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החיים והשלום אל מעלת כבוד אנ"ש תושבי קרית יואל הע"י
 ה נכרית )שייטל(שפיא, ק"עיה ץ העדה החרדית בירושלים"חברי הבדד הורו הגאונים "בשנת תשסהנה 

בא  א"ק מרן רבינו שליט"וכ. ואסורים בהנאה, דינם כתקרובת עבודה זרה (אינדיעהודו ) הבאים ממדינת
לכל אנ"ש תושבי עירינו שיחיו, בזה הלשון: "הנני בהוראה ברורה , א"ץ שליט"הגאון הדומבכתובים יחד עם 

יש בהם דין , הודואותם הפאה נכרית הבאים מארץ להודיע דעת תורה לכל אנ"ש שיחיו כדלהלן, 
ולכן אין לבת ישראל ללבוש , תקרובת עבודת זרה ואסור לבת ישראל ללובשם ואסורין בהנאה

שום מין פאה נכרית הנעשות משערות בני אדם שלא נתברר בברירות גמור על אותה הפאה נכרית 
.כ"ע "שאין בה שום תערובות  מאותן השערות שמקורם מארץ הודו

פאה ש, י רבנים מובהקים"י בירורים שנעשו ע"וע, י עדיות שונות"הדבר עוד יותר ענתברר ן  האחרון ובזמ
וגם נתברר , תקרובת עבודה זרהיש להן דין מדינת הודו מבתי עבודה זרה בהבאים נכרית הנעשים משערות 

אי לזאת  . מקורם ממדינת אינדיעעדיין הם בספק ש אותן הנאמר עליהם שבאים ממדינות שונותגם ש
ושמענו עדות  ,זהט לדון ב"זאת חוקת התורה העעל' לס' א ביום א"ץ שליט"צ הדומ"נו יחד בבית הגהסהתאפ

.כנ"לנתברר הדבר  ואחר משא ומתן, נאמנים מפי המומחים והעוסקים בדבר

אחרי האסיפה הובאו הדברים לפני כ"ק מרן רבינו שליט"א שחזר והדגיש בחומר הדברים, ופקד
תשס"ד, כנ"ל.  עלינו לפרסם מה שכתב אודות ענין זה בשנת 

והוסיף רבינו ואמר, 'שדעתו כמו אז כן עתה, ולא נשתנה כלום', ואמר לפרסם בשמו:

שה'פאות נכרית' הבאים ממדינת אינדיע אסורים בהנאה
והאיסור חל הן על המוכר והן על הקונה 

על כל הפאות נכרית שהמה בספק שמקור מקום מוצאם מבתי ע"ז מדינת אינדיע גם רובץ האיסור 
וציוה עלינו לפרסם את דבר הלכה למען ידעו את הדרך ילכו בה וכדין ספיקא דאורייתא לחומרא, 

ופקודת הקודש שמרה נפשינו לפרסם את הנ"ל
למען ידעו אנ"ש את הדרך ילכו בה להיזהר

שלא ללבוש שום פאה נכרית
שיש בהם שערות בני אדם

וכן שלא למכור אותם בכל גבולות עירנו קרית יואל והגלילות
מתחילתו ועד סופו על אותה הפאה כל שלא נתברר בברירות גמור בפקוח מלא 

נכרית שאין בה שום תערובות מאותן השערות שספק מקורם מארץ הודו

ויזהר כל אחד עליו ועל משפחתו, שלא יכשל בדברים חמורים אלו, כי איסור הנאה מתקרובת עבודה זרה חמורה מאוד, וכמבואר ברמב"ם (ה"ז ה"ב) שכל 
"הנהנה מתקרובת ע"ז לוקה שתים", אחת משום ולא תביא תועבה אל ביתך, ואחת משום ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. ובזכות שמירת דת קדשינו, 
הרחמן הוא ישרה שכינתו בינינו, וננצל ממכשולות, לא ידבק בידינו מאומה מן החרם וגו', והשי"ת יגדור פירצות עמו בית ישראל, והיה מחנינו קדוש, כי ה' 

אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך, ולהביאך אל ארץ טובה בביאת גואלינו בב"א.

כ"ד הכו"ח בפקודת הקודש למען טהרת ישראל
ליל שישי לסדר 'כי עם קדוש אתה לה' אלקיך' (ראה) תשע"ט לפ"ק

בשם כבוד הרבנים הגאונים רבני ומורי צדק דקהלתינו הק' שליט"א

הנהלת 'בית הוראה דקרית יואל'

נ.ב. המודעה נכתבה ונתפרסמה בפקודת הקודש של כ"ק מרן רבינו שליט"א, והגה"צ הדומ"ץ שליט"א

לא  תביא תועבה אל ביתך
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