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 אופנת הדמים

יום הכיפורים תשל''ד. העולם דומם. הרחובות שוממים. גם הסואנים 
ביותר. רק קולות הבכי וניגוני התפילה, בוקעים מבתי הכנסת ונשמעים 

יום, כי הוא נורא ואיום!... מי יחיה למרחוק... ''ונתנה תוקף קדושת ה
 ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש...''.

אלו הן זעקות התפילה של היום הקדוש, יום הכיפורים. בו מיחל 
לבורא העולם, שיקום מכסא  -כולל רשעי ישראל -העם היהודי כולו

 הדין, וידון את עמו ברחמים. 
ת הגבול, היו עסוקים בתפילה. זה עתה גם החילים הניצבים בעמדו

סימו את ''סדר עבודת יום הכיפורים'', שבתפילת מוסף. לפתע פלחה 
 ''מלחמה''! -את הלבבות זעקת אימים

כרוח סערה פרצה המלחמה. קוי החזית נרמסו באלפי טנקים 
מפלצתיים, וברבבות חילי האויב האכזר, ששעטו אל טרפם. גם בעורף 

הנורא. אלפי חילים נאלצו לנטוש את בתי הכנסת נרמסה קדושת היום 
 ולחוש אל הקרב.

- - - 
אביב היתה -לאחר שלושה ימי קרבות, היה המצב איום! הדרך לתל

פתוחה. האויב חדר לעומק של יותר מארבעים קילומטרים. מאות 
הרוגים ופצועים. בת קול משמים זעקה: ''חוס ורחם, והושיעה צאן 

 לויות''. ''אם עונות תשמר יה, ה', מי יעמד?''.מרעיתך, כי לך עינינו ת
תחת אש צולבת, רצו חילים מיחידת פס''ח )פינוי סעד חללים(, 
לאסוף את גויות ההרוגים ולהביאם לקבר ישראל. באותה שעה 
התרוצץ לו, אובד עצות, מפקד הפלוגה. רוב חיליו המצוינים נפלו 

ונים, ניגש לאחד בקרבות. מיואש ממראה עיניו, נטול תקוה וחסר א
האברכים מיחידת פס''ח, ושאל: ''הרי אתה דתי. אולי תוכל להסביר לי 
כיצד יתכן הדבר שדוקא ביום הקדוש ביותר, ביום הכיפורים, ודוקא 
בשעה שהמוני בית ישראל עומדים בתפילה, מתענים וזועקים לרחמים, 

 היו לאויבינו השליטה והכוח, לפתוח נגדנו במלחמת חרמה?''.
 ''שמע את אשר אומר לך, והקשב היטב לדברי'', ענה אותו אברך. -

תורתנו הקדושה התריעה על כך מראש )דברים כ''ג(: ''כי תצא 
למלחמה על אויביך... ולא יראה בך ערות דבר, ושב מאחריך''. בורא 
עולם מתריע מראש שפרצה בחומת הצניעות מסלקת את השמירה 

 רשות ביד האויב להתגבר עלינו.העליונה מעל עמינו, ונותנת כוח ו
אין שום הבטחה שאם יעמדו בתפילה ובצום, עטויים בגדי לבן 
כמלאכים, ולא ישמרו על הצניעות כראוי, שלא יאונה כל רע. להפך! גם 

 אז ''ושב מאחריך''! רק הצניעות היא שמירה מפני האויבים.
כפי שידוע לך, יצאו בשנים האחרונות לשוק, אופנות חדשות של 
מלבושים קצרים וצרים ובלתי צנועים. זוהי הסיבה לפרוץ המלחמה, 

 שאפילו תפילות יום הכיפורים לא עמדו בפניה.
דע לך, המפקד, שאת הסוד הזה גם הגוים יודעים. אפילו בלעם 
הרשע ידע זאת. הוא יעץ לבלק שאם ברצונו לנצח את עם ישראל, עליו 

 להכשיל אותם בחוסר צניעות.
את התשובה, בטענה: ''אם תאמר על הנשים שאינן  הקצין לא קיבל

צנועות, אולי צדקת. אבל מה אשמים הגברים? האם גם הם אינם 
 מתלבשים בצניעות?! מדוע הם נשחטים ונטבחים?''.

