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 .מיועד בעיקר לאברכים בעצמם

 

 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( ת?! היש לך הטעיית היצר גדולה מזו?!''    זהו נגד הצניעו הענינים, בהלבשה... בריש גלי ולא יתבוששו, ולדבר בעניני קדושה וצניעות

  מרן הגראי''ל שטיינמן שליט''אמרן הגראי''ל שטיינמן שליט''א
 )במכתב מאלול האחרון(

 לכלל שומרי תורה ומצוות,

הנה ידוע שיש ירידת הדורות לא רק בחלק הרוחניות שכ''כ  
ירד בדורות האחרונים, אלא גם הבושה ירד עד כדי כך שמה 

 שפעם זה הי' בושה היום זה להיפך ההצנע לכת נהפך לבושה. 

וכל א' מצווה ועומד שבני ביתו יתנהגו בצניעות, זה כולל גם 

 במלבושים ובכל ענינים, והבא לטהר מסייעין אותו. 

ועכשיו שמתקרב הימים הנוראים זה יהי' זכות גדול ע''י 

שנשתפר בענין זה, ונזכה לכו''ח טובה בספצ''ג לאלתר לחיים 
 טובים ולשלו'.

  קטעים מדברי גדולי ישראלקטעים מדברי גדולי ישראל
  ((רום בב''ב בערב ראש השנהרום בב''ב בערב ראש השנהבכנס החבכנס הח))

  מרן הגר''ש וואזנר שליט''אמרן הגר''ש וואזנר שליט''א
 שליט''א(קליין הגרמ''ש  ו)כפי שנמסרו ע''י תלמיד

עפ''י התורה הבעל הוא האחראי על כל דבר שנעשה בבית 
מכריע וא"א לשים שרק התורה ובפרט כל דבר הנוגע להלכה 

 וממילא פשוט מאד שצניעות מלבושי ,האחריות על האשה
ורתן והן אופן לבושן לא יסמוך הבעל על האשה הנשים הן צ

בקש אופן בלבד. פעמים האשה רוצה לבוש צנוע ביותר והבעל מ

כיון שדברים כאלו משנה את הבית  חלילה לנהוג כן, מודרני,
 והחינוך וסופו מי ישורנו.

  הגרמ''י לפקוביץ שליט''אהגרמ''י לפקוביץ שליט''א

הגמרא בשבת ]נ''ד ב'[ אומרת, כל שאפשר לו למחות באנשי 
ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו. ופירש''י שח''ו נענש על ביתו 

 עברות שבידם.

ממילא, מוטלת האחריות והחיוב על ראש הבית להשגיח 
 שהנהגת הבית יהיה בתכלית הצניעות שעי''ז ייבנה כל הבית.

  גר''נ קרליץ שליט''אגר''נ קרליץ שליט''אהה

יש חנויות שמוכרים בגדים. ויש חנויות שבעוונותינו הרבים יש 
וממילא אדם שלא  -ם מקפידים על צניעותשם בעלים שאינ

מדקדק כראוי בצניעות הוא מוכר בגדים שהם היפך של צניעות. 
זה צריך להיות ברור לכל אחד מאיתנו שבחנות כזאת לא הולכים 

לקנות. צריך להיכנס רק לחנויות שמתעסקות רק עם בגדים 
ו. לא צריך להסתובב צנועים. ולחנך את הבית שרק זה המקום שלנ

לחפש בחנויות אחרות. ויהי רצון שנתחזק אנחנו וזה יהיה ו
 תועלת לכל כלל ישראל.

 לאה בת רבקה ע''הלע''נ 

 

 קטעים מקריאה שנתפרסמה לפני מס' שנים בהוראת גדולי הדור.

  קריאת קודש אל ראשי אבות בישראלקריאת קודש אל ראשי אבות בישראל

תורה,  עצמם באוהלה של םבס''ד התברכנו בדור של ת''ח, הממיתי

על קוצו של יו''ד בכל שטחי היהדות, המקפידים על קלה כבחמורה 

קמו בתים לתפארת המהדרים בכשרות וכיו''ב, וזכינו בס''ד ש

 המושתתים על אדני הקודש ללא פשרות וויתורים.

ודא עקא, עדים אנחנו לתופעה איומה ונוראה שנפרצה למחננו, 

לבוש. הגמרא אומרת המחנה עם הקודש, הנוגעת לתחום צניעות 

במס' שבת נ''ד: כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה, נתפס 

ות הגדולה לערוך את בדק הבית, על אנשי ביתו''. על הבעל האחרי

טבע חלילה במים ניט שמנוט ספינת חיי ביתו, לבל תלהיות הקבר

הזידונים, ולמחות בכל תוקף על פגם בצניעות הלבוש, שח''ו לא יהיה 

 מסייע לדבר עבירה.

תמרור הדרך לכל אחד ואחד בחייו המשפחתיים, היא הידיעה כפי 

''ה ות את רצון בעלה. הקבשהורונו, כי דרכה של כל בת ישראל לעש

טבע רצון זה בעצם בריאתה, ואפילו שלפעמים לא רואים זאת באופן 

ברור, אך ידע לו כל בעל בעמיו, שטבע אשתו הוא לעשות את רצונו 

בלבב שלם. ולכן, אם האשה תראה ותווכח, שבעלה מעונין בכל ליבו 

שהיא תלך בצניעות הראוייה, שבעלה הוא זה הסולד מכל בגד שאינו 

שהבעל יראה לרעיתו בצורה שאינה משתמעת לשתי צנוע, וכל שכן, כ

פנים, שרצונו ושאיפתו לחיים צנועים, לצניעות המלבושים וכו', הרי 

שברצותה לעשות את רצון בעלה, היא תשנה מיד בלא כל שהיות את 

 ונו ותקפיד ללכת בצניעות הראויה.רצונה מפני רצ

כים, אנו פונים בלב שבור ומזועזע, אל כל ראשי האבות והאבר

באשר באו מים עד נפש, אתם אשר חייכם קודש לד', כל אחד ואחד 

בביתו, אל תנוחו ואל תשקטו, כי עליכם מוטלת החובה הקדושה 

לעמוד בפרץ לעצור פירצת גדרי הצניעות. ויקויים בנו: ''אז נדברו 

יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ד' וישמע...'' איש את רעהו יאמר חזק 

ובזכות זה נזכה לגאולתנו ופדות נפשנו בביאת והיה מחננו קדוש, 

 גואל צדק בב''א.

 

''ועתה אליכם אישים אקרא, תנו דעתכם ושימו השגחתם על נשיכם 

ואל תעלימו מהם עיניכם, ותמיד יומם ולילה הזהירו להם ולזרז אותן על 

הצניעות ואל תעשה עצמך כאינך יודע ותעלים עיניך ממנה בראותך 

עלה שאינה מתנהגת בצניעות, ובודאי כשרואה האשה שתמיד עין ב

צמה מכאן ולהבא כדי עליה ומקפיד עליה... אז בודאי שומרת את ע

עלה. ולא תהיה מאותם אנשים של עמי הארץ שהעלם לעשות רצון ב

יעלימו עיניהם מנשיהם בראותם שאין עושות כשורה אין מוחים בידם, 

 וכיון שרואים דלית מאן דימחי בידייהו הולכות ומוסיפות...''

ס בליוורנו בשנת תר''י(ספר חכמה ומוסר, נדפ)



  קריאה שנתפרסמה לאחרונה בב''ב, ע''י ועד הצניעות מטעם גדולי ישראל.
  נתפס באותו עוון!נתפס באותו עוון!  --כל מי שבידו למחותכל מי שבידו למחות

אברך יקר! בוודאי הנך רואה את מידת הדין המתוחה וקריאות ההצלה של המשפחות האומללות. 
וכולם תמהים: ''יש  ן משפחה שלא מרגישה חרון אף,יוחשוב: אין בית בלי צרות! א אנא, עצור לרגע

כל כך הרבה צדקה וחסד.... מה כבר נשאר לתקן?! על מה יש חרון אף כזה? הרי לא חשוד הקב''ה 
לעשות דין בלא צדק! מהו, אם כן, החטא החמור שפורץ את סכר הצדקה, התורה והחסד, באיזה חטא 

נלחמים להסיר את מלאך  וכולם שותקים, ולא מוחים ולא מתקנים ולא -הציבור החרדי יוננגועים כל גו
 המוות ממחננו?''

