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  קטעים מדרשות גדולי התורה שליט''אקטעים מדרשות גדולי התורה שליט''א
 )מתוך החוברת ''מי ירפא לך'', ב''ב תשנ''ה(

 

  מרן בעל ''שבט הלוי'' שליט''אמרן בעל ''שבט הלוי'' שליט''א
אנו חיים אמנם בעיר מלאה חכמים וסופרים, ישנם בחסדי ה' כמה מאות בתי 

ות כנסיות ובתי מדרשות, וגם מאות מאות מוסדות חינוך, תלמודי תורה, ישיב
קטנות וגדולות... אבל תשמעו היטב מה שאני אומר לכם, כי אם לא נעמוד 
כחומה בצורה נגד רוח הזמן של ההפקרות, מותרות, אופנה... וכל אביזרייהו 

 לא יועילו כל אלה בתי הספר כלום!!! -דגילוי עריות וע''ז
ג בואו ותראו מה אמרו רבותינו ז''ל בירושלמי תענית פרק בתרא, תני רשב''

חמש מאות בתי סופרים, בתי ת''ת וישיבות קטנות, היו בביתר ללפני חורבן 
ביתר, והקטן שבמוסדות אלו הכיל בתוכו לפחות חמש מאות תלמידים, א''כ 
לפי החשבון היו בביתר יותר ממאתים חמישים אלף תשב''ר... וכיון שגברו 

תו באש רח''ל, העוונות, נחרבה ביתר, והיו כורכים כאו''א בספרו ושורפים או
ושואל הירושלמי מפני מה חרבה ביתר, ומשיב הירושלמי דבר מבהיל הרעיון 
ממש! מפני שנהגו שמחה יתרה, הדליקו נרות ושכחו חורבן ביהמ''ק, זוהי 
הסיבה! והדברים ק''ו, אם העובדה שלא התאבלו על חורבן ביהמ''ק זה 

שהיה בה רק בתי הספיק להיות סיבה לחורבן מוחלט של עיר ואם בישראל, 
חינוך חרדים ורבע מליון תשב''ר, ובכל זאת לא הועיל כח התורה להגן 
ולהציל, ואפי' הבל פיהם של תשב''ר שאין בו חטא, ק''ו ומכל שכן בעוון 
הטהרה והצניעות שזה יסוד היהדות ממש! ואם זה התערער, כמה צריכים 

 להיות רועדים וחרדים על העתיד ח''ו...
ניים כראוי על הבנות שלא יצבעו עצמן, שלא יצאו לרחוב האם פוקחים עי

מבושמות, ולא ילבשו בגדי שחץ הנמכרים בעירנו בריש גלי ונקנים ע''י 
חרדים !? אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה, חוטאים ומחטיאים את 

 הרבים.
כלל הדברים, דבר ראשון בענין הלבוש, עלינו ליתן דעתינו לכך שלא ייתכן 

בנים והבנות וקדושת וטהרת הבית, רק אם האשה תהא זהירה חינוך ה
בלבושה לא להתבלט כלל, לא בצבע הבגד ולא בצורתו, וזה כולל הרחקה 
מאיפור וצביעת העינים, כי על צביעת העינים אמרו חז''ל שזה היה מסיבות 
חורבן ביהמ''ק, כמאמר הפסוק ''יען כי גבהו בנות ציון... ומשקרות עינים'', 

ו חז''ל במדרש רבה פ' מצורע שהיו מכניסות צבע בעינים. ואם היא לא ואמר
נזהרת בזה ולובשת בגד או תכשיט בולט או נוצץ, היא גורמת רע לבעלה 

שמביאה לכך שיסתכלו עליה בני אדם,  -ולילדיה, וגורמת חטא מבית ומחוץ
רך ומכניסה עי''ז הרהורי עבירה ומחשבות עבירה לבין הבריות, ועוברת על ס

של ''ולא תתורו'' ועל עוון לפני עוור לא תתן מכשול, ועל עוון החטאת הרבים 
 שעוונו חמור מאד.

  הגאון רבי חיים פנחס שיינברג שליט''אהגאון רבי חיים פנחס שיינברג שליט''א
שיש לדבר על ענין מוזר כזה  -צריכים כולנו לקונן שהגענו לכזאת שפלות

לא עם חילונים ח''ו אלא במחנה שלנו! איך נעשתה פירצה  -של צניעות
 ולה כזו? הרי זה הרס בעיקר היסוד של היהדות!גד

מנקודה של הלכה עוברים כמה איסורים חמורים שהם מיסודי היהדות, 
ראשון, על הלאו של ''בחוקותיהם לא תלכו'' שהרי ''מודה'' זו באה מהגויים 

המקור של הטומאה, וא''כ זהו בדיוק מה שביארו  -המתועבים,  מפריז
הגוים בכל הדברים של פריצות, כמבואר הפוסקים לא ללכת בחוקות 

ברמב''ם. שנית, עוברת בכל דבר הנוגד את הצניעות על ''דת יהודית'', שלפי 
המבואר בפוסקים זהו דרך צניעות שנהגו בנות ישראל. בנוסף לכך יש את 
הסמ''ק ומביאו הביאור הלכה בסי' ג', שפוסק על עניני צניעות שהם איסור 

 ות של תורה, יש כאן חילול ה' והחטאת הרבים.דאורייתא, ובפרט במקומ
 -ומי יודע אם כל הצרות שאירעו לנו בזמן האחרון... אם לא זאת הסיבה

חסרון צניעות. שע''י חיסרון בצניעות נגרם סילוק השכינה, ומי יודע אולי 
זוהי הסיבה לכמה צרות תאונות ויסורים שאנו רואים, ורבותי זה אולי הקרוב 

'ל בפירוש אמרו כאן בספרי שהשראת השכינה שהיא היא לודאי! כי חז'
ההצלה מהצרות, תלויה בתנאי של לא יראה בך ערות דבר, א''כ זוהי הסיבה 

 לצרות שבזמנינו.
רבותי! כואב לנו מאוד מאוד איך נשים עוברות בשאט נפש ובעזות מצח על 

ים איסורי דאורייתא. ומצינו בש''ס ברכות כ' בענין כרבלתא שמסרו חכמ
נפשם באמצע השוק ועשו מעשה בידים, ולא ע''י שליחות, בשביל לסלק 
הפירצה של אשה שעברה על ''דת יהודית'' ולבשה בגדי זנות! בגד אדום! 
בגדים בולטים! בגדים צבעוניים! כמו ש'הולך היום''! ה' ירחם. וחורבן 

 הוא חורבן היהדות בכלל. -הצניעות

 

  הגאון רבי נסים קרליץ שליט''אהגאון רבי נסים קרליץ שליט''א
גד לא צנוע יש בו ע''פ הלכה שני איסורים, איסור אחד מצד עצמו, שהבגד ב

עצמו אינו כיסוי כשר, ויש עוד איסור והוא ''לפני עוור לא תתן מכשול'', 
 שגורמת מכשול לאחרים.

בגד של בת ישראל צריך להיות מושלם בתכלית השלמות, יש לזכור שבגד 
זה צריך להיות ''כשושנה'', של בת ישראל זהו בגד של כנסת ישראל, בגד 

 בלי פתחים וסדקים, ובלי משהו הדומה ל''חוחים'' שהם אומות העולם.

  אופנת האבדון אופנת האבדון 
 (5)מאמר מגליון צופיה מס' 

חיים אנו בתקופת שמד! יומם ולילה ללא הרף, אנו מותקפים, בהפצצה עזה 
ינו של הפקרות ופריצות. איננו חשים כלל כי קהו חושנו. נשותינו ובנות

מובלות כצאן לטבח אל חנויות הבגדים, מולכות שולל, אחר כל בגד המוצע 
 למכירה, צר, קצר, שקוף, טרף ככל שיהיה.

בנות ציון נעשות הפקר לאפנת הנחש הקדמוני, ולפסקיו של מלאך המוות, 
 והורסות את כל היהדות.

ה הכל שואלים: הכיצד מעיזות בנות חרדיות המקפידות בכל הענינים על קל
כבחמורה, ללכת ברחובה של עיר בבגדים צרים המבליטים את כל צורת גופן, 

 ומחטיאות את הרבים?
שמתגלים בהן מקומות החייבים בכיסוי  -בחצאיות קצרות, צרות וישרות-

מהתורה? בבגדים ובגרביים שקופים המותירים חלקי גוף חשופים? בפאות 
ש, ומבעירות אש טומאה של היום השמות ללעג ולקלס את מצוות כיסוי הרא

 בלב רואיהן???.

התשובה אחת היא: מפני שלא לימדו אותן!!! בידיים הפכו אותן לראש 
החנית של עמלק וחיילותיו. בשבילן הצניעות הוא ''פרומקייט'' לצדיקות 

 הדור. ולכן בכל נסיון קטן הן פורקות את עול הצניעות מעל צווארן.
דרין, עוברות על איסורי תורה נוצר מצב, שנשים ובנות חרדיות למה

נוראים, ושולחות לגיהנום אלפים ורבבות מישראל בכל שנה ושנה, ועל 
כולנה מסלקות אתת השכינה מתוכנו, ומביאות תחתיה ים של צרות 

 ואסונות מחרידים, ורוח הפקרות ופריקת עול.
זעק כבר לפני שלושים שנה, כשהחלה פירת הבגדים הצרים והקצרים, 

ך זצוק''ל, בכנס צניעות שהתקיים 'באולם חן' בירושלים, וז''ל: הגרא''מ ש
''אם נשות אברכים לובשות מלבושים כאלה, עלינו לסגור את כל הכוללים. 
כי אם האשה הולכת בפריצות מה שווה תורת בעלה? הרי כל תורתו הולכת 

 נורא ואיום. ה' ישמרנו. לסיטרא אחרא!''

                

עורו! אברכים צעירים מתפתלים ונאנקים ביסורים נוראים, בידינו להושיעם! לא  בני תורה! עורו
תעמוד על דם רעך! עד מתי נמשיך לסלק את השכינה!? מה נענה ליום הדין???

 3יון מס' גל פרשת אמור 
 
 
 
 

 

לתגובות, עצות, תרומות וסיוע בהפצת העלון, 

 ניתן לפנות למערכת 'הכתר'
 ירושלים. 57375ת.ד. 
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קונטרס סיטרא דקדושא נתחבר ע''י אחד ממרביצי התורה שליט''א פעיה''ק 
 ירושלים.

 בעז''ה הקונטרס הנפלא בעלון זה בהמשכים. בהסכמת המחבר, יופיע
_______________________ 

 קונטרס סיטרא דקדושה
 לבאר ענין אחריות הבעל לצניעות הלבוש של אשתו -עיקרו 

 וגם יבאר כמה יסודות כלליים בנושאי הצניעות בדורנו
 ]נערך בצורת שאלות ותשובות[

 במקום הקדמה
דברי חיזוק בענין קדושת ישראל. וראיתי לנכון ברצות השי"ת זכיתי לכתוב כמה 

להודיע לקורא, כי איני ראוי להטיף מוסר לרבים, הלואי שאזכה לתקן משהו 
בנפשי. אך כיון שהקב"ה מסבב כל הסיבות גלגל את הדברים כך שעסקתי בסוגיות 
אלו, והיו הדברים תחת ידי, ואח"כ שמעתי מפי העוסקים בנושא שיש צורך השעה 

קונטרס בענין זה, נמלכתי בדעתי שמסתמא רצון השי"ת להדפיס הדברים,  להוציא
ולמרות שבושתי ונכלמתי לעשות כן, מ"מ לא ראיתי לי מקום פטור מזה, וכאנוס 
על פי הדיבור הלכתי והדפסתי את הדברים. תפילתי שטוחה לפני השי"ת שימצאו 

 קדושה.הדברים חן בעיני חברי ורבותי, ונזכה להוסיף כח בסיטרא ד
 פרק א'

שאלה: לכאורה זה לא צנוע לעסוק בנושאי צניעות, וא"כ אולי עדיף שכל אחד 
 יחשוב לבד מה נדרש ממנו.

תשובה: ודאי שהיה עדיף אילו כולם היו נוהגים כשורה ולא היה צורך לדבר על 
זה, אך כיון שהמציאות היא שהנושא צריך חיזוק רב, לכן הורו גדולי הדור כי לא זו 

לשתוק, ואדרבה יש חובה לעסוק בנושאים אלו. בדורנו יצאו לאור כמה העת 
ספרים בנושאי צניעות הלבוש לנשים, כגון עוז והדר לבושה, מלבושי כבוד, 
משבצות זהב לבושה ועוד, והמעיין בהסכמות ימצא כי כל גדולי הדור תומכים 

 בהחלט בעיסוק בנושא, עי"ש, ולא נוכל להעתיקם כי רבים הם.
דמה לספר חוקת ישראל בעניני צניעות ושמירת עינים, כותב המחבר הג"ר ובהק

אלעזר בריזל: וכן שמעתי מפי גדול הדור רבינו בעל החזון איש )שליט"א( כאשר 
הראיתי לפניו הקונטרסים מספרי זה הוטב בעיניו ברך אותי ברכת ברכה והצלחה 

ד עלינו החוב להפיץ וכה אמר: זה הוא הדרך הנכון שעל ידו נוכל להשפיע. ועו
חוברות הסברה בעד המון הפשוט להודיע להם איך מזיק תלבושת השחץ והפרוץ, 

 עכד"ק.
וכתב הג"ר אהרן קוטלר זצ"ל ]משנת ר' אהרן ח"ג מאמר קדושת ישראל[: ומקום 
פה עמדי לעורר על ענין מכאיב ומבהיל שטועים בו רבים... יש רבים הנמנעים 

ומו שמים. בדור פרוץ וירוד בכל העניינים בהלבשה... לדבר בזה מטעמי צניעות. ש
בריש גלי ולא יתבוששו, ולדבר בעניני קדושה וצניעות זהו היפך הצניעות! היש 
לך הטעיית היצר גדולה מזו? וחיוב מוחלט הוא לדבר בזה בפרהסיא בין מהבימה 

במקורם בין בשיעורים לחבורות ועם יחידים בכל מיני הסברה. עכ"ל. ואמנם דבריו 
נאמרו לגבי הפצת טהרת המשפחה, אך באמת זה נכון לכל עניני צניעות, שאם 
היצר רשאי לעשות ככל העולה על רוחו, ואילו ליראי ה' אסור לפעול ולדבר כלום 

 מחמת "הצניעות", הרי שהמאבק הוכרע מראש לטובת היצר ח"ו.
ואזנר, הג"ר  בספר עולמות של טהר עמ' י', הובאו מכתבים מהג"ר שמואל הלוי

ניסים קרליץ, הג"ר מיכל יהודה ליפקוביץ, הג"ר שמואל אויערבאך, הג"ר יצחק 
זילברשטיין שליט"א ועוד, הקוראים לכל בת ישראל לקבוע לימוד קבוע בספרים 
העוסקים בהלכות צניעות הלבוש, וכן מכתב מהג"ר אהרן ליב שטינמן שליט"א 

 רים בהלכות אלו".שכתב "צורך גדול הוא להרבות בקביעת שעו
הג"ר משה שטרנבוך שליט"א, כתב וז"ל ]נדפס בתחילת ס' עוז והדר לבושה[: 
הגיע לידי ספרו עוז והדר לבושה בעניני צניעות, והוא חיבור נפלא לעורר בנות 
ישראל לדיני צניעות, וספרו נתפשט וב"ה מביא תועלת מרובה. ומאחר דיש 

ה בדיוק, לכן עומד להוציא לאור עולם מקומות שהנשים מתקשות לעמוד על הכוונ
הוספה עם ציורים להסביר הדברים. ואין בהציורים האלו שום חסרון בצניעות ח"ו, 
ולכן אם כי לא נהגו אבותינו בציורים כאלו, מ"מ כיון דעיקרו להתלמד בא והוא 
עבור נשים לבד ובס"ד יהא בזה תועלת מרובה, שלוחי דקמאי אנן לפסוק שבכהאי 

 מותר להסביר בציורים, ואין ללמוד מזה למקום אחר, עכ"ל.גוונא 
ויש להביא מקור לכל זה בחז"ל, ויקרא רבה יט ג: ר' שמואל בר יצחק פתר קריא 
בפרשיותיה של תורה אע"פ שנראות כאלו הן כעורות ושחורות לאומרן ברבים כגון 

 .הלכות זיבה ונגעים נדה ויולדת אמר הקב"ה הרי הן עריבות עלי וכו'
וראה דבר נפלא שכתב הג"ר מרדכי גרוס שליט"א, ]במכתב שנדפס בס' מלבושי 
כבוד עמ' צט[, שמביא טענת חכם א' כי אין לחבר לאנשים קונטרס בעניני צניעות 
לנשים, ומשיב על זה וז"ל: בהא ודאי קסמיך המחבר שליט"א על אמונת אומן 

צתו, ובכל אשר יחליטו דגדולי הדור שליט"א, אשר סמכו ידיהם על חיבורו והפ
מנהיגי וגדולי הדור שליט"א, יש להתבטל לדעתם... והנה יסוד מוסד... דבדברים 
הנצרכים ל"דעת תורה" לא שייכא אלא לגדולי הדור אשר מן שמיא נשלחו להא 
מילתא להאיר הדרך בהנהגת הכלל והפרט, ולא שייכא בהא דאפשר לחלוק בהלכה 

אלא תליא כפי עמלו וקירבתו לתורת ה' איכא  השייכת לחד מארבע חלקי השו"ע,
עליו רוח ממרומים להשיג את האמת. ומי שאינו במדרגה זו אינו בר פלוגתא משום 

 שאין הוא משיג כלל ההכרעה בזה וכו' עכ"ל. והדברים נכוחים.

 

''כל מצוה שאין לה דורש ואין מי שיבקש אותה, תדרשנה ותתחזק בה, לפי שהיא כמת מצוה 
 קוברין, שיגדל שכר המתעסק בו''. )ספר חסידים קה(. שאין לו

אם לבך כואב על מצב הצניעות הירוד והחילול ה' שבכך, והנך חפץ לעשות משהו לתיקון 
הענין, אנא! סייע לנו בחלוקת העלון בשכונתך. דרושים מפיצים בשכונות: רמות ג', נוה 

קבל בברכה לפרטים ניתן לפנות יעקב, פאג''י, ס.המורחבת, הר נוף. כמו''כ כל תרומה תת
 5277735-73לטל': 

? ה ב ו ח ו  א ת  ו ש ?ר ה ב ו ח ו  א ת  ו ש   ר
  

  קריאות מגדולי ישראל ללימוד הלכות צניעות הלבוש. )תשנ''ט(קריאות מגדולי ישראל ללימוד הלכות צניעות הלבוש. )תשנ''ט(
  

ידוע שמצב הצניעות בדורנו ירד פלאים, והרוחות הרעות המגיעות מטומאת העמים 
 מאיימת לפגוע בקדושת בנות ישראל, ובקדושת המחנה כולו.

גדולה עד מאד, כי הצניעות היא יסוד היסודות של קיום עם ישראל. סכנה זו חמורה ו
והשגחת ה' עלינו ושמירתו מהאויבים הצרים עלינו תלויות בקיומה. וכאשר הצניעות 
נחלשת, השכינה מסתלקת מישראל, ח''ו, כמו שנאמר: ''ולא יראה בך ערות דבר ושב 

 מאחריך''.
לעבור על איסורים חמורים מעיקר הדין, בשל כן, עלינו להדר ולדקדק ביתר שאת שלא 

שבעבירה עליהם יכולה האשה בזמן מועט לחטוא ולהחטיא באלפי עבירות, ולהחריב 
 לדורי דורות.

ללא לימוד קבוע, מפורט  -הנסיון הוכיח, שאי אפשר להנצל ממכשול זה בכל יום ויום
מאת הרחוב ויסודי של הלכות הצניעות בלבוש ובהנהגה, ובמיוחד בדור זה, בו טו

 משכיחה ומערערת את יסודות הצניעות, נחיצות הלימוד גדולה מאד.
על כן, הננו קוראים לבנות ישראל, שכל אחת תראה לקבוע לימוד קבוע בהלכות 
והנהגות הצניעות, וכידוע לימוד הלכות בדברים שהיצר מכשיל בהם, נותן כח לעמוד 

 לשנן הלכות אלו עם התלמידות. בנסיון ולקיים דת המצוה כראוי. כמוכן מאד נחוץ
וכל הנשים שישמרו הצניעות בקפידה, יתברכו בבני חיי ומזוני ובשפע ברכה וכל טוב, 
וה' ישמור את ביתם מכל רע, ויצליחו בגוף ובנפש, בעולם הזה ובעולם הבא, ובשכר 

 נשים צדקניות עתידין להגאל )רות רבה ג, ד(.
 באנו על החתום למען קדושת מחנינו

 אל הלוי וואזנר   ניסים קרליץ   חיים פנחס שיינברג   שמו
___________________________________________________________________________________ 

 

על דבר ההתעוררות להתחזק בעניני צניעות, אשר לדאבוננו קיימת ירידה גדולה בחלק 
. צורך גדול הוא להרבות בקביעת הנמנים לחרדים, ונכשלים ומכשילים בזה את הרבים

שיעורים בהלכות אלו גם בבתי חינוך לבנות, גם ללמד שיש בזה עוון של מחטיאי 
 הרבים. ואשרי המזהירים והנזהרים בזה.

ובודאי בזכות זה ימנעו מחלות רבות אשר מתרבות מיום ליום, מקטנים ועד גדולים, 
 לל.צעירים ומבוגרים, וזכות המצוה תגן עליהם ועל הכ

וכל מי שיקבע שיעור ללימוד זה, תהיה לו זכות של מזכה הרבים אשר זכותם אין 
 להעריך.

