
 הדושים תהיו

 מודעה רבא לאורייתא
 האיסור החמור שלא יהי׳ בשמחת ־ נשואין

 אנשים ונשים בהדר אהד

̂י ישראל זרע קודש, בני אברהם יצחק ויעקב, בני אל חי, בנים קדושים אשר  ב
 נקודת היהדות מאיר בקדב לבבכם, ודברי תורתיגו הקדושה ציווי השי״ת
 חביב עליכם, שומו נא מקום לדברי תורתינו ותשמעו לקול התורח, בדבר אשר
 היא מפורש בתורה׳ ושנוי בש״ס, ומשולש בש״ע. בפורש בחורה *קדושים תהיו*
 ושנוי בש״ס ביבמות כ׳ ע״א אמר רבא ״קרש עצמך במותר לך״, ומשולש בש׳׳ע
׳ תקכ״ט םעי׳ ד׳ וז״ל חייבים ב״ר להעמיד שומרים ויזהירו בדבר זה לכל  באו״ח ס,
 העם שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם *בשמחה״ כוי שמא יבואו לידי עבירה

 אלא יהיו *כולם קדושים״ עכ״ל המחבר׳
 ובת״ש בשע׳״ח םק״ג דאפי׳ על חתונות יש לאסור התערובות האנשים ונשים
 וכת״ש רכן תקנו בכמה מקומות והטילו קנם גדול על הע־בר ע״ז ע״ש,
 ופכר צווהו ע״ז על חפרצה הנוראה הזאת גם רבותינו מאדי דארעא דישראל רבנן
 קשישאי וגאוני גדולי הדור ויצאו ע״ז בדברים החוצבים להבת אש לעורר לבבות
 אחב״י לבלתי הלכו־ כהפרצה הנוראה הזאת ל,זיות בכית החתונה אנשים ונשים

 בחדר אהד גגד תורתינו הקדושה כמכואר כגדולי הפוסקים המבואר להלן,

 ודנני מעתיק את אזהרתם עפ״י התיה״ק ורכז״ל אית באות אשד ככר
 נדפסה כשנת תרפ״ו, וז״י־ המורתח

 מאת רבותינו הנדולים הנאעים והצדיקים מארי דארעא
 דישראל ורבנן קשישאי׳ ובתי דיינים של אשכנזים וספרדים

 פרושים וחסידים׳
 מוסר המידות והצניעות היא יםור בוםד בחיי העם הישראלי מדור
 דור, אשר בו היינו מת פאי ים ומתהללים נגד כיי הגרם ואומות
 העולש, וכמה הזהירו הכז״ל ע" השמירה וההשגחה על הערוכות אנשים
 ונשים בכל מקום שחוא, גם באסיפות של שמחי־, וגם להיפוך ה׳
 ^ישמרגו, תמיד• תקגות גדולות תקנו לבל יעכורו על גדרי הצניעות ולהשמר
 מכל דבר רע ר״ל׳ אכן כאשר בעוה״ר שסןןנו וראינו כי החל חקחל להקל באיסור



 לד הדרשים תהיו
 האיסור החמור שלא יהי׳ בשמחת גשואין

 אנשים ונשים בחדר אחד
 החמור הזה וביותר בשמחה של מצור. להתאסף ולסעוד אנשים ונשים בבית אחד
 ומהפכים את מצות שמחת חתן וכלה לעבירה של ההרהור עבירה שהוא קשה
 מעבירה דיל, ועבירה גוררת עבירה ורעח רבח בהקב״ן בחורים ובתולות בשהוק
 וכדומה ושם שמים וקדושת ישראל מתהללים ר״ל, לזאת ראינו אשר לנו זאת
 לחובה להודיע בשער בת רבים דעת תוה״ק לאפרושי מאיםורא׳ כפי מה שכבר
 נתבאר החומר של האיסור הזה בדברי רכותיגו בעלי הש״ע ושאר פוסקים מובהקים
 שאסרו לומר בבהמיז שחשמחח במעוגו כשאגשים וגשים בחדר אחד׳ וכתבו הטעם
 טפני שאין שמחה במעוגו של הקב״ה כשהיצה״ר שולט׳ בס״ח׳ מנהגים׳

 ביה׳ וביש׳ יד אהרן׳ כנה״ג, באר היטב׳ מיצור שיע׳ ועזר
 מקודש מבעל דעת יןדושים׳ פלא יועין׳ אהבת הסד׳ ר׳ חיד״א
 על ספר הסירים׳ מהזה עינים מחזה ז׳׳ זכרוגם לברכה הגה כל אלה
 הי״ג ספרים מגדולי ישהאל הביאו לאסור דבר זה להיות אנשים ונשים בחדר
 אהד בלי שום מחלוקת א״כ מובן הרבי שמוטל חוב קדוש להשגיח בסעודות
 חתונה וכיוצא בהן שלא יאכלו אנשים ונשים בחדר אחד כי אם האנשים בחדר
 מיוחד והנשים בהדר מיוהד בין בשיק ובין בהול וישראל קדושים יתאמצו בכל
 תוקף ועוז להעמיד גדרי הצניעות על תילם׳ ולחזק רת משה ויהודית, ובזכות זה.

