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היות ולאחרוגה רבו האטוגות ורבו המחלות ובפרט אשר פרצה המחלה הגוראה והאיומה לא עליגו רח"ל ,השם ירחם ויציל,

ן ,י ורבים חללים הפילה ובפרט בגשים צעירות ,וקול דמי אחיגו בית ישראל שואג וגוגח ומדת הדיו מתוחה מאוד רח"ל .על כו אמרגו
באו חשבוו ,ובפרט מה ששמעגו ועל זה היה דווה וגמט ליבגו ,לשמוע על גודל הפרצה הגוראה בחומת הצגיעות ,אשר גגע הבגדים הצרים
והקצרים חדר לתור מחגגו הטהו :ו ואשר מכלה כל חלקה טובה ,ובאמת איטור זה אשר מלפגים היה פשוט וברור לכל בר דעת ,גפרץ עתה
בעווגותיגו הרבים  ,ורבים חללים הפילה ,ואוי לגו שכר עלתה בימיגו.
והננו לגלות דעתנו דעת תורה שאיסור חמור ללכת בבגדים צרים וקצרים ,ובכלל זה :חצאיות ושמלות שלא מכסות את רוב ככל הרגל ,דהיינו החלק
המתרחב של הרגל שאחרי הברר ,שהדין הוא שצריר להיות מכוסה .שהרי שוק באישה ערווה הוא ,ועדיף שתכסה ממש את כל הרגל או עד הקרסול .וגם
גרביים )ואפילו בצבע שחור( זה לא מועיל אם השוק לא מכוסה בחצאית או בשמלה ,והעיקר הוא שתהיה החצאית או השמלה ארוכה ורחבה ,שכר הלכו
אימותינו הקדושות מדור דור.

וגם בחולצות התפורות בצורה הדוקה או מבד נצמד כגון טריקו וכדומה ,וכל מיני בגדי שסע למיניהם ,שזה ממש אביזרייהו דגילוי עריות ועוברת על דת
יהודית .וצריר לראות ולחנן את בנותינו כבר מגיל הרן בדרכי הצניעות ,שהצניעות והקדושה זה יסוד וסוד של קיומו של עם ישראל בכל הדורות ,ורק על
ידי כר ה' יתברר משרה שכינתו הקדושה בתוכנו .ואנא שלא יראה ולא ימצא בבתי ישראל הקדושים וגם בחנויות בגדים מסוג אלו המסלקים את השכינה
מישראל ומביאים לאסונות נוראים לא עלינו שנמס כל לב לשומעם .ובזכות חיזוק גדרי הקדושה והצניעות ,ה' יתברר ברחמיו המרובים והעצומים יסיר
מעלינו כל המשטינים והמקטרגים ויאמר למשחית הרף ויברכנו בשובע שמחות ישועות ונחמות ובזכות נשים צדקניות נזכה לגאולה השלימה בקרוב
בביאת משיח צדקינו בחסד וברחמים ובבניין בית מקדשינו
ותפארתנו במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.
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