 הכותב וחותם למען זיכוי הרבים
 אהרן יהודה שטיינמן

___________________________________________________________________________________ 
 

ים תהיו כי קדוש אני''. מעלת הצניעות מעלת ישראל ותכלית כל המעלות, הוא: ''קדוש
מתקדשים וקרובים למעלת קדושת  -הוא יסוד קדושת הכלל ישראל, וכפי ערך הצניעות

ישראל. ועד כמה שחסר בצניעות להיות ח''ו היפך מקדושה ורחוק מהבורא עולם, 
 ומבלעדיו הכל נופל.

אם אין צניעות. כל התורה וקיום המצוות והמעשים טובים שום דבר לא יחזיק מעמד 
 בלי צניעות הכל בטל.

הגמרא בתענית דף כד. מביאה על אחד מחז''ל הקדושים שהיה לו בת בעלת יופי חזיא 
לההוא גברא דהוה כריא בהוצא וקחזי לה, אמר ליה רבי יוסי מאי האי? )כלומר: האבא 

ליה של הבת שאל אותו גברא מה אתה מעיין כאן( אמר ליה כו' לראותה לא אזכה, אמר 
 בתי קא מצערת ליה לברייתא, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם.

 והדברים מבהילים! מדוע שתשוב לעפרה, מה היא אשמה?
אלא חז''ל באים ללמד עד כמה הוא חמור קדושת ישראל, ומציאות של בת ישראל 

אין  -שיצא על ידה רק צניעות וקדושה, ואם בת ישראל מהוה ח''ו גורם היפך הצניעות
 כדאית כל מציאותה!

וכל זה אפילו שלא באשמתה, ומה נאמר אם היא עושה מעשה בידים למשוך העין על 
 המכשול והתקלה היא חמורה מאד. -ידי חוסר צניעות באיזה אופן שיהיה

איתא בסוטה דף כב. אמר רבי יוחנן למדנו יראת חטא מבתולה, דרבי יוחנן שמע 
ונו של עולם בראת גן עדן בראת גהינום בראת לההיא בתולה דנפלה אאפה ואמרה: ''רב

צדיקים ובראת רשעים יהי רצון מלפניך שלא יכלו בי בני אדם''. וכתב מהרש''א כי כל 
 שנענש חבירו על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב''ה.

 על כן חובה להשמע להוראת גדולי הפוסקים שליט''א!
זכרים לעיל. והטריחו את עצמם להתעסק שפרסמו את דעתם בפרטות בכל הנושאים הנ

 באלו ההלכות למען כבוד השי''ת שמו, משום שנחלשו הרגשי הצניעות בדורינו. 
 ואם חס ושלום נזלזל בהוראותיהם יהיה תביעה נוראה.

ומאידך אם נעמוד נגד הזרם העכור הזה שהשורש הוא מעמי הגויים ופורקי העול 
רך בכפל כפליים במשפחות שהשכינה תהיה ונלמד ונקיים את הלכות צניעות, נתב

 שרויה עליהם מדה כנגד מדה.
 ובעזרת ה' נזכה על  ידי זה לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן סלה.

 הכותב וחותם
 מיכל יהודה ליפקוביץ

___________________________________________________________________________________ 
 

לקריאת גדולי ישראל שליט''א בדבר חובת הלימוד לבנות ישראל הנני להצטרף בזה 
בעניני צניעות והלכותיה, המהווים את יסוד קדושת ישראל. הדברים האלו ידועים לכל 
אשר בשם ישראל יכונה, אך מה נעשה ולאט לאט מקילים בדברים העומדים ברומו של 

 דידן. ה' ירחם. עולם, והלבבות מתקררים מפני רוב ההרגל בזה ברשות הרבים
הזלזול בזה מביא, כידוע, למכשולים רבים וגדולים, וכבר קבעו חז''ל: גדול המחטיאו 
יותר מן ההורגו, ח''ו. על כן הורו גדולי ישראל שהדבר נחוץ ביותר הוא לקבוע שיעורי 
לימוד בנושא זה הן לנשים והן בבתי הספר לבנות ישראל, והלימוד מביא לידי מעשה, 

 רת כבוד ישראל וקדושתו.להחזיר עט
ברוך אשר יתאמץ וישתדל לקיים התורה הזאת, ללומדה וללמדה את ישראל, אשר 

 בלעדיה אין קיום לתורה ולישראל, ח''ו.
ובזכות ההתעוררות בדברים לקיימם הלכה למעשה, נזכה בקרוב לגאולת ישראל 

 וישועתם, ונגלה כבוד ה'.  
 באעה''ח שמואל אויערבך


