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 .מיועד בעיקר לאברכים בעצמם

 

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

 .א שמורות, מצוה לצלם, לתרגם ולהפיץהזכויות ל

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

  שכר הצניעותשכר הצניעות
ובזמן שהיא נוהגת בעצמה דת יהודית זוכה שמוציאין ממנה בנים "

 )מדרש רבה נשא ח'( ."נה בעלי מעשים טוביםבעלי מקרא בעלי מש

כל אשה שהיא מצנעת עצמה, אפי' היא בת ישראל, ראויה שתנשא "
 )מדרש רבה במדבר ג'(  ."לכהן גדול ותעמיד כהנים גדולים

כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה, אשה צנועה "
 ש יומא()ירושלמי רי ."ראויה לצאת ממנה כהן גדול הלבוש משבצות זהב

לפי מעשייך ההגונים ושמירת הצניעות, מובטחני בך שיהיו שלחיך "
ל פרי בטנך המתפשטים ונשלחים ממך יהיו מלאי "פרדס רמונים, ר

 ש ד' יג(")מצודת דוד שה "חכמות... גם יהיו בני מדות טובות...

 אגרת התשובה נח רבינו יונה

כשרים  וכן תהא צנועה בכל מעשיה, כי בזכות הצניעות בניה"
 ."וצדיקים

 ה ושם אמו"אמור ד -רבינו בחיי

כשתראה אדם צדיק ובעל ענוה והוא איש מדות, הנה זה מופת על "
 "אמו שהיתה צנועה ובעלת מחשבה טובה, ועל כן זכתה אליו

 דברים א' עמ' נח -מעם לועז

וכל אשה המשתדלת וזהירה בדברים האלה )הנהגות הצניעות "
חשובים, ובעלה יהיה מבורך בכל  המפורטות שם( תזכה לבנים

 ."הברכות מן השמים ובברכות הארץ בעושר ובנים ובנות

 פרק פא -קב הישר

זהו כלל גדול, כל אשה שהיא צנועה במעשיה ומחשבותיה, זכתה "
שיצאו ממנה נביאים וחסידים ואנשי מעשה, וראיה מתמר. וכל אשה 

זרות, אזי אשר איננה צנועה במעשיה, או שיש לה מחשבות רעות ו
וכל בית שאין שם צניעות, "ח ")ושם פנ "יוצאי חלציה הולכים אחריה

 ו("."שם לילית מצויה וגורמת הזק לילדים קטנים ח

 א דף עה"ח יערות דבש

וכן יזכו הנשים כשרים שיולידו בנים כשרים, ולהיפך הפריצות, אף "
יולידו בנים  -ו, רק בפריצות בעלמא"שאין עוברי עבירה בפועל ח
 זרים, ולכן בן כסיל תוגת אמו".

 ז"גדר עולם פ -א"מרן החפץ חיים זיע

גם צריכה האשה להתבונן תמיד, לפי מה שידוע דכשהאשה הולכת "
בדרכי הצניעות אז היא זוכה להוליד בנים צדיקים, בנים תלמידי 

ייטב לה בעולם ז "חכמים, המאירים לעולם בתורתם ובצדקתם... ועי
הזה, וגם באחריתה תזכה לישב בעולם העליון בהיכל ה' ברוב עוז 

 ."והדר

ולהיפך, חס ושלום, אם היא הולכת בדרכי פריצות, אז תלד בנים "
אשר לא טובים... על כן צריכה האשה להרגיל עצמה במדת הצניעות, 

 ."וייטב לה על ידי זה בזה ובבא

  

 

  במה לצניעותבמה לצניעות

 אל מערכת ''הכתר''

מננו שאו ברכה מאת ה' על שנטלתם על עצמכם להתעסק בדבר חשוב כל כך אשר בז

הוא כמעט כמת מצוה והשטן נלחם בו כ''כ אפי' בקרב בני התורה המחמירים בכל מיני 

 חומרות לבד מן הצניעות.

 מספר כותבים חשובים דנו איך ליצור מצב שתהיינה חנויות של בגדים צנועים באמת, 

 ואמנם קטונתי אך לענ''ד התשובה פשוטה וכמעט כל אחת יכולה להשתמש בה: לתפור*.

נשים יש להן מכונת תפירה בביתן ויודעות את התפירה המינימלית ולמי שאינה  הרבה

יודעת או אין לה מכונת תפירה ישנן תופרות שתעשינה זאת במחיר יותר זול מכל החליפות 

 הנמכרות כיום במאות שקלים וצניעותן מוטלת בספק.