לא ידע האברך לענות לו תשובה ברורה, ואף לא רצה לדחותו 
בתשובה סתמית. לכן אמר לו: ''את התשובה על כך אתן לך בפעם 

 ת''.אחר
- - - 

זמן קצר לאחר מכאן, השתחרר האברך מהשרות הצבאי. מיד מיהר 
ובא אל אחד מגדולי הדור, מרן הגרא''מ שך זצ''ל. להודיעו שנשאר 

כך ספר לרב על הויכוח שהיה לו עם מפקד הפלוגה. הוא -בחיים. אחר
בקש לברר שני דברים: ראשית, אם אכן היתה תשובתו נכונה, שכן הוא 

ואת הסברא אמר מליבו. ושנית, כיצד יענה למפקד על  אדם פשוט,
 שאלתו בדבר הגברים.

אמר לו ראש הישיבה זצ''ל: ''אכן אתה צודק! כל הצרות באו, מפני 
שהצניעות אינה בסדר. הן כתוב במפורש: ''ולא יראה בך ערות דבר, 
ושב מאחריך''! ומה ששאלת ביחס לגברים, הייתי אומר לו: ''למה 

ת כך? כי הגברים שותקים ואינם מביעים את מחאתם הנשים הולכו
 הנמרצת באופן גלוי וברור. לפיכך נתפסים גם הם בחטא הפריצות''.

 

 )ספור זה סיפר הרב מ.מ. שולזינגר שליט''א
 מפי בעל המעשה, הרב מרגלית, בזמן מלחמת המפרץ(
 )עולמות של טוהר(
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לכת בחוסר צניעות וגורמת בזה לסילוק הקודם הבאנו די''א שההו בגליון
 השכינה, עוברת על ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך. 

ישנם הטועים וסבורים דענין סילוק השכינה אינו אלא בגילוי בשר  והנה
ממקומות המכוסים, משא''כ בגדי פריצות כגון בגדים צרים וצמודים או 

הי דאי''ז צנוע מ''מ אי''ז בצבעים עזים ובולטים וכל שאר מרעין בישין, דנ
בכלל הפסוק ''ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך''. וראייתם מהדין דאסור 
לומר דברים שבקדושה כנגד טפח באשה ערוה, דילפי' לה נמי מהאי קרא, 
ולענין האי דינא ברור דרק כנגד טפח מגולה מבשר האשה אסור לומר דברי 

עים.)ובגליון הבא יבואר בעז''ה דאי''ז קדושה, משא''כ כנגד בגדים שאינם צנו
 פשוט(.

זו היא טעות מוחלטת, דאיסור דברים שבקדושה כנגד טפח באשה  וטענה
ערוה וענין סילוק השכינה, אף דילפי' תרוויהו מחד קרא, מ''מ אין ענינם שוה 
כלל וכלל, ובכ''א מתפרש אחרת ''ערות דבר''. דהנה גבי איסור דברים 

ות הפסוק ''ערות דבר'' איירי בערוה ממש, וכדאמרי' שבקדושה, בעצם פשט
בשבת קנ. ולא יראה בך ערות דבר ההוא מיבעי ליה לכדרב יהודה דאמר ר''י 
עכו''ם ערום אסור לקרוא ק''ש כנגדו מאי איריא עכו''ם אפי ישראל נמי לא 
מיבעיא קאמר וכו', אלא דישנו דין נוסף דטפח באשה ערוה, וכדביאר המ''ב 

' עה בשם האחרונים ''מפני שזה מביא לאדם לידי הרהור כשמסתכל בו ריש סי
 בכלל ערוה היא'', ולחלק מהפוסקים הוא איסור דרבנן.

לענין סילוק השכינה, הנה מה דילפי' מקרא הוא דעוון גילוי עריות גורם  אבל
לסילוק השכינה, וכדאיתא בספרי שם ''מלמד שהעריות מסלקות את השכינה'', 

בגמ' סוטה ג: ''אמר רב חסדא בתחילה קודם שחטאו ישראל,  וכן מבואר
ופרש''י בעריות, היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד, שנאמר כי ה' אלהיך 
מתהלך בקרב מחניך, כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהם שנאמר ולא יראה בך 
ערות דבר ושב מאחריך''. וכ''ה באבות דר' נתן ס''פ לח ''אמר רבי ישמעאל 

יוסי כל זמן שישראל פרוצים בעריות, שכינה מסתלקת מביניהם, שנאמר ברבי 
 ''ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך''.

עלינו לדעת מה נכלל בעוון ''גילוי עריות''. והנה איתא בגמ' יומא ט:  מעתה
''מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני ג' דברים שהיו בו, ע''ז וגילוי עריות 

וי עריות דכתיב ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה ושפיכות דמים..., גיל
נטויות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהן תעכסנה, יען כי גבהו 

שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה )''שתראה צפה על ראש חברתה  -בנות ציון
 שהיו מהלכות בקומה -והוא נוי לה''. רש''י שבת סב(, ותלכנה נטויות גרון

שהיו  -דהוו מליין כוחלא עיניהן, הלוך וטפוף תלכנה -זקופה, ומשקרות עינים
הולכות עקב בצד גודל )''למעט בהילוכן, שהיו מסתכלין בה והיא שוהה 

א''ר יצחק שהיו מביאות מור  -בפסיעותיה''. רש''י שם(, וברגליהן תעכסנה
הב''ח([ ואפרסמון ומכניסות במנעליהן ]ומהלכות בשוקי ירושלים )הג' 

וכשמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות ומתיזות עליהן ומכניסין בהם יצה''ר 
 כארס דעכנא''. 

 -המקרא ישנם פירושים שונים לחלק מהדברים: משקרות עינים ובמפרשי
פירש''י לשון הבטה, ולכאו' הכוונה שהיו גורמות הבטה, ומהר''י קרא פירש 

פי' המצודת דוד ''נוטות בגרון  -גרון ''שהיו מסקרות עיניהם בסיקרא'', נטויות
אילך ואילך להראות יפיין'', והרד''ק פירש ''שיסתכלו בהן הנואפים'', הלוך 

פירש''י ''היו קושרות פאות נכריות... כדי שייראו גסות  -וטפוף תלכנה
פי'  -וטפופות'', ומהר''י קרא פירש ''הולכות הלוך ודבר'', ברגליהן תעכסנה

מנה עכסים ברגליהן כמשפט הגבורים הרוכבים, וי''א כי האבן עזרא ''תשי
העכסים משמיעות קול'', ומהר''י קרא פירש ''שהיו הולכות מנעליהן 
מצויירים'', והמלבי''ם פירש בשם הירושלמי מנעלים עבים. וע''ע משפ' 
הרד''ק בתחילת הפסוק ''והיו הנשים מתגאות ביופיין ומראות עצמן בשווקים 

 וברחובות''.
בכל פירושי הפסוק לא נזכר כלל ענין גילוי בשר ממקומות המכוסים,  הנהו

והמשותף לכל הענינים הוא שהיו מתנאות ומושכות את העין, ומבואר בגמ' 
 שזה היה עוון גילוי עריות שגרם לחורבן ביהמ''ק. 

הרי לנו שמשיכת העין היא בכלל גילוי עריות, וא''כ הרי היא בכלל  א''כ
 וק  השכינה. וכן מתבאר מהמדרש רבה נשא פ''ז אות י',  דקאמר הגורמים  לסיל
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על ג''ע ועל ש''ד ועל שמיטת  הארץ,  התם גלות בא לעולם על עכו''ם ו
וכראיה לג''ע מייתי הא דר' ישמעאל בר' יוסי הנ''ל דג''ע מסלק השכינה, 
ובתר הכי קאמר ''דברים הללו היו במקדש ראשון ולכך גלו וחרב ביהמ''ק, 
דאריב''ת מקדש ראשון מפני מה חרב מפני שהיו בה ג' דברים ע''ז ג''ע 

מר ה' יען כי גבהו בנות ציון וגו''', וא''כ מבואר דג''ע וש''ד... גילוי עריות ויא
שגרם לחורבן הבית, שענינו היה משיכת העין, הוא ג''כ בכלל ג''ע הגורם 

 לסילוק השכינה. 
יש שרצו לדחות ראיה זו מקרא דישעיה, די''ל דאיירי התם דדברים אלו ו]

ן, ושתי באמת גרמו להכשל באיסורי עריות וזהו עוון ג''ע שגרם לחורב
תשובות בדבר, חדא, דלא אישתמיט שום מפרש לפרש כן, )ואף דבעץ יוסף 
על המד''ר שם ביאר ''וכולי קראי דהתם בפריצות דרכם קמיירי שהיו מכוונים 
להתייפות להרגיל לערוה'', מ''מ לא נתבאר דבפועל נכשלו. ואין לומר דדוקא 

שיכת העין מרגילה אם מכוונים להרגיל לערוה, דס''ס פסיק רישא הוא דמ
לערוה, ואף אם ישנן סיבות חיצוניות המונעות זאת, מ''מ משיכת העין מצד 
עצמה מרגילה לערוה(. ועוד דא''כ אמאי נקט קרא דברים אלו ולא את איסורי 
עריות עצמם, ולכה''פ צ''ל שעוון זה לבדו של משיכת העין הוא כבר סיבה 

 מספקת בפנ''ע לחורבן[.
הלוי ח''א עמ' קמ''ב, שדיבר בחומר הענין של שערות  בדרשות שבטוע''ע 

סתורות, אפי' כשאין בהם איסור גילוי, כגון פנויות או בפא''נ להמתירים, 
והביא הגמ' ביומא הנ''ל דמייתי ג''ע מקרא דישעיה, וכ' ע''ז ''ונראה דלשון 

ת גילוי עריות אין הפי' בכ''מ גילוי ערוה ממש, אלא דהי' בנות ישראל הולכו
 בגילוי שערן בפריצות שאין כמוהו''.

ביראים סי' שצ''ב קישר ענין סילוק השכינה לאיסור דברים  ואמנם]
שבקדושה כנגד ערוה, דכ' דהא דאי' בספרי דעריות מסלקות השכינה היינו 
ראיית העריות, ומשמע שם שזהו הטעם לאיסור דבשב''ק בראיית ערוה 

שם דאיירי בערוה ממש, וצ''ב(. וכבר  עיי''ש. )וגם לענין סילוק השכינה נר'
העיר עליו בתועפות ראם שם דמהגמ' בסוטה משמע שעוון עריות הוא 
המסלק השכינה. ומש''כ שם ''מעשה העריות בפועל'' אפשר דאי''ז סותר 
להנ''ל, די''ל דבא רק לומר דלא כהיראים דקרא איירי בראיית העריות, אלא 

תי י''ל דכולל כל הנכלל בעוון זה, איירי בעוון גילוי עריות, אבל אכ
 וכמשנ''ת[.

ב''ב ס. ''אמר רבי יוחנן דאמר קרא וישא בלעם את עיניו וירא את  ובגמ'
ישראל שוכן לשבטיו, מה ראה, ראה שאין פתחי אהליהם מכוונים זה לזה, 
אמר ראויים הללו שתשרה עליהם שכינה''. וכ' המהר''ל בחדושי אגדות שם 

אחר שהם צנועים, פרושים מכל דבר ערוה, וראוי שתשרה וז''ל ''ר''ל כי מ
עליהם שכינה, כי השכינה שורה במקום שאין ערוה כדכתיב ולא יראה בך 
ערות דבר וסר )לכאו' צ''ל ושב( מאחריך. מזה יש ללמוד כי הצניעות מביא 
השכינה והיפך זה מסלק השכינה'' עכ''ל. הרי דאפי' צניעות בפתחי האוהלים 

