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ספר 

עצמי על  קבלתי
למטפחתא. ההחלפה בזכות 

שנה עשרה אחת לאחר בשלישיה נפקדה
חתונתה אחת   מיו האשה על עברו   שני עשרה

, ותחנוני תפילות  כמה  .בט בפרי נפקדה לא ועדיי
 א סגולות עשו , ברופאי דרשו נשפכו, דמעות  כמה
האשה  אחד בהיר  יו ה'. לישועת  מצפי עדיי
כיסוי בעני כרוז מתנוסס עיניה ומול ברחוב , עוברת
חרדיות  שנשי הדבר  נשתרבב  אי המתאר  הראש 
שיש האיסור  את  ומסביר  נוכרית בפאה ראש כיסו
טהרה  רוח בה נתעורר  לכל. כידוע  זמנינו פאות  בכל
ליושנה  עטרה להחזיר  השעה  הגיעה אכ כי והבינה
עצמה  על לקבל אמרה כהלכה, ראש בכיסוי
שחבשה  הפאה  במקו צנועה במטפחת להתעטר 
הדבר  את  סיפרה שנה. עשרה אחת זה לראשה
להיפקד נכונה  סגולה זו  שאולי ואמרה לאחותה.
.נכו צעד שזה והשתכנעה  האחות שמעה . בבני
 אל אני  ג קשה ל יהיה לא שהדבר  כדי ואמרה:
בכיסוי  ואל הפאה את  אסיר  אני ג .בעקבותיי
 האירוסי לפני ,לה היתה ארוסה קטנה אחות  ראש .
ענתה  פאה. בלי ראש  כיסוי החת ממנה ביקש 
מאחיותיה. שונה  להיות  יכולה היא שאי המדוברת
היא ג במטפחות  הולכות האחיות כאשר  עתה
להיות  יכולה לא שהיא אמרה היא שהרי .כ תעשה
נפקדה  והאשה שנה  עברה לא מאחיותיה... שונה

...ושלמי  בריאי בשלישיה
מפחידב. סיפור

נוראיכידוע   דברי  חווי קדישא  חברה שאנשי 
מלספר,  ה מנועי קדישא החברה  תקנות  שע"פ
הידועי הסיפורי המה   רבי א המת. כבוד מפני 
ועונש שכר  מענייני  לה  הקרובי  לאנשי
עד הנשמה, צאת ע מיד נורא באופ  המתגלי
בהר  נורא דבר  אירע שעברה בשנה הקבורה. אחר
פאנית  מכובדת, אשה קבורת  בעת המנוחות 
בני רבי במעמד .וסירוק פאות במכירת שעסקה

. ונדהמי  המומי עמדו אשר , ומכרי המשפחה
הקורה  הנורא מהמראה ורעדה מפחד בשר סמר 
לדא דא  וארכובותיה רעדו עצמות כל  עיניה מול
מש לא מאז שנה עבור  אחר עכשיו ועד .נקש

חוזרי לילה וסיוטי  מזיכרונ ונשניהמראה  
בחיל סיפר מופלג ת"ח  הנוכחי אחד  .עליה
ע מיד זר . ולא עיניו ראו אשר דעובדא גופא ורעדה
גבה  מעל הכיסוי ולאחר  לקבר  הגופה הורדת 
חברה  אנשי שהספיקו לפני עוד כנהוג, בבלוקי
סביבות   הנערמי העפר  תלי את  להחזיר  קדישא 
הנה  הקבר, את ולכסות  החפירה את  למלאות  הקבר
זוועה  . הצדדי מכל  נחשי המו  פתאו הופיעו
הנחשי כל את  בראות  הנוכחי כל את  אחזה
נחשי  ביניה הקבר . לתו הישר  במהירות הזוחלי
 לתו זינקו אשר  מטרי כשני של באור ענקיי
את  אחזה צמרמורת  . הבלוקי שבי  ברווחי הקבר
כשהשחיל עורו שנפשט  ענק נחש   בראות  הנוכחי
היה  נורא מה הקבר .  לתו צר סדק דר עצמו את
היו עמדו למשפטי כאמור משפט, לראות  המעמד
התעוררות  להכיל הנייר  יוכל לא .עבדי הכל כי
והוא .דיי ואית  די אית  כי  ש שהייתה התשובה

