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 פנייה יכיונתם שריל אלמנה אי גיישה הא כביאמר
 אלמנה • הן אמת דלבטל סשיהיי ׳ש להתמיד
 ע ל ימה אתכזנן על בתילה • אך א׳ני מן היאי׳ להשיזתה
 צנשיאה לאסיר מפאת הדין • יאדלנא ע׳ נללישהשבתכ
 בשםמהרישל דפנזיה סלי היא כאשתי דל׳כאסיךיי/׳׳:

ת סערה הנה «ר"ב החבייב נאות ו א ר  °' ל
 ה׳ תניא ל' השיג שכתכ דדיקא שעד
 המחובר לגיפה אסיר שע׳י גילוי שעלה מתגלה כשרה
 יהילל חקלמלת ת־וכיסיס שבגיסה אכל שעלית
 הת-ישים כמאה נכרית אפילו תהית עשייה משכרותיה
 שד׳ אע ג לקישיט היא לה תייל כשאר תכשיט׳ן אלא
נ ניס כתכ בשש גדיל א׳ שמית־ על קדקוד סנרא  שה ו
 יי יתעלת לאיסור עיש יכני כתפשט סמנתג בכל
 חיטאל״ד כדנרי השיהג • יסהינ שעלית קיזצאית מקמ
 לצמתן שר׳ כיפ הרב החב״יב כשם מה״רם אלשהל'
 אלא שהיד אהרן כתב שגס בזק אשר הריב כיש. אלא
 שלא יכולתי לסלוס ל׳הכניהג אית ז׳ שכתב זיל מעילם לא
 ראיתי נשים הנשיאית המעשית שער ראשן גם איי
 מזניא׳ן שיס שער לקק להתנאית בק כיא תנתילןין
 בעודן בכית אביהן ימנסג יפה היא ייש מקצת נשים
 שליקתית משי שחיר ימש׳מית בעדחתן כד׳ להתייפות
 יאפי׳ ביה רע עלי המעשה שהרואים טיעיס זתישבין
 שהם שערות אלא הנת לסם !בי׳ ישיס הוא התירוה
 המשי השתור אפיי לדכרי הריב ביש עיים • יתת׳לת דבריו
 אין להם הבנה דמהו הכיונה באמרי לא ראיתי נשים
 הנשיאית המכסות שער ראשן יכי היתרה הרציעה
 ללכת סריע׳ ראש• אס לא שנאמר דקאיאשערנכרית
 שבראשן אלא דלא הי״ל לסתום אלא לפרש • ילפ׳ האתת
 ודאי דדבר מגינה הוא ללכת א' בתילי׳ יא׳ נשואות א0
 כי שער נכרית סן מניתות • אכן מפני הריאיס הי׳צ
 לכל הזתית לכסית מקצת ראשן לשיש על הפיאה נכרית
 איזה מין צעיף אי כיוצא למעןתה־ה הזרש נין נתילית
 לנשיאית• לאילו איישר חיליאנטלינ׳ה למנהג הרע הזה
 וקיש מה ששמעתי אומרים דיש מנהג רע ומר נאיזה
 מקימית מעיי איטאלייה דלמעלה מן הפיאה נכרית
 מישינית מקצת משער ראשן ממש תמקינר לגופן למען
 תראה שזכצ הוא דיניי שעריתיה ממש למע? לא תקיה
 הפרש נין כתולה לנשןאה ובודאי שראוי למורים שכאוקן
 הקהלות להודיע שיעיר. האיסור כרכים ינוסרו כל הנשים
 ילא תעשיצה מליצית כזי כי מה כינן לננית גויי נכר
 האדן• יגס ייתר כפיל ימטפל גידל הפריצות ששמעתי
 שבאיזה מערי המןרייאהכ״ת ישי כשעת כניסתן לחיפה
 מציתות קין לצמתן כל קליעית העריתיהן ככתזלית
 ואימרית שטין שביים ק לפתן לא טשי• איתן הרי היא
 כפניטן ידיהן ורגליהן זשאין בזה סיך אי׳ הואיל י מעיקרא
 לא טסיסל כלל זיהי הטענה כוונת ששמעתי אומרות•
 ישתקע הדבר ולא תהיה כיאת בישראל • ט אין
 זה אלא מרוב פריצותן לראייים גדילי העיר שריה
 ותכמיה לנדותן למען יצית! לדברי רכל' ותהיינה
 צניעות וזה שאין לצונס לקבל מרית הת״ס חיכרק
 שאין ביניהם אפי׳ מלמדי תינוקית 1לפ׳׳ מקטניתם
 מתלמדים בצי עול תירס אלא בלפי מסי ששמעת*
 בקהלה ההיא אין להם אפי׳ מורה .צדק כראוי ללמדם
 דת תשה ז׳סידית דאילכ ילצאזת שלק בכתובה ^כרתנן
 בפי המדיר וכל.עיר שאין בס תית כיד ידוע מה
 שאמ־ל דמתינו ועסקן דינה שתחרימ׳ן איתס ולרבני

