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 ילדים! 01-להצלת אמא ל
י', אמא לעשרה ילדים המחלה הנוראה בפעם השלישית. תח מרים רבקה בת )א"מ( שושנהבחדשים האחרונים התגלתה לאחותי 

 היא עברה סדרת טיפולים וכן קבלה תרופות שונות ומשונות, אך המצב הולך ומחמיר והמחלה מתפשטת בגוף ר"ל.

העט והדיו לא יכילו את עוצמת הכאב, המתח והחרדה שלה ושל כל בני המשפחה. מאמא ורעיה מסורה ודואגת. אמא שהתחביב 
ה לגהץ את החולצות של הבנים שלה לישיבות ולהכין להם מעדנים לקחת איתם לישיבה. אמא שלא עבר יום שלא דברה עם שלה הי

כל אחד מילדיה מהישיבות. אמא בכל הישות שלה, כולה רק לביתה ומשפחתה. בית של תורה במלא מובן המילה, ואין כאן המקום 
 לשה.לפרט. הפכה אחותי להיות שבר כלי, חלשה חלשה ח

החיים נעצרו באחת. ולא נותר לה רק להשתוקק לדבר אחד 'לחיות, רק לחיות'. כל הזמן פעפע בנו התקוה שהכל יעבור כמו שעבר 
תחזור לתפקד כמו כולם ואף יותר. אך, לצערנו כרגע התחזיות בעבר, והיא 

 של הרופאים שחורות והסיכויים, ד' ירחם... והמצב, עינינו רואות וכלות.

אבל, 'אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו...' ואנחנו 
 מתפללים ומקווים לנס שיקרה!

 חיים. – היא לא מבקשת נוחות או פאר, רק משאלה אחת

היא רוצה לחזור להיות רעיה נאמנה, לגדל את ילדיה הרכים בנחת, לחתן 
ילדים, להחזיק בית של תורה, לסייע לבעלה בלימוד, לבשל, לכבס, לגהץ 

 ולהיות אוזן קשובה ויועצת לבניה בישיבות ולבנותיה היקרות.

 אנחנו פונים בזה אל אחיותנו כל בית ישראל היקרות,
 כל מי שמוכנה להקדיש את היום המסוגל לישועות, יום הפורים הבעל"ט

 לזכות אחותי בחבישת כיסוי צנוע מבד.
נשים   0,111בשאיפה להגיע למינימום  0,111-קראנו לפרויקט, פרויקט ה

 שתקדשנה את זכות המצווה הנעלה הזו לאחותי 
 תחי'. שושנה )א"מ(מרים רבקה בת 

 טרף גם את קרובותיה וחברותיה לפרויקט!וכמובן, כל מי שיכולה לצ

____________________________________________________________________________ 

 מדוע דוקא חיזוק בנושא כיסוי הראש?

חדשים.  )!!!( חולים 03,333זה לא סוד שאחותי היא לא היחידה. ר' חנניה צו'לק שליט"א מעזר מציון אמר שרק בשנה האחרונה היו 
משפחות מיוסרות ביסורי נפש וגוף, שא"א לתארם כלל. הרי הקב"ה רחמן ולא בכדי הגענו למצב הזה. ואם נחשוב במה אפשר  03,333

להתחזק, מיד מתעוררת המחשבה 'מה כאן המידה כנגד מידה' כמו שאמר הגה"צ רבי ישראל אלי' וינטרוב זצ"ל 'אם כי אכן אין בידינו 
הפסק דין, אך יש את אופן ביצוע הפסק דין, כי הלא האפשרות לקיים פס"ד מות רח"ל על אותו שגזרו עליו הוא בכל להבין דרכי שמים ב

ולומר לנו מה רוצים מאתנו, ומה  האופנים שבעולם, ומ"מ ההשגחה העליונה בוחרת לבצע דוקא באופן מסוים, וזה כבר כדי לדבר אלינו
דין היא שפת ההשגחה העליונה לדבר עמנו, באופן שהגם שבעצם הפסק אין לנו ידיעה והבנה  הפסק עתובעים מאיתנו בשמים. אופן ביצו

 , ולהסיק המסקנות מזה'.אך צורת הביצוע עלינו לדעת ולהבין מדוע היה זה בגוון כזה בדוקאואין לנו אפשרות לחקור זאת, 

הדור. אבל, גם בתור אנשים קטנים אנחנו יכולים לבדוק בכל עניני כמובן, שאנחנו לא בשמים ולא מתימרים להיות מורי הוראה או גדולי 
 ה'מחלה' הנוראה את ה'מידה כנגד מידה', שא"א להתעלם ממנה.

חז"ל כשמדברים )יומא ט:( על החטאים שקדמו לחורבן בית ראשון אומרים בין הדברים 'מפני גילוי עריות' והם מביאים שם את הנביא 
צב הצניעות שהיה בתקופת טרום החורבן, שבנות ישראל היו לקויות בו באותה תקופה. כידוע, רק נבואה ישעיה בפרק ג' שמדבר על מ

 שהוצרכה לדורות נכתבה. 

יתן ד' להן מידה כנגד מידה, צרעת ממארת  –אומרים המפרשים )מלבי"ם, רד"ק( –" קדקד בנות ציון)פרק ג'( "ושפח ד'  –וכך נאמר שם 
 .פאת ראשן יעשה קרחתקודקוד הנשים המובחרות שבעם ואת ב -במקום שהיו מתגאות בו

. ]והכוונה במקום בו היו מתקשטות בפאות נכריות, שם תהיה מחלה קשה המקרחת את הראש"ותחת מעשה מקשה קרחה" אומר רש"י: 
 מעשה מקשה.[ –היא פאות שהיו שמות מתחת לכיסוי הראש שלהן, אבל בצורה שהיו מגביהות ומוסיפות יופי 

 ...'אחד'אם יש לו מלאך מליץ 

 להצלת אמא 1000-פרויקט ה
 ילדים 10-ל 

 
קבלי על עצמך לחבוש מטפחת בימי  

הפורים הבעל"ט לזכות האשה היקרה  

 תחי' שושנה )א"מ(מרים רבקה בת 

ובכך תוסיפי לה וגם לך ומשפחתך הגנה   

 'מלאך מליץ'

 נשים 1,000השאיפה היא להגיע למינימום 

להרשם לפרויקט חייגי ל'בראש  כדי 

 029945047/0772283214ובראשונה' 

 3,7הרישום הינו בשלוחה 



שר הישיר בין הסמפטומים של הטפולים הנוראים )קרחת( הינן בקשר ישיר לתאורים בישעיה הנביא.          אגב, לא רק ענין הפאה הק
מוזכר שם אלא כל מיני עניני הצניעות כמו 'תחת בושם מק יהיה' מקום שהיו מתבשמות בו, יימס וימק "ותחת חגורה נקפה" במקום שהיו 

 ה נחתך ונשבר. וכו' וכו' גם זה בקשר ישיר לטפולים השורפים את הגוף מבפנים, ר"ל.חוגרות בחגורות שם יהי

כל מי שמתוודע לסוגית כיסוי הראש לאשה ע"פ המקורות, מבין שבעצם מטרת מצוות כיסוי הראש היא לכסות את נוי השער של האשה 
לכך, כל אחד מבין, שכיסוי העשוי משער לא יכול לשמש כהסתרת הנשואה מעין זרים. )כפי שמובא בתרומת הדשן סימן י' ועוד רבים( ואי 

שער ועוד שהיום הפאה הפכה להיות לתוספת יופי שאין כדוגמתו. ממש הפך כוונת התורה. בא סנגור ונעשה קטגור. מה שקורה שנשים 
 יתא(, ואולי עוד גורמות את ההפך....רבות שחובשות לתומן פאה אינן יודעות שהן לא מקיימות כלל את מצוות כיסוי הראש )שהיא מדאור

שנה עוררו על כך שרוב שער הפאות מגיע מהודו, ממליוני נשים גויות המאריכות  51נוסף על כך, יש לנו עוד בעיה חמורה מאוד. לפני כ
ולם ומשם נמכר שער במשך כמה שנים, וכשהוא ארוך מאוד הן הולכות ומגלחות אותו לע"ז, לאחר מכן השער נשלח לבתי חרושת בכל הע

