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  לקדושת בתי מדרשות
 קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשותארגון מוקדש לתיקון 

 ב"סתש טבתחודש 

' ה ם"ברמב ונמנה. לעריות מומר ליה ההו בעריות דהמסתכל :יונה כתוב רבינול תשובה רישעב
 והוא. חטא זה ןשאי בנפשו ומדמה דחוטא, התשובה את המעכבין דברים ד"כ בין) ד"ה ד"פ (תשובה

 ).שם ם"רמב (עריות של לגופן יבא זה ידי לדע גדול עון

 'שער א

 "ה הקדשה"אי"
 חלק ההלכה

אם נתכוין ליהנות ממנה וכאילו נסתכל , הסתכלות אסור אפילו באצבע קטנה של אשה )א
 .)א"א ס"כ' ע סי"ע אה"שו(במקום המגונה ביותר 

וכל . אסור אפילו עקיבה של האשה ואפילו אין מתכוין ליהנות, מגולהובמקום המכוסה כש )ב
אפילו אין , שבידו לילך בשוק בדרכים שאין שם כל אלו והולך במקום שעקביים מגולים

 גם מכל מקוםו. דצריך להתרחק ממקום שיוכל לבא לעבירה, רשע מיקרי, מסתכל בהם
 מכל מקום, בעקבי האשה ואנוס הואכ מרגיש "בליכא דרכא אחריתא וכופה עיניו למטה וע

. דקאי אעקב של האשה, .א מכות כד"ומהרש, ג שם"ם ור"ורשב: ב נז"ב' עי(. צריך להטות עיניו לצד אחר
 .)א"א ס"כ' ש סי"ע ערוה"וע

צריך , של האשה רק שאר מקום מכוסה המגולה' דגם באין רואה פני, וראוי להתבונן בזה )ג
 .דהגמרא שם מזה מיירי, לעשות פעולות שלא יראה בעיניו

ונלמד משם דכל שאפשר לילך בדרך או מקום או חנות דליכא שם רגלים מגולות או זרועות  )ד
מ להליכה בשוק "ונפ. ורשע מיקרים אסור לילך שם אפילו בעצימת עיני, מגולות של נשים

 זרועות בני ביתו דב)ד"א סק" כבן העזרא(ובאפי זוטרי . ממקום למקום או לחנות שמצוי פריצות
 .)ב שם"ג ב"ר' ש בפי"וכמ(וגם נכריות בכלל . מגולות

ואפילו באין לו ברירה אחרת וצריך לילך לשוק או חנות שיש שם זרועות מגולות או שאר  )ה
אם אפשר ,  היינו שיסיר הבתי עינים שלומן הזהובז. ש לו לעצום עיניו ונקרא חסידי, פריצות

 .)ב שם"ב( ל ידי זהונקרא חסיד ע. )ס"ן טרָאק"קַאר(לו בלי זה שיוכל לראות העגלות ומרכבות 

 משמרת הצניעות העולמי וועד
 ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות


