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פרק אפ חלק ב' - מקורות    בקקהישכם אוהבים את ה

תשובות שענה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בעל פה  - תשע"חי.
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לכבוד מרן שר התורה הגאון ר' חיים קניבסקי שליט"א
א. הנה לפני כארבע עשרה שנה התעורר הענין שהפאות הנכריות שהנשים לובשות לכיסוי ראש, מגיע משיער של נשים גויות שמקירבות את השיער 
לע"ז, ומהאי טעמא הורה מרן הגרי"ש אלישיב שדינו כתקרובת ע"ז שדינן בשריפה. והורה מרן הגריש"א שבכדי להכשיר פאות נכריות יש לקחת פאות 
רק משיער שהשגיחו על זה משעת הגזיזה מהאשה שלא נגזז שלם ע"ז. וכידוע כיום יש רק הכשר אחד על פאות, ואותו הכשר לא מקפיד להשגיח 
שמשעת הגזיזה לא יהיה משיער נגזז לשם ע"ז. אלא מסתמך על אומדנא שיודע להבחין איזה שיער מגיע ממקום של ע"ז ואיזה לא. ולמרות שהגריש"א 

אמר שאין לסמוך על כך - טוענים בהכשר שכיון שאין אפשרות אחרת מוכרחים להקל לסמוך על אומדנא.

השאלה האם למעשה מאחר ולא מקפידים למעשה על מה שהגריש"א הורה, יש להחמיר ולא לקנות פאות מההכשר הנ"ל.

תשובה: לא לקנות.
ב. ואם נאמר שא"א לסמוך על ההכשר, נמצא שאין כיום פאות כשרות, ויש ללבוש רק מטפחת, האם נכון הדבר?

תשובה: אם זה נכון - נכון, שיעברו למטפחת. 
ג. הנה מרן הגריש"א פסק שהפאות שהנשים חובשות על ראשן שחלק גדול מהן מגיעות ממדינת הודו, דינן כתקרובת ע"ז, כיון שזה מגיע מבני אדם 
שהורידו שערותיהם לשם ע"ז. ומה"ט פסק שאפיפ אם יש רק מיעוט שיער שמגיע מהודו צריך לשרפם כדין ע"ז. והנה יש כמה רבנים שסוברים שבספק 

אם מגיעים הפאות מהודו אפשר להקל, ומה"ט מכשירים הפאות האלו. 

כעת רוצים לעשות מעמד שריפת הפאות הנ"ל בציבור ברוב עם לקדש שם שמים. אמנם כמה רבנים אמרו שלא לעשות שריפת הפאת ברוב עם, 
מחמת שזה יכול לגרום למחלוקת. השאלה האם מאחר שמעמד שריפת הפאות בפרסום יגרום שישמעו להגריש"א ולא ישתמשו בפאות הנ"ל לכן ראוי 

לשרוף הפאות ברוב עם ולא צריכים לחשוש שמא יגרום למחלוקת.

תשובה: כן. שאלה - לעשות? תשובה: אפשר!
ד. במדרש רבה פרשת בהר פרשה ל"ג, ובירושלמי יבמות פט"ז ה"ג כתב שפאביהפ בנו של ירבעם נענש שמת קודם זמנו אע"פ שלא עבד ע"ז, מ"מ 
כיון שהיה בידו לבער ע"ז שעשה ירבעם אביו ולא ביערו נענש. מבואר שמי שאינו מבער תקרובת ע"ז גורם חרון אף בעולם כמו שכתב רש"י בפרשת 

ראה כל זמן שיש ע"ז בעולם חרון אף בעולם, וכיון שיש בידו לבער ואינו מבער גרום חרון אף ]עפ"י טהרת יו"ט חלק ט"ו עמפ ע"א[.

האם אפשר להודיע שמי שמבער הפאות שיש בהם חשש שיער אדם שהוא בספק תקרובת ע"ז שגורם להסיר חרון אף ויזכה לאריכות ימים ושנים, ומי 
שלא מבער הפאות הנ"ל הוא גורם חרון אף בעולם ומכניס עצמו ומשפחתו בסכנה.

תשובה: נכון.
ה. הנה לאחרונה נתברר שחלק גדול מהפאות שחובשות הנשים על ראשן מגיע משיער של תקרובת ע"ז, נמצא שהנשים שלבשו הפאות נכשלו 
בשוגג ר"ל בהנאה מתקרובת ע"ז. כעת שואלים איזה תיקון צריכים לעשות כדי שיתכפר להם מה שנהנו, שיתכן שאינם צריכים כלל כפרה כיון שזה היה 

באונס כיון שהם לא ידעו שזה מגיע מע"ז.

תשובה: יש להם בעל? השואל עונה - כן. תשובה: שהבעל ילמד עבודה זרה.
ו. הנה בענין של הפאות ישנם רבנים שמורים שאפשר להקל ללבוש את הפאות ולסמוך שהפאות לא מגיעות מבית ע"ז, אמנם מרן הגריש"א הורה 
שלא לסמוך על זה. השאלה האם צריך למחות בנשים שלא מקפידות על הפסק של הרב אלישיב, ובפרט שמדובר כאן בספק דאורייתא של תקרובת 

ע"ז. או שכיון שישנם רבנים שמתירים אין צריך למחות בהם.

תשובה: ודאי צריך למחות.
הנה כבר התפרסם ברבים דעת מרן הגריש"א שיש חשש ע"ז בפאות של הנשים, מחמת שהשיער שממנו עושים הפאה מגיע מחשש שיער  ז. 
שהקריבו לע"ז, ואעפ"כ הרבה אנשים מסתמכים על רבנים אחרים שחלקו על הרב אלישיב וסברו שאין זה ע"ז. השאלה האם למעשה אפשר להקל 
שיש טוענים שהוא גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בזה, כיון שאם יחמירו בזה יצטרכו ללבוש מטפחת ולא פאה, ומאוד קשה להם להיות שונים מכולם 

וללבוש מטפחת, מאחר שרוב הציבור לובש פאה ומסתמך על המקילים.

תשובה: לא להתיר בשום אופן.

ניתן לשמוע את הקלטת התשובות בקו 0747962328 שלוחה 2<1<2

פרק אפ חלק ב' - מקורות    בקקהישכם אוהבים את ה

תשובות שענה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בעל פה  - תשע"חי. 
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לכבוד מרן שר התורה הגאון ר' חיים קניבסקי שליט"א
הנה לפני כארבע עשרה שנה התעורר הענין שהפאות הנכריות שהנשים לובשות לכיסוי ראש, מגיע משיער של נשים גויות שמקירבות את השיער  א.
לע"ז, ומהאי טעמא הורה מרן הגרי"ש אלישיב שדינו כתקרובת ע"ז שדינן בשריפה. והורה מרן הגריש"א שבכדי להכשיר פאות נכריות יש לקחת פאות 
רק משיער שהשגיחו על זה משעת הגזיזה מהאשה שלא נגזז שלם ע"ז. וכידוע כיום יש רק הכשר אחד על פאות, ואותו הכשר לא מקפיד להשגיח 
שמשעת הגזיזה לא יהיה משיער נגזז לשם ע"ז. אלא מסתמך על אומדנא שיודע להבחין איזה שיער מגיע ממקום של ע"ז ואיזה לא. ולמרות שהגריש"א 

אמר שאין לסמוך על כך - טוענים בהכשר שכיון שאין אפשרות אחרת מוכרחים להקל לסמוך על אומדנא.

השאלה האם למעשה מאחר ולא מקפידים למעשה על מה שהגריש"א הורה, יש להחמיר ולא לקנות פאות מההכשר הנ"ל.

תשובה: לא לקנות.
ב. ואם נאמר שא"א לסמוך על ההכשר, נמצא שאין כיום פאות כשרות, ויש ללבוש רק מטפחת, האם נכון הדבר?

תשובה: אם זה נכון - נכון, שיעברו למטפחת. 
ג. הנה מרן הגריש"א פסק שהפאות שהנשים חובשות על ראשן שחלק גדול מהן מגיעות ממדינת הודו, דינן כתקרובת ע"ז, כיון שזה מגיע מבני אדם 
אם יש רק מיעוט שיער שמגיע מהודו צריך לשרפם כדין ע"ז. והנה יש כמה רבנים שסוברים שבספק  שהורידו שערותיהם לשם ע"ז. ומה"ט פסק שאפיפ

אם מגיעים הפאות מהודו אפשר להקל, ומה"ט מכשירים הפאות האלו. 

כעת רוצים לעשות מעמד שריפת הפאות הנ"ל בציבור ברוב עם לקדש שם שמים. אמנם כמה רבנים אמרו שלא לעשות שריפת הפאת ברוב עם, 
מחמת שזה יכול לגרום למחלוקת. השאלה האם מאחר שמעמד שריפת הפאות בפרסום יגרום שישמעו להגריש"א ולא ישתמשו בפאות הנ"ל לכן ראוי 

לשרוף הפאות ברוב עם ולא צריכים לחשוש שמא יגרום למחלוקת.

תשובה: כן. שאלה - לעשות? תשובה: אפשר!
בנו של ירבעם נענש שמת קודם זמנו אע"פ שלא עבד ע"ז, מ"מ  במדרש רבה פרשת בהר פרשה ל"ג, ובירושלמי יבמות פט"ז ה"ג כתב שפאביהפ ד.
כיון שהיה בידו לבער ע"ז שעשה ירבעם אביו ולא ביערו נענש. מבואר שמי שאינו מבער תקרובת ע"ז גורם חרון אף בעולם כמו שכתב רש"י בפרשת 

ראה כל זמן שיש ע"ז בעולם חרון אף בעולם, וכיון שיש בידו לבער ואינו מבער גרום חרון אף ]עפ"י טהרת יו"ט חלק ט"ו עמפ ע"א[.

