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Riddle of the week 

 סעיף א שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תעז

לאחר גמר כל הסעודה אוכלים ממצה השמורה תחת המפה כזית כל אחד זכר לפסח הנאכל על השובע ויאכלנו 

 .בהסיבה ולא יברך עליו

 ס"ק ה שםמשנה ברורה 

 .שהוא רק לזכר וכנ"ל - ולא יברך עליו

 

 סעיף א שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תפט

לספור העומר, ואם שכח לספור בתחלת הלילה הולך וסופר כל הלילה. מתחילין תפלת ערבית  בליל שני אחר

 .ולברך תחלה וצריך לספור מעומדלספור לעצמו.  ומצוה על כל אחד

 

 כל הלילה כשר לקצירת העומרד"ה  תוספות מסכת מגילה דף כ עמוד ב

ואחר שבירך על הספירה אומר י"ר שיבנה וכו' מה שאין כן בתקיעת שופר ולולב והיינו טעמא לפי שאין אלא 

 הזכרה עתה לבנין ביהמ"ק אבל לשופר ולולב יש עשיה.

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות סוכה סימן תרמד

 סדר הלל כל ימי החג, ובו ב' סעיפים. 

 א סעיף

וגומרים ההלל וכן כל שמונת ימי  ,שחרית אחר חזרת תפלה נוטלין הלולב ומברכין על נטילת לולב ושהחיינו

 החג.
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Selected emails from our listeners 

Riddle of the week- Answers 

Shavua tov 

Another great podcast episode. Yasher Koach. Fascinating discussions with the various 

experts you found. 

Regarding the question you opened with about comparing Afikomen and Omer and 

asking why we don't make a Bracha on Afikomen but do on Omer even though both are 

just a Zeicher.I would suggest something along these lines. There is a Mitzva of Sefiras 

Haomer. Even though our doing it today is a Zeicher of the original, the Sefira is a 

Mitzva so we make a Bracha on it. Same with Lulav. Even though it is a Zeicher of how 

they did it in the Mikdash, the taking or shaking of the Lulav is the Mitzva, so we make a 

Bracha. With Afikomen it is different. There is no Mitzva of eating the Afikomen. The 

original Mitzva was to eat the Korban Pesach. We eat a piece of Matza as a Zeicher of 

eating the korban Pesach. The way we are accomplishing the Zeicher is by doing 

something different than the original Mitzva, so we do not make a Bracha. 

Just a suggestion 

Kol Tuv 

Rafi Goldmeier 

-------------- 

The clear difference is that with Lulav and Sefiras Ha'omer, although the reason for the 

Mitzva is Zecher La'Mikdash, the action of the Mitzva is the actual Mitzva act, as 

practiced back then. By contrast, the eating of the Matza at Tzafun is a symbolic act to 

recall the eating of the korban Pesach, but we are not doing the action that was the 

Mitzva then. 

Yehoshua Ducker 

-------------- 



exact thing that was done at the time of the Beis Hamikdash, so you cannot make a 

Bracha, but by Lulav and Sefira you are doing the exact action, just that it is not 

required by the Torah. 

Sholom Parnes 

-------------- 

In response to your question of the week, there is no comparison between Afikomen 

and other Mitzvos that are only M'Drabonon today. 

When we count Omer or take the Arba Minim on all 7 days of Sukkos, we are doing the 

mitzvah in the exact same way as it was done B'Zman Hamikdash, therefore we make a 

Brucha, just as we make on all Drabonon Mitzvos. However with the Afikomen we are 

not doing the same thing as was done Bzman Hamikdosh, instead we are substituting 

matzah for the Korban Pesach, therefore we say that it's only a Zecher and we can't 

make a Brucha.  

-------------- 

Comments on the Show 

I listen to your program on ou.org. Thank you for the hard work and I really enjoy the 

program 

Stephen Sokolow 

-------------- 

Hi 

Thanks for your amazing program each week, I listened to that expert you had it looks 

like the whole thing was political. I know that a lot of Chasidim stopped wearing any 

Shaitel since that bruha ha. 

My wife went to buy a synthetic one. 

My question is if I can ask Rabbi Dunner for compensation 

I live in Tosh it's a suburb of Montreal, just to show you that your program is going far. 

http://ou.org/


I live in Tosh it's a suburb of Montreal, just to show you that your program is going far. 

Thanks again  

Have a great week. 

Mendel Weisz 

-------------- 

Regarding the Indian hair being Botel within the total imported to China, wouldn't it only 

apply to the same color hair? 

David 

-------------- 

This week was indeed a fantastic show. 

A couple points. 

1- I think that Mr. Lee Weissman should have been questioned about the story

mentioned all over the internet that they are giving the hair because the Avoda Zara 

once lost some hair. This story is said on many of their official websites. (even Rabbi 

Kuber agreed on this point). 

And Emma Tarlo, in her book Entaglement also mentions the story. She also mentions 

in her book that she interviewed some of the pilgrims at the temple why they do it and 

here is a quote: 

‘Hair is a woman’s beauty,’ a woman with shoulder-length hair tells us as we step 

outside. ‘When she gives it to God, her beauty goes straight to him.’ 

Tarlo, Emma. Entanglement: The Secret Lives of Hair (p. 78). Oneworld Publications. 

Kindle Edition.  

2- Rabbi Kuber's numbers sound very suspicious. First of all, he fails to differentiate

between Remy Hair and Non Remy Hair. Remy hair means higher quality hair that was 

cut at once, therefore all the hair cuticles are facing the same direction, Non Remy Hair 



is hair that is not collected in one cutting, such as what comes at while combing or 

collected from the floor, and therefore the hair cuticles are facing the different directions. 

To prevent it from tangling, they process it by coating it with a layer of silicon. Hence, to 

know if hair is Remy or Non Remy all you have to do is check if there are cuticles, you 

can do this by holding onto a few pieces of hair and sliding your fingers up and down. 

Remy hair, as well as the hair on someone's head, slides away from the top easily, but 

is very not smooth to move your fingers from top to bottom.  

All decent quality Sheitels are made from Remy hair. Emma Tarlo claims that the 

Chinese do not buy Temple hair as it is too expensive, however this is a silly claim, 

since there are many Remy Hair wigs indeed made in China, and as far as Remi Hair is 

concerned the Temple's prices are cheaper than anywhere else in the world. 

The hair the temple auctions off is all Remy hair. However, there is a lot of non-Remy 

hair coming from India. 

Rabbi Kuber claims that since the United Nations reports that China imports 133 Million 

dollars worth of hair from India, and the Temples sell at an average of $191 a Kg, 

obviously there is another 900 tons of hair not from the temples. This is an erroneous 

Cheshbon, because he fails to point out that a lot of the hair exported is Non Remy hair 

which is much much cheaper. 

I also found it strange that we quotes the UN, but he fails to point out that the UN also 

gives the weight of hair exported from India to China. They claim that it is 2,781 Metric 

Tons, not 900 tons like Rabbi Kuber claims. 

This makes lots of sense, being that a majority of the hair is non Remy hair, and is 

much cheaper. 

I think he should have been asked where exactly does the other 825 tons of Remy hair 

come from. Even Emma Tarlo doesn't claim that there is Remy hair not from the temple. 

There are many many temples in India that do tonsuring, and checking the auction data 

of just one temple is irresponsible. 

Shmuel Yitzchok Freidman 



 

 

-------------- 

Hello Mr. Lichtenstein  

Great show once again, 

During this week's show I felt slightly uncomfortable when your guest started discussing 

political maneuvering vis a vis Piskei Gedolei Hador - and there were some big names 

being thrown around, which made made me think that this could be a good topic for a 

future show. 

Regarding the beer issue - I was disturbed by the whole story in that all of the kashrus 

organizations held meetings and worked together on it in a United fashion, yet they 

failed to communicate to the general public what took place and the varying opinions- 

leading to the confusion after Pesach, (in fact if not for a few independent articles and 

the show you did it would probably still be unresolved). 

This could have been completely avoided by a simple letter, or alternative form of 

communication, instead it became a confusing mess giving ammo to those looking to 

trash the Kashrus organizations. (I know before Pesach is extremely busy for them, but 

they could have gotten it out before Motzai Pesach). This seems to have been an 

unfortunate avoidable mistake. 

-------------- 



Dear Rabbi Lichtenstien. 

I recently heard your Podcast on Sheitlach from India with great interest, Thank you. 

Though I side with you in regards to how to Pasken Lemaase, I never the less wanted 

to point out a few small tiny things. 

1. In regards to the issue of "Rov"/ those who Asser want to apply the Din of Kovu, 

complicating matters to rely on Rov. Now one can Shlog Up this point, however it must 

be addressed and then Shloged up. 

2. There was something in your podcast which turned out to be interesting. While it 

turns out that most hair coming into China does not come from the temple, however 

those hairs do end up in the hair extension market in Europe. This may pose a potential 

problem for those that claim that the European hair really comes from India. 

3. I followed Rabbi Friedman's advice, and I googled the story about why they shave 

their heads. He is not accurate, there are a number of reasons brought up, and not all of 

them are because of Avodo Zoro, or that story. We certainly don't know the percentage 

of people who do. Now it may not make that much of a difference Halachikally speaking, 

but it must be discussed. 

4. Even according to the reason of donating it to the G-d's, I am not so convinced. First 

of all, the one doing the Geziza is the barber, and he probably knows the real reason 

why the hair is being cut. 

In addition, there is a certain Sevoro that i thought about, and I never heard anybody 

bring it to the table for discussion. The issue is, that I am wondering if the person who's 

hair is cut, knows when the hair will be given to the G-D. This is a very important 

question. Because if the lady expects another Avodo where the Hair is actually given to 

the G-D and that does not happen, then it may very well be that the Etzem Geziza is not 

problematic.  

In addition even if it would be problematic enough on the level that we would still Asser, 

then we would have to assume that the issue would be based on the issue of 

"Machshivim Me'Avodo Le'Avodo". Meaning where she assumes the Priest will finish off 



bringing it before the G-D. If that would be the case, then the only reason to prohibit it, 

would be based on the concept of  "Machshivim Me'Avodo Le'Avodo". Now I don't know 

the Metzius, and it was very hard to get clarity based on the articles on the web. 

This is important because according to the Brisker Rov the Issue of "Machshivim 

Me'Avodo Le'Avodo" only applies where the second Avodo will be one that is defined by 

Avodo, like for instance Shechita and Zerika, but other such things don't prohibit it. So 

we really have to look into the Metzius of the case. (I believe that there is a Rashba in 

Toras Habayis who says a bit different http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=41325&st=&pgnum=18). 

P.S. As I said I am inclined towards those that Permit it, but I thought to send you 

different articles the Osrim put out. I will send you in a separate email. 

P.S.S. I am sure you don't need my advice, but if I may add something: Your Mareh 

Mekomos are wonderful, but do you think it would be possible to have a table of 

contents or index set up? It would be very helpful. Thank you 

Thank you again for your wonderful podcasts. 

Here is the full language of the Brisker Rov. I am including a lot more which is not all 

Pertinent to our matter to get a full picture of the concepts here. 

 
 חידושי הגרי"ז מסכת זבחים דף י עמוד א

בענין מחשבין מעבודה לעבודה, דר"י סובר דמחשבין מעבודה לעבודה, בקדשים ובשוחט לעכו"ם דילפינן 

חוץ מפנים, ויש להסתפק דהנה בשחיטת בהמה לעכו"ם אמרינן )ב"ק עא ע"ב( כיון דשחט בה פורתא 

מעשה כל דהוא אוסר, ועיין בחידושי רעק"א ביו"ד )סימן ד'( אם  אסרה, ואין צריך לזה מעשה שחיטה רק

במחשבין מעבודה לעבודה, כגון בשוחט ע"מ לזרוק דמה או להקטיר חלבה לעכו"ם, אם צריך כאן מעשה 

 .שחיטה, או דגם הכא נאסרת במעשה כל דהוא

ונראה לומר דבזה צריך מעשה שחיטה שהיא נקראת עבודה, אבל במעשה כל דהוא לא יאסר, כיון 

דילפינן מפיגול דמחשבין מעבודה לעבודה, והוא לימוד גמור, וכיון שכן צריך לזה עבודה גמורה כמו 

ה, בפיגול, ומדוקדק בזה לשון הרמב"ם בהלכות שחיטה )פ"ב הט"ו( שכתב שם דמחשבין מעבודה לעבוד

דילפינן חוץ מפנים שמחשבה כזו פוסלת בהן כמו שיתבאר בהלכות פסוהמ"ק, ואין דרכו של הרמב"ם 

לכתוב מוצא כל דין, אלא דבא לרמז לן דכיון דילפינן מפיגול בעינן גם הכא שם עבודה, ורק ע"י שחיטה 

בהלכות שחיטה,  וזריקה דשם עבודה עליהם, הוא דיאסרו ולא על ידי מעשה כל דהו, ולכן כתב דין זה

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=41325&st=&pgnum=18


דלכאורה היה צריך לכותבו בהלכות תקרובת עכו"ם, אלא כיון דצריך לזה מעשה שחיטה שתהא נקראת 

 .עבודה, וכל שאין שם שחיטה עליה לא תהא נאסרת

אבל קשה מב"ק )דף ע"א ע"ב( דפריך בגמ' כיון דשחיט בה פורתא אסרה, והא למש"כ הו"ל לאוקמי 

מועיל לאוסרה בשחיט בה פורתא כמו שכתבנו, אלא צ"ל דהכא קאי  במחשב מעבודה לעבודה ששם לא

למ"ד ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף ]ועיי"ש ברש"י ותוספות[, וכל המעשה מתחילה ועד סוף נקראת 

שחיטה, ואפילו במחשב מעבודה לעבודה גם כן נאסר בכל דהו כיון דשם שחיטה על המעשה, ואעפ"י 

לת שחיטה משום דהתם אמרינן אין מפגלין בחצי מתיר, אבל לגבי דבפיגול לא נאסר במחשב בתחי

שחיטת עכו"ם דליכא להאי דינא דאין מפגלים בחצי מתיר, רק דבעינן שם שחיטה כדי שתהא נקראת 

עבודה, א"כ יאסר במחשב גם בתחילת שחיטה למ"ד ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, או דקאי שם 

ין )דף ס"א ע"א( דאפילו במחשבין מעבודה לעבודה אינו מחוייב בסוגיא אליבא דרב פפא דס"ל בסנהדר

מיתה, וקושית הגמרא היא על המשנה דתנן קם ליה בדרבה מיניה, לכן לא אוקי הגמרא באופן שהוא 

 .מחשב מעבודה לעבודה

אבל קשה מחולין )דף מ' ע"א( דאיתא התם השוחט בהמת קדשים בחוץ לעכו"ם חייב שלש חטאות 

' כיון דשחיט בה פורתא אסרה, אשחוטי חוץ לא ליחייב, מחתך בעפר הוא, ולכאורה הו"ל ומקשי שם בגמ

לאוקמי במחשב מעבודה לעבודה שאינה נאסרת במעשה כל דהו, ועיין בחוות דעת יו"ד שם, וכן קשה 

מזה לשיטת רש"י בחולין )דף מ' ע"א( דדברים המחוברים אינם נעשים עכו"ם ותקרובת שלהם מותרים, 

דלא הוי תקרובת עכו"ם רק דגזה"כ דהאדם נקרא עובד, אבל על ההרים לא חל שם עכו"ם, ולא  משום

דמי לבעלי חיים דהתם מיקרי עכו"ם רק דהתורה התירה, ותקרובת שלהם אסור, אבל הכא אין שם 

עכו"ם עליהם ולכך התקרובת שלהם מותר, ואם כן הוי ליה לאוקמי בשוחט להר דאין הבהמה נאסרת 

 .ייב חטאת משום עובד לעכו"ם, וצ"עוהוא ח

עוד בענין הנ"ל מחלוקת בין ר"י ור"ל אם מחשבין מעבודה לעבודה, ויש לחקור אם הפסול הוא מחמת 

כונה שלא לשמה בזריקה, והיינו דזהו ודאי דאין חלות פסול מחשבתו בזריקה היא, שהרי עדיין לא זרקו, 

ת מחשבתו בזריקה היא, והא דמיפסיל שחיטתו הוא ומאי פסול שייך בו, אלא הכונה בזה דעיקר חלו

מטעם מחשבתו על הזריקה, או דאפשר לומר דמה שמחשב בשחיטה על הזריקה שלא לשמה, נחשב 

כאילו חשב שלא לשמה בשחיטה, והפסול אינו מחמת מחשבתו בזריקה, אלא דמיחשב כאילו חשב 

והרי שם אין הפסול מחמת מחשבתו  בשחיטה עצמה שלא לשמה, ובזה אתי שפיר ראית הגמ' מפיגול,

בזריקה, שהרי אם חשב מחשבה זו בזריקה לא נתפגל, ומאי ראיה הוא למחשבת שלא לשמה, וע"כ 

חזינן דעיקר ראייתו היא דכשחשב על עבודה אחרת איזה מחשבה שהיא, מיחשב כאילו חשב בשחיטה 

לעבודה מיקרי לשמה ושלא  גופא, ומה"ט א"ש ג"כ מאי דאיתא בירושלמי פסחים דמחשבין מעבודה

לשמה, והרי דחשבינן כאילו חשב בשחיטה עצמה שלא לשמה, דאם נאמר דפסולו הוא מחמת מחשבתו 

בזריקה, לא מיקרי זה לשמה ולשלא לשמה, דהרי בזריקה לא חשב כי אם שלא לשמה, וגם מדין מחשבין 



מחמת מחשבתו בעבודה השניה,  מעבודה לעבודה גבי עכו"ם דמדמה הגמרא לזה, חזינן ג"כ דאין פסולו

שהרי בעכו"ם אין זה שייך כלל לפסולי מחשבה, אלא עיקר האיסור הוא מחמת שעשה מעשה לעכו"ם, 

ואם כן איך שייך לומר דמחשבתו בזריקה תפסול השחיטה, והרי אין זה כלל מפסולי מחשבה, ואיך יתכן 

כו"ם, אלא ע"כ הטעם הוא משום הדבר דנחשיב מחשבתו לזרוק לעכו"ם למחשבה לעשות השחיטה לע

דחשבינן כאילו עשה שחיטתו במחשבת שלא לשמה, וכמו"כ בעכו"ם חשבינן כאילו שחט במחשבת 

 .עכו"ם

ובסנהדרין )דף ס"א ע"א( איתא עד כאן לא קא שרי ר"ל אלא בהמה אבל גברא בר קטלא הוא מידי דהוה 

יון הוא להר, דשם מה דלא נאסר ההר, אמשתחוה להר דהר מותר ועובדה בסייף, וצריך ביאור מה דמ

הוא משום דמחוברין אינם נאסרים בתקרובת ומשו"ה שפיר עובדה בסייף, שהרי לא חסר כלום במעשיו, 

אבל בנידון דר"ל הלא מה שלא נאסרת הבהמה הוא מפאת שלא עשה בה עבודה שלימה לעכו"ם, משום 

ל. ונראה עפ"י דברי רש"י בחולין )דף מ' דחשב לעבודה אחרת שלא עשאה, ואם כן הגברא אמאי מיקטי

ע"א( דמחלק בין הר לבע"ח, והוא דהר לא מיקרי כלל ע"ז, ומשו"ה גם מה שמקריבים להם אינם 

נאסרים, אבל בע"ח אף על גב דלא מיתסרי משום ע"ז, כדקיי"ל בתמורה )דף כט ע"א( מדאסר רחמנא 

ות מיקרי, ותקרובת שלהם מיתסרי, ולפי דברי לגבוה ש"מ דלהדיוט מותר, משו"ה אינם נאסרים אבל אלה

רש"י אלו חזינן דזה שהר אינו נאסר אינו מטעם דלא חל על המחובר איסור עכו"ם, אלא דלגבי איסור 

באמת חסר לן בגוף העבודה, ואין כאן כלל מעשה עבודה של עכו"ם לגבי איסור, ]אלא דגזה"כ דאינו חל 

דאמרינן המשתחוה להר בסייף חזינן מזה דאפשר להתחלק,  עליהם איסור של ע"ז לגבי הדיוט[, והא

דאעפ"י דלגבי דבר הנאסר מיחסר כאן עיקר העבודה של ע"ז, מ"מ לגבי הגברא העובד מחשבינן 

למעשה של ע"ז, ומחלקינן בעיקר מעשיו, דלגבי העובד שהוא בסייף הוי מעשה ע"ז, ולא לגבי דבר 

שפיר מדמה הגמרא דין המשתחוה להר דעובדה בסייף  הנאסר, דלזה חסר כלל מעשה של ע"ז, וא"כ

דמחלקינן במעשיו, לדין דמחשבין מעבודה לעבודה, דאעפ"י דס"ל לר"ל דהבהמה מותרת משום דאין כאן 

מעשה של ע"ז, אבל מ"מ זה רק לגבי הדבר הנאסר דחסר לן מעשה של ע"ז, אבל לגבי הגברא חשבינן 

שום דאפשר לאיחלוקי במעשיו בין העובד ובין דבר הנעבד, דיש כאן מעשה של ע"ז ובר קטלא הוא, מ

ור"פ הוסיף שם חידוש יותר דאעפ"י דר"י ס"ל שהבהמה נאסרת מ"מ הגברא לאו בר קטלא הוא, ומחלק 

 .להיפך דאמרינן דיש כאן מעשה של ע"ז לגבי דבר הנעבד אעפ"י דלגבי העובד חסר במעשה

ה לעבודה, נראה לומר דזה דוקא בשני העבודות בשחיטה והנה הא דאמרינן דגם בעכו"ם מחשבין מעבוד

ובזריקה, אבל לא בשאר עבודות של עכו"ם, וראיה לזה נראה מדברי הרמב"ם בהלכות שחיטה )פ"ב 

הט"ו( דכשמביא שם דינא דמחשבין מעבודה לעבודה, מסיק שלמידין מחשבה בחוץ בחולין ממחשבת 

ר הדין אין זה מטעם ילפותא בעלמא, דאין דרכו להביא קדשים בפנים, וכמובן דהא דמביא הרמב"ם מקו

את הילפותות, אלא הרמב"ם כיון בזה לומר דכל דינא דמחשבין מעבודה לעבודה, הוא דוקא בשתי 

עבודות שחיטה וזריקה, דילפינן מקדשים ושם ג"כ מחשבין באלו שתי העבודות מאחת לחברתה, אבל 



יחשוב מזה לזה, דאין זה מעבודות הקדשים, ומה"ט שפיר בשאר העבודות דמצינו בע"ז שם לא יהני כש

נקט הרמב"ם דין זה של מחשבין מעבודה לעבודה בהלכות שחיטה, שבאמת היה יותר מכוון מקומו 

לכאורה בהלכות עכו"ם, אלא משום דדינא דמחשבין מעבודה לעבודה, אינו אלא דוקא בשחיטה וזריקה 

ה לומר דכיון דלא סגי בזה שהיא עבודה לגבי עכו"ם, אלא ולא בשאר עבודת עכו"ם, ולפי"ז היה נרא

דבעינן דוקא מעשה שחיטה כמו שהוא בקדשים, אם כן בעינן דוקא בשחיטה שלימה, כמו בקדשים וכנ"ל 

 .בריש דברינו לענין זה, ודו"ק

ובתוס' הכא )ד"ה ר"ל( הקשו איך נהרג דילמא מימליך, ותירצו דהכא בודאי לא מימליך משום שעשה 

מעשה עיין שם, ונראה לומר דאין כוונת התוס' כפשוטו דנהרג רק בעד מה שגמר ברצונו לזרוק כמו 

במסית, דאם כן לא היה שייך כלל לדמויי למשתחוה להר, כיון דאין חיובו מחמת מעשה שעשה, מחמת 

מחשבתו מעשה השחיטה, אלא מחמת רצונו לעבוד בזריקה, אלא כונתם הוא דכיון דודאי לא מימליך הוי 

 .בשחיטה מחשבה גמורה לע"ז

 

Nochum Shmaryohu Zajac 

-- 

B"H 

Here are a few things sent to me over time that I mentioned in the other email. I had 

more but I can't find it. 

Again I agree with your conclusion to be Mattir. 

 
https://view.publitas.com/discoverwhywecover/printable-shortened-report-for-lor/page/5 
 
 
https://view.publitas.com/discoverwhywecover/pdf-indian-hair-report/page/1 
 
https://view.publitas.com/discoverwhywecover/hair-is-the-sacrifice-final-pdf/page/1 
 
https://view.publitas.com/discoverwhywecover/documentation-of-corruption-in-human-hair-trade/page/1 
 

Click here to see more 

-- 

If I may I believe that those who are coming out against the Sheitlach have an agenda. 

See the video here, and you will see what I mean. 

https://view.publitas.com/discoverwhywecover/printable-shortened-report-for-lor/page/5
https://view.publitas.com/discoverwhywecover/pdf-indian-hair-report/page/1
https://view.publitas.com/discoverwhywecover/hair-is-the-sacrifice-final-pdf/page/1
https://view.publitas.com/discoverwhywecover/documentation-of-corruption-in-human-hair-trade/page/1


They don't hold of the Sheitlach, and one may agree that some of today's Sheitlach are 

problematic. But they can't get people to stop wearing it, so they trying making it sound 

worse to get people to stop. That is not honest. 

 
http://www.fridmanbooks.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=4164&catId= 
https://www.youtube.com/watch?v=qHJOZMe8hNc 

Nochum Shmaryohu Zajac 

-------------- 

Re: Shaitel Controversy.  

I want to protest the Biyain of Kovod Hatorah upon the Besmirching of Maran Posek 

Hador Harav Eliashiv and Yibodel Lchaim Tovim, Rav Efrati by Rabbi Weissman. In 

saying that Rav Eliashiv paskened without finding out the facts. The way he described 

the Psak process, it made rav Eliashiv look like R"L he did not know what he was doing. 

It's preposterous to make such a claim vs Rav Eliashiv and Rav Efrtai 

You should have protested this Bizayin Hatorah. 

Shmuel Foxman 

-------------- 

Show Suggestion 

Dear Mr. Lichtenstein, 

Thanks so much for your weekly Halachah Program! Me and my wife really enjoy it, due 

to the clarity that you shed on so many closed and avoided topics. 

I wanted to bring to your attention an Inyan that for many is "hokes pokes." And this is 

regarding, cutting down fruit trees. I would appreciate if you can put together a special 

program that will involve Rabbonim that are experts in this area.  

A while ago, I bought a property that had on it some fruit trees/ bushes and since then 

have become interested in this area.   

http://www.fridmanbooks.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=4164&catId=
https://www.youtube.com/watch?v=qHJOZMe8hNc


While doing some informal research, I have heard all sorts of rumors and practices to 

the extent that someone did not want to cut down a tree with pine cones! 

In another incident, I had a friend that wanted to build a Sukkah and had fruit branches 

in the way (blocking the Schach). He asked his Ruv, and he did not want to answer him, 

so he went to another one which told him that for a mitzvah he will let him bend back the 

branches with a string. (I think the Rabbonim where Chasidish). 

When I called a Heimishah landscaper for my property, he didn't want to cut a 

certain part of my property that had overgrown grass and bushes because he identified 

some of the tall stalks to be (wild berry) blackberry bushes.  

I would appreciate if you can navigate and explore this topic, as is your expertise!  I 

want to know what is Halachah, what is really a Sakanah (can it be scientifically proven 

?), and what is plain fear.  Below are some questions; 

 Do you need a Heter even when transplanting a Fruit tree? 

 I heard of a solution to sell the tree to a non-Jew and he will cut it down? Is this 

recommendable/common practice? 

 If I hire a non-Jewish Landscaper should I warn him of fruit bearing trees that 

shouldn't be touched? 

 How do builders build in Upstate NY where there are many blueberry and 

blackberry bushes? 

 Why is it, that in the year 2018 there is a need for a tree cemetery ?  (Hatzlachah 

landscaping of Monsey NY, has a whole tree cemetery in Goshen, New York! 

And does fruit tree transplanting for a costly price!). 

 Is it Taka a Sakana? Are the stories true? Or is it Buba Maysis?  

Thanks so much!  

Ben Silver 

 



Rabbi Kuber 

 מסכת עבודה זרה דף נ עמוד א( מאירי)בית הבחירה 

ז של גוים יש לה בטילא תקרובת שלה אין לה בטול לעולם שהרי קראן הכתוב זבחי מתים "אף על פי שע

ז אין לו בטול וטעם הדבר מפני שתקרובת אינו אסור אלא כשהוא "מה מת אין לו בטול אף תקרובת ע

ן לו בטול ז אי"כעין ארבע עבודות הנעשות בפנים ומעתה כשם שקרבן אין לו התר עולמית כך תקרובת ע

ל שיהא כיוצא "מ אבנים שמרקילוס נעבד בהן אינן אסורות משום תקרובת שהרי אינן לא כעין פנים ר"ומ

 .ל שיהא נחתך מתחלתו לשם כך"רבו קרב לגבי מזבח ולא כעין זביחה 

 בית הבחירה )מאירי( מסכת עבודה זרה דף נא עמוד א

 .והזריקה בכלל הנסוך וכל חתיכה תולדת זביחה

 י הרמב"ן מסכת עבודה זרה דף נא עמוד בחידוש

והני נרות של שעוה שמדליקין לפני ע"ז נויי ע"ז נינהו, ואף על פי שעשאן מתחילה לכך אין הקדש לע"ז 

ומותרין עד שמדליקן לפני ע"ז, דההיא שעתא ודאי אסירן ובביטול בעלמא סגי להו הילכך אם מכרן או 

בע"ז עצמה אמרינן דאפי' מכרה או משכנה לצורף ישראל נתנן כומר לישראל מותרות, ואף על גב ד

אסורה, התם משום דמימר אמר איידי דדמיה יקרים מזבין לה לגוי ופלח לה, אבל נרות הללו אין דמיהן 

יקרים, וכן הדין בכל משמשי ע"ז שאינן ניכרין שהן משמשין כדי שיתיקרו בהן, ועוד שאין חיבת משמשין 

תיקרו בהן, לפיכך אם מכרום או משכנום ואין דעתם עליהם בטלים, ותניא עליהם כחיבת ע"ז עצמה שי

נמי בתוספתא אף כלים המשתמשין בה ובגופה אם גנבום כומרים ומכרום הרי אלו מותרין, וכן נמי אם 

כבו אותם כומרים להשתמש בהן לעצמם זהו ביטולן דנויים נינהו ובטילי, וכ"כ ה"ר שמואל רומרוגי ז"ל, 

וסר בנרות של שעוה משום תקרובת ומדמי לה לפרכילי ענבים שבצרן מתחילה לכך שהדלקתן ויש מי שא

זו היא שבירתן, ואינו נכון דהתם מתכוין לעבודה )נ"א, זרה( באותה בצירה דהיינו שבר מקל לפניה, וכן 

עין פנים פי' רש"י ז"ל, אבל אלו אין עבודתה בכך אלא לקלון ע"ז עשויות ומשמשיה הן, ועוד שאין זה כ

שהרי אינן קרבין ע"ג המזבח ואף על פי שהיתה הדלקה בפנים אינה עבודה כדאמרינן במס' יומא )כ"ד 

ב'(, ולא נתרבו עבודות משום כעין פנים אלא זיבוח וקיטור וניסוך והשתחואה כדאיתא בפ' ד' מיתות )ס' 

 ב'(.

 סעיף ג שולחן ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קלט

 ותקרובת בגדים וכלים נאים לנוי. ו נוי ואיזהו תקרובת, נוי כגון שמדליק לפניה נרות או שטח לפניהאיזה

אם הניחו  כגון בשר, שמנים וסלתות, מים ומלח ב על גבי מזבח, כמו כל מיני מאכלכל שכיוצא בו קר

 נאסר מיד. תקרובתלפניה לשם 



 ש"ך יורה דעה סימן קלט ס"ק ג

דלהרמב"ם אם נמצא במקום עבודתה הכל אסור אפילו אינו קרב על המזבח א"כ הני ותקרובת כו'. וכב"י 

נרות נמי אם הכניסום במקום עבודתם תקרובות נינהו ולית להו ביטול ע"כ ודבריו נכונים וכל בעל נפש יש 

לו להחמיר ול"ד נרות אלא בכל הדברים שהיו בבית תרפותם איכא משום תקרובת עבודת כוכבים דשמא 

 .סו במקום עבודתם ואין להם ביטול כלל להרמב"ם עכ"ל ב"חנכנ

 תלמוד בבלי מסכת נזיר דף מה עמוד א

ת"ר: וגלח הנזיר פתח אהל מועד וגו'. בשלמים הכתוב מדבר, שנאמר: ושחטו פתח אהל מועד; אתה 

 אומר: בשלמים הכתוב מדבר, או אינו אלא פתח אהל מועד ממש? אמרת? אם כן, דרך בזיון הוא

 "י מסכת עבודה זרה דף נ עמוד ברש

כדאמרינן בפרק ד' מיתות )סנהדרין דף ס:( דכל עבודות שבפנים שעבד בהן  -שבר מקל בפניה חייב 

עבודת כוכבים בין דרכה בכך בין שאין דרכה בכך חייב דכתיב זובח לאלהים וגו' אלא מידי דחזי לשם 

כך חייב דנפקא לן מאיכה יעבדו הגוים האלה וגו' אסור לכל עבודת כוכבים ודבר שאינו כעין פנים דרכה ב

אין דרכה בכך פטור וזו אם לא היו עובדין אותה במקל לא מחייב בשבר מקל דלא שייכא בפנים ואם היו 

עובדין אותה בזריקת מקל לא מצי למידק זרק מקל בפניה פטור ואם בשבירת מקל פלחי לה פשיטא 

יו עובדין אותה בקשקוש מקל או בענין אחר הלכך שבר מקל דחייב ואפי' לא דמי לפנים אלא כגון שה

בפניה חייב ואף על פי שאין עבודתה בכך דכיון דדמי שבירה לזביחת בהמה של פנים ששובר מפרקתה 

הרי זבח לפניה דבר שרגילה בו אבל זרק פטור הואיל ואין עבודתה בכך והא לא דמיא לעבודת פנים 

 כדמפרש לקמן.

 בודה זרה דף נא עמוד אתלמוד בבלי מסכת ע

תנן מצא בראשו כסות ומעות או כלים הרי אלו מותרין פרכילי ענבים ועטרות של שבלים ויינות שמנים 

וסלתות וכל דבר שכיוצא בו קרב לגבי מזבח אסור בשלמא יינות שמנים וסלתות איכא כעין פנים ואיכא 

כעין פנים איכא ולא כעין זריקה כעין זריקה משתברת אלא פרכילי ענבים ועטרות של שבלים לא 

 .משתברת איכא אמר רבא אמר עולא כגון שבצרן מתחלה לכך

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף סד עמוד א

המתן עד : כיון שהגיעה לפעור אמרה לו, מעשה בסבטא בן אלס שהשכיר חמורו לנכרית אחת: תנו רבנן

אמר  ולא יהודי אתה: אמרה לו. ואצא שאכנסאף את המתיני עד : לאחר שיצאה אמר לה. שאכנס ואצא

מעולם לא היה  :ואומרים: והיו כומרין מקלסין לו, וקינח בחוטמו, פער בפניו, נכנס. ומאי איכפת ליך: לה

 .אדם שעבדו לזו בכך



Rabbi Friedman 

To see the Koveitz Ohr Yisroel - The research of Reb Nissan Karelitz's Beis din click here 

 רש"י יבמות דף קג עמוד ב

שהקריבו ומסרוהו לפניו לשם דורון וקי"ל )ע"ז דף נ( תקרובת עבודת כוכבים אין  -של תקרובת עבודת כוכבים 

 דאיתקש למת דכתיב ויאכלו זבחי מתים הלכך לית ליה תקנתא וכתותי מיכתת שיעורא.לה ביטול עולמית 

 חדושי הרשב"א על מסכת עבודה זרה דף נא עמוד ב 

ואותן ככרות שלוקחין מן השוק ומקריבין אותן לפני הע"ז אסורין דכעין פנים איכא, ואם לשו עיסה וחזרו בהן 

]שלשו[ אותה לע"ז אינה נאסרת לפי שאין בחוקי הע"ז ללוש  מותרת דאין הקדש לע"ז, וגם משום )ששברו(

אותה לשמה אלא לוקחין אותה מן השוק ומביאין, אבל אותם אובליאש שהוא לחם אונן שלהם לחם מגואל הוא 

ואסור משעת לישה דהוי כעין זביחה אע"פ שאינו משתבר לפני הע"ז, שהרי השוחט לשם הרים הרי הוא זבחי 

לפני הע"ז. וכתב רבינו הרב נ"ר ורבינו יצחק ז"ל היה אומר שאין הככרות תקרובת לפי שאין מתים אע"פ שאינו 

מתכוונים אלא לתתם לגלחים, ודוקא באותן דורות שהיו עובדי ע"ז אונמרים[ שהע"ז אוכלת ונהנית מן 

וחושבין התקרובת היה התקרובת אסור. ויש טעם לאסור כי מכל מקום כיון שמניחין אותו תקרובת לפניה 

שמתרצה בהנחתו לפניה אע"פ שעושין על מנת לתתו לגלחים משלפניה אסור. ובשם רש"י ז"ל כתבו גם כן 

 שהככרות ההן תקרובת ע"ז הן ואסורין, ואע"פ שלוקחין אותן אח"כ ומשברין אותן אין בטלה עולמית לתקרובת:

 

To see Reb Moshe Feinstein click here 

To see Rabbi Belsky's Teshuva click here 

 קובץ תשובות הרב אלישיב חלק א סימן עז

  פאות נכריות העשויות משערותיהן של עובדי אלילים הגרים בהודו שהם מסתפרים לע"ז שלהם

ע"ד השאלה אם מותר להשתמש בפאות נכריות העשויות משערותיהן של עובדי אלילים הגרים בהודו שהם 

  .משום תקרובות ע"ז ואסורים בהנאהמסתפרים לע"ז שלהם. אם אין בהם 

ודאי עצם השאלה תלוי במציאות באיזה אופן הם עושים זאת, אמנם כת"ר צירף למכתבו חוו"ד של אחד הידוע 

כמומחה הכי גדול בעניני הודו, ד"ר.... לפי"ד נתינת השערות אינם בגדר קרבן אלא גדר נדבה ואם אירע לאחד 

לפי חוקי ההינדו  -לע"ז כגון כלי זהב וכסף כך יש שמנדבים שערותיהן. איזה צרה או שמחה נודר דבר חשוב 

אסור לנשים לגלח שערות ראשן כי אם באופן זה. והשערות אצלן דבר חשוב. הוא הוסיף כי השערות דבר טמא 

הוא לפי ההינדו ואסור להם להכניס שערות לבית ע"ז. והם מסתפרים מחוץ לבית ע"ז ]רק בשטח השייך לרשות 



ז[ ובתי עכו"ם מעמידים מגלחים חוץ לבית ע"ז שלהם, והם המגלחים שערות ראשן. ובזמן הקודם לא היו ע"

נותנים השערות לכומרי בתי אלילים אלא היו זורקים אותן לאשפה ורק בזמן האחרון לוקח המנהל של בית ע"ז 

דבר טמא אצלם. אלו  את השערות ומוכר לסוחרים. השערות מעולם לא מכניסים לבית ע"ז כי כאמור הם

המסתפרים בכלל אין להם ענין בזה לאן הולכות השערות העיקר אצלם לגלח שערותיהם בשטח הקרוב לבית 

  .הע"ז. זה תוכן דבריו

והנה קיי"ל ביו"ד סי' קל"ט סעי' ב' דבר שאין מקריבין ממנו בפנים אינו נאסר מדין תקרובות אא"כ עשה ממנו 

משתברת, והוא דרך לעובדה באותו דבר אף על פי שאין דרך לעובדה בזה הענין כעין זביחה או כעין זריקה ה

כיצד עבו"ז שעובדים אותה שמקשקשים לפני' במקל ושיבר מקל לפני' נאסר מפני ששבירת המקל דומה 

לזביחה אבל אם אין עובדים אותה במקל כלל אינו חייב ולא נאסר. לפי האמור, אין עובדים ע"ז שלהם בהקרבת 

  .ות כלל, ואם כן גם אם הי' מתכוון המתגלח לעבוד בזה את הע"ז שלו, אכתי לא נאסר וכנ"לשער

והנה המגלחים הלוא יודעים שהשערות הולכות לאשפה או עומדים למסחר והא קיי"ל דאין הכל הולך אלא אחר 

ך בנ"ד גם הניקף העובד וישראל ששחט בהמתו של גוי אפי' חישב הגוי לע"ז כשרה )יו"ד סי' ד' סעי' ג'( א

מסייע, וקיי"ל מכות כ' א' המקיף וא' הניקף לוקה. אכן לדעת הש"ך בנקוה"כ יו"ד סי' קצ"ח מסייע אין בו ממש 

ורק בלאו דלא תקיפו מדאפקיה רחמנא בלשון רבים משמע דאתרי אזהר רחמנא וגם ניקף בכלל. ודלא להוי 

ל דהוא סגי. והא כדאמרי' בעלמא עקימת פיו הוי כלאו שאין בו מעשה בזה סגי במה שהוא מסייע דבמעשה כ

מעשה וכ"כ הריטב"א במכות כ'. ואף להט"ז החולק ע"ז וס"ל דבזה שמטה עצמו אליו להקיפו ייחשב מעשה 

]וזה כתי' קמא בריטב"א הנ"ל[ אכתי יש לדון אם בסיוע של הניקף ייחשב כעובד שיאסר משום תקרובות. וע' 

נראה  -ואף שכ' שם עוד תי'  -יטב"א מכות כ' בהדיא בשם ר"מ כדברי הש"ך סד"ט סי' קצ"ח סקל"ט "ע' בר

  .מדבריו שתירוץ זה שכ' בשם הר"מ הוא עיקר, וכ"נ מתוס' בפ' המצניע" וכ"ד המג"א בסי' ש"מ

והנה בע"ז דף נ' עכו"ם שעובדין אותה במקל שבר מקל בפניה וכן בדף נ"א שבר מקל בפני' חייב ונאסרת. וכ"ה 

רמב"ם פ"ז מע"ז ובשו"ע סי' קל"ט. אלא דבע"ז דף נ"ט פליגי בזה תנאי אי בעינן ניסוך בפני ע"ז דוקא לשון ה

ועכו"ם שניסך יינו של ישראל שלא בפני עכו"ם אסור ור"י בן בבא וריב"ב מתירין משום שני דברים א' שאין 

"מ י"ל דזה דוקא בניסוך וה"ה שחיטה מנסכין יין אלא בפני עכו"ם וקיי"ל כרבנן דנאסר אפי' שלא בפני עכו"ם. מ

זריקה הקטרה דדבר הנעשה בפנים אבל דברים שלא שייכים בפנים ורק דנאסרים בגלל דדמי שבירה לזביחת 

וז"ל הריטב"א שם  -באופן שעובדין אותה בקשקוש מקל  -כאמור לעיל  -בהמה ששובר מפרקתה וזה דוקא 

לה כעין זביחה אלא דכיון שבכך עבודתה במקל הוא מקל לדידה "דכיון דליכא עבודת מקל לפני' היכי חשבינן 

כבהמה בפנים ומעתה הויא שבירת מקל זה כזביחת מפרקת בהמה וחשיבא ליהוי תולדה דידה". ובזה ובכיוצ"ב 

שפיר י"ל דבעינן שתהי' דוקא בפני'. וע' ריטב"א ע"ז דף נ"ט דמסתבר טעמייהו דר"י ב"ב וריב"ב שאין מנסכין 

  .ע"ז אלא בפני

ולפי"ז במקרה דנן הרי אין מתגלחים אלא בחוץ לבית ע"ז, אכן בע"ז דף נ"א גרסינן בשלמא יינות שמנים 



וסלתות איכא כעין פנים ואיכא כעין זריקה המשתברת אלא פרכילי ענבים ועטרות של שבלים לא כעין בפנים 

רש"י שבבצירתן עבדה לעכו"ם דהוי איכא ולא כעין זריקה המשתברת איכא א"ר כגון שבצרן מתחלה לכך. ופי

כשבר מקל לפניה דדמי לזביחה. הרי לכאורה גם בהני לא בעינן שיהי' בפני ע"ז. אכן בלא"ה הק' הראשונים על 

שיטת רש"י הסובר שאין המקל נאסר ע"י שבירתו אם אין עובדין את הע"ז בקישקוש מקל. ולמה א"כ נאסרו 

מתחלה לכך מ"מ הרי בע"ז של מרקוליס עסקינן ואין דרכה של  פרכילי ענבים ועטרת שבלים גם אם בצרן

מרקוליס בכל אלו כלל ותי' דהתם ליכא שום תקרובת מקל בפנים בעינן שתהא עבודתה במקל אבל הכא 

שכיוצא בו הוה בא לפנים בבכורים שפיר מתסר מדאורייתא אליבא דרב. ולפי"ז אכתי לא שמענו במילי אחרינא 

  .סר אם שבר מחוץ לבית ע"זכגון שבירת מקל שיא

שו"ר בס' עבודת עבודה להגאון מוהר"ש קלוגר זצ"ל וזל"ש "כגון שבצרן מתחלה לכך הנה כיון דנקט תחלה 

שיבר מקל לפני' משמע דאם לא הי' בפני' פטור וא"כ צ"ל דלמאי דמשני עכשיו שבצרן מתחלה לכך דעיקר 

ע"ז ובצרן לפני' לעבודתה ולכך מתסרו אך אפש"ל דמאי איסורו מצד הבצירה א"כ צ"ל שהי' הכרם נטוע לפני 

דנקט תחלה שבר מקל לפני' הוי רק דאז בסתמא אף שאינו מפרש דהוי לעבודתה מסתמא הוי לעבודתה וחייב 

אבל שלא בפני' אינו חייב בסתמא אבל אם פירש דהוי לעבודתה חייב וא"כ שוב י"ל דמיירי כאן שלא בפני' רק 

לכך". ותירוצו השני צ"ע דלכאו' משנה שאינה צריכה היא. דאטו ס"ד בא' שבר מקל ולא  שבצרן מתחלה בפירוש

אמר מידי, שייאסר משום תקרובות ע"ז גם אם שבר בפניה סתם לעבודתה בקשקש מקל פשיטא דסתמא 

  .כפירושו

הני עובדי  אין במעשה התגלחת שום סרך של עבודת עבודה לע"ז אלא -ובלאו כל הני מילי לפי המומחה הנ"ל 

אלילים רק מראים במעשה התגלחת עד כמה הם אדוקים בע"ז ושהם מוכנים להשחית ולאבד את היקר להם 

  .בגללם. אבל אין שום חלות שם ע"ז על עצם השערות

אכן כל דברינו סובבים והולכים עפ"י דברי המומחה הנ"ל. וכמובן שאין בידי לקבוע עד כמה דבריו מתאימים 

י"ד כת"ר קיים הכחשות וסתירות בעצם מעשה התגלחת. והדבר טעון איפוא בירור גופא למציאות. כי לפ

 .דעובדא היכי הוי

 רמב"ן פרשת ויקרא פרק א פסוק ט

והנה בכתוב הזה טעם הקרבנות שהם אשה ריח ניחוח לה'. ואמר הרב במורה הנבוכים )ג מו( כי טעם 

רים ותושבים בארצם מעולם, היו עובדים לבקר ולצאן, הקרבנות, בעבור שהמצרים והכשדים, אשר היו ישראל ג

כי המצרים עובדים לטלה והכשדים עובדים לשדים אשר יראו להם בדמות שעירים, ואנשי הודו עד היום לא 

ישחטו בקר לעולם. בעבור כן צוה לשחוט אלה השלשה מינין לשם הנכבד כדי שיודע כי הדבר שהיו חושבים כי 

אשר יקריבו לבורא, ובו יתכפרו העונות. כי כן יתרפאו האמונות הרעות שהם מדוי הם בתכלית העבירה הוא 

 הנפש, כי כל מדוה וכל חולי לא יתרפא כי אם בהפכו. אלה דבריו ובהם האריך:



והנה הם דברי הבאי, ירפאו שבר גדול וקושיא רבה על נקלה, יעשו שולחן ה' מגואל שאיננו רק להוציא מלבן של 

 לם, והכתוב אמר כי הם לחם אשה לריח ניחוח:רשעים וטפשי עו

וגם כי לפי שטותם של מצרים לא תתרפא מחלתם בזה, אבל תוסיף מכאוב, כי מחשבת הרשעים הנזכרים 

לעבוד למזל טלה ומזל שור שיש להם כח בהם כפי מחשבתם, ולכן לא יאכלו אותם לכבוד כחם ויסודם, אבל אם 

ומעלה, והם עצמם כך הם נוהגים, כמו שאמר )ויקרא יז ז( ולא יזבחו יזבחו אותם לשם הנכבד זה כבוד להם 

עוד את זבחיהם לשעירים, ועושי העגל זבחו לו. והרב מזכיר שהיו מקריבים ללבנה בכל ראשי חדשיהם, 

ולשמש בעלותה במזלות הידועים להם בספריהם. ויותר תתרפא המחלה באכלינו מהם לשובע שהוא אסור 

 ם ולא יעשו כן לעולם:להם ומגונה בעיניה

והנה נח בצאתו מן התיבה עם שלשת בניו אין בעולם כשדי או מצרי הקריב קרבן וייטב בעיני ה' ואמר בו 

)בראשית ח כא( וירח ה' את ריח הניחוח. וממנו אמר אל לבו לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם 

ה' אל הבל ואל מנחתו )שם ד ד(, ולא היה עדיין  )שם(. והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן, וישע

בעולם שמץ ע"ז כלל. ובלעם אמר את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח )במדבר כג ד(, ואין דעתו 

עתה לשלול ממנו אמונות רעות, ולא נצטוה בכך, אבל עשה כן לקרבה אל האלהים כדי שיחול עליו הדבור. 

מי לאשי ריח ניחוחי )שם כח ב(, וחלילה שלא יהא בהם שום תועלת ורצון רק ולשון הקרבנות את קרבני לח

 שוללות ע"ז מדעת השוטים:

ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם, כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה ובדבור ובמעשה, צוה 

הדבור, וישרוף באש הקרב השם כי כאשר יחטא יביא קרבן, יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתודה בפיו כנגד 

והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, ויזרוק הדם על 

המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלהיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו 

ה וכפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמור

וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו, והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו. וקרבן התמיד, בעבור 

 שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד. ואלה דברים מתקבלים מושכים את הלב כדברי אגדה:

 

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף נא עמוד א

תנן מצא בראשו כסות ומעות או כלים הרי אלו מותרין פרכילי ענבים ועטרות של שבלים ויינות שמנים וסלתות 

וכל דבר שכיוצא בו קרב לגבי מזבח אסור בשלמא יינות שמנים וסלתות איכא כעין פנים ואיכא כעין זריקה 

ין זריקה משתברת איכא אמר רבא משתברת אלא פרכילי ענבים ועטרות של שבלים לא כעין פנים איכא ולא כע

 אמר עולא כגון שבצרן מתחלה לכך.

 בית הבחירה )מאירי( מסכת עבודה זרה דף נ עמוד א



אף על פי שע"ז של גוים יש לה בטילא תקרובת שלה אין לה בטול לעולם שהרי קראן הכתוב זבחי מתים מה 

קרובת אינו אסור אלא כשהוא כעין ארבע מת אין לו בטול אף תקרובת ע"ז אין לו בטול וטעם הדבר מפני שת

עבודות הנעשות בפנים ומעתה כשם שקרבן אין לו התר עולמית כך תקרובת ע"ז אין לו בטול ומ"מ אבנים 

שמרקילוס נעבד בהן אינן אסורות משום תקרובת שהרי אינן לא כעין פנים ר"ל שיהא כיוצא בו קרב לגבי מזבח 

 .לתו לשם כךר"ל שיהא נחתך מתחולא כעין זביחה 

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף נ עמוד ב

 -חייב, זרק מקל בפניה  -אמר רב יהודה אמר רב: עבודת כוכבים שעובדין אותה במקל, שבר מקל בפניה 

פטור. א"ל אביי לרבא: מאי שנא שבר? דהוה ליה כעין זביחה, זרק נמי הוה ליה כעין זריקה! אמר ליה: בעינא 

 א.זריקה משתברת וליכ

 רש"י מסכת עבודה זרה דף נ עמוד ב

 שמקשקשין לפניה במקל. -עבודת כוכבים שעובדין אותה במקל 

כדאמרינן בפרק ד' מיתות )סנהדרין דף ס:( דכל עבודות שבפנים שעבד בהן עבודת  -שבר מקל בפניה חייב 

דחזי לשם אסור לכל עבודת  כוכבים בין דרכה בכך בין שאין דרכה בכך חייב דכתיב זובח לאלהים וגו' אלא מידי

כוכבים ודבר שאינו כעין פנים דרכה בכך חייב דנפקא לן מאיכה יעבדו הגוים האלה וגו' אין דרכה בכך פטור וזו 

אם לא היו עובדין אותה במקל לא מחייב בשבר מקל דלא שייכא בפנים ואם היו עובדין אותה בזריקת מקל לא 

בירת מקל פלחי לה פשיטא דחייב ואפי' לא דמי לפנים אלא כגון שהיו מצי למידק זרק מקל בפניה פטור ואם בש

עובדין אותה בקשקוש מקל או בענין אחר הלכך שבר מקל בפניה חייב ואף על פי שאין עבודתה בכך דכיון דדמי 

שבירה לזביחת בהמה של פנים ששובר מפרקתה הרי זבח לפניה דבר שרגילה בו אבל זרק פטור הואיל ואין 

 בכך והא לא דמיא לעבודת פנים כדמפרש לקמן. עבודתה

 כגון זריקת דם של פנים שאינה מחוברת אלא משתבר ונופל טיפים טיפים. -זריקה המשתברת 

 חידושי הרמב"ן מסכת עבודה זרה דף נ עמוד ב

ע"ז שעובדין אותה במקל. פרש"י ז"ל מקשקשין לפניה במקל שאם בשבירת מקל פלחי לה פשיטא דחייב ואפי' 

לא דמי לפנים, ואם היו עובדין אותה בזריקת מקל לא מצי למימר זרק מקל בפניה פטור, אלא כגון שהיו עובדים 

אותה בקשקוש מקל או בענין אחר, ואם לא היו עובדין אותה במקל לא מיחייב בשבר מקל לפניה דלא שייכא 

ין עובדין אותה במקל הו"ל כזובח בהמה בפנים, וזה הפי' צריך לפנים כיון דשבירת מקל כעין פנים היא ואפי' א

לפעור, דהא שבירת מקל תולדה דזביחה היא כדאמרינן בפ' ד' מיתות ואפי' בשלא כדרכה לגמרי נמי מיחייב, 

אלא שיש לומר דכי מרבינן תולדה לזביחה מאחת מהנה לחייב עליה מיתה בשלא כדרכה לגמרי מיחייב אפי' 

בפ' ד' מיתות לא קיימא הכי ואידחייא לה הילכך לית לן אלא בשעובדין  בשאין עובדין אותה במקל אבל במסקנא



אותה כן ולאו תולדה מרבינן אלא כעין אמרינן, ומיהו רש"י ז"ל פי' נמי התם בשעובדין אותה במקל, ונראה 

שדעתו לומר שאם אין עובדין אותה כלל במקל אין שבירתה דומה לזביחה אף על פי שמשתברת, אבל כיון 

תה במקל הו"ל מקל זה לארורה זו כבהמה בפנים הילכך שבירתה נמי כזביחה היא ואף על פי שאין שעבוד

עבודתה בשבירה חייב, ואין זה מחוור, ועוד הקשו עליו דתנן מצא בראשו פרכילי ענבים אסורים ואוקימנא לקמן 

ה כי משתבר הוי כעין זביחה במשתבר כעין פנים והא הכא דמרקוליס לאו דרכו כלל בענבים ולא כיוצא בהן ואפ"

וחייב, לפיכך נראה לפרש דהא דנקט שעובדין אותה במקל ריבותא קמ"ל שאע"פ שעובדין אותה במקל זרק 

 מקל בפניה פטור הואיל ושינה מדרך עבודתה, וכך פירשה הראב"ד ז"ל.

רש"י ז"ל, וליכא  וההיא דא"ר נחמן לקמן זרק מקל בפניה חייב, התם כשעובדין אותה בזריקת מקל, וכך פי'

למימר אמוראי נינהו ופליגא דרב יהודה, דהא רב נחמן גופיה בעי זריקה משתברת, ועוד דהא ליכא למ"ד 

דמחייב בשלא כדרכה אלא בכעין זביחה ומשבירה לזריקה שלא כדרכה הוא ודאי דהא דמי לזביחה והא לא דמי 

ז"ל, וזה שסתמו בגמ' שעובדין אותה במקל לה כלום, אלא בשעובדין אותה בזריקת מקל היא כדברי רש"י 

משום דאמרינן הכא חייב והכא אמרינן פטור וזריקה משתברת בלחוד אתו לאשמועינן, ולשון אחר י"ל דתרוייהו 

 בע"ז שמקשקשין לפניה במקל וכיוצא בו ובהא פליגי מ"ס מקשקוש לזריקה שלא כדרכה הוא ומ"ס כדרכה הוי.

 הלכה ד רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק ג

ספת לה צואה או שניסך לה עביט של מי רגלים חייב, שחט לה חגב פטור אלא א"כ היתה עבודתה בכך, וכן אם 

שחט לה בהמה מחוסרת אבר פטור אלא אם כן היתה דרך עבודתה בכך, עבודת כוכבים שעובדין אותה במקל, 

ן זריקת המקל כעין זריקת הדם שהרי שבר מקל בפניה חייב ונאסרת, זרק מקל בפניה חייב ואינה נאסרת, שאי

ואפילו הגביה המקל כמו שהוא והדם מתפזר, המקבל עליו אחד מכל מיני עבודת כוכבים באלוה חייב סקילה 

לבנה ואמר לה אלי אתה וכן כל כיוצא בדבור זה חייב ואפילו חזר בו בתוך כדי דיבור ואמר אין זה אלי אין 

 .חזרתו כלום אלא נסקל

 סכת עבודה זרה דף נ עמוד אתלמוד בבלי מ

דאמר רב גידל א"ר חייא בר יוסף א"ר: מנין לתקרובת עבודת כוכבים שאין לה בטילה עולמית? שנאמר: ויצמדו 

 לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים, מה מת אין לו בטילה לעולם, אף תקרובת עבודת כוכבים אין לה בטילה לעולם.

 מנחת חינוך מצוה כו אות ג 

שכתבנו לעיל דבעינן זביחת כל הסימנים, אף דלענין איסור בהמה מחמת תקרובת, נאסרה אף והנה במה 

במעשה כלשהו, כמבואר בחולין מ' ע"א וביו"ד סי' קמ"ה ס"ח, מ"מ איסור לחוד וחיוב לחוד, כמו שוחט על מנת 

 לזרוק לרבי יוחנן דאסור ומ"מ לאו בר קטלא הוא, וזה פשוט.

 



 ג עמוד בתוספות מסכת חולין דף י

משמע הכא דרבנן לא מקשי תקרובת עבודת כוכבים  -תקרובת עבודת כוכבים ודלא כרבי יהודה בן בתירא 

למת וכן משמע בפרק אין מעמידין )ע"ז דף לב:( גבי בשר הנכנס לעבודת כוכבים מותר והיוצא אסור וקאמר 

יא והקשה ר"ת דלעיל בההוא פירקא בגמרא והיוצא אסור אי אפשר דליכא תקרובת מני רבי יהודה בן בתירא ה

)דף כט:( גבי יין של עובדי כוכבים דאסור בהנאה מפרש בגמרא דנפקא לן מדאיתקש לזבח וזבח למת ולא 

קאמר רבי יהודה בן בתירא היא כדקאמר גבי בשר היוצא ועוד הקשה ר"ת דלעיל בשמעתין דייק נבלה אין 

א האמר סתם מחשבת עובד כוכבי' לעבודת כוכבים ומאי איסור הנאה לא מתניתין דלא כר' אליעזר דאי ר"

קושיא לעולם מתניתין כר"א והא דלא אסור בהנאה משום דלא אתיא כרבי יהודה בן בתירא ומיהא יש לדחות 

ולפרש דקאמר מתניתין דלא כר' אליעזר למאי דמוקי מתניתין כרבי יהודה בן בתירא ונראה לפרש דלענין איסור 

מנא למת לענין איסור הנאה דהא כתיב אכילה בקרא )תהלים קו( ויאכלו זבחי מתים לא פליגי דמקיש רח

 ובטומאה הוא דפליגי וכו'.

 תוספות מסכת עבודה זרה דף נב עמוד א

ולא דמי לתקרובת הר שהתרנו לעיל בפ' כל הצלמים )דף מה. ד"ה אלהיהם( דשאני התם  -תנהו ענין לכלים 

תים ומיניה נפקא לן תקרובת עבודת כוכבים וקרא כי כתיב בפעור כתיב שהוא דכתיב )תהלים קו( ויאכלו זבחי מ

תלוש ונאסר ולהכי תקרובתו אסורה אבל גבי עבודת כוכבים של מחובר לא מצינו איסור בתקרובתו אלא גבי 

 כלים כדמסיק הכא ואף על גב דדברי קבלה הן עד דאתא דוד גמרא גמירי לה ואתא דוד ואסמכיה אקרא.

 הרא"ש מסכת סנהדרין דף מח עמוד א תוספות

משמשין ממשמשין גמר. כגון בגד למת, מיהו מת גופיה ילפינן מעגלה ערופה כדאיתא בפ' אין מעמידין. ותימה 

ועורו של מת מי גרע מתכריכין דאמר בפ' העור והרוטב דבר תורה עור אדם טהור ומפני מה אמרו עור אדם 

ו שטיחין אלמא ליכא איסורא דאוריתא, ובכל דוכתא משמע דאיכא טמא כדי שלא יעשה אדם עור אביו ואמ

איסורא דאוריתא דתקרובת ע"ז ילפינן ממת בפ' אין מעמידין ובפ' ר' ישמעאל אמרי' גבי תערובת תקרובת ע"ז 

דאיסור דאוריתא לא בטיל, ומפרש ר"ת דאע"ג דאסור מדאוריתא הוצרכו לגזור טומאה משום דחמיר להו 

בשילהי כיצד צולין ובסוף ערבי פסחים הפגול והנותר מטמא את הידים משום חשדי כהונה  טומאה כדאשכחן

ומשום עצלי כהונה אף על גב דבלאו הכי ]איכא[ בל תותירו והמחשב בקדש לוקה הוצרכו לגזור טומאה משום 

 דחמיר להו.
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 ערוך יו"ד סי' קלט סעיף גשלחן 

בשר, שמנים וסלתות, מים ומלח, אם הניחו תקרובת, כל שכיוצא בו קרב על גבי מזבח, כמו כל מיני מאכל, כגון 

א"כ עשה ממנו כעין אבל דבר שאין מקריבין ממנו בפנים, אינו נאסר אלא  לפניה לשם תקרובת, נאסר מיד.

עבדה באותו דבר, אף על פי שאין דרך לעבדה בזה הענין. כיצד, זריקה המשתברת, והוא דרך ל זביחה או כעין

עבודת כוכבים שעובדים אותה שמקשקשים לפניה במקל ושיבר מקל לפניה, נאסר, מפני ששבירת המקל דומה 

ואם עבדה בקשקוש  חייב ולא נאסר.לזביחה. אבל אם אין עובדים אותה במקל כלל, ושיבר מקל לפניה, אינו 

וכן בכל דבר שעבדה כדרך עבודתה, בין אם הוא דרך כבוד או דרך  עבודתה חייב ולא נאסר. וא דרךמקלו, וה

אלא זרקו לפניה, אינו חייב ולא  ל אם לא עבדה במקל כדרך עבודתה,אב כעין פנים, חייב ולא נאסר.בזיון, ואינו 

  נאסר. 

 חידושי הרשב"א מסכת עבודה זרה דף נא עמוד ב

שבלים. פירשה רבה בר עולא בגמ' כגון שבצרן מתחלה לכך, כלומר שיש בחוקיהם פרכילי ענבים ועטרות של 

לבצרן מתחלה לכך, וליכא לפרושי בדידעינן ודאי דבצרן מתחלה לכך דהא מצא קתני, ואומר רבינו הרב נ"ר 

א דאע"ג דבבשר הנכנס לע"ז לא חיישינן דילמא נשחט מתחלה לכך, הכא שאני דאין דרכן להביא מן הבצור אל

ממה שבוצרין מכרמיהן בתחלה לכך אבל בשר דרכן להביא מן החתוך, והילכך אף בפרכילי ענבים אי ידעינן 

 דאינם קפדין בחוקיהם לבצור מתחלה לכך אף הענבים הנמצאים שם מותרין עד דידעינן שנבצרו מתחלה לכך.

 חידושי הרשב"א מסכת קידושין דף נח עמוד א

כתבו על דבר שהוא אסור בהנאה תני ר' זנין מעשה בא לפני ר' ואמר הרי זו  ובירושלמי פ"ק דמכלתין גרסינן

מגורשת ר' אלעזר אמר אינה מגורשת כו' עד מהו כדין רבנן דקסרי בשם ר' יעקב בר אחא מאן דאמר מגורשת 

ין אסור הנייה מדבריהם ומ"ד אינה מגורשת אסור הנייה מדברי תורה ופריך באיסור הנייה מדבריהם מקודשת א

תימר כן לית הדא פליגא על ר"מ המקדש בחמץ מו' שעות ולמעלה לא עשה ולא כלום וחמץ מו' שעות ולמעלה 

טב הוא כלום תמן בגופו קדש ברם הכא בהנאה שבו קדש, אלמא המקדש בגוף איסורי הנאה של דבריהם אינה 

ובעורות לבובין ובכל מה שחל מקודשת, ויש מביאין ראיה מדתניא בתוספתא דמכלתין )פ"ד( המקדש ביין נסך 

עליו שם ע"ז אף על פי שמכרן וקדש בדמיהן אינה מקודשת, ואמרי דתקרובת ע"ז אינה אסורה בהנאה אלא 

מדרבנן דהא מדכתיב ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים ילפינן לה בע"ז )כ"ט ב'( ודברי קבלה הן ואסמכתא 

ן בחולין בפרק השוחט )מ' א'( השוחט בשבת בחוץ לע"ז חייב דרבנן ואפ"ה אינה מקודשת, וליתא דהא אמרינ

שלש חטאות ואקשינן והא כיון דשחט בה פורתא אסרה אידך מחתך בעפר בעלמא הוא אשחוטי חוץ אמאי 

מיחייב, ואם איתא דמדאורייתא לא מיתסרא שפיר מיחייב אשחוטי חוץ כיון דשחיטה ראוי' מדאורייתא היא 

נערות )ל"ג ב'( גנב וטבח בשבת גנב וטבח לע"ז גנב שור הנסקל וטבחו משלם  דגרסינן בכתובות פ' אלו

תשלומי כפל ותשלומי ד' וה' דברי ר"מ וחכמים פוטרין ואוקימנא דטעמייהו דרבנן דפטרי משום שחיטה שאינה 



 ראויה ור' שמעון היא דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה ובשחיטת שבת סבר לה כר' יוחנן הסנדלר

דאמר מעשה שבת אסורים ואמרי' עלה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מעשה שבת דאוריי' וחד אמר 

מעשה שבת דרבנן ואקשי' ולמ"ד דרבנן מאי טעמייהו דרבנן דפטרי ופרקי' כי קא פטרי רבנן אשארא אלמא אף 

ושוחט לע"ז דלא קרי' על גב דאינה ראויה מדרבנן אפ"ה מיחייב בתשלומי דו"ה דשחיטה ראויה קרינן לה, 

שחיטה ראויה משום דאינה ראויה דאורייתא היא, ותירצו בתוס' דבאכילה ודאי אסירא דבר תורה והיינו דפרכי' 

אשחוטי חוץ אמאי מיחייב דתו לא הוי ראויה לפתח אהל מועד אבל בהנאה שרי ורבנן הוא דאסרוה, וא"ת אי 

יכי דגמרינן מינה איסור אכילה אף איסור הנאה ילפינן הקישא דמה מת אסור אף תקרובת אסורה עיקר, כי ה

מינה ואי לא חשבת לה עיקר אפילו באכילה אינה אלא של דבריהם, י"ל דלמאי דכתיב בקרא בהדיא מקשי' לה 

דאכילה הוא דכתיבא כדכתיב ויאכלו זבחי מתים לאכילה איתקש ולא להנאה, ומיהו אכתי קשה מדגרסינן בפרק 

וחט לע"ז משלם תשלומי דו"ה ואקשינן כיון דשחט בה פורתא אסרה אידך איסורי הנאה מרובה )ע"א ב'( הש

הוא ולאו דמאריה קא טבח ואי לאו מדאורייתא דמארי' חשבי' ליה שהרי מן התורה לא אסרה וכדאמרינן התם 

אידך לאו גבי חולין שנשחטו בעזרה דדוקא אי הוי מדאורייתא לא מיחייב משום דכיון דשחט בה פורתא אסרה ו

דמרי' קא טבח אבל אי הוי מדרבנן מיחייב, ותירצו דיש דברים שהחמירו חכמים באיסור הנאתן לעשותם כאלו 

 אינו דמריה ויש שלא החמירו עליו כל כך, וכדכתבי' לעיל.

 תורת הבית הארוך בית ה שער א

 .וכו' דבר תורה יין שנסך לע"ג וכן המים שנתנסכו לע"ג אסורין ואפילו בהנאה

 כללי הפוסקים סימן י אות ב -שדי חמד

 



 פרישה יורה דעה סימן קלט

ותקרובותיה אין להם ביטול. הטעם שנאמר ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים מה מת אין לו בטלה לעולם 

אף תקרובת כן. גמרא. )וכתב רש"ל בביאורי סמ"ג )לאוין מה ח ב( הטעם דתקרובת הוא מקריב לאלוהות עצמו 

לאפוקי ע"ז כגון פסילים אינן אלא דמיונות ואין ממשות בהן ואפשר על דרך קבלה שהתקרובת קולטת מיד רוח 

 הטומאה עד כאן לשונו. עד כאן המגיה(:

 ס"ק ד ט"ז יורה דעה סימן קלט

 ותקרובתה אין לה ביטול. דכתיב זבחי מתים מה מת אין לו ביטול לעולם אף עבודת כוכבים כן ונרא' לי הטעם

דתקרובת גרע )מאליל( ]דאליל[ עצמו ונויו תלוין בשלימותו דכל זמן שהוא שלם הוא פלח ליה וכן מחזיק אותה 

לנוי אבל אם נפסל בטל ממנו מחשבה זו מה שאין כן בתקרובת דאפילו דבר מועט שאינו חשוב מקריב לפניו 

 נמצא דלא פקע איסור אם נפסל:

 ה חכהל משנה למלך הלכות יסודי התורה פרק ה

עוד כתבו התוס' שם בפ' כל שעה )דף כ"ו( וז"ל והא דאסר בפ' כל הצלמים לישב תחת אשרה משום דאשרה 

לצל עשויה והיא דרך הנאה ועוד דגבי ע"ז לא כתיב אכילה, ע"כ. וכפי הנראה דהתוס' הם מסופקים אם לוקין 

ין זה יע"ש. )א"ה וז"ל התוס' שם בע"ז שלא כדרך הנאתן או לא. ובפ"ק דע"ז )דף י"ב( ד"ה אלא נסתפקו בד

דהא דאמרינן כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהן אלא בדרך הנאתן מ"מ איסורא מיהא איכא ושמא בע"ז אפילו 

ללקות נמי לקי מידי דהוה אכלאי הכרם כו' ובע"ז נמי לא כתיב בה אכילה בדאורייתא אלא בדברי קבלה דכתיב 

יב אשר חלב זבחימו יאכלו מ"מ לא הוזכרה אכילה אצל איסור רק בדברי ויאכלו זבחי מתים ואף על גב דכת

קבלה דאיתקש זבח למת. ועיין בתוס' פ' מרובה )דף ע"ב( ד"ה דאי שדקדקו מאותה סוגיא דאיסור אכילה 

בתקרובת ע"ז הויא דאורייתא וביארו דבריהם דהיינו משום דהוקשה למת וזה סותר דבריהם שבכאן תו ק"ל 

קו אי תקרובת ע"ז אסור בהנאה מדאורייתא ועל זה כתב וז"ל ואין להקשות דאי איסור באכילה במאי דנסתפ

דאורייתא היינו ע"כ משום דהוקשה למת מהאי טעמא תיאסר בהנאה כמת וי"ל כיון דכתיב ויאכלו זבחי מתים 

ישתו יין נסיכם מה לאכילה איתקיש ולא להנאה, ע"כ. וכיוצא בזה כתב הרשב"א דכתיב אשר חלב זבחימו יאכלו 

זבח אסור בהנאה כו' זבח גופיה מנ"ל דכתיב ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים מה מת אסור בהנאה אף 

זבח נמי אסור בהנאה כו' ואיך כתבו דלאכילה איתקש ולא להנאה וצ"ע. ועיין מ"ש הריטב"א פ"ב דקדושין )דף 

איתקש לזבחי מתים לגבי הנאה ואכילה יע"ש( וכן  נ"ז( בסוגיא חולין שנשחטו בעזרה שכתב דתקרובת ע"ז

כתבו התוס' בפ' אין מעמידין )דף ל"ב( ד"ה והיוצא יע"ש. אלא שאני תמיה דאם איתא דלוקין על ע"ז שלא כדרך 

הנאתן אמאי לא קאמר אביי בפרק כל שעה הכל מודים בע"ז והתוס' שם הוקשה להם מחולין שנשחטו בעזרה 

ציא אותה אביי מהכלל כמו שאכתוב דבריהם לקמן בס"ד ולא ידעתי אמאי לא הוקשה ומבשר בחלב אמאי לא הו

להם מע"ז. ועיין מ"ש התוס' פסחים )דף נ"ח( ד"ה ותנן ובפ"ג דע"ז )דף מ"ג( אהא דתנן התם ר' יוסי אומר 



רבנן דהכא שוחק וזורה לרוח או מטיל לים אמרו לו אף היא נעשה זבל כתבו התוס' וז"ל ואין להקשות דרבנן אד

חיישי רבנן לזבל ואילו גבי חמץ בפ' כל שעה אמרי רבנן מפרר וזורה לרוח דיש לחלק גבי חמץ כתיב לא יאכל 

והילכך אינו אסור אלא כדרך הנאה גמורה אבל בע"ז כתיב לא ידבק בידך מאומה מן החרם ואפילו כל דהו א"נ 

י דרבנן דחמץ היינו ר"י דע"ז הוא משום דס"ל לר"י רבנן דהתם היינו ר' יוסי דהכא, עכ"ל. ויראה דמ"ש בשם ר"

דאין חילוק כלל בין ע"ז לשאר איסורין ולפי התירוץ הראשון יש חילוק. ויש לדקדק לתירוצו של ר"י דסבר דרבנן 

דחמץ הוא ר' יוסי דע"ז ולפי זה רבנן דע"ז ס"ל דחמץ אינו זורה לרוח משום דנעשה זבל. ולפי מה שכתבנו לעיל 

וס' דכל שלא כדרך הנראה שרי לגמרי אמאי אסרי רבנן נהי דס"ל זה וזה גורם אסור אבל הכא ליכא דס"ל להת

גורם דאיסור בשלא כדרך הנאה. ואם היינו אמרינן דר"י ס"ל דכל שלא כדרך הנאה איסורא דרבנן מיהא איכא 

"ל דזה וזה גורם אסור אפילו ניחא דטעמייהו דרבנן הוא דכיון דאיכא איסורא דרבנן הו"ל זה וזה גורם ואסור וס

במידי דרבנן אלא שלפי זה צ"ל דלפי התירוץ השני נמי הכי ס"ל דלעולם יש איסור בכל האיסורים אף שלא 

כדרך הנאה אלא שמה שחידשו הוא דבע"ז איכא איסור תורה ומש"ה החמירו חכמים דדוחק הוא בעיני לומר 

 יסור דרבנן בשאר איסורין שלא כדרך הנאתן או לא:דשני התירוצים הללו פליגי בעיקר הדין אי איכא א
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 שו"ת בית הלוי חלק א סימן לב

]ז[ ובדברינו הנאמרים למעלה ניחא לי ג"כ מה דהוי קשה לי טובא דבמס' ע"ג דף כ"ט אמרינן יי"נ מנ"ל דאסור 

משום דאיתקוש לזבח דכתיב אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם מה זבח אסור אף יין אסור וזבח גופה 

ף זבח אסור ועיי' בב"ק דף ע"ב בתוס' מנ"ל דכתיב ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים מה מת אסור בהנאה א

ד"ה דאי שכתבו דבאכילה ודאי דאסור מדאורייתא וראייתם מהא דטבח לע"ג חשבינן ליה שם שחיטה שאינה 

ראויה ופטור מארבעה וחמשה אבל הא דתקרובת אסור בהנאה כתבו דיש לומר דהוי רק מדרבנן וכתבו דא"ל 

י הך היקשא דלמת דרשא גמורה ולא אסמכתא א"כ נוכיח מיניה גם כיון דבאכילה ודאי דאסור מה"ת א"כ ע"כ הו

איסור הנאה מה"ת די"ל כיון דכתיב ויאכלו זבחי מתים לאכילה איתקוש ולא להנאה. והנראה בדעתם דס"ל 

דאפי' לר"א דס"ל דלא תאכל הוי גם הנאה בכלל מ"מ בלשון ויאכלו לא הוי הנאה בכלל וכמש"כ התוס' בפסחים 

לר"א לא הוי נהנה מחמץ בפסח בכרת ואף על גב דכתיב כי כל אוכל מחמצת ונכרתה דכה"ג דלא דף כ"א דגם 

 הוי לאו לא הוי הנאה בכלל. 

אמנם מצינו חולקים על זה דהתוס' בחולין דף י"ג הקשו על הא דפליגי רבנן וריב"ב דריב"ב ס"ל דתקרובת ע"א 

מא והקשו התוס' דא"כ לרבנן דס"ל דלא מטמא מטמא באוהל ונפקא לי' מהיקשא דלמת ורבנן ס"ל דלא מט

באוהל ע"כ לא ס"ל ההיקש והרי מהך היקש ילפינן איסור אכילה והנאה של תקרובת בע"ג דף כ"ט ולא אמר שם 

מני ריב"ב היא ומוכח דלכ"ע אסור בהנאה ותירצו דלענין הנאה כ"ע מודים לההיקש דהא כתיב אכילה בקרא 

דלגמרי איתקוש ואפי' למה דלא כתיבא בהך קרא וכן כתבו התוס' במס' ע"ג דף ורק בטומאה פליגי דריב"ב ס"ל 

ל"ב בד"ה והיוצא. ולכאורה נראה דהתוס' דחולין ודעו"ג ס"ל דבלשון ויאכלו הוי גם הנאה בכלל דאל"כ לא 



מתרצי כלל דהדר קשה דמאי בין הנאה דמודו רבנן דריב"ב לטומאת אוהל דחולקים עליו ואי דקשה לדידהו 

קושית התוס' דפסחים דא"כ יהיה לר"א נהנה מחמץ בכרת כבר מבואר תי' נכון ע"ז בהמשנה למלך ועכ"פ 

להתוס' דחולין ודע"ג ע"כ מוכרח דהנאה מתקרובת אסור מדאורייתא דלדידהו הא אין מקום לחלק בין אכילה 

הנאה. ולכאורה קשה לי על התוס' להנאה וכיון דאכילה ודאי הוי דאורייתא וכמו שהוכיחו התוס' בב"ק כמו כן הוי 

דחולין דהניחא לר"א אבל לחזקיה דס"ל דבלשון אכילה לא הוי הנאה בכלל תשאר הקושיא דאמאי בטומאה 

חולקים רבנן על ריב"ב ובהנאה מודים דאסור. דודאי אין לומר דבאמת לא תירצו התוס' רק לר"א דהא עיקר 

בע"ג מני ריב"ב ועל זה מתרצי שפיר דלר"א ניחא הא דמודה קושייתם של התוס' לא היה רק על הא דלא קאמר 

בו רבנן ואתיא הך סוגיא דע"ג כר"א ולחזקיה גם התוס' דחולין מודים דהוי רק מדרבנן. זה אינו מספיק חדא 

דעיקר הדבר קשה לומר כן ולעשות פלוגתא בין חזקיה ור"א דלר"א יהיה הנאה מדאורייתא ולחזקיה רק דרבנן 

בעי הגמר' מאי איכא בין חזקיה לר"א ומשני דחוב"ע איכא בינייהו ואליבא דר"י ואמאי לא משני דהא בפסחים 

דתקרובת ע"ג איכא בינייהו דלר"א הוי דאורייתא ולחזקיה הוי מדרבנן ונ"מ זו הוי אליבא דהלכתא. ועוד קשה לי 

דבע"ג דף נ"ב בעי ר' דהנה ראיתי בשער המלך ה' אישות שהביא ראיה דהנאה אסור מה"ת בתקרובת מהא 

יוחנן תקרובת ע"ג של אוכלין מי מהני ליה ביטול לטהרה כיון דאיסורא לא בטל טומאה נמי לא בטל או דלמא 

איסורא דאורייתא לא בטל טומאה דרבנן בטל הרי דקאמר דהוי דאורייתא וע"ש שהוכיח דע"כ הא דקאמר 

י דפסחים ריש פ' כל שעה מבואר דר' יוחנן ס"ל איסורא דאורייתא קאי על הנאה וא"כ קשה לי דהא בירושלמ

כחזקיה דלא תאכל לא הוי הנאה בכלל וא"כ תיקשה על ר"י דאמאי בהנאה ס"ל הוי דאורייתא וטומאה אוהל לא 

 יליף מהך היקשא וקאמר דטומאה הוי רק מדרבנן: 

דס"ל דאיסור הנאה הוי ]ח[ ולדברינו ניחא שפיר דהנה בס' טעם המלך ה' אישות הקשה על שיטת התוס' דב"ק 

רק מדרבנן והקשה דכיון דאכילה ודאי הוי דאורייתא וא"כ נילף איסור הנאה בק"ו דאיסי מערלה דמדאורייתא 

אסור. ובאמת דאין זה קושיא על התוס' דב"ק דהא י"ל דא"א ללמדו בק"ו דנאמר מה לערלה שכן לוקה על 

א דויאכלו זבחי מתים ליכא מלקות דלא הוי לאו וגם אכילתו תאמר בתקרובת שאינו לוקה על אכילתו דמהך קר

הוי דברי קבלה ואין לומר דנלמד גם הא בק"ו מערלה דלהוי לוקה על אכילתו דהא אין עומה"ד ואפי' לפמש"כ 

המ"מ דהיכא דידעינן האיסור שוב לוקין מה"ד מ"מ הא גם הוא לא כתב כן רק היכא דהאיסור ידעינן בלאו הכי 

דהאיסור כתוב בתורה אבל איסור תקרובת דגם איסור אכילה דידיה לא ידעינן רק מדברי מכלל עשה וכדומה 

קבלה וצ"ל דהוי הלכה למשה מסיני ובא דוד ואסמכיה אקרא אפשר דלכ"ע אין עומה"ד וגם די"ל דהתוס' דב"ק 

כילה דידיה לא ס"ל כלל סברתו של המ"מ. רק כל זה הוא לשיטת התוס' דב"ק ובכמה דוכתי דס"ל דגם איסור א

ידעינן רק מהך היקשא אבל הרמב"ם כתב בפרק א' מה' מאכלות אסורות דאיסור אכילה של זבח ויין ידעינן 

מגופיה דקרא דכתיב אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם וכן כתב בספר המצות מצוה קצ"ד והרמב"ן 

ר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ בהשגות שם במנין המצות כתב דאיסור אכילה דידיה ידעינן מקרא דהשמ

וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו ולהרמב"ן הא ודאי לוקה על אכילת תקרובת דהוי לאו גמור דהשמר הוי 

לאו ואפי' להרמב"ם דנפק ליה מקרא דאשר חלב זבחימו יאכלו מ"מ הא נוכל ללמוד דלהוי לוקה על אכילתו 



ו ס"ל כהמ"מ. וא"כ להרמב"ם ורמב"ן הא ודאי דלא צריך כלל ההיקש בק"ו דערלה כיון דהאיסור מפורש בו ואיה

דלמת לענין איסור הנאה דהא נוכל ללמדו בק"ו מערלה. ומ"מ ניחא הא דהביא הגמר' בע"ג הך היקש דלמת 

לענין איסור הנאה משום דהא כמה תנאי לא ס"ל הך ק"ו דאיסי וכמו שכתבנו אבל מ"מ הא מתורץ מה דהקשינו 

לר' יוחנן מנ"ל איסור הנאה מתקרובת מדאורייתא דלפי"ז ניחא דנאמר דהם ס"ל כהק"ו דאיסי וכיון דלחזקיה ו

דידעינן איסור אכילה ממילא אסור בהנאה ג"כ ואין להקשות דלחזקיה ור' יוחנן למאי הלכתא איצטריך ההיקש 

מה מת אין לה ביטול אף  דלמת דהא איצטריך לכדדרשינן במס' ע"ג דף נ' מנין לקרתבות שאין לה ביטול כו'

תקרובת אין לה ביטול דבלאו הך היקשא אף על גב דידעינן האיסור מערלה דלעולם אסורה מ"מ הוי ס"ד 

דתקרובת לא עדיף מע"ג עצמה דיש לה ביטול ושריא בהנאה כשביטלה עו"ג וקמ"ל ההיקש דתקרובת חמור 

א מהני לה ביטול. ואין להקשות דא"כ דחזקיה ור' מע"ג ואין לה ביטול וממילא גם לענין הנאה אסורה לעולם ול

יוחנן ס"ל הך ק"ו דאיסי א"כ למה צריך לדידהו אותו לחוב"ע הא גם חוב"ע נדע מהך ק"ו מערלה וא"כ אייתור 

ליה אותו ע"כ לכל איסורין שבתורה וכדר' אבהו גם זה ניחא דהא י"ל דהם דרשי' הך אותו לאסור חוב"ע גם 

 "כ למעלה דמהק"ו לא ידעינן רק דרך הנאתן וכמו שנתבאר:שלא כדרך הנאתן וכמש

To see the Tuv Taam Vdaas click here 

 חזון איש יורה דעה סימן ס אות כב

 

 רבי עקיבא איגר מסכת חולין דף יג עמוד ב

בתוס' ד"ה תקרובת ע"ג וכו' ונראה לפרש דלענין איסור לא פליגי דמקיש רחמנא למת לענין איסור הנאה דהא 

כתיב אכילה בקרא יאכלו זבחי מתים וכו' עכ"ל, ועי' בתוס' בב"ק )דף ע"ב ע"ב ד"ה ואי ס"ד וכו'( דמסתפקי אי 



יאכלו זבחי מתים לאכילה איתקש ולא איסור הנאה דאורייתא דאפשר דדוקא אכילה דאורייתא דכיון דכתיב ו

להנאה ע"ש, ולכאורה קשה מסוגיין )ע"ז דף נ"ב ע"ב( איסור דאורייתא לא בטלה טומאה דרבנן בטלה ואמאי 

לא מבעי נמי אם מהני ביטול לענין הנאה דהוי רק דרבנן, ואף דאפשר לומר דהנאה גזרו שהיא קרובה לאכילה 

א משא"כ טומאה שהוא ענין אחר, מ"מ למה צריך התוס' בב"ק שם להוכיח דינו כמו אכילה ומקרי שורש דאוריית

דאיסור אכילה דאורייתא מדקרי לה התם שחיטה שאינה ראוי', דראי' זו יש לדחותה בקל, די"ל דרבנן ס"ל 

כריב"ב דאפילו טומאת אהל שלה דאורייתא אף דלא נזכר בקרא מ"מ איתקש כולו למת ממילא גם הנאה 

לרבנן דריב"ב דלא אקשו אלא למה דכתיב בקרא י"ל דהוי גם דאורייתא ]וצ"ל דהתוס' קאי התם דאורייתא אבל 

בשיטת רש"י בע"ז )דף מ"ה( דגם לריב"ב תקרובת אוהל לאו דאורייתא[ הלא סוגיא ערוכה אסורה דאורייתא 

דכתיב ויאכלו  טומאה לאו דאורייתא, וצ"ל דאפשר לפרש אסורה דאורייתא היינו איסור שלה דאסמכוהו אקרא

זבחי מתים וממילא מכח אסמכתא אין לה בה ביטול כדרב גידל דמה מת אין לה ביטול, טומאה דרבנן היינו 

בטומאת מגע לרבנן דלא אסמכוהו אקרא דזבחי מתים דא"כ גם באהל לטמא אלא ע"כ דגזרו גזירה בעלמא 

 לטומאה י"ל דבטל.

א"ש )פרק ז' במכילתין( דפסק כרב אבוהו דכ"מ שנאמר לא והנה מזה י"ל ליישב שיטת רבינו יונה שהובא בר

יאכל לא תאכל וכו' א' איסור אכילה וא' איסור הנאה במשמע, וע"ש ברא"ש שהאריך דיש לפסוק כחזקי', והיינו 

דס"ל ג"כ כתוס' דטעמייהו דרבנן דלא דרשי לטומאת אהל משום דלא איתקוש אלא למה דכתיב בקרא, ולזה הי' 

א מסברא י"ל דדוקא אכילה דאורייתא ולא הנאה דלא כתיב בקרא וא"כ קשה כנ"ל איך קאמר ר' קשה לו דממיל

יוחנן איסורא דאורייתא הא הו"ל למבעי ג"כ לענין הנאה אם מהני ביטול, גם קשה מסוגיין דפריך וליחוש שמא 

י ספיקא דרבנן ולקולא, אע"כ מין הוא, והיינו דהוי פלגא ופלגא וכנ"ל, והא לענין איסור הנאה דהוי רק דרבנן הו

 דקי"ל כר' אבוהו ובלישנא דאכילה גם הנאה במשמע ואיתקש גם לענין הנאה.

ומיושב ג"כ מה דדחקו תוס' בב"ק שם הא דפריך לר"מ טבח לע"ג מכי שחט בה פורתא אסרה אידך כי קטבח 

בעזרה, ולפי הנ"ל א"ש  לאו דמרא קטבח, הא איסור הנאה הוי רק דרבנן ומקרי דמריה כמו בחולין שנשחטו

דהא לר"מ דלא דריש להקדים נתינה דגר וממילא מקרא דנבילה מוכח כר' אבוהו, וכ"כ תוס' להדיא בפסחים 

)דף כ"ב ע"א ד"ה ור"ש וכו'( דלר"מ בודאי כר' אבוהו עי"ש, א"כ לר"מ לשיטתי' גם להנאה איתקש ושפיר פריך 

 דלאו דמריה קטבח.

היינו לשיטתייהו בפסחים )דף כ"א: ד"ה כל מקום( דכי כל אוכל לא דמי ללא יאכל ונראה דהא דמיאנו תוס' בזה 

ע"ש וה"ה ויאכלו זבחי מתים, אבל באמת אין הכרח לסברתם דקושיתם דשם כבר יישב המל"מ בהל' שגגות 

 היטב ע"ש ושפיר י"ל כנ"ל וק"ל.

מאי פריך בשמעתין וניחוש שמא מין ובאמת צריך לעיין לשיטת תוס' דאיסור הנאה לאו דאורייתא קשה כנ"ל ד

הוא הא הוי ספק דרבנן, וכמו כן קשה לשיטת הפוסקים דהא דאדם אוסר דש"ש במעשה הוא רק מדרבנן א"כ 

י"ל דמתניתין בעכו"ם ששחט לישראל והוי ספיקא דרבנן, וצ"ל דהש"ס קאי להך שינויא בעירובין )דף ל"ו ע"ב( 



ה"נ כיון דהנאה משום סרך אכילה הוי עיקרו דאורייתא, או די"ל דסוגיין דספק דרבנן בעיקרו דאורייתא להחמיר ו

קאי לשמואל דס' בסוגיא דזבחים )דף ע"ד ע"א( דבע"ז ספק ספיקא אסור ע"ש, ובכ"מ משוו הפוסקים ספק 

דרבנן לס"ס בדאורייתא וכמ"ש לעיל בסוגיא דהשוחט בסכין ונמצא פגומה וא"כ לשמואל ספק דרבנן בע"ז ג"כ 

 ושפיר פריך ועדיין צ"ע. אסור

To see Rabbi Friedman's research on the topic click here 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1B3lrknNvT8JMgOqnBVxGCuytGTcGqsfX?usp=sharing












































































































 דב לנדאו 'ר

 מהודו וכו'. חלקובענין שער הפאות המובא  :הקדמהכתב הרב ב

משיער הפאות הוא מהמקדשים  32%לפי העדויות היום למעלה מ  יש להעיר:

 מעורב בהםמהפאות  33.33%שבהודו. וסוחר שיער ותיק ומומחה אומר בתוקף כי מעל 

מעורב  פאהכל שיער הודי. )דבר זה מתאים לדברי ראש ההכשר הר' שלזינגר שאמר, כי ב

 ראשים(.  05שיער של 

"קוטב הבירור יסוב בהנחה שהגוים מגלחים שיער ראשם  כתב הרב שם:

... ונקודה זו דאין במקום ואין במספרות פסלמספרות,  71במספרות בעיר טריפוטי, כ 

 לוח פסל, נתבררה".הגי

 אולמותשם ב ישלפי העדויות, תחקירים, תמונות, וסירטונים שבפנינו,  יש להעיר:

 (05מס' ) ץ מצורףא' קובר פסל.

"הרמב"ן דן בנרות שעוה שהדליקום לפני ע"ז האם יאסרו מדין  כתב הרב בסע' ב:

תקרובת, דהדלקתן זו היא שבירתן, ויש בהם כעין זביחה. וכתב לדחות דאינו דומה 

תם מתכוון לעבודה באותה בצירה והוי כשבר מקל לפניה, אבל בנרות לענבים שבצרן, דה

, )הבזויה(, אלא ההדלקה רק לתכלית שיאירו הנרות לכבוד הע"ז עבודהאין מעשה הדלקה 

הזביחה ֵיעשה בתורת עבודה לע"ז, וא"כ עלינו לדון  -ולמדנו א"כ דבעי שמעשה השבירה 

בודה היא בהנחת השיער לפני הפסל, אך שמא הע דאפי' שתכליתו לע"זבגילוח השיער 

 ".אבל אין הגילוח עצמו עבודה לשם ע"זוהגילוח נעשה למטרה זו, 

ברמב"ן שם לא מדובר שרוצה לעובדה ע"י אש או הדלקת נר, אלא הוא  יש להעיר:

מדליק את הנר להאיר, והרמב"ן שואל מדוע אינו תקרובת מצד מה שעושה זאת עבורה 

לקה אינה עבודה, כנ"ל. אולם בענין גילוח השיער, הלא הרב בפניה, ומשיב שמעשה ההד

הוא שזה  הסתמאעצמו כתב שאחר הגילוח הם מניחים את השיער בפני הפסל, א"כ 

 . ללא ראיה לכך -אינה עבודה הגילוח ואין לנו לספוקי שמא עבודה, 

של הנר היא להאיר, ולא  הסתמיתבמילים אחרות, במדליק נר אצל הע"ז התכלית 

התכלית הסתמית היא נתינה עבור האליל, כפי  ,משאי"כ בשיער .תקרובתכלשם עבודה 

שנמצא בספריהם ובעדויות המתגלחים שהאליל שלהם לוקח את השיער שהם נותנים לו 

א"כ בכגון זה אין לעמוד ולחקור 'שמא ומביא את זה לנסיכה שהשתילה לו שיער משלה, 

 . אינו עושה זאת לשם עבודה'

הבהמה  שכל, כגון בההיא דעורות לבובין, דמבואר שם וכך הוא בכוליה דש"ס

ולפי הנ"ל אין לאסור את כל הבהמה, כיון דאמנם הלב  !אסורה בהנאה משום תקרובת

 ?'מעשה עבודה'ניתן כתקרובת עבור היראה, אך מי מעיד לן שקריעת העור היתה בשביל 



אנו דנין את קריעת העור כיון שקרע את העור עבור הוצאת הלב להקטירו, ד ,התשובה היא

 לשם כך כעבודה, כל כמה שלא ידוע לן אחרת.

כמו כן בשבר מקל לפניה דאיתא בש"ס דהוי עבודה, לא מספקינן "אולי התכלית  

שלו היא להביא בפני הע"ז שתי חתיכות מקל, אך עצם השבירה אינה עבודה...", אלא כל 

 . ומר להיפךכל כמה שאין ראיה ל כה"ג חשבינן למעשה השבירה או הזביחה 'עבודה'

 זה ממש קשה לשמוע את זה!( ,)בצורה מאד אדוקה בפרט בנידו"ד שהם אומרים שוב ושוב

, והם אומרים בפה מלא שהגילוח נעשה עבור האליל, לאורך כל התגלחתאת שם האליל 

ציינו זאת  אך -את ענין הורדת היופי )אם כי חלק מהמתגלחים הזכירו ולא עבור הורדת היופי 

שעות וכו', דבשביל  75גלחת , ולא שזה הסיבה שנסעו כמה ימים לכאן, וחיכו לתכדבר נלווה

 .   בית(בה חדר הרחצהורדת היופי היה מספיק לגלח ב

לדברי הרשב"א  )כלומר את ענין גילוח השיער("ויש לדמות דבר זה כתב הרב שם: 

 שכתב שאין בהם איסור תקרובת". שהקריבום לפני הע"זבהיתר הכיכרות 

הע"ז, אלא על עיסה דיבר על כיכרות שהקריבום לפני  לאהרשב"א יש להעיר: 

בדבר המפורש הרב שגה ופלא ש). וחזרו בהם ולא הקריבוה לפני הע"זשלשו אותה עבור ע"ז, 

. על זה אומר (לכל הדעות אם הקריבוה לפני הע"ז ודאי נאסרה משום תקרובתברשב"א להיפך(. )

ו סוגיא ה, בכל זאת הכיכרות מותרות, כיון שאין זהרשב"א שאפי' שלישה היא כעין זביח

 של תקרובת, אלא סוגיא של הקדש, ואין הקדש לע"ז. 

כיון שאין חק הע"ז בזה א שם "מבאר הרשבומדוע אין זו סוגיא של תקרובת? 

לכיכרות אלו.  ליקח עיסה מן השוק כיכרות אלו, אלא אפשר עבורללוש את העיסה 

, הוי הלישה כעין זביחה, שצריכין ללוש אותם עבור הע"זמשאי"כ כיכרות אובלי"ש 

 .אף אם לא הקריבו בפניה ואסור

 לאהניתנות לכמרים ]שרוצה לדמות את ענין הגילוח לכיכרות  -קאי על הנ"ל ) :כתב הרב שם

4 "אע"ג שנעשה בהם מן השוק(עיסה הע"ז, אלא ניתן ליקח  עבור אותן ללושהאובלי"ש[ שאין חק הע"ז 

תה לשמה, אלא לישה לשם ע"ז ולישה הוי כעין זביחה, לפי שאין בחוקי הע"ז ללוש או

לוקחין אותה מן השוק, ונמצא א"כ שאפילו שהוא לש למטרה להקריב לע"ז והרבה עושים 

". כוונת הרב שאפשר ליקח מהשוק זה ראיה שהלישה עצמה אינה עבודהכן, אך כיון 

הע"ז, אלא חק הע"ז הוא  עבורללמוד מהכא היתר לענין השיער, דאולי אין חק הע"ז לגלח 

 ים השיער בפני הפסל, עי"ש.לש -הגילוח  שאחר

, עד כדי כך שתכליתם היא עבור הכמריםהרשב"א מדבר על כיכרות  יש להעיר:

)כך מוכח ממה שמביא טעם לאסור את שאפילו לא מניחים את הכיכרות הללו בפני הע"ז!! 

אין . א"כ כיכרות אובלי"ש משום שס"ס זה הונח איזה רגעים בפני הע"ז, חל על זה שם תקרובת, עי"ש(

, ומה שהכמרים לוקחים זאת עבור האלילזה נוגע כלל לנידו"ד שהסוגדים מגלחים 

)ואליבא דאמת, שהיה בכלי המיוחד לאליל, והיה בכך 'נתינה' לאליל  אחרילמכירה, זה רק 

, וכמ"ש לשם האליל אפי' אם הכמרים היו לוקחים מיד למכירה, הוי תקרובת, כיון שהגילוח נעשה



ביחה נעשית עבור האליל, נאסר מיד גם בלא לפניה, כשוחט לשם הרים וכיו"ב, הרשב"א שם דאם הז

כל התחום הרי ש מלבד מה דאיתא שם צלמים כדמות האליל הנמצא בסמוך,ובפרט שבנידו"ד הוי "בפניה" 

שצריך "בפניה" הוא כדי לייחס את דהא אליל ההוא. ומבואר ברשב"א שם, ה שלהוא לטענתם שם 

. (חמת דבר אחר, הוי תקרובת מעת הזביחה אף אם אינה בפניההזביחה לע"ז, אך אם זה מיוחס לע"ז מ

ומה שהכמרים לוקחים אח"כ למכירה, אין זה גורע מאומה מֵשם 'עבודה זרה', כפי שכותב 

  הרשב"א שם אודות כיכרות של אובלי"ש. 

דה לע"ז, או רק לתכלית "ואין לנו א"כ ראיה האם הגילוח הוא עבוכתב הרב שם: 

שפיר י"ל שאין זה עבודה רק הכנת  ומכיון שאין מתגלחים בפני הפסלהקרבת השערות, 

 השערות לעבודת הקרבתן".

 לפי העדויות, תחקירים, תמונות, סירטונים, שיש בידינו הם ראשית יש להעיר:

שלא ללכת בנעליים, )הוא מקום קדוש עבורם מחמת כן , ויש פסל באולם בו הם מתגלחים

את העבודה לע"ז. ובא לאפוקי  לייחס, דין "בפניה" אינו אלא בשביל שנית. (לא לצלם וכו'

מגוי ששוחט בהמה, באופן שהע"ז נמצאת במרחק ממנו, שבזה אינך צריך לחוש ששחט 

, וכין ששחט חוץ לוילון לא )עפ"ל(לצניעות וכבוד לה  )קלקלין(לע"ז, כיון שיש לע"ז וילון 

ששוחט עבור הע"ז פלונית,  מודיע, ושרי בהנאה. אבל באופן שהוא תלינן ששחט עבורה

ודאי הוי תקרובת אף שאינו בפניה, כמבואר ברשב"א שם. )וכמו שוחט ללבנה וכיו"ב, דהוי 

ונפסק ברמב"ם תקרובת אף שאינו בפניה. ורא' ע"ז נא ע"ב שאין קלקלין לפעור ומרקוליס 

ניעות וכבוד כנ"ל, ממילא המוצא בשר חוץ לוילון , והביאור הוא שהוילון נעשה לצע"ז ז, טז

יש להניח שלא ניתן עבורה. אך פעור ומרקוליס עבודתן דרך בזיון ואין לה וילון לכבוד, 

ש'בפניה' אינו דין לעצמו, אלא רק בשביל לייחס את , ממילא כל שנראה עמה אסור

. א"כ ה"ה הכא, גם אם באולמות של טירופטי אין פסלים )וכאמור לפי העבודה אליה

בכל מקדשי הודו שחוץ לטירופטי יש העדויות והתמונות שבידינו יש שם פסלים( עד כמה ש

פסלים לכל הדעות, והם מגלחים כנגדם, ובטירופטי הם אומרים שכל האיזור שם שייך 

לאליל, א"כ הוי בפניה. וכמ"ש הר' שטרנבוך. זאת מלבד העובדה שהם אומרים את שם 

 . הגילוח ודאי מיוחס לאלילהאליל שוב ושוב לאורך כל התגלחת )כמו מנטרה(, א"כ 

"ואפילו את"ל שיש מטרה בעצם מעשה הגילוח עדיין י"ל  ב הרב בסע' ג':כת

]ועי' מנ"ח מצוה רח' שביאר בדרך זה  רק בתור מצוה מחק דתםדאי"ז בתורת עבודה לע"ז 

 בההיא דעבודת המולך למ"ד שאינו ע"ז[".

יש מחלו' בסנהד' סד ע"א האם ה'מולך' זה ע"ז או שזה 'בריה' בפנ"ע  יש להעיר:

. כלומר, אין צד ש'מולך' אינו ע"ז, אלא רק שהוא לא שייך הע"זקטגוריית בתוך 

, ולכן אם יזבח ם ע"ז לעצמוחולק ש  לקטגוריה הרגילה של ע"ז. במילים אחרות, ה'מולך' 

אמר המנ"ח שם שכך הוא  זהלה בהמה, לא יאסר משום תקרובת כזובח למרקוליס. ועל 

ולא לומר את דרכי העבודות האחרות.  לוללש"חק דתם", ר"ל שחק דתם של ע"ז זו הוא 

  לן ש'מולך' אינו ע"ז!



 מושג 'שלישי'לנידו"ד, הרב שליט"א מתכוון ע"י המחלוקת בסנהד' הנ"ל לפתוח 

'מולך'!! אין דבר כזה. אין  ולאע"ז  לאשאדם יעבוד כלפי ישות נפרדת מהקב"ה, וזה יהיה 

להחשיבו לעובד ע"ז. כל מה שאתה  בידינו לחדש מציאות של אדם המקטיר עבור פסל, ולא

 יכול זה לחקור האם זו ע"ז רגילה, או ע"ז של 'מולך' וזהו.

לפי דברי הרב, אם אומה תחליט 'חק דת' להשתחוות לפסל ולהקטיר בפניו, וכי זה 

לא יהא ע"ז? בגלל שזה נקרא חק דת? ודאי שלא. אלא זה ע"ז לכל דבר. כל מה שהמנ"ח 

אלא כדי חק דת, אין זה כדי להוציא את המולך מכלל ע"ז, התכוון בקוראו ל'מולך' 

. אבל הא שלע"ז זו אין זובחים בהמה וכו' כשאר ע"ז, להוציאו מקטגוריית הע"ז הרגילה

  דמעביר בניו שם למולך נחשב ע"ז, זה ברור ופשוט.    

"ויש כאן עוד ספק על פי מש"כ החזו"א )סי' סב סקכ"א  כתב הרב בסע' ד:

ין ע"ז אלא דווקא בעובד נברא באמת, אבל אם צייר בנפשו כח נברא כזב וסקכ"ב( שא

ועובדו אינו אלא מינות. ושוב כתב דבעובד לתמונה )פי' פסל( באמונה שהכח הנברא )כגון 

כוכב או שר( משפיע עליה כח, וודאי הוי ע"ז ואם זה רק לזכרונה צ"ע יעש"ה, ולמדנו 

שהפסל עצמו הוא כח או שיש לו השפעה מכח  דהעובד פסל חשוב ע"ז רק בכה"ג שמאמין

 ".וכן עובד פסל שמושפע לדעתו מכח שהוא כזב אי"ז ע"זנברא, אבל עובד כח כזב 

החזו"א שם לא אומר זאת כלל. החזו"א שם אומר כך4 אם אדם  יש להעיר:

מצייר בנפשו כח נברא ועובדו זה מינות. אך אם הוא עובד נברא שמת, הוי ע"ז כיון 

4 עד עתה אנו יודעים על שני דברים4 במיוחד מקוריספק מוסיף החזו"א קיימת. שהנשמה 

תמונה שעשו  ב.האדם העובד.  א.. מה יהיה אילו נכניס נשוא שלישי? והיינו, עובד ונעבד

ה המצווה לעובדה. אם כן כך4 ירָא ג. .לזכרון איזה נפש, כגון תמונה של יש"ו )יש"ו(

שאילו היראה תתבטל, הוא יזרוק את המקטיר לתמונה, הוא לא עובד אותה בעצם, כיון 

התמונה לפח )כיון שהוא לא מאמין בשום כח כזב המשפיע עליה(. א"כ הוא עובד לתמונה 

המצווה אותו על כך. אך מאידך, גם את היראה הוא לא עובד, הוא לא  מחמת היראה

מסתפק החזו"א לומר אולי זה רק  על זה -מקטיר לפניה, אלא לפני התמונה הנ"ל!? 

או מכיון שהוא  משי ע"ז, שהוא משמש את היראה המצווה אותו להקטיר לתמונה.מש

זה הספק של  ., והוי ע"זציוויה של היראה, הרי הוא עובד את היראה "פמקטיר לתמונה ע

. אך זה ברור שאילו עובד לפסל תוך אמונה שמשפיע כח כזב על הפסל, ודאי הוי החזו"א

כוונה למשפיע על התמונה הזאת שפע וכח, ודאי וז"ל החזו"א שם "ומיהו אם הע"ז!! 

קאי על החידוש שכתב בסמוך לזה, ולא על המשפט הזה, זה , "וצ"ע")ומש"כ שם  .הוא ע"ז עצמה"

 .דהרי זה גדר ע"ז כנ"ל, ולא שייך להסתפק בכך(

שמושפע לדעתו מכח שהוא כזב אי"ז  פסללסיכום, היכן החזו"א כתב שהעובד 

ללא כל ה'גריעותא ב'כח כזב' זה לגבי העובד כח זה אז מה זה ע"ז??  אם זה לא ע"ז, -? ע"ז

, אלא רק מציירה בנפשו, בזה מחדש החזו"א שהוא 'מין' ולא עובד ע"ז, פסל ותמונה

 ופשוט.



"ולפי אמונת ההודים יש כמה כוחות שהם האלים, ולפי מה  כתב הרב שם:

, ועכ"פ מידי ספיקא לא דותותהם בשנתברר בינתיים הכוחות שהם מיחסים אותם לאלים 

 נפקא".

כאמור לעיל, כל שעובד לפסל או תמונה, ליכא מאן דפליג שזה ע"ז,  יש להעיר:

אפילו שזה כח כזב ובדותא. וכי מה חשבנו? שהכח הנעבד אינו בדותא? הלא זהו ע"ז 

שעובדים לאל שהוא בדותא. כל החידוש של החזו"א בענין בדותא זה רק שכל עבודתו של 

 וגד היא לבדותא הזו ללא כל הגשמה של פסל ותמונה, וכנ"ל.הס

"ועוד יש כאן חזקה קמייתא דהשיער בתחילה כשהיה מחובר  כתב הרב בסע' ה':

בראשם היה מותר בהנאה וספק לנו אם נעשה בו גילוח לשם עבודה לע"ז", ומפלפל שם 

 טובא בטיב חזקה זו.

לפשוט זאת בו ספק, ללא שיש לך חזקה קמייתא אמרי' על דבר שנולד יש להעיר: 

אחת מדרכי הבירור הקיימות )רוב, קרוב, אומדנא דמוכח וכו'(. בנידו"ד אין שייכות ב

להתיר את השיער משום חזקה קמייתא, כיון שהם מודיעים בפה מלא שהם גוזזים את 

השיער עבור האליל. והם אומרים את שם האליל שוב ושוב לאורך כל התגלחת. והם 

הן מצד שזה המקום השייך לאליל, והן מצד שבכל אולם תגלחת יש יושבים במקום ע"ז, 

מפל עצמו, פסל או תמונה של אותו אליל. ואין לבוא ולשאול מדוע הם לא מתגלחים בט

מלבד מה שהם אומרים כך, כך גם ההתנהלות )דעד כמה שהמקום בו הם מתגלחים הוא מקום קדוש 

ושייך  וכו'(יש דמות ענקית של האליל ההוא על המבנה צלם, אין להיכנס לשם בנעליים, אין לשם היא כזו5 

 מפל עצמו?לאליל, מה בכך שאין זה בט

ביוה"כ, האם משום  בקדש הקדשיםהרי להבדיל אא"ה, גם בדידן הכהן מקטיר  

? אלא התשובה היא זה מזבח החיצוןכך נימא דקרבן חטאת אינו עבודה משום שקרב על 

מקומו של חטאת ואשם. כן הדבר, להבדיל, בנוגע לגילוח,  מקומו של קטורת דיוה"כ, וזה

מפל. א"כ לא שייך כלל לדון על חזקה במבנים שמסביב לט -זה מקומו של הגילוח 

 קמייתא, כיון שאין לך ספק כלל.

סרטת של כומר בכיר , אך אליבא דאמת יש בידינו עדות מוענת הרבטפי כל זאת כתבנו ל

, ומחמת חוסר מקום בנו את מבני הגילוח בעבר היו מגלחים בטמפל עצמוכי  ,בטירופטי שאומר בפירוש

  .00ץ מצורף מס' א' קובר .סביב הטמפל

"ועוד יש לנו להביא ד' התבו"ש סי' ד' סקי"ח בסופו שהוכיח  כתב הרב בסע' ז':

משום שהטור הכריע  (לבדב הנאההדיון הוא על  א.ה.) שדעת הטור שספק תקרובת ע"ז מותר

 כהראשונים שתקרובת ע"ז אסורה בהנאה רק מדרבנן".

התבו"ש כתב שם שיש תוס' בב"ק ע"ב לא זה מה שכתב התבו"ש. א.  יש להעיר:

שמסתפק האם איסור הנאה של תקרובת הוא מדאור' או מדרבנן. והטור משמע דנוקט 

 )מתקרובת(בריהם דהנאה שאסור מדרבנן, וכתב4 "ומי יודע באיזה פוסקים מצא הטור כד

דרבנן הוא והיקל בספיקו", עכ"ל התבו"ש. א"כ אין כאן מקום סמיכה להתיר ספק 



א הסוברין שתקרובת אסורה "שמביא יח "א בקידושין נ"אמנם יש רשב) אלא דברי הטור -תקרובת בהנאה 

התבו"ש  ב.. (מצדד לכךגם הוא אם שם לא ברור , וויישב בדוחק מכמה גמרות יהםבהנאה רק מדרבנן, ושאל על

 זה אם הנשים תחבושנה פאה)ובנידו"ד הוא להיפך,  בהפסד מרובהשם מצדד לנקוט כהטור רק 

התבו"ש מייסד את טעמו לנקוט  ג.. (...סףכ הן ירוויחומטפחת  ללבוש נהרתחמהפסד מרובה, ואילו 

ן הכרח ללמוד ש לומד בטור, אולם אי"כך התבואגב, ) כהטור להקל בהנאה מספק תקרובת בזמן הזה

, והגויים כבר אינם עובדי ע"ז, ולא מצינו מי שיָשכשך יין משום שנשתנה המציאות (בטורכן 

לע"ז. יותר מזה אפי' אם תאמר לגוי 'תשכשך יין זה לע"ז', הוא לא יידע על מה אתה 

 דן?אבל מה כל זה נוגע לדימדבר. 

על זה יאמר התבו"ש הרי ההודים עובדי דת ההינדו, הם עובדי ע"ז במוצהר!! 

  ?!!תקרובתשיש לספוקי שמא אינו 

"אחר שהובא : )אולי זה דברי האחיין, כפי שהבנתי מהרב י.ב. גולדנטל(כתב הרב בסע' ח 

על כל העתק עב"ע  (הרב לנדא)עדויות מביה"ד של הגרנ"ק שליט"א, עבר אדמ"ו שיחי' 

הבי"ד, ולאור משכ"ש אמר שכל הנידון אינו מתחיל, ואי"ז כלל "תקרובת" רק שנכתב ע"י 

ההוא...  בהוצאות המקוםוכו' בזכות שהם מחזיקים  שהם מאמינים שיהיה להם ברכות

 להחזקת המקום". נדבה ונתינהזה רק 

ראשית, בכל הנוגע לגביית עדות בתחום הפאה בבי"ד של הגרנ"ק  יש להעיר:

דבר חשוב שאינו ניתן להיכתב, אפשר להתקשר אלי, בטל' שליט"א יש להעיר 

, ולשמוע את הפרטים )הקשים 5025053320, או לרב יקותיאל פיש בטל' 5055733050

 לשמיעה, ומדאיבים את הלב, אך יש בידינו את העדויות הברורות לכך(. 

ם שנית, לפי העדויות, תחקירים, תמונות, סירטונים, שיש בידינו הסוגדים גוזזי

)כתבתי שמו בשינוי קצת את השיער עבור האליל. הם בהמוניהם מספרים לך כי האליל בלאג'י 

ראה רועה צאן שהולך להכות את הפרה הקדושה, והוא בא בגופו  משום 'לא ישמע על פיך'(

להציל את הפרה, וקיבל את המכה של הרועה בראשו, ונעשה קרח בחלק של הראש. 

א השתילה לו שער משלה ע"י כישוף. בעבור זאת הוא הנסיכה דייבי ראתה זאת, והי

הם הבטיח לה שכל השיער שהסוגדים שלו )סוגדי דת ההינדו( יקריבו עבורו, זה יינתן לה. 

  .אומרים לך בפה מלא שזה מנחה וקרבן עבור האליל

הגרים בארצות המערב, דואגים  כאן המקום לציין, שכמה מכמרי דת ההינדו

לייפות את הדת שלהם, ומסבירים את מעשה הגילוח באופן התואם לרוח המערבית. 

הורדת הגאוה וכו'. הם לא רוצים להראות בעיניהם כשוטים, בפרט שהם נתמכים על ידם. 

, אומרים לך את אמונתם הנמצאים בטמפלים שבהודואך הסוגדים, הָספרים, והכמרים 

 .י סיכלות לבבם ללא נפתול ועיקש, כפי שניתן לראות בתחקירים ובסירטוניםהמלאה כפ

יותר מזה, הרי המאמינים נוסעים כמה ימים, וחלקם נוסעים כמה יבשות עבור 

הגילוח האגדי לאליל ההינדו שבטירופטי. ואם אין זה פולחן אלא הכנעה והורדת הגאוה, 

מעט )גם ניתן לראות שחלקם גוזזים סף. יכולים לעשות זאת בביתם ולחסוך זמן טירחה וכ



ורדת דידן[ להניחו בהינדו עבור האליל, וזה ודאי לא עבור ה 'קמיצה'כעין  ,מקצוות השיער ]להבדיל אא"ה

ואשה שאינה רוצה עתה לגלח לו את שערותיה,  -הגאוה... אלא כנ"ל, עבודתם היא ע"י נתינת השיער אליו 

 .(זו ועושה משהו מזההיא עכ"פ לא מוותרת על ה'עבודה' ה

את השיער, א"כ שורפים היו  7325הע"ז קיימת מאות שנים או אלפי שנים, ועד 

 שייך לומר שהשיער ניתן להחזקת המקום?מה 

אם זה להחזקת המקום, יתנו את כסף הנסיעה שלהם למקדש והאליל זאת ועוד, 

קצוות השיער ]להבדיל אא"ה )גם ניתן לראות שחלקם גוזזים מעט מאד מירוויח פי כמה מהשיער. 

 .כעין קמיצה דידן[ להניחו בהינדו עבור האליל, וזה ודאי לא עבור החזקת המקום...(

וכי יש  מה זה סותר שזה עבודה לאליל?לגבי הטענה שעושים זאת עבור ישועה, 

איזה גמ' בע"ז האומרת שאם העובד מצפה לישועה עקב עבודתו אין זה ע"ז? ודאי למדתם 

י אידיהן', האם לא כתוב שם עשרות פעמים שהגוי הולך ומודה בפני הע"ז עבור פרק 'לפנ

למה היא עשתה לו את הישועה אם לא בעבור שהוא  -לפי הבנתו הישועה שעשתה עבורו? 

האם נאמר שא"כ ההקטרה הזו אינה 'עבודה' כיון שהוא רצה  הקטיר בפניה ועבד אותה?

 ישועה? הס מלהזכיר.

בברכה ובצפייה שתבחנו את הדברים הנ"ל בעין האמת, ותצילו תמו מילי. המסיים 

    .    , צפתנירמיכאל רבים מעוון. 



 ר' בעלסקי

"ולכאורה דבר פשוט ש'דרך עבודתה מיקבע  (:1כתב הרב בתחילת דבריו )סע' ג' 

 ע"י הכמרים והמומחים... לא ע"י מה שהפשוטים מבטאים מתוך התלהבותם".

גילוח השיער כמרי ההינדו אומרים בפה מלא ששבידינו, לפי עדויות  יש להעיר:

)כפי שיובא בסוף התשובה  וענין ההכנעה והורדת היופי הוא טעם נלווה בלבד. הוא קרבן לאליל

 .ראיון עם עובדי הטמפל(

"אגב שמענו מהרבה אנשים נאמנים שבעת הגילוח לא נחים  :2כתב הרב בסע' 

הספרים מלפלפל ומלדבר דברי פוליטיקא ודברי שחוק... ואינו ניכר בהם שום סימן שיהא 

 זו עבודה ושירות לאליל".ניכר על ידו שעושים אי

המגלחים אומרים עם לפי הסירטונים שבידינו אין הדבר כך כלל.  יש להעיר:

)ניתן לראות בסירטונים(, ולא נשמע מהם  המתגלחים שוב ושוב את השם של האליל

  אדרבה נראה בסירטונים שהם עושים זאת בכובד ראש. .קלות ראש וליצנות

מר' ומסברא שא"א לעשות שום פעולה ולקבוע "נראה ברור מג :3כתב הרב בסע' 

 על ידה כלפי חפץ שיהיה עליו דין תקרובת אא"כ ייחד החפץ מקודם לע"ז", עכ"ל.

בינותי בגמ' ולא מצאתי זכר לזה, שאלתי בת"ח ולא ידעו להשיב  יש להעיר:

)דאמרו כיון מהיכן נפקא ליה האי חידושא. וכפי שתמה עליו הגרי"ש זצ"ל מחטאת העוף 

. אסרה וודאי לא ייחד לה העוף, דזה הקדש ואינו ברשותו לייחד לע"ז(]לע"ז[ שחט בה סימן אחד ש

ה דשוחט בהמת חבירו לע"ז נאסרת משום תקרובת "וכיהודה ועוד לקרא איתא ביו"ד קמ

)אם אנו בטוחים שלא עביד רק לצעורי(, ולהיכן אזיל חובת ייחוד הנ"ל, הרי אינו יכול 

 ראיות רבות לדחות חידוש זה. יש לו... וכן ע"ז הדרך לייחד דבר שאינו ש

טעות(, זה במה שאמרו שאם חק הע"ז כל מה שהגבילו בתקרובת )ואולי זה גרם ל  

שאין צריך ללוש מתחילה עבורה, אלא ניתן לקחת עיסה מן השוק, אז אילו הוא לש 

דמכיון שיכול , אין לזה דין תקרובת. ובסוף נמלך ולא הקריב לפניה ,מתחילה עבור הע"ז

לקחת עיסה מן השוק, הרי שפעולת הלישה עבור הע"ז, היא ככל 'הקדש', ואין הקדש 

לע"ז. ע"כ. זה הדבר הכי קרוב למה שרצה הרב לומר. אך לומר שאין תקרובת אא"כ 

 נכון כלל. אינו ייחדה קודם לע"ז, זה 

לך ואינו שלא יכול לייחד שערו? ואם משום שזה גודל והוואף אי נימא הכי, מנין 

 'דומם', הא גם 'עורות לבובין' )ע"ז כט ע"ב( כך, ונתנו לזה דין תקרובת מעליא.

"שמעתי מן המומחים שאף השיער הבא ממדינת הודו, רובו הוא  :4כתב הרב סע' 

 דלא מהני של הנ"ל )ר"ל לא מהטמפלים(", עכ"ל.



עולם הוא לפי כל התחקירים שבידינו, הרוב המוחלט של שיער פאות ב יש להעיר:

כמו אח  שהיה לו חבר הודי שהיה לוסוחר שיער ותיק )שומר מצוות(,  מעיד מהטמפלים.

נשבע  והוא (הרגיש שחייב לו את חייו$ ללא ערבים, והלה 1,000 סוחר הנ"ל הלווה להודי)ה, ממש

היהודי  סוחרנתברר ל , ואח"כולא מהמקדשים, הינו מרחבי הודו ער שמביא לוישהש לו

 מהמקדשים!!  רק היה שזה

 למה? שאין לו ברירה! משוםואמר לנו הסוחר שאין לו שום טענה על אותו הודי, 

$ אז הוא 5כיון שהתחרות היא באפס סיכויים, דהרי אם מנהל טמפל מוכר קוקו ב "

הטמפל אם כן מי יכול להתחרות איתו? הלא בכמה שתשיג קוקו אחר, המנהל $!! 5הרויח 

 ימכור לך בפחות!!

מהודו",  הפאות רוב אם לדעת אפשר כתבו "אי הרבנים ו את הסוחר הנ"ל:שאל

 ן?נכו זה שלך הידע לפי האם

ס, לביזנ שטוב מסחרי באופן ששיער אומרים בשטח והמציאות היגיוןה ה:תשוב

 אני ו.מהוד מקורו בסין במפעלים שנמצא השיער שרוב פשוט ולכןו. בהוד רק להשיג אפשר

 אלף מאה עד כשמונים של מתמדת גזיזה יש שבהודו מודים כולםו: משה עוד לך יגיד

 מכל קטן מיעוט רק זה אם בבקשה אזר!! נמכ הכלת, נזרק לא שערה ואףם!! ביו ראשים

 וכל אני למהה? לז מתקרבת מדינה איזוס!! בגלובו כזו אחת מפלצת עוד לי תביאם, העול

 ...מזה כמות ברבע ולאו... כז בכמות שיער שמקיאה מפלצת עוד מכירים לא שלי החברים

 ומבקשים אלי כשמתקשרים בשיער סוחר אניה... איפ לי שיגיד... רמכי שלך הרב רק אז

 צריךה"! כז דבר איןו "ל אומר אניי, אירופא שיער קילו 400 דחוף צריך אניי: "אהרון ממנ

 400 צריך אניי: אות ושואל שהומי מתקשר אם אבלם. ומגרדי שמוצאים עד בנרות לחפש

 4 אפילו שתרצה כמה ישו: ל אומר אנים, מהמקדשי שנקרא מה איכותי הודי שיער קילו

 ו. עכ"ל.הוד זה מה כבר לך ברור אזן. טו

"שמעתי מן המומחים שאף השיער הבא ממדינת הודו, רובו הוא  כתב הרב שם:

דלא מהני של הנ"ל )ר"ל לא מהטמפלים(. ואף את"ל שיש לחשוש לדין קבוע, לא גרע 

מספק השקול, וא"כ משנמכר ונשלח לשאר מקומות מתערב פעם ב' עם שערות המקום", 

 עכ"ל.

הוא חלק )מה שבכתב מוקטן,  "ז ה"יהלכות עבודה זרה פ רמב"םכתב ה יש להעיר:

כוס של , כיצד ספק ספיקה מותרספק עבודת כוכבים אסור : "אינו נצרך לענינינו(מהמקור אלא ש

עבודת כוכבים שנפל באוצר מלא כוסות כולן אסורים מפני שעבודת כוכבים וכל משמשיה אוסרין בכל שהן, פירש כוס 

ונפלו  ,שנתערבה בכמה טבעות טבעת של עבודת כוכבים כוסות שנים הרי אלו מותרין,אחד מן התערובת ונפל ל

נתערבה במאה ונתחלקו  שתים מהן לים הגדול הותרו כולן שאני אומר אותה הטבעת היתה בכלל השתים,

כלן  ,ונפלו הארבעים כולן לטבעות אחרות ,ארבעים למקום אחד וששים למקום אחר

נפלו הששים לטבעות אחרות כולן  .הטבעת האסורה ברוב היאשאני אומר אותה  ,מותרות

ושמא האיסור אינו  שנאבדו מן העולם)מבאר הכס"מ דבנפלו לים הגדול אפשר לתלות כיון  ."אסורות



, שהאיסור נמצאמשאי"כ בנפלו לחבית אחרת ממילא אתה יכול לנהוג בספיקו ככל שאר איסורים, , בעולם

  (, יותר משאר איסוריםחמיר בספיקוצריך אתה להמכיון שהוא ע"ז ו

שנחלקו המיעוט מן , זהו באופן שניהפעם הותרו אלו שנתערבו מה ש -נמצא 

 00שהמיעוט )רק אחרי ו ,צד אחרלטבעות(  00והרוב ), טבעות( לצד אחד 00התערובת )

בתוך  א'פעם  -של היתר, אז כיון שהאיסור נתערב פעמיים  אחרתיפלו לתוך חבית טבעות( 

, מותרתהשניה  החבית אז, בחבית האחרת ב'של המאה טבעות, ופעם הראשונה ית החב

 טבעות אסורה לעולם. 66והחבית הראשונה שיש בה  .כיון שכל טבעת יש עליה ב' ספיקות

מפעל, וכי הוא מפריש בצד 'רוב כאשר הסוחר ההודי מוכר את השיער ל   -ולנידו"ד 

 ...?ומוכר רק את המיעוט שיער כשר'

נפלו הששים לטבעות אחרות כולן וכתב הרמב"ם "הסוחר מוכר בסתמא, הלא 

שבעל המפעל קיבל רק את השיער הכשר, הלא יתכן שקנה  נסמוךכ על מה "! א"אסורות

 נו את רוב הסחורה שאצלו, ואיסורא ברובא איתא?ממ

אל הרוב שנשאר  מתייחסוכי הסוחר  ,שהקונה קנה את המיעוטנניח אם ואפילו 

כל ממילא  !מפעליםהלבעלי הסחורה שלו  כלאת וישרפנו? הלא הוא מוכר  ,ורכאיסאצלו 

היא  המציאות הברורהדחשב 'תערובת ראשונה' ולא תערובת שניה. השיער שבמפעלים נ

, ולא ספק אחדבהיא וכל פאה  -שיש במפעלים שיער של תקרובת שאינה בטלה לעולם 

 .ל"כנ 'תערובת ראשונה'בשם  נקראכיון שהכל שתי ספיקות ב

חילוק בין שיער  ללאהסחורה שלו  כלמוכר את  סוחרבמילים אחרות, כיון שה

מהודו לשיער אחר, וכן בעל המפעל קונה הכל ללא חילוק, על מה יש להשען שאין שיער 

 הודי במפעל? 

טבעות נחלקו לצד אחד, תלינן  דשישיםכיון שבטבעות של ע"ז הנ"ל אמרו, 

אל המיעוט והרוב כולם באים ו ,. אך אם הכל הפקראסורות לעולם והם שהאיסור הוא שם

הלא אף אם איסורא ברובא  את שיער המפעל כ'תערובת שניה'?ה שייך לדון מהתערובת, 

  כמו המיעוט בדיוק... קונההרוב גם נמכר לאיתא, 

ראשים,  00בפאה אחת מעורב שיער של ששאמר ר' שלזינגר כל זאת מלבד דברי ה

  אפילו ספק אחד אין לך. דמספיק שיהא שערה אחת של תקרובת והפאה אסורה.דע"י כך 

ת ועוד, כתב הגר"מ שטרנבוך דלא שייך לדון בכל דפריש כאשר יש סיבה דוקא זא

לקחת את המיעוט. נניח גוי שקנה בשר, והטרף יותר זול, ועתה יהודי יקח מהגוי, אינו יכול 

 לומר כל דפריש... כיון שהגוי יש לו סיבה לקנות את הטרף שהוא יותר זול.

יה המיעוט בשוק, יש לבעלי המפעלים כך נמי בדידן, הרי גם אם השיער ההודי ה

אינטרס לקנות אותו, כיון שהוא יותר זול, מלבד מה שהוא טוב מאד לפאות, ודאי אית לן 

תלייה למתלי שהם רוצים את השיער ההודי הזול והטוב כעדיפות ראשונה, ואזיל דין 

 . יעוטמד'איסורא ברובא איתא', כיון שיש לו ענין ב



כעין "המון ראשונים ס"ל להלכה דבשביל שבירת מקל ותלישה  כתב הרב שם:

זביחה לא נאסרה שום תקרובת, דלא נקטינן להלכה כמ"ד דס"ל הכי, הלא המה הרמב"ן 

 ותלמידיו והרא"ש והר"ן ועוד".

בנידון תקרובת להקדים כי יש  הטענה הנ"ל להיתר,להבין את  הקדמה יש להעיר:

או )א. תקרובת שהיא 'כעין פנים'. ב. תקרובת שהיא 'כעין זביחה'  :מושגיםלושה שע"ז יש 

 . ג. תקרובת שהיא לא כעין זביחה ולא כעין פנים. 'כעין זריקה', ואינו נצרך עתה לענינינו(

. והגדרת 'כעין 'לא כעין פנים', ו'כעין פנים')לקמן נראה שאין כאן ג' מושגים אלא ב': 

 .. אך לא נקדים את המאוחר(עבודתהחוק בכל ירָאה לפי פנים' נבחנת 

שכמותו נכנס לביהמ"ק כקרבן. 'כעין זביחה' פירושו כל  'כעין פנים' פירושו כל דבר

נכנס לביהמ"ק כדוגמתו לקרבן. 'לא זה ולא זה'  לאחיתוך שהוא )רמב"ן, מאירי(, גם אם 

 היינו שאין נכנס כדוגמתו לקרבן, וכן אין בו חיתוך. כמו אבני מרקוליס )נ ע"א(. 

. וגילוח עין פניםרק אם היא כתקרובת נאסרת לכמה ראשונים שטוען המתיר, 

א מקריבין ' ולא כעין פנים, שהרי לכעין זביחהכיון שנעשה בו חיתוך, הוא רק 'השיער 

 ממילא לאותם ראשונים, השיער לא יאסר.שיער בביהמ"ק. 

בדף נ ע"ב אמר רב, ע"ז שעבודתה במקל ושבר מקל לפניה, המקל  עוד נקדים:

שהזובח  יוחנן, אמר ר' קשר לדברי רב( ללא ,)בעמוד הבאמשום תקרובת. בהמשך הגמ'  נאסר

בהמה מחוסרת אבר למרקוליס, פטור. יש ראשונים הנוקטים שר' יוחנן חולק על רב 

ויש הנוקטים שאין כאן מחלוקת, אלא מחוסרת אבר גרע ומצריך 'כעין פנים' ולא סגי ב'כעין זביחה'. 

 ממקל. 

ם, רמב"ם וטוש"ע פסקו כרב, וכן )רוב ראשונילהלכה, יש שפסקו כר' יוחנן ויש שפסקו כרב 

. א"כ טוען המתיר הנ"ל, לאלו שפסקו כר' יוחנן, שיער אינו כעין פנים, פשטות הש"ס בסנהדרין(

 וניתן לצרפם כסניף להקל.  

)והשובר מקל בפני  על רב חולקשר' יוחנן  ולמדאכן  הרמב"ן והרשב"א א. :תשובה

)מש"כ הרב ברי הר"ן אין הכרע כמי הוא נקט. . בדע"ז שעבודתה לקשקש במקל, אין המקל נאסר(

ביניהם  שאין, משמע דס"ל יחד את ר' יוחנןוגם את דעת הרא"ש, אין הדבר כן, דהרא"ש פסק את רב בתוכם 

 מחלוקת, ומחוסרת אבר גרע ממקל(.

  !!אין עבודתה בכךאולם ראשונים אלו מדברים רק על 

 שוט. מן הש"ס ופוסקים מתבאר יסוד אחד פ ביאור קצר:

מנין יודעים שתקרובת אסורה בהנאה? ת. ממש"כ "ולא ידבק בידך מאומה מן 

מה משמש הפסוק "ויאכלו זבחי מתים"? ת. פסוק זה בא  החרם" )רמב"ם ע"ז ז, ב(. א"כ ל 

עולם לא מועיל ביטול הרי שבתקרובת -לומר שבניגוד לע"ז שמועיל בה ביטול,  , ואסורה ל 

 , או במגע, ולא נוגע לדידן.)חולין יג ע"ב( וכן שע"ז מטמא באהלב(. כמת שאסור לעולם )ע"ז כט ע"



תקרובת אסורה בהנאה? גם אם לא נעשה בה שום חיתוך? ת. זו מחלוקת  כלהאם 

בדף נ ע"א לגבי אבני מרקוליס שביטלום נכרים וחיפו בהן דרכים. המתיר אומר דשרי 

 סק. ללכת עליהן כיון שתקרובתן אינה 'כעין פנים'. וכך נפ

לשחוט לה צבי,  שחוק עבודתהמה הכוונה 'אינה כעין פנים'? האם הפשט שירָאה 

 אין הצבי נעשה תקרובת כיון שאינו כעין פנים? 

א"כ מהו שאמרו ודאי שהצבי נעשה תקרובת ונאסר בהנאה.  ,התשובה היא

   כך:התשובה היא  שצריך 'כעין פנים'?

מתים' )מאירי(. על  זבחיש 'ויאכלו . כמ"של בעל חי הזביחשל תקרובת זה  'אב'ה

)רמב"ן,  אז אנו רואים את המקל כבהמה של זו כן, ירָאה שחוק עבודתה הוא שבירת מקל,

, והמקל )וזה נלמד מ'איכה יעבדו' וכו'(, ואם הוא שובר לה את המקל, חייב ריטב"א, מאירי ועוד(

 וזה נקרא כעין פנים! נעשה ע"י כך תקרובת ונאסר.

שאין כך חוק זהו רק בנוגע לירָאה  -' ממשו הראשונים על 'כעין פנים כל מה שדיבר

שהיה מקום לומר שהזובח בהמה לפעור פטור, כיון שאין זו עבודתה והוי כזובח  עבודתה!

בא הפסוק "זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו", להזהיר על אותן  על זה -להנאתו,

אף לה', ולא לע"ז,  רקדיש לעשותן  ך וזריקה()זיבוח, השתחוואה, ניסועבודות השייכות לה' 

 שאין עבודתה בכך.

לאותם ראשונים בדעת ר' יוחנן( כיון שאינו דרך -) לפעור פטור!! צביעל כן הזובח 

 עבודתה, וכן אינו כעין פנים.

נמצא שטענת המתיר, לצרף את הרמב"ן והרשב"א כסניף להקל, אינה נכונה כלל!! 

, כפי לכל השיטותוהוי תקרובת  דרך עבודתה בכך! -ההינדו כיון שגילוח השיער של דת 

 , דהוי תקרובת.שכך חוק עבודתהשזובח צבי לירָאה 

אלא שהגדרת 'כעין פנים' כלל הדבר הוא, שאכן צריך 'כעין פנים' לכל תקרובת, 

. אם חוק עבודתה לעובדה בשבירת מקל, אזי זה נבחנת אצל כל ירָאה לפי חוק עבודתה

 ידה. ואם אין דרך לעובדה בשבירת מקל, אז כעין פנים פירושו כעין פנים ממש.כעין פנים ד

, זה לסיעת להאסר כדי -לה מקל  לשבורמה שכתבנו דצריך שדרך אותה ירָאה הערה: 

, אך כנ"ל( כך חוק עבודתהכש רקשהמקל נעשה 'בהמה' לדידה ) הרמב"ן הנ"ל שפסק כר' יוחנן

, ולא כגון לקשקש לפניה בענין אחרדרך לעובדה במקל לסיעת הרמב"ם שפסק כרב, אפי' אם 

, ואם שוברו לה הרי זה )כיון שעבודתה במקל( בשבירה, הרי שעכ"פ המקל חשיב 'כבהמה' לדידה

 כעין פנים.

אף שהוא מוכח מעצם  - מיירי רק באין עבודתה בכך ראיות לכך שכעין פנים ממש

 :ראשוניםהפסוקים והסוגיות כנ"ל, נביא בע"ה ב' ראיות מה

נתרבו עבודות  ולאמדגיש כמה פעמים את המשפט הבא: ")דף נא( הרמב"ן א. 

כלומר, כל החידוש  .אלא זיבוח קיטור וניסוך והשתחוואה כדאיתא..." משום כעין פנים



זה רק על 'עבודות  ,)ולא מספיק כעין זביחה(' כדי לאסור ממש של רבי יוחנן דבעי 'כעין פנים

 היינו העבודות שנלמדו מ'זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו', -ים' משום כעין פנ שנתרבו

)וכאמור, זה  .לא יעשה עבור ע"ז שאותה, )זיבוח, השתחוואה כו'( זהיר על עבודה שהיא רק לה'שהכתוב מ כנ"ל.

 (.לא כדרכהקאי על 

על דברי רב "ע"ז שעבודתה במקל שבר מקל לפניה חייב...", מכריח רש"י )נ ב. 

וק', אם החולק על רב סובר  דאז זה פשיטא!א מדובר שעבודתה בשבירת מקל, ע"ב( של

דאפי' בדבר שעבודתה בכך בעי כעין פנים, מה פשיטא? הלא יש מי שסובר לא כך, ואנו 

ואין לומר דכוונת רש"י דחייב אבל אינו תקרובת, כיון דמה דחייב הוא משום דהוי כעין פנים  נאמר פשיטא!?

)דלרב ב'כעין זביחה' מתקיים 'כעין פנים', גם אם אין זו חק עבודתה, מספיק מה שעובדים לה  כמבואר ברש"י שם

   .בדבר זה(, ממילא הוי תקרובת

הוא חק עבודתה כו"ע סברי שהחיתוך או השבירה הוא דבר שבאלא ודאי כדאמרן, 

 ה'כעין פנים' דידה, כנ"ל. 

