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 בעצמם!מיועד בעיקר לאברכים 

 

 תגובות ותרומות ניתן לשלוח למערכת 'הכתר'
 ירושלים.  57375ת.ד. 

 .הזכויות לא שמורות, מצוה לצלם, לתרגם ולהפיץ

ל ''ומקום פה עמדי לעורר על ענין מכאיב ומבהיל שטועים בו רבים... יש הנמנעים מלדבר בזה מטעמי צניעות. שומו שמים! בדור פרוץ וירוד בכ
 )הגר''א קוטלר זצ''ל( זהו נגד הצניעות?! היש לך הטעיית היצר גדולה מזו?!''     יתבוששו, ולדבר בעניני קדושה וצניעותהענינים, בהלבשה... בריש גלי ולא 

  ((66הרה''ג ר' סנדר ארלנגר שליט''א )הרה''ג ר' סנדר ארלנגר שליט''א )
 [5]מתוך גליון "צופיה" מס' 

 תולין תפארתן בהשתעבדות לעבודה זרה
כתוב: שלעתיד לבוא כאשר יבוא הקב''ה  )פרק ג( הפסוקים בישעיה בהמשך

להשיב את ישראל אליו, יסיר מבנות ציון את תפארת העכסים! אומר רש''י: ''שלא 
יהיו תולות יותר תפארתן בנוי תכשיטי נשים ודברי נבלה''. הנביא כותב שם 

 ר מן העולם.בפסוקים רשימה ארוכה של כל מיני תכשיטים ובגדים שהקב''ה יבע
בדור שעבר עבדו את ה' יתברך עם יצר הטוב ויצר הרע, כמו שאומרים חז''ל 

במקום הנכון ובצורה הנכונה. אנשי כנה''ג בטלו את יצר הרע של  -''בשני יצריך''
עבודה זרה, אבל לא בטלו לגמרי את יצה''ר של עריות, ועל זה יש את הצווי ''בשני 

 יצריך''.
אבל היום מה עשה היצר הרע, הוא לקח את 'יצרא דעריות' ועשה ממנו עבודה 
זרה ממש. המחשבות, הכסף, העולם הזה והעולם הבא, הכל מונח ומשועבד 
בתכשיטי נשים. ועל זה אומר הנביא שהגאולה השלימה לא תתכן לפני שיעורר 

 הקב''ה רוח טהרה ויפסיקו לתלות תפארתם בנוי תכשיטי הנשים.
 דרכים לטהרת האדם מהחטא שני

הנה בהמשך הפסוקים בישעיהו ד', כתוב: ''ורחץ ה' את צואת בנות ציון, ואת 
דמי ירושלים ידיח מקרבה, ברוח משפט וברוח בער''. מפרש הגר''א, שדמי 
ירושלים הכונה ליצר הרע, שכידוע היצר הרע בא מהדם, שברתיחת הדם שורה 

הבריאה כפי שהיא כעת! אלא הקב''ה יטהר הנפש הבהמית. הקב''ה לא ישאיר את 
יצטרכו רוח  -היצר הרע -אותה מחטאיה וטומאתה. כדי להדיח את דמי ירושלים

משפט! שזה רח''ל יסורים ומחלות, מחלות הגוף ונפש. אבל מי שצנוע ויש בו יינה 
 של תורה, לא יצטרך להתנקות ע''י סממנים אחרים של יסורים וצרות.

 וממות הנפשקיום מצוות מתוך ר
בהמשך הדורות היו תקופות שונות ונסיונות שונים, בתקופה שלנו הבעיה, 
שאיננו עובדים את ה' עם רוממות הנפש. הדור שלנו דורש דרגות גבוהות יותר, 
אחרת לא נוכל להתמודד עם המצב. אם לא נחיה עם רוממות הנפש, עם הידור 

ני והתאוני של הדור. הדרך והקפדה יתירה, לא נוכל לעמוד בנסיון היצר החמר
היחידה להתגבר על הנסיונות בתקופתינו, היא לא במלחמה עם החומר, אלא אך 
ורק על ידי התעלות מעל החומר. ''בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין''. 
להחדיר לבית חיים רוחניים להסתפק במועט ולהקרין בבית את אור התורה, וזה 

 רבה אהבת הצניעות.הולך עם הרבה אהבה בבית, וה
 תלויה בטהרה רוחנית -הצלה גשמית

הגר''א אומר שיש ארבע אבות הטומאה ברוחניות ויש ארבע אבות נזיקין 
בגשמיות. כל השונאים והמזיקים הגשמיים כדוגמת ערבי שמפוצץ אוטובוס, הם 
תולדה של תולדה מהפגם בעולם הרוחני. הנהגת הקב''ה היא מדה כנגד מידה! 

נשמר מארבע אבות נזיקין רוחניים שלא יטמאו אותו, הקב''ה שומר כאשר אדם 
 עליו מפגעים גשמיים.

הרמב''ם כותב ש''המתחבר לרשע מעכבים לו את התשובה''. כפי שאדם שומר 
לא מתלבש כמותם, לא מדבר  -על עצמו מחברים רעים ולא לומד ממעשיהם

 בסגנונם, כך יש עליו שמירה מעולה מלמעלה.
יפך, מי שלא נזהר מחברים רעים, ומתחשב בדעתם, החברה היא אולם גם לה

שקובעת לו איך להתלבבש, איך להתנהג, ואיך לשוחח. על כל דבר הוא אומר 
שסוגרים  -'''ככה כולם הולכים...'' אדם זה הוא בבחינת ''הלומד ממעשיו הרעים''

מה יגידו בפניו דלתי התשובה, רח''ל. אבל מי שלא אכפת לו איך יסתכלו עליו, 
כפי שהוא מנותק ממעשים רעים של  -עליו... הקב''ה נוהג איתו באותה מידה

אחרים, כך שומרים עליו משמים להנצל מאותן אבות נזיקין גשמיים היורדים 
 לעולם, רח''ל.

צריך תפילה בכל יום שהקב''ה יציל אותנו מן יצר הרע, ומן הדברים המעכבים 
מעולה של הילדים שינצלו מחברים רעים, כי  את התשובה. צריך תפילה על שמירה

הילד מטבעו לומד מהם ומעשיהם נרשמים בליבו!! וכפי שאדם שומר על נפשו 
מפגמים רוחניים, כך בגשמיות הקב''ה שומר אותו משונאים ופגעים גשמיים שלא 

 יהיה להם אחיזה בו.

 י בב''א.-ד-ויהי רצון שהקב''ה ישמרנו מכל צרה ונזכה לתקון עולם במלכות ש

 

  פניני הכתרפניני הכתר

המורה הדגולה, הרבנית פסיה קרלנשטין ע''ה מאשדוד, 
הצטינה מאוד בצניעותה. כל בגד ובגד, טרם יוכשר ללבישה, היה 

ב מול אור השמש, לראות אם אינו שקוף נבדק על ידה היט
 במעט, חס וחלילה.

בימים האחרונים של חייה, היתה עסוקה בתפירת בגד לקראת 
הקיץ. כאשר שאלוה הסובבים אותה, מדוע פניה קורנות 
משמחה ושביעות רצון? השיבה: שנים רבות התיגעתי בחיפוש 

חר אחר בד קיצי צנוע שאינו משתקף כנגד האור, וברוך ה' שלא
טרחה מרובה מצאתי בד קיצי קל שאינו משתקף כלל, ומגודל 

 שמחתי התחלתי, כבר כעת, לתפור אותו.

ביתה שימש כבית ועד לחכמים. מידי יום ביומו, במשך עשרות 
בשנים, ישבו בחורי הישיבה ולמדו שעות ארוכות בצותא עם 
בעלה, ראש הישיבה. בכל אותה העת הצטנעה הרבנית פסיה 

 את הכיבוד היתה שולחת אל השולחן על ידי שליח. בחדרה, ואף

באחת ממסיבות הגמר האחרונות בבית ספרה, התקיים מחזה 
קולי שהושקעו בו הון ועמל רבים. לפתע הבחינה הרבנית -אור

קרלנשטיין בקטע מהמחזה שלדעתה לא היה ''בשיא'' הצניעות. 
-מיד קמה הרבנית לעיני כל המורות והתלמידות, וסגרה בשאט

נפש את המסך. לאחר מכן, עם כל עדינות נפשה, זעקה לעבר 
המורות מלב כואב: ''אל תהרסו את החינוך שהשקעתי כל 

 השנה...''.

בשעת מעשה היו מורות שכעסו על כך. אחרות טענו: כיון 
 ברק עברה בשתיקה, אין לנו להחמיר...-שהקרנת המחזה בבני

 אך לבסוף, הודו הכל בצדקתה.

ה במיוחד בימי השבעה לספר מעשה זה אחת האימהות בא
שנחרט עמוק בנשמתה. ממנו למדה שהזהירות בצניעות מחייבת 

 כל אחת ב''לא תגורו מפני איש'', ואף החלש יאמר 'גיבור אני'.

אף בשבוע האחרון דובר בבית ספרה על תוכנית ליום ט''ו 
בשבט, שבו יערכו טיול למורות בבית הספר, והן תוכלנה להביא 

את ילדיהן, בנים ובנות עד גיל שמונה. אז קמה הרבנית עימן 
ואמרה: לא! זו אינה צניעות!! לצרף בנים לטיול של בנות בית 

 לא יתכן!! -הספר?!

מורות אחדות שראו שאינה מתפשרת, הלכו לשאול... ושבו 
 עם התר!

אך הרבנית נשארה איתנה בדעתה: ''אני מחנכת בנות 
 ולא לחפש התרים...''.שבצניעות צריך לנהוג לכתחילה 

בסופו של דבר התבטל הטיול המתוכנן, כיון שהכל באו באותו 
 יום מר ונמהר להלויתה של הרבנית ע''ה.

 )מתוך קונטרס ''אשת חיל'', 
 לדמותה של הצדקנית מרת פסיה קרלנשטיין ע''ה(
 )עולמות של טוהר ח''א(

 

אחת ההלויות הגדולות שהיו בבני ברק היתה הלויתו של הגאון ר' 
 שנים. 72שמואלל רוזובסקי זצ''ל ראש ישיבת פוניבז', לפני 

בין המספידים היה הגאון ר' יעקב לנדא זצ''ל רבה של בני ברק. 
למרבה הפלא לא דיבר כלל דברי הספד, ולא הזכיר כלל את הנפטר, 

זעקה גדולה ומרה כנגד הפריצות החרדית וכל דבריו לא היו אלא 
המשתוללת בבני ברק, וההדרדרות הנוראה בחומת הצניעות בקרב 

 שנים, ואנן מה נענה אבתריה... 72הצבור החרדי, וזאת לפני 
 )שמענו מאדם שהיה נוכח באותו מעמד(

מספרים תלמידי ישיבת הנגב, כי רה''י הגאון ר' יששכר מאיר 
שליט''א זעק פעם בכאב: ''מדוע אין מוחים על פריצות?? אם נתקלים 

ודבריו נסובו על הפריצות החילונית,  בפריצות חובה למחות על כך!''
וכ''ש אשה הנחשבת חרדית, אם הולכת בפריצות יש למחות בה, ויש 

 לקוות שעי''ז ישתנה המצב העגום.



  במה לצניעותבמה לצניעות
 ,לכ' מערכת הכתר

אשריכם! חזקו ואמצו כי על ידכם הרבה יהודים חרדים קוראים דברים מאד 

נחוצים מידי שבוע. מובטחני שכמו שהדברים יוצאים מן הלב כך הם נכנסים אל 

 הלב. בעז''ה מהמחשבות הטובות יבואו מעשים טובים בפועל.

המטרה של המכתב הזה היא שעל ידו נהיה מודעים לעובדה שבעצם נשתכח 

מה זה צניעות. הדור הצעיר הזה הוא בגדר תינוק שנשבה, כי פשוט לא  לגמרי

 ראו ולכן גם לא יודעים איך התלבשו רק לפני כשלושים וחמש שנה.

אנו יודעים את ההבדל בין יהדות החרדית ליהדות ה''לא חרדית'' ובפרט בענין 

ההשקפה ותערובת נשים וגברים ר''ל. אבל בנוגע לצניעות הלבוש, לפני 

שהנשים לבשו  -שלושים וחמש שנה, ה'לא חרדים' זלזלו בעיקר בדבר אחדכ

חולצות שהשרוולים שלהם הגיעו רק עד המרפק לא עד בכלל, ואיפה שאני 

אם עברה ברחוב  -גדלתי בחו''ל, גם בקיץ היה זה ההבדל היחיד. ותשמעו טוב

לו אשה לבושה בגדים המכסים את כל הגוף אלא שהיו צמודים והדוקים, אפי

גויה אנגליה! אף אשה, חרדיה ולא  -מעט, ידעו מיד שמדובר ב...''שיקצע''

 –חרדיה, לא חלמה להסתובב ככה זה היה פשוט מכוער ודוחה ומעבר לכל 

 פריצות!

אז מה קרה פה? איך נפלנו מאיגרא רמה לבירא עמיקתא תוך זמן כה קצר  -נו

גרמה לפירצה נוראה יחסית? והתשובה... מעשה שטן. ההתפתחות הטכנולוגית 

בגדרים של קדושת הצניעות. אלא שהכל נעשה באופן מאד הדרגתי במשך 

דבר יודע, שלהפוך את הקערה על פיה הוא לא יצליח -השנים האלו, כי הבעל

 ברגע אחד.

גדולי ישראל של אז צעקו ומחו ודבריהם גם פורסמו ברחובות עיר והם 

ו נמרצות נגד הפיאות הארוכות הצליחו לעצור את מגפת השסע. אבל הם גם מח

והפיאות עם ה''קוקו''. והיום השטן עם הטכנולוגיה שלו הצליח למכור בשוק גם 

פיאות קצרות שקשה מאד להבחין אם זה השיער של האשה או לא. גדולי 

ישראל פסקו שהפיאות הארוכות וכדומה פסולות ואסור לקנות אותם וגם 

יתן יהיה לראות בבירור שמדובר הקצרות צריך לעשות להם שינוים עד שנ

 בפיאה. 

מורי ורבותי אנו ישנים כבר יותר מידי זמן, עד שהקב''ה מעורר אותנו עם 

המצב הקשה הזה השורר בארצנו הקדושה. כבר נפלו חללים רבים והפצועים 

מתייסרים ביסורים קשים ר''ל. כולם בסכנה, וכולם בפחדים. כמו כן אנשים 

לקו בדמי ימיהם ויתומים רבים זועקים. עלינו לערוך ונשים צעירים ל''ע נסת

 חשבון נפש ולשוב להקב''ה כי שבה השכינה הקדושה מאחרנו.

בסימן הראשון של השו''ע, כותב הרמ''א וז''ל ''ולא יתבייש מפני בני אדם 

המלעיגים עליו בעבודת השם ית''' ע''כ. הבה נהיה חזקים אנחנו בעצמנו, ואז 

ו מחברותיהן. כמו''כ צריכים לחשוב על פיתרון לבעיה, בנותינו לא יתבייש

שקשה מאד למצוא הלבשה צנועה בחנויות. אצלנו בוחרים את הדברים ההכי 

כשרים ואח''כ לוקחים אותם לתופרת, ומתקנים איפה שצריך עדיין תיקון. אין 

 עצה, עדיף לשלם עוד קצת פה בעוה''ז מלהיות בגירעון בעוה''ב ח''ו.

 

.......... 

 

ואסיים בתפילה שיתקיימו בקרוב דברי הפייטן )בתפילת הושענא רבה( 

ושנשמע ''קול מבשר ואומר בכל גבולך, הרחיבי מקום אהלך; שימי עד דמשק 

 משכנותיך, קבלי בניך ובנותיך'' בב''א.
 בהערכה ובהערצה

 אפרים בר יוסף ירושלים תובב''א

 
  קונטרס סיטרא דקדושהקונטרס סיטרא דקדושה

 התורה שליט''אנתחבר ע''י אחד ממרביצי 

 פרק טו
שאלה: ישנם הטוענים כי אל לנו לנסות לתקן את העולם, ויש 

 להניח זאת למשיח צדקנו. האם צדקו דבריהם.
ת: אכן, בביאת המשיח יסודר כל העולם, וכן מצאנו בפרטות בנושא 

כג[: ַבּיֹום ַההּוא -הלבוש הבלתי צנוע, כמש"כ בספר ישעיהו ]פ"ג יח
 ְוַהֵשירֹות ְפֶאֶרת ָהֲעָכִסים ְוַהְשִביִסים ְוַהַשֲהרִֹנים. ַהְמִטיפֹותָיִסיר ה' ֵאת ִת 

ָבעֹותְוָהְרָעלֹות. ַהְנֵאִרים ְוַהְסָעדֹות ְוַהִעֺשִרים ּוָבֵתי ַהֶמֶפׁש ְוַהְלָחִׁש  ַַ  ים. ַה
יִטים. ְוַהִגְליִֹנים ְוִנְזֵמי ָהָאף. ַהַםֲחָלצֹות ְוַהַםֲעָטפֹות ְוַהִםְטָנחֹות ְוָהֲחִר 

ְוַהְןִדיִנים ְוַהְסִניפֹות ְוָהְרִדיִדים. וברש"י שם: לעתיד לבא כשיבא 
הקב"ה להשיב את ישראל אליו יסיר ה' מהם את תפארת העכסים 
שלא יהו תולין תפארתם בנוי תכשיטי נשים ודברי נבלה. עכ"ל. ועי' 

 מפרשים שם ביאור כל המילים.
קב"ה יסיר את בגדי הנבלה, שלא יסיר יחד אך, יש לחשוש כאשר ה

 ט: ְוָהָיה ְבָכל ָהָאֶרץ ְנֺאם-עמם גם את לובשיהם. דכתיב בזכריה י"ג ח
ַהְשִלִׁשית  ה' ִני ְׁשַנִים ָבּה ִיָכְרתּו ִיְגָועּו ְוַהְשִלִׁשית ִיָּוֶתר ָבּה. ְוֵהֵבאִתי ֶאת

ּוְבַחְנִתים ִכְבחֹן ֶאת ַהָזָהב הּוא ִיְקָרא ָבֵאׁש ּוְצַרְפִתים ִכְצרֹף ֶאת ַהֶכֶסף 
אבן ִבְׁשִמי ַוֲאִני ֶאֱעֶנה אֹתֹו ָאַמְרִתי ַעִםי הּוא ְוהּוא יֹאַמר ה' ֱאלֹקי. וב

עזרא שם: והיה, שתי שלישיות העולם יכלו גם השלישית יבחן והנמלט 
הוא יהיה עובד השם. וברד"ק: והיה בכל הארץ, פי' בכל ארץ ישראל 

י"מ בכל העולם כי גם מאומות העולם לא ישארו אלא הטובים שיהיו ו
עובדי האל יתברך. והגר"א כתב ]פירוש על כמה אגדות, מאמר אית לן 
בירא בדברא[, שלפני הגאולה העתידה יהיה שוב שלשת ימי אפילה כמו 

 במצרים, ואז ימות כל מי שאינו ראוי לגאולה. 
ע"א ]הובא בספר אוצרות ואמרו בשם רבי אלימלך מליז'נסק זי

אחרית הימים[, שלפני ביאת המשיח ימתח הקב"ה חבל מקצה העולם 
ועד קצהו, וכולם יחזיקו בחבל, ואז הקב"ה ינענע את החבל בחזקה 
ורק מי שיתאמץ בכל כחו ויחזיק בחבל הוא יישאר ויזכה לביאת 
המשיח, וזהו חבלו של משיח. עכ"ד. נתבונן נא סביבנו, האם איננו 

גישים את הנענועים והזעזועים שנועדו להרחיקנו מדרך הקדושה מר
 הצרופה, ומה עלינו לעשות כדי להשאר מחזיקים בחבל.

ואמר המשגיח דליקווד: ''יש לי קבלה איש מפי איש ממהרי''ל 
דיסקין זיע''א, שבמלחמה האחרונה קודם ביאת המשיח, כל 

ת( יינצלו'', נפעיל ה''ערלעכע יידן )היהודים האמיתיים, יהודים של אמ
נא את הרגש היהודי ונחשוב בכנות, הלבוש והפאות הבלתי צנועים 
המצויים כיום בדור הצעיר של הציבור החרדי, האם יש להם שייכות 

 ל''ערלכע יידן''?!

 

 לכבוד מערכת 'הכתר'

 חזקו ואימצו ואנא אל תרפו כי זהו צו השעה!

 בעניין 'מי יוצר את הביקוש' זו שאלה ללא הכרעה.

 שוחד כיוון שכל עניינו הוא רווחיו, והשוחד יעוור עיני חכמים.בעל החנות מ

לעומת זאת המציאות מוכיחה שנשים בעלות אופי ויראת שמים באמת, לא יקנו בשום אופן את 

הצר הזה ויכתתו רגליהן עד שימצא בגד שראוי לבת ישראל עפ''י ההלכה. וא''כ הכל תלוי 
אם הבגד שרוצות לקנות לא מכשיל, מושך, בנשים שיפקחו את העיניים ויראו את האמת 

מבליט. תהיינה קצת יותר חזקות! שהנשים ידעו שבבגד כזה הן מוזילות את עצמן מפחיתות את 

 האם ה' שמח איתי בבגד הזה האם יש לו נחת רוח? -כבודן בעיני כולם. תחשבי

 אשה צנועה.היי אשה צנועה, היי  -וידוע המדרש שעל כל איבר ואיבר שברא ה' באישה אמר

ומה עם חילול ה' הנורא שאשה שנקראת חרדית נראית בדיוק כחילונית בשער מפוזר ובבגד 

 הצרצמוד, איזו דוגמא אתן נותנות לחילוניות? בימים טרופים אלו נסיר מעלינו את הבגד 

 . צרוהקב''ה ברחמיו יסיר מעלינו כל 
 הכותב בעיניים כלות  

 ד.ר

 ליב שליט''אכ''ק האדמו''ר מקא
''אני עומד לפניכם ולפני ארון הקודש, ואני לא נרתע מלהבטיח לכל 
אשה ולכל בת ישראל צנועה המקבלת על עצמה להתנהג במלבושי 
צניעות, שלעתיד לבוא, ביום הדין והמשפט, יקחו את אותן חתיכות בד 
שמוסיפות על השרוולים והברכים, וישמו אותן בכף של זכויות, ובלי ספק 

 כוחן להכריע את הכף את הכף שכנגד''. שב
 )פשוט וברור שהדברים נכונים גם לענין עובי הבגדים והגרביים(.

 

ית, מחמת למרות שלע''ע בד''כ נמנעים אנו מלעסוק בענין פאה נכר
רגישות הנושא בחוגים נרחבים מן הציבור החרדי, אעפ''כ ראינו חובה 
לעצמנו לחזק ולעודד את אותן נשים צדקניות גיבורות הכח, אשר אינן 

 נכנעות ללחץ החברתי, ונמנעות מלצאת לרחוב בפאה נכרית. 

לדאבונינו, ענף הפאות כיום שועט ''קדימה'' ללא מעצור, מי יודע 
יגיע ה''י, ועל כן, אין ספק כי הנמנעות מכך, אתן המבטיחות להיכן עוד 

והשומרות את צניעות הדורות הבאים, את עתידו של כלל ישראל! גם אם 
בשנים קודמות לא כולם היו בטוחים בזה, כיום כל בר דעת נאלץ להודות 

 בכך בעל כורחו.

מי יוכל להעריך זכותכן! מי יספר עוצם מעלתכן ושכרכן! חזקו 
צו! לעולם אל תפזולנה אל העבר השני, דעו לכן כי האושר האמיתי ואמ

 טמון אך ורק בחן היהודי האמיתי! 

 אשריכן! ירבו כמותכן בישראל!

]מן הראוי להוסיף שגם ההולכות בפאה נכרית, עליהן לדעת כי כל 
יציאה לרחוב היא ענין בפנ''ע, ובכל פעם שנמנעת מלצאת בפאה, שכרה 

 נו בשם מרן הגרי''ש אלישיב שליט''א[.רב ועצום! וכן שמע
בן תורה יקר! אם הדברים צורמים לך, אנא! אל תפסול משום כך את העלון לצמיתות! 

 שלח אלינו את טענותיך ונשמח להתייחס אליהן בכל הכבוד הראוי.
 כבוד שמים

הנוגדות את דרכי  ארגון כבוד שמים שם לו למטרה לפעול ולהפיץ חוברות הסברה בענין הפאות
 הצניעות ונאסרו ע''י גדולי ישראל.
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