ומצד שני כבר עשרים שנה זועקים זקני רבני העיר על הפריצות החרדית המתדרדרת של הנשים 
רה מחלות והבנות, והמצב רק הולך ומחריף. רבני העיר מזהירים כי פריצות זו מגבירה חרון אף ומחדי

פכה נוראות ה''י בקרב הציבור. גם הפירות הנושרים הם מסיבה זו. הקב''ה דוחק בנו ודורש מה
עד מתי נחריש? כבר עלה המוות בחלוננו,  בקדושת המחנה, ואנו מתעלמים! וכל מי שלא מוחה נתפס!

 רח''ל.

איסורי תורה צניעות והרחקה מעריות, למרות שהם  –חוץ מדבר אחד  בכל המצוות אנו מהדרים
חמורים שבעטיים חרב מקדשינו וגלינו מארצנו. כאן, משום מה, לא מחפשים את הלכתחילה. בחיזוק 
הצניעות והרחקה מעריות, לא שואפים להיות מהדרין שבמהדרין. על זה השטן מקטרג בשעת הדין: 

 ..''.''מה שקל ונוח לך אתה עושה, ומה שקצת קשה לך )מפריע לתאוות שלך( אתה לא עושה.

בשכונות הפנימיות בריכוזים החרדיים כל התושבים חרדים! א''כ כיצד יתכן הדבר שנשות ובנות 
השכונות החרדיות רומסות ברגליהן פסקי הלכה מפורשים ונחרצים, ומתלבשות בחולצות צמודות 

 -ישיןן ב)חולצות גופיה, חולצות טריקו ולייקרה(, ובחצאיות קצרות או צרות, בפאות שחץ ושאר מרעי
 ואין מוחה!

כמו פריצות, וכל השכונות החרדיות מלאות בפריצות! כבר אי אפשר  ביאה חרון אףאין עבירה שמ
 ועדיין בנושא זה ישנה אטימות ושתיקה... וכולם נתפסים... -ברחוב מריבוי הפריצות החרדית לעבור

בהיותם  ,לס בפני רביםהממוקמים בלב הציבור החרדי הפכו ללעג וק -רח' רבי עקיבא ושכונת גאולה
מרכזי האופנה העולמית ומבשרי הקידמה בכל טומאות פאריז, עד שרשתות האופנה הטמאות הגדולות 

חנויות לביגוד  022בעולם משתוקקות לשכון כבוד 'במרכזי התורה והחסידות' הנ''ל )מדובר במעל 
 טריפה ברחוב אחד!(.

'צו האופנה' ולא הרבנים. לכל ביגוד ופאה  ומלעיזים שהקובע אצל החרדיות זה גם החילונים כבר
לדברים מסמרי שיער... במקומות  השרוצות הן מוצאות היתרים! דיינים מספרים שהפריצות מוביל

 עבודה... עין רואה ולב חומד...

 אברך יקר! הגיע הזמן לסלק את מלאך המוות הרוחני והגשמי ממחננו! פריצות המלבושים שורפת
ומטנפת את כל התורה והמצוות הנעשים ע''י האדם, ואין הקב''ה  ,ניים והלבאת קדושת הנשמה, הע

חפץ במצוות ההן, אלא רק במצוות הנעשות בקדושה )כמבואר באור החיים הקדוש ויקרא, יח עה''פ 
 כמעשה ארץ מצרים וגו'(.

