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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
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 מי מפחד מהשם? - 411. שבדרשה 

תשפ"א חול המועד סוכותלכבוד פסק בית דין   
 על הלכות עבודה זרה!

. הלובשת פאה נוכרית עוברת על ג' יהרג ואל שהפאה הנוכרית היא עבודה זרה גמורהכבר ידוע לכל 

יעבור, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים כל רגע ורגע כמו שפסק הגר"ם שטרנבוך שליט"א. 

הפאה היא מוקצה בשבת משום עבודה זרה )שו"ת ברית הלוי, שו"ת משנת יוסף, שו"ת אמרי ש"י, 

 שו"ת נתיבות משה(.

כתוב בזוהר הקדוש )פרשת ויחי( לא תדור בשכונתם, כדי שלא תראה במעשיהם הרעים ולא תצטרך 

לקנא אותם, כי תוכל לבוא לידי סכנה. שכל מי שרואה מעשיהם הרעים של הרשעים ואינו מקנא 

", שהוא לא תעשה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פנידכתיב " -לכבוד הקב"ה עובר על ג' לאוין, א' 

לא תעשה לך פסל וכל " -שלא לירא רק מהקב"ה, ולכן אסור לירא מלהוכיח את הרשעים. ב' 

" שלא תחניף להם, לא תעבדם" -", פי' לא תכניע עצמך לפניהם. ג' תמונה, לא תשתחווה להם

צריך  וצריך אתה שתקנא כמוני, לכן - כי אנוכי ה' אלוקיך ק"ל קנאשחנופה נחשבת לעבודה זרה, 

אנחנו רואים לצערינו הרב שהרבה אדמורים  אדם לפרוש מהם, ולהטות דרכו מהם. )עד כאן לשונו(.

עם חסידויות גדולות עובדים על הג' לאווין האלה, על ידי כך שלא מוחים ומחרימים את הפאה 

לאו של , האדמו"ר הזה עובר גם על האדמו"ר עם כל החסידות שלו קורעים לבעלהאסורה, וכך 

אמר רבי ירמיה (, "סנהדרין קג. סוטה מב., )החנופה שזה מאחד הכיתות שלא מקבלות פני שכינה

, וכת שקרים, וכת מספרי בר אבא: ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה: כת ליצים, וכת חניפים

וכו', ; כי לא לפניו חנף יבא, דכתיב כת חניפים; משך ידו את לוצציםיב לשון הרע. כת ליצים, דכת

זוג עם פאה, משתחווה לפסל מהודו ועובד אותו כל יום מחדש. אסור להיות בקרבתם. הם עכ"ל. 

 , ואסור לעמוד בד' אמותיהם.עובדי עבודה זרה ובחרם

ֶכם ֶפן ִיְפֶתה ְלַבְבכֶ " -כתוב בפרשת עקב  ְמרּו לָּׁ םם ְוַסְרֶתם ִהשָּׁ ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְשַתֲחִויֶתם  ַוֲעַבְדתֶּ

ֶהם ּה ". "לָּׁ ה לֹא ִתֵתן ֶאת ְיבּולָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ר ְוהָּׁ טָּׁ ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה מָּׁ ַצר ֶאת ַהשָּׁ ֶכם ְועָּׁ ה ַאף ה' בָּׁ רָּׁ םְוחָּׁ  ַוֲאַבְדתֶּ

ֶכם ה ֲאֶשר ה' ֹנֵתן לָּׁ ֶרץ ַהֹטבָּׁ אָּׁ ה ֵמַעל הָּׁ יראתם ולא נמנעתם מלהכעיסו, אף  וכיון שאתם לא ".ְמֵהרָּׁ

השמים והארץ עדים הם שנתחייבנו לקיים תורה ומצוות,  .וחרה אף ה' בכםהקב"ה יכעס עליכם 

אם אין אנו מקיימים, הם הראשונים שהרעה באה על ידם. ואח"כ יבואו חמשה מיני פורעניות 

 השבי.אחרות. הם חרב, וחיה רעה, ומגפה ועצירת גשמים, והחמורה שבהן היא 

ֹמהּו ַשֵקץ ְתַשְקֶצּנּו ְוַתֵעב ְתַתֲעֶבּנּו ִכי כתוב בפרשת עקב, " ִייתָּׁ ֵחֶרם כָּׁ ה ֶאל ֵביֶתָך ְוהָּׁ ִביא תֹוֵעבָּׁ ְולֹא תָּׁ

אסור להינות משום הנאה ולא תביא תועבה, העבודה זרה המתועבת, לתוך ביתך. ". ֵחֶרם הּוא
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, היינו שאדם הנוגע בעבודה זרה ְוַתֵעב ְתַתֲעֶבּנּו ִכי ֵחֶרם הּוא ַשֵקץ ְתַשְקֶצּנּו .הבאה מעבודה זרה

תוספתא עבודה זרה ) נטמא -הנכנס ראשו ורובו לבית עבודה זרה הנכנס לבית עבודה זרה: נטמא, 

 ', וכמו שכתב הגר"ם שטרנבוך שליט"א, שהפאה מטמאה כמו טומאת מת(.ז, ב; רמב"ם שם ו, ו

כּו כם משני העולמות. )תהלים פב, ה'(, הפאה הנוכרית איבדה אות ה ִיְתַהלָּׁ ִבינּו ַבֲחֵשכָּׁ לֹא יְָּׁדעּו ְולֹא יָּׁ

ֶרץ. ל מֹוְסֵדי אָּׁ כסומים באפלה יתהלכו. האם תשאר לכם עוד איזה תקווה אם תמשיכו  ִיּמֹוטּו כָּׁ

ללבוש את הפאה המתועבת הזאת? לא!!! בעולם הזה יש את קללת מחלת הסרטן מגיפות ואסונות 

ם, ובעולם הבא, ָהֱאנֹוִכִייעל לובשי פאה, שלרוב הילדים התמימים משלמים את מחיר הוריהם 

 כמובא בזוהר הקדוש ובספרי קודש רבים. -את כף הקלע וגיהנום ִתְרׁשּו 

אין בעיה. תשלמו  אתה רוצה שיראו איזה אישה יפה יש לך? את רוצה להיות יפה ולהראות צעירה?

נּום. וכאשר תגיע ַהִּמְסֵכִניעל זה, אתם וילדיכם את המחיר היקר מאוד  אל תרוצו אל  -ת ַהפְֻּרעָּׁ

 ת.ַהְמשּוֶקצֶ הוא לא יוכל לעזור לכם. כלום לא יעזור לכם, כל עוד שאתם עם הפאה שלכם,  -הרב'ה 

כעת זה הזמן, הדקות האחרונות ממש, לעשות תשובה ולבער את הפאה הארורה, לפני הגאולה 

ומי  -ת רח"ל, פְֻּרָעִניֹועם הרבה  -כמו שכתוב שתהיה  ְבִעָתּהשכולם רואים שמגיעה  השלימה, שכפי

 עם הפאה הגולשת, והפריצות החרדית. -זה בטח לא תהיו אתם  שישרוד ישרוד!

 -להקדוש ברוך הוא שיסלח לכם, ותבערו את הפאה הנוכרית  ְוִתְתַחְננּולכן, תודו בטעות שלכם, תבקשו 

ורק בזכות של הקדוש ברוך הוא.  ִבתֹו -נוכריות שעובדות עבודה זרה ולא לבת ישראל כשרה ששייכת ל

 גוגמלחמת שב(: ה, ג יואל על בפירושו) ק"הרד שכתב כמו יכולים להנצל, הכשרות שמירתהצניעות ו

כמו  , כמו שאומרים בתפילת שבת ובקרב קדושים תתהלל,ימלטו באמת האל ויראי הקדושים רק ומגוג

