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 תגובות ותרומות ניתן לשלוח למערכת 'הכתר'
 רושלים. י 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( זהו נגד הצניעות?! היש לך הטעיית היצר גדולה מזו?!''     עניני קדושה וצניעותהענינים, בהלבשה... בריש גלי ולא יתבוששו, ולדבר ב

  מרן החפץ חיים זיע"אמרן החפץ חיים זיע"א
 )במכתבו משנת תרפ"ד(

והנה ידוע לכל, כשפרצה תבערה בכרם המלך והלהב גדול מאד, הכרוז יוצא מגדולי המלך 

לך בוער באש, ואם לאנשי העיר: התחזקו כולכם לכבות האש באיזו עצה שתוכלו, כי כרם המ
תתעצלו בדבר תדעו כי בנפשכם הוא ח"ו, ומורדים תקראו כי אינכם חוששים לכבודו, ואם 
תתחזקו כראוי ותכבו האש יקבל כל אחד שכרו ורוב כבוד לפי ערך התחזקותו. כן הדבר 
בעניננו, כי הנה ידוע שכל ישראל נקראים כרם ה', כמו שכתוב כי כרם ה' בית ישראל )ישעיה 

בכמה מקומות ע"י ה"מאדע" )מודה( הזו,  תבערה גדולה נפלה בכרמו(, ובעוונותינו הרבים ו'
 –כי מתבצר כח הטומאה מאד על ידי זה, כמאמרם ז"ל על הפסוק "ונשמרת מכל דבר רע" 

אזהרה שלא יהרהר אדם ביום וכו', ומימילא נפסקה ההשפעה והברכה מכל אחד ואחד 
החוב מוטל הצרות הרעות כמו שכתבו בספרים הקדושים. על כן בעסקיו, ונסבבו על ידי זה כל 

, ולתקן בביתו שיהיה הכל עשוי כדין ולא יתנהגו על כל איש ואיש לכבות את האש הנורא הזה
וביותר מוטל החוב על בפריצות ח"ו, ויזכה עבור זה לצאת ממנו בנים ישרים וקדושי עליון. 

מגודל הענין הזה הנוגע  לדרוש ברביםועיר ועל כל החרדים לדבר ה' שבכל עיר  הרבנים

 לקיומנו ולהצלחתנו בגוף ובנפש בזה ובבא, ויתקיים בזה מאמר הכתוב והיה מחניך קדוש.
 דברי הכותב לכבוד ה' ותורתו ומיצר בצרת עמו ישראל, המצפה לגאולה בב"א.

 הכהןב"ר אריה זאב  ישראל מאיר
               בעל המחבר ספר חפץ חיים ומשנה ברורה.      

 פניני הכתר
 רן הגרא"מ שך זצ"ל:מ

 עתידו של עם ישראל!
היה זה לפני שנים, כאשר מורות ומחנכות 
נכבדות מסמינרים של בית יעקב ברחבי 

התאספו וערכו תקנון צניעות לבנות  –הארץ 
הסמינרים. התקנון כלל הוראות ברורות 
באשר לאופן הלבוש וההופעה הראויה, 
הגבלות שונות, ואיסורים על תלבושות 

 ת.מסוימו

בקשו  –לאחר שגובש נוסח התקנון 
המורות להביאו לפני רבינו )מרן הגרא"מ שך 
זצ"ל( ולבקש את הסכמתו, אלא שכאשר 

הן  –הגיעו אל המדרגות העולות אל ביתו 
נתקפו בפיק ברכים... לפתע נראה להן בלתי 
ראוי ובלתי מכובד להטריד את גדול הדור 

 בזוטות כגון גרביים ובגדים...

הגיעו המורות אל פתח  –כי אדהכי וה
אשר ידע  –הבית, ומשהבחין בהם רבינו 

מראש על מטרת ביקורן שכן הוא תואם 
פנה אליהן ואמר במתק שפתיו:  –מראש 

"באנה מורות נכבדות! מה אתן מהססות? 
הלא כל עתידו של עם ישראל תלוי במה 

ועוד הוסיף והכביר  שאתן עושות כעת!
ות ואודות דברים אודות שבח מעלת הצניע

 מעלתה כיסוד בנינה הרוחני של בת ישראל...
  עמ' קנה( אורחות הבית)מתוך הספר הנפלא 

 קריאת קודש
 סיון, שנת השבע תשס"ח                             בס"ד                

 לאחינו היקרים בני קהילות הקודש בארץ הנגב

 .החיים והברכה למשמרת שלום

של גדולי הדור שליט"א על החובה להתחזק בגדרי הצניעות, בקיום  באשר נתפרסמה קריאתם

הפרדה מוחלטת בין גברים ונשים בנסיעת האוטובוסים, וכאשר נתבשרנו על קהילות קדושות 

שיישמו קריאה זו הלכה למעשה ברוב הצלחה, באים אנו בזה לזכות את קהילותינו הקדושות 

באוטובוסים מופרדים גם לזוגות נשואים, מוחלטת שמעתה יהיו מקומות הישיבה  בקביעה

 הקדמית מיועדת לגברים והאחורית לנשים שתעלנה בדלת האחורית בלבד[. ]כשמחציתו

וגדולה זכות הרחבת גבולות הקדושה במחנינו, להיות נכונים לסבול עבורה את הקשיים הנלווים 

תינו הרי תעלה זכות המצוה להנהגה זו, ואין ספק כי במצב הסכנות הגשמיות והרוחניות אשר סביבו

לפני אדון כל, למשוך שפע ברכה והצלחה לכל המחזיקים בה, ולא ישמע בכל קהלנו קול שבר וצווחה, 

 'ואשרי כל חוכה לתשלומי כפל מאת כל סוכה שוכן בערפל, צור העולמים רוחו בם נחה'.

היוצאים מהלב שיפעלו מן הראוי לעורר הפורצים גדר בנועם אמרים וברוח טובה, וחזקה על דברים 

 פעולתם הרצויה, ויהיו אמרינו לרצון לפני אדון כל.

 הכו"ח ברוב ידידות ובעטרת ברכה

 אביעזר פילץ יעקב פרידמן יעקב הורביץ יששכר מאיר

 יעקב ישראל פינקוס אליהו א. יעקובזון שמואל מונטג יודה טשזנר

 דנון דנין יורם כהן אליעזר אינהורן עמרם אוחיון

  חיים מגורי סלומון דב 
 הנני מצטרף להנ"ל 

 יוסף שלו' אלישיב     לכ' בני הקהילות בנגב   
 זה דבר שיכול לעצור פורענות והשי"ת יגדור פרצות עמו ונזכה לכל טוב    

 א. ל. שטיינמן
 )יתד נאמן ד' אב תשס"ח( 

 

 חשון
 תשס"ט

  מרן הגר''ש וואזנר שליט''א מרן הגר''ש וואזנר שליט''א 

  
  אחדשה''ט וש''ת

אשר שאל מעלת כבודו בענין השימוש 
דע מעלת כבודו כי כבר  –של הפלאפון 

כו''כ פעמים עוררתי זה ברבים שאיסור 
בשעת התפילה בבתי גמור להכניס זה 

כנסיות וכי''ב באמצע שיעורי דרבים, 
ועולה ומכ''ש בישיבות אצל התלמידים. 

על כולם מה שרואים לפעמים נשים 
חרדיות מדברים באמצע הרחוב בזה 
וקולם ישמע, היש לך פריצת גדרי צניעות 
ושפלות גדול מזה, וכן מה שמדברים 

, על כל הנשים בנוסעם באוטובוס

 יות בהלכה אך דרכי לקצר.הדברים יש רא
 הריני דו''ש ידידכם מצפה לרחמי ה' 
 שמואל הלוי ואזנר

 



  במה לצניעות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לכבוד עלון "הכתר"

יתי להודות לכם על היוזמה הברוכה, הנני בטוח שענין זה ראשית רצ
 מניב פרות לקרב את ישראל לקיום רצון אביהם שבשמים.

רציתי רק לעורר נקודה למחשבה בנושא הכללי של הצניעות. בעלונים 
רבים מובא שלבוש הנשים הלא רצוי נגרם מכח הלחץ החברתי של 

 חברות, שכנות, קרובות וכו'...

עלון זה מיועד בעיקר לאברכים בעצמם ראיתי לנכון לעורר ובכן היות ש
רוצים  באמת ובתמיםשאנו צריכים לבדוק ולבחון את עצמינו אם אנו 

שנשותינו תתלבשנה כדת וכדין או שמא חסר לנו ברצון האמיתי לזה 
 )הנגרם ע''י תאוות, לחץ חברתי, ה''י(.

בני הזוג  ושמעתי מפי רב חשוב על אברך שקודם לנישואין החליטו
שהאשה תכסה ראשה בצניעות, ולאחר תקופה קצרה מצא האברך את 
אשתו בוכה שאין היא יכולה לעמוד בלחץ החברתי, פנה האברך אל רבו 
להתייעץ עמו מה לעשות, אמר לו רבו: אילו היית נותן לאשתך לחבוש 
כרצונה האם אתה היית יושב ובוכה על כך שלאשתך אין את הכח 

החברתי? אם הרצון שלך היה כנה ואמיתי היתה  לעמוד מול הלחץ
 האשה מסכימה למלאות רצונך בחפץ לב...

 ".באמתונזכה שיתקבלו תפילותינו "וטהר לבנו לעבדך 

 

 לכבוד עלון הכתר.

ן שעדיין אין הקודם כתב אחד הקוראים שיש לעודד את אות בגליון
להן את האומץ לכסות ראשן בצניעות מושלמת אך מ"מ מתאמצות 
ללכת באופן הנחשב ליותר צנוע ביחס למקובל בציבור המודרני. ויש 
לתמוה היאך ניתן להזכיר שם "צניעות" על פריטים שגדולי ישראל 

)כמבואר ב"קריאה נאמנה"  שהינם מנוגדים לדרכי הצניעות?כתבו 
שנת תשמ"ז שהובאה בגליון הקודם. ניתן לקבלה מגדולי ישראל מ

-20בדואר ללא תשלום, המעונין ישאיר שם וכתובת ברורים בטל' 
(, והלא אין הנדון כאן בין צניעות מינימלית לבין "שלמות"  8905235

   בין צניעות לחוסר צניעות!בצניעות, אלא 

לעיוות  , עידוד שכזה עלול  להרגיע את המצפון ולתת לגיטימציהובכלל
הנורא הגורס כי "די לנו שאיננו כהמודרנים ואין צורך ביותר מכך", 

לגרור  ותחבולת היצר הרעאשר הרגשה זו הינה שורש פורה ראש ולענה 
אותנו לתהום הפריצות, אמנם בפיגור של כמה שנים, אך בסופו של 

 דבר מושלם רצון יצרנו ונעזב רצון יוצרנו.

יעודדוהו וישבחוהו בכך שאינו מתנהג שבושה וחרפה לבן תורה ש וכפי
כחילוני, כך היתה צריכה להיות ההרגשה למקרא העידוד הנ"ל. )אמנם 
אין להשוות את הקושי שישנו בהתרחקות, אך מצד עצם הדבר 

 ההשוואה היא אמיתית(.

לאומץ הנדרש לכיסוי הראש בצניעות, הנה אם כך רצון הבורא  ובנוגע
כל להגיע לכך, אמנם ישנן שאינן אין ספק כי מי שבאמת רוצה תו

יכולות לעשות זאת בבת אחת, אך אי"ז סיבה להתייאש מכך מראש 
אלא יש להציב את המטרה לנגד העיניים ולהתקדם לקראתה 
בנחישות. עליהן להתחיל במקומות וזמנים שהניסיון בהם קל יותר, 
ולאט לאט לצמצם יותר ויותר את היציאות בכיסוי ראש שאינו צנוע, 

שבידה להקל על הקושי היא ועצה נוספת הבא ליטהר מסייעין אותו. ו
לא לעבוד לבד אלא ביחד עם נשים נוספות המעונינות גם הן להגיע 
למטרה זו, והשלב הראשון בזה הוא לעורר את הנושא ולדבר עליו 
בעדינות במקומות מפגש, בעבודה, במשפחה וכו' )כשאין חשש לתגובה 

(, ואין ספק שפתאום יתגלה שישנן עוד צוננת שתקרר את המדברת
רבות המעונינות בכך בסתר ליבן, וכך יהיה ניתן לגבש קבוצה שתעבוד 

לעולם לא להתייאש, כל התקדמות חשובה  -ביחד על הנושא. ושוב 
ומרוצה לפני ה', כאשר היא נעשית מתוך שאיפה וכוונה להתקדם עוד 

 בהצלחה!ועוד. 

 

 בשורה משמחת לחתנים בני תורה!
הלכה והנהגה לחתן  - וארשתיך לי באמונהיצא לאור הקונטרס הנפלא 

ו(, בהסכמתם הנלהבת של גדולי בתקופת האירוסין )לנוהגים להפגש בתקופה ז
 ישראל וראשי הישיבות שליט"א. 

)ע"י ישיבת  5רח' בית ישראל  -: ספרי הישיבה בירושלים₪(  58ניתן להשיג )
 -: אברמוביץ ספרים בבני ברק. 20- 8200590, או בטל' 20- 8555252טל'  -מיר( 

 .29 – 8039503טל'   - 8רח' הרב קוטלר 

 

 ם מגוריה כנס לחיזוק הצניעות תוכל לפנות המעונינת לארגן במקו
 20- 8055555לארגון "כתר מלכות" טל' 

 
והשתתף עמנו בהוצאות הדפסת העלון,  יהודי יקר! אנא חוש לכבוד המלך

כל תרומה תתקבל תרכוש לך חלק בחיזוק הצניעות וזיכוי הרבים.  ובכך
ומעלה ניתן להזכיר שם בעלון. ניתן לפנות לטל' ₪  522בתרומה של  בברכה.

 . תודה. 20-8200590
 

 

 !שידוכים
 שידוכים למשפחות ליטאיות המעונינות במטפחת.

 )בשעות הערב(. 29- 3998238 .5
 )מטפחת בלבד. בתשלום( 200- 8839955 .0

        זיווג הגון לפנינה בת אהובה  
 