ם מצטדק, ואומר: זה לא נוגע אלי, אני סומך על אשתי. אצלי בבית כול האלא מה, בוודאי את
, סרטים, עיתונים בבית לא נכנסים שבועונים, מחשביםלבושים בצניעות, לכתחילה שבלכתחילה. אצלי 

ואינטרנט. או אולי אתה אומר: אשתי בוגרת 'בית יעקב' אשה צנועה וחסודה, אשר אפילו לבתי מלון 
 .וטיולים לא הולכת. היא אחראית על הלבושים שלה ושל בנותיה וכלותיה, ואני סומך עליה

על זה חייבים להשיב תשובה כואבת: יש נשים רבות נטולות הרגשה מה מכשיל, ולא שמות לב 
לפרטי צניעות ולדרגות הבלטה ומכשול, ואין בכוחן לעמוד בפרץ. מסיבה זו נשים חשובות שוגגות 

שים חשובות לובשות בגדי טריקו וגופיות אשר תועבת ה'. נ -ולובשות חצאיות בגזרה ישרה וצרה
ות את בית ישראל. רבות מהפאות הן פרוצות ומביישות את מצוות כיסוי הראש. הגרביים שורפ

בתים של חניכות בתי חינוך מוכל הלבוש האסור והטמא הזה יוצא –שקופות. החצאיות קצרות. 
החרדים ביותר, נורא! כבר שמענו דיבת רבים על חלק מהמורות במוסדות החינוך שנכנסות לכיתה 

ריצות כדי למסור שיעור בצניעות! חלקן )מחוסר מודעות( יושבות בכיתה בשחצנות כשהן לבושות בפ
ובחוסר צניעות באמצע שיעור קודש. איזו דוגמא אישית זו? במו ידינו מסלקים שכינה ממחננו ונותנים 

 למקטרג כח לגבות קרבנות ברוחניות ובגשמיות.

ים באמרם:'כל מי שבידו למחות נתפס הגיע הזמן שאתה תקח את הנושא לידיך! גם עליך כונו חכמ
נהגת הבית בדרכי הצניעות כל אב באותו עוון', ח''ו. והכריע הרמב''ם )סוף סוטה( כי בנושא זה של ה

! ואם אינו פוקד ובודק את ביתו שהכל בצניעות ובקדושה נקרא כל בעל יכול למחות וחייב למחותו
 חוטא ולא ינקה, רח''ל.

ושא מספר מוסמך )'משבצות זהב לבושה', או הלכות צניעות מהגרמ''ש כל אברך חייב ללמוד את הנ
קליין'( כדי שיקיים חובתו למנוע מבנותיו ומאשתו את מלבושי הפריצות הממלאים את חנויות הבגדים, 
ולמונעם מהנהגות פסולות ומבילויים מסוכנים הקורצים מכל עבר ומכל פיסת עיתון. אנא, קנה לאשתך 

ד כהלכה. ע''פ בקשת זקני הרבנים שליט''א פתחו אברכים במסי''נ מכירה של ביגוד ולבנותיך רק ביגו
. 02בב''ב: רח' א. בן דוד  .0 ם: רח' יחזקאל-ע''פ ההלכה )בפיקוח רבנים( הנקראת 'עטרת זהב' )בי

שהבגד צנוע. עשה מהפך למענך ולמען ילדיך, (, ואל תתפתה למוכרים בחנויות 2750 - 022022פרטים 
 בריאות משפחתך, למען עתידך ועתיד עם ישראל כולו.  למען

  
 

  במה לצניעותבמה לצניעות
 'הכתר' לכבוד מערכת

ה. לעניות ח רב על פעלכם לחיזוק גדר פרוץ זישר כ

דעתי, חושבני שאם יחלקו עלון זה ויפעלו בסמינרים של 

'בית יעקב' תהיה זו יוזמה ברוכה מאד שהבנות יתחזקו 

כמו''כ רציתי לעורר  עוד בטרם יהיו על אחריות הבעל.

