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 תגובות ותרומות ניתן לשלוח למערכת 'הכתר'
 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     "זהו נגד הצניעות?! היש לך הטעיית היצר גדולה מזו?! תבוששו, ולדבר בעניני קדושה וצניעותהענינים, בהלבשה... בריש גלי ולא י

 חשון -תשרי 
 תשס"ט   

  מרן הגרא"מ שך זצ"ל מרן הגרא"מ שך זצ"ל 
 )בכנס לחיזוק הצניעות(

יודע האם אופן הלבוש הנהוג היום, והצורה בה מופיעות בנות ישראל  אינני"

חמור בלי ספק, אך  -אסורה מדאורייתא או מדרבנן... האיסור עצמו  -ברחוב 

. בת ההולכת להופעה זו ההשפעה ההרסנית אשר עלולה להיותשבעתיים חמורה 

הרי היא חוטאת ומחטיאה את הרבים, והרי זה שובר  -שאינו צנוע ברחוב בלבוש 

 את המצב של 'כבודה בת מלך פנימה'."...

גורר בעקבותיו  -לדעת עוד, כי חוסר צניעות בפרהסיא וברשות הרבים  ויש"

מלבד עצם חומר ענין חוסר הצניעות כשלעצמו. נוצר היום  חילול ה' נורא ואיום

מתנהגים יותר בצניעות מאשר אצל אחינו  -להבדיל  -מצב רח"ל, שאצל הערבים 

 בני ישראל, והרי זה חילול ה' נורא שהעם הנבחר ירוד ומחולל כבודו בין הגויים.

נמצאים היום בתקופה בה יש בכל יום כל כך הרבה אסונות רח"ל, כמו שלא  אנו

ורות היה מעולם באף תקופה. איננו יודעים את דרכי ה' יתברך, איננו יכולים לה

 אולם בודאיפקד את עמנו בגלל חטא זה או אחר,  -באצבע ולומר כי אסון זה 

פן נפרעים מאתנו מן השמים על פירצת גדרי הצניעות אשר  עלינו לחשוש

 התפתחה בימינו.

מקבל  -לדעת כי הקלקול נוגע לכל אחד מאתנו, שכן את המכה והעונש  ועלינו

יכול הוא להכריע את  -צוה אחת כל אחד ואחד מן הכלל. כאשר עושה האדם מ

יכול הוא להכריע  -עצמו ואת העולם כולו לכף זכות, ומאידך על ידי עבירה אחת 

שגורלו של הכלל כולו תלוי   -את כל העולם לכף חובה, והרי זה כמו במלחמה 

 בכל אחד מן הפרטים.

 יכול וצריך כל אחד להתחזק בכל ענין בו נדרש חיזוק, ובפרט בנושא ובודאי

אשר כל אחד יודע כיצד יכול הוא להשפיע  -נושא הצניעות  -למענו התכנסנו כאן 

אלא בדרכי  -על בני ביתו, וכמובן שלא לעשות זאת בדרך של סכסוך ומריבה 

                                                       נועם, בנימוס ובהדרכה נכונה, וה' יעזור שנזכה לחיים טובים."

 עמ' קנא( – אורחות הביתך הספר הנפלא )מתו

 

  מרן הגרי"ש אלישיב שליט"אמרן הגרי"ש אלישיב שליט"א
 )תשובה לשאלה שהעלה הגר"ב רימר שליט"א(

אברך השוקד על תלמודו אך מסיבות שאינן תלויות בו  ש.

הורע המצב הכלכלי בבית ונעשה בכי רע, ולאשה אין מקום 

ם מותר לקבל את עבודה ראוי במסגרת חרדית. מה יעשה? הא

המשרה המוצעת, ע"מ שהאברך יוכל להמשיך ולשקוד על 

 תורתו?

הרמב"ם כבר פסק שדרכו של אדם להמשך אחר סביבתו,  ת.

איש ואשה. כאשר הסביבה אינה ראויה ואינה כשרה  –כל אדם 

לחלוטין, עלולה להיות השפעה חמורה ביותר על דעותיה 

שפיע על והשקפותיה של האשה, מה שבהכרח עלול לה

המעשים. עלינו לדעת כי כל המטרה שהיא יוצאת לעבודה היא 

כדי שהאברך יוכל ללמוד, אבל הנסיון הנורא שרבים נכשלו בו, 

יכול לגרום בדיוק את ההיפך. בראש ובראשונה יש בעיה חמורה 

ביותר של צניעות בסביבה חילונית, אבל ישנה גם בעיה בהלכות 

מושפעת ממושגים חדשים  כאשר האשה עלולה להיות –דעות 

כמו מותרות, וזה עלול לגרום בדיוק את ההיפך מהסיבה 

 שבגללה נאלצה האשה לצאת לעבוד. 

לדעת שהבעל הוא שהתחייב בכתובתו לפרנס את  עלינו

אשתו. אמנם זכינו בדורינו שהנשים קבלו על עצמן לצאת 

ולעבוד כדי להחזיק את תורת הבעל ולאפשר לו לשקוד על 

בל אם ח"ו זה עלול לגרום לקלקול או אפילו חשש תורתו, א

. דוקא אצל בת בית יעקב אין לכך שום היתר –קלקול כלשהו 

יש חשש הרבה יותר גדול לקלקול אם תצא לעבוד אצל חילוניים 

 ויש בזה לכאורה איסוראו בסביבה שבה שולטות דעות כוזבות, 

 מוסף פסח תשס"ח( –)יתד נאמן               גמור!

 

 במה לצניעות
 

 לכבוד בטאון הכתר.

הנכם מעוררים על כך שהפאות הנהוגות כיום בדור הצעיר אינן לאחרונה 

עומדות בכללי הצניעות שנקבעו מקדמת דנא. לענ"ד יש לתת את הדעת על 

נשים רבות שאין להן עדיין את האומץ ללכת נגד הזרם ולכסות את ראשן 

בצניעות מושלמת, אך מ"מ הן משתדלות ללכת באופן הנחשב כיום ליותר צנוע 

 ריצות הנוראה הנהוגה בציבור המודרני[, וגם זה עולה להן בקושי רב,]ביחס לפ

וביודעי ומכירי קאמינא, ועל כן חושבני שיחד עם ההתעוררות הנ"ל חובה ג"כ 

 לתת עידוד לנשים אלו, המתגברות גם הן כנגד החברה הקלוקלת.

שבחוסר צניעות ישנה החטאת הרבים  63כמו"כ בנוגע למה שהובא בגליון מס' 

עליה נאמר "אין מספיקין בידו לעשות תשובה" ונתבאר שהענין הוא משום ש

שאף אם היא תחזור בתשובה מ"מ ישארו על ראשה כל החטאים של האנשים 

 שהכשילתם, חושבני שבפרסום דברים כאלו כפשוטם רב הנזק על התועלת, כיון

 

ר טעון שהם גורמים ליאוש ולחוסר רצון להשתנות, ובדורינו הלא רוב הציבו

שינוי בנושא הצניעות, ומעטים הם הזקוקים רק לשמירה על הקיים. על כן, 

יומא פז.( -זצ"ל )החדש החתם סופרלתיקון הדבר יש להביא מה שכתב בזה 

, לא ימנע עצמו מן התשובהוז"ל: "כתב בחובות הלבבות בשער התשובה דמ"מ 

בה..., על כן אמר כי מ"מ יזמין לו הקב"ה כל אותם שהחטיאם... ויחזירם בתשו

בפרשת התשובה ושבת עד ה' אלוקיך... אם יהיה נדחך בקצה השמים ]משם 

יקבצך ה' אלוקיך ומשם יקחך[, פירוש אם יהיו אותם האנשים שהיית מדיח 

ומסית אותם ומחטיאם... בריחוק מקום אפילו בקצה השמים, משם יקבצך ה' 

 "!  ומשם יקחך ה' ויקבל תשובתךשתוכל להשיבם בתשובה, 

 בתקוה לשינויים ובברכה למשתנים.    

 י.ק. ירושלים

 

   לע''נ מזל מטילדה בת גרסיה ע''ה  זיווג הגון במהרה למיכל בת בתיה  זיווג הגון במהרה לנתנאל מנחם בן שרה 



 

 
 במה לצניעות

 

 לכבוד מערכת עלון הכתר והקוראים החשובים.

 ברצוני להעיר מספר הערות בנושא הצניעות.

כידוע, בנושא הנסיעות הכשרות המכונות "מהדרין", כבר עוררו שהכינוי  .א

מהדרין" אינו במקומו, שכן אין מדובר בהידור אלא בהעמדת  הדת על "

תילה, כלשון מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א. וכיו"ב יש לעורר בענין הוראות 

גדולי ישראל בנושא הצניעות, אשר משום מה מכונות "תקנות" או "תקנון", 

לזלזול ולאמיתו של דבר כינוי זה אינו מתאים, והשימוש בו עלול לגרום ח"ו 

בחובת שמירת גדרי הצניעות, שכן המושג "תקנה" בד"כ מתייחס לדבר 

המותר מעיקר דין התורה אלא שגדולי הדור רואים לנכון לאוסרו מחמת 

באיסורי תורה  מדוברצורך השעה למיגדר מילתא וכו', ואילו בנידו"ד 

אלא שגדולי ישראל מבארים לנו את הפרטים הנכללים באיסור,  גמורים

 זה ככל הוראת איסור והיתר ואינו ענין כלל ל"תקנות". והרי

, בשאלה הראשונה מהשאלות שהועלו בפני מרן הגריש"א 63בגליון מס'  .ב

שליט"א, נכתב )בציטוט מהעיתון( "כדי לרכוש בגד מכובד אבל צנוע". ויש 

להעיר כי מהתבטאות זו משתמע כי בגד "מכובד" בד"כ אינו צנוע, ויש צורך 

למצוא בגד ה"מכובד" למרות שהוא צנוע, והוא עיוות נורא במאמץ בכדי 

שחדר למחנינו בשנים האחרונות ומקורו בתרבות הגוים, וזהו ההיפך 

מהשקפת התורה על הנושא, וכמאמר הכתוב "כל כבודה בת מלך פנימה", 

 שכבודה האמיתי של בת ישראל הוא אך ורק בלבוש צנוע באמתדהיינו 

ינו צנוע הוא הוא הבזיון והחרפה לבת ישראל. המבטא "פנימה", ולבוש שא

]עיוות זה בולט במיוחד בכיסוי הראש, אשר אופן הכיסוי אשר בימינו 

התרחק מאד מבחינת "פנימה", נחשב אצל רבים לאופן יותר "מכובד" 

מאשר אופן הכיסוי המבטא פשטות וצניעות. הדבר מתבטא גם בדרישה 

הרחוק יותר מן הצניעות, וישנם ממורות וגננות לכסות את ראשן באופן 

הדורשים כן אף מאמהות כתנאי לקבלת ילדיהן לבתי החינוך, ואוי לאזנים 

 שכך שומעות[.

בגליון הנ"ל הובאו דברי הגרמ"ש קליין שליט"א, שיסוד היסודות של  .ג

הצניעות הוא ההרחקה מן ה"מודה". ויש להזהר בזה, שלא לטעות ולחשוב 

צאנו ידי חובת צניעות, שכן ברור כי ישנם כי בהרחקה מה"מודה" בלבד י

מלבושים ופריטים שכבר אינם מודרניים אך מנוגדים לדרכי הצניעות, 

ותעיד על כך העובדה שבתקופות קודמות הם היו ב"מודה". טעות זו 

מתבטאת בעיקר בתחום הפאות, בו אנו מוצאים כי פאות אשר לפני שניים 

זוכות כיום לתואר "פאות  או שלשה עשורים נחשבו לפריצות חמורה

צנועות" )שאל אמך ותגדך(, ומי יודע עד היכן עוד יורחבו גבולות ה"צניעות" 

 בשנים הבאות רח"ל, אם לא נשכיל להבין כי הגיע הזמן לשנות כיוון.

את המשל הבא שמעתי מת"ח חשוב בב"ב: בעיר חלם נבנה כור גרעיני  .ד

רכיב את החלונות האטומים סודי, למען בטחון העיר. והנה, כאשר באו  לה

התברר שהם קטנים מידי, והשימוש בהם ישאיר חריץ צר מגולה, שיפגע 

בסודיות הכור. ישבו חכמי חלם וחשבו כיצד לאטום את הכור, עד שמצאו 

עצה נפלאה: במקום החלון הניחו מסך ענק המתאים בגודלו ואוטם את 

הנעשה בפנים  את –לא פחות ולא יותר  –הכל, ועל גבי המסך הקרינו 

 אי"ש. ירושלים הכור...     

 

 ז"ברק תשמ-ק בני"ד עיה"בס

 קריאה נאמנה
 ואזהרה גדולה לנשי ישראל הכשרות

מורשת היא לקהילת  יעקב חובת שמירת הצניעות והזהירות בה בכל גדריה. וכידוע מכל 
גודל הסכנה  "גדר עולם"בספרו  א"א וממרן החפץ חיים  זיע"גדולי וצדיקי הדורות זיע

 והמכשולים בבית ומחוצה לה הכרוכים בזה.