אבל אם שחט לפניה בהמה " :)נא ע"ב ד"ה 'ונראה לי'(כתב הרשב"א  הערה חשובה:

שנאמר  ...ואינה נאסרת דלאו כעין פנים היא ,בעלת מום שחסרה אחד מאיבריה פטור

לא אסרה תורה אלא כעין פנים, ותקרובת שאינו כעין פנים ולא ראוי  'זובח לאלהים יחרם'

למזבח כגון אבנים ומקל וחגב וצואה וכיוצא בהן, אע"פ ששבר לפניה המקל או ששחט לה 

הרי  שדרכה בכך אע"פרת בדאיכא תקרובת המשת ,גב וזרק לפניה הצואה והיא ליחההח

ין, דכעין פנים ממש בעינן ולא כעין זביחה, דהלכתא כחכמים דפליגי עליה דר' ראלו מות

 ."יהודה בשחט לה חגב

, אלא פירוש עבודתהכך חק שמה שכתב הרשב"א "אע"פ שדרכה בכך", אין כוונתו 

כגון  -בואר בסוגיא שדרכה באותו ענין אבל הוא עבד בענין אחר 'דרכה בכך' כפי המ

, לה מקל לשבורמקל, והוא שבר את המקל. אבל אם עבודתה בכך, כגון  שדרכה בקשקוש

 ודאי הוי תקרובת אף דאינו כעין פנים, וכנ"ל.

דהלכתא כחכמים דפליגי עליה דר' יהודה דבר זה מוכח ממה שכתב באותו משפט "

  והלא התם מיירי שאין זה חק עבודתה, כמבואר שם בסוגיא.  - "בשחט לה חגב

ואומר רבינו הרב נ"ר דהיינו "ב, וז"ל: "דף נא ע מוכח ברשב"אכמו כן, דבר זה 

אפי' למאן דאמר דאבני הני )ר"ל מעות וכלים שנמצאו עליו דרך בזיון( טעמא דמתני' דשרי 

שתברת, משום דמעות וכסות וכלים ולא בעינן זריקה המ ,מרקוליס אסורין מדין תקרובת

כך )גם כאן מוכח שמילים 'דרכה בכך' אין הכוונה 'ש אינם בכלל תקרובת ואף על פי שדרכה בכך

, אלא שכך דרכן להביא לה מעות וכלים, דהמשנה לא מיירי בע"ז שעבודתה ע"י מעות וכלים. חק עבודתה'

וחזין בחוקי הע"ז שלהן שהיא , שאינה נקראת תקרובת אלא דבר שאאך עבודתה במשהו אחר(

בזריקתן לפניה או בהעמדתן לפניה, כגון אבני המרקוליס שיש בחוקי  ,חפצה בכך

שאע"פ ולפיכך היינו סבורים לומר  .המרקוליס שהיא חפצה בתקרובת זריקת האבנים

כיון שיש כאן תקרובת הע"ז מיהא, אבל הכלים והמעות  ,יאסר שאינן תקרובת המשתברת

 ".שתהא הע"ז חפצה בגופן של מעות ושל כלים אינם תקרובת



", ולא תקרובת המשתברתולפיכך היינו סבורים לומר שאע"פ שאינן ממה שכתב "

הרי  במה שהוא חק עבודתה" מוכח כדאמרן, שכעין פניםכתב "שאע"פ שאינן תקרובת 

וטעמא . שאותו דבר הוא ה'בהמה' דידה, ובכל הדומה לזביחה מתקיים בה 'כעין פנים'

משועבד ן הלימוד נלמד מ'זובח לאלהים' אלא מ'איכה יעבדו', וממילא אי לאכדאמרן לעיל, דאיסור של עבודתו בכך 

 שזה זביחה, או זריקה.  ,לכעין פנים ממש, אלא רק בעינן שיהא לזה דמיון ל'אב' של תקרובת

 לסיכום: 

תה עבודתה בכך, אך בעבוד באיןההבדל של הרמב"ן הרשב"א מהאחרים הוא  א.

 . וכולם שוים שמספיק כעין זביחה כנ"ל. אין הבדל כללבכך 

, )נא ע"א "בשקצעה מתחילה לכך"(, מאירי )סי' קא(הרי"ף, רמב"ם, ראב"ד, יראים  ב.

)אך דרכה להעבד באותו חפץ,  שאף בלא דרכה בכךרא"ש, טור, שו"ע וכו' נוקטים בהדיא כרב 

'כעין זביחה', נאסר, אף שאינו 'כעין פנים'. )וכן , ועשה כגון, שדרכה בקישקוש מקל, והוא שברו(

 סתמא דסנהדרין סב(. 

יש הסוברים שרב ור' יוחנן לא חולקים כלל. כגון הרמב"ם שפסק גם את רב וגם  ג.

את ר' יוחנן, וכן הרא"ש פסק את שניהם. דס"ל שאין סתירה ביניהם. וביאור לזה נמצא 

ל, כיון שכשעבודתה לקשקש לפניה ברשב"א, שלהקריב מחוסרת אבר גרע משובר מק

, אלא אדרבה הוא שהע"ז לא רוצההוא לא עשה פעולה במקל והוא שובר את המקל, 

השתרש בחטא. שעבודתה בקשקוש מקל, והוא אף 'שבר' לה את המקל. משאי"כ להקריב 

רוצה, ואיך שייך להחשיב זאת תקרובת מחמת שהוא 'כעין  לאהיא  את זהמחוסר אבר, 

)ולכן נקיט שהלכה כרבי יוחנן ך נוקט החת"ס )ח"ז סי' מ( שרבי יוחנן לא חולק על רב זביחה'. וכ

 . במחוסרת אבר, ובשבירת מקל כרב, דמביא את הרמב"ם עי"ש(

"מי שיעלה על הדעת שמקריבין שיער  , בשם יבואנית מהודו:6כתב הרב בסע' 

כי השיער אצלם דבר  באיזה צורת קרבן או הקדשה, אם הוא מהם הוא בודאי שוטה גמור,

טמא ונבזה, ולכך מגלחים אותו להשפיל הגאוה ולעקור אהבת היופי, וח"ו להביא איזה 

 שיער לתוך הלפני ולפנים שלהם".

צריך לקחת בשיקול שסוחרי מהודו,  יבואניתהיא  -כפי שכתב הרב  יש להעיר:

 ור על הלקוחות, וודאי שעליהם לשמבודה זרהיהודים מעהדעים להסתייגות של מּוהשיער 

 ,תחקירים ,. זאת ועוד, יש בידינו עדויותמהלקוחות של פאות משיער טבעי( 7%)היהודים הם שלהם 

 שהשיער ניתן לאליל. ברורהתמונות וסירטונים, המעידים בצורה  ,הקלטות

)כעין מה  !הוא דבר נלווהזה שנלווה בתוך פעולה זו מחשבה של הורדת היופי, 

, ושהיה אמור להעשות לו, ואף זה חלק הקרבן האדם מחשב על שפלותו שאצלנו, להבדיל, בעת הקרבת

אבל האמונה שלהם היא שהאליל ראה רועה שרוצה להכות את הפרה , עיקרי בקרבן(

הגן עליה בגפו, וקיבל את המכה ונתקרח בחלק מהראש, והנסיכה ריחמה  הקדושה, והוא

כל השיער הניתן לו ע"י עובדיו, עליו והשתילה לו בכישוף מהשיער שלה, והוא הבטיח לה ש

   יעבור אליה.



)הרב אלישיב כתב לרב בעלסקי שאין מה  התשובה של הגריש"א זצ"ל: יכתב הרב אחר

 היוצא מהודו הוא מהמקדשים.מהשיער  70%, כיון שהמסמך מהשגרירות מעיד כי שיער כשר לדבר על רוב

מהשערות המובאות מהודו  70%-בענין מה שמסרו השלטונות ש" השיב על כך הרב בעלסקי( -

הן מאלו שהתגלחו מבית ע"ז שלהם, אמת שכן מסר פקיד אחד, וכבר בדקו אחריו 

ושאלוהו מנין לו, והלה אמר כי כן ראה באינטרנט וזיהה מאיפה לקח, והביטו שם ומצאו 

 להיפך ממש".

צריך עוד  יש להעיר: המסמך המקורי נמצא בידינו, וכתוב כגירסת הגריש"א.

יש בידינו מסמכים של סוחרי שיער גדולים , אולם של הרשויותשזה לפי המסמכים  ,לדעת

מהשיער בעולם יוצא מהמקדשים שבהודו )ואין זה פלא, מאחר  50%המעידים כי לפחות 

 איש ביום(. 100,000שמתגלחים שם 

עוד בדקנו במקורו מה שציטט הרב י"א מכתבי הרב חיד"א וייס "כתב הרב שם: 

, גם ונתברר שמעולם לא הודיע שרוב השיער מהמקדשים כמו שטען הוא מאנטוורפן,

 דיברנו עם הרב חיד"א עצמו והוכיח אצלנו כל זה באופן בלתי מסופק".

השליח של החיד"א וייס חזר עם עדויות ברורות כי הרוב המוחץ של  יש להעיר:

תקשר אליו שיער הפאות בעולם יוצא מהמקדשים. אותו שליח מספר כי החיד"א וייס ה

 וביקש ממנו שלא להעיד את עדותו בארה"ב. 

"עוד בררתי שרוב השיער הכי מעולה היוצא מן המקדשים הנקרא כתב הרב שם: 

 'רמי' מיוחד דוקא לראשי השחורים ולא לפאות בכלל".

, ששיער ההודי הוא מעולה באופן ברורמעידים שיער הסוחרי כל  יש להעיר:

לפאות. ובענין הצבע, מובא בתחקירים שבידינו כי הוא נכנס לאמבטיה עם כימיקלים 

שמורידים לו את הפיגמנטים, ונעשה לצבע הרצוי. לכל הדברים הלו יש בידינו עדויות 

 ברורות, מסמכים, סירטונים ועוד.

מה בכך שאצל כמוש הוה העברת שיער דרך עבודה, מאחר דאינו " :שם כתב הרב

עי"ש דמביא  -",... ולא שמענו מעולם שמקדישים השיער לכבוד פסיליהםכן הכא

שהכמרים אומרים שאין שיער זה לאליל, וממילא אין לנו להתחשב במתגלחים שאומרים 

 . ניתן לאליל כןשהשיער 

חקרו את הדבר היטב אצל פקידי הטמפל המרכזי, ללא כמה גורמים  יש להעיר:

שרמזו שהם יהודים, אלא הציגו עצמם כסטונדט העושה עבודת דוקטורט, ונצרך לדעת 

  (05ואז ללחוץ  5175757700כמה פרטים. להלן אחד מהראיונות )ניתן גם לשמיעה בטל'  

 ידע את רוצה גבירתי?עובד: איזה מ

מראיינת: רציתי לדעת דבר ראשון האם הם אומרים איזה מילים מיוחדות של 

 דקלום לאלילים?

 עובד: בזמן הגילוח?



 מראיינת: כן, בזמן הגילוח

)א.ה. מעתה נכתוב זאת בחילוף אותיות "לתיפלל" עובד: "גובינדה", אנחנו צריכים להתפלל 

 גובינדה" בזמן הגילוחלאליל " להבדיל בין הטהור לטמא(

 מראיינת: הם אומרים "גובינדה"

 מראיינת: האם זה נחשב קרבן לאלילים כשגוזזים את השיער?.    עובד: כן

עובד: כן גבירתי, אם אני מתיפללת לאליל לעשות משהו בשבילי ואז הוא פתר את 

 זה בשבילי. אז אחר כך אני נותנת את הגילוח שלי לאליל

 נים את השיער לאליליםמראיינת: אז הם נות

עובד: אם יש לך בעיה מסויימת, ניסית מלא דברים, יש לך קשיים, את מתיפלל 

לאליל "אם הבעיה הזאת תיפתר אני נותנת לך את השיער", אז אחר כך אני נותנת את 

הגילוח לאליל, אחרי פתרון הבעיה את נותנת את השיער לאליל. זה קרבן, את נותנת את 

 עובד: כן?    מראיינת: אז השיער זה קרבן לאליל  .   השיער לאליל

 מראיינת: האם הרבה נשים באות להתגלח או זה רק גברים

 עובד: שניהם עושים גילוח

 מראיינת: אוקיי, שניהם עושים הגילוח, תודה רבה

 מראיינת: האם נשים גם מגיעות או גברים או עוד נשים או שניהם

 ה אפילו ילדים.עובד: כן, כל אחד יכול לעשות את ז

מראיינת: ההודים שמגיעים לגילוח האם הם מתיפללים לאליל כשמגלחים את 

מראיינת: מה פירוש    עובד: כן כן גובינדה.   השיער? האם הם אומרים משהו "גובינדה"?

מראיינת: אהה, אז הם מתיפללים. הם אומרים .    עובד: זה הלורד באלאג'י    גובינדה?

 .גובינדה

ות האחרונות שלי הם חוץ מ"גובינדה" האם הם אומרים עוד איזה השתי שאל

 תיפלה או רק גובינדה?

 עובד: כל אחד מיתפלל בדרך שלו.

מראיינת: אהה, כל אחד מתיפלל בדרך משלו וזה מחשב מנחה לאליל או קרבן 

 לאליל? כשהם גוזזים את השיער האם זה נחשב קרבן דתי?

שההודים וההודיות באים לגלח את השיער למה מראיינת: כ.    עובד: כן, גבירתי 

 הם מקריבים את השיער לאליל



עובד: הם בתיפלה, גבירתי, בדרך כלל כל אחד יש לו משקל בראש, הם מכופפים 

את הראש לפני האליל. הסרת השיער הכוונה שהם מכופפים את הראש לפני האליל, נכון? 

 ם כורעים את הראש לפני האלילמראיינת: אהה, אז הכוונה שה    לפני האדם השני.

עובד: כן כן גבירתי, הם מכופפים את הראש והסיבה של הגילוח ]לא ברור המילה 

עובד: כן כן   מראיינת: אבל השיער עצמו הוא מתנה לאליל? השיער עצמו..    אחר כך[

עובד: כן בערך .   מראיינת: האם אתה יודע כמה אנשים מגיעים לטמפל כל יום.    גבירתי

 עובד: כן    אלף כל יום? 70מראיינת: .    אלף 70

מראיינת: והאם יש עוד הרבה טמפלים שעושים גילוח? האם זה היחיד? או האם 

 עובד: יש הרבה, גבירתי..   יש עוד טמפלים שעושים גילוח

 אלף כל יום, זה לא יאומן. זה יהיה המון כל שנה. 70מראיינת: וואו, יש 

 נת: וכשהם מגלחים, האם הספרים גם אומרים גובינדה?מראיי.    עובד: כן כן

 עובד: כן.   מראיינת אה, הם גם אומרים גובינדה וואו     עובד: כן גבירתי.

מראיינת: עוד שאלה אחת. למה ההודים וההודיות מגלחים את השיער? האם 

 עובד: שיער זה היופי של היופי האנושי. האם אתה מאמין לזה.    אתה יודע למה?

 בהחלט יפהפה מראיינת: כן, זה 

עובד: כן, שיער זה בהחלט יופי של אנושות, ע"י נתינת הגילוח אנחנו נותנים את 

 היופי שלנו ללורד. אנחנו מקריבים את היופי לברכת האליל.

 מראיינת: אז אתם מקריבים את השיער.

י שלנו עובד: על ידי הקרבת השיער הכוונה "האליל אנחנו מוכנים לתת אפילו היופ

מראיינת: וואו, אז אתם מוותרות על היופי בשביל ברכת האליל. והאם .    לברכה שלך"

 השיער נחשב קרבן לאליל? האם זה הולך לאליל?

עובד: כן זה היופי שלנו. השיער זה היופי, אנחנו מקריבים אפילו השיער לברכת 

 ילעובד: הכל ברכות מהאל    מראיינת: וזה הכל לברכות?    האליל.

 מראיינת: ואיזה ברכות האליל נותן, כל מה שהבן אדם צריך?

עובד: כל או איזה שהוא ברכה, אם אנחנו חושבים לפני האליל אם זה יקרה, 

אנחנו מגלחים. אוקיי? אם תקבל קידום, או אתה רוצה רכב או כל דבר כזה, אם זה קורה 

את זה אני אגלח. או אם  אנחנו צריכים לגלח את השיער. זה שבועה. אליל אם אני אקבל

 הילד בריא אם הוא נהיה בסדר באמצע בעיות בריאותיות.

 מראיינת: מתי הם אומרים גובינדה? לפני הגילוח או באמצע הגילוח?

 עובד: כל הזמן, "גובינדה" זה מן מלמול או מנטרה

 מראיינת: אה, זה מנטרה. האנשים אומרים כל הזמן בזמן הגילוח גובינדה



 ל."כע .מראיינת: זה מאוד עוזר לנו, תודה רבה על כל העזרה    ירתי.עובד: כן גב

 

 יכאל ניר, צפת.מ .יש עוד להאריך, ונסתפק בזה

 



 החיד"א וייס, אנטוורפן

מהאליל,  איזה טובת הנאה"ם בהודו שרוצים לקבל ו"העכ כתב הרב בסע' א:

 מגדלים שערותיהן וכו'", עכ"ל.

לפי העדויות, תחקירים, תמונות, סירטונים, שיש בידינו הסוגדים  יש להעיר:

בשינוי קצת נכתב ). הם בהמוניהם מספרים כי האליל בלאג'י לעבור האליגוזזים את השיער 

ראה רועה צאן שהולך להכות את הפרה הקדושה, והוא בא בגופו  משום 'לא ישמע על פיך'(

להציל את הפרה, וקיבל את המכה של הרועה בראשו, ונעשה קרח בחלק של הראש. 

ף. בעבור זאת הוא הנסיכה דייבי ראתה זאת, והיא השתילה לו שער משלה ע"י כישו

הם הבטיח לה שכל השיער שהסוגדים שלו )סוגדי דת ההינדו( יקריבו עבורו, זה יינתן לה. 

  .אומרים לך בפה מלא שזה מנחה וקרבן עבור האליל

כאן המקום לציין, שכמה מכמרי דת ההינדו הגרים בארצות המערב, דואגים 

ן התואם לרוח המערבית. לייפות את הדת שלהם, ומסבירים את מעשה הגילוח באופ

הורדת הגאוה וכו'. הם לא רוצים להראות בעיניהם כשוטים, בפרט שהם קבלת ישועות, 

, אומרים הנמצאים בטמפלים שבהודונתמכים על ידם. אך הסוגדים, הָספרים, והכמרים 

לך את אמונתם המלאה כפי סיכלות לבבם ללא נפתול ועיקש, כפי שניתן לראות 

 (.61. )רא' קובץ מצורף מס' ניםבתחקירים ובסירטו

 מה זה סותר שזה עבודה לאליל?לגבי הטענה שרוצים לקבל טובת הנאה מהאליל, 

אין זה ע"ז? האם  ,וכי יש איזה גמ' בע"ז האומרת שאם העובד מצפה לישועה עקב עבודתו

לא כתוב עשרות פעמים בפרק 'לפני אידיהן', שהגוי הולך ומודה בפני הע"ז עבור הישועה 

אם לא בעבור שהוא הקטיר  ,למה היא עשתה לו את הישועה -לפי הבנתו עשתה עבורו? ש

אינה 'עבודה' כיון שהוא רצה ישועה?  קטרתוה משום כךהאם נאמר ש ?להבפניה ועבד 

 הס מלהזכיר.

. והצפייה כיון שזו עבודתולסיכום, אין זה נכון. הם מקריבים את השיער לאליל, 

אלו דברים נלווים. כשם שאצלנו, להבדיל אא"ה, האדם  -ה לברכות, או הורדת הגאוו

 ויחד עם זה מצפה לישועה וברכה ואין בכך כלום.  מקריב קרבן

ורובא דרובא "נכנסים לבית הע"ז הגדול כמליון עכו"ם בכל שבוע, כתב הרב שם: 

 ". מהבאין אין מתגלחין כלל

 היאים שהרב לרמוז על כך שכמות השיער הבאה מן המקדנת ואם כו יש להעיר:

אכן יש ימים שהרוב אינם מגלחים, ד עיר,הליש  -בעולם הפאות  שיער יותמכלל רק מיעוט

ביום!! )בכל המקדשים(. עוד  100,000, המיעוט שכן מגלחים מספרם מגיע ל אבל עם זאת

צריך לזכור שהרבה פוקדים את הטמפל לעיתים תכופות, ואינם מתגלחים.  רובםיש לציין כי בחגים 

 בשיער קצר.רוצים לגלח 



שיער כל  ה פומבית שלמכירקיימת מהנהלת הטמפל בטירופטי לציין כי עוד יש 

 המקדש למניינם, מכר 2011חצי שנה, ובראיון בטלויזיה ההודית, הודיעו כי בשנת 

מן הטמפל  תשיער היוצאצא וחשוב, אם זו כמות  .טון של שיער 1,578 פומביתהבמכירה 

. רא' קובץ מצורף מס' שאר המקדשים ףבצירובשנה יוצא , כמה בחצי שנה -של טירופטי 

62. 

מגלחים אינם כמרים, רק ספרים אומנים, ואדרבה הם "ה שם:כתב הרב 

 מהשפלים באומה זו", עכ"ל.

טענה זו תמוהה במיוחד, הלא מי נותן את השם כומר? האם מנהל יש להעיר: 

 הטמפל, או מה שנקרא 'כומר' לפי גדרי חז"ל? 

 וולא !ופועל בשבילה בע"ז אדוקמי שהוא  ודאי לפי גדרי חז"ל. ומה הפירוש כומר?

מגיש את הקרבן לע"ז, אלא מה שפועל בשבילה באדיקות נקרא 'כומר השהוא דוקא 

 ., ומפני כך נקרא כומר"שפיטם עגלים לע"זראיתם בן פוטי זה "בב"ב קט ע"ב רא'  .לע"ז'

ז יותר מן "אין לך מי שפועל בשביל העו און". כהןבא ברשב"ם שם שהוא "פוטיפרע וכמ

  הגלחים.

ו מנוחה, לא מנוחה פיזית במשמרתו אין לגלח כל . בחייהם של הגלחיםמעט נעיין 

ולא מנוחה נפשית. לא כל אחד מתקבל להיות גלח בטמפל, ואפי' שמחכים שעות רבות 

 -בתור, לא יוצא מישהו מקהל הממתינים להצטרף אל הגלחים להקל מעליהם את העומס 

עד שלא . זה עובר מאב לבן בלבד, והם אדוקים מאד בעבודתם ר במקצועוגם אם הוא ספ  

. כך שסחוסי הרגליים שלהם נשחקים וכואבים ושורשי כפות הידיים נהרסיםנרתעים מ

 ., וממילא חשיב כומר, ופשוטודאי שזה נחשב אדוק לע"ז

הרי שהמגלח הוא משרת זאת ועוד, עד כמה שגילוח השיער חשיב עבודת האליל, 

ין לפני שמגלח לאליל ההינדו, לבין המגיש את הי גלח. א"כ מה הפרש בין האת האליל בזה

זה וזה , 'עד שימסרנו לכמרים'(ש "שקרוי כומר, כמ) הילדים במדורות המולךאת  מעבירהפסל, או ל

  וחשיבי 'כמרים' משום כך. משרתים את האליל

"בתוך התגלחת לא נמצא שום אליל או תמונה, חוץ בחדר אחד  כתב הרב שם:

 קטן המיוחד לפולחן", עכ"ל. 

ל אולם פסל או תמונה של לפי התמונות וסירטונים שבידינו יש בכ יש להעיר:

אליבא דאמת אין צורך בזה, כיון שהם רואים את ו .63אותו אליל. רא' קובץ מצורף מס' 

 , והוא קדוש בטומאת האליל.שייך לאליל - (בטירופטי) שסביב הטמפלהמקום כל 

מהמתגלחים מזכירין שם הע"ז,  40%"אמנם בשעת התגלחת בערך  כתב הרב שם:

 מהמתגלחים חושבים שם האליל בלבם", עכ"ל. 40%ועוד בערך 

מהמתגלחים אפילו לא חושבים אותו בלבם. דבר  20%לפי דברי הרב  יש להעיר:

בשום ראיון עם עובדי הטמפל/כמרים/מתגלחים, ואדרבה בראיון עם עובדי זה לא מוזכר 



, כך גם רואים הגילוחכל שהם אומרים את שם האליל לאורך הטמפל נאמר כדבר פשוט, 

. ואם כדברי הרב, הרי זה דורש הסבר למה להם ליסוע 64בסירטון. רא' קובץ מצורף מס' 

 עבודההם לא עושים את הבסופו של דבר אם  ,של שעות רבותולחכות בתור מס' ימים, 

בעלי אינטרסים  נודע לנו עלכי  וכבר הובא בהקדמה) יש לבדוק את המקור למידע זה. כןל כראוי...

  .(נתונים שקריים הםכניסו לפניגנבו את דעת הרבנים, והש

עבור השערות שמקפידין  )כלי ההינדו("יש בכל קומה שני כלים האלו תב הרב שם: כ

כי הם מאמינים שבתחתית כלי מתחילה ליטלם מן הרצפה וליתנם לתוך כלי זה דייקא, )

 (", עכ"ל. זה יש כח השפעת ישועה של הפסל

יא שמניחים בכלי ההינדו. הסיבה ה אין זו הסיבהלפי המידע דבידינו,  יש להעיר:

. מה 66הם מוסרים את השיער לאליל. רא' קוב"מ מס'  וכךמשום שזה כלי ההגשה לאליל, 

הגישו שאלא משום לבדו,  'כלי'זה לא משום ה, עבורם השפעהמכך שהם מאמינים שיש 

 ..., וממילא יושפע להם שפעאת הקרבן לאלילעל ידו 

"בחדר התגלחת )במלון( יש  :הסוגריים במקור -. לגבי העשירים כתב הרב שם

תמונות ע"ז נחשבות להם כעין פסלים, ויש להם תמונות כאלו תמונה של הע"ז על הקיר, )

 אך אין שום קשר בין הקטרה בכל מקומות מושבותיהם... ולפעמים אף מקטירים לפניהן,

(, וגם שם יש כלי קטן הונדי שמניחין שם השערות אחר הגילוח וכו'", עכ"ל. לשעת הגילוח

אלא  ,ה לאליל, אך הגילוח לאהיא הקטר פסלמדברי הרב מובן שאמנם ההקטרה בפני ה

 כמו כל גילוח בעלמא. הוא 

להתגלח ממש מול הפסל,  ומתאפשר לשלפי המידע שבידינו, מתגלח  יש להעיר:

את החלק האחורי של הראש,  ונשאר מולו לאורך כל הגילוח, גם כאשר הסָפר מגלח ל ואה

אורך הגילוח כנגד  , כדי להיות לכלאלא הוא מתכופף יותר ויותראין המתגלח מסתובב, 

וכן מוקלטת שיחה של אשה מארה"ב מראיינת עובדת של הטמפל המרכזי הפסל. 

. רא' קוב"מ ואומרת לה שהם מכופפים את הראש בפני האליל בעת הגילוחשבטירופטי, 

 .67מס' 

א אומר את שם והוזאת ועוד, הרי אותו מתגלח נסע מס' ימים להגיע לטירופטי, 

, והוא עושה זאת מול שמוע את זה!(לקשה מאד ש עד)האליל לאורך כל הגילוח, שוב ושוב 

 להחליט שאין לו טעם באליל בעת הגילוח...נוכל היאך  ,אחר כל זאת -הפסל. 

אחוז בערך(  10או  5: "חלק קטן מהמתגלחים )הסוגריים במקור כתב הרב שם

ראשם שנתגלח, ונותנין בכלי ההונדי המונח שם, וגם  לוקחים איתם כמה שערות משער

אבל אין מקטירין  עבור הבירור והייבוש, אלו השערות מובאין בחזרה לבית התגלחת

 ", עכ"ל.מהשערות כלל וכלל

הקטרה כלל. עצם הנחת בתלויה  אינהההינדו  לאלילהקרבת השערות  יש להעיר:

ות כיכרות האובלי"ש, שהם היו כפי שהרשב"א כתב אודההקרבה לאליל.  זההשיער בכלי ההונדי, 

   מונחות לפני האליל, לכן הוו תקרובת, אף שאח"כ זה הולך לכמרים.



כאן כתב הרב א.ה. ) ...היות שהנכרים הבאים להתגלח לשם ע"ז כתב הרב בסע' ג':

וכל מעשה הגזיזה עושין בדרך  (, ואין לכפול הדבריםלעילכמה דברים אשר כבר הערנו עליהם 

 ", עכ"ל.זכירין שם ע"ז, ואין עושין שום תנועה עבור ע"זואין מאומנות, 

 שםמזכירין שם האליל לאורך הגילוח )ונתבאר  40%כתב ש לעיל הרב  יש להעיר:

, חושבין אותו בלבם 40%שלפי המידע שבידינו משמע דכולם אומרים את שם האליל(, ו 

 !?אהדדימזכירין שם הע"ז, נמצאו דברי הרב סותרין  שאיןועתה הרב כותב 

עבור הע"ז" )כלומר המתגלח לא עושה שום תנועה,  ואין עושין שום תנועה"מש"כ 

לבוא ולגלח עבורו את השיער...  זו דרך עבודתה לא מובן כוונתו? הלא ,הוא רק יושב(

ועה עושה הפוער עצמו לפעור? או המוסר בנו לכמרי ה'מולך'?! ואף אם תאמר ואיזה תנ

ממילא השיער אסור  הע"ז כפי רצונה, שנעבדה מצד המתגלח, הרי ברור מעשה שאין כאן

 רגם הספָ כפי העדויות שבידינו, ) גם אם לא נתת לו גדר של 'עביד מעשה'. - בדין תקרובת

  .(חושב על פרנסתוואין בזה גריעותא מה שגם , 68מ מס' "רא' קובז, "מכוון לע

 על כשאתה דןמתאים זה  -לדון על חוטא האם הוא 'עביד מעשה' או לא  ביאור:

שאם אין לו גדר של 'עביד מעשה', אין אבל אין הפשט  .ב"יומה גדרו לענין עונש וכ האדם

  ...כאן כלום והכל מותר

לדוגמא, אדם שאומרים לו 'אל תשב שם, שאם תשב שם אנו ניקח אותך ונזרוק 

על ויזרקוהו משם  אותו משום שכשיקחו ,אותך על תינוק', וכי הוא יכול ללכת לשבת שם

ודאי  התינוק הוא לא יעשה שום מעשה? ודאי שלא. גם אם לא תטיל עליו עונש ככל רוצח,

 . וכל כיו"ב.הוא נקרא מאבד נפשש

נאסרת שלומר  'כאשר אבדתי אבדתי'מרה אסתר אל ש"בחזוב כת :ב' דוגמא

? היא סה"כ הולכת החטא מעשהכיון שעתה זה ברצון. וק' וכי היא רוצה את למרדכי, 

בכ"ז  !!ההיא עדיין בגדר אנוס עצמוהחטא מעשה הרי על  .ה..שיבוא לסעוד המלךמלבקש 

כיון שהיא עשתה עד אותו שלב שממנו והלאה ברור מה יהא  ן',קוראת לזה 'רצוהגמ' 

  .ךההמש

חשיב שהוא לא עושה פעולה האם מכיון ? השיער סיבה יש להתירמה  ה"נ בענינינו,

הזה, עד שתדון הונדי את השיער כלי הכי קוף הביא לו !?יוהגילוח לא מתייחס אלו ,סאנו

 ?שאין כאן תקרובת

הוא יושב את  לאולם הגילוח, ומחכה בתור, וכשמגיע תורוהולך הלא כשהוא 

את השיער  ותמכשירפעולות אלו  ו',הישיבה הנצרכת לכך, ומטה ראשו כלפי הגלח וכ

 !'הגם אם אינו נקרא 'עביד מעש ,בשם 'תקרובת'להיות 

מקשר את  'חיובי עונשין'העומד בקריטריון של  'לא רק 'מעשה, כלל הדבר

 !!התוצאה אל האדם



ללא שיעשה  אף מתחייב (כשאינו אנוס על החטא)חלבים ועריות בלשם המחשה, 

ההנאה  נמצא שהמקשר את החטא אליו זה .האיסור היא שההנאה וןכי, מעשה

גם אם  !שעושה את חוק עבודתהמה זה  ,אליוהפעולה המקשר את בנידו"ד . מהאיסור

  .של גדרי עונשין ןעשייתו לא עומדת בקריטריו

החיוב בא בחלבים ועריות . שה מעשהוללא שע חייב ,אלו תחומים בשנישנמצא 

  .שעושה את חוק עבודתההחיוב בא ממה ז "דנהנה, ובעממה 

בודה' הע מעשהעליו באלוה ולעובדו, גם אם ' ולקבל ודאי שיש איסורלסיכום, 

להקל האם אלא שאתה יכול לדון גמורה.  'בודה זרהע'חשיב ו, רי הספָ "נעשה בעיקר ע

בל זה לא נוגע להגדרת הפעולה א , כיון שס"ס לא עשה מעשה.המוטל עליו בגדרי העונש

 ז."כע

אלא האם  חייב מיתה או לא, הואעל המתגלח האם ננו דנים איד "כלומר, בנידו

החלק הוא עשה את  האם -דין זה תלוי בשאלה אחת בלבד ו ת.לשיער שלו יש דין תקרוב

  אותה יראה!! עבורשלו 

הוא עבורה את השיער, וזה מה שלגלח כיון שדרך עבודתה  ן.התשובה היא כ

ממילא השיער הוא  (ות רצון זה של היראהלאמה שנצרך מצידו למהוא עשה את  ,היינו) עשה

  .מעשה חשיבלא לענין עונשין , גם אם בגדרי 'מעשה' תקרובת

אשר שם מבואר כל )וכן לא הוזכר לא בפי הכמרים ולא בספריהם " :כתב הרב שם

נמצא דאין כאן עבודה בעצם מעשה ... שיש ענין של פולחן במלאכת החיתוך (סוגי עבודתם

 .ל", עכ"הגילוח

 ?דברי הרב יש לשאול, מדוע הם מגיעים עד לשם לגזיזת השיערלפי  :יש להעיר

בטירופטי, מדוע הם ותר מזה, אלו שכבר שם י !י שליח"ע לאלילוישלחו בבית שיגזזו 

או )ר מצוי שכל ספָ  -כזה ולם צפוף ומחכים בתור שעות רבות כדי לזכות לגילוח נכנסים לא

אף אם תרצה לחכות בתור, ו בחדר נוח ללא שהייה בתור.יכול לעשות  (מתגלח עצמואפי' ה

בלי נעלים, ואסור לצלם וכו', הלא זה רק פעולה טכנית  ?מדוע לעשות זאת במקום קדוש

 להורדת השיער...

, הבאת השיערוכל החשיבות היא רק , נין בגזיזהגם אם נניח שאין עלבד מזאת, 

  ?היאך זה ישנה את הדין

י "וע) ז"כאשר אדם קורע את עור הפרה ומוציא את הלב להקטירו לעלשם המחשה, 

 הינאהבהמה אולי 'האם גם שם יש מקום לחקור  (ט"כ ז"ערא' , תקרובתבאיסור הויא כל הבהמה כך 

אלא ודאי שלא.  ?בלב שלהכיון שכל הצורך הוא  ,'התקרובת כיון שאין ענין פולחן בקריעת

 'עבודה', הוי והוא עושה את החיתוך לשם כךלעבוד את האליל,  כיון שרוצהכלל הדבר 

 .פרהכתוב בספריהם שיש ענין פולחן בקריעת ה אולא צריך שיה. גמורה



, אמרו שאילו בצרן מתחילה שאין חוק עבודתה בכךבפרכילי ענבים  ,דוגמא נוספת

עבור  ך אשכולוחות הולך אדם לגפן ,היינו לכך, הוי כעין זביחה ואסור משום תקרובת.

 כעיןרק בגלל שנתקיים בזה 'תקרובת הדין הוא שזה ו, ללא שיש ענין פולחן כזה ,האליל

הקריב ל שזו חוק עבודתהד "ו בנידו"ק. (וק עבודתה, ובגלל שהוי 'כעין' זה תקרובתזו לא ח) זביחה'

גם אם לא כתוב בספריהם  - משום תקרובתמשעת החיתוך , שיאסר עבור האלילער השי

  .שיש ענין פולחן בגזיזה

הנבנה  במקום של האליל המידע שבידינו, הם גוזזים את השיער פילזאת ועוד, 

לאורך כל והם אומרים את שם האליל , קדוש בטומאת האליל מקום, ולטענתם הלצורך זה

   .נתונים אלו שוללים את האפשרות לומר שהגזיזה היא מעשה טכני, הגילוח
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IT HAS BEEN 13 YEARS since a group of 
Orthodox Jewish Rabbis in Israel declared 
wearing wigs made with even one strand of 
ritually tonsured hair from India as taking part 
in idolatry. It was ruled that such wigs were 
forbidden to be worn. This very dramatic 
incident was put to rest when the sheitel 
companies managed to procure raw hair 
from sources other than India under Rabbinic 
supervision. This supervision spared Jewish 
women from the very serious transgression of 
idolatry through wigs and permitted the use 
once again.

Unfortunately, recent investigations have 
exposed that the majority of hair currently 
being used in the wig and extension industry 
is and always has been Indian Temple hair. 
This hair is being bought and re-labeled as 
European, Brazilian, Mongolian, Russian, 
Chinese, Peruvian, and Uzbek Hair. The 
human hair trade is unregulated and has no 
oversight. Importers, wholesalers, suppliers, 
manufacturers, and merchants are able to 
label the hair at their own will. This fuels a 
lucrative and deceptive industry. Vince Selva 
is a 75-yr old Indian importer and owner of 
Indo Asian Human Hair in Inglewood, CA 
who has been in the hair industry for close 
to 30 years. “It is my professional opinion 
that 98% of the hair sold worldwide is 
originally sourced from Indian Temple hair.” 
Vince says. “Because big money is involved, 
there are many lies in the industry. China, 
which is the biggest manufacturer of wigs 
today, buys their hair in huge quantities from 
Indian Temples because of the copious supply 
and reasonable price and then re-label it.” 

With a population of roughly 1.3 billion 
people, just over 600 million are women. 
With those demographics India certainly has 
the capacity to supply human hair at a global 
level. According to documentary Hair India, 
Hindu pilgrims have donated their hair at 
holy temples throughout Southern India for 
centuries in an attempt to purify themselves, 
and repay debt to their gods. As legend has it, 

Vishnu — an avatar of God and the Preserver 
of the World — took out a loan in order to 
pay for his wedding. But Vishnu’s loan was 
so large that it would take him thousands of 
years to pay off his debt. Now many devout 
Hindus help pay off Vishnu’s debt by offering 
the only thing they have: their hair.

AT THE TEMPLES, an estimated 700 barbers 
sit in lines on the concrete floor and tie the 
women’s hair into ponytails before cutting 
it off. Once the large portions of hair are 
removed, the barbers use a razor to shave 
each pilgrims head. On average, each woman 
donates about 10 oz. of hair. Baskets filled 
with hair are collected every six hours and 
stored in a vast warehouse where it is piled 
knee deep. After temple tonsuring, the hair 
gets washed by hand in giant baths, then 
pulled through long beds of spikes by hand 
to smooth and separate lengths before being 
tied into neat bundles of 200 strands each. 
At this stage hair is often chemically soaked 
to remove pigment to be sold as blonde hair 
or ready for recoloring.

BLEACHED AND PIGMENT  
STRIPPED INDIAN HAIR 

Indian hair is very versatile and hardy. 
The raw hair can be stripped of pigments 
to look and feel like natural blonde hair 
without diminishing its quality. Indian hair 
is naturally silky and is usually not treated 
with artificial dyes. The hair is fine and thin, 
and as stated earlier has a texture similar 
to European hair. In most cases, the hair 
has never been subjected to anything more 
abrasive than coconut oil and herbal soap, 
and has often never been cut before. The 
cuticle layers have not been chemically 
altered and care has been taken to keep 
roots and tips from running in opposite 
directions. The hair is of high quality, feels 
and looks natural, retains dye colors and 
perms better than other hair. The hair 
lasts longer through normal wear and tear 
because the cuticles act as a protective 
layer for the rest of the fiber.

It’s estimated that each year India 
exports 4,000 tons of temple hair. The 
hair is sold in yearly auctions. The hair 
goes to the highest bidders. According to 
the merchants, one ton of hair is equal to 
donations from about 3,000 women. Since 
the shaving ceremony and sale of hair is 
not limited to one holy site, and 85 percent 
of the people in India are Hindu, those 
companies that export India’s human hair 
don’t foresee a shortage of temple hair 
anytime soon.
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It is my 
professional 
opinion that 

98% of the 
hair sold 

worldwide 
is originally 

sourced 
from Indian 
Temple hair.

VINCE SELVA

The hair is fine and thin, and has a 
texture similar to European hair. 

Swatches of bleached hair
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Tirumala Temple

100,000 Indians 
come daily to the 
temples to ritually 
tonsure their hair 
in order to offer 
it as a sacrifice to 
their idol.

HINDUS PRACTICE TONSURE (shaving 
the hair from the head) at least once per 
lifetime and many perform this ritual 
multiple times.  They typically grow their 
hair very long and have it ritually shaved as 
an offering at the temple.  

In India

The Kalyana Katta is the largest location for 
tonsures. The pilgrims are required to remove their 
shoes and leave them outside the tonsure hall. They 
utter or think the idol’s name while receiving their 
tonsure and they all sit in a prescribed position.

 1.21 Billion Indians

 85% Hindus

 652 Million Women

 28 Temples

IN JUST ONE OF THE TEMPLES, TIRUMALA: 
u		85,000 heads shaved daily in holiday season, 	

40,000 otherwise
u	1,800 barbers in holiday season, 700 otherwise
u		Each barber shaves 60-70 heads during a  

six-hour shift



Raw Indian Hair
Do other countries contribute enough 

measurable supplies of hair to the global 
market to actually substantiate a labeled 
claim of European, Brazilian, Russian, 
Peruvian, or Mongolian hair? Don’t they have 
enough of their own hair supply?! 

According to Vince Selva, they may have 
a very minuscule amount, but nowhere 
near enough to supply the hair market. 
“Although there are some women in poor 
villages who will sell their hair, this is a very 
small minority, making up about 1% of the 
hair industry. It’s more likely that the agents 
are being dishonest about the hair’s origin.” 
Looking more closely at the “European” 
and “Russian” hair markets it is logical to 
conclude that hair isn’t freely donated, thus 
the supply much smaller and more costly 
than Indian Temple hair. It is also important 
to note that Ukrainian and Russian hair is 
usually lighter in shade than Indian hair 
which is almost entirely dark brown to black 
in color. European women don’t generally 
have naturally black hair, making it almost 
impossible to have large supplies of naturally 
dark hair available to the market. Industrial 
dyes may be used to darken blonde hair into 
mid brown hair, however it would be illogical 

to adulterate light colored premium quality 
hair by industrially dying it dark. The color 
will almost always oxidize and will not retain 
the dark shade for long. Indian hair having 
similar texture and density to European hair 
is also naturally dark and will not fade or 
oxidize the way dyes will. This makes Indian 
hair extremely preferable for natural dark 
wigs. Conversely, Indian hair can indeed be 
bleached to a blonde shade or stripped of 
all its naturally dark hue and re colored to 
any shade necessary without diminishing its 
value or quality. Essentially, Indian hair can 
easily and efficiently be processed to look 
and feel almost exactly like European or 
Russian hair. 

Some vendors play tricks on customers 
by maintaining several seemingly 
independent websites offering an array 
of differently labeled hair. One site sells 
"Russian Hair" and another sells "Other Hair". 
One company in Dublin, Ireland which sells 
processed "Made in China" hair, shamelessly 
advertises it as "Spanish Hair", and then 
offers the same products as "Russian Hair" 
on another site. Images of hair supplies in 
Moscow on yet another site deceive buyers 
into the belief that this same vendor is 
selling virgin Russian hair. 

Great Lengths 
With so many long wigs readily available 

at reasonable prices on the Jewish market 
today, it should raise questions as to where a 
large enough supply of such long hair comes 
from. As mentioned, Indian women generally 
keep their hair very long and refrain from 
cutting it except for ritual sacrifice purposes. 
This ensures a steady supply of free and 
long hair to the temple for auction to the 
hair industry. Where in the world other 
than India can a supplier find consistently 
long hair at consistent pricing? A European 
woman selling her hair would not shave her 
head to do so. Therefore she would still 
need to retain at least 10”-12” of her own 
hair after cutting to maintain hair on her 
own head. One can reasonably conclude 
that in order to successfully make a standard 
long wig of 16”-24” ( with an additional 3” 
for processing) a woman would have to have 
hair to her mid thigh before cutting it. Hair 
grows at about 1/4”- 1/2” a month. At that 
rate it would take approximately 8 years to 
grow hair long enough for the fashionable 
wigs of today. Furthermore it is important 
to note that one wig requires an average of 
hair from five women. An average of five 
women growing their hair for approximately 

3  t  Indian Hair Uncovered

100% Indian 
temple hair

Snapshot 
of kosher 
certified 

hair, sold as 
"European 

Hair"



AvodaZaraFacts@Gmail.com  u  4

8 years for one wig suggest the need for 
tremendous amounts of a constant hair 
supply in order to keep up with just the 
jewish wig niche of the market. The only 
logical source for enough hair at those 
lengths and quantities would be from India.

Hair Today, Gone Tomorrow
Where does all of the hair go once 

purchased by global buyers for wig 
production? Are wigs made locally in the 
country of origin? Nearly all wigs in the 
Jewish market are processed and sewn 
into a cap by Chinese factories. These 
factories produce wigs efficiently and at 
low costs. They have the best processing 
tools, cheap labor, and an eagerness to 
please the customer. These factories also 
operate almost entirely free of regulation 
or supervision. They have been known to 
provide false labeling in their products 
origin, and switching or diluting hair 
shipments from customers with their own 
cheaper, processed, and unwanted hair. Since 
Chinese factories buy an enormous quantity 
of Indian temple hair, it is highly likely that 
many Chinese manufactured wigs contain 
Indian hair. A customer sending their own 
virgin hair to China, should highly suspect 
that the virgin hair may be mixed with 
unidentified (Indian temple hair) or missing 
completely. There is no guarantee that 
hair will not be tampered with. It is nearly 
impossible to say with certainty if a wig 
is free of Indian hair. Relying solely on the 
word a trusted supplier isn’t enough. Aside 
from the possibility of the supplier providing 
misleading information, the manufacturers 
also have to be trusted implicitly. According 
to investigators, the only possible way to 
verify with complete certainty the origin of 
hair in any given wig is to watch the process 
first-hand from step A to Z. This would 
require a constant watch from the moment 
the hair is cut from the head, washed, 
cleaned, separated, and bundled. Then with 
hair in hand at all times travel to China 
to oversee the coloring, silicone coating, 
blending, wefting, ventilating, and packaging 
process. Such a venture would be extremely 
arduous and cost prohibitive. Therefore 
the wig industry relies solely on “trusting” 
the supplier and manufacturer to deliver 
a product free of all Indian hair. Without 
a regulatory and supervision system, this 
creates open opportunity for corruption. 
Furthermore, once hair is colored, silicone 
coated, and blended it is nearly impossible 
for even an expert or Mashgiach to 

ascertain the country of origin. Wig brands 
and kosher supervisors who proclaim that 
their wigs do not contain any Indian hair 
whatsoever may be victims themselves of 
dishonesty and misrepresentation. While 
they may have very good intentions, they 
are most likely being duped from the 
very beginning by a corrupt industry! The 
exploitation begins at the source. The 
Indian hair is being labeled and sold as 
European, Russian, Mongolian, Brazilian, 
Peruvian, Uzbek, and Ukrainian hair from the 
suppliers. The wig companies believe they 
are not buying any Indian hair, however 
what they may not realize is that the 
“Brazilian Hair” and “European Hair” they 
are buying is most likely coming from the 
Indian temples! The Kosher supervision and 
Kosher certification may therefore be very 
questionable. Telling consumers that a wig 
is Kosher based solely on the hair having 
been bought in Europe isn’t sufficient and 
is problematic. Since a large majority of 
the hair supply in Europe is intentionally 
mislabeled Indian hair, the wig companies 
themselves don’t really know the origin of 
the hair they are buying. Saying “we buy 
only European hair,'’ cannot and does not 
constitute a Kosher certification.

