
 

  

 
 
 
 
 

 .בגדים אדומים ו. .יש משום שחץ וגאוה  ה. .יש לה טעם ד. .הנהגה של עכו"ם הכתובה בתורה ג. .דברים שלא מנו חכמים ב.. ובחקתיהם לא תלכוא. 
 .דת יהודית ואיסור לפני עור .אי. בגדים שאינם צנועים י..מדת הצניעות (בלבישת בגדים אדומים) .ט .אחר שכבר נהגו ח. .אינו מכוון להדמות לעכו"ם ז.

, ע"י עכו"ם יםמעוצבים וכיון שמיוצר ובחקתיהם לא תלכוה משום איסור דזאופנה האם יש ביש לדון לענין לבישת בגדי 
 .אינם ע"פ כללי הצניעות שיש בלבישתן איסור כמבואר להלןבפרט כש

 ובחקתיהם לא תלכו א. 
ועוד כתוב ". ולא תלכו בחקת הגוי אשר אני משלח מפניכם", "ובחקתיהם לא תלכו" פ"כ פס' כג) -(פי"ח פס' ג  בויקראכתוב 

יכול לא  אחרי מות פרשתא ט אות ט)( בספרא ואמרו ."השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך"(פי"ב פס' ל)  בדברים
ל ובחקותיהם לא תלכו, לא אמרתי אלא בחוקים החקוקים להם ולאבותיהם "ת ,ולא יטעו נטיעות כמותם יםיבנו בניינ

 . (יו"ד סי' קעח) הב"י. והביאו ולאבות אבותיהם
 'כת סב)ר(מצוה  והחינוך .מהן יםמובדל ומזהיר שלא ידמה להן אלא יהידע"פ פסוקים הנ"ל  פי"א ה"א)(ע"ז הרמב"ם  פסקוכן 

ם במלבושינו וענינינו, וכמו שאמרו בספרא שלא תלכו בנמוסות שלהם, בדברים מותהמצוה הוא שלא נתנהג כענין ד
 , ע"כ.החקוקים להם, כגון טיטראות וקרקסאות והאסטריאות

 ב. דברים שלא מנו חכמים
וחכמים פירשו , שהורגלו לעשות לשם תורה שלהם מעשיהם וחקותיהםעל  תורהההזהירה ש 'כתש )סי' שיג( יראיםב ועי'

ובתוספתא דשבת מונה כל מה שהיתה קבלה ביד חכמים שהיו  ,מה המעשים וחוקים שהורגלו לעשות לשם תורה שלהם
 ,הלאובכלל  בתוספתאשמוזכרים  אלו רקש. מוכח , ע"כמחוקותיהם ואין להוסיף עליהם ואינם מסברא כי אם בקבלה

(סי' קסז  הרשב"אשו"ת ב וכן מבואר .היראים בשם (ע"ז פי"א אות א)בהגהות מיי'  "ככו .(לאוין נ י ע"ד) סמ"גמהוכן משמע 
(יו"ד סי' קעח)  והב"י. ח"ב יו"ד סי' כט)( ברב פעלים הואוכן  והמהריק"ש. "לחסהבשם  ד)אות סי' קעט (שיו"ב  החיד"א "כוכ .ותתכה)

א נכשלים בהם ושמא "הרבה דברים שנויים בתוספתא שיש בהם משום דרכי האמורי והרבה בנש 'וכת הסמ"ג הביא דברי
  , ע"כ.בלבד וכל שאר דברים השנויים בתוספתא הוו דלא כהלכתא 'משמע להו שאין לחוש אלא לדברים שהוזכרו בגמ

 אסורים הרבה דבריםומ"מ , "זהוא רק בדברים שיש בהם משרשי ע ת"שהאיסור מה יצא לחדש ).סנהדרין נב( מאיריוה
 .)ד"ה התירו .פג(ב"ק  תוס'דעת  הביא שכן (ח"ב סי' לט) בשרידי אשו .דברי סופרים שאינם ממין זה כדי שיתרחקו מהםמ

בכל מנהג הגוים  "ההזכירו הדברים שהיו נוהגים הגוים באותן הימים וה רז"לדההגהות  דחה דברי (אות ב) ב"חהאולם 
  צירף דעת המקילים. רלו) י'(סס בית שעריםהו דלהלן. מהמהרי"ק והפוסקים מוכחוכן  , ע"כ.שנתחדשו בכל הזמנים

 הכתובה בתורה של עכו"ם הנהגה. ג
, "זכלומר אותו היום עובדין ע( "זיש בה ע תשמישו כדרך המלכיםששרפו עליו כלי כל מיתה  "אחכדתנן  )ח.(בע"ז ויעויין 
דרכי האמורי,  ואין בזה משוםמכלל דרבנן סברי שרפה חוקה היא, והתניא שורפין על המלכים  ).(יא בגמ'ואמרו שם  ,רש"י)

 והקשווהכתיב ובחוקותיהם לא תלכו. אלא דכ"ע שריפה לאו חוקה אלא חשיבותא היא.  ואי חוקה היא אנן היכי שרפינן
 בסנהדריןכדאמרי'  ,לא מנייהו גמרינן 'כיון דכתיבא באומ"מ דילמא לעולם חוקה היא ו ,בגמ' מאי קפריךד )שם( תוס'ה

, דרבנן אמרי בסייף כדרך שהמלכות עושה, ור' יהודה סבר בקופיץ. ותניא א"ל ר"י לחכמים יודע גבי מצות הנהרגין(נב:) 
התורה אמרה ובחקותיהם ל"ת. אמרו לו כיון דכתיב הריגה בתורה לא מנייהו שאני שמיתה מנוולת היא זו, אבל מה אעשה 

לא  'ובחקותיהם ל"ת, אלא כיון דכתיבא באו גמרינן. דאלת"ה הא דתניא שורפין על המלכים, אנן היכי שרפינן, והכתיב
 . ן, ע"כמנייהו גמרינ

יש לאסור בכה"ג, דומיא דמצבה  'ג דכתיבא באו"אעד ,"זחק שעושים לשם ע א' ר"י דתרי גווני חוקה הוו. תירץעיי"ש שו
דשרפה על זה אמרו לע"ז שנאה והזהיר עליה. ו עכו"ם חק הומשעשעושכשהיו מקריבין עליה האבות היתה אהובה לפניו, 

ובסנהדרין ( חשיבות משום חק שעושים ב' .חק של הבל ושטות (ולמסקנא החק הוא של חשיבות)אלא  לאו חק ע"ז היא
משום  גמרינןשריא כי לא מנייהו  כתובה בתורהועל כן אם  ),כאןמשתעי בכה"ג דמשום חשיבות הוא לפי מסקנא שם 

בתורה ס"ל לר"ע בש"ס שלא היה לנו להתנהג אף במנהגן של שטות, ו 'אבל ודאי אי לא הוה כתיבא באו ,ע"ז הוא דלאו חק
 ע"כ.  ,' סייף רק הריגה ויש לקיימו בקופיץ כו'. ורבנן סברי דאיכא טעמא התם דקופיץ מיתה מנוולת לא עבדינןתלא כ

 ד. יש לה טעם
כת' דהא  )ב: ברי"ף ד"ה שורפין (ע"ז הר"ן אולם' שאין מקום להתיר חוק שלהם משום שעושין לתועלת. נמצא לדברי תוס

 של הבל ובטלה עכו"םלא אסרה תורה אלא חוקות של כי  ואין בזה משום דרכי אמורי על המלכים) כלי תשמישן(ורפין דש
 .משום כבודם שלא ישתמש בהם אחרוהכא יש טעם בדבר 

האחד הוא הדבר אשר אין טעמו נגלה  ,דאין לאסור משום חק אלא באחד משני חלקיםכת'  )שורש פח( מהרי"קה וכן
ומה"ט אין  ,ודאי כנמשך אחריהם ומודה להם 'הם נוהגין כן אז נרכיון ש) שם(ויקרא רש"י והרמב"ן פכדמשמע לשון חק וכד

ואין (מקצוע)  החכמשהשיגו אותה  כי הם סימןטעם לבישתה ידוע  כי )מיוחד להם (חלוק קאפ"אלרופא ללבוש  איסור
 .חלק השני של הלאולענין . ועי' להלן הן מחמת ריוח ממון ודלתלות לבישתה כ"א לתועלת הנמשך ממנו הן מחמת הכב

אלא סיים דצ"ע, שתמה על א' מראיותיו של המהרי"ק ו )ס"ק ד( ך"בשועי'  .רסי' קעח)יו"ד ( הרמ"אפסק הר"ן והמהרי"ק וכ
 רי"קההר"ן והמ דברי דחה )שם( בביאור הגר"אאולם  .תמה רק על ראייה א') (שהרי לא אינו חולק על עיקר דינודאפשר ש

 'כתו )א(כלל פט אות  החכ"אפסק  הגר"אוכ .צע"קנשאר בו )אות אשם ( המנ"חכן הקשה ו .התוס' הנ"להגמ' בסנהדרין וע"פ 
  .מטעם זה אסר הגר"א להעמיד אילנות בחג השבועות כיון שכן נהגו בחג שלהםד

לא א התיר המהרי"קדעד כאן לא  הגר"א תויישב קושיפסק כהמהרי"ק  )ד"ה ואמנםו נז ד"ה ומה (או"ח סי' שערים תבביאולם 
אבל שם בסנהדרין אצל הגוים הוא חק בלי טעם דברור לו מיתה , דחק משמע בלי טעם ,משום טעם םאם גם הגוים עושי

