
 

 

 
 

 
 

 שליט"א ל"הראשקול קורא ממרן 

נדיר שפורסם לאחרונה מאת מרן  במכתב
הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א מגלה מרן 
שליט"א את דעתו הנחרצת והברורה בנושא 
העבודה זרה בפיאות הנוכריות אשר לפני 
כשנה התגלה שוב כי החשש שהיה בשנת 

מפיאות המובאים מבתי הע"ז תשס"ד 
בהינדו קיים גם עתה ברוב רובם של 
הפיאות המצויים בזמנינו הנמכרים 
ומשווקים לציבור החרדי בעשרות חנויות 
בארץ, במכתבו מגלה מרן שליט"א כי אין 
להסתמך על כל טענות מפוקפקות שכתבו 
להתיר בזה כל מיני רבנים, והדבר ברור שיש 

שליט"א כי יש  לשמוע למה שהורו גדול"י
 .הר מלקנות פיאות שיש בהם חשש ע"זלהיז

וזה תוכן תחילת המכתב: "לאשר שאלו כמה 
רבנים על מה שנתעורר שוב קול הקורא 

בענין חשש עבודה זרה בפאות הנכריות. הנה בשנת תשס"ד עוררו לגבי הפאות 
הנכריות, שרוב השיער מגיע ממקדשים בהודו, שבהם מגלחים מאות מליונים 

עובדי ע"ז )הינדו( את שער ראשם לע"ז )בודהה(, ואז יצאה הוראה לאסור  של
ולבערם מן העולם בשריפה. אלא שאח"כ קם גוף כשרות שטען שלקח את 
האחריות לידיו, ומאז נשכח הענין, וחשבו שיש גם אפשרות להשיג הכשר על 
פאות שאין בהם חשש ע"ז. ובזמנו הוראת הגרי"ש אלישיב היתה שההכשר 

 יה צמוד משעת גזיזת השיער ועד הגיעו לידי גמר, ובלא זה אין להתיר. יה

 ל הכשר "חניכי הישיבות"עאין לסמוך כלל 

ולכן כמה גופי כשרות מפורסמים משכו את ידיהם. זולת הכשר בשם חניכי 
הישיבות שתוך זמן קצר העניק הכשר לעשרות חנויות. אך רבים טוענים 

ההוא, ומצאו שאין לו פיקוח בשטח כלל.  שחקרו ובדקו אודות טיב ההכשר
ולטענתם גם הגר"י זילברשטיין והר"ש אליעזר שטרן מחו בכך, שצריך 
שההשגחה תהיה כבר משעת גזיזה, וכמו שהורה הגרי"ש אלישיב. ודלא כטענת 
הרה"ג מרדכי גרוס שנתן את ההכשר. וכן אמרו בשם הגרמ"מ קארפ, שא"א 

כן בתאריך כ"ט אייר תשס"ה הודפס קול במציאות לסמוך על ההכשר בזה. ו
קורא מאת הגר"י זילברשטיין והר"ש אליעזר שטרן והגר"נ זוכובסקי שנתבקשו 
מאת הגרי"ש אלישיב להודיע אודות ההכשר שנתן איזה בי"ד עבור הפאות, 
שלחומר הענין יש להחמיר שלא לתת הכשר אלא אם כן תיעשה ההשגחה 

ם יעשו השגחה כדת לא יוכלו לייצר רק במקום הייצור. אלא שיש שטענו שא
אחוז מועט של פאות. וכמו שעשה יהודי אחד שהיה חודש ימים בסין, ובסוף 

פאות בחודש. ולכן די להסתמך על בדיקה מדגמית  30הצליחו לעשות רק 
מכלל כל הפאות, שאין נראה שבאו מהודו. וטענו עוד שדיברו עם הרב שלזינגר 

גרוס, ואמר שבעצם במציאות לא השתנה דבר  העומד בראש הכשרות של הרב
וכל שכן  משנת תשס"ד. וא"כ לכאורה אכתי יש כאן ממש ספק של ע"ז.

שבמציאות רוב ככל השיער ממש מגיע מעובדי הע"ז הנ"ל, שפעם אחת 
בחייהם מקפידים לגלח את כל השיער לכבוד הע"ז, הגם שאינם מתגוררים 

ר ארוך ומגוון בכמה צבעים. וגם בהודו ולוקחים מהם, כיון שיש להם שיע
השיער הנקרא בשם רוסי או ברזילאי אירופאי, ארגנטינאי וכדו', בא מהודו, 
ע"י סוחרים שקונים מהודו ומשווקים למדינות הנ"ל. ואומרים שיש בסין שוק 
שיער שמשווק לכל העולם, ומקור השיער שם הכל מהודו. ועוד ששיער שמגיע 

מחירן יקר יותר. ואחרים טענו עוד שבדקו את מכפרים נדחים ולא מהודו, 

המציאות, ואכן גם הפאות שנקראים על שם ברזיל ואירופה וכו', מקורן בהודו. 
ואם כל זה נכון יש כאן בעיה. ואשתקד, בבין המצרים תשע"ז, יצא כרוז בשם 
הרה"ג שמעון בעדני, הרה"ג חיים מאיר 
וואזנר, הרה"ג שריאל רוזנברג, הרה"ג משה 

כי קארפ, והרה"ג יהודה סילמן מרד
שליט"א, שעדיין קיימת בעיית הע"ז בפאות 
וקראו להקפיד בדבר ובודאי יש לשמוע 

 לדבריהם". 

הטענה של חשש ע"ז 
בפאות הנכריות, אין זו 

 המצאה חדשה

והנה בעצם הטענה של חשש ע"ז בפאות  
הנכריות, אין זו המצאה חדשה, שכבר לפני 

ח, העיר בזה חמישים שנה, בשנת תשכ"
הגר"נ רבינוביץ בקובץ קול תורה )ניסן אייר 
תשכ"ח(, ונדפס גם בספרו שיח נחום )סי' נא(, שבהודו יש רבבות שמגדלים 
פרע, וליום איד ידוע הם מתגלחים ומקריבים את השיער לע"ז. ומלפנים, היו 
שורפים את השיער המתקבץ שם לקמצים, אחרי טקס ההקרבה. אולם כאשר 

קונג שהשיער שווה כסף, השפיעו על השלטונות למנוע -רים בהונגראו הסוח
איבוד השיער, מאחר שהוא יכול לשמש מקור למטבע זר. מכיון שמטעם 
אמונתם אין השריפה בכלל עבודתם, כי ההקרבה בלבד היא עיקר, והשריפה 
היתה רק בשביל לפנות את המקום, לפיכך ראו השלטונות בעין יפה הצעה זו. 

קונג כמות ענקית של שיער אדם מהודו. -מת לשוק הכללי דרך הונגומאז זור
ויש אומרים שכיום רוב השיער שעושים ממנו פיאות נכריות מוצאו מהודו. 
וישנן חנויות שהפאות מצויינות, "שיער מזרחי" או "שיער אירופאי", אבל 
הרבה יש שאין שום ציון. אמנם ישנם סוחרים שאומרים שהם בקיאים להכיר 

הבחין בין שיער הבא מארצות המערב לבין שיער מהודו. ]ובשיח נחום שם ול
העלה להלכה להחמיר בזה[. אבל אח"כ בשנת תש"ל כתב הרב שטרנבוך בספר 
דת והלכה )עמ' כח, כט, ל, לו, מח( לעורר, שהמסחר של השיער עטוף כולו 
בסודות, וקשה לסמוך בזה על שום סוחר אפילו חרדי. ויש בזה חשש של 
תקרובות ע"ז, וזה איסור חמור מאד, דלהרבה פוס' הוי אביזרייהו דע"ז ביהרג 
ואל יעבור, עי' ביו"ד סי' קנ"ה, ברמ"א וש"ך והגר"א בשם הריב"ש. ובפאות 
נכריות מצוי בזמנינו שנכשלין בהאי איסורא או בתערובות. שהם מגלחין 

ון שיש שוק השערות ומביאים אותם לכומר שמקטיר אותם לע"ז, ובזמן האחר
גדול בעולם לשערות, שנכריות אפילו פנויות התחילו ללבוש פאות נכריות 
משערות אשה, והכמרים מקטירים רק חלק מהם, והם מוסרים השערות 
לסוחרים רשמיים ומשיגים בכך הרבה כסף. ומספיק להביא לשוק עולמי 

המקור שערות אדם דקות מטיב מצויין בעשרות מליוני דולרים כל שנה, וזהו 
לשערות הודו שמצויים בשוק. ושמעתי מעדים נאמנים שרוב השיער מגיע 
בדרך הנ"ל דהיינו מתקרובות ע"ז, שחותכים מעיקרא להקטיר לע"ז, ויש בזה 
איסור תקרובות כמו בשחיטה לע"ז, וחמור מע"ז גופא, שלע"ז של גוי יש 

טפילה זאת ביטול, אבל בתקרובות אין ביטול והאיסור לעולם. והנה באמונה 
חיים בהודו יותר משלש מאות מליונים הודים, ואלו שבכפרים מדמין שהכומר 
מקטיר אותן, שבלאו הכי לא היו מסכימים לגלחן, וזה הסיבה שהמוכרים או 
הממשלה לפעמים מכחישים שמקורם משם, אבל הדברים ברורים ואמיתיים, 

ם ראו שמשיגים והעידו לפני סוחרים שנסעו להודו לקנות שערות, ובעיניה
אותם בדרך הנ"ל, ואסורין כתקרובות ע"ז. ויש מהם שלאחר שעיבדו את 
השיער היטב, מוכרים אותן ביוקר רב כאילו באו מאירופא. וזה חמור, ובאיסור 
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"אין להסתמך על כל מיני טענות מפוקפקות של רבנים להקל באיסור תקרובת ע"ז 
 המכתב של מרן שליט"א מתפרסם לראשונה   בפיאות הנוכריות" 

 מרן הראשל"צ רבי יצחק יוסף שליט"א: 
 



 
ע"ז לא מהני ביטול. וגם שלאחר עיבוד השיער א"א לשום מומחה להכיר שיש 

ה"ב(: ע"ז ומשמשיה  כאן תערובות מהודו. וכבר כתב הרמב"ם )ע"ז פ"ז
ותקרובת שלה וכל הנעשה בשבילה אסור בהנאה, שנאמר ולא תביא תועבה אל 
ביתך, וכל הנהנה באחד מכל אלו לוקה שתים אחת משום ולא תביא ואחת 
משום ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. ע"כ. ומאחר שנתבאר לן שהשערות 

ין להקל בהאי איסורא שמקורן מהודו אסורין מדאו', באיסור תקרובת ע"ז, א
 שחמור מאד, ויש ליזהר מכל נדנוד חשש וספק. עכת"ד, ודבריו נכונים בזה.

 תשובה על טענת רב אחד שפלפל בזה

וראיתי תשובה של רב אחד שפלפל להתיר בזה מכמה צדדים. א. שאין דרך 
עבודתה של הע"ז בכך לגלח את השערות לשם ע"ז, ובאופן כזה אין הדבר ברור 

משום תקרובת ע"ז. ב. שהמתגלח שם בהודו אינו אלא מסייע לספר לאסור 
שמגלח אותו, ואולי הספר מגלח בגלל הרווח הכספי שמקבל ולא בגלל הע"ז. 
ג. שיתכן שהגילוח לא נעשה באותו בית שבו נמצאת הע"ז, וברמב"ם )ע"ז פ"ז 
הט"ו( מבואר שתקרובת ע"ז נאסרת רק אם הובאה בפני הצלם. ד. דשמא 

ת הע"ז איננה גילוח לשם הע"ז, אלא לבוא אל הע"ז מגולחים. ה. שהרבה הגדר
מהם אינן עובדים לאותה ע"ז, רק מנסים את מזלן, שצריכים לישועה, ומוכנים 
להתלות בכל דבר, ועכ"פ אינן בקיאין בע"ז. ו. ע"פ סברת הלבוש )יו"ד סי' קכג 

מיהם שהיו הגוים בקיאין ה"ז, שכתב, וי"א דהיינו דוקא ביס"א( לגבי יין נסך בז
בטיב ע"ז, והיו מנסכים יינם לע"ז והיו צריכים לחוש. לכך גזרו איסור הנאה על 
כולם, אבל בזמן הזה שאינו שכיח שהגוים מנסכים לע"ז, שאינם יודעים בטיב 
ע"ז ומשמשיה, ואין כאן איסור אלא משום בנותיהן, לא אסרו מגע גוי ביין שלנו 

סתם יין שלהם אינו אסור בהנאה אלא בשתייה. ע"כ.  בהנאה רק בשתייה, וכן
וא"כ גם בנ"ד, שמא המתגלחים אינן בקיאין ממש בע"ז. וכל דבריו רחוקים, כי 
מה שטען שאין דרך עבודתה של הע"ז בכך לגלח את השערות לשם ע"ז, הנה 
תקרובת ע"ז של שיער, כבר היתה ידועה בימים קדמונים בע"ז של כמוש, 

בסה"מ )לאוין ו(, כל שעבד איזו ע"ז שתהיה, באיזה מין שיהיה  וכמ"ש הרמב"ם
מן העבודות, חייב כרת, ובתנאי שיעבוד אותה כדרכה, כמו פוער לפעור, וזורק 
אבן למרקוליס, ומעביר שערו לכמוש. ע"כ. ולכן ודאי שיש לחוש למה 
שטוענים שכך הוא דרכם כיום לעשות לשם ע"ז. ומה שטען שאולי המגלח 

ח כספי בלבד, הנה את התקרובת לע"ז מביא המקריב, ולא וולשם רעושה 
המגלח, ואין זה תלוי בדעתו של המגלח. ובפרט ששם מצוי אמונה זו, ויתכן 
שגם המגלח מאמין בזה וממילא מתכוין גם לזה, אע"פ שעיקר מטרתו בשביל 
הריוח הכספי שלו. ומה שטען שתקרובת ע"ז שלא הובאה לפני הע"ז אינה 

ת, הנה ז"ל הרמב"ם )ע"ז פ"ז הט"ו(, בשר או יין או פירות שהכינום נאסר
להקריבם לע"ז לא נאסרו בהנאה אע"פ שהכניסום לבית ע"ז עד שיקריבום 
לפניה, הקריבום לפניה, נעשו תקרובת ואע"פ שחזרו והוציאום הרי אלו אסורין 

ד כמו לעולם. ע"כ. י"ל שכל זה שייך בתקרובת שמביאים לפני הע"ז לשם כבו
פירות ובשר, ודרכם היה שכל זמן שלא הובא בפניה ממש נחשב שעדיין לא 
נתקבלה התקרובת, והמביאים את התקרובת ודאי מביאים עד דעת כך שיביאו 
את תקרובת לפני הע"ז ממש. לא כן בנ"ד שהעובדים לע"ז מסתפקים בתגלחת 

הע"ז  עצמה לכבוד הע"ז, הרי שנגמרה התקרובת. ומה שטען דשמא הגדרת
איננה גילוח לשם הע"ז, אלא לבוא אל הע"ז מגולחים. אין הדבר נראה, דא"כ 
מדוע מגדלים את שערותיהם במשך תקופה ארוכה, וגם מקפידים לגלח שם 
במקום המיוחד להם.  ומה שטען, שהרבה מהם אינן עובדים לאותה ע"ז, רק 

ורבים מעובדי  שזה נקרא ע"ז,  מנסים את מזלן שצריכים לישועה. אינו מובן,
ע"ז יודעים או מסתפקים שאין בה ממש, רק שמאמינים שיש בה איזה כח ואולי 
יועיל להם. ומה שהביא סברת הלבוש )יו"ד סי' קכג ס"א( לגבי יין נסך בזה"ז, 
הנה שם דיבר לגבי מקומות שהגויים לא מנסכים יין לע"ז, משא"כ כאן שזה 

היתה ע"ז כזו מאז ומעולם לגלח מסורת אצלם, וכבר מצינו ברמב"ם בסה"מ ש
 את השער לכמוש.

 חיתוך השערות הוא כעין זביחה לעבודה זרה 

ובגדר תקרובת ע"ז, מבואר בש"ע )יו"ד סי' קלט( תקרובת שכי"ב קרב ע"ג 
מזבח, כמו כל מיני מאכל וכדו', אם הניחו לפניה לשם תקרובת, נאסר מיד. 

