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 ומתנת לו אחרית מוכ בעת פטירתו, מש״ה הטח מלהסית מכל שס״ה ל״ת . ושם
 גל מגמהו להחאמ׳ן לטרוח להחטיאם בסים יסוד — ובכלל הסתות ממלק שהוא
 קליפות לרי המפתה לגאוה ולסיס ברית הוא / שטורח ומסית לנשים שיהי׳ בבחינת
 •גכהו כנות ציון שתלכנה נטויית גרון ומשקרות פינים, ולקשט בתנשיסיס ובמלבושים
 כאחת הפריצות והשרות , הגם שהם בגדי שחץ וגאוה ולא מדרכי הצניעות ,
 וגורמין להכעד היצה״ר כלכ רואיהם °) ועי״כ הולטן מעט מעט מדת יאהדוס
 מדרכי הצנימות ומשנים מדרכי אמהות הכשרות להתקשט אף כסאה נכריות, הגם
 שהיתר דכר זה רפוי מאד עיין (תשוכה מאהכה ח״א סימן מ׳׳ח) שסליגי סם
 גלולי הסוסקים ׳ ורבינו הגדול בדור האחרון הזה צום לכל זרעו • וז״ל וגם בםאם

 נכריות אני אוסרכם כאיסור גמור [והא דלא אסור כן לכל העולם , משום כשם 1
 שמצוה לומר , וגס משום שידע שמי שהוא ירא ד׳ ונדכה לככו שאשתו וכנותיו
 יהיו מנשים כאוהל הכורך וילכו כדרכו האמהות , ודאי יאמר גם אני אתנהג
 כזרעו של אוחו צדק **)] ואח״כ מכירה גוררת סבירה והוסיפו להרמ לילך

 יותר

 C וגם לעורר קנאה ושנאה מן אוה״ע עלינו ח׳ו, וז״ל [תשובה מאהבה מ״א
 סוף סימן מי׳ח] וכל הגירושין מד היום הזה מצרפת , ספרר , שסניא ,
 ופורטיגאל ׳ וכדומה ־ מגוי אל גוי וממלכה אל מס אחר, כולם היו מפאת
 הקנאה שלא ניכר בחוצות וברחובות כין איש יורא לאחד השרים היושבים

 ראשונה במלכות •
 b'ti (הגאון רבי יעקבעמדען ז״לבסדר שלו בשער הדלק חלון המצד)
 וגודל חשקם להתערב בגוים להתנהג בקישוטי מלבושיהם בדיוק גדול בכל
ע חדשה״ מחמירין על עצמן ומדקדקין בהם יותר מהממים ההם ד ו מ  ״
 המחדשין אותו ׳ ולעולם תראה אפילו משרתת יהודית לובשת מיד מלטש
 ״מ ו ל ס חדש״ בהתחלתו כטרם נחפשט כין המון עם הארץ , וכל בגד
 צבעונים חרשים עם ישנים אינם מספיקין להשביע תאותם וחמלתס ו

 לראות בם להסכ אליהן עיני כל רואיהן •

 °°) עיין (חובת הלבבית) שכל ירא ד ראוי לו ליקחראיה מעוברי מטרם
 ועושי רשע • כמה הס זריזים וממהדם לעשות עבירה למלאות תאומם
 בכל י דקדקיה ופרטיה ולא יבושו, ואם המה עושים כן עכור תאומ
 כהמיית והנאה גשמיות שהוא כמו רגע / מה מחויבים לפשות יראי ד׳
 מבור תאוה רוחניות והנאה מולמית להיות בורח מן מטרה , ולקיים מצות
 ד בזריזות ובשממה ככל דקדוקיה ולא יכוש מלעג השחננימ -־ א״כ ״נשים
ת״ שממן קולי והאזינה אמרתי ״ הד אם טחו ו ת ב ו נ , כ ת ו נ נ א  ש
דע, חדשה בעניני הבגדים שהיא מאבזרייהוהפריצותועזות,  נחחדש ״מו
 מיד כל אחת מקנאה בחברתה וממי רת וזדזה לומר אעשה כן גם אני.
 ממתה ממ דעתכם לכך # מאחר שראתה מינו של אותז צדק ואטר הרועים
 כמס מהפגם מסתסף לנשים כאלה שלזנשים כפאה נכריות מד שמאהבת

 האב
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 שירי משכיל לט
ק הנקרא כמדינה זו ש י י ס ל והיינו לכסות ו ר  ממר נסריצומ , ללבוש ס
 כל כרל/<ז בסאס נכריות! חם אסור מדינא ״ וכל כפוסקים מודים בזה.) משוה

 שנראות

 האב מל בנותיו צום והזהיר אותן וגם כרכם. ודל הזהכ, וגם כסאה נכדות
 אני אוסרכם באיסור גמור« ור׳ ימציאכם חן וחסד ותגדלו בטכס וצאצאיכם
 מל המורה ופל מכורה • א״כ כמה מהראר והנכון הוא שכל אחח ואחת
 תהי״ בבחינות ותקנא רחל באחותה לומר אסשה כן גם אני ואזכה לכרכתו

 של אותו צדיק וקדוש מליון •

 C עיין (כתובות רף ס״ו ע״ב) תוססת דה שפסקו, דמסרש שלא סימה
 צריכם יותר י וקשה מאד מדומ התרממה מל החכמים ואמרה כך תפסקו
 לבנותיכם« וג״כ מאי הוא כוונת מסדר הש״ס דאסמיך לה מעשה דריכה
v אחת • ונלענ״ד לישכ ולפרש דחכמים עשו כדין שפסקו לה מה שצריכה 
 והיא אפ״ה שפיר נתרממה עליהה לשיטתה י דהנה ידוע דעיקר קישומ
 שמרם וכשמים שצריכה האשה כל זמן שהיא.פנויה היא טל שפרות ראשה*
 ומינה כשהיא נשואה דסרומות ראש איסור תורה הוא! ובזוהר החמיר מאד
 שלא יראה שום שער ראשה אפילו ככיתה . ורק היה דרכן שיהי׳ להה
 סאה נכריות על הצדפים אותן נשים שלא היה רוצים להיות מהצנועות
 מנשים באוהל מכורך , משום ממיקר הדין סאה נכריות מותר! אם כן
 חכמים פסקו לה כ״כ כשמים הנצרכים לבנות ישראל הכשירות שדרכן לכסות
 ראשן לגמרי, מלבר הצדפים, אבל היא שהיתה בת משיר גדול , וכסף
 וזהב ט ירבה ורם לבבך . היתה מגלה שמר ראשה .י מש״ס אסמיך לה
 אותו ממשה שהלכה כפריצות כשמר ראשה מגולה, ורק אז כשאמרה לד־
 מחק פרנסני נכנע לבכה הערל ונתעטסה כשער ראשה [מיין כרם שלמה
 מל אה״מ בסופו תשוכה צי׳א]. מש״ה כאמת היתה צריכם יותר בשמים
 להתקשט, מש׳׳ה אמרה היא לחכמים בניחותא ׳ ולא בדרך קללה , כך
 תפסקו לכנותיכם שהן צנומות בנתן דמוריין והולכת ככסוי ראש , דמנ״ל
 לפרש שהיתה כוונתה לקללה אם יש לנו סירוש מורווח שלא מל דרך קללה.
 מש״ה מנו ואמת אמן.'הטונה שיהי׳ להם טכ מושר שיהי׳ יכולת טרה
 ליתן לכנותיהם כ״כ. נדוניא. משא״כ למיל דליכא פירוש אחר למה שאמרה
 כך תפסקו לכנותיכם אם לא כדרך קללה , מש״ה לא אמרו אמן, משום
 שהיתה שומרם יכם! והיה מיושב בזה אפשר קושיות תוספת לפירש״י ־
 מעתה יש להטא ראיה מכאן לשיטת (אלי׳ רכה) • מיין תשוכה
 מאהבה (ח״א סוף סימן מ׳׳ח)! וגם בסאה נכריות אסורה לילך פרועה
! דאל׳כ אכתי קשס מ״ט היה לה כמס סל ק ו ר  י י ראש לגמד הנקרא ס
 חכמים, הלא הם פסקו לה טכ בשמים הנצרכים לכל שער ראשה כשתכשה
 ב ס רו ק , מעתה אם היא אינו רוצה להיות מנשים הכשירות ו הלא
 תוכל להתקשט באותן כשמים שמר ראשה ממש , מ״כמוכח דגם ״סרוק*
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 שנראות כהולכת פרופה ראש , עיין (תשובה מאהבה ח׳א סיף סימן מ״ח) ׳
 וגם היא פתח רע לכוא אמ״כ לילך בגילוי שמר עצמה , ואחרון הכביד שהוא

 פריצות ועזות גדול מאד משום שאין ניכר עי׳׳כ כין פנויה לנשואה •
 י כנסת ישראצ צועקת על כנות ישראל כאלה, אל במתי כי מר לי מר מאד
 מכם כי יצאה כי יד ד׳ היסך עכור נשים צדקניות נגאלו, מינה פריצות ועזות של
 נשים גורמות אריכות הגלות. לכן שוכנא מותי, לך נא כדרכי האמהות הכשירות
 והצנועות , ונא נא שימו לכככם על דרכיכם הלא אשה הכשירה המקפדת מאד
 לשמור דת משה ודת יאהדות כראוי * כמה מומת מסתעפים מזה , גורמות
 לבעלה שפע כמחדל על פסוק לאברהם הסיב בעבורה . וגס זוכה פי׳׳כ לכנים
 מהוגנים ככתוב משום שהיא צנועה כירכתי ביתך כניך כשתילי זיתים , זקמחות
 זכתה שכל שבעה בניה היו משמשים בכהונה גדולה עיור שלא ראו קורות ביתם
 שערות ראשה , וזהו כאמת חלק האדם מכל עמלו , ועל המזלזלת כדתיאהדות
 איתא (בזוהר נשא כפ׳ סימה), ודל ואתתא דאפיקת משערי דרישה לכר לאתתקר׳
 ביה , גרים מסכנותא לביתי׳ וגרים לבנהא דצא יתחשיון בדרא וגרים מלה אחרה
 דשריא בביתא , מאן גרים דא ההוא שערי׳ דאתחזי מיישם לבר ומה בביתא האי
 כש׳׳כ כשוקא, ועל כולם מה שאחדל איש ואש ה זכו שם י״ה שרוי מניהם . לא
 זכו מסתלק השם ואש אוכלתן, ותדעו שאש של מעלה אין מים מכמס אותו,
 וככלל אש זה נכלל שיהי׳תגרי ככיתם , וכמה רעות גורמות אשה רמה , או
 קוכרתו. או קכרמה ״ או שהוא מעגן אותה! או שהיא תעגן אותו, וגם גורם מיתה
 לכלהס — לכן מותי שוכ נא מדרכיכם הרעות ולך נא כדרכי הצלפות וכשירות.
 ואל תתחברו ואל תקנאו בנשים ארורות לעשות כמעשיהם , ודעו נא וראו מס
 תחליפו. ובמה, תחניפו שלום ביתכם , הצלחות בניכם בזה ובבא , והצלחה ושסע
 של בעליכס . והשראות השכינה ככיתכם, ובמה , מבור תאות סרוחות קישוסים
 ויפר של פזות ופריצות אשר לא להועיל ולא לעזר, כי אם בוא יבוא העת להצית
 אש ביניכם אד לשוא תתיפו ככל קישוטי העזות והפריצות האלה ותתקיים קללות
 ישפי׳ תחת םתיגיל מחגורת שק, תחת מעשה מקשה קרחה, ושקר החן והבל היופי,

 ורק יראת די היא תתהלל .

 כלל ו
 דהי ידיו אפונה ובו ד׳ פרטים •

 פרט א
 עאלה לא אבקש ממך שתפרש לי כפל לשון (הפסוק ז׳ שמות סימן
 כ׳) לא תשא את שם ד׳ אליויך לשוא כי לא ינקה ד׳ את
 אשר ישא את שמו לשוא • גם תבאר לי למה הפליגה התורם

 במונש לא ינקם ׳
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