בשמות המיצגים את המקום שם הוא עובד לדוגמא 'שער ארופאי, ברזילאי, אוקראיני וכו''. למעשה, כמה כשרויות ניסו להקים הכשר 
לשער הפאות משעת גזיזה וכשהתברר להם שזה לא שייך עזבו את הנושא. חוץ מהכשר אחד שנשאר ובעצם החזיר את המצב לקדמותו 

וע. כך שנשים חזרו אל הפאה מבלי לדעת ששום דבר לא השתנה. )אפשר להקשיב להקלטות בנושא בקו המידע ועוד הרבה יותר גר
( ]אגב, למי שחושבת על זה בכנות, אפילו אם השער לא מגיע מתקרובת ע"ז, מי רוצה שער של גויה 'שיקצע' על הראש 3232697070

 אדם, ק"ו שער.[שלה. ויש מקורות לכך שלבוש של גוי וכו' משפיע על הבן 

מחריד, מחריד! איך שבאלפי בתים בעם ישראל שוכנת אחר כבוד פאה העשויה מתקרובת ע"ז, מונעת מהשכינה לשכון שם, והיא מן 
 החמורות וחיבת בביעור, והן אפילו לא יודעות.

ת התקרובת ע"ז. )הקונטרס ואביא פה צטוט נוסף מה שכתב אחד מן הרבנים שהיה שותפים בהוצאה לאור של הקונטרס שעוסק בסוגי
'והאסונות הנוראיים הנתכים על מחנינו חדשים לבקרים תקצר היריעה מלהכילם וכשל כח הסבל, ולא נקרא 'הררים התלויים בשערה'.(: 

חלי ולא מרגיש שעוונות אלו הם התופסים את עם ישראל וגורמים לסילוק שכינה רח"ל, ונסרחה חכמת חכמים מלהוכיח וטחו עיניהם 
ראות, וכנראה הפתרון לצרות הרבות מבלי לזלזל חלילה, זה קבלת שבת עשר דקות מוקדם.... ושאר חיזוקים ונחמדים שיהיו, העיקר לא מ

לטלטל ולזעזע את הצבור שנכשל בחמורות של תקרובת ע"ז שזה יהרג ואל יעבור ובעברה היחידה )גילוי עריות( שנאמר בה 'ושב מאחריך' 
 וכו'.

לנו לא הגיוני לעשות צעדים כאלו, בפרט שאין הוראה ברורה מלמעלה, מגדולי הדור וכו'. אז יש צטוט נפלא מהרב פילץ אולי זה נשמע 
 שליט"א )אינני יודעת בהקשר למה הוא אמר זאת אבל, זה גם נוגע מאוד לענינינו אנו.(

להציל. כשעמדו משה ואהרן וזקני ישראל וראו איך 'קשה להוציא מן הפה, אבל ישנן צרות, סכנות רוחניות, שכביכול הקב"ה לא יכול 
שנעשית כזו פרצה בשיטים, עמדו וראו איך שעם ישראל מאבד את קדושתו, והיו כולם יושבים ובוכים פתח האוהל.  משה רבינו שהיה 

להציל את עם ישראל? רק  אום הוא יושב ובוכה. ומי יכולתיכול לעמוד נגד כל הגזירות, משה רבינו שהציל את עם ישראל מכל הצרות, פ
פינחס, זה שרוח ד' בוערת בלבבו, בקומו מתוך העדה, דוקא 'מתוך העדה'! אנשים מבחוץ, גדולים ככל שיהיו, אינם יכולים להציל. גדולי 

 .'ר לפניהםישראל אינם יכולים להציל אותנו! כרוזים של גדולי הדור לא יועילו לנו! אנו זקוקים להרבה פנחסים ופנחסיות שידעו את אש