99% of the time Brazilian hair, 
Peruvian Hair or Malaysian hair 
is actually hair from India or 
China that has been processed. 
For instance, when I go to 
India I am often buying large 
amounts of hair alongside 
Brazilians who purchase the 
curly Indian hair and process 
it with steam to deliver 
tighter curls and remarket it as 
Brazilian hair with a premium 
price tag put on it.  Malaysian 
hair is often Chinese Hair 
blended with Indian Hair for 
sleeker and shinier appearance.  
Give me a country and I could 
go on and on; but I won’t

Dafina Nya Smith,  
Owner and Creative Director 
for Sunny’s Hair & Wigs 

“

”

Ask the Expert: 
What’s the Difference 
Between Brazilian & 
Indian Hair?
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Head to the famous temple at Tirupati in 
Andhra Pradesh and you are likely to find 
a lot of bald men and women, propitiating 
Lord Balaji with a vow of tonsure. Gleaming 
scalps are everywhere, some smeared 
with sandalwood to keep the head cool, 
especially in the summer heat. 

Tonsuring to please the Lord is a centuries-
old ritual at this Vaishnavite temple. As 
devotees flocked to shear their locks for 
divine intervention, the management of the 
temple realized that there was money to be 
spun from these tresses. 

In the past two years, the temple 
management, the Tirumala Tirupati 
Devasthanams (TTD), has unleashed 
corporate processes to cash in on the global 
demand for human hair. Cash registers were 
ringing during Brahmotsavam at Tirumala, a 
nine-day festival held every October. This 
year’s Brahmotsavam saw 1,500 barbers, 
including 277 women, working round the 
clock to shave off the pates of 3.4 lakh 
devotees, of which 1.7 lakh were women. 

“This season we achieved 45% hike in 
tonsuring, an all-time record,” says Sri 
Venkataiah, deputy executive officer of 
the Kalyana Katta, the massive tonsuring 
platform at the hill shrine of Tirumala. 
“One of every two devotees who came to 
Tirumala for the Brahmotsavam offered 
the hair,” he says. A total of seven lakh 
(700,000) devotees visited the temple for 
the event this October. 

The credit for the bumper offering of 
hair to Lord Balaji goes to the initiatives by 
TTD’s executive officer, Sambasiva Rao, and 
KS Srinivasa Raju, joint executive officer. 
Understanding the potential of the sale of 

hair, Rao introduced various measures that 
have made tonsuring easy for devotees. 
In collaboration with Tata Consultancy 
Services (TCS), TTD has introduced online 
tokens. The platforms for tonsuring play 
soothing, devotional music while television 
sets beam mythological movies and 
bhajans. CCTVs have been put in place to 
ensure that devotees are not cheated by 
cut-throat barbers. 

Since the commencement of the 
Brahmotsavam this year, the TTD also 
provides breakfast for devotees awaiting 
tonsuring at the Kalyana Katta. The main 
Kalyana Katta has been turned into an 
air-conditioned hall. Around 5,000 people 
could be tonsured in one shift of six hours. 
There are three other mini Kalyana Kattas. 
“The platforms are cleaned every two 
hours and the hair is sent for washing and 
drying,” says a TTD official overseeing the 
Kalyana Katta. 

The revenue generated from tonsuring 
is hair-raising. It crossed Rs200 crore in 
2012. That was when bulk auctioning of 
human hair was done once in six months 
to selective bidders. TTD officials have 
now woken up to the potential of online 
auctions every month. In 2011, when TTD 
began e-auctioning of human hair, it sold 
1,578 tonnes for Rs618 crore. This massive 
sale was of hair that had been stored for two 
years and the backlog flew off the shelves. 
The biannual e-auctions in 2015-16 yielded 
Rs200 crore, with monthly auctioning done 
at MSTC (Metal Scrap Trading Corporation, 
a small Kolkatabased PSU).  “What was just 
a whiff of income has now skyrocketed to 
15-18% of the annual revenue of TTD,” says a 
senior TTD official. 

Bang for the Bucks 
India is one of the biggest players in the 

human hair industry and its annual exports 
are about 4,000 tonnes (8,818,490 lbs), 
earning $800 million annually, according to 
the commerce ministry. China is the biggest 
importer of human hair, followed by Brazil, 
Hong Kong, Italy and the US. The Tirupati 
Hair has become a major brand in the global 
hair trade circuits and hair extensions made 

Tirumala's gleaming scalps spell 
shining prospects for hair business

By: GS
Radhakrishna 

TONSURING TO PLEASE THE LORD IS A CENTURIES-OLD RITUAL AT THIS VAISHNAVITE TEMPLE.

This season we 
achieved a 45% hike in 
tonsuring, an all-time 
record! Around 5,000 

people could be 
tonsured in one shift 
of six hours. During 

festivals, the number 
goes up to about 

45,000 heads per day.
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of Tirupati Hair are sought after. 
On average, around 35,000 heads are 

shaved every day at Tirumala, yielding 
almost 500 kilograms of hair. Each barber 
is trained to shave 60-70 heads during a 
sixhour shift. During festivals, the number 
goes up to about 45,000 heads per day. 
An estimated 12 million devotees go for 
tonsuring at the hill temple, say TTD 
officials. Five years ago, tonsuring cost the 
devotee a fee of Rs10. In 2011 it was made 
free of cost — this was because the TTD 
began to take the sale of hair seriously 
and projected it internally as a major 
source of revenue, after collections from 
hundi, sale of darshan tickets, laddoos and 

accommodation charges. 
The TTD has also ensured that hair is 

harvested in a hygienic manner. Every 
devotee is given a fresh blade and a tablet of 
sandalwood paste with the tonsuring token. 
Barbers are given antiseptic 
solutions. 

The hair collected in 
Tirumala is cleaned and 
dried at controlled temperatures and 
stored in categorised bins at a warehouse in 
Tirupati. It is broadly divided into six grades, 
depending on the length and texture. Remy 
hair, which is long and uniformly trimmed, 
has a big market in Europe and the US, where 
it is woven into wigs. 

China is the biggest 
importer of INDIAN 
hair, followed by 
Brazil, Hong Kong, 
Italy and the US. 

India is one of the biggest players in the human hair industry and its 
annual exports are about 4,000 tonnes, earning $800 million annually.

Date HS Code Product Description Foreign Country Foreign Port India Port Value(INR) Value(USD) Std Qty Std Unit Qty Unit Mode
26-Nov-2016 67030010 HUMAN HAIR United States Of America New York Delhi Air 3287.9 49 1 Nos 1 Pcs Air

26-Nov-2016 67030010 100% HUMAN HAIR PRODUCTS 08”-24” Netherlands Amsterdam Hyderabad Air 68778.9 1025.02 1.67 Kgs 1.67 Kgs Air

26-Nov-2016 67030010 16” BODYWAVY HUMAN HAIR WEFT United States Of America San Francisco Madras Air 35418.7 527.85 1 Kgs 1 Kgs Air

26-Nov-2016 67030010 100% HUMAN HAIR PRODUCTS 10” - 28” Switzerland Zurich Hyderabad Air 666515 9933.16 15.63 Kgs 15.63 Kgs Air

26-Nov-2016 67030010 12” BODYWAVY HUMAN HAIR WEFT United States Of America Atlanta Madras Air 4674.49 69.66 0.2 Kgs 0.2 Kgs Air

26-Nov-2016 67030010 HUMAN HAIR United States Of America New York Delhi Air 9394 140 2 Nos 2 Pcs Air

26-Nov-2016 67030010 16” BODYWAVY HUMAN HAIR WEFT United States Of America Atlanta Madras Air 3541.28 52.78 0.1 Kgs 0.1 Kgs Air

26-Nov-2016 67030010 HUMAN HAIR United States Of America New York Delhi Air 6441.6 96 1 Nos 1 Pcs Air

26-Nov-2016 67030010 100% HUMAN HAIR PRODUCTS 14” - 26” Italy Milano Hyderabad Air 1606100 23935.95 38 Kgs 38 Kgs Air

26-Nov-2016 67030010 HUMAN HAIR United States Of America New York Delhi Air 7112.6 106 2 Nos 2 Pcs Air

26-Nov-2016 67030010 HUMAN HAIR United States Of America New York Delhi Air 6575.8 98 2 Nos 2 Pcs Air

26-Nov-2016 67030010 18” BODYWAVY HUMAN HAIR WEFT United States Of America Atlanta Madras Air 7932.47 118.22 0.2 Kgs 0.2 Kgs Air

Daily activity in Chennai, leading exporting port of India Nov 26, 2016

sources:  www.infodriveindia.com

There is no 
shortage of 

long hair 
to supply 
the wig 

industry.



You can find websites with most 
ridiculous hair products advertised as 
"Russian Hair". Be careful with vendors who 
sell “Mercedes” and “Yugo” on the same 
lot, you might find “Yugo” parts in your new 
“Mercedes”. Mixing "Mercedes" and "Yugo" 
parts makes an "affordable Mercedes". If 
a vendor sells "Remy" hair and "Russian" 
hair, most likely all of it is just a processed 
"Indian Temple" hair. 

Why it’s not Russian hair? Because 
the supply of natural, real Russian hair is 
extremely limited, so it is impossible to 
color process it in the industrial way similar 
to huge quantities processing of Indian/
Asian hair. Not to mention that during the 
color processing there is a 30% loss of 
hair. Imagine the cost of the final product 
if that would be real natural Russian 
hair industrially color processed? Only 
cheap hair in huge quantities can be acid 
processed and colored that way. Besides, 
why would someone process and pre-color 

this very limited, precious, most expensive 
natural Russian hair if the only reason why 
it is so expensive is because the availability 
of this hair in its natural state is extremely 
limited. Vendors who sell real Russian 
hair would never pre-color it before the 
customer evaluates the hair in its natural 
condition. The supply of real Russian hair 
is not sufficient for an industrial coloring 
and the cost of such process with already 
very expensive raw hair cost would be 
astronomical. That is why well-known hair 
extensions corporations with retail or "via 
hairdresser classes" distribution systems 
simply don't carry real natural Russian hair, 
although they are pretending to. So, if you 
see someone offers pre-colored "Russian 
Hair", you can be sure that the hair you will 
get is not real Russian hair.

Real natural Russian hair is so expensive 
and rare for a reason - it supposed to be 
100% natural at the start point.

Up to four tons (8,000 lbs) of raw hair 
arrives in Nepi, near Italy’s capital, from India 
every month. Here the hair undergoes very 

time consuming and elaborate 
processes, primarily by hand, 
to ensure hair is treated as 
gently as possible. 

This requires specially 
trained employees for the hair bundles to 
become the extensions women around the 

world are delighted 
to have added to 
their hair. 

Before immersing 
the hair in the 
osmosis bath for 
10 to 20 days for 
depigmentation, 
workers sew each 
strand to white 
strips of fabric to 
ensure the cuticles 
of the hair all follow 
the same direction 
during subsequent 
production steps.

No other genetic structure is as similar 
to European and North American hair as 
that of Indian hair. Asian hair, for example, 
is noticeably thicker. To modify it to the 
texture of our hair, the surface would need to 
be treated with acid. The consequence: The 
cuticles are destroyed; the natural shine as 
well as the elasticity and resilience are lost.

The secret of the composition of the 
osmosis baths which gently remove the hair 
pigments from the raw hair in 15 to 20 days is 
guarded similarly to the Coca Cola formula.

Only a few Great Lengths employees 
know the actual recipe which eliminates 
treating the surface of the hair with 
chemicals, which would damage the outer 
texture, i.e. the cuticles. Instead, osmosis 
baths slowly, hence very gently, remove the 
dark color pigments from inside the hair.

This gentle process – without any harsh 
chemicals – preserves the natural cuticles of 
the hair. And so the hair also keeps the shine 
and the elasticity of high-quality extensions.

The time the hair remains in the bath 
essentially depends on the desired color: 
The lighter the extensions, the longer they 
undergo depigmentation.

Russian Hair Company®

Great Lengths®
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The raw hair can be stripped of pigments to look and feel 
like natural blonde hair without diminishing its quality. 

The supply of 
real Russian 

hair is not 
sufficient for 
an industrial 

coloring



AT A SMALL TEMPLE IN CHENNAI, INDIA, 
DOZENS OF HINDU WOMEN SIT ON 
WOODEN CHAIRS, WAITING FOR THEIR 
HAIR TO BE SHAVED. it's an act of complete 
devotion to their gods, and the first step in an 
extraordinary journey that sees their long, dark 
locks woven into the hair of women thousands 
of miles away.

Each year, the Sri Bhavani Amman Temple 
collects more than three tons of hair from 
the heads of pilgrims. At one time the hair 
was burned, but these days it's put to a more 
pragmatic use: It's sold to processing plants, 
which treat it then export it around the world.

The open secret to some celebrities' full, 
lustrous hair is that it's not always their own. 
And the trend for celebrities to wear hair 
extensions has helped grow the global market 
for wigs and weaves.

Multimillion dollar trade
Extensions can be made from synthetic hair, 

but many salons use human hair because it can 
be lightened and heat treated. Global exports of 
human hair are dominated by China and Russia, 
but Indian hair has a reputation for quality and 
its exports are worth $300 million a year.

Selling hair earns the Sri Bhavani Amman 
temple $150,000 a year, and this is only a fraction 
of the millions that larger temples earn. Devotees 
don't receive any money; they are instead 
rewarded with food and religious serenity.

"The temple cannot have [the hair] lying 
around and we can't just throw it out in the 
dustbin," explained Anjan Lokamitra, the 
temple's managing trustee. Instead, at the end 
of the year the hair is sorted and auctioned to 
the highest bidder.

"Companies come from different places and 
they bid for it, and those funds are used [for the] 
temple in terms of various buildings that we are 
planning in the next two years," said Lokamitra.

There are so many women who shave 
their heads at temples that hundreds of hair 
processing factories have emerged in Chennai.

Among them is Shanmuga. Here, dozens of 
workers meticulously disentangle, categorize, 
delouse, wash, dry and color the hair.

Around 1,000 kilograms of hair are processed 
by hand each month. Weaves are sold for $500 
per kilo; extensions go for $900 per kilo. The 
factory's annual turnover is close to $3 million.

"Indian hair is somewhat similar to European 
hair in texture," said Murali Krisna, CEO of 
Shanmuga. "It's not as hard as the Chinese but 
not as soft as European. So when we prepare 
hair extensions, the final product exactly 
matches with European hair."

Different countries favor different styles, said 
Jyothi Krsna, Shanmuga's managing director of 
quality control. "In France, people like straight 
hair and they want extensions mainly," she 
said. "In other countries like South Africa and 
America, they like curly hair. Curly is for the 
African market, straight is for European market. 
The American market is cosmopolitan -- they 
like all the textures."

Blonde ambition
Shanmuga targets its offerings accordingly, 

exporting a third of its hair to Asia and a fifth 
to the United States. But its biggest market is 
Europe, where it sells through retail partner 
Hair Luxury, based in Paris.

"The biggest market and the biggest 
customer in Europe is Italy," explained Remi 
Chinta, CEO of Hair Luxury. "And now we are 
trying to expand also in Norway, in Sweden, 
for all the blonde extensions because there 
is a big demand for blonde extensions there." 
Shanmuga specializes in dyeing its hair blonde. 
Hair Luxury can sell the hair for more than 
$2,000 a kilo. Its customers are hairdressers, 
like Paris-based Ebtissen Tekouri. She buys the 
hair every three to four months both for her 
clientele and her own personal use. She pays 
$360 for a bundle -- around 150 grams.

"I love using this hair on my head because of 
the length and the quality," said Tekouri.

Her salon is a long way from Chennai, and 
the women whose hair she wears on her head.

"When you buy it and it is beautifully 
packaged you forget that this hair was once 
someone else's," she said. "You don't see the 
background story, you only see what is here in 
front of you."

The surprising  source of some 
celebrities' hair extensions
BY NINKA MBAYE AND HUIZHONG WU   @CNNMONEY

B.K. Murali Krisna, CEO 
of Shanmuga
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Eight years before 
his death in 2012, 
Rabbi Yosef Shalom 
Elyashiv left many 
scampering for 

synthetic wigs. Israel's arbiter of Jewish 
law had, in 2004, banned wigs made from 
Indian tresses. The hair was associated with 
idolatrous Hindu rites, he said, making it 
off-limits for Orthodox Jews. Most women 
from the community, who'd use hairpieces 
to cover their hair out of modesty, then 
opted for synthetic products after burning 
the real hair wigs.

But the edict created no dent in the 
business of Tirumala Tirupati Devasthanams 
(TTD), the trust managing approximately 28 
temples in India. Almost all TTD temples 
offer chudakarana (hair tonsuring) services, 
but the jewel in the crown – Tirumala 
Venkateswara temple – fetches Rs.250-275 
crore from annual e-auctions of hair donated 
by devotees. On June 12 alone, a whopping 
85,518 heads were shaved at Kalyanakatta, 
a building outside the temple dedicated 
solely for the purpose. Although thousands 
are also tonsured at TTD's guesthouses, 
Kalyanakatta is perhaps ground zero of the 
global wig industry, its gears oiled by the 
likes of M. Subba Rayudu.

"Around 80 on holy days, weekends and the 
holiday season. 40 otherwise," says Rayudu, 
referring to his daily workload. The second-
generation barber has tonsured heads at 
Tirumala for three years running. Before that, 
he had his own salon. "But unke pita ka late ho 
gaya," chips in Rayudu's brother-in-law T Siva 
Kumar, alluding to the demise of the former's 
father, who'd worked there for 34 years. Rayudu 
was then absorbed into the Kalyanakatta fold 
as permanent TTD employee.

Head tonsuring at Tirumala is an epoch-
making event in the lives of millions, a 
metamorphosis upon having a wish fulfilled, 
a miracle witnessed, a loved one pass away or 
the ego tamed. And the barbers are central, 
yet largely overlooked in this narrative. 

Reports peg the number at around 600 full-
timers, but Rayudu estimates that the total 
workforce is some 1,800 strong – of which 
around 700 are permanent and the rest, 
'piece-rate' (part-time) and sevak (volunteer) 
barbers. While piece-rate employees work 
six-hour shifts, Rayudu – a full-timer – works 
eight hours, seven days a week for 15 days a 
month. The first shift kicks off at2 a.m. before 
Suprabhatam seva or the first aarti (2.30-
3.00a.m.), and the last at midnight.

Siva Kumar's father worked 15 years at the 
temple as a piece-rate barber. Back in the 
day, the rate was Rs.2 per person, he informs. 
Today, it's Rs.7 for a full tonsure and Rs.3 for 
a partial one. All barbers must wear white 
sampradaya vastra or traditional clothing and 
a tilakam on the forehead. And only those 
from the Nayee Brahmin (a term sometimes 
used interchangeably with Nai) caste can 
work at TTD temples. Barbers from other 
castes won't find a way in.

The skill of the temple barber lies not just 
in big tonsure counts. It's about being able to 
do clean mundans of wailing, flailing tots. A 
nick is like a teacher's red ink on one's report 
card – particularly in the case of infants 
aged 3-9 months as their scalps are tender. 
"It can be tough," Rayudu smiles. "Children 
get agitated, so we don't rush if parents have 
a hard time holding them still." Dealing with 
senior citizens and the differently-abled too 
can be challenging, he says. Although they 
form separate queues for darshanam (worship), 
there's no such provision at the Kalyanakatta. 
Their fatigue, as also that of thousands who 
spends hours in the queue, makes them cranky 
and irate. Because of the swelling numbers, the 
barbers' lunch break lasts barely 10 minutes.

A job as demanding as this is bound to have 
repercussions. Being constantly seated and 
having no breaks after overworking the arms 
results in sore legs, wrists, shoulders and a bad 
back. "But you get used to it. In fact you can't 
use a barber chair after shaving heads this way. 
What takes several minutes in a chair is done 
in half the time here," Rayudu stresses.

Shear devotion: The 
barbers of Tirupati

HEAD TONSURING AT TIRUMALA VENKATESWARA, ONE OF THE WORLD'S MOST VISITED 
PLACES OF WORSHIP, IS A TURNING POINT IN THE LIVES OF MILLIONS. ROSHNI NAIR 
TALKS TO ITS BARBERS TO GET A SENSE OF THEIR EVERYDAY LIVES
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There is only one company in the world dispensing a 
hechsher on human hair for the use in wigs. Several years ago, 
this company located in Israel, ascertained that it is extremely 
difficult to source authentic European and Russian hair 
because of an incredibly small  supply of raw hair indigenous 
to the region.  Therefore, this hechsher company began 
sourcing its hair from Brazil and neighboring South American 
countries under the notion that the copious supply of hair 
found there was authentic South American hair unmixed with 
Indian hair.

Approximately 10 years ago, a prominent Jewish Brazilian 
businessman initiated a venture in the wholesale human hair 
trade with the intent of supplying the Jewish market with 
“kosher certified” 100% non Indian hair. This businessman 
quickly determined through market insiders and hands on 
research that Brazil was completely saturated with Indian hair. 
It was close to impossible to secure large amounts of hair 
verifiably free of Indian hair. Rabbi Serial Rosenberg, Raave’’d 
of Bais-din Bnei Brak, worked closely with this businessman 
to determine a viable way to obtain totally authentic 
South American hair and provide a reliable hechsher.  Rabbi 
Rosenberg determined that it was impossible to prove the 
origin of the hair therefore making it impossible to dispense 
a hechsher. At another opportunity, the businessman asked R’ 
Landau of Bnei Brak to supply a hechsher.  Rabbi Landau, who 
was in Argentina at the time for other kashrus transactions, 
traveled to Brazil to inspect the human hair market. After 
laborious and intense research, Rabbi Landau adamantly 
refused to give a hechsher on the grounds of the market being 
flooded with Indian hair in a most unscrupulous fashion. He 
would take no part in overseeing a kosher certification in such 
a corrupt market. It was impossible to certify any hair “kosher” 
in South America.

Much of South American hair is sourced from Paraguay, a 
country bordering Brazil.  

Brazil & South America are 
saturated with Indian hair too 
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The following is a snapshot from the Indian customs -  
India exports hair to Paraguay and to 55 other countries.

Dark Indian hair is 
processed into every 

possible shade



 THE HUMAN HAIR TRADE is a growing, 
and very lucrative industry. With sales 
exceeding 12 billion dollars a year, 
customers should look out for scams and 
unethical manufacturers and suppliers. 
My name is Vince Selva. I am a Los 
Angeles based hair importer sourcing 
hair from three locations in INDIA. (a) 
Hindu Temples (b) Christian Churches, 
(c) Direct Donors at Village level. The 
hair from the Hindu Temples and the 
Christian churches are bought directly 
from the sources by contracting direct 
with them or buying from those who 
have contracted with them. The village 
level is more labor intensive, expensive 
and it is difficult to harvest a consistent 
predictable quantity. I am the owner of 
the Indo Asian Human Hair Int. Inc. in 
Inglewood, Calif., and IndoHair.Com and 
I’ve been in the industry for nearly two 
decades. Originally from South India, 
I began my career as an importer of 
wholesale raw hair. I began selling retail 
about thirteen years ago. We started 

manufacturing many products with the temple 
hair. This includes Wefted Hair, Wigs, partials, 
closures, 360 and so on. We also sell Raw human 
hair from direct donors to the temples and 
sellers at village level. Raw and processed hair 
is a billion-dollar industry saturated with scams 
and corruption. People ask me – Where does 
the majority of hair for wigs and extensions 
come from today? The only place in the world 
that has organized commercial quantities of hair 
is from India where approximately 617 million 
women ritually donate to the Hindu temple 
or the Christian Churches. Hindu pilgrims have 
donated their hair in ritual purification for 
centuries. It’s a symbol of religious devotion 
and surrender of the ego. All of this hair has 
become an extraordinary economic resource 
for the temple and its custodians. There is no 
shortage of free hair from the pilgrims for the 
temples to auction off to exporters. It’s simple 
economics, supply and demand. Indian temples 
have a huge free supply of “sacrificed” hair, and 
the world has a huge demand. For wholesalers, 
it makes the most sense to buy where the 
supply is high and the price is reasonable. It 
would be impossible for enough hair to be cut 
in European countries to provide for the world. 
There are some temples around the world that 
shave hair like the huge ones in India. Some of 
these countries are Indonesia, Bangladesh, etc. 
However, the volume from

these countries is miniscule in comparison 
to India. There are women in Europe that cut 
their hair to sell for a price, but again this is a 
very small minority and it would never provide 
enough hair for all the wigs being sold on the 
market today.

The hair in wigs labeled “European Hair” or 
“Asian Hair,” most likely all contain hair from 
India and are being fraudulently labeled. Other 
labels include Mongolian Hair, Brazilian Hair, 
Peruvian Hair, and Uzbek Hair. It is impossible 
to know where the hair is coming from or 

Indian  
Hair Hoax

By: Vince Selva

THE HUMAN HAIR TRADE IS A GROWING, AND VERY LUCRATIVE INDUSTRY
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to trace the origin of all the hair since 
advanced processing techniques disguise 
the natural feel and look of the hair, and 
often may destroy all recognizable DNA. 
Another industry known secret is that hair 
which comes from Russia may at times 
come from cadavers. There is no way of 
knowing if the hair came from a live person 
or a dead one.

China, which is the biggest manufacturer 
of wigs today, buys their hair in huge 
quantities from Indian Temples because of 
the copious supply. Even hair purchased 
from Europe is often sourced from India. 
Because big money is involved, there are 
many lies in the industry. I personally know 
people in Los Angeles who buy Indian hair 
and then sell them to Jewish businessmen 
claiming the hair is “kosher” and is from 
European countries. People have even 
advised me to lie about the origin of the 
hair from India, as this would financially 
benefit my company. Unfortunately, this is 
the norm in the industry and I refuse to take 
part in this.

It is my professional opinion that 98% of 
the hair sold worldwide is originally sourced 
from Indian Temple hair. The Temples have 
become an extremely efficient source of 
hair. Tirupati is the richest Indian temple. 
Here, tens of thousands of people donate 
their hair. There are huge rooms where 
hundreds of pilgrims are shaved at the same 
time in a sort of assembly line. They want to 
make a sacrifice to God and wouldn't take 
any money for it. Indian hair is considered 
the best stand in for European hair in the 
market for its quality and length. Indian 
women take exceedingly good care of their 
hair and don't use any chemicals, bleaches, 
or dyes. They wash and comb it frequently, 
curl the ends with their fingers, and use 
coconut oil on their hair for nourishment. 
They generally keep their hair long. There 
were instances when I have received and 
sold 42” hair. The long hair and extra curly 
hair is now becoming more expensive and 
rare as the demand for it rises. After a 
customer purchases hair, they then usually 
send it to China or Europe for wig, extension, 
toupe’s and to manufacture an array of other 
products required by the hair industry. The 
most popular destination being China as they 

posses the skills and mass 
low wage labor. Once the 

hair is out of the supplier’s hands it becomes 
a matter of immense trust between supplier 
and manufacturer. The trust factor with most 
Chinese manufacturers is very low. They are 
known to switch the supplier’s hair for their 
own

lesser quality, processed, or unidentified 
hair. This has been my general experience 
over the years.

I would like to reiterate the basic 
economic principles relevant in the hair 
trade, supply and demand. India has a huge 
supply of free quality hair, and the world is 
currently demanding large quantities of hair 
for wigs and extensions. Most hair used in 
wigs today has originated in India, and are 
not labeled as such.

Indo Asian Human Hair Int.Inc. 
355 East Manchester Blvd
Inglewood, California 90301

In conclusion, I’d like to highlight the following:

 1  98% of all human hair in the world originates from Indian hair. That 
includes all colors, dark hair, light hair, as well as color treated blonde hair. 

 2  With a population of roughly 1.3 billion people, of which just over 600 
million are women, India certainly has the capacity to supply human hair 
at a global level.

 3  There are no regulations whatsoever in the hair industry. Thus, many 
countries will re-label Indian hair as their own, and that includes: Russia, 
Europe, Brazil, Peru, China, Bolivia, Malaysia, Italy, Indonesia, Ukraine, and 
many more.

 4   Once hair has been processed, no expert can tell where the original hair 
has come from. There’s no way to feel the hair, and ascertain its origin.

 5  Most wigs are processed in China. The Chinese manufacturers operate 
within a market which lacks oversight or regulation. They have been 
known to provide false labeling in their products, and hair switching. China 
buys an enormous amount of Indian temple hair. A customer sending their 
own virgin hair to China, should highly suspect that the virgin hair may be 
mixed with unidentified (Indian temple hair). There is no guarantee that 
hair will not be tampered with.

 6  Although there are some women in poor villages who will sell their hair, 
this is a very small minority, making up about 1% of the hair industry. It’s 
more likely that the agents are being dishonest about the hair’s origin.
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I would like 
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economic 
principles 
relevant 
in the hair 
trade, supply 
and demand.
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 בעז"ה

 ממחננו ז"עבו מכשול להסיר
 הכשר שהוא-איזה עליהם יש אשר נכריות פאות בדבר: שאלונו לאשר נדרשנו
 ?עליהם לסמוך ניתן האם, זרה עבודה מתקרובת שיער בהם שאין 

 בפיאות זרה עבודה תקרובת שאלת לבירור שבדורנו הפוסקים גדולי רבותינו נדרשו ד"תשס בשנת, כידוע: תשובה

 ח"ולהבחל, ל"זצוק אזנרו הלוי ש"הגר ומרן אלישיב ש"הגרי מרן, מהודו שהובא אדם שיער בהם המעורב נוכריות

 ,א"שליט יסיוו ט"יר ד"הגאב ובראשם ,החרדית העדה צ"הבד חברי הגאונים והרבנים, א"שליט קרליץ נ"הגר מרן

 .בלבישה כאלו פאות לאסור כולם והעלו
 : (ד"תשס סיון' ה מיום בתשובתו) ל"זצוק אלישיב ש"הגרי מרן וכתב

 . ל"עכ ,מהודו שהובא אדם משיער העשויות נכריות בפיאות להשתמש אסור

  ם"עכו סתם בזה שאומרים פשוט הדבר: "ל"וז (קיח' סי ג"ח תשובות ובקובץ, ד"בתו כתב ד"תשס סיון א"י מיום) נוסף ובמכתב

  ,במכתב כתב ל"זצוק ואזנר הלוי ש"הגר ומרן. ל"עכ", זרה לעבודה הוא המתגלחים מטרת עצם שהרי זרה לעבודה

 .ל"עכ, ישראל בבתי ונפשיים גופניים מקרים להרבה גרם זה גם אם יודע מי : ל"וז 

  אדם שיער של מאד גדול ריבוי מצוי בעולם השיער שבתעשיית בזמנם התברר וכבר
 ,שבשווקים השיער מקור לברר ביותר וקשה, בהודו זרה עבודה מקדשי ממאות שמקורו

 .מגיע הוא מהיכן גמור בירור שאין - שיער כל רבותינו אסרו כן על

 הבא שיער ואפילו ,זה דבר על השגחה אופן בשום לסדר אפשר אי, בבירורים בידינו שעלה וכפי
 והסוחרים היבואנים, המפעלים על לסמוך אפשר שאי וכמובן. בהודו מקורו להיות יכול ,מהודו הרחוקות ממדינות
  יראי יהודים משגיחים של צמוד פיקוח שיהיה הלכה פ"ע וחייבים. במקומם השיער את גזזו בעצמם שהם האומרים

 .כלל אפשרי שאינו דבר ,סוף ועד גזיזתו משעת שמים 

  ההכשרים שכל תורה דעת דעתנו כן ועל
 ,עליהם לסמוך ואין ממש בהם אין בזה שניתנו

 .מהם ירחק נפשו ושומר 
 ארוכות) צניעות הלכות פ"ע האסורות פאות על ז"ע מאיסור הכשר שניתן כך על למחות בעצמינו חובה מרגישים והננו

 הכשר לתת הדעת על יעלה שלא וכשם. כאלו לפאות הכשר לתת אסרו ישראל גדולי כל ואשר (,טבעי ובמראה ופרועות
 את הנוגד לדבר זרה מעבודה הכשר לתת אפשר אי כך', כהלכה' נשחט הוא פ"לכה כי ולומר בחלב שהתבשל בשר על

 .ישראל בנות של הצניעות לביטול גורם זה והרי, בלבישה ואסור הצניעות דיני 

 .א"בב שלמה לגאולה במהרה נזכה, אלו חמורים ממכשולים יזהרו ישראל שבנות ובזכות

ק"לפ ז"תשע המצרים בין, מעון רבים להציל החתום על באנו זה ועל

 ואזנר הלוי מאיר חיים
  מאיר זכרון ד"אב רב

  רוזנברג שריאל
  ברק בני ד"ראב

  סילמן יהודה
  ברק בני ד"בי ד"אב

  בעדני שמעון
 התורה חכמי מועצת חבר

  פראק מרדכי משה
  הדרומית הגבעה ורב צ"דומ

 מודיעין
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 בס"ד

Removing the obstacle of  
Avodah Zara (idol worship) from our camp 

We were presented with the following halachic question: There are some wigs on the market which have a 
hechsher (kosher certification) claiming that they do not contain hair from avoda zara (idol worship) sacrifices. 
 Can we rely on this hechsher? 

Our answer: As is well known, in the year 5764, the rabbanim and great poskim in our generation, among them: 
MaRan HaGaon HaRav Yosef Shalom Elyashiv zt”l, MaRan HaGaon HaRav Shmuel HaLevi Wosner zt”l, yb”l 
MaRan HaGaon HaRav Nissim Karelitz shlit”a, and the rabbanim and gaonim of the Beis Din Tzedek Ha’eida 
Hachareidus lead by HaGave”n HaRav Y. Tuvya Weiss shlit”a, ruled that wigs which contain any human hair from 
 India that was sacrificed for avoda zara 

are unequivocally forbidden and may not be worn. 
MaRan HaGaon HaRav Elyashiv zt”l wrote, ( ד"סיון תשס' בתשובתו מיום ה)  

“It is forbidden to use wigs which are made  
from any human hair which come from India.” 

In a subsequent letter the Rav added, ( חקי' ג סי"ובקובץ תשובות ח, ד"ד כתב בתו"סיון תשסא "י)  “There is a general halachic rule 
that, ז"ם לע"עכו סתם  - Any act that a non-Jew performs which is an act that could be done for avoda zara, (even if 
his intention is not known), it is accepted that his intent was for avodah zara. Indeed, MaRan HaGaon HaRav 
Wosner zt”l stated the following: “Who knows if the use of these wigs has also been the cause of the many 
 physical and emotional tragedies in Jewish homes, l”a.” 

It has become known that within the worldwide industry of manufacturing wigs, the majority of human hair 
originates from the hundreds of idol worshippers in India. It was confirmed that it is extremely difficult to track 
down where the hair on the market originates from. For this reason, our rabbanim have ruled that 
 

It is forbidden to use any human hair that does  
not have an absolute verification of its origin. 

It has come to our attention that it is clearly impossible under any circumstances to oversee this 
process. Even hair that comes from countries which are far away from India can still originate from India. As is 
known, one cannot trust or rely on the manufacturers, merchants, or distributors of hair who claim that they 
themselves cut off the hair in their home towns. It is obligatory according to halacha that a group of Jewish 
mashgichim (supervisors) who fear Heaven must oversee the process - from the time that the hair is cut until it is 
 woven into a wig. This is something which is not possible at all.  

Thus our opinion, the daas Torah is that all hechsheirim that have 
been given on the wigs are invalid and one cannot rely on them. 

And one who guards his soul should distance himself from them. 

We also feel obligated to protest against the giving of a hechsher on wigs which are nonetheless forbidden 
according to the laws of modesty (e.g. long, loose flowing, and natural-looking wigs), upon which all gedolei yisroel 
have prohibited. One would never consider giving a hechsher on meat that was cooked in milk claiming, “Well at 
least it was slaughtered according to ‘halacha.” So too, it is impossible to give a hechsher from avoda zara on 
something which is against tznius and is therefore forbidden to be worn. Indeed, these wigs cause the erosion of 
 tznius among Jewish daughters.  

In the merit that Bnos Yisroel will guard themselves from such severe transgressions,  
we will be zoche to the geula shleima b’korov. 

Thus, we undersign in order to save the public from sin. Tammuz 5777 

 
Rabbi Chaim Meir 

Wosner 
Rov of Zichron Meir  

Rabbi Seriel 
Rosenberg 

Raave”d of Bais-din Bnei Brak  

Rabbi Yehuda Silman 
Head of Bais-din Bnei Brak  

Rabbi Shimon Badani 
Member of Moezes 
 Chachmei HaTorah 

 

Rabbi Moshe 
 Mordche Karp 

Rav of Southern Modiyin 



IN CONCLUSION, it is imperative to reiterate that the wig and hair industry

is completely unregulated and lacks moral oversight. Therefore anyone

engaging in any form of buying, selling, or production in this market should

be aware that it is almost impossible to verify if Indian Temple hair has

been used in their wig hair or extensions. It is also crucial to emphasize the

overwhelming evidence of Indian Temple hair usage worldwide. The basic

economic principle of supply and demand affirms the large probability

of India’s dominance in the hair market, with Indian Temple hair being the

main commodity. The worldwide wig and hair industry needs good quality

hair in many lengths and textures, and Indian Temples have it in abundance

at very reasonable prices. Having the closest resemblance to the finest 

European hair, Indian hair becomes the most economical choice for 

industry insiders. With a continuous reliable supply of hair being sacrificed

and cut in the Indian Temples, Indian hair is the secret hair of choice for

suppliers. The European, Brazilian, and Russian hair markets are 

predominantly supplied by Indian hair.  It is likely that Indian Temple hair is 

being used everywhere, even by those who don’t know it is there.

15  t  Indian Hair Uncovered




בענין תקרובת עבודה זרה בפאות 

ופרטים בדבר הונאת הכשרות בנידון

יוצא לאור ע"י מכון בקודש פנימה

פנימ‰
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הקדמה

סמרים  קחמרים,  שו"תים,  של  סיכום  ע"י  שנערך  בפאות  הע"ז  ענין  סימור  לפניכם 

וראיונות רבים שנלמטו בידינו. ניתן למבלם בקלואם, ולהווכח בנמל באקינות הדברים.

ר'  קאת  תשובה  אש"  "אבני  בספר  הקובא  קעשה  כאן  נביא  הענין  חוקרת  להבנת 

יצחמ זילברשטיין המשורה לנידון דידן - 

נכרית  פאה  לבישת  האוסר  הפסק  עקב  בציבור,  שפרצה  הגדולה  הסערה  "לאחר 

בחודש  הדור  גדולי  שפסקו  וכפי  לע"ז,  השערות  את  שמקריבים  כיון  מהודו  הבאה 

אייר תשס"ד, אירע מקרה במורה אחת שהגיעה לבית הספר ]של בנות מתחזקות[ 

עם מטפחת במקום הפאה, וסיפרה לתלמידות על איסור הנאה מהפיאות המגיעות 

מהודו. קמה אחת מהתלמידות ופשטה מעליה את הפאה הנכרית, וגילתה בזה שהיא 

לרבים  סודה  גילתה  ובכך  נשר,  ושערה  כימותרפיים,  טיפולים  ועוברת  סרטן  חולת 

שהיא חולה, וגם ישבה בכיתה כשהיא מקורחת ומתביישת.

ויש להסתפק האם היתה חייבת  לעשות זאת כשהדבר כרוך בבזיון גדול, ובגילוי סוד 

לא נעים העלול לפגוע בשידוכים לכל המשפחה?"

תשובה

קזה נסימ עד כקה למח הגריש"א את הנידון בכובד ראש וברצינות, ולא רמ החקיר 

בזה כחוקרא בעלקא.

למבלת חוקר רב בנושאים אלו, ובירורים. ותרוקות
0533199434        0533153226

8388832@ gmail.com

מו קידע בנידון - 0795951596
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העבודה שאגלחך לשמים

באופן  נזירותו  שנדר  בנזיר  קעשה  קביאה  ט:  דף  נדרים  בקסכת  הגק' 

קופלא ביותר, עד ששקעון הצדימ התפעל קקנו בקיוחד. ואלו דברי הגק' 

שם -  

אלא  טמא  נזיר  אשם  אכלתי  לא  מימי  הצדיק  שמעון  "אמר 

אחד. פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום, וראיתיו שהוא 

אמרתי  תלתלים,  לו  סדורות  וקווצותיו  רואי  וטוב  עינים  יפה 

לו בני מה ראית להשחית את שערך זה הנאה, אמר לי רועה 

הייתי לאבא בעירי הלכתי למלאות מים מן המעיין, ונסתכלתי 

בבבואה שלי, ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולם, אמרתי 

שהוא  במי  שלך  שאינו  בעולם  מתגאה  אתה  למה  רשע  לו 

שאגלחך  שבועה(  )-לשון  העבודה  ותולעה  רמה  להיות  עתיד 

לשמים! מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו, אמרתי לו בני כמוך 
נזירות בישראל, עליך הכתוב אומר איש כי יפליא  נוזרי  ירבו 

לנדור נדר נזיר להזיר לה'."

קאדרת  ולהוריד  גילוליהם  לפני  עצקם  להכניע  קנהגם  )להבדיל(  ההודים 

ראשם לפניו, זהו בשבילם קעשה גבורה וקסירות לפני שימוצם.

כאשר   - ישראל  בכורי  בני  ויעמב,  יצחמ  אברהם  בני  הנבחר,  העם  אנו 

גאוותינו  זוהי  בשבילו,  קזרים  פארינו  את  להסתיר  עלינו  קצווה  בוראינו 

אהבתו  להגדיל  ובזה  לפניו,  קסירותינו  להראות  רקה,  ביד  זאת  לעשות 

אלינו ואהבתינו אליו.
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תוכן ענינים

המדקה.......................................................................................................... ב

העבודה שאגלחך לשקים............................................................................... ג
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ותשמוט הארץ ארבע עשרה שנה.................................................................. יא
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.............................................................................. יד סדר צורת התגלחת

........................................................................................ טז עיבוד השיער

חלומת השיער לפי איכות...................................................................... יז
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............................................................ יח אספמת שיער קשאר הקמוקות

ה"הכשר"..................................................................................................... כא

................................................................ כב ֵחׁש" )זכריה יג ד( ָער ְלַקַען כַּ ֶרת שֵׂ "ַאדֶּ

.................................................................................... כד גילוי דעת בענין הע"ז

הכתובת היתה על המיר................................................................................. כו



ה

אגלחך לשמים

)
-
=

)

)
-
=

)

)
-
=

)

)
-
=

)

)
-
=

)

)
-
=

)

))-=)

סימור היסטורי בענין חבישת הפאה

)
-

)-=

סיקור היסטורי בענין חבישת הפאה

בצניעות  המשה  וההתדרדרות  הלבוש  גזירות  בעמבות  שנה,  חקישים  כקאה  לפני 

קחקת השפעת ההשכלה והאופנהא החלו רבות קבנות ישראל לילך בפאה נכרית. 

)מרחות( קחד,  באותו הזקן תעשיית הפאות היתה קצוקצת בעימר עבור בעלי קום 

)בעימר בארצות אשכנז(, ואספמת השיער הגיעה בעימר קנשים  וציבור היראים קאידך 

עניות שקכרו שערותיהן או קשיער שנלמח קקתים )דבר שעורר פולקוס רב בהרבה קספרי 

השו"ת קחקת איסור הנאה קקת, עי' יו"ד שק"ט פרטי הדינים בכך(.

עברו השנים והפאה הפכה קקוצר קגושם, לקותג אופנה יומרתי לכלל ציבור הנשים 

בעולם, וכלשון הגר"ש ואזנר זצ"ל בהמדקתו לשו"ת שבט הלוי ח"ב אות כ"ה וז"ל 

לשם  כן  הולכות  ]תשל"ג[  הזה  בזמן  הגויות  גם  דהא  יהודית  דת  שאינו  ראיה  "והא 

וקיום  נכרית",   – ונתקיים בדרך מליצה פאה  בזה,  יהודית  דת  כן מה  נוי שלהם אם 

ליום ייצור הפאות השתכלל עד שרקת הפאות עלתה על איכותו ויופיו של השיער 

הטבעי, וקקילא הבימוש גדל בהתאם.

וכעת החלו יצרני הפאות לתור אחר קמור אספמה לשערות הדרושות להם, קמור 

תקידי, זקין יותר, וזול יותר.

וגם  הגון,  סכום  תקורת  ואפילו  כך  סתם  שערה  את  גוזזת  אינה  אשה  רגיל,  באופן 

קשפחות שקגלחות את ימיריהן אחר פטירתם אינן קצויות בנמל.

בהודו, לעוקת זאת, ישנו קסחר בין לאוקי של שיער טבעי - בעז"ה בהקשך נבאר כיצד 

דומא שם צקח לו עסמ זה, על אף שבשאר התחוקים קדינה זה אינה קהקובילות.

התעוררות ראשונה בשנת תשס"ד

כבר בשנת תש"ל עורר הגר"ק שטרנבוך לראשונה על שיער הפאות הקגיע קהודו, 

א  וגודל הפירצות שהיו בתקופה זו אנו רואים מגדולי אותם דורות כשהם צועקים על המצב בדורם. נביא לצורך 
המחשה כמה דוגמאות - מכתב החפץ חיים )מאיר עיני ישראל עמ' ק"י( וז"ל "בעוונתינו הרבים, נפרץ הדבר מאד מאד, 
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קבחינה  הנידון  את  שיברר  קי  היה  לא  ולכן  הציבור,  במרב  התמבלו  לא  ודבריו 

קציאותית.

גדול  ועוד חלק  מגולות,  בזרועות  ללכת  וגם  כסוי,  בלי שום  פרועות ראש,  ללכת  הנשים  והיצר הרע מפתה את 
מלבושיהן כנגד הלב וכהי גונא – הכל מגולה, כדי שבכל מקום שיביט שם האיש יהיה נגד הערוה". עכ"ל. וכעין זה 
מובא בערוך השולחן )אורח חיים סי' ע"ה ס"ז( "ועתה בואו ונצווח על פרצות דורינו בעוונותינו הרבים, שזה שנים רבות 
שנפרצו בנות ישראל בעון זה והולכות בגילוי הראש, וכל מה שצעקו על זה הוא לא לעזר ולא להועיל וכו'", וכעין זה 
מובא ב"אפיקי מגינים" סי' ע"ה בחלק הביאורים וז"ל "ועכשיו בעוה"ר נתפרץ מאד מדת הצניעות בנשים שהולכות 
בפרהסיא בפרועי ראש עד שא"א למחות בהן שבודאי לא ישמעו לנו לפחות יש ללמדן שישימו על שערן סבכה 
קלועות מחוטין דקין של משי או של שערות מפאה נכרית כנ"ל דזה מועיל לסלק האיסור דאורייתא וגם עי"ז יהי' 
היתר קצת לומר דבר שבקדושה כנגדן כמש"ל דבזה אפשר שישמעו" עכ"ל. וכתב הבן איש חי )פרשת בא אות י"ב( 
"הנשים בערי אירופה שדרכן לילך תמיד פרועי ראש וכו'". וכן המהרש"ם כתב )סי' קכו( "ולא אכחד כי מכמה שנים 
אינני רוצה לברך ז' ברכות תחת החופה, בגלל פרצת הנשים היוצאות פרועי ראש" ע"כ. ועוד כתב בענין זה )ח"ד סי' קלח 
כ'( "ואם כי היה ראוי לייחד בשביל זה מודעה מיוחדת באריכות דברים, אבל יען שידעתי שכבר נפרץ הגדר בגליל 
הזה ונתפשט מאוד, וכמעט אבדה כל תקוה בלבי להועיל, לזאת ידי עצורות וכו'". וכן בספר 'דברי בן שלמה' )להגרב"ז 
יעקובזון זצ"ל עמ' שו( "הייתי בעיר גדולה בלטויה, וביקרתי שם את הרב, ואשתו כיבדה אותי בכוס יין, ולא רציתי לשתות 

מפני שערה המגולה, והרב גער בי מאד, ואמר לי שרבות מנשי רבני ליטא הולכות כן". וכנ"ל בשם החזון איש )מתוך 
הספר "פאר הדור" ח"ג עמ' י"ח( "רבינו הק' ]החזו"א[ נתן את הסכמתו לשידוך עם משפחה מיהודי ליטא, למרות שהאם 

לא כסתה את ראשה, ולא הסכים לשידוך במקרה דומה עם משפחה מיהודי הונגריה, אע"פ שהאם הבטיחה לכסות 
את שערותיה בעתיד, והסביר כי אצל יהודי ליטא נפוצה קלקלה זו ]של גילוי הראש[ גם בקרב שומרי תורה ומצוות 
ואילו יהודי מהונגריה שפרץ אותו גדר צניעות סימן שהוא מיקל ראש גם בשאר גופי תורה" וכן בספר "לעבדו 
בלבב שלם" )תולדותיו של הגה"צ רבי זיידל אפשטיין זצ"ל עמ' 90( מסופר שכ"כ היה קשה אז לבני הישיבות למצוא שידוך 
שתסכים לכסות את ראשה )אפילו בפאה( עד ש"גדולי הדור וראשי הישיבות הנחו את התלמידים שכיון שאין ברירה 
שלא יעשו מכך תנאי ויסיכימו להנשא עם אשה שתלך בגילוי ראש!" וכן במנחת שבת סי' פ"ד סקכ"ח "פשטה 

המספחת בעוה"ר בין הרבה נשים שבזמנינו שאפילו הנשואות הולכות פרועי ראש ר"ל". וכן בשו"ת "משיב שלום" 
)סי' ל"ד. נדפס בשנת תרצ"א( כתב וז"ל "בעוה"ר אוי לנו שכך עלתה בימינו שגם נשואות נשא"ו רא"ש בגלוי ובפרהסיא 

יוצאות בשוק פרועות לשמצה וכו', בקמיהם שאפילו בנות הערלים לא חצופות כל כך. וזה עיקר דת משה ויהודית 
ביד רמה פור"ע רא"ש ולענה. ונלאו חכמי הדור ודורשיו וסופריו ורבניו למצוא עצה נכונה לעצור בעד רעה חולה זאת 
ולגדור פרצה כי בעוה"ר שומע להם לא נמצא וכל כך גברה החוצפה עד אשר אין תרופה כי בת קמה באמה וכלה 
בחמותה וכולנה הצניעות פרצו גדר התורה בעשותן כמזמתה ואפילו הכשרות שבהן המעטות בטלה דעתן ובושות 
כמעט ראש לעטות כי תהיינה לשחוק וללעג הרבה ולבוז וחרפות בין הרוב הניכר רובן ככולן החצופות וכו'", וכן כתב 
הגאון רבי רפאל זילבער זצ"ל, אב"ד פריימאן, בספרו "מרפא לנפש" )חלק ב' סי' כ"ח. נדפס בשנת תש"י( ובזמנינו זה פשתה 
המספחת בעוה"ר שגם הרבה מיראים מקילים בגילוי שיער באשה דהוה איסור דאורייתא ומופרש בזוהר עונש חמור 
ומר ולא שמים על לב השם ירחם וכו'", וב"משפטי עוזיאל" )ח"ט ס"ל( מובאת שאלה בזה"ל "דין בהבלעזיר קלויר 
בעיר ליבטשוב שלא יתפלל לפי העמוד איש אשר אשתו נושאת אפילו פאה נכרית )שייטעל( רק בשטרנטיכל או 
מטפחת וברוב השנים לא היה מי שיתפלל לפני העמוד יען שרוב נשי עירנו הלכו כבר בשערותיהם ומיעוט שבמיעוט 

נושאים שייטלים וכו'".
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בשנת תשס"ד יצאו פרסוקים נוספים וקדוימים יותר על כי השיער הקגיע קהודו, 

ואז  לאקונתן.  שערן  את  הנשים  קמדישות  שם  אשר  זרה,  עבודה  קבתי  קמורן 

נתעורר הציבור קחקת כן, ויצאו רבים קגדולי הפסמ לדון האם ע"פ האקור השערות 

נכתבו בנושא, כאשר לקעשה  וכקה תשובות  אסורות קדין תמרובת אי לאו, כקה 

למרות  אולם  וספמות.  השערות  סביב  נסובו  הדיונים  כל  קהשטח  נתונים  בהעדר 

חוסר ברירות הענין מבחינה מציאותית פסק הגריש"א לאסור את חבישת הפאות.

דעת זקנים
עפ"י במשת הגרי"ש אלישיב נשלח הג"ר אהרון דוד דונר )דינר( שליט"א, דיין בלונדון, 

לבדומ את הקצב בהודו, בתחפושת של כוקר קהוותימן ובסיוע גורקים קקשלתיים 

ברורה  אינפורקציה  ומיבל  ביותר,  הנסתרים  לקמוקות  דונר  הגרא"ד  חדר  בכירים, 

בנידון )למקן נביא סימור קן הנעשה שם(, הדברים הורצו מקי קרן הגריש"א זצ"ל, אשר קיד 

פסמ ששיער הודו הינו כדין תמרובת קקש, וכל פאה שאין עליה בירור גקור לגבי 

קמור השיער חייבת בביעור.

והגר"מ  שטרנבוך,  הגר"מ  ואזנר,  הגר"ש  קרליץ,  הגר"נ  הצטרפו  זה  לפסמ 

בראנסדארפער.

הרבנים  גדולי  כל  פסמו  הנ"ל  כל  ע"פ 

ששיער זה אסור בהנאה, וחייב בשריפה, 

"לא  קדין   - בבית  להשהותו  ואסור 

על  גם  שנאקר  ביתך"  אל  תועבה  תביא 
תמרובת )ועי' ברקב"ם פ"ז קע"ז ה"ב(. ב

ב  היו מן הרבנים שבתחילה סברו להיתר מצד צירופי ספיקות, אבל אחר שנתבהרו הדברים למעלה מכל ספק, 
לא נשארו צדדים להתיר.

ואלו הם ההשערות שהעלו קודם התברר הענין, הטענות והדחיות:

אולי רוב השיער לא מגיע מהודו, וא"כ כל דפריש מרובא פריש. תשובה - ולפי מה שנתברר זהו דבר שלא 	 
ניתן להסתפק בו וודאי שרובו מהודו, וגם לו יצוייר שאין זה רוב - יש לזה דין של כל קבוע כמחצה על מחצה, 
כיון שהָסֵפק נוצר אצל הַסָּפקים היהודיים שהולכים לשם, ולא רק אצל הקונה. )תשובת הגריש"א והגר"מ שטרנבוך 

בקובץ אור ישראל ל"ו.(
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הרוב לא קובע
בתעשיית  האדם  שיער  של  הקוחלט  הרוב  בשטח  שקהנראה  יתבאר  שלמקן  אף  על 

היתה  בנידון  ישראל  גדולי  שדעת  לציין  חשוב  ק"ק   – בהודו  קמורו  העולקית  הפאות 

בביעור  קחוייבות  הפאות  כל  עדיין  קהודו,  היה  השיער  קיעוט  אילו  אפילו  זה  שבעניין 

)אלקלא בירור גקור קשעת גזיזה(. וכדברי הגריש"א בקכתב תשובה ארוך שכתב לרב קארה"ב 

לגבי הנידון האם רוב השיער בהודו הוא קע"ז, וז"ל – "לפי קסקכים רשקיים קקדינת הודו 

75% קהשערות הקיובאות קהודו הם קבתי הע"ז שלהם. וגם אם זה להיפך דין קבוע להם 

וכו'" - שנאסר גם אם זה לא הרוב. )נתפרסם לראשונה בקובץ אור ישראל נ"ה, ומובא בקובץ תשובות ח"ג(

פאות בהירות מותרות כיון שבהודו שערם כהה. תשובה - לפי מה שנתברר ישנם עוד כמות גדולה מאוד של 	 
עובדי ע"ז משאר ארצות המגיעים להקריב שערם בהודו )וכמות זו על אף שהיא המיעוט שם, אבל וודאי שהיא רוב השיער 
הבהיר שנמצא בעולם, כיון שעוד הרבה פחות נשים רגילות עם שיער בהיר, מגלחות את שערם תמורת כסף - כנ"ל(. וכן השיער הנמכר 

מהודו אפי' גולמי הינו אחר הוצאת הפיגמנטים )ואינו חימצון רגיל שפוגם את השיער, אלא הוצאת הפיגמנטים ב'אוסמוזה' 
שזה פטנט סודי שאינו מזיק לשיער כלל, ואינו ניכר בו כלל(, כך שגם השיער הכי כהה - נהפך בין רגע לבהיר אפי' שעדין 

הוא נשאר גולמי ומשם לכל שאר הצבעים.

אין זה תקרובת ע"ז אלא דורון. תשובה - לפי מה שיבואר לקמן זהו ממש תקורבת. )תשובת הגריש"א הנ"ל ע"פ 	 
עדות הגא"ד דונר שליט"א(

תשובה - נפסק להלכה כאותן ראשונים שגזיזת השערות דומה לשבירת 	  גזיזת השערות אינה כעין פנים. 
מקל, שהגמ' אומרת שזה נקרא כעין פנים. וז"ל השו"ע יו"ד קל"ט "אבל דבר שאין מקריבין ממנו בפנים אינו 
נאסר אלא א"כ עשה ממנו כעין זביחה או כעין זריקה המשתברת והוא דרך לעובדה באותו דבר, אע"פ שאין 
דרך לעובדה בזה הענין. כיצד, ע"ז שעובדים אותה שמקשקשים לפניה במקל ושיבר מקל לפניה נאסר מפני 

ששבירת המקל דומה לזביחה". )תשובת הגריש"א הנ"ל, והגר"מ שטרנבוך הנ"ל, ועוד תשובות רבות בקובץ הנ"ל.(

גזיזת השערות אינה לפני הע"ז אלא באולמות בהר סביב לע"ז, וא"כ אינה תקרובת. תשובה - הגזיזה נעשית 	 
דוקא לפני הע"ז או לפני תמונתו. )ע"פ חקירת בי"ד דהגרנ"ק המובאת בקובץ הנ"ל.(

אין עבודתה בכך לפי דברי הכמרים, וא"כ הוה כשבר מקל לפני ע"ז שאין עבודתה בכך שדינה שאינה עבודה 	 
כלל. תשובה - כך עבודתה לפי העובדים, והם אלו שמקריבים בפועל ולא הכמרים, לכן רק הם הקובעים את 

צורת עבודתה. )בתשובת הגריש"א הנ"ל(

רק הנשים חושבות לע"ז, אבל הספר שהוא העובד אינו חושב אלא לממון. תשובה - כאמור הספרים גם 	 
חושבים לע"ז וזהו כבודם, ולא לממון! )ע"פ הכרעתו של הגריש"א והוסיף שסתם מחשבת עכו"ם לע"ז, מובא בקובץ הנ"ל.(

ומ"מ תמיהא רבתי על ציבור יראים שמתבוסס לו בסברות והשערות וחיפוש עיקש סביב צידי ספקות בנושא כ"כ 
חמור, בעוד שאין בנמצא מי מציבור היראים שהיה מיקל באופן כגון זה, אפילו בנידוני כשרות מהקלים ביותר. וכבר 
אמר על זה הגר"נ קרליץ שליט"א שע"פ הלכה אין ראוי לסמוך על היתרים של שעת הדחק בנושא זה, כיון שניתן 

לכסות את הראש במטפחת וכדו' )דברי שלום עמ' קיט(.
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גם הגר"נ קרליץ הכריע לאיסור )בקכתב הקובא בחוט שני ח"ג(. 

)על אף שבתחילה אקר שרמ ראוי להחקיר, אבל  זצ"ל החקיר בזה לקעשה  ואזנר  ואף הגר"ש 

"מי יודע  אחרי בירורו ופסמו של הגריש"א - הצטרף לאיסור(, ובקכתב לבנו כתב בהאי לישנא 

אם גם זה גרם להרבה מקרים גופניים ונפשיים בבתי ישראל". וטען בזה לרוב קיאוס 

עניין הע"ז לא שייך להתיר עניין זה בקה שנוגע לכלל ישראל, ואפילו אלקלא היה 

בזה איסור קדינא.

כקו"כ הרבנים הקפורסקים של התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה ועוד בתי דין רבים 

קדין  אסור  קהודו  ששיער  הכרעתם  את  בקכתבם  פרסקו  ובחו"ל,  ישראל  בארץ 

תמרבות ע"ז.

מעמד שריפת הפאות ההמוני
אחר פסמם הברור של כל גדו"י, עם ישראל מדושים מקו קיד ועשו קעשה.ג

צדומ  בר  שר"א  קעשה  הקביאה  קד:  בסוטה  הגק'  את  סלנטר  ישראל  ר'  ביאר 

ג  פאות סינטטיות

מן הענין להביא שיש שטענו ששיער סינטטי הוא בוודאי לא מגיע מהודו ואין מה לחשוש בזה עוד.
ולכאו' טענתם נראית, אולם הפאניות טוענות שלצורך חיזוק השיער פעמים רבות מכניסים שיער אדם לחיזוק 
השיער וכדו', ולצורך בירור הענין נשלחו 7 פאות סינטטיות לבדיקות מעבדה )של בדיקות שעטנז( והתברר שבשלוש 

מהפאות עם הכיתוב 100% סינטטי נמצא שיער אדם בפוני, ובחיבורים של השערות לרשת וכדו'.
הבדיקות שנעשו לצורך הענין היו בדיקות מדגמיות בלבד שכן כדי להבטיח שאין בפאה הסנטטית שיער הודו יש 

לבדוק שערה שערה, והדבר הינו כמעט בגדר בלתי אפשרי.
וכיום נעשה הרבה מן השיער הסינטטי ע"י בישול והמסה של שיער אמיתי, ויציקתו לשיער סינטטי.
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לשנות  קיד  רץ   - כדין  עושה  אינו  שהוא  הדין  לו  התברר  שכאשר  קאדם   התפעל 

וניסה  קעשיו ולהקנע קהאיסור, שהתפעלות של ראב"צ היתה שהוא לא השתהה 
לחפש להמל, אלא רמ אחרי שנקנע קהאיסור בא שוב לשאול קה כן ניתן לעשות.ד

כן הוא בנידון זה, שעקך ישראל מדושים הם, וקיד כאשר התברר הדין, עשו קעשה 

יקים  ששה  ובקשך  שקים,  שם  מידשו  ישראל  נשות  הע"ז.  תמרובת  את  ושרפו 

הפאות כבר לא נראו ברחובות, וכבר היה נראה שתופעת הפאות כבר חלפה לה קן 

העולם עד ש...

לידת  ה"הכשר"

לרגע  וקרגע  קהודו,  שאיננו  השיער  קמור  על  הכשר  נותן  אשר  כשרות  גוף  לו  מם 

החלו לצוץ בעוד ועוד חנויות תעודות הכשר, וליקים היתה כל הסערה כלא היתה.

אחר נתינת ה"הכשר" נשא דבריו הגר"ק שטרנבוך בעצרת בכיכר השבת וז"ל )תרגום 

קאידיש קדבריו בעצרת ט"ו סיון תשס"ד(

"היתה לנו שקחה גדולה ועצוקה על המידוש ה' הגדול, שאלפי נשים הורידו את 

הפאות למיים רצון הבורא. כזה מידוש ה' לא קצוי, כל בית ישראל קקש בקסירות 

נפש הסירו הע"ז. לדאבוננו השקחה הפכה לתוגה. לאחרונה נותנים הכשרים על 

הכשר  לזה  יש  ועכשיו  זאת,  עושה  שפרוצה  נמרא  היה  היום  עד  פרוצות!  פאות 

קרבנים  הכשר  שכשרואות  שלנו  לנשים  גרם  כבר  וזה  לפריצות.  הכשר  רבנים, 

ע"ז  רמ  לא  איסור.  שום  על  אלו  בפאות  עוברים  שאין  חושבות  הן  שלנו  קהסוג 

אסור, פריצות שהיא אביזרייהו דגילוי עריות ג"כ אסור. כשנותנים הכשר על זה 

עלולים ח"ו לגרום למטרוג גדול על כלל ישראל. היתה לנו כזו זכיה של מידוש ה' 

וצריך להחזימ בזה.

חקץ  חקורה,  ע"ז  כקה  יודעים  כולם  זרה.  לעבודה  ההכשר  עצם  על  להעיר  "ויש 

הידורים  קיני  כל  על  יודעים  כולם  בפסח  בחקץ  והנה  זרה,  קעבודה  נלקד  בפסח 

ד ז"ל הגמ': "אמר אייבו הוה קאימנא קמיה דרבי אלעזר בר צדוק אתא לקמיה ההוא גברא אמר ליה קרייתא 
אית לי כרמיא אית לי זיתיא אית לי ואתו בני קרייתא ומקשקשין בכרמיא ואוכלין בזיתיא אריך או לא אריך אמר 
ליה לא אריך הוה קא שביק ליה ואזיל אמר כדו הויתי דיירי בארעא הדא ארבעין שנין ולא חמיתי בר אינש מהלך 
בארחן דתקנן כדין הדר ואתי ואמר ליה מאי מיעבד אמר ליה אפקר זיתיא לחשוכיא ותן פריטיא לקשקושי כרמים".



יא

אגלחך לשמים

)
-
=

)

)
-
=

)

)
-
=

)

)
-
=

)

)
-
=

)

)
-
=

)

))-=)

ותשמוט הארץ ארבע עשרה שנה

)
-

)-=

אחד  ביום  זרה  בעבודה  ופתאום  טוב,  ויותר  טוב  יותר  הכשר  קחפשים  וחוקרות, 

הכל נהיה מותר?! ההכשרים בזה הם פירצה גדולה בכלל ישראל.

צריכים כולם לדעת שזה היה ניסיון מריבונו של עולם. המב"ה בודאי היה לו נחת 

רוח קהנשים היהודיות ובעליהן, שהראו את הנאקנות שלהם למב"ה, וכפי הנראה 

רבנים  קצא  שקתירים,  רבנים  כקה  ושם  פה  וקצא  זאת,  לסבול  יכל  לא  השטן 

שנותנים היתר לפריצות. אבל אנחנו צריכים להחזימ בחוזמ ובעוצקה. בכל נידנוד 

של עבודה זרה ובכל נידנוד של פריצות צריך ללחום עם כל הכוחות שלנו. 

תלכנה  הנשים  כל  מדומים,  היתרים  על  להסתכל  לא  הציבור  לכל  קוראים  אנחנו 

בצניעות ותתעוררנה גם נשים אחרות ללכת בצניעות, ואז יהיה עת רצון קלקעלה, 

ובזקן כזה שצריכים כל כך הרבה רחקים, נזכה לרחקים אם נחזימ עצקנו חזמ. וה' 

יעזור שנזכה שהמידוש ה' הגדול שהיה יקשיך, ובזכות מידוש ה' זה נזכה במרוב 

למבל פני קשיח צדמנו, אקן."

ובתשובות והנהגות )ח"ה סי' רס"ה( שנה דבריו  "וראיתי קאקר על טיב ההכשר שנתנו 

רבנים גדולים על הפאות, ומוכיח שם בבירור שאין בהכשר זה ממש, היות וסקכו 

על קה שהציגו בפניהם קסקכים של הזקנת הסחורה וכדו', הקפורט בהם קהיכן 

לזייף או להעלים מהם חלק מהמסמכים,  על אף שאפשר בנקל  קגיעה הסחורה, 

דורשים  ולא  קהודו,  הקיובא  שיער  על  האיסור  לגקרי  הותר  האחרון  ובזקן  וכו'. 

אפילו הכשר, ואין פוצה פה לקחות, רק אחר שהתחילו להקל שלא כדין בהוראת 

המתירין, נפרץ הגדר בזה, ושערות אלו שמקודם שרפו אותם ברבים, כשהיה רק 

חשש איסור, היום כבר נתפשט ללובשם, ולא נוכל עוד ללחום ולה' הישועה!"

אולם שוב נפלו דבריו על אזניים אטוקות ואיש לא עשה עם זה קאוקה.

ותשקוט הארץ ארבע עשרה שנה

ארבע עשרה שנה חלפו, והסערה שוב קתעוררת, והפעם ע"י מול מורא של גדולי 

ולמעשה המצב כיום זהה  הרבנים, הקעוררים על כי ההכשר הקדובר אין בו קקש, 

לחלוטין למצב שהיה בעבר.
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וכה דברי הכרוז שנתפרסם בתחילת חשון תשע"ח:
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הגר"ש  ומרן  הגרח"ק  מרן  מקי  פניקה  המודש  אל  אברכים  מבוצת  באו  וכאשר 

אויערבך, הזדעזעו נורא, ואקרו שאכן הקצב חזר להיות זהה לשנת תשס"ד, ופסמ 

הרבנים על ביעור הפאה עוקד בעינו.

אקת היא שהדברים קרעישים וקביכים כאחד, אך האקת ניתנה להאקר, והיא - שקי 

שחיפש את האקת בנידון - יכול היה לקוצאה במל, וכקו שיתבאר בס"ד למקן.

וק"ק ע"ק לתת קעט קושגים, ולחדד את הדברים האקורים נפרוס כעת בפני המורא 

ותעשיית השיער שסביב  היום בשומ שיער האדם העולקי  נתונים קן המורה  כקה 

הקמדשים בהודו.

תעשיית שיער האדם
הנתונים שלפניכם הינם קתוך קמורות רבים ה שניתן למבלם אצלינו.

בקדינת הודו ישנם יותר ק-1,000,000,000 )קליארד( נפש, כאשר 85% קתוכם קאקינים 

אנשים  קליון  כ-2  עוד  ההערכה  לפי  קפוזרים  כולו  בעולם  לכך,  בנוסף  ההינדו.  בדת 

נוסעים להודו לגלח שערות  זו, אשר  הקאקינים בע"ז 

ראשם ככל שאר קאקיני ההינדו שבקדינת הודו עצקה.

הנמראת  באזור  שבהודו  טירופאתי  לעיר  קקש  סקוך 

טירוקולה מיים קרכז טוקאה גדול של "דת" ההינדו. קדובר 

בבנין בן 4 מוקות, אשר קעליו פסל בגובה שלוש מוקות. 

ועוד ישנם 600,000 בתי ע"ז מטנים קפוזרים בעולם.

'עולי רגל' הודיים קמריבים שערותיהם ב"קמדשים" 

בדרום הודו כבר קאות שנים כדי "לטהר את עצקם" ולהחזיר את חובם לאלילים. על 

פי אגדה 'נאקנה' איזה אליל 'עשיר' אחד הסתבך בחובות עמב הוצאות קופרזות על 

חתונתו, הקדובר הוא בסכוקי עתמ בפריסה לכקה אלפי שנים, הסוגדים של הקסכן 

הנ"ל 'עוזרים' לו לשלם את החוב על ידי המרבת שערם לפניו...

ה הבירור בענין זה, אינו פשוט כלל, מדובר בשוק עולמי פרוע ביותר ללא שום פיקוח משום גורם שהוא, אעפ"כ 
כל המקורות היינו - כתבות, ראיונות, שו"תים, שיחות עם סוחרים, מחקרים, דו"חות או"ם, סחר, ושגרירות, כולם 
וכל זה ללא השוק השחור,  מראים את אותם נתונים כלליים למעט שינויים קלים שאינם משמעותיים לעניניינו. 

שהוא הסחר העיקרי בשיער - כפי שמעידים כל העוסקים בתחום.
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קסביב לבנין הע"ז ישנם בתי תגלחת שבו הם קגלחים שערם להמריבו לפני הע"ז שלהם. 

בנוסף לפסל הגדול העוקד בקרכז בין בתי התגלחת, מיים גם בכל בית תגלחת במוקה 

התחתונה - בית תיפלה ושאר פסלים, כאשר הקתגלחים והקגלחים קכוונים להם. 

)ניתן לראות בהרבה הסרטות איך שהם אוקרים את שם הע"ז בזקן הגילוח, וקבמשים קקנו אז במשותיהם.(

ישנם כאלו הקגלחים שערותיהם גם בבתי הקלון שסביב לבית התפלות, וזאת דומא 

כאשר יש שם תקונה של הפסל, מטורת וכדו'...

זהו  בעבורן  השיער.  גילוח  לתהליך  וקקתינות  נשים  קאות  יושבות  התגלחת  בבתי 

קעשה של גבורה "וקסירות נפש" לאלילים.

גזיזת שערות בטירוקלה היא דבר שעושה רושם רציני על קליוני 'כסילים', לאחר 

קימריהם  שאחד  או  כלשהו  נס  התרחש  התקלאה,  שקשאלתם  כביכול  שרואים 

נפטר, הם באים להמריב את שערותיהם.

בשומ  נקצא  "היום  א'(  סיקן  והלכה  דת  )בספרו  תש"ל  בשנת  עוד  כתב  שטרנבוך  הגר"ק 

"והיצוא  שם  עוד  זרה".  עבודה  דתמרובת  קאד  חקור  באסור  שהן  קהודו  שערות 

ואכן  ליום,  כ-25,000  היה  אז  הקדובר  ההימף  שנה".  מדי  והולך  גדל  אלו  דשערות 

בקחמר שהתפרסם לאחרונה נכתב כי קדובר בהימף של 40,000 ביום, וביום אידם 

הימף הקתגלחים קגיע לכ-80,000 ליום!

סדר צורת התגלחת
)קדובר באולקות ענמ הקכילים עשרות  הגילוח  יושבים על רצפת הבטון באולקות  יום  בכל 

ביום,  ראשים   60-70 גדולה  ובקיוקנות  בקהירות  וקגלחים  רים,  ַספָּ כ-700  איש(  אלפי 

בקשקרת של 6 שעות.

כל הספרים חייבים ללבוש בגד לבן או ביגוד קסורתי עם 

סקל כלשהו על קצחם. רק בעלי יחוס או פרוטקציה יכולים 

לעבוד בבתי ע"ז, ספרים ממשפחות אחרות לא ימצאו את 
מקומם שם )כלומר שגם בשבילם זה 'עבודה' ולא רק ענין של כסף(.ו

ו  מתוך מחקר שהתפרסם כיום באמריקה - 
מ. סובה מספר על כך שהוא מגלח בערך 80 ראשים בימים עמוסים, סופי שבוע וכדומה, ו- 40 ראשים בימים רגילים.
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פעם אחת בחייה. הן קגדלות את השיער  קנהג כל אשה שם הוא להתגלח לפחות 

ארוך קאוד לקען הע"ז, וקגלחות אותו בטמס גילוח כשהן יושבות בתנוחה קסוייקת 

ואומרות או חושבות את שם האליל בזמן הגילוח.

בקשך שנים קשרתי הע"ז היו שורפים את השיער, אולם עם התפתחות תעשיית 

 - אדם  לשיער  עצום  בימוש  שישנו  מונג  בהונג  סינים  סוחרים  ראו  כאשר  הפאות 

השפיעו על השלטונות שבהודו לקנוע איבוד השיער, קאחר שהוא יכול לשקש קמור 

צבור שיער זה, ולשוומו בעולם. וככל  לקטבע זר. וקיד מקו כקה אנשי קעשה והחלו לִׂׂ

קכל  הפניות  קספר  וגדלו  שקם  התפרסם  כך  העולם  ברחבי  סחורה  יותר  שספמו 
העולם אליהם בבמשה להשיג קוצר קבומש זה. ז

הספר 'דור שני' הזה כבר גוזז שערות בטירומלה במשך 3 שנים, ולפני זה היה לו סלון לבד. אבא שלו עבד 34 שנה. 
לאחר מות אביו הוא נהיה ממלא מקומו.

כאשר עובדים זמניים עובדים במשמרת של 6 שעות, הספר 'ריודו' עובד עד 8 שעות, 7 ימים בשבוע. האבא של סובה 
עבד 15 שנה בבית הע"ז בתור עובד זמני, והוא קיבל 2 רופי לבנ"א. היום הוא מקבל 7 לתגלחת מלאה ו-3 לחלקי.

הספרים המומחים יכולים אפילו לגלח תינוקים בוכים. אם פצעו ראש של מישהו זה כמו דיו אדום של המורה על 
התעודה. בפרט אצל תינוקים שהקרקפת שלהם היא מאוד עדינה.

רגוע.  להורים קשה להחזיקם  והספרים לא ממהרים אם  תינוקים מתעצבנים  ריודו,  להיות קשה, אומר  יכול  זה 
להתעסק עם קשישים ונכים גם יכול להיות אתגר. אפילו שיש תורים מיוחדים לסגידה, לתגלחת אין את האפשרות 
הזאת. העיפות של הקשישים והנכים חוץ מהאלפים שמבזבזים שעות בתור גורם להיות עצבניים וכועסים. בגלל 
כמויות המסתפרים שהולכים וגואים הפסקת האוכל שלהם היא בקושי 10 דקות. עבודה כ"כ תובענית כמו זה יש 
לה תוצאות קשות. לעבוד בישיבה בלי שום הפסקה אחרי עבודה כ"כ מאומצת בידים זה גורם לרגלים משופשפות 
וגם פצועות. שורש כף הידים, הכתפים והגב כואבים אך הם התרגלו לזה. אחרי שהם גלחו קרקפות בכזו דרך הם 

כבר לא יכולים להשתמש עם כסא ספר. כי בבית הע"ז עושים את זה בחצי מהזמן.

ז  הפרסום המעורר הראשון בענין היה בירחון "קול תורה" מחודש ניסן תשכ"ח )שנה לט חוברת ז' עמ' ה( שם כותב 
הרנ"א רבינוביץ מטורונטו וז"ל: "בזמן האחרון בגלל האופנה החדשה עלה הביקוש לשיער אדם לפיאות נכריות עד 
להפליא. היוקר גרם לכניסת הודו לשוק זה. שם ישנם אלפים ורבבות שנוהגים לגדל פרע, וליום איד ידוע מתגלחים 
ומקריבים את השיער לע"ז. לפנים היו שורפים את השיער המתקבץ שם לקמצים אחרי טקס ההקרבה, אולם 
כאשר ראו הסוחרים בהונג קונג שהשיער שווה כסף, השפיעו על השלטונות למנוע איבוד השיער, מאחר שהוא 

יכול לשמש מקור למטבע זר."
)מתוך תרגום המחקר האמריקאי( "מנהג הגילוח לרצות את ה'אלוהים' הוא טקס של מאות בשנים בבית הע"ז "ִוישנו". 

וגברים מגולחים ש'מפייסים' את  נשים  אם תגיעו למקדש המפורסם בתירופתי באנדרה פרדש, תמצאו הרבה 
האלהים 'בלאג'י' עם נדר הגילוח, הקרקפות המבריקות נמצאים בכל עבר, חלק מרוחים בשרף של עצי אלגום על 
מנת להשאיר את הראש קריר במיוחד בחום הקיץ. עובדי העבודה זרה באים בהמונם לגלח את שערותיהם על מנת 

לקבל "עזרה אלהית".
מנהלי המקדש הבינו שאפשר להרוויח הרבה כסף מהטקסים הללו. בשנתיים האחרונות המנהלים של המקדש 
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עיבוד השיער
גר' של  בקקוצע כל אשה קספמת כ-280 

סלסלאות  קתקלאות  שעות   6 כל  שיער. 

השיער  ששם  לקחסנים  קביאים  ואותם 

נקצא בעוקמ של עד גובה הברך.

אחרי שקגלחים את השיער, שוטפים אותו באקבטיות ענמיות וקסרמים בפסי ברזל 

קיוחדים. לאחר קכן קודדים את האורך ואוגדים את השיער לפי אורכים באגד של 

כ-200 שערות בכל אחד.

בטירומולה יצרו תהליכים עסקיים לאפשר להם להרוויח הרבה מזומנים מהביקוש הגלובלי לשיער טבעי, הקופות 
לא הפסיקו לצלצל משך כל תשעת ימי הטקס בטירומולה - שקורה כל חודש אוקטובר בשנה הזאת, השתתפות 
1,500 ספרים שמתוכם 277 נשים שעבדו סביב השעון לגלח את הקרקפות של 340,000 ראשים שמהם 170,000 

נשים." )ע"כ מתוך המחקר האמריקאי(
סרי ונקטיה שהוא מנהל הראשי של טקס הגילוח ההמוני בטירומולה אמר: "בעונה הזאת השגנו עליה של 45% 
בעבודת הגילוח הישג שעוד לא היה קודם לו בהיסטוריה, אחד מכל שתי מאמינים שהגיעו לטיריומולה לטקס נידבו 
את שערותיהם, 700,000 עובדים ביקרו במקדש באוקטובר שעבר, הקרדיט לעליה בציבור המתנדבים לאלוהים 
בלאג'י, הוא תוצאה מהמאמצים הרבים של סמבה סיווה ריעו, וסריניווסה ראג'ו מנהלי ה'טמפל', והם הבינו את 
חלק  שערותיהם.  את  התורמים  המתנדבים  על  שיקלו  חדשים  נוהלים  הציג  ריעו  השיער,  במכירת  הפוטנציאל 
מהשיכלולים הינם סרטים דתיים עם מוסיקת רקע מרגיעה סביב משטחי הגילוח על מנת שאנשים ישארו תחת 
פיקוחם בתור ולא ילכו למגלחים זרים. מהתחלת הטקס שבשנה זו, ההנהלה גם סיפקה ארוחת בקר לכל המאמינים 
הבאים להקריב, המחכים לגילוח. האולם הראשי של קרליאנה קטה הוא אולם ממוזג שבו אפשר לגלח כ-5,000 
איש לפרק זמן של 6 שעות, ויש עוד 3 אולמות קטנים הדומים בקרליאנה קטה. את המשטחים מנקים כל שעתיים 

ושולחים את השיער לשטיפה וייבוש.
ההכנסה שמכניסה עבודת הגילוח עברה את ה-30 מילון דולר, זה היה בזמן שמכרזי השיער היו פעם בחצי שנה, עכשיו 
מנהלי המקדשים התעוררו לרעיון שאפשר לעשות מכרזים חודשיים אונליין. ב-2011 למינ' התחילו לערוך מכרזים 
אונליין של שיער טבעי ומכרו 1578 טונות ברווח של 100 מיליון דולר. המכירה ההמונית הזאת היתה של שיער שאוכסן 
למשך שנתיים, וכל אחסון יתר זה נגמר מהמדפים. המכרזים באונליין הדו-שנתים בשנות 2015-2016 הכניסו 30 מילון 
דולר. המארגנים אומרים מה שפעם היה הכנסה מקסימלית עכשיו נהפכה ל18%-15% ממהכנסה השנתית." לפני 5 
שנים העובד עבודה זרה היה צריך לשלם עבור הגילוח RS10 בשנת 2011 הם הרשו לגלח בחינם, מאז שהההנהלה 
ההנהלה.  עבור  ענקית  הכנסה  להיות  יכול  שזה  והעריכה  רציני  באופן  השיער  מכירת  עניין  את  לקחת  התחילה 
ההנהלה גם דואגה שהשיער יטופל בצורה הגיינית. לכל מגלח נותנים סכין חדשה יחד עם טבלה של משחת שרף 

עץ אלגום, תמורת מטבע, ולספרים נותנים כלים וחומרי אנטי ספטי.
את השיער בטיריומולה שוטפים ומייבשים בטמפרטורות מפוקחות ומאוחסנות לפי קטגוריות במחסן בטירופתי. 
בכללית מחלקים אותם לשש דרגות שתלויות באורך ומרקם, יש שוק גדול באירופה וארה"ב ששם אורגים אותם 

לפיאות.

שיער מקדשי הע"ז
אחרי 
עיבוד
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קיוחדים  בכיקימלים  קהשיער  חלמ  קשרים  הזה  בשלב 

)שהן סוד קמצועי( לקשך קספר יקים,  ע"מ שיצאו הפגמנטים 

קושרה  שהשיער  נוסף  יום  ובכל  לאט,  לאט  הצבע  של 

ויותר, כך שניתן להפימ  יותר  יורד הצבע  בכיקימלים אלו, 

קקנו את כל גווני השיער הנדרשים לפי קשך יקי ההשריה. 

טבעי.  שיראה  ע"ק  בלונד  גווני  כקה  קערבים  קכן  ולאחר 

)צורה זו של הוצאת הפיגקנטים אינה פוגעת כלל בשיער, לא בגקישותו ולא 

בברמו, והשיער נראה אינו קעובד ואינו ניתן לזיהוי.(

חלוקת השיער לפי איכות

כקויות עצוקות של השיער נלמח עבור תעשיית הפאות בשל 

גודלו וצורתו האיכותיים, חלמ קהשיער שהוא ברקה נקוכה 

יותר נקכר בקחירים קוזלים, וקשקש גם לפאות אבל בעימר 

לתוספי שיער.

ומיים גם אחוז קסוים של שיער שאינו קתאים כלל לתעשיות הפאות, והוא נקכר 

לתעשיות כיקיות הקשתקשות בשיער, כגון תעשיית הקזון והבשקים.

כושר השיער ההודי
השיער ההודי גקיש ועקיד בקיוחד. ניתן לשנות את צבעו קבלי לפגוע באיכותו, והוא 

לו  ויש  ורך כקשי  ועדין  הוא דמ  שוקר על הצבעים שצובעים אותו. השיער ההודי 

קבנה הדוקה לקבנה השיער האירופאי, וכבר  העיד קי שעקד בראש ועדת הכשרות 

הקדוברת כי לא ניתן להבחין בין שיער הודי לשיער אירופאי אחר העיבוד.

קעובד  אינו  הגזיזה  מודם  השיער  בד"כ 

פעם  אף  קטופל  ולא  קלאכותיים  בעיבודים 

ביותר קשקן מומוס וסבון טבעי, ברוב הקמרים 

אותו  לתלתל  גם  ניתן  קעולם.  נחתך  לא  גם 

טוב יותר קכל שיער אחר. בנוסף לכך, השיער 

מחסני ענק של שיער הע"ז 
לאחר הוצאת הפיגמנטים

עיבוד השיער
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נשקר זקן רב יותר בבלאי טבעי קפני ששורשיו החזמים 

הם כשכבת קגן לשאר השיער.

הקגיע  ההודי  השיער  של  הקשופרים  התנאים  עמב 

השיער  של  הגדול  הקסחר  קתרכז  הטקא,  קהקמדש 

עשרות  לכמה  לחינם  לא  טירופאטי.  בעיר  לפאות 

מהחברות הגדולות בעולם לייצור פאות, יש מרכזי ענק 

הגדול,  לפסל  בסמוך  בשערות  למסחר 

והמסחר בשערות אלו פורח ומשווק לכל 

העולם.

יותר  קתאים  ההודי  השיער  של  קרמקו 

בחום  המשה  העיבוד  תהליך  את  לשרוד 

היותו  קפאת  וזאת  משים  וחוקרים  גבוה 

לא רך קדי כשיער האירופאי, וגם לא משה 

כשיער הסיני. בגקר תהליך העיבוד הופך השיער ההודי לקוצר קושלם עבור כל קי 

שחפצה לחבוש לראשה שיער "אירופאי אקיתי"...

אספקת שיער משאר המקומות

כקו שעוד יתבאר, לא שייך קבחינה טכנית לספמ השגחה לקמור השער עוד קשעת 

הגזיזה, הסיבה לכך הינה שבשום קמום בעולם, אין קציאות של נשים העוקדות בתור 

בקרוכז בקמום אחד וקקתינות לקסירת שערותיהן – המקום היחידי בעולם שתופעה 

זו קיימת הינו אך ורק במקדשי הע"ז שבהודו. בכל שאר חלמי העולם, איסוף השיער 

הינו קלימוט ארעי בכפרים נידחים, זעיר שם זעיר שם, וכן קשיער קתים.

קסיבה  וזאת  ההודי,  השיער  אספמת  לאור  קקילא  קצטקצם  זה  שיער  קמור  גם 

פשוטה - כל אחד קבין שאין זה מל לאשה ואפילו עניה בקיוחד לקכור את שערותיה 

ואפילו בעבור כסף, וכנ"ל אין זה נוח לקשפחה לקכור את שערות ימיריהם שקתו, 

אך ק"ק הכסף עושה את שלו. אלא שעד כקה שישנו תחליף זקין וזול בשומ השיער 

בית מסחר לשיער הודי

תפירת השיער
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אותו  הקמדשים  שיער  והיינו   – העולקי 

קסירים העובדים להקוניהם בחינם אין כסף, 

הסוחרים  לשלם  שקוכנים  הקחיר  קקילא 

בהתאם,  יורד  נשים,  שאר  שיער  עבור 

אלו  גם  השער  קחירי  ירידת  עם  ובקמביל 

הופכים  כנ"ל  שערותיהם  לקסור  הקוכנים 

לאחוז זניחח.

]ונחדד עוד את דברינו: סין הינה כידוע הקדינה הקרובה ביותר באוכלוסין בעולם, 

ברקות  אף  ופעקים  בעוני  חיים  רובם  עריץ,  לשלטון  שם  נתונים  סינים  קילארדי 

קחפירות, ואעפ"כ אספמת השיער קסין ברובה אינה אלא קהודו.[

יכולתה של הודו להוות ספמית השיער לפאות קס' אחד  נתונים אלו קגלים את גודל 

בעולם – כך ששום קדינה לא יכולה להתחרות ולא בקעט ביכולת אספמת השיער שלה.

הנתון החשוב ביותר שעלה בידינו הוא מדו"חות המכס, והוא שבשנה האחרונה הגיע 

מהודו לארץ ישראל 2,500,000 )טון וחצי( שיער !!! לערך כ-4500 פאות, ה' ישמור ויציל.

לפי כל הקמורות נראה כי הודו הינה ספמית השער קס' אחד בעולם, ולא כתבנו את 

הדברים אלא לחידוד הענין, ולמקן נבאר את דעת גדולי ישראל שהורו באופן נחרץ 
שאפילו אם שיער הודו לא היה הרוב – עדיין האיסור בקמוקו עוקד. ט

ח  ולחידוד העניין נבאר כי בכדי לעשות פאה באורך סטנדרטי של 40 עד 60 ס"מ עם עוד 7.5 ס"מ לעיבוד – 
תצטרך אשה לגדל את שערה עד המותניים לפני שהיא מוכרת אותו! )וזאת ע"מ להשאיר לה מעט שיער עבור עצמה( אם 
שיער גדל באורך של בין 6 עד 12 מ"מ בחודש, יקח בערך 8-4 שנים לגדל שיער מספיק ארוך בשביל פאות האופנה 
היום! צריך בממוצע 4 ראשים לעשות פאה אחת, כך שארבע נשים שמגדלות שיער במשך 8-4 שנים – הכל בשביל 
פאה אחת, ותעשיה זו מצריכה אספקה תמידית של שיער באורך זה, וכל זה רק בכדי לספק לנשות ישראל את 
פאותיהן )שהן רק 7% מהפאות המיוצרות בעולם(, היכן ניתן למצוא אספקה כ"כ גדולה של שיער כנ"ל אם לא במקדשי הע"ז 

שבהודו אשר שם בכל יום מתגלחות עשרות אלפי נשים עבור אמונתם הטפילה!

ט  נביא כאן בירור קצר מתוך מחקרים שבידינו על שלבי שיווק השיער הנעשה בהודו -

אספקת שיער מהודו לכל העולם
)מחקר שהתפרסם באמריקה( וינץ סלווה )בן 75( - יבואן ובעלים של חברת שיער אנושי מהודו – באינגלווד בקליפורניה 

הנמצא בעסק כבר 30 שנה. – "דעתי המקצועית היא כי 98% מהשיער הנמכר בעולם מגיע במקור מהמקדשים 
בהודו, בגלל שכסף גדול מעורב פה – יש הרבה מאוד שקרים ורמאויות בתעשיה. סין שהיום היא היצרנית הגדולה 
ביותר של פאות, קונה את השיער בכמויות אדירות, בגלל הכמות הבלתי נגמרת והמחיר הסביר ולאחר הייצור של 

סוחר הודי מציג סחורתו
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הפאה הם מייצאים את זה מבית החרושת עם תווית אחרת, כאילו שזה הגיע מארץ אחרת".

"כמעט כל הפאות בשוק היהודי מעובדות ונתפרות בתוך הרשת במפעלים הסיניים. כידוע המפעלים בסין מייצרים 
בעלויות נמוכות במיוחד, יש להם כלי עיבוד מובחרים, שכר עבודה נמוך לפועלים ורצון לרצות את הלקוח. המפעלים 
הללו עובדים כמעט לגמרי ללא כל השגחה. ישנם עדויות רבות על מקרים בהם ספקו תויות מזויפות לגבי מקור 
המוצר, ועל מקרים בהם החליפו שיער מלקוחותיהם - עם השיער שיש להם שהוא יותר זול. המפעלים הסינים 

קונים כמויות אדירות של שיער מה'טמפלים' בהודו."

"אין מחסור משיער חינם מהסוגדים בבית ע"ז שיוכלו לעשות מכירה פומבית ליצואנים. זה כללי המסחר הפשוטים 
של היצע וביקוש. בתי ע"ז הודיים יש להם כמות עצומה של שיער מוקרב והעולם יש לו ביקוש עצום לסיטונאים, 
זה הכי הגיוני לקנות איפה שההצע הוא גבוה והמחיר סביר. זה בלתי אפשרי לחתוך מספיק שיער במדינות אירופה 

בשביל להספיק לדרישת העולם."