וול רק לדידן יש טעם דלא ניוול שפיר שייך ובחוקותיהם יאבל בגוים אדרבה ניחא להו דנ ,שם בישראל נאמר ןיפה בסנהדרי
 הגר"א, עיי"ש. קושיתיצא ליישב  אה"ע סי' פז)ד"ה או יותר ו(יו"ד סי' קסה  במהר"ם שיק וכן, ע"כ. נןאי לאו דלא מיניהו גמרי

מ"מ מסברא הדין נכון ומי יבוא אחרי הרמ"א כתב שאע"פ שיש לדחות ראיות המהרי"ק  )ד"ה ואומר (יו"ד סי' קעהס "כתהו
 .ישבה שועיי"ש מ )מד"ה ובגוף (יו"ד סי' נהאמרי אש הפסק  כןו ., ע"כאשר כבר עשהו וקבע להלכתא

דהגר"א ביטל מנהג זה משום שעכשיו שנוהגים לתת עצים בשבועות ושוב הביא המ"א  בשםהביא  ס"ק י)סי' תצד ( המ"ב הנהו
והגריי"ק  החזו"א ,(יו"ד ח"ד סי' יא אות ה) האג"מ, (אות ו) הערוה"ש והוא חק העמים להעמיד אילנות בחג שלהם. וכן נקט

 באג"מ כי אין טעם בדבר. ויעויין ודאין כאן ראיה דלא ס"ל כהמהרי"ק כי י"ל דאסר אלא די"ל .(ארחות רבנו ח"ב עמ' צט) זצ"ל
שכת' דאין לחוש לזה כי כל דבר שיש לו טעם אין בו איסור דובחוקותיהם, (דעת תורה סי' תצד)  המהרש"ם שם שדחה דברי

שהגויים מעמידים האילנות בחג שלהם גם בחוץ, וא"כ כיוון שאנו עושים לזכר שנידונים בו על פירות האילן מותר. ועוד 
שאף אם עכו"ם עושים ללא טעם מ"מ אם הישראל עושה מחמת טעם  המהרש"םומבואר מ. ואנחנו עושים כן רק בפנים

  .אסורוכן מבואר בבית שערים הנ"ל דבכה"ג  שרי, ואפשר דמטעם זה דחה האג"מ טעמו
 שחץ וגאוה  יש משום. ה
שדברים  ,הגוים הוא הדבר אשר שייך בו פריצת דרך הצניעות והענוה ונהגו בושחלק השני של הלאו  במהרי"ק כת' עודו

בו כיון שלא  םרגילי םבו ואפי' אין ישראלי םלבוש אשר הם רגילי תבלביש ראין איסומ"מ ו ,הללו דברי שחץ וגאוה הם
לשום פריצות,  העכו"םדבר שנהגו בו שאיסור זה כולל  )שם( הרמ"אוכן פסק  , ע"כ.תנמנעו בלבישתן משום צד יהדות וצניעו

 . לזה ממלבושי הפריצות 'כגון שנהגו ללבוש מלבושים אדומים, והוא מלבוש שרים וכדו

       
 

     
 
 

 
 
 

 

אמר ר"א לעולם יסדיר אדם  (לה.) בר"האיתא  -א 
תפלתו ואח"כ יתפלל. אמר רבי אבא מסתברא 
מילתיה דר' אלעזר בברכות של ר"ה ושל יוה"כ ושל 
פרקים, אבל דכל השנה לא. איני והא רב יהודה מסדר 
צלותיה ומצלי, שאני רב יהודה כיון דמתלתין יומי 

 לתלתין יומי הוה מצלי כפרקים דמי.
(יב:)  ברי"ףמועדות. אולם  -ושל פרקים  רש"יופי' 

כתב וכמה הוא פרקים משלשים יום ולהלן. וביאר 
ושל פרקים כגון ר"ח ומועדות, ונקראים  -שם  ברש"י

פרקים כל תפלה שהיא משלושים יום והילך. וכיוצ"ב 
בפי' דברי הרי"ף דיש בכלל ראשי (לה.)  הריטב"אכתב 

חודשים, ויליף לה מדאמרינן דרב יהודה כיון דלא 
לי אלא מתלתין לתלתין יום כפרקים דמי. ויעויין מצ

 דכתב כלשון הרי"ף.(סי' י"ד)  ברא"ש
 -שכתב (הל' תפלה פ"ד הי"ט)  ברמב"םוכן מבואר להדיא 

תפלות של פרקים כגון תפלת מוסף ר"ח ותפלת 
המועדות צריך להסדיר תפלתו ואח"כ עומד ומתפלל 

 כדי שלא יכשל בה.
דאחר שהביא דעת הרמב"ם (סי' ק')  בטוראולם יעוי' 

