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 äøúñäå úåòéðö äøúñäå úåòéðö / /áá''  

        דבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכת

  
יציאה  וכל, מקום האישה וכבודה הוא בביתה" כל כבודה בת מלך פנימה"

קודש ', בתוך הבית יוצרת האישה משכן לד. גנאי הוא לה -שלא לצורך 
כך רבה יותר השראת , אשר ככל שהסתרתו וצניעותו גדולה יותר, קודשים

  .השכינה אשר בתוכו
נר הקדושה : שהעיד עליה המדרש שצנועה הייתה, כזה היה אוהלה של שרה

וענן שכינה קשור , מן העיןשהרי אין ברכה אלא בסמוי  -ברכה בעיסה , דולק
  .שקדושת השכינה שורה רק במקום צנוע ומוסתר -

ביתה של כל אחת שעיקר , כך צריך להיות ביתנו, וכמו אוהלה של שרה
עלינו לשמור מכל : אישה כשרה שבנשים, שאיפתה היא להיות אשת חיל

וזאת על ידי שנגלם במעשינו את , משמר על קדושתו וצניעותו של ביתנו
כגפן , "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך: "ו של דוד המלך בתהיליםדברי

  .המוסתרת בירכתי הבית ורק ענפיה ודליותיה העולים נגלים לעין כל
בזכות : כך נזכה לקרב יותר ויותר את הגאולה, וככל שנתחזק יותר במידה זו

  !אמן, נשים צדקניות נגאלו ובזכותן ייגאלו במהרה בימינו
   

        שכר הצניעותשכר הצניעותשכר הצניעותשכר הצניעותשכר הצניעותשכר הצניעותשכר הצניעותשכר הצניעות

  

 ...נגאלו ישראל ממצרים צדקניות נשים בזכות"

 גאולה תהיה כן ראשונה גאולה יתהישה וכמו

 גם תהיה נשים שבזכות לפניך הרי כן ואם. אחרונה

 שהיא כל צריכה ל כןע, אחרונה הגאולה כן

 הילוכה להיות לראות בישראל וצנועה הכשירה

 לצאת זוכה שתהיה כדי בפריצות ולא בצניעות

  ".וחסידים נביאים ממנה

  )פרק פב, קב הישר(

  

  

 ביתו בתוך עצמו כשמסגיר - אדם של קדושתו עקר

 ששם ...'וכו בחדריך בא, עמי, לך: בבחינת וחדרו

 מקום הוא בחוץ אבל, הקדושה המשכת עקר

 האדם שישב ראוי היה כן ועל, החיצונים שליטת

  ..."ביתו בתוך תמיד

  )עצות ישרות(

  

 אויב אשר' ה יראת צנועה שהיא לקחת יזכה ואם"

 נעים מה, חלקו ואשרי אשריו - כשר זרע ממנה

 כל אשרי': נאמר עליו, ירושתו מאד יפה מה, גורלם

 והולך יתברך השם את ירא שהיה לפי כי'', ה ירא

 יצטרך ולא כפיו יגיע בו שיאכל לבית זכה, בדרכיו

 לו וטוב הזה בעולם אשריו. ודם בשר מתנות לידי

  .הבא לעולם

 לומר? לגפן שהיא נמשלה למה 'ריהופ גפןכ אשתך'

 פריה כשרה שהיא אף לברכה פריה גפן מה, ךל

  .לברכה

 וזו. יצאנית תהא ולא צנועה שתהא ,'ביתך בירכתי'

  ".'פנימה מלך בת כבודה כל': שנאמר, שהיהא שבח

  )מנורת המאור(

  

  

 שהיא' ה יראת שהיהא בשביל מצויה הברכה"

 דבר ',פנימה ךמל בת כבודה כל' במעשה ההשלמה

  ".'ה עם לכת בהצנע העין מן הסמוי

  )דובר צדק(

        מפי ספרים וסופריםמפי ספרים וסופריםמפי ספרים וסופריםמפי ספרים וסופריםמפי ספרים וסופריםמפי ספרים וסופריםמפי ספרים וסופריםמפי ספרים וסופרים

  

 אומר יחודיב אליכם, קולי שמעו ובתולות נשים ישראל בנות ואתן"

 תלמדו אל ם"העכו מדרך לכן, 'פנימה מלך בת כבודה כל': הפסוק

 בפרטיות, נהר עלי בגנות וברחובות רמיםהכ בטיול, במעגלם לילך

 אתן מלכים בנות הלא, שכיחי ונערים ובחורים אנשים אשר במקומות

וונות בע בגולה כעת בעיניכן אתם קטנים ואם .בית לשבת וכבודכן

 ולגדולה ביקרכן חפץ עולם של מלכו מלך הלא, ושסוי בזוי עם הרבים

 כי', ה בדרכי תללכ ותשמעו תאבו אם, מתוקנות אתן העולם מזה

 ובכל במשכן היה כאשר, קדושה רוח משכן שם צניעות מקום

 בן שיותר וכפי ...צניעות במקום רק שורה הקודש רוח אין כי, מקומות

  ".הקודש רוח עליו תחול יותר, צנוע אדם

  )יערות דבש(

  

 מדלתי תצא ולא, ביתה בתוך ויושבת צנועה להיות שהיהא צריכה"

 עסוקה היא אפילו( ביתה בפתח תעמוד ולא ,גדול לצורך אלא ביתה

 יםרדב תרבה ולא ...)בבטלה ין צריך לומרוא ,ומלאכה אומנות באיזה

  ...גדול לצורך אלא לביתן תכנס ולא, שכנותיה עם

 השווקים על לוכהיה יהא לא ביתה מפתח לצאת רךטתצ אם

 רגילין שאין המבואות על אלא, שם מצויין אדם בני שהמון והרחובות

  ...כך כל בהם להלוך אדם יבנ

 הנשים עם לישב הכנסת בבית או החופה בבית כשתשב תשתדל

, ובצניעות בענוה ויושבת, דברים מרבה תהיה ולא, הכשרות הצדקניות

  ..."עיניה אם כי ממנה יראה ולא

  )ץ"מגדל עוז ליעב(

 .ניתן לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים. דף זה טעון גניזה


