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בתשובה.  לחזור  החליטה  לאה,  ששמה  חילונית  בחורה 
היא הייתה גרושה עם 2 ילדים קטנים. אחרי תקופה של 
הקימו  וביחד  השני,  בעלה  את  הכירה  היא  שנים,  כמה 
את  לכסות  הודרכה  הזאת  הבחורה  ותורני.  שמח  בית 

מטפחת  עם  הראש 
ולהתלבש  בלבד, 
עשתה  וכך  בצניעות. 

במשך 15 שנים!
אחרי התקופה הזאת 
ובעלה,  היא  החליטו 
באלעד.  לגור  לעבור 
הרבה  עם  עיר 
חשבו  הם  חרדים. 
רוחנית  להתעלות 
ולהיות  שם 
אחרי  מאושרים. 
תקופה מסוימת לאה 
שמה לב, שכמעט כל 
הולכות  שם  הנשים 
מאוד  היא  פאה.  עם 
היא  הרי  התפלאה, 
ראש,  שכסוי  למדה 

זה רק מטפחת!
הרב  אשת  הנה,  אבל 
עם פאה, וכל הנשים 
הכנסת,  בבית 
הורים,  ובאסיפת 
ובכלל כולם מסביבה 
יפות,  פאות  עם 
וגולשות.  מבריקות 

עם  דוגמנית,  הייתה  שבו  התקופה  את  לה  הזכיר  זה 
יפות  יותר  עוד  נראו  הפאות,  ואפילו,  גולשות.  שערות 
הנה,  לחשוב,  התחילה  היא  הדוגמניות.  של  מהשיער 
השטריימל,  עם  הזה  החשוב  האברך  של  אשתו 
מסתובבת עם פאה יפה. והנה הרב הפוסק של השכונה 
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מות קליני
נדפס בעלון בחגווי הסלע מאות אלפים עותקים

בצו  לבושה  יפה,  נראית  שהיא  איך  והילדים,  אשתו  עם 
האופנה החרדית, חצאית עד הברך, עקבים, חולצה יפה 
צריכה  אני  למה  לעצמה,  אמרה  לאה  מהממת.  ופאה 
ללבוש מטפחת ולהראות פשוטה ויותר מבוגרת? בערב 
עם  דיברה  היא 
הוא  אבל  בעלה, 
לפאה.  התנגד  מאוד 
לאה  למחרת   -
התקשרה לרב חשוב 
אותו  ושאלה  שם 
ללבוש  מותר  "האם 
זה  "האם   - פאה?" 
ראש"?  לכסוי  נחשב 
ארד  לא  אני  "האם   -
בגלל  רוחנית 

הפאה"?
הרב ענה לה: "בוודאי 
ללבוש  לך  שמותר 
שזה  "בוודאי  פאה". 
שום  אין  ראש.  כיסוי 
עם  ללכת  איסור 

פאה".
עולם  גדולי   900)
לא  שפאה  פסקו 
ראש  לכיסוי  נחשבת 
 - פריצות!)  ושזה 
שתרדי  פתאום  "מה 
את  רוחנית,  מבחינה 
רגועה  להיות  יכולה 
לגמרי". - כאשר חזר 
שהרב  מה  כל  את  לו  ספרה  לאה  בערב,  הביתה,  בעלה 
אמר, ושמותר ללכת עם פאה. - בעלה עדיין התנגד, אבל 
לאה הייתה כבר נחושה בדעתה שהיא רוצה פאה. הרב 
התיר לה, אז למה לא? בסופו של דבר, עם הרבה חיזוקים 
מהרב המתיר, לאה קנתה פאה. בהתחלה לבשה אותה 

השתנו,  שלה  הבגדים  כל  בחוץ.  מכן  ולאחר  בבית,  רק 
יותר קצר, צמוד, אופנתי. התנהגות שלה השתנתה גם כן. 
יותר לצאת בחוץ וכו'. - חלפה שנה ולאה הסתובבה לה 
עם הפאה חופשי. בעלה אמר לה שהיא מכשילה גברים 
זה לא שינה אצל לאה  ללא ספק. אין שום שאלה. אבל 
ילדיהם   2 עם  ובעלה  לאה  בערך,  שנה  אחרי   - דבר. 

לקניות,  מאלעד  נסעו  הקטנים 
השביעי  בחודש  היית  לאה 
שקרתה  התאונה  להריונה 
התנגד  שלהם  הרכב  במהירות, 
על  נסעה  צד  כל  כאשר  חזיתית 
במקום  נהרג  בעלה  קמ''ש,   100
ולאה  קשה,  נפצעו  ילדיה  ר''ל, 
כרסה  כולה.  התרסקה  כמעט 
היה  והעובר  העובר  עם  נבקעה 
לבית  בדרך  עוד  לרכב.  מחוץ 
המכשירים  באמבולאנס  החולים 
  - הלב.  דופק  של  ישר  קו  הראו 
לאה חוותה מוות קליני, שבו היא 
שהיא  וראתה  למעלה  עלתה 
אור,  עם  ענק  באולם  נמצאת 
עליה  צועקים  אנשים  והמון 
ובאים לקראתה. - היא ראתה את 
"את  לה  שאמר  מרחוק  בעלה 
רואה שאת מכשילה". - האנשים 
מה  "תראי  הזמן  כל  עליה  צעקו 
אנחנו  כמה  "תראי   - עשית" 
סובלים בגללך", "את אשמה" "את 
"תראי  בגללך"  "הכל  אשמה", 
 - בגללך".  קיבלנו  עונשים  איזה 
לעברה,  ומתקדמים  וצועקים 
ולאה בוכה וצועקת ושואלת "מה 
 - עשיתי, מה אתם רוצים ממני". 
"בגללך  וצועקים  אומרים  והם 
אותנו,  החטאת  "את  נענשנו", 
 - בגללך".  לנו  קרה  מה  תסתכלי 
רגעים  שבאותם  מספרת  לאה 
אפשר  שאי  בושה  הרגישה  היא 
שישרפו  מעדיפה  והייתה  לתאר, 
הבושה  את  להרגיש  ולא  אותה, 

הזאת. - ואז היא ראתה את הסרט של חייה, רץ במהירות 
ונעצר בתקופה שהייתה דוגמנית ובמגביל היא רואה את 
אותו  זה  שבעצם  ראתה  היא  ואז   - הפאה  עם  עצמה 

הדבר.
היא  שבו  במקום  נמצאת  עצמה  את  ראתה  היא  ואז 
מוקפת כולה באור אין סופי, שאין פה בעולם הזה, והיא 
ואימה,  בחרדה  הייתה  היא  השכינה,  אור  שזה  הרגישה 
היא הרגישה צער על זה שציערה את האור הזה, שנתן 

לה רק טוב והיא הייתה כפויית טובה. - באותו זמן, הייתה 
לה הפאה על הראש, ואז היא הורידה וזרקה 

 - "הכל  וצעקה  האש  לתוך  כמו  האור,  לתוך  הפאה  את 
בגלל - הפאה, הכל - בגלל - הפאה" היא התחילה לבכות 
יקר, אני מבטיחה לך שאני אחזור ללבוש  וצעקה "אבא 
רק מטפחת, תסלח לי על הכל, מטפחת זה יהלומים, זה 
ראתה  היא   - מלך.  בת 
המטפחות  את  שם 
מנצנצות כמו יהלומים. 
לעולם  חזרה  לאה   -
הזה עם שליחות לספר 
שקרה  מה  כל  את 
שכולם  ישראל  לבנות 
מטפחת  כמה  ידעו 
ושרק  בשמים.  חשובה 
מטפחת נחשבת לכיסוי 
זה  שמטפחת  ראש, 
נחת  שעושה  קדושה 

רוח לבורא עולם.
     בשמים מטפחת זה 
שהלכה  אשה  יהלומים. 
זה  גמורה,  בצניעות 
עונש ושעשועים בעולם 
הבא, שאי אפשר לתאר. 
את  כן  גם  ראתה  לאה 
מידת הדין. עד כמה היא 
אין  ששמה  קשה 
וויתורים  ואין  תירוצים 
ועומק הדין קשה ביותר 
לגבי צניעות, כדאי מאוד 
ולא  הכל  את  להפנים 
בחול,  הראש  את  לטמון 
שלא לרצות לדעת. וזאת 
- כל  ואין אחרת.  האמת 
נכרית  פאה  שמתיר  רב 
 - בנפשו.  ידע שמתחייב 
אם  לחשוב  צריך  רב  כל 
החיים  באור  מאמין  הוא 
מי  כל  שאומר  הקדוש 
שלא מוחה נגד עבודה זרה, כאילו הוא עובד עבודה זרה. 

- ברוך השם לעולם אמן ואמן

אחד  לאף  ולא  לחברותיך  לא  להורייך,  לא  תשמעי  אל 
תהיה  לא  התורה  "זאת  תמיד  תזכרי  אחרת,  לך  שיגיד 
השם  עם  תהיה  "ותמים  ח"ו,  ועד  לעולם  מוחלפת 
יברך  והשם  הקדושות,  אמותינו  בדרך  תלכי  אלוקיך", 
דור  לראות  תזכי  וכך  דרכיך,  בכל  אותך  ויצליח  אותך 

ישרים מבורך,  ולנשואים כשרים ושמחים, חזקי ואמצי.
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בתשובה.  לחזור  החליטה  לאה,  ששמה  חילונית  בחורה 
היא הייתה גרושה עם 2 ילדים קטנים. אחרי תקופה של 
הקימו  וביחד  השני,  בעלה  את  הכירה  היא  שנים,  כמה 
את  לכסות  הודרכה  הזאת  הבחורה  ותורני.  שמח  בית 

מטפחת  עם  הראש 
ולהתלבש  בלבד, 
עשתה  וכך  בצניעות. 

במשך 15 שנים!
אחרי התקופה הזאת 
ובעלה,  היא  החליטו 
באלעד.  לגור  לעבור 
הרבה  עם  עיר 
חשבו  הם  חרדים. 
רוחנית  להתעלות 
ולהיות  שם 
אחרי  מאושרים. 
תקופה מסוימת לאה 
שמה לב, שכמעט כל 
הולכות  שם  הנשים 
מאוד  היא  פאה.  עם 
היא  הרי  התפלאה, 
ראש,  שכסוי  למדה 

זה רק מטפחת!
הרב  אשת  הנה,  אבל 
עם פאה, וכל הנשים 
הכנסת,  בבית 
הורים,  ובאסיפת 
ובכלל כולם מסביבה 
יפות,  פאות  עם 
וגולשות.  מבריקות 

עם  דוגמנית,  הייתה  שבו  התקופה  את  לה  הזכיר  זה 
יפות  יותר  עוד  נראו  הפאות,  ואפילו,  גולשות.  שערות 
הנה,  לחשוב,  התחילה  היא  הדוגמניות.  של  מהשיער 
השטריימל,  עם  הזה  החשוב  האברך  של  אשתו 
מסתובבת עם פאה יפה. והנה הרב הפוסק של השכונה 
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בצו  לבושה  יפה,  נראית  שהיא  איך  והילדים,  אשתו  עם 
האופנה החרדית, חצאית עד הברך, עקבים, חולצה יפה 
צריכה  אני  למה  לעצמה,  אמרה  לאה  מהממת.  ופאה 
ללבוש מטפחת ולהראות פשוטה ויותר מבוגרת? בערב 
עם  דיברה  היא 
הוא  אבל  בעלה, 
לפאה.  התנגד  מאוד 
לאה  למחרת   -
התקשרה לרב חשוב 
אותו  ושאלה  שם 
ללבוש  מותר  "האם 
זה  "האם   - פאה?" 
ראש"?  לכסוי  נחשב 
ארד  לא  אני  "האם   -
בגלל  רוחנית 

הפאה"?
הרב ענה לה: "בוודאי 
ללבוש  לך  שמותר 
שזה  "בוודאי  פאה". 
שום  אין  ראש.  כיסוי 
עם  ללכת  איסור 

פאה".
עולם  גדולי   900)
לא  שפאה  פסקו 
ראש  לכיסוי  נחשבת 
 - פריצות!)  ושזה 
שתרדי  פתאום  "מה 
את  רוחנית,  מבחינה 
רגועה  להיות  יכולה 
לגמרי". - כאשר חזר 
שהרב  מה  כל  את  לו  ספרה  לאה  בערב,  הביתה,  בעלה 
אמר, ושמותר ללכת עם פאה. - בעלה עדיין התנגד, אבל 
לאה הייתה כבר נחושה בדעתה שהיא רוצה פאה. הרב 
התיר לה, אז למה לא? בסופו של דבר, עם הרבה חיזוקים 
מהרב המתיר, לאה קנתה פאה. בהתחלה לבשה אותה 

השתנו,  שלה  הבגדים  כל  בחוץ.  מכן  ולאחר  בבית,  רק 
יותר קצר, צמוד, אופנתי. התנהגות שלה השתנתה גם כן. 
יותר לצאת בחוץ וכו'. - חלפה שנה ולאה הסתובבה לה 
עם הפאה חופשי. בעלה אמר לה שהיא מכשילה גברים 
זה לא שינה אצל לאה  ללא ספק. אין שום שאלה. אבל 
ילדיהם   2 עם  ובעלה  לאה  בערך,  שנה  אחרי   - דבר. 

לקניות,  מאלעד  נסעו  הקטנים 
השביעי  בחודש  היית  לאה 
שקרתה  התאונה  להריונה 
התנגד  שלהם  הרכב  במהירות, 
על  נסעה  צד  כל  כאשר  חזיתית 
במקום  נהרג  בעלה  קמ''ש,   100
ולאה  קשה,  נפצעו  ילדיה  ר''ל, 
כרסה  כולה.  התרסקה  כמעט 
היה  והעובר  העובר  עם  נבקעה 
לבית  בדרך  עוד  לרכב.  מחוץ 
המכשירים  באמבולאנס  החולים 
  - הלב.  דופק  של  ישר  קו  הראו 
לאה חוותה מוות קליני, שבו היא 
שהיא  וראתה  למעלה  עלתה 
אור,  עם  ענק  באולם  נמצאת 
עליה  צועקים  אנשים  והמון 
ובאים לקראתה. - היא ראתה את 
"את  לה  שאמר  מרחוק  בעלה 
רואה שאת מכשילה". - האנשים 
מה  "תראי  הזמן  כל  עליה  צעקו 
אנחנו  כמה  "תראי   - עשית" 
סובלים בגללך", "את אשמה" "את 
"תראי  בגללך"  "הכל  אשמה", 
 - בגללך".  קיבלנו  עונשים  איזה 
לעברה,  ומתקדמים  וצועקים 
ולאה בוכה וצועקת ושואלת "מה 
 - עשיתי, מה אתם רוצים ממני". 
"בגללך  וצועקים  אומרים  והם 
אותנו,  החטאת  "את  נענשנו", 
 - בגללך".  לנו  קרה  מה  תסתכלי 
רגעים  שבאותם  מספרת  לאה 
אפשר  שאי  בושה  הרגישה  היא 
שישרפו  מעדיפה  והייתה  לתאר, 
הבושה  את  להרגיש  ולא  אותה, 

הזאת. - ואז היא ראתה את הסרט של חייה, רץ במהירות 
ונעצר בתקופה שהייתה דוגמנית ובמגביל היא רואה את 
אותו  זה  שבעצם  ראתה  היא  ואז   - הפאה  עם  עצמה 

הדבר.
היא  שבו  במקום  נמצאת  עצמה  את  ראתה  היא  ואז 
מוקפת כולה באור אין סופי, שאין פה בעולם הזה, והיא 
ואימה,  בחרדה  הייתה  היא  השכינה,  אור  שזה  הרגישה 
היא הרגישה צער על זה שציערה את האור הזה, שנתן 

לה רק טוב והיא הייתה כפויית טובה. - באותו זמן, הייתה 
לה הפאה על הראש, ואז היא הורידה וזרקה 

 - "הכל  וצעקה  האש  לתוך  כמו  האור,  לתוך  הפאה  את 
בגלל - הפאה, הכל - בגלל - הפאה" היא התחילה לבכות 
יקר, אני מבטיחה לך שאני אחזור ללבוש  וצעקה "אבא 
רק מטפחת, תסלח לי על הכל, מטפחת זה יהלומים, זה 
ראתה  היא   - מלך.  בת 
המטפחות  את  שם 
מנצנצות כמו יהלומים. 
לעולם  חזרה  לאה   -
הזה עם שליחות לספר 
שקרה  מה  כל  את 
שכולם  ישראל  לבנות 
מטפחת  כמה  ידעו 
ושרק  בשמים.  חשובה 
מטפחת נחשבת לכיסוי 
זה  שמטפחת  ראש, 
נחת  שעושה  קדושה 

רוח לבורא עולם.
     בשמים מטפחת זה 
שהלכה  אשה  יהלומים. 
זה  גמורה,  בצניעות 
עונש ושעשועים בעולם 
הבא, שאי אפשר לתאר. 
את  כן  גם  ראתה  לאה 
מידת הדין. עד כמה היא 
אין  ששמה  קשה 
וויתורים  ואין  תירוצים 
ועומק הדין קשה ביותר 
לגבי צניעות, כדאי מאוד 
ולא  הכל  את  להפנים 
בחול,  הראש  את  לטמון 
שלא לרצות לדעת. וזאת 
- כל  ואין אחרת.  האמת 
נכרית  פאה  שמתיר  רב 
 - בנפשו.  ידע שמתחייב 
אם  לחשוב  צריך  רב  כל 
החיים  באור  מאמין  הוא 
מי  כל  שאומר  הקדוש 
שלא מוחה נגד עבודה זרה, כאילו הוא עובד עבודה זרה. 

- ברוך השם לעולם אמן ואמן

אחד  לאף  ולא  לחברותיך  לא  להורייך,  לא  תשמעי  אל 
תהיה  לא  התורה  "זאת  תמיד  תזכרי  אחרת,  לך  שיגיד 
השם  עם  תהיה  "ותמים  ח"ו,  ועד  לעולם  מוחלפת 
יברך  והשם  הקדושות,  אמותינו  בדרך  תלכי  אלוקיך", 
דור  לראות  תזכי  וכך  דרכיך,  בכל  אותך  ויצליח  אותך 

ישרים מבורך,  ולנשואים כשרים ושמחים, חזקי ואמצי.


