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When people attend a lecture, men generally 

sit on one side, while women sit on the other. 

When we are riding a bus, walking to the 

bank, office, or even enjoying a day in a park, 

there is no separation. Why is that? 

When we go to weddings the seating by the 

Chuppah and dining room is separate, when 

out at a restaurant however, there are no sep-

arate tables. Is this correct? 

Also, when does the obligation 

of having a Mechitsa (partition) 

take place and when is it not 

required? 

 

The Basics 

The Gemara  )סוכה נא,א( learns from the Pasuk 

in the prophet Zecharia that there is an obliga-

tion to separate between men and women 

even at the time of a funeral when people are 

sad and aren’t involved in engaging with each 

other. The Gemara says that at the time of the 

Beit Hamikdash, they made a special arrange-

ment–a place for the women to stand and 

view the Simchat Beit-Hashoeva, so they will 

be separated from the men. The Gemara 

seems to learn that separating between them 

is a Biblical requirement ( דעת ר״מ פינשטיין

 .(והפוסקים

These are examples given by Chazal to teach 

us this ruling, and from here the Poskim de-

duced the guidelines to have men sit separate 

from women and when to put up a Mechitsa. 

Rabbi Mordechai Sswab in his question to 

Rabbi Avraham Weinfeld (  ראה לשון השאלה בלב
קלה’ אברהם סי ) thought to say that the need to 

separate must be a stringency and therefore 

at times of great need or big Mitzvah, such as 

a gathering for a dinner to benefit a Yeshiva or 

other fundraisers, one may be lenient if the 

guests wouldn’t come otherwise. Rabbi Wein-

feld responded that this is completely false 

and there is no way to allow mixed seating at 

any cost.  

He explained that the obligation to sit sepa-

rately isn’t just a fence from sinning; it’s an 

independent obligation that 

applies even if we are sure that 

there wouldn’t be any sinning 

at all. 

Many Poskim (  ראה דברי הרב

)בצלאל שטערן בשו״ת בצל החכמה  
פו ובלהורות נתן ח״א ס״ס(  ’ ח״ב סי

concurred and wrote that there is an absolute 

obligation to seat separately at such events.  

 

Separation when each minds his own busi-

ness. 

A simple answer to the questions (presented 

at the beginning of this article) is that there is 

a difference between a case when people are 

doing something together, in which they must 

then be seated separately, and a case when 

people are busy with their own things, minding 

their own business (even if all are doing the 

same thing) where no separation is needed. 

For example, when one goes to the bank, he is 

busy with his own thing, not caring about his 

surroundings. The same would be when he 

shops at the market, goes to a store, eats at 

the restaurant etc. In contrast, when he 

comes to Shul to pray, he means to pray with 

a group of people. Thus, if women are pre-

sent, they must be seated separately. This 

reasoning can be applied to attending a wed-

ding–he means to rejoice together with all 

 Bet Horaah 

  Shaare Ezra 
Shaare Ezra is a one of 

a kind, multi-faceted 

organization that’s there 

for the community. Un-

der the leadership of 

HaRav Shay Tahan 

א“שליט . Shaare Ezra 

feels that proper Ha-

lachic guidance should 

be accessible to every-

one, therefore we offer 

the community the op-

portunity to call, text, 

WhatsApp, or e-mail any 

halachic questions they 

may have, through the 

Bet Horaah, where qual-

ified, trained and or-

dained Rabbis are avail-

able to answer your 

questions in English, 

Hebrew and Russian. 

Shaare Ezra is from the 

community—for the 

community.  

 

Call/Text:                    

347-918-4088                     

WhatsApp:                 

347-666-3467 

Email: askhala-

cha1@gmail.com        

Website: 

www.askhalacha.com 

Rabbishaytahan.com 

Parshat Beha’a lot ha 

Zmanim for New York: 

Candle Lighting: 8:11pm 

Shabbat ends:  9:21pm 

                  R”T: 9:42pm 

 פרשת בהעלתך



 

  Special thanks To Rav Dovid 
Scheiner & Rav Shmuel Rosenbluh 
for the help to spread Torah 

 רפואה שלימה ומהירה לאמי מורתי
 רוזט בת אלגרה

 

P a g e  2  Mixed Seating 

the guests. To quote the words of the Lev Avraham:  

״נראה שדין איסור תערובת הנלמד מהגמרא, היינו דוקא באם 
דבר מאוחד המאחד אותם יחדיו, המתאספים קובעים עצמם לאיזה  

וכמו בהספד שכולם יתאחדו למטרה זו, וכן בשמחת בית השואבה או 
בסעודת נישואין שיש דבר משותף בין כולם, מה שאין כן בנוסעים 
יחד ברכבות וכיוצא בזה שכל אחד נוסע לדרכו ואין שום דבר שיאחד 

היוצא לנו מכל זה להלכה ’...  אותם, אין זה בכלל איסור תערובת וכו 
שלהשתתף בסעודה שאנשים ונשים יושבים יחד במעורב הוא איסור 

  דאורייתא לכל הדיעות״.

Rabbi Menashe Klein permitted eating at restaurants 

and hotel dining rooms without a partition between the 

tables since the people dining don’t know each other. It 

seems however that this reason wasn’t sufficient; but 

rather was coupled with the other reason that each per-

son is busy doing his own thing and aren’t eating togeth-

er. (For that same reason they also don’t do Zimun to-

gether with the other people dining). 

 רכו(’ ראה משנה הלכות ח״ו סוף סי(

The poskim also dealt with riding a bus 

and the subway where the riders are clear-

ly riding together in the same place. Rav 

Moshe Feinstein wrote that one is permit-

ted to ride the train even during rush hour: 

יד(: ״בדבר הליכה ’  אגרות משה אה״ע ח״ב סי (

בסאבוויי ובבאסעס בזמן שהולכים בני אדם לעבודתם שנמצאים שם 
אנשים ונשים דחופים זה בזה, שקשה מליזהר מנגיעה ודחיפה 
בנשים אם מותר אז ללכת בשעות אלו שם. הנה מצד הנגיעה ודחיפה 
בנשים אז ליכא שום איסור משום דאין זה דרך תאוה וחבה, וכל איסור 
נגיעה בעריות הוא אף להרמב"ם שסובר שהוא בלאו דלא תקרבו 

ולכן לא שייך לחוש מללכת בסאבוויי  ’... דאורייתא דוקא דרך תאוה וגו
ובאסעס בשעת הליכה לעבודה שדחוקים ודחופים אנשים ונשים אף 
שלא יוכל ליזהר מנגיעה ודחיפה בנשים, דהנגיעה בלא מתכוין מחמת 
שא"א לו ליזהר אין זה דרך תאוה וחבה. וכן ליכא איסור מהאי טעמא 
גם לישב אצל אשה כשליכא מקום אחר דג"כ אין זה דרך תאוה 

 וחבה.״ עכ״ל.

This theme was repeated elsewhere as well: 

כח כתב להתיר לשבת באוטובוס ליד אשה ’ בשו״ת אז נדברו ח״י סי(

 ט(’ זרה וכן בשו״ת שלמת חיים סי

The same Psak was written by the Rishon Letsion Harav 

Yitschak Yosef Shlit”a in Yalkut Yosef with caution not to 

touch the other gender: 

אוצר דינים לאשה עמוד שעה(: אף על פי שמעיקר הדין אין איסור (

או ברכבת, וכן אין איסור לאיש לשבת ליד אישה באוטובוס ציבורי  
לאשה לשבת ליד איש כל שלא נוגעים זה בזה כלל, מכל מקום 

מנהג בנות ישראל הצנועות להמנע מכך, וישראל קדושים 

נמנעים מדברים אלו. וכן ראוי לנהוג בפרט אם היושבת לידו 
 לבושה בבגדי שחץ ופריצות, ללא שרוולים, או בחצאית קצרה״.

 

Brief Stay 

Another leniency is if the occurrence happens during a 

brief stay. 

We learn this from the case of the Sotah. When she 

brings her sacrifice, the Kohen puts his hands under her 

hands (with a separation) and brings it. Tosfot  )סוטה יט,א( 
asks how is this allowed to help her in such a way and 

answers with the concept of אין יצר הרע מצוי לשעה, 

meaning when something is done quickly, the Yetser Ha-

ra doesn’t affect the person. 

Accordingly, when one walks into a mixed room for a mo-

ment it doesn’t affect him. (Of course, if one knows him-

self to be affected he shouldn’t walk into such a place). 

This is how some Sefarim write L’Halacha.  

שו״ת אבק דרכים יו״ד סי״ג, הובאו דבריו בשו״ת 
סי״ג ובדרש אברהם ח״ב  (מלאכת שלמה קמחי  

 קטז(. דף

The Levush’s Chidush 

Some poskim add the words of the Levush ( 

’  הלבוש במנהגים אות לו, וראה משנה הלכות ח״ו סי
 saying that there is a difference between ancient (רכו

times and today regarding separation, since then women 

were always at their home and hardly ever walked out; 

thus when a woman would be seen it had a strong im-

pression. But today, since women are commonly out and 

about, it doesn’t have much of an effect. 

Needless to say that this Chidush wasn’t accepted by the 

majority of the Poksim, but at certain times they added 

this to other leniencies. 

 

Mechitza- a Barrier 

After we’ve learned that when there is a mutual event 

men and women must sit separately, we still must see 

when a separation of a Mechitsa must be erected be-

tween them. 

Rav Moshe Feinstien  ( מא’ או״ח ח״א סי ) wrote that 

whenever it’s such an event that the people participating 

are obligated to join, a Mechitsa must be put between 

them; but whenever they aren’t obligated to come they 

are exempt from placing a Mechitsa. 

Following this ruling he writes that since one isn’t obli-
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ם  י ֹּ֣ ֹנְסעִּ ֹמֶש֒ה  ן  ֹּ֣ ֹחת  ֮י  ְדָינִּ ַהמִּ ל  ֹּ֣ ּוא  ְרע ־ ֶבן ב  ֹחָבְ֠ ְלְ֠ ה  ֹמֶשֶׁ֗ ֶמר  א ֹֹּ֣ ּו     ַוי ְחנ ֲאַנֶׁ֗

ְך  ָלָ֔ ּו  ְבנ ַטֹּ֣ ְוה  ּ֙ו  נ ָת֙ אִּ ְלָכָ֤ה  ם  ָלֶכֶ֑ ן  ֹּ֣ ֶאת  ֹא֖תֹו  ה  ְיֹהָוָ֔ ר  ָאַמֹּ֣ ר  ֲאֶשֹּ֣ ֹו֙ם  ַהָמק ־ ֶאל
י  ִ֛ ם־ֶאל־ַאְרצִּ י אִּ ִּ֧ ְך כִּ ֶ֑ ל  א א  ֹֹּ֣ יו ל ָל֖ אֶמר א  ָֹ֥ ל׃ ַוי ִּֽ ְשָרא  ֶבר־֖טֹוב ַעל־יִּ י־ְיֹהָוָ֥ה דִּ ִּֽ כִּ

י  ֹּ֣ נּו כִּ ב ֹאָתֶ֑ אֶמר ַאל־ָנ֖א ַתֲעֹזֹּ֣ ֹֹּ֕ ַוי ְך׃  ִּֽ ל  י א  ֖ נּ֙ו   ְוֶאל־מֹוַלְדתִּ ְעָת ֲחֹנת ֙ ָיַדֶׁ֗ ן  ֹּ֣ ַעל־כ 
נּו ְוָהָיֹּ֣ה  ָמֶ֑ ְך עִּ ֹּ֣ ל  י־ת  ם׃ ְוָהָי֖ה כִּ ָֽיִּ יָנִּֽ נּו ְלע  יָת ָל֖ ָ֥ ר ְוָהיִּ ְדָבָ֔ ר   ַבמִּ ּוא ֲאֶשֶׁ֨ ֹוב ַההֶׁ֗ ַהטֹּ֣

ְך׃ ְבנּו ָלִּֽ ַטָ֥ נּו ְוה  ָמ֖ יב ְיֹהָוִ֛ה עִּ ִּ֧  י יטִּ

אין נא אלא לשון בקשה, שלא  אל נא תעזוב.   -רש״י 
יאמרו לא נתגייר יתרו מחבה, סבור היה שיש לגרים 
חלק בארץ, עכשיו שראה שאין להם חלק הניחם והלך 

 לו.

 In our Parsha, Moshe Rabenu invites his fa-

ther-in-law, Yitro (named Chovav), to join the 

nation on their journey to the land of Israel. 

