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וועד משמרת הצניעות העולמי
ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה
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חודש כסלו תשנ"ה

אזהרה לנשי ישראל
היהדות החרדית בניו יורק רבתי הזדעזעה למקרא את המודעה שלנו אודות הנשים שהולכות לרופא לבד בלי
הבעל או קרוב)ת( משפחה .כל בתי הכנסת ,בתי מדרשים ושטיבלעך רעשו וגעשו בראותם פסק דינם של גאוני
ירושלים ,והיתכן שעד עתה לא עוררו על חומרת הדבר? בכל אופן הדבר התקבל ונגע ללבו של כל אחד מיהודי ניו
יורק ,וגרם להתעוררות גדולה וביחוד כשנודע להם על המקרים החמורים שאירעו בעת ביקורים אצל הרופא,
וכתוצאה מכך הוחלט מכאן ולהבא לא לתת בשום אופן לנשים ללכת לרופא לבד בלי הבעל או אחד מהקרובים
המנויים בשולחן ערוך )אבן העזר סימן כ"ב(.
גם התקשרו אלינו רבנים ובעלי בתים מקרוב ומרחוק ,ואישרו את כל האמור במודעה ,ועוד הוסיפו שמן למדורה
בספרם דברים שאירעו בעת ביקורים אצל רופא .שערות הראש תסמרנה בשמיעת דברים שאירעו אצל הרופאים.
הרבנים הוסיפו שלפי דעתם המצוה מן המובחר הוא לכתחילה לבקר אך ורק אצל רופאות נשים.
בעזרת הרבנים נערכה רשימה מלאה של רופאות מומחות ,המטפלות הרבה בקהל החרדי
לפרטים להתקשר להרב טאלער*.(212) 533-8478 :
*( אנו מודים בזה לרב המפורסם הרב טאלער שליט"א ,המשקיע הרבה מרץ במסירות נפש בלי גבול להרים את
קרן קדושת ישראל ,אך ורק לזכות את הרבים ולהרחיב גבולי הקדושה .יהי רצון שיראה פירות טובות בעבודתו
הקדושה ,ויזכה להיות מזכה הרבים רבות בשנים בבריאות ונחת אמן.
על פי המלצת רבנים נוסד "ועד" בשם "ועד לקדושת בנות ישראל" ,במטרה למנוע מבנות ישראל מלהכשל ומכל
דבר שעלול להוריד את קדושת הבת היהודית.
ובזכות פעולותינו עד כמה שידינו מגעת ,מקוים אנו לזכות בסייעתא דשמיא בעתיד ,דבר הנדרש במדה גדולה,
בפרט בענינים אלה.
ד' יתברך יעזור שנוכל להמשיך את ירושתנו ,שרשרת הזהב ,שמקורו באמהות הקדושות.
ויהי רצון שבזכות בנות ישראל הצנועות נגאל בקרוב מהגלות המר הזה כמו שעם ישראל נגאל ממצרים.
בקרוב יראה אור ,אם ירצה ד' ,קונטרס מיוחד בשם "קדושת בנות ישראל" ,בו מבואר בפרטיות כל הענין של
ביקורי הנשים אצל הרופאים .בקונטרס זה נמצא באריכות כל הפרטים בשאלה זו.
בשם חברי "ועד לקדושת בנות ישראל" מתבקש הקהל החשוב לעזור לפעולות הרבות .לעזור במידע שיכול
לעזור לנו ,וגם מי שמסוגל לעזור בפירסום חומר הענין או פעולות דומות ,יתקשר אך ורק בכתב:
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הק' שלום יודא גראס
רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכולל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"
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