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מהר"ל -נהורא דלא נפיק מגו חשוכא לאו נהורא היא -ויהי ערב ויהי בקר

בית יוסף אורח חיים סימן עה [א-ג]
טפח מגולה באשה וכו' .בסוף פרק מי שמתו (כד ).אמר רבי יצחק טפח באשה ערוה למאי אילימא לאיסתכולי
בה והאמר רב ששת כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף אלא באשתו ולק"ש
אמר רב חסדא שוק באשה ערוה אמר שמואל קול באשה ערוה אמר רב ששת שער באשה ערוה .ופירש רש"י
שוק .באשת איש :ערוה .להסתכל וכן באשתו לק"ש .והוה תמיהא לי מאי קמ"ל רב חסדא כל מקום שדרך
לכסותו הוה ערוה ומאי איריא שוק עד שמצאתי להרשב"א (שם ד"ה והא) שכתב הא דרבי יצחק טפח באשה
ערוה ואוקימנא באשתו ולק"ש פירש הראב"ד דאפשר דוקא ממקום צנוע שבה ועלה קא אתי רב חסדא למימר
דשוק באשה מקום צנוע וערוה הוא ואפילו לגבי בעלה ואף על פי שאינו מקום צנוע באיש אבל פניה ידיה ורגליה
וקול דיבורה שאינו זמר ושערה מחוץ לצמתה שאינו מתכסה אין חוששין להן מפני שהוא רגיל בהם ולא טריד
עכ"ל ורבינו נראה שהלך בשיטה זו וזהו שכתב טפח מגולה באשה במקום שדרכה לכסותו דמשמע דבמקום
שאין דרכה לכסותו כגון פניה או ידיה לית לן בה ואחר כך כתב וכן אם שוקה מגולה אסור כלומר שאע"פ שאינו
מקום צנוע באיש הוי ערוה באשה והרא"ש (סי' לז) כתב ג"כ דהא דטפח באשה ערוה דוקא בדבר שרגיל להיות
מכוסה באשה וכתב עוד ודוקא באחריתי אבל בעצמה הא אמרינן לעיל (כד ).האשה יושבת ערומה וקוצה חלתה
וכן כתב הרשב"א (שם ד"ה אמר) שוק באשה ערוה ודוקא לאחרים ולאנשים משום הרהור אבל לעצמה לא דהא
קתני האשה יושבת וקוצה לה חלתה.

שיטת הט"ז שם
שו"ע או"ח סימן עה סעיף א :טפח מגולה באשה ,במקום שדרכה לכסותו ,אפי' היא אשתו ,אסור לקרות ק"ש
כנגדה :הגה וי"א דוקא באשתו ,אבל באשה אחרת אפילו פחות מטפח הוי ערוה הגהות מיימוני פ"ג .ונראה
מדברי הרא"ש דטפח באשה ערוה ,אפי' לאשה אחרת ,רק שבעצמה יכולה לקרות אע"פ שהיא ערומה ,כדלעיל

סי' ע"ד .ובט"ז שם וי"א דוקא באשתו כו' .בטור כתב וכן אם שוקה מגולה אסור כו' נראה שהוא קמ"ל דאפי'
באשתו ופחות מטפח אסור שהוא מקום הרהור יותר משאר איברים.

משנה ברורה שם ס"ק ז
פחות מטפח  -ואם השוק מגולה י"א דאפילו באשתו ופחות מטפח אסור לקרות נגדה שהוא מקום הרהור יותר
משאר איברים .וכ"ז לא איירי אלא לענין איסור ק"ש דהאיסור הוא להרבה פוסקים לקרות נגד המגולה אפילו
בלא מכוין לאיסתכולי אבל לענין איסור הסתכלות לכו"ע המסתכל באשה אפילו באצבע קטנה כיון שמסתכל בה
להנות עובר בלאו דלא תתורו אחרי עיניכם ואמרו שאפילו יש בידו תורה ומע"ט לא ינקה מדינה של גיהנם
וראיה בעלמא לפי תומו בלא נהנה שרי אם לא מצד המוסר ובספר מנחת שמואל הוכיח דאדם חשוב יש לו
ליזהר בכל גווני .וכתב הפמ"ג דבמקומות שדרך להיות מכוסה [כגון זרועותיה וכה"ג שאר מקומות הגוף אף
ראיה בעלמא אסור וכתבו הפוסקים דבתולות דידן בכלל נידות הם משיגיעו לזמן ווסת ובכלל עריות הם.

שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ה סימן יז
מכתב לנשים בענין גודל הצניעות והזהירות בה :הנה ענין צניעות לנשים הוא חיוב גדול ומדאורייתא על
הנשים ,לא רק על הנשואות שלהן אסרה תורה אף לגלות שער ראשיהן ,וכל שכן לגלות מבשר הגוף
מהמקומות שצריכות לכסותן ,אלא גם על הבתולות ,אף שאין להן אסור בגלוי השער ,שאין זה ענין פריצות כל
כך ,אסורות בגלוי מקום מגופן כמו הנשואות ,והאיסור מזה חמור מאד .ולבד האיסור עצמו הרי ההולכות
בפריצות מחטיאות את הרבים בהרהורי חטא וגם מרגילות את עצמן ואת הרבים לעברות היותר חמורות ,שאף
אומות העולם ידעו שהשם יתברך שונא זימה הוא ,והנשים הכשרות שלבושות בצניעות זוכות לשכר היותר
גדול ,שהוא להעמיד דורות כשרים וצדיקים כמפורש בגמרא .והלובשות בפריצות ענשן חמור ביותר ,אשר ודאי
כל בת ישראל צריכה ליזהר מאד בעניני המלבושים שיהיו בצניעות שטוב לה ולזרעה ולעולם.
והנה בזמן האחרון עלה הפורץ גם בכמה בתי שומרי תורה ללבוש מלבושים קצרים רחמנא ליצלן ,ובאנו לפרסם
ולהודיע ברבים שהוא מהאיסורים החמורים ביותר ,אשר העונש גדול מאד בזה ובבא ,והנזהרות מזה שכרן
גדול מאד בזה ובבא ,וגם להודיע שחובת בת ישראל ללבוש בגדים כשרים אשר לא יתגלה בהן אפילו משהו
מהברכים חס וחלילה ,הן בשעת הילוך והן בשעת ישיבה ,ואף כשלובשות גרבים אסור ,דהוא פריצות גדולה אף
באלו שלא נראה הבשר ,וכל שכן הגרבים שנראה הבשר מהן כמו בזכוכית שאינו כלום.
וחובה על כל איש ואיש להשגיח שלא יפרצו בני ביתו חס וחלילה בלבישת בגדים הקצרים ,ויתקיים בנו והיה
מחניך קדוש ,ויזכו עבור זה לדורות ישרים מבורך ובנים עוסקים בתורה הקדושה ובמצוות .ואל ראשי ומנהלי
החינוך החרדי של בנות ישראל אנו פונים ,לעמוד חזק במאבקכם הקשה ,ולא תניחו לתלמידות לבא בלבושים
קצרים ,ובזכות הצניעות וקדושת ישראל נזכה להגאל במהרה.
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The Shita and Haskafa of Hapeles
Dovid Lichtenstein:

על כל קרבנך תקריב מלח
בעלי מוסר :ואפשר לתת טעם נוסף לנתינת המלח בקרבן ,שבא ללמד את האדם ,המלח הוא התבלין העיקרי
באוכל יותר משאר תבלינים ,בלעדיו האוכל יהיה תפל ,אולם מאידך אם ישים יותר מדי מלח ,האוכל יהיה מלוח
ואי אפשר יהיה לאוכלו .כך צריך האדם להיות ממוצע ,אל תהיה צדיק הרבה.

רמב"ם הלכות מלכים פרק ה הלכה א
אין המלך נלחם תחלה אלא מלחמת מצוה ,ואי זו היא מלחמת מצוה זו מלחמת שבעה עממים ,ומלחמת עמלק,
ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם ,ואחר כך נלחם במלחמת הרשות והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים
כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו.

ב"ח אורח חיים סימן רמט ס"ק א
עוד יש לפרש דאף על גב דאין ישראל הולכים האידנא להלחם על העיירות היינו ישראל לבדם אבל שכיח
דישראלים מתי מספר נמצאים בין אנשי המלחמה שהולכים על העיירות וגם אלו הם בכלל זה דאין צרין וכו' וכן
למלחמת מצוה כגון שנשבו גוים וישראלים מותר לילך עליהם עם הגוים אפילו בשבת דמלחמת מצוה היא
להציל אחיהם.