האם אפשר להודיע שמי שמבער הפאות שיש בהם חשש שיער אדם שהוא בספק תקרובת ע"ז שגורם להסיר חרון אף ויזכה לאריכות ימים ושנים, ומי 
שלא מבער הפאות הנ"ל הוא גורם חרון אף בעולם ומכניס עצמו ומשפחתו בסכנה.

תשובה: נכון.
הנה לאחרונה נתברר שחלק גדול מהפאות שחובשות הנשים על ראשן מגיע משיער של תקרובת ע"ז, נמצא שהנשים שלבשו הפאות נכשלו  ה.
בשוגג ר"ל בהנאה מתקרובת ע"ז. כעת שואלים איזה תיקון צריכים לעשות כדי שיתכפר להם מה שנהנו, שיתכן שאינם צריכים כלל כפרה כיון שזה היה 

באונס כיון שהם לא ידעו שזה מגיע מע"ז.

תשובה: יש להם בעל? השואל עונה - כן. תשובה: שהבעל ילמד עבודה זרה.
הנה בענין של הפאות ישנם רבנים שמורים שאפשר להקל ללבוש את הפאות ולסמוך שהפאות לא מגיעות מבית ע"ז, אמנם מרן הגריש"א הורה  ו.
שלא לסמוך על זה. השאלה האם צריך למחות בנשים שלא מקפידות על הפסק של הרב אלישיב, ובפרט שמדובר כאן בספק דאורייתא של תקרובת 

ע"ז. או שכיון שישנם רבנים שמתירים אין צריך למחות בהם.

תשובה: ודאי צריך למחות.
הנה כבר התפרסם ברבים דעת מרן הגריש"א שיש חשש ע"ז בפאות של הנשים, מחמת שהשיער שממנו עושים הפאה מגיע מחשש שיער  ז. 
שהקריבו לע"ז, ואעפ"כ הרבה אנשים מסתמכים על רבנים אחרים שחלקו על הרב אלישיב וסברו שאין זה ע"ז. השאלה האם למעשה אפשר להקל 
שיש טוענים שהוא גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בזה, כיון שאם יחמירו בזה יצטרכו ללבוש מטפחת ולא פאה, ומאוד קשה להם להיות שונים מכולם 

וללבוש מטפחת, מאחר שרוב הציבור לובש פאה ומסתמך על המקילים.

תשובה: לא להתיר בשום אופן.
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תמוז תשע"ט

מכתב הגר"י אפרתי שליט"א
שנכתב בציוויו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

פורסם ביתד נאמן, ג' אלול תשע"ט
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טבת תשע"ט

להסיר מכשול
לרבים השואלים בעניין פאות נכריות או תוספות שיער, הננו להשיב בקצרה דעת תורה זו הלכה:

א. השיער המגיע מהודו אסור בהנאה כדין כל תקרובת עבודה זרה וכפי שכבר הורו גדולי הדור זצ"ל ויבדלחט"א 
לפני כט"ו שנה, ולאחרונה נוסף בזה בירור דברים במציאות, ואף נתקבלה עדות משליח בי"ד מיוחד ששהה 

בהודו במשך כשבועיים לחקירת המציאות, ונדחו הסברות והצדדים שהועלו ונידונו בעבר להקל בזה.

ב. התברר עפ"י מאגרי המידע של האו"ם ועוד מקורות, שהרוב המוחלט והמכריע של תעשיית השיער בעולם, 
מקורו מהודו, )וגם על פי המציאות, הודו היא המדינה היחידה שהמון אדם עומד בתור לגלח, ובממוצע כמה 
עשרות אלפי בני אדם ביום! ובימי חגיהם פי שלש! ולא נודע על מקום אחר בעולם שיעמדו אנשים בתור לגלח 

עבור תעשיית הפאות.(

ג. עוד התברר עפ"י סוחרים רבים, שהשיער המגיע מהודו משווק אח"כ ברחבי העולם תחת הסוואות שונות, 
ורוב השיער המכונה "ברזילאי" או "אירופאי" וכדו', הוא במקורו שיער שנגזז בבתי עבודה זרה שבהודו, אלא 

שהוסב שמו או צורתו על ידי שיטות שונות, וכן העידו עדים שנשלחו במיוחד לברר העניין.

ד. עוד התברר ע"פ בדיקת מעבדה, שהרבה מהשיער הנמכר כ'לא מעובד' אשר לטענת סוחרים מסויימים ניתן 
לזהות את מקורו, אכן עובר עיבוד בדרגות מסויימות אשר לא משאיר מקום לנסות לזהות את מקור השיער.

ה. הסוחרים אינם רואים בעיניהם את גזיזת השיער, ואינם יכולים לוודא מהי המדינה שבה נגזז השיער שבידם, 
נגזז השער, אלא לפי  מאחר שקביעת השמות לסוגי השערות השונים בשוק, אינם נקבעים לפי המדינה בה 

התאמת השיער לאופן שיווקו בשוק. 

ו. הרבה סוחרים תולים עצמם בקולות שונות שאין להם מקום בהלכה, ועל כן אין לסמוך על נאמנות או על 
בדיקת פאניות וסוחרי שיער. וכל זה מלבד ההלכות שנאמרו בסוחר שיהא מוחזק בנאמנות, שפירושו נזהר מכל 
טעות ואינו מכניס עצמו בספק )ראב"ד מאכ"א ג, יח; ט"ז יו"ד סי' פ"ג סקי"א( והם מעידים שאינם רואים גזיזה, 

ונכנסים בספק לסמוך על הסוחרים המקומיים.

ז. אין לסמוך להתיר על פי צבע השיער הבהיר, היות שכבר פותחו שיטות מתקדמות לשינוי צבע השיער ולא 
ניתן לזהותו אף על ידי מומחים, ומה גם שבבדיקות שנערכו לאחרונה נמצאו אנשים בעלי שיער בהיר העובדים 

לעבודה זרה זו באירופה ובעוד מקומות.

ח. שוק השיער מוצף ברמאויות ובאמצעים מתקדמים ומתחדשים לטשטוש ושינוי מקור השיער, ועל כן אין 
ריח  פי  על  הבחנה  על  לסמוך  שאין  וודאי  וכדו',  חשבונית  או  בעלמא  אומדנא  על  בזה  ולסמוך  ראש  להקל 

ומישוש, שאין לזה שום יסוד במציאות ובהלכה, וכ"ש לא באיסור זה שהוא מהחמורות שבחמורות.

ט. והננו לגלות דעתינו כי פשוט וברור שלהלכה צריכים פיקוח צמוד משעת הגזיזה, )כמבואר ביו"ד סי' קטו 
והלאה( ע"י ישראל ירא שמים היודע את חומר האיסור )כמבואר בהגר"א יו"ד קיט סק"כ(, שיפקח כי לא התערב 
שיער הודי מהחל ועד כלה, כולל עשיית מרכז הפאה הנקרא "סקין". וכל שכן וכל שכן שלא לסמוך על פיקוח 
רדוד הנעשה אחת לכמה שבועות או חודשים. ואם בכשרות על בשר וכדומה מקפידים מאד על כשרות צמודה 
לאורך כל שלבי הייצור, כ"ש בנידון חמור זה שהרוב המוחלט של השיער העולמי הוא שיער הודי, ואף הוזהרנו 
בו מן התורה 'ולא ידבק בידך מאומה מן החרם' ובאיסור 'ולא תביא תועבה אל ביתך', ובטוחנו שישראל קדושים 

ימצאו פתרונות חילופיים כשרים, ויתרחקו מכל איסור כנדרש עפ"י הלכה.
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כ"ק האדמו"ר מהאלמין
בית שמש

כ"ק האדמו"ר ממכנובקא
בני ברק

כ"ק האדמו"ר מטשארנאביל
אשדוד

כ"ק האדמו"ר מלעלוב
ירושלים

כ"ק האדמו"ר ממישקולץ
פתח תקוה

הרה"ג ר' אליהו אדיר
בני ברק

כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט
ירושלים

הרה"ג ר' חיים פסח הלוי הורביץ
דומ"ץ דחסידי בעלזא - אשדוד

הגה"צ רבי דב קוק
טבריה

הרה"ג ר' משה בראנדסדאופער
אב"ד היכל הוראה - ירושלים

הרה"ג ר' יצחק מ. שראבני
רב קהילת תורה ותבונה - בית שמש

הרה"ג ר' ניסן משה גראס
רב ביהמ"ד קהל חסידים - קרית ספר

הרה"ג ר' משולם משולמי
בני ברק

הרה"ג ר' משה מרדכי קארפ
קרית ספר

הרה"ג ר' שלום אייזנברגר
רב ומו"ץ ק. צאנז - ירושלים

כ"ק האדמו"ר משאץ מעליץ
אשדוד

כ"ק האדמו"ר מספינקא
ירושלים

כ"ק האדמו"ר מקאזמיר
בני ברק

כ"ק האדמו"ר מקאליש
בית שמש

כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים
ירושלים

כ"ק האדמו"ר מנדבורנא
חיפה

הרה"ג ר'  אלעזר דוד שפירא
אב"ד קרית צאנז - בני ברק

הגה"צ רבי אהרון שפירא
בן הרה"צ רבי שמואל זצ"ל

הרה"ג ר' חיים דייטש
רב בית המדרש סוקולן - באר שבע

הגה"צ רבי מאיר שטרן
מירון

הרה"ג ר' נחום איזנשטיין
מעלות דפנה - ירושלים

הרה"ג ר' שמואל בראנדסדאופער
בית שמש

חתימת ראשי תפארת ישראל מרנן כ"ק האדמו"רים שליט"א

חתימת מרנן ורבנים הרבנים הגאונים שליט"א

ועל זה באנו על החתום:
 תשע"ט
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למה הרה"ג ר' שריאל רוזנברג, והגרמי"ל לנדא לא נתנו הכשר לפאות? 
תוכן מכתב, אחד מרבני ברזיל, שבתו עוסקת בתחום הפאות

יום שני כ' אלול תשע"ז
לפני כשתים עשרה שנים בערך, התחילה בתי להתעניין במסחר בשערות לפאות, כיון שברזיל 
ידועה כמקור לשיער החלטנו לפעול, מצאנו יצרנית גויה שמייצרת פאות בעיר קטנה שסמוכה 

למרכז סאון פאולא.
באותו זמן התחילו להתפרסם בארץ חששות על שיער שהקצו לעבודה זרה, וכיון שכך החלטנו 

שננסה להשיג הכשר מהודר.
כמובן שהיצרנית הגויה, הצהירה בפה מלא וחד משמעי שהשערות הן מנשים ברזילאיות, למרות 
שלא היא גזזה אותן מראשי הנשים, חוץ מאשר מקרים בודדים שהיא גזזה במספרה שיש לה גם 
כן, אבל הרוב היא קנתה אותן מספקים שונים, אבל לא היתה לה שום אפשרות להוכיח את זה.
בסאון  תקופה  באותה  היה  שליט"א  רוזנברג  שריאל  רבי  הגאון  שהרב  העובדה  את  ניצלנו 
פאולא, ומכיון שהוא ידיד שלנו ביקשתי ממנו להתלוות אלי בבית החרושת של אותה פאנית אבל 
לאחר ביקור שם ובדיקה יסודית הודיע הרב שלא יכול לתת הכשר מאחר ואי אפשר לדעת 

באופן ברור שהשיער של נשים ברזילאיות.
קרליץ  ניסים  רבי  של  הדין  בית  ועם  איתו  יחד  וישבתי  ברק  בבני  כשביקרתי  מאוחר  יותר  גם 

שליט"א, ודנו באפשרות לתת הכשר, לא נמצא פתרון טכני מניח את הדעת.
הדבר חזר על עצמו פעם נוספת באותה תקופה, עם הרב הגאון לנדא שליט"א האב"ד של בני 
ברק, הצלחתי להביא אותו ליומיים לסאון פאולא לברזיל, ויחד איתו ביקרתי בבית החרושת ההוא 
לפאות, וניסינו למצוא פתרון מניח את הדעת על מנת לאפשר לתת הכשר להשערות ולפאות, אך 
גם הוא בלי שידע מהביקור של הרב רוזנברג – סירב נחרצות חד משמעתי לתת הכשר, גם כן 

בטענה שאין אפשרות לוודא שהשערות אכן ברזילאיות.
לכאן  שמייבאים  הודו,  שיער  של  מאד  ועצומות  גדולות  כמויות  בברזיל  יש  כאשר  בפרט 
במחיר נמוך ביותר, כמו כן יש אפשרויות טכניות לעבד את השיער ההודי שיראה כמו שיער 

ברזילאי אפילו לאלה שמתמצאים היטב בסוגי השיער, וק"ו לאלה שלא מתמצאים.
התענייננו בשיער מפורגוואי שסמוכה לברזיל, אך גם שם למרות שהסוחרים המקוממים מצהירים 
שהשיער הוא מקומי, קשה מאוד לוודא זאת, שכן אלו שיוצאים לכפרים הקטנים הם קבוצות 
קטנות שיוצאות למקומות נדחים ומסוכנים לכמה שבועות, ולטענתם גוזרים תמורת תשלום נמוך 
שערות של נשים מקומיות. אך עד כמה שידוע אין אף משגיח שיוצא איתם למסעות אלו של 
גזיזת השערות. ואשר על כן שוב אין אפשרות לודא שאכן השערות הן מקומיות מפרגוואי בלבד.
אגב, גם בפרגוואי ידוע לכולם שמיובא כמויות אדירות ורציניות של שערות מהודו, ואפילו 
לאותם סוחרים מקומיים, שמוכרים לאלה שקונים שערות מפרגוואי לצורך פאות בארץ, לאותם 
סוחרים מקומיים יש גם כן שיער הודו למכירה, כמובן שאותם סוחרים מצהירים בפה מלא, 
כי כל השיער שנמכר ליהודים הוא מקומי בלבד, הם יודעים מכבר ששיער הודו אסור על הציבור 
היהודי, ולכן הם מודיעים שהם מוכרים רק שיער פרגוואי, אבל שוב אין אפשרות לוודא את זה 

בשום פנים ואופן.
לסיכום למיטב הבנתי יש עדיין בעיית כשרות לשיער מהודו ואין אפשרות להכשיר את השיער 
המיובא לארץ ישראל, לארצות הברית או לכל מקום אחר, מדרום אמריקה. שכן טכנית יש 
אפשרות לערב עמו שיער הודו. ויותר מכך השיער ההודי זול בהרבה, איכותי יותר ונגיש 
בברזיל  המקומיים  לסוחרים  וטובות  חזקות  סיבות  שיש  כך  המקומיים,  הסוחרים  לכלל 

ובפרגוואי, וכנראה שגם בארגנטינה, לערב שיער הודו, עד כאן התרשמות והיידע שלי.
באם יש צורך בשאלות והבהרה נוספת, אשמח לעמוד לרשותכם.                    שלו' דז'אלובסקי
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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 כך והשיב להם תשובות ניצחות ורבינו זי"ע שמע היטב כל טענות המפקפקין בזה בע"פ ובכתב, ועמד בתוקף עלתקרובת ע"ז. 
 ח."שנדפס בקובץ תשובות ח"ג סי' קי

א "רס –ס "' ריוהנהגות ח"ה ס בותהגאון הגדול הגר"מ שטרנבוך שליט"א בתשו ,וכבר התריע ע"ז מו"ר הראב"ד דירושלים עיה"ק
 באלו המקילין בפסק זה.

מאחר זאת  כדי להקל. על רובבזה אין לסמוך  ,רוב לא מהודואפילו אם היה הדעת רבינו זצ"ל מבוארת היטב בתשובתו שם ד ב.
 של השערות של הפאות באות מבתי הע"ז שם.  דהרוב הניכר

ג דבישראל המזמין מהגוי דינו "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 ירך בגלא]ראה באוכנמצא ביד ישראל והוי קבוע. 

גם יש לדון דאף הגוי מצווה בע"ז ובהנאה מתקרובת ע"ז ובביעורה, ומבואר בקצוה"ח סי' רצב סק"ב דבאיסור שנוגע לגוי כגזל לא 
מצווה 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

כבר הביא ה"צפנת פענח" ריש הל' ע"ז דהדבר מפורש ברמב"ם פ"ח ממלכים ה"ט "עד שיכפרו בע"ז ויאבדו את כל  ,דאין הגוי מצווה
. 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.  'נ בחשוקי חמד ע"ז

נט: וכן בחי' הר"ן ע"ז  ]השלמות לדף נט:[ מ"מ בחי' הרמב"ן סוף ע"ז דהמנ"ח סי' תכ"ו כ' דאינו מצווה,וכן לענין תקרובת ע"ז, אף 
בין  בתשלומין דמקלא קלייה כיון דאסיק עלי' שמא דע"ז ואסריהאבל כשנסכו לע"ז ממש מחייב " 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 ד שכיון לזה. "ועי' גם תשו' לבושי מרדכי בליקוטי תשו' סי' מ

]ולא שייך לומר דהגוי מכיר אתוע דהאיסור מתחיל כבר אצל הגוי, . ולפי"ז ברור דהוי קבוכדצידד בגבו"א חגיגה יג. שהגוי מצווה על לא ידבק בידך[ ,רהביעו

 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

מנהג הוריו לילך עם ש אמנם במקום) .מאד שתהא הפאה צנועהזהו בתנאי  ,לילך עם פאהאף הנוהגות היה דעת רבינו זצ"ל ד כמו כן, .ו
ות והמתפשטות לצדדים אסרם רבינו פרועאבל הפאות הארוכות וה .(שגם הילדים מחויבים ב"אל תיטוש"רבינו אמר  על זהמטפחת 

אר. ואוי וכשהיה מדובר על פאות ארוכות מעט מתחת הצו ]"קריאה נאמנה" אדר תשמ"ז[ ד לפני כשלושים שנהזצ"ל עם כל גדולי ישראל עו
דבר ומתפשטות בצידי הראש, פשה הנגף שהולכות עם פאות ארוכות הרבה ושיותר מתשעים אחוז מהפאות כבר עברו גבול זה לנו 

שליט"א במכתבו דפאות כאלו אסורות משום דירושלים עיה"ק הראב"ד שלא עלה על דעת מאן דהוא להתירו. וכבר התריע ע"ז רבינו 
 וה.ודאי שאינן מהוות כיסוי הראש ודינן כשער באשה ערוובו ,פריצות

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 הפוסקיםפת דנא לכסות ראשן במטפחת ולא בלמנהג ישראל מקדמ
 גאל במהרה בימינו אמן.יעתידין לה

וע"ז באעה"ח
משה מרדכי קארפ

כסלו תשע"ח
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ער"ח אלול תשע"ט



אסיפה בעיר בארא פארק 
בביהמ’’ד אייזענשטאט מער פון 35 רבנים ודיינים.

 ‘’וועגען די שערורי’ פון די יומען העיר שייטליך וואס קומען פון די בתי 
עבודה זרה רח’’ל אין אינדיע. החלטת האסיפה שהיא שאלה חמורה של 

איסור דאורייתא, 

דיינים מקהלות האלו סאטמאר ק’’י, סאטמאר וומס”ג, וויזניץ מאנסי, וויזניץ 
ב’’ב, בעלזא, גור, סקווירא, באבוב, ראחמיסטריווקא, מונקאטש, באיאן, וויען, 

טענקא, בורשטין, קאסאן, פאפא, אייזנשטאט, טארטיקאוו, תפארת משה, 
מיקאלייעב, קלויזענבורג, מינסק, פאלטישאן, תולדות אהרן, סערדאהעלי. 

בילדער אחים לאנטשעווסקי
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בחומר איסור פיאות נכריות
 הבאים ממדינת אינדיע

 מאת גדולי מורי ההוראה ופוסקי דורינו שליט"א

אברהם יהושע העשיל ביקאברהם הכהן כ"ץ אברהם ניסן ניימאןאברהם מאיר הלברשטאםאברהם יהושע העשיל פרידלאנדעראברהם הלברשטאם
דומ”ץ וויזניץ מאנסידומ”ץ קהל יטב לב סאטמאר ב.פ. 18’טע עוו.אבד”ק היבנוברב דקהל מנחת חינוך וראה”כ טארטיקוב אבד"ק מעזיבוש אבד"ק טאהש מאנסי

חיים יהודה כ”ץחיים אבערלאנדער חיים מאיר הורוויץחיים יחזקאל שרגא דייטשחיים יהודה ליבוש הלוי ראטענבערגחיים אלעזר פריעדמאן
דומ”ץ קהל תורת חיים וויזניץ וומסב”גאבד”ק מקור חיים מאנסיאדמו”ר מפארשעיאבד”ק טענקא אבד"ק סערדאהעלי אבד"ק שארית ישראל ווילעדניק

יצחק הערשקאוויטשיצחק אהרן גאלדבערגער הק’ יקותיאל יהודה פילאפףהק’ יקותיאל יהודה מייזלישהק’ יצחק שטייןיצחק אייזיק מנחם אייכנשטיין
דומ”ץ צאנז קלויזענבורג וומסב”גדמו”ץ פאפא וקארלסבורג חבר הביד”צ דקיט”לדומ”ץ קיט”ל ב.פ.דומ”ץ פאלטישאן וראב”ד קארלסבורגאבד”ק גאלאנטא

הק’ משה מנחם טירנויערמרדכי זאב הלוי וואזנער עזריאל מאיר חיים קאהןנפתלי צבי ווייסמשה קעסלערמשה פריעדמאןהק’ מרדכי צבי שטיינער
דומ”ץ קיט”ל מאנטרעאלאבד”ק מחזה אברהם אבד”ק סענדזארשאדמו”ר מספינקא ב.פ.ראה”כ ומו”ץ וויזניץ מאנסידומ”ץ קיט”ל ב.פ.אבד”ק בית מרדכי מאנסי

שלו’ פאללאקפנחס צבי אלימלך כ”ץ הק’ שמואל שמעלקא פריעדמאןהק’ שלמה יהודה וויינבערגערהק’ שלמה הכהן קאהןקלונימוס זאב הכהן גראס
חבר הביד”צ דשיכון סקוויראדומ”ץ קיט”ל טרופ עוו. מו”ץ פאפא והתאחה”ראבד”ק פאיע וחבר הביד”צ דקיט”לאבד”ק תהלות ישראלאבד”ק מעשי למלך ווייטצען

ישי ליבערמאןירמי’ פריעדמאן מאיר יהוסף הלוי ראטענבערגישראל דוד הארפענעסישעי’ סג”ל טירנויערירמי’ צבי גאלדהירש
דומ”ץ דושינסקיאדומ”ץ שאפראן

 ויו”ר ועד הכשרות דסאטמאר
אדמו”ר מקאסאן ב.פ.אבד”ק ומח”ס ישראל והזמניםדומ”ץ קיט”ל שכונת דיקעיטער מאנסידומ”ץ קרית ויזניץ קיימישא

ארי’ ראזענפעלדאהרן זילבערשטיין זלמן לייב הורוויץהילל וויינבערגערברוך שווארץאשר הלוי מאנןאלטר יוסף צבי סופר
דומ”ץ דקהל ויואל משה קרית יואלדומ”ץ צעהלים דומ”ץ מכון להוראה מאנסידומ”ץ נייטרא ואבד”ק סערדאהעלידומ”ץ שפע חיים צאנז מאנסידומ”ץ קיט”ל סאטמאר מורטל עוו.דומ”ץ דקיט”ל קרית יואל

יצחק אברהם הלוי יונגרייזיחיאל שטיינמענטץיחיאל ברוך געללעריוסף זילבעריהושע לייפעריהודה ירחמיאל הלוי גרובערהק’ בן ציון לאוב
דומ”ץ קיט”ל סאטמאר וומסב”ג

ורב ביהמ”ד ישמח משה
אב”ד באר משה מאנסיראב”ד ביד”צ אורחות משפט

נשיא ממלכת התורה עוז והדר
דומ”ץ טאהש מאנסימו”ץ בק”ק מאנסי ורב המכשירדומ”ץ באבוב וומסב”גדומ”ץ אברכים וויען מאנסי

של העירוב במאנסי

היות ומפני חומרת הענין נאלצנו לזרז הדפסת הקול קורא, 
ע"כ יבואו השלמת החתימות בפרסום הבא בעזהשי"ת

בעה"ח בחודש אייר (מ"ט מונים) תשע"ט לפ"ק
(עפ”י סדר הא”ב)

בס"ד

אייר תשע"ט

רשימה חלקית, בעז"ה בקרוב יפורסמו שאר החתימות
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 התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדא
 ללשה"ק( "דער איד" באידיש, ותורגם)המכתב פורסם בעיתון 

 שער שמגיע מהודו שיש בהןעל הפאות  ידיעות חשובות

דבר כ"ח  אייר תשס"ד( בנוגע לפאות שעשויות לאור ההחלטה שלנו )מיום ד' במ
 :כמה נקודות היררצינו להב, ושער מהודעם 

ע"ז שאסורה , לגבי תקרובת יש הרבה חששות על השער מהודוהיות ו .א
 שום סוג של פאה ששייך שיש בזה שיער מהודו. חבושבהנאה, לכן אין ל

 גם שער מהודו. ה להכיל, יכולשער סינימשער ארופאי או פאה מ .ב

 אפי' שערה אחת מהודו, זה לא בטל. פאהאם יש ב .ג

ביררו אם השער מגיע  הםשפאניות, הלסמוך על הסוחרים או  לא ניתן .ד
 תוית.לסמוך על ה . וכן לא ניתןמהודו או לא

 איזהבו ששיש חפאה איזה בכתוב בה ש ,פאותההתברר שהרשימה של  .ה
 .אינה אמינההיא גם  ,ןאי

 ש שום סוג של פאהחבו, שאשה אסור לה לק הלכהכבר מזמן הוצאנו פס .ו
ע"י  זאת ר נאסרכבא"א לזהות אם היא נשואה או לא, שבצורה ש העשויה

 גדולי רבותינו.

ולראות  ,נהיריןכשול, ונזכה לקבל התוה"ק באנפין ר שנזכה להשמר מכל מויה"
 בה לבא בב"א.ורבישועת ה' הק

 ד' לחודש סיון תשס"ד לפ"ק

 התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא

 
 בס"ד 

לאור המציאות שנתברר לנו כעת עוד ביותר שאי 
ו שוב מפרסמים אפשר לברר ולהשגיח ע"ז, הננ

 , בלי שום שינוי.םההוראות שהם בתוקפ

 לפ"ק תשע"ח   טבת

 התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדא
 ללשה"ק( "דער איד" באידיש, ותורגם)המכתב פורסם בעיתון 

 שער שמגיע מהודו שיש בהןעל הפאות  ידיעות חשובות

דבר כ"ח  אייר תשס"ד( בנוגע לפאות שעשויות לאור ההחלטה שלנו )מיום ד' במ
 :כמה נקודות היררצינו להב, ושער מהודעם 

ע"ז שאסורה , לגבי תקרובת יש הרבה חששות על השער מהודוהיות ו .א
 שום סוג של פאה ששייך שיש בזה שיער מהודו. חבושבהנאה, לכן אין ל

 גם שער מהודו. ה להכיל, יכולשער סינימשער ארופאי או פאה מ .ב

 אפי' שערה אחת מהודו, זה לא בטל. פאהאם יש ב .ג

ביררו אם השער מגיע  הםשפאניות, הלסמוך על הסוחרים או  לא ניתן .ד
 תוית.לסמוך על ה . וכן לא ניתןמהודו או לא

 איזהבו ששיש חפאה איזה בכתוב בה ש ,פאותההתברר שהרשימה של  .ה
 .אינה אמינההיא גם  ,ןאי

 ש שום סוג של פאהחבו, שאשה אסור לה לק הלכהכבר מזמן הוצאנו פס .ו
ע"י  זאת ר נאסרכבא"א לזהות אם היא נשואה או לא, שבצורה ש העשויה

 גדולי רבותינו.

