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 בענין יין נסך -פסק בית דין 
 

 הגם יין נסך נשתה?
כל בר דעת יכול לראות ולהבין שהקב"ה לא מרוצה מעמו ישראל. ולא רק עכשיו עם המגיפת 

דה זרה ועברו על עריות, הקורונה, אלא לכל אורך ההיסטוריה של עם ישראל. ברגע שעבדו עבו
כמו שמובא בספר גדר עולם להחפץ החיים במכתבו הקב"ה שלח לעם ישראל מגיפות ואסונות, 

כעת כמעט הרוב הגדול של הציבור החרדי עובד עבודה זרה, עם הפאה הנכרית שמקורם הארוך. 
 משערות מהודו שמקריבים כקרבן לפסל הזהב שלהם כתקרובת עבודה זרה.

ות כמעט בכל החסידויות, ובקרב הליטאים ושאר בתים, מתהדרים בגאווה רב עם אנשים החרדי
ג' עבירות הנעשה מתקרובת עבודה זרה שהוא מהפאה הנכרית שלהם. הם עוברים בשוויון נפש על 

שהקב"ה צווה למסור נפש ולא לעבור אותם, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, והיות והפאה 
ו"ת משנת יוסף(, האשה הנכבדה ובעלה עם השטריימעל הגבוה עוברים על היא מוקצה בשבת )ש

 חילול שבת בפרהסיה, כל שבת מחדש.
שיהיה ברור לכל האברכים המתמידים שלומדים את הש"ס, ויושבים שעות על גבי שעות בבית 
המדרש, שכל התורה שלכם שבויה בידי הס"א, היות והנשים שלכם מסתובבות בפריצות עם פאה 

שעדיף לסגור את כל הכוללים ולא לתת את כל התורה רית על הראש, ועל זה צעק הרב שך זצ"ל נכ
 .לס"א

להוי ידוע לכולם שהרב ש"ך זעק על כל זה, עוד לפני שהפאה הנכרית התגלתה כעבודה זרה. כהיום 
 נשאלת ,בנוסף לכל עבירות של כרת האלה, שכל אחד יודע שהפאה הנכרית היא עבודה זרה מהודו

הבעל הנכבד עושה קידוש בסעודות שבת, אחרי שחילל שבת בפרהסיה  השאלה על איסור יין נסך.
זה תלוי. אם הוא שמע  האם היין שלו נהפך ליין נסך? עם אשתו שלבשה פאה של עבודה זרה בשבת.

אז  ,ועדיין הלך עם אשתו והפאה שלה בשבת ,וקרא שהפאה היא עבודה זרה וחילול שבת בפרהסיה
לכל דבר, וכל המשפחה  ךופך להיות מזיד, ואכן היין שלו על פי הרבה פוסקים הוא יין נסהוא ה

ואם הוא לא ידע ולא קיבל שום התראה על זה, אז היין שלו ספק יין נסך. ומי רוצה  ,שותים יין נסך
 לשתות ספק יין נסך?

לאף אחד  גאון וצדיק גדול אחד סיפר לי באשר שיש לו נכדות שלובשות פאה, והוא אסר
והם אכן באו בגלל העבודה זרה וחילול שבת שמנסך את היין, להיכנס עם פאה בבית שלו, 

ובכל זאת הוא כסה את הבקבוק יין עם נייר כסף מחשש שלא יראו את  ,רק עם מטפחת
ולאחר מכן בגלל שפחד שהן יסתכלו  ואז היין אסור בשימוש. ,בדיוק כמו דין של גוי ,היין

לכן הוא החליט לא שכתוב במדרש תלפיות לא לעשות קידוש על יין כזה, וכמו בכוס שלו, 
לשתות יותר יין לקידוש כאשר הנכדות האלה יהיו אצלו, מחשש שהיין יהפוך לנסך, ושותה 

שהוא מסתיר את היין בחדר עם מפתח  ,רק מיץ ענבים. וחוץ מזה סיפר לי הצדיק הזה
 שח"ו לא יראו את היין. 

תיבות ועוד עשרות אירגונים של צדיקים מזכי הרבים הדפיסו וחילקו ]גם ב מפעל הזוהר העולמי
 עניני צניעות, ,איסורי הפאה לעקול קורא'ס ו ועלונים טרסיםנספרים וקואלפים אלפי [ דואר

  .₪בסכום של עשרות אלפי  וחילול השבת
ממנה בגלל  קשה להאמין שישנם עוד אנשים שלא שמעו על איסור הפאה ועל החילול שבת שנגרם

כל האדמורים ורבנים  ועדיין הם לא שמעו. ,אולי ישנם עוד אנשים שחיים במערות העבודה זרה.
בוודאי יודעים שזה יין  ,רא'ס ששלחנו להםוותלמידי חכמים שקראו ושמעו מכל הספרים וקול ק

ספק יין  אז גם היין ,נסך, וכאשר הם עושים קידוש מול נשים עם פאות שזה קידוש נגד עבודה זרה
 לעבודה זרה שבהודו.ישר וגם הברכות עוברות  ,נסך

 

 

  



ישנם עוד אדמורים שבאו מהעיר של חכמי חלם והם יוצאים בקול קורא גדול שמגיפת הקורונה 
 ו בתי חולים תחת הגשר השבור.נשב םל שבת של הציונים. בדיוק כמו חכמי חלובאה בגלל החיל

ם שבת עם הפאות שלהם, מה כל הצעקה הגדולה על אנחנו רואים פה את רוב החסידויות שמחללי
 ומה זה יין נסך. ?עבודה זרהזה דעים מה זה שבת, מה והציונים שבכלל לא י

שאם גוי ראה את הבקבוק של היין לא לעשות קידוש על היין  )ספר נפש ישעיה(כתוב במדרש תלפיות 
 הזה.

לחים ברכות ותפילות לפסל בהודו, ושו ,אז יוצא מזה שהאברך הזה עם אשתו שותים ספק יין נסך
ומה עם הכשלת הרבים? שרואים את הזוג החרדי החשוב הזה הולך  .וכל הבית בטומאה אחת גדולה
 וחושבים שהכל בסדר, ואפשר ללבוש פאה. ,עם פאה, לוקחים מהם דוגמה

בתי דינים ולקח  3שלא לדבר על החרם שהטילו הרבה בתי דינים ובראשם בעל הפלאה שצירף 
מו ספר תורה והטיל חרם על אשה שתלבש פאה, זאת אומרת שאי אפשר להתקרב לד' אמותיה ע

, ומכאן אנחנו רואים שהקב"ה הביא את הקורונה והרחיק את הנשים של האיש והאישה
תשובה יעשו לא מלהסתובב עם פאה ברחוב, אבל כן מסתובבות, ועוד תראו מה יקרה להם אם 

מעניין מי אשם? האם אתם  ."ע במכתבו, וכמו שאמר הרב שך זצ"ל, כמו שכתב החפץ חיים זירח"ל
שאתם אכן שוגגים יש לכם נשמות . ובמדה וכן, יש ספק גדול. אולי אתם שוגגים יהודים בכלל?

אבל אם תתעלמו מהכל ותמשיכו  יהודיות קדושות, תתקנו את הפירצה ותשרפו את הפאה מיד.
 קדושה בקרבכם. בשרירות לבכם, אכן נודע הדבר ואין נשמה

ֵסֶפר ַקב ַהָיָשר  ָב"ן זי"ע, מּוָבא בְׁ נֹו ִסּפּור ּנֹוָרא ֵמָהַרמְׁ ָחס פרק פ"א)ֶישְׁ ִתי ַמֲעֶשה (ָּפָרַשת ִּפנְׁ : וז"ל: ָשַמעְׁ
ָאַמר:  רּוש ֶאָחד וְׁ רֹו דְׁ ִספְׁ ַב"ן ַז"ל ָכַתב בְׁ ָלא, ֶשָהַרמְׁ  ִנפְׁ

ֵהִמיר ָדתֹו ָרֵאל ׁשֶׁ ה ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמן ָהֻאמֹות  ָכל ַבר ִישְּ עֹוֵבד ֵאיזֶׁ אֹותֹו  -וְּ ֲאַזי ָצִריְך ֵליַדע, ׁשֶׁ
מּוָרה,  ן תְּ ַרע ָהֻאמֹות אֹו בֶׁ ַוַדאי הּוא ִמזֶׁ ָרֵאל הּוא, ִכי בְּ ַרע ִישְּ ]ולפי זה מובן למה ַהֵבן ֵאינֹו ִמזֶׁ

לֹא ָהיּו ָיִמים מּוָעִטים ַעד  תדך איתם[,כ"כ יוצאים לתרבות רעה, ומי שהוא בר דעת צריך להיזהר שלא להש וְׁ
ָאז ָהַלְך ָהַרב הָ  ַב"ן ֶאת ָדתֹו... וְׁ ֵני ָהַרמְׁ ֵביתֹו, ֶשֵהִמיר ֶבן ֶאָחד ִמבְׁ ֶשָבא לְׁ ָזֵעף, ּוכְׁ ֵביתֹו ָסר וְׁ ַב"ן ַז"ל לְׁ ַרמְׁ

ּפִ  רּוש ֶשִהדְׁ ַצֵער ַעל ַהדְׁ ָהָיה יֹוֵתר מְׁ דֹוִלים, וְׁ ִסגּוִפים גְׁ ַסֵגף בְׁ ָהָיה מְׁ יס, יֹוֵתר ָהָיה יֹוֵשב ּובֹוֶכה ַעל ָהָאֶרץ וְׁ
לֹא נֹו ֶשֵהִמיר ָדתֹו, וְׁ שֹוֶת  ִמַצַער בְׁ ַדֶבֶרת ַעל ָהָיה אֹוֵכל וְׁ ָתה מְׁ ָהיְׁ תֹו ֵאָליו וְׁ ה ַכָמה ָיִמים, ַעד ֶשָבָאה ִאשְׁ

ַצַער... ֶיה בְׁ  ִלבֹו ֶשלֹא ִיהְׁ
ָאַמר לְׁ  דֹוָלה וְׁ ָחה גְׁ ָהָיה ָשֵמַח ִשמְׁ תֹו, ָאז ָקם ֵמָהָאֶרץ וְׁ ֵרי ִאשְׁ ַב"ן ַז"ל ֶאת ִדבְׁ ֶשָשַמע ָהַרב ָהַרמְׁ תֹו: ּוכְׁ ִאשְׁ

ָתנִ  ַב"ן: ִנַחמְׁ  י... ָאז ָאַמר ָהַרמְׁ
ת. ֵרי ה' ֵהן ֱאמֶׁ ִדבְּ ֵרי ֲחָכִמים וְּ ִדבְּ ת, וְּ ָלנּו ִהיא ֱאמֶׁ ַהתֹוָרה ׁשֶׁ ֵאה ׁשֶׁ ַמד  רְּ ה ִנלְּ ה ַהזֶׁ ַעל ֵכן ִמן ַהַמֲעשֶׁ

נּוָעה  ֵיׁש לֹו ִאָשה צְּ ָעִמים ֵיׁש ָאָדם ָרָׁשע, וְּ ַהֹכל ָתלּוי ָבִאָשה, ִכי ִלפְּ יּו -ׁשֶׁ לֹו ָבִנים טֹוִבים,  ִיהְּ
ֵיׁש לֹו ִאָשה ָרָעה  ָעִמים ֵיׁש ָאָדם ַצִדיק, וְּ ִלפְּ ֵיׁש -ַצִדיִקים ִויָׁשִרים, וְּ ָׁשִעים. וְּ  לֹו ָבִנים רְּ

לַ  ַהמְּ ׁשֶׁ יָה כְּ לֹא ָלחּוס ַעל ָבנֶׁ ְך טֹוִבים, וְּ רֶׁ דֶׁ יָה בְּ ת ָבנֶׁ ִריְך אֶׁ ַהדְּ אֹות לְּ ִריָכה ָכל ִאָשה ִלרְּ ֵמד ַעל ֵכן צְּ
הַ  ְך ַהָיָׁשר וְּ רֶׁ ם ַבדֶׁ ֵניהֶׁ ת בְּ ִריִכין אֶׁ ר ַמדְּ ָהִאָשה ֲאׁשֶׁ ֵרי ָהִאיׁש וְּ ַאׁשְּ ָנּה... וְּ ת בְּ ה אֶׁ ּטֹוב, אֹו ַבֲעָלּה ַמכֶׁ

ה ּוָבעֹוָלם ַהָבא, ָמחּו ָבעֹוָלם ַהזֶׁ ִישְּ ָׁשִרים וְּ אּו יְּ ָאז ִירְּ  עכ"ל. וְּ
וזה סימן שנתנו לנו רבותינו, וכל אחד נבחן לפי  ,ן עדןאמרו רז"ל עז פנים לגיהנום ובושת פנים לג

שמים  מורא אברך את תלמידיו יהי רצון שיה ,בושתו או עזותו. בשעת פטירתו של רבי יוחנן בן זכאי
בשר ודם, דהיינו שתזכו למדת הבושה, לא שתפחדו מהעונש, אלא תתביישו מהקב"ה  אעליכם כמור

 לפחות כמו שמתביישים מבשר ודם.
ב"ה ולא מבשר קשה מראה על אמונה. איזה בושה יש היום, לא מתביישים לא מהבו

 ודם. כמו דור המבול ממש.
כתוב בזוה"ק שעיקר היצר הרע הוא על עריות ומכאן אנחנו רואים עד כמה היצר חוגג את נצחונו 

 .שגורמת להחטאת הרבים ללא סוף ,עם הפאה הנכרית הפרוצה והעבודה זרה
  :מעשה נורא, )כד.( יתמסופר בגמרא תענ

לרבי יוסי מיוקרת היתה בת יפהפיה באופן מיוחד. באחד הימים מבחין רבי יוסי 
באדם המנסה לעקור את העצים שבגדר המקיפה את הבית. רבי יוסי ניגש אליו ושאל 
אותו מה הוא עושה. האיש ענה: "אם לשאת את הבת היפה איני יכול, לפחות אזכה 

ר רבי יוסי ואמר לבתו: "אם מצערת את את בני האדם, מוטב ליהנות מיופיה". הצטע
 שתשובי לעפרך", ואמנם מתה בתו של רבי יוסי מיוקרת.
 .מכאן אנחנו רואים עד כמה העון של הכשלת גברים חמור

עם  במבהיל ביותר. ואיפה אנחנו היום? כמעט לאף אשה חרדית אין בושה להסתוב
בור על כל עשרת הדברות. הס"מ כבר צירף פאה ובגדים צמודים להכשיל גברים ולע



אותה להיות שייכת לחילות הרשע שלו ברחוב, והיא תצטרך להיכנס לגהינום על כל 
  אחד שהכשילה, ונוסף לשאר העבירות שנגרמו כתוצאה מהפאה הארורה.

 תה על כל דבר ודבר.יאין סוף להחשבון שלה בבית דין של מעלה. ובעלה יהיה ענוש א
וכעת הזוג  .ו בדיני יין נסך, שכל אברך אמור לדעת את האיסורים על זהננייולחזור לענ

גם איסור  ,םכהחרדי הזה עם הפאה והרבנים והאדמורים תוסיפו לרשימת הכרת של
 שתיית יין נסך לשבת ובחגים. 

 מזל טוב.
 

רית יהודים התעוררו ותחזרו בתשובה גדולה לאבינו שבשמים ותבערו את העבודה זרה של הפאה נכ
ִריִכין ֶאת ומסיים הקב הישר,  מקרב עמינו. וה' הטוב יהיה בעזרנו. ָהִאָשה ֲאֶשר ַמדְׁ ֵרי ָהִאיש וְׁ ַאשְׁ וְׁ

ָמחּו ָבעֹוָלם ַהֶזה ּוָבעֹוָלם ַהָבא. ִישְׁ ָשִרים וְׁ אּו יְׁ ָאז ִירְׁ ַהּטֹוב, וְׁ ֵניֶהם ַבֶדֶרְך ַהָיָשר וְׁ  בְׁ
המזלג, איך לא יצעק בקולי קולות נגד האנשים והנשים מי שיש לו טיפת יראת שמים על קצה 

שהולכים בפאות נכריות שבא ישר מהודו, ומחללים שבת בפרהסיה. גם כאן יש לומר כי יש לחשוש 
על חשש חילול שבת, שמא יצמח לו נגיף קורונה, ויהא חמור סכנת שבת, לכל הפחות כסכנת 

 הקורונה רח"ל. 
בתל אביב ששואלים: אנחנו בכלל לא מבינים, החרדים ועכשיו נבין את שאלת החילונים 

הקנאים אומרים מאה ברכות מתפללים ולומדים כל היום וכל הלילה ש"ס בבלי וירושלמי 
ושולחן ערוך, והקורונה תופסת דוקא אותם, ולא אותנו, שאנחנו בכלל לא שומרים כלום, לא 

מרת שהקב"ה שונא אותם, תפילין, לא שבת, אוכלים חמץ בפסח ומה לא? רח"ל. זאת או
 ואוהב אותנו, עד כאן דבריהם,

האם יש חילול השם יותר גדול מזה? עכשיו הכל מתורץ, למה ה' עשה לנו כך? כל זה בא בגלל 
שאנחנו לא איכפת לנו מכבודו יתברך שמו, שכמעט כולם מחללים שבת בפרהסיה, מי כבר נשאר 

 בצבא הקדוש ברוך הוא? 
 הספר יין המשומר

יותר מאלף ספרים שעוד מחכים בתור להוציא לאור מפני חוסר תקציב עדיין הספרים לא מבין 
יצאו לאור, התגלה לי הספר שחיברתי לפני עשרות שנים במיאמי וחיכה לזמן הנכון. אחרי שדיברתי 
עם הבן שלי הגה"צ שליט"א שנמצא באמצע כתיבת ספר על שולחן ערוך הלכות עבודה זרה, ואמר 

תוב גם על יין נסך שזה המשך אחד, ואמר לי שיש ספר על יין נסך בשם יין המשומר, לי שרוצה לכ
שני ה לידי ִאּנָ אמרתי אוי? עשיתי ספר כזה? בוא ונראה אם אני יכול למצוא את הספר, וב"ה, ה' 

, וזה שאנחנו מדפיסים כעת עם הרבה הוספות להספר. וכל אחד יכול ספרים על יין נסך שחיברתי
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אלה הדברים אשר דבר משה אל כל בני ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה מול סוף בין פארן ובין 
 תפל ולבן חצרות די זהב"

והיום כל הפאות ... בגלל העבודה זרה... של בית פעור - למה באה המגפה? 'יבלתי מצ' נסתרק'
'לפאה נכרית... וערבה.. אולי גם  -נשים הנכריות  מגיעות מהאלילים מהבית פעור של הודו. ורמז

ומעורבים גם עם עבודה זרה.. עם הפאות שעל  רמז.. תקופה שאנו מעורבים עם רבני הערב רב...
וגילוי שילחם נגד העבודה הזרה  כדי לבטל את העבודה זרה? שלח את פנחס!עשה אז מה ה' . הראש

 ...הפאות.. ואז תעצר המגפהעריות ו
להפגנות נגד החילולי שבת של החרדים תכף ומיד, לכבוד  נתקשר עם פנחס ונצא לה' אלי!מי לכן 

שמו יתברך הגדול הגיבור והנורא המפורש והאביר והאמיץ והחזק והנפלא והקדוש והנסתר והנכבד 
 קדוש קדוש קדוש השם צבקות מלא כל הארץ כבודו.

 
 הרב שלום יהודה גראס

 קודשבית שמש, ארץ ה אבדק"ק האלמין

 


