
 אורח חיים יוסף ו
 תימא רלא יכר שר דברי הרמב״ם בהל׳נ״מ ה״י עש״ב.

 ואחר המחי׳׳ר לא ידעתי מאי קאמר וכנראה שלא ראה
 הרבדים בשרשם ולדידי א״צ להניח ט״ס ולא
 ידעתי איך נתיישבו קו׳ בהניח ט״ס. יכינהו פשוטה לימר
 דאפי' שזא׳׳י לבדו ולדידן דקי״ל דחייב היה לנו לחייבו
 חטאת א' כבעיית הש׳יס גבי כופר וכי׳ ולא ב׳ חטאות .
 וכקו׳ התום׳ בפי המצניע בד״ה זא״י וזא״י ע״ש.. ע״ז קאמר
 דאפי׳׳ה חייבים ב׳ חטאות והי״ט משוס״דלגבוה. הוי וזהו
 תי׳ התום׳ בקמא ד״מ עי׳א בד״ה כופר א׳ וכו׳ עש׳׳ב
 ומ״ש דלא זכר מ״ש הר״ס ו״ל בפי׳ מהל׳ נ״מ לקי׳מ דהא
 בראש דבריו הביא דברי הר״מ ז״ל דאץ מחםכנין וכו׳
 ע״ש והא ראה דברי הר״מ הנז״ל. אלא דהוא כיון• למ״ש

 התיש׳ וכאמור וי״פ וברור ורוק.

 ע1ר הביא לנו תשי׳ מהר״ם מינן ז״ל בסי׳ צ״ח וכי
 דלהרב חיד״א ז״ל ביוסף תהלות ל״ק כ׳׳כ דאין
 משיבין על הדרש וכמ״ש היב חוקי חיים ע׳׳ש. אבל

 להרמ״מ !״ל ק' עש״ב.
י גם בזה לא ידעתי כונתו ומה קו׳ היה לו ר י ר ל  ל
 ברברי הרב יוסף תהלות דכ׳ דאין משיבין על
 הדרש וכמ״ש הרב אג׳׳ן ז׳יל והלא תעו דומה למ״ש הרב
 אי״ן ז״ל דה״ש שיש "לחלק כמובא שם. ברם הכא הרב
 יוסף תהלות ההוא אמר דאנטינינוס ס׳ כר״ש ורבי השיב
 לו דל״ר דהכא גוף אחד ועוד דקי״ל כר״י דחייב;, גם

 למהר״י מינן ז״ל ל״ק דהא וראי מפרשא ליה להאי אגרתאי
 כהרב יוסף תהלות ומאי דלא ;תייבם בלא הרכבה ובלא
 זריקת הנשמה משים דרצה לדונם •אפי׳ למעונס דס״ל
 כר״ש רזא־׳י וזא״י דפטוריס הכא חייבים משוס רהם גוף
 אחר וזהו שאמר דחייביס מדינא חא*י ויא״י דחייבים וה״ז
 דומה לההיא אגדה וכו׳ ודוק. ועו״ק איך אפ׳׳ל דרבי ס״ל
 כר״ש דיא״י וזא״י פטורים כיון דלת קיי׳ל כרי׳ש בהא אלא
 כר״י ול״ק אמאי הוצרך לזרוק הנשמה תוך הגוף כיון רזא׳׳י

 ווא׳׳י תייבין וכמ״ש וז״ב ופשוט ורוק .

p זישב שרת 
ף כתב הרב זרעו ש״א ז׳׳ל ירל ומה שנסתפק אי דוקא ן ע  ־
 בב׳ ב׳׳ח ע״ש נ יל להוכיח ממ״ש התו׳ לקמן רצ״ד ד״ה
 •שהחי נושא וכוי ואי משים-דב׳ שעשאוה פטורים והשתא
 אכתי תק׳ לר״ן רפטר אפילו בשאר ב״ח רלאו בני חיובא אי׳ו

 דלא שנא ע״ש.
 ללע״ד כנראה רנעלס ממט דבבי התום' בעירובין דצי׳ז
 ע׳׳ב בר׳׳ה את החי וכו׳ שמשם בארה דקישייתו
 על המשנה שאמר את החי במיטה פטור ומטעם כי התי

 נושא את עצמו כי שניהם בני חיובא נינהו וי״פ וברור.
 למה שק׳ להתוס׳ הוא בתירוצם שתי׳ דילפינן;יה ממשכן
 וכוי דא״כ למה צריך האי ט׳ שהחי נושא ונו׳ עיין

 בזה למהרש״א ז״ל בעיריבין שם ודוק.
 ומהרש שנדפס ס׳ ישמח לב להממ״ח שמ׳׳ת גאגין ז״ל
̂שם ראיתי בתא׳׳ת סי׳ י״א דתביא קו׳ זו מס׳  
 אמרי בינה לה״ה מתר״מ קאליש ז״ל ומ״ש עליו עש״ב ודוק

 כי אין לי פנאי עתה. ־
 והשתא הכא בשנת תרת״ם נדפס ס׳ אי״ש אמונים
 להרה׳׳ג יש״א ברכה נר״ו ושם ראיתי ברנ״ה
 ע״ב^וג׳ ור׳ דברים תמוהים שהביא שש דברי היב חיר״א
 ז״ל בס׳ יוסף תהלות דמדמי האי דינא דזאי׳י וזא״י לההיא
 אגדתא דפרקתלק רשאל אנטונינוס לרבי רהנשמה והגוף
 יטלין לפטור מן הדין וכו׳ וק״ק לסרבנים הרב כמהרי״ק
 ז״ל ולה״ה חוקי תיים בסר ג׳ ע״ש. וכנראה שלא ראה דברי
 הרב יוסף תהלות במקומי כמ״ז כיד רזה היה ס׳ אנטונינים
 רדומה לזה א״י וזא״י אכל רבי א״ל משל וכי׳ והיינו גיף
 א׳ ואפי׳ ר״ש מודה ועור רקי״ל כר״י עש׳׳ב ומשו״ה לא
 הביאו הרבנים דל סייעתא מדברי הרב יוסף תהלות מאגרה
 זו דהכא הוי גוף אחר וכמו שהשיב רבי יע״ש ודוק. וכ׳׳כ

 בס׳ ככר לאדן בפי׳ על אבות רקל״ז ע״א.
ף ראיתי שהביא דברי הש״ג ברפ״ק רבתדא והק׳ עליו ן ז  ן
 רמאי אפיי שזא״י, הא בזא״י הוא עיקר החיוב. ותו
 הק' במ״ש דכיון רלגבוה הוא כאלו דיכא אשמיעינן וכוי
 ע״ש שתנית הדבר בצ״ע. וכתב ואולי דט״ם נפל וכו׳ והיותר

׳ ן א מ י ה ס ע ה ד ר ו ה י ל ל ה ת ע ר  ש

 כי כן תן בנות הערלים באופן שלא נשאר כ״א אחד מעיר
 ובי מהשפחה שלא שינו ממנהג העיר שיצאו משם. וע״ו
 שאלו הני נש*'אש כל הנשים הולכות פ״ר, למה נגרע
 גם אנחנו מהן וילעגו למו הללו נגלין ואנו נכסין. אי
 משום שצר באשה ערוה. הא תינת במקום שדרכן לכסות
 שערן. ועתה לא כן שכבר הורגלו לראות בשערן ש״ן
 ואין יצה״ר שילט כראות פניה ידיה ורגליה שאין תוששין
 להן ע״כ דינא קא בעי הני נשי להורות להן את הדרך

 אשר תלכנה בה עפ״י דין תורתנו הקדישה ושכמ״ה.
 תשובה טרם א1נה א חוה רעתי הקצרה בזה ואת׳׳ך
 אבא להשתעשע בדברי ידיריני רא״ג הרב
 הפו׳ יצ״ו הנז״ל. והוא כי נראה לע״ר כי הני נשי לית
 להו זטה לא מן התורה ולא מד״ס להיות פרועות ראש
 להתיר 'להן בשים אופן שבעילם מכמה טעמיס אשר

 נבאר בעיהי״ת.
 א' אמינא מילתא ולא מסתפינא דאפי׳ אם היה הדבר
 כי אין לו שים שורש מן התורה או מדרבנן לאסור
 איסר שערן של נשים להיות פייר כ״א משום מנהגא
 מקום שנהגו בתורת מנהג ויודעים שאין בו איסור. אלא
 שעשו משום סיג וגדר והחמירו על עצמן בזה אין מתירין
 להן אעפ״י שבאין לחזור כמו שהאריך והרחיב הרב פר״ח
 ז״ל בסי' תצ׳׳ו בדיני מנהגי איסור, אלא אם היה המנהג

 בטעות

 שאלה הבאה מעי׳׳ת ביקורישט יע״א מאת מעלת
 }הרב המופלא וכבוד ה׳ מלא רא״ג כמוה״ר
 מתתיהו צורמאני הי״ו למעלת הרב הגריל
 מעוז ומגדול סבא רמשפנרם
שראל ו י ל ה צ  ראב״ר מקו׳ מופת דודינו כמוה״ר י

 הי׳׳ו יתשל׳׳א. ותילה פניו שיחוה
 דעתו רעת עליון להסכים עמו להתרא. והרב הגדול פחד
 יצחק הי׳׳ו מרוב טרדותיו להשיב שואלו רבד בארן ובתו״ל.
 ובפרט כי עול הציבור מיעל עליו יומא כ׳ האידנא זמן
 בית דינו. פנה אל האזוב ובקש ממני לתיות דעתי בזה
 מפי סופרים ומפי ספרים. וכשאני לעצמי מכיר אני
 •מקימי פתות שבערכין. אבל באמת אמרו אין מסרבין
 לגמל ואני פי מלך שמור ולא יכול יוסף לסל־•: בדבר.
 ואל אלרים שמתי מבטתי כי הוא יעזור לי ויאיר לי גל

 עיני ואביטה נפלאות מתורתי ויצילני משגיאות כייר.
 וזהו סדר השאלה בקיצור נמרץ.

 שאלה בנשים שבאו מארן ת גרמה לעי״ק ביקורישט
 יע׳׳א ומאז בעירם היו מכסות שער ראשן
 •וכאשר באו שם ברוב הימים שינו מלבושיהם וגס סרו
 מהן מכסת ראשן ובראשיהן פרועות יוצאות לשוק
 בפרוע ראש וכובע ישועה על ראשיהן כמנהג המקום.
 באופן שכל הנשים שבעיר נעשו עיר שכולה ראשים פרו׳



 וישב עזו׳׳ת על יורה דעה יוסף
 שאץ להתיר להם אא׳׳כ באים לשאול פחח וחרטה וכמ׳׳ש
 הר׳׳ן ז״ל שם. והבא בנ״ד הני נשי מה פחח ימצא להן

 $התיר אח האיסור גי פרצה היא ובפרט- שערותיהן
 סדורות בתמרוקי הנשים וריחן טרף למרחוק. כמו שבינינו

 רואות במר הזה בבתולות בני ישר׳ למין כל תוגה. ,,.
 ד׳ כל שלא יש שום פקפוק עפ׳׳י הדין אין ראוי לבטל

 מנהגא כמ״ש הריב׳יש דל בסי״ שפ״ת ושפ׳׳ט יש׳׳!:
 וו״ל כל מנהג שיש בו תצת פקפוק עפ׳׳י הדין ראוי לבט$ר׳
 ובעלמא אמרינן אם הלכה רופפת בידך פוק תזי מאיי
,  עמא דבר. מכלל שאם אינה רופפת לא משגיתק. מ6י
 רממא דבר ע״ש. וה״ן אפיי נימא דאיסורייהו הוי• משגסל
 מנהג שנהגו משוס סייג י מה פקפוק יש מצד. הדק־-*.
 אדרבא איכא משוס צניעותא ולא יהיו פרוצות דהא

 ודאי לא שרינן להו אם באו לשאול התרה.
 ה׳ כ' הרב מהר״י הלוי ז״ל סי' ל׳׳ה דאותם שנוהגים'
 שלא לאכול אורז בפםת אם כוהני! כן מפני שסוברץ
 דאירז מחמין מתירין להם כשאלה והת־ה ואם יודעים
 שהאורז אינו מחמץ אלא שרצו להחמיר עליהם משום;
 תערובת אי משום גזירה דמלמא אחי לאחלופי בדייסא׳)
 אסור להתיר להן אפי׳ בשאלה ע׳׳ש. והיין דאיסור השער־
 הוא משים גדר ערוה-אין לנו להתיר כיון דהשער שבתו

 הכתו' שערך וכוי ושערך נאוה הוי דבר ערוה ואין להתילו •
 ועל הנשים הראשונות אנו מצטערץ הבו דלא נוסיף עלייתו:.
 אלא דאכתי מצינן למצוא סמך להני נשי דמגלין שער־
 אף במונת דאינה איסורא. תאתר שכבר נהגו

 משנים רבות לגלות שערן ואין מותה בידן מה מקום׳
 לבטל מנהגן המנהג מבטל הלכה כמפו׳ יוצא מדברי-
 הירושלמי בר״פ השוכר את הפועלים עמ״ש שם ב^תני׳"
 רשב׳׳ג אומר לא היה צריך הכל כמנהג המדינה אמר״א׳
 זאת אומרת המנהג מבטל הלכה יע״ש. וכי מהרשד״ס זיל.
 בתיו״ר סי' קצ׳׳ג ע״ד תשו' מהרי״ק שוי ט׳ ־אפילו נגר

 איסור תורה מנהג מבטל הלכה ע׳׳ש גם הרב גי״ר בתז׳
 א״ת כלל א׳ ס״ ל״ד אזיל בשי׳ זאת שגדלה כת המנהיג'
 לדתות אפי׳ איסור תורה. ועיין בר״ה דט״ו כסוגייא
 דנהגו העם כחרובין יכו׳ דקאמר התם דבמקום איסורא;
 כ׳ נהגו שבקינן להו ריוצא חשס דל״א מנהג מבטלן
 הלכה במקום איסורא ע׳׳ש כי מזה קשה לכל הפוסקים
 ז״ל דסברו המנהג מבטל הלכה אפילו במקום איסורא״
 וראיתי בסי דברי יוסף אירגז ז״ל בסי׳ כ״ז מט
 שדתה ס׳ בעלי חיס׳ בכור• קציר דמנהג
 מבטל הלכה מסוגייא זאת וכי עליו דלא ירד לעומקא־
 של סיגייא זי והביא בידו ם׳ הריכ׳׳ש ז״ל בסי׳ מ״ד וקכ״כ
 וס׳ הפר״ח ב0י׳ תצ״ו סעיף ירד והרב באר שבע ד׳ ל״ו
 והרב משא מלך דנ׳״ו דכולם הוכיתי מסוגייא זאת
 דמבטלין למנ^גאמקמי איסורא דרבנן עש׳׳ב דהאריךבזה.
 ולא עוד אלא דכ׳ הרב פר׳׳ת ם״ ט״ל דמ״ט ודל
 רכל שנהגו היתר בדבר שהוא אסור ואין בו

 מתלוקת כלל אפיי באיסור דרבנן דמשמיתינן ליה עדי
ל ועיין להרב שמש ״ כ  דמבטלי מנהגא והדברים פשוטים ע
 צדקה בחח׳׳מ שאלה ל״ד סי׳ •״א ךיי׳א ע״ג מ׳׳ש בזה
 דרוב הפוסקים סל׳׳ה דבמקום איסורא וסייג מבטלינן

 מנהגא לך נא ראה.
 בחשו׳ יכין ובועז בח׳׳א סי׳ קי׳׳ח האריך להוכיח
 דבאיסור ל״א מנהג מבטל הלכה והביא תשו׳ הרג
 מ״א הרשב׳׳ש ז״ל שאין ביכולת במנהג אלא לאסור את
 המותר אבל לא להתיר אח האיסור וכ׳ ראם יש כח בידם

 לבטל המנהג שנעשה באיסור ש״ד עש״ב.
ך גא ראה לאחרון גדול אדונינו הרב מהר״ח פאלאג׳י ל  ן
 זצוק״ל בסי סמיכה לחיים סי׳ א' מה׳ ט׳ ואילך מה
 שאסף יקק כל גדולי הפוסקים ז״ל דס׳׳ל רבמילחא

 ראיסורא

 בטעות. והני נשי אפי׳ לימא דבחחילה מה שנהגו לכסות
 ראשן היה בתורת מנהג משום סייג לערוה אין מתירץ
 להן. דכל דבר המותר ואסרו על עצמו משום גרד הן״ל
 כאלו קבלו ע״ע כאיסורי!, שאסרתן התורה שאץ להן התל
 לעולם כמ׳׳ש הרשב׳׳א ו״ל הביאה הב׳׳י ו״ל בסי׳ רי״ר
 ביו״ד וכן דעת מוהריק״ו ז״ל בשו׳ קי״ד והריב״ש בסי'
 מ״ד. והגם דהרא״ש פליג אכולהו בפי מקום שנהגו. דל
 דיש לו התרה כמובא שם בפר״ת. מ״מ סו׳׳ס התרה בעי

 אפיי לסברת הרא״ש ז״ל.
 אלא דכנ״ד עדיף טפי רכל שהן פרועות ראש הוי
 . \ פרצה קורא לגנב וכיון דקכלו הני נשי להיות
 מכסות שערן משום גדר הא ודאי אין להן התרה. והרי
 זה דומה למ״ש מרן בשהט״ו ביוי׳ד סי' רפ״ת סי׳ .ט״ו
 אין מתירין נדר של איסור אפי׳ אינו אלא איסור דרבנן
 כגון לשתוק וכו׳ וכ׳ הש״ך וז״ל דנדר של קוביא וכה״ג
 אין לו התרה אפי׳ בדיעבד וכ״כ כתשו׳ הרא׳׳ש ו״ל הכי׳׳ד
 הבאה״ט ז״ל שם ע״ש. וכי הרשכ׳׳א ז״ל הבי״ד הכ״י
 ביו׳׳ר.סי׳ רי״ד וז״ל כל מי שנוהג איסור בדבר ;החותר
 5נדל אפשר שהוא חמול מן הנדל והשבועה שהנדרים
 והשבועות נשאלין עליהן ומתירין להן ואלי וט׳ אין להן

 התרה ע״ש.
 איברא ד״ל ולומר דשאני קובייא דהיא גופא עבירה
 • דע״י השחוק גוזל את תבירו והוי עיקר
 איסורו מדאורייתא. אבל בשער ש״ן שאין גופו עבירה
 אלא דהוי פרצה קורא לגנב דע״י ראית השער מתאוה
 ויבא לידי ג״ע אפשר דיש להן התרה. מ״מ לפי דברי
 הרשב״א ז״ל הוי ככל שאר נדרים ושבועות ועדיפא מהן

 שהן לגרר וסייג כמ׳׳ש.
 ב׳ דאין שייך להתיר להן אם נהגו לאסור כל שהדבר
 נהגו בו איסור כל ישראל מיום שנתנה התורה
 לישראל דהלא כ׳ מהרש״ל סי׳ ז׳ דאין שייך להתיר אלא
 מה שנהגו מקצת ההמון ולא כילי כדמשמע לישנא דאתרים
 נהגו איסור. אבל מה שנהגי כל ישראל וקבלו עליהם
 א״א להתיר בכל ענין. וה״ן הני 'נשי דפרצו גדר להיות
 פרועי ראש הגם כי הן בעין רוכא דעלמא שערן ננלין
 ברוב המרינות. לא משום זה נתיר בשופי לכל הנשים אשר
 עדיין לא פרצו גדר. דהיינו שאץ במר הזה מי שמוחה
 בידן. ואפי׳ פעה״ק ירישלס . חו״ב מקום המשפט שמה
 הרשע הני נשי פרוצות הנה סרו מהן מסיה הבושה
 וגילו את שערן וגמלי הדור כבשו פניהם בקרקע ואין
 בידם למחוק. לא מפני ששותקים כדבר נתיר להן בשיפי.
 והא וראי לא נתיר להן ובאמת אמרו כשם שא״א לומר וכר

 ,והנח להם לישר׳ מיטב שיהיו שוגגין וכו׳.
׳ אפי׳ במינת דליכא איסירא לא מדאורייתא ולא J 
 מדרבנן אלא שנהגו איסור בדברי מפני סייג וקבלו
 אבותיהם מנהג לאסור איסר כמש״ל. אין הבנים הבאים