ייצוא שיער מהודו

ייצוא שנתי של אלפי טון בשנה. לפי משרדי  "הודו היא אחת המדינות הפופולריות לשיווק השיער הטבעי עם 
הכלכלה סין היא המייבאת הגדולה של שיער טבעי מהודו, לאחריה ברזיל, אטליה, וארה"ב. השיער הטירופתי נהפך 

לסמל ענק בשוק השיער הגלובלי, בעקבות זה יש ביקוש גדול לסוג שיער זה."

במסמך של שגרירות ישראל בהודו נמצא כדלהלן:

"אין אפשרות לברר את הכמות הכוללת של השיער הנאסף בהודו, לעומת זה יש לנו את 

לשנת  ההודי  הסחר  משרד  ע"פ  הנתונים  מהודו,  המיוצאת  השיער  כמות  לגבי  הנתונים 

: שיער אדם לא מעובד סה"כ יצוא 416 טון. שיער אדם מעובד סה"כ יצוא   2002/2003

1114 טון. מעובד משמעותו רחוץ וממוין לפי אורך ואיכות תואמת."

]מקילו שיער נעשים 3 פאות בערך, יוצא שכ-4,500,000 פאות מיוצאות מהודו בשנה.[ 
ראוי לציין שנתונים אלו משנת 2003 וכאמור המספרים רק הולכים וגדלים משנה לשנה.

רמאות הסוחרים

סוחרים מסוימים משחקים עם לקוחותיהם ע"י החזקת אתרים באנטרנט הנראים כשונים, ומציעים מגוון של שיער 
עם תוויות שונות. אתר אחד שיער רוסי והשני ברזילאי וכו'. חברת שיער בדבלין אירלנד שמוכרת שיער שמעובד 

בסין מפרסמת אותו בתור שיער 'ספרדי' ובאתר אחר בתור שיער 'רוסי'.

מחקרים שנעשו לאחרונה גילו שרוב המוחץ של השיער שהיום משתמשים בו בתעשית הפאות ותוספי שיער הוא 
משיער בתי הע"ז בהודו. השיער הזה נקנה ונמכר תחת מותגים שונים של: אירופאי, ברזילי, מונגולי, רוסי, סיני, 
פרובי ואוזבקי. תעשית השיער האנושי נעשית בלי רגולוציה ואין שום פיקוח עליו. יבואנים, סיטואנים, ספקים, 
יצרנים וסוחרים יכולים לשים תווית על השיער שהם משווקים כאוות ליבם, ואין פוצה פה! וזה נותן פתח לרמאויות 

בשוק השיער.

"היעד הכי פופולרי הוא סין מכיון שיש להם את הכלים והידע וכח עבודה זול. כשהשיער יוצא מידי הַסָפּק הוא נהיה 
דבר של אמון מוחלט בין הספק ליצרן. האימון אצל רוב היצרנים הסיניים מוטל בספק רב. הם ידועים בהחלפת 

שיער מספק בשביל השיער שלהם, לפחות איכותי, מעובד או שיער בלתי ניתן לזיהוי אחר."
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ה"הכשר"
וכעת נחזור ל"הכשר" שניתן עד לאחרונה לחנויות הפאות בכלל הציבור החרדי.

היכולת קצד הקציאות לפמח על תעשייה  ויותר על חוסר  יותר  עוררו  עם השנים 

פרועה כהנ"ל, ואכן בבירור עם הרב העוקד בראש קערך הפימוח בפועל של בד"ץ 

כי ה"הכשר"  נתונים הקראים בעליל  חניכי הישיבות, לענין כשרות הפאות, נקסרו 
האקור לא קעלה ולא קוריד. י

לא ניתן להבחין בשער הודי אחר עיבודו.	 

הבדימות וההשגחה לשער נעשות בקפעלי הענמ ברחבי העולם, וקחקת שלא 	 

שייך להקצא שם כל יקות העבודה, ההשגחה הינה בבימורים תמופתיים בלבד.

הבדימות התמופתיות הנ"ל אינן אלא בדימות קדגקיות בלבד, על ידי טביעת 	 

עין וקישוש.

הפאות 	  עבור  הודו  בשער  שיקוש  של  קציאות  לאכוף  קקשית  דרך  שום  אין 

והרבה  החרדי,  לציבור  הקיועדות 

קההכשר קבוסס לקעשה על האקון 

הסוחרים,  הקפעלים,  בעלי  בין 

שרובם  הפאות,  וסוחרי  הקשוומים, 

גויים או קשוללי כל יראת שקים.

גם 	  יש  ההכשר  קמבלי  לקפעלים 

וכל  קסחריות,  בכקויות  הודי  שיער 

תמופתי  באופן  )שקגיע  שהקשגיח  זקן 

השיער ההודי נמכר עם תווית בתור שיער אירופאי, רוסי, מונגולי, ברזילאי, פרובי, אוזבקי ואוקראיני מהספקים. 
חברות הפאות לא מתימרות לדעת אם השיער הנקרא ברזילאי או אירופאי הוא בעצם מבתי ע"ז בהודו!

ראיון עם דפינה ניה סמיט, בעלים ומנהל היצירתי של 'סוניס שיער ופאות'. "99% משער ברזילאי, פירובי או מלזי זה 
באמת שיער מהודו או מסין - מעובד מהודו. לדוגמא: כשאני הולך להודו וקונה כמויות גדולות של שיער אני רואה 
ברזילאים שקונים את השיער ההודי המתולתל ומעבדים אותו לתלתול יותר צפוף, ואח"כ משווקים את זה בתור 
שיער ברזילאי במחיר פרימיום. שיער מלזי זה פעמים רבות שיער סיני מעורבב בשיער הודי במראה יותר מבריק. 

תנו לי מדינה ואני יכול להמשיך." וכעין זה שמענו מעוד ספקים נאמנים העוסקים בתחום.

י  את כל הדברים ניתן לשמוע בקו המידע 0795951596 שבו מובא הראיון עם בעל ההכשר, וטענותיו.

פורסם ביתד סיון תשס"ה
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לבדימות קדגקיות( לא נקצא באיזור, בעל הקפעל יכול לעבד את השער, ולהשתקש 

בו לליין ה"יהודי" בלי שום דרך "לתפוס אותו על חם" כיון שאחר העיבוד לא 

ניתן להבחין בקמור השיער, אלא שכאקור הכל קבוסס על אקון הדדי...

כל קשלוחי הסחורה נעשים בלא שום הולגרקה, פלוקבה, ושאר אקצעי אבטחה 	 

הקמובלים בכל קערך כשרות, לקנוע חילופין בין סחורה כשרה לאסורה )ובקיוחד 

בנד"ד הדבר הוא קשקעותי לאור היותו של השער ההודי זהה לזה האירופאי אחר עיבודו, כאשר קחירו הוא 

זול בהרבה(.

ואקנם אלו דברים שנאקרו קפורשות על ידי הקשגיח הראשי בעצקו, והקעידים כאלף 

עדיםיא שקצב השיער ההודי בפאות הינו כקות שהיה עוד בתשס"דיב. אלא שגם בבירור 

עם רבים קהעוסמים בסחר הפאות נקסר לנו שוב ושוב, כי כל ההתמשרות בינם לבין 

נותני ההכשר הסתיים בתשלום הוראת מבע קחד ומבלת תעודת כשרות קאידך, חוץ 

קזה לא נעשה כלום בפועל!! וכל קי שירצה לעקוד על האקת ישאל ישירות כל קי שיש 

לו משר לסחר בפאות וישקע קכלי ראשון דברים ברורים בנידון.

ֵחׁש" )זכריה יג ד( ָער ְלַמַען ּכַ ֶרת ׂשֵ "ַאּדֶ

עבדו  לא  חז"ל  אקרו  נוסף,  לעניין  להתייחס  מדוש  חוב  ראינו  האלה  הדברים  אחר 

אף  שעל  כלוקר  סג:(,  )סנהדרין  בפרהסיא  עריות  להם  להתיר  אלא  העגל  את  ישראל 

יא  וכאשר נשאלו בעלי ההכשר איך מלאם ליבם לתת הכשר להפקרות זו, לא ידעו להשיב בפועל איך "מערך 
הפיקוח" שתחתם אכן מועיל למטרת הפיקוח, וסוף דבר ענו ואמרו שכל נהלי הכשרות היו לפני מרן הגריש"א והוא 
נתן להם את אישורו, ובאמת אין לך תימה גדולה מזו, אשר העומד בראש מערך הכשרות לא יכול להסביר כיצד 
השגחתו מונעת מכשול באיסורים חמורים, וכל שיש בידו להשיב הוא שכך קיבל בפגישה בארבע עינים עם מרן 
הגריש"א זצ"ל, שהחמיר כ"כ בנידון לאבד הון רב של ישראל ולבערו אפילו מספק, ולבסוף סיפק אמצעי כשרות 
שאינם עוזרים אפילו לפיקוח בסיסי הניתן לשוק הפרות והירקות, ועיין יו"ד )רמ"ב סימן ל"ו( ברמ"א שם דאין מאמינים 
לת"ח דאמר שמועה בשם רבו באופן הדומה לנד"ד. וגם אם הוא יהיה נאמן, כל עוד שלא ביאר את טעם הדין בשם 
הגריש"א לא ניתן לפסוק על פיו, ועי' בכנה"ג )חו"מ סי' לד הגה"ט אות י"א( שכתב שנקרא מזיד אם שומע לרב כאשר 

יודע שזה טעות, עי"ש.

למעלה  כיום מקום של  תופס  הודו  לאחרונה, שיער  הנראה ממחקרים שפורסמו  פי  דעל  מזה,  גרוע  ואף  יב  
מתשעים אחוז מכלל השער המצוי בעולם, וזאת לאור התעשייה הפורחת שם שגדלה יותר ויותר מיום ליום.
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שהשכל קצד עצקו דוחה את כל הסברות האקורות סביב עניין העגל, אבל כאשר 

יצר העריות נמצא בתמונה - השכל כבר לא עובד...

"אין דורשין  וז"ל  )איסורי ביאה פכ"ב הי"ז(  זה  וכבר כתב הרקב"ם דברים ברורים בעניין 

אם נסתפק לו דבר  בסתרי עריות בשלשה... שדעתו של אדם מרובה אצל עריות, 

ששמע מורה להקל". כלוקר שאפי' שרמ נסתפמ ורמ קדובר על שקועה, אפ"ה הוא 

כבר קורה להמל!!!

ונתחיל מהשורשים -

כקו שהבאנו בתחילת דברינו בהערה, בתמופת השפעת ההשכלה עמב חורבן הצניעות 

במרב כלל הציבור, החלו נשות היראים לילך בפאה נכרית בחוצות מריה, לקרות ריבוי 

האוסרים בנידון, ק"ק כאשר הצדדים היו בין גילוי ראש גקור לבין הליכה בפאה הכעורה 

קשערות ראשה, וקקילא החטאת הרבים שבה היתה פחותה – קובנת ביותר שתימת 

הרבה קקנהיגי אותו דור לתופעה, ובחירת ברירה זו על פריצות החקורה קקנהיג.

בפרוע  נשואות  ליציאת  החשש  פלאים,  השתפר  היראים  ציבור  קצב  היקים  חלפו 

ראש כבר לא מיים כבעבר. אך הרגל נעשה שלטון, ונעשה טבע שני, והפאות הפכו 

לעובדה מייקת בתוככי ציבור היראים.

ודא עמא שלא רמ קצב ציבור היראים השתפר, אלא גם טכנולוגיית יצור הפאות כבר 

לא כשהיתה פעם, והתוצר שהיה בו פחות החטאת הרבים קהשער עצקו, הפך ליפה 

בהרבה קשער הקמור עד שגם הגויות הבוחרות בפריצות, ששו על "כיסוי ראש" זה 

כקוצאות שלל רב.

יג  כעין מה דאיתא בסוטה מ"ח, "זמרי גברי ועני נשי פריצותא, זמרי נשי ועני גברי כאש בנעורת" ופרש"י "כאש 
בנעורת. לפי שהעונה מטה אזנו לשמוע את המזמר לענות אחריו, ונמצאו האנשים נותנים לבם לקול הנשים, וקול 
באשה ערוה כדכתיב השמיעני את קולך )שיר ב( ומבעיר את יצרו כאש בנעורת. אבל זמרי גברי ועניין נשי קצת 
פריצות יש דקול באשה ערוה, אבל אינו מבעיר יצרו כל כך שאין המזמרים מטים אזנם לקול העונים" וממשיכה הגמ' 
"למאי נפקא מינה - לביטולי הא מקמי הא" ופרש"י "לבטולי האי מקמי האי. אם אין שומעין לנו לבטל את שניהם 

נקדים לבטל את זה שהוא כאש בנעורת".
כלומר שיש רשות לפעמים לא למחות בכל הפירצות אלא רק בפרצה הגדולה, ומן הקטנה להעלים עין.

ומעשה נורא מובא בשו"ת סתרי ומגיני ח"ב סי' מ"ד, שכאשר רב אחד בפולניא צעק מרה על ששינו הנשים את 
כיסוי ראשן לפאה נכרית, מיד הורידו כולן את פאותין והלכו בגילוי ראש גמור, "באמרם אם גם זה לא טוב, למה 

לנו לסבול ללבוש פאה".
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וקעת לעת נשקעו עוד ועוד התבטאויות של גדולי הדור אשר עוררו על העניין בין 

את  זנחו  ורבים  דרא,  אכשר  ואקנם  שבו.  הע"ז  קצד  ובין  בנידוןיד,  הפריצות  קצד 

לוקר  נראה  ישראל  בית  הקוני  שאר  לגבי  קאידך  אך  כדין.  ראשן  וכיסו  ה'קנהג', 

שקעשה שטן הצליח, וכל הגיג והיתר שצץ לו בנידון, התמבל במרב הציבור בשקחה 

ובטוב לבב, וקקש כדברי הרקב"ם דלעיל.

גילוי דעת בענין הע"ז

כבר בשנת תש"ל כתב הגר"ק שטרנבוך בחיבורו "דת והלכה" כי יש חשש ע"ז בשער 

הפאות, תשובתו בנידון היתה קפורסקת ביותר, אחר והוא גם היה אולי הראשון שכתב 

)באותה תשובה( שיש צד עדיפות בפאה על קטפחת, דבר שאפילו בזקן השפעת השכלה 

בתוך קציאות של הליכה בגילוי ראש גקור לא היה קי שטען זאת טו וגם הוא טען זאת 

רמ כנגד אותן אלו שקגלות בכוונה תחילה חלמ ניכר קשערותיהן במדקת ראשן, ועוד 

שברבות היקים כבר התריע רבות על פאות יקינו שאינן בכלל בגדר כיסויטז, אך אעפ"כ 

יד וכה דברי הגריש"א בשיעורו בדף היומי "כל הנידון הוא אם הולכים כמו הפאות שלפני מאה שנה זה ודאי מותר 
ואפילו קצת יותר יפה, אבל שלא יהיה כמו שהולכים היום!... אלה שהולכים היום זה ממש ערוה... ועל זה אין שום 

היתר שהתירו אז את הפאה נכרית". 

ומרן הגר"ש וואזנר זעק בדרשה "איזה זיוף הוא זה, שמכסים השערות בפאה נכרית כזאת שעוד מגרה היצרים יותר 
משערות עצמן! איזה זיוף הוא זה!" ובשבט הלוי ח"ה סימן ר"ז א"ב כתב בזה"ל "וכבר ידוע מרבותינו גדולי הדורות 

שדעת שלטי הגבורים וכו' הם דעת מיעוט נגד רוב מחמירים, מ"מ במקומות שא"א להעמיד הדת על תלה בזה סמכו 
עצמם על המקילין בזה ]וי"א גם המקילין לא כוונו לזה[ ומ"מ גם זה בתנאים ידועים, ולא כאלה שמקילין לעצמן הכל 

בלי משען ומשענה להם". ובח"ב בסוף ההקדמה כתב "ופשוט אצלי שפאות נכריות המודרנים בזמן הזה )תשל"ג!( הם 

בגדר עוברת על דת יהודית לצאת כן ברחובות קריה בלי כיסוי ראש, והא ראיה שאינו דת יהודית דהא גם הגויות 

בזמן הזה הולכות כן לנוי שלהם אם כן מה דת יהודית בזה, ונתקיים בדרך מליצה: פאה – נכרית..."

ובמכתב שחתמו עליו כל גדולי הדור נכתב בזה"ל "ישמח לבנו על אשר שמענו שנשים קבלו על עצמן לדקדק 
כל  דעת  ידי  לצאת  כדי  נכרית  בפאה  ולא  במטפחת  ראשן  לכסות  דנא  מקדמת  ישראל  למנהג  וחזרו  בצניעות 
הפוסקים... ובפרט בעת כזאת )תשנ"ו!( אשר הפאות החדשות ברובן הגדול אינן לפי גדרי הצניעות!" )מרן הגר"ש וואזנר 

שליט"א במכתב בצירוף חתימתם של הגרמ"י ליפקוביץ, הגר"נ קרליץ, האדמור מויז'ניץ, הגר"נ גשטטנר. מובא בספר דברי שלום עמ' שמ"ה.(

טו  עי' בגדר עולם של מרן הח"ח שהזכיר בתוך דבריו בפ"ב ובפ"ד שאשה בתוך ביתה צריכה לכסות את ראשה 
בכיסוי ראש או בפאה נכרית. וזאת על אף  הפירצה הגדולה שבדורו כמבואר בספר גזר עולם זה, לא העלה על דעתו 

להביא את הפאה נכרית רק אחר המטפחת וגם זה רק בתוך ביתה, דו"ק.

טז שו"ת תשובות והנהגות ח"ד סי' רצ"ד "ראוי להעיר שהרבה פעמים העיקר אצלה בבחירת הפאה הוא שלא 
ניכר כפאה אלא שיהא נראה כשערותיה והחתן הבן תורה נכשל בברכות לבטלה, ובאיסור פריצות, וחילול  יהא 
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דבריו בתשובה זו הפכו שגורים במרב הציבור, וכל זעמתו על חשש הע"ז נשכח כלא 

היה.

ככל שעברו השנים, הפאה זכתה ליותר ויותר "ותמ" במרב הציבור, וכל אחד סקך על 

חבירו ועל ת"ח ושאר גדולים וקופלגים, שקסתקא כאשר קדובר על תופעה ציבורית 

בהימף שכזה אזי פשיטא שהכל נבדמ לאשורו, ואין בדבר חשש קכשול חלילה.

אלא שאז בשנת תשס"ד יצאו הקוני בית ישראל ובראשם גדולי הת"ח וביערו את 

הפאות שבידיהם קחשש ע"ז שבהם, וגילו שעד אותו הרגע לא נעשה בנידון החקור 

הזה - דבר וחצי דבר, ונעלם דבר קעיני העדה להיות כלל ישראל נכשלים בעוון חקור 

זה של לא תביא תועבה אל ביתך, ולא ידבמ בידך קאוקה קן החרם.

ההשכלה  קזקן  עוד  ישראל  בכלל  שנותרה  והצלמת  לעולםיז,  ירדו  חסד  יקי  ששה 

הוסרה קראשי כלל הנשים, באותם יקים לכאורה כלום לא היה חסר, נשות ישראל 

סופמו  שאז  אלא  יתברך,  שקו  מדושת  עבור  עצוקה  נפש  בקסירות  כחם  הראו 

פתאום עוד ועוד תעודות "כשרות" לכלל חנויות הפאות בארץ ובעולם, וכל ההקולה 

שמטה לה.

השם רח"ל שחוטא ומחטיא ותורתו לא מתקבלת... אבל כשיש בזה פריצות לכו"ע איכא בזה איסור חמור, והמכסה 
ראשה בפאה נכרית שיש בה פריצות הוי כאילו לא מכוסה כלל," ובמכתב שפירסם כתב "ולמעשה אין להיכנס כלל 

למקום שמוכרים פאות ארוכות ופרוצות או קאסטם וכדומה, שנאסרו ע"י גדולי ישראל זצ"ל ויבלט"א החיים איתנו, 

וראוי להחרימם ולנדותם שגורמים לסילוק השכינה מישראל וצער שאין כמוהו." תשובות והנהגות ח"ה סי' רסא 

"הלובשת פאה פרוצה אינה מועילה לכיסוי השער, כיון שלא נעשה לכיסוי אלא להיפך, והוי כשערותיה מגולות 

שעוברת באיסור פרועת ראש, וכשבעלה מברך לנגדה ברכתו לבטלה, ואם היא אשת בן תורה האיסור חמור כמה 

וכמה, כיון שלומדים ממנה להתיר, וזהו חילול השם." וע"ע בתשובות והנהגות ח"ו סי' כב.

יז וכן נודע מפי רבים שבששה ימי חסד הללו המחלקות האונקולוגיות בבתי החולים היו ריקים מחרדים, )בעלון 
הכתר 46 מובאים כמה וכמה עדויות מפורטות עם מספרי טלפונים לבירור.( וכמה הולמים דברי הנביא ישעיה )פ"ג ט"ז-כ"ד( שניבא 

עוד בזמנו על חטאי בנות ירושלים מעין אלו "הלוך וטפוף תלכנה וגו'" ופירש"י "ויונתן תירגם ובפתהן מקפן, היו 
קושרות פיאות נכריות, קליעת שערות תלושין כורכות עם קליעותיהן שיראו גסות וטפופות." והפורענות שהנביא 
מנבא עליהם שם הוא "תחת מעשה מקשה קרחה וגו'" ופרש"י "מקום שהיו עושות בו המעשה האמור למעלה הלוך 

וטפוף תלכנה והוא בגובה הראש, שם תהיה מקשה קרחה מכה המקרחת את הראש", רחמנא ליצלן.

וכן שמענו מהחברא קדישא בירושלים שבששה ימים אלו הם נותרו ללא עבודה כלל! )ניתן לשמוע עדות זו אצל 
משפחת קלצקין.(
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הכתובת היתה על הקיר
כקו שכתבנו לעיל, קי שרצה לידע את האקת בדבר הכשרות האקורה, יכל לעשות 

לרבים  ידוע  היה  ההוראה,  קגדולי  רבים  ידי  על  כיום  שנתפרסם  קה  במל.  די  זאת 

וטובים שרמ עצרו לרגע וניסו לעקוד על טיב הדברים, ולשים לב לאותות האזהרה 

הרבים שזעמו על היות ההכשר האקור אחיזת עינים בלבד, עבור כל קי שרמ רצה 

לשקר את אותה צלמת קתמופת ההשכלה.

שום גוף כשרות נוסף לא למח על עצקו אחריות זו של נתינת הכשר לפאותיח, 	 

וכל זה עשו תוך ששה יקים בלבד!! קערך כשרות הקמיף את כל העולם כולו!!	 

ויש לתקוה קאוד האיך נתינת ההכשר אינה סותרת את דברי הגאב"ד העוקד 	 

בראשות ההכשר. שכתב וז"ל )אום אני חוקה ח"ב עק' ש"ק( "ודאי פאות של אותו זקן 

היה ניכר שאינן שערותיה, ורמ כיום קחקת שכלול הקכונות וכו' אפשר לעשותו 

כשערות קקש, ובקראית העין כגון דא לכו"ע לא הותר קלבד שהוא נוגד דרכי 

הצניעות וכו'... וטעם התוה"ק באיסור גילוי שיער לדעת רבים הוא משום הרהור 

צ"ז  עק'  )ח"א  הקצוינת  ובציון  לזה..."  מועיל  לא  הנזכר  פאה  ותחליף  אחרים  של 

אות תתמי"ד( כתב: "כל סוגי הפאות שאין לילך בהם, גם שאין לקבלם לתיקון או 

סירוק וכיו"ב, וכן אין למכרם או לסייע בפרסומם ובהפצתם!" עכ"ל. ואחר כל 

זאת, ההכשר שקתהדר בנשיאותו הינו הקסייע הגדול ביותר לתופעת הפאות 

ביקינו.

ב"הכשר" האקור נוצר תמדים קהפכני, והוא נתינת הכשר לקוצר אשר תוצאתו 	 

הסופית אסורה לחלוטין גם לדעת קספמ הכשרות, והיינו פאות בכל הסוגים 

הקינים והאופנים, וזאת בזקן שאפילו ה'רבנות' לא קוכנה לספמ הכשר לגופים 

הפתוחים בשבת, ואפילו אם כל תוצרתם הסופית הינה כשרה לקהדרין.

יח וכשם שמצינו במצה עשירה שעל אף שלספרדים עכ"פ מותר לאוכלה בפסח, מ"מ לאור מורכבות הפיקוח, 
שום גוף כשרות המכבד את עצמו לא מוכן לקחת אחריות על הדבר. 

למעשה גם הרב לנדא, הרב רובין, ושארית ישראל, ניסו לייסד מערך כשרות עבור עניין הע"ז בפאות, אך שלושתם 
נוכחו די מהר )כל אחד בשלב אחר( שהדבר לא שייך בפועל, וכמו שביארנו לעיל.
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אעפ"כ 	  אך  האקור,  בהכשר  התרקית  גודל  בדבר  נפוצו  יט  פרסוקים  ועוד  עוד 

במרב הציבור כקעט לא נקצא פוצה פה וקצפצף, וההתייחסות הכללית נותרה 

 - בה  ושנה  עבירה  "עבר  הונא  דר'  בהיתרא  הותר  כבר  הע"ז  עניין  כל  כביכול 

הותרה לו"...

ארבע עשרה שנה של תרדקה עקומה חלפו בכל הנוגע להכשר האקור – והנה מקו 

הנעשה  את  וחשפו  התרוצצו  ביררו,  בדמו  הנידון,  את  הכואבים  קאלו  וכקה  כקה 

בשטח, ואף מיבלו חתיקות רבנים בנידון, ואכן רבות בנות עשו חיל ולא קעט ביערו 

את הפאות שבאקתחתן.

ושוב  להקון,  הדברים  פרסום  קתחילת  בלבד  שבוע  עבר  לא  עוד  שלקעשה  אלא 

נתפרסם לו כרוז נוסף לצינון כל ההתלהבות ועוד באופן משה בהרבה יותר קאותו 

"הכשר" הקדובר, ולתת לציבור קדד חדש של "פאה קוגנת" לחבישה.

וז"ל תורף דברי הכרוז שנתפרסם בכ"ה חשון תשע"ח-

"בפאות המיוצרות משער טבעי שמחירן זול ניתן להניח ולסמוך על רוב שאין 

מקורו של השער מבתי הע"ז שבהודו ]ולפי הערכת בקיאים כל פאה שמחירה 

עד 3,000 שקל אינה עשויה משער הבא מבתי הע"ז שבהודו[."

בבירור עם כותבי הקכתב התברר שכוונתם שקכיון שאין ראיות ברורות שהפאות 

בקחירים הזולים רובן קהודו, סביר להניח שהרוב הינו קסין, וא"כ אחזומי ריעותא 
לא קחזמינן.כ

יט תשובות והנהגות בכמה מקומות שהובאו לעיל, קונטרס לשמור על קדושת המחנה, תבורך מנשים וכו'

כ ובראש הכרוז שהובא ביתד נכתב בזה"ל "בדבר כיסוי הראש לנשים בפאה נכרית, ידוע דמרן החזו"א זלה"ה התיר 
לכתחילה שנשים יכסו הראש בפאה נכרית ונהרא נהרא ופשטא, וחייבים שיהיה בגדרי הצניעות כיאה לבנות ישראל." 

חוץ מעצם הקישור בין הפאה שבזמן החזו"א לפאת ימינו, שכנודע לא קרב זה אל זה כלל, וכמו שצעקו כל גדולי הדור 
כל אחד בלשונו )ופלא הוא על הלמדנים הגדולים שיודעים לחלק בכל מקום חילוקים דקים, ופה לא שתו ליבם לחילוק גס ובוטה כ"כ(, עצם 
הדבר שתולים במרן החזו"א זלל"ה כאילו מפיו יצא היתר "לכתחילה" בענין הפאה זהו שיבוש צורם במיוחד - וגם 
פליאה עצומה איך שבמצב ירוד זה שהגענו אליו בשיכלול הפאות, לא מובן מה ראו לבוא ולצנן את האמבטי הרותחת 

בזמן שחלה התעוררות בציבור להחזיר עטרה ליושנה. ונביא כאן כמה נקודות בנידון.

הנה ידוע שמרן זלל"ה כל דרכו בפסיקה היתה רק ע"פ העיון במקורות ההלכה, ולא התחשב כלל במנהג המקום 
או במה סברו קודמיו, ולא בסיפרי שמועות, ובמיוחד מכאלה עלומי מקור מלפני עשרות בשנים )ודוגמ' לדבר מלחמתו 
בצד"י הפוכה שלא התייחס כלל למה שנהגו קודמיו ולא למה שהביאו לו מעשים מגדולים וטובים, אלא רק לראיות עם מקור נאמן מן הגמרא ומן 
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ובאמת דברים אלו נסתרים כמה וכמה כיוונים:

הדבר סותר להדיא לדברי גדולי ישראל שהורו קפורשות בנידון דחייבים בכה"ג 	 

בירור גקור )כפי שהבאנו לעיל( ולא לסקוך על רוב, ובלא בירור גקור חייבים לבער 

הפוסקים.(. והנה בנושא זה לא כתב מרן זלל"ה דבר וחצי דבר, )והדבר היחיד שמביאים הם בשמו זה מ"דינים והנהגות" שכתב בשמו 

משהו בנידון ללא שום סברא וראיה.( וכאילו זה פשוט בתכלית הפשטות ולא היה מעולם צד לאיסור... אלא איברא דהיודע 

יודע שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך וכו', ]וכעין שכתב האפיקי מגינים שאף שפסק שהפאה היא איסור כתב 
שצריך להורות ללבוש פאה שמפני מראה הכעור של הפאה שבזמנו - יורד חומרת האיסור[ ולכן לא כתב רבינו בזה 
דבר. וכל הדרך הזאת לפסוק ע"פ מעשיות וע"פ אשתו של... ובתו של... זוהי דרך הנוגדת את כל דרכו של רבינו כידוע 

שעליה מסר נפשו. 
ונביא כאן כמה ציטוטים חשובים בדרכו בפסיקת ההלכה "ואמנם חמורה היא ההלכה ולא ניתנה להקבע ע"פ סיפורים, 
אלא העיקר העיון בגמרא ופוסקים ומסירת נפש להבין קשט אמרי אמת" )חזו"א או"ח סו"ס י"ט(. "והריני מקדים שעל המתיר 

להביא ראיה ולבסס ההיתר על מקור נאמן מן הגמרא ומן הפוסקים, אבל האוסר די לו להראות שאין ההיתר מבואר... וכל 

אלו הדברים אינם נקבעים על ראיות מכריעות, אלא נובעות מהעיקר היסודי שאין להתיר בוודאות וכל שאינו בוודאות 

היתר הוא אסור" )קוב"א ח"ב כ"ח(. "ואם כתב גאון אחרון להמליץ על המקילים, אין זה הוראה לחקות את המיקלים" )קוב"א 

ח"ב מ"א(. והנה בימינו כאשר צעקו גדולי ומאורי הדור על פירצות הפאה בין מצד הפריצות בין מצד הע"ז וישנם  המחזקים 

בכל אופן את ההליכה בפאה בדרך חתחתים זו משל חיוור הוא להביא את דברי מרן זלל"ה שדיבר על הרחקה מן האיסור 
בלבד וכה דבריו המובאים בספר מעשה איש )ח"ב עמ' קמ"ג( כשנשאל מרן זלל"ה ע"י אחד שאינו רוצה להדר ולהוסיף 
במצוה, ענה "הדבר דומה למי שלוקח סכין וחותך לעצמו את הסימנים שבצואר קנה וושט, ובא לשאול את הרב האם 
עדיין לא הגיע לרוב הסימנים, ויכול הוא להמשיך לחתוך. כך גם כאן, הדבר ברור שכאשר מדובר באיסור דאו' אין נכנסים 

עד לגבול האיסור בדיוק, אלא מרחיקים מעט מן המקום כדי לצאת מן הספק."

ולגופו של ענין מרן הסטייפלער כשנשאל בענין הפאה החמיר בדבר, ולא הזכיר דבר וחצי דבר מגיסו מרן זלל"ה, 
וכה דבריו בקריינא דאיגרתא )קכ"ד( "ואם אמת שנמצא הוראה לאסור בספר הגאון רבי יהודה ליב דיסקין, עצתי הוא 
שיפרסם מעלת כבודו דברי הגאון ר' יהושע לייב ז"ל ככתבו כלשונו, ואם נמצא אחד מלאלפים אשר היה ציית, וכמובן 
לעשות מלחמה על זה לקול אחד מחכמי ורבני הדור, כל שכן וק"ו שיציית לדברי הגאון ר' יהושע לייב דיסקין." וכה 

דברי המהרי"ל דיסקין בקונט"א אות ר"ג "ונראה לי דדוקא דניכר לכל שלא נעשה משיער של עצמה אבל בלאו הכי 
בוודאי אסור וכו' גם בלאו הכי יש לומר דשם רק לחצר אמרו ובאינה מעורבת אבל לרה"ר עדיין מנא לן". 

וכן מובא בספר הכתר והכבוד לחי עולמים מכתב עדות בחתימת ידו של ר' יעקב בלוי ששאל את הסטייפלער האם 
לקחת שידוך לבנו שרוצים דווקא פאה, ותגובתו היתה בצעקה "מה, יאמרו שהסטייפלער התיר פאה נכרית?!".

ואם בשמועות עסקינן הרי קמן שמועות הסותרות דברים אלו, בספר הכתר והכבוד לחי עולמים מובא עדות בשם 
הגרח"ש קרליץ בזה"ל "מרן אמר לי ביחוד לגבי הליכה בפאה נכרית - ס'שמעקט מיט א דאורייתא!" )יש לזה ריח של 
איסור תורה(. ועוד שהרי ידועה דעתו של תלמידו המובהק ר' גדליה נדל שהיה נלחם מאוד נגד הפאות, ופעם אמר בענין 

זה "תשאלו כל ילדה בת ארבע האם פאה מותרת..." ואם יצא מפי רבו להתיר "לכתחילה" כנ"ל איך כ"כ יתנגד לזה. 
וכן ידועה דעתם של תלמידיו הגאון ר' שלום שבדרון, הגאון ר' משה יהושע לנדא )שכתב על הענין כמה מאמרים חריפים(, 
ועוד מתלמידיו  זהו לכתחילה ללא שום חיסרון(  ולא הזכיר שלרבו  )בחוט שני מביא ברכה ללובשות מטפחת,  ניסים קרליץ  ר'  הגאון 

המובהקים שלא זזה ידם מתחת ידו, ואם יצא מפיו להתיר "לכתחילה" דבר זה, איך לא הביאו בשם רבם כלום. 
ומה נאים פה דבריו בקוב"א )ח"ג קנ"ב( "ראוי ליראי ה' ית' לנטות בלבושים ובשאר ענינים לדרך היותר צנועה". וא"כ לא 

יעלה על הדעת לומר ש"מרן זלל"ה התיר לכתחילה" דבר שגם למתירים נוגד את כל המושג צניעות.  
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את הפאה. ותיקה גדולה שכותבי הכרוז לא טרחו לציין לכך שדעתם היא ההיפך 
קדעת גדולי ישראל, ואפי' לא ציינו שישנה דעה החולמת.כא

הדבר הינו חידוש קבהיל בעולם הכשרות אשר אפילו בתחוקים מלים בהרבה, 	 

קמום  נותן  הדבר  כאשר  וכדו'  קחיר  של  אוקדנות  ע"פ  כללים  מובעים  לא 

לפירצות רבות בדבר.

רוב 	  ש"ח   3000 עד  של  הקחירים  שבטווח  יסוד  הנחת  ע"פ  הינו  הלז  ההיתר 

בנידון  הקסקכים  שאר  לכל  לחלוטין  קנוגד  והדבר  קהודו,  קמורן  אין  הפאות 

שהובאו לעיל, שישנו ייצוא שיער אדיר קהודו גם בקחירים הזולים ביותר, וודאי 

שגדול הוא בהרבה קהכקויות שנקצאות בסין.

זה שלא 	  כפי הקתברר בשיחה עם כותבי הכרוז, כל דבריהם קיוסדים הם על 

 - אחת  שערה  אפי'  קערבים  אם  ]כי  )הזול(,  בסיני  )הימר(  הודי  שיער  קערבים 

סתרו  וכבר  כללכב[.  בטל  שהדבר  אוקרים  לא  זו  שבתערובת  כיון  יאסר,  הכל 

שדרכן  שכתבו  ירושלים"  רבני  הדין  בית  ב"פסמי  הנקצא  בבירור  אלו  דברים 

של הפאניות לערב שיער הודי בשאר שערות. וגם התאקת אצלנו נתון זה ע"י 

העיבוד  ולאחר  קקוצע,  ראשים  ק-4  עשויה  פאה  שכל  ובפרט  פאניות.  הרבה 

כל השערות נראות אותו דבר, כך שאין שום סיבה שלא יערבו לכתחילה. ועוד 

שהעיבוד נעשה גם בקפעלים בסין וכדו' שקגיעים לשם כקה סוגי שיער ואת 

הכל קעבדים יחד באותם קיכלי ענמ.

גם 	  ניתן להשיג  בהודו  ידוע שאת הפאות  לציבור בעוד שהדבר  הינה  ההוראה 

שיער  את  ולהוריד  בקחיר  לשחמ  יכולות  הפאניות  וקקילא  דולר,  ב-300-150 

הודו לקחיר זה )ועדיין ישארו להן רווחים גדולים.( ]ואכן כבר פחות משבוע אחר פירסום 

 ,6200 עלו  עכשיו  שעד  הפאות  שכל  בעיתונות  פאות  חנות  פירסמה  הכרוז, 

מעכשיו מחירן 2780!!! ואחריהן נמשכו כל שאר הפאניות בכל שאר העיתונות 

כא הדבר סותר גם את דברי החותמים עצמם שרק זמן מועט קודם לכן פירסמו ש"חייבים בירור גמור משעת 
גזיזה". והוא זילותא דבי דינא.

כב  ובכל תערובת כעין זו לא מתירים זאת כיון שזה נחשב מעמיד, וק"ו בע"ז שלא בטלה באלף. וז"ל השו"ע יו"ד 
סי' ק"מ "ע"ז ומשמשיה ותקרובתה אוסרים בכל שהוא שאם נתערב אחד מהם אפי' באלף כולן אסורות".
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שהפאניות  לוקר  ואין  וקצף.[  בזיון  וכדי  אלה...  מעין  תקדים  חסרי  במבצעים 

להמל  הוא  הציבורי  רוח  שההלך  רואות  והן  אחר  שכן  הדבר,  על  חשודות  אינן 

ראש בנידון, ואף במרב בני התורה, קניחות הן שאי"ז אלא חוקרא בעלקא. ועוד 

שאותן פאניות שיתפו פעולה במשר של שתימה בקשך שנים רבות, עם הכשר 
זה שכיום נתברר שכל קי שקעיין מצת בנתונים יודע שאין בו כלום, וכדלעיל.כג

הקדמדמים  ושלקים  יראים  של  שלם  שציבור  איך  בבירור  נראה  דנן  בפרשיה  והנה 

או רחומ בעסמ הכשרות,  ותקיד חוששים לכל חשש מרוב  בהלכה מלה כבחקורה, 

והנה בנושא זה נהפכו היוצרות וקחפשים להתיר להם את "הפאה העגונה" בכל דרך 

שהיא. ועצוב לראות עד כקה דברי הרקב"ם קתגשקים לפנינו בתחום היתרים אלו 

"שאם נסתפמ לו ששקע קורה להמל"... ונתמייקו בנו דברי הגק' )פסחים נב:( "עקי בעצו 

כג ונמנה כאן מספר ראיות שגם אם אכן רוב השיער לא היה מהודו - לא היה ניתן לסמוך על רוב.
ידוע הדבר שגם מהודו מגיעות פאות זולות, אלא שכל דבריהם הם מתוך הנחה ש'יתכן' ו'אולי' במחיר זה אין 	 

כאן רוב, כיון שהסקרים והמחקרים שנעשו לא פירטו את מקור הפאות הזולות בנפרד, אז 'ניתן להניח' ש'אולי'  
החלק שמהודו אינו הרוב...

"ההכשר החדש" אינו מגביל כלל את החנויות, והמוכרות יודעות טוב מאוד, לא פעם, שסחורתן הינה שיער הודי 	 
משובח... ובכה"ג לא שייך בכלל להתחיל לדון מצד כל דפריש, כיון שהמוכרת משקרת מטעמי מסחרה, והיא 
לעצמה על אף שהיא נמנית על עדת ה"יראים" אבל היא סומכת על המתירים שיער הודי... או שהיא מבינה את 
הזילזול בתחום מצד הציבור ומצד הרבנים, ולכן היא מתירה לעצמה לשקר. )וכבר הודו כמה וכמה פאניות שהן הולכות 
לקנות בצורה סדירה מהודו, או ממפעלים בסין שכל מקורם הוא רק מהודו, ואין פוצה פה ומצפצף.( ]וגם לו יצוייר שנאמנות, לא הוזכר 

בשום כרוז שיש איזה עדיפות לקנות דוקא מפאנית מ"היראים" ש"נאמנים".[ וא"כ כל סחורתה נאסרת לכו"ע 
גם אם נמצאת בחנותה פאה מהודו אחת מתוך אלף.

אם תתערב לפאנית פאה יקרה )3100 ₪( שנאסרה מדין רוב, בתוך הפאות הזולות )3000 ₪( - גם לשיטתם כל 	 
סחורתה תאסר.

וכן פאניות שקונות מַסָּפק יהודי שקונה גם "פאות זולות" ממפעל שרובו ע"ז - אז גם הפאות הזולות יאסרו 	 
כיון שגם אם מיעוטן ע"ז הוה כל קבוע לכו"ע.

והטענה העולה על כולנה היא - שע"פ הר"ן בע"ז נט: גם לגוי תקרובת ע"ז נאסרה בהנאה, וא"כ הוה קבוע גם ביד 	 

הגוי לכו"ע. ועפ"ז אפי' אם רק מיעוט שיער בעולם הוא תקורבת, כל זמן שיש צד שהשיער הגיע משם אסור מדין 

כל קבוע.
כל דבריהם הוא רק כאשר הן קונות מַסָּפק גוי הקונה ממפעל אחד בלבד לא ידוע, וכל זה רק אם יודעים אנו 	 

בבירור שישנו מפעל אחד שכולו נקי משיער הודו - רק אז ניתן לומר את דבריהם. וגם זה כאמור דלא כשיטת 
ה"דברי יציב" שאוסר גם את זה, וכשיטתו פסק גם הגריש"א, ואותם בעלי הכרוז חלקו עליו.

ופאניות שקונות מספק גוי שקונה מכמה מפעלים )שכך הוא בדרך כלל( גם לא אמרינן כל דפריש אלא כל קבוע 	 
- והכל נאסר גם אם זה מיעוט. כל דינים אלו שהובאו כאן, מפורשים המה בשו"ע יו"ד סי' ק"י, ובש"ך יו"ד קי"ד 

ס"ק י"ט.
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ישאל וקמלו יגיד לו - כל הקימל לו קגיד לו".

פ"ו  ח"ב  אגרות  במובץ  החזו"א  דברי  פה  קתאיקים  וכקה 

על דבר התמופה ברוסיא בה מנו גם החרדים - בשר ללא 

הכשר, קכיון שהקשיכו בהרגלם לאחר התמופה של הגזירה 

על השחיטה. ואלו הם דבריו -

בשוקיה  היהודים,  בערי  ואסובבה  נא  אקומה   ---"

וברחובותיה...

בתנאים  עדנה  חיים  הננו  הגיענו,  וחליפתם  קצם  בא  אבל  האלה  הימים  ארכו  אמנם 

קשים ומרים צרה ומצוקה, אך לא תעודת עמנו לעזוב שאר רוחו ולהסב ליאש לבו וכל 

אשר ימצא להשיב שללו ימהר בידים חרוצות, אם מעט אם הרבה... עתה הגיע יומו 

ובידינו להשיב שבותו.

למה צעירנו תעמדו מרחוק איה איפה כחכם הגדול, ואן רוחכם הכביר. האמנם טעיתם 

לחשוב כי --- ולא הכרתם את נס עמכם אשר חרפתם נפשכם עליו מתמול שלשום או 

אספה רוחכם חלילה, וגלגלי ההרגל יעברו גם עליכם, מבלי רגש ובלי משים לב וכשיבת 

זקנים טל ילדותכם. עוצו עצה קראו עצרה השיבו כבוד העם למקומו.  אל לכם להקל 

בדבר זה בעת אשר מוסר עדתכם התמוטט. יאמר נא הבן הצעיר לאביו הישיש הכרוך 

אחר ההרגל... אל נא אבי לא נכון הדבר, לא תקח רק מהאנשים הנאמנים... יפקחו נא 

הבנים עיניהם על האבות ונצחון מלחמתם בטוחה. ישאירו נא צעירנו זכרונם לימים 

הבאים, ומבטח עמם לא יכזבו, לא יחשבו עוד כבודם לכלימה, ותפארתם לקלון נקומו 

נא עזרונו כי עליכם לעשות."

בכנס שהתכנסו בביתו של קרן הגרי"ש אלישיב כקה עסמנים ושאלתם בפיהם קה 

"אבל הצרה של הפאות  לעשות כדי לקנוע את הצרות שבדור, ענה הגריש"א ואקר 

אינני יודע איך אפשר לתקן את זה, זה כבר מושרש עם גדולים וטובים... זה התחיל 

בזה,  נכשלים  כולם  וצדיקים,  גדולים  ישיבות  ראשי  דהו  ממאן  סתם  לא  מהגדולים, 

מה אתם יכולים לעשות... זה פרוץ מאוד... זה לא סתם מן השוק נכשלים בזה ממש 

צדיקים גמורים, גם צדקניות גמורות. גם האשה היא צדקנית. אינני יודע איך מתקנים 

áôíéîìåò éçì ãåáëäå øúëä
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את זה..." ובכל אופן כפי שאקר שם פעקיים באותה שיחה כל דבריו נפלו על אוזנים 

מה  יקבלו,  "נו  שומעים..."  לא  רוצים  לא  ואם  שומעים  רוצים  "אם  וז"ל  אטוקות, 

שרוצים יקבלו..."

אחרי כל האקור, כל ערום יעשה בדעת, ובדבר ש"כולם נכשלים בזה" לא יכניס את 

אלו  קעין  שדברים  איך  רואה  תנ"ך  מצת  שיודע  קי  וכל  כולם",  "כקו  להיות  עצקו 

באחד  נכשלים"  ש"כולם  דורות  שבאים  ההיסטריה,  כל  בקשך  עצקם  על  חוזרים 

קעמרי הדת, וה' קביא עליהם סיבה שיחזרו בתשובה. ולאחר קכן מם לו דור חדש 

דור  כך  חלילה  וחוזר  הדת,  קעמרי  באחד  נופל  שוב  וליקים  קכשול,  קאותו  קתומן 

אחר דור.

ויערה עלינו רוח טהרה קקרום לשוב אליו  זה,  ויצילנו קכל  ה' יתברך שקו ישקרנו 

באקת ובלב שלם.
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"אמר )רבי( שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד. 

פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב 

רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, אמרתי לו בני מה ראית להשחית 

את שערך זה הנאה, אמר לי רועה הייתי לאבא בעירי הלכתי למלאות 

מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי, ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני 

מן העולם, אמרתי לו רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך במי 

שהוא עתיד להיות רמה ותולעה

 העבודה )-לשון שבועה( שאגלחך לשמים! 
מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו, אמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות 

בישראל, עליך הכתוב אומר איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'."



 ח "כסלו תשעט"ז בס"ד 

פאות נוכריות בזמננוב איסור ע"זחשש אודות 
אודות הפאות הבאות מבתי הע"ז שבהודו, כבר נמנו וגמרו רבותינו גדולי הדור ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שדינם כדין  א.

 במכתבו והשיב להם תשובות ניצחותורבינו זי"ע שמע היטב כל טענות המפקפקין בזה בע"פ ובכתב, ועמד בתוקף על כך תקרובת ע"ז. 
 ח."שנדפס בקובץ תשובות ח"ג סי' קי

א "רס –ס "' ריוהנהגות ח"ה ס בותוכבר התריע ע"ז מו"ר הראב"ד דירושלים עיה"ק הגאון הגדול הגר"מ שטרנבוך שליט"א בתשו
 באלו המקילין בפסק זה.

מאחר זאת  כדי להקל. על רובבזה אין לסמוך  ,מהודואפילו אם היה הרוב לא דעת רבינו זצ"ל מבוארת היטב בתשובתו שם ד ב.
 של השערות של הפאות באות מבתי הע"ז שם.  דהרוב הניכר

דבישראל המזמין מהגוי דינו  ג"סי' נ ב"ח 'דברי חיים'ר משום קבוע, ע"פ הגם ביאר היטב שם דגם כשהרוב שלא מהודו הדבר אסוג. 
 . במאמרנו בענין חשש ערלה בפירות שבשוק[ ב"ט י]ראה באורך בגלאכנמצא ביד ישראל והוי קבוע. 

ב סק"ב דבאיסור שנוגע לגוי כגזל לא "גם יש לדון דאף הגוי מצווה בע"ז ובהנאה מתקרובת ע"ז ובביעורה, ומבואר בקצוה"ח סי' רצ
ע"ז. ואף שהמנ"ח סי' תל"ו כ' אמרי' נמצא ביד נכרי אלא הוי קבוע. וכ"כ בגליון מהרש"א סי' ק"י לגבי איסור אבר מן החי דבן נח מצווה 

"עד שיכפרו בע"ז ויאבדו את כל דאין הגוי מצווה כבר הביא ה"צפנת פענח" ריש הל' ע"ז דהדבר מפורש ברמב"ם פ"ח ממלכים ה"ט 
וכ"כ  ."מקומותיה ויקבלו שאר המצות שנצטוו בני נח, שכל עכו"ם שלא קבל מצות שנצטוו בני נח הורגין אותו אם ישנו תחת ידינו

 . בשם רבינו הגרח"ק שליט"א דאף הגוי  מצווה על איבודה.  נדף  בחשוקי חמד ע"ז

נט: וכן בחי' הר"ן ע"ז  ]השלמות לדף נט:[ מ"מ בחי' הרמב"ן סוף ע"זוכן לענין תקרובת ע"ז, אף דהמנ"ח סי' תכ"ו כ' דאינו מצווה, 
בין  תשלומין דמקלא קלייה כיון דאסיק עלי' שמא דע"ז ואסריהאבל כשנסכו לע"ז ממש מחייב ב" מפורש דבן נח מצווה ע"ז וז"ל:

 ."ל. עכלדידיה בין לאחרים שאיסורה של ע"ז אף בבני נח הוא נוהג"

]ובזה אף להנתיבות סי' רצב שכ' דבגזל אינו מצווה על השבה, מ"מ כאן הרי מצווה על שכיון לזה.  ד"ועי' גם תשו' לבושי מרדכי בליקוטי תשו' סי' מ

]ולא שייך לומר דהגוי מכיר את וע דהאיסור מתחיל כבר אצל הגוי, . ולפי"ז ברור דהוי קבה וכדצידד בגבו"א חגיגה יג. שהגוי מצווה על לא ידבק בידך[ביעור

 ואין מקום בזה לרוב כלל. האיסור, דהרי אינו מכיר מהו השער דתקרובת ע"ז[

דעדין לא  אומדנא קלושה של מחירי הפאות וע"פ כל הנ"ל אין מקום להתיר כלל כל סוגי הפאות הניקנות על סמך רוב או על סמך ד.
 . יצאנו מחשש שער ע"ז או תערובתו

דה זרה, ובכלל, גם אם אינו עבודה זרה ממש, בועשער תקרובת והנה זכינו שיש התעוררות כעת בבנות ישראל להתרחק מחשש  .ה
וא דבר מאוס ביותר לקנות שער נשים טמאות, ולחובשן על הראש ולהכניסן לבית שיש בו תורה ויראת שמים. וידוע דמרן בעל ה

זה , ואין להכניסו לבית, ובוודאי לא על ראש האשה כי וריח ע"ז יש בו ה'שבט הלוי' זצ"ל היה אומר דגם אם אינו ע"ז, הוא מאוס ביותר
 .הביתול לה גורם הרבה היזקות

 על זהמנהג הוריו לילך עם מטפחת ש אמנם במקום) .מאד שתהא הפאה צנועהזהו בתנאי  ,לילך עם פאהאף הנוהגות היה דעת רבינו זצ"ל ד כמו כן, .ו

ד ות והמתפשטות לצדדים אסרם רבינו זצ"ל עם כל גדולי ישראל עופרועאבל הפאות הארוכות וה .(שגם הילדים מחויבים ב"אל תיטוש"רבינו אמר 
שיותר מתשעים אחוז אר. ואוי לנו וכשהיה מדובר על פאות ארוכות מעט מתחת הצו ]"קריאה נאמנה" אדר תשמ"ז[ לפני כשלושים שנה

דבר שלא עלה על דעת מאן דהוא ומתפשטות בצידי הראש, פשה הנגף שהולכות עם פאות ארוכות הרבה ומהפאות כבר עברו גבול זה 
דאי שאינן מהוות וובו ,שליט"א במכתבו דפאות כאלו אסורות משום פריצותדירושלים עיה"ק הראב"ד להתירו. וכבר התריע ע"ז רבינו 

 וה.וכיסוי הראש ודינן כשער באשה ער

כמנהג נשות  דאף לדעת המתירים בפאה מ"מ עדיף לילך במטפחת,דעת רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ידוע למותר לומר ד .ז
היה מברך מעומק הלב כל אשה ששינתה למטפחת, ובעיני ראיתי איך רבינו השפיע על בעל נכה שרצה ישראל הצנועות מקדמת דנא, ו

 בד שלא תלך עם פאה. שאשתו תלך עם פאה, והרעיף עליו רוב ברכות ובל
ובודאי זכות עצומה היא לכל אשה אשר תמאס בכל ההיתרים הללו ותלך בדרכי אמותינו הצנועות בחבישת מטפחת המכסה כל 

מרן הגר"ש  ,צ"לזובראשם מרן הגרמ"י ליפקוביץ  )מתאריך טבת תשנ"ו(אש, וכבר עודדו מאד רבותינו גדולי ישראל על כך, במכתבם הר
המחזקים ומברכים את הנשים שחזרו וז"ל " ,('עמ' קנד לבושה משבצות זהבספר ראה ) ]האדמו"ר מויזניץ[מרן הגרמ"י הגר זצ"ל ו ,ואזנר זצ"ל

" ובזכות נשים צדקניות נגאלו ובזכותן אה נכרית לצאת דעת כל הפוסקיםפלמנהג ישראל מקדמת דנא לכסות ראשן במטפחת ולא ב
 גאל במהרה בימינו אמן.יעתידין לה

 

 עה"חוע"ז בא



 בשאלת הפאות הנכריות

בשאלת רבים אם מותר להשתמש בפאות העשויות משער שבא מהודו, כי נודע ששערות אלה מקורן 

מנשים המתגלחות כשהן עולות למקום עבודה זרה שלהן, ויסוד השאלה אם שערות אלה תקרובת 

 עבודה זרה ואסורות בהנאה

ז הן, והשני ”והנה תשובת שאלה זו, שני חלקים לה, האחד שאלה מעשית אם שערות אלה תקרובת עב

 אם אכן תקרובת הן האם אסורות הן בהנאה, ואשיב על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון

ראשית אומר כי דרשתי וחקרתי היטב עד מקום שידי מגעת, וקראתי חומר רב אשר הובא לפני, ומתוך 

ות כלל כל מה שראיתי, נראה ברור בעיני שאין כאן תקרובת עבודה זרה, דהלא אין שערות אלה מוגש

ז ”לפני פסליהם, ועצם התגלחת נעשית בדוכנים רבים שמעמידים ספרים בבית גדול שלפני בית העבו

שלהם ואינו מיועד לפולחן כלל והתספורת נעשית שלא בפני העבודה זרה, אלא ענין גזיזת השערות 

ה למשמעות ואין הכונ, קרבן לאמונתם אינה אלא השחתת יופיה של אשה למען האליל וזה שקוראים הם

ג המזבח וכדומה אלא ענין ויתור על התענוג ועל היופי כמעין סיגוף למען האליל, ”של קרבן שמקריבין ע

ולהבדיל אלף הבדלות כונתם דומה לכונת הנזיר בגילוח שערותיו, ועוד שמעתי מגר צדק מומחה לדת 

ה ולאחר התספורת ולכן מסתפרים לפני הכניסה לבית התיפל טמאים שלהם, דלפי אמונתם השערות

ש אלישיב בקובץ ”כ מרן הגרי”טובלים ומתרחצים להטהר, וכיון שכן לכאורה אין כאן חשש כלל, וכ

ז אמנם הדגיש בסוף תשובתו שכל דבריו מסתמכים על מה שהעידו בפניו בשם ”ע’ א סי”תשובות ח

 ל”ז כנ”מומחים שאין כאן תקרובת עבו

ז ”המסתפרות שמכניסות את שערותיהן לתוך בית העבו ועכשיו קמו מעוררים לומר שיש בין הנשים

ל תקרובת, ועוד נתעוררו להחמיר משום שעצם התספורת שמא יש בה ”כ הו”ומגישות אותן לפניו וא

עבודה זרה שהרי הם עושים כן לכבוד אליליהם ובשעת התספורת יש מהם שמתפללים ומבקשים 

ז ”ה מכח עצם התגלחת לעבו”רובת ממש, ומצד איסויש לדון בזה, מצד דין תק’. מהבליהם פרנסה וכדו

 ל דעות שלא אכשל חלילה בדבר הלכה-ד בתפלה לא”ואבאר בזה את הנלענ

ד מצד דין תקרובת אין בזה חשש מכמה טעמים, אף אם נניח שאכן יש שמכניסות שערותיהן ”לענ

שגעונו לפני האלילים ז דלא מסתבר שכל אחד יעשה כרצונו ו”ז, אין הכרח שכונתם לתקרובת עבו”לעבו

שלהם ובודאי לא מסתבר ששינו מחוקיהם ומנהגיהם מימים ימימה, אלא נראה דמחשבתן ליתן ולהראות 

ז ולהגיש לפניו את שער ראשן וכאילו לומר הנה מה שעשינו למענך, ונראה עוד דאף ”את מסירותן לעבו

לל דאין דין תקרובת אלא בדבר ז אין זה אוסר כ”אם אותן מיעוט הנשים עושות כן לשם תקרובת עבו

ז זה דרך עבודתו בכך, דמצד ”ג, והרי ברור שאין עבו”ט ס”קל’ ד סי”שדרך עבודתה בכך כמבואר ביו

ע הרוב העצום ”ל, ועוד בה שלישיה כיון דלכו”ז כנ”עיקר דרך עבודתם הרי אין מקריבין את השערות לעבו

ז כלל ואין כונתם כלל לתקרובת אזלינן ”ת העבושל המסתפרות שם אינן מכניסות את שערותיהן לתוך בי



ז אזלינן ”ב דגם בעבו”ע’ ז מ”בתר רוב וסמכינן על הא דכל דפריש מרובא פריש, ולהדיא מבואר בעבו

 ש”ז כדין שאר כל איסורי תורה, עי”בתר רוב דלגבי הלכה זו דין עבו

 ב

א ”נ –’ ז נ”אסור שהרי מבואר בעבוז, לכאורה עדיין אין ל”והנה אף אם נניח שאכן יש כאן תקרובת עבו

ז אלא באחד משני פנים, או בדבר שמקריבין בפנים כגון יין שמן וסולת, או ”דאין איסור בתקרובת עבו

ד אין כאן ”ג, והרי בני”ט ס”קל’ ע שם סי”כשהעבודה היא בזביחה או בזריקה המשתברת וכך נפסק בשו

 כעין פנים ואין כאן זריקה המשתברת

ז דכל ”ז הט”ז מעבו”ם בפ”ד הרמב”ג הביא את דברי הבית יוסף שכתב דלפי”ם בסקך ש”אלא שהש

ה דנרות שהדליקו בפנים אסורים, ”י שאינו כעין פנים ה”ז אעפ”שמכניסין בפנים אסור משום תקרובת עבו

ש, ”ך שם כתבו דבעל נפש יחמיר בזה עי”ח והש”ם, והב”אלא שהבית יוסף פסק בזה שלא כדברי הרמב

ז ראוי לבעל נפש להחמיר בזה. )ומדברי ”באנו לחשוש שאכן מקריבין שערות אלה לפני עבו כ אם”וא

י שהקריבו את ”ז ופרש”ב לגבי סנדל של עבו”ג ע”ם, עיין יבמות ק”ק משמע כשיטת הרמב”י בכמ”רש

 (ק”ז, ודו”ב לגבי לולב של עבו”א ע”הסנדל, וסוכה ל

אורחין( הקשה קושיא עצומה על הבית יוסף דלפי  ה ואגב”א מהלכות לולב )ד”ח ה”אך בשער המלך פ

ם דברי עצמו שהרי מצד אחד כתב שם דפעור ומרקוליס כל הנמצא עמהם הוי ”הבנתו סתר הרמב

ב כתב דאבני מרקוליס יש להם ביטול וכיון דהוי תקרובת ”ח הי”ל ובפ”תקרובת אף שאינו כעין פנים כנ

ם יש דין תקרובת אף באינו ”מ לחדש דאף שלדעת הרמב”איך יש להם ביטול, ומכח קושיא זו כתב השעה

מ יש להם ביטול ורק תקרובת שכעין פנים אין לה ביטול, דדין זה דתקרובת אין לה בטילה ”כעין פנים מ

דומיא דמת שאין לו בטילה, ואין לך בו אלא ” ויאכלו זבחי מתים”עולמית הוי חידוש דילפינן מ

ם כל תקרובת שאינה כעין פנים יש לה בטילה ”לשיטת הרמב כ אף”כתיב בקרא, ומשו דזבח חידושו

ב דתקרובת ”ע’ א שם דף נ”ד שהביא הריטב”ם בזה כדעת הראב”מ שיטת הרמב”ש, ולפי השעה”עי

א חלק עליו ונקט דאין בזה איסור כלל, וגם ”שאינה כעין פנים אסורה אלא שיש לה בטילה, והריטב

 ש”א הביא שיטה זו ודחאה עי”המאירי בדף נ

ם אין איסור בשערות אלה דמשעה ”ד אף אם נחשוש לשיטת הרמב”מ פשוט דבני”ולפי דברי השעה

ח דנחלקו הראשונים אם ”ו ס”קמ’ ב ובסי”ט סי”קל’ שמכרום לסוחרי שערות הוי ביטול גמור, וכמבואר בסי

’ ם ובסיט מיירי במשמשין ודעת המחבר להקל כשיטה ראשונה שהביא בסת”קל’ מכירה הוי ביטול ובסי

’ ע משמשין ונוי וכדו”פ לכו”א הקיל לגבי משמשין, ועכ”ז עצמה, והרמ”ו החמיר המחבר לגבי עבו”קמ

פ, ”מ דין תקרובת זו כדין משמשין וז”ה, ולדעת השעה”ט סכ”א קל”בטלין כשנמכרו לישראל ועיין בהגר

משום דכיון דדמיה יקרים  ד דלא הוי ביטול אינו אלא”ע הוי ביטול דכל הטעם דמ”ד לכו”ונראה עוד דבני



ד שיודעים המה בבירור שכל השערות הולכים ”ז, אבל בני”חושב הגוי שהישראל יחזור וימכרנו לגוי לעבו

 פ”ע הוי ביטול וז”לתעשיות שונות לכו

ם ”ך שכתבו דלשיטת הרמב”ח והש”א שכתב לתמוה על הב”ואות י’ ו אות ז”נ’ ד סי”ועיין עוד בחזון איש יו

ז אסורים דבאמת פשוט דאין איסור תקרובת אלא בכעין פנים או בזריקה ”אף נרות שהובאו לפני עבו

שמקריבים לפני  ם דכל שבפנים אסור אינו מדין תקרובת אלא מדין נוי, דכל”המשתברת, וכל כונת הרמב

ז בעצם העובדה שמקריבים לפניה, וכיון שכל ”ז אף דברים שבעצם אינם נאים יש בהם נוי לעבו”העבו

האיסור אינו משום תקרובת אלא משום נוי, פשוט דיש לה ביטול, ומאחר שכיבו את הנרות הרי ביטלן 

 ש”דעת עי ס יוסף”ש נטנזון בהשמטות לסו”א כתב גם הגרי”ויצאו להיתר וכדברי החזו

 ז”כ פשוט דאין איסור בשערות אלה מאחר שמכרו אותם וביטלן מלהיות נוי לעבו”ולשיטתם ג

 ג

ז ולא ”אלא שעדיין יש לעיין בזה מצד אחר דאפשר דהשערות אסורים משום עצם התגלחת לשם עבו

ז ”העבוממה דתנן דאם מצא בראש ’ א( הקשו בגמ”א ע”ז נ”כ מקריבין אותם, דהנה שם )עבו”משום דאח

 שבצרן והא לא כעין פנים איכא ולא כעין זריקה המשתברת איכא אמר רבא כגון“פרכילי ענבים אסורים 

שבצרן מתחילה לשם עבודת כוכבים ובבצירותן עבדה לעבודת כוכבים “י פירש ”וברש” לכך מתחילה

י כעין זביחה, ח שם דמשעת בצירה נאסרו הפירות והו”כ הר”וכ  ”דהוי כשבר מקל לפניה דדמי לזביחה

הרי לן דבצירת ענבים מחיבורם הוי כשבירת מקל והוי כעין זביחה. ויש לעיין לשיטתו אם גזיזת השערות 

 .הוי נמי כעין שבירת מקל וכעין זריקה המשתברת

הנה לכאורה יש לחלק בין בצירה דהוי דומה טפי לשבירת מקל שהרי שובר עץ מעץ ובין תספורת שלהן 

ש סמוך לבשר ואין כאן שבירת דבר לשנים אלא גזיזת שערות משרשן, אך כבר שמגלחין שערות הרא

ש, ולכאורה ”ז אוסרת דהוי כעין זביחה המשתברת, עי”ח דקציצת קרן בהמה לעבו”ה כ”כתב המאירי בר

 .ק בזה”ה בשער אף שיש לחלק, ודו”ה

דלעולם אין דין עבודה  הזר עבודה לפני כ בצרן”י אין איסור בבצירה אא”ונראה לכאורה דאף לשיטת רש

כ ”ש, משא”עי לפניה הניח ע”ה לשון השו”וכ, לפניה מקל שבר ל”ז וכלשון חז”ותקרובת אלא בפני העבו

ב( ”ט ע”ז )נ”ז שלהם, ולכאורה נראה דרק בניסוך היין נחלקו בעבו”ד שמסתפרין מחוץ לבית עבו”בני

ק שנסתפק בזה ואף הוא ”דת עבודה להגרשא( אם יש ניסוך שלא בפניה. ועיין עוד בעבו”ע’ ובחולין )מ

 .ז”נטה שאין איסור כלל אלא במה שעבדו לפני העבו

א מבואר דהשוחט לשם ”ע’ ק כבר דנו בו הראשונים, דהנה בחולין מ”ל להגרש”אך באמת מה דמספק

שם חילקו בין השוחט לשם הר שאינו נאסר לשוחט לשם ’ ז ובגמ”הוי תקרובת עבו’ הרים לשם ימים וכדו

ת דהשוחט לפני הר מסויים נאסר ”ן הביא שם בשם ר”י מלאך של ההר( שנאסר והרמב”)רש” גדא דהר“



אינו נאסר כיון שאין ההרים אלהיהם, אבל לשם גדא דהר נאסר בכל ענין  סתם הרים אבל השוחט לשם

לשם ת דאם ידענו שכונתו ”ן כתב דלא מחוור, ולכאורה משמע מדברי ר”ז והרמב”דבודאי כונתו לעבו

ז אסורים התקרובת אף שלא עבדו בפניה, אף שיש מקום לטעון דמיירי בעומד בין ההרים ושוחט ”עבו

מ ”לשם הרים סתם, ויש סברא עוד לומר דהעומד מול הר ושוחט לשם גדא דהר חשיב לפניה, מ

דענו ן כתב דלא מחוור לא י”ת דאסור אפילו שלא בפניו, ואף שהרמב”מפשטות הענין נראה טפי מדברי ר

 .ן סתם ולא פירש”ת והרמב”מה לא מחוור לשיטתו בדברי ר

ז דאסור אף שאין לשין אותה בפני ”א שכתב על פת מסויימת שלשים לשם עבו”ע’ ז נ”א עבו”ע ברשב”וע

ה ”שע’ ג סי”א ח”ת הרשב”ע בשו”ש, וע”ז והוכיח כן מהשוחט לשם הר דנאסר אף שלא בפני ההר עי”עבו

ז ואין חוששין כן בשאר עבודת כוכבים, ובדברי ”חוששין לנסך שלא בפני עבו פ שביאר למה”ק’ ד סי”וח

כ בשאר עבודות שאין דרכן אלא ”תשובתו מבואר דמשום שדרך לנסך אפילו שלא בפניה נאסר משא

ז אם דרכן בכך ”בין יין נסך לשאר העבודות ואף בשאר עבו בעצם בפניה, ומחד למדנו מדבריו דאין חילוק

ע בפרי ”צ לחשוש שדרכן לעבוד שלא בפניה, וע”דה שלא בפניה, ומאידך כתב דלעולם אינאסר אף בעבו

ט שכתב דנחלקו הראשונים אם יש איסור הנאה בשוחט לשם הר שלא בפניה, ”סק’ ד’ ד סי”תואר יו

 .כ יש כאן עוד ספק בשאלתנו”ש, וא”והכריע להלכה דהוי ספק עי

 ד

ז, צריך להקדים את גוף הסוגיה ושיטות הראשונים כדי ”ואמנם בעיקר החשש מצד עצם הגזיזה לשם עב

 .לעמוד על שרשי הדברים ומסקנתם להלכה

יוחנן אין דין תקרובת אלא בכעין פנים ’ ז לדעת ר”א( אמוראי בתקרובת עבו”נ-’ז נ”הנה נחלקו שם )עבו

ת מום אף ג מזבח כגון בשר לחם ויין, לאפוקי אם שחט חגב או בעל”ממש דהיינו דברים שקרבים ע

אף דהוי זריקה המשתברת ’ ה זרק בה צואה וכדו”דעביד זביחה אין דין תקרובת כיון דאינה כעין פנים וה

ה דתקרובת, ולדעת רב כל דעביד כעין זביחה או זריקה המשתברת אסור ומבואר שם דכבר ”אין כאן איס

ים אסורים, והא לא כעין ממה דתנן דאם מצא בה פרכילי ענב’ ש. והקשו שם בגמ”פליגי בזה תנאי עי

 .”פנים איכא ולא כעין זריקה המשתברת איכא, אמר רבא כגון שבצרן מתחילה לכך

ונחלקו הראשונים גם בביאור דברי רבא, וגם במסקנת ההלכה. בביאור הסברא יש כמה דרכים, מדברי 

ישבו הדברים ח מבואר דעצם הבצירה הוי כזביחה המשתברת ואוסרת, אך לא ביארו איך יתי”י והר”רש

ד דכל שעשה ”יוחנן דצריך דוקא כעין פנים, ולכאורה נראה דלשיטתם באמת לא תירץ רבא אלא למ’ לר

 .כעין זביחה וזריקה אסורה התקרובת

ע ולכן כתב דפרכילי ענבים ”דרבא מתרץ אליבא דכו’ ן שם כתב דלכאורה משמע מלשון הגמ”הרמב

ב( מצא ”ומיהו הא דתנן )לקמן ע“ל ”סרים התקרובת וזחשיבי כעין פנים וכאשר בצרן מתחילה לכך נא



בראשו פרכילי ענבים ועטרות של שבלים, ההיא כעין פנים ממש היא, שהרי דבר הקרב ממש לגבי מזבח 

הוא כגון ביכורים ובשבצרן מתחילה לכך כדאוקימנא. תדע דהא אמרינן מאי כעין פנים איכא ומאי כעין 

להו בשבצרן מתחילה לכך. אלמא כעין פנים  י לתרוויהו, ומפרקינןזריקה המשתברת איכא, כלומר תקש

ן לא ביאר ”כ אך הרמב”ע” נמי הוא, דשבירה ודאי היינו כעין זביחה וכיון דקרב לגבי מזבח הוי כעין פנים

כיון שבאין ענבים ” לא כעין פנים איכא’ “למה צריך בצרן מתחילה לכך ומה בכלל היתה קושית הגמ

א והמאירי דלולי שבצרן מתחילה לשם ”ש הרשב”כמ’ ל באחד משני דרכים. א”רה צביכורים, ולכאו

ביכורים פסולים הפירות לביכורים לכתחלה והוי כבהמה בעלת מום דאינה כעין פנים וכל כונת רבא 

דבצרן מתחלה לכך היינו להכשירן לביכורים וממילא הוי כעין פנים ואסורים כאשר מקריבין אותן לפני 

ז ”י דשבירת מקל אינה אוסרת אלא בעבו”ן דאף שדעת רש”כתב הר’ לא משום עצם הבצירה. בז ו”העבו

מ בצירת ענבים אוסרת משום דחשיב כעין פנים כיון שהפירות ראויים לביכורים, ”שעובדין אותה במקל מ

בח ג מז”ן דאף דביכורים לא חשיבי ממש כעין פנים דאינם קרבים ע”ן והרמב”ונראה לכאורה בכונת הר

 .מ חשוב קצת כעין פנים וממילא נאסרים הם בבצירה דהוי כעין זביחה”מ

מבואר דפרכילי ענבים נאסרים משום תקרובת משום שעושין מהם יין ’( א’ ד סי”ש שם )פ”מדברי הרא

והוי כעין פנים, ולכאורה תימה שלא הביא את דברי רבא שנאסרים רק בבצרן מתחלה לכך, וכן יש לדייק 

ע שהעלימו הלכה זו שחידש רבא ולא מצינו בדבריהם דבעינן בצרן מתחילה ”ם ושו”מבגם בדברי הר

ד לא העלו בזה ”ם ולענ”ז בהשמטת הרמב”קט’ ד סי”ת יו”ז עם אביו הגדול בשו”לכך, וכבר פלפל האבנ

 .דרך מתקבלת

כנה אלא צריך ה בצירה צ שיהא דוקא”דאין עצם הבצירה אוסרת וגם אי’ ואפשר שפירשו בדברי הגמ

ז לפני שמקריבין אותה, כעין הקדשה לגבוה ורק בזה הוי כעין פנים דאף ”והקדשה של התקרובת לעבו

ז כדי שיחול איסור ”ז אוסרת, אך צריך מעין ייחוד לעבו”ז היינו דאין ההקדשה לעבו”שאין הקדש לעבו

נים ושוב לא צריך כעין ה לא הוי כעין פנים, ותירצו דבצרן מתחילה לכך וממילא הוי כעין פ”תקרובת דבלא

כ הרי תירוץ זה בכלל דברי ”ע דכל שהוא כעין פנים שוב לא צריך זריקה המשתברת, וא”זביחה לכו

 .ז”עד שיקריבו אותה לפני עבו בלבד הכנה י”ו דאין תקרובת נאסרת ע”ז הט”ם שם בפ”הרמב

ע איך יפרשו ”יטתו צח הבצירה אוסרת משום דהוי כעין זביחה, ולש”י והר”למסקנת הדברים לדעת רש

ד בעינן כעין פנים ”ד דבכעין זביחה סגי ולמ”ד דצריך כעין פנים, ואפשר דלדברי רבא קאי רק למ”למ

 .באמת אין איסור בפרכילי ענבים

י הבצירה מתחלה לכך הוי כעין פנים אבל אין הבצירה אוסרת כלל ואין ראיה ”א והמאירי ע”לדברי הרשב

 .דהוי כעין זביחה

מ בעינן כעין זביחה דאף בכעין פנים בעינן דרך זביחה ”ן הוי כעין פנים דביכורים, ומ”ן והר”בלדברי הרמ

 .אם אין עבודתה בכך



ש כתב דפרכילי ענבים ”ע לא הביאו כלל הא דבצרן מתחלה לכך, אלא הרא”ש והשו”ם הרא”הרמב

ם שכתב שם ”רי הרמבושבולי חטין נאסרים משום דראוי לעשות מהן יין וסולת וכן נראה לכאורה מדב

בחדא מחתא ולכאורה הוציא כן מהא דפרכילי ענבים הוי תקרובת, ואף שלא  ופירות יין בשר( ו”ז הט”)פ

 .מ חזינן שלא נקטו להלכה דבצירה אוסרת”מ’ נתברר לן ביאור סברתם ופירושם בדברי רבא בגמ

ם ”ביחה יש דין תקרובת והרמבן פסק דאף בכעין ז”ן פסק להלכה דצריך דוקא כעין פנים והר”והנה הרמב

 .ד שם”ד ובהשגת הראב”ג ה”סתר דברי עצמו כמבואר בדבריו פ

 גזיזת ע לכאורה אין מקום לחשוש לגבי”ש והשו”ם הרא”כ להלכה נחזי אנן. לדברי הרמב”וא

א והמאירי אין ”לדין תקרובת, שהרי לא הביאו כלל הא דבצרן מתחילה לכך, אף לדברי הרשב השערות

ן יש לעיין דלכאורה אין האיסור לשיטתם ”ן והר”טתם אין הבצירה אוסרת כלל, לדברי הרמבחשש דלשי

ז אלא דצריך בצירה מתחלה לכך ”מצד עצם הבצירה אלא מצד הקרבת הפירות דהוי כעין פנים לעבו

ד דלא צריך כעין פנים אלא כעין זביחה בלבד, אף עצם הבצירה ”שיהיה כעין זביחה, אך אפשר דלמ

 .אוסרת

ח לכאורה גזיזת השערות אוסרת כמו בצירת הענבים וכמו קציצת הקרן למאירי ”י והר”אמנם לדברי רש

 .ל”כנ

ז, ”לולב של עבו“ב ”א ע”י בסוכה ל”י אין כאן איסור כלל, דהנה כתב רש”אך באמת נראה עיקר דאף לרש

ולכאורה ” רקה בוז לכבד לפניה קרקע אי נמי שעבודתה בלולב להעבירו לפניה או לז”ששמשו בו לע

ל כדברי ”כ צ”ז. וע”תמוה דאם הוי תקרובת איך אמרו שם דיש להם בטילה הלא אין ביטול בתקרובת עבו

י שזורקין לשם תקרובת אלא זו עבודתה והוי הלולב ”ואפשר דאין כונת רש’ “אות כ’ ס’ ד סי”א ביו”החזו

ר תקרובת כשמה, מה שמקריבין ויסוד הדברים דשאני דין תקרובת מדין עבודה דעיקר גד” משמשין

אך ’, ז כדורון לצרכיו כאילו לאכילתו ולהבדיל בין הטהור ובין הטמא כהקרבת קרבנות על מזבח ה”לעבו

ז יש בו עבודה ללא ”ז ואינו נעשה תקרובת וכשם שהמשתחוה לעבו”יש חפצא שעובדין עמו לעבו

י בלולב ”תקרובת, וזה כונת רש ז עם חפץ מסויים ואין החפץ נעשה”תקרובת כך יש שעובדים עבו

 .י”שעובדים בה לעבודה זרה אך אין בה דין תקרובת אלא דין משמשין, ודרך זה מוכרחת בדברי רש

ד דאף אם נאמר דיש בגזיזת השערות עבודה זרה ממש, ולא ענין של הכנעה והטהרות ”ז נראה בני”ולפי

ן הראשונים שנקטו דיש דין תקרובת אף ואף שנתבאר לעיל דיש מ ז”עבו תקרובת מ אין כאן”ל, מ”כנ

ז היו מכניסים אותם בפני ”מ נראה ברור דאילו היו שערות אלה תקרובת עבו”ז, מ”שלא בפני עבו

ז מקריבים הם לפני פסליהם כסף ותכשיטים ”הפסלים ולא מוכרים אותם בחוץ, ובפרט דבבית העבו

 .תקרובת כללכ מוכח דהשערות שאינם נכנסים באמת אינם ”ודברי מאכל וא



ז, אלא נראה ”כ היו מסתפרים בפני עבו”דא עבודה ובאמת נראה בדרך זה דגם עצם התספורת אינה

ז כמבואר, ”מ להכנס לעבו”דתקרובת אין כאן, וגם עבודה אין כאן, אלא מעין הכנה הכנעה והטהרות ע

 .הרי לן דגם מצד עצם הגזיזה מסתבר דאין כאן איסור

 ה

ז אינו ”ז דלא בקיאי בעבו”א לענין מגע גוי ביין דבזה”ג ס”קכ’ א בסי”כ הרמ”ועוד יש לדון בזה לפי מש

אסור אלא באכילה ולא בהנאה, ולכאורה היה נראה דכל כונתם לסתם מגעם של גויים שבקרבנו שאינם 

ש ”ולא זו, אבל עיז בעליל ונגעו בדרך ניסוך ממש לא נאמרה ק”ז, אבל בהני שהם עובדי עבו”עובדי עבו

ז ”כיון דלא בקיאי בטיב עבו” מותר פנים ניסוך כדרך ז”עבו קמי ליה שפכי דאפילו“ג ”ך סק”ח ובש”בב

ג דאף במגע אינו אסור אלא בשתיה(. ”ח סקי”קכ’ ך בסי”ע בש”ש, )וע”ומנהג אבותיהם בידיהם עי

ואשר הביאנו שלא נאמר “ל ”זמ בריש חולין ו”ם בפיה”הרמב  ל בביאור הדברים בדרך שכתב”ולכאורה צ

ם נחלקים ”ז, לפי שהעובדי עכו”ם כפי מה שבארנו במסכת עבו”עליה אסורה בהנאה כמו תקרובת עכו

ל להביט אל המזלות הצומחין לצורך מלאכתן להוריד ”חלקים האחד מהן היודעים לעשות אותן ר’ לב

לי האמונה ההיא וזאת עבודת הרוחניות בהן ושאר אותן שטויות שמטנפין השכל כמו שמאמינים בע

כוכבים ממש והחלק השני הן שעובדים לאותן הצורות הידועות כפי מה שלמדו מחכמיהם בלבד וכן הם 

ם והחלק האחרון עליו אמרו החכמים הענין בלשון הזה עובדי כוכבים שבחוצה לארץ לאו עובדי ”רוב עכו

” במשא בלבד ואינו אסור בהנאה  מטמא כוכבים הם אלא מעשה אבותיהם בידיהם ועל אלו אמר שחיטתן

 .כ”ע

ם דאף אלו העובדים לפסלים ממש כיון שאינם מבינים בטיב ”הרי מבואר להדיא בדברי אדוננו הרמב

ד. ואף שאין זה דעת כל הפוסקים, והרי ”נ בני”פנימיות עבודתם הנפסדת אין תקרובתן אסורה בהנאה וה

ך חזי לאצטרופי לכל הני ספיקי ”ח והש”ם והב”דוננו הרמבא אוסר מגען בהנאה, הלא בודאי דברי א”הרמ

 .לקולא

ע שרוב השערות בתעשיית הפאות אינם מהודו וכיון שקשה מאוד לברר אלו שערות ”והנה ברור לכו

אסורות )לשיטת האוסרים( ואיזה מותרות לכאורה מיעוט האסור בטל ברוב היתר, ולענין ביטול ברוב לא 

ז אוסרת ”וחשית לפנינו אלא כל שנכנס לכלל הספק מהני לבטל, אלא שעבוצריך תערובת מסויימת ומ

א(, אך עצם הלכה זו אינה אלא מדרבנן ושוב הוי כל ספיקות ”ד ע”ז )ע”בכל שהוא כמבואר במשנה עבו

אלה ספק דרבנן. )אמנם זה תלוי במה שנחלקו בספיקא דאורייתא המתגלגל לדרבנן אם לחומרא או 

 (ל”וסקים ואכמלקולא ונחלקו בזה הפ

ל דבפאות שיש חשש שיש בהם רוב שער אירופאי או רוב סינטטי ואפשר שיש בהם תערובת ”וביותר נ

ז אוסר בכל שהוא אם זה דוקא בדבר חשוב ”שער הודי אין להחמיר, דהלא נחלקו הראשונים במה דעבו

ב ”ד ס”קל’ א בסי”והרממ שהחמיר ”ק’ א( ונחלקו בזה המחבר בסי”ב ע”זבחים )ע’ או בכל דבר עיין תוס



כתב להקל כיון ’ אות ז’ י’ א בערלה סי”ד כתב להחמיר כשיטת המחבר, אך החזו”א בסקל”שהקל, הגר

ש, והרי מעט שערות שמערבין בפאה אינו דבר חשוב ומסתבר ”ש דרבנן וספיקו לקולא עי”דאיסור כ

בין שער לשער ואף שמומחה לדבר דבטל ברוב. ואין לטעון דכיון שניכר אינו בטל, דבאמת אין היכר כלל 

ל שאסור ”יוכל בקושי להבחין בין זה לזה, אין זה נחשב דבר הניכר ובטל ברוב. ואף דביבש ויבש קיי

ח, ”ס צ”ד רי”לאדם אחד לאכול את כל התערובת, הלכה זו שנויה במחלוקת הראשונים כמבואר ביו

’ א שם סי”כ החזו”קועוד יש לדון בזה לפי מש”ע אין האיסור אלא מדרבנן ואין להחמיר בו בספק, ודו”ולכו

ז דרק בעובד לכח שבאמת קיים בעולם כגון שמש וירח או אף ”ב בעיקר גדר עבו”כ –א ”ב אות כ”ס

ז, אבל העובד לכח שבדה מלבו ולא היה ולא נברא אין זה ”העובד לפסל ומאמין שיש בו אלהות הוי עבו

ם מאמינים שעצם הפסל הוא אלוה, אלא שבאולתם מאמינים ז אלא מינות, ואנשי כת זה שבהודו אינ”עבו

ז ”א אין זה עבו”שהוא מסמל כח אלוהי שלא היה ולא נברא ואינו אלא משל, ולדברי מאור עינינו החזו

 וממילא אין בו איסור תקרובת

 ו

ד, דהלא אף אם היה ברור דכל השערות שמהודו תקרובת הן ”למסקנה דמילתא נראה דיש להקל בני

ך מותרים הם מעיקר הדין ”ח והש”ע אין בזה איסור כלל, ואף לדעת הב”ז הלא לדעת השו”לעבו

ם ”א אף לדעת הרמב”ם אסורים, ולשיטת השער המלך והחזו”כיון שלדעת הרמב יחמיר נפש שבעל אלא

ד כיון שביטלן ואף בתקרובת ממש אין להחמיר. ואף מצד הגזיזה לרוב הראשונים ולפשטות ”מותר בני

 אין כאן איסור ע”השו

ז כלל כמבואר לעיל, ”ז, אך באמת נראה דאין כאן תקרובת עבו”וכל זה אף אם בודאי היה תקרובת עבו

ז דאף ”ס )ואף אם אמרו בעבו”ל ס”כ הו”ואף אם נחשוש לחומרא בודאי אין כאן אלא ספק תקרובת וא

ק(, ובאמת יש כאן עוד ספק ”ך שם ודו”מ ובש”ק’ ס מקילין כמבואר להדיא בסי”מ בס”באלף אינו בטל מ

עצום דקשה מאוד לברר איזה שערות באים מהודו ואיזה באים משאר מדינות העולם )ורוב השערות 

כ ספק אם בא מהודו וספק מיעוט שערות ”אינם מהודו אלא מסין ושאר מדינות המזרח הרחוק ורוסיה( וא

ל, והרי ”תקרובת ספק אם נאסר כנמהודו שהן תקרובת, ואף מיעוט זה ספק תקרובת הוא, ואף בודאי 

צ לטרוח ”ו שאי”ספיקות אין צריך אפילו לשאול וק’ ג שם דבג”ז ובפמ”ז סק”ט’ ד סי”ך יו”מבואר בש

ס אין צריך לברר ”ספיקות עצומים. )ועוד כתבו האחרונים דבס’ ד יש לפחות ה”טירחא גדולה לברר. ובני

ז ובחות דעת בית ”ע’ א סי”ת רעק”ז, בשו”נ’ ד סי”ק יו”כ בנובי”כ אפשר לברר את שתי הספיקות כ”אא

 (פ”א לברר וז”ד אין צריך לברר כלל כיון שמקצת הספיקות בהלכה א”כ בני”ש, וא”ה עי”הספק אות ל

מ כשיש סברא להחמיר ”ז אף דהוי ספיקא דאורייתא מ”ב שכתב בספק עבו”א סק”קמ’ ז סי”ע בט”וע

ש, ”קינן איסורא ורק כשיש יותר נטיה לחומרא מחמרינן עיולהקל במדה שוה אזלינן בה לקולא דלא מחזי

ד יש חזקת היתר ממש דגם שער ראשם אין בו איסור עד שנולד בו ספק זה )וגם הפאות הוחזקו ”ובני



ט דהוי חזקת ”ח סקכ”י’ ש בסי”בהיתר עד שנולד הספק, ואף שהספק אם נאסר מעיקרא דעת התבו

ה דתקרובת דרבנן ”ב דכל איס”ק ע”בב’ . ויש עוד לצרף דעת התוסח(”ד י”כ בבאר יצחק יו”היתר כידוע וכ

ו ”ש, וק”ח כתב כן בדעת הטור והקיל בספק תקרובת במקום הפסד עי”סק’ ד’ הוא, והתבואות שור בסי

ד שיש ספק ספק ספק ספיקא בדבר ואף לדעת המחמירים הוי חומרא לבעלי נפש, וכולי האי אין ”בני

 להורות חומרא לרבים

 ז

ד ברור דאין כונתם כלל בגזיזת שערותיהם לא לעבודה ולא ”ינן לקמייתא, מלבד מה שנראה לענהדר

לתקרובת אלא להסיר טומאה מעליהם ולותר על יופיין לשם אליליהם ואין בזה דין איסור הנאה כלל, 

ורא ז אכתי איכא ספיקי טובא ולא מחזקינן איס”נראה דאף אם ננקוט בזה כדעת החוששין לתקרובת עבו

כ נראה דאף אם יש ”ז, ומשו”ז דלא בקיאי בטיב עבו”צ לשאול כמבואר, ובפרט בזה”ספיקות אף אי’ ובג

מקום לבעל נפש להחמיר לעצמו בפאות שידוע ששערותיהן מהודו אין להורות בזה איסור לרבים והתורה 

 חסה על ממונם של ישראל

 ח

ז שלהם שבאולם ”שליחים לטירופטי מקום עבו וראיתי שוב נימוקי האוסרים שביססו דבריהם על שהעידו

התגלחת יש תמונות של אליליהם והנכנסים שם להסתפר חולצים נעליהם ובשעת התגלחת ממלמלים 

ז בעצם ”ז הוכיחו דיש עבו”תפילות ובקשות וגם מקבלים את השערות בכלי מיוחד שקוראים לו הונדי ומכ

 גזיזת השערות

ז זו, והאיר את עינינו בדברים ”בקי בכל פרטיה ודקדוקיה של עבווהנה שוב בא לפני גר צדק הודי ש

ברורים ושאלתי אותו לפשר ענינים אלה, והסביר דבהודו אין חליצת נעלים קשורה דוקא לקדושת המקום 

כמו בארצות האיסלם אלא חליצת נעליים הוא ביטוי לכבוד ולהכנעה והנכנס לבית של אדם חשוב או זקן 

קרה חולצים נעלים ואין כאן שום ענין של קדושה, ובענין תמונות קיר הסביר דכמעט ואפילו במסעדות יו

בכל בית, בין פרטי ובין ציבורי יש תמונות של אלילים כיון שהמוני העם אדוקים מאוד באמונתם והעובדה 

שיש תמונות קיר שם אינה משום שמסתפרים כעבודה לתמונות אלה, ההונדי שבו מקבלים השערות אינו 

שבו ” טעמפל”אלא כלי קיבול מעין קופת צדקה ואין בו לשיטתם שום קדושה, בשוני מכלי ההונדי שב

 ז כגון כסף ותכשיטים ודברי מאכל לאלילים”מכניסים תקרובת לעבו

ועיקר ענין התספורת במקורו אינו נוהג אלא באלמנות כאות אבילות, ובמי שבא לעשות תשובה ולבקש 

הוא משום שהשערות טמאים וכשהוא גוזז שערותיו כאילו הוא זורק את כפרה, ומשמעות התספורת 

חטאיו וטומאתו, להבדיל בין הקודש ובין החול כמנהג תשליך דידן, והספרים האלו שמתעסקים בשערות 

הם מכת הטמאים שהם הכת הנמוך ביותר, ואין מכניסים שערות אלה למקום העבודה זרה כלל כיון שיש 



התספורת מתרחצים וטובלים לטהרתם, ואין פלא כלל שמתפללים בשעת גזיזת  טומאה בשערות ולאחר

השערות כיון שענין התספורת לשטותם הוא ויתור על יופי חיצוני ופרישה מן הטומאה והכנעת היצר, 

ותמורת הקרבה זו מבקשים הם מן האלילים טובה ושפע. ועוד הסביר גר צדק זה שרק בעשרים השנים 

פתח עליה המונית של אלפים רבים למקום הזה, וההמון הנבער מדעת ובהמה רבה האחרונות לערך הת

אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ואינו יודע קרוא וכתוב עושים מעשה קוף ללא טעם וסיבה וחלק מהם 

שלא ” טעמפל”מסתמא חושבים שהאליל רוצה בשערותיהם ואפשר שחלקם אף מכניסים שערותיהם ל

 ברשות אנשי הדת

ז, ”ז ולא תקרובת עבו”ז כמו שנתבאר לעיל, הרי לפי חכמיהם וכהניהם הרי אין כאן לא עבו”ה לפיונרא

 ז שאינו נאסר בהנאה”ומנהג ההמון ודאי שאינו אלא בגדר לא בקיאי בעבו

מ ברור לדבריו דאין כאן לא תקרובת ולא עבודה, אלא הכנה והכנעה ובאמת כבר כתבתי לעיל דאף ”ומ

ז לפוסקים רבים, ודאי מסתבר דלא שייך עבודה ”ועבודה אף שלא בפני עבו דיש איסור תקרובת

 בפניו שלא דוקא ז אלא עושים”ותקרובת במה שאסור לעשותו בפני העבו
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