בנוסף, שמעתי אישית מהרבנית ממחנובקא תחי' שהיא פעם שאלה אחרי כנס שהרב וואזנר זצ"ל דבר נגד הפאות ושאלה אותו 'למה 
הרבנים לא אומרים'? אז הוא אמר לה 'נשות ישראל תתעשתנה מעצמן'.  וכן מעידה גב' פוזן תחי' מקרית ספר שגם היא היתה אצל הרב 

 אמר לה: 'עושים חיזוקים בכל מיני נושאים, אבל מה שיביא את המשיח זה נשים שתחלפנה מפאה למטפחת'.וואזנר זצ"ל והוא 

עוד רציתי להוסיף שיש הרבה שחושבות שצניעות זה דבר יחסי לדור ולא יודעות שצניעות זה הלכה מדורי דורות ולא משתנה. )ומצוות 
ות שאם הפאה שלהן קצרה, יחסית, או עם פחות גוונים, יחסית, או פחות כיסוי ראש לאשה היא מדאוריתא( למשל יש נשים שחושב

מתולתלת, יחסית, אז זה בסדר גמור. אבל, האמת היא שאמנם יפה מאוד שהיא יחסית לדור שומרת על עצמה אבל יחסית להלכה היא 
המודרנים, הינם בגדר עוברת על דת  שנה, בשנת תשל"ג "והפאות 13רחוקה מלקיים אותה. וכבר אמר הרב וואזנר זצ"ל לפני כמעט 

שנה  71שנה ושם הוא מדבר על הפאות של לפני  71יהודית". ויש הקלטה מהמגיד רבי שלום שבדרון זצ"ל בשיחה שדיבר לפני לפחות 
, 376631332או  3227700753שנה מהיום(. ]ניתן לשמוע את ההקלטות הללו ועוד הקלטות נוספות ב'בראש ובראשונה' שמספרו  13)ז.א. 

 . [3,5שלוחה 

יש כאלה שאומרים 'למה אתם מדברים בהפחדות, תדברו בטוב וכו'...' האמת היא שאנחנו מדברים בטוב, יש לנו פה מצווה נפלאה, מצוות 
הצניעות ובראשה מצוות כיסוי הראש לאשה, שאין יפה ממנה. אבל,  אמנם קשה לומר את הדברים, אך עוד יותר קשה שלא לאומרם. 

"!! ואמנם יש כאלו שיגידו אבל אלו שסובלים הם לא בהכרח כאלו שהולכים בפאה, או הולכים בחוסר צניעות וכו'. אז כבר דודי דופק קול"
אמרו לנו חז"ל, שכשמידת הדין באה לעולם שוב אינה מבחנת בין צדיק לרשע וכו'. וכן כשיש זנות בעולם, אנדרלמוסיה באה לעולם 

 ובה עלינו לעשות משהו, שהקב"ה לא יגיד ש'לשווא הכיתי את בני'.ומענישה רעים וטובים.  ח

שנה כאשר נושא תקרובת ע"ז בשער הפאות עלה,  51יש מספר עדויות )הרב ששפורטש, הרב יגן וגב' פוזן מקרית ספר( על כך שלפני 
ילו לאחר מכן כאשר חזרו אל הפאות המחלקות האונקולוגיות התרוקנו באופן משמעותי, וא -ורבות החליפו )לפחות זמנית( למטפחת 

 ה'מחלה' הלכה והתגברה, הלכה והחמירה עד כדי כך שהמחלקות מלאות וכרגע שערי צדק בונים מחלקה אונקולוגית חדשה ר"ל...

רת ?   אין בדברים אלו משום שום זלזול בחיזוק באף מצווה אחעד מתי נמשיך להתעלם מהקריאה של הקב"ה? עד מתי, למה אנחנו מחכים
חלילה, שכולם קדושות ואין לנו שמץ של מושג בערך כל מצווה ומצווה. אבל, ברור הוא שכשהיסוד )הצניעות נקראת 'יסוד'( מעורער אין 

 טעם לטפל בכל מיני חלקים בבנין לפני שמתקנים את היסוד.

 מים ברחמים!וד' יאיר את עיני עמו ויעשה לנו נסים ונפלאות כפי שנעשו לאבותנו, ויגאלנו גאולת עול


