
בעלי ואני מבתים חרדיים מבני ברק.

עד לפני כחמש שנים חיי התנהלו על מי מנוחות. הקב"ה לא מנע 
הייתי  ותומכים.  אוהבים, חמים, מפנקים  להורים  גדלתי  ממני דבר. 
מקובלת בחברה, כסף לא חסר, הצלחתי בלימודים. היה לי כל מה 

שרציתי ב"ה.

השקעתי  במיטבי.  להיראות  מבלי  הבית  מפתח  יצאתי  לא  מעולם 
זמן רב בחיפוש אחר בגדים מודרניים ויחודיים, המלתחה שלי הייתה 
מהקניונים  המוכרות  יוקרתיים.  ממותגים  ומורכבת  ומגוונת  עשירה 
השונים הכירו אותי היטב. חשבתי שכל הרדיפה הזו אחר החומריות 

תגרום לי לסיפוק רב.

מהראשונות  הייתי  בסמינר.  למדתי  בה  בתקופה  מתחיל  סיפורי 
ממש  שהיה  לבוש  בסגנון  הלכתי  באופנה.  שמתחדשות  בסמינר 
חושבת  אני  הרבה.  לי  מעירות  היו  המורות  התקנון.  גבול  קצה  על 
שקיבלתי הערות יותר מכולן. האבסורד הוא, שלפעמים הייתי מגיעה 

בחצאית ארוכה, שזה בעצם הכי צנוע, וגם על כך היו מעירות לי.

ידעתי  לא  לצערי  נעדרת.  והאמת  מאוד  מבולבל  שלנו  הדור  כידוע, 
ו"כל  עיקר תפקידה של האשה בעולם - צניעות במהותה  אז מה 
כבודה בת מלך פנימה". ולכן חשבתי שמותר לי להתבלט ולהיראות 

טוב בכל מקום.

לאחר סיום לימודיי בסמינר, התחתנתי. רציתי מאוד לרכוש לעצמי 
ראשי  את  כיסיתי  ואמי,  בעלי  של  התנגדותם  בזכות  אך  פאה, 
היה  הלבוש  יתר  מלפנים.  אצבעות  כשתי  גיליתי  אולם  במטפחות, 

כמובן בהתאם; קצר, צמוד, צבעוני ולחלוטין לא צנוע.

ללמוד  החלטתי  ולכן  והאסתטיקה  היופי  לתחום  נמשכתי  מטבעי 
בארץ,  "הטובים"  המקומות  לאחד  נרשמתי  האיפור.  מקצוע  את 
ולהתקדם,  להצליח  כדי  מרובים  ואנרגיה  זמן  עתק,  הון  השקעתי 
שבתוכי  הנשמה  אך  האושר.  לפסגת  אגיע  זה  שבאופן  חשבתי 

חיפשה אושר אמיתי. 

מחנויות  באחת  לעבודה  התקבלתי  חריג,  באופן  ללימודיי,  במקביל 
הרשת של חברת האיפור בה למדתי, אפילו שהייתי טירונית בתחום 
ועדיין לא ידעתי איך לאפר באופן מקצועי. )תראו עד כמה יצר הרע 

"עוזר" לנו ליפול בפח...(.

חנות האיפור בה עבדתי הייתה במרכז קניון. מיותר לציין שכל אזור 
הקניון אינו שומר מצוות בלשון המעטה, וזה כולל את כל חברי הצוות 
והלקוחות בכללם, וממילא האווירה שם הייתה "בהתאם". שזה אומר 

פריצות איומה, על כל המשתמע מכך...

בנוסף לכל, הייתי מסתובבת במשך שעות ארוכות בכל מיני קניונים 
בהוצאות  מדובר  חדישים,  איפור  במוצרי  להתעדכן  כדי  וחנויות 
כספיות בלי סוף. אני מודה, העיסוק בזה גרם לי לשקוע עמוק עמוק 
בטומאה )היום, במבט לאחור, אני לא מעכלת את העובדה שהייתי 

מתעסקת בזה(.

כל הכסף שהרווחתי כתוצאה מהאיפור היה נעלם באורח פלא, מפני 
שעיסוק בדברים אסורים, אין בו ברכה. באותה תקופה עדיין לא זכיתי 

להבין שלאפר נשים פירושו, להחטיא את הרבים...

באופן  עברו  ההריון  חודשי  נפקדתי.  תקופה  באותה  השם,  בחסדי 
תקין ללא כל בעיות, עד לקראת החודש החמישי. בכל פעם שהייתי 
מגיעה לעבודה ונכנסת לחנות, העובר היה פשוט משתולל. זה היה 

נראה כאילו שרצה לרמוז לי: "אמא, לא טוב לי שאת כאן!... זה מאוד 
יוצאת,  ובאמת כשהייתי  לכאן!".  לי... אנא אמא, אל תכנסי  מפריע 

העובר היה נרגע. כך זה היה נמשך בעקביות עד ש...

וכאן אני מגיעה לחלק המוזר והמסתורי של הסיפור...

באחד הלילות חלמתי חלום. בחלום אני רואה אשה אחת שלא הכרתי 
ראש,  היטב במטפחת  מכוסה  הייתה  היא  מעולם,  ראיתי  ולא  כלל 
באופן שלא ראו לה אף שערה. אותה אשה מביטה לעברי ואומרת לי: 
"הייתי הולכת במטפחת שלא מכסה את כל השערות, ועכשיו 
היא  הזה!".  הפגם  את  לתקן  כדי  רק  לעולם  לחזור  צריכה  אני 
סימנה לי בידה והראתה לי בצורה ברורה ביותר, עד היכן היו רואים לה 
את השערות. זה היה בערך כ – 2-3 ס"מ מלפנים. "לא נותנים לי 
להיכנס לגן עדן... אני חוזרת לעולם עכשיו רק כדי לתקן את זה".

כך סיימה את דבריה ונעלמה.

הבנתי שהחלום הזה היה איתות חזק משמים כדי לחזק אותי בעניין 
ואכן קיבלתי על עצמי לכסות את כל שיער  השיער הגלוי מלפנים. 

ראשי כפי ההלכה. כעבור מספר ימים שכחתי מהחלום לחלוטין.

הרגשתי  לפתע  השנה.  ראש  בערב  זה  היה  החלום,  לאחר  כשבוע 
כל מיני תחושות לא נעימות. החלטתי ללכת ולהיבדק בקופת חולים 

לראות שהכל בסדר.

בדקו וראו שמתחילה להתפתח אצלי לידה.

אנחנו  לידה?!  פתאום  "מה  זה.  את  לקבל  איך  ידענו  לא  ואני  בעלי 
בסך הכל רק בשליש השני של ההריון. איך זה יתכן?!", אבל אלו היו 

העובדות!

הפלא הגדול הוא, שיומיים קודם לכן הייתי בבדיקה רפואית והבדיקה 
הייתה תקינה.

הריצו  החולים  מקופת  מדאגה.  נפשנו  את  ידענו  לא  פחדנו,  בכינו, 
אותנו ל'תל השומר' ומיד נתנו לי כל מיני תרופות וכדורים כדי לעצור 
את הלידה המוקדמת, אולם כל מאמצי הרופאים לעכב את הלידה 

לא הועילו. הקב"ה רצה אחרת. 

בשבוע ה - 25  להריון, ילדתי תינוקת פגית במשקל זעום של 750 
גרם. היה זה בליל ראש השנה תש"ע בשעה 10:25 בלילה. התינוקת 
קיבלה עזרה ראשונה בהולה. היא עברה החייאה, הנשימו אותה בתוך 
וטיפולים. מיד לאחר  זריקות  נתנו לה כל מיני  ובנוסף  האינקובטור, 
מכן היא הועברה למחלקת טיפול נמרץ של הפגיה. יום למחרת, נתנו 

לנו אישור להיכנס לפגיה.

ראינו אותה בתוך האינקובטור. לא האמנו שיצור כה קטן יכול לחיות. 
היא הייתה מחוברת לכל מיני מכשירים ולאינפוזיה. הזריקו לה דרך 
הצינורות כ - 13 חומרים שחדרו לגופה בו זמנית. במשך כל אותו 
הזמן היא הייתה מונשמת. לא הייתה לנו שום אפשרות לגעת בה, 
מלבד פעם אחת שנתנו לנו לגעת בה דרך השרוול של האינקובטור 

לאחר חיטוי יסודי של הידיים.

לאחר מספר ימים של עליות וירידות, הודיעו לנו שיש הרעה במצבה. 
משקלה ירד ל - 620 גרם. התייעצנו עם אחד הרבנים והוחלט לקרוא 

לה בשם. 

תהילים  ספרי  וכמה  כמה  סיימנו  עליה,  התפללנו  איתה,  דיברנו 
לא  המצב  אבל  ארוכות,  שעות  יום  כל  ידה  על  ישבנו  לרפואתה, 

בס"ד



השתפר. מצבה של התינוקת הלך והתדרדר. היא התנפחה והכחילה 
כתוצאה מ'זיהום תוך בטני' שקיבלה.

אותנו  והכינו  ומחמיר  הולך  ואמרו שהמצב  איתנו  דיברו  ביום שישי, 
לגרוע מכל. 

אך לא רצינו להאמין לכך והמשכנו להתפלל...

באותו יום, התינוקת השתוללה וסבלה. היה קשה לנו לראותה סובלת 
כך מבלי יכולת לעזור לה.

