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העלון מוקדש לעילוי נשמת רבי אלעזר אבוחצירא זי''ע

אחיות יקרות ,כולנו עדות למראה עינינו בעשרות השנים האחרונות אשר בכל
העולם נדלק ונתעורר גל של תשובה ,חיפוש ביקוש אחר האמת שלא היה
כמותו מעולם ורואים בחוש כי הוא קול קורא מהשמים באחרית הימים ככתוב
בתורה "ומל ד' את לבבך" כו' ועוד הרבה פסוקים בתורה ,נביאים וכתובים.
משמים מעוררים רוח טהרה בעולם למען נוכל להיגאל ומחזה מרנין לב הוא
לראות אנשים ונשים מקצה העולם אשר שינו את כל אורחתם ועברו מיליוני
ניסיונות ,עשו מהפך אדיר בחייהם וקיבלו על עצמם עול מלכות שמים.
אשה יקרה! בעלון המוגש לפנייך תוכלי למצוא מאמרים של גדולי הדור בנושא צניעות,
סיפורים מרגשים ומחזקים ,וסיפורי ניסים וישועות שקרו ,הסיפורים הם מקרי אמת של
נשים שהגיעו אלינו מכלי ראשון ,ובמס' הטלפון המצורף לכל סיפור תוכלי לאמת כל מקרה
ולשמוע אותו מפי בעלת המעשה ,למען קירוב הגאולה במהרה בימינו אמן.
יבוא יום שנצטרך לתת דין וחשבון לפני בורא כל העולמים ,לפני
מלך מלכי המלכים .ואז יתפוס בנו חיל ורעדה ,באיזו טענה נגיע לבורא
עולם ,כשבורא עולם יגיד לנו ,לימדו אתכן ואמרו לכן מה התכלית של
בת ישראל ומה תפקידה ,ושאישה צריכה להיות צנועה כמו שכתוב:
"אישה ,היי צנועה ,היי צנועה ".בעיני מי רצית למצוא חן כשעמדת
והתייפית ליד המראה ,האם רצית למצוא חן בעיני בורא עולם?!
בשביל בורא עולם לא צריך להתייפות ,בעיניו מוצאים חן רק במצוות
ומעשים טובים ,ועם צניעות .כשנצטרך לתת דין וחשבון ,הנשמה
תבכה ותתחנן אבא ...אבא ...אבא ...תן לי עוד כמה דקות לרדת
ולהיות צנועה אפילו לדקה אחת לעשות לך נחת רוח.
אבל אחיות יקרות! כל אחת מאיתנו יודעת עמוק בלב ששם בשמים
יהיה מאוחר מדי ,לא יעזרו הבכיות ,לא יעזרו לה תחנונים .שם
מחלקים רק שכר ועונש ופה זה המקום לחטוף .כל דקה שעוברת ולא
חטפנו מצוות ,הדקה ההיא לא תחזור וכל דקה שווה זהב! אבל היצר
הרע לא נותן ,הוא עובד ומזיע מפני שהוא יודע שהסוף שלו
מגיע .הוא היצר הרע ,הוא השטן הוא המקטרג ומפתה אותנו,
ומיד הוא עולה לשמים לקטרג עלינו ומי שיש לה שכל לא נותנת
לעצמה להיתפס ברשתו .כל פעולה קטנה ,כל שינוי היא חושבת
מהי המטרה ,למה אני מתלבשת כך?! מי הוציא את האופנה ומהי
מטרתו? האם יש לו מטרה אחרת חוץ מפריצות ומשיכת עין?
ׂאנה נחטוף ,עכשיו הזמן לחטוף קדושה .ה"חזון איש"
אחיות יקרות! ב
הקדוש אמר ש":טל התחייה של בת ישראל הוא הזיעה של בגדי
הצניעות ,עם עוד חתיכת בד אפשר לקבל עוד טל תחייה" ,אוי ...שם
בשמים לא נוכל לקנות אפילו בזהב .מי לא רוצה לקום לתחיית
המתים? כתוב "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים ובזכותן
נגאל" ,נשים צדקניות במצרים ,מרחו על פניהן – פחם ,כדי שהמצרים
לא יסתכלו עליהן ,וכשבאו הביתה ניקו את פניהן .נשים אלו הוציאו
את עם ישראל ממ"ט שערי טומאה שהרי לא היתה טומאה גדולה
יותר מזו ,ומי הוציא את העם מטומאה זו? נשים צדקניות ,ובזכותן
עתידים להיגאל .כל הגאולה העתידה–בידיים שלנו.
אחיות יקרות! בבתי חולים יש הרבה חולים ,יש הרבה אלמנות ויתומים
שבורים ,יש הרבה פחד ממלחמות ,וכולם מחכים לנשים הצדקניות
שהן תתעוררנה ,כי בהן תלויה הגאולה! לא כתוב שגברים יביאו את
הגאולה ,כתוב שנשים צדקניות יקרבו את הגאולה .אז בואו כולנו
נתחזק ונביא את הגאולה .בואו נישא תפילה לבורא כל העולמים
שיגאל אותנו בזכות החיזוק שנשים מתחזקות בצניעות ,שיוציא אותנו
מהגלות המרה .השכינה הקדושה בוכה ,צועקת ומתחננת ,אידישע
קינדערלאך )בני ישראל( מוכן בשבילכם כל כך הרבה שכר ,בורא
עולם רוצה לתת לכם ,אבא שלנו הוא כל כך טוב ,אבל הוא מחכה
לראות הקרבה מצידנו ,לראות את הלב שלנו ,והשכינה הקדושה כל
יום בוכה ,אידישע קינדערלאך )בני ישראל( תתעוררו מהשינה,
תתעוררו מהשינה .בואו נתעורר ונוציא את כל עם ישראל שעדיין
נמצאים בגלות .אמן כן יהי רצון!
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כדי שתשרה הברכה
03-93
גב' ש .ציפתה לילדים כ 30-שנה ,היא הלכה לקבל את ברכתו
של המקובל הצדיק הרב כדורי זצוק"ל .הרב לא רצה לברכה
באמרו שהיא צריכה לכסות את ראשה ,האשה אמרה שהיא
מכסה את ראשה בפאה ,ושוב חזר המקובל על דבריו שהאשה
צריכה לכסות את ראשה בכיסוי ראש )כלומר מטפחת(,לאחר
שהיא קיבלה זאת על עצמה ברך אותה המקובל ,ואמנם היא
נפקדה בבת – לאחר שנים כה רבות של ציפיה02-5382539 .

תינוק בן שלושה חדשים הגיע למצב של סכנה :כל הריאות שלו היו
סתומות עם דלקת חזקה שהיתה שם והוא בקושי יכל לנשום .לקחו את
התינוק לרופא והוא קיבל אינהלציה ,כדורים תרופות ועוד ...וברגע שכבר לא
היה מה לעשות הם הופנו לבית החולים .עבר עליהם לילה קשה  ,הילד לא
אכל ולא שתה ,בקושי נשם ,נתנו לו אנטיביוטיקה דרך הווריד .באותו לילה
חשבו שהתינוק ח"ו נפטר בידי אימו ,האמא של הילד התחילה לבכות
והתפללה ,ובאמצע התפילה שאלה את ה' "מה אני
יכולה לעשות שהילד שלי יבריא?" וביקשה שה' יאיר
את עיניה .והנה פתאום היא הרגישה שכדאי לה
להתחזק דווקא בנושא הצניעות .היא היתה הולכת
עם חצאית בגיזרה ישרה וצרה והחליטה לקבל על
עצמה להרחיב את חצאיותיה .אחרי שלושה ימים
הילד יצא מכלל סכנה ,התחיל לנשום כראוי לאכול
ולשתות .לבירורים02-9741482 :
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מעשה שהיו שתי משפחות רבנים מאוד חשובות ,שניצלו ממוות בשואה בזכות שתי הצמות:
הגסטפו כבר ידעו שהבנות הגדולות מגיל  15-14עושות רק צמה אחת ,והם רצו לקחת את
הבנות הגדולות לעבודה במחנה ,אז הם טיילו בכל הבתים בלילות כשכולם ישנו ונכנסו
לחדרים ובדקו ,מי שהיתה לה צמה אחת לקחו אותה לעבודת פרך . ,אבל אצל משפחתו של
הרבי מקרעטשניף הקפידו לא לזוז כקוצו של יוד מ"שלא שינו את לבושם" וקיימו זאת
במלוא מובן המילה ,והיו הולכות עם שתי צמות קלועות ארוכות עד החופה ,וכשהגיעו
החיילים ,הם שברו בכעס את הדלתות ,ורצו לקחת את הבנות הגדולות ,וכשראו את שתי
הצמות הקלועות ,אמרו אחד לשני בגרמנית :אין כאן ילדות גדולות בא נלך מכאן ,והשאירו
בשקט ומנוחה את הבנות הגדולות המאושרות .היתה להם סייעתא דשמיא ותוך כמה ימים
הגיעו בשלום לארץ ישראל ,וכך הם מייחסים את הצלתם לזכות שתי הצמות!

סיפור מעלון עקבתא דמשיחא חודש סיון תש"ע
השבוע עבר עלינו מקרה שגרם לנו סערה גדולה
וחשבון נפש עצום ורציתי לשתף בו את הקוראים.
הלכנו לטייל קבוצה משפחתית בגליל והגענו
לקבר המיוחס ליתרו ,קבר זה נחשב למקום
מקודש מאד עבור הדרוזים ועל כן הם מקפידים
על קדושת המקום ושומרים עליו מכל דבר

השל"ה הק
שאותם בגדי דוש כותב
את הסיפור הבא סיפרה גברת פ .מבורו פארק שמכירה
ם
פה בעולם הז שלובשים
את הסיפור אישית .לפני כמה שנים נהרגה נערה בתאונת
בגדים לובשים שה ,אותם
דרכים קטלנית ,בדרכה עם משפחתה לויליאמסבורג.
בחודש סיוון תשס"ה הופיעה הנערה בחלום לשתי
האמת .ואם ח ם בעולם
חברותיה הטובות ביותר וסיפרה להן דבר נורא! היא
לנשמה זה לנצח נ סר בגד
צ
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י
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ש
ם.
ה
אמרה שכבר כמה שנים שורפים לה את הרגליים היות
אם
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והיא לבשה גרביים  40דנייר והיא עוברת ייסורים גדולים!
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וכל זאת בגלל שהיו בחורים זרים בבית שהתארחו ואכלו
ו
ו
וארון
פא ח ,גרביי
ם
ש
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ו
שם .הנערה נתנה להן סימנים מובהקים מהבית כדי
פ
לנ ה יחסרו לה ות או שלדעתם סותר את הקדושה .אחת מהנשים
לאמת את החלום .אחת מהחברות שחלמו קמה בבוקר
שמה ,ואת ה בגדים היתה עם פאה לראשה אך כאשר באה
בבהלה ובכתה ,אמה הרגיעה אותה ואמרה לה:
אפשר לתאר .ולע צער אי
להיכנס עצרה השומר ואמר ,אין להיכנס בלי
"חלומות שווא ידברו" ואין צורך להתייחס לחלום זה.
כיסוי ראש ,האשה נבהלה לרגע ,אך מיד
את השכר על כל ומת זאת,
אך הבת התעקשה באמרה שהחברה הראתה לה
התעשתה והתחילה להסביר לו שזה לא
שלבושה כראוי ,רגע ורגע
בחלום סימנים .הבת התקשרה לחברתה וסיפרה לה
השיער שלה זה רק פאה .אך השומר טען שהוא
אפשר לתאגם כן אי
את אשר חלמה ,החברה השנייה נבהלה ואמרה" :גם
ר.
לא מבין קשקושים ,בשבילו זה בדיוק כמו שיער

אני חלמתי אותו חלום באותו לילה וגם לי היא נתנה
סימנים כדי שנדע שזה חלום אמת" .הן הלכו לרב ,והרב אמר להן לפרסם
את החלום ,בלי שם מפני כבוד המשפחה .הבנות סיפרו את הסיפור במחנה שבת לפני כל
הבנות המדריכות והמורות ,הן סירבו לגלות במי המדובר למרות כל ההפצרות .עד שקמה
אחת הבנות ואמרה שלפי הסימנים היא מזהה שזאת אחותה ,כי לפי הסימנים זה תואם
לבית שלהם .הבנות אישרו זאת וכולן התרגשו ובכו ,הן קיבלו על עצמן קבלות בגרביים
בחולצות ובחצאיות כבנות ישראל כשרות .וראו כולם שיש דין ויש דיין.
לבירורים לאמיתות הסיפור אפשר להתקשר לארה"ב טל0017184370576 .

ולא נתן בשום אופן להיכנס .למותר לציין את
הזעזוע שהשאירו בנפשה דבריו הפשוטים כמסיח
לפי תומו של גוי המבין ששער ופאה זה בדיוק
אותו דבר) .א.ו .קרית ספר(
בזכות הצניעות

סיפורה של פ.ש .כשנולד לי הבן הראשון היתה לו
פזילה בעין ,כשהלכתי איתו לרופא היתה לי כבר
בעולם שכולו אמת
תינוקת בעגלה בריאה ב"ה .הרופא שבדק את
סיפור אמיתי שארע בשנת תשנ"ז .אישה צעירה חזרה מקניות ולפתע נפלה בביתה ואיבדה את
הכרתה .לאחר שהובאה לבי''ח מצבה התדרדר והמכשירים קרי המזג אותתו שעוד רגע הנשמה
הבן הסתכל גם על התינוקת בעגלה ואמר:
מתחילה את מסעה האין סופי אל הנצח .ואז ,לפתע פתאום ,אחרי שהמכשירים כבר היו דוממים
"הלוואי שהבת הזאת תראה כמו הבן" מסתבר,
לגמרי היא פוקחת עיניה וזועקת" :אתם לא יודעים מה קורה בשמים! לא רואים כבר בכלל
שלא ידענו ,אבל התינוקת בקושי רואה ,כמעט
שמים ,הכל מלא במלאכי חבלה שמחכים לכל אחת שמגיעה לשם .אוי למי שלא לבושה
מספיק בצניעות .ופנתה לכולן" :את תזרקי מהר את הגופיה הטמאה שלך! ואת – זרקי מהר
עיוורת ,ל"ע .אני כשלעצמי הלכתי ב"צניעות
את החצאית הקצרה! לזרוק מהר את כל הפאות! אתן לא מתארות לעצמכן מה שמחכה פה
מודרנית" אהבתי מאד את היופי והלכתי בהתאם.
למעלה!" ואז היא פנתה לאמא וצעקה מתחננת" :שרפי את הפאה שלי מיד כשתחזרי הביתה!
ידעתי היטב מה עלי לתקן והיכן הבעיה שלי.
הבטיחי לי שתעשי זאת!" וכשגמרה לצעוק את צעקותיה הנוראיות עצמה את עיניה והשיבה
נשמתה ליוצרה .אותה אשה שהיתה מודרנית בלבושה ,הופיעה בחלום לחברתה שעוסקת בזיכוי
עשיתי חשבון נפש -אני גרמתי מכשול לגברים
הרבים ,מספר ימים לפני יום השנה שלה ובכתה ללא הרף בבכי חנוק ומשתנק וסיפרה לה
שהסתכלו בי )בעיניהם( ולכן יש אצל שני ילדיי
דברים קשים העוברים עליה והתחננה וזעקה לעזרה .יהיה סיפור זה וההתעוררות ממנו לעילוי
בעיה בעיניים .התחלתי להתחזק בצניעות וב"ה
נשמתה .טלפון לברורים02-5833592 :
היתה לי זכות .תודה לד' שקיבלתי זאת בעולם
סיפור אישי מאשה חשובה אשר חזרה בתשובה בעקבות האירוע :היה זה במוצש"ק שלפני ר"ה לפני הזה! היום התינוקת הזאת היא בעצמה אמא
כ 8-שנים .ילדי התאחרו להגיע לבית ,ואני כמו אם למופת-התחלתי להילחץ פתחתי ספר "תהילים" ורואה היטב ויש לה ילדים בריאים ב"ה .טלפון
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 לבירורים בחו''ל00442088154625:
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 בשמים אז הכל 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 .האיש הראה לי את
רח' רבי עקיבא .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 .נכנסנו לחדר גדול עם שולחן ארוך כמו מנגל ועליו איברים איברים :לשון ,יד ,אוזניים הכל 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 ודור ראשון לגאולה הקרובה .טל' לאמיתות הסיפור052-6330351 :

מכתבה של הרבנית לאה קוק שתחי' נכדתו של הגר''ש אליישיב שליט''א

מה יהיה בגאולה??

בעזרת ה' יתברך

צאי לך בעקבי הצאן
רבניות יקרות שלי ,ובנות ישראל כשרות וטובות ומקדשות שם
שמים ברבים .אבא שבשמים שמח אתכן ומלאכי השרת מתגאים
בכם ,ואתן כמו הכהן הגדול שלבש המון בגדים יפים וקדושים לכבוד
ה' .הכהן כיפר עם בגדיו הקדושים והטהורים על עוונות ישראל .כך
בדור שלנו ,נשים ובנות יקרות שלובשות בגדי כבוד לה' שאל ,וכיסוי
ראש מכובד וקדוש מכפרות על כל הדור )וכדאי טיפ טיפה להתבזות
ולהיות חזקים( למען אבא שבשמים ,ולמען התורה הקדושה ולמען
הצניעות! אם הייתן רואות איזה נחת רוח עצומה אתן גורמות לבורא
עולם ,הייתן שמחות כמו מרים הנביאה והתוף .שרה שנירר ,שהיתה
שיא הצניעות קדושה ועטופה ,וכולה אמונה ודביקות למען אבא
שבשמים ,זרקו עליה אבנים והיא לא הקפידה אלא אמרה ,אבא
שבשמים באבנים הללו אבנה לכבודך את בית יעקב .כך אתן נשמות
קדושות יקרות אהובות למעלה ומשמחות את כל העולמות,
הצניעות ,השאל ,הכיסוי ,הרדיד – כמובן לשם שמים בלי תפארות
בענוה ובשמחה  -בזה נבנה לכבוד אבא היכל של נשים צדקניות אשר
בבית מקדש של מעלה.
אוהבת אתכן אהבת נפש ומתפללת עליכן  24שעות ביממה ,רגלי בטבריה,
וליבי בתוך ירושלים עיר הקודש .התהילים שלכן שומרים על אחינו בני
ישראל ,מצפה כל שניה לגאולה שלימה בעזרת ה'.

אחותכן
לאה קוק

נערה אחת עסקה בתפירה כשלפתע נכנס ה"פורם" של התפרים לתוך אחת
מעיניה .הרופאים ,כשראו את מצב העין לפני הניתוח אמרו שנראה להם שהעין
איבדה את מקור הראיה רח"ל האמא של אותה נערה התלבטה קשות אם לקבל
על עצמה ללבוש שאל או לא ,ולבסוף החליטה שכן-למען
רפואת בתה .למחרת אחרי הניתוח החלה הנערה להתלונן על
כאבים והחליטו לרופף לה את התחבושת .כשהורידו לה את
התחבושת קראה הנערה'' :אני רואה בשתי העיניים!'' מאור
עיניה חזר ואפילו לא נזקקה למשקפיה .טלפון02-6288344 :

נשים בכותל לפני כמאה שנה

עוד מעט
בגאולה
הקרובה
בעז"ה,
נעמוד ליד
האמהות
הקדושות,
איך אנחנו
ניראה לידן?!
איך נרגיש?!

רפואה כהרף עין
במשפחה ברוכת ילדים ,חלתה ל"ע אחת הבנות
בחצבת חריפה ,מצבה הדרדר מאוד והיו חייבים
לאשפזה .בביה"ח אמרו שאין תקווה ,אך אולי
במרכז הארץ יש ביה"ח שיש בו מכונה מיוחדת.
הילדה היתה מונשמת ומורדמת וחיבורה למכונה
היה כרוך בסיכון גדול מאוד שמא הטיפול לא
יצליח .הפנו שאלה לרב וייס והוא אישר את
העברתה .אמה וסבתה של הילדה החליטו לקבל
על עצמן ללבוש שאל ,אחרי סיפורי ישועות שהן
שמעו ,בינתיים הילדה חוברה למכונה כשהדופק
היה כבר אפס .וכבר אספו מניין לוידוי ,ממש
מוות קליני ,בתחילה המכונה לא הגיבה ,אלא
להפך היה נראה שהמצב עוד מחמיר ,אך לפתע
הדופק החל לעלות ולטפס ,והרופאים ההמומים
שלא האמינו קראו בהתרגשות" :אתם עשיתם
את זה עם התפילות!" הילדה הבריאה לגמרי ב"ה
והיום היא מסתובבת בינינו בריאה ושלמה.
עמו"ש .לבירורים052-7170562 :

בשמים
מחשיבים
מאוד את
השאל

אשה מבוגרת ,חמישה חדשים לפני פטירתה ,לבשה
רדיד )שאל( .והנה היא מופיעה בחלום לאחת מבנות
המשפחה ואומרת לה" :דעי לך ,על אותם חמישה
חדשים שלבשתי שאל ,יש לי היכל מיוחד בשמים".

המעשה דלהלן קרה עם מרת...שהיא נכדת ר' יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל .ביום ט' אדר תשס"ב היא החלה
פתאום לחוש מאד ברע והרגישה שהיא נחנקת רח"ל ,וכבר לא יכלה להשמיע את קולה .נסעה מיד לרופא
ועשו לה א.ק.ג .בליבה והתברר שזוהי התקפת לב חמורה רח"ל .הזמינו מיד אמבולנס להובילה לבית החולים
לטיפול נמרץ .בינתיים,עד שהגיע האמבולנס והרופאה לא היתה אז בחדר ,ניגשה האשה אל המזוזה שבדלת
והבטיחה ונדרה לה' שהיא תלבש רדיד מעל ראשה כדי שיהיה לה רפואה .היא ,כמובן ,לא יכלה להגיד זאת
בפה כי כאמור לא יכלה כבר להשמיע קול ,אלא החליטה זאת בליבה .כבר בדרך לבית החולים השתפר
מצבה מאד עשו לה א.ק.ג .וממש לא יאומן ,הכל בא על מקומו בשלום! הרופאים השאירו אותה יום אחד
בטיפול נמרץ כדי לראות מה המצב בהמשך הם השתוממו למראה עיניהם ,שמהתקפת לב כה חמורה,
הבריאה בכזו מהירות ושוחררה מבית החולים .טלפון02-5382539 :

גודל מעלת הצניעות )עפ"י הזוהר והספרים הקדושים(
בספרים הקדושים כתוב שכאשר הרחוב מלא בפריצות ובאנשים בעלי עבירות ,נמצאים שם מחנות גדולות של קליפות ומזיקים.
בגמרא מס' "ברכות" כתוב שיש כ"כ הרבה קליפות כך שהם עומדים זה על זה בכמה קומות ,והקב"ה שרוי בצער גדול מאד .ויוצא
כרוז בשמיים – "המלך בצער" וכשהמלך בצער כל העולמות וכל הנשמות בגן-עדן וכל המלאכים בצער.
ואז עוברת בת יהודית ברחוב לבושה בלבוש צנוע .ובספרים כתוב ,כשיהודי הולך על פי תורה הולכים איתו מחנות גדולות של
מלאכי השרת וכח גדול של קדושה ,ונופל פחד נורא ובהלה גדולה על הקליפות .והקב"ה מביט על כל זה ,ויש לו שמחה עצומה
של נקמה בשונאים ,ואז יוצא כרוז בשמים "המלך בשמחה" – כל המלאכים והנשמות מביטים מטה ורואים את כל שונאי הקב"ה
נשמדים וכח הקדושה משמיד את הקליפות ,ויש שמחה בכל העולמות! וכולם שומעים מה שמכריזים שהנצחון של הקדושה
והשמחה ההיא גרמה בת יהודית שעברה ברחוב בלבוש צנוע והשם שלה הוא פלונית בת פלונית .ואחרי מאה ועשרים שנה,
כששומעים את השם ,באים לקבל את פניה ולחלוק את הכבוד שמגיע לנשמה שעשתה את השמחה למלך ולכל העולמות.
והכבוד וההוד וההדר שמגיע לנשמה ,אי אפשר לתאר ולכתוב את כל זה.

סיפור מרגש במיוחד שקרה לנ.
לנ .אירע סיפור מרגש במיוחד .נ .הייתה אחת שאוהבת מאד להתלבש יפה
ולהתגנדר ,היא חבשה פאה וכובע .לקראת הברית של בנה החליטה ללכת
בפאה שלמה ,אך חששה מצערו ותגובתו של אביה ,ואז שכנעו אותה שזה
לא נורא ומותר וגם בעלה אמר ''כן'' ''כן'' .הפאנית הגיעה אליה עם פאות
יקרות בסכום של אלפי שקלים .היא לבשה פאה יקרה וכך הלכה לברית.
מספרת שבמשך הזמן קיבלה גאווה והתחילה להתלבש בהתאם :קצר,
צמוד ,אופנתי וכו' ובנוסף לגאווה ,קיבלה גם מין חוצפה מסוימת .אחותה
לעומתה הורידה את הפאה והתחזקה .היא עשתה שיעורים בביתה וכל
פעם היתה אומרת לנ .לבוא לשיעורים .אך היא חזרה ואמרה" :אם זה על
צניעות ,אין מצב ,אני לא באה לשיעור על צניעות!" יום אחד אחותה הודיעה
לה כרגיל על השיעור ולאחר הויכוח הקבוע ,אמרה לה אחותה" :תראי ,אני
אומרת לך את שלי" בלילה ,היא החליטה שהיא רוצה ללכת לעזור
לאחותה .היא שמה את הפאה היפה ,התבשמה והתאפרה ובאה לעזור לה
ומשום מה היא נשארה ,היא שמעה בשיעור דרשות חזקות מאד שעוררו
אותה ,כגון :סיפור אישי של פאנית ועוד .היא התאפקה כל הערב לא
לבכות ,ממש עצרה את עצמה .בסוף הערב היא ברחה משם במקום לעזור
ולסדר ,היא באה הביתה ופרצה בבכי .בעלה נדהם" :נ .מה קורה?" והיא
בוכה ואומרת" :תעזור לי ,תעזור לי" והוא שואל" :מה קרה?" ,ושומע אותה
שוב'' :תעזור לי ,תרחם עליי'' ,עד שהיא אמרה לו שהיא רוצה להוריד את
הפאה ואז הוא שואל" :מה ,רק זה מה שקרה? בטח שאני אעזור לך,
במיוחד שזה לקדושה" היא היתה המומה ,איך ה' עוזר למי שרוצה באמת,
שפתאום בעלה מסכים הרי מקודם הוא לא הסכים ".והוא הוסיף ואמר:
"אבל אם את מורידה את הפאה ,אז אין חכמות ,את מורידה לגמרי ".ואז
היא אמרה "מה יהיה ,שלמו לי על הפאה אלפי שקלים מה נעשה?" ואז הוא
ענה" :לזה אני אדאג!" .את הפאה היא לא רצתה למכור ולקבל את הכסף,
משום שזה כסף שבא מהחטאת הרבים .היא החלה להתחזק אט אט
בצניעות ,קיבלה על עצמה דברים קטנים והמשיכה הלאה ,נפרדה
מהבגדים הצרים ,קצרים וכו' .יום אחד היה כנס חיזוק וכיון שלילד שלה
היה אבעבועות רוח עם קצת חום ,היא נתנה לו אקמול ויצאה .באמצע
הכנס בעלה מתקשר אליה כל הזמן שהילד קודח מחום ולא עוזר לו שום
דבר ,החום לא יורד .הכנס היה באיצטדיון טדי בירושלים ולא היה לה עם מי
לחזור ,כולם נשארו עד מאוחר מאוד ,וכשסוף סוף הגיעה ,היא רואה את
הילד במצב ממש גרוע .היא לא ידעה מה לעשות ,היא שמה אותו מתחת
לברז מים קרים והילד הכחיל לגמרי ,המצב החמיר ופתאום היא רואה שגם
העיניים שלו לא זזות והוא הפסיק לנשום ואז היא התחילה לצעוק .בעלה
לקח את הילד השכיב אותו על הריצפה והתחיל להנשים אותו .היא
התחילה לצרוח ולבכות ,יצאה למרפסת וצעקה לאחותה שגרה ממול:
"הוא מת"" ,הילד מת"" ,הוא מת" ,וכל השכנים רצו ולא ידעו מה לעשות
ואז אחותה צועקת לה" :תגידי לה' בזכות הפאה שהורדתי ,בזכות הקרבן
שהקרבתי תעשה שהילד יהיה בריא" .היא החלה להגיד ולצעוק מילים
אלו בהתרגשות רבה במרפסת.
בעלה מספר שלפני כן הוא ניסה שלוש פעמים להנשים את הילד ולא הלך,
והוא היה בטוח שהוא הולך לשבת עליו "שבעה" ,לא היה לו ספק בכך ורק
כאשר היא הוציאה מהפה את המילים" :ה' הקרבתי לך קרבן ,הורדתי את
הפאה!'' אז הילד פקח את העיניים...
לקחו אותו לביה"ח לבדיקות ולהשגחה היו לו מעט פירכוסים ,אמרו שאולי
יהיה לו אפילפסיה אבל ב"ה הילד בריא לחלוטין .כיום היא עושה שיעורי
תורה בביתה ,נשים מתחזקות אצלה בצניעות ונשים שהורידו דרכה את
הפאות זכו לישועות – אשה שעשר שנים לא היו לה ילדים זכתה לילד,
ואחרת שלאחר הרבה שנים זכתה לתאומים ועוד .כיום היא עולה ומתעלה
בצניעות ,בגדים רחבים ,בלי איפור בלי תכשיטים ברחוב .והיא נראית בת
ישראל כשרה .טלפון לבירורים050-4082616 :

בגלל חתיכת פאה?..
סיפורה של גב' ר.י :.הורדתי פאה בערך בגיל  .40אצלנו,
במשפחה שלי ושל בעלי הלכו כולן עם פאות .לאחר מספר
שנים שאני עם מטפחת ,יום אחד הסתכלתי על עצמי
במראה .אמרתי לעצמי" :תראי איך שאת נראית ...כבר
מתבגרת .אולי כדאי להוסיף למטפחת פוני ,או אולי חצי
פאה ,כדי להיראות קצת יותר צעירה...
כך התלבטתי מול המראה .באותו יום כשיצאתי מהבית
ראיתי מודעה על כנס שייערך בבית הכנסת השכונתי .אני,
שלא הולכת בד"כ לשום מופע או שיעור ,מחליטה שהפעם
כדאי לי ללכת .הערב התחיל עם הרבנית ל ,.ואני אומרת
לעצמי "הו ,זה בעניין הצניעות ...אני תיכף הולכת
הביתה ."...בכל אופן נשארתי .וזה היה הסיפור ששמעתי
בהרצאה :אישה אחת שנפטרה באה בחלום מהעולם
העליון לחברתה ,רבנית חשובה ,ואמרה לה שכבר כמה
שנים אין לה מנוחה בעולם האמת בגלל הפוני שלבשה!
הרבנית הבטיחה לה שתדליק נרות לע"נ .באותו יום
התקשרה אל הרבנית חברה מבלגיה ושאלה אותה מה
דעת הרבנים בארץ בעניין הפאות .הרבנית אמרה לה" :אני
לא יודעת מה אומרים הרבנים ,אך בואי ואספר לך מה
אומרים שם למעלה על כך ,"...וסיפרה לה את החלום.
אותה חברה מחו"ל השתוממה :מה? לעבור  70שנה ואח"כ
לסבול בעולם העליון בגלל חתיכת פאה??? היה לא תהיה.
היא קיבלה על עצמה מיד ללבוש מטפחת  ,100%ללא שום
תוספות לוואי ,וכיוונה שזה יהיה לע"נ של אותה נפטרת.
לאחר מכן חולמת הרבנית שוב את חברתה הנפטרת
שאומרת לה" :מאז שחברתך קיבלה על עצמה להוריד את
חצי הפאה שלה -הגעתי למנוחתי בעולם העליון" .ואני,
שמעתי את הסיפור הזה והצטמררתי .הרי אני ממש רואה
איך הקב"ה מדבר אלי!!! מובן שקיבלתי על עצמי להישאר
במטפחת בלבד.

עובדה מצמררת מרב גדול מפורסם ומקובל
שליט"א בכנס בי-ם

היום בימינו בעולם הישיבות ,בעולם התורה לצערנו הרב יש הרבה
נשים שלא מקפידות בנושא של כיסוי הראש .כשאני התחתנתי היינו
גרים בשכונה בירושלים ואחת השכנות היתה לובשת פאה .תקופה
קצרה לאחר החתונה שלה היא חלתה במחלה הידועה ולאחר מכן
היא עברה ייסורים קשים ומרים ובסוף נפטרה .וקיבלו שם כל הנשים
על עצמן ,באותה השכונה שגרנו לשים כיסוי ראש.
עובדה מצמררת נוספת מהגאון הרב שליט''א :האמת שלא הייתי
מעיז להגיד את זה אך אומר זאת לעילוי נשמת ידידי .היה לי ידיד
תלמיד חכם וירא שמים שהיינו קשורים מאד .באחד הימים הוא חלה
ולאחר תקופה קצרה השיב את נשמתו ליוצרו .כאב לי מאד על זה,
ולא היה לי שום הסבר מניח את הדעת .בהזדמנות מסוימת הלכתי
להתפלל על קברו .באותו לילה הוא בא אלי בחלום ואמר לי" :דע
לך ,שאמנם עסקתי בתורה ונשמרתי מכל חטא ועם כל זאת נענשתי
כך ,מפני שאשתי היתה לובשת פאה נכרית .וכהוכחה שהדברים
שאמרתי לך אמת הם ,תראה שבעוד מספר ימים תשמע על עוד
תלמיד חכם שגם הוא חולה במחלה זו וגם הוא עומד להפטר מן
העולם מאותה סיבה ממש .לצערי הרב החלום התקיים במלואו.
נתחזק כולנו בשמירת הצניעות ובקדושה אמיתית ונזכה לחיים
טובים ושלום) .מפאת כבוד הנפטרים והאלמנות השמות שמורים
במערכת( .לבירורים02-5810763 :

סיפור אישי נוסף

ההחלטה שהביאה ישועה
סיפור מהרבנית הדגולה והחשובה ח.ר :לאשה אחת היה
בגד מסוים ,שאותו היא לבשה לשמחות של ילדיה ,אך במשך
הזמן הבגד נהיה צר והיא החליטה שהיא צריכה כבר בגד חדש
לברית של הנכד .קנתה בד יקר מאד ונתנה לתופרת לתפור
חליפה ,אך אבוי ,התופרת לא הצליחה והבגד לא היה מונח עליה
טוב ,ולברית היא לא הספיקה לדאוג לבגד חדש .היא מוציאה
מהארון שתי חליפות ,אחת יפה ומהודרת ,זאת שלבשה כל
השנים– אך היא צרה מדי ,והשנייה חליפה לא מוצלחת ורחבה....
והיא התפללה" :בורא עולם תעזור לי ,מה אני אלבש חליפה
מכוערת או חליפה קצת לא צנועה?" ובורא עולם אכן עזר לה .היא
הוציאה מהארון את הבגד הלא יפה ,לבשה אותו ומכיוון שהיה זה
יום חורפי ,היא לבשה מעליו מעיל וחשבה שזה רעיון להשאר עם
המעיל בברית ,כאילו שקר לה .בברית היא הרגישה לא כ"כ נעים
ליד כולם .והיא ביקשה בליבה" :בורא עולם ,אני לבושה ככה- - -
לפחות תעשה שבתי תזכה לשידוך תוך  40יום ...בינתיים היא
שכחה מזה .לאחר זמן מה הגיעה הצעת שידוך וביום שהוחלט
סופית על השידוך ביניהם האמא נזכרת ומספרת את הסיפור של
המעיל שלבשה בברית והיא סופרת את הימים בלוח ו-לא ייאמן!
היה זה בדיוק ביום ה .40 -וראו השגחה פרטית גדולה שבקשת
האמא התקבלה כי מי שמבקשת בזכות הצניעות יכולה לזכות
שהשם יעזור לה וימלא משאלותיה .טלפון לאמיתות הסיפור02-5383158 :
מסופר על אשה אחת שהיה לה בן מבוגר שהייתה פוקדת
את ציונו של הבבא-סאלי זצ"ל בקביעות ,שנה אחר שנה.
באחת הפעמים בקשה מדודתה להצטרף אליה ,הן נסעו
יחד ובכו שם בתפילה לבורא עולם לישועה .באותו לילה
חולמת הדודה שה"בבא סאלי" מגיע אליה בחלום הלילה
ואומר לה" :מה אתן כל כך בוכות? תורידו את הפאה
ותהיה לכן ישועה" ובהמשך החלום ,הצדיק שם לה שטר
על המצח כשהוא עטור בבגדי לבן .הדודה החליטה לספר את אשר חלמה
לאחייניתה ,ומספרת האחיינית שאחרי שבעלה שמע מכל זה הוא ביקש
ממנה להוריד את הפאה ,וכך באמת עשתה ,והנה תוך שבועיים הבן
התארס עם שידוך מצוין .טל004208806615:

מדברי אחד ההורים במח
לקה האונקולוגית בבית החולים הדסה עין כרם:
באחד הלילות ,בסב
יבות
ה
במחלקה מספר הורים .כששעה שתים לאחר שהילדים נרדמו ,ישבנו
ראינו
את
הפרופסור מנהל המחלקה עובר
בסמוך אלינו ,ביקשתי ממנו ל
כך:דבר איתנו ,לומר לנו דברים שיכולים לעודד
אותנו .הוא נענה ואמר לנו
לכם "אני לא דתי ,קיבוצניק לשעבר ,אין לי שום
זיקה לדת ,אך כיון שכו
פה
אסור לנ דתיים חרדים יש לי משהו להגיד לכם.
לפני כמה שנים היה
שים
הד
תיות לחבוש פאות ,ובאותה תקופה
נכנסו לכאן רק שלושה או אר
מישיבעה ילדים בכל החודש!" כך הוא אמר .כיום,
מגיעים לכאן בכל שני וח
050-596חמישה ילדים ויותר ,רובם חרדים ,ה' ירחם.
לבירור פרטים3260 :

מפי הרבנית החשובה

כוחה של דוגמא אישית

ח.ר :נס שקרה ב"ה ,בזכות שמירת
הצניעות .הסיפור הוא על הנכד שלי ,תינוק שנולד וקיבל
צהבת קשה שהסתבכה והרופאים לא ממש ידעו מה שיש לו .נכנסתי ללחץ
וחשבתי שאני מוכרחה לעשות משהו בשביל הנכד שלי שיהיה בריא .ידעתי
שמי שמקבלת על עצמה דבר בצניעות זה הדבר הכי חשוב אצל בורא עולם
וזה מה שמתקבל וזה מה שעוזר! אז היה לי מאד חשוב למצוא משהו
להתחזק בו אבל לא ידעתי מה .הקב"ה זימן לי שבדיוק אז התקשרה אלי
אשה שלומדת אצלי בשיעור ,שהיתה לה בעיה עם הבת שלה שהיא לא
מספיק צנועה והיא הבת הבכורה בבית ,והיא שואלת אותי מה לעשות עם
הילדה .באותו רגע החלטתי שזהו ,זאת המצווה שלי .אמרתי לה שנדבר היום
אחרי השיעור .בשיחתנו הצעתי לה להוות דוגמא אישית לילדה שלה ולכסות
את ראשה שלא יראו לך שום שערה ,אותה אשה שהיתה הולכת בכיסוי לא
מלא ,אמרה" :תראי ,אני יודעת שכך צריך ללכת ,אבל אני לא יכולה ,בעלי
רוצה רק כך'' .הסברתי לה שזה למען הילדה ומה גם שהיא הבכורה בבית
והאחרות יחקו אותה אך היא בשלה" :מה יהיה בעבודה? איך תגיב הבוסית
וכו' .אח"כ התקשרתי שוב ,למרות שאני לא אוהבת "לנדנד" לאנשים .אבל
הרגשתי שזה יהיה לטובת האשה הזו .אני מנסה לשכנע אותה והיא
מתחמקת .ואז סיפרתי לה סיפור המראה מה כוחה של דוגמא אישית.
סיפרתי לה מעשה שהיה על אשה שנסעה במיוחד למרחק לקנות חליפה
לשמחה .היא קנתה חליפה צנועה עם צווארון ,שרוולים ,קפלים וכו' אך בבית
אמרו לה שזה לא צנוע .שאלתי אותה איזו צבע השמלה והיא אמרה
אפור-כסף .היא בדקה ליד גביע כסף וראתה שאכן זהו הצבע .אמרתי לה
שצבע כסף אכן לא צנוע והוספתי" :חתן וכלה מקדשים בגביע של כסף ,אך
לא בשמלת כסף של השוויגר ...וה' יחזיר לך את הכסף של השמלה וכו'" .היא
החליטה לוותר על החליפה וכעבור כמה ימים היא מתקשרת ומספרת
שלאחר שסיימה את השיחה איתי היא בכתה ובכתה אך "בערב ילין בכי
ולבוקר רינה" ,מה קרה?" יש לה בת בגיל  12שאוהבת ללבוש אופנתי ,קצר
וצר ותסרוקות משונות וכו' וכמה שהאמא מתווכחת זה לא עוזר" .בבוקר
שלאחר הטלפון" כך היא מספרת ''קמתי בבוקר ומצאתי פתק על השולחן:
"אמי היקרה ,אני מאד גאה שיש לי אמא כ"כ צנועה וצדיקה שמוכנה להתמודד
ולהפסיד כסף בשביל הצניעות .אמא אני גאה בך וגם אני רוצה ללכת בדרכך"
ואז הוסיפה" :ה 600-שקל שהשמלה עלתה לי ,היה שווה בהחלט ויותר מזה!"
סיימתי את סיפורי ושוב אמרתי לאותה אשה" :רק דוגמא אישית תעזור ,אבל
אני כמובן לא מכריחה ,ה' יעזור ,לפי הכח שלך" .למחרת בני מתקשר ומודיע
שהצהבת ירדה בבת אחת .אמרתי בלבי ' ,זה לא יורד ככה סתם ,בטח האשה
הזו קיבלה על עצמה '...לאחר כמה ימים התקיים הברית של הנכד בשעטו"מ
ואני יושבת בסעודת הברית ,ובאמצע אני מקבלת טלפון מאותה אשה:
"הרבנית ,קיבלתי על עצמי והלכתי כבר עם מטפחת לעבודה ובכלל לא צחקו
עלי להפך ,כיבדו אותי" ושמחתי שנלחמתי עם עצמי ברצון שהיה לי לעזוב
אותה ולא להתקשר שוב ,הרגשתי ממש השגחה פרטית .הגיע שוב היום שבו
מתקיים השיעור ואז היא אומרת ממש עם דמעות" :את יודעת כמה זמן אני
רוצה לכסות את הראש כמו שצריך ,אני לא יודעת איזו זכות עמדה לי ופתאם
זה הלך לי מהר ,פשוט-שמתי ואת יודעת איך אני מאושרת?" אמרתי לה:
"בזכות מי! בזכות הנכד שלי! באותו זמן לא סיפרתי לך ,אך חזרתי אלייך פעם
שניה ושלישית למרות שזה לא מהרגלי ,וזה כדי לזכות אותך למען רפואת
הנכד שלי והזכות שלך עמדה שהילד יהיה בריא ובזכות הדוגמא האישית
שלך שבנותייך יתחזקו ".טלפון לאמיתות הסיפור02-5383158 :

