ישלום יהודה גראס
אבדק"ק הא למין
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 ו' 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 ַוע ֲִ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 ב'

פסק בית דין  -על יין נסך
יהודים יקרים תזהרו לא להכשל ביין נסך

הרב אשר מכשיר פאות ,שהם ע בודה זרה מהודו ,מכשיר את הפאות עבור בצע כסף
בלבד .הוא קיבל מליונים בכדי להכשיר את הפאה ,ולשלוח את עם ישראל לשמד.
אשה שלובשת פאה עוברת על ג' עבירות ,של יהרג ואל יעבור ,עבודה זרה ,גילוי
עריות ,ושפיכות דמים .וכמו כן הפאה היא מוקצה בשבת (שו"ת משנת יוסף ,שו"ת
ברית הלוי ,שו"ת נתיבות משה) ,וכך האשה ובעלה מחללים שבת בפרהסיה.
הרב מכשיר הפאות יודע את כל זה ,אבל במקום שיגיד:
הוא אומר:

שויתי ה' לנגדי תמיד
שויתי דולרים לנגדי תמיד.

רב כזה מכשיר הפאות דינו כדין רודף ,שחיטתו פסולה ,יינו יין נסך,
כל ההכשרים והפסקי דין שנותן על בשרי וחלבי ,ועל תפילין
ומזוזות ,קלף ,רצועות ,ד' מינים ,הכל פסול ,הבשרים נבילות
וטריפות חלב ודם ,היין דינו כדין יין נסך ,וכל שארי הכשרים שלו
דינם כדין עבודה זרה  -ומי שקונה מרב שכזה דינו כתומך בעבודה
זרה ונותן יד לפושעים.
לכן הזהרו ותזהירו אחרים לא לגעת לשום הכשר ,שנותנים רבני
מכשירי הפאות.
הרב שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין בית שמש ,ארץ הקודש

