בסיעתא דשמיא

המקור ללבוש הרדיד

כתב הרמב"ם
"ואלו הן הדברים שאם עשתה אחד מהן
עברה על דת משה יוצאה בשוק ושיער
ראשה גלוי" (ובהלכה י"ב) "ואיזו היא דת
יהודית ,הוא מנהג הצניעות שנהגו בנות
ישראל ,ואלו הן הדברים שאם עשתה
אחד מהן ,עברה על דת יהודית :יוצאה
לשוק או למבוי מפולש ,וראשה פרוע
ואין עליה רדיד כשאר הנשים ,אף על
פי ששיערה מכוסה במטפחת".
והביאו השולחן ערוך (באבן העזר סימן קט"ו
סעיף ד') והמשנה ברורה (סימן עה ,ביאור הלכה ,ד"ה
"מחוץ לצמתן").
ולכאורה יש לתמוה שאם שיערה
מכוסה במטפחת האיך ראשה פרוע (גלוי).
ופירש בספר הצניעות והישועה
להאדמו"ר מזוטשקא בפרק ה' ,דראשה
פרוע אין הכוונה על מקום השיער אלא
על זה שנראה תואר על גבי הצוואר
והכתפיים ,וכמאמר הכתוב (שיר השירים ז ,ו)
"ראשך עליך ככרמל".
ולפי זה מדויק היטב לשון הרמב"ם,
שאם נאמר שראשה פרוע הכוונה על
גילוי השיער ,שרק זה הוא שנקרא ראש
פרוע ,ומה שכתב אף על פי ששיערה
מכוסה במטפחת ,הכוונה על שאינה
מכסה היטב השערות ,וזהו גוף העבירה
על דת יהודית .אם כן למה לו להרמב"ם
להדגיש ולומר יוצאה לשוק או למבוי
מפולש (סמטה בין רחובות) וראשה פרוע אף
על פי ששיערה מכוסה במטפחת ,הרי
כל המדובר כאן הוא בשיערה ולא היה
לו לומר אף על פי שמכוסה במטפחת.
וגם למה לעניין דת משה כתב ושיער
ראשה גלוי ,ואילו לעניין דת יהודית
כתב וראשה פרוע ,ולא הזכיר מגילוי
השיערות כלום ,אלא אדרבא כתב אף
על פי ששיערה מכוסה ולא הזכיר כלל
(בהלכות אישות פרק כ"ד הלכה י"א)

שאין השיערות מכוסות היטב ,שזה הוא
גוף האיסור ,אלא אדרבא כתב אף על
פי שמכוסה.
אך לפי זה מדויק היטב ,שבזה עצמו
בא הרמב"ם לחלק ולומר שמצד דת
משה אין איסור אלא בגילוי השיער,
אבל מצד דת יהודית יש כאן איסור
חדש של ראשה פרוע אפילו כשאין כאן
גילוי שיער ,וכגון שמכוסה במטפחת,
מכל מקום כיוון שאין עליה רדיד ,הרי
שעצם תואר הראש מגולה .וזו היא
העבירה על דת יהודית.
ורדיד הוא מלשון מתרדד ויורד ,עיין
ערך "רד" (ראשון) ורש"י (כתובות ע"ב :ד"ה וטווה).
ומבואר בהרמב"ם (בפירוש המשניות במסכת שבת
פרק ט"ז משנה ד') בשמונה עשר כלים שמנה
שם הרמב"ם "רדיד קטן יעטף בו ראשו
וכתפיו" ע"כ .הרי שאפילו מה שנקרא
רדיד קטן מעטף הראש והכתפיים .ובזה
שוב תואר ראשה אינו מגולה.
ועוד כתב הרמב"ם (בהלכות אישות פרק י"ג הלכה
י"א) "מקומות שדרכן שלא תצא אישה
בשוק בכופח שעל ראשה בלבד ,עד
שיהיה עליה רדיד החופה את כל גופה
כמו טלית נותן לה בכלל הכסות ,רדיד
וכו'" .והביאו השולחן ערוך באבן העזר
(סימן ע"ג סעיף א).
ומבואר בזה שכיפה הינה חיוב מעיקר
הדין .ואילו ברדיד החופה את כל גופה
כמו טלית אין כאן חיוב מעיקר הדין,
אלא במקום שנהגו שלא לצאת לשוק
מבלעדי כן חייב הבעל ליתן לה את זה
בכלל הכסות.
ותמוה שהרי בפרק כ"ד וכן השולחן
ערוך בסימן קט"ו פסקו שבלא רדיד
הינה עוברת על דת יהודית ויוצאת בלא
כתובה ,כנזכר לעיל.
ופירש בזה בספר הצניעות והישועה
להאדמו"ר מזוטשקא שם ,שיש שני

