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  מרן הגר''ש וואזנר שליט''אמרן הגר''ש וואזנר שליט''א
 )בכנס באשדוד בשנת תשנ''ח. הדרשה נכתבה כלשונו(

נאספתם לכבוד ה' ולכבוד  החיים ברוך הוא, הנהבעזרת חי 
תורתו הקדושה, להתחזק ולחזק את יסודי הבית היהודי, הבית 

מקדש מעט שבזכותו אנחנו קיימים, ואשריכן בנות ישראל 
ות, אשה יראת ה' היא תתהלל, שבידכן הופקד פקדון החשוב

 יקר מאד, הדור הצעיר ועתיד עמנו הקדוש.

ואם זכינו ונשאר אחרי השואה האיומה עוד שריד  ופליט 
לכנסת ישראל, ושומעים עוד בבתי כנסיות ובבתי מדרשות קול 
תורה וקול תפילה, הרי''ז בזכות יראת ה' טהורה עומדת לעד, 

נות ישראל, אשריכן אמהות בישראל שבאתן ולכן אשריכן ב
לכאן לחזק הצניעות שהיא יסוד היסודות והעמוד הגדול לקיום 

 ולבנין בתי ישראל, ללכת בדרכי אבותינו בעזהי''ת.

ידוע, שכשהקב''ה פתח המעמד של מתן תורה, פתח קודם 

בדברו אל נשי בני ישראל, כה תאמר לבית יעקב אמרו חז''ל אלו 
רק כדי להקדים כבוד עקרת הבית בישראל, אלא  הנשים, זה לא

ידע הקב''ה כי בלתי אפשרי ליתן תורה לישראל, שעל פיה יבנו 
בתים כשרים וטהורים ויעמידו דורות צדיקים, רק אם האשה 
הטהורה בבית תתנהג ע''פ התורה והיראה, ע''פ התורה 
והמצוות, ע''פ התורה וההלכה והצניעות. וא''כ מה יועיל הבעל 

ים גם אם עוסקים בתורה, גם אם יושב בכולל צד אחד והבנמ
ומרביץ תורה כל היום, והאשה ח''ו מצידה אם לא תתנהג ע''פ 
הטהרה והצניעות הורסת את הבית בחוסר צניעות ובושה, 
כמאמר החובות הלבבות בשיר שלו, ומה הועילה בקניניה, מה 

 יה.תועיל האשה בכל הקנינים שזכתה, אם רעה בעיני אדונ

עוד יותר, כי תלה הקב''ה כל מתן תורה, וכל אלקותו המתגלה 
על עמנו הקדוש, תלה הקב''ה בקדושת מחנינו, כדכתיב כי ה' 
אלקיך מתהלך בקרב מחניך והיה מחניך קדוש, הקב''ה אומר 
אם מחניך קדוש, מחנה ישראל בכלל, ומחנה כל בית בפרט 

ניך ולתת שנקרא מחנה כידוע, אז הקב''ה מתהלך בקרב מח
אויבך לפניך ולהצילך. ואמרו חז''ל, אמר הקב''ה אין אני רוצה 
להקרא אלקיך אלא בתנאי והיה מחניך קדוש. זה התנאי 

ישראל, עם כנסת ישראל, עם בתי  לשהקב''ה יתקשר עם כל
 ישראל.

ובמתן תורה, אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, 

הזכויות ומהם  ומהם ,כתוב במדרש ע''מ שתקבלו תורתי
המצוות שהקב''ה מבקש, אומרים חז''ל במדרש כמעשה ארץ 
מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, זאת אומרת שהתורה דילגה 

ה שכתוב באמצע ספר כמאה מצוות בין מתן תורה ובין פסוק ז
 קדמה והפתיחה לאיסור עריות.ויקרא, והוא ב

והמטרה של התורה הוא מה שאמר הקב''ה בתחילת מתן 
ואתם, אתם בית ישראל, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי  ,רהתו

המטרה של ישראל שיהיו ממלכת עובדי ה' גוי קדוש,  ,קדוש
וכתוב אחרי מתן תורה, שהקב''ה אמר משפט קצר מה היה מתן 

ת אומרת שתהיה אבעבור תהיה יראתו, ז תורה, כתוב שם כי
ברו יראת שמים עליכם, לבלתי תחטאו, כדי שלא יחטאו ולא יע

 שעל פני האדם, זוהי הבושה. מיםשעבירות. ואחז''ל מהו יראת 

נחנו מקיימים, אומרים אשר קדשנו אובכל מצוה ומצוה ש

במצוותיו וצוונו, הרי שקדושה וטהרה וצניעות ויראת שמים היא 
המטרה, כל מצוה מובילה למטרה הזו, ולימוד התורה רק 

 אמצעי להגיע למטרה הנעלה הזאת.

זוהי הגושפנקא של העם הנבחר, אתה בחרתנו  קדושה וטהרה
מכל העמים, ושיתקיים בנו לתתך עליון על כל גויי הארץ, 
הקב''ה רוצה לראות את ישראל עם הנבחר עליון על כל עמי 
הארץ, כתוב שם לתהילה ולשם ולתפארת, ובסוף הפסוק שוב 

 אותה המטרה, ולהיותך עם קדוש לה' אלקיך כאשר דיבר.

ה שאני אומר לכם, הכל היה יפה ונאה, לולי אבל, תשמעו מ

מלחמת היצר ופמליא שלו, הכל היה יפה, עם הנבחר, עם 
הקדוש, יראת שמים, טהרה, צניעות, קדושה, לולי הסטרא 

וצבא המלחמה שלו, צבא המלחמה של השטן והיצר  אחרא
הרע, שלא יכולים לסבול שלמות עמנו הקדוש בתורה בקדושה. 

''ר לא יכולים לסבול, ולא יכול למנוע הסט''א השטן והיצה

עצמו מללחום נגד שלמות התורה והצניעות, נגד שלמות בתי 
ישראל הכשרים, והפמליא של השטן וצבא המלחמה שלו, 

 שולחים חיצי המוות למחנינו ולבתינו.

...אם זה התלבושת הפרוצה, שנלקחה כידוע מירודים 

בגיהנום. ית ששבאומות, וכל אופנה כידוע מקורה בשאול תחת
 אות הנכריות בצורה לא צנועה...אם זה הפ

על כן שמענה בנות ישראל הכשרות והצנועות... תשתדלו 
להיטיב דרכיכם בצניעות... תתהלכו בדרכי האמהות הקדושות 
שרה רבקה רחל ולאה וכל הצדקניות שזכו לבנות את בית 
ישראל, וגם אתם תבנו את ביתכם ואת בית ישראל, ובזכות 

ים הצנועות, בזכות הנשים הצדקניות, כמו שהיה במצרים הנש
שאמרו חז''ל בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים, 
נגאל גם מגלות החיל הזה עם ביאת משיח צדקנו ברחמים 

 גדולים אמן.

 32גליון מס'  פרשת וישלח

 תשס''ז          
 

 

 .מיועד בעיקר לאברכים בעצמם

 

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

 .הזכויות לא שמורות, מצוה לצלם, לתרגם ולהפיץ

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



 
 

 
  פניני הכתרפניני הכתר

  בנים מזכים אבותיהםבנים מזכים אבותיהם
 רע בליל שב''ק פ' נשא תשס''ד. סיפור אמיתי שא

בבעתה מחלום נורא ''היה זה בליל שבת'' מספרת מ. ''הקצתי 
ומבהיל שנגלה לעיני. אני רואה את דודי ר' ישעיהו ז''ל, יושב 
בפינה מוארת, פניו טובות והוא נראה שמח. ניגשתי אליו ושאלתי 

 7לשלומו, תוך כדי דיבור שאלתי 'איפה אבא שלי?' )שנפטר לפני כ
שנים ממחלה( הוא הצביע לעבר כוך אפל ושחור. נדהמתי. 

י לזהות את הפנים הרעות והמיוסרות שנגלו הסתכלתי וניסית
מולי ''אבא'' צעקתי בבהלה ''מה זה? למה אתה נראה כך? איפה 
אתה?'' בעיניים עצובות הוא הביט בי ואמר ''אני בגיהנום, אני 
רוצה לאכול'' רעדתי כולי ואמרתי ''למה אתה צריך אוכל? בעוה''ב 

צניעות שלכן 'ב, ה''אוכל זה צניעות בתי! בעוה'הרי לא אוכלים'' 
 זה האוכל שלנו''. 

