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  !לו יכולנו לראות מלאכים, הו

, היינו רואות כיצד הם מקיפים אותנו
כי " –ומגנים עלינו , ומסוככים עלינו בכנפיהם

  ..."מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך

זעיר של חוסר  כמה היינו נזהרות מכל גילוי
כמה היינו שומרות מכל , חוסר כבוד, צניעות

, משמר שאף מלאך לא יתעופף ויתרחק מאיתנו
או מפני שהיה "... קצת חם"רק מפני שהיה לנו 

  ...ביראת שמים שלנו" קצת קר"לנו 

  )יופי של צניעות(

  

íéãîçî åìåëå íé÷úîî åëéçíéãîçî åìåëå íé÷úîî åëéç  

ות נועדה כל כולה להגן על מצוות הצניע
  .האישה

 "חיכו ממתקים וכולו מחמדים"הפסוק על 
אמר רבי תנחום ברבי : "ל במדרש"אמרו חז

ה אומר לישראל "בוא וראה מה הקב: יוסי
' אני ד' -? למה', ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם'
וכי יש חיך מתוק . 'נאמן לפרוע לכם שכר -

אם תנוול עצמך ': יש אדם אומר לחבירו! ?מזה
 לאאם ': ה אמר"אבל הקב', אני נותן לך שכרך

  ."'אני נותן לכם שכר, תנבלו עצמכם

זוהי מצווה שהיא . כך הוא במצוות הצניעות
, נכון "!חיכו ממתקים וכולו מחמדים"בבחינת 

למקפידים ולנזהרים בעניין זה הובטח שכר 
 -? אבל מה עיקרה ומהותה של המצווה, גדול
, אנא ממך: ה כביכול מבקש מהאישה"הקב

גי להגנה הטובה ביותר תדא, שמרי על עצמך
  !שחס ושלום לא תינזקי, על גופך

  )במדבר - תפארת שמשון / הרב פינקוס (
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וא כן ה, כל איבר שהנשמה תלויה בו יותר
מוסתר ומוגן במערכת הגנה חזקה 

בקופסת  –המוח : ובטוחה יותר
  . מאחורי הצלעות –הלב ; הגולגולת

ככל : גם בחפצי קדושה ניתן לראות זאת
שדבר קדוש יותר חלה עליו שמירה כבדה 

ובתוך , ספר תורה נתון בתוך נרתיק. יותר
גם המזוזה מפני קדושתה . ארון קודש

תוך בית טמונה כיסוי בתוך כיסוי ב
  .המזוזה
הזוכה להיות הכלי , לב הבית ,האישה

נושאת עליה , המביא דורות חדשים לעולם
ועל כן גם עליה לשמור , קדושה עליונה

  .ולהגן על קדושתה
  ) יופי של צניעות(

  

, המושג הזה של צניעות הוא כל כך יקר
כי יודעים שאפשר , ממש יהלום מזהיר

  .צדיקים, עמיד בנים תלמידי חכמיםלה
כאשר אישה יודעת שהיא כלי להשראת 

שהיא הכלי שדרכו מגיעים , השכינה
היא מבינה היטב  -לעולם גדולי ישראל 

זהו ! שכלי כזה לא מראים לאף אחד
ואף אחד לא מוכן אפילו , יהלום מזהיר

  .לרמוז שהוא קיים
אין האויב מנסה לפגוע לא , בזמן מלחמה

כשהיצר , וכך! אלא בלב, ביד ולא ברגל
הוא מנסה , ע מנסה לטמון לנו מלכודתהר

באיבר , בראש ובראשונה לפגוע בצניעות
  !שהנשמה תלויה בו

, בזכות נשים צדקניות באה הגאולה בעבר
ובזכות נשים צדקניות שבדורנו נזכה 

  .במהרה גם לגאולה העתידה
  )דברים- תפארת שמשון / הרב פינקוס (
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וחינוך שהבית ואווירתו , האישה והאם
חייבת לשמר , הילדים מוטלים על כתפיה

את הרגשות . את האוצר היקר שבו נחונה
ואסור להניח , החום והלב, המפעמים בה

לכהות , התעמעם או להתקשחלהם ל
  .ולקהות

אך ייחודן , חכמות, "הנשים רחמניות הן"
פקחות לב חמה , "חכמת לב"הוא ב
ולא פקחות שכל קרה ומעוקרת , ורגשית
  .רגשות

רגשות . זו סגולתה של האישה וזה ייחודה
להשריש , אלו נצרכים לה לחינוך בניה

בהם מידות טובות ולהדריכם באורחות 
כדי שיהיו , נצרכת היא לרגשי לב. יושר

, דבריה יוצאים מן הלב ונכנסים ללבבות
וחלילה מלהקשיחם בגזרת עמל מלאכה 

זו הסיבה לכך שפטרה  .ותגרנות שווקים
 רנסה וקבע את מקומההבורא מעול הפ

  .בית מלכותה -בביתה 
  )הטהרהמחשבת / מ וולך "הרב ש(
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עם ישראל אינו יכול להתקיים 
ללא שמירתו המתמדת של 

שמירה זו קיימת רק . ה"הקב
בתנאי שנאפשר לו לשכון בתוך 

ולא : "עירנו וגבולנו, בתינו
ושב , ייראה בך ערוות דבר

המצווה היחידה , "מאחריך
בתורה שקשורה בקשר ישיר 

  .היא הצניעות, מירת השכינהלש

! הצניעות היא המפתח לשמירה
! המפתח לתורה ויראת שמים
! היא השומרת עלינו מכל רע
, כאשר אנו נשמרות כראוי
, חופפת עלינו חומת אש

השכינה הקדושה בכבודה 
  !ובעצמה מגנה עלינו

  )עולמות של טוהר(


