מי שרוצה להגיע לעולם הבא...
בס"ד ,תקשור עם דניאל ,ירושלים ,חשון תשע"ח

אבא ,בזמן האחרון יש בין החרדים ויכוח גדול – האם לתת הכשר לפאות שאין ע"ז (עבודה זרה) בשער
שבפאה – או שבאמת אי-אפשר לדעת בשום צורה אם יש בזה שער הודי – שזה נחשב לע"ז.
יש רבנים שאומרים שאפשר לבדוק את זה ולדעת אם הפאה 'כשרה' – זאת אומרת נקיה מהשער שההודים
מקריבים לע"ז שלהם ,ומצד שני ,יש גם רבנים חשובים מאד שאומרים :אפילו אם יש ספק הכי הכי קטן שיש
ע"ז – אזי אסור בהחלט להשתמש בזה.
ויש צד אחד שמדלגים על זה – ודאי בכוונה ,כי איך שלא יהיה – הפאה לא כשרה ,וצדקניות לא הולכות
עם זה.
הבעיה הכי גדולה חוץ מע"ז – זו שהפאה היא "טריפה" מבחינת הקדושה.
האשה הנשואה מכסה את הראש כי היא צריכה לכסות את השער ,אבל אם היא מכסה את השער עם שער,
אז מה זה אומר? טכנית  -היא כיסתה את ראשה ,אבל באמת היא עושה את עצמה יותר יפה ויותר מושכת,
במיוחד עם הפאות של היום ,עם השער האמיתי ,שרק מומחים יכולים לדעת אם זו פאה .ברוב המקרים זה מוסיף
יופי חיצוני לאשה שלובשת את זה.
הפאה של היום עברה כל גבול בהשתדלותם של היצרנים למכור פאה שנראית ממש כמו שער האשה
שלובשת את זה ,ומגיעים למחירים של שבעת אלפים שקל ,חמש-עשרה אלף שקל ,ואף יותר .ויש בחורות
שמרגישות שצריכות להתחתן עם שתי פאות לפחות – וזה פשוט לחץ כספי על האוכלוסיה ,וקלקול טוטאלי של
האשה החרדית אשר צריכה להיות בדמותה של רחל אמנו.
אבל לא רוצים להיראות כמו רחל אמנו ,רוצות להיראות כמו שחקנית קולנוע או דוגמנית ,וזה קלקול עצום
בעם-ישראל.
הצדיקות מהדורות הקודמים הלכו עם פאות פשוטות שנראו כמו קש ,והנשים של היום הנותנות לעצמן היתר
ללכת עם הפאות של היום בגלל הצדיקות ההם מהדורות הקודמים – גורמות לצדיקות האלה סבל מעל ומעבר.
העולם החרדי שלנו נהפך לתצוגת אופנה .התבלבלנו עד כדי כך שהרבה יהודים בטוחים היום שזו היא
צניעות ,אבל שיהיה ברור – מי שרוצה להגיע לעולם הבא ,מי שרוצה באמת לקבל משיח – צריכה לשאוף
להיות בדמות של רחל אימנו ולא בדמות של אשת-רחוב.
כל יהודיה חרדית יודעת מי זו רחל אימנו ,והיא צריכה לשנות את החיים שלה ,ואת הלבוש שלה ,ואת
הערכים שלה כאשה יהודיה ולחזור לאמת .והבעלים  -גם הם צריכים לדרוש את זה .וחייבים לחנך את הילדות
לזה – לצניעות אמיתית כמו שהיתה פעם .ואם המילים שלי לא נוגעות ללב של יהודיה אמיתית  -אז כנראה
שמשהו לא בסדר.
נשים צדקניות ,אני מבקש מכן עם כל הלב ,עם כל המהות שלי – לחזור לדמות של אשה יהודיה אמיתית.
היו הרבה גדולי הדור מאז שכאשר נשים התחילו ללכת עם פאה נכרית שהתנגדו לזה ,התנגדו לזה מאד
חזק ,וגם בדור שלנו מתנגדים לזה הרבה גדולי הדור.
אי אפשר שלא להילחם נגד הפאה הנכרית אם אנחנו יהודים מאמינים שרוצים להיות עובדי ה'.
אי אפשר להיות עובדי ה' וללכת עם הלבוש המגונדר של היום .וזה לא רק הפאה – אבל הפאה משלימה
את חוסר הצניעות.
איך אפשר להגיד שזו דמות של 'אידישע-מאמע'?! ...זו דמות של עגל-הזהב!
ובעל שמסכים לזה ואשה שלא מבינה מה זה קדושה – הנשמה היהודית שלהם בסימן-שאלה.
הדור שלנו מלא זימה בין החרדים .הדור שלנו מלא ערב-רב ועמלקים ואדומים שהצליחו להדביק את עצמם
לעם-ישראל ,אבל כל נשמה יהודית תילחם נגד הלכלוך הזה ותנסה להגיע לקדושה אמיתית.
עם ישראל ,גברים ונשים – תצילו את הילדים שלכם ,גם הבנים וגם הבנות ,תחזרו לצניעות ולקדושה של
האבות והאמהות שלנו – כי בלי זה לא תהיה כניסה לעולם הבא של משיח ,ומעבר לזה – לעולם הנצח.

