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Fashions of the Repentant

 Iמנהג ספרד .

. כתר שם טוב כרך ו', עמוד ס"ד-ס"ה1
ובאלה ומגוהצים, לבנים בגדים בר'ה ללבוש המערב, וערי וסת״מ, א״י ערי בכל המנהג

הארצות לובשים שחורים וכובעי משי שחורים ככל חגי השנה.

A.עפ״י המתפללים בירושלם המקובלים החסידים כי אומר זה, מנהג מקור לציין אבא טרם
וכ״ש ומגוהצים, לבנים בבגדים לביה״כ באים במנחה שבת ערב בכל ז״ל, האר״י כונות

בר״ה ויוה״כ.
B.בנוהג ג') פ'א ר’ה, (מסכת בירושלמי כמ״ש קודש בהררי יסודתו בר״ה לבנים לבישת מנהג

יודע שאינו זקנו ומגדל שחורים ומתעטף שחורים לובש דין לו שיש יודע אדם שבעולם
וכו׳... זקנם ומגלחין ומתעטפין לבנים לובשים כן אינו ישראל אבל יוצא, דינו האיך

ואוכלים ושותין ושמחין יודעין שהקב״ה עושה להם נסים.
C.סמל על מורה הלבן גוון כי ויוה״כ, בר״ה לבנים ללבוש וסת״מ בא״י בנ״י שנהגו ...טעם

הטהרה והנקיון, וממליצים עליה הפך לבן טהור הוא...
ֻּכּלֹו ַהּנַָגע ֶאת ְוִטַהר ְּבָׂשרֹו ָּכל ֶאת ַהָּצַרַעת ִכְּסָתה ְוִהּנֵה ַהּכֵֹהן ְוָרָאה – יג:יג ויקרא

ָהַפL ָלָבן ָטהֹור הּוא:
D.בגדי כמו שחורים בגדים שהם התקועית באשה אבל כבגדי חשחור הגוון ...וההפך

אלמנה... ושנינן עוד בגמ׳... 
להם: אמר הצדיק שמעון בה שמת שנה אותה רבנן: תנו – יט יומא בבלי תלמוד
היה הכפורים יום בכל להם: אמר יודע? אתה מניין לו: אמרו מת. הוא זו בשנה
לי נזדמן והיום עמי. ויצא עמי נכנס לבנים, ועטוף לבנים לבוש אחד זקן לי מזדמן
חלה הרגל אחר עמי. יצא ולא עמי נכנס שחורים, ועטוף שחורים לבוש אחד זקן

 שבעה ימים ומת.
E....ועוד מצינו מה שציוה ינאי לבניו 

– קיד. שבת בבלי בכליםתלמוד לא תקברוני אל בני, לבניו: ינאי רבי להו והאמר
אבלים, בין כחתן ואהיה אזכה לא שמא - לבנים שחורים. בכלים ולא לבנים,
הבאין האוליירין בכלים אלא חתנים, בין כאבל ואהיה אזכה שמא - שחורים

ממדינת הים...
F.לובשים ישראל אבל שזכרנו הירושלמי מדברי הוא בר״ה לבנים ללבישת המקור ומעתה

לבנים ללבוש דרכם ואין גדול שהקור הארצות באלו אבל וגו' לבנים ומתעטפין לבנים
לחוכא יהיה שחורים לובשים ואלפים ומאות לבנים, ילבשו שנים או אחד ואם כלל,
ללבוש אירופא מדינות מנהג כי ועוד עליו. ויתלוצצו ישחקו האנשים, בין ואטלולא
אשר מקום בכל היהודי וטבע ופשטיה, בהרא נהרא טובים ובימים חחופח ביום אף שחורים

יהיה גולה מקבל עליו השפעת המקום ולומד ממעשיהם.
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IIמנהג אשכנז  .

  הדלקת נרות ביום כיפור, ובו ד' סעיפים.  –. שו"ע או"ח תרי:ד  2
הקיטל ללבוש נוהגין וכן כפור... ביום נקיים לבנים בגדים ללבוש שנהגו (טז) שכתבו יש ... הגה:
פ"ז מיימוני מהגהות (ד"ע ונשבר נכנע האדם לב זה ידי ועל מתים בגד הוא גם ונקי, לבן שהוא

דשביתת עשור). 

. משנה ברורה (שם סעי"ק ט"ז)3
- וכו' לבנים בגדים ללבוש היוםשנהגו לכבוד ונקיים לבנים בגדים לובשים הנשים שגם ונוהגין

נוהגות ואין הדין יום אימת מפני ויו"ט בשבת בהם שמתקשטין בתכשיטין עצמן יקשטו לא אבל
ללבוש קיטל:

. הלכות ראש השנה, י"א אלול ה'תשע"א, הרב דניאל חיימוב4
ילבש אלא עליו הדין ואימת פחד שיהא כדי החגים כשאר מפוארים בגדים השנה בראש ילבש לא
ולבוש לבן לבוש שהוא קיטל ללבוש נוהגים שהמדקדקים משה מטה בספר וכתב נאים. בגדים
שבגדים נוסף טעם הב"ח וכתב בוכרה. הקודש בעיר נהגו וכן האדם. של ליבו לעורר כדי מתים

לבנים מסמלים את עניין הסליחה על פי הפסוק אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו.
http://www.din.org.il/2011/09/10/

III. Psychology of Color
5. Wikipedia: 
White - Happiness, Sincerity, Purity
Black - Grief, Sophistication, Expensive, Fear
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_psychology#cite_ref-Aslam_24-7

6. New York Times – Clothes and Self-Perception

Mind Games: Sometimes a White Coat Isn’t Just a White Coat

If you wear a white coat that you believe belongs to a doctor, your ability to pay attention
increases sharply. But if you wear the same white coat believing it belongs to a painter, you
will show no such improvement.

So scientists report after studying a phenomenon they call enclothed cognition: the effects of
clothing on cognitive processes.

It is not enough to see a doctor’s coat hanging in your doorway, said Adam D. Galinsky, a
professor at the Kellogg School of Management at Northwestern University, who led the
study. The effect occurs only if you actually wear the coat and know its symbolic meaning —
that physicians tend to be careful, rigorous and good at paying attention.

The findings, on the Web site of The Journal of Experimental Social Psychology, are a twist
on a growing scientific field called embodied cognition. We think not just with our brains but
with our bodies, Dr. Galinsky said, and our thought processes are based on physical
experiences that set off associated abstract concepts. Now it appears that those experiences
include the clothes we wear... 

http://www.nytimes.com/2012/04/03/science/clothes-and-self-perception.html
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