
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  
  ד"בס

 

כי לאור השיעור הנפלא והבהיר ששמענו זה , אך באמת כל מילה מיותרת כבר, הנה נתבקשתי לומר דברי נעילה

א מהרבנים המובהקים של קהילת וויזניץ "רבי משה קעסלער שליטק דיין ומורה הוראה מובההמפורסם און מהרב הג(עתה 

י דבר "הנזהר שלא להוציא מתח, הוא מפורסם כמתון ומסיק ועמקן גדול, שמלבד גאונותו בתורה והוראה וצדקתו במעשים, מאנסי

הרי גלוי לכל אחד שהמדובר כאן בנידון ושאלה חמורה ) ני יודעועל מה שאינו יודע אומר אי, ג נפה"שאינו מבורר ומנופה בי

  .שלא התעוררה כמותה בישראל זה מכמה דורות

  

התעוררה בישראל זה לא  שכמותה תכן לומרשי,  שוב השאלה החמורההלאחרונה נתעורר: בקצרה במה המדובר

שלוחים נאמנים ששלחו הרבנים י עדיות מ"שנתברר ע, "יומען העיר שייטלען"השאלה של הוהוא , מכמה דורות

ונתברר בבירור , וכעת שוב עוד כמה שלוחים, ד" בשנת תשס שנה15י לפני "הגאונים הפוסקים המובהקים בא

חשש , נעשות ממנה" יומען העיר שייטלען"רוב רובן של הש) אינדיע(גמור שיש על השערות הבאות ממדינת הודו 

עוד " ז"תקרובת עבו" ולא עוד אלא ש, היותר חמור שבתורהשהוא האיסור, "תקרובת עבודה זרה"חמור של 

  ). וכאשר יתבאר להלן(, יותר חמורה בכמה דינים מעצם עבודה זרה עצמה

  

הרי כ "וא  ,ז אסור מן התורה"שהנאה מתקרובת עבודעת רוב הראשונים ורוב הפוסקים , וכפי ששמענו זה עתה

ובפרט כאשר יש עצה ודרך ,  להחמירכיםף בספק פשוט שצרידא, פשוט וברור לכל יודעי דת ודין הנאספים כאן

   .שע שייטלעןוהוא להחליף לסינטעטי, איך להמלט מחשש חמור זה

  

 

 תירק הכל בהשגחה פרט, יסוד האמונה של אדם מישראל הוא שאין שום דבר בעולם שהוא בדרך מקרההנה 

והנה , מעשה דחטא המדברשבו אנו קוראים , כי תשא' נזדמנה בשבוע זו פהלז  הנה האסיפה .ממסבב כל הסיבות

מגילה מעשה עגל נקרא ומתרגם ' במס' ולהלן נדבר מדברי הגמ (אין זו מהדברים היותר נעימים לדרוש עליהם

מלבד מה דידוע ו -רחמים סליחה וכפרה ג מדות של "ישבו קריאת  ויחל רשתאך מלבד מה שאחרי כן בא פ, )'וכו

בזה ביותר ידוע ו,  שאין הדברים כפשוטןבענין זההעמוקים מספרי הדרוש והחסידות הלימודי זכות והביאורים 

בביאור דברי , ע" זיבעל קדושת לוי מבארדיטשובק "סניגורן של ישראל הרהשל הנפלאה והמלצתו אימרתו 

  .' וגואשכחךלא אנכי וחנה  אלה תשכגםפ "עה) ב"ברכות ל(ל "חכז



 

ז "חטא של עבונסיון עצום בשהנידון היא ב, מטרת האסיפה היוםהיא מעניינה של פרשה זו של חטא המדבר הנה 

, וישרוף באש ויטחן עד אשר דק, מסתיימת עם הפסוק ויקח את העגל אשר עשוהפרשה ו ,הנוגעת לכלל ישראל

דנו אותם רבות מהנשים הכשירות בביעור  ,ו שנים"איך שמלפני ט, עוד זוכריםורבים ( ויזר על פני המים וישק את בני ישראל

והלא כבר נאמר ואת חטאתכם רבי יוסי תניא אמר להן : ז"לענין ביעור עבוב "ג ע"ז מ"ע' מסברייתא ב' יעויי ו-  י שריפה"מהעולם ע

. "דכל עבודה זרה תחלתה בשריפה דומיא דעגל": ב"ח ע" חולין פ'תוסב' ועי. ' וגו ואשרוף אותו באשיאשר עשיתם את העגל לקחת

ה כגון משמשיה , שהן אסורין בגללהושאר דבריהז "כיצד מאבד ע: ו"א ה"ז פ"עבו' הלם "רמבבכן נפסק להלכה ו ל ש ת  ב ו ר ק ת , ו

ףשוחק וזורה לרוח  ר ו ש ו    ).ומטיל לים המלח א

  

 

כלל ו "חלומר שאין זה מכבודן של ישראל כי , שאין להרעיש על זה, ונקדים איזה מילים לעומת אותן האומרים

מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם   איתאא"ה ע"כבמשנה מגילה הנה , ז"בעון של עבוונכשלים ישראל נכשלו 

ה שחזר אהרן וסיפר המעשה הוא קרוי ומ, כל פרשת העגל עד ואשליכהו באש: י"ופירש (והשני נקרא ולא מתרגם

ולא מתרגם פון יטעו עמי הארץ ויאמרו ממש היה בו שיצא , הוא שכתוב בו ויצא העגל הזה, מעשה עגל השני

ל "מהו דתימא ליחוש לכבודן של ישראל קמ , פשיטא,מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם: שם' ובגמ. )'מאליו וכו

  .כל שכן דניחא להו דהויא להו כפרה

  

אין לך פורעניות שבאה  ל" זשאמרוא "ב ע"סנהדרין קב' י דברי הגמ"עפ,  מבארז בליקוטים על משניות"ומהרמ

בכל יודעים שכיון ש, דלכן ניחא להו דתיהוי כפרה, שתלוי זה בזה ומבאר, לעולם שאין בה מפורעניות של העגל