ר אא"כ עשה ממנו כעין זביחה או ודבר שאין מקריבין ממנו בפנים, אינו נאס
כעין זריקה המשתברת ודרך לעבדה באותו דבר, אף שאין דרך לעובדה בזה 
הענין. כגון ע"ז שעובדים אותה שמקשקשים לפניה במקל, ושיבר מקל לפניה, 
נאסר, מפני ששבירת המקל דומה לזביחה. ועפ"ז העירו, שגם חיתוך השערות 

"ז נא.( שהחיתוך הוא תולדה דזביחה. וכאן עיקר הוא כעין זביחה. וע' במאירי )ע
הפולחן שלהם הוא עצם מעשה התגלחת לאליל, שזהו הקרבן לע"ז. ובתשוה"נ 
שם כתב עוד, שכל שעושה מעשה לשם ע"ז, אף כשאינו מעיקר הפולחן, חשיב 
תקרובת ע"ז, כמו בצירת פרכילי ענבים להביאם על מזבח ע"ז, שנאסר משעת 

רשב"א שם(. וגם בשוחט או גוזז שלא בפני ע"ז נאסר מדין בצירה )ע"ז שם וב
תקרובת ע"ז )חולין מ.( שבשחיטה דהדרך לשחוט גם שלא בפני ע"ז, נאסר גם 
בנשחט שלא בפניה. וזה שייך גם בגזיזה, שדרך עבודתה בכך, והוי מעשה גדול. 
וכן מבואר ברשב"א שם שגם בבצירה או לישה שלא בפני הע"ז נאסר מדין 

בת ע"ז. וכ"ש שהם מסתפרין במקום מיוחד, שעליו מתנוסס פסל גדול, תקרו
 ולכאו' נחשב בפניה ממש.

ה עדיף לאכול היתר מכירה מאשר להקל בפא
 נכרית

אך בודאי שראוי לעורר שעל כל בן תורה שלא זכה, ועדיין אשתו חובשת פאה 
היה נכרית, מוטל עליהם לבדוק את הנושא, שהוא בחשש ע"ז, בנוסף למה ש

עד כה בגדר אביזרייהו דגילוי עריות, ]ועל דרך רמז אמרו, כי הפאה הנכרית 
יש בה ג' עבירות החמורות, חשש ע"ז וגילוי עריות, וגם שפ"ד, שמכלים ממונם 
ביוקר המחיר שלה[. וידעו נא, שגם מבלי חשש של ע"ז, ]וכגון בפאות הישנות 

ולאכול היתר מכירה, שהיו מחומר סינטטי[, עדיף להשתמש בחשמל רגיל, 
מאשר להקל בפאה נכרית. וזה "בן תורה" אמיתי, שהולך ע"פ ההלכה. ותמוה 
נוסח המכתב במכתב הנ"ל )תמוז תשע"ז(, שהקדימו לכתוב שבעיקר הנידון של 
הפאה נכרית, כבר הכריע החזו"א להקל, אלא רק שכעת נתגלה שיש לאסור 

"א התיר בזה לכתחלה, שכך מטעם תקרובת ע"ז. ובאמת שזה קשה לקבל שהחזו
ראוי לעשות. וזה ממש היפך רצון השי"ת שמצות כיסוי ראש תהיה בשביל 
צניעות, והופכים אותה למטרה הפוכה. ועוד שאין שום קשר בין הפאות שהיו 
בזמן החזו"א שהיו משער קשה, ורחוק הרבה משער טבעי, לבין הפאות 

אגרת קכד עמוד קלב(. וידוע המצויות כיום. וראה גם בקריינא דאגרתא )ח"ב 
שהגרי"ש אלישיב ביקש מבנות משפחתו להסיר את הפא"נ ולא שמעו בקולו. 
ואז אמר שאינו יוצא בהוראה לאסור, כיון שלא יהיו דבריו נשמעים. ויש שאמרו 
בשם הגר"ש וואזנר שאמר, שיש ללמוד שמעת שהתחיל החשש של ע"ז בפאה, 

להקל יותר בפאה נכרית בשום אופן.  עכ"פ הפאה היא מאיס, ולכן אי אפשר
ובמכתב מהגר"ש ואזנר כתב "ומי יודע אם זה גרם להרבה מקרים גופניים 

 ונפשיים בבתי ישראל".

 

 

 

 

 
 

 

 ות בני זמנינו בנושא הצניעות <<<<<מעשי \\\מעשים שבכל יום        
היא היא הפאה הנכרית -כל השולחנות ערוכים לקראת ביאת המשיח מעשיו 

 !!!שמעכבת אותו
זוגתו של אחד מחשובי הציבור בעיה"ק טבריה נקטפה לאחר הרעלה לבית עולמה נ"ע, לפני שנים מועטות. לפני 

בועות האחרונים ראתה הכלה את האמא ע"ה מופיעה כמה חודשים נכנסה בתו היתומה בשעה טובה לחופה, בש
"דעי לך ביתי כי בשמים כבר כל השולחנות ערוכים לקראת ביאת המשיח, לקראתה בחלום ברור וכה אמרה: 

וממש אנו נמצאים ברגעים אחרונים לקראתו, רק הבעיה שמעכבת את ביאתו היא הפאה שאת שמה על ראשך, 
הכלה ניסתה להתווכח עם האמא,  ל ראשן מעכבות שהוא לא יכול לבוא",וכן כל אותן נשים אשר שמות פאה ע

"בשמים לא אוהבים את הפאה, שמא תלך בפאה צנועה מאד וקצרה, אולם האמא התעקשה ואמרה שוב ושוב: 
בבוקר קמה הכלה מבוהלת, וכמובן זרקה את הפאה, והולכת כיום  לא ארוכה ולא קצרה, הכל פריצות ואסור!"

 יתברך. כרצון הבורא

באפשרותך לזכות את הרבים במעשה מחזק שלח  \ 050-4113653לבירור אמיתות הסיפור תתקשרו: 
אלינו למייל: 



 

 
יהדות הנאמנה אודות מה שנפרסם בעלון הנקרא "דברי קרב ההלם וזעזוע ב

ודברי ליצנות  שי"ח", שם פורסם כביכול דברים כוזבים אשר מלאים שטנה וכזב
רח"ל אודות דעתו של מרן שה"ת שליט"א שכביכול דעתו נוחה מכל לבישת 
פיאות זמנינו, אשר כידוע התנגדו לזה כל פוסקי זמנינו מרנן ורבנן זצוק"ל 
ושיבדלחט"א והביעו את מורת רוחם מלבישת פיאות ימינו והורו שלבישתם 

ים הפילה", וגורמת לצרות היא פריצת כל גדרי הצניעות, והיא בגדר "רבים חלל
 רבות ולסילוק השכינה מישראל רח"ל.

הדברים שהתפרסמו בעלון "דברי שי"ח" בשב"ק פרשת חוקת, שם התפרסם 
דברים אודות דעתו של מרן שה"ת שליט"א בענין פיאות נוכריות זמנינו, 

התקבלו בלב רותח ובתגובת זעם מוחלטת 
בקרב היהדות הנאמנה, אשר אחד המגדיר 

צמו כביכול מנאמני ביתו וממקורביו של את ע
מרן שה"ת שליט"א, וכידוע מפרסם בעלון 
דברים קבועים בשם מרן שה"ת שליט"א אם 
זה חידו"ת או דברים בעניני הלכה וכדו', בחר 
משום מה לפרסם דברים כוזבים אודות דעתו 
של רבינו שליט"א בלבישת פיאות זמנינו, 

ושומעי  אשר כידוע לכל בר בי רב, תלמידיו
לקחו, אשר דעתו האמיתית של מרן שה"ת 
שליט"א בענין זה לאסור לבישת פיאות ימינו 
הנראית כטבעית לכל דבר ושבזה ודאי לא 
מתקיימת כלל מצות 'כיסוי הראש' כפי רצון 

התורה אשר מטרתה להצניע כמה שיותר את שערות האשה שלא יכשלו בה 
ייך כיום בכל פיאות זמנינו כידוע, רואיה חלילה, ולא להיפך, דבר אשר אינו ש

וכבר התפרסמו הדברים לפני כמה שנים הן במכתבים והן בספרי תלמידי רבינו 
שליט"א, והן בסרטון שהופץ ע"י תלמידי רבינו שליט"א שם נראה מרן שה"ת 
שליט"א פוסק כי כל פאה הנראית במראה טבעי אסורה לחלוטין, ורק אם 

כמו פיאות זמנם שאינם במראה טבעי הותרו  מכירים מיד שזה 'פאה' דהיינו
 בלבישה. 

אלא שמשום מה החליט אותו עלון דמתקרי "דברי שי"ח" לעשות שקר בנפשו, 
ולפרסם מכתב ישן נושן שם כותב מרן שליט"א כי "כל גדולי ליטא נשותיהם 

!, "שבפאות שלהם היו מכירים מיד שזה פאה"הלכו בפאה נכרית",  והוסיף 
יא אותו עלון שהנה מרן שליט"א נתן גושפנקא והכשר לכל פיאות ומתוך זה הוצ

זמנינו הנראים בודאי במראה "פאה" )ולא משנה כמה האורך ואיזה צורה יש לה 
על  דברי מרן שליט"א נסובים אך ורקהדברים ברורים שווכמה היא מסולסלת(, 

 הגומחלוקת הפוסקים מ"מ גדולי ליטא נ הנדון ההלכתי מצד עצמו, שאף שיש
קו"א )וכדברי מהרי"ל דיסקין בשו"ת  להקל בזה, ואם אין ניכר שזה פאה אסור

לאסור בזה, ע"פ דברי אביו מרן  שכידוע משם מקורו של מרן שליט"א ג("רי סי'
אפשר להכיר ממילא  , ואם(עי' קריינא דאיגרתא ח"ב אגרת קכד, )הקה"י זצ"ל

נכרית, אבל ח"ו  אהשנהגו להקל כהפוסקים המתירים פ חוזר ההיתר הנ"ל
בפאה  שליט"א ולומר שכוונתו בזה להתיר ללכת לתלות בוקי סריקי במרן

יאמר שכוונת מרן שליט"א להתיר פאות  כפי שאף אחד לא)שאינה צנועה, 
 דבענין זה לא איירי ולא מידי, ,(הע"ז בהודו "אם אפשר להכיר שזה פאה" מבתי

"ן טעמים, ולהורות לרבים אלא שמשום מה בחר עלון זה להתיר את השרץ בק
שפיאות זמנינו מותרות בלבישה לדעת מרן שליט"א, ובשיא עזותו ממשיך 

"לאחרונה רווח אצל גורמים מסוימים מקרב עמי אותו הכותב הנ"ל בזה"ל: 
להתעטף באיצטלה של קדושה וצניעות, ולשבש בלב ההמון כאילו ציבור  הארץ

וכביכול עולם התורה נוהג הפקר  הולכים בדרך הישר, החרדים ויראי ה' אינם
, ועוד הוסיף וכתב שם אשר אותם בדברים שהם בבסיס קיום עם ישראל"

ה'משבשים' כביכול "מעוותים בין חובת הצניעות למחלוקת בסוגית ה"פאה 
 עפ"ל.נכרית"!...  

הכותב  הדברים יתקבלו בהלם בקרב היהדות הנאמנה משום שדוקאכאמור 
 בין חובת הצניעות למחלוקתהאמיתי מעוות הו ה"מערבב וא הואהנ"ל, ה

יודעים היטב שהנדון המרכזי שכולם  וגיית פאה נכרית", כאשר למרות בס
השונות לחלוטין  -הוא: האם פאות זמנינו  והעיקרי בנושא הפאות כיום

המצויות  יכולות להיקרא "פאות צנועות" או לא, האם הפאות -מהפאות בעבר 
בכל והנה יעות שנקבעו בעבר ע"י גדולי ישראל או לא, כיום עומדות בגדרי הצנ

להתעלם משאלות אלו, ותחת זאת לחזור שוב החליט  אותו הכותב הנ"ל זאת
בענין מחלוקת הפוסקים בדין פאה נכרית, דבר שאינו  ושוב על דברים שנאמרו

איך יתכן לפרסם בציבור כהוראה למעשה את  רלוונטי לנדון האמיתי שלפנינו.
נשותיהם בפאה נכרית", כאשר כל  ן שליט"א: "כל גדולי ליטא הלכודברי מר

מי שיודע את המציאות, ואינו מרמה את 
היטב שאין שום שייכות בין  יודע –עצמו 

הפאות שהלכו בהן נשות גדולי ליטא לפאות 
בדור הצעיר! הלא מדובר בשני  הנהוגות כיום

חפצים שונים לחלוטין, שהקשר היחיד 
המשותף, ואילו במהות  ביניהם הוא השם

וברמת הצניעות הם רחוקים זה מזה כרחוק 
וכבר ידוע מה שאמר ע"כ   מזרח ממערב!

מרן הגרי"ש  -חמיו של מרן שה"ת שליט"א 
זצ"ל, שהתאונן על כך בכאב רב  אלישיב

בשיחה בביתו בחודש כסלו תשס"ט, וז"ל: 
הפאות, אני לא יודע איך אפשר  "הצרה של

מושרש אצל גדולים  לתקן את זה, זה כבר
והראה בידו על כתיפו. וראה מה שמסופר בספר 'מפי ) והולכים עד כאן וטובים,

על האורך, באותו מעמד השיב  האיש' עמ' קנו, שגם כאשר מרן זצ"ל הראה
המראה  לשואל שאין כוונתו דוקא לאורך אלא על עצם המראה, וכלשונו: "כל

ל בענין זה: "לא מדברים רק של זה זה פריצות". עוד שם מדברי מרן זצ"
עם הפאות האלו, זה ממש פריצות ( גם על הבני תורה" ממודרניות, מדברים

אתם יכולים לעקור את זה, זה התחיל מהגדולים,  שאין כמוה, אני לא יודע איך
יקרים וצדיקים, כולם נכשלים בזה, זה  לא סתם ממאן דהוא, ראשי ישיבות,

צדיקים גמורים, ומנגד צדקניות  כשלים, ממשפרוץ מאד, זה לא סתם מן השוק נ
יודע איך מתקנים את  גם כן גמורות, גם האשה היא צדקנית, אבל זה... אני לא

  מרן זיע"א. ע"כ לשון ,זה"

אשר אין לשער ואין לשער את גודל  אבוהב שליט"א: הבהיר בפנינו הגר"א
ן "דברי שי"ח" לתאר ולשער את גודל חילול ד' וה'נזק' הבלתי הפיך שגרם העלו

בפרסום דבריו הכוזבים מלאי השטנה בשם מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי 
... וסיפר בכאב כי הוא ורעייתו הזדמן להם להשתתף בחתונה  שליט"א!"

משפחתית, לאחר החתונה סיפרה רעייתו בכאב שהזדמן לה לשבת עם כמה 
וחלק בפאות נשים בשולחן אחד אשר לצערינו לא היו לבושות בצניעות, 

שם שוחחו על הא ועל דא, ₪,  10,000-פרוצות ממש אשר כל שווים בערך כ 
כאשר לפתע אחת מהנשים ששהתה עמה יחד סביב השולחן עם עוד נשים שהיו 
שם, הסיטה אותם מהנושא ופלטה מפיה: "שמעתם, מה פירסמו עכשיו בשם 

פיאות זמנינו,  התיר את כל פירסמו עכשיו ב"וואצטפ" שהרב –הרב קנייבסקי? 
לא משנה מה ואיך!"... מתברר שאותו עלון הנ"ל הספיק כבר לספק הצהרות 
לתקשורת, ולפרסם דברים כוזבים בכל מיני אתרי אינטרנט מזוהמים אשר 

דג"ע וביזוי תלמידי  מלאים דברי זוהמא לה"ר ורכילות, ושאר כל מיני אבזיריהו
אשר  דתם מאתרים שכאלהגדול"י שליט"א הביעו חר אשר כל חכמים רח"ל,

ל"ע. "מי יתקן את כל העוול והחילול ד' אשר נעשה כאן?"  'רבים חללים הפילה'
ינם , הרי מדובר בכל מיני אנשים אשר אזעק בכאב הגר"א אבוהב שליט"א

מעורים בציבור בני התורה, וכל השיח והסייג שלהם היא דרך האייפון 
נעשה רושם אשר כביכול הדבר  וה"וואצטפ" ושאר כלי המשחית ל"ע, ואצליהם

 ן שה"ת שליט"א, אויושפנקא של מרתחת גועוד  מותר באין פוצה ומצפצף,
 שכך עלתה בימינו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אי אפשר לתאר ולשער את גודל חילול ד' וה'נזק' הבלתי "
שר בשם מרן דברים שקריים  דברי שי"ח" בפרסוםהפיך שגרם העלון "

 התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א!"

