נא לשמור על קדושת העלון

בס"ד

משיעורו של הגה"צ הרב יצחק רצאבי שליט"א
הרמב"ם כתב בפרק רביעי מהלכות תשובה ה"א 7עשרים וארבעה דברים מעכבים את התשובה .ארבעה מהם עון גדול,
העושה אחד מארבעתן אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו .הדבר הראשון שהרמב"ם מונה
הוא המחטיא את הרבים .ובכלל עוון זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה .ברצוני בעהי"ת להרחיב מעט בעניין בדור
שלנו לצערנו ,יש הרבה אנשים טובים שנכשלים בדבר הזה .בזמן האחרון קמו מתנגדים לעניין השאלים והרדידים וביניהם
אף רבנים ותלמידי חכמים ,וישנן גם רבניות המורות לנשים להוריד את השאל רדיד ,ונשים אלו הפכו למבוזות ומושפלות
בעיני הקהל .מנהג זה שהיה עד הדור שעבר ,בארץ ישראל התבטל ונעלם וכעת התקיים בנו הפסוק "הכוני פצעוני נשאו את רדידי
מעלי" ,ה' ירחם .ולמעשה אין לנו תירוץ טוב וברור ,למה בדור שלנו הנשים אינן יוצאות עם רדיד ,וכמובן שזה
גורם למכשולים גדולים ,אבל אף אחד לא עמד נגד זה .כעת קמו נשים צדקניות שחידשו את זה .לבוא עכשיו ולהתנגד,
הדבר נראה לי חמור מאד .גם אם הרבנים אינם יכולים להנהיג זאת חזרה ,אבל כבר ישנן שעושות את זה מעצמן ,מרצונן .הרי הן לא
מקבלות על זה כבוד ,הן מקבלות רק בזיונות ,צועקים להם ברחוב ערביות וכד' ,יש להן ממש בושה וחרפה מזה,
צריך לדעת מי שיצעק עליהן ערביות יקבל את
והן מתביישות ,ועושות זאת ממש בחירוף נפש לשם שמים!!!.
העונש שלו !! .נראה שיצר הרע התלבש באותם המתנגדים בעניין זה .לפעמים יצה"ר מתלבש על אנשים צדיקים,
עד שנראה שמשהו אצלם התעוות ,בעוונותינו הרבים * .בהמשך מסביר ומביא מקורות לצניעות בנות ישראל במשך הדורות שעברו מהגמרא הקדושה
ומרבותינו ז"ל ובכללם שפסק הרמב"ם (הל' אישות פכ"ד הי"ב וכן נפסק בשו"ע אה"ע סי' קט"ו) שלבוש הרדיד הינה דת יהודית וכ"ו( .לאן הגענו שבדורנו צניעות הפכה לפריצות? איזה

סילוף הוא זה?) כתוב שבעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי ,יש מפרשים שאדם צריך להיות עז פנים בקדושה .לא יתבייש
שצוחקים עליו .חוצפא יסגי על הצד הטוב .לא להתפעל מהמלעיגים .לא צריך לפחד מכל הרעש והדברים
האלה .אדרבה ,אני חושב שזה אחד מהדברים שצריך הציבור שלנו לחזור עליהם בתשובה .ובכל אופן מי שלא יכול ,לפחות שלא יתנגד.
הכי הרבה ישתוק .כי עד כדי כך ,רח"ל ,יש שמתנגדים לזה .העומק של הדברים הוא ,שמתוך קנאה לא מסוגלים לסבול
את זה ,לראות שיש מישהוא יותר מהם .אדרבה ,יהי רצון שכן ירבה וכן יפרוץ ,הלואי .זה אחד המכשולים הגדולים בדור
שלנו .אין מי שיסביר למה בדור שלנו הולכים בלי רדיד כמו בדורות שעברו ,אין תירוצים פשוטים שמתקבלים על הדעת .גם בשלחן ערוך
המקוצר מי שיראה ,הבאנו תירוצים בקושי למה כבר לא הולכים עם הרדיד בדור שלנו ,אבל כל התירוצים דחוקים * .בהמשך מסביר ע"ע כיסוי
הפנים ...ולא לחשוב שזו תרבות שבאה מהערביות ,כי האמהות שלנו הלכו כך ,רחל אמנו הלכה מכוסה ,תמר ,בזמן ישעיהו
הנביא ,ובזמן שלמה המלך ,בכל הדורות זה היה מקובל מאז ומקדם בישראל .הפוך ,מסתמא הערביות למדו את הצניעות מאיתנו ,אבל אצלם
הצניעות היא חיצונית ואצלינו היא פנימית .אדרבה זה דבר טוב ,והלוואי שנוכל לעמוד בזה ,לפחות את השאל .אדרבה זו מצוה גדולה,
ולהתנגד לכך ודאי שזו לא הדרך .וה' ברוך הוא יסייענו ויעזרנו על דבר כבוד שמו.
להאזנה לשיעור המלא 30-3646666 7שלוחה  604שיעור  .661להשיג את השיעור בכתב .30-3454113

דברי כ"ק אדמו"ר מפוריסוב שליט"א7
...ראיתי לעורר הנה מבואר בחז"ל (יומא פ"ה (:כי על דברים שבין אדם לחבירו אין יוהכ"פ מכפר עד שירצה את חבירו ,וכן
נפסק בשו"ע (או"ח סי' תר"ו ס"א) היות שלאחרונה ישנם עסקנים מסויימים שיצאו במלחמה נגד נשים הלבושות רדידים שונים כאלו או כאלו
והגיעו הדברים עד כדי כך שהחלו במסע של רדיפות ...שמעתי כמה סיפורים של רדיפות והלבנת פנים שנעשו לא רק ע"י נשים אלא גם
ע"י אנשים אשר זה מבהיל את הרעיון ,לעשות מעשים כאלו ,בגלל שלא מוצא חן בעיניהם מה שהולכות כך בצניעות ,שהדבר
כבר מובא ברש"י במסכת שבת ובראשית חכמה מס' ד"א והבן איש חי מביא דקהלות שלמות בישראל נהגו ללכת כך ...וכבר אמרו חז"ל
(סנהדרין ק"ז) המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"ב ,ובואו חשבון האם על הפריצות המתחולל בראש חוצות ועל

הנשים שלא הולכות בצניעות כדבעי ג"כ מתנהגים כך ורק שהשני יותר פרומער כואב להם ואין הם שולטים על
עצמם .ועל דבר כזה מחוייבים למחות ,ועליהם לירא מאימת הדין וידעו שעל מעשים כאלו צריך להגיד שזה נגד
התורה ...והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והקב"ה ישפיע דעת ורוח טהרה ממרומים על כל אחד להתנהג בדרך הישר והרצוי לפניו ית"ש.
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