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ורבותי! הגמ' אומרת שבזמן שעשרה יהודים נמצאים בתפילה או בתורה, שכינה  מורי

שרויה ביניהם, והגמ' ממשיכה שגם בפחות מזה, בחמשה, בשלשה, בשניים ואפילו 

באחד. אמנם כל מה שיותר יהודים יש יותר שכינה, בעשרה השכינה יותר גדולה, שהרי 

שכינה שורה בפחות משני אלפים ושתי רבבות מישראל,  הגמרא אומרת במקום אחר אין

ומבואר שיש מדרגות בשכינה,  וככל שיש יותר יהודים יש בחינה יותר גבוהה של שכינה. 

וכן כשאחד עובר עבירה יש פחות שכינה בכלל ישראל, כמו שכתוב בגמ' עשה עבירה 

ש שכינה, גם כשיש אחת הכריע את כל העולם לכף חובה רח"ל, אבל על כל פנים תמיד י

עבירה לא כתוב שהשכינה בורחת, תמיד נשארת שכינה במדה מסוימת, כמו שכתוב 

 השוכן אתם בתוך טומאותם, אפילו כשכלל ישראל לא במצב טוב, אבל שוכן אתם.

דבר אחד כתוב שהשכינה מסתלקת. ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך. אם יש  על

ת השכינה איננה. לא מדובר כאן במדרגות גבוהות ושב מאחריך, זאת אומר -ערות דבר

של שכינה כמו שהיה בזמן בית המקדש ובזמן הנביאים, אלא אפילו המינימום של 

 ח תמיד להיות, ח''ו גם את זה אין, רח"ל.רשכינה, מה שמוכ

אחד יודע שכשיש שכינה יש הארת פנים, יש כל טוב, כי באור פניך נתת לנו ה'  כל

ים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, הכל בא מהארת אלוקינו תורת חי

 פנים, ולהיפך בהסתר פנים רח"ל, ה' ישמרנו. כשיודעים את זה, מאד צריך להזהר.

שני, אם יש ההיפך מערות דבר, שיש צניעות במדה גדולה מאד, זוכים לדברים  מצד

ים כהנים גדולים בזכות גדולים. כל אחד יודע את הסיפור עם קמחית שזכתה לשבעה בנ

שהיתה לה צניעות מופלגת מאד, יותר ממה שנצרך על פי הדין. בבין אדם לחבירו אמנם 

אבל בדברים ולפעמים גם כופין ע"ז, מצאנו שיש ענין שצריך לנהוג לפנים משורת הדין, 

שבין אדם למקום לא מצאנו בשאר דברים שיש זכות כ''כ גדולה בלפנים משורת הדין, 

 כאן מצאנו שע''י שעשתה לפנים משורת הדין בצניעות זכתה עד כדי כך.ומ''מ 

זוכים  -עד כמה שמאד חשוב ענין הצניעות, לשני הצדדים, אם הולכים בצניעות רואים

ושב מאחריך, עד כדי כך, השכינה בורחת  -לדברים הכי חשובים, ומצד שני אם להיפך

יך כל אחד להקפיד שענין הצניעות מילא צר. מכביכול, מגיע זמן של הסתר פנים רח"ל

יהיה על הצד היותר טוב, ומחסרון הצניעות צריך לברוח כברוח מן האש, ממש אש, כי זו 

סכנה גדולה. הצניעות היא מהדברים העיקריים שצריך להיות בבית היהודי. מה שיותר 

ה צניעות יותר טוב. כל אחד ואחד יראה להשתדל בכל הכח להקפיד על בני ביתו שיהי

 הכל על טהרת הקודש והצניעות, שלא יראה בך ערות דבר, שלא יהיה ושב מאחריך ח"ו.

הרבה זכויות צריך כדי לזכות לבנים תלמידי חכמים, וכאן יש לנו אפשרות ע"י  כך כל

הצניעות, כמה שיהיה יותר צניעות יזכו לבנים תלמידי חכמים. בודאי שאין לנו היום 

מוראים והדורות הקודמים, אבל כ"א לפי דורו, גם בדור תלמידי חכמים כמו התנאים והא

שלנו יש ת''ח לומדי תורה שיודעים חלק גדול מהש''ס, ולהכל זוכים ע''י צניעות. ע''י 

 הנהגות של צניעות יכולים לזכות לדברים הכי טובים.

