טעון גניזה

בס”ד

מעלות הצניעות
אילו יהודיה היתה יודעת מה זאת,
מה זאת הצניעות ...

למה זוכה האשה הצנועה?
חביבה על הקב"ה

שנאמר (פסיקתא רבתי) "אין לך חביב לפני
.א
הקב"ה מן הצניעות" .וכתיב( :תנחומא כי תשא סימן לא) "אמר הקב"ה ,אין לך יפה
מן הצניעות" ,ולהפך כתיב (סנהדרין צד ).אלקינו שונא זימה הוא" .הִ ּגִ יד לְ ָך אָ דָ ם מַ ה
ּטֹוב ּומָ ה ה' ֵ
ּדֹורׁש ִמ ְּמָך ּכִ י ִאם ...וְ הַ צְ ֵנ ַע ֶלכֶת" (מיכה ו ח).

זוכה לברכה

שנאמר (תענית ח" :):אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן
.ב
"מ ְתּבָ ֵרְך בְ ּכֹ ּלָא".
העין"  .וכן בזוה"ק (פרשת נשא דף קכה ע"ב) ִ

 .גמכפרת על ביתה
כך היא מכפרת על ביתה".

אמרו חז"ל (תנחומא וישלח ו)" :כשם שהמזבח מכפר

 .דמגינה על חלק מהדור

	.זילא ישלטו בגוף שלה רימה ותולעה

אחרי מותה

תישאר גופתה שלמה בקבר .ע' בספר 'תבורך מנשים' (ייהרג ואל יעבור  -שמירת

נגיעה  -סיפור מהרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א) ,ובספר 'עולמות של טוהר' (ח"א ע'

 ,)6ובספר 'מלכי רבנן' (דף קכז מעשה בנערה הצדקת) אודות סוליקא הצדקת .כל
אלו מקרים בהם העבירו גופותיהן של נשים צנועות אחרי עשרות שנים ונשארו
שלימות בקבר .וע"ע בספר 'טהרת הקודש' (מאמר מעלות נוטרי היסוד מעלה סא וכנ"ל).

	.חיזוכה לשמחה במצוות

ספר 'טהרת הקודש' (מאמר מעלות נוטרי

היסוד ,מעלה כב ומעלה עח וכנ"ל).

והשומר אמונים הקדוש כתב (בקונטרס

הצוואה)" :כי האשה שהולכת בצניעות ומתכוונת לשם שמים מגינה על חלק מהדור,
ותזכה לעתיד למה שאף מלאך לא יזכה לו ,וכל הצרות שיש לעם ישראל בעוונותינו
הרבים ,מגיעות רק מחמת הפריצות של הנשים".

 .הבעלה זוכה להשגות קדושות מלמעלה
(פרשת נשא דף קכה ע"ב תרגום מתוק מדבש).

זוהר

בניה יהיו חשובים בדור

(זהר שם) ובמגילה (י" ):כל כלה שהיא
.ו
צנועה זוכה ויוצאים ממנה מלכים" ,וקמחית זכתה ויצאו ממנה שבעה כה"ג (יומא
מז .).וגילו משמים למרת מירל שבשכר צניעותה תזכה למנורת שבעת הנרות ,וזכתה
לבנים שהאירו את העולם בצדקותם ,בהם ר' זושא מאניפולי ור' אלימלך מליז'ענסק
זי"ע (ספר י"ג אורות פרק א') ,והעיד על עצמו הרב סלמאן מוצפי זצ"ל שזכה לתורה
בזכות צניעותה של אמו הצדקת (מפי בנו הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א).

 .זבריאות הנפש והגוף לה ולמשפחתה
 .חזוכה לעשירות (זהר שם)
 .טזוכה לפוריות (זהר שם)" ,אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך" (תהלים
(זהר שם)

קכח ג).

 .יזוכה לנחת מהילדים בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך (שם).
	.איזוכה בשלום בית וראה בנים לבניך ,שלום על ישראל (שם).

זוכה להשראת שכינה

אשה שהיא צנועה יש בבית שלה השראת
	.בי
שכינה .שכינה שורה עליה .היא עצמה משכן לשכינה .ולהפך ,אשה לא צנועה מסלקת
שכינה  -כמו שכתוב" :ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" (דברים כג ,טו).

התפילות שלה נשמעות

וברכותיה מתקבלות .מצודת דוד
	.גי
(עה"פ שופטים ה כ"ד)" :מפי נשים צדקניות וצנועות היושבות באוהל ,מפי הנשים
האלה תבורך ,ותתקיים הברכה".

מלווים אותה מלאכים מליצי יושר

ולעומת זאת,
	.די
אשה שאינה הולכת בצניעות" ,מלוים אותה כמה אלפים ְּורבָ בֹות חיצונים וקליפות"
(שומר אמונים ,מאמר ההתחזקות והבטחון).

תינצל מחיבוט הקבר

ספר 'טהרת הקודש' (מאמר מעלות נוטרי
.וט
היסוד ,מעלה סב) וכן כתב (בהקדמה לספר 'טהרת הקודש') ששמירת הצניעות וקדושת

היסוד עניין אחד הוא.

לא תראה את מלאך המוות

ספר 'יערות דבש' לר' יהונתן
.זט
אייבשיץ זצוק"ל (חלק ראשון דרוש ו) וז"ל" :והעיקר בצניעות האשה הוא ּבַ ּׁשּוק,
והן בביתה בחדר משכבה ,לבל ייראה שום גילוי שער ובשר ,אפילו נגד קרובים
ועצמה ובשרה ,כי בזה תינצל ממלאך המוות שהוא מלא עיניים להסית לאדם
בראיית ערוה ,ואשת חיל תינצל מכל אלה ויהללוה בשערים מעשיה" .עכ"ל .וכ"כ
בספר 'טהרת הקודש' ר' אהרון ראטה זצוק"ל (מעלות נוטרי היסוד מעלה לב וכנ"ל).

זוכה לחן אשה על בעלה

(סוטה מז ).וע"ע רש"י שגם המכוערת.
	.טי
וכ"כ המהר"ל (ספר 'נר מצוה  -אור חדש') וז"ל" :כי מפני צניעות של אסתר ,שנקראת
אסתר על שם הצניעות שהיתה נסתרת תמיד ולא יצאה לחוץ אל הנגלה ,לכך נתן לה
הש"י שתהיה חביבה על בעלה כמו שעה ראשונה ,כי דבר שהוא צנוע ואינו רגיל עם
אחר ,הוא חביב עליו כמו שעה ראשונה שחביב עליו בודאי ,ודבר זה ידוע ּבַ חכמה
מאוד"" .הִ ּנֵה בָ אֹ הֶ ל ,להודיע ששרה אמנו צנועה היתה ...יודעים היו מלאכי השרת
ששרה אמנו באׂהל היתה ,אלא מאי באׂהל? כדי לחבבה על בעלה" (בבא מציעא פז.).

זוכה לזיווג צדיק

שנאמר (סוטה ב" :).אין מזווגין לו לאדם אשה,
.כ
אלא לפי מעשיו" .פירש רש"י" :צנועה לצדיק ופרוצה לרשע".

הצניעות שווה לתלמוד תורה

החזון איש בשם הגר"א:
	.אכ
"מה שהגברים משיגים בתורתם ,משיגות הנשים בלבושן הצנוע".

	.בכהצניעות תבלין כנגד יצר הרע

אגרת הגר"א (נוסח ארם

צובה) "כי זה כל האדם לפתח חטאת רובץ ושולט עליו יצרו ,ותבלין שלו  -לזכרים
עסק התורה ,ולנקבות הצניעות והנהגת המדות ומוסר".

טל תחיה

המגיד הר' יעקב גלינסקי זצ"ל בשם החזון איש אמר ,שנשים
	.גכ
מכינות את טל התחיה שלהן לקום בו בתחיית המתים מאגלי הזיעה הנוטפין מהן
מחמת בגדי הצניעות שלהן (וכן מובא גם בביאור "אגרת הגר"א השלם עלים לתרופה"
משיעורי הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל ,וממעשה איש ח"ג).

	.דכזוכה להיות כלי קיבול להשפעת חכמה

שנאמר,

"ואת צנועים חכמה" (משלי יא ב) ובמהר"ל (נתיב הצניעות פ"א).

	.הכזוכה לאמונה שלימה

ספר 'טהרת הקודש' (מאמר מעלות נוטרי

היסוד ,מעלה עו וכנ"ל).

	.וכזוכה ליראת שמים

ספר 'טהרת הקודש' (מאמר מעלות נוטרי היסוד,

מעלה עז וכנ"ל).

נוטלת שכר כנגד כולן

שהצניעות היום ממש מת מצוה ולפיכך
	.זכ
המקיימת מצוה זו נוטלת שכר כנגד כולן( .ירושלמי ,ברכות פ"ט ה) "אם ראית הבריות
שנתייאשו ידיהם מן התורה ,עמוד והחזק בה ,שאתה נוטל שכר כנגד כולם".

	.חכזוכה לקרב את הגאולה

האשה הצנועה נקראת צדקנית (אגרת

הגר"א ,סוטה ב :ד"ה אין מזווגין  -פירש"י שם ,טהרת הקודש מאמר מעלת נוטרי היסוד,

מעלה יז ,וכ"כ בהקדמה כנ"ל) ,ובילקוט רות (אות תר"ו) "אין הדורות נגאלין אלא
בשכר נשים צדקניות שיש בדור" ,ובספר 'קב הישר' (פרק פ"ב) כתב שבזכות נשים
צנועות תהיה הגאולה בב"א .וכתוב (בפרשה יג אות כ ,ושיר השירים רבה ד ,ויקרא רבה
לב) שאחד הדברים שבזכותם זכו ישראל להיגאל ממצרים שלא שינו את לבושם.

לכל המעלות האלה ועוד ,תזכה בת ישראל שהיא באמת צנועה מאד  -כשעוז והדר לבושה  -כשבעזות דקדושה לבושה בהידור,
אזי  -ותשחק ליום אחרון .לא רק צנועה ביחס לדור השפל הזה ,אלא צנועה ביחס למה שהתורה הקדושה מצווה ,וכל כבודה בת מלך פנימה,
תזכה לכל המעלות .הפלא יועץ (חסד לאלפים) כתב שעיקר השכר ועיקר העונש של האשה ,בעולם הזה ובעולם הבא תלוי בצניעותה.

כדי ללמוד ולדעת מהי צניעות כרצון ה' יתברך ,ולקבל חיזוק השקפתי ,בצדו השני של הדף מצורפת רשימת ספרים מומלצים.

בס"ד

מבצע קדוש
הכניסו את הקדושה לביתכם ,במחירי זיכוי הרבים

אור גדול במחיר קטן

בֹורְך ִמּנ ִָׁשים
ספר ְּת ַ

בכריכת סקאי מפוארת או בכריכה רכה.

ספר ייחודי זה זכה בס"ד להיות רב-מכר וזכה להכניס את השכינה לביתן של רבבות קוראות ,אשר העידו נאמנה שהלימוד בספר
גרם להן לאהוב את הצניעות ,והכניס שמחה ,שלום בית וישועות לביתן.
הספר מכיל דברי חיזוק ועידוד בהשקפה ,בחשיבות מצות הצניעות ,במעלתה ,בשכרה ,באמונה וביראת השמים .הספר מציע
פתרונות מעשיים המסייעים להתמודד ביתר קלות עם הניסיונות .מכיל לימוד עיוני של כלל הסוגיות ההלכתיות מן המקורות ,הש"ס
והפוסקים ומשולב במדרשי חז"ל.
גדולי הרבנים התבטאו ,שהוא יצירת מופת וספר חובה בכל בית.
מהנה ,מעניין ,מחכים ומחזק.
מומלץ ע"י גדולי ישראל מכל העדות והחוגים.
מחיר:
 ₪ 20בלבד בכריכת סקאי
 ₪ 10בלבד בכריכה רכה

ספר חֲנֹ ְך ַל ַּנע ֲָרה

בכריכה קשה.

על גבי דפי כרומו צבעוניים וגדולים תוכלו ללמוד בהנאה ,הלכות והנהגות צניעות ,בשילוב סיפורי צדקניות בחרוזים ,המדויקים
למקורות ,וליהנות מציורים מרהיבי עין ובצורת הגשה מקורית וייחודית .הספר מיועד לילדות ,לאמהות ולמחנכות.
מומלץ על ידי גדולי ישראל מכל העדות והחוגים ומנהלות בתי חינוך[ .בקרוב יו"ל בס"ד גם באידיש ובאנגלית].
מחיר:
 ₪ 30בלבד

ספרון ִאּמָ א ,מָ ה זֶה נְ ׁשָ מָ ה?

תשובות פשוטות לשאלות קשות ,לחיזוק האמונה ויראת השמים בגיל הרך.
כריכה קשה ,צבעוני ,מצוייר ומצופה בלמינציה.
מומלץ על ידי הועדה הרוחנית לבקרת ספרים שע"י ביה"ד של הרב נסים קרליץ שליט"א.
מחיר:
 ₪ 12בלבד

ספר טהרת הקודש

חיבור נפלא מיוסד על תיקון היסוד ותיקון המידות ,קדושת הברית ,שמירת העיניים ,קדושת המחשבה וכו' .מאת האדם הגדול
בענקים ,איש אלקים ,מרן אהרן ראטה זצוק"ל זי"ע .בעמ״ח ספר שלחן הטהור ,שומר אמונים ,נועם הלבבות ,מבקש אמונה ועו״ס.
מחיר:
 ₪ 20בלבד בכרך גדול
 ₪ 10בלבד בכרך קטן

ספר בגדי תפארתך

לאחר הצלחת הקונטרס "בגדי תפארתך" שיצא לאור בשנת תשע"ב ,כעת יצא לאור הספר השלם "בגדי תפארתך" בענין מקום
השוק ואורך השמלה .כולל יסודות רבים בהלכות הלבוש היהודי ,בצירוף הרבה עניינים הנוגעים מאד למעשה בדברים ,אשר מעטים
מודעים אליהם – והכל בלימוד בהיר ומקיף מתוך הש"ס והפוסקים .הספר מבאר את מקום השוק ,אורך המלבושים ,דין טפח באשה
ערוה והמסתעף (דיני ברכות ועוד) ,חומרת שוק משיער ,איסור בגד צמוד ,ערוה בעששית ,מסורת הלבוש ,צניעות הקטנות ,מלא
כל הארץ כבודו ,חוקות הגויים ,דת משה ויהודית ועוד מכתבים חדשים מהגר"ח קניבסקי שליט"א .לספר מצורף קונטרס "ירך גבור"
בעניין יסודות קבלת הלכה.
הסכמות נלהבות מגדולי ישראל מכל העדות והחוגים.
מחיר:
 ₪ 20בלבד

ספר תורת הנשים

ספר זה מתמצת בלשון קלה וקולחת את הספר החשוב והקדוש  -ספר "הצניעות והישועה" ,להגאון האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל.
כמו כן ,ניתן לקבל ספר זה גם כחוברת בפורמט מוקטן בחינם.
מחיר:
 ₪ 20בלבד
טל' להזמנות:

02-6222781

לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלון זה ועלונים נוספים לחיזוק הצניעות והקדושה .פרטים בטל' 0527-120-948