יָּׁה, "(ה פסוק ג פרק יואל)שאמר הנביא  אשֶ אֲ  לכֹ  ְוהָּׁ  ְהֶיהִת  ַלִםּושָּׁ ִבירּו ןּיֹוַהר־צִ בְ  יכִ  ֵלטּמָּׁ יִ ' ה םְבשֵ  ר־ִיְקרָּׁ

ה ַמר רשֶ אֲ כַ  ְפֵליטָּׁ ,  ומגוג גוג במלחמת,  אז כי - יקרא אשר כל והיה. "ֹקֵרא' ה רשֶ אֲ  ִריִדיםְּׂש בַ ּו' ה אָּׁ

יָך ּוְסגֹּר דלתיך " ,הזמן אותו על שאמר כמו,  מועט זמן לישראל גדולה צרה תהיה ֹּא ַבֲחָדרֶּ ֵלְך ַעִמי ב

ָך ַעם" ]ְדָלְתָך[ ַבֲעדֶּ ר[ זָּׁ ,  מישראל רבים ִיכלו ואז(; 'כ, ו"כ עיה יש) ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד יעבור ]ַיֲעבָּׁ

ֹו ישעיה בנבואת שאמר כמו, ימלטו האל ויראי והקדושים ר ְבִצּיּ֗ ָ֣ ָ֣ה ׀ ַהִּנְשאָּׁ יָּׁ ֖דֹוש "ְוהָּׁ ִם קָּׁ ַל  ּושָּׁ ֙ר ִבירָ֣ ן ְוַהּנֹותָּׁ

ִם לָּׁ  ים ִבירּושָּׁ ֥תּוב ַלַחִּי֖ ל־ַהכָּׁ ֶמר ֑לֹו כׇּ ָ֣ ה (. ' ה'ג יואל)וכן אמר הנביא יואל  , ֵיאָּׁ ֖ ם ְיהֹוָּׁ א ְבֵש֥ ָ֛ ל ֲאֶשר־ִיְקרָּׁ ה ֹכֹּ֧ יָּּׁ֗ ְוהָּׁ

ה ְהֶיָ֣ה ְפֵליטָּּׁ֗ ִם ִת  ַל  ֹון ּוִבירּושָּׁ י ְבַהר־ִצּיּ֨ ט ִכִּ֠ ֵל֑ א ִיּמָּׁ ה ֹקֵר  ֖ ר ְיהֹוָּׁ ים ֲאֶש֥ ְּׂשִריִד  ר ְיהֹוָּׁ ה ּוַבּ֨ ַמָ֣ ֲאֶש֙ר אָּׁ  והוא - "ַכ 

(; ח"י, קמה ליםתה" )באמת יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל' יי קרוב" שכתוב כמו; באמת שיקראהו

א"והם הַ  ה ֹקֵר  ֖ ר ְיהֹוָּׁ ים ֲאֶש֥  כאן עד'  אהבי'ו' עבדי' אותם קורא והוא,  באמת יקראוהו הם כי - "ְּׂשִריִד 

 . ברוך השם לעולם אמן ואמן.ע"זי ק"הרד

אם אתה מפחד מהשם, אל תכנס לסוכה שיש שם פאה, זה לא  - מי מפחד מהשם? - 411. שגדרשה 

 סוכה של הקב"ה, זה סוכה של עבודה זרה, סניף הצלם מהודו.

אשתך האם אתה מפחד מהשם או מהאבא או אמא שלך או  - מי מפחד מהשם? - 411. דשדרשה 

 שקשורים לעבודה זרה, מעשיך יוכיחו

והיה אם אתה לא תכנס לסוכה שיש שם פאה, אז אתה אכן ירא ה', ואם כן תכנס לסוכה עם פאה 

ברוך ה' שמח לכל בית ישראל, ובברכת חג כשר  סימן שיש עליך מורא בשר ודם ולא יראת שמים.

 לעולם אמן ואמן.

 הרב שלום יהודה גראס
 בית שמש, ארץ הקודש אבדק"ק האלמין