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"נפילת האבן מהכותל היא רמז לחרון אף ד' ולסילוק השכינה 
יעות שע"ז נאמר מעם ישראל, עלינו להתחזק בקדושה וצנ

כך אמר הגה"צ רבי  "ושב מאחריך", וגורם לסילוק שכינה!!!"
דוד חיים שטרן שליט"א, בכינוס שנערך השבוע למתנדבות 
שע"י קרן קופת הצדקה "בית אברהם" שבנשיאותו שהקים 

 יחד עם מרן הסטייפלער זצוק"ל.  

הדברים נאמרו בעקבות נפילת האבן הענקית 
בשבוע שעבר יום  שניביום מהכותל המערבי 

לאחר צום תשעה באב לעיני המתפללים 
בקול רעש גדול, עוצמת הידיעה הכתה גלים 
משום שכידוע מדובר באבן שהיתה קבועה 
היטב במשך כאלפיים שנה בשריד בית 
מקדשנו, ופתאום החלה לזוז ממקומה ללא 
ידיעה מקודמת. גם החוקרים נלאו מלהבין 

הזאת,  את פשר הסיבה לתופעה המוזרה
משום שע"פ הטבע אבן יכולה להתפורר עד 
כדי התמוטטות, אך אבן כזאת שנותרה 
בשלימותה ושרדה במשך כאלפיים שנה 
כשאר אבני הכותל המערבי אין סיבה 

מוצדקת לנפילתה.  כאמור, עורר על כך הגה"צ הגרח"ד 
שטרן שליט"א ואמר: "נפילת האבן מרמזת על סימן רע 

כעס וחרון אף מלפני ד'".  הגה"צ לישראל, הדבר מעיד על 
שליט"א האריך בענין נפילת האבן, והסביר: "השכינה אוהבת 
לשכון בכותל המערבי, כתוב שהשכינה לא זזה מהכותל 

המערבי, ואם האבן נופלת הרי זה מרמז לסילוק השכינה 
 בעם ישראל!".

"מכיון שנפילת האבן מעידה על חרון אף לאחר מכן הבהיר: 
ד' יתברך, על כרחך שיש כאן ענין של סילוק  גדול מלפני

השכינה בבחינת 'ושב מאחריך', שנגרם על ידי חוסר הקדושה 
והצניעות הקיימת דוקא במחנינו אנו, עלינו 
להתחזק בקדושה וצניעות ביתר שאת וביתר 
עז בשמירת גדרי קדושה והצניעות אצל בנות 

 ישראל ואז הקב"ה ישוב לשרות בתוכינו".

ליט"א אמר כי דוקא נפילת האבן הגה"צ ש
בצד הרפורמי שלא נשמר מגדרי הצניעות 
ומקיים במקום תפילות וכינוסים בתערובת 
נוראית ד' ישמור, מרמזת כי עלינו לפשפש 
במעשינו שמא בשלנו הסער הזה, ועל ידי 
שלא נשמר אצלינו כ"כ עניני הקדושה 
הצניעות, עי"ז מתחזקים משנאי ד' ונועצים 

במקום המקודש לעמ"י, ומקיימים את ידיהם 
שם כינוסים בתערובת נוראה תוך כדי חילול 

גורמים לסילוק המקום בצורה מבישה ו
השכינה מעמם ישראל רחמנא ליצלן, כנגד הקמים מפירי 
הברית, עלינו להתחזק ולהתעורר בשמירת גדרי הקדושה 
והצניעות במחנינו אנו שלדאבונינו נפרצו החומות עד שצרו 

צעדינו מללכת ברחובותינו רח"ל, 

 

 

 

 

 

 ינוס למתנדבות שע"י קופת הצדקה 'בית אברהם':ה"צ הגרח"ד שטרן שליט"א בכהגמרן 

נפילת האבן מהכותל 
היא רמז לחרון אף ד' 

ולסילוק השכינה מעם 
ישראל, עלינו להתחזק 
בקדושה וצניעות שע"ז 
נאמר "ושב מאחריך", 
 וגורם לסילוק שכינה!!!

 

" 

" 

פני שהיתה מבספרו גדר עולם )פרק ד( המדבר על ענין גילוי הראש לנשים כותב החפץ חיים וזה לשונו: "ואל יטעה אותה היצר שתינצל מן הדין 
צה ע צריכה להתקשט עצמה לעיני בעלה שלא תתגנה עליו כי באמת זוהי טעות דזהו שייך רק בביתה לבד ולא בשוק ועוד דגם בביתה היה לה

תעצלת לילך באיזה כיסוי נאה או בפאה נכרית על ראשה והנה כאשר נתבונן נמצא ששתי סיבות גורמות לזה העוון לבא אחד מפני העצלות שמ
ת עצמה לפני לטרוח בכל יום ללבוש איזה כיסוי על שערה וסיבה זו אינה רלוונטית לזמנינו ב"ה העורך ועוד מפני פיתוי היצר שמסיתה ליפות א

אך  דם ולהתקשט בשערותיה ועל שתיהן היא עתידה ליתן דין וחשבון עכ"ל יוצא איפא שהחפץ חיים כותב בפירוש שהפאה הנכרית היאבני א
בפירוש  ורק כן בספר אוצרות ירושלים )חלק קמו( כתב וזה לשונו מפי נכד החפץ חיים ששמע מפי זקנתו רבינו החפץ חיים הזהיר לבני ביתו

נו נכרית מגולה עכ"ל והגאון רבי אהרן צבי רומפלר בקונטרס התנערי מעפר קומי )עמוד ח הערה ח( כתב וזה לשושלא לצאת לחוץ בפאה 
ו שהעיד "ואשת החפץ חיים בזווג שני שהלכה עם פאה נכרית היה נגד רצונו שהתנה איתה לפני הנישואין שלא תלך עם פאה ואחר כן שינתה כמ

 דתו החורגת עצמה מובא בספר אוצרות ירושלים )חלק קמז(" עכ"ל.נכדו הרה"ג ר' צבי זאקס ששמע כן מנכ



 

גר"מ שטרנבוך כנס אדיר התקיים בביתו של מרן פוסק הדור רבינו ה
שליט"א בנושא העבודה זרה בפיאות נוכריות, הכינוס היה בהשתתפות 
הרבנים הגאונים דייני ומאורי הדור שליט"א שעסק בעיקרו בקבלת עדות 
משליח הרבנים שליט"א מר אמיר דרומי הי"ו שהיה גם השליח של הגר"נ 

ת קרליץ שליט"א ויבלחט"א הרה"ג ר שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל בשנ
 תשס"ד.

מר אמיר דרומי הי"ו נשלח במיוחד לברר ולתעד נושאים רבים בעלי 
השלכות הלכתיות כבדי משקל על פאות זמנינו. הוא קיבל מהרבנים 

השליח חזר אמש  רשימה מסודרת של שאלות לברר, ועל פיהן הוא פעל.
יצוין גם שהשליח הנ"ל בנוסף על  מהודו בסיום שליחות ארוכה ומפרכת,

ו שליח של מרן הראב"ד שליט"א הוא גם היה )בשנת תשס"ד( כך שהינ
השליח  שליחם של מרן הרב וואזנר זצ"ל ויבלחט"א מרן הגרנ"ק שליט"א.

הנ"ל חקר וראיין כמרים בכירים ביותר בהודו, וכן ספרים ומתגלחים 
רבים, וכן בדק עשרות מקדשים שונים ברחבי הודו ובכפרים. הנ"ל גם 

רבים בהודו. הנ"ל תיעד צילם הסריט והקליט כל הסתובב במפעלי שיער 
יצוין שעדות השליח היתה ברורה ורהוטה להפליא,  דבר שהתבקש לברר.

עוד יצויין שאכן הרב י.  ללא שום גמגום, וללא שום סתירות בין הדברים.
מ. ר.  שליט"א ניסה להפריכו ולהקשות עליו מאד ולייאש אותו 

סתו, אך ללא הצלחה. שליח הרבנים מטענותיו ולגרום לו לשנות את גר
אמיר דרומי הראה שאכן עשה את שליחותו נאמנה ובירר הכל באופן 

 היסודי ביותר כפי שהתבקש ע"י הראב"ד שליט"א ורבנים נוספים.

הרב הנ"ל שאל את העד האם השיער עצמו תקרובת כי המגלח עושה 
ריב את פעולת הקרבה ונותן את השיער כקרבן, או שהמגלח מתכוון להק

עצמו ולהכניע את עצמו והגילוח הוא חלק מההכנעה?? והשליח מר 
שזו היתה אחת הסיבות  –אמיר דרומי הי"ו השיב שלשם כך נסע שוב 

לנסיעה הנוספת לברר במיוחד חלק זה, וחקר עשרות ספרים וכומרים 
וכולם אמרו את אותה תשובה:   וגם הכומר הראשי ומאות מתגלחים

יער כי האלילה נתנה לו שיער והוא המחזיר לה. שהאל אוהב ורוצה ש
והמתגלחים והמגלחים מתכוונים להקריב השיער ולתת את השיער 
המקודש בעיניהם קורבן קדוש לאליל.  שאף אשה לא מוכנה תמורת 
כסף )אפילו אלף דולר( למכור שיער אפילו מעט!!!  כי כל השיער  הוא 

והים בהודו היא לתת את רק עבור הצלם. השליח בירר שדעת כל ההינד
השיער כקרבן לאליל. והוא חקר בכל קצוות הודו ונסע לעשרות 
מקדשים. וכולם זהים בדעתם.  יצוין שהיה לו מתורגמן בקיא מאד 
שמכיר את שפת המקום. ויודע בירור גמור את השפה את כוונת 

 המתגלחים ולא הבין בערך!! אלא מדוייק מאד!!

 :לכל ספק בכינוס ההיסטורי הינו תוכן העדות אשר הובררה מעל

א. שכל השיער בהודו המסופק לתעשיית הפאות הינו מהמקדשים 
 הטמאים דשם.

 ב. שהשיער ההודי הינו בגדר תקרובת עבודה זרה גמורה , ללא כל ספק.

ג. שכוונת המתגלחים והספרים והכמרים כולם בכוונה אחת של  נתינת 
 השיער ככקרבן לאליל.

 עשות בפני צלם או אליל ממש.ד. כל התגלחות נ

ה. בהודו ישנם אלפי טמפלים ששם מתגלחים לעבודה זרה, עם אותה 
 הכוונה.

מליון נשים![  500–ו. כל אישה הודית המאמינה בדת ההודית ]מדובר בכ
 גוזזת את שערה לאליל כמה פעמים בחייה !!

 ז. השיער בהודו הינו רוב מוחץ של כל השיער הנמכר בעולם, לפחות כ
 אחוז . 90

ח. השיער ההודי הוא הכי איכותי והכי עמיד מכל השיער בעולם, וניתן 
 להשביחו ולמוכרו כאירופאי בלי שיהיה ניתן לזהות את מקורו כלל.

ט. לבקשת הרבנים השליח חיפש בהודו בעיר ובכפרים, נשים המסכימות 
לגזור מעט משערם בעד סכום הגון, וכולם ענו שהם שומרות את כל 

ם אך ורק עבור קרבן לאליל, ואינם מוכנות למוכרם כלל אפילו מעט. שער
השליח לא התייאש, ושלח אנשים מקומיים למסע חיפוש גזיזת מעט 
שיער בתשלום מכובד. אלא שכולם חזרו בידים ריקות, אף אחת לא 

 מסכימה.

י.  נשים אשר רוכשות פאה סינטטית אצל פאנית שמוכרת גם פאה טבעית 
איסור עבודה זרה, לא ישלמו באופן שיהא צורך לקבל  הנמצאת בחשש

עודף, היות שעבודה זרה תופס דמיו, והדמים הנמצאים ביד הפאניות 
המוכרות שער עבודה זרה אסור בהנאה, ולכן יש לשלם בצ'ק או במחיר 
מדויק במעות. כמו כן אין ליהנות מהכסף הנמצא ביד הפיאנית שעובדת 

. רה, היות שעבודה זרה תופס דמיועבודה זבפיאות שיש בהם חשש איסור 
בסיום המעמד הגדול שאל אחד הרבנים את מרן הראב"ד שליט"א בעניין 
הכשרות הקיימת של "חניכי הישיבות" האם  ניתן לסמוך עליה? תגובת 

זה )א"ה: הכשרות שווה( פחות מכלום. בסיום הפגישה סוכם מרן היתה: 
שחייבים כשרות על שיער בין כל הרבנים שליט"א על מסקנה אחת 

מאד.  הפאה. גם אם זה יעלה דמים מרובי משעת גזיזה ממש עד סוף בניית
ור של תקרובת ע"ז ואסורות בלשאר הפאות הינם בחשש גמ

הכשר בד"ץ חניכי 
הישיבות אינו שווה 
 כלום לאחר שהוברר

השיער בהודו הינו ש
רוב מוחץ של כל 

השיער הנמכר בעולם, 
 !!!וזאח 90לפחות כ 

 

 בכנס האדיר שהתקיים בבית מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א יצאה ההודעה הדרמטית:
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 התשע"ח –ט ~ י"ג אלול תרס" לרגל יומא דהילולא דמרן ה"בן איש חי" זיע"א

"לפני ביאת 

המשיח 

ילכו בנות 

ישראל 

בחצי כסות 

ובסיבתן 

בחורי 

ישראל 

 "מתים

 

"לפני 

ביאת 

המשיח 

ילכו בנות 

ישראל 

בחצי 

כסות 

ובסיבתן 

בחורי 

ישראל 

 מתים"
 למהרי"ץ זצוק"ל 250 -מתוך משא הקודש ביומא דהילולא  ה

 לפני ביאת המשיח ילכו בנות ישאל בחצי כסות ובסיבתם בחורי ישראל מתים!!!

יו סיפר סיפור שהיה אצל הבן איש חי לפני פטירתו הבן איש חי נפטר בשנת תרס"ט הוא כותב כך הרב אב)זצ"ל( הרב זליכה הי"ו שהקב"ה ישלח לו רפואה שלימה 
ראה שנכנסים שם  ,היה ילד ,הצדיק ר' מנשה זליכה כשהיה צעיר בעיר בגדאד טייל בסביבות הבית של רבינו יוסף חיים הבן איש חי ראה משפחה שבאה להיכנס אל הרב

 הוא לא ידע מה ?הרב ראה אותו ושאל מה גם אתה באת לשאול בעניין המשיח ,הוא רואה שכולם יושבים ורוצים לדבר עם הרב ?הם רוצים כל המשפחה אמר מעניין מה
עשה תדעו לכם אני חושב שהקב"ה  ,טוב תשב גם אתה :הוא שתק הרב אמר לו ,הוא סתם נכנס כי היה סקרן לראות מה יעשו אצל הרב ,לא הבין מה הרב אומר ,לענות

בקיצור הרב אמר לאחד מבני המשפחה תחזור על השאלה שלך חזר ושאל האם שנה הבאה תבוא  ,אותו שליח בשבילנו כדי שהוא יעביר לנו מה נאמר שם באותה שיחה
מצא רמז בפסוק  'תרע' "םתרע לאומים ותשלח"הגאולה או לא אמר לו הבא"ח למה אתה חושב ששנה הבאה תהא שנת גאולה אמר לו שנה הבאה זו שנת תר"ע וכתוב 

הוא לא רצה שיכניסו להם זאת לראש  ,שנה הבאה לא יבוא המשיח ,לא :אמר לו הבן איש חי !ונכנס לו בראש שבשנת תר"ע תרע לאומים ותשלחם ישלח אותנו לא"י
וכתוב במסכת סוטה מ"ט ע"ב בעקבות משיחא חוצפא ו' וככתוב בגמרא במסכת סנהדרין דף צ"ז ע"א שבוע שבן דוד בא  ,יש סימנים מתי יבוא המשיח ותרא מר להם:א

בקיצור אמרו לו טוב כל הסימנים שהרב  ,הבן איש חי רצה להוריד אותו מזה !אם כך שנה הבאה הוא לא יבואת רוב הסימנים, יש הרבה סימנים וכעת אין אוכו' יסגא 
חזות קשה הוגד לי אבל אני אגיד לכבודכם לפני ביאת  !אני אגיד לכם ?לים מה לא כתובאמר הרב אתם שוא? אומר כבר כתובים אולי הרב יגיד לנו סימן שלא כתוב

הבן איש , ושימו לב אנחנו עכשיו מאה שנה אחרי ,זה היה בזמן תר"ע ,הוא אמר את זה בערבית !!!ובסיבתן בחורי ישראל מתים ,המשיח בנות ישראל תלכנה בחצי כסות
בואו נשווה את הלבוש שלנו ללבוש של  ,ואינני חושב שמדובר על אחינו החילונים אני חושב שמדובר עלינו ,שו חצי כסותחי בעיני קדשו אמר שבנות ישראל ילב

???, היום שמכסים את הראש בפאה זה לא נקרא חצי כסות, הרי רק הראש שלה מכוסה היום כמה שמים !שלש ?כמה מטפחות שמו על הראש ,אמותינו נתחיל מהראש
צמה שנראית כמו שיער ממש הא גם צריכה כיסוי, זה מה שנקרא חצי עבודה! מכסים את הראש אבל לא מכסים את הפאה שנראית יותר פרוץ!, ואיך ומה עם הפאה ע

כל גופם מכף  מלבושים ארוכים שהיו עוטפים אתהאמהות שלנו שמו  כסות,זה לא חצי  ,נומקצרים היום את החצאיות רח"ל ועוד מחייבים אותם כך בסמינרים רח"ל!!! 
אבל שנדע אנחנו חייבים לתקן את הנושא הזה לצערנו יש בעלים  ,אין זמן להאריך בזה !!!,היום זה חצי כסות בציבור החרדי שלנו בעוונותינו הרביםכן,  רגל עד הקרסול!,

ו אנחנו לא נתקן את עצמנו הקב"ה לא מוותר הקב"ה יש שמאלצים את הנשים שלהם ללכת בכל מיני לבוש ה' ירחם אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה אוי ואבוי אם ח"
כך אמר הבן איש חי ובזמנו , לו זמן אף אחד לא יברח ממנו מאריך אפיה וגבי דיליה מי שאומר שהקב"ה וותרן יוותרו מעוהי ח"ו אנחנו נצטרך לשלם על הדברים האלה

לצערינו העניין של חצי כסות לא ואכן  , עצם מה שרצינו לומר שצריך לחזק את נושא הצניעותלא היתה פריצות כמו שיש היום להגיד דבר כזה זה רק ברוח הקודש וב
ים עם כאב בלב והוא מדובר על חילונים חילונים בעוה"ר עליהם כבר לא מדברים לדוגמא סיפר לי מישהו שהגיע לבית חולים מאיזו סיבה ראה שבא אדם צעיר בן ארבע

שם ה' אלדים מה הגזירה " "אומרת !צועקת ?מת לא עבר הרבה זמן אשתו מגיעה ומתחילה לצעוק ריבונו של עולם מה הגזירה הזאת צועק וצועק אחרי עשר דקות רח"ל
ון אתם לא עושים את רצ!!! הרי זה בעוון שלכם ?!והוא אומר לי תגיד לי הרי הם מאמינים בני מאמינים איך היא עם לבוש כזה ה' ירחם שואלת מאיפה הגזירה ?"הזאת

אם יש כבר ח"ו טענות צריכים לדעת בשלנו הסער הגדול הזה דהיינו אם משווים את לבוש הציבור החרדי כיום ללבוש  ,חילונים לא מרגישים ולא מבינים מה רע אצלם', ה
ת שלנו כמה כיסויים היו להם על הראש שהיה בזמן הבן איש חי וללבוש שהיה לאמהות שלנו מי שיעשה חשבון הלבוש של היום הוא חצי כסות תתחילו מהראש האמהו

 !!! כיסויים היום מה תעשו חשבון היום בכל מיני הלבוש זה מצב של חצי כסות ובעוונותינו הרבים זה מה שגורם את כל הצרות

 

מדברי מרן הגאון הגדול 
רבי יצחק רצאבי שליט"א 
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רשכבה"ג הבן איש חי 

 דור האחרוןעל הזיע"א 
 שלפני ביאת המשיח

התקשרו 



 

 

 

 שמעת ר' איד?... 

 ה?... מ

"פירסמו עכשיו שיש איזה מסורת שירבעם בן נבט קבע אבן בנדבכי 
הכותל המערבי על ידי כישוף, ואמר: כי כל עוד ותישאר האבן בכותל 

 המערבי לא תבוא גאולה!"... 

 אז מה אתה רוצה לומר שהאבן שנפלה עכשיו זה של ירבעם?... 

 כן!...  

 ה???... וזה סימן שאנחנו קרובים מאד לגאולה השלימ

 כן, אבל זה לא שרציתי לומר לך, יש כאן בעיה גדולה!!!... 

"באבן עצמה שנפלה חקוק עליו שני צורות אחד של אדם בן בליעל, ואחד 
 של אשה כזאת עם שאל!!!"

 "אז כנראה שזה הצורה של ירבעם שחקק אותה באבן שלו???"

  יפה, זה בדיוק מה שרציתי לומר לך!!!...

 ...אבל אתה אוחז???

 למה אתה מתכיון בדיוק???

 האבן הזאת זה ממש 'עבודה זרה' פשוטו כמשמעו!!!....

 נו, אז מה אתה רוצה לומר בזה???

אני רוצה לומר שלא הספיק לירבעם בן נבט מה שהחטיא את הרבים 
הוא שם אבן של עבודה זרה  –בעגלי הזהב, אלא שהוסיף חטא על פשע 

ישוף כדי להמשיך ולהחטיא אותנו בכותל המערבי עם הצורה שלו ע"י כ
 בעבודה זרה רח"ל, והכל כביכול בעטיפה יפה של 'הכותל המערבי'!!!

אייי.... גיוואלד!!! נכון, זה ממש נורא, כבר אלפיים שנה אנחנו מתפללים 
לעבר המקום הקדוש הזה מבלי לדעת שיש כאן 'עבודה זרה' בפנים בתוך 

 נה לעולם!!!!הכותל המערבי המקום שלא זזה ממנו שכי

 אז הוא ממש רשע מרושע שאין כמותו!!!

 נכון, ממש רשע מרושע!!! ימח שמו וזכרו!!!

*** 

מי הילל ומי פילל שדוקא בכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, המקום 
המקודש ביותר בעולם, נמצא אבן של 'עבודה זרה'!!! קצת מחשבה, אנחנו 

דש ביותר, ביתו של ד' מתפללים במשך כאלפיים שנה לעבר המקום המקו
יתברך שמו!!! וכמובן מבלי לדעת כי בתוך תוכם של האבנים מסתתרת 
 וחקוקה עבודה זרה באיזה חתיכת אבן תמימה וקדושה פשוטו כמשמעו!!!

ובכן הדברים מדברים בעד עצמם, כך דרכם של השטנים והרשעים מאז 
מת, ומעולם, את כל הרשעות להם הם מחביאים מתחת לדברים עם חות

לדברים של קדושה, דוקא בכותל המערבי דוקא במקום הקדוש ביותר בעולם 
שאף אחד לא חלם שיהיה שם עבודה זרה נכנס השטן בדמות ירבעם בן נבט 

 וככה המשיך לחטוא ולהחטיא את עם ישראל עד היום.

כך היה מעשיו מאז ומעולם, הוא ראה שהוא לא יצליח להחטיא את עם 
את חתימתו של "אחיה השילוני", אשר חתם לציית ישראל, אז הביא להם 

 אחר פקודותיו והוראותיו של ירבעם הרשע ומי יהרהר אחריו?!....

