמהרקזכות,לכף

ולאחברן,שלחובהכף'יותרשרואההאדםשבעכי

בתפלתיע IIזיאלימלךהר"רקבעכושעלזכות,חכף

חסרונם,רלאחברינומעליתאחדכלונראהלכקש

סי'א]מד"שסיייד Iניוע 11בשש I1ממתורץיבזה

ואסורשבחי,ולהזכיר Iכולהספירנדולחמצוה

טוביתמדותמזכיריואלאמדאי,יותרבשבחולהפלינ

ללמהקשההט"זוכתבקצת.בהםומוסיפיושבו,

לק'ומ,ןבהנ"לל. IIעכחרבהשקרלימהמעט,שקר

שישהוא,ודאיחבירןשבחרואהשאדםכמהדכל

ל, IIכנבזהראותקצריהםאדםבנינשבעכייותר,בו

ןלהיפךאמת,ודאיהיאקצת,כשמוסיפיםממילא

שהוא,ממהיותרגדולה,במזחריאיםהננאי

ראייתעללסמוךלנןאיןממילאכך,שהשבעוכיוו

דיונביתלהעידשבאועדיםאפילוכו,ועל ,עינינן

פ IIשאעהעדים,אתילדרושלחקורתירהאמרח
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והישועהפתיחההצניעוחלב

כאזניתםושמעווכך,כדבחדיאבעיניתםשראושאמרו

החקירותע"יורקכו,האמתשאיושייךעדייווכד,כד

דפרשיוימהיובןיבזהתאמתןהב"דיברריידרלשית

תקבללאכתרנומושיא,שמעתשאלאא]כ"ננשמות

וקשהעכ"ל,הרע,לשוןלמקבל·אזהרהרשקר,שמע

שהואבמהאפילונוהנהרעלשיודאלסירל IIקידהא

עשייב·ה"ב]פ"זדעותנחים IIברמבכמביאראמת

(ניןיעשאםהרע,לשיןעםשקררשיז"להרכיביאיד

שאפילותח"קצייתהדבסתמאמביארל IIילתנאחד,

חיפךזכות,לכףחברןאתידיוחוב,חכףבעיניוריאה

עיניו,ראליתעליסמוךילאןבעיניושראתמה

שעי'כועיניובמראתלטעותמאידעלולדבאמת

ותצדק,האמתלבררהרבהלהטריחתב"דצריכים

חוב,לכףאותיידובזה,מציתיקייםלאהואיאם

לקייםצרידהשומעמ IIמתרע,לשוןלאחריםימספר

בחזקתהנדוןעמיתולהעמידק, tlתהמציתעדייו

כתרגומישפרש"ייזהרל. IIכמשזכותלכףולדינוכשרית

הרע,לשוךלמקבלאזהרהרשקרשמעתקבללא

שמעאיוכד,כדשראהאמתאומרשהמספרפ IIשאע
, 

אביזהששגהבעצם,שקרשהואשייךח IIאפיכך,כד

שעי"זהבין,לאאיידעלאאיראהשלאנקידה

ככלזכיתלכףלדוןראןיד IIבנונםהעניו,כלנשתנה

ילבםדבר,העכםע"ישחסיבתישראל,יבנותבני

שכתבז] IIע[טלןבס/יחשיןורמיתר,שאומרלםאונסם

[שבתל IIמזי"לןנתנ"לשכונתי.יברידש IIעזהבדרן

יקשחלזכות,אותודניןזכית,לכףחברוחדןקזכ.]
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לבהו.יושעהפתיחההצ·ניעית

ולתנ"לרארי.אינויזתלזכות,לדונוראייחיןזחשמא

כשרית,חזקתלתםישכש,"?ישראלדבאמת,שפיר,אתי

יידועגלויתעולמיםרברויז.][ברכרתל IIרכמזכידוע,

אחדככוראויכוי,רצונילעשותשרצונינולפניי

חכףלכאיוהשוואיופ IIאעזכות,לכףלדונומישראל

אתלדוןצייתההקדושהתורתנובאמתילכוחוב,

ויק"רנעיתמצית,מקליםה IIוהסבזכות,לכףכ"א

אוותגםלדוןגורםחובלכףחברוהדךרקגי],ח IIפל

גסדניו,לזכות,חברי'יכשדומדה,כנגדמדחלחוב,

מיעיללחוב,חברופעםדךאפילויאפשרלזכית,אותו

לזכות.איתיגםשידינולזכרת,עכשיושדןזה

מפלהיטב,ןשאלתיוחקרתידרשתיותנחלז)

קולותמיניכמהעלספרים,ומפיסופרלם

באוכינידעילאבזה"ז;הצניעותבעניניהנהונים

שחיירישכלל,הקדושהתורתינוע"פחהלכתממקור

מהעללהםישדשמאינומיםומפקפקיםמגמגמלם

טועיו.שהערלםלתלותלהוניחאדלאשיסמוכו,

מקלקלאתילפיןב] IIהפייבנמו"קבירןשלמייאמרו

רללמודלקבלתיכףדמוכניםמתקנתא,ילפיוולא

ללמודמוכניםואיושהוא,ממיוסולותמהסלקולים

ולאלהקלרקמחדריםכימהתיקונים,ולקבל

נדולים ]:ז[חיליול IIבמזרמזראמרתילחחמיר,

חיאזהצדקותמבחייהם,יותרבמלתתםצדיקים

חייסקרויסבמלתתםגםצדיקיםכ IIשעחלותבחינת

רשעיםשעייכמיתח,בחינתהיאורשעותליוח][ברכות

עיסקיםהצדיקיםרהנהנשמ]מתיםקרוימבחייתםגם
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והישועהפתיחההצניעותלך

ןבדקדוקיםיתירהבזהירןתמצותיהןבקייםבתח"ק

 Jלבעלשםאישואיונעליםןובמדרינותחשובים

כיכמעשיהם,ילעשותבדרכיהםלילךמהם,ללמוד

בדרכיויחןלךלעצמו,חשובחצדיקמנוברין,נברמה

וכילני Iבדרכניוהולכיםו.לעצמנןחשיביםיאנחנו

צדיקאיואדםאמנםב"ח.הבוראאצלמקובלים

ב]זונקהלתיחשאולאשוביעשתאשראבץר

אזמה,לחקלהצדיקשנכשלעניןאיזתוכשימצאו

 Jזהצדיקנדולתהידעתםתהלתו,פיהםימלאו

חישריםימעשיי Iהקדושהועבודתובתורההתמדתי

מקילחואיחנהח, IJבהבוראלכבודנפשוומסלרת

ההיאחדברעשתשבעצמופלוגי,בעניןחיתרומירה

וחשיבותונדולתירובשלפיפשיטאהרילמעשה,חלכה

פ IIואעופקפןק,חשששוםבליעליולסמיךהיאראיל

בידינו,חליטעותהריאיסור,שהואמעולםשידענן

למחדרייואפילונמור,היתראצלינוהדברומהיום

יחליבוראויזה,מצדיקגדוללנימלכיימחמיריו,

מתלמידיו,ילהליתוצדקתיתורתומפנללהכנע

וזת Iבדרכיןולנהוגדבריואתבצמאשיתיםלהייתנן

במיתתם,האדם,בניאצלצדיקיםנדיליםרמז

מנשאלםדאזמיתה,בחינתשהיאבעבירהכשנכשלו

יללמוךעליהםלסמיךמרית,ומקבליםאותם

בבחינתבמדרנתםדכשחםמבחייהם,יותרממעשיהם

איןנפשם,ובכללבבםבכלח IIנלד'יעובדיםצדקית

דרןפיועלוהבו.מהםללמודדראויאיתם,מנשאין

כהקלללמידממלתמיד,ליםבכלהעםמיצאיםזה,
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להו.הישועהפתיחההצניעית

מנחגממילאשנעשהעדלחחמיררלאובזהבזת

היא.תררתישראלדמנהגבטענחובאים

ומזה,מזחטוב~ומר,ויתחכםמייבאוהנהלח)

ועוצםטו)לב(ישעיהשנאמרמהלקיים

רבנותבניעלתרעלראותולאברע,מראותעינין

כד,מקללםשחאישחדבר,נכוואמתואםשיראל,

אבלשהוא,כמהעיניו,עוצםלקייםרקיוכלכ IIבע

מצ"צ,חי]לאו[פ"אל IIעמשמקילםאינולראותושלא

עלינוצוחוחבב"ההאנשים,אותחיראושבחכרח

הרעובערת ,עמלתךאתתוכיחהוכחיז)יט(ויקרא

יכם pלאלקדושיםוהייתםוכ"פ),ינ(דבריםמקרבך

 .)מטו(במדבר

לכףחברןאתהדוא'מליצת,חלקיב'וישלט)

חןלטובה,עניניםבכלעליווממליץזכות,

לעצמו,בנוגעונםלחברו,אדסביוותודשמיא,במילי

בחינתוזהולזכות,אותיידיוג"כננדו,חברושעיוית

 !ה IIבדימצותוהואחבריס,ואהבתישראל,אחבת

הואוהב'במליצה,הטובחלקיזהו ,)י IIל(אותיכנ"ל

בדיקח,צריךרעיםומנחניםרעים,מעשיםעלההמלצה

רקישראלכלאתלהכריעהקדושה,מצדהיאאם

בעולולמעטליה,ניחאדבחפקיראמצדאולטובח,

לדווייותר,לאבן,חבריוכשינעל, IJרשמיםמלכות

לתקןוצרידר"ל,רעחלקיזתזכות,לכףחברואת

עצמן.

(תחליםהכתובהקדיסוהיהדות,התורתוביסודמ)

טוב,ועשהכ IIואחמרע,סורטו)לד
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והישדעהםחיחח nהצנעיולו

טוב,דעשתוחלק Iלאויושס"חחואמרע,סוריחלק

לחתרחק Iזודעבודתינוחריעשיו,ח IIרמ Pוחיא

לק nלתחשיבאנןוצריכיםייתריתגדילחחיאמחרע,

שומריםאנוובזחתעיקרי,חיחדותיסרזשחואזח,

חראויח,במדרגתינילעלותשנוכלמחטומאה,עצמינן

ד l#יבניתברך,לכבודןכראוי,ולחתקרשלחטחר

ז"לם IIחרמבמיישלזכורראילופרישןת,דצניעות

אצלקרובחאדםשלשדעתוביאח)איסורית'(סוף

נסתפקאםש) IIכמשלחו,ומתאוח(שמחמדתוערירת

ואי'(ובזמנינןל 1Iעכלחקלמורחששמע,דברלו

ספקלויששאפילושמתאונן,צחות,דרךלתעיר

לחקל),ומירחופוסק, nת"חואכברבזת,מחששמע

בלבו,נוגעדןשיראתמללכלראויבזמנינווממילא

אלח,מעניניםפרטבאיזחלתקלכשניטחעצמו,לחשוד

דעתוחוןתמצדלאשמקיל,מכריעתנשמידטעב

שנזכחרצרןויחישלם,ןבבירורלב,חטחןרח/"~בתןם

יא(דבריסדכתיבמתולקייםבאמתושמלםליראת

לשםומעשינומחשבןתינןכלויתיןבר,ולדבקתכב)

כי"ר.אמיבאמת,שמלם

ענינירכבלהפריצות,עניוכחימרלעיררוראוימא)

ןחטאים,יעיס,חרתוריסנורמתפריצית,

אסורחרחןרווכלכידוע,ר"ל,ולאחירם,לעצמת,

נא)ס IIר(אחי'עשמואלגיתש 1Iכםמדאורייתא,

לעולם,אחריתמחרחראי,פעםתערןתשראהואחר

תחטאיםיבבלבמייר,ד"ה ).ח(סוטתתסריש 1Iמכ

במחשבת.אותח,שראוחאנשיםכלידח,עלשחוטאים
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 rלישרהm yפתיחההצניעית
כפרש'''עליחם,נענשתחיאבמעשח,אובדבור,אי

נכנסחיא ,לחבירןתקלחשחנורםטז)ל(במדכר

שיוצאתפעםדבכלונמצא,עבייל,עונשיולכלתחתיו,

שקיסעםאועבירותמלאשקעםחוזרת,בפריצות,

כמחיודעמיבזה,לחואיספתר"ל,עבירותמלאים

חיאחזח,בעולםקצתוכשנענשתרייל,עבירותמיליוני

קשתנענשתשאניכז,כלחטאתימתוכיאומרת,

החטאיםאיתןכלעלחושבתואינחי"ל,האיכולי

כברזחכלכיבפריצןתה,ישראל,לעםשתחטיאת

רייל,בחם,הרגלתמריבגמור,כחיתראצלה,נעשת

הילודמקיםתחתבור,שכורהלמידומחחיאיחנח

כליםעשהשלאוחושבר"ל,שמחשיפלואדם,כני

לכןדייו,וישדיו,דישואחראי,אחראייחואזבח,

אתויצילוחיטב,בזהיתבוננוואשת,אישבל

זח.מכלנפשיתיחם

ב"ח,דיאתיראיסכולנןשנחיהעלינן,וחמוטלמכ)

לט)טו(במדברבתורה,ש IIמונקיים

אותם,ועשיתם Iדמציתכלאתוזכרתםאיתי,וראיתם

אתםאשרעיניכם,ואחרילבבכס,אחריתתורו,ולא

 ):טב Jl(בכמז"להציציתע"ילזכיראחריהס,זינים

אףגדול,לבגדמצטרפתונימאנלמאכלזח,בגדמת

נדוללחשבוומצטרפתופרוטתפרוטהכלצדקת,

המצות,עי'ישנעשיסרוחנייס,בבנדיסיכןל, Jעכ'

(עוולר'ילעבירותע"יהאדםשמתלבשצואים,ובגריס

החיא,בחנגדמצשרפתקשנת,פעולחכלט)ח I1פי

לחםועשו nחקב"שאמרציצית,במצותתרמזוזהו
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והישועהפתיחההצניעותלח

נעשהשהבנדז, IIעלעוררבנדיהם,כנפיעלציצית

כדהואהרןחניםבבנדיסדנםולהתעורר,מנימות,

דן,מצותכלאתוזכרתם 1אותןוראיתםא Iילז'ל, I1כנ

תתחזקיל, IIהנהתעוררותשעוויאותם,ועשיתם

בלבושש IIממל, IJהנלרמזראיי!ל lוי;ב"ה. Iדבעבודת

דברכויאלאבציציתחייבאיןס"ד)ייסי'ח II(א

דייקאדבזהוחיינול, IIעכבגדונעשהבארינה,הנארג

ימעוררונימיו,מחוטיםנארגיחבנדהנ"ל,הרמזשייך

קלח,במצוהגםליזחרהרוחבים,בגדיסעלאותנו

גדיללחשבוןמצטרףדחכלקלח,מעבירהנםןליזהר

זה.אתזהויעורריויזחירו Iלעצמוכי'אויזהרל, I1כנ

מצטרפתקלה,מציהדהיאנראהאפילןמצוה,יכל

קלה,עבירהנראהאפילועכירה,כליכונדול,לחשבון

גדול.לחשבוומצטרפתמ"מ

נשי,חניעלדמרחמיאיבשי,חניטפשאייכמהמג)

עליהםשאוטרלםעלשמצטערות, Iטפשאי

חתורה,אבשיעלומתרעמיםפריצות,עניביפרטי

כאילוחמלה,בליחבריות,אתומצעריםשמחמירים,

ולהחמירלהקלואיש,אישברצוןתלןי,הדברו IIח , 

זי).פי"ד(עייל

הרשותחרילדין,תשובהלהםישאםיהנהמד)

לאמתן,אמתדיןילבררלחקשותבידם,

חואוכד Iכרכחעליהםובתאבדין,פניםמשיאואין

ש IIיכמהמותראתלאטירדאטורתורה,שלדרכח

טן}אותה I1אובחוראיתכ I1רמס"ס{ביו"ד 1חש"'

החלכת,לבררשהמטרלח ):מד(חוליוא Iמהרש'וע'
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לט,.הישיעהפתיחההצביעךת

כפיךיגיעאומרהכתובעליוטריפה,החששלחתיר

הירא,אישהואאםאבללך,וטובאשריךתאכל,כי

כהיתרלונעשישכברשבידו,מעבירותחלבב,ורד

שלעולהשסובליםישראל,צרותומצטער~לר"ל,

אתםאי ):כז(מוייקל IIכמזלו,לומרראויתורה,

לומשפיעיםאתםאיןפי, ,ממנליותרבורחמנים

החסדמקירהואה IIהקבכיממני,יותרבכללרחמים

ועלכויחיינועלתמיד,לימודיםואנחניוהרחמלם,

שבכלוטובותיךנפלאותיךיעלעמנו,יוםשבכלנסיך

עדתמיד,האדםעלמרובלםה IIהקברחמיהריעת,

יותרמרחםשאתהלומר,אתהתבאואיךשיעיר,אלן

ומהמבין,הואמההאדם,רחמיהםמהוכיממני,

ראהטו)ל(נצביםאומרוהקב"הכלים,יכול,חוא

הדרךרקהטוב,ואתהחייםאתהיוסלפניךנתתי

והטוב,החייםדרךהואלפנינו,ניתןה I1בשהשם

אתוה,ר"לכסף,אוהבט)ה(קהלתאומרוהכתוב

ש IIוכממהאתוח,נפשותשבעלאכסף,ישבעלא

ו IIפ(אבותחכמיםואמרןרעב,משביעי ):נב(סוכה
~ 

שעיסקמלאלא[מהתאיות]חוריןבולךשאיומ"ב)

מהצרית Iחורייבניהםהתורה,אנשידרקבתורה,

אי/ב]חי[טוףם IIהרמבוכמ/שהנפשיים,והיסורים

דרדדרקמחכמה,פנויבלברקמצויעריותיצרדאלי

(תהליםמשה"כוכדפירשתיהחיים,דרךהיאהתורה,

בזה"קדאיתאפת,ימחכימתנאמנה,דיעדיתיט)

בבראסחידתאורייתאארחיובכמהל IIיז ):פב(יתרו

ליחיהיבאוחיובכמהמאריה,קמייחובדלאנש,
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והיושעהפתיחההצנעיותמ

בכמהילשמאלא,לימינאמארחיייסטידלאעיטא

ןימחילמארית,קמייתיבחידעיסא,ליחיתיבארחיו

יתיכעיסא,זיניעשרותלתמאחשיתדתנןליח,

דמאריחבגיובמאריה,שליםלמחןינש,לבראירייתא

כן'דאתיובעלמאדיןבעלמאליה,לאןטבאבעי

אצלנאמנת Iדעדיתכאשרהכתוב,יאמרל, IIעכ

איד ,בתת/יקשמייעציד"עצתאשרשמאמיןהאדם,

מרע,הסירשע"יבו,יתקייםשכדתקוס,חיאיתנתג,

דרמויחטיב,עשתוע"ירע,מכללשמרלאוי,ן nדשס"

הטיבבדןריתנתגיממילאטוב,לכליזכחעשה,מצית

חיאומקיימת,בתשמאמיןעדות""חזה,הנהוחישר,

פ IJעכפתי,בטבע,שחיאמישאפילופתי,מחכימת

היאכאילוטיב,חיותרצדעליפח,עולתתכליתו

תואבאמת,תנדולירחמניתנדיל,חיותרחכםבטבע

מהעבירות,ז I1בעחשנחניםשאע"פתורה,עוזביעל

לרשע,מכאוביםרביסלב)(תחליםאומרתכתובחרי

יסוריס,בלאאדםלדאיןאי)ב IIצ(ב"רש IIכמוזהו

כלכייהתורהמועליןאביסשיסוריםלאדםאשריו

מדברלאותוומבטליוהאדםעלבאיםשהםיסורים
, 

שחםיסוריםאבלתם,תוכחתשליסורים ,תורח

תורח,מדבריאותומבטליןואיוהאדם,עלבאים

שבאמתתחלת,אמרעכ'יל,חןאחבהשליטירלם

שכרדאיאתשמעתייחנחלטוריס,בלאאדםלדאלן

ומצטערעבירה,עלנענשדכשאדםעבירה,עבירה

לשכינת,צערשגורםעבירה,עודמזהלוישבעינשי,

כשטובלאבלבצרה,אנכיעמיצא][תהליםדכתיב
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אמרהישועהפתיחההצביעית

ע"ז.מאדהרנחשכריתח"קןובקיוסבלימודלסוריס

חלומדיב)ח'לפני,שליכרמיבפייר J(שהשל IIכמז

נוטלמאתיםבצער,שלאאלף,נוטלבצער,תורה

אותימבטליםחיסוריםאםאמר,והדרעכ"ל,בשכרי

עליהם,שיעבשחם,תיכחהשליסוריםחתירה,מן

לעצמיינרם ,בעונותיויסיריםעליולהביאשנרם

ידסעליתבטלשלאמתאמץ,אםאבלתורהובישול

לייוסיףכיהם,אהבהשליסוריםאז ,מהתירה

שלאוהאתמץ,חיסורים,שסבלעי"ז,אהבההקבייה

הרוחניםהתענוניםואמנםמהתורה,להתבשל

יבקליםתה"ק,בעסקבווה,השםעובדישמתעננים

שהתענינכלל,לזהזוכלםהפושעיםאיןיתברך,מצותלי

שוקקתנפשםונםכולנה,עלעולההזח,תרוחני

המונשמים,בחייהםמהם,רחוקחוהיארוחני,לעונג

הכדירכמשחקהבליסשלרוחנילעוננומוכרחים

תורח,עיזביעלחואהנדילהרחמנותולכווכדומה,

מהפריצותמהעבירות,שנמנעיםתורה,שומרלעללא

ומקיימיםיצרם,אתשכופיםלחצדיקיס,ואשריוכון,

שו].לד[תחליםטיבועשהמרעסור

לנ.)(ברכותהתמוהמאמרלפרשישל I1יבחנמה)

 Iעליןלוחםאסירדעת,בישאיומייכל

כו,עלחוא,בינותעםלאכייא)כז(ישעיהשנאמר

יקשהל, IIעכיחוננולאייוצרו ,עישתולרחמנילא

מיהרימא.)(נדריםבדעתאלאענידאיןטובא,

לידיולאמאודגדילחהרחמניתדעת,בושאיו

לרחסשלא Iעודשנזרואלאיעת,לושאיונצרתי,
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והישןעהפתיחההצניעותמכ

ישראל,עמולגבישבשמיםאבינוובפרטאתמהא,עליו,

זוכיםוהיינוחוטאים,היינןלאדעתבעליהיינואם

נורםשטותורוחדעת,בנושאיןמצדורקבדיו,

רחמים,צריכיסאניכ I1ע ).נ(סוטהכמז"לל, 1Iרלחטוא

 ,עלינוה IIבהבוראשירחסטוב,מהבעתידברכ IIא

מדע,כבליהםהחכמיםזנםועודדייקא,עכשיו

ורחמייט]קמה[תהליםכתיבובאמתיבתרך,כפניו

רחמים.תמלדמבקשיםואנומעשיו,כלעל

לעזורהוא,הרחמנותכי Iהמאמרכונתאכומו)

אמנםמצבו,ולהטיבלהצילו,להנצרד,

שטובתווסוברבדעתו,טועהשהאדםלפעמים,יקרה

שהיאהאופןדאדרבא, Jכןאינוובאמתוכךכ·זחיא

,מתחנוטעותילפיהוא,אזבאמת,לירעהואמבקש,

יעכשיוא IIוסדלו,שבחרההוא,באופולעזרוומבקש,

לרחםוראוילעזרו,כשנמנעיםמצטער,חואפ IIעכ

שיתגלגלהנס,עלונסמוךבזה,הנדולצערוולבטלעלין

העירוזהעלמזה,הרעיגיעהושלאבאופותנלגל,

לו,רעהואובאמתישרה,דעתבושאיוכייןל, IIחז

לורעשהואלמהילעזרובזה,עליולרחםאטור
, 

שאיואכזריות,שהואלונדמהשהואואע"פבאמת,

וצועקניתוחלושעושיםלחולהמשללו,עוזרים

הקרא,הביאןןעייזמהמתאמר,ולהצילןעליןלרחם

בהשערתם,טועיםיהםהמה,בינותעםלאכי

לאלדעתםע"נבאמת,להםהרעאתומבקשים

שלאזהבאמתאבליחננו,לאויוצרועושהוירחמנן

שאיוכייןרחמנות,מצדחיא Iכחפציה IIהקבעשח
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מגוהישיעהפתיחההצניעית

האמיתי.בהטרבלנו,להטיבחפץהבב'והכיטובתו,זה
 f ר~~

במניעתשאיוהנ//ל,הרחמנותבעניוהואוכןמז)

וכמ"שטוב,רקו, IIחרעשוםהפריצות

הלבמחשבתאחרנתורשלאשפ'וז)(מצוההחינוך

הזה,העולםתאותאחרנרדוף,שלאזה,ןבכלל Iכו

נוררתעבירהכוייקצףבזיוווכדירע,אחריתםכי

למלאןתדעתךתשיתואם Iמצוהנרררתומצוהעבירה,

פעמים,כמהאחריהתמשךאחד,פעמהרעהאתותך

עיניךולעציםיצרן,לכבוש Jגבורלהירתתזכהואם

פעמים,כמהלעשרתבעיניןיקל ,'אפעםברע,מראות

תחזקבן,נפשםהרגלם'"ולפיכו'תמשיךתתאותכי

יקודיפוקמים,כוסשםישתוילןתאותם,עליהם

איש,כלהזח,חדברכולהס,ויערבהייו,תאיתאש

הרע,יצריעליייחזקבהן,ובהתמלדובתאוית,בתרגלי

היוםכלתמידבחלקיישמחמתם,ובתמנעיוס,יים

תתאיהמילוילאכיחיטב,לנוביארהנהל. IIעכ Iכו

אחריתםבתאותההרגלדאדרבהלהארם,תטובהיא

אלאטיבואיןבסייד,לעילביארנואשרוככלרע,

והיראה,התורתררדהיינן ]ג/ Jמו IIפ[אבותתורח,

חרבה,פתטרבא)יז(משליאמרה IIעחמלךןשלמה

האתוה,בעליכיריב,זבחימלאמביתבח,ושליח

בנבוליםנכנסיםחםתאוותיהם,לחשליםברצותם

כתיבבחוטאיםגםריבות,דבריויגרמואחרים,של

יהנפשבעליולכויעמועםלדיריבכיב)י(מיכח

בדךרנחת,בחייויבחרוהתאוית,מללייעלמוותרים

לחכירי,אדסוביולמקום,אדםביווהשליחהשלום
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ו.היש\עההקדמההצניעו.תמד

הקדמה

אירוזי/לביאה)איסורי Iה(סוףם I1הרמבכתבא)

קשתשתואכולה,התירהבכלדברלך

חכמיםיאמרו Iכיהעריותמואלאלפרוש,העםלריב

להןמתאוהאדםשלנפשןועריותןנזל ):יא(חניגת

בדבריצרולכוףלאדםלוראןילפיכך Iכיימחמדתו

טתורח,ובמחשבהיתירהןבקדישהעצמוולהרנילזה,

היחרד,מןויזהרמהו,להנצלכדינכרנה,ובדעה

מןלהתרחקינהוגיכוכויהנדילהנורםשהוא

נורמיושאלוענביםןומדבריהשכרות,ימוהשחוק,

אשח,בלאישבולאעריות,שלמעלותותםנדוליס,

זאתמכלגדולהיתירה,לטהרהגירםזהושמנהג

יירחיבתירה,לדבריןמחשבתןעצמןיפנהאמרו,

אלאמגתברת,עריותמחשבתשאיןבחכמת,דעתי

עכ'/ל.כןיהחכמהמןפנויבלב

אדםצריךז"לכ"א)רי'ס(אה"עע IIיבשב)
, 

ואסירמאד,מאדמהנשלםלהתרחק

לאחתבעינין,ילרמןזברנלין,אובידיו,לקריץ

כנגדה,ראשולהקלאועמה,לשחוקואסורמתעריות,

שעליתבבשמיםלהריחואפילן Jביופיחלחביטאי

הכביסה,עלשעומדןתבנשיםלהסתכליאסיראסור,

שחואאשה,שלצבעוניםבבנדילהסתכלואסיר

בח,להרהריאבשמאעליה,אינסאפילןמכירח,
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המוהישוהעהקדהמהצניעות

~ 

ומסלקהרץאלאאחרית,לחלדאסורבשוק,אשהפגע

זונה,אשהבפתחיעבורולאלאחרין,אןלצדדיו,

באצבעאפילןיהמסתכלאמות,ד'ברחוקאפילן

נסתכלכאלוממנת,ליהנותונתכויןאשה,שלקטנה

קוללשמועואסורשלה,ערוה)(פי'התורףבבית

מאלולאחדוהמתכויןשערה,לראותאוערוה,

הדבריםואלומרדות,מכותאותומכיוהדבריס,

עכ"ל.לאריןבחייביגםאסוריס

להזהרחייס,דרכיחז"ל,לנוהורןחנחג)

י I1עבעריות,מכשולמכלולהשמר,

בזה,השייכיםוזהירותהרחקותמיניכל

סייגועשומ"א)א Iפ'(אבותיונהרבינןל IIןז

אתןשמרתםל)יח(ויקראשנאמרכעניולתורת,

אנ.)(יבמותלמשמרתימשמרתעשיכלומרמשמרתי,

יגדרסיינלעשיתומשובח,נדולדברהואוהסיינ

 ,'דדבראתהיראבהמ,להכשליוכללבללמצרת,

שללמצותסייניםשהםל, IIרזדבריאתהמקייםלכו

כיעצמת,המצוהשעושהממיהיראה,חיבבתירה,

השוםרכמוליראה,הוכחההמצותעשייתאלו

פשיעה,לידייבואשלאמתחלה,נזהרשהואלסיינים,

לנו,מראההסיינ,מקייםואינוהמצות,העושהאד

אםבעיניוירעאלמצוה,לעשותבעיניוייטבאםכי

ופורץהיראתמפניחשלאפרץ,ולפרוץבה,יפשע

לברכה,זכרונםחכמיםדבריכיהנה Iנחשישכנוגדר

העןלם,עיקרשהואשמים,ליראתואילנותיסידית

כויאליןפרפראותכולםמציתוכלהמעלות,ייסיד
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י·הישועההקיהמהצניעותומ

שהיאהמעלות,שתיבוישהצניעותוחנהל, IIענ

לעריו.,תנדרוהואא) IIכרפ,ל Iכמשהתורה,מומצוה

ממיאלשמים,יראתויסודהיחדות,יסודשחוא

הקדושה,ובתורתוח, IIבבד'המאמינההאשה

שכרומשלםבעולם,משגיחבIוהשהשםומאמינה

החיים,יסודהיאהצניעות,כיבנפשה,תדעיעןנש,

הישרה,בזרדהצניעןת,מדתבלילהתקיים,אפשרואי

הצניעות,מדתקיוסעלנפשינן,למטורוצריכיםכלל,

ןבפטרובפרט,בכללישראל,ישועתוזהיולזרעינו,לני

דעיקרפשיטאונוראים,קשיםשהנסיונותזה,בזמנינן

ישזהזמנינןועלהצניעןת,ע'יירקהיאהשמירח

 ,בחדרידבאעמי,לךכ)כר(ישעיההכתובלקרוא

זעם,יעבורעדרנע,כמעשחביבעדן,דלתיךיטגרר

הערמזרםוננצלזעם,יעבירכיהכתוב,,לנו o ", •••ניבא

רנע,כמוהקצר,הזמווכינה Iבעות"רעתההנהוג

 tf\כמ"בחדריד,עצמךתסגורהמועש,הזמויבזה

עצתך,זהופנימה,מלךבתכביזתכליד)מה(תהלים

חזרםזעם,יעבורעדפנימה,עכשיוליכנסרהצלחתך,

נבישלחייס,שלבחייםכתיקונס,שניםויהיוהרע,
. 

ביראתוחייםברוחם,מושליםשיהיןחיים,אדם

בעולם,הראשוןדקלקוללהתבינן,וראיישמים.

 Jזותאותי JJענמשדהדעת,מץעוחוהאדםשאכלו

יע'לחוה,תנחששהתאיתא)ג(בראשיתכפרש'''

תאוה'י Iעהי'במבול,העןלםחירבו(קמו.)שבת

כלקץבפ'קח)(סנהדריןשאמרופ IIנןאעזו,רעה

לאמפניהס,חמסהארץמלאהכילפניאבשבר
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מזןהישוהעהקרהמוהישועה

בחומש,וכפרש'ייהגזלןעלאלאדינם,גזרנחתם

כד(דבריס , IIלפרשוי"לבזה,המפורשיםתי'כבר

אמררזהל IIיהקורא,ע"ילהפרעשממהריוטו)

לחתוםמיהרצועקים,שהנגזליםהחמסי Iשעוה lIהקנ

הקלקולאבלונן'ןתההכצעקבסרום/ש Iוכמדינס,גזר

שנוזליןגזל,נמיחוידהזנותמהזנות, Iהיבכלל

(בראשיתש IIוכמהנזל,אצלםהופקרוממילאהנשים,

ובזהבעריות,האלקיםלפניהארץותשחתיא)ו

(שםבפילשמןעישוכול, IIכנחמסהארץותמלא

כירעריות,בשרמתאותלפני,באבשרכלקץיג)

הקץאתדחקןהחמסהזנות,י IIעחמס,הארץמלאה

הוציאםה)יט(שםכתיבבסרוםדינם,גזרלחתום

המלאכים,אמרןזהיאחרי, Iערש'אותם,ונדעהאלינן,

כזאת,נבלהשעושיןמאחרפרש"יפח,לדישמיעוד

ועמדיכוי,עליהםסנגוריאללמדפחופתחוולדמי

היל 1Iעזיתאוהי I1עעשיהעגלגסוהשחיתוס.

תאוהעווי Iג)כה(במדברפעורלבעלישראלויצמד

בגבעהבפלגשבנימיושבטחורבומואבודבנותזו

ותשכחודיק Jזורעהתאוהע"יהיייט-כ)(שופטים

במדינותההתבוללותעכשיוגםל, IIרמאורעיתבשאר

החורבןוכוכידוע,ל IIרזןתאוהע"יהואבאימית,

מעשיםוכלורציחותונזילותבנניבותישראלבמדינת

שמרניליסר"ל,הלזורעהתאוהע"יבאיסר"ל,רעיס

כללמלאהמבול,בדורוכנ"לבהפקרות,הכלאת

אידיחטא,שלאהבןיעשהומהמעצור,בליאתותם

שלמדוחיאחרהרע,יצרומידיעצמואתיציל
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הצנעייתהקרמההןניעות nמ

וחיאל, IIררצונוולעשותואחריולחמשךיחרגלליהן

דידובמהרהישראלעמועלוירחסעיוןיכפררחום
~''"' 

אכיוון.

הרחיקנןשלאהבתינןב) lIתקמ(מןחחינוךיכתבד)

ויקחביותר,מכוערדברשחוא 1·הזימהמו

לזרדרצןיה,ומחשבהטובה,מדרךומדיחיהאדם,לב

[הערתל IIכמשוחיינול, IIעכשטיתשלומחשבת ,חע~,,"~

משיחדוגעשתי"ל,בזתוהחשקהתאיתרובי IIשעבי]

טז(דבריםצדיקיםדבריויסלףפקחים,יעיריחשוחד

 ,עבירהעובראדםאיו ].ג[סוטתל IIכמזיהיאיט)

אישאיששנאמרשטות,ררחבינכנסכואםאלא

מהרש"איביאועני'ל,כתיבתשטחאשתן,תשטחכי

[במד~רבחדבמדרשיכתבשטרת,לשיךחיאדתשטת

 nאשניאףלב)(משליימדכתיבלה,מייתין]ט

יחיאשטית,בדבריאיתימפתההמנאפתכילב,חסר

אלי] Iל[נשא Iבמדאיתאועודעב"ך,רצובהעושת

שחםזמה,אחררודףשתהאחילך,לנשיסתתו

ממנןנאבדשדעתול, IIעכאדםשלדעתומטלטליו

ולחשמר,להזהרלהתעורר,לנוראוייכמהכבי'ל.

נגיעחמכלילמניעלהתרחקוסייבים,הנדריסכלוי Iע

 ,מאידמאודמסוכנתאשרהרעה,זןבתאיה

מתפשטתאדםבלבככבסהישליםחסשאם

צדדים,כמחאבדםישר"ל,בכוליימשתלטתבתוכו,

ביתר,ובניאשתומצדחני'ל,תארתעללו,שמתנגדים

בזיונותמיניכמהומצדהאשה,אותהומצדוממכיריי,

מייתרכילםיעלשוניס,יעניניסרהפסדים,רהשפלות
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מטוהישהעוהקדמההצניע,\ת

הכליסיבלהצדדים,בכלומתהפךימשתלטןמתנבר

ינתמלאמדעתי,יצאשכבראחרתרעת,האתיהבשביל

ר"ל.שטיתרוח

אתםאשרבפןלט)טו(במדברעזראאבןוז"לה)

ותאותיאחרשילדמיכיאחריתם,זונים

כתבוהספורניעכ"ל,אלקיועבודתמתחתזונההוא

השכליתנפשכםמטיםאחריהם,זוניםאתםאשר(שם)

פיוהריעכ/ול,ימותאבדיןלדרכיחיים,מדרכלבהם,

משלםזו,תאוחשע"ייכתבועריות,באתיתקאיזה,

לנמוייזיניםרמות,אבדיןלדרכיחיים,מדרכינפשם

השפילוזר,תאיה , IIשע ,ל/ Iיכנאלקיס,עבידתמתחת

ל, IIרלפעורוהשתחוותעגל,לעשותגםעצמם,

הלייודעיו ]:סו'ג[סנהדריול Iחז/שאמרןןכמן

כדיאלאז IIעעבדןולאממש,בחשאיוז IIבעישראל

תקפויצרן Iשהיפרש"(בפרחסיא,ערליתלהםלהתיר

יאל 1מעליניתורהעולכלנפררקאמרועריות,על

סדרלחםסדרוחנחל, IIעכהערלותעלאותנויוכיחו

אמריוכומה,תאותםלמלאשיוכלובאופוחייהם,

ליהשמיעילהאמרמיאבבנותגביקן.][שם

עבדן ]'''שרעושה,[יהיא Iכולזהעבודלןאמרחכיי

מדרגיתבזהישוכור"ל,זןתאיהבשבילז IIעכ IIג

התלןייןןהיהדות,הצניעותבמצבשוברת,ממדרגרת

קמ"למאימובואינודלכאורחיתורץ,ובהנ"לזב"ז.

שוםבזהדאיואחריהם,זוניםאתםאשרבאימרןקרא

רמהדבריס,טיפורכמרבעלמא,אמלרתרקאזהרה,

כי ,ל' Jהנעניובזת,עיררתתח"קאמנםבזת,למדני
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והישועההקימההצניעךתנ

ויוצאמדעתי,יוצאידחשעלתיאונוראהזיתאוה

לתזתךמזחונדע Iל IIכנע/וזלעבודגם 1ו IIחכולומהדת

ינתבארבקדושת.ונתחזקמאבדיו,נפשותינןלחציל

ערות.בגדרתלויוהמצות,התורחכליקיוםשפיר

(ברכותהקדושיםל IIחזדברואשרהדברןהואו)

אותםי II(פרשמינותזולבבכםאחרי ):יב

(תחליםאומרחואוכן ) Iכותירחטעמיההופכים

זחשמסתלר(פיואלקיסאיובלבונבלאמרא)יד

בלבבםשמסתיריםלבבכם,אחריר"לוכו ,ב,בו

טעמלהופכיםועי"זר"ל,אלקיםאיולאמרתמינות,

עיניכם,אחריר"ל)מזויפיםתיתריםלמצואתורה,

שמשוןויאמריד)(שופטיםשנאמרעבירה,חרחירזה

(וחייניבעיניישרחחיאכילי,קחאותה Jאביןאל

ועשיתםדי,מצותכלאתןזכרתםהזהירה,דתה/יק

ולאח, IJב Iדמציתע'יפחכל,לעשותדצריכיםאיתם,

עיניכם,ואחרילבבכם,הבנתכפילבבכס,אחריתתורי

בעיני,ישרההיאכישמשןו,ש IIוכמרואים,שאתםכפי

ישרחהיאשבעיניודייקא,עיניוראותעלשסמך

עבירת,תרהוראחרנמשכתהאדם,עינידראיית

כוי,ע'יזהרחירזהזונים,אתםישמשוו)כההיא

ל, IIכברי'לז IIלעגםמכריעדזנות,עבירהדחרתור

צג.)(סנהדריןזימתשינאשאלקינודלפיוי"ל

ז, IIבעמחרחרכ IIע Iמחזלמתמונעתי Iבדותאמונה

למציאתורת,טעמיומהפךר"ל,ליהניחאדבחפקירא

שינית,הדיעותמכלומבתלבלמזויפים,חיתרים

יזתישר,בדרןשחילךלן,ונדמתר"ל,משכליויוצא



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    85יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

נאוהישוהעהקימחהצניעות

 Iבכיסןעיניןחניתןכלעח.)(יומאל IIבמזלרמזיש

ש IIעדל, IIעככבולשורעליודומותכולו,העריותכל

אאייכבכוסושותהאדםאיוחזקה ):עת(כתובות

הכיסשתייתתיאזןלחופח,זהכנלסהיפרשייל Iבידקו

עינין,אחרשחולדבכוסו,עינייחנותודכלירמזוע"ב,

שכלי,אובדהיאאצלי, iחאש,להכנלסימהרתר

גודלנלמד,זהימכלל, I1כנכמישורהכללוונדמה

 ,הלזוהרעההתאוהמצדלאדם,שישהאחריות

הנוראמהמכשולולחשמר,להתרחקתאדם,ויתעורר

תקדושאתייחכרביאךהיא,בזתהיעוצחוהעצה ,הזת

מלהרחרפתאוםתיכףשיפסיקב]יח[ייקרא

ויאמרכלל,ברברימתומשאשרםבליומלהסתכל,

באורזע"שושלטוומלדדברהוא,מלךגזירתלעצמו

בזה,וחישרחטןבזהדרדמביאר,יממילאקצת,

עצםילמנועמעיקרא,הצניעותבנדריעצמןלנריר

שמאמינהישראל,בתוכלהנוראים,לנסיונותמהגיע

כללאדםבניבחיכשלןשלאבנפשה,תזהרב"ה,ברן

מפרילחיתנותתהלל,חיא Iדיראתיאשהח"ן

מעשיה.בשעריםןיחללוהיד'ה

ישציציתדפ'(בברכות)מש"שיתורץובתנוולז)

יכיששה,ןחשיבדבריס,חמשהבה

מינות,דהיינןמינות,חשיבלאדבילקיטא, IIמהרש

הספריס,כלגירסתתייושובע"ז,חרתורהיינן

ע"ז,והרחירים, pאלאיןבלבודאמר Iהיינודמלנות

דחרתירל IIיצאחר,ודברשמיםשםתףדמש ,חיינן
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והישועההקרמההצביעיתנב

ולחנ"ל ,עכת"דכחראחשיבז IIעוהרחורעבירה

בלםשאמרהכפירה,תחלתהיאדמינותמבואר,

בפנילמצראתורח,טעמיומהפךאלקיס,איודייקא,

אזבפועל,לזנותוכשמהרהרמזויף,חיתראחריס,

לגליתכברומסכיםיותר,משתכרהאתוה,רובע"י

ודפעי"דעגל,כמעשהר"ל,ממשע"זילעבודכפירתן,

ולבסוףבלנו,חשברתחלהנינהו,חראתרתיחניא"כ

עבירה,בחרהורבאמצעוהפסיקל, IIרזמםכאשרעשה

לזנות,חרחרמינותמחשבתדאחרמעשה,חיהשכך

וחרחוועבירהדחרהורל I1יאול, IIכנז JIלענמשךומזה

לזנות,שחשבי Jlשעמזח,נמשךדזהנינחו,כחדאע"ז

דבריס,חמשהרקוהייל, Iכנ/יל Iרז IIעלעבודפקר

מכולם,עי"זלהנצל ,'דמצותלזכיךהכתוב,ורמץ

העצותכלאחרכתבם IIדתרמבאי]נאותןע"ל

זאתמכלגדולהוז"לזו,מאתרחלחשמראיךשכתב

וירחיבתירת,לדבריומחשבתועצמןיפנהאמרו,

אלאמתגברת,עריותמחשבתשאיובחכמה,דעתו

הכתוב,ירמזל IIיזיל, Jlעכהחכמה,מופנויבלב

ועשיתםד'מציתכלאתיזכרתםלט]טי[במדבר

ובקיומם,המצות,בזכריועצמכם,שתטרידואותם,

תתוריולאהחכמת,מטרדותמלאלבכםשיחיחועווי

ב"חוהבוראהרעות,מחשבותבכםישלטולאוגוי,

רעותמחשביתמכלויצילנוש, IIכעווןיעזרנוברחמיו

לאחבתכולניונזכהשבעילמ,רעיםמעשיםומכל

יעדמעתהשלמבלבבילעבדןשמיס,ויראתתורה

אמו.עולם
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נגוהישיעההקימההצניעךת

אתאובדתאותו,רובשעוויהננול,בכלמבוארח)

אחרןנמשךר"ל,מדעתוויוצאשכלן,

יא(משליבפסוקלרמזישוזהל, IIרלטבחכשהיצה'יר

נשמריםבהתנתגותם,שהצנועיםחכמה,צנועיםואתב)

ומתקיימתעומדתחכמתםוממילאהלזו,מרהמתאוה

כבחמותלהבתזותל, IIהנתאוהבעלייסודיהנחש)

בזה,והסיבהכידוע,ל IIרנופםבנילוי

לראות,תאוהדיש )ב' 1קע(סי'חסידיםבספרכדאיתא

(רנחאליהודביבתנאואיתאליראות,תאוהויש

בנדיהומניחיוהיוהמבול,דבדורפ"י)וזוטאא IIפל

זהוהריר"ל,בשוקערומיםמהלכיווהיו Iהארץעל

 ):(סנוביבמותוקצף.בזיוווכדישפלה,בהמלתתאוה

אומרר"א Iכונא)לב(האזינואכעיססנבלבנויאיתא

ונוי,אלקיםאיובלבונבלאמרוכח"אהצדוקים,אלו

מסרנאי,יאנשיברבריא,אנשיאליתנא,במתניתא

ומתועבמשיקץלךשאיובשוק,ערומיםשמהלכין

ל, Jlעכערוםבשיקשמהלןממייותרהמקום,לפני

יותרומתועבמשוקץערום,בשוקהמהלךלמהרק'

בשוקדמהלךמבואר,ןלהנ"לאלקיס,איןשאימרממי

גםמיכןוממילאכנוול,לזנותמוכןזהחריערום,

והצדוקילהדיא,כפירתועלמכריזובזהע"ז,לעבוד

כתב,שםבחומשל IIזירשויבלבו,כפירתומסתיר

אמראומרתיאיכוהכופרים,אלןאכעיסס,נבלבגוי

 ,שבוקערוםדהמהלךל IJיל, IIעכארקיםאיובלבינבל

מדעתייצאשכבררחמנית,עליומתמלאהריאהן

'ש Iמפלנלכוכ"כ,עליןכיעטואינןל, IIרלגמרי
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"הישועההקדמההצניעותנד

כעס.עליוימתמלאיםמזעתי,שערשתבכיפר,אכעיסס,

(תחליםבפסוקלרמזישהנ"ל,הגמראדבריולפי

עשב,אוכלשורבתבניתככידם,אתוימירוכ)קו

 Iחשורמו ,ומשוקץמתועבלדאיופרש"ל

דבמקוסר"לל, IIעככריעשבאוכלשחואבשעה

עצמןתחליפוכבייל,חשלםבלבושמכובדיםשיחין

שור,בתבניתותםהרגה)ואםמעט,(אםעווםלילד

משוסץאזיהיאעשב,שאוכללבוש,בליערום,שהולד

איוערים,בשרקתמהלךוכו ,כמוהישאיןומתועב,

שיררדממני,יותרהמקוםלפניומתועבמשיקץלד

אות(פי/בוען/ל ,)ט IIכ(אותככ"לבתמת,לבחינת

גילויכלאלאממש,עריםדיקאלאורעריםהו)

וחרה ~ Oבאדם'ש I1ומערום,בכללחואדפריצית

ערומיםשניחםויחיוכה)ב(בראשיתהחטאקידם

המפרשיםפירשוכבריתבוששו,ולאואשתו,האדם

החטא,תאיתלהםתיחשלאזמידכלהראשונים,

הדעת,מץעשאכליואחרע"ש,כלוםבזהתרגישולא

תאותשמבלארמז,לעיניס,תיאתאיתוכיבי[דכי

אבשה,עיניסמראהטיב ):עד(יימאיכמז"ללעיניס,
, 

ערימיםכייידעיהרגישו,אזמעשה,]שלמגופויותר

חנורןת,לחםויעשותאנה,עלהויתפרןונתביישךחם,

שעשהעדאנכי,ערוםכיואירא,אדםאמרועדייו

וילבישם.עורוכתנותה IIתקבלחם

ז IIעתכתובדתלהטובהיבמדחנםומצלניי)

לג(דבריםדאמר Iבזהזהיג/וע

אלחיםלךיהיח(לאאמרתךשמריכיילןיבבניט)
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נ·חוהישועההקרמההצניעות

שאותםמילח,(בריתינצורוובריתןרש'יי)אחריס,

וחםבנלחם,אתמלולאישראל,שלבמדבר,שנולדו

בסה"ק,ידועכישם}בניהס,אתומליומיללו,חיו

מאמררשמרוואמרתתאוה,מחלישהערלה,דחסרת

במדבר,גםמילחבריתששמריע"ילד,יחיח~א

לאזיירעהמהתאוחוכשניצלןהתאוח,דמחליש

תליא.כתאדהאכמביאר,ז IIלענמשכי

עללהתנברעצמיכשמחזקמרובה,טובחומדהיא)

התורתבדרךחייוסדריסדרזו,תאותו

מו]ליוטו IIטנבמדברבתורתמפורשוכוותיראה,

אתםאשרעיניכםואחרילבבכםאחריתתורוולא

למעןזו,תאיתבעניוגרוריסשתחיואחריחם,זונים

קדישיםמצותיר'"'זחייתםכלאתועשיתםתזכרי

המצית,כלותקיימותזכרוערוהגדרשעייילאלחיכם,

זהבזמנינןרואהעיויכל ..לאלקיכסקדושיםותחיו

הרחיקיםהםבעריות,לותרשהפרוציםהעולם,מצב

חםבצניעית,יותרוהמתנהגיםומצות,מתורתליתר

מצייתיח,וקיןםהקדושהלתורתינןיותרהמקורבים

וי] ,כייד[ייקיירל IIמזמובויבזתתליא,בהאדתא

קדישהמיאצאתתעריתנדרמיצאשאתהמקוםכל

ל. Iע'כקדישנקראתעריהמועצמותגודרכל Iכי

אשרהמצותברכיתבכלמברכיואנןדבאמתיקשה

קדושת,לנומיבאיןהמצותשכלבמצותיו,קדשנו

וחייתסמצותיכלאתיעשיתםל I1הנהכתיבוכמאמר

קדישים,תהיןהמציתעשייתשע/ייכס, pלאלקדושים

עריית,גבדרדיקאקדישדנקראהמדרשתלהימ"ס
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הוישיעההקדמההצניעותדב

קדושתמביאהמצותכלדעשייתכ IIדאתש IIאל IIולחנ

ערותבנדרתלויגופא,תמצותעשייתמיחןלישראל,

 Iהמצותכלקיוםנורם Iערוהדנדרןנמצאל, IJכנ

עשייתי 1Iעקדושתמוצאאתהדוקאשםוממילא

קרוי Iקודשחבריתשמירתדלכויובול IIיבחנהמצית.

העולם.וקיוםחתורהיסודשזחולפייסוד,יק Iכסת

טו]כנ[דבריםבכתיברמפורשמהשפירמובויבזה

מחדקשהמאחריך,ישבדבר,ערותבךיראהרלא

שבשבילשבתורת,עבירותמכלזו,עבירהנשתנח

שפיר,אתיל IIולחנמאחריך,לשובדוקא,זיעבירה

כללנדורוהיהדות,התירתכליסודרזהומשום

כיסןיחוא,ערלותנדרויסודהעויות,בפגלהנדרים

התורתכליסודהיאבצניעותהניףדכיסוינמצאחנוף,

והיחדו.ת

בצניעות,להתנתגליזהואשה,כלוצריכתיב)

מכשיל,מכללהשמר ,יעניןעניןבכל

אםשאפילןעמצה,עלתסמודולאוכאחרים,לעצמת

איטור,בשוםתכשללאכך,כלבצניעיתתזהרלא

אתמןיאלמ"ד)פ"ב(אכותחכמיםאמרןשחרי , 

הקדושות,מאמותינוטי][פתיחהל IIיכמשבעצמך,

בצניעות,כןנםשהתנחגיולאח,וחלרבקחשרח

[שיפטיםדכתיבמכשיל,מכללהשמרזהירות,דחיינו

מנשיםהקני,חבראשתיעלמנשיםבתורךכד]ח

נשיסמאן ):כג(נזירבנמראיאמריתבירך,באיחל

דכתיב,ד"חפרש"יילאח,רחלרבקחשוחשאנחל

מנשיםפרש"ייבשיפטיםאחל,בחונאמרובכולן
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בזוהישיעההקדהמהצביעית

שנאמררבקהבאהל,חנחבהשנאמרשרחבאהל,

בחןשאנמרולאה,רחלהאהלה,יצחקויביאהבה

אכן,תוס'רכ"כרחל,באהכויבאלאה,מאחלויצא

דמרמזאהל,כאןדהזכיר ):י(חוריותא lמהוש'יכתב

מלמדבאהל,הנהויאמרבשרהיש Jכמלצניעות,

הכתוב,הללישדבתןדצדקניותהריכן Jע'היתהשצניעה

ממכשולשפחדובאהליהן,יושבותצנועות,שהיו

סמכיולאבאחליחו,עצמווהחביאווהצניעועבירת,

אפשרשאיהנשים,לכלשארו IIק ,יצדקתומעלתןעל

יסודכשלשמרורקעוו,ממכשולשינצלולסמוךלתו

לחשםרעמיד,ייכליבזהרקהצניעות,דהואהיהדות,

תתכסהלצאת,לכשמוכרחתהרעים,מהמכשולים

והיאהמכשולים,מןתנצלובזהבצניעות,ןתתעטף

אדםשלשכבודןחי)פי"ח(בש"ראז"לוכך Iכבודה

אדםשלשכבודוהלשוך ) Iב(צוובתנחומא Iבגדן

שמכסחיכסותןובזיוו,שפליתהואזהגילןיכסותו,

חייס,בעלידשארבזה,ואמרתי 1כבודיהיא Iאיתן

ואותםלנמרי,מלובשהשלם,ואדםכלל,לבושיואיו

וחיינווחצ,יחציעצמומלבשיווחצי,חצישחם

זההרילגמרי,להתכסותוהמרבהפוחת,שחפחותן

שאמובמהלרמזישיל Iובתנכבודו.והואמשובח,

שהכבידלעולם,דןכבודיהילא)קד(תהליםתכתוב

עדהארוכיםהבנדיסהיינווחוה,לאדםדןשעשה

לעולם,כדיעמדוחן)אות(פי'טל IIכמשלמטחן

ד'ישמחאזהשלימות,בצניעותכדחכלשילבשן

רע,ומכלהחטאיםומכלמהעריותינצלדאזבמעשלו,
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והישוע,ההקימההצניעותנח

כי"ר.א IIבביטובותהישועותלכלונזכח

ל Iוז/א) I1היג Iפי'אישות(הום IIהרמבוכתביג)

תמיד,יוצאהשתהיהלאשה,גנאיאבל

אשתולמניעלבעלוישברחובות,פעםבחוץ,פעם

בחודש,אחתפעםכמואלאלצאת,יניחנהולאמזח,

לאשה,יופישאיוהצורד,לפיבחודש,פעמיםכמיאו

יך)מה(תהליםכתובשכךביתה,בזויתלישבאלא

מבוארהנ/'ל,כלולפיעכ'/ל.פנימהמלךבתכבודהכל

מיבעיאלאהמתגלות,הנשיםשלוהשפלןת,הפחיתןת

רקכראויןמכוסיךאפילואלאר"ל,נופןבגילןי

מתקרבתכברמהראויןיותרבחוץעצמןשמראית

בזה,עודלבארוראויל, IIהנהמנונהלבחינהבזה,

הנהגתלא)(משליתיאר/ה Iשהעאדם,מכלהחכםכי

ופועלת,משתדלתחרוצה,שהיאחיל,אשתומעלת

עצמה,מלבשתוחנורה,סדיומוכרתופלך,בכישור

ולאבייו,לעניעןזרתטרף,להםונןתנתגיתה,יכל

בכללביתה,הליכותמשגחתוכרם,שדהרוכשת

בעלה,אתומרוממתמעטרתעצלות,ובליובפרט,

יציאהבההזכירולאדי,ויראתצנועהאשהוהיא , 

הדמיון,בכ"ףסוחר,כאניותהיתתאמררקכלל,

וחיאיציאתה,בלילחמת,תביאממרחקובחריצותה

שלה,העתידעלאחרןן,לייםושמחהרצין,שבעת

בעניניטרודלבהחוץ,היוצאתאבלבמפורשים,ע'

שוטטתביתה,הצלחתמזבחתבע"כזה,ובערדחוץ,

ויותר,זה,ובערךבחוץ,רצוןושביעתסיפוקומבקשת

האדםכיהמשפחתיים,בחייהוחסרמתמעטכ IIבע



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    93יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

נטוהישועההקדמההצניעות

וזהשם.חסרכ I1בעכאן,שנותןחלקוכלמוגבל,

מלךבתהכבודהבערדתותהופחיחלישותהמורה

חן,חכםפידבריהם,ומובניםצודקיםוכמהפנימה.

לישבאלאלאשה,יופישאיןשכתבל, Jlזם IIהרמב

יצאנית,מלהיותאותהבעלהושימנע ,ביתהבזוית

כדורותדלאיראהובאותפארתה.טובתהדזהו

עכשיו,לנןשנדמהדמההאחרונים,דורותהראשונים,

אצלם,זההיהכלל,אפשרשאידברשהוא

איסוריהלכותם I1תרמבכבתשהריפשוט,מנהנ

אסיר ,בשוקאשהשפנעמיהכ"ב)א II(פכביאה

לאחריןאולצדדין,ומסלקהרץאלאאחריה,להלך

שלאלפיוזהוא) IIסא IIסכ(אה/יעע I1השוכ"כעכ/יל,

אשהפנעבמקרחורקכלל,בשוקמצויותנשיסחיו

הםכימהמכשול,ניצלכברשסילקת,ואחרבשוק,

בתכבודהכליד),מה,(תהליםכדכתיבקראקיימי

כהרמנייםחכמיםדיעםכלוהיהיתוומיפנימה,מלך

ובכלובתבונה,בחכמתמןפלאשחיהדידועז"ל,

ומיבלגמןפלארופאוהיחיתיצב,מלכיםולפנימדעות,

והואוהבא,הזחהעולםחייהביןוהואבעולם,

בזויתלישבאלאלאשה,יופישאיןלכתןב,הכריע

הלא ,ז IIעעכשיווהנשיםהאנשיםיאמרוומהביתה,

שהיאעליו,יכריזו Iכךהיוםלפניהםשיאמרמי

בתהלים,כךהכריזודהע"השבעולם,שוטחהיותר

א I1א Iחכמהפ IIשעומוכח ,זחחיפזשלאמרמיואין

ו. IIי~חהכובשגבורל Iצ'בפיעלרקחדבר,לדחות
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הוישועההקדמההצניעותס

המשאכלנעיס,ולאנאהלאוחנה,",לכאורה,יד)

הנשים,בנדיובסדרבפריצות,הלזה,ומתו

יתירחינונה,לאשתתכרחחחכם,מאמרלדיעאד

העומדיםמדבריסזהוובע"כצריכים,אנווללמודהיא,

חספר,ובפניםלעיל,המבוארככלעילם,שלברומי

יכדימה,נדהבהלכיתלעסיקההכרחוכמובס"ד,

פסוקבסיף Iתפרשהרבח(שה/ישכמדרשואיאת

תלמידותאלוכעורב,שחירותתלתליםפז)כתםראשי

ברביס,מלאומרוןשחורות,כעוריתשנראיתתורה,של

 Iכווזבחזבפרשתכויעליהוערבותה IIבחקאמר

פשוטקיג.)(פסחיםבמז"לחי)גפי"חל Jlןעמשל, IIעכ

אנא/כהנאתימארלאאברא,ושקילבשיקאונבלתא

מכינתדהפריצותמילתא,בירסביאאנא,רבאוגברא

הפריצותולבטללהפשיטתשתדלואמר,נבלח,

לכאורחכבודזהשאירלפיז, IIעשכריתקבלשבשיקא,

ואדםכהואניתאמרלאהזהירולכרחשןב,לאדם

דאהי'נ,אלו,בדבריסלחתעסקלכזיוו,ליוחיאנדול,

תבונה,ואיוחכמח,איו ):יט(ברכותאמריחריאד

חילולשישמקוםבל , rלבא[משליד'לננדעצה,ואין , 

אמתאםאפילןילכולרב,כבידחולקיואיוהשם

לעשותי,מחויבאתהלד,בזיוןשחואחדבר,נכוי

 ).כ(שםש IIעפמכוי,נבלאתפשוטש IIמנמלייונל

הלא,ישראלדבתדטבראהבה,בראדאררבנעובדא

האשהאתשתפשוטאמריזחבשוק,בנדהוקרע

תחואעניוכלדלכאירהןי"לחשוק,באמצעהפריצת

וסיפוראביי,ותשובתכו',שנאמאילאבלייפ Jרל IIדא
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םאהוישיעההקדמההצניעדת

בגמרא,שםשייכותלואיואהבת,בראדאדרבעובדא

שישמקוםכלוניןחכמחאיולעילראמרמשוםאלא

הנב"ה,כבודבשבילעצמןלבזותחרבשצריךכו',ה I1ח

שקייםאהבה,ברדך"אעובדאזהאחרסידרןה IJמש

רבנמלל Jlאוזתזה,בפסוקחכמיםשדרשומהזה,

עצמינו,לבזותנתבונו,ימזקניםכו'ןפשוטכחנאלרב

ויתקדשויתנדלויתעלה,יתברדשמוכבודדברעל

יר. Jכיאמור~אשמלה

הלאופךיצות,צניעותעניינייסודיוהנהטו)

 .ד/'כ[ברכותבגמראתםמפורשים

יסייא IIסכיאה"עיה Iסע[או'חובשייע ]ב/'ערכתיבות

אלן,בעניניםהלכותפרטיהרבחאמנםס"ד]ןי JJקט

אידלדעתלנוןנחוציםהחיים,בסדרמאודהנהונים

אורדשיעורכגוןכלל,מפורשיםאינסבהםלהתנהג

והעניןפרטיס,ישארידיחםבתיואירןתנשיםבנדי

ץ] JJמהרימתי'א Jדכחעב l1סא JJנסכפ IIאוצהש IJכמ

ש IIעדוידיענחיגדהי,האשה,שעריתחתיכתלענין

הציציתודיניוז{ילד] IIרפמנחות[בפחו/מם IIחרמב

אלחעלדברהלאןחמשנה Iיכווהמזוזהןתתפליו

בזמןמפןךסמיםהאליהדנריסשהיןלפיהמצית

כלבייובחוניםידועיםעניניםוהיו Iחמשנהחבור

המבוארלפיבב"דב Iוח/ל. IIעכוכי',יכללפרטהעם

ארוכיםבגדיסמעילםהנשיםהלכןטי][פרקלקמי

מהנהיגןלזוזלשנותבנפשםעוזהרהיבןולאלמטה,עד

שוםבזהמעולםאתשילולאשהוא,כלזיזאפילו

משנזםדברבזההמוריםהוררלאוממילאשאלח,
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והשיוהעהקרהמהצניעותםב

ינסבראשוניםבזהזכריואיוילכוקדמוניות,

אלנתתייזיתרשנהכשלשים coזת'"והנהבאחרונים.

הדרושים,העניניםבאותובס//רולבארלחקורלבי

בלרירומצאתיינעתילאלוותהלהההלכות,ממקורי

כמהבזהוסידרתינכוניתןוראיותממקוריתהענינים

והוספותהסדריםבשינוישינות,מהדורותקונטךסים

התירוצים,ובאןפניהבירורים,באופניובשינוייסראיות

סדרדלפיוראיותמאמריםכמהשנשמטונרמאודין

באמצעאנחנווכברכד,כלשייכיםחיולאהחדש

ןעיכןביםשהסיבותהרואותועינינו Jחטפרתדפטת

והעירמה,העיכובלמשךכמהלודעומיבזה,רביס

בזההנחוציםהעניניםתוכןלברורבזהרוחי/ח Iבדי

מקדלמיןזריזיו ].ד[פסחיםמז"ללקייםכדיבקיצור,

מבעליי,טובלמניעשלאלאור,להוציאולמצות,

הלכה.זודי,לדברוצמאיםהמעונינים

היתההשניסלכמלהרפיסהעיכובבתוסיטז)

ומתןמשאשלהזדמנותשבכלמחמת

תואששיטתיראיתיהתורה,אנשיעםאלו,בהלכות

הרהבתישלאבי,היתהיללדותהחרדי"העולםזרםנגד

זרםננדתה"קע"פדעתינלוילהוציאבנפשי,עןז

בערךעשיתישנים,עשרכארבעהוזתהחרדי,עןלם

לרבניםכולםכמעטומטרתיםמספרי,צלןמיםששים

לשיטתי,התנגדותמחםהשנתישלאןכמעטולןמדים,

יידישבלשיוקטןספרהדפסתישנהכשמנחיזת

עצמו,תנשיםשיקראןכדיוהישועההצניעותשבם

האיסוריםבחומרהעניניםביאורקצתולעדתלראית
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סגוהישועההקדמההצניעות

נתקבלוכברות"למהם,אלפיםהרבהוחפצת.יבזת,

ןהבוראמחם.עניניםכמההחייםביוונשמעןוהועתקו

ןתמלדשמולמעןצדקבמעגליינחנוברחמייה IIב

במחרחישראלקרווהרמתתה"קןקרולהרמתונזכה

כי"ר.אמן

והישועה,הצניעותנשמהספרשםוקראתייז)

הישועה,אתמביאשהצניעותלעורר,

מייחדהקב"השאיוס"ז)ט Jפו(במדב'ירהמדרשיז"ל

וחיהבזמןאלאאלקיך,נקראשהואבישראל,שמי

ביניכס,שכינתומשרחהיאשעה,ואותהקדוש,מחניך

כיישןגאיכםימיסראויביכם,מידאתכםמציליהוא

מועצמוששומריובעתקדושים,נקראושישראל

ל. I1עככןיןהתקדשתםכתיבשכןהזמה,ימןהניאיף

כדאיתאהאפשר,בכלבראיותהארכתיוהנהיח)

מילתאכלג) I1חב IIפ(ברכיתבירושלמי

ול, Jעכסניואתריומולהומסמכיומחיורתא,דלא

סמוכיולהעושיו 1ברורשאינןדברדכלאמרו,הנח

אחרכענינינו,היאוכוחרבח,ממקומיתוראיות,

סיניאככולם,ורובםלהריא,מפורשיםהדבריסשאיו

הדבריס,לחזקעכ"פהוכרחתי Jדברינוהיפךדעלמא,

ויותר,יותרד IIכטהדבריםשיבתררודאפשר,מהבכל

כרצונותחי'ק,אמיתתלחשיגיזכנןש, I1ובת IIיחבב

 .ו IIשמיתברך
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תחשיוהעאופרקה,צ·ב·עייתסד

ראשיופרק

פריצותעלולאויוזצניעןתעשיו

,ישמנהעשיוחמשהשייכיסןפריצות,תבצניעיא)

א' lעשיוהחמשתהוואלןלאויו,

למדהפסיקמזהן] Jlטג IIכ[דבריםקדושמחניךוהיה

ולאבצניעותדברבכללתלותנ"זמצותחסמ"ק

כתבט] IJמאות/ד Iפת IIמחת II[ליהחרדיםבפריצות,

בזח"קכ IIדבשו"ראבריך,מחנהקדוש,מחניךוהיח

ניפאשייפיאיליוקדוש,מחנלך ] Nע"עןנח[פו

לכתיהצנעח]ן[מיכחתכתיבואמר Iהנוף][אברי

מהפניםחוץהאברים,כלצריכיםכ JIאאלקיך,עם

מכוסים,לחיותוהאצבעות,חידיסוכפות

הפריצות,בחומר ] Iב[לאויווע"לןבקדושח,בצניעות

בפריצות,כאווישהאיסור.בכללפריצןתמיניוכל

עשה.מכללהבאלאוגם

תרדיםש IIכמתתין,דקדושיםמ"עבזחשייךב)

מנילילאזהרהדבכלשבחוטם],ע Jl[במ

 .]בלט,[ייקראתתיו,דקדושיםע IIמשייכהעריות

נדבריסכדכתיבב"ח,מדיליראע IIמבזהשייךג)

מצוהיבלכתירא,אלקיךד'את ]'כ Iי

מציתןעליעבורשלאהמורא Iבווההבוראשצונו

אלקיךדיכיט'יו]כ"נ,נשםכ IIלפמשחש IIוכיתברך,

יראחולא Iקדישמחניךיחלויגי'מחניךבקרבמתחלך

ברפיצותשנוחגדמלנמצאמאחריך,ושבדברעריתבך

דואויןפשיטאר'יל,משםהשכינה pשתסתלנירם
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םהההיזeי;ןעאיפרקד!,ביעית

נצניעו~תלןיהמציתכלרשמלרתיעידע"ז,לירא

מאידליואואויממילאאי],[ארתבחקדמהכמשייל

בזה.

חי]יי,נשםכדכתיבדידאהבתמ"עזבהשייןד)

לקייסאייגוי,אלקיך Iהאתואתבת

הצניעותשע"י Iותבהאתבה,מחמתיתברדמציתו

וחאותב Jבתוכלנישיוחהקדושהשכינחשתחי,גיום

דבזהגייתברך,אליןלהתקרבמתנענעחריח IIבדי

 .]/נ[אותל IIכמשהמצותכללקיוסיזכת

ונקדשתיב] IIלכוונ[ייקראכ IIמשהבזתשייןח)

נחים IIהרמביכבתישראל,בניבתוך

הונראמפני Iכןמעבירההפורשכל ]'''תח IIפת Jלסח'

עכ"ל.השםאתמקדשזהחךי Iכוה IIב

 :לאילוחשמנהחםיאלי

דברעריתבדיראחולאטו)כג(דברים Iהאא)

רמIוי)סלישכמלקות(כלאןיןג IIחסממבאי

ה IIדטןמב(בראשיתרש"ייעייפ"ג)(סיייסמ"ק

תעוה)מקירהונןיןאיש Iבפיחכויקרא Iתארץערות

ייטףביתועייחיא,נילןילשוושבמקראוערותדכל

משמעמגולח,קיראןשאתהדכלע"ח)סל, n(איי

ק'יש(חימשנהבכסףיכ"כמכוסח,להיותדצריד

ממסתלחייתשצרידמהכלזהולפיהט/יז),פ"ג

חכזרתעניןדחויול"ל Iעריהנקראמנילה,יהוא

מכוסה,לחייתצרידחיאוחרימגילח,דהיארתעןת,

שיםגיכויח IIחקבבדיואחשכא pתת"והזהירה

 .)ג"פ(יע"למכיסח,לחליתשצרידדבר,
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הושיעךהאוםרקהצ·נתועיסו

(ויקראהכתובשאמרדבמקוםי"ל,ילכאירהב)

אתל 11הומהערה,מקורהאתשם)

לשוידנקשל IJויערוה,לשרןבכלוכןנילה,מקררה

נדפרש"י ,חוובועניונמידהןימשוםדוקא,זה

ומזע"כ,כו'חורבןלשוןערועוןז)קלז(תחלים

תה"קשמצרתאחרחורבן,עניןהואבעריות,שחגילןי

 ,)'אע lI(מכנ/לדוקא,בצניעותלהיותהיא, Iעלינו

והואהצניעות,נדרשפורציןפריצות,נקראןהגילן,י

נקראונקבות,זכריתרמקיםוידועחורבן,עניןכבר

דכוללסתםוערותגילויאסרהתח"קאמנם Iערוה

ינורםהתאוה,מעוררבשרוגילוירכלמשוםנילןי,כל

שני),(לאול Jlעל, IIרממשעריותדגילוילעבירה

ברוחניות,עולםחורבןמביאעריות,דנילויועבירה

כליסודהואדצניעותבהקדמה,לעילכמבואר

ומצות,תורחעולדפריקתבגשמיות,ונםחיהדות,

ותשחתיא)ו(בראשיתןכמי'שאנןשית,קלקילגררמ

ותמלאואזלמקום,אדםביןהאלקים,לפניהארץ

לאבימלךה I1עאבינואברהםאמרוכןחמס,הארץ

והרנוניהזח,במקוםאלקיסיראתאיורקיא)כ(שם
, 

ואהבתיח)יט(ויקראבפ'רמזוכואשתי,דברעל

חיטודהוארי,אנישלהיטודהרידי,אניכמוך,לרעד

ותרביתנשדממנןתקחאלכיוכורעד,לאהבת

הכללו)כה(ויקראעמדאחידוחימאלקידויראת

ויהדות,אמינהןבקלקולמאלקיך,ויראתעלבניי

מקוםבכלי) Iפכ/(בןוראמרוועודהאנושית,מתקלקל

וחורנתלעולםבאהאנדרלמוסיהזנות,מוצאשאתה
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סזוהישיעהאיפרק·ה·צניערת

מןחוץאף,מאוידה IIחקבהכלעלכון

ו"ל,עניניםבכלעילםחורבונווםיעויותחויחזנית,

תארץותשחתיא)י(בראשיתבקראדמביארייייל

ההשחתההינחריוגןי,בשרכלהשחיתכיונוי

העןלםחירבוהואדזנותהארץ,ותשחתועז"אבזנות,

תה"קקבעהלכוהמבולובדורשםשחי,וכמעשה ,ל/!ר

שנתעורר ,לחירבודתרמוזדייקא,עריהשםבזה

שתשיבמהידעמאוד.מזהןלהשמרלהתרחק

ויאמרחיים,אלקיסדבריחו/ולהפךשבאלאפיקורס,

ר'ול,"ייבפרהסיאבשרולגלותשרגיליוהזה,נזמו /לך

כלל,מכוסהלהיותשצריךדבריס,ואיואומראיו

אתהואףערוהןתורהשקראהמהבכללזהאיןכ I1ןא

שישמהדכלהכללוקדושיםישראלאצלכד,לןאמור

צניעית,משיםלכסותוהחיובדפריצות!משהןרגשבן

הכללנמיחחפשיסולגביל, JJכנערוההויןכשמנולח

זהשמשוםדפריצות,משהורגשבושישמהדכלכך!

הואהואלכסותו,וממאנלםלנליתומהדריוחן

פריצות,הנקראוהיאהקדושה,תורתינןלנושאסרה

התורה.מושאסורערוההנקראיהוא

 ,ח/'י[ויקראתורהשאמרהמחתיאהשנילאוג)

ם lIחרמביכתבערוה,לגליתתקרבילא ] Iו

ג] l/שנסיןהחזקה,ידשבחתלתהמצות[במניו

חזהרןכלומרהזה,בפסוקפייז]נסנהדריומ Jיבפה/

כגליתומביאיםהמקריביםהדבריםמויהתרחקי

מסיק ] Iלס"קז Jקנ/סל'נלו"דוגש/'ךעכ"ל, Iערוה

 Iפפרשהרבה[בראשיתומצלניב, IIעשלתלכהכונמי



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    102יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

זnישהתאורפקהצניעותםח

שנגתלחיעקבבתבדינתשם]כחונהובמתניתחי,סיי

סיבתחיודזת Iבזחחז"לוהעירונושלה,הזריע

בידןשתיולאחד Iבזהמשלשםואמריר"ל,המכשיל

תעוףירדאותת,שגלתוכיוובשר,של Iאליטרא

זמןשכלובזהנמיהעירול. IIעככון'כדממנו,יחטפה

בשרה,כשמתגלחאבלניחא,כראוימתכסהשהאשה

[טוכהשאמרידרדועלל, JIרלחטפהמוכנלםהמזיקים

שאלחייסבשו"תיכמיישלננב,קוראהפרצהכו.]

חרבה,נבוחשאינתמחיצהלעניןכח]אותנסע'''

עיניתם,דתוליןופשוט Iכןבנשיםמטתכליןהעםחמין

דגילויפרצהש IIוכל, IIעכלננבדקוראהפרצהדרךעל

בנשיס ]:נזב IIנבאמרושע"כלננב,שקוראתבשר

אחריתאדרכאדאיכאאיהכביסה,עלהעומדות

כשתולדחשןלאובסתםשס][כשתולןהוארשע

די]לווט[ויק/'ראמרווכןיטתכל,שמאנשיס,במקים

כראויעצמתאתמלכסותמתעצלתזישאשהידיעל

מכוטחשכשאינה .ל/ Iעככויערותהאתוגלת Iכו

רבינונםר"ל,עריותלנילןינורסכראוי,בצניעות

ונילוילחפותנשיסדראייתביאר ]:נ"זב IIנבנרשום
, 

ם IIתומבכתבוכור"ל,הרעיצרמנרהזריעותיהן,

גדול,עוןהואהעיניסשראייתת"ד]פ"דתשובה[הי

ש IIכמוהואל, IIעכ Iכוערלותשללנופןגודמתשהיא

במחאלאשולטהרעיצרדאין ].ח[סיטהחז"ל

שלח]פ IIנסל IIזפרשיייוכןל, IIעכריאותשעיניי

הלבעיניכם,ואחרילבבכםאחריתתיריולאבפסיק

העיברות,אתליומסרסריםלגיף,מרגללםחםרחעיניס
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סטוהישעוהאיפרקהצניעות

חעביריתאתעושהיהנוףחומד,והלבריאח,תעיו

עיניךשתעצום ]'אסיינא"חהטוריכ"כעכ"ל,

רואתשהעיןהעבירת,תחלתהיאכיברע,מראית

עכ"ל.נומריוהמעשהוכליחומד,והלב

ל IIבמזתקשחתתשל"ח]נסי,חסידיםובספרד)

מבנחקטןבנהי"ז]ז IIנע

הנדילהכנסתדאנשי ]:ט IIס[לומאאמרושחרינדיל

מתנרתדאינובזהווהועילודזנות,הרעיצרעיניסימן

ותיולחטוא,ר IIלצהלהםחייאיךכ IIאןאחותו,באמי

אפילןיצח"רשישלוטנירםהסתכלותידירעלשם,

תכתיביובןובזתןבחפירוש,ע"שןבאחותןבאמר

וראתינויאחותואתיקחאשרואישוז] Jלכן[ויקרא

למתיקשהוגרי,ערותואתתראהוהיאערותה,את

ןבתנ"לבאחותן,דוקאילמתהערות,ראייתלהזכירלו

מאחותותרעיצרשבטלדאחרקשתדלכאיוחמתירץ,

שאינוכיוו Iזאחותןאזהרהדנטלחנמצא Iכנ"ל

שנוהגתנצחית,תח"קוהריבה,שיחטאבמצלאית

וו·לונו',ערןתהאתיראתתכתיבאמרלזהלעולם,

בשרתננילויהסתכלותידישעלכמש/,ל, Iשבחהגילןי

יע Iבששתתירואיתםז IIלפלעולם,זןאזהרתשללכח

מתנלחחיאאםאשת,עםלהתייחדסב"ב]ע IIנאח

עליהםחלהפריצות,איסורמלבדבפריצות,לפניו

ל. IIכבעריהלנילוינורםדפריצותההיחוד,איסררגם

לז.][סנהדריואמרידבאמתכוללנובניהעירייהנה

[בתמיי]מהבהבתואיבהבנעירתאשנדחלעניו

סלי[לי"זל IJרקל , Jכיעלינןתעידתחתורתותשיב
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והישו·עהאופרקהצביעותע

במקומותבנדתחבהלהסתכלדמותרס"ז] nקצ"

לידיבאאינוזמולאחרלוומיתרת[הואילהגליים

הריאסור,המכוסיםבמקימותאבל 1שו'ך] Iמכשיל

נמצאבלבושה,שפרוצהאשהוא/'כחיישינו,רבזה

מגרהדפריצותבנדתה,עמה'להתייחדאסורדבעלה

כ IIאוכ"תיחיד,איסורבהנםוחל ,ל/ Iכנר IIיצה

אסרולארפריצי,אנשים Iבבה IIבסא IIרמאסרט IIמ

כללשכיחזה Jהידלאל JIירפריצי,נרהואשתובאמו

ל IJוכמשל, IIרעצמןנשיםשיגלוקדמוניות,בשניס

ומבוארשם,בש"עמזהנזכרלאה IIמש Iד] I1נרפ

לגלותתקרבודלאלאובכללהיאדפריצותזה,בכל

ערוה.

 ] Iל nי"[שםתפסוקאזהרתחואהשלישילאיה)

נעשןאשרהתועבותמחקותעשותלבלתי

למדנוזהמפסוקדגםבהם,תטמאוולאלפניכם,

[ברישל, I1הנם IIברמבשםכמבוארהפריצות,איטור

 .] Jבת IIל

 ]/ג[שםהכתובאזהרתהואהרביעילאוו)

ערוךהשלחוול Iוז Iתלכולאובחקותיח~

כוכביס,העובדיבחקותהולכייאיןח] IIקעסיוד II[לן

לשםכוכביםהעובדיבושנהנוכיימלבושילבשרלא

זה.לאןבכללפריצןתדבגדימבוארל, IIעכ Iכןפריצרת

ד] IIיט IIי[שםהכתובאזהרתהואהחמישילאוז)

ס IIהרמבוכתבמכשול,תתולאעורולפני

מלכיגםכוללזהולאוול Jוז ]ט' Jרצת Iלנמ IIנסה

האישיביאחואכיאותה,יסבבאועבירה,עלשיעזור
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עוז,הישועהאופרקהצביעות

סבתלייכיןאו tכוהכשילוובעזרתולעון,תהוא

להאנשיסמכינההפרוצתהאשהוהריל, IIעכתעבירת

להרהוריםויבואובפריצותה,שיסתכלוהעבירה,סבת

וכמיישזה,לאיעליעוברתו"ל,ועיסולחטאיםרעים

בן]אותג 1Iפברכות[במשנההחדשצדקצמחנמי

האנשים,איתויראושבחכרחנשיס,שערותלעניו

ל. IIעכמכשיל,תתולאעורלפנימשיםןעוברות

ן I1ש[במדברהכתובאזהרתהןאהששילאוח)

ואחרילבבכםאחרינותורוולאט] IJל

ולשיווז"למ"ז]ליית[סהיימם IIהרמבוכתבעיניכם,

אחרהמשך Iכיזנותזהעיניכםואחרי Iכוספרי

ל. IIעכבהןהמחשבהוהתעסקהגשמיותהאתיית

וכיללשני,בלאו'ל Jכמשהזנותכוללפריציתוהנה

המחשבהיהתעסקהגשמיות,התאייתאחרחמשך

עםישןזקשןבהא ]:נפאבקדושיודמבוארבהו,

ערומה,לפביולעמודבושהדאםאביה,עםוקטנהאמו,

ואלבשהיצרטעמאמאיבכסותם,אלאישניסאיו

ורשי'יביאה,שעםבהדישבידועדכשבושהפרש'''

שהשיגחדאחרביאה,טעםיצרכתבוברי"ףיר"ן

איש,לפניבשרהבנילןימתרגשתאזביאה,שעםיצר

ת"ז] Nפכ"אייב[הום I1רמבועיבושה,היאז I1ןעי

איובנה,לפניערומה'לעמודבישה·כשהאם ri·דה"

דהאםל, IIכבנמימובווהטעםבכסיתםןאלאישנים

מתרנשתז llועיביאה,טעםיצרבויששכברמרגישת

שהםישראלעםכטבעימתביישתלפנין,בשרהבנילןי

 ]'חב IIנפ'ל Jיע .עט.]ניבמיתל IIכמזביישנים,
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עה Iזחושיאופיקהצני~בנו

בשרתדנילויומביארערומת,בכללפריצותדכל

תמחשבתוהתעסקתנשמית,האתיהרנשלחגירס

דרא,דאכשרהכוללאברכיהעירויחנה Iרי/לבח

שתיבונערבפניאפילןערימה,מלעמידנמנעתיהאם

ערומים,ישניסחיידבימיהםדי"לואמרתי·שניס.

לשניםשתגיעןעדבנעוריהם,חתרנשןלאזהומשים

ערומים,ישניסשאיןועכשין Iכד.][בוכותשקבעי

וכןשניס. Iבבבוגםהרגשפועלערומח,כשתעמוד

עלעובריםבשרחדבגילויחויו"ל,כחאנשיםנורמת

עיניכםואחוילבבכםאחויתתורודולאהני'לתלאו

חתירת,מןמיזחרתהאשחגםדחויןלאחוים,לעצמה

כמ"שעיניכם,ואחרילבבכםאחריתתירידילאבליית

אבנשים,מהרחרתיכשהאשהז) IIשפ(מצוהחחינוך

ל 1Iועתם,נםשיהרהרועי"זאיתםמחטיאהחיא

שהאשתע"ינמשדהאישדחרהירדי] Iב[פתיחה

בצניעותלחתלבשתתקדשילכורייל,בימחרחרת

שלאענינים,בכלבצניעןת,ןלחתנתגכראוי,בשלימית

אליתידביבתנאואיאתוחי'ןבחאדםבנייכשלי

עתידיםכייבישנכשליםהאבואפילופכ"ד)(רבא
, 

פכ"ן)(ב"רכמדרשאמרויכול, IIעכחדיןאתליתן

ואפילןאון,פעלולאבמקימו,מונחהאבןיחנתע"ש,

ליזתושיכילאדם,ש 1Iכ Iהדיואתליתןעיתדחכי

חדיו,אתליןתועתידאחראי,דהיאהמכשול,ילמניע

יצרלנרותמתכוונתאםש IIוכהמכשיל,מנעכשלא

לבלשיםוישמנשוא,עונהדנדולר"ל,אבנשיםהרע

זה.על
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I הצניY געוהשייהעאופרקרת

כ"ג[ויקראתכתובאזהרתחואתשביעילאןש)

ואמריקדשי,שםאתתחלליולא ]ב'/ל

אנאכנוןרבאמךהשם,חילולדמלחיניפו.][יימא

[וכשאנילאלתרדמייחיבנארלאבישראשקילנא י~;;:~~

לחייתולמדנזלו,שאניאומוהואפרוע, 11J4367מאחכ,ח

דמסגינאאנאכנוןאמריוחנןורירש"י]בגזל,מזלזל

יודעיןחכל[ואיו Iכיתורחבלאאמותארבע

מתלמידלהבטלחימניולמדיובגרסתישנחלשתי

כבידישעושההוא,השםדחילולוהיינורש"י]תורה,

להקללמדיווהאחרלםחננן,חוליןכמילבתרילמיראי

חטאלאשבאמתיפ Iואער"ל,יתברךבמצותיוולזלזל

ור"י,ברבאיירישטוהנחוי. Iורברבל JIכנכלים

מחם,לומדיםשהכלומפירסמים,נדוליםאנשים

שלאאיירי,האשםאךאדם,לכלראיחמזחראיו

לעצמם,מפרשיםאחרים,רקכלל,באמתחשאי

(ברכותממ"שללמוד,ישעבירה,בעשתאבלשחטאן,

מאיבשוק,אפילופושטובבגדוןכלאיםהמוצא ):יט

עצת,ואיותבינהואיוחכמהאיול)נא(משליטעמא

חולקיואיןהשם,חילולשישמקיםכלדי,לנגד

תולדשעכ"פדכיוומזה,ומשמעל, IIעכלרבכביד

כלאיס,זהםיכיראחרשגםואפשרבכלאים,בשוק

באיסירלתקלאוכלאיס,באיסורלתקלממניוילמדו

דאיובזה,ואמרןהשם,חילולקוראומשו'הבכלל,

לביתןלילדשצריך 1מבזיוולמנעולרבוכבודחילקלו

ג I1סת 11למ IIנבסחהימבויםוהנחחמלבוש,כלי

בעשהדוקאענירת,בעוברכתבת"י] nפ"ת llיביסח
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,ן,היש\עהאופרקהצניעותעז

אמנםחחינוד,אחריוכ IIוכהשם,מחללחוילהכעיס

 nJ1תקרויהשםשהחילולכתב ] Iכ[לאויןג IIחסמ
עכ"ל,דופיעליושאומריםוגורםבמעשיו,נזהרשאינן

המשקריםכיכתבוגםלהכעיס,עניוחזכירולא

סמ"קוכ'ננהשם,מחלללבכללתםונונביס,ם JIלעכי

מצותאפילוהמכזהשכלכתנוי][סי'וביראיסספונתו

השם,מחללנקראשמימ,ככבודככלומקילאחת,

תכיעורמועצמושלשמורצרידתורהלומדהואואמ

כו'השםמחללכיעשהלאראם Iכילוהדומהומן

כלאיסחרואהכתבג IIש Iסיד l/לובש"ענם Jל IIעכ

קופץ ,בשוקמהלןהיואפילו Iחכירועלתירחשל

ד Iחש/ Iוכרבו,היהואפילןמיד,מעליווקורעילי

לרככבודחולקיו·איןהשם,חילןלשישדבמקןם

דפריצות,בעבירה/ש Jוכלעילכרכתבתייזהולו JIעכ

ולזלזללהקלולומדיותלמידים,נעשיויחכל

בחשיביתהמוחזקיוש Jlוככידיע,ל l1רויותריותר

וע"שלז][ארתבפתיחתועי,ול, Jכנמהםדלומדלם

מעונשאפילוחמורהשםוחילולועןנשפי.][לימא

תשיבחעשהשאפילןד, IIכומיתיתכריתותדחייבי

כולואלאממרקיו,אינויסוריסונם Iמכפריהווכאין

לבו.אליתןוהחימכפרת.חמיתהירקתולין

המזיןברכותכשמנרכלוחיא,השמינילאןי)

דמבוארבאשה,מנילחטפחנגדק"שיקיריו

ןבפתחיאו]ס"קא IIיאה I1עס 1Jרז IIמח IIנאג IIבפמ

ןנשערו] IIנק I1[סברירחןמשנה ]'בס"קנשמעולם

יצאומדלאוקירא,דחיזרל"ד]ק IIנסהציוו
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עחוהישועהאופרקהצניעות

לבטלח,חיידחראשונותנמצאראשוניתבברכות

תשאלא ]'זכן[שמותתורהשאמרהלאיעלועברו

סק"ו.רט"וא Iעמג'ם, IIלרמבלשוא,אלקיךד'שםאת

הנ"ל.ולאויומעשיוכמהשייכיספריצות,מינייבכל

זה.כלעלנדולהתשובהלעשותוצריך

נדמחהריכד,האשהשתתלבשהמקיליםוכליא)

ש IIקוקוריןז Iבחמ/ומברכיןכהיתרלהם

יוצאיו,שאיוונמצאבפניה,הקדושחדבריושאר

ם IIואעש, Iק'ומצותהמזוןדברכתמיועומבטללו

חילהברכות/כלושארושתייבאכילהשמברכלו

איוברכןתיהובכליכוברכה,בלאושותיוכאוכלין

מקבליןחברכותעלשכרשיקבלוובמקוםיוצאיו,

שמברכלןחיטאיםאלאאינןשהריעליהם,עינש

דו,נאץברדיבוצע ]'י[תהליםכ IIוכמשחבאיסור,

וכמצותישמים,ביראתשיהיןצריךב"הלד'שתמברד

בתח"ק.עלינו

חרידרבנו,ספקארקבדברהי'אםואפילויב)

ל Jוז' ).נ"כפסחיםערבי(פןהר"ןכתב

הסיבה,בעוכולחוהכי,ואיתמרהכי,דאיתמרוהשתא

לקולא,דרבנוספיקאיכלאיפכאקיו/לדבעלמאג IIואע

לרווחאעבדיןנהוא,דשירחאמילתאדלאוכיוןחכא

 nא"[בשוועל Jקי/וכול, IIעכל Jlזפירשוכךדמילתא,

ספיקאנעןיצחקפחדוע'ןת'יפ]ותע"טתע"גסיי

דרבנו,בספיקאמקיליושאיוצדדים,כמה Jדרבנו]

אפילןד JJבנלעצמוא J1כשיאסורראןיןממילא

תעובר ):ר(ברכותאמרווהרידרבנו,ספיקארקחלי
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הושייעה Iאפרקהצניעותעו

עלינוליפוליראיימיתה,חייבחכמיםדבריעל

לעבירשלאדרבנן,איסורבספקאפילוופחד,אלמתה

מתידלםאניהריחימרא,רקשהואמהואפילןח"ן,

אשראתזכחובתפלהקטןביו"כנסיסדרבינובוידוי

ז. IIספי"זל Iועוהקלתי.החמרת

נח"מוקל//לדאורייתא,עניודהואש IIוכיג)

אםאפילןלחומרא,א IIדספדג] 1סוח IJסב

אנןמחויבים 1מדרבנורקלחומרא,ראזלינוזהחיי

(שווךקי"לדאנןאחרןכ"שלעבור,שלאמאודליזהר

שם,יבפמ"גנ"ה,אותס"סבדיניל IIקסיילו"ד

מודאורייתא,ספיקארכלהתערןבות)שערובריש

בזהראיוספק,שרםבזהדאיוש IIןכלחומרא,התירה

ועשיולאויובדכלרקדאירייתא,אחדאיסורמשים

יאיפוצדשוםבזהתיש ,לאיסןרחזקיתילטידית

י. IIחלהקללנטות

ל JIיזכ lIסנ Jגשערת IIבשעיונחרבינוכתבוחנהיד)

יייד)ט IIימכשיל"""(ויקראתתןלאעירולפני

לאאשרישראלבניאתלחיריתשלאכזההיזהרנו

לברכחזכרןנםרביתלניואמריכהלכח,ישלאכדת,

לחביןלבונמהרלבדין,מתוניםחיימ"א]א IIפ[אבית

עיר,לפנימכשולמתתנפשםאתיצילולאילחירית,

 )'חפכ,(תחליםשנאמרכמומאיד,בכרהיחטאתם

מוסךיכללמוטויתהלכובחשכהיבינוולאידעילא

בתלמודזהירהיימייוגפ'ידאבותאמרייעידארץ,

(משלי ).ג"כ(טוטתיאמרזדין,עילהתלמידששגגת

שלאתלמידזה-תפילחחלליסרביםכיכיין)זי
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עזוהיהעוש Iאפרקהצביעית

תלמידזחחורניה,כלועצומיםימורת,לתוואתתגיע

ר"י.ל I1עכמירהואלנולתוראת,שהניע

הדייניםידעילאהנ"ל,ידעילאבפןרשיז"ל/ל Iוזטי)

בשבילאשראתיבינוילאהדין,אתהמעיותים

ארץמוסדיכדעליימרטובחשכהיתהלכותזת,העוו

ל. IIעכ

ראייבפריצות,השייכיםתורחאיסרריולגביטז)

 ):ז 1Iס(עירוביובגמראדאיתאלעורר

מעשת,עבדינןוהדרתייבאת",מןתנינןבדאירייתא

ל IIפרשתייבאת,מותבינןותדרמעשתעבדינובדרבנן

וישהיתר,בימורהיחכם Iתירהשלאביסןר

שלאמעשה,קידםישיבלהשיב,שיידעבתלמידים

חצירות,עירוביכניובדרבנו,אבלתורה,דבריעלנעביר

לית,מיתבינויהררכהוראתי,לעשיתלחכםשבקינו

סיי[יו"רא I1רמיכ"פעכ"ל,הורהיפהאםללמיד

הקשהשהתלמידדאחרחוא,בזה.והמובןסכו/ב]רמ"כ

ימנעבדרבנווביובדאורייאתביןהוראתו,עללחכם

עדבדבר,היתרעידמלחירותכרחוובעלהחכם

חתלכהפסקבדאירייתאויבררהקישיאשיתרץ

והיריעכ"פ,ספקשהואבדרבנןיברראו ,לחיתר

ליישרבדאירייתאלברכהזכרןנםחכמינוכזהאיתנר

כיחהיתר,הוראתולמנועתיכףלהקשותלתלמיד

למנועוראויההיתר,בחוראתטעהשהחכםאפשר

 Pר Iתורהרבריעל(עבירשלאמספק,חחוראת

אח"כ.ולבררולהקשותשיעשה,לסמוךיכוליןבדרבנן,

בדרבנן,ל IIחזצליוטעמאימאללחביו,ישולכאורח
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הושיועהאיטרקהצניעותחע

לי,יקשהיאח"כתחלה,המעשהשיעשהלחרבשיניח

לחרבואיולמעשה,קידםמקשתהתלמידאפילווחרי

יעשהושפירדרבנו,ספיקאת"לאנתיעכשיו,תשובח

דהיאג] IIנסמד Iדבתה/ייווללהקל,כהיראתןתרב

הסלמןהתחלתקודםלמעלתצייןזן,חלנהמקרר

דכשאיןהתהווךמסבירהתשובהיבתוךרבו,מוראדין

לחיריתשבאדהרבסומך,היאלהרב,מקשההתלמיד

כדתלהוריתשפירמיישבמסתמאלמעשה,הלכה

רבי,אחריהרהרשלארבו,מוראעניויזהו Iש 1ע/ Iכו

ישובבלי 1למעשההלכהלהורותבדעתן,קלשהיא

שייןשפירעדייןקושיא,להתלמידשישואע"פשפיר,

אחראבלהקושיא,ויתרץבהיראתן,צודקשחרב

לחרבאיואםלחוב,קישיותהתלמידשהקשת

הרב,שלהתירןיסודעכשיונסתרחרי Iאתרעלתשובה

נאית/ל Jכבמיתהחייבחכמיםדבריעלהעוברוחרי

 Iנכווביסודרקלהקלא I1אבדרבנונםחרייב:]

IINN דרכנןאיסורספקלכללצדאביזהנכנטכI נמצא

ולזההמעשה,מלעשותהרבאתמעכבתהתלמיד Iדקו

ויקשהל, IIכבהרבתכועתעללסמיידהתלמזיפסקי

דוקא,בתלמידנאמרזהרזיןנראהז IIולפכ. l1אחלן

תלמידו,שאינואחר,אבל ,ל/ Iכנרבימיראומשום

סיבתבןאיודהואכיןן Jתיכףלןיקשהבדרבנונם

האמת,עלתיכףשיעוררבדברנונםראןירבן,מירא

אצלמתעכבכסתמאשהתלמידיגםטןעת,היאשמא

יתבררהוויכוחומתוךהמעשה,אחרןיתווכחורבו,

 Iלדרכוויעבורתלמידן,שאינןאחר,אישאבלתאמת,
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עטוהישועהא'פיקהצביעית

האמתשיתבררעמו,יתווכחאתרעלעכשיולאאם

ולברר.להתווכחלהםיזדמושלאאפשרלשניהם,

"מ n (רמ"אדפסקמהבכלללכאורהוזהויז)

אפסוקהאדםיאמרואלל IIוזסנוב)ח IIסכ

כועןשהואםמחלוקת,בושישבדברשארצחכמו

ויודענדולחכםהואאםאלאשקר,דיוזהחרי

הואהכיברלאוואםבידו,הרשותבראיות,להכריע

והיתר,איסורבהוראיתכוןדדינאספיקאדאיכא Iכן

דברואילחןמרא,ילךדאורייתאאיסורדבריהוא

בדרבנוילכןעכ"ל,כן'המקילאחרילךהוא,דרבנן

בההיראהספקשישפ IIאעלהקל,לסמוךהתלמידיכול

עדמספק,להקלאסורבראורייתאאבלקושיתו,מצד

הואדינאנבתררשלאזמןיכל 1ההיתרתחלהשיברר

להחמירדחייביםזה,וחיובמספק.להחמירדחייבים

העם,עלוביןל, I1הנככלהמורהעלביוחל Iמספק

מותר,אואסורהואאםלהסתפקשישפרטדנכל

תורה,איסורשהואכיוןמרינא,בולהקלאסורים

 Iמותרוראידהואההלכה,פסקנתבררשלאזמווכל

ש 1Iרמוקי"לדאורייתאספיקאמצד Jאסורהואחרי

כך,החמירורבנולאלחומרא,זאורייתאספיקא

'ל Jוכמשזאורייתא,בספיקאאסורהתורחמורק

לעוררנמלראוימח"ת,נמידהויובנ"ד,יי'נ),(אות

שיבררןעדאלה,בעניניםמלהקלחמורים,אתולמנוע

חיאהתיובתא,עניווהנהדבר,בכלהחיתרתחלה

אתלחתירבהלכה,יטעהשלאמאיסורא,אפרושי

ישראלרכלתוכחה,חיןבבבחינתוהואהאיסור,
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שיהנת\ mאופרץהצנעיתופ

 Iבאיתחימעי(אספ'ייח IIשדש IIכמ 1לזהזהערבים

זה,חיבורהוצאתעליטוד,נמצאיבזהונראח)ד"ה

שניאות,אושניאה,שריאהלמי"חיוב .. ,,,,אוחדידאי

כפיישראל,בניעםלפניהעניוויבררזה,עלשיעורר

בדבר,והצדקהאמתוירעושיכירןכדיידן,תשיגאשר

ישראל,כלבקשתוזהיתאמת,יתבררהיייכוח,ימתיך

בקשהובככלולעשית,לשמוריללמדללמודשנזכה

לשמירבשבילרקבזה,מגמתלנושיחיחחרא,זו,

לקייםונזכהחויו,לקנטרולאיתברך,רצינוילעשית

בהלכה,לזהזהנוחלולהיותמט.)סוטה(עול IIםז

עםזהוליתולישאנעיס,ומהטיבומתשמלם,לשם

יאחרהאפשרות,בכליתצדקהאמתלבררבחלכת,זה

שלהמיחיתלבלבלולאתנכיי,חבירורלפרסםכד

דלאעדמזו,זיהפוכותסברות,מיניבכלהקוראים,

שלבירישוח,דרדןאיזהרבנן,אמריקאמאיידעו,

 1חייןהמעשיםלקלקולנדילנירםיזהוהאדם,לן

אדםכללןביחד Iכהאלמריזהכח,אומרדזהאחר

ועןול ,י" nדייןוליתדיוןלית 1בעיניןישראשראת

הזהריחכמיםלקללם,וראול ,ז] Jlטאית[תקדמה

לשםדעתם,ולומרבדיו,מתונלםןלחיותבדבריכם,

 ..שמולמעןצדקבמעגללינחינןת IIיהבכדיקא,שמים

שלהאיסור,בחימרי]אית[פל"דועו/ליח)

(יא-ישם Iייו nכידושלאלהקלתמירח

ממקוריךמקןבלממהלשנותדחבאמבוארויב)

ובעןה"רחראיח,עליןהקדושים,מאבותינוחחלבת,

אביתינןמדרכיחרבהשינוחאחרוניםבדלרית
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אפהוישהעו Iבפרקי.צהביועת

בכמהחשמלהאתיפרציצניעותוכעניניהקדישים

עדתעולם,במצבלרדנוילרידל, IIדפרציתמיני

בעניךיז)(פיוטועוולרייל,מאודמאןדשפלחלדיוטא

(פל"גןע'ילפרצח,אינתהגדיללםמןשאלנתפירצחלכ

בידיס,כמאכיליחילפיו,עלשערשיםדחמירה )\י

עןשהחיאכ·אללןהויבעבירה,מלמחיתהנמנעינם

עללרחםודי ,) n'Jסנאריחשאבת(שו"תרוולנידיס

יא. Jבבישראליקוותתייקקריוירוסכ"י,עמיכל
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;חשייחעב'פרקהצני:זyת·טב

שניפרק

הפריצותבחומרעוד

שעםתרןיובשם ) Iשסי'ק n ' 1שכ(טיוא IIמגכתבא)

מאכיליןואיןחולה,עבורבשבתששןחטיו

כו'כזיתכלעלעובר.דבנבלהמשוםטרפח,אותו

נ, IIעשדשנתאומלאויחמיר Iלאויןחרבחוהןי

תייןנבלחסקילה,איסורהואשנתךחילולג IIיאע

מאיטוריותרלאו,אלסירשקיללאו,איסודרק

ג IIואעפעמים,כמהנכפלשתלאומשוםסקילה,

כ"נחמירזהבכלהרבה,איכלאיניחילהדנסתמא

 Dי Pשליעתבכלשיוצאותיד Iבנש I1כהכפל,משום

יכלחצדדים,בכלאנשיםמלאיסשהםירחרבית,

ואויהחמישי),(בלאול IIכמשכ, I1בענהצופותהעיניס

יכברלמיליאנעו,העבירותבזהנכפליםר IIשבעיהלנו

נדילכמתא"כי"א]אית[בפתיחהלעילמזחכתי

יראיבכללשהואלמילחיתכול, 1Iרזבתמנשואעונם

תאותלהשליםבשבילכזת,באחריןתליכנסת, IIבדן

פעלנולאולומרתוא,טובכיולומרבזה,חיצח"ר

שזהיאמר Jבקדקדומוחלןשישמיהאםבזה,עול

שנחנודרדזהיהאםאלקיס,ליראייישרטיבדרד

בתשובתיחר"וש I1מוידיע Iע IIזיהקדישיםאביתיניבי

שאפילןוז"לש"צ)(סי'הריב/שהעתיקהלהריב"ש,

היורתהזרדלנפשך,בוחרמשכיל,כלהעולם,כעסקי

באפשרלאפילוימכשול,נזקמכליהמשימרבטוח,

בדרכיכך,לעשיתלנושישיכמח,כמתאחתעלרחוק,
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פגוהיעושה Iבפרקהצניעות

נניחואיזערכם,שלכבשונושחויהמצוה,התירה

ונכניסז'ול,הקדישיםרבותינובחדרכןאשרתדרן

מדוחקשלאהכרמים,יבמשעולצר,במקיםעצמיני

פ l1עכלוצריכההשעהשתהאדברהי'אילוכלל,

הספסאתילתפוסחידאיאתלהניחאבלהחרשתין

קדושלקהלפגיסבשוםראןיאיננוהמצית,בעניני

לעניושם,זהכלכתבוהיאל, IIעככייכמוהומכובד

כ, IIכבהיחששדרבנן,מצוהשהיא ,מנילחמקרא

ל. IIכמשהיהדות,יסודשהואד, Jבנ/ק"ישלכ"בן I1ק

וראיותיסודותסתירתבליולהקללסמיךראיו

להקל.ברורותראיותובלי Iכאוהמבוארים

דלאא, JJשליטדירנתו nהרה"בניהעירוהנחב)

להתלבשהאשהשאסורחבלבד,זי

מוזהרת,היא Iזן~אףאלא Iחייובחזיאבפריצות

בנדיתיוכלושלאנאופר,תתלבשהלבישה,שבשעת

יהיאהמזדמנות,הסיביתכלע"י ,ילהתקצרלהתקפל

ביןלעולם,מיעדאדםכן.)(ב"קשאמרודרךעל

התוסןשםוכרביארוישו,ביןערביומזיד,ביןשיגג

דמיירי Jלהזיקדרכושיןבמ'/שדכייףכיוןדווה ).ד(

נ I1וחתחיזק,למניענזהרשלאחשינח,קודםשפשע

אפשרותליתןלבישתה,בשעתתפשעשלאמוזחרת,

 nר"בתכעסהז lIשעזן)ז II(פל I1יעמשמה,שיתגלה

ב. IIעשנזהרהשלאדאביי,דביתהוחומהעל

די,לדברהחרדותישראכ,לבנותלעוררוראויג)

ולהחליט,להתבונןילבם,דעתםשיתנו

שחריחמאדע"ס,סדריאחרימלהמשךלנמרי,ילמנוע
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כןטיקנניmע nפר

שמתחדשיו,ס Iמחאדע'כרלראיכשי,בפימייחימרגלא

פחריצות,בדרכישתייובזת,חממזגיםבהםמשכסים

כחאחרייתנינעםידממילאל, Jרומגמתםכליזתי

השייכיםיעשיךבהלאןיוי, IIחלעבורשלאהנוראו

כמרופשחצניעךת,מצ-ותובחיבוהפריצתו,אביסור

ידאוג jלחמארעסחדמשיעבדםיויייע .. )א"פ(לעיל

המוגודתתשםוללחשיגבש·ביל Jלויזלתיהסימיהמכל

שעביאיגסןלועלםבזה,מהיגיעnוןמתעייפיםבזת,

ייהיוישמחח,מניחתישינוע"ז,ןכשיוותרןבזה,רצןן

הביתלהנגהתוזמנם,לבםליתןויוכלן'וצווןשעבי

כראןי.ןהבבותהבניסוחיב.וךכראו,י

ןתנבוניס,החכמיםישואל,יבנותדבניהיתכו,נםד)

ילתתךיט)כי(דבריסבחםתת"קשאמרח

ןלתיותךןלתפארת,ולשםלתהלההנויס,כלעלעליין

מצדךיאתתוגוי,עליוןנותנדשדיוגןי,קרישעם

לתכנעתאי,כיליעצמםישפילוונוי,.קרושעםתחלו

לקייםמקימותיהם,יבשארשבפאריזתשפליםלהנוים

ללביש,צריכיםמלבישמיואיזהחם,ינזרוכאשר

יתנוז 1Iוע Iלאשפהכבולתשליךצוייכםמיוואיזן
, 

מזח,גדולשפלותחישן"ל,ןיניעסוממינםלבבםכל

זהדלמתחכםןולאנבלעםנקראןדע"זרפישטא

רפשיטאהשפלים,הגילםלשרנאינרתפארתכתריתנו

ויקיימן,שיחזרו,וראןילגמרי,פסולהענותרזהר

אמן.ש IIוביבית Iדבדרכילבםוינבת

לדשאיו ):סג(לבמותבגמראאמרווחנה ),ח

ירתרהמסים,לפניימתועבמשוקץ
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פה:והישרעהב'פרקהצניעות

,לן nשהפשיט,יחמינןעכ"ל,עריםפשוקשמחפדממל

דאיולעיררו,יראיילבוש,שיםבליערום,ממשבשוק

באינואפילןערום,לשוןדמצינוכלל,האמתזה

סנהדןין(תי:וכ"מ ):(מדסנתדריןעייולגמרי,ערום

ערום,יקראןתולפניו,במכוסחדמייריש"ו)פ tlר

ם IIןרמבטליתו,היתח/ח Jד ):כד(ברכותיערשי'י

דמייריע"י)ס IIס .c(א"חוש"עחיווז)פייגק"ש(חי

יעיערים,זקראוחוולמטח,ממתניןלנמרלבמכוסח

קראולפעור,דהנילייקו.)סנהדריןיעקב(בעין ף"י',

בגילןידמללריפעמים,ד"ח ).ד(תעניתיערשיי,ערים,

 ):ח(סוטהיערש"יערים,יקראולבן,לכננדזרועי
עוידיעילנה,·עדערימתקראהלבח,אתבמגלח

יעוערימית,ידייכתבידיס,כתיבחסריופחחועי

סובדהמקשה ,]םש[בתראיבמהדירא ):פי(ב"ק

שהריחבמקצת,דערוםחשיב,ותתרצולנמרי,ערום

פייגומזיקחובל(חיחרמבווםוגםבנדי,קצתחנביה

זהאתקראיס,ל"ד)ת"כסלימ I1(חיחש"עחייב)

שהלןג)כ(ישעיההכתובאמרהנביאובישעיהערים,

ממש,ערוםעז.)(לומאבנמראותמחיויחף,ערום

חיינויחף,מ"ש(שם)פי,יכןבלואים,בבנדיסאלא

עררם,שם)(ישעיתפרש"י~יכוחמטןלאים,במנעלים

רלאובליאלם,קררעיםבבנדיספחח,יינתןתרגים

אינסכשבגדין·אדם,בניבלשוןוכןעכ"ל,ממשערום

ויותרריחף,ערוםשהולדעליו,אימריםכראןי,

הכלומכוסח,כמליבשטז)ב(עמיסמציניזחמכל

יערים,קראוחכיופואללןשוב,היותוצדעלבשלימות,
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ההישוהyב'פרקהצניועתפו

וכשחסרזייו,כלישילבשלן,ראןידהואבנבור,דמיירי

בזח,ומבוארזה,משיםערוםקראיזייו,תכלילו

עלרקתנוף,נילויעלכללמורהאינוערום,דשם

רקראש,יעדרנלמכףמכוסחואפילוהבנד,חסרין

דמאמרונמצאערום,הויללבוש,לושראויבנדשחסר

כלמלובששאיניהיינוערום,בשוקשמהלדהנ"ל,

ביצאתז) IIיט/יזד II(פוכמש"ללו,הראויכפיצרכן,

בראדארבוקרעפריצןת,זהדחי,עליון,בנדבלא

חסראם Iלנ"דח IIוהזה,משוםהכרבלתא,אתנה

מהצניעותדחסרידים,חבתימאורדאןחבנד,מאירך

דהואאמר','דבזהערום,הולךבכללהוישהוא,מה

יח Iבועיל, JIכנהמקוםלפניומתועבמשיקץהיותר

תדבוקבנדדנילויב) I1כק IIסש"מסיי(יו"רוש"ד

תרהורלידיומביאבשר,כנילןיפריצותהוי Jלבשר

 .מכוסיודצ/להשוקיים.לבתיוה/הע"ש,

 ).כ(ברכותבגמראדאיתאבמהיתורץל IIובהנו)

אזילקאדהוהרנילהוהנידלרב

והכיטבילו,הכילהיאמררטבילתואשעריויתיב

כוימיצהיירמרמסתפיקאלארבנו,א"ל ,טבילי

דטבילתאשעריויתיבאזילקאדהוהונילחיח,Iוי

לארבנן,א"לכוותי,דשפיריזרעאלחו,ונחילכון

דלאתארש"שיכתבכיי,בישאמעינאמרמסתפיקא

חיהע"כדר"גהיינוברי'ג,כדלעילמלצה"רל IIא

הכילחודחורהכיין Jהטבילהלביתסמוךיישב

צ llחחב Iוש'ל, IIעככייערומותאיתויראהסנילי,

ברכות,מטיעליצחקתולדיתבטפריל Jזצ'מסקאליע
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פזוהישועהבןפרקהצניעית

עש"ב.בדברוהארידבזה,תמה

בפרט 1ח"וכפשיטורשוישכונתדאיןולוולז)

הטבילה,לביתסמוךישבנידלדרבדכבת

יבאןלאנםן{ lIחבחוץערומותשהלכןד IIסוכי

משיםוהןכבודו,משוםחןי, IIחג, IIרלפניערומית

המבוארלפיאמנםפריצות,איסורמצדועיקר ,כבידו

ערימותלשוודאיול, Jחב/המקורותבכלח)(באות

קרייבנדושיםחיסורכלדבר,יסוףהפשוט,כמובו

ש IIתרשנםא"כל, IIכנלגמרישמכוסהפ lIאעערום,

בנדהסירןכבראךלגמרי,מכוסיתשחין /ל'כדנתכןין

פריצןתמשיםבכלל,אטירזהדנםוכיוןעכ"פ,עליןו

שאלוהן,וע"זהרהור,חששבזהנםשייךממילאל, IIכנ

קאקיכיבאפאידמייןוהשיבר, IJמיצהמרמסתפילא

עובדאדסידרןיא"שרש"י)לבניס,(אווזיםחיןרי

שקרעאחבח,בראדאדרבעובדאאחרגידלדרב

שיצאהחיתה,דהפריצות/ל Jרשוביארחכרבלתא/

שיצאהפריצות,דהואעליוו,כיסויבליחשןב,בבגד

דשאליהןדר"ג,עיבדאתיכףסיפרןןלזהלחןץ,כד

ככ"ל,פריצותדחויכיוומיצח"ר,מרמיסתפילאבזת,

וחובפרחסיא,בשוקא,כרבלתאלבשהדהיאאלא

השאלהלשאולבהזדמניתבשכינןתאליןחלכי

בצינעה.דחשיב(כדלקמו)

שעה,צירןמשיםבשכינות,שםדישביטעמןח)

ןהתרשלו Iבדיניובקיאותדאיושידע

ומןתמשאע"יחתעוררילטבןל,וכשבאומללמדו,

שםןמיכןחואחיחלאיאםשאלןתןפרטיכמהזע"ז,
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הרישוהעג'רפקהצנתועיפח

שם,לישבז, IIענפשן.ימסרבאיטיריו,נכשלותחיו

ממכשילים.לחצילן

כיסויחטרוןדבכלהעפיו,חימרדנתבאריאחרט)

חליתרדתואערום,בשםנקרא ,חראיי

התחלתדחוימשיםחמקים,לפניימשיקץשנאיי

(סנהדריןזימתשינאדאלקינוערירת,גדרפריצת

דכדוכהעדייררד,ניקבבזה,קטנההתזולהוכל ,).גצ

בערקתאדנם ):עד(שםאמרישהריר"ל,נפששל

חנוים Iפיאלפסרביפגתלעביר,יאלזחרגדםסאנא

אדומיתכמנעליהןרציעותעושיםחיוזמו,שבאותו

מהערוך,בזהחטמלך Pדמחרי"יייב)יפ J(רל IIע Iכן

יבכתוכית Iבעירהלידיןמביאפריצות,חואדאדים

מחייאדקאבהדי Iכידאביידניתתיחומה ).תס(

כוי,לביתיתעלרבאקםכיידרעאאינליליה,

 Iמאידנדילאחרייתיקטן,עניוכלאלו,דבעניניס

רבחפליאהורעית,קשיתחםבזה,התחלותיבל

לעיררככרוכיא,צייחידלאחדיר,נדיליעלנשנבה

עניניסבכלהזהיריתחייבנודלעל Iהקדושלעמינן
• 

יתים,הדורכיבפרצים,ילעמודנדריזכ,ילנדוראלן,

יישרלחס,יאמרימי ,ריעהלהסאיואשרכצאן

אלקים,יראיישראל,נדילילאאםאמת,דברי

מהמצבהנדול,יהצערהכאבומרגישיםש~י:ןעים

ישראליאבמתלדי,לעשיתועתותנורא,האייש

ש, I1יב nב"חבירארציןלעשיתירצוניניחם,קדישים

ירחס.ידיחיזוק,צריפיtסקר
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פטוהישועהבןפרקהצניעות

גדילדהאחרנותדמלבדעוד,בזהלעיררוראויי)

בזתישעידשמיא,כלפיבזת,ונורא

בחצר,שותפיםוכגוןלחביךן,אדםביןואחריות,יס~ד

לכיףהאחריכילר"ל,בפריצותייצאתאואשתאם

מהנזקיסזהשהריביניחס,מחיצהשיעשוזה,את

(ח'ימע IIבש Iיע Iסובלתןאדםשלדעתןשאיןהנדולים,

דלאקשיס,דבריסארבעהדחשיבסל"ו) nJlקבסי'

כךשעמדופ Jlיאעראיההיזקיכןחזקה,בהומחגי

בכלמחיצה,לעשרתכיפחרמחיצה,בלארבותשניס

אלתר,רראחשחבריראיח,חחיזקישםשירצו,עת

כעשןאותח,רואחהיאאסראיח,תתיזקוכאן

אותי,לקבליכוליסהעיניםואיןשמזיק,לעינים,

תעיניםואיןלמאוד,עדלנפשמזקתזוראיהכך

היה,במקדש,נסיםמעשרתיאיאותח,לקבליכוליס

(אבותתרע"בפי, Jרוחיםומשתחליםצפןפים,עןמדים

lg מ~חII מתידה,כשחואחבירו,אתלשמעשלא ,)ח

שלחעבירותילדעתלשמןערוצתכשר,אדםשאיי

ולדעתלראיתיכולכשראדםאיויכזאחריס,

ריחחביר"ל,הרעתהאשתשלוהעבירות,תפריצית

ריחבמסוםשבקדושה,דברלומרואסלךהכסא,בית

לומראסורתאשה,בשרגילויכנגדיכןהכסא,בית

שעליתמבשמיםלהריחיאסורשבקדישת,דברשלם

עפריריתהיאאבק,חני ,) IIנאס IIדע llאהע II(ש

ברפש,מתלכלכיםתאתיח,בעליכן Iולכלודהקרקע

להתבזות,מטה,משחי<ורדתתשפלכעפרונפשם

לאנפש,ובעלדייל,יהאמרסותתדעותבחתאוות
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והיש'ע,הב'פרק mהצננויצ

האדם,בניריחכי tתבזויןהשפלןתהלכלוךלסביל

הקרקע,נדנידחד'נא),ג(קהלתלמעלההואעיכת

ומזדעזע,מתנדנדשתעולםמרגיש,נפששהבעל

ל, IJרתהםוהמאוסיםהרעיםוהעבירותמהפרלצית

מואצשאתהמקרםבכלהי)כ"ור II(נאמרושחרי

ורעיסטרביסוהורנתלעולםבאהאנדרלןמיסיח Jזנית

חיץאפומאריד nחקב"הכלעל(שם)ואמרןר"ל,

חיזקוכןימ) 1ח(תשו,עכתבישיבר"ל,הזנותמו

תשיבח(חיהרמב"םדכתבמהראיה,חבאהנזקראיח,

נורמתשהיאגדול,עוןהעיניםשראייתחי'ד)ד I1פ

הפריצותראייתחיזק~וממילא iעכ"לעריותשללנרפו

ייכללאאדם,דעתבןשישמייכלמאיד,ניראת

יכלל.כללילסובלןלקבלן

דבהחזיקהסימן)בסיף(שםל IJדקיאע"גולכויא)

ממנן,שקנתראיהוהביאהנ"ל,בנזקיו

שכתביכדרד Jמהניכאזהנםבפריצית/מ Jמ Jמחני

לחצראדםיפתחלארייפ)-פיסקאחייה(פירמהיד

ראהכריחליוכננדיחלוופתח,כננדפתחתשותפיו,

הלכו,ראוייןאמרלזה,זהמכוו?יופחתיהןשאין

דבהאשמעלנו,מיתא ,).ס(בייבשכינהעליתןשתשרה

ואע/גדנשי,צניעואתמשוםאיכא,נמיאיסורא

דלאומשוטכויחזקהביהמהניאלאנמל ,דאחזיק

כננדפתחגביודוקאהלא,במחילתדמשתריאמידי

חליו,ינביאבל Iכומסתכלדלאסגיאדלאפתח,

ברשלתאליסתכלולאלאשתמושיליהדאיפשר

אחזיקאילמחלת,יכולדלכתחילהאע"ג ,דחבריה
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אצוהישועהב'פרקהצני'מ7ת

ביהדאיתמידיאיוכ"תכויחזקהליהקיימאביה,

היכיאנוכויבמחילהמשתריולאהוא,איסןרא

בנפשין,מזדהרינואנולמימר,דיכליכן'להושבקינו

כלדלאןועידצניעות,דרדאלא ,לאשתמושידלא

דבריראמידיאלאדינא,ביעלהכייפייתיראהרחקה

עכ"ל.עבירההרנללידיבהדאתימילתא,

הריבפריצות,בחצרהיוצאתבאשהוממילאיב)

בצניעות,דמשמתשילמימריכלילא

 ,ל, Jרעבירההרגללידיבחדאתימילתא,ןברירא

דלאפשיטאל, IIערשענקראשםוכשיוצא

מידי,ולאקניו,ולאחזקה,בזתמהני

ואפילויפת,ד lב'כשכחמחיצה,שיעשהאיתןוכופיו

לעשית,אותםכופיןלעשות,שלארוצים,שניהם

ל Jןכמז' ...להו,שבקינוחיכיאנורמה,הידש IIוכמ

לחן.שבקינונהנו,כיאיסורא,במקים ):טוור"ה

בתמית.