התעוררתי והתחלתי לבכות, עברה עלי שבת מבולבלת ישבתי 
ד צלצל הטלפון, על הילים ולא נרגעתי. במוצאי שבת מיוקראתי ת

הקו אני שומעת את קולה החנוק של אחותי בוכה ומספרת לי את 
אחיות חלמו אותו חלום  6-ש ינוהחלום שחלמה, באותו לילה גיל

 ותו לילה ויהי לפלא.בא

ביום ראשון ניגשנו אל הגה''צ ר' חיים קנייבסקי שליט''א והוא 
אמר: ''משפט רשעים בגיהנום שנים עשר חודש, ב''ה אבא שלכן 
כבר הגיע לשלב האחרון בזיכוך של הנשמה ועכשיו הגיע לגיהנום! 
ואתן חייבות להתחזק בצניעות לעילוי נשמתו''. מיד קבלנו על 

זקות כללית בתפילות ובעיקר בצניעות. זרקנו בגדים עצמנו התח
נו לחבוש אות הפסקכל גדרי הצניעות, את הפ שאינם בדיוק עפ''י
 כפי דעת כל הפוסקים. ועברנו לכיסוי ראש

  .יהי רצון שזכויות אלו יעמדו בשמים לאבא היקר לנו

 )מתוך 'כתר מלכות'(

 

 לכבוד עלון הכתר,

מכיון שבעלון חשוב זה דנים בין השאר בסיבות הגורמות לרפיון הנוראי 

בצניעות הלבוש אצלנו, רציתי להציע סיבה חדשה לדברים, ואולי הדברים 

 יישמעו מקוריים מעט, אבל לענ''ד יש בהם אמת.

שיבות מקובל ללמוד כמה שנים גמ' בעיון כדי לרכוש דרך הנה בעולם הי

בלימוד ו''געשמאק'' בלימוד, אבל רבותינו גדולי הדורות הביעו דעתם כי אברך 

שכבר רכש את כל הקנינים הנחוצים, עליו להקדיש זמן ללימוד להלכה, שהוא 

תכלית כל הלימוד, כמ''ש הלומד ע''מ לקיים, כן באהבה רבה אנו מסיימים 

 שמור ולעשות ולקיים, וידוע מאמרי חז''ל הנוראים על הלומד ואינו מקיים.ל

השקפה זו מקובלת על כל גדולי התורה כולל הליטאים, כמבואר ביערות דבש 

ח''א דרוש י''ז, הגר''ח מולאז'ין מייסד עולם הישיבות בהקדמתו לביאור הגר''א 

, 16עת המוסר ח''ד עמ' ץ חיים בהקדמתו למ''ב, ועוד מהח''ח בתנופלאו''ח, הח

רא''מ שך זצ''ל בשיחה גהחזו''א באמונה ובטחון פ''ג עי''ש נוראי נוראות, מרן ה

בכולל פוניבז' מובא בקונטרס ''אהבת תורה'' שאמר בין השאר: והלא צריך 

לדעת הלכות או''ח ויו''ד וחו''מ ואהע''ז, רמב''ם טור ושו''ע. היום נהוג שרק מי 

שך. בעל  יו''ד, וכי זה נקרא לדעת יו''ד? עכ''ל הגרא''משהולך להוראה לומד 

''קהילות יעקב'' בקריינא דאגרתא ח''ב אגרת א', בעל המנחת יצחק מובא 

במרגליות הש''ס שבת אות א'קסח, הגר''ח קנייבסקי שליט''א בארחות יושר ערך 

 תורה, וכן יודעני שזו דעת מרן הגר''ש אויערבאך שליט''א ]לגבי שאר גדולי

דורנו לא ביררתי לע''ע דעתם בזה, ואמנם יש כמה מרביצי תורה שחולקים על 

כל החיים, אבל עדיין לא שמעתי  ו וסוברים שצריך ללמוד רק לומדותהשקפה ז

 מגדולי ישראל שאוחז בהשקפה זו[. על אחד

לפעמים אני פוגש אברכים בני חמישים שעדיין לומדים גמ' לא להלכה, ואני 

גם אותם: הרי כל יהודי צריך לדעת הלכה, מתי תתחילו ללמוד שואל את עצמי ו

הלכה, בגיל תשעים? והם עונים, שכל לימוד תורה משפיע על האדם באופן 

 חיובי. תשובה שאינה מספקת כלל.