Yitro on the other hand, after visiting the na-

tion in the desert, decides to go back to his 

own land. Moshe in return feels that this 

would cause people to view Yitro in a negative light, 

saying that Yitro didn’t convert because he loves Ha-

shem and the Jewish nation; rather, he thought he 

would receive a piece of land in Israel. As such, upon 

revelation that a convert doesn’t get a piece of land he 

decided to leave. Thus, Moshe tells him that he should 

come with them and in return they will accord him 

honor, and he only stands to gain. Expounding on said 

gain, Rashi explains that he would receive a piece of 

land, and so eventually, Yitro’s children received a 

large territory from the best land of Yericho. 

Upon reading this promise of Moshe to Yitro, several 

questions arise. First, if up to now people might wrong-

ly think that Yitro converted only in order to receive a 

piece of land, now that they hear that he indeed re-

ceived–unrightfully–a piece of land for staying with 

them, they surely would say that he converted only 

for the purpose of receiving a piece of land! 

Next, when Moshe offers his father-in-law land, isn’t 

that an act of corruption חס ושלום? It’s widely known 

that a leader must not give anything to his family, as 

the land doesn’t belong to him; he is merely a manag-

er of sorts, doing as he feels is in the best in-

terest of his people. 

Finally, Moshe tells Yitro that he will be to the 

nation “as eyes”. Why is this said in this con-

text? 

After Moshe sees that Yitro is ready to go 

back to his homeland, he teaches him how 

the Nation of Israel works. He tells him that 

our nation always rewards those who benefit 

them. He tells him that if he stays with them 

and becomes the advisor of the people, as 

explained by Rashi, then he will be similar to a per-

son’s eyes. In return, the people would love and appre-

ciate him dearly (just like they love their own eyes). 

The result would be that the people themselves would 

reward him with good. Moshe doesn’t tell Yitro that he 

will give him a land, but he says והטבנו לך, meaning the 

nation will reward and benefit you. Moshe doesn’t 

know when and how, but he knows that this is the na-

ture of the nation; they appreciate those who do well 

for them. Indeed, only a generation later, the people of 

Israel gave the children of Yitro this great property at 

the best part of Yericho.  

This is not an act of perversion nor corruption; these 

are the words of a true leader who is intimately in-

volved with the people of his nation, knowing full-well 

the nature of this kind-hearted people.  

Mixed Seating 

gated to join a wedding and the guests freely come and 

join, there is no obligation of Mechitsa, although it’s defi-

nitely the right thing to do. In his words: 

ויותר נוטה ’...  ״ובמקום קיבוץ לדבר הרשות, ואף בחתונות וכו 
 שאין איסור זה״.

 

Height of the Mechitza 

Amongst the many disputes of Rav Feinstein with the 

Satmar Rav, one of the more famous was over the height  

of the Mechitsa. 

Rav Feinstein felt that the purpose of the Mechitsa isn’t 

to prevent men from seeing women, as that is always 

forbidden, but rather it’s to prevent engaging with each 

other and also touching their hands, thus a separation 

that reaches over their shoulders would suffice, despite 

the fact that their head can be seen. The Satmar Rav 

wrote very strongly against that, as he held that the pur-

pose of the Mechitsa is also to prevent men from looking 

at women, thus he held that the Mechitsa should rise 

above the head. L’Halacha many poskim agreed with the 

latter approach and some wrote that this is also the cus-

tom amongst Klal Yisrael. 

 

T h e  E y e s  o f  t h e  N a t i o n  



 

  Special thanks To Rav Dovid 
Scheiner & Rav Shmuel Rosenbluh 
for the help to spread Torah 

 רפואה שלימה ומהירה לאמי מורתי
 רוזט בת אלגרה

 
P a g e  4  

Mixed Seating 

 כ ת י ב ה   ת מ ה 

The letter  "ה" has a leg inside it. That leg, l'chatchila, must 

be aligned with the end of the top-left of the head. In case 

it goes inward a bit, it is still kosher. If it lands too much 

however, then it depnds: if it's in line with the middle of the 

head, then in a sefer Torah, the entire leg should be erased 

and be rewritten correctly. If it's in a Mezuzah or Tefilin 

which can't be erased, the letter would be kosher 

Bedieved. In the case it's written to the right, even just a 

bit,  the letter is pasul and can't be corrected.                       

 .(כתיבה תמה כהלכתה אות ה', יריעות שלמה ח''ג עמוד צג)

הקורא תהלים או מתפלל בביתו אינו צריך מחיצה בינו לבין 
אשתו או לילך לחדר נפרד ובלבד שלא תהיה לבושה בלבוש 

 שאינו צנוע לפניו.
 

בסוכה )נא,ב( שבמוצאי יום טוב של חג ירדו לעזרת ’ דין מחיצה נלמד מהגמ
תנו רבנן: בראשונה היו נשים מבפנים ’.  נשים ומתקנין שם תיקון גדול וכו 

ואנשים מבחוץ. והיו באים לידי קלות ראש, התקינו שיהיו נשים יושבות 
מבחוץ ואנשים מבפנים, ועדיין היו באין לידי קלות ראש. התקינו שיהו נשים 

 יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה.
מהפסוק ״וספדה הארץ משפחות משפחות״ )זכריה ’  דבר זה למדה הגמ 

יב.ב(, שאל״כ אסור היה לשנות דבר בבית המקדש בו כתוב ״הכל בכתב מיד 
 עלי השכיל״ )דה״א כח(.’ ה

ולכן כתבו הפוסקים שחיוב זה הינו מדאורייתא, וכן הוכיח האגר״מ )או״ח 
לט(, אלא שאף שסבר האג״מ שהחיוב בזה הוא חיוב דאורייתא ולכן ’ ח״א סי

חיובו חמור, אולם מאידך סבר להקל בבניית מחיצה של ח״י טפחים רק עד 
הכתפיים למרות שניתן לראות את ראשי הנשים העומדות בעזרה, וסלל 
שיטתו שחיוב מחיצה אינו ע״מ למנוע מן האנשים הסתכלות בנשים אלא רק 

 למנוע קלות ראש.
על שיטתו זו יצאו רבים מן הפוסקים בתרעומת, ובראשם האדמו״ר מסאטמר 
)דברי יואל ח״א ס״י( שאמנם אמת שחיוב מחיצה הוא מדאורייתא אבל טעם 
בניית המחיצה היא גם כדי למנוע ראיית האנשים בנשים, ולכן צריך מחיצה 

 גמורה שתכסה גם את ראש הנשים.
 

והנה יש שהבינו שחובה ליתן מחיצה גם אם אדם מתפלל בביתו כשאשתו 
שם או לכל הפחות להתפלל בחדר נפרד, ולמדו כן מדברי החתם סופר )חו״מ 

קצ( וז״ל: ״והנה אנו מוזהרים לשמוע קול זמר אשה, אפילו פנויה שאינה ’ סי
והטעם לזה כי אנו ’,  נידה וערוה בשעה שאנו קורים ק״ש ובשעת תפלה וכו 

מאמינים שכל תפלה או שבח והודאה שמתערב במחשבה ההיא שום הרהור 
יתברך ולא תקובל לפניו, ומפני זה ’  אפילו באשתו לא תעלה במעלות לפני ה 

אנו מפרישים הנשים מן האנשים בבית הכנסת בפני עצמן שלא יבואו לידי 
ואפילו היכא דליכא משום ’, הרהור בשעת תפלה ותהיה תפלה נדחית ר״ל וכו

איסור ערוה, כגון אשתו של עצמו מ״מ במקום תפלה והודאה או הספד כל 
מה דבעי לבא לרחמנא לא יתעורר שום ענין הרהור, אפילו באשתו אמרו, 
שהרי כתיב משפחת דוד לבד ונשיהם לבד, ומ״ט לא יספדו כל איש עם אשתו 

 יחדיו, אלא ע״כ דגם זה אסור דגורם הרהור וביטול הכוונה״, ע״ש כל דבריו.
ומדכתב לאסור להתפלל וכן לומר דברי שבח והודאה אפילו בפני אשתו יש 
שלמדו שמחויב להתפלל בחדר בנפרד, אלא שהאמת תורה דרכה שודאי שני 

 דינים שונים הם, וכדלהלן.
איברא דהרהור מעכב התפלה ואפילו באשתו, אולם זהו אם אמנם מהרהר 
בפועל, אלא שאין אנו חוששים שיהרהר באשתו אלא אם היא נראית לפניו 
בדרך שאינה צנועה, אבל במקום בו ישנן נשים זרות ודאי יש חיוב 

בעשיית מחיצה דהתם הוי כאש בנעורת. והחיוב בדין הפרשת אשתו  

בו דיבר החת״ס נאמר לגבי דין בית הכנסת וכן כל מקום הפתוח לכניסת 
הרבים ולא בביתו של אדם. ודבר זה שבביתו של אדם אין צורך במחיצה, 
מדויק מדברי קדשו שכתב שמפני זה מפרישים הנשים מן האנשים בבית 

