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        דבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכת

  
אחד הניסיונות הקשים והמרכזיים בחייה של בת ישראל בימינו הוא נושא 

שא זה דומה שריכז השטן את כל כליו ואת כל כוחותיו כדי בנו. הצניעות
  .לצאת למלחמה השערה ולהילחם בכל זיק של התעוררות בצניעות

הוא מחפש את הנקודות , כאשר אויב בא להילחם במדינה. ולא בכדי
המשפיעים על כל , את המרכזים העדינים ביותר, הרגישות והפגיעות ביותר

, שורש חיי האומההצניעות היא . ווקא בהםופוגע ד –תפקודה של המדינה 
המקימות , וכל המשך קיומו של עם ישראל תלוי בצניעותן של בנות ישראל

  .ובונות את הדורות הבאים
, דווקא בהסתר, דווקא בצניעות טמון כוחה הנשגב של האישה היהודייה

ועל ידו ניתן להגיע , זהו כוח שאין חקר לגדולתו. בהעלמה ובפנימיות
  .ים שלא ניתן לשערלהישג

וכל , שתיקון הצניעות הוא תנאי לגאולה, שבמקורות מובא, לא פלא הוא
ללא צרות וללא , חיזוק קטן בצניעות יקרב יותר ויותר את הגאולה ברחמים

  .סבל וייסורים
בשלמות בכל ' ונזכה לקיים רצון ד, ויהי רצון שהדברים יעשו פרי בליבנו

  !מעשינו
  

  ........................חבי כמעט רגעחבי כמעט רגעחבי כמעט רגעחבי כמעט רגעחבי כמעט רגעחבי כמעט רגעחבי כמעט רגעחבי כמעט רגע

  

חבי , וסגור דלתיך בעדך, וא בחדריךב, לך עמי"

   ."כמעט רגע עד יעבור זעם

  )כ, ישעיה כו(

  

שבו הניסיונות , דברים אלו נאמרים על זמננו

המלאה , תקופה זו. ברוחניות קשים ונוראים

וכדי , "כמעט רגע: "היא תקופה קצרה, בניסיונות

להיכנס , הפיתרון הטוב ביותר הוא להסתתר, להינצל

להתחזק , "כבודה בת מלך פנימהכל ", אל הבית

, כך נזכה לשרוד על אף הכלו –במידת הצניעות 

  .ולזכות לראות לבסוף בעינינו את הגאולה השלמה

  )הצניעות והישועה/ ר מזוטשקא "האדמו(

  

        כוח הצניעותכוח הצניעותכוח הצניעותכוח הצניעותכוח הצניעותכוח הצניעותכוח הצניעותכוח הצניעות

" אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם' ויעש ד"על הפסוק 

 "ו כתוב כתנות אורבתורתו של רבי מאיר מצא: "מובא במדרש

  )יב, בראשית רבה כ(

העין . זו אותה מילה בתורה, "עור"או עם " אור"אפשר להתלבש עם 

 –ה "אבל אם האישה מתלבשת עבור הקב, רואה כתונת של עור

  .עם זוהר ויופי, אוריכולים להיות , הגרביים, השמלה, המטפחת

ר שמאיר זהו או. בתוך עם ישראל, אישה צנועה זהו אור בתוך הבית

  .את העולם כולו

 )נפש חיה/ הרב פינקוס (

  

  

  "עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון"

אשר איש לא , היום האחרון בחייו של אדם הוא יום דין גדול ונורא

  .יוכל להגיע אליו ברגיעה ובשלווה

שיש אחת שזוכה בכל זאת ביום , שלמה המלך אומר, ובכל זאת

עוז והדר "זו ש: טוחה ומנצחתהאחרון לשחוק ברגיעה ולהרגיש ב

, ובגבורה בעזותזו שלבשה את מלבושי תפארת הצניעות , "לבושה

בלבושה שיהיו צנוע גם לפי  הידרהזו ש; מבלי להתייחס לסביבה

" קולות"ולא ניסתה לסמוך על , "למהדרין" –הדעות המחמירות 

  .והיתרים

ותשחק " –אישה מרוממת כזאת יכולה להגיע ליום הדין בבטחה 

  "...!ליום אחרון

  )בית יעקב(

        למותלמותלמותלמותלמותלמותלמותלמותצניעות מביאה לידי שצניעות מביאה לידי שצניעות מביאה לידי שצניעות מביאה לידי שצניעות מביאה לידי שצניעות מביאה לידי שצניעות מביאה לידי שצניעות מביאה לידי ש

  

 נהובכה שמשו לםושכ בנים לשבעה שזכתה, מחיתק"

 וחסידותה צניעותה בומר כזאת להפלגה זכתה... גדולה

 תהיהי שלמה, כך כל צנועה יתהימשה כי ,מעשיה וישר

  ."םשבעול טובות דותימ בכל

  )מנורת המאור(

  

  

  "אין מזווגין לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו"

  )א"ע, סוטה ב(

  ."יק ופרוצה לרשעצנועה לצד": י"רש

וגם לא הוזכרו מעלות , "צדיקה לצדיק"לא נאמר כאן 

, ללמדנו. חסד וכדומה, צדקה, אחרות כמו תפילה בכוונה

ולא ניתן להגיע להיות , אישה צנועה זו אישה צדיקהכי 

  .צדיקה אם לא על ידי צניעות

  )עוז והדר לבושה(

  

  

 איוה יצירתה ונתוכ משלמת ... הצנועה שהישהא נמצא"

  ".אלוקים ליראי הגונה היא ,בוראה בה בחר אשר שהיהא

  )מנורת המאור(

  

  

כי כאשר מחפשים שידוך יש לבדוק , מפי החזון איש ידוע

  .שתהיה צנועה ומכבדת הורים :בנערה שני דברים

  )עוז והדר לבושה( 

 .ניתן לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים. דף זה טעון גניזה
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