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כל מי שמכירה קצת את הנושא תעיד שבשנים האחרונות ישנם מאות ניסים סביב עניין הצניעות בלבוש ומה השם רוצה לומר לנו
כשהוא עושה ניסים כאלו? מסר פשוט :שהוא אוהב את הצניעות .הצניעות בימינו דומה לכתר המלך שמונח בביזיון נורא ואיום,
בתוך ביצה של ניוול וסיאוב .אשרי מי שמתעוררת ,כל עוד אפשר ,להחזיר למלך את כבוד כתרו .וממילא יחזיר לה המלך כבודה.
למעוניינים לאמת את הסיפורים 02-5383158 -

"כיסוי הראש שלה הציל את חיי!"

מרת ג .ד .מארה"ב ,בעקבות שיעור ששמעה ,קבלה על עצמה שלא
תצא מפתח ביתה ללא כיסוי ראש .והנה בוקר אחד יצאה למרפסת
ביתה ,והדלת נטרקה אחריה וננעלה ,בכדי לחזור לביתה היתה חייבת
לצאת מהמרפסת לרחוב ,ומשם לדלת הראשית ,אך איך תצא לרחוב
ללא כיסוי לראשה! לבה לחש לה" :אל תוותרי ,הרי קבלת על עצמך לא
לצאת לרחוב ללא כיסוי ראש!" צלצלה איפה לבעלה מטלפון הנייד שהיה
בכיסה ,ובקשה שיבוא לבית ויפתח לה את הדלת של המרפסת ,בעלה
שהיה כבר בעבודה במשרד אמר "יצאת מדעתך? אני באמצע פגישה!
שימי יד על הראש ורוצי לבית מהדלת הראשית!" אך ליבה לחש לה
שוב "קבלת קבלה קיימי אותה – יש כאן ניסיון תתגברי בעזרת השם" –
והיא אמרה לבעלה "אני נשארת בחוץ עד שתגיע" אמרה בשקט וסגרה
את הטלפון .בעלה סיפר ,אחר המעשה ,שהשתאה לגודל בטחונה,
סיים בזריזות את הפגישה ורץ לחלץ את אשתו העומדת בחצר ביתם
ומחכה" .ממש צדקת!" עברה מחשבה של קורת רוח בלבו .לא עברו
דקות אחדות ,ובעודו נוסע במהירות לעבר הבית ,החריש את אוזניו
והקפיא את דמו  ,פיצוץ אדיר ,בניין התאומים קרס אט אט ,ומהקומה
שבה היה אמור לשבת עכשיו בכיסאו המרופד ,לא נותרה אבן על אבן.
כשהצליח לקלוט את אשר קרה ,צעק מתוך ההלם" :כיסוי הראש שלה
הציל אותי! היא הצילה את חיי!" ,בוודאי שהמצווה שלה הצילה את
חייו .כי בעבור מסירות נפש על צניעות משלמים הרבה מאוד מן שמייא.
ב.ד .היא פקידה צעירה טובת לב ,העובדת באחד הבנקים שנמצא
בתוככי שכונה חרדית .היא מגיעה לבנק לבושה "איך שבא לה" .היא
לא דוסית! יום אחד ניגש אליה אברך חרדי ,מושפל עיניים ,ובשפה
רפה בקש שלא תבוא ככה לעבודה .זה מפריע מאוד לציבור החרדי,
"אנחנו בדמוקרטיה!" ענתה "ואני יכולה ללבוש מה שאני מבינה!"
"אבל תהיה לך זכות גדולה אם תשתדלי כן ללבוש צנוע ".אמר האברך
והלך .משהו בכנות שלו ,בבושה שבה דיבר ,נגע ללבה" ,מה אכפת
לי לא להרגיז אותם?" חשבה "בסך הכול יש בהם דברים מיוחדים!
ובאמת אני מתחצפת כשאני יושבת כך למולם "...למחרת היא הגיעה
לבנק וחולצה רחבה מעל לבגדיה .להפתעתה היתה הרגשתה טובה.
משהו עדין וטוב נוסף בנפש .הרגשה שהיא לא הכירה עד אז .ולכן היא
המשיכה ללכת בבגד עליון רחב מעל לבגדיה .לאחר זמן קצר מצאה
עצמה ב.ד .ב"אולמי וורסאי" בחתונת קרובתה .לפתע הרגישה גל מוזר
של חום חזק עובר עליה .כבר שלחה יד להוריד את הז'קט ,אבל משהו
פנימי עצר בעדה .הרגשה דקה ורוחנית .היא הרגישה לפתע בושה.
"אצא החוצה לנשום אויר" החליטה .אחרי דקה קרס האולם על יושביו
ורוקדיו .שירדו חיים אל מותם ,מצווה גוררת מצווה .ב.ד .לא יכלה כבר
להמשיך בלי לחפש מה כל זה אומר .וחזרה בתשובה .שרש :בושה.

לסיפור הזה קשה להאמין ביותר אך בעלת המעשה תעיד שהדברים
אכן אמת טל0526330351 :
היה זה במוצש"ק שלפני ר"ה לפני כ  7-שנים  .ילדי התאחרו להגיע
לבית ,ואני כמו אם למופת-התחלתי להילחץ פתחתי ספר "תהילים"
והתפללתי לה' .הדלקתי נר לאליהו הנביא ובכיתי ללא הרף לה' :
רבש"ע ,למה עושים טוב ומקבלים רע  ,מה מקור כל הצרות שבאות
על עמ"י? תעזור לי ,תגיד לי מה יש לתקן ,הנה אני כאן לידך ,אין לי
אף אחד  ,רק אתה ! עזור לי ! בכיתי ובכיתי ואמרתי לד' שאינני זזה
מפה עד שאקבל תשובה .בינתיים גם הילדים הגיעו וכולם הלכו לישון.
כיביתי את האור והתהפכתי במיטתי והנה אני רואה מישהו עומד לידי.
לא נבהלתי .הוא נראה צדיק עם הדרת פנים .הוא שאל אותי :מה לך
בתי ,הנני כאן לפנייך .אמרי לי את כל השאלות ואעזור לך" שאלתי
למה יש כ"כ הרבה צרות  ,למה כ"כ הרבה דברים שאנו לא מבינים.
ענה לי " :תראי בתי ,יש כאן גלגל ,ובו סרט החיים שלך .לכל אחד יש
את הסרט שלו וכל אחד יורד לעולם עם הסרט שהכינו עבורו" .פתאום
ראיתי מולי על הקיר את עצמי בפילם ,בילדותי ,בבית הורי וסבתי.
האיש אמר ,אני עוצר את הסרט ,נתמקד בהווה לא בעבר ...שאלתי
לגבי דבר מסוים שהציק לי בחיי היום יום והייתי מאד מוטרדת ממנו.
הוא אמר שלאדם שיש עליו קטרוגים בשמיים אז הכול נחסם בפניו .לא
'הולך' לו ,לא בפרנסה ,ולא בילדים והוא לא רואה ברכה במעשי ידיו
וראיתי גם כיצד נעשים הקטרוגים ,ראיתי את מעשיי מאז קומי בבוקר.
האיש ענה לי על שאלות ששאלתי והראה לי מראות מהעולם העליון,
וכל מיני עונשים שנענשו אנשים .אך קצרה היריעה מלפרט ואכתוב
רק על עניין הצניעות .הוא הראה לי את כל הבנות והנשים שהולכות
צמוד וקצר ,והראה לי שהן לא יכולות לקבל את אור ד' והן בעונש
גדול שם ,והעונש שם יותר גדול ד' ישמור .הוא מכניס אותי לחדר גדול
עם שולחן ארוך כמו מנגל ועליו איברים איברים :לשון ,יד ,אוזניים
הכול נצרב באש .שאלתי מה זה ,ונעניתי שבכל אבר שבו חטאנו ח"ו
בו נענשים .דברנו לשוה"ר ,הלשון נענשת ,שמענו דיבורים אסורים,
האוזן נענשת ,מי שרח"ל הלכה שלא בצניעות שורפים את האיברים
במה שהתבלטה .הוא עצר את הסרט ודיבר על חוסר הצניעות ,ואמר
שאלה שלא זוכות לקבל את אור ד' בגלל חוסר הצניעות שלהן  -צריך
לבקש עליהן רחמים ,להתפלל עליהן ולא לדבר עליהן רע כי זה
מוסיף קטרוגים ,ואז אני שואלת אז איך צריך להתלבש? כתשובה
הוא מראה לי נשים שמכוסות היטב בבגדים רחבים .בסוף הוא הראה
לי את המראה של ביהמ"ק השלישי זוהר בצבעים מרהיבים יורד לאט
לאט מן השמים! ואם נשנה את עצמנו הוא ירד יותר ויותר מהר כי הוא
תלוי במעשינו ולכן הוא יורד לאט .הוא אמר שהמסר מיועד לכולם!
לכולם יש מה לשנות!!! השעון המעורר צלצל ,הסתובבתי לכבותו
והאיש הפלאי נעלם .כשנשאל רב מפורסם על כך ,אמר שהמחזה
היה כולו אמת לפי מה שכתוב בספרים והאיש הפלאי לא היה אחר
מאשר ...אליהו הנביא זכור לטוב שבמהרה יבוא לבשר על בוא הגואל,
לאחר שנמלא את המסר שהשאיר לדורנו-דור אחרון לגלות וראשון
לגאולה הקרובה.

את הסיפור הבא סיפר מנהל ת"ת "אהל תורה" הרב זאב אשר לוריא שליט"א ועדים לו ת"ח מב"ב .במחלקה קשה בביה"ח "תל השומר" אושפזה
אישה כבת חמישים במצב של ניוון גופני חמור ,כשהרופאים לא יודעים לאבחן את המחלה .אחרי חודשים של ייסורי איוב אמרו נואש .והמצב
הדרדר .ערב אחד ניגשה אישה חרדית זרה אל דלפק האחיות ושאלה מי פה החולה הקשה ביותר .הצביעו על האישה האומללה .ליד מיטתה ישבו
בני המשפחה שאינם שומרי מצוות "את רוצה להיות בריאה?" שאלה המבקרת הלא צפויה .בני המשפחה הביטו באורחת בחוסר אהדה בולט ,אך
לא כך החולה ,שידעה שאין מי שיכול להושיעה ,רק הבורא" ,אני רוצה להבריא" אמרה .האורחת המשיכה "את צריכה לעשות משהו בשביל זה.
להקריב משהו" "מה?" שאלה החולה" .את מעשנת בשבת?" החולה ענתה שכן" .האם את מוכנה להפסיק?" בני המשפחה לא עמדו במתח ופרצו
בצחוק נבוך ורועם "אני מוכנה הכול בשביל להבריא!" נשמע קולה של האם "את מוכנה גם לכסות את הראש כמו שהתורה דורשת?" הפעם איש
לא צחק .המתח היה רב" ,כן" ענתה החולה ,ומשהו מתוך עיניה נצץ והבריק .האורחת המוזרה הגישה מטפחת ראש לאם "שימי על ראשך ,ואל
תעשני בשבת הקרובה! וה' ישיב לך בחסדו את בריאותך" .הילדים צחקו שוב במרירות למראה האם המיוסרת והמטפחת לראשה .האורחת ברכה
אותה בחום ויצאה .עכשיו ניסו הבנים לשכנע את אמם ל"צאת מהשטויות" .כפיה דתית בלתי נסבלת להיטפל לחולה אנושה! אך לא עברה שעה,
והלא יואמן קרה .ה' התחיל להושיע!! זעקה רמה נשמעה "אני מרגישה זרם ביד השמאלית!" הרופא ביקש שהיא תזיז את היד ,והיד זזה .הכול עצרו
את נשימתם .אחרי מספר דקות צעקה החולה שיש זרם ביד השנייה .גם זו זזה .הרופאים עמדו משתאים ליד מיטתה .צופים בכוח הבורא וחסדו
אל יראיו .הם ראו איך הרגליים חוזרות מעצמן לחיות .החולה יכלה כבר לדרוך על המרצפות .עוד באותו יום הלכה על שתי רגליה אחרי חודשים
של ניוון הולך וגובר .בסוף השבוע שוחררה לביתה .במוצאי שב"ק הקרוב ערכה סעודת הודיה בביה"ח כשהיא מספרת את הנס ומה שקבלה על
עצמה .פורצת בבכי מדי פעם .וגוררת גם את המשתתפים לפרצי רגשות עזים .האישה שחזרה בתשובה שלימה מקווה שבני המשפחה יקריבו גם
משהו בשביל ה' ,והרי ראו עין בעין את רחמנותו האינסופית על השבים אל חוקיו ומשפטיו הקדושים

מכתבה של רויטל

עיצוב :י .זיידנר 0777-0111-99

אחיותיי היקרות,
אני כותבת אליכן ברגעי האחרונים ,בשארית הכוחות שנותרו בי ,אני כותבת
בדמעות ובדם ליבי השבור והמיוסר .כן ,אני ,רויטל אברהם בת  19עומדת
לפני הסוף ,צעירה אבל השערים בפני נסגרים .אני מרגישה כמו פרח יפה
שסוגר את עליו .גם אני כמותכן חלמתי רבות על הילדים שייוולדו לי ,הבעל
שאחיה איתו ,המקצוע שאעסוק ועוד אבל אלוקים גזר אחרת ,והיום אני
יודעת שאם הייתי חיה את חיי אחרת זה לא היה קורה .נולדתי למשפחה
דתית במרכז הארץ .מיום שעמדתי על דעתי ידעתי שאני ילדה יפה .מאז
שהייתי ילדה בגן הייתי מאוד מושכת תשומת לב בתווי פני המיוחדים ,גדלתי
בידיעה שנתברכתי ביופי נדיר ,ואני לא מגזימה ,מנת היופי שקיבלתי היא
משהו יוצא דופן במיוחד .הוריי החכמים ניסו תמיד לגמד בעיניי את עצם
היותי יפה והשתדלו להמשיך בסדר חיים תקינים ובלי התייחסות מיוחדת ,אבל
אני שהייתי ילדה חכמה מאוד גדלתי וטיפחתי את היופי הזה יותר ויותר,
העידוד מצד החברה גרם לי להבין שביופי אפשר לקנות-חברות ,מעמד
וכבוד .עשיתי את זה בכל דרך,
למדתי להבין שיופי כמו שלי צריך לנצל .דאגתי להיראות טוב ,יותר מידי טוב.
אהבתי ללבוש בגדים צרים ובולטים .שערי הארוך ,המיוחד היה תמיד
גורם להתפלאות רבה וכך כל פרט במראי החיצוני נמדד בתשומת לב רבה,
איך אפשר לבלוט יותר ,להיראות יותר .במיוחד אהבתי לצאת בחצאיות צרות
וקצרות.
נהניתי להראות ולמשוך תשומת לב .בעוונותיי זה עשה לי טוב! כשמורותיי
לתיכון קלטו את המצב וניסו לשנות היה כבר מאוחר ,נמשכתי בחבלי קסם
למעגל הזה שנקרא-להראות ,להתבלט .זכרוני מילותיה של מורתי" -רויטל,
קיבלת מתנה נדירה ,יופי מיוחד ,זה הניסיון שלך .שמרי עליו מכל משמר יבוא
יום וכל היופי הזה יינתן לאדם המתאים" .הייתי מראה שהדברים חודרים
לליבי אבל בעצם הם כלל לא נכנסו דרך אוזניי .הייתי שיכורה מרדיפה
אחרי עוד בגד בולט ,ועוד מראה שחצן שיסובב את כולם .היום אני יודעת
בוודאות שהכשלתי מאות ואולי אלפי אנשים בלבוש שלי .עשיתי זאת בהנאה
אמיתית .האיתות הראשון היה בערב אחד .עמדתי במטבח וטיגנתי חביתה,
שערי הארוך היה אסוף וקצבותיו נגעו באש שמתחת למחבת .בתוך שניות
הפך שערי ללהבה של אש גדולה ואדמונית .שערי היפה נשרף ,אבל אני
ניצלתי .זכורני איך שכבתי בבית החולים בוכה בהיסטריה מרוב צער על
שערי השרוף ואבי יושב לצידי מנחם ומרגיע" -רויטל ,ה´ עשה לנו נס יכולת
כולך להישרף .אנא ,תביני זה לטובתך ,תשתני והכול מאחורינו" .אבל אני
לא שמעתי ,היית אז בת  16ותוך שנתיים גדל שערי והתייפה והמעשה,
האיתות נשכח מליבי לגמרי .תמיד הייתי אהובה בכיתה אף פעם לא סבלתי
מבדידות או כאב.
כל מה שביקשתי ניתן לי מיד ,כך עברתי את חיי .בגיל  16מטבע הדברים
גדלתי והתייפיתי ,לא יכולתי שלא להתאפר זה כבר הפך להיות חלק ממני
באותה התקופה הסתבכתי קצת יותר לעומק ,אני לא יכולה לפרט על זה
קשה לי מאוד אבל תבינו.
שכחתי לספר ,הייתה לי סבתא צדיקה שהייתי קשורה אליה מאוד ,היא
מאוד כאבה את המצב הרוחני שלי והייתה מנסה בכל דרך לחזק אותי,

היא הייתה נותנת לי כסף לקנות בגדים יותר צנועים אבל גם זה לא
עזר .תקופה קצרה אח"כ כשהייתי בת  16וחצי היא נפטרה .בכיתי
עליה נורא .היא הייתה חלק מהעולם שלי ולא הבנתי איך העולם יכול
להמשיך להתקיים בלעדיה .לאחר תקופה התאוששתי .אני חייבת לציין
שהמוות שלה גרם לי להתחזקות קלה אבל תוך כמה חודשים חזרתי
למעשיי ואף הגברתי אותם .ככל שהגיל התבגר כך נעשיתי יותר שחצנית
ובולטת .ובסוף הגיעה ההתראה השנייה.
באחד הלילות חלמתי על סבתא שלי היא ישבה על אבן ובכתה .עמדתי
לידה ושאלתי אותה"-סבתא ,למה את בוכה?!" היא הצביעה על ראשה
ולא אמרה מילה .התעוררתי מזועזעת ,ניסיתי להירגע והצלחתי .מעשה
זה פרח מזיכרוני עד מהרה וכך גם האיתות השני עבר בלי התייחסות .
ואז זה הגיע .אמנם בהדרגה אבל בעקביות .בהתחלה אלו היו כאבי
ראש סטנדרטיים .אמא שלי אמרה שאני עייפה ולומדת קשה ושאקח לי
מנוחה ,אבל הלב שלי הרגיש אחרת .כעבור חודש לא יכולתי לעמוד מרוב
כאבי ראש ,היה ניראה לי שמשהו שם עומד להתפוצץ לרסיסים .הדרך
למרפאה הייתה מלאת חששות וכך גם הציפייה לתוצאות של הבדיקות
המקיפות .כשישבנו אמא ואני בחדרו של הרופא ,הפנים שלו אמרו הכל.
"כזו בחורה יפה וכ"כ חולה" -פרצתי בבכי וביקשתי הסברים .גם
אמא בכתה היינו חסרות אונים המציאות עלתה על כל דמיון .אני נושאת
גידול ממאיר בראש ,המוות הוא עניין של זמן .אני לא זוכרת איך הגענו
הביתה באותו יום ,אני זוכרת רק הרבה דמעות ,כאב וחוסר אונים
מוחלט .לפתע נזכרתי בחלום ,בסבתא הבוכה ומצביעה על ראשה.
אך ,אולי אם הייתי מתייחסת לאיתותים הכול היה ניראה היום אחרת.
אבל אני המשכתי במעשיי בלי שום התייחסות .ביום המחרת הלכנו
לבית החולים ,בחלומות השחורים ביותר לא האמנתי שהטיפולים האלו
כ"כ כואבים זה פשוט מוות הרגשתי ששורפים לי את העצמות את
הדם את כל מה שיש לי מבפנים .אלוקים הטוב .אתה טוב ואני לא
שמעתי לך ,אבא איך התעלמתי ממך ואתה ברחמיך הרבים שלחת לי שליחים
ואיתותים ולא השכלתי להבין?! ההמשך עצוב וכואב נורא ,קשה לי
לכתוב אותו .שערי היפה ,המדהים נשר .תוך מס´ חודשים אני נותרתי
קירחת ,חיוורת וחלשה .כל רופא שטיפל בי ציין באוזניי שיש לי יופי נדיר
וזה צבט לי את הלב ,ה´ נתן לי פיקדון יקר ,יופי מיוחד ,ואני השתמשתי
בו הפוך ,במקום לשמור עליו הפקרתי אותו .אלוקים! אני היום בת
 19מיוסרת מהחיים ,מלאה כאבים ימיי ספורים המחלה גוברת עליי אני
רואה את המוות קרוב ,אני רוצה שכל מה שהתייסרתי יהיה כפרה על
העוונות שלי .אתן ,אחיות שלי אנא מכן הלב שלי שבור וקרוע תשמעו לדברי
האחרונים שמרו על צניעותכן מכל משמר ,מה יישאר לנו אח"כ ,מה?
יש דין ויש דיין הוא רואה הכול ויודע הכול .והכול יבוא במשפט.
אנא מכן ,אחיותיי היקרות ,תתחזקנה בצניעות
בכל ניסיונות וזה שווה אל תחכו לאיתותים .אנא מכן,
בשבילי .הכרית ספוגה בדמעותיי.
אני כותבת בשארית הכוח שיש בי .אלוקים,
אני מבקשת ,תאמרנה שההתחזקות הזאת
תהיה לרפואתי אני מתחננת ,אני רוצה לחיות.
תודה
רויטל אברהם

רויטל נפטרה זמן קצר לאחר שכתבה את המכתב.
צוואתה הייתה לפרסם את מכתבה ברבים .יהי זכרה ברוך.
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