*** 

אם דיברנו על מעשה "ירבעם בן נבט", הרי שכיום המסורת העתיקה 
הופכת למציאות עגומה, אתה אומר לאנשים אתה לא מפחד? תראה 

ותבין שהכל עבודה זרה פשוטו  נתונים נוראיים על שיווק הפיאות בימינו
כמשמעו!!!  כן, אבל יש חותמת בד"ץ של "חניכי הישיבות", וזה אומר 

"זה לא מעשה ירבעם בן נבט???" שהכל בסדר!!! ע"ז אנשים סומכים!, 

מנהלי הכשרות כתבו בקובץ תל תלפיות שזהו 
ההידורים, וכן אמר לנו  השגחה מהודרת בכל

תחילה המשגיח במפורש שההכשר הוא לכ
פסק הרה"ג ר' פנחס ברונפמן שליט"א בדרשה בחוה"מ פסח  ממש, וכן

לכתחילה שבלכתחילה וגם לגבי חמץ בפסח אפשר לסמוך  האחרון שזהו
וכל זאת עפ"י נתונים מעוותים שמסר המשגיח ]כזאת...  –על כשרות 

למפעלים בכל שבוע או שבועיים,  להרה"ג ר' פנחס ברופמן, שהוא מגיע
ואף  ד גמור לשאר הצהרותיו הכתובים וחתומים על ידווזאת בניגו

מוקלטים אצלינו שהוא מגיע רק כמה פעמים בשנה וכפי שנאמר לנו על 
, מה שמגדיל את העוולה הזועקת כאן [שתחת ההכשר ידי כל הסוחרים

שהרה"ג ר' חיים כץ שהיה מעורב בעניין הכשרות  עד לב השמים, בעוד
[ זה לא החטאת א ברמה של רבנות...שהכשרות הי בשעת הקמתה, טוען

עם ישראל פשוטו כמשמעו בחותמת של בד"ץ? עם חתימה של אחיה 
 השילוני?.... 

 ידוע לנו באופן ברור שהמשגיח עצמו סוחר בשער, שכן סיפרו לנו ארבעה
את  סוחרים, וכן קיבלנו תיעוד לכך מהאינטרנט שם לא בוש המשגיח לפרסם

 ואח"כ קיבלנו הודאת בעל דין מפורשת עצמו באופן רשמי כסוחר שער,
 מהרבנים הממונים עליו מטעם בי"ד חניכי הישיבות, אשר אמרו לנו בפה
 מלא כי ידוע להם הדבר שהמשגיח סוחר שער, ואין הדבר מפריע להם כלל!!

אך כשדיברנו על העניין עם גדולי בעלי ההוראה בדורינו, הם הזדעזעו 
נאמנות להיות משגיח המפקח על גבי  שאם כן אין למשגיח זה שום ואמרו

הסוחרים, שהרי ישנם הרבה פרטים ושאלות אשר צריך לזה הכרעת  כל
וסומכים עליו שיגיש את כל השאלות כדת וכדין ויכניע עצמו לדעת  חכם,

וא"כ כאשר המשגיח עצמו הוא סוחר שער, אי אפשר לסמוך עליו  תורה.
משל, אם הוא עצמו סוחר ודרך ]השאלות שיפסיד מזה ממון,  שיגיש את

בוויאטנהם, הוא יכשיר את השער ללא שאלת חכם, וכו' על זה  בשער
 .[הדרך

 הגדיל לספר לנו הגאון ר' צבי פרידמן שליט"א שידוע לו שהמשגיח עצמו
 קנה שער הודי ומכרו הלאה!! וכן סיפרה לנו סוחרת אחת. וטענתו היתה

שהיא מלאה מטמפלים  שהוא קונה מהכפרים בהודו, או מ'נפאל' על אף
הינדו. אכן המזכירה של המשגיח סיפרה בשבחו והזכירה בדרך אגב  של

כשנשאלה מה עושה שם גמגמה בתירוץ )טס הרבה גם להודו..  שהוא
יש אצלינו רשימה רחבה של כמה וכמה שקרים בולטים שנתפסו  .(דחוק
 המשגיח, בגירסאות השונות שהוא מעביר לרבנים, והרוצה ייטלם אצל

ועכ"פ מאחר שנתפס בקלקלתו כשקרן זה כמה וכמה פעמים,  מתח"י,
המשגיח דידן  לפי הצורך, לא נוכל לסמוך על נאמנותו. ומשנה דיבורו

גם על הפאות ו משמש כמשגיח גם בתנובה, ועל עלי ירקות ועוד מוצרים,
והספקים, וגם אצל  עכ"פ ברוב המפעלים]הוא המשגיח העיקרי היחיד, 

אדם יחיד ומיוחד  , ואיך ניתן לסמוך על[המשגיח העיקרי הפיאניות הוא
כל הפיאות  העסוק בכל כך הרבה דברים שיהווה המשגיח הבלעדי על

 המיוצרות להכשר בכל רחבי העולם.

 ומה לנו להאריך בכל זה בשעה שעינינו רואות שההכשר היחידי בכל
 בכל מוצרהעולם לפיאות הוא רק ההכשר הנוכחי, ודלא כמקובל בזמנינו ש

ישנם כשרויות ללא סוף, ואין זה אלא מפני שכולם יודעים שלא ניתן 
על חוש הריח והמישוש, וכדי לבנות מערך כשרות אמיתית על  לסמוך

בדיקה אמיתית משעת גזיזה ואח"כ לאורך כל תהליך הייצור,  שער, צריך
והגדיל לספר לנו  מאוד לעשותו מחמת כמה סיבות, ואכמ"ל. דבר הקשה

מהגריש"א זצ"ל, הוא  רובין שליט"א מרחובות, שלאחר שיצא האיסור הרב
מטעם בד"ץ חניכי  אך המשגיחעשה הכשר צמוד על תהליך הייצור, 

שייך לו, והוא הבלעדי  הישיבות בא להזהירו שיפסיק מיד לתת הכשר, כי הכל
כשיצא הסערה לעולם לפני י"ד שנים, הם נתנו  המבין ואין עוד בלתו!

לאחר הוצאת האיסור בזמנו, וזאת בשעה שלא  שישה ימיםהכשר כבר 
הריח והמישוש, וגם היו פאות מוגמרות אשר  היה להם שום מידע על חוש
לבודקם, ויתרה מכך גם נתנו הכשר למפרע  לדברי המשגיח כבר לא ניתן

סמך נאמנות הסוחרים, ובאופן זה הכשירו  –לשש שנים אחורנית, והכל על 
וכל זה חוץ מהליצנות הגדולה  ימים בודדים! ות בתוךכמאה וחמישים חנוי

האירופאיות מותרים, ואין  שעשו מיד בהתחלה, שהודיעו שכל הפיאות
מאן לימא לן מהו המקור  ליצנות גדולה מזו להכשיר הכל ללא שום בדיקה

אירופאי", ואיזה  האמיתי של השער המשווק תחת המותג "שער
להתיר איסור  ייסמכו כל ישראל , וכי עליהםעשו מכל האיסורליצנות

זהו מעשה 'ירבעם בן נבט' את הכל הוא מסתיר תחת  עבודה זרה, אהה!!
חותמת תמימה של בד"ץ רח"ל, הכל הוא מסתיר תחת אבן תמימה 

 וקדושה!!!

 

 שליט"א עורך העלון מאת

 

 

שמנסה האם מסתתר כאן איזה 'ירבעם' קטן חותמת בד"ץ, צריך לבדוק שבעתיים דוקא שהכל נראה כשר למהדרין, ויש עליו  ממחשבה למעשה 
 להכשיל ולהחטיא אותך עם ההבלים שלו. זכור! דוקא שהכל נראה יפה ומצויין יתכן שהכל עומד תחת כישוף של השטן!!!

משגיח הכשרות מטעם בד"ץ "חניכי בתמונה: 
 יבות" עומד לצד שקים המלאים בשיער אדם  היש
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התקשרו 
 עכשיו:

  

 

 
 

נה לך סינגורים ומליצי יושר ק
 ליום הדין!!!