וא"א הרא"ש ז"ל כתב של פרקים הוא מל' יום  -כתב 
ואילך, ולפי זה של ראש חודש א"צ. ע"כ. ומבואר 
דלמד דלדעת הרי"ף והרא"ש דוקא מתלתין יום 

 והילך אבל של ר"ח גופא א"צ.
כתב להשיג על דברי הטור דמ"ש (שם)  הב"יואכן 

דהא איכא שהרא"ש חולק על הרמב"ם אינו מוכרח, 
לפרושי דמשלושים יום ואילך היינו כשחוזר להתפלל 
ביום תשלום שלושים שהתפלל אותה תפלה צריך 
להסדיר תפלתו וזהו מר"ח לר"ח כדברי הרמב"ם 

 .(וכ"כ בכ"מ שם)
דבר"ח מר חשון אף לפי' הטור בדעת (שם)  הב"חוכתב 

הרא"ש צריך הוא להסדיר, שהרי לא התפלל תפלת 
שמונה שבועות מר"ח אלול עד ר"ח ר"ח בר"ה ואיכא 

ג בפמ"חשון שלא התפלל תפלת ר"ח [והובאו דבריו 
 ].(משב"ז ס"ק א')

וע"ש עוד דהקשה על פי' הטור, והסיק דנראה 
דהרי"ף והרא"ש ס"ל נמי כהרמב"ם דאף של ר"ח 
צריך להסדיר [והא דפי' רש"י דפרקים היינו מועדות 

והא רב לא פירש כן אלא למאי דקס"ד דפריך איני 
יהודה וכו', אבל למאי דמסיק שאני רב יהודה וכו' 
 מודה גם רש"י דשל פרקים היינו נמי תפלה דר"ח].   

דהא (ספר המנוחה)  ה"ר מנוחכתב  -(שם)  הב"יכתב  -ב 
להסדיר תפלתו דוקא כשקורא על פה, אבל  דצריך

כשכתובה לפניו לא וצ"ע עכ"ל. ונראה דאפי' 
כשכתובה לפניו צריך להסדיר כדי שתהא שגורה בפיו 

 (וכ"כ בכ"מ שם).בזריזות 
כתב דלא ראה בזמן הזה (שם ס"ק א')  בד"מאולם 

שנהגו לסדר התפלה תחילה, ולכן נראה שסמכו על 
 א. דברי ה"ר מנוח דמסתבר הו

דיצא להשיג על דברי הרמ"א, וכתב (שם)  בב"חויעויין 
דכדברי הב"י שמחמיר גם כשמתפלל מתוך סידור 
ראוי לנהוג, ומה שאין העולם נוהגים להסדיר כל 
עיקר אפי' של חנוכה ופורים ותשעה באב ושל מועדות 
ור"ה ויוה"כ וסומכין על הסידור שבידם וכ"כ בהגהת 

"פ שכן פסק ה"ר מנוח שו"ע, אינו נכון כלל, דאע
 ומביאו ב"י הלא בסוף כתב וצ"ע.

תפלות של מועדות  -(סי' ק')  המחברולדינא כתב  - ג
ושל ראשי חודשים צריך להסדיר תפלתו קודם 
שיתפלל כדי שתהא שגורה בפיו. [ויש דפוסים שכתוב 
בהם ושל ר"ה. ולגי' זו השמיט המחבר דינא דר"ח. 

דהאריך לבאר דגי' זו היא ט"ס  (ס"ק א') בכה"חועי' 
וצ"ל ראשי חודשים, וכן הגי' בשו"ע ישן שנדפס בשנת 

 שכ"ז בחיי מרן ז"ל, וכ"כ הרבה אחרונים ע"ש].  
וי"א דוקא כשמתפללים  -שם כתב  הרמ"אובהגהות 

על פה, אבל כשמתפללים מתוך סידור מותר, דהא 
(ס"ק  בט"זרואה מה שמתפלל, וכן נוהגין. [ויעויין שם 

 דחיזק לדינא דברי הרמ"א].א') 
ולכאו' נמצא דהנוהגים כדעת המחבר צריכים 
להסדיר תפלת ר"ח ומועדים קודם שיתפללו, ולא סגי 
בזה דמתפללים מתוך סידור. ולא ראינו שנוהגים 

 כאן.