ולראות  ,נהיריןכשול, ונזכה לקבל התוה"ק באנפין ר שנזכה להשמר מכל מויה"
 בה לבא בב"א.ורבישועת ה' הק

 ד' לחודש סיון תשס"ד לפ"ק

 התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא

 
 בס"ד 

לאור המציאות שנתברר לנו כעת עוד ביותר שאי 
ו שוב מפרסמים אפשר לברר ולהשגיח ע"ז, הננ

 , בלי שום שינוי.םההוראות שהם בתוקפ

 לפ"ק תשע"ח   טבת

אלול תשע"טטבת תשע"ח

תמוז תשע"ח

תמוז תשע"ח

קריאתם של 120 רבני התאחדות הרבנים
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שמעתי מא"א זצ"ל שהשיטה הזאת נוגדת את יסודי הצניעות ויש גם חשש ע"ז. ואין ליראי שמים חלק בזה ח"ו.
חיים מאיר הלוי ואזנר

           שריאל רוזנברג                                              יהודה סילמן                                          שמעון בעדני                        

והובאו לפנינו פאות מזעזעות ומסמרות שיער, אשר לא שיערום אבותינו עם הכשר, אשר רבותינו אסרום בהחלט, 
ואם לא נמחה על זה, תבטל כל הצניעות מישראל.                משה מרדכי קארפ

לאחר שידוע שמרן הגריש"א זצ"ל חשש בפאות ע"כ כל שאין בירור ודאי על כשרותן יש להחמיר            עזריאל אויערבך 

שמעתי מא"א זצ"ל שהשיטה הזאת נוגדת את יסודי הצניעות ויש גם חשש ע"ז. ואין ליראי שמים חלק בזה ח"ו.
חיים מאיר הלוי ואזנר

           שריאל רוזנברג                                              יהודה סילמן                                          שמעון בעדני                        

והובאו לפנינו פאות מזעזעות ומסמרות שיער, אשר לא שיערום אבותינו עם הכשר, אשר רבותינו אסרום בהחלט, 
ואם לא נמחה על זה, תבטל כל הצניעות מישראל.                משה מרדכי קארפ

לאחר שידוע שמרן הגריש"א זצ"ל חשש בפאות ע"כ כל שאין בירור ודאי על כשרותן יש להחמיר            עזריאל אויערבך 

בין המצרים תשע"ז
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עובד: איזה מידע את רוצה גבירתי?
מראיינת: רציתי לדעת דבר ראשון האם הם אומרים איזה 

מילים מיוחדות של דקלום לאלילים?
עובד: “כוזיבנה” )שונה משמו האמיתי, משום ואבדתם את שמם(, אנחנו 

צריכים להתפלל לאליל “כוזיבנה” בזמן הגילוח
את  כשגוזזים  לאלילים  קרבן  נחשב  זה  האם  מראיינת: 

השיער?
עובד: כן גבירתי, אם אני מתפללת לאליל לעשות משהו 
אני  כך  אחר  אז  בשבילי.  זה  את  פתר  הוא  ואז  בשבילי 

נותנת את הגילוח שלי לאליל.
מראיינת: אז הם נותנים את השיער לאלילים

עובד: אם יש לך בעיה מסויימת, ניסית מלא דברים, יש 
לך קשיים, את מתפללת לאליל “אם הבעיה הזאת תיפתר 
את  נותנת  אני  כך  אחר  אז  השיער”,  את  לך  נותנת  אני 
הגילוח לאליל, אחרי פתרון הבעיה את נותנת את השיער 

לאליל. זה קרבן, את נותנת את השיער לאליל.
מראיינת: אז השיער זה קרבן לאליל

עובד: כן
רק  זה  או  להתגלח  באות  נשים  הרבה  האם  מראיינת: 

גברים
עובד: שניהם עושים גילוח

מתפללים  הם  האם  לגילוח  שמגיעים  ההודים  מראיינת: 
לאליל כשמגלחים את השיער? האם הם אומרים משהו 

"כוזיבנה"?
עובד: כן כן כוזיבנה.

מראיינת: מה פירוש כוזיבנה?
עובד: זה הלורד באלאגנג'י )שונה משמו האמיתי, משום ואבדתם את 

שמם(

עוד  אומרים  הם  האם  מ"כוזיבנה"  חוץ  האם  מראיינת: 
איזה תיפלה או רק כוזיבנה?

עובד: כל אחד מתפלל בדרך שלו.
זה נחשב מנחה לאליל או קרבן לאליל?  מראיינת: האם 

כשהם גוזזים את השיער האם זה נחשב קרבן דתי?
 עובד: כן, גבירתי

עובד נוסף
השיער  את  לגלח  באים  וההודיות  כשההודים  מראיינת: 

למה 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 
לפני  נכון?  האליל,  לפני  הראש  את  מכופפים  שהם  הכוונה 

האדם השני.
מראיינת: אהה, אז הכוונה שהם כורעים את הראש לפני 

האליל.

עובד: כן כן גבירתי, הם מכופפים את הראש והסיבה של 
הגילוח ]לא ברור המילה אחר כך[

מראיינת: אבל השיער עצמו הוא מתנה לאליל? השיער 
עצמו.

עובד: כן כן גבירתי
לטמפל  מגיעים  אנשים  כמה  יודע  אתה  האם  מראיינת: 

כל יום
עובד: כן בערך 80 אלף

מראיינת: והאם יש עוד הרבה טמפלים שעושים גילוח? 
האם זה היחיד? או האם יש עוד טמפלים שעושים גילוח

עובד: יש הרבה, גבירתי.
אומרים  גם  הספרים  האם  מגלחים,  וכשהם  מראיינת: 

כוזיבנה?
עובד: כן גבירתי.

וההודיות  ההודים  למה  אחת.  שאלה  עוד  מראיינת: 
מגלחים את השיער? האם אתה יודע למה?

עובד: שיער זה היופי של היופי האנושי. האם אתה מאמין 
לזה.

מראיינת: כן, זה  בהחלט יפה
נתינת  יופי של אנושות, ע"י  זה בהחלט  כן, שיער  עובד: 
אנחנו  ללורד.  שלנו  היופי  את  נותנים  אנחנו  הגילוח 

מקריבים את היופי לברכת האליל.
מראיינת: אז אתם מקריבים את השיער.

עובד: על ידי הקרבת השיער אנו מתכוונים לומר לאליל 
אנחנו מוכנים לתת לך אפילו את היופי שלנו לברכה שלך
נותנים את היופי בשביל ברכת  וואו, אז אתם  מראיינת: 
האליל. והאם השיער נחשב קרבן לאליל? האם זה הולך 

לאליל?
עובד: כן זה היופי שלנו. השיער זה היופי, אנחנו מקריבים 

אפילו את השיער לברכת האליל.
כל מה שהבן אדם  נותן,  ברכות האליל  ואיזה  מראיינת: 

צריך?
עובד: כל או איזה שהוא ברכה, אם אנחנו חושבים לפני 
תקבל  אם  אוקיי?  מגלחים.  אנחנו  יקרה,  זה  אם  האליל 
קידום, או אתה רוצה רכב או כל דבר כזה, אם זה קורה 
אנחנו צריכים לגלח את השיער. זה שבועה. אליל אם אני 

אקבל את זה אני אגלח. או אם הילד מבריא ממחלה.
או  הגילוח  לפני  כוזיבנה?  אומרים  הם  מתי  מראיינת: 

באמצע הגילוח?
עובד: כל הזמן, "כוזיבנה" זה מן מלמול או מנטרה

מראיינת: זה מאוד עוזר לנו, תודה רבה על כל העזרה
ניתן לשמוע את הקלטת שיחה זו באנגלית ועוד 
ראיונות רבים עם כמרים בטל'  בקו 0747962328 שלוחה 6

תמליל שיחות טלפון שנעשו עם עובדים בטמפל הגדול בטירופטי
ניתן לשמוע את הקלטת שיחה זו באנגלית ועוד ראיונות רבים עם כמרים בטל' בקו 0747962328 שלוחה 6
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 הסוגיאתקציר 
 פרק, ורבו בו הפרטים הן בהלכה והן במציאות,שוב על המאחר ששאלת תקרובת עבודה זרה בפאות עומדת 

 בכדי להעמיד הדברים על עיקרםת האוסרים, ות המתירים ודעו, דעלתועלת הלומדים הנידונים יערכנו סיכום של עיקר

 הצעת הסוגיא
ויש אומרים  ,אאסור מדאורייתא להנות מתקרובת עבודה זרה

תקרובת עבודה איסור אין למוסכם ש .ברוביהרג ואל יעבאף שהוא 
, ולכן אם מכר הגוי תקרובת עבודה זרה גזרה ביטול מדאורייתא

 .דדבר מאכל האינשהלכה זו קיימת גם בתקרובת  עדיין אסורה.

כעין שתהיה הקרבתה בכדי לעשות חפץ תקרובת ע"ז צריך 
ויש שני אופנים  .כעין הנעשה במקדש רוש:פי - הפניםהקרבת 

 :ונאסר שתקרובת ע"ז
 כגון בשר, )כלומר שכיוצא בו מובא במקדש( חפץ שהוא כעין פנים ,

, גם בלי חתקרובתלשם  וא זשהובא לפני האליל לשם דורון
 .טשום מעשה עבודה

 
"ולא ידבק בך  )דברים יג יח(שהאיסור נלמד מהפסוק  )פ"ז מע"ז ב(הרמב"ם כתב  .א

"ולא תביא תועבה אל ביתך". הרמב"ן  )דברים ז כו(מאומה מן החירם", וכן מהפסוק 
)מצוה קי"ג, ולכאו' כן והחינוך  )השגות לסה"מ ל"ת קצ"ד, וכן בפירושו לשמות לד טו(

"פן תכרת ברית ליושב  )שמות לד טו(למדו שהאיסור נלמד מהפסוק  משמע ע"ז ח.(
הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו", וכל לשון פן הוי 
אזהרה ללא תעשה. וכן נקטו רוב רבותינו הראשונים שאיסור תקרובת ע"ז הוא מדברי 

לב: ונב. וחולין יג:, ר"ש משאנץ )רמב"ם הובא לעיל, רמב"ן הובא לעיל, תוס' ע"ז תורה 
וכן  זבים פ"ה יא, ריטב"א קידושין נח., ר"ן ע"ז נט:, סמ"ג מה, יראים קא, ועוד הרבה(

)משנה למלך פ"ה מהלכות יסודי הוכיחו באריכות הרבה אחרונים מכמה סוגיות התלמוד 
י א התורה, שער המלך אישות ה א, ספר דברי אמת קונטרס התשיעי סימן ה', בית הלו

 .לב, שו"ת טוב טעם ודעת מהדורה ד' סי' ד', חזון איש יו"ד סי' ס' אות כא, ועוד(
)עי' שער המלך ועיין עוד בתוס' בב"ק עב: שנסתפקו בזה, אבל כבר כתבו האחרונים 

שדבריהם אינם אלא למ"ד בגמ' שם שלשון אכילה אינו משמע איסורי הנאה,  הנ"ל(
נ"ל אין צד שהוא דרבנן. ובדעת הרשב"א, עי' עי"ש, אבל כתב שלהלכה שלא קי"ל כ