 הקהלית

א י כ ע ס י ה ע א ״ י ש פ  א
 איסור ולו׳ אסיר לעמר נפתת אשה זינה אפי' ברקיק
 ן׳א יהים הענין א׳ ולעילם היה מוכרח לו׳ ל' אט'
 להודיע שצריך שיתרחק •יתר קריא שכל הד״א הס
 בכלל האי׳ יזה לפי דכשיס אחרי׳ ועד כמה ארית עד
 ליא יכלו׳ עד כמה שיעיר האי׳ שצזה הכתוב להתרחק
 בע׳ז מהדרך ימזונה מפתת ביתה ימשציעד דיאבכלל
 האי א״כ כעי׳ שיעביר ייתר מד׳א להלאה • יסכידייק
r,ps נ' הרמינם זיל כפכ״א מה״אב אסיר לעבור על 

 אשה זונה עד שירחיק ־ד׳א שנא׳ יכי׳ ומדלא קאמר
 אסור לעביר יכו׳ תוך דיא שימ דכל הארבע אמות
 בהלל האי׳ שצייך להתרחק משהי יוקר שהר׳ שיעור
 תפיסת האדם היא ייאימדקאמר קרא הדייק ילאקאקר
 כמה שיעיר! ממילא למדצי שהיא בכדי תפיסת סאדס
 י״א• יכתכי בשם דייו שבפתח אשת שצתשד עלית
 מרחיקים איתי שלא יעביר כלל יאס יעבור מלקין אוקי

 יטפת׳ן איתי:
f ל׳הנית יכי׳ פשוט ראם לא נתכ״ן ^ f D '  ז

 I ל׳הנית אלא דרך העברה איהסתכיל
 בה או שמע בקילה שה׳תה משיררת אי שה׳תה בראשה
 מגולה אין בזה אי׳ ולעי׳ הרחיבם בפי היז׳ לאתר שכתב
 אשיר לקריין ובו׳ או לשקיק עמה יכו׳ אי להביט ביפיה
 אסור • סמך יבתב ומכין למתכיין בד׳ז מכת מדיית.
 לאח״כבתכלהמסתכלאפי׳באצבע קטנת לנתכוון ל׳הנית
 כמי שמסתכל כמקים התירף יאט' לשמיע קלל תעדוה
 או לראות שערה אסיר עכ״ל דלק נלישניה דלא בללינהו
 כילהו בחרא מתתא זלס׳יחי אכילת׳ ימכין להמתכ׳ין לא׳
 מהדנר׳ס האלה מכת מלדית כמיש הטיר • ליי׳ לבהיך
 בתראי דבאובי-תא לל־נא תל׳א מלתא וביתו לבית
 ה׳ייוכללהשמט ולי׳ אני לא כיונתי להנאה לא שייך
 בהו מ=ת מרדית תש״אכ באינך לרישא דעושס מעשה
 הלא יע״כ מכין איתל עכ׳פ לאין לי התננללת לל׳ לא
 טמנתי לאי׳ דעישה מעשה =׳עיי היא עפ״פ • למכאן
 תבן דמ״ש מרן על ל׳ הטיר דאע״פי שתרלבם הפריד
 בין הדבקים יכתב הכאת מכת מרדות באמצעית יבר׳ן
 שיל לספון דאכללהי קאי עיש• לאתי לח׳כת 'עפר
 כפות רגליו הקדושים נמקים "א׳ לקלס׳ה להשיר הליל.
 להק׳ עליי דלא שייך מכת מידית אלא בעלשת מעשה
 שביוי הלח לאי׳ לא במקום שיש איפן התנצלית !לז׳
 צא לכך נתבללנת׳ ובכל כת׳ג חחי׳׳ינואבעל התתשנית
 ל׳פרע לעושה ישעה כרשעתו ואינו מוטל ביד להפיע

