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 ובעלת צנועה שתהא, שבאשה המשבח והיופי"
 משלמת הצנועה שהיהאו... טובות דותימ
 בה בחר אשר שהיהא איוה יצירתה ונתוכ

  ..."יםוקאל ליראי הגונה היא בוראה
  

 שמשו לםושכ בנים לשבעה שזכתה, מחיתק"
 בומר כזאת להפלגה זכתה... גדולה נהובכה

 יתהימשה כי, מעשיה וישר וחסידותה צניעותה
 טובות דותימ בכל תהיהי שלמה, כך כל צנועה
  ."םשבעול

  )מנורת המאור(
  

היא שבח האישה ומדרגתה העליונה עיקר "
ולכן נשתבחו האמהות בפרט , הצניעות
  ."בצניעות

  )'גבורות ד/ ל "מהר(
  

, היא הצניעות המדרגה הגדולה ביותר לנשים
  .דקותהובזה נמדדת צ

  )הגאון מוילנא(
  

וכל עונשה לעולם הבא  שכר האישהכמעט כל "
  ."תלוי בצניעות

  )חסד לאלפים/ רבי אליעזר פאפו (
  

של אישה ניכר בכיסוי  יראת שמיםגודל "
כמידת דקדוקה בכיסוי הראש כן , שערה

  ".יראתה
  )הדור ג פאר/ דברי החזון איש לרב מקוממיות(
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... התבונן מהיכן לבראתה ,"אלוקים' ויבן ד"
: ועל כל איבר ואיבר שברא בה היה אומר לה

  )בראשית רבה(. אישה צנועה, אישה צנועה

יסוד ושורש , נמצא שעצם טבעה הפנימי
הוא , המחצב שממנו חוצבה האישה, בנייתה

בבקשה : ה מתחנן ואומר"והקב. הצניעות
  !עמדי נא לי בניסיון הזה, מךמ

  )שירת הבית היהודי /לפידות ' הרבנית ר(

  

äîåàä ïééðá ãåñéäîåàä ïééðá ãåñé  

: היה רגיל לומר ל"החפץ חיים זצ
לב  –התורה , גוף האומה –הצניעות "

  ."נשמת האומה –והשבת , האומה

מעלת ישראל ותכלית כל המעלות היא 
מעלת ". קדושים תהיו כי קדוש אני"

, הצניעות היא יסוד קדושת כלל ישראל
דשים וקרובים וכפי ערך הצניעות מתק

  .למעלת קדושת ישראל

. על הצניעות מושתת כל הבניין של האומה
, פשוטו כמשמעו, זהו ממש יסוד היסודות

גם כל התורה וקיום . ובלעדיו הכל נופל
שום דבר לא  –המצוות והמעשים טובים 

בלי צניעות . יחזיק מעמד אם אין צניעות
  .הכל בטל

  )הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ (
  

  

עניין הקדושה והצניעות הוא התנאי 
הוא אישור הכניסה לכל התחלה , ראשוןה

ב -הוא דלת הכניסה לכל א', של עבודת ד
  .של קיום מצוות וקרבת אלוקים

אז בראש , אם רוצים להדר במצוות
ובראשונה יש להדר ולחפש חומרות 

, אם מתעורר ספק בנוגע לצניעות! בצניעות
אזי חומרה אחת פה שקולה ליותר ממאה 

  !חומרות בכל התורה כולה
  )צ רבי סנדר ארלנגר"ההג(

  
בימים שבהם הייתה נטושה המערכה על 

חזון "אמר בן גוריון ל, גיוס בנות ישראל
, אם לא תתן לי את הבנות: "ל"זצ" איש

  !"אגייס לך את כל בני הישיבות

יעדיף , "חזון איש"שה, חשב בליבו(
ובלבד שהבחורים לא , את הבנות" לתת"

  ...)יפסיקו מתלמודם

קח לך את "": אישחזון "ענה לו ה
  !"אבל את הבנות לא אתן, הבחורים

, צניעות הבנות הוא המעוז של היהדות
לפגוע , "עמלק"ולכן בנקודה זו מנסה ה

  ...!בכל מחיר ובכל תוקף
  )יופי של צניעות(
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  :רב גדול אמר פעם לנכדתו

אני מוותר לך על תפילותיך שלוש פעמים 
על , ך על ברכת הלולבאני מוותר ל, ביום

על , על שמיעת קול שופר, אכילה בסוכה
אך על דבר אחד לא . כל ידענותך בתורה

סנטימטר ... על  –אוותר לך בשום פנים 
  !אחד

, שימי נא סנטימטר אחד זה של צניעות
וכל שק המצוות , בכף אחת של המאזניים

סנטימטר זה  –הנזכרות בכף השנייה 
  !יכריע את כולם

ל של יהלומים ששווים לאוצר גדו
ומפתח זה , יש מפתח יקר קטן, מליונים

  !אני דורש ממך
  )יופי של צניעות(
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רבות בנות עשו חיל ואת עלית "
  "על כולנה

מי היא זו שזוכה לעלות על כל 
אותן נשים מיוחדות שהוזכרו 

עד " אשת חיל"ל פסוקי בכ
  ?לפסוק זה

אישה , שקר החן והבל היופי" -
אישה , "היא תתהלל' יראת ד
היודעת , וצנועה באמת' יראת ד

את מקומם האמיתי של החן 
ומשתמשת בהם , והיופי

כאשר הם , במקומות הנכונים
  .היא עולה על כולנה', לרצון ד

  )הרב יעקב הלל(


