
  דעת תורה ופסק הלכה

  ש"עיי שחור הוא דר� צניעות והכנעה דצבע 'ק ג"קעח ס' ד סי"� יו"ש' ועי

  חיים שמרלר
  ד משמר התורה"חבר בי

   הכהן שמאי קהת גרוס 'הק
  ד משמר התורה"חבר בי

דעת תורה ופסק הלכה
 ב"ניסן תשע ,ד"בס

גרביים שקופות או ו מאד לשמוע אודות המכשלה הנוראה בלבישת 

עד כי צדו , אשר נתפשטה בקרב שלומי אמוני ישראל

והדבר גובל באיסורי תורה והחטאת הרבים 

   !ל אסורות בלבישה"גרביים הנ

אין כבר  ולכן, לאחרונה היצרנים טווים הגרביים מחוטים דקים יותר

יסתירו לגמרי את צבע וחובה לבדוק שהגרביים 

   !ואין זה חומרא או הידור אלא חיוב גמור מעיקר הדין

ל חלה גם על בעלי החנויות לבל יחטיאו את הרבים במכירת 

פיע לעורר ולהתריע על חומר 

וכן מוטלת החובה על האברכים לפקוד דרכי בני 

  .ן להיגאל במהרה בימינו אמן

  

 שמעון בעדני   שמואל אויערבאך 

          

     

מצטר� אני לקריאה 
א "של הגאו� שליט

  הצניעות נוושע  ובזכות 

  עזריאל אויערבאך
  ד משמר התורה"חבר בי

  ברוך שרגא
  ד משמר התורה"חבר בי

  יהודא סילמן
  ד משמר התורה"חבר בי

  נפתלי נוסבוים
  ד משמר התורה"חבר בי

ועי

הק

או , שת אשר הרגל נראה מתוכן

  "הוא לנו אומה קדושה וטהורה מדור דור
 ח"תרפ בכרוז משנת -ובית דינו  ל"זצ הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד

דעת תורה ופסק הלכה
  

  

  

 

ו מאד לשמוע אודות המכשלה הנוראה בלבישת כאבנ

אשר נתפשטה בקרב שלומי אמוני ישראל, בצבע הרגל

והדבר גובל באיסורי תורה והחטאת הרבים , מלכת ברחובותינו צעדינו

     .ל"ר, וסילוק שכינה ממחנינו

גרביים הננו להודיע כי על פי דין תורה על כן מחובת

לאחרונה היצרנים טווים הגרביים מחוטים דקים יותרכ "כמו

וחובה לבדוק שהגרביים , לסמוך על עובי הדנייר

ואין זה חומרא או הידור אלא חיוב גמור מעיקר הדין. בשר הרגל

ל חלה גם על בעלי החנויות לבל יחטיאו את הרבים במכירת "האזהרה הנ

  .ל"הגרביים הנ

ומכאן תצא הקריאה לכל רב ולכל משפיע

וכן מוטלת החובה על האברכים לפקוד דרכי בני , האיסור וגודל האחריות

  .ביתם שלא יחטיאו את הרבים

ובזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ועתידין ל

  באנו על החתום

שמואל אויערבאך     חיים קניבסקי   נסים קרליץ 

           

וחלילה ללבוש אנפלאות מנוקבות מעשה רשת"

הוא לנו אומה קדושה וטהורה מדור דור גוליכל אלה פ, אנפלאות מגוון עור הגוף
הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד


