
ישראל  בעם  שיש  שזכינו  גורלנו,  נעים  מה  חלקנו  טוב  מה  אשרינו 
על  להשתטח  מגיעים  ל"ע,  וצוקה  צרה  עת  ובכל  וקדושים,  צדיקים 
קברות הצדיקים, ולהתחנן לפני אבינו שבשמים, שזכות הצדיק תעמוד 

לנו ויהא מליץ יושר בעדנו ותתקבל תפילתנו.
אך האם אנו מכבדות את הציון הקדוש ומגיעות אליו באופן ראוי? 

האם אין בידנו עוון שחוצץ ביננו לבין אבינו שבשמים ומונע מתפילותינו 
להישמע ח"ו?

)ישעיה נט,  ישנם עוונות שגורמים לאדם שהוא צועק ואינו נענה, כדכתיב 
ִהְסִּתירּו  ְוַחּטֹאוֵתיֶכם  ֱאֹלֵקיֶכם  ְלֵבין  ֵּביֵנֶכם  ַמְבִּדִלים  ָהיּו  "ֲעֹווֹנֵתיֶכם  ב(: 

טו(  א,  )שם  שנאמר  נענה,  ואינו  צועק  שהמתפלל  ִמְּׁשמֹוַע".  ִמֶּכם  ָפִנים 
"ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם ַאְעִלים ֵעיַני ִמֶּכם. ַּגם ִּכי ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע". 
פירש הגאון מוילנא: "ושלשה ]עוונות[ אלה: גזל ועריות ושפיכות דמים 
מעכבין את התפילה". מהו אותו עוון עריות שבגינו התפילה מתעכבת 
מלהישמע? אומרת הגמרא )יומא ט:(: "גלוי עריות דכתיב: )ישעיהו ג, טז( ַוּיֹאֶמר 
ַוֵּתַלְכָנה ְנטּויֹות ָּגרֹון ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיָנִים, ָהלֹוְך  ַיַען ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון,  ה' 
ְוָטֹפף ֵּתַלְכָנה ּוְבַרְגֵליֶהם ְּתַעַּכְסָנה" וכו'. ומפורט שם )ישעיהו ג, טז-כד( שעוון 
העריות שהחריב את בית המקדש היה, שבנות ציון הלכו ברשות הרבים 
בגאווה, בבגדי פאר ובאבזרי התקשטות ויופי, בצוואר מגולה, בקומה 
זקופה, בפסיעות נאות, באיפור, בנעלי עקב, בבגדי צבעונין, במטפחות 
כל  וכו'.  בתכשיטים  בחגורה,  בבושם,  בפאות,  ומוגבהות,  מקושטות 
אבזר וכל בגד שאינו צנוע נחשב לעוון עריות! ועוון עריות זה מעכב את 

התפילות מלהישמע.
ורק אח"כ  ַמְרַאִיְך"  ֶאת  "ַהְרִאיִני  כל  קודם  יד(  ב,  )שיר השירים  אומר הקב"ה 
ָעֵרב" רק כאשר  "ִכּי קֹוֵלְך  - את קול תפילתך,  ֶאת קֹוֵלְך"  "ַהְשִׁמיִעיִני 
"הצניעות  בספר  זצ"ל  מזוטשקא  האדמו"ר  וכתב  ָנאֶוה".  "ַמְרֵאיְך 
הצניעות  בשם  הספר  שם  "וקראתי  לשונו:  וזו  יז(  )הקדמה  והישועה" 
המדרש  לשון  וזו  הישועה.  את  מביאה  שהצניעות  לעורר  והישועה, 
)במדבר רבה פ"ט ס"ז( שאין הקב"ה מייחד שמו בישראל, שהוא נקרא )דברים כג, טו( 

'ֶאֹלֶקיָך', אלא בזמן 'ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש'. ואותה שעה הוא משרה שכינתו 
ביניכם והוא מציל אתכם מיד אויביכם ומוסר שונאיכם כו׳, שישראל 
נקראו קדושים בעת ששומרין עצמן מן הניאוף ומן הזימה, שכן כתיב 

ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים )ויקרא כ, ז(" עכ"ל.
ועוד כתב: )פ"ה י"ט( על הפסוק )שיר השירים ו, ד( "ָיָפה ַאְּת ַרְעָיִתי ְּכִתְרָצה. פרש"י: 
והקב"ה מקלסה על זאת: יפה את רעיתי, כשאת רצויה לי. עכ"ל. דרק זהו 
היופי שלך כשאת רצויה לי, דהיינו כשאת נוהגת בצניעות כרצוני". עכ"ל.
וכתב בעל ה"פלא יועץ" )בספר "חסד לאלפים" סימן ג' סעיף ד'( וזו לשונו: "כל אשה 
המרבה ליזהר בדרכי הצניעות הרי זו משבחת, וכמעט כל עונש האשה 

בעולם הזה ולעולם הבא וזכיתה לעולם הבא תלוי בזה".

