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נא לשמור על
קדושת הגליון. טעון גניזה!

מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א
במכתבו לכנס חיזוק חומת הצניעות - טבת תשנ”ז - בני ברק

אור ליום ג’ ויגש, ז’ טבת תשנ”ז

“קדושים  הוא:  המעלות  כל  ותכלית  ישראל  מעלת 

תהיו כי קדוש אני”. מעלת הצניעות הוא יסוד קדושת 

מתקדשים  הצניעות   ערך  וכפי  ישראל,   הכלל 

שחסר  כמה  ועד  ישראל,  קדושת  למעלת  וקרובים 

היפך  ח”ו  להיות  והולך  מתרחק  הוא  בצניעות 

מקדושה ורחוק מהבורא עולם. 

על הצניעות מושתת כל הבנין של האומה! זהו ממש 

יסוד היסודות פשוטו כמשמעו, ומבלעדיו הכל נופל. 

כל התורה וקיום המצוות והמעשים טובים שום דבר 

הכל  צניעות  בלי  צניעות.  אין  אם  מעמד  יחזיק  לא 

בטל. 

הגמרא בתענית דף כד. מביאה על אחד מחז”ל הקדושים שהיתה לו בת בעלת יופי, 

חזיה לההוא גברא דהוה כריא בהוצא וקחזי לה, אמר ליה רבי יוסי מאי האי? )כלומר: 

האבא של הבת שאל את אותו גברא מה אתה מעיין כאן( אמר ליה כו’ לראותה לא 

אזכה, אמר לה בתי קא מצערת ליה לברייתא, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם.

והדברים מבהילים! מדוע שתשוב לעפרה, מה היא אשמה? 

אלא חז”ל באים ללמד עד כמה חמור קדושת ישראל, ומציאות של בת ישראל שיצא 

על ידה רק צניעות וקדושה, ואם בת ישראל מהוה ח”ו גורם היפך הצניעות אין כדאית 

כל מציאותה! וכל זה אפילו שלא באשמתה, ומה נאמר אם היא עושה מעשה בידים 

למשוך העין על ידי חוסר צניעות באיזה אופן שיהיה  המכשול והתקלה היא חמורה 

מאד. 

שמע  יוחנן  דרבי  מבתולה,  חטא  יראת  למדנו  יוחנן  רבי  אמר  כב.  דף  בסוטה  איתא 

לההיא בתולה דנפלה אאפה ואמרה: “רבונו של עולם בראת גן עדן בראת גהינום בראת 

צדיקים ובראת רשעים יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם”. וכתב מהרש”א כי כל 

מי שנענש חבירו על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב”ה.

על כן חובה להשמע להוראת גדולי הפוסקים שליט”א שפרסמו את דעתם בפרטות 

בכל הנושאים הנזכרים לעיל, והטריחו את עצמם להתעסק באלו ההלכות למען כבוד 

השי”ת שמו, משום שנחלשו הרגשי הצניעות בדורינו. ואם חס ושלום נזלזל בהוראותיהם 

תהיה תביעה נוראה. 

העול  ופורקי  הגויים  מעמי  הוא  שהשורש  הזה  העכור  הזרם  נגד  נעמוד  אם  ומאידך 

ונלמד ונקיים את הלכות הצניעות, נתברך בכפל כפליים במשפחות שהשכינה תהיה 

שרויה עליהם מדה כנגד מדה.

ובעזרת ה’ נזכה על ידי זה לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן סלה.

הכותב וחותם 

מיכל יהודה ליפקוביץ 

)הובא בספר “עולמות של טוהר”  ח”א עמ’ ט(

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א
מדבריו בכנס למנהלי סמינרים - אדר תשס”ח - ירושלים

כמה  כבר  דברו  זה  דבר  על 

פעמים והוא נוגע מאוד לכלל 

לא  דבר  שום  על  ישראל. 

מאחריך’,  ‘ושב  בתורה  נאמר 

חמורות  עבירות  על  לא  אף 

דבר’  ‘ערות  על  רק  ביותר, 

נאמר ‘ולא יראה בך ערות דבר 

של  מצב  שזה  מאחריך’,  ושב 

‘ושב  ובמצב של  פנים,  הסתר 

צרות  לבוא  עלולים  מאחריך’ 

ואסונות, רח”ל.

בתקופתנו אנו רואים רח”ל שיש כל כך הרבה צרות ואסונות 

בכלל ישראל, נורא ואיום, כל מיני מחלות ותאונות דרכים וכל 

מיני דברים, כשרואים שיש כל כך הרבה אסונות, זו מציאות 

של ‘ושב מאחריך’, א”כ זה דבר חמור מאוד.

לעצור  כדי  סגולות  מיני  כל  מחפשים  כאלו  במצבים  אנשים 

בגדרי  מאוד  להתחזק  שצריך  לדעת  צריך  אבל  הצרות,  את 

הצניעות, כדי שלא ימצא בך ערות דבר ושב מאחריך, שבמצב 

זה רח”ל עלולות להגיע כל הצרות. ההתחזקות בגדרי הצניעות 

היא זו שיכולה לעצור את המשך המצב הנורא הזה.

חוסר זהירות בגדרי הצניעות, מלבד מה שהיא בעצמה עבירה 

חמורה, היא גם גורמת להכשיל את האחרים בעבירות, רח”ל, 

רוצה להתחזק  ואחד  ובוודאי שכל אחד  דברים הכי חמורים, 

ולעצור את הדברים האלה. צריכים להתחזק בענין זה וכל אחד 

צריך לראות מה הוא יכול לעשות כדי לחזק את הענין הזה.

הגאון מוילנא אומר באיגרת הגר”א במהדורת ארם צובא: כי 

זה כל האדם, לפתח חטאת רובץ ושליט עליו יצרו, ותבלין שלו 

היצה”ר  בזה  ולנקבות הצניעות. ממילא  לזכרים עסק התורה 

נלחם הכי הרבה, כי הוא יודע שזה התבלין לפיתויים שלו, ולכן 

תמיד הוא ינסה להכשיל את הזכרים בביטול תורה ואת הנשים 

בצניעות.

מיני  כל  מחפשים  הם  להתחזק  רוצים  כשאנשים  ממילא, 

זה  כי  יצה”ר פחות מפריע,  לזה  כי  נושאים,  דברים בכל מיני 

לא תבלין כנגדו. הוא מפריע לדבר שהוא תבלין כנגדו. לכן זה 

כל כך חשוב להתחזק הן לאנשים בלימוד התורה והן לנשים 

להחמיר מאוד בגדרי הצניעות שהוא הדבר הכי גרוע שהיצה”ר 

נלחם בו וצריך לשבור אותו, וגם כדי שלא יהיה מצב של ‘ושב 

מאחריך’, ח”ו.

)יתד נאמן  כ”א אדר ב’ תשס”ח(

  



מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א

קניית בגדים צנועים איננה 

לכתחילה  של  רק  ענין 

לא  בגד  הידור.  איזה  או 

איסורי  של  ענין  זה  צנוע 

תורה,  ועל זה נאמר “אין 

ה’”,  נגד  תבונה  ואין  עצה 

כלל  בזה  להקל  שייך  ולא 

וכלל משום ענין של חסרון 

כיס".

)במענה לשאלת הגר”מ קסלר שליט”א. 

יתד נאמן  מוסף “אברך”  פסח תשס”ח(

מרן הגר"ש וואזנר שליט"א
קטעים מדבריו בכנסים לחיזוק הצניעות

בן  להיות  רוצים  כאובה.  לתופעה  עדים  אנחנו  אנו  בתקופתינו 

תורה וגם מודרני יחד. הבעל רוצה אמנם בתורה, ואולי גם האשה 

תורה”,  בן  רוצה  “אני  כולן  כמו שאומרות  היא אמרה  לו  כשנשאת 

הבעל  בהסכמת  בוחרת  הזאת  האשה  ולצערינו  לדאבונינו  אבל 

מודה  הטומאה,  ממקור  שבאה  קצרה  בתלבושת  מודרנית,  להיות 

הראש  כיסוי  בענין  וכן  שבאומות,  כגרועים  הלבוש  ובצורת  דפריז, 

בשייטל המודרני )הדברים נאמרו לפני כ-17 שנה וד”ל(, שאין בינו 

לגילוי הראש ולא כלום! כיסוי ראש של האשה צריך להיות באופן 

צנוע ביותר, ובעוונותינו הרביםבבתים רבים, ואצל נשים רבות, נהפך 

להצגה מודרנית. והאשה הזאת לא נראית כלל כאשת בן תורה, ולא נראית כאשה חרדית, אלא 

כאחת השחקניות מהרחוב התחתון, לא כבת ארצנו הקדושה אלא כבת פריז...

ומה נעשה במלבושים הקצרים, או במלבושים שנעשו כדי למשוך עין הרואים, והם ביודעים 

ואולי גם בלא יודעים, חוטאים ומחטיאים את אחרים, מכניסים את הרחוב ואת הסביבה ללאו 

החמור של ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם

ידוע בגמ’ ברכות על רב אדא בר אהבה שקרע בגד של אשה שהיתה לבושה מלבוש אדום. 

ולרש”י עוד חמור מזה, כי לרש”י פירש המהרש”ל שהפריצות היה מה שהלכה במלבוש חשוב 

לשוק בלי כיסוי סרבל ומעיל, לדעת רש”י אסור ללכת במלבוש חשוב בולט בשוק בלי כיסוי 

אחר.

)ניתן לשמוע את דברי קדשו בטל’: 00  33 - 0732, שיעור מס’ 11, ובקלטת “חובת השעה”(

דעת מרן הגראי"ל שטיינמן שליט”א 
שביקש למסור בשמו 

בכנס לחיזוק גדרי הצניעות - אלול תשס”ו - בני ברק
נמסר ע”י הגרמ”ש קליין שליט”א

מודה  יש  לאחרונה  חדשה.  צרה  נוספה  עתה 

)אופנה( ללבוש בגדים מבד הנקרא בשם טריקו, או 

ופעם  נצמדים,  שבטבעם  בדים  והם  לייקרה,  בשם 

היה בושה ללבוש בגד כזה שהוא היפך הצניעות, כי 

הצניעות היא מה שפחות להבליט ואילו בגדים אלו 

מיועדים להיפך.

צריך לדעת שבגדים אלו הם אביזרייהו דג”ע, והם 

בכלל העבירות שצריך מסירות נפש שעליהם נאמר 

יהרג ואל יעבור!

)מתוך הקונטרס “והצנע לכת”(

אחדשה”ט וש”ת

כו”כ פעמים  כי כבר  אשר שאל מעלת כבודו בענין השימוש של הפלאפון  דע מעלת כבודו 

עוררתי זה ברבים שאיסור גמור להכניס זה בשעת התפילה בבתי כנסיות וכי”ב באמצע שיעורי 

דרבים, ומכ”ש בישיבות אצל התלמידים.

 ועולה על כולם מה שרואים לפעמים נשים חרדיות מדברים באמצע הרחוב בזה וקולם ישמע, 

היש לך פריצת גדרי צניעות ושפלות גדול מזה, וכן מה שמדברים הנשים בנוסעם באוטובוס.

על כל הדברים יש ראיות בהלכה אך דרכי לקצר.

הריני דו”ש ידידכם מצפה לרחמי ה’

שמואל הלוי ואזנר

 על הכל תוכלו לקרוא בחוברת הנפלאה

והייתם לי סגולה - אוסף מאמרים ומכתבים בענין פאות זמנינו

בהוצאת ארגון “הכתר” - מיסודם של חניכי הישיבות

חומר למחשבה, מכתבים מאלפים ומאמרים מרתקים!

ניתן לקבל את החוברת ללא תשלום! )כל תרומה תתקבל בברכה(

השאירו עוד היום הודעה ברורה עם שמכם וכתובתכם 

בטל’: 5378098 - 02 )24 שעות(, ואנו נשלח את החוברת לביתכם! 

המלאי מוגבל - כל הקודם זוכה!

קטעים מתוך ההקדמה:

את  שכבשה  הטכנולוגית  ההתפתחות  לכולנו,  כידוע 

תעשיית  על  פסחה  לא  האחרונים  בעשורים  עולמינו 

כיסוי  שמצות  כך,  לידי  המצב  הגיע  לדאבונינו,  הפאות... 

כיום  הפכה  הצניעות,  סמל  הדורות  בכל  שהיתה  הראש 

ברמה  חיצוני  יופי  ולהוספת  לראוותנות  ואמצעי  לגורם 

גבוהה, גם ובעיקר לעיני זרים...

בכל  שכן  הפאות”,  “נגד  חוברת  זו  בחוברת  לראות  אין 

החוברת כמעט ולא נזכר דבר מהנדון ההלכתי של “פאה 

נכרית” שנחלקו בה הפוסקים, ואין הנדון כאן אלא בענין 

בהן  שנהגו  מהפאות  מהותי  שינוי  השונות  זמנינו,  פאות 

בעבר...

המנסים  ישנם  האחרונות  בשנים  כי  מאתנו  נעלם  לא 

ליבם  זה בדברים שאינם מתקבלים על  להשפיע בתחום 

אינה  זו  חוברת  כי  להבהיר  הננו  כן  על  התורה...  בני  של 

ולו  יתוקן  שבכך  מקוים  והננו  זה...  מסוג  דברים  כוללת 

במעט הנזק הנגרם מפרסומים שאינם ראויים... 

	 על מה כתב מרן הגר”ש וואזנר שליט”א “פריצותא שאין כמוהו ונלקח מן הירודים שבאנושות”?

	 על מה כתב מרן הגר”נ קרליץ שליט”א “אפשר להכשל בזה בכמה איסורים חמורים”?

	 מהי דעתו של מרן הגרי”ש אלישיב שליט”א על פאות במראה טבעי?

	 מה כתב מרן הגר”ש וואזנר שליט”א על “פאות נכריות המודרנים” של שנת תשל”ג, 

	 ועל “רובן הגדול” של הפאות החדשות של שנת תשנ”ו?

	 האם הפאות הנהוגות כיום בדור הצעיר עומדות בגדרים שנקבעו ע”י גדולי ישראל?

יו"ל ע"י ארגון הכתר - מיסודם של חניכי הישיבות. טל': 5378098 – 02    ת.ד. 57375 ירושלים.

יהודי יקר! אנא הרם תרומתך בעין יפה עבור מהדורה נוספת של עלון זה, שיחולק בעז"ה בריכוזים חרדיים נוספים ברחבי הארץ, וקנה לך 

שותפות מלאה בזיכוי הרבים וחיזוק הצניעות. כל תרומה תתקבל בברכה! )בתרומה של 200 ₪ ניתן להזכיר שם בעלון(.  

ניתן להשאיר הודעה בטל': 5378098 – 02. תודה. 