כייהמצריחלוןר"הנח.)וב'יבוחריטב"איג)

שאםנמיכבת Iכוהיכימ IIומ

עידולאכו'לעולםחזקהלןאיוראיה,היזקבןיש

חוא,בטעותוקבלה Iכיבמילתאאיסוראדאינאאלא

שכינהתשרהושלאאיסןרא,למיעבדליהדליתיעוד

הנ{יל,רמהידדבריז l1עהביאבהגהושםעב/ול. Iכי

אמרו.אחדדברדשניהם

דהאמידי,מהנילאבכסף,קניודנםופשיטאיד)

א) IIסקנ"ז Iטלין"ר(ש"על IJקו

להציליוכלאםל{ IIרעבירהלעביראותןכשכופיו
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Mז\ןשיהע fבוריחצכ'עיתנב

לאיעבורולאחכל,ליתוצריןלו,אשרבכלעצמו,

בשבילשיעבורכסף,שיקבלתאמרואיןעבייל,תעשח

(שח"שתכתובאמרועייזאי,פעםאילאואםילוזח

~לנאחבח,ביתי,חיוכלאתאישיתןאםז)ח

שישראלחאחבח,כטף,ברציתלנטלשירצוחקביית,

וכלחחיא,לחנותולו,יבוזובוזבייח,לדיאיחנים

בייח,חבוראאתנתנגךח"ו,יכריעלארעלמא,חוו

דושדפריצות,בעניווניישיתברן,מצותו '''חולבטל

בכלדנכפליוונסםייא)(עיילולאויועשיוחרנחבי

לעשיתרכיפלופשיטאלייר)ארתש I 'ע(~,ל IIותמיילום

ו,אייפח,ביידכחראסנמלוםשיטאככייל,מחיצת

יכשאייאמחםריצית,שלמנעותמירצים,ביימוחיו

ועצותתקניתעייילמחיתתייביםעכ"פבכח,למחית

עישילדיללחזקחקדושת,אתולחזקתרע,לכטל

צניעות nלחזקושמשתדללםבצניעות,שנןחריסמצות,

לכבידושנצליחעמנו,אלקינודיריחי ,ותקדישת

אמו,יתברז

דעסןכינובשר,גילןיאיטודנענירלעיררויוראטו)

לבד,אנשיםבפניחאיסרודאיוביחי

שחריבזת,מוזחותנמלבביתחלכדחכשהיאבםאלא

אפילושיזחרבי)רייטח IIא(שייעקי"לכאישאפילו

אגב,גופויתגלחשלאבגזיויהפשטתלבישתשבעת

חקנ"תכיריאני,מלחדרים,בחדריחננילאמריאל

יביישחי)אית(פיייטכמש"לכבודו,הארץכלמלא

יקיצתלישבתאשתכד)(ברכותשאמרוואעייפאבשת,

לילדמותרתראשחלכאורחמשמעעררמת,חלתלח
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צגוהישועה Iבסיקהצניועת

וצייללחבייל,נדולחסתירתחויואייב , nעוומבביתח

עצםח,ולטבילעצמחלרחוץב(וכרחתאשחכלדבאמת

צנועחשחיתחקב(חיתואפילוערומח,ס YliiACוחולכת,

דבלציילובעייכלכן,חוכוחח ).ז<בייב(איעיביותר

שוםולאכלל,בזחאיסוושוםאיוחכוח,שחוא

כיוחייבכחייגואפילוכלל,צניעותחידוראיחומרא

עלוזתוערום,כשחואחשבילחבכיתטבלבבחמייק

ובילח,לעניוסנ"ב)ג IIפ(ברכותתראייששכבתדרד

חילד]למול[שחולןקאתיטילחדלתקוניכיוו

באותתבוואיוקדוש,מחניךוחיישפירביחקרינו

וכמיישעביילידגועוותבןיראתולאנישוםשעת

חשרת,לנ(לאכיתווחנתנחלא ):כח(שםרבא

עוות,לניישכוחינועליעווח]לחםשאיו[פרשיין

לאבזהוחיי( •עכ"לזחמכללחשמויכוליםאניואיו

דתתייקוצניעות,חוניראשוסולאאיסוושוסשיין

לרחוץ,חחכוחחקבייחותשביעולטבול,לרחוץצויתת

כני Iתנדברכותבמאמרוןיילטבילת,מצותעתבלאגס

הפרישחשלאינזכוחערומה,וחיאבכיתח,שרחצח

לחפרישתשכחפןויואחעייש,היאואפשרתלתח,

n ,שאיוובשעחערימחיכשה(אלפרושלחחתירולתח

בשוח.לגליתאטורתחיאבשרחלגליתחכרתלח

מיתרתאישוכובזת,חשייכיםחאיסוריםכלע"פ

שלאננצייחבילוי,חכרחובאיויכרימח,לרחוץ

אי]ק JIס Iב[סיימ"כיעיכבייל.כלכלחתגלית

'יח Pסיי(ח'יביחצקמנחתבשיייתולמדיצאטז)

נסי,שכבתלאשתימכנסיםבעניןגי)אית
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חע Iהוישןבןפרקהצנתnעיצד

כשהאשהאפילוניהנאשה,עלגברכלייחי'דלאדלאו

וביתהשחי,ביתשעוממעבירוראייבביתהןלבדה

הסתרים,בביתדהואדאע"גקפ"ב)ר'וס(יו"רתערית

מחי'ת,אסורפוסקיםולכמתאסור,וואח,ואיו

דנשיםטעםלמצואדחקסע"ב)(יו"דצדקאבניובת'

מפניבנדיחותחתקטניםמכנסלםלונשיתצנועות

דבאיומשום 1נראיושאיןמפניכתבולא Iהצינת

 )ב' Iקפסי''ד J(יוברכהוכשיוריאסיר,נמינראיו

יחי'לאבפןח)כב(דבריסיינתותרגיםעלחקי

דציציתנולייויהאלאשכתבאשה,עלנברכלי

הניחתשאולבתמיכלדהאאיתתא,על Iכוותפליו

בצנעה,דחניחחי"ליהאע"כ,צו)(עירוביותפלין

ולאויצחק,מנחתתןענת"דאסורבצנעהגםיבע"ג

צניעות,משוםנמיתואוגוי,גברכלייהי'דלאזה

ימביאר'תקמ"ב) ,'יט(זיבמציההחינוךכדביאר

בביתה,לבדהכשהיאבצנעהגםנוהניסצניעות,דעניני

מקיםכל ):קמו(שבתשאמרודרךעלדהיאוי"ל .. ~~

בחדריאפילןהעין,מראיתמשיםחכמיםשאסרי

ש/ואסיןא"ח(ש"על IIקי,יכול, IIעכאטורחדרים

פריצות,איסורייכלבדאירייתא,שכווכל )ה/ Iמסעי'

צירךשהואמתרקחדרים,בחדריאפילןאסורים

יג)-(בפתיחתל IIממשיי"לטו).(באותכנ"למיתר

להתקשט,לחנותניואיובביתה,בעלהזכשאיו

אבלתתקשט,דלאאחרים,בפניתינחולכאורה

הלכתפ i7עשחריתתקשטולאלמהלעצמה,בביתה

אזלעצמה,שםותתקשטבאחלה,לשבתעלית
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צהיה.ישי,הע Iבפרקהצביעות

גםכעלה,לפנירקתתקשטשלאמכריעדהצניעות

ל I1ממזלהעירישגםזו.במדה.תחזיקלעצמהבניתה

בביתשצנרעלמיאלאצנוע,קוריואיוכב.)(ברכות

מקוםהוארנםשםועצמויפורעדאע"ג I~סא ioב

בעצם.צניעתואמקום,מכלטרמאה,

עצמהימחבאתשמצנעתהיינרצניעהוהנהיז)

אוחלקים,שניבזהוישאחרים,מעיני

ובזתאדם.בנייראוהשלאבביתה,עצמהשתצניע

אשהשכליז"להי"א)פי"גאישות(הים IIהרמבכבת

תאבלולביתלבקרואביתלביתרלילדלצאתלחלש

לקרובותיה,אולרעותיהחסדלגמולהמשתהולבית

שלאעדחסוחר,בביתשאינהלהחם,שיבואוכדי

יוצאתשתחלילאשההואגנאיאבלתבא,ולאתצא

למנועלבעלרישברחובות,פעםבחוץפעםתמיד,

אחתפעםכמואלאלצאתיגיחנהולא Iמזהאשתן

יופישאיךחצורך,כפיבחודש,פעמיםכמואובחודש

(תחליםכתובשכד Iביתהבזויתלישבאלאלאשח

דרדביארל, IIעכפנלמהמלךבתכבורחכלמי'ה)

וחבינדול.בהכרחרקבחוץ,להתראותלא Jצניעותה

וכדמבוארבנדיח,בתרךנרפה,אתומחבאת~מצנעת

למטה,עדאריכיםלחיותבגדיהדצריכים )ט"פ(לקמי

 ,ז"פ(ע"לחיר,כףעדארוכים,יהיוידיח,בתייכן

 ):קני(ב"בנתוס'נמיוע'הבד"ץ),בפסקט IIורפ

יותרוייבותגלה,לאציארתבשרדגםכבינתי,ד'יה

יעי"ז Jמתבילשתשהאשה )'חאות(פ"הל lיפמש'

עש"ב.עצמתמצנעת
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שרעיה i'חדב'פיק mYחצניוצ

לחבלת,חחתושאומרהנוסחלבארוישיח)

בטבעתלי,מקודשתאתחריכשמקדשת,

 ,)ז"כד'יסאח"עש"ע 'ע(ןישראלמשחכדתזן,

משחכדתעושים,אניהמציתכלחריןלכאירת

בקדושלוכךשלאמרלתקןככה,עלראיומחוישראל,

שאנימצותבשארכלל,כתזכירתקנישלאמהדוקא,

שפירשייךמשהדתדבשלמאלהבין,ישנםמקלימיו,

כייג)כב(דבריםאמרדמשועונהבקדושיו,להזכיר

כמבואראותה,יקונהאותה,שמקדשאשת,אישיקח

אכולילהראסרח IIדשםיבתוספת >:ב(קדושיובגמרא

להזכירשייךמחישואלאבלכהקדש,עלמא

מדיווקישראל,מבחגאינןשתקדושיואחרבזת,

אדעאת,ה IIדגי.(כתיביתתןס'ןלמי'של, IIכנתירה

ארעתאדמקדשרכלומשיםכל)דנוהליינ.ניטיו

בשעתאומריםלכןבגמרא,ש IIכמשמקדש,דרבנו

משחכדתל I1דהלקשהוישראל,משהכדתקדושיו,

בזח.ענידתייחימאיישראלאבלורבנו,

(כתוביתבמשנהל 1דקיימהלפיבסו'רל IIוייט)

ד) JJרסא IIסקט"יסלן(אח"עוש"ע ).ב"ע

משחדתעלהעיברתבכתובהשלאליצאיתאלן

בעלת,אתשהאכילהמשח,דתהיאיאיזיויחודית,

הצניעותמנחגיחודית,דתהיאאיזןכוןמעושרשאינו

 'ח('ם Iחרםביז"לעכ"ל,כן'ישראלבניתשנהגי

רתעלאןמשה,דתעלעוברתז) IIחטד IIפכאישית

אחר)איש(עםמכוערדברעששתהזאתוכןיחוידת,

יוציא,לארצח,אםאלאלהוציא,הבעלאתכיפיואין
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 זצ",,,-,,,,והישעוה Iבפרקהצנועית

תקנתשתכתובתכתובת,לתואיןהוציא,שלאןאעו/פ

להוציאה.בעיניוקלהתהאשלאכדיהיא,חכמים

אבלהצנועות,ישראלבנותעלאלאהקפידן,ולא

בעיניוקלחתחאאלאתקנה,לחןאיוהפריצית,אלו

הקשרעיקרשכלבזת,למדיונמצלניעכ"ל,לתוציאה

ויחודית,משתדתבשמירתהלחאשח,"'"תלויהאישביו

שלאחכמים,ישקדוקיימא,שלקשרהיידייקאדאז

דתשמרחלאאםאבללהוציאח,בעיניןקלחתחא

להוציאה,בעיניוקלתשתהאשקדיליהודיתומשה

תבוראבהתקשרותשמצינו,וכשםר"ל,שיבדבקדאיני

למשחהקבייהא"ל Iתח"קבקבלתישראל,עם'ה Iב

לאמר,סביבהעםאתוהנבלתוב) Jל,ווטכשמית

יאמריחזרינוי,בקצהוונניעבחר,עליתלכם,השמרי

שמזרזייז"ל '''שרופיןונו'רדלדכ"ד) Jי"ט(שם

בשעתאיתוומזרזיווחוזריןמעשה,קודםהאדםאת

 ,אשתיעםאישכלבהתקשרותכןכמיעכ"ל,מעשת

שאםד) IIסשםע IIובשר, IIחישם(ברמבווםל Iקיו

מע\Lיה,בשעתבהלחתרותצרידעוברתואיתחרואת

ועושהשמקדשת,בשעתולמעשהקודםנמלותקני

אתשמשעבדהכתובה,שקוריוקודםעמה,תקשר

שאומראלו,במליםןלזרזהבהלהתרןתלחןעצמן

ןישראלמשחכדתזובשבעתלימקודשתאתהרי Jלה

(שם)התוס'וכדכתבול, IIכנעלמאאכולילהדאסר

לימקודשת Jדמילתאופשטאל lIןזלהואסרה 1דו

לו,להיותדמתיחדתבמהאשהדגניכוילימיוחדת

בתנאישמקדשהעמתומתנת Jל IJעבלכלנאסרתחיא
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והישיהע Iבפרק mYהצניצח

וכדתמשה,כרתל JIרןישראל,משהבדתשתחזיק

 ,משרע"הלנו'~"שמסרתה"קדתכלשתשמוריהודיתן

מדיוחיובשאינסהצניעותמנהגיכליחודית,ודת

גדריסמעצמוהוסיפוהצנועותנשיסרק 1ק Iתה/

נו) Jקטס Iר'ע IJאהע lI(של Jlכדקיבצניעות,וסייגים

דהיה 1כבודהמפניויהודית,משהכדתאמרןולא

כאילי 1בזהבפרהסיאבהשמתרהמילתא,איושא

לומרהלשוו,בשינויברמז,וטמנוחיבעיניו,חשודה

ישראלבמנהגיקאישהעניויאחרוישראל,משהכדת

דאדעתאנמי,דכוללהתוס'כתביל, IIכנקדושים

רבנישתנהיגוהפרטים,לפישמקדשהמקדש,דרבנו

שאחרישראל.בעםואשהאישחיייסודוזהובזה,

ז, IIזלמסורלםשיהיןבלבם,קיבעיווקידושין,החופה

(חוץוכללכללבעולם,לאחריםלביתנוולא

באהבהוקדושה,בצניעותויחיוומתן)משאמעניני

הקדושה.תורתינובדרכיוריעות,ושלוםיאחוה

להראוישכשאת,שקודםדלפינמי,ל IIויכ)

אדם,בניבעיניחן,שתמצאלהזהר,

אבלותה,בימישאפילן ):ג llי(תעניתאמרישתרי

ברש'''כמבוארעליה,שיקפצןכדילהתקשט,צריכה

אמרייעיד .)א Jשפ'(ס"סיו"דובש/נעאיו,ה l1דשם

ייצאותהפנויות,ישראלבניתשהיו ):ו IIכ(שם

(שםלשםנפנת 1אשהלןשאיןומיבכרמלם,וחולות

ליופיעיניכםתנואימרותהיישבהןייפיפיןת ).א"ל

נאשאבחיראומרות,היןיפיפיות,ושאינו(שם) Iכו

בנוי,עיניןתתואללד,בורראתתמתיראהעיניך
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צטוהישועהבןפרקהצניעית

מדרןחיץנסתמאשזהיעכ"ל, Iכיבמשפחהך iעיניתן
מצית,לשםתדבר,התירוומ"מנ~ות, Jבצ~המובחר

 Iאסורהכלכשנשאתאך/אן Iכאןזיןונםשימצאן

ואפילןנאח,באשהאדםיסתכלשלאכי.)(ע"זש IIןעד

מסיברישועיומכוערת,ןאפילןאיש,באשתפנויה,

מייברכה,שלכיטלקבליאסןררבתי,כלהומסיכלה

מהכלח,כןסהמקבלוכלעמה,בעלהאפילןהכלה,

כמעשההרהןרש"מואמרןעןלמית,מחילהלןאין

כמעשה,לאוהרהורלךאימאלעולםוהשיבו,דמי,

ישמעלא 1בליבראיתיאםאוווו) Iס(תחליםדכתיב

וממילאב, IIעשד IIעכטפידחמיראאישאשתושאני ,'י

הנאתשנאסרהמזהירהלאיש,מתקדשתכשחאשה

מקודשתאתחרילומררתקניכהקדש,אדם,לכלגיפח

רןמזתוהסתימההענולהוהטבעתר"לזו,בטבעתלי

נעולכנןטביב,סביבונדורחצנועהשתחילהאשה

בנותצניעותשםעלנעולנוב) IIי Jד'(שה"שופרש"י

שפיר,ומובועכ"ל,בעדיותפריצותשאיוישראל

נושאתןיהאשהדוקא,בטבעתהאשתלקדשרתקנו

וקידושיוקידושיו,טבעתונקראתמיד,אצבעהעל

סביבגדירהשתהיתמלדשתזכירכדירביס,לשון

משה,דתהנ"ל,קדישהבחינרתשתלותשמורבצניעות,

כמאמרערות,גדרע"יבאהוהקדישהישראל,ודת

נדרמוצאשאתהמקוםכליא)(הקדמההנ"להמדרש

כ"ד(ויק"רתואריפהודייקקדושה,מוצאאתהערוה,

שחיאמהנםלכלילדבאעריה,איסוראמרןדלא ) Iו

ע"ש,תירהשאסרתממתיותרלערות,יסייגגדר
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,·הישיעה Iבפרקהצנועיתק

ל. I1כניחודיתדתוהיינו

נדיל,אחריותישקטןנדנודבכליבאמתכא)

בתשלומיתגבי )/דב IIל(שםל IIכמז

שחקהבעלה)אצלהמצרל(הניגששנכנסכייודברי,

דעתןשנתומשכתוודביר,מעשהדבליחריש, IIעלן

היתה,אחתהו)(שםאמרןז Jוע/ר"ל,לחטואעלי'

כמן'"שאמרנןחריכזה,שחטאההכתוב,יפרסמה

חיובוממילאבזה,גדילהאחריןתקט,ןנדנודשבכל

בקרישהןנתקרששנטהריזכנןוהבב'יחזח.עללעוררה

איששקיבלנו Iבלחחקהיאיזיבככל"א.מעלהשל

ויתרשאתביתרובקדושה,בצניעותלהזהראיש,מפי

ישליטשלאסביב,סביבמנידרתהאשהןתהיהעז,

ראםישראל,עםחיייסודוזהוח"ודעעיושיםבת

רואות,עינינןהרי Iר I1בעיהעכשיוחשורתנתקלקלה

עניניםבכלעכשיוהעילםכלמצבעי'/זנתקלקלאיך

קודש,בריתרשמירתכידועוהיסןד,חסיבהיזהור/יל,

ישראל,שלחיים nיסודדיסאשהיאיטור,נקרא

שחיישהואוכמיהאמתילראותעינינו,לפקוחיעלינן

ובהיותינוזה,בלטידדוקאנתיז;כדההישראלי,משפחת

ק, IIלתהלהכנעאנחנומיכרחיםנעימים,בחייםחפצים

אבייתנןבדודופרישות,בצניעותתקדישיסודיליסד

לחיינזכהיבזהליושנה,עטרהולהחזירהקדישים,

משאלןתינןכלעםובריכיםארוכיסדקרושהנחת

אכל"ן.קריבתילגאילהלטיבה

לקדשנוהניןוכןשם)ע II(בשא IIרמיכתבבכ)

הזיחןבתיקיניטעםלחםוישבטבעת,
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קאהוישועהב'פרקהצניעות

כויכראשיתאמרוישםחי)תיקיו(ברישוחואל, IIעכ

כטבעת)עזקאואתעבידתכויסתימאמחשבהאיהי

זובטבעתמקודשתליתחאכלח,לגביאתמדובגינח

ע"ש,ל IIעככוןסתימאמחשבהואיהיכן'סתימא Iמ

מקודשתליתחאכלח,לגבידאתמרלחנ"ל, ל"יז~~"

מחשבת,בוטריקיוומיסתימא,מן(דחיאזיבטבעת

ומרמזסתימא)למחשבהרימזסתימא,רחמיוכיוו

באחריםלחרהרשלאמחשבתה,יגתדירשתסתוםלהי

בצניעןתתתנתגממילאןאזדוןקא,בבעלתרקכללי

יייכובזה,מכשילמכליתנצלאחרים,לגביןבפרישות

ט IIחבעשהתייקז IJמאאדי)(פתיחהל IIלפמשיותר,

לאישבאיםאיומחרחרת,האשה'דכשאיו Jזי"עז"ל

כדרבינן,אתישפירממילא ,ש/'עבהלחרהרחרחורים

בההאחריםיחרהרולאבאחרים,תהרחרלאכשחיא

דגםחששי]בלאינפ"אלעיליעיממכשולים.יתנצל

חיץאחר,באישלחרהרהתורהמואסורתהאשה

מנעלת.
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ו,הישועה Iגפיקהצנעיהתקב

שלישיפרק

התורתמואשהבשרגילויאיסורביאור

ערות,באשהטפחיצחקא"ו ).דכ(ברכיתבמסיא)

דכתיביקרא,ערוהדהואל IIדקמל IIנ

כיול Iידבר.ערותבדיראהולאטו)כג(דברים

שהיוכא)גכח,ב(בראשיתהקדישהתורתבסיפור

ל IIיאזבחות,הנחשותתנןתערומים,יחיהאדם

ת 1Iדשם(בחומשוערשי/יעליה,שבאקמו.)(שבת

וחוהלאדםדןעשהשלבסיףעדואיבה'וד"היהנחש

בזה,תח"קלנוביארחחריוילבישם,עור,כתנית

פ IIאעעוומים,היותםע'ויבעילם,הראשוןנטיון

לרע,נתכיינוולאתאוה,עניועדייוהרגישןשלא

כלוקלקןלוחוה,אדםקלקולמזה,נמשךפ IIעכ

ובהמשךחמיתה,בגזיותעולם,למילכלתעולם,

הלבישםלזה,ובהמשךהעגינים,יבכלהחטאים,

ערומים,ולאמלובשים,שיהיועיר,הכתנותה IIהקב

דגילויהעולם,לכלולימוד,הודעהזההייוממילא

יממילאלמכשילים,ומכריחנורםחיאחנוף,בשר . 
 .ומלובשמכוסחהנוףבשרשיהיהוהחייב,ההכרח

חיילחוחה IIהקבשעשהדחכתונתט) II(פל IIיע

שכד ,בזההקב"הלנויהירהלארץ,למטהעדאריך

ט) IIסז JI(פועוולבשלימות,לחתכסיתמחויבתהאשת

כפיתעדאווכיוהייידיהבתיזנםמשםילמדנו

אורךעלמוכיחיתראיותכמתעידושםןע"שידיח,

ל I1צניפחרכלנמצאיממילאידיס,רחבתיחבגדים



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    137יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

גקוהישךהעגןפרקהצני,ועת

ידיי,כפותעדיכיסהחידקנהוגםלארץ,ערמכוסח

דנםמבוארכבינתי)ד"ח :קנ"ו(ב"בתוס'ועי'

כלאחרמבוארממילא Iתגלחלאהציארבשר

איסורבכללחואמנופחמשחורכלחאלחתדברים

ואצבעותיה.ידיהוכפותמפניהחוץהגילוי,

ה IIחקנחיחאםדלכאורה,בזה,להעירוראויב)

מהמכשולים,בצוליםחירמקודםומלבישם

ן)ג(ישעיהכפ'מב.)(ניטיןל IIשאזכלפיל IIיל

דבריעלעומדאדםאיולרד,תחתהזאתיהמכשלה

הזאת,יהמכשלהפרש''' Iבהןבכשלכואם,אלאתורה

שיכשלעדאמתתו,עלעומדאדםשאיותורה,דברי

ימבלן,לבניתןיהיאייכלי"מוהי,טעות,לחוריתבחן,

היאמעריות,שהפרישיתילפלעכייל,חךירדתחת

(סיףם I1בךמבוכמבוארבעולם,קשההיותךבסיון

בניחגוכידועהפרק,בכלע'ישביאה)איסוריהן

העןלם,חירבןהואבעריות,והפריצותשבעולמ,

אפשרהיהשלאהמבול,בדורשהיהןכמעשה

לפיכךלנמרי,ליחרבוהיכרחןההוא,במצבלהתקיים

אדםשבכשליהעולמולקיוסמהתיקווחלקזחחיח

דבריס,שלאמיתתיעלעמדוז tlןעיבזת,יחיה

ההכרחואידהנוף,בנילןיוהנורא,תנדולבאחריות

בשלימית,מכוסים,חנופיתשיחיווליזהרליזהרנמורז

נדוליסודבנןועי/וזקיומם,ויסודהצלתם,שחוא

והועילו, IIחמזהישנןלבלעולם,באילכלוחזק,

בדיררקנח,ועדשמאדםדורית,עשרהלכלבאמת,

(סנתדריונתגאו,לחם,שחיהטיבהריבע'ייהמבול,
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ו.חישיעה Iגפרקהצניעותקד

בשוקערומיםמהלכיםוחיוהנדריס,ופרצוקח.)

שהביאעדזימתוהארץןמלאהא] J1פל[תדא"רש IIכמ

במבול,העולםשלקחומשעתהמבול,מיאתעליהם

פרשתר II(בהערייתמועצמןאתהעולםאומותנדרו

כיוןבצניעית,להתלבשנמיהיכרחיוממילא ) Iופי

ל II(עעולםימלכלכךןנמשךל, IIוכנתליאבהאדתא

טפשיסמסכילים nאבואחרוניםיבדיריתפיוט)

עצמםיהעמידימשכילים,עצמםשכינוהמטפשים,

מידןמושיעים,ןכמציליםישראל,לעמכאפטרןפסים

שמחמיריםגדילה,בטענה 1והיראהחתורהחכמל

שיחנוהרבח,להקלואפשרהעם,עלימכבידיםחרבה,

וחכמלטובים,יהודיםויהיןהזה,עולםמתענןגי

להחריבשבאיפושעים,שהםראוןהיראה,התורה

בזהכבדהמלחמהוחיתה ,ל{/רוהיהדותהתןרה

אויב,ידנברר lIשבעותעד Iדורותהרבתבחמשך

מטה,מטההעםוירדווהיהדות,התורהוהחריבו

ראשיםלהרבהוהיונפרדוומשםרואה,עיוכלכאשר

ישראל,במחנההפריצותאתהכניסויהם ,ל/ Iרורשעים

במחנהר Jlבעוההגיעשכברעדמעט,מעטונתפשט

עםעלשעברוורעות,רביתחצרותומתוךהחרדים,

באייראפא,המדינותינחרבןאחרונים,בשניסישראל,

מאותקבועיםשתיןהקדושות,הקהלותונתבטלי

חדורות,חכמיתקניתע"פקדושים,במנהניםשניס,

מצפוןוממערבוממזרח ,ח IIבהביראקבצםומארצות

יחדירשתגיעי,במקומותחדשןתקהלותויסדןימים,

בראש,קיפציםוחדלוטיםריעת,בלאכצאויתום,
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קהוהישועהבןפרקהצניעית

כלינתדלדלוהעליונת,עלוידםהרבים,שהםיבפרט

שידריךמיואיומבקש,ואיודורש,ואיוישראל,מנחנל

בעיניןהישרכלואישהאמיתי,הישרבדרךהעםאת

שמםהעולםוממילאבכה,וזהבכה,זהיעשה,

העולם.בכללוזהובעוה"ר,

ונמצאיםישראל,א;ומולאת IIתליזהבכלנ)

נפשםשמוסרים ,'דויראי Iתירהנדולי

ומצליחיםוהיראה,התירהיסודיולחדשלחזק

ישראל,לעסומעורריםומשפיעים ,יתברדבעזרתו

נפשם,תבכהבמסתריםאשר Jד'לדברבאמת,,,הצמאים ... ,.

מעמיורביםהרעים,הזריםבדרכיםאותםשהתעועל

להתיוחלהתקרבדרכיהם,שמשנלםמתיחדיסןהארץ

הוןבפרט,בכללכבדה,המלחמהועכ"פןהיראה,

מקומילפיישר,דרדלעצמולסלולשצרידיחיד,לכל

המנחניםע"ירבהיהמבוכתחיין,ותנאיומצבו,

שלאולדקדק,ולטרוח,לייגעוצריכיםהשונים,הרבים

שוםלעצמןלחתירולאו, I1חחלכהבדברלהכשל

שוסאיןתספק,ע"יחחמירשאםחו/וואיסורנדניד

דהתירא,דו/ח ):ב(ביצה,ל Jזי Jוכפרש'ח"ו,בזהעינש

ל, IIעכחמותרבדברואפילו Jלחחמיריכוליושהכל

 Iל IJעכלהחמיררשאיאדםדכל ).ז(כתובותנמיכ JJיכ

וחולוןירפאמיכדיו,שלאויתיריקילאםאבל

 Iבעוה"ומרקדיםעדייוהפורציםאשר Jתכללבעניני

ומחנות,פינותובכלוחיראה,חתורהעולבפריקת

דבאמתהקדוש,עמועלירחםהטובוחשםקשיים,יש

יבינו,ולאידעו,לאאשרחרטות,מלאיםהרשעיםגם
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והישועה Iגפרקהצביעותקו

ירודמה,עדיודעאתנוואיויתתלכי,בחשכתכי

לעשיתרצונינוכי ,ו/{חרעמרצוולאדעתיבבליירדנו,

יחזירנוברחמיווהיאיז.)(ברכותיתברדרצוני

באפשרותינןלטריחיעלינןית',לפניושלימהבתשובה

לנדורונזכה Iאותימסייעיוליטהרןהבאהחלושה,

ובטחרה,בקדושהובתמים,באמתהראייככלעצמיני

אמו.יגוןעלינואלקינו Iדניעםויהי

תתורה,מואסורבשרהדגילוילנומבוארעודד)

בצניעותלחיותלנוצותהדתח"קאחר

מצות pמסמ"(רפייאכמש"להפריצןת,לנויאסרה

ט"ו)ג, J1כ(דבריסקדושמחניךוחייכתבוחרדיס )ז{ Iנ

בשרגילויעלינןנאסרממילא Iאבריזמחנההיינן

מצדתומשוםפריצות,איסורמשוםחתורה,מןהאשה

הצניעו.ת

לפית, IJמחאסוראשהבשרדגילןימבוארערדח)

השני)בלאוראשון(פרקלעילשכתבנומה

כלהקדישהתורתינולנודאסרהזיילם IIחרמבנשמ

וביארעריה,לגלותי~ביאיםהמקריביםהדבריס

איש ) Iו nי"(ויקראמפסןקלחדיליףז"לם IIחרמב

ערות,לגליתתקרביכאבשרושארכלאלאיש

 Iיניהתועבותמחקיתעשיתכבלתי ) Iל(שםןמפסיק

לגילויגירםהאשהבשרדגילןישםוביארתיש, IIע

 Jבשרתאתלגליתהתורהמןדאסירהנמצאערירת,

דלבלתילאררמשיםינוי,תקרבןדלאזה,כארמשים

יניי.עשית
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קזוהישועה Iגפרקהצניועת

לפיאשה,בשרדגילייאיסורלנו,מביארעודו)

יראחדולא )' Nל'ות(שםעודשביארנומה

מכרסח,ל Iשצ/דברשוםגילריר"לדבר,ערותבד

מכוסה,ל llשצבשרה,נילויבזהתורהאסרהוממילא

אי).(אותל IIכמש

פרועראשה ).ב"ע(כתובותל llמזעי'פבזהל IIעיז)

ח) IIי , Iה(במדברדכתיבחיאדאורייתא

חי.)(סוטתיאמריל, IIעככוןהאשהראשאתופרע

 1מנלוגופחראשת,אלאליאיוהאשה,ראשאתיפרע

ל, IIעכ Iכרראשהאתיפרעת"למהא"כהאשה,ל l1 ת"".'"'

ראשה,בנילןיאיירידקראבהדיא,חזו/לפירשוהרי

דראשה Jמכאודילפינוכמיכ, Jאוכאחד,ניפהונילוי

דאורייתא,בשרהדנילוי Iילפינונ lה'דאורייתא,פרוע

ר IJמותהגאוולישהקשהשניםהרבהזהאדח)

א Jשליט'אלישיבשלוםיוסף

מנין,גרפהסתם,אמרוס IIדבשפיעלדאףבזה.

(שםבמשנהכמפורשהנילוי,בכללנופהכלאיןמ IIמ

גופח,בכלאיירידלאוכיורלבח,אתשמנלהעד ).ז

אד Jנופהבכלנילוילאסור 1לימודכאןאיוא"כ

מכוסח,ל Iצ/נופהשבשרלמדנופ lדעכ' Jל IIיבאמת

ועוד 1לחלקחלקבין Iבניפהלחלקמסתבררלא

ר"לחריראשה,אתיפרעת"למהכ IIא Jדמראמרי

ראשח,וגםבכלל,כולחהאשה,אתיפרעדאמרדאחר

טיתרשחכחןמלמד Jותיראשה,ל 1Jצ Jחללאמש"ת

בכלל,יחכלראשתןאצ"לבאמתהלאיוה,שערתואת

תיבאאיירידקראאלאגופח,בכלאיירידסראהרי
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והישועהגןפרקהנניעותקח

 ):ח'(שםשאנץ lתןסכמ"שלהרהור,לחושדאין

איירי,תאומתני'לראות,אנשיםשםבאןשלאוכנון

אמרידייקאובזה ):ח(כמש"שלראית,אנשיםבבאי

כמ"שיעשהאנשים,וכשאיןלנח,אתרקשמגלחעד

ומקייםלאחוריו,פונהשהכחן Iמספרי ).יח( Iתוס

משוםואיבנדיה,שיפלובאופןפריעה,מצותבה

תחזירעצמת,האשהעמה,עודלהתעסקצריךשחכהן

ל IIשצכמועצמה,לכסותלמעלה,בנדיהותגביה

בגדית,יפלושלאבחבלוקושרבגדיה,כשקורעבלאויה,

בחדיא, ):(חיבגמרא/ש Iוכמ ,):(זובמשנהי Jlכפרש

כוינקרעןאםבבנדיה,איחזוכחןהמשנה,ילשוו

שיביאעדנרפליס,איוואידכוי,חבלמביאואחו,ב

בידיח,אותםמחזקתשהאשהאע"כויקשור,חבל

שהכחולפימקודםהחבלמניושאיוהטעםייוול

החבל,תיכףיקחואםבשרח,אתומגלהבגדיה,קררע

ורואהשעומדנמצאעומדת,שהיאכמיבגדיה,ויקשור

יבתידהחבל,להביאחכחולןהולדלכןבשרה,גילוי

יכולתה,כפיבבנדיה,להתכסותהאשה,תשתדלכך

יכולאיןשאפילוועודבחבל,ויקשרם ,חכחןויבא
, 

בזה,פ IIעכמקליםגופה,בכלממשפריעחמצותלקיים

והולךכך,ומניחהליפול,בנדיחשראויםבאופושקורע

שלאמחזיקתםהיאכד,בתוךואםהחבלולהביאלו,

ד"ה ).ח(תוסןועימצותןבזהקייסהואפ I1עכויפלו

בחששע"כהוא,מיעקרלאותעשה,ואלזשבהי"אם

בכלמייריקראפ IJועכונופחכלפורעאיוהרהור,

משםלמדנוושפירהאיש,ה IIסדנתוסןש IIוענופה
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קטוהישיעה Iגפרקהצניעית

פרוע.ראשתאיסורכמיבשרה,נילויאיסור

מנוכח,טפחבעניןדי)כלל(רישאדםובנשמתט)

 ,מדרבנואלאדאינוכוןל IIונוז"לכתב

וקולרשערדפשיטא,מילתאוחנההרהור,משים

ערוהשנקראנקראמצינולאשהרימדרבנו,היינוכון

בקרא,שמצלנו Iשוקוכו ,מנולתבטפחע 1Iצאדכוי,

דאורייתאחיחאיערותך,תנלכדכתיבעריה,שנקרא

כלשכתבהט"ז),פ"גק"ש(הים IIהרמבומלשיוכון

האשת,גביףיסתכללאלפיכךערוה,האשתניף

אבלאסור,כשמסתכלדיקאמשמעכייקוראכשהוא

פניו,שיחזירעדכבתובעריהמותר,עיניו,כשמעצים

ל. 1Iעכןצ"עמדרבנןאלאדאינומשמע

נםלפמ"ג,ת IIמהרשערדנמצאונ) Jכה lI(פועו/לי)

טןסייק Nס" N(סכ"הפוסקיםארצרעי

אסיראשתדקולפיסקים,מכמהשהביאכי)יס"ק

 ).ב"ע(כתובותבגמראדמפורששערה,/ש Iיכת, IIמה

(רישפ Jבאוצה'יע"שהוא,דאורייתאפרועראשה

דרבנןדהואבזה,לפרשדא"א ) Jבה, Jlבחנביסעיף

מ Jח'ש"דעיהוא,יאורייתאס IIהשדהקשהאחר

לומררבה,תימתלכאירהיזתועייש.י"דס"ק nסכ"

רקמותר,דמה"תדהיינוהרהןר,משיטמדרבנויטפח

מה'יתיאטירבפנויה Jאפיהרהורוהריאטרוהן,רבנן

תאמרואיךבי)וס"קא II(סכשמואלבית/ש Jכמ

דברור Iמנולהאשהבנוףלהסתכלמתרתדהתורה

מהרהר.כ IIשבעלכל
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והישוהע Iגפרקהצ,ניעותקי

דטפחז"לם I1מחרמבאדםנשמתשדייקימהיא)

הנתען IJבציסייסמדרבנו,היאבאשה,

כננדלקרותאסורכדכוןכשם(שם)ם IIתרמבז"ל

לאקטוןאוכותיאפילופניו,שיחזירעדתערות,

לפיכךערוה,האשהנוףוכלכויערותוכננדיקרא

אשתו,ואפילוקורא,כשהואהאשת,בגוףיסתכללא

עכ"ל,כננדהיקראלאמנופה,טפחמנולהחיןואם

עד Iתערותכננדלקריתדאסורשאמראחרוקי

נםא"כערוה,האשהניףשכלואמר ,פניןשיחזיר

שייךמהןא"כפניו,להחזירמוכרחהאשה,נוףלנבי

ממילאפניו,כשהחזירחריבה,יסתכלשלאלומר,

דרמב'יםבי)לאוא I 'פ(ל IIלמשע"קבח,יסתכללא

רב pשממהמכללמניעעררה,לגלותתקרבילאפיו

גילןיכ ltאעייש,לעריותנורםדהסתכלותיס"ללג"ע,

זבמעציםל, IJהננ"אולדייקת. I1מחאטירבשרח

מדרבנו,רקאסורדאינומשוםלקרות,מיתרעינין

בסיףמ"טיעידז, IIזאסותריםם IIהרמבדדברינמצא

גילןיחזכירלאומקודםטפח,נילןיהזכירדבריי

הערןה,כננדלקריתאסורכש~מר,בתחלת,לאטפח,

והריהאשה,בנוףיסתכללאכשאמר ,כ' Jאחולא

לאימרווראןיהאיטור,כליטודהואבשרח,נילןי

כננדלקרותאסורבתחלה,כשאמרנםבתחלה,

טפח,במנילחבסופויכךהסתכלןת,הזכירלאהערוה,

כבתדבריןבאמצערקהטתכלןתחזכירלא

לקרותאסורשכתבדבריוכפללכאורהנםמהסתכלות,

קיראןכשהואהאשהבניףיסתכללא Iכותערוהכנגד
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קאי,ההישועהגןפרקהצניועת

בסיףלכלולה'ילאחד,עניןהכלאםועידהך,דהיינו

ובגיףבערוה,יטתכללאל, IIיהל Iהעניןתחלתגם

קורא.כשהיאהאשה,

ם, IIהרמכמיירידבתחלהדרכי,יורההאמתאכויב)

אוכיתיאפילןוכדטלים,חזכר,מערית

נמלובמדוילקכלל,וקטנהבכותיתאייריולאקטו,

שם,דאמרוזו,הלכהמקורשהוא ).ג"ק(שבתבנמרא

לשוןדהיאכננרו,ש IIקלקרותאסורערום,ענויים

הביאוגםכבגדה,ולאכנגדו,ערימה,ןלאערים,זכר,

ראילאאביהםוערותכוונ)טי(בראשיתהפסוקוז 1ע

בזכר,רקאיירירש"י) Iנחבבוהואערוה(אלמא

ל IIאצהערוה,כבנדלקרותאסורם Jהימכ'וכשכתב

ובודאיהערוה,כננדהוילאדבמכוסהמנולה,שהיא

אינןאפילןהערוה,כבנדלקרותואסרחששאין

ערותדיושנמרואחרפניו,שיחזירעדבה,מסתכל

פניהאפילןותיינוערוה,האשתגוףיכלאמרזכר,

קטנהבאצבעהמסתכלכל ):ס"ד(שםכמ"שוידיח,

ודוקאהתירפה,במקוםמסתכלכאילואשה,של

הרמב"םכבתלכןערוה,אינוה, IIחלאבמסתכל,

ןאפילוקורא,כשחיאהאשה,בנוףיסתכללאלפיכך

שאינהבאשתן,אפילובכונח,שמסתכלדכלאשתו,

מסתכל,כשאיניעריהדאינובפניה,ואפילולווערוה

ש, IIלקעריהלןנעשהלהסתכל,לבוכשנותומ IIמ

זהפליהנה Iתמידמנולהדהאנילויהזכירלאילכן

דודנתךמוה"רהרה"חרבנישניס,הרבהזהכתבתי

זיולהומב"םדעתלפרשמאידמפקפק Jחי ,א' Jשליט
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,·הישרעה fבפרקהצנעיותקיב

ובפרטערוה,שיידוידיחבפניחדגםכזת,תחדשבדבר

חמניחחספרליקנהתדפיסקידםעכשיולבעלה,

קדמנישכברשםלייהראהמנרבונה.מנוחלרבינו

נוףוכלןז"להנ"לל 1Iזהרמב"םדבריבפירושיכתב

ושער]שוקל Jlיאצופניה,ידיה[ביויכןיערותהאשה

קוראכשהיאהאשהבגיףיסתכללאלפיכך

וישעב"ל.שלה]קטנהבאצבע[אפילו

ואלידווהק"צ,טי'מ I1(חס llnש IIממבזה,עודלסייע

מהכל ,הטפדאן ,והידאהתפלהבמקיםיז"לחיי),

הרהור,עניושיםיתעוררלאלרחמנא,לאנדבעי

דודביתמשפחתכתיבשהריאמרי,באשתןאפילן

אש\חעםאישכליספדןלאומ"טלבד,ונשיחסלבד,

יביטלהרחיריגירםאטןר,זהזנםאע'וביחדין,

באשתיבמסתכלם IIלרמבל Jlסוה"נל, IJעכהכינה

ואפילוש I1דקכןנחוביטולהרחןר,דנירםבכונה,

חי'ואםאמר,וחדרוידיח,בפניהמסתכל

כראמרהייניכנגדהיקראלאמגופה,טפחמגולה

חח"נ 1פניושיחזירעדכנגרה,יקראדלאזכר,בערית

באש'טפח ).ז"כ(ברכותר'ןיא l1וזאבשה,בטפח
, 

ז"לדתרמב"סנמצאממש,עוותייןדה"לערוהו

יממילאממשןכערןההויבאשה,יטפחבחדיא,ביאר

 .) Iבת IIלא IJ(בפחנו/לוכשיטתות, IIגכחאסיר

לקוותאסורשחיאבשםשםספרקריתוז"ליג)

עדוהעריהכננדאסירכך Iציאהכננד

דחיינןדבר,עריתבדיואהולאדכתיבפניו,שיחזיר

קראדגליםן IIעכיעריתואפילוותווה,תפלהבשעת
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קיגו·הישיעהגןפרקהצניעות

דכתיבמיקרי,עריהבשרםחמוריםדבשרדאע'/נ

לקרותאטורנמלקטייערות Iראולאאביהםיערית

ערית,האשהניףיכלכוימדרבנודהיינוונראהכננדה,

שוקנלידכתיבערוהדהיאקראנלישוק

שעריגו'ערותךתגלוכת,יבנחרותעברי

טפחמגולהחל,ואםהעזים,כעדרשערדדכתיב

יקראלאמגולה,להיותדרכהשאיוהאשה,נוףמו

תכשיטיוהכתיבמנהלמחששתרגראמרכננדה,

שהואשבפניםתכשיטיועםאצעוהדהיינודבחוץ

אשה,שלקטנהבאצבעהמטתכלכללדלימרכומז,

עכ"ל.תורפהבמקוםמסתכלכאילו

חניי,לכלושערמשיקיליףאיךולכאורהיד)

דודנתוכמוה"ר nהרה"בניוהעיר

ראייתדבר,עריתמפרשב 1Iסידהיראיםא I1שליט

כלולרמב"םאשה,ושלאיששלמקוםאיתןערות

עריתנקראיישערהושרקהרמצינויאחר Iערותגופה

נקראמקוםאותוררקכיראים,ולאכרמב"ם,מוכח

והזחירתאו)בל"ת(פי'אלעילכמ"שאלאערוה,

דברשוםגילויהיינןדבר,עריתבךיראהולאתח"ק

יל"תולפ"דע"ש,צניעןתמשוםמכוסחלחיותדראןי

כוי,שנאמרעווהבאשהשוקכד.)(ברכותאמרדו"ח

נקראמקוםאיתורקדלאיצחקרןמאמרלברר

רבוכוונן',שוקגלישנא'ערות,גופהכלרקערוה,

וישכו'.שנאמובאשהמשערזהחוכיחשםששת

לקרואשאטר J/ל Jהנספרקריתברבריעודלהעיר

באצבעדמסתכלש I1ממונסתייעמגולה,טפחנגד
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והישועהגןפרקהצניועתקיז

מזהמוכחואידתורפה,במקוםכמסתכלקשנה,

 ).בק(דבשבתל 1Iוימנולה,טפחננדקריאהאיסור

בנדאסורדיבורדבר,ערותבדיראהולאמפילמדן

הקריתהביאלזה Iל IIכנממשערוהדיקא/ל Iויערוה,

איסורנדנודנסתם,בהשאיוקטנה,דאצבעראיוספר

תורה,אמרהתאוה,הרנשדהויבהסתכלותמ IIמ

ממילאהתורה,מוערוהדנעשהזה,עלכפרהדהיצרכן

ינררם Iערוהדחןיחכמיםדשיערובאשה,טפחה I1ה

ממילאוהואהתורה,מןערוהנמיהויתאוה,הרגש

דמבוארואחרת, Jlמהנגדוקריאהאיסורבכלל

 ,ל/ Iכנהתורהפיעלממשערוהכדיושפחדדיובקריאה

ממש.בערוהכמיבטפח,האיסורהנילויבאיסורה Iהו

יהודיתבדת ):ב"ע(כתובות'ל Iממזבזה,יקשהולכאי'

האמה"תאטורבשרהנילויואיזרועותיהבמראה

 Iהתוטלפמ"שוי'יליהודית,דתולא 1משהדתהוי

שמגלהבטויייודמתבזהמתקולתא,ד"ה >:נ(פסחים

שזרועותיהגורמתבעצםשחשוויל'דחיינןזרועןתיה,

פריצןתאינובשוויי,זריעותיהנילויכ IIאבע"כ,מתגלין

הצניעותשהנשיםאלאברצונה,מנלהשאינהבעצם!
, 

לנילוייבאושלאכדיבשוק,מלטוותלמנוע Iהנחינו

הטווהולזה Iהטוייי,הכרחע'ןיאפילובשוק,זרוע

דייקא.יהודיתדתעלעוברתבשוק

ובשריית ) Iעסל,ב lln (בריסק!ם Iמהרת IIןבשןשו)

כתבובן)אותס("ד(חייואומריניע

באשהדטפח ) 1סע"(ח"אמאיריתפנלםת IIשובשם

מזכיךואינומאירות,נפניסועיינתימדרבנו,רקאסור
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טקי.והישועה tגפרקהצניעית

יהיחמשוםאסירממשרערותכתברקדרבנו,דהוא

אסיךבאשה,וטפחטו)כג(דבריםקדושמחניך

היינןקדוש,מחניךזוהיתדנו,רמזההרחורןמשרם

ש I1יכמדרבנן,חיי Iהרחורמשוםיטפחדאורייתא,

מדרבנןאסורדטפחהי)(אותהנ"לאדםנשמתנמי

וחיהאוקמוקנ.)(שבתבגמראמלהיהרחור,משום

פסקי(דמזןהמי,הכסאוביתבמרחץקדרש,מחניך

זכר,בערותקאידבן,עריתבדיואחיולאחריו/ד)

כפרש'''מיתרןהרחוראסורדיבירדבר,בתיבתידרשי

קריאהדאיסורמבואר( ):(קידבב"מנםערות,ח IIד

מוחיהלא 1דברעריתבדיראהמולאיערוהננד

נםס IIיבהכדבמרחץהטעמ,לבארוישקדוש,מחניך

הרהורערוהונגדשם)שבת(וכפרש"יאסור,הרהןר

אינר ,'אבעניוהמהרהרהטבע,דבדרךוי'ילמותר,

בתורה.רהמהרחרןנמצאאחר,בעניואזלחרהריכול

בערוה,יכשמהרחר ,בערוהאזלתרחריכולאינר

הרהןרדאיוונמצאתורה,בדבריאזלהרהריכולאינו

ה I1ומשכלל,דערוההרחורעםעצמןאתפונעדתורה

ואפילוהערות,ננדתורחבדבריהרהוראיסוראיו

 ] Iג'ק Iסבקי"א[סע"גתרבע IIבששנסתפקלמה

ועי'אחת.בבתהרחוריםבילחרהראדםיכולדאולי

ובגליןניז] IIנספדעניאאפרקסתאת Iבשו/נםבזה

בכה"ג,גמורהמחשבההעריהמחשבתאיןפ lעכ/שם,

תרעיבטל 1העליןנהעלתה"קדידרוממת, Iדוימיו

אמנםמיתר,חרתורילכןחשיבא,יכלאבמיעןטו,

יכול 1הדבורבשעתגםהריערותןנגדדסדושתדיבור
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והישרעה Iגפיקהצנעיותקטז

דברילימרתירהאסרהחכיימשוםבערוה,להרהר

נמצאבזח,אנחנוכניסואםתערוה,כננדקדישה,

ביהדאיירי Iבהינקזכרעריתנזגקדרשה,שלדדביר

בערוה,אזלהרחרשיכולמשוםאסורל, IIכנקרא

דהרתירמשוםהכתיב,התיריקדושה,יהרתור

מילפותאיזהול, IIכנזעריחהרחירמבטליקדישת

אסוריטפחלומרשייןלאןממילא ,ל"(כדקרא

משוםחןינמיממש,רבעריההרהור,משוםמדרבנו

(אותלעילמבואררכברמדאורייתאוהואהרהור,

 •ש IIעממשעריחחשיב Jבאשהדטפחלייב)
 1דאתליראהלנושתה"ק,,",,,צותהאחרל JJגישז)

(נדריםיאמרינן)מ"עא I1(פל IIעה I1ב

שחבישהחבושת,זןפניכם,עליראתותהייובעבןר ).'כ

לאהמתביישאדםכלחטא,יראתלידימביאה

שאיודמי ):י IIפ(ב"קומבוארחיטא,הואבמהרת

וע"לבושת,בואדם,'""איובניבפגיערוםלילדמקפיד

חריערום,חשובבשר,נילוירכליא) Iכאותא IJ(פ

לביטולונורםהבושהמדתממנהמבטלבשרהדנילוי

אסירהתתורתדמךמבוארממילאשמים,היראת
, 

ןהיראתחבישהמבשלתדבזהכיוובשןה,אתלגלות

עליהם.תה"קשצותתשמים

ל Jז'הראב"דבשםכד.(ברכותחרשב"אכתביז)

אבלוז"לע"ה)ר"ס nא"'י Iבבוהובא

שהיאמפני Jלתוחוששיואיוכייירגליהידיהפניה

פניהגילןיהיתריהנהל, IIעכטרידולאבהם,רניל

שמכסותשישפ II(אעדורמדורשמקיבלממהחיץ
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קזיוהישועהנןפרקהצניעות

ט'יו)ל"ח(בראשיתמדכתיבללמודישפניהן)נם

כשתיתחמדרשנשםפוש"יפניח,כטתתכיבתמר

ל, IIעכחשדהלאלפיכךצנועת,חיתחחמיהבבית

דרדחלודלאמדבריהם,מביארומב"ו,נדבריןע"ש

צניעות,עניוגםבזתישייךפניתן,לכסותהנשים

בומכייר.ע"שועביניה,דרכיהוידעישיכירות

דהכיסןי Iלכסיתןאפשרדאי,ידועידיהיכפיתיח)

ומשארביתהממלאכיתמעכבת

(ישעל'יצרחלשבתבראח,תיחי'לאוחרימלאכותית,

ואצבעותיהידיהכפיתשיחיוובחכרחלוות)מי'ת,

מביארמתקולתא)ח 1דו :ב(פסחים Iיבתיסמניליו,

זרועיתיהשמתגליןי IIע Jמתבזהלטייתדהנשכרת

דמי,שפירואצבעןתיהידיחכפותגילןיאבלטבייית,

ל II(הנז"לא IIיהרשבהראב"דדכתבןרגליהוגםיט)

ישלכאורההגילויהיתרבכללי"ז)אות

יכלכי.)(נדריםאמרןשחרי ,נדולהסתירתבזת

סיי(יו'ידע IIשבפ IIוככוי,אשהשלבעקבתחמסתכל

בעקבהאפילונדה)(באשתויסתכללאז) IJסקצוות

השלמים,יתירתודרישה nיב"יוסףביתיעיכיי,

מקוםדחשיבשמוםממש,עקבהדר"לכולהודמפרשי

ואיך 1זי'לא IIורשבמדאב"דגםכךיכתבומכיסח,

אכויחד,ז"לא Iורשב'ראב"רמאמרישנייתקיימו

במקומותהוארגליהדהיתרטע"ה)(בא"חכתבח IIהב

שהמקוםדהכונחופשיטאמגוכיםתמלדהילכלםשהכל

מ"ש(ושונורהאקליםחמימותריבי IIעכגיונורם,

יחף,דהולכיס Iחס"קא IIסצהמגןבאלףגבוריםמגו
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והישועה Iגפיקהצניועתקית

דעותלהשויתאפשראיכ I1דאלהחמיו),בארצית

א IIחרשבחריקשתילכאירחלעולםתאדםבניכל

בתם,חוששייאיןורגליחידיחדפניהכתבסתמאזייל

שממעטביאור,זבהמדעתוז"ל nחב"תיסיףואיד

א IIהרשבשכבתדרגליחמחיתרכיליוהעולםכלתאבי

מדלניתאליןתרקל, IIז/א Iחרשבחיתרומיחדל, IIז

ראב"דדדבירדיברתי,אשרחדברחיאאכולבדך.

דחיקרנלל'חיתרכ IIיבעאחדד,יסתרןז"ל Nירשב"

 Jמדיברתלאיתורקנאםרדלאאנפשיח,ומוקלם

ואונס,'"חברחבליאבלןאינס,הכרחהיידלזידחן

נופח.חלקיבשאריב"ש ,עקבהנילןיאפילןהותרלא
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קיטוהישועהר'פרקהצניעות

רביעיפרק

בגדהדרדהאשהאבריוחיכרהבלטתאיסור

הואלנו,האטוריםפריצות,ענינידבכללידועא)

בנדת,דרדהאשהאבריוהיכרהבלטתנם

וראויככרוכיא,זהעלצווחיוהתגונים,הצנועיםאשר

דאמרןצח.)(מנחותבנמראלזהמקורדישלהעיר,

חבדיםראיישויראוהבדיס,ויאריכןח)ח(מ'יא"בפי

וז"ל,החוצה,יראוולאהדביר,פניעלתקודשמן

ת"לבפרוכת,נונעיוהיולאיכול ,הבדיסויאריכו

ויוצאין,בפרכותמקרעיויהויכול Iויראואי Iויראו

ובולטיןווחקיןכיצד,חאהחוצה,יראןלאת"ל

מפורשחריל, IIעכאשהדדישניכמיוודומיובפרוכת,

הפרןכתוהיחבפרוכת,מקרעיוהיודלאג I1ראעבזת,

חיצה,ממשיראישלאתבדיס,בפניומניןסותם

ובולטיןדוחקיוהבדיםשתיןכיוןמקום,מכל

הכתוב,לחקריאשה,דדישניכמיוודומיןבפרוכת,

ממשהאשהדדיכששניכ"שונוי,תבדיסראשיויראו

חבנךמונראיןשדדיתחשיכ,ודאיובולטיו,דוחקיו

ישראל,לבתואסור Iנוראהפריצותוהויהחוץ,פניעל

הדיויתואהקדושה,ובתורתוב"ח,בדישמאמינת

ולפ/זאברים.והיכרהבלטהעניודשייךמהבכל

רגל,עלרגללהרכיבכשיושבת,ישראללבתראריאיו

לאמעולםובאמתהאבריס,והיכרהבלטתנמידהוי

קדמוניות.בשניםישראלבבנותזהראינו
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והישועהדופיקהצניnרyקב

כלבועזראמרטו)רןרית(כמדרשנמיומציניב)

כד(ומתיךומלקטותשוחחותתנשיס

כחונת).מתנותנראות,ורגליחםברלטיםחאחוריים

שיםחי'ולאהאחרריים,עלמכסחחייכסותןוחרי

דרדנגדדהואל IIסחיוהכיןאפילן (בזחבשרגילוי

ברגליהסיכווניכרים,בולטיםכשהאחורייםחנציעית,

כמבוארשוקייס,בתיכובשיתחנשיםחוישנראו.ת

'ח Iובתודאצעדה,תחתדי'ח ):ס"ג(שבתברש"י

חיילאשחריצנועות,נשיסדחיוומשמעבירית,

לבישיתחייובודאישוחחית,כשהיןרקנראיתרגליהן
~ 

וידעילקט,ללקיטכשחלכיבפרטשיקיים,בתי

נמלדחיאסי'לחייח I1ואפנראיתנורגליחןששיחחןת

 Pו Iבשרגילוישיםשאיואע"פהצניעית,דרדננז

 .]'גארתנע'השוקייםצירתפ I1 כlג~" 2שרראיומשום

 '''בשהקשהמהנמי,לתרץישזי,ובשיטהג)

כברכיתרווחוש Jבמע"ה)ר"ס(א"ח

אמרכברהאקמ"ל,דמאיערוה,באשהשיק ).ז"כ

ע"ש,בכללוהכלערןת,באשהטפח(שם)יצחקר'

ל IIיעמארכובת,למטהחואדשיק(פנוח)ל IIעאך
, 

באופו,ממש,למטחעדאריכיןבגדיהודחיוט) II(פ

לחיץנראיןמארכובה,דלמטהשיקיהן,היישלא

שבשרחמייריבע"כערוה,באשהטפחר'ייומיישכלל,

ש IIומערוה)להיותשייךמחבמכיסח,(דאימגילה

באנפלאןת,שמכוסחאע"פר"לעריה,אנשהשוק nר"

וחריערוה,הוינמירזהחשוק,תיאררואיורק

מ IIיחנחבשיט,מטפחפחותזמרנהכתנ,(שם)ח lIחב
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אנקוהישךעה Iיפיקהצניע\ת

באשהמטפח,פחותדמכבחכיסי),אותפ"גש IIק(חו

לפרשדשייךיכ"שעייה)(ר"סא IIרמוהביאןאחרת

מכוסח.בשוקכנ"ל,

ל IJבמז'ז Iמרדבשהעתקתיהו)אות(פווהל 1Jועד)

אחריולא 1אריאחרי ):יח(עירוביו

בהילוכה,ומבחיורואתאשה,אחרישההולךאשה,

חרחיר,לידישיבאברור,וחיבראבריה,יבתנועת

נראהואיוראש,ועדרנלמכףמכוסה,היאואפילו

שחלכןופ"ט)ןע"לע"ש,בההאדםשיסתכלדבר,בח

שהולןי IJערקלמטה,עדארוכיםבגדיםמאז

הילוכה,בנרה,דרדומנחלןריאההיאאחריח,

רחשיבל IJחזכונתז I1חרדבומבאראבריח,ותניעת

יפ Iןאעהרחור,לידישיבאברורוהדברראייה,נמי

קצר,כשבנדת/ש Iכלמטה,עדאיתהמכסירשבנדית

שיבאוברורדודאילחדיאשוקיחצורתורואיו

החצופות,רצוובאמתזהואשרחרחור,לידיחאנשיס

עבירהרזהוןפשיטאל, IJרבחרויהרחרובחו,שיסתכלו

נוגעדייראתאשרישראל,בתיכליחמורת,נמירח

הפריצות,איסוריכלבכללדהואמזה,תמנעבלבה,

דכתיבמקרא,רווחלהומייתי 1תח"קלנןשאסרח

בגמראןמבוארנחרות,עברישוקגלימ"ז)(ישעית

וה'ם IIוברמבעובר)ה IIד(שםי Jlובת ):ז IIע(ומא

תרי'יגסלמויה"כ 'ה(ע 1Jישהנוו)ג 1פועשירשביתת

בעברווא//כ 1בבגדיחסבמלםדעוברים )/הסעיף

אבלרנליחןןמעלהאנפלאותאתפשטילאבנחרות,

א, IIס(ברכות , 1Iכפרשבמים,מגביחיו Iתארודחבגד
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והישועה Iדסרק nהצניע,\קבב

במיםההילוךמעכבבנדהכיאשה)אחוריח IIד

באנפלאות,המכוסיןשיקיה,צורתראויאזכמובו,

חרפתך,תראהונםערותך,תנלהכתובאמרוע"ז

ערוה,קריאנפלאותבכיסייחשוקצורתדגילויחרי

אינודשוקרסד"אש tlהרא Iתוס ).דכ(ש Iבמש/ניייל

לבושחוהריע"כ,בגדהמגבהתדפעמיםמכוסה,מקים

זבמכוסחדאח"(אלאבי)(אותע"לשוקייס,בתי

הארכיבהברואיוע IIלכוכדס"לכנ"ל,ערוהדחןיאמר

יאסור,פריצותדהוי Iבמכוסהאפילוממנתולמעלה

שוקיהןתוארשיכסובגדיהולהאריךמןכרחיוולכן

כינתכולפרשאמת,דרךזזהוד IIאסת I1וכלגמרי.

היתכןבמכיסה,ר"לערות,באשתדשיקח, IIר

 ,כולפרשדעתםעלעלתהלאכמלאכים,דחראשןנים
ל, Iכנ/בפשיטותל IIוחלח, Iרול I1קממאללתרץונדחקן

לפיפשיט,תייזהועכשיןדאצלינןנ IIדאהל IIי

אויהצניעות)(עטרתראשינועטרתנפלהשבעוה"ר

מטהירדנווירודט"ז)ה'(איכהחטאנוכילנונא

חנוראהפריציתרואות,שכדלעיניסאויי"ל,מטח

עדקצריםבגריסלובשיתחרדותישראלבניתשגםרנ,ל,
, 

והצנועותשוקיחו,גילויורואיןמעט,ויותרהירךסוף

ואיגלאיבאנפלאות,לכסותן ,קונועםמתחסדות

חזהירןקדשםברוחהקדושיםשחז'יללמפרע,מילתא

תוארגילויהיינוערוה,באשהדשיקמאז,זחעל

בימיחם,הראשוניםאבלככניל,במכיסחאפילןחשוק,

ע"ללמטה,עדארוכיםבנדיםעולם,נשיכלשלבשו

דרמיזארמזשוםיפסדולאיזכרולא )/ט(פרק
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קגכרהיש\עהדןפרקהצניעךת

אתלחשידכלל,אזיתכןלאח"ן,ילקצרלשנות

שהזהירול 11חזמאמרלפרשכזת,שימצאישראלבנית

ודיק.מלהזכיר,חסז, IIע

 ):עב(כתןבןתל IIמזנמיי"להנ"לןבשיטהה)

ךלכאורהאדם,לבניזרועותיהבמראה

אדםבניממילאדבזהזרועותיה,אתבמנלהתל'יל

מראחהלשיואבלהמנילין,זרועותיהאתרואים

חיייזהבזת,פעולהעןשהדהיאמשמעזרועותיה,

זרועותיחלהםומראחתאדם,בניאלבהולכתשייך,

אכומראה,ליומהווטווה,ביושבתמייריוהרילחדי}ן-,

אצלזרועןת.יישמצמצמתיתכווטווח,שיושבתאשה

זרועותיחרואהשאיוכמעששם,שהעוברעדניפה,

 ntl(פע"לטכלית,אריךרדידכשלבושהובפרטכלל,

ררק ,תיהזרועןאתלנמךלמעטףדהךדידיתכן ) Iד

ואיולגופה,סמויושוות,מתנענעותידיחכפות

ילזתטענה,שיםעל('איוובזהכלום,ממנהמרנישיו

במואחהיינו Jכתובהבלאדיוצאהבשוקרטיוהביארו

זרועותיהאתשפישטתל IIראדם,לבניזרועותיה

כל,לעיןלהדיאיבראיובולטיושיהיןחוץ,כלפי

טיוהדהיאהכל,שיראומילאת,דאיישאבאופו

ייצאתובזהפריצות,דזהבזרועיתיה,ויסת.כלןבשוק,

כלל,זריעיתיהנשרגילתתשלאפ JJואעכתובה,בלא

בשוקדתאלכאורחובזתדיקשהאלאבשוק,ל J1יכמש

השיק,תיארכשרואיועריה,באשהדשיקאמרני

שיםעשתהשלאואע"פבאנפלאות,מכוטתאפילו

תיהבזרועןנסיא"בבשוקה,שיסתכלומירחדת,פעולה
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 ,,,,,·,.,העושיהוד'פרקהנניעיתקנז

מכוסיןאפילן ,זרועותיחתוארכשריאיןכן,כימא

שיםעןשתכשאינחאפילוערות,חייחידיםבנתי

בחיץ,כדעיברתרקואפילובחן,שיסתכלופעילח

בשיס,בטיוהדיסאהדברתלהיאמאיבשוק,ש JIכמ

משיקןזריעדשאנילתרץוישזריעיתיה,יבמראה

שפירוניכרמחודקלס,חאנפלאותדבשוקייםמשים

אינןהזרועותעלידיסחבתיאבלהשיקיים,תיאר

לנודישכ IIואההזריעית,תיארניכרואירמחורקים,

תבתייחיושלאלדייקדחיובמזח,וללמודלהתעורר

אינו,דזת '''ושרחביס,דוקאוצ"למתודקיו,ידיס

הי"ז)ח IIפהמקדשכלי(היהרמב"סכתבשהרי

(פ"טל Jlועידו,כרוחבכחניס,מכתונתידביתדרוחב

היויא"ככהניס,כבנדיהיוחוהדבנדיהי)אות

ק Jlס(סע"חט"זש IIכמל IIוצמצומצמים,ידיתבתי

אבריס,משאריותרחרחירמקיםהואדשוקחאי)

במכיסהערות,באשהשוקאמריט 1Iמהכ IIיא

בזרוע,כןאמרוולאהשוק,תוארורואיובאנפלאות,

ידהבתיאיובזרועפ I1עכגם Iבזהקפידאאיןדבזריע

חיד,כףאצלבסופורקבשוק,כאנפלאיתמהודקיס,
, 

 .)ז(פי'זע"ללחדיא,רחביםרלאמסונרלם,ל lIצ

כנחרג,ורחבארוךלבוששהואבמכנסים,יחנהח)

בנשיס,נוראהפריצותדהיאונמרי,נמני

כמיר"ל,רעיסוחטאיסרעיס,הרהיריםשנירם

והלאת)ע"דעמודמןט IIכחיייטטחרתבספרשתאריך

שליט"א,חצדיקיםחגאוניסחובניסדבריבתעתקת

שבטבשווותוכןבזת,אשלחביתחוצביםשדבריהס
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קבהוהשיועה "פיקהצניעית

החלכה,בשושילבאוהאריךס"ג)סלי(חיו"רחלןי

כלימאיסור(חוץהפריצותמצד ,נמןואיסירשחיא

סיי(חייביצחקמנחתת IIכשיינןב, IJעששבי)גבר

מתחללתםנעשיםכאלו,שחץדבנדיכתבקנוח)

כייתיעבהלידיןמביאיסזימה,בגדייהםלעבירה,

ש IIכב, lIעשאלהעןשהכלדיתועבתנכללהמח

דחוילבדן,באנפלאותרקהמכוסיןשוקיהכשריאיו

דאסור.ופשיטא ,""יייתויותרנוראהפריצות

 ,העירא IIשליטזידנתור IIמוההרחייחבניוהנה Cו

אדםיספרלעולם ).נ(פסחיםל IIממז

קראוובאשהמרכב,קואיבזבשחרינקיח,בלשיו

המרכבוכלטי)ט"י(ויקראכתיבבזבפרש"ימרשב,

אשרהכלי,עלאןכ"נ) Q(שכתיבןבאשהירכב,אשר

וכינהלחזכיו ,הנוןשאיולפי Iעליןיושבתהיא

חננאלרבינרל 1Iוזעכ"ל,כריאבשהרגליסופיסיק

שהמרכבמרכב,באשההזכירלאמה,ומפני ,)סש(

הזכרת Jבאשהגנאידרךיהיארגליםבפיסיקהוא

שבחבלשיןלהזכיוולישאפשרבמקומרגליי,פיסוק

שלאבזה,אותנולמדהדתח"קואחןל, IIעככוי

שמזכירדברגעמשיםבאשה,רכיבהתיבתלהזכיר

חרהור,שמץמזח,לושיבאאפשרבאשה,רכיבחתיבת

הוא,ואיזחזח,הואמיברכיבתח,רגליהבפיסוק

 ,תח"קפיעלאשהדמיתרת ,לימרלבוימלאיאשר

ממש,רגליהפיסיקכל,לעיןחיוםכללהדיאלחראןת

לכל,וברררפשוטל I1הנלפיוחריבנדח,קיצירע"י

לכלחרחורים,בזהשבירמתלחישראוישבודאי
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ו;הישועהדןפרקה.צניועתקסו

יעיברתרגליח,פיסוקיאתאותח,חוואיםחאנשים

צנ.)(סנתדריןזימתשינאשהואקינה,דעתעלבזת

קנ"זס I1סר 1Iלוע IIנשקין/לרעריות,"~~באביזרא

אמרןזהדעל ) Iנ(אותןע"לוא"י,יהרנבאחרונים]

~~ 't{ מכוסיךאפילןחשוק,תוארכשרואיוערות,באשת\ק

מלובשתשאינהרכלהן]ב IIנפל IIועבאנפלאות,

ל IIמזבכללוחיאערומת,בכללהיאכראןי,בשלימות

המקים,לפניןמתועבמשןקץלדשאיוסג:)(לבמית

רעליהבאשת,ןבפרטערום,בשוקשחולךממליותך

כליב)מת(תחליםבהדכתיבביותר,צנועהלתילת

לנמרי,בניתהעצמתשתצניעפנימת,מלךבתכבידח

בתיןעצמתאתתצניעעכ'יפלחוץ,בע"כוכשליצאת

שלאמקרא,שלמדניבמחשתזתךןכ"שלגמרי,בגדית

כנ"ל.רגליחפיסןקבעניו ,הוחירשוםלנרים
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קנזןהשייעההיפרקהצניעות

חמישיפוק

האשתראשבכיסןיהצניעותדיני

יאיזוהי"ב)פכ"דאישות(היים Jהומבכתבא)

יוצאתעלין,עברה(שאסיהודיתדתחיא

יראשהמפולש,למבויאילשוקיוצאהכתובה)בלא

ששערתפ IIאעהנשים,ככל Iרדידעליהואיופרוע,

סיוע I1(אחע IIבשפסקוכול, IIעכבמטפחתמכוסת

סי'ד).ין Jקש

דשערהרכיוו ,ראשתעלשערתדהריהוקשב)

ראשהיכ Iבעחריבמשפחת,מכרסח

יכילטעםומהפרוע,דראשהכתבו,ואיךבזה,מכוסח

חדייק Iביאןרצריךנמכתובת,ובלאלנרשה,בעלה

ישואםדןקא,הנשיםככל Jרדידעליהלהיותדצריך

ובלאזה,ידיעלבעלהיגרשנהשלה,ברדידשינוי

בכלל.הרדידלבישתחיובשורשומהןכתובה,

ידחיק Iדורשניאומרהזהמאמרדבע"כחינרא)ג

ראשהנפרששלא ,אנפשיחומיקלם

הואוכ Iבעדודאישערה,מקיםעלכפשוטו,פרוע,

ש II(שחהכתובשאמרדריעלרוולאלאל, IIכנמכוסה

דמשבחככרמל,עליךראשןוגויכמנדלציארךו) Iז-ה

גביעלתעומדראשהית,ואר Jצוארהתיארביופילח,

הטרטיןט) IIכפ IIר(כליםבמשנתומציניצוארה,

וטרטיומ) II(בפחם IIחומבוכתבראש,שלוהפליון

הנשיםלשלמיאשרהמטפחת,היאראש,שלפליורהוא

מטפחות,ב'דחםלדעתי,(כנראחיל Iענראשןעל
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הצניעותהןפרקהצנעיותקבח

וכתביראש)שלפילייןנקראיאי Iטרטיןנקרא Iא

כלבפרק ,אפילייוכמיפיליייש 1Iוהראהרייששם

ישםעכ"ל,כליס nי"נביליחמניקב.)(דףכתבי

רדידכליס, nבל"מ IIבפחחרמנווםחשבשבת)(במסו

 Jלמדיונמצלנועכייל,וכתפליראשןבי(עטףקטן,

עלהנשיםלשלמיאשרמטפחתחואראש,שלדפכיןן

כתפןתיח,וגםראשהשמכסהקטן,רדידיחואראשי,

ואשתתיארכשנראיור,,מה nאן!השיםמצלנילאובאמת

דפרש"ייחודית,דתוקזהואיןוכתפותיח,וציארה

יחודית,דתשם)אישית I(חיחרמנווםעב.)(כתרבות

דלאיאע"נישראל,בניתשנהניצניעותמנהגהוא

אתתצניעישראלדבת Iאמרידבאמתעוינןכתיבא

 Iעצמועלהחמיריישראליבבותלגמרי.בביתהעצמה

שיעטףברדיר,ענ"פיתעטפושכשיוצאיו,יקבלן,וסברי

ואשתתיאריופילראושלאכתפותיחו,עםראשןאת

דצניעות,יתירהזהיריתמשרםןכתפותיח,יציארה

 Iלחובתחכמלםיקבערחווקביע,לזועמנחגינעשה

חצופהזוחריהצניעות,גדרשפירצתישראל,בתדכל

יצאכתרבה,יבלאמגרשח,בעלתזה,רמשוםיחשידה,

שנתןא'באדםמעשתעח.)וטנהדריןל IIמזולמד

לרופאיםוישאלירבארטיאנ,לברוהעלתאיבאשתעיניו

חכמים)(ואמרוחנדרמאחיריעמןסתפר Iכיואמרו

יחןשלאכו'תנדרמאחוריעמותספררלאלמות

יח(ויקראכתיביהנהבעריות,פריצותישראלבנית

מחקותעשיתלבלתימשמרתיאתןשמרתםל)

אתושמרתםכא.)(יבמותל IIואזוני/,התועבות
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םבקוהישיעה 1הפרקהצניעות

במהרש"אוע"ש {למשמרתימשמרתעשןמשמרתל,

ותוסיףשתגדלאמרהעריות,אורחשכ'פרעהו,/ה Iד

יחייב,ראוייממילא Jעכ/יללאיסיראורחאותו

למנועגדרים,מיניכלולשמור,לקבללהחזיק

ישראל.במחנההצניעןתולהרבותמפריצות,

מכללקטר,רדידהרדיד,זהם IIתרמבימיקראד)

ם IIהרמבשזכרןיהואנזול,דאיבא

וז"ללאשתו,ניתןש·חבעלכסיתבענירהי"א)ופיייג

ראשהשעלבכפחלשוק,אשהתצאשלאשדוכןמקום

שעלכפהבכללל, IIהנהקטןרדידדנםננראהלבד

יהיהשלאלעטפה,למטהוקצתשנמשןרקראשה,

שמתרדדרדיד,נקראילכךל, IIכנפרועראשהתואר

 ):עב(כתוביתורש"י ,)'ארד(ערךערוךעיויורד,
כלאתהחופהרדידעליהשיהיהעדבטוה,]ד"ה

עכ"ל. Iכיטליתכמינופה,

יל Iיניפה,כלעלתרדלדשתאריכואותויטעםה)

תש"ע)(סייז Jlמרדבהי)אןתד II(פל 1Jלפמש

אשה,אחריולאארי,אחרי ):יח(עירןניול IIבמז

רנלמכףמכוסההיאאפילןאשה,אחריכשהולך

האדםשיוכלדבר,ממנתמנולתואיןראש,יעד

בחילוכה,ומבחיןריאתחיאמוומבה,להסתכל

הרחירלידישיבאברורוהדבראבריה,יבתניעת

שבנדהע"יחיאכוי,ומבחיושריאתוזתעש"ב,

חרדידאבלבחילוכה,תנוערתיהכפימתנועעששרבבה

היכרמונעחואטלית,כמימאחוריהוסשתלוי
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ר,הישיעההופרקהצניעותקל

לבשוזחובשביל Jהחרתורומונעבחלוכה,תנועןתיה
 _r-f_ ~ 4_5_ ~ rLiז' l:iאן

אריך.רדיד

 ) 1א(אותל Jהב'יש"עתרמב"םמ"שי"לובזהו)

ראםהיינו,הנשים,ככלרדידעליהיל Jדצ

 Iקטןברדידדיהקשו,ברדירשםהולכותתנשיםכל

גסמוכרחתגדול,ברדידשםהולכותתנשיםכלואם

דתעלעברהלאוואמדוקאונדולררידללבושהיא

הצניעות,דרכיכללשמורמוכרחתאשהרכליהודית,

גי"ל .) Iנ(אותכמש"לכלל,הצניעותגדרלפרוץולא

לובשיתהנשיםכשכלל JJרתנשים.ככלרדידש IIמ

אין Jרדידלובשותכולואיודאםולמעוטירדיד,

וקצתו Jלןבשותקצתוראם Jפשיטארזהמ,להאשימהו i ,חר,,,"

שיידאיךמתחלה,המנהנמעיקרלובשותאיו

כלאתלהאשיםשייךלאונםבזהואחתלהאשים

ללבישקבועמבהגהי'לאדאםלובשות,שאיואותו

'ן Jקט(סיופרישהש IIןעמדעוברתושייךאיורדיד,

רדיד.לובשיםמקיםבכלדלא ) Jיק Jס/

קשתוולכאורהראשה,כיסויבעניובזתל 11עיז)

מינואשה,בשרנילויאיסירדנשלמא , 

ועיתרע,יצרגירןיגורםשהואדידועאחר Iשפיר

 I [Jבלאןא IIנפיעוולכן'דרעאאינליסת.כתיבות

אינןבתולןתושערהרירעידכי,מצינילאיבשערת

העירנמר, IIיצהמנרהדאינרמביארהריערות,

יצחקאברהםכמוהי'רהכיללהראשהרבידידיבזת

דשערמ lIמהכי) IIטג II(פיל IIלפמששליטייאפרינטר

להסתכלדאסורלצניעןתןרקם IIלרמבעריתבאשת
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זללאוהישיעההופרקהצניעות

ערוההשערדאיול I1סחרי Iמיתרש IIלקאבלבשערת,

סע"ה(א"חובש"עאיסורו,מ"טא/יבענ"ד.בעצם,

לקרותאסורלכסות,שדרכח Iאשהשלשערז'/לס/יב)

והראשפריעןתלילךשדרכובתולות,אבל 1כנגדן

קיבעתנשיםמנתגדאטומאוד.יקשהעכ"ל.מותר

חי'ואיוכאתמהאובזה,וההיתרהאיסור

שערכד.)(ברכותהגמראמאמרחו'ןבטל

לאשאםבמנחנא,תלידתאערוה,באשה

יאמרולאהדבר,וישתקעערוה,אינולכסות,נהנו

כעדרשערךשנאמרשם,קדרישקראהאיעודח"י,

איסורמשמעמאיביאור,נמיצריךנופאוזההעזים,

יבכתובותבזה,כלוםפיילאז"לירש"יקרא,מהאל

ופרעדכתיבהיא,דאורייאתפרועראשהאמרו ).בע(

ישראל,לבנותאזהרהר"ידבייתבאהאשה,ראשאת

ביאור,צריךזהינםעכ"ל,ראשבפרועיצאושלא

ע"קקרא,מהאיוחבאקרא,מהאלחנאיליףלמה

בתולה,ושעראשה,שערדיוהפוסקים,תלולמת

ןדיקאבאשת,ראשנילויאסרהק IJדתחחל"לבמנהנ,

(ברכיתהרא"שש IIבמעי'קבבתולה,ולאבנשואה,

חב"חנמיוהביאופי)ס"ס(שםיחמרדכיז) Iסל'ג IIפ

 Vדק"((ספ/ונמ I1והגהוילכולא/ה Jדיא) Jסגע I1(אה

חיישינו,לאשער,בנילויהרנילהדבתולהסו)אות

בשלמאזה,היאטעםנתינתדמחע"כ,חרחורדליבא

ע"ה)ריוטי 1Jבבהובאשט,(ברכותא Jlהרשנש IIמ

שחואמפנילתו,חוששיואין Iורגליתידיחדפניה

דתיאכיוודאמר,שפיר,מינןטריד,ילאבהם,רניל
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והישועההופרק nהצניעוקלב

ונילח,דהיאכיוןבבתולה,/ש Iמאבלטריד,לארניל,

רניליתהמיעללזמתכללומיבןאינןהוא,טרידלא

שנתקדשתברנעחריע"קעי"ז,טרידהאישיחיהשלא

שרגילחפ IIיאעערוה,שערהחוילאיש,הבתילת

ל J1במשנםכלום,זהמהנלדלאחרישערה,בנילןי

יוצא,האישמהמפנילר"ידשאלו )/ז(פתיחה

 Jהצןארעדראשר,תוארכלל I /ר[מגילהוראשו

והאשההשערות],במקוםלמעלהחלקנםןלפעמים

יהואעבירה,שעברלאחדל IIא(לנמרי),מכוסחראשה

אותהמדמהדמהקשהל, IIעכאדםמבנימתייבש

ליפיסתם.לומרהי"לומתבייש.עבירהשעברלאן

לן"~היה i "דלכאורהוע"קנתביישה.עבירהשעברה
I אהII 11234567ח 

לכסותוןמוכרחתערות,באשהרשערבפשיטןת,להשיב

באיש.כושאיומהלנמרי,

מפניהיתהןיהושעלרןהשואליםרכינתל lIייח)

קצת,מנולהיראשןיוצא,האישמה

ראשהואשהחשש,שוםבזהואיושערו,אתדרואיו

ערוה,דהויכלל,שערהיראהשלאלנמרי,מכןסה

נשתנהימההדעת,מעץואכלוחטאןשניהסהרי
, 

הואשחטאלאחדדרמיר"י,והשיבמהאיש,האשה

יהואחטאי,לאזהםאדם,מבניומתבילשלבדו,

מואכלההאשה,וכןכהונההמתנותוביארחטא,

עבירההויאדםאכילתרנםל, IIעכלאדםונתנה Jהעץ

חעץמולינתנהחיאחטורים,בעלש IIוכמשלה,

לדבריהששמעתיעדבעץ,שהכיתניתפשטולפיואוכל,

כיאמר,ילאדםיז)ינ(בראשיתכתיבוכןל, Jlעכ
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לקגוהישועההופרקהצניעית

העץ,מןשאכילתוונוי,יתאכלאשתך,לקולשמעת

לחהיחחיהרקילכןואכל,להששמעבה,נחלח

וכתבבראשה,נתעטפהבושתה,ומתוןלהתבייש,

כלשלדטבעלענינו)במדרש(שםמהריי'פבביאורי

חוה,ראשונה,נקבהשלטבעאחרנמשכתנקבח,

בה,שמתעוררתהיא,נקבהכלשלטבעבזה,נםולכן

ראשה,אתמכסההיאהבושה,ועוויחוה,שלבישתה

בטבעה,חצןפהחיאומתכסה,מתביישתוכשאינה

וע"לשבה,רעיסהרחוריםמתוןבפריצות,להתגלות

דכשהאשהז"ל,ט 11הבעשז IIאאבשם ) Jד(פתיחה

שרואהבחאישגםחרחורים,משפיעהמהרהרת,

דמביאכיוןערוה,הוישערה,·נילויילכןאותח,

מנרהשאינואע/ופ Jל Jר'להאנשיסרעיםהרחוריס

בחנקבהמתעוררתאינהזו,בושהואמנםבטבע,

דימיאלאיש,משנשאתאלאמשנדלה,ילאמשנולרח,

הש"עמ"ששפירומתןרץאיש,אשתשהיתהדחוה,

ל tlכנמותרהראש,פרועןתלילךשדרכודבתולות

מתוןשערומגלותאינושהבתוליתחיינוזי)(אות

הניעושלאמעודו,כךשדרכןרקןו, 1חרעיםהרחירים

מתורץוכול, IIכננשואיחןעדראשן,כיסןילכללעדיין

דבתולהוהמרדכי,מהראן/ש(שם)לעילמ"שנמי

ר"להרהור,דליכאחיישינו,לאשער,בנילןיהרנילה

רגילותשהואלאהרהור,מחמתשערונילןישאין

הנ"ל,קושיתינוקשיאלאוממילאכנ"ל,מעודוכך

ולאערוה,באשהרשערלהשיב,יהושע Jלרלודחית

חןיבאשהלמהקושיתס,היתהגופאזהדהאבאיש,
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והישועה Iהפרקהצניועתקל·ז

 .ל/ Iכנחדברשורשלחםוחשיבבאיש,ולאערות,

שראשתהיינודאןרייתא,פרועראשהש lIימט»

וביושערןלחשישביןממש,מנןלח

ראשאתיפרעהכתוב,יכמשמעיתשער,לחשאיו

ערוה,באשהשערש IIימראשה,שמגלההאשה,

מכוסה,ראשהאפילוהיינוהעזים,כעדרשערךשנאמר

שהשערפ Iואע'תמטפחת,מתחתויוצאארוך,ישערת

שפירשתכיוומ IIמערוה,ואינומנרה,אינובעצם

להתגלותבהפקירא,לחוניחאהצניעות,מדוד

ועיםחרחוריםשנורםערוה,נעשהעי"זבפריצות,

ע"פלפרשישהעזים,כעדרשערךמפסוקש IIומל, IIכנ

הסביח Iסד/וי)פרשהרבהש IIשה(כמדרשל I1מז

כך 1בזויהזועזמההעזים,כעדרשערךןז'ילעיניך,

וישבכה)כבמדברשנאמרבשטיסבזויםישראל

מהמהרז"ןבפירןשוכתבל, I1עכיגויבששיםישראל

כךכיסוי,בלאגלןיה,שלההבישתביתבזויה,עז

חזניתהיהדבשטיםוהיינןל, IIעכבזנותנתכזוישראל

נדולובפרסוםעם,ברובשחיהידיעלביותו,מאוסה

שערךבאומרןמאיד,צניעותחןמשבחוחיינול, 11ר , 

מאוד,בצניעותומדקדקתמחמיותשאתהעזים,כעדר

בעצם,ערוהיאינומגרהשאינושערך,נילןישאפילו

לו IIכנחוחשלמנחנחמצדרקמדינא,אסורואינו

כמומאוד,אצלךומבוזהחמירחואהכי,אפילן

מחמתביותר,ומבוזהנרועשהיחששים,שלהזנןת

ובפרהסיאנדולח,בכבופיאהעזים,עדרבבחינתשחיח

הנולדאתהרואהחכםאיזהבבחינתוהואול, Jר
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קלההוישועההופרקהצניעות

הרעהבתאיתמשהי,ליכנסשמתחילדכללב.)(תמיד

ושפירכ, IIרתחתינהדיוטאעדלהמשךיכולהזו,

ערוהשאינופ JJאעערוה,באשהרשערבזה,למדנו

עב)(כתרבותפרועראשהבעניוש Iומ'ל, JJכנבעצם

כוי,סלקלתהופרש"ידמי,שפירקלתהדאןרייתא

ממשנחגי)(אותכנ"לדמי,שפירמטפחתאמרוולא

יכתבו ) Jא(איתל Jlוכבתומטפחדלבשודכליס,

משוםל JJיבמטפחת,מכוסהששערהוהש"ע,ם IIהרמב

אמרולזהמראשה,למשהגסשתלוישייןימטפחת

צ 1Iאדמדאורייתאלמטח,תלוידאינוסל,דהואקלתה,

יהודיתיתמשיםרקמאחוריה,ראשהתוארלכסית

גו).(אותל JJוכבמכוסה,מאחוריהראשהתוארל IIצ

(פתיחהלעילמבוארהנ"ל,דחוחחבושהובעניוי)

להתרחקלהדהיהמשיםדהוא )'ז

השבעכללאדם,ח Jהקב/אמרשכבראחרמהנחש,

אלקיםדוויצןבפסוקשמרומזיםנח,בנישלמצות

בכללחיהונםמהם,אחתעריותגילויאשרוניי,

חוא,עריות,.דגילויהמצוהומפרטיעריות,איסור

כדיאסורה,התקרבותדכלעריה,לגלותתקרבילא

הנחש,עםההתקרבותוע"יהעבירה,מואדםלהרחיק

ש JJועהדעת,מעץואכלהעליה,שבאחצרות,כלבאו

בתיבותיונתו,בתרגיםנםלזה,המקוריםשהבאתי

לכאורחמובוואיואשייני,חויאכתב,השיאני,הנחש

אישי,שנעשהשאמרהי"לוהנ"לאשייני,תיבתפירוש

הדעת,מעץואכלהלו,ישמעה Jאליונכנעתז IIועי

ביאתועלנענשהלאולכו Iהנחששאנסהל I1וצ
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ההישיעההופרקהצניעותקלו

נאסרתכתודאשתתקשתי IIנגנוטמרדכי Jר(ותאברד

עולםשלחלתודה"יכתו,היוואדחו'רבאונס,גם

ספח"קשכתבודאע"פקושיא,זיואיןעכת"ד,

אימדתזאתאיןעולם,שלחלתוחי,דאדח"ר

שחקריב )'חאות(פניטל IIלמשינםכחו,דחיה

דחיהשםאמריהרינדילה,כהינהבגדיולבשקובנו,

לאבכור,היותומצדהקריבכ IIאעולם,שלבכורו

לבהמה,זנרתדאיןכר:)(סוטהל JJדאזועידכחו,שחיי

חיהודאנהל) lIעכבעלתעלנאסרתואינהופרש"י

דאפשרמהלתקןשתיכל Jמבואשוםלמצואמאוד,

כתנותהלבישםשחקב"ההיותהמביא,ימצאהלה,

חיאוקבלהראשםועללאאבלנופם,כלעלעור

שהכירחבזה,וחורהנפשה,מרציוראשה,נםלכסית

אבלותעצמהעלוקיבלהונכנעה,ונצטערהשגנתה,

עטופה ):קועירוביול IIכמזראשה,בכיסויקבועה

ויוולל, IIעכפרועבראשהלצאתבושהי IIפרשכאבל,

 Iכשחטאהבישתיתההמצבמזכירהפרוע,יראשה

תיארת,שינתחזחומשיםראש,פררעתהיתתדאז

ועיווזהראשרן,בתיארהומתביי~תראש,בכיסוי

נצרתרלאאז,שחטאתעלאבלה,שהיאכאבל,עטופה

צנועה,ראשהג)נ(ירמיהומצודותוק Iרדיעובנפשה,

יכיסוימצחה,מכסחבושח,דברלהכשאירע

 ):קנו(שבתל IIוכמזהחטאים,למנוע,משפיעהראש

גנבאבריךכלדאי,לחאמרייצחק,ברב IIדרדאימית

כסיליח,אמרתוישיח,נלויישבקתיתלאהוח,

ובעידשמיא,אימתאעלךדתחווהיכאכירישיד,
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לקזוהישועההופרקהצניע,\ת

הרעיצרבדישלוששלארחמיםבקשי IIפרש Iרחמי

הוצרדהרחמים,בקשתרעםמבואר,החיל, IIעכ

דייניווז"ל ).י(שבתברש"יואיתאהראש,לכיסןי

שכינת,מאימתבדיו,כשפותחיןבטליתו,מתעטפיו

מיושבתדעתןותהאולכאו,לכאןראשךיפנוושלא

עובראדםאין ).נ(סוטתאמרווחריל, IIעכעליחן

ל IIיעעב/יל,שטותרוחבונכנסכו,אםאלאעבירת,

ומשוששמרוכז,שאינוחיינו,דשטותחי)אותא J(פנ'

מלפנותמונעוהראש,דכיסויוכיוו Iולכאןלכאןבדעתו

משוטטואינועליו,מיושבתדעתועי'יזולכאו,לכאו

למנועןמחליטברוחו,מושלואזילכאו,לכאובדעתו

והצניעותצניעות,הויחראש,כיסויפ IIועכמהחטאים,

רואה,עיןשכוגופה,בכלנםצניעותמשפיעבראשה,

נסתמאראשם,מכסיןשאיודאותםשבעולמ,בנוהג

שמןטיפיןוישוכלשהןשמכסיןרישר"ל,ד'יראיאינס

קשו,הכובעעלנדול,כובעשלובשיןעדויותר,יותר

כלדרגתאשררואיםונסתמאשטריימעל,ובשבת

מרומזוהיאבנשים,וכןראשו,כיטויבחינתכפיאחד,

אזיל,נופארישאדברתמא.)ועירוביול IIבמזנמי

בראשו,עיניותחכםיד) Iב(קהלתבפסוקנמלומרומז

האיש,בחינתמכירומזחבראשו,שכננדועלשמסתכל

קטוכיסוינםדאצלותשובח,מבעלי(חוץהאשתאו

שמים,ביראתהאשחראשדכיטויומבוארכנזול)חוי

נופה.בכלגםצניעותמשפיע

שתשתדל,ראוידי,יראתאשהכליממילאיא)

באופודוקאראשה,כיטןישיחיה
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,·הישועהה'פרקהצנייwחלקח

מדתלחזקדהיינןל, Jהנ'היסידיתכללחזקשישפיע

 ).כ(נדריםל IIכמזשמים,היואתיסודשהיאחבושה,

לבלתיבושח,זופניכם,עליראתותהיהבעבור

כיןחטאיראתלידימביאשהבושהמלמד Jתחטאו
~ 

 Iעב/ולחוטאהואבמהרהלאהמתבייש,אדםכל

וכמ"ש Jתליאכהאדהאוהצניעות,ההכנעהולחזק

אדומים,מבנדיםהמניעהלעניוח) IIפ(שרשק JJמהרי

שאין )'נס"קקע"חסיי(יו"דבקיצורהשייךהביאו

השחור,וצבעכלבושם,אדומיםלהיותהצנועיםדרך

במהרי"ק,הלשןןןע"שוהכנעה,צניעןתדרדהיא

מינעתההכנעהואי/כהחוצפה,מצדהפריצותוחרי

לחכירהנ"ליבכללבצניעית,לנהונומשפעתהפריצות,

ןעןזב,ומודההאמת,עלמודהולהיותיהצדק,האמת

המשוטטשןטחלהיותולאהמעיות,לתקןןלהתאמץ

הדבריסוכלומסודר,מרוכזלהיותאלאןלכאו,לכאו

נכנסב IIאאחוטא,אדםדאיןוכיוןבאחריות,יהיו

ניצילים Iוהסידןרהריכוזע"יממילאשטות,רוחבו

התיקיובכללזהשכלבתשובה,ולהתחזקמתעבירות,

באופןהאשהראשכיסןיל Iצ'ולכןכמבואר,חיחשל
, 

ההשפעותבזהלהמשיךובקדושה,צנוע,היותר

במבואר.ותקנתהבתשובתהחוחכללחאשרהנדולות,

מנ"אהקשהדבתולות,שערהיתרובעניןיב)

ב) IIס(סכ"אאה"עדבשייעני)(ס"ק

בשוק,ראשפרועותישראל,בניתתלכנהלאכתב

דמייוימג"א,ומפרשאיש,אשתואחתפנויה,אחת

חיאצניעותשמזתומסיקסתורותששערותיהן

!']:iN ~ t-~_~ך_ ri_i 
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לקטוהישועההופרקהצניעית

ל IIדאזןד Jבסלתרץוישעכ"ל,כולילדשלאלבתולה,

מרבהפרש"ישערה,אתסותרבסוטה ).ח(סוטה
,--'-,," :0" 

רשערשפיר,ומתורץל, 1Iעכשערהאתשסותרבנילויה,

בתומה,כושהולכתלפיאיסור,בואיןדבתולה

אבלל, 1Iכברעיסהרהוריסמצדולאמעודה,כהרגלה

בזה,מהרהרתכברבנילויה,ומרבהשערה,כשסותרת

 ,נמידשיידומשום Iאסורוזהיותר,בה~כלו

עדייו,קלעתןשלאאלאבכונה,שערהסתרהשלא

לזהלזכות,דביודאפשרדכל ,דאסוראמרלאמשנוה

ל IJגיסתורות,בשערותתלכנהשלאסתם,עכ"פהעיר

ק"שוהקוראבבית,שהבתולהמייריא"ח·יע Iרבש

בש"עאבלחשש,ואיובתולה,שהיאויודעמכירה,

אותו,מכיריןהכלואיובשיק,שחולכותדמייריאח"ע

תעירו,לכו Iר"לפרוצותנשואותשהולחשדו,ושייך

יביאושלאראש,פרועותדייקאבשוקתלכנהשלא

בזהתזכירןדלמה ,דקשהאלאחשד,לידיעצמןאת

בעניןדהואמצוייןכ"אהסימודכלאיש,אשת

אדםצרידבט"אוהתחילתעריות,מולהתרחק

להתרחק,שתםדבריס,הרבהוחשבכוןלהתרחק

שאפיללד IIסו IJקטבטי'קי"להריאיש,באשתואילו

עליהשאיואלאשערה,עלמטפחתבכיסוייצאה

החלקתוכתבוכתובה,בלאיוצאתהנשים,ככלרדיד

משוםדהואהטלמו,בריששמואלוביתמחוקק

שייךאידכ"כ,דחמירוכיוןזנות,וחשדחציפותא

אלאעודולאבעלמא,דהתרחקותהדבריםביו

רקכתבובזהראסורןא IIבסשםכתבדבריסזבשאר
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והישועה Iהפרקהצניעותלמ,

ש IIדמל JIיואוליכון,תלכנהלאבעלמא,חדרכחדרך

איירילאבשוק,ראשפרועותישראלבנותתלכנהלא

ל Jlכנבקלתהבהולכתמייוירקממש,ראשבפרועות

דמלאחויתאלאמכוסה,ראשתדכל ) Jטאות(סוף

ם I1חרמבש Iבמ/גן)(אותל Iוכביראשהתואר·יופיניכר

ראשתדבע"כ Iמכוסהושערהפרוע,דראשהע Jותשו

ומכסהלמטהמתרדדדהרדיד Iמאחוריהר"לפרוע,

פרועראשההרדיר,ובלאמאחורית,ראשתתואר

א IIסכע II(אחע IIתשנמיאייריומזחמאחורית,ינראה

ב) I1דע(מכתוביתכנ"לדמי,שפירדמדאורייאתב) IIס

ביוצאתפריצות,חוירדיד,ללבוששנחגוובמקים

ללבישנוחגיווכשאיןכתובהובלאויוצאתרדיד,בלא

ואמרי Iמאחוריתפרועכשראשהאלסורשוטאין 1רדיד

אנןדאיןדאע"ג , Iכותלכנהלא Iתדרכתבדרןפ IIעכ

שוםשםיהיתעכ"פבקביעות,רדידללבושנוהגין

יתירח,וצניעותזהירותבדרךהעיו,בפניחוצץכיסוי

מכוטת,דראשתאיש,באשתתינחזה, Iדלפיאלא

בבתולות,אבלול, Iכבמאחוריהראשתבתוארוקאי

עללתקפידשייךמהראשו,כלעםמגילחדשערו , 

ותאכדאיתא,תאקתני,זלצדדיול IJוצראשו,אחורי

ריחמירן,חכונהמכוסח,דשערהאיש,באשתכדאיתא,

ככייל,בשיקמאחוריהוראשפרועייתלכנהולא

פריעותתלכנהדלאחנונהמנולח,ישערוובבתולות

יחמירויבשוקמותריו,דבבית Iבשוק Iלנמריראשן

בח.ששייךכפיאחתכלדהיינןלעיל,ש IIכמחשדמשום
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מקאוהישו·עח Iהפרקהצניעית

ב) II(רפמכתובותא IIמגשםשהק'מהגםיג)

חקיוכןפרועיראשתבחלנומאויצאת

שם,פיירשיזיילדחבהי"לסכ"א),(באהייעח I1הב

אביהןמביתהבתוליתאתלהוציאנוהניןחייכד

תמידשהלכתעדיםהביאולאענייל,החתונהלנית

בפריעמלצאתנמנעוכיחתונתה,קודםראשבפריע

מביתרקחשי'ע,כמ"שצניעןתמשוםבחיץראש

בפריעלהוציאההמנהגקבעוהחתינתלביתאביתן

חשששייןולאבתןלה,שהיאהכליידעידיקא,ראש

הכלהשתצאכדשתקניטעםי"לואייש.פריצות

דזתוחלכה,לחירות , Jכתפותלעלושעוהבהינןמא

בזהאיןכך,יצאהשנתולהאירעואםנמור,היתר

צניעןתמשוםמזח,נמנעיתחיורקפריצות,חשששים

לחופה,כשנכנסתדייקאבכלהזהותקנובעלמא,

דבנשןאחבזה,עודלהקללמיסרךדאתללמיחשדליכא

דנינע ,בבתולהרקותקנוהדאןרייתא,פרועראשה

אירעאםלהאשיםשלאל, IIכנהבתוליתלכבןדרק

הצניעות.מצדרקמזה,שנזהרותשבחן,ןלהנידויצאת,

כאו,להזכירשייןעניו,באיתולעניןןמעניויד)

הסכמתי,דבאמתנכרית,פאתבעניו

לדועתמחליקתדהואכלים,מזהלחזכירשלא

מלאיסהספריםיכל ,יבתראלבקמאיןמפורסמת,

ואינןן)כת(משליתעמודאלגדוללםובמקיםמזח,

באיסורמידלםדתכלהצניעות,לחלכותדומה

שלאאלאהצניעןת,בחיובמודיםותכלהפריצית

ובניישראל,כללעיניחסדר,עלאליחלכותנתבארי
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והישועההופרקהצבועיתלמוב

חסריןמחמתכהלכת,שלאפ IIכומקלללםטועים,אדם

אלי,חלכותולסדרללקטרבה,מציהיבידאיידיעת,
 Iואjצררח.כ--;ה

 Iפזרהמכנסיםבשעתסג.)(ברכותשאמרייכדר-ד

אדם,בנימעיניונעלמיםמכינטלםאלי,דחלכיתדכייו

מפירטםדתעניונכרית,בפאתאבללפרסמו,מצית

ושתיקה Iכנסהמפזריםבשעת(שם)ש IIמשייךל, IIכב

יפח. 1§'1!62~~

עכשיושעלהמהמלכתוב,אמנעלאאמנםטו)

הנייל,מחליקתויטידבעיקרבדעתי,

הגביריםמשלטישהביא(סי"ח)שבעבארת IIבשי

(דףנזיריבמסכתברי"ף)א Iע'(דכ"טשבתבמסי

מדברישלימד ) Iבאיתמשפטבעיןב IIע nכ"

נכריתןבפאתלצאתאשהדמיתרתל IIחז

נכריתשהפאתמיירידשם Iעליךהשיבשבעיהבאר

והיחהמחליקת,יפרדימשםבזה,והאריךמכיטח,

שאחריהם.בספריסראשים,לכמה

תיקוויטורבע"כהנ"ל,המבוארכלןלפיטז)

תשובה,לשםחןה,שתיקנההראש,כיטוי

יהבושהוההכנעה,הצניעותולחזקתהמעוות,ןתיקיו
, 

האפהבלבישתכללמתקייםאינושמים,ןהיראת

יופילשםהיאשחפ"נעכשיו,הנעשיםובפרט·בכרית,

ויחטאןבחם,שיסתכלותרע,תיצרלגרותופריצות,

דלהראותכ"ב)כ"א(פי"בל IIוע ,ל{/ררעיםבהרהורים

ר{ול,תרבתע"זונענשוחמור,איסורהואהיופ,י

מושכיןשחיוההגונות,נשיסבילדותישראיתיובהידבא

פניתו,ציךיבחומכסותותיושבראשו{מטפחתקצות
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גמקהוישרעההןפרקהצניעות

יט)נ(ישעיתדדייקוע'הצואר,אצללמטהוקושריו

נכריתבפאהשמסתפקיםהזה,וחמנחגהגאונים,בשם

דיריתבכמהמהמתחדשים,משובשמנהגהואלבד,

נכרית,בפאהלהסתפקכד,והנהינושחידשו''''"'יילפנינו

ל IIיעיאמן.אמןהאמתבדרךינחנויד'עיטיף,בלא

בן)ס"קא II(סכארזיםבעציראיתישוב .)א"כופל"ב

חדשיםהיתר,יהמוריםוסייסשה"נ,עלנמל'"ש'חולק

 .עכ"ל.חזין,אתליתועתידיםמקרןב,
דמותרב) l1סה Jסע'ח IJ(אא lIרמשכתבפ JJואעיז)

כבתכברנכרית,פאהננדש, IIקלקרית

וזיילז) IIפס IIס(מהד"תלאברתםחטדבשוייתבזת

ישינםכוי,ש IIקלעניןרקתקיל,דלאברורנראת

מהיבפנוגשהשמיטל llזם IIהרמבשיטתבזה,לצרף

יכתבהאשה,שערכנגדלקרותשאסורזה,דיוק"ש,

רקערוה,באשהשעראמרינןדלאדס"לשם,כ"מ

י"טבמעדניינםל, IIעכבשערההסתכליתלאסור

באחרת,דאףכתבפי)סןק tlססלייזנ IIפ(ברכות

אסרןלאקטנה,באצבעאפילובה,לאסתכולישאסור

ביטוללידייבאשלאכדיישעמן,בטפח,אלאש IIבק

נילןיבמיעיטאפילולקרותשלא 1נחמלראם Iש IIק

לעניןלאדקולדמפרשלרבינונאמראבןואףבןן

לאל I1דחזהיא,הכיטעמאדבמיכלל,אתמרש Iק/

שא/אשמכייוק"ש,לעניובאשתקילכלללאסורראו

לנמרלש I1קביטוללכלליבאלאסור,נבאאםלהזהר,

יק Iסה II(סעברורההמשבהנמיכתביכןעכ"ל,כין

בפחיתע IIבששםדפליניבמחות"אמתפמ"נזי)
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ךהישועההןפרקהצגי,עותמקי

אלאאיירי,לאזהוכלל 1Iיזאחרת,באשהמטפח

הסתכלית,איטורלעניואבלכויש IIקאיטורלענין

קטנה,באצבעאפילןבאשחהמסתכלעלמא,לבולי

תתירידלאבלאיעיברלהנות,בהשמסתכלכיון

שדרךדבמקומיתג IIחפמיכנוב Iיכועיניכםאחרי

מקומיתשארוכה"גזריעותיה(כגיומכיסחלהיות

דנם Iמביארחרי ,ל/ Iעכאסירבעלמאראיהאףחגיף)

איןיממילאבחסתכלות,אסןר ,ש IIלקרחתירומה

נכרית,פאחניליילחתירש, IIבקל IIהנ'א Iמרמראי,

שערריאתאםטי)ס"קז llמשrוג(סייפמי'גוז"ל

יב Iאבאפשר,וקוראדחוזונאמראםש, IIבקהאטור

מחמירג IIדפמחריל, 1Iעככןןתירהספקנ IIבפל IIת

איטורלעבירש Iוכ'תירה,ספקדחויש IIלקנסנ IIבפ

ח I1סקדמג"אאע"גולכוכנ"ל,טפירחמירפריצית

דאטורומה Iבדברמחמירחפמ"גהריכשח"ג,מקיל

נירםבאשה,דחנילןילנלות,אסורהבהסתכלןת,

יל, Iרוחציפותהפריצותוחיא Iבחלהסתכללאנשים

קיראהפרצהכן.)(טוכהשאמריע"דיהיאכידוע,

שתנשיסבדרדבעובר ):נז/ב I(באמרוכ Jlשעלגנב,
, 

ועומדית ,זרועותיהו(דמגליתהכבלסהעלעןמדות

אחריתא,דראכדאלנאאישם)ירשיייר"נע'יחפות,

(לבושיתנשיםבמקיםבחולדמצינןןלאתוא,רשע

בשרדבנילןיאלאבזת,רשעדהואשלאמריכראוי)

להתרחקחייבומש/חשיסתכלו,טפיעלילנשיס,

לראות,לאנשיםדאסורדמהל, IIכנומביארמשס,

כייג].אות[פי"בןע"ללגלות.אסורה
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המקוהישעוהה'פרקהצניעות

ש IJבמשבדעתי,עכשיושעלהמהנמי,וארשוםיח)

נכרית,בפאתרהתירורתאשבע,באר

פריצןת,דיואיויבזה Iמבוידרךלחצרמחצרמיירי

נכריתפאההתירולאפריצות,דשייךבמקרמאבל

וחכמים,ח IIדברש"י ):(סרשבתדבמטיוקשתב, IIעש

ז Iיט'סי"ד)ג IIש(טייע IIןנשיבלבד,ה IIדינתיסן

לאתריינחןואתיאעלה,מחכורלמאחיישן Jטי)(ס"ק

דרבנו,רקהייתאמביי,דרדלחצרמחצרואיבידח,

נשד'יחוראיתי,אנישבתיאךלנזירת,נזירהוחןי

גזירהנםנזרישבת,דבעניניני)איתגימע'(כלליס

פרטים,כמההאותיות,בשארעודיעיישש, IIעלנזירה

השקלמחציתמ"שואנבלנזיוה.נזירהנםרנזרו

דהואמוכחעלה,דמחכירמזחיישינוסק"ח)(טע"ה

כתבדהואבזה,נדחיושבעבאררבויאיומגילה,

שאיןבחצרשפירמיידיהאבמנילה,מייןידאפילן

דתמשוםאפילואיסיראיךושםבו,בוקעיםרבימ

 •ש Iע'יחודית

הראיילבושנכרית,פאהראיולחוכיחווישיט)

אישות(הים IIשהונ",~"ברמבישראל,לבנות

חייבשתבעלהבנדיםכתבוסע"ב)ע IIאחיבטירפי"ג,

חיישלאלפיננרית,פאהחזכירוולאלאשתר,ליתו

שהוכרחיאותוזולתנכוית,פאהלובשיתישראלבנות

בעלתשתחיהחפץשתיהבעלת,עלתתננהשלאלכד,

ינםש, IIב/ש Iיכממכיסח,תליפ I1רעכדוקא,שער

שניתןישם)(שס,יהטיוס IIחרמנכתביכתכשיטיו

פאחולאןפדחתת,ראשהעללהקיףצבעוניובגדילח
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שיהו~העהןפוקת Wהצנילרמו

נכרית,בפאההתייפושלאיפדחתה,ראשהעלנכרית

כיהכשרות,ישראלבנותאצליופי,זההיהשלא

אצלן.היופיזהוורקתתהלל,היאד'יראתאשת

כתרצה,רעיתיאתיפהד)ווש II(שחבפסוקירמוז

כשאתרעיתי,אתיפהז Jע/מקלסהוהקב"הפרש"י

רצויהכשאתשלך,היופיזהודרקעכ'/ל,לירצויה

כרצוני.בצניעותנוהגתכשאתלי,"יידהיינו

ראיוכ"ט]שבת[בריווףלשה"נלהעירוישכ)

אלאערית,משיםאשהבשעראיסור

ל, IIעכהשערעםנראהשחבשרינםלבשרחובמחובר

לבדי,השערינראהמהבשר,שנתרחקרשערנמאצ

דתיינןאסןר,שחואובמקוםערותומשוםאסוראינן

נמאצביחד,תשערעםנראההבשרלהבשר,שסמוך

עצמו,השעראבלבשרה,שוואיןמשיםרקדהאיסור

לאנורח.ערוהאינן

העיניס,בפניחוצץהשערהריולכאורחוי"לכא)

אפשררקכחדיא,בשרחאתרואיושאין

שיידוחיההשערות,ביובשרנקודיתכמילראות

עריה,בדיולחיותבשרח,גילוינקרא,זהדאיולומר,

באשה,תיבתל"לערות,באשתשערששת,רבאמרלזה

דחייונ Iהאשהורואיןשער,שרואיןבחלב,נשרמכי

ליוהקיכאחד.שניהםעריהחשיבישבינתייסובשרה

שיקבאשה,טפחנמיאמרושחרינJוילריאפריםרן

דבחניל Jlייל, IIכנבחםנםונפרשעייכערותבאשת

ערות,הוידייקאבאשתטפחלפרש,אפשר

ולאמשוםנמלדאסורג IIאעמצייירתובתמרנהאבל
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מקזחהישyוח Iהפרקהצני'מ7ח

דביןאיניעכ"פעיניכם,ואחרילבבכםאחדיתתירו

יכושוק,יכווכדימח,ש IIבקיצאדלאלומרערוה

במכונה,אבלממש,באשחדוקאי"לבאשה,קול

תרחןלמשיםנמלשאסור gllאעערוה,דיואי(~

לכתחלז.זגם Iטפידקילי"לבמכינחמ IIמר"ל,יאתיח

דעותלחסיחיותרונקלכונכ,דעתןמבלבל~ינן lt' "'"ייי" 1

איפחשיקבןבלאל IIדחומוהיינןכמיבן,מלשמיע,

בביגיאמרערות,אשתקילערות,אשתשערערות,

באשחשיק )'נ(בפ"דשכתבתייכלפלכנ"ל,לדייק

ו,ולחשיק,תיאררראיואבלמכיסח,אפילןערית,

ברןאחאבלערןת,ממש,באשהשוקלהיפך,נסרמז

לעניןוהייניערוה,אינוחשוק,שעלחאנפלאיתרק

תרמזיכללותדחק,בשעתאובדיעבד,ק"ש

כדאיתא,יהאכדאיתאיהאילכאו,לכאווהדייק

הוילאולק/שערוה,חןינמיבמכיטחדלפריצןת

(פי"נןעוולערד.לבררראייולמעשהבמכוטח,עריה

שויים.העניניםדאיו ,)ז"טאות

רשערנמצאדלשיטתן,קשה,דעדייואלאכב)

לדבו,ינראהמהבשר,שנתרחקהאריך,

מאודליתשמענו,לאיזוכלל,עריתאינובשרח,לבא

יחד,בשוחעםנראחשאינןשעות,לחתירשמיח,דכר

גאשהשדערהאיסורזעיקרתש"ב,לשיטתל IIיצ

יאחרכנ"ל,יחדשנראו Jחבשרבמקוםתיא Iערית

מתפש~בבשרןתשערחיבררבמקוםעריה,אלסירשחל

ז JJ(פל 1Iלמשידימתשערה,אורדכלעלגםהאלסיר

יכשוןאי~ערוה,חןילנשרח,הדביקגבדדבילייזו)



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    182יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

והישיעה Iהפרקהצניתועמקח

פ IIאעהרנלים,אצללמטחלבשרה,הדביקחליקה

הפריצותבכללנמיחוישם,לבשרהדביקשאינו

.ב IIעש

קט"ן)ס IIרע lI(אהע IIבשדקי"לבמהלבארוישכנ)

עלהעוברתבכתובה,שלאיוצאןתאלן

יחודית,דתהיאאיזןוס"ד)ושםויהודית,משהדת

O ,","",""~דאעעכ"ל,כויישראלבנותשנהנןהצניעות, גחנII פ

דאחרדאורייתא,נמיחןימנהג,מצדשנאסרושאמרו

צניעןתמשיםהדבריסבאלהלחזהרדראוישקבעי

חיזרים ,)ה Jסי(פיידל JIכמשזנית,עלחשודתוהעיברת

ואיסורצניעותמצות,משוםהתורהמיאסוריםלחיות

תמנתגי Iיע'משהלדתלכאורחחםושוויםפריצית

ןאיזוהי ).ב"ע(כתובותש IIממלזהראיחת, IIמהנאסרן

ז 1Iעוהקשי Iכיפרוערראשחיוצאהיחודית,דת

קרילאיאמאיפרש"יחיא,דאורייתאפרועואשה

משיםרקטענהדאיןמשמעל, IIעכמשחדתלה

הנאמריםדבריסהיינומשחדדתבלבד,השםקרלאת

שיקראראוידאורייתאפרועראשהדגםוכיוובתידה,

שוויס.ודJוימשהדתלהלכהאבל.משח,דתנמי

ביוחיליקישאםבי,ס"סגירושיומע'שד"חוע'

נעשתד/ןללכאירחילחנ"להתראה,לעניןי IIלדמ IIד

ד"מ.

בזמניהם,דדיקאל, 11יבל/יכןיוצאתבעניואךכד)

בצניעית,נוחביםוהנשיםהאנשיםכללדחיו

חיימדרכלהן,פירשהאחתשאשתכל Iתת"קכדיר

וכתבבלבח,תועבותישבעפרוצת,שהיאמירחזח
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למ,טוהישועהה'פרקהצניעות

ומשוםחציפואתמשוםבמשנהע"ב)(כתובותש I1הרא

שמואלחביתולשוןעכ"ל,דמפסדאחואזנותחשד

כ, IIעתחתיותזנחשמאלחושישדאזו) IIקטס II(ר

נמשדהואשעושהמהדמסתמאהזה,בזמןמשא'יכ

בסתמאבעוה"ר,כנהוגונםשלה,החברותאמזרם

איוממילאר"ל,שיטתםעםמסכימיםהבעליםנם

דווקא,דבלבהתועבותהשבעעלחוכחהשוםבזת

שלימהבתשובהלשובצריכיםיחדכאחדכולםרק

בצניעותוהישר,הטובבדרךולהתנהנ Iה IIנלהבורא

לכאורהשיידאיךוממילאה, I1הבבכמצותובקדושה

כתובה.בלאדיוצאהדיו

יהודיתבדתשםדפירשולכאורהלדייקוישכח)

הנ"ל,דברינולפיוהריבלנד,דבריםארבעה

חני,שנאומאית, IIמהאטירצניעותמנהניביטולכל

הפריצות,בהםנראהאיולכאורהאלןדבריםדדיל IIוי

במטפחת,מכוסהרשערהפרןע,בראשהפירשושהרי

נשיק,טווהוכןהנשים,ככלרדידעליהשאיןרק

לחיה,אופדחתהעלפניהכננדבן""וכיוצאוורד

רקהאסורה,ממשיתפעולהבזהאיולכאורה

פניהכננדהחוטדנמצאטויתה,בשעתידיהשהנביהה

 ) Iיק J /ס(שמןאלביתשכתבלפרש"ייכןשעה,לפי

בשוק,טווהנםנילוי,שוםנזכרלאמטה,שלפניוננד

והזריעותאיסןר,איןזרועותיה,בכיסויבזהירה

 Iבתיסכמבוארכ, IIבעהדעתבהיסחרקמתנלים

בחורים,עםמשחקתיכו Iמתקילתא nד" ):נ(פסחים

שמדברתכלדכוללי"ב)'ק Iגסשמואלבביתדמבואר
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ןהישועההופרקת Wהצניקב

פריצןתלאןדאלןס/ודשחוק,בלינםיתירח,שיחח

ולאכתובת,בלאיוצאתאלןנשבילזנםקמיילנינהן,

קו,בכייז Iאיטורבכללאינםמאלןדחוץלמעטשבאי

מנחגים,שינוינשארמבעלת,דליצאתמצינודלא

שתתעטףרדיד,חיןבכוללים,גדריסהםדאליול"ל

מפריצןתתזתך Jזריעיתי,מראהבאיסןרבצניעות,

מלהתייפותתמנעררד,רטיחבאיסורגיפח,באברי

משארתמנעמתרדד,חוטבאיסןראחרים,·בפני

מדבירתמנעאו IJלכמדברתבאלטירזימת,טכסיסי

לאיש.מייתר
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קנאוהישועהרופרקהצניעית

ששיפרק

 11JJ4ל o7ה"ח 4'

האשהבגדיכפילת

אחדבגדאשהשתלבשמהוהשאלה,נשאלהא)

ובחיץ,בביתהממש,גופהעלבלבד,

דחיןבחוא,יסבראזה,לאסורדישפשיטאתשובח

יחואגופה,בשרויראהקצת,בנדהיפתחפןלחרש,

משמרתי,אתרשמרתם __ל)יח(ויקראמ"שבבחינת
החכמהוואוצר

הראשון,שהבגדכא.)(יבמותלמשמרתימשמרתעשי

עודלזחוצריכיםגופה,יראחשלאמשמרתהיא

לנזירהדבר,(שם)אמרייחםשני,בגרמשמרת,

וענפיהחמירה,גזירההיאדודאילעריות,שניות

דידן,בנזיןש IIוכהחיים,בשטחמאיד,מתפשטים

שיםבליוחיוב,חכרחהואדודאישני,בנדלהוסיף

ספק·

תזח,בזמובפרטמאור,דשכיחלזכרר,חיובנםב)

לראותינקליותר,איפחותשקיף,רהבגר

פריצותדהויהחמה,באורשכןוכלגרפה,את

שהעתקתיהו)ארת(פ"הוע"לכידוע,ר"לונוראאיום

ריאההואאשה,אחרישההולדז IIחרדבמתשובת

שיבאברור,והרבראבריה,ותנועתבחלוכהימבחיו

בנריס,בכמחכראוי,בלבושהוזהיד, IJעכהרהורלידי

דרואתפשיטאבלבד,אחדבבגדרקכשלבושהןממילא

ומיך,תיכףאבריח,ותנועתהלוכהבעיןעיןלחדיא

לידישלבאןברור,יחדבראחריה,חילדאינואפילו
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והישועהרופרקהצניעותבקב

שלאמנוס,דאירחזח,בזמרש IIוכל, IIרהרהורים

וד"ל.כידוע,אחריתואנשיםילכו

ש"מ)סיי(יו"דבב"חמביארתנחההלכת,ומצדג)

קורעיואירהזיעהדבנדס"י)(שםדקי'/ל

אתשיגלהעדואם,באביקייםאיזאויבהמת,על

הזיעהדבנדומתרץ,שסוסןתם \הזיעהבגדהרילבי,

הייזה,בנדלכשמגלה Iכבשרוחיי Iלבשרןשדבוק

לעניןב) Iכ'סייק'ך Iבש(שםוכ"כעי'ש,לבןנילוי

פריצןת,הויאנשים,לעיניתהואבנדמגלהדאםאשת,

קורעת,כשהיאולכרממש,לבחאתמגלתחיאכאילן

ומחזירתהזיעה,בגדשעלהתחתון,בנדתחלחקורעת

כדיהעליוו,בנדקורעתכךיאחרלאחוריה,תקרע

לאסעש"ב,לבשרה,שדבוקהזיעה,בנדיתגלחשלא

ינילןיבשרח,עלדביקוהיאלבד,אחדבגדרקלובשת

בזה,נדינהחריממש,בשרהגילויכמונדווזהובנד

שתאמרבזהוארוכהמעלהואיןר"ל,ערימהכחולכת

בזה,ההלכתנבארטרםכימחלוקה,בגדהדשאני

ינבולחקשוםדאיןדידועבעצם,נדחחהואכבר

ישנםעכשיו,נפרטהבנד,ימחיתהחלוק,נמחית , 

להיותאלןיקרוביםשונים,ןבגדיםשוניס,חליקים

אשהלכלהוראהמירהלהעמידאפשריאי ,אכלי

בחינתהואאםשליבשת,בנדבכללדןוובתילת,

לכל,המסירדברשהואינמצאבגד,בחינתאוחליק,

בזת,דחהיתרןנמצאל, IIרואשתאשהכרצוןלעשות

ל, IIרלבד, Iאבכתונתבפרהסיאשתלךתיתרחיי

ר'יל.האיוםהמצבדירועחזח,בזמןבפרט
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קגנוהישועהוןפרקהצניעות

איירןושיידח IIהבדשמאהקשו,כוללינןאברכינם

בנד Iתמידגופםעלשלבשוחעולם,במנהג

בנדדזתילכלדניכרממש,הניףעלללבשוהמיוחד

אתשגילחכמיקריעה,לעניןהויילכןלנוף,הדביק

בנדחנוףעלבלובשיואבלפריצןת,חןיובאשת Iלבן

להתירלסמוךאפשראיאךכנופה.נדוןאינו ,עליין

זה.חילוקע"פ

בדבריחםואיוסתם, Iכןתש"ךח IIדתבכבנולל IIוי

יכירושחרואיםבזה,תלןידחדבררמז,שום

{שבתאמרןיבאמתלנוף,הדבוקבנדזזתווידעי,

 ).אפ(ושםכמוחן,הואהרילו,המחוברכל ):מח

 ).בצ(יבב"קכקרקע,חואחרילקרקע,תמחוברכל

ןבירושלמי ,טהירלטהורטמא,לטמאהמחיברכל

חיאחרילכסות,המחיברכלת"א)ו I1פ(שבת

הענלה,באופו ):מד(שבתאמריולהיפךככטות,

איןמהענלהשימטהשכשרוצה,נשמטת,שחיאבזמו

דוות ):מח(שםנתוסיוכויי, Jוברשע"שלח,"חיבור

מהוותחיבוראינסלזה,זהצ Jlדבאכתבןחיבור,אי

ש. JJע

הליתרהואלנוף,הסמוךדבניבנ"ד,מבוארובזה

חואוממילאערים,ישארשלאלהנוף,נצרך

ויוולכחנוף.חואוהרילהנוף,ומחוברדבוקחיותר

ידבקכאשרכייא)ינ(ירמיומהמקראסמךזבה

ביתכלאתאליחדבקתיכואישןמתניעלהאזור

להנוף,תלבושדבקותכימזח,ונלמדונוי,ישראל
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L והישועהיןפרקהצניע\תנד

בפסוק,חנמשלכעניוחזק,וחיבוריבוק 1 "~'ב'"איה

עצמי.חיבורהואה, IIבלדוישראלשדבקות

מצינולהנוף,הדבוקבבגדלהקפידזוהושיטד)

אנדיתעלמפראנל IIמחרשלבספרונמי

כלכיצד,ת"חשלטליתל IIבמז ):בזב II(בס IIחש

כיוןהטעם,ביארטפח,מתחתיןנראתחלוקישאיו

נילויחשובהחלוק,גילוילכןלבשרן,דבוקדחלוקו

שם,שביארהתחתןו,טפחבנילוייזהוש, IIעקצת

לתגוף,דבוקהחליקאיויבשמתמנעלימ,עדדמניע

קצהינילויהייבהנוף,דביקהיאשלמעלהמחמתרק

ת"ח,שאינסאנשיםושארבאיש,נילןיקצתהתחתון,

 1וש"ח Jlהבומדברלהתחתוו,בטפחבומקפידיםאין

במתנלידמהודקבאזיןדוקאדלאונלמדז"לימחר"ל

דחויאמרינולבושבכלנםאלאעצמי,דיבוקחשוב

הנ"ל,הראיותוככלכהגוף.והויעצמי,יחיבירדיבוק

אפילומלגלותלהקפידצריכהנמיאשהכליממילא

לגלותדאסירה ,ק"ושלכ"בוק"ו Iהתחתוןקצהן

כנ"ל.כנופהדבדוןלבשרה,הדבוקחבגדכל

סט"ז)ב II(חמשריםדיבבבשו"תשכתבואע"פה)
\ 

אםיחקרבכתונת,בשוקשהןלדבאיש

כיוודלמא,אןאותו,קורעיודאיןהזיעה,כבנדנדון

אותו,וקורעיועליוו,כבגדדינובשויקיס,בודהולד

במחשבתותלויבגד,עניןרכלכיוןהנראהוז"לוכתב

יואציםהריעימע/א)דס"ב(שבתיס lבשעיאדמ,של

מזהויורתז) IIטס"קא lIשי(סיוא IIיבמגבשקיס,

 ,נמורבגדיאפילןציצית,בעניויי)(סי'בב"ימביאר
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קהנוהיש'עהיןפרקהצניע,ות

בציצית,מחויבאינו Iלכבודרק ,תכובשוכונתאם

כלעלשלובשול, Jlמנט(שקןריוגלימאח IIומש

מציציתפטורתכבוד)מפני Iלחוץכשיוצאמלבושיו,

ללבישהלובשו,שכונתבב"דלחיפך,ח"בכ IJואע"ש,

בזת,יברחובותבשויקיטיהילךגמיר,בגדבתיראותו

תכאכי'ועידבקריעה,ןמחויבגמור,מלבושהויכ Iא'

ואםלבושו,הואזהרקעליון,בנדבשוםמלובששאינן

כי'קריעהמצןתיקייט אל~,<>כ"אזה,בגדקורעאינו

ל. I1עככוןקריעהמצותלקייםחייבמספיקאפ I1עכ

דהיאכיווד, IIבננסלרמולהמקיל,מקוםוישו)

שפירנמור,מלבושלשםזה,מלבושליבשת

הנ"ל,ויסודותהטענותכלד i:דמל Iאינוזהאךדמי,

וברור,גמיראיסררשהוא Iהעניומבוררפיחםשעל

דובבבעליבנדיןבס"ד,בזהילבררלהשיבראוי

דחייבאמת,דיןהדיןודאי'פ Jעכל, IJהנמשרים

כעורן,שמלתןהואלבדה,כסותוהיאכילקרוע,

היחידיזהבבגדולאאםקריעה,מצותיקייסבמח

הזיעה,בנדפטריולאבנדו,הואדבעי/כעליו,אשר

טפל,הואהתחתוואזהעליון,בגדשישבמקוםרק

לבדיוזהבגדרקשלבשפעל,אשרימעשהיופטיר,

מציתלקייםכ IIבעחייבשהיאלבגדי,עושהוב 1בע/

חחיובקיבעדברצוניבזה,והכריעזה,בבנדתקריעה

שרציושתביא,הראיותמאותווכדיליףתזת,הבנדעל

בבנד.קובעהאדם,בני

איר"ל,אבללחכשאירע Iהנ//לבאשהאבלז)

שיואןהיחידי,בבגדהלקרועלחאפשר
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והישועהו'פרקהצניעותקנו

הנ"ל,משריםמדובבבה,ללמידא IIיאבשרה,את

 ,בושתקרעבנדללביששמוכרחתתאמרכ l1יבע

בנדתעלבנדים,שנישתלבשלח.תאמרדאנבופשיטא

חתחתוולקרועע Jבש'ש lכמ'ותקייסבן,שלבישהזה

בנדהתקרעואחןוכלאחוריה,הקרעותחזיר Jתחלח

שדביקעכשיו,בישלבושהזה.בנדהיראושלאהעליון,

רלאוש"ז,/ח Iמבנכ'ילבשרח,כנילןייחשיבלבשרה,

ל IIוכמזזו,שלפריצותהבשבילחייו,תת"קדיניישתני

שלמההקדושה,לתורה nהקב"שאמר ) Iור"פ(ש"ר

מבטל.איניממדיקוצה Iבטליןיהיובוכיוצאיאלף

משאתת IIמשודהביא ) Iהק IIס(שםז IIטועןח)

שלובשים Iחבנד(חוא ,רא"קלעניובנימיו

המנחנלםכפיבחוץ,אובביתתכתונת,אתככסית

דהיאשכתבבדינו)חולקיםזהומשוםבזה,השינים

בשוקבוויוצאבבית,לליבשושרגיליונמיר,מלביש

פעמיםיוצאיםלשוקשנם(לפיצרכיולעשיתתמיד,

לעשיתבקביעות,דכשיוצאדייקלכןחרא"ק,בלא

 /לקרעןוחייבבנד,והויתמיד)ליבשואז'פ Iעכצרכיו,

ואםנביתו,לובשואדםדאיווכתב:עליו,חולקז 1יט/

בניהרובנגדבטלהודעתונביתו,ליבשילפעמים

כיווכתב,הכסףונקודותמקריעה,יפטיראדם,

 Jרא"קבלאבשוקשחולדימיבשיק,כשהולדדליבשי

מלבישהוייחשב,הפחותיםמייכאחדליוננאי

ליבשןהואאםההוא,באישדתכןימ"דיליכאעש"ב,

נחשבדבמחלאוולאןואםמלבושולנביתהויתמיד,

איזחואהעיקרלפיהו,חהלכהלקבועמנהנו,היא
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קנזרהישועה Iיפרקהצניעות

תכסף,נקודותבדברימבוארונםבכלל,בעצםחוא

הפחיתיםמווכאחדלו,הואננאי ,רא/קבלאדהיוצא

תחלוקקובעשתואימנתנן,דרכומהניולאיחשב,

יחשבולאנבאי,לויחיהולאחשוב,ב~בנדשהולך

נזרהדתה"קבנ/'דיכ"שבזה,הפחותיםמוכאחד
 I נE riP_~דב

אחדבנדולבישתהפריצות,ואיסורחצניעות,חיוב

יחידת,כאשהאפשראיל, IJרפריצותחייבע"כלבד,

שיספיקובזהההלכהלשנותשכעולםהנשיםלכלולא

כרצונם,עושיםהםוהחפשייס,אחד,בנדלבישת

כאשר ,ה IIבהבוראכרצוןעושיםבע"בהדתיים,אבל

בתה"ק.צונן

ס"ד)קט"וסל,אה"עע II(שנמיומצינוט)

עלרדידללבישיחרדיתדתכשקבעו

בלאיצאהאםשבראשה,המטפחתמלבדראשה,

בזהשהיאלפיכתובה,בלאמבעלהיוצאהתיארדיד,

פורצתשהיאאחרל, IIרהזניתעליחשודהפרוצה,

שקבעןדמההכשרות,הנשיםבבלתרנילהצניעות,גדר

חכמה,איןבנ"ד,יה"בלקיימו,ההכרח Iלצניעות

 ·ל]כא[משלידולננדעצהואיןתבונה,ואיו

שעדייושמעתיהנהעכשיוהרדייובעניןי)

רדידשלובשותצנועות,נשיסישנו

מהלפיי"לבו,ביהנותשאיוצנועיתואיתןדיקא,

מדברי ) Iיק JJסו IIקט Jסי(אה"עהפרישהדדייק

דדינא,ומעיקראברדיד,נהגןמקוסבכלדלא Iחטיר

שנליסיבות,בזהשייךממילאבן,נהנולאהריבכלל

פעמים,חרבחזחאירעבערת"רכאשרלמסרם,ממסים
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והישועה Iופרקהצניעותלנtח

ולפישנ IIימהיטלר רברוחכ,",,~,""בעיה'''עכשיוכמי

חיקילפימנהג,שישתנחאפשרהחדשים,המקומות

דזתןואפשרבעצםוחיובשאינוכיוןהמנחנים,

אבלר"ל,בעילםהפקריתבאמתשנרמי ,מהשניאות

 Jלבדאחדבגדדלבישתממש,חיןבהיאזחחריבנ"ד

להתירןכללאפשרואיככ"לןניראהפריצותהיי ~

הדבוקדבנךהנ"ל,/ך Iוהש nהב"ופסקיאיפוובשים

חיאחריעליהם,חולקיםשאיוכבשרת,חיילבשדחו

בכלישראלובכלינתקבלתשנתפשטהפסיקה,חלכה

שיאמרדי,יראהאישזהומלהראשוניםןחדירית

חלתהרביסדקבלת(רפ"ט)וע"לן, 1חוזהלהתיר

לפינדרים,בהתרתלהתירוא"אזרעם,ועלעליהם

קבלהחיחאםאפי'יזהוליהדותווסייגנדרשהוא

ש~ Jענהנ"ל.ככלהדיומןשהואש IIוכהדיוןמושלא

פריצותהןי Iלאשהאןבגדדלבישתאחרגי"ליא)

בןאזדלבשוהאב Iאול, IIכנגדולה

 I(עערוךש 11וכמל, JJכנהזיעהבנדלבדחלוקים

יא/אוסייג,לנדרנדר,קבלתכמיה"לקנבוס)

וממילא ,ל{ Iכנהכלזרעם,עלנםוחלל, IIכנלהתירו

ראששתקשהאלאכו,ללבושמחויבותדידן,נשינם

האדלמא{י Iנפריכטריצחקאברהםמןח/ורכוללינן

חקור,נזמוהיה 1לןקיס nושתיזיעתובנדדלבשו

חי"לדא"כויוול ,/ארקלבשיהחום,נזמואבל

בקריעת,דינתמתאי,בגדדלבשחתחום,בזמןלפרש

בצנעהןתקרעאיבשרה,גתלהשלאפטורה,אם

ללבןשחייבתאיי) II(בסטש IIערשלאלתר,ישיללת
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נקטו.הישיעה Iופרק,הצניעות

בזה,רבנוומדשתקלבייבאןןתקרעחלוקים,עוד

בנדאשה,שלבשהבישראל,כזאתחיתהדלאשיימ

לבד. Iא
w::;;:i2 ~ 

פ I1עלאיסוריהלימודתאמרשאפילוועודיב)

עדייו/לו Iכננדחההנ"ל, 1ןש" nlJב

שנפתחדשכיחמטעםלבד,אןבגדללבושאסורת

פתאום,שנקרעאותפירתו,אוסגירתן,במקום

יחידי,דבבגדנםההוא,במקוםערומה,ינמצאת

שקיףנםולפעמיםבזמנינו,דקנמלתואינסתמא

הילוכה,לחדיא,ניכראופו,יבכל~יותר,איפחות

יבריראחריה,הולךאיןאפילןואבריח,ניפחןתנועת

החליבמצדוגםז, IIמרדבכנ"להרהור,לידישיבא

ל. I1כנוסייגלנדרדסבלה
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והשייעה Iזפרקהצניעותקם

שביעיפרק

הידכףעדהיאזרוע

אסורהדאשהכלל,בדרךנתבארשלישיבפרקא)
 l_3 rנ~~' 1§

חיץ Iניפהמבשרמשחושוםכללגלית

דסוגיאידוע,אמנםןאצבעותיה,ידיהיכפיתמפניה

נילוידחיתולחו,ונקטילהקל,הזח,בזמודעלמא

הואהזרועגילוידאיטורהעלינבןיגועדנמשדידיה

שהעליננייגווכל Iייתרולא ,מהעלינבו?"~\למעלתרק

אצלםוזתהזריע,כיסןיחיובבזה,יצאוכברמנוסחו

להםאיןאבל Jפקפוקשיםבלימןסכמת,החלטה

זה.עלימקורראיישים

לינזדמוהדפוס,לנמרחשפרשקרבאחרוחנה

מאז,ששמעתיונזכרתיגזה,עידוליתולישא

סו'קה J(סעוברורהמשנהמ"שעלבזה,סימכיודיש

מנולחלהיותשדרןהמנתנכפי Jוידיהפניהאבל ) Iב

שרנילשכיוו Iכננדןלקרותמןתרכיימקוםבאיתי

דבריו,לפינמצאעכ"ל. Jתרתירלידיבאאינו Iבהי

 Iהעלנבויגועדמקים,באיתימנילהלהיותכשהזרד

אינןןממילאכוי,שרנילשכיוו {כננדולקרותמותר

המשנהשסייסואע"פלכסותו,חיובואיוערות{

רניליסאפילוושוקה,זריעותיהאבלתיכף,ברורת

ס"לעכי/ל,אטורחפריצןת,כזרדמנילחלילך

הקנח,אבלמעלנבןינו,למעלהדהיינןלהמקיליס,

כלל,ברורההמשנהביחאייריולאזרוע{אינן

לשיטתם.
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םקאיהשיןעה Iזפרקהצ,ניערת

חידדקנהזהןבפרקבס"דביררתילחלכה,אמנם

/ח Iכאג I1פמלשוןחזייפוקזרןעובמיהוי

עלבבןיגוקובדועדמקריזררעשכתבזי)ט"ק Iדסי,

גםהזרוע,הואהקנהדרק Jמדבריןדמשמעעכ"ל,

קושרידושלכבתב) IIחפןןדתפליןכחןם lIברמב

הכתף,פרקשביןכוןהקיבירתעלשמאלן,עלאיתו

וייקאודחקנהנמי,דמשמע ,ל/ Jעכחזריעפרקובין

ין)(אותלקמןזהכתבתירכברהזריע,פרקהואהיא

 Iל lIסאחריסועודדרמב"סנמיהבאתייחבחב, Jlעש

יכלזרוע,הםשלשתןיקיבורת,עלבבוינן,ינםרקנה

מוכחופניסכליעלאלה,מעניניםמלאהזח,הפרק

שעריעיזרועןמכלליהקנהאתלהוציאאפשרדאי

מקורברורהחמשנהדחביאהי)ס"ק(שטהציין

ומחיירוקח,בשמרבהמאליו Jזרוענילוילאיסור

יהודיתדתדהןיע"ב,ע"גבכתובותמוכחוכואדם,
~ 5 ~!i9כ 

כ lIבעדחקנהואחרזרוע,סתםנאמרובכולועב"ד,

האיטורמכלל Iלהוציאויכולמיל, I1כנזרועבכלל

זרוע.דנילוי

ערוה,באשהטפחכד.)(ברכותיצחק Jרמאמרגם

ז) IIסה IIקצסיו(יוונדש"עועיהכל,כוללבע"כ

תךסייע'מכוסה,צ"לעקבה,דאפילןשם,ןבמפרשים

תגלה,לאצוארהבשרדנםכבינתי,ד'וה ):קנן(בנוב

הקנה.גילוילתתירמליוכלובמתואיך

שכייןברורחוהמשנהשכתבהשענהמצדואם

תמתכ l1א Jהרהורלידיבאאינןבחשרגיל

גםולאלהקנה,רקזהשעםירעיללמהעצמך,על
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הושייעהזופרקהצניועת ~,,סל

גילויאיטורכללכאורהויבשלגופה,ולכללקיבורת,

 Iבכךרניליובאיןמילי,הני Iלאסורש IIומאשה,בשר
הכחמהןואוצר

בהו,שרגילשכיווכ, JIהנמשעםמותר,ברגיליואבל

הרהור.לידיבאאינו

אסורדבזרועבחדיא,מפרשברורה נ6C }iהמ~~אכו

דכיוןזה,דהיתראמתוהןברניליו,אפילן

(וכמשי/להרשב"א,כתבוהרהור,לידיבאאינודרגיליו

וביארתיוידיה,פניהלעניןכתבוהואאך ,)ז"יג IIפ

ע"ש,תמידיהכרחישבעירגילותדהיוט) lIי/ח I(ישם

מתכוונתדכשהאשהשן)ה IIופד'-(פתיחהל Iועו

אבללאנשים,הרהוריםנורמתדפריצות,לתאוה

איסורבהואיוהרהוריס,גורמתאינהבתומה,בעושת

ואצבעותיה,ידיהוכפןתפניהבגילןיממילאגילוי,

מתכוונתשאינהתמידי,הכרחישבעירגילותדחוי

משוםדמותר,הרשב"אכתבשפירלפריצות,בזה

פ IIיאעלהם,דומהאינןהיד,קנהאבלהרנילות,

בכיבוט,כגוובקנה,גסגילויהכרחלפעמיםשיש

מקוםמכלוכדומה, ) Iדנ'אות(ע"לואפייהובלישה

מגלהכשהיאועכ'/פוידיח,דפניהלהכרחדימהאינו , 

וכלפריצות,הואהרי Iהכרחבשעתשלאהקנה,

כתבולכן , ]'נ[פרקל IIעהתורה,מואסורפריצןת,

ולעולםרגילות,מהנילאדבזרוע /ברורההמשנח

לגלותה.אסור

 n(סע"החייםבכףדכבתבזה,לבארישיעדייך
(בפרקחמידותלחםיכתביז/יל ) Iבס"ק

(היתר)בכללאינןדזרועותיהקי"ו)איתשמתימי
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קסגוהישועהזופרקהצניעות

ואםמנהנו,לפיומקוםמקוםזכלומסתבראיזיה,

אבליעו/שןערוהמקרילאלכסותהשלארנילה

בזרועותיה,אובבשרה,טפחכתב,שכ"ד)(סיוהרוקח

משמע )'ג(אותאוורדבריווהביאאסור,מנולות,

אםלגלותדרכהאםלחלקואיוכבשרה,דזרועותיה

זרועותיהסווב) Iד(כללאדםהחייכתבוכו Iלאו

אסור,הפרוצות,כדרדבכד,רניליואפילוושוקה,

הערביים,דנשיחן)אותבא 'פ(חיאישבןכתבוכו

בכד,תמידשדרכםפ 11אעזרועותיהם,לגלותשדרכם

החיים.כףל IIעככנגדם,יקראלא

זרועותיהן,גילוילאסורמסיקהחייםהכףוהנה

לחםעלבזהוחולקבכד,רניליואפילו

תלחםדגםלפרשד IIלעונראהבזה,שמתירחמודות

דנשים,זרועגילןילהתיראזעתיהסלקאלאחמודות,

ומהאיבפריצות,רנילןתמהנידלאל I1סחיאזנם

תחלה,שכתבבשוקרגילות,עניוחזכירלאטעמא

החייוכזביארורגליה,(היתר)בכללאינהדשוקח

בפריצות,רנילותמחנלדלאל, IIהנברורהןמשנחאדם

שאםנמיצדקמצמחשכתבתיי"א)(אותוע"ל

ערוה,שהואכיוןמנולה,בשוק Iכולנהוגהנשיםירצו

דייקחמודותדהלחםועודעכ"ל,כוןמנהגמהנילא

מדכתב 1דרנליההיתרבכללאינוזשוק Iתחלת

אע"פלאשמעינו,דצריכהזלקמי,שוקעלא IIהרשב

מגולה,שבאשתואע"פכתב(ולאמנולהשבאיש

כנ"לחשוק,נילןיהתירולאבאשתו,דגםמשמע

בכללאינויזרועותיהדגםלמדומזחבזה)כונתו



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    198יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

והישועהזיפרק nהצבעיוקסי

"" i'],"C כו',מקוםדכלומסתברכתבואח"כידיח,תרי

א IIחרשבמדברידיוקפיעלשלמדדאחריתכ,ןואיד

עלחמידותהלחםיחלוק Iבזרועןתיהל,!ב,,נןירשלא

חסבראביאר(ולאמסתבראשליסודפיעלא, Jהרשב'

וראיה,מקירשוםבליזרועותיה,נילויימתירבזה),

וצרידתחלהחמודותהדבריש IIמכלליתכןלאנם

מדכתברנלית,(חיתר)בכללאינהדשרקהלפרש,

בפירושחסדארבשאמרדאחרכון,דלקמישוקעל

בכללדשוקלחשוב,שייךאידערות,באשהשוק

לקמיא IIתרשבש IIממדיוקדלרמדשייןימהחתיתר,

היתרבכללאינודשיקמזח,מוכחכןי,דאיצטריד

ומשוםבחדיא,בנמראמפורשהאיסורהרי Iרנללה

למשהדרנלהרשב"אלבךפירשהשוק,ראסר

כללאפשריאי Iמותר ) Iבא IIפיל II(עמחקנעכיל

 ..דרנלהיתרבבללרהשיקלחשוב,

ראמר ] ..כר[בברכותחקושיאדידועהבס"רל IJןי

כלדחאבאשתו,דלמל"לולקו'ש,אבשתי

ל IIיי Iש 1Iלקרקבמסתכלמיירידלאחיאהתיו

רהוצרכןת IIמהדלמדניאחרבקי~יתוכללדהמקשה

 1באשהשפחשיראההיתכוההסתכלות,עלכפרה

ש IIהראתוסי Iכבשוקאך Iבאשתודמייריתי'לזה

מקוםדאינוא IIוסרבנדה,מנבהתאשהדלפעמים

מיירילאבשוקדבריוולפיעב"ד,ל IIקממכוסחן

משום Iרנליההיתרא IIחרשבשכתבואחר 1באשתי

רנילות,מהנללאדבשוקחחמידןתדבריכירנילות,

 ,מנולחחואובאישזאע"נבשוקא I1הרשבמדכתב
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לםןהוהישיהע Iזפרקהצניועת

דבאחרתקמןילרנילות,מהנלדבאשתוג llאעכתבולא

ד"חוכתבמחנלילאנמידבאשתימ IIשמהנילא

רגילותהיתרבכללאינוזריעותיהנםלכאורהוכ 1דא

ואיומותר,דבזרועותיהדמסתבראאמרוהדרדידיה,

בביתהמגלההיאזרועותיהזבאמתלשוקה,דומיו

שארוכל Iוטיןיוכיבוסואפייבלישהתמידייםבכל

זריעןתיהיקרוביםלגלותו,שמיכרחותחזדמניותמיני

לאחד"חגםבאחרתהאכידיה,בעלהלגבישב חהל"',," """'

עיילדווחשכתבדשוקתנ"לובעניוכלל,להקלכתב

היתר.איוברנליהנםדלדידוני]איתח IIנפ

איראי'וי"ל Iבזהעורבס//רלבאךויוראב)

והובא ).ד' Iכ(ברכותברשבייאדאיתא

'~ c 'ייזj א( '''בנ~מי/ I רחII מארכובה,למטהבשוק,ע"ה)ס

מקיםהייבאשהומ"מצנוע,מקוםאינודבאיש

ועויב:)ביומאדאיתאהידבקנהא/יכערוה,והוי Jצנוע

ואיתא Iהידפיסתעדמניעכחונהדבנדיידדבית

דהקנה ):ז IIלמנחות(שבש//סמקובצתבשיטה

דהייבנשיםק"וממילאבבנדיס,מכוסחנמידאנשים

מכוטה.וצו/לערוה,

עיניוועוצם ):נווזוב J(בבמדאיתאי"ל Iבראוינ)

שאיןזהאבאבךחייאר IIאמברע,מראות

וכתבהכביסה,עלשעומדותבשעהבנשיםמסתכל

ומנלותיחפות,שעומדותמשוםנרשום~רבינו

יפשיטל, Jlעכר llיצהבעצמו,יגרחשלאזרועותיהן,

מכסיתידיחובתיוהיומנולההקנה Jהישאםיברור

חיילאידאלהנ"ל,המקיליוכטעניתהעלינבןיגו,רק
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והישועהז'פרקהצניעותקסי

 Iמעלינבויגולמעלהעודזרועותיהןלנלותצריכות

איו Iבנהרלכבסעצמןוכופפותחנחרעלדכשעומדות

ידיםבתיאותיואיןיריחןלבתימניעיסחמימ

הבתיהייאע"כ Iבכביסהכלוםמעכביםהקצרים

מניעיםהמיםודאידבזהתקנח,אתמכסיםידים

הכביטה,אתמעכביםידיםוחבתיידים,להבתי

נרשוםרבינוכתבוע"זהקנח,אתלנלותוהוכרחו

ראשה,הייבקנהלהסתכלדאסורזרועןתיהן,דמגלות

ל. IIרובעצמרעהיצרימנרה

למיפאדאמוו ).ח II(ממב/קניראי,י"ליכוד)

שמנלהפרש"יצניעןתא,היאדבעיא

שםואירעחאיש·,,מביתוהלךשעי'יזיע"שזרועותיה,

הודיעהלאואפילןלשלםהאשהונתחייבה Iהיזק

הן)ס"קשצ"גסיי(סמ'יעכהוריעההןישיוצא

תיוידי'ובתי Iמותרהקנהנילוידאםנמידפשיטא

עידלנלותהכרחלהאיןהעליבכוינו,אתרקמכסיך

תוספתבלינםללושדיכולהמעלינבןינו,למעלה

חלהייולאלצאת,צריכימהבעליםחייולאנילוי,

אע"כתתשלימיו,וחלובהביתשמיר,תחיןבעליה

אפיהולצורדמכוסה,היאיע"כערוה,הקנהנילןי

נתחייבתובע"כלצאתבעח"בוחיכרחלנלותו,הוכרחה

הבית.לשמור

דטויח ):עב(כתוביתממז"לדי,ראיהגי"לח)

אדמ,לבניזרןעןתיהבמראהמייריבשיק,

הואהמנוסיו,וזרועןתיהמנולת,דחקנהמייריואי
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קסזוהישועהז'פרקהצניעות

בנידייקוכולטוויה,הקיבורתשייךמההקיבורת,

 ):נ(פסחיםבתוסיא IIשליטדודנתור IIמוהח IIהרה

שמגלהבטוייח,מתבזהדהאשהמתקולתא,דייה

זרועותיח,ניליינורמתשהטוויהדמשמעזריעותיה,

זרועותיהאע'/כבקיבורת,ולא 1בקנהרקשייןוזח

הקיבורת.ולא 1חקנח/ל Iר

נבי ).ב"ל(שבתברש"למדמבוארינ,לחיראיהו)

לאורבשבתאשתולבנדיבנדוביןהבחנה

דשלידיס,חבתיברוחבביניהסהיכרדהי,הנר,

ידיהסבתיחיובמלאכת,בשדיתשעוסקיואנשים

ש II(ימשלהו,ידבתירחביםתנשיםושלקצרות

אמרבנשיםשע"כברוחבו,שקצריםר"לקצרות,

דבאירכוומוכחשאריכלם)אמררלאשרחביםתחיפך

בתיאיןחריבמלאכהדמעכביםןמראמרחםשוויס

הידיס,כפותאצלרקהעליבכוינו,אצלכליסהידיס

שחייבזת,ילמדביתמלאכהמעכביםדוקארכזת

למטח.עדידיתןקבימכסיותנשים

~ 

בחומתסת.)(כתובותל IIממזי"לוןראיהז)

שהיתהלרבא,ליהדאמרה ,דאביידביתחן

כמדת(פרש"יהאיכיבנביעיםייו,לאביימשקה

דרעא,אינליליה,מחויאדקאבהדיוזרועי)אמתי

ע"כאלאשם,נגלהאיךהכתף,אצלהואזרועואם

בש"ענמי,מבוארוכוהיד,קנההואוזרועי,אמתי

הרביע Jובשבי,יק Jסשםא IIובמנשמ"ט,ס Jlרח II(א

הארוכה,אצבעראשעדמהמרפקהיד,דקנהשם)
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~ n 
ךחכמהןואוצר

 li3 ~ 567ח iאיה

והישועהזופרקהצניועת

ולפיזרוע,בשםשםא JJחמגקראואותואמה,היא

הגביעיםמדתבולהראותידה,קנהאתשזקפה

והיח Jלאבייייובחםמשקהשהיתההגדולים,

הביתקצתירדעיייזלמעלת,ואצנעהלמטה,המרפק

בזה,ומוכחדרעא,ואיגליקצת)רחב(שהיהשלה,יד

בבידהיראדנפלש I1משנםזרוע.נקראהידדקנה

האיר,לאהמגילהדהקבהלחלקמסתברלאדינא

ל IIצודאיאלאהאיר,מהעליבנןינושלמעלהורק

(ברכותי IIברל I1נוכצמכוסה,היהדהקנהכפשוטו

דבתש IIומשלהקנה]ר"לכוי,לדרעיהגליל, ):ה

ולכאורהכוי,קטלתלהאמרהכוילהמחתא nר"

חריומהח"ומרצונהנילתהדלאבעניומבואר

כלי(הים I1ברמבדאיתאל IIויהזהוהנדולהאף

כהניס,מכתונתידביתדרוחבז) lIהיח IIפהמקדש

ידבתילהוכשעושהטי)(אותל IIועידוכרוחב

הרוחבדרדהקנהנשרבקלרואיםחרירחביס,

העלינכויגולצדקצתידהביתשימשןחואובקל

דאמרהאצעדחעםנשתמשורלזהל IJויהקנה,ויתנלה

עומדת,אצעדהתחתבירית ):ס"ג(שבתיחודהרב

לתחזיקבשוקעימדתשבזרועאצעדהתחתפוש'''

האצעדחמהנתבאררלא Iעב'ול Iכושוקייםהבתי

וכהחזיקלצמצםדמשמשי"לולדברינןבזרוע,משמש

לתרכן,ירארולאלמעלה,ימשךשלאחרחב,ידבית

משמשבשוק,דביריתא Jlולזלחוץ,שיוצאתבשעה

על nר"בתכעסהולזהשוקייס,בתילהחזיקנמל

הרחביס.ידיובתיעלהאצעדהלבשחשלאחומא,
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סקטוהישועהז'פרקהצניעות

דונהתליסרתיקונאמהתיקןניםזןראיהח)

דרעאדאיהןדימינאקנהאיתארביעאה,

זרוע.הואדחקנחב~,~,רישאמר

חייאדח"רדבנדיה) Jסוט J(פול JJממשחיראיהט)

המקדשכלי(הןם IIרמבוע'כהניס,כבנדי

הקב/ןת,וקבעידופסעדידיםבתידאורד ,)ז IIהיח JIפ

 'פ(חיאישמבוטוראיהצניעות.משיט Iכדלחןהנם

שדרכוהרגל,ימוהיימוהחלקשכתבא) IIיאיתבא

לקרותמוותוהאצבעןת,הכףכניןמנולה,להיות

ביארל, IJעכעויהשםזהעלנקואדאיךכבנזם,

מגילחילהיותדוכיוהאצבעןתהכףדרקבחדוא

להיותדוכןמהכףלמעלההא ,כננדןלקרותימיתר

ה 1I(סעהחייסכףינםכננדן,לקריתואסורמכיסה{

ליראיהבחדיא.כךנמליס"לסתם,העתיקו ) Iבס"ק

זה.בכללהקנהנםוחריעווה,באשהשפחממ"ש

לימר nלר"ל lIדלמיהפוסקיםחמפרשיםמדהקשינם

טפח ,'''וש Iמ'בכללחיאחריערות,באשהשיק

בפחותוקערוה,בכללדהכלדט"לחריעריה,באשת

(שבתמראמויאךבזח,איסורשמענןלאמשפח,

כאילןאשת,שלקטנהבאצבעהמסתכלכל ):סר

הסתכליתתאותרישהריהתירפה,במקוםמסתכל

מכיטהמקוםבנילויש IIוכאשה,שלקשנהבאצבענם

א IJדליעווה)(ר/יסא IIרמועיקשנה,כאצבעאפילן

יגםמשפח,בפחיתאפילןש I1בקאסוראחרתבאשה

בפריצותאבלהקילו,בק"שדוקאי"לשם,למקילים

כ"ב)אותת'(פרקלעילשמבוארוכמומקילין,אין
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והישועהזופרקהצניועתקע

המגולהומקוםדי)(סיישי'עומ"שעייש.

הידדכשכתיכייג)ק J 'ס(ש I1מחהעיכוי,שבזרועותיו

תמידהקנהדמנליונל"לזה.לעניןמנולחהיירחכיס,

מרש'''חלכתבביאורמייבש IJמ[אגבצורדבכל

מלמטחאיירילאדרש'''י"לשו IIמחחננדח IIיזבחים

בארמשו"תי"א.ראיהאחדדי]שייכיולאא, IIמקוד

נמישהתאונן ,)א IIלאותז I1קמ I(סיד IIחמשח

י"בראיועכ"ל.מנולחלרוכהמרפקעדדזרועותיהן

שכתבועדייודיוהאי)(אותל Jהנ'חמודותמדכרי

זריעיתיונםכ IIוא Iכירגלייבכללאינהדשוקחל IIיצ

קנחהיינו Iזרועותידבעייכעכ"ל.כוןידייככללאינו

היתרבכללדהואדסיידידיי,לכפותדסמוךהיד,

הקנעכילושתחתלרנלדטמוךבשוקדס"דכמיידיי,

זרועותי"ידי'לקנייקורארגליה,היתרבכללדיהיי

הענין.בהמשךלעילש IIועמש

תויתקנהדנילויהניול,בראיותנבתאריהנהי)

ס"ק(סע"הוא"רזרוע,קראוהוונםערוה

דקנתוכיוןאסור,זרועדנילויסתם,מהרוקחכתבני)

יחו ,הנילויאיסורבכללחיאממילאזרוע,נקראנמל

בשםכתבוקיבורת)ה IIדלז.(מנחית' Iדתוסאמת

במקוםכתבתימיהוזרוע,קרויאינודחקנחת IIר

חרבחזרועלקנהר"תדקראהישר,מספראחר

בשרבזרוע,ישפרקיםדשלשהשםוכתבפעמים,

(העליבכויגו)המרפקואחריוהכתף,שאצלהתופח

מרפקומ"נ)י IIפ(שבתמ lIבפהם IIהרמבכ IIוכוהקנה,

ובחלכותל, 1Jעכהזרועמוהאמצעיתפרקוחוא Iכו
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קאעוהישועהזןפרקהצביעות

 ,שמאלןעלאיתהקישרידושלז"לב) IIח(פונדתפלין

פרקשביןשבמרפק,התיפחחבשריהואהקיבורתעל

הקנהכאילוומשמעול, IIעכהזרועפרקוביוהכתף

(במצוהכלשונוהחינוךהעתיקוכוחזרוע,הואלבדי

קוראדהרמב"םכ"ז)ר'וסח II(א/י Iהבוכ'וכתבייט),

ט IIס(א/חהבייחאחריווכ'יכע"ש,זרועלהקנה

טתם,מהרוקחבסע"חהאי'רכשכתבוממילאקס"ז),

האיטיר.בכללחקנהערוה,חויזרועדניליי

יוטףעודבטפרש l1במבש'נבה,רבהופליאהיא)

יביעת IIבשווהובאס"א)בא(פיחי

משביםבנדדעירנופהל IJיזג)אותטי'וד(ח"ואומר

מגולות,בזרועותללכתהנשים,כלנוחנותקדמיניות

לחיותדרכוהזרוע,כלונמצא,ידיהו,אציליסוףעד

בהישאיווהאצבעות,הידיסכפיתכמוודינןמגולה,

נחניהזהובדורערוה,באשהטפחמשוםאיטיר,

וחשמלתהיד,כףעדהזרוע,כללכסותהצעירות,

עכ"ל,כויהידלכףסמוךזהבשלבקרסיסנטנרת

וקשהחב/'ל,יככלזרוע,להקנהקוראז"להנאוןוהנה

ןלומרבקנה,הנילןילחתיררגילות,דמהניסו'ד,איד

הדבר,בכוואמתואםוהאצבעות,הידיסככפיתדהוי

ככח,עלראומחרגילות,י 1Jעלהיתרמתהפךדאיטור

מאיפהקשה,ובכללהותר,שכבראחרולכסותן,לחזיר

חיימגליו,כשכולוחריחקנה,כיסויחיובלנובא

(הקדמהל Jכמש'המותראתלאסוראסורוהרי Iהיתר

היתר,נאדמאיפיאלהיפך,נםקשהבאמתאד } Jיאות

ךמשןסחזה,הדברחיהאמתואםרנילות,משום
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והישועהזופרקהצניעיתקעב

וזי Iכונאמרנופחבכלנםא"כ"חיתר,נעשהרנילות

 Jד(כללאדםחחייכתביפברושאדובת Iשמענולא

דרגיליוכיווערוה,נקראלאכוןוידיחפניהב) IIס

שדרךבמקוםרנליה,פרסותוכןהרהור,כאןאיןבזה,

רניליואפילוושוקח,זרועותיהאבלמותר,יחף,לילך

משוםחתירלאעכ"ל,אסורהפריצות,כדרדבכד,

שדרןבמקוםבפרסח,וכווידיה,בפניהרקרנילית,

יתהפךדלאאסורירניליואפילוזהוזילתיחף,לילך

אחריןוכניכלעבור,שרניליסידיעללחיתר,האיסיר

ושיקח,זרועותיהאבל ) Iבס"ק(שםברורההמשנח

אטורהפרוצות,כדרך ,מנולחלילךרניליואפילן

ברכות(במשנחהחדשצדקצמחוכווכל, IIעכ

ירצושאםנאמריהאםוז"ל ) Iדאותסוףנ Iפנ

שאיןמנולה,בשיקהקיץבימותללכתלנחוג,הנשיס,

ישתקעכו,שנהנומפנלערוה,באשהשוקמשיםבזה

מחבילאערוה,שחואכייןדודאייאמר,ולאהדבר,

ש IIוכמנחנם,איתייתחואכזה,שמנחנבזה,מנהנ

ת IIנמהמרדכילבושיבשווותוכייבעכ"ל,כו'חשלייח

החייםבףוב"באסור,בפריצותדרכהדאפילןסכנ,א]
, 

אםלחלקואיןכבשרה,דזרועותיה ) Iבט"קה II(טע

מהדוחתאומריביעתינםעכ"ל,כו'לנלותדרכח

בנילויוההולכותוסייםבזה,חייוטףעידבטידמקיל

אע"פהדיו,עלעוברותמעלינבויגו,למטחזרועות

/ש Iקלקרותשאסורפשיטאלמו,כטלדרכםשזה

במסקנתועבדיכלשכילשהעלהמהולכןכנגדו,ולברד

עכי'ל.לדיבאנכוניםדבריואיו Iד IIבשעתז IJעלסמיך
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געקוהישועהז'פיקהצניעות

מחנידלאאחד,דבראמרידכולםמבוארהרייכ)

 Iיין nעריחנילויעי"זלהתיררגילות,

ןהמקיליםמייחד,פרקע'יזכתבתיאחרובמקום

כללבזה,לסמוךמתעללחםאיוהיד,קנהבנילןי

שלאיי)(אןת Iל I1הנרוותדברילתרץוישיג)

עניןןיתבארזה,אתזהדברין,ישתרו

פרקיס,השלשהכלובאמת,זייל,לדעתןזרועשם

המרפקואחרייהכתף,שאצלהקיבורתזרוע,נקראיס

ש I1וכמ Iחידכףעד ,חידקנחואחריו Iועליננויגו)

שםהתנאקבעדאהלךת,במשנחאדהישר,בספר

האבריס,סדרהיטבשיובךכדיואבר,אברלכלפרטי,

פרטישםוקבע Jואחדאחדבכלישפרקיסוכמח

הכתף.שאצללקיבררת,דזריע

דתאשכתב,ר"תןבדברילדקדקישובאמתיד)

תפליןדמצותדוכתי,בכלמשמע

שטיבבוישראלחביבין ):(מבלקמוכראמרינןבזריע,

ובפרק Iובזריעיתיהובראשיתןתפללןבמצית,ה IIחקב

תפליו,במקומבזריעוקושרך ):"צח(דףדעירןביובתרא

יאותוהתפליו,מופטורזרוע,ליאיו Jנמיואמרינו

יקשהל, 1Jעכזרועקרןיאינולקודא,ידשביןעצם,

יחרלבזרוע,תפליןדמצותדמשמעכתבטעםמה

בזרוע,תפליןדמצות 1דוכתיהניבכלאמריבפירוש

מתבפרוטריט,דוכתיחניכלואזילדחשיבכייןנם

נםדוכתי,בכלדמשמעכלל,דרךתחלהלומרלהם

קרויאינודחקנתאחלות,ממסכתשהביאחראיח

משיםואילקיבורת,זרועדקרא Iמצינודשםזרוע,
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ההשיועחזןפיקהצניעותק<יד

בעצמיש IIכמזריע,נקראנמייקנהאפשרעדייוחא,

יד,נקראהידדכףיר,בשםוכרמצינוהישר,בספר

אמרתפליןולעניובידך,מזחג)ד,(שמותכדכתיב

הקיבורת,עלוקאיירד,עללאותלדוחיהט)יג(שם

 ):יש(ערכיוכמ"שנדרים,לעניןיד,נקראהקנהוכן

הידלכףמרפקשביןזהלעצםשםדקראמשוםואי

כמוזרוע,נמייקראשלאמכריח,זהאיןקנה,

וכמוזרוע,גםיקראכויד,ינקראקנח,דנקרא

התיס'דכתביועידיד,ינקראזרועדנקראהקיבורת,

כננרביד,דמרפקןמשמעזה,אחרל Itהנדמנחות

ימהפירוש,קדשים,אצוז IIעוכתבברגלוארכובה

באמצעמרפקכןהשוקוכאמצעשהואארכובה,

שעלזרוע,הוינמידהקנהל Iדס/נמצאעכ/ולוהזריע

יסותרחישר,כספריש Jוכמהזרועובאמצעמרפקכן

אתר.עלעצמואת

אינירחקנהאמרלאמעיקראת IIחראכוטו)

ויסדזרוע,קרוישאינואמררקזרוע,

תפליןדמצותדוכתיובכלומשמעבאמרויסוד,בזה

הנחתמקוםשהזכירורוכתי~נירבכלר"לכו',בזריע

לימראישתמיטולאבזרוע,תפליןאמרו Iהתפליו

בכלדמשמערייקמזח Jבקנחתפליןדוכתא,בחד

חלק,באיתיך"לרוקא,כזרועתפליו,דמציתודוכתי

חקיבורת,זתואדוקא,זרועהואשלופרטישםאשר

אינןלקורא,ידשביועצםואותוהתוספותכתבוז lIיע

כדתנו Iקנהאלאשלו)פרטיבשם(ר"לזרועקרןי

שביודחלקכאהלית,מפורשרזהכי',אהלותבמסכת
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קהעוהישיעהז'מיקהצביעות

שלפרטישםתואוזרועקנח,קריילקודא,יד

דמרפק Iחתוסדסלימומהש JJיאדייקאוחקיבורת

נמלדחקנה Iכוס"לדתתוסידאת"כתזרוע,באמצע

חואוזרועדייקא,קנההואהפרטישםרקזרוע,חרי

כמבואר.די'קאקיבורתשלהפרטישם

 ).ד(תעניתדפרש"ימצדעבנין,מנמנםוישטז)

נראחערום,כשהואוז"לפעמים,דווה

איתאיעקבשבעיווברש"יל, IJעכלבןונכנדזרוען

רקאמרמשמעבןי/ןכננדולא Jלבוכננדזרועינראה

שהקיבורת,דהיינו ,לנןכננדחראדזרועןז"ל, '''שר

הלב,כנגדהיאהתפליו,הנחתמקוםתזרוע,דתוא

מעליננןיגולמעלהדייקא,הקיבורתחואדזרועומשמע

הוכחה.זוזאיןול"לזרוע,אינןתקנחאבל

הי!חסרוןמשוםבזהלהכריעכדאיאיופ IIועכיז)

דהואאפשררשפיריעקב,בעיןשברש"י

קראוחביאמוכיח,בעצמהעניןוחרי Iסופרטעות

והשיבזרועך,עלכחותםלבד,עלכחותםשימני

איןכשלבישלבן,ןכננדזרועוותרווייהןח IIהקב

קאמר,דתרתיכמשמעו,פשיטושיפרואתינראים,

שבגמרא,ברש"יהנדפסכחגירסאבו',לבןיכננדל IIיצ

מסתברא,נמיוהכי 1לבוכננדהואדזרועאמרולא

לבו,כננדדזרועיכאו,לפרשזו/ללרש"יעניןדמה

שפרש"ימהלדייקישןלכאורהל. IIכנמבואראלא

יבאמתלבבך,כננדולאלבבך,עלכןונקראלני,כננד

יח)יט(יתרןכפרש"יהדברבעיקרלתעיןראוי

אתלשברכדילבריותיו,לדמותןאותו,מכנהואתה
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יהשיהעו Iזפרקהצניעותקעו

מבחוץ,נראחלבואיונמיוענריםל IIייל, I1עכהאיזו

כ"כ.חמש"לבו,כננדרק

נקראדחקנהע"זמקוריםכמתעודןאצייןיח)

ד) IJי 1כט"ושופטלםהם,חלאזרוע,

סל,ט I1פ(שבתותוספתאזרועותיועלאשרהעבותים

להעתיקלהאריךמקוםכאוואיןכי',לזרועמניךט"ו)

יגויואזרעיכ"ב)(ל'ואאיובבזה,שכתבתיהביאור

ר"אכשחלת ).ח"ס(כו'ידותמגביח ).ח"נ(סנהדריו

ח"ג)פ"י(שבתירישלמיכי',זרועיתיושתינטל

תלוייוםשלחתמלדתומנחדו)פ I1ס(במדבןימדרש

שם,כחונהומתנות ) Iה Iסלפי(פרשהנ"רבזרועי,

וברשונימי,ערד Jערידוע'דינה,לשזרועתדננלח

תפרק,עדד"ח :קוחוליושיגביה,ידיה :דסיטת

רבכותברי"ףשברש/י 1c"" Iתפרקעדח lד' :יטערכיו

 ,שיגביהצריד/ה Iד :מבושם Iלפרקעדה IIדמא.

תפלין,לעניןתקעייוסי,ז IIאז IIכב IIכעשיוג IIסמ

קטנות,חלכיתיף Iברירא"שורנליס,ידיסוקידוש

פ"בוידיס Jסי"א nפ"וחוליוגבונה,דניהתפלין Iח

 , Jנאותשםשחייגמ"א,פי/חנר,כותיונהרבינרג, IIמ

הובאבתשובהא JIישבהי,אותשם nהב"הנחות

ס IIס nא"טורפ"א,אותח IIפחוליוחמידותבדברי

ח IIצס llןבסצ"בוס"סא"חב"ישם, nוב"קס"אן

סעיידו Jטיא"חשוועאבוהב,י IJמהרהנדולמרבינו

השקלומחציתכ"נוס'יקזי,ס"קשםא IIימנכי'א,

 nקכ"וסייגי,סעי'ע"ד Jוסי ,ח' Jטכ"זוסיישם,
בי,ס"קשמ"טוסי' , Iבק JIסה IIסצומנ"אוי,טעיי
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 Tקעוהישועהזופרקהצניעות

אבה"ט ,'זס"קא"אדיטיי nא"פמ"גשם,הרב/ע 1וש

ה IIסעהחייםכףןשע/ת, Iט"ו'ק Iססז IIסכ ח:;;:ח~א

ח IIאש"עמגדלםפריוע' Iט IIצאות Iדוסיןב'ן'ק Iס

עלינבויגוקובדועדמקריזרועשכתבזיס/ק Iדסי'

זרוע,נקראלבדהקנהכאילונמימשמעעכו/ל,

מיפ IIועכתפליוןהום Iמהרמב' )'ח(אותל IIוכמש

אחרזרועןנילויאיסורמכללהקנה,להוציאיכול

ובשו"תל. IIכנהזרועבכללשהואמקומבכלדמביאר

מהרמב"םהעיר ,~,,~ c ,אותסייידחיו"ד(ח"ואומריביע

ס"א)ספ"ייג(אהעומש"עחטייו)פ"דחןבל I(ה

וישמנולח,מקוםחשיביוציארהדזריעהשכבתו

והדין 1אליבאבריםארתהשחבלומיירידשםלתרץ

יליחלקים,שנילהשבסתרבזמןופנמהדבושתה

אחד,ילהחלקים,שנילןשבנלוליבזמןאחד,חלק

יעוישלו,הבושתרבנלוי, ):סחככתיביתיפרש"י

בעלה,לנניבזהמיירייהנהעכ"ל,עליושמנאסת

שחרינלוי,מקוםזרועותיהדהריל IIיוראיולדידיה

 ] Iראותכ Jlנפע"לואפיה,בלישהזרועותיהמגלה

הן)(אותל I1עבטיויין,וכוגי)(אותל J1עבכיבוס,וכן

זרועותיהשמגלחהמזדמניםענינימבשארוכן

דרש'''אילטעםונםסובלןיחיאעליןןינמאסתבהם,

בזה,מאחריםמתבייששאינואע"פשלך,שהבושת

החציףפלוניאידכשרואה Iלעצמןדמתביישי"ל

 :קנוייג I1כתוסיכתבןובצוארהואשתואתלהזיק

אבלבשוק,צוארהבשרתנלהשלאככינתי, nד"

לכטית.מקפדתדאיוול Iישפירבעלה,לפניבביתה
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והישועה ' nפרקהצניועת nYק

שמיניפרק

מארכובהלמטההואשוק

באשהשוקחסדארבאמר ).דכ(ברכות Jבמטא)

ביאר,א J1דהרשביז]ג IJנפיל Jיע J·ערוה

שבאישפ JJאע Jומכוסחצנועמקוםהואושוקל JJדקמ

 Jערותבאשתטפחולנבינ, Jע'מנוסחמקוםאינו

באשההסתכלותאיסורדלעניןבגמרא,שםביארו

אסור,קטנהבאצבעואפילואיצטריז,לאאחרת,

'ל Jדצבשוק,הדיןיהואש, l/ילקבאשתןמ JJדנאלא

דהרי Iלאשמעינןא"צהסתכלות,דלאיסןרכן,נמי

 Iמכוסהמקוםדאינןאסור,קטנהבאצבעאפילן

נוקוםדהואדאחרש, IIולקבאשתונמימ IIד(אלא

ל 11ןיננדח,ש I1קלקרואאסורבאשתואפילומכוסח,

לסס/קטמוךז I1מ(סע'/המנדיםהפריש Jlלפמעוד

אלאאסור,הסתכלותרקלאמכוסה,דבמקוםאו)

מהארכובההואהשוקוהנהאסור,בעלמאראיואפילן

נקטושלמיםוכןרביםאמנםהקנעכיל,עדולמטה,

וממילאמארכובה,למעלההיאדשוקלזין
, 

ידברפטור,מקוםכמולדידחוהוימארכובה,למטה

עםןמתחסדיםכלל,אחריותעליושאיווכמוחרשות

דקיםאםשחם,כמואנפלאותפ I1עכשלובשיםקונם,

מאריכיםהמחמיריםובבנדיהו,הדקים,מודקיםאן

מאריכיםביותרןהמהדרים Iהארכובהשיכסואיתם

יהםמארנובה,למטהצענטימעטער) 10 (אינטשעס 4

במצותמרסדסיםדי,לדברחרדיםחסד,אנשילדעתם
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קעטוהישועהח'פרקהצניעות

דהחיובהקהל,מעינידברונעלםועוז,שאתניתר

ילכועושים,הםמאשריותרולהצטנע,לדקדקבזה,

היאריקדברלאכיולהוכיח,לבארוההכרחהחיוב

משי'לועיהתורה.מןממשואסירעריה,והואמכם,

באשהטפחמיישבכללהואדבע'יכבזרוע,זי]"פ 1 ,ג, .. "

בשוק.יה Jיהערותו

ח) fJמא I1פ(אהלותבמשנהמפורשהדבריהנהב)

רגל, :למעלהמלמטההאדםאברידחשיב

בהדיא,מבוארלרד,ארכובה,שיק,(קנעכיל),קרסיל

הואמארכובהולמטהירד,הואמארכובהדלמעלה

עצםהואשוקכייג.)(חנינהז"ל '''שרגםהשיק,

כיבמשנה ).וע(ובחוליוענוול,הראשעםהנמכר

ארכיבהכויוחואהתחתוובירד,עצמיתשלשח

חחתתיו,הואדחנינתדשוקחריהראש,עםהנמכרת

לז.)(מנחיתתיסיכמיישלמעלה,חשוקבבהמהרק

ירגלןמעלדנ'הפרש'יי ):(יטבערכיוגםקיבורת, nד"

ל, IIעכארכובהעד Jשוקדחיינןרגלו,שעלמהמשמע

אן IIקבילעדהואדרנלביאר /קביולבעליפרטובסדו/ה

(שם)בחנינההמתרנםכמ"שהקנעכיל,עדוהיינו

מארכובה,ולמעלהארכןבה,עדהקנעכיל,עלשוקהרי

המתרנםנםארכובה,עדה IIדכמשי/שחירך,חיא

הדברהריוהרגל,השוקמחברדהקנעכילכתב,שם

הקנעכיל.עדמארכובה,למטחהיאיהשוקלכל,ברור

דארכיבהחל'יח) n'Jפהמקדשכלי(היברמבויםה 1Iוכ

מקדשביאתובהנלמטח,השוקוממילאחירד,סיף

עומדשהשוקרגלו,באמצעושוקיאייריחי"ג)ח II(פ
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תיש,\עה Iוחיפרקהצניערתקם

שכ'כד.)(מגילהבמאירימבוארוכוע"ש, Jעקבןעל

ישוקוהריל, Iעב/ברעיועדמגוליושוקיןשכליחף

ז"לט) Jס/ס IIרע IJנאהס IJחת ttבשונםכרעיו,תחת

 Iכיהרגלפרסתנקראתחתונואדם,ברגלאבריס Iג

כי'קנעכילשקןריואיסתןיראעדמקרקעבחו l ~"""הא

מהאיסתויראהתחלתןבאדם,השוקמתחילומשם

ןמשםכו'בל/'אקניאשקוריןהארכןבהעד(קנעכיל),

/ע J(אהש IJערה/כ Iוכל, IIעככיןבאדםהירדמתחיל

תארוךדעצםכל,לעיןמבוארהרי Jו) Iסכ/ט ttקססיו

אמרןועליןהשוק,הואהארכובה,עדהקנעכילשעל

'"""~ O פט"ו.וע"לערוה.באשהשוק ).ד"כ",(ברכות

ןרש"יירך,עלשוק )'ח(טו'ושופטימעודיעייוג)

 ) Jבסו'ט'ד I(יוח"סושו"תשמ,ורד"ק

שםעזראואבןוגו',שוקיןט"ו)(היהשיריםשיר

חניגה Jועשםןק l!ןרדוגןןשובלחשפיבן)מ"ז(ישעי'

 ):(ל/וטערכיושם,י l!ורש Iכוהחיותרנלי ).ג"י(

חלצהבנמראושםשם,ורש"יקביו,לבעליפרטרנלים

האיושםשם,ירש"יכוי,ולמטחהארכובהמן

רבאמר ).נ" p (ויבמותשם,י l/ורשכוי,איסתוירא

שםותוס' , Jכןנחיתארעאעדאיסתויראהאיפפא

מקמאיחדותןסןרנליס,ה Jד/שםי I1ותמאן,ה IIד

וכוה IIדקב/יחסי,ח I1(אל IIוב Iבמשנהשםנדפס

ובסדרוסל"ת, nסכ"ט IIקכסי,ע Jlנאהע IIושמצותו)

ק Jס/שםובהפירוש Jג I1ממ"בח IIסלבקצרתחליצה

וידוכן, nד"טעו/ח nא"יח Jובבמי)סעי'ושםחן,

דףוביבמותד l/כ(מנילהןמאירי ):ז IJבב II(כרמה
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אפקוהישיעה Iחפרקהצניעות

החדשוצ"צ(שם)ומה"שבי)ס II(ר Nומג"א) I1ע nק"

לסופוקרוב , Nבתהה"ר IIשןדווהד 11פחוליו(במשנה

למטחדשוקלמדנוכולםומדברימאיר)ביתבשם

תוכןלבארעכשיו,להאריךליאפשרואימארכיבה,

וחייבתבהזיאמוכחועודהנ/ל.בציוניםהעניינים.

(נדריםל IIמדקימארכובהלמטחנםלהתכסותאשה

להסתכלדאסורס"ז)קצוותסיייויידובשוועכ.

יכתבןמכוטה,מקוםחשיבדהואנדה,דאשתןבעקבה

ל I1דלרשב nב"ועיל, Jlזא lIןרשבתראב"דבשםנםכן

הטנופתמקוםאלאממש,עקבואינודקתניעקבה

נםאסור.ממשעקבהאפילואיסורא,לעניןאבלכוי

הטבופת,מקוםעקבהל IIדלרמפרשהשלמיםבתירת

אסורה IIואפקאמר,ממשעקבהיוסףילרב

שתחתהעקבואםהמכוסה,מקוםשהיאכיוןלהסתכל

דעצםלדבריכולהפהאיךמכוסה,מקוםחשיברנלח,

גרשוםרבינוועילגלותו,מותרתמהקנעכיל,דלמעלת

ומוכחיצה"ר,ומגרת Jערוחחוידיחפות ):בז(ב"ב

ע IIבשגםןלמטה.מהקניאגםלכסותמחויבתכ IIרבע

הואהאנפלאות,דמקוםמבוארסס"א)(סעי'חהרב

חשוק·

הואהארכובהרתחתבהכרחדמוכחואחרר)

דביוצאתלכל,יברורפשוטהריהשוק,

מנולה,בערוהלחדיאיצאהחריאנפלאןת,בלי

ל IIועערוה,באשהשוקכך.)(ברכותבנמראכמפורש

מכיסההשוקתואררואיודאפילוזפירשנו )'גד II(פ

אור/יל,לגמריבמגולהו IIק Iערוההויבאנפלאית
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והישוהעח'פרקהצניעותקפב

קט"וסייע II(אחע IJיבשו, IIחשקיפיםשחאנפלאות

 ,שערההמכסהבמטפחתלשוקדביוצאהאיתאד) IIס

פרוע,וראשהיוצאהחשיבהנשיס,ככלרדידעלייואין

 ,בשוקבטווהנמיאיתאושםכתובת.בלאויוצאת

כתובה,בלאיוצאתנמיאדם,לבניזריעותייימראח

כמה,פייחמירגרועאנפלאותבלאדהייצאתופשיטא

א. II""פיל IIוע

(שמותשפרשיי,מהנמי,יובןהנ"ל,ןבשיטחה)

שהנשיםהאפוד,בעניןוי)דיח IIכ

הרוכבותיחנרוזהולמהע"ש,בסינרחוגרותהרוכבות

ו) IIספ'פרשה(ב"רלפמז"לאכו, Iבהטינרדוקא

(אימיתעמדוהמבול,בדורהעולםשלקהשמשעה

א II(פל IIועל, IIעכהעריותמועצמוונדרוהעולם)

האומות,הוכרחויממילאג"ע,נירםדפריצותבי)לאו

גםבאמתוכידועהפריצות,מבנדינםעצמןלנדור

בצניעות,ללבושהרבהנזהרותמחושישחיום,

זהמצדאירגלונותנתתסוסעלכשישבויהרוכבות,

שתפורבנדהכ IIבעהאחר,מצדאיורנלהבהמהשל

יאעייפרנליה,ומתגלותומתקצר,למעלהנדחקסביב,

חוגרותלכול, IIכנפריצותהויבאנפלאיתשמכוטיו

והואבסינר,אשהחנירתכדרדמלפניהן,בטינר,

ויימיאאומצדשפתוחהטינרכדרדמאחרית,פתיח

מלפניהמתפשטוהיאמתקצר,אינוועל"זדאפוד,

עקבהעדארודשהרילמטח,עדאיתהומכטה

 .ע"שכפרש"ל
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ולפגיחישו·עחח'פרקהצניעות

 גוחנכ".,,,,שקופיםותםאנפלאותלובשתןאפילןו)

נמלר"ל,חרדיםבתיבכמתר IIבעוה

אםוזו/לה) IIע(ר/וס Nמג"ש IIוכמהנוולוככלתדין

ס"חש I1כמאסורמתוכוובשרומתחזידקלבושה

אותחוריאהבעששיתערןהז/'ל(סו/ה)ע IIיבשל, IIעכ

לראהולאדכתיבכנגדח,לקרותאסורדפנותיהדרך

פשוטחריעכ"ל,מתחזיאןהא Iדברעררתבד

בךיראהדולאהו,כלוםלאןהשקיפיםדאנפלאות

באשהישרק Jל"א][פרקועוולרחמנא,אמרדברערות

עיברתחרינראח,דשוקהיכאוכד.)(ברכיתערוה

שןםבזהראיוהקדושה,תורתי(וצירויעלבהזיא

איסורמשוםהואיאבלכלל,וחסידותחימרא

הרנהעלבזהוהאנשיםהנשיםועובריתדאורייתא/

חובתםידייןצאיםשאיוומשיםחמירית,עבירות

ראשיובפרקהמביארוככלובברכתם,בקריאתם

עש"ב.חי),(בל"ת

הערוהכננדלדבראסירתורהבדבריןגםז)

ע/ש ).ג"ק(בשבתכמבוארמותר),(ולהרהר

ופר/יח Iבס"קה IIספובמג/יאההיא,ה IIדי IIברש

הרבע Jוש''אן J ,ס'/קע"הס"סט IIובאהני,ה IIסע

 .)י Jlסשם

שיראתמידכלבס"דרנתבורנתבארוחנחח)

כלללןאפשראיבלבן,נונעיס pאל

מארכובת,למטההאשהבשרשיראחבזה,להקל

באשהשוקאמוורדאיזהדעלהאנפלארת/דרדאפילן

פט"ו.יעיערות.
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וה.ישועה.ט'פרקהצניעותקפד

תשיעיפרק

ארוכיםבגדיםחיוב

המקוריםדלפיגדולה,מבוכהבזהישןלכאורה

הנשים,בנדישיחיוהחיובודלהלן.דלעיל

מקיליםשהכלרואיםלמעשהאך Jלמטהעדארוכים

ראויצדבאיזהבנפשי,עצותלשותידעתיולאבזה,

היא,הפשוטהוסברא Jיביןמישגיאותכילהחזיק,לי

כללדחותקשה Jמקוםומכלביחיד,הטעותלתלות

בצהריםכשמשומאירים,ברוריםשהם Jבזההראיות

יעקבמוה"רהרבלנכדינמטייהואפריןןד, IIבס

שלפנינוקוראהקוללישתביאא JIשליטראטענכערנ

כילדעת,ונוכחתיתרפ"ח,בשנתדירושליםצ lמהבד'

גדוליהורווכברשאינם,דבריםחונןבדיתימלבילא

אמת,דיןוהדיו Jהנשיםבגדיהארכתבחיובהתורה

ד. I1בסהמבוארככל

כס"ד

חלכהפסק

אב"דהגאוןרבינובנשיאותח IIתרפבשנתשנתפרסם

עיח"קפחל IIזצוקזוננפלדחייםיוסףר'מרו

 nתרפ"שנתאיירלחודשא JJייוםב IIתובירושלם
 • pIlלפ

המספחתפשתההרביםבעוונותינןכאשר

סמלהצניעותנדריופרצןשחץמלבושישל
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פקה,.הישיעהטופרקהצניעות

מאידמבהילבאופוומעולםמאזהקדושעמנו

להורותאלינופוניסדומיראיורביסירחט,דן

והדת.הדיואתלהם

אדראיה,צריכותאין-המפןרסמותאםוהנה

חרביםבעוונותינןרביסבהדדשימחמת

אשרעדקצריםידובבתיקצריםבמלבושיםיהירגלן

ינעשההאיסורחומרמחםנשכחעםמהמווהרבה

כלכי-בזחלהודיעחננוע"כ,ח"ן,כחיתרלהם

ללבושחקיתורתנןדיוע"פחייבתישראליתאשה

מאזהכשריתישראלבנותנהנןכאשרצניעיתבגדי

במלבושיםדהיינו-שינוישוםבלאןמעולם

ומצדאפשרהיותרהאחרווקצהעדארוכיס

הצנועותכמנהגהצוארביתכלאתיכסההראש

ב\טארוכוחידיסכפותעדארוכותידיסובבתי

ללבושוחלילהבצניעותלנהונחייבותהבגדים

נראחהרנלאשררשתמעשהמנוקבותאמפלאות

פיגילאלהכלהנוףעורמנווןאמפלאןתאומתוכם

וכמידיר,מדירישהורהקדושהאומהלנוהוא

בצניעןתהקטנותבנותיואתלחנךמחויבאחדכלכן

הפחותלכל-צניעותבנדיתלבשנההןשגםובקדושה

ידיםובתיהרגלרובאתבאירכתתכסהשהשמלה

היד.רובאתשיכסו

לי"והייתםשכתיבמקראבנויקוייסזהובשכר

ממלכתליתהיוןאתםהעמיםמכלסגולה

א, IIבבקרובהלגאולהונזכהקדוש/',וגולכהניס
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ו·הישיעהטופרקהצניעותל!כוו

 :האשכנזיםמקהלותלכלצ JJביד

ריביוליבמרדכל :נאים

ל IIזר IIבמיהריצחק :נאום

קארלנשטייוצבי:דובנאום

שליט"אצ IIהביר"""הגאוניםמהרבנלםהכתיבראיתי

החתוםעלןבאתיהפירצה.לתקןןחילםכוחםויישר

בקרוב.לישןעההמחכה

זיננפלדחייםיןסף

א IIתובבעית/יקדירושליםד IIאב

יחייבודבריחס,סתמיבמודעה,צ IIהבררהנהא)

ללבישדתה"ק,ע"פישראלית,אשהכל

ולאאפשר,היותרהאחרוןקצהעדארוכיס,נגדים

ושתיקחמהנכון,וכןבזת,הלכהמקורשוםביארו

שלאוחסבר,מקורשוםלרשוםשלאבמודעת,יפח

אחכמח,אמרתיכג)זלת n(קש JJעדמכשיל,לנרום

מבלישכבר /להחולקדנדמהממנל,רחוקהוהיא

וסבראמשובשתטענהע"פלסתור,ויתאמץהכל,ויודע
, 

קאמרלמאלידעולאהספר,מוחסרועיקרמשובשת,

לאברזה,בטפרעסוקיםשאנו Jבדידואנואכורבנו,

בדבריחםלחתבינולניהחיובכס"ד,אליחלכית

דברעליעזרנו/ה Jבוהבוראהאפשר,בכלהקדישים,

ואמי.אמויתברךשמיכבוד

הנ"ל,ד IIפסמלשוודמשמעהראשון,יסודוהנהב)

ישראלבנותנחנוומעולם,דמאזשכתבי
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קפזוהשיעוהטופרקהצניעות

אשהושכלכוי,עדארוכלםמלבושיםללבושהכשרות,

שוםבלאכןללבושתה"קד Iעפ'חייבת,ישראלית

סי,יו'ידנש"עדקי"ללפ"מדהואנראהל, IJעכשינוי

הרביסקבלתז"לס"בושםכנדר,דקבלהס"א]רי"ד

קבלושלאבדבריםואפייזרעם,ועלעליתםחלת

מעצמם,כןשבוהניואלאבהסכמה,העיר,בניעליהם

דחייבתכתבוכ IIעל, IIעכלתורהוטיינגדרלעשית

ולכאורהתה'/ק,ע'יפלשנותיאסורהכו,לנהיגאשהכל

ועלעליהםרקדחלהל, IJהנע I1חשלשיןלפיל IIי

המפורשלפיאמנם,שאחריהם.דוריתעלילאזרעם,

מעובדאלח,דיליףש) I1מהריבהסי,(בסיףשםבב'יי

פ"לשבת(הן'ם Jהרמבופסק ):ב(פסחיםבישודבני

איןכלל,בע"שיפליגשלאשנחנו,ןמקוםוז"להין'ג)

מחהיאלחדיליףהרח"מ,[שם]וכתבעכ"ל,מפליגיו

 ,האיסורחלזרעםועלעליהםרקדלאחרי ,בישןדבני

הםדורותיהם,שכלבכלל,המקוםבניכלעלאלא

זרעם.

יוסף,זכרון Iמתחן)(ס"קפת"שלמש/'שוגםג)

כשכנרדיקאזרעם,עלחלהדחקבלת

כנדרוהוידוקא,דאזכו,זרעםאתגםחנהיגן

 ,לבדראשוודורעלרק ,כונתובע"כ I/ש lעלזרעםנם

קבלהצריכיםדורשכלדא"תהמנחג,שיקבלןדבעינו

דלאנמצאחמנחג,בכללאינםקבלו,וכשלאלעצמם,

אםבקבלתם,תלוישהריכלל,זרעםעלחמנחגחל

כ IJאע Iלאולאו,ואםבו,יתחייבועצמם,עליקבלו

חוייאזכוןולנהונלקבלצריכיםהראשוןהדוררק
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והישועהטופרקהצניעיתקפח

הדורות,כלעלהחיוב,וחלזרעם,ועלעליהםכנדרי

חדורותכלהרימאז,הדירותכלכו,שנהנובנ"ד,כ IIוא

ח"סוכ"כהמנהג,חיובבכללהםאחריהם,תבאים

תקנתם,בכללהעירבניכלמרמנ"ו )'אסי,(ח/נן

לעשותיכוליסהציבורשהרימכולאחרהנילדיםיאפיו

בפלגששמציניכמיאחריהם,זרעםועלעליהםתקנה

במנלהיכוחתירת,בקבלתכדאשכחו Iכובנבעה

מכלשיצאנומצדהיתר,שייןולאל. IIעכובצימית

החיאהמנהגשםאבותינו iZ3ג 6שק~~ועיירות,המדינות

ט 1Iובבאחכויהותרוכוןמחוץהבאיםבשייע,(ע"ש

 ,לבדההעיראותהרקשקבלןאיירידשםהו)ס"ק

שמצדהחיןבמכלליצאאולי Iמהעירכשיצאילכן

עודשייןלאאוליתעיר,נחרבהואםהעיר,

הקבלה,שהיתהד, IJבנאבלמשס,שיצאהעירחומרי

אינוחרימושבותיהם,מקומותבכל Jישראלכלבכלל

אחדכלעלמוטלהחייברקבחמקימותכללתלוי

ויו'יק.מישראל,

בנותנחנוכאשרל, I1הנ'ו Jבפסהבר"צומ"שד)

משמעומעולם,מאזהכשרותישראל
. 

כינתם,ל Jיווכונחגוישראלבנותכלדלאלכאורח,

לקצרוהתחיליהאחרונים,הדורותשקלקלואחרשנם

במנהנםהחזיקיהכשרות,ישראלבנותמ"מבגדיהו,

ישראלית,אשהכלמחוייבתיכןומעילם,מאזהראשון

קיצורלעצמו,יתירדהוא,דמאונמי,יתכוולא

מעיקרא,עליהםקבלולאשאבותיובטענת,תבגדים,

אנשיכלעלחלתהקבלההנ'יל,הלכתפיעלדתא
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'טפזוהישועהטופרקהצניעות
כשרות,בחזקתמישראלדכ"אמלבדבע"כהקהלה

לאחכם,התרתנםמהכלל,עצמואתהוציאושלא

חיתהאםח) IIסכח 1Iרככסיןע IIבשש 11כמבזתןמהני

מציה,ילדברלתורת,סיינאולרביס,נדרההסכמה,

לנשים,ארוכיסבנדיםוהריעכן/ל,לחתיריכולים q ,ג,!א

ל I1עמציהולדברלתורהוסיינלרבים,נדרהיאודאי

(אותובהקדמתועשיו,לאויןהרבהבזה,שיש )~' I(פ
החכמהאוצר

שמירתכלעלמשפיעשהצניעןתכס"ד,נתבאראי)

ע"ש.ומציתיהתה"ק

אלקים,ברואמייםכיז, IIעסמךלהביאליוישה)

וילבלשםעורכתנותלהםויעשוחוה,אדם

עשאםבעולם,הראשוןלבושבויא),ג'(בראשית

הטוריםבעלכתבשהרילארץ,למטהעדארוכים,

חי{ויקראואידןהנא,במטירהן Iבוילבישם,(שם)

שעשהמלמדכתנות,וילבישםאתרו,בני)ל II(צנבי )נ' Iי

שבהםבב"ר,ואיתאכהונה,בנדיר IJלאדההקבוןה

כננדהפסוק,בזהתיביתוח'הבכירית,עיבדיםחיו

(במ"רהמד'ל Jlוזבעה"ט,עכו,לכחונתבנדישמנה

וכיוןעולם,שלבכורוהיה ,הראשרןאדםחי)די

לדיותיטבס"ט)(תהליםשנאמרקרבנו,שהקריב

נדולה,כהרנהבנדילבשמפריס,מקריופר,משיר

ילאשתןלאדםאלקים Iדויעששם)(בראשיתשנאמר

מפייוצאמפורשחריל, IIעכוילבישםעירכתנית

כחינה.בנדיהייעור,כתנותדאותםהקדישים,ל IJחז

ובנדיכהונה,בנדיכדיוח IIחקבשעשאםופשיטא

 ) Iני'(ויקראדכתיבלארץ,עדארוכיםהיןכחונה
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והישועהט'םרק nWהצ·נ'קצ

(פסחיםל IIןאזחכתונתחיאפרש'''בדןמדיהכהןילבש

שיהכמדתי,פרש"יכמדתו,מדובר,מדו ):ח roJIס"

נמצאז. IIהיח IIפהמקדשכלי Iתם IIהרמבכ IIוכ Iלארץ

חנוכתבספרואיתא Iלארץעדחיוואדח"רשלהכתינת

,הייוחוהאדםדכתנות )ד/ Iרכאות(בחשמטותהתירה

עדלהיותהוצודאדח"ושלובשלמאשוויס,שניהס

חאילינאחוח,בשלאבלכהונה,בגדיכדיךלארץ,

בנדימדתנלמדומזהצניעותאמשיםאע'וכטעמא,

הנשים.לכלצניעות

לאשהרימה,משכןלמה ):צייח(שבתל JJיאזי)

בנדיה,(שוליושפוליהבשוק,שמהלכת

אחריושליריעההיתה(כךאחריהמהלכיןיי) Iרש

חריעכ"ל,רש"י) Iבארץנגורתהמשכן)אחירל(של

נגררותחייהאשה,בנדיששולידרכן,חיחשכומפווש,

לאשהדימהחייחמשכןשבזמןדהיינוונראהבארץ.

כד.אזהלכושחנשיםכוי,שמהלכת

צניעיתדויקא,במשכושרמזזח,דמהלהעירוישז)

טי>יי Jכ(שמותי IIברשנמיימצינוהנשים,

חיי Jרחגחחצי Iכוהששיתהיריעהאתוכפלתוז"ל

דומההפתח,כננדשבמזרחהמסדעליכפולןתלןי

נמירמזל, IIעכפני,עלבצעיףהמכוסהצנועתלכלה

וי'ילחשובה,כונהבזהשישופשיטאבזה,הצניעות

ת IIהקניאמרבנעימת,קרואהכלחישראלדכנסת

ואמרבתוכם,ושכנתימקדשליועשו )'ח/ח Jכ(שמית

מחניךנקרבמתחליאלקיךדיכיט'וו)נ IIכ(דברים

ושבדברערותבךיראחולאקדיש,מחניךוחיי Iינו
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קצאוהישועהטופרקהצניעות

תלייתבישראל,השכינהדהשראתביארהרימאחריך,

מקוםדהואדבמשכןשפיר,מיבוזלא z ~~ובנציעיתם,

הכלהצניעותעניולישראלרמזהשכינה,השראת

אשהכלוצניעןתהכניסה,בשעתבפניהכשפוגעיו

דהשראתלישראל,ולהזכירלעוררמלאחריה,חשובה

והצניעיתבצניעןת,כשהםדוקאהואבתוכם,השכינה

כמבוארכפול,דוקאיצ"לופניה,ראשהבכיסןיניכר

דוקאללבושדצריכה ],ד IIסקט'ייסי,ע Jlנאהבש"ע

רנליהיראושלאומלאחריה,ב IIעשהמטפחתעלרדיד

שהצניעותלפי[או_ת_די]ל Jlכמשכששוחחאפילוכלל,
i ~ך~_! i! 2_ו:י. ? D : 

בהקדמה.ל JIיכמשהיתדותיסודותיאהקדןשה,היא

כלכן'בועזויאמרטו)דירבת(רותוכמדרשח)

(ומתוךומלקטותשוחחותהנשים

כתונת)מתנותנראות,ירנליהםבולטים,האחורייםכז,

כליחסמסלקותהנשיםכלימלקטת,לושבתוזי

ללכת,קליהיולמעןהחנורה,עםבנדיהם,(מעלות

הנשיםשכלהריל, IIעככן'כליהמשלשלתיזרמ"כ)

שוחחות,כשחיורק Jלארץעדמניעותבנדיהסהין

 .רנליהונראו

חיןכשלארנליהו,נראולאדאםלדקדקןוישט)

אמראיךלמטה,עדבנדיהושהיישוחחןת,

הנ"ללפיוי"ל Iהחנורהעםבגדיהןשמעלותבועז,

רקהנביהי Iבארץננררותהנשיםבנדישהיוזו)(אות

בנדיהןחיוומ"מללכת,קלשיהיו Iבארץחננררהחלק

כשהיורקרנליה,ןנראישלאלארץ,מניעותעדייו

פ Iשאע'מביארב)מז(ישעייברד"קוהנהשיחחות,
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והישיעהט'פרקהצבעייתקצב

איתם,תנלה Iבזרדבלכתהמ"מרגליח,מכסחשהאשה

דבהליכהבנולה,לילדבזרד,שהחזיקהאיירי,שםאד

החליכהלהלהקלמוכרחתרב,שהטורחקבןעה,

ללקןטכשחלכןאבלרנליה,מנלהיכ Iבעואזיותר,

,"~" R /ג"כיהלכןלהשדה,מביתולילדשהוצרכןנהיט

עיניךטו)בי(רותלרותבועזש Iןכמולשדהןמשדה

ואין Iקבועההליכהזואיו/מ Iמ 1יקצורןאשר""",גשרה

חחלקלהעלותלחו,הספיקלכוהאי,כוליטרחהבה

מאחרי/,בארץבנדהדנרירתל IIוצלבד,אחריהןתננרר

כשיבאובנדיהודלשלשלנמיל IIןצ 1בהלוכהנמימעכבה

פעם,בכללילדכשצריכיםןלהעלותוולחזורלהשדה

נראושרנליהוחשודלאוהאיתירהןטרחהלהוחיח

ולאצנןעןת,שהיןדמשמעאחר 1שחייתןבשעת

בנילוידההקפדה )/נאותד I1(פלהנ"לי/,לפרוצות.

נראהבשרןואיןבאנפלאות,שהולכותאיירי,רנליהן

רקמרנליהונראהלאשחייתואחרשנםאפשרכלל,

עיןאיו 1לארץסמוךשהואומתוןבלבד,מועטדבר

כיוובאשה,טפחלאכאוואין Iשוקצורתבזהרואה

כללשוקצורתנראהדלא ,ה?,,אבשוקולארמכוסה,

 ,בזההנשיםהקפידולאמשו,הל, J1כנבמנוסהאפילן

איסור.רמז Iבזהחכמיםזכרוולא

בארץ,ננררותבגדיהןלחיותשנחניהטעםןי"לי)

לאלשחותןהכרחאוצורךלהןיזדמןשאם

עלבועז,שהתרעםכמומאחוריהן,רנליחןיתגלי

 ,השדהבלקטשםורק )'ח(אותלעילכנזכרהנשים

בנדיהו,שסלקולעצמו,הקילוטרחתםןקישרימחמת
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I אוצרהr כמהן
קצגוהישוהעטופרקהצניעות

סלקהלאבשתיתו,החמירהיריתללקוט,ישחחן

לטעםשחששהיל"לללקוט,שחחהלאואפ"ה,בנדה,

האחורייםיהיושלאכהונה,מתנותשכתבהראשוו

רעשהי'גי"ללאשה,צניעןתאינודג"כ ,בולטיו

רנליהןוחיושוחחות,תנשיסשארשהיומהבעיניה,

ירושלמיש IIעדלשחות,רצתהלאולכךכנ"ל,נכ,~יו

ומתקנתאמקלקלתא,ילפוך ,לז]אית[בפתיחהל IIחנ

התיקןןאבלהקלקןל,רקלומדיםאדםשבני Iילפוןלא

 ,בארץשםננררבנדהשהיתמתילכולומדים,איו

תשוח,כשהיאאבלכך,לעשיתממנה,לומדיראין

וראויהוחשובה,צנועהשהיאלשבחויזכרותתיכף

דהיאונמצא ,ש/ Iעשםכדמ"בוארלשחןת,עליה,לסמיך

לכןבלבהיעליןשמרתעמתהרע,המנהגמחזקת

מלשחות.נמנעה

ס"אלנייבארץ,בגדיחוגרירתטעםגי"ליא)

חשיבהלאשח Iדימהמשכולמחדגרסו

דוקאחשובותלנשיסמנחגחיידזהכוי,שמתלכת

בכללהקלמבואלמציאמהדריןההמוודנשיוהטעם.

פ IIשאעענירןתבמדתישתמשוחצירךןלעתדבר,

הורשאיולארץ,עדבגדיחןמאריכיוצנועותשנשים

לצדקניותןנתדמהאיד Iכןאנומהבשענתמזח.לקצר

בפרץדלעמידוידועהצניעות,גדריבזתפורציןינמצאי

מלפריץ,למניעהתכליתועיקרקשה,דברתיאולגדור

שינררןבנדיהןותאריכןהחשיבותנשיסהתחכמילכן

כשיעירעדייויחיומהוחחמוושכשיפחתןנכדי Iנארץ

 Iתשביעיבלאיא IIיבפני,אותבהקדמתוע/יל Iלארץעד
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והישיעהטופרק nהצניועקצי
ן 6e~צר2~כ

ללמודמקיםיתנושלאהנדילים,עלההמוןשאחריות

לתקל.מהם

נלימא ):ע"ז(שבתממז"לללמיד,ישיכןיב)

כנולם,בושנעשהנלימא)נקרא(מלבוש

 Iידלאלו,שאיןכמונראה )'אנלם(עייהערידופיי

למטה,ערארוכיובנדיהושהיוהריל, IIעכרגלולא

גלימא,שנקראדבגרומשמעכלל.רגליהסנראושלא,

שלא ):ז IIע(יומאשמצינווכדרךידיםכתיל J1חילא

תחתחידיםשהיןחלוקו,שפתמחתתידו,יןציא

 ,תאמרואפילוהכתפות.עוינבבנד,שנתעטפוהבנר,

בנדיס,משארמשונההיחנלימא,שנקראבגדדאותו

פ IIשעכ ,מזהלמדנומ IIמבו,ניכראיוידנםשחרי

~ H;jIC למטה.עדארוכלםבגדים'לבשי

 ).ד"כ(ברכיתש IIהראמתוס'נמיללמודישוכן

תימאדלא Iערוהבאשהשוקח IIו'ש Iבמשכי

להיותדרכחואיןבנדי',מנבהתשהאשהפעמים

דחיובזה,מבוארעכ"ל,ערוהדחויל IIקממכוסח,

בראהשיקחחי,לאז IIשעיולמטהעדארוכיןבנדיהן

השוק.נראחדיוקאאזבנדה,כשהנביההורקכלל,

הבנדיםאריכתלעניוימחכלם,חכמיםולשוןינ)
שהתרנגול ):ק(עירוביול IIבמזלן Iהב/

(מלבושזינאלךזבינאלח,ואומרלתרננולת,מפייס

רויחיני'כרעיד,עדליך,ימטירש"י)הן IIקוטשקורין

יעקבבעיןינםל, IIעכלארעאעדמאוניך,רמטי,עד

בעץ[שמ]וכןארעא,עדליד,דמטלהגירסא,שם

למדנןומרבריחם Iכונמלנריסחיים,תורתבשםיוטף,



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    229יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

צקהוהישועהט'פרקהצניעות

ינקטולארץ,עדארוכיםאז,הנשיםבגדיחיישכןכ, IIנ

הנשים,,שלבושבארץהנהוגמנהגלפידלישנא,שינרא

דלהכימבאר,יל, 1חנ nת"בשםיוטףועץלארץ,עדהי'

לארץ,עדכנפיו,שיפשיטלתרנגול,טבעה 1הקב/נתן

שיניעזוגא,לדזבינאלח,אמרכאילולני,לרמוז

עדשהי,חוה,בכתונת ] 1ה[אותל 11ועל, lIעכלארץעד

טבעבתרננול,ה 1Jהבבוהטביעצניעות,משוםלארץ

הצניעות,בדרדלהתנהגהאדם,לבנילעיררהכי'ל,

ל 1שחזופ lIןאעלארץ,עדהארוכים,כמגבושים

ארץ,הדרןמדתללמדבזה,השתמשוהקדושים,

עדשלפנינוהגמראלני'וגםלצניעותנםמזחלמדנו

וכיוןאי,]כרע[עיערודכמ'ישרנליך,עדהיינוכרעיך,

לארץ,עדכנפין,שפושטמזהחיא,חלימוד,שעיקר

לארץ.עדדחיינורגליך,טוףעדשיהייכונתוהרי

 Jובפרקקב/וט[דףמהריעב"ץבטידורראיתישוב

מתרנגילארץדרדילמדנןל IIןזכתב ]/זאות

לידרמטיזונאלדזבינאדאו'לבועל,'ייכ nואשמפייס

מתכסהניפהשכלצניעותשללמלבושרומזכרעיך.עד

הנרוללדעתשכיוונתיוברון Iכדברינוודבריול. I1עכבו

שיכסהצניעןתלעניוזן,אנדחמדברילמדנןדאנב

לארץ.עדנופהכל

ארוכיובנדיהןדהיןל IIלמשלהקשןת,ואיויד)

(שבת,ל JזרשJויחיישאיךא"כלמטח,עד

דכשיפלךלהו,יעשיח 1Iיבדאצעדה,תחתד"ח ):סג

עדהארוךהבגדיהרלשוקח,יתגלהשיקיח,בתי

יכסחהארוךרהבנדדאח"נ,רי"לשם,יכטחלמטה,
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~ PlF;E" יתצוY\'והישיעהט'פרקהצנ

הבירית,נשילתשעתבשבילחיא,החששיכלשם,

ה IIדתתןסןכתבובאמתולכןבנדה,אתשמנבהת

דתיינןשןקיס,נילויבלא ,ליטלושאפשרבירית,

חבירית,אתושולפתבנדה,תחתידיחשמכנסת

ארוכיובנדיהןדחיונוספת,ראיהמצינובזהןאדרבא

חבירית,נשילתשבשעתרכלסמכוכ IIשעלמשה,עד

שאפילןחשש,איןשובשיקה,לגליתשלאלה,אפשר

בנדהשחרישיקח,יתגלהלאשוקייס,חבתייפלו

משוםשוקייס,לבתידחוצרכויהאשם,מכטההאריך,

י"נ)(אותל Jכמש'בנדיה,אתמנבהתהאשהדלפעמים

צריכה'ה Iמשערות,באשחשוקוהריתרא"ש,מתוסי
~,,~ 

תארוד.בנדחמלבדשוקייס,בתי

ערומיםשהםאותםעללתמוה,ישוכמהטו)

ידעןכלאעצמםימשימיםבדעת,

הנשיס{בנדיאורךלהכשירשמכריעיםיבינו,ולא

הבנדחריואומריםלפניהם,נצבותבהיותובהשערתם,

רש"ייחנה Iדמיישפירקצת,יותראיהברד,מכסח

שאם 1דייןנקראשהמודדלח)יט(ויקראכתבל IIז

ש IIעכייהדיואתכמקלקלחואהריבמדה,שיקר
I 

מים{למקוחרומח,הנו,לוהכרעתםחדבר,חימר

ש IIפתר"אסי'(יו"דל II(רקיינדותיהכלעלמלאה

 Iזיחליוהיימים,יוצאיןטבילה,בשעתשאםני)ס"ק

במקוהלטבולמותרתאםלאחד,ושואליוופסילה)

הרואות,עיניניחרימשיב,יתואזוחליו,מחששזי,

ושפירכלוס,מחםיוצאואיןועומדים,נחיםשהמלם

טבילהבשעתשהריבזה,ענתרשקרבח,לשבולדמל
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צקזו.הישרעהטופרק n·הצניעו

בדלת,התלוישמושלנרוכןלכל,כידועהמים,יצאו

לפתוחדאסורס"א)רעו'זסיוח IIא(ש"עדקי"ל

לחפתילה,השמןמקרבשהןאבשבת,חדלת'"~ילנעול

מבעירוהויהדלת,תנועתבשעתממנו,מרחקואו

ילנעוללפתוחמותרהאםלא',וכשנשאלומכבהאו

שהשמןהרואות,עינינוהרימשיב,והואבשבת,זודלת

שקרהלאבזה,חששואיןכלל,נדולאלפנינו,נח

כידוע,בע"כ,השמויתנועעהדלת,בתנועתכיבזה,ענה

אוהברך,כיסוישמספיקלשיטתם,אפילובנייד,וכו

בכלמתניעעתשהאשהלכל,ידועפ IJעכליתר,קצת

ומתגלהמתקצר,בגיהכ IIשבעועבודות,תניעיתמיני

עצמםועושיםלשיטתם,גםואסורויותר,יותרהברד,

כללירגישןולאחלו,לאיבינו,ולאידען,לאכאילן

ועליבזה.מאודגדילואחריותםדמי,ושפירבזה,

מספרא] I1לאותז IJקמסלי[חיידמשהבארשוונת

מעולםהמאדערנעשאפי,עיניו.שראוהקודמיםמשנים

וחמנעלים,הברכיםשביןהרנלמחצילמעלההלכולא

הפרוצותואפי,הרגל,מחצללמטחמדקיקים,והיותר

החסידיםשנשיממה Iארודיותרבנדלבשולרוב

שמלותיתםהנשים,וכשיושבותכו',עתהלובשות

ואסוראסורבכה"נובודאילותר,הרבהעודמתקצרות

מועילשאינוהשלחנותפירודעיייאיבחדרביחדלישב

ענייל.כלום

נשיסלקצתהשכלמוסרבזהלהעירוראןיטז)

בזהחובתןידייוצאותשאיוחשובות,

כמוני,ישראלבנותכלויעשוהלואיישועניתכראוי,
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והישועהטופרקהצניעותקצח

שישאדם{נוףכמוהםהעםכישטות{באמתוזהו

גבוה,מעלגבוחבוויש Jשוניםמאבריםאבריםבו

שלבנובההתחתןניםאבריםשיעמדואפשריאי

הפשוטיםשלעמדואפשראיכעםכןכמוהעליונים{

דילח,דרנאכתלכלישיבע"כתחשובים.שלבנובח

לתחתונהאפשרואיהשגתה,לפישהואבדרןימהלכת

לדעתמןכרחתהחשיבהאשהיכע"ככעליונה.להיות

מזח,יפחתןיבע"ככמעשית,יעשולאשהאחרות

הפחתאחרשנםבאופןולהתנהגלחשובימוכרחות

החשיבותולכוכראוי,חמצבישארהפשיטותשיפחתו

דשבתבנמראי"א]נאיתל JIוכנלהוסיףמוכרחות

אחריהםנגררותבנדיהןחייהחשובותדנשים{ל Iהנ

מחם,יפחתוהפשוטותשהנשיםשאחרכדיבארץ,

בשיעורמצמצמותהחשובותואםכשיעור.עדייוישאר

שימעטומהם,הפחותותאתכמכריחותחווהחייב,

ממעטותכתאחרשכתעמד,לחטאתהחייבומשיעור

בעולםהפריצותבזהגורמותהוןממילאויותר,יותר

ל. Jרו

דהיינוחוא{כילאכיחאלמר{יאמרןאליז)

כאשרעושותכולןהנשיםכלכישיאמר

כלים,בזהמהצניעותלומדיתואינןבעיניהןישר

בזה,אחריותשוםהצניעותעלאיןוממילא

ו] lIפכנבIור/ל Iחזלנימסרוגדולכללשחרי

ג IIיאעפרצה,אינההגדוליםמישאינהפרצהכל

פרצותשרואיוהזת,בזמוכגויחדבר,יפלאדלכאורח

ןשפיכתעריותרגילןיונזילתגגניבהבעןלםניראות
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קצטוהישועהטופרקהצניעות

באוהללודהפריצותהדעתעליעלהאידוכו',דמים

ו. 11חמהנדולים

לעילשביארנודרדעלבזה,הביאוראמנםיח)

דלפעמיםהשביעי]בלאיראשוו[בפרק

לפרשטועיםאדםובניחטא,לאהחשובשהאדםשיין

לחטואהואגםלומדהטעותאותופיועלשחטא,

עלהאחריותילכןהשמ,חילולזהאתחזיילוקראו

במעשיו,לטעותמקוםיתןשלאלהזהרהחשובהאדם

שעושיםהטובממעשהגורעיםההמווהריוגם

היתרודורשיםדעתו,לפילהקלומוטיפיסהישרים

להקלדמישפירמהגדולים,פחיתותוערךדלפילעצמו

בלבושכגוורעהןפרצהפרצישהפרוציםוישבזה,

ל"לאדבזה,תאוהמתאויםדתעםוידועוכדימח.

אומרעבירהעוברכשאדם ]: nכ"נברכותיל Jלפמז

מלחטוא,נמנעהבושהומפניל, IIעכאדםיראנישלא

במהרהלאהמתביישאדםכל ].כ[נדריםאמרווכו

לבזיתרוצחולאיכולשאינולפיל, IIעכחוטאהוא

שפליםמעשיםהעושיםהשפלים,מולהיותעצמואת

ריחכ"א] Iנ[קהלתהכתובנמיירמזוזהומביזלם,

בחינתבנפשושמרגישלמעלה,היאהעולההאדםבני

חלקאשבחיידהנשמהלהתרומם,ומתעצםעלייה

שמתאויםאע"פולכולמעלה,ןנמשדממעל,אלקי

ולאעצמם,אתןישפילןיבזןשלאמתרומםריחםתאיה

לבדםלעצמםהשפליםןאםהשפלים,במנהגידבקו

יחידהכתמנחגרקפרצה,זהאיובפריצותנרהגים

החזיקילאהעםשכללכיוןהוא.כלוםולאחוא,
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והישועהטופרקהצניעותר

מנהנםיבטלוחכתאותהשנםואפשרהרע,במנחנם

אםאבלהחמון,אצלנתקבלשלאכשיראוהמאוס,

הפריציתבמנהגשישתתפומהנדוליםימצאחמצא

מהידםנתנוכברבזההנחבמשחן,ואפילןההוא,

הרעהמנהניאחזוןתיכףההמווישמחוואזעליו,

שאוחזיםלהם,יבוזולאוגםאליו,שהתאיוהחיא

ההוא,המנהגנתקבלשכבראחרתבזיי,השפליםמנחג

חחמוועליגוחשיבותם'כ Jאמהנדולים,יחידיםאצל

מקובל,מנהגהואשכברשפליס,מנחגעודיקראולא

בהמנהגלהשתתףיכיליםכברהעםחשובישאריגם

פרצה,שנעשהחואואזמכלים.לאיןנתעלה,שכבר

פרצה,אינההנדוליםמושאינהפרצחכלשאמרווזהי

וחבו.לפרצה,לקיוםחיזיקעושיםהנדוליםרקכי

החשוביתנשלםכיוהצדק,האמתבזהינתבאריט)

מנחנשלבקצתןמשהושאןחזות

ומזהההלא,חרעהמנהגאתהמחלותחןהןהפריצות

מנתנלהמקיימיםרבים,ושרשיםענפיםמתפשטים

רואההנשמיעיןאיןשלכאורחיאע'יפבעולם,הפריצות

ונםזה,ריאההעליוןעיואבלבזה,ההשתלשלןת
, 

שאחריותןלעיל,שכתבנווזהובזה.מרגישהאנושישכל

תמיד. Jדביראתואמצוחזקוולכומאיד,גדול
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ארוהישועהיןפרקהצניעות

עשיריפרק

ארוכיםבבגדיםחקותיהסחשש ן~~
 1234567ח IIאה

m'"M ;לנשותיהםמונעיםשהחרדיםאומריםשמעתיהנה )א

איסירמשיםארוכיס,בנדיסמללבוש

המאדעהעולםאומותקבעועכשיוכיחקותיהם,

ארוכיס.בגדיםללבוש

פתאוםנתחדשתאיך Jזהעללשאולוראןיב)

עדהלאחקותיהס,מאיסורההלכה

בקבלהתיושלאקצרים,בגדיםהנשיםכללבשועכשיו

יראןאשרהקדושות,מאמותינוהראשונים,מדירות

עדאריכיםבנדיסמעולםלבשןהןכיהאלקיס,את

הקצריםבנדיםומנחגחקודס,בפרקכמבוארלמטה,

סביבותיכם)אשר(מהנויםמקריבחדשים(מאדעס)

מןולאכאלה,(בשיעוריםאבותיכםשערוםלאבאן,

והצדשוניסומקצריםקצריםעכשיועדוהיוהדומה)

לכללונכנסוהצניעותמכלליצאושכולושבחו,תשיח

דלאח] IIפ[שרשמהרי"קיכתבלכל.כידועחפריצןת

האחד Jחלקיםמשניבאחדאלאחק,משוםלאסור

אשרהשניועניוכוי,נגלהטעמואיןאשרהדברחוא

חדברחואד, Jlהנלעלפיהגיים,חקרתמשוםלאסוריש

ינהנווהענוה,הצניעותנדרפריצתנדנודבושייךאשר

קע"ח)ר"ס(ין"דע JIתשפסקרכול, I1עכ Iכוהגויםבן

מלבושילבשולא Iכןתעכןויסבחקותהולכיןאיו

כויפריצןתלשםם Iהעכו/בישנחגן Iכןלחםהמיוחד

 tל IIעכ
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רב
?iר~iכiכי_?~ 

והישועהיופרקהצניעות

העולםאתלהרעישמחויביםהחרדיםהיוובזהנ)

וערותפריצותשזהוולהודיעולפרסם

די)כי(יחזקאלהכתובשאמרבבחינהשבעולם,נוראה

משוםואסורמצרים,ערותשתוחשופיויחףערום

כמה ,)א"פ(וע"להנוים,חקותומשוםפריצןת

היחדותיסודדהצניעותבהקדמהוע"לבזה,איסורים

איסורולאסורגבורהענותקוללהשמיעלהםוחיי

כיתתעבניותעבתשקצנושקץולהכריזנפשינועל

חחרדיוהקחלאלה,עושיכלדיותועבתהוא,חרם

במחנהימצאולאיראהשלאנדרלנדורלהםחי,

מעשח,הי,כןולאכללקצריםנשיםבנדיהחרדים

רקכהודאה,בשתיקחהחזיקולהרעישחיובכשחי,כי

שבהווהטוביםהתעוררות,קצתנעשההאחרוובזמן

להאריךחכמיםתקנתלקייסקונס,עםנתחסדי

באמתאשרמארכובה,למטהאינטשיםארבעהבנדיחן

מתקצריםשהבנדיםלכלדידיעכלל,מספיקזהאין

(ןכ"שובישיבתוקומתןובכפיפתידיהןבחרמתחרבח,

(כמנהגזע"זרגליהווכשמרכיבותוכדומה),באוטי

מיניובכלבמדרגות)(וכ"שובחליכתןבעוה"ר)הרבה
, 

חקותיחם.לאיסורבהןחוששיןואיוהזדמנויות.

איסור,חששואפילואיסור,בזהחיהדאםיעידד)

ולאחשולאהראשונים,חדורותבכלאיך

עולםנשיכלהלכוומעולמ,מאזשכןזה,עלהקפידו

חולכיוחיוסעדכאשרלמטהןעדארוכיםבבנדיםרק

בנדיביוהבדלחיילאזהובעניןהערניות,נשיסכן

כלבמאזעאוםשיששמעתלוכןםו IIעכילבנדיישראל
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רגוהישועהיופרקהצניעות

בגדיםנחםנמצאולאהראשונים,מדורותבגדיס=~,יני

בספריהם,אצלםבדכתושמעתיוכונכללקצרים

(פJוד/ל Iיע Iבגדיהןלקצרהתחילווכך,כדשמשנת

שוסולאתנא,שוםאישתמיטולאבזה,

אןראשוניםנ(הפוסקיםאחדשוםולאאמורא,

בבגדיסחקותיהס,איסורעללעורראחרונים,

הארוכים.

מתרעמיםהעולםהאחרונים,דבדורותדידועגיוולה)

להםמיצאיםודברדברןבכלהחומרות,על

ןהחשובים,החסידיםהמוןואפילןוקולות,היתרים

לתקן,רהכרחלכלוופשוטשמפורסםדבריס,ןכמה

לאסורל, Jהנ/וחימראסוף,יםכקריעתקשהוהוא

החסידיםבהמןןנתקבלהלנשיס,ארוכיםבגריס

עלה,דפליגמאוולית Jיברצוובאהבהןהחשובים,

בחומרא,לחלוקדנהיגיבראשית,סדריבזתונשתנו

ננרתה"קחומרתאינה 1זודחומראאומרת,וזאת

ר"ל,תח"קננדיצה"ר,חומרתהיארקר, IIיצה

אסור I/ה Iבהבורארצוולקייםשרוצחמיוממילאן

ניראתקולאאלאשאינה Jזובחומרהלהחזיקלו

כמבואר.ל, Jlר

כמעטהארוכים,בגדיםלאסורבאניראםיעידו)

נגעביולהבדיל Iבזהלהגבילאפשרשאי

המבוארוככלפריצות,משוםאסוריםשהקצריםלננע,

חקותיהס,משוםיקפידוובאריכותהזה,בטפר

שיצאהאריכותשיעןרכיממוצע,בזהשאיןוכמעט

בכללדהואהמתחסדים,חוששיוכברפריצות,מידי
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והישועהיןפרקהצניעותרד

בזהושייךדינא,להאידיינינדייניוחיכיחקותיהס,

אישחרי )א' Jספעשורשביתת(הים IIהרמבש IIכמ

נשיולחזחירואחדאחדכלבבית,שיטרשיחי'אפשר

ש I1וכ ,ש/'עכפוריוםערבלעניןזהכתבוהואל, I1עכ

שלעמודשעה,ובכלעתיבכליוםבכלזהאפשרשאי

שיצאבגדח,מדתלשערובתולהאשהכלאצלדייך

אםאפללוחקותיהסןלכלליכנסולאפריצות,מחשש

לנשיס,מסירהדבריכשיהי'בזה,לצמצםאפשרותחיה

יחיישלאלכל,ברירחריכדעתו,ויכריעוישערישהן

בעניןילאפריצותבעניולאכלל,גדרשיםבזה

קאחנאוזילליח,מדחחקאהנאדזילחקיתיהם,

 1בצדחתשובתחפריצות,בעניןתעורראם Iליהמדחה

חקותיחם,איסורמשוםלהאריךדא"אהיא,אנוסהכי

דמוכרחתבצדה,תשובתהחקןתיהסבעניותעוררואם

עצתככליעשווממילאפריצות,חששמשיםלחאריך,

נבלשיחייקדושים][ר"פרמב"ןוכלשוןרי'ל,ר IIיצח

מכאו,וקרחמכאוקרחןנמצארוול,התירהברשית

זה.בעניוהתורהחקתדזאתאפשרואיך

בבגדיםחקותיהםאיסורחששדאיומבואר,עודז)
, 

דתאימראמהרי"קשכבתמחלפיארוכים,

שייןחקותיהםדאיסורבו)(באותהנ"ל Jשמעתתא

נגלחטעמןשאיןדבר Iהאחלקלם,משניבאחדרק

למחדאל"כ,כןי,אחריהםכנמשךודאינראחכיי

הואכויהשניועניןכןי,תמוהיםהכדבריסיעשה

והענוההצניעותגדרפריצתנדנודכושייןאשרהדבר

לומרכהםשייןלאארוכיםרבנדיםיאחרל, IIעכ Iכי
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רהוהישיעה lיפרקהצ.ניעות

פריצתנדנידבהםשישרלאהתמוהים,דבריםשחם

שייךדלאבהריא,מבוארהריוהענוה,הצניעותנדר

חקותיחס.איסורכלל,בהם

משוםאסורדאין(שם)ל Iהנוא I1רמש I1לפמיכוח)

העובדיבושנהנובדבראלאחקותיהם

מלבושיםללבוששנחנוכנוופריצות,לשםכוכביס

טעםואיו Iןלחוקלמנהנשנהנובדבראןכויאדומים

שאיו Jכןאדימיםמלבושים )'נ(ס"ק/י Jהשיכתב , Jכו

ל, I1עככו'בלבושםאדומיםלהיותהצנועים,דרד

כלל,שייכיסאינסהארוכיםדבנדיס Iנמימבואר

בדיןלדוןשהאריךק IJכמהרי/ש Iיעחקןתיהס,באיסור

עןשים,ם IJ""~שהעכובתוארשנעשהבלבוש,חקיתיהס,

הנ"ל.ככלדייןווליתדיו,ליתהבגדים,באירןאבל

חיינייסידשהרירבה,תימההואהדבריעיקרט)

עריד,השלחןהיאתורתינ("'חיקיפיעל

עליסודסכגבנוזהובדיןז/ול,א Jורמ/המחבר

וחזהירא] I(ור"פעי'ז 'ה[ם IIברמבזו/לןמחרי"ק

מהבכ"מהעתיקכמלבוש.ם IIלהעכולהתדמיתשלא

יציבותיאבזה,זיילם IIהרמבבכונתמהרי"קשביאר

זה,דיןשכתב ) nקע"סין(יו"דבטורוכויקים,ונכיו

עליוורקבאריכות,מהרי/,קדבריע"זהב"יהעתיק

ופרישהודרישה nהב"וכויזוהלכהוביאוריסודבנה

העתיק(שם)יבש'/עבזה,מהרי"קבדעתוטמכוהזכירו

הפרטים.בביאורק JJמהרידעתלהלכה/א Iהרמ

ל IIןזבזהברוריםדבריסכתבהמהרי"קןהריי)

אחדןבמלבושישראלתנהיגודאפילן
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והישועהיופרק"'צנעיותרי

מורחהישראלימלבישאיואםאחר,במלבושוהנוים

שחנויסמאותויותרהצניעות,עלאיהיחדותעל

חנהוגלבישללבישלישראלאיסורשיסאיובו,בוהניס

כאיתווצניעותכשרותבזרדשחיאמאחרהגויס,בין

נתייחדשכברכמלבישאלאנאסרדלאכןןישראלשל

כו'צניעותמשוםממניהישראליםופרשואליהם

הישראליםיפרשוגירתם,מפנילהןשנתיחדדכיוו

נראההישראליםכשלובשיםאזיחדותו,מפנלממני

דבריווהיבאול, IIעככוןאחריהםינמשדלהםכמירח

רקתלוידהאיסורע I1בש/פ Iיכפן IIידיי I1יבמ I1כ

ל. IIכמשבפריצןת

יאפילובזה,מכריעהצניעותדרקמפורשהרייא)

מזה,זהמשונלםם I1ועכוישראלבנדיהיי

חואאםם, JJעכיכשלללבישמותרלעצמו,וניכרים

יותרם IIעכושלכשהבגדוכ"שישראל,כשלבצניעית

יהרימעליותא,רקגריעותא,בואיןהריבצניעית,

לפילרופא,הקאפ'/עאפילו'א Iןרמ Pמהרל'והתירן

 ,ד' Iבנגנישפריצות,משוםולאחוקימשוםבישאיו

צןבעלצה"ררקבצניעןת,ארו:;ויסללבושךמחויבים

מחקיתיהם,ליזהרדמצוח,בצבעדפריצותעבירת

לעשותם,דהיוםלזכור,וראוי Iר IIלצהעללהגתבריראיל

המשיח,מלךדכשיבא ,].בכנעירוביולעשותםמחרולא

(ישעיהמכסיםליסכמיםדיאתדעתהארץימלאה

 Iילאמרןישתוקקו,ואזיחטאושלאפשיטאט)יא,

 1בגבורהנאזרהלא Iשעברונסיונותעכשיןוהיויתןמי

אזנוכלולא lועמינו lעצמינןלזכותית'שמולקדש
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רזוהישועהי'פרקהצניעות

יתירצינילעשותנתחזקהבהעכשיולכן Iלהשיגו
~ 

יאמו.אמו

בנדהלובשיםאנשיםבעניובדעתי,עלהןאגביב)

י Jlעדנמשךי"לם, IJעכילשלדדימהקצר,

ישראלשילבשןומהםבמדינות,שהיושינית,הגזירןת

iI ר"חi7 והובאסכ"ה)וחיו"ראשאמרישוויתעידיקא;ן,ידיתס

ישאישלאדנזרודי)ס"ק nקע"(סייש IIבררכנמי

כמותםילבשואא"כשנה,שלשיםעדנשים,י I1בכ

חמורו IIפמניעתדאיסורפסקדהואוע"ש ,ממש

ומבוארע"ש,הלבושמשוםיחישוולאמאוד,

ז"להרמכ"םדבריפיעלשםבמחרי"ק

מפנים, IIלעכוהבנדאותיכשנתיחדהוא,דהאיסיר

בשעתז rlולפיהדותו,מפני Iממניישראלופירשוניית,ן

ממילא Iממנוכולםהישראלפירשולאכ IIדבע Jהנזירה

אזבזהחלולאלבד,ם IIלחעכןמיוחדאזהיחלא

גםולכומדינא,לחםשחותרכיוןחקותיחם,איסור

ללבשן,עידהוכרחודלאנחיחנזירחןשבטלהאחר

מיוחדהיהשלאמאז,כדהורנלוהמנהג(נשארפ IIעכ

לכללעודבאולאממנו,ישראלפירשוולאם, IIלהעכו

בנדללבושדמותרל IIסק 1Jדמהריני/]ל IIועאיסור,

מהריונק Iכומ"מכראוי,בצניעןתכשהואעכן"ם,של

להבדילישראל,שהואהיכר,עכ"פשיחיחדבעינו

בזה.פרישתןעמ"שב, IIעשלעמיםישראלביו

הראשבפאותכשניכרל, IIהנבאנשיםיי'לכ IIוא

מהרל'/קדבריעלסמלכתלהםישישראל,שהוא Iיהזקו

שאיוכלללבושם,הדומיםכמלבושיםדמתלרהנ"ל,
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רהשיךעהיופרקהצניעותרח

חייםדבריבשיי'תנםפריצות,משוםבהמלבושיס

ישבאםם, IIעכובגדאיסירתלהלי)סי,יי/יד(ח/יא

 Iפריצותבובאיןאבל Iעליולוקהואזפריצות,בו

אמנםל. IIכנ/ש Iוא Jמהרי"קכדברידמסכיםמשמע

,וממילאבאישנםצניעות,משרםבוישארודדבגדי'ול

ננגדי'אבללמהרי"ק.ואסורפריצות,צדנהקצריש

ל. lIכנמיתרידאייד Iדנאריכים

שלאשמעוניניםצדקניות,לנשיםלעוררוראוייג)

דהאשחה, IIנדימצותעלח"ולעבור

(מציההחינודכמ"שדחקיתיחס,באיסירנמימצויה

להםוישוזקן,דפאותהיכרשייןלאובהםב) IIרס

נכריתפאהלןבשתואפילןחקותיהםודאיסוראחריות,

חפאהחרינכרית,פאהלובשיתאיןונכריותבראשה,

היכרובזהאיןוערייךכידיע,להשערדימהנכרית

אחריןת,ישנכרית,הפאהשמכסיוהצנועות,ינמ

בשוק,הנשיםשארלכיסןירומחהואהכיסויראם

 ,היכרחוילא Iנ IJהפעלאוהשערותעל Iראשיהושעל

בגדמיולחולייחדדחייבותונמצאיהודית,דהיא

ויהיחישראל,בנותרקשילבשןמיוחד,כיסויאי

ישראל.בתשהיאבחוץ,היכר,בזה

ל IIיסורמ"א,אמחרי"קחילק/א Iהגרוהנחיד)

חרי Jמעצמינולובשיםחיינושלארכל

נמי,ןחנאטעם,בישאפילוואסור,מחם,לומדים

וי"לארוכים,ללבושמהם,לומדיםנשיםכמת

לךתקיסרלאכ"נ)ז IIטכדבריסכתיבדהנהא IIלחגר
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רטוהישעוה "פרקהצניעות

מזבחשנא,אשרפרש"יאלקיך,דושנאאשרמצבה

חקכישנא,זייאתלעשית,צוהאדמהימזבחאבנים

האבית,בימילןאהיבהשהיתהואע"פלכנענים,היתה

עכ"ל,א IIלעחקאלושעשאןהמאחרשנאח,עכשיו

דכתיבז IIלעחקעשומזבחגםדהאחרמנ"ויתקשת

מזבחומ"טוגן/,מזבחותםאתונתצתם ) Jגי"ב(דברים

זןהערהבעניו Iכמ IIהראנםאסורה,ומצבהמותר

הקשהל) IJזרש"יעל(פיידלאלמשכיליבספרע"ש

ציח Iכימזבחכאןלכתובל IIלרשיזליחדלמחעוד

 ):נב(סנהדריןל IIמזפיעל Iהקובןיתירץלעשיונ,

דכיוום) IIעכןמנחגשהוא(אע"פהמלכיםעלשורפיו

ןבמשרפותלווי)(ירמייבאורייתאשריפהדנתיבא

מזבחנ lIחא"ננמרינו,קאמינייהולאיגויאבותיך

מצבהאבלומותר,נמרינומינייחןלאןלעשות,דצוח

ואעייפואסור,נמרינודמינייהונראתלעשות,צותדלא

נתיבאמיקרילא Jהאבןתבימיאהובהשחיתח

ומשעשאיהלע"ז,חקעשאוהלאעדייודאזבאורייתא,

ליתחזידלאדי,שנאהולכךכתיבא,לאתוחק

הלידיבחחפץדאםוקיענת"ד,נמרינודמינייהו

בח.חפץלאמדועהשאלחעיקרוחזרתבתורח,כותבת

 ,צייייאינווגו',אבותיךובמשרפותהכתיבש IJדמק JIיע

נתיבאחשיבההבטחהדסיפורוכיוןהבטחת,דק

סיפורנםכ JJאנמרינו,מינייחידלאילומרנאורייתא,

שפירמאז.כתובשהואפ IIאעמצבתבנושהאבות

גמרינו,מינייהודלאולומרבאורייתא,כתיבאחשיב

בידינו.אבותינומנהגאלא
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והישועה'יפיקהצניעותדי

דשריפתמביאר ).א"יז IIןבע(שםנתןסןאמנםטן)

דויקאובזתזן JJלעחקאינוהמלכיםעל

ז, J1לעחקשהיאבמהאבלבאורייתא,כתיבאמחנל

במצבחמחנלדלאכמובאןרייאתכתיבאמהנילא

בזה.ולק"מע"ש,

ברש"יביארתתורה,עלאברהםדברייבספרטז)

מעולםהקב"חצוהלאדמצבחהנ"ל

שעשאיחואחרמאליהם,עשאוההאביתאלאלעשותה,

לעשותן,צינידהקב"הכיוןמזבחאבל 1שנאחלע"זחק

 ):ד"מ(ע"זגמליאלרבןש IIכמ 1ולינובנבבאיםחםחרי

/מ Iמ 1תורהשניתנתקודםז Iלע'חקמזבחשעשוואף

כ. IIעלעולםקדמהתורהחרי

מזבחדפרש'''מהשפירמתאברבתירוצווהנהיז)

רבזהלעשות,צוהאדמתומזבחאבנים

לע"ז,חקכ IJגשעשאוהואע/פהמזבח,היתרמתורץ

חיתהחקכישנא,זויאתרשיז"לדסייםמהאבל

בזה,מתורץאינוכוי,אחובהשהיתהפ I1ואעלכנענים,

הקב'יהצוהומ"טלמזבח,מצנהביומהקשה,דעדיין

ומצבהלע"ז,חקם IIעכישעשאוהןאע"פמזבח,לעשות
\ 

לעשות.צוחלא

כילמצבח,ח IIהקבששנארבאטעמא/ל Iוייח)

ייכלולאגדולה,אחתאבןהיאחמצנה

מצבה,בשבילמחהרנדולה,אבןולחצובלילדאחדכל

ילכןמקים,באיזהמיכושימצאנדולהאבןיקחאבל

בכללחושראוילעייז,חקמצבהכנעניםשעשיאתר

ם 1Iתעכיבותשתמשושכברשמוצאים,גדולהאבו
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ראיוהישועה "פרקהצניעית

הכנעניםשהחזיקישםרמכ"ווז"לז IIלעמצבהלעשותו

כוןמצנתשסשאיוג IIעביתלחםהינולאבמצבות

הבעלביתמצבותאתויוציאובבעלשנאמרוכעניו

קרובאושבישוב,גדילותאבניסדרןבל IIיכ IIואעכ'/ל,

ז, IIלעבישהשתמשיבחששהמלמצבהשראוימ Iלישוב

דלאונמירצח,לאהואופיגוללנבוה,מאוסוח"ל

כברשחמבמתלעבוד,אחריתונמשכיןדישראליראת

בבניןנתכויואפי,טעמאחאידליכאובמזבח Iעבדו

מחשבתומזבחות,שבוניוס, IIלעכילהתדמותהמזבח,

צוהח I1שהקבאחרחקותיחם/משומבזהו.איו Iבטלח

יתכוולא Iב"ח Iדחקאצלינוז IIהמזבח,לעשותלנן

הגויסרכלחקס,משוםיתיחקתיח"ולבטלכלל

מהנללאז, JJלעדבחק Iהתוסש 1Iומית/.נגדוכאיו

כמובעלמא,בכתיבאחיינובאורייתא,נתיבא

פשיטא ,ה/ Jהקבשצונומהאבל Jאבותידבמשרפות

ח"ו,גמרינןמינייחוולא , Iיתמצותומקיימיודאנו

ח"ו.לבטלהואין

ואזנרשמואלרןהגאווחרבידידיליוהביאיט)

ממ"שהנ"ל,לחששראי'א IIשליט

איכוהבחירתביתחי)הלכתסוףג IIפ(ע"זבירושלמי

(במשנהש Iכמש'ז IIעשםהיןנבוהחרבכל(שהרינבנת

(שםבתוס'נמיןחובאכו'נביאפיעלומשנלמה.)

שייןכווכמו ,ז IIעמשוםדחיישהרימקום)כלה IIד

עב"ד.ע"ז.משוםד, lבנ'לחוש

עבדוכברבימיהםשנםפ IIאעהקדישים,והאבותכ)

שדייקידי"למלבדהנהע"ז,הגויס
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הוישוהע "פיקהצביונותריב

שלאבנביאחשידעיאי Iהחרמוגדולחאבןלחציב

דלאכיוןנמלל IIיז{ IJלעחחיאבאבןחגייםהשתמשי

שכיחא,דלאמילתאחל' Iז IIלעחקמצבהעדייןחי,

במהתאיסירתליולנוע"ז,לחושאזלתםחיילוא

בכד,רגיליושכילםדאחרז, IIלעחקחאומיתשעשאיח

לישובקריבאןשבלשובגדולהאבובכללחישראיי

מחרוב.זתוא

חרבה,מאבנלםאיתןשבונלםבמזבחאמנםנא)

ישפירעכשיו,ויכיננהועשאיתיאחרי

יעליפקפיקןחשששיםבליהקדושה,עלייחלח

דינאדהדרל"להמזבח,מהםשבונההקטניםהאבנים

דתייהאבית,בימיהגדולות,אבניםלעניןכמשייל

מזבחמסתירתאבניםלושיזדמנושכיחא,דלאמילתא

דייילבפרטממזבח,אינסקטניםאבניסדריבע"ז.של

בבניןעדייוחיישלאשניכרנקיות,אבניסשלקחי

ס"ב)קמ"אסיי(יו"רבש"עעפמ"שגיו,למקודם,

נחושתשבריבתודאו-מושלכיםצלמיםשבריהמיצא

וביארל, IIעכמותריםעצמן,אליליםשבריאפילןאי

בידיםובטלהשברחהעכו"סדמסנןמאזי)(ס"קד 1הש/

שמאנעבדןל Jlןאת ,נעבדודלאשפק ,ס IIסאיכאונם

שייןהמזבחאבנילעניו nוה"ע"ש,ם IIהעכובטלים

מח"ט.להתירשפיר

א IIשליטל IIהנתגאוןהרבליאמרגזתנםהנחוככ)

י"ח.(חוליו Iהותסש IIעפמלילשייע

כשנבאאווכמהנחל:לקחומזבחדאבנייכמה)ת IIד

ל IIצז, IIעשלבמזבחאלהאבניםחיוכברשמאלחוש,
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ריגוהישיעהIלפרקהצניעות

מילאתנמליזהלנחל,האבניםוזרקיהמזבח,שסתרי

פרישימרובאהנחל,דאבניריבאברתדזילשכיחאדלא

שחקישאבניס[ני"ל ):ב IIסשכ"טסייא"חע IIש(עי

בהםשאיןונקיים,חלקיםוהםי"ט)י"ז(איובמים

צורהשינריכמיה"ל Iבבניןהיישכברחיכרשים

ס"קז Iקמ'(סייא IJמגש I1נמדמהנ,וחדשיתופנים

סוועיהאבן,אתייקחבפוויצאפועחייתס IIיחהי)

שאמרומהולפיי"חו]אותסיףשםיוסףפרדט

ביתכחים I1הרמבופסקומ"ד][פ"גמדותבמסכת

אבנימביאיוחיוימחיכווז"לחי"ר)א IIפהבחירת

למקוםשמניעיועדחופריוחקרקעבתולתמומזבח,

ממנוומרציאיוובניו,עבודחמקיםשאינו"מניכר,

משמעל, I1עכמהםוביניךהנדולהיסמןאוהאבנים,

איירוושםובנין,לעבודהחששאיןהנדילחיסמןדנם

ממילא ,ובהט'יוע"שבברזלנניעהאונזיתחששלעניו

שכבראבניםהנדילביםשהשליכולחישדאיול IIס

נניעחאינזיתחששאינאנ IIדאבהם,השתמשו

דאבנירובאבתרדאזלינןכמשיילהטעםל IIיצבברזל,

הים.

 )ד"'(אותהנ"לקרישפיר,מתורץובהנ"לכג)

ומזבחאבניםמזבחז"ל, '''שרדה"ק

איואותו,עושיוןכשישראללעשות,ד'צוהאדמה,

אחרנםכ"א)(אותל IIכמשז, IIלעבושנשתמשוחשש

מצותימקיימיודישראלפשיטאלעשותוד'שצוה

שייךולאנמרינו,דמינייתןהחשששייןולאיתברך,

חעכן"ס,חקמשוםיתברד,מצותיחווילבטל:כלל
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והישיעהיופיקהצניעותריז

לעשותו, Iחקב"ההמלכיםמלכיהמלךציחכןכי

יתרבך,ננדיכאיוחגריסיכלס, IIעכיחקשהיאפ IIאע

מנחנמ,בשביליתברך,מצותיו IJחלבטלנחשבו,יבמה

אלעזרמנחתותשובותבשאליתועייופשוט,יהיא

שמצותורכל Iכינםשכתבה IIכסימושלישיחלק

תנאיהואחקותיהס,משוםלאסירשייךלאבכך,

לדברינו.דמסייע

שכבראלקיך, Iדשנאאשרהכתיב,דרמזל JJןזיכד)

ניאצושכברשחזקתהלחמצנה,שנאה

לאחוא,ופגולז, Jlלעבהשעבדובח,ד'אתהגויס

לעבידהגיים,אחרישראלימשכושלאונםירצה,

מאז.שנאהלזהחם,שעבדןבמה

נמינימאתארוכים,בנדיסבנדוו Iןמעתהכת)

בישזנםחגר"א,לשיטתאפילןהכי,

הטעמ,מצדכי,עושיםהיינןלאאםלמנהנם,טעם

רשות,בדברישייךזהואסור,להתדמות,דעושהנמצא

 Iאותנואלקינודוצוחאשרארוכיס,בנדיסאבל

משיםינםצניעות,מצותמשוםדוקא,אותםללבוש

מנהגאליסדלאלמזבח,דימההרי,דפריצות,איסור

 Iשמ"ויתיאלקינומצותח"וידועללבטלחגויס,

ש IIכמאברחםדברי tמסט"ז)(אותחנ"לתטעםגם

ל, IIכנא"שבנבולי,באהחיא ):ד IIמז Jl(עגמליאלרבן

ז IIעבגבולניכנסשלאלנואסרחדתח'וקר"לדר"ג

לבאז IIלעכחיק Iתתנתנהלאאבלממנח,ליחנות

זיילי tlיכפרש Iלניהמורתתחנאתינןולאסירבגבללינן

תה"קיה"(הרביס,אתנוזלתשתהאהימנהכללא
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רטיוהישועה "פרקהצניעית

לאאבלתנויס,בחקותלילךנונשדשלאעלינואטרח

ולאסור 1בנבולינולבאהגויים,בחקותכחתח"קנתנח

" O שלאההלכה,וכומעיקרא,לנוהראויים~מנחנותינו

עושיםהםואםו, IIחדרכיהםאחראנחנןנמשך

שנעזובחיוב,שוםשמענוולאראינולאכמעשינו,

במצותש IIוכ Jכדעושיםחםשנםעוול Iדרכינואנחנו

ישראללחוקימתדמיןשהםעניניםהרבחוישב"ה,דן

לשנותצריכיםישראלחיוואםוכדומה,במועדלם

חי,לאכך,לעשותהתחילושהאומותע"ידרכיהם,

שהתחילהיכלרביס,הםשהאומותלעמיד,אפשר

א"כישראל,עליאסרכישראל,לעשותאומהאיזה

י IIעלשנותיצטרכוויוםלוםשבכלסוף,לדבראיו

איןיבע"כא"א,יזהכך.נמלעושהם IIעכושאיזה

מנחגיהםלשנותכישראלואיותה"ק,כונתבכללזה

תירהישראלמנחגש IIולמלמצותובנינעש IIוככלל,

המקובליםישראלמנהגיכלי"ד]ריופל IIנעחוא

לשניתם.ואסורחם.תורה

לחםכהתדמותהאשהחשבהאםואפילוכו)

מצותלבטלשייךלאהארוכים,בבנדים

ע IJושכדקיי/לוכינהצריכותדמצותואע"ג Iב'יהיד

 ) Iח(ס"קברורחמשנחשםוכתבס"ד) Iססייח IJא

 ,ולעשותהלחזורצרידדאורייתא,במצוהכווןלאדאם

לחןמרא,דאורייתאספיקאכויו,אםבטפקוגם

כיונהלאחריולהןלהתדמותכשנתכונהולכאורה

עוברתרקלנמצאתמצוה,מקיימתראינהמצות,לשם

חקותיהס.איסורעלבזה,
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והשי\עiזודפרקהצניעותרטן

ב"ישכתבהראו/חכשיטתבזהייילבאמתאדכז)

רוצחשאינוצווחשאפילןט] tlתקפ[סיי

שיטהולחזקלבארוישיצא,מציה,איתתידילאצת

שיאמרעדאותידכופיומעןשת,בנטיקי"למתלפיזן,

ין I!\גירו(היז"לחרמבי'םחדברותסביראני,רוצח

מישראל,להיותרוצהשהואמאחר/ל 1וזכ) IIהב IIפ

העבירות,מו"ילהתרחקהמציתוכללעשותהיאריצה

יאמריצרו,שתששעדשחוכהוכייושתקפו,היאויצרו

שציוחדזהוהיינול. IIעכלרצונינרשכבראני,רוצת

ורצינימדעתוזהאין ,תמצוהלקייםרוצהשאינן

כלל,ז 11עלחושואין 1זהעלתקפןיצרורקחאמית,י

ןרציולשכלןחוזראזלכיפו,ואפשרלכופן,וכצשריכים

שצויחזההמציה,מעשהוכשעשההאמיתי,נפשן

רקזהדאיובן,לחישלניאיולצאת,ריצהשאיני

מצדהאמיתירציניאבלכך,לימרשתקפייצרן,מצד

להודיילהיותשרוצהחיאדליבא,ועימקא Iנפשו

נליייז.)(ברכותכמז"ליחיאב"ח, Iדמציתולקיים

מתרץובזהכוי,רצינךלעשותשרצונינןלפניךוידיע

השלישי]נייםייהי Iבפיתרונפיהקדישהאלשיך , 

חחר·אתעליהםהקב"חשכפהפח.)(שבתל IIמז

מיטב,התירהמקבליםאתםאםלהםיאמרכנינית,

קרושתמתודאייכדק'קבירתכם,תהאשםלאןואם

בעלדקבלןהאחרהתורת,אתשקבליישראלומעלת

ורןציםהם,קדושיםדישראלהנ"ל,ע"פותייכרחם,

רתיתחמעכב,תרעחיצררקיתברך,רצונולעשית

והצדק,האמתדזתןחריהרע,יצרכחלבטלחכפל,
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ריזוהישועהוי,פרקהצניעית

דה"טיכשיטיל,ד"ח )א/ Iתרנ(סי'ח lIחניכתב

שלטילקידםלןלב,נטילתעלשיברדדס"לדהרמביים

נהס/ייצאהואחריבידן,אותםדכשניטלאיתו,

שופרובהיעדייו,לצאתרוצהשאינןיכויואפילן

שאינולפיהח"מוביארכןנה,דצריךפסקה"ד)(פו/ב

עיקרןהתוקע,ןאפילוהשמיעהואלאמעשה,עושה

מצהבאכילתכ lIמשאכונה,צרידלפיכך Iהשמיעה

כונח,נמיהצריךהווה)(פו/במגילהבהיוכועכ"ד,

דיוצאדאה"נמשמעובקוראשמיעה,רקנמידח'יל

מביהח,אןדירשהאיבכותבה,רקכיוו,לאאפילן

לשםהיאשהקריאהלפיוהיינן,לכויוןדוקאצריכים

המגילה,קריאתמצותלשםקוראדאינןאחר,תכלית

היללולב,נטילתאבלמעשה,הקריאהחשיבהולא

מצלנוןכןלצאת,שלאשמכויואע"פויוצא,מעשה,

ילבשלאהי/יח)י IIפכלאים(בהןלהרמב"םנמל

לבושיס,עשרהגביעלואפילןארעיכלאיםאדם

ענו/ל.לוקהכולבשואםכייכלוםמהנהושאינו

מוכריןכסותדמיכריז IIבהטשפסקפ 11ראעכ/מוכ'

ממש,בלובשאבלכתפו,עלהבגדיםמניחשםכדרכו,

יה"חע"ש,לוקהה Iמש'שעטנז,תלבשלאעלעברחרי

המציהמקיימתאותם,שליבשתכיוןארוכים,כבנדים

להתדמית,רקמצוח,לשםנתכונהשלאואע"פבפועל,

רחמנא,אמרמצהאכילכח.)ת II(רש IIכמהויפ IIענ

וח"נבכפי',רקברצונו,אכלשלאפ IIיאע Jאכלוהא

פ Jואע'לבשת,וחארחמנא,אמרבצניעותלבשי

תע"ח)סלי nא"ע II(שדקל"לגי"ללהתדמות.שכיונת
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והישועהיופרקהצני~ותריח

לסטיםאום IIעכןשאנסיהוכנוןכונהבלאמצהאכל

דמציתאע"נא Iמג/וכןחובתו.ידייצא Jלאכול

דאכילהבמידיס"דס'סלןש IIכמכינהצריכןת

אפילוטעמאומהאיבכדןונהבהאכלשהרישאני,

לאכולואנסוהו Iלאבולרצהולא Iמצהשהואיודע

מצותל IIדקלוג Jאעד l/בבה I1הוממילאל. IIעכיצא

הבגד,בלבישתפ I1עכנחניתחיאחריכונח,צריכות

ג I1ועפמהנ'/ל,מצהמאכילתזו,לבישהגרעהולא

באנסוהודמסופקהו)אות(חויבכוללתבפתיחח

רשפירבב"דש IIןכ Iש Iע'לגרוביימזיקמרמרירלאכול

כנ"ל,נהניתחוי

היאדשט Iזהלימוד/צ Iאבאמתקצת,עיוןיאחר

בקיוםוממאןהאכילה,כפעילתממאן

הסכמהלוהי'בעייכ Iדנהנהאחרואמרינוהמצוה,

בהפעולה,הסכיסדבע"כואחרדאכילה,הפעולהעל

הנ"ל,יסודע"פהמצוה,לקיוס/כ Iבעלונחשב

ל. I1כמשהבכ"הרצוולקייסבאמתרוצחדהנשמה

בוצינחדצניעותהבנדלובשתחיאהריד Iבב/אמנס

מצותקיוסעלהתננדהלאבאמתינםחטוב,

בהלבישהשתקייס 1ז lע'חשבהשלארק Jהצניעות

נאחכיפסולהמחשבחלההל'ונם Iהצניעותמצות

שוםבזהלחאיךועכ"פהארץ,לבנותשתדמהלה

הדיןוחזרהמצוה,לקיוסעיכובשוםולאהתננדות,

אבלחשש,שוםולאאיסורלאבפועלכאודאיןל JIכנ

ל, IIהנככלדמיושפירה/ IIהנכמצותקיוסכאןיש
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ויטוהישועהיופרקהצביעות

ובשמחהוביראהבאהבהלעבדולבינויטהרח IIוהבב

אכינור.יתיכרצונו

בסיודלתרץואיתיהנ"ל,מצהבדיןעיוניואגב

שהואידעאפילוא lIמגש IIבמש lמחצה' Iקו

כתבבש"עוהאידע,לאאםש IIכדמשמעכוי,מצה

כתבדבשו'עלק'ימ,דבאמתע"כ.בידעדוקאלחיפך

באכילתחייבושהואפסח,שהלילהיודעשהואכיון

משתוקקתנפשוחיובו,דיודעדכיוווהיינויצא,מצה

דזתוידעאפילוכתבא IIומגל, IIכמשהמצוהלקיוס

לקיוסהתנגדותממשדהוילאכול,רצחולאמצה,

דלאמצה,יזהידעבלאוכ"שיצא,ה IIאפהמצוה,

רצהלאדהואאלאהמצוה,קיוםעלממשהתנגד

שזהוידיעתובלימצה,ואכלואנסוהן,עכשיו,לאכול

נהנה.שעכ"פכיוודיצא,ודאי Iמצה

ט) IJי(ס/נסי"טעונג,גשו"תשחידשמ IIעפל IIגיכח)

לולבכנטילתבמצוהדדוקאהעניו,ותוכו

בנטילתמצוהעודאיוהמצוה,שקייסדאחרוכדימה,

נמי,שייןהמצוה,קיוםבליזו,פעילהושייכחלולכ,

והוילצאת,שלאנתכויןהמצוה,קיוסבעתדנם

אבלכונה,צוידלכןחייב,כשאינולולב.כנוטל

או"א,וכיבודכתפליו,בעצם,מצוהשהיאפעולח,

הוינמלמצוה,לשםשלאמכויואפי,חקו,ושילוח

דמעיקואמצוה,שאינהשייךלאזו,דפעולהמצוח,

 ,בנ'יןהווהכ I1א Iמצוהלשםרק Iזופעולהניתנה

תלויתואינהמצוהוהיאלעולםבצניעות,דלבישה

באותל IIהנח Jב'ד IIלפזו,שיטחלדחותוישגכונה.
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והישועהלןפרקהצנועיתרב

ששייךאע"פכונח.בליבלולביוצאדלרמב"סהקורס.

כבר.שיצאאחרלמצוה,שאינההנטילה,פעולת
~ 

י"טעונגלשיטתדי"ל Jזוטענתיהכוללבניודחו

נמשכתלולבדמצותלט.)(סוכה Jתוסש IIכמהנ"ל

ש. IIעהמובחרמולמצוההיוסכל

כללמי(מעישי"חש IIלפמנמלמתבאריכוכט)

מלאבשםוראיתי) nוד"וכתבוח IIדז IIס

כנוולתמצוה,וישםעשתהשהפעולהיכלהריעים

(שם)כ IIוכמעכב,הכונהחטרוןאיוהערלה,חסרת

נתכויושלאאעייפורביה,בפריההחדשהמלךדרך 1מט

אתבזהקייסעשויה,שהפעולהכיוןמ IIמ Iכראוי

רושםועשתה Jהמצוהשעשתהד, JIבנהואוכו Jהמצוה

 nי"יצתהכראוי,כינתחהיתהשלאאע"פלמצוה,
בזה.המצוה

דמצרתי"ז)אותז IIע(כללשםמזהעודיעייןל)

וטבילה,ונט"יכשחיטהמכשיריו,שהו

אמאישהק'מוחריט"אקוימתרץובזהכינח,צ IIא

מצןתליחחשבינוולאממזר,בבןו Jפומצותמקילם

בעל,דאםפשיט,רנראהניחא,ןבחנ'ילבעבירהוהבאח , 

וכתבירביה,פריהמצותקייסכונה,בלאבו,וחוליד

שיידכונה,רצרידכמצוהרדוקאסופר,עטבטפר

כונת,צ IIאדבזתרכיוויצא,דלאבעבירח,תבאחמצית

ענוש.ענ"דבעבירחהבאהמצוההוילא

תקצ'יח)מציה(בסיףחינוךמנחתבמו/של IIיבזילא)

כויזנות)(לשםבזז"וו,ביןיבמתועלהבא

מקרא,דמרבלנולבמתו,עלהבאפיבנמראעיקנח,
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ואכוהישועהיופרקהצניעית

מ"מאשתי,והויא Jאותהזקנהנהיאפשר,כ IIא

עכ"ל,כוילצאתכינהצריךכיקיים,לאת I1חשימצות

הנ"ל,ולפירפ"י,דיבמותבמשנהיעקבתפארתוכו,כ

רקהוידהביאהכיוודיבים,המצוהגםקייםשפיר

בזת.מעכבתהכונהואיומצית,חכשר ,,""""",'

אבא ):לט(יבמותלפמז"לבזת,י"לולכאורהלב)

לשםלבמתואתהכינסאימר,שאול

פיגעכאיליאחר,דברולשיםאישות,ולשוםנוי,

יחכמלםממרז,הילדלחיותבעיני,אנייקרובבערוה,

וחנהל, IIעכמקיםמכלעליה,יבאלבמהאומרים,

ררציםשניהסואםל IIיזא) IIסה IIקס(סייפסקא IIחרמ

וידוע,ניכראא'/כלייבס,אותםמניחיםאיוביבים,

דחוששיולכתחלה,וחיינועכי'ל,מצותלשםשמכוונים

במזיד,עליהבאאפילובדיעבד,אבלשאול,אבאלדעת

 ,רבנולדעתשחוששיילפיקנה,זנות,לשםדתיינו

אמרחדהתורהמקים,מכלעליהיבאיבמהדאמדל

ייבוס,הוישהוא,אופןבכלעליה,שבארכלבזה,

ונמצאנט,ממנווצריכהאשתו,והיאאותה,וקנה

לשםכיוושלאפ IIאעלבום,מצותבזהקייםדלובנו

מצוה.

לשמהמיוחדתפעולהדדיקאהדבר,לבארוישלג)

צריך ,וכדומהש IIיקתפליןכגוו Iמצוה

מצותלנונמסרושכךדויקא,מצוהלשםבחםלכויו

גשמית,פעולחאבלדוקא,מצוהלשםלעשותםאלון

מצוה,בהדישבעניוותיאוכדומה,ולבישהכביאה

יאנבבעצם,נעשיתהפעולהחריוכדומה,ביבוסכמר
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חו,ישהעוי'פרקהצנעיותוככ

שמעיקראלפידמי,ושפירבעצם,המצותנתקיימת

שהיא,כמוזי,בפעילהשתתקיים Iזןמצוהניתנתכך

ציהשכךמקום,מכלעלית,יבאלבמהרבנו,כדאמרי

מכלהמצית,קיוםהיאבעצם,שהפעולההקב"ה,

בכינח.תלויחואיןמקום,

הארוכים,בגדיסכשלבשה'ד Jבנגםןמעתהלד)

כלאחרהמצוה,לקיוםנתכונהולא

רמצותזו,סבראנמי,לאיצטרופיחזיל, 1Iהנהטעמים

 ,כדרכומתלבששהארםזה,באופןניתנההצניעןת

גשמיתובפעולה ,'ק J ה'דf.כדתהמתןקניםכמלבושין

קדשנןאשרה, IIבהבוראמצותמקללםדלבישה,זן

דבזהבצניעןת,ןלהתכסותלהתלבש ,וציניבמציתיי,

דמזהקדוש,מחניךוהיהטן)כג(דבריסמ"שיקויס

בצניעות,דברבכללחיותז) 1Iנ(מציהבסמ"קכתב

שבשעתפ IIואעא) I(רפ/כמשן/לל, IIעכבפריצותרלא

היהואדרבהכזה,המצוהלקייסחשבהלאמעשה,

ה IIאפ Iהארץלבנותלהתדמותאסורה,מחשבתלח

בעניןיכמוכראוי,המצוהפ IIעכקיימהבפועלהרי

הנ"ל.יבים , 

דתאלחיפך,ראיחמשמדאדרבה,לומרואיולח)

 ,עליתיבאלבמתמקרא,זהדרשורכנן

קייםלאקרא,כתיבדלאדהיכאונלמדמקום,מכל

קרא,איצטריזשםדדוקאי"לדבאמתבכת'יג,תמצית

דהוישאול,אבאכדחיישאח,אשתאיסורמשום

מחייביממזר,דהילדיקרובבערית,פוגעכאילו

מצוהקיוםנמישייךלאודאיולשיטתןכריתרת,
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רגבוהישועה'יפרקהצניועת

מקרא,בזההיתרללמודרבנו,הוכרחווממילאבזה,

צוהשכךהיא,מצוהודאיבעצם,הפעולהבנ"ד,אבל

ושפירארוכיס,כבנדיםבצניעותלהתלבשה I1הקבלנו

המצוהכונתה,בלאדגםל, lIכנהסבראללמודשייך

הוא,כךבפועלהמצוהקיוםדעצםשפיר,מתקיימת

ביבום.כמובזה,משנהכונתהואיו

תוסיפולא )'בדי(דבריםהכתןבש lIמבזהןיי'ללו)

לאשאניאתכם,מצוהאנכיאשרהדברעל

משלכם,זהתוסיפוולאחקןתיהם,איסורבזהאמרתי

מצותתןספתכיממנן,שלכם)(בהתוספתתנרעוולא

ומתלרהצניעןת,מצותמבטלבזה,חקותיחםאיסור

יתי.רצונוזחואיושמים,לשםהפריצותאיסור

יהקדושההצניעותדרךלקביעשהחיובןפשיטאלז)

לאןבתמים,באמתישראל,בבנות

שלאעליהםשיקבלו,והיינוו I1חתארץלבנותלהדמות

 ,הזוחמאדעבזמועכשיוהוקצרים,בנדיםעודללבוש

ללבושהארץבנותויחזרוהמ~דע,שתשתנהאחרוהו

הקדושה,תורתינןדרךישראלבנותיחזיקיקצרים,

היותרצדעלהפרטיםבכלהצניעותבנדירקלילך

הזה,הזמובמצבוקשה,גדולנסיוושזהוולפיטוב,

בנותשיוכלן Jחסיבהעכשיןברחמיןהקב"ההזמין

לאופןהפריצותמאופושמלותיהולהחליףישראל

נםןיתרנלןארפנו,ולאאחזתיוויקיימוהצניעןת,

פרט.בשוםלהולחדמותשלאפרטים,בשאר

ורמ'יא,ומהרי"קחר'יובדברילעורר,ראןיןאגבלח)

וטעם,סיבהאיזהבשבילכשעושהדמתירים
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והישועהיופיקהצנינוךתרכז

א IIהגווהקשהחקותיחם,משיםאיסיראיןדבזה

שלאטעם,בהדישבסייף, ):נב(סנהדריןממ"ש

דאסיריחודהוןאמרמאיר,דמנוילבקופיץ,לעשות

בקרא,דכתיבמשוםחתירו,ורבנוחקותיהם,משום

לדידתו,גםאסורכתיבא,ובלאגמרינו,מינייהןולאו

דנתיבאמשוםרקהתירולאמלכים,עלבשריפהוכו

מחברים.כמהעודתקשיוכובאורייתא,

שמתרץקט"ח)טי'(חיו"דשיקם IIלמתרומצינןלש)

דדבריסוד,יסדדמתרי"קלנכון,חדבר

וכשעושהו,לעשותו,ראריאיןטעםולושאיןתמוה,

לישראלנכוודלאמהיכואחריהם,בזהדנמשךנראה

נראהכשעושהו,וכרומח,פריצותבנדנודכגוולעשותו,

ןהשעם,הסיבהכשרראיםאבלאחריהם,דנמשדנמ,י

שהרופאדמהרי/ק,כנדוןוכזוכדלתכליתשעושהו

גדולמןמחהשחואוידעושיכירוע, IIהקאפלובש

אמרבסנהדריןושםחשש,שוםבזהאיובאומנתו,

דהןיבסייף,ראשולהתיזוחדברנכוןדלאנמיר/וי

והיהאלקים,צלםפניו,הדרתממנושמסירניויל,

מיתחסתםככלבחנק,הרוצחלדןויותר,ראוי

שלאבסייף,איתווכשמנווליובתורה,האמורה

וכו ,חו'ןם IIהעכואחרישנמשכיונמינראהכראוי,

ונראחתשחית,בבלעובריםהמלכים,עלבשריפה

 nומש"ו, IIחאחריתםלחמשךרוציםכאילונמי,
 ,איסורחששאיודבתוןוייהולתרץ,חכמיםהוצרכו

כלל,נראחאיוןממילא,באןרייתא,דכתוביסמשום

ת"הוממילאדמל,ושפירבזה,אחריהםשנמשכים
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רבהוהישועה "פרקהצביועת

כנמשךנראהלאנכיו,שעםבןשישדברבכל

חקותיהם.חששנוואיןאחריהם,

להיפך,זה,נדרןנמיתירץתורה,טליבספרמ)

לנקוםראוידחיהאמינא,חוידמסברא

דנמשכיםבסייף,לזוניומקיליםיותר,ברשעים

מינייהןולאיבאןרייתאדכתיבאל J1צמש"תאחריהס,

שהורגיםדהגויסדהו"אתיי,י Jיתפאו ,גמרלנן

לע"ז.חקוהוישלהן,ז IIעצוהשכךחישביובסייף,

אלא,יה Jדהתוסילפ/דלסתור,ישזהדתי'אלא

משנןומהבאורייתא,דכתיבמהנילאז IIבעדבחק

באורייתא.זכתיבאחכמים,

שכתבהנ"ל,שיקם IIמהרבדברילהקשיתוישמא)

שהואוראשו,פניןשמטירהוא,דהניוול

כן',בחנקלחורגןהיחוטובפניי,יהדרתאלקיסצלם

הרנ,מחםוא'מיתות,דילב"דניתבוחרידבעי'כ

יבטפרבחקופיץ,ראשילהסיראמרר"ינםדחאועיד

משוםאלאניוול,ליחקרילאכתבחייםתורת

ולאכו'התיסיכמ"שתלכן,לאובחקותיהסדכתיב

כיונוי,ןבחקןתיהסדכי Jכןלעשותאסורקאמר

כי',הסדןעלראשןדמביחיוילדידיהתקשידלאהיכי

כיוו ,קאמרלכד Jבעינויפחמיתהלןברררוהא

נמצאונו',ובחקיתיחםמשוםהרא,ניוולדנכח"ג

וכ"מלו,הואיפההטדן,עלראשוכשמניחיו

דהגיוולחתוסי,כונתמפרשחנהעכ'ול,כריבתיספתא

וגוי.דןבחקןתיהסבלאובמיתתוכשעובריםהרא,

יבפי'רמח,ובידחר/ך,ובחיילונה,רבינןבחיושוייר
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ריהשועהי/פרקהצניונותרכי

הואדנייולכך,פי'דכולםמלוניל,יהונתןרנינו

חנוים.כחקותלעשות

דהב/'דר"יטועןדמתביתיו,דלפשטאוקשהמב)

 Iתלכולאדובחקותיהסבלאןעוברים

לו,יפחמיתהזהחיהדאםמשמעהתויחלפי'אבל

חםפ IIעכיחרי Jבסייףראשולחתיזדמישפיר

התיסייבאמתדמי,שפירחואואידזה,בלאיעוברים

נלשווכתבוולא 1לפרש"ידחיל,שיםכתבילא

דהנייולכרש"י,/ל Iסדתוס'/ל Iולרש"י,עלמחליקת

לר"ידק'משוםאלאינופל,מעומדשהורנוהוא

שאיווייתר,ייתרמניולכויראשודמניחכנ//ל,

ליחקרילאהתוסיכתבולזהמזו,מניולתמיתה

 ,תלכןלאובחקותיהסדכתיבמשוםאלאבלוול,

ניוול,הואדסייףשיאמרלר"יראוידאיןכלומר

ש IIומייותר,יותרנייולהואכיןראשידמניחכיין

 Pןה"ינו',יבחקותלהם Iדכמשיםביוול,הואדסייף

שנרועפ IIאעכו',ראשידמביחבייילבשלמאי IIר

כדיבזה,איתישמביוללםע"ז,תשובהליישכ, IIכ

דובחקותיהסעבירהדהואנרוע,היותרבלווללמנוע . 
שמנילויםלו,הואניוולבסייף,ראשוהתזתאבלונוי,

תורה,איסורעלבמיתתןשעובריםבנשמתו,אותו

נעשהיפ Jעכאבל /בזהאחראיאינןשהואפ IIאע

פ I1אע Iבנופואותיומנוולים Iתווהאיסורבנופי

מכריעבנשמתיהניוולהריפחות,ננופושהביייל

דזההנ//ל,המפורשיםוכלח I1תיכמי'ש ,וייותייתר

ומשניהניוול.הואדובחקותיהס,בלאושעוברים
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רכזרהישךעה ,.,פרק~הצביעות

,,""" "'""' 

דכתיבמשוםחקיתיהס,איסורבזתדאיורבנו

באורייתא.

עושה,שהמלכותכזרדבסייףרבנןש IIמוהנהמג)

הרימיותר,שחואדמלבדביאור,צריד

חקדחויננדם,ר"יטענתךזהןלסתור,ראיחכמיהוי

ארבעט) IIספדריווסנהבתוספתאולפמ"שעכו"ס,

יחנק,הרגשריפהסקילהלב"ד,נמסרימיתות

מצפתוכתבבלבד,סייףאלאלהניתולאהרשית

סנהדרין(הים IIהרמבדברימקוררזתושםשמןאל

דאיךדכתבח) IIהג Iפ'מלכיםיחלכותה"גפי"ד

חת"בוכתבבסייף,אלאלחריג(ישואל)למלךרשות

 ';"";"'וכעושהשהמלכותכדרךל IIהנבמשנהלזהדסמך

שמואל.מצפתעכ'יי

לשיטתם,ילסידלטענהזה,אמרודרבנייווללפ"זמד)

בסייף,רקהורגתאיןישראל,מלכותשחרי

בלבד,סייףאלאלהניתידלאבזהןרוויפליגולא

דאיוכיוןחקיתיהס,אחרידנמשכיםחשששייךולא

דשייךזה,ידועכברכ IIיאאחר,דרדשוםלחם

כלל,חקןתיהסמצדשאינןבסייף,חריגהבישראל

חקמצדנמלדהיאידעןהב"ד,זהכשיעשןוממילא

חiכותיחס.מצדלאק, IIתת
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והישועהי"אפרקהצניעותרכח

עשראחדפרק

[אנפלאןת]ןגרבייםשקיפיםבנדיסאיס.יר

שקיפים

הרע,המנחגדברעלזהבספרילעיררנתבקשתי

ואע"פשקופים,גרבייסלובשותשיש

בזתהבקשההנתבקיצור,וי)(פ"חלעילמזהשנזכר

שמפוזריםבזהוהשייכיםבפרטיםהדיבור,להרחיב

בספר.

למטחחואאבדםדהשוקח) II(פלעילהוכחנוא)
~ 

פ'/אואחלותבמשנהכמפורשמארכובת,

ראליתכמהועודס"ט)ס IIךע II(אהס llחת IIובשו ) nמ"

כד.)(ברכותכשאמרייא/ובבזה,שםכתבתיוהיכחית

עדמארכובתחזה,תחלקתיינןערוה,באשהשוק

השוק.דהואהקנעכיל,

ר"סא"חבב"יוהובאשם,(ברכותא I1ןברשבב)

ידיהבפניההגילוידהתירה) IIע

רגל,נקראחואדרקולמטחןמהקנעכילהייניורגליה,
, 

יט:)(ערכיויי Jברשיכמפורש(שם)וס 1חבתייכמפורש

פרקעדאלא Iרגלמקרילאאלמא/ל Jוזפרטה I1סד

הקנעכיל,הואא Jוקביל'עכ"ל,קביל"אשקוריו , Jא

ושאר(שם)ח"סובתיינ.)(חנינהבמתרנםכמפורש

טפח,רבינרש Jlומח I1ר(שם)ח IIבבימפורשדוכתי,

שחכלבארצותנאמרזה,דהיתראם,יכיה IIובד

בעוונ,והיינומנוליו,רנליהןןלעולםיחף,הולכים
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רבטוהישועהי"אטרקהצניעות

חכל,אתשמכריחמאוד,חםהאקליםדשםמשום

א) IIצס II(סהמנייאלףןקציעהמןרוכמ"שיחף,לילך

אורחייהוהאקלים,חוםמחמת וימחה"",,,,זבארצות

הנדוליםדנםהנדולים,לפנינםרגל,יחפיליכד /בהכי

אידאלי'כ,ע"כ,רגליחפישםבע"כהןלכיםעצמם,

יחפים,לעולםהכלשילכוכולם,דעתלהשוותאפשר

נילויהיתרלפרשל IIזח IIהבהוכרחוחנחכידוע,

באותורקנוהגדהואזו/לא 1Jהרשבשכתברנליה

לעניןז"לא I1הרשבכתבשחרי /לבדיהחמין,,"""המרינות

תשיבדהוא Iבעקבהלהסתכללעבלתדאסורנדה,

/ה Jקצ(סי'השלמיםותורתי llבש I1יכממכוסה,מקום

דבריונמצאילחלכה,שםל IIקייכןנשמי,ס"ז)

כ tlיבעזה,אתזהסןרתיםל, IIזד IIואכבשםהרשב"א

מדינותבאותירקחתיר,דלאאנפשיח,ומוקיםדחיק

משנהעינםכנ"ל,נעכיל pמלמטהודיקאדיקא,

אטורבקו/ש,שהתירןזהדנם /זן]ט"קה Iנסעוברירת

קטנה.באצבעאפייהסתכלןת,איסורלנבי

ובמשנהה) IIעוס 1רז I1(מנ I1בפמלפרשתטעהואלנ)

נילויח"ודמתיריםבי)ס"ק(שםברירח

שמתיריםכך,כונתםלפרשכללדאייאקניא,עדחרגל

סתםפסוקההלכהשהרי 1ח"ובזתהאיסוראת

במקוםבאשהמנולהטפחע"ה]ס lIע nא"ע II[ש

ומפירסמת,מקובלתוחיאכו',אסורלכסיתישדרכח

ושיקאי,אותל IIכבחשוקהואהריהקניאועד

לחתירומ'יבג IIפמכונתחיתתואםערוה.באשה

אפילןוהרימחלנה,בדחיסבעונכדבריהםחיובזה,
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והישועהא I1יפרקהצניעתו • Cולה

משנחגכ"שיזחורפקכנייל,מכוסחמקיםהואחעקב

האנפלאות,וילבושדיפשוטבאיש, ) Iבס JJורברורה

יחףחולכיןשאיו Iרגילוינלהוכאחסדיו,תחת

 ,לדבריכולהפהואידנקיץ,אפילו Iאלובמידנות

הקניא,עדלדידןהנילויבאשהמתירברירהדהמשנה

מהנילאדבשוקתנ"דדסייםרעודמלהזכיר,חס

הנאוניםכביד/ו Jחדמבזהייילכן,יהאומררנילות,

חזה,טעותםבשבילב, IJוהמהפמ"נ,ז'יל,הצדיקים

למעלההיאדשיקטועים,ב Jומ'ג IIלפמדעושיםינם

 1אי][אותל IIע Jכולומרכללא IIדאמארכובה,

בזה.באורך(פטי'ן)יע"ע

כח,.נותרגלכלנמצאכזולפרשראויג IIפמידובלד)

עדממנו)ולמעלהל, IIנכמקנעכיללמטה

(התחתין,במקיםכד)מחלקים(אנושםאוכרבה,

(באותוימגילחיחף(בו)שחולכיוםהקנעכיל)דלוכטח

שדרכיובמקיםוחששאיואפשרהחמין)ארוצת

מקנעכיל)למעלתדחיינוארצות,באיתו(אפילןלכסותו

בפרסית Iקאמרחכינמל Jברורהבמשנהיכוע"כ,טפח

חשןקמתחילדשםחקנעכיל,עד(חיינוחשוקעזרגל , 

באיתו(ומנולה,יחףלילדשדרכובמקוםדהוא)כניול,

ובמקיםכוי,שכיוןכננדו,לקרות(שם)מותרארצות)

למעלתוחיינוארצות,באותו(אפילולכסותשדרכן

דלשוןכ, IJע Iכוטפחשיעורןחשוק)דהואמהקנעכיל

שבנופח,במקוםרקשכעולם,במקוםר"לאיןבמקים,

דמיירילכסותי,שדרכחבמקיםע IIחשכאומני 'l'כמ"

ל IIוזזו)(ס"קכרירהמשנחש IIיכמשבנוף,במקים
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,רלארהיש\עהי"אפרקהצניעות

גכוומכוסת,להיות,רד 1cשדבוכקומותנ IIחגנפןכבת

לתתיוח"ןשמיהדכרמאןיליתעכ"ל,כויזרועותיה

באשתשוקאמרי,שעליומקנעכלי,למעלתתגילוי

ערוח.

עדחשוק,עדל IIלמללעיל,חנזכרבמ"בןיל"זח)

ט IIומ Iדקני"אסימןדיולא Iא IJחקני

רקחל"לטפח.ל IIמקנעכילמעלתל IIלמלנם Iסנרו

וי"לדעות, Iבע IIבשמפורשותשיעור Iערוהדחוא

ש II(כמא IIכרשבל IIזסלהמחבר,קאיהריב IIזחמ

"~ 'N ~~ I' (וקמבאיש,כמומותר,באשתשוקדת'יאגII ל

בטפח,שיעורוא IJלזבטפחילאסורדיפ IIעכדאטור,

[השוק](והואבמוסנראנברמזשוק,ב IIהמוכשחזכיר

מתקניא,ולמעלתא) IIבלא IIקנישנקראהמקוםעד

ןא"ש 1מ"ח]א IIנפדתאלותבמשנהכמ/ישירד,הוא

כנייל.טפחשיעור Iכדאליביה Iנ I1פמב IIמדציין

עריתל IIוזח) IIסח IIסע(אווחבשוועמפורשוחנחן)

אסוודפנותיה,דרךאותחורואהבעששית,

רהא Iדברעריתבייראחולאדכתיב Iכננדהלקרית

אםחסימו)בריש(שםמנ"איכתב Iעכ"למתחזיא

ס"חכמ"שאטור,מתוכה,בשרימתחזידק,לבושה

שכתבצ"א]ס IIנסהראן/שבןי IJרשווותועיעכ"ל.

ל. IIעכדקותרלאעבותמיריעותשיחיונשים,בבנדינמי

(תטומאת)חיתהה) IIמו IIפואחלותאמרווחריז)

ומפרשטמא,הבית Iכותביתבתודנראית

אשרהמחלצהזאתשיהיהנראלן,ועניןוז"להרמנוום

יחדיםחוחשיהםהזכוכיתכמו jטפירייס Iהטומאתעל
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\הישועהי"אפרקהצניעותרלב

ספירית,שכשחמחלצהבזה,ביארןחנהל, 1Jעכלחם
I 123אה"ח<t567 

אזבבית,נראיתהטימאהז Iשעי/ושיהםוטכוכית

" u יעיכלל,סותמתכזכיכיתמחיצהדאיןטמא,,;ןית

סוף(פנ'דל Iועו 1בזהשנ"ז)סלו(ח'יגם IIמהרשת 1Iשו

בליטהרקינראהשקוף,אינוהכיסוידאפילןבי)ארת

כשנראחש 1Iוכנראח,שהיאנמי,חשיבהבגד,דרך

ם IIחרמבדברישפירמתורציםובתכיילחבנד.דרךממש

 ):טז(שבתבגמראדאיתאה"ה)פ'יאכלים 'ח(ז"ל

קשיאודקאדמוןחרסלכלילעולםזכוכית,כלילענין

פרש"יכברו,תוכוונדאחהואילמנבן,ליטמולא 1לך

חשיבלאדפנותין,דרךמבחוץ,תוכו,ונראחהואיל

שתוכוימפני(שם)ם IIחרמבוכתבל, 1עב/תוךאלאנב,

עדאלאמאויררןשלטמאןעליהו,גזרולאכבר,·,נראח

יכתבמגבו,ביןמתיכי,ביובהן,הטימאהשתנע

מפניאלאההלכה,דרדעלהטעםזהאיוהראבייד

כו',מגבוומטמאנתיכינביעשו ,כברןנראהשתיכן

רבינןילדעתבחדאב"ד,דנמראפשטאמ IIהכיכתב

י"לילהנ'ילעכ"ל,כפרש"יישלא Iכיסיברשחואל Jlל

כליםלאוזכוכית,שלדמחלצהכרש"י, Qדהרמב"
, 

וכשנטמאהטומאה,בפניחוצצתאינהילכןהיא,

שאינה,כמיהמחיצה,כיבתוכה,כנטמאהוימגבה,

אינןכברן,נראהשתוכןדמפנים, IIהרמבכתבילכו

איוחרימחיצות,כאןשאיןדכיוןמאיירו,מטמאיו

מטמאשאינועל.נכון,טעםוהיאותוכואוירכאן

שנראהשקוף,דבגךזה,מכלמבוארפ JJועכמאיירו,

שאיניכמלחשיבהיאדפנותיו,דרךשנתיכי,מת
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דלגוהישועהי"אפדקהצניעות

ללבישבישראל,כזאתיעשהולאחלכת,פ JJעממש,

יד]יט[ויקראנאמרובזהשקוף,בגדשוםן IIח

[דבריםאלקיךדיעםתהיהותמיםמאלקיד,ויראת

שלם.בלבברצינןלעשותיג]יח

בשקרעצמושמטעיואיבשי,הניטפשאיהיכמח)

ולומר,לעצמם,לתרץכל,לעיןהנראתנלוי,

יזהו,גרביים,לובשיםפ IIשעכשמיםןידישיוצאים

להטעןתןבאיסנרביים,ללבישבתורהכתובכאילו

שניחמ,ידישיוצאיםלומראחרים,יאתעצמם,את

ידייוצאיםינםבתורה,שכתיבכמונרבייס,שלובשות

ר"ל,חוצההשיקייםשיראוכמנחנם,לנהוגחבריות

יוצאיםואיוגרבללם,בלבישתמציהשוםאיוובאמת

מצותכיכלוס,ולאהשקיפים,תנרבייםבלבישת

בךיראחולאטו]סנ[דבריםהיאהקדושהתררתינן

בשו"תנמיביארוכומתחזיא,קאוהאדבר,ערות

נייליןדנרביאי]אותסי"דחין"ד[ח'יןאימריביע

עייש.דמןדליתנייהוכמאו

החרדים,בנותאותועלנםינצווחבואוובכוט)

שקןףדק,בנדללבושבצניעות,שמזלזלים

פיסוקהשמש,ננראןבאןר,ורואיםשהיא,כמה

ינםל. IJרלמעלהעדלבגדה,מתחתויוכותיחרנליח

הזה.הניראההפריצותאתידעולאאשרהאנשיסעל

בבחינתיחואריאלםואיוכאילןעצמםעושיםכלומר

הפריצןתז Jועיולפה,ידושמיםיראו,ולאלהט,עיכיס

ל IIחזשהכריזווכמן Iל IJרייםליםבעולםמתרבה

הגדולים,מושאינהפרצהכלפכ"י)ר II(נהקדושים
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הוישועהי"אפרקהצניועתרלז

 .]:פז[יבמותדמיאכחידאהדשתיקחפרצח,אינת
עיניהם,ויראו Jה l1בהשםיראיכלנאיתעוררוולכןי)

אתליתןעתידיםיאשרלפניהם,אשראת

שחיהעלהקב"ה,המלכיםמלכימלךלפניהדיו

נטעהשלאד IIיעוכתבמיחו,ולאלמחות,בידם

דיקא,בכחלמחותבידושיש ]:נד[שבתמ"שלפרש

נתפסהראשחוא,כמובדבורלמחותיכולאפילואלא

לדברבידינו,וזהבחו,מיחהשלאהעונות,אותועל

מהפריצותשזהותאמת,עלילעוררב"ה,דיליראי

עלולאלכל,כידרעשבעולם,ונוראיםגרועיםהיותר

תהיח,תמיםיג)יח(דבריסתה"קלנואמרהזה

בדבריםכלוםיודעואינורואה,שאינותם,כמולהיות

תמיםאיתנומזהירההקדושהתורתינואלאאלו,

בצדוחציחציולאבשלימרת,אלקיך, Iדעםתהיה

ובדצדי,לדברהחרדיםמהחשובים,נחשבלהיותאחד

במחנינןלעינינוהנעשיםמהתועבותעיןלהעליםאחד,

לחשותעתוציילחכלים,אל,ונחבאסבלןולחיותר"ל,

תפלח,ישארהש"ץ,בחזרתבבהכ"נ, ,ז]נ,[קהלת

יעתעצמיים,נגיעותעלמחלוקתבשעתיגםיקחיות,
ו

יעלהצניעות,עליבנועםבאחבה,לעורר[שם]לדבר

אחראיםהחשוביםכי Iחיינןהנחגותבכלשמיםיראת

ביתם.בניעלובפרטלכי'י,

אשתדבלומפורשת,ברורהיחלכחנמצאיא)

דרדמארכיבה,למטהשיקיה,שרואיו

 ,טו]כג[דבריסתירחמ"שעלבזה,עוברתהאנפלארת,

 Iילאיייהעשיןכלרעלדבר,עריתבךיראהולא
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לרהוהישךעהי"אפרקהצניעות

אתומחטאתחוטאתוהיאאי)(פרקלעילהנזכרים

תרכיבוחטאהשם,דחילולעבירהוחיאבזהחרביס

וכלר"ל,עבירותמיליוניבזה,לחואוספתבה,תלוי

נענשתהיאלאנשים,שגורמתוחטאים,רעיםהרחורים

 .טז] Iל[במדברי 1Jערשעליהם

ומתועבמשוקץלדשאיו ):סג(יבמותל Jlואזיב)

כשוקשמהלןממייותר Iהמקוםלפני

-בס/ידוהוכחתישביררתי ] Iחב Iפ'ל IIנועערום

עדערום,נקראכראוי,בשלימותלבוששאיןדכל

עריםהכתיבקראי Iזיינובכלילבוששאינוגבורשאפיו

וא"כ,אדם,בניככלשמלובשפ lאע' ,טז]ב.נעמוס

שוקיהשהריבשלימות,מלובשתשאינהזו,אשה

ואםההוא,בחלקערומהנקראתבע"כונראיו,גליללו

משוקצתהיוותבזה,נעשיתחריבשוק,כדמהלכת

ר"ל.המקוםלפניומתיעבת

כשרותבנשיםדאנועושה,עבירהמהוראייג)

ובהקדמתהספר,(בשערל IIכמשעסקינו,

ואיירינודי,לדברלהחרדיםרקמיוחד,זהיספרשם)

ואפשראנפלאות,בלאלצאתרוצהשאינהבאשה,

עז,ויתרשאתביתרהנהגותיה,בשארדהתעצמת

טעתה,הזח,ובדברוכנכוו,כראוישמיםידילצאת

מלובשתשעכ"פ Iדסבריהשוטים,דעתלהינקטה

נעשיתובזהחובתה,ידיבזתויוצאהבאנפלאות,

ל. IIרהמקוםלפניימתועבתמשוקצתהיותר

דברלומראסוריורואיהרכל Iבלבדזוולאיד)

בדיעבד,דגםזו,אף ) Jו(אותל IJכנשבקדושת,
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 "''','"והישועה M "'פרקהצניועתרלו

כנגדת,ואמרושקראומהבכלרואיה,כליצאןלא

משנהדללחםאן)ס"קה IIסעא II(אג Iפמ'ש I1יכמ

הסימן)בריש(במ"זושםיקורא,חוזרא IIולרמרהגה"מ

עולםפתחיפ Iיכ'וקיראדחיזרסתם,פעמייםכתב

,ובשערכ"ווק Iס(שםברורההמשנהפסקוכןבי,ס"ק

לחזןרצריד ,דיעבדואפילויפשוטלנ'ד)ס"קחציוו

 ,לפניהובירדשקראמהדכלונמצא,ע"כ,ולקרות

ר"לולבטלחושמיתהברכותכליהלובחם,יצאלא

וי'ל,עונשיקבלטוב,שכרעליהםשלקבלובמקום

ובלאקידוש,בלאואכלוולבטלה,עריה,לפנישקראו

ושארהמזוןברכתיבלאראשונה,ברכהיבלאהבדלת,

תירה,ןלימורקייש,מצותקייםולאאחרונח,ברכה

לבו,אליתןוהחיננות,שקראמהבכלמצותנושאר

חזי,הגדולהבאחריותליכגסלן,הואכדאיבאמתאם

ישכילוחכמוולוהשקופות,הגרבייסתאותבשביל

אנפלאןת,ללבושבתורהמציהשיםלנידאיןזאת,

יכלהאנפלאות,בלבישתכלל,מצוהקיוסשוםואיו

בשר,עריתיראחשלארק,היאבזה,תה"קמצות

רעה,עיןבהישלוטשלאהיא,החליבעלקרהרי , 

עריותלנילוינורםבערות,יהסתכלותבעריהגלתסתכל

זימהשונאואלקינובן)לאו(פ"אל IIכמשר"ל,

זמורכלזו)(הקדמהל Jlוע ]:צנ[סנהדרין

וב"שןה IIבעילםבהבוראבאמינתי,שלםשהיהודי

לזנות,עצמווכשמשפיללזנות,עצמיינבללא

תח"קלנוהודיעהיזהר"ל,כפירהצדבינכנסכבר

(ברכותל I1יאזאחויהס,זוניםאתםאשרבאמרת
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לרזוהישועהי"אפרקהצניעות

נמשךדזנות,לחטאשהנמשךז, IIעהרחורזה ):יב

באורך.ע"שר"ללע"ז

נונענייהד'יראתאשרואשה,אישכלוממילאטן)

זה,לשטותח"ייסכימןלאלבבם,

הנדוליםהעניניםכלסבכנתןליכנסעצמן,להטעית

בםילכוצדיקים ,'דדרכיישריםכיל, IJהניהנוראים

(דבריםבפי ]'י[אותל IIןכמשלב,בתים ,]ייד[הושע

יתברךרצונולקיים Iאלקיךד'עםתחיהתמלםיג)יח

שמים,ידילצאת Iהרציךח"ולחלקולאונפש,לבבכל

האלההדבריםכיל, IIרהמאדעסידילצאתוגם

להיותוהבוחרבןפל{זהקם,כשזהזה,אתזהסותךים

העולם,חבליעליוותרבע"כבייה,לחבןראאנמןעבד

הבביניםבעצמם,שחותריםהשוטים,בזרדילדילא

עצמם,ומטעלםידיעה,חסרווע"יתחשובים,שלהם

א IIוז Jיחדהראשיםבשניהחבללאחיזדאפשך Iלימו

לשםיהיומעשיךוכל Iאלקיךדיעםתהיהתמים

בה,והפךבה,יהפךדרכך,לבטחתלךיבזהשמים,

ענינים,בכלוישרים,טוביםחייסדרכיכלבח,דכולא

רקתירה,אלאטיבואיןולעצמך,ולבריותלשמים

הכלליםבכלהאמיתי,חטובהואתתורה,דרד

ןהפרטים.

יהירהברייצחקמוה"רממורישמעתיחנהוטז)

לבאשדרכהחיה,מיודישל IIזשפירא

שחוק{מיניבכמהושיחקי,ןעימדתבנחת,לעיר

פניסמראתמחמשאחדעדירואים,עומדיםואגשים

לח,והולכתפיסקת,אזשחיק,חמיניעלשיחקת,
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והישועהי"אפרקהצנתועירלח

אחרית,וחילןמדעתו,יצאששחק,ההואוהאיש

רי'ל,דמוומוצצתהורנתו,ושםביער,מקומהעד

אותו,לוקחיםאחריה,שהולדזה,רואיסוכשאנשים

כ. IIעלשכלווחוזרדם,לוומקיזים

ונחנים,ל, JJרתועותבתאוותהמסתכליםיכויז)

אתאובדיםשוחקות,פניםז 1Iעומראים

ושםרעות,האתויתאחריוהולכיםונמשכיםשכלם,

וחיוב,ומצוהל, I1רקבירתםתחארעותבהתאיית

ולהקיזהתועים,כלאתלהצילישראל,יבנותלבני

שיחזרומתוכם,הרעותרנשותלהוציאהיינודמם,

הקדושה.תורתינובדרןוילכולשכלם,

לאאפילושקופים,נרבייםשקונהוהאשהיח}

כמיזה,הריללבשם,עדייוהחליטה

ובנותלבניוחיובר"ל,בביתוהמותסםלעצמושמכלו

כו)ז(דבריםהכתובמ"שאלובעניניםלקייסישראל,

אתואישהוא,חרםכיתתעבנו,ותעבתשקצנו,שקץ

שמוציאיורעות,תאוותהממצודתלחנצל ,יעזורואחיו

ללמודעכשיולנוישוהריל, IIרהעולםמוהאדםאת

עינינואשרהנפלאים,תשובחמהבעליתשכל,מוסר , 

רעות,חתאוותשלהתחתונת,בדיוטאחיושכברראו,

בחייטוב,תכליתשוםזהבכלשאיולדעת,וניכחי

בתשובת,וחזרוהרעות,האתוותכלומאסו Iהאדם

 ,וללמדללמודהקדושה,תורתינולללמידעצמוימסרו

מאידחשוביםאנשיםיהנםולקיים,ולעשותלשמור

ללמידושיין ,הנסלוןכבעלחכםדאלוילדיעעבולם,

מחם.
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ולטוהישועהי"אפרקהצניעות

מצית,יקלימיתורח,שלמדןדישתשיבני,יאליט)

איובחםנםותאמרל, IIרלהפקריתופירשו

חתם,שאניח"י,מהםללמידהנסיון,כבעלחכם

רעות,התאויתאחרנמשכתהגשמיתשתטבעדידוע,

לוםבכלמלחמהבזהלןישמחם,לפרושוחרוצה

חתירהמושפירשןלאותםגרםיזהשעה,ובכל

לעמידיכלוולאז, IIעהלתאוותשנמשכויהמצית,

תשובהבעליאבלכידוע,תעולם,בזרםחיומי,בנסייו
. 

במסלרתאדרבה,כלל,לזחחכריעתלאתטבעאלן,

סיבתיכלאותח,לשברהטבעוננדלחמוגדול,נפש

חנפש.יחשביוחכמתם,מצדרקהיהלאתשיבתם,

תירה.אלאבעולם,טיבדאיושניכחיו
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הוישועה.,וובפרק.הצביעיתרזב

עשרשניספרק

תמנעונםאדומיםבבגדיםאשהתצאשלא

צבעוניםבבנדימלצאת

יז"לדברירבאמצעפ"ח)(שרשמחרינוקכתבא)

חקיתמשרםלאסורישאשר Iהביעניו

נדנודבו,שיידאשרהדברחרא,לחנלענ'יד,חנוים,

זהנםהניים,בוינהנורהעניתוהצניעןתנדרפריצת

ראה(פידספרידברייתאכתבאחלכהואםאסור,

רמזשםןבילקןטאחריהם,תבקשפןלדחשמר Jכפ

 ,יוצאין(רהוויוצאיותואילתאמרשלאח) I1תתפ

שדבריסכוןבארנמןייצאאניאףבארגמן,שם)ילקיט

יעקב,חלקבאלתילאהם,יגאיהשחץדבריהללי

ירשווענויםצנועיםלהייתםידרכם,ישראלדבריאלא

אלפסרבכתבהלאכוירהביסאללפנותרלאארץו

אסור,דמסאנאערקתאאפילווז"לסורר)בך(נפי

כמנעליהןרצועותעושיםהיי 1זמושבאותוהנויםפיי

שלאכדישחורות,שלהן,,עושיוישראל,ושלאדומות,

הואבכה"גדדייקאעכו/לכויבכרימלבושילבשר

אדוםלהיותחצנועיםודרדשאיולהקפיד,דיש

 Iכיוהכנעהצניעותדרדהוא Jהשחיריצבעללבושמ,

מלבושילבשןשלאבשחורים,נוהניםהיוכךומשים

ועודהיא,ישראלתועבתכיאדים,צבעדהיינן Iנכרי

לבניהאדוםלבישתעללהקפידבידינומסורתהיוס

שמתןמיבפול IIוזכרבלבערדהעריך/כ Iיככייעמלנן
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ראינוהיושעהב IIלפרקהצניעות

בנדפייבשוקא/כרבלתאדלבשהאיתתאהדכוי

ישראל,בנותדרדשאיודתרננול,כרבלתאכניואדום,

 Iעב/ילעבירהלידיומביאפריצות,שהיאבו,להתכסות

תלהכד,ומשוםחיא,פריצותאדיםדלבישתמשמע

ל IIעכביהודיסיהשחורבנויס,תאדיםאלפס,רבינן

מהרי"ק·

ארנמו,איסורטעםמהונתפרשלאוהנחב)

יוצאיווחןהואילשםש IIמדבשלמא

הילקוט,בהנהותפי, , Iכובקולסיןכןןבאבטינא

ארודבנדמיןוקולסיו,חשוב,לבושאבטיגא,~מין

ולפיכתבהנציי'בועמקהמזרח,בארצותימייפה

בצורהתפורמלבושהוא,דאבטיגטנראח,העניו

דממנו Iבתורהדמפןרשארנמואבל Iז lIלעמיוחדת

איסורן,טעםמהוכ lIאבנד,שםזהואיובנד,עושין

יוצאיושהםכשםתאמרשלאכתבזיטרתאןבפסיקתא

מיוחדבגדהואחרא"סבביאורשםוכתב Iארנמןבבנד

הואילשאמרחנ"לבספרימ IIמכוכבים,עובדילכומרי

לאמהעםדמיירימשמעבארנמן,יוצאיןיהו

בנדבצורתדמייריהעניומשמעלאונםמהכומרים,

דאמרןג II(ואעמארגמןשנעשהמבנדסתם,רקמיוחד,

דיוצאמיכחלא'מ Iמ ,וקילסיואבטינאביווארנמן

וצריךאטורומארנמן,שנעשהבנדדנםאלאמפשיטן,

חי"נ)ח ltפהמקדשכלי I(הם lIברמבראיתיאךטעם)

יאחול, I1עכאדיםהצביעהצמרהואןהארגמושכתב

אדומים,דבנדיםאיטורק IIמחרילנוביארשכבר

דמחאישפיר,מיבועבירת,לידיומביאפריצות,ושחיא



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    276יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

והישועהי"בפרקהצניעותובמ

בספרי,מקירמצינוכ IIןאלנו,אסורארנמןבגדטעמא

הפוסקים. Iשכאדימלם,בגריסלאיסור

 , IIברשפריצות,הייאדימיםדבגדיםעוד,ומצינןנ)

כבסהכתוב,ש IIבמשיא)מח(בראשית

לשוןסיתהי IIפרשסיתה,ענביםובדםלנושו,ניין

לשוןחראןצבעןניו 1לייודומהשציבןעיכןיבנדמין

חזכר,אתבהוןמסיתתליבשתן,שהאשהסותה,

לזכרנורםדצבועיוכבתהריעכ"ל,בחעיניוליתו

עבירהונדנודחשששוםו Iחנשםואיובח,להסתכל

בחוץרקלהתקשט,מותרתבביתחדתאדפריצות,

כתבחריולחלכחי-יד).(פתיחהל JIכמשאסור,

לחוץ,תצאשלאיא] 1חיפי"נאישות[הים I1חרמב

בחודש,פעמיםכמיאובחודש, Iאפעםכמיאלא

שיוצאתןההיאיבפעםח)(שםכמשו/להצורךלפי

בפסיקזהלרמזוישאדים.בנדמללבושתמנע

כשיישבתפנימה,מלךבתכבידהכליד)מה(תהלים

ללבושמותרת Iלבושהזהבממשבצותאזבביתת,

אדומלםבנדיסנמיוכוללזהב,במשבצותןלהתקשט, , 

ש IIןדרכתבי]ק Jס/ nקפ"סיי[ין'ידש IIפתעיזכהב,

דחויחוששלוישזהבבמראתדגםא IIיק JIס[שס

פתחיתויהירשלאקדושים,ישראלימנהגאדים.]

שםופי'ב)כד(במדברכפרש"יזה,כנגדזהמכווניו,

יבאשלאצניעות,בשבילדהוא,לדוד,המשכיל

חשש,שיםאיןיממילאל, IIעכחבירובאשתלהסתכל

לפנילהתקשטבביתה,אדןמיםהבנדיםבלבישת



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    277יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

ומבוהישועהיו/בפרקהצניעות

שיחיוזח,בדרןח, IIיאעאיתםבירךושפירבעלה,

אדומים.בגדיהם

ז"ל,ורש"ייהערוד,והרי"ף,דחספרי,ינתבארד)

ס"א)קע"חסי'(יי'ירא ltירמק, Jlומהרי

אדומים,דבגדיםאיסורנמידכתבו )'גס"ק(שםיש'יך

פריצות,הוואדומיםזבגדיםאחד,דבראמרוכולם

בהמ.לצאתאסורהואשה

י"ג)אותקמ"זסי,(ח"ד·משהבארת IIבשוגםה)

שערותיהןיקשרולאשהבתולותוז"ל,כנת

בלשוןבאודיב(שקודיןרהטעםראשיהןאחורי

ראשיהןסביבתקשרושלאש J1יכאדום,המדינה)

תעיראןבאנד,העדהמדלנה(בלשןךאדוםרחבחוט

בהן,ישתמשוולאנכריות,לבתולותזאתויניחולעיס)

כאו,להזכירוכדאיובתורתו, lבדהדבקותבתולות

הבתולות,ולהזהירברבים,לדרושמחולבודב,רבשכל

(סקןרטחצאיתאו 1בשמלהילכושלאהנשים,וכ"ש

היא,תיעבההוא,פגולכיאדומה,תמדינה,בלשון

לד'הנאמניםישראלבביתכאלן,בגדיםימצאייאל

די,לדברהחרדיםבביתמלהזכיר,וחסולתורתו,

ומתרחקיםהשערה,כחוטעדבמצותיי,ימדקדקים

קדישתשכבידימפורסם,וידועעבירה,נדנודמכל

 ,כJויועלזי"עסיפרתםהחמרורשכבה"גזקני nמו"

לבית,להכניס Iאדומהושמלחבגדשיםהניחלא

כ IJגהיאזהובכלל Iכןלמאודעדזהעלמקפידוהיח

תמרינת)בלשוו(טטאקינגבנרבייסילכושלאלאטור,
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,הישועהיוובפרקהצניעותרמד

לנוהואוחרפהנבלהכיבתולה,ביואשה,ביואדים,

עכ"ל.

שמותקבעןשבזמנלנודאע"פעוד,לעוררוראויו)

בלשוןמ l1מאדום,מינילכמהמחולקים,

שחורלבןבכלל,הצבעיםשמותרקידענוהתורה

דומהחוםזנםלב]ל[בראשיתוערש"יאדום,ירוק

אדןםבגדלנושאסרומהספרישלמדנוואחרלאדום,

ל, IIכנאדומיםבנדיםלאסורכתבןוהפוסקיםמארגמן,

כלדהיינואדום,מיניכלזה,ע"פלאסירלנויש

וישאליהם,והשייכיםירוקאושחוראולבןשאינו

דמה 1האיסורבכללהכלאדום,למראהשייכותלי

זהאיואדום,למינימייחדיםשמותקראושחעולם

בכללאידםמיניכלכ Jןבע/כלום,""ייבהלכה,משנה

נכללןשלהלכהאחרמפקת,מינייהודחיהאיסור

ל IIכנסתםשאסרואדומלם,בגדיםבאיסורכולם,

מנריםדכולםטעמא,בתראלא Jשמאבתראזלינןרלא

והואטועים,אלאאינםבזה,והמקיליםלחסתכל,

נאמרללב,המסורדבר ):לב(קדושיול JJמזבכלל

והצדק.מהאמתעיולחעליםשל~מאלקיד,ויראתבי

שלא )'אואיתהנ"לחספריבדברילהקשותוישז)

אניאף Iבארגמןיוצאיןוהןחיאילתאמר

בארנמו,יוצאיןהוחיילאדאםדמשמע,בארנמו,יוצא

בארנמן,לצאתאנחנומותריםם, IIעכומנחגואינו

ומביאפריצות,משוםאסוראדום,דהואהארגמןוהרי

ואולי Iלעצמןבעצםואטור(שם)כנ"לעבירהלידי

בבנדשהיוצאתאימרית,דנשיסששמעתי,מ IIלפל IIי
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רמהוהישךעהי"בפרקהצניעות

וכשכילובח,שיסתכלונמלגורםמאחרית,משןנה

אפשראדום,בנדחאיוואחתאדימיו,לבושות

ל 11ובזי 1אדומיושבנדיהומבאחרותיותרבהשיסתכלו

לשםרקפריצות,לשמלאבארגמןלצאתיכונתה

יוצאיןוחיחואילתאמר,שלאולז"אדייקא,צניעות

משונהאהיתשלאכדי ,בארנמואצאאניאףבארנמו,

תורה,הזהירהןלזהמבהו,יותרבי,ןיסתכלומכולו,

לטובהכונתךשאפילואחריהם,תנקשפולךהשמר

להו.להדמותאטורפריצות,לשםלאצניעןת,לשם

מ IIמפריצןת,משוםאסוראדיםדבנדדאע/'נגי"ל

חקותיהסאיטורמשיםנמידאסוריל 1חזלנןפירשו

טפי,חמירחקןתיחםדאיסןרועידלאןיו,בבןועוברת

ר IIיו(ח"אחייסרבריבשווותש lIיכמ Iעליודליקיו

 .יש 1ע )'לטיי

אדרבהאיסור,איולכאירחצבעןניו,מיניובשארח)

יתלבשס"י)ק"צסיייו"ר(ש"עקיוול

דמותרתהרימכתמים,להצילה,כדיצבעוניובנדיאשה

א IIסכע IIאהע II(שקי"ליכוצבעונים,ללבושלכתחלה

הריאשה,שלצבעןניובבנדילהסתכלדאטורא) IIס

דמחייבין )ג' 1סנ 1סע'(שםקי"לוכוצבעוניו,דליבשת

צבעוניו,בנדיכנוותכשישיו,להליתולבעלה

ע"כ.יפדחתהראשהעללהקיף

בבנדיםקאינסתמאכתמים,דדיול, IIיאמנםש)

תכשיט,ובדיועליןו,בבנדלאנופה,שעל

מחייביותן'ד)פי"נאישות(תןז"לם IIהרמבביאר

שלא Iכיצבעוניובנדיכגוותכשיטיו,לחליתןאותי
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והישועהי"בפיקהצניעית'~'י~דמי

בחוץ,אבלבעלת,לפניבביתתותיינועליו,תתננה

בצבעוניולצאתלהדהרשומןכח,לאאחרים,לפני

המדרשוכלשוו ,יב][פתיחהל IIעבאקראיכ IIאא

תכשיטיונתנושלאיא][שםלעילהנזכרנחומא n י·~ 7

 Iכןביתהלתוךבהומתקשטתשתהאאלאלאשה,

לחאיו Iבביתןבעלהדבאיו Iנמיקי"לובאמתעכ/'ל,

אדומיםבבגדיסקישוטהרייב]ש I1[כמשלהתקשט

הסתכליתבאיסירשאמריואע"פבעלה,בפנירקחוא

היינושלבשתן,האשת,אתשמכירצבעוניו,בבגדי

הדברוהריבחן,מלובשתאיתהוראחבביתה,שהית

בבגדיםלהסתכלשאסורהלכהדאםלכאורח,פשוט

שתלדלכתחלה,נתיראידבכותלוהשטוחיםצבעונים

בהן,להסתכלשאסורצבעןנים,בגדיסבאותן Iלחוץ

הראחושובעליה,כשהןוכ"שעליה,כשאינןאפילו

ר"ית IIבשוא I1שליטדידנתןמיח"רח IIהרחבנילי

כו'עלאדםבנילמניתשכתבצ"א)(ס"סש IIחראבן

כו'רקמחלובשותהםאשר Iכוחשפחותעניןגם

נמיכתבהריעכ"ל,שחורבגדרקלהן,ילבשושלא

צבעוניו,וה"ה Iרקמהילבשושלאאותולמנוע Iלמעשה

בהו,להסתכלשמגריןשבחו,חשוהדהצדהד,דהיינו

יאסיר.

(ע"זל IIזרש"יממ"ש Iלכאורחלעוררשישאלאי}

ראהוכברשלבשתן,וז"לבעתיקיד"ח ):כ

לפיצבעוניו,בגדיודיקאכר'בחךמלובשתאותח

בגדיםשאראבלשכיחי,רלאבחו,נאהשהאשה

ל, IIעכלחרחראדעתיהמסיקלאלנרי,ראינודשכיחי,
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רמזוהישועהיוובפרקהצניעות

יהיובשיק,שכיחיצבעןניומיניכליעכשיול, II י~~"כ I1א

בהםואיולהרהר,אדעתיהמסיקדלאבנדיס,כשאר

שחותרשמיח,דכרמאוליתובאמתהסתכלןת,איסור

הנ"לברש"יגםצבעןניו,בבנדייהסתכלותאיסור

בכלאדומיםבגדיםדשכיחידאע"גמבואר,ג)(אית

להסתכל,הזכראתמסיתאכתיעכ"פ,יהודחשבט

אתזהסותריםהנ"ל, '''שרמאמרידב'דנמצאאלא

אסור,שכיח,ולאבנאהדיקאמשמע,דתחלהע"קזה,

לטיבותאבתרתידיקאמשמעולבסוףשרי,ובאחד

מותר.

מגרה,תואנאח,שהואדכלנמי.,חכידאיווצ"ליא)

 )'ג(אותהנ"לוכרש"ישכיח,הואאפילן

משוםר"ל Jשכיחיולא·יע"ז)(בנמראשפרש"יומח

דנגרואפשריכ, Jכיפהעלתהלאהצביעהדלפעמים

דבצבעןניוז"ל,י l!רשלז"אהימנו,נאהשחור,אןלבן

לא Iחצבעוביודמראהר"לשכיחי,דלאעניר,עודיש

העין,אתמושךכך,כלנאחאינואפילןולכושכיח,

דשליךואח"נשכיח,דלאהמראהמשיםלהסתכל,

בהמראה,ולא Jבהצביעהלאכלכ,לפעמיםנאהדאינו

משוםלהסתכל,אסרוזהבכלכלל,מישדואינו

דשייךהענינים,ב'פי'ז"לי l!רשאבלמגרה,דבסתמא

האיסורושכיח,האידבאנםז IIילפלהסתכל,שגירמים

לנוי.עשויםפ Jדעכ'עימך,במקימו

בנדל IJוז ):סא(נדהבגמראמ"שראיתישוביב)

תקנישלאכתם,משוםמטמאאינוכןיצבוע

תקנןכתמיתן,עללהקלאלאלאשה,צבעיניובגדי
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ןהישועהי"בפרקהצניעו·תרמח

לאשת,צבעוניןבנריהותרןשלאאלאתקנינהו,מאי

איןראסירי,מכללהותרוכתמיהן,עללהקלאלא

האאמריצבעוניו,בגריעללנזןרבקשו Iכורתנו

עכ"ל.כתמיהןעללהקלכדיעריפא,

כששאלמ IIומממש,נאסרילאבאמתוחנתיג)

אין,השיבוראסירי,מכללהיתרוס IIחש

ראויהיהדבעצםהיינוכוי,לגזורבקשוכןידתנן

רלארנמנעו,והאלאסרם,מרכניםחיווכברלאשרן,

בעצםראיייןדאיןשנמלכו,מצרהיהלאאסרים,

מחצד,סיבהדחיהכתמיהן,עללהקלכדירקלאסרו,

חשיבולכןהצבעוניו,אתמלאסורלמניע,שהוכרחי

רקאסרים,כברוכאילובעצם,דאסיריס IIהשלחו

השעם,ביארןולאכתמיהן,עללהקלהותרו,בהכרח

משום Iמבוארתואולהנ"לעליהם,לנזורדבקשו

פ'ידתשרנה I(חם IIהרמבוכתבהסתכלות,דנרמי

לנופונורמתשהיאנדול,עוןהעיניס,שראייתד) IIת

לצאתהצבעוניו,שיאסרוראוי nמש"כוי,עריותשל

טי).(ארתרכנ"ללחוץ,נהן

עללגזןרדרצידטעםלגאורה,וייילואע"גיד)

כךירקהסתכלות,משוםאינוצבעוניו

מעניני,הלמדדברוחואצרהיבעתבשמחה,למעט

התיס'ש IIכמוכלות,בחתניםשמחהמשוםדאסרר

גזת,מידימיכחדלאי"לעטרות,ד/ה ).ז(ניטיו

דגזרומט.)(סוטתבמשנההדברבמקוראמרושהרי

מעשהמשוםוהואיוונית,בנואתאדםילמדשלאנמי

והאמחתינהו,מחתאבחדאדלאהריע"ש,שהיה
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רטמוהישיעהי"בפרקהצניעית

לעילמבואר,חדברוהריכדאיתא,וחאכדאיתא,

פשיטאבצבעוניו,מלצאתלמנועבעצםזראןי )/ט(אות

בעצםלאסרודראוייותר,דמסתבראטעמאזנקטינו

ראמרוי{ינ)(אותלעילש IIלפמונםל. IIכנצניעןתמשום

מוכחבאמת,אסריםדלאואע"נדאטירי,בנמרא

למעטהטעם,חי'ראםל, IIכנאטירידבעצםכדברינו,

ראסירי,לומרכלל,שייןחי,לאצרה,בעתבשמחה

אבלכלל,אסוראינווראי "נזרוילא ,לנזורדרצודכל

מלאסרונמנעורקבעצם,ראסורשפירמיבולרברינן

לצורךללבשו,אסורחאשחתחיהדא{'כממש,

ראסיריש IIמשיידושפירכך,חדברןהניחןהכתמים,

ל. IIכנ

שיאסרןשניחם,שיקיימושייןחלוולכאורהטו)

דחוחמלמעלה,שלובשותצבעוניםבנדי

שלובשותבצעוניםויתירולהסתכל,שמנרחקישוט

אלאדכתמים,קולאדשייךחואדבחם ,בנדיחןתחת

ואטלולא,כחוכאקצתדמיחזיל, IIזלחכמיםל JJסרחוי

נוחניסדצניעותרמיליו] Jlט[פייגיעיילאחדדי,דסתרי

ל IIסא] IJקס Jסלד IIנחלירח/וסג Iןאע/ {בצנעהנם

בבנדרלאעליון,בכנרצבעוניוזהתירולהיפךבזה

טטו'{יבשיו{תראיתיאמנםע"ש,לבשרההסמוך

אח'יט,בזחדפליגס"ג]סי,ח"בתליתאה[מהדורא

תלבשנמיעצמיבחליקאםשםכתבהיאינם

שהחלוקואטלילא,כחוכאדרבנומילתאיחייצבעוניו,

טחירבנריסיבשארצבוע,שחיאאףבכתם,טמא

כתבספ"א]א IIנחמהרש'יםוגשו"תעש"ב, Iכו
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יהישועהב flיפרקהצניעותרג

לחלקדאיןומבוארוסייסהאשכול,ומספר'ל Jמרשיז

דלא[האשכןל]כתבשהרילתחתון,עלייןבנדבין

עלנזרילאצביעבנדבשיםכ llאבלבן,אלאנזרן

ד"טקי"גכללאדםמחכמתכתבב IIספושםחכתם,

יבטוףסן IJכהחל IIטדלאנראהמטתה,עלשתציע

"~~ C ראיתיוכןעש"ב,א"במהגהתכןנמידייקהסלמן

בזהלהעירישעודועוד,ע'ישו IIסמיהודהלבבשו'ית

כללעליונמנוולאכוישבלעוורימחדווהשםס IIבח

שלאיכיוןלהתיר,שנמנימצינילאוממללאלאסור.

כויתתירןשלאכוןלימרלניישמפורשהתירומצינן

לאאנתיסח.][פסחיםכמ"שבזהדי"ליל, Jעכ

לכללעיילתיתלאאנתינ Jיהנאפיקתיח,עיילתית

לאאםמהאיסור,להוציאוהיתר,למ"לאיסור,

דבגדאלאבעצם,מותרהואממילאחריאסרוחן,

בעצם,אסורלחייתראויחואיר, Jיצהדמנרהעלייו

ואטלולאחוכאיחי'שלאלאטרו.רצןלאיחכמלם

יפ Jועכל, lIכנביניהםלחלקטעםשישאעייפקצת,

כנ"ל.בעצםמהםלמנועללמודלנויש

עללגזורדבקשוענין·דסמיךהאלפרשוישטז)

דמבוארוכלות,חתניםלנזירתצבעוניו,

חכמלםדתקנת )'זת"והלכהפ"ב(ממריסם IIברמב

קבלותוכשלאאותה,קבלוהצבוראםלחובה,נקבעת

דבניגעידוע,הטבעיבדרךתקנתם,בשלהחצבןר,

דבריולמנועלשנות,הוא,קלדברלאהנשים,בלבושי

שהחליטואחרילכןבהם,שהירגלוופתארת,ליפי

ישרח,הזדמנותעלחיכוחצבעונים/עללנזןרחכמים,
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רגאוהישועהי"גפרק.הצניעות

חנזירהבעתולכןנזירתם,העםשיקבלוקרוב,שיחיח

אזרצוצרה,בעתהשמחחלמעטוכלות,בחתנים

מרנישימשהעמאלו,דאגבהצבעונימ,עלנםלנזור

לקבל,ןנכנעיםבגזירתם,חכמיםדצדקוומכיריס,
jאi: "tב 2 ~~ז::;ר..:~ 

כעיןנמידהוידצבעונימ,נזירהנמאנבאזיקבלו

אזומוכרעהשמחה,חמעטתחרנשנמיבחוישהני,

להתקבל.יותר

אבוהסה.)(שבתממ"שלהקשןת,ישולכאורחיז)

בחוטיןדנפקילכנתיח,שביקלאדשמןאל,

למישלףוחיישפרש'''הוו,דצבעוניו Iכו(נשבת)

צבועיו,בחוטיונפקי,הוידבחולחרי Jל IIעכואחוייי

חיטין,רקדהוונ Jlואעלפריצות,בצבעןניוחיישולא

ברציעחנמ )'א(אותהנ"לף JJלהריחריבנד,ולא

ח IIדשם)(במשנחי Jדלפרש'/ל Jויאסור,שבסנדל

הייהנהאזניהו,בנקביחוטיושנתנןדמייריהבנות,

עניןבחםשייןדלאמאןד,ודקיםקטניםחןטין

כלל/דמולאהנן,לשבסנדללרצועותדנםפריצות,

בחוטיןדמייריואפילן/ה J1ד(שם)ברש/ויחאחרילפי,

מלבושובחינתנמלדחוידיוולשערה,בחושקולעת

דייקאדבקטניתי"לוא"כ Jבקטנותדאייריכתב,הרי

בחוטיונםבנדולותאבלדצבעונין,בחיטיוחקיל

/ו Iהרמנשהקשהומהאיטר,חי'שבשערוצבעוניו

(שעשהחיינדולותדשמואל,בנתיהדהאבחידושיו,

יהא Jכדאיתאדהאל, IIזל Iלרשול Iיומקיאות)לחן

ימעשהבקטנותו,היהדחיטיו,מעשהכדאיתא,

ממתניוחש/וסמקשהושפיר ,בנדלותו Iחידמקואות,
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והישועהיו/בפרקהצביעותרבב

חרטיובעניודשמואלאבנתיחבקשנות,דאיירי

בקטנותו.נמידאיירישבשערות,

צבעוניםבלבישתהנרעוו,עוד,ולחסבירלבארוישיח)

או)(אותהנ"למהרי"קדברי e ••• ,ע"פבחוץ,

חם,ונאוחשחץדבריחללןשדברים ,ארנמןבלבישת

ודרכם,ישראלדבריאלאיעקב,חלקבאלהולא

אללפנותולא Iארץירשווענויםצנועים,לחיותם

תחשיםל IIוזח)כח(שמותברש"יואיתאל, IIעכרתביס

שששססנונא,מתרנםלכןלה,חיוגווניסוחרבחכןן

כדאדםבבנידנםוידועל, IIעכשלובנווניוומתפאר

 ,שליבגויניוימתפארשששבסתמאוהשבעדרדהיא

חלקבאלהולאכידוע,הנאיהבחינתחיאוהתפארות

כו'.יעקב

ס"קח IIקע(סיותשובחבדרכישמצינו/פ lואעיט)

שםחנהצבעים,בשארחיתרדהביא )'ז

צבעיםשםותזכירדתם,וסרךחקותיחם,בעניניאיירי

ןמנהנם,דרכםלפיחקןתיהס,משיםדאסוריםידיעים,

מצדמותר,צבעיםדבשארכתב,ובזהינשלם,לאנשים

דחייביםלעצמי,עניויחואוחקותיהס,דתםאיטור

דאינסביארצבעים,ובשארזו)(אותכניילמלקות,בי

בתםנוהניםחעכי"םשאיודחקותיהס,האיסורבכלל

בצניעות,ותנחנחהפריצות,מניעתבעניןאבלעשו'ב,

כנ"ל.בצבעוניםהאיסורשייךשפיר

ראויכתמים,לגבידצבעוניו ,ל/ Iחנעניןואגבכ)

ביאהאיסורי(חים IIחרמבבמ"שלהעיר,

בנדיהאשתשתלבשחכמיםתקנול Iוז/ז) Iהןט I1פ
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רגנרהיש,עהיוובפרקהצניעות

מו IIהכודייקלן IIעככתמיםמרלי Iלהצילהכדי Iצבעוניו

ואפשרדחויים,דבריםשחם Jתקנורבינוכתבאיך

משוםאלאתקנו,דאמרמאיאידחידלאדכיוןכון

רבפולמוסדאמרינוהשתאתקנינהו,מאוידיעדלא

צבעוניו,בבנדיחכמים,ונתנונשאואספסייאנוסשל

דהנירסאיהיינול, IIעכתקניםדאזלמימר,איבא

מ IIבהרהש IJכמ Jתקנינחןמאוהיתה,בנמרא"""יישלחם

תקנינהן,מאיאיתא,שלפנינןבנמראאמנםמ, IIוהכ
, 

שכוןנסתייעתקנינהי,מאול IIרצתיקוש IIוהרש

נכונה,דגירסתינוי"לאבלוהכי'מ,מ IIהרההעתיקן

לנזורבקשידאמרכיוותקנינהו,מאי ,מקשהרשפיר

ובקשובצבעונים,דנהנו /מבוארהריצבעונים,בנדיעל

תקנודלאהריכתמיט,משוםאטרום,ולאלאסרם,

מקשהוזהכבתחלה,אותםהניחורקכלום,בהם

ומשנימקודם,הצבעוניםנהנוהריבהם,תקנומהוכי

להתיר,חוצרכומהוכי Iוחק'יחזרהתירו,דצי'ל

לגזירבקשיכו'דתנואיןומשניאסירים,הייהכי

וכמאולנזור,החליטויכברלנזיר,דראוישהסכימוכוי,

והכריעייהחלטתם,הסכמתםוביטלווחזרי Jדמירנזרו

דהיילהכי,ראתיתיהשתאהמבואר,יככללחיתר.

תחלהש I1דמנמצאיהתירים,יחזרי Iשנאסרוכמי

לבניתהתקנההואזהדהיתרכללןנדחהלא 1תקנו

הכתמים,עלז J1עילהקלצבעונים,שילבשוישראל

בנדיהאשהשתלבשחכמים,רתקנוהרמבויםש IIיכמ

 1בצבעיניוכשיוצאההפריצות,עיקריעכ"פ 1צבעןניו

מנריםצבעיניםשהבנדימפנלבעצם,אסירתוא
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והישועהי"בפרקהצניעותרנז

ולימדלפרשרצולאחכמיםרקכמכואך,להסתכל,

ודוק.ל IIכנאלטור

כלל,להתקשטלאשתשאיוהוא,כללאוהרינא)

י-יד)ה(פתיחכמכוארכעלה,לפנירק "','""~

 ,חןלמציאהיאהקישיטדתכליתטו)(ארתל IIיכנ

רקשייךיזהאותה,הרואחבעיני Iאחיבהולחיות

שהנכריםג) l!יכ/א(דבריםברש'''ומפורשלבדן,לבעלת

אחריסלחזנותבשבילנבמלחמהמתקשטותכנותיחם

אחריס,בפנידהתקשטיתוכמבוארהריעכ"ל,עמהם

ד I1יוא II(חחייםדבריות Iבשויכתברוול,לזנרתגירם

כדיאו Iשחץדרךלילךרק Iכונתיאיואם ) I ג," ;CCiסי,~

םן IIלהעכומתדמהעצמו,בזההכריות,בפנילהתנאןת

אסורובודאיושחץ,פריצןתלשמעןשים,המהשגם

באסרקלחתיר,ח) I1קע(בסייא I1הרמכתבדלאכוי

ןפריצות,לשחץולאממיו,לתועלתעןשיםם 11העכו

פריצות,אושחץמשוםזה,עושיםם JIהעכודאםמשמע

לתועלתהישראלמכויואםאפילןלישראל,אסור

צניעןתבושישבדברזולתינו,כמלבושישההולכיםכיי , 

אינוואפילוחתורת,מוילוקחלאיעלעוברופריצות,

מלבושיתביתרניכרתואפילןם, IIלעכןלדמותמתכויך

שמירהעכו'ים,שלאחדמלבושורקיהודית,שהיא

אישכמלבישכוילאיעלעוברת Jהצניעןתמניעתעל

מדיוולכו/תן Iמהלוקתיתעיברכי'ת IIמחעוברנמל

פריצותן(של)אחדבדבראפילולילדאסירתת"ק

דכלז"להד"חלניביארחריל, IIעכתעמיםכדרד
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רנהוהישיעהיו/בפרק,הצניעות

 1כיעישיםחםשנםם, IIחעכימררכיחואלהתנאות,

מחוית.וליקהלאועלוערבר ,

ספ"ז)אה"עת II(מחדלאברהםחסדת l1בשיוכב)

עב.)(כתוביתז'יליי Iרשממ"שזה,למד

כננדמדחלביולתתכי,לחמדעבדיניאזהרת,דייה

ראסררמכללברעלה,עללהתנאותשעשתהכמומדה,

פריצות,משוםהאיסורדעיקרוכיויל) IIזי IIרשל II(עכ

תורחכוןעצמושעןלימתאדם,לבנימתנאיתשהיא

ביואח"כשחילקפ 11יאעמח/ות,ראסיר 1להסאחת

חלימידדאפילו /לדידומ IIנלאחבי,לפי, Jי Jlררשאפי'

פ, Jlעככימודהוינמיהאי,לפי,רקחואז"למרש"י

בנילפנילהתנאותאסרהוקי Iדתחושישח,יטודדיש

אסירנמידרבנו,איסורהואאפילןולמעשה,אדם,

בנייראושלאעכ"פ,איטירדיש Iמצינייעודפ, Iעכ'

אם ).ז(סרטהיהודה Iרמראמרחאשח,ליפיאדם,

חיחואם Iמגלחוהיחלאנאה,וטה] tr[שללנחהיה

לן"יס'ילחריל, IIעכסותרהיהלאנאח,שערה

בנייראישלאבשבילראורייתא,מצוהדמנטלינו

אמינא,הויילכאורהשערה,נויאולבת,נייאדם

תורהאמרחלאדבכהי/גבקבלה,חואשכדס/ל '''רד

ת, IIמח '''רלש IIממלימידזההיהכ I1ואלנלותן

חתוסיאךארם,בניבפניהאשה,נייליראותראסיר

לאיתעשהואלדשב Iחיחאםוה Iד ).חנשםכתבי

ת, IIמהאינוהגילוי,דמניעתמשמעהוא,מיעקר

אבלמיעקר,דאינןכיוומלנלןתה,נמנעיםואנחנו

לבטלמכריע,האשת,נרינילוידמניעתל, IIספ IIעכ
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.והישועהיוובפיקהצבעיותרנו

אופו,בכללבהדמנליול IIדסורבנןק, JJתהמצות

האחכתוב,נזירתדהואבזה,רקחתירודלאיוול

אנחנו,רואלםעכ"פמתירים,אינםהםנםהכי,לאו

מונםאדם,בנילפניההתנאותלאסוריסודותשיש

חקרתמשוםחיים,מהדברייט)-(אותל IIכנחתורה,

כדבריויוולמלקות,בווישכן,שעושיםם, Jlהעכו

יהודה,מדרישהעירותיכמוונםל, I1הנלאברהםהחסד

חאשהנוינילוילהתירמקורים,מצינילאולהיתר,

תתקשטשלאזח,בכללוממילאאחריס,אנשיםלפני

בנותשעשודבריםחשבן ]:נטבובשבתכלל.לפניהם

תחתכיקראוחביאוונענשו,להתנאות,ירושלים

ראסיר.חרייפייד,תחתלדיבאאלהכלפרש"ייופי,

להודראויצדקניות,לנשיסבזה,לעיררוייראכג)

לפניולהתרצות,להתקשטלהתאמץ

אומרת,וזאתאחרים,לפניבחוץ,ולאדייקאןבעליהו

כשיוצאתבעלה,לפניבביתה,מקושטתהיאשאם

כנ"ל,היתראין'ז Iשעהקישןט,להסירצריכהלחוץ,

אינהשבביתהכלל,יתכודלא Iר IIקשלבנובןר IIוק

כשיוצאתרקבעלה,לפנילהתקשטכללמדקדקת
, 

נמיראיסורחיאדודאישמתקשטת,חיאאזלחוץ,

אדםבניבעיניחן,לישאלהשתדל,להדמהיחמור,

ופשיטאר"ל,בזהרעותכונותלהדישןמיכחאחרים,

ע"פונםתה"ק,חוקיע"פעלמא,לכוליאסוררזה

תכשרים,ישראלוננותבניכללדעתאנושיים,נימוסים

מייד]נשבתל IIזענניללחנרוויס IIחשבנליוניר IIשו

שישלאשהמארחתבאברודברמהר/יםמתי Iשכ
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ובזוהישיעה,וובפיקהצביעית

שאיןלאשהמארהותבאמתקשטת,ואינהבעל,לח

דתתקשטל IIכמשוחואל, IIעכומתקשטתבעללח

דוקאבמתקשטתל IIרכפולהומארהלבעלת,רק

ל IIממשנIוילויאפריסוןליחק'ל. IIולאחרים

שיקפצןכדילהתקשט,צריכתדבונרתז] IIכא IIנפ

היתהשכברהיינןבעללחשאיןדאשהויוולעליי,

הזדמנותצויכתוהיאנתגרשה,אןונתאלמנהלאיש,

כידועומצבהמהותהלפיאותה,שירצהמימיוחדת,

וברירהארתח,שישאובקישוט,תלויאיוובדידת

אךבכבוד,שתלבשופשיטאתתקשט,שלאמקפידיו

איסורנטעםבחקירתנן ]/זנפ"חוע"לבקישוט.לא

להתקשטשלאדהאיסורפשו>טןי"לאשה,שערנילוי

בארת IIדשן ] Iכנאותןע"שאחרלם,בפניולתתנאות

נ 1Iבפלצאתרהתירוראיותהגבוריםמשלטיכישבע

קישוטמשוםאסורנמירפ"נןי"לעליה.ופליגנלויי,

בהכרחבקישוטיו/ל Iכננ I1בפלצאתהתירומ IIומל, IIכנ

מלצאתלמנועא Iיא/בעלה,עלתתגנהשלאמשום

רקנ, JIדפיציאההיתרותיינןלביתה,סמןךבמקרה

לצאתאסורבכללאבלבמקרה,לביתחסמוךבהכרח

מגולח.נ lIבפ

לצאתדהתירןי"ב)(פתיחהשאמרנויאע"פכד)

לצאתדמותרתחריבתכשיטיו,בשבת

שתתקשט,ראוידבביתהביארנו Iבתכשיטיומקושטת

א IIאלצאת,להוכשמזדמןבעלה,עלתתננחשלא

ליריתבאכיבהתכשיטיו,מביתהתצאשלאלגזור

בתכשיטיו,שתצאהתיריכ IIבעה IIומשבזה,מכשיל
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הוישועהי"בפרקהצניתוערנח

בתכשיטיןתצאשלאמיחלטאיסורלימרדא"אאחווכ

האפשר,בכלמזהלמנועעליהפ IJעכאבלטעמא,מהאי

הפריצןת,איסורמצדממש,אסירודאיזהיעכ"פ

ברור,דברזהלחיץ,כשיוצאתביחודלחתקשט

אלקיס,מיראתניצוץ,בושישישר,שכלבעללכל

חלובר"ל,זימההארץמלאחשבעית'ירשידועוכפי

מזלזלותהכשרותשהנשים,י 1 ,'עשנמשך 1לחתבונו

כלחי)כ"ו(ב"ךשאמרידרךעלכאלה,בפרטים

(פנוטוע"לפרצה,אינההגדוליםמושאינהפרצח

בזה,תגדולאחרייתתשביעי)לאו'א J(פוע"ליח)יז

תחשוביםתקילוכשלאאפילולתקל,לימדיםשהחמור

יק//ישהקילו,וחושביםטועיםאנשיםרקכלום,

ומקיליםפורציםהםאזשמקיליס,ממשכשרואיס

דהואר"ל,השםחילןלשלעיןוהיאויותר,יוות

מחייבייותרחמירשעונשןחמורוהיותראיסור

נשיסיזהרוילכוש, lIעל IIרד IIבןמלתותכריתות

 Jחאלחניניס jהבכלמלתקלמאידובמאידהכשרית

ובזתוהקדוש,הגדוליתברךשמיאתלקדשויתאמצו

הברראמאתשלימהמשכירתםותחיחרביס,אתיזכו
\ 

צרניתםככלחברכות,ממעווויתברכוב"ה,

יאםו.אמוימשאליתיהם
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רבטוהישועהי"גפרקהצניעות

עשרשלשחפרק

קטניתבשרנילויאיסןר

בשםע"ה)ס IIרהלכה(ביאורברווהמשנהכתבא)

אפילושייןמנילהדטפחשלמהשלחוספו

כ IIעכו'לביאהואויהשהיאואילן '(מבתבקטנה

יצרשאיוזווז"ל,ו) nס"קז II(סטא I1חזז IIעוכתב

חכמים,אסריםשלאנוטה,הדעתקרטנן,מחמתעליהן

וקטנותמציאותןלפיאלאבשניס,שיעורכאןואין

ס"בד'(בללא IIחייעלברודביתובספול, IIעבנרפן

באיסורא) IIסיב IIסבע I1(אהע I1בשדמפררשחקיבחנח)

ילא ,'איייםשנהמנ'אסורדרדדנזרדפנויהיחוד

בכללואינועליהו,יצראיןקיטנןדמחמתאמרינו

יאמוזה Iבהרגשוא'כלזהשישערוהיתכן Iהנזירה

חמשבבתכויאמריזה ,נוקפולבואיועשרדבבת

עריה,באשהטפחל IIחזשסתמיכיוןבווראלאעשרה,

עב"ד.עויותדיניככל ,'אויוםשניס Iמגשיעורן

מחיקקבחלקתדמביארעיד,בזהלהוסיףוישב)

ד) I1יס"קשםשמואלובבית ,/טס"ק N(סכ"

דאינרןמנשקת,שמחבקהשלש,בתקטנהבאחיתי

באינתוממילאע"שןקורבהחיבתרקאישות,חיבת

אע"פאישות,חיבתוקקירבה,חיבתאינואחיתי,

זנםבזח,מפורשתחלכהחרישלש,בתרקשהיא

דמחמתאמרינוילאאישות,חיבתשייךשלש,בבת

לד.[לבמיתאירחקרויכטפר Iעליהויצראיוקטנו

ןנישוקחיבוקאפי'עווח,קריבתדכלכתבל] IIיעד/וח
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הוישועהג IIיפרקהצניעותרס

סו/להריב, /Iעששניםשלשקודםואפי'ת, lIבלהוא

בזה.כנדולההיאקטנהדכל

פכ"אביאתאיסוריה'ם I(רמנומפורשתהלכהגםג)

לערותקרביםדאירז) IIסא I1סכיע Jובטוש Iו IIה

כלל,בקטנהמקיליןואיוקטנה,ביונדולה,ביוכלל,

עריית,נדריוכלוחוששיו,חוששיואלאקוטנו,מחמת

חיבתדשייךוכללחוש,דשייךכלדחוששיו,משוםתם

לערייתאפטריפוסדאיולחוש,שייןבע"כאישות,

(ירושלמישבחסידיםבחסידאפילו ):יג(כתובות

ג IIנפלתנ"לל IJנלאדם.בכליכ/שח"ח)פייאכתובות

כ IIמשהכ IIאממשבאשה·עריתדטפחי"ב-טו]אית

נםכוללדבר,ערותבדיראהולאטו]כנ[דבריס

כבתדכיהמקיףח IIד ]:נז[נזיר Iתיסש llכמקש,ן

ל, IIעכאזהרדקשואפאותנםפאתתקיפולארחמנא

כייןברכה,בשעתלכסותצ Iא'דיוקאדבמילהוראיי

דיינינןלאכד,כלבקטוונםקאתי,מילחדלתקיני

ס'/קרס"הסיןד I[לו/חש"ןש IJכמעריה,דיוליח

שמנהבתואינהמילת,לתקונידבאינוהרי Iח] IIי

נםערוהדיוליהדיינינושנ~ם,נ'בתאלאימלםן

אסורדבנחנהא IJלסכא Iבקו/'ח Jבוכ"כבקטנה.

נדולהביןבערוהתורהחילקחדלאבקטנה,גםת IIמה

כ. IIעלקשנה

שניםשלשבת ):מד(נדהבמשנהמפורשועוז·ד)

עליתבאואםבביאה,מתקדשתאי,ויום

ומטמאחאיש,אשתמשוםעליתוחייביוקנאת,לבם

נשאתכעליין,תחתוןומישב,משכבלטמאביעלה,את
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רסאוהישועהי"גפרקהצניעות

פסלתהפסוליו,מואיעליהבאבתרומה,תאכללכהן,

האמורותהעריותמכלאועליהבאהכתונה,מו

י IIפרשל, IIעכפטורתוהיאעליה,מומתיובתורה,

עונשיובתולאוקטנת,שהיאמפניפטורה,ותיא

בשו"תשו"רכגדולה,חשבוההדבריסדלכלחריל, J1עכ

א IIמחכ Iכה I1בהגגיסייראזיולחגר"ייוסףשלמת

במקומותבהלהסתכלמיתרנדחבאשתוז IIקטכלל

מלשוניודייקעמהלהתייחדדמותרש IIוככויהגלוים

דאטורוכיוו Iכ J1עמיחודחמורדהטתכלותזה,

להסתכלש'""דאסור IIכאי][אותל IIכנעמחלחתיחד

להתגלותמחייתאסורהוהיאטפי,רחמירבבשרה,

ל. IIכנבהנוהניוהאיסוריוכלוהקטנהג] IIפנעי/ל

צדקהמעילת IJמשוגםכתבכיס IIרפ IIאוצחועי

ובחדאעליה,נחרנשניסג'מבתדעריותדכיווט Jlסי

ערוה,לנלותתקרבולאקרא,מחתינתומחתא

בהנאסרעריותגילויבהשנאסרדמשעהנמצא

תורהדאסרהכיווהואופשוט .ל/ Iעכהקריבח

נאסרהע I1הנמשנאסרע, I1לגיבאשלא Jהקריבה

הקריבח.

י"אבתד"חכד.)(ברכותז"לרש"ידכתבואח"כה)

שערות,לכללבאותשהןזמוי"ב,ובו

ביאח,לכללבאיתואילךשמשםנכונים,'שדיחו

אדםאיוי"אדקודםחריעכייל,לחןמתאוה~אדם

דחניי"ל,מ"מהנ"ל,יא Jחזכטענתוזהילחו,וכתאיה

המעוררתטיבהכשאיו ,להומתאיהאדםשאין Iמילי

יחואלהן,מתאוהסיבח,ע"יאבלהתאוה,וגורמת
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והישעוהי"גפרקהצניעותסרב

עםישושהאב Iמיירירהעניו Iאתרעלשםמוכח

:J הרמבוביארשנה,י"אעדהקטנות,נותיוII ז"לם

 ,מהךמרנישואלנוכנופו,דנופןחי"ח)נ IIפקו/ש(חי

שיישוהתירן,לאבנותין,שאינןקטנותבנותאבל

כשישןמ"מלהן,מתאיהאדםזאיודאע"געמתו,

דאסרןביחודוכןולחןשיתאוחנורםזהעמתו,

שלתאיהגורמתהיחוד,טיבתאו)(אותכנ"לבקטנה,

מןויזחרח"ב)ב IIפכב IIא(הום IIהרמבש IIיכמלח,

בשרה,בגילןיה 1Iוההגדול,חנירםשהואהייחוד,

יכתבחשני)בלאו(פ"אל IIכמשהסתכלות,~גירם

עוןהעיניס,שראייתת"ד)ד IIפתשובח 'ה(ם IIחרמב

חדיווחזרעכ"ל,עריותשללנופוגורמתשהיאנדול,

פ IIעכומבואריכלל.כללבזתלתקלא 1Iדאכב"ל,

וידועוביאה.אישותחיבתבהוישעליי.דמערנינים

תריחיא,אונסקטנתפיתוי ):לג(יבמותל IIמז

אין ).ע(קדושיןאמרןוהרילפתותה.בחדמשתדללם

פרש'''קטנת,ביןנדולח,ביןכלל,באשהמשתמשיו

ואיךעכ"לוהאנשיםביןרגילהלהיותילמדנתשלא

האנשיםלפניבשרהלגלרתלכתחלהלהרגילהר IIט , 

ל IIזא IIחחזכונתלפרשכללאפשראיכ IIובעל, IIר

זה.בדרן

בעצמךתאמוואלמ"ד)ב IIפ(אבותל IIואזו)

יוחנושהריז IIעטיימן ).(כיוטובברכיתכוו

צדוקי,ינעשתשנח,פ'גדילחבכחינתשמשג IJכ

עצמימוצאשחואפ IIיאעח) IIקפמציתחחיניךל II(יז

עצמימוצאשאניכייולאמרלאקצת,תתאוחחשיד
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רםגוהישעוהי"גפרקהצניעות

אמרושחרבח Iכובנשיםאסתכלאםלי ף~-,ג;אמהכן,

ערביםאלףואםיצרן,לבטיחןואלכייונכשלוכן

יידעאדםשאיוהיטב,מבוארחריעכ'יל,כוילךיתן

אלובעניניםוהרנשומצבויהי'מהכלל,בנפשולשער

שיוכלמלשאיןוכ"ש ,נדולחאוקטנהשעהאחר

אופו,בשוםאפשרואיכלל,אחריםעלזבהלשער

וממילאירגישו,לאאושירגישו,מהןלהכריע,לדוו

אפילונערה,בשרבגילןיהיתר,שוםמלהזכירחס

לרעתכללאפשרדאיאחר , Iאויוםניבת 1קטנת

ח"ן.לגרוםשיוכלהמכשולים
 ;iנ,,,!,,-,,

כהילעניןמייא)סעיי nקכ"סיי n "א(ע IIשועייוז)

שחמירהבתלושישדמיי"ארמ"אדכתב

אביהכילקדשן,עודמחייביואיןזנתה,אום IIלעכו

ליהדחוהס"ב)(ס"קמנ'יאוביארמחללת,חיא

ליחהוהכייאדםעםתתיחדשלא Jמזנותלשמרה

שבקדלאשמואל,שעשהכמובקטנותה,ללמדה

ניכראחנופאלילפאדלא Jהדדיבהדילמגנןלבנתיה

שהמלרחש IIומסנווו]ב llnנאה"עח'יסוז'ילעכייל,

ואנחנואחרת,באומהונתדבקהשחלכהר'ולז, IIלע

ומסתמאהמירח,עריותתאותשמחמתבזה,תוליו

דלאבילדותה,אביהשמרחואלועמתם,זינתה

וע"כזו,מדהלידיבאתהלאנוכראה,גופאלמילף

 ]'א[הקדמה/ל Jכמשוזהול, IIעכמחללתהיאאביי

עריות,תאותע"יפעור,לבעלונצמדןהעגלאתשעשו

מאוד,מאודוליזהרליזהרלהאבחמורהאזהרתיזהו

בשרחבגילןיבתיהמרגילחדיןליוסיענהומה
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הושייעהי"גפרקהצניעותרסד

טבענעשתדהרגללחזנותה,ממשדחי'לבקטניתח,

[ויקראהקדושהתורתינואותנוהזהירהשע"זר"ל,

להזניתח.בתךאתתחללאלכט]יט

כ"ט)י"ט(ויסראהקדושח IIאהמוושולמדוצאח)

תזנהולא Iלהזניתהבתךאתתחללאלבפו

לישישלמיחאליצויז"לזימההארץןמלאחהארץ

כללפנילהראותחוליו,מנהגבחינהנשלאבת,

וחגםפנימת,מלךבתכבוד;ראלאלפניהם/רלהתנאןת

יפחבתכישיודעכדיזירינת,להנאתבזהשיתכויו

חאל,יצוזהכלעםלח,לתראוייתנשאהיא,ןנעימה

לאלהזנותה,הואמזחוהיוצאלה,היאחילןלכי

כבודח,ויתחללתטבעי,אשבחיבערכילהשיאה,

בלבאשלהבעירסיבהשתחיהאלאבלבד,זיולא

תארץומלאהולבשוףתארץ,ותזנחוחומד,רואת

ולמדוצאבצוארו,תלויהרשע,כלעווונמצאזמה,

כמעשח )'כח I1(יבפומיתאחריבפרשתשפירשתימה

ייבטלביבר,החפץינדילהראותשחושמצרים,ארץ

עכ'יל.ר"להמעשהחפץאלויטהןבמניעה,הוצוךכח

ח IIבשחבוראאיךהקדושים,מדבריןלמדנןחרי

מאודלחזהרהקדושה,בתורתןבנווהתרההזהירנו

ולאלבקדושתה,בצניעןתההבת,שמירתעלמאוד

מנחגלדראיו I"ו nחיליןמנהגיע"ילחזנותה,לנרמו

שמרגיליומזח,יותרחוון,להזניתהחגירםחוליו

לשמרח.הזהרולכור"ל.בשרהבנילוימקטניתהאיתח

ר IIכמוח nחרה""ח nחי,בניליחראחיחנחט)

(דבריסתכתובש IIבמא IIשליטדודנתר
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דסהוהישועהי"גפרקהצניעות

לאל 1Iפרשישראל,מבנותקדשהתהיהלאל"ח)כ"ג

והקשחל, Ilעכלזנותומזומנתמופקרתקדשהתהיי

אברהםדבריבספרע~יזדכתב Iעשויבל llזהרמבייןעליו

אזהרהקדשה,תהיהלאלרש"יכיוז"להתורהעל

בשר,בגילויבפריצותלהנהיגבתואתינדלשלאלאב,

כו'לזנותמופקרתשתהי'יביאזהכיבטיול,ולילך

לאחריס,אולעצמושיתיר ,'דיראהאישזהומלעכ"ל,

ולמעלתשניסמשלשבפרטמקטנותהחבתלהרניל
, 

בשר.בנילוי

 ,והחינוךוזיילנ) l!שמ(סויטבמג'נאמבוארועודי)

חייבלהתעטף,היודעחורפיה,לפוסחדכל

מעניוהיורעבתפליו,חייבתפליו,לשמורבציצית,

כ IIאל, IIעכבזהכיוצאכלוכןבקידוש,חייבשבת,

אתלכסותבצניעות,חייבתנשרה,לכסותהיודעת

אי)(בס"קהמג"אהזכירוכברלה,כראויגופהכל

דחייב,והכריעבתו,אתלחנךחייבתאבאםספק

המצותרכלומבוארשםהשקלהמחציתסייםוכו

עכן,ל.לחנכהומחולבכ, IIיוחריולהםיש

להפרישמצווהדחאב(שם)ע llבשמבוארוהנהיא)

אסורבידיםולחאכילאיסור,מכלבנו

אתכשמלבישים ,ובנ"דדרבנו,באיסוראפילוא, Ilכ

אםואפילובידיס,כמאכללחויפריצות,בנדיהילדה

אשןרחיי Iמדרבנורקאסוריםהפריצותבנדיהיו

אסןרדהואאחרוכ"שהקטנה,אתבהןלחלביש

שמ"נשייהחייםכף Iוכלהלבישה.אשירוראית, IIמח

כמאכילחשיבהוראתו,ע"פדבאכלומרשבי'ץקיאית
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והישועהי"גפרקהצניעותרס,ו

כעוברחוימוחה,דבאינוח I1סנ'א Iשאגועיבידימ,

ועשת.בקום ~

מבידביותר ,)מ"ש nסד"(קכ"אשבת Iתוסועייב}

וע' Jאסורותמאכלותעליו,אסרושנים,וג'

שםע IJבששנדפסאברהםואשל ) Iואות(שםברכ'יי

להציעראסורה) II(סמיחודתביתשו"תבשםף, iב 5 ב1"על

בכל Jקאמריוסתמאע"כ,התינוקבעריסתכלאיס

דחולכיוןכלל,חינוןעדייובושייןאיןאפילוקטן,

דאסורה IIחוא/כאיסור,דברבידיסמאכילוליח

מחוות,לנישאטוריםפריצות,בנדיבתואתלביש nל

מאוד,בקטנהדי"לאלאת, IIמחאסורשהפריציתאחר

בבתאבלפריצות,כאןואיןערוה,עדייןשברחאיו

יאטירערוה,בשרחנילויחוילביאה,דראויהששל,

מקודםנם Iחינוךמצותומצדבפריצות,להלבישח

צניעותבמצותלחנכהחייבבשרת,לכסותכשמבינת

כתב ] Iנכללק'נמעיבשד"חשו"ר .. ) Jי(אותל IIכמש

ינשו"תע"כ.יומיבןבקטןאפילואטירבידיסלספות

לודאיןבקטומפלפלקי"ז]טיוב II[חיצחקמנחת

במחשבחדתליבכלאיסעובראיואפשרמחשבה,

מוכרלןכסותמוכרי ]:כט[שבתל IIמזלפי[דחיינן

עש"ב,ברש"י]וע"שכו'יתכויןשלאובלבדכדרכו,

ממש,דבלובשח] IIהיכלאיס Iנהמ IIבכמבואראד

כיוןכסיתובמוכרי ,ע'ישמכויואינןאפילועובר

יעייןכלל,לבישהזואיולמכירה,רקדנישאו

שבתןנרלשםבחדליקהמכבח,דווהכג.][שםבתיטי

חםעשהזעיקוחניכת,רנבשבילתדלקתחשיבאיו
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רסזוהישועה/ג Iיפרקהצניעות

שם,יבק"נר] IIטכג I1פ[טוכהברא"שוכןאיננת,

וה"חתיסיף,בבלעובראינונוי,לשמבלולבבהןסיף

המלבישאבלכלאיס,משוםעובר,אינולמכירהבנושאו

שייןהתינוק,אתלהלבישדמכייולתינוק,כלאים

מחשבהשאיואע"פכלאים,,לבישתאיטורשפיר

בשוועש IIכממררבנןרקראסורמציעואפי, 1להקטו

פריצותבבנדיוח"הכנ"ל,אסורנמיש"א]ר"ס[יו"ד

חאיטירנמלזחלפשיטאממש,לבישתדחשיב

ודוק.דצניעותבמ"עועוברזפריצות,

מצייחדאינה Iאט"קא IJמנדכתבהאם,ואפילויג)

דונ/יםמשמע ,ולהפרישובולגעור

טתםמדאמרואטורה,היאגםכיריסלהאכילן

ליתוראסורא IIמנמ"שוכואסור,בידיםלהאכילן

אמןינםומשמעאמרו,סתמאחי,חגבלתינןק

לתינוק,שעטנזדלהציעבאיטורוכולו,ליתןאסורה

לתינןקמציעהחאםונסתמאאסור,טתםאמרי

רקהאיסורחייאםאלו,ובכלחאב,ולאבעריסח,

אטורה,חאםדגםאע/כלפרש,להםחי'האב,על

אטורת,הםאדנםלילדתופריצותבנדיבהלבשתה IIוח

לסייעאולנרוםאטורמישראל,נפשדכלופשיטא

חייביםוחכליתנרך,רצונוננרשהוא,מתליעשית

יתברך.כרצונולהתנהג

(מה"תאברהםבאשלמבטשיטשהגת"קגםיד)

ננריקילכמואוליוזי'לכתבד) lIסה IIסע

דאשה,ושערותטפחאודותתואכו ,דקטןהנימןלאבר

ררגהשאיוכיוושנים,מגןיתיירםנםשבקטנת,
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והישועהי"גפרקהצניעותרסח

 Iגבבתנשואיןשחירל IIאחזחריאך Iקיללהנשא,

יהובאעכ"ל,שניס Iמנבפחיתהרקלהקל,ואיושניס,

בשינוי ) Iבאיתסי"ד(ח"ואומריביעת IIשבונמל

גיבבתלתקלאיןדלמעשח,נמי,מסיקיפ Jעכקצת,

כלבדיונכנטח Iלהנשאדראויהיל Iדאזדכיוושניס,

דבחסדאומר,יביעבעלהנאווהביאנםהנשים,

קטנה,לעניונמינסתפקהו)יק Jסה II(סעלאלפים

ל IIדנ )'חאותבא(פועליוכתבחי,אישבווחרב

אומר,יכיענעלתנאווחביאשיבבדאפשר,להחמיר

לאסורשתעלתסי"א)(חא"חסופרדעתת IIמשו

שצווחהשואלוכדעתואילך,שניםמשלשבקטנות,

 1אתרעלערוהאיסורומלכדהמקילים,ננדככרוכיא,

ולאלצניעות,חילדהלהרגיל 1חינוךחיובישחרי

איסוראלחולמיספיאיסור,בזהוישלפריצות,

תשובהת IIבשיגם 1חכויהנהשאמתספקואין"",כלרים,

עבדיו,יאותדלאכתב,רכווט)סי,ב lln (מאהבת

ישלמחות,א IIבאקרבו IIלבחכקטניתשמביאיו

"ש Pלקריתלאסררשלאהמקיליו,עללסמוך

סל"ן)א I1(תתלויחלקת IIמשוהביאגםולהתפלל,

ופריצותא,איסוראדעבדיבקטנות,שייךדלאדכיוו

והשיבע"כ,ערוההרילאתמיד,כךדהולכותכיירי"ל

איסורא,דעבדישייךלאבנכריותדנם ,אימריביעבעל

אימר.יביעשווותד IIעבתערוההויה lIואפ

אםשיין,חי'איסורא,עבדידלא/ל Iהנוטענהשו)

שלאדמי Iנאמר Iקנסדרדהאיטורתיה

איךבעצם,ערוהשחואמתאבל Iלקנטואיןחטא,
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רסטוהישועהג IIיפרקהצניעות

בתאהאוכיחטאהשלאמשוםתערות,איסוריבטל

כונת,בליעצמה,וגילתהישנת,היאאםוכי Iתליא

בכלוכךערות,אינוזחמשום Iלא""~'חטאהדודאי

תמיד,כדדחולכותדכיוןהלוי,חלקש IIמנםכהו/ג,

בעצם,ערותשחואדמהכלל,יתכולאערוה,הוילא

ר"ל,לעבורשרניליוי IIעמתגמל,ערוהאיטוראין

וממשנתאדםמחייי"א)בקי'הןאיתו lI(פטל IJוכמש

 Iח"ןהפריצותלחתירתרגילות,מתנידלאברורה,

ידיתדפניהכד.)(ברכותכתבל IIזא IIשהרשבפ Iואע'

טריד,לאבהן,זרגילזכיוןלחן,חוששייאיוורגלית,

דחייחתם,שאניעווה)ס IIר n "א(י IIבביהובא

ה #Iדנרפ'יזוכמשו/למעולםןהכרחי,טבעירגילות

בעצםרקכלל,פריצותמצדנילוישםואיןע"ש,אכן]

כמבוארהראוי,ומצדההכרח,מצדמגוליו,הי

דראויבשרה,שארכלאבל ,י"א]אית[וע"ששם

עריתחויממנת,משחומגולהאםמכוסה,להיות

אימרדביביעואע/'גכלל,הרגילותמהניולא Jבעצם

האחרוניםעלבקטנות,לסמוךמקוםדישסיים,שם

ההלכותבמקורימבוארחרימ"מבזה,המקילין

כלל.להקלא IIדאהנ"ל

בתולה,בשער )'טאות(פויחלעילשכתבנופ IIיאעטז)

משוםשערה,מגלהאינהשהיאדאחר

לכסותעדייוזמנההניעשלאמצדרקפריצות,

בזהלהשאיןוכייןלאיש,שתינשאעדשערה,

ש IIכמלאנשים,הרחוריסנורמתאינהרעיס,הרחורים

מהרחרת,אינהשהאשהרכלל, IIזט IIהבעשאאי'ז



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    304יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

והישועהיו/גפרקהצניעותער

f'אוI,45 ;ךךS7 עrl 

הבתילהשעראיוולכוהרהוריס,לואינה--גירמת

כן,נימאילדת,בשרבנילוינםיאו/כע"נ,ערוה
~ 

הרהוריםתנרוםלאבזה,מהרהרתאינהדהיאדכיון

אינןשהואשאני,דבשעדכו,לימרא'יאלאנשים,

ק"שלקרותמותרשע"כבעצם,יצה"רנירוינורם

דבנשואה,אלא )/ז(אותש IIכמשבתולותשערננך

שהיאפריצןת,מצדשערהמגלהאםלכסות,שדינה

הרהוריםנןרמתהיאבשערה,שיסתכלומהרהרת

והשערנורמתןאינהמהרהרת,וכשאינתלאנשים,

נילויאבלרע,פנעואיו Iשטוואיו 1מנרהאינובעצם,

אינהאפילןובזה,בעצם,מגרההואדקטנה,בשר

כשנתגלהבגדולה,כמוהרהוריס,גורםמהרהרת,

פשיט,יזהבעצם,מגרהברצונה,שלאאפילובשרה,

עבדהדלאבקטנה,מהנילאןממילאלכל,ימובן

 •הן][אותיע'/של, IIכנאיסירא

ל IIזצא lIחזלהנאוולשווייהדלאימחיירתאיז)

דאיןבלשןנןשנדייקן"י nלטועה

הקשנה,בשרבנילןיח'וןשמיקלדרמיזארמזשיםבי

לפיאיבזה.להתירוסמךבשרה,בנילוילהסתכלאו

אינובאשהדטפחטו)ג Jl(פהנ"לאדםחיישיטת

לינהרבינועפו'דמסתכל,דאינווהביות, Iמחערוה

דוקאההיתרהרי Iאיסוראיומסתכלואיודברואה

דינאלעניןרקאמיריםדבריןואיןמסתכל,באיו

חאיוהחז'/אברורההמשנהדקבעובלבד,ש IIדק

מאמרבזהחחז"אוחביאדייקא,ש IIקבחלכותדינא

בהדיאשםדמייריא IIעדיווזשמתימיפרקיונחרבינו
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רעאוהישועהיו/גפרקהצניעות

לפניוונזדמןק"שדהקוראופשיטא ,ש Jlבקתעניןכל

דינאולית ,ממנהפניודיחזירקטנתשלבשרנילוי

רקחואבזה,לדוושהוצרכוומחבזה,זיינאולית

פויצותשנשיםבוכבתכנון 1פניולהחזירא IIכשא

ל IJרעצמולהחזירלישקשחחולהאוסביבותיי,

ש, lIקלקרותשלוכלא I1חזוהקילהואבזהיכדומה,

סיאותיז 1סלג lIפ(ברכותט 1ממעי/כב]ה IIנפל lIועמש

יתבטלשלאכדימטפח,בפחותדהקילופו)יאית
, 

באשהדקול(שם)הרא"שכתבדמחונט ,ש IIקממצות

דלק"שהריע"כ,ש IIקלעניןילאלשמוע,עריה,

דקולז) J1הטפי/גיש Iק I(המשנההכסףב IIיב /הקילו

ש IIקלעניודלא 1ם IIהרמבסובר 1עריהבאשהישער

ןלהסתכלבקולה,ללהנותשאטורלעניןאלאנאמר,

לאברהםחסדות Iבשוכתביעפ"זעונב,בשערה

(סע"ה)ומ"אשהקילדמהז) IIספע Iאח/ת II(מתד

הקילדלאברור,נראהנברית,פאהבנילויק'/שלענין

ע"ג,דרבנןאיסוררקבזהדאיוש, Jק'לעניןרק

בק"ש,דמתירדאע"גכו,ל lIצ N'Jבחזגםיממילא

דייקאדבק"ש Iו IIחצניעותלנבילהקלכללמתיראינו

ט, IIממעלל l1כנש/ lIקביטוללמניעלתקל,עניויש

לנצחומועילשמלם,מלכותעולומקבלמכויו,ש IIובק

להקלאפשרזהכלומשום ].הנברכיתל IIכמזלצח"ר

להחמיר,החיובצניעןת,בעניןאבלדייקא,ש Iבק'

 ,תאפשרבכלנפשינושנמטורדמחראיילהקל,ולא

קרובזהולרומם 1הקדישהילחזקחפריצות,למנוע

נוראמצבינוחנדול,לדאבונינואשרוחיחדות,חתורה
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יהישיע·הי"ג.פרקהצניעותועב

זה,למצבהגורמתבעולם,הגדולהוהסיבה Jבכלל

בערד,במחנינוהצניעות,ומלעוט Jהפריצותרובחוא

עליתםיבתרך,כבודיעלחחסיםשמו,וחושביד'ויראי

הקדישח,לסידללחזקילהתאמץ,לחתבינו, ,לטומ"","",

עליחישןולא ,"ו nידיחסשירפןלוא Jהמזדמןבכל

בכלמלחצילחו'ויתייאשוולאבעולם,הרעיםזרמים

ית, Jחבבלפניוידרעונלןיחם,קדושיםוישראלהאפשר,

לחכמלואיושבשמלם,אביהםרציולעשותשרצינם

היחודים,במחנההמקולקלזרםבפנילהכנעהתורת,

ולאחמזדמו,בכלהקולותצדדילחפשכעתשרניליס

מחזקיםעודבפרצות,לעמידגדריסנודריםשאיודי

שחםיוס,בכלשינותהקוליתע'ייהפרצות,בזת

קצתחשנמשכתכשלשלתקןלות!עודןנורמיםמישכים

יבהקדמת,בפתיחהמבואריכברכידוע,קצתה,אחר

שיראתמלוכלחיחדות,כליסידהואהצניעיתאיך

ולבטל Iהצניעותלחזק Iלתתאמץצרידבלבו,נוגע Iד

תזח,בזמן ,ה! Iבדיעבידתתכליתיהיא Jחפריצןת

אידהקדוש,עמלנועלהנדול,הרחמנותרואתעיושכל

רבידינןל, 1Iרעמלקתאלבירארמח,מאיגראנפלנו
, 

לאמו.אמוחיוסכל Jדביראתחמזדמן,בכללתקן
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רעגוהישועהיוודפרקהצביעות

עשרארבעהפרק

אדםבנילטענןתתשןבןת

שבאיסאדם,בניבשיטתבזהלהעירוראןיא)

נשבתל I1חזאמרוהלאואומריםבטענה

ואלשונניםשיהירמוטבלישראל,להםהנח ]: nקמ"

עלנזירהנוזריואיו ]:ט IIענב"קואמרומזידים,יחיו

 Iבהלעמודיכוליםהציבוררובכואםאלאהצבור,

תפשתתפשת,לאמרובהתפשתהי.]נסוכתיאמרי

 Iוכה IIדח 1Iקכסיוח Iאו(ב"יואמריתפשת,מועט

בשםה IIסדסל"טוביו"רתתמיך,בעלבשםבא//ח

תורחישראלשלמנהנומחיתוך)שהואשכלרו,ת.

דבר,עמאמאיחזיפוק ].ה"מ[ברכותואמריתרא,

וכדומהעדיףדתתיראכח ]: Iב[ביצתיאמרו

מהטענית.

ש Jlדמממש,שיםאליטענותבכלאיוןבאמתב)

דיליראימייחדזתספרהריכיןמוטב

איווהריהספר,בשערכמ"ששמן,ולחרשבי

הואשכךלפניהםכשיתבררה Iב'דייראיכיספק

ואיוה. IIב Iדכמצותלקייםבאהבהיקבלוהתלכה,

אות(בפתיחהל IIועחווולעבירמזידיושיהיולחשדם

רקממש,שונניסהעםאיודבריםובהרבהל/יו},

להקל,מקוםדישיסומכיםברור,האיסורזאיר

שלאל I1יזלן)(ביצהמקובצתבשיטהמפירשנם

אבללדורותם,אלאכיי)(מיטבאלודבריםנאמרן

סייגלעשיתראןידבריסבכמהשמקיליוהזחבדור
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והישיעה'י'דפרקהצניעדחרעז

דלאעד 1להווקנסינומחינןבדרבנןואפילולתורה,

במדרשהואושכןבמזיד,ולאבשונגלאליעבדו

ובא"אאחרינים.הרבהוהביאוהול, IIעכירושלמי

לעשות Iמחינוש Jמ'צו,לפ IIעכ Iקנסינוש IIמלקיים

לחם.הנחלומרולאבדיבור,מחאהפ IIעכ

רובכ IIאאהצביר,עלגזירהגוזריואיןש IIימג)

מייריזחחריבח,לעמיריכוליםהציבןר

נזירה,משוםלאסורבאיםוב"דהמיתרים.בדברים

אבלבה,לעמודהצבורריבשיוכלילשערמחילבים

ואיןמדינא,שאסורבמחעסקינוהא Iדידובנדוו

רשפירהרואותדעינינוועוזכלל,נזירתשוםכאן

שייןלאממילאכד,כשנחיגארוכית,ללבישיכילות

בה.לעמידיכוליןשאיןכלל,לימר

ברשי'ימפורשחריתפשת,לאמרובהתפשתש IIמד)

לתפושאם Iספקשהואבמהדחיינוז"ל,

אינוהמריבה,דתפישתאמרינו,אזמעט,אומרובה

רהחיובנתבררתההלכהאםדידן,בנדוןאבלבטוח,

תפשתשייןמההצניעות,בהלכיתהנדרשככללכסות,

יהלכיתשבת,מחלכותזוהלכהנשתנהימהמריבה,

מרובה.דתפשתבטענהדווקאבזהלבאוכדומה,נדה

אחרחנחחיא,תירהישראלמנהגש IIומה)

אתלהתירונהגולאיסור,הלכהדנתבררה

מפורשיכברהלכה,מבטלדמנהגטענתםהריהאסור,

עיקרמנחגדאמרינוהאוז"לתר'/צ]ס IIנסא IIבמג

והתלמוךאסור,ל IIסדעיתרובאפילוחיינןחלכח,

אמרינןכייחפסיקתאפיעלבנןיוהמנהג Iלהומסייע
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רעהוהישועה'יידפרקהצניעות

מפלאישאבותינוקבלןכדדודאיהלכה,עוקרמנחג

כמ"שותיקיו,פיעלשנתיסדמנהגודוקאכןןאיש

אינוהתןרה,מוראיהלושאיומנחגאבלחמרדכי,

י"ז)פרקטופרים(מסכתהדעתבשיקןלכטועהאלא

ןהפריצות",""ךהקולותדידועבנ"זיממילאל. IIעכ

איש,מפיאישאבותינןקבלתאינסודאי"ם,~הוגיס,

[חדשיס,מ~ךעסהםאלאכלל,ןתיקיןמנהגואיגס

שערים[לאסביבןתינן,אשר,מהנןיםבאו,]מקרוב

אתעובריםןאתםמעילם,כאלובשיעוריםאבותיכם]

רשאיאינןלהאריך,שאמריבמקיםודאיבזה,דופי

עןלתעשילאלח)י"ט(ןיקראוכתיבבגדיהן.לקצר

שקרשאםדייו,נקראשהמודדי I1פרשבמדח,במשפט

ובמנהניםעש"ב,הדלו,אתכמקלקלהואחריבמדח,

בכתווגכתבןגםחמנהנ,אתלבטלדישכתבוכאלה

רב ].אפ[בקדושיולרמזוישגהנם,אותיותמנהנ

ההיאקאזלאחןהבאןרחא,קאזליחיייהידהורב

גהנם,מקמיכרעיךךלי I1לררבל I1א 1קמייחןאתתא

ןמסתבראשנקדימנה,ללכתמהרהזקןרIויתוסי Iכ

כשריםאנשיםשנילכלאבל Iכועבדמשח"ךדלפנים

נהניהעןלםאבללעצמיהחמיררבז IIלפעכ"ל,מיתר

במנהנפ Jlעכ Iלהתירשהמנהגפ IIאערבוא"להיתר,

יכ"שליזהר.וראויבנחנם.ליפוללפעמיםאפשרזה

נחנם,אותיותדמכהגלומרדשייךממש,דאסורד IIבכ

שראויבמנהגלהכשליאפשרזהרמזנמידרבל IIוי

איסורא,במקוםאמרן ).ו"ט(/ח Iיברגתנם.בולקרןא

בתמי/.להישבקינןנחנןכי
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והישועה"יירפרקהצניוyתרעי

איסורמנהניבזההתירולאכוי.חזיפיקש IIימו)

ומצאןחזו/לבדקןהדבריסבאותורקן. IIח

אחרלילדאמרודייקאובהסכראוי,שנותניס

כדההלכהשנתקבלתשתראהכונתםיי"להמנהנים,

 .י/'חאנשיםמנהניבכללנהוגדאמרןולאבעולם,

דעדיףהכונהאיוהריעדיף,דהתיראכח/ש Jימז)

עדיפותכלללומרשייןלאשהרי Iלהתיר

בזההבחירהאיושתרי Iלהיתרולאלאיסורלאבזה,

יאטיר,וברצותויתיר,שברצותוחויו,האדם,ביד

ש IIוכמ IIווחכרצונויכריעשלאיעומדמצווהכ IIדבע

האדםיאמרולאוזו/לב) Iסוה IIסכ(בחויימרמי/א

עושהואםמחלוקת,בושישבדברשארצהכפיאפסיק

ויודע Iגדולחכםהואאםאלאשקר,דיוזהחריכו,

הואהכיברלאוואיובידןחרשותבראיית,להכריע

איסורבהיראותכוןדדינאספיקאדאיכאהיכאכו'

ואילחומראןילךראורייתא,איסורדברוהיאוהיתר

ע"שכיןאםירוקאהמיקל,אחרילך Jדרבנודבר

כרצונו,להתירהאדםביךהברירהדאיוהריהפרטים,

לחתיר,דעדיףעדיף,דהתיראכחאש Iמ'לפרשא Iיא/ , 

דוקא,תורהשלכאמיתהלהיריתצריכים/כ Iבעדודאי

כחצריךרהמתירשם,ל IJזברש/יימפורשכבראבל

דהיינילהתיר,עליהםשיסמוךויסודותבראיותמיוחד

אטרשאם Iלאיסורדמיולאלהתיר,נדילשהאחריות

שהכלי IIכפרשבזהחטאלאולאסירהדיושאיןבמקום

וכדאיתאחמיתר,בדברואפילו Iלהחמיריכולין

ומיפרש"ילאיסורהוראהאלנאומי ) I(זבכתובית
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רעןוהישיעהי"רפרקהצניעות

לתחמיר,רשאיאדמדכלמשומהוראה,איסורקרא

תספקמושאפילודבריס,טמיכתזחאיווהאוסר

חמתיראבל Iואוסרבאהואלו,ברורחההלכהשאיו

הוראהוהיאחכמתו,סברתעלאושמועתו,עלסומך

סל"ו)ר l1יוכ II(בנההש"דש IIמממבוארוכועכ"ל,

ל, I1עכלפרשצ IIאאיסוראאבללפרש,צרידדחיתר

לאסורצרידכ IIבעחריחאיטוראתפירשלאשאפילו

ואע"פחחיתר,מפורשד~יוכיוולהתיר,דא"אאחר

אותאו"הבהוראותרמ"בט"ס(יו"דהש"ישכתב

לאטוראסורכךתאסוראתלהתירשאסורכשמשי)

לאסורחוצרךאםדבריובסוףביארהריהמותר,את

האיסורשאיובזהחומראמחמתאוטפקמחמת

ברור,האיסורשאיולומרהמורחצרידכשמשבריר

מבוארפ IIעכל, Jlעכלהחמירמחויביםשאנואלא

בכלשאיוומבוארנמור,בירוראחררקלהתיר,א IIדא

קושיות,לשארתלמודומזהממשות,שוםהני'לקוי

מקשו.סתםשיקשה

ולמצואלחתורישראל,נדולינהנודמעולםג IIואעח)

הריכידוע,עניניס,בכמהלהתיר,מבוא

שמצאהסמכא,ברברבחיינוננעלו,לאהיתרדשערי

לחיתרותכריעוהוכיח ,חחלכהבמקוריהשיב,דיידו

וישתורח,שלדרכהחואוכדלו,נתונההרשותודאי

בחירתכנוולחתיר,להשתדלעליושמצוהדבריס

ל Jוז'ש"ח)ס"קיז J(סישמואלבביתדמפורשענונת,

המחמיר,וכלענונה,אשהבעדותמדקדקיושאיו

ואיןעושת,חואיפחלאאלו,בדבריסוחוקרודורש



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    312יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

והישועה'יויפרקהצניעותרעח

לחזורמורה,לכליראויכרןממנונוחהחכמיםדעת

עני,בשאלתיכועכ"ל,כר'להתירחצדדיםכלעל

דכתבואורחים,יכבודשבת,וצורןמרובהןותפסי

בשארוכןידועים,באופניםבתם,להתירהפוסקים

אלחבכל,הנחלהחמיר,ילאלהקלדכתבו Jענינים

במצותיו,קדשנואשריתברד,רצונומקיימיםהדבריס,

בדינילהקלאנחנןשרשאיםלאאבלכךןלנחונוצינו

רקלהקלא IIדאיכמבוארחווי,כרצוננותה/ק

מתרעמים,אנובצדקולכןומכריחות,ברירותבראיות

כהלכת,שלאפריצות,בעניניןמתיריםהמקיליםעל

וראיהיסודבלישמקיליםהעם,מנהגיעלוסימכים

 .) Jהאותל II(ע

(תהליםאדםלבניזלותכרום ):ו(ברכותל IIןאזט)

עולם,שלברומושעומדיםדבריםאלויב)

דאפילוהכתוב,פירשוהנחל, IIעכבהומזלזליוא IJובנ

תאמרשלאבהן,מזלזליובני'אעולם,ברוםשהואמה

שכדומעידהואילפרשיןירב,מעשהכא.)(שבתל Jכמז'

דאיןל IIקמל, IIעכהיאהלכהעושיו,אבאביתהין

בדבריסנםמזלזליו,שחםכלל,א IIבנעללסמוך , 

ממנחגם,ראיהשוםואיועולם,שלברומוהעומדים

ואלקינול, IIרזימהגורמיםבפריצות,הקולותוהרי

גדולהאחרייתןממללאצג.)(סנתדריוזימתשינא

מיצאשאתהמקוםבכלו) 1פכו(נ"רש IIועמ Iבזהמאוד

עלכוי,והירנתלעולם,באהאנדרלימיסיאהזנית,

והדבריסהזנות,מוחוץאף,מארידחקב"חחכל

עוו.יכפררחוםיחיאארוכים,
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רעםוהישועהיוודפרקהצניעות

כלכישנדעוראויתרי"נ)(סייחסידיםספרל IIוזי)

חמתעהעוןאלאבתשיבה,מתכפרותהעונות

רע,ובטעותרע,בנימוסאןתם,יהמתעהחרביס,את

כהלכהושלא Iכתורהשלאאותם,שהורהובהןראה

מהלתקןיכרלשאיןמפנימתכפר,עונואיןלימדם,

אותם,לימדאשרהרעותאתלהשיביכולואינושעיות,

י)כח,(משלינאמרועליובו,תלויחהרביםוחטאת

עכ"ל.רעבדרךישריםמשנח

(שנתמנחביוםבומ"נ)ד IIפ(ידיסהמשנחל I1יזיא)

עמיואמרו ).ח"כברכותלנשיא,ראב"ע

נזרענ,ימעשרט l#רנזרבשביעית,חומהומןאב

עזריה,בןאלעזרישמעאלא"ר Iשנימעשרע IIראב

הראיחעלין 1חמחמיר,שכלמחמירשאתהראיחעליך

מסדרשניתילאאניאחי,ישמעאלראב"עא"לללמד,

כרןללמדהראיהועליו Iשינהאחיטרפןוחשניס,

כשאתהלראב"ע,לואמרישמעאלדריוהיינו,ל, IIעכ

אתהיסרדמאיזהראיה,להביאעליךעלינו,מחמיר

טרפיןשניתי,לאאניע, IJראבוהשיבומחמיר,משנה

מאיזהראיח,לחביאועליושינח,היאהמקיל,אחי

דחירב Iבזהמברארנמצאומקיל,משנההואיסוד

לעולםרקוקולא,בחומראתלויאינוהראיח,הבאת

[לעילשמבואראחרובנ"ד,ראיה,להביאחמשנחעל

משניםוחיוסארוכיס,לובשיםחייהדורותשכלפ"ט]

היסוד,מאיוראיה,להביאהמשניםעלקצרים,ללבוש

בס"ד,ןמצאתיינעתיואעפ"כ,קצרים,יללבישלשנית

חספר,בפניםכמביארלדברי,ראיותחרבהלחביא
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והישועה דו,.,פיקהצניעותרפ

הראיותכלתחלתלדחותעליןלשנות,והרוצח

חרימהם,איזתידחהאםואפילןבזה,שכתבתי

לימר,שייןולאמלתקל,למנועהנשארים,יספיקו

שלדרכחכולאכיידחר,האחריםנםנדחן,מראלי

דהלכתא,אליבאשמעתתאלהסיקחריצחאלאתורח,

 ..כראויבשלימיתהדברשיבררעדוליינע,להטריחצריד

נושאיםשחיוחש"ס,ובכלהניילבמשנהמצינויכו

הכריעולאלנמרי,נתבררשלאזמווכלבדבר,ונותנים

יכוליו,דלהחמיר ): Iב(ביצהיכפרש"לכלל,להקל

בראיותרקא IIאלהקלואבל Iהמיתרבדבראפילו

מנקידת ]'ז[אותלעילכברשכתבתיוכמיברורית,

נמי,ליהסביראחריוכי',לפרשצרידדהיתרהכסף,

שנםפיעלואףמפורש,באינןאפשר,אידלתתיר

שם.עייוומפורשאינוהאיסור

דידנתור IIמוחח IIהרהבניליחראהשוביב)

ז IIפוסנתדריןבתוספתאש IIמא IIשליט

תמחמירוכלראיה,להביאעליווהמטמאתאוסרד) IIח

ובחטדיל, IIעכהמקילאףויויאראיה,להביאעלין

כחא/ש Iבמביצה,רישי!יוסומרש"יחקישםדוד

ותייראיה,בליגםלהחמלרדלכילעדיף,דהתירא

יש Jאפילקולא,דספיקאבדרבנו,מיירידתוספתא

ןרוומהראי"עליוהמחמירמשווה Iלהחמלרחזקה

להחמיר,חזקהישדאפיןכי, ).ן' Jלועירוביודס"לחיא,

חואחראי',עליוהמקילדאףא IIיחיובדרבנומקילינן

איובדרבנונםאיטור,דבחזקת(שם)ל IIדס ,'''ר

פלוגאתתלה(שם)בכוריסומנחתע'יש,ענת"דלתקל,
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ראפוהישועהוד/רפרקהצניעות ~כ:§.ר~

בדרבנןאי ) ..זיז II(עות"קריב"קבפלוגתתדתוספתא,

(סיייצ Jחבשו/יתגםע"ש,לקולאאולחומראאזלינו

 Iוס IIובסבדרבנו,איירידתוספתאנמיביארז) llקט

הראיה,עליובזה/כיוצאבכללהקלהבאוז"לכתב

בשביעית,ענימעשרהמעשריןומואבדנעמוואף

~ S להביאעליובר'/סהמחמירשכלידיםבמסןרינך

מראיודבריסשלופשוטןהסבראכשאיוה"מ, /ראיה

ראיהלהביאהמתלרעלר, l{לנבכיוצאאבללחןמרא,

בררבנו.גםחחמלרחריל. IIעכ

ס IIר/ב J(חבתשב/יץל, IIהנ/י Jבנליהראהעודיג)

כשביעההויכףתקיעתאםלעניןקמ"א)

ישואםוסייסבזת,מחלוקתוחביאחיתר,לוואין

שלאבמההמחמירשכללו,שומעיולהקל,שמורהמי

ידיסבמסיכמ"שראיי,להביאעליובפירוש,נזכר

האיסורלהזכירראוישהיהבמחנמי,היינול, IIעכ

באזהואם ,דמותרמשמענזכר,לאאםבפירוש,

להביאעליולכןומשנח,מחדשהואחרילהחמיר,

ל IIזא IIהרשבעליאנועייז,התשבייץעודוסייםראיי,

חנח/לו Jעככשבועתשאינהכ IIבתלהקלסומכים

לאלהקל,/ץ Jהתשבשכתב/פ Iשאעהרואות,עינינו

תחלה,כתבאלאלהקל,יכולשרוצהמיסתם,כתב

פ IIשעכוהיינולו,שומעיןלהקל,שמורהמיישיאם

בסיומיוגם Iאחריותועלוסומכיואחריות,בעליש

סתםאמרולאלהקל,א Jהרשב'עלשסומכיןכתכ

החכמיםכיןגדלתילמיכלואניטיים,ולבסוףלהקל

כלללזהשחששמיראיתיולאגדולים,רבניסומחם
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והישועהיוודפרקהצניועתרפב

בסמיכהרקסתם,להקלאמרלאה IIואפל IIעככ IIלת

לטמיךשאיו Iריתמייתמיאנוש IIכז"לא IIהרשבעל

ברורות.בראיותרקכלל,ןלהקל

להקל,ראןירנסתמאשכתבמיוראיתייד)

אלו ] Iא Iו[כתובותש IIממראיי Iוכ

כלל,ראליזרראיו Iלעצמומקיליןואלולעצמומקילין

ינן ,מתה"קראיותע"פמקיל,להקלל Ilדסדמאן

ז IIפככלים l[ממטראי, Iכעורתורה,שלררכההיא

ראי'ואינולהקל,מתכווניםואלואלודאמרא] IIמי

ע"פדהמקילוידיעמדינא,ל IIטדהכיל, IIכנכלל

בן[כללהרא"שמת'ראייכןעוד Iדמישפירהלכת,

וחזקה,ברירהראיולחביאעליווחאוסרדסייםסי"ז]

וחיינול, IIעכישראלשלממונןעלחסחחתורתכי

לאסורןתבאכילכומותר,דהואשםדמבררמשום

מנ"חכ'עודלכל,פשוטוזה Iוחזקהברורתראי,צריד

עניתניתו,מריבחשובאדםאם Iשכקפ"ז]סי'ס[יו"ד

פרישותןמדתינתנעצמו,עללסמוךרוצתאינו

לדורותבולהורותבספר,להיכתבניןתלאאבללעצמו,

בריריתראיותשיביאלאאםזמדעתוולהחמירהבאים

ימותרשםדס"למשוםותיינול, IIעכתתלמידמו

לובליןם IIממהרכןעודפשוט,וזהעש"ב,התלמודע"פ

יוכללאמעוותשהיאומשוםשכתבכי'ז]ס IIנס

 Iכומהתמווהמשקהשתייתלמנועא IIיא 1לתקו

מהעללסמוךישע"כ Iכושיגגיםשיחיוומיטב

אלאכלל,לכתחלהלתקלאמרלאל, IIעכשכתבתי

ייעבדלסמיךיש ,חחמוןלמנועשאייאתדחקמתוד



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    317יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

רפגרהישועהיוודפרקהצניעות

למנועאפשרחי'אםאבלשם,הואשכתבחיתרצדעל

ואיולהקל,ולאלמנעם,חיובהיומלשתות,ההמיו

ובהיתרברור,החיתרשאיובמהלהקל,שכתבאחדגם

ט'יס[יו'ודשויךכמ"שלאסור,דאסורפשיטאברור

 ,ברורחיתרובאיי ,'שאותאו'והבחוראותרמ"ב]

להחמירספיקאובראירייתאלהקל,בדרבננ,,",",t;ןפיקא

חטההתורתמ"שכתבשםא':בהגהזיאיתכמש'יל

 ):מש(בחוליןאמרווזהישראל,שלממונועל

מזה,ותוץתורה,באיסורכןאומראיךשם,ותמהו

חסת.התורהבאיטורמצינולא

 ) Jבפ JJ(רלעילהמבוארלפיבזה,לעוררןיראטו)
 I ~~~ 111 י:i~ר~

חמטפשים,טפשיםהמסכיליםשישת

העםעלמכבידיםותיראת,התירהדאנשיבזהשטענו

דרכםשע"פלעס,הבטיחווהםבהחומרות,מדייותר

וחייעת"זתענונישלחנות,לשנייזכומיסדים,שהם

דרכםע"פאיךעכשיו,רואהעיוכלדנריטוףב, IIעה

כלונםהיהדות,כלנישלועולם,נדריתשפרצו

ורוצחיםננביסהםשלהםהחדשיםוהדירותהאנושית,

בבתיהמ,בחייהםבטוחיםהאנשיםאיןאשרוכוי,

המסכיליס,שהביאותמצבזהורו,ל,בניתםמפני

תצילותםאבלמדרכיהם,הנמשכיםהנעימיםבחיים

 ,והיראההתירהאנשישלתחומרית,מכובדהעם,את

הנהוגמההפקרותלמנועוהנדריס,בתחומרותשנדרו

יתבוננווממילאחיים,אינםחייתסממש,אשרעכשיו

אםתאדם,לושיבורישרת,דרךאיזהו Jתכנוניםנא

ולבריות,לשמיםוחטאים,רעיםלהיותבהפקרות,
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והישועהי"רפרקהצניעותרפז

והסייגיםבחנדריםהחרדיםדרךאורו,ל,הנ"לככל

נועם,בדרכיוניושר,באחריותק JIתחבדרכילחיות

ואדם.אלקיסבעיניחן,ובדרכי

עלקושיות,שוםהמקשיםשכלמיבו,וממילאטז)

תולדותהיאהכלהחרדיים,הנהנות

ישראל,בניעלשמרחמלםהנייל,חמסכיליסמשיטת

אנשיבהנהגתוהמצות,התורהעולכובדשסובלים

שהואהקוליתדרךיותר,ומעדיפיםוהיראח,התורה

יחיי,באמונזןיוצדיקול, Iרהנ"להחורבולדרדהנתיב

בדרכילהתנהגהקדושים,רבותינוחכמים,אמינת

נועם,ודרכיישריסדרכיהקדושים,ואבותינורביתלנו

ןיתעלה.יתברךלכבידי
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רפהוהישועהט"ופיקהצניעות

עשרחמשהפרק

מתירי'ב lומ'דפמ"ג Qלהטועיתשובה

הקניאעדנילוי

למעלההואדשוקואימריםטועיודישח IIנפל IIעא)

בואיומארכןבתולמטתוממילאמארכובה.

ועכי/פבאנפלאות,לכסותוקונועםומתחסדיןקפידא,

מארכובה,למטהכנדת,להאריךצורךואיןמספיק,זה

עצמותוליןחםוהנה /תתגלה]לאשהארכובהרק

יס Jרמ"זח II(אנ IIהפמהםהלאגדולותןאולנותבשני

שקוריןארכובהעדהרנלכלנמצאל IIוזשכתבה) IIע

איואפשרומגולה,יחףשהולכיובמקוםשםקניא

שהולכיובמקוםרקדמיקל/ב Iואחל, IIעכ Iכיחשש

מצדדיו,כברמכללו,שחותראחרמ'ימומנולח,יחף

שמקיליול IIרומנולה,יחףחולכיונמידכמרלנתלכן

דמוטבלשתוק,פ lIעכיסומכיובכד,ורניליןבפריצרת,

ברורחהמשנההואחשניואילןכוי,שונניןשיהין

(והואהשיקעדרגל,בפרסותשכתב ) Iבס"ק(שם

לילךשדרכןבמקוםא) IIבלקניאשנקראהמקוםעד

באאינובהן,שרנילשכיןוכננדן,לקרותמותריחף,

ל. IIעכ Iכיהרהורלידי

שיטיתשנייתקיימןאיךאנן,נחזיאמנםב)

שהוכחנו nפ"דלעילהללו,החפיכית

למטחרקהואישיקופוסקים,גמראמשנהממקרא

יאמריברורתומשנהשהפמ/יגאפשר,ואיךמארכובה,

שלאבפרטל, I1הנכלעלשיחלקוא I1שאממש,החיפך
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והישועהט"ופרקהצנעיתורפו

ופוסקים.בש"סהלכה,ממקוריכלל,הדברהוכיחי

ביארותחלהשם,הפמ"גבדברילהתבינווראויג}

באשתשוקכד.)(ברכותח IIרש IIבמהפמ"ג

אמרוכברחרי ,ח' Jרקמ"למה(שם)ב"לדתקיערוה,

בכלל,יתכלערית,באשחטפחיצחק Iרבשםתחלה

בשםז"לא IIחרשבאיתירוצים, Iגבזהדישפמוונוכו

א IIיסדצניעות,מקיםחשוקאיןדבאישתלי,הראבנון

צניעות,מקוםחואדבאשהל, J1קמאבשה,נמיהואדכן

פחותאפילובשיק,לאסורמרבה,דר"חתיווהב"ח Iב

 n"nאלאדוקא,לאודשוקהנה"מ,שיטתג'מטפח
אפילואחרת,באשהלרבותןובאמכוסה,מקוםכל

דשוק,חומראל 11סדהטירימבארמטפח,פחית

ל IIסלאגם Iדשוקחומראסו/ללאיהמחברכהב"ח,

עש"ב.באחרתמחמירא IIירמאחרת,דאשהחומרא

הואשוקולשיויודע,והויל IIוזנ IIפמכתבישיבד)

יבתיווטל"ב,ז'ויקרא(ערש"ירכובה oמא

מעשהבהול IIזם I1הרמבוכ"פמ"ד,דחוליופ"י

נמצאירך)נקראלפעמיםישוק ,חןןיט I1פהקרבנית

במקיםשםקניאשקוויוארכובה,עדהרגל,כל

שדרכןובמקוםחשש,איןאפשרומנולהויחףשהולכיו

נמיומטפחפחותולמעלה,ומארכובהטפח,לכסיתי

מלאכתמחמתהיינוכו'מטונףשיקכתבב'יחוע'

ד"הרש"ייג.חניגהכוח I1רדבריפלןנ"ץעןשן IIיע

ל. IIעכש Iיעןרכיבי

למעלתדשוקבאמתחפמ"גכונת Iחיואםח)

בטליו,בעו/כהאלחהדבריםתיימארכיבה,
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ופזוהישועהט"ופרקהצניעות

והפוסקיםהמפורשיםוכלוהנמרותהמשנהדבריננד

דבריהםלבטלא J1שאל, IIהנוהאחרוניםהראשונים

'ל lזהרמבייסכתבשהריאלו,ג IIפמדברימפניז"ל

שבנמראתדבריםכלוז"להחזקה]ליד[בהקדמה

עירכלוכופיןבהם,ללכתישראלכלחייביוהבבלי,

שנהנוהמנתנןת,בכללנהוג Iומדינהמדינתוכלועיר,

הואילבתקנותם,וללכתגזרותם,ולנזירהגמרא,חכמי

כלעליהםהסכימושבנמרא,הדבריםאותםוכל

אישנזרן,אושהסכימוהחכמיםואיתםישראל,

הםהוא,כדשהמשפטולמדידיו,שדנואו Jשחנחינך

בעיקריהקבלהששמעווהםרובם,אוישראלחכמלכל

ל, IIעכרבינומשחעדדור,אחרדורכולה,חתירה

בולאלדחיבבםא IIאכמלאכים,הראשןניםדבריוגם

שוםולאראיי,שוםג IIהפמכתבלאשהריכלום,

נדוליםפוסקיםכמההזכרנןיכברבדבר,להקלבירור

למטההואדשוק Iכונמישכתביבתראי,מפורסמים

עצמםהםבזה,להקלהיוםהנוהניםיגםמארכובה,

שהרימארכיבה,למטהלגלותדמותרל IIסלא

ל IIסכ IIובעבאנפלאות,פ IIעכשיכסומאודמקפירים

צניעות,מקוםדהוינמי

הואשוקדלשוויודעוהויג IIפממדכתבאוק'אךי)

כונתמפרשי Iדידן(והמקיליםמארכיבה

חטרובאמתולמעלה,מארכובההיאדשוקג, IIהפמ

אבלולמעלת,תיבתסייסדלאהמסיימת,תיבה

מביארמארכובה)בלמעלהבחראיירישצייוחראיות

היאדהשיקזה,לידעיםהעילםשאירהפמ/'ג,דידע
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החכמתווא'צר

והישעוהט"ופרקהצניעותרפח

למעלהתואדשיקודעכתבכ IIשע Jמארכובהלמעלה

דשוקמפרשים,הכלהייעכשין,דערנמצאמארכובה,

מארכובתלמטחדגםוהיינומארכובה,למטההוא

למעלתהואזשוקמודיענו,ג IIהפמועכשיוערוה,הוי

ומיתרתערות,ואינןשוק,אינוולמשהמארכובת,

היתכוא"כ, Iכננדיש Iק/לקריתומותר Jלגלןתןהאשה

בראיות,ולהוכיח Iחדברלבררכלוםויתוישאשלא

בזה,יטודותיוהםומתהראשונים,עלחןלקטעםמה

חמיריםשאינסעגינים,בפרטיאפילןבקודש,כדרכי

יחמורים,רביסעניניםשכוללכזת,בעניןכ"שכד,כל

בזה,יקוראשחוזרפעמים,שניאתר,עלכבתןבעצמי

דבריס,ישארז, IIיבהמק"ש,חובתידייצאלאכ IIוא

בכח"גאידר"ל,ולבטלהבאיסור,שמיםשםןהזכיר

בזתק'ציונים,איזהשכתביאע"פ 1דבריןאתסתם

זלמעלהמבוארעליהם,שצייןמקוריםזבאותם ,'בקו'

אפשרדאכתיזה,לנויועילומהשוק,חןימארכובה

שהוכחתיכמושוק,הוינמימארכובהדלמטהזה,עם

יד,נקראישניהםוהקנת,דהקיבורתטווי]ז IIנבפ

(מנחותהתוסישביארןאחרקיג'זרןע,נקראוישניחם
, 

זבחמה,כשוקאינןדארסדשוקקיבורת)לז.רייה

דשלמים,בשוקאיירוג IIפמשצייןבמקורלםוחרי

דניןשאנודאדם,לשוקראיה,שוםמזהאירכ IIא

שנעלמןהדע,תעללהעלותאפשרדאיקידןעלין,

lln מהפמןII הנ"ל,המקוריםכלהחןראה,אדורג

ואידמארכןבה,למטהתואדאדם,ישוקשמוכיחים

 ,לימרג IIהפמכינתאםקיהיזה,כלהיפךסתםיאמר
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רטפ·וחישהתו IIטפיקהצניע\ת

 1בפירישכולומרהי"ל Iשיקאינומארכיבה,דלמטח

חואשיקילשוושכתבקיוןהספר,מןחסרועיקר

שייןימחמארכיבה,הואדשיקל IIוחלמארכיבה,

מארכיבה,למעלהחואהשיקאםק'זילשון,תיבתבזה

במשנהמפורשחריירך,נקראלפעמיםישיקוכתב

למעלה,מלמטהבאדם,תאבריססדרתני'ל,ראהלות

מארכיבה,דלמעלהנמצא lיריארכובתשוקקורסלרגל

נידעדלאק'ח'לפעמים,רקולאירדלעולםשמוזה

למאינידעלאנםירדלשוקשקראוזחמצינואיפןא

ירז,נקראלפעמיםדשוקזה,ג Jחפמ'כתבמינחנפקא

כויןיחףשהולכיובמקוםשםכוןנמצאש Jlמקןטי

ומנהגיחםןהמקימותבחל·לוקכללתחלהאיירילאהא

כןי,במקימותכוןנמצאמסקנאבזהלכתובשייךומח

בחלקרקהואדיחףכד.)(מגילהש IIחרשלפמ"שקי Iל

בחלקלחף,שהולכיםמהניןמהא"כדרגל,חתחתיו

חקניא,עד ,הגילןיזהבשביללהתירדרנל,חתחתיו

דהיתרח 11הבש IIבמג) II(ספל JJלפמשקשתיייא

שחכלבמקומותחואא IIחרשבשכתברגליה

שאיתןמזה,משמעיחף,תמידשםהולכים

שכולםזהוהנירמתמכדחת,סיבהבהםישהמקומית,

לחשוותאפשראיכו,לאדאםיחף,לערלםשםהולכיו

(ס"סמו"קשכ"כשי"ריחף,לעולםשילכןכולם,

לעביכם,הן)ס"קהמגובאלף(שםגבוריסומגוא) lIצ

רגילותחויזזחימסתבריחף,לילדנורםדהחמימות

ל llnג I1הפמנםכ JJאלהתיר,מחניילכיתמידי,טבעי

חתירןמייטמיתר,אזמכדחתסיבתדבישכן,לפרש
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והישהעוט//ופיקהצניועתוצ

דמשמע Iומנולחיחףשחולכיםבמקיםסתם,ג IIחפמ

חחייכתבוובאמתפריצות,מחמתכןחולכיםאפילו

בי)ט"ק(טעונהברורחוהמשנה ) Iבטי{ Iד(כללאדם

כמנחגןישיקבזריעמנילהלילדרגיליסשאפילן

ילוק nג IIחפמכתבמ"טק'יויבמהני,לאהפריצות

דתוא Iאמרובשםהדברכתבולאסתם,המקימית

יארצותעיירותכתב nדהב"קוי"גכנ"ל,ז"לח IIהב

במקוםו Jוכשינחופמ"גרביס,לשוןכי'שחולכים

למעלהחואדשוקלשיטתםק'י"דיחיד,לשוו

לאשמעינן,איצטרידדשוקכתבז"לא IIןרשבמארכיבה,

משיקלמטהא"ככבאיש,צניעות,מקוסדאינוא IIדסד

לחתיר'ג 1לתפמחל"לז IIילפכלל,חששאיןפ IIעכ

איואפשרפמ"גכתבימ"טחשש,בלימשוק,למטח

שאיןועילרותמדיניתדישכתבח IIדהבק'ו IIשוחשש

שינהומ{וטמכסים,העולםדנסתמאמשמעמכסיו,

איןדהעולםדמשמעשמכסלו,במקוםיכתבג IIפמ

ח lIמחבש I1מק'ז IIטשמכסלו,מקוםישוקמכטיי,

מיבו Iמלאכהמחמתדהואוביארכו',מטונףשוק

אתסותרואניכלהתלכלז,ייתרשקרובלמטה,זזהו

למעלהוחיאדשוקל Jlסדפמ"נדעתם{לפישיטתו,

דשםיג.)(רחגיגהגמראכאוג I1הפמשהזכיר Jקיווז

שיטתונמיוסיתרמארכובה,למטחדשיקייצאמפורש

וסייסיחף,בהילכיםג IIחפמדפתחק'ח IJילדעתם,

באיןחפתיחה,מעיןלחתוםל I1יחלכסותו,בדרכו

כלשוןלכסות,דרכןאביולפתיחה"לאן Jיחףתילכלן

קייווט .תכן'דאחדבעניולישניתריילמ"לשסייסו
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וצאוהיושעהט"ופרקהצניעות

טפחיגלחלאדאישבי,סיירישרמחה"שמג"אדכי

באשההגילוימתירדפמ"גס"דואיךלמטח,ברגלו

מלהזכיר.חס Iו I1חהקניאעד

 ,בושהלכנובדרןאשרהרואות,עיבינואמנםז)

מארכיבה,למעלהדהשוקנ IIהפמדעתלפרש

לאמצינודלאועודלן Iהנ/הקשייםכלבןלשנם

בשוםילאמפורש,בשוםולאבגמרארלאבמשנח

יאדרבהמארכיי,למעלההואדשרקזה,דברפוסק,

דשרקס"ל,דכולםומפורשיםןופוסקיםמשייסנבתאר

אנחנומוכרחיםבודאיל, IIכבמארכיבה,למטההוא

 ).ז(ב"בסריקיביקילתלותולאזה,מדרךלנטית

דלמטהג IIחפמכתבלאיבאמתזייל,ג I1חפמבאדינינן

נילויהיתרשיםנמלכתבולאשיק,אינומארכיבה

בשינויכלל,ג IIהפממיירידלאוי"למארכיבהבלמטח

שהולכיםבמקומש IIומומנהגיהם,ועיירותמקימית

הטןרכלשיריתפרשלכטותן,שדרכןןבמקוםכוייחף

שדרכהבמקוםבאשה,מנילחטפחשכתביכאן,ישייע

שבגיפה.במקוםרקהישוב,במקיםאיירי,דלאלכסותו

שדרךדבמקומיתזו)(ס"קכ IIהמנמישכתביכלשין

במקומיתדמייריזרועותיה,כנוןמכיסה,להיות

שבגופה.