לזכות  שהדרך  מצינו  הקדוש  בזוהר 
פוריות,  ובהן:  הצניעות!  היא  הישועות  בכל 
ילדים חשובים, נחת מהילדים, השגות קדושות 
מלמעלה, עושר, רפואת הגוף והנפש ושלום בית. 

וזו לשון הזהר הקדוש )פרשת נשא דף קכה עמוד ב - מתוק 
ָתא  ִאּתְ ְעָיא  ּבַ א  ּדָ "ְוַעל  קב-קו(:  עמ'  י"ב  חלק  מדבש 

ועל כן צריכה  ֵביָתא  ּדְ ִזיוֹוֵתי  ּבְ ָייא  ּסְ ְלִאְתּכַ
אפילו  כלומר  ביתה,  בזוויות  להתכסות  האשה 
ִתיב ואם  ן ָמה ּכְ ת ּכֵ במקום צנוע, ְוִאי ָעְבּדַ
עשתה כך להתנהג בצניעות, מה נאמר בה )תהלים 
ִתיֵלי  ׁשְ ּכִ ַמהּו  ֵזיִתים,  ִתיֵלי  ׁשְ ּכִ ֶניָך  ּבָ ג(  קכח 

ֵזיִתים,  ולמה מדמה את בניה לשתילי זיתים, 
ין  ּבֵ ִסְתָווא  ּבְ ין  ּבֵ א  ּדָ ַזִית  ָמה  ומשיב 
בין  זית  מה  ַטְרּפֹוי  ִאְתֲאִבידּו  ָלא  ַקְייָטא  ּבְ
ונאבדים  נופלים  עליו  אין  בקיץ  ובין  בחורף 
ַעל  יר  ַיּתִ יבּות  ֲחׁשִ יּה  ּבֵ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ְוָתִדיר 
יותר  חשיבות  בו  נמצא  ותמיד  ִנין,  ִאיּלָ ָאר  ׁשְ
יבּו  ֲחׁשִ ְלקּון ּבַ ָנָהא ִיְסּתַ ְך ּבְ משאר אילנות  ּכָ
ויהיו  יתעלו  בניה  כך  ַעְלָמא  ִני  ּבְ ָאר  ׁשְ ַעל 
עֹוד  ְוֹלא  העולם.  בני  משאר  יותר  חשובים 
עוד  ולא  א,  ֹכּלָ ּבְ ֵרְך  ִמְתּבָ ְדַבְעָלּה  א  ֶאּלָ
ִבְרָכאן  ּבְ הברכות,  בכל  יתברך  שבעלה  אלא 
מלמעלה,  קדושות  והשגות  בברכות  ֵעיָלא  ּלְ ּדִ
א ובברכות גשמיות בכל צרכי  ּתָ ְלּתַ ִבְרָכאן ּדִ ּבְ
בעשירות,  עּוְתָרא  ּבְ דהיינו  שלמטה,  הגוף 
סביב  בנים  ובבני  בבנים  ִנין  ּבְ ְבֵני  ּבִ ְבִנין  ּבִ
ִדְכִתיב זהו שכתוב )שם  א הּוא  ַהּדָ לשולחנו, 
ֶבר ְיֵרא יי' בברכות  ן ְיֹבַרְך ּגָ י ּכֵ פסוק ד( ִהּנֵה ּכִ

ּיֹון  ִמּצִ יי'  ְיָבֶרְכָך  שלמטה, ּוְכִתיב )שם פסוק ה( 
ל  ַלִים ּכָ טּוב ְירּוׁשָ בברכות שלמעלה ּוְרֵאה ּבְ
יָך שיהיה נמשך תמיד שפע מהיסוד אל  ְיֵמי ַחּיֶ
ִנים ְלָבֶניָך שתזכה לראות  ּבָ המלכות, ּוְרֵאה 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  לֹום  ׁשָ בניך  ומבני  מבניך  נחת 
א שתזכה להמשיך  א ַקִדיׁשָ ָרֵאל ַסּבָ היינו ִיׂשְ
ז"א  על  דאימא  היסוד  שהוא  משלום  רב  שפע 

הנקרא ישראל סבא קדישא".

טעון גניזה

בס"ד

המערבי ובכותל  צדיקים  בקברות  לנשים  לחלוקה  מיועד  זה  עלון 

ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי



ִּבִּתי,
 ֶאל ַהִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש ִהַּגְעְּת ְלִהְתַּפֵּלל

 ָאָּנא ִהְׁשַּתְּדִלי ִּבְקֻדָּׁשתֹו לֹא ְלַזְלֵזל 
 ִאם ִּבְרצֹוֵנְך ִלְזּכֹות ִּביׁשּוָעה
 ָעַלִיְך ְלַהְראֹות ָּכבֹוד ְוַהְכָנָעה
 ִּכי ְּתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה
 ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהְּגֵזָרה

 ַאְך ִּבְׁשִביל ַהְּתׁשּוָבה ֶהְכֵרִחי ְוָדרּוׁש
 ְלַׁשּנֹות ִמָּיִדית ֶאת ֶזה ַהְּלבּוׁש

 ֲחָבל, ָּבאת טֹוֶבֶלת ְוֶׁשֶרץ ְּבָיֵדְך
 ַהְּׁשָעִרים ְנעּוִלים ִּבְפֵני ְּתִפָּלֵתְך
 ַּגם ִאם ִּתְתנֹוֲעִעי ְּבִׂשיא ַהֶּמֶרץ
 לֹא יֹוִעיל ַעד ֶׁשַּתְׁשִליִכי ַהֶּׁשֶרץ
 ֵהיַאְך לֹא ֹּבְׁשת ָּכְך ְלָחלֹות ָּפַני 
 ְלבּוָׁשה ִּבְגֵדי ָׁשַחץ - ְרֹמס ֲחֵצָרי
 ַהֵאיֵנְך יֹוַדַעת ֶׁשִהָּנְך ַּבת ַמְלכּות
 ְוֶׁשֵאין ָחִביב ָעַלי ִמן ַהְּצִניעּות?!

 ֵראִׁשית ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך
 אח"כ, ַהְׁשִמיִעיִני קֹול ְּתִפּלֹוַתִיְך
 ִּכי קֹוֵלְך ָעֵרב ְּכֶׁשַמְרֵאיְך ָנאֶוה
 ִלְתִפּלֹות ַצִּדיִקים ה' ִמַּתֲאֶוה

 ַאל ַּתֲעִמיִדי ְּפֵני ְּתִמיָמה
 יֹוַדַעת ַאְּת ֶׁשֶאֹלֵקינּו ׂשֹוֵנא ִזָּמה
 ֵאיְך ֵהַעְזְּת ָּפַנִיְך ָּכְך ָלבֹוא ְלַבֵּקׁש

 ְוהֹוָפָעֵתְך ִהיא ָלְך ְלמֹוֵקׁש!
 ָאָּנא ִּבִּתי, ְרצֹוִני ָלְך ְלָהִטיב

ֵאיִני ָחֵפץ ֶאת ָּפַנִיְך ֵריָקם ְלָהִׁשיב
ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה' יֹוִכיַח

 ְּבָיֵדְך ִלְפֹּתַח ָּכל ַׁשַער ּוָבִריַח
 ַקְּבִלי ַעל ַעְצֵמְך ִּבְצִניעּות ְלִהְתַלֵּבׁש

 ַוֲאַזי ּתּוְכִלי ָּכל ְיׁשּוָעה ְלַבֵּקׁש
 ַּכִּסי ֵהיֵטב ָּכל ֵׂשָער רֹאֵׁשְך

 ְּבִכּסּוי ַּבד ָּכֵׁשר ֶׁשֵאיֶנּנּו מֹוֵׁשְך
 ְוִאם ֵאיֵנְך ְנׂשּוָאה

 ִקְלִעי ִּבְׂשָעֵרְך ַצָּמה
 ְּבִׂשְמָלה ֲאֻרָּכה ַהְצִניִעי ׁשֹוָקִיְך

 ַׁשְרוּוִלים ֲאֻרִּכים ַעד ַּכּפֹות ָיַדִיְך
 ַהְרִחיִבי ָּכל ַהַּמְלּבּוִׁשים
 ֶׁשַּיְסִּתירּו ִחּתּוְך ַהֵאָבִרים
 ָהִסיִרי ֵמַעל ָּפַנִיְך ִאּפּור

 ָהְרִאי ְלַבֲעֵלְך ֶׁשֹיְפֶיְך לֹו ָׁשמּור
 ִּכי ִנְּתנּו ַּתְכִׁשיִטים ָלִאָּׁשה

 ַרק ְלִהְתַקֵּׁשט ָּבֶהם ְלתֹוְך ֵּביָתּה
 ַהְצִניִעי ַּגם ֶאת ַהַּצָּואר
 ְוָכְך ְּבָכל ֵאָבר ְוֵאָבר.

 ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ִיְהֶיה ָלְך ְלֵמִליץ ֹיֶׁשר
ֶאת ֵּביְתָך ְיַמְּלאּו ַהִּׂשְמָחה ְוָהֹאֶׁשר

עלון זה הופק ע"י "תבורך מנשים"
להזמנת ספרי איכות לחיזוק הצניעות במחירי זיכוי הרבים 02-6222781

מי יכול להראות לי פסק הלכה ממישהו מדורי דורות ועד הדור הזה, 
שיביא איזה מישהו למדן שיביא לי פסק כזה, שמותר ללכת בפאה נכרית, 

להיראות כמו בחורה. חוצפה! האשה הזאת עומדת בערב שבת, 
מדליקה נרות, וקודם הדלקת הנרות היא אומרת תפילה להקב"ה. 

אוי וויי גיוואלד! 
היא מתפללת להקב"ה? 

 ! ה ב ע ו הרי התפילה שלה - ת
ֵמִסיר ָאְזנֹו ִמְּׁשֹמַע ּתֹוָרה - ַּגם ְּתִפָּלתֹו ּתֹוֵעָבה )משלי כח, ט(. אם אדם מסיר את 

אזנו מלשמוע אל גדולי ישראל, מלשמוע אל ההלכה, מלשמוע אל המוסר, 
מלשמוע אל ההגיון, מלשמוע אל דברי תורה, גם תפילתו תועבה! 

וכי הקב"ה יקבל תפילה כזאת?! בודאי לא!
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רבי שלום שבדרון זצוק"ל

ָרֵאל )עמוס ד, יב( ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלֶקיָך ִיׂשְ
בת ישראל יקרה, זכרי כאשר את מתפללת, לפני מי את עומדת. לפני מלך מלכי המלכים - 
הקב"ה, שאין דבר שנוא עליו יותר מחוסר צניעות )סנהדרין צד.(, ואין חביב עליו מן הצניעות 
)פסיקתא רבתי מ"ה(. וכן כתיב )תנחומא כי תשא סימן לא(: "אמר הקב"ה, אין לך יפה מן הצניעות".

ולכן אם רצונך שהקב"ה ישמע את תפילותייך ויקיים את משאלותייך, עלייך לזכור מה 
כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל  ב'(: "עשה רצונו כרצונך,  )מסכת אבות פרק  חז"ל  שאמרו 
רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך". כלומר, אם תעשי רצון הקב"ה 
ממך כרצונו - בלב שלם ובנפש חפצה, אזי יעשה הקב"ה את רצונך - את משאלות לבך, 

כרצונו - כפי רצונו באמת להטיב לבריותיו. 

דיני  בכל  מאד  יזהר  "וכן  שליט"א:  קניבסקי  הגר"ח  מרן  כתב  יושר"  "אורחות  בספר 
תפילה ותפלין ומלבוש כראוי כי על-פי דין חייב להתפלל בבגדים עליונים ולכסות כל 
גופו בצניעות כעומד לפני המלך והוא דינא דגמרא ואין שום מקום ח"ו לזלזל בזה ואפילו 

בקיץ והוא מבזה את המלך ולעמוד באימה ויראה".

בספר ליקוטי מוהר"ן כתב רבי נתן מברסלב )בהקדמה( וזו לשונו: "בסימן ב' מדבר מתפילה 
ושמירת הברית שתלויים זה בזה", ובתורה ב' נכתב: "כי עיקר כלי-זינו של משיח הוא 
התפילה... וזה הכלי זין צריך לקבל על-ידי בחינת יוסף, היינו שמירת הברית". ובסוף 
תורה ב' כתוב: "וכשישמור את הברית זוכה לבחינת תפילה כנ"ל". ובספר המידות )ערך 

תפילה סעיף כה( כתב ר"נ: "ִמְצָוה ִלְהיֹות לֹו ְבָּגִדים ְמֻכָבִּדים ִבְּשַׁעת ַהְתִּפָלּה".


