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הלבטד.צניעןתבלחיוסקורוחבלוע"ןלעטןקה"בעזנתחץזהגנליזר
ופרטילכ"חואלכלליוצרריו,מכלהעבי!אחכ'םמסבהלהקיףבייכלנתיבןוככי
כלעי"כהחורה,כביורציבעםביחרגבםןללהרבריטצעדלהןטרחיגנ1.היי 1כע

 .ר.ח(אלינילחיסאנא ,יסרהרכעלכלהשיאור'להעלןשיסחו;ןר !כוח"ח
S וJ ךS הגליזרכיגמעל ,רהחושלכררכהכרכריםנרזינייכלום)ןסל,יו. 

הלבושצניעותלחירבהמקררות
הקרמה

שאינווסכלכללכחמריגאראסורומרלייתכ!ראירהטרעניםיסנםהנה

יחצניעמעניני"לקכאתמוהנהע,"שולקי n 'רבכוכ!יניצסלאוהוא!ניע,
אינםכרןכםהרכריספרטיאכבםז"ה,בעשיכואו 'כפיוי"עכשנסצא'סהלכיש

ע."כשומופעדיםאינסלהל!שיוכאכופיחכפר'ציהאיטוריםע!ם Jוכנסצאיס,
להופיעים nכרכואיטןראימצהולברלאל,בלטענהאינהל"הנסענהאמנם

מצורחכמה'שהנהייי 'סכרק"טרי nא"וקנ 'טיכמ"ביארכמכע,"כסי

ןנואיעחלכככהםלוהזהרלעשןחהארםעלש;נ:יטלןת • rולאיעסי!תרירוח.
לסזיאיטורןבינ:דים .רכרםמהלקחסמנהסייךע"עכ"ל, ."ע"יבהשוחבאמו

נזכרלאיאעפ"כח."לחה nבפת'רארכמבולאrי rעשכ"כוובסס"הרע
ע'ע'תרניגכיאמ"ר"פכנחיחיהמ"סבפם"הרמבכסש"כג" 'עיי . JIד'כש

סהיולפי ,בע'נ'זהטיחכיייח"ל;ונה.הסםהבריכרהסלאהימזח rחפלי
ב'רםןגינהוםירעויעניניםוהיו .המשנהחיוברזס!כמפורטמיםהאליהרכףם

 ,כהםרברלראהלאעי"כארם,םוסמלאפנםמה rעב rKויכלל.פרטהעםכל
סה:דיופי!יבןר.סליח'נתהגיא'ר .ה nניטל"רהתםילההסיררשלאבמן
 ."פירסכמ

רבליכןהוצר Kלעכרירכרורוחהלסרכ,!ניעןת rלעבל"'כ"דככיפסיטו
רעתהעלהעלתהלוא ,םעעןכז'!נעדותונסיחרי;ןרהיתהשיראלבתרבל .בזה
ארתהו nהנלו Kצב'עוחרגסימו"ככצנרעים.סאינםםגרבללבשולכל
היןכ"ברעכריורותכרועו,רזאתלא.בזהועניעסהרעתוללהרגישוסהבלכ

שיו!רובגריםותנלקנזקקיולאמן,כעצגנריה!אתתוםדיתהיהירייתהנשים

כרלרף),עכר,כסעשהה K(ר"יחני"םאופנהמעצבילא"שכואחרים, "'ע
 ,ישראלנה nלמותפריצריגכש'חדרןתוסיככ"כהיושלא

ה.ככמ ,םוכהיאזהיולאצנועיםשאיבסיסגרכללכישהנטיונוח ,/כעליתר
ערי'ס,וכהיםוניהראסורותכדיץפרהיהלא ',יהגוגס ,ככללבא.הרחוטיכןת.
כרוכהיהודיסימנהגכןהבכריםשמבהגכמויי 'שכתתש"אחסידיםכפפר

הותכאהנולר'םהיהידיםבנייהיוכריתכעריםווידבהבכריםאםזרכגמקומוח.

והילאעכרןוברורותוע,כידץוכחותיוצאכשהואכזההניפייןרעיק .ב ."עיר

עברווריתכדב. .א·ה"מא'שית"נסיס"רמבע"ם.וכהי'צאב'ותשיראליתבב
לעלועל'הןהיתהלוא'שראל,ותבבלאושרהאמ'חיתיריתהיהןח!נעדההיחה

"קהגה 'וכ( .האמית'החןהיאסהענעדית'ערוהן ,"םליכליישלעוני!ילמשא
הויופיהח!מהותאתיתבינכס'ראלגבותהיי Cאייל"חזע"לורגנבמקליזי

וכהתמעוררהיהסעצמן .כרכהלובהלטו ו,,.כעלו"ההקבשכראהאס'ח"ם

וחבאוהמתחשדותהואיפנותםהחסדיהביהגיםלכלבחופלדיהסלרגס
 .)"למני:דיםהגוחם '''עםלעלו

ולהרגיחרדהזעזיעכד'ערס"ראל.ללבכטבועהיההצנעיות rעביבס'לא
 ,םלנשיסנכפ"םנ'ןבעסרנרח'השדספרילבככג"(ותז"שהיא.פךיציתלכמ

בש,ללאמאיטררלברג'כור,רא'פוךפריעיתזחויותכפסיטשכת\ב

להיותעררהחדי!ות.כפהאיטירכהרבארלללכרחיטילא ,סקויחיהבחו
ביי n "nומב .פגט"כיי n"לשהע" ,חמררעוןרהואשפריצית;ךיןדילכלורבר

ו,דכביכסרמלד'טכפהיכאא,"שליטגרוט"סהנרכ"משכב"ועי'קח. "ונ
ירוח!נעו,שאיניסרבללשאופניםפרט'לככלפרטצרירע"השו rדאייח"ל
 .)"לרחקאשדאת rכולהלהשכ"'באנסוהוא

הוקראל.'שכניתצניעיתעטרתה'אוראסבעטרתשנפלההיים,אבל
 ,כלריפו'עוחגר'בניני nלמלהתדירשט!מעשההוצליחישים, nוההרגשוח

הא'פיר.חומרבארולזה,כולעוררלרכרשי
הצביעותעטרתבלהשיכהינזךבלל'כיתיייכנסוהרבריסשיוע'לו 'הית!

 n ,.ט'.בדמרביהב Vl~י 1חז"לשאמרןיכמ,ונינינינההשכלהשראתכהונזליושנה.

כישראלשמרר nמי'הקב"השאי!'ורעיםוי,הלישראלמשהםלהאמרייון.
והואביניכםשכיבתומשרה Kהושעהתהואוקריש.מחבירוה'הזסןכאלא

ל"זחשאמרומוכא"בכה,השל'כלגאילהכהזנו ,"אייביכםמ'ראתכםלעיס

,. "",,'. n I'T\ איירr שבריר.צרקב'ותםבש'זכרתכאלאיםבגאלהרוררת
יתבלאלא'כר. Kנלא'שראלניכל'סראל,יתבלואמונהזחפדוזכרשנאמר

 .פב) ' 0הישךקבבזהבכמש"ע"עו(.ישראל

ית,סקיכבשרבגילרייפיר K . 1'1חלקיס. 'ככיללתהלבוש.צניעיתמצויתהנה
 j1'הגאתכט'ם,שכראף ,םלמיביהפךיצותריגכ .ב .ט'םיכ.כיתהילשער'כים

יאשרהשג'לק nכיותריומצהמכשילשלביירכציביהנה .לליבשםאטור"ממ
(כגו!להכשלשעליליםפעמיםהראשוןחלקכגםאמנםן.הראשוחלקכ

 !כוהמרפק.מעלמקרהכםעולישהסרייליםאןכואו,'מכרסהאיבושה!ואד
א"ככהנ;שר"הכעוהעניביסו'תכאךוקים,ופ Oהכלרושקיםותם"בגרכ
לקים. nהילסגבריםהומקורותאתלדעתלגיחשובכוע"מקומו).ב

החוקים 'בבהלכוש.צניעותבכלליפןואבהש"כוחמצייתכנעפיקיתחילה
מכיכולגריית"כצר .ב .הצג'עוחסעצצר.כ . 1'1לשנים,מתחלקיג"ז .ל"הנ

 .הראשו!מהחלקחלקבבעסוקזהיזרגנללאחרים.

רס)1ב II(יףכקויש,נ'ר nמיה:די . )1

לבכםג ....קריס"כחנירוהיהרכת'בצבוע,היות"לנזיהכמעק"הפמנחב
והנה ,'ב " 0רישיה"לכהלזה rוצ ."ויעותכפולאנ'עיחכצלה'ותצףרדכר
יארביכהכפא,בכ'תצג'עותעלנאירהיקרהכעהמציה"קהפמלדעתגס

כלל'תצניעותמצותגםכזהבכללק"הפמשלרעתאלא"כם,"ןיכסיסוקיבפס
 ,רברלככ

 ,כנש'םסרבהלצניעותלמצותכמקוו'שראלמגרלו'רביםאתזיאובהו

ס'בכ:טבה"כו ,העבעדוחנסראכהעיפקיםלפפרםםכיתיהבהפכובסנnכ;ךים
םשיr.כיצ[יערת. 'ע"אסליסק"להגרחיושרארחוחכוכ!קל.עמ'"גחמריםאומ