יעזור שכ''א ישתדל על זה, ויזכו לבנין וחתנין רבנן, ת''ח ויראי שמים, ונזכה  הקב"ה

 האמיתית במהרה בימינו אמן סלה. הלגאול

 ד"בס

   הכתרהכתר
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 .מיועד בעיקר לאברכים בעצמם

 

 ניתן לשלוח למערכת 'הכתר' תגובות
 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 "
 ל("א קוטלר זצ")הגר     "יעות?! היש לך הטעיית היצר גדולה מזו?!זהו נגד הצנ הענינים, בהלבשה... בריש גלי ולא יתבוששו, ולדבר בעניני קדושה וצניעות

 שבט
 ח"תשס

  מרן הגרמ"י לפקוביץ שליט"אמרן הגרמ"י לפקוביץ שליט"א

 חשון תשס"ז( - החיזוק בירושלים)בכנס 

בכנס זה להתעורר לשמור על מעלת  אספנותנ

עם "ישראל. התואר הגדול של כלל ישראל הוא 

, וכנוסח שאנו אומרים "המבדיל בין קודש "הקודש

לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים", 

ומעלת הפירוש הוא שקודש זה אור וחול זה חושך, 

 ישראל לעמים. יןבהקדושה היא ההבדל 

מה שאומר ר' ישראל סלנטר, שמה שבפריז  ידוע

ובוינה פרוץ קדושת ישראל הסיבה לכך היא אצלנו. 

אם אצלנו ח"ו פרוץ באיזו מדה שיהיה, אפי' הכי 

כ מהמצב של "קטנה, זה משפיע גם על הרחוב. וא

הרחוב אנו רואים עד כמה שהכנס הזה הכרחי, 

קדושת שנתאספו לדבר ולהתעורר לשמור על 

 אשר זהו אך ורק ע"י הצניעות.ישראל, 

ן, בראתי יצר הרע בראתי ית בקידושרמאו הגמ'

לו תורה תבלין, וכתוב באגרת הגר"א בגירסא 

קדומה וז"ל "לפתח חטאת רובץ ושולט עליו יצרו, 

ותבלין שלו לזכרים עסק התורה ולנקבות 

נפלא על  הצניעות". הרי אנו לומדים מכאן חידוש

ות, שהרי אם הגמ' אומרת שהכח מעלת הצניע

לנצח את היצה"ר הוא דוקא ע"י התורה, והגאון 

מביא שכנגד זה בנשים הכח הוא הצניעות, אנו 

רואים שהצניעות יש לה את אותו הכח כמו לימוד 

ו פוגם התורה, וא"כ יוצא שחיסרון הצניעות ח"

 בלימוד התורה.

צריכים להתעורר על כך, שהתכלית של כלל  אנו

הוא והיה מחניך קדוש, התכלית של כלל  ישראל

אם אנחנו ח"ו ישראל הוא ולא יראה בך ערות דבר. 

לא  הכל!את פורצים פירצה בצניעות, חסר לנו 

מדים תורה...", הגמ' שייך לומר "יש תורה, לו

ף ע, כי ה' יתן חכמה מפיו דעת אומרת בנדה ד

ותבונה, אומר רש"י חכמת התורה היא לאוהביו של 

תנה להם מפיו ולא מאוצר אחר, ואם כן, מקום ונ

אם ח"ו חסרה הצניעות, כל פרט ופרט בצניעות, 

וכי יכול להתקיים "כי ה' יתן  בביגוד ובכל הענינים,

חכמה מפיו דעת ותבונה"? והרי פירצה בצניעות 

 מביאה הרהורים רעים, ואילו הקב"ה אומר "והיה 

 )המשך במע' הבא(



 

 במה לצניעות
 

 לכבוד מערכת העלון החשוב "הכתר"