ני)(אותהנ"לשיטותניהפמ"גמדביארהנחוח)

ורמ"אחרשב"א,כתייל lIסדהמחכרוכתב

כן,פסקדלאל Jlיוהביאו,דאחרת,חומראכמ"דיפרש

למעשה,א"כרי"א,בלשוןרקכתבושחריהביאו,רק

בהחלטלחלכהשהכריעכחמחבר,לתפוסלנייש
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והשיהעוי IIטםרקהצניעות·וצב

 Iצניעמקיםאינידשיקדח"אל IIסא IIיהרשבא, IIכרשב

דאיןפשיטא 1משיקלמטהא"כל, Jקמ'באישכמו

דאפשרד IIהראבבשםכתבנןפיח,א IIהרשבמ IIמ Jחשש

מפרשיםחיישכברןמשמעכוי,שבחצנועממקיםדיקא

דאפשרל IIזיד Jהראבוחידשהאחרים,תירוציםבתחלה

זהוחיתרבהחלט,כתבוולאזהובזרדנםלתרץ

שמוכרחיםומדלנותבעליריתרקנאמר Iמשוקדלמטה

י"א]קויהו[אותל IIעל IIזהבנוחיכדברילחף,לילף

r א(ס"קחט"זביאר ,דשיקבחומראJ ( מקוםשהיא

הדאב"דלשיטתאמנםכ, IJעאבריסמשאריותרהרהור

א 1Jסדאדרבא,דהאזה,יתכולאלכאורחהני/ל,ל IIז

 tערותנמידחיאלאשמעינוואיצטריז Iלנמרידמותר

ול"למטפחבפחיתגםלאטירעלה,לוסיףדלאוהבו

ל, IIכנישיקחומראלהמחברל IIסלאבאמתט IIדמה

ח, IIהבכפירושל, IIזמנדלםהפריד IIלפלפרשדרד,ויש

ק Iדהומטפח,פחותאפילולרבותערוה,באשהדשוק

מהלרבות,שבעולם,שוקשםכל/ל Iרשוק,ח, Jר'

באשתרכיבת,מאלמעלהדהיינובבהמה,שוקשנקרא

צאובשםי"ד)ז II(פועוולמט~ח.פחותומרבהערוה,

למעלהנםאו'כחשוק,באמצעהיאדארכובהקדשים,

שוק.חיימארכובת

והוישכתבז"ל,ג IJהפמלשוךלפרשישובזהט)

כתבלאמארכובה,חואשיקדלשוךיודע,

 ,מארכובההואשוקדלשוךאלאמארכובת,הואדשוק

ושנלחםובבהמה,באדםנאמרשוקדלשוול IIר

חיאודבחמהולמטה,מארכובתתיאדאדםמארכרבת,
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יצגוהישועהט"יםוקהצניעות

דשוקלכל,וידועפשוטחיייזהולמעלה,מארכובה

מקום,בכלוכדמפורש Jמארכובהלמטהחיאדאדמ,

עלהמקורות,רקצייוולזהל, IIכנופוסקיםבש/נס

אותבסוףש IIלמונ/מלמעלה,דהואדשלמים,שוק

למעלהלאסורהכריערבהמהדמשוקהקודםו

כלדלפיהפמ"גוכתבמשפח{בפחיתמארכובה

מהקנעכיל,(דלמטההרנלכלנמצא,הנ"ל,הקדמות

עדמזה)דלמעלהובשטחא IIיקויהיאותל IIע

לחלק,ישההוא,(במשךשםקניא,שקוריוארכובה

שחולכיומחקנעכיל)דלמטהוהתחתוןבמקוםכך)

איוודלדלדהו)אפשרומגללהיחףידועות)(בעיירות

לכסותושררנומהקכעכיל)(רלמעלהןבמקום 1חשש

המקומות,בכלהרגל,כףח 1Iוהטפח,מקוםבכל

לכסותן,שדרכובכללנמית"ללחף,הולכיושאיו

רבכל 1השוקעםהרגלכףכללולכוטפח,ושיעורו

העיירותמאותוחוץלהו,אחדדיןחמקומות,

 ,נמימטפחפחות ,ןלמעלהןמארכובת ,המיוחדיו

בשםנקראהואלפעמיםבאדם,הירךדהיאנ I1דאע

באשהשוק'ש Jמבכללכ IJגדהואהכא,כנוושוק,

שםבכללשהואמהרכלדי)(אותכמש"לערוה,

דאפילובזהומרבחערוה,באשתהואבעולם,שוק

דבזתז"ל,הב'/חכשיטתערוה,חוימטפחפחות

יותרחרהור,מקוםדהואהט"ז,טעםשייןבודאי

איו Iירדנקראלפעמיםושוקש IIומאבריס,משאר

אמך,כאילוהוארקירד,השוקאתשקראןר"ל

נקראחירדזנםתירד,נםלפעמיםנקראושוק,
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ו;הישועהט"יפרקהצניעותרצד

שינוימקום,בכלזהשכיחנ IIןבפמשיק,לפעמים

הרגל,בכףג IIחפמדכתבוא"שהתיכות,בסדרקצת,

בלמטתדמייריכיווחשש,איואפשרהעיירות,באיתו

אתכבתיהיאזי'ל,הראב"דשישתע"פמהקנעכיל,

כתבןלכן ) Jח(אותכמש"לאפשר,כדרדפירושן

הקיוכלבס/ורומתירציםאפשר,בלשוןג"נג IIחפמ

ד IIיוו l1חאומריביעת 1כשו'שו"רותשכח.דוקל IIהנ

דלאוכתב 1מברזלמשהדשוקמבאר Iאאותר IIסי

ונראח 1ל l/עכל IIואכמא IIסקז Iבמ'ח IIסעג IJכפמ

ג. IJכפמןא"של, IJכנבטו,דדא"ש

 )'א(אותלעילשהעתקתיברורהחמשבהילשווי)

שעלל, IIהנמקוןקון,חרבחנמיבןיש

להעתיקם, Jבזהעודאארידולאקוי,ועוד ,ג' Iחפמ

באישדנםבן)(ר"סע"לאו,הערהפ IIעכואכתיב

רייטש IIומחחא Jמג' Iכ'ג 1וכח Iרנליומלגלותמזהיר

מתירבאשהואידברגל,למשתשפחלגליתשלאבן,

 Iט IJי Iבקןנ Iלפמ/לעילכדהקשיבו Jלדידוהקניאעד

רניליואיןדבמדינותינובחדיאשםדביאריכמו

נםןרנלייאישינלהלאכ lIשעכלל,חרגליםלגלית

לפרשלודחיהו IIק 1בנדיוולבישתהפשטתבשעת

מדבריו,לשיטתםלומדיםהמקילים,והנהבאשת.כן

הקניא,עד 1באשתחנילןיבהזיאלדידןדמתיר

רקהנ'יל,בדרןבס'ורשפיריתורץחואנםאמנם

המקוםעדוחואשכתב,המוסנרמאמרלדלנעלינו

והכיכדלהלן,לעצמן,עניןשהיאכל'יאיקניאשנקרא

הקנעכיל,עדהיינן Iחשיקעדרגלבפרסיתפירושן,
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רצהוהישיעה ,' Iטפרקהצניעות

שדרכו(התחתןו)במקוםהשוק,מתחילשמשם
 : 1234567'ח Ii1-א:

כיי,מותר ~ף- hי-לילךל) IIהנהמיוחדות(בעיירות

(בכללכסותשדרכומהקנעכיל)(שלמעלהובמקום

עלקאיל, IIהנחמוסנריחמאמרטפח,המקימית)

יהיאכתב,יעליו ,ברירההמשנחשהזכירהשוק

ולאבל"א,קניאשנקראהמקוםעדנמשן)(חשיק

רקהואשוק,גילוידאיסורטועין,שישומשוםיותר,

נמשדאינודחשוק'כתב,לכול, IIכנמארכיבהלמעלת

עודלטעותאפשראייממילאמארכובתולמעלהכלל

מיתרמקנעכילדלמטהדמביארואחרל. IIהנטעית

ברורה,משנהסייסהרנילות,משוםמדינות,באיתו

מחנללא(למעלח~קנעכיל)ושוקהבזרועהאבל

כו.'רגיליושאפי,להתיר,רגילות

עפ"דהאלח,חדבריסבכלבש"דונתבאריא)

הלכה{שכול, I1הנוהפוסקיםס IIהש

רחוץז"לא IIמרשב ) Iב(פ"ב 1בט"שדייקתיכמו

שוםאיןהמייחדיתבעיירותרגלהוכףוידיי,מפניי

חיתר.
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והישועהטו/זפרק·הצניעותרצו

עשרששהפרק

להקלהורודכברלהטיעןדחיי

שחריאחדחכםתלמידאברךליהקשהיהנהא)

דשיעררהרבניםפסקוכברלהלכה

דאיןידועוהדיןהארכובה,אחרטפחהוא,הצניעות

דפסקמאז{אמרתיואניעכ{'ד,שבימיןשיפטאלאלך

שאיאחרבמיעוטר,הרעהבוחרבבחינתהואזה

פ fJעכהגבילן Iר IIבעוהתילהעלחדתלהעמידאפשר

הצלחעכ'/פןיהיייקבלו,ואוליהאידכוליזה,שיעור

שופטאלאלדדאיןשכתבהלשרןאמנםפורתא,

יפה,ד l/בבכחלהתירשבאאומרתזאתשבימיד,

אשיבע"ז Iוכו'החלטתםועלעליהםלחלוקשאיו

דרךזהחי'לאדודאיגדול,שעותהואלדעתיכי Jלן

איוועליולנרוע,איןממנואשרבהחלט,הלכהפסק

כולייבודאי ,ל/ Iכמשהפחותלכלבדרךרקלהוסיף,

זההרי {בגדיחולהאריךהמרנחרכלמודיםעלמא

פסקשהייכדבריו,הזההדברהייאמתואםמשובח,

עיושכלאחרטענה,שענתןאיוכ lIנ Iבהחלטחלכה

ביובשוגגביומאיד,מתקצריםבגדיהןאשררואה,

נופה,תניעתבכלהושהיא,הזדמנותבכלבאונס,

קימתהוכפיפתידיי,ובהרמתבישיבתהוש 1Iוכ

במדרגותכשעילהש I1וכ Iבקאהרויושבתיכשנכנסת

אויאחריי,עוליםואנשיםוכדומהיהרכבתאצל

רבניםפסקבזהיועילואידרואית,שכדלעינים

(כח'ם IIחרמבוהנהח"ו,חדברןלהתירלהכשיר
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רצזוהישועהטווזפרק·הצניעות

מובאישדרשונזולבי'דוזן/לכןב) IIרפממרלם

טעםלוונראהאחר,נ"דאחריהםועמדכייהמדות

שנראהמהכפיודן /סותרזההריאותו,לסתוראחר

אינךההם,בימיסיהי/אשרהשופטאלשנא'בעינין,

בזהמבואר ,'ל I1עכשבדורדד IJבאחראלאללכת,חייב

כפיולפרשלדוןלהם,נתונההרשותשבימיך,ד Iשהנ/

להחליטבידםאיואבלתה'/ק,דיובעיניהםשיראה

כלל,בזהיפהד JIבכחואיןתה"ק,דיןננרדברשום

ההלכהנתבררהואםחחר,אתחדיןיקובעדייוכ lIא

כללירעיללאידרע,בשיעירקצריםבנדיםלאסןר

ןמפורשון Jחוהאסורדברלהתירכ"זפסקשום

ה) I1הפי/וגשננית 'ה(וברמכו/ם ):ב(הוריותבנמרא

שהב/ידשידעלהןראה,שהניעתלמידאובחכם

פיהס,עלועשהזו,בהןראהטעוהחלב,אתשהתירו

שטעו,אע/'פחכמים,דברילשמועשמצוהשסבר,לפי

לקבלהל"ללאשבאמתלפיחטאתןחייבזההרי

בירןשלמיאמרווכושטען,שידעכייןההיתר,את

שהואימיועללךיאמרואםיכולשם)(חוריות

ושמאל,ימיוללכתל IIתלהם,תשמע Iכושמאל

שהואשמאלועל Iימיושחיאימיןעללךשיאמרו

כ. Iע'שמאל

תסורלאבפושופטים)(פיבספרישאמרופ IIואעב)

ושמאל,ימיולדינידואשרחדברמו

ימיוועל Jימיןשהואשמאלעלבעינידמראיםאפילו

בחומשל IIזפרש/ויוכועכ"ל,לחםשמעשמאל,שחיא

ציווובהנחיתכווןאןמראפילןיא)יז(שופטים
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והישועהט"זפרקהצניעותר.חצ

ורמבIוןערש"יוז"לכבתשםבירושלמיוירושלים

י"לל, IIעכע I1וצשםובמזרחישופטיםפו

כוי,שמאלשהואימיןעללךאומרואפילודהחיא

הנזית,שבלשכתהנדולדיובביתרקנאמרזה

ממרא,בזקוהייד)ג 11פממריםוח'הרמב'/םש IIוכמ

חריקבלו,והסקבל,הואדניס,וחןדושחואפ Iאע'

כתבהייא)ופ"דושםעכ"ל,כבודלחםחלקההתורה

קבלתיכךואמרהקבלחןמפיאומרהלוהיאאפילו

נותו,שהדיובעינינו,נראחכדאומריםוהומרביתי,

שחירהאוועשהכדבר,עליהםונתןונשאהיאיל

שאמרושמאל,שהואימיןעלוזהול, IIעכחייבלעשות

איש,מפיאישמרבותיוהואשקבלמההיפךמדעתם,

מצאןחווז)ג II(פשםוכתבדבריתס,לקבלחייב nאפ"

וקמתשנאמרפטור,עליהויהמרהלמקומווחיץ

מיתהלונורםשהמקוםמלמדהמקום,אלועלית

בשעההנדול,בכ"דרקמיירידהפרשהחריעכ"ל,

בחומש"",""מפרשל IIזו IIיהרמכהגזית,בלשכתשיושביס

מחבב"ה,נצטויתיטעו,שאפילותאמיןשאתחהדבר,

לנונותוהואשלהם,,דעתעלכיבקולם,לשמיע

ימיךעלאומריםשחםלחשוב,לךשישיכ'/שחתורה,

יעזובולא Jמקדשומשרתיעל Iדרוחכיימיו,שהוא

המכשולומןהטעותמונשמרו,לעולםחסידיו,את

וכליאריהונורהרא"םנמימפרשיזהובדרךכ, IIע

במשרתידוקאזהעניומפרשיםדכולםחרייקר,

כנ"ל,הנז'תשבלשכתחנדולבוודדחיינומקדשי,

שחואימיועללדאימראפילושאמריחיאינחם
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החכמתוואוצר

רצטוהישועהסווןפרקהצניעדת

אמרובזהוטעו,שהורוד IIבכסתםאכלכוישמאל

הוראתם,שקבלעלקרבןלהביאיחייבלקבל,לושאין

הגדיל,בכ"דבהדיאמיירידהספרילק"מ,ובזה

חייביםשבירושליםהגדולד IIכהוראתעלש IIוכמש

נבגייבעיניךמראיםאפילואמרוובזהכיי,מיתת

כוי,ימיושהואשמאלעלבעינין]נראיםכיהנרי{א

בןשמעוןוכנוןסתם,בב'{דבחזיאמייריובירושלמי

עללדשיאמרישםאמריובהם Iלפביחםיושבעזאי

מהם,לקבל{אסורטעואםאבלכוי,ימיןשהואימין

ל. IIכבקרבןחייבטעות{שלכהוראתםועשהוכשקבל

ימיוללכתת"לשםהירושלמילשוווהנהג)

ימיושהיאימיןעללדשיאמרןושמאל,

זהכעין[ומצינובקראןכתיבלאללכתותיבתכוי,

כתיבוכקראועשיתם,ןלמדתם ):(קטבלבמית

תיבתדרשי,יאפשרלעשותם]ושמרתםאותם,ולמדתם

לךכמיתליכה{לשיןהואכאילוושמאל,ימין-לך

לשמאל,לדאולימיו,לדלך,שאומריםדהיינוואספת,

כד,דרשול, IIכנד IIבכסתםמיירידהירושלמיימשום

אמריוכהםלשמאל,לךינידו,אילימיו,לדשינידו,

ימין,באמתלהיותצרידלימין,לדאמרידאם

ואזשמאל,כאמתלהיותצרידלשמאל,לדוכשאמרו

בקרא,רמזדרדוזהו Iלאולאיואםבקולם,תשמע

שבלשכתהנדילבב"דדיקאאייריקראדבאמת

אופן.בכלכ Iבע'תאמיןולהםהנזית,

כיי,אלאובדונחדתניא,נהראה I1דמשהובפניד)

בזקודמיירימפרש Iבטיעהואםה IIובר
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והישועהט"זפרקהצניעותש

לחםלשמועצ I1שא Iכוחןטועיןואםוכתבממרא,

הנדולבב"דכע"כמייריממרא,דבזקןאינו,וזהכוי,

"~-" i בלשכתl.אופודנכלשטעו,לומרשייךאיוובהןהנזית\י

כלטענתזהווהרי 1כמבוארדבריהסלקבלמוכרח

 Pתה"כימתחייב,הואוע'יזטועים,שהםממרא,זקן

להס,להכנעמוכרחוהואאופן,ככלהכחלהםנתנה

שכתבנו,מהלפיכו,מונרחהדברוהרינמש"ל,

כפיהלכהלפסוקיפהכ"דשכחשמענןלאומעולם

ןמפורשוהוכחות,ראיותבלידעתםעלשיעלה

עללמחולד IIברצוואםה'יד)בפ'יג(שםם IIבומב

מחלוקתירבושלאכדייכולין,אינןולהניחו,כבודו

למנועהואהעניןדתכליתהרילן IJעכבישראל

כמוהם,שאיןהנדול,ד Iבב'והתינחבישראל,המחלוקת

בסתםאבלישראל,עלשלוםויהייכריעי,הםירק

יאמרד Iחב'שזהבישראל,מחלוקתיובהאנתי Iד 11ב

יתרבהבזהואדרבהזה,היפךלאמרוהאחררב"דכך,

לב"דרשותכשאיודבשלמאיותרועודחיייהמחלוקת

חתורהספריפיעלשמבוארמהרקדין,לפסוק

בתורההכרעשאיוחצדי,כנעבע"כפ, IIושבעשבכתב

ש IJמחיפךגםלפסוקיכולביידחיואםאבלכדבריו,

לדואיןכרצונו,בדעתןיחזיקד IIככלא"כבתורה,

זהשייןלאאע"כר"ל,מזהיותרמחלוקתויבוי

דיןבביתרקזוהלכהנאמרהלאכיכלל,שלנרד IIבב

מסבירשםבירושלמיהפניםומואהל, IJכנהנדול

שלנובב"דשדובהורירת,שםהתלמיד,טעותדהיינו

חלכהובאמתאופו,בכללקבלדחיובהנדול,ז IIכדין
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אשוהיwועהז IIטפרקת Y\'הצנ'

חכמיםשניל I1יז )א/ 1ספ(שסם IIברמבהיאמפורשת

איהסנהדריו,נזמושלאשנחלקודיניס,בתישניאן

להיכןיודעאינדאםכוןלחןברורהדבר 1שלא'~היעד

בשל Iהמחמלראחרהלן Jתירהבשל Iנוטההדין

מצותדהואןנ"דל, Jlעכהמקילאחרהלךסופרים,

ל IIוכנת, IJמההיאהריהפריצות,ואיסןר 1הצניעות

ההיתר,נתבררשלאמהבכלמפירשחזיןהרי ) N(בפ"

ל, J1כנההלכהע"פלהחמירמחויביםאנוספקויהדבר

חילקיולאסייב)ה 1Jסכמ II(חיע IIבשנמיוכמפורש

תלןיהדברדאיוקטן,לחכםגדולחכםביובזה

בהםאיןאםהדברים,כטעםאלאהחכם,בגדולת

וישטעם,שלדבריםהםואםנדחיס,ממילאממשו

נמימביארוכולדחותם,א'/אכ I1בעממש,בהם

שטעןד IIדבשמ,/ע Iיבסמה) l1כר"ס(חי'/מע IIבש

מוכרחרת,ראיותלחםואיובפוסקים,שכתיבבדבר

פרטיסבזהיאמרובטלודינםהפוסקיסןדברילדחות

שייךולאע"ש,לושהפסידןדיולבעלתשלןמיםלעניו

המשפטכיח"ן,בחלכהמהלשנות Iיפהז IIכשכחכלל

התקיסלנןנתויבתרךשהואהוא,לאלקים

 1ו IIחמהלשנותכחשוםלנןאיןואנוןהמשפטים,

אלקינו Iדצוחכאשרנתח"קיסודיע"פהכלרק

בדרןלילדק Jlבתהעינינויאירוב"שוהבכ"האותנו,

אכי"ר.תמידתאמת

דלכאירה 1ןהירושלמיתספרידברית 11ילעודה)

דהיתכו,להתבןנו,ישדהבהז, JJזאסותריו

אמראוכצדiו,שפטהשיפטאםיכריע,אדםשכל
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ותישו"נzהט"זפרקהצניועתשב

שופטשחואלכאורח,דחיינןימיו,שחואשמאלעל

א IIכאםהשופטים,מינוייועילומהשופטיו,את

שמים,בדבריהשואלונםטעית,אתהלילאמר

בכלל.יפחב"דכחמהאו/כעצמו,הואיכריעלמעשה

שהרילשיעורים!דבריהםבזהנתנודודאיחינראי)

איתסוףהנ"לם II(ברמבמפורשתהלכה

להכריעראיידוקאהואלהוראה,שהגיעדתלמידאי)

עשהואםהוראתם,לקבללויאיווטעישהב"ד

התלמידים,כלשאראבלחטאת,חייבכהוראתם,

ע"פכשעשוחטאת,חייביוואיןלהכריע,ראויםאין

לחשואל,יאמרושהב"דשייך,ובודאיד, IIהבהוראת

וזהובחלכה,טעהכישמאל,שהיאשלוימייעל

מלאךבזה,יפהב"דכחובודאילום,בכלמעשים

לויסבירוהסלבויד,להקשותויכוללהןראה,שהניע

לךמראיםאפילובספריא Iועז'ויסודס,טעמם

שטעיתימיו,שהואשלך,שמאלעלבעיניך,שתראה

ולכאן,לכאןבדבריםלהתהפךתתעצםאלבהלכה,

ובירושלמידבריהם,וקבלהכנעאלאדבריך,להעמיד

תשמע Iכושהואימיןעללדיאמרואםיכולאמרו,

בליימיו,שהיאומבוררשמוכרחבמההיינולחם,

אתם'ב Iבעהריעליהם,שטועןוכגוןספק,שןם

להםואיו Iימירשהואאחדבצדמודיםבעצמכם

דבריהס.לקבללךאיותשובה,

הנדולכ"דלגביאפילןשייןדזהלכאורהל IJולז)

פ IIאעאלאאמרו,שלאהגזית,שבלשכת

התורההריקבלו,וחםקבלהואדניס,וחםדרשחיא
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 ]~~ ~~~~~~ ~~':~~כ

שגוהישועהסווןפרקהצניעות

אםבכחייג,אבל ) Iב(אותל Iכמש'כבודלהםחלקה

בזהממש,בדבריהםשאיוןנמצאעצמו,דבריסותריו

;כ Iאאחייב,ואינוכבוד,חתורהלהםחלקהלא

ש JJעד Iשטעוהנדולד Jבב'זהאירעשלא Iתאמר

קיימיו,וירושלמיחספרידבריל 1Iלהנןנמצאןרמב/!ו,

ודוק.יא"שפליגי,ולאחדא,אמרימרחרא,אמרימר

אופובשיםרשיתתורהנתנהדלא/ל Iיאדח)

הנזית,שבלשכתהגדולנ"זעללחליק

ולטעיןלהתעקשדרדממראהזקוליימצא/כ Iדא

במחליקת,ויחזיק Jוכזבכדעצמםדבריאתשסןתרים

ד'(אותל IIכמשהמחלוקת,למנועבזהתחנוקוכונת

עללחלוקיכולאיופניסבשוםכ I1אעג) 1פומרמבו,ם

הנדול.ד IIנ
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והישועהז IIלפרקהנניעותזש

עשרשבעהפרק

והצניעותהמרותבהנהגתליזהרהערות

היותרנסיונותשהםהצניעות,לעניניבהמשךא)

היסוףם IIרמב I(עוקשים,"'"~ייגךולים C ","י

סדרושמירתבזהירותלהתעוררראויביאה)איסורי

כמופרט,עודאחריומושדפרט,כלכיבכלל,החיים

נוררתשמצוהכ) IIמך Jפו(אבותשאמרוןכדרדשלשלת,

מאוד,נדולוהאחריותעבירהנוררתוענירהמצוה,

חייו.בסדרלעצמו,מסדרשהאדםפרט,בכל

אנוהרי Jבהלכההמפורשיםבדבריםיחנהב)

וללמד,ללמודסיני,מהרועומדיםמושבעים

אחרשנמשכיםבדבריםאךולקייס,ןלעשותלשמןר

בזמנינובפרט Iמאודגדולהאחריןתאדם,בנימנחג

י Jlעבעולם,הקדושותוהקהלותהמדינותשנחרבו Iזה

חתורהמאנשימזעיר,מעטונשארוימ/ש,היסלער

המדינות,אנשיונתערבבוהעולם,בכלונתפזרווהיראה,

וקבועיםנהוניסשהיוהקדןשיםהמנהניםןנתבלבלו

החיים,סדרמצבנשתנהוגםהקדושית,בקהלןת
, 

ע"ימנהנים,סידוריומתחדשיםענינים,מיניככמה

ודיךדתיסודיעלמבוססיםשאינס 1דורינואנשי

הרבחוממילאנבר,דאליםוכלהקדושה,תורתינן

והעןלםר, Jlבעוהמקולקליםחםהנהונים,מנהגלם

דעת,בבליענינים,בהרבהונכשליםאחריהם,במשכים

עכ"פאיסור,בדרךאינוהמנחגאפילועניבים,לבהרבה

כיאיסןר,עניניידרעלונמשכיםקלות,צדדייש
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שה,הישיעה,ווזפרקהצניעות
 !]~ t2כ i! ר~~

שקבעי,מנהגבכלימדקדקיםינזהריםחיוהראשןנים

ובכלויאופוצדבכלןמשימרימסודרמתוקושיחיה

בכלשמחפשליבדורותינן,כ llמשאממני,הנמשך

בולטהאיסורשאיווכלהקולות,צדדירקהדבריס

הרואות,עינינווהריומקיליס,עין,מעלימיוממש,

כמעטשיעור,איועד 1בעותויןמקולקלהעולםאיך

יאםמעט,אםהחרדים,במחנתאפילןענינים,בכל

עיניםולפקןחליזהר 1עלינווחיןבראויולכוהרבה,

בסדריסודותשהםהמנהגים,עניניבכלמאוד,מאוד

היהדות.מצבכליחיח,פיחםועלהחיים,

תדעילאאםל IJוזח)א(שח"שול 1ברשואיתאג}

בשארבנשים,היפהועדתי,כנסייתילד,

ל,ךהמציקיםמידותנצלי,תרעה,איכההאומות,

בדרכיחתבונני 1בנידיאבדןולאביניחם,לחיות

משמרתיושמרותורתי,שקבלוהראשונים,אבותיך

 , jגדיותיתרעיזאת,בשכרואףבדרכיתם,ילכלומצותי,

כא)לא(ירמיהירמלהאמריכןהאומית,שריאצל

ל. I1עככיילמסלהלבךשיתיציונים,לדחציבי

ופסקיבדינימדבר,זו/לרשווישאיןימיבוד}

יעשתאשר 1בתורההמפורשיםהלכות,

 , oבדברידמיירימשמע,אלאבהם,וחיתארםאותם

אחרשתמשזאמר,ע/'זולכאן,לכאןלנשותשאפשר

שנתנותחשובים,המנהניםדהיינןתאבות,דרכי

והתודו,מ)כו(ויקראבתורהשכתיבולפיתאבות,

להתוודןת,לנותקנווכןאביתם,עיוואתעינם,את

לילךניכללאוא"כחטאנן,ואבותינואנחניאבל
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רהישרעהיווזפרקהצניעותוש

לפרשןז"לרש"ידייקלזהשחטאיןאבותינןדברכי

 ,תורתישקבלןחראשוניס/אביתיךבדרכיהבתונני

מהםןרצוושבעשהייתיןמצותי,משמרתיושמרן

(שם)בירמיהגםבחם,ןתלכןתתבוננו,בדרכיהם

אבותיךבדרכיסימנים,ציונים,לךהציביפרש{'י

חנו/ל,מטעםתחשיבים,מלתלהוסיףדייקהחשובים,

בהמנהגיםחזחירות/חליבנודלנמל,זהבכלמבואר

דונניא,בזהלחציגוישבאחריות,שיהיוהנהונים,

לזהזההכלשאומריםהקדושה,בארץעכשיויהמנחג

איסורדהואפשוט,ולכאירתונשיס,אנשיםשלוס,

בשלוםשואליואין ):ע(קדושיוז"לאמרושהרינמור,

ועב"פטנ'ו)סב/יא(אעןותבשו/עקי"לוהכיכלל,אשה

ואפילן Iזהבאיסורפקפקא'ורב 1כךהכלנהנו

אבותינומנהגזהאיופ IIעכמדינאןאסורדאינויתברר,

וכמרומני,הצניעות,בעניןזלזןלהיאופ Iיעכהקדישים,

אםואפילןכן,הנרחגלכללו,יאמרקדושע"זרלא

התמינית,בעשייתוכןרמתיר,כמאוהלכההיה

וכדי.וכדיכו,נוהניםיהכלנמור,כהיתרדנעשה

הנןראבמצבינןמתבונניםד'עםכלוחיןיתוומיח)

שוניס,אנשיםבסוגישרנים,בקלקוליםכעולמ,

רציולעשןתשרצונםבאגשיםרקעסקינו,ברשיעירלא

רקח"ן,רשעותמצדלאבחם,מריבהופררץח, IIבדי

שאינס Iלהןזנקטיהמקילקלים,המנהגיםמצד

חיאולשיטתםחיתר,בחםונרהניםמדינא,אסורים

שעימדומל ,חוינמלנוצרהיצחיירןלשיטת 1וישרטרב

וריאתוישרים,טיבלםלאמנחגיםשחםרואהמחצד,
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זזווהישועהז IIיפרקהצניעות

לעמידוצריכיםרוול,בחםעבירהגיררתעבירהאיד

ולתקן.בפרץ

הרבינןלשרותעתקתי )'ג ....(הקדמהלעיליהנהן)

שמלרתחיובבגידלאבות)מסכת(רישיונח

אתהאדםישמןרהסיינים,ידישעלדיקא,הסייגים

עללעבןר/ו 1חלהסכיםפשיעה,לידייבאשלאעצמין

וכלהעולם,עיקרחואשמים,והיראתיתברך,רצונו

הקדושים.בדבריךע"ש 1אליהפרפראותהםהמצית

ק Itתהמצותששומרמידישמדברין,ילמדנןז)

לאעדייוואעפ"כ,ולאויו,עשיו'""""'ייבכללו

במההמצות,כלמקללםכיהישרה,להדרךהניע

ןפרץויפרוץבן,יפשעאשרעניווישובעיניןשייטב

והיינוכאלה,עניניםכמתאןחיראה,מפנלחשולא

והסייג,הנדרבווחסרבאמת,שמיםיראתבושאיו

עצמןוכשמרנילשנ,יטבענעשהדהרגלדידוע,והיינו

ןנעשהזן,בחינהבןמשתרשתשמלמוביראתלנהוג

עדייוהניעשלאהאיש,וזהעניניו,בכלכווינהגטבע,

כך,ןפעמיםכך,פעמיםיעשהכראו,ישמיםליראת

מחזיקהואכימאוד,רעדוךזהובעינייושייטבכפי

מאיסןריםוןנשמרתמצית,שמקייםשמים,ליראעצמן

שיצה"רובמהבעיניו,שיישבבמהרק,הכלאבל

בחירתולפינוהנדהואבעיניו,ירעאללפשןע,משיאן,

עוניתבחטאיםלשקועיכולהואובזהוהכרעתי,

עצמומחזיקיחואתחתית,לשאולולירדןפשעים,

חואנ, JJגשחישאשיודע,ופ Jיאעהנהגתן,לפילצדיק,

אשראברץ,צדיקאדםשאיןבטענהז, l1עלעצמימוחל
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ו,הישועהיווזפרקהצניעותשח

חואהריוממילאכ)ז(קהלתיחטאולאטוביעשה

החטאיםעםדעתן,לפיהצדיקים,ככלנמורצדיק

 ,בתשובהלחזורשצריך Iדעתועלעולהןאיושלו,

טעותן.לפיוחשובה,נדולהבמדרגחהןאשחרי

יזהוהמנחנים,בזהירותלעילהמדובריובךןבזהח)

במנהניםלהתנהנבהיחדות,הנדרלחיסוד

אתלשמורונדריס,סייניםשיהיוושמורים,חשןבים

ןיניעםעמלםכלהיהוזהלמכשולים,יניעשלאהאדם,

ןכמאמרקדם,בימיהקדןשים,ורבותינןאבותינושל

דאפילוהוא,תורהישראלמנהנד) IIיפ IIכרהנ"ל

 ,בזהלדקדקנהנושישראלרקמדינא,חיןבשאינןמה

יסדוםהמנהנים,שיסדושהחכמיםלפיתורה,נמיהוי

לדקדקלנןראויוכולתןרה,סיינשיחיןיק, Jתהביסוד

עלמיוסדיםשיהיובינינו,שנוהניסהמנהניםבכל

בכללהיהדותלמשמרתשמים,ויראתהזהירותאדני

אדניעלולאמחם,הנמשךועלאתר,עלןבפרט,

הדברלמהמשל,לךואמשילן, 1Jחוהקיליתהקלות

שאיונבוה,צוקנדול,הרבשפתשחולךלמידומה,

בצדו,עמיקוהעמקלמטח,,עדשוהשכותלושיפוע,שם

חשוח,לעמקמשםליפולמסיכןהוארנע,שבכל

שהחכרח,שיסתפק,מישאיור"ל,אבריוכלויתרסקו

שראויבטוח,לבונכוושיחיהחזק,נדרשםלבנית

בזמנינןכדרע,פגעואיושטו,ואיןעליו,לסמיךהיא

ול, Jררנעבכלשכיחיםוהטכנותהמכשולים

ליפילרנעככלמסיכנלםוהסיינים,הנדריםיבלי

חזקים,נדריםלבנותימוכרחיםרוול,תחתיתלשאול
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שטוהישועהן l/לפרקהצניעות

מינימכלעלינו,שינינומוסמכים,חכמיםבוניסעווי

שהמשאןלזכורוראויל, IIרלבאהמתרגשיםמכשולים

השימרתהיאוסייגים,בנדריסנושאיםשאנווהעול,

ןמכשילימןורעותצרותמכלעלינן,ןמגינח Iאותנן

וסייגיםהנדריםהיולאאם ,"ן nמתגלגליםשהין

הראשוניסןדורותביןמההרואותעינינוכאשרהאלה,

תחתחייםתיוהראשונים,דורותהאחרונים,לדורות

נעימיממסודרלםחייסוהמצות,התורהעןלסבל

 ,תה"ק/פ Iעוביושרבאחריןתובזהירןתבנימוסים

והבורא,הנדולהצערעלמרה,וצעקוהמסכיליסובאו

ןחםולילה,יומםוהי,ראה,התורהאנשישסובלים

החייםסדרששינועדשנלםןמאותכמהמרהלחמו

הנדולבתפקרןתעכשיוחייםותעםישראל,נעם

ונדל,חולד c ~ c,cההפקרותעכשיו,המצבומהוןתבורא,

באיםהקודם,בדורשהפקירווכמהשיעור,איןעד

נוחהנפשםשאיןנדוריס,חייםדזתווצועקיםבניהם,

מבטליםהםוהנהויותרןיותרלהפקירןמוסיפיםבזת,

החיים,מיטבמביניםהםשאיןלימרהאבות,השנת ~

וכןעצמו,בפניעולםכ"אונכדן,ובנןשתאבבאופך

לכמהונפרדיםמזה,זהנחתשבעיסואיךדור,בכל

מיוחדודרך Iלעצמובמהבונחאחדוכלראשים,

הארסלבויצרויותר,יותרבהפקרותןהכללעצמו,

הרע,היצרננדללחוםכלל,למדולאוהםמבעוירן,רע

חפץ,שלבםמהכלעושיםוממילאהאנושי,טבעוננד

ולחוסאחרים,בצערתרגשלהםדאיךתארץ,חיתככל

ואיוומנאפים,ורוצחים,ונוזלים,גונביס,ותםולרחם,
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והישיעה/ז Iיפרקהצנעיותשי

לחםשיאמרמיואיןמלתרע,למנועיסודשוםאצלם

מחיברו,הנדולהואחברו,אתהבילעכלכיתעשה,מה

מביאואין Jהרעיסממעשיהםושמסחרבוחעולם

ואיןוהמקולקלים,הרעיםמדרכלהםולמנעםלשנותמ,

אשרהרעים,ומעשים Jהאסונותכלבפניבטוחאדם

כלוסובליםבחייהס{נחתלחםואיובעולם,נעשים

מעלליהםפריוזהוחלילות,הימיםכלורעותחצרות

צאהמסכילים,שחורישוםוההפקרית,התאוותשל

אםלנשוא,אפשריותריסוריםמיניאיזהוחשוב,

הדורותלהדריךשמים,ביראתהמינבליםהסדרים

וחיסןריםהצרותאוקדם,כמימיישריס,בדרכי

לחייהםשנונע 1יפנואשרבכלרנע,בכלהיוםשסובלים

מנוחהשוםלהםואיולהם,אשרולכלולנכסיהם,

שמתענניםהרוחנים,חתענןניס"""מלבדכלל,ושלוה

המצות,ובקיוסתה"ק,,בלימודוהיראההתורהאנשי

בלימןדיםהעם,כלבקיבוץעם,ראשיובהתאסף

למקום,אדםביןימשפטים,ותקיםבמציתוהשפעות,

כעצמן,אדםכללמרנועיבנינעלחבירן,אדםוניו

ושלעצמו,שלהרכוש,ושמל,רתהחיים,ובשמירת

בחשבינימחשבותילחשובהבריאות,ובשמירתאחריס,

שכרה,כננדמצוה,הפטדמחשבלהיותעולמ,של

החישוב,מכוניתכלאשר ..הפסדהכננדעבירהושכר

תארםיתיישבובזהזה,חשבווןלהביולדעתישינולא

ורע,טובלדעתיעשה,אשרמעשתוכלעלבדעתו,

שע"ימלעשות,למנעאשרואתלן,יבחראשרןאת

הןבטופוויחיהמתלראותבראשיועיניותחשבוו
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ישאוהישועהי"זפרקהצניען.ת

כילהעולם,בניגעיהולזרעו,בניגעוהןלעצמו,בנינע

כןעשהוכאשריא),לד(איובלןישלםאדםפועל

מזה,זהאדםכומדיםבניכייט)/כד(ויקראלויעשה
-, 

פירותויצמיח lטוביסשרשיםישרישטוב/והעושה

שרשיםןהמשרישמהם,יאחריםהואשיהנהטובות,

יפולכייעצמוהואבהםויכשלהחיים,בסדררעיס,

אדם,בנייתחזקואלן,חשבונותוע"פיפעל,בשחת

הםויחיומעשיהם,ולהטיבהרעים,מדרכלםלמנוע

נחםויתברכווברוכיס,נעימים,חייםאתם,אשרוכל

אבותינויסדןאשרהיסודןהואהארץ,גוייכל

הגדריםסבללסבול ,תח"קבחכמתהקדושים,

 ,ואנחהינןוהצרותמכלבזהולהנצללו IIכנןהסייגים

ההפקר,חייפירותשהםאלו,בדורותשסובלים

תדעת,וישובהחכמהתכליתוהואהרעות,והתאוית

ולפיכךכנ"ל,כוישכרהכננדמצוההפסדלחשוב

סידורעללהשגיחהיותר/בכללהשתדלחייבים,אנחנו

הישריםהחייםסדרלחיזוקבזה,לסייעהמנהגים,

בס/וד.המביארככל

אלאלןאיןתאימרכל ):קט(יבמותל IIואזט)

דאפילוכוירש"י)מקיים,(ואינותורת

מאירש"י)לויאיולימידשכר(אפי'לואיותורה

אותםולמדתםא)ה(דבריםקראאמרפ IIארטעמא,

בלמידח,ישנובעשיה,שישנוכללעשותם,ןשמרתם

הלשיןומשמעותעכ"ל,בלמידהאינובעשיה,שאינוכל

מציתבכללאינומקיים,דכשאינובלמידח,אינו

נ(תחליםעד"שבלימודן,חפץהקנייהשאיולמידח,
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והישועהוז I ,פרקהצניעותשיב

וקשהונו/,חקילספרלךמהאלקיס,אמרילרשעטז)

שוחד, nמק Iכולאלפניושאיןדאבות)(ספי/דש IIלפמ

בנדמצותשוחדליקחשאינו[שם]ם IIחרמבוביאר

טובשכרומשלםהעבירה,עלמענישאלא Iענירת

יקבלהמצות,קיוםמניעתעלחן/נא//כהמצוה,על

ש IIעפמת IIוילטוב,שכריקבלחלימוד,ועלעונש,

כוירש"י)ולקיימה,לשמה,(ללמודזכה ):עב(יומא

~ cc המיתטםלינעשיתזכה,לאחייס,טםלן'כעשית

ואינו Jתורהאלאלושאיושאומרזהולכןל, IIעכ

דיאיוזה,באופוחמית,טםלידנעשיתלקיים,רוצח

ואיוחמות,סםלושיעשהבתורה,שיעסוקחפץ

אזםיעסיקלעולם ):נ(פסחיםש IIממבזהלהקשות

שלאשמותךלשמה,שלאאפילוובמציתבתורה

חפץהקב"חשאיןאמרו,וכאולשמחובאלשמחן

בתורהשיעסוקאמרידשםיווללשמה,שלאבתורה

עןשהרקשלימד,המציתשמקייםלשמה,שלאובמצות

באלשמהשלאשמתרךאמךו,בזהלשמהושלא

לפניך,וידרענלוייז.)(ברכותאמרידבאמתלשמה,

כאבותהתנאמ/ישפי,,יבזהרצינך,לעשותשרצןניני

רצונךשבאמתהיינו Iכרצונךרצינןעשה )ד/'מב IIפ

גירושיו(היז"לם Jהומבווכרביאךו Jיתרצינולעשות

בקיוםרגילשהואכלילכןמעושה,נטבעניוכ) IIהב llפ

וממילאלשמח,לקיוםלשמח,שלאמתודיבאתמצות,

אבלהמצות,לקייםאיךשידעלשמח,נמיילמיד

רוצהראיותורה,אלאלישאיןבפירוש,כשמתנת

ומוטבלשמחןשיבאאמרולאבזהכלל,תמצותלעשית
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שיגוהישועהי"זפרקהצביעות

לאשדיוכיויחניונן,סםלויעשהולא Iלומדשאינו

שכרלודאייויי'ללימוד,שכרלואיןשילמוד,צוה

כאינולימודשכרלוישאבלועושה,כמצווהלימוד

שמים,יראתבושישמידאשרילמדנו,פ I1עכמצויה,

לתלמידיךרבאא"ליכוומקיימה,ב"ה,ד'תורתולומד

ניהנס,תרתיתיררנוולא Iמינייכובמטןתאשם)(יומא

בתורהועמליםינעיסלהיותגיחנם,תרתיוי 1פרש

כויבמותכםגיהנםותירשותקיימוה,ולאז, JIבעה

ורוציםבתירהןשעוסקיסעסקינו,דיביראיואנןל, IIעכ

לקיים,אופנים,בכללהתאמץוצריכיםלקייס,

יישר,טובחיותרצדעלוהישרןהטובבזרדולחתנהג

ומחזקיםמועיליםוטוביםהישריםהמנהניםוהרי

ליישרע"ז,להתאמץוכדאיוראןיל, IIכמשחרבה,

אמועדעדילנולטןבטןב,היותרצדבכלהמנהנים

 Iכיויר

בלאאדםלךאייב) IIצפ IIרר II(נאמריובאמתי)

באיסשיטוריסלאדם,אשריןיטוריס,

לאדם,א Iא'פ Jlשעכ Iיהייניל, IJעכתורהחמועליי

יחיןפ IIשעכאשריוא"כיטןריס,מלסבילשיפטר

ולכוחתה"ק,יקיוםלימודבשבילקדושים,יסוריו

לישרבעניןלהצטערלימהאדםיאמראל Iבנ"ד

ולאדאורייתא,איסורבזהשאיןאחרהמנחנלם,

להכבידמחייבאיניבעלמאמנחגרק Iדרבנואיסור

היאזן,הכבדהאדרבה,כינתבארכברשהריעלי,

צריתהנורמתחיאבזת,ןהקולאנחת,חייחמגיאת

שכעןלםגגיהגיראובעיועיוכאשררויל,ואנחהיניו
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והישועהיווזפרק mהצניעשדי

כללבבכס,ןיאמץחזקוכ IIמאהלקייסוראויכמשי'ל.

לד.יהמיחלים

מ'כ'י)פויר(אבותחתנאמ"שבזת,נמלןשייךיא)

העבירת,מןיבורח Iקלחלמצותרץהוי

בח'העבירהאמרומ"טוהבריחה,חריצח,מחוב IIוצ

דמצותבדעתן,שחושברמתודפשיט,ול"לחידועה,

התנאלזהמלעשןתה,להתרשלעלילתיא,קלחזו,

ובמרץ,בזריזות 1קלחלמצוהרץהיילאדם,מעןרר

מוובירחבטבע,שנמשךההתרשלןת,עללהתגבר

עלעיברהיאמצוה,מקייםהנמנעכייוולהעבירה,

מובירחתואבזהלתמצות,דכשרץוהעיר,מ"ע,

בכפליס,דתרןיחנמצאהמצוה,ביטולשלהעבירה

יחד,שניחסובצירוףמתעבירה,וניצלחמצות,שעשה

דאדמדידועגי"לקלה,למצוהעודיחשבחולאודאי

לעליתלהתאמץוצרידבמקים,עימדשאינוחולך,חיא

חרילמעלה,עולהאיואםשחולד,דאחרלמעלהי

להעבירת,ומתקרבלמטח,דהיינוהאחר,לצדתילך

עבירת,מעשייתניצלכחמצוהושעסוקבזמןובפשטות,

בורחאתהחריקלה,לתמצוהרץכשאתהאמר,יזת

המצוהלקיוסלמעלה,עליתכאשאםתעבירת,מובזה

הריוחכ Jוא'להעבירת,ומתקרבלמטת,יורדחייתחזו,

לכאורה,נדמהטיבלמ,במנהגיםונםל, IIכנבכפלים

להחזיקקלה,המצותשמקליםבזהאבלקלת,כמצית

כמביארתעבירת,מיבירחדייקא,חישריםמנתנלם

המזדמנת,העבירהמותיינותעבירת,מוופי'לעיל,
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שטווהישועהן IIיפרקהצביעית

גדרהואהטובים,חמנחניםשיסודשהוא,עניובכל

חנ"ל.ככלוסיינ,

שהעולם",ג~ניעות, pבמנהגיזהועניןשייןוביותריב)

הואדכןוחושבים,רבות,קולותנוהניס

בזהדלהחמירוסוברים Iוישרהכשרישראלמנחג

ורמזחיוב,שאינהקלה,מצוההיאלהתיר,דנהונ

הלזו,קלה"גהמצוה Ojii , ••במרב>לרוץשתתעצם,התנא,

זהאיודבאמתהעבירה,מןבירחאתהשבזתיתדע

ל, IIרממשעבירהחיאאבלקלה,מצוהולאחומרא,

המבוארוככלטועים,אלאאינסשמתירים,והעולם

הקורמים.בפרקיס

להקלברצונו,האדםיסכיסשלאהמבואר,ןמלבדיג)

ראןיזאת·גםאףהמנהנים,בעניו

עצמו,עלולחקורולבדוקעיניס,לפקוחלהתעןרר,

מנחנלםבדרכיבשניונות,ידיעתו,בלינכנסלאםא

אומנותשכך ):קח(שבתאמרושהריול, Iרתרעים

א"לולמחרכך,עשהליאומרחיוסהרע,יצרשל

אמרול, IJעכועיבדוהולדז, JIעעבודשאו/לעדכד,עשה

שילךתחלה,האדםאתשמרנילשלוואומנותרזהר

אלךבכלחשהאדםואיןבכד,מהשלבדבריםאחריו,

ז, I1עלחושא 1Iלכשייןכ IJואכיי,ל IIשאערחדברים,

לאאםמנעת,שידןכמהעדבמצבו,ולחקורולבדוק

אנחנווצריכיםדעת,בבלירוול,הרעבדרןחווונמשך

בווהוהבוראויצילנושישמרנורביס,רחמיםלבקש

מכשולומכלהרע,מיצרהנדולים,ןחסדיורחמיוברוב

הכתובמ"שבזה,לרמזוישענינים,בכלוטעות,
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והישועהז IIיפרקהצניערתשטז

אלתלד,זובדרךואורדאשכילךט)חלב(תחלים

לבליםןעדיו,ורסן,במתגהבין,איוכפרד,כסוסתהיו

כהסוסידמהשלאלאדם,שמייעץאליך,קרובבל

ורסו,במתגבעח/ובכשמלבישןמביניו,שאינוופרד,

באמתןהריעדיו,שהואבןיומתפארמתגאההוא

בכללילדיוכלשלאולאסרו,לסגרולבלום,תוא

/ר Iלצהכךבן Jבעת/כרצוןדוקאילדרקכרצונן,מקום

רעותוותאויתז, JJעההנאןתדבריתאדם,עלמטיל

רצןושבעוהואמהנהו,ר IIשיצהלו,נדמההאדם

קושרו'ר Jיצחאלו,והנאותבתאיותובאמתבזה,

הטובבדרןלילדיכולשאינו ,ל/'רידותחתומכניען

לצה"ר,ידתחתכבושחיארקהטוב,כרצונוותישר

רי/ל,להרעהרעיכרצוניוצלמותלחושךמוליכושהוא

פי/ו(אבותהתנאש JJמלפרששמעתיוגםוהרהרתי

בתורה,שעוסקמיאלאחוריוןבןלךשאיומ"כ)

כחפץהכללעשותחוריו,בנישהםסוברים,שהפושעים

בידסואיןתורת,עולתחתהםדי,יראיאבללבם,

בזה,הםטועיםכיהתנאואמרתאותם,למלאות

בתורה,שעוסקמיאלאחורין,בולדאיןדאדרבה,

היצה"ר,בידיברזל,בכבליאסוריםהםהפושעיםכי

ליצה/יר,שמשכיעומתשכללרשע,מכאוביםורבים

ליכללאולעולםועוד,עודומתאוחרעב,הואעדיין

יוצאאדםאיול"ד)איר II(קתש 1Iוכמ ,תאותןלמלא

 1בתורהשעוסקמלאבלביזו,תאותווחציהעולם,מן

בתורה,עוסקיםאתםואם ):ל(קדושיואמרוכבר

שאינו Iחוריןבןדייקאוהוא ,בלדונמטריםאתםאלו
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שיזוהישועהיווןפרקהצניעות

ננדהיעוצהיעצהרעותולהתאוותומשיעברנכנע

יהיהולאידיד,לדיהיהשלאאליך,קרובבלר, I1יצה

מנוחהייראשן)מש,(בראשיתגפול IJוזיעמד,עסקלי

ראהנםרעית,לתאיותמשוענדיחיישלאטוב,כי

והמלחמההנוף,בהרנשתנעמהכיהארץתאוותאת

יהייובזהכפרשו'י,תורהעוללסבולשכמוויטכבדת,
 פ~~~ 3 ~ן~

חורין.בן

דברילקבלנםמוסר,ספריללמודאדסןוצרידיד)

כדילו,שיזדמןמיןמכלמחביריו,מןסר

עיניןיעליםאםכו,לאדאםהביקןרת,תחתשיעמוד

להניעיכולזמו,.במשךאזיעצמן,עלמהביקורת

וכשיזכהמניו,באיוכלל,עליוחשבשלאלבחינת,

כננדיתחזקתיכףכהונו,שלאמהוימצא ,לחתבונו

אוחן.מסייעיולטהרויזבאלתקן,ויתאמץהרע,מצבו

האדםכחכיההתחזקות,בעניולעוררוראויטו)

,בהערכתןתלןיבמלחמתו,להצליחותקפי,

אדםכשיקנחגשמלים,בקניניםכמיהמבוקש,עניו

נדיליוקרשהוא Iיצווחו ,נדולהכמטבעקטופרי

שקנהןיאמרו 1סדבאיזהחשובביתוכשיקנחונורא,

אינוכסף,יסךרב,חווהואאחת,מטבעהריבחגם,

מיכדשקנה,הקניובערדשתלוי,לפיכלום,חשוב

לאחייו,תכליתכלשהואהקדושה,השגתשמעריך

וכלעצמו,ולסנף ,ןלטרוחעצמן,לייגעיבעיניןיקשה

שאינו,ומיהגרצההתכליתלהשנתהדרושות,פעילות

הטינותומעליתהקדושה,השגתחשיבותלהעריךיודע

הרמזדאיתאןכמועצמן,לייגעכחלןאיולנפשו,
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הויעושה,ווזפרקצהבועיתשחי

זי"עממעזביזברידהר"רבשםדנהוראביצינאבספר

יראשלאלפילמה,ויגע,עיףיאתהתצא)כי(ס"פ

בחםאלקיסיראיאבלעיף,נעשהעי"זאלקים,את

אותיליראהכח,יחליפודיוקוילא) I(לישעיינאמר

שלמ.בלבילעבדיחימים,כל
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שיטוהישיעה nי"פרקהצניעות

עשרשמונהפרק

שנייםשםקידשוישראלגדולי

העםאתוקידשו

משפיעיםהגדוליםהיוהראשוניםבדורותוהנהא)

כרמצינוהדור,לבניןחיזוקהתעוררות

לעזרתירדוחנ,שלחראשוןיונטא)במוצאי IIנ(סוכה

 ):(שםבגמראואמרונרול,תיקיושםומתקניונשיס,

מלמעלה,יושבותנשיםשיהוכוןנדולתיקוומאי

מבפניםנשיםחיובראשונהנר 1תמלמטה,ואנשים

התקינוראש,קלותלידיבאיםוהיומבחוץ,ואנשים

וערייומבפנלם,ואנשיםמבחוץ,יושבותנשיםשיחו

יושבותנשיסשיהוהתקינןראש,קלותלידיבאיוהיי

יחכמידידוע,יקשהל, Jעכומלמטהואנשיםמלמעלה,

עםחיי רד~"~בכלתקנות,וכמהכמתהתקינוחתורה

הכלל,מולבדזותקנהיצאהטעםומהישראל,

לן.)(גיטיומצינושכברפ lואע'נדול,תיקוושקראוה

בניטיושמותיהןמפרשיושיהיוהתקינו,גדולתתקנח

חיתתשאםהתקינונדולהתקנה ):קנק J(בנוכו , Iכו

היאנדולהתקנהלג.)(נדהיכוכו',יתירההוצאה

לתוס'יק 1ובבבניטיןצייול lזצ/והנרענ'א , Iכולהן

גדולות.ליהקרישכתבונדולות,וה Iדמה.)(שבועות

צורדבידהיהכול Jינית"(נזול,צורךבהשהיחלפי

כיןנזולתיקוומאלהנמראילשוויוולמיתו Jנדול

לכאורת,משמעכוי,מלמעלהיושבותנשיםשיחיו

אלאגדול,שהצירךלאעצמו,חתיקוועלקאידנזול
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והישיעה /nlיפרקהצ·ניעותשב

וכאו Iתקנהאמריבכולסמ"טועידנדול,שהתקוו

תיקין.קראוהו

יסודהיאערוה,דנדרהמדובר,לפיאמנםב)

קניואינהבישראל,והקדושההקדישה,

נכסיס,קנהראובןלימר{דשייךנכסיס,כקןנהנפרד,

הםישראלאלאלעצמו,והנכסיםלעצמו,דראובו

קדושיםבן)י"ט(ויקראהכתובולשוןבעצם,קדושים

וןכ Jקדושיםתהיובעצם,שאתםכו,מורהתהיו,

אתה,קדושעםכיכ'יא)בןי"דו.ז'(דבריסאומרו

הסוקדושיםישראל ):זי)חיליןאמרםוכןכן,מורח

ישראל,קדישתוהנהקדושים,בעצםשהםכן,מורה

האבות,מכחלהםינמשכתלהםועומדתמיחזקת

ט"וכשמותכפרש"יישראלשליהשורשהמקורשהם

הקדושהליומוחזקתעומדתכו'אביאלקי ) Iב

פל"ב)(ויקריהמדיוז"להאבות,מימיעליואלקיתו

הערוה,מועצמהונדרהלמצרים/ירדהאמנושרת

ונדרלמצרים,ירדיוסףבזכותה.הנשיםכלוננדרו

עכ"ל.בזכותו,ישראלכלינגדריהערוה,מועצמי

ל II(וכמזישראל,בהשתדלותנמלתלןיחכי,ואפילו

(בהשתדלותו)שעיזריהקב/'השאלמלא ):ב IIבסיכה

אדםלש.)(יומאואמריר, IIיצהנגדלעמודיכולאינו

ש, IIע Iכוהרבהאיתימקדשיומעש,עצמןמקדש

משמאיומעט,עצמומטמאאדם(שם)עידואמרו

לישראל,ערןהנדרבמקדש,דכשגדרינמצאכוי,אותו

לישראלכללינדולתיקיוזההויהקדושה,יסודשחוא

ז IIעישמתחזקיםוגםקדושתם,ומרבחשמחזקבעצם,
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שאנוהישיעהי"חפרק,הצביעות

שארבכלהעריה,נדרולחזקלשמורבהנחנתם,

הרישםנשארכיאצלם,שיזדמנוהזדמנויות,

נדרלנדורהוא,ישראל,עםשיסודבנפשותיהם,

התאמצישכןעת,יבכלמקום, 5בכ"תערוה,בפני

 Iה I1בדןבמקדשנדראחרנדרלנדורישראל,מנהיני

המקוםשהיהישראל,שבטייחדעם,ראשיבהתאסף

מעשה,ואנשיהחסידיםבפניהקדוש,ובחנקדוש,

שואביסוהיוש IIכמשהנדולה,השמחהשםשהנהינו

ולאשקטןולא )'חעןר II(בל I1כמזהקודשרוחשם

בישראל,נדרלנדירטוב,היותראופושמצאועדנחו,

ע"ישבאראש,מקלותלהשמרטוב,הייתרצדעל

ראוישכובלבביהם,ונקבעיחד,ונשיםאנשיםקרבת

ז, IIזמןלהתרחקלהזהרכאלן,הזדמנויותבכללחתנהנ

כלימרנדול,תיקיושםומתקניוהתנאואמרושפיר

בכלישראל,לכללנדולתיקווהיהשם,שעשודזה

להתנהנתמירנדרלנדור 1יפבואשרבכלהשנה,

המורים,הורןכאשרהראוי,ככלובקדושהבצניעות

בפועלבהשתדלותםועדה,עםכלבפניישראל,מנהיגי

תניילל IIבמזוזיו/לכב/יל,רבהבהתאמצותממש,

/ז Iשעיטהרה,רוחר"לרוה"ק,משםששאבונמי

קדושה,מביאערוה,דנדרישראל.קודשבחיבתנעשן

 .).א(הקדמהכנ"ל

שנאמאילאבייר"פא"ל ).'כ(ברכותמצינןעודג)

שנאומאיניסא,להןדאתרחישראשונים

קאהויקמאיל IIאכו',ניסאלומתרחישדלאאנו,

נפשיומסרינןלאאנוהשם,אקדושתנפשייהןמסרי
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תוישך·עחח IIיפרקהצניעותשכב

חזייהאהבהבראדאדרבהאכיהשם,אקדושת
I אוצרהחכמהן

סברבשוקא,כרבלתאלבישאדהות'ותית, 5לההיאאר;,ח,

מילתאאגלאימינה,קרעיהקםהיא,ישראלדבת

להאמרזוזי,מאהבארבעשיימוההיא,דכותית

מאהארבעמתוומתוול I1אמתון,אי'ל Iשמדמה

אםהמתנה,לשוןמתוו,בל"אפרש"ישויא,זוזי

ל. IJעכזוזמאותדימשתכרהייתיהמתנתי,

ש l1כמקדוש,אישהיןאהבהבראדאדרבוק'ד)

/א 1באדארבדאיכא ):כן(תעניתשמואל

רבוסברל, IIעכמסתפינאולאזכותית,דנפישבחדר,

בלבוששהולכתאפו,וחרחישראל,בתדהיאאדא

גדולנפשמסירתזהמהכ I1אממנה,וקרעופריצות,

אזהייזהדבשבילאביי,שתלההאי,כולילנבית

גם 1כזהעניושיארעואפשרהשמים,מולנסיםראוים

לשלמ,תוכרחחריששילמ,זוזוהתידי,יראיבשאר

עללדבר,בתחילהנכנסולאכותית,שהיתהאחר

אםראמרקי/י Iובפרשזוז,תושישלםזה,דעה

שהתחרטלכאוי,משמעזוז, 1תמשתכרהייתיהמתנתי

לכאורהממעטוזהבגדה,וקרעשמיהרמעשהו,על
, 

תועלתןלאיזהעלה,ליהמשבחדקאנ, IIחמסמדרגת

ס IIהשסיפרתועלתולאיזהזה,ארארבלחאמר

כד.שא"לזה,

למדנולאלבד,תבגרדמקריעתדאת"(ינראהה)

כלהשמקרושתעלנפשישנוסרעדייו

עיקראמנםל, I1כנכועושההלןאחרגםדאפשרכך,

רלכאורהלה,שאמרזהממאמרןלמדנןנפשומסירת
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שכגוהישועהח Nיפרקהצניעות

עלהתימהכמעוררדהויכלל,מובומאמרואיו

ראתהבעצמהשהיאומובובפחזותא,שנהגעצמו,

לחקור,הו"לדברישאבפחזותא,דהנהנתןכו,הדבר

וא"כלנהוג,איךידעזהואחרישראל,בתחיאאם

לה,אמרדכךלפרש,וישכך,ל IIשאבמההועילמה

לךעושההייתילאאת,מייודעחייתיאםבודאי

מרןיחאניגםחייתיקצת,ממתיוחייתיואםזה,

שהדברלך,תדעיאבלכךןכלנדולכסףסךבזה,

יחרבצדק(דבזח,פחזותאימצדאינושעשיתי,חזה

אמנםפחזןתאי),ע"יסובלתשאתעלי,היטבלך

לנויתכודלאמשוםחיובי,דרךעשיתיחזח,הדבר

שאפשרבאןפו,הוא co ,,",,~ליפאכזה,בעניולהתעכבכלל,

עסוקיםאנושהריכד,כלנדולכסףסךבזה,להפסיד

תבונהואיןחכמהאיוובזה,ה, IIבהשםבקידושבזה,

שהוא,אופוובכל ) Iלכ"א,(משלי Iדלננדעצהואיו

יתי,שמוקידושעלנפשינו,למסוראנחנוחייבים

צריךשהייתיזו,המתנהמתוו,מתוןאמרוזה

שןיאזוזימאהארבעאת,מיתחלהלבררלהמתיו,

כלל,השם,קידושמעשהלעכבשלאבשביללשלם,

שבעשהיחשמענוומזהוהסברה,התנצלות,זה,והוי

ליכנסוחיוב,ראוישכןזוזי,חתיבתשלימירצוו,

שמוקידושמשוםהכסף,תפסךבאחריותלכתחלח,

לכלנדיל,והתעוררותתשכל,מיסרזהוחיחיתברך,

עללמחותבשבילהאי,כולינפשושמסרדורן,בני

בשר,נילוימשוםהייולאישראל,במחנהפריצותדבר

בנימזה,וילמדולדיבא,ספידותישבבנדיסדנםרס
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 I ~ n ~~ _4j_ ~ i11 ר-~

הויעושהיו!חפרקהצניעותשכד

להםכמהועדהוא,ריקדברלאכיישראל,ובנית
 '"'"''''''"יי

כסףהוצאתשוםבליפריצות,מדברולמנוע,להזהר

שייןובודאימאוד,נדולנפשמסירתזה,והיהעכ"פ,

ראויסהייבידאלכזו,קדושההנהגהשבשביללומר,

נתחזקכאלה,נדוליסמעשלםוע"יהשמים,מןלבסיס

וקדושה.הצניעותגדרבישראל

כשייעדאיתאל, 11הנבמאמרעודלפרשישואגבי)

) lln בדין,מתוולהיותהדייוצריד )/יר'יסמ

ברורויהיהבו,ויתןוישאמיצבו,יחשעדיפסקנושלא

חדייןצרידז"לסי/יא)(סי/זושם,ל, I1עככשמשלו

וחנח tעכ"לכוילישנתברראחרמידהדין,לפסוק

בדין,מתוניםהוןא) IIמא) I1פ(אבותחתנאמאמר

בכללעצמן,הדיןאתשמכריעאדם,בכלנםשיין

הישרה,הזרדלןשנתבררדאחרומבואר,תין,הנהנו

רבוכןלמצות,מקדימיוזריזיואזהאדם,לושיבור

היטבהתישבהדבר,שעשהקודםאהבה,בראדא

מיהר ,לעשיתושראויוהחליטשהתישביאחרע/יז,

מתיו ,ז/ Iעלהיאמרהבבויה,לכבודמצותי,ועשה

ועןדלהכריע,שיודעקודםא llפמתוןלהיותמתוו, , 

שוהז I1ע Iהכרעההיודעשכבראחרמתין,הפעם

לעשותראןיכשכברמתוו,להיותולאזוזי,תולשלמ

מצותו.

הזהרימאירר'אמר ):א IIפ(קדושיומצינןעודז)

מפנלביהזהרוטרפוו,רןאמרבת,ימפניבי

ביאה)איסורי Iה(טיףהרמב"םרכתבעכו,ל,כלתי

הזהרולתלמידיהם,אומריםהייהחכמיםגדרליל IIיז
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שכהרהישךעחיןוחפרקהצניעות

ללמדכדיכלתי,מפניביהזהרובתי,מפניבי

מןויתרחקוזה,מדבריתביישושלאלתלמידיהם,

מןשההתרחקותיחושושלאוהיינול, IIעכהייחוד

להתרחקשמוכרחבנפשו,שיוזעמורההייחוד,

ועי"זשיכשל,הרגישאונכשלשכברלפימהייחוד,

הגדוליםהחכמיםהורולכומהייחוד,להתרחקיתגייש

נפשלכלהשיחדברהואבזה,דההתרחקותבזה,

בכלליויח)גי(איובהואשםוגדילקטי ).ז(כתובות

 ):וג Jל(כתובותלעריותאפטרןפוסדאיןהזה;החיוב

ואשריבעצמך,תאמיןואלמייד)נ IIפ(אבותל IJואז

סי.)(ברכותדאז"לי"ד)כ"ח(משליתמידמפחדאדם

ר"ל(שם)ז"לופרש"לכתיב,תורהבדבריההוא

תה/יק,שלהדבריםבכלדקאיוי"להתורה,בלימוד

שלאתמיד,ויפחדשייראתה"ק,מצותקיוסדהיינו

וסייגים,גדריסז IIעלעשותוצריכיםחווו,עליהםיעבור

החכמיםהורויזהמכשול,מכלןלהנצללהשמרבשביל

כבודםשיפגםחשודלאלתלמידיהם,ההםהגדולים

 ,העריהבפניגדרלגדורישראללעםללמדם Jבזה

והקדושה.הצניעותבהםןלחזק

נחוץודאיזה,יבזמנינןו, IIקשלב Iב'וק"וח)

חלושיידיהדור,גדולישיחזיקווהכרחן

הנוראהרעהזרםבשיניועומדים,שמסוכניםכח,

הי) Iבזי(עמיסחואקטןכייעקב,יקום,מיהנוכחי

די,ליראייאהולאנאהלאואומרים,מתחכמיםויש

עיניהם,יעלימוהעלםאלאהארץ,עוותאתלראות

ועליהםכלל,אלובעניניסיתענינןולאערוה,דברמכל



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    360יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

והישועה nי"פרקהצניוyחשבו

הקהל,מעינידברונעלםג) IIיד'(ויקראקראאמר

יאשמיןתעשינה,ל~אשר Iדמצותמכלאחתיעשי

להשגיחשצריכיםהקהל,עיניהםחדור,דנדילירמז,

מהםנעלםואםצרכיהסלכלפקיחא,בעינאהקהלעל

אשרעבירה,הקהלועשןבח,תשגיחושלאדבר,

ל IIזי JJרשועייוהנדולים.זהעלואשמיתעשינהלא

תלויותישראלשלשאשמיתיהםא-יג][דברים

אותםולכיוולמחותלחםשחיתדייניהםבראשי

כמוזכרזהעללימרוישהישרה.לדוד

כנוושוטה,חסידדמיחיכי ):א IIכ(סוטתלעיל

ארעא,אירחלאוואמרבנהרא,איתתאטבעהדקא

האנשיםכל'ב Iיהעכ"ל,יאצולהבהלאיסתכולי

וזהל, IIוובנוףבנפשהסכנותביםטובעיםוחנשים

בזהלרמזוישולהציל,לראותשלאיאימרמתחסד

ואתםבים,טובעיםידימעשה ):ל(מנילהל IIמז

שקר,והואהצלתי,נפשיאתדאנישירה,אומרלם

וכ"שלייש.)(שבועותבזתזהערביםישראלכלשחרי

כפסחיםבמז"לנמללרמזוישל, IIכנישראלנדולל

תלמאולאאברא,ושקולבשוקא,ננילת~פשוטקל"ג.)

לפימילאת,ביוסניאאנא,רבאינבראאנא,כהנא

לאנשיברבריאאנשיחםנבל,דנןי ,):סג(לבמותל IIמז

תשתדליאמרנשיק,ערומלושמהלכיומרטנאי

בגילויחליכהשלתנבלהישראל,מבנלולבערלהפשיט

ולאותתקי,שתראהז, IJעשכריתקבלבשוק,בשר

דהואגדלל,לאדםבזייושזהתאמרולא ,ו' Iחעונש

(יומאהגמראלשויסיוםדאחרבזת,לרמיזויששקר.
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שבזוהישועהח IIיפרקהצניעות

הדרוואמרוהפרק,סיוםהויב)(אותהנ"לש) IIל

ז'/ל ) Q(שז/ילי Iברש/וכוהממונה,להסאמר Iעלך

הבאהרבה,קדושיםוהייתםמעט,והתקדשתם

הממונה,לחמאמרעלךהדרואותו,מסייעיוליטהר,

/י Iלבנלדברצריכיםהממונים,י l/בגראשיכיוהיינו,

בדרןוליחדות,לתורהולחזקם/לסייעםולעוררם,

ל IIהנבפסוקז"לרש"יוכלשוווחישרה,חטובח

דייניהם,בראשיתלויותישראל,שלשאשמותיהם

עכ'יל,הישרהלדרךאותםולכיוולמחות.,להםשחיח

נוקדשיןמעש,עצמומקדשאדסשאמראחררמזווזת

כשהמנהלגהממונה,להםאמרעלךהדרוכוי,אותו

שלנן,והדרההודאזומעוררם,להם,אומרהממונה,

י 1Jברשוכןלנו,גרמתשאתההממונה,עלךנחשב

הממונה,ל IIאעלךהדרואותו,מסייעיולטהרחבא

מ"מאדם,לכלמסייעיםהשמיםשמו'פ Jשאעל, IIכנ

בפרטשיעוררם,מהממונהגםחיזוק,צריכיםחעם

להשיגזוכהאדםכלשאיוופרישות,קרישהבעניו

אתלחזקהממוניםהגדוליםוצריכיםבעצמו,זה

אלקינן,דיצוחאשרדי,עבדותחלקדזהובזה,ידיהס

שחייביםהמנהיגיםש IIוכזה.אתזהולחזקלהוכיח

ישראל.אתלחזק

שהריהנשיםעלכךכללהתרעםאיוובאמתט)

h פרטייודעותואיוהתח"ק,לומדותינו

האנשים,אבלהאי,כוליהעניניםיחומרההלכות

שישהגדילוהאחריותתה/וקחוקלדעתשעליתם

כלל,מוחיםואיושותקים,הםאםכאלח,בענינים
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והישועהיו'חפרקהנניעותשכח

כראוי,שאינםמלבושיםעלמסכימיםחן/יאםש IIיכ

בקונטרסיכתבהאחריןת.,כלנושאיםחםנמצאי

הקודשתפארתמספרבסידןרים)(הנדפסשבתעניני

קרנל'שביוברציעהיצאהעזרי'בורו'אשלפרתויז"ל

לאבנמראואמרי ):ד I1נ(שבת·חכמיםברצוןשלא

בהמיחתשלאומתודושכינתןשלאלאחיתהשלו

מופניושהושחרבירושלמיואמרישמן,עלנקראת

להחוטאישאםכי Iחייהצומותאותויעניוהצימות,

אותומלבישיואזמיחח,ולאלמחות,בידןשישמל

החוטאלהלבישראןישהייהצןאים,הבגדיםאותו

תעניות,כךכלמתענהתי'כויעלבגיהבמןבהםלכבטמ

אותןידיעלבושדבקההזוהמאאותומעליולהסיר

מהחוטא,נפרדתאינההיאכיבו,מיחהשלאהחטא

עונשמאודגדולומחתעניות,אוניהנםע"יאםכי

ועצוםגדולומחמוחה,ואינולמחותבידושישמל

 ,לעוררוראויל. IIעכ , Iכוהומוחשמוכיחמישכר

זוגיבראשי'וי Iברשמצינוהמעשיםע"יבגדיסדענין

כשהואיודעהסןמ~אףחם,ערומי'כיוידעיוז'יל

היהאחתמצוהחם,ערומיוכיוידעומהאלאערום, . 
שיידמהןלכאורהל. IIעכתימנהןנתערטלובידם

דיברנואשרחדברהואאדמצוה,לעניןערומיםעניו

נעשיםהמציתדבקיוםבספה/ק,ןכמבואר Iלעיל

המצוה,שקיימןזמןוכללהנשמת,קדושיםבנדיס

 Iדקדושהלבושעליהםהיההדעת,מעץאכלוולא

הדעת,מעץואכלוהמצית,עלןכשעברןהמצית,מכח

בגדיסועניןערומיס.ונשארווקדושה,זהלבושנתבטל
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שכטוהישועה,ווחפרקהצביעות

לבושהיהויהושעג)ג(זכריהנפומבואר Jל Iהנ/צואיס

דרכןוכיצג.)(סנהדריןבנמראואמרוצואיס,בנדיס

בניושהיומלמדאלא Jצואיסבגדיסללבושיהישעשל

בהומיחהולאלכהינת,הגונותשאינונשיםנושאים

הצואיס,הבגדיםעניומהומיבןאיןולכאורה ,ל{ Iעכ

מבואר,הדברהנ"ל,הקודשתפארתדבריולפי

חטאיו,ע"ישנעשןצןאיסבנדיםלהחוטאדמלבישין

שהיהויהושעשם,שיתלבנועדבגיהנם,בהושישתת

הבנדיםאותוהלבישומיחת,ולאבהם,למחותצריד

שאפשרמיכל ,):נד(שבתל lIוכמזתהם,הצואיס

עלנענשפרשוויכויונתפטמיחהולא Iכולמחות

ידושעלכעונותיו,שנחשביןוהיינושבידו,עבירןת

הבנדיםהסירותמלאיואמרמיחה,שלאמחמתנעשן,

נשןתיהם,אתבניויבדילוי 1J(ופרש ,מעליןתצןאים

כ, IIעעונךמעליךהעברתיראהואו,ללן)ןימחול

יל, Jבהניפלאולכאירההקןדש.תפארתמאמרומבואר

בבגדיסשנתעטפווחוה/באדםרמזשוםנזכרדלא

ל Jlיואוליהדעת.מעץשאכלותעבירתי lIע Jצואים

איזן,בבחינההטומאהשליטתהי'לאעדייודאז

שלטהלאהקב/נה{שלכפיויציריהייוחוהשאדםי Jעו

היןןלכן Jצןאיסבנדיםלהלבישם ,הטןמאהבהם

וירעןהכיררמזל JJןזיעיטוף,שוםבליערומים

חשיבותםשמצדדווקא,הםערומיםכי[בחכמתם]

הצואיס.בנדיםלהלבישם Iהטומאהבהםשלטחלא

מושאינחפרצהכלו) JJפכר JJ(באמרןןבאמתי)

 Pשכשחגדולי ,פרצהאינההגדולים,
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והישו·עח n "'פרקהצניעותשל

מתחזקיםחםיויהםומרפיםואיןוהדורעלמשגיחים

יריםכאשרוהיהיו/א)זו IIל(שמותערש/יהומתעלים,

יצה"ר),הואעופלק/(ננרישראל,וגברירו,משה

ובמשנחל, l1ריצה"רהואעמלקוגברידו,יניחוכאשר

מלחמהעושותמשהשלידיווכיכיארו, ).ש IIנח II(ר

חזקהובידגדולבנחמשרע"הוכיר"ללדרכינוכוי,

בע"כ,עשוא"כ ,יצה"רננדלילדישראל,אתהכריח

זמוכלולדלומראלאלד'ןזהירצהדלאופשיטא

שלהתעוררותןי Iע ,מעלהכלפימסתכליןשהיו

שבשמים,לאביהםלבם,אתומשעבדיוה, IIמשרע

וסנהדריובעיליבאהקב"הדודאיכוי,מתגבריםהיו

סיבברקומשרע/'ה,אליו,לבםישעבדול 1Iשבג ):קו

לזה.שיתעוררו

הבאים,לדורותגםומרמזתנצחית,תה"קוהנהיא)

עלמסתכליןישראלשהיוזמןכלורמזו,

ברוםמנהיניהםשהיודהיינומעלה,כלפימנהיניהם

כמשרע'יה,כמוהרוחנית,בהנהגתםהעליונה,המעלה

היולאו,ואםבגוף,וביובנפש,ביומתגבריםוחיו

תלויהואישראל,כעסהיחדותקיוםכלכינופליס, , 

כדרכיבעצמםנוהגיםכשמנהיגיהםהמנהיגים,במעלת

מהם,לומדיםהעםנםכשלימות,והיראההתורה

מנהיגיהם,אםאבלוהיראה,חתורתבזרדלהתחזק,

מתרפיסהעםאזבהנהגתם,מלדקדקידיהםמרפים

כג),(באותהנ"לכמדרשאמרוולזהל, IJרויותריותר

קיוםדכלפרצה,אינההנדולים,מושאינהפרצהכל

כמדרלגתםוכשעומדלםבהם,תלןיוהיהדותהקדושה
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לשאוהישועהי"חפרקהצניעות

מנדריוצאתואיופרץ,איואזכראןי,ןבמשמרתם

ישראל.עלושלוםישראל,במחנהצוחהואיו Iהקדישה

שאין Jבלבדזןלאזה,בזמנינןתנדול,"ןנינו aןלד1ג,

זי,אףמהגדולים,/ב Iמסרואיסחדור

עבירה,עובריידימחזיקיםהחשוביםר IJשבעית

הצניעןת,בעביןמזלזלותהחשיבותהנשיםשגםי IJע

כלשיכסוכראוי,ארוכיו"ךיהו lןבתי";;"בנדיהושאיו

מכףלמעלהזרועותיהובשרומתגלהורגליהו,ידיהו

פ"ח)ז IIפ(עןולמארכובהשלמטהשיקיהןורואיןהיד,

ירבותיהןפ l1כןמתגליושונות,בפוזמקאיתהמכןסים

תניעןתיהו,ושארןכפיפתו,בהליכתןמארכובהלמעלה

כהיתרלהמונעשהושנו,ועברופרטים,בשארוכדימת

שתהאעולהאיןלבןעלשאפילופרש"י ):ל(ערכין

מצבשכלדברינןבכל(תבארוכנרלנ IIעכעבירה

הגדולים.שלו( Iבמסתלןיחיחדןת

בדברבפרט Iחיזןקצריכיםעליי'בנידנםןלפי

ספר/ד Iבסלחברראיתילכוחזת,הגדול

ננוכיםוהעולםלפניהםלברריה, Jבדיליראיביחודזה,

רצןולעשותרצונםובודאיהמבואר,ככלבההלכח,

הצניעןתדברילשמורויאתמצישבשמים,אבינן

 Jתמימיםיחידלםעודאחריהםיימשכןכחלנת,

ובזהישראל,וקרו Jויהדותיק Jתהקרובזתויתרומם

בב"א.שלימההגאןלהולהביאלסרבנזכח
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והישועה"ייטפרקהצניעותשלב

עשרתשעהפרק

באישגםנוהגצניעות

שייכחהצניעות,דמדתהוא,ותידועהמורגשא)

חשונים,בעניניםדוקא,בנשים

כלללהו,משמעלאבאנשים,אבלחשונים,יאופנים

ידועהזח,בזמןיבפרטהצניעות,עלמוזהריםדחם

בגילוי Iהאנשיםחוששיםאיןאשרהגרוע,המנהג

וסובריםהכנסת,בביתואפילותאפשר,בכלנופם

עולה.שיםבזהשאין

מצותעלשנאמרוהאזהריתבאמתואמנםב)

נאמרירקלנשיס,נתיחדןלאהצניעות,

לעללמ'ישוכנוןונשיס,אנשיםיכולליםסתם,לנו

מחניךוהיהמפסוקק JIהסמלמדאשר ) Jאאותא J 'פ(

חריבפריצות,ולא Jבצניעותדברבכללהיותקדושו

וכוונשיס,אנשיםישראל,עםכלוכוללסתם,נאמר

דורשד'ומח Iונינאשמעוו)(מיכחהכתובמ'יש

לכתוהצנעחסד,ואהבת Jמשפטעשיתאםכיממד{

ישראלעםלכלנאמרוהד,בריםל, IIעכאלקיךעם

בלבד.לנשיםלאבכלל,

מייריהאל, IIהנקדישמחניךוהיהובפסיקב)

תצאכיי)כג(דבריםדהתחילבאיש,

דברמכלונשמרתהכתוב,וחזהיראויביך,עלמחנה

שלא Jרעדברמכלןנשמרת ).כ ז'/ע(רז"לודרשורע,

איש,באשתפנויה,ואפילןנאה,באשהאדםיסתכל

רע,דברמכלונשמרתלהלןושםכוימכוערתואפילן
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לשגוהישועה,ווטפרקהצניעית

כיי,בלילהטימאהליויויבאכיוס,אדםיחרחרשלא

לידישיבאבשבע,רענווםנאהובאשהדהסתכלןת

גורםמכוערת,חיאאפילן,איש,ובאשתל, Iרוטימאת

אסורהאישואשתאחררייל,טומאהלידישיבאדע,

יכשהוא ):נ(קדושיויש Jכמהקדש,כמןלאחרים

ניררתועבירת Iבהקדשמעלהריליהנות,בהמסתכל

לדןד,משכילוהעירל, IIרטימאהלידישיבאעבירהו

בשבילבמלחמהומתקשטיתהנכריםדבניתרמשןס

יג]כאוי Jכפרש[והואעמהם,אחריסלחזנית

ההסתכלותעיייטומאה,ליוייבאןשלאהזהיר,לכן

טומאהלידישבאדמיהכתוב,אמרזחיאחרבחן,

יש(ואולישיטהרעדיבאולאמהמחנה,יצאזו,

ערבו)יב(שמותי IIפרשלפיערבולפנותבפולרמז

הלללה,חשכותויעבירכשיפנהואמריחישך,נשףלשוו

הכתובידינריטבול,אזחס/וא,שליטתזמושהיא

(שבתבגמראש Iיכמ/יטובל,הילךדבביקרבהווהו

השמשיכבאחיוס,כלוהולךטיבלקריבעלקנא.)

כפ' ):ב(ברכותכמ"שי"להמחנה,תוךאליבא

פלולומא,ואדכישמשא,איערבוטחר,השמשיבא

דייקאאזטהיר,יוסעכשיושמתחילהלים,בטחר

מתיךורעןטומאהצדכללמנוע Iהמחנהתוךאליבא

ובהקומה][בפתיחהל IIלפמשלומרוישהמחנה)

כלעלועוברהאדםאתמטפשיוהזנית,תאיתדעניני

עיילרע,דברמכלינשמרתע"ש,ר"לז IIעיחתירה

בזהבטהרה,ותעמידומהרחןר,מהסתכלותשתזהר

כלשירששחםהחטאים,מכלרע,דברמכלתשמר
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הוישעוה"ייטפיקהצניועתלשד

רנליס,מיבשבילזנםהכתיב,אמרשיבל, IIררע

יונתו,תרנוםש #Iכמלמחנת,מחיץמקוםלדיהיח

שתיתלדפירמב"ו,יעיציאתך,שםלכסותיתדוגם

 ,שכינחמחנתשםתןיממילאעמהם,הילדתאריו

למחנהליכנסואסורכוויבאלאבפוברשוויל IIייזת

דהומ"להמפרשלםוהק'שכינח,למחנהןכ"שלרית,

לומרליהולמהולויח,שכינתלמחנהליכנסראסןר

לןיוובמחנהליכנטאסירבארצןהן/ק,ל Jlילהנש, IIכ

ימפרשהארין,בגללשכינהמחנתדכילןבמלחמה,ש IIכ

להצילךמחניךבקרבמתחלךאלקיך Iדכיתכתוב

כנייל,תדבריסבכלקדוש,מחניךיהיהילכורגוי

דברשוםנילוידבר,עריתבדיראתולאעיד,ותזחיר

וע"למאחריך,ושבש) IIעא II(רפל 1Iכמשמכוסה,שצ/יל

כיבשהאישתנחומא,ממדרששכתבתי )/י(פתיחה

ממילאהארץ,אתכיבשתהאשהואיו Iהארץאת

על ,לחומזהריקאדייקא,באנשיםקרא,אייריהא

המכיסה.אתלנליתשלאהצניעות,

יחןח,אדםשחשאוקודםהעניו,במקןרובאמתד)

ויתיוכח)ב(בראשיתiרכתובאמר

יאחריתבוששו,ןלא Iיאשתוהאדםערומיםושניהס

ייתפריהם,עירומיםכי(שניהס)וידעואמרשחשאי

אחרייגםחנורות),(שניהם)להםויעשותאנה,עלה

טיפרחחרי Iאנכיעירוםכיואיראהאדם,אמרכו

בשרנילןיעלןנתביישנתייראהאישזנםיק, Jתהלני

(בדריםכמיישאחד,עניוחםוהבושה,דהיראהגופו,

זויז)כ(שמיתפגיכםעללראתותחיהובעבור ).כ
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לשהוהישיעה,ווטפרקהצניעות

בשרלכטותחגורות,לחםעשושכברפ I1אעהבושה,

והצניעית.הבושהמדתבאישנםדשייךחריעררת,

ע"פנמיפסקן ) Iבט 1רנ ח/'א(ושייעיבטורח)

בשעתהאדםשיזהר ):קיח(שבתנמרא

גופובשראתאגב,ינלהשלאבביקר,בגדיןלבישת

מיחדרים,·רי rבחחננייאמר,ןאלצניעןת,משים

פסקןוכוכבודן,הארץכלמלא/ח l""ה.קבכירואני,

הפשטתבשעתבערב,שיזהרט"ב)רל/ט(סל'נמי

כתבבי)ס J /ר(א I1ומגאגב,גופושברמלגלותבגדיו,

שאיןכל , nת"שלחלוק ):נזב II(בבגמראאמרלנו

בזה,בזהריואיןוחאידבאטפח,מתחתיךנראיתבשרי

ואיושוקיים,בבתיהכל,שהולכיומשוםיאפשר

דבזמןאע/וגהשקל,מחציתוכתבל, IIעכנראיתבשרי

דצניעות,במילימ JJמח, IJתדיןלניאיןבעית"רחזח,

 jל llעכ Iכודתאתונח,במדתלהתנהגאדםלכלרארי

דמלאשהעתיקאחראו)ט"ק(שםברורחוהמשנח

כתב,יתברך,לפניואכווה,וכחשכהכבודו,תאוץכל

במקוםשלאזה,טעםמחמתתמיד,ליזהוצוידוכו

שדרכומהכלמעט,ואפילןבשרו,מלגלותהכרח,

חאנפלאותכ IIעכוילעילםבבגדיםמכיטחלהיות

שלאהסדיו,תחתכ IIגלפשטםאוללבשםיראת

במדינותלעןלם,מכיסותלהיותשדרכורגלין,לגלות

כיוצאכלרכןבקיץ,אפילןיחף,הןלכיושאיןאלי,

רעיעכ"ל.כויאחרבעניןאפשרשאילאאםבזת,

גםדמכסיםבאנשים ):לז(מנחותמקובצתשיטח

היד.סנה
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והישועהלווםפרקהצניועתשלי

לוחגירתטליתותיתהז"לע"ד)(ס"סןבש"ען)

ולמטח,ממתניולכסותימתנין,על

לקריתמיתרערים,תיאילמעלתשממתנייפ IIאע

ענ"ל,לבואתשיכסהעדאסור,להתפללאבלקייש,

שאיוכלכיצד,ח IIתשלטליתז"ל ):גז(בווב'יבנמרא

מפראגמחו"לוביארטפח,מתחתיונראחחלוקן

החליק,לכסיתצריךוז"לס IIהשאנדיתעלסבפרן

זה,דברלבשר,הדבוקנראהכאשרכילבשרו,שדבוק

(אותל J1לתנהדבריס,ויתכנול, IIעבתיאנילןיקצת

דבר,גילוידבר,ערותבךיראחולאתורהדאמרחני)

עכ"פ,נילןיקצתחויהחלוקוגיליידנמיל, Jןקמ

יחיהשלאמדקדק,ח IIהתולכולמניע,נמישראוי

איודלמטה,ואע"ג,חתחתיו,טפחאפילוגבגולח,

שהיאאחרנ"כ,בומקפידיםבבשר,דבוקתחלוק

איןאדם,בניישארפ, IJעבלמעלהבבשרדבוק

מחר"לשםביארועודחתחתוו,בטפחמקפידים

לא Jהחליקלכסיתהטלית,עיקרכייז"למפראנ

בביתו,האדםכי 1בחלוקמכוסחכברהבשרכיהבשר,

עידלהייתישלשיק,חילןיכאשר Iבחלוקחולך
, 

ל, IIענבבשרישדבקתחלוקלכסות,צריךולפיכךצנוע,

קורע,המתימכלעלדווהש"מ)(סיייו"רובכווח

אתלנלותארץ,דרךדאיו Iקריעתלעניןבאיש,כבת

ל. IIעכרבימבפני Iממשעוים Iלבי

לבשרודביקדהחליקל IIבהנתמוחולכאורחז)

ס"י)(שםבש'ועמביאררחרי

זהכ IIאלבשר,הדבוקזיעה,בנדדליבשין
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שלזוהישועה,ווםפיקהצביעות

ואינועליוו,חלוקהואבבית,בושהולכיוהחלוק

ק Jס/(שםוהש"יח 1Jהבש JJלפמיצ'/ללבשר,דביק

זהרמשוםהנוף,כמוחשובהזיעה,יחלוקב) IIכ

הזיעה,חלוקקרעשלאאע/פלבן,אתכמגלהחשיב

נילתהכאילופריצותחויהזיעה,חליקנילויובאשתן

חשיבהעליןן,דחליקזה,לפינמצאממש,לבהאת

לנוף.כדבוקהויהזיעה,לבגדדדבוקלנוף,דביק

(רפ"נ)לעילשביארנודרךעל Iבעניןלרמזוישח)
, 

בנחש,ונכשלוערומים,וחוחאדםשבהלית

מכוסיםדוקאאדםבנישיהיוההכרח,לדעת,ניכחו

לא,תשא(תנחומאאמרובלוחותיאפילובצניעות,

שנתניעלהראשןנות,הליחות )/גלדשםורש"י

עיןבהםשלטהוקחלותןןקןלותבתשואותבפומבין

מןיפהלדאיןח JJהקבל IIאוכאוונשתברוןרעת,

עשיתאםכיממד,דורשדןומהשנאמרהצניעית,

עלג"כוהואעייכ,לכתותצנעחסד,ואהבת Iמשפט

בדבראלאמצויח,הברכהאיומב.)(ב"משאמרידרד

הברכהאתאתךד'יצושאנמרהעין,מוהסמוי

העיןמוחסמוידברלשוןליח,דרישי l/פרשבאסמיך,

אלאמצויה,הברכהאיןישמעאלרידביתנאעכ"ל,

אתאתךדייצןשנאמרבו,שולטתהעיושאיןבדבר

ע"כ,גנזיסלשוןבאסמיך,י l/פרשבאסמיך,הברכה

הסר,מכאו,סמל ):יד(שנתפי'ל IIזדרשו{יייוול

אפשרשאימהעין,שחסירןחיינוהעין,מוסמןלכ I1א

אותו,שרואהרוילבן,שילטהעיןואיוכללולראיתו

כשחואיהאדם Iלגמריבישילטואינןבעלמא,ראייה
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והישועה'ט Iיפרקהצב:עידתלשח

שאיוולנמרלאדםבנימעינימוסרחואבביתו,יישב

וכשיוצא, 1בחלוקוכשמכוסחידייכלל,אזאותורואיס

בחלוקו,ר"לקל,בלבושהוליאםאדם,בנילעיני

להוסיףוצרידקצת,לנופולחדורבי,שולטיסחעיניס

שליטתלמעטעליוו,בלבושעודשיתעטףצניעות,

ישלוטשלא Iרעהמעיולחנןדהיינווי"לבו,העינים

נקודותוכבתר"ל,תאוחשלרעהעיונמי,וכוללבו,

בשוקשחילידמיחי)ס"קבטי'זש"מ(סייהכסף

מןוכאחדלו,ננאיאתiזחלוק][שמכסחדא/יקלבא

חו)ס"קקפ"ג(סי'א JIמגוע' Iל IJעכיחשבוהפחותים

יברידלא Iהמזיןבברכת(שם)השקלובמחצלת

בבנדויתעטף Iראשועלהכובעישיסרקבמצנפת,

ע"כ.עליהדמריהאימתאדכיחוי /עליון

כג)ב,(שמותבתורהדכתובבזה,עודלבארוישט)

גתלהלאאשרמזבח,יעלבמעלותתעלהולא

להרחיבצריךאתההמעלית,שעוייופרש"יעליו,ערותך

שהריממש,ערוהנילןישאינוןאע"פפסיעותיך,

הרחבתמ"מבד,מכנסילהםיעשהכ"ח)(שמותכתיב

אפשרדאםוק'ל{ IIעכערוהלנילןיקרובהפסיעות

חריא"א,ואםשיתנלה,יחיישינול IIהלשיתגלח,

דבנראהל IIממחר ){זכאותלהנ"לוי"לחשש.איו

במנלהכי'י Jיש 1נילויקצתנמיהוילבשר,תדביק

ולכאירהלבהכמנלהפריצןתהוילבה,ננדחלוק

למטהברואיומיירידמהרוו'לןיל"תז I1זעחולקיו

לבשרשםדבוקדאיניחלוקן,הרגליםאצלמהטלית

גלןירקחיילמעלה,לבשרחדבוקחבנדהוארקכלל,
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n י"טפרקצביעותm שלטישיעח

בזהללבת,שםתדביקדריאלךמייריהאוש"ךקצתו

מבארמזבחובאבנילבה,כמגלחפריצןתדתןי Iכ

וכשהמכנסיםערוה,גילןיעלרקחקפידא,הכתוב

אדהנ"ל,כש/ודערןה,כנילןיזהחוילערוה,דבוקיס

במכנסידחיופמלניא,ד"ה ):י"ג(נדחי IIברשאיתא

לאכ llא Iלמשהותלויהערןת,במקוםחללהכהןנה

אדערות,גילןיחשיבןלאלערוה,דבוקיםתיי

בזהמנביהבע/'כ Iהכבשעללהעמידןרנלןכשמנביח

בערןתשידבקווקרובהערוה,במקוםהמכנסיםאת

לאאשרכ 1Iולזאחכנ"ל,עררחנילויחשיבז IIועי

עריהנילויבזהשייןדלאופרש"יעליו,ערותךתגלח

שידבקןדקרובמשיםערוה,לנילויקרוברקממש,

ממשערוהנילויכמוחשיבדאזבערוה,המכנסיים

הדבוקבנדדגילויהתורהמובזהולמדנו Iודוקלו IIכנ

 Nא" כ"או,,,,",,,,ד'ישהכמ"שבשר,כנילויחשיבלבשר

בגדיבאשהבאישתמידצ//לז IIולפכלל.בזהלהקל

בנדיראהשלא Iהנראחלהבנדהנוףביומפסיק

הקידמים.בדיריתדקדקןיכולבשרם,הדבוק

על 1עלייודבנד Iאצלינוהנהוגלפיקו/ל,תןי)

לצןאר,סמיךלמעלהקצתפתוח 1החלןק

אםרחריהצואר,אצלהחלוק,אתשםדרךורואיו

אתלרנל,טמוךלמשה,יראושלאמקפיד,ח lIת

 ,)'י(ארתל IIכנלהניף,למעלהדבוקשהואהחלוק,

למעלה,החלוקאתיראושלאלהקפיד,דישש IJככ IIא

טעמא{דמחאיול Iוללגוף,דבוקבאמתשהואבמקום

אןוועסטילשקוריוקטובנדללבושנהנו,באמת
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והישועה,ווטפרקהצניעותמיש

שקיריוהעליון,בגדתחתלמעלה,הגוףעללייבול

במקוםדהוא )'ח(אותל Jlכנלחוץ,בןשיוצאיןרא"ק,

שנראההחלוק,אתשיכסהכדיהצןאר,אצלהפתיח

במקוםהצוארעללובשיןלחוץ,שכשיוצאיןויששמ,

לסתוםל, IJשאשקוויורחבה,בגדחתיכתל, IIהנפתוח

לובשיםקצת,המקיליםואחריםהב'ול,הפתוחמקום

ע, JIקראיואטאותוקוריןשהיוחתיכת*בגד,מיןשם,

ואוליבצמצום{וקשם,מכסחבמיוהואל, IIבינדאי

שהיוא, IIמאדערנבזה,בקראיםהםחיוטעמאמהאי

לבשיהוועסטע"ל,בנדשבמקיםלעצמם,להקלויצים

זהולפי Iכ IIכבשלימותמכסהשא~נוקטבה,חתיכה

למת Iויסודשורשלהםישהלבושים,אלורכל Iמןבו

כ/ינ]ק I1יסדי I[טיא IIמנש l1לפמני'/לללבשם.בהנו

ממילאמנילה,מקוםחשיבהחזה,עדדבצוארי

הזקןשערבסתמאגםדשם,החלוקעלקפידאאיו

שם.מנין

איבשיהודהרבמג.)(מבחותבגמראןמצינןיא)

לגלימית,ליתשריולאהוה,צניעא

שיוצאיוהעליון,בנרהיהרזהימשמעיימא,כיליה , 

רקתיוס,כלבביתבוילךשלאראוייהיה Iלחיץבן

מצותבשבילמשלבשוצביעא,איבשדהותמשום

עידש. IIעהיום,כלשיבפשטולאציצית,

כשהביאויד)וכש"בע'והחמלךבדידמצלבי

ודודאדום,עובדמביתאלקיםאריואת

לקראתשאולבתמיכלותצאונו'עוזבכלמכרכר

עבדין,אמתותלעיניתיוםנגלתאשרונו'ותאמרדוד,
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שאמוהישועהי"טפרקהצניעות

מיכל,אלדודויאמרחרקים,אחדננלותכהגלית

יבמדרשונו'ביתוומכלמאבידביבחראשרד'לפני

צנועיםהייואביביתכלכו'לואמרחדן)ר II(במדב

הרקיסכאחדלבושןומגלחעומדואתהכויןקדושים

לבושןרקכלל,בשרוו I1חנתנלחלאהנהל, JIעכ

הרקודיםע"ינתגלה,הואהעליון,ללבושהסמוך

אותן,האשימהזה,סבלהשלאימיכלהנדולים,

 ,לבישומקצתגילויודנהיברצוולנושונילהכאילן

לנמרי,העליוןבגדופשטוכאילו Iלבושוכלגילויכמי

בשוקשחולדדמי )'ח(אותהנ"להכסףנקודותדכתב

הפחותיםמווכאחזלו,ננאיעליון)(בנדראייקבלא

הרקיס,אחדנגלותכחגלותמיכלאמרהלכויחשב,

למז"לבזהרמזה 1עבדיואמתותלעינימ"שגי"ל

א I1לזזימה,מרבהשפחותמרבהמ"ז)פ"ב(אבות

הנילויידיעללהשפחותשמתקרביםהרקיס,כאחד

במדרש,ש Jlכמשלהוהשיבדיד,אףחוחיע"זל, IJר

צדיקאנידחיחואליביתו,ומכלמאבידביבחראשר

בביתופוסלבי,בוחרהאלקיסהיהלא 1ממנייותר
~ 

גבהלאדיקלא)(תהליםאמרדהעיוהוהריכוי,אבין

מיכלואםאישןולאתולעתואנכיז)נב(שםואמר Iלבי

אמרואידבזהיחטאלאאביחשאולהרייהכלימתו

לנקותהוכרחל, IIכנוהאשימתושחשדתןלפירקכך,

לכןח"ן,דילחילולדנינעהאשמתה,ןלבטלעצמן,

והתנצל ,ח"ןכדבריהשאינולהןכיחכנ'יל/השינה

אתרעלנמיואמרוגיי, lדלפני Jשמיםלשםשעשה

מדברשאיני Iבעינישפלוחייתימזאת,עידונקליתי
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והישו·עהי"טפרק mהצניעשבמ

ילבטללחיכחה,רקנאוח,מתוךח"רהדברים

ח"ןשנמשןהשםהחילולולבטלשלך,ההאשמה

אשרהאמהותועםעודואמר ,ל{ Iרהזהמהחשד

אמהותתיארעליהםאמרתשאתאכבדה,עמםאמרת,

כבידהכלבבחינתלמכובדות,אותםמחזיקאניול, Iכב

במדרששםופירשווקדושות,צנועותפנימה,מלךבת

לעתידעמהםחלקלייהאאכבדה,עמםלואידאמר

זה,עשיתילבבתוםאשרשבועה,כעיןיזהולבא,

מחזיקשאני ,ו" nוהרהורפנםשיםבלישמים,לשם

עלימקבלשאני ,יהקדושההצניעותבבחינתאותם

פשיטאיממילאלבא,לעתידעמהםחלקלישיהא

דברתכאשרו, IIחרעהרהןרשוםבדעתיעלהשלא

האשהשכשאיו )'ד(פתיחה'ל Jמשוע'את

וממילארע,להרהיריבאלאהאישנםמחרהרת,

רעלהרהירמקוםאיןכשרות,בחזקתכשהנשים

לאשאול,בתולמיכלתיכף,הכתיביסייםבהאיש,

זה,בעניושחשדתודלפימותה,ייםעדולד,לחהיה

לילד,שתזכחיפה,להעלהשלאזיוונה,בעניונענשה

אבללח,היהלאמותחלוםערבמדרש,שםיאמרי
, 

ילך,ילדהההואשבייםילד,להחיהמותחביוס

ענייפזכתה Iאלומדבריהכ IIאחנתחךטהשבידאילפי

איתןידנחחזרחשהיאאחר Iילדשילדהלבסוף,

וזכתהזכות,לכףבשמיםאותהנםדניזכית,לכף

ילד.אחריהלהשאיר

מניעיס,הדבריםחיכועדזה,בכלןמבואריב)

מדבריסדהואבאנשים,צניעותבחיוב
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שגמוהישועהי"טפרקהצניעות

מכם,היאריקדברולאעולמ,שלברומןהעומדים

האנשיםשגםולהתחזק,להתעורר,לנוראויוממילא

הכתיביעיקרוכלל,כללבהצניעות,ח"ויזלזלולא

מדברמאחריך,ושבדבר,ערותבדיראהולאשאמר

בן)(סייהשוועיכפסק )'נ(אותל I1כמשבאנשים,

כללנופוינלחלאכבודו,הארץכלדמלאדמשום

זוולאהי)(אותל IIיכמשהקדושה,תשכינהמאימת

אםלנשרו,שדבוקהזיעה,בנדדנםאלאכלבד,

ומיכרחים )'ה(איתיכנ"להנוף,כנילויהוי ,מנלהו

בחלוקלחיץיצאואםעליון,חליקעליוללברש

הפחותים,מןכאחדיחשובלו,הואגנאיהעליין,

המזון,ברכתכשמברדבביתר,וגםחי)(אותל ltכמש

ןממילאןבכןבע, ,עליןןבבנדאלאשמיםיראיברךלא

ל Jכמז'שכינה,מקוםדהויהכנסת,בביתבפתלהש IIכ

שמתפלל,מצדןנםבבהב"נ,מצוישהקב"ה ).ו(ברכית

עצמו,שיראהצרידהמתפללכב.)(סנהדריןל IIדאז

בתיזי'לקנ"א)(ר'וסובלבוש ,כננדןשכינהכאילו

מקדשי(אתןכתיבמעט,מקדשנקראןשלנו,כנסיות

ואידע"כ,ל)יט(ויקראתיראן»«ומקדשיתיראו

בגילוי Iהקב"ההמלכיסמלכיהמלךביתאליבא

יעשומהוכיביותר,חםהזמוואפילובשרו,

בליהםכלעםהצבא,בנדיילבשולאהאםהצבא,אנשי

אנשיאנחנונםחם,שהאוירמחמתלהם,הראןים

כללבבכם,ויאמץחזקוולכוצבאות,דילמלךצבא,

מאתורחמיםלבקשדי,לביתובאיםלד',חמיחלים

בחרדתלפניוובואוצבא,כאנשיהגתייסויתברך,
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והישועה,ווטפרקהצניעותשדזנ

יענוה,בהכנעתעליכם,שמיםמיראריחיקודש,

יעטוף,כילעניתפלהקב)(תחליםתכתוביכמאמר

לחתעטףזהמשוםתקנוואולישיחו,ישפיךדיולפני

וממילאנופו,כלאתיכסהגדול,שחטליתבציצית,

המלכיםמלכיהמלךשעראללבא,איוכל.בנפשו,יקבע

כשאיןבערב,נםח"ו,בשרבגילויבפריצותחו IIחקב

צניעותדיונוחגחריבן,לחתכסותנדיל,טליתלי

תגיף,בגילןיערוה,דיורק Jבאשתכמיבאישבכלל,

נוחנכנגדיוקדושהדבריאמלרתאיסורלעניו

יצחקריוכודייקבאיש,ולאדייקא,באשת

באשהאמרחריערות,באשהטפחכד.)(ברכות

המפורשיםפריצותענינישארוכו Iש oבא~רלאדייקא,

באיששייכיסאיווכדימה,כ"א)ר"סע IIאחע I(כשו
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שמהוהישועה fכםרקהצניעות

עשריםפרק

הסתכלותאיסור

תתןלאעורולפני Iהת IJלכתבניא lפ'לעילא)

דחריטוענים,ישבשרח,בנילוימכשול,

אשהשלקשנהבאצבעאפילולהסתכלאסורהאיש

ממילאלנמרי,ממנהעיןלהעליםומחויבכד.)(ברכות

האמתדאיןידיעאדבשרה,בנילוינםמכשולאיו

ממנת,עיניןשמעליםקודםאותחרואהדבחכרחכו,

איבראייהאנוסדחיאןאע"גצדק,מצמחוכמשו/ש

נכשל,בכרעכי'פ ):כח(בייקפטריהרחמנאיאינס

ה IIסע(או/חג l1פמל JJןזאסורואבלפטורשהואנדבר,

אסורונחנה,המסתכלאיש,דבאשתאו)ק IIס'ז Jמ

במנוסה,האאצבעה)(כנוןבמנילהאפילוהתורה,מן

היאוהאשהעכ'יל,כו'אסורבעלמא,ראייהאף

לאעורדלפניבלאועוברתובזההמכשול,ליחכינה

מיחוד.חמורדהסתכלית ],ד[פל"גוע"למכשול.תתו

הכובשנבירהאיששיהיהבדבר,ערבדמיועודב)

ם IIהרמבכתבובאמתיסתכל,,ולאיצרןאת

בכלדברלדאיוןז"לש) Jיוהינ,חב IIפכב IJא(הי

מואלאלפרוש,עםןלרובקשהשהואכולה,התורה

ועריותנזל ):כג(מכותחכמיםאמרו Iכיהעריות

ואמרול, I1עככויןמחמדתןלהומתאוהאדםשלנפשו

שלמגופייותרבאשה,עיניסמראהטוב ):עד(לןמא

קושיהואבעריות,ההסתכלותמניעתאו/כ Jמעשה

כהןחרמב"םמ"שבזת,ונוסףםי IIהרמבש IIכמגדול,
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הוישועה Iכפרקהצניעותשמו

דעתו,עלמעלהבעריות,המסתכלד) IIהד 11פתשובה

קרבתיאובעלתי,וכיאומר,שהואכלוס,בכךשאיו

והיארו,ל,בהסתכלותנכשלז J1ועי ,ל' Jעככן'אצלה

ות Iמשובן)ת IIל(פ"אלעילוכתבתיבזה,הנורמת

גבותשאינהבמחיצהנ"ח)אות(סע"רשאלחייס

עלהנשים,אלויסתכלועיניהם,ישאורהמווהרבה,

ב, IIעשלגנבקוראהפרצחכו.)(סוכהשאמרודרד

ועוברתלגנב,קוראתפרצחדהייבשרה,בגילויש IIוכ

מכשול.תתולאעורדולפניבלאיבזת,

שהנשיםבמקיםשעוברבמי ):נזב IJ(בומצינונ)

דאינאאיאמרי,הכביסה,עלעומדות

פ IIואעוזיילם IIרשבומפרשהוא,רשעאחריתאידרכא

מןלהרחיקאלאלקרב,לןחיחשלא Iעיניושעוצם

ל, IIעכהכיעורמוהרחק ):מד(חוליודקי"להעבירה,

באחרייתעצמושהכניסעלרשע,קראוהול I1דחזחרי

ל, IIרמרשעתהאשהגםוממילאדהסתכלות,הנסיון

דהסתכלות,נסיוןבאחריותהאנשים,אתכשמכניסה

עיררולפניבלאןבזה,ועוברתל, Jlרבשרהגילויל I1ע

תירוץואיובזה,גרילוהעונשל, lIכנמכשילתתולא
\ 

היתחשאםידוע,ואדרבה,בה,יסתכלושלאייסומכת

אתמגלחהיתהלאאזבה,יסתכלושלאשומכת

ולאתחטא,שלאחוששת,היתהשאםוכי'שבשרח,

בצניעותמתכסההיתהאזאחריס,אתתחטיא

כראוי.

שלאעצמו,אתלסמוךראסירעוד,מוכחוכוד)

נזקי(חיהרמכ'נםמדכתכבערוה,יסתכל
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שמזוהישועהכופרקהצביועת

/ל Iוז )ג/ 1סג IIשצסי'(ח"מןבשוועהיןןד)פן'גמנויו

ללוששכנתה,בביתשנכנסהאיובאשהומעשה

בעתבח,יביטושלאכדי ,ונתעלמווהניחוהולאפות,

הבצק,ואכלהבית,נעלשלעזובאואפייתה,לישתה

ע IIהסמוכתבעכו/ל,לשלםחכמיםןחייבותימת,

יואצשחואלהודיעההביתבעלצרידדאין )/ה p(ס/ו

יצאדמסתמאידוע,זזהלשמיר[היאשתדעמשם,

בלשוומדויקוכועש//ב,הודיעהכאילןוהוי , Qמש

דהאמירהל II(וינתעלמודפתאוםדמשמע 1ןנתעלמו

שלאהיציאה,שעםעלדמעוררמשם/זיוצאלה,

לדייק,וישהצניעית)מדתנגד"יינמיחייבח,יסתכל

הכלבה,יביטןשלאכדיונתעלמוווהניחוה,דכתנו,

איסורמשוםשיצאלומר,נטעהשלארביס,לשון

ובאמתרביסןלשיוע I1והשם IIהרמבכבתולזהיחור,

מרוואתרביס,לשוואמרומח.) ק/'ב(בנמראנם

חיהןלאיחיד,היהדלאלומרנפשיי,מסלקירחצר,

טענהחיהולאיביטו,שלאמשוםרקןיצאןיחוד,

מחיזקולשמורבבית,לעמידלחםדחיחלחאשח,

ולסמוךשם,לעמודלחםראסורבה,מלהבישוימנעי

רשע,בזחדהויל 1Jוכבבח,יביטןשלאעצמםעל

יהוא Iההסתכלותנסיוובאחריותעצמוכשמכניס

בעצמך.אתמויאלד) IIנ(פנוב(אבותהתנאכמאמר

בחומרלהעירןראויעניוובאותו Jלעניוומענלוח)

יונחלרבינוהנה Iההסתכליתענין

ס I1(רשמיאלביתש IIכמהתורה,מואסורהסתכלית

אחריתתירורלאלש)טר(במדברמפ'והיאא) I'כ



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    382יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

והישועהכ'פרקהצניעותשמח

ם IIדרמבאליבאאדכידוע,עיניכם,ואחרילבבכםן

ביאררלאמדרבנו,רקאסורדהסתכלותשם,כתב

בזהוע'ם, IIהרמבבדבריזהלמדמניושמואל,הנית

ראיח,הביא(שם)ארזיםבעציאמנםבאחרונים,

תורתבספרנםל, Jז/להרמנ/נםגםהתורה,מןדחיי

ג"כבעניי,ואניבזה,והאריךכו,כתבההסתכלות

ס"לז"לחרמב"םדנםלהוכיח,אחר,במקוםהארכתי

חתורה.מואסירדהסתכלות
I החכמתו~ןצך

 11 ~~?!,~~ י:i~ר~

ירשוויגבמראבחייאמניארחיברורהולנאן)

מנחמהמפנלוז"ל ):סד(שבת

שבפניםתכשיטיועם(טבעת)שבחוץתכשיטיוחכתיב

אשהשלקטנהבאצבעהמסתכלכללד,לומר(כומז)

התורפחבמקוםמסתכלכאילןטבעת)מקום(שהוא

ל, JIעכבח)שנסתכליעלזו,כפרהשהריכימז,(מקימ

שחוצרכוהכתוב,לנייסיפר ,בזהיוצאמפורשחרי

קטנת,יבאצבעכומז,במקוםשנסתכלועלכפרה,

הסתכלותכמוקטנה,אבצבעהסתכלותדחומרל IIוקמ

אסירדהחסתכלותבפירוש,בזתומבוארכומז,במקום
, 

מדכתבהתורה,מוראסורמוכחעיד Iחתירהמן

נדילועווהעיניםשראייתשם)תשיבח(חים Jlחרמב

אסרחזחוהריל, 1Iעכערייתשללנופוגורםשהוא

ערוה,לנליתתקרבילאו)יח(ויקראבפסוקתורה,

הזהריכלימר )ז/ Iפסנתדריומ II(בפחם IIהרמבופירשו

לגליתומביאיסהמקריביםחדבריםמןוהתרחקי

ל. IIעכ('ררח
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שטמוהישועהכ'פרק·הנניעות

הלבשכתבלט)טו(שלחברש"ילהעירויוראז)

לןומסרסרים Jלגוףמרגליםתםוהעינים

עושהוהנוףחומד,והלב Jרואההעיןהעבירות,את

שהעיו )'אסייח II(אהטיר/כ Iיכל, J1עכהעבירותאת

דהאוקינומריןןהמעשהוכליחומד,והלברואה,

היאוזאתיחמר,שראהאחראפילוחפשית,הבחירה

ולאיצרו,עלשיתנברהארם,עלהמוטלתהמצוה

קיוכוהעבירות,שיעשהלומרהחליטוואידיחטא,

באסופובנשיס,הצופהכל ).כ(נדריםל IIבמזנמל

מבואראכובזה,בחירהלאדםישדהאעבירת,לידי

מתאוהלהנצלרהעצההק'אה"חבשםון)(אותלעיל

ומלהרהר,מלהסתכל,כרנעפתאוםלהפסיקחיאזי,

כלהואינידו,חכ(:(יסואשרומתן,משאשוםבלי

לידיבאסופומפסיק,שאינובהמשך,בנשיסהצופה

שיפסיקמוכרחהזן,מהעבירהדלהנצלעבירה,

רואת,עיןז"ל,רש"ינמיכתבוזהל, IIכנמלהסתכל

שלאבהווה,ז I1עיחומדילבורואה,שממשיךבהוות,

מוכרחמזה,דלהנצלהעבירות,עושההנוףאזהפסיק,

ל. IIכנומלהרהרמלראלתלהפסיק

פיעלההסתכלות,עניובחומרלהעירישעודח)

מהרמנו/סדי)(אותלעילשכתבתימת

וש"עם l1הרמבדרדדאיוכו',באשהומעשהוהשווע

והנאההלכה,פסקרקוכותביםמעשיות,לספרכלל

שכנתוזהומהההלכה,פסקלכתובלהםחיהנמי

ראןיכמהעדלהתעוררבזהלנידהורויינולהמעשהו

כתביילכוההסתכלות,מנסייובהתרחקותלהתאמץ,
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והישועה Iכפרקהצניעותשב

האשתאתחכמיםשחייבווסיפרושהיה,המעשהלני

הלכהלהםתיתלאשמקודםאומרת,וזאת 1לשלם

המעשח,דבשעתנמצא,זהןלפיעדייו,בזהספוקח

יחיהבאםכלל,ידעילאונתעלמן,לחאשה,שתניחוה

חאשתאםשם,ישמרוולאנשיצאובבית,הספד
~ 

מלצאת,נמנער,לאהכי,ואפילותשמירת,עלאחראית

תפסדשםיארעשאפילןמנת,עלמשמ,שיצארדהיינו

ובלבדחכל,שיפסידןעליהם,מקבליםנדול,חירתר

ההסתכלןתשלנסיוובאחריות Jעצמואתיכניסןשלא

ראויכמהעדהקדןשים,ל Jlחזלנוחורוובזהבאשה,

מנטייןולהשמרליזהרנפש,במסירתלהתאמץ

הזהירןת,בשבילחכל,שתפקירורזהןי"לההסתכלןת.

כיין Jהכידינאלכאורהלהסתכלות,יבאושלא

מןאסורדהסתכלותוו)הו(אותלעילדמבואר

צדידקנ"ז)יס Jר'ד J(יורמ"אכתבוהריהתורה,

(דבריםש IIוכמעכייל,תעשהלאיעבורולאהכל,ליתן

ואהבת(שם)ש IIמבזה,לרמזוישמאודך,ובכלח)ו

מחויבאינךשאפילומאודד,יבכלונויאלקיךד'את

דו,אתנתעיצםמצדרקחדין,פ IIעממונךעללייתר

(ש"דכמוודואתיאדמי,שפירממונך,עלמויתראתה

חייביהןלאאפילוהשם,קידושעלליחרנשרשאישם)

עיצםבשביללוותר,דרשאיבממוך,ש I1וכש, IIעמדינא

ח. IIב Jדאתבת

דהסתכלות,בעבירתהנדולחהאחריותלמדניעודט)

בלשיךר"ל,ומיתחעריותנילןידנורם

עיניושנתואו,באדםמעשתעח.)דריו(סנהחכמים
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שנאוהישועהכ'פרקהצביעות

ימותחכמים,אמרוכוןטינאלבווהעלהאיבאשה

ע"גןהגדרמאחוריעמותספרולאכיןלותבעליאל

ע'/ילו,באו 1יהמיתהשהחולי ,בזהחזוןללניסיפרו

חואדהסתכלותהריבהאשה,עיניושנתוהסתכלית,

בכללהסתכלותוממילא ,ל/ Jרלעריותהגדולהגורם

הנ"ל.ם I1הרמב Jכפלערוה,לגלותתקרבודלאאיסור

ליזהרנפשושימטוראדם,לכלהשכלמוסרז I1ןהי)

נסיוןמהזדמנותמאודמאודולהשמר

ין)(איתם IIברמבמפורששהריבאשה,דהסתכלות

שראייתיידע,אינווהואשםשסייםונשובח,מהן

ל, IJעכעריותשללנופוגירמתשהיאגדול,עווהעינים

מספרשםהבאתייעודבי)ת IJל(פ"אלעילהאבתיו

באמישילטהרעיצרדאיו Iשאמרידאע"פחטידים,

באמינםשילטהסתכלות,ע"ימקוםמכל Jואחותו

רוצהיהודיאישאיוובאמתע'ישןל IIרואחותו

ברשעים,אפילןהמאמרוידיע Iו IIחבעריותלהכשל

דבשעתוקכשריס,אבנשיסיכ"שחרטות,דמלאיס

בכךשאיןבדעתוחושבהסתכלות,כשמזרמומעשה,

חוששואינושם)(פ"אהנ"לם IIהרמבש 1Iכמכלומ,

רקוריצהעריות,בנילוייבשלחהסתכלותי I1שע

נמשכיםחאנשיסז I1ועיל, IIרשעתלפיליחכות

ר"ל,עריותבגילויז IIעינכשליםוחרבחבהסתכלות,

טומאת,לידיז IIעיבאיםוחרבתכלל,ז I1עחשבושלא

לידיויבאביוס,אדםיהרהרשלא ):בכע"זכמז"ל

זוטא(י"אל Jlמזלקייםוצריכיםבלילת,טומאת

בכן,המתאתושנאהשמא,אתאוהבחייא) IIפ
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והישועהכ'פרקהצביעותשבב

וצריכיםקלקיל,איזהיגריםשמאדבר,בכלשתחיש

וכד,כדעושהשאניבכד,מהתאמרולאליזהר,

 Iהנילדאתהריאהחכםואיזהולב.)(תמידיכמזייל

חשפ IJשעכאלאכהשערתי,נולדתמידלאיבאמת

לראיתשצריד ,בנ"דכמי Iמזהלימשךשאפשרלמה

עליהם,ולחושמהסתכלות,לבאשעלוליםהמכשילים

אתרואהדאפילול 1Iוימזה.עצמיישמורוממילא

מעכשיו,ליזהרלבוומשיםנולד,שכבראחרהנילדו

גםעין,שמעלימיםמאותםלאפוקיחכם,נמיחוי

מעכשיו,ליזהרלבםושמיםואיו Jהמכשילשנולדאחר

עוד Jתוכומהעלה)או(ישעי'הנביאציוחז Jיע'

הנילדמכשוללראותלכםישפ IJשעכסרה,תוסיפו

מעכשיו.וליזהרהרעה,מהנהגה

 )'ד(אותלעילשכתבנןבמהלהקשות,וישיא)

שלאכדיינתעלמו,ותניחוהם, IIמהרמב

לכאורתמשמעואפייתה,לישתהבעתנה,יביטו

מח.)ק JI(ניבגמראבפניהם,תיהזרועןתגלהשהאשה

מריותאצניעותא,חיאדבעיאכייןלמיפא,אמרו,

עצמה,מצניעהדחיאמשמעבפשייתן,מסלקירחצר

עליה,להקליצאו,יחםהכשרות,ישראלבניתיכדרך

דלפיל JJויבפניהם,עצמהאתתגלחלאועכ"פ

ללושמיוחד,חדרלהאשההיהלאהעניו,משמעות

אתתצניעשהיארקיאמריאותה,יראןשלאשם,

מיבו,כזתובאופויראוה,שלאזוית,באיזהעצמה

אתלפניבקלבח,לחביטהבית,אנשיירצןשאם

שאנשיםאלאכשוחגגילויויראוהזויתולאיתועצמם
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בבשרהיושעה Iכפיקהצ·נינוות

יזתולראוה,שלאעצמם,אתיצניעיחםנםכשריס,

iB ח"J4567 צניעןת,צריכהההוא,במצבהשהאשההגמרא,'~ונת

ה, IIומשהאנשים,ומצדמצדה,הצדדים{משניהיינו

יראוח,שלאעצמם,אתלהצניעשצריכיםחאנשים

שימנעיעצמם,עללסמוךרצירלאמשמ,להם ןאצי"","""",

כיעצמה,אתשהצניעהתחוא,במקוםמלראותה,

תפסדעלחשיולא Iעצמואתילחשודלחרשראוי

ד)ב,(איובבפ'לרמיזישיזהזי).(אותל IJכנממון

הכלשיתונפשי,בעדהאדםיתןליישאשרוכל

מומ/יא.חי][אותיל Jוכנמעבירה,נפשילחציל

שהואאשה,שלצבעוניםבבנדילהסתכלאסיריב)

יבאשמאבכותל,שטוחיםאפללומכירח,

 .)א"כס 1Iרע I1אחע II(שבהלחרהר

שם)(שו'עאחריתלחלךאסיר {בשיקאשהפגעיג)

חיאשאפילותש"ע)(טייז l1רדבוביאר

כשחילךמ IIמבכלל)(ןעדראשועדרגלמכףמכוסח

אבריח,ותנועתבהליכתהןמבחלורואהתיאאחריח,

לסמוךואטורהרהור,לידישיבאבוורוחדבר

לפניה,לעבןרימחראלאיחרחו,רלאיראה,שלא

לצדדיו,יסתלקאיאמותית, Iדתוךשיעבוראפילן

 1עצמויאנוסלאו,ואם ,תניעותיהייראחשלאבאופו

אחריתא,דרכאאיכאואי Iמלפניושתלדעדויתעכב,

 Iאלתמכלבאחדאפשראיואם Iדרכןמעליתיסוב

זמןיעבוריתעכב,ואםמצות,לדברממהרוחוא

מןינביחסרלא Iוילדבקרקע,עיניויתקעהמצוה,

 .'''תנעתקרקע
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והישועה'א Iכפרקהצניעותש-נד

כ"אפרק

לצורדשלאאשהעםדבוראיסור

איסוריכלמ) IIיסז IIקנסי,ד II(יוא IIרמכתבא)

דמים,עריות,''''""ןשפיכתגילויזרה,עבירה

צריד Iבעלמאלאורקמיתהבושאיופיעלאף

 ) Iלק J /ס(השו'ןזחעליכתבעכ"ל/לעבירילאליהרג,

סןררפ II(טס IIבשאמרינודהא ,יי Jונמוקמחר"ו

ימית,כי'חכמיםאמרוכוןאובאדםמעשתומורח)

מאחיריעמןתטפרואלכוןערומהלפניותעמודואל

ממש,עריותנילויאינםאלוושדבריםובודאיחנדר,

לאךשהוא Iערוהלגליתתקרבובלאבחו,שעובראלא

משמע ,זחולפי ,תש"זזתעלוכתבעריות,דנילןי

מציההמצית,מניו(בספרם IIכחרמבליחדסבירא

אחתאלמהתקרבהכתוב,הזחירוז"לשכתבשנ"ג)

ונישוקחיביקכנרוביאת,בלאואפילומהערלות,

זהעלוחק'ל, IIעככויערוהלגליתתקרבולא Iכו

וכועכ"ל.חואדאורייתאדבוראטומהרש"א,נליון , 

בזת,/י Iחשעלח) IIקצס II(סטחרההסדריהקשח

יאליהרנאמרובדרבנודנםמ IIראות Iמשוונסתייע

לאןאלובכלדישסו/לדהריווס"טוהביאלעבור,

תמוח.והואעליו,וכתבתקרבודלא

בשיטתאזלזי/לדהש"ךהרואות,עינינוהנהוב)

חיינותקרבודלאם IIכהרמבדס/יל ,חריין

לבודהעלהמההואלזהראיהומייתי Iריבה Pכל
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שנהרהיש\עהכ"אפרקיהצנעיית

בחלקתקי"לוהנחהתורה,מןדאסורוס"לטינא,

ב) IIיס"ק(שםשמואלובביתיי'ב)ס"ק(שםמחוקק

עלםשאמרהיכגוןלאיש,יתירחשיחתבמדברת

כתובה,בלאדיוצאחבה,שחתרהאחרפלך,ליחב

בכללוהךישחוק,לידימביאיתירהדשיחתוניארו

אי)ס"ק(שםשמןאלובביתהבחורים,עםמשחקת

יחודית,דתעלבעברהכתיבה,בלאדיוצאההאביאר,

ידישעלוהיינותחתיו,תזנחשמאלחוש,ישדאז

אמריוכןר"ל,ניאיףלידיבאיסיתירח,השיחה

לבאשסיפךהאשהעםשיחהתרבחואל ).כ(נדרים

ברש'''מצינווכו ,) Iד(אותל Jlוע ,ל' Jעכניאוףלידי

בתשלימלתמקלל)(שלאמוושםבפייא)כד(ויקרא

שלםעלך,שלםפטפטת,דהותשלמית,/י Iפרשדברי,

בשלוםשןאלתבדבריס,מפטפטתעליכוו,שלמעלךן

אדם,כלעםמדברתחיתה,דברניתדברי,בתחכל,

יתירהדהשיחהל, 1Iכננמימבוארל, Iעב/קלקלהלפיכך

היאוממללאו"ל,ניאוףלידימביאואשת,איששל

צפנתובט'ל, JIכנתקרבןדלאמלאוהתןרה,מןאסוד

וז"לכתבה"ב)סיף'א Iפכביאחאיסורי I(חפענח

דמביאר Iכילפניןתעמוד(דע"ח)רסנתדריןבהדועייו

דאמרוכייוחיינועכ"ל.אביזרייחרגדרחוירזה Jשמ

בזהפסקוחריערומה,לפניותעמידיאלימותשם

ניכבתוחיינודעויות,אביזרייתןחוידהסתכלות

דעייזתשתא,נקטינןיז"לחי)ס"פ(סנהדריוחמאיר

לא Iבפרחסיאשנאלאבצנעה,שנאלאושפ"ד,גינע

יתרג Iחשמדבשעתשלאשנארלאהשמד,בשעתשנא
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והישועהכ"ארפקהצניעותשנו

אפילואלאעצמת,עבירהמיבעיאולאלעביר,ואל

מחמתחנאהעבירה,לערברליחדמטימיליכל

ההואכו'יעבורואליהרנהללו,עבירותבניתעבירה,

חכמיםואמרובגמרא)(שםאחתבאשהעיניושנתן

אפילואלמא,והנדרמאחוריעמןתספרואלימותכןי

כוייעבוריאלימותאמרלנובלחוד,פורתאמהנאה

סיףפ"חיסחיית(חןמשנתטדרבטפרוכתבל, IIעכ

לית,אודיאודויימילתאבהךהרמב"ן,דנםט) IIח

 ,עויוכתב ,יעבןרואללמותשהוא,כלדבחנאה

נמיענביםדברישאינסדברים,סתםלדברדאפילו

בןייםחתשובחבאגרתיונחרבינןיכ/כעש"ב,אטור

אביזרארעל nקל"איתגישערוכשעי'תט IIיאות

ול 1בנמוקנמיתיאוכןיעבור,ואליהרנרעריות

אינחורוקאלאועבירותוחנלוז"לח IIטפסנהדרין

ןכ"געכ"ל.ןא"ייהרגנמיאבזריהןכלאלא ,גופייחן

ביזרייחו Nאפילן ):עד(סנהדריוהר"ובחידןשי

עבירותחנ'אלירנכלכוייעביריאליהרגיעריות

יענורואליחרנאמרינןשבח,ןחומרמפניהחמירות,

ואםד"הקנייהטי,ע IIחאחנובונתובווכעכ"ל,כין , 

 Jיבחלי"ב,ק IJסקנ"זטיייו"זבפת"שותיבאבאני,

שמ.יבברב"ישם Nרע"

הכלליםאחרהקדישהבשערהקדושה Jשל'וז"לג)

תנ,ןאביתובמסכתה I1יהברכיתמעניני

האשה,עםשיחהתרבחאלארץדרךבמס'רגרטיבו

ןתחילתניאופי,ןאלאאינתאשת,שלשיחתשכל

אלבאיןהשיחהומתידנשיס,עםשיחתהזנית,
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I~~~ 

שגזוהישועהכ"אפרקהצניעות

ומתידראש,קליתלידיבאיןחשחוקומתוךהשחוק,

שחוקדאבות,ג IIבפדתנולזנות,באיןראש,קלית

לפיכךכוילעררההאדםאתמרניליוראשוקלית

זומרשתעצמויצילחטא,יראתבידושישמיכל

זנות,לידילאדםהמביאהאדם,בנילכלהטמונת

לאדםליאפשרכלםכיהעבירןת,מכלקשהשהיא

עםאלאלעשותאפשראיוהזנותלבדן,לעשותם

שניחסנמצאאיש,עםאשתאואשה,עמאיששניס,

ענייל.ןמחטיאיםחןטאים

אלאאינהאשה,שלשיחהשכלש IIבמל IIויד)
~" 4EI :@ 

בזתלבזותל IIחזבאודלאניאופי,ך

כשרות,נשיםישנודודאי Iח"ןהנשיסכלולהאשים

עמנמשכיואלודבריםרקו, IIחלכךמתכוניושאיו

אלדהזהיריוקא,יחדכאחדהקודמיםדבריהם

עמך,אשהשלשיחהשכלהאשה,עםשיחהתרבה

מיותררריבורתטבע,חקיזתןניאופיו,אלאאינה

וכרביארר"ל,לניאופיובעו'כמושדואשה,דאיש

וזתור"ל,בזהההשתלשלותאיךתיכף,ק IIשלה

ואינהבנעורת,אשאפשרלז.)(סנהדריול IIכמז

עלינןהעידהתתורההשיבו ,נרהובאשתומהבהבת,

 nקצ"ס IIרכמ'/שאוטעמיםב'וישבשושנים,סרנת

ועודיצריה,תקיףלאתואי,פעםעליישבאדכיון

הגלוים,במקומותבהלהסתכלמותרז IIסשםאמרן

לומותרתוהיאהואילבראייתה,שנחנתאע'/פ

סוטהבנמראןחיאמכשיל,לידיבאאינןזמו,לאחר

ר"ל,רענורםהתקרבןתכלאחרת,באשהאבל .'ז
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והישועה'א Iכפרקהצניעותשנח

 ,ניאופיואלאאינתעמךאשהשלשיחתרככןלז'יא

פחיתזיבבחינהכ IIבעשנכנסמצדך,והומצדההו

 11234567אה"ח Iל. IIריותראו

שלאואשהאישדדינורהנ"לבכלמבוארפ IIעכח)

ואיךל, I1רלנאופיונירםהצורך,בהכרח

תקרבןןדלאהלאיבכללנכנסדאינולומראפשר

הנרעוומצינועודז"ל,ם IIדךמבאליבאערוהלגלות

ב) J/כס"קח IIבחמז' Iסי/ע Iאח(בש"עחדיבור,מצד

ם, 1עכו/עמשנתיחדחבפנוי'ד) Iל'ק 11ס(שםובבי'ש

ונתיחרח,תפלותדבריעמורברהלאסנאסרה,לא

לכחו.אסורה

חויהגלילי\סי 1cר,~כ ):נג(עירוביובגמראואיתאו)

לברוריה,אשכחהבאורחא,אזילקא

שיטח,גלילילו,אמרהללור,נלךדרדבאיזולה,אמר

תרבהאל ) nמ"א IIפ(אבותחכמיםאמרלכדלא

ל, IIעכללודבאיזהלומר,לדחיההאשה,עםשיחה

שתיולימרלקצראפשרשהיהרכלבזה,מבואר

עםשיחתמרבהליההויתיבות,ד'ואמרתיבות,

אישכלחייביםכמהעדמזה,ללמודוישהאשה,

ז. IIזעחדבירלמעשראשה,

הנלילי,לרוויהוכיחהדברוריהלהקשות,וישז)

לכילשהיחהמיותריס,תיבותשניעל

תיבותשניאמרההיאנםוהיאמלאמרם,למניע

נליליאנב,אותושביזתהלכאורה,לגמרימיותרים

זקנה,כברחיתהדהיאמהעניו,דמשמעונהישוטח,

איתן,מעיררתחיאוחיתהוהכירתו,אברך,היהוהוא
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שגטוהישועהכ"אפרקהצניועת
 :ו!-§י:iiדכ~~ן-~

המיותרים,תיבותהריפניס,כלעלאיתו,ומדריכה

חמירחואנאשהבפרטל, IIכנעליהםאחריותיש

יתירת,שיחהבשבילכתובת,בלאדיוצאתל Jlכנמאוד,

" i;';'iC'i שאמרחתיבותארבעבשביל ):עב(כתרבות'ןבנמרא

מילתא,עןקבארבבחאמרפלך,ליחבעולםחערביא,

בלאדייצאהבזה,דחדיואדם,כלעםמדברתדחיא

כנ"ל.כתובת

הוכרחהשוטח,גליליברוריהשאמרהדמהל IIויח)

אליןשמדברתתחשדולהסיראןזה,לומר

שאינותןכיחןשוטה,גליליאלו,ותיבותחיבה,מצד

שנתכולןחושדתו,חיאכאילויראח,שלאיחביכן,

דתיבתונקדים,בזת,האשהעםשיחתלחרביתח/נן

טפשדהוילכאורה,כדמשמעפירןשןאיןשוטח,

לכאובדעתוושוטטמבולבל,שחוא Iענינואלאוסכל,

ז) IIמפייב(אבותב IIהרעשכתבובבחינת ,ולכאן

עלהשטןבבחינתולכאן,לכאןלחשובנפשן,שמפזר

שאמרןבבחינהולכאו,לכאושמשתטחחמים,פני

א(איובוכוילקטי,העםשטןח)יא(במדברתכתיב

שאינישוטה,גלילילן,אמרהוזתבארץ,משושז)

ומסודרמרוכזשאינךרקרעה,כונחעלו Jlחחושדך

במקומר,הדברתלתהןלכבודן,ןלדקדק,להזהרכרארי,

בכמתוגורםמשפיעשהמקןםדוכתי,בכמהכדמצננן

ענינים.

