
, ישראל שמע
 . לזת לבם ישימו לא חאיך ואביהן בעליהן מל אכי חמה אבל כן» לילן
 נשיכי שבקדושה דבר לימר רשאים ושאין בזה האישור חומר גדול כמה
ז הגאין ובמ״ש ביע״ד ועיי׳ לפניו בביחו עמו אחי ביחן ״ נ ע  לל*תf י

 בנותיהן מניחין אשר האבוח על בחוכחוח שמרעישין מה המצרי בסלון
 בס בזה שחוטאין עזיח ובמלנישי הפריצוח הארץ מבנוח כאחת ללכח

 כן שעי' ב) צניעוח! שחהיינה ישראל לבנוח האזהרה על א) דברים
 ותעניה עיב ש״ב שבח (עיי* כי׳ רואם עין כי אנשים על היצה״ר מגרין
 להישיר חטא מושפח עוד מלבושים קיצור ע*י פרוצין שהן ואלי ג) כיד)

 ערורן נגד ש״ש להזכיר מרעים שמחח בקיבת כגץ רבים ונם ביחה בני
*) באורך. לח״ע ובקי עי״ש

מוה״ן. הגה״ק מרן שאמר לשבועוח בחי׳ יחזקאל דברי בקי ועיין
 אישוך כי להגיד אני מוכרח זצל״ה משינאווא שרגא יחזראל

 מישלגז איש וכל נכריח ובפאה פריצוח בבגדי לילך ישראל לבנוח יש גייול
 3כ ע״ז ככרוכי׳ צווחו וכבר עכ״ל כחו בכל ביחו באנשי למחוח מחויב

 ,P/' 3 יריד ח״א חיים דברי בשו״ח עיי׳ זיל הקודמים וצדיקים הגדולים
 ממלבושי אחד בדבר אפיי לילן אקור חוה״ק דמדין והעלה בזה שהאריך
 כן, האפוקרקיס מן הזה המנהג נשחרבב מקרוב שבעוהי׳ר וכ׳ פריצוח

 jjopn סי׳ שיי רפוית ושו׳יס ע*ג פי׳ יויד צדק אבני נםו׳ית עוד (ועיי׳ צי״ש
 וניי^״ן שפיו פי׳ סיו*ד עהרייא ושוית ש*ז פי׳ אס׳׳ע מהד׳׳ת לאברהם חפד ובשו״ת
 דגליש עיי*ש מעות ופ׳ אחרי פ׳ יו׳׳ני ובקדושת כיג וידרוש ד׳ דרוש לשבחיג
ם מהגה׳׳ק במכחב ועיי׳ לדעת) נחוצים י י ה ב מ ר נ מי רי  הנד^ק זצל״ה מ
 3ע המעוררים הרעוח כל בזמנינו כי שכ׳ אמרוח־טהורוח חהלים בקוף

ל היהודים  -3לי וחאוה להנאה יטהו האדם לב יצר מחמח רק הוא ס
^3כי לא כמעט אשר הנשים ובפרט הפריצוח ובמלבושי עכו״ם בחוקוח

<ין _______________
פזליטיא טרדני לכושי שו־ת בעהטח־ם טאד אבו״ק הגאון מהרב הערה

 גמלגוש בחפידות עצמן שמכניס באותן אפי׳ בזמנינו ביותר פית פוער׳ זו פירצ׳ גודל *)
 עיבד 1^' וכיינניי הפריצות כא׳ עמה בגלוי הולכים ביתם ומבני שטריימל

 ,JJ להורות מונע אני שאלה עם ובבואס מגולת בתוכס׳ מוכיח שאיני א׳ שנת
 ש7 הכפוי ועל השחיטה על הברכה מפני לשויב הזהרתי הזה ויום מרותן שיכפו
 ,,JJ( ח״ו מתחלל שיש ונמצא וכו׳ ביניהם נם כי היד בחזקת למחות יש וכמה
 pגרvק נניה מניאין כ״פ כי וכיויב בקנפות עדיז ופייג גדר איזה למצוא רבה

 גשס ושמעתי חוצה. י להשליכן לשמש אני ומצוה אביהן על ויערתי לביהכינ גס
ם מויה הנאה״צ ח נ ן מ ה כ  נמצא הי׳ שלא ס ל ה ע צ אבדקיק זציל ת
 ״pp נשים לעזרת לכנס רשאין הי׳ לא ויוהכיח ובריה שער בגלוי אשה הקהילה

 נכל*^ נפאה יוצא׳ והיתת גדולים בת נשא נגידים מבני וא׳ שייטל נכרית בפאה
 ובי״שנידע. שוחקת והי׳ לע*נ נזה תננפ לא ויוהכיח בריה ני שתדע לה ונאמר

כס* שמש ע״י חוצה משליכי נשים שאריח שמש עיי לה ונאמר לעיג באח « להצדיק