 הכנסת.
ומה שכתב להחמיר בהספד היינו כיון שכן הוא הדין בכל מקום הפתוח לרבים  
כעין בית הכנסת או מקום ההספד, אולם ביתו של אדם שאינו פתוח לכניסת 
רבים אין איסור להתפלל באותו חדר, ועוד שהוא מתעסק בתפילתו והיא 

 מתעסקת בצרכי הבית ואין היא לפניו ליכא כהאי גוונא חיוב הפרדה.
ודברים אלו מפורשים בדברי הגר״מ פינשטיין זצ״ל דכתב )אגר״מ או״ח ח״ה 

יב( לסייג דבריו שחיוב המחיצה נאמר רק במקום תפלה קבוע כגון בית ’  סי 
כנסת או במקום הפתוח לרבים וכגון בבית אבל ל״ע, אבל מקום שאינו קבוע 
לתפילה ואינו פתוח לרבים, וכגון בבית חתן שאינו פתוח לרבים אלא רק לבני 
המשפחה אין צורך במחיצה. ומינה לביתו של אדם שאינו מקום קבוע 
לתפילה ואינו פתוח לרבים שאין בו חיוב מחיצה ויכולות בנות הבית להיות 

 בחדר בו מתפלל ובלבד שלא תעבורנה לפניו וכהסברנו לעיל.
אלא שכל זה לדברי רבינו החתם סופר, אולם מסתימת דברי מרן הש״ע 
והפוסקים הבאים אחריו שנקטו שמותר להתפלל מול אשתו אם לבושה 
כראוי בבגדים המכסים את גופה, ואין גילוי טפח ממקומות המכוסים, גמרינן 
שקפידה זו הינה כנראה ממידת חסידות, ולכן אין לאסור מדינה. ובספר הלכה 

עה סק״ז( פסק: ״איסור קריאת שמע כנגד טפח מגולה באשתו ’  ברורה )סי 
שדרכה לכסותו, הוא דוקא אם מסתכל בה בהתבוננות ולא בדרך ראיה 
בעלמא״. ולמד זאת מדברי תלמידי רבינו יונה )ברכות פ״ג דף יז,א מדפי 
הספר( שטפח מגולה שאסור לקרוא ק״ש כנגדו היינו דוקא כשמסתכל בה, 
אבל בראיה בעלמא מותר. וכתב שהבית יוסף הביא דבריו בשתיקה ומשמע 

טז סק״ז( שנראה דבאשה אחרת כל ’  שהודה לו. וכן כתב החזו״א )סי 
שמסתכל אסור בק״ש, ואפילו באצבע קטנה, והילכך לא משכחת לה שיעור 
טפח אלא באשתו, ולפ״ז מוכח כדעת רבינו יונה דלא אסרו אלא במסתכל 
אבל לא בראיה, דאי אסרו אף בראיה א״כ גם באשת חבירו משכחת לה טפח 

לענין ק״ש בראיה ואינו מסתכל. וכל זה 
דלא כהבנת הב״ח שבמסתכל בכונה 
לראות אסור אפילו בפחות מטפח, ובדרך 
ראיה בעלמא יש להקל, ובטפח מגולה גם 

 בטפח אסור.
ובמידה ואכן אשתו עברה לפניו בלבוש 
שאינו צנוע לא יקפיד עליה אלא יסיח דעתו 
או יעצום עיניו ובהא סגי, וכדכתב בנשמת 

ז״ל: ״והנה מילתא ’(  אות א ’  אדם )כלל ד 
דפשיטא דשער וקול אף דאמרינן דהוי ערוה 
היינו מדרבנן, שהרי לא מצינו בקרא שנקרא  
ערוה אלא כיון דמצינו שהוא דבר נוי באשה 
כפירש"י שם לכן אסרו חכמים, וה"ה פחות 

מטפח. ולפ"ז נ"ל דאף דקיי"ל בש"ע )ס"ס ע"ה( דאפילו עצימת עינים לא 
מהני היינו דוקא בערום ממש אבל במה שאינו אסור אלא משום שלא 

 יבא להרהר כיון שמעצים עיניו מותר״.

E x c e r p t s  F r o m  t h e  N e w  S e f e r  