וגו'. ישחית  ולא עוו יכפר   רחו

לשומןג. נהפך הגידול  למטפחת  ההחלפה בזכות
היאאסתר גידול. ל"ע לה שצמח מספרת מהמרכז

לה  צמח לכ  ובנוס גדל. הגידול  א לטיפולי הלכה
גידול. עוד

ב .אסתר לרופאה אמרה הלכה הרופאה טבעונית, ק.
,לראש פאה שחבשו שלה המטופלות  שכל לאסתר 
הפאה  את  להוריד וכדאי שנה. אחרי  מהעול נפרדו

מאוחר . יהיה  פ

קבוע.אסתר באופ הפאה את  להוריד החליטה
מסתובבת  היא  וכיו ! לשומני נהפ הגידול והנה,

ושמחה. בריאה

 "קבלתי על עצמי"
ח"א בענין הפאה

 הקדמת
 "קבלתי על עצמי"
ח"א בענין הפאה

שנרבה זכיותנו 
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המשך "קבלתי על 
עצמי" ח"א בענין 

הפאה

המשך "קבלתי על 
עצמי" ח"א בענין 
הפאה ו"ערב רב" 

והמסתעף בהמשכים

1



שנרבה זכויות כרימון
גודל מעלת ושכר ההולכת בצניעות

לנשים בלבד
03-3077539 

לחיזוק הצניעות
02-6222781

כשרים למהדרין
03-6544933

חנות לבגדי צניעותהזמנת ספריםשיעורי חיזוק
במחירי זיכוי הרבים

נעלם ד . הגידול למטפחת ההחלפה בזכות 
ע"יאמא, והתאמת  שהל רציני  חשש שעלה

בגופו. גידול התגלה  כנראה שלה שלב הבדיקות,
הדבר  כשעדיי , הא חשבה הסופי האבחו לפני
את  שתציל קבלה לקבל רוצה היא  נסתר, נס בגדר 
הפאה. את להוריד עצמה על וקיבלה היקר. בנה

המחלה. נשללה והנה

למטפחתה. ההחלפה בזכות 
נעלמה המח" בקרום  ה"דלקת 

במצב בחורה  היתה והיא המח  קרו בדלקת  לקתה 
לה  "נתנו"  הרופאי מוחלטת . מערכות  קריסת  של

לחיות!שעתיי בלבד  

אחת המשפחה  כל . חיי הצלת של למער נרתמה
והא בצניעות . הידור  תרמה המשפחה מבנות 
לישועה  זקוקה שלה והבת היות לעשות , הגדילה

על(בראשה)במוחה לה, היקר  על מוותרת  היא .
יותר  אותה מלחבוש ונמנעת ביתה, לטובת הפאה

. הרבי ברשות 

למהל ובניגוד  ובניגוד ,הרופאי של התחזיות לכל
נוצרו כאילו והמערכות גופה השתק הטבעי,
בכוחות  ונשמה ההנשמה, ממכשיר  נותקה מחדש.

סכנה. מכלל ויצאה עצמה

למוטבו. חזר הבן למטפחת  ההחלפה בזכות
גגב ' ולפעמי פאות  לחבוש רגילה היתה מ.

היא ברוחניות , להידרדר  החל בנה ראשה. על  כובעי
לא אפילו מטפחות , רק לראשה לחבוש החליטה
שהתקבל עד להתחזק התחיל שלה והב . כובעי

טובות . הכי הישיבות  בי לישיבה

למטפחתז. ההחלפה בזכות 
ילדים  ללא  שנה 30 לאחר נפקדה האשה

לקבלגב' הלכה היא שנה. 30כ  לילדי ציפתה ש .
זצוק "ל. כדורי יצחק  הרב  המקובל של ברכתו את
את  לכסות צריכה שהיא באומרו לבר רצה לא הרב 

ראשה  את  מכסה שהיא אמרה האשה ראשה.
שהאשה  ואמר דבריו על הרב  חזר  ושוב  בפאה.
על קיבלה שהיא לאחר  ראשה ! את  לכסות  צריכה

