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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"ר)הג     "זהו נגד הצניעות?! היש לך הטעיית היצר גדולה מזו?! הענינים, בהלבשה... בריש גלי ולא יתבוששו, ולדבר בעניני קדושה וצניעות

 אב
 ח"תשס

 הרה"ג ר' ברוך שפירא שליט"אהרה"ג ר' ברוך שפירא שליט"א
 טבת תשס''ז( -חשון תשס''ז, ובנתיבות -)בכנסים בירושלים

ובאו אלינו, לחזק את חומת  גדולי ישראל יצאו מגדרםמורי ורבותי! 

הצניעות. הצניעות היא החומה המפרידה בין קודש לחול, ולצערנו 

ולדאבוננו בהרבה בתים נסדקה החומה הזו או נפרצה לגמרי. אין מה 

להאריך בנושא, כולנו יודעים את הבעיה, לא מדובר במקרה אחד או שנים, 

ביון של הבית אנו מאבדים לגמרי את הצורה היהודית, מאבדים את הצ

היהודי. זה הגיע למצב שאנשי חינוך, מנהלי סמינרים, הורים, זועקים 

הצילו, לא שייך להמשיך כך, לא ייתכן לבוא לחתונה יהודית, הקמת בית 

ישראל, ולשכוח שנמצאים בשמחה יהודית. לא יתכן לאבד את הצורה 

אמא היהודית, את הבית היהודי. כל אחד ידע מאז ומתמיד שהדמות של ה

כאן זה הבית, ללא צניעות א''א לחנך ולהשפיע, לא שייך לתת דוגמא, 

 .מונח הכל

, לראות את זקני הדור מכתתים רגליהם מעיר לעיר וממקום רבותי

למקום, לחזק ולעורר בנושא הצניעות, וזה לא מהדברים הקלים לזקני 

ם הדור, זה מראה לנו עד כמה הנושא חשוב לגדולי ישראל, ואני שומע מה

! זה לא דברים שהם רק לחיזוק אלא עתיד עם ישראלשהם רואים בזה את 

חוזר ואומר, רבותי זה לא  מרן הגרי"ש אלישיב שליט"אממש העיקר! 

! גדולי ישראל לא פנו אלינו זה גופי תורהגדרים, זה לא סייגים וחומרות, 

בכרוז ולא מעל גבי עתון, הם באו אלינו לדבר אתנו פנים אל פנים, הם 

פונים גם לאלו שלא הגיעו לכאן, כל משפחה וכל בת ישראל חייבים 

 לשמוע את הדברים.

הרגשה כי זו עכשיו רוח ממרום שמעוררת אותנו, שאומרת לנו  ישנה

עצרו זאת ! הזקנים שאתנו שיאריכו ימים ושנים זועקים אלינו עורו ישנים

אם לא  . בנפשנו הדבר.כי הדור הבא לא ידע לעצור את זה מבעוד מועד

? בואו נחזור האם הילדים שלנו ידעו מהי צורה יהודיתנעצור זאת היום 

לאימותינו הקדושות, נחזור ללבוש שלנו, ללבוש היהודי, נחזיר בחזרה את 

הצביון של הבית היהודי, נחזיר לעצמנו את קדושת הבית היהודי, והקב''ה 

 יעזור שתהיה רוח ממרום ונעשה רצון אבינו שבשמים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נייני תחבורהועדת הרבנים לע
 שע''י מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט''א

 הרה''ג רבי יצחק יוסף שליט''א   הרה''ג רבי יוסף חיים קופשיץ שליט''א
  הרה''ג רבי מנחם מנדל פוקס שליט''א               הרה''ג רבי דוב לנדאו שליט''א

 05730 -05011נייד:   I   5505055-00טלפקס:    I  570075ת.ד. 

 סיון תשס"ח                 ''דבס

 פנימה -כל כבודה...
בתקופה האחרונה להתעוררות עצומה בכל שכבות הציבור אודות שמירת  זכינו

הצניעות וההפרדה בנסיעה בתחבורה הציבורית )"מהדרין"(, בעקבות הוראת 

 ובקשת כל גדולי ישראל זצ"ל ויבדלחט"א מרנן ורבנן שליט''א.