דבריו בתורת הבית שער ה' אות א', שמפורש שהוא איסור דאורייתא, דלא כדבריו 
שאם יש  )עי' שדי חמד כללי הפוסקים י', אות ב'(בקידושין נח., וכבר כתבו האחרונים 

ע בחידושי סתירה ברשב"א בין חידושיו לתורת הבית, נקטינן כדבריו בתורת הבית. וע"
הגרעק"א לחולין יג: שמפורש שגם למ"ד שתקרובת ע"ז אינו אסורה אלא מדרבנן עדיין 

 אמרינן ספיקא לחומרא.
 עי' ביאור הגר"א יו"ד קנז ס"ק יד. .ב
 הבגמ' איתא על הפסוק "ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים", שתקרובת ע"ז הוקש .ג

אינה בטילה. בראשונים מבואר שדרשה זו  ביטול אף תקרובת ע"ז ולמת, מה מת אין ל
 בחולין וכן והיוצא, ד"ה שםדאורייתא, כלומר שאין לה ביטול מן התורה, עי' תוס' ע"ז לב: 

 משמשין. ד"ה מח. סנהדרין הרא"ש תוס' תנהו, ד"ה נב. ע"ז תקרובת, ד"ה יג:
נם מידי באבני מרקוליס שאי -אין לה ביטול שתקרובת ע"ז זה של דין  הבגמ' נשנ .ד

זה בשופר של תקרובת, ובלולב של תקרובת, וכן  דיןדאכילה, וכן בראשונים ג"כ אמרו 
במנעל לענין חליצה, וכן דנו כל הראשונים על הנרות של הנוצרים אם הם תקרובת ע"ז 

 שאין לה ביטול על אף שאינם מידי דאכילה.
ת ע"ז משום "בעינא מסקנת הגמ' ע"ז נ. שאבני מרקוליס אינם אסורים משום תקרוב .ה

כעין פנים וליכא", ופירש"י "כעין פנים, כעין זבחים שבמקדש הוא דהוי תקרובת, 
ואבנים  ,ה' לבדו, אלמא דומה כלפנים קרי זבח ע"זלכדכתיב זובח לאלהים יחרם בלתי 

 .אין עובדים בהם בפנים"
וכן מפורש בשו"ע יו"ד קלט, ג. וז"ל: "ותקרובת, כל שכיוצא בו קרב על גבי מזבח, כמו  .ו

כל מיני מאכל, כגון בשר שמנים וסלתות מים ומלח, אם הניחו לפניה לשם תקרובת, 
נאסר מיד. אבל דבר שאין מקריבין ממנו בפנים, אינו נאסר אלא א"כ עשה ממנו כעין 

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

עי' רש"י יבמות קג: ד"ה מנעל, ותוס' ע"ז נ: ד"ה כעין, ובאמת משמעות תקרובת  .ז
ומשמעות דורון הם אותו דבר, ובכמה מקומות בתורה שמוזכר מנחה, אונקלוס תירגם 

, עי' בראשית לב יד, לב יט, לג יא. "דורון", ובתרגום המיוחס ליונתן תירגם "תוקרבתא"
וכן מבואר מזה שקרבן עולה מכונה "דורון" בכמה מקומות, וע"ע סנהדרין סג: "כל הזובח 
את בנו לעבודת כוכבים אמר לו דורון גדול הקריב לו יבא וישק לו", ומבואר שגם מה 

 שנזבח לע"ז מכונה דורון.
הע"ז דינו כתקרובת ע"ז, ועי' תוס' נ. ד"ה כעין על פי הגמ' ע"ז לב: בשר שנכנס לפני  .ח

 פנים שהביא כן בשם רש"י, ועי' הרא"ש פרק רבי ישמעאל סוף סי' א'.
תקרובת ע"ז בלי  היההחזון איש )יו"ד סי' נו, יא ד"ה ואמנם( הקשה איך ייתכן שי .ט

 , ותי' שחפץ שהוא כעין פנים מספיק אם ישואפי' שזה ניתן לו כמנחה מעשה עבודה
על אף שאינו זריקה משתברת, ולכן כל הנחה לפני הע"ז הוי  ,מעשה עבודה כעין זריקה

כמעשה זריקה. הרי שהיה פשוט לו שרק עבודה עושה תקרובת ע"ז, ולא להיפוך שכל 
 מתנה הוי תקרובת. 

  או זריקה[ זביחה]כעין  נעשה בו מעשה עבודה כעין פניםהדבר, 
 תאפילו אם החפץ אינו כעין פנים, עצם מעשה העבודה אוסר

 .יאו הקרבה את החפץ, גם בלי מעשה נתינה
 .יא"כעין זביחה" חשבכל פעולה שיש בה מעשה חיתוך נ

אם  זה,החפץ  עם הוא של ע"ז זו עבודתודרך ש כל חפץלהלכה, 
הנוצר על ידי  דבר ,עם החפץ זביחה או זריקהמעשה כעין  עשה

גם אם דרך ע"ז. דין זה שייך  משום תקרובתנאסר  מעשה הזה
יש ע"ז  . כגון, אםמעשה כעין זביחהב באופן רגיל אינועבודתה 

מקל לפניה נאסרה  שברבקשקוש מקל, אף אם  שעובדים אותה
 .יבמשום תקרובת עבודה זרה, וכל שכן אם עבודתה בשבירת מקל

 יגהמציאותבירור 
 ,ידשעבדו בימי האבותבמדינת הודו עובדים הגוים אלילים כמו 

והם אדוקים מאוד בעבודתם. יש אלפי בתי עבודה זרה שם עם 
עשרות ומאות אלילים שונים, והם עובדים מעשה ידיהם, עצים 

 ואבנים, פשוטו כמשמעו.

בהודו יש בית ע"ז גדול מאוד, שמגיעים לשם מיליוני אנשים כל 
, שם ממתינים המבקרים שעות רבות בכדי להכנס לפני טושנה

ת, והם קוראים לזה "דרשן". לפני "דרשן" זה האליל לשניות ספורו
עם הפסל, קרוב למחציתם מגלחים את כל שער ראשם לכבוד 

כל מיני קרבנות  ("דרשן"ה לפני "כג), והרבה מהם מקריבים טזהאליל
 

מפורש בגמ' )חולין יג:, לח:, וע"ז לב:(, שאם שחט בהמה ובמעשה שחיטה עבד לע"ז,  .י
משום תקרובת ע"ז, גם מבלי שיקריב שום חלק, וגם מבלי לכוון להקטיר  הבהמה אסורה

שום חלק. והסיבה היא כמו שכתב רש"י )ע"ז לב:( "וכי שחטה עבדה לעבודה זרה 
בשחיטתו ונאסרה, דשחיטתה היא תקרובתה". ומצינו בגמ' )סנהדרין סב.( שהגמ' דורש 

כו', ותולדות היינו שבירת מקל, שם שיש אבות ותולדות לעבודה זרה, אבות היינו זבח 
זאת אומרת ששבירת מקל הוי תולדה דשחיטה. ומצינו שגם שבירת מקל עצם מעשה 
השבירה אוסר את המקל משום תקרובת ע"ז, כמפורש בגמ' )ע"ז נא.( "עבודה זרה 

לא מצינו שום תנאי בתקרובת  שעובדין אותה במקל, שבר מקל בפניה, חייב, ונאסרת".
יות דבר שהע"ז חפץ בעצם הדבר, אלא מספיק שעצם המעשה נעשה ע"ז שצריך לה

במצוות הע"ז. וכן מבואר בגמ' )ע"ז נ:, ועי"ש במאירי, והר"ן על הרי"ף(, שגם צואה לחה 
וגם מי רגלים שנזרק וניסך לפני ע"ז דינם כתקרובת ע"ז, ולדעת רש"י שם הגמ' מיירי 

בעצם תקרובת, גם אם הדבר הוא בכל ע"ז שבעולם, הרי שמעשה זריקה בלחוד עושה 
ע"ז. וכן מבואר ברש"י )ע"ז נ. ד"ה מנין(, וכן האריך באבן האזל )פ"ג ה"ד ללזול  יז

 מהלכות ע"ז(.
עוד מצינו שיין נסך שהוא תקרובת ע"ז )ע"ז כט:(, אסורה במעשה שכשוך לבד גם בלי 

 בגיטין תוס' שניסך, ד"ה מא. בחולין וכ"ה מנסך, ד"ה נב: גיטין רש"ימעשה נתינה, עי' 

 .דנרגמוה ד"ה עב: ע"זריטב"א  עד., ע"זראב"ד  יג, הלכה פ"ד ע"זהרא"ש  ובפסקי שם,
כו כל יעוד ראיה לזה הוא מהנרות שנהגו הנוצרים להדליק לכבוד אלילם, שהאר

אותם משום תקרובת ע"ז( כתבו  הראשונים לדון בהם, ורובם ככולם )ומקצתם אף אסרו
שבאמת הם ראויים להיות תקרובת ע"ז אלא שחסר התנאי של כעין פנים, הרי אילו היה 

 דלקה מעשה שהוא כעי"פ היו אסורין, על אף שאין כאן שום נתינה.הבמעשה ה
", וכעי"ז כתב כגון חתיכהלשון הר"ח ע"ז נ: ד"ה שבר "השבירה היא מעשה עבודה  .יא

 ".וכל חתיכה תולדת זביחהז"ל: "המאירי שם ו
שבירת מקל אזי גם בהראשונים פירשו שהסיבה שאם עבודתה רק בקשקוש מקל  .יב

אסורה, כיון שמקל לע"ז זו שעבודתה במקל הוי כבהמה לע"ז אחרת, ובשחיטת בהמה 
 חייבין בכל ע"ז שבעולם גם אם אין דרכו בכך.

