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 שלום יהודה גראס
 למיןהא  אבדק"ק 

 

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:
 ת ז"ח,, קובץ ספרי שמירת שבת ד"ח, קובץ ספרי מקוואות ח"ח, שמירת הברית י"ח, דברי תורה עה"’חל' קובץ ספרי ניקור ל"ג חל

 , שכר ועונש ו"ח, שו"ת זבחו זבחי צדק ג"ח, אור הזוהר ה"ח, ועוד.’, קובץ ספרי קדושת ביהכ"נ י"ז חל’קובץ ספרי סת"ם כ"ב חל 

 ראב"ד בי"ד "דרשו צדק" לעניני ממונות
 רמת בית שמש   8/42רחוב נחל לכיש  קהל עטרת ישעי' האלמין 

 "לפ"ק ח"עתש" שנת וןשחמר ח "כב"ה, יום 

 ובערת הרע מקרביך –להסיר מכשול עבודה זרה ממחננו! 

וסילף דעתם, ולכן מכשילים את  םבדבר פאות נכריות שקבלו הכשר מרבנים, שכסף עוור עיניה
 עם ישראל בעבודה זרה ממש, ומביאים את כל האסונות על עם ישראל רח"ל.

 
ב"ה לכבוד הגה"צ המקובל הרב פיש שליט"א ולכל המאזינים הצדיקים מקו סוד החשמל, ומזל 

 300-320-907טוב לקו החדש אורו של משיח 
ראשית אני רוצה מאוד להודות להרב הצדיק שליט"א להדרשה החזקה של ערב שבת ומוצאי שבת, 

ב"ה, אשרי חלקו, ואשרי ממש מתוק מדבש כמו כל הדרשות, ממש שכינה מדברת מתוך גרונו 
 יולדתו.

 :כעת אספר רוח הקודש מרבנו הקדוש כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע, על הפאה של היום
כעת אני מאוד חלש, רק אני רוצה להוסיף על מה שאמרתי מקודם בשם המהרש"ם שאסור להגיד 

מדובר מעבודה ברכה ושום דבר שבקדושה נגד הפאה, שהפסק הזה זה רק נגד פאה נכרית שעוד לא 
 זרה.

נזהרתי מאז לא להגיד ברכה נגד הפאה נכרית,  09וב"ה מאחרי שלמדתי את השדי חמד שהייתי בן 
ופעם אחת הייתי בארגנטינה אצל ליטאי גדול חשוב מאוד, ובא לעשות קידוש בליל שבת והאשה 

י הקבלה הלכה עם פאה, ושאלתי אותו איפה זה מזרח בבית, והסתובבתי לצד השני ואמרתי לפ
שאצלי זה היה אסור כמו  ,צריך כך להגיד קידוש, וב"ה ניצלתי מלהגיד נגד פאה, דבר שבקדושה

 עבודה זרה.
היום זה כבר לא שאלה שאסור להגיד שום דבר שבקדושה, כמו שפסק הגאון הגדול הרב קארפ 

 ה זרה,שליט"א והרב וואזנר שליט"א וכל הבתי דינים שליט"א שצריכים לשרוף שזה ממש עבוד
 אז זה לא שאלה בכלל.

ונוסיף כעת רוח הקודש מה שסיפרתי מה שהיה עם מורי ורבי כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר בעל 
ח כשהיה לרבי זי"ע אירוע מוח -הסיפור שידוע לכל העולם שבשנת תשכ"ז –דברי יואל זיעוכי"א 

עם בחורה שתלך עם  ולא דיבר חודשים וחשבו שהמוח שלו בכלל לא עובד, ואמר לי לעשות שידוך
פעמים מזל טוב  0ואגיד רק בקיצור, ואמר לי  –פאה נכרית, ואמר לי מזל טוב זה סיפור גדול 

פעמים על לאו ובחוקתיהם לא  03ושאלתי את הרבי איזה מזל טוב לעבור על הדברי חיים כל דקה 
ל לקבל עלי לעשות דבר מיליון לאווין בשנה, ואני לא יכו 000שעות כפול שנה זה יוצא  /8תלכו כפול 

כזה, והרבי מבטיח לי שתוריד את הפאה נכרית מעל ראשה, ואמרתי לרבי הכל על האחריות של 
הרבי, ]ומהסיפור תראו ותבינו גדלותו של הרבי זי"ע[ אבל זה לא הלך, מפני שכל המשפחה היו נגד 

שם של הרבנים ע"ה זה, וזה באריכות, בקיצור כל חודש נכנסתי עם קוויטל לרבי וכשכתבו את ה
להבחל"ח כתבתי שתסיר הפאה נכרית מעל ראשה כאשר הבטיח לי רבנו, עד שכשהיה לו אירוע מוח 

שבועות ל"ע, ואמרו לי לנסוע למיאמי לרפאות אותי  0הייתי מאוד חולה שהרופאים נתנו לחיות רק 
עם הגבאי, ונסעתי והתפללתי כמובן כל יום אצל הרבי זצ"ל והלכתי לטייל עם הרבי ביחד 

וכשנכנסתי עם קוויטל, כולם, הרבנית והגבאים ועוד עמדו בחוץ לראות איך שהרבי יקבל אותי, כי 
ידעו שהייתי כל יום עוד כשהייתי בחור נכנס לראות את הרבי ולפעמים לדבר, ובפעם הזאת חשבתי 

ובד, אז לא שאני לא יכתוב שתסיר הפאה נכרית כאשר הבטיח לי רבנו, כי חשבו שהמוח כלל לא ע
רציתי לבלבל יותר, והרבי קורא הקוויטל ושואל אותי אם היא כבר הורידה את הפאה נכרית, 

  



 ב

ועניתי שעוד לא, וזה עוד על האחריות של הרבי שכל שניה עובדים על הלאו ובחוקותיהם לא תלכו 
 שכתב הדברי חיים זי"ע, ונתן לי ברכה.

ועד  -וזה ידוע להעולם  -יהיה לך אלוהים אחרים אחר כך הרבי לקח עט ונייר וכתב אנכי ה"א לא 
שנה שזה ממש  03אבל עכשיו שאנחנו רואים אחרי  –עכשיו חשבנו שאצלו זה חמור כמו עבודה זרה 

 עבודה זרה יכולים להבין את הרוח הקודש של רבינו זי"ע.
 וב"ה שבשנת תשס"ד שהתברר שהפאה עבודה זרה מאות חסידי סאטמאר ב"ה שרפו את הפאה

 והיו הרבה שריפות גדולות.
מתי נזכה שבארצינו הקדוש שמצוות לשרוף עבודה זרה ולשרש אחריה יותר חמור שכבר ביארתי 

, ונשאיר את זה בדרשות חומר הענין, וכל אחד יכול בתורה ברמב"ם ובשו"ע גודל החיוב בזה
 להגאון הצדיק הרב פיש שליט"א שיסביר את הענין הדק היטב.

ולאדם אמר כי שמעת  :יז-ג-בראשית פרק לי שני גימטריאות חדשות צדיק נסתר גילה
ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו  ההכשר על הפאה= בגימטריא  "אשתך" לקול

ערות דבר  ולא יראה בךראשי תיבות  :ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך
 .הפאה עם הכוללבגימטריא 

 הרב משה שטרנבוך שליטא הגאונים הצדיקים פוסקי הדור ראשי הגולה שפסקו: בואו ונשמע לקול
חיים קנייבסקי  ירבמרן  ,'חזיר שהוא לא נבילה וכוהמי שנותן הכשר על הפאה כנותן הכשר על 

הרב שמואל אויערבך שליט"א אמר , שליט"א אמר שאפילו יש ספק ספיקא צריך לשרוף את הפאה
וכן אחיו הרב עזריאל אויערבך , ושצריך לשרוף את הפאה ,זהלאחרונה שמאד כואב לו על 

וכן הרב שבח  שאי אפשר לסמוך על ההכשר, והנשים צריכים לחזור ללבוש מטפחות ,אמר שליט"א
א אמר "שליט א מבית דין של רבי ניסים קרליץ"גם הרב אליהו פוזן שליט. רוזנלבט שליט"א

שכל ההכשרים שלו לא שוה כלום, ובוודאי קיבל ואני מגלה לכם סוד,  -. שההכשר לא שווה כלום
ויש לי הקלטה מזה, ואמרתי כבר בקוים כל הסיפור, ואספר  ₪הרבה כסף כמו שהציעו לי מיליון 

מי שיכול לברר ולנצח אותי, כי אני יודע כל  ₪אלף  03ואני מוכן לשלם  עוד הפעם בקיצור הסיפור:
 03כבר מזמן, ואף אחד עוד לא רצה להרויח את  והיצעתי הסודות מה הולך עם הפאה וההכשרים.

 .₪אלף 
הלך לכותל המערבי ולקח שעד רציתי לספר על שבתי צבי ימ"ש שתפס כמעט כל הרבנים לצדו, 

עשרה מישראל ואמר שהוא משיח כידוע וזה היה בתשעה באב ואמר שמצוה לאכול בתשעה באב 
אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת  ולקח עשרה מישראל והאכיל אותם חלב הכליות ואמר ברכה

 חלב הכליות, וברוך מתיר אסורים, אז מהיום כל רב שמתיר פאה יגיד הברכה ברוך מתיר אסורים.
ואחר כך חתם השבתאי  - וברכה אשר קדשנו במצותיו וצונו להתיר לעבוד עבודה זרה בארץ ישראל.

נגדו, כי בזה הראה את עצמו מי הוא צבי את עצמו אני הויה אלוהיכם, ואז יצאו כל גדולי ישראל 
שאתיר את  ₪והיום היגענו למצב, כי כמעט אני נכשלתי בזה שרצו לקנות אותי במיליון  - באמת.

 וב"ה שעמדתי בנסיון. ,הפאה נכרית
 03וכפי הנראה הם עוד באמצע העבודה לקנות עוד רבנים כמו שסיפרו לי שרבנים אחרים קונים ב

סיון האחרון של הגאולה, ומי שיעמוד בנסיון הזה יהיה לו חלק בביאת אלף, אבל זה הנ 03אלף או 
המשיח, וכמו שחז"ל אומרים בזכות נשים צדקניות יצאו ממצרים מבית הכישוף, וכפי ששמעתי 
מצדיק נסתר שידוע שהמצריות הלכו עם פאות נכריות ארוכות, ועם הכישוף הזה הצליחו להחזיק 

 את עם ישראל בגלות במצרים.
רצון שבזכות הנשים הצדקניות בימינו שמוסרות נפשן להוריד את העבודה זרה נגאל תיכף ומיד  יהי

 ברוך ה' לעולם אמן ואמן ממש.
 

 הק' שלום יהודה גראס
 אבדק"ק האלמין

 בית שמש, ארץ הקודש 
 

 

   