 
 בס"ד    

 



 

 בגדים אדומים. ו 
 יש לאו דאו' ללובשו.  ו וכדו'צבעמחמת או  יומידות ע"פ כללי הצניעות משוםולפי דברי המהרי"ק יוצא שבגד שאינו 

, אבל שחץ וגאוהמשום  'שהעכו"ם לובשים בגדים בצבע אדום וכדוכ אינו בכלל לאו זה אלא 'דצבע אדום וכדו אלא די"ל
שכת' המהרי"ק הנ"ל  ןוכן משמע מלשו י"ל דלכו"ע שרי. שחץ וגאוהנוע ואין בלבישתו מנהג צאם הבגד עצמו הוא 

אדום ללבושם  תשאין דרך הצנועים להיו שחורות וכו' בכה"ג יש להקפיד םוכו' והיהודי תאדומו םשהגוים היו עושיכ
 אסור.כן  מחמת חוק שלהן משמע שדוקא כשהעכו"ם נוהגים , ע"כ.והכנעה תוצבע השחור הוא דרך צניעו

אבל  ,משום אמונתם ועבודתם דל"ש ובחוקותיהם אלא בדבר שעושין (יו"ד סי' רלו ד"ה ועוד נ"ל) בבית שערים ובדרך זה כת'
ב"ח סי' קע"ח על ולא יבנה מקומות כגון היכלות הבדבר שאין עושין לאמונה ועבודה אין בו משום ובחוקותיהם וכמ"ש 

אבל כגון אותן העשויין לוועד שלהם למשפט  ,של עכו"ם וכו' דאינו אסור אלא כגון אותן שהם עשויים לקיבוץ עבודתם
 ועי' עוד להלן. )א(יו"ד ח"ד סי' יא אות  האג"מזה כתב  וכעין. , ע"כםאין איסור לבנות כתבנית

 אינו מכוון להדמות לעכו"ם. ז
מדבריו למדנו  .היינו כשהוא עושה כדי להדמות אליהם בלא תועלת אחרתכשיש משום לאו זה אף ד )שם( מהרי"קהכתב ו

אינו מכוון להדמות לעכו"ם שרי אלא שי"ל דהיינו דוקא בדבר שאינו מיוחד של עכו"ם אבל דבר מיוחד י"ל דלא  םשא
 .(יו"ד ח"א ס' ל) בדברי חייםובדרך זה כת'  מהני שאינו מכוון.

(ע"ז פי"א  הרמב"ם. ועפ"ז פסק בר ראובן התירו לספר קומי מפני שקרוב למלכות היה אבטולסד(מט:)  סוטהביעויין אלא ד
לפני מלכיהם והיה לו גנאי לפי שלא ידמה להם הרי זה מותר ללבוש  ישראל שהיה קרוב למלכות וצריך לישבד ה"ג)

 'מדאושאסור כיון ד )שם(ב"י ה והקשה .סע' ב)סי' קעח ( שו"עבהובא להלכה ו .במלבושם ולגלח כנגד פניו כדרך שהן עושין
הצלת ישראל יש כח בידם להתיר דכשיש ישראלים קרובים למלכות  דמשום "לידותירץ , בכה"גהיאך היו חכמים מתירין 

 והט"ז כ."ע ,ר לקרובים למלכותוהדבר לחכמים והם לא ראו לאסה שהתורה מסר "לועוד י ,עומדים בפרץ לבטל הגזירות
  .הב"י הביא טעם השני של (ס"ק ה)

 ,לא תלכו לא משמע אלא שרוצה להתדמות ולנהוג כמותם שנראה שמודה לדתם בחוקותיהםד ליישבכת'  )שם אות ז(ב"ח הו
 םומדבריו מוכח שאף בדבר שהוא מיוחד ממש לעכו"ם א. אבל מי שאין דעתו להתדמות להן דבר זה לא אסרה התורה

אליהם חייב  "כדי להדמות"כל שעושה א' מאלו ש 'שכת )שם( מהחינוךשכן מוכח  )שם( מהר"ם שיקב אינו מכוון שרי. ועי'
אם כוונתם  אלא נו נח"ל אסור מ"מ כאן לא אסרה תורהיא 'דאף דהוי פס"ר ואפי )סי' מד( חכמים משנתה 'וכתמלקות. 

כוונתו להראות כמותם ע"מ להיות שי"ל דשאני הכא  ,הנ"ל שלא יישב כהב"ח והב"י .)אות ד( המנ"חוהביאו  להדמות להם.
  .)שם(האמרי אש ובדרך זה כת'  מות אליהם גם הב"י יודה דשרי.דקרוב למלכות, אבל לעולם כשאין כוונתו כלל לה

שיהיה הישראל " )ה"א ע"ז פי"א( הרמב"ם 'ואע"פ שכת במקום שאינו רוצה להדמות אליהם לית לן בה בכל גוונא.יוצא ש
נאסר הכוונה שלא א ,חייב להשתנות מן הגויד הכוונהשאין  )שם( המהרי"ק 'כתכבר ". מובדל מהם במלבושיו ושאר מעשיו

הכס"מ  טוכן נק .מהרמב"ם גופא כן יי"ש שהוכיח, עמלבוש שכבר נתייחד אליהם ופרשו הישראלים ממנו משום צניעות
 .צה) 'סי ב"ח( בבית יהודהובדרך זה מבואר  ,ולא להדמות לעכו"ם אין לאו תלהתייפוולפי"ז במקום שמכוון  .)ע"ז רפי"א(

 . אחר שכבר נהגוח
בבית  מבואר וכן ,כי שוב אינו מנהג עכו"ם תו ליכא משום לאו זה אף ישראלים ללבשם שכבר נהגושבמקום עוד י"ל ו

 חת"סה. אולם מנהגה לפי מדינה ומדינה וכתב דמ"מ כל ,(שם ד"ה ואין לומר) רי חייםבדב הוא וכן ,(יו"ד ח"א סי' קצז) שלמה
 . םבאיסור היה בזה משום חוקות העכו"היה שאילו תחלת המנהג לגלח הזקן  לענין גילוח 'כת (או"ח סי' קנט)

 (גדים אדומים(בלבישת ב מדת הצניעות. ט
ע"פ (ס"ק ג)   ומ"מ מבואר בדברי המהרי"ק ע"פ הש"ס שממידת הצניעות שלא ללבוש בגדים אדומים. וכן הביא הש"ך 
 המהרי"ק דמסורת בידינו להקפיד על לבישת האדום לבני עמנו .ובמשנה הלכות )חי"ב סי' שיב( כת' שאע"פ שהמהרי"ק לא
 מיירי להדיא לענין נשים מ"מ ודאי שנשים בכלל זה כדמוכח בברכות (כ.( שבאשה היתה המעשה ברב אדא, עיי"ש, וכן
 משמע מהש"ך הנ"ל .]ודעת הגרשז"א זצ"ל (הלבוש כהלכתו פכ"א אות ג) שבגד אדום היינו שהוא אדום כולו או הרבה מהבגד
 הוא אדום. ועי' בשבט הלוי (ח"ו סי' כד אות ב) שכתב לענין צבע בורדו הקרוב לאדום שלמראית עין נראה אדום דהמעיין
 בפוסקים סי' קע"ח יראה דלא באדום דוקא תולה הדבר דלפעמים גם שאר צבעים יש בהם משום פריצות והשתא אם
 הפריצים והפריצות לובשים כזה לשם פריצות גם זה אסור ואם לאו מותר והכל לפי ראות הדיין. ודעת הגריש"א זצ"ל

 .[(הלבוש כהלכתו פכ"א אות ג) דצבע בורדו הקרוב לאדום אין ללבשו והנוטה לחום מותר
 י. בגדים שאינם צנועים

 ומ"מ כל הנ"ל אינו שייך אלא כשהבגדים לפי כללי הצניעות, אבל בלא"ה נראה דעובר על לאו זה כי התורה אסרה לבושים
 כאלו ואין לך מתדמה לעכו"ם גדול מזה. שו"ר באג"מ (יו"ד ח"א ססי' פא) שכת' שבגדים שיש בהן פריצות ממש אף שבעוה"ר
 כיון שגם הישראליות מלובשות בהן גם מתחלה אין להחשיבן מלבושי נכרים מצד עצם הבגדים, אבל עצם הפריצות אולי
 יש להחשיב מחוקות העכו"ם, ומה שמצריך מהרי"ק בנדנוד פריצות ודרך גאוה גם שפרשו הישראלים ממנו משום צניעות
 שמשמע דבלא פרשו ממנו ליכא איסור ולא אמרינן דיאסר משום דהפריצות גופה הוא חוק העכו"ם, אפשר הוא רק בנדנוד
 פריצות כהא דבגדים אדומים וכדו', אבל בבגדי פריצות ממש אפשר אף בלא פרשו יש לאסור. אבל למעשה הא ודאי בגדים

 .אלו יש לאסור על הנשים מצד עצם הפריצות, ובמלבושי אנשים אין שייך זה, ע"כ
 יא .דת יהודית ואיסור לפני עור

 ומלבד חשש איסור דוחוקותיהם הנ"ל מבואר בכתובות (עב.) שהעוברת על דת משה כגון שיוצאת לרה"ר ללא כיסוי ראש
 שחיובו מה"ת דכתיב "ופרע את ראש האשה" יוצאת בלא כתובה, וכן הדין אם עוברת על דת יהודית כגון שטווה בשוק
 ומדברת עם כל אדם כו', ע"כ. וכן הביאו הטשו"ע (אה"ע סי' קטו סע' א) .וביאר המאירי )שם ד"ה אמר המאירי( שדת משה נאמר
 על מצות הכתובות בתורה או הרמוזות בה ודת יהודית הוא נאמר על מנהגים הנהוגים באומה מצד צניעות להיות בנות
 ישראל יתירות במדת צניעות על כל שאר נשים .והרמב"ם )אישות פכ"ד הי"ב( כתב דדת יהודית, הוא מנהג הצניעות שנהגו

