
 צניעות

 אמר. הבתולות מכל לפניו וחסד חן ותשא הנשים מכל אסתר את המלך ויאהב - א ,יג המגיל
 עבד, גדול משתה המלך ויעש. טעם - בעולה טעם, טעם - בתולה טעם לטעום ביקש: רב

 ובהקבץ. ליה גליא ולא - פרדישני שדר, ליה גליא ולא - כרגא דלי, ליה גליא ולא - משתיא
 - חבירתה בירך אלא מתקנאה אשה אין: אמר. ממרדכי עצה שקל אזיל', וגו שנית בתולות
 .וגו מולדתה מגדת אסתר אין דכתיב, ליה גליא לא הכי ואפילו

 ובשכר, שאול ממנה ויצא זכתה - ברחל בה שהיתה צניעות בשכר, עיניו מצדיק יגרע לא
 ויגד דכתיב - ברחל בה היתה צניעות ומאי. אסתר ממנו ויצאת זכה - בשאול בו שהיה צניעות

: לה אמר אלא? הוא אביה אחות בן והלא? הוא אביה אחי וכי. הוא אביה אחי כי לרחל יעקב
 אנא אחיו: לה אמר -. ליה יכלת ולא, הוא רמאה אבא, מיהו. אין: ליה אמרה? לי מינסבא
 ועם תתבר נבר עם, אין: לה אמר -? ברמיותא לסגויי לצדיקי שרי ומי: ליה אמרה -. ברמאות

 מנסיב ולא, מינאי דקשישא אחתא לי אית: ליה אמרה -? רמיותא ומאי: לה אמר. תתפל עקש
. ניהלה מסרתינהו, אחתאי מיכספא השתא: אמרה, ליליא מטא כי. סימנים לה מסר. מקמה לי

 סימנין מתוך: אלא? היא לאה לאו השתא דעד מכלל, לאה היא והנה בבקר ויהי דכתיב והיינו
 צניעות ומה. שאול ממנה ויצא זכתה לפיכך. השתא עד ידע הוה לא ללאה רחל שמסרה

 ממנו ויצאת זכה - שמואל אמר אשר לו הגיד לא המלוכה דבר ואת דכתיב - בשאול היתה
  .אסתר

 

ּנּו תֹאַכל לֹא ָוָרע טֹוב ַהַדַעת ּוֵמֵעץ - ב פרק בראשית יֹום ִכי ִממֶּ ָך בְּ ּנּו ֲאָכלְּ  :ָתמּות מֹות ִממֶּ

 

 צאתך ביום וכמוהו. מות בן תהיה ממנו שתאכל בעת - תמות מות ממנו אכלך ביום - ן"רמב
 ואין, ביום בו מיד שימות הכוונה שאין(, מב ב א"מ) תמות מות כי תדע ידוע ואנה אנה והלכת
 שיצא בעת כי הכוונה אבל. כלם שימותו יודעים החיים כי, שימות שידע בלבד לידיעה הכוונה

 ומתו הקדש את כבלע לראות יבאו ולא. ירצה כאשר אותו ימית והוא, למלך מיתה חייב יהיה
 שיהיו אלא ענינם אין(, ט כב ויקרא) יחללוהו כי בו ומתו חטא עליו ישאו ולא(, כ ד במדבר)

 :זה בחטאם וימותו מיתה חייבים

 גזר אבל, מורכב היותו מפני היצירה מתחלת למיתה מעותד האדם היה הטבע אנשי דעת ועל
 תרומה האוכל זר כגון, בעבירות שמים בידי מיתה חייבי כדרך בחטאו ימות יחטא שאם עתה

 שהכונה, וזולתם(, מג כח שמות) ששמשו בגדים ומחוסר(, ט י שם) יין ושתוי(, י כב ויקרא)
 לוקחת ממנה כי האדמה אל שובך עד בעונש אמר ולכך. יומם בא טרם בחטאם שימותו בהם

 ומזרע העץ מפרי אוכל היה מתחילה וגם(. יט ג להלן) בטבעך תשוב עפר ואל אתה עפר כי
 :והפסד הויה וסבת התכה בו היתה כן אם, הארץ

 נותנת העליונית הנשמה כי, לעולם מת לא שחטא אלמלא( ב נה שבת עיין) רבותינו דעת ועל
, לעד אותו יקיים והוא, תמיד בו דבק יהיה היצירה בעת בו אשר האלהי והחפץ, לעד חיים לו

 :(ד א לעיל) טוב כי אלהים וירא במלת שפירשתי כמו

 אבל. בחיוב היא הבריאה כי אמנה קטני לדעת אלא ההפסד על מורה ההרכבה אין כי ודע
 לעד בו יהיה הקיום גם, פשוט אלוהי בחפץ מחודש העולם כי האומרים האמונה אנשי לדעת

 :ברור אמת וזה. החפץ ימי כל

 והאכילה. בחפצי לעד תתקיים לא, מות בן תהיה שאז, תמות מות ממנו אכלך ביום כן אם
, אוכליהם את ומקיימים כמן באיברים נבלעים עדן גן שפירות ויתכן. לענג מתחילה לו היתה

 סבה זה היה, האדמה לחם יאכל אפיו ובזעת, השדה עשב את ואכלת עליו גזר וכאשר
 :ישוב עפר ואל, יאכל ועפר, הוא עפר כי, להפסד

 



כך היא זוכה לדחות -מדת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם, ומתוךמידות ראיה. צניעות. 
מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמם, אבל כיון שמפני יצר האדם וכחו החלש יגרמו לפרוץ 

. מדת האהבה והידידות, בכל במדת הצניעות, שהיא קיומו של העולם הרוחני והחמרי
הסימנים והדבורים הנוחים, הי' ראוי להיות שוה בין המינים, אבל מפני יקרת ערך הצניעות 

הצנוע מכיר, כי לא מפני שנאה  .ארץ ממקומה עד שלא לשאול בשלום אשה-נדחית מדת דרך
 .אם מפני התכלית הכללי היפה-על המין הוא מתרחק ועושה גדרים כי

ברים אנו מוצאים בדעות, התרחקות הראויה וכמעט מוטבעת שלא לתור אחר דוגמתם של ד
מחשכות המרחיקות את המעמד המוסרי, לפעמים נראה שדוחקים את חופש הדעת, אבל מי 

 .שמכיר התכלית יבין את יקר ערך ההגבלה, ויקבל אותה באהבה

 

 וגזל, מחתול צניעות למידין היינו תורה ניתנה לא אילמלא: יוחנן רבי אמר - ב ,ק עירובין
 .מיונה ועריות, מנמלה

 מחתול שאינו בועל אלא במקום סתר. צניעות למדנו - ר"ח

ולי היה נראה לפרש שהוא צנוע בתשמיש עד שאומרים עליו כי הנקבות מתעברות  - רש"ש
 בלא חיבור זכר כמובא בספר שערי שמים מאמר ד'".

 ני אדם, ומכסה צואתו.שאינו מטיל רעי בפ - מחתול צניעות רש"י

 מחתול ר"ל שמכסה את צואתו". צניעות "למדנו - המאירי

 תו.ועל בצנעה. פירוש אחר שמכסה צואשב - )ערך "צנע"( ובערוך

 

 

 

 

 

 