 על המחשנלת יעלת:
 P׳ באשה לכי׳ כל׳' קול של אשה עריק לו
׳ קלל אתיתי כיש קיל איא אאיכ s h 1 
ץ ך ״ ע ^  קיצ אשתי יכ״ש זמין נשי ועניין גיל, א! ל
 עשי׳ דמגיי ׳נ״הי בנכסיה י אכל קיל פנייה שאינה
 עמה לו מ;תר במ׳שיכל האתת׳ זיל זילת׳ ראה זה
 מצאתי להיד אהין אות י׳ שהביא בשש הריב ביש ביי
 קלל נשיאת אל בתללת או אלמנה אשיר ללא שרי אלא
 קול אשתי דוקא עכ׳׳ל ילעיק סיזקמיר יותר מדאי שסר>
 רו ל השי! בשיעוריהם קלל באשה עילה שער באשה
 עדיה יט היט דשער דאס׳ר איני אלא בנשואה לא
 כן בפנ!׳ה •יה״נ קול דוקא בנשואה לא בן בפנייה וא״כ מאי
 דקאמי מד א׳ כתילה יא׳ נשיאת היא חייייא יתירה
 לשכ הג אמרינו מלטב שיאנילז ישראל בשר תמותית
 כשדת לכי׳ וכל היייםיף נודע •דלא •צייתי• להוי להל
 מזידין• והא יליכא למימי דנתולה לארלסת קאחידסש׳׳
 יסו״ללא׳ איושה יא׳ נשיאה• יאם כיונתי בדלקידאמרל

 O O Q פכויק

Administrator
Line



א זוטרי  אפי שיע א־הע סי כ
 י1ז׳ מא׳ עמא לכל. האמנם לכי׳ הרב שבית יעקכ
 הס קשים להללמסלהא סכא הזי׳ דבא״סה היזיר לצאת
 בפריעת ראשה אן שכבר יש בה צלאישות• יא׳ליגאלת
 שיןידשלזה הניא היד אהרן נשמז ממש לכתילה שזנתה
 אפ׳׳ אניסת חייכת לכסית ראשה יכיש מפיתה • ללא
 זכיתי לסכין טעמידמטין דפנייה היא תאי נ״מ שזנתה
 ס ס אין נס זיקה ילמה אנו לנים איתה כאיא • ואילן
 נכי אמסה שיש כה זיקת כעל אינה כא׳א ומותרת
 צפרוע ראשה • יבכר הריב פנים מאירית חולק על
 זה יכ׳מששםתיל אהרן• יכבר אמרתי דככלכהינ פלי,
 חזי מאי עמא דבר וצא ראינו שכפי לפנויית המינית

 צכשייז ראשן ולבתילית האריסו׳ אדרכא «כס!ת כאיא

 ג ©ותר להסתכל בפנויה לבדקה אם היא

 יפה עישאנה בין ,שהיא בתולה
 או בעורה ולא עוד אלא *שראוי לעשות כן אבל
 לא יסתכל בה דרך זנות ועל זה נאמר בדירת

 בית׳ לעיני ומה אתבונן על בתולה :