מה קווים הפועלים לפי כללי ההלכה, כאשר הגברים עולים ה', ישנם כבר כ ברוך

מהדלת הקדמית ויושבים בחלק הקדמי, והנשים עולות מהדלת האחורית 

 ויושבות בחלק האחורי.

, חברות התחבורה הציבורית מסרבות עדיין לפתוח דלת שניה לעליית לדאבוננו

 נוסעות בקווים נוספים.

ן של בקשה וקריאה לנשות ישראל אשר על כן, אנו קוראים בזאת בכל לשו

 ובפרט לבנות הסמינרים ותלמידות "בית יעקב":

 להקפיד להכנס לחלקו הפנימי של האוטובוס

 גם בקווים בהם לא מופעלת  עדיין תחבורה כשרה

 ועדיין לא ניתן לעלות מהדלת האחורית.

ת 'בית יעקב', המקפידות בכבוד ובגאון על גדרי הצניעות, יראו בכך זכובנות 

עצומה, ואף יסבו את תשומת לב חברותיהן לשבת בחלקו הפנימי של האוטובוס 

 בלבד.

ובזכות השמירה על גדרי הקדושה והצניעות נזכה להשראת השכינה מתוך 

 בריאות ונחת, פרנסה בשפע, אושר וכל טוב.

 וע''ז באנו על החתום:

 ל פוקסמנחם מנד     יוסף חיים קופשיץ      יצחק יוסף      דוב לנדאו

מרן הגר''ח קנייבסקי שליט''א  מרן הגר''ח קנייבסקי שליט''א    מכתב לחיזוק הצניעות מהרבנית אשתמכתב לחיזוק הצניעות מהרבנית אשת
  כ''ה בתמוז תשס''זכ''ה בתמוז תשס''ז

 את עם ישראל, אלמנות ויתומים שאין לתאר. צרות רבות פוקדות לאחרונה

פנו אל הרבנים הגדולים לשאול מדוע זה קורה ובמה אפשר לתקן, הרבנים 

טענו שזה מחוסר צניעות וחייבים לתקן את הענין במהרה, ושכל אחת ואחת 

 תקח על עצמה תקון בנושא.

, וכתוב שבזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים שלא שנו את לבושם

ובזכות נשות ובנות ישראל היקרות שיקפידו על צניעות בעה''י נגאל במהרה 

 בימינו והקב''ה יאמר די לצרות עם ישראל.

 ב. קניבסקי

  פניני הכתרפניני הכתר
 פרשת לך לךעלינו לשבח  דברים מתוך הספר

שנה, תיקן כמה  02-אחד הרבנים ומורי ההוראה סיפר שלפני למעלה מ

. כל ההורים צייתו תקנות בענייני צניעות באחד מבתי הספר של 'בית יעקב'

להוראתו כדבר המובן מאליו, והלבישו את בנותיהן כנדרש בתקנות. רק 

 אבא אחד ניסה ללכת נגד תקנותיו של הרב, ואך העז להיאבק כנגדן. 

יום אחד, סיפר הרב, הגיע אלי אותו אבא, ולחש באוזני בעיניים דומעות 

'תקועה'  שהבת שלו שלמדה אז באחת הכיתות הנמוכות של בית הספר,

מזה כמה שנים טובות בשידוכין, ואף אחד אינו רוצה בה, זאת למרות 

שהיא נחשבת לכלילת המעלות ואין לה כל בעיה. 'גם אמצעים כספיים לא 

חסרים לי ב''ה, ועם כל זאת אף אחד אינו רוצה לקחתה לאשה', מירר 

 האב.

מן יהודי הוא יהודי, וליבו של האבא אמר לו שעונש זה הוטל עליו 

השמים בגלל אותו מאבק שניהל בזמנו נגד התקנות בענייני הצניעות. עתה 

הוא מתדפק על דלת ביתו של הרב כדי לבקש את מחילתו. הרב ניחמו 

והרגיעו, ודיבר על ליבו שאם הוא מעצמו התעורר לכך, ולא סגר גם עתה 

את עיניו, אלא ראה עין בעין את יד ה', הרי שעכשיו יש סיכוי רב 

 תיו תפעלנה בשמים לביטול הגזירה.שדמעו



 ה לצניעותבמ
 

 לכבוד מערכת "הכתר" שלום וברכה.