על כך, שכיום לצערינו ישנם אברכים ובחורים שהולכים 

לפי ה'מודה' ולפי מה שהיא מכתיבה ואם האחיות או 

לפי תכתיבי ואות את אחיהן או בעליהן הולכים הנשים ר

הרחוב מדוע שיהיו להן את הכוחות לא ללכת לפי אופנת 

ע הרחוב בעוד שבעליהן הולכים לפי תכתיביו?! מדו

שתהיה להם השאיפה לעשות זאת?! ומגוחך לחשוב 

שבעלים אלו אשר הולכים לפי ה'מודה'  יאמרו לנשיהם 

 לא ללכת לפי ה'מודה'!
 ושוב יישר כח על היוזמה הברוכה שלכם.

 וע''ז באתי על החתום

 א. זילברמן

  איפה אנחנו?איפה אנחנו?
איפה אנחנו בהיגררות אחרי האופנה 

איפה היא תיחות והמצליחנות, הפ ,והמודרנה
אותה מחיצת שמים, שבהזזתה כמלוא נימה 

 -נפרץ פרץ עמוק לעמקי הנשמה. איפה אנחנו?
 רבונו של עולם! 

לצינעה, אבל כאשר  גם אם יפים הדברים
הנעורת כבר אוכלת המחנה, והיא מאיימת 

-צי-: הקלהצית את הבירה כולה, החובה לצעו
 ו!ל

ובל נסתיר את האמת  הרחוב החרדי נפרץ,
וחסד ה'  -מפני עצמנו. יש קהלים סגורים יותר

אבל הם לא הרוב הדומיננטי,  -עליהם עד עולם
המכריע, המכתיב את אורח החיים של הרחוב 

רדי. כי הרחובות שלנו הולכים הח
ומתפרחחים, הידרדרות המלבושים וכו', גם 
בקרב ה''ישיבישע'' וגם בין ה''חסידישע'', 

 מאיימת על שלום חרדיותנו.
בל נטמין ראשינו בחול, כי בנפשנו ובנפש 
ילדינו הדבר. הירידה של סגנונות ואופנות 
הלבוש, והנוהג הרחובי, כבר השיגו את שהיה 

יים/ שלוש במחנה ''המזרחי''. ואם לפני שנת
באותם פיאות הנראות 'טבעיות', האסורות לפי 

של, עסקינן, כבר חדר כל קנה מידה הלכתי, למ
השקץ והעכבר, ארס הצניעות הטבעית, לבתים 

 רבים של 'חרדים' ממש, לפחות למראה עין.
הראוותנות וההתפארות, שהיו נס המרד של 

חוב החרדי וחסידות, אומצו בר העוקרי תור
ללא בושה, בגאווה שחצנית ובתחרות מופרעת. 
המודרנה, גם בחסות הכובע השחור והחולצה 
הלבנה, חדרה, לעזרת נשים בעיקר, ומה יאמרו 
ומה יעשו ילדיהן אחריהן, כשהם יתבגרו וישנו 

 גם הם 'רק קצת' את הלבוש ואת הסוס...
 -לפחות הזכור לנו מנעורינו -אפס, אם בעבר

שנתקף בחילוניזם, בציוניזם, או  אזי כל מי
סתם בפרחחות, הפשיל מעליו את הגלימה 
החרדית והסיר את הכיפה, ועשה מה שעשה, 

 -ו ומעיני ילדינונולבש מה שלבש, הרחק מעיני
היום, רחמנא ליצלן, כל זה קורה ברחובות 
שלנו. הבעלים עוד נראים חרדים, ואפילו עם 

ישמרנו לבוש חרדי 'מלא', ואילו היא... ה' 
 ויצילנו!

והם מסתובבים בתוככי שכונותינו ללא 
בושה, בשחצנות נטויית גרון, באתגרות נמבזה, 
ואין נגדם פוצי פה ומביעי מחאה, ובניהם 
ובנותיהם של אבא ואמא אלה חודרים 
לישיבות שלנו ולסמינרים שלנו, מרעילים 

אנה אנו   -מים, ואנובארות ומחבלים כר
  באים?!

 אייר תשס''ה( )מן העיתונות.

 

 


