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בעהמח"ס :קובץ ספרי ארץ ישראל כ"ו חלקים ,שמירת המצוות כהלכתן ח"ן חל' ,קובץ ספרי כשרות ג"ן חל' ,קובץ ספרי שחיטה כ"ו
חל' קובץ ספרי פאה ל"ג חל’ ,קובץ ספרי שמירת שבת ד"ח ,קובץ ספרי מקוואות ח"ח ,שמירת הברית י"ח ,דברי תורה עה"ת ז"ח,
קובץ ספרי סת"ם כ"ב חל’ ,קובץ ספרי קדושת ביהכ"נ י"ז חל’ ,שכר ועונש ו"ח ,שו"ת זבחו זבחי צדק ג"ח ,אור הזוהר ה"ח ,ועוד.

קהל עטרת ישעי' האלמין
יתם לָּׁכֶ ם פֶ ֶסל
ב"ה ,יום ה' מנחם אב תש"פ לס' " ִהשָּׁ ְמרּו ָּׁל ֶכם פֶן ִת ְשכְ חּו ֶאת בְ ִרית ה' אֱ ֹלקיכֶם אֲ ֶשר כ ַָּׁרת עִ ָּׁמ ֶכם וַ ע ֲִש ֶ
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ְתמּונַת כֹּל אֲ שֶ ר צִ ּוְ ָך ה' אֱ ֹל ֶקיָך (דברים ד' כ"ג)

פה עיה"ק בית שמש תובב"א

פסק בית דין  -א'

פסק דין לאשה החרדית

להוי ידוע שאישה שלובשת פאה נכרית של עבודה זרה בשבת והולכת
במקום רבים היא מחללת שבת בפרהסיה .היות והפאה היא מוקצה בשבת
(שו"ת משנת יוסף ,שו"ת ברית הלוי ,שו"ת נתיבות משה) ,וכאשר הבעל אינו מוחה בה באותו עון
החטא נקרא על שמו ,כמו בפרתו של רבי אלעזר בן עזריה (שבת נד ,):חוץ ממה
שמחטיאה את הרבים ונחשב כמו מומר להכעיס (כמבואר ברמב"ם פ"ג מהל' תשובה ,ועי'
בית יוסף חדש (דף כז-כח) ,בגדרי מומר להכעיס ולתאבון) ,והמחטיא את הרבים חשוב כמו מומר
להכעיס שיינו יין נסך כי הוא מסית ע"י הב לצודד זולתו בדרך חטאים ,ואין זה כמו מומר
לתיאבון אשר לפעמים יצרו אונ סו או פרנסתו טורדתו עם ויתערבו בגוים וגו' ,לא כן על זולתו ע"י הב הב
בא אל שוחה עמוקה פי זרות (משלי כב ,יד) ,שאין לו תקומה כמו (ר"ה יז) ...עד שנכשל במינות או

צדוקית ולכפור במדרש חכמים ,הרי זה מין ,עיי"ש .כמבואר בספר פסק בי"ד מיותר
מע"א זקני הדור זיע"א הנעש ה במדינת אונגרין בשנת תרכ"ו וע"א גדולי ישראל
חתמו על זה וביניהם הצדיקים הקדושים :הדברי חיים ורבי הלל מקאלאמייע ,קיצור
שו"ע ורבי מנחם פנאט מדעש ,ייטב לב ,מהר"ם א"ש ,רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב,
רבי צבי הירש מליסקא זיע"א ועוד.

שבת שלום

הערה :אשה שלובשת פאה יש בו סרך של ג' עבירות החמורות
שהם ביהרג ואל יעבור ,עבודה זרה ,גילוי עריות ,ושפיכות דמים.
אם לא איכפת לה מזה ,אז קרוב לוודאי שלא יהיה איכפת לה שהיא
ובעלה וכל המשפחה שותים יין נסך.
הרב שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין בית שמש ,ארץ הקודש