ראש בכיסוי ראשה את לכסות (מטפחות)עצמה
כה   שני לאחר  בבת  נפקדה  והיא הרב , אותה  בר

ציפייה. של רבות 

למוטבח. חזרו הבנים  למטפחת, ההחלפה בזכות 
 אמוכשרי בניה ששני ומכובדת  טובה למשפחה 

פתאו החלו  התורה, בלימוד ומצליחי במיוחד
אני . בה נשבה  זרה רוח כאילו אחרת , בצורה לדבר
תפילות  דמעות , וכדו'. משפט ,די  עור להיות  רוצה
יורדי  בניה את לראות   להורי צער  והרבה
בהבל, להשקיע המפולפל ראש  ע  ומתדרדרי

דרכי מיני בכל ניסו  ההוריבניה את  להחזיר   
את  להשקיע   נחושי הילדי הצלחה . ללא למוטב 
פנו  לה בצר והמסחר, המעשה בחיי ואונ  מרצ
כתוב , אמר: והרב  ,דר שיור לרב  ההורי

. צדיקי לבני זוכה ראשה  בכיסוי המהדרת

 ההורי תחלי האמא הקושי כל שלמרות החליטו 
למטפחת! מפאה ותעבור  ראשה כיסוי את 

למטפחת,והנה  החלפת  למה האמא את  הב שואל
זה ? את עשית מדוע

להצלחת!עונה  !למענ !להצלת :הא

ובקוחיי  חדשי בכוחות  והתמלא אימו אל הב
בניה  את היא שומעת מכ ולאחר מטוהר, מחשבה
 הוחל פוסק, אהיה  אני רב , להיות רוצה אני : אומרי

ית "ש. הבורא לעבודת  צלול בראש  ראש

למטפחת ,ט. ההחלפה בזכות
קלה ללידה הפכה המסוכנת  הלידה

התחילה גב' שלה הפאנות  עסק את שסגרה א'
דרכי מיני ובכל בהרצאות  נוספות   נשי לשכנע

.פאותיה את להוריד

התארכה אותה ולידתה  לידה לזמ הגיעה א. גב '
לה  ואמרו מאד ירד העובר של שהדופק עד מאד,
המשך בעמוד 4

ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה ְוָאְמָרה, ֶׁשָּכל ֵאּלּו ֶׁשהֹוְלכֹות ִעם ֵּפאֹות ָנְכִרּיֹות ָידּונּו אֹוָתם ְוֶאת ַּבֲעֵליֶהם 
ְוֶאת ַיְלֵדיֶהם, ַעל ָהֲאסֹונֹות ֶׁשָּבאּו ְלעֹוָלם, ִלְפֵני  ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח. ִאָּמא, ֲאִני ֹלא רֹוָצה ֶׁשִּנְהֶיה ּגֹוְרִמים 

ַלֲאסֹונֹות, ּתֹוִרידּו ֶאת ַהֵּפָאה, ֲאִני רֹוָצה ִלְחיֹות ְוִלְהיֹות ְיהּוִדָּיה ְּכֵׁשָרה, ְוֹלא  ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה.
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מהמתרחש בעולם הצניעות
לפני מאות שנים עד היום הזה

עצמי על  "קבלתי לספר  שבת "-הקדמה לשולחן סיפורים
נכרית) פאה (בענין א  חלק  עצמי" על "קבלתי  לספר

 האחרו בדור  הפוסקי גדולי בו דנו הנכרית הפאה נושא 
נגעתי לא  ראייה .  צריכי  אינ והמפורסמות רבות,
את  להכניס מתכוו לא  ואני וכלל , כלל  ההלכתי בנושא 
ללמוד אופ בכל  שירצה ומי ," הגדולי  ההרי"  בי ראשי
יוכל לעומק , הנכרית הפאה  נושא  של הסוגיה כל  את
הסוגיה  נושא  כל  את הכולל קונטרס  בחינ בדואר  לקבל 