ף לעשות פ״פהרה׳בסכפלקא׳מה״אב א ר  ׳'כ ש
 יהשינ עלילהראיכד באמרי חכמים
 אמרן האי צירכא מרבנן דאייל לקלישי אתתא לידבר
 עיה בהדיה דלמא מחלפא ליה מיציה אלמא אין דרך
 החכמים בכך עכ׳ד יהשיכ עליו היה זיליא׳ן זז השגה
 צפ׳ דצירכא מרכצןאפיימשתכל כהןכדקם כפעם אחל
 צא יכילה אס יחליענה לפישא׳צי רגיל לססתכלכצשים
 אבל עיה יכירה כפעם א׳וא׳ליהיה א׳סירבהסתכלית
 בדי לבידקה לא היו אי׳ לי לע״ס חטא בשביל שיזכה
 קכירך ומימרא דרב דאמל אסיר לאדם לקדש אשה
 עד שיראנת תוכיח עביר• והיד אהרן נהגיבי הביא
 בשס רני זיל שתמה על היה שמתיך תשיבתי נראה
 .שהבין כדבר׳ הראיבד שאשיר לתית להסתכל בה
 לשח׳ני יין הראי׳ לתיק לזלזל כבוד תירתיאפי׳בכ״הנ
̂כן השיג על הרמיכס • זשדבר כזה מעילס  להסתכל יש
 לא עלה על דעת תראיכד דאל״תה מלכל מה שסק׳
 סיס יש ייס כמה קושיית אחרית להקשית עליי• סן קדם
 לא׳נ אמא' ׳לך הת״ח בהדיה הואיל ולי אסיר ההסתכלות
 ׳שלת הע״הויכדקנה ומה תועלת לו ללכת עמל־מגלל
 אחא׳ חצט'לטעמא רילמא חתלפול׳ה כלא זאת הא ראלי
 לבודקה ילת״ה אסור ההסתכלות אפי׳ לבדיקה • ומסת
 זה פי׳ שאין זו כייצת הראיבד דלעולס לת״ת שרי
 ההסתכלות לראות אם מצאה תן בעיט! רדיו לא ציתן
 כקבתנת אחרים ולפיכך מוכרת גס היא ללצת־אך כעצין
 היופי צריך העיה שאין תתיח בקי כדת הנשים ולפי' מוכרת
 קעיה לנידקה יבענין 'אס תמצא תן בעיניי צר!ך
ה ליי׳י איתה " י ע נ ל , " ל ' י 5 ל  הוא בעצמי ליאמי* '
 ס׳ט׳נ סלק שלא ׳תליפיה י יא״צ רנ שאשר לישא כלי
 בדיקה היא לעני) נטיית התן• ילא לענ׳ן היופי ״
 יהראינד זיל השיג להיימבם להייל להודית עצה טובה
 לתיק דל׳דבר עיה נהליה לפלא ׳חליטה כמיש נשים
ל ״  tit השגתו• ונזה לא תירץ לו ההימ כלל• 1תמק
 הת״מ ותיבש שהלכי אחל דכי׳ היה ולא שתל לכס לזאת •
 1ס'נ) הקשה ואיך מתירין לעיס להסתכל בה ולא
 קיישי' ם׳כא לידי הרהור היאיל. זססתכל1תו לצורך
 אחרים• יתי׳ בססיא לאמרי׳ לאסיר להסתכל בבהמה
 שיה יעיף כשעה שצוקקיס זעיז • הא מיהא שרינן לאלם
 להרביע חין במינו ילהסגיס כמכיזיל כהפיפרת דהיאיל

מ י ז י ד ב י ע ב  ל

 םקסלית שסנ׳נותיה מיטל לאזור כגכר תלציתם לכטל
 ביש מנחגא כ׳ האי ולא תהיינה בנות יש׳ פריצות ת״נ

 כי ביה נשתנינו מכל אימה ולהון! ־
 ב׳ תלבנח בנות ישראל פרועות ראש
f *אחר פגויח ואחד אמת איש :• w £ . 
 ׳ pw3 לאי לויקא בשיק דהיינו ריס אלא
 I אפי׳ נמנר אי בחצר הכתות לל״ה
 או למבוי ורבים בוקעים שס אסיר יע׳לסירנבימ פה
 ובס׳ קטיי וכן לת״בש שס • זאע״פידנר׳ מר״שי והתו׳
 3פ' המדיר נהה׳א לאמרינן שם כש״ס לע״ב ע״כ ואלא
 כחצר א״כ לא הנתת כת לא״א משנת תקת בעלה
 וכפי״ז נרי דכתצר ליכא משום פריעת ראש הייני לוקא
 צנכ׳ מאי דתצן התם שאלו יוצאות כלא כתובה העוברת
 על דת תשה !׳הידית ומפרש א׳יזה׳ דת ׳הודית י!צאת
 זלאפה פר!ע• ע״ז סיא למפרש׳ רבנן ככל׳ שתקרא
 פריעת ראש לצאת כלי כתיכה אינה אלא כשוק אי
 בתכי׳ המפולש אכל לגב׳ האיסור ליפא מאן
 דפלינ דאפי׳ כתוך ב׳תה כפני רב׳ם אסור ועי
 בספרי המוסר כתה התמידי על ענ׳ן זה ועי כוי״הק
 סע!נש הג!יפת לנעלה שאיני מוקה בידה לשרא
 רענ׳!תא רד׳!׳ בתריה ומיתת נניס ת"1 וצצים פריצי המר
 וכיוצא ומעשה לקתת׳ת ׳וכיח ימן השכר לצנזעית נלמל