ול לאין ערוך. ג. היתרונות הם: א. בדים יפים וצנועים במחיר זול. ב. מחיר התפירה ז

אפשר לקבוע את המידה באופן עצמאי וכן את הגיזרה. ד. שלמה המלך כבר כתב ''ותעש 

 בחפץ כפיה'' ''ולחם עצלות לא תאכל''.

רציתי להעיר את תשומת לב האברכים שבינינו הנראים אברכים ומתלבשים כאברכים 

ים והשרים את שנשותיהם תתלבשנה שלא בצניעות כדי ''להראות העמ רוציםאך הם 

, בצורה זו ואוקיריפיה'', ובכן דבר זה נוגד את מה שהם התחייבו בכתובה ואנא אפלח 

הבעל אינו מכבד את אשתו אלא מציגה לראוה לפני כל עובר ושב. ועוד שעל כגון זה נאמר 

בפרשת מטות ''ונשא את עוונה'' שמי שגורם לחברו לחטוא הוא נכנס תחתיו לכל עונשין 

לבעלים בעבירות שלהם וכי יש להם כתפיים רחבות לסבול את עונש החטאת א''כ דיים 

ואם הנשים עלתה עליהן רוח טהרה להתהלך בצניעות אל תכפו  חדלו הרעהרבים? על כן 

 עליכם את ההיפך ויה''ר שנזכה בקרוב לביאת משיח צדקנו ולגאולה השלמה אכי''ר. 

 א.כ.
 אצלן הצניעות היהודית האמיתית.*אכן כך מקובל בקהילות אשר זכו שנשתמרה 

  פניני הכתרפניני הכתר
 הסגולה

הרב הקדוש רבי יעקב ישראל מטשרקס זצוק''ל, בנו של הרבי 
מטשרנוביל, היה ידוע כבעל מופת נשגב מאד. פעמים רבות נעשו אצלו 
ישועות עצומות שלא כדרך הטבע. אנשים אשר אמרו נואש מצרותיהם 

 או אור גדול.ובאו כשאפסה כל תקוה, ר

פעם אחת נכנסה אצלו אשה חשובה מהמשפחות המיוחסות בישראל. 
אותה אשה קשת רוח לא זכתה לפרי בטן. זה לה שנים רבות שהיא יושבת 

 ומצפה לישועת ה', ועדין לא נפקדה בזרע של קימא.

הרב הקדוש הנ''ל היה רגיל לישב בראש שמוט על השולחן ולא היה 
. כאשר נכנסה האשה, הניחה את כסף פדיון רואה כלל את הנעשה בחדר

הנפש על השולחן עם הפתקה שבה היו כתובים שמה ובקשתה. הרב נשאר 
יושב דקות ארוכות כשראשו שמוט. לבסוף, פתח את פיו הטהור ואמר 
בפה מלא: הנני מבטיח, בזכות אבותי הקדושים, שתושעי ולפקודת השנה 

 תחבקי בן זכר.

ה, וכאשר ראתה כי עת רצון היא כעת אותה אשה, לא נתקררה דעת
לפני הצדיק, ושעת כושר לבקש יותר, הוסיפה להפציר, שאותו בן יזכה 

 להיות ירא שמים כמו הרבי שליט''א. 

הרבי זקף את ראשו, נדהם מעצם הבקשה, אך מיד הרים ידיו כלפי 
 השמים, ואמר:

פי ''יראת שמים איש אינו יכול לתת, אף לא הצדיק הגדול ביותר! כ
שנאמנים עלינו דברי חז''ל: ''הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים''. אולם, 
סגולה אחת ויחידה יש בה כדי להבטיח בנים יראי שמים: הצניעות של 

 האם! ככל שתהדר האם בצניעות יתרה, כך יהיה הבן יותר ירא שמים''.

ת ''ובכן'', סים הרבי את דבריו: ''זאת לא תוכלי לבקש, באשר אינך הולכ
בצניעות מופלגת כפי שהיתה אימי הצדקת. ואף צער ויסורים רבים היו 

 נמנעים ממך עד היום, אילו היית נזהרת יותר בצניעות מצעירותך''.
 )ע''פ ר''י צוקרניק בספרו 'מעשי אבות', פורסם ב''עולם החסידות''(

 (603)עולמות של טוהר ח''ב עמ' 

 לע''נ רבקה רחל ע''ה בת ר' יקותיאל זלמן זאב זצ''ל

 אחר ר"ההעלון הבא יופיע בל''נ ל



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 לכבוד עורך 'הכתר'

ראיתי את העלון ושמחתי שמחתי שיש מישהו שמוריד קטרוג מעם 

ישראל. קשה מאד לשנות הרגלים של הציבור ואני לא יודע אם תהיה לכם 

הצלחה המונית אבל דבר אחד ודאי אתם מצליחים והוא: הקב''ה רואה 

 שיש מי שאכפת לו על הצניעות.

הצלחה המונית כמה שיצליחו הכל כדאי וגם אלו  נוסף על כך, גם אם אין

 שהולכות צנוע צריכים חיזוק...

המהר''ל אומר שהדבר הכי חשוב אצל האשה הוא: הצניעות. כמה חשוב 

 בשמים שמעוררים על זה.

בכלל במה אנחנו עובדים את ה', שלא לובשים שעטנז?! שלא נכנסים להר 

מספר נושאים שבהם יש  הבית?! אלו דברים שאין עליהם יצר הרע, יש

 יצר הרע ובהם מי שמצליח הרי הוא משובח...

לא נותר לי אלא לאחל לכם שתמשיכו הלאה לעסוק בנושא עדי נזכה 

 לגאולה השלימה במהרה בימינו.
 ק.ו.

 בני ברק

 

 לכבוד 

 חברי מערכת עלון הכתר

 שלו' וברכה וכט''ס.

. נהניתי ממנו ובירכתי 41איקלע לידי בשבתא הדין עלונכם הנעלה מס' 

עליו ברכת הנהנין כיון שמצאתי דברים ישרים ונכונים אשר אינם ידועים 

 אף בני התורה. לרוב ציבור האברכים,
 רב תודות

 ח. ש. נ.

 בני ברק

 

 

  קונטרס סיטרא דקדושהקונטרס סיטרא דקדושה  במה לצניעותבמה לצניעות
 נתחבר ע''י אחד ממרביצי התורה שליט''א

 פרק יז
 שאלה: אחר כל הדיבורים הארוכים, מה דורשים מאתנו למעשה?

 ת: למעשה, הלכות והנהגות הצניעות אינם ניתנים ללימוד על רגל אחת, ולשם כך יצאו
לאור כמה ספרים, הכתובים בצורה ברורה. לדוגמא: מלבושי כבוד, משבצות זהב 
לבושה, ועוד. כפי שכבר הבאנו לעיל, הורו רבני דורנו כי חובה על כל בת ישראל לקבוע 
לימוד בספרים אלו. הדבר ברור, שכמו שא"א לדעת הלכות שבת מבלי ללמוד אותם, כך 

 גם בנוגע להלכות צניעות.
 לא כלום א"א, ולכן נעיר כמה הערות מעשיות, ואידך זיל גמור.אך פטור ב

א[ חולצות ה"גופיה" ]חולצות העשויות מבד טריקו או ליקרה וכד' נצמד[. למרות 
שהרבנים עוררו רבות על הנושא המביש, התופעה רק הולכת ומתפשטת גם לנשים 

יכם להסתובב כך יראות שמים, מורות ומחנכות. בעלים יקרים! איך אתם מרשים לנשות
ברחובות, הרי זה לבוש פרוץ בעליל! הגיע הזמן לפקוח עינים! ]מבייש לכתוב על כך, 

 מבייש שבעתיים שכ"כ הרבה הולכות כך[.
. לאחרונה התפרסם בשם הגר"ש וואזנר שליט"א בזה"ל: אמרו חז"ל שער ..ב[ פיאות

שעוד מגרה היצרים באשה ערוה, אבל איזה זיוף הוא זה שמכסים השערות בפאה נכרית 
 יותר מהשערות עצמם. איזה זיוף הוא זה! עכ"ל.

ג[ להקפיד שלא יראה כלום ממקומות המכוסים בגוף, גם לא בהתכופפות וכד'. 
 לאחרונה חלה התרופפות בנושא זה, ויש להתחזק בזה.