  .בנות ישראל
 ומבואר במ"ב (סי' עה ס"ק ב ושהע"צ אות ב) לענין המלבושים, שמקומות שאינם בכלל ערוה (כגון הידים) תלוי במנהג הנשים
 בכל עיר ועיר ואם אין דרך הנשים לכסותם אין בהם משום דת יהודית, אבל מה שבכלל ערוה (כגון השוק) לא מהני מנהג
 שאין זה אלא מנהג הפרוצות. ובדרך זה מצינו באג"מ )אה"ע ח"א סי' סט ד"ה ולכן יש( דכיון שכן הוא דרך לבישתן והלוכן אין

 .להחשיב זה למעשה פריצות ולאסור עליהן אלא מדרך חסידות לצניעות יתירא ותע"ב, ע"כ
 ויש בזה משום לאו דלפני עור בהסתכלות והרהורים, וכ"כ הגרי"פ לרס"ג (עשה צו עמ' 650(, השבט הלוי (ח"ב סי' סב) והמנח"ש (ח"ג סי' קג) .ובאגרת התשובה (אות נח)

  .כת' שנענשת על כל או"א שהביט בה מחמת שהחטיא אותם. ועי' מש"כ בגליון ש"י
 ,והעירוני שבמגיד משנה (אס"ב פכ"א ה"א) מבואר שמהא דאיסור פריעת ראש ילפינן חיוב ריחוק מהעריות. ומצינו בסמ"ק (מצוה נז) שמנה בספרו
 מצוה מה"ת להיות צנוע דכתיב (דברים פכ"ג) והיה מחניך קדוש, וכתיב (מיכה פ"ו) והצנע לכת עם אלהיך כו' דבכל דבר צריך

דטפח באשה  (כלל ד סי' א) "אבנשמ . [ומה שמצינו(רסי' ג) הלכה הביאור, ע"כ. וציין לדבריו להיות בצניעות ולא בפריצות
בכה"ג שיש חשש  ת שמעאיקררא והק אינו אלא מדרבנן שלא יבוא לידי הרהור, היינו לענין ערוה בשעת אמירת קר"ש

  אשה גופא עוברת על איסור תורה כנ"ל].ה, אבל הרהור
 

ע"פ כללי  ובגד שאינ ב' .ע"י עכו"ם מעוצבומיוצר אף אם הוא  ללבשוכללי הצניעות מותר  שהינו ע"פבגד  א'העולה לדינא, 
"וחוקותיהם  משוםחשש יש בזה אף ו, משום דת יהודית, "לפני עור לא תתן מכשול"משום איסור  ובושוצניעות אסור לל

. נוהגות שלא כדיןש מאחר ללכת כן הפרוצותמנהג שכיסוי מקומות שהם בכלל ערוה הם חובה אף במקומות ג' . לא תלכו"
אלא , צנועהוא בגד שלפי מדותיו  ד'אלו תלוים במנהג הצנועות שבכל עיר ועיר כגון כיסוי היד וכדו'. מקומות שאינם בכלל 

הוא חלק גדול ממנו  או כולו וכל זה אם הבגד ,אסור ללובשו בגד אדוםוע"כ  בכלל האיסור הוא בולט במיוחד צבעוש
 .הנוטה לחום מותרבורדו צבע ואדום. 

שכתב על דברי (ס"ק ב') בברכי יוסף וביאור לדבר מצינו 
ן כן נוהגי -הרמ"א כשמתפללים מתוך הסידור וכו' 

ברוב תפוצות הגולה ובארץ הצבי שאינם מסדרים 
שום תפלה, וסמכו על חילוק רבינו מנוח, ואפי' שה"ר 
מנוח כתב וצ"ע וגם מרן חלק עליו, חילוק רבינו מנוח 
קבעוהו להלכה גדולי ישראל שנות דור ודור 
מרבותינו, דלא חזינן לרבנן קשישאי וקדישי 

לחוש עין  דמסדרי, משום דהוא חילוק אמיתי ומורגש
רואה ואוזן שומעת דרגילי טובא בתפלות אשר בספר 

 נכתבים.  
דבגי' המחבר שלפניו לא היה כתוב (ס"ק א') וע"ש 

ראשי חודשים, והקשה על דבריו דהא בב"י כתב דאין 
פי' הטור בדברי הרא"ש מוכרח, ומאחר דהרמב"ם 
כתב בהדיא דבר"ח צריך וגם ברא"ש הוא הסתפק, 

מב"ם. וכתב דאפשר דמשום א"כ ה"ל לפסוק כר
דהאידנא כו"ע מתפללין מתוך סידור, וה"ר מנוח 
נסתפק דאפשר דבכה"ג א"צ להסדיר תפלתו, מש"ה 
הכריע דהסידור מהני מיהא לתפלת ר"ח, ולא חש 
 לפרש דסמך ע"ז דנוהגים כולם להתפלל מתוך סידור.