  .ולכן משתוקקים לכפרה, פורעניות יש ממנה

  

ל, עגל נקרא ומתרגםמעשה : שםהמאירי ל "וז א ר ש י ל  ן ש ד ו כב ל ם  י ש ש ו ח ן  אי יש , ו בי נ ש ה  ב דר א

ב ט ו מ ל ר  ו חז נ ו ך  כ ב ו  נ מ רוצים כבר כי ,  נסיון קשה הלזו דוקא בימינואולי נזדמן מן השמיםו. כ"ע עצ

ו כ "ע,  ממנהכי לא שבנו עדיין כראוי,  מעכבהמדבר עדייןאך חטא , לגאלינו נ ל ם  י נ ות ם נ מי ש ה ן  ן מ ו סי נ

ת ו עש ל ת  ו נ מ זד ה וו ב ע ל ע  ג ו נ ה א  ט ח ב ה  ב ו ש   .ז" ת
  

 
 

 יא צדדיאמתלא או אף טענה שמחוייבים לחתור להמצ, הנה נשמע מפי הרבה אנשים מההמון וגם ממקצת רבנים

, כי הוא גזירה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה. א, פ שלא להורות להציבור לחומרא משני טעמים"ועכ, היתר

כי הנשים , לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעשעל כן קיים כאן הכלל של כשם שמצוה . ב

כי הטיפול , )יומען העיר(באיכותו מהשערות כי הוא גרוע הרבה , ליף לסינטעטיממאנים בכל תוקף ועוז להח

מלבד מה שלהלכה (  בהחלטזה לא נכוןהאמת הברור היא שהנה  . ועוד ועוד– מתקלקל מהר –קשה בו ) מענעדזשן(

 אבל באיסור דאורייתא המפורש בתורה לא זה דוקא באיסור דרבנן', הכלל של כשם שמצוה לומר וכוכי , אין מקום לטענות אלו

מאה פעמים עד כדי הכאה ולא אמרינן בזה מוטב שיהיו ' ז דהוכח תוכיח אפי"דיעות ה' ו מהל"ם בפ" וכמו שפסק הרמב,כן' אמרי

גזירה שאין רוב כ הטענה של " וכמו–ח "תר' ח סי"ע או"שוכבמחוייבין בדבר המפורש בתורה ודאי פ פעם אחת "ועכ', שוגגין וכו

רק אדרבה , )ד"כ בכגו"משא,  רק לענין לגזור גזירה על דבר שאין איסורו מפורשזה נאמראין לו שחר להלכה כי ',  וכוהציבור

מי שנזדרזו להסיר השערות ן היו הנשים הצדקניות הן ה, ו שנה כאשר התעוררה השאלה בראשונה"מלפני ט

דיברתי אז עם הרבה ( אלפי נשים החליפו אז לסינטעטישע שייטלען, ואף לשורפן בפומבי בשמחה, מראשן

שבתקופה , י הצהרות והתכתבות עם הסוחרים הגדולים בהודו"וזה גם נתאשר שוב ע, רי הפיאות ואישרו זאתסוח

דבר שבהחלט איננו המטרה של ( השייטלען ורבות הסירו לגמרי, )ההוא ירד כמויות המכירה באחוזים גדולים

  .וחזר הדבר לסורו, נשכח הדברה הרבנים עוד מזאך במשך הזמן שלא דיברו , )ושל אסיפה זו בפרט, הרבנים בכלל



 


  

ם שלא לש(אמת היא שגם בהמלחמה הגדולה נגד ההשתמשות באינטערנעט אך ה, והנה כהיום זה נשמע כמו מוזר

היו מקצת רבנים שטענו והתווכחו אז , ונגד כלי הטעכנולוגיא המשחיתים הארורים) מסחר ובלי פילטער מועיל

באמרם שכפי הצהרת , מצד אותם הטענות ממש שאומרים כעת, שלא לעסוק בזה ולא לטפל בה, בתחילה

שכל העולם המסחר יעבור דרך ) שאכן כן אירע למעשה(מתקרבת ובאה תקופה , גוייםוהתנבאות חכמי ה

כ לא "וע', כ היא גזירה שאין רוב הציבור יכולין וכו"ושע', א יהא מוכרח להשתמש בה וכדו"וכאו, האינטערנעט

נים הפוסקים אך לעומתם לא כן הכריעו הרב', וכשם שמצוה לומר וכו, ניתן עצמינו לללעג ולקלס בעיני ההמון

והצילו , וכהיום כולם הנהיגו תקנות אלו בקהילותיהם ומוסדותיהם, הוותיקים ומנהיגי ישראל ורבני הקהילות

  .בזה את הדור כולו ודורותיהם אחריהם מכליון ואבדון נצחי
  

שאילו היו ניגשים בגישה כזאת ומקבלים טענה כזו בכל שאר ההשחתות , וכפי שבצדק השיבו וטענו לעומתם

נמצא כהיום ' הרי ברור שאז הי,  וכדומהוהפירצות שהיו נהוגים באמעריקא בשנים קדמוניות וכגון הטעלעוויזיא

  .נראית דמותה ומצבה של כלל ישראל כהיום' ונתאר נא לעצמינו איך הי, בכל בית טעלעוויזיא
 

 
 

אין זה , שלאנשים רבים לא יתקבלו הדברים, האמת כדברי המתווכחים והטוענים כן' וזאת ועוד דאף אילו הי

, וכאמור' ורר ולדרוש ולתבוע מהציבור בדבר חמור הלז שכמותו לא היפוטר אותנו כלל מחיובינו המוטל עלינו לע

ולהמחשת הדברים נבחין ונסתכל נא על המבוכה הלז עד כמה ,  למקצת ואף לאחדרקלא יועילו הדברים אף אם 

מגדולי וזקני הרבנים והפוסקים ' במשקפיים של א, שמחוייבים להתאמץ להציל אף אדם אחד מישראל מאיסור

ק " המפורסם אבדקק הגאון הצדיק"ה כ"ה, ב משנות קדם"המובהקים ומגדולי מנהיגי היהדות החרדית בארה

