באחד הימים ,נכנס ר' חיים ויטאל זצ"ל,
המכונה המהרח"ו הקדוש ,אל רבו,
האר"י הקדוש לדבר עמו בדברי קודש.
לפתע ,פנה האר"י אל תלמידו ואמר לו:
"דע לך ר' חיים ,שמעלתך גדולה
בשמיים יותר ממעלת התנאים הקדושים
שחיו לפני אלפי שנים".
נבהל ר' חיים ויטאל מדברי רבו ואמר
לו" :רבנו מי אני ומה אני בכלל לעומת
התנאים הקדושים ,כל מעשיי הטובים
לא מתקרבים למעשה קטן שלהם".
"לא ולא" ,השיב לו האר"י הקדוש" ,דע
לך ,שבשמיים לא נמדד האדם רק לפי
מעשיו הטובים ,אלא דרגתו בשמיים
נחשבת לפי הדור שבו היה וקיים את
המצוות .התנאים הקדושים היו בדור
שכולו קדושה וגילוי שכינה ,ואכן
מעשיהם גדולים ומאירים מאד בשמיים.
אך אתה ,הינך חי בדור ירוד בהרבה
משלהם ,ומעשה קטן שלך בדור זה
גדול בהרבה משלהם!".
אמרו אתם ,אם ר' חיים ויטאל זצ"ל
נחשב בשמיים יותר מדור התנאים עקב
הדור שחי בו – אז כיצד מחשיבים
בשמיים יהודיה בדור שלנו ,בשנת 3102
ההולכת ברחובה של עיר בצניעות
וקדושה? האם יש למישהו ספק בכלל
אם היא גדולה וחשובה בשמיים יותר
מכל צדקת אחרת שחיה עד היום?
כי ערכו של האדם בשמיים הוא לפי
מצב הדור ולא רק לפי מעשיו!.
בימים אלו שהקיץ חם והשמש קופחת,
עלינו לדעת שכל יהודיה ההולכת
בצניעות – נחשבת בשמיים כצדיק גדול
המגן על כל בני דורו!.
"מהיכן היו לך כוחות כה אדירים בדור
כזה?" ,ישאלו אותה בעולם האמת.
"כיצד לא נסחפת אחר האופנה
המושכת? ומיד יראו לה כיצד היתה
מצטערת בשמש הקייצית ,ויאמרו לה:
אשרייך שאת מזומנת לעולם הבא!".
סיפר הרב מרדכי נוירגשל שליט"א:
פעם אחת כשסיים לדרוש באחד מחוגי
הבית שאליו הוזמן ,התפעלה בעלת
הבית מדבריו ,וכאות התפעלות
והוקרה ,מסרה את ידה ,על מנת ללחוץ
את ידו ולהודות לו לעיני הציבור.
הרב ,כמובן לא לחץ את ידה מפני

האיסור החמור שבדבר ,אך הוא פנה אליה
בקול רם לעיני הציבור שלא הוריד את עיניו
מהמחזה ,ואמר" :וודאי מרגישה את בושה
ואי -נעימות בכך שלא לחצתי את ידיך ,אך
דעי לך שעשיתי זאת מפני שאני מתבייש
יותר ממך .ואם תשאלי ממה אני מתבייש?
מתבייש אני כיצד אוכל לגעת בבת ישראל
החשובה אצל בורא העולם כיהלום שבכתר,
ואין אף אדם רשאי לגעת ביהלום שלו!".
אם רק היית יודעת כמה חשובה את בשמיים
לפני בורא עולם ,ממילא היית מכסה ושומרת
על עצמך כמו שהמלך שומר על היהלום שלו.
כמה יש לרחם ולחמול על נשים מבנות עמנו
המסתובבות בבגדים קצרים ומגולים ,אשר
אינן מבינות את יוקרתן ומעלתן לפני ה',
וכיצד יוכל אדם חשוב ללכת כך כאחד העם?

הרבנית בת שבע קנייבסקי ע"ה הקפידה מאד
בענייני צניעות וחינכה גם את בנותיה לנהוג
כך .תמיד הרבתה הרבנית לצטט באזני
בנותיה את דברי חמותה ,הרבנית פעשא,
אשתו של הסטייפלר הקדוש" :מעיקר הדין,
מספיק ללבוש חולצה בעלת שרוול המכסה
את המרפק ,אולם אם רוצים יותר תורה (בנים
צדיקים ותלמידי חכמים) ,צריכים שרוול יותר
ארוך – שרוול המגיע עד כף היד".
זו הסיבה שזכתה הרבנית פעשא לבן המאיר
כיום את עם ישראל  -ר' חיים קנייבסקי שליט"א.
"ותדע לה כל יהודיה" ,אמר החזון איש זצ"ל,
"שמזיעת האשה על ידי בגדי צניעותה נעשה
טל תחיה עבורה לעמוד בתחית המתים".
שום מאמץ וזיעה לפני ה' לא הולך ריקם!
היזעת לכבוד ה'? תזכי לקום בתחיית המתים!.
לכן ,הורה החזון איש זצ"ל שאורך החצאית
של ילדה בת  ,6אמור להיות לפחות  01ס"מ
תחת הברך ,המכסה את הברך גם בישיבה.

וכל שכן אשה בוגרת יותר
שצריכה יותר מכך כדי שתהיה
רוב רגלה מכוסה.
שי ּ ֵּׁש ָּב ּה י ְִר ַאת ָׁש ַמיִם ,וְ יוֹ ַד ַעת
וְ כָ ל ִמי ׁ ֶׁ
שהַ ָּק ָּב"ה אֱ מֶׁ ת ,וְ רוֹ אֶׁ ה ָּכל ְּתנו ָּעהִ ,אם ַרק
ׁ ֶׁ
ְ
ִּת ְרצֶׁ ה לָ ַד ַעת הָ אֱ מֶׁ ת ,אֵּ יך ְּת ַר ּ ֶׁמה ַע ְצ ָמ ּה
ש ּלֹא י ְִת ּג ּ ֶַׁלה ְ ּב ׁשוּם
שא ֶֹׁר ְך ִ ּבגְ דָּ ּה י ֵּׁש בּ וֹ דַּ י ׁ ֶׁ
ׁ ֶׁ
ְ
אֹפֶׁ ן ְל ַמ ְעלָ ה ִמן הַ ּ ֶׁב ֶׁרך ,וְ ִאם ְ ּכלַ ּ ֵּפי ַּב ְעלָ ּה
שה ּוא דּ וֹ ֵּר ׁש
שה ּו ׁ ֶׁ
ּתוּכַ ל ְל ִה ְת ַע ֵּּק ׁש ַעל ָּכל ַמ ּׁ ֶׁ
ְלהַ אֲ ִר ְ
יך ,אֲ בָ ל ַמה ּ ַתעֲ נֶׁה ְליוֹ ם הַ דִּ ין ִל ְפנֵּי
ש ּ ַתעֲ מֹד ִלדין.
של ַמ ְעלָ הּ ְ ,ב ֵּעת ׁ ֶׁ
ּ ֵּבית דִּ ין ׁ ֶׁ
והבטיח האדמו"ר מקאליב זצ"ל" :כל
חתיכת בד שמוסיפה האשה לצניעות,
מוסיפין לה בבית דין של מעלה להכריע
את הכף של המאזניים לזכות".
סיפר הצדיק ר' מרדכי אליהו זצ"ל" :פעם
הגיע אליי אדם אחד מסכן וחסר לב.
בכל מה שנגע – הפסיד ונכשל.
יום אחד הוא כבר נשבר ובא לביתי בוכה
בדמעות שליש וביקש שאתן לו עצה.
אמרתי לו" :היום למדתי בר"ן (מסכת
נדרים דף סד) ,שכל מי שמברך ברכה
לבטלה ,וכל מי שמזכיר שם שמים
לבטלה ,בא לידי עוני".
שאלתי אותו" :שמא אתה מברך מול
אשתך כשהיא לבושה שלא בצניעות?".
והוא אמר לי" :כן ,אך אם אומר לה
להתלבש בצניעות היא לא תקשיב".
אמרתי לו" :תגיד לה ,שאם היא תתלבש
בצניעות זו סגולה לעושר ,ואם לא  -זה
מביא עניות".
ואכן הוא הלך ואמר לה ,והיא כיסתה
ראשה והתלבשה צנוע ,ומאז התהפך מזלו
לטובה והחל להרוויח ולהצליח מאד.
אך כמובן שלבוש צנוע זה מהדין ,ולא
מדין סגולה ,וזה חובה גם שלא בשעת
ברכה" ,סיים הצדיק זצ"ל.
האם ראיתם פעם נסיך היושב בחדרו
המלכותי בארמון ומקשקש ושורט את
הקירות המפוארים שבחדרו?
כן הוא הדבר בדיוק אצל בת ישראל
שאינה הולכת בצניעות .היא פשוט לא
יודעת כמה היא מפסידה ,שהרי הזוהר
הקדוש הבטיח שאשה ההולכת בצניעות
מגינה על כל סביבתה ,זוכה לבנים
צדיקים ותלמידי חכמים ובעלה מתברך
בגללה ,והפרנסה רודפת אחריהם ,וזוכה
אף לשלום בביתה .ובפרט בדור שכזה!

אמר החפץ חיים זצ"ל" :כל הוספת הידור שמוסיפה בת ישראל בצניעותה (חצאית יותר ארוכה ,שרוול ארוך,
גרביים צנועות ,בגדים לא צמודים) – היא זוכה מידה כנגד מידה שמוסיפים לה מהשמיים השראת שכינה במעשיה ,ואף זוכה היא
לשמירה והגנה מכל הצרות והקיטרוגים לה ולכל משפחתה ,בעבור שהוסיפה ולו מעט בצניעות לכבוד ה'.