 נזכה לנאולת שלימה ולישועה קרובת במהרה בימינו אמן,
 בעתירת התותמים למען כבוד שמו יתברך בימי השובבים רהאו שתא תרפ״ו

 עה״ק ירושלם תובב״א:

פ אלי׳ לןלאצלןי] הנאב״ד לובלין א  נ

ט משה יוסף האפמאן ראבד״ק פאשא א  נ

 נאם שלמה אלישוב בעהמ״ח לשב שבו ואחלפה

 נאם חיים שאול דייק זקן המקובלים

 בדיצ לכל מהחלות אשכנדם
 בדיצ לעדת אשכנזים חסידים

 בדיצ לעדת ארם צובא
 נאם שלום יוסף אלשי|־ יאב״ד לעדת התימנים



 התשים תהיו
 האיסור החמור שלא יהי׳ בשמחת נשואין

 אנשים ונשים בחדר אחד

 נאם מרדכי ליב רובין )
 נאם יצחמ במהר״א פרענסיל ) בד״ץ לעדת

 נאם דוב צבי קרעלענשטיין | אשכנזים
 נאם זרח ראובן בראווערמאן

 יוסף ידיד הלוי ס״ט
 נאם עזרא הררי ראפול ס״ט

 נא= דוד פאפו ם״ט ראכ״ד לעדת הספרדים

 נאם יעקב חיים סופר ראב״ד לעדת הכבלים

 נאם אלימלך הכהן ראבינשטיין רב סראחיב

 נא: ־ אברהם צבי ברוידע רב םרעזין

 ! ארי׳ מרדכי ראבינוביץ רב סבני בדק
 נאם ארי׳ ליב ברוידע

 נאם אליעזר שולאוויי! ר״ט מלאטוע

 נאם אברהם אליאשעב רב טהאטעל

 נאם בנימין מנחם שווארצמאן רב םטשאסניק

 נאם גרשון יהודה זילבערמאן רב משראנא

 נאם יחודה ליב אשלאג מו״צ בנבעת שאול

 נאם יצחמ צבי ריבלין מו״צ זכרון משה

 נאם ישראל ניסן קופרשטאק רב טטאקאווע

 נאם יהושע אלטר ווירמאן רב טקאנסקיוואליע

 נאם ישראל זאב מינצבערג מו״צ לעדת החסידים

 נאם מיכל הורוויץ טו״צ בכנסת

 נאם מרדכי ראשקעם יב יאנישאק

: טביאק  נאם נחמן שמואל יעקב ־



 לו מחישים תהיו
 האיפור החמור שלא -היי בשמד!ת נשואין

 אנשים ונשים בחדר אחד

 :אפ רפאל אברהם חיים דוב שקאליל יב בא״,עי־־,א

r=-= אם שלמה יהודה אליעזראוו יב: 
 :אם שלמה אהרן ווערטהיימער ם־י־־ז

 בעזהיי
 הדברים פשוטים וברורים לאיסוי ואשרי לבל
 השומעים ויתברכו בבל טוב סלה והשי״ת בייחמי

 יתן בלבנו לשוב בהשיבה שלימה לפניו להתנד;
 בקדושה כמירשת אבותינו.

 המחכה לתשועה קרובה
ל יוסף דרים זאנגעפלד  ה

 ב״ה
 ראיתי את דברי הרב הגאון הישיש מיהר״ר א ל ט י־
ד ט ן שליטיא מה שרצה להיכיח ל־־בים בדברים ל י  ו ו
 הנוגעים לקדושת ישראל ולהיחקת פיצית בענייני
 צניעות שנתרופפו אצל רבים וכל בהאי מילתא מציה
 לחבר עיז ספרים להעיר ולעורר את הלבבות ואבנים
 שחסו מים ויש לצפות לתשועת השי״ת שכל ישראל
 יעירו על יסוד הקדושה האמיתית שהיא לנו לעיז
 ולתפארת לעדי עד׳ והנני בזה חותם בברכה לכל מזכי
 הרבים ולשם דגאון הצדילי, המחבר דנ״ל שליט״א

 ולמוכיחים ינעם ועליהם תבא ברכת הטוב.
 כנפשם היפה ונפש רחיתם בברכה מהי הלידש

 מירושלם.
 אברהם יצהר, הכהז מיכ•


