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' ד מהל"ג ובפרק כ"י' ל בפ"ם ז"וכמובא ברמב
ו "ובסימן קט', ג סעיף א"ז סימן ע"ע אהע"אישות ובשו

להרבות קדושה וצניעות בישראל ', סעיף ד
, ולהגביר צד הקדושה על צד הטומאה שכנגד

השורר בחוצות באופן נורא ומבהיל וזעקתה 
  . מגיע עד לשמים השם ירחם

  

יתבטלו גזירות קשות ואכזריות ז "ובטוחנו שעי
מכלל ישראל בפרט בעת הזאת אשר כל הישוב 

י אנו צריכים לזה "בארץ הקודש נתון בסכנה ה
ז רפואות וישועות והרבה "ויושפע עי, מאד

ז גאולתינו "השפעות טובות ממרום ויתקרב עי
) א"סוטה י( ל"ופדות נפשינו כמו שאמרו חז

" ממצרים בזכות נשים צדקנית נגאלו אבותינו"
  ובזכותן עתידין להיגאל 

  

 )אות תרו(כדאיתא בילקוט רות 

ואין הדורות נגאלין אלא בשכר ואין הדורות נגאלין אלא בשכר ואין הדורות נגאלין אלא בשכר ואין הדורות נגאלין אלא בשכר """"
  ".".".".נשים צדקנית שיש בדורנשים צדקנית שיש בדורנשים צדקנית שיש בדורנשים צדקנית שיש בדור

  

  ובאנו בשורות אלו לחזק ולעודד 
נשים צדקניות אלו שעליהן נאמר 
  ....ובזכותן עתידין להיגאלובזכותן עתידין להיגאלובזכותן עתידין להיגאלובזכותן עתידין להיגאל

  

 ו "ק ירושת"דפעיהצ "הביד, במהרה' ח למען המצוה הגדולה המצפים לישועת ד"הכו
  

íàðישראל יעקב פישר 
áàø"ã

                                 íàð בנימין ראבינאוויטץ  
  

íàð משה הלברשטאם        íàð מאיר בראנסדארפער         íàð אברהם יצחק אולמאן  
  

äéø óøèöî éð éøáãìäâä"ãéáä ö"ö ,ñùú æåîú"ã
ו"ק ת"דפעיהד "רב ואב יצחק טוביה ווייס  
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 éãâá éùáì
éîò êúøàôú  

  

  
  

דורינו דור עקבתא דמשיחא ירד פלאים ובפרט 
במצב הצניעות אשר לדאבונינו אופנות מרחבי תבל 

וגדרים וסייגים אשר , חודרות בתוך המחנה פנימה
נהוג אצל אבותינו ורבותינו נפרצים פרץ אחר ' הי
ץ באין משים על הלב עד שממש צדו צעדינו פר

מלכת ברחובותינו אף גם בשכונות החרדיות מרוב 
ומחובותינו  .הפריצות המשתולל ברחוב קריה

להתבונן איך לגדור ולחסום בפני הסחף של שטף מים 
ובפרט  זידונים המביאים הרס בטוהר מחנינו

מאז בהידורי צניעות  בירושלים אשר ידוע שנתיחדה
אשר הוסיפו משמרת למשמרת בכדי להיבדל מכל 

ס של הרחוב שלא ימצאו שום שביתה בין "המאדע
צ "צ הרב"וכמו שהרחיב בזה הגה' החרדים לדבר ה

  ".בטוב ירושלים"ע בספרו "ידלר זי
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        ובפרט בענין לבישת השאלובפרט בענין לבישת השאלובפרט בענין לבישת השאלובפרט בענין לבישת השאל

  

8 ÷åöæ ïðáøå ïðøî ìàøùé éìåãâ øùà" ì
 ìë éðôá ïâîå ñéøúë äæá åàø ïåøçàä øåãá

òãåîä"úåöåçá úåììåúùîä ñ  
  

 ורב ברכה יחולו על ראשן וכדאי הוא הזכות הגדול הזה 
 לפעול כל מיני ישועות בכל הענינים