ולברך על פעולתכם המופלאה בגליון זה אשר בדרכו הנני לחזק את ידכם 

הייחודית מעורר ליבנו לקדושת דת יהודית, אין קץ לשכרכם. יש חשיבות רבה 

למדור "במה לצניעות" שבו אברכים כותבים מהלב וכל אחד יכול למצוא 

 בו ולהזדהות איתם.בדברים ביטוי לרחשי לי

הסיבה שקשה לנו להתגבר על טומאת האופנה הגוית שחודרת לתוכינו, 

מתחילה בתקופת הבחרות, שלרבים יש משיכה לחיצוניות, והדמיון מדריך את 

השאיפות, לכן קשה למצוא בחורים שידרשו כיסוי ראש אמיתי ולבוש צנוע. אבל 

" שקר החן והבל היופי"הרי כל מי  שמתבגר קצת ומתיישב בדעתו, חש כי 

"אין מתקבל לפני הקב"ה לא יופי ולא עושר,  -החיצוני וכדרשת חז''ל בפסוק זה

ומה הוא מבקש? יראת חטא שנא' אשה יראת ה' היא תתהלל" ואדם שאמיתי 

? אך עד שאנו האם כך אבינו שבשמים רוצה לראות אותנו -עם עצמו מתבונן 

ההרגל נעשה  -כבר נתקלים בבעיה  מתעוררים ומנסים להשפיע על בני הבית,

שבהרבה מקרים זה לא רק נעשה כהיתר  מה גםטבע וא''א להוציא ממוחזקות, 

אלא כמצוה גמורה להתלבש בהידור כיאה לאשת בן תורה, כי יצה''ר ועוזריו 

משקיעים הרבה בפרסומות וכתבות להשריש דעות נפסדות כאלה, וגם כאשר 

  -חסום הפחד מהרחוב מונע לגשת אל הקודש מבינים כבר שאין זה רצון ה', מ

 להשתנות.

על כן, מי יתן בלב כולנו להבין ולהשכיל לדעת מראש מה לחפש ומה לדרוש, 

וגם אחר ההרגל בחיצוניות המדומה נשכיל להחדיר לבני ביתינו שכל בן תורה 

אמיתי מואס בליבו באופנות המטופשות וחפץ רק במלבושי כבוד, וכיסוי ראש 

מזוייף מתוכו, והעיקר להתפלל בלב נשבר שנדע שהעוצמה הכי גדולה שאינו 

היא לקדש ש''ש בלבוש יקר הממשיך עלינו הארת פנים ורחמים אין סופיים 

מהשי''ת. ונראה שבפרט בימים אלו של אבלות על חורבן ביהמ"ק זה זמן מסוגל 

סרת להתחזק בזה להשתתף עם צער השכינה הקדושה המדוכאת בעוונותינו ומיו

נפש" )ברכות ההפטרה( וראשה חפוי כאשה עקרה -מפשעינו הנקראת "עלובת

וכו' )נחם( ואיך נעמוד לפניה בדרך שחץ וגאוה הדוחקים רגלי השכינה ונשפילנה 

עד עפר? "כי איככה אוכל וראיתי ברע אשר ימצא את אבי". ואם מבואר 

ודאי שהקב''ה ם, בנביאים ובחז''ל הק' שעל פירצת גדרי הצניעות נחרבה ירושלי

, ובזכות זה יה''ר שנצא מחכה לנו שנגדור עצמינו מחדש למען שמו הגדול

ויבוא  -"לבשי בגדי תפארתך עמימגלות היצה''ר לגאולת עולם ויקוים בנו "

 מלכינו להיכלו בב''א.