 שלום רב,

טובא איך אפשר להפסיק את הוצאת העלון הנצרך כ"כ ובפרט  תמוה

בתקופתינו, ובקשתנו שטוחה אנא תשובו לפעלכם ביתר שאת לחזק 

 ישראל. שה בכללוולרומם הצניעות והקד

להעיר בכל ענין הצניעות והקדושה, דמלבד גודל החיוב  ברצוני

והחומר שבדברים וגודל המעלה והשכר וקרבת אלוקים שזוכים עי"ז 

שוט, דהנה כתב אדוננו הגר"א בספרו אבן שלמה פ"ב פחשבון  והנה זה

אות י' וז"ל: מה שמשיג בעל התאוה אחר רוב השתדלות בענין רע נעשה 

נא דאיגרתא יבענין טוב בלא עמל". וביתר ביאור מובא בקרילתמימי דרך 

ט שכל מזונותיו קצובין ופשו איתא ביצהבח"א אגרת ט"ו, דהרי בגמ' 

וא"כ כשלוקח באיסור רק מפסיד  דהוא הדין לכל הנאות שהכל קצוב,

דהרי לא יטול פחות ממה שנקבע ולא יותר ויכול ליטול חלקו בהיתר. 

''ז שאמר אם רואים אדם שגנב וחושבים וכפי שידוע מרבינו הגרי

שהרויח זו טעות גמורה שהרי ודאי לא יטול יותר מן הקצוב לו ואם לא 

ינא דאגרתא בעוד יהיה גונב היה מקבל דבר זה בהיתר. וכן כתב הקר

כה מכתבים שם בהמשך שכל מה שנמנע מעבירה, לכבוד שמים, זו

ן להתפלא אם שמיות. ומעתה אישבהמשך ישתלם לו ברוחניות ובג

ת חן לאשה בביתה, דכבר נטלה חלקה בנשיאת חן לפעמים אין נשיא

 בפני אחרים באיסור.
 ויה"ר שנזכה לחיזוק הצניעות והקדושה

 וממילא להשראת שכינתו בתוכנו. 
 ולהארת פנים ממנו יתברך. 

 י.ש.ל. ירושלים
 

 (מרן הגרמ"י לפקוביץ שליט"א  -)המשך מעמ' קודם

יראה בך ערות דבר! ע"י פירצה בצניעות מתגבר מחניך קדוש ולא 

 ונתבטל גם כח התורה. חושך, ובמקום אור נעשה כח הטומאה,

מוצאים במדרש תנחומא פרשת וישלח, המדרש אומר אשתך  אנו

כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים, אימתי אשתך כגפן 

ים. אם זית בניך כשתילי - פוריה, בזמן שבירכתי ביתך, ואם עשתה כן

וצים לזכות שהבנים והבנות יתחנכו בדרך התורה, שעי"ז יתקיים על ר

הכל תלוי  - ידם רצון הקב"ה שתמשיך התורה להמשך הדורות

החינוך של הילדים הוא מסור לאמהות. אמנם חובת  בצניעות הנשים.

החינוך מוטלת על האב, אבל המציאות של השפעת החינוך מסורה 

תבונן, האם יכול להתקיים החינוך של האמא יותר לאמהות. הבה נ

 אם ח"ו חסרה הצניעות בבית?

שכל הבית בנוי כתוב "חכמת נשים בנתה ביתה" זאת אומרת  אם

, שהרי מעלת הנשים היא הצניעות, ואיולת בידה על הצניעות

הברורה להרבות בצניעות, בידה  תהרסנו, אם חסרה אותה הידיעה

 , את הבנים והבנות, הכל תלוי בידיה.תהרסנו, זה הורס את הבית כולו

בזמן הדלקת הנרות האשה עומדת ומתפללת, ומסביר רבינו  בע"ש

בחיי "כי התפילה יותר נשמעת בזמן עשיית המצוה", וא"כ לא רק 

בזמן הדלקת נר שבת אלא בזמן עשיית כל מצוה מתקבלת התפילה, 

אה, רק אם היא עומדת באופן שרצון הקב"ה שכך היא תיר ואבל זה

אבל האם תוכל להתקבל התפילה כשהיא עומדת עם בגד לא צנוע? 