םעזיבצבע'סגנדיםוכןידים.ועכצר'ס'םבגנרגםס"רזהרצ'ייייכריר

וכס'!ניעותוחיטרפרציתללככהויכ"זר • rכיש rמערשארוכלירעיש'ם,
ו.,מקוככא"כה"בעולהלןשיכיאר
רוקאחלקםזאת,שינןהמצייתממתיעורס'בםיה"ככבצניעןח rלעניהנה
םשסיכ 'גס"הרכירפתח ' Oבע"זמ!.ובכלמקוםלככלקם mה.במלחכ
"ב"ינפק .!ררבנמלואכה"תדהיילשיטותלתשישריששםיכ'זה,בהשיטות
ל"צ 'ילכאוס"ד,ריעאפ' n "אבכ 'כ !"בע'וומרא,חלדאירייתאספיקא "ראמר
בי'מר.עשל,ר'כוהא .כהזבקיל'םכההלשבפסקהזבעיבואלרמשוםו;ןר'ינ

םע" ~האחררניביארוכברח"ח,ינהגרקוייהי"הדעות 'מהלה"פהרמכ"ם
 .ב'ותרל'זהרצריך"חרחרקחייכ,א"כיכאמתשכ' 'ר 'כהלשםהלח"מ
ן,כב"ברראוה"ת.כאווא,הרחייכמשמע 'גפי'ע"הטישילשיז

לא 'לכאוכלל'ת.צניעותצית,כזכהדנכללק"'הסמשלרזתופפתאמנם
ראור"תאססיקאזהבל"' 'לכאואמנםהיעורת.מונ'כשארזאתיעאנמ

 1א'לכאדבנשיםהלוכשצניעות rלעבאכבם("ייק.כהסבהלכהרשמאלחופרא,
בי ,lיכרנתילאיוצאהנ"לפ"רע )שיתבארוככואסורה"רכלאבזהנפק"מ
 .בהריב:ור "אזליחידרעת Kשהודכזהרפשאבם!אמ .ק"כהסכקח"לדלא

וליייע].

כרתדהיי Cק' Oפובמכיארב " 0ררשגייםכלכישחכ'דביהנהםמנא
ע'גכיר, rדדהוימשמעע"השירל~זיואף j . !הר'עיקר.כלואייות Oח
ירכהולכאוחסידות].מרחלנהוגארםכלצךיךצניעיתרבענינישכיארד"פה

ר:ךו'שמ:;,,.ר : nק'רשכת 'סגסעליויקשהעצםכוק."כהסמל""קדלאמזה
כגרר 1 'רא''ק,"הטמשלהכללבכללאינםגנריסתכישלרר'ני"לפואחפדיות.

 , iפר'ג"ןםמשיזהב rא rmהמרככית 'שכשםב"מב 'עיאכנם ,"פרציח"

גכיראיסררהרי'ישמעב"הסלסי!.אמנםיצרתפרייהויה Iרכלאמסמע
ת ,lחחיבשניצאככהר,'בהוכע"וכשע"ועלייק.כ"ואל"הנכהסיסק'סידלא

ייארחיתיו Kככלצבעולהייתארםלכלכהעייםוחכמייי 'סכ :כ " 0הםפר,
ק."הססד'כמרע"זהעירתיי) Kמ(הוואשם'רנ'םכעי ,"יעותבפרהנתהגל
 'רסשכע,כעיי.וחכמים rע"יכ'הטמ"קלשןד rכעינקטמשוםיהחנ 'כאולו

 oעכ jפר'צןיכרלככיאיכאחן"עכ"פאיבםמה"ה,דהוימ"קכהטרלא
 .כאשה"הדהוטפשו . Jדרבנריסוא

נ)'ס .ר~""תהייקרושים .כ

וכקררו ."העבירהומןהערייחמןפרושיםווייהבזהפירש '''רשהנה

שאסרמהשכלעשה.מעויתיייזווז"ל"יפטדיםיבחביארי .שםרבההמררשמ
ואי! .תהיו"יקרוש'םעשהבמצותנמיהt:,זחאור Oלאהכתוככאי Kכלבערייח
אןכלךי'ם nההתם 'א"ווהאעליו,ערוהןשהבבשיםכיאהלא'סוררקהכוינה