 בכל חותמי ברכה

 אחד האברכים ירושת''ו

 

 

 עלון הכתר. -לכבוד העלון החשוב מאוד המביא את דבר ה' לציבור 

על החיזוק שאתם נותנים לנו בכל פעם. נהניתי מאוד מהבמה יישר כח 

, ורציתי להוסיף, שכהיום בעוה''ר ידוע להרבה המצב העגום 35לצניעות בעלון 

הכללים שתקנו  אשר בדור הצעיר כמעט ואין אשה החובשת פאה שתואמת עם

הרבנים. ובאמת כמה שמנסים היום להשפיע על נשותינו אנו נתקלים בחומה 

ענקית, ולא ח''ו מרוע לב או מחוסר דקדוק במצוות כי הרי בכל הדברים אנו 

 מדקדקים  בקלה כבחמורה, אלא זה מגיע מהלחץ החברתי. 

ו וכו' וכו', כל הלחץ זה בלון גדול כי  גם חברה זו רוצה להפסיק וגם ז ובאמת

אלא זה כמו שאמר גדול אחד שמה היה החטא שגרם שלא יוכיחו אחד את השני 

"דן לכף חוב", והכוונה כי כל אחד חשב שהוא היחיד וכולם רוצים  -בחטא העגל

את העגל ח''ו ולכן פחדו למחות, ואילו לא חשדו אחד את השני היו כולם 

שישים ריבוא. ואף כאן, באמת  מתקוממים נגד הג' אלף שהיו מיעוט דמיעוט נגד

יש הערב רב הג' אלפים שעושים טרור נגד מי שעושה רצון ה', אבל לעומת זה 

שישים רבוא רוצים לעשות רצון ה' וצריך רק את הגרעין הראשון, ואשריהם 

לאלו שהם מהראשונים שנוטלים שכר כנגד כולם. הקב''ה יעזרנו על דבר כבוד 

 שמו.

 

 שידוכים!
 שדכנים למשפחות ליטאיות המעונינות במטפחת.

 )בשעות הערב(  03 - 9335045. 1
 )מטפחת בלבד. בתשלום(  077 - 5543311. 2

 

 

אנא הרם את תרומתך עבור המשך הוצאת  יהודי יקר! שלוחו של אדם כמותו!

העלון, וקנה לך שותפות מלאה בחיזוק הצניעות וזיכוי הרבים. כל תרומה תתקבל 

ומעלה ניתן להזכיר שם בעלון.    ניתן לפנות לטל' ₪  100בברכה. בתרומה של 

5022132 - 02 

 

   לע''נ עזר בן איזה ז''ל     זה ז''ל  לע''נ שמעון בן אי  

 לכבוד עורכי הכתר!

ראשית כל ישר כחכם על הגליון החשוב, לכו בכחכם זה והושעתם את 

ישראל. מצורף בזה מאמר שהפצתי וכל הכתוב שם ידוע לי אישית. הוזמנתי 

ים לשבת במלון נוף ערד למשפחות פעילי ארגון לקירוב רחוקים, חשדתי שיושב

שם כמו במלונות ]אחרי שנכוותי בזה שקרובי משפחתי הזמינוני לשבת חתן 

בוגשל בבני ברק וישבו שם משפחות משפחות, וכשאין אפשרות לסדר לכל זוג 

בודד שלחן בפ''ע מושיבים כמה בשלחן אחד[, בררתי כיצד ישבו אברכי כולל 

משפחות  ונשותיהם בשבת נופש קודמת של פעילי הארגון ואמרו לי שישבו

 משפחות בקירוב רב. אשמח מאד אם תפרסמו את הפניה ויהיה לתועלת בעז"ה.

 שפר יהושע

 ירושלים

 פניה מקרב לב אל העסקנים היקרים 
 העומדים על משמרת קדושת מחנינו!