כל הבירורים הם ע"פ נתונים ברורים מאוד, שביררנו דרך האתר אינטרנט של בית  .יג
השליחים שהיו שם, וגם ראינו סרטים של השליחים אשר בו אפשר הע"ז, וגם דיברנו עם 

 לאשר שדבריהם נכונים.
שגוים בזמן שכתב שעל אף שיש כלל  )עבודה זרה סימן רצ"א(ועי' בדברי הראב"ן . יד

הזה מנהג אבותיהם בידיהם, זה לא נאמר על הגוים שעדיין אדוקים הן בעבודתן כמו 
הוא הדין כאן. אמנם בלאו הכי כלל זה מעולם לא נאמר שהגוים ש ופשוטהגוים ביון. 

אינם יכולים לעשות תקרובת ע"ז, אלא נאמר רק לענין סתם יינם ושכירת בתים, עי' חזון 
 . , ובשו"ת נודע ביהודה )יו"ד תניינא סי' סח(, כ"ג()יו"ד סי' ס"באיש 

מיליון אנשים,  27למניינם, ביקרו שמה  2017ע"פ מסמך רשמי מבית הע"ז, בשנת  .טו
, והרבה מהם שםספרים שעובדים  700-יש שמה כ מיליון מהם עשו גילוח. 12-ויותר מ

 עובדים שם חינם כי בעיניהם זכות הוא להם.
אבל ראוי לציין שהם רגילים לקבל בעת צרה או בעת שמחה, שהם יגלחו את שערם  .טז

. ואחד מהם אמר שזה סוג של תפילה. באתר האינטרנט שלהם כתוב בבית הע"ז
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קרבנות אלו לא נעשים לפני הפסל הגדול . [דברים ועוד, קוקוס]כמו 
ם הכללי השייך עצמו, ואף לא בבנין שבו נמצא הפסל, כי אם במתח

 לבית הע"ז. 
ונראה לבנין שבו נמצא מעשה הגילוח נעשה בבנין נפרד, סמוך 

בכל הבנין,  וראותניתן ליש גם פסל גדול ש אף בבנין זההפסל, ו
. בשעת יזתלויים על הקירה זה הרבה תמונות של אליל מלבד

המתגלחים פעם אחר פעם על שם אלילם בפיהם  חוזרים הגילוח
רים מזכירים את השם של האליל לפני ּפ  הסגם או במחשבתם, ו

נעשה על ידם כאשר הם  מעשה הגילוח ם.תחילת משמר
-לבנים, כמו הכמרים, והם נחשבים מכת "נאיהמלובשים בבגדי 

 .בדרגא מתחת לדרגא עליונה בראמין", שמשמעותו כומר
י חוכל הפרטים הנזכרים הם מבוררים מעל כל ספק, הן ע"פ של

גם לגירסת  םמוסכ זה , והבתי דינים שהלכו לבדוק בעצמם
]אשר דבריהם פקידי העבודה זרה  פ מה שכותבים, והן ע"יחהמתירים

האינטרנט שלהם, ובעוד מקורות כגון הספרים שהוציאו לאור אים באתר צנמ
 תלוי בהבנה דקההדבר  ראוי להדגיש שאין בזה שום .על דתם[

 ין בהם ספק.אשר א, אלא הכל עובדות יבשות, ועדינה
 העולה מהאמור

, ויש בו מעשה אלילשהיא מעשה עבודת  פעולהשכתבנו, כל  פיכ
דינו כתקרובת  ודבר שנוצר על ידי מעשה ז כל - כעין שחיטה

יש לדון האם  ות לעילהנזכר העובדותעבודה זרה. ולכן על פי 
 הגילוח הוא מעשה עבודה.

, שעל )קובץ תשובות ח"ג סי' קי"ח(כתב  יטמרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
עשה הגילוח הוא מעשה של , אכן מהעובדות שהוא קיבלפי 

 דינו כתקרובת עבודה זרה.השער שנוצר על ידו, עבודה, ולכן 

 וזה לשונו:
עצם התגלחת שליט"א,  ]דונר[ אשר לטענה הראשונה, לפי דברי הרא"ד"

. וכנראה זה ע"פ מש"כ הרמב"ם בספר המצוות )מצוות לא עבודתה בכך
בדבר שדרכה  תעשה ו'( וזה לשונו "ובתנאי שיעבוד כדרכה, כלומר

שתיעבד בו וכו' כמו פוער לפעור וזורק אבן למרקוליס ומעביר שערו 
לכמוש". וכאן בזמן התגלחת הם מזכירים שם האליל. והמגלחים אמרו לו 
על אף שעושים בשביל קבלת שכר עבור התגלחת, מכל מקום אמרו הלא 
גם הם מאלה הטמאים הרואים בזה פולחן לע"ז. ובכה"ג הדבר פשוט 

                                                                                                           
שבמידה שאי אפשר להגיע להטמפל, מגלחים בבית ]לפני הע"ז שבבית[, ושולחים 

וחד לזה שמה. ולזה אין שום בדואר את השיער לטמפל בכדי שיושם תוך הכלי קיבול המי
 הגיון אם כל סיבת הגילוח הוא הסרת הגאווה.

פתוח קטן מאוד ש קומות, ולמטה בקומה הראשית יש שם חדר ויש שם בבנין של .יז
פתוח( שמיוחד גדול לתוך החדר הגדול )להמחשה, להבדיל אא"ה כמו ארון קודש 

גלריה להבדיל אא"ה כמו לתוך הקומה הראשונה ) הלעבודה, והקומה השניה גם פתוח
 הפתוח ה, שאיננהעליוההחדר עם הפסל. בקומה את עזרת נשים(, ואפשר לראות של 

 להוכיחתמונה גדולה של הפסל )יש תמונות בקומה עצמה , יש שם נהלקומה התחתו
 שכל הדברים נכונים מעל כל ספק(.
 ם עוד תמונהתולים על הקיר סמוך למקום עבודתהם לבד מכל זה, יש הרבה מהספרים ש

 .של הפסל
המתירים שבדקו את הדבר ושלחו שליח, אבל אלו שמדברים  אותם זאת אומרת .יח

 לא ראינו צורך לדון לפי ההשערות שעשו. ,מסברא, ולא טרחו לברר הדבר
ידוע שבשנת תש"ן כתב מרן הגרי"ש זצ"ל תשובה )קובץ תשובות ח"א סי' ע"ז(  .יט

 השיער על פי דברי מומחה אחד, וזה לשונו שם: את הוא מתיר  השב
הני  לע"ז אלא עבודת עבודהסרך של "לפי המומחה הנ"ל, אין במעשה התגלחת שום 

עובדי 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" 

 עכ"ל. 
כלומר עיקר הסיבה להתיר הוא משום שאין הגילוח מעשה של עבודה, אבל ברגע 

קום להתיר. ומה שאחרי הגילוח חושבים שזה שהגילוח הוי מעשה של עבודה, שוב אין מ
 מתנה לע"ז, אין בזה שום מעשה כעין פנים. 

 ,, הגרי"ש בחכמתו הרגיש שהדבר עדיין צריך בירור"מומחה"העידו בשם  ךועל אף שכ
אכן כל הדברים סובבים והולכים על פי דברי המומחה הנ"ל, ולכן כתב בסוף התשובה: "

מה דברי המומחים מתאימים למציאות... והדבר טעון וכמובן שאין בידי לקבוע עד כ
 איפוא בירור גופא דעובדא היכי הוי", עכ"ל.

ער הוי רק מתנה, כוונתו שעל אף שאין הגילוח ימש"כ שם בתחילת התשובה שהשו
מעשה עבודה, אולי עדיין יש לאסור השערות כיון שהם גם נותנים את השיער החתוך 

 שאין כאן שום מעשה כעין פנים, ולכן אין צד לאוסרם.כמתנה לבית ע"ז, וכתב על זה 

מרים בזה סתם עכו"ם לע"ז, עיין חולין י"ג שהרי עצם מטרת שאו
 ".המתגלחים היא לע"ז

עיקר הנידון הוא להוכיח שהתגלחת הוא מעשה  פי שכבר ביארנו,כ
מזה כן עבודה, והגרי"ש הוכיח כן מכך שמזכירים שם האליל, ו

ולחן. ועוד הביא סמך גזיזת השערות מעשה פשהספרים רואים ב
נו שכבר היה לעולמים מעשה עבודה ע"י לדבר ע"פ מה שמצי

 ככמו שכתב הרמב"ם שעבודת כמוש הוא בהעברת שער ,גילוח
 ומקורו ממכילתא דרשב"י, וכמו שכתב הגרי"ש:

ביסוד הדבר נאמר דכל שנראה לעיניים שענין זה שייך ונעשה לע"ז, ואנו "
מוצאים ענין ע"ז זו בעבודתה כמות שהיא היום נזכרת בראשונים בכמה 

כמה דוכתי, והיינו שזאת היא עבודה מרכזית וחשובה מדור דור אצל ו
הע"ז, ויש להניח שמאז בלל ד' שפת דור ההפלגה ונתפרדו ללשונותם 

מתחילה ועד היום הזה עובדים לאלילם  ,במקומתם והיו עובדי ע"ז
בעבודה זו ובענין זה, הרי תו ליכא לפקפק שמא עושים מעשה תגלחת 

תאספות לע"ז שלהם, שלא לשם עבודה לע"ז" כצורתה אצל מקום הה
 עכ"ל.

צריכים לראות מעשה הגוים ע"פ שלדעת הגרי"ש זצ"ל מבואר 
תורתינו הקדושה, ובשיקול הדעת שלנו צריכים לדון אם הוא 

, ואין הדבר תלוי מה הגוים חושבים מוגדר כמעשה עבודה אם לאו
 על מעשם, אם הוא קרבן אם לאו. 