רקדוש'םע"מהניאיתעריותלענ'ביהסיירלאודכלוארבימו.תקרכרלא

לדף)מערבו L"(:ךוכ'כ'אותוכו " 0 ("'וtך·'"מבאכ""פונ .('"פסוtו"'ב 'יב''



 

 I?רר~ג1I(רר:נ(הרךש
צנ'עוזן,בחוםרשהילכתכמהר )Iלעלרערכרחב'כאא'ז,"לרפתה'ר,

 'עילאארלארעלערכרתיאם .חהירר?רשו'סס"עגםמהאיכאא"כ
לאערררתפבילארמשיסרא~בם ,)ה"כעזהבאים(גנל,רברת 1לקמבזה

אבלערירת,לעביב'מ'רחרלאר"ייזראתה'ו,קרשו'םעלשחעכררמסתכר
הא'בזה rאשטותכפ(אמבסדעוכרתב''כאא'הקרכולדאלארמשר~

 '''רסוהבהתהיו,יס?דושאיכאה"בא"כ ,}הייבע!שיבראריכפילאו

רלס"ז?רושה".מוצאאתהעריהגררמוצאשאתהסקר''כשכלייהרסיף
,ילייע,תהיי,קדושיסבכללהיאעררה"רדייגדכל ל"'ארלי

ברשרתנבליה'השלאתהירקוושיםבדהכרינהיארב 1רהרסכ"
ראףשם,רמאמר'סכמכתביםזצ"לעזוי'ה'אבימזרוכ'כידעו.הרתהר,

תהיו?רושיסבבכללתהצביעותמצותמ"מהסמ"?,עללהחול?'ם
ןצ"כ,גנשיס)הלםדבצניערת rבענהחס(וא"רי , 1הרסב"לlחת

עבזאבלהתררה,'בסרות'שהואזהבכר?ש-כ'סהרמב"!רכר' 'תכאי
איסרירבזה'שמ"ס ?"כהסמב'מאלאא' 'אפילכאףהנשיםצנעירת
האשה,ראשאתרפרעחלכן,לארבחר?רת'הסע'רןר,לפנ'כגויחורה

הבא'ס,גנל'וברת"הבעזבהרחבהשיובארוכפיהגיף,גיל..,גםל-לפ"
קרסויםהראהוא ,ס"רכלומו[וא'ןהחורה.ושותבשלאהו'רא"כ

קרשתררה,כא'סורכהסנאמרשלאלרבר'סמ'רחרתמצוהה'אחהיו
 . Iלךבסוחרעצמך

הר'לאשעושה,למעשהמ'וחראיסורשישבר"גבכהדדוקאובראה,
משא"כעריות,ואיסוריאסורותמאכלותרכגרותה'ו,קרוס'סבכלל

ע"ימ'וחראיסוו rשאנסצא ,?"כהסםנ'מאלאאיהלבסובצניעות
אמנםית'הם, j?1חברלפב"ע Jגכיאחר'סא'סןר'סעלזהבשערברתאלא
מ?ובזר,בזהבעז";כיוחר,איסורהו'לכאו'ה 'Vהאואסאתוסערrו

ת. Iםןבrבגר'לראף Uהר?גזיילוכלזהס"עוכ
?רוס'ס rתננראהן"הונכמרבו'רהבה;ככך,'ררתל"דייאמשר

הנ?ואהראתאררתיראחררהבוטההגןף,'כח.ארןתהפסירותהואתהיר

גוףמתאיותןפרסיית?רושהשעב'נםא'םור'םדריקא ."~כ"רא ..בבל'
א'נוזהשבמעשה 'נבל'דהתה'ו,קרוש'סללבכאיבםהםמטוימרת
ארבשמהע"(אםררוהומאכלותער'ותאיסרר'כוכגר!התיהר,ברשוח

טעםבלכבמרתכשיערירתאיסוריבטעםן n "'ד?ואמובעצ !"הרסב
הנרגעמירחוא'םורכןשאי!בסעשהאבלררו"ק),המאכלות,א'םררי
?ררסיםללבכהריוכםיראחר'סא'סוריםבושישאףו,כוכל'נכלה'

א"ש. !"פל,תה'ר.

ה;ו~'גהר? r:1''נ,"ירחר. :ו;\ררב r~חבר'וורהורי ['(~ב'ה'··"נ~סו? Mה:גנררן
'ה(.(וס II ~ \II ננע-יחסו

דקדושהסיטראקונטרס

שליט"אהתירהבז'כרביציאחר '''ענתחבר

 .פיקי

ישהאם ,'לעזהלואלאשתולהעיופעםשחנישכבימישאלח:
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