
 בס"ד

 הרבנית סימה אשכנזי -כל כבודה בת מלך

 סיפור על רבי מתיה בן חרש שניקר את עיניו

 סיפור על אישתו של תנא שחיכתה לו מקושטת שלא יתן עיניו באישה אחרת

 "ונשמרת מכל דבר רע"= הרהור בנשים. ומדוע זה נקרא גבר רע? מה יש בזה??

בברכת המזון רק בזמן חתונה. זו שמחה אצל הקב"ה תוספת  -נברך אלוקינו שהשמחה במעונו ובטובו חיינו""

 ולכן מברכים אותו השמחה במעונו.  אם אין הפרדה מלאה אז לא אומרים זאת כי אין זו שמחה.

ן שמעתה אין קשרים חברתיים מנהג ישראל לפרום את כל הקשרים בבגדיהם של החתן והכלה כדי לסמ

 .לפני הקשר הזוגי אחרים

"כדי  -לכן אסור לבעל לצאת ללמלחמה או לשליחות בשנה הראשונה לנישואים -ח""ושמח את אשתו אשר לק

ספר החינוך "ולהדביק הרצון אצלה": את הרצון להיות איתו. "ולהכניס ציורה וכל  -להרגיל את הטבע עימה"

ים ואז יוולדו ילדפועלה בלב". עד שכל אישה אחרת תהיה זרה לו "כי כל טבע יבקש ויאהב מה שרגיל בו". 

 כשרים "ואז יהיה העולם מלא חן על ידי בוראו".

 מקור הצניעות

 משיח ישאל את הקירות ולפי זה ידע על האדם -"קורות ביתו של אדם מעידים בו"

 רובל לצדקה. 500אמר לעשיר שהקירות יעידו עליו שנתן  -רבי מאיר מלובלין

שדם נקי נשפך שם. למרות שזו אדמה  חש צורך לרצח במקום מסוים. אמר הבע"שט -אלכסיי, עגלון בעש"ט

 ונראית דוממת הדם זועק ממנה. 

 "לבדוק באחיה". וכן "בת תחילה סימן יפה לבנים". מראולכן כשמבררים עליה אומרת הג בת מקרינה על אחיה

 סיפור על הבת במלחמת העולם השנייה עם שרשרת המגן דוד.

 הגרביים. -הרבי מקלויזנבורג

אם בגלל זה היא יוצאת ללא : "וקהמגלה שיערה, זרועה, ליבה, ושזו אישה ש" -נשים שיוצאות ללא כתובה

 מראה על החומרה של החשיפה. כתובה זה 

 אישה כ"חומה" כמו שהחומה מגנה מפני אויבים כך האישה מגנה מפני היצר הרע שנקרא "שונאך". 

המעיל של שמואל היה הצניעות והתפילות של אמא שלו ולכן הוא גדל איתו מגיל צעיר, משח את דוד, נקבר 

 ה שהאמא מלווה את הילד לנצח. איתו ועלה איתו באוב ואיו יקום בתחית המתים. מרא

 אמהות ברוסיה ששמרו על כיסוי הראש נצלו ילדיהם מהצבא בגזירת הקנטוניסטים.

 לנשק מזוזה והאבא שגיכך על כך.  -סיפור על האמא שגידלה את ילדיה על מצוות מעשיות

 