ומהו בגד יפה, רק בגד קדוש וצנוע,  לכבוד שבת לובשים בגד יפה,

אבל אם לבושים במודה כמו שהרחוב הולך האם אפשר לבקש 

מהקב"ה על הבנים והבנות? הבה נתבונן מה מפסידים ע"י חסרון 

 יעות.הצניעות ומה מרויחים ע"י מעלת הצנ

שלנו אנו שומעים ורואים, כמה תאונות, כמה מחלות של  בתקופה

צעירים ממש, כמה נולדים חסרי אברים ח"ו, אנחנו לא מבינים ולא 

צניעות יכולה יודעים את הנהגת הקב"ה בבריאה, אבל על כל פנים 

, שהקב"ה ישמור שלא יהיו דברים כאלו.  ולא רק להוסיף שמירה

ת הקב"ה שהנהגה של יחיד גורמת באותה המשפחה, כי הנהג

 השפעה גם על הכלל.

נתבונן ונתקן, שאברכים ישפיעו בבית שכל דבר שנעשה יוכל  הבה

הקב"ה להיות מרוצה ממנו, ואז יזכו בעזהי"ת שהילדים יגדלו, 

הבנים בתורה ויר"ש ומדות טובות, והבנות תהיינה בנות צנועות, 

משפחות, ומסירת כולם בריאים ושלמים ולכולנו יהיה נחת מה

התורה מדור לדור תהיה בשלמות, ונזכה לכל טוב שבעולם בגאולה 

 השלמה במהרה בימינו אמן.

  בנתיבות:בנתיבות:החיזוק החיזוק מדברי הגרמ"י בכנס מדברי הגרמ"י בכנס 

  עלינו להתעורר ולדעת שכל סטיה מן הצניעות היא הפסד

 לדורות!

  !בית שחסרה בו מעלת הצניעות לא שייך שתהיה בו תורה

 ות מתוך טהרה וקדושה!לימוד התורה צריך להי

  עלינו להתחזק, שלא נלך אחרי המודרניזציה של זמנינו, כי הרי

אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא 

תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו, לא שייך לומר 

"בזמנינו זה אחרת", כשאומרים כך מסלפים את הדין! מסלפים 

 את ההנהגה!

 ית של כלל ישראל היא חיי הנצח. נתבונן, יש הדרגה האין סופ

לנו כאלו דרגות, חיי נצח, ואם ח"ו חסר את בדק הבית של 

הצניעות מחליפים את האושר הגדול של חיי נצח על רפש 

 וטיט!

 

 

  בעזרת ה' יתברך

זכינו לשוב להוצאת 

העלון לאחר הפסקה 

 ארוכה.

  יהודי יקר!

 שלוחו של אדם כמותו!

רומתך אנא הרם את ת

למען נוכל להמשיך 

בהוצאת העלון, וקנה לך 

שותפות מלאה בחיזוק 

 הצניעות וזיכוי הרבים!

 כל תרומה תתקבל בברכה.

ומעלה ₪  011בתרומה של 

 ניתן להזכיר שם בעלון.

)כמו"כ דרוש מפיץ ברח' 

 סורוצקין בירושלים(.

ניתן לפנות לטל' 
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 בשורה משמחת!

על הלכות שבת, הכולל בתוכו את  להשיג את הספר 'אחותי כלה'ניתן 

על צניעות הנשים,  'באתי לגניהקונטרס הנפלא רב הכמות והאיכות '

גדולי הדורות, להאיר רבותינו המביא מאות רבות של מקורות מדברי 

את יסודות הצניעות שנתעוותו ונשתבשו בדור האחרון ע"י ולהבהיר 

 ₪.  52נו לדאבון לב. הספר נמכר במחיר עלות: רוחות זרות שחדרו למחני
 )כמו כן ניתן להשיג את הקלטת "השקר הגדול"

 ₪(. 0-והדיסק "זכו שכינה ביניהם" ב₪,  0.2-ב 
 .15 -9019010ניתן לפנות למחבר, הרה"ג רבי אברהם ארבל שליט"א, טל':