נאלצנו לחזור הביתה כדי להתכונן לקראת השבת. הפלאפונים היו 
כבויים והמתח היה נורא.

לנו  כאב  הורע.  וראינו שמצבה  החולים  מיהרנו לבית  במוצאי שבת 
מאוד על כך, אך מלבד לשאת תפילה, קצרה ידינו מלהושיע. נשארנו 
שם עד חצות הלילה. נפרדנו ממנה בתקווה שהיא תחלים במהרה. 

כשחזרנו הביתה, עשינו חשבון נפש ומיד התחלנו לגזור בגדים שלא 
היו צנועים, ובאותה הזדמנות קיבלנו על עצמנו לעבור לפלאפון כשר.

לאחר כשעתיים התקשרו אלינו מ'תל השומר' להודיע שהמצב לא 
טוב וכדאי שנבוא... 

הגענו במהירות לבית החולים. כשהתקרבנו לחדר טיפול נמרץ, שמנו 
לב שבלון החמצן של התינוקת נמצא בחוץ. העדפנו להתעלם מזה...

נכנסנו לחדר. מעל לכל ילוד יש כ - 4 מסכים כדי לעקוב אחר מצבו, 
הלב שלנו התחיל  כבויים.  התינוקת שלנו  וראינו שהמסכים שמעל 

לפעום בחזקה.

התקרבנו לאינקובאטור וראינו את התינוקת מכוסה בסדין לבן מלבד 
קלטנו.  לא  ועדיין  מהמכשירים...  מנותקת  תזוזה,  כל  ללא  הפנים, 
אנחנו שואלים את הרופא: "מה...? מה קורה?" הרופא מביט בנו בצער 
ועל פניו הבעה שאומרת: 'אין מה לעשות'... היא נפטרה!... "מה??? 
מה פתאום???", פרצנו שנינו בבכי, "לא! לא יכול להיות!!... אנחנו לא 
מאמינים!!!" הידיעה הפתאומית הזאת על פטירת התינוקת, שברה 
אותנו לחלוטין!! זה נחת עלינו כרעם ביום בהיר. לא היינו מוכנים לכך! 
מבחינה נפשית התקשינו מאוד לעכל את זה. אני רק בת 19 וכבר 

עוברת לידה ומוות של תינוקת... זה היה ניסיון מאוד מאוד לא קל! 

המומים  שליש...  בדמעות  בוכים  כשאנחנו  ההורים  לחדר  נכנסנו 
מהבשורה שנחתה עלינו על פטירת בתנו בכורתינו. מיד הגיעו כמה 
דקות  כ-20  ולאחר  אותנו.  ולחזק  בנו  לתמוך  כדי  מהצוות  רופאים 

הגיעה המשפחה הקרובה וכולנו בכינו שם.

עד היום הרופאים לא יודעים מה בעצם גרם ללידה המוקדמת. וכמה 
שבדקו וחקרו, לא מצאו לזה שום הסבר רפואי.

מספר ימים לאחר פטירתה של בתנו, חשבתי על כל מה שעברתי 
אשה.  אותה  על  שחלמתי  המוזר  החלום  ואודות  האחרונים  בימים 
צירוף המקרים הזה היה כל כך ברור. מופיעה לי אשה בחלום, אחת 
שמעולם לא ראיתי ומעולם לא הכרתי, כשבוע לפני לידת התינוקת, 
השערות  עניין  את  לתקן  כדי  רק  לעולם  באה  שהיא  לי  ומספרת 
הגלויות מלפנים מהמטפחת, דבר שאני עצמי הייתי לקויה בו, ולאחר 
השנה,  בראש  ודווקא  תינוק,  ולא  דווקא  תינוקת  יולדת  אני  כשבוע 
והיא נשארת חיה בייסורים במשך עשרת ימי התשובה, שכידוע כוחם 
רב ועצום לתקן את כל חטאי האדם, עד יום כיפור, ואז היא נפטרת. 

אשה  אותה  של  שנשמתה  ספק  לי  היה  לא  להיות?  יכול  כבר  מה 
הייתה בעצם התינוקת שילדתי! והבנתי שדווקא היא נשלחה אליי מן 
השמים בכדי להזהיר אותי שלא אכשל באותה עבירה שהיא נכשלה 

בה.

כפי שכבר ציינתי קודם, לאחר חודש וחצי מהמקרה, עברנו לפלאפון 
שקית  מילאתי  לי,  שהיו  צנועות  הלא  החצאיות  את  גזרתי  כשר, 
גדולה, עברתי למטפחות יותר צנועות, והתחזקנו בעוד כמה עניינים. 
אך ההתחזקות הזאת לא החזיקה מעמד לאורך זמן. לאחר מספר 
חודשים חזרתי לעבוד באותה רשת של חנויות איפור. ובאווירה שכזו, 

כמובן שקשה מאוד להחזיק מעמד, כי החברה מאוד סוחפת.

מוותר  לא  הרע  היצר  )כידוע,  הקודם,  למצב  חזרנו  שוב  לצערי 
בקלות...(.

בורא עולם ריחם עלינו ורצה לקרב אותנו אליו. ולכן נתן לנו במתנה בן 

זכר לאחר שנה בדיוק ולאחר כשנה עוד בן. אך אנו ראינו את כל הטוב 
שמסביבנו כאל דבר מובן מאליו ולא השכלנו להתעורר לתשובה...

תקופה לאחר מכן, קיבלתי הצעת עבודה מאוד מפתה מבחינת גובה 
השכר ושעות העבודה, לא חשבתי פעמיים וכבר מצאתי את עצמי 
עובדת בעסק שעובדים בו גברים, הרגשתי שזה מוריד אותי ברוחניות 

וידעתי שזה אסור, אבל הכסף סימא את עיניי.

אט אט איבדתי את רגשי הבושה הטבעיים שטבועים בכל בת ישראל, 
ולא חשבתי אילו מכשולים נגרמו בגללי.

לפני ראש השנה תשע"ג הרגשתי ריקנות איומה מעבודת האיפור. לא 
היה לי סיפוק רוחני. פשוט רציתי להתקרב לד'. ידעתי שאני מכשילה 
ושאני לא בסדר, אבל היה לי קשה. ביקשתי ברכות מכמה רבניות 

להתחזק בצניעות וביראת שמים, אבל בינתיים המשכתי כהרגלי.

באותה תקופה, היה זה בצום גדליה, בעלי התחיל להרגיש לא טוב. היו 
לו כאבי ראש, חום וחולשה גופנית. בסיום הצום כבר התחיל להרגיש 
ממש גרוע. היו לו כאבי בטן נוראיים, חולשה נוראה, רעד וצמרמורות 
בכל הגוף. בימים שלאחר מכן, המצב התדרדר. הוא קיבל כל מיני 
סוגי אנטיביוטיקה, ירד במשקל. היה מזיע בשינה בצורה בלתי רגילה, 

המצב אצלו החמיר עד שקיבל היתר מרב שלא לצום ביום כיפור.

מה  ולבדוק  לגשת  החליט  הוא  תורה  שמחת  לאחר  ימים  שלושה 
בדיוק קורה איתו. זה היה ביום חמישי, יום שהוא לא ישכח לעולם. 
באותו יום הוא ביצע בדיקת דם. אחר הצהריים, מתקשר אליו הרופא 
ואומר לו: "בוא דחוף לקופת חולים!". הוא ביקש מאבא שלי שיקפיץ 
ואמר:  לגמגם  הרופא התחיל  לשם,  כשהגיע  החולים.  לקופת  אותו 
הוא  אומרת מחלת דם!?",  זאת  "מה  לך מחלת דם".  יש  "תשמע, 

לא הבין.

היה לו קשה לדבר, אך לבסוף אמר: "תראה... אני חייב ליידע אותך, 
אבל יש לך לוקמיה )סרטן הדם(, זה מה שמסביר את כל מה שעברת 
עד עכשיו. אתה חייב לטפל בעצמך כמה שיותר מהר! כי כל דקה 

חשובה!".

ל'תל השומר', שם הוא אושפז  מיד לאחר מכן הם נסעו במהירות 
מיידית.

באותו ערב בו אושפז בעלי בתל השומר, יצאתי לקנות לעצמי עוד 
כמה בגדים. 

תוך כדי מסע הקניות, התקשרתי לבעלי.

הוא לא ידע מה לומר לי, אפילו לא ידעתי שהוא הלך לרופא, איך הוא 
יבשר לי את הבשורה המרה, שגילו אצלו את המחלה? הוא לא היה 
מסוגל ופשוט אמר: "שרה, תתקשרי לאבא שלך אני לא יכול לדבר 

כרגע... להתראות!".

הוא נשמע לי מוזר בטלפון, לא הבנתי למה הוא מתנהג כך, זה כלל 
לא היה אופייני לו. התקשרתי לאבי ושאלתי: "אבא, מה קורה?". הוא 

סיפר לי את הכל בפרוטרוט.

הייתי המומה, הרגשתי שעולמי חרב עלי. איך זה יתכן? אנחנו בסך 
הכל זוג צעיר וכבר נחת עלינו כזה אסון. אבל בליבי ידעתי טוב מאוד 

שהכל בעוונותיי ועכשיו אנחנו מתחילים לשלם על הכל.

אחד הסימנים המובהקים לכך היה, שעוד אתמול, יום לפני אשפוזו 
של בעלי, הודיעו לי שאני מפוטרת. זאת הייתה לכאורה עבודה טובה, 
חלקה וזורמת ללא בעיות, והנה אני מוצאת את עצמי מפוטרת כך 
ללא כל סיבה נראית לעין. עכשיו, כשאני שומעת שבעלי קיבל את 
כמה  ב'אסטמה' קשה שנמשכה  חלה  לכך שבני  ובנוסף  המחלה, 
הפסדים  כמה  ועוד  נוספות  מכות  עוד  עם  יחד  ארוכים,  חודשים 
המסר  כאן!  עד  שרה,  לעצמי:  אמרתי  תקופה...  באותה  שקיבלנו 
הובן... הקב"ה הראה לך בצורה הכי ברורה שיש, שלא מוצא חן בעיניו 
לא  הוא  עלייך,  הולכת! הקב"ה מרחם  ואיך שאת  עושה  מה שאת 
רוצה שאת ובעלך תמשיכו להתדרדר עוד ועוד ח"ו, הוא רוצה שתשנו 

מסלול כמה שיותר מהר.

מסירות  שרק  ההכרה  בי  כשמהדהדת  השומר,  תל  לכיוון  מיהרתי 
נפש בעניין הצניעות, היא זו שתביא לנו את הישועה!

לאחר מכן חזרתי לביתי לקחת כמה דברים.

וכמו בפעם הקודמת, שוב ניגשתי לארון, אלא שהפעם הוצאתי משם 
הקצרות  הצמודות,  החצאיות  כל  את  לי.  שהיה  מה  כל  את  ממש 



והצבעוניות, את כל החולצות הצמודות והמודרניות, את הטוניקות 
ובנוסף את  והלייקרות, ואת כל מה שתפרתי שעלה לי המון כסף, 
הבגדים שקניתי באותו יום ממש בכסף רב, ופשוט, קרעתי את הכל! 
בלי שום חשבון! הייתי שלמה עם הצעד שעשיתי. הבנתי שהמחיר 
וכאפס מול המחיר הכבד  של הבגדים, גבוה ככל שיהיה, הוא כאין 

שכעת אנו משלמים. הבנתי שהשקעתי בדבר שיקרי וחולף.

מצאתי איזו חצאית ארוכה שהייתה לי וגם חולצה קצת רחבה וכך 
הגעתי לבית החולים. 

זאת מחט באורך 10 ס"מ  לאחר מכן בעלי עבר בדיקת מח עצם. 
נוראיים  כאבים  אלו  עצם.  מח  לשאוב  כדי  האגן,  בעצם  שנכנסת 

ממש, הם נמשכו במשך כשבועיים.

ותוך  קנייבסקי,  זמן שלחנו בקשה דחופה לברכה אצל הרב  באותו 
כדי טיפול הגיעה תשובה מהרב, שכל מה שאנחנו עוברים כרגע, זה 
כפרה על כל מה שעשינו! לאחר מכן הוא השתחרר. – נתנו לו כל 

מיני תרופות וכדורים בשביל למנוע את המחלה.

בימים שלאחר מכן התחלנו להתחזק בנושא הצניעות, קראנו חומר, 
למדנו הלכות, ובדקנו את הנושא לעומק. זו פשוט בושה שזוג חרדים 
מגיעים למצב שהם צריכים ללמוד הלכות צניעות כמו שילד לומד א' 
– ב'. אחד מהקונטרסים שהשפיע עלי יותר מכל השאר היה: "דברי 
הזה  שהחיבור  הרגשתי  ישראל",  בת  צניעות  מצות  בקיום  חיזוק 
נכתב ממש עבורי, הוא מציג את דרך הצניעות הנכונה ואת הדרך 

להתמודד עם הניסיונות שבדורנו בקלות ובאהבה.

מכופתרות  לחולצות  עברתי  תפילות,  הרבה  ועם  דשמיא  בסייעתא 
וסגרתי את הכפתור העליון בעידודו של בעלי.

להגיד שזה היה קל? ממש לא!! )כל ההתחלות קשות...(

הרגשתי סגורה וחנוקה, התביישתי מהחברה, היו פעמים שפתחתי 
את הכפתור ושמתי סיכה.

היה  ומוחקת,  מטשטשת  ומורידה,  שמה  הייתי  האיפור,  בעניין  גם 
קשה לי מאוד, אמרו לי שאני נראית חיוורת, הייתי נלחמת עם עצמי, 
גם  שיחי'  בעלי  אבל  צנוע,  זה  עדין  לאיפור  שלעבור  לתומי  חשבתי 
כאן נחלץ לעזרתי והסביר לי שגם איפור עדין הוא מכשיל כיון שהוא 

מייפה, והראיה לכך, שאני מרגישה פחות יפה בלעדיו. 

כשהגעתי לנושא הבושם, היה קשה לי במיוחד, מצד אחד לא יכולתי 
לוותר עליו, אך מצד שני, זה מכשיל גם מישהו ששומר על עיניו, מפני 

שאי אפשר לעצור את הנשימה כל רגע ורגע.