ליישב דאף שכתב בב"י דאין דברי (ס"ק ג') וכתב עוד 
, אחר שראה דנתפשט המנהג הטור מוכרחים

דמתפללין על פה כדעת הטור מש"ה השמיט ר"ח 
 [ולפי"ז בר"ח אף שאינו מתפלל מתוך סידור שרי].

ומ"מ למעשה בשו"ע דפו"י הגי' "של מועדות ושל 
ראשי חודשים", וכן גי' הגר"א, וכן נראה שיש לגרוס 

יש להקפיד  ולפי"ז (ס"ק א') בכה"חבפשטות, וכמ"ש 
 בפמ"גלהתפלל תפלת ר"ח מתוך סידור [ויעויין עוד 

 ].(משב"ז ס"ק א')
ומלשון הרמב"ם הנזכר נראה דתפלת ר"ח היינו  -ד 

דוקא מוסף של ראש חודש. אולם מדברי הב"ח הנזכר 
שכל  שהזכיר חנוכה ופורים נראה דלאו דוקא בכה"ג

התפלה משתנת צריך להסדיר תפלתו, אלא אף 
בדאית ביה הוספה הקשורה לאותו המועד צריך 
להסדיר תפלתו. וא"כ ה"ה לענין יעלה ויבא. וא"כ 
קודם שמתפלל ערבית דר"ח צריך להסדיר תפלתו או 

 להתפלל מתוך סידור.
ותפלת ר"ח נמי צריך  -שכתב (שם)  בפר"חויעו' עוד 

נא לא קפדי בכך ותפלות ר"ח לסדרה מקודם, והאיד
וחנוכה אינם מסדרים אותם מקודם אלא אומרים 
אותם על פה, ואין להם על מה לסמוך. ונוהגים 
להתפלל תפלה ראשונה מתוך הסידור ואח"כ אינם 
מקפידים שהרי סדרו תפלה ראשונה ודי בכך [וע"ע 

 סס"ק ג'].  רכ"יבב
יעלה  ודע -שכתב (משב"ז ס"ק א')  בפמ"גויעויין עוד 

ויבא נמי צריך להסדיר או מתוך הסידור, וכן חנוכה 
ופורים בימי וכו', ועי' פר"ח כתב שנוהגין תפלה 
ראשונה מתוך הסידור ואח"כ די בכך יע"ש. והוי יודע 

תפלות מוסף ר"ח, (פ"ד מהל' תפלה הי"ט) דברמב"ם 
משמע הא יעלה ויבא ובימי לא, דחשו אברכה שלמה 

נה קצת יצא מ"מ שמא טעה בה, ואע"פ המש
לכתחילה לא, משא"כ יעלה ויבא וכדומה, אבל מב"ח 

 ופר"ח מבואר דה"ה חנוכה ופורים יע"ש.
דאחר שהביא דברי (ס"ק א')  במשנ"בויעויין 

ולכתחילה בודאי נכון להזהר  -האחרונים סיים 
נוכה ופורים ומועדים וראש חודש עכ"פ פלל בחלהת

 תפלה ראשונה מתוך הסידור ודי. 
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 (א)מעלת וקדושת השבת 
שבת קדש היא האות והברית שנתן הקב"ה לישראל 

"שבת קודש הוא האות הגדול והברית שנתן הקדוש  -
ברוך הוא לישראל למען ידעו כי ששת ימים עשה ה' 

בשמים ובארץ, וישבות ביום השביעי. כל מה שברא 
ולפי שהוא עיקר הגדול באמונה להאמין שהקב"ה 
ברא העולם ומלואו ואנחנו עבדיו וחייבין לעבדו 
בגופינו ונשמתינו, כי הוא המחיה לכל ומשגיח על כל 
ונותן לחם לכל ובידו להמית ולהחיות, כי הוא הבורא 
 היוצר והעושה, לכן בא אזהרה הזו על שבת י"ב

 פעמים...
ולכן כיון שמאוד גדולה קדושתה לכן רצה הקדוש 
ברוך הוא לזכות אותנו שנזכה כולנו לנשמה יתירה 
וקדושה יתירה בשבת. ולכן צוה אותנו לשבות ביום 

שאמרו ששקולה שבת  , עדהקדוש הזה ולכבדו ולענגו
כנגד כל התורה, וכל המשמר שבת כהלכתו מוחלין לו 

שבת כאילו עובד עבודה  כל עוונותיו, וכל המחלל
 (זכרו תורת משה, מבעל חיי אדם, סי' א). זרה".

 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
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