
צו"ק ראשי תיבות: צניעות וקדושה, ואיתן אותיות תנאי, לרמז שזה תלוי 
בזה ככתוב )דברים כג, טו(: "ִּכי ה' ֱאֹלֶקיָך ִמְתַהֵּלְך ְּבֶקֶרב ַמֲחנֶָך ְלַהִּציְלָך ְוָלֵתת אֹיְֶביָך 
ְלָפנֶיָך ]בתנאי-[ ְוָהיָה ַמֲחנֶיָך ָקדֹוׁש ְוֹלא יְִרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ]אחרת-[ ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך".

צוק איתן

בעל 'השומר אמונים' זצ"ל כתב בקונטרס הצוואה 
בצניעות  שהולכת  האשה  כי  "ודעו  מאידיש(:  )מתורגם 

ומתכוונת לשם שמים מגינה על חלק מהדור ותזכה 
וכל  לו.  יזכה  לא  גדול  מלאך  שאף  למה  לעתיד 
הצרות שיש לישראל בעוונותינו הרבים מגיעות רק 

מחמת הפריצות של הנשים". 
ובספר שומר אמונים העתיק ממכתב רבינו השייך וזו 
לשונו: "וגם תמסרו נפשכם מאד מאד על צניעות בני 
ביתכם, כי בלי ספק שכל הצרות הצרורות נצמחים 

אודות הפריצות שבדור בעוונותינו הרבים".
בת  "הלא אם תשאלי  הקודש:  וכתב בספר טהרת 
בת  לך  דעי  לכן  ככה,  ה'  לי  עשה  מה  על  ישראל 
פגם  בשביל  שהכל  בנפשך  תתבונן  כי  ישראל 
הפריצות שעל ידי זה נמשך פגם היסוד אשר חדא 
מילתא )עניין אחד( היא, כי זה 
מעון  והתפשט  התחיל  הפגם 

הפקירות והפריצות רח"ל". 
הגר"א  אחי  של  נכדו  וכתב 
בספר נחלת אבות: "וכל השנאה 
הוא  אותנו  שונאים  שהאומות 
מתהדרים  שאנו  מחמת  הכל 

במלבושים נאים ומהודרים".
את  לב"  ה"מערכי  ופירש 
צֹר  "ּוַבת  יג(:  מה,  )תהלים  הפסוק 
ָעם"  ֲעִׁשיֵרי  יְַחּלּו  ָּפנַיְִך  ְּבִמנְָחה 
יכבדוכם  "העמים  הלשון:  בזו 

בזכות הצניעות".

ארגון               שמחים לבשר 
על נוסחה שאת הטילים תמגר

תילי תילים של נופת צופים ופנינים
בספר שנקרא תבורך מנשים
שיגרום לאהוב את מצות הצניעות
ולקיימה כהלכתה בשמחה ובקלות
בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל

ובזכותן עתידין מהרה להיגאל
בהמלצת גדולי הדור

מלץ מו

02-6222781
אחות יקרה

עייני ברשימת הקבלות המופיעה מאחור וסמני לעצמך את הקבלות בהן בחרת שבזכותן תזכי גם את
 להוסיף עוד אבן לבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן.

כל אשה המקבלת על עצמה קבלה יועבר שמה לברכה אצל גדולי וצדיקי הדור בע''ה ב"נ. 
טל' להעברת שמות לברכה: 052-7142065

לקבוצות לימוד הלכות וחיזוק לנשים ולנערות עפ"י הספר "תבורך מנשים":
02-5322049 / 052-7142065

מבצע צניעות ארצי לבנין בית המקדש השלישי

טעון גניזהבס"ד

אחות יקרה
שנים רבות התפללנו וחיכינו לגאולה ולבניין בית 
המקדש, והנה אנו נמצאות קרוב מאוד לימים להם 

כה ייחלנו.
להוכיח  ישעיה  הנביא  הרבה  החורבן  בתקופת 
ושם  הגלות  בסיבת  חלקן  על  ישראל  בנות  את 
בבשמים  ההתקשטות  שבעוון  להן  מפרט  הוא 
ותכשיטים, פאות ובגדים מקושטים, חגורות וכו' 
ג'  )פרק  מארצנו  וגלינו  היכלנו  ונשרף  ביתנו  חרב 

פסוק ט''ז והלאה(.

את  לנו  יש  הסוף  לפני  ספורים  רגעים  ועכשיו 
שותפות  ולהיות  אמיתי  תיקון  לעשות  ההזדמנות 
עתידין  ובזכותן  אבותינו  נגאלו  שבזכותן  לנשים 

להיגאל.



קבלות מכף רגל ועד ראש
• נעלים•פשוטות•ונמוכות,•בצבע•כהה,•ולא•מרעישות.	
• גרביים•אטומות•ולא•בצבע•הדומה•לגוף•)מ-•70•	

דניר•ומעלה(.
• בשום•	 הגוף• צורת• מראה• שאינה• רחבה• חצאית•

מצב•וארוכה•עד•הקרסול.
• היד,•	 כף• עד• וארוכה• רחבה• מכופתרת,• חולצה•

מבדים•יציבים•ואטומים•המסתירה•צורת•הגוף.
• רחבים(•	 )אפילו• וסריגים• טריקו• לייקרה,• חולצות•

אסורים•לכל•השיטות•והדעות.
• כיסוי•הצוואר•ע"י•הרמת•הצווארון•או•בתוספת•	

גולף.
• כיסוי•ראש•כשר•-•מטפחת•בצבע•שקט.	
• קשירה•פשוטה•וללא•תוספות•לקישוט.•••••••	
• כיסוי•ראש•תחתון•לתוספת•קדושה.	
• לבנות•-•לקלוע•את•השיער•בצמה•או•בשתי•צמות.	

קבלות בתוך הבית
• דיבור•בנחת•ושמירה•על•פה•נקי.	
• בנוגע•לבעלי•מקצוע•וכדו',•להיזהר•בייחוד•ובדיבור•	

שאינו•לצורך.
• חלוק•הוא•בגד•לשינה•בלבד.	
• בזמן•שירה•או•דיבור•בקול•רם•יש•לוודא•שחלונות•	

הבית•סגורים.

לנשואות
• התקשטות•ע''פ•גדרי•ההלכה•לכבוד•הבעל•בלבד!	
• לכבד•את•הבעל•)כשהוא•מלך•את•מלכה(.	
• בושם•איפור•ותכשיטים•אך•ורק•לבית.	
• מטפחות•צבעוניות•ויפות•לבעל•בלבד.	

בנוסף לקבלה בצניעות
• שיזכה•	 עולם• מבורא• יום• יום• ולבקש• להתפלל•

אותנו•לצניעות•אמיתית.

קבלות מחוץ לבית
• הליכה•בצידי•הדרכים.	

• לא•לעבור•בין•שני•גברים.	
• להנמיך•את•הקול•ברחוב.	
• לא•לשוחח•בטלפון•נייד•ברחוב.	
• צעיף,•	 ז'קט,• וסט,• •- כגון• ללבוש• כיסוי• תוספת•

שכמיה•וכו'.
• התקשטות•ברשות•הרבים•אסורה:•בגדי•ציבעונין,•	

תכשיטים,•בושם,•איפור•)אפילו•במראה•טבעי(•
• לא•להצטלם.	
• ביקור••אצל•רופאה•בלבד•בשעת•הצורך•ח"ו.	
• )אנשי••••••••	 בלבד• גדול• לצורך• •- גברים• עם• דיבור•

מקצוע•וכד'(•באופן•ענייני•וקצר•ובהשפלת•מבט.
• מסירת•כסף•/•חפצים•לגבר•לא•תעשה•באופן•ישיר	
• ללמוד•ולשמור•הלכות•ייחוד.	
• לחשב•כל•יציאה•מהבית•ולהמעיט•יציאות•שלא•	

לצורך.
• הגברים•••••	 אחרי• בתור• המתנה• ציבורית:• תחבורה•

ולא•לפניהם,•ישיבה•נפרדת•בלבד•גם•בנסיעה•עם•
בן••הזוג•וגם•באוטובוס•"מהדרין".

• כל•המוזכר•לעיל•תקף•גם•במקומות•עבודה•שכן•••••	
אלו•נחשבים•לרשות•הרבים•ממש.

קבלות נוספות לחיזוק ושמירת קדושת הבית
• כמו•	 וטמאים• פסולים• מכשירים• ולבער• להרחיק•

וידאו,•משחקי•מחשב,•אינטרנט,•רדיו-•גם•חרדי•
וטלפונים•לא•כשרים.

• שלא•יכנסו•לבית•עיתונים•או•שבועונים•חרדים•	
וגם•ספרות•של•סופרים•חרדים•מצריכה•בדיקה•

מדוקדקת.
• לרוב•	 הנערכים• והצגות• במופעים• להשתתף• לא•

ובפרט• בעיתיים• תכנים• ועם• פסולים• במקומות•
כאשר•נערכים•שם•הקרנות•סרטים•וכדו'.

• להוציא•ולהרחיק•דיסקים•ומוזיקה•מזמרים•שאינם•	
יראי•ה'.

• לחזק•ולהתחזק•בעינייני•קדושה•וצניעות•להרבות•	
זיכוי•הרבים•ע''י•חלוקת•חומר•בנושא•וכן•השתתפות•

בביקורי•בית•הנערכים•בכל•הארץ•מידי•שבוע.

בת ישראל יקרה, דעי כי קבלות אלו שנבחרו על מנת להרבות השראת שכינה בישראל, 
רובן אינן חומרות או בגדר חסידות אלא מעיקר הדין ממש.

וזכרי, שכל קבלה חשובה היא עד מאוד וכל התקדמות ואפילו הקטנה ביותר מועילה 
ומרוממת אותך ואת עם ישראל כולו.

דוגמאות לקבלות מעשיות בצניעות:

רוח  טהרה  ירדה  ממרום,  ומעוררת  לכולנו  את  הרצון
הכניסי  את  השכינה  לביתך,  ולעד  ישרה  השלום  במעונך

אם את מאמינה שאפשר לקלקל, האמיני שאפשר לתקן
לפום צערא אגרא

לזיכוי הרבים, ניתן לקבל את העלון חינם . פרטים בטל' 0527-111-333