הדבר שנתן לי כוח לעמוד בניסיונות, הוא הרצון למצוא חן בעיני בורא 
העולם יותר מאשר בעיני החברה.

ובזכות זה בורא עולם זיכה אותי לשמוח במעשי ולהרגיש יותר קרובה 
אליו. 

הרגיש  בעלי  פתאום  הסעודה,  לאחר  שבת  בליל  השבתות  באחת 
דופק מהיר חזק מאוד. הוא ניסה לשתות, לנשום עמוק, שום דבר לא 

עזר! בפעם הראשונה הוא הרגיש מה זה לרעוד מפחד.

כפי שנודע לי לאחר מכן, הוא רץ לקופת חולים מאוחדת, היה שם 
רופא גוי. הוא מיד חיבר אותו ל-א.ק.ג. כדי לראות מה מצב הלב. הוא 
לא הצליח לקרוא אותו, הלב שלו ממש השתולל!! כל השרירים שלו 

התכווצו, כל הגוף שלו רעד. 

אך  החולים,  בעלי לבית  את  שייקח  אמבולנס  להזמין  ניסה  הרופא 
ללא הצלחה. הוא עזב את הכל באמצע ויצא במהירות מהמרפאה 

כדי להקפיץ אותו ל'מעייני הישועה'.

אנשים מטיילים ברחובות בליל שבת ומסתכלים איך בעלי נכנס לרכב 
הפרטי שלו. הוא רצה לקבור את עצמו באדמה מרוב בושה... אבל לא 

הייתה לו ברירה.

הם הגיעו לבית החולים ומיד נתנו לו תרופה דרך הווריד.

ישאיר  ביקשתי מבעלי שלא  הייתי מודאגת מאוד.  ליל שבת  באותו 
הייתי  בדלת,  דפיקות  נשמעות  לפתע  מהר...  ושיחזור  לבד  אותי 

בטוחה שזה בעלי.

נפש  במסירות  שבאה  אשה  מולי  ורואה  הדלת  את  פותחת  אני 

להודיע לי שבעלי פונה לבית החולים. דמעות פרצו מעיניי, מה קורה 
איתו? מה מצבו?... הייתי ממש מבולבלת. לא ידעתי מה אני אמורה 
לעשות עכשיו. אם ללכת או להישאר בבית? לקרוא תהילים? לחכות 

לו? התחלתי לקרוא תהילים. השעה הייתה 24:00 בלילה.

אני מוצאת את עצמי מעירה את ילדיי, מלבישה להם מעילים, כי בדיוק 
ירד גשם בחוץ. הורדתי אותם 3 קומות עם עגלה והתחלתי לרוץ, לא 
יודעת לאן. התחלתי לחשוב, אולי למטפלת שתשמור עליהם? אולי 

לבית חולים? אולי לאמא שלי ואולי...? העיקר לא להישאר לבד. 

באותו ליל שבת, אמא שלי החליטה משום מה לסיים את כל ספר 
כזו  שעה  עד  ערה  שנשארה  היחידה  היא  הלילה.  עוד  התהילים 
מאוחרת! מחוסר ברירה צעקתי לה מהרחוב, תוך כדי שהגשם יורד: 

"אמא...! אמא...!", רק בנס היא שמעה אותי!!!

לדפוק אצלם בדלת לא יכולתי, זו הייתה דלת לפנים מדלת, ואף אחד 
מעייני  לכיוון  ורצנו  הילדים.  את  השכבתי שם  אותי.  שומע  היה  לא 

הישועה.

הוא אושפז שם עד יום ראשון אחר הצהריים.

לא לעולם חוסן! שוב נכנס יצר הרע לתמונה. דיברתי עם חברה שלי, 
היא אשה די מודרנית, והיא אומרת לי: "כן, מה יש? מותר להיות גם 
יפה! את לא צריכה להגזים עד כדי כך... לסגור את הכפתור העליון 

שבצווארון... לא צריך, זה סתם מיותר".

דיברתי על כך עם בעלי, רציתי לדעת מה הוא אומר על כך.

הוא אמר לי: "תראי שרה, לא כדאי! כי בזה את פותחת פתח ליצר 
הרע... למה לך להסתבך?".

לא הקשבתי לו, למרות שברור שהוא צדק...

וגם נכנסתי לחנות אחת של  וצמוד.  ז'קט מעוצב  לי  וקניתי  הלכתי 
מטפחות מעוצבות וייחודיות בירושלים שכל מטפחת שם עולה מעל 
200 שקל. כל מטפחת היא ייחודית בפני עצמה, לא מייצרים אותה 
פעמיים. מטפחות עם פרח ענק ובולט ועם כל מיני קישוטים, אבנים 
כמו  ונראות  זה  עם  שהולכות  "חרדיות"  נשים  ראיתי  ומלמלות... 