ד[ החצאיות הארוכות מדי, והקצרות מדי, שניהם כאחד מושכים עינים לא רצויות, ויש 
 בזה דרך בינונית, שהיא הרצויה. לאחוז

 ה[ יציאה לרחוב עם איפור בולט, או בושם שניתן להרחה ע"י אחרים.
כמובן שאי אפשר לשנות הנהגות רבות ביום אחד, אלא כמו בכל עבודת ה', יש להתקדם 

 צעד אחרי צעד, אבל יש להקפיד להתקדם, ולא להיפך.
א יתיאש מזה ח"ו, אלא יעשה משהו, וגם מי שאינו רואה כעת אפשרות לשפר הרבה, של

אפילו דבר קטן מאד, כי כל התקדמות קטנה חשובה מאד מאד לפני השי"ת לאין שיעור, 
והוא משלם על זה שכר גדול. ובפרט אם זה בא בקושי, הרי זה מכפיל את השכר פי 
מאות ואלפים. אמרו צדיקים, כי יתכן שמאמץ אמיתי של יהודי רגיל חשוב לפניו ית' 

תר מעבודת כמה שנים של צדיקים מפורסמים. וברמב"ם כתוב ]הל' תשובה פ"ג ה"ב[ יו
שהקב"ה יש לו משקל משלו למצוות, שאיננו יכולים להשיגו. לכן יחטוף אדם מכל הבא 

 לידו, ולא יזלזל בשום התקדמות.
ונוכל ללמוד ערכו של מעשה קטן מהגמ' בסוטה מו: ויראו השומרים איש יוצא מן העיר 

מרו לו הראנו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד וכתיב ויראם את מבוא העיר ומה ויא
חסד עשו עמו שכל אותה העיר הרגו לפי חרב ואותו האיש ומשפחתו שלחו וילך האיש 
ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז היא שמה עד היום הזה תניא היא לוז שצובעין בה 

נבוכדנצר ולא החריבה ואף מלאך המות אין לו  תכלת היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה
רשות לעבור בה אלא זקנים שבה בזמן שדעתן קצה עליהן יוצאין חוץ לחומה והן מתים 
והלא דברים ק"ו ומה כנעני זה שלא דיבר בפיו ולא הלך ברגליו גרם הצלה לו ולזרעו עד 

להם, חזקיה  סוף כל הדורות מי שעושה לויה ברגליו על אחת כמה וכמה, במה הראה
 אמר בפיו עקם להם, ר' יוחנן אמר באצבעו הראה להם.

 

ל יעקב ולאה' כיון שאחד הגורמים לחוסר הצניעות נתבקשנו להביא כאן קטע ממאמר בעניני חינוך, מתוך הספר 'אה
 בדורנו הוא העדר השפעת ההורים על בנותיהם, ופעמים רבות זוהי תוצאה של התנהגות לא נכונה עם בני הבית.

מסירת האמונה והתורה, צריכה להיות מצורפת לשפע החיים, שמקבל הבן מהוריו. כך 
מאלו שמעניקים לו טובה, מקבל הילד  תורת חיים. ורק -נקנית התורה במובנה האמיתי

 אורחות חיים.
 )משלי ד, ג(שלמה המלך מתאר את דרך קבלת התורה שלו 

כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי, ויורני ויאמר: יתמוך דברי לבך שמור מצוותי "
 ."וחייה

רך " -הוא מספר, כי בילדותו היה מוקף בהורים אוהבים ודואגים להתפתחותו ולכל צרכיו
, מתוך הרגשה זו קלט את דברי אביו הפונה אליו ומביע את דאגתו ומסירותו גם לחיי "ויחיד
 .)משלי ד,ג( "יתמוך דברי לבך שמור מצוותי וחיה" -הנפש

פסוק זה בא גם לתאר את יחסם של ישראל לאביהם שבשמים. קבלת התורה באה, מתוך 
בעבור אבותינו "ש: "ה שקודם קהבטחון בו ית' בכל צרכי החיים. כפי שאומרים בברכ

. כשבוטחים בה' בכל לב, ומאמינים שמעשיו ש(")ברכות ק "ותלמדם חוקי חיים -שבטחו בך
 ."חוקי חיים"כולם באו לטובתינו, אז ניתן לקבל את התורה כ

ה לישראל, את היחס שנוצר על ידי "מזכיר הקב )שמות יט(משום כך בפתיחת קבלת התורה 
אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על "ת מצרים ועד הנה. טובותיו עמהם מיציא

. על בסיס זה של התמסרות ודאגה לשלומם ולטובתם, פונה "כנפי נשרים ואביא אתכם אלי
 ."אם שמוע תשמעו בקולי"ת אל ישראל שיקיימו את המצופה מהם: "השי

 למדנו כי מה שקובע את מערכת היחס של החינוך הוא הנתינה.
אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות ויתן "

 )בראשית כה, ה(. "וישלחם מעל יצחק בנו

הפסוק מגלה, כי המורשת הרוחנית מקבילה למידת הנתינה של האב לבן. יצחק נעשה 
 . ואילו לבני הפילגשים"ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק"י "ליורשו הרוחני של אברהם, ע

 נתן אברהם מתנות קטנות, ובזאת קבע את יחסם המצומצם לעולמו  הרוחני של אברהם.
וגם תשגיח על בריאותם ומזונם תמיד, "א באגרתו על חינוך ילדיו מבקש מאשתו: "הגר

. מסתבר שגם דבר זה שייך להוראות החינוך שלו, שכן הדאגה הכללית "שלא יחסר להם
 פותחת שער להשפעה הרוחנית.

 לכ' מערכת הכתר

 שלו' וברכה

ישר כח עצום עבור היוזמה הנפלא להשבת כתר הצניעות לחוגים רבים 

שלדאבונינו פשתה התופעה בכל מיני לבושים ופאות האסורים לכל 

ברים הדעות, ואתם מבארים זאת בטוב טעם ודעת. מי יתן ויחדרו הד

ללבותינו להשיב לב אבות על בנים כי בעיקר הדבר תלוי בבעלים שאם 

 הם אומרים שזה לא לטעמם האשה מפסיקה לקנות.

 ושוב אכפול תודתי.
 י. ורדי

 ם-י

 לכבוד 

 מערכת 'הכתר'

הברוכה ואין ספק שעצם העיסוק בענין כבר מרבה  יישר כח על היוזמה

 כבוד שמים.

כמו בכל מלחמה, ההתנהלות היא בכמה חזיתות וע''כ מלבד העיסוק בעצם 

החסרון שבחוסר הצניעות ובשכר מקיימיה, יש גם להתבונן בשרשי 

 הבעיה ואולי בס''ד ע''י כן להציע פתרונות אפשריים.

''קנאת איש מרעהו'', ו"קנאת ירך  כידוע בנושא הצניעות כל הענין הוא

 חברתה'' ורב הדמיון על המציאות...

נראה, שהבעיה העיקרית בדורינו, דור יתום, הוא חוסר ''עמוד השדרה'' 

 הבולט אצל בני נוער, אבל גם אצל מבוגרים.

זכורני שבשנות לימודי בישה''ק ''באר התורה'', הרבה מו''ר רה''י הג''ר 

''א לדבר ולעסוק בענין ''ויגבה ליבו בדרכי ה''' גבריאל יוסף לוי שליט

כמעט בכל שיחה ובכל הזדמנות הוא חזר ושינן את הענין שבן תורה עושה 

 מה שהקב''ה דורש ממנו בלא להתחשב ב'חברה'.

וב''ה 'שטיפת המוח' שעברנו מסייעת לבוגרי הישיבה להתמודד עם קשיי 

ים ואדרבה, זוהי החיים, ביודעם כי הם לא עושים מה שאחרים עוש

 גאותם! שהם שונים מאחרים!

הורים רבים מתחבטים כיום כיצד לנהוג בחינוך ילדיהם, וכיצד למנוע את 

השפעת החברה עליהם. יש לדעת כי זו אחת מן הדרכים הבודדות ואולי 

החשובה מכולם, לשנן ולחזור ולשנן ''כי אנחנו לא עושים מה שכולם 

אוה שאנו עבדי ה' ולא עבדים לעבדים... עושים'' ולהחדיר בילדים את הג

 כמובן שכל זה בתנאי שהדבר ברור בראש ובראשונה להורים...

המצב היום שאפילו צורת לבישה טפשית ונלעגת חודרת אל הציבור בלי 

 שהמנגנון הטבעי  של האדם האמור לסנן דברים אלו, פועל כלל וכלל.

היא בכך שאנחנו לא אם נשנן לעצמינו ולילדינו ללא הרף שגאוותינו 

עושים, ולא מתלבשים כמו כולם, יתכן שנצליח לקנות כלים חזקים 

 להתמודדות עם הבעיה, ונשפיע גם על הדורות הבאים.
 בברכת התורה

 בן ציון שמואל אבידן

  כבוד שמים
יהודי יקר! בודאי כואב הינך את ההתדרדרות וההפקרות הנוראה בצניעות הפאות בקרב 

ום להפצת חוברות הסברה בענין זה, או לסייע הדור הצעיר. באם הינך מעונין לתר
או שלח  02-2022132בהפצת החוברת במקום מגוריך, פנה  לארגון 'כבוד שמים' טל' 
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