 )כמבואר בראשית חכמה שער הקדושה גודל הזכות של התחזקות בעניני קדושה לפעול ישועות למעלה מהטבע(
  

òå"äòá æ"è íåé ç"ùú áàá å"äéòô ò"åú íéìùåøé ÷"á  
  

       åîààù òåãéëå"éä ø ' úà ÷æçîלבישת השאל   
           ìåòôì íéìåëéùúåòåùé éò"                äìåàâä áø÷ìå æ                 

ç"àáé÷ò é  åîààìá"äâä ø"øäåî ÷"÷åöæ á"ì
 ÷éèà íäøáà     õéáåðéáø     ù .     øòîòø÷ äùî  

   ברסלב חסידי  ממנהיגי         ראש ישיבת באר שלמה              ר מפוריסוב    "אדמו            
  

                                                              æëç åøîà"  åìàâð úåéð÷ãö íéùð úåëæá ì                         øåîùì ìàøùé éìåãâì óøèöî åððä  
                                                                ìàâéì íéãéúò íúåëæáå íéøöîî åðéúåáà                          ò"àáñ ìàøùé êøãá úåòéðöä ã  

    òèð ãðééøô          éøà '  ãìôðæåø ïäëä      ñçðô äøäá"îøä ÷"öæ î" ì   ïîøãéá       
           ורגבר מלעלוב ניקלש"אדמו               ר מפינסק קארלין"אדמו        "     ביבית יוסף צ"מ "ר    
   

                                                               ïéðòá ÷øå êà  äøéäæî äøåúä äùåã÷äå úåòéðöä"êéøçàî áùå "  

ïîééøô ãåã ìàåîù         õéáåãéåã ïäëä íçðî     àøéôù  ïåòîù      
  ש"ד ברסלב מא"מראשי ביהמ         ראש הסופרים ירושלים                ק ירושלים "מגדולי התורה בעיה

  

  é÷öòáåì íåìù íééç          àøéôù ïîçð           ôòè ïåùøâ  
  ל"ז מ"דצ ר"בהגה             ל "צ רבי שמואל ז"בהה        ש"ב" פרושים"דקהל  ד הגדול"מ ביהמ"ר

  א"תשרי תשע, ד"בס

 ùãå÷ úàéø÷  
  

ùãå÷ä íò úåðáì  
  

  

  

שמעי ושמחי בת ציון לקול השמועה הטובה 
באשר בנות ישראל הצנועות , תדשן עצמותינו

והצדקניות אשר נשא ליבן אותנה בחכמה קיבלו 
על עצמן להחזיר עטרה ליושנה לאות ולמופת 

המסורתי " שאל"ולצאת עם לבוש ה, בישראל
ומי יתן ומהם , מדורי דורות' מאמהותינו הק

  .שראל הצנועותיראו וכן יעשו כל בנות י
  

ועוד יתירה על זאת שמענו לשמחת ליבנו מבנות 
החיל ההולכות מחיל אל חיל והוסיפו בעילוי לשבח 

ת קדוש ישראל הבוחר בעמו ישראל "לכבוד השי
לנהוג כפסקו של רבינו הגדול , להשכין שמו עליהם

  ועוד מרבותינו )ד מהלכות אישות"בפכ(ל "ם ז"הרמב
  

   שלא תצא אשה
  לשוק בלא רדיד 
  החופה את גופה

 

' דתנו הק וכל זאת במסירות נפשן הטהורה לתמוך ולחזק יסודות
אשריהן ואשרי  .שלא ליבוש מפני כסילים המלעיגים, דת יהודית

  .ש בעוז ותעצומות והיא תהילתן ותפארתן"חלקן שמקדשות ש
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וחתמנו אגרת זו לרומם כבוד שמים בהרחבת גבולות הקדושה 

  , ולהביע מעלתן להוקירן ולשבחן לאותן נשים צדקניות

  .במהרה בימינו אמן שבזכותן עתידים אנו להגאל
  

  ו"נר יהושע מאמאןה "ע     יהודה מועלם  
  שלום ארוש      יצחק רצאבי      ישראל יעקב לוגאסי

 אהרן ירחישלמה מחפוד                  אהרן זכאי      