ר לצערינו "ולכן אנו פונים בקריאתינו קריאה קדושה, בדבר המספחת אשר פשטה בעוה
ולדאבון לבם של כל שלומי אמוני ישראל, ואף ברבים מבני תורה המדקדקים בקלה 

 כבחמורה מחוסר ידיעתם, והיא

  ת למיניהן והפרועותהארוכו סוגי הפאות

 ב"וכיו והמתפשטות לצדדים
 וגם הם גרועות מגדר נבל ברשות התורה

ל בכל זמן )בין בשבתות ובין "בקשתינו ואזהרתינו: הפסיקו לילך בסוגי הפאות הנ
 ב(!"בימי החול( ובכל מאורע )אף לשמחות חתונה וכיו

 ל."אות הנב על הפאה אין מתיר לילך בסוגי הפ"ואף ההולכות בכובע וכיו

 והחנויות הם בכלל האיסור למכור פאות אלו.
 וראוי לכל אשה למחות למי שממשיכה ללכת בזה ולהוכיחן על דרכן הרעה

 וכל אשה תשמור על גדרי הצניעות כמקובל בביתה מדור דור בלי שום פריצות גדר.

ם ובני ובזכות קיום מנהגי הצניעות שבכל דור ודור יזכו לדור ישרים מבורך לראות בני
 בנים עוסקים בתורה ובמצוות ולהתברך בשפע של פרנסה ובריאות וכל טוב סלה.

 ח"ז באעה"וע

  נסים קרליץנסים קרליץ                  שמואל הלוי ואזנרשמואל הלוי ואזנר
_______________________________ 

 א ומפרסמים דעתינו כי"גם אנו מצטרפים לקריאת הגאונים שליט

 עות הארוכות והפרו אין לאשה לילך מחוץ לביתה בפאות

והמתפשטות לצדדים
 , 

 אשר מנוגדות לדרכי הצניעות
וחזקה על בנות ישראל הכשרות כי יקפידו ויזהרו בכך לשמור על גדרי חומת הצניעות, 

 ובשכר נשים צדקניות נוושע תשועת עולמים.
 ח"ז באעה"וע

 חיים פנחס שיינברג  שלמה זלמן אויערבאך   יוסף שלו' אלישיב 

 ציון אבא שאול-בן                יהודה צדקה        א.י.ל. שטיינמן 

 י תנועות ראש ומשב רוח )מתוך התקנון המפורט(."ע 
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מאות 
 אברכים
 בוגרי ישיבות:

בית  בית מאיר  באר יעקב  באר התורה  אורחות תורה  אור ישראל  אור אלחנן  אבן ישראל 
גבעת  אור יהודה  -יצחק  ברכת ברכת אפרים  ברית יעקב   בריסק  בית מתתיהו  מדרש עליון

 היכל התורה  דברי אמת )הגר''ז שוב(  באר יעקב  -גרודנא  אשדוד  -גרודנא  גייטסהד  שאול 
 כפר חסידים  -כנסת חזקיהו  יד אהרן  חזון יחזקאל  גאולה  -חברון  חברון  זכרון יעקב  הנגב 

 לייקווד  קרית ספר  -כנסת יצחק  חדרה  -חק כנסת יצ אלעד )הגרב''מ אטינגר(  -כנסת יחזקאל 
 נחלת דוד  מעלות התורה  מיר  מהרי''ל )הגר"י שרייבר(  רחובות  -מאור התלמוד  מאור התורה 
קול תורה  קול יעקב  פוניבז'  עץ חיים )הגר''ש אריאלי(  עטרת ישראל  סלבודקה  נחלת הלויים 

  קרית מלאכי  קרית מלך  רבינו חיים עוזר  רינת  התורה  )רכסים )הגרא''צ סופר  תורה אור                                                         
  תפרח  תפארת ישראל )הגרי''מ דרוק(                                          . 

 כבר החליטו

שמים קץ לסחף 

! 
הולכים על 

! עקב העומס הרב, מכתבים עבור "במה לצניעות" יוכלו קריםלקוראים הי

 להתפרסם בס''ד רק בעוד מספר חודשים. עמכם הסליחה.

 ! שידוכים
 ת ליטאיות המעונינות במטפחת.שדכנים למשפחו

 )בשעות הערב(. 76 – 3668738. 1
 )מטפחת בלבד. בתשלום( 700 – 8836611. 0

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

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

ומעלה ניתן להזכיר שם בעלון. ₪  177תרומה תתקבל בברכה. בתרומה של 

 .70 – 8700160ניתן לפנות לטל' 

 