ונים זה כנגד זה מביא השכינה והיפך זה מסלק השכינה וכ''ש וק''ו שאינם מכו
בן בנו של ק''ו אם הולכות הנשים ברה''ר בבגדים ואופנים המושכים את 
העין, כל בגדי פריצות למיניהם, דמסלקות בזה את השכינה, והתיקון בזה 

 בב''א יביא את השכינה. 
..'', דלכאו' אהיכא קאי, נראה לפרש לשון מהר''ל ''ומזה יש ללמוד. ובזה

אי אקרא, זה לא מיקרי ''מזה יש ללמוד'' אלא כ''ה פירוש הפסוק, אלא לכאו' 
כוונתו דמדברי רבי יוחנן יש ללמוד, אמנם קשה דא''כ מאי ''מזה יש ללמוד'' 
הא כבר מקרא חזי' הכי, ולהנ''ל א''ש, דאי מקרא היה מקום לומר דדוקא 

מש מסלקים השכינה, וכטענה הנ''ל, אבל גילוי בשר או איסורי עריות מ
מדברי ר' יוחנן יש ללמוד דכל שהוא בכלל ''צניעות'' מביא השכינה והיפך זה 

 מסלק השכינה.
עוד בחפץ חיים עה''ת עה''פ ולא יראה וכו' שכ' בזה''ל ''הכתוב מדבר  וע'

בענין הצניעות וקדושת המחנה, ונשתבחה בזה מדת הצניעות יותר מכל 
שובחות, עד שהקב''ה ענש על מדה הזאת ב''ושב מאחריך'', המדות המ

כלומר שיסלק חלילה השגחתו מזה שאינו מתנהג במדה זו, ולא אמר כן בשאר 
המדות, ללמדנו שזאת המדה נעלה מכולן, ודדא ביה כולא ביה'' עכ''ל, הרי 
דסילוק השכינה הוא על חסרון מדת הצניעות, ואם יוצאות נשותינו ובנותינו 

דים ופאות שאינם שייכים למדת הצניעות )ובעצם מהות הבגד אמור בבג
להיות ביטוי למדת הצניעות, כיסוי והסתר( הרי מסתלקת בזה השכינה מבינינו 
ח''ו, ואת התוצאות המרות כולנו יודעים לדאבונינו הרב, ואם תתוקן מדת 

 הצניעות תשוב השכינה לשרות בתוכינו בב''א.
מדת הצניעות מסלק השכינה, יותר נראה דאי''ז בהא דכל חיסרון ב ]אמנם

משום דהוי בכלל עוון ג''ע, אלא משום פשטות הפסוק, ד''יראה בך ערות 
דבר'' היינו שיראה בך חסרון צניעות, ד''ערוה'' הוא לשון גילוי דבר שצריך 
להיות מכוסה, וכל דבר פריצות בכלל זה )וכמשנ''ת בגליון קודם בביאור דברי 

ו''(. ואף דלגבי דבשב''ק היינו ערוה ממש, מ''מ בכל דבר פירשו ה''אז נדבר
רבותינו לפי ענינו. ועי' בספרי שם דגם לשון הרע וקללת ה' מסלק השכינה, 
דערות דבר דרשי' ערות דיבור, והיינו דיבור שצריך להיות מכוסה ולא 

 להאמר[.
ים דפשיטא להו לבעלי הטענה הנ''ל דמותר לקרוא ק''ש כנגד בגד והא

שאינם צנועים, הנה באמת אי''ז פשוט כלל וכלל וכפי שיבואר בעז''ה בגליון 
  הבא.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד והנך מעונין לפעול לתיקון הענין, יהודי יקר, אם ליבך כואב לך על מצב הצניעות הירו
 אנא! שא עמנו בנטל הוצאות העלון. כל תרומה חשובה, אפי' שקלים בודדים. 
 כמו''כ דרושים מפיצים בשכונות סנהדריה, נוה יעקב, רמות ד', רוממה, הר נוף. 

 תודה  2355205-35המעונין לסייע יוכל לפנות לטל' 

  קונטרס סיטרא דקדושהקונטרס סיטרא דקדושה
 נתחבר ע''י אחד ממרביצי התורה שליט''א

       
 

 פרק ו
 שאלה: האם כשמדברים בעד הצניעות הכוונה בעצם נגד יופי לאשה.

תענית לא. אין ת: בחז"ל מבואר שיופי הוא מעלה לאשה, כמבואר 
אשה אלא ליופי, וכן אמרו ביבמות סג: אשה יפה אשרי בעלה מספר ימיו 
כפליים ]ועי' עיון יעקב שם[, וכתב רבי צדוק הכהן ]ישראל קדושים ו[: 
דעיקר היופי שייך בנשים כמו שאמרו שופרך לנשי בפרק הפועלים )ב"מ 

י שרה פד.(, עכ"ל. והאמהות הקדושות נשתבחו ביופין כמבואר לגב
]בראשית י"ב י"א[, לגבי רבקה, ]בראשית כ"ד ט"ז[ ולגבי רחל ]בראשית 
כ"ט י"ז[, וכן לגבי צפורה אשת משה ]רש"י במדבר יב א[ ומרים הנביאה 

 ]סוטה יב.[. 
יתירה מזו, היופי שבאדם נובע מהנשמה האלוקית שבו כמ"ש 

נין אלקי והפאר והיופי דבר זה הוא מצד עהמהר"ל ]ח"א חולין ס.[ וז"ל: 
שיש בנבראים, שאין היופי מתיחס אל הגשמי כלל. עכ"ל. וניתן להביא 
ראיה לדברים, שהרי תמיד דבר חי הוא יפה יותר, ומאידך האדם היפה 
ביותר כשהוא מת, בבת אחת סר כל יפיו, אין זה אלא משום שהיופי נובע 
מהנשמה האלוקית השוכנת בו. וברור שבכל זה אין הכוונה רק ליופי 
הטבעי אלא גם ליופי הבא ע"י מלבושים ותכשיטים, שהם בסופו של דבר 
מחזקים את היופי של האדם עצמו, ואילו עמדו לעצמם לא היה בהם 

 כמעט יופי.
אך, היופי הוא מעלה כל עוד הוא משמש לעשיית רצון ה'. ברגע שהוא 
מנוצל באופן הנוגד את רצון ה' הוא נהפך לדבר שלילי, שהרי נאמר 

ק ]משלי לא ל[ שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל, בפסו
ופי' הגר"א ]קול אליהו ויצא אות ל'[ וז"ל: דהפי' בפסוק כך הוא, שקר 
החן והבל היופי היינו כשהן בלתי יראת ה', והם כנזם זהב באף חזיר, 
אבל אשה יראת השם היא תתהלל ר"ל דגם החן והיופי תתהלל, עכ"ל. 

 א ]פתח עינים סנהדרין ק:[.וכן פי' החיד"
ואדרבה, נראה לומר שדוקא בגלל שהיופי מגיע מהניצוץ האלוקי 
שבאדם, לכן המשתמש בו נגד רצון ה' חטאו גדול יותר, ועל דרך שכתב 
באגרת הרמב"ן: כי המתגאה בלבו על הבריות, מורד הוא במלכות 

ש, שמים, כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמים שנאמר ה' מלך גאות לב
עכ"ל. ובאותו אופן י"ל על המשתמש ביופי נגד רצון ה' שהוא כמשתמש 

 בכתרו של המלך לבזות את המלך ח"ו.
מעתה יש לחקור, מתי היופי הוא טוב ומתי הוא רע. אמרו חז"ל 
במדרש תנחומא ]וישלח פ"ה[: רבנן אמרי אף בחול אסור לצאת בהן 

