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ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה
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חודש טבת תשנ"ה

בולעטין
אזהרה לנשי ישראל
בלב קרוע ושבור מוכרחים אנו לכתוב שנית על הפרשה של ביקורי נשים אצל
רופאים ,אף על פי שעדיין לא עבר שנה שהעולם רעש לאחר שהבהרנו את המכשול
הגדול מכך שנשים מבקרות לבד אצל רופאים ,למרות זאת נאלצים אנו לפנות שוב אל
כל נשי ובנות ישראל המעוניינים באמת לקיים בית יהודי כשר ,בתקווה בעזרת ד'
יתברך לראות דורות יהודים עם רוב נחת דקדושה.
אל תזניחו את העיקר! ולמען השם ותורתו הקדושה עשו כל אשר בידכם ולמעלה
מכך שבני ביתכם יבקרו אך ורק אצל רופאה )אשה( וכשאי אפשר צריך להזהר שלא
יכשלו חס ושלום באיסור יחוד.
אין כאן המקום לכתוב בפרטיות כל אשר שמענו במשך שנה שעברה ,כל האסונות
בגוף ובנפש שאירעו לנשים שביקרו אצל רופאים בגלל חוסר זהירות באיסור יחוד
ואיסור קורבה.
תסמרנה שערות ראש השומע ,הלב מתפצל וכל הגוף רועד ,מכל אירוע ואירוע .מי
יתן עיני מים וכו'...
נצטט כאן את לשונו הקדוש של הגאון הצדיק מהר"ם שטערן אב בית דין דקהילה קדושה
דעברעצין שליט"א ,שכותב בענין ביקורי נשים אצל רופאים .וזה לשונו:
כבר הארכתי בספרי "באר משה" )חלק ג'-חלק ד'( אודות חומר האיסור שנשים צעירות מבקרים
על כל דבר קטן אצל רופאים ,וזה איסור גדול ,כי ידוע שהרופאים דזמננו כמעט כולם בעלי עבירות
ובעלי תאוה .לכן חובה על הנשים לבקר אך ורק אצל רופאות )נשים(.
רק בלית ברירה ,כשיש דבר רציני הזקוק לטיפולו של רופא )איש( ,אז מותר לבקר אצל רופא ,אך
עדיין יש להזהר מאיסור יחוד ,וידוע שנמצא אצלנו רופא שהוא רשע שכבר החריב הרבה משפחות,
והנני מכיר שנים מהם בשמם .ובזמן האחרון באו אלי אנשים וסיפרו לי מה שקרה להם ,ממש לא
יאומן.
א

על פי הלכה חייבים כמעט לפרסם את השמות אם לא שיש סכנה בדבר ,ומי יודע כמה רופאים
נוספים כאלה נמצאים אתנו שטרם נתגלו שמותיהם ,ומרחפת סכנה רוחנית על כל הנשים
המבקרים אצלם וכו'.
לכן צריך כל יהודי החרד לדבר ד' להשתדל שבני ביתו יבקרו אך ורק אצל רופאות )נשים( ,ומכיון
שלא ידוע לכל אחד כיצד להגיע לרופאות ,וגם על איזה חולאים אפשר לקבל טיפול אצל רופאות,
לכן הננו מודיעים בזה שישנם כיום הרבה רופאות המתמחות בכל מיני חולאים וישנה האפשרות
לאשה הצנועה לקבל טיפול אצל רופאה בכל התחומים .בכל בית רפואה אתם יכולים לקבל רשימה
של הרופאות במקום זה.
בוויליאסבורג ישנה רופאה המקבלת מעדיקעיד בבנין של:
Division Medical, 138 Division Ave., Tel: 387-2408.

ולכן חוב קדוש על כל אשה עם קצת יראת שמים ללכת אך ורק לרופאות.
כבר הדפסנו בחיבורנו "אהלי ישראל"" ,קדושת ישראל" )על הלכות יחוד וכל עניני צניעות
וקדושה שבד' חלקי שולחן-ערוך( רשימה מלאה של נשים רופאות ,עם הכתובת המדוייק של
המשרד שלהם וגם באיזה בית רפואה הם מתמחות.
באותו זמן הננו לעורר שעל פי הוראת הגאונים המובהקים פוסקי דורנו שליט"א:
הגה"צ מוהר"ר יצחק יעקב ווייס שליט"א ראב"ד ירושלים
הגה"צ מוהר"ר שמואל הלוי ואזנר שליט"א ראב"ד בני ברק
הגה"צ מוהר"ר יוסף גרינוואלד שליט"א אבדק"ק פאפא
הגה"צ מהר"ם שטערן שליט"א אבדק"ק דעברעצין
הגה"צ מוהר"ר רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי
הגה"צ מוהר"ר אברהם לייטנער שליט"א אבדק"ק מאנטעווידעיא

כל יהודי שעמדו אבותיו על הר סיני מחויב )בדיוק כמו במצוות אחרות ועוד יותר( להשתדל
להזהיר את בני ביתו ללכת אך ורק אצל נשים רופאות ,וזהו רק לכתחילה .אם לאיזה סיבה אי
אפשר ,אז בדיעבד צריך להזהר שלא לבוא לידי יחוד ,פירוש הדבר שתלך בליווי הבעל ויחכה
בחדר המתנה ,ורצוי שהרופא ידע שהבעל נמצא במקום ,או אחד מ 7-הקרובות )עיין באבן-העזר
סימן כ"ב ובספרי קדושת ישראל פרטי הלכה זו( ילווה אותה לרופא ,אבל להיות לבד במשרדו של
הרופא זהו איסור דאורייתא ,כי אפילו בזמן שההנהגה היתה על פי תורה הרי עברו על איסור תורה
במזיד ,איסור יחוד.
ובזכות הצניעות והיושר נזכה בקרוב להוושע בגאולה שלימה אמן.
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