
 

 

  עתא דשמיאיבסי
  
  

  - קובץ שאלות ותשובות

  ...טוב לדעת
  
  

 מדוע ועל מה? מה יום מיומיים -לימוד הלכות צניעות?  
  .נקודה. לא יודעים -אם לא לומדים: אז נתחיל

  )תענית כד. ג, בראשית רבה יח( יסוד היסודות של בת ישראל -צניעות
  )פלא יועץ(" תלוי בזה ,וזכייתה לעולם הבא, וכמעט כל עונש האישה בעולם הזה"

  ).ל"המהר(" עיקר שבח האישה ומדרגתה העליונה היא הצניעות"
  !. ממאמר פיו של בורא העולם - "היי צנועה" - המצווה היחידה שהושתת עליה בנין האישה היא

  !פעמים 504 -לא פעם אחת
  . ה להציב לו יסודותצריך תחיל -אולי גורד שחקים, בנין אישיות מרומם. יןיאז אם רוצים לבנות את הבנ

 .ומבלעדיו הכל נופל, זהו ממש יסוד היסודות פשוט כמשמעו! על הצניעות מושתת כל הבנין של האומה"
בלי צניעות הכל . שום דבר לא יחזיק מעמד אם אין צניעות - כל התורה וקיום המצוות והמעשים הטובים

  )ל"זצי לפקוביץ "מרן הגרמ(..." בטל

  ....?בנוי בדם וביזע אך חסרים לו יסודות, נצחי, עצמי ומי רוצה להשקיע בבנין
  
  

 נכשלים -אם לא יודעים! 
  ?עד כדי כך. זו גוזמא. או

נצטווה להכניס ראשו לכל , קדוש וטהור, אשר היה זקן מופלג ', נביא ה, לשם מה ישעיהו: הבה נתבונן רגע
  ?שמות סוגי הבגדים והתכשיטים בהן החטיאו בנות ציון את הרבים

  ?ד כתבי הקודש"ועוד לכותבם בכ, שהצניעות יפה להם, לשם מה נצטווה להנציח שמות פרטי לבוש
  ...שאין לסמוך כאן על הבנת רמזים והסברים כללייםהלוא אין זה אלא בשביל להודיע ברבים 

, םהשומרות על קיום הע! ומהמצוות החשובות ביותר! אלא לימוד הצניעות לפרטיו הוא חלק מהתורה הקדושה
  . שבהעדרם אין שכינה ואין בית מקדש ואין עם ישראל

שכל פרט לבוש להורות לדורות , האריכו לבאר כל מילה מדברי הנביא ישעיה, )בבבלי ובירושלמי(ל הקדושים "חז
  ! חשוב

  

  .נגרמים המכשולים אשר שרפו ושורפים את בית המקדש שבכל דור) אפילו בשוגג(כי בחוסר ידיעת הלכות אלו 
  
  

 ומכשילים? אם לומדים כבר לא נכשלים? מה?... 
  ?מהפך בין רגע

" ה מסיר יצר הרע ממך"הקב, אם יגעת הרבה בדבריהם: ל"נשא וז' ידוע הוא מה שהובא במדרש רבה פר"
  )הקדמה לחפץ חיים(

  !לימוד קבוע -הפתרון
  
  
  
  
 



 

 

  
 כבר לא מתבלבלים -אם לומדים... 

  . יןבין הידור לעיקר הד, בין חומרה להלכה
  .זה בדוק! מגלים המון דברים שלא היו ידועים קודם -ובעיקר

  
  

  

  ומיד, ל -כ  -אז איך יודעים ה? 
  ! מתחילים -קודם כל, אז

  ---אז, ואם מקבלים גם לקיים
כי , ביאור הדבר. 'נעשה ונשמע' )ז, שמות כד(שנאמר , חכמתו מתקיימת - ואמרו כל שמעשיו מרובים מחכמתו"

על נפשו בלב נאמן לשמור ולעשות על פי התורה אשר יורוהו ועל פי המשפט אשר יאמרו  האיש אשר קיבל
וקנה זכות על הנגלות אליו ועל כל ... יש בידו מן היום הזה שכר על כל המצוות, לו היושבים על המשפט

  )נ פרק כב"אדר(". נעלם מעיניו
  

  !לימוד עקבי -הפתרון
  

  

 ממה מתחילים ?אז איך עושים תשובה -ימים נוראים?  
 :לפנות את הדרך מהמעכבים את התשובה. לפתוח את השער  -
והמעכב את הרבים :.....ואלו הם, עשרים וארבעה דברים מעכבים את התשובה) ח"ריף יומא פ(ל "אמרו רבותינו ז"

  ."הומעשות דבר מצו
  ... -?ואם מחטיא אותם בעברה 

  !?לתשובה האין זה פתח מובהק -וכשמקדשים שם שמים בלבוש צנוע
  
  

 מה להדר? במה לבחור להתקדם ----הדרך ארוכה?? 
   .ישוו להידור אחד קטן בצניעות לאכל החומרות וההידורים : "ל"הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ

רבת את האדם המרוממת ומקדשת ומק, יש לכל הידור קטן משמעות לאין שיעור, בעניני קדושה וצניעות
, מי שנפשו צמאה לרוחניות. 'אתה מוצא קדושה - הומקום שאתה מוצא גדר ערו כל' :ל"כמאמרם ז, לבוראו

  "!עיקר ותחילה הן הצניעות והקדושה
  

  --- ?ומה יש להוסיף
   -מהתחלה -נתחיל -אז

   - הלכה אחת ליום
  !גם בהלכה, זכינו גם בהידור

  
  

  !!!!!!!!!!!!!!שנה טובה ומרוממתשנה טובה ומרוממתבברכת בברכת 
  

 הלכה למעשה  
  :המומלצים על ידי גדולי הדור, הבאים ללמוד את ההלכות מן הספרים ניתן

  להשיג בחנויות הספרים - משבצות זהב לבושה
  052-7638441: בחנויות הספרים וכן בטלפון - הלבוש כהלכתו

  

 - "קו שלך"כמו כן ניתן לשמוע שיעורים מרתקים בהלכות צניעות ב

 הלכה שבועית -  1' שלוחה מס, 0722-722-344