דוגמניות צמרת. קניתי לי כמה כאלה.

חשבתי שמותר להיות צנועה ויפה...

בעלי אמר לי: "את רואה? יורדים בדבר אחד, יורדים בעוד דברים... מה 
אמרתי לך!?"

המטפחות  את  חבשתי  לבסוף  הנושא.  על  דיונים  הרבה  לנו  היו 
בחוץ רק פעם או פעמיים ואת הז'קט החזרתי לחנות. היה לי קשה 
להתגבר. לקח לי זמן רב להבין את זה. הוא היה אומר לי: "שרה, אצלי 

המחלה... אני יודע מה ה' רוצה! אני יודע שה' לא אוהב את זה!".

אני מודה! לקח לי הרבה זמן עד שיצאתי מזה. יצר הרע לא מוותר... 
מגייס  הוא  ולפעמים  וניסיונות,  קשיים  הרבה  עלייך  מערים  הוא 
לשורותיו את קרובות המשפחה, את החברות, ואת השכנות שלך, 

רק כדי לבלבל אותך.

שלי.  החיצונית  ההופעה  סגנון  כל  את  שיניתי  תפילות,  הרבה  עם 
התקדמתי לאט ובטוח מתוך שמחה ואהבה למצות הצניעות.

מטפחות  וסגורים,  ארוכים  רחבים,  בבגדים  הולכת  אני  ה'  ברוך 
וצנועות, כמה שפחות להבליט, גם מהבושם ירדתי לגמרי  שקטות 

וגם מהאיפור, תודה לה'.

בעלי אמר לי משפט מחזק שמאוד ריגש אותי: 

"היה שווה להיות חולה במחלה, רק כדי שתלכי בלבוש צנוע!"
אני לא אומרת שלא היו לי הרבה עליות וירידות. ודאי שהיו.

בלבוש  הולכות  צדיקות  יתכן שנשים  "איך  בעלי:  הייתי שואלת את 
הנוגד את ההלכה? ומדוע ישנן רבניות חשובות שלא מקפידות? איך 
אתה מסביר את זה?" ובעלי הסביר לי שאין להביא ראיה מנשים, כי 
רואים בחוש שהיום יש בנות ונשים של רבנים חשובים, שמתלבשות 
ברבים  פורסמה  שדעתם  כפי  הרבנים,  אותם  לדעת  גמור  בניגוד 
שמצוי  ק"מ:  דף  רכ"ח  סי'  יו"ד  ב"י  )עי'  התורה,  ובשיעורי  בספרים 
מעבירים  היינו  שלמים  לילות  בעליהן(.  דעת  על  עוברות  שנשים 
בדיונים. בעלי היה מגיע מהכולל והיינו דנים על כל דבר במשך כמה 



יש  בולטים, מה  בגד שהצבעים שלו  טובות. מה הבעיה עם  שעות 
בבגד צמוד, מה יש בבושם ובאיפור, למה דווקא חצאית ארוכה ולא 
די בגרביים אטומות, מדוע אסור ללבוש 'טריקו' ו'לייקרה', מדוע אסור 
ובנוסף  פאה. המשכנו ללמוד את הנושא יחד מתוך ספרי ההלכה, 
שמענו גם הרצאות בנושא. גילינו שזאת האמת! כל הדברים שציינתי, 
ועוד דברים רבים אחרים המפורטים בספרי ההלכה, אסורים בתכלית 

האיסור.

בעלי אמר, שבכל רגע שהוא נמצא ברחוב, יש לו הרבה ניסיונות של 
ראיות אסורות מנשים ובנות חרדיות. להוריד את המשקפיים וללכת 
בלעדיהן? קשה לו מאוד, זאת סכנה בשבילו! כיון שהמספר שלו מאוד 
גבוה )מספר 13(. אבל בכל זאת הוא משתדל עד כמה שאפשר והיכן 
שאפשר להוריד את המשקפיים. אבל כשהוא הולך עם המשקפיים, 

קשה לו לשמור על העיניים.

מפני שכאשר הוא מוריד את העיניים בלכתו ברחוב, הוא רואה רגליים 
גלויות וחשופות של נשים ההולכות בגרביים בצבע הרגל, וזה משפיע 
עליו מאוד מאוד לרעה, בדיוק כמו שזה משפיע לרעה על אברכים 
ובחורים שרוצים לשמור על עיניהם. נשים צריכות לדעת שגרב אפילו 
והיא  היות  ארוכה,  לחצאית  תחליף  מהווה  אינה  אטומה,  היא  אם 
צמודה ואינה מסתירה את צורת הרגל וכל שכן אם היא בצבע הרגל 

שאז אדרבה, היא מייפה את הרגל יותר, ודי למבינה.

תמיד חשבתי, 'נו, באמת!! לראות אשה בבגד צמוד גורם להרהורים?! 
לעשות  יכול  כבר  מה  טובות?!  לא  למחשבות  מביא  רגליים  לראות 

בושם של אשה?!'

ואז הוא אמר לי משפט שבחיים אני לא אשכח אותו. הוא אמר לי: 
"שרה, אני רוצה שתביני, כמו שגבר לעולם לא יבין מה זה לעבור 
לידה, ככה אשה לעולם, אבל לעולם, לא תבין מה זה הרהור של 
גבר!" – מבחינתי, היה זה משפט מחץ שסתם את הגולל על כל 

השאלות שלי.

כי אנחנו כנשים, לעולם לא נבין איך הראש הגברי עובד. אבל זאת 
המציאות, ככה נבראו הגברים, ואין לנו שום אפשרות בעולם לשנות 
אותם. עלינו, הנשים, החובה לשמור את עצמנו שלא להכשילם. ואי 
אפשר לטעון שהגברים ישמרו על עיניהם ואנחנו נתלבש בטוב טעם, 

שהרי הדבר הראשון שה' צווה אותנו הוא: היי צנועה...

בזמנו כשלמדתי את מקצוע האיפור, ביום עבדתי בזה בפועל, ובערב 
הייתי לומדת את שיעורי האיפור. הייתי חוזרת עייפה מהעבודה ולא 
היה לי כוח ללכת לשיעורים. אם הייתי מחסירה שני שיעורים מתוך 
עשרים ושבעה, לא הייתי מקבלת תעודה, לכן בעלי היה משכנע אותי 

שאלך.

כל  עם  ללימודים  לצאת  צריכה  הייתי  וכבר  לנוח  הספקתי  בקושי 
לאירועים,  ונשים  כלות  לאפר  אותי  משכנע  היה  הוא  אז  העייפות. 
לענייני  מצידנו  נפש"  "מסירות  זאת  הייתה  הרבים.  את  להחטיא 

הטומאה, וכל זה בשביל כסף וכבוד מדומה.

כנגד זה, אנחנו כיום עושים תשובת המשקל. עזבנו לגמרי את עסק 
האיפור. החלטנו שאם ה' אוהב צניעות, אז נלך איתה עד הסוף כמו 

שצריך! ובלי נסיגות! 

כי "אין לך יפה מן הצניעות" )תנחומא כי תשא סי' ל"א(.

כיום, ברוך ה', יש תוצאות יפות. המחלה אצלו רדומה, כאילו שאין לו 
מחלה כלל. הוא לוקח כדורים בכל יום. אחת לשלושה חודשים הוא 
עובר בדיקה יקרה ומיוחדת. בדרך כלל הוא מרגיש חזק ובריא ללא 

שום חולשה או כאבים.

אהבה  והתמלאתי  הללו  ההבלים  מכל  התנתקתי  ה'  ברוך  ואני, 
ואני  הלבבות'  נמשכים  הפעולות  ש'אחרי  מכיוון  הצניעות  למצות 
עדות חיה לכך. אמא שלי צוחקת ואומרת לי: "בחלומות הכי ורודים 
שלי לא הייתי מדמיינת אותך איך שאת לבושה היום". בחסדי השם 
אני זוכה ללכת בצניעות גמורה, לומדת בספרים, שומעת הרצאות, 
ומתמלאת באושר וסיפוק עד בלי די. זה מדהים עד כמה האושר מצוי 

בהישג ידינו בקלות ואנחנו מחפשים אותו בשדות זרים. כמה חבל.

לא נותר לנו אלא להודות לבורא עולם על הזכות שנתן לנו לתקן את 
כל  את  לרמוז  אפשר  וטהורה.  קדושה  כך  כל  נשמה  ולתקן  עצמנו 
ניתוק.  תיקון,  תינוק,  אותיות(:  )בהיפוך  אחת  במילה  שלנו  הסיפור 
כלומר, ה'תינוק' שלנו, הביא אותנו ל'תיקון' המעשים, ול'ניתוק' מכל 

טומאת האופנה ה"חרדית" הנמכרת היום בחנויות.

ראשה  את  לכסות  לבה  לתשומת  תיקח  אשה  שכל  תקווה  אנו 
במטפחת צנועה שמכסה ממש את הכל ולא תקל בזה כלל, וכמובן 
את כל הופעתה החיצונית תשנה למראה צנוע ושקט. למה להתעורר 

רק אחרי מכות צרות וייסורים אם ניתן למנוע את הכל כבר מראש?

האושר  את  אך  האישי,  סיפורי  את  הכתב  על  להעלות  נתבקשתי 
והשמחה העילאית שממלאים אותי כיום, אף מילה לא תוכל לתאר!

בהצלחה לכולן.
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