טעון גניזה

מיני רדיד ,יש רדיד קטן וכמו שכתב
הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת
שבת הנזכר לעיל" ,ורדיד קטן יעטף בו
ראשו וכתפיו" ,ויש רדיד גדול שחופה
את כל גופה כמו טלית כמבואר כאן.
וכיפה שמובאת כאן ,היינו רדיד קטן
שמעטף הראש והכתפיים בלבד ,ונקרא
כאן כיפה שבעצם הוא כיפה אלא
שמתרדד ויורד ,וזה הוא חיוב בכל
מקום מצד דת יהודית כדי שלא נראה
עצם תואר הראש.
ורדיד החופה את כל גופה כמו טלית,
תלוי במנהג המקום.
ויש לפרש לפי זה כוונת הרמב"ם
במה שכתב (בפרק כ"ד הלכה י"א הנזכר לעיל) "ככל
הנשים" דהיינו שצורת הרדיד תלויה
במנהג הנשים שבאותו מקום ,שבמקום
שיוצאות ברדיד קטן מספיק רדיד קטן,
ובמקום שיוצאות ברדיד גדול צריך
דוקא רדיד גדול ,ובלאו הכי עוברת על
דת יהודית ,אבל בלא רדיד כלל עוברת
בכל האופנים על דת יהודית שזה מנהג
הצניעות שכבר נקבע בזמן חז"ל ,אלא
שצורת רדיד זה תלוי במנהג המקום.
ופירוש זה מתפרש יותר בכוונת
הרמב"ם ,מלפרש ולומר שעצם הרדיד
עצמו חיובו תלוי במנהג הנשים שבאותו
מקום ,שאם כן היה לו להרמב"ם (שם)
להקדים בתחילת דבריו כך שכל מה
שהיא עוברת על דת יהודית בלא רדיד
הוא המקום שנהגו כן .ומוכח.
וכן שאר הדברים שמנה שם הרמב"ם
שעוברת על דת יהודית לא תלוי כלל
במנהג המקום ,אלא בזה שכבר נקבע
כן מנהג הצניעות בזמן חז"ל.
וביותר מוכח כן לפי מה שכתב המגיד
משנה שם ,שהרמב"ם פירש כן כוונת
הגמרא (כתובות עב ).במה שאמרו שם על
המשנה ואיזו היא דת יהודית יוצאה

וראשה פרוע ,ומקשים ראשה פרוע
דאורייתא היא ,ופירש רש"י .ואמאי קרי
לה (ומדוע נקראה) דת משה .ומשנינן (ומתרצים),
דאורייתא קלתה שפיר דמי (מדאורייתא די
ב"קלתה") ,דת יהודית קלתה נמי לא (מדת
יהודית גם ב"קלתה" לא מספיק) ,ומפרש הרמב"ם
דהיינו דמדאורייתא סגי (די) במטפחת,
ומדת יהודית צריך רדיד .ואם כן לפי זה
כיוון שבמשנה ובגמרא לא חילקו שתלוי
במנהג המקום ,מהיכן יבוא הרמב"ם
מעצמו לחלק כן ,וגם יסתום הדברים ולא
יפרש בבירור באר היטב שתלוי במנהג
המקום ,אלא על כורחך כמו שנתבאר
שבלא רדיד כלל עוברת בכל אופן על דת
יהודית.
וזו לשון הפרישה על הטור באבן העזר
(סימן קט"ו) על מה שכתב שם הטור בשם
הרמב"ם שאף
"מעשה בצעירה אחת מנכדותיו [של הגה"ק ר' שמואל על פי שמכוסה
סלאנט זצוק"ל] ,שהתחילה ללבוש "פאלערינע" כפי במטפחת כיוון
ה"מאדע" החדשה ,במקום ה"שאל" שהיה שאין עליה רדיד
ככל הנשים תצא
כתובה.
נהוג בימים ההם .אלה שבאו וסיפרו את הדבר בלא
שם
להגרש"ס טענו בפניו כי מזה תוכל להתהוות וכתב
(סעיף
בירושלים פרצה חדשה ,שכן רבים יסתמכו עליה הפרישה
ויאמרו" :נכדת הגרש"ס לובשת בכך" .הרב קרא קטן י') וזו לשונו:
לבנו ,הוא אביה של צעירה זו ,וביקש הימנו" :לך "רדיד ,החופה
את כל גופה
אל בתך ,ותאמר לה שתסיר מיד את המלבוש
כמו טלית וכמו
לעיל
ותלבש את ה"שאל" כמו אמה ,אחרת אצטרך שכתוב
לילך לכל בתי הכנסיות ולהכריז שזה נגד בסימן עג :ככל
רצוני ,ואף מחיתי על כך"( .בטוב ירושלים עמ' שע"ה) הנשים .רוצה
שדרכן
לומר
באותו
בכך
מקום אבל אין רוצה לומר ככל הנשים
שבעולם ,דהא כתב לעיל סימן ע"ג במקום
שדרך הנשים שלא לצאת בכיפה שעל
ראשה לבד עד שיהיה עליה רדיד .משמע
שאין בכל מקום נוהגין לצאת ברדיד .או
יש לומר שיש חילוק בין כיפה למטפחת,
שכיפה בראשה אז אין נוהגין בכל
המקומות ברדיד אבל כשאין כיפה בראשה
אלא מטפחת בעלמא ,בכל המקומות אין
נוהגין לצאת כך בלא רדיד" .עד כאן לשון
הפרישה.
וכתב בשו"ת קנין תורה (חלק א' סימן י"א אות ז')
להגאב"ד שטראסבורג הגה"ק רבי אברהם
דוד הורוויץ זצ"ל חבר הביד"צ פה עיה"ק
בביאור תירוצו השני של הפרישה (ד' אלול
תשל"ד) ,וזו לשונו" :ופירוש הדברים יש
לומר כיוון דהתורה קראה לזה פרועת

ראש ,על כן אף דמדת משה מדאורייתא
די בזה מה שהשערות מכוסין ,דכל ענין
הראש הוא מפני השערות ,עם כל זה גזרו
חז"ל מדת יהודית דכל שנראה ראשה
לבד לו יהא דמטפחת מצומד על שערותיה
ומכוסים לגמרי גם זה נקרא פרועת ראש
וכלשון הרמב"ם הנ"ל ,ועל כן גזרו שתתן
רדיד המכסה ראשה וכל גופה יחד דאז
אין נראה עוד ראשה לבד ולכן במטפחת
בעלמא בשום מקום אין נוהגות לצאת
בלא רדיד הזה ,אך כשיש כיפה על ראשה
שזה כעין מגבעת גבוה מעל ראשה באופן
שניכר שאין הראש לבד יש מקומות שאין
נוהגות עוד ברדיד" .עד כאן לשונו.
והנה מצאנו לו להאדמו"ר מזוטשקא
זצ"ל בביאור כוונת הרמב"ם .וגם השכיל
לגלות לנו עומק דברי הפרישה.
וכן כתב בשו"ת קנה בושם (חלק ג' אבן העזר
סימן ק"ו) להגאון רבי מאיר בראנדסדארפער
זצ"ל חבר הביד"צ פה עיה"ק ת"ו( ,והוא
הלא היה מבין החותמים על הכרוז מהביד"צ בשנת תשס"א) ,וזו
לשונו" :ורדיד היינו צעיף שהיו לובשות
על הראש ויורד ומכסה את כל הגוף
כמו מלבוש עליון על כל בגדיה ,כדמוכח
להדיא מלשון הרמב"ם והטור ושולחן
ערוך (שם) דבלי הרדיד בכלל פרוע ראש
הוא אף על פי ששיערה מכוסה ,ואם כן
מוכח על כרחך ,דהרדיד היה מכסה ראשן
עם הגוף" .עד כאן לשונו.

מה היה המנהג
ב י ר ו ש ל י ם ?

זה נוסח התקנה שתקנו תקיפי דארעא
קדישא בשנת תקי"ד ,ובאו על החתום
גאוני ירושלם עיה"ק וביניהם אביהם
של המהרי"ט אלגאזי והחיד"א,
זיע"א:
"זה יצאנו ראשונה הסכמנו בכל תוקף
ברוב בנין ורו"מ ובהסכמה עלינו ששום
בת ישראל ואפילו הזקינות לא תוכל
ללכת בשוק בלתי מכסה על מלבושיה
(הנקרא ליזא"ר) ואפילו מחצר לחצר
הקרוב אליו ופתחו של זה נגד פתחו של
זה כל שדרך הרבים באמצע וכו'( .ע"ש עוד
הרבה אזהרות בעיני צניעות)

כל זה נעשה בהסכמת כולנו בכח תורתנו
הקדושה וכל מי שהוא בעל נפש יקבל עליו
את כל האמור בלי מגרעת ,ואם המצא
ימצא איש או אשה שיעבור על דברינו
אלה מלבד שעובר על דברי חכמים ולא

יראה כי יבא טוב ,אלא אנן בדידן (אנחנו כדין" ,ובלי ה"שאלע" והסדין .מה
נעשה לבסוף כו'"( .בטוב ירושלים עמ' עו-עז)
בשלנו) נדעה ונרדפה אחריו עד החרמה
ושלא יהיה בכלל מפחד רעה ועליו תבא
והגה"ק רבי שלמה אליעזר
ברכת טוב וכו'"( .ספר התקנות סי' נ"ה)
אלפאנדארי זצוק"ל כתב:
וזו לשון הגה"ק רבי הלל
"ואף שהנה בעתה יוצאות הנשים
קאלאמאייער זצוק"ל:
לרשות הרבים זהו ודאי מפני קלקול
"וגם הנני להודיע לכם כי מנהג זה הדורות לא שהדבר הותר חלילה ,כי
של צניעות אשר היה מיוסד בעיה"ק מי הוא זה שיכול להתיר מה שהוא
מלפנים שהיו הולכות מעוטפות ,לאו אסור ,גם זכרני בימי חורפי כמה שנים
מילתא דחסידותא הוא ,אלא מעיקר ששום אשה מנשי ישראל לא היתה
הדין כמו שאמרו חז"ל (תנחומא וישלח פ"ה) לא יוצאת כלל לרשות הרבים ,ואף
ניתנו תכשיטין לאשה אלא כדי לקשט בעת הדחק לילך אצל חברתה היתה
בהם לבעלה ,וכל מי שאינה מתנהגת מתכסית בלבוש בגד שחור כל גופה
כן עבירה גוררת עבירה וכמה רעות מראשה ועד רגליה ,אלא שאחר כמה
מסתעפים מזה ,כי פרצה קוראה לגנב שנים מפני סיבה שנשתנית הכסוי
לבוא על ידי כך לידי הסתכלות ,ואם שעל ראשה ,אח"כ התחילו לשנות גם
אנו מוזהרים מדברי קבלה ברית כרתי שאר מלבושים שהיה להן ביחוד לנשי
לעיני ומה אתבונן על בתולה (איוב ל"א) ,ישראל איזה מהן ,ועל ידי זה בהמשך
לנשואה על אחת כמה וכמה ,שהזהירה הזמן התחיל מעט מעט הקלקלה
התורה (במדבר ט"ו) ולא תתורו אחרי באיזה מהן לצאת בכסוי ראשה
עיניכם ,וראיה מביאה לידי הרהורים וגופה לבד שלא ברצון חכמים,
רעים ,ועבור שגבהו בנות ציון ותלכנה והיו העם צועקים תמיד על זה וגם
נטויות גרון (ישי' ג') ,גרמו להחטיאם בפגם מנהיגי העם היו מצטערים על זה
ברית שעל ידי כך נחרבה עירנו וגלינו אבל לא היה בידם לגדור הפרצה
מארצינו ,וגם דרך אשה להתקנאות הזאת ,שבאמת ימשך מזה כמה
בחברתה ובמלבושיה ואומרת לבעלה דברים רעים הסתכלות בהן וגלוי
הב הב וכו'"( .שו"ת בית הלל סי' י"ד)
שער וכדומה ,וכבר אמרו (ברכות ס"א).
אחורי ארי ולא אחורי אשה"( .שו"ת סבא
ובספר שערי ירושלים (מלפני  150שנה
בערך) כתב:
"בירושלים הולכות הנשים בסדינים
לבנים מעוטפים מראשם ועד רגלם,
כשהולכים בשוק מפני הצניעות,
אפילו הבתולות"( .עמ' קס"ז)

והמגיד הירושלמי הרה"צ ר' בן ציון
יאדלר זצ"ל כתב:
"בימים מקדם חובה היתה מוטלת
בירושלים על כל אשה היוצאת לשוק,
להתעטף בסדין .וסיפר לי אאמו"ר
זצ"ל שגידל בביתו יתומה מקרוביה של
אמי ע"ה שעלתה עמהם לארץ ישראל,
מיד כשמלאו לה עשר שנים קבל
הוראה מהרבנים שכבר הגיעה זמנה
להתעטף בסדין ,ובלעדיו אסור לה
לצאת לשוק.
במרוצת השנים הוחלפו ב"שאלע",
אשר גם הם כיסו רוב הגוף ,אך כאשר
באו חדשים ביטלו תלבושת זו ,כי
נראית להם כמיותרת ,ואמרו "די להן
לנשים לכסות גופן וידיהן ורגליהן

קדישא ח"א סי' ל"ב)

פסקו של הגה"ק רבי עקיבה פרוש
זצוק"ל בעל משנת רבי עקיבה
בתחילת הפירצות בעיה"ק ירושלם
בשנת תרע"ג
"העולה מכל הנזכר לעניות דעתי דעל
גזרה ח"ו לעבור על דת יהודית ,לכל
הפוסקים כולם מחויבים למסור נפש
בשעת שמד ,או בפרהסיה אפילו שלא
בשעת שמד ,דלא מבעי (אין זו קושיה)
לשיטת רש"י ותוספות ויראים והערוך
והאשכול והנמוקי יוסף והרמב"ן והר"ן
והמאירי והטור ורבינו ירוחם והתשב"ץ
והריב"ש והגהות אשרי והשלטי גבורים
והרדב"ז והב"ח והלבוש והט"ז והחיי
אדם זכרם לברכה ,שלעניות דעתי
מפורש ומבואר שסברי (שסוברים) דעל
כל מנהג שנהגו בו ישראל ויש בו טעם
נכון מצד צניעות והיכר יהדות אפילו
בדבר קל כמו צבע רצועות המנעל,
ואפילו אינו מנהג קבוע לדורות,
ולכל ישראל ,רק בעיר אחת ונתחדש

שם באותו זמן ,ובפרט דעל ידי בטול
מנהג זה יתדמו לעכו"ם במלבושם או
במנהגם יותר מקודם ,שצריך למסור
נפשו על זה בשעת השמד אפילו בצנעה,
ובפהרסיה אפילו שלא בשעת השמד,
משום דמנהג ישראל תורה ,ועיין
מנחות ל"ב דאפילו אם יבוא אליהו
הנביא ויאמר דאין חולצין בסנדל ,אין
שומעין לו ,שכבר נהגו העם בסנדל,
ואיתא (ומובא) בירושלמי דמנהג מבטל
הלכה ,ועיין שו"ת מהרי"ק ז"ל סי'
ט' ,וסי' נ"ד שהאריך בענין המנהגים,
דאפילו במנהג שאינו קבוע לדורות ורק
במקום אחד הדין כן עש"ה ,וסמכו רז"ל
כל מנהגי ישראל שיש בו טעם נכון,
על דברי קבלה אל תטוש תורת אמך.
אלא אפילו לשיטת הרי"ף והרמב"ם
והרא"ש והסמ"ג והחינוך והרמ"ה
ומהרי"ק זכרם לברכה...
והנה אחרי שנתבאר לעיל באריכות
באות א' דעל גזירה ח"ו לעבור על דת
יהודית יהרג ואל יעבור ,דלא גרעי
מערקתא דמסאנא למר כדאית ליה
ולמר כדאית ליה (שלא חמור יותר מרצועת
המנעל לפי שיטת כולם) ,ואחרי שנתבאר
לעיל באות ב' דהיכי דהוי (שבמצב של)
שעה גזירה וגם בפרהסיה אזי לרוב
הפוסקים לא מהני טעמא דלהנאתו
קמכוין (לא מועיל הטעם כשמכוון להנאתו).
נבוא לעניננו לדון ולהציע חומר הדבר,
דהנה בזמנינו שקמה כת אחת מישראל
שאומרים נהיה ככל הגוים בית ישראל,
וברצונם להתחקות ולהתדמות להגוים
במלבושיהם ובהליכותיהן ,ולובשים
מלבושי פריצות ולפי המאדעס
המתחדשות אצל העמים בעיירות
המפורסמות לפרוצות ,דבכהאי גוונא
(שבאופן זה) גם למהרי"ק ז"ל שייך בזה
לאו דבחוקותיהם לא תלכו ,ופורצים
ועוברים על מצות תוה"ק ומנהגיה

בקום ועשה ובפרהסיה באופן שיטתי,
דזה הוי לעניות דעתי בגדר שעת
גזירה שהרי רוב הפוסקים מפרשים
טעמא דאמרינן גם בשאר מצות יהרג
ואל יעבור היינו א -משום חלול השם,
ב -משום דלמא אתי למסרך ולהמשך
אחר העבירה וישתכח המצוה או
התקנה לגמרי כמו שכתוב בתוספות
כתובות דף ג ע"ב והנמוקי יוסף בב"ק
שם ,ועיין ברמ"ה ז"ל שם בכתובות
עש"ה( ,זולת רש"י וסיעתו מפרשי,
דהטעם הוא כדי שלא להמריך העכו"ם
את לבות בני ישראל ,ומשו"ה סברי
דטעמא דלהנאתו מכוון מהני בכל
אופן) ובעוה"ר בדור פרוץ כזה
שפיר עלול הוא שהדור כולו אתי
למסרך ולהמשך אחריהם וישתכח
דת יהודית לגמרי ,וכמו כן מתחלל
שם שמים הרבה על ידי זה ,וביחוד
בארצינו הקדושה ת"ו שהערביות
יוצאות רעולות עטופות במלבושיהם
הכי צנועות ,ואם כן הוי לעניות דעתי
שעת הגזירה ובפרהסיה ביחד...
וכבר כתבנו דדומה ממש לדין זה
דהעלה טינא בלבה דימות ואל ידבר עמה
אפילו מאחורי הגדר אפילו פנויה שלא
יהיו בנות ישראל פרוצות ,הכי נמי בנידון
דידן (גם בנידון זה) שאשה אחת עלתה טינא
בלבה ,או שאחד מאנס אותה לעבור
על דת יהודית לצאת בשוק או בחצר
שרבים בוקעים בו וראשה פרוע היינו
אפילו לגלות שער שחוץ לצמתן ,או
בקלתה "יאזמע" לחוד בלי רדיד
"יאקל" או לגלות זרועותיה היינו
מכף היד עד ה"עלנבויגין" וכן ללבוש
מלבושי עכו"ם וכיוצא ,וכמ"ש דמ"ש
זה מזה דהא לדבר עם בחורים גם כן
אינו רק "דת יהודית" מכל מקום אפילו
בצינעא אין מתירין וצריך למסור
נפש( ."...קונטרס קדושת ישראל ,הובא בסו"ס אבני שיש)

לזיכוי הרבים ,ניתן לקבל את העלון חינם .פרטים בטל' 0527-111-333