 העיכש לפריצית ח"!:
ר פצל׳ס ואתל איא כל האחרו׳ו״ל פ׳רשו ח  ''א א
 לפנויה דקאמרי רבנן אין כללתם
ן אלא אט׳ עתה היא פנליה ״ י ז ע א ש ׳ ג ^ נ י י י 5 " 
 כגון אלמנה או גרושה אנל פנויות שלא נישא1מ!תרלת
 הן ללכת פרועי ראש וולתי אחד היה הרכ מגיא נח״ח סי׳
 ע׳ה שכתב לאיא לי׳ פנייה דשייא דלא הי״ל להפו׳
 נסתיס אלא לפרש ימדכתבי סתמא משמע אפי״פמ׳ה
 «אנישאת הר׳ ת׳א כא״א ע״ע ומלכד שכל היאתרו׳
 רלקז עליי יתפסו השיטה לפניה היינו כמ״ש אלמנה
 אי.נרזשס ע' לה״כת יהדרישס יהת״מ ןת״כש • אך נר
 מן לין אני שואל הל1א תכן ריש פ״כ דכתוכית אס יש
 עדים שיצתה בהינימא יראשה פריע כתינתט מאתים
 ואיך א״כ אנן ניקום ונגזור לאשור לפנו׳ית הלא
 איתייהו בהט אפי־ כשעת צאתן ללכת אל כית
 חופתן• איי ליתא• יעי להכ״גסנ ילהיל אהרן לשדו
 כיה גינא כדבי' המ״א הצו׳ ושקילויטרי עם הריב
 שי׳ ע״ש• והיי יידע לכ״ו דיקא כפצייס גמירה אבל
 אייסה ככל כתב קר״כ חיית יאיר הניא דנריי היד
 אהרן אית ׳'א שצייכס לכסית יאשה לאיעג לאפ׳
 שבזמן יכו׳ חכמי המשנה היו ניהגית האייסית ללכת
 מיזע׳ יאש (ינלו׳להכ׳ שמעי׳ מההיא מתניתין
 רסכאתי אס P עדים שיצאתה נה׳נימא !יאשהפרוע
 זפיר״שי ללכת מבית אביה לנ׳ת נעלה א״כ יראי מסתמא
 ככל היתה מקילשת והולכת לנית התזפה הרי שניהגית
 סיי האיוסית לצאת כפייעת יאש) היינו מפניהנימ׳סס
נ לפני הנישואין מש׳אכ נזמגני וס  היי סקידי׳ זמן י
 לאין נין קידישין לנשיאין כלים כלשנתקלשה ראוי
 שתתנהג כמנהג סכשים ולהתכסות בצעיף ישכן פסק
 גןת״ר׳ הל״י׳ אתיישלהשיו יהסכימ( כמה גדולים עמג•
 אבל הריב שבית יעקב יס״לב משאת משס פשק! רכל
 frpfl בתולה אפי׳ נתקדשה לית לן נה עב״ד יכנר נהגו
 בכל תפזגית ישל׳םאם נתקלשה קודש הנישואין איזה
 זמן #איזה טעם ג שלא כמנהגנו שהקי׳ יהנישיאין סס
ק א׳ יי-זפ׳י*יז א׳) שתקף מכסות ראשן צא״א יפיק ז  נ
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