מזה כמה שנים שנחשול פרסומת של נופש בבתי מלון מסתער על 
ופת היהדות החרדית במשך כל השנה, ובאופן גובר לפני תק

החגים ובין הזמנים. כבר התפרסמו אזהרות אודות המכשולים 
בשמירת שבת, כשרות, ובעיקר בצניעות המצויים למכביר בבתי 
המלון, שכן במקומות שהוקמו לציבור הרחוק מדרך ישראל סבא 
קשה לשנות סדרים קבועים מבחינה מעשית, ועלות כספית, מה 

ול ושתה..." ודקדוק עוד שהאוירה השולטת במקומות אלו היא "אכ
 מצוות וקדושה נדחקים לפינה.

הקיים בבתי המלון הוא הישיבה המעורבת  מכשול חמור נוסף

בחדר האוכל באמתלא של "משפחות משפחות" כשהמציאות היא 
שמרחק מועט מפריד בין משפחה למשפחה, ובאוירה הקלילה 
מתפתחת שיחה בין המשפחות והרי זה מעורב ללא כחל וסרק. כל 

ת למרות חותמת הכשרות המתנוססת לתפארה על גבי תמונת זא
 המלון.

תרבות נופש זו השתרשה בקרבינו עד כדי כך שארגוני חסד 
ואפילו ארגונים העוסקים בקירוב רחוקים עורכים שבתות גיבוש 
למשפחות הפעילים כשהישיבה היא כמקובל בבתי המלון, 

היו מקרים והמדובר ביהודים האמונים בשמירת הצניעות. כבר 
בהם יהודים חרדים הרשו לעצמם לערוך שבת חתן וכו' 
כשהישיבה הינה ללא מחיצות ומעורבת כנהוג בבתי המלון. ברור 
כשמש שפירצה חמורה זו אם לא תיעצר מבעוד מועד תתפשט 
ח''ו מבתי המלון לשאר תחומי החיים, שכן זוהי אומנתו של יצה''ר 

מחר אומר לו עשה כך..", וכמאחז''ל "היום אומר לו עשה כך ול

 והלוא כל יסוד הקדושה והצניעות הוא בהפרדה בין גברים לנשים

 ואנו אנה אנו באים?
אנו פונים בזאת לוועדים החשובים העומדים על משמר טוהר 
מחנינו לטכס עצה לעצור נחשול עכור זה העלול לחולל שמות 

 בקדושת ישראל היל"ת.
 והבא לטהר מסייעין אותו מן השמים!

 

 

", המיועד לכל מי שנפל / סומך ה' לכל הנופליםלא בשם "יצא לאור קונטרס נפ
 נופל ו/או מתקשה בנסיונות הדור, כולו מבוסס ומלוקט מספרי הקודש. 

 .05041 -53985ניתן להשיג בטל': 
 
 

 
 
 

 

הידעת?! כי הפאות הנהוגות כיום בדור הצעיר אינן עומדות בכללי הצניעות 
 שנקבעו ע"י מרנן ורבנן גדולי ישראל!

המעונין לקבל את הכללים בדואר )ללא תשלום( יוכל להשאיר הודעה עם שמו 
 .02 - 5378098שלמה טל': וכתובתו באגודת יד 

 

.  טל' 36עד מס'  31מס' " מהכתרניתן לקבל בדואר )ללא תשלום( את גליונות "
5022132 - 02. 

 

 הודעה חשובה
הרצליה הינם  החופים הכשריםנמסר כי לעת עתה  המחנה מהועד למען טוהר

בלבד. חוף אשדוד, נכון לעכשיו )כ"ה תמוז( עדיין לא סודר, ומקוים  וחיפה
, בין השעות 02 - 5377793שיסודר בקרוב. ניתן להתעדכן במשרדי הועד טל': 

 בצהרים. 3:00עד  11:00

 

", כללי הנהגה במקומות עבודהניתן לקבל בדואר )ללא תשלום( דפים בענין "
ובהם הלכות ההרחקות הנחוצות במקום עבודת גברים ונשים, וכן דפים בענין 

 .03 -6743847כללי רוחב הבגדים.  על הדפים חתומים גדולי הפוסקים. טל': 

" ובו דברי גדולי ישראל בענין משא קודשניתן להשיג את התקליטור )לצפיה( "
 .02 -5023418הפירצה בצניעות. ניתן לפנות ל"איגוד האברכים" טל': 

 