ובהרחבה. בעמקות הנוכרית הפאה  של

נשי לראות שזכו ישועות הוא , שלנו הספר של הנושא 
מטפחת. כלומר מלא  ראש לכיסוי מפאה שהחליפו

פועל שהיה  זיע"א  פריינד  אריה משה רבי הצדיק  הרב
לי אי" תמיד: אומר היה  , ריק שבו לא  וברכותיו ישועות
שאפילו  אחד, בדבר  מלבד נחרצות ישועות להבטיח  כח 
והוא  להבטיח , יכול אני וכו' ועקרות רח "ל  קשות ממחלות
כזאת  לאשה  למטפחת. נכרית מפאה  המחליפה אשה  
של והחומרא  המעלה  גודל   משו וזאת להבטיח , יכול אני

." בשמי הדבר 

לנו מספרי עז .)חז "ל  יומא  שזכתה (מסכת קמחית על 
אותה  שאלו גדולה. בכהונה  שימשו וכול  בני לשבעה 
ביתה  קורות ראו לא   שמעול ענתה  והיא  ,לכ זכתה  במה 

ראשה. שערות את

שכל כ כדי עד מלא , ראש  כיסוי  מעלת גודל  ולמד  צא 
זה. בזכות  גדולי  כהני היו בניה 

נוכרית? פאה ע ללכת המנהג  שורש מהו

בכל ישראל נשות כל הלכו שנה ,  כמאתיי לפני עד
הצאר גזירת מפני אבל בלבד. מלא  ראש  בכיסוי הדורות
כיסוי  ע  הנשי ילכו שלא  שנה,  כמאתיי לפני הרוסי
הותר ואז  ראש, בגילוי ללכת  מהנשי חלק החלו  ראש ,
הצר גזירת שבוטלה  לאחר פאה .  ע ללכת ברירה בלית
הגזירה. שבוטלה למרות , היו עד פאה ע ללכת המשיכו 
ונשתרש , והמשכילי  האפיקורסי אותו הנהיגו זה מנהג 

שלנו.  בחוגי  ג  היו עד הרבי בעוונותינו

הדור גדולי כל הפאה כמעט  את שללו  האחרו בדור 
מדברי מזעיר  מעט  אביא  אני הספר בסו הנוכרית.

בנושא . רבותינו

*

על "קבלתי  הספרי בסדרת  ראשו ספר  הינו זה ספר 
שבת". לשולח  סיפורי עצמי

 הראשו הינו  זה  וספר   כרכי כעשרה כוללת הסדרה 
בסדרה.

הפאה  של  בנושא  בקבלות  עוסקי הראשוני  החלקי
בנושאי בקבלות יעסקו  האחרוני  והחלקי הנוכרית
ועוד. שבת  וכ ביגוד  שאל   גרביי כמו צניעות של   אחרי

של , אמיתיי סיפורי של קוב הינה זו   ספרי סידרת
ישועות  וראו טובות קבלות  עצמ על  שקבלו   נשי

גדולות.

יראו   אחרי  אנשי  שג כדי היא  זה  ספר כתיבת מטרת
יקבלו   ה שג תקוה   מתו האלו,  מהסיפורי ויתחזקו
לזכות   ה ג יוכלו  ובנוס דומות, קבלות  עליה

לישועות.

"לשמה" יבואו לשמה" "שלא  ומתו

אבל אחד לא ישועות מבטיח  ולא  ישועות פועל לא  אני 
. עצמ בעד  מדברי  כול  הסיפורי

שינוי ממש  מאוד, גדולות ישועות הבטיחו , רבני הרבה
כלומר מלא  ראש  לכיסוי מפאה שיחליפו  לנשי הטבע ,

במלואו.  התקיי הכל   ואכ מטפחת,

להחליט  רק   צרי בבית. ואצלנו ידינו בהישג הישועה 
מעשה. ולעשות

הפאה  את לזרוק  אחד  יו להחליט  לאשה  קל לא  שזה  נכו
מסירות  כמעט  בגדר ממש  זה  מלא , ראש לכיסוי ולעבור
הקב"ה   ג אזי נפש  מסירות תעשה  האשה   א אבל נפש.

נפש . מסירות של  ישועה לה יעשה

. הקוראי  מכ קטנה בקשה לי יש 

קבלה  בעקבות ישועות, על   סיפורי  בידכ יש א
החלפת  של  בנושא  , אחרי שקבלו או  את  שקיבלת
אלי, לשלוח  אפשר   א , מכ בבקשה אנא  למטפחת, פאה
שעומד ב ' בחלק  האלו  הסיפורי את  לפרס שאוכל  כדי

.כמוב לכ  שיסכי למי בקרוב , לצאת

בספר,  יפורס והסיפור סיפור, לי שישלחו  השולחי כל
. בחינ מתנה  מהספר עותק  יקבלו

: הספרי לסדרת סיפוריקראתי עצמי על "קבלתי 
שבת "  סיבות:לשולח מכמה 

ספ קנינו  פעמי כמה נגנזא . הספר  בו שקראנו ולאחר  ר 
אותו  רק   פותחי ואנו , הופכי לה  שאי  כאב בספריה

פסח ? בערב  הבית את כשמנקי בשנה   פע

מעשה , שינוי לידי אותנו להביא  היא  הספר  ומטרת היות
 באופ זמי יהיה  זה  שספר חשוב  , הרבי לזכות כדי  וג

המשך בעלון הבאתדיר .
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סיפורי ניסים מיוחדים לשולחן שבת

ספר קבלתי על עצמי 
י"ל בשנת תשע"ה 5000 ספרים , וכעת י"ל מחדש ע"י מפעל הזוהר העולמי בת ים - אייר תשע"ח,

A5בשני הוצאות:  א. בפורמט כיס 10/15  ב. ב

מחולק בחינם בכל העולם 

0527-65-1911 

המשכים
וספר גילוי האמת לדור האחרון

היא העובר, את להציל כדי ניתוח לעשות שחייבי
בחדר  להיות  דקות כמה לה שיתנו מה בקשה 
בהיותה  ואז .כלו יקרה לא האלו  ובדקות לבדה,
בורא לפני ולהתפלל לבכות  התחילה לבדה בחדר

באמרה:  עול

את "רבש"ע, וסגרתי נפש  מסירות  עשיתי אני
זה  ובזכות הפאות, את  שיורידו  נשי שכנעתי העסק,
לי ושתהיה חסד עימי שתעשה לפני מתחננת  אני

רגילה". קלה, לידה

רגילה.בתו בלידה  ושל בריא ילד ילדה  דקות  כמה

למטפחת ,י . ההחלפה בזכות
זצ"ל אלישיב  מהרב  ברכות הרבה קיבלה

מספרת אחת  זצ"ל אלישיב  הרב  של מהקרובות 
ראש כסוי  ע הרב  של לחדרו נכנסה שהיא

שהיא(מטפחת) חשב  ,כ שראה אלישיב  הרב  ,
בבני אותה ביר הרב  למטפחת, מפאה החליפה
מאד, רב  זמ במש ברכות  הרבה ועד צדיקי
לא היא כי מאד התביישה המשפחה קרובת 
אמר  הרב הכסוי, את  קבוע באופ להחלי התכוונה
את  מטפחת לובשת  שאת האלה   הרגעי על לה:

שכר . מקבלת 

המשך בעלון הבא

המשך מעמוד 2

ספר
גילוי האמת לדור האחרון

 ילקוט מאמרים מדברי חכמים, רוח הקודש מצדיקים קדמונים,
על עיקבתא דמשיחא

שהובאו בארוכה בספרי הערב רב  ]42 חלקים[
מחולק לשלושים יום - לסיימו בכל חודש

ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מהזוהר הקדוש ומהאר"י 
ותלמידיו הקדושים שבאחרית  טוב הקדוש  ומהבעל שם  הקדוש 
איך  וסימנים  רב,  מהערב  והראשים  המנהיגים  רוב  יהיו  הימים 
להכירם, וגודל החיוב להתרחק מהם ומהמונם, והצורך להתפלל  

להנצל מהם, וביאורים רבים בענינים אלו.
יצא לאור טו אדר א' תשע"ו לפ"ק

מפעל הזוהר העולמי סניף בת ים 0527-651911
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