ופגם הוא לאשה ]בתכשיטין[ לרשות הרבים מפני שהעם מסתכלין בה 
שלא נתנו תכשיטין לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן לתוך ביתה שאין 
נותנין פרצה לפני הכשר ביותר לפני הגנב. ע"כ. מבואר כאן, שעיקר 

 המקום להתקשט הוא בתוך הבית.
ואיתא בגיטין נח. אמר ריש לקיש מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל 

תו של כהן גדול ששימש לפני שמה צפנת שהכל צופין ביופיה בת פניאל ב
ולפנים שנתעלל בה שבאי וכו' ]עי"ש נוראות[ ונתפלשה באפר אמרה 
לפניו רבונו של עולם אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגבור למה לא 
תחוס ועליה קונן ירמיה בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי 

יעקב[ דבר מבהיל  לך מספד תמרורים. ואומר ה"עיון יעקב" ]בעל השבות
וז"ל: נ"ל דאתי לאשמעינן שזה היה חטאה לפי שמן הראוי להיות כל 
כבודה בת מלך פנימה ובפרטות זו ]ש[היתה יפה ביותר להצניע את עצמה 

 שלא להסתכל ביפיה על כן נענשה ככה, עכ"ל.
ואמנם, כתב בשבט הלוי ]ח"ו סי' לג[ שאין איסור לאשה להתלבש 

וץ לבית, ואפי' אם בבית אין מתלבשת נאה ובחוץ באופן נאה ומכובד מח
כן, הרי זה דרך העולם ואין בידינו למחות, כל עוד הלבוש עונה על גדרי 

 הצניעות שהותרו ע"י הרבנים, עכת"ד השבט הלוי.
אך מה שנפוץ היום ברחובות ובשמחות הוא הופעה "מיוחדת", קיימת 

מה, עם פריטים תחרות סמויה מי תיצור הופעה יותר בולטת ומרשי
. ברור כשמש שעל דברים אלו כיונו חז"ל כשאמרו שזה ניתן רק ..כגון:

עבור הבית פנימה ובשום אופן לא לשימוש בחוץ. שימו נא על לבבכם, כי 
זה יכול להיות מצוה, קדושה,  -אותם דברים עצמם, אם זה בתוך הבית 
רה, זה נהפך בבת אחת לעבי -והשראת שכינה, ואם זה מחוץ לבית 

 להכשלת הרבים, ולסילוק שכינה, על כל התוצאות הכרוכות בכך.

 

 אפי' שקלים בודדים. יהודי יקר, אם ליבך כואב על מצב הצניעות הירוד והנך מעונין לפעול לתיקון הענין, אנא! שא עמנו בנטל הוצאות העלון. כל תרומה חשובה, 
 תודה  2355205-35נוה יעקב, רמות ד', רוממה, הר נוף. המעונין לסייע יוכל לפנות לטל'  כמו''כ דרושים מפיצים בשכונות סנהדריה,

 

שכתבו דדיני לבישת בגדים הוי  כתבנו דמדברי הפוסקים 2בגליון מס' 
מדת חסידות לכאו' משמע דלא קיי''ל כהסמ''ק במצוה נ''ז. והעיר אחד 
הקוראים, דפשיטא דיש לחלק בזה, דדינים אלו אינם בכלל דברי הסמ''ק, 
אף דהמ''ב כ' ע''ז ''פריצות'' מ''מ פשוט דאינו דומה פריצות בביתו 

 לפריצות הרה''ר. 
ר מוני המצוות לא מצאנו שכ' כהסמ''ק, א''כ הוי עוד כתבנו דכיון דבשא

דעת יחיד ואפשר דאזלי' בתר רובא. והעיר הנ''ל דנהי דלא כ' זאת שא''ר, 
מ''מ מה''ת לומר דפליגי על הסמ''ק, הא לא אשכחן הכי ושפיר י''ל דכו''ע 

 מודו בזה.