 סיבת הגילוח
מבוכה גדולה בסיבת הגילוח שנוהגים לעשות בבית עבודה קיימת 

לבטל  בכדישאומרים שכל סיבת הגילוח הוא כאלו יש  זרה הנזכר.
התבטלות אל האליל ע"י הקרבת  ותלבטאהיופי של המתגלח, ו

את זה ו, כאוהשחתת השערות שהם דבר היותר יקר אל האדם
ת שער שבאמ ,הוסיפועוד כמעשה הכנה לפני ה"דרשן". ו עושים

 .כבאלילבדת שלהם הוא דבר טמא ולא ראוי להביאו לפני ה

ולם העידו שהם אומרים כ, םשהיו ש כגולעומת זאת השליחים
בנוסף לטעם שזה התבטלות וכניעה לאליל, שזה גם בגלל 
שהאליל שלהם אוהב שערות, ורואים במעשה הגילוח כמעשה של 

אופערינג, ]הקרבה, וקוראים את זה בלשונות שמשמע מנחה וקרבן 
 .[או סאקריפייס

 
דברי הרמב"ם להגרי"ש את ושמענו מהגרמ"מ קארפ שליט"א שבתשס"ד כשהראו  .כ

רושם גדול. עוד שמענו מכלי ראשון, שהגרי"ש אמר להג"ר פייבל כהן אצלו זה עשה 
לחן שליט"א )מחב"ס בדי השלחן(, שלו ימצא באיזה מקום נידח אנשים שעושים פו

בזריקת אבנים, בודאי ידוע לנו שהוא מתולדותיו של מרקוליס ואי"צ לדון בעומק ליבם 
אם כוונתם לשם ע"ז, וכמו כן זה שמצינו מקום בהודו שמגלחים שערות ראשם במקום 
הע"ז, מכיון שידוע שכבר היתה עבודת כמוש בכעין זה, יש להניח כדבר פשוט שגם כאן 

 הוא מעשה עבודה.
שהדגישו  ,להעתיק הטענה ע"פ המקורות של הגוים המאמינים בזהדקדקנו  .כא

שהמעשה הוא בשערות הנקרבים, ולא על האדם שנעשה מגולח, וממילא היא עבודה 
נפרדת בפני עצמה של הקרבת דבר יקר, ולא רק פעולת הכנה בגוף האדם קודם שנכנס 

 , ודו"ק." )דהיינו ה"דרשן"(יחידות"ל
ם לפנים, אבל מנהלי יההעובדה היא שיש כמות מהמתגלחים שאכן מביאים שערות .כב

עוד ראוי  ., כי יש כלי קיבול המיוחד לזה בחדר הגילוחהטמפל חושבים שאין צורך בזה
לציין שאין שום מקור, וכן לא שמעו השליחים מאף אחד, שסיבת הגילוח הוא הסרת 

מאמינים ששיער הוא דבר טמא בדת  דבר הטמא, ובניגוד להפרופסורים, רובם לא
 שלהם.

בשנת תשס"ד היו שני שלוחים. בהתחלה הלך שמה מר אמיר דרומי הי"ו, אחד  .כג
שמכיר היטב תרבות הודו, וחזר והעיד לפני בי"ד של הגרנ"ק שליט"א. עדותו נכתבה 

 בבירור בקובץ אור ישראל גליון לו.
נדון, וחזר והעיד לפני הגרי"ש אלישיב אחריו, הלך שמה הגרא"ד דונר שליט"א, אב"ד בלו

 זצ"ל, וגם לפני הבד"ץ העדה"ח.
בשנת תשע"ח, הלך לשם אברך מארה"ב ר' גרשון וועסט נ"י, ועדותו ג"כ נכתבה בבירור, 
ודבריו תואמים לרוב דברי הרא"ד דונר. אחריו שוב חזר שמה מר אמיר דרומי, והלך וחקר 

ע, וחזר והעיד לפני גדולי הרבנים בראשית היטב היטב, והקליט והסריט כל דבר ששמ
כיון שהכל מוסרט, אין צורך לסמוך עליו, אלא וממרן הראב"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א. 

 אפשר לראות הכל.
של דברים המתורגמים, שני השליחים  םיש לציין, שבעוד שיש שפקפקו על סמכות

ד מהשפות , מלבד שאחבמיוחד שהיו שמה בשנת תשע"ח השיגו מתרגם מקצועי
אנגלית, והרבו לדבר עם אנשים באנגלית, שפה שכל השליחים  השמדברים בהודו הינ

 מדברים.
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]פרוספקטים, וכן באתר מופצים על ידי בית העבודה זרה הכתבים ב
סיפור שהם מאמינים, והוא שהאליל שלהם פעם , מובא שלהם[

קיבל מכה בראשו ונוצר לו קרחה, ואלילה אחרת ראתה את זה, 
ונתנה לו את שערה. האליל הכיר לה טובה, הבטיח לה שכל אלו 

, ודברים בביתו, הוא יקבל את שערותיהם בשבילהשיבואו לגלח 
, וכן שמע אחד ריםּפ  וסהאלו שמעו השליחים מהרבה עובדים 

  .)שמדבר אנגלית(מהשליחים מהכומר הראשי 

סיפור זה ידוע להרבה מהמבקרים, אם כי לא כולם אומרים שהוא 
הגילוח, אבל מכירים את הסיפור. יש לציין, שיש  יקר סיבתע

אצלם שכותבים את הסיפור, וכן כותבים שהוא הרבה מקומות 
קרבן, וכותבים שהוא גם מעשה סמלי של עזיבת הגאווה, והגוים 

 .כדשם לא רואים בזה שום סתירה
 זהמה שיש לדון על פי 

מעשה בכדי להוריד את  כהרקיש שטענו אם מעשה הגילוח הוא 
הגאווה שלהם, אז יש להתיר את השער, כיון שאין עושים את זה 

. ועוד כולהחשיבו כמעשה עבודה לכן איןאלא בכדי להיות קרחים, ו
טענו, שיש לסמוך על המומחים בשאר מדינות העולם שאומרים 

, כיון שהם מכירים מעשה הכנעהשסיבת הגילוח הוא רק משום 
היטב את הדת, ואילו השליחים היו שמה רק לימים בודדים ולא 

 .כזמכירים את השפה שלהם

 
שגילוח השער הוא "סמל" שם ם מיהסיפור, ומסייאת  ובאתר השייך לבית ע"ז כתב .כד

 ( של עזיבת הגאווה.'סימבל')באנגלית 
ר כקרבן, וזה ואמנם ברגע שנגיד שהוא מעשה הכנעה אבל הם גם רואים את השיע .כה

, כיון ששוב אין טעם להגיד שאינו מעשה גם משום הסיפור הנזכר, נפל טענה זו בבירא
 עבודה.

, כי כבר כתבנו שכל הדקה מן היש אמנם להזהר מאוד בטענה זו, כיון שהוא טענה דק .כו
מעשה עבודה אפשר לעשות תקרובת ע"ז אם הוא כעי"פ, אם כן בזה שהם אומרים 

הוא מעשה של הכנעה, יש לדון האם זאת אומרת שהוא אינו עבודה, או שמעשה הגילוח 
שמא הוא רק כטעם למה הם עושים עבודה זו, ולהבדיל אא"ה כמו שיש לנו טעמי 

  ..המצוות, יש להם גם טעמי העבירות.
בכתביהם גם כן מבואר שהוא  חובה לציין, שגם הקוקוס שהם מקריבים כקרבן ממש,

 ות, על אף שהם מקטירים את זה במזבח ושורפים מקצתו.מעשה של הכנעה והתבטל
בהמה, אבל העובדים מלומדים לומר  היש עבודה זרה ששוחטים ליצוייר שופשוט שלו 
שהדבר נאסר עדיין מדין תקרובת ע"ז, והלא גם אצלינו בדת האמת פשוט טעם לדבר, 

שפסח  נאמר טעמים רבים לקרבנות. ולמשל, קרבן פסח מפורש בקרא שהוא משום
הקב"ה על בתי בני ישראל, ובעוד שכן הוא הטעם, עדיין הוי קרבן, וע"ע דברי הרמב"ם 

 במו"נ )ח"ג לב, ושם מו(, ודברי הרמב"ן עה"ת )ויקרא א, ט(, וספרי )פנחס קמג(.
ולכאורה מאחר שיש שאומרים כל הטעמים בנשימה אחת, זאת אומרת שהם אומרים 

, בעוד שהם מוסיפים מיד אחרי זה שהוא סמל שהוא משום הסיפור שהיה לע"ז קרחה
להכנעה, בכדי שלא לעשות סתירה בדבריהם ולפלוג דיבורא, מוכרחים אנו לומר 
שדבריהם הם טעמים לדבר, בעוד שהוא מעשה עבודה, שבטעמי המצוה אין שום קושי 

. אבל אם נימא שהוא רק מעשה הכנעה במובן המוסרי בלבד, צ"ע איך אם יש סתירה
 להעלים עין מכל שאר הטעמים שכולם שם כותבים ב"מסיח לפי תומו".אפשר 

ואמנם ראוי לציין שכעת אין שום דבר משמעותי שצריכים לסמוך על תרגומים, כיון  .כז
שמדברים אנגלית, וכן יש לבית ע"ז אתר אינטרנט באנגלית.  םשיש מספיק אנשים ש

 י היום.טרלוונטענה זו רק נאמרה נגד אחד מהשליחים בתשס"ד, ואינו 
ומאידך, בעיקר הדבר לסמוך על הפרופסרים לקבוע סיבת מעשיהם, כתב מרן הגרי"ש 

 )קוב"ת שם( בזה"ל:
"...ולתרץ דיבורם, שכוונתם לא לשם עבודה לע"ז בזה, כפי שעושים אנשי יחסי החוץ 

שמתביישים כלפי כל  -בעיקר אלו הגרים בארצות אחרות  -שלהם גדוליהם ומנהיגיהם 
 העולם בעבודה הנמיבזית והטפשות הלזו, קשה מאוד לקבל זה" עכ"ל.

על ברכי  מכירים מנהגי עבודה זