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 שלום יהודה גראס
 למיןהא  אבדק"ק 

 
קובץ ספרי ארץ ישראל כ"ו חלקים, שמירת המצוות כהלכתן ח"ן חל', קובץ ספרי כשרות ג"ן חל', קובץ ספרי שחיטה כ"ו  בעהמח"ס:

 ז"ח,, קובץ ספרי שמירת שבת ד"ח, קובץ ספרי מקוואות ח"ח, שמירת הברית י"ח, דברי תורה עה"ת ’חל' קובץ ספרי פאה ל"ג חל
 , שכר ועונש ו"ח, שו"ת זבחו זבחי צדק ג"ח, אור הזוהר ה"ח, ועוד.’, קובץ ספרי קדושת ביהכ"נ י"ז חל’קובץ ספרי סת"ם כ"ב חל 

 1191-995-02רמת בית שמש   8/42רחוב נחל לכיש  קהל עטרת ישעי' האלמין 

 
 א פה עיה"ק בית שמש תובב" "ואביו שמר את הדבר"לס' יט כסלו ב"ה , יום 

 פסק דין והבהרה חשובה
 ועשית ככל אשר יורוך  – ובערת הרע מקרביך –שמע ישראל  -זעקה נוראה 

לאסור כל פאות ימינו למיניהם כמו שפסק מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א משום  אני מצטרף להלןגם 
איסור תקרובת ע"ז, וכן בשיעורו אמר דאף המתירים דאז לא התירו של היום עכ"ל, ולהבחל"ח 

ראב"ד הגר"ם שטרנבוך שליט"א וגם מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א והגאון הגדול ה
המקובל מרן רבי שמואל אויערבך שליט"א. ומה שהתירו אז היה מפני הגזירה, וכל שכן שיש קי"ד 
פוסקים שפסקו לאסור פאות של אז שלא היה מדובר על חשש ע"ז. אולם ישנם הרבה שטוענים כך: 

יעשה על פי רבותיו ולמה אי אפשר לסמוך על המתירים? ועכשיו הוא הרב שלי, וכתוב "לא  כל אחד
תסור מכל הדבר אשר יורוך ימין ושמאל ועשית ככל אשר יורוך", וזה נאמר גם לקולא, ואין לך אלא 

 המתיר ואני את נפשי הצלתירב על ראש ה כהן שבימיך וכתוב עשה לך רב וכו' ומקסימום העבירה
כי זוהי טעות גמורה  ועל זאת אשיב בעז"ה: האם ניתן לסמוך על זה?, ילכו לגהנם במקומיוהם 

 ועיין ,האחריות על השואל -י"ב ה"ב( דאע"פ שעשה על פי הוראת חכם  שגגות) כמובאר ברמב"ם
", ברמב"ן דברים יז יא ובשורשים א על מה בדיוק נאמר אמונת חכמים: "ולא תסור מכל אשר יורוך

הוריות )ב ב( בעין יפה, והוא שאם  ויש בזה תנאי, יתבונן בו המסתכל בראשון שלוז"ל:  וכתב שם
ר והוא סבור שטעו יהיה בזמן הסנהדרין חכם וראוי להוראה והורו בית דין הגדול בדבר אחד להת

אבל , ואינו רשאי להתיר לעצמו הדבר האסור לו ,אין עליו מצוה לשמוע דברי החכמיםבהוראתן 
ל. וגם מבואר בכללי הפסיקה כשיש מחלוקת בין החכמים בדאוריתא הלך עכ", ר לעצמוינהג חומ

כמו  ,אינו נאמן על הכשרותעל ההכשר ויש להוסיף: כי רב שמקבל כסף אחר המחמיר, 
)ס' י"ח, כא( אין לטבח ליטול שכר כי אם מכשרות וטריפות בשווה, כי אם  חדשה בשמלה שנפסק

בעצמו  ודעואפילו י ,ולבו יטנו להכשיר בשביל שכרו ,הרי נוגע בדבר ,נוטל מכשירות ולא מטריפות
שהמורה אסור לו  ,מכל מקום מידי חשדא לא נפיק... ומכל מקום נלמד מזה ,שהוא חסיד ולא יטה

ובתבואות . ליקח אפילו דבר מועט כעין כרכשא מהוראתו, רק טעימא בעלמא לברר הוראתו עכ"ל
אבל כשנוטל ממון  ,וב כל כך ואפשר לתלותו בלברר הוראתו שרישור )שם אות לח( כל שאינו חש

ועוד שהעדים והרבנים  .עכ"ל ,אסור ,אפילו כל דהו או אפילו מגופה ואינו נראה כלברר הוראתו
 רמ"א חושן משפט סימן ל"ד סעיף י"ח(.שמקבלים כסף על עדותן ופסקן, עדותן ופסקן בטל מעצמו )

 היום מקבליםשמכשירים את הפאה כל הרבנים כמעט  ,לפי הנ"לל[ ]ויש לנו עוד מ"מ על זה, ואכמ"
ושתוכל  ,ואין לך אפילו עד אחד כשר שיהיה נאמןומכשירים ומתירים,  ,בעד ההכשר שנותנים כסף

דע  .ואין צריך לדרוש ולחקור אחריו ?לסמוך עליו, ואיך הלומדים צועקים עד אחד נאמן באיסורין
בידך, ואם למדת לא פרשו לך, דהלכה פסוקה )ברמ"א יורה דעה  לך שאפילו הלכה זו מוטעת היא

אין העד נאמן עליו להתירו, אלא אם כן בידו ,סימן קכ"ז סעיף ג'(, דכל היכא דאתחזק איסורא 
לא רק שאין בידו של בעל המכשיר לתקנו, אלא הוא שותף פאה של העבודה זרה הזאת, וב, לתקנו

אמרו עליו הכשר שבטבחים שותפו של  שחז"ל ר ההכשר,, מפני שמקבל כסף עבושל בעל המסחר
לובשים בגדי שחץ ופריצות של עבודה עמלק, ובין כך ובין כך יצא העגל הזה. ובני ישראל הכשרים 

זה ]עיין בסנהדרין דף צ. שהחתימו את כל הרבנים  על סמך ברשות הרבים רח"ל זרה וגילוי עריות
הצדיקים. ואפילו אחיה השילוני רבו של דוד המלך והבעל שם טוב הקדוש זי"ע, שכל מה שירבעם 
בן נבט עושה הכל כשר, ואפילו לעבוד עבודה זרה[, וראה בספרי "כי השוחד יעור" באריכות ועל 

עבודה זרה שכתוב לשון אשר, לשון ודאי שמוכרח המפרשים עה"פ "אשר נשיא יחטא" ויתיר לעבוד 
שיחטא )זוהר ויקרא כג, רבינו בחיי( ועוד אשר לשון אשרי, אשרי הנשיא שחוזר בתשובה )הוריות 

 ₪י:(, וכן כל הרבנים המכשירים בלי שום ספק מקבלים כסף, ]כמו שרצו לקנות אותי במיליון 
, ויש לי הקלטה מזה[ כי לא נחשדו ₪אלף  03-03שאתן הכשר, ואמר הסוחר שרבנים אחרים קונה ב

ישראל קדושים להתיר ח"ו ע"ז כזאת נגד כל גדולי ישראל, חוץ אם קיבלו כסף, וחוץ מזה שאין 
בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חבירו אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין, ובפרט שהרה"ק בעל ההפלאה 
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חמי תודה(, ומי שבחרם כידוע התפילות זיע"א כבר שם בחרם את כל אלו שהולכות בפאה )שו"ת ל
לא מתקבלות )זוהר פקודי רמ"ט:(, ולא מצינו מי שביטל את החרם, ועל כן חלים עליהם כל דיני 

 החרם )עיין ביו"ד ובחכמת אדם(.
, אסורות כולןשיות משיער הסינטטי והפאות העשיש לגדור גדר ולעמוד בפרץ בכל הכח  כנגד גם 

ועוברים על  אפילו שיהיה בלי עבודה זרה כבר בחרם של בעל ההפלאה,וכל אחד שלובשת סינטטי 
קי"ד גדולי ישראל שאסרו פאה נכרית של סוסים וחמורים וקש וצמר, שהיה נראה פי אלף מכוער 

א. מפני שמעורב בהן מהיום. ונבאר כעת בקיצור נמרץ חלק מהטעמים שאסור להתיר ח"ו סינטטי. 
שיחשבו שזה פאה של עבודה  ,ב. משום מראית העין .באלף לא בטלשיער אדם, ותקרובת ע"ז אפילו 

שידוע שעשויות דווקא  וגילוי עריות באופן הכי חמור,ד. פריצות  .ג. חילול ה', זרה משיער טבעי
, וימשוך עין ולב. ה. כל קי"ד פוסקים שאסרו, אסרו גם את זה, יותר יפה שיהיהו ,במראה שיער

ם בחרם. ו. שהרבניות שהולכות עם זה מכשילות את כל הציבור ואם היו בחיים היו שמים אות
שמסתכלים עליה, והם מחטיאות את הרבים באופן הכי גדול, ולא משנה האורך של הפאה. ו"אלו 

ולא משנה אם היא מהודו או מסין,  ,כל פאה אסורה: לסיכום הפאה",  -דברים שאין להם שיעור 
תארו לכם שיש נחש ארסי בבית, ויש  ,צרה, ע"ז או לאאם היא סינטטית או טבעית, ארוכה או ק

רבנים שאומרים זה לא נחש, לא יקרה כלום, יש הכשר על הנחש, מותר להחזיק את זה בבית, האם 
 זה ?? יש נחש על הראש, גם נסמוך על המתירים, ועוד מחפשים היתרגם אז נסמוך על המתירים

 ומביא)כמבאר בזוהר הקדוש נשא קכה.(  ת רעהיוצאים לתרבוש ואת הילדים נושך את כל הפרנסה
)כדברי הבית אהרן  מחלת סרטן לא עלינוובפרט  את כל האסונות )החפץ חיים וכל גדולי ישראל(

מרן הגאון הרב אלישיב  פסק, כמו שאת כל הפאות לשרוף והרב כדורי זיע"א(. ועל כן כולם חייבים 
נעשה קידוש ועל כן   וכל גדולי ישראל האמתיים, ולהבחל"ח מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א זצ"ל,

וידועים דברי מרן החזון איש זיע"א )פאר הדור עמ' יז( שאם היינו מפגינים על הצניעות כמו ה', 
עם  ???מי יודע כמה קורבנות זה יעלה לנוו ,הסוף קרובשהפגינו על גיוס בנות לא היה גיוס עכ"ד. 

ם שלכם, גם הבנים וגם הבנות, תחזרו לצניעות והקדושה של תצילו את הילדי ,ישראל, גברים ונשים
לימות המשיח ועולם הבא, ומי שנשמה יהודית כי בלי זה לא תהיה כניסה  ,האבות והאמהות שלנו

כדאי מצוה זו שיקרב ביאת משיחינו בקרבו, וודאי שלא יקנה ולא ילבש פאה, ואם יש לו שישרוף, 
ביננו לבין  שלוםוירושלים, ויהיה  יהודה, וערבה לה' מנחת יןכאמרם ז"ל בזכות נשים צדקניות נגאל

 אבינו שבשמים, ובזכות התוכחה נזכה לביאת משיח צדקינו בב"א.
                      . הכותב וחותם בצער ובדמע למען צער השכינה הקדושה בארץ ישראל
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 אבדק"ק האלמין
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