  :ט"משנת תשי) שנתגלה בימים אלו(ל במכתב "וז, ל"צעהלים זצוק
  

בכפר שאין דרים שם , הנה נשאלתי אם מותר להחזיק משגיח על חלב - ק" לפט"ה שנת תשי"ערת "בעזהשי

,  לקצרכ מוכרח אני"ה אין פנאי להאריך ע"ה בערב רהנ: תשובה. מוכרח להתפלל שם בלי מנין' יהודים והוא יהי

ם ואין "דחלב שחלבו עכוותמצית תשובתי היא 

' וכדי להציל אפי, טריפהישראל רואהו הוא 

מאכילת טריפות מותר איש אחד מישראל 

א לו "ואם א, מניןלהתפלל כל ימיו בלא 

כי עוסק , לגמרי מתפלהלהתפלל כלל אז פטור 

ואין לך מצוה , המצוהבמצוה פטור מן 

נפשות כמה מאות גדולה מזו מלהציל 

חוב גמור מוטל על הקהל כ "ע, מאכילת טריפות

ולשלוח יהודי שם להוציא הוצאות 

  .ועל הפאסטורייזינגלהשגיח על החליבה 

שלא תכשלו באכילת ת יהא בעזרכם "והשי

, ט אקצר"טירדות שבת ויוומחמת , ו"טריפות ח

  לוי יצחק גרינוואלד' הק         –ט "והנני בברכת כוח
 



 

  

האמונה , ז ממש כבימי קדם"עדיין עובדים עבוכהיום בהודו הנה במדינת  ,בקצרההמציאות נא שוב ונפרט 

שעדיין עובדים לעצביהם כסף וזהב , ואף שנשמע מוזר מאוד כך הוא המציאות, "הינדו "תנקראהשפילה שלהם 

מקטירים , סטיקעמפל' ומרים שונים אפיא מהם יש לו פסל קטן בביתו עשוי מח"כ, מעשה ידי אדם כבימי תרח

  .'וכו' כוויש שנולד ואף יש שמת ו, משכיבים אותו לישון ומעירים אותו, לו ומתפללים אליו

  

 הוא ות השער"הינדוס"אצל הכי , אחד מדרכי פולחנם להאליל שלהם הוא בהקרבת שערותיהם להאלילוהנה 

אינו רק ענין של יופי אלא שלהם השער ,  ההינדיותבפרט אצל הנשים, החלק החשוב והנעלה ביותר של האדם

ובדרך כלל כאשר רוצה ההינדו לבקש בקשה גדולה , כ אינן מגלחות אלא בדרך הקרבה להאליל"וע, זהו גאוותן

ויקריב שם את , מקום משכנו של האליל הגדול, הוא נודר שאם יתמלא בקשתו יבוא לטירופאטי, מן האליל

  .שערו לכבודו

  

ובאים , מתגלחים לכבודו של האליל אלף 25-ומהם כ,  בכל יום אלף אנשים50-כמגיעים השלוחים כפי עדות ו

 . הפסל הגדול הנמצא שםםלגלח ראשם לש" מאלאטירו"גדולה במקום הנקרא הז "בועהלבית רב ממרחק אף 

, "הונדי"קרא ומשימים אותו בכלי מיוחד הנ ,התגלחת נעשית בבנין סמוך לבית הפסל ובמקומות מפוזרים בעיר

אות יהפרוב  ומשערות אלה מייצרים ,ז"ז אוספת את השער ומוכרת אותו כמקור הכנסה לע"כ הנהלת הע"ואח

   .הנמכרות בעולם) שייטלען(הנכריות 

  

כי יש הטוענים בשם איזה , מ בין הרבנים"התעורר דיון ומו, והנה כאשר נתוודעו בראשונה על המציאות הלז

כפי , אך כהיום, לשם הפסלשל האדם  להקריב ולהכניע האנכיות ושיא היופי  רקואכומרים שענין התגלחת ה

וכן כותבים בעצמם הרשויות המקומיות , י השלוחים"נתברר בבירור גמור ע, ששמענו זה עתה באריכות

שבאים להגיש שערם כמנחה  ,לכל שואלשוטי העם המתגלחים כן אומרים כן בפירוש פו, בכתביהם הרשמיות

 ואין לה ,האסורה בהנאה(ז " תקרובת עםיש בשערות האלו משוברור ש ובכן ,לשם הפסל) ס"סעקריפיי(וקרבן 

ז תופסת דמיה "לא עוד אלא שתקרובת עו, שערה אחת אוסרת ואינה מתבטלת' אפי ו,שום ביטול אפילו בידי גוי

  .)וכדלהלן, ביד ישראל

  

 

 נוי כגון שמדליק לפניה נרות או שטח לפניה בגדים ,איזהו נוי ואיזהו תקרובת: איתא ג"ט ס"קל' ד סי"ע יו"בשו

כמו כל מיני מאכל כגון בשר שמנים וסלתות מים ותקרובת כל שכיוצא בו קרב על גבי מזבח . וכלים נאים לנוי

כ עשה " אלא א, אינו נאסראבל דבר שאין מקריבין ממנו בפנים. ומלח אם הניחו לפניה לשם תקרובת נאסר מיד

 אף על פי שאין דרך לעבדה בזה , והוא דרך לעבדה באותו דבר,ממנו כעין זביחה או כעין זריקה המשתברת

 מפני ששבירת , ושיבר מקל לפניה נאסר,כיצד עבודת כוכבים שעובדים אותה שמקשקשים לפניה במקל. הענין

ואם עבדה . מקל לפניה אינו חייב ולא נאסראבל אם אין עובדים אותה במקל כלל ושיבר . המקל דומה לזביחה

וכן בכל דבר שעבדה כדרך עבודתה בין אם הוא דרך כבוד או . בקשקוש מקלו והוא דרך עבודתה חייב ולא נאסר

אבל אם לא עבדה במקל כדרך עבודתה אלא זרקו לפניה אינו חייב ולא . דרך בזיון ואינו כעין פנים חייב ולא נאסר

  .נאסר

  

 שהשערות האלו הנגזזים בטירופאטי לשם האליל, הרבנים הגאונים והפוסקים הוותיקיםז העלו "ועפי

וגם שהוא כעין זביחה וזריקה , שמזכירים בתמידות שם האליל לפני הגזיזה וכן ממלמלים בשעת הגזיזה(



 

ז "עבודה לעבוהמדרכי ' א' היהעברת שער ל ש"מצינו בחכזוכפי שכבר [ ולא עוד אלא שהדרך לעבדה בענין זה, המשתברת

 באיזה מין שיהיה מן ,כי מי שעבד אי זה עבודה זרה שתהיה: ל"וז) 'לאוין ו (המצות' ם בס"הרמבש "כמ, בימיהםשל בני עמון כמוש 

ובתנאי שיעבוד אותה כדרכה כלומר בדבר שדרכה שתעבד בו כמו פוער לפעור וזורק אבן למרקוליס  , הנה הוא חייב כרת,העבודות

נהדרין ס(ה "הרמ' חיבוכן . שיר שערו לכמובומעכ "מ כתוב ג" המועתק מסה)ט"ת כ"ל( חינוךה' סבכן ו ',וכו "לכמושומעביר שערו "

ועבודתה בזריקת , והזורק אבן למרקוליס שלש אבנים יש בעיר ששמה מכה זו בצד זו ואחת על גביהן ונקראין מרקוליס: איתא ):ס

 כיון שעבודתו בזריקה כי זריק ,ואת זקנו ויזרוק בין שוקיו לאחוריו שיגלח את ראשו שאין עבודתה בזריקה גרידתא עדפ "אבנים ואע

ז דרך "שלא יעבוד ע. ולא תעבדם) 105' האפמאן עמו' מהדו(י "מכילתא דרשבבובאמת כבר איתא כן  .כ"ליה מכל מקום מיחייב ע

 שם ו)'ה' שמות כ(מדרש הגדול בוכן איתא . כ"ע',  וכומושאו יקריב שערו לככגון שזורק אבן למרקליס או יפעור עצמו לפעור , עבודתה

 וכגון הזורק , כגון הפוער עצמו לפעור ואף על פי דמכוין לבזוייה, זו עבודה שהיא כדרכה,וה להם ולא תעבדםחלא תשת )'ט' דברים ה(

או בפני תמונה ממנו ,  האלילוגם נעשה בפני ).'וכווכגון המעביר שערו לכמוש  ,אבן למרקוליס ואף על פי דמכוין למרגמיה

  .נאסרים מדין תקרובת עבודה זרה, )שעובדים גם לזה

  

 שאם נתערב אחד מהם אפילו , אוסרים בכל שהוא"ותקרובתה"כוכבים ומשמשיה עבודת : א שם"מ ס"ק' ובסי

  .באלף כולן אסורות

 
 

  

ז "שהנאה מתקרובת עבודעתם  ב הפוסקיםרוב הראשונים ורוכאמור כי , מיותר לדבר על כך' והנה באמת הי

ובפרט כאשר יש עצה ודרך איך להמלט ,  להחמירכיםשצריפשוט וברור אף בספק הרי כ "וא  ,אסור מן התורה

   .ןשע שייטלעוהוא להחליף לסינטעטי, מחשש חמור זה

  

תקרובת עבודה זרה אסור בהנאה שנאמר  ,ב"ז ה"פז "עבו' הל ם"הרמבכתב . בקצרהבזה ונפרט דברי הראשונים 

 ואחת משום ולא , אחת משום ולא תביא תועבה אל ביתך, וכל הנהנה לוקה שתיים,ולא תביא תועבה אל ביתך

   .ט"ה תכא ומצו" מצוה קיחינוךה' סוכן כתב ב, ל" עכידבק בידך מאומה מן החרם

  

 וקרא לך ואכלת 'וגודאיסור אכילה והנאה נלמד מקרא דפן תכרות ברית ל "סאלא דב " מצוה קצן"הרמב וכן דעת

) :ק עב"ב(' ת מלבד התוס"וכל הראשונים כתבו דאיסורו מה ,ח"ה קמ" לאוין מג"וכן דעת הסמ ,ש" עיימזבחו

  .שנסתפקו בזה

  

ובספורנו פירש שתועבה , חרם כמוהווהיית ' מפגם כן תקרובת איסור הנאה של דעתם דג "ן מצות ובסמ"וברמב

  . ש''זו יחרים את שאר נכסיך ע

  

– 
 

 וגיחוכאי סמכותו ובר נתברר כ, ים סמכו עליוהנפוץ והמפורסם שמקצת אנשהכשר שה, נה כבר ידוע לרביםוה

כפי הנשמע הרב המכשיר אף שו, שאין להם שום מבוא ואופן לברר ולהבטיח על השערות שאינם משערות אלו

ח גדול ובעל "נשמע גם תפי הים החרדים והמפורסמים וכליטאיששמו מופיע על ההכשר הוא מהרבנים ה

ולדאבוננו , רק סומך על רב אחר שתחתיו,  למעשה בפרטי ההכשראך נתברר שהוא עצמו אינו מעורב, הוראה

 את דעתם של הרבנים שיניחו אף במקצתלא נתקבלו תשובות , כאשר חקרו את הרב הלז על אופני ודרכי ההכשר



 

ק זקני "כבר יצאו כרוזים מהרבנים היותר מובהקים ומוסמכים בארצה, ובכן כידוע. שאפשר לסמוך על ההכשר

  .שאין לסמוך על ההכשר כלל וכלל, ואבירי הוראה

  

ס הרב המכשיר "באומרם שסוכ,  והכרוזיםלסמוך על ההכשר למרות כל הבירוריםעדיין והנה יש המתעקשים 

 אימרה נפלאה קולעת אל השערה ולזה כדאי לחזור על, מה מדברי סרקח גדול וכדו"הוא רב מפורסם מאוד ות

 תורה יבקשו  צבאות' אם הרב דומה למלאך הל" על מאמז,ל" זצואידיסלבק ו"ז אבד"ק מוח"ששמענו מכ

וביאר שהכוונה שאם נעמד רב וגדול ואומר לך פסק והיתר שהוא מוזר בעיניך ונראה , והדקדקים ידועים, מפיהו

רב גדול ומפורסם עד ם הוא אזי אף א, י ההלכה"מבלי להגיד טעם ונימוק עפ, שהוא מנוגד לדיני התורה

רק תבקש ממנו טעם ומקור לדבריו , אל תסמוך על זה ולא תשמע לו, צ"ה למלאך הדומשמתארים אותו ש

  .רק יבקשו תורה מפיהו, שאל יסמכו עליו כחק בלי טעם, "תורה יבקשו מפיהו"וזהו הכוונה באמרם , בתורה

  

 
 -–– 

כי הוא גרוע הרבה באיכותו , שהנשים ממאנים להחליף לסינטעטי, והנה הרבה אנשים משתמשים באמתלא

רק אדרבה , זה לא נכוןהנה ,   ועוד ועוד– מתקלקל מהר –קשה בו ) מענעדזשן(כי הטיפול , )יומען העיר(מהשערות 

 שנזדרזו להסיר אותןהנשים הצדקניות הן הנה היו , ו שנה כאשר התעוררה השאלה בראשונה"מלפני ט

דיברתי אז עם (אלפי נשים החליפו אז לסינטעטישע שייטלען , ואף לשורפן בפומבי בשמחה, השערות מראשן

, נשכח הדברמזה הרבנים אך במשך הזמן שלא דיברו , ורבות הסירו לגמרי, )אתהרבה סוחרי הפיאות ואישרו ז

 .וחזר הדבר לסורו

  


 

עד כמה שאמותיהם , הרי כל בנות ישראל כשירות הן רק שצריכים לעוררן, ואף אותן שלא עשו כן אז מעצמן

קשור ' ופשטו צוארן בשמחה ומסרו נפשן על כל דבר שהי, ז"בכל הדורות מסרו נפשן על כל שמץ ונדנוד של עבו

' וכפי הסיפור של חנה ושבעה בניה בגמ, עולליהןולא עוד אלא שכך השרישו בילדיהן ו, ת"ז וכבוד השי"לעבו

ביקש ממנו הקיסר שיטיל את טבעתו , וכשהגיע להבן היותר קטן, ז"שרצה הקיסר לכופן שיעבדו עבו, ז"גיטין נ

חבל עלך "השיב להקיסר והילד , והוא ישוח ויגביהנו בכדי שיאמרו הרואים שקיבל עליו מרותו של הקיסר, לארץ

בניי לכו אמרה להם אמם ',  וכו"ה על אחת כמה וכמה'' על כבוד הקב, על כבוד עצמך כך,קיסר חבל עלך קיסר

 , אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה,ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות

 הרי רק, אמהות בישראלנשים הכשירות והמה מבקשים מ וכאן .כ" עיצתה בת קול ואמרה אם הבנים שמחה

איזה שערות משוקצות ומתועבות  "ה" הקבלמען כבוד"להסיר ולהעביר , ת"מבקשים דבר קטן לכבוד השי

  .מראשן

  


 

והן הנה היו אותן שאף , ז"כי הן הנה היו אותן שעמדו במסירת נפש שלא להיכשל בעון עבו, הלא דבר הואו

' ח סי" אוטורוכמפורש ב, ו לחג של ראש חודשוכפי הידוע לכל שלכן זכ, ז"של עבוהתאמצו למנוע בעליהן מחטא 

ה "ואיתא בפרק מ, למיעבד עבידתא בריש ירחא מנהגאבירושלמי הני נשי דנהיגי דלא הכי נמי איתא : ל"ז וז"תי

לכך נתן להן הקב״ה שכרן שיהו , פרקי דרבי אליעזר לפי שלא רצו נשים ליתן נזמיהן לבעליהן במעשה העגלמ



 

 כנגד  לפי שהמועדים נתקנו, יהודה טעם לדברבושמעתי מאחי הר, משמרות ראשי חדשים יותר מהאנשים

שבועות כנגד יצחק שתקיעת שופר של מתן תורה ,  לושי ועשי עוגות ופסח היהפסח כנגד אברהם דכתיב, האבות

וי״ב ראשי חדשי השנה שגם הם , סוכות כנגד יעקב דכתיב ולמקנהו עשה סוכות, היה בשופר מאילו של יצחק

כ "ע, וכשחטאו בעגל ניטלו מהם וניתנו לנשותיהם לזכר שלא היו באותו חטא, נקראים מועדים כנגד י״ב שבטים

  .דברי הטור

  

 
 

שאלה זו חמורה פי כמה שי שנבהיר להן "ע, והנה יש לעורר את הנשים הצדקניות ולהעמידן על חומר הדברים

וכפי הידוע להרבנים ומורי , נזהרות בהם ושואלים שאלות עליהם בכל יוםז ש"מכמה שאלות אחרות בסרך עבו

היא , ולדוגמא, ז"מנשים כשירות בדברים של סרך עבושאלות וכמה כמה  כולנו מקבלים, הוראה היושבים כאן

היא נמצאת  -  אם מותר לה לומר דבר שבקדושה נגדו, תלויתי וערבם שויש שנוסעת עם קאר סערוויס 

,  זהמולהאם מותר לה לומר ברכות , ז אחרת" ועל הקיר תלוי שתי וערב או צורת עבו שפיטאלעלישיבקאטו

וזה (ס משום דרכי שלום דעקארעישאנס של קריסטמע םכ הרבה שואלים האם מותר להכניס לרשות"וכמו

ו החצר א" האלוועי"שהגויים דורשים מהם שישימו זאת בה, מצוי ביהודים שיש להם בתים בשכונות של גויים

 ).'שדברים שהם רק לנוי מותר וכו, י הלכה"וגם בזה יש לצדד להתיר עפ, "מבחוץ

  

ע הנדפס "אך בשו, י הצענזור"ע שלנו הושמט ע"בספרי השו[ א"רמא ב"א ס"ד קמ" יוע"שולמרות שלהלכה נפסק בז "וכ(

שם בתנאי ך "ובש, קרי צלם ומותרלא מ,  שתולין בצואר לזכרוןתי וערבאותן ש: ]ת שם מופיע כבמקורו"דרכ' יחד עם ס

יש מחלוקת אם דינן , ז בשיתוף"עובדי עבושהם רק צרות והנבאמונת כ ידוע שבכללות "וכמו, שלא השתחוו לה

ז "ועכ, ]ז"ם עלק דאינם מצווי"ק והישויע"ץ במו"היעבודעת , ב"ז סק"ד קמ"ש יו"בפת' עי[,  ממשז"כעוע

   ).מחמירים ומתרחקים מזה עד קצה האחרון

  

אם מותר  –ם נאסר א, כ נשאלים הרבנים ומורי הוראה בכל יום על יין שהשאירו בבית עם גוי או גויה"וכמו

ז "רואים עד כמה שהחמירו להתרחק מכל שמץ ונדנוד של עבוכ " וכמו- בית תיפלתםלגדול יכנס לצורך לה

שינו כמה שמות של ו, ל הנוצרישמו שבפירוש אין שום יהודי שיזכיר וכגון ש, הנהוגים אצל כל ישראלמדברים 

ובבעלזא (כ ידוע שבכמה מקומות "וכמו, .בשם סטז וכגון העיירות "להם שמות של עבו' באירופא שהיעיירות 

אמו של אותו משום שאמו של , ח"ק רק בפת"שלא לקרותה בחירי "מרים"שם את ה שינו) ז מאוד"הקפידו על

 הידועה אצל מרןהעובדא מ, ז"ר כל דבר ושמץ של עבוכ יש ללמוד על חומ"וכמו.  היתה שמה מריםהאיש

ולא הבין מה זה ועל מה , אזניושתי ידיו על וראה שמחזיק שתי , מתלמידיו' שפעם נכנס אצלו א, ע"זיס "החת

שלא רצה אף לרגע ואף על צד ספק  א"ז, עד שרבו שאל מאתו האם כבר פסקו הפעמונים של התיפלה מלצלצל, זה

  .ז"מון של בית עבולהיכשל בשמיעת הפע

  

 
 

שיש לפרוש ולהתרחק , ז ממש"תקרובת עבו של איסור החמורו ב"ב של ק"ו וב"הרי הדבר נלמד בק, כ מעתה"וא

מחמירים , אם בדברים כאלו שאינם באופן קבוע ואינם על גופן,  ויתבוננו נא הנשים.מזה עד קצה האחרון

ולא רק , הרי פי כמה וכמה יש להחמיר בדבר שלובשות אותו על גופן בכל יום ויום ערב ובוקר וצהרים, ושואלים

איך יתכן שיקובלו , ה"כשאתן אומרות ברכות ומתפללות לפני הקב, התבוננו נא, וחןעל גופן רק על ראשן ועל מ



 

לך אלהים ' לא יהי"ז נאמר בעשרת הדברות "שע, "ז"תקרובת עבו" באתן לבושותה כאשר "התפלות לפני הקב

"  הואשקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם"ו',  וגו"א קל קנא"כי אנכי ה' אחרים על פני לא תעשה לך פסל וגו

וניגשות בכניסת שבת קודש להדליק נרות ולבקש בקשות " ז"תקרובת עבו"איך אתן מתלבשות בהשייטל של 

ל קנאתו "שמעורר רח" משוקץ ומתועב"ה הוא "י ציווי הקב"שעפכאשר אתן לובשות לבוש , ובנים צדיקים

  .ו"ה ח"וכעסו של הקב

  

 
 

שני דינים שמצינו בה דאף חמורה מדין עבודה זרה יש ללמוד מ,  של תקרובת עבודה זרה כמה שחמור ענין זהועד

תניא רבי  ד,בתקרובת עבודה זרה דין שהוא חמור מעבודה זרה עצמהב "ח ע"ז מ"עבו' בגממצינו , הראשון, עצמה

 ויצמדו לבעל פעור ויאכלו )כח-תהלים קו(מטמא באהל שנאמר ז ש"עבותקרובת בן בתירא אומר מנין ליהודה 

 ואילו עבודה זרה עצמה אינה מטמא ,מה מת מטמא באהל אף תקרובת עבודה זרה מטמא באהל, זבחי מתים

דבעבודה זרה מועיל  ב"ט ס"קל' ד סי"ע יו"ובשו.) עבודה זרה נ(' וכמבואר בגמ, לענין ביטולוהשנית  ,הלובא

על הדין שמטמא ) שם פ״ג מ״ח( ט"יו' תוסכתב בוכבר , ואילו תקרובת עבודה זרה אין לה ביטול עולמית, ביטול

דבעבודה זרה ,  דהכי אשכחן בהדיא בגמרא גבי ביטול,דאל תתמה דתקרובת חמור מעבודה זרה עצמה, באוהל

  .ש''ל עולמית עואילו תקרובת עבודה זרה אין לה ביטו, מועיל ביטול

  

 שתופסת את דמיה שנעשה אסורה בהנאה ,הרבה איסורים אחריםז שהוא חמור מ"ועוד דין יש בתקרובת עבו

 כל שאתה ,דגם חילופיה אסורין, הפסוק והיית חרם כמוהומ:) עבודה זרה נד(ל ''חזוהוא מה שדרשו , כמותה

ברוקח  וכתב ,כי מצוך היום תשמרון לעשות וסמיך ליה קרא כל המצוה אשר אנ,ה ממנו הרי הוא כמוהויימה

דן גם על ) ט"ריש מצוה תכ  (מנחת חינוך וב,ש'' עמשום דעבירה זו שקולה כנגד כל מצות התורה כולההטעם 

דעובר גם על לאו ) שם (ם''רמבוב, אם לוקה על לאו דלא תביא תועבה אל ביתך, ההכנסה לביתו או ליטלו בידו

   .כ'' עוכל הנהנה לוקה שתים, )יח-דברים יג (החרםולא ידבק בידך מאומה מן של 

  

 
 

ם מכרה עובד אבל א.  אסורים,דמי עבודת כוכבים ביד ישראל שמכרה: א"ד ס"קמ' ד סי"יוע "שונפסק בוכן 

, יוצא מזה דין נחוץ המזדמן ומצוי הרבה ונוגע להרבה נשיםו, כוכבים אפילו מכרה כדי לעבדה הדמים מותרים

יש , שייטלען" יומען העיר"דאף כשקונים שייטל של שערות סינטעטי אצל חנות של שייטלען שמוכרת גם 

בטשעק או בקעש בסכום קפיד לשלם לה זאת אומרת שיש לה, מכסף שלה) טשעינזש(להיזהר שלא לקבל עודף 

תקרובת "כי הרי יש בידה מכסף שקיבלה בעד מכירת השייטלען של , ולא לקבל עודף ממנה, המדוייק המגיע לה

 בעלח "ד דעדה"מ שטרנבוך ראב"הגדול רהגאון וכן פסק , התופסים את דמיהם ונעשים אסורים בהנאה" ז"עבו

, דבשייטל מאכער שמוכרת גם יומען שייטלען , ו שנה"מנו לפני ט שנתפרסם מבמכתבא "שליטנ "תשוהת "שו

  . ולא לקבל עודף, צריך ליזהר לשלם בדיוק

  


 

, )ו"מבלי לקטרג ח(הלא בושה תכסה פנינו , יש להסביר ולהגיד להן לאמור, ואותן הנשים שאכן מתקשים להחליף

 שהן עבור האלילים שלהם, שנתגדלו במשך שנים ארוכותלגזוז כל שערם מוכנים הגויות מהודו הנשים כי הרי 



 

אבינו מלכנו מלך מלכי המלכים  קשה להסיר שערות אלו מראשינו לכבוד  ולנו תהא,הבל וריק אל לא יושיע

 .ומצותו היותר חמורה שבכל התורה אשר הנחיל לנו באהבתו אלינו ,ה"הקב
  

דמי שהוא מסוכן  )ב" סה"יו״ד קנ(יש דיעה בשלחן ערוך שלזכור להם  יש , של קולותרוצים לגבב שיטותותם שוא

עובד : ל"וז, ש'' ע ואסור להתרפאות בו, ביהרג ואל יעבורוא ה,ת עבודה זרהורוצין להאכילו לרפואתו מתקרוב

אבל אם .  קח ממים אלו או מאילן פלוני שהם של עבודת כוכבים אסור,וכוכבים שבא לרפאות את ישראל ואמר ל

ן פ שאין מאותן מים ואותו איל"קח ממים אלו או מאילן זה ולא הזכיר לו שם עבודת כוכבים אע: אמר ליה

ויש אוסרים גם בזה  , כיון שלא תלה הרפואה במה שהן עבודות כוכבים,מצויים אלא של עבודת כוכבים מותר

ש שציין "עיי(  נוטה כן להלכה)ד"סקי (א שם''ובביאור הגר. והביא לו מעצי אשרה ,אפילו באומר לו הבא עלים סתם

פ שאין בו מיתה רק לאו "ד אע"ע וש"ר עבודת כוכבים וגוכל איסו:  שםא"הרמל "וז[ה "א בהג"ז ס"קנ'  בסיא"שכן פסק הרמ

אינו אלא לאו בעלמא לא , דהא עצי אשירה דאין מתרפאין מהם: ל"א וז"הגר' ד כת"ושם סקי. כ" עצריך ליהרג ואל יעבור, בעלמא

לא יניח פיו על פיהם , םפרצופות המקלחות מים בפני אלילי: המחבר' ג כת"ששם ס, נ"ק' ציין לסי ושוב בסוגריים שם, ]' וכוידבק

אם יש סכנה בדבר כגון אם , בדין זהא דכל שאינו אסור אלא מפני מראית עין כגון "יה "הג, וישתה מפני שנראה כמנשק לאלילים

  .)כ" עואין בזה משום יהרג ואל יעבור, ימות אם לא ישתה מותר לשתות

  

 מה נאמר כאשר נוגע לאיסורי עבודה זרה ,מתערובת איסוראף  חוששין ונמנעין ,ואם בחשש מאכל של טריפות

  .אין לה ביטול כללמצד הלכה  ש,חמורה שבחמורות

  

 

ומען י"להסיר השייטלען של , יודעים ומבינים שהדבר מאוד קשה להןאנו שלהנשים ולהבהיר להסביר ויש 

הרבנית דודתינו סיפרה שי מה "והוא עפ, 'קרבן להנחשב להן ממש כהקרבת זה ש, אך ראוי להן לדעת, "העיר

ל הרה״ק ר׳ שהיתה בתה ש(ל "מסקווירא זצוקר "אדמוי "ק רי"הרהז "כקדוח של "אה '' עיראמסקװ' הצ

נסה לזקינה מרן מבעלזא  שביום חופתה כאשר נכ)״ד מבעלזא זי״עריתן הגה״ק מוהח״ל זצסטילא וס מאחפנ

אז  , והשיבה בודאי כן אעשה כהנשים הכשרות בישראל, שאל אותה אם תגלח את שערה,ל לקבל ברכה''זצ

לאחר המלחמה הנה  ו,'שכאשר אשה מגלחת את שערה היא מביאה בזה קרבן להלך ואמר לה תדעי נענה 

, שהיא כבר הביאה קרבן ולכן נמלטהה באמר' הקדבריו תלתה הדבר ב, ח"עם יוצכאשר ניצלה ונשארה בחיים 

להם קרבנות מבני משפחתם ' ז הי"כפי שאירע לרבים שאף שהם ניצולו עכ, ולא הוזקקה להקריב עוד קרבנות

 .שעלו על המוקד

 

 
 הלכה אדם מישראל מהו ,כי תוליד בנים: ח"ות יב א"ואתחנן פ' פז מפורש במדרש רבה "עונש של עבוחומר הו

 המספר קומי והעושה , כך שנו חכמים אלו דברים אסורים מפני דרכי האמורי,שיהא מותר לו להקיף פאת ראשו

 אבל ,מהו חייב סופג את הארבעים.  מהו המספר קומי זה המספר פאת ראשו ועושה תפיסות קורצין,בלורית

ה "ואין עונש קשה משל עבודת כוכבים שהרי הקב ,א לשמה של עבודת כוכביםהעושה בלורית אינו מגדלה אל

יך קאל' כי ה) דברים ד(וכתיב '  לא יהיה לך אלהים אחרים על פני וגו)שמות כ( מר מנין שנא,אינו מקנא אלא בה

  .ל קנאקאש אוכלה הוא 

  

 

באומרם שחבל להתאמץ , לעומת אותם הרוצים להיתלות בהמתירים היחידים, לסיומא דמלתא עוד רגע אדברו

, ראוי להם לדעת שקבלה בידינו, ומתנבאים שלבסוף יתקבל ויתפשט ההיתר, ולבזבז כסף להחליף לסינטעטי



 

וכפי שסיפר , ז מראשה"ערות עבושאדרבה ואדרבה לבסוף יגבר כח האמת והקדושה וכל אשה חרדית תסיר ש

ס "בן מרן החת מקראקאסופר רבי שמעון   המובהק המפורסםשפעם רצה הגאון, ל"ז מוואוידיסלב זצ"מוחק "כ

בכוונה לעצור בזה את הפירצה שנתהווה אז , להסכים לייסד שם ישיבה כמו סעמינאר שילמדו שם גם לימודי חול

ז נתהווה מזה " אך כשנתפרסם ד.יית באוניווערזיטעטן של גוייםשהרבה שלחו את ילדיהם ללמוד חכמת חיצונ

. אז נמלך הגאון וחזר ממחשבתו וביטל הדבר, הרימו קול מחאה נגד הדבר) פרומע(כי היראים והקנאים , השערורי

אין , הלא ידענו תמיד שכאשר אתה מחליט בדעתך על דברים כאלו שהם לתועלת, וכאשר שאלוהו בניו לאמור

ס "מקובלני מאבא מארי החת, ענה ואמר להם. ולמה נרתעת אחור כעת, פעל משום דבר ומשום אדםדרכך להת

  .תקיים ולא יצליח לא ין של דבריםבסופ,  מתנגדים אליה)פרומע(היראים והחרדים שדבר ש, ל"זצ

  

 
החתונה של בתו אשר לפני , ע"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"הרהמרן  אצלהנפלא והמחריד ר ונחתום עם הסיפו

יא כי הנשים לא יגלחו ס יצאה גזירה במדינת רול''מרדכי מהורנסטייפל זצ' ק ר"הגה בעלה םרייצא ע' הרבנית מ

ל נצטער מאד 'ז זצק מצאנ"והרה, ותהי צעקה גדולה בכל המדינה, את ראשן ולא ילבשו פאות נכריות על ראשן

פ "במסינאחר החתונה עשתה בתו הצדיקת הלכה למעשה אמנם . זובמדינה תינשא ותדור בפרט בידעו שבתו 

וכראות , ק" ונכנסה אל אביה הרה,כמנהג בנות הצדיקים) מטפחת ראש(ראשה ולבשה את ההארבאנד את לחה יוג

, נ"תיכף התעלף מרוב צער ועגמ ,חה את ראשהשכבר גילמיד לא הכיר בידעו על הגזירה וו,  הצדיק אותההאבי

ל ולקחה את "אז התחכמה בתו הנ,  בשום אופןולא יכלו להשיב נפשו, וניסו לעוררו אך נפל בהתעלפות שוב ושוב

הנה גילחתי את ראשי והנה הם , השערות בידה וקירבה אותם לנגד עיניו הקדושים ועוררה אותו באמרה ראה אבי

ח השלמת "מקור חיים אות ר' וראה עוד בס(ומיד שבה רוחו אליו ואמר לה החייתני בתי והנה אז תיכף , השערות

  ).ש"עיי, ק ביטל את הגזירה"ז נסתבב שהרה"הסיפור איך שעי

  

ח מצאנז בשמעו על לבישת שערות אלו של "ק בעל ד"קורה לרביה' מה הי, ומעתה נעמוד נא ונתבונן לרגע

ל והצדיקים "הוא זצוקבעילוף  שתקעיםם ומזדעזעים עד לעומק נפשם ומנחרדי' ועד כמה הי, "ז"תקרובת עבו"

ולא רק הצדיקים , לשמע ולמראית לבישת שערות אלו שיש בהם חשש תקרובת עבודה זרה, הקדושים בדומה לו

ואף אותם שאנו זכינו עוד , בדומה לו רק כל אחד מהצדיקים והמנהיגים היראים והאמיתיים בדורות הקודמים

  .ולהתחמם לאורםלהכירם 

  

 

הרי לנו הבטחה מפורשת בפסוק , הנה לעומת העונשים החמורים על עבודה זרה וכל השייך לה כאמור למעלהו

ולרחמים וחסדים , צרות והגזירותהמביאה כל ה' ז נזכה לביטול חרון אף ה"בזכות הפרישה מעבוש, בתורה

שקץ , והיית חרם כמוהו, ז"דין תקרובת עבו) לדעת כמה ראשונים(הפרשה שמשם נלמד כן מפורש בכי , גדולים

מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע ' למען ישוב הושם סיים הכתוב עלה ',  וגותשקצנו

מדה הרי ו, ל''ר' ושורה עליו חרון אף ה' ונע מעצמו ובני ביתו רחמי ההרי לנו כי מי שיש בידו עון זה מ, לאבותיך

  .אמן כן יהי רצון,  וחסדים גדולים וכל מיני השפעות טובותבהיפוך ממשיכה עליה רחמיםש ,טובה מרובה

  

 
 

  