ומכיון שכך לומדים, ממילא לימוד התורה הופך להיות טקסטים שכליים 

סוגל ללמוד בהתפעלות מענינים, אבל זה לא מקושר להנהגה למעשה. אברך מ

ינו שם לב, אוצנוע מעל אשה, -אהבה שקרע בגד לאאת הסיפור על רב אדא בר 

כי אשה זו יכלה להיות אשתו שלו... ולכן יש לחזק את ענין הלימוד להלכה 

 בכלל, וממילא זה ישפיע גם בתחום זה.
 בברכת התורה

 ירושלים פ..י
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אמו של הצדיק הקדוש הר' בנימין רבינוביץ זצ''ל הגיעה 
עיקר וך השבעה ואמרה לבנה: ''תדע לך שלאחד הבנים בת

והדברים על הצניעות''. מה שתובעים מן האשה בשמים זה 
למה שכתוב בספר חסד לאלפים: ''כמעט כל עונש  תואמים

 האשה בעולם הבא וזכייתה בעולם הבא תלוי בצניעות''.

 

  הגרמ''ד לפקוביץ שליט''אהגרמ''ד לפקוביץ שליט''א
 )בכנס החרום בב''ב בער''ה(

ם באנו לפניך אנו מתחילים בסליחות ''לא בחסד ולא במעשי
רק ע''י הגשה לתפילה,  ן דאין הכונהומבאר במשנת ר' אהר

וממשיך ואומר  ,אלא בעיקר זה לבוא ולהתקרב ולעמוד לפני ה'
והרי זה ידוע כי הנכנסים לפני האר''י ז''ל והגר''א כמה היו 
מכינים את עצמם לפני כניסתם אל הקדש פנימה, וק''ו כמה 
צריכים להכין את עצמנו כשאנו באים לפניו, לא להכנס עם 

חז''ל אמרו לנו ונתנו עצה נפלאה ליוה''ד בגדים הצואים, וכן 
ות כדי אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני, אמרו לפני זכרונ

, תקעו לפני בשופר של איל כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה
 שאזכור לכם עקידת יצחק.

שהבחינה היא  ,ני תקעו לפניוהדגישו חז''ל אמרו לפ
הנפש עם עצמו העמידה לפניו, וזה צריך כ''א לעשות חשבון 

אם אנחנו במצב שאנו יכולים לעמוד לפניו ית' כשכל ה ,וב''ב
 יאות היא הבלטת הגוף, החלק הבהמי?!המצ

וא' מהדברים היסודיים שע''ז נתכנסנו כאן בבחינת ''אז 
נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויכתב בספר זכרון לפניו ליראי ה' 

וז''ל ומקום פה ולחושבי שמו'' זה מש''כ במשנת ר' אהרן ח''ג 
עמדי לעורר על ענין מכאיב ומבהיל שטועים בו רבים, יש רבים 

יעות, זועק ר' אהרן ''שומו שנמנעים מלדבר בזה מטעמי צנ
בדור פרוץ וירוד בכל הענינים בריש גלי ולא יתבוששו,  שמים!

היש לך  ?!וכי לדבר בעניני קדושה וצניעות זה נגד הצניעות
וחיוב מוחלט הוא לדבר בזה  ?!הטעיית היצר גדולה מזו

 ''בפרהסיא!

בשנת תשכ''ח התחילה פירצה מסוימת בבגדים, ומרן הרב 
ם ובתוך דבריו -הגיע ליזצוק''ל קרא לאסיפה לאברכים וגם שך 

כל קיום  !כי קיום הכוללים תלוי בזה !זה בוער לי" :זעק ואמר
אם נשות אברכים הולכות כך צריך לסגור  !התורה תלוי בזה

כי כל השראת השכינה בכלל ישראל הוא  !הכוללים את כל
 בצניעות!!

 

 דרושים מפיצים בירושלים בשכונות: 'הכתרלעלון '
 ,תודה.02 -5022132ין. ניתן לפנות לטל' סורוצק, 80נוה צבי, גוש 

ת המחשבה בהלכה לצאת לאור ספר חשוב בעניני שמירבעזהי''ת עומד 
ובאגדה מוסר ועצות. באם הינך מעוניין לזכות לתרום למען הוצאת הספר, 

 1430]בשעות הערב[ או לשלוח לת.ד.  03 -6166893אפשר להתקשר לטלפון 
בני ברק ]לציין עבור הספר[ כל תרומה תתקבל בברכה. ]אפשרות להנצחה 

 ש''ח[. 50בספר מסכום 

 לע''נ לאה בת רבקה ע''ה