 אתריהם רשאים לבטל מנהג אבותיהם.
 וכן מתבאר מתשו׳ הריב״ש ז״ל סי׳ שצ״ט שכ׳ ורל
 יכולים הציבור לעשות הקנה עליהם וע״ז כמו
 שמצינו בפלגש בגבעה וכי הרמב״ן רל הובאו דבריו
 בס׳ פר״ח ו״ל שם בסי׳ הנז׳ דס׳׳ג ע״ד שכן הדין בכל
 קבלת הרבים שתלה עליהם וע״ז כדאשכתן בקבלת התורה
 ועוד שאפי׳ כדברים שלא קבלו עליהם בני העיר בהסכמה
 אלא שנהגו כן מעצמם לעשות גדר וסייג לתורה אף
 הבנים חייבים לנהוג באותו גרר כראמרינן במסכת

 פסתיס בני בישן וכוי עכ״ל.
 והגם דנאמר דמועיל התרה לסי הרא״ש זי׳ל לאביהם
 וכ״ש להבאים אתריהם דהם לא קבלו עליהם.
 אין להמורה אשר יהיה בימים ההם לומר להם דהאי
 איסורא משום מגדר מילתא בכד שלא יקילו בהם וה״ה



 וישב שרת על יורה דעה יוסף יא
 שכבר הורגלו בזה וכו׳ אף אני אביא לנדון שאלתנו כיון
 שכל הנשים נהוג לגלות שפרן הו״ל כראית פנים וכו׳ .
 והביא סמוכות מדברי הרב מהר״ס אלשהר דל הנרל עכ״ד.
ד אחר המחי״ר מה שרצה לחלק בין ישיק לשער י י ס ל  ו
 כנראה דאשחמיט מינה דברי הב״ח דל שם
 בסי׳ ע״ה דאחר מ״ש דאיכא טיירות ההולכות יחפו׳ רגלים
 הקשה ודל וא״ה אמא׳ נקט שוק יותר משאר מקומות
 מכוסין והביא כמה תי' והוא חיי ודל דנקט שוק משום
 רהסברא מבחוץ הוא דאין לחוש כלל לגילוי השוח ואצ״ל
 לגילו• הרגל יכו׳ דמסחמא הן מלוכלכוח בטיט וצואה ולא
 יגיע לידי הרהור ול״ד לאצפוג דמםתמא נקיות וכ״ש פניה
 דאסור. משא״כ שיק שלה אי לאו דגלי ליה קרא דערוה
 היא וכן קול ושער הו״א דאין לחוש להן אפילו בא״א אי
 לאו דכתיב קרא כי קולך ערב, שערך כעדר העזיס דמשיבח
 קרא בגוייהו ש״מ תתוה היא והביא סמוכות לזה ע״ש .
 דהשוה שיק לשער דומה בדומה גם אנו נאמר וכי היכי
 רלגבי שוק אף ררגיל אסור משום דקרא קא משבת ליה
 ה״נ לגבי שער אף דרג־ל אסור כיון דקרא קא משבח ליה.
 ומה שהביא סמוכוח מדברי מהר״ם אלשקר דל אין ראיה
 דהתם קא־ לשערות מחוץ לצמתן ולא לכל הראש וכמש״ל
 ושניא שערות דהתירו מחוץ לצמתן דלא נתבאר איסורו
 וליכא שום רמז בתורה. לגילוי כל הראש דרמוז באורייתא
 דאסיד׳. ומשו׳׳ה שפיר צווח ככרוכיא הרב מהר״א קובו
 דל המובא בס, משא חיים דל כי אין הספר מצוי אצלי
 ולא נתיר ברגיל כ״א כשערות שתו; לצמתן ולא בגילוי
 כל הראש דאיסורו מדאורייתא מקךא דופרע את ראש

 האשה ודפ וברור.
 ומה שהביא דברי הרה״ג דוב בער יצ״ו דכתב דאיסור
 פ״ר היינו משום צניעותה ולא משוס פריצותא ע״ש.
 וכת״ר שיחל״א דחה דבריו וס׳׳ל דהו* משוס פריצותא ע״ש,
ל אמינא דמלבד דמהש״ס שם בכתובות מוכת י י ע ל  ו
 דטעמא הוי משום צניעותא ונן מוכח מדברי
 רש־יי ז״ל שכתב בזה״ל שאין דרך בנות ישראל להיות פרומו'
 ראש דמשמע דהוי משום צניעותא . עוד בה דאלו היה
 רואה הרב הנז׳ מ״ש רש״׳ בשבת ד״ס ע״א בד׳׳ה טהורה
 דכ׳ בהדיא דהוי משום צניעותא ודל והאי מחטי נמויי
 לצניעות דשער באשה ערוה ולא מתויא ע״ש היה מביא
 ראיה לדבריו דטעם איסור פ״ר היינו משים צניעותא,
 וכל דהוי לצניעותא אין דרך בנוה ישראל הכשרים להיות-
 פ״ר גלויות לעין כל וליכא לתלק לרגיל ואינו רגיל. ומ״ש
 מור׳׳ס דל בשערוח שחוץ לצמתן כיון דרגיל מותר לקמי
 כנגדן היינו כיון דאינן מכוסין לאו ערוה הוא דדוקא כל

 הראש דאיסורו מקרא דופרע אה ראש האשה דהו; משום'
 צניעותא אסור לקרות כנגדן משוס דהוי ערוה, אבל מחוץ
 לצמתן שאין רגילין 1כסיתן כיון רליכא איסורא מקרא ולאו

 ערוה מותר ולהט נקט רגיל ורוק.
 למה שהביא הרב הפו׳ יצ׳׳ו כדמות ראיה מההיא דאי*
 בברכות ד״כ ממעשה דר״א דקרעיה לכרבלתי׳ דההיא
 כותית אין כאן ראיה כלל, העיקר דהתס ליכא שום רמז
 בתורה לאסור איסר בגדי החמורות מן האדום האדום.
 ולהט משתנים הבגדים לזמנים. אבל גבי גילוי שערותיהן
 דרמוז.באורייתא מקרא רופרע וכוי א״כ מחן םפין ומאן
 רקיעי להתיר בחילוף הזמנים דהתורה לא תשתנה לזמנים.
'£V1הדברים האלי יש לדחות ראיתו שהביא מהרשב״א V 

 סי׳ רמ״ה שאלה אס מוחר ליכנס במנעלים
 בבה״כ בארצות ישמעאל ע״ש ודו״ק.

 ואל תשיבני ממ״ש הרשב״א י״ל בחי ה׳ הנד״מ בסימן
 קכ״א דשאל על שער בית השחי וביתהערוה שאסרו
 חכמים וכוי מהו שיסיר מכללם י בית השחי וב״ה שמצינו
 וטי שאם העבירום עם שאר גופו מותר וכוי תשובה וכו,

 כך

 דאיסורא ל״א מנהג מבטל הלכה ולא הניח פינה וזוית
 שלא הלך וטייל ארוכות וקצרות ע״ש נפלאוח מתורתו

 ועיין עליו בדי ל״ד ע״ש.
 הרואה יראה מ״ש הרב דברי יוסף ז׳יל שם בדף
 מ״ט ע״א וז״ל ועוד תמיה אני איך יעלה על
 הדעת לומר דמנהג מבטל הלכה של איסור. הלא בענין
 הגזרות ומנהגי׳ שנינו בעדיות פ״ח אין ב׳׳ד יכול לבטל דברי
 ב״ר תבירו עד שיהיה גדול ממנו וכו׳ ועיין בהרמב״ס
 בפ״ב מהלי ממרים וזה היה נוהג בזמן התנאים והאמוראים.
 אמנם אחר חתימת התלמוד לא ניתן רשות לשום אדם
 לחלוק עליו כי קיימו וקבלו אותו עליהם כל ישראל וז״ל
 הרמב״ם ז״ל בהקדמת יד החזקה אבל כל הדברים
 שבחלמור בבלי ח־יבין כל ישראל ללכת בהן וכופין כל
 עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגים שנהגו
 חכמי הגמרא ולגזור גזרתם וללכת בתקנתם ע״כ. ומאחר
 שכן שחייבין אנחנו לילך במנהגים שנהגו חכמי הגמרא
 מי נחן כח לאחי־ התלמוד לחקן ולהנהיג להחיר איסורא
 המפורש בדבריהם והא ודאי צא משגיחינן בהו והעיקר
 הוא כדברי החולקים עליהם וכמ״ש הריטב׳יא דל בשם
 הרא״ה דל וז״ל במנהג להקל לעולם אין חוששין לו ואפילו
 היה ע״פ גדולים שבעולם כל שנראה שישבו איסור, לחכם
 בעל הוראה אשר יהיה בימים ההם שאין לנו אלא השופט
 שיהיה בימינו הבי״ד הרדב״ז דל בסי' ל״ד וכתב עליו
 שהדברים הללו מורים על שלימות אומרם ומהן אין

 לנטות מש״ב.

 ובכן מאחר כי עינינו הרואות ראיתמר בש״ס בפי המדיר
 י מרב ע״א דפריך שס ראשה פרוע דאורייתא היא
 דכתיב ופרע את ראש האשה ותנא רבי ר״י אזהרה לבנות
 ישראל שלא יצאו בפרוע ראש ע״ש. ח״כ כיון דתנא. דבי
 ר״י ס״ל דהאי קרא אתי לאזהרה, מי הוא זה ואיזה הוא
 בדור הזה אנן יתמי ריתמי לעבור על אזהרה זאת בשאט
 בנפש ולומר כיון דנהגו עתה להיות פרועי ראש לא קאתו
 לידי הרהור, דיינו לנשים שכבר פרצו גדר להיות פרועו'
 ראש, האם נוסיף עוד לנשים שאננות אשר עדין לא פרצו

 גדרן להתיר להן בשופי V הא ודאי לא ניתן ליאמרכו״ע.
ם לחשך אדם לומר הרי הרב מהר״ם אלשקר דל בסי׳ א 1 
 ל״ה הבי״ר המג״א בסי׳ ע״ה כ׳ ראותן נשים
 הבאות מארצות שאין דרכן לגלותן למקום שדרכן לגלותן
 מותרין לגלותן אס אין דעתן לחזור עש׳׳ב. הי״ד לשערות
 שרגילות להוציאן מחוץ לצמתן דוקא, ולא להיות פרועות
 ראש מכל וכל כיון דאזהרה שמענו שלא תצאנה פרועות
 ראש רוקא ולא לשטר היוצא מחוץ לצמתן דבזה לא דברה
 תורה, כ״א מידת חסימח איכא כמ״ש בזוה״ק פר׳ נשא
 וכמעשה המובא ביומא דמ״ו ע׳־א גבי אשה קמחית עש׳׳ב.
 אשימה עיני לדבר• הרב הפוסק ינ״ו ואבא היום
 אחורי הקוצרים כי הנני חלוש המזג וה׳ ירפאני

 רפואה שלימה כי״ר.
ה כ׳ הרב הפו׳ יצ״ו ורצה לחלק ולוי דטון דרגילי 1  ד
 מ״ל צמתן מ״ל גילוי כל הראש כיון לרגיל׳ לא
 טרידי וכיוצא בזה מצינו לענין רגל באשה שכ' הב״ח
 בעיירות שהכל הולכות יחפות ולעולם רגליה הן מגולו׳
 אינו אסור לקרות כנגדן עכ״ד ואלו גבי שוק באשה לא
 מליט לשוס פוסק שיתיר לקרות כנגדי אפיי במקום שדרכן
 לגלות שוק. והטעם הוא משום דאיסורו מצד עצמי שגילוי
 השוק אעפי׳י שאינו מקום צנוע באיש הוא מקום צנוע
 לגבי אשה וכי׳ ולכן אפי׳ אס דר במקום שדרכן לגלות שוק
 וכוי מ״מ אין הרגל זה נעשה טבע להתיר כנגדן לקרות
 כיון דהוי קרוב לגלות ערוה; משא״כ בגילוי שער וכוי
 היכא ררגיל שאני שאין־ לבו נוקפו דלא אסרו לקרות
 כנגר פניה וידיה אפילו היותר יפיפייה שבעולם והי״ט

 (ו)



 יוכו:
 הנז׳׳ל כתב והרב יעל מ״מ בתורת המנהגים חקי' ט׳ פקפק
 בזה וכתב שאפי' מה שנוהגות מקצת נשים שלוקחות משי
 שחו״ ומשימין בפרחתן כרי להתייפות מנהג רע הוא עש׳־ב.
 ומה שכתב הרב הפו' יצ״ו שהיו נוהגות הנשים בעיה״ק
 ירושלם ת״ו לכסות פניק בצעיף כשהיו יוצאות
 לשוק וזה כמה שנים שנתבטל ולא ראינו ושמענו מי

 שימחה בירן.
 א^א דאמרי אין לא ראינו אינה ראיה מי יימר רלא
 מיתי כמו שעתה מוחין על גילוי הפאות שהנהיגו
 מחדש ויכן על איזו יתירות ההולכות בגילוי ראש לגמרי
 ואין שומע להן. ועוד כי הצעיף הזה שהיו מכסוח פניהן
 כשיוצאות לשוק לאו משוס ראם היו מגולות פניהם היה
 להן לתוצפה, אלא כי בזמן ההוא היו הגויים מתגרים בנשים
 והיה חשש שמא ילכו אתריהן כי היה הגלות מאד והיו
 מכסוח פניהן בכדי ׳הלא יכירו, ויחשבו כי היא מנשי
 הגויים והראיה שהיו מכסות בצעיף הגדול שהוא הליז״אר
 כמו מנהג הגויים ועל פניהן צעיף רק כדי שלא יכירו בהן.
 1כל מה שטרת הרב הפוסק יצ״ו להתיר להני נשי
 דבשוק יוצאות בפאלארי׳ה רזה הוי כמו קלתה
 וכל חוזק דבריו מראש וע״ס ובהא סליק ובהא נחית דליכא
 איסורא לא מן התורה וכוי וכתב דעתה המנהג הוא להיי'
 פרועות ראש והבא ממקום שלא נהגו צריך לעשות כמנהג
 המקום אשר בו נהגו להתיר וכהוראת הרב מוהר״מ

 אלשקר ז״ל.
 כל זה כבר ביררנו לעיל דאין הדבר כן מכמה טעמים
 אי משוס כי סו״ס אזהרה איכא מתנא דבי ר׳׳י
 ואין לנו כת להתיר את האיסור. ואפי׳ נימא דליכא אפיי
 אזהיה , סו״ס אבותינו קבלו הדבר לאסור עליהם ועל

 זרעם אחריהם ואין לנו לזוז מקבלתה ומנהגם כנז״ל.
 ועוך דכבר נהגו מזמן קדמון לכסות שערן. ועחה כי
 באו הן לבטל המנהג ולעשות המנהג בהפך הוי
 מנהג בטעות והמנהג הראשון הוא קיום הדת כי יש סייג
 וגדר ואין כח בידם לבטלו, ואם היה בידינו כת הא וראי
 לא היה ראוי לשתוק בדבר, אבל מה נעשה כי הדור פרוץ
 ואין שומע לנו ויפה שתיקה כנגד הפסדה והמורה אשר
 יהיה צריך לשקול ולחשוב שכר השתיקה כנגד הפסדה כמו
 שהאריך בזה הרב שמ׳׳ץ דל בתיו״ד סי' ס״א בפסק גילות
 הזקן מש׳׳ב, כי ראויים הדברים למי שאמרם. ועיין להרב
 יוסף אירגז בסי דברי יוסף סי' ל״ו ע״ש. ועיין להרב חינא
 וחסדא בח״ג בההיא שהיתה מלקטת שעורים וכו׳ ונחעטפה
 בשערה וכו׳ ומ״ש תי׳ דאפשר שהיו חון לצמתן ומשו״ה לא

 הוכית אותה ע״ש,
J שלו מתשו׳ הרב מהר״מ אלשקר ז״ל כבר ^ ^ D I 
 כתבנו דמלבד כי הכנה״ג ז״ל כבר פקפק
 בה. עי/־ בה כי דבריו אינו אלא בשערות מתוץ לצמתן כי
 בראשונה הורגלו בהן וליכא איסורא כ״א מדת תסירות נהגו
 בו מדברי הזוה״ק וכתב המג״א דיש להזהר. ועיין להרב
 בן יותאי מ״ש על הש״ע א׳׳ת סי' ע׳־ה ומ״ש בתא׳׳ה סימן
 קט׳׳ו ע׳׳ש. אבל לשערות שבראש להיות פ״ר הא ודאי הוא

 מדינא ולא ממידת תמידות וזה ברור ופשוט.
 {V([* דאפילו אם נאמר דכבר נהגו בדבר היתר כל שיש
 תשש שיבא לידי איסור אינו מנהג הרא״ש בתשו'
 סי׳ נ״ו בנימין זאב •סי' קנ״ט הביאו הכנה״ג שם בסימן
 רי״ד אות י׳׳ד ע׳׳ש. וה״נ הני נשי דחגלין שערי לא פלטי
 מידי איסורא שנכשלים ב״א שהן מייפות את שערותיהן בכל
 עת ומקשטות עצמן בתמרוקי הנשים והי הטוב יכפר והא
 לא שרינן להן בפומבי, אלא אם מעצמן יפרצו הפרצה
 ויעשו ככל הנשים , נשים יד לפה מאתר כי אין בידנו

 למחות.
 ואחרי זאת ראתה עיני להרב תת״ס בא״ת סי׳ ל״ו מה

 שכתב

 וישב
 כך אנו רואים בו יש הפרש בין תכשיטי נשים בין הזמנים
 ובין המקימות ובין בגד לבגד הפרש כי כן נהגו כאן שבגדי
 פשתן וט׳ אין האנשים לובשין אותן צבועים. אבל בגדי
 משי וכו׳ לובשין לפי' מותר להן ללבוש מאלו כפי מנהג
 הזמן והמקים ואם היה זמן או מקום שאין רגלים באלו
 ג״כ אלי היו אסורין וכן כי יש כאן מנהג למלבושי נשים
 ילמלבוש׳ אנשים ובמקומות אחרים מנהג אחר כל האיסור
 כמנהגי וההיתר כמנהגו כי לא סיים לנו כלי גבר ושמלת
 השה אלא לפי המנהגים בהם ובאותם השנים לא היה
 מנהג האנשים להעביר בית השחי ובית הערוה •וכוי ע״ש.
 היוצא מדבריו לנ׳־ד דהשתא הכא דרגילין הני נשי להיות
 שערן נגלין לפי הזמן ולפי המקום אין כאן איסור והוי
 סיעהא לדברי הרב הפו' יצ״ו. ומן התימא שלא הביתה

 בידו לסיעתא .
 אמנם אחרי האמת אין כאן ראיה דאלו התם יתקיים
 קרא דבלא יהיה כלי גבר בענינים אחרים
 בדברים הנהוגים בנשים ולא באנשים אס באו אנשים
 ללבוש כמו בגדי הנשים איכא איסורא משום כלי גבר.
 אבל גבי פרועות ראש אף רנימא דלאו מדאורייתא כמו
 שרצה לומר הרב הפוסק יצ״ו סו״ס רמיז איסורו באורייתא
 ואם אתה רן לומר דבזמנים ובמקומות שונים ליכא שום
 איסירא א״כ קרא דיפרע ודברי התנא רבי ר״י הן במלין
 לגמרי לגבי מקומן ראששרי ונשאר איסורו למקומו׳ אחרי׳

 דלא נהיג׳ להיות פ״ר. וזה לא יתכן ולא יעלה לדעת.
 ומכאן אתא למד רכל מ׳׳ש הרב הפו׳ יצ׳׳ו לוי דליכח
 איסורא לא בתורה ולא מד״ס^ מדלא הזטרו
 הפוס׳ לא במצות עשה ולא במל׳׳ת קתנו מדבריו ט לא

 אוכל להביא כ״ד במושלם ע״ש .
ף נראה דהגס דלא הוזכר לא למ״ע ולא למל״ת ״ ע ל  ד
 סו״ס אפילו למטוניה רמוז באורייתא ומקרא
 דופרע את ראש האשה אזהרה שמענו לבנות ישרי שלא
 תנאינה פ״ר. ואס בארצות ערי אירופה שנו את תפקידם
 ועברו על האזהרה הזאת והנהיגו עצמן להיות פ״ר ועבדו
 איסירא ע״ז נאמר דכיון דהוקבע המנהג להיות פ״ר הוי
 כרגיל וליכא איסורא ונתיר ג״כ לנשים לטעות להיות
 פרועות ראש. הא אפילו נהגו עתה הוי מנהג בטעות
 ולכ״ע מנהג בטעות ראוי לבטלו אס יש ביד המורה
 לבטלי ושומעץ לקול דברו, לא להוסיף רעה על רעתם
 ולעשות תטאת הצבור כמו שהאריכו הפו' בדיני המנהגים
 ראם היה המנהג בטעות דמבטלינן, ובנ׳׳ד לו יהיה דליכא
׳ בתורה סוף סוף כבר נהגו אבותינו ואבות פו  איסורא מ
 אבותינו איסור גילוי שערות וכבר הוקבע המנהג שלא
 לגלות והר מנהג ותיקין משים גדר וסייג כנז״ל. א״כ
 הנשים הללו פרוצוח דפרצו גרר לבטל ולילך בחוקו' הגויים
 איסורא איכא מדכתיב ולא תלכו בתוקית הגויים. וכבר
 אמרו ררל ורש׳׳י ע״פ ולא תקים לך מצבה אעפ״י שהיתה
 המצבה טובה לאבות העולם עכ״ז כיון שנהגו הגויים
 לעשות כן לע״ז אסרה תורה וה׳׳נ כן הוא כיון דהוי
 מנהג הערלים לילך פ״נ/ אין לנו ללכת בתוקותיהס ולך
 >א ראה להרב המפו' כמהר׳ית פאלאג׳י זלה״ה כס׳ לב
 חיים בת׳׳ב סי'ט׳ מה שהאריך בארוכה כמה הגדיל להביא
 איסור בדבר לבא לעשות מנהג חדש ובפרט במפום איסו/
 ובפרט בדף ז' ע״ג מה שדבר על רב ומיץ חשר יהיה
 בימים ההם אם יש בידו למתות ולבטל זכו' ע׳׳ש כי לא
 אוכל להביא דבריו כי הרואה בכל דבריו ישר פנימו כי לא
 נכון הדבר הזה לבטל שום מנהג ולעשות מנהג חדש, כ״ש
 אם יש שורש־ מן התורה לאסור איסר ע״ש. ועיין עוד בדי

 ט' ע׳׳ג.

 ״עןיד מצאתי להכנה׳׳ג ז׳׳ל בשיורי יו׳׳ד סי' רי׳׳ד בהגהט׳״ו
 אות כ׳׳ד דאתרי שהביא דברי מהר״ס אלשקר רל

 שרת על יורה דעה



 יורה דעה ייסףז יב
 בקי בחדרי חורה, רב יוסף שיני ומיקי. הדם נר״ו על
 שאלח אחר מניי׳ר שכתב הרב מצ״א חן נר׳׳ו בעני! גילוי
 שער של האשה רבא רהרב מצ״א חן אסיק לדכא לאותן
 הנשים אשר לא פרצו את הגרר ומתנהגות כמנהג קרחון
 לכסיח ראשן להתיר להן מהטעמים הכתובים בר״ק והרב
 יוסף תהלות נר״ו ׳.;אריך למעניתו לאסור איסר ולא יבועל

 חנהג איסור זה להתירו ככתוב בר״ק. • ־
 ואנכי הדל אתר שקריתי ישניתי ושלשתי ברברי קרשם
 אף שאיני כראי להכריע נראה לע׳׳ד ררברי הרב
 הפוסק האוסר לפרוץ גרר הם כראי מוצק וכל דבריו הם
 מייסרים על קו היושר והאטת וחלילה וחס להורות דין
 תמוה כזה להתיר את האיסור רבארצות האלו שבקרב זמן
 התחילו לפרוץ גרר להתנהג כמו ערי ארוס, מן הראוי היה
 לתו״ר וראשי הדור העומרים על הפקודים לעמוד בכל
 תוקף ולענוש את הנשים אשר פרצו גרר באיסור שיש לו
 שורש בתירה ומה גם לשין הזוה״ק פ' נשא הידוע. ועיין
 להר׳ מים רביס סי' כ״ת רף לי. וכאשר התעוררו הן עתה
 פה עיקו״ת והכריזו ככל ב״כ וב״מ באזהרה גדולה רשום
 בת ישראל לא תפרוץ גרר אשר גבלו ראשונים מזמן מ״ח
 ואון בן פלח הצילחו אשתו כידוע במסי סנהדרין וכן היה
 ראוי לעשות בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומרינה מארצותינו
 לעמוד על המשמר שלא לבטל מנהג איסור לעבור על רת
 יהודית אלא רמה יעשו ראשי ההר שאין כח בהם ליסר
 ולהוכיח במישור ולבער הקוצים, רלא כימים הראשונים
 הימים האלה האחרונים ועל זמן כזה נאמר הנח להם
 לישראל וכו׳ ויפה שחיקה וכו׳ וכשם שמצוה וכו׳ אך להתיר
 לנשים יקרות אשר מקימין מנהג קדום אשר יסורו בהררי
 קדש ולומר להן אין כת בידנו להתיר את האיסור וחוששני
 מחטאת וכמו שפסק הרב הפוסק יוסף בסדר עליון נר״ו
 ודבריו חיים וקיימים ונחמדים לער. ואף דמעי־ הרב הפוסק
 המתיר אברהם בראש הוא רחימאי דנפשאי טליה גופאי
 שאר בשרי יחל״א אך ידוע מאמר הפילוסוף אמנם גדלה
 אהבחינו. האמת יותר אהובה אצלינו והי יראנו מתורתו
 נפלאות ויצילנו משגיאות, ק יאמר ה׳ לאלד׳י יצחק וישראל
 נאום התותם באהבה רבה ויקירה. צפיר אנכי אפר כירה.

 פה עיקו״ת נחלה לישראל.

 הצעיר רפאל יצחל) ישראל הי־י

 סימן ב׳
 מף, מאד שמח לבי ויגנ כבודי בראותי אור כי יהל
 אלה הדברים אשר מצ״א חן במדביר בערב׳ה

 מעי הרב המופלא ובה״מ כמוהר״ר
 אברהם יהיה בעזרו ׳צ׳׳ו שחזר להחזיק א״ר

 הראשונים לזכות להני [נשי הבאות ממקום
 שנהגו איסור למכס! שערייהו למקום שנהגו בו התר
 דמגלין שערייהו. ותחילת דבריו הודיע לט שדעה

 ףדךן לאורייתא ודל כי מעולם לא עלתה
 על לבו להתיר לכל הגשים הדרות בערי טורקיאה
 דהא וראי פורטת גרר כיון רלא רגילי בהו אינשי וכוי.
 ונל נוכחי בפסק הלי גן היתה להליץ בעד הנשים הדרות
 בערי אדום שפרצו גרר מזה נמה שכיס וכעשה נולה
 עיר שכולה ראשים מגולות. על אלה צרפתי אמרתי
 להלין בעדייהו ולא קיימי באיסורא. מאחר שזה כמה שנים
 שהורגלו האנשים לראות בשערן ש־ן לא טריד לבייהו
 כראות פניהן ידיהן ורגליהן וכוי וליכא למיתש משום
 ערות דבר עייר מ׳׳ש הרשב״א דל הביאה הב״י ז״ל בסי'
 עי־ייה בחא״ח גבי שער שחוץ לצמתן ועל יסוד זה בניתי

 עליה

 וישב עדת על
 שכתב ג״ז רשער באשה ערוה והביא מחלוקת הפוסקים
 דל ובסו״ר כתב ודל הכלל העולה כל שום שער בשום
 מקום בראש ופרחה בנשואה אפי׳ בחררה ערוה היא אם
 לא היה לה מטפחת בראשה ובשוק וחצר של רבים גם
 טבע\ואמנם כשורה מער שבין• אוזן לפדחת:אינה מקולעת
 וסר בסיר במקום שנהגו אינה ערוה. ובארצוחינו שהמנהג
 עפ״י הזוהר עוקר הלכה ובפרט דלפי׳ רשב״ם בסוף חזקת
 הבתים אין כאן מחלו׳ א״כ איסור גמור הוא ייש לחוש
 לרביצח האלה האמור *:זוהר הנ״ל. ימי שחפן בברכה
 ירחיק ממנו עכ״ד. וכל חכם ישר יחזו פנימו מתחי' רבדיו
 זע׳׳ס ישכיל וידע במ״ש וקבלו עליהם נעשה הלכי קבועה
 הלכה רוותת בישראל ואפי׳ אם מן הרין מוחר אמרינן
 מנהג מבטל הלכה ואסור, וא״כ ה״נ בראשונה היו מכהות
 שערותיהן רקבלו ס׳ הזוהר א״כ אח״ז כאשר פשטו מנהגן
 להיות פ״ר הגס רנאמר כי יש להן היתר עפ״י הדין הא
 ודאי אמרינן מנהג הר״א שתפסו לאיסורא כסברת הזיה״ק
 עיקר, והמנהג הב׳ הגם שהוא עפ״י הרין אמרינן מנהג
 מבטל הלכה ואסירי להיות פ״ר הראשונות וכ״ש שלא נתיר

 להני נשי הנשארות וז״ב .
 ועייל חשובה מאהבה ח״א סי׳ מ׳ית רכ״ת ע׳׳ג מה
 שטרח למצוא היתר אפילו לפאה נכריח ולעני!
 פ׳׳ר אסר בפשיטות עפ״י הוראת ג׳ גאונים הגאון באר
 שבע והגחון יעב״ץ ז״ל וכו׳ ועיין שם. נאים הדברים למי

 שאמרם עש״ב.
 ועוד נראה דאין להתיר בשופי ברבר הזה ממ״ש מר״ן
 בחלק י-י״ד סי׳ רמ״ב ררבר התמוה לרבים אסור
 להורות והגם שבעירו אינו חמוה סו״ס לנו הוא דבר
 תמוה, ואין לזמר כיון דהמזרה ניתן טעם להוראתו מותר
 וכמ׳׳ש הש״ך ז״ל שם. וה׳׳נ החורי: הרב הפו' יצ״ו הוא נ״ט
 לאו מילתא היא ט כל הדברים הם בחזקת סכנה ואין

 טעס להתיר אח האיסור ככל אשר כתבנו.
ד רבשמוע המין העס היתר כזה הא וראי יבא להם 1 ע  ו
 קשה כהר תבור ותמהי׳ס המה כי בדעתם כי
 אין שום התרה לגילוי שערותיק והושרש להם איסור זה
 יותר משאר דברים המפורשים בתורה ואינו צריך שיהיה
 תימוה לחכמים וכמ׳יש הכנה״ג ז״ל שם אות ס״ו אלא אפי׳

 תמוה להמון העם ע׳׳ש.
 ובבל לפקע׳יד נראה דאין כח ביר המורה להתיר להם
 כלל ועיקר ועל הראשונוח אנו מצטערין איך נביא
 ונוסיף גס הכשרות אשר באו לישראל. טוב הדבר לומר
 שלא תהיינה פרוצות כראשונות אס שמעו שמעו ואם לאו
 יפה שתיקה לחכמים ע׳׳כ כתבתי לפי מה שעלתה מצודת־
 ולא יכולתי עוד להאריך הן מחמת היותי חולה ה' ירפאני
 רפואה שלימה כי״ר, והן מצר כי ספרי רבי רב אינם אתי
 ככל הצריך. ועיין להרב חתס סופר בחאוי׳ח מה שנסתפק
 לבתולה שנחקרשה וכוי. ובסי מים . רבים סי׳ כ״ח וכ׳׳ט
 ובס׳ מ״מ בת׳ אה״ע סי׳ ז׳ ע״ש. ועיין בס׳ אזן אהרן

 מה שציין קחנו משם.
ן כתבתי להלכה ולמעשה תלוי באשלי רברבי הלא י י  כ
 אחר המיוחד ת״ד בררא הרב הגדול סבא רמשפטי'
 ראב״ד מקודש גדול הדור האחרון מלא[ רפאל יהיה
 בעזרו ט כיצחס יקרא כישראל גדול שמו, ה׳
 יהיה בעזרו, והיה אדירו, ועל פיו יקום דבר. הלכ״ר

 .גברא קטינא מחכו עלה וגם דלה דלה

 הצעיר יוסף נסי• מרלא ס״ס

 אנכי חזון הרביתי כל האמור מפי עליון רב אחא׳י
 גאון מע׳הרב המופלא שבסנהדרין ארי שבחבו',



 יורה דעה יוסף
 הפריצות ותצא כלא כהונה וכלא חוסי. וכא וראה שדקדקו ־
 לוי ורך בנוה ־שר׳ מדרכי הצניעות שלא חלכנה פ׳׳ר ול׳׳א •
 שלא ילכו בגילוי שער רמשמ׳ אפ־' במעט שער דבזה ל״א
 חצא בלא כחו׳. משאי־כ בשער שחון לצמק כי מידת
 חסידות שנו כאן לפי וכרי הזוה־ק זיל וכמעשה דאשה
 קמתית הנר ביומא רמ׳׳ו ע״ב ועין בסי כסא רחמים
 רק״ז. ולהכי כתב מהר״מ אלשקר ו״ל השתא ררגילי לא
 ערד׳ ליבייהו ומותרות. ובכן ליכא למימר מ״ל שער

 צמתן מ״ל פרועי ראש כיון ררגילי דשנא ושנא וכאמור..
 ועוד אמינא מילתא בטעמא דע״כ לא התיר הרב

 מהר״מ אלשקר רל בשער שחון לצמתן כיון דרגילי־
 הינו משום רבזמגו לא היה פריצות ולא היה שום איסור

 נוסף רילמא אתו ל־רי איסור תורה למסרק שמריהו במסרק:
 בשבת דאיסור מסרק בשבת מדאורייתא כרבעינן למימר
 לקמן. ולא נשאר כ״א איסור שער באשה. ולהכ־ כיון

 ררניל־ לא מרדי ליב״הו ומותרות. אכל ברורות הללו הן־
 בעון עינינו הרואות ועיני ראו ולא ור כמה בתולות.
 וגס נשים נשואות רנהגו מחרש להניח כמו פאות כאיש.

 ול״מ רבחול בכל יום מחפפות ראשן ומחליקות שערותיהן״
 ע״י מסרק. אלא דגם כשבת עושות ק ולוקתות מסרק
 להשוות שערותיהן. והצדקניות לוקתות מברשת הנקרא
 כ׳ורגיה ומסדרי' שערותיהן והא וראי עי״ז תולשו׳ השערות.
 כיוס שבת. הא וראי אלו היה יורע הרב מהר״מ אלשקד־
 י״ל שעתיד רור כזה לעשות כך ולבא לידי איסור דאורייתא:
 לא היה מתיר אפיי שערות שמתון לצמתן. ויעיר עלי־
 קוני שכמה פעמים הוכחתי על פניהן שלא טוב הדבר

 אשר הן עושות ראיסור זה מדאורייתא ואין שומע לי
 באמרן שכל הנשים עושות כן דאל״כ תהיינה שערותיהן
 אחת למעלה וזי למטה ותהיינה מנוולות ומוכרחות לחוף־
 שערן במים ומסרק בידן והא ודאי קא עברי אאיסור
 דאורייתא וכמ״ש מרן ז״ל בסי׳ ש״ג סעכ״ו וז׳׳ל אסוד
 לסרוק במסרק בשבת ואפי' אותי שטישין משער חזיר
 שא״א שלא יעקרו שערות. ועין בס׳ פתת הדביר בת״ג.
 סי' שג׳ ולעיל מזה כ' מור״ס ראף לחלק שערה אסור״
 וע״ש במג״א מ״ש בשם הריב״ש ז״ל ובמסרק תייב כמו
 הניטל צפירניי ע״ש. ואפילו לסי המתירין בכלי העשוי״
 משער חזיר דהיינו הנקרא פ׳ורגיה היינו המיוחד לשבת.
 ולפי פסק מרי׳ן ז״ל שם בסי' ש״ג חפי' משער חזיר

 אסור שא״א שלא יעקרו שערות ע״ש.
 ובכל יאחר האומר האם נוכל להחיר להני נשי הבאות
 להיות פ״ר אחרי שזה ברוד לעין כל חוזה דגם
 בשבת סורקות במסרק דהוי איםורא מדאורייתא. והא וראי
 אלו היה יורע הרב מהרמ״א ז״ל רעתיר רור כזה הא
 וראי לא היה מתיר אפי׳ שערות שמחוץ לצמתן וז״ב

 ופשוט .
 ומעתה נבוא למ״ש כתייר יצ״ו וז״ל ואנכי עמדתי
 מרעיד מאריה ראברהס מי אמר לו רמותר
 לנשי דעלמא לגלות שערן ולבטל מנהגן. האנכי אמרתי

 שכל הנשים ככל מקומות מושבותיהן הנהוגות לכסות•
 שערן יגלו במקומן ? מי אמר ותהי וכוי V אמנם לא באתי
 להתיר אלא להני נשי דאתו ממקום שנהגו לכסות למקום

 שנהגו לגלית דמי נשי הבאות מיעוטא כינהו לגבי כני־
 העיר וכי תשבנה הנשים יחדיו וכוי מצטערן טובא כאשר

 תשבנה בסוד משתקים וכוי והוכתתי כמ״ש בגמ׳ פרועי ראשי
 דאורייתא לאו רוקא ועתה נמי מצאתי סמך לדברי מרברי
 בע׳׳ה תה״ר ם" ירד' דכי דפ״ר יש לו סמך מן התורה
 הרי שלא אמר שהוא מן התורה וכוי. אמור מעתה כיין
 דרל מהכא איסור מדאורייתא. פש גבן דאינו אלא איסור
 מדברי׳ משום שאמרו שב״ע. ע״כ אמרתי כיון שהן

 כמקום שמגלות שערות ורגילי בהו אינשי תו ליכא משום-
 שב״ע

 ויש^ עזרת על
 עליה דייק ואמרתי להתיר נמי להני נשי הבאות הנה
 מכוסות ראש ויכולות לגלות ראשן במקום שהלכו לשם
 וסמכתי עצמי על תשו' מהר״מ אלשקר דל בס״ ל״א הן
 אלה קצות דרכי בק״ן דברי כלל מאשר כתבתי בפסק
 האי למען ירוץ הקורא בו ולא יתפה עלי דברים אשר

 לא כן כבורה מלבו עכ״ר.
 ללה אען ואומר כי בחינם האריך טרחא להודיע לנו
 כי מעולם לא התיר לכל הנשים. כי מי הוא זה
 ואיזה הוא אשר יאמר כי בא להתיר לכל הנשים, הא כל
 דברינו אינו אלא על הנשים שבאו ממקום שנהגו איסור
 למקום שנהגו התר וע׳׳ז באג לשאול הני נשי למען יתיר
 להן והיכן מצ״א רמז כדברי שכתבתי עליו עי׳כ נשי

 בעלמא הא ודאי לא ניתן ליכתב.
ם על רבר אשר כתב שכונתו לזכות להני נשי נ מ  א
 רמגלין שערן רהא איכא כמה שנים שפרצו
 גדר זה וכוי כי מרבדיו אלו נראה רמודה בפיו שאלו
 פרצו גרר אלא רעכשיו נעשה הרגל ולא טררי ליבייהו
 וא״כ איך נתיר להן להני נשי הבאות ממקום שנהגו בו
 איסור ווה כמה שנים שישבו שם ונהגי שם ג״כ איסור
 וער עתה לא פרצו גרר; ולא הגיע להן שים בושה כאשר
 ראיתי בעיני בהיותי שם כמה נשים דמכסיין שערן. ולעת
 הלום אשר מצ״א להן זכות להני דפרצו נתיר להן לכתחילה
 להני נשי דגדרו נדר ער עתה? כ״א היה הדבר כי
 מעצמן פרצו גדרן כנשים הדרות שם שפרצו גרר! אה׳׳ן.
 אבל כיון שבאו לשאול כמ״ש בשאלה איך נתיר להם
 לכתחילה. ואי משוס דכת' הרשב׳׳א רל כיון דרגיל ליכא
 למיתש לערות רבר. הרואה יראה דברי הרשב״א ז״ל
 המובא בב״י עינו יראה ולבבו יבין דאינו אלא למנין ק׳׳ש
 ובאשתו רכיון דרגילי בשערה שתוץ לצמתן לא טריד.
 ואה״ן רכל לגבי נשים אחרות אפילו חוץ לצמתן טריר
 ליבייהו וכ״כ בהרייא הרב ח״ס בחא״ח סי׳ ל״ו עש״ב
 וכן משמ׳ מדברי מור״ם ז״ל. וכן מפו' יוצא מסר הש״ס
 בפי מי שמתו רנ״ר דקאמר אלא באשתי ולק״ש עש״ב.
לל לס׳ הפוסקים רל רכרל ראף לגבי נשים י  לאפי
 אתרות נאמר רשערן שמתוץ לצמתן כיון
 דרגילי לא טררי ליבייהו וכמו שהביא הרב מהר״מ אלשקר
 ז״ל. ומזה הורה להתיר לנשים הבאות רגהיגי איסור
 בשערות שמתוץ לצמתן במקומם למקום שנהגו התר
 רמותרות. מ״מ לע״ר נראה דאין ללמוד מזה להתיר גם
 לנשים הבאות ממקוס שנהגו איסור פרועי ראש למקום
 שנהנו בו ההר. והי״ט דאין לנו להשוות דין שער שמחין
 לצמתן דאיסורייהו משום שער באשה לגבי אנשים וכיון
 ררגילי לא טרדי ליבייהו ומשרה התירו אבל פרועי ראש
 דאיסורייהו גם משום צניעות רנשים ואזהרה שמענו
 מתנא רבי ר״י שלא יצאו בפ״ר ואפי׳ דאין איםורא
 מדאורייתא ואף אי רגילי אין זה דרך צניעות ותנינן
 רתצא שלא בכתובה משום דת יהודית. מה שלא מצינו
 בשער שיוצא חוץ לצמתן. ואחר התיפו׳ מצאתי להרב
 משאת משה בסי' ז׳ בחא״ה ד״ל ע״ג רהביא תשו׳ חהרי׳ל
 ז״ל ודתה כל רבדיו וכ׳ וז״ל וא״ת מ״ל גילוי הראש כולו
 כמי שאר שערות הנדאין. לא היא i רעיקר גילוי הראש
 בשוק וכו׳ דעוברת ע״ר משים פריצותא מטו בה דהוייא
 הוראה ראינה צנועה כמשפט כנות ישר׳ תדע ראפי' בפנויה
 איכא איסור יציאה לשוק פרועה. אכן לענין ראית השער
 מבעד לצמתה ועל כתפה וכי' מיהי אינה היא האשה
 מאותו הסוג לצאת בלא כתובה עש״כ. הראת לרעת
 דבחלקוית תשית למו בין פרועי ראש לשער שתון לצמתן
 ושרש כי זכיתי לדעת עליון ככל אשר כתבתי. ולא עוד
 אלא שכ׳ ריא״ז ז״ל בר״פ המריר וז״ל ואפי׳ היתה קלתה
 על ראשה הואיל ולא היתה מכוסה בצעיף ה׳׳ז מרדכי



 יורה ז >ה יופף יג
 מדאורייתא כמו איסור שבת וכמו שהוא מסו׳ בדברי
 הסו' לך נא ראה וגם שם מדברי הרב חהרמ״א דל שם
 בתשז׳ הנר. ועיין להרב פר״ח ז״ל במגהגי איסור באו'
 ירד מ״ש דאפי׳ באיסור דרבנן מחיק וכי׳ דהעובר על איסו׳
 דרבנן תייב מיתה ע״ש. וכ״ש הכא דקא אתי לחילול שבת

 כמש״ל.
ן עפ׳יי האמור אין מקום לראיה שהביא כתייר ר ^  ן
 יל״י להתיר להן מפני כבוד הבריות דקי״ל גדול
 כבוד הבריות שדותה ל״ת שבתורה. וה״ן באתרא דדן כיון
 שמקום שנהגו התר לגלות שערן ונשי דידן מכוסות הנה
 ילבשו בושת וכלימה ללכת בץ נשי המיר ומצמערן מובא
 לכן אמרתי דאיכא בזה משוס כבה״ב שהתה איסור
 דבריהם. וכ״ש הכא דליכא איסורא משום דדגילי שאני

 כדאמרן עכ״ל.
 לל£י מ״ש דהכא איכא ספק איסור מדאורייתא משום
 דמחללי' שבתות אפי׳ דלגבי שאר איסורין משום
 כבה״ב דחינן ל״ת אפי׳ בקוס עשה, הייגו דוקא באיסורי[
 דאורייתא דאסמכוהו אלאו דל״ת. אבל במידי דאורייתא
 לא דתייה כבה״ב בקום עשה כמ״ש שם בש״ס שוא״ת
 שאני וע״ש בפי׳ רש״י. וה״ן אם נתיר להני נשי הבאות
 למקום התר להיות פ״ר קא אחיין לידי חילול שבת
 מדאורייתא והוי הדחייה בקום עשה והא ודאי לא דחייה
 כבה״ב בקים עשה וזה פשוט וברור. ועוד דהא דדחי הל׳׳ת
 מפני כבו״ה הי״ד היכא דהוי בזיון גדול כמו מ״מ ועיין
 בתום׳ דבב״מ ד״ל ע״ב ד״ה אלא וכו׳ ותום׳ דשבועות
 ד״ל ע״ב בדי׳ה אבל באיסורא ועין לעט״ר הרמ״ז בסי

 אד״ר סי׳ ת״י.
ן ע׳׳ב מההיא  גם הסמוכות שהביא לזה ממ׳׳ש בשבת ד
 דמגרר אדם גלדי צואה שעל בשרו בשביל צמרו
 ופרש״י משום וכו׳ ע״ש וכ׳ החום׳ בד״ה ואם בשביל צערו
 וזי׳ל ואם אין בו לער אחר אלא שמתבייש לילך בין בני
 אדם שרי דאין לך צער גדול מזה עכ״ל ודכוותא הוי הך

 דנ״ד כדאמרן עכ״ד.
 אחר המחי׳׳ר אין מכאן ראיה דאיך השוה את המירות
 ודבקו צעדים וב״ז להדדי דהתם גבי גלדי צואה
 אין לך צער גדול מזה לילך בין בני אדם והוא מלוכלך
 בגלדי צואה. אבל הכא ליכא האי צערא. אלא דהולכת
 בדרכי הצניעות והיא מבנית ישראל הכשרות. והלא גדול
 צעדינו יותר ויותר בין הגויים שמחרפין אותנו ומבוין
 אותנו משום' שאנו יהודים. ואנתנו על משמרתינו נעמודה
 לעבוד אותו ולשמור חוקותיו ותורתו ולא נטה ימין
 ושמאל מפני חרפת הגויים. וכ״ש וק״ו מהצער שיבא לנו
 מהני נשי דמגלין שערייהו דהוי כלא חשיבי. ומכ״ש דהכא
 אתייא לאיסור דאורייתא כאמור, ודברי חיים אשר ציין

 אינו מצוי בידי.
ד כ׳ כת״י ת״ל ומה שנתלבט כת״ר לתזק טעמא י ן  מ
 דאיסורא משום מנהג שכבר נהגו לכסות שערן
 משום סייג וגדר ושוב אינן יכולות לחזור ממנהגן כמ״ש
 הפוס/ לע״ד אחר המחי״ר טרח בכדי דמה לגו עם המנהג
 אם הסבה שנהגו כן נתבטלה בזמננו שמנהג זה היה
 לפי זמנם שלא היה להם מוראת מלכות ואיש הישר בעיניו
 יעשה. ע״כ היו מתעטפות כל גופן וראשן שלא יראו
 אותן פריצי הדור וכו׳ ויחטפו אותן במארב כאריה

 בסוכו משא״כ בזמננו כנודע עכ״ד.
 לאחר המתי״ר לא ידעתי מאי קאמר ומהיכן הוליד
 סיבה זו דהלא עינינו הרואות דמתני' דקתני
 דפ״ר יוצאת בלא כתובה מטו בה משום צניעותא דאין
 בנות ישראל להיות פרוצות בפ׳׳ר כמ״ש רש׳׳י בכ״מ
 והרמב״ם רל כמש״ל ולא, משוס הגויים ופריצי הדור דהיו
 שטתי והשתא לא שכיחי. ודוקא פניהן היו מכוסין מקורס

 משום

 וישב ישרת על
 וכמ״ש הרשב״א ז״ל וכהוראה הרב מהר״מ אלשקר ז״ל

 עכ״ד.
 ללה אען ואומר מי גכר חכם יכול להלום דבריו שכ׳
 דברים אשר לא כתבתי ולא עלה על לבי.
 ועתה מי חכם ישר יחזו פנימו כי לא כתבתי על נשי
 דעלמא ועדיין לחלוחית הדיו קימת ויבינו לאשורו שכך
 כתבתי אחרי שהבאתי כמה סברות מהפוס׳ ז״ל דס״ל
 רכיון דנהגו מתתי׳ איסור הני נשי לכסות שערן וברוב
 הימים פרצו גדר כמ״ש כת״ר יצ״ו בדבריו והנהיגו עצמן
 לגלות שערן. אין לנו לו׳ מנהג מבטל הלכה וכמ״ש הרב
 דברי יוסף אירגז משם הרמב״ם ז״ל שכל הדברים מגמרת
 בבלי חייבין כל ישראל ללכת בהן יכו' ע״ז כתבתי ובכן
 מאחר דעינינו הרואות דאיהמר בש״ס פ״ר דאורייתא וכו׳
 וחנא דכי ר״י אזהרה לבטח ישראל וכר וכיון דס׳ לתנא
 דבי ר״י דקרא אתא לאזהרה. מי הוא זה ואיזה הוא
 וכו׳ דיכול לו׳ כיון דגהגו עתה להיות פ״ר לא קא אתו
 לידי הרהור. דיינו לנשים שכבר פרצו גדר. האם נוסיף
 עוד לנשים שאננות שעדיין לא פרצו גדרן להתיר להן
 בשופי וטי זהו תמצית דברי. וא׳יכ דברי ברור מללו
 דכונתי להני נשי הבאות ממקום שנהגו בי איסור הבאות
 לשאול וכמש״צ יאטו כי רוכלא אנא לפרש בכל פעם על

 הני הבאות ממקום שנהגו בו איסור.
 למה שרצו לעשות את דמ׳ו להתיר הני נשי להיות פ״ר
 ממה שהורה הרב מהר׳׳מ אלשקר רל משערות
 שחון לצמתן. כל לגבי דירי אין הדמי׳ן יתעביד דשערות
 שמחוץ לצמתן שהתיר הרב היינו משוס דכיון דאיסורייהו
 לגבי אנשים משום שער באשה ערוה. השתא דרגילי לא
 טרד ולהט התיר הרב. אבל פ״ר דאיסורייהו לאו דוקא
 משוס שב״ע אלא אית להו איסור מוסיף לגבי נשים משום
 צניעותא שלא תהיינה פרוצות וכמ׳׳ש הרמב״ם ז״ל בפכ״ד
 מהל׳ אישות הי״ב וז״ל איזהו דת יהודית הוא מנהג
 הצגיעות שנהגו בנות ישראל וכו׳ וקא השיב פרועי ראש
 ע״ש הרי דט' הוי משום צגיעותא. וממילא יייבן הדבר וכשהן
 פרועות ראש הן דרכי הפרוצות ולאו מנהג בנות ישר׳
 ולגיוול תחשב להן וגם דקולעין שערותיהן כיון דאין דרך
 בכלח ישר׳ להיות פ״ר שכן מציגי במצורע וראשו יהי׳ פרוע.
 וכתשהיינה מכוסו׳ אדרבא לכבוד והדר תתשב להן. ומכ״ש
 לפי ח״ש דקא אתו לחלול שבת הא ודאי דאין להן
 שום התר. ובעיקר דכרי הר״מ ק' דקא חשיב בהדייא
 דעוברת עד״מ. יוצאת בשוק ושער ראשה גלוי, ובדין י״ב
י ייצאת לשוק וראשה פרוע דאמאי שינה  קתני איזהו ד
 ואיפכא היל״ל דעוברת עד״מ יוצאת בשוק וראשה פרוע
 דהוי דאורייתא וכד״י היל״ל יוצאת לשוק ישערה גלויה
 דמשמע אפיי מעט. ועיין להרב מעשה רק״ח ז״ל מ״ש
 דש״ה ויוצאת לשוק וכוי ותימא דגם בעוברת עד״י קתני
 יוצאת לשוק וכוי. ועוד דאם כדבריו דבעוברת עד״מ אפי׳
 בגילוי שער יוצאת בלא כתובה. הוי הפך הש״ם דמשני
 דאורייתא קלתה ם״ד והיינו דיוצא מכלל פ״ר ואפי' נראין
די היינו אפי׳ בקלתה כיון מראי! שערות  מעט שערות. ו
 מתוץ יוצאות בלי כתובה, ותימא על הטור ז״ל שהביא
 הלשון דלא כהרמב״ס ולא הרגיש בזה, וע״כ צריכים איל
 דס׳׳ל להרמב״ם דל דמ׳׳ש בגמ׳ קלתה ס״ד היינו כשאינן
 נראים שער כו״ע והיינו דש לה מטפתת ורביד דהייגו
 ב' כיסויין ובלא זה הוי פ״ר דהוי ד״מ ״וכמי שאברר לקמן

 בעה״י בדעת הרמב״ם דל .
 ואפילו להגי גשי דפרצו גדר וגהגו עתה במקומן
 התר בדור הזה אשר נודע בבירור דמתנלין
 את השבת כנז״ל יש להן לאוסרן המורה אשר יהיה בימים.
 ואין לו׳ הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין וכו׳ דלאו
 בכל מקום נאמר הנח להם לישראל במידי דאיסורייהו

 (ז)



 יורה דעה יוסף
 גבי פ׳׳ר לאי איםורייהו משים מנהג חומרי עצמן. אלא
 איסירייהו מאזהרת תנא רבי ר״י וכו׳ ישוך! כל סוף יש
 סמך מן התורה ולהכי בשינוי זמנם לא שרינן להו ובפרט
 שיוצא מזה להוציא ממון ריוצאות בלא כתובה. והי״ל להתנא
 או לשום פוסק להשמיענו דין כזה מחודש דבשינוי זמנים
 ישתנה הדין והכי היל״ל ואלו יוצאות בלא כתובה וכו׳
 פרועי ראש, במד״א במקום שנהגו לכסות אבל במקום
 שנהגו שלא לכסות כיון דרגילו׳ נועלות כתובה. ואין לזמר
 רבזמנן לא היו שום שינוי וכולן כאחד היו מכוסות ומשרה
 לא השמיענו דין זה. רהא גבי עין דכחלי השמיעני דהיה
 שינוי במקומות. וכן גבי פ״ר אפי׳ דבאותו זמן לא היה
 שום שינוי במקומות היו •כולין להשמיעני דאם יהיה שינוי
 בזמנם או במקומות דליכא איסוי־א. אלא ודאי דס״ל
 לאפי׳ אם ישתנה לזמנים או למקומות לא שרינן להו
 כיון דלא הוי איסורייהו מצד שהחמירו עצמן. אלא

 איסורי״הו מדרבנן ואסמטהו אקרא דופרע וכו׳ .
ן חזיתיה לר׳ב חביב׳א מגן אברהם יצ״ו דכ׳ וז״ל  ת
 דבשלמא אס המנהג הזה של נשים המכסות שער
 היה על פי תקנת חרל שתקנו להן כך משום סייג הגרר
 אז היה מקים לדברי כת״ר ש״י כרקי׳׳צ שכל רבר שתקנו
 חז״ל לנהוג כך משום איזה סי׳ יטעם אפי׳ שנתבטל
יט  הטעם אינן רשאין לבטל תקנת חי״ל כדאי׳ בפ׳ י
 רל׳׳ח דאין ב״ר יכיל לבטל וכוי. ברם הכא אינו כן אלא
 מנהג נשים שנהגו מעצמן משוס צניעות לפי המקום ולפי
 הזמן. והראיה שכמה דברים שהיו נוהגות ללבוש משום
 צניפות מזה שנים לפני זמננו ועתה בטלון מהטעם
 שכתבתי כי דברים כאלו הולכים ומשתנים לפי העת
 והזמן. אמור מעתה מאחר דהשתא במדינתנו כילן מגלות
 שער ולית רחש להו מאחר דרשו בהו. א״כ גם אלה
 שבאו ממקום שנהגו איסור בגילוי שער יכולות לבטל
 מגהגן ואפי׳ התרה לא בעו. גם לס׳ הרא״ש ז״ל רבעו
 התרה לבטל המנהג זהו רוקא כשחשש האיסור אשר
 בעבורו גדרו לנהוג כן עדיין במקומו עומד. משא׳׳כ
 בנ״ד דבזמננו לא משום סייג איכא ולא משוס גדר איכא

 מאחר שהורגלו בכך וק״ל עכ״ד.
 ולדידי אחר המחי״ר דבריו אינן אלא מן המתמיהין
 דמ״ש דמנהג זה ש׳׳ן שנהגו לכסות שערן אינו
 אלא מנהג שנהגו מעצמן לפי המקום והזמן ואינו מתקנת
 חנמ־ם שתקנו להן משום סייג וגדר. אתמאה הלא מפורש
 בת״ד יוצא בפר׳ המריר מתנא דבי ר״י דאמר דקרא
 דופרע את ראש האשה אזהרת לבנות ישרי שלא יצאו בפ״ר
 וקתני במתני' ואלו יוצאות שלא בכתובה ובכללן יוצאת ור״פ
 והרמב׳ים ו״ל וכל הפוס' פסקו שמרדכי הצניעות הוא שלא
 תלכנה בנית ישרי פ״ר. הרי דהן לא החמירו ע״ע ונהגו
 בעצמן כ״א עפ׳׳י תקנת תז״ל היה המנהג. ומזמן משרע״ה
 אשר נהגו כן ומאשתו של און בן פלת שראינו שנהגה
 איסור זה, ומאותו זמן אשר נהגו ריר אחר רור לאסור
 איסר ע״ן ער זמן שנתפרסס^התלמוד וביארו חכמי המשנה
 שיוצאת בלא כתובה ואחרי התלמוד נמשכו גם הפיסקים
 ז״ל לאסור פ׳׳ר ומאן לימא לן דבראשונה אשר אסרו
 איםורא דגילוי שער לא היה משום סיג וגדר. ואפי
 לשיטתיה דעתה ליכא משום סייג וגדר מאחר שהורגלו,
 סוף סוף לא היה המנהג לאסור מצד שהחמירו ע״ע אלא
 מתקנת ואזהרה מתנא דבי ר״י הנז' בפי המריר וא״כ
 חזר הדבר שהוא תקנת חז״ל והא ודאי משום סייג וגדר
 נגעו בה ואפי' נתבטל הטעם לשי׳ מ״מ מבואר בש״ס
 פ״ק רביצה ד׳־ה ופסקו הרמב״ם בפ״א מהל׳ ממרים ה״ב
ד שגזרו גזרה או תיקנו תקנות והנהיגו מנהג  וז״ל בי
 ונחפשט בכל ישרי ועמד אחריהם ב״ד אחר ובקש לבטל
 דברים הראשונים או תקנה וכוי או לעקור המנהג אינו

 יכול

 וישב עזרת על
 משוס הגויים ופריצי הדור אבל מה שהיו מכסין שערות
 ראשן הי״ר משום צגיעותא דוקא וכאמור. והראיה שהוא
 משום צניעותא רכך היו נוהגין מזמן משה רבינו ע״ה
 ממעשה דאשתו של און בן פלח המיבא בפי חלק רקי׳י
 ע״א דפי' רש״י רל בד״ה וסתרתיה למזייה שערה על
 פתח ביתה כל מי שהיה בא לקריא רואה ראשה פרוע
 וחוזר ע״ש. וכן פ" רש״י בד׳ ק״ט ע״ב בד״ה וכולה
 כנישתא קדישין כילם צנועים וקדושים ולא יכנסו אלי אס
 אני פריעה ע״ש. הרי דמראש היו מכסין שערותיהן ולא
 מפתת פתר הגויים אלא משום צניעותא ומאותו זמן
 נקבע לדורות להיות צנועות ולא לגלות שערן החוצה
 ומשרה קתני במתני׳ ואלו יוצאות בלא כתובה ומהן
 היוצאת פ״ר. ואי משום פחד הגויים, הי״ל להתנא
 להשמיענו דבהתבטל הסיבת יתבטל המסובב, ולא ראיני
 שום פיסק דהשמיענו דין זה מחודש דמשום סיבה זו
 נגעו בה ואין זה אלא לברי תימא. והא ודאי שערה
 רגופא דלא ניתן להגלות לאו משום סיבה כמ״ש כת״ר

 אלא משום צניע־ותא וכאמור .
 ?\וד כ׳ כת״ר יצ״ו וז״ל ותרע כי אף בזמן אחד מצינו
 בת״ד שהיו נזהרות הנשים בצניעות במקום אחד
 יותר מבשאר מקומות דהכי אי׳ התם בשבת ד׳ פ׳ ע״א
 גבי מתני' דקחני כחול כדי לכתול עין אחד ? פריך בגמ'
 עין א׳ הא לא כחלי ? ומשני אר״ה שכן מצינו צנועות
 בוחלות עין אחת ופי׳ רש״י ז״ל צנועות שהולכוח מעוטפות
 ואין מגלו׳ אלא עין א׳ לראות וכוחלות אותי ופריך והתנייא
 רש״א אס לקשט בשתי עינים? כי תנייא ההיא בעירנייות
 ופי' רש״י בנות כפרים אינן לדיכוי לניעות, כ״כ שאין
 שחוק וק״ר מצוי שם ועמה מועטין ואינם מכסות פניהן
 ומחלות שתי עיניהן ע״כ. אלמא ראפי׳ בזמן אח־ מצינו
 שיש חילוק במקומות לעני[ הצניעות רכשיש חשש פריצות
 נזהרות יותר. א״כ מה נקל הוא לומר כן בשינוי זמנים
 שאם בזמנם היה נחשב גילוי שער בראש האשה לחציפותא
 ולפריצותא. עתה נחשוב נחשב לכבוד ולתפארת יען כי
 הנשים החשובות וכו׳ יוצאות לשוק מגלות שער מלפני
 פדחתן א״כ מאי חציפותא איכא! ואי משום שב״ע ליכא!
 כיון שהורגלו בהכי וכיון דרשו דשו ואין יצה״ר שולט

 ומאחר שנתבטל הסיבה נתבטל המסובב ע״כ. ־
 ולדידי אחר המחי״ר שתין רהוטי רהיט לזכות להני
 נשי דחגלות ואפכן הכי נשי דמכסין וכל
 ראיותיו בחזקת סכנה דמ״ל להביא ראיה מכחל רכל
 הרואה אמור יאמר לא כחל ולא שרק ראיה דהיה שינוי
 בזמנם. דהתם לכחול עיניהן ש״ן בחול אין איסור ברבר
 ואדרבא ראוייה לקשט את עצמה ופסקו לה חכמים למי
 שמרשה לאשתו ע״י שליח שיתן לה ג״כ לקשט את עצמה
 כל מין קישוט המותר לה והכא איסורא הוא משוס
 הוצאה בשבת ובהיות כי הצנועות נהגו מצד עצמן להיות
 עטופות כל הגוף ומניתו' עין אחת לראות ולהכי כוחלות
 עין אתת. ובעירנייות כוחלות שתי עינים שאינן צריכות
 כ״כ צניעות וכוי ואינן חייבות ער שיוציאו כחול לב׳
 עינים באופן כי הן גדרו גדר לעצמן להיות צנועות לא
 משום איסירא דתא לגבי ק״ש לא אסרו לקרות כנגר
 העינים שכחלו. אלה הם החמירו על עצמן והיא חומרא
 הסכמי מצר עצמן ולכך ישתנו לזמנים. אבל גילוי שער
 אשה דאיםורייהו לאו משוס דהן החמירו על עצמן. אלא
 איםורייהו מלרבנן ואםמכוהו אקרא לשערך נאוה. מה
 שלא מצינו בעין מין באשה נוחלת ערוה, כמ׳׳ש שער
 כאשה עדוה. ואפי' לסברת הפו' דהתירו בשער שמחק
 לצמתן טון דרגילי. לא משום זה השתא דאנשור דרי
 נתיר ג״כ למי נשי הבאות ממקום דנהיגי איסור למקום
 שנהגו התר להיות מגלין שערייהו משים שינוי זמנם דהא



 וישב שרת על יורה דעה יוסוש יד
 המורה למחות להגי גשי דמגלין וודאי גם הן באות
 לאיסורא דאורייתא מתינן להו ולא נאמר בזה הנח להם

 לישראל ברבר שאיסורו מדאורייתא כמו שבת .
ל תשיבני ממ״ש התום׳ והרא״ש ז״ל שם וז״ל הרא״ש א  ן
 דל פי׳ רש״י דבשבת אינה תולקת שערה. ותימא
 מנלן דאסור לחלק שערה בשבת דאינה תולשת השער
 אפי׳ לחוף ולפספס מוהר, דקי״ל כר״ש רדבר שאינו

 מתכוין מוחר עש׳יב ועיין שס בפי' הר״ן דל.
 ליש לומר דהאי דמותר הוא לחלק שערה בדבר שאינו
 תולש השער אבל במסרק דוראי תולש לא שרינן
 ליה, וכמו דקי״ל נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק. א״כ
 הכא בנ׳׳ד ודאי אסירי ועיין ברש״י ז״ל בפ׳ המצניע דצ״ד
 ע״ב בדה וכן הפוקסת שפי׳ וז״ל יש מרבוחי אומרים

 מתקנת שערה במסרק או בידיה עש״ב .
• רצונו לזכותן גס בזה ולומר רגמירי דהני נשי א 1 
 דידהו צדקניות הן ולא יחלקו שערן לא במסרק
 ולא בד״א, אמריי ליה אין לא ראינו ראיה. דאנן בדירן
 עינינו הרואות דהני נשי דדן ורוב הבתולות מחלקות
 שערותיהן או במסרק והצדקניות במברשת(פורגה). ולמדו
 מהני נשי ־הבאו׳ לדור פה שכך היו עושות במדינתן א״כ
 מי הוא זה ואיזה הוא אשר יוכל לומר בטח שלא יחלקו
 שערותיהן בשבת לא במסרק ולא במברשת ולהתיר להן
 לכתחילה להנ׳ נשי הבאות למקום התר הא ודאי לא

 שרינן להו ובאיסורייהו קיימי וק״ל.
ד כ׳ וו׳׳ל תו חזה היית למעכ״ת שיי שעל הראיה 1  ע
 שהבאח׳ מדברי הרשב״א ומהרמ״אל י״ל דהיכא
 דרגילי שאני וכו׳ דחה אותה באימרו שאני שער שחוץ
 לצמתן דאינו אלא ממידת תםירות. משא״כ לצאת בפ״ר
 לגמרי שהוא איסורא דאורייתא דכתי׳ ופרע וכו׳ ומהיכא
 תיתי לשרויי בזמן הזה דהתורה לא תשתנה לזמנים אלו
 ת״ד. ודבריו אינן אלא מן המתמיה׳[ החי׳ וראש רואה
 אנוכי שאינו יכול לעמוד ע״ד בדבר זה. דפעס נראה
 עצמו כמנוצח במה שהוכחתי דפ״ר לאי דאורייתא אלא
 אסמכתא בעלמא. ופעם נראה מדבריו כמחליט בדעחו
 דפ׳׳ר איסורו מדאורייתא דוקא אך בלתי שוס סיוע
 וראיה לדבריו רק בדברים בעלמא וגם לא הראה לנו שוס
 סתירה לדבריי אשר הוכחתי שאין איסורו מדאורייתא

 זת״ר .
 וכשאני לעצמי בראותי דבריו אלה השתוממתי על
 המראה וראיתי כי תואנה מבקש לסתור
 דברי מאשר לא כתבתי בקונטריסי. ותלייית כי הכל כתוב
 במגילת ספר ומראש וע״ס לא ימצא בכל דברי שכתבתי
 בזה׳׳ל דפ״ר איסורו מדאורייתא. כ״א בזאת היתה אמרתי
 כי פ״ר איסורו רמוז באורייתא ופעם כתבתי ראיסורו
 מקרא דופרע וכו׳ דר״ל רמוז מקרא דופרע וגס במאי
 דיצאתי לחלק מההיא רקרעיה לכרבלתיה כתבתי מתם
 ליכא שום רמז בתורה לאסור איסר בגדי החמודות מן
 האדום האדום ולהכי משתגיס הבגדים לזמנים. אבל גבי
 גילוי שער דרמה באורייתא מקרא דופרע וכו׳ מאן
 ספין ומאן רקיע להחיר בחילוף הזמנים דהתורה לא
 תשתנה לזמנים אלו הן המקומות אשר כתבחי דאיסור
 פ״ר .רמוז באורייתא. אשר לא כן גבי שער היוצא מחוץ
 לצמתן דהתם אסמכוהו אקרא דשערך וכוי. אבל כאן קתני
 אזהרה לבנות ישראל מקרא דפרע זהי אשר כתבתי .
 ולא ידעתי היכן מצ״א בדברי בספרי אשר כתבתי דפ׳״ר
 איסורו מדאורייתא בהחלט אין זה כ״א סברת הראש ואין
 זה מדרכי הלימוד הלומדים להוציא הדין לאורה לאמיתה
 של תורה. ועיין בס׳ באר שבע בחשו' סי׳ ח׳׳י דכי
 בהחלט דאיסור פ״ר הוי מדאורייתא מקרא עש״ב ועליו

ל קושייחו ע״ש. י פ  ת

 עוד

 ״כול לבטל עד שיהיה גדול מהראשוניםפוכו׳ ואפי׳ ביטל
 •הטעם שבגללו גזרו הראשונים או התקינו וכי/ ומ״ש
 הכ״מ ע׳׳ש אין ב״ד יכול וכו׳ ולא עוד אלא שכ׳ מהרשד״ם
 ז״ל בחיו״ד סי׳ מ׳ דבדבר שיש מחלוקה בין החכמים
 ובמק׳׳א נהגו כדברי האוסרים לא נהגו איסור חדש לשיהיה
 נראה כמו נדר שהרי אסור ועומד היה לדעת אותו חכם
 ע״ש. וכ״ש כשלא יש שום מחלוקת כנ״ד שלפנינו שאין שום
 חכם יוכל להחיר איסורא רידהו. ועין להרדב׳־ז דל
 בח״ג סי׳ תקכ״ז דאפי׳ אס יש מחלוקת ונהגו כס׳
 ־המחמיר מי שמתיר לא יפה עשה ואפי׳ אס החירותו אינו
 מותר דכיון שנהגו בו איסור להחמיר הוי כאלו קבלו
 עליהם לאיסור וכי היכ׳ רהמתיר את האיסור לא עשה
 ולא כלום ומחזירין אותי למנהג הא׳ דל״א בכה״ג הנח
 להם לישר׳ כיון דעפ״י חכם נהגו בו התר . אלא אמרי׳
 להו שחכם זה לא הורה יפה ויחוור למנהג האי עש״ב .
 ואיסור קלתה דוקא הוא ד״י שהחמירו ע״ע, ואפ״ה אחר
 •שהנהיגו ע״ע מנהג הסכמי באו תכמיי המשנה ואמרו שתצא
 בלא כתובה משוס דהוי ד״י וכבי נעשה מנהג שנהגו בו

 איסור .
 והגם שראה ראינו לגדול הדור האחרון הרב המפורסם
 כמהרח״פ ו״ל בספר לב חיים ח״ב סי׳ ע״ה
 ד׳ ל״ת ע״ד דהאריך והרתיב למעניתו ראפי׳ בדבר
 שנהגו איסור ואח״ך הורו להתיר דכי דמצו לבטל מנהנ
 האי ולעשות מנהג חדש ע״ש מלב<׳ דש לחלק בין הנדונות
 וכמי שיראה המעיין. עוד זאת רלא התיר הרב דל לעשות
 מנהג חרש. אלא מרוב דוחק וכיוצא מהטעמים שהזכיר
 שס עש״ב וסו״ס לא קא מעקר לגמרי האיסור אלא
 רהורה לתקן במועט מהתיקון הא׳ שהיו עישין. אבל הכא
 ההתר הזה הוא לעקור מכל וכל האיסור הא׳ במונח
 ׳רלאו תקנת חכמים ומשוס סייג וגד־. אלא שהנשים
 מעצמן גזרו והנהיגו איסור לגלות שערן וליכא משום סייג
 וגדר וכוי. והאמת כי לא כן הדבר אלא איסורייהו
 מדרבנן ויש לו סמך מדאורייתא ומשוס סייג עשו ואפי׳
 עתה כי הורגלו, מאן לימא לן דלא יבואו לידי איסור
 תורה וחילול השבת לסרוק שער ראשן וצריך לאסור איסר

 דאין לך סייג וגדר גדול מזה כמש׳׳ל ורוק.
 דבד הלמד מכל האמור דאפי׳ משי מקומו הורגלו
 להיות פ״ר אין להתיר לכתחילה להגי נשי הבאות
 למקום התר כיון דדשו בהן אנשי העיר ליכא משום סייג
 ערוה. דסוף סוף אתו הני נשי לאיסור דאורייתא למסרק
 שערייהו בשבת. ואפי׳ באיסורא דרבנן כ' הרב פר״ח ז ׳ל
 שס במנהגי איסור סי׳ י׳׳ו דאין לבטל מנהגם מפני
 המתלוקת דאדרבא אינהו כיון דעברי אדרבנן אעפ״י
 שעברו ושהו ונעשה להם הדבר כהתר אינהו מסתפו שלא
 יתקוטטו עימהן ויקראו אותם עבריינין וכי׳ עש״ב וכ״ש
 . היכא ראתו לאיסור דאורייתא דאי[ לנו להתיר להן וזה

 פשוט וברור .
 :וסמוכות לדברי מצאתי ממ׳׳ש רש״י דל בפ׳ במה
 אשה ד׳ ס׳ ע״א דכ׳ רש״י ז״ל בדה ובשבת
 למאי תזיא הרי בשבת אינה חולקת שצרה וע׳׳כ צ׳׳ל
 דס׳׳ל לרש״י דל דמהאי טעמא אינה חולקת שערה בשבת
 י משים שמא תחליש שערה וכמו שמפורש בדברי המאירי
 לשבת שם בסוגייא דפי׳ כן להדיא שמא תתלוש שערה
 ע״ש וא״כ אם לשערות היוצאוח לחון• המעט הן, תיישינן
 שמא תתליש ע״י שאונרת בה שערא כ״ש וקיו כשנתיר להן
 להיות פ׳׳ר מכל וכל ויהיו שערותיהן מדולדלות אחת למעלה
 ־ו!' למטה והא ודאי יתוף ראשן במים אי שאר משקין
 ויתליק אותם או במברשת או במסרק דהא ודאי אסור
 לעשות כן בשבת . לא נתיר להן לנשים הבאות להיות פ״ר
 משום דקאתו לאיסור דאורייתא. ואדרבא אם יש ביד



 יורה דעה יוסף
 וממילא כוחה קרו לה ותרו פלאים אשר הפליא במאמרו
fi מאתר שרמז לנו הםוגייא ושבת להקשות עלינו איך 
 לקת ממנה סתירה לדבריו דעפ״י כל האמור אין כאן

 פליאה אין כאן סתירא. וכמובן ודוק .
" דקלתה שאמרו בש״ס ש״ר היינו שהיו גיישות t l V l 
 לכסות ראשן משוס צניעות ובכדי שלא יראו
 שערותיהן החוצה לעיני אנשים אחרים, אבל זה הפאלארייה
 דאמר מר חהו קלתה האמור בש״ס לאו לצניעותא הן
 עושות אלא לשם נוי בעלמא כדרך בנות הערלים. והראיה
 שעינינו הרואות בכל ערי אפריקה ומצרים ונ״א כשהולכות
 הנשים לבקר קרוביהן ובתופות וברכות מילה לובשות זאת
 הפאלארייה עד ביתן ותיכף יתלצו הפאלארייה הזאת
 וישבות בפ״ר ושם ימצאו אנשים רבים ולא יתבוששו
 מהיות פ״ר. ואפי׳ בביתן עומדות פ״ר אפילו רימצאו
 רבים שם. א״כ תזר הדבר להיות פ״ר והוי ד״מ וקלתם
 זאת. לנוי עבידא להתנאות בפני כל האדם והא וראי
 אסירי משום ר״מ. ומכ״ש דלדעת הרמב״ם ז״ל והטור
 ומרן ז״ל רקלתה ש״ר היינו שתהיינה מכוסות בב׳ כיסוייך
 מטפחת ורביד כמ״ש הרב באר שבע ז״ל וריא״ז ז״ל בפ׳

 המריר כמובא למעלה ריוצאת בלא כתובה כנז״ל.
 ע1ד ראיתי שדחה הראיה שהבאתי מההיא דכ׳ רש״י
 בפי במה אשה רמפו׳ דהוי לניעותא באומרו כי
 התם איסורייהו משוס שב״ע משוס דהוי במעט שערות.
 היוצאות תו! לשבכה. ופלוגתא רירן עם ה״ה מהרד״ב
 נר״ז אינו אלא על פ״ר לגמרי וכו׳ דהתס קפיר משוט

 תציפותא כי אין שורת ורך ארן לצאת לשוק כן וכו׳.
 לזאת אשיב כי כונתי לומר דבכל גילוי שערות הוי־
 משום צניעותא דאין דרך בנות ישראל לצאת;
 בגילוי שער ובמעט שערות היינו משום שב״ע. מיהו מ״מ.
 איכא נמי משום צניעותא. וכיון רטעמא הוי גם משום
 צניעותא לא אמרי׳ כיון דרגילי וכר. אבל כאשר נאמר
 רטעמא הוי משום תציפותא רשב״ע יוצא מזה רכל ררגילי
 שרי. לזה אמרתי דאפי׳ במיעוט שערות איכא למימר׳
 גם טעמא דצגיעותא דבהא ליכא למימר כיון ררגילי
 ולזה הבאתי דברי רש״י ז״ל ראיה דגם במעוט שערופ
 קתני דאיכא משום צניעותא משוס שב׳׳ע רהכי קתני והאי
 מתט נמי לצניעות רשב״ע ולא מחוייא עש״ב. ולהט תבנא
 לריעה רכל ררגילי שרי וכמ׳׳ש הרשב״א ז״ל. מיהו כ״ז־
 הוא למיעוט שערות היוצאות תוץ לצמתן. אבל בגילוי כל.
 הראש הא ודאי לא נאמר כיון דרגילי ואפי׳ בקלתם
 משוס דבאלו אמרי׳ דהוו פייר דקתני במתני׳ ריוצאות
 בלא כתובה ולא נאמר בזה דבשינוי המקום והזמנים

 ישתנה הדין רכל כי הא הי״ל להפוסקיס הראשונים,
 והאתרונים לפרושי לנא כל כי הא דבשינוי המקום•

 והזמנים ישתנה הרין.
 ליש לי להביא ראיה ע׳׳ז מההיא רתנינן בפ״ג דנדריט־
 ד״ל ע״ב הנודר משחורי הראש אסור בקרחין וכר
 ומותר בנשים וקטנים שאין נתראים שחורי הראש אלא
 אנשי׳ וקאמר בש״ם מ״ט אנשי׳ זמנין דמכסין ראשייהו וזמנין
 דמגלו ראשייהו אבל נשים לעולם מיכסו ע״ש ופירש״י מיכסו
 שאינם שתוריהראש ועטופו׳ כל שעה בלבנים ע״ש וכ׳ התו׳
 דבאנשים מגלין ראשן וגס מותרין לגלות באקראי בעלמא
 אפי׳ בפני כל העולם משא״כ בנשים ע״ש. ואם איתא
 רבשינר מקום והזמנים ישתנה הרין א״כ ק׳ אמאי נקע
 בהחלט הנודר משתורי הראש מותר בנשים וקאמר בש״מ
 דלעולם מיכסו הא איכא שינוי מקום והזמנים. והגס
 רהחנא קאי בדורו רלא היה שינוי בשום מקום וזמן אלא
 כל העולם היו נזהרים בכסות שער ראשן. אפי״ה כל כי
 הא היה לו להתנא לפרש ולהודיע. כי אם באילי בשינוי
 מקום והזמנים אסור אף בנשים. אלא וראי צ״ל כל כי

 הא

 וישב שרת על
 ע1ד כתב וז״ל ומלבד זה ק׳ עליו מה לו כי יזעק דפ״ר
 הוי איסורו דאורייתא. הן לא יהי כדבריו מדאירייתא
 קלתה ש״ר ואגן קימין באשה היוצאת בקלתה רירה דהשתא
 יצאת מכלל עוברת עד״מ. לא נשאר לנו חשש איסור אלא
 משום דת יאורית דהיינו מה שנהגו הנשים מעצמן דרך
 צניעות יתירה שלא לצאת לשוק אלא ברדיד נוסף על
 קלתה וכו׳ מעתה לא נשאר לנו שום פקפוק אלא משום
 עוברות ער״י ותו לא. א״כ תבנא לדיננא כיון שאין
 בזה איסור תורה אלא מנהג הסכמי. יכול להשתנות לפי
 המקום והזמן, ואם באנו לאסור משים שערות היוצאות
 מתתת קלתה לפני פרתתה זאיכא משום שב׳׳ע. לזה
 אהניא לן טעמא דאמרן וכו׳ דרגילי בכך ואין יצה״ר שולט
 וכו׳ דאין סברה לתלק בין רב למעט דסתם אמרו שג״ט
 ואפי׳ במעט שערות זהירות היו כמ״ש בשבת רף ס׳ ע״א
 גבי מתני' רקתני ואינה יוצאה במתט שאינה נקובה ואמרו
 בגמ' למאי חזיא אמרו הואיל ואשה אוגרת בה שער׳;
 יע׳׳ש פי׳ רש״י וכו׳ שמעינן מזה ראפי׳ שער מועט וכו׳

 יש בהן איסור משום שב״ע ומשו״ה היו חוחבין ע׳׳י מחט י
 וכו׳ משום צניעותא. ואיך התיר הרשב״אז״ל בשם הראב״ר
 לשער היוצא מתון לצמתן. אם לא רטעמא דרגיל הוא
 אמתני ותקיפא להתיר איסור זה משום שהשכל מתייב כך
 ומזה למדתי גם לשערות הנראות מלפני פדתתא כיון
 ררגילי ליכא משום איסור שב״ע וז״ב. דיש להפליא על
 מעכ״ת שי׳ מאתר שרמז לנו הך סיגייא רשבת להקשות

 עלינו איך לא לקת ממנה סתירה לדבריו זת״ד.
 ואחר המתי״ר גם בזה לא הרוה צמאוני במ׳׳ש דאנן
 קיימינן באשה היוצאת בקלתה רירה רהשתא לא
 נשאר איסור אלא משום דת יאודה וכו׳ רהוא מנהג
 הסכמי׳ ריכול להשתנות 3פ• המקום והזמן. ראמו מי זוטר
 בעיניו דת יאורית דתנינן במתני׳ דיוצאת בלא כתובה?
 רהשתא פ׳׳ר דקתני במתני׳ לאו דוקא אלא בקלתה ג״כ
 איכא משום פ״ר משום דח יאוריח וקלחה דאשתרי
 רקאמר ר״מ קלתה שפיר דמי היינו כשהיא מכוסה בבי
 כסויין ברדיד ומטפתת כמ״ש הרב באר שבע בתשו׳ סי׳
 ת״י ע״ש שהוכית כן מדברי הרמב״ם ז׳׳ל ומדברי מרן ז״ל
 באה״ע סי׳ קט׳׳ו ע״ש. באופן שלא יראו השערות החוצה.
 כי מזה קלע״ר למ׳׳ש הרב חת׳׳ס בת׳ ו׳ סי׳ ב׳ ע״ש ומ״ש
 דקלתה הייני שבכה שהיא חלולה נקבים אין נר׳ כן
 ממ״ש הערוך עפ״י שבכה דהיא סורר שמכסות שערותיהן
 עיין שם. וקלתה דאמר מר רהוא הפאלאריי״ה
 אין בה לא מטפחת ולא רדיד כאשר עינינו הרואות
 להנשים האדומייות הבאות הנה ואין להן שוס כסות כ״א
 גובה הראש. אבל שער היוצא לפני פרתתן וגם לאתוריהן
 נראין לעין כל א״כ היינו פ״ר הנז׳ במשנה ובפוס׳ דהוי
 משום ד״י ולא הוו כדרך בנות ישראל הצנועות ועז״א תצא
 שלא בכתו׳. ועין מ״ש הב״ת רל בסי׳ קט׳׳ו והרב ב״ש שם.
 ומ״ען דאין סברא לחלק בין רב למעט רס׳ אמרו
 שב״ע ואפי' במעט שערו׳ היו נוהגין צניעוח כמ״ש
 גבי מתט שאינה נקובה ואיך התיר הרשב׳׳א ז״ל לשער
 היוצאוח מחוץ לצמתן אס לא שנאמר משום ררגילי. ומזה
 למד גם לשערוח היוצאוח מחוץ לפדחחן כיון דרגילי משום

 שב״ע ליכא .

 אחר המחי״ר אנא דאמרי דש סברא לחלק בין רב
 למעט כמש׳׳ל רבמעט שערוח אף ראמרי׳ טון
 ררגילי ליכא משום שב׳׳ע מ״מ ליכא ג״כ משום צניעוחא
 רבנות ישר׳ בכדי לוי שתצא בלא כחובה, אכל בשערוח
 רבות היוצאוח מחוץ לפדחתה דהינו בלבוש כובע קלתה
 איכא איסורא משום צניעותא רבנות ישרי הכשרות שיוצאות
 בלא כתובה וכמ׳׳ש הרב מ״מ ז״ל כנז״ל א׳׳? אף ררגיל
 וליכא משום יצה״ר וכו׳ סרס איכא משום ד׳׳י וכנז״ל



 שרת על יורה דעה יופה טו
 זי״ה ?״טי והתירה ל״א ל״ת טח השח־ וב״ה אלה דרך
 כלל היה־״ה התירה ל״י כל־ יבו וטי וא״כ דברים אלו
 מחולקים לאדנות ולזמנים וכרי ואין זה מחוור •;עיט מורד
 בנזיר דנ״ע ע״א דהוי מנגד לההוא נו״מ וט־ דאלמא
 כל העם בלתי היחידים היו מעבירי״ ב״ה ואשיי ת״ח היו
 ניהגין בו איסור. ואמתי יהא לאי שמלת א שה היה בדו ל־ ס
 וחזר הדבר להיות שמלת היש. אלא שכל דבר שראוי לנשים
 ולא לאנשים והנשים מושית כן אסור לאנשים משום שמלה
 אשה ומי שהרגיל בדבר לאיסור ונמשך בי ינח׳שט בו
 רבים בכך אין האיסור חוזר להתר שא״נ נמצא חוטא
 ומאריך והיאודיס טהרים עור בזה עטיו, הר־ דהרשב״א
 זיל כתב בהדי־א ראשי׳ באיסור העברת ב ״ה ואתייח
 מכללא דלאי דלת •היה כלי גבי ונו׳ דלאי בבי׳ איתמר
 אפ״׳ה פסיק ותני רכל ורגילי בדבר האיסור ונמשך בו אין
 האיסור חוור לההר יה״ן כל הנשים שבעירו הוחיל ובראשונה
 מימן אבותיהן וזמנם נ״כ נהגו איסיר שלא לגלית שעדן
 החוצה, ועתה שכרנו ידי; ואין מוחה יידן איך יתירו
 להנשים הבאות ושואלות הנה מהו הד; הא וראי יראול;
 לנפשם להתיר את הא־היר להן מאחר ״או לפאול א״כ
 איך נתיר להם בשישי ברבר שבא אזהרה מסי מתנא•
 רבי ר״י, ואפילו במונח שלובשת קלתה כ׳׳ז אינו שיה

 יכני״ל וריק .
 לאיל לי׳ מאי אולמי שערות ממלבושים שנהגו ברורות
 י הראשונים משוס נניעותא ועתה :ל הנשים בטלו
 חותם משוס דאלו הדברים משתניס לעי הזמן והמקום
 כמ״ש כת׳׳ר יצ״ו, והא ״׳ל רשנא ושנא דהתס הינו משוס
 שהן הנהיגו מעצמן חומרת מללבוש הבגד חמודות ״אוהו
 זמן היה חניפיתא ללבוש ביד ארים וכיוצא ולא נזכר בשים
 ספר א־סורייהו כ״ת בההיא כרכלתא המובא בברכות דפי׳
 הערוך כן ע״ש, אמטו צהכי אמד׳ למיתר ללבוש עתה
 טין רהכל לפי הימן יהמקוס וכמ״ש הרשב״ש ו״ל בסי'
 רפ״ה באיסור מנעלים ל־כנס בבה׳יכ רכיון דהישמעאלים
 אינם נכנסים בב״כ שלהם במנעלים משים כביד והדר להט
 כתב הרב ז״ל כל שהוא לכביר •:׳מן הזה ישתנה לפי המקום
 והזמן זה״יע ומעיקרא ליכא איסירא ליכנס במנעלים יכמי׳ש
 הרמב״ס ז׳׳ל דמוהר ליכנם •:מנעלים יט' צ״ש. אבל הכא
 בגילוי שערות רבדאטנה הנה־:׳ אישור ידבר וה״׳׳ע
 רכיין דפ״ר רמוז באורייתא ואסמכה תנא דבי ר"־ אקרא
י ואסרו אף  וקנתה מותר, אתו הנשים מעצמן דהוי ד
ל נסדין כמ״ש  קלתא וליכח שוס התר בקלתא כ״א י
 הרחב״ס והמיר ז״ל ורית״ז רל וקאמ^ התנא דיוצאת בלא
 כתו/ א״כ הו״ל דהגהיגו איסור ברבר ששורשו רמוז
 באורייתא לאיםורא ועיין בתשי׳ הרב מיס רבים ז״ל כתביי
 נ״ח ינ״ט ובהשו׳ ל׳ הצריך לנו דאסור אסר קול כרוזא
 קרי בחיל והביא לשון זוה׳׳ק ז״ל צ״ש. א״כ הרי קבילו
 עלייהו הני נשי ועשו מנהג לאיסורא, ומשרה אמרתי כיון
 רהגי נשי קבילו עלייהו איסורה א׳ משים ושורשו רמוז
 באורייתא ואי משוס דברי הזוה״ק הוי מנהג איסורח ולהט-
 השתא דרצונגו להתיר משוס דהדין נותן להתי־א בהא
 וראי אמרי׳ מנהג מבעל הלכה כיון והמנהג לחיסורא וכמו
 שבא מפר הדבר בתשו׳ הרשב״ש ז״ל בסי׳ תקס״ב דשא ל
 א׳ מנהג מבטל הלכה והביא משס הירושלמי בב׳ מקומית
 רס׳׳ל דמנהג מבעל הלכה יהיהיא דסגדל וכי׳ ובת״ד אמר"
 דבמקום איסזרא ל״א מנהג מבטל הלכה. וכתב הרב
 ז״ל דאיכא הכי והכי דהתם גבי חולצין בסנדל כיון דקרא
 דנעצו לאי חקא וה׳׳ה סנדל משרה אס יבא אליהו יכו׳
 אין שומעין לו זכז׳ אבל אכ המנהג בראשונה היה לאיסידא
 הא ודאי לא אמרי׳ וכוי עש״ב ועיין במהייק״י שיי

 ט׳ ודו״ק .
 ואפילו הרב מהר׳ימ אלשקר רל לא התיר שערות

 שמחוץ

 וישב
 הא דהוי משום דיך בנית ישראל, הצנועות שלא להיות פ״ר
 ראיסירו רמוז באורייתא ותנן במתני' ויוצאות בלא כתו'
 לא תשתני בשום זמן ובשום מקום, ושנא ושנא שערות
 היוצאות תוץ לצמתן דרגיל דשרי משוס דהתה אינה מאותן

 נשים היוצאות בלא כתו׳ וכמש״ל .
 ן^ן חדת למעכ״ת שדחה מה שהנאת־ ראיה מדברי
 הבי׳ח וכל עיקרו לומר דלגבי שוק איסורו מנר עצמו
 כי הוא מקום קרוב לערוה, אבל שער באשה אין איסורו מצר
 עצמו אלא משוס דשבח הכהו׳ בשערה וכל דמטסות יתאוו
 תאוה ויבא לירי ערוה ולהט כיון דרגילי שרי וכו׳ זת״ר,
ן כבר״כתבנו דאין הדמי׳ן יתעביר לשערות שחץ ״  מ
 לצמתן דשרי ברגיל נם לגילוי כל שטרית ראשן כאמיר.
ך ראיתי למעכ״ת יצ״ו דדחה דברי מההיא תשו׳ ן  ע
 הרשב׳׳א ז״ל שהבאתי ראייה לדבריו ואמרתי דאין
 ראיה משוס דהתס יתקיים מקרא דל״י כלי גבר בעטניס
 אחרים . אבל כאן יתבטל קרא רופרע וטי רממנה
 לימד תנא ר״י אזהרה לגבי מקומן דאישתרי יכשאר
 האיסורת למקומות שונים ינז׳ וע״ז כת׳ חעכ״ת דתקיס
 הקרא לכשיבנה בהמ״ק ותבא אשתו ממקום שנהגי להיות
 פייר יסירו ממנה כובע הפאלארייה ויסתרו קליעת שערה,
 ודבל׳ תנא דבי ר״י יתקיס לפי המקוס והזמן לפי שנם

 הוא לא דבר אלא לפי זמנו זת׳יד .
 לזאת אען ואומר ט עתה הראה לנו עינם כתו
 וגבורתו כחה דהתרא ולבו אמיץ בנמרים לומר
 בפומבי כ׳ חנא דבי ר"׳ לא דבר כ״א לפי זמנו יכשיבנה
 בהמ״ק ואירע ט האיש קנה לאשתו ממקומות שמילין
 שערותיהן כשיביאו אותה לעזרה יסירו ממנה כובע
 הפלארייה וכוי למה יעשה למ״ש רש׳״ ו״ל בפ״ק לסוטה
 ר״ח ע״א בדה וסותר את שערה מרבה בגילוייה שסותר
 קליעתה דמשמע דמלבד דמגלה כל שערה שהיו מכוסין
 עוד מרבה בגילוייה שסותר קליעתה, וכן משמע מרבד
 הרמב״ם ז״ל בפ״ג מהלי סועה הל״ה וז״ל והיא עומדת
 ביניהן בלא רדיד ובלא מטפחת אלא בבגדה יכיפה שעל
 ראשה כמו שהאשה בתוך ביתה ובהל׳ ׳״א כת: ומילה
 שערה וסותר מחלפות ראשה כדי לנמלה ע״ש. ותם כדבריו
 שיסירו קלתה וסותרין קליעתה אק כאן ייבוי גילוייה
 לפי פי׳ רש״' ז״ל והרמב׳׳ם דל , 'ועור דאז לא יתכן כ׳
 תבא ממקומה בקלתה . רהא ירושלים היא עיר דנהגו
 לאסור גיצוי ראש והדין הוא מותנים לה חומרי מקום .
 ואדרבא אזי יודע אמיתות התזרה ותנא דבי ד״י יאמר
 בפה מלא כי אזהרת דופרע את ראש האשה שמשם תורה
 יוצאת שלא ילכו בנות ישר׳ בפ״ר הוא לכל המקומות
 ויוסרו אותה גס ע״ז אשר גילת שערותיה. ועוד דלשי'
 דא׳׳ז ז״ל כגז״ל ולדעת הרמב״ם רל לא היתר קלתה אלא

 בב׳ כיסויי[ כנז׳׳ל והני נשי אין להן אפי׳ אחד מהן.
 1?{1[־ י׳׳ל דאין ראיה מהשי הרשב״א ז״ל הנז׳ דכיון
 לאיסור גילוח ב״ה וב״ה אינו מפו׳ בתורה ואפילו
 ברמז, כ״א נכלל בלאו דל״י כלי גבר וכו/ ומשרה בזמן
 שנוהגת בנשים דוקא אז אסור לאנשים משום לאו דל״י
 כלי גבר וכו״ ובזמן שנהגו גם האנשים אזי אין איסור
 בדבר ואמרי' דלא נכלל בכללות דלאו דל״י כלי גבר ולפי׳
 כ׳ הרשב״א ז״ל דלפי המקום והזמן ישתנה היין, אבל
 הכא דאיסור גילוי שערות תנא דבי ר׳׳י הוציאו מקרא
 דופרע דמהא* קרא אזהרה שמעט איך הפה יכולה לומר
 דתנא רבי ר״י לא אמרה למילתיה אלא לפי זמנו ימקומו

 הא ודאי ל״א הכי.
ך אתמהא על מני״ר יצ״ז איך העלים עיניי ממ״ש ן ע  ן
 הרשב״א ז״ל גופיה בתשו׳ ת״נ סי׳ צ׳ בתר
 רהטא משם הראשונים ז״ל וכנראה שהיא התשו' מרב
 הא* גאון שהביאה בחלק ה׳ הנז״ל דטעם התר טלוח ב״ה

 ח



 וישב *םו״ת על יורה דעה יוסף
 משום ל״ת בתוה״ג ורוק, ועיין בכ״מ בפי׳יא מהליע״ז בו׳׳ה
 ולא ילבש והביא דברי יזמהריק״ו ז״ל עש״ב רמשמע
 דגס הרמב״ם ז״ל אסיר כל ראיכא צר יתרות וצניעות
 אסור משוס ל״ת בתוקה״ג עש״ב וכ״כ מרן בכ׳׳מ בפ״יז
 מהל׳ יסורי התורה הל״ב. ועיין במור יו״ר בסי' קנ׳״ז מ״מ
 שם מק ביתה יוסף ו״ל ודוק, וכ״כ הב״י ו״ל שם בסי׳
 קע״ת רכל דאיכא צד יהדות וצניעות שהישראל הוברלו מן
 הגויים בשביל צניעות אם עשה כמוהם אסור משום לא
 תלכו בתה״ג ע״ש ובלבוש סי' הע״ת ע״ש, ועיין בב״ת ו״ל
 בסי׳ קע״ת דכ׳ וז״ל דה״ה בכל מנהג הגויים שנתתושו
 בכל הזמנים שצריך הישר׳ להיות נבדל ממנהגם במלבןש

 במנהג בריביר וכוי עש״ב ועיין בבאה״ט בסי׳ מזי.
ן תזיתי למני׳׳ר יצ״ו דהביא ראיה גם מרברי הפרישה ]  ף
 שכ׳ בסי' קפ״ב על שער ב״ה דהיכא דהנהיגו
 כולן יחר אין מותין ביום ע״ש. וה״ן שכל הנשים ממדינתנו
 גהגו שיוצאות לשוק וכוי מאין הרגלם לאסור להני נשי

 הבאות ממק״א שלא יעשו כמותן זת״ד.
 גם זה נלע״ר אין כאן ראיה משער ב״ה כאשר הארכנו
 למעלה ונ״ר כעוכלא לדנא והבותר ייתר, ועיץ מ׳׳ש
 הכרז ז״ל בהל׳ ציצית סעי׳׳ג רכ׳ בתוך דבריו וז״ל ונ״ל
 שיש איסור גמור מעעם אתר דהיינו כיון שתק הוא עכשיו
 בין העכו״ס וכו׳ ואף זה נכלל בכלל ובתקותיהם ל״ת כ״ש
 בחוק זה שיש מעם דכיסוי הראש מורה על יראת שמים
 וכו׳ א״כ יש ללמוד מזה להגי נשי רמגלין רישייהו משום
 חוקות הגויים, והגם רכ׳ אח״ז משם רש״ל רדי בכסוי
 היד על הראש ודאי רי בזה אף לסלק חוקית הגויים ע״ש
 וה״ן דהני נשי יוצאות בפאלארי״ה די לסלק מעליהם תוקות
 הגויים. לאו היא דהא סו״ס כיון רגם הנשים של עכו־ם
 יוצאות בפאלארייה איכא משום תוקות הגויים כמש״ל,
 ועיין בברכ״י ובסי מתזיק ברכה ז׳׳ל סי׳ ב׳ שהאריך

 בדבר זה ע״ש .
ף תזיתיה לרב תביב׳׳א יצ׳׳ו שאתר התיפוש מצ״א ן ז  ן
 בס׳ דברי תיים בת״א ביו׳־ד סי״ל דאסר משום
 תוקות הגויים וכוי ואנא עני שרש כי זכיתי לרעת עליון
 וסי הנז' אינו מצוי אצלי לראות ולהשתעשע בר״ק, ותזיתיה
 למני׳׳ר יצ״ו רדתה דבריו. ובהיות כי ס׳ הנז' אינו מצוי
 אצלי ואץ לי שעת הכושר לתזור אתריו עמד קנה במקומו
 נקוט מיהא כי מצ״א טוב האי תנא דמסייע לן ואפריון
 נמטיה לכת׳׳ר יצ״ו, הגם כי דתה דבריו מכת קושייא, הרין
 דין אמת דמה לנו אם עושין לשם ולתפארת כיון דאיכא

 צד יהדות וצניעות כמש״ל .
 \p( חזיתיה לרב נהורא״י יצ״ו דהביא לנו תשו' מהרב
 הגדול כמוהרמ״ח ז״ל בסי כרך ש״ר שנשאל על
 כלי שעות המכה ומודיע השעות כמה הוא אם מותר
 להניתה בבה׳׳כ כיון שגם בכנסיה שלהן יש להם כך אי
 איכא משום תוקות הגויים שכתב שמותר שמלבד דליכא
 איסורא משום ל׳׳ת בתוה״ג אבל אדרבא מצוה לילך
 בדרכיהם ולהדר הבה״כ שלנו והראיה ממה שנשאל
 הרשב״ש ז״ל בסי' רפ״א והיא התשו׳ ׳שנסתיעתי ממנה
 אני הצעיר בפסקי האי הרי כי מצאתי לי רב גדול המסייע

 לדברי ושו׳׳ש כעל כל הון זת״ד .
 ולפמע״ד אמינא ולא מסתפינא כי לא מצ״א מציאה
 ולשמתה זו מה זאת מושה אחרי שהוכתמ
 לעיל כי אין ראיה גם מתשו' הרשב״ש בסי׳ רפ׳׳א ,
 ואדרבא הוא תנא דמסיע לי כי אין הנדונות שוין כי הכא
 שלא להעמיד שעון בבהיכ אין כאן שום צד יהדות וצניעות
 אבל בגילוי שערות הני נשי דאיכא משום יהדות וצניעות
 ויהי כאשר יעשו כמותן יורו הנה כפורקות הצניעות מדרך
 במת ישר׳ כדי להדמות- אליהן ובהא וראי אין גם אתד
 שיאמר רליכא איסורא משום תוקות הגויים כאשר הארכנו

 בטוב

 שממון לצמתן אלא דוקא משום שמעד אבותינו נהנו
 התירא וגם בזמן שבית המקדש כנז׳ ברבדיו ומשוס
 הכי כתב כיון רנהגו התר ורגילי ומותר לקרות ק״ש
 כנגדן כ׳ לא אמרו שב״ע אלא בשערות שנהגו לכסותן
 •ואחרי שמצא התר לשערות שמתוץ לצמתן אמר ולולי
 דמסתפינא אמ־נא רהני נשי הבאות ממקום שנהגו איסור
 וכו׳ ומותר להן לגלותן ממ׳׳ש הרת״ש רל עש״ב, אבל
 בגילוי כל שערות הגס דנשי מקומות שוניס ובמקומו פרצו
 גרר, אין לנו להתיר בשיפי גס לנשים הבאות שמה וכאמור
 ורוק, ועיין בכנה׳׳ג בתא״ת סי' ע׳׳א שהביא משס מוהרמ״ש
 ז״ל דמותר לקרות ק״ש כנגד שערות שמתון לצמתן ונא

 הביא מדברי הב״י משם הרשב׳׳א ז״ל.
ף כ' כת׳׳ר יצ״ו במה שהוספתי לאסור משום לא ן  ע
 תלכו בתוקות וכוי דאין כאן איסורא ממ״ש מהריק׳׳ו
 הביאה הכנה״ג בשיורי ירד סי׳ קע״ת ע״ש דכי דכל
 ראינו לובש מלבושיהן להדמות אליהם, אלא משוס כבוד
 שלא יהיה לנו גנאי רבזה לא אסרה תורה עש׳׳ב דכי
 ופליאה דעת ממני רמאי תוקות הגויים איכא בזה והביא

 בירי תשו' מהריק׳׳ו.
 ולעייל הגס כ׳ תשו' מהריק״ו ז״ל אינה מצוייה בידי
 וכאשר כתבתי ט׳ לאיסורא משום תוקות הגוים
 בקונטריסי ז״ל ראיתיה כי הוב״ר בשטי כנה׳׳ג בסי׳ קע״ת.
 עכ״ז לא נפלאת היא ממני ריש לתלק ולומר רהתם
 שאני רליכא בלבוש זה שהם מניעת צנעוה ויהדות
 ממנו אמטרל הגם כי הא ממש כלבוש הגויים כ׳׳ש לכבודו
 ואין כונתו להדמות אליהם ליכא משום ל״ת בחוקות וכוי
 אבל הכא שבתתילה היו מכסין ראשיהן שלא לגלות שערן
 משוס להראות צניעותא ויהדות. ועתה בלבושם קלתה
 זאת שהיא הפאלארייה הנז׳ ושערותיהן נראין מתון לפדתתן
 ומכל הצדדים כי זה אינו מדרך הצניעות אשר היו ניהגין
 הא ויא׳ איכא משום ל״ת בתה״ג. וראיה לדבר ממ׳׳ש
 כ ס׳־ פ ן׳ סורר ר' מ״ר ע׳׳א דקאמר התם בפרהסייא אפיי
 מטה קלה יהרג ואל יעבור מאי מצוה קלה אמ׳׳ר בר״י
 תמ״ר אפי׳ לשנויי ערקתא דמסאגא ופי' רש״י שרוך הנעל
 שאם דרך הפכו״ם לקשור כך ודרך ישראל במנין אתר
 כנין שיש צד יהודית בדבר ודרך ישר׳ להיות צנועים אפיי
 שיטי זה שאין כאן מצוה אלא מנהג בעלמא יקדש את
 השם בפני תבריו ישר׳ ע״ש. דמשמע מזה דכל דליכא שים
 צד יהדות וצניעות אלא שהוא דומה למלבושיהס ליכא שום
 איסור. א״כ הכא דישר׳ מובדלים מן הגויים האדומים
 בכסוי ראשיהן משום יהדות וצניעות אפיי משום מנהגה

 איכא איסור משום ל׳׳ת בתה״ג.
r אינה ה׳ לידי ס' מהריק״ו ז״ל ומצאתי בשו׳ V W I 
 פ״ת רשאלתו על הקאפ״ה שלובשים הגויים אי
 איכה איסורא משום ל״ת בתקה׳׳ג אס לובשה הישראל
 ואחרי שהביא כמה ראיות להתירא ובתוכם הביא מהך
 סוגייא ודייק הכי טעמא דאיכא משום יהדות וצניעות הא
 ליכא משום יהדות וצניעות ליכא איסורא משום ל׳׳תבתה״ג
 עש״כ ושרש כי זכיתי לדעת עליון, וכן משמע מתום׳ בפי
 במה טומנין ומ״ט ע׳׳א ר״ה נטלם וכוי ואע״ג ראמרי׳
 בסנהדרין דע״ד בשעת גזרת המלכות אפיי על מצוה קלה
 יהרג ואל יעבור ואפי׳ לשנויי ערקתא דמסאנא אסור ,
 היינו משום דבשינוי ערקתא מתנהג כעכו״ם ויומה שמוציא
 עצמו מכלל ישראל אבל הכא אינו עושה כלום אלא שאין
 לו תפלין בראשו שעה אתת והרבה ישר׳ שאין להם תפלין
 כמותו עש״ב, וצ״ל דהיינו טעמא משוס דאיכא צד יהדות
 וצניעות והשתא דעושה כמוהם רומה שמוציא עצמו מכלל
 ישר׳ ראי לא תימאהכי אמאינתשב כמוציא עצמו מכלל ישר׳
 משים רלבש כמלבושיהם, אם לא שנאמר רכל שישרי
 מובדלין בלבושיהם משוס יהדות וצניעות איכא איסורא



 יורה דעה יוסף טז
 שנה, והגס שהרכ המתיר יש לו טעמים לסמוך עפ״י
 הרין, מ״מ ודאי יוצא תקלה מזה שהדור פרוץ כיותר
 ונאתזים בסבך ויבואו להתיר כמה איסורין ביד רמה כנודע
 לכל עוברי דרך ערי אירופא ונראה דזה בכלל מ״ש
 בהגה״מ דאין לתכס להתיר דבר התמוה לרבים והגם שהש׳׳ך
 ז״ל כתי דאס נתן ט׳ לדבריו שרי מ״מ בנ״ד אפיי יתן
 טעם לדבריו וידפיס הפסק יצא תקלה ומכשול כאשר
 שמענו כן ראינו בפ׳ הרב נודע ביאודה ובכה״ג יודה
 השייך דאין להשיר דבר התמוה לרבים ובפרט שנתפשט
 איסורו בכל ישרי זה כמה מאות שנים, ועוד אם הרב
 הזה יתיר בכל רבני ישרי לא יאבו שמוע לו ותגדל צעקת
 ריב״א וחילול ה׳ זת׳׳ד כי ממנו נקת לנ״ד ודי בזה .'

 ף[ן תזית למוה״ר יל״ו דכ׳ וז״ל ימצוה להודעי שאל
 יחשרני שומע וכוי כי לעצמי אני דורש ומשום צרך
 ביתי אני מבקש חלילה לי וכו׳ ואם אנכי לא אוכל
 להמלט בס׳ נשים וכוי יכולה היא שתגן בפאה נכרית
 וכוי וזה הלכה רוותת ופוק תזי וכו׳ דכאן נמצאת הרבנית
 אשת הגאון המפו' כקש״ת מאיר בעה״מ אבני גזית על
 אהגו והיתה הולכת בפאת נכרית וכו׳ גם אנן תלקנו בתיים
 למה נחמיר גם בזה מאתר שהשעה צריכה לכך זת״ד.
̂י תמיה מה לנו לגלות דאגוני מגנא מגן אברהם יצ׳׳ו  ןא
 . בפאה נכרית וכו׳ ואיך לא ראה מ״ש הרב באר
 שבע בסי׳ ת״י מה שהכה על קרקדו מהרב המתיר פאה
 נכרית דהוא הרב יאושע בועז ז״ל בעל שה׳׳ג שהביא
 ראיה להתיר פאה נכרית ממ״ש בפ״ד דנזיר רכ׳׳ת ע״ב
 דאיתמר שם ות״ק ס״ל אפשר בפאה נכרית, וכתוב שם
 בגיליון התלמוד נ״ל התר מכאן לשערות שהנשים נשואות
 נותנות בראשיהם, יהושע בועז בתשו' באר שבע סי׳ תיי
 דתה ראיה זו בב׳ ירים והאריך בראיות לאסור עש״ב.
 גם הרב מים רבים ז״ל בתאה״ע סי׳ ל׳ אסרו גם המה׳׳ג

 ציין לאסור. והמדקדק בדברי הגאון בא״ש ז״ל ישר יתוו'
 פנימו כמה ראיות הביא לאסור, ואמר שכל מ״ש הרב
 המתיר הנו׳ והביאו בחיבורו שה״ג בפ׳ במה אשה וכי

 השומע ישמע עש״ב .
 סוה דבר תורה יוצא בהינומא דראשה פרוע אסמכוה
 י אקרא וקלחה ש״ד ובלבד שיהיה לה ב' כיסוין
 ורדיד כמ׳׳ש הרמב׳׳ם ו״ל וריא״ז כנז״ל ודי" אפיי קלתה
 ובפרט זה הפאלארייה שנראין השערות מלפני פדתתה
 ומאתריה, והא ודאי אלו שערות נגלין הן לעין כל תוזה
 ובפרט בהיותן תוך ביתם כי מסירות הפאלארי״ה מראשן
 נגד כל האנשים הבאים לביתן כאשר ידוע ומפורסם לכל
 אבל הא ודאי אלו הנשים הבאות ממקום שנהגו בו
 איסור למהום שנהגו התר, מאתר שבאות לשאול צריך
 המורה לבל יתיר להן ככל הטעמים אשר כתבנו ול״ד
 לנדון הי־ב מהר׳׳מ אלשקר ז״ל כאשר הארכנו בזה ואי
 משום' תוקות הגויים כי בנות ישראל צנועות הן ורוצות
 להדמות כמוהן יש משום חוהה״ג כמ׳׳ש מהריק״ו ז״ל, ואי
 משום כי נהגו איסור מתהילה ואף אם לפי הדין מותר
 מנהג" מבטל הלכה כל ומתחי' - נהגו איסור וכמ״ש הרשב׳׳ש
 ז״ל בסי' תקס׳׳ב ע״ש, ואי משום דהוי דבר תמוה לרבים
 אל יורה מכל הני טעמי תריצי תזקיס ובריאים כיתד
 התקועה אמינא ולא מסתפינא דאנא מזרעא דיוםף קא
 אתינא שראוי לכל מורה לאסור איסר, וליכא שבת״א
 הדר״א, להראות כתה והתירא, במקום ותיישינן לאיסורו/
 ונפקא מינא תבלות הנזקיס כי באות הנה גם לחילול שבת
 ויבואו לידי תלישת שערות להיות שערה - מגולה, ובהיות
 דור כזה פרוץ מרובה יבואו לידי תקלה, כאשר באר לט
 בם׳ יוסף אומץ מאור הגולה, ויאתזו בסבך להתיר כמה
 איסורין ביד רמה יו הגוולה, כי ע״כ אלין דהוו לא
 תתיכו עלה כ׳ טנתי רצוייה להקים דגל התורה אשר

 מיום

 וישב rrvtf על
 בטוב טעם וועת, וממילא ותוי מעיקרו מה שרצה ללחוו
 מוברי הגאון מצאנז בתשו' וברי חיים הנז״ל כאשר

 יראה המעיין .
 תן תויתיה לרתימ״א ונפשאי יצ״ו וכי וז״ל ועל מה
 שגמגם כת״ר שיי משום שהוא דבר התמוה לרבים
 וכו׳ וכל ובריו הם בתזקת סכנה וכוי זאת אשיב וכו׳
 כי דברי אינם בתזקת סכנה אבל להפך כי הם בתוקת
 בריא וקים יתזקים כראי מוצק וכוי הן אמת ט הכנה״ג
 אין לי וכו׳ אך אוכל לומר כי סברת מהר״ם אלשקר ז״ל
 בסי, ל״ה שהתיר לנשים הבאות מעיר אתרת להוציא שערן
 מתוץ לצמתן וכו׳ נרי והוויא תיובתיה שהרי הרב למה
 לא תש לדין זה ודבר תמוה לרבים אל יורה כיון
 דלמטוניה דמר שיי לא יש שום אופן להתיר בכגון זה.
 גם אני לא התרתי התר כלל לכל הנשים וכי' ועיין
 להרב הגאון בעל כש׳׳ר ו״ל שלא תש לזה וכוי. ועיין בם׳
 ישרי לב רל בעי דבר תמוה לרבים מה שהנהיג המנהיג

 הא׳׳ת נפשנו נר״ו עיין עליו ותרוה צמאונך זת״ו .
 ׳וכשאני לעצמי לא יועתי מה אדבר ומה אצטוק
 וכל הוברים הללו ינתקו ממוסדותיה
 כמשתל בינתא מחלבא, ומה לנו עם תשו׳ הרב מהרמא׳׳ל
 ז׳־ל הנז׳ כי לא תש משום דבר התמוה, כי הא וואי כל
 ישר הולך ורואה כ׳ לא תש ולא יתוש, והי״ט כי מהרמא״ל
 ז״ל אינו ובר התמוה לרבים יען וביען כי הוא הביא לנו
 והראה לנו נפלאות מתורתו והביא לנו ס׳ הפוס׳ובשערות
-לצמתן טון דרגילו מותר לקרות ק״ש כנגון כמ״ש מור׳׳ם
 שם בסי׳ ע״א וכ׳׳כ מרן ב״י משם הרשב״א ז״ל, ואתרי
 י דהוכית ט אלו השערות שרגילין לצאת מותר וגס כי

 מדורות הראשונים מזמן שבהמ׳׳ק וגם שאחר החרבן כך
 היה מנהגם א״כ מעיקרא ליכא שום איסור ואפי׳ להרות
 ק״ש כנגון כמו שמבואר שם בדבריו, ואתרי כתב דליכא
 שום איםורא אמר ולולי ומסתפינא אמינא וגם הנשים
 הבאות ממקום שנהגו איסור שמותר להן להיות שערן
 שמתוץ לצמתן גלויות ממ״ש הרא״ש בפי מקום שנהגו וכו׳
 דומי אהדדי והכא ליכא איםורא כ״א מנהג שנהגו הנשים
 כן וכן ההיא דמקום שנהגו לעשות מלאכה הוי משום מנהג
 וצריך שיעשה כמקום שהוא עכשיו, הרי דהכא בתשו'
 מהרמ״ל הנז' ליכא שום דבר תמוה לרבים כאשר הוכתנו
 ואפיי׳ה אמר הרב ולולי ומסתפינא וכוי אבל כת״ר שיי
 שרוצה להתיר להט נשי הבאות למקומו לגלות כל שערן
 אתר שנהגו איסור והוא ד״מ, ואפ" בקלתה והוא הפאלאריה
 :דאמר מר כל שאין לה ב' כיםוין כמ״ש הרמב״ם ז״ל
 וריא׳׳ז ז״ל כנז״ל יוצאת בלא כתו׳ מאי דליכא בשערות
 שמתוץ לצמתן הא ודאי הוי ובר תמוה לרבים ואל יורה.
 ומינה דגם כלי השעות שהורה להתיר הרב כש״ר להנית
-בבה״כ אינו תמוה לרבים וכמובן וכבר ראיתי מי׳ש בס׳
 ישרי לב רב תביביא הא״ת נפשינו יצ׳׳ו מלבו ולאריוה
 צמאוט, עוד בה דהוםיף צמאון אשר אין בו מים דהתם
 סיים דבריו של היב כשי׳ר רל בכל זאת אסר בקול גדול
 .גילוי הראש שמתורתינו הקוושה נראה שמלבד שלא לכבוד
 •יתשב, אורבא בזיון גחל שהרי כתי׳ ופרע אתראשהאשה
 ׳ובמצורע .כתי' בגדיו יהיו וכוי וראשו יהיה פרוע וכוי הרי
 ־והביא ראיה לגילוי הראש מקרא וופרעידאש האשה, וממילא
 ־דכשהאשה מכסה שערותיה היא מורה מדרך בנית ישרי
 •הצניעות, ולא מן הפרוצות, אף כי עתה לעיני הגויים
 ׳הוא כבוו מה לנו ולהן בהיות כי גילוי הראש יש רמז

 מן התורה ואין לומר כיון ורטלי וכמש׳׳ל .
״ י דהרואה :דברי הגאון חיו׳׳א ז״ל בסי יוסף אומן n j ? 1 ' 
: אמד שהתיר הטלות 'בתוה״מ  סי' ז' דכי על ו
 כי אין היום מתייר אסורי׳ם במחנה העברים שגבלו
 י הראשונים.ונתפשט איסורן גכל גבול ישרי מזה כמה אלפים



 וישב שרת על יורה דעה יוסף
 םיטז

 חזר הרב הגז׳ להשיב ע״ר וזאת תשובתו.*
 לכבןך מעי רב נהוראי אח״י ורא״ש הרב המופלא
 וכה״מ רב משרשיא יוסף בורלא

 יוסיף האל ה׳ שי.ית תייס של טובה של
 ברכה לטד ני״ר כס׳׳ו ,

 מאחר עלות גדול השלום כמאן דחכי אב״ר ומאן
 דחני אהבת מולם לא משתבש׳ מהודענא לרב
 תביבי מניד הי׳׳ו כי קבלתי תשו׳ הרמת׳א רוב הקיפו
 ורוב עוביו על תודות איסור גילוי שער נשים תוך מכתבו
 של רב מארי הרה׳׳ג פתד יצתק נר״ו וראיתי ואתבונן כל
 הכתוב בתוכה, אנא דאמרי דילדה אמיה כותיה היליד
 אע״ג דאית ליה פרכות, ואולם אתת אמרתי אגלה איניך
 למר מאהבה שי׳, כי אשר ראיתי בין כתפיו דשנה לנו
 ברוב עוז ותעצומות כי איסור פ״ר באשה לאו מטעם
 מנהג הסכמיי שנהגו מעצמן, אלא דוקא מכת תקנת תז׳׳ל,
 ליאת אמינא לכו נא עמי רב תביבי ואראך דוגמתן בשם
 עכו׳׳ם דגם הן אשר אינן בכלל אזהרת הכתוב ופרע אר״ה
 וכו׳ עכ״ז היו נזהרות כשהן נשואות שלא לצאת פ״ר לשוק
 כדאי׳ בסנהדרין רח״ן ע״ב מאימת ההרקה אמר ר״ה
 משפרעה ראשה בשוק ע״ש פי׳ רש״י ז״ל. אשר מזה מוכת
 הוכחה מבוררת כי לא כך היה דרכן ש״ן כישראלית וא״י
 שלא לצאת לשוק פ״ר וזה היה רק מדרך צניעות באותם
 הימים, ואותה אשה אשר תרהיב עז בנפשה לצאת לשוק,
 פ״ר אחר נישואיה חוצפה יסגה ויש לחוש לה כי שמא
 תזנה אחר בעלה, ולא זאת באשה דוקא אלא גם באיש
 מצינו כיוצא בזה בזמן התלמוד דכשהוא נשוי היו רגילים
 לפרוס סודרו על רישיה כדאי' פ״ק דקי׳ דכ׳יט ע״ב מ׳׳ט
 לא פריסת סודרא וכו׳ ע׳׳ש פירש״י ז׳׳ל ואין טעמו רק
 משים צניעות כרפי׳ מרן ב״י בטוא״ת סי׳ ת׳ ע״ש בד״ה
 ומכסה וכו׳ ש׳׳מ דלשון צניעות נאמר גם על האיש ולא
 משים זימה אלא משום ד״א באותם הזמנים וכמו שהוכחתי
 בקו׳ הראשון, אף אני אביא לעני[ אשה שכך היה מנהגן ש״ן
 באותם הימיס ממס׳ ד״א ולא משוס איסור גילוי שער עצמו
 כמו שחשב כת״ר נר״ו ובהוכחה זו יש בה יתר שאת ויתר
 עז לנטוש ולנתון הנחותיו אשר הניח בקונטריסו הב׳
 כמו שיראה המעיין במקומו, וכל אשר השיג עלי מדברי
 הבא״ש ומהרמא׳׳ל ומים רבים בתשי' אין לי מה להשיב
 כיון שהג׳ אלו ועוד אתרים שהזכיר כת״ר לי לא נמצאים
 פה עמנו, וה׳ הוא היודע ועד כי מה שאני. כותב באיזה
v דין הלכה למעשה אינו אלא כתופר בור עמוק במתט 
 וידוע מאי דאמר׳ אינשי כשם שאין אומן בלא כלים כך
 אין תכם בלא ספרים וכו׳ ואלף עולו׳ת יעלה שולמו מרוב
 הונים ותפארת בנים כאה׳׳ן הרמה וכעתירת נדת מצא

 ת׳׳ן נאמן אהבתו בכל לבי נפשי ובטני

 הצעיר מתתיח אברהם צורמאניס״טי

 וזאת תשובתי אליו
 לכבוד מע׳ ר׳ב תביב״א נבהשתא דדהנא הרב
 המופלא כמוהר״ר מתתיה אברהם צורמאני,

 הי״ו יתשל׳׳א .
 מאחר עלות גדול הש׳ באה״ר ותי״ן מהודענא כי

 הגיעו לידי מאורות ד״ק ושם ראיתי את כל.
 אשר השיגה ידו עלי ועשה את דמיו דוגמתן להני נשי
 דעכו״ם ממ׳׳ש רש׳יי בסנהדרין דת׳׳ן ע״ב מאימת התרקה
 וע״ש מ״ש רש״י ז״ל. לזהיאען ואומר כי לא ראי זה
 כראי זה דהגם דבנשי עכו״ם מה שהורגלו הנשואות שלא

 לצאת בראש פרוע לשוק היה מדרך הצניעות ולא משום.
 1ימה

 מיום ליום דלה דלה, והרד פלאים אין מנהל לה
 אי לזאת אל ירע בעיני אברהס רב׳ אתא׳יי ורב׳ נהיר״י
 נר״ו אם נטיתי מדרכיו כי תורה היא ואגוני מגנא
 ואצילי מצלא, וידע להוי כי מפני כי חביב עלי עד למאד
 דחקתי את עצמי להשיב מפני הכביד כי רבא יקר ונעלה,
 בהיות כי אין הפנאי מסכים עמי -מרוכ התלאות אשר
 מצאתני היא העולה, וזאת אשר כתבתי להלכה ולמעשה
 תלוי באילן גדול הוא הראש תד בדרא סבא דמשפטיס
 רישא דדהבא ראב״ד מקו׳ הרב הגדול מעיז ומגדול מלאך
 רפאל פחי יצחין יהיה בעזרי יישראל

 עושה תיל יצ״ו יתשל״ה
 אס יסכים עמי גם בפעס הזאת אענדנו עטרות ויעז׳׳ר
 ועל פיו יקום דבר, בטתתי שיקבל כל דברי וירוה צמאונו
 הצור ישראל יצילנו משגיאות ויראנו נפלאות מתורתו
 הנפלאה ויזכנו ללמוד תורה לשמה זאת תורת העולה,

 כ״ד קטינא דארעא מתכי עלה, והוא

 הצעיר יוסף נסים בורלא ס״ט

 אנכי חזון הרביתי שניות מדברי סופרים מרבנן קרישי
 לארץ שערים. מעי הרב המופלא חסין ק׳ ומלא
 כמוה׳׳ר יוסף תהלות נר״ו. ומעי הרב המיפלא מצ׳א חין
 נר״ו אשר עשו מצוה בתזרת כל א׳ להעמיד דבריהם
 הראשונים זה מתיר וזה אוסר ומרוב הענוה שמו פניהם
 עלי אנכי רש ונקלה, ואנא דאמרי דאף דאור עיני אין
 איתי כימים מקדם וקשה עלי הלימוד והכתיבה אך מפני
 כי אהבתי חקוקה בלבי דתקהי את עצמי וקראתי בכל לב
 דברי המאורות הגדולים כנז״ל ואנא דאמרי על משמרתי
 אעמודה כמ״ש בתתילה לאסור ולא להורות להם התר
 עפ״י התוספת מרובה אשר הושב רב יוסף סיני ועוקר
 הרים נר׳׳ו דהן בכגון אחסו׳ר דרי ובאים לעשות קליעה
 יגס מסרק בשבת דהוא איסור תורה וכמו שכתב הרב
 חוות יאיר ז״ל בתשו׳ סי' צ״ה בסוף התשובה ודל ואני
 קוהה אפיי במידי דרבנן בדברים שלא זכרו בש״ס דנדחה
 מפני כבוד הבריות כיון דחזינן שאסור להוציא המה לר״ה
 אע״ג דקי״ל כר״ש עכ״ל דנראה דהרב סגר לנו את הפתח
 דכל מידי דלא נזכר בש״ס ל״א גדול כבוד הבריות, ואף
 רי״ל דהכונה בדבר שיבא לעבור על איסור תורה בדבר
 והתר עצמו דהינו בתוצאת המת לר׳׳ה דאי מתירין בשביל
 ר׳׳ה יבא להוציא אף בלא טעם כבוד הבריות והנא אם
 אנו מתירין שער הראש מפני ד״ת לא יבא בגילויו אלא
 לאיסור אתר ממסך וכו׳ אפ׳׳ה כד מעינינן שפיר כלה
 תדא גזירה היא דסוף סוף יבא לעבור איסורא דאורייתא
 ועוד דאעיקרא עד עכשיו שהם מכוסות מה בזיון איכא
 לבריות אדרבא הנגלות יש להם לכסותם מפני שפרצו הגדר
 ותפסם בושה וכלימה כאשר כתב מע׳ הרב הפוסק יוסף
 תהלות ני״ו. באופן דלדעתי המעט דברי רב יוסף נר״ו
 תוקים מיוסדים על אדני פז והמורה לא יוכל לומר להם
 מותרים אתם ואס הנשים הן צדקניות ורוצות לעשות ע״פ
 תכם מצוה רבה להגיד להן ולומר אליהן תתזקנה ידיכן
 ואשמם בראש־כן. פן תגלה ערותן, הרי זה בכי ייתן,
 וברכות לראש במופלא ובמכוסה. ריזכו לזרע כשר וקדוש
 כקמתית כידוע , הנלע׳׳ד כתבתי בת׳ תשון כ׳׳מ לתדש ש'

 תזל כטל אמרת׳י נאם הצעיר מקטני בני ישראל

 רפאל. יצחס ישראל ס״ט



 וישב ?צרת על יורה דעה יוסף
 שהביא לנו אדרבא היה לבנות כי אץ משם ראיה ואין
 הד.ר״ן יתעביר וכאמור. ובכן נא ירידי אל נא תשה
 עלי חטאת כ־ נטיתי מדרכך פעמים ישליש, כ׳ באמת
 נפלאה אהבתך לי , ברס האמת אהובה אצלי יותר .
 ובאמת אמרו מורים דרבנן הינו שבחייהו ובטחתי כ׳יא
 יחזור על ל־מויו הדק הטב כל י־איותיו שהביא לנו כת״ר
 שיחל״א וכל אשר השגתי עליו ב;; אשר דיבר יודה על
 האמת כאשר נאות לגו ודי בזה לרב שכמותו ירבו כמותו
 אשרי יולדתו כי זהו תפארתו, ובכן נשארתי רושו״ט ושו״ט

 יגדל כנפש מוקירו ומכבדו והוא

 יוסף. נסים בורלא ס״ט' .
 סימז ד׳

 הנעיר

 שאלה בעיר מאקיי עשה גוי אחד מרחץ חדש,
 והמקוה עשאו באופן שילכו המים מהמעין למקוה
 ע״י משאבה(טולומבה) כידוע דה־א מברזל המקבל טומאה.
 תחנם לא שיהא נקלח אל תוך מקוה״ מהמשאבה. כ״א
 שמוך להמשאבה נחן סלון של חרס נקוב מעבר אל עבר
 ומשם הולך להמקוה. ויען יה המקוה הוא קרוב יטיב
 והישן הוא קשה אצלם לכל דבר כ׳ כן שאלו ממני א׳ מותר

 לטבול במקוה הנז׳ זהו תוכן השאלה.
 1הנה שאלת זו שלחו אותה מע־״ת רודיס ממעי הרב

 כמיהר׳יר אליעזר יהודה ישראל
 הי״ו לפני מי שגדול

 ארי שבחבורה מעי הרב הגדול מעוז ומגדול ראב׳יד מקי'
 סבא דמשפטיס כמוהרי׳י יצהס רפאל ישראל

 הי״ו ובהיותו הרב הנז׳
 יצ״ו טרוד ולא היה לי פנאי מכמה הרפתקי דעדו טליה
 לא תקפץ. ומכאן ולהבא תושבנא לטב ונגע לא יקרב
 באהלו. לכן בקש ממגי לחוות דעתי המעט. והנס כי לא
 אני ן' חורץ מכמה סיבוה כידוע לכל באי שער עירנו.
 ולא זו בלבד כי היום קש־־א ר־שיא ולמחר כר־סא. ועלית
 על כולנא כי אור עיני אינו אתי כתמול שלשים וקשה
 עלי הלימוד והכתיבה. עכ״ז דחקתי את עצמי להשיב מפני
 הכבוד כי רב הוא ובאמת אמרו אץ מכרנ־ן לגדול. וע״כ
 יהיו דברי מועטים תשו׳ קצרה במקום.שאמרו להאריך
 כי לא יכול יוסף לבא בארוכה כאשר עם לבבי. ובה׳
 שמתי מעוזי כ׳ ה־ יאיר נרי. והי יעזור ל־ לבל אכשל
 בדבר הלכה. ואבא היום ללקט אמ׳דים מפי סופרים.
 ומפי ספרים. ומה שתעלה מצודתי אותו אשמור להלכה
 ולא למעשה עד יסכים עמי הרב הגדול כ־ ביצחק יקרא

 יצ״י. וזה החל־ בס״ר
 תשובה קידם כל צריך לברד כמה ריעותות נפלו
 במקוה הנז׳. כי לכאורה נראה דמקוה זה

 אסור לטבול בו כאשר נבאר בעוהי״ת .
 א' דהמשכת המיס מהמעיין להמקוה היא באה ע׳׳י כלי
 מתכת המקבל טומאה ואנן בעינן כל הריה המקוה
 שיהיו בטהרה כידוע ממקרא מפורש אך מעיין ובור מקוה
 מים יהיה טהור דמינה ילפי׳ במסי זבחים דף כ״ה
 ע״ב עש״ב. והמשאבה הנז׳ היא ::כלי מתכות דמקבל
 טומאה דאפי׳ פשוט כלי מתכת מקבל טומאה. כ״ש זאת

 המשאבה כי היא כלי ממש.
 2' רהמשכה הזאת היא נעשית ע״י אדם שמנענע הברזל
 של המשאבה ואנן בעינן דומייא דמעיין דהוי בידי
 שמיס. ולא ע״י תפיסת ידי אדם. והכא מכח גברא קאתו
 וכח איש ינידס והמיס נעקרים ונתלשין ממקום חבורן ע׳׳י
 כח גברא המנענע אח הברזל. ואע״ג דבעלחא היכא
 דמפםיק כח נברא ש״ר. הכא שאני דעיקר טלטולן

 וטקירתן

 זימה הגס כי אין האמת כן ואדרבא כיון שהיו נשואות
 ומיוחדת לו ולא היתה מפקרה עלמה משרה לא היתה
 יוצאת פ״ר. וכאשר היתה רוצה להפקיר עצמה לזנות היתה
 יוצאה ראשה פרוע כדמשמע מפשט הסוגיא וכן בא מבואר
 במק כ״מ ו״ל בפ״ט מהלי מלכים ה״ח עש״ב. הרי רמה
 שלא היו יוצאות לשוק פייר לאו משוס צניעוחא משום
 ד׳׳א נאמר בה. כ״א משוס זימה. ועוד דיש חילוק בין
 רגילין לנהגו כמפו׳ בדברי עט״ר הרמ״ז ז״ל בסי קהל״י
 במעי הדיש דקל״ו ע״ב דכ׳ בפי׳ דנהגי הוא עפ״י תקנת
 חז״ל ורנילין היינו מעצמן. והכא מ״ד כי אזהרה שמענו
 חחנא דבי ר״י מקרא דופרע וכו׳ ופי הרמב״ם ומרן ז״ל
 איזהו ד״י מנהג הצניעות שנהגו בנית ישראל וכי׳ א׳׳כ
 הוי מנהג שהוקבע להן עפ״י תקנת חז״ל ויאשה פרוע
 לגמרי הוא ד״מ ואם מכוסה בקצת הוי דיי כמובא בש׳׳ס
 שס ומבואר בפוסקים ז״ל לך נא ראה. והגם כי ״ש״י
 ז״ל גקט שהיו רגילין חף העכי׳יס, מ״מ הני נשי ריק כי
 כנות ישרי הנה רגילות שלהן בא מחמת מנהג דתיי
 מהמורים שהורו להן לאיסורא והי״ט כי שער באשה
 ערוה כנז׳ בש״ס י ולא לזמנים י אסרו ובכל רור ודור

 באיסורייהו קיימי וז״פ וברור.
V11 חזית־ למנ־״ר יצ״ו שכ׳ ת׳׳ל ולא זו בלבד באשה 
 דוקא אלא גס באיש מצינו כיוצא בזה רכשהיה
 נשוי היו רגילין לפרוס סוררא על ראש־הא כראי׳ בקי׳
 דכ״ט ע״ב וע״ש פי' רש״י ז״ל דהוי משוס צניעות כדפי׳
 מרן ב״י בא״ח סי׳ ח' ברייה ומכסה וכי׳ דלשין צניעות
 נאמר גס על האיש יכו׳ משוס ד׳׳א באותן הימים. אף
 אכן נביא לענין אשה שכך היה מנהגן משוס ד״א ולא

 משוס גילוי שער עכ״ד .
 ולסייד אמינא מה אעשה לרב חביבי יצ״ו אשר אהבת
 הניצוח אלצתו לבא בדמיונות אשר לא יועילו
 ולא יצילו. כי מה לנו צניעות ראנשים עם צניעות דנשיס.
 כי התם גבי אנשים הגס כי היו מכוסים ראש כשהיו
 נושאים היו רגילין לפרוס סוררא לתוס׳ צניעות ולא מטעם
 ד״א. אלא כ־ היכי דתהוי ליה אימתא דשכינתא עילויה כ־
 יכניע את לבבו ומביאו לירי יראת שמים כמובא בסוף
 מס׳ שבת דקנ״ו ע״ב והביאו מרן ב״י ז״ל שם וכן אי׳
 בקי׳ ד״ל ע״א גבי ר״ח דאשכחיה לריב״ל רשדי סידנא
 תרישיה וע״ש ברש״י ז״ל בד״ה דשרי וכן בדי ח' ברב
 כהנא דגברא רבא ומבע־ ליה סוררא לרישיה (ודל״ח ע״א
 ר״ה בריה רר׳׳י לא מסג׳ ר׳׳א בגילוי הראש אמר שכינה
 למעלה יכו׳ רמזה משמע דלגבי אנשים ג״כ כל דהוי
 בגילוי הראש לגמרי לאו שפיר עביר הגם דכ״ז ממ־דת
 חסידות כמ״ש הרב ד״מ שס דסי׳ ב' יעיין בברכ״י ז״ל שם
 ובקי' דל׳׳ג ע״א דקאמר כמה חציף האי גברא וכו׳ דנולהו
 לח הוי איםוריהו מן הדין אלא משום כי שכינה וכוי)
 אבל גבי צניעותא דנשיס היינו משוס איסורא כמ״ש שער
 באשה ערוה ובהדיא כ' רש״י בשבת ד״ס ע״א בר״ה
 טהורה וז״ל והא־ מחט נמי לצניעות דשער באשה ערוה
 הרי דכ׳ דט׳ צניעוח הוי משום זימה ומכל אשר הבאתי
 בקו׳ הב׳ ממ״ש הפוס׳ ראשונים ואחרונים לא מצאתי מי
 שיאמר דגילוי הראש באשה הוא משוס מס׳ ר״א, כי הלא
 אפיי באיש דהביא לנו מר ומכל המקומות שהבאתי היינו
 משוס רע״י צניעות מביאתו לאימתא דשכינתא הלא״ה חליף
 מקרי. א״כ לגבי נשים דקאו באזהרה ומט׳ שער באשה
 חצופא מקרא להראות יופיה ושערה כדי שיתגרו בה,
 יסו״ס גיליתי אזניך יריד־ אף רוחי בקרבי דאין למורה
 להורות התר זה לנשים הבאות ממקום שנהגו איסור

 ובאות לשאול התר למקום שבאו .
 ומעתה מ״ש כת״ר יל״ו לנטוש ולנתוץ כל הנחותי
 אשר הנחתי בחו' אמינא ליה דמכל הדמיונות
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