 ):עב(כתובןתבגמראלהקשותישולהנ"לט)

דתעלבעוברתבמשנחשםש IIבמ

יהלדחרבאמרזהיעלאדם,כלעםמדברתיהודית,
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ו,הישועהכ"אפרקהצניועתשם

סתםגםוהריהבחורים,עםבמשחקתשמואל,אמר

אמרשעםומההאיטור,בכללהולאיש,עםדבור

הנחורים,עםדוקאאמרטעםומהמשחקת,דיקא

מזח,ולמדנודערניא,מעשתט I1השהביאישוב

זהןלמחהאיטןר,בכללהייאיש,עמדבורדבסתם

,מדברתאמרידבמשנחולכאו,לכאןהדבריםאתחפכי

לומר,שינתשמואל,אמריחודחירבאדם,כלעם

העניו,חזרמהמעשהושובהבחורים,עםבמשחקת

ח IIבבכמבואראדם,כלעםימדברתבמשנה,ש IIלכמ

 .)'ג(אותהנו,לש IIובח I1יחמ

ללמוד,אפשראדם,כלעםמדברתדמלשוןיי"לי)

ובאמתשהוא,אדםכלעםלדברדאטורה

יחודהרבביארלכומיתר,לצורךרכללהן,קיס

הבחורים,עםבמשחקתרק,דהאיסורשמואל,אמר

שהבחיריםולפילצורד,שלאשחואשיחה,כלל IIר

 1וניכרמובהקסימןזהחיחעסק,בעליחיןלא

ל Iוכנ'ושחוק,הנאהבשבילרקלצורד,שלאשמדברים

אבלשחוק,לידימביאלצורד,שלאדשיחהני)(אות

(שם)ש IIוכממותר,.לדברשצריכיםאדם,כלעם

דוקאשמןאלאמרדרייינטעת,שלאוכדיח, IIהב

מעשתהביאולזההבחורים,עםמשחקתאמר

אסור.שא"צרכלדערביא,

אלל Iבאז'לכאורהתפשוטדמובולעוררוחיוביא)

עלבאחדהאזהרההאשה,עםשיחהתרבה

מותרת,מעוטהדשיחהומינתדייקא,מרובהשיחה

המרובהכמותלשערלכל,המסורדברחואימעתה
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שסאוהישובעהכ"אפרקהצניעות

שהרבחנרמאודיוו, IIחהפקרכמיוחויוהמיעוט,

רוביודעימגמראמבוארובאמתל, Jlרבזתנכשלים

שהי"לאלאלצורד, Iחלשהמדוברממש,ההיפךהנ"ל

ארבעהואמרללוד,באיזותיבותשתירקלומר

עליעבראמריוע"זללוד,נלדדרךבאיזהתיבות

בזה,ומבוארהאשה,עםשיחהתרבהאלאזחרת

דחויאחת,תיבהאפילולדבראסורלצירןדשלא

שיעור,שוםבזתנאמרולאכנ"ל,קריבהאיטורבכלל

אללכתחלה,דמותרלצירן,בשיחהאפילואלא

שהאשהתה"קדדיוואחרכלל,מההכרחיותרתרבה

ליהבעלםשאמרהקלחשיחהעלמבעלהמתנרשת

 )'ב(אותל IJכנהזנותעלחשודהבזהשנעשהפלך

אשרדןיראהא~שזהמיזו Iזע/בשיחהשכווכל

צורך,בלאוהמדברזו,בשיחהעמתישתתף

והלכהעובר,למהכולאראםלהנאתו,חוי

אדםצרידל 1Iוזא) IIכריוסע IIאהע Jl(שמפורשת

בידיולקרוץ~יאסורמאוד,מאודמהנשים,להתרחק

ואסורמהעריות,לאחתבעיניו,ולרמוזברגלין,או

דבורוהריעכ"ל,כוןביפיהלהביטאועמה,לשחוק

דטוףמשוםבחורים,עםמשחקתבכלללצירךושאינן

ועוברהמבואר,לככלשחיק,לידינםמביאסלף,כל

וידוע,ופשיטאערודבשלחוהמפורשאיסלרעלבזה,

יראתמביאיסאינסבהם,שמזלזליםהרבריס,דאלה

המביאיסהםאבללהאשה,ולאלהאיש,לאשמים,

מכויושאינומלוגםל, IIרבעולםחרביסמכשולים

יכשלשלאופחד,אימתהעליושיפולראויח'יו,לרע
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והישועהא IIכפרקהצניעותשסב

יי]אותח IIנפכל IIוכמשהרבח,ואם Jמעטאםחוור,

אפטרןפוסלהיותבטוח,אינןשבחסידים,חטידדאפיי

שיחהאפילן ):ה(חניגהאמרןוהריעייש,לעריית

בשעתלאדם,לןמגיריסלאשתו,איששביויתירח,

אחרותולנשיםאיששניויתירות,שיחותביישמיתה,

הכביסח/עלעומדותשהנשיםבמקיםחחולדראם

 ·~···"קרפב[ל IIכמש Jעיניושעוצםאע/פחוא,דרשעאמרו

בליהנשיםעםחמשיחיםש IJכגי]אותהקודם,

מראותעיניודהעוצםעיניהם,עוצמיםאיווחםצורך,

אלקים,אתוכשיראה, IIב Iדיראתמחמתהיאבאשת,

ןלצרה,לידמהשלא""""לצורדוהאשהעםידברלא

יבהרהורןבהסתכלות,בה,להכשלמסוכןרגעבכלחרי

מעבירהקשיםעבירההרחורי ).כט(ירמאל 1Iואז

הכובשגבוררגעבכללהיותוצרידא, Jlבמתרשןע'יש

ממנתמתחלהלהתרחקלו,נקלויותריצרו,את

בעצםלןאיוהכביסה,במקוםרהעובריעודלגמרי,

לעציםרקרצריךשס,העימדותהנשיםעם 1ענירשום

שאיומהשם,יעבורעדרגע,כמעטימחשבתן,עיניו

זואשתעמלדברולבו,דעתו,שנותובשיחח,כו

ל, IIרמאודאליןקרוביםהםןהמכשוליםדייקא,

שאדםזמוכל )ח/ Iמא IIפ(אבותאמרןבאשתןוהרי

ובוטללעצמן,רעהגורםהאשה,עםשיחהמרבה

 Iחבירןבאשתי IIקגיחכמ,יורשוסופיתירה,מדברי

 Iר IJבעיתבעולםחנהוגיםהנוראים,מהשגיונותיזהו

ונחניסדו,בתורתהחולכיםדרך,תמלמיואשרי

החנאותוממאסים Jהקדושתתורתינןבדבריושמחים
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שסגוהיש'עהכ"אפרקהצנ~עית

בנו,שיקויםרצוןויהיהאסורות,ש JJוכ 1הגשמיות

היוס.כולכםחיים lאלקיכםבי' cהיבקיס,ואתם

ופוסקים,ס IJשבשםב IIקמס 11סר IIליש/ךיעיןיב)

א IIאאפילןליחנותדבמכוין ,ז IIעלענין

עםלזכרהבאואו/כ Iאסיראחרבמקיםלילךלו

 Iל JIהנ'ן Jשמדברלנלמדמזהו""'הריכשנחנהערוה,

ז JJעדהריגדול,הייתרבהכרחאפילוהוא,דחאיסור

 ):ז IIנב J(גנשאמרופ JJואעשרח,דינו Iושפ"דג"ע

אחריאת,דרכאדכלינאהכביסה,עלהעימדיתכנשים

שעוצםשםדמיירימשום'ל Jישם,לילךהואאנוט

אניסנמלדפי'ב Iןאע/רש.ע,דווחרשבווםכפי'עינין

פטרי"רחמנאןאינס Iחליכתודרדמטתכלאםחיא,

מוכרחומ"מ·לן,יאפשרכמהעיניודעוצםתכונהלוול

כ IIבערואחאגבז JIעיואםבו,ילךאשרחדרןלראית

לעצוםשמצטערוכייוהוא,אניסאמרוע"זהנשים,

מכןיובגדראינושרבאונס,וי Jערקריאתואינועיניןן

כלל,אותןיראתשלאמצטעראדרבאדתאליהנות,

עליומחזרעצמוחוא ).א"י(פסחיםשאמרוזרזועל

בחמץ,זהעסקןכלפרש"ימניה,קאכילמיכל 1לשרפו

לאיסורזכריןלדאיולשרפן,עליומחזראלאאינו

שנאמרמהלקייםמזכירןהצערוחי'(ל, IIעכמזחגדיל

עיניכם.ואחרילבבכםאחריתתורוולא

עלעריות,בעניןדיבור,בחומרעודלהעירוישיג)

 ):טמכותצב.(ב"קבגמראדמבוארפי

לקיחתעלמיתהחייבשחואלאבימלךח Iהקב/ל IIשא

אחותיל I1אהואהלא Iאבימלךשטעןפ IIואע Iשרה
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והישועהכ"אפרקהצניעותשס-ד

חייחיאאחותיש IIדמהתנצלותזהאיןינןי,היא

אמרחיא,אחותךהיא,אשתךששאלאחרבאונס,

ע"ש.והרנונווגויאייראתאיןרק

אחרשהתענייןדבזהבזה,יה Jהקבאמרחנחיד)

היא,אחותךחיא,אשתךלשאולהאשה,

רציחת,בחשדרנםאחרית,שרודףבחשדנכנסכבר

שהאישאומרת,וזאתאותח,ויקחבעלה,אתשיחרוג

נכנסכברהיא,מיעליהומתענייןאשה,שרואה

כו,לאדאםאליה,לבאדעתושנותןבחשד,בזה

מילדעתשרואה,אשהאללהתענייןלאישמה

אחיה.אובעלה,אםשעמה,האישזהומיחיא,

החשדינדלעמה,שאם""~'מדברקונו,וממילאטו)

עמת,שידברולה,לודמהיותר,

מחשבותיצראשרלב,ורעאםכיזהאיןובודאי

מצות.לשםולאועבירה,תאיתלשסרע,רקלבי

חדיבור,ע"ינעשיםאדם"בניזקשריוידועטז)

יחדירשניסהילכוג)נ(עמוסח IIעדש

כמרהנהנה,לשוןדבררכיול"לנועדו,אםבלתי

מנהליםשבחדביר.תחתינו,עמיםידברמז)(תהלים

קחכח)כ(במזבריבפסוקהעניניס,כלומנחיניס

פי,ירש"יאהרן,יתדנראונקלסתרנםאהרן,את

(ויקראובפסיקכוי,נחומיםברבריאחרואתקח

ימשכחו,בדבריסקחנואהרו,אתקחפרש"יב)כח

פרש"יבתולה,אישיפתחוכיטו)כב(שמרתוכתיב

לד(בראשיתוכתיבלן,ששימעתעדלבה,עלמדבר

המתישביסדבריס{י Iפרשהנערת,לבעלרירברג)
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שסהוהישועהכ"אפרקהצניעות

לשוןידעתיוכיל 1Jזיט)יח(שםיברש//יהלב,על

ימכירוויויעומקרבןהאדםאתשהמחבבכי'חיבה

ומספרין 1זמייזששואליוהדבור,ע"ירקוהכל /ל I1עכ

נורםשהדבירהריומכירו,יויעוובזהעניניהס/ז IIזל

שונא, ):כז(סנהדריןמצינוולחיפךוחיבה,התקרבות

ל. IIעכבאיבהימיםשלשהעמידיברשלאכל

מסיבתנמשכיןוהחיבהדההתקרבותואחריז)

אישדדבורמובוממילאזע'/ז,הדביר

לדברים Iתקרבידלאאיסורבכללהוא Iואשת

דבריוהנהעריות,גילוילידיומביאיםהמקרבים

לעילוכמברארעריות,גילןידגירמיםפשיטאתפלית

ידברושלאוהערב,השומרזההואומי ) Jח(אות

גוררתועבירההענינים,בהמשךעגביםדבריאיזה

ואשהאישדדבורל IIכמשחדיווחזר,לן Jרעבירת

תקרבו.דלאמלאות IIמחאסיר

ואןוי,יהרנכריתותדבחייביכןהגרע"אובחי'יח)

ופת"שלאויו,בחייביולאבאביזרא,

יעבוריאליהרגדבדאןרייתאמנו"בכייי'ב)יק I(ס

גםס"לאולידנמוק"י Iיכבדרבנו,ולאבאביזרא,

דודנתןר 1Jמוהח JIהרהובנווי Iי JIלאיחרגבדרבנו

דבסיפורשכן )ן/ Iסמגח"בפנ"ימתיהעירא IIשליט

ש. IIעדרבנודהואמרדות,מכתומבוום Iכדברים,

חדרבנודגםמסיקשםהפנייינםלדיבאאמנםיט)

ימותאמרושע"כאביזרייחו,בכללחוא

מזרחיאליהוובינות 1Iבשווגם 1עמותספריאל

אביזרא,אסור Iבדרבנונםכוןכתבט) IIסנא II(ח
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והישועהא IIכפרקהצניעותשסי

ואללמיתכוןסוררבופרקדשלחימההיאוראיח

(סל"ש J1הרלבכ IIוכ 1חגדרמאחוריאפילןעמן,תספר

וגופחבעבירהשנאלאחללןעבירןתדבשלשרנ"ח)

כלל,בחומתרפאיואיועבירת,שלאבקהשנאולא

ומורהסןררבובפ'עריותגילוינבינמל_כדאמרינו
 l_l_Z נ~~~:ו 1! :_ר:;_~

שאיויאע"פחגדר,אחוריתספ:ו,,,","עמוןאללמותכון

חללו,עברותדבשלשכוןדאורייתאאיסוראבזת

במקוםואפילןכלל,מתרפאיואיואביזרייחן,ובכל

אע"גח) IIהג 1Iפע"ז 'ה(שמחאורכ 1Iןכל, I1עכסכנה

רקהויעמן,סיפורובפרטערומת,לפניודתעמוד

עי'כ,יעבורןאלימןתזהעלה IIאפ 1סופריםמדברי

ימות Iבדרבנוואפילןקצו'ה)ס II(סטהרהסדריוכי'כ

ת l1יסהבח!או(סייגדולאורבספרוכ/וניעבור,ואל

דבריחם,וליישבה IIובדחריב"שוחנח nד"ב) IJתח IIפ

מתרפאיואיןערירת,דגילויבאביזראבדרבנןדאף

מטעםמדינא,חואשוביספר,ואלדימיתוהאיכון

באיסוראףעריות,דגילויבאביזראמתרפאיודאין

ל. IIעכדרבנו

מרדותמכותכתבעמתדבסיפורפנ'"ת'ש 1Iןמכ)
I 

רקסיפור,ברמב"םהוזכרלא(באמת

ושיחקשמדברדחיינו , IIפנומפרשעמה,לשחוקכתב

המשחקוכוכתבז) 11פ(סנהדריומ lבפח'הנתעמה)

לתנאה,במתכוליבעיו{והקריצההעריות,מואחתעמ

אמרחרי ,ל' 1עכמלקותלעוברומכיןאסור,זהכל

מלקות,אותומכלומספרודהיינודמשחק,בפלריש

סל,ז IIיחח(בתחלתתמציתובמנלומרדותןמכתולא
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שפזוהישועהכ"אפרקהצניעות

המביאיובדבריםבעריןתלקרבשלאןז"לכתבשנ'ינ)

ןקפיצה,ורמיזהןנישוקחיבוקכגוןערוה,גילןילידי

iא", Ci כותקרבןלאבשרושארכלאל;"~נאמרJ עכII ,ל

וז"לעליויכתב )ג' Jשנ(סיימ I1בסחרמב/'וומביאו

הזח,הלאובכללשיהיולקפיצה,רמלזהשםהןסיף

~; ii;';E"O אIJ עכלוקההואעליהםאףכIJ ,(שם)ןבסה"מל

 ,חאלומהעריותאחתאלמהקרבהזהירוז"לכתב

להןיכדומהונשיקחחבוקכגוו Jביאהבלאיאפילן

אלומשפטיאנחניבארנווכבר Iכותפעוליתמן

וביארנןהגדול,יבחבןרנומסנהדרין,בשביעיתמצית,

(שם)ביאהאיסוריובה~כןת Iל IIעכעליהםשלוקיס

בקירןבונחנהתאוה,דרדונשקשחבקכו'כלל Jזו

אלו,מחוקותדברהעושהכוןמהוותלוקהז Jה'בשר,

לקרוץלאדםואסירהעריות,עלחשידהואהרי

העריות,מולאחתבעיניולרמוזאווברנליו,בידיו

להריחואפילןראש,להקלאועמה,לשחוקאו

ומכיואסןר,ביפיה,להביטאושעליה,בשמים

ל. JJעכמרדותמכתזהלדברלמתכוין

מהפניכתב ) Jוס"קא J(סב/פ IIבאוצחוהנהכא)

להסתכלאפילוכתבם Ilדחרמבמשה,

שםהנזכריםמדבריםקיל,יותרדזהמשמעביופיח,

פ/'דתשונה 'ה(חרמב{/ם'ש Iלפמובאמתל, 1Jעכ Jכו

לגופוגורמתשהיא Jגדולעוןחעיניסשראייתת"ד)

וביופיהדלהסתכללוכורהיתכןלן 11עכעריותשל

נדיל,עוודהיאכתבעצמידהיאאחרמחכל,קיל

באלחהקפיראדכליי"לעריות,שללנופןשגורם
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הוישועהכ"אפרקהצנינוותשסת

וחואכ"פ,כמש"ללעריות,שמקרביםמשוסחדנריס,

י)יח(ויקראתכתיבואמרדעותיחם,התקרבותע"ל

ערות,לגלותתקרבולאבשרושארכלאלאישאיש

נאמרלכדכזכר,הנקנחלחזחירתקרבו,לאופרש'''

כאן,חרמבווםשחשבחרבריסכליהנהרביס,לשון

 ,ראשוקלותושחיק,ירמזזח, Iיקריצה Iונשיקחיבוק,

שיידוממללאוחנקבח,חזכרבצירוףנעשיםכולם

אבלאלי,פעולותל Iע/דעותיהם,חתקרביתבהם

שהאישאפשרביפיה,ההבטח rשעליה,מבשמיםהריח

ואינהבעניניה,טרירהוהאשהבח,ומביטמויח

ייתכןריעןתיהם,התקרבותבזתואיןבו,מרנשת

לפיכזכר,תנקבהלתץהירכאןתכתיברמזכ IJשע

אלןוממילאיחר,שניחםע"ינעשהתקריבת,שעניו

קיללבדו,אחדע"ינםשנעשתוחבטת,ריחחשנים,

תשניםבאלןהרמב'וםכתבולפיכךמתאחרים,

מרזות,מכתזהלדברלמתכייןדמכיוהאחרוגים,

בשחוקאבלתלאו,בכללשאינולפימלקות,ולא

לעיל,כתבתיכבריקפיצת,ורמיץהונשיקוחיביק

רקמלקות,והרמב"ום IIהרמבבחםוביארושץכרי
, 

דקליתימסתבראהמלקות,מפרשאיוואש,בקלית

דמרגילמי"נ)ג lIפ(אבותבמשנהדמפירשראש,

רלאכהראשונים,למלקיתנמידשילךפשיטאלעריה,

ם IIזחרמבמביארוממללאכחאחרינים,מרדיתלמכית

מלקות.עליוחייביםכמשל,דבורדהיינןשדחיקטוול

יוטףפניתיש IIןמהנ"ל.מ IIבחפבחדיאש JIכמ

באמתהאשה,עםשיחהתרבהאלבמשגחםםז"ל
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שםסוהישועהכ"אםרקהצניעות

חבירהבאשתקייןואמראמרו,באשתוסייםתא

יאשתנואוד,חמורעניןחדבורכימביארןנאמת

ללמדוכוונשייךולאכמשייל,ע"ימבעלתיוצאת

חכונחי"א)(אותלעילןביארתימאשתו,נקייירק

נ(החכרח,יותרלדברתרבחאלחצרי"בדבורדנם

נידרבנו.רקזתואבדבור,קולאזןממשנחללמודואיו

הדיביר.עלדלוקיותניילם IIרמבמדברינתבארוכבר
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והישועהכ"בפרקהצניעתושע

ב IIכפרק

הרהוראיסור

אחריתתירוולאלט)טו(במדברהקבו'חאמרא)

לחרחרשלא ,איתניהזהירלבבכס,

וכשיבאהקדושה,תורתיבושיטתננדשהםוריס,הרח

מעניותיכףדעתויסיחשאטוך,הרהוךאיזהלאדם

האמתיםחתירתמעניניתיכף,ויחשןבההוא,

חרחירע lIולכוז) Iשפ/מצוההחינוך(ספרוהטובים

 .כ"א]בר"סשמואלביתת. IIמהאסור

הטומאח,אביתחםתרעות,המחשבותב)

 .ילדיהס/הםתרעים,יהמעשלם

טרםרעות,המחשבותהטומאה,אבותלהרוגיראיל

ממחשבית,למנועזורמצוהנמצארעים,המעשיםילדן

 .)םש(ממנהנמשכזתהטובותשכלשורש,היארעית,

דעבינידתרהיר,אחריותבגודללהתבןנווראויג(

ןיש ,ורצןנומדעתןעןשתאדםפעולות,

יעשה,לאאייעשה,ואיןיעשה,אםבזה,בחירהלו

אדםאיווהרהורים,במחשבותאבלבדבור,וכו

בליגםושבות,ורציתבמוחו,עוליתדהםשליט,

עלאחראיהאדםואעפי'ככידוע,ורצונו,הסכמתו

(עייזל IIוכמז ) Iא(אותכנ"ל ,והרחוריומחשבותיו

סיביתלשנםפ IIשעכלפיכו/ןאדםיחרחרשלא ):כ

ימחילבייכול Iמחשבותיךעניניוגורמלםשמשפיעים

וכביילרעות,מחשביתילבטלולחתנברבהם,ליזהר

אן).(אות
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עשאוהישיעהכוונפרקהצניעות

איכמעטהמחשבות,עניניהנורמיםחסיבותז)

ואעתיקחם,רביםכילפורטם,אפש",

בשו/סהמפורשיםמחם,כמהבירי,הבאמוכס"ד

לבו,אלשיתועוד,רלחכםלחכםרתוובפוסקים,

תאוה,הרחורילנרוםיעלולמהמכלולמניעוליזהר

אנומפיהאשרהקדושה,_תורתינודרדננדשהמ
~~ I ~ח_ f7 ?~?~ 

תורה.אלאטובןאיוחיים,

ערוה,באשהקול ).ע(קדושיול IIאזנא]ה)

משוםוהואקולה,לשמועראסיר

(בבארשבעבארבשןויתיכמבוארהרהוריס,דנורם

 .) Iנס lIסחייםמלם

אחריולאאר,יאחרי ):יח(עירוביול J1אזנב]

(סי'בתשךבההרדב/'זיביאראשה,

 Iכוהרהורלירישיבאמפניהואהטעםעיקרתש"ע)

אשהפגעס"א)א IIסכע II(אהע lIבשפסקוכול. JIעכ

לצדריוימסלקהרץאלאאחריח,להלדאסררבשוק,

אחרקדושהאיתהק'שלווהיע'עכ"ל,לאחריואן

שאשהכשיודעסומאראפילןה, Jבהנ/בברכותהכללים

בזתראליוכתבאחרית,להלןאסורלפנין,הילכת

עש"ב.

צבעןניםבבנדילהסתכלואטורוז"ל(שם)ל lIקיננ]

אינסאפילןמכירח,שחואאשהשל

אדםןבחכמתל. 1Iעכבהלהרחריבאשמא 1עליה

נשיסתכשישיבכלוכןהוטיףס"נ)ח Jlקכ(סימן

 .)ב"יס Jס'א JI(סכחפיססיםבאוצרנמיוחובאל, IIעכ
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והישועהכוונפרקהצנעיותשעב

שבבמיםלחריחךואפילושם)ע JJ(בשקי"לני]

ברורהמשנהוכתבלן Jעכןאסירשעליה

L סיJ יס"קריווזII (עלכעתמונחלםחםאפילוז

לידייבאזהידידעל Jעליהסלברדאיוכ IIג Jהשלחו

ל. JJעכויודעהמכירהאםהרהןר,

לחשתמשאסירז"לסו/ה)שם(אח"עבש"ענה]

הרהןרלידייבאשמאכן'כללבאשה

ורנלין,ידיןפניוברחיצתאמרןשמישבאיזהעבירה,

אפילן ,ורנליןידיופניןלרחןץמיםלןליצןקאפילן

הכוסומזינתבפניו,המטהוהצעתבו,נוגעתאינה

עכ"ל.כן'

נילחכשישןז"לשצ"ג)(סיןחסידיםבספרכתבנו]

לפניו,בשמיםשמחהאזברעדהובארץ

קיימיאםלחקירצרידבמעןנן,שהשמחההמברדכל

לןקחאםאבלנילה,במקומרעדחואםברעדה,וגילו

שאינןאישתלוקחחיאאן Jחגונהשאינהאשהאדם

שם,תרבותאיואןהגונים,אינסשניהסאןהגןן,

 1האנשיםביויושביתנשיםאןביניהס,פהינבול

כוןבמעונישהשמחהלברדיתנולאשס,שהרהורים

עכ"ל.

כירדאינןהאישג) JסישכJובסין'ד 1(יןקי"לז)

ס"ק(ש"ךוביארמתה,לאשהומקשר

חרחןר.משיםדהואבן)

לנחןגדאיןא IIיסנןח)א IIסכע ll(אח/א lרמכתבח)

 Iכוחיבהשלבדבריםאשתועםאפילו
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שעגוהישועהכ"נפיקהצני·עות

בט"זע"שחרחור,משוםוהיאל, IIעכאחריםבפני

י"ב.ק JJסשמואלובית

נשוישאינולאדםאסירס/ד)סב"ג(שםל JJקיט)

יבאשלאכדיבמבושיי,ידיולשלוח

ידן,יכניטלאיבורו,לטמתחתןאפילוחרחור,לידי

הרהור.לידייבאשלא

ועוף,וחיהבכחמהיסתכלשלאסן/ג)(שםל JJקיי)

יביאשלאלנקבה,זכרשמזדקקיובשעה

הרחור.לידיעצמו

שעשוכהוגועשולאזו,לז IIסיח IIבת IIבשויא)

מבנדואצ"ל Iחדירטממלבושפרוכת

ואע"גבכותל,שטוחיואפילןבצבעןניםדהאמרואשה,

וכייוקצת,והרהיראחששאאינאפ IIעכ Iמתהדכבר

ראןייוואיךליצה"ר,עשויוכ IIאלהרחןר,ןמביא

שלאהצןבאות,ממראיתוראיהקדושה,לתשמיש

 '.זיל Jיעענ"ל.הדבורפיעלאלאמשרע"הקבל

עבירההרהורחטאמפנינדחות,המצותכלו)

סיו מייןח"""",,,סיפרחתםותשובות(שאלות

שםחסידיםבספרעכשיןמצאתירכו .)צ IIק

מוטבידה,עלעבירההבאהמצוהכלוז"לשכתב

ואםהחתי,לשמחמצותכמותמצוה,יעשהשלא

אינןאויהיה,לאפריצותשבלאויודעפריצים,יש

מלראןתלחיותיכולאינואוחרהור,בלאלחיותיכול

ל. JIעכשםיחיחאלבנשים,

לאדאמאל ,'''נלויאפריסר IIכמוחלייהקשה

רשט Jתעשחלאדיחחעשהבזהנלמא
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הוישועהכוונפרקהצניעותשעז

ציין )/ד(אותחסדמקורבהגחותחסידיםבספר

והיינווכ, Jעמצוהעבירהאיןחייאיא Jפ,,,"""לירושלמי

מצוהדהוימצוה,אינושוב ,עבירהדיש"'~"בזהכיון

דפליגמאןאיכאבירושלמיושםבעבירה,תבאה

כאואיומצוהדהיאדכיון Iעבירהמצוהאיוואמר

כללעי(מע'ובשד"חתעשה,לאדוחהדעשהעבירה,

איפובאיזהבזה,ושיטיתדיעיתהרבההביאז) IIע

אופוובאיזהבעבירח,הבאתמצוהדהויאומרים

עש"ב.'ת Jלדוחחעשהאמרינו

פקוחבפנינדחיןתחווקמציתדכלדכיוןל IIוי

נדחחנפשופקןחד, IIןשפע IIגמע"זחוץנפש,

ואליחרג Iבחודאמרינו 1ואביזרייהועריותבפני

להרתורדיחהשבתורהעשהשוםאיןממילאיעבור,

נ, Jלפ'דוחתדהיאדעריות,אביזרייחודהואדעבירה,

 .ק/ Jדתהמצותשארלכלדדוחהש Jוכ'

ב"חבשו"תהנה )'ופרטה'(אותל IIהנובעניו

איןביבלילדבקראקאכתבה Iסנ'החדשות

ספרפ Iע/דהואוביארבמעונו,שהשמחהאומרים

ונשיםשאנשיםמקוםכלשכתבשצ"ג)(סייחסידים

שהשמחהלברךאיןנשואין,בסעודתכגוןזאייז,רואיו

הרהוריכשישה IIהקבלפנישמחהשאיןלפיבמעונו

עושיואיו Iבבלילסעודהשבאותוולפי Iכועבירה

חורף,בביתיושביסוכולםלקרובים,אםכיסעודה

לפיכךונשים,אנשיםוכמה Jחתןאצלביחדוסועדין

חסידים,ספר/פ lעבמעונו,שהשמחהאומריםאיו

גדולח,סעודתדעושיו ,'גבסעודהבשכתמשא'יב
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שעהוהישיעהכוונפרקהצניעות

וכושהשויב)(אומריםבלבדונשיסבלבד,ואנשים

לשםסועדיואיושחרית,יבשבתשבת,בלילבסעודה

הרהוריביאיןובתולות,בחוריםאםכיבקראקא/

בלילבעלבעולותנשיםכשסועדיןדוקאאלאעבירה,

עכייל.כויבמעונושהשמחהאומריםאיולפיכךביי

הדבריס,מכללה I1דב IIסיוכלהתןח lמעשד"חועי

שנאספווחמרהרעמנהגעלהתארנןכמת

לצים,ומןשבמשחקים,בסידבתולות,עםבחורים

מאודיקשהולפ'/ז ,ב/ Jעש/ל Jרוריקודיםובחיבוקים

ובתולות,בחוריםאםכיסועדיםבאיןזי/ליח Iהבמ"ש

נשיסכשסועדיודוקאאלא /עבירהחרחוריביאין

ראחבזמנן/ל 1זדחב"חל 1Iוצל, JJכנבעלבעילות

בסעודהןהבתולותהבחוריםיושביושחיו Iרבמעשה

ואיושטןואיןןבצניעותןבהכנעהשמלסןביראת

הרהיבןולאבזמנם,שןררהפריצןתחיהשלארע,פגע

בעיליתחהנשיםרק ,בהסעידהראשלחקלבנפשםעיז

לאנשים,קצתפניסוהראוכ,ךכלנכנעילאבעל,

דייקא,בהוהחמירולכוהרהוריס,חששבזהוהי'

חששעללעוררבמעינו,שהשמחהלימרשלא

יותרפרצולאטלאטומאזבנפשם,שיזהרוהרחורים,

לסמוךדאיןתחלתן,עלמוכיחיסופןר"ל,ויותר

כלל.בזתןלחתיר

כשאנשיםח IIמסל IIכב Iכ nחא/בסיףובלבוש

שהשמחהאומריםאיו/זו Iזארןאיוונשים

הרהוריבוכשישה, IIהקבלפנלשמחהשאיו 1במעיני

דמורגליתמשיםבזה,עכשיונזהריוואיווכתבעבירת,
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והישועהכ"בפרקהצניעותשעו

עלןדמליוהרגלןומרובהאנשים,ביןהרבהתנשים

קטןובספרן. IIענדשודישווכיורחיוורא,כקאקי

ןתלמידוכתבתרבח,בזההקשה Iתהיוקדושים

בזההקשתיבענייאנינםהלבוש.ולאכתבו,טועה

באופוקצתהלבושכונתוביארתיאחר,במקוםחרבה

ז"לא JJחחידנםלגמרי,דמקילכפשיטילאאחר,

קצתמליץהלבושוחרבכתבז IIסמאומץיוסףבתי

הביאשנשבע,ומיה IIדשםח IIבשדגםתמנתג, לע"~"", 7

דראןיהוכיחוהנסיונותעכ"פועכשיןהלבוש,המלצת

לתקלולאהפרצות,לגדוראלה,בעניניסלתחמיר

רז"לה IIסמ"ב nאסאדמחר"ית IIבשןפ IIוככלל.

במעונושהשמחהלברדאיויחד,ונשיסשאנשיםבחדר

לעצמםהמזוןברכותמברכותשהנשים Iבוהניויכך Iכו

הכלתעםהולכיםוהנשיםהאנשים,קידםקצת

ל. IIעכה IIלעתורהטעמימגליו,ואיןאחרלחדר

תקנוחברכיתמתקנלכיהנ{'ל,הדבריסכליתיכו

ל JIדאזל Jיי, {במעונושהשמחהלומרלנו

מעין Jכןהוואלורקיעיםשבעהדיש ):יב(חנינת

שירהשאומרותהשרתמל~כישלכתיתכתיתשבי

זהאלזהיקראג) Jי(ישעי'בקראימפורשכיי,

בשמלקדושבתרנוםומפרש Iקדישקדושקדושואמר

עובדארעאעלקדיששכינתיה,ביתעלאהמרומא

דהשראתרהיינועלמיא,ולעלמילעלםקדישגבורתיה,

הקדישהשכינהוהשראתלמעלה,הקדושהשכינה

בבחמ"ק,בתוכם,ושכנתימקדשלייעשןש JIכמלמטח,

ויקדשובכח'ינ,שיקדשו Iמעטבמקדשבתוכםונם
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שעזוהיושעהכ"נפרקהצניעות

שישראלכיי,לעלםיקדישגופם,""("יקדשוגיתמ,

וזהיהקדושים,טפריםש Jlכמהעולמות,כלמקדשים

משבחיםהשרתמלאכישבזהקדושים,ישראלמדרגת

דשםבמעונוושהשמחהוזהובשירתם,ת I1להשי

ל IIואזישראל,בקדושתמאודנדולתהשמחהבמעון

שלשמחההשמחה,אתאניושבחתי ):ל(שבת

 ):ו(ברכותואמרוכלה,הכנסתכנוןפרש"ימצוה,

בחמשהעוברמשמחו,ואינוחתומסעודתהנהנהכל

וגוי,שמחהוקולששוןקוללג)(ירמיןשנאמרקולית

(ישעי'דכתיבזכייןיעקבבעיןנאוניםחדושיוחק'

הריאלקיך,עליךישישכלחעלחתוומשושח)סב

צורךומהנדולה,היותרשמחההואחתו,דשמחת

שעושת,בחמצוהלשמחודהצורךוטבארלשטחן,

הלב,לתאותיכויןשלאהנפש,בהתרוממותשיתי'

עשייב.שמיםלשםרק

זכוואשה,אישיז.)(סוטהל IIשאזכלפיולוול

שכינהשאיושם)(שבתואמרוביניהן,שכינח

צריכיםלכומצוה,שלשמחתמתוךאלאכוישירה

בכדידנשואיו,מצוהשלבהשמחההחתןאתלשמח

אשתועםזיוונוויהיוהשכינה,לתשראתשיזכה

זהויהי' Jעליונהקדושהבמדרגתהשכינהבהשראת

בפסוקהרמזל Jוזי'חייהם,כלומנהגלסדרחזקיסוד

וכלהחתומקולשנמשךושמחה,ששיןדקולל IJהנ

צבאות,דיאתהודואומריםקולהואמנשואיהו,

דקדושהבשמחהשיחיווחכלה,לתחתומעיררשהוא

ולאתמיד,חסדי Iלדשיודוהנפש,בהתרוממות
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והישועהכוובפיקהצניועתשעח

יסודוהואראש,וקלותהוללותבשיטתו I1חיכנסו

בכוריס(ירושלמיאמרושחרי 1תח"קבדרןחייהס,

עונותין,לומוחליויחתונ}לובראשיתורש'יי ,ג' Jפ

אשה,לושאיןאדםכלסג.)(יבמותלפמז'/לל IIול

בראם,ונקבהזכרח)(בראשיתשנאמראדםאינן

יחדיושניהסדיוקאהיינןאדם,שמסאתויקרא

כגופן,אשתןכד.)(ברכותבמז'ילל /Iוזיאדם,נקראו

אדם,נקראייחדיידשניהם 1אחדכגוףשניחסדהא

אדם,עדייושאינוומודהדמכיראשה,כשנושאולכן

דמודחאחדעונותיו,לןלמחןלראויהאשה,בלא

בכחיחי'ולאשלם,אדםעדייןחי'לאעכשיו~עד

החייםסדרמייסדיעכשיוונמצאכראוי,ליזהר

יחמשהתה//ק,בדרךהשכינה,בהשראתהחדשים,

התורה,דקבלתקולותחמשהננדחםדחתן,קולות

זחולכוהחדשים,חייןבסדרתה"קמקבלדעכשיו

התורח,ולקבלתהשכינהלהשראתומחזקושמשמחי,

במסןש II(עקולות Iבתשנתנתלתורהחואנםזוכה

נשואיובשמחתולכןמדח,כננדמדחברכות),

דישראליתברך,במעונו .שמחהנעשהבקדושת,

שכינחבצירוףבקדישתם,העולמותמקדשיםקדושים,

עבירה,תרחורישםישאםאמנםיכמש//ל,תקדושה

 ):נ(סוטהנמיל JJוכמז Jמשסמסתלקתי I1חהשכינה

היתתי) Jרשו(בעריות,ישראלשחטאיקודםבתחלה

שנאמרי) Jרש'(בביתו,יאחדאחדכלעםשירהשכינח

מחניך,בקרבמתחלךאלקיךד'כישן)כג(דברים

לביתם,(מלבא Jמהםשכינהנסתלקהשחשאן,כיוו
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ם Yשוהיש\עהכ"בפרקהצביעית

שנאמררש"י) Iשבביתרבעבירותלראיתיכןלדאינן

 ,' Jויל, IIעכמאחריךישבדברערותבךלראחולא

כי,במחשבתך,יל Jרבפנימיותךאפילןבךיראחולא

מועלתרשמחה/ג Iואעז)טזא II(שללבביראהד'

בשמחהאבלהקדושהןמציהשלשמחהמ IIחהרבה,

 Iיתברךכמציתיק IJתהע"פשאינה Iמצוהשלשאינח

שמחהזועושת,זומהולשמחהשם)(שבתאמרובזה

אינהמציהשלשאינהדהשמחהמצוהושלשאינה

עושהשאינח Iעושהזומהאמרוזהכלום,מועלת

וז"למסייםשםחסידיםבספרינםכלים,ימתקנת

דברייב)כח(ישעי'שמועאבילא Iשכינחאומרת

נוהניסשאיודכלעושהןזומהולשמחהתורה,

לחםןמועלתאינההשמחהאפילווק, Iתהכדעת

ח JJלתדאפילולצים,וניןחכמים,תלמידיביוומסיים

ומבוארק. Jlתהפ IIעאינהאםמועלת,השמחהאיו

אתאלורואיןונשיםאנשיםשאםהדברחומרבזה

הקדושהושכינהר"ל,עבירההרהורישםישאלןו

מציהשלשמחהנקראתואינתעי/וז,מסתלקת

ומזהל, IIרכלוםלהםמיעלתהשמחהואיועי"ז,

בצניעותשתהי'בשמחתו,לתקןאדםכלילמד

אלן,אתאלןוהנשיםהאנשיםיראיןשלאובקדושה,

 ,ו IIחעבירההרהןרישתנרוםסיבהשוםשם Iיהיולא
ברעדת,ונילושיקייםמצוה,שלשמחהתהיוואז

 ..ביניהםשכינהותשרה 1במעשיידןולשמח

ח, Iב'ותשיבתחסידיםספרבדברילחתבונוןראןי

דלפ/'יהנ"ל,באה"עשמואלוביתח IIיב
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והישיעהכ"נםרקחצני\עת.שפ

יעשולאכ IIיאכלליהמצוהיעשהשלאמוטבח IIהס

לפיזאייזרואיסונשיםאנשיםבאםכללהסעודות

יחדיאיבביתיושביםאםש IIומכ , nlJהבתילשוי

שאיובאיפודמיירימוכחחסידיםבספרובשלמא

אתיצילשעכי/פשם,יחייאלוסייסלמחות,יכול

בסוףלהשןלחןשבאבמיתחלה nהס"ומיירי 1נפשו

ז, IIבברחמאותוןמכבדיםעמתם,ואכלהסעודה,

שםחיישלאברעדהןוגילןקיימואםלחקורצריך

הגוניםשאינסדבריסשאראוונשיס,אנשיםבותתערו

דכשרבאופןהכלעכשיודרואהראע'יגומבוארש, IIע

איןכחונושלאמקודםשםחי'אםמ IIמוישר,

השמחהכלל 1Iדצבמעונוושהשמחהלומריכוליו

שמחהישדייקאדאזברעדה,וגילויבבחינתבקדושה,

טריפהוחציכשרהחציאםאבלל, IIכנלפניובשמלם

בתשובתלמ"שאבלבזה,יתילפניוה nשמאיןר"ל,

לקררבים,אםכיסעודתעושיןאיו Iבבליל nהב"

 1חתןאצלביחדוסועדיוחורף,בביתיושביסוכולם

שהשמחהאומריםאיןלפיכךונשיס,אנשיםוכמת

מדבריוומשמעל, IIעכחסידיםספרפיעלבמעינן,

אומריםאיודאםל, IIוכנקשהעמהם,ןחטכיס

הרירעים,רהרהוריםחששמשוםבמעןנן,שהשמחה

כלל,המצוהלעשותשלארמוטבחסידיםטפרכתב

כלל.הסעודהיעשןשלאוהיינו

יאמרלאברעדהחלןלאראם Iכדס"חל IIוי

פריצים,ישאםכתבב Iואח/במעונו,שהשמחה

להיותיכולאינואןיהי',לאפריצותשבלאויודע
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שאפוהישועהכ"בפרקתצ,ניעות

בנשים,מלראותלהיותיכולאינןאותרחור,בלא

לקרוביםקטנהבסעודתמייריח Iהבןאבלשם,יהי'אל

יעיה II(דל Iכמש/וצניעיתשמיםביראתונתגילבד,

יבאה/'עלגמרי,המצוהלבטליסוד, Iהלולאשד"ח)

דאיכאהיכאבמעונושהשמחהמברכיודאיוח lIתב Iכ

ובחששאחשש,אלאדאינועבירת,דהרהורחששא

אומריםשאיוודאיוהמצוהלבטלס"ח Iכלאבעלמא

דהרהורים,אחריותעלדמעיררבמעונו,שהשמחה

שמחהדאיוכך,הכינהחנ/ול,שמואלבביתונם

חששמשוםשהש"ב,מלומרינמנעלםשולט/ן Iכשיצח/

ל. IIכנ

דאפל'ומח"סמס/יחל l/במשלהקשיתישועדייוז)

המצית,כלדוחהדעריןתעבירהחרחור

(כלומרלשמחעבירהגדולה ):כג(נזיראמרןוחרי

אשתדיעלדעריותבעבירהומייריי) l/רש /מצוהלשם

ממש.רעריותעבירהדיחהדחמצוההריחקני,חבר

שוםלכתחלה,לעשותהיתר,איןרבאמתל"ל

 ).ד(שבתאמרישהרילשמה,עבירה

שיבאקודםלרדותה,לותתירובתנור,פתהדביק

לאחרים,תתירו Iכוהתירןלאאוחטאת,חיובלידי

חטאלאדםלואומריםוכיששת,רבלהמתקיף

לייתירולאואמאיש, Jע'חברךשיזכהכדי

חילוללמנועלשמהעבירההויתאהפת,שירדח

ליאומריםוכינמי,אמרר ):(נחובקדושיושבת,

התיחדלאחרישתזכה,בשבילוחטאןעמידלאדם,

עלשעורבהיינןעבירהדהריילשמהעבירהלכתחלה
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והישועהכ"נפיקהצניעותשכפ

וס Wביתכולאויתבדדרצוניעלולעברריתי,דצינו

אמנםמה,ירויחוחבירו,איחיאאפילואיפו,

דתאבזת,לשמהמציתבאמתעשתהיעל,חצדיקת

כיכיבםעובדיס'יא)קנ/זסיולו'ירע J(שרוקי'יל

יתנולאונחרגנו,מכם Iאלנותנולישראל,שאמרו

כוןפליניתברואמדייחדוהן,אא'יכמהם,א'לחם

אחתלנותניכובכים,עובדילהושאמרונשיםוכו

אינפשימסרוולאכולם,יטמאואותה,ינטמא ,םכ~,,,"~

לוד,בחרוני ):לב II(כמצינומ IIומל, IJעכמישראל

לחצילכדילמיתה,עצמו,שמסרוןפפןס,לוליינוס

יכולחנריחכלדאיו(שם)ואמריישראל,כלאת

ז) IIחפ"חיטח"ת 'ח(ם IIהרמבוכ'במחיצתו,לעמיד

כיכו)כב(דבריםשנאמרלנפשות,הוקשייעריות

הזהחדברכונפש,ירצחורעחי,עלאישיקיםכאשר

דהאשהכןןחריובעריותנםממילאל, Jעכ/(רעדיות)

'-שראל,כלאתלחצילעצמה,למטיריכולחעצמה

קי"ז, Jסי"ב nישבי"יקס"ח,סי'מחרי"קיעי

שם(ש"דד IIלמואפילןל, IIכנמאידחרבחושכרח

ולאונהרג,יחרג,ואל,לעבור,שדינימידככאי)ס"ק

להלצתבעושהחריבנפשן,מתחייבזההריעבר,

יאדרבהרקנפשו,ימסורשלאאמרו,כאישראל,

ושפיר Iבמחיצתולעמודיכולהבריהכלדאיו Iאמרו

יתקשחאלאישראל,עםלהצלתיעל,עצמתמסרה

דישוכיוו ,דיליהמבעילתמתהניאקאותאתשייס

למוסרדמיולאשמים,לשםאינומזח,הנאתלח

דתצדיסתותירצו,ישראל,הצלתבשביללמיתת,עצמי
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שפגוהישעוהכוונפרקהצניעות

הצעריע"יזיהמא,בהמטילשהואגדול,צערלהחיח

אמרויהנחגשמיתןההנאההרנישתלאההוא,

וביצרטוב,ביצריצריד,שבנילבבן,בכלבד.)(ברכות

דיעלבנדיןאדהרע,ביצרדןאתלעבידואיךהרע,

דענירה,פעילחהיתהבעצםדפעילתהשייך,חוא

תחן/ק,אמרתובזהלשמה,עבירהלזהחזי/לכיבןולכך

וביצרחטובןביצריצריך,בשניאלקיךןדןאתואהבת

לפישמשתנחכזה,דבעניןלומרןשייןדבאמתהרע,

עגירת,הןילהנאתה,חישבתאםמחשבתה,

מאוד,גדולהמצוההיישמים,לשםוכשמתכוונת

ייפיב(אובתאמרושחריבזה,ליכנסשאסוראפשר

מחשבתח,תתקלקלדשמאבעצמך,אתמןיאלד) IIמ

ליכנטז, IIערשיתתירהנתנהלכולהנאתה,ותכויו

מןשמלם,לשםעצמהלמסורשהחליטהכיוובדבר,

נמישייךזהיעניול Jוי'לה,ויסייעוירחמןהשמים

הקדושה,תורהלימודכגוועבודות,בשארגם

כולם,כנגדתורה,ותלמודא) I1מא I1פ(פאהראמרינו

תורתילשמח,בתורההעוטקכל ).ז(תעניתואמרן

לשמח,שלאבתורההעוסקיכלכןיחייםסםלינעשית

אימתההאדםעליפולא"ככו',חמותסםלינעשית

לשמח,שלאילמידשמאתורה,בתלמודליכנסופחד,

תח"ק,אמרחלזהר"ל,חמיתסםו I1חלוונעשית

זה,באופוגםדואתלאהבהשתיכנסכיי,יאהבת

דלאבזתנאמרולאהרע,יצרונמטוב,יצרבושיש

עלשפירבזתוסמכינו ):סד(פסחיםאביטאסמכלנן

ןנמצאאיתיומסייעיוליטהרבאקד.)(שבתל IJמז
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יהישועהכוונםרקהצניעיתשפך

לניציחכוכיה, IIבדןמצותעשתהבאמתדיעל

אפילוכזה,בהזדמנותאותולעבוד tהקב"חהממ"ה

מצות,לשםעושהאםעבירת,היאשבעצםפעולה

מושאלבשםרקעבירה,ואינוהקודש,עבודתחיי

ממשעבירתאבלכנ"ל,הפעולהמצדעבירהו-קראיה

ליהניחא ):לב(עירוביוומו,שלשמחוחתירולא

עםליענדולאקלילא,איסןראאיחודליעבדלחבר,

רהחבךתתוס',שםתירציכבררבה,איסיראהארץ

לעשיתיב Jבעמוכרחהחברולכיהדבר,לונורם

לאחריםמלנרוםלהנצלכדיקלילא,חאיסורא

גירםנמיהוי ,שפחהבחציהיכורבא,איטירא

י"להתיט',שכתביהאחריםושתלםלאחרים,חטאים

 ).צב II(בהקשויכברבמקדש,דחין e ci ",'שמדהתירן

ל, JJעכהוזריזיוכחניסימשני Jלנזירנמיבמקדש

דחיאדיקאויעלזוובעבירחבהם.התירוה J/מש

שלאכמצוהדגדולהאמרןשפירלו JIכנמציהבעצם

לשמהעבירהגדילההנ'ולל IIמזא"שובהנ"ל Jלשמה

והקיכוי,מנשיםתבורך,דכתיבלשמהשלאכמצוהכי'

 ):טז(ערכיוממז"לחייא,בניסובשםמישורהאורח

עריפא,מינייחןחילשמחושלאיענוהלשמח,תוכחה

עניתמרראמרעדיפא,לשמחרעניהמודיתולאל l1א

א"רדאר"יעדיפא,נמילשמחשלאמכולם,נדילח

 Iלשמחשלאאפילןובמצית,בתורהאדםיעסוקלעןלם

אמריחריעכ"ל/כשמהבאלשמחושלאדמתןך

 ,לשמחשלאדמתוך 1כלשמההוילשמח,שלאדעניה

לשמח,זחשלאמצות,בכלה IIחכ IIיאלשמח,אב
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שפהוהישתהכ"כפרקהנציתוע

מתוךאבדחלשמההעתיד,שםעלכלשמח,חשיב

נדולחלשמחדעבירהכשאומרכ I1יאלשמח,חשלא

לשמח,כמצרתיגדולחכאומרוחוילשמהןשלאכמצות

ביויאיןלשמח,כמצותלשמת,דעבירהיתכוואיך

ולפיידע"ש.ענת"דלשמח,למצוהלשמת,עבירת

ממשמצוהדעשתהדיעלההואדשאנילק/ימ,הנ"ל

בעריות,קוריובמנחהדביה"כ ).אל(מנילהוע{ Iכנ"ל

היום,כבודבשבילמקןשטיתשהנשיםלפיתיס'וכי

ל I1יצ Jעכיילבהויכשלושלאלתזכירם{צרידלפיכד

ולהרהוריבאושלאתועילזודהזכרהבטוחיםיחיו

מבהכי/בביציאתרקאותן,ראילאדבתפלחל IIוי

במוצאיטרודיסוהכלמועט,זמווזהולראיתן,יוכלן

שיספיק.בטוחיםותיויהווכ,

לשמת,עבירהלבתחלהתתירןדלאןלפמ"שח)

ש I1במ ):לא(ברכותל 1Iמזשפיריובן

מיטב,ראהאםתראה,ראהאםא)אא II(שחנה

 ,בעליאלקנהבפניואסתתראלך /תראהלאיואם

אתחואיכוןסוטתמילימשקי , lדמסתתרני}וכיוו

כייזרעונזרעהונקתתשנאמרפלסת,ר,תורתךעושה

דנביאהחנה /י JJפנוהק'נפקדת,עקרה,היתהאם

איסורעללעבירואסתתר,אלךאמרחאידתיתח,

מחיקתלנרוםרוצח,היתהאיךועודהתורה,מויחוד

להסתתרכונתחחיידלאופייידח,עלבחנםהשמ

חיתתפרוצה,חיתהשאםבשענה,שתבארקבפועל,

תרחווצש"בע"זוחקינפקדת,וחיתהמסתתרת,

בספךול Jזצ'מסקאליעאייזיקיצחקדידר IIמוה
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והישועה/ב Iכפרקהצניעותשופ

 ,כפשוטילפרשהפנ"ימיאךמדועיצחקתילדית

נונעהריהשם,במחיקתוכןלשמהועבירהשתעשה

התירהובזהבעלה,אלקנהוביןבינהשלוםלעשית

לכתחלההותרהדלאשפיר,אתיל IIובהנד, Jlענתתורה

דלכתחלחכו,ייילחשםבמחיקתנםלשמח,עבירה

ילכוכ IJאע IIרש IIמשקיל JIפנ Jתיעלאך ,לחתיראין

בסתירהדמיירימשמעויסתתרו,כולוהעקרותכל

דידהיהעוד,שנדקדקאחרהענין,ויל/תממש,

אלקנהבפנילימר,ולמ/לואסתתר,אלדשתאמר

בעלי,אלקנהבפניואסתתרש JIמדדיהע"ק Iבעלי

דמסתתרנא,וכיוותיבותהוסיפחולמהלי,ומשקי

דלמתפלסתר,תורתדערשהאתתואימיישיע"ק

אחרתשתירת,אחרתפקדשלאאדעתהסלקא

לאדידאיכינתה,אכןשתפקד,הבטיחהדהתורה

נתכונהןלאלשמה,אפילולכתחלה,עבירהתעביר

ואסתתראלדאמרהןלזהפנ"י,ש IIכמממש,להסתתר

סתירה,יהיהלאשבאמתר"לבעל,יאלקנהבפני

אישעודשםשיהיהכנוןסתירה,יחשבבפניורק

מזת,ידעילאוהעדים~תיח,פתחאובסתר,בבית

שנטתרת,ע"זויעידןנמירה,סתירתיתיהדלעיניהם

להשקןתה,ראויואיןסתירת,אינהדבאמתיאחר

לי,משקידמטתתרנאוכיוולימר,הוסיפהלזה

 Jסתירתחויאדם,בנילעיניפניםכלשעל

דלעולםפלטתר,תורתדעושתאתתראיאמרהולזה

שתפקד,הבטיחהדתה"קעי"ז,תפקדשלאשיין

בסתירהאבלכהלכה,נמורתסתירהע"יבהשקאת
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שפזוהישועהכוונפרקהצניעות

אתהואיאמרהלזההבטיחה,לאחלזו,מזויפת

דחעדיסהעולם,בפניחיינופלסתרןתירתךעןשת

נמירה,השקאההעולםבפניוחוישנסתרה,תעידן

(שבתלפמ"שלתרץישהמחיקהובעניןתפקי,ושפיר

שרי,גרמאדאסור,הואעשייהמחיקה,לעניו ):קב

יזהנלרמת,רקותיאבתומר,מצותיעושתיחכחו

יכולותהעקרותדכלר"עאמריעי'זמצוה,לצורךשרי

זה.בסדרלעשות
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והישעוה/ג Iכפרק nהצניעופשת

ג IIכפרק

באשההשתמשותאיסור

ה"ח)פכ"אביאחאיסורי I(חם IIהרמבכתבא)

 Iנדולהביו {כללבאשהלהשתמשאסיר

לידייבאשמאמשוחררת,ביןשפחהביו Iקטנהביו

ורנלין,ידיופניןרחיצתאמרוןשמושזהבאיחרהור,

לאישעושהשאיו Jהכוסומזינת Iלפניוהמטהיהצעת

ע l(אה'ע IIהשפסקוכןל, IIעכאשתןאלאאלו,דברים

 .)ה/ Iסא IIסכ

יצאזה Jןכו'שמישזהבאיל IIוזמ IIהרהוכתבב)

פ"ה(בכתובותבירושלמיממ"שלרבינו

שפחות,מאהלוהכניסהאפילןאמרהונארבהיוו)

גופיואתלוסכהייחוד,שלדבריםלולעשותכופה

ושאלןהכןס,אתלןןמיזנת Iרנליואתליימרחצת

ראוייושאינומשיםאולןיחייבתשהיאמפנילמה,

שהיאמפנישהואשם,והעליכו',בשפחהלהשתמש

בשפחהמותריסהתשמישיםשאראלאולןחייבת

 .ל/ Jעכ

ליחאמר ) ..ע(קדושיודבגמראבזה,ליוקשהג)

תיתי Iכומרלישתייחודח)(גובנ IIר

תכיא"ל Iתשקינווש"י)שמה,שכדבתי,(תאבדינג

ילמדנה(שלא Iכובאשהמשתמשיואיושמואלאמר

זח,לפינמצארש"י)האנשיס/ביןרגילהלהיות

כתביואידשחוא,מהבכלבאשה,להשתמשדאסור

אלי.דברים Iבנרקדהאיסוריע Jיהשם IIהרמב
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שפטוהישועהכ"גפרקהצניעות

שהקפידלחידה,דרבטעמודנםלכאורה,ל Jlייד)

חיילהשקותן,דר"בבתודוננתבאשלא

הירושלמיכשיטתהכוס,מזינתאיסורמשים

אמנםמזח,ימ Jpלוממילא Iול Jהבע I1ןחשוהרמבי/ם

סייקקצי/ח Jסי(יו"דהשייךשכתבחרשב/'אלשיטת

עכ"ל,אסורדוקאבמיםייןדמזלנת Iמשמוי"ג)

 ,איספרגוסבשתייתחיייחודהדרבחנדוןוחרי

שותיודאיונא.)(ברכותואמרובגמרא,שםכמפורש

א"כי) IJושמזונ,(שאינוחיכשהואאלאאיספרגוס

והדראהכוס,מזיגתאיסורמשוםביהיולא

משלשהחוץדגםמשסידמוכחלדוכתה,קושיתינו

דפליגיוכשנאמרבאשת,להשתמשאסורדבריס

בגירקהאיסורזלירושלמידידן,ס IIישחירושלמי

ל, IIהנדברים Iגדוקאלאודידןס I1ולש Jל Iחב/דבריס

 ,ןירןשלמידידוש"סדפלינירהיכירידוע, c-,בזהקשה

וכיווהירושלמי,אחרולאדידו,ס IIשבתראזליגן

להקל,נקטינואיךהדבריס,בכלאסירדידןןס JJדלש

דידו.ס 1ש/ננד

(שםדאיתאמהעלבזה,דטמכןלתרץ,וישח)

דאמראדשמואל,ליחעברבמימרפא)

כאידךאנאל IIאבאשה,משתמשלואיושמואל

פרש'יישמיםילשםהכלשמואלדאמרל, IIסדשמואל

אישותילחיבתאחריחדעתיואיןשמלם/לשםהכל

לאמת, Jרוחקורתולעשותקורבה,לחיבתאלא

לשםחכלהתוסייכתבול, IIעכבתהאתמחבבכשאני

משתמשיםשאנןהשתא,סומניואנוזויעלשמים,
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והישועהכ"גפרקהצביעותשצ

כןע IIוחשם IIחרמבנםלהוונקטןל, IIעכבנשים

להשתמשרמרתר Iמוכרעשלנו/ס Iבשגםכ Iוא'להלכת,

רהםבירושלמידמבוארהנ"ל,דבריםנניורקבאשה,

אותם,ערשהלבעלהאשהרקאשרחיבה,שלדבריס

כהירושלמי.והש"עם IIהרמבאסרו

בדעתתלויהדברדהרילדקדק,ישועדייוו)

מותר,שמיםלשםדבמכויוהאדם,

ם IIהרמבפסקוואידאסור,אישותלחיבתוכשמכויו

באשה,להשתמשאסיראלו,דבריסדבניסתם,ע IIיחש

דההיתרלפרש,להםוחיהמותר,דרביםיבשארומלנה

ןצ"לאסור, Jהכילאוהאשמים,לשםבמכויורק

ל, IIרשמזם,לשםהכלשמואלש IIממפרשם IIדהרמב

ולאשמים,לשםדמתכווניםכשרות,בחזקתדתכל

בסתמאמותריוהכלחכימשוםאישות,לחיבת

דבריםגב'מלבדחצורד,בכלאשה,עםלהשתמש

ל. IIהנ

איךראמרדשמואל,אירךקשה,כ Jlדאאלאז)

חאמרואמאי,כלל,באשהמשתמשיו

והנחשמים,לשםרמתכווניוכשרות,בחזקתדהכל

כלל,באשהמשתמשלואיוכתבו,ע IIוהשם Iהרמב'

כונתם,אתרעלביארוכוי,אמרושימושבאיזה

ראמרשמיאלאבל Iאלודברים Iננרקדחאיסור

סותריודבריונמצאוכלל,באשהמשתמשיואיוסתמ,

כבייל,זהאתזה
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שצאוהישועהכ"גפרקהצניעות

כלל,באשהמשתמשלודאיןמאמרומפרשיל l1וצח)

עושהשהיאלאשה,דשייביסדבריסדאלן

 Iשפחהעייישימוש,דרדבהםמשתמשיואיולבעלה,

דהכלל IIדסמשוסשמואל,אסרלאדברים,שארהא

לשםולאשמיס,שמכוונים,·,·,,"לשםכשרות,בחזקת

ל IIהנדבריסגידדוקאבזה,לדייקואיואישות,תיבת

דרןוהש"ע,הרמבייםאסריחיבת,שלרבריםשהם

שללאעבדות,דרדשהיאמהאבלמשפחח,שימוש

ליייא,לקמירמ"אשכתבמהדחיינומיתר,חיבח,

רידועבמרחץ,גיפוולנקותלשפשףהשפחןתדמותרות

כזההיתרמלהזכיר,דחסככרוביא,זהעליצווחן

lln ןלחנויJl הרמברנםצערינו,עללכאורחנוסףלII ם

רחיצתאי,רבצרי"לדוראיבזה,מתיריםיחש/ע

מספר ] lט[בהקדמהכתבנישחריטפי,חמירנופן

תאוחישיגםלראות,תאוהדישקע"ב) I(טלחסידים

 ,נופחנילןילראותשאסורבשםוא"כע"ש,ליראות

מכוסחאיוראס )'י(ס"קשמןאלביתשםש IIוכמ

ליראותראסורה I1הראסור,מודהןשערהןגופהבכל

ולאזה,להתירכללס"דולאגופו,בגילוילפניה,

א IIרמדנםוי"לבזה,האיסורכלללפרשחוצרכי

ולאח"ו,בזהלהקלכללכונתואיוזו,דיעהדהביא

אנב,דרדרקזה,והזכיר ,י IIחמעשהלעניוזההזכיר

ע IIותשם IIדהרמבדנמצאל, IIהנלדברינןקשתדהא

איפןא,א"בשמים,לשםזחכלדשמואל,כאירךפסקן

זבכוונתי Iזןדיעהשחזכירא I1חרמלנןחידשמה

ל, IJכנהמחברשישתרזתןאחרמיתר,שמלםלשם
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והישועהכ"גפרקהצניעותשצב

כלרקמילי,מיליאלודיעותכתבלאא IIדרמיל"ל

עםבאכילהמקיליםדיש Iיחרנמשכיםכאןדבריו

שמואל,ביתכרביאראחת,בקערהאחרתאשה

נדהבאשתורקחהתקרבות,אסרודלאכיוך

יחודבמקוםודוקאנא, 1להרשב .בח,נםדלבו

התוסי,לרעתחיבה,~לרעת

לירה,מידלהישטהאו , Jאבקערהאחרתןבאשה

ואינויחוד,במקוםואינובה,נםלבןבאיומיירי

כללהזכיר Jבזהלהקלנהגולכוחיבה,דרך

הטעםלהסבירלאיצטרןפ,ידחזלהמקיליםהדיעית

שמואלביתביאריכבואלו,בדבריסלהקלדנחנו

באכילההיינןאלובדבריםלהקלש IIמ )'טק I1(ס

בקערתדאכילהויניללידה,מידוולהישיט , 1אבקערה

עכשין,אבלבזה,תקילולכוהרניל,מנתגאזחיהאן,

להקלואיךחיבה,דרדרקוחויכלל,בזחוגיליואיו

בזת.עכשיו

ל JIסוהמחברם Iדחרמבול IIהנדברינוולפיט)

מתורץשמים,לשםדהכלדשמיאל,כאידן . 
האורחיו,משמשתדאשה ,אצלינןמחמיריןראיו 1שפיר

שמוניליוחוששיוואיודבריס,ושארושתיה,באכילה

בחזקתאותודמעמידיוהאנשיםנביןבביתחנערית

רקאישות,חיבתלשםנסתמאיכוונושלאכשרית,

סדריכלהנהינים,הביתענינילצורדשמיםולשם

שמים.לשםבכללהכלביושר,חנהינחחיים

משתמשיואיךדפי,ל 1ז'לפרש"יקשהועדייןי)
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שצגוהישועהכ"גפרקהצביעות

הריהאנשים,ביולחרגילהשלאבאשה,

ל Jדר'ולפירושיהאנשים,ביובהרגלהלמכשיל,חייש

כמשו/לשמים,לשםדמכןוניכשרות,בחזקתהכל

דישדשמואל,האימאמרטותרזההרידי),(אות

לומרמסתברלאוגםהאנשים,ביומלהרגילהליזהר

לשםהכליהיהאופוובכלכלל,ליזהרצ Jדא' Iכו

כתיבדהריישראל,ןקדושתכשרותחזקתמצדשמים,

ועריותמנעוריו,רעהאדםלביצרכיכא)ח(בראשית

 ):כג(מכותומחמדתולהומתאוהאדםשלנפשן

פנימה,מלךבתכבודהכליד)מה(תהליםוכתיב

וע"ל Jלעריותאפטרופוטאיו ):יג(כתובותואמרן

ממכשול,להנצלשתוכללסמוך,דאין ) Jח(בפתיחה

י"ב)-,(הקדמהל JIיכמשדצניעות,זהירותבליגם

פנויהלמ/ודדהקשועה.)(טנהדריןמצינוועודש. IJע

ואלימות(דאמרוהאיכולימאיהיתה,

פרוצותישראלבנותיהושלאכדיומשנילו)תבעל

עיניהם,בהםלתתהאנשים,בפני(לעמודבערירת

עלטמכידלאהרירש"י), Jלביאהלהםוימטרים

חיישינואלא Jשמיסלשםרקשיעשוכשרות,החזקת

בנותפרצוכמה ):(סבשבתבמטיומצינווחיישינו,

ת"ר ):נא(סוכהנמיומצינול, l1רבירושליםישראל

התקינו Jכיראשקלותלידיבאיןוהיו Jכובראשונה

 Jכוהתקינוראשקלותלידיבאיוחיוועדייוכרן

הנ"להפירושסותרזחוכלודוכתיבכמהוכןל, 1עכ'

לשםיעשודחכלכשרותחזקתעלדסמכו Jשפירשתי

שמיס.
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והישועהג IIכפרקהצניעותשצד

להשתמשאסורשמואל/ש Jדמל IIצכ I1יבעיא)

 Iפשןטומידייוצאאינוכלל,באשה

ע Jוהש/ם IIהרמב/ש Jוכמעבירת/לתרחורידחיישינן

כפשוטן,נמיהיינןשמים,לשםחכלש II מי"'""'ול IJחנ

דכתיביתעובדיובחנהושמים{לשםלעשותשייךדחכל

להכלהמרכיבושהיה Jהכלהלפנימרקדיםשחיו ).זי(

אשערידיתבי ).כ(דברכיתוכעובדיומרקדואכתפי'נ

קדושיו)(טוףא Jהריטב/ש lIג;"'"יידכמ JJכחרכל Iכיטבילה

ואין Iלןוכפיףנכנעשיצרובעצמןמכירואםוזו/ל

והיינו Jכוולדברלהסתכללןמותרכלל,טינאמעלה

בזה,להקלראןישאיואלאכיןיוחנן Iדרההיא

תלמידיכלולאוביצרןשמכירגדוללחסידאלא

הניכלנשמעתיוכדחזינו ,ביצריהובוטחיוחכמים

ע II(אהתשובהבפתחינמלןחונאעבו,לוכוןעובדיו

בראחארבא"לוזהקצתובקיצורגו)ק Jסוא Jסכ/

בזה,עניולוישהואדגמחתניה,חסדאלרבאבא

אתשמחבבי IIעשמיסולשםלבתן,ריחנחתלעשות

אתשתקבלבתוואתלהכריעשצריךוכנוןבתה,

מחייביםןלעןלם Iשמיםלשםעניובאיזהדעתו,
, 

ללמדואסורהצניעות,נדריבכלוליזהרלחשוש

כנ"לאנשים,ביןרנילותלחיותוהנשיםהילדות

נן).(כאות

שכתבדבריןדתחלתצ"להנ"לוברמב"םיב)

ביוכלליבאשהלהשתמשאסור

 )'ג(אותהנ"להגמראלשוןדחוא Iקטנתביוגדילה

ביפירשולאכלים,ם IIחרמבנרעולאהוסיףלאבזה
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שצחוהישועהכ"גפרקהצניעות

שפחחביןוכתבשהוסיףדבריובסיף קר"""'",ואכדבר

מהרה"מ,ל IIכנמהירושלמילמדרזהמשיחררת,ביו

שיעבןדבדרךעןשההשפחהדהריבזת,קשהולכאורה

מהאיבהלתקלןהדרישההב"לוכדכתכןיעבדות,

בשפחה,לאסירכתבואידעש//ב,דבריםבשארטעמא

יאסןראמרושמיש,זהדאיחרמכו/מביארלזח

שללבדדבריםגובאלןרק , Iכורחיצתבשפחה,

שלמןשדבריבשאראבללאשתי,רקששייכיםחיבתן
, 

 ,ל/ Iכבןעבדיתשיעבודדרךשעושהבשפחה,מותר

משתמשנושחיומקימיתבהרבתדמביארהרח"מ Iוכ

היתריסודיסדכ, IJעדרביאמתלתואמרןבשפחןת,

בשאראבלל IIהנמטעםדייקאבשפחיתהשתמשית

להשתמשדאסורבחאמרישפחח,שאינהאשהכל

כלל.באשת
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והישועהכ"זפרקהצניעותשצו

כ"דפרק

אשהשלוםשאלתאיסור

ם IIרמבשם,ורא"שורי"ף ,:ע(קדושיןקי"לא)

סכ"אאח"עטוש"ע ,ח"חפכי/אאי/בהן

שסוופרש//יכלל,אשהבשלומשואליןאיוו} IIס

ד IIפשםייש"שעכ"ל.אצלןודעתהלבהשמרגיל

לפרשאיןשואליןולשיןע"כ.חיבהמשיםכתבד IIס

נד.)(ברכותאמרושהרילך{שלוםהאםששןאל

בשטחברושלוםאתשואלאדםשיהאוהתקינן

ואימר ,'דיברכדלוייאמרועמכם, lד Jכושנאמר

מיירירקושואל,במסתפקמיירידלאחריעמיו Iד

וכןלפלוני,שיברד/הו Iנדןמאתןמבקשבשיאל

דמותרני Jפרשבשם/שלוםשאילת ):(בגבמכית

עליזדוישיםכגוובשמ,חברובשליםלשאוללאדם

ישואל,במסתפקמיירידלאמבוארע"כ,שלים

שלימו.עלומבקששמברכירק

למי/שדנמשך/ל Iיבשמולשאילשתקנןוטעםב)

איוואמריחמיניס,משקלקלולמעלה,
, 

רוחניםעניניםובכל Jבדשכפרו 1אחדאלאעילם

שישהעןלם,ועדהעןלםמןשיאמרוהתקינול, IIר

בשם,חברושלוםשישאלעיד,ותתקינועולמןת, Jב

דאםונפשו,לברבכלשמברכןאהבה,בריתלאית

שמיםשםעליןמזכירהיחלאלבו,בכלהיחלא

ששעשיוכז)מו(בראשיתברש"יראיתאחווי,חנם

ביתו,נפשותאותוקוראיהכתיבלי,חיינפשית
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שצזוהישיעהבוודפרקהצניעות

היושבעיםיעקבחרבה,לאלהותעיבדיושהיולפי

לדיעובדיושהיולפינפש,אותוקוראוהכתובלו,

 ,כמוךלרעךואהבת Jבפלרמזישוזהכן IIעאחד

נפששהםנוורהלזה,זהישראלדאהבת ,'דאני

אחד,לדישעובדיולפיאחת,נפשהםולמהאחת,

ממעל,אלקיחלקנשמהשכלאחד,מד'שמקורם

אחת,כנפשהםוממילאלשרשמ,כולםןנמשכימ

השםמציאותעלמיכיחלזה,זהדאהבתמןנמצא

דמןכחבשם,זהאתזהשיברכותקנוולכוה, IJב

מדןשמקורםלפישלמ,בלבזהאתזהשאוהבים

אחת,נפשבחינתיהםאחד,לד'ועובדיםאחד,

אדםשיהאשם)(ברכותני Jברשדאיתאמבואריבזה

מזלזלאמרלנוולאתקבונה,שלבשמןכוןשואל

להוציאהבריות,כבידבשבילמקים,שלבכבודוהוא

מהכתובים,כודלמדןונהיעכן,ל,עליושמיםשם

חוששיםאיובאמתטעםמהביאור,צריך/פ Jעכ

כבודבשבילמקים,שלבכבידוח"ושמזלזלזה,על

בשם,לחברןשמברךזזהשפיר,את~ובהנ"להבריות/

מזכירונמצאל, 1Jכנ/ה Iבהבוראמציאותעלמןכיח

ה. IJבהמקוםכבודבשבילשמים,שם

נמי,ואנול IIיזשם)(מכיתעודז"ל/י Jושיכתבג)

זשליםשם,מזכרינואהדדיןשיילינוכי

 ):י(שבתאמריוכולן IJעככוןה I1הקבשלשמו

ויקראשנאמרהמרחץבביתשלוםשיתולאדםאסור

 ,בזהמביארשלוםןאיקריניפלתשםכיןשלום Jדלי
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והיושעהי l/כפרקהצניעתושצח

הכתיבש IIמבבחינתהיא 1לחבירןשלוםיהנותו

שלום,בריתיאתלוניתןהננייב)כה(במדבר

בינואשר ..שלימהאהבהבריתאיתבזהימעורר

לבינן.

חנותוכליד.)(ברכותל I1מזנמייבוארובזהד)

עשאוכאלושיתפללוקידםלחברןשלום

לכם(כשישהאדםמןלכםחדלושנאמרבמה

כו',אדםבכבודתתעסקיאלהמקוםובכבודלעסןק

אלהואונחשבבמהכי Jבאפינשמחאשררש/וי)

חשבתןבמחאמרישמיאלבמחןאלאבמח,תקרי

לפתחו,במשכיםבגמרא,יאיקמןהלאליקןילאלזה,

אסור,אינולפתחי,במשכיםואפילויונחורבינריכתב

ה IIהקנשלששמימשוםשלוס,לןכשמזכיראלא

טב,דמריצפואלן,לומומיתראבלכוןשלום

קשהולכאירחול Iעכ/כןישלוםלימזכיושאינןכייו

חזייהדרבח,קמלהיתיבאביי ):ל(שםל IIממזבזה

כפורקונראהמדאי,(יותרטובאבדחקאדהוה

תפליואנאל IIאכתיב,ברעדהוגילואמררש"ל)עול,

 ,עליומשרתוקינישמ~שלתעדות(יחםמנחבא
שמודהואשלןםוכשאומרח"נואו/כעכ"ל,רש"י)

חוא,ןטלביתאה, JJחקבאתזוכרהריה, IIחקבשל

ושלום Iמותרשבאדצפראיונחורבינוכתבשעםומה

אדרבה,הריהו IIחקבשלשמןדהיאמשוםאסירו

חן IIחקבשלשמןדתואדמשוםמסתברא,איפכא

יובוול Iובתנ 1לחתיריותורארי (יתברךארתויזיכר

ואסורא) IIסח IIסצח I(אוא IIרמכתבדחנתכסווד,
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שצטוהישועהב"דפיקהצניעות

בלבו,לקבועכדיבנהכ"נ,הקטניםבניולנשקלאדם

זהובדרךעכ"ל,בו,ההמקוםכאהבתאהבהשאיו

דזתןדאע"ג ,ך( Iבנהקדושים(ל Iחזכונתנמיהוי

אתזהישראלבנישיאהבו ,ה Iב(מקוםשלרצונן

להראותשיקדיסיתכןלאמ Iמ(ונפש,לבבכלזה,

 ,ת IIבלדןהתפלהקודםאדמ,לבןאהבתןנידל

אבלקפידא,איןטנא,כצפראברכה,נסתםולכן

כב/ול,האהבהעוצםעלביחודדמורהשלום,נתינת

קודםאדם,אהבתעוצמלהקדיםדאסוראמרו,בזה

ה. IIבלדןהתפלה

בעזרנמימבואראשה,שלוםשאלתובעניוה)

ל IIוזשכתבלעיל,הנזכרכשיטהמקודש

בלשונותולאשליםןלנבירקהקפידן,לאיבש'וס

דבאמירתכב{ול,נמישפירואתילן Iעכ{כעתהנהונים

שלוםבאמירתרק Iקפידאאיןיכדומה{טבאצפרא

כיוגדכלל,אשהבשליםשואליןדאיןאמרו,דוקא,

דהואדוקא,שלוםבלשוןחבירואתלשאולרתקנו

לחבירן,האהבהעןצםלהראית co ",הקב{/הושלשמו

ראוינופיה,טעמאמהאיממילאל, JJכנשלםבלב

בלשוןוכמדויקכלל.אשהבשליםישאלשלאלמנוע,

 ,התורהברכיתאחרבשחראימריםשאנוהמאמר

לאשתו,אישוביןלחבירן,אדםביןשליםוהבאת

מצוה,שוםאיןאשתיןשאינהלאשהאישביואבל

אחרהיא,עבירהואדרבהביניחם,שלוםשיהיה

מזהזהמרוחקיםשיהיוועומדיםמצוילםשחמ

עצימה,אחבהבריתאותדהואשלום,ושאלתמאוד,
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והישועהכ"זפיקהצניעותת

עוויואפילן Iשליחעו'יואפילוביניחםושיהיהאסיר

ל. l1הנובפןסקיםבנמראכמבוארבעלהו

לאשה,שלוםשאלתאיטורבקי:!ןרמביארעידו)

רבליחדאמרא) Jע/שם(קדושיובגמרא

אמרלילתאושלמאמרליהנשדריהודהולרבנחמו

י JIפרשערותובאשהקולשמואלאמרהכיליח

וביארעכו/ל,תשיבניבשלומהאשאלואם Iכיקול

ויצחקר l1דאוהאדווהכד.)(ברכותל Iז/א lIהרשב

הוי Iשלוםכתשבתאושלוםושאלתשלאשהדקיל

כתבא I1ומהרשכו IIעהדעתקירובדאיכאערותו

אשהולקוללאשת/שלוםשילוחדמדמהפז.)מ II(ב

באכסניאלשאולאבלכוןחיבהלידיכ IIגשמכלא

לצררדמקריחרא,ארץדדרךכייןהאישועללאשה

מותרדלצורדבתחלה,שםביארוכבר Iל lIעכ Iכן

השונמיתעםןאלישע rחנהעםדיברעלישהרילדבר

ש. IIע

תירהלימדת )מ/ Iוכבש IIמשכס"דלבארוישז)

ושלובאכסניאאדםשישאלוארץדרד

שישאלכתבט)יח(בראשיתבחומשזוולורש"י
, 

עלולאשה Iהאשהעללאיששלו,באכסניאאדם

ואדרבהפריצות,חשששוםבזתדאיןעוונוהאיש

דכשאיוצניעותומשוםתקני 1האישעללאשההשאלה

מבקש,אנידאותוכלומרעליו,ישאלבכיתו,האיש

להאישוכששואללהאשח,לאמתייחס,אניואלין

משיםשלומן,שאלתבכללנכללהיאהאשת,על

בשלימיתווכשאשתן Jלבדיהאדםהיותטןבדלא
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אתוהישועהכ"זפרקהצניעות

שייךואזבשלימות,חביתואזבשלימות,האישאז

שיטריחן,יתכולאהכ,ילאוהאאצלו,שיתאכסן

לימדהבמ"ששםדהקשויובךובזהוכידוע,כמובן

והאמרופריךבאכסביא,אדםשישאלארץ,דרךתורה

תאמרואיךכלל,אשהבשלוםשואליואיןשמואל

ידיעלומשני,האשה,עלשישאלתורה,שלימדה

ידיעלהאשהעלכששואלכב"ל,פירוששאני,בעלה

בעלה,שלוםידיעתמצדעליהשמתענייןבעלה,

בשלוםבזהשואלזאינו /שאניזהשלם,שמצבו

ל. I1כנהאישבשלוםרקיהאשה

ברש"י,וע"שוכו',איועלנקודלמהש IIומשח)

חיתההמלאכים,"ךשאלתהכונח,י"ל

שהיאידעולעצמם,הםכיארץ,דרדמשוםאליו,וק

רקליכתב,היצרךולאלשאול,הוצרכיולאבאחל,

ולתוס'באכסניא,שישאלארץ,דרךמינהשתדרוש

לפרש"י,תוסייהקשואברהם,איו Iלהששאלוהרמז

באהל,היאדשרההמלאכים,שידעוהרמז,דכל

דהיאאיה,תיבתלנקדל 1Jהי Jא IIדמשוםוקושאלו

י Jדרש/פי,והמזרחי Jעליהששאלו Iתשאלהעיקר

יע'מידי,קשהולאאיו,דרשתעלנםנתכויוז"ל

נםנקדלאלמהז"ל,לרש"ינמידקשהבלבוש,

דאזתל',רקלנקדהי"ללהמדרש,ק'ונםד, JJהלמ

ע"ש.איידהואהכתבדורשיו

איילשרהשאלןאיךדלכאירחבס/'דןי"לט)

וישבחצנועה,תיתחשהיאאחראברהם,

דלאונםבקרא,כמפורשאותה,ראוולאבאחלה,
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והיושעהד l/כפרקהצניעותתב

דהיאאחראברתם,אייאיתהשישאלישייךהיה

הגדולה,סעודהלפניהםוסידרוהושיבם,הכניסם,

יכלשיילדרשה,הואאין,עלדהנקודהחכינה,אלא

תירהלימדה ,שבאליןאייעלנקודלמתהגמרא,

אלאזהשאיושלן,באכסניאאדםשישאלארץ,דרך

עללאשתבאכסניא,אדםשישאל Iארץדרךללמוד

אברחמ,איילשרהשאלישהמלאכימלאאבלהאיש,

דאזהכתב,אתשנדרושד, IIהלמעלבקדלאולחכי

 Jחיחשלאודבראיו,בתורחשכתובהמשמעותהיה

דוקא,איועלנקדילכובתורה,להכתבאפשראי

לימוד,דרמזהל JIי ,ד/ Jוחלמל/ IIכנלדרשהרקדהוא

דלכאורהאע'וגממש,ששאלוולאלימוד,רקשזהי

כשמסט"ו)פמ"ח/ך I(באמרןל IJדחז Iכןיתכןלא

אברחם,איילשרהאמרוכד Iשרחאיחשאמרו

מצינוחריאךבפירוש,כואמרןשלאבפרשואיד

ימיםחנהכג)(ירמיהנפו ):יב(ברכותזהכעין

אתהעלהאשך Iדחיעודיאמריולאד'נאםבאים

שתעקרלאלו,אמרווגו',מצריםמארץישראלבני

מלכיותשעבודשתחאאלא Iממקומהמצריםיציאת
, 

אומןאתהביכיוצאלוןשפלמצרלםויציאתעיקר,

אםכייעקבעידשמךיקראלאלה)(בראשית

אלא Iממקומןיעקבשיעקרלא Iשמדיחיחישראל

שאמרפ IIדאעחריל, Jעכ/לוטפלויעקבעיקר,ישראל

צ, IJמאמבג"יאתחעלהאשרעידיאמרךולאהכתוב

בשםוכוממקימה,מ JJיציעקרדלאל IIחזפירשו

אייששאליכלל,כתיבדלאבנ"ד,ש IIיכיעקב,
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תגוהישרעה/י Iכפרקהצניעות

איןשעלהנקודותמרמזדדרשוהואלאאברהם,

איולשרהשאמרודרמזלפרש,שייךדודאישבאלין,

עללאשהשישאלארץ,דרךמזחשנלמדאברהם,

אחראברהם,איןממש,ששאלןלאאבלהאיש,

היחלאוגםכלל,שרהאתרארשלאבעניו,ןמפררש

כנ"ל.עליןשישאלןכלל,שייך

הפועליםאתבהשןברראמרןהאהתרסייכתביי)

ששואליואשתך,שרהאיחפז.)מ II(ב
, 

שלרם,בשאילתדוקאחיינןבעלת,וי Jעהאשהבשלום

ל, Iעב/אסןרבעלהי IIעאפילןבשלים,להלשלוחאבל

כן'איהאליוייאמרו(שם)בב"מהנמראיז"ל

שליבאכסניאאדם'שישאלארץ,דרדתורחללמדת

שואליואיושמואלוהאמררש"י)אושפיזא,(אשת

פרשי{(ל, lIעכשאניבעלהיייעלכלל,אשהבשלום

ישאל,לבעלהאלאלשלום,להשישאללאבעלת,י IIע

הייני ,בעלהע"יחתוס'וז"לל, Jעכ'תגברתשלרםמה

בשלומה,לשאולאבלפלונית,איהלשאולדוקא

יוחטיועשרהבפ'כראמרינו Jאסורבעלתע"י Jאפי

ל 1Jעכקצתצ"עע"ש,איוח IIדושם ):עדף(קדושיו

הוא,עיוו,בזההצריךשההג"חומתח. IIוהגתוספת

כתבן,דבקדןשיועצמו,סותריוהתוס'דברידלכאורה

בשלום,לתלשלוחרק Iמותרבעלתע"ישלןםדשאילת

 1בשלומהדלשאולכתבן,ובב"מבעלת,'י Jע Jאפיאסור

איהלשאולרקמותרואיואסור,בעלתי IIעאפי,

דמחלקיו,דאחרבזה,עודלהקשיתוישפלונית,

א"כאיה,לשאולרקומותרבשלומה,לשאולדאסיר
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,הישעוהר Iכופרק,הצנועיתתר

שלום,שאלתתתירודבב'ימבקדושיו,כתבואיך

אסרשמןאלהאמדשמןאל,ס IIהשמקשהמתנמ

שלומתדשאלת Jהכיאמרינווה"נשלומה,שאלתרק

ןלקיימ,שמןאלאסרלא{ואיההתירואיתרקאסור,

בשלוםששןאליוכתבייתחלת Jק'יקדושיו Iוכתוס

ולא Jשלוםכשאילתדוקאהיינןכתבוז Iואח'האשה,

נמתחלה.כדכתכןהאשה,שלוםבשאילתייכתבו 2 "_-'"

 ) Jזק Iס'א Jסכ'(אה"עמחיקקבחלקתלהקשותיש

הגברתשלוםמהלשאול,מותרלבעלתרקשכתב

מ IIיבהתןס'דברינגדלכאורהזהןוהרילו IIעכ

תבעלע"י Jאפיבשלימה,דלשאןלשכתבןהנ"ל,

לשלוחשלאאפיותחלה,שכתבשם,ןע"קאסור,

זהנםשלומה,על(לאחר)לשאולרקשלומ,"""ילה 2 ""'

עלשאלשפלןנילהיגידהאחרבאןליכי Iכיאטור

גםניחושלאואמאיחיבה,לידיויבאושלומד,

ויבאןשלימד,עלשאלפלונילה{יספרשמאבבעלה,

זה,להמלספריזהרדבעלהלתרץואיוחיבה,לידי

א IIבנכלאיודבאמת Jחיבהלידייבאושלאכדי

(שםבזהקפיךלארונבדאפילובזה,מקפידים . 
 .וכידועאחרים,ש IIיכבקדושיו)

העזרשהיאכנופו,דאשתובס"ד,כ"זת IIןיליא)

בשלום,תבעלנםאזבשלום,וכשהיא

באכסניא,שישאלש JIממ, JIבבתיס'ופי'וכידוע,

כשאינוהישרהומתשובתו Iהאשהאיהלבעלששואל

 Iכמובוובבריאותה,בחיים,שהיאיודע Jעליהנאנח

חש"סוחקישלום,שאלתכמ-חוידאיתונמצא
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תהוהישועהכ"דפרקהצניעות

ימשנלכלל,אשהבשלוםשואליואיושמואלוהאמר

הבעל,עניןע"יהאשה,עלששואלשאני,בעלהע"י

עצמה,מצדדייקא,לשלומהלשאולאבלשלומו,שידע

בשלוםשואליואיןראמרדייקן,ובקדושיואסור,

לעניןאיה,לשאולעכ"פהתירוובב"מכלל,אשה

אבלאיה,שאלה,רקהתירולאדמ"מותייבעלה,

אפילוזה,ובכללאופו,בכלאסורבשלום,לחלשלוח

פואסור,נמילה,לשלוחולא Iשלומהעללשאול

והויחיבה,לידיויבארשלומה,עלששאללהיטפרו

ןבשואלמחוקק,מחלקתלעילןכנזכרלה,שולחכמו

ששאליודע,דהואלח,שיספרלחושאיולבעלה,

שכתבמה(ועייולעיל.וכנזנרשלומו,לדעתאיה,

אותוינצוץשופרתקיעתת'בסידורמהריעב"ץ

נפלמ lIמלכד,המחברנתכויושלאפיעלשאף , Jז

חלקתח IIבעמלעניןחי'(ע"ש,כויבאמתתאמת

שהתירןדמהבקדושיו,התוסיסיימיולזהמחןקק)

שאילתלאסתם,שלוםשאילתדוקאהיינו ,מ/ Iבב

ל, IIכנלבעלדנוגעחבית,שלוםרקהאשה,שלום

אפילואסורבשלוס,דוקאלהלשלוחכשמעונייואבל

(דייקא)בשלומהלשאולאבלמ, IIבבכ IIונבעלה,י Jlע

אבלמחוקק,חלקתכ IIוכאסורבעלהי IIעאפילן

רקההיתרדכלאסור,בעלהע"יאפילו(לה)לשלוח

כמבואר.דוקא,לבעלהשניגעמצדכששואל

קצת,תארידמקודש,בעזרמבטשרטשוהגה/קיב)

אומריםמילת,בביתדכשנכנטים

משיברת,והןטונה,בקשהכעיושהיאתיבהלנשים
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והיש'עהכ"יפרקהצניעותתו

שלוסןלגבירקהקפידוס llדבשוכתבבחתונה,וכו

להתפללוכן Iמותרוכדימחטיבמזללברכתאבל

הנביאאליהושהתפללכמרבפניהו,ואפילועליהן,

השונמית,עלע/וההנביאואלישעהצרפתית,עלה IIע

בבריאותמצבולשאןלהעביוגורםפעמיםוכמה

לעזרןרקדחיבה,דרישהזודאיןימותר,והצלחת,

שלוםדדרישת Jבעניוהמליץעוד Jיתפלהבברכת

ענת"ד.דידחושליםמדרישתקילדיד,ן

(ין"רא IIרמתזכירדידו,שלוםדרישתיעניוינ)

בשאילתהאיזבאמקיליןדיששפו/ה)סי,

לימרשיחלקילאאםלהם,טעםואיןדאבל,שלום

שלוםשאלתמקוילאנותגים,שאנומתשזה

איובא"חושםד, IJעכספ"ג nבא"רע'שבלמיתם,

מ IJבד/ש Iכמט, IIספל IIיצדטווסינראחמזח,דבר

הארוך,בד"מנמצאושםבזת,האריךט IIספח l1דבא

חיהשלחם,שלוםשהשאלת Iעצמיבפנישנדפס

קודםשלום,שאלתדאיסורשפסקיויש 1בכריעה

לאשם,ע Iנש/אבלש, IJעבכריעהאלאאינרתפלח,

ר IIבייוגםכו,ל Jlסדלאחריכלום,למעשהמזהחזכיר
I 

לאדלדידיתותייבוכו'ןיחלקישחםכתב Iותביאושם

(סי'המג"אוכוזה,סתרשםהש'יךגם Iכולחלקל IIס

שפירהכריעבבIוזועכ"פזה,דחהנא)ס"קד Iתקנן

בישונםעליה,יתפלהבברכהחששדאיןמקודש,תעזר

יהנהןבהצלחה,בבויאיתמצבחלדעתלדוישוצירן

לךישמחאלישע,אליהילאמרד)(מלכיסמצינו

לעשותמהאיתחלשאללגחזיצוה(יג)ושםבבית,
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תזוהישיעהכ"דפרקהצניעות

וגםהצבא,שראלאוהמלך,אללךלדברחישלד,

חידהתקועית,האשהאתיט)ידב II(ששאלדהע/וה

כמשו/ל,הדיןוחזרכאלו,ועודזאת,ככלאתדיואב

דחינה.לעניךכללשיין~,דלא oמותר/לצורדדכל

דודנתןמוה"רחרח"חבניליהוהראיד)

ע II(אהשיקם llמהרבשו"תא IIשליט

יהודהדרבדבריו,סיוםולפיבזה,שכתבג) 1Iסנ

רואהבאיבואבלכו',לואמריםתוסיףשמאחייש,

כלל,חששדאיןנראהמכירה,ואינובפניה,איתה

מזה,לינראהשמים,לשםדהכלדסומכיוכתבוגם

בנשים Iול Iהבמקודשבעזרכמוחבדוןנמידהיה

 '''גפד J1עפתחלה,שםכתבוחנחלברכםןשצויכים

אירחא,חויבשלןמה,בעצמודבשואל )ע(בקדושיו

אפילןאדם,כלבשלוםמקדיםהוימ"שמשום

בזהואיךשלוס,דרכימשום Iבשוקנכויבשלום

כיןוערוה,באשהקולחששמשוםולאחבה,חשש

עשו/ב.ד 11עכתהואדאורחא

לחתירשיקם I1מהרשכתבזהיסודוהנהטו)

נמישכתבהרברהואאורחא,משום

וצורךארץדרךדהואדמהדפ"ז)/מ I(בא Iמהרשו

צורךישאםכתבסק//א)א IJסכע I(אה/ז IIטוגםמותר,

מותובזה,כיוצאאוהבויאח,בקוחיתהשלאכגוו

ח l1חבוכ/וכל, IIעכאשתךמשלוםתודיענילכתוב

דמה Jהאשהלעניןחמדבותווכוסד"הקט/וו)(סי'

לדבר.מותרתלצורד,שהוא
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והישועהד l/כפרקהצניעותתת

עדיף,בעצמושלרמהדשואלהפנ"י'ש Iמאמנםטז)

משיםאשהןבשליםשישאלצררךדחוי

כללאפשראילכאורה , Iכושלוםמקדלםהויש IIמ

דאיןדשמואל,מאמרועיקרבטלדא/'ב Iכךלומר

חיובלדבריואדרבהדהריכלל,אשהבשלוםשואליו

שלוםמקדיםחוימשוםהאשה,בשלוםשישאלהוא

ממשנהשמואלעללהקשות'ס Jלהשה"ל"כ Nן Iכו'

 Jאדםכלבשלוםמקדיםדחויר) Jמט/(פ"דדאבות

הקשוולארבנוןומדשתקודבריו,לדחותלחםוהיה

הסביםס IIדהשנמצא Iדבריואתדחיולא Iעליו

להקדיםצ IIוא 1אשחבשלוםלשאולדאסורלדבריו,

אדם,כלבשלוםמקדיםחויש I1רמכלל,שלוםלח

וידיעאשה,בשלוםלאאבלאיש,כלבשלרםהיינר

מלךבתכבודהכליד)מה(תהליםכתבדבאשח

כתבוכברכלל,אנשיםעםלהפגשלהואיןסכימה,

הבעליניחנהדלאא) I1חיג I1פאישות(הום IIחרמב

פעמיםכמואובחודש, 1אפעםכמואלאלצאת

בחיץ,להמצאלנשיםאיןובכללהצורך,כפיבחידש,

ס I1(רבשו/עש IIממדמשמעוכמןאנשים,בהשיפגעו

חיודלאכו',ומסלקהרץכו'בשוקאשהפגעא) 1Iכ

התנאאמרעליהםולאכלל,בשוקשכיחיסנשיס

אדםיתאלעולם ).זי(יבברכותכלל,שלוםלהקדים

אחובשיהאכדיכי'שלוםומרבחכו'ביראהערום

חברייתעלמקובלויהאלמטח,ונחמדלמעלה,

לאשהשלוםיתושלאהנותנת,רדאיוחואל, IIעכ

דתאאצלה,ומסובלנחמדיחאשלאכדיכלל,
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חטוהישיעהב"דפרקהצביעית

מאודמאודלהתרחקכו/א)(בר/וסועומדמצווה

אליה,להתקרבשלאהתורהמןומוזהראשה,"",_זגכל

ם J1הרמבכמ/שלעריות,התקרבותלשוםיבאשלא

(ברכות/ל Iזא JJהרשבדכתבואחרא) I1כפ I1רב 11(הא

גורם Jשלוםהשבתאובשאלתקולחדשמיעת ~ i~כ
~,!!~~~ ll 

ואנו Jמזהנםלמנועחייבממילאהדעת,קירוב

לחבירואדםביןשלוםהבאתמצותדישאומרים

שאינהלאשהאישביןלאאבללאשתו,אישוביו

רקביניהם,שלוםלהיותמצוח,שוםדאיןאשתו,

ושייכןתהתקרבןתשוםביניהםלהיותשאיןעבירה,

לנמרלז J1זממרוחקיםיהיןאדרבהרקוכלל,כלל

בעצמודלשאולז 1Jדפ/מ J'בבומפורשחו]נאותל. IIכנ

בעלה/י Jערקכוןשואליואיושמואלש IIכמאסור

תוס'./ש Iכמפלוניתאיחשאלתודוקאשאני,

לאבימלך,הקב'/הדא"לצב.)ק J(בואמרןוהרייז)

הלאתהרונ,צדיקנםהנויאמרתודקא

אחיאמרההיאנםוהיאהיא,אחותיל IIאהוא

עללעיר,שבאאכסנאילימדרכברהוא,נביאהואו

עסקיעלאו 1אותושואליוושתיהאכילתעסקי

מכאוהיא{אחותךהיא,אשתך 1אותושואליואשתו

וי Jפרשלמ,דולאללמוד,לושהיהשנהרנ,נחלבן

ליחמדקאמר Jלמדרלאארץןדרךללמודלושחיה

וראויבדבריך,ממשאיןדמשמעהוא,נביארחמנא

תמות,מותח IIהקבל IIדאהיינו Iל Jlעכליהרנאתה

/ל Jיא Iוגן'היאאחותיאמרשחואפיעלאף

שמכריזדפיןא)ז(שמיתי IIרש Iעחיא,נגיאח l1חקב
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והישועהכ"דפרקהצניעותתי

חי,אאע"הוכןל, IIעכתןכחותדברילעסומשמזע

עןלם,בוראשישתןכחות,דברילעסימשמיעמכריז

היאנחבנימצותשבעומכללמצותיי,ישישמרו

נח,לבנישאסורותעריותששוהםעריות,גילןי

ח"ה)יט Jפסנהדריו Iהם IIרמב J(עמכללםאישואשת

אורחים,מכניסשהיהאאע'/חשלדרכונמיוידוע

ראויוכו Iהישרדרדהואשכןהעםאתולימד

אכסנאילקרבמתענייושאיומלוממילאלנהונ,

נופלבזההריהאשה,עלומתענייוושתיח,באכילה

היא,אחותילומרח IIאאעיחיכרחחבעל,עלפחד

טענתובטלהרממילאחוא,אחילימרהוכרחהוחיא

חומראגבלמדנווממילא , Jכואמרהואהלאשטען

כברבענין,התקרבותצדשישדכלד, IIבנ""·'חעניו

כלכוללדהואתקרבו,דלאנדול,איסורבכללנכנס

הדעתדקירובשייכלת,שמץבהםשישחענינים,

זח.בספרמ Jובכןכאו,כדביארנוואשת,אישביו

פסקבדרךטפרוכתבלאחרינופיח, , JJוחפניח)

בזהוכתבפירוש,בדרךרק ,הלכח

אפשראילהלכהחריל, IIהנכלילפיאפשר,דרךרק

שכתבשמים,לשםדחכללטעםנםכלל,כולומר

יש Iולשעלי',בבנירקשיידזזהידועשיק,מחר"ס

אשה.שלו'משאלןלמנועדידהן,

ד Iהאב/הגאוולפניזושאלחהצעתייהנהיש)

שליט"אק IIעהבירושליםחרדיתדעדה

שמעתתאןאסיק ,תורחשלכדרכה Iבדברונתןינשא

מלומרלמנועדישהנ"ל,כדברינודהלכתא,אליבא
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תיארהישךעהכ"זפרקהצניעית

מוהןירהנאוולפניזושאלההצעתישלום,'יייכולאשת

אליתשיבתיתדפיסוכברא, Jשליטוואזנרשמואל

נמלוכתבח) IJקססי'ז II ח(~ Oהליי"שבטת Iשוובספרו

ואלןא IIסכאה"עיע Jושהטורלשווהרידלחלכח

ואפילושליח,ע"יאפילןכלל,אשהבשלוםשואללו

שליחוול Iעאפילןומדקאמרענוב,אסורבעלהע'/ל

שאסוך,עצמוי Iעוש IIדמכמוכחבעלת,י Iע'ואפילן

עבת'''אפשרדרךנמלכתבעצמןי Jדפנ'דייק,ינם

לחת(ואפשרדאידמסייע,תנאנמלוהוילענינינו,

דבפיסקיםהפנ"י,ש IIממכחשלום,לאשתלומר

שוםולאתנרח,שוםבזהאיווחרידאסור,מבואר

ימנעדי,דבראתתיראדבלופשיטאכלל,צורד

ברכיתשללשונותהרבתוישלאשת,שלוםמלומר

שיםבליחיתר,בדרךלברדעדיףובודאלטובות,

מושיתברכוחברכותעלתקבו/הןיסכיםחשש,

כל/יר.אמוטוביתחברכיתבכלחשמלם
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והישועהבווהפרק mהצבעיחיב

כווהפרק

רופאתואשהבאשה,רופאטיפולאיסור

באיש

עודוכתבל Jlוזקצ"ח)סי,(יו"רי' IIהבכתבא)

ראשתאחד,נזולבשםרנ/יב)(סייבתה"ד

(בנדתת)הדפקלהלמששאסוררופאוןבעלהחולה,

אסור,זולתירופאכשאיושאפילומדבריו,ינראה

לבעלאסורז) JJקכ(סי'ו Jlדלהרמבבתשיבתינמ

היה,השאלהשלשוןפ IIואענדה,אשתידפקלמשש

לה,ניחאזבעלתאלאאחרים,רופאיסשםבשיש

שנאלאדאסר,דלמאיבראהתדיר,דמזומומשים

אםימיהולאינם,אחריםרופאיםשםישביולו,

מדברייןקצתמשמערופאיס,שםואיומסוכן,החולי

 ,למימרדאינאאלאנפש,פקוחמשום Jדשרי

אסירהאינהנדה,דנניעתדסבראזיל,דלטעמיה

אסורהערוהדנניעתלהרמב/ים,אבל Iמדרבנואלא

דאסור,איפשרנפש,פקוחבושישאע"פהנאמחנ'ת,

ל. Jlעכוצ"עעריותדנילויאביזראדהוימשום
, 

לשמשה,לבעלהאטר )ז/ 1סט(שםןבש"עכ)

ולהשכיבהלהקימהכנווחולה,כשהיא

מילחאיודאםא IIויא 1Iרמוכתבילסמנה,

הרבהצריכהאם ,בוהניויכןבכל,מותר ,שישמשנח

אסוררופא,כעלהאםחמחבר,כתכ'ז Iובסילכי,

שכתבתי,מהולפירמ"א,יכתבהזפק,להלמשש

שכןכללה,דמשמשאלין,צריכהאםהיתר,דנוהגיו
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תיגוהישיעהכ"הפרקהצניעות

וצריכהאחר,רופאאיואםהדפק,לחלמששדמותר

בסט/זהגר"אוביאר Iל 1Jעכבחליתסכנהוישאליו,

הןאחזהדהלאןלשמשה,דמותרא IIרמדמקילבמה

הכי,בלאואבלערוה,בשבילמתכויןאםריקא

ל. IIעכדרבנןאלאאינו

הנ"ל,'י Iבדבריהביאכי)ק JJ(סי JJןתשנ)

מה'ות,אסורהערוהדנניעתם Jlדלהרמב

ע"זוכתבכיי,דאסןראפשרנפש,פקןחשישפ IIאע

איסורליכאם IIלהרמבאףדודאינראה,ואין

ביאהוחיבתתאוהדרךכשעושהאלאדאורייתא,

ממשמשיםישראלים,שהרופאיםפשוט,המנהגוכו Jכו

כוכביס,עובדתאןאיש,אשתאפילןאשת,של'"'הדפק

עושיםוכןכוכביס,עובדיאחריםרופאיסשישפ 1Jאע

תדבראלאהרפואה,דרכיע"פמשמושים,מינישאר

עכייל.כןישכתבתיכמופשןט

לרמב"םל 1Iוזכתב ) Iכס II(רשמואלוהביתד)

נשקאוכשחבקת, I1מהמלקרתחייב

אפילןל Jסווו Iוהרמככויד IJבמיתתאיכריתותחייבי

מדרכנואלאאינוד, IIבומיתותכריתןתבחייבי

 Jחיבהדרךעושהאינואםאפילובתשובה,וכתב

דאטורטו/לוחואאסןר)מראורייתאם IIלרמבל IIס

לשיטתקצו/חס IIסחביייש IIמוהיינו Iמדרבנו

ןהדגול Iל Iעכו Iכובחנםעליןהשיגיהש"ייו, Jחרמב

בש"זציינואחרונים,ושארא IIמהרשונליוומרבבה

ושתיקתוהנ"לןשמואלבביתלעייוסתםהנ"ל

שמואל.לביתמסכמתדרעתומשמע,כחידאה
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והישיעהבווהפרקהצניעותתיך

חשיגשמואלוחביתל IJוזכתבארזיםובעציח)

דנראהטעמא,ידעתיולאהשניד,על

ם IIלחרמבתקשהדאלה~כ Iני Jהשעםהדיולכאורה

מבתקדושיך)(שלחירבאברחמאדרבמעובדא

דמיקדשא/סברלאל JIיאבכנפיח,יתיבאדחויאבתן,

ע"ש.כו'איסוראלינאקורבארמשיםמשמע

עלבזתארזיםעצידכתבטעמא,ידעתיולאו)

שחריטעמא,ידעתיולאשמןאל,הבית

 tבדבריומפורשעמו,ונלמיקוטעמןשמואלתבית

כחב"י,בהדמפרשתרמב/ין,תשובתעליסודר,שבנה

 Jקדושיובשלהי Iחקןמצדארזיםעצישהעירומח

מלאיםהספריםכלהלאקורבא,משוםאמרדלא

עלקושיאלהקשותישואםותירוצים,קושיות

נדחתהזו Jקובשבילהאםקדושיו,משלחלתרמב'/ם

יבאמתבעניו,הב"יצדקתשמוכיחההרמכו'ו,תשובת

י Jחש/טעוכברזןדטענההיא,חדשהלאזיקןשיא

דאףןיסודןבנהדמזה ) Jלסס"קז Jlקנ(סי'עצמן

ונישוקחיבוקכשעושתאלאקאמרןלאם I1חרמב

חיןשהאמיראים Jכןמצינןשהריוביאהחיבתדרד
, 

ל, JIעכואחיותיהםלבנותיחםומנשקיםמחבקים

ובאמתחללן,ש/ךדבריראתשמואלרחביתןפשיטא

עצמו,הרמב"וטעיכבררכא,ברחייאדרבמעובדא

נ,ן Jתשכשיטתתיואסתרימגילתבסחי'מןבחשגותיו

רשעריוידועניתאוהחיבחבדרךרקדהאיסור

כתבכנוא)ס II(סח Jlהבוהנה Iננעלילאתיךוצים

 ,ר IIבחמאדרבטעמיחיחוזה ,כבתובתידבת Jבזח
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תםווהישועהנ"הפרקהצניעות

ועליוהקשהייוד)ס"ק(שםמחוקקהחלקתאמנם

אךתנן,לאבתובת Iתנןבתושםהר//ןש IIממ

מדתניאקדוש,אחדבשםכתב )'דאות(שםי Jהברכ/

הכלל,זח Iבנהבועמבקברתשהאםרבתיבאבל

וד I(יוהפוסקיםפסקווכועמו,בקברעמו,שישןכל

ברייתאדההיאסבר,דהר//ו 1ברכ/ויוכתב Iשס"ב)טי'

כההיאדקי'נלאנךומיהוכוןהלכהאינהדשמחותן

עובדאמתורץולפ'נדד, IIעכהכאה I1ה ,ל/ Jכבברייתא

לאבתובת Iתנודבתונ Iדאע/רבא,ברחמאדרב

דבתדשמחותומהברייתאזהלמדנוהריבמשבה,תבך

חיבהבליאפילואסורעריותבכלאבלכבתו,בתי

/ש Iלפמל JJגימ. IIדרמבאליבאי IIב'ש Iוכמותאוה,

ואחותובבתודהקילויכמו ) Jכ(סיימקודשעזר

חששדאיןובשיקה,אבריםבנגיעתה"היחוד,לענין

חסידותמדתשייךולאכויז l1עי(בהן)תאוחתגבירת

יחיד,עניןומשוהדמדמהוכיוןש, IJעבזהלחוש

חר"רלשיטתיאפילוי"לבקרובות,אברים,ונגיעת

תניתין,במדאייריודביח/מ Iה Jבתובבתדמחמיר

ביחוד,היחדלארבא,ברחמאדרבבעובדאאבל

בנכדתותאוחלתגבורתבזהלחוששלאפ IIעכמחני

מזחללמודואיןערוה,בשארכדחיישינךקטנה,

כדרצחתאוה,מחמתכשאינובערוה,קריבההיתר

מזה.להוכיחארזיםעצי

(בביתמרגליותז l1ראהנאיו/ש Iמראיתישובז)

 )'טאותח IIסלהראיותבקינטרסאפריס,

חזכירלאישסו, J1הרמבבתשיבתעיינתייהבהל I'tי
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והישיעהבווהפרקהצניעותתטז

קרינתכליאפשרחראכתברקכלל,ם IIחרמב

משןםקריבה,שומראסרמאואלאכן'ראןרייתא

אלאאסרדלאי"ללהרמב'יםאבלע"ש,כוילךלך

דחיאדצ/עןבאמתכן',ביאהחיבתדרדכשעושה

דאףומשמעדאורייתא,דאטוריאפשרבתשובחכתב

לספרובהשגןתיוביאה,חיבתכדרךשלאשהוא

ליכאגןונידבכלבאורן,ם llחרמבדבריסתרהמצות,

דהןונראח 1לבדבתשמישרקדאורייתא,איסור

ל. Jlעככו'דהרשב{יארקהיא{יהרמנו/ןלאיתשו.נה,

עלשכתבהשלמים,בתורתוראיתיאניושבתיח)

כיירדמ"ממוכרחים,דבריוראיוהש"ך,

מנגיעתהשנחנהכלמדאורייתא,אסורם IIדלחרמב

הדפק,להלמששדאסוראפשר'כ Jאבשר,בקירוב

משמעוכןדאורייתא,איטןרלידילבאחדבר,דקרוב

קריבהדכלדאמרדלמאןשם,עצמןהרמב"ןבתשובת

להחמירישם) 1הךמב'כדעת(והואמדאורייתאאסור

עכ"ל.כי'בזת

הוחכתלדחותדאיןבזה,עינינוהאירהנהט)

חזכירדלאבשענהל, IIהנשמןאלהבית
, 

מחרמב"ו,אינהזןותשובחאום, Jlחרמבאתשם

אטירקריבהדכלראמרדלמאןלמדנו,פ IIדעכ

ותאוח,חיבהבלאאפילודאסורי"למדאורייתא,

לרפואה,בעושהיקאיחרשב"א,תשובתחיאואם

אטירדקריבהדאפשרוכתבתאוה,בשביללא

רצדקילהוכיחמשפיקזהאיןהאםמדאורייתא,

לרפואת,בעושהנמיכבתדהרשב"אהב"י,דברי
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m"~.A כפרקII יהft ~.'tתזי וז
1:I1 11 _ 2 ~ 4 ? =-26י'ו:ו 

ם IIהרמבוממילא ,ת{ Iמהאסוחזודקריבה ח~~--אר

לרפואהדנםול Iיודאיתן IIמהקהינהדאוס:ן.' ~. Iזי:

פסקוגםל. IJזא J1לחושבנמל.ל I1~דס Jלד·ל·ד(הא·~יר

סי'/ב Jחז IIרדזבתווע'!כאסור.מ.ספ-יקזו{ורשב,ו{א

~. I , תשובהעלשםכינתיב,ראהiר) II במ(וופייחסהלי

רקל, IJהנתשובהד IIתשםדכת-ב )ל! Iז ' hr.IJנ-Wק~

דאורייתא.דהואדאפשרהרישאכתבולא,קיצר ";,,,ר,,,"

לכאריהדזהל·הורבןנו,ההכרחבאמתהרייעיד },

שלאשיסמ~ךלהאמר,כלל,ניתןלא

שליטאדםדאנו·לכל,ידיע·באמתשחר< l:wי.r.ואו

 )'·ח(אותהנ"להשלמיםתורתש IIוכמבזמ{בריחו

וש Jיכמדאור·ליתא{איסירליזל.לבאהדב~ןדקרוב·

עושת.שאינןמ·ןגם·ןז"ל· >'כ(סי{מק·י·ד,שעזרכמ'

קרובוהתקלהחששהרימ Jמןזר·אוה,חיבתמצד

בא(סירויותפסלתאוה,ניטהלנבויהיהכמעטשא.ול.ל.

לאויו,דא·לסוריג.םיחרד,שאסרווכמו Iכודאו.ןייתא

קריבה,לאסור~אויכוהתאוה,חששמצד~ןפנויהן

איסןריהיהלתאיה,נוטהמחשבת(שכשתהיה

תקפ"ח)(מציה·חח.יכיךל Jוז/עכ"ל, Jכון. IIחדא~רייןןא

יאמרלאקצת,ת,r.ר~וחחשוךעצמ~שמ,צא,פ JJו~גי

שהרבהבכך,יצריינוע(דרש.לא Iבעצמיאנילוזע·כ,'י

אלףואםיצרך{יבטיחךואלכןןונכשלוכו וו,~~

מעשיםקצתמוצ~.ש,אתהוזתלד,יתן qער~י

שהc;נועודכי'א~תפיהכלתא·בק,?דתיח Jכובג.~ר~

שעהא~,ליעסקםתיהש,וא.ן Qכמל~כיהיןזו/ל

כונתםמפןרסמתותיתה~במצותן:;נ.תורחאםכי Iקלה
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הו:ישעוהוה Iכפרקהצ·ניעותתית

בשיםרעתרגשמרגישיוהייולאכשמש,חעולםלכל

אנחנואבלובמצות,בתורתדבקותםמריבדבר,

לשמוראלא Iקטןנדראפילן ,לפרןץלנואיןעכשיו,

שאמר Iמהחכמיםאחדשמציניכיןהתרחקיתכל

הקדושיםחזו'לוהריל, 1Iעכ Iכובתימפני'ביהזהרו

אדםשלשנפשוועריות,בנזל ):כנ(מכותלנוהעידו

אפשרלז.)(סנהדריןואמרוומחמדתן,לחןמתאוה

יחודלגבישםוחנהמהבחבת,ואינהבנעורת,אש

בשושנים,סונחעלינוהעידההתורההשיבובנדח,

לחתייחדמיתרח) IIקצוס Iרד J(יו/ע I1בשומפורש

 {יצריחתקיףלאתו ,'אפעםעליתשבאדכיוועמה,

(דמיתרבנדהאמרתאם ).ז(סוטהאמרןיעיד

רש"י)(לכשתטהר,היתרלהיששכועמה)להתייחד

בסנהדרין,תוסויכמשו,שב) IIע j.2,JIסשםש"דוע'

אפוטרופוסאין ):יג(כתובותיאמרובעריית,כ IIמשא

חטידאפילוח)אכתיבות(ירושלמייאמרולעריית,

ואידלעריות,אפיטרופוסאותוממניואיןשבחסידים,

בעריות,שיתעסקלאדם,לכתחלחד Jבושיורואפשר

בסתמאובעולם,אפשרשאיאחר Iיתאוחשלאסמךעל
1 

כמבואר.לאחריםש IJיכלעצמן,ז JIעערבלהלית

חבאכלל l1וזא) IIכפ IIר/ב Iא(הןכתב/ם Jוהרמב

ונשקשחבקאואברים,דרדהעריות,מןעריתעל

ת IIמהלוקהזההריבשר,בקרובינהנהתאוח,דרז

נתברראםרקלוקהושאינובזהןכינתול, IIעככון

אבללומר,יתכוודאיוזהוהנאה,תאוהדודשעשה

מתאוה,ואינונהנה,שאינוזה,סמךעלהיתר
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תיטוהישועהנ'והפרקהצביעות

דא"אופשיטאכבי'ל,לאומריאפשראי הריאכ~""'""'

ר/יל.בעוייתשיתעטקזה,טמךעללכתחלהותיוןא'רהח'מה

עצמןאדם{יביאאללעולםקז.)(טנחדויול Jlואז

לידיעצמןהביאישראלמלךדודשהרינסיוו,לידי

מניט Iדדבראתוחיראעכ"ל. Jכוונכשלנטיין

חששהעליוודאיירא,ושאינונסיון,מכלעצמו

ל. IIכנג"עמחששקריבה,בחינתכלואסרח Iק Jlתח

סינהעלינןהעידהדתח"קבנדהאפילווהרי

להסתכלשלאאנחנו,מוזהריםכנ"ל,בשושנים

המכוסיםבמקימותולאבעקבה,אפילןנדה,באשתי

סלי(יו"דיל Jכדקיבה,מכשיללוינרוםשלא Jשבה

אליןבאיתשהנשיםברופא,ש IIוכז) l1סוה Iקצ

כאשרלפניו,נופולגלותומוכרחותבגופו,להתרפאות

פשיטאגנוביס,מיםלגביהוהולחן,ויאמריגזור

בנעורתאשכאוישאבלבשןשנים,סונהכאוראיך

שנפשיועריות,גזל ):כג(מכיתבנמראימפוושי"ל,

הדעת,עליעלהאידןמחמדתן,לחך,מתאוהאדםשל

והרחורים Jתאוחאיסורחשששוםשםשאיולרמר

לי,הוגדוהנהלכתחלח,להתירוויכוליםרעים,

 ,בזההרביסממכשוליםספורים,מלאיםעתונןתשיש

בזההמאורעותומפרטמותמספרותנשיםשקצת

 1כןשכתבוזמנינןממחבריבספריםראיתיוגםל, IIר

דבריהס.ולתעתיקשמותם,לחזכיר Jבידיעכשיוואינס

נפשיועריותרגזלשאמרואחרקושיא,שמעתלוהנה

עםיחודונאטרומחמדתולחןמתאיחאדםשל

עמנםתיחודשיאסרמתראילחיואשה,
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 ה.,~ mה IIבפיקביעית Iהתם

המכשולדחששבנשיש,שאסירכמראחר<ס,ממיןי

נשיסעםךיחוךובס{'ךותירצתילכאורץןוכשניהןשיח

האיש,מצדכפול,ו J/jיצן·דיש·משוםשפי,חמיר

וברש·"·י ):פא(קדושיו-ועופ.גזל· Jכ: Jמשא,האשה,ומצד

מתעוררערומת,לפניושכשעומדתמבואךבישת,ה IIז

ספרוע'מבזוביישת,ועיי"זדביאחתתאוהיוגשבח

 nחאש\שאםקמ"ח)אותבךאשות(פןטיבשםבעלי

חאם-ל, Jר'חרחוריסבוגם · tמתעורריך Jבומחרהרת

ב<כשרריא,הרופאיםעלהנשיםדדמושמאמיןמינמצא

להרהר.וכ' Jגוששוכחיםחיוןר,ייכקאק.י

נמיכתב )'ג ק",יI Uכ(סל(הפוסקיםןבאוצריא)

הנזכר-)~סי'בכסףב{חפהנםוז"ל

ראיתרעלפקפקכייאםחשי'ךן ' Jדברבנדוניהביא

לבנותיהםןמבשקיםמחנקיםהיידהאמןראיסמהא

מת:גרידלאק·רובות,גבישאנידאפשרואחי.נתיהס,

(בלאפוקיכללניאתחיבתבחווליכאיר, Jיצהבחי

עריות,בשאראבלתאיח,)דרדהרמב'יםכתבהנהו,

 ~שלאעושהשנתחלהדאףי"לר, IIיצהנהןןא~כא

(לבסוף)בעושהבן,מתגרהר IIחיצח/מ Iמחיבה,כדרך . 
 .~ל Iעככי"חיבתכדריד

 1יצה"רבחומתגרילאיקרינותש Iמ'~הנהיב)

רסמישד.)(שבמדריףלי IIמז~חואלדיע

א,ןב-שאיגרידלאביח,נאחבידעריות,לצחינר·

ןזiiן )ן/ Iח(שםם IIברמבבמ,יןמבוארבקרןבתיtר,

תאו-ח,דרךעןשהדלבסיף Jגכ-סףtוגחפתשכתבהחשש

מקודש,ועזרהשלמים,מתירת ) Iי(איתל IIכנ·חיא
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תאנוהיעושהב"הפרקהצניעית

בכסףנחפהבעלדיברנדולדברוהנהוהחיניך,

תאוה,דרךם IIהרמבדמ"שבסונרים,הקטנהבהערתן

מתנרהיצה"רשאיןוהאחיות,הבנותלמעטבא

מואחתהמחבקכתב,(שם)ים Jהרמבדהנה ,והג"~~

שנשקאועליהו,נוקפואדםשללבושאיןהעריות,

וכיוצאאמו,ואחותהנדולה,אחותוכניןמהו,לאחת

ז IIהכלל,הנאהולאתאוהשםשאיןפ IIאעבהו,

הואטפשיםומעשההוא,אסורודברביותר,מגונח

מדרבנן,ר/'לחוא,אסוריד~_ר/ש Iדמומובןעכ//ל, Iכו
I צר;ך_!'יכ~יכן _2א

ושהיאביותר,דמנונהלומרשייךלאדבאורייתא

כולנה,עלעולהתורחואיסורדודאישפשישומעשה

ם I1הרמבומדברומובן/כידועבדבריםלחזקוצ IIוא

ומיםמתגרה,'ר Jיצהעריות,כסתטנשיס,סוני Iמב

ינהנהתאוה,דרדדהואבהםאמרלמתקו,נבובים

אסורדקריבהתורח,אמרהובאלובשר,בקרוב

ניקפילבושאיואמר,חבןובסוגוליקה,בעצם,

לאיבאליהנאה,ולאתאוה,בהםואיןעליהן,

ואיןדרבנו.איסוררקוהםהקריבה,תודחאסרח

אפשראיזזהתאות,לשםמכויןהאדםאםכלל,דנין

אםרק,הדיוווכללעיל,המבוארככלכלל,לצמצם

שאיןאווהנאה,תאותדרךבהךשייךערוה,היא

ומבוארכלל,והנאהתאותשםואיועליה,נוקפולבו

ואיןבהחלט,אטורתאוה,בחודשייךדבעריות , hכז

רכללא,אוכלל,והנאהתאותלוישאםכללזניו

לאבח,חתורהאמרתוהנאה,תאוהבחדשייךאשה

אחרערוה,גילוי '(' bוגןרדמקרבבקריבתתקרבו
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והישועהבווהפרק·הצנעיית il ; 4567תכבאר.'ח

תאוחבחלושאיןבאשהרקבח,שייךשהדבר

דלאכיוןהקריבה,בחהתירהאסרהלאוהנאה,

אפילווממילאבה,עריותהגילויבזהשיקרבשיין

תאיחבתשישעריתתיאדעכ'יפכיוןלרפואה,עושת

התורהאמרהעריות,לגילויבזהלקרבויכולוהנאת,

אסרחדלא Iערוהגילויילגרוםלקרבתקרבולא Iבה

שמתכייןהראשונה,כונחמשוםהקריבהתחי'ק

מעשה,סיףמשוםרקלעווה,להתקרבמתחלה,

מזהשיבאדשייךוכלעריה,גילןימזהלבאשאפשר

בלשוןמביארוכןקריבה,איסורבחחלעריה,גילוי

תקרבןלאשכתבפ"ז)(סנהדריןבפה/'מל JJזחרמב'ום

הדבריםמןיהתרחקןהזהרן Iכלומרערוה,לגלית

מ IIבסחוכוונ ,ל/ Iעכערוהלגליתומניאיסהמקריבים

יאמר,כאלוערןה,לגלותתקרבןלאג IIשנ(מצוה

כ I1וכל, IIעכערוהלנלותיבאקירוב,שוםתקרבןלא

תקרבולאל) IIחנסי,ז IIיהח(בתחלתהמצותבמנין

לקירובאזהרהשזןלמדו,השמועהמפיערןה,לגלית

איסורי(בהיכ IJוכל, IIעכעריהגילוילידיהמביאת

כלומרערות,לגלותתקרבולאא) IIכפ IIרביאה

ל, IIעכערוהנילוילידיהמביאיןלדבריםתקרבילא

אחדבשוםם Iהימבוהזכירלאכיהרואות,עיניכם

כתבבכולםרקכונתן,ענין Iל IJחנלשונותמארבע

דאיוחריערוה,גילוילידיעצמוויקרביביאשלא

יק Iתהאיסורכלרק Iבכונתוכללתלויהאיסןר

שובחכינתוואפילן Iערוהגילוילידייקרבשלאחיא,

חכלג'יע,לידילקרבדאפשרחשש,שישכלורצויח,
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תגכוהישועהב"הפרקהצניעות

 .תה"קאיסורבכלל

זי)(אותל Jהנ'הראיותקונטרסשתמהומהיג)

דאסורדאפשרבתשובה,רמב"ו Iכאיד

באורך,ם IIהרמבדבריסתרמ I1לסחובהשגותיות, I1מה

ראויחנהבתשמיש,רקמדאורייתא,איסורדאין
~ 

ןלהתבונןז"ל,תרמב"ןבדבריהיטב,לעייןלנו

בקיצורדבריותוכןד 1Jבסבזהואעתיקל, Jז/בשיטתו

בתלמוד,העייוכפיכתב,בתחלהלענין,בנונענמרץ,

ערוה{גילויבהשאיובקריבהשיחיהכן,תדבראין

משבתוהביאומלקות,לאוונישוק,'חיבוק i"'iי' iכנוג

שלקריבהאלאתורה,אסרהלאפדתדא"ר ).ני(

שארכלאלאישאיששנאמרבלבד,עריותגילוי

תקרבולאאיווחנהערוה,לגלותתקרבןלאבשרן,

אצלםכיכן'קריבה)(עלעצמןבפנילאולהם,לדרוש

דמתהנלדכלהתורה,מויחיהאודרבנו,האיסורזה

זהאיןאבלשיעור,בחציכעניןאיסורא,מאיסורא,

בעלמא,אסמכתאקראאלאהזה,בלאומדרשעיקר

בנדהקריבהאיסורלמדופדת, Jדרדרבנויכתב

דקריבהומבואר,דידועאיש,מאשתבהיקש Jיעריות

חולקיםואיןאיש,מאשתלמדלאפדתוריבה,אסור

והביא , Jכואימריםחיואיךדא"כתקרבודלאבלאו

מלאלומדלםאיווכןלםההיקש,ל IIסלאעולאדגמ

נזיראאמרינולדלדמשוםאיסור,ולמדןתקרבו,

במעשה(יג)ןבשבת 1תקרבומלאולאמדרבנן)(היינו

בשר,בקירובנדהאשתועםישושחיחדהתלמיד,

בריךאליהואמראחרןלדבררעתןעלתהולא
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§1 '~~~ r 

זחוזuיעהבווהפרקהנניעותתכז

שעבר Iנענש,יתורה,יפניםנשאשלא Iשהרנוהמקום

שענר Jאומךה'יה ,בזהלא'ןהיהיואםנזירתם,על

וקפיצהווכיזהכלל'ים Jjדהרמיכתב 1תירחדב'ריעל

ושם Iןונ iמאד,מרן 1 1ל'וקהם iiעליגם/כ Iא Iבחלאד

 }iדכז JJ')Jוכתבאש'תו,עם'(ח'ירהחישיrונסכללו

שיח;;ר jבמדת; Iמה'ומלקותלאושיחיחיתכן

ת Iעצמשתנבלשם,אמרינםנדח,שתו Rעםתירח 1

אסמכנ;א bשוחכובזה,הקילוס JJדבשנדתה,בלמ'!

קדושיןובשלחי 1לאו iiעיקריח iiiשולאס, 5ייג tiו

יII jו~ l1ijקטב'תולבתנשקבא iברחמ~דרב

 iiאל Jואושאר,ערותמשו'םאמרכא i ""''';תש iי pשמ
היחואםשמים,לשםךחכלוחשיבבאשה,משתמשלו

 fן" iןביבז.כשמיםולשטלחסידיםתוהדלאגמיר,לאי

משיטלוקחאיוחריפטור,אכרדבנשיקתאמרו )ן"נ(

 1עניiנח bjשלאזה,מכללח i"וחע Iוקריבהלאן
ל. IIז/ן Iענתעצמןבפנילאו ,הקריבת

דקרינהכללתחליטדלא Iבדבריןיתשכחודוקיד)

הזברראיןואמרשהתחילמחיות{אינה

ומלקותדלאומשמעומלקות,לאובקריבהשיזויהכו, . 
מרווהביאאיבא,פ IJענלחודיהלאןאלבליכא,

דמjי1חכי j,ת Jiibחראאומזרבנן,ה jרקרדואמרפדת,

ובדרשעיקרזהאיואבלשיעור,בחציוכמומאיסור,

 Jזחבלאומדרשעיקרזהדאיונמי,משמעזה,בלאי

ב, tiתבזהואחזתקריבה,נמלכוללהלאופ IIעכאבל

שהואיאפשרדרבנו,שהואדאפשר ,;אשיןבשני

קראוהלאו(עיקרדאינןשאמריאחרת, IIמח
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ת'הנהויושעהיכ"הפרקזfצני~דת

לאושיתיחי'ת'כידלאנמלואמרבעלמא,אסמכתא

נדה,אשתןע'סיתירחשיחהעלמח//הומ'לקות

אבלדלא,הואית Jמחומלקותלאןליומרנמידייק

נםכולל (! iעכ/זהדלאיןמהי/תןמותרא'לנןפ IJעכ

 Iממניליו'קהואי'נןיגנ'יזוימיוחדישאינןרקתקריבה,

ברשאיןמו'כחזפטריר,אברבנשיקתיש Jמ'מלמךרבי;

/ו Iחרמגחייהייאימוקריבהשלהלאומ'ןמלק'לית

יפעמיםכמהלדייקצריןמ"ה Iמדרבנןדקרינהסובר

"t לןקהדבד'רבנןסו/דמל"ר'כימה/ות,לרקהאלני

לאןהקריבהיעניןנמ'נהשלאהסיר'םוכו ,ת/ Iמח

קריבהדאיטורסוברהיחשאםפשיטא ,עצונו J'בפנ

ג JJבתרילחשבןלהסתפקכללשיידלא ,בנו iמדה'וא

אסורדהואל JJדס Iמוכחכרחךעלאלאמצות,

בפנילאונמנהאינופ J1שעכר iלבוחוצרר Jת Jlמח

מצות.יג Jבתרישחשבןהרמכו/םעלזה jיזiןלק Iעצמן

נמיוכ 1כ Iאסורמאיסוראדמיתהנירכלו Jרמב!{ישומ

 Jמיליכל~פילול iJוזספ"ח)(סנהרריןהמאורבעכ

 1העבירהמחמתהנאחהעבירהלעוברליחרמטל

מהנאהאפילןכןןיעבורואליהרגהללו,עבירות Iבג

וכןעכ"ל,יעבורואלימותאמרינןבלחור,פורתא

דבהדח"ט)סוף nפ"ת IIיסה(הומשנחסררספך

לן.מורחרמב"ונםמילתא

תחלה,נמיש IIמלהכחישאפשראיואמנםטד)

וכתבמדרבנו,האיסורזה bאצלכי

אמריןלךמשוםוטיינ!גזררקשחואפעמיםכמת

שבןוממסיוהביאמהלאו,ולאטחור,סחןרכזירא
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והישועהנווהפרקהצביעותתכו

דחםוכביצה,כזיתבעניןל IIכמזלתורה,פניסמשוא

 ,חתורהמןחייביושאיןמח Iעצמןעלבזחדקדקי

לשםלעצמו,דמתירראמר(פייא)מקדושיווהביא

עבירהיעבורלאת, IIמהאסורהיחואםשמים,

השיטחחדבריס,אלהבכלהחזיקהרישמים,לשם

בשמו,הכלכתבוולכומדרבנו,רקאטורדקריבת

באמתאבלמדרבנו,דתקריבהכתב,המצותדבספר

הראשונותטענותיושחריכלל,זההחליטלא

והחזיקחן,יחזקיתרבותמה"ת,דאסירשהזכרנו,

דמ/'של /Iיובאמת Jל IIכמשראשיןבשניבזחהחבל

באדר//(שםאמרןשהרידרבנן,זהאיווסיינ,נדר

וסייג.גדרעשתהותורחוסייג,נדרעשההקבו/חדגם

התורה,מודהואתחלהשכתבהיסודומלבדטז)

ם IIברמבמפורשוהואשיעור,חציכמי

ת, lמה/אטורשיעורדחציוג) Jחב IIפעשורשביתת(הן

איסוריג)(שבתפדת Jדרדלרבנןבדבריו,עורביאר

הרמב/וןדנזהרדנהימטיני,למשחחלכההואהקריבה

וחיאבבגדודהואידיעשהדבררעהו,באשתוכתב

וקולחאסור,בההסתכלותשאפילואסור,בבגדה

דרכך,מעליההרחקממנהמזהירוהכתובערוה,

מלאנלמדדלאולמעושיביתה,פתחאלתקרבואל

מהיקשועריות,נדהדיליףאמרהרימ l1מתקרבו,

מסיני/למשההלכהחואוהיקשרעהו,מאשת

נמצאאומרת,זאתח IIד ):פב(מנחות/י Jכפרש

/ו Jרמבוטייסקרינה,איטורלמשה,מהלכחדידענן

 Jעתהביאהלידייבאודלאיחוד,בלאואפילןבזה,



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    461יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

תכזוהישועה'ה Iכפרקהצניעות

מעליתהרחקהפסוקשכתבהעניןלפי Iכווכתב

איסירלמדדמזהביתה,פתחאלתקרביאלדרכך,

אפילןחריל, IIכנבבנדתוהיאבבגדו,דתואקריבה

דיקאולאביתח,לפתחהקריבהאוסרבחוץ,תןא

נדחאף'כ Jןאוסייםביאה,לחיבתןנישוקבחיבןק

 Iהקריבהמטעםלנמריאסןרותשאר,שלןתעריןת

זו).קריבה(מחמתביאהלידייבאולאואפילן

ום Iלרמבאסורדקריבתרמב"ובדברימוכחעודיז)

ביאה,וחיבתתאןהבליאפילןת, IJמח

הןטיף Iכןבחיבורןלרבוראיתי ,ו' Jהרמבשםש IIממ

ןא"כחזה,הלאןבכללשיהיןןקפיצה,רמיזחשם

ל IIסהוהואיעכן/ל, Iכךלוקחהואעליהםאף

ביאה,וחיבתתאיהבזרדדוקאהואקריבהדאלסור

למלקותהריוקפיצה,רמיזהעללהלקיתאפשראיד

תוסיכמ'/שספק,התראתאלאןאינוהתראה,צריך

המותרהשיכולספק,התראתוה Jד ):יג(פסחים

להכחישנויכולה"נחייתי,שוגגולומרלהכחישנן

חיבתלשם/ש Iוכתאוה,לשםכיונתילאדלומר

לצמצםיכולאינועצמוהאדםפעמים,יכמתביאח,

ממש,תאוהבחינתהיאאםמחשבתן,בירורןלקלוט

ל Jדס/מוכח,וב 1אע Iלהלקותואפשרואידלא,או

תאוהבלינםאופו,בכלקריבהאסרהק JJדתה

יחדיוובתשובה/מ Iבסחדדבריןןנמצאןביאח,וחיבת

אסור Jמדרבנוחואואפילווכד,כדל JJדיתואמים,

נפש.פקןחבאיןפ IIעכ
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יחושיעחכ"הפקרהנניתועתבח

ש I1ממססק"י)קנ"ז '''ס(חשונימ"שגםיח)

ונשקשחבקא) IIכפ IIרב II(האם 1Iחרמב

מולדקתזהחריבשר,בקירובינחנהתאוה,דרך

אלמאשם,תורהוכתרהסמ"גוכ"כ Iכוחתורת

זזתןביאת,וחיבתתאוהבררךאלאלוקחדאינו

כתבלאי Iדהבנמן IIלקילכאורחל, IIעככוןי IIכברלא

נפש,פקוחבאיולכתחלהראסוררקמלקות,לחייב

ל. IIהנם Iהרמב'מדבריסתירה,שוםאיןובזה

דאיסורבפירןשכתבס"ב)(ח"בחרדב"זאךיט)

ולרפאותהלשמשתומיתרדרבנו,קריבה

טריד,דבעבירתיחמטעמהתירגמכמיהן,אחרבאיו

דהרופא Iבההיתר-ביאורהוסיףופלתיבכרתיוכו

כובטולעניך ):כ(ע"זכמז"ליחואטריד,בענידתיה

,כמכחולבמינומיןמרביעולעניונשיס"צבעוניס,בבגדי

אחרונים,ושאר ,שהרחחטדרינמלותביאובשפופרת,

האחרונים,ושארופלתיוחכרתיי 1חש'נסתייעווחנח

ישראלנאונידשתקידכיווקדושים,ישראלממנהג

תכידאסקולהוןדניחאמינחשמעבדורותיהם,

 1בזתאיסורשוםדאיןדחלכנרא,אליבאשמעתתא

גאוניהסכימןאיזבאמת,תמוח,הדברילכאורה

היתר,שוםבזהאיןולכאירהבזת,הקדושיםישראל

י-יב).(אותוכנ"ל

אטורדקריבתדאסיקנןדאע"גבסי[ד,יי"לכ)

כל Jמיליתני Jתאיחבלאגםמח"ת

בפקוחאבלורצונו,בבחירתןעצמומצדתקרבהקרב

ותשיבשתצילהן,לו,לחשביתואמרהדתח"קנפש,
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חכטוהישזעהנווהפיקmעי JKה

',,""""'"' 
ראם(שם)יאמרועג.}וסנהדריוכמז"לנפשר,אתלן'

קיווליכןרעד,דםעלתעמידלאעלערבר Iחצילךלא

וחי ):פת(ירמאראמרותכ"ו)סיי(זו"מבשו'עי

קרבלאהמצילדזהנמצאבהמ,שלמותןלאבחם,

דוחקתןתה"קרקררצוכף,בבחירתןתערותאל

איסורכאןאיומ·מילאשיצילה,בחכירחומקרבתי

ידאיהנהר,מויבמצילערןיח,לגל~תתקרביריא

טריהדבעבידתיהינ/ט)(אות,הנ"ל Mטענשייך
~ 

להתאמץצרידודאיומס-יכנת,ט.בעהשהאשהדבמקיםי

ופשיטאעצמי,אתיסכוולא Jאיתהשיציל ,ולחזהר

נמצאת,חיאאיפהלהסתכלוכרחמכ J,lןבע Iדטיריד

להצילה,בידיולתפשהימוכרחלתפשה,אחר:להשישיט

פ"נ(טוטהתפאו'ייכדפיןר"ל,ערימההיאואפילן

שלוחי ).ח(פסחיםל Jlמזבזהדכליליצ{ילב) I1כאית

היכאע"ג)(שםשאמרריפ Iיאע Jניזיקיואיפןמציה

אידשמואלויאמרשנאמרשאני,.היזיקאדשכיח

תקחבקרעגלתדןייאמר ,רהרגנישאילישמעאלד

אתידבדקנתרדחיישינושם{אמריו,נםונוי,בידן

אזאינודכברשם,לןשאבדהמחטבתרלעיונא

ובזהחיזיקאדשכיחלימרשיי-דנ I1וה Iמצוהשליח

נפשןועריותדנזלאמרישהריבה,תאוה:שיתאוה

ש IIיכ )'י(אותל Jlכנןמחמדתולהומתאויהאדם,של

יכוושל, Iר{לפניועוומתוחיאעמת,לנדףכשחיא

מצותי.נמרגכברימהסכנה,שיצאואחר

נם ,'דכחנא,יגדלדודאי Jבסינידלתרץישנא)

מציתי,שגמראחר~גםחיזיקיא,בשכיח
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והישונוהנווהפרקהצניעותתל

מצוהדשלוחיזה,אחרדברייתאותנאא l1רש IIוכמ

ואפילובחזירתן,ולאבהליכתולא ,ניזוקיואינן

הכלבאשפה,שמנקרתותרננולתבאפר,שרועהחפרה

יפלאבאמתוממילאבנמרא,כמש"שהשמירה,בכלל

הסכיםוהיאדירא,שהיההיתכוהנביא,בשמואלזח

א)ד(שמותח Jlמשרעכשאמרוהריבזה,ידיעלדן

לאדםפהשםמיד'חשיבואנכי,דבריסאישלא

נותןמיוכלח, JJב Jדלישישיבשייןחי'נ lIוחונו',

 Jדברמד'והיפלאדי,אנכיחלאבשאול,ןכחחלית

ממנוותיראואידיהרנך,שלאשאולאתלמנוע

אלד,איךה 1Iבדפל'תקדושורש/'ישולחך,כשאני

 /ל l1עכיראהיחחרי ,היחמקוםשלוששליח/פ Jואע

חיהשלאחיח,הקושיאדהרילכאורת,מובוואיו

מהוא'יכמקים,שלשליחושחואכייולירא,לו

מרב,מיניהבעובנמראןשםדאמרוע"קבזה,תירץ

 1בבקעהש(בכפריסבבאנאדדייויונ,ביבניחני

(השכסרבלביוחשוכאקדמילמיתימהןי) Jרשנ

לחםישכלוםומשתחשן,השחר,עלותקודםותערנ,

ועלעליניתולחואמררש~'י)המזיקים,מולירא

עליהם,מגינהשהמצוה ,יזיקילא(דודאיצוארי

מאיומשתחשך,לאישפןזא(ניזלמאיניזילןי}, Iרש

לא,אובחזרה,אףהמצוהעללסמוךלהמישכלים

שאלידהםוקשהל, IIעכידענאלאלהואמר )י' Jרש

ועלעליניתולהויאמרבביאם,ינחנואיךלמעשה,

בהלכהמסופקאפילומאי,ניזילוכששאלוציארי,

דהדברס"לאייתנהנו,אידלהשיבלוחיהפ IIעכזו,
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תלאוהיעושהכ"המרקהצביעות

סייא"ח(ש"עקי"לחרילאי,איט~\זוקי pאספק

חשבתיאתמחלליוספיקותבכמהדגםס"ג)ט IIשכ

לשיוימתיילכו,שלאהלכהפסקלחטלומרוחי"ל

ידענא.לא

וישראלהקדושים,בספריםדידועל IIייךי C ~"""'כב)

האמינהבכחבייח,דיישועתממשיכים

ה 1למשרע' nחקב"אמרטיף,ימובקריעתיהבטחןו,

ליסע,אלאלחםאין{י Jפוש {ויטעןי Iבנ'אלדבר

דשבטילז.)(סוטהיאמרןבפניהם,עומדחיםשאיו

עמינדבבונחשוןקפץכןיתחלהליסירדבנימיןשל

 Jע"שכו',ביסטןבעיםידידייכויתחלתליסוירד

ובזהוהבטחוו,האמונהשיקדימו/ה Jהקברצח

זוסיאהרי'רמאמרוידועהיה,וכןהישועה,ימשיכו

נאכלמהתאמרווכיכ)כח(ויקראבפסוקע IJזי

{י Jשעוגוי,ברכתיאתוצויתיוגו'השביעיתבשנה

ברכתיאתלצוותאצטרךנאכלימהשלהמורא

מקלקליםהבטחןו,וחסווושהמוראחדשה,בהשפעח

ל. I1רהטיבחההשפעהאתומונעיס

איודודאיהנ"ל,העניניםכלו IIכסיובנוובזהכנ)

חיזיקא,בדשכיחנםלתושיעלד'מעציר

בטבע,מפחדשתאדםשייןחיזיקא,דבשכיחאלא

מקלקלובזה Iותבטחיןהאמונהממדרנתיורדובזה

n וההצלההשמיוהומבטל ,עליונהההשפעה"י

פ IIשאעהנביא,משמואלראיההביאוז 1Jןעמעצמן,

שאילושמעאלדאיךאמרמקום,שלשלוחושחיה

ואיוהיה,מקיםשלששליחיואע"פיפוש"יוחרננין
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9JY חצ;.ו:קW ~ כפרקII זהrו;ן~ש\ע

שהר~ו~חאר,ל IIר ,~~,יחיחהריש.ו~רא,כלל~.אוי

במ,~רגכרש,אונ~ש,כייו ,בע<נב:'ן.דו·ירא,שהנאבלבי

הואנקכקלשבזה,אפשר Iכראויגחב\?חווח~מונח

(ירמאל 1Jכמזבזהו·ק,זיםוההצל,ח,ההשפעהאתח"ו

/ה Jבתקב.שון,דעי~מתוךן wהג:זרל·כנ~תכאנשו >.:ס,ט

אתןשונאהאמת,עלמ·עכום (!'שרפ(iרן·אשאמת.ג
• , I 4 

שמר.~לאמרולכוו,ש, Jע:;גונ.יז~ולאלפיכך )·ן:-ק.שת

חליש~תלפ-ישו?רגישהא~נ:ן :ה, IIחקבלפניj:ןנביא

קל,קבל,יגרוםשלאז, II ~תזקןן~רידכימדרגתן,

 Jרג~'תקח,בקועגלן.ןוא"ל.ידו,על,חקב"ח~הtוכים

~מתחזקמנ::ועוררואפילןבלבו,~וראנכנסהבטבעכ·י

חדשjן.,פעiה Wוהתיקיוצריךנכרפ Jעכ'מדרגתן,לתקן

iגסי<עתאה J,Jמהק:בובל·ק·ש J,ל IIזז,ו·ס,י~ר IJמחרכבייל

יתן ודו~<;:ל.דאגרק(רא(לאמשרענ/ת(אבלדשז;ניא,

אלל· IJנא Jרמב,"וש Jlכמש,פתיס,ערלשליחןאם

חב,ביהבניבעני·ונמי ל', Iובזובידי),הכל J"גtדאג

ש.הןlי:tש.התלמוךלפי Jצןארוי·עלעליניתור~יאמר

הואהרינ:וגרה,לל~ייליצא fשמתאמץ~"'"כלבביתו,

ה.ריש,אל"כ,כראוי,ובטחווה?:יtמינiגבבחינתממילא

מגינהחמצוה Wויזוקילאי }:lובוד Iבכיrוולישבוכיל

שהיא:;כיי~ידענאןלאאמרבח,זרהאבלל, JIכנעל.להם

שהואמהלפיהכלחריוi.ד,בטr.ויו,תאמונהבכמתלוי

בזהלפסגקאפשריאוההוא,בעתמצב(ןלפיאדם,

חרגשנרו,ל~ילע~ןנייכריעאחדכל~לאלאו,איחו

 י~~כr.ל Jגשמינ:ונגל,גנח.בא.מצעישדבחזרהנהיונן

ן rתחלiגבגמרא(שם)ימ~ו~ר Jהגוףלמננחתלא.ישפיזא,
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תלגוהישהעו n '/בפרקהצניעות

ידןלהכניסאותומחייביודאיןגל,שנעשתבכותל

דשלוחיאע"געקרב,סכנתמשיםולסדקיו,לחוריו

שסןלןשאבדחמחשיחפששמא Jניזוקיואינןמצוה

שליחלאו Jולצרכולמציה,(רמתכויןוכהן/נופריד

זןסלעתאומרוהתביארש"י)בתמיה/חואןמצות

עה"ב,בושאהיהאובני,שיחיהבשביללצדקה,

שלאאמרינוולאזה,(בדברנמןרצדיקזהחרי

ידבדקבתרדלמאומשנלל) Jדשנ , Jכועושהלשמה

בתרה,לעיוניאתיי) Jרש'המצוה,כלאת(ונמר

מצוהשלוחי(שם)א IIדמר~מרזהעלהקשוולא

דבשעתבחזירתן,ולאנבהליכתולאניזיקיואינו

כנוולהנאתן,מהאנבעושתאפילןהמצוה,עשיית

שכבראחראבל 1ניזןקדאינראמרו Iהמחטחיפוש

כשמחפשאבלניזוק,אינו Jלבדבחזרתן 1המצוהגמר

המצןח x,xאיגלביתו,חזרלאשעדייופ IIאעהמחט,את

 Iהזיקאבשכיחלהנאתו,שחואמהעלעיד,מנינח

להנאתנםשמכויוכייולאישפוזא,בחזרתיה"נ

ג l1אעןבחזירתןניזקדאינורונאיאמרנהי Jעצמן

 ,) Iדד'ברכות(ירושלמיסכנתבחזקתהדרכיםדכל

כשנוסףמקום,מכלהיזיקא,שכיחבכללחשביילא

היזיקא/שכיחבכללנכנסכברןהלילתסכנתנם

הכרעהבזהשייךדלאל, Jlכנירענאלארבאמריבזת

באותהיבטחווהאמונהבמדרגתןתלןיכיןוזיו,ע"פ

כנ"ל.שעת

האשתהצלתבעניובס"ד,לתרץנבאובזהכד)

אינןמציהזשליחיעלדסמכול, Jהנן
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והישועה/ה Iבפרקהצניעוחתלך

דחששחיזיקא,דשכיחמשוםחיישינוולא Iניזיקיו

בטבע,יראשהאדםגשמיים,בעניניםרקשייךחנ"ל

אבלל, I1יכנהשפעימקלקלובטחוומהאמינהויירד

(שהריבטבעבאהמוראאיועבירה,בחששברוחניות,

יראתבהםשישלחייםשנזכהמבקשים,אנוזהעל

שמקלקלהחשששייןולאחטא)ויראתשמים,

תה"קמציותלקייםדחייבסמכי,ת I1ומשההשפעה,

מצוהושלוחי )'כ(אותל IIכנמישראלנפשלהציל

תיכףרקבחזירתן,ולאבהליכתו,לאנזוקין,אינן

מאיסורזהירותחיובעליו,חלמהסכנה,כשיצאי

כלעלרחמיםלבקשתאדםצרידובודאיקריבה,

שקבעו·כמוו, IIחיכשלשלאכזת,בעניויבפרטדבר,

חטא,לידילאתביאנו,אללבקשהקדושים,ל I1חזלני

יאלטוב,יצרביוישלוטועון,עבירתלידיולא

הטעםוהיאהדיווהואוכדומה,הרע,יצרביישלוט

כנ"ל 1נפשפקוחבמקוםברופא,להתירשסמכי

ואיתנ'(אות,ל Jכנאחרונים,ושארפ IIוכו 1מהש"

יווט).

אצלםזתתיהלאכיל,תתבונו,החיובאמנםכת)

בטבענםאלאבלבד,תנסעלסמיכת

שיסודבישראל,לפניםזאתכיבזה,נדיליסודהיח

אשרבדרןוהיראה,התירהבדרכיהיתחייהם,סדר

חרואות,עינינוכאשרהראשונים,מדיריתקבלי

הביאוישראלעםאידשמאז,יתשובותבשאלות

ביןהוהמאורעות,שבכלתורה,שללחמהממרחק

אלפנולמקים,אדםשביןבמצותיהולחבירו,אדם
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תלהוהישועהכ"הפרקהצניעות

אתהמורים,שיורוומקרובומרחיקישראל,גאןני

ואשריעשיוואשרהמעשהיאתנח,ילכןאשרהדרך

ולאיקים,כו Iויאמרייגזרויכאשרמעשות,ימנעי

ולאיקבלולאשהעםמבוכח,שוםבדבריהםנזכר

יראתמלאלבבםהיהכיתה"ק,פסקח"ו,יצייתן

שבשמים,אבינורציולעשותבתומם,והלכןאלקיםי

העליונה,עלהקדושההתירהחכמיידאצלםוחיה

ידןאתאישיריסולאחי,ישראלעםהיהומפיחם

לבובשרירותלנחוגחיחדות,דרכיבענינירגלן,ואת

ר"ל,רעהלתרביתשיצאמילפעמים(ואירעחווי

קהלבימיהםנמצאלאכימהקהל,מוחרםוהיח

וביותר ,)ר IIבעיהעכשיונמצאיםכאשרי, Jlnפושעים

נזהריםשהייוהקדושה,הצניעותבענינילצייויש

הרמבנוםש I1מוראהובאמאוד,מאידבהםוכשמרים

מייזיילס"א)(סכ"אונשינעחב"ב)א IIפבב II(הא

רץאלא Iאחריהלהלךאסירבשוק,באשחשפגע

בשוקהמהלךיכללאחרין,אולצדדיו,ומסלקה

וזאתל, J1עכהארץעםמקללזהחריאשה,אחרי

רקכלל,בשוקשכיחותהנשיםהיושלאאומרת,

עליוהיהןאזבשיק,אשתשפגעמילפעמים,אירע

ישינלפניר,האשהתחיהשלאולעברר,למהררק

אחתכיעי,דנשיספגיעתבלידרכו,לבטחהלך

ע"למלבושים,בעניויכומאחריה,ועברהיתח,

שכלבפ'יז,וגם 1הפרקובכלצ, IIמהבדבפס"ד(רפי'ט)

ובתילמטה,עדארוכיםבגדיסלובשיםחייחדירות

(סיימחוקקחלקת Jיע Iהידכףעדארוכים/ידים
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והישועהבווהפרקהצנעיותתלי

ראשהי"ב)יק 1ס(שםשמואלוביתלייב)ס"קקטייי

כנוןתקל,דבוראפילולצורך,שלאלאיששדברה

מנרשח,שבעלהדינה,היחפלך,לי בח"","" gעלשאמרח

הזנות,עלחשידהנעשתשבזהלפיכתיבה,ובלא

שמיאלוביתבמשנח)'ב 1ע(כתיבותש IIחראש IIכמ

שוםאצלםנחוניסחיושלאשכןוכל )א' Iסק(שם

בכמהעריות,מענינינדוריסוחיו 1ח"ופריצותדרכי

יהודית,ודת 1ודרבנןדאורייתאןסיינים,נדריסמיני

אותם,לבםנדבאשררקכלל,בתורהכתובלאאשר

כמפורשעז,ויתרשאת,ביתרולהתקדש,לחתנדר

פכ"דאישות(חים I1וברמבשם)(כתובותברש"י

כלוהיתהסווד)ו IJקט(סייאה"עובשוועהי"ב)

משלשהדחיאהבושה,מדתביסוד Iבזההתנהגותם

 .).עט(יבמותקדושיםדישראלהסימנים
דהרגלוידועחייהמןסדרחיהשכוואחרכו)

שוםנזדמןאפילןממילאטבע,נעשת

תנאיבכלנהגןבע//כצניעות,לעניניבנונע ,הכרח

הרופאהוכרחובאםאפשריים,חיותרהצניעות

דיברלאאלקיס,ירא.תיהותררפאאשה,לרפאות

שהאשהוכ"שהכרחי,שאינודיבורשוםלחאשה

החכרח,כפיטפחמגלחוחיתהמתביישת,היתח

דברתשלאוכיישאפשרותה,ככלסביבו,כלומכסה

חרופאותיהחכרחי,שאינודבורשוםהרופאאל

תצורךכלשעשהואחרבעבידתיה,רקטוידממש

התקרבותשוםבליזמייז,נפרדיתיכףלרפואהו

אוהחולה,שלדירתבביתזהוהיהח"ו,הדיעןת



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    471יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

תלזוהישיעהה IIכפרקהצניעות

הסיבותכלוחיומיוחד,במסוםולאהרופא,של

תורתשיטתלפיוהישרהכשרנדרןוהתנאים,

דשמיאהסייעתאעלשפירסמכוובזההקדושה,

אותימוליכיולילד,רוצהשאדםדבדרדבפ"נ,להתיר

קד.)(שבתאותומסייעיםליטחר,וחבא ):ל(מכית

יתברך.כמציתוהכליקיימו

כדיריתלאהנדול,לדאבןנינוהריאמנםכז)

רבעוה"רהאחרונים,דוריתהראשןנים,

ל, IIהנהצניעותדרכינשכחווכמעטמאוד,ירדניירוד

ואפילול, IIרומחנותפינותבכלגברהוהפריצות

אלאאינולכאורחהצניעות,בדרכיהיוסהמחזיקים

הזהירותעיקראבלהצניעות,מדרכיטובזכרון

אשחויואשה,אישחתקרבותובכלחסר,אזשנהנו

תאיש,הויחנה,שלאברוחו,מושלאדםואיובנעורת,

איסורעלודעימית,לתרמב"םבזהועובריםהאשה,וחו

הואונםדרבנן,איסורעכ"פחויולתמקילים, Iתורה

חכמים,דבריעלהעוברד)(ברכותל IIדאזמאוד,חמלר

ולדאבןננו )ל"ר(בזההיתרשוםואיור"ל,מיתהחייב

בעניניםברוריתהלכותמאבןתינןלנונמסרולא

ומנחגיכלל,אלועניניםבחייהםחיושלא,אחראלח

המדלנותחורבוידיעלנתבלגלו,הקדושיםישראל

ונתחלפובעולם,שעברהחמהפכהוכלבאייראפא,

שולטוממילאהחיים,סדרכלינשתנתהדורות,

וממילאאלו,עניניםחוקיבכלנעם,ידיעתחסרון

החזקותחלטודותאותוכלעכשיו,לנואיואנו

כלכיהראשונים,בדורותשנהנו ,יקדושהבצניעות
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והישיעה/ה Iכפרקהצניעות nתל

 Iרעהפגיעתןואשהאישכלוכמעטחוא,נחפזהמצב

ומתקרביםומשיחיםמדברלםהעולם,דרךשכפי

זרעניןהואוהפרישותההתרחקותכיבידידות,

משתוללמרעוסר Iויסודומחותונידעלאבעולם,

ספרבבתישנתחנךהרופאש IIוכטו)נט(ישעיה

טבע,נעשהוהרגלהנ"ל,בכלורניל Iמנעוריןהחפשים

התקרבותובכלרעלם,בהרהוריםיחטאשלאיעשהמה

קשיסהנסיונותהאשהמצדוגםול, Iרלוהמזדמנות

ב) IIסז IJפט/ר I(ש Jהמדל Jוז!ל, IJהנמצבלפיומרים

וכלכו'עיקרכלבחלינעאסורשלךשאינהאשה

עצמועלמיתתמביא Iשלןשאינהבאשתשנונעמי

היאיכולההיאךהללוהמדיתכלבהוישהואיל Iכו

יכתב Jבהמתרפאיואיןלכךלחולה,חייםליתן

ל. IIעככו'מתרפאיו

לרופאשתתירודהפוסקיםמבוארממילא .כח)

כללהתירולאו IIחאשה,נםלרפא

לשםדעושה Iההיתרטעםכלשהריר"ל,כזהבאופו

בזרדיחכלטריד!ובעבידתיהחיבה,מצדןלארפואה,

ניחאלאודאיל, IIהנבאופואבלתח'יק,פ I1עהכשר

שיבאאפילולחודלימטאל IIהנלתפוסקיםלחך

להשיאםלחוניחאדלאוכ"ש ):ז(סנהדריןמכשירי

ן. 1Iחזהמתיריםשהםלימרהמשא,כל

ושארלחשייךאפילןנפש,פקיחדכלאנמצאכט)

היתרשוםאיושמקיליס,פוסקים,

לרופאתאישאואיש,לרןפאאשהשתלךכלל,בעולם
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תלםוהישיעהב"הפרקהצניעות

לבו,מחשבותוכלבארץ,האדםרעתובהכיאשה,

כברתאוחומחשבתשחשבוברנעחיוס,כלרערק

דרבנו,אודאןוייתאאיסורעללדידהו,גםעבר

בלאאפילום, I1דלהרמבדמבואר,ל"ב)(אותל IIוע

ההיאבאשהתאוהדשייךכלחתורה,מואסורתאוה,

ט) lIיאותל II(עדרבנוקריבהדאיסורד Iלמ{ואפי,

דאפילןכ"א)-ח J1יאותא I1(פכלעילמבוארחרי

אביזראעליעבורןאלדיהרגחוא,דינאבדרבנו,

/ל Iזתשי'ךהתירולאנפשובפקוחואפילןל)

קריבהדאיסורבטענתרקודעמיה,

דמתעסקכלומרתאוה,בדרןכשעושהרקחוא

דבענידתיהבזה,וכדביארותאות,דרךאינולרפאותה,

שהתנהגיבזמניהם,רקשיידהיהזהאמנםטריד,

נסדרלאאבלובקדושה,בצניעותהתורה,בדרכי

וככלר"ל,והפקרותבפריצותעכשיו,הנהוגהחיים

המקיליםדגםונמצאכ"ט)-י"ט(אותלעילהמבואר

ההיתראיןאיש,מרופאאשהשתתרפאומתירים

כללהתירןלאהםדגםוכלל,כלללדידומועילחזה

שהאיסורבפירוש,אמרןשכוחווו,דקריבהאיסור

ובפריצןת,בתאוהכשנוהניסוממילאתאוח,בדרןתוא

אסור.כ IIבע

הרי Jאשהרופאתלהשיגלהאשחדאפשריכללא)

לילךדמחויבתלכל,יברורפשוטודאי

איש,לרופאדוקאאיש,וכןהאשה,לרופאתריקא

האישואיואשה,רופאתמוצאתחאשהוכשאין
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והישועה/ה Iכפרקהצניעותתמ

(פסחיםדמז"לאחריותחלאזאיש,רופאמוצא

ע"לןבאביזרא,עריות,בגילוימתרפאיודאיוכח~")ט

 1בענינוחכםשאלתיעשה Iדיראוכל ,)ט"כ(אות

הצדדים.משנימאידנדולדהאחריות

נשיםחיובראשונהנב)נא(סוכחמז"לוידועלב)

באיםוהין Iמבחוץואנשיםמבפנים,

מבחוץ,יושבותנשיםשיחוהתקינוראש,קלותלידי

ראש,קלותלידיבאיםהיוועדייןמבפנים,ואנשים

מלמטח,ואנשיםמלמעלה,יושבותנשיםשיחוהתקינו

בניןעלכלום,ושינו(שהוסיפוהכיעבידהיכיופריך

מידבכתבחכלכח)(דה"אוהכתיברש"ל)שלמה,

ח IIהקבשהודיעוהתבניתמלאכת(כלהשכילעליד'

קרארבאמררש"ל)הנביא,ו n ~ 1החוזהונדי IIע
~צר_כ_~כיכ..eן

ולעשותמנשים,אנשיםלהבדיל(שצרירודרושאשכחן

וספדהרש"י)קלקול,לידייבאןשלאבישראל,נדר

לבדודודביתמשפחתלבד,משפחותמשפחיתהארץ,

להבדילצרידהצער,בשעת(שאפילולבדונשיהם

וחומרוקלדבריםןהלאאמרווי) Iרשמנשים,אנשים

הרעיצרעואיןבהספד,שעןסקיולבא,לעתידומה

עכשיולבד,ונשים Iלבדאנשיםתורה,אמרחשולט,

אחתעלבחםושולטהרעויצרבשמחהושעסוקיו

ל. Jlעכוכמהכמת

ראש,קלותלידישבאועלאז,חשוחםהנהלג)

לאופושהניעועדושקטוולאנחוילא

זהובשבילראש,הקלותשלמכשיללבטלתראוי,

דןמידבכתבהכלדכתיבאע/וגשלמה,בניועלשינו
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אiכתוהישועה/ה Iכפרקהצניעות

מ JIמהנביא,ונתןהחוזח,גדי Jlעשנבנחהשכיל,עלי

מנשלם,אנשיםלהבדילשצריךמקרא,שלמדואחר

בעניניקלקול,לידייבאןשלאבישראל,נדרולעשות

מקלקילהצלחדבשבילאצלם,פשוטהיח Jחפריצןת

בבית ,'דע'/פשנבנחמהעללשנותמותרבזה,

עדלחביו,ראןלחזה,בקידשדרכםפייעלהמקדש,

חיהאםהקלקיל,לבטלנפשם,מוסריםתיוכמה

גדולדברשיםחיהלאשביד~לכמצבינו,מצבאצלם

המטרהשישיגןובלבדמלעשותן,שלמנעןקשת,או

הנוראתהטימאהישראלמעםןלבטללעקררהנדרשת,

ןלהתאמץלהתעוררללמךד,לנרישומזחל, 1ר{השוררת

הזרםאתלנצחהשתדלויןת,מינייבכלאופניםבכל

הקדישועמלנן ,ל'!רהנוראיםחמכשוליםהגורםהרע,

לתקןבידסשליטהשאיןכאנוסים,חםעם,ההמוו

הנהוגים,התנהגותודרכיהחיים,בסדרחמצבולשנית

העדהעיניועלל, 1Iרלחמכשןליםאותםמכריחיס

באופנילטכסולהתאמץ,ולחתבינואחרליתם,להכיר

החייםלטדרלהגיעשיוכלןישראל,לעסההצלה

ח IIבהבוראכמצותותיראההתירתבדרכיהישרים,

עלינן.
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והישועהב"הפרקהצניעותתמב

ב Jlקפסיול 1Iחי Iבתהערית
w ~:;יכי2:זi?~ 

ל IIרחיבה,דרדהוידלאדנדוובנשיקהמ"שא)

מבוארמהמונס,בחכרחדהיאמשום
'"""''''',,, 

דאיןבחיבה,שיעשהחיישינודלעולם Iשליבקונטרס

באונס.שתחלתיאע"פלעריות,אפטרופרס

רא"י,יחרג'ע Iדנלאועלדנמשכןדלר"ןמ"שב)

נמייל Iיחיבה,דרךאינואפי'משמע

,לעולםחיבה,דרךדאינולהנביל,שייןדלאל, IIכנ

מעשה.בשעתחיבהעללחוששיין

ם, IIוחרמבחר"ןדחשוהש IIמלייקיממללאנ)

יייל Iחיבהדרךבעים IIהרמבוהרי

חיבה.דרדדחואדאפשרדיינינונמידלר"ן

לחצילחי'טינא,דהעלהדחמעשההקןייכוד)

חשניםדאיו Jיתכולא 1חיבחדרךלאנפשי,

אוחבתחיהחרילהציל,עושהדאפילוזא"ז,סותרים

עצמווהואחיבח,דרדיחיחלאואיךנפשו,לכלות

חואומעיקראחיבה,דרדדהויאפשר,דרךמתרצי

 ..פשיטא

עצמושמונעפ I1דאע'קן Jלואיייןביהרנחקוייכוה)

בשעתברוחושולטדאינואפשרבמס"נ,

 ..ר/'לבתאיהועןשתמעשה,
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תג.מוהישועהבווהפרקהצניעות

נפשפקוחמפנלושרינו ,זהיתכןאיךחקוינםו)

עבירותוכלוטרפות,ונבלותשבתחילול

לראותהאואשה,עםלדברלינתירולאהחמירות,

כלעלבפירוש,חכמלםאמרודכךלקיימערימה,

 ,וא"ייהרג די'פ~~,.,ע I1גובע"זיהרנ,ואליעבורעבירות

 ..אביזראהםואלובאביזרא,ואפיי
 11JJ4ל o7 ח"ה,, 1

שהשעהדהיינוי'ילשעה,הור~תדחיישחק'מהז)

דממקוםי"לל, Jlרפרוציםשחיולכדיצריכה

עלשרכבבהדיאחז"לפירשו ):צ(יבמותשהביא

אלאלכך,שראוימפנילאייסקלוהובשבת,סוס

באשתישהטיחבא'ומעשהלכז,צריכהשהשעה

אלאלכ,ןשראוימפנילאוחלקיחייהתאנהתחת

שראוימפנללאכךילפרשהי"לוה"נצריכת,שהשעה

כו,פירשוומדלאלכד,צריכהשחשעשהאלאלכד,

מפניאלאלכדיצריכהשהשעהמפנידלאמשמע

אשתלמ"דבשלמאש IIממנמימוכחוכולכךישראוי

דייקא,דיוע"פדעשומבוארהרישפיר,היתה,איש

משפחח,פגםמשוםוהחמירוהיתה,פנויחלמי'רונם

מישראלנפש,לאבדמצינודהיכו Iמאודקשהלכאורח

הקרוביסכבודוכיהקרוביס,כבודמפנללהצילו,שלא

נ, Jבפ'נדחיסעבירותרכל ,ק JJתהמצותכלעלעולה

יצילוהו,ולאממשפחתם,נפשיפקירוולכבודם

חפקירןכבודם,שבשביללותר,משפחחפנםזהיואפשר

ויעשןשיתביישו,חנונה,ל"לאלאממשפחתם,נפש

ולזלזלבכבודם,לזלזליבאוועיי'זופחותים,ירודים
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והישועהב"הפרקהצניעותמתי

שלאשאחריו,מ"דכעיווחואיייל,פריציתבעניני

אמרשזהאלאבעריות,פרוצותישראלבניתיחו

בנותעלרקאמרןהראשוןישראל,בנותכללעל

אשתלמ"רבשלמאבמ"ששתקשחמחהמשפחה.

פדת Iררקחרידיו,ע"פרעשו 1שפירהיתחאיש

 ).גי(שבת Iעעליח,פליגיורבנוקריבה,כלאטר

תשמיש,רקאסורדאיומקיל,פדתר'ראדרבה,

שהקשהמתכרבים.יהלכהקריבה,כלאסריירבנו

יוול ,מעשהעושהדאינהעולם,קרקעכמידתיא

שהק'מהמעשה.ותוילפניו,לבאחיצרכחדחרי

עןויהחולי,לעצמןדגרםהחמירו,שםדוקאדי"ל

פקוחדמשוםבדיו,חיהדאםי'ילבה,עיניןשנתו

קנסותו,דפשעדמשוםאלאחצירך,כפילייתירינפשר,

בת,עיניושנתןהפשיעתעלמיתה,דחייבוחןנמצא

ול Iיבזת,יתרפאלאדשמאש IIמכו.תדיןואין

משמעכוי,תספרואלכויתעמודואלימותדלשיו

מהכוי.ואללמיתמהמיתה,להצילידאפשרדאעייג

שיעשהמאודעלולהריחיבה,דרדדוקאוטעושחזר

ומתאןחמחמדתואדםשלנפשורערייתחיבה,דרך

מעשהדאותההפוסקיםלכלל IIסולכול. IIכמשלחם,

בכלאיסורלאסורלמעשה,הלכהמינחללפינןרב,

יחיש I1ומיעבור,יאלדיהרגחיאדדינאאלי,ענינים

שאמרובבחינתנמידהיינןל IJיבחם,שלמיתרלאבחס

חרבה,שבתותשישמורכדיאחד,שבת.עליוחללשם

נפשןשמכניסר"ל,כולונפגסעריןתדנילובפנםאבל

קרויסבחייהםדרשעיםחייס,אינס"רחייירייל,א IIבס
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מתהוהישעוהכ"הפרקהצנדעות

כשיעבורבחם,וחידאמרוהנותנתיחיאמתלם,

רלאדמיושפירהתירתבדרןויחל'תחוא,ענירת

כ IIשעמתבחל'רשעעצמןיעשהשלאבחם,שלמות

ל J1כמשהיחדות,כליטודיזתייעבור{ואליחרג/ע Iבג

דקדישהחיותחיאישראלוחיותןבהקדמת,בפתיחה

כילכםחייסאלקיכסבדןהדבקיםןאתםש IIכמדיקא

תלום.
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תמו __
 l_l_Z נ~~~:ו 1! :_ר:;_~

והישועהנ"ופיקהצביעות

כ"ופרק

הלימידתכלית

ההלכיתןללמודהוא,התורה,ילימודהמוראיסוד

בתורתכמפורשולקייםולעשותלשמיר

למעןונויהעסאתהקהללא)(דבריסהקדושה

ושמרואלקיכס, Jדאתויראו Iילמדוולמעןישמעי

במשנחןכמפורשהזאת,חתורהדבריכלאתלעשות,

וכוהמעשה,אלאעיקר,המדרשולאא) I1ספ(אבות

ימעשיםתשובהחכמה,תכליתיז.)(ברכותרבאר
אןצרהחבמה

חיינןלשמה,דלומדורש"י,בגמרא'ש Jועטובים,

דןאוהבחסדאאו'ר ).ח(ושםלקייס,כדיכשלימד

ומבתיכנסיותמבתייותרבהלכה,המצרייניסשערים

משמיהאבאברחייא Jרדאמרוהיינומדרשית,

להקדושליאיןהמקדשןביתשחרבמייסדעןלא

בלבדהלכהשלאמית Jדאלאבעולמו,חואבריך

לגמרא,אףח IIד ):א IIי(שםי Iברש'מביארוכול, Jlעכ

בשלהיש IIממיבוובזההתורה.עיקרהיאדחוראה

בןשהיאלומובטחיום,בכלהלכות,השינהכלנדה,

'ק Jתהלימודתכליתעיקרהןשההלכותלפיב, IIעה

מאודחרבהשכרםלכןלשמת,תורההואןלימידם

שאת.ביתר

מצותתי"ט)(מצותהחינוךבספרה I1הראכתבוכו

כלומר Jוללמדההתורה,חכמתללמודעשה

כויממנוד'שמנענוממהונשמורהמציה,נעשהכיצד

זהירוהוילבני,באנרתהרמב"וכתבינןעב/ול,
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תמזוהישיעהו l/כפרקהצניועת

הריל, IIעכלקיימהתוכלאשר 1תמלדבתורהלקרות

במהדוקאיחיישללמודןזה,דברעלבפירושתזהירן

הלכהשהואמהשילמוד,דהיינןלקיימה,שיוכל

דנזוםצ) IIרסיואו/וח(בשוועהטורפסקוכולמעשה,

להודיעמדרש,קןבעיםהשינה,אחרקודשהשנת

עלוכתבעייכ,תורותיוואתחאלקיסחוקיאתלעס,

המדרש,דקביעתלבאר,רבינוזדעתנראהחב/יחזה

והכיןהלכות,דיניולדרושאלא Jואנדהלדרושאינן

הדרשותכללדרושנתפשטומקרובכיי,בילקןטמשמע

תינו,תורדתננדעיקר,כלודיניובהלכותולאבאנזות,

אלקיס,חוקיאתללכודשתהיה,צריךהדרשהזעיקר

והמותרוהאסורשכת,הלכית,להורותתורותיוואת

הדרשה,לעניו(שם)אברהםהמנוכתבוכועכ"ל,כוי

ואתהאלקיס,חוקיאת Iדלעםלהירותשתהא

כמוולאבלבבס,שמיםיראתולהכניסתורותיו,

אברהםהמגןעודכתביכול, JJעכעכשיושבוהגיך

תשובהןשבתהנדולשבתדרשותלעניותכו/ש)(בסיי

אשרהמעשהללמדדוידרכידןלעסלהורותותעיקר

עכ"ל.יעשוו

ישננ(י,כתבבן)ס'יקרמ"וסי,(יוננדןהדרישה

יימ,בכלללמוד Iבוהניובתים,בעלי

אבלכן',פוסקיםשארןלאתוספת,פירושיםגמרא

יתהללבזאתולאהמרנוע,זאתלאכינראח,לי

בספריוידועהשכליתחלל,בזאתאםכיהמתהלל,

תינולתורועיקרשורשרזתוכןיהתוותדיניפוסקים

הי)כס"קוהש/יך ) Iבס/ק(שםז IJהטוגםעכ"ל,כו'
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והישועהבווופרקהצניעות nתמ

ג I1הפמכתבוכןלהלכתןהדרישהדבריאתכתבו

ב) Iע//מ I(דבקדושיןמסקיניול JIוזח IIלאובהקדמה

כפרש"יבידוושניהםמעשה,לידישמביאגדול,לימוד

המצותיעשהאיךהדיו,לידעמקודםצרידוגםכו'

כויהמעשהלידישיבאעיקר~לימוד,כוואםכו'

אדםהחייכתבינןל, 1Jעככו'ביריועלתדירשידע

לידעהוא,התורה,לימודשעיקראחרונה,בהקדמה

אםכישניהם,מקייםבזתכיכוןפרטיהבכלמצותית

נמנואמרוזהועללעשות,מהידעלאילמוד,לא

ולכןלעשות,שיודער"למעשה,לידימביאשהלמיד

מסכתותעלרקחיברולאש, IIוהראף 1הרי/הקדמונים

שכיחידלא 1דבריסהרבהוהשמיטיאצלינו,הנחינית

עםערוך,שלחואוטורשלומדלויתרוןמהכיי

באותןחצי,אואחדייןילומדהאחרונים,פלפול

כסיליחפוץלאיה, 1כמשא JIכזהאיןלדעתישעות, Jג

עסלפלפלשידעבכדילבר,בהתנלית/א 1כבתבונה,

המשכיליםכוימופלנלמדושחואשיאמרוהחכמים,

וחלקולהביו,לדעתלבלהםשישאותם Iדחנואשר

מבליםלמיהםוכלכו'שובבז?רוןטובהמתנה Iדלהם

ללמודמוטל,החיובודאיאלועלבלימוד,זמנם

ס Jמש'החייםממקוךעריד,השלחודיניפסקיכל

ברורההמשנהכתבוכועכ/ל,כי'ואחרוניםראשןנים

בלימידלהיות,צרידהאדם,ללמודזעיקרבהקדמה,

ע"כ.מעשהלידיהמביא

כתבשן)אותב IIפתורחתלמוד(חוחרבובש"ע

חרבחתורתללמודיכולשאינובמלנמי
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מתטוהישועה '''בפרקהצניועת

לידיהמביאבלימודלימודו,בלשיהייצריךמאודן

אותן,לידעאדםלכלתצריכותהלכיתשהו,מעשה,

שיוכליפח,שדעתומיונםכוןכהלכתוהמציתלקייס

ללמודלוישפה,שבעלהתורהכלולזכור,ללמוד

ישכילמעשה,הצריכותהללוהלכותתחלה,ילחזור

צריכןתשאיוההלכות,כלשארעלקדימה,דיולחן

(בסיףאליהןעליותבספרהביאוכו ,ל, Jעככריכךכל

עיקרהפה,שבעלתורחז'ול,חגריןאבשמז) IIטתערה

עכ'/ל.בורייועלוהמשפטחדיניםלדעת

להקדימ,שצריכים ).טמ(ברכותבמסימביארוכו

איילשם,דאיתאלמעשה,הצריכותהחלכות

לאמזונאברכת,ל Jאוניתני,מרניתי nלר"ז JIר

ולאבריתלאאמרידלא Iכרתנונאמותנןיי Jנמירי

לארב,אמרחננאלרבדאמרכוימלכותרלאתורה

כלשבקתואתכן'יצאומלכיתותורהבריתאמר

לאדאייקיעכ"ל,כרבועבדתואמוראי,תנאיהני

ולאמזינא,ברכתשילמדוהילןולמזןנא,ברכתנמר

 Jלגמרימללמודימנעלאדודאילנמרי,לר"זותולדח

המעוות,בזהיתקןולאמזונא,ברכתנמרדלאמשום

מ'/מבדיעבד,דיצאדנחי Jחקתעלומתמנידובסי

בעניו,מבוארתריועידלכתחלח,אמרלאאמאי

ברכתנמרדלאאמריאמאיבזה,תדיעיתכלדידע

וען/שחייס,מיםבארמיכס'נםחק'זו Iוקו Jמזונא

ראשבס'פמ'יגתל,איוקויפלפול,בדרךשתירצו

ולא ,ששכחאלאמלומר,נמנעלבתחלהדלאיוסף,

ולכאירהנ, IIעיצארבראמרמשוםלברך,חזר
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והישועהכ"ופרקהצניעותתנ

בלימודתלןיואינוחלבסברתהיאכרב,ההסכמה

גמירנא.לאמזונאברכתמ'יששייןילא

דידאיאדעתאי,לאובש"ס,כ"פעד"שלתרץויש

שכיחא,דלאמילתאאצלוחליששכח,מה

אזעלהולאדיצא,רבמ"שנזכרששכח,ןכשאירע

התרעםוע"זבזה,החולקיםבדיעותלהתיישבבדעתן,

הפלאהעדי/ש /נמירילאמזונאברכתיאמר 1עצמיעל

ד IIע Iכוולידעלחקור ,נמורנמראנמר,עישבערכיו

יום,בכלזמריום{בכלזמרצט)(סנהדריןדאיתא

כזמרבפיךשסדוראעי{פלימודך,מסדרחויפרש"י

דעתחרבה,לחזורשהי"לשחתלונן,וחיינו ,ל/ Iעכ Iכו

יוכלולאעיניו,בנדשיהיוואמוראי,תנאיחניכל

לנמורשהי"לנמר,לשוןני"למחם,דעתןלחסיח

לידו,מעשהןכשיבאכדבריהם,שהלכהההחלטה,

באהיחולאבחחלט,אצלןפסוקהההלכהתהיה

טעות.לידי

ומבאריםמפלפליםחיויחד,לומדלםכשחיןוהנח

ס I1השבעליכדרד,נJבינלם, cבכמ,ה, /לעניןמעניו

 , ,ס/ Iבשדוכתיבכמהמבוארהלימןד,חזרתאבלע"ה,

חזרתישלאאחרוזי'אביחידות,לעצמםחוזריםשהין

כמהולבררעמך,לפלפללימהכראןי,מזןנאברכת

צריכיםכ I1שבעבהדיאומבוארחריאחרים,עגינים

הצריכותההלכותבירורןידיעתחזרתלהקדים,

למעשה.

מוה"רהמפורסםצ IIהרחחתניכבודליהמציאשוב

בזהש JIמ Iמווארדאושליט"אלייפעריוסף
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בתאוהישעוהכ"ופיק·הצניעות

ישניסנמחרשיםבספרול IIזצשטייףיהונתורןהנאון

ללמךד,לחקדיםשצריכיםלהוכיח,ישמכאוןז"ל

הלכיתןבפרטשעת,בכלשנוהנים Iההלכותאיתו

עלשמתרעםבהקדמה,הלבבותבחובתוע'ברכות,

לתקןשיודעיםקודםשכיחיס,שאיןדבריםהלןמדים,

רמציניואע"גכןיישריםמסילת Iבסוכןמרותיהם,

כעת,נוהנשאיומהקדשיס,סדרנםשלמדי I~למא aj~ר'ח

יומ,בכלהצריכים,דבריםללמוד,הקדימומיימ

ולשנות,לתקדיםיום,בכלהלכותהשונחכלומפרשים,

עכ/יל.כוילוםבכלששכיחיםהחלכות,אותו

ה 11זצוקללהלויקדושת~עלהגה"קז IIאאיהנה

כאביתחמשנהביארבליקוטיס,א IJועכיע IIזי

עסקישעםארץדרדעםתורהתלמודיפהב) IIמב IIפ

ע'סקיובכלשיזכורתורה,האדםילמודארץ,חדרד

והיינןדבר,בכללהתנהגצריךאידח, Itב Iדמצןת

עש"ב,יחטא,ולאכתורה,הכלשיעשהעווודמשכחת

התורהללמורשיהי'יפהכיכו,גםי"לענינינוילפל

חלכהארץ,לדרךששייךבמהריילארץ,הדרךעם

תורהלימודתכליתעיקרדזהוהאדמובחיילמעשה,

ל. I1כנהקדושה

יאמרומדה,מארץארוכההקדישהתןרתינןיהנה

 Iמשנחבעליאלןמשענתיד.)(חנינהל 11רז

סדרימאותששאמרחדירבנו,פפארבבהפליני

מאותשבעאמריחדרש"י)בימיהו,(היומשנח

גמיריאמרן, ):די(ז IIעיבמסכתל, IJעכמשנחסדרי

מאיתארבעאבינן,דאברהםזרהעבידהדמסכת
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הוישועה '''בפיק·הצנירyתבתב

תיתמסכתותבשארזנםומובןע"ש,תיתתפרקיס

ששחועשתויגעשרחהקדוש,ורבינויותר,אריכות

קטןספרחואהפירושים,בלאאשרמשנה,סדרי

ובחכמהנמרץ,בקיצורההלכות,כלבווכללמאוד,

לנווהאחרוניםשחיברודרךעלותוא ,חקומwנ{,'",,"

ראמר ).אכ(בתעניתומצינוההלכות,קיצוריספרי

בברייתותאושעיאוריחייארןששנומתשכלאילפא,

מלבדהקדוש,רבינןבמשנתהכלהואימצאשלהם,

זהוכלומוטר,אנדותעניני תמן:""",במשניותשכלל

 ,ולזכורללמודשירכלוישראלבנילעםלהקלבשביל

 ):ג(פסחיםל Jlוכמזהקדושה,תורתינןדבריאת

אלאקצרה,בדרדלתלמידואדםישנהלעולם

ולתרצם,המשניותלפרשהוכרחושאחריו,שבדורות

הנמרא,אתמזהכדאחראשיורברכינאשחיברועד

ונקראעמוקה,ובחכמתנמרץ,בקיצורנעשההואונם

ותריסוף,לתםשאיומלםכמושהואהתלמיד,ים

ומייגעיםמעמיקיםישראלחכמיכלשניס,אלפי

אפילוכלל,דעתןלסוףהגיעוילאהתלמוד,בהבנת

כיהאחרונים,שכןוכלכמלאכים,שהיןהראשונים, , 

אלפיעליןוחיברוימצאנן,מיעמוק,עמוקהוא

מקיצןרגםמקוםימכלכידןע,שיעורלאיןספרים

גאוניכדאחרישקדונדול,אריכותנעשההענינים

והגמרא,המשנהמתמציתתלכה,ספרילחברישראל,

מסכת,מכלהחלכהתמציתש Iוהרא/הרי"ףוחיברו

ענינילפירקס, IIחשסדרעלחיברלאוהרמב'ים

השכלחותבחלכותרסלנןחיבריחטיר Iהתלכית
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תנגוהישועהבוולפיקהצניעות

מיניוכמהכמהישוכואחריו,ערוךתשלחיוכואצלינו,

דורות,נאוניוכמהמכמההחלכה,במקצועחיבורים,

חכמינדולישכלמבוארפ IIעכבזמנו.אחדכלשחיבר

להקיטוהתאמצווהשתדלושקדוהקדושהתורתינו

דויקא.יהחלכותהדיניסוידעישילמדוהתה"ק,

ספרילחברבזמנוא IIכויגעוטרחיזהומשום

 .ל/ Iכנהקיצורים

השינהכלל Jהנ{במאמרתוס'קוייתורץובזה

אכוכללושםשייךלאדלכאורהכו',חלכות

כלהכולל Iקטןספרוחיברטרחהקדושדרבינןכיון

ןרבינאתה{'קמצותלקייסישראלבושידעןההלכות,

במשניות,ההבנהקושימחמתבימיהם,אשיורב

שראןבאופוהתלמוד,יםשהואס IIהשלחברהוכרחו

לתכליתבולהגיעוקשה Iלסדרוההכרחבחכמתם

פו I1עכלעוררזה,במאמרסיימולכוההלכה,ללמוד

האפשר.כלההלכותבלימודלהאתמץ

וכחותינומוחותינובחלישות 1בדורותינועתהוהו

ערוך,תשלחןלימידגםטרדותינן,ורוב

וכמועלינן,יכבדכבדכמשאהיאחרבים,בעונותינו

ידועההלכהאיזהלומדיםוהלומדים Iחש//סללמוד

ההלכותכליודעיםאנואיואבללחםושבןחרים

וכמבואר Jוכנכיוכראוי Jבורייןעללדעתילבןהראוים

שהואהדורפארבטפרושו'ורשם.אדםבחיינמל

בכחואיוזי/לא I1החזבשםשכתבא 1Iהחזתילדית

ל. IIעכבורייןעלע IIשחלקיד'לדעתבזמנלנואנושי

קיראזוביאנןנענימתכן,אמרתגדולהארזואם
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והישועהכ"ופרקהצניעותתנד

כמה Jדורותינוגאונילנוחיברוזהומשוםאבתריי.

ערוד.מהשלחוחלכותקיצורימיני

תורה,ללומדלכדכליפהנראהלאלמעשה,אמנם,

נראהזהכיהלכה,קיצורספרללמוד

כמעטהנדילערודובשלחן Iח"והארץעמיהםכאילן

ועללמעלה.המבוארוככלולזכור,ללמודאפשרשאי

לומדיםשאין 1מכאויקרחמכאוקרחנמצאים Iזהידי

ההלכותיודעיםאיןיממילאהקצר,ולאהארוך,לא

יסודותבלימקופיא,בעוהי'רהתנהנותינוןכלרי/ל,

שזוכריםמהמלומדה,אנשיםכמצותרקהתורה,

וכמהשעה,לפיקצתשמעייניםומההמנהנים,קצת

מחמתוהכלהנדול,לדאבונינומקילקליםהדתעיקרי

משניחיםעניניםובכמההקדושה,תורתינודינישכחת

כשרואיםש IIוכע"ז,סומךיזה c'lז llעסומךזהזע"ז,

עניןבאיזהמעטשמקיליםהיראיםממחנהלמי

עניןבאותוויותריותרלהקלמזהזהשלומדים

ואומריםמנהג,נעשהומזהכידוע,עניניםיבשאר

חוא,תורהישראלומנהנכד,נוהניםהכלהרי Jאח"כ

כתבשהריזה,בכללמנהגסללאכיידעו,לאוהם

כשנתייסדחיינוהלכהעוקרדמנהגתר"צ)(ס"סמנייא

פסיקתאפיעלההלכהכןהכריעושהםותיקיןידיעל

לישאיןמנהגאבלס, J1חשע"פשאינואע"פוכדימה,

הדעתבשיקולכטועהאלאאינוהתורה,מוראיה

והכריעודעתם,בשיקולטעוהאדםשבנידהיינוונ, 1ע

ישתנהלאהקדושה,תורהדיוכיכלום,אינושזהכו,

ובכמהכהלכה,שלאועושיםטיעיםא IIשבנעןויגלל,
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תנהוהישיעהי l/כפרקהצניעות

אותיותמנתגוהאחרוניםהקדמוניםכתבומנחגלם

מהדוות/ח Jלכלל Jממע'כלליםשד"ח Iענחנם

ואיוזהןבעניועודלהאריךוישהעולם.בפיששנור

להאריך.כאו"""מקום

לנוחיבר , nע"גאנצפרידשלמה lרהגאוןיחנה

מאידשנתקבלןידועערןך,שלחןקיצןרספר

 ,עליוידםסמכן ,רברבינבריכמהחזי,ופיקבעולם,

חיברורברבי,גבריוכמהטנא,לפעלאוהודוושבחו

נדילחזכיהלוןהיתזה,ספריעלוהגהותחידושים

יקצר,צחבלשוןשחןאזה,בחיבורןדשמיא,וסייעתא

קטן,חיבורשהואהמרובה,אתהמחזיקמיעוטיהוא

חלקיארבעהמכלהנחוצות,ההלכותעיקריכלוכילל

ערוך.שלחן

כלעללהיותמתאמצים, ,'דעםכלוהיהיתןימל

ותחיהוא,מצערהלאכיבו,בקיאיספנים

 ,חפץדברכלבולמצואהאדםשידעואחרבו,נפשינן

הנדןל,ערוךבשלחןחפצו,כלכןגםימצאממילא

ידיעלחלכה,דבראיזתלבררכשיצטרךמצוא,לעת

בשלחוההלכות,מקורישמצייניםמקומות,המראת

חוא,קדושחובובודאיהמקורים,ושארהנדול,ערוד

ערוך,שלחוקיצורבספרבקילהיותספר,יודעכלעל

(אוווחא r1רמכמ"שהמלעיגים,מפנייתביישואל

שכתבתיכמולשמה,תורהזתוובודאיאו>ס I1ר

יז.)(נרכותורש"ימגמראדברינן,בתחלתלמעלה

וללמודלקיים,כדיהיינודלשמה,מקורים,ישאר

והבו.לקייםכדירקחיאחריעריד,שלחותקיצור
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והישועהכ"ופרק·הנניעותתנו

שבתהלכותבלימוד Jימכופלכפילהחיוביכמה

בשום Jבהםכיוצאאיןכ JJבעאשרקידש,

ערוךוהשלחוחלקישבארבעההלכית,מכלהלכה,

בכלונוהגסקילה,איסורשהואהענין,חומרמצד

ובכלשביעי,יוםבכלהשנהוובכלחייו,למיכלאדם,

תנועה,ובכלצאתו,ועדמבואוקודש,בשבתרנע

כיהתבוננות,צריכיםשהןא,עניןובכלדיבור,ובכל

והלכןתיהשונות,הלכןתבהםשייכיםפעמיםכמה

הר ) Iיב II(ביש J[כמכחדריםוקשיםונדולותמרובות

לחלקיא.)חניגה J(עהשערהבחוטותלוייםקשה]

ללמודוצריכיםתורה,שלכדרכחלענין,עניןביו

ולזכרם.בהםבקילהיותהרבה,ולחזיר

הקודשתפארתספרבשםשבתעניניבקונטרסיכתב

ההמוניים,שנכשליםשבת,חילוליורובל IIוז

כויבדיניבקיאיםשאינסהידיעה,חסרוןמחמתחוא

תלמוד,שננתג) I1מיד IIפ(אבות~~~אמרהקדושוהתבא

חסרוןמחמתלאדט,הבאשוגגל IIר Iזדוועולה

מזיד,כמןשהיאר"לזדון,עולהלמד,שלא Jידיעח

הלימודיםולכלקודםילמוד ,ו~לדבדוחרדהיראכןעל

כיתמיד,עליוחוזרולהיותבוריחועלשבתהלכית

כןותורתיבןלכליסודהיאכהלכתן,שבתשמירת

ל. IIעכ

תשובהצריךוזןולח"ב)(רישיע"דבשםכתבעוד

מחלליה,רבוכישבת,חילולעוןלתקןרבח,

אושחורבגדמןפודראאואבקתמנעומשל,דרך

רביסיבעותוירחדשןיקראמהזמןעדישערומלכובע,
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תגזוהישועהו l/כפרקהצניעות

מןשכןיכלשלהסוכובעיסבגדיהם,אתמנערים

ברוח,הרוקק Iכונמורחיליליהואוהטל,הנשם

בשבתכתביסהמקבלים Iכןחטאתחייבנושאן,ורוח

הלכותלמדשלאמי Iכו'כ Iחובתוכוהפאסט,על

להמלט,יוכללא Iכוושלשפעמיםבוריועלשבת

דרבנווחודאורייאת,הושבת,חילוללןיקרהשלא

וזחשבתעניני""'קונטרסח IIבעהמזהעל(וכתב Iכו

הנאוןרבינולדבריחיטב,לבךשיסאחי,אחילשונו,

לא(אסשבתחילולבלאאפשרשאישכתבמחחזה,

זחועלבורי')עלושלשפעמיםשבת,חלכותיחזור

מופלניכמההרביס,בעונותינוכיחדווים,כלידוו

אינסשבתובהלכותוחריפות,בפלפולעוסקיםהתורה,

לנואוישבתוחילוללידיספקובליובאיםבקיאיס,
"'"" 

ימלט,גברומיכו'התוכחהמיוםלנואויהדין,מיום

קשהעונשהאשרשבת,שמירתמפשעאניזךלומר,

ערודבשלחןשבתהלכותילמודכן,ואםלמאוד,

תמיד,עליוויחזורהכל,לושיברררבואצלבתמידות,

יעשהאנושאשריבפיו,שנורשיהיעדחזור,חזור

מפניכתריס,עליוומניו 1חרבהשכרןכיזאת,

תואר.מיפהלקמןמ"שועי Iעכ/להפורעניות

כו'בתוו,יהמפורסםג IIהרהה"הידידיןהעירני

'ש Jמעלשליט"א,זינגערזידר IJכמוה

מסכתותעליוסףראשבספרול I1זג IIפמבעלתגאון

ברכתמט.)(ברכותל IIמזבזכריל IIוזשבתמסיבדיש

לאורגילהחוהדברשחכונה,כו'גמידנאלאמזינא

היוס,כמוניקיר,אזוביאבתדייחונענימהכוןידענא
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ו·הישועהכ"לפרקהצניעותתנח

קדישאייוםהימים,זלי"ובכלאשרשבת,ובתלכות

ברורח,הלכהשוםכלל,מצאנןולאידענולאלדי

הגאווןאםעכ"ל/כויקצתללמודאזכהאוליאמרתי

אנחנוש Jכ'כך,עצמועלכתבז"לפמייגבעלהגדול

מחויביםבודאימה,עדיודעאתנןשאיןדיתמי, ,~,~תי

לחיותינושבת,הלכותבלימודולהתחזקלהתעןרר

אחרועד,לעולםנכלםולאנבוששלאנהם,בקיאים

כדלקמן,והמצותהתורהכליסודקודש,שחשבת

יוםבכלומתחדשיםשנתחדשןאלח,בימינווב"ש
החכמתוואוצר

אדם,לכלונוגעיםשפוגעיםחדשות,המצאותתמלד

שבת,בהלכותבקיאיםוכשאיוליחידים,רקולפעמים

ההכרחכ IIארייל,שבתלחילולמאודו IIחקרובים

בכלשבת.,הלכותללמודעצמויקבעשכ"אוהחיוב,

בניושמרווזי"ללאחרים,גםבזהויועילאפשרו,

בשטשמכונלםעלייה,בניהיינוהשבת,אתישראל

שבזהלדורותם,חשבתאתלעשותכידוע,ישראל

גםממילאישפיעוכראוי,וישמריידעועצמםשהם

העולם,טבעחואכןכיוישמרו,שידעיהדור,על

מלכותעולעליהם,מקבליםוכולםבבחינתוהוא

הקשנים,עלמשפיעיםהגדוליםשהרימזח,זהשמים,

אינההגדולים,מושאינהפרצתכלפכ"ו)(ב"רעדו/ש

 .).וע(ירמאל IIכמזמרובת,שובתומדהפרצה,

כתבלשונוזהחיתקוויוסףיסודלספרובהוספה

שבתשהלכותובחיותל I1ןז/ש Iשבסי

לא'ל Jזשחכמינו Iכוחמחרביסןהלכותיהמצותיה

לעינים/לנולהיותוכתנוקשו,ודברגדולדברהניחו
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נתםוהישועהן l/כפרקהצניעות

כלאךבו,נלך(נלכו)אשרהדרךאתלניוהורו

מבקש,ואיודורשאיןזוית,בקרןמונחלםהדבריס

בידסנשארולא 1יתהלכובחשיכהעםמהמוניורביס

סובריםןשחםעדבידיהס,אבותיהםמנהגאםכי

ושותיס,אוכליםכשחםשבת,שמירתקיוםשזהי

עלבמזלדועובריםימלם,מבשאריותרומתלבשים

יהואוסקילה,מיתהבהושישאיסורים,גופינמה

 Iעליוומפיהמנוודיוםמהפכיוידיעה,חסרוןמחמת

ט l1לבסיגעצמםאתומכניסים Iינוויברדשנאמר

וקליפותהטומאהנחותומנבירים Iשזכונוקללות

שבתכילעילםומיתהונורמיםבעו'ות,ערךאיוהנחש

מחלליהש Iכמ/בהיפוכוכופלבחוהפינםחי,כלאם

בניע"זהעירנייוטף.יסודעכיילהצריך,עכי'לוגוי

שליט"א.דודנתוכמוה"ר nהרח"

ביותראותנושמחייב Iיק Iהשמנדילת Iהשנייעניו

לוידא"רהוא,ובהלכותיובדיניובקילהיות

חשבתאתישראלמשמריםאםסי/יב) nפכ"ן II(ש

שקולחשהיאלמה,בא,דודבןאחד,יוםאפילוכראוי

 Iאלקינוהואי I '5אומרהואוכוהמצות,כלכננד

תשמעובקולואםהיוסומרעיתווצאו Iעמוואנחני

אםלויא"רה) Iצו(מזמורתהליםיבמדרשל, Iעכ/

מייכתקנח,אחתשבתאפילומשמריןישראלחיו

וכתיבתשמעו,בקולואםהיוםשנאמרנגאליו,חיו

איתאונ 1וכחל, 1עכ/לקדשוחשבתיוםאתשמור

(נדריםובירושלמיעש"ב,א) Iה/א JIפ(תעניתגירושלנ(י

מצינו,ובכתוניסוכנביאיסבתורהאיתאט) IIחג IIפ
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והישועהכווופיקחצניעותתם·

 .ל' Iעככו'שבתורההמצותכלכנגדשקולהשהשבת

היאלמההטעםל, IIוזשייר) Iבמד(שםת IIיפוכתב

אזהרותבהשישמשוםהמצות,ככלשקולה

וכמובהו,להזהרהאדם,עלמאודהכבדותרבות,

שהזהירושבותיםוכמהאחת,חסרמלאכותארבעים

הואאשרצעד,כלעללהזהרובפרט,עליהם,רבנן

הליכתו,מעשיו,כלכיעדהחול,בימותלעשותרניל

החול,בימותשהםכמייהיולאהשבת,ביוסודבורו,

כי'המצותככלושקולהמאוד,הרבהשכרהלכו

ל. IIעכ

יסודהוא,קודש,חשבתדבאמתעוד,לבארויש

תפארתבספרנמישכתבוכמו Jתורתינןלכל

בקיוסוהו ,תהויקבללמודחןוזהול, IIהנהקודש

ר"צ)סי,(או"חבטורמבוארהלימודבעניומצותי,

כשיכנסוה IIבהקלפניתורהאמרהוז"להמדרשבשם

מחואנילשדהן,רץוזהלכרמי,רץזהלארץ,ישראל

בתישלן,מזוןגשאניזוג,ליישלה,אמרעלי,תהא

בךלעסוקויכוליוממלאכתם,בטליםשהםשמו,

ודכוליפו:)שבתל I1זבמ,אמרםלרמזישוזהל, J1עכ

טעמאדהיינועיינ,לישראלתורהניתנהבשבתעלמא

דייקא,שהשבתלפיבשבת,לישראלתירהשניתנה

פנוייםשיהיובישראל,התורהשתתקייםסיבה,הוא

נצחיות,שזהוונמצאבתורה,ויעסקיממלאכתם,

ואםבשבת,לישראלהתורהניתנתשלעולםדהיינן,

עולם,ימישבכללישראל,תורהניתנהבשבתלרמז,כו

יעסקידייקאשבוחשבת,בכחלישראל,התורהניתנה
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תסאוהישיעהב"ופרקהצניעות

אמרויקהל)פ II(רבילקוטאמרווכול, lIכנבתורה

ברביסלפניהוודרושנדולןת,לות npלדעשההקנ"ה,

להקהילהבאיס,דיריתממדשילמדןכדישבת,חלכות

ללמדמדרשות,בבתיולכנוסושבת,שבתבכלקהלות,

כדיוהיתר,איסורתורח,דברילישראלולחורית

ובמכילתאעכ"ל,כוןבניביומתקלסתנדולשמלשיתא

מלאכתךכלכאילובעינין,יהאדבשבתאמריתרו)(פו

מלאכתך)כלועשית(נפסוקבחומשיכפרש"יעשוית,

(שםבגמראיכמ'/שחיל,שלדברידברשלאשכורכל

חול,שלכדיבורךשבתשלדיבורךיתאשלאקיג:)

ובירושלמישס,יכפרש"יומתו,משאבעניניר"ל

מהכך',שבותלד',שבתאמרוג) IIהן IIפט(שבת

ל, IJעכממאמרשבותאתהאףממאמר,שבתהקב"ח

פנוילבןויהיחהחול,בעניני ,יטרדלאוממילא

שהשבתזה,בכלמביארחריהקדישח,התורתלעסק

בישראל,הקדושההתורהשתתקייםחיסודחיאקודש,

וכמביאר.ינוחן,שבוידיעל

ושמירתהיהדותלכליסודשהש"קשאמרנוומה

שהשבתידיעלהייניוהמצותת I1כחוקיוס

בןומתדבקיםוטחרה,קדושהלישראלמשפיעקודש

חקדושבזוהרדמבוארהקדושה,ובעבודתויתברך,

שבתותבכלמישראלשכינהזזהלאקרח)פ II(ס

יתירהנשמהאמרו ):זט(ביצהובמסכתטוביס,וימיס

(פייבמנילתאל, IIעכשבתערבבאדםה IIחקבנותן

מוספתשהשבתמניד,לכם,תיאקודשאיתאתשא)

שהואנעולה,חנותולפלונימהישראל,עלקדושה
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והישועהכ"ופיקהצניעותתסב

מעיד Iממלאכתובטללפלונימההשכת,אתמשמר

בששתעילמואתשבראהעולם,והיהשאמרלמי

מג)(ישעיהאומרהואוכוהשביעי,ביוםונחימים,

התנאלחנה,עכ"ל,אלראנידי,נאוםעדיןאתם

מוספתשהשבתאיענינים,שניכאו,אומרדמכילתא,

הבריאה,עלמעידיושישראלוהביישראל,עלקדישה

שניעושהשהתנאמבוארהלשיןבהמשךואמנם

אידביאור,צרידיזהאחד,עניןכמוהענינים,

בזה.זההעניניםב'מקושרים

נדעןומזה'ה Jבדדייק Iדשערבעקידההנהאכו

כוןמצוהעלינוהשביתהזאתהיתהלמה

היאהמעשחכיונו'. Iדעשהימימששתכילזכור

אנןדבאמתןתכונהעכ/יל.השביתהטעםימחעיקר,

שאכלולמצהזכרוןהואבפסחמצהדאכילתרואים

זכרוןחואבסוכה,וישיבהמצרים.ביציאתישראל

לכאורהראויחי'נ l1יהוגוי.הושבתיבסוכותכי/ש Iלמ

אבלהבריאה,למעשהזכרוןועבודהמעשהשתהי'

עשי'ב.למעשהזכריויהי'איךהמעשהמניעת

בלבד,בשבתשהשביתהביאר ).ז"ט(ביצהא IIומהרש

דןעשהלמיםששתכיהאותהואימלםבששתולא

שעןשיםמהשהרייק'ש. Iע/הארץואתהשמלםאת

ואיךהחיים,בסדרהיאהכרחימזם,בששהמלאכה

הנ"לבמכילתאונםהבריאת,עלשמעידיםמזהמוכח

 Iכומעיד Iממלאכתובטללפלונימהבהריא,מבואר

י IIעשהעדיתהריכו',ימיםבששתעולמיאתשבוא

איךתקיי,וחזרהדווקא,בשבתמלאכתביטלל



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    497יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

תםבוהישועהכ"רפרקהצביעית

כיד, Jlבסהעניןלפרשוישמעשח. nלזכרוןהשביתה

טבעננדהיאכוחדבעל ,ק/ Jבשממלאכההשביתה

כל Iבילעשותריצתחיתהשבעופיעלשחריהאדם,

מאמינים,ישראלשבניהאמונה,בכחרקכידוע,חפציו

מאיו,יש Iכולןהעולמאתבראהןא,ברוךשהקדוש

ובידוכולן,העולםאתהמנהינןהואימים,בששת

מלפניןוהכבידןהעושרלכל,ולחזקלנדלןנבירהכח

ידיחיל,לעשותכחלאדםהניתוהיאירקיתברך, , 

 Iתזכרניכיאנישימחמלבדן,עודואין Jומעשירמןריש

האדםמתנברזהבכלכוי,נבורתינומהכחיבומה

לבטוחתוא,ברוךהבוראבדביקותומתחזקהטבע,על

תווהבעסקשלם,בלבבולעבדובו,ולשמוחבו,

 ,יהבוד'עלומשליךיבתרך,מצותיויקיוסהקדישה,

חכמתוידיעתכפיטוב,היותרצדעלצרכי,כלשימלא

כאילוכלל,דאנהשיםבליבטוח,לבןינכוןיתברד,

כוואמכנ"ל,יתברדכמצותועשוית,מלאכתוכל

עלמורהקודש,בשנתממלאכהשהשביתהמבואר,

מעידיםישראלבביובזתהעולם,בבריאתהאמונה

ןממשיכיםיתברך,בןןמתדבקיםל, IJכבהבריאהעל

ןמבוארקודש,חשבתבכחןטהרה,קדישהעצמםעל

עלקרישתמיספתשהשבתמכילתא, nמאמרשפיר

העןלם,והיהשאמרלמימעירכרןלפלונימהישראל,

אחדעניוחםהענינים,שניכיכו',עולמואתשברא

עלבזהומעידיםשמאמיניםידישעלכמבואר,

עלוממשיכיםלבתרך,בובזהמתדבקיםהבריאה,

(ישעיהאומרהואיכןוסייסוטהרה,קדושהעצמם
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והישיעהו Jכופרקהצנעיותתסד

ל IIז(שמ)ובילקוטאל,ואני ,'דנאוםעדיואתםמג)

איניכביכול Iעדיאתםיכשאיואל,אניעדקכשאתם

בא(פיבזיחרשכתבמהכעיווזהו/ל Iעככי'אל

ובההיאמצרלם,ביציאתדאשתעיכשברכלב) l1דמע

 1במאריהדחדינשבראיחודהאיכויחדיספור

חילאליהאתיסףכדיוכויטפןרנההואחדיה IIוקנ

חילאיהביספורא,בההואוישראללעילא,וגבורתא

משבחיוכדןגבןרתאחילאדאתיסףכמלכאלמאריתוו,

ואסתלקמקמיה,רחליווכלהווליה,ואודוגבירתיה,

שישראלדבמה Iכ IIגכתבחריל. IIעככולהועליקריח

ונפלאותיוגבורותיועלומודים,ומעידיםמספרים

 .)*יבתרךמלכותוכביכולמחזקיםבזהית',

(ר"פז"לי IIברשדאיתאעיד,הדברלבארויש

דירשני,אלאאומר,הזההמקראאיובראשית)

ח)(משלישנקראתהתורה{בשבילר) II(בוז"לש IIכמ

ב)(ירמיישנקראוישואל,ובשבילדרכו,ראשית

א'פרשהקהלתונמדרשל, I1עכתבןאתהראשית

חתירהשגםאיתא Iעומדתלעןלםוהארץבפסוק

חיההעולםבריאתשכלנמצאישראל,בשבילנבראה , 

דבשעח ):חל(בסנהדריוןאיתאישראל,בשבילרק

 .המלאכיםאמריהאדם,אתלבראיתה IJהקבשנקש

ה I1נעשרבעקריהעדוראיתי Iהנ"להדברלםשנדפםואחר )*

זכרהשביחהחהי'למההראשוןהעיקיב'ד'חהנ"לקר'ב Hבשהקי

ככלשבתששקללההנ"למז'הביאהב'הפן Mובד"ש. Hעלפזרל

ימובניםיתירהונשמההיוסקרושתמצדדהיאנמיאר t'יבהמצות,

 .באיררהעניוכליע"שארתםויעשריתןמציחלווילמזןשישמעו



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    499יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

חסהוהישיעהב"ופרקהצניעות

ןכשתגיע ,תפקדנןכיאדםובו Iתזכרנןכיאנושמה

רבונו 1לפניואמרותפלנה,ודורהמבולדוולאנשי

ילכןש, flעלפניךראשוניםאמרויפהלאעולט,של

ובוש"יבילקוטבזהאמרוחווו,חוטאיוכשישראל

אתםלהטיבכשבאתש,יילדךצירבפסיקתאזינן)(פי

הילכיןןכשישראלר"ל,כחיומתישיולפניו,מכעיטים

כביכול,שבזהמרובה,טובחמדהחישוה,בדרך

הכתובשאמרוזהילעילא,וגבורתאחילאמוסיפימ

 1נאותוישראלעללאלקיס,עיזתנוס"ח)(תהלים

ישראלעלאזבוות,מקומשלרצונועישיושכשישראל

שמעשלאבמהעשת,שיפהכביכרל,שמתגאהנאותן,

ישראל,בשבילדתיינןהאדט,אתובו}ולמלאכים,

תפסיקפירושוזהוכביכול,לאלקיסעוזנותניםיבזת

אמונהידיעלעדי,כשאתם ,ל/ Iהנילקוטןהמדרש

בןןבדביקותבקדןשהימתחזקיםכבייל,השלימה

חילאמוסיפיםבזהול, Iכנובמצותןבתררהיתברך,

חילאלשוונמידהיינול Jןי/אל,ואנילעילא,יגבורתא

יכלידי,לאלישבפילא)(בראשיתי IIכפרשוגבורתא,

 ,נ/ Iעאוניסורובעזוזשםעלקדש,לשוושהואאל

לומוסיפימשבזההנ"ל,כעניובזה,הקב"הואמר

וגבורתא.חילאכביכןל

ם tlוברמבינח.)בחוליודמבוארמחשפירומובו

ע"ז.כעובדשבתדהמחללשבת)ה'(סיף

ןגבןרתאחילאכביכןלמבטלש/קהחילןלול Jשעכיוו

ר'ול.אחרלאלעובדהואוכאילולת'.אלקיתושל

אנוש,כדורע"זעובדאפילןכחלכתןשבתיהמשמר
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"הישועהכ"ופרקהצביעותתסי

חילאשמוסיףכייו ):ח Jקלו(שבתל IIכמזלוומוחליו

 .לחשאוממשתיקווחוייתיבאלקותווגבורתא

והייתםוהתקדשתםלט.)(יומאל IIמזבזחויבואר

מקדשיומעט,עצמומקדשאדםקדושים,

בעולם ,מלמעלחאותימקדשיומלמטה Jהרבהאותי

מדחדהיינןל, IIעכהבאלעולםאותימקדשיוחזחו

וגבורתאחילאכביכולמוסיףשחןאכמומדה,כננד
 j;;;,, rl1NS07Iא

ולכןביכול, S-וגבורתא,חילאלוגםמוסיפים.עלה,.למ
החכמהאן~ר

ותוספתיתירהנשמחבשבתלאדםשנותניוחואדינא

הקדושה.שכינהלהשראתוזוכים Iקדושח

שבתשמירתוז"לשמיני) 'פ(נחלערביבספרוכתב

שבתשמירתידיועל ,התירתכללהוא

אחדבפעמקדושהשערינ'בכל ,ליכנטיוכלוכהלכתו

שהבעלמוסר,ספריבכלמביארחשעם,ומזהכוי

ידיעלאלאמעשיו,לתקןלואפשראיתשובה,

מויוצאשבת,שמירתידיעלכו'שבתשמירת

וזהוכאמור,לקדושחונכנס Iאחדבפעםהטומאה

ישראלשמריאלמליקיח:)(שבתשאז"למהסוד

לשערמידבאיםשחיווחיינונגאליג,חיושבתותשתי

ומ'/של, IIעכ Iכורעמכלונאילהחירותשםאשרהנן,

שבתות,שתיישראלשמרואלמליהנ"לבגמרא

תל,כבר ,'אשבתאיתאהנ"ל Iומדובירושלמי

להאריך.מקוםכאןואין ,בספח"ק

הקשוהתוספתדהבהבהנוולוניפדעודלהוסיףריש

בא,דודבךאיובגמראשם/ש Iבמיג:)(נדח

מקוםשםגוף,כיפרש"ישבגיף,נשמותשיכלועד
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 Tתסוהשיוהעב"יפרקהצביעות

דמהנולדים,להיותהעתידיםלנשמות, ,המלוחד

בעינואנתיהא I,Jבנ'שינאלןשבתשמירתיועיל

המביארלפיוייילהתיי,ש 1ע'שבנוףנשמותשיכלן

יתירת,נשמהבשבתמקבלמישראל,אדםדכללעיל,

אחדכלויקבלהשבת,אתישראלכלכשישמרןכ IIא

שבניףהנשמיתכליורידובזהממילאיתירה,נשמח

תיכף.להגאלוראויםחזה,לעולם

תורהלימודיסודהואקידש,שהשבתמבואר,הרי

הקדושה,התירהמצותקיוםויסודהקדישה,

הגאןלההבאתויסודהתשובה,ויסודהיחדות,יקיום

כלכנגדשקולהשחש"קהנ"לל IJמזיא"ששלימת,

שפירומבוארהיסודותוכללסידשחואאחרתמצית,

הנזכריםהפרשיםבכלהש"קשמירתעניוחומרשמצד

הכלכוללשהיאקודש,השבתמעלתנודלימצדלעיל,

קודשןשבתהלכותבללמודומכופל,כפולהחיובל, lIכנ

ןכנזכרולזכרם,בהםבקילהיותתמיד,עליהםילחזיר

יעיקרכתבהנוולצ) I1רסל{ח II(א nהב"ינמלעיל.

והאסורשבת,הלכותכן'ללמדשתהייצרידהדרשה

הכללמושבתהלכותהוציאהריעכ"ל.כי'והמותר

וחמותר,והאסורכתבואח'נכהראשון.עיקרועשאו

הילקוטמלשוןילמדובכלל.העניניםשארבכלדהיינן

ודרושואמ,'גוובשדייקעוד)לבארריש(בד"חהנ"ל

דויקא.שבתהלכותברביסלפגיהם

המשפיעיםהדור,מנהיניעלהחיוב,מוטלוביותר

שישתדלולישראל,ודעתתורהןמלמדים

נמלשכתבוכמושבת,חלכותללמודעלביחוד,
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וה.ישועהו Iכןפדקהצניעnר nתם

הקודשתפארתמספרהנ"ל,שבתעניניבקונטרס

למחותהדור,חכמיעלהחיובחלביותרוז"לתנ"ל

שלחןדיניפיעלשיתנתגו Iכובפרחסיאשבתבמחללי

שאמרומהלפניהם,הדורחכמיחיטבוישימוכןיערוך

יצאה jעזריהבןאלעזררןשלפרתןנד:)(שבתבמשנת

ואמרוחכמים,ברצוןשלאקרניה,שביוברצועת

שלאועלשכיני,שלאלאהיתה,שלולא(שמ)בגמרא

שחושחרבירושלמי,ואמרןשמו,עלנקראהמיחה,

ישאםכיחיו,הצומות,אותןיעניוהצומית,מופנין

אזמלחה,ולאלמחות,בידושישמללחחיטא,

ראוישהיההצואים,הבנדימאותןאותו,מלבישין

תיהכן,ועלבניחנם,בחםלכבסםתחוטא,להלביש

הזוהמא,אותו 1מעליולהסירתעניות,כךכלמתענה,

בו,מלחהשלאהחוטא,איתוידיעלבו,שנדבקה

ניהנם,ידיעלאםכימהחןטא,נפרדתאינההיאכי

למחרת,שבידומיעונש,מאודגדולומהתעניות,או

שמוכיחמלשכר,ועצום,גדילומהמרחה,ואינן

ל. IJעככוירשעהבעושיומוחה

לובחינתוסימוןלרןר/'זא"לנה.)(שבתהנמראל IIוז

מקבלילאיל Iאנלןתא,רישדבילחנימר

ראמומר,לובחינהומקבלי,דלאג Iאע'ול Iאמיאני,

מצחועלורשוםלךלנבריאלח IIהקבל Iא'כו'אחא Iר

מלאכיבהםישלטושלא Iדיישלתייצדיקיםשל

שישלטוכדידם,שלתיירשעים,שלמצחםיעלחבלה,

/ה Iהקבלפניהדיומדתאמרהחבלה,מלאכיבחן

נמורלם,צדיסיסחלליל IIאמאלי,אלינשתנימת
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תססוהישיעהכ"יפרקהצניעות

בידסחיהרבש"עלפניואמרהגמורים,רשעיםוחללן

מלחושאםלפני,וידיענלןיאו/למלחו,ולאלמחות,

לפניךאםרבש"עלפניואבירה Iמחםיקבלןלאבחם,

יממקדשיונן'זקןדכתיבוחיינו Iנלוימילהםנלו,י

בניאלן Iמקודשיאלאמקדשיתקריאלכויתחלי

עכ/זליכויתיוועדמאלףהתורהאתשקיימואדם

אםלפניואמרהןז"לטי)סל,תזריע 'פ(ובתכחומא

לחםהיהןלפיכך ,נלןימללפניהם 1לפניךויריעגלןל

עלולקבלשמך,קידןשעלןלהתבזותבידם,למחות

הנביאיםשהיוכמומישראל,חכאותולסבולעצמן

 Iב(פרשהאיכהןבמדרשל. IIעכ Iכומישראלסובלים

מהואיזחד IIמהשאמרהעודאיתאזכר)ולאה IIד

איזהשמך,עלמוחינפצעמחןאיזהשמך,עלנחןג

ל. IIעכ Iכושמדעלנפשונתומהן

מר,לונחיבתןמקבלידלאיאע"גח IIדשם Iובתוס

כדאמרמקבלי,אידספקהיכאהיינו Iכתבו

מקבלי,לאדודאיהיבאאבלנלוי,מילפניחםבסמיך

מזידיו,יהיוואלשוננין,שיהןמוטבלחם,תנח

השןאלובפרק ).ל(ביצחייוכריבהמביאכראמרינו

ןבגמראעב'ול,הכפוריםלוםתוספתגביקמח:)(לקמי

כפוריםיוםבערבושתידאכלודקחזינומיירישם

שיהןדמוטבמידי,ולאלהואמרלנוולאשתחשך,עד

(היז"להרמב"םוביארמזידיו,יהוואלשונגיו,

שמצוהיודעותאינודהנשיםספ"א)עשורשביתת

הקדושבשלויתומבוארעכ"ל,הקדשעלמחוללהוסיף

חיישינובתורח,מפורששאינןיבמחההקדמתגריש
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והישועהו IJכפרקהצניעיתתע

ובזהשוננים,שיהיוימיטבויתלוצצו,יאמינושלא

(יבמותש JIכמ Jנשמעשלאדברלומרשלאוחיובמצוה

יאמינו.שלאשייךלאהריבתורהבמפורשאבלסת:)

ח JIתר Jסיח I1אובשייעוכןעש"ב,להוכיחוחייב

שיקבל,ספקשישדברפסוקההחלכהשםא IIובמג

שוננים.שיהיןמוטבשייךלא

הייהתוכחה,מניעתכיבזה,להתבינןוחיובוראוי

יהואל, IIרלהחטאיסהסכמהכמיי IIח

הוהובדידירוול,דמיא,כהודאהשתיקחבחינת

אחד,חנותבעלעמזמו,איזהזחשדיברתיעינדא,

שאניעלי,התרעמוחלהקודש,בשבתחנותןשיסנור

האדםפלוניכי ,ננדיוטעוחנם,ומצערןמטרידן

לאחיו,וכןלו,אמרלאומעולםדודו,חיחהנדול,

הניודבריוולפיקודש,שבתשמירתאודיתדבר,

מבריחופרנסתושמצבבאונסן,חכירדודושבודאי

ולכןוטענהשוםעליולןשאיויבנפשווידעל, I1רלכד

בשתיקתעצמומחזקהיחלאאםיודע,ימילו,שתק

עצמופורשוחיתהרעה,עלמתנחםהיהאולידודו,
~ 

חנונה.ממשפחהחיהשבאמתאחרתחטאומו

בביאורח IIתר I(סיברורהחמשנהשכתבפ IJואע

נבלותואוכלבפרהסיא,שבתדמחללחלכה(

בכללאינודשובלהוכיח,א"צוכרומח,להכעיס,

הריזתולעומתמסברא,רקכ Jדכ'ע"ש Iעמיתך

יע'נמירים,רשעיםדהםנה Iתקבדאמר ).חנ(בשבת

נענשו nיאפ" ,ד IIושפע JIנז IIעעלדעברר ) I(שיימא

ש. 1Iעבהםמיחושלאעלהצדיקים,
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תאעוהישיעהכ"ופרקהצניעות

אחריותגדולכמהעוךולהתבןנןלהתעוררלנו""ייויש

מהםלאיזהיבאאםשאפילובזה,השתיקה

השבתאתשמחלליםעללהתחרטהתעוררות,איזו

פהפוצהדמדאיומתנחמים,תיכףהלאקודש,
 11ן l ~'~:ו".ר:ה~

שהכלמינהשמעןלהוכיחם,עליהםלהתרעםימצפצף,

פרנסתם,בשביללזה,שמיכרחיםבאונסם,מכיריס

ונושאיםכשנותניםובפרטל, IIכנאותםמחייביםואיו

גםאםשכווכלכלל,איתםמוכיחיםואיך Jעמחם

מחזקיםחרישחוא,בחינהבאיזהאותםמכבדים

שידמורוול,לפושעיםידבזהונותניםבזה,אותם

גדולה,חשיבותםועדייובמעשיהם,רעשיםשאיו

זהיחרייבעיהי/רוהיראה,התורחאנשיאצלאפילו

ומכבדלם'עמהם,ןנותניםשנישאיםלים,בכלמעשים

ולעיררמ,להוכיחםדבריםראיואימרראיואותם,

גדול.תיקיןצריךזהשדברמודים,יהכל

מיכלןז"לא) JJ(פיאליחןדביבתנאש Jlמויזיע

אתלהחזירמוחה,ולאלמחות,בידושסיפק

הנשפכיםתדמיםכלמחזיר,ואינןלמוטב,ישראל

רשעהואכוישנאמרידו,עלאלאאינםבישראל,

ערביסישראלשכללפיאבקש,מידךודמולמות,בעינן

בנימיו,בגבעתשנחרגואלףשבעיםאותוכוילזהזח

כויגדולהלסנהדרילהםשהיהמפנל Iנחרנימהמפנל

ולהנביתבמתניהם,ברזלשלחבליםילקשירלילך

עיירותבכלויחזרומארנבותיהם,למעלהבגדיחס

ל, JIעכ Iכיישראלאתוילמדוכןיישראל
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והישועהכ'ןדפרק·הצניעיתתבע

שמעוודאו'רהווך)וז Iפ(טוטהבירושלמיומצינן

אתיקיסלאאשרארורבפסוקחלפאת,בו

רבדאמר Iשלמטןדיןהביתזההזאת,התירהדברי

קרעהזההדברעלשמואל,בשמיהידהרבהונא

תנחום Iרבשםאחאר'להקיס,עליואמריאשיהו,

ספיקהוהיתהושמר"""ועשח,ולימדלמדחייה, Iבר

ר'ארור,בכללזההרי 1החזיקןלא Iלהחזיקבידו

ולאלימדולאלמדלאבאברחייה Iרבשםירמיה

להחזיק,בידוספיקההיתהולא Iעשהולאשמר

ירמיה Iרחנה Iרואמרברוד,בכללזההרי 1ןהחזיק

מצותלבעליצללעשותהקב"העתידחייה. Iרבשם

החכמה,בצלכיטעמא,מאיתורה,בעלישלבצילה

ל, IIעכבהלמחזיקיםחואחייםעץואומרתכסף,בצל

שמחזיקמייריראשוןפטוקאלאואומר,מאיל IIול

ואומרשמחזיק.אופךבכלמיירישניופסיקבכטף,

סמיכותעניווזהו .ל/ Iכנלהחזיקיכולאדםשכלבזה

המאמרים,

אהבהבברכתתמיד,יוםבכלמבקשיםאנחנווהנה

ולעשותלשמורוללמדלגמודשנזכה ,רבח

 ,תעשהבלאמלעבורחיינורשמלרהוידועולקייס,

שאנןאחרןקשהעשה,המציתלקייםחיינןולעשות

הכלהריןלעשות,לשמורןללמדללמודמבקשים

ל IJלהנאדולקייס,עןדמבקשיםשאנןזחומחבכלל,

שיהיההתורה,אתלהקיסדהיינןשפיר,מבואר

יקיימןישראל·שכלבישראל,קיוםהקדושהלתורה

 ,הגדילהכנטתאנשילנוומרתקנו 1וכנכוךכראויאותה
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תגעוהישועהו l/כפרקהצניעות

אתלהקיםשיזכהזהועליבקשמישראל,אחדשכל

מחויבמישראלאחדשכלדכמומזה,מוכחהתורה,

אחדכלנמימחויבכןולעשות,לשמורוללמדללמןד

ושיערן,שידעווהיינוהתורה,אתלהקיםמישראל,

גםהתורה,אתלהקיםבידו,ישמישראל,אחדשכל

ידועה.ובמזהידוע,ואופןידוע,בזמואחרים, ל~; i!iא

שלפי,ואיןוז"לדע'יב)(רישד IIביעכ IIשכושווור

·ו rישהואהעולם,שח.ושביסכמולמחות

לאראשם,כאגמווולכוףעול,בעושילנעורתקיפה,

דברעושה,שחבירןשרואה,אדםכלרק,הוא,כן

 ,בניאללו,לומרודהיינולמחות,בידויש 1כהוגו אלש"",,,"

ישמעלאהואואםזו,מדרךכלדהדבר,טובלא

אםאבלמערבותו,ןאפילןמעוו,מנוקההןאהרילן,

עכ'יל.ישאעונוהואגםבקרקע,פניםכובש

יפטרולאבתורה,העוסקיםחכמיםהתלמידייגם

בתיקוומלהשתדלזה,בשבילעצמםאת

פאה)מס'(רישל IIדאזהידרעהבטענההיהדות,

 ).הנ(שנתבמס'שהריכולם,כנגדתורהותלמוד

בודאיןממילאגמורים,צדיקיםהללוהקב"ח,אמר

עלשנתחייבו,שם,אמרואפ"ח Iכראויק llבתהעסקן

דלאהרימיחו,ולאברשעים,למחותבידםשחי'

אמרוועוד ,ק' Jבתהשעסקומשוםמהתוכחהנפשרן

וירדמשהעלהבשניהתורהקבלתלעניןפח.)(שם

שבתטורחמשום Iכופנאילוהיהלאבששי Iכו

הכתןבשאמרכמושבת,צרכילהכיןוהיינול, IJעכ

יביאו.אשראתוהכינןהששיביוסוהי, )ז' 1ט(שמות
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והישועהכ"ופיקהצניעותתדע

תבשליאשריאתאפן,תאפואשראתעודואמר

נתנהבשבתעלמאודכילי ):ןפ(שםואמרןבשלו,

ראויחיחפנאי,לוחיהדלאלאוואיכנ"ל,תירה

דבריםגופז.)(שםש 1Jמל JJוזיבששי,תורהשתנתו

יוםהוסיףעמן,ח Jlחקבוהסכים ,מדענוומשהעשה

דלאידו,עלהקבו/הזהטכיסומנלו Iכןמדעתואחר

שםשאמרןפ Iואע'ל, IIעכצפראעדשכינהשריא

התיסןכתבוהריכונ,כמחרהיוסומחר,היוסדדריש

דתייםמשמעאלאנמורח,דרשהזוראיוהיוס,ה 1Iבד

ל. IJעבמדעתוזהאיןהכילאודאי Iממש

ייםלהןסיףככהעלראהדמחקשהולכאירה

תורהנתינתולאחרלדחותמדעתואחד

ועניוהבריאהתכליתחיישזהלישראל,הקדישה

בראשית,פ JJרז"לברש"יכמביארמאז,המקווה

בראשיתמעשהעםה IIהקבשחתנה(שם)ל JIרןכראמר

ואםמוטבהתורתמקבליםישראלאםלהםואמר

היחוזהע'יש,ובחןלתהיאתכםמחזיראנילאו

(שמותלמשהה IIהקבש IIכממצרים,יציאתתכלית

חאלקיסאתתעבדןומי?צריםהעםאתבהוציאךגו)

ולהחישלמהרלכאווהמהואילרחיההזח,ההרעל

מאהבתוגםילאחר,לדחותולאהאפשר,בכלחדבר

שפסקתישראל,וטהרתוקדישתוהקדושהתורה

חקב"חשחסכיםכיווק JIעקמו.)שםל( lIכמזזוהמתו

חרייתברז,רצונןזהוחיהאחד,לוםלהוסיףעמו

 Iהרביעיליוסנכוניסוהיומתחלתלמימרמצלהוח

תשלישי,ליוסנכוניםוחיומתחלהאמרט IIומ
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תעהוהישןעהי l/כפרקהצניעות

הקבי'חויסכיםמדעתן,אחדיוםיןסיףימשרעו/ה

לקבלתהכנההיצרכהלאדבאמתנראחאךעמון

ואויסהייכברההכנהומצדימים,שלשהרקתה"ק,

ה 1ע'רבינודמשהאלאקודש,שבתבערבלקבלה

התורה,לקבלאפשראישבתדבערבמדעתיהגיו

משיםישראל,כללשאריכוופנאילודאיןמשום

במרחשבתשהרי 1קודששבתעללחכיושבת,טירח

לדרושאסמכתאלןומצא ,):ונ(סנהדריןכמז"לנצטוו,

היתהשכך Jעמוח IIהקביהסכלםכן';"'ומחרחיום

גיולתמצדלעצמן,עניויזהו Iמתחלהיתברדדעתו

ההכנהשיעשןמתחלה,ראןיהיהוכוהשווק,וקדושת

יוםה IIמשרעיוסיףכךואחרהימים,שלשתק IIלתה

דוריתשילמדוכדי ,קודשחשבתכבודמשיםאחד

שחיה Iוק Jחשוחשיבותמעלתגידלמזה,תבאים

הקדישההתורהקבלתכבודובשביללדחותכדאי

רנ"אס IIסח I1אע IIבשקיוולובאמתחמחרת,ליוס

שיכיוכדישבת,בערבבלימודןקצתלמעטלאדםדיש

 Jוהבול, IJהנמגמראשפירנלמדוהואעכיול,שבתצרכי

לכלכולההתורהכלקבלתומחק"ו,דבריסוהרי

שבת,טורחמשרםהמחרת,ליוסנדחהישראל,

השבתחילוללמנועקודש,שבתצרכילהכיןשצריכים

קבלתלדחיתראןישחיייכמה,כמהאחתעלקודש,

שלתורהללמודוכ"שישראל,לכלכולחהתורחכל

מובטחיםהםחריזהומלבדודי'יק,אנשיםקצת

עלגםמשלם,שכרםה IIהקבלהםשישלםיעומדים!

צבןר,בצרכישנתעסקןע"ילמדןשלאחתורה,ללמוד
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והישועהכ"ופרק nהצניעדתעי

עםהעמליםוכלמ'יכ)(פ"באבותבמסיאמרןשכן

ואתםכוישמיםלשםעמהםעמליםיחיוחצבור,

וביארעשיתם,כאילוחרבה,שכרעליכםאנימעלה

בעתמצוהמעשותשימנעושפעמיםז"לם IIחרמב

עליהםיעלהת IIשחשיואמרצביר,בצרכיהתעסקם

עשאןח,שלאפ IIואעהחיא,המציהעשוכאילושכר

וי'ילל. Jעכןשמלםלשםהצבןועםשהתעסקיאחר

מצדיקיםהידועמאמרע"פהרבה,שכר"fו"זiנאמייש

הכתיבעלייומעלהעשאה,ולאדבנאנסחקדמונים,

מאיד,הרבחשכרן ).ן(ברכותכמז"לעשאח,כאילו

רקשכרלואיןעשאה,ראילועשאח,מאילןיותר

פניותכמהיודעימל Iשעשאהחבחינתערךכפי

הכתובעליןכשמעלהאבלבה,עןשהחיהופגמים
~ i ~-ן ii ח~? D ~ 

כראוי,נעלתהיותרצדעלחיאאזעשאה,כאילו

עלביןשכרשמקבליםחרבה,שכרהכינחל IIוגי

וממילא Iעשושלאהמעשהעלוביןשעשן,המעשה

 Iמבשכרשיקבלונדול,ריןחרקבזהלחלןמדיםאין

להחזירםישראל,אתלזכיתשתשתדלןעלאיחצדדים,

ללמןד,שרציהתןרהעלשכריקבלןוהבילמוטב,

הנ"ל.השתדלותטרדותעייילמדיולא

לאחרים,להוכיחאניאשתדלאידלימרזשייןלאנם

זכיתילאבעצמיאניוחרידרכיהס,אתשיתקנו

כבתשהריכראןי,והנחנותידרכיאתלתקןעדייו,

בוזליאחדמשלדרדל Jוזידעיוב)ריש(שםהיע"ד

 Iגזילתןבעבורנענש,אחד,כלכ I1אנוזל,כ IIגוחבירן

יע"זבעבירה,שניהסהיותםג"כ,חבירונזילתועביר
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תעזוהישיעהכ"ופרקהצניעות

חיזראחדאח'וכואםבאחיו,אישוכשלונאמר,

לאהשני,זהוברשעתו,במרדיעומדוהשניבתשןבה,

נזלבעוןשנענש,נםואףעצמו,בעבירשנענש,זו

הןאיל ,מ/ Iמ Jשבשחבירןןאףערב,היותן Iכ 1Iגחבירן

חרי ,חבירןלמעשהנתרצהלא/כ Iאשב,לאוהוא

עומד,במקומוהנזלוחטאהעוןנסלחלאלמולו

הואבתשובה,החטאשנמחללזהכיאותו,להעניש

נדוליםורחמיםטעם,.בלימוחלש,מרצוןמד',חמלת

בחמלתנמחלוהויזיתחרט,כאשרלעון,שיסלחלד',

וחטאחמלה,כאןאיובמרדם,להעימדיםאבלדן,

וזהוחבירו,בעוןנענש,שיהיהעימד,במקימיחביךו

שבים,לשאינםמנקהואינולשבים,מנקהאמרי,

מניקה,~אןתיהיאעלין,ששבעצמי,עוואיתוהרציו,

לנב{'להפרע,עימדחואמ I1מאבלעליו,ששבאיש

ל, IIעככי'שבואינוהואילערבות,בשביל Iחבירו

באותוחשא,עצמוהואשאפילוו,עניה c גt,מבוארהרי

האחר,האישאתלהוכיחחייבהוא/מ Iמ Iממשחטא

ולאע"ז,נענשהןכיחו,לאראםבזה,כ IIגשחוטא

בעצמישאניאחרתוכחה,ממצותפטוראנילימריוכל

ההיא,בעבירהשחשארמשיםיתכןדלאבזה,חיטא

תוכחה,מציתשיבשלעור,שיחטאתה"קתסכים

הואשנם'פ Jאעשחטא,לחבירולהוכיחיחייבולכו

היעיור.כמ"שבע"כעצמו,החטאבאותןחטא

מקייםהיארנםיו,לקורה,טילמשיבווכשהלח

נתכויןשלא'פ Jואעבזהתןכחהמצות

כו,השיבוהוכיחןשהיאמחמתרקתוכחה,לשם
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והישי~הי l/כפרקהצניעותתעח

המצות,כונתבלאתח"ק,מצותבזהמקללםחיאמ"מ

הכובש Iנבוראיזהודייק,רפווד)(אבותהתנאיבאמת

רקכילכביש,קלחברו,יצרכידייקא,יצרו,את

מחמתתאמת,דרןרואהואינובדבר,סומאהחוטא

חי"ר)פי"ברוצח(היהרמבייםש IIכמלבן,·אתות

שהשינוכנווימתןק,טובשהןאהרע,עללוונדמה

נורא,באופןנדול,היותרמאויבולחנקםאפשרות,

ריצחלאיני Jןכדומחפלןנית,אשהשישאחשיג ןא'~""

לבסוף,ושיתחרטמזח,למשךמהןלשמועולדעת

תחניק,מצותמקייםעליו,ומרחםתאןהבו,וחברו

ולבו,עיניןולפקחלו,ןלהסבירלהעירןלחתאמץ,

שלבסופויהיהמתהעניו,בתכליתוישכילשיתבונן

שאפשרטצרקי,יבכלהבא,ןבעןלםהזה,בעילםדבר,

וחלחנידן,וכשיעלההרעה,מדרכולהשיבו,להשתדל,

אזהאמיתי,יחטוב Iהצדקןיכירעיניו,אתיפקח

בזהילפעמיםאוהבו,ויעשחלמוכיחן,טיבהמחזיק

דבריך,לפיאתת,נםבךחזירלמוכיח,משיבשהחיטא

מהלבהיוצאיםדבריםג"כויקבלעינין,כ IIגיפקח

ובבאבזחלשניהםוטוב Jבתשובחויחזורבתמימות, . 
 .כל"ראמו

אתןאח"כתחלת{עצמושיתקןדראויואח"כ,

יקושו,התקןששי ):סב Jוב/ל IIוכמזחברן,

מ II(בואמריאחרים,קשוטיאח"כ,עצמך,קשןש

טז:)(ערכיןואמרןלחברך,תאמראלשבד,מוםנש:)

קשו,עון(כלומרקיסםטול(המוכיח)לןאמראם

(עוןקירחטול(תחוטא)א"לשיניד,מביורש"י)
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עט nוהישינוהו l/כפרקהצניערת

לך)(סייפיוסףיעקבתולדותוע'יכיד, I(מביוגדול)

שמעאוראהשאםזי"ע,ל 11זט IIהבעשאא/'זבשמ

מעבירהשמץבונםשישידעיהודי,מאישעבירה,דבר

לתקןשיתעוררכדיזה,ליהראוחשמלםימיזו,

החוטא,אותונםבתשובה,יתעוררןממילאעצמו,

 )( IIפ(שבועותןבתןספתאמזה,דוכתיובשארע'יש,

לשמוע,מתחייבאדםאין 1אימרמתיאבןא I1ראיתא

חיןיכוושמעה,תחטא,כ,יונפששנא'חטא,אא"כ

נתחייבעבירה,עובריהרואתאומר,מתיאבור"א

ע'/שע"כ,לראותזכחמצות,עושיחרואתלראות,

ל, Jlזז Iאא'שאמרהדבריסחןוחןכ"י,בנוסחאות

חי,זהוכעיןלו llחזמאמרנשמאמרותואנםואולי

 ,לרה//רנוטהאילנושחי' ccשם)/נ I(בינאי Iדרמעשה

וכששמעבצלו,שיושביסלחו,ניחאר" Jרח'דבניוסבר

בזה,עליומתרעמיםרה"רשבני Iגבראהחיאחטא

תחלה,הואותיקובזה,חטאחואשגםלן,נידע

ל I1במזוי"לג"כ,שיתקוגברא,להחואאמרכ JIיאח

עסקינו,בשופטניאטודקיכוי,קורהטולדא"להנ"ל,

ספ"ב)מ II(בש IIלפמאכךטעם,בלאדבריםשמשיב

זדונותוע"ה,כזדונות,לחםנעשותשגגות,ח, IIדת

לת"חהחוטאאומרלכןכשננות,לחםנעשות

מוכחבעיניך,החטארואהשאתהכיוןשמוכיחיו

כזדןנות,הכלןאצלךזה,חטאממיןישבדשגם Iמזח

תחלהשוביכ, Iגליורמזכקירה,חואחטאךממילא

וישוביתעוררחחוטאהואגםוממילאחטאך,על

טולהתשובה,וזהותעבודח,עליןתכדבולאל, Iכנו
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והישועה ,"כפרקהצנינוותחם

הכל.ויתיקןעיניך,ביואצלך,שנודעתהקורח,אתת

בצעמישלמצאהנ"ל,במזרנהשאינןמי,נםמ"מ

קדוםעליו,וישןבבחבירן,שראחתחטאמעיו

וכדונתוכחת,במצותנמלחייבכ JJבעלחבירי,שיוכיח

ניףוהצלתשמיותעלמציוח,יאדםהנוף,בשמלרת

ןח"מ ,ז 1קט'סלייוי'דש'יעגעיחברינוףעליכו Jעצמי

יבשארש"ל,ט IIשכח IIשכטי, nיא"תכ"זתנ"ןסיי

שאינואועצמי,ימסכן Jנפשיעלחיטאואםדוכתי)

מחיובזגהיפטרלאעצמו,לרפאאולהצילחש

הלח,שיטעוויתכורלאחברו,גןףוהצלתשמלרת

עלנםשהריןלהצילני,לשמרניעלילחוסלךאיו

וכתבשטות,שלטענהחןאדודאיחסת,לאעצמך

אינוהחולהאםשאפילוח) IIשכס 11ר(שמבאח""

דהיא 1אותוכופיוחשבת,אתעליןשיחללורוצח

והצלתבשמירת 1נמיהי'תכ, IIעשטותשלחסידות

נפטרלאעצמו,עלחשלאשאפילומהחטאים,הנפש

ולהצילוחברוואתלעוררהתוכחת,מחיובבזה,

שיעוררחןרוצה,שאינןצווח,חלתמהחטאיס;'"'זאפילו

ובע"כשבו,השטותריחמצדזתוחריויצילחו, , 

הסנהדריו,ובזמן 1דאפשרמהבכללהצילן,מחויבים

לעוררהחיובהזחובזמןבעיוכ,וכופין,מענישיו,חיי

תוכחת.ידיעלהפחיתלכלחבירן

ונםקשהודברתואבכלל,חתוכחתעניופ IIעכ

טז:)(ערכיוטרפיוא"רחקדושיסל IIחזבימי

ר I1א , Jמלהוכיח~יכןלחזת,בדירישאםאניתמת

תוכחהשמסבלחזהבדירישאםאניתמלהעקיבא
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תאפiזזי·ש~עח nפ'/גפרקי·עינ:ן. QIח

יצרךואיןעתת,בזמנלנןש.כןוכלשטמ/ק) I(לגי/ל Jעכ

צריכיםובודאילכל,ידיעהיאכיזה,ו.לבארלזףאריד

חבוראמציתבזהלקייסדשמיא,וסייעתאחיזוק

פוגעיםאיןחלחו!Sת,ברביםכשלומדםיואמנסוה, Iב

מתיתדיםתארץמעמיורביםכלל,אדםשיםבבובודבזח.

בביאורהקדןשה,התורהדבריאתשישמע~זה,ידיעל

מימיהם,ידעןןלאשמעןשלאמההענונים,כל

לשמןעוינתחמוכלבניהם,הדכריםשיכנסוואפשר

עשהמציתבזה,ןמקיימיםחק,דושה,לתורהןלצי·ית

אלוופשר"ללבניד,ושננתםדכתיבלאחרים,לעמד

אתוידעישישמעוהתוכחה,מ,צותהגסהתלמ.ידגס,

ןבאמתעתה,עדבבונהגיהםשעש,וןהשגנןת,השגיאן.ת

אדם,בכלכמעטזהשייןשבת,בחלכותכיל·דוע,

שחןאהדבר,בריןוממילאהקדושים,מספ-רלםל 1Jוכנ

שבת,הלכיתללמודלחזקחצד~יםןמסלנדולח'<.וב

 .).*חשי"תלכבודןאופן,צדבכל

לבו,אליתןוזו'לשכתבדעווב)(רישד IIבנער II.שו

 Jתורהדיניוללמןד ,'דפילענוןמבtוי

• f ·שבשםשב,תחישהקריסביארטלאגלי-ספרובהקרמת

שקילשבת,בה'וללדמללמוךכןהצמות-,ככלשקיל-שבת·ששימרת

תיקיןהואקודששבתששמירתוגםהמ~ות.בכל-יללמי·ס~למוד

שבתבהלכ-יתהלימ!ןןוב"שחברית,'סמירתגורםהבו'ח-,לפגם·

הלוייעקבמיה//רהמי"מתרהו,חנכ~'ז Dעהעונג"עו.שיב.קידש

ללפיילפרנסהשמסיגלראיתאשמעתיעזרשליט"א.ראםענםערג

קשדו.שבתומניני·יים·בלכ
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והישועהכ"ונכיקהנניעותתפב

שבתחייבפרטבעקביו,שדשמעבלריתולחשמר

ממשבחן,בקישאינימיהנחניו,ברכתיברכותולייט,

נדר,בליבלבייגמרתלישראלי,אדםבתורתאינו

ככתובאלייח,אלן,תשובחלמיבעשרתנדר,והסכמת

בתים,לבעילןלחלקאשכנז,בלשוןבקצרה,שבתדיני

רביס,עלייצחקוכיוידעתיכוי,תורהבני'כ Iכ"אינם

מוטבאבלמנגלנתם,היוסכללמשל,להטואהיה

וו Iמה JIפעדיותבמשנת{הלשיןלמלכלשיטהשאהיה

אישעהליעשיתולא Iימיכלשיטהלהקראלימיטב

שאהיתהלשוןכבתשיטפאואגב Iחמקוםלפנירשע

איעולולאישחקו)א llשבנרקעסיקשחרישוטח,

היהכבר Iלבדיזהעכ/ל,קדישאמלכאקמיבכלסיפא

ראשינהמשנהמ IIימזה,לקונטרסלהקדמהמספיק

לעצמם.נחוציםהדבריספ IIשעכ 1מםקומהזזהלא

שלחומהקיצירשבת,הלכותלהוציאראינוילכו

כהיפצועצמי,בפניקונטרסולעשרתיערוד,

ובבתלכנסיות,בבתישיעורים,בושיקבעיבישראל,

מקוםיבכלתורות,יתלמודובישיבות,מדרשות,

דפים,כעשריםאלאשאינוולרביס,.ליחידשאפשר

יכמאמרבי,בקיולהיותתמיד,עליולחזורונקל

פביךמאוד,הדבראלידקריבכיל)(דבריסהכתיב

הקטןבקינטרסבקיהאדםוכשיחיהלעשותו,יבלבבך

ערוךלהשלחןגםלפניו,פתוחהפתחממילאהזה,

לעיל.כמבוארנפשו,אויתככלוהפוסקים,

התירהכלחיזוקוזכיתקודש,השבתיזכית

שבתשמירתחיזוקידיעלהבאןהמצות,
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תגפוהישועהו Iכןפרקהצביועת

שמזכלםהקדושים,ישראלבניעםןזכותל, IIכנקודש

כמ-אמר ...שמסייעת,אבותםיזכות ,זיבעבידה~,אותם

המשתתפיםילכל Iלנןלעמיד )ב/ Iמב IIפ(אבותהתנא

יבכלשבת,הלכותללמידבעניוימחזיקיםןןמסייעים

תוא,ברודהבוראלכבודשבת,שומרלתחברהעבודת

הזוחרמאמרוכפלהקדושים,ישראלעמיולטיבת

ביומאןתאת,דלעילאברכאודכלהידוע,תקדיש

בוכאןכלקודש,חשבתישפיעממילאתלייו,שביעאח

ןמייגעיםהמשתדליםלכלענינים,בכלןתתאודלעילא

בישראל,קידשחשבתשמלרתתיקיולצרכיעצמם,

שבתשימרילהיותישראל,כלבכללכילניונזכה

לביאתונזנחהקדושה,תורתינוכדתבאמתקידש

יעד.טלהנצחרצןויהיכואמומייצדקינומשיח
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 n-~יש~ענrו,אמהדיראחצניע'" ~
.גותאו;נהדירא

ייחנו lרראמר ) Iגא(ותבפתיחהש IIבמהערה

ללמידלניישכו',מבתילהחטאיראתלמדני

יראתשלמדהעולם,בפניזהשסיפרר",ימהתנא

לבד,זהעלסמכהשלאוסיפרמהבתולה,חטא

עדייוזהירןתיה,כלועםלהכשיל,שלאנזהרת,שהיא

ובקשהידח,עלחטאיתגלגלשמאיראה,ה.לתה

יתגלגלשלאויצילוה, Mישמרוחש.מיםשמורחמיש,

ידה.עלחטאשוס

איההמלאכיםשאמרו Iחאותבפתיחהש IIבמש

צנועהיי Jפרש/באjףל,הנrוויאמראשתך,שרה

בפנ-יאשתואתלשבח/ה lלאאעלילמהקשה,חיא,

להלבשררצהדהמלאךיי"לצנועה,שהיאאחריס,

הנההשיביאאע"החיא,איחשאלולכובן,שתלד

רוצהואינהעצמה,שמצנעתהיא,צנועהבאחל,

לאחרים.להתראות

דחייבתלמדין,ןנמצינןיי'א,אותאחרלפתיחהא)

מביתח,מלצאתעצמה,למניעאשה

מקושטת,תצאלאלצאת,וכשמוכרחתאפשרותה,בכל

מיתרגםלחוץ,אשהיציאתחומרעויללמודויש

אתיעשההכזונהלא)לד(בראשית 1בפאונקלס

דזונההריאחתנא,יתיעבדבראהכנפקת Jאחותינו

הכשרות,דנשיסלחוץ,שיוצאתברא,נפקתמכונה

ה II(פכל IJוכמש Iלחוץיצאו,ולאבאהליהויושבותהיו

 .)ה/ Iכאות
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פתח~ףהישיהע·בתרארורא rnפיעותרכlt·נ

בניבשטלכה"ג","צניעותבשייכויתז, IIיאדת Iשם )ב:

לפמשי'לשליט"אזידינתךר IIמ'יהח IIח'ךח

מהנחשעצמההצניעהשלאיחטאהדחיה )/ז'(ייאית

חיווהמילדותלעילם,מיתהיונרמהיעליה,א Qוף

לדברפרעהשתבעך ):יא(סוטהל I1כמז l'~נועות

כמ"שלעולמ,חיותבחינתוהביאורצווילאעבירה,

נ;יקיובבחינתשתאתמצויולפיהילדים,את~תחיין

ישראלןעלטיכפרו.ולויה,כהונתלבתיזכוןפ.פרח,

ד; IIעכ

ישראלש·ננאלול IIחזש IIמעיו'ל Iיכ'·אבותשם )·ג-

שנתןלפ"מצדקניות,נשיםבזכו~ממצרים;

צניעותצדקנלות,הנשיםאותושהיןט) IIי·(אית

 1עדייונאסרושלאמהעריןתאפי?ןשפירשוביותר,

להקידלמווזכוהקדושה,במידרנתיותרהין~מי-לא

להאנשיסגםהקבלהיסודהךוהין ,תjףייקבקבלת

בכחהענל,למעשהכ IIאחמתנגדותiויווגםל, IIכנ

(אותבהקדמהכמבוארתליא,בהאדהאצניעותוו

ביתן,בתוךשישבומצד:נמשךוצניעותוילן)ואותהן

(אות/ל Iכמש:.בבית,שיושבויתיעקב,ביתקראןכ IIשע

~/ J (זI זי~II במדרו.:נזלJI יעקב,לביתזראמרכהש

במדרגת Iהזההעניןשיפרשישראל,ס:גני·~גנ=ןיד

ונעימהרכהאמירהוחיאצניעותו,ע"יהגשיש,

שלהצערדזתל IIו~לאנש-יס,כגידיז=ניקשתלנ-שיtע,
I 

H ,להזדכןויזכוחא~שים,שיכנעוסיבההיח'אנשים

.זוהמתודספקהתס"קבק-ב-לתכקדושתןןלהתעלות

 "קוכן.).(ש,בתלי' IIכמז "
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וחשיעוהבתראמהיורא mהצכיעתפ~

חואלחטוא,דתגירסא) IIמ(אותבפתיחהש IIבמ

(אבותש IIלפמלתעירישהחטאים,עלנענש

עבירותעלדגםי"לעבירת,נוררתעבירהכ) IIמז IIפ

אליתווחחיל, Iרונענששנרםמהעבירההננררים

לשיםחטא,שיםינרוםשלאמאוד,מאורליזתרלכו,

אדם.

י"לנזל,נמיהוידזנית )/נ(אותבהקדמהש IIבמ

ט) JJטפמלכיס(חןהרמבנוםממ"שראית

דשםלהשיבואיויעקב,בתדינהאתנזלדשכם

חירלאתא,משיםדאידל"ל Iלנמריממשגזלה

מרצונת,אצלןנשארהתיאדשמאלחורנםןרשאים

לומרראיונזילת,נמיחוישעת,לפידנזילהאלא

חוצרכילאלזנות,פרוציםכולםשחיוהמביל,דבדור

כידיע.לזה,נתרצתהשלאשייךומ Jזמי"ללנזול,

בשבילחכלדטרבלמביארדי,ארתלהקדמהד)

טפרע' Iר"לרעהתאיחאיתח

קנווג). I(טיחטידים

דמ"שןי"להשם,דחילולהשביעיבלאוא Jlלפ

מחללזההרילחכעיס,בנפשכשאטם IIתרמב

חיללרואה,ואיוביחידות,שעשההייניהשם,את

לאכשוננ,כשעשהולמעוטיל, IJרלעצמי.השםאת

ולפיכךהרמבייםמדסייםאזבזה,השםאתחילל

די,אניאלקיך,שםאתוחללתשקר,בשביעתבאמר

,שיחיהלאחרנשבע Jשבועהדסתםלכאורח,זהנסתר

בתרניםאמנם Jדבריואתלאמתאושיקיים,בטוח

לשיקרא,בשמימנכווחדישתבעלאבזת,כתביינתן
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תפזוהישועהבחואמהדוראהצניעית

מדכתיבתימאדלאבזה,מתקויז"לבתפירןשוכתב

דמפרסמארביס,דדוקאת"ארביס,בלשוותשבעילא

מנכווחדאפילול IJקמחשם,חילןלןאיכאחשא,

הואאפילומשמעולפ"זעכ"ל,בשמילישבעאסור

דהוים IIהרמבכתבובזהכלל,שומעואיוממש,יחיד

צורי,שוםללאבשקרשנשבעלהכעיס,בנפשכשאש

חוילהכעיס,עושהאינואפילןאחרים,בפניאבל

בעניו,דייקם IIדהרמבא,לאיומא,ממס'/ל Iכנחווה,

גדולאדםחואאבל 1ממשעבירהאינודאפילו

יוחנו,ורידרבדומיאבחסידות,ןמפירסםבתורה,

וזהוחשש,שוםבכל~חריומרנניםחבריותדממילא

אדם,סתםאבלבפניס,שכתבתיג Iחסמ/כשיטת

עלבזה,דעןברס IIהרמבכתבלאעבירה,שעשח

אדם,כלאפילןהיראים,ולבעלחשם,דחילולאיסור

השמ,חילולהויעליה,ועוברמצוה,שוסשמבזה

בפניס.שכתבתיי Jהשנשיטתלכאורחהואוכן

עבדינובדרבנובמ/שביארנוט"ז)(איתא Iבפ/

שייךדזהתיובתא,מותבינווהדרעובדא,

דגםוראיתי,אנישבתידוקא,בתלמידלכאורה

להקשות,שיודעבתלמידיםוישלפרשדייק/ל Jז{י Jרש

כן.נמימשמע

פריצות,שוםרבכלשכתבתיבמההי,אותב IIלפ

המקימ,לפניומתועבמשןקץנקרא

יאשה )ו/ Iס/מ Iשסיןד II(יובשוועש IIממובובזה

ולכאורהכבורה,משוםמיריתשלילהמת,עלשקרעת

דכלמבואריל I1ןבהנבזהוכבודעניומהומובןאין
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"~הישהעונתואהמדודאהצניעותתפח

ל Jlדצבאשהוממילאותיעוב,שיקיץהיייפריצות,

 ,מידשתתכסהכנידחמדינא,שקרעהאע"פצבניעות,

הכבוד,הואהפגזדכיס'וייייב)(אותבקהדמהכ JJוכ

ומתועב,משוקץופכסהדבאינןהנ"לןמשעםוחוא

ומכבדן.מזה,שמצילוחואהכיסויממלל·א

לאדםהקב/'העשתדלאבעניובי,איתג IIלפ- )·ח

ז JJועישחטאן,טרםעור,הכתבותוחוח

דרז l!ןלזןרותיחם,ןהועילחגוף,כיסוי:בחנרחנוכחו

ליעקבא)לה(בראשיתה Jהקב/ש IIבמנמיל l/יזה

בדרזושאחרתלפיפרשי'יאל,ביתעלהקומאגינן

חריולכאורחול, 1עכ'מבתךזאתלךובאנענשת

נדרןיאחרשלאמקידם,להעירויכולהיחה 1Iחקב

אגב,אךועונש,ושכרהבחירה,עניוזהייבפשטית

ל·דורןתיהם,ויסודלימידלחםדינחןשלמכשילחי,

(פכ"חוכמביאריוצאניוית,ישראלבנותתחייושלא

וקילמיצנןעים,חיישלפנינןדירותשכויה,) Jכאית

מלךבתכבודהכליד)ופה G(תחליש JJמהנשים

 •ש I1עופנימה

מפורשאשה,פניגילויבהיתרי'וז,אותג 1Jלפי)
\ 

צבועהדכלהט)כי(שמיתפרשננלעי·ד

פניהו.מכסותאיוהנשים,רכלימלנהפניה,מכסח

סא.)(בברכותשכתבתיבמהגי,איתד IIלפ ).ז

באנפלאות,המכוסההשוקשרואת

נראה.שבשרהשםנזכרלאדבאמת

עונלואשה,מכסהדהאשהמבוארחןאיתה lIלפ

ןשאינההראשונה,אשהמחוח,שירשההפושת,
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תטפוהיושעהבתראמהדודאיעותה,צב

כק:)בערוביוחנחוחשודה,חצופההיאמכסהו

לצאתבושהפרש'''כאבל,עטיפהדהאשהאמרו

פרועדראשהקשהולכאורהעכ"ל,פרועבראשה

כתבולמה ).בע(כתובותל 1Jכמזהתורה,מואסור

אינהשאםבדידה,דתלוידמשמערבושה,ז"לרשIוי

דאמרןמשוםןליילפרוע,ראשהלצאתיכולהבושה,

מהם,אחתוזהחוה,נתקללחקללותעשרשם,

כרחה,בעלעליהחליםהדבריtכ,שעשרוהמשמעות,

נדהןדםשם,שחושבהדבריסחםוכדמהם,שסובלת

הדברתילההיאואםוכןי,עיבורוצער-בתולים,ודם

לאוין,ה I1שסלנןיששהריקללה,זואיובאיסור,

פרוע,בראשהלצאתשבושהבטבע,זהואכתב,לזה

שכשאינה lהאיסורמזחנמשךכד,ש'טבעהומתוד

הרא/ישש 1Jןכמשל, 11כנוחשודהחצופהחיאבושה,

 ,וחשןדהחצופהחויאדת,עלרבעוברתחמשנה,בסוף

פליהאסןרים,בביתןחבןשהבעירוביו,ש IIבמשונו

נמייי'לעכי'ל,פנימהמלזבתכבודהכלי l/רש

i בזה,מפרשi בטj וזהבכבןדהנזהירההיאעה

שתתנהגהמצותיממילאפנימה,שתהיהמשפיע,

ומפרשאדס{מכלומנודה{ש Iומשןבצניע'ות,בבושה

אינולכאורחוזתמבעלה,חוץאדם,לכלשאסורה

שיולדתטבעת{מצדנמלדנמשדיוולאדמטפעהנ

בלאןחחינןדוש IIכמהאב,מללדעתןהכרחבניסן

תנאף.דלא

ילכןדלאא I1מחמגש 1Iבמשאו IIיאןתה IIלפי)

לתעירישסתןריתובשעררתבתולןת
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ו·חשיעו·חכתואהמדרראהצניעיחתצ

מלבד Iשערומקצרותבתולותזקצתבמנהנז IIדלפ

והוארנערים,רומלאלפעמיםדהויבזה,דחוששין

(דבריסאשהעלנברכלייהיהדלאאיסורבכלל

לקלען,תוכללאקצרותדשערותבזה,ישעוד ,)חכב

 nלפ"הלכה.פסקננדסתורןת,בשערותוילכו
וך Iקיס Jlרע IIאחמשהבאנרותזנםר l/שןו, IIכאות

שער,נילוימשוםפרוצהחשובהלאדבזה"זכו,כתב

ב. JJעשכתובתת,להפסידחואיןמזלזלות,שהרבהכיוו

דגםזו)אותט II(פיל 1Iועני,איתסוףו IIלפיא)

מכוארוחריבנדיט,ונןכ'ליבשאיש

חיובשאינואע"פחרדיך,בעניןני)אותה I1(פלקמי

כלןלתחזיקלקכלאשת,כלחייבת/מ Iממדינא,

 ,רדידבלאיוצאהאםולכוהנחוגים,צניעותגדרי

ןחצופהפריצהבזהדהיהכתיבת,ןבלאמגרשת,בעלה

ישראלבנישנםחרניל,בלבושש IIוכע"ש,וחשןדה

דישפשיטאזע//זובנדיסונ'ב'ללבושתמלדנהגי

סצדקיבכלבזת,למנעהוחיובהחומר,כלבזה

הצניעותיסוד/ו Iחלפרוץלא Wבהם,להשתמשדאפשר

חכמה.צנועיםואתוהיחדות,

שאינוברע,מראותעיניועיצםני,אותז JJלפיב)

עלשעומדותבשעהבנשיס,מסתכל

הכל,וכוללסתם,אמרהכתיבככאורה Iהכביסה

קשתדחיה/ל Iיידיקא,אופרטעלפירשוהרילמח

 1חוויישראלכעםשיראהחיתכןהקדושים,ל Iלחזו

יע"כ Iמלראיתיעיניןלעציםשצריךדבר,עריתנילוי
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תצאוהישועהבתראמהדיראהצניעות

עומדותחיודבע"כחכביסה,עלבעומדותדקאימפרש

אפשריתאזלהםחיחשלאזרועותיהן,ומגלותיחפות,

בישראל,כזאתהיה~אמזח,וחיץלכבס,אחרת

בשרו.אתשיגלן

עלבמשכןדרמזעניןכתבתיזו,אותח IIלפ

בזה,להוסיףישישראל,לכנסתהצניעות

דייקא,הששיתיריעהבכפלהצניעותרמזכ IIשע

ששחנגדהםהיריעות,דששייונתותרניםזכתב

משניותנגדתיאהששיתיריעתוא"כמשנח,סדרי

וכמ"שןטחרת,ןקדושההצניעותעלורומזתטחרות,

האשהנטמאהלאואםסוטה,גביכח)ה(במדבר

נקראקדשיםדמשנלות ).אל(שבתוע'חיא,וטחירת

כמש"לוהואדעתי,נקראשהרותימשניותחכמה,

מדעתיויוצאמטפשת,עריותדתאיתחי)די(הקדמח

דהמחזיקיםהריחכמת,נמצאדייקאצנועיםואתר"ל,

ודעת.לחכמהזוכיםדייקאהםוטתרה,בקדישת

בזה,מאידליותוקשחזי,אותאחרט l1לפיג)

דוחקיםהארוןבדידחיו(רפ"ז)ממש"ל

עכ"ל,אשתדדישניכמיןידומיובפריכת,ובולטיו

שנראיןחשיבאשה,אברידבליטתמזה,שםולמדנו

להכי,דאתינןוהשתאואסור,פריצותוחוילחוץ,

וביןבפתחומלפניןביוהצניעות,עניניבמשכודרמז

הקודשבהיכלשהיחיתכו,איךתמשכן,מאחורל

ותירץהקדשים,מקדשישיוצאיואשה,דדישניכמיו

ראשפרוכטריצחקאברתםכמוה"רהאברךידידילי

חצניעות,וחיובהפריצות,דאיטורא, Jlשליטכוללינן
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 .n,~השיעובתואמהדירא nהצניעובצת
מצנעתהאשהאיו Iנצנעהבפניסאבל Jחוץכלפיהיא

ןמאחוויהפתח,בכביסתמבחרץ,רה"במבעלה,עצמת

נראןבפניס,אבלהצביעיתןסימנינראי Iהמשכי

ח. JIודפחעב{{דואשה,אישחיבתסימני

אמרוהןבולטיו,דבדיסהנ"לדמאמרראיתיוושוב

בשעהולו Jוזזהאחרואמרובד.)(יומאנמי

הפרןכת,אתלהםמנלליולרנל,עוליוישראלשהיו

בזהזהמעוריםשהיי Jחכררביסאתלהםןמראיו

רש"י) Jהנקבהאתהחובקכזברבזה,זה(מדובקיו

זכרכחבתהמקום,לפניחבתכםראולהוןאימריס

חמיהולביתשבאתהכיוו Jכולכלהמשלכיןונקבה

ל, 1Iהנבתירוץממשועולהל{ I1עכמבעלהצנועהאינה

חוץוכלפילבינהןבינוואשתואישחיבתניהנדודאי

 ..כראויבשלימותהצניעותבבחינתדיקאל IIדצהוא

כיישראלןלעםהקדושה,יסודזהדהיהל I1וי

בהםונטעןנקבהןזכרבעןלםבראהקבן/ה

בטבעלהשתמשצריכיםאדז, IIזאשיאהבוהטבע,

זהיאהבןןאשתןאישדרקןטהרה,בקדושתרקזן,

הטבע,אתוינצחוישברוזריום,לנביאבלזה,את

תקשה,הנסיוןבאמתוהיאהאהבה,ילבטללמנוע

שם,להםמראיו ,'דלמקדשבביאםןלכוכידוע,

 ,זואהבההרנששיקבלוונקבה,זכרחבתבחינת

בדוהדבקיםואתםןבבחינתדןקא,דקד,ושהמסטרא

כמידבקיס,כשאתםשאפילןד)ד(דבריםאלקיכם,
I 

בד'זהיהית Jבאשתיידבקכד)ב(בר~שיתשכתוב

 /באשתוודבק·מאמרוגםדוקאעמואתואלקיכס,
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תצגיעח U»Mיבתראמהויראחצבע-י-('ן

בהיןתןגםב"הולדיבדביקותשיהיחודבק,כו,מומז

מרמזבן,ול·דבקהכב)יא(דבריםבפיוכויכ.אשתו,

עמןאתובן,ג"כיהייבאשתן,וינקששכמקיים/ל Iמנ

אפילוב"ה,בד'הדבקותבישראלשתתפשטפניכול;

תהיחזי,אהבהשאפילןבאשתו,ודבקשמקי-יםבשעת

אחבהבחינתכלאבלה, IIבלחשםבדבקיתדיקא

ותעבתשקצנו,שקץר"ל,הטומאהמצדשבאהזן,

ארוךעלהכרוביםעמדוילכוהוא,חרםכיתתעבנו,

תה/קביסודזואהבהשתחיהלחור~תהעדות,

תחלה,האשהאתלקדשהאישצריוילכודיאק,

ל,ימקודשתאתהרילה.שאומרהקדש,שתחיה

בחינתיהואהפרק)סוףעדי"חאותב II(פל- IIוע'

והיאלבד,לירקומזומנתמיוחדתשתחיחקדושה,

הרעהיצרלנצחבעולם,גדולההיותרקדישהבחינת

מגיפדשיהנהבעולם,אישלשוםלפניותשלאזבה,

גדולהיותרחנסיוןדתואוכלל,כללאישות,בבחינת

לזה,באמתיטהרהקדושהוצריכהכנ"ל,בעולם

לחירותנונקבהזכרחבתבחינתדיבמקדשהיחולכו

חיאזו,אהבהדבחינתלחשובשלאישראל,לעס

דייקאהטומאהומצדהרע,יצרמצידגשמי,עניןבעצם

יסודהזו,אהבהדבחינתידעיאדרבת,רק ,-ן IIח

להשתמשדייקא,קדשיםבקדשיתקדושת,מכקור

הבוראבדבקותוטהרה,בקדושהדוקאזן,פאהבה

כעצם,השלימהחאחכתיסודחואזהורקש, lIובה IIב'

בקביעות,בעצם>באמתז IIזאאותביםואשתו,דאיש

ב)ה(בראשיתוכדכתיבאחת,נפשבאמתשחם
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יהשיהעובתארמהדוראהצביעותתצד

אדם,שמםאתויקראאןתם,ריברךבראםינקבהזכר

זכרינםחכמינןדרשווכואדם,נקראויחד,ששניהם

שאיןאדםכלזה,מפסוקסג.)(יבמותלברכה

כד.)(נרכיתאמריילכואדם,אינואשה,לי

נוקבא,בלאזכר ):פא :זג(זהרואמריכגופו,אשתו

מצדרקבעצם,אינהזרים,אהבתאבלנופא,פלנ

פרצןףדמיתלכרוביסדהיהל 1Iייזהכרנע,התאיה

לעורר~לאיח)כח(שמותומשבחכפרש"יתינוק,

בעלמא,רמזרק ,וו Jחגשמיתתאוהבחינתבישראל

החיביקואיוהרע,יצרבןשאין ,תינוקבבחינת

שהיןל IJוזיבעצם.בתמימןת,רקתאוח,בדרך

עלבכגפיהםסוככיםלמעלה,כנפיםפורשיהכרובים

שישזן,בבחינה aשהדאלןלרמז ,)כ(שםהכפורת

המגיניםהםרקדושה,מסטראתמימהאהנהביניהם

נשיסבשכרי/ט)(פתיחהלעילעדיישהדור,על

ממצרים.ישראלנגאליהדיר,באיתושהייצדקניות

המקום,לפניחיבתכםראומ'/שגמילרמזישואולי

חציצהאיובקדושה,דכשישראלונקבה,זכרכחיבת

שאתםחבתכםראןל IIואזא/זןואותביםביניהם, . 
אחבהבבחינתחמקים,לפנימקובלתזאי'ז,אוהבים

ה Jדהע'שאמרדרךעלונקבה,זכרכחבתשלימהן

(יותר)ליאהבתךנפלאתכו)א(שIוביונתולנבי

בו'ה,ד'רציןשהואומצודות),ורלבווגנשיסמאהבת

יח)יט(ןיקראש IIכמבאמתוז l1זאישראלשיאהבן

אהבתעל lהכרוביסחיבורומירהנכמיךלרעךןאהבת

יירמזלמסוסורוחנחתדזהויאחדותם,זלו/ז,ישראל
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:תצהוהישרעהנתואמהדיואיועתהצג

 ,ואהבהבאחדותדכשישראלבכנפיהם,ז?,ןככים 34 ~"ה 8 י~ה~""

טוב.לכלויזכןעליתס,מניןזהזכות

התה'/קעלהכפורת,עלבכנפיהםטןככיסירמזגם

בישראל,התמימהשהאהבההכפררת,שתחת

הלוחות,זהונחורמזל IIויתה/וק,קיוסעלמגינה

ב II(בכמז"להקדשים,בקדשימשרעווה,שכתבת llוש

 ,חוןןמהלשנותאדם,ידיבהןישלטךשלאיד.)

אלקיכס, Iלדאתםבניסא)יד(זבריםאמרה'ק Jותה

וכמז"ללו.)(קדושיוכמז"לבניס,מנהנשנרהגיס

ולכומקום,שלרצונולעשותשרצונינויז.)(ברכות

לעילכמוזכראגודות,אנודותתעשולאתתנודדו,לא

לכאוזהןנטיותנגיעותלכםיהיהשלאינ:)(יבמות

לעצמם,שפוסקיםדיניהםיעמידוולאלכאו,יזה

מזהוכמ"ש ):למ JI(בכמ"שתררה,מהדיולמעלה

עליגינןשלום,בדרכיכשינהנוולכואחרןבמקום

ישנושלאכנפיהם,תחתשם,תמונחאשרק llהתה

ןהקב"התורה,שלמאמתהיטוולאחו'ו,אותה

שםויחובבחינכשהיודוקאלישראלהתורהנתן

הקב"חויהיה)לג(דבריםוכתבאן.כאישישראל

באחדןת.עםראשיבהאתסףאימתימלך.בישורןו

אדםכללפ"זדייו,נקראשהמודדטו)(אותט JJפ

בזה,נדולואחריותולעצמוןוייובזהחןי

בכשרותלמדןדאיךלמודדים,ומורהדייושהואומל

אחריותוהשרווללם,ואורדהבנד,באורןהנשים,בגדי

ובאחריותחנשים,צניעותבאחריותומכופל,כפול

שעלוליםהמכשולים,מכלוהנשים,האנשיםשמלרת
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 nע a~יש Mםבךתאהמיורי:ןאהצפי:!iזWחוצ
כךמפורשתןהלכהבזהח·יהואםח'יו,מזתל,תמשד

להוסיף,איןועליויכהלכה,כדתשפוסקניחא,וכך,

תורחשאסרחמהד.(ל·ךואמרינולגרוע,איויממנן

המותראתלא.סוריאסורכש.)נדרים(ורושלנבי

 ) Iשאותאןווה,בה~וא~תב IIדומוס Iסלו"ד y:י Il(ש

b{ .בזדמי,ו·או':וממפו:ןשת,הלכה.שאיובזהבל

הנבדו"'ןףאחרין.תעצ-מו,עלם f'איקבלאידבחש,עהח,

יטו:ןי·שחםהצניעו.ת,ביסן.·די ,tו"ולהקליםנוjןא,

ק·זישתי·ס·ידשהויrשר.אל,בבנותיהקדושח,תיז;ןןןז.ן

הפט,דמחשבחויהאממר,בזחו.ש,ייךיש~אלןם.ע~

אםהאשת,תפס·דהמ,ורה,נא,יחשב , itבזיכו·יפןי,

 tfכנגש,רוול, Hאוזדבגד,באורדקצתהעדיףחןיי

כמצותבשללמותחובתהידילוצאהשהיאכצנרח.

מחראןי,קיצר~אtכממכשול,וכשמרתהקניית,

המרבח,אחדדופי~~,באיסיר'האשהאתמכשי.ל

עשיובזת,חש.ייכיםהאיסורים.ובכל ,חמ.מע·י·טואחד

 Iהאנשיםאתומכשללאי,בפרקהמפורשיםולאויו,

ואשרתורה,שלכדתלאאשי:ן.פריצות,דרכיבראיית

חרבעליוקיבלהכלאת ,~"רעבירהניררתעביר.ה

ידרבנו·ותורהאיסוריל (i:בבהשערתן,להקלחמייה,

בכללי J (וtיח·יהשלאבשבילוהכלזח,בענץהכלילים

היותרהעולהדזהןאיבשי,להודנקטוהמחמירים,

שלאמאיד,במ·אודלהזהרשצ,ר·יכיסבחיים,גדולח.

ח~מראשיםבצדמי,אתלתכשילןלא.לתכשל,

כאיסוריינכשליס·ז IIע·יאםחןששיםואיובעןלם,

יחטד·י,ירחמייברוגה JIיחקבוייל,ידרבנןתירה
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חצזוהישעוהבתראמהדודאיעותהצב

באמתלעבדןלבבינוייטהרעלינו,לרחםהנדולים,

אכי"ר.והישרהטוביבדרדוישר,טובבשכלובתמים

ט"י)אית(פכ"תיעמש"לדי,אותסוףלפז'וג

דחתיר(דפ"א)מקדושיודדייקמךמכ"ו

אסירהיהראםשמים,לשםקריבהלעצמןשם

ותא ,עב"רשמיםלשםעבירהיעכורלא Jת lIמה

ל Iרס'ומוכחבקטנה,הגמראאיירישםבקדושיו

מינהיליףשפירה IIמשת. IJמהאסורנמידקטנה

לגדולות.חיתר

 nאה"לאזהרתבהמשך ,'חאותאחרלפי"גיד)

להעתיקשייךהבת,בשמלרתהקדוש

(סייחי"יבשו"תיז"ל,מאזאצלישכתובמהכאו

שכו~ליוושהי"למאוד,מדוכאבעניכתבק"ח)

לתעניוהיהדבריס,ןבכמהבעסקאותןמהנהשחיה

הזקנהואמהעםלבאיהורגלהמאוד,יפהבתולהג JIב

משחקלפעמיםוהתלייואביה,בעסקיהנ"ללתלייו

פתאום,בפתעהרנילומשמושןנישוקבחיבוקעמת,

בשתי Jממנהתמלדדתאתווחיא 1חמתהועלאפהעל

יהערלמלשלחה,ונמנע Iזהלאביהנודעאויפעמידיס,

ואמרועוד,עמויעסוקולאיחנהו,שלאונשבעכעס,

בתןלשליחאסורברעב,העניימותשאפילו'רביס,

להזנותה,בתךאתתחללאלעלרעוברלהתכיון,

עבידדלאברעב,זמותאמרודוקאדלאוחיןוייכתב

אשתואפילןיעבןר,ואליחרנבכללואינןמעשהן

הפתחיםעליבקשל IIררקתהרנ,ואלתעבוראיש

תחללדאלליתאוזהדגםכתבוחדר Iובניואשתועם
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,הישועהבתארהמריראיעיתהצבתצח

שמסרחובכינח Jממשזנותהיאלהזנותה,בתךאת

 ,ברצןנןשלאחנעשהבעלמא,פריצותכ IIמשאכןןהאב

מעבירה,מתהניאלאמסתמאנםהבתולה,ברצוןולא

הנאה,מקרידלאאמרולגדול,בביאהאפילושחרי

ם IIלרמבואפילןיעל,נביכו'רשעיםשלטובתןשכל

ולוקיומהי/ת,אסורע Jדג'יקריבהל Jדס'וסייעתיי

ע IIשבחנהעי 1יעבורואליהרנבכללה"לנםעליו,

ובכיונהבאישוהיינו )'זס/קשםיש"ך ,ז' Iקנ(סלי

ןלשוןתקרבו,לאמלשיןונלמדתאןה,דרךבהנאתן

מחויבהענידאיןכיילכןתחלל,באלכתבלאזה

ומןאמה,בלימחיחודליזהררקפרנסתו,לקפח

ואםהאפשר,במוקדםלביתהלשובשמתהרהרצןי,

בכןאיובכך,ותאותויצרוימשביענהנה,הערל

ענת'יד.כו',כלים

כידיע,המפורסמים,הפוסקיםמנדוליי IIרהחוואם

ח, IIבמחכתתשיבחישלדיודאםלהעיר,ראןי

ז, 1יהח'(בתחלתם IIלהרמבהמציתבמניןמבוארדהא

דחיבוק Iתקרבודלאבלאו )ז' lפטנהדריומ IIובפה

כששולחהוא"כערוה,נילוילידימביאונישוק,

והויונישוק,לחיבוקמוסרהבזההערל,לבית

ואחרל, I1רזמו,לאחראומחר,לביאה,כמוסרה

מתרנלתהיאגםלכד,ומסכיםאליו,שולחהשאביה

 ,):יג(כתובותלעריותאפטרופוסואיןלכך,ומתרצה

ב) IIספהמאורסתנערה(הןעוזומנדולראבי'דועי

 Jומפותהאנוסכמוהאישחוימזומנת,כדשהאשח

שדוחהפ IIאעפעם,אחרפעםאליו,לבארכשממשיכה
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תצםוהישועהבתארהמריראיעדתהצב

ומלוקבלה,שטברהאצלו,הןיידיס,בשתיאותו

ולאידיס,בשתיאותותדחהשלעולםבדבר,ערב

ויצרהלעריות,אפטרופוסדאיוכיוןאותו,תקרב

הויסוף,כלוסוףל, IIהנהסיבותכלע"יאנסה,

פ Jעכ'תתפתח,לאואפילור"ל,לביאהכמוסרח

מזומנתשהיאאחררי'לילאונסהשיכולהדבר,קרוב

דאסרהמפרש,הקדושאה"חוהריפעם,בכללו

ב!יכישידעיאחרים,לפנילהראותהאפילןתורה,

הואחילולדעכייפ Iלהלהראוישתנשאחיא,יפה

חוסרלהכניסאיןנםההוא.דנדוןבכה"נןכ"שע"ש,

(יו"דל IJקידבאמתיהרנ,בכללמדוכא,דענילחם,

ונ"עז IIמעחוץשבתורה,העבירותכלז) IJקנרווס

אועליהם,שיעבורלאדם,לואומרלםאם ,ושפ"ד

יוכלואםכוייהרנואליעבורבצנעה,הואאםיהרנ,

ולאהכל,ליתןצריךלו,אשרבכלעצמילהציל

נעשהלן,אשרכלכשנותווחריל, IIעכת IIליעבור

דלאואמרוהנ"ל,דחו"יכענימאוד,מדוכאעני

מאיד,מדוכאענישיעשהפ I1אעהכל,יתןאבליהרג,

תהרנ,יאלתעבוראיש,אשתאפילוחו"ירמ"ש

דנתפסהשםמייריאבלשם,א IIברמהואכו

אתהכליםברצונה,לכתחלחשתלךלאאבלבע/וכ,

בעלמא,פריצותמשא"כחויייומ'ישכאונס,רצוןדו

 1ברצוניעושהדידאי 1מובואינוברצונו,שלאהנעשה

(מנילהאמרןהריהבתןלה,ברצוןולאשכתבימה

ברצון,יעכשיובאינט,עכשיועדבאסתר,טו.)

כלהצלתבשבילרקלאחשורוששחלכהפ IIיאע
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וחיש,עהנתוחהמדוראהצניועתתק

לחרוחתדידית,בנדווובי'שברצוו,נחשבאפ"חישראל,

ערבאיובעלמא,פריצןתדהויש Ilמרגםפרנסת,

לגרוםמאודעלוליםדהסיבותאחרהעתיד,עלבדבר

לאדמסתמאחו"יש IIומלן IIכנר"לממשעריות

חבראשתביעלכג.)(נזיראמרוכןמעבירה,מתהניא

קרא,להדמשבחיעל,דשאניתימה,זהאבלתקני,

וחאופריךילאת,רחלרבקהלשרהלתומדמת

תוס'),תכתיב,משבחת(ולמהמעבירתמתתניא

אצלרעהאלאאינחרשעיס,שלטינתןכלומשני

נהניתאינהיחודיתאשתזבלאמרולאצדיקים,

א'יאאבלזה,אמרודייקאצדיקיםאצלרקמסתמא,

באיש,רקתואתקרבןדלאש IIומכךואשתבכללומר

בכללאשהדנמן)יח(ויקראברש"ימפורשחרי

הריתאיח,דרךדוקאש IIימ Iערוהלגלותתקרבולא

יחוד,ובעניןל, J1כנתאוהלהיתיהדלאערבאיו

 Iיחודאינוכשריס,אנשים Iבעמדוקאבשוועמפורש

בעדי.יכפריד'כלל.בזהלהתירלסמןךדאיוןמבואר,

הוימי·חת,דבאינוש Iבמש'י"א,אןתג JIלפיטו)

במעשה )'טאות(פי"חול Jעבקו",ע,כעיבר

כמעשהו.בניי,מעשהשחשבודמבואר,כה"ג,דיהושע

בזהי"לנ, IIלבחנקטניתנחבאתד) IIי(אותג l1בפי

דאיותן)(אותל IIהנז"לרש"ימדבריראיה

שלאקטנה,ביןגדולהביוכלל,באשהמשתמשיו

מייריישםלן IIעכהאנשיםניורגילהלהיותילמדנה

כלביונ, IIבבהככשמרגילהשכויכל Iאחדבאיש

בזה.דעוברהאנשים,
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תקאוהישועהבתראהמדוראהצניע·ות

האם,לקנוסשייך,דודאיגי"לי"ד,אותטוףלפי"ג

באיסןר.כדאותהשהלבישה

ק Jlסבן(טייברורחמשנהדבריהבאתיז IIטפ 1Iבס

אוללבשםיראההאנפלאותשכתבאי)

יל IIעככוירנליולנלותשלא Jחטדיותחתנןוכלפשטם

לגלותמותרדאישמוכח ).י(שבתדבנמראוקשה

פוזמקירמיחונארבבררבאאמרןשהרי 1רנליו

אמרברגליו)חשוביםאנפילאותנותןיי J(פרשןמצלי

דלתפלהמפורשחריישראל,אלקיךלקראתתכוו

בשעתדשלאאומרת,יזאתאנפלאות,לבשדייקא

התיטןנםמנולות,רנליווהיולבשם,לא {תתפלח

ומלנה/כו Jול/ב Jבטרקיחףלהתפללדאיןמזה,כןשם

(ברכותל IIזא IJחרשבינןקפידא,איו Jבתפלחדשלא

אתיקאכתבה) IIעס JJריח J(אבבייינםהובאכד),

היא,וערוהצנועמקוםבאשהדשוקלמימר,ריוח

נמל,כתבהריל, IIעכבאישצנןעמקוםשאינופ Iןאען

אינופ"ח)עייללארכובה,מתחתהרגל>חוא J (דשוק

וערוה,צנועמקוםהויבאשהרקבאיש,צנועמקום

כתב,ט"ה)סצ"א(שםבשי'עונםלכסותו,וצריכה

הנדולים,לפנייעמדושלאהמקום,אנשידריראם

מנוליםברנליםלהתפלליעמןדלארגליס,בבתיאלא

הנדוליםלפניעומדיםהמקיםאנשידאםומינח,ינ, Jע

 Jמנולימברנליסלחתפללשםמותרמנולים,ברגלים

דאיןוביישחי)ק Jlססנ"גמ"ז(שםנ IIפמפסקוכן

מנוליו,רנליואםתפלה,בשעתשלאקפידא,שום

וראיתיחיוםיעבודתספרבשםהדברהעתיקב IIיהמ
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והישועהבתראמהדוראהצניעותתקב

רנתירבאשניס,הרבחזהזה,דברהירםעבודתבספר

דרךרקדכתביהיינמצאמקירושרםבזתכתבשלא

חימרא.

לאשה,שלרםאמירתמעניןכתבתי , Jדארתז IJבפי

באורך.זהמעניוכ"ד)(פרקע"ל

דנעשההתמינות,בעניןאגבכתבתידי,איתז IIבפי

החששיםעלמקורשוםציינתיולא ,כחיתר

דכתבי"ב)ס/קא IIקמסיי(יו"דבט'יזוהוא Iבזה

שוקע,ביןאדם,בצורתיאסורהרמב'יןבשםמהטור

וכתבהראשונים,בשםהר"ןהביאזוודעהבולט,ביו

הט"זותמההתלמוד,מןכווהוכיחעיקר,שכועליה

דלהלכההטי'זופסקזו,יעההביאשלאתשווע,על

כו,מסיקוהטורהדמב"ו,דברינגדלהקל,איוודאי

ז. IJהטעכת"דר/ו, hוכן

נהלכההאריךסנ/ח)(ח"גמלניאלדבריובשוונת

(סס"קז IIטמ/'שוהביאפרטיס,בכמהזו

כתבהכסףונקודיתממשית,שיםבציררדאיןיו/ג)

מתיריםדאיןהפוסקים,מכלכדמשמענכוו,דאינו

שלימותבחסרווהפוסקיםבדעותוהאריך 1בציור

יאסורג) JJ(ימז IIבעא IIמריטבחביאשובהצורח,

וכתבוברקמה,ובדיובצבעאףאדם,צורתלעשות

שהובאהאליקוםדעתנראהוכן Iכוכבןלטחוידבדיו

שכתב(שם)ובמרדכיהצלמים)כל(פרקבחג/'א

מצוייריםשהיןרמשמעשבחלונות,חציריתלאסור

לריטב"אבצבעונים,צורהדלציירוסייס Iכובצבע

מחלוקתובנכריהדין,מעיקראטוראליקיםולרבינו
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תקגוהישךעהבתראמהדודאהצניעות

 nlהב'וכ'פליני,נמי Iנוףוחציובפרצוףהפוסקים,

דראוישליוה,וכ"כברכה,עליותבאדהמחמירז IIיט

למנועדראויבןדרושח'יאיעינדוכ"כלהחמיר,

הטומאהשרוחבזוהרוכמבואראדמ/צורתמ~שןת

שאביוהביאק"ע)(סי''ץ Jיעבובשאילתעי'ז,שורה

בשוםצירתןלעשותהניחלאל 1Iזצביהחכםהנאוו

ל IIלפמשובפרטמזהוירחקנפשושומרולזהענין,

דיו,ע"פנמיראיסורבזהשישנדולה,ייסבראשיש

ז IIעישיוגרסאפשרהצירה,ישלחלאאםבאשראכו

נכר,יעיוילעשיתוישלהקל,ישלזהבעסקיו,הפסד

ר Iובעוה/כו'נראיוהרגליםיהושלאיעשהפ I1ועכ

בזה,עצמועליהמחמירכהיתר,נעשהחללוכעתים

עורמליט)מב(ישעיהוכמ"שכשוטה,בעיניהםהוא

שנהגותנוח,איזהלזה,גרמויחרבחדי,כעבדינו'

 1חוץפניעלולשלחםצורותיהם,לציירבעצמם,קלות

עי"זכיעבירה,נוררתיעבירהגדול,מכשילינרמן

כן'נשיםצורותי JJעעבירה,חרחורהרבהנורמים

נוףאשר Jגיפןצורתלבניושיניחהבמלובצעהמ

 ,כשרישראללכלוראויחייס,לבעליגםישעכןר

ניחאלאודאיהצריקים,צורותואף Iמזהלהתרחק

ש IIלפמובפרטבבתים,צורותיהםלתלותלהו,

ולמההטומאה,רוחהצורותעלשנמשןהמקובלים,

צדיק,צורתעלוהטןמאהרוחשישרהלנרום,לנן

להסתכלשאסור(יקמ"ט)בשבתאיתאדהאונם

בריוקנאותאףדהיינו(שם)ותוסןופרש"יבדיוקנאות,

ובזמנינןמלניאל.דברישוי'תענת"ר Iלנןיהעשויות
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ה Yוהיש\כתואהמדוראהצניעותתקי

בחוריםונשיםשאנשיםע"יכמה,פינרעוןעודנוסף

שתופסיםמכונית,בידיהםנמצאיםבתולות,וגם

ול, Jרנוראהפריצותבזהויש Jז JJזמהצורותבהם

לבבינוויטהרהארץ,מוהטומאהרוחיעבירב"הוד'

אכלו/ר.באמתלעבדו

למעלההחלוקשרואיובעניןכתבתי ,'לאותט I1בפי

יהודהכמוה"רנכדיהעיר Jהצואראצל

סגןריםחאלאטןשעושיםם IIאדמוריבמנהנא I1שליט

יראושלאדקפדי ,טעמליהוהיינודאפשרלמעלה,עד

צניעות.משוםשס,החלוק

שהואנדול,עוןהעיניםשראיית ,'ואותכ IJלפטז)

מרומזרזהי"לעריות,שללנופןגורם

עיניתאתאדןניואשתותשאז)לט(בראשיתק IJבתח

עמי.שכבהןתאמרעיניס,ראייתע/וליןטף,אל

הסתכלןתאיסןרדלמדנו ,'ןאותאחרכ I1לפיז)

באשתכתב,ג IIדפמ ,'דאותול Iעותו Iמח

משנהכ IIוכמהו/ת,אסורונחנה,המסתכלאיש,

אפילןבמסתכל Iפמי'נבשם )/זס"קח Jl(סעברורח

אחריתתורודלאבלאועו~רלהנות,קטנהבאצבע

אות(פכ"הוע"לוב), Jכאותח II(פ/ל Iכמשעיניכם,

לנישתחלכהאסורדהסתכלות Iן Iלרמב/דנמצאז) IIט

מסיני.

יקבלשלאללמוד,ישומזה ) Iחאית(סוףכןלפרק

כלשאיןאשהשנמצאהבמקוםמשרה,אדם

עידשםישואפילןכראוי,בשלימיתמכןסהגופה

עסקלןיחיהלאואפילןיחוד,חשששאיןאנשים,
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תקהוהישיעהבתראמהדוראהצניעות

דבע"כדהסתכלות,מכשולישפ 1Jעכחריכלל,עמח

ת) IIעס IIרז II(במפמייניכתבבשרה,נילוירואה

אסור,בעלמאראיהאפילומכיסח,דבמקום

וברכותל IIכמז Iקטנהבאצבעאפיו Iאסןרתכלותדחט

בודאיאםאפילןמכוסה,מקיםכשמגולהאבלכד.)

הראיהמ"מכלל,בהיסתכלולאיצרו,עליתנבר

מעליםאפילואסררה,חיאאותה,שריאההראשונח

מכשילבמקרםלבא,ואסורומיד,תיכףממנהעיו

כח"ג.בכל,וכוכזה

עםמלותרדדלבירדמבואריי,אותא IIלפכיח)

ל"למותר,לצורד'אבלאסור,אשה

אשהשיםראםהאימרולאמרשלאצחןת,דרך

דרךמשוםולחשיב,לשמוע,צררךהויאליי,מדברת

זהעלכה"נ,עניניםבשאררכן Iלבזותהשלאארץ,

שהתורהדבריס nבמווז) IIמו I1פ(אבותהתנאאמר

צריכיםדלפעמיםארץ,דרךבמיעיטבחם,נקנית

ולאבזה,ארץדרדלדיחיחשלא Iארץבדרןלמעש

דברית.תשמע

וכ/ינ Iעכ/'לכויהריב'ישןכ"כי'וט,אותלפכ"א

עבלריתבניבזה,זלמדנןןמב"ו,חידןשי

אפילן ,יעבןרואליחרנ ,באביזרייהואפילואלו,

ע"ש.עצמובחנאת

דרבנו,הוידסיפור/ש Iמל JJויט, JIידבורבטוףשם

בשבילהדיבורשחיחהחיא,בעובדאחיינן

טבעי.מרצוולאממות,לחצילן
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והישיעהבתראהמדורא nהצניערתל,

קנ//ז(סייחש/'יומ"שי"ט,אותאחרשםיט)

יהרנ,ואליעבורדרבנו,רבערוה ) Jיסס"ק

איוחריכלל,ערוהאינתדמת"תדכיוופשןט,חןא

אשתכנוןדאןרייתא,בערוהאבלאביזרא,שוםבזה

אסוראליה,התקרביתשוםכלהרייכרימח,איש

רעריות.אביזואמשים

ס"סום Jראת IIבשוכ IIיכ , Iבאיתאחרב IIלפכנא)

ושפ"דג'נעמע'יזדחיץיזננלט, lIנ

באביזראנמיהו/האלאחני,דיקאלאןיקאמר,י

אפילןכןיסוררבןפרקדשלחימההיאיראיח ,דידתן

חיאדיריהראביזראכוןבעלמאנדבורואפילןבפנרית,

עבירןתובשלשרנ/ות)(סיןריב"שוכ'זכ ,עכ'/לכון

שלאבקהשנאולאנופח,בעבירהשנאלא Iהללו

במקוםואפילן Jכוכללבחומתרפאיואיועבירת,

איןסכנה,בושישחוליבמקוםשאפילןכן'סכנת

הנעשיןהאלו,תמיםמןולאיינן,מסתםמתרפאיו

יינו.בסתםקצתשנסתפקש IIועל, IIעככו'ממנו

תרהורמפנינדחיוהמצותדכל )'ו(אותב IIבפכ

(קדושיו Jותוסי JJרשמ.מיישקשהעבירה,

שמתקבציםהרגל,דימותדשתא,סקבאח IIדפא.)

ימותשלריעועהואהדרשה,לשמועונשיס,אנשים

וי"א ,ז IIזעעיןונותניןזע/ז,ונושאיםשנותניסנהשנה

עכ"ד,טוכותולאחרפסחלאחרלהתענותנתנודלכך

שלאתנשים,מציתפ IJעכלבטללחםהיתל IJולהנ

דבטפרוי/לחרהורים,ינרמוולאלהדרשה,יבאו

בלאלואפשרשאיכשיודעלכתוב,דייקחסידים
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קזתוהישועהבתrוהמדוראיעותהצג

אמרלאחשש,משוםאבליבא,לאאזהרחוריס,

ללחיםתמיד,ישראלעבודתיהיאתמצות,לבטל

למניעןטהרת,בקדושהולהיותיצה"ר,נגד

אמרולאשםובקדושיוומחרהורים,מהסתכלןת

היינוריעןע,דהואאמרולחרהור,רקודאידבאים

ותקנחלהתענות,תקנוהחששומשוםלהכשל,יאפשר

מכשיל,מכללהשמרולזכור,להתעוררמסייעכ IIגזו

יפשיטאתרהיר,מחששהמציהלבטלל Jlסלאאבל

שילמדוולנשיס,לאנשיםגדולהכרח Iחדרשהדשמיעת

מצותיוולקייםלשמיראיךןידעןהשם,אתליראה

לילךצריכיםשאםמזה,ללמודישפ Jועכ'יתברך,

חייביםהרהוריס,שלהזדמנותדשייךמקוםלאיזה

שםיבאודאיראםעולם,שלחשבונולחשוב

ראםמצוה,לדברהואאפילוילך,לאלהרהורים,

להנצלויתאמץתמצות/יבטללאחשש,רקחוא

פשיטאחרשות,לדברהיאואםומהרהור,מהסתכלות

שאמרווכדרךשס,מלילךימנע ,הרחורבחשש~אפילי

הכביסה,עלעומדןתשנשיסבמקוםבחולך ):כזב II(ב

רשב"ם,ופי,הוא,רשעאחריתא,דרכאדאיכאאי

להרחיקאלאלקרב,לוהיתשלא /עיניןשעיצםפ IJיאע

הכיעורמוהרחק ):מד(חוליודקיו/להעבירה,מן

שיוכלהכיעור,ממקוםנתרחקשלארעלהריל, IIעכ

נמצא,ממילא ,ל/'ררשעקראיהובהנשים/להסתכל

ולהרהןרבנשיםולהסתכלןתלנאשיוכלמקרםרככל

בחרהורזמחמירא) IIכרווסע JI(אהשמואלביתוען

רשענקראשםהולךאםמבהסתכלות)יותרת Iמחנ
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רהישגעהכתאוהמדוראעייתהצבתקח

אנוסאחריתאדרכאדליכאאישם)ב I1(בש I1ומל, I1ר

אנוסאמרולא Iלטיילדבחולדמבואר,ממילאחוא,

א IIרמש IIעדוהוא 1לפרנסתושהולךבכנוואלאהיא,

הןלישאדםמקיםכלי'יאוז"לרמ"ח)סייס n "א(

מצוה,דברחכלחשובחברו,פנילראותאולסחורה,

וע"כלטייל,כשהולךרקהרשותידברחשובואינו

הספינותהפלגתבעניךלהקלמקומות,בקצתנהנו

בידו,למחיתואיןמצוה,לדברהכלחושביםכיכוי

שחואוכלל, Iעכישיסמיכומיעללהםוישהיאיל

ומבוארהרהור,חששמשוםאסרולאמציה,דבר

מלראות,ליזהרדעתו,שםלצמצםשצריךבההוא,

לחתונחבהילדאבלשם,יעבורעדרנע,כמעט

שאחריותןמובןלזמן,שםעצמושיקבעוכדומה,

המסירדבר ):לב(קדושיואמרווכבריותר,גדול

המחשבותשכלל IIופרשמאלהיך,ויראתבינאמרללב,

אשריקיב)(תהליםאמרודהעווהכו',לינלויות

ל IIצדבודאימאוד,חפץבמצותיודיאתיראאיש

רקיראה,מחמתיעשהלאהמצותאבל ,'דאתירא

שהואבשבילהטוב,אתשאוהבלבן,חפץמחמת

לבו.וחפץברצונודןמצותלעשותששמחטוב,

בירושלמיראיתישובי"ג,אותאחרב II.לפככב)

אטירנזולה,מצחל IIוזג I1הג IIפלדשבת

דוניאץברךובוצעשםעלהןשעיאא'{רעליה,לברך

בתחלה,אמרדאתהדאיונתאוור ,)ני(תחלים

אמריונה Iרלו,חייבחואדמלםלא,בסוףאבל

עבירת,מצותאיואמריוסהרןמצוהנעבירתאין



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    543יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

טקתוהישועהבתאומהדוראיעותהצב

חוכמציתן,עשיתןאםהמצית,אלהאילאר IIא

דרילפרשו,וישל, IJעכמצותאינולאו,ואםמצות,

דלכתחלהתיינובתחלת,אמרדאתהדאאמריןנה

בחינתמשוםיברד,ולא ,מצהחובתידייצאלא

לאכאילןנזילה,באיסורכמזלזלדהויוי"לניאוץ,

ידייצאדבדיעבדחיינןבסוף,לאאבלכלום,חטא

העדה,קרבוש IJוכממצה,אכילתעלןמברדחיבתו"

דהויאמרינוולאמצח,אכילתעלבברכתדקאי

אמר,יונהדר'דלכתחלהןדיומפרשזהאחרניאוץ,

לחיותראויעבירהדאיןמצוה,עבירהאיןדלכתחלה,
החכמתוואוצר

לברךולאבגזילה,חובתוידילצאתשאיןמצות,

בדיעבדרקהושעיא,רבכמ'/שילכתחלההגזילהעל

עבירה,מצוהאיןאמר,יןסח Iר Iל 1Jכנדמישפיר

עבירה,היאדהנזילהעבירה,אינהשעשההמצוה

ר I1אלכתחלה,לברךומותרמצות,תיאהברכהאבל

אינןכמצותו,עשיתלאדאמלמדנו,מהכתובאילא,

שםשייךזהוכלכלל,מצוהאינהדיעבדוגממצות,

חריבמעןנו,שהשמחהבברכתאבלמצח,במצות

הרחורכשיש 1יתברךלפניושמחהדאיוהטעמ,אמרו

במעונו,דהשמחהברכהכללשייכהולאעבירת,

הרהוריתיהולאברעדה,וגילושיקיימויבתכרח

במעינן.שתשמחחשפיריברכרדייקאןאזעבירה,

ה Jסוא JI(סכבאוצה"פט"ז,אותאחרב IIלפככג)

כתבמשח)ובפניה JIסדח IIמס"ק

פורתאח IIדתודנדפסעו,דף(קדושיןט IJמתריד IIעפ

 Iאוצח"פכתבז I1ועפמותר,בשפחתן·זברגילדגינדרא)
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והישיעהבתארהמדוראת Yהצני\חקי

בהשרנילבשפחתוהיינומהשפחה,רחיצהדהיתר

היינושמים,לשםהכלש I1דמשם,וכןבו,ועיינתיע"ש

כהא Iשריבח,ורניל ,בוקפולבושאיורואהשאם

דמייואייז.)(כתובותיעקבבראחארבדאמר

 ,משתמשיואיוחכי,לאוהאלחיי,ככשוראעלייכן

שלבולמיאבל Jעכשיוסומכיואנוילכוהתיסן/ש Jוז

דח"יבחזיא,ביארהריל, IJעכ Jכןדשריח"ןנוקפו,

דדמיאדהיינו 1ניקפילבראיוכ lIאאלא Jלחתיראיו

כתביבזהכלוםןממנהמרנישואינוככשורא,עלית

האממנה,ניקפילבושאיןובטוח,ויודעבה,דרניל

ככשורא,עליהדדמיאלומריסמוךלאבסתמא,

ללמידדאיולפ"ז,ינמצאבזה,טועההואדשמא

למדנןאדרבאכלל,קולאשיםט IIמחרימדברי

חי'וככשורא,עליהדדמיאבטוח,אינודאםמדבריו,

להתיר.

 ):ע(קדושיול lIממזללמודישהרנילות,ובענין

מתוךשמאפרש"יאשה,בשליםשואליואיו

ויבאושליחם,ע"יזע"ז,רגיליסיהיןשלום,שאילת

שמקרבםהוא,ריעותאדר~יליתהריעכ"ל,חיבהלידי

תאות,ביטולשנורםולאותאוה,חיבתונורםזלייז,

בשליםשואליואיושםעידל Iבמז'נמימבוארוכו

ל, JIעכאצלוידעתהלבהשמרנילפרש'''כלל,אשת

איוא) II(עש IJממשנמימבוארוכןל, IJכבנמימוכח

רנילהלהיותילמדנהשלאפרש'''באשה,משתמשיו

רעזהדרנילותנמימבוארלן IIעכהאנשיםביו

בדבר,לתסלשיכריעתאןת,ביטילדנורםרלאחיא,
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תקיאוהישועהבתארמהדוראהצניעות

כנופר,אשתוכד.)(ברכותדאמרובאשתו,ואפילו

ל, I1עכהאיכוליחרחירולינא ,בחורנילי Jlפרש

הרהורדלינאהרנילות,מועילדבאשתומזה,שמענו

כ Jמשא/בדנר,הרעיצראיןהרי Jשםאבלהאי,כולי

הרהור,קצתישפ I1עכבאשתוןגםננובים,במלם

ההרנל.משוםלהתיראפשראיפ JJועכ

דודנתוכמוה"רח J1הרהבניהעיר jכ"בלס"פכד)

נה) Iרמס JJס(יוונדז JJמטא I1שליט

דאם Jההרהורעלחששןדלא Jלכאורהדמשמע

המביארכלולפי Jאשתןאצליבא ,ההרהןרילבישנו

בפרט Iמאודחמירבעצםההרהורהריבפכ'וב)(שם

דכל(שם)שכתבנןסיפרתםוחחסידיםטפרד IJלפ

לאאיךעבירה,הרהורחטאמפנינדחותהמצית

ללמודבניהםיביאןכשהנשיםעצמו,ההרהןרעלחשו

תורה.

זאישוכונתיז, I1בטקצתמנומנםזחלשיוינראה

אצללילךיכולהרהןר,לןרכשיבאשיידע

לידיבאאינןז lIועיבסליופתלוישחריאשתו,

ראםדולהוסיף Jוצרימייתרים,ע"כןתיבותהרהור,

לןדישלומרעניניםנשניכאןאיוזבאמת ,ילבישנו

אחד(עניוהואאלאאשתו,אצליבאכ IIוע Jבסלןפת

לבאיכול Iהרהורילבישנןראםבסלו,פתלודיש

לחישאיו Iזהומשוםבסלן,פתהויז I1עיואשתןאצל

בניהס.אתיביאוכשהנשיםשיהרהר,בי

להעתיקראויהמחשבה,בעניווב, Iכפ l1סאחרכה)

טובה,מחשבהערךיועץפלאספרדברי



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    546יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

רהישיעהבתוחמהדוראהצניעותתקיב

ממשיךהאדם,שחושבמחשלפיבזח"קואיתאיז"ל

קדושה,עליוממשיךשבקרושה,דבריםאםעלין,

ימטמאטימאה,עליוממשיךרעיס,הרהוריסואס

 Iכוחלקומנתהואשםשחושב,המקיםואל 1נפשו

להיותיכולשבהיותוגרול,שטותשהואןבאמת

וכדומה,ולאהבתליראתטתורות,מחשבותמחשב

לבומפנהשכריעליהןימקבלראורייתא,מצותשהו

עליהםישיעבשרעים,הרחוריםמהרהראולבטלה,

לחצובחיים,מיםמקורעזבו,אותינאמרזהעל

רע,האדםלביצרכיאמתוהונשברים,בוריתלהם

רמיא,חיובאפ IIעכאבלברוח,שליטאדםואין

במחשבותוזרות,רעותמחשבותלהחליףלהתחזק

אלףאפילוהרע,יצרעלהטיב,יצרןלהרגיזטהורות,

איתישמסייעיןבעמלו,טיבשכרויקבלביום,פעמיס

עשה,טובלאאשרכשיזכירפעם,ובכלהשמים,מו

כמיידמהרעיס,בחרהוריםאזלבטלה,לבישמפנת

אבלמוילבילצאת,ומתחזקהיוו,בטיטששוקע

עכ{יל.כי'יצעק

בספריכתובונמצאוזו{לשםכתביעידכי) , 

רעיס,חרהוריסלבטלששובהמקובלים,

שיווא,בניקוד'ן 1שטע 1Iקרשםיזכיראישיכוין

יתכבהלאחמזבחעלתוקדתמלדאשפסיקייאמר

ידויעביראהבתי,ותורתןשנאתי,סעפיסופסוק

יתי Iחשיבעזרתויועילפעמיםןגו Iמצחועלימינן

וטובמהרהרריםןמחשבתןלהעבירשישתדליבלבד

להכניעמצפ"ץ,גימטריאטרניא"ל,לשמתמידשיכויר
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תקיגוהישועהבתראמהדוראהצניעות

שחרחוריכט.)(יומארז"לאמרווכברשי,שעולהיצר,

 ):קטיב lI(נאמרווהםמעבירה,קשיםעבירה,

יום,בכלמתםניצלאדםאיו Jעבירהשהרתורי

מאריךאינןשאםחכמה,ראשיתחרה"קכתבאמנם

הקב"השאיויענש,לאממברובורחותיכףבחרחורו,

 ,בהרהירומאריךאםאבלבריותיו,עםבטרוניאבא

והוצאתקר,ילידילבאלעצמו,רעהשגורםיענש,ענוש

והחמירידמים,משפיכתחמורוהואלבטלחיז ltש

לןאיושכמעטעדזה,בעוןבזה'יקמאודהרבה

אנוששערותתסמרלעח"ב,חלקלוואיותשובח,

 .ל/ Iעכ Iכו

כתבתיבאשה,להשתמשבאיסורכיינ,פ IIלסכז)

שכתבלבדהדברים Iגעלקאידלא

דבר,כלעלקאיאלאס"ה)א IIסכ(אה"עחש"ע

לשתיתלהםשתתןמיירי ).ע(קדושיןבגמראשהרי

בפח//מברמב"םעכשיומצאתיזהראהנך, IIע

שישתמשלאדםיאסירל IJיזשכתבז) IIפ(סנהדרין

ידין,לרחיץאימאכל,אןמשקהלילתתבאשה,

ם IIהרמבש IIימכדברינן,מפורשעכ//ל,בזהןכיוצא

זהדברים,השלשה(שם)ע JJושה) I1הא IIפכב II(הא

שלמהלךהאלףבתינםבפנים,ש lIכמ Jאשפחהרקקאי

מיכחהראש,הקפתבזהדכללא) IIקיסיוע II(אח

אסורים.בלבדדברים Jגאותודוקאדלאןנמי,ל I1דס

לאורחיםעושהחיאראםש lIבמש Jג IIכפ IIלסכח)

ראיתירמל,שפירחבית,עבודתבכלל

 )א' Iקיטי'ע II(אחשלמהלדהאלףכשיוותעכשיו
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והישועהבתארהמדוראהצניעותתקיד

עושהכשהאשהלהתירוזןסבראכתבדהשואל

מעצמהדגםדחאוז"לוהואבקשתו,בלימעצמה,

השיבוג) Jקיסי{ד JJ(חמשהבארת lIבשואדאסור,

(קדושיומהמקנהוהביאשלמה,לדהאלףטענתעל

לחיתר,ראיההביאהשןאלוהנהבזה,דמתיר ).ע

(ברכותל J1כמזלאלישע,המטהשהציעהמחשונמית,

דהאיסורהאל'/ש,ידחהמעצמה{שעשתהלפי ):ל

שלאדהציעהוי"ל(שם)ע IIבשל IIכדקיבפנייןרק

דהאיסורל IIלהנמחשןנמיתןלחיתרראיחרי"ל Iבפניו

(מ"בבקראומפורשכאכול,כפנירתתושלאחיא

שמהסרעברוומדילחס,לאכלבןשהחזיקה ) nד

אמרןולאמותרומעצמחבנתנהכ Iאע/לחםןלאכל

באיש,האיסורתלואלאלאיש,משמשתאשהדאיך

יבקשלאשהאישלו JJכנוחיינו Jבאשחישתמששלא

נעלהרצוועןשהכשרהדאשח {לשמשןמהאשה

עושהשפירמצרה{האשתאבלדוקא,ט) Jפו(תרא"ר

ביתח,אנשיכלצרכיזה,ובכללניתה,צרכיכל

משחבארכשווותראיתישובשם,הנמצאים

שאשתדנוהגיםט) Jנס/השלחומערודנמיכתבשם , 

כלמוטלשעליהלפיהאורחים,משמשתהביתבעל

משמשתחריבשלחו,יושבכשבעלתוכ"שהבית,צרכי

לפניו.

המקנה,היתרעלמשחהבארהקשהשםוהנהכט)

דאיןרש"ימפירושמעצביה,כשעושה

ביןרגילהלהיותילמדנהשלאבאשה,משתמשיו

ש, IIעבעצמהכשעושהמיתרואמאיל, JJעכהאנשים
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תלטוווהישועהבתארהמדוראהצניעות

J נJ Jשמתרגלתשייךאותה,מבקשיםדכשהאחריםל

בבקשותזה,ומחרזהחיוםביניחם,מ IIמולחיות

שבבית,האנשיםכלצרכיעושהכשהיאאבלשונות,

כלל.ןרנילןתשייכותעמהםלהאיו

ל I1רשלום,דשאלתכתבתי ,/אאותלפנ"דל)

(מו"קנמימבוארוכןשלום,ברכת

עמדכויוהתביאשלוםכשאילתאסורדאמרי ):~א

הריפרש"ילשלום,לבתיכםלכו Jכויאמר Iכור"ע

שלוס.שאילתקראןדהברכהתריעכייל,בשלומושאל

שואליואיןש I1במדהוכחתי ,/אאותאחרד JJלפכ

ששואליוהיינןזן,דשאלהאשה,בשלום

כתבדתאוקשהשלום,להשיתומדי,ומבקשיי

ברכתלברכהדמותרמקודש,בעזרמבטשוטשהגה"ק

ברכהשצריכהעתובכלונשואיו,מילחבבריתט IIמז

כיוךשאנימייחדתבהזדמנותדברכהוייילוע"ש

בחינתהויבלא"ה,אבלידועה,סינחע"ישמברכה

בעזרמבארנםאסור,וזהחלבבותוהתקרנית

ולאשלוםיבתיבתדוקאחקפידודבנמראמקודש,

ש. I1עטנאצפראלומרומותרברכה,בשאר

אדםשיהאוהתקינןאמרונד:)(ברכותובמשנה

והנהשנאמרבשם,חבירושלוםשואל

עמכם,דילקוצריםויאמרלחם,מביתבאביעז

בשלוםדשואל Iנמימבוארדי,יברכךלוויאמרו

שלום,הקב"השלדשמווי'ילשמברכו,היינו Iחבירו

בזה,רמזעמכם,דןבועזיכשאמר ):י(שבתל JIכמז

וכןעמכם,יהיה Iהקב'/השלשמושהואשהשלום
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והישועהכתוחהמדוראהצניעותתקטז

דהיאהשלים,עלנמירמז ,'דיברכךהשיביהןכשהם

אתיברדדןיא)ט IIכ(תהליםכדכתיבב"ה, lדברכת

 Jדברכתכב)י(משליבפסוקלרמזוישבשלים,עמו
---;-i] ",,-,,~ 

אז"לוהנהל, IIכנשלוםהיאדידכרכתתעשיר,היא

מהפסוקודרשוהובהשיבע,תלןישהשליםנט.)(ב"מ

חטיםחלבשלום,גבילךהשמיד)ז 1Iקמ(תהלים

חטיםכשחלבשלום,גבילךאימתיפרש"יישביעך,

שיבע,מביאההשלום,ברכתיממילאחקב"ה,ישביעך

חיינןדי,יברכדכד)ן(במדברבפסוקלרמזישיכן

כנ"ל,נמיחיינן Iנכסיןיתברכןופרשנויכבייל,בשלום

תליאבתאדתאשובע,לךיתןהשלום,ברכתשבשביל

שלום.לדבוישםומסלים ,םו'~ iiב~ומתחילכני'ל,

ל, IIכנה IIחקבשלשמושלוםש IJדמבזה,ןמביאר

שלום,שתיבתכפשוטואיכפולה,הכונה

תיא ,ה I1הקבשלדשמווהביה, l/הקבשלשמוהוא

דהזכרת , Iבאותבפניםיעיכנ'יל,השלוםברכתכולל

באשהולכוהאהבה,שלימותעלמורהבברכחהשם

ומצינןל, lIכנמיתרשנזדמנהבסיבהאבלסאור,

יתוישראל,ואלקי,לחנת,עלישאמריז)א(ש'יא

אמרהנביאואליחומעמי,שאלתאשרשלתדאת

 Iדאמרכהכייד)יז Iא(מלכיםהצרפתלאשה

השמוןצפחתתכלא,לאהקמחכדישראל,אלקי

 1להאשהנברכהד'שםהזכירןהריתחסר,לא

בתיבתדה'יהנראהז JJולפל, IIככשאניידועהדנסיבה

עםשלןםלהשיהיהלברכהכגיוכה"ג,מותרשלום,

 .יכדימהבעלה
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~ i ~-ר ii rר~ ii ~ תקיזוהישועהבתראהמדודאהצביעות

מקודש,עזרדבריכתבתיהואותד IIפכלא)

רקהקפידו,לאובש"סוז"לוקיצרתי,

לילדהנחוגכעת,הנהוניםבלשונותולא Iש,לום Hלגב~~;

מצרהיינןטוב,מזללהיולדתלומרהנוילת,אחר

למנוע,שישאשה,שלוםשאלתסגנוןבחינתזהשאיו

להתפללכוילמז"טשיהיהתפלח,בקשתחוארק

ל, Jlעככויאשהשלוםכשאלת(זה)שאיןאשת,עבור

וביןאשה,שלוםשאלתביו Iלחלקושלש,כפלהנה

לאשהוברכהאסרו,שלוםדשאלתלאשה,ברכח

אבלמיתר,וכדומה,טבאצפראממילאמותרת,

לאשה.לימראסוךשלוס,תיבת

הקב"ה,שלשמודשלוםאחרגיוולר, l/כפ Jlלסלב)

'ק 1סמגייאד IIספח IIאע l1(שוכדקיייל

המטונפות,ובמבואותבמרחץ,שלוסלומרדאסור ) Iב

ראשה,מנולהטפחנגדשלוםלומרראסורה IIהכ IIא

ישםחיטבבאר'ש Iכמראש,בנילוילאמרןאסןרוכן

 ,ראשבגילןיהשמלחזכירראסןר ) Iזס"קבוטלו

נמלכתבקטייז)ס I1רד II(חמשחבארת Jבשוושן"ר

ל. IIעכאטורעליכםשלוםלהלימר

(סייחריב"שבתינם 1ט'אותאחרה IIלפכלנ)

 ,הללועבירותדבשלש/ל 1וזכתבח) IIרנ

 Iעבירהשלאבקהשנאולא Iגופהבעבירהשנאלא

איסןראבזהשאיןפ IIואעכויכללבחומתרפאייאין

ממילאל, 1עכ/סכנהבמקוםואפילן Iכוראןרייתא

מחו/ת,להרמב/יםאטורדאיותש"זש IIלמאפילו
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והישיעהבת~המדורא nהצניעירתקיח

אפילונהםןמתרפאיואיןנמיביאה,חיבתבלא

נפש.בפקוח

והנחתיבןתקידםי"איתלטוףקרובח JJלפכלד)

למעלתהעתקתיוכנרלי,הוגד

שו"תיעילוקח,בשרבקירובדהנהנחמ IIמהרמב

י IIעפשכתבול) Iיבד//חד Jרצ/טיןח II(אשערימבית

דהיאבאשה,דאפילואיהו)ה IIדלב.'ק 1(בהתוסי

(כדהביאמעשהלהנאהרחמנאאחשבהעולמ,קרקע

וחייבתהעושןת)הנפשותונכרתומפסוקבנמרא, םש"'""'"'

שממשמשבהרןפא,ש IIוכ Iש IIעמלקותןחייבתחשאתן

עןשתאממלקןתחייבדהואל IIדיל, IJרכרצןנןבח

לכתחלח.להתירואפשרואיךלהנאתן,

בספריםדראיתיכתבתי ,'יאותלסוףקרובשםלה)

וא"אהרופאים,אצלממכשוליםשכתבו

לידיבאעתהוהןהספריס,שמותלכתובעכשיולי

בזת,נמישהתרעםקי"ח)סיו(ח"דמשהבארת IIשן

שמעניוכברוכתביוש Jעלהרופאיםהולכותשהנשים

ע"כ,זהבעביןמבחיליםדבריס

שעריםביתבשו"תשו'ירד, I1יאותאחרשםלן)

נמיכתברמב"ו)אדוח Iדרצי'ד(סלי

 Iדרבנוחואחיבהדרדרקריבההחלישלאדרמבי/ו

מאיסורא,דמתהנייכלהתורה,מןיהיחאןכתבשחרי

לעיל.כדכתבתיוהואעיונושיעורבחציכעניואסורה,

קנו'ז Iסלברכ"לע/אמנםזי IIיאותאחרשםלז)

בשםשכתבע) IIבש(נדפסלאו,רק nד"
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תקיטוהישועהבתארהמדוראהצניעית

דעריות,באביזראדאסרהאדמ,תורתבספרחרמבייו

לאו.דליכאדסבראף

האשה,מצדדנםכתבתיכי'ז.אותסוףשםלח)

בזה,מזדעזעלםישומרים,קשיםחנסיונות

טענתםואיוכשרות,בנשיםמה,לחשודיתכודלא

אפוטרופוסאין ):ינ(כתובותאמרושהריכלל,צודקת

חסידאפילוח)א,כתובת(ירושלמיואמרולעריות,

לעריות,אפוטריפוסאותוממניואיושבחסידים,

בהזדמנותחשודיםגדוליםהיותרישראלכלגםחרי

אדםיביאאללעולםקז.)(סנהדריןואמרודעריות,

עצמוהביאישראלמלךדודשהרינסיוו,לידיעצמו

בזה,לאדםעצהשוםואיועכ'יל,ונכשלנסיון,לידי

שעלוליםןהזדמנןתחסיבותמכלויתרחקשיזהררק

ל I1מזויקיים Iאלועניניםבכלמכשול,שוםלנרום

 1בעצמךתאמיןאל ).כטברכות ,מ"דב IIפ(אבות

בכהונהשמשנדול,כהןיוחנןשהרימותך,יוםעד

ורובעכ'/ל,צדוקינעשהןלבסוף Iשנהשמונלםגדילה

ונכנסועצמם,עלשסמכומזה,באןהמכשילים

במשנהואיתאחטא,יראתעניןוזהובהנסיונות,

חטא,יראנתנאלבןשמעוו Iר )ח/ Jמפ"ב(אבות

דבריםעליוואוסרעצמו,עלמחמלרחרעייבוכתב

מאלדאל"כחטא,לידייבאשמאמיראתוהמותרלם,

חטאיראלהיותאפשרהארץעמאפילןרבותיה,

עכ'/ל.

משהבארת I1בשן Iוע ,א/ Iלאותאחרשםלט)

הפרצה,עלשהתרעםאיךקי"ח)סייך II(ח
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והישועהבתארימהדיראהצניעותתקכ

מפטפוטישנתפסונברים,להרופאיםהולכותשהנשים

שוםלהםאיואםלבדוקבשנחפעמיםלבארופאים,

ר'יל,נמוראיסורוהוארנול,מקוםבאותיחולי,

עון,ר 9יכרחוםוהואנמורוכהיתרלהםונעשה

ק JJתהחוקיכלולשמורבאמת,לעבדולבבינוויטהר

המקןלקללםמנהנלםעונלו IIחנכשלולאבאמת,

שבעולםהמכשוליםמכלןננצלבעולם,הנהוגים

אכי"ר.יתברךלכבודובגשמיות,ונםברוחניית

שמיםליראהמפורסםהרופאהעירניואגבמ)

באיסוריאירנרורןטשילדהרבמור

פ IIעכהדלת{סונרשאינןדאע"גהרופא,עםיחוד

ןאפילוכסנור,ונדוןרשותן,בלינכנט~דםשוםאיו

מכמה Jסמיכהזןדאיןשבעיר,בעלהעללהסימכים

שאפילוהנ"ל,טענההואנדילאיישעםשעמים

בואומהנלומהרשותן,בלינכנטאינןובעלהיבא

שםונםמביתם,נןסעיםנשיםדישיעידלשמ,

בעירבעלהאיוהריןשםכהרגלם,לרופאיםהולכים

אתנשמע,חכלדברטוףלב,עלשמיםואיוכלל,

האדםכלזחכישמןר(מצותיוואתירא,האלחים

קהלת).(סוף

הנדילבאחרלותלהעירישעוד .ה/ Iכלס"פמא)

דבסנתזירוול,ןפריצותקריבהדאיסור

באהבתה,וחלהבאשה,עיניודנתןבההיא ).הע(

הנדר,מאחוריעמיתספרואלימות,חכמיםואמרי

רבותירץהאי,נילימאי Jחיתהפנויהד IIלמהקשי

תייזמשפחתהפרשו,ימשפחה,פגםמשוםפפא
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תאנקוהישועהנתואהמדודאהצני~ות
I 123 ' 1567אה"ח 

 ,:יט(ברכות/ל 1דקי Iטובאל I1וקנו I1עבדברבושיו

עבירה,דבעוברשם) 1ובש"ג Jש'סלו'ד J(יוובשווע

ככרדואפילןחבריות,כבודודוחההשם,חילולחיי

דוחהנפשדפקוח )א/ Jסז JJקנסי'(שםול Iיקיהרב,

דמים,ושפיכתג'ועז Jמע'חיץשבתורה,עבירותכל

~ JJ כ'כJ דפושJ כאו,אמרוואיךחבריותוכבודדוחתב

למות,שיניחיהונפשו,פקיחדוחהמשפחתה,דכבוד

יד)מה(תהליםכתיבדהבהיי"לבישתם.בשניל

בתרכבודדמשוםוהיינו Iפנימתמלךבתכבודהכל

מאידתרבהנזהרתתיאממילאמאיד,נדולמלך

כבודה,לשמירתהיעוצהועצהכבודהואתלשמור

נמצאתמלךהבתע"כבביתה,ןתשבשתכבדחיא

מדקדקתאינהמכבודה,הבזויהולהיפך,פנימה,

כנודח,עלמדקדקתוכשאינחכידועוכלל,כבודהעל

שלנפשודעריותאחרולהניחאבחפקיראממילא

עצמהאתלמנוע Jסיבהשוםלחראיומחמדתו,אדם

תלויהצניעות,דשמירתנמצא ,ל/ Jרלבהבותאות

משוםל, I1הנהגמראכינתל IJוזיהאשה,כבודבערך

עמן,ותספרשתבאחכמיםיתירושאםמשפחה,פנם

פרוצהשהיתה Iחליןעלאחראיתשהיאיגידזה

שנחלהעדבלבן,אהבתהשנכנסהונרמהלנביה,

קצת,תאותולהשביעחיבתההיחכךומשיםל, IIר

משפחתה,יתגיישוובזהממות,להצילושירעיל

הצניעןת,גדרפרצהאחיתם'פ Jשעכבלנםויקבע

ז IIעיומתמעטמכבודם.ןבשפלים Jבפריצןתונכנסח

דהצלתודנמצאיאחררוול.עי"זלגויעובאיםצניעיתם
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והישיעהבתראהמדוראהצניעותתקבם

ולזהע, JIבגמציליודאיוחואדינאע, Jלג'גורם

וענההגדר,מאחוריעמותספרואלימית,אמרי

יהןשלאכדיאיקא,דרבבריהאחארבאבתריה

המשפחהעללאכיבעריות,פרוציתישראלבנות

משפיעיישראלעםכלעלכיהפקריתמשפיעלבדח

רזת I,ל Jר·בעריותולפרוץבכבודם,ולזלזללפגים

נ. lIהפדחת

יעקבויאמרלא)ללד(בראשיתמ"שובזי"למכ)

וגוןאותיעכרתםלויואלשמעוואל

אתיעשההכזונהויאמרו Iוביתיאניונשמדתי

לדעתצריךוז"להקדושאח"חוהקשהאחותינו,

הואהשמדתןעליעקבלמיחושעושה,זותשובתמת

אחתהנויםשאלואםלכתחלה,אפילןןהלאוביתן,

ע Jתשופסק(מתוךלהםאותהנותניםויחדוה,מהכת,

ע"קל, IIעכ Iכןכולםיהרנןולאא) IIס'ז Iקנסיויו"ד

שעשהמהוהריותינו,אחאתיעשתהכזונהש IIמ

יעשתש lIמגי"לבפעולתם,הםישנוומחכבר,עשוי

ספ"ט)מלכיםנח'דהרמב"םבס"רול Jויעתיד,לשוו

גזל,שכםשהריחרינת,נתחייבושכםדבעליכתב

שחרגודזתנמצאעייכודנוחוולא Iוידעוראווהם

אותם,שחייבוהורחשכם,בעליאתולןישמעון

מוכחונוזח ,דנוהוולא Jדינהאתשכםשנזלמשום

אםאבל Jלשנםנתרצתהולא ,אנןסההיתהדדינה

דבנימןרה,זההיהשכם,בעליאתהורגיםהיילא

שכם,לנביעצמהתפקירהדדינתבנפשם,ידעייעקב

נםדיושוםאיווממילאשכםואתחייבןלאולכו
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תקגכוהישועהנתןחהמדודאהצניועת

ד) IIחפ"אאישות(חים 11ברמבואיתאשכם,בעליעל

בשוק,אשהפונעאדםהיהתורה,מתןקידםוז'יל

1 '''~" q עלאותהובועלשכרהילחנותןוהיא,הוארצה

ל, IIעכקדשההנקראתחיאוזווהולך,ודרך,""ה"מהא

לח(שםתמרנביהכתובכמ"שזונה,היינןיקדשת

וזהונוי,הקדשהאיהונןילזונהויחשבהנא)טו

אותם,הורניםהיילאראם Jולוישמעוןטענתהית

אותחיעשהובזהלוישנתרצתהמודיםדהםנמצא

עצמהמסרחשברצונהלומרלמפרע,זונהעכשיו

וירןשלמייונתןתרנוםיכתבןוהיינוזינה,כמואליו,

בכבשתהןןמתאמרדיחויהואיאיל JJוזלא)(שם

עסקעלאיתקטילוערליומדרשהוו,ובביתדישראל,

יעקב,בתלדינהדסאיבועלצלמיו,פלחיבתולה,

כאיתאואמר,בלביהמתנאיחמורברשכםיהוידלא

בתלדינהיתעברכןעולבנהןתבעאיבשלהדלית

אחתויתמחשבבראונפקתזביכאיתאואמריויעקב,

דיאע'/ההקי,אח'יחקוימנדיללכאורחוזתל, I1עכ

חווו,נאותםעלהשיבוהווהםהשמדתם,עלהתאונן

ומחןעבורה,המקנאיםנןאלים,לחשאיןשיאמרו

עניוומחולכאו,מדרשותןבתיכנסיותבתיעניו

לכאורהנואלים,להאיושהיאחמור,בושכםנאות

נאוהאבלממנו,שינקוסמילהשאיוששמח,שייך

שערליםשיאמרונאהזהמהנםבזה,שייךאיך

תלוידחכלדיברתי,אשרהדברתואאכןכוי,נחרנן

ואמרןלאונסה,אןברצונח,היהאםשהיח,במעשה

גתדדינהמתנאה,שכםהיהניקמים,חיולאשאם
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והישועהבתאוהמדורא mהצנינותקנד

שלנקמיגואליסלחאיןשע"כ ,ו" nבוחשקהיעקב

מינחדנפקאוטענומרצונח,שחיהאחרממגי,

מ IIובבכ IIבבישראלעםיאמרושלאלדורותיחס,

תחתונה,לדיןטאשחורידהאותח,ןטינףטימאדשכם

ממנו,לנקוםיכלןלאיכ Jוע Iי IJחביחשקתשהיא
~ 

ובשפליםימתבזיםשנפנמיםמשפחה,לפגםנונעיזת

יעי"זעצמו,בכבודשיזלזלןלחשפיעויכולבלבםו

משוםש IJבמל IIכמש Iר Jח'וג"עלפריצןתלהגיעיוכלי

ישראלעםשיאמרודגאהאמרילזהמשפחח,פנם

בתאתשטלמאועלהערליםשנחרנוובי'מ,כ IIבב

ירדחולאאניסח,חיתחשהיאמורח,רזתיעקב,
I אהII 11234567ח 

בניצדקןזהומשים ,ומקדישתהמצניעותהח"י

ישראלבנותיתחזקיובזהבשבילת,שנקמייעקב

מעריות,גדוריסשיהיולדיויתוןצניעןתםבקדישתם

דניגעדאחרונשמדתי,טענתעלתשובחזחוחיח

יתכןדלאיעבור,ואלדיהרגחואדינאהרילעריות,

ולכוח"ן,ע Itגלגריםיכולשזהבאם ,חיינועללחוס

במעשיהםלעזרםחרבןוחנרטענתם,יאעייחקיבל

במציתעמתםחלקישיתאישראל,לקדושתחטובים,
• 

 .בעצמםללחוםיכלואפילן Iהלזותנדולח
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בקהתוהושיעהכתואזזמדיראיעיתהצג

ראשונה.ימשנהחו IIלפכבתראוכחדורא

ממקימהזז"לא

דלהרמב/נםמב'ייהביאה) Jקצוס I1ס(יןיידי JIבשא)

שישאע"פת, IIמחאסורערוהדנניעת

משיםנדה,אשתודופקלמששדאסןראפשרנ, Jפי

נראת,ואיוע"ז,תש"ךיכתבע, IJוצדנ'/עאביזרא

אלאדאןרייתא,איסורלינאם, J1להרמבאףדודאי

ז JJקנ(סייכמש"לביאה,וחיבתתאוחדרדכשעושה

ל. IIעכהנאנ IIמשא ,) Iיס/ק

ן) Jחרי(עפ"דנא Jהרמכתב )"(ס"קז I1קנובסיןב)

יעבור,יאליהרנד I1שפג"עז IIבעש IIדמ

ותביאבעלמא,לאורקמיתת,בואיואפילוחיא

שאמרןממה Iכודלמדמהר"וז lIעלןס"קתש"ן

יאלכיילמיתטינא,לביבתעלהעח.)וסנהדריו

הדבריסדאותןדאע"גהנדר,מאחוריעמיתספר

אפ"ח Iרקרינהלאיאיסןררקממש,עריותנילוייאינם

משמעומ IIןמהש'יךכתבושןב Iיעבורואלימות

ונישוקחיבוקכשעןשהאלאקאמר,לאם Jחרמנודאף

 Iדיכתיבכמהס J1בשמצינושחרי 1ביאהחיבתדרך

לבנןתיהםומנשקיםמחבקיםחיישהאמוראים

ם I1חרמבש I1ממלחדיאמשמעוכוכויואחיותיהם

דרךהעריתעלהבאכליז{{לב) JIא Iמהכ"אפ l1(ר

בקיריבינחנהתארת,דרזינשקשחבקאןאברים

אלאלוסהדאינןאלמאכוימחונתלוקחז llnבשרו
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והישיעהכתואזשנדיראהצניעותבקית

טי'לקמיכב"ידלאיזהיביאח,וחיבתתאיהבדרד

ל. I1עכ Jכוח JJקצ

כתבדבתחלה Jז IIזאסןתריסהדבריםולכאורחנ)

ד I1עפומחרווןם IJמחרמבהשו/י

הסיפורשאפילןקריבה,בכלסתםאיסורהנמרא,

שהיה,כמעשהיעבור,יאליהרנבכללהואדבריס,

ושובתגדר,מאחורלעמיתספרואלימותשאמרו

כשעושהאלאקאמרלא/מ 1הרמבדאףתש"זכתב

(סייז IIעפומתירביאה,חיבתדרךונישוקחיבוק

ואינןבנשיס,הרופאיםשלהמשמושיםכלקצ"ה)

 Iנמיקשהולהיפךקריבתואיסורמשוםכלל,חישש

ימותאמרולאהמשמושיםכללרופאדמתלראחר

ריהרגסתםקנ"זבטי'סו/לטעםמהיעבירויאל

באופורקיהרנ,דלאשם,נםלפרשוחו/ל 1יעבירואל

לומדהשווישהריביאת,חיבתדרךונישיקדחיבוק

שוה.דדינסמשמע Jלזהמזה

בסי'נפרדיס,עניניםשניחםדבאמתול Iוצד)

להתקרבאותובכופיןמייריא JJדרמ Iז 1Jקנ

מצדהאופן,יהיהאיןירדעדמיל I1ובזילאשה,

בחסידאפילולעריות,אפטרופוסדאיוומצדו,האשה,

 ,) 1ח(אותל JJוע )/יאיתח I1(פככמש"לשבחסידים,

לקריבהיניעפויעבור,ואליחרנתה"קואמרה

שאיודבריטדאלן ,תת/קשאסרהבאופודעריות,

שמקרביםןחאשה/האישבחתנהגותשיעירלחם

א JJיובאות(שס,ל Jעובנעורת,אשבבחינתלעריות,

(אה"עע JIשעפ"ד )ה' 1ער"סמ"ז(א"חג 1פמ/ןע'ב) IJי
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תלכוזוהישועהכתואהמדוראיהצניעות

מהו'תאסורונחנה Nבא"והמסתכלא) I1כר//ס

ב('למאראיואפילןאסורןבמכיטהבמגולח,אפילו

אדםשלשנפשובעריות ):כג(מכןתיאמרוד. JJ כע·"~··,,

טוב ):ער(יומאיאמריןמחמרתו,להומתאוה

יח!'ל Iמעשהשלמגופויןתרבאשהעיניסמראח

לכתחלח.יעבוריאליהרגא JIלזדעריות,אביזראודאי

 Iקריבהאיסורעללהלקותבעניןהשו/ךנכנסכךיאחר

ונישוקחיבןקהיחאו/כ,אלאמלקיןדאיוכתבובזה

שםהייובע"נ(שם)חרמב"סוכדכתבביאהובחיבת

יסודאיוהכי/לאוהאמעשה,בשעתוהתראהעדים

אופובין /בעניןמחלקיודבע',יכוהדיןע"פלחלקות

ס 1ס/(לקמיי IIכנדלאוזהוד, Jהש/וסייסלאןפן,

ל, JJעכחולהנדהבאשתיתדופק,מישושגביקצ//ח)

לינאלהרמנ/נםאףקצו/ה)ס JI(סחשווידכתבוחיינו

ןחיבתתאוהדרךכוכשעושהאלאדאןרייתא,איטיר

דנחנובזמניוחש/וןומייריהנא,כושאיומהביאה,

שלא /והאשההאיש 1שמלםוביראתבבישהבצניעות,

 Jכלוטלגליתולאהנרח,שאינודיבור,שיםלדבר

שאיומהכלוםביניהםיעבורולאהכרח,שאיומה

וישזמ"ז/יפרדוותיכףטריד,בענידתיהורקהכרחי

רגע,בכלבאדםמתחלפיםתםשהמחשבותחששורק

(לעיליכמפורשתאוה,לחרהיריגיעןופןטבע,ע"פ

/ל Jוי(פכווב)עוולת, 1מח/אסורוהרהורי"א)ייאית

חזקתלהםןישהם,קדושיםזישראלזה,כנגד

בהצלתדעוסקומצוהדשליח~תעניוושייךכשרות,

וסמכלנון) IIב ....כונא(באותל IJהנוככלמישראל,נפש
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הוישועהבחואהמדוראהצנעיותתקנח

מסייעיויטהר, r'יהבאשמים,לשםדעתן,דיצמצמו

התורתכלדדוחחנפש,בפיקיחיזלזלןולאאותר,

ושייןעו IIנאינןהריוזהשפייר,נו'עמע"זחוץכולח,

סיבתשםדאיוכיוומחרחור,שינצלןנםלסמיך

שייןולאבעריות/הצלהואינוי, lln 'מכשולנורמת

המציתדכליח/'ס nמס"י"ב)אותב II(פכש IIמנמי

עבירת.חרחורחטאמפנינדחים

חסידדמלתיכי ):נא(סוטתמז"לןביארתיח)

איתתאשבעהדקאכנוןשוטת,

ואצולהבחלאיסתכוליארעאאורחלאוואמר 1בנחרא

קריבה,לאיסורלחוששייךדנאמתוקשהעכ"ל,

 ,'דיראתחכמהוראשיתוחושש,שמים,יראוהיא

בירוריורעאינוואם 1שוטהבזהקראוהוןמ"ט

ןלאןכדומהוחארץעמלקראןשייך 1ההלכה

חרילהצילה,שצריךהואדינאראםועודשוטח,

בהזיא,החלכהלפרשל 1Iוחימהספר,חסרעיקר

ארעאאורחלאושאמרזהמהגםלהצילה,וחייב

ראסןרצו'להסתכלות,לאיסורחוששראם , Jכו

מתרחיש,יומאכלדלאימילתאזהנםבה,לאיסתכןלי
, 

שאיוארעאאורחיכיועודארעא,אורחעליןשלאמר

בחלהסתכלאנשיםדרךשאיןכונתי,ןי"למציליו,

נמשכיםודאיאלאאנבוליהנותולא Iבלבדולהצילה

אינןולכוקרינת,איטורבזהוישוהנאת,לתאוהגם

ושושהשוטח,חסידדהואאמרונז Iועלהצילה,הולך

ומרוכזמטודרשאינו Iתיןכרעיונומשוטטבחלנתהוא

אותא llפכל II(ן~משכראויהדעתבישוב Iתיןברעיונו
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תקנטוהישועהבתראמהדוראהצניועת

הטובעתדהאשהבדעתו,להתישבל IIחידבאמתחן)

לןילנרוםתאוח,להתאוותעלולהאינהבסכנתה

להצילהטרידיהואדי]איתפתיחהנעוהרהור

אתיסכוושלא Iלהצילהבעגידתיהטרידמסכנתה,

והי"לישראלי,נפשדהצלתבמצוה,ועיסקעצמן,

שמים,לשםשיכויןדעתואתלצמצםלהאתמץ

יכשלןולאשיצילהןהרחמיםןמבעלרחמלםויבקש

ןלכויולהתאמץבדעתו,ומרוכזמיןשבאינןןכשחןא

(אותלהנ/לבפרטבזה,לחייבןא IIאוכנכויוכראוי

להכשלעלולודאיערומה,שהיאדמיירייי, Jמתפא )'כ

התןס'ש IIבמוגםכנ"לןשו,?החסידןקראוהובח,

תפיליו,שחילץמירושלמי,דמי,חיכיוח Jד(שם)

מתישבשאינוזו,בחינהנמיהויהילד,שיצילקודם

דשייךמהעניו,נלמדפ Jlועכלנהוג,ראויאיךבדעתן,

וליזהרשמיסןלשםלכויו Iדעתואתשמצמצם

וחנאה.תאוהממחשבת

ישראל,ובנותבניכשנוהניושייך,זהכלאדו)

מכלליזהר ,ןבקדושהבצניעית 1תה"קכדת

יבכל Iהכרחשאינןנילןיומכלהכרח,שאינודיבור

טבע,נעשהוהרגלכראוי,הצניעותמנהגידקדוקי

בזמןמשא'/כמחשבותיו,לצמצםכרוחן,שמושלשיין

וגם Iר IIבערההדבריסבכלבהיפךשרנילים 1הזה

בכמהומהראלומהשמיעהפ IIעכרניליםהצנןעים

הרגלבבחינתנמיוהוי ,ל/ Iרשכעולםפריצותמיני

דבריםמינימכמהכ"כמפחדיושאיורייל,שבענעשה

להכשליקרוביםעלוליםוממילאל, IIרכחוגןשלא
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ןהישר.עהכתואמהדוראי·עותהצבקלת

תירהחתירהשלאענינים,מיניבכמתמעשה,בשעת

ישארהש'ידשכתבןחיתרבכללזהואיואותם,

 Iבעוה"רלגמרימשונהדהנדוןרעמיה,הפוסקים

ואלריתרנקרינהבאיסורק(י'זסי,א 1#רמש IIוכמ

רעלול,רקלעריות,יתאוהשבוראימיירילאיעבור,

דאי )/ד(אותל IIוכמשתוא,קרובכיבו,לחושויש

אחרוה"נ,הדבר,יפולאידמקודמ,לשעראפשר

בכמהותגשים,דחאנשיםכשרותחזקתראיתרע

שייךכבר ,תה"קוכדיןכדתנוחגיסשאיןדבריס

שראויברורות,ראיותצריךבזה,והמתלרלחיש,

שוניס,אןפניםנמיכןללוהעניןעליהס,לסמוך

סיגראיואפילןביחוד,הרופאלחררכשהולכים

ובכמהענינים,מיניובכמהחוליט,ובביתחמסנר,

לטפל,צריךאבריסןבאיזההשייכים,הנהגותמיני

לעשותלכ"אחיובפ IIועכונדולים,הרבהמבוכותויש

איזהבענינו,שיכריעומוסמי,נדוללרבחכם,שאלת

אשרותקננוהלכתחלח,תה"קפ IIעשינהגישרהדרך

והישרהטובתאמתבדרןינחנואמת,תןרתלנןנתו

להעירי IIנרוטשילד,הד"רהעירניוהנהאכיי'ר.

חוליםבביתשאחיותעלמוחיושאיןדיליראיבספר

עבירות.ליידובאיםגופם,בכללאנשיםרוחצים

לב,שנשיםהוא,בעניו,כולנתעלןהעולהז)

שתגענוהמדולדל,במצבינןלהתבונן

ראויס,אנחנושאיועדבהתנהגותינו,כזולשערוריה

ישרח,בהנהגתשתלייבמקוםעצמינו,עללסמיך

תתורהבררןןבקדושה,בצניעותשמים,ביראת
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תלקאוהשיעוהכתואמהדוראהצני~ות

האמתעלילהודותלהכיראנחנוומוכרחיםוהיראה,

בבחינהאינסומהותינןומצבינושחתנהנותינוןתצוק,

ע"יהשיבןשים,ריבמחמת 1לנווהנכןןהראויובמצב

וכיואומריםחשובים,עניניםבכמהמזלזליםשאנן

שלברימוהעומדיםובריסוהםבכך,ומהבכך,מה

ונכריסנראיםשאינסבהם,מזלזליםאדםןבניעולם,

צריכיםכמהעדחשיבותם{נודלשידעואדם,בנילכל

מביניסאנושאיו ,בזהנדולהוסיבהבחמ,ליזהר

ירדנןירודכמהער,וחלישותינן,תינושפלן

עןמדיםשאנןאנחנו,ןמדמים Iובמצבינןבהתנתגןתינן

לסמוךאנחנוראויםוממילאוטובה,חשובהגמדרנה

אחריבזהנמשכיםיאנו ,וחשערותינןהשגתינןעל

מלאיסוהם Iהחלןשיםוהחלטותינןהכרעתינן

שניאות,ומלאיםמוטעות,מעשינוןממילאשגיונות,

מתרביםחםולתקנם,להכירםמתעירריםאנןוכשאיו

סךראיווממילאל, 11ריוםייםעידומתקלקלים

שסימכיםאחריני,הנמשכיםוכ"שהישרה,בדרךחיינו

אנוךבפרט,בכללסובלים,אנןהמצבומזהעלינן,

רישרטובלשכלשנזכהיה"רונכוואלינוןהנלוןים

אמןיתברךלכבודועניניםבכלכראויהכללתקן

ואמו·

מבוארדסוטה,ל lIמזביאור ) Iה(אותל Jlולמשח)

חיתרשוםמזהללמךדדאיוממילא,

ללמידאיווכןח"ו,הנשיםביובמלםלבא Jכלל

בנשים ):נזב JI(בל IIממזכלל,היתרשוםבזת

אחריתא,דרכארליכאאיהכביסח,עלחעוו:כרית
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והישיעהבתראמהדוראהצניעותתקלב

ומקייםהצד,מןבדרדעוברהואדשםחוא,אנוס
~ 

משס,חלאהיעבורעד(מלהסתכל)רגעכמעטחבי

אגררתת I1בשופסקוכןכלל,זהאלזהקרבולא

אפילןהסתכלות,איסורבזהדישוג) Iסיב II(חמשח

אפילן 1אסירליהנותןרבכונהכיהנות,כונה""'בלא

ממש"שולאפיקי )'מסיו(חאויחש 1Iוכמקטנה,באצבע

א IIשליטהנאוךביהוחדרטננוו)ת"א(באת"ע

תש"דוכמ/ושגמורואיסורזהודבודאיבזה,מהקולא

בכללהוא Iבשרהדגילןי )'יק IJסקנ"ז Iסל(יו"ר

עה.)(סנהדריןאמררשע"זקריבה,דאיסןרלאי

כללאפשרואיערומה,לפניןתעמוריאלימית

רבנוקדמודנבר Iתאוהבררדשלאשעושהלהמליץ

מתאיהאדםשלנפשןיעריות ):כג(מכותלהודיענן

עיןמראיתטןב ):עד(ירמאיאמרוומחמדתוולחו

 ):יג(כתובותואמרימעשה,שלמגיפןיןתרבאשתו

שבחסידים,חסידואפילולעריות,אפטרופיסאין

אלאמלאדודיווליתוח) Iהא IIפכתיבית(ירןשלמי

מתאוה,שאינןבמדרגההיהשאםסחד,יואנובשןבר

שואלהיהילאלשמ,חילן!"יהשלא 1וברורפשיט

דתיאעסקינו,בדאורייתאוחרישם,לילדרשית

שמעורבמזן,גרועקריבהואין ,ל/ Iכנקריבתאיסור

לאובסתמאר"ל,הנופיםבגילויתנשלם,כלעם

בהישדטנחדריובההואואםמנניעה,גםשםנמלט

שלהעבירהעוויעכשיו,לראותהשמתאוחגריעותא,

להתקשרעכשיושנכנסכמה,פינרעד IIבהאשה,אתבת

יבודאיר"לולשםכניסתועוויהחן,חנשיםבאהבת
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תקלגוהישועהכתראמהדוראהצ·ניעות

לגליתתקרבולאמפורש,איסורקראאמרעלין

עליו.ק IJתהאסרהההיאזקריבתערות,

חלכהדברבספרדראיתייחוד,בעניואעירהןאגב

וז"לשנתבסי"ג)גו(סי'יחודהלכותעל

חבית,אמצעית ,החלןןדרךלראןתדכשאפשרונראה

יחיד,איסורביאיוהביתבאמצעאזפנותיו,א 2י

ש IIבימ Jלזהראיתוהביאיחור,איסוראינאובפנותיו

הסדק)(כננדביזעאדלהדיכלנסן,ייןלענין ).ע(ע"ז

חיישינוולאאסור,ניסאוהאיגיסאדהאישרי,

 lל~דלזהשבחדר,הסתרלמקוםעמולילךשיפתנה

שבבוצאיםהיכארקהואדהאיסורביחוד,חיישינן

יכביןועבירהלעבוריצרייתקפנןדאזיחוד,שלבמצב

הפוסקיםלריבנעולה,ולאסנורה,בדלתשהתירו

הדלתאתלנעולשיפתנהחשינוולאס"ב)(לעיל

כ'זהוכעיןהדלת)שיסנירחיישינוולאל 1Iצ(היי

תתפתהשהאשהחיישינודלאבדרך,לעניןחט"ז

ש. IIעל IIעככו'סתרלמקוםעמולילד

נייחי,דחביתיל, JJהנמגמראהראיהלדחותויש

 .הסדקכננדלשתןתיראשהנוידנשםןל/ול

דשיין'עיכןביםושאר , Qמשהחביתליקחיראכך

ילכוי lשוד}ופשיטאבטבע,ניידיאזםבניאבלשם,

ןהשתדלות,פיתןישןםבלייחוד,ויהיחהבית,לצדדי

דבשדהה) IJס(סכ"ברמ"אלמ"שזה,לדמותויש

וכתבהאשה,עמאנשים,שלשחל JJצבלילה,או

שמאבשדהתואהטעמטי)(ס"קשמואלבית

אןישושמאכו'ןבלילהכןיילדלנקביו, 1איצטרך
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והישועהנחואמהדיראהצניעיתתקלי

 Iעכשיושלמצבעלדניןדאיןחריל, IIעככומחם

ינןעכשיו,שהואממהישתנחדודאידידעינוכייו

וממילאעכשיו,שהואממהישתנהדודאיד, IIבנחיא

חדלת,שיסנורחיישינודלאממהנםראיהאיו

שהדלתיכלדיחוד,במצבכשחוארקדחאיסורדאח"נ

ויחיחשיסנור,לחושנזרןלאיחןד,דאינןפתוחה,

באשהיחודכייוזה,בכללאינוניידאבליחוד,

ןהיחודממקימו,יזיזוכ J1שבעהטבע,דרךעייפממילא,

אסוריםזהומשוםמיוחדת,פעילחבלאממילא,בא

בזה,נדחהז Jמט/הראיהוגםזה,במצבשםלשהות

עמילילךאותה,שיפתהבחששנמימיירידתוא

דממילא ,ד II (כ JIמשאחיישינו,לאוזה 1סתרלמקום

rריישינו.ודאיהטבע,דרןעי'פלחיחרד,יבאו

שקוליפא.)(קדושיןביבירבממיישראיה,ל IIןי

ויתיחךירדשלאןי Jפרשביבי,מתותידרגא

ישראלובנותבניחשידילאדנסתמאוהיינול, IIעכ

להתרחקגזרולחטוא,קרובהטיבהבישאבללחטוא

שירד,חיישינושירד,סיבהשתזרמודשייךוכייר

דחיישינו Jד IIבנכיישיב Jואעמת,שםיתיחךיממילא

יחוד.דהוילצדדיו,ממילאשיסתלקוודאי
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תקל,והישועהבתראמהדוראהצניעות

סכ"באה/נעבש'יעיחודאיסןר

זקנהביוילדהביומחעריותערוהעםלחתיחדא)

האיסר,אםבזהופליניערוה,לגלותנורםדזה

קבלה.מדברלאןהתורה,מו

היחוד.אסרובפנויהנםנ)

לחתיחר.אסירומשודכתןאריסתועםנםב)

היחוד.עלנזרןבנכריתגםד)

שלש.בתינקבחתשע,בןבזכרהאיסורח)

יכוליבובאיואיסור,איולרה//ךפתוחהכשחדלתו)

הפוסקים.מחליקתחביתלתוךלראות

במנעילסגורהאינהאבלפתוחה,חדלתוכשאיוז)

הפוסקים.מחלוקת

כסגןן"נדיורשות,בלינכנסיםשאיןובמקוםח)
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והישועהמפתחהצניעותתקלו

וביאוריםבחידושיםמפתח

ורמזים

ז.אותלIכייטב IIמהרבאשתי,ודבקכד,בושיתרא "ב"'
חטאשורשזופתיחהע'האשה,אלויאמראו I 'ג'''''''' =

ובושתה.חרה,

ט.הקדמהלעיביס,היאתאוהרכירןג'
יודעהסומאאףהס,ערומיםכיוידעורש"יז'ג"

ט.פי"חכו',

יח.פתיחהבד,למשלוהוא ,טזג'
ב.א.פ"גבישם,וילעורכתניתוגיןויעשבא,גן

לצניעותמיסר ,'לפתחיהע'לחם,פתואקחההויח
מזו.,

מיסיטןחופתיחה lעבאהל,הנחולאמרט,שם

מזה.לצניעות
לפתחיהמהד"בהיא,צניעהבאהל,הנחרש"ישם--

 .'חאית

Iככ"דכר',שלובאכםניאאםדשישאל '''שרשם,שם
זי-א.

ולאמריוגר'רנשטדתלרגי'יעקבויאמרלא,ל,ל,ד
מ"כ.איתכ"הלס"פמהד"ביגוןהכזונה

י"א.אותלפתיחהב 1Iמהדברא,הכנפקתא IIבתשם
כ"ה.ייפ cלמהזוובכי',הראיאית"לשם
כו',שאחרתלפיאל,ביתעלהקוםרש"יאולה,

ב.אותלפ"גב IIמהד

ו.אותלםייכמהדוובוגו',אדונליאשתותשא , tלט,
זו.אוחאחרלם"טמחד"בסוישראל,שםויחןבייט,שפות

כי',כתרגוםושואשעמתשאלארש"יא,כג,שם, =
D לו.חיחה

ז.לטווסמהד//בע'כרובים,שניסועשיתיח,כה

 tזלפ"סמהד"בע'הששית,היריעהאתוכפלתט,כו

וי.לIכ/ובמהדוובפניה,מכסהצנועהכלהרש"י,שם
טז-יח.פתחיההכתונת,ישבצתלטכח
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קלזתוהישועהמפתחהצביעות

ח.פי"חהקהל.מעינייברונעלםיגדויקרא

ח.ז.פ"בהאשה,ראשאתופרעיחהכמיבר

מב.פתיחהוגו',אותווראיתםלט,טו

ז.הקדמהונף,דןמציתכלאתוזכרתםלט,טו

יא.ר.שםרגו',לבבכםאחריתתיררולאלט,טו
ה.שםאחריהם,זוניםאתםאשר ,לטטו

ז./כ Iפכו',רראההעין Iכיתתורוולאי Iרש'לט,טו

תחתייבכנם ,לחכיררתקלהשהגורםרש"יטז,ל
 • Kמ"אותלפתיחה,ב IIמהדלעונשין,

דברי,תכניסלאפרש'''איש,מפניתגירולאיז,אדברים
ג.במבואכר',

ז.איתאחרלIכ/םמדח"בלגו',הדבקיםלאתם,דד
ז.אותאחרלפ"טכ IIמהרבו,ולדבקהכב,יא =
 '"כIאלקיך, fדשנאאשימצבח.לךתקיםולאככ,פז =

יח-כד.

ב.פי"טרגו',אויביןעלמחנהתצאכיי,כג

יא.הקדמהוגי',דבר"עריתבדיראהולאטו,כג =
כוי,הכופריםאליאכעיסם,בבלבגוירש/"כא,לב =

ט.שם

אותאחרלIכ'ייסמהז"בע'מלך,בישורוןויהי,דלג =
בסופו.ז

הקדמה.לברש''',יגלןשמרוכיט,לג =

א.טביא ,תטעיטואלדקיםכליסגןדמ"כ
יא.ט IIפיוגפו',מכרכרייודיא,וב IIש

ב.הקדמה Iכחדרדנאעמילךכ,כוישעיה
כ.פתיחהאלקיך,עםלכתוהצבעח,ומיכה
 .וtפי"חצואיס,בגריסבישלהיהויהושעגגזכריו.
מד.פתיחהכסף,ישבעלאכסף,אוהבtבהקהלת
משפיעשהלבושלבנים,בגדיךיהיועתככלח,ט =

ל-לג.שםהאדם,תוכןעלומרמז,
 Iבהעיהנחש,ישכנןגירופורץח,י =

מד.פתיחהבאמנה,ד'עדותח,יטתהלים
יג.ז IIפיוגן',כסוסתהיואלוגוןיאורךאשכילךח,לב ==
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I אןצררחכמהן

והישועהמפחחהצנעיותתקלח

ב IIמהי fגIכי"בפניהמ,מל,בתככידהכליד,מה =
בה.Iב IIלס

כג.פתיחהבד,מעיניכלז,פז
יב.הקדמהוגי/,לעולםד'כבודיהילא,קד =
 ./טשםוגו',שורבחכניתכבייםאחרימירוכקר =

יג.הקדמהיגי',חילאשתלאמשלל
ח.!(ווהביתד,בניענייםויהיימ"ה Nפ"אכות

יר.יג.יא.םכ"אהאשה,עםשיחהחרבהואלשם,ש,םשם

יא.Iני"זכי',קלהלמצוהרץהוי/ב Iממ"דשם
 .מזפתיחהתררה,אלאטובראיןמ"גפ//ושם

ט,פי"ךכר'עולםשלברומוהעימדיםדברים :וברכרת
ז.הקדמהכר',דבריסחמשהבהשישכוןציציתפ' :יבשם

ו.הקדמהמינות,זילבבכם,אחרי :יבשם
שם. , tעווהרהירזהזיניםאתםשם,שם

ד.פכ"דכי',שיתפללקודםלחבירושלוםהנותןכליד.שם
כר',כותיתלההיאחזיהיאהבהבדאדאדרבהאכי iic)כ:שם

ד.ג.פי""יד.הקדמהשם,ושילכרתו

אשעריויחיבאןילקאדהוהרגילהרהגידלרבשםשם
ו-ח.פ"בשס,שישבטעםטבילה,

ז.פ"בבידל,ידרבאהבה,בראדאדרבעניןסמיכותשם,שם

חימהיהיאערימות,אותןראהגידלדרבכ'ברש"ששם,שם
ז.שםבזה,וביאוררתי'רבה,

יג.פ"ח.דג.פ"דלג,פ"גכר',שערערוה,באשהשיקכד.שם

ח. tזפ"הזה,שורש Iזפתיחהע'ערוה,באשהשערשם,שם

 • nב I 'כ~כי',ואסתתראלד :לאשם
פתיחהעליו,לרחםאסירדעת,בושאיןמליכללב.שם
מז.מה.

ו.פי"ןכוי,חזיפרקמה.שם

ז.םכ"ביצריםבשנילבבדבכלנד.שם
בשםחכייישלרםאתשואלאדםשיהאוהתקינושם,שם

כ.א.פכ"ו

tr בר',מזלזלאמרינןרלאכו'שואלאוםשיהא '''שרשם,ם
ב.נפן/י

 .יז/ב Iפיכי',לכבחיהשבקלאושמיאלאכלהסח.שבת
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תקלםוהישועהטפתחהצניעות

לו.פתיחהבי/,זכיתלבףחביררהדךקנז,שם
ז.שםנשואין,לשוןהשיאני,הנחשרש"יקמר.שם
יד.פ"גאסור,דיבורקב.שם

טו.שםטותר,הרחורשם,שם

א"לללוד,נלדדרדבאיזהלברוריהאמרריה"גנג: ..עירובין
 lן 34567אה"ח

 . n Iזפכ"אכי',
ג Hמ"רע'כר',בתלמיריםרישכר'בראירייתאר"הרש"י ,םז

טד.לפ"א
מהד"בפרוע,בראשהלצאת,בושהרש"יכאבלעטופהקי

ח.לפ"ה
יג.ט IIםבו',מפיים:תרנגולקשם

ככ-ד.פכ"הכו',נזוקיןאיבןטצוהשלרחיה.פסחים
כג-ר.שם,ררש"יבו',אלךאיךשמואלויאמר :שם
ככ-אג.שםכר',מרבמיניהבער :שם

ח.פי""די.הקדמהבשרקא,נבלתאפשוטקיג.שם
י.פי"חכר',מלחמהעושותמשהשלידיורכיכט.רווה
ל IIאעלךהדרןאותר,מסייעיוליטהרהבאברש"ילט.יימא

ח.פיו/חהממונה,

 .זארתאחרלפ"טמהדוובונקבה,זכרכחבתכו'בשעהנ,ד
עליררימיתכולן,העריותכלבכוסו,עיניהניתןכל ..ערשם

 .והקדמה Iכטישור
 N"mדגים,אמרחךושמואלרבוגו'הדגהאתזכרנושם,שם

יט.פתיחהכוי,עריות

ב.א.פי"חגדול,תיקוןשםומתקנלןנא.סוכה

ערש"יכי',ליליינוסלהרוגטוריינרסכשבקש :יחתענית
אתופדואלי,ועמדיכר'וגזרונו'מל,שלבתועלגישנחר

ז.איתב IIפבע'ישראל,

ח.פי"חכי/,ביםטובעיםיךימעשי :יגמילה
מר.פתיחהממני,יותרבורחמניםאתםאי :כזמוווק

המקום,ח) II(הקבלפניומתלעבמשוקץלדשאין :סגיבמות
זב.הקרמהעוים.כשיקשמהלךממייותר
ט.פי"זכי',תורהליאיןהאימרכל :קטשם

ז.פ"זכו'להמחתהכר'דרעאאיגליסה.כתובות
.דג.פ"דיד.פ"גלבב"א.זרועותיהבמראה :ע"בשם
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והישועהמפתח mהצניעתקמ

""' T וכ"אכו',במשחקתכי'אדםכלעםלמדברתשם,~"שםI.י,ט

 tזפ"ככר'.בנשיםהצופהכל tכבדריס

ז.פכ"בכרי,לשמהעביהרגדולה :כגנזיר
ח.פ"גכו',חבלמביאואח"כבמשנה, :זסיטה
ממצרלם,ישראלבגאלוכי'צדקניותנשיםבשכר :יאשם

 tבאותלפתיחהבתראומהדוראכ,יטפתיחה

כו',איתחאדטבעהכגוןשיטה,חסידדמיהיכי :באשם

ה.אותב IIבמהרכ"הופרקח,פל'ייח

בייכשל,שלאכו'בתולתאלהדאשמעהירחנןדר'כב.שם
ג.אותלפתיחהומהד"ב.ןג,פתיחהבנ"א,

למהד//בגי-א,פכ"גכלל,באשהמשתמשיואיוע,קדושין

כג.לס"פ
 ..ור Iפי/כי',כרעידרלכר'קאזליהוי '''רורבמא.שם
ו.ה,פכ"החמא,ברזרמיעובדאקרושיןשלהישם

לימדוכבוהיאנביאוגייצדיקגםהגייורקאמרתצב.ב"ק
וי./ר Iפניך.יג.םכ"אכון,

ז,אותאחרט IIלפ/ב Iמהית, flרעלרבריהםשהעמידול:נ/ובו
העיז,מןהסמולברבראלאמצילה,הברכהאיומב.ב"מ
ח.םיוום

כב.פתיחהכיי,בגיהנםנופלאשחו,בעצתההולדכלנס.שם
ושמעעצמןכפוףקטנה,אשתוגוצא,איתחךרש"ישם

שם.דבריה,

כב.פתיחהכו'דשמיאבמיליהאכרןניצאאיתתדנט./מ Iב

ט.ח,אותפכ"רשםכו',איועלנקררפז.שם

י.ז,שםכי',שלובאבסניאאדםשישאלשם

יא. .ישםבעלה,י I1עתודווהשם,שם

ב Hמהדהכביסה,עלשעומדותבשעהכי'עיניווערצםנז:כ"ב
ג.למ"ז

 •כלפתיחהאם,לאחידומיוכניםדיבק"יוב Iכ
ם.פ"ככרי,באשהעיניושנתןאובאיםמעשהעח.סנהדרין

כה.פ IIלםמהדן/במשפחה,פבםמשרםשם.

פי"חכר',ציאיםבנדיסללבישיהושעשלדרכררכיצג.שם
ט.
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תקמאוהישועהמפחחהצביעות

שם,לכהרבה,הגרנרתשאינןנשיםבישאים,בניישהיי ,םש"~"'";'"
יא.ג IIלפיימהד"ב
זכית,לכףחבוראתדןהויעמיתך,תשפוטבצדקל.שביעות

לי.פתיחהחרב,הכףרראיואפי'
י.איתלIככ"אמהר"בארץ,דרךבמיעוטז IIמפ"ראברת
שיחתהשכלהאשה,עםשיחהתרבהלאספ"אד"א,מס'
.דא EIiככניארפים,דבריאלאאינהאשה,של

אחרלפ"טב Iמהד/אשה,דדישניכמיןכו'הבגריםויאריכו
ז.אות

לז.פתיחהכר',במיתתםצדיקיםגדוליסז.חולין
יח.פתיחהמכפרת,כתונת ,טזעדכין

י.פ"כהנולד,אחהרואהחכם,איזהללב,תמלי
טז.פי'ובכוו,צבעוניובגדיתקנושלאכוןצברעבגד :סאנרה

האוילתאמרשלאכל',תבקשפןלךהשמרכפ'דאה Iפספרי
כ.פי"בכין,בארגמןיוצאיןיהן

ואמדאפ'יישמאל,ימיןגר'רתסררלאבפ'שופטיםפ'שם
 . nה. tבפט"זכי',

קדושים,לבניםזרכהצביעהראשהיד.מגילהירושלמי
כ.פתיחה

כר'שמאלשהראימיןעללדיאמרואםיכרל :בהרויותשם
ב.א.ז flפם

 tבשםושמאל,ימיןללכתל IIתשםשם,שם

ד.שםמשה,נפנישםהערהשם,שם

לה.פתיחהכוי,הגדוליםמןשאיבהפרצהכלה,כונ"ר

יא.פי"חיח. . Tיפ"ט

ראשהרהאשה Iכימהמפנייהרשעלר'שאלו TIf ,ס"פשם
ח. •זה IIפ . Tפתיחהמכוסה

פתיחהכר'הנשיםאלויעקב,לביתתאמרכה ,'בפכ/!חש"ר

הענינים.כלנאכ-ז.

מוצאאתהעריה,נדרמיצאשאחהמקוםנלו,כדויקוור

יא.הקדמהכו',קדישה

יא.םיווםכל',צנועיוהיואביביתכל ,דבמדב"ר

כשהאשהיוסיאו/רכי'דינהותצאויוישלחתנחומאמדרש



0(י תכנת אוצר החכמה "הודפס ע    576יצחק אייזיק עמוד מס , הצניעות והישועה רוזנבוים  )

והישועהמפתחהצנעיותתקמב

השייכותלכה"ג,להנשאראיהיחביח,בחיןעצמהאתצמנעת
שם.ובמהר"ביז,בפתיחהמזלייז
שהיאבזמןפוריה,כגפןחיאאימתירפריה,בגפןאשתושם

יח.טז.פתיחהביתד,בירכתי

אתלקבלריצרתאםישראל,לבנותאמורםמ"אפרר"א
תי'נשים,שליעחואחרהולכיםאנשיםשלשרדכםהתוהד,

כג.כא.פתיחהבזה,הרדו/ללקיו

יא.ח.פ"טכו',שוחחותהנשיםכלט.דרותמדרש
ע'שתאכילהו,באשהלהשתמשדאסורפ"זסנהדריןפחו'מ
כ"ג. D"Dלמהד"ב
כרי,הביתבתירנראיתהיתהמ"ה,ז IIפאחליתם IIלרבמםה"מ
ז.פי"א

יב.יא.פ"גכו',אסירכךכי'בשםהט"זםייגש IIקה'

יד.יג.שםשם,ספרבקרית

זככרסהששערהאע"Iככר'פרועראשההי"בפכ"דאישותהן

-אג.ה II.ם

ו.א.פ"ההנשים,ככלרדדישם
כא.שםכר',דרייבלאשעומדתהווהפ"הסרטהה'
בגדיהאשהשתלבשחכמיםתקבוה"ז,פ"טביאהאיסרריהי

כוכ"ייבכף,"צבעוניו

ומהיוובג IIפככו',באשהלהשתמשאסורהווה,פכ"אשם
שם.

נוקפוארםשללברשאיןהעריות,מןא'המחנקה"ושםשם

יב.פכ"הכיר,

אםהעריות,אצלקריבהאדםשלשדעתרהיו'זפכ"בשם
מ.פתיחהכר',נסתפק

יכחבכר'כברןביאהשתיכןומפניהווה,פ"אכליםהושם
ז.םי"אכו',הטעםזהאיןהראב//י

ב.אותלהקדפהב IIמהדדינה,אתגזלדשכםם IIםפמלכיסהן
יבי-ו.פכ"השנ"ב,מצוהבסה"מומב"ן

ז-יא.פב"דכ'י,איועלנקידט.יחבראשיתי IIרש

בף,העמלית'י Jשעפזבחי,עלבמעלותתעלהולאכנ,כשמית
זכ.פוד/ט

ז.מ"סכר'צנועהלכלהדומה Iכווכפלתט,כושם
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תמקגוהשיועהמפתחהצניעות

הנשיםש"וגחתכר'סינרכמיןכו'ור D אז,,,,",,,ו,דכחשם

ה.Iכייחכו',הסוסיםעלכשרוכבות
ציהאדמהימזבחאבניסמזבחשנא,אשרנב,טזדבריס

יד-ככ.פ"יכו',לעשות
שוקה,יתגלהדכשיפל,אצעדה,תחתדווה :סגשבתרש""

E) די.ווט

ז l/פלני,וכנגרזריעונראהכו'פעמיםד"הדו,תעניתשם

 .יז Iטז
ד fIפ'כ'רצבעוניןבגדיורוקאכו'עתיקיד"ה :כע"זשם

יא.י.

תוספת

שחגלהכוןצוארתבהשחיגרתכן'בבינתיר"ה :י Hקנכ"ג
יח.ז flDבשרה,

שםזרוע,קרייאינרהקנהקיבררת,ר"הלז.מנחיתשם
יגט-ו.

רוצהשאיברצורחשאפי,הרא"ה,בשםתקפ"טסי'או/ח '''ב

כז.פ"ייצא,שעושה,במציהי"חלצאת
ם tלהומב'אבלכל'הראו/שא"א tבםו"הקצ"הסי'יל/'ר ""נ
כ"ה.ר/ופכר',ואסוראיפשר!(ייב,בישיש (! IIאעכר'

כף,לכסרחשדרכהאשהשלשערס"כסע"הסי' nא"שווע
זם-.פ"ה

 .כ"אכ-וע"שנכרית,שערוכ"שבהנהשםשם
ז.פי"אע'כו',בעששית,ווהס"השם

יב.פתיחהעיתכשיטין,בכללצאתנחגוסיוןחש"גסיישם
בידן ,ב"'ס"קופת"ש'א fהנועבח'יז IIקבסיןר flירש"ע

יחב-א.פכ/אדעדיות,אכיזרא

לט.ולח.יןכ-ח.פןויעיזו,ס"קבהגר"אקע"חסיושם

הפרק.סוףעדהעניןיהמשך

צבעיניןינשאי Iגב. ב"י(!'ע ,/גס"קיש/'ךבימ/ואשם

יח.יב.ש flע

שררפאיםב'ס"קוש"ךכיר,ריפאבעלהאםקצ"הס"סשם
כ"ה.פרקכרי,ממשמשיםישראל

 tדרבנךיסרו Kכר'מעשהערשהובוהריאהב IIםכב IIומסי'שם

סז.מ"אע'לר,יקשהראחן'כהמעשה,לעשרתיניחו
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והישועהמפתחהצניעותתקמר

משיםתיכףתשלילמת,עלשקרעהראשהס"יש"מסי/יי"ר
ה.לפן/במהד//בכבויה,

לימהמעט,שקרלימהק"לא'ס"קם"ז ,ש/ Iמדסלןשם
לו.פתיחהע'הרבה,שקר
שאנוטהשזהלומר,שיחלקילאאםבחגה,א Ifסשםווהסי/שם

יג.ד 1Iםככר',שבימיהםשלרםשאלתמקרילאנחרגים,

פכ"הכר',הש"ךעלהשיג"ומאלוהבית ,'כר"סארזיםעצי
ו.ה.

טאוד,מהנשיםלהתרחקאדםצרידס"אסכ"אאה"עש"ע
כח.פתיחה

להרהריבאשמאכו'צבעוניםבבגדילהסתכלואסירשםשם
ה.ב IIפכט.ח.ב II.פי ccטו.פווהבה,

טו-יז.פ'/חכו',פרועותישראלבניתתלכנהלאס"בשם
כ"ג,פרקכלל,באשהלהשחמשאסורס"השם
ח.פכ"גכו',מותרבמרחץכגוןכו'וי"אא IIברמשםשם

ו.ה.כ"דפרקע'כלל,אשהבשלוםשואללואיןו, Iס'שם
יחכ-ב..Eנייבכר',לימקודשתאתהריננרסחכ"זר"ס
ד"הס"רפכ//בעןבעמונו,שהשמחהבבררג, IIסיב 1Iססיושם

 •כלפיי"לוד"ה ,יתיכן
כז.!(ווהכוי,יהרדיתדתהראואיזיסןו,ןי IIקססלןשם

במטפחית,טכרסהששערהןפ Iאעכי'פרדנ"וראשהס"ד ..שםשם

ג.א.שם

ה.פ"ריע'א'פ"זכף/זרועותיהומראהשםשם

זביתלשםביןבשוגג,כיןיבמתו,עלהבא ,ז' Iס '''םקסיןשם
לא-לה.ס"י Iעכי/,

ב 11Jככו',הכסאביתרריחהעשוסלייוקב"הסי''מ Iחושו,ע
ידי-.

 • nד.כ JNנכי',באשהומעשהס"גשצ"גסל,שם
תלכנהלאכתבסן/בסכ"ארבא"עקשה ,'גס"קסעןוהמג"א

טז.טי.פ"הראש,פרועותישראלבנית
 ICבההינומיצאהאםרפ"כ,ככתוביתדאיתאיעידשם,שם

יח.שםכתולה,שהיתהסלמוזהופררע,וראשה

שסותרותהייברע, IIבא Iדכראשיפריעות/ל I,ישם,שם
יא.לפ//המהר"כיעןיא,שםכיי,שערןקליעות
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תמקההוישועהמפחחהצניעית

כ"ז '''סיהשקלמחיצתקליעלתלוי",דס"קתעווחסלןשם

יגוtב.ד"ה

פי"אבןי,שוקילשיןירדעוהריעוןה,ר"סמ"זא"הג IIממ
טד.ופרקהוג

לס"Iכמהר"בכו',האנפלאותאי,ס"קב'סייברורהמשנת
ט"ז.

ה.ג.פי"אכי',רגלבפרסותיכן ,'בס"קסע"הברורהמשנה
ובסיםן.ט"ו,פ JIור

קרינה,באיסורכרמב'יםפסקיס"קקנ"זס'ייו"רש/ך

ה.אותערב IIמהדפכ"הע'קצ"ה,בס"סמקילואיך
אחרלפכן'אמהד"ב ,'''אויעבורדרבנן,רבערוהססק'''שם
י"ט.ארת

 ,אש"ךהקהש ,"ס"קבש"ךקב"זסי'מהרש"אגל,יזיו//ד
ב.א.א IIפכהיא,דאירליתאדיבורסאו

ג.!(ייטא, /Iסרי"דסלןיו"רתשובהפתחי

בהכרחאפילואסורליהנרת,במכייןקמ"ב,סווסר IIליש"ך

יב.פכ"אבע/'ז,גדיל
יח.פנ"הכו', '''בכלדאכו'לוקהדאינו ,"סם"ק Tקנווסיושם
כ"ג.לס"Iכמהר"בהרהיר,בעניורמווה,ס"סיו"ר Jט"

ו.ר.פכ"הכו',חייבלרמב"ם ,'כר"סשמואל,בית
ט.ח.פכ"הלאשה,ריפאבעניןקצווה,ס"סהשלמזם,תורת
לחצרחוינצרמיירינכירבפאהדההיחרסי"חשבעבואשי"ח

כג.rנ"הכר',

שם,שבע,בארת'עלהשקלמחציתבקן'העוה
הזכירלאושםהומכ"ו,בתשובתעיינתיאפרדם,ניתשו"ח
 .--םזפכ"הכר',ם Nהומב

ח.אותאחרלפי'וגמהר"בקפ"ב,פרן '''וחשי"ח
הרהירחטאמפנלנדחות,המציתכלק"צ,סי'יימ n"ס nשי"ת

שם.רנמהד"בי,פכ"בעבירה,

ז.אותשםל, flבהנותיררץקישאי
מהר"כרעשה,בקוםכעיברהוימוחה,דכאינו nסג"שאב/ואת'

י"א.איתלפר'וג

כ'ר,ליאמריםתוסיףשמאוג Iסגאה"עשיקמהר"סשי"ח
,ו/די-ח.פכ/'י
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והישועהמפתחהצניעותתל7בtי

אררחאהויבעצמו,בשלרמהדהשואלהפנ'''עפ"יכתבשם
חי.ידט-ז,שםכר',

מכתם IIרמכבןדבירםרבסיפירכחבסמ"דח"במב"ישי"ח

ב.Iככוואדרבנן,דהרימרדית,

עררה,באשהרשערכתבנ"ט,שבחף /1בריהגברריםשלטי
יב-די.Iכייהבראשה,שערתחיבררבמקום

~ QlF;E" מאיצהבכסףנחפהפרII בIלאשה,ריפאבעביוג,ם"ק ,'כסין
יב.יא.פכ"ה

"' iii מברהלבה"ייםםקI כייטתרזכ"ח,משנתדירושלים/צI.ב
ר"הקדמהבי/,שיל,טיכילט,טובמדברעזראאבן

ה.הקדמהלט,טובמרברספורני
אםצעבחלוןברואיןסי"גסו'גיחרד,להוהלכה,דברבספו
ראגב.ד"הב IIמהרפכ"הצרייר,ולאחבית,
במקרםלמעלה,האנשיםחליקדוראיו ,'יאיתפי"טזהבספרי
 .'וארת/ב fבמהדפתוח,שהבגד

מהי"במד"ס,אסירדבירשםח,מאיוי"ט,איחא Iםכ'בספרי
ט. Iי/א 1Iפכ

בוכה,ר"לאשה,בשלוםשואליןאין ,'אאוחפכ"דבספרי
שם.מהד"ב

הלוכתחיד,שי
יב.פתיחההתוהר,טןאסוריםפריצות,בגדי

איםיוחזרבפריצות,נוהגיתאםעמהן,להתיתושטיתרנשםי
 •כלארין "אית/א 1פעמהן,היחוד
די.וכתיחהאחירם,בפניאשהתתקשטשלא

יו.לאבראשיתכמוש"ילאשה,קידםאישל IIצתח"ק, I)IIע
כד.יח.פתיחה

איתה,שסימאולJכ'מהארץ,הכנעניםשמגלהאמי,הקבו/ה
ביסררהיא ,בואזיזכותינוכלא"כ ,כארייתשמררהואתם

ככיבןסוישתחפולאשהנשיםנמייאמרוהקדושה,הטהרה
טו.פתיחהוניעות,משיםהארץ,
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~ 

קמזתוהישועהתפלההוביעית

בסןודןיוםבכללאימרהלישסידרתיתפלה

שיחיולבניכאווהצגתיה

שתרחםאבותינוואלהיאלהינודןמלפניךרצוויהי

בתורתךעינינווהאו(פב"פ)ועל(פב"פ)עלי

המאירהבאספקלריאהנדוליםבמאיריתהקדישה

אירהנערבאווהקדישהתורתךאורלראותונזכח

הטיביהדוךהאמתאןרהקדושאורהמצוחצח

ובגשמיותבריחניותעניניםבכללפניךוחרצויוחישר

בכלללנואשרכלעםתמידבוונלדיבפרטבכלל

כרצונךיתברךלכבודךובתמיםבאמתישראלכל

ןלתקןבאמתשלימהלתשובהכולנוונזכהעמנו,הטיב

היותינןמייםהעי~מותבכלוקלקלנישפגמנןמהכל

ביוזהבגלגולביובכללועדהזההיוםעדהאדמהעל

ןבחמלתךבעזרתךהשלםבתיקוואחריםבגלגולים

ובארץבשמיםזכותלכףאותנווידינויתברך,לכבודד

ורחמיםחטדעלינוותעיררמשורשןהדיניםןיתמתקן

מכלותצילנויתשמרינןוהרחמיםהחסדממקור

אסורותומאכלותשבעולםנזלונדנידחששוצדדימיני

תורהוביטולשבעולםטיבויוסשבתוחילולשבעולם

שכעולםלבטלהשמיםשםוהזכרתשבעולםומציה

ומכלשכעולםוגזילהונניבהורמאותשקרשוםומכל

וקנאהוהקפדהוכעטונאוהותאוהחמדהשים

ובקשתומחליקתועזותואכזריותותחריתושנאה

שבעולם.נשמיותוהנאותהבריותושנאתועצלותהכבוד

הדנורפנםאוהשמיעהפגםאןהראיהפגםשוםומכל
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והישועהתפלההצניעותתקמח

אואכילהפנםאוהמעשהפנםאוהמחשנהפנםאי

אופריצותאיחציפןתשוםאיהבריתפנםאושתיה

ועמלועולואווירשעופשעועוןועבירהחטאשים

ושנעוןושניוווששותוכסילותושפשיתואילתוסילוף

אורעהיראהאןרעהאחבה\שלסוטעותומכשול

רעהמדהאורעהדעהאןרעהבושחאןרעהדאנה

ומכלרעה,הנהנהאורעהרגלאירעהטבעאר

בשיםזלזולשוםןמכלשבעולם,ןקלקולפגםשום

שהואוהודרבנווהודאורייתאהושכעולמ,טובדבר

ןתצילנןותשמרינוטובה,יהנחנהטובחתקנהמשים

ובגשמיותברוחניותעניניםבכלשבעולםחילשהמכל

דלותמיניומכלמדוחמיניימכלחולימיניומכל

שכעןלמ,השםחילולשוםומכלראביונותועניית

ומשוםהדעתטיריףישיםהדעתכלבילשוםןמכל

אוצעראוצרהאופחדאואימהאובחלהאורעש

איעלילהןמכלדאגהאןיסוריסאןאנחהאוינןו

בכלשבעןלםרעשןם[ןמכלקטרוגאוכלבול

לביהסר ,ובפרט]בכללובגשמלותברוחניותענינים

ומשכילמביןלבבשרלבלנןיתן Iמבשרינןתאבו . 
בשלימותמיושבתדעתינןותהיהודעתבינהבחכמת

יטהורהונקיהוישרהוברהוברורהצלילהזכחכראוי

אמןנתהפרטיתיבתשגחתךבךינאמיןיקדושה,

ולא lבירקתמידלנשעןפקפיק,שיםבלישלימה

ונקדששכעילם,עניןבשיםילאשבעולם,נבראבשים

בנהרלמעלהנשמןתינוותטהרלנו,במיתרתמידעצמינן

ס IIשבתחוחמאירעולמים,ציר Iדביהבשםדינר
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תקמטוהישרעהתפלההצניעית

מיצח"ריצילנוק JIמתחאותיכללמוטביחזירנן

ולעשותנאמניםעבדיםלךלהיותינזכהחטא,ומכל

ובכלרגעיבכלעתובכללוםבכלרוחנחתתמידלד

הקדושהתורתךוללמודולהתפלללברךינזכהשעה

לליראתךלעבידתךדאורייתאחידושיןלחדשתמיד,

לרונוםנפלאותפעילותןלהפעילבישראלולהפיצם

ולחשןבעולםיעדמעתהתמידבדשידבקו,\'גראל Z ,,"תא

, 2c כלאתןלעשותהדיבוריםכלולדברהמחשבות,ל

ואהבהביראהןטהרהבקדושהתמידלפניךהמעשים

לכבידדשלימהבכונהובתמיםבאמתיבשמחה

יהתפלותהברכותכלולתיקןלהעלותןנזכהיתברד

הנפלאותופעולותוהפצותיהםוהחידןשיםוהלימודים

המחשביתוכלבךןדבקותםישראלוריממות

ימינוכלישראלכלושלשלנןוהמעשיםןהדיבורים

בתיקיןעליןןבמקוםבשורשוהעולמותיכלעולם

זכותלכףישראלכלאתולהכריעלדווונזכההשלם

עליתם!וישריםטוביסמליציםתמלךולהיותתמיד

לישראלוברכותינןותפלותינומליצותינוויתקבלו

מאתנואחדשוםשלנפשעגמתכלותחפוךתמיד,

שקטיםוחזקיםבריאיסלהיותונזכהולששוולשמחה

שעברמהוכללעבודתיךורענניםדשניסושלויס

ובמעשהןבדבוריבקולבמחשבהעלינןושיעבורעלינו

לכבודדהכליהיהשבעולם,המאורעותובכלשבעולם

ואהבתוטהרהקדושהולהמשיךלפעולונזכהיתברך

וענוהוהכנעההצניעותומדתשמיםויראתתירה

טובותהשפעיתמיניוכלטובותוהמרותהדעןתוכל
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והישוהעתפלההצניעותתקנ

טיבותיברכיתטיביתורפואותטוביתוישועות

שלוםטוביסוזיווגיםטוביסובניסטובותוחצלחות

מיליוכלובשמחתבאמתלעבדךטובולבותצלת

לניובפרט,בכללובגשמיותברוחניותסלחדמישב

חטובכרצונךיתברךלכבודךהכלויהיהישראלולכל

ונעסוקונזכהלנןיסייעזחשכלבאופועד,עדיעמני

הדעותלכלונזנחהטיבכרצונךובעבודתידבתורתך

בקדושהוריעותישלוםואחוהולאהבהטוביתוחמדית

הרביםאתונזכחיתברךלכבודדובתמיםבאמתושהרה

יבפרטבכללובגשמיותברוחניותעניניס co ",בכלתמיד

להגדילונזכהיתברךלכבידדנצליחנפנתאשריבכל

ויתקדשויתגדלתמידתורתךוכבידהגדילשמדכבוד

ונזכתהקדושחתורתךוכבודתמלדידינועלשמך

בכלולברכחלטובחהפרטיתהשגחתךלראות

יו Iחנתגאהולאיבגשמיותברוחניותתמלדעניניס

ועניהלהכנעהונזכחיכללכללשכעולםעניובשים

ולהיותתמידבךדבקיסלחיותונזכהיבתמיםבאמת

ושכינתיהחואבריךקודשאולייחדליפגינהמרכבת

שליסביחודאבו"הח IIישםליחדירחלמובדחילן , 

ןלקרבמעפראשכינתאולאוקמאישראלכלבשם

בעזרתךדידובמחרחשלימתהגאולהולהביא

עדעדיעמנוחטובכרצינךיתברךלכבידךובחמלתך

ואמו.אםוועדסלחנצחרציויחיכןאמן
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תקנאוהשיועההצניעות

פרימעראנטעו

אביונשמתלעילוישליט"אפנטזאביחיאלישראל Iרהרב
שמהרןחרתניילע"נ Iז"ליחזקאלרןבןז"ל,בצלאלחייםון
משהדןבןציחקחייםר'גיסו,לע"בז"ליצחקחייםר'בן
אביב).(תלז"ל
זאבההרריםלע"בתחי'גיטלרז'נוויויליגריוסףיעקבר'

אביב).כתלה JJrמידלרז'צגיליבאיאשתר
ז"לשמעיןבןאליעזר Iראבירנ IIלעגוולרוזנפלריעקב Iו

יהידהחרתנו-ז"ללהידהיבביז"ליעקבבתרבקהואמי
וגיסול llזישראלרןגתחנהואשתוז"לציקמןנחמיהבן

לאהאחותורוזנפלרצביאברחםאחייז"ליהודהבוצבל
ובתהאליעזרבתטרריליאחותרילדיםששהעםאליעזרבת

אביב).(תלאליעזרבתאפתרואחותו
נ"ידודןובנםנ"ישיובנםחנובבתפריוז'גוהרבןדודר'

אביב).(תל

אביב).כתלנ"יהעיזייוסףהרבבןמעוזברנחמיהרן
אביב).(תלהי"וומשפחתונגדחיים
אביב).(תלחי"רומשפחתולוימשה
אביב).(תלהי"וומשפחתם,מ.ב.אר.

אביב).(תלחיוויאזרישלרם

(כויארק).ב"יקנאלנרשוןאלטרבןאברהםין
(נויארק).ל l/במענזלאלייטשלאהבןאשרישעיהר'
(נויארק).ל J/בזעלמאןהלוימתתיהור'בןז,סלאמשולםר'

 .(נויארק)תחי'זעלאמןזוסיאמשולםרןבתבלימאהאשה
(נויארק).תחי'רעייייסיוסף fרבתליבאהאשת
 •(נויארק)תחלןפייערשטילןעטילבתתרצאהאשה
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והישועההצניתרyתקנב

ורענעזןעלא).(קארקאאסשבתשומריקהלת
 tני"ופענרריךאליעזרמשה Iרהקהלהנשיא

נלייו.קאדפעלאייזיקיצחקרןנשיאסגן
ניווי.מאשקאוויץניסןר'הראשוןגבאי

ני"ן.רבאישלמהורשביגבאי
 •בי"רגרובפעלריוסףברוך tרברגז

 •נלייוגאספארמשהזלמןר'הועדחבר
בלייו.פירדעמאןמנתםר'הועדחבר

זרעייזרעזרעילכלופיוסהתנצלות

יחיועליהםד'וידידייקרובי

יצאתי,לאענינים,בהרבהאשרמאוד,יודעתנפשי

וחפצי,לבביעםהיהכאשרכלפיכם,חובת,יידי

הספרים{בחיבורטרדתיחיתח,העקריתוסיבה

ליתולישהיההענערגי,חלקכוזה,בחיבוריבפרט

 Jהקדושהבעבודה {בס//דנכנס Jבזמנומכם~חדלכל

בחיבורחלקלכםיש/כ Jואהספרים,חיבורשל

לכבודהספריםודחיבורהמצוהובזכותהספרים,

א IIעכטסשלםבלבבלעבדןכילנוונזכחיה{ Iבהבורא

כי"ר.