צניעות

"זה היה בערב ר"ח אב ,הורי בעלי הגיעו לביקור .נסענו
תציל ממוות שיש לבנות בגילה-גיל ההתבגרות בנושא הצניעות– חולצות
לאשדוד לבקר משפחה ולקראת ערב ירדנו אל חוף הים .אמרתי לשני
טריקו ,כפתור פתוח וכו' וכעת היא רצה לחוף וצועקת " :ד' תציל את
ילדי להכניס רק את הרגליים ולא להכנס ממש כי זו תקופה לא טובה.
אבא שלי ,אני יותר לא אלבש חולצות טריקו ,אלבש רק חולצות
וכך הם עשו ולפתע אני רואה אותם במקום להיות קרובים הם
מכופתרות ,אני אסגור את הכפתור העליון ,אגרוב גרביים יותר
מתרחקים .אז קלטתי שהיה סחף והמים ירדו בצורה מהירה ודרסטית.
עבות ואאסוף את השער בצורה צנועה ".פניתי לדייג ואמרתי
אני מנסה להושיט להם ידיים אך זה היה בלתי אפשרי .ראיתי שהם
לו":תציל את בעלי ".והוא אמר" :אני לא יכול אני אמות ביחד אתו" ואז
מנסים לחזור אך לא מצליחים .אני רואה את הגדול מנסה לדחוף את
הילדה אומרת" :בבקשה ,תציל את אבא שלי ,אני לא אוכל לחיות אם
הקטנה אך במקום להתקדם הם נדחפים אחורה .הם היו במצוקה.
הוא ימות בגללי ".הדייג לא יכול היה לעמוד נגד משפט זה .הוא קפץ
קראתי לבעלי שיבוא מיד -הוא היה מורה לשחיה .הוא קפץ למים
למים עקף את המערבולות הגיע לבעלי ואמר" :חיים ,באתי להציל
ופתאם אני רואה שגם הוא נסחף ומתרחק ועוקף כבר את הילדים.
אותך" והוא אמר":אני אפיל אותך אין לי כח והגוף שלי נשרף מחוסר
הגדול מנסה לעזור לקטנה לא מצליח בשום אופן ומצליח לבדו לחזור
חמצן ".הדייג אמר לו ":תחזיק ברגליים שלי ואני אסחוב אותך" אך הוא
לחוף ואומר" :אמא סליחה ,לא יכולתי להציל אותה כי גם אני לא הייתי
אמר":הידיים שלי כמו בצק בלי כח" והדיג אומר לו משפט מוחץ ":הבת
חוזר ".ראיתי את הילדה שאיו לה כח ,עולה ויורדת כמו שקית
שלך אמרה שאם לא תחזור היא לא תוכל להמשיך לחיות!" ואז בכוחות
במים.רצתי לדייג שהיה בסביבה ואמרתי לו" :תעזור לי ,הבת שלי
על אנושיים בין ייאוש לתקווה הם הצליחו להגיע לחוף .אנו בטוחים
הולכת למות" הוא אמר" :את לא רואה ,א"א להציל אותה ,כבר לא
שבזכות הקבלות שבתי קיבלה ,בעלי ניצל כי אז קיבלתי כח מיוחד
רואים אותה ".בכ"ז הוא צעק "שמע ישראל תעזור לי" הוא נלחם עם
לפנות לדייג שהיה קרש ההצלה האחרון שלנו .בסעודת ההודיה שערכנו
המים ועם הסחף והצליח להחזירה לחוף וכוחותיו ממש נגמרו .בינתיים
אמר הדיג שאף פעם הוא לא בא לדוג באיזור זה ואז "משום מה" הוא
ניכשתי לשני אנשים והתחננתי בפניהם שיצילו את בעלי ,הם ניסו לעזור
הגיע ...כיום ,היא כל כך אוהבת צניעות – בודקת כל בגד שאני קונה לה
לו ,אך הם התקרבו –והוא התרחק - - -והם התייאשו ,ואני רואה רחוק
אם הוא מספיק צנוע וכשהיתה צריכה לבחור באיזה סמינר ללמוד ,היא
רחוק נקודה ,הראש של בעלי עולה ויורד .הילדה קמה מהחול והיא
חיפשה סמינר שחזק בנושא הצניעות .היא כבר ראתה את כוחה של
מבינה שאביה שרצה להציל אותה -הולך למות .לבתי היו התמודדויות
הצניעות!! טלפון מפי בעלת המעשה 08-9943646:

לאחר שגילתה האם
סיפור אישי יוצא דופן ומסעיר
להלן תקציר סיפורה המרגש של אשה שמובא בעידודו של רב גדול סימני חיים ,באו כל
לחזות
שפסק שעליה להעביר את המסר .המשפחה עברה תאונה ברכבם הרופאים
בפלא הגדול ,אך כאשר הוצאה
כאשר הבעל ל"ע נספה בתאונה ,והאם אושפזה במצב אנוש בביה"ח.
מחדר טיפול נמרץ למחלקה נכנסה שוב לתרדמת ומספרת:
מספרת :בהיותה מחוסרת הכרה ומחוברת למכשירים רבים ,ראתה
"לפתע ראיתי את עצמי עומדת מול אור גדול נפעמת מהמראה העצום,
עצמה בעולם העליון באולם ענק ,היא היתה בראש האולם ומולה היו
היה זה אור רוחני עצום ,האור הקרין הרבה אהבה וחמלה בעוצמה שלא
הרבה מאד נשמות מתפללות ובוכות כשלפתע החלו הנשמות לצעוק
ניתנת לתיאור בעולם הזה ,היה זה אור השכינה הקדושה ,האור דיבר
עליה בקולי קולות" :קיבלנו עונשים חמורים בגללך" ,היא בוכה וצועקת:
אלי ,הבנתי שרוצים לתת לי חיים .היה ברור לי שכל מה שקרה לי היה
"מה עשיתי?" והם משיבים" :הכל בגלל שהחטאת אותנו בלבושך
בגלל הפאה שחבשתי ושזה הוביל אותי להתנהג בחוסר צניעות
ובפאה שלך'' .הם צעקו" :זה לא כיסוי ראש" .היא נדהמה! היו שם סבים
וללכת בלבוש לא צנוע והבנתי איך עבירה גוררת עבירה ,חשתי בושה
וסבתות שצעקו עליה "את אשמה"! הכשלת את הצאצאים שלנו
איך יכולתי לצער את בורא עולם מול כל המלאכים .ואז צעקתי :הכל
בהרהורי עבירה .באותו רגע ,מספרת" :הרגשתי בושה עצומה ,קשה
קרה לי בגלל הפאה! וזרקתי אותה לכיוון האור ואז ראיתי את המגירה
לתאר במילים ,ובמושגים שלנו .רציתי לברוח ולהתחבא אך אין לאן.
שלי בביתי עם כל המטפחות שהיו לי .היא מתארת בהתרגשות רבה ,אני
הבושה שם למעלה כמו עונש מוות .הנשמה רואה ושומעת והקולות
רואה אותן כמו יהלומים בוהקים ונוצצים ואני חשה את האמת שם
אינם כמו שאנו רגילים לשמוע בעולם הזה אלא הכל עובר בטלפתיה".
למעלה ,שהמטפחת שווה יהלומים ושהיא כמו כתר לראש האשה!
בעודה עומדת לבד מול הטענות האלו ,ניסתה לתרץ את עצמה "אבל
הוצאתי את המטפחות ואני מנשקת אותן אחת אחת וצועקת" :ריבונו
לא ידעתי"" ,זה מה שאמרו לי"" ,הרב
של עולם אני מבטיחה לך כשאחזור הביתה –
התיר לי" ,אך שום דבר לא עוזר שם
האדמו"ר הקדוש האלוקי מרן ה"בבא סאלי" לעולם לא אוריד אותן מראשי" והתחלתי
למעלה ולא משנה אם את ליטאית,
זצוק"ל …" :אי אפשר לרמות את הקב"ה
לבכות .הבנתי שרוצים ממני שאעביר את
לדעת תורה את לא יוצאת ידי חובת כיסוי
חסידית ,ספרדית וכו' .מה שקובע זה
המסר לבנות ישראל וראיתי כמה הקב"ה
הראש ,נקודה) .הסבא קדישא פרק ב'(
החטאת הרבים ועל זה אשה נענשת
שמח בצניעות של בת ישראל ,הבנתי
מאד ,היא ראתה שאין פשרות
שמטפחת עושה נחת רוח גדולה מאד
בצניעות והבינה שצניעות האשה זה הדבר החשוב ביותר לקב"ה מעל
לריבונו של עולם שזה הכיסוי הנכון וכמה זה שומר על בת ישראל
כל המצוות האחרות של האשה.
ושומר על הבית ,ואיזה שכר מקבלים על זה ,אז הבנתי את השליחות
כאשר צעקה" :אני רק בעלת תשובה" הראו לה ,את כל החיים שלה ,שלי!
במיוחד איך היה אופן לבושה לפני חזרתה בתשובה ולאחר שחזרה
"בנות ישראל ,אין לתאר כמה הצניעות חשובה שם למעלה וכמה עומק
בתשובה  -כשהחליטה לשים פאה על ראשה ,ומראים לה שבעצם לא
הדין למי שלא הולכת בצניעות".
עשתה תשובה ,כיון שהלבוש שלה והפאה זה לא צניעות ,והתחילה
להבין שהחטיאה כאשר עברה ברחוב עם הפאה ,האיפור והבגדים החזרה לעולם הזה הייתה בשלבים .כשהתעוררה לגמרי ,הרופא נאלץ
לספר לה את האמת המרה לגבי בעלה ז"ל והוסיף" :מישהו בשמים
הצרים והלא צנועים ,וכל הסתכלות בה גרמה לעונש של המסתכל בה.
היא הרגישה החמצה שעכשיו מאוחר מדי ,וחשה צער גדול "איך אוהב אותך ,נס שאת מדברת" .לאחר תקופה ארוכה של אישפוז
ציערתי את השכינה הקדושה ,איך הייתי כפוית טובה כלפי בורא וטיפולים ,חזרה לביתה תוך כדי שהיא מחליטה "אני זורקת את הפאות
ושמה מטפחות" אבל היצר גובר מאד והיא שוב מניחה פאה על ראשה,
עולם" .החרטה גדולה .פתאם רואה את בעלה בין כולם וצועקת לו
וזאת משום שחשבה שעדיין זה לא הזמן ,ומדוע למהר .באחד הלילות
שיעזור לה היא ניסתה להגיע אליו אך לא נתנו לה .אז הוא אומר לה:
היא חולמת על בעלה ז"ל שיושב בקצה שולחן ארוך ,הוא צועק וצועק,
"את רואה ,אמרתי לך שאת מכשילה" הצער הגדול של הבושה היה
היא לא הבינה על מה כועס עליה? מה לא בסדר? אולי בגלל הפאה?
לאין שיעור ,היא הבינה שזה חלק מהעונש שלה ,ושוב צעקה והתחננה,
"אוי ,הרי אני אלמנה ולא ייתכן שכ"כ מקפידים עלי בגלל הפאה" ושוב
למה אני ...פתאום היה שקט ,ואז שמעה קול שאמר" :את נבחרת להיות
לילה נוסף היא רואה את בעלה ז"ל והפעם שואל אותה מפורשות:
שליחה" !
"מדוע הנך הולכת עדיין עם הפאה?" הוא הראה לה את דמותה עם
היא רואה את עצמה בחדר קטן יושבת על כסא במצב של צמח ,בלי
ביגוד רחב ,חצאית ארוכה ומטפחת שמכסה היטב את כל השער ואמר:
יכולת לזוז והבינה שצריכה לקבל עונש .אז מגיעה אשה לבושה
"כך צריך ללכת! זה נקרא צניעות!" היא ניסתה לתרץ את עצמה ,אבל
בצניעות ומטפחת לבנה ,היה עליה אור גדול ,והבינה שהיא נשמה של
הוא לא ענה ,רק שאל "מה את עוד רוצה שיקרה?" אך היא החליטה
צדיקה מהעולם העליון שבאה לעזור לה .האשה סיפרה לה שנשלחה
שהיא הולכת ב"קצב שלה" .הרי היצר הרע לא ייתן להשתנות מהר!
מההיכל של ה"בבא סאלי" זצ"ל בשליחותו ,היא הבינה שהאשה
לאחר מכן יצאה לטיול עם ילדיה והצטלמה איתם וגם עם  ...הפאה – כל
ממשפחת אבוחצירא .הצדיק ביקש ממנה שתעזור לה ותלמד אותה
מה זה צניעות בת ישראל ,מה זה מטפחת ,מה זה לבוש צנוע .האשה התמונות נמחקו!!! לאחר מספר ימים ,שבוע לפני ראש השנה פגשה
באשה שגרה בדירה הקודמת שהם גרו בה ,וזו סיפרה לה שלתיבת
ביקשה ממנה" :בתי ,חזרי בתשובה,אוי לה לאותה בושה ,בת ישראל
שתהיה בחוסר צניעות" עניתי" :אבל אני לבושה" והאשה הצדיקה עונה :הדואר שלה הגיע דף מודפס לפני התאונה ,שתוכנו היה חומרת איסור
"מה שלבשת למטה זה הלבוש שלך בעולם העליון – כאן זה לבוש חבישת פאה ...ומישהו הוסיף בכתב יד עבורה :לפני שיהיה מאוחר!...
אותה אשה התכוונה להעביר את המסר עם המכתבים מיד ,אך זה הגיע
רוחני ולא גשמי ,שאותו איבדת בלבושך הלא צנוע ובפאתך" היא
היתה הולכת וחוזרת ומלמדת אותה הלכות צניעות הביגוד וכסוי הראש .באיחור לאחר שכבר התרחשה התאונה !
"הבנתי סוף סוף שהחלום עם בעלי והמכתב הגיעו אלי משמים לאותת
באחת הפעמים האשה הצדיקה שואלת אותה "מדוע הורדת את כיסוי
הראש ושינית את לבושך?" .היא מנסה לענות ולהצדיק את עצמה אבל לי עוד איתות שאין כבר זמן ,ואין יותר מה לחפש תירוצים ,צריך לעשות
תשובה .הבנתי שעלי לספר את המסר שחוויתי ,באותו יום גזרתי את כל
חשה שלא יכלה לדבר .הבינה שההתעסקות עם הפאה גרמה לה
לירידה רוחנית .האשה חזרה ואמרה לה בקול אימהי":חבל שהורדת הפאות וזרקתי אותן ,בכיתי ועשיתי תשובה"! )הסיפור יצא בהרחבה
את הכיסוי ראש" .מה שנותר לה זה להכנע ,להקשיב וללמוד .האשה בקרוב בספר בהוצאת מייזליק( טלפון לבירורים02-6523510 :
ציוותה עליה ללכת מעתה רק במטפחת צנועה ,היא מספרת שהיה לה
הרב משה אריה פריינד זצוק''ל:
צער שהרי חשבה שפאה נקראת כיסוי ראש .היא ניסתה לומר לה ,אך
"אני ערב לך שמיד כאשר תסירי את
הפאה ,ותלבשי רק מטפחת ,תתחילי
האשה היסתה אותה ואמרה שעוד מעט יסתיים העונש שלה ותצא מכאן
להבריא ,עד שתתחזקי לגמרי ותהיי
אך ורק עם מטפחת שזה הכיסוי של הראש .לפתע מצאה את עצמה
בריאה ושלמה!
)"הכתר והכבוד" דף קע"ח(
במחלקת טיפול נמרץ מחוברת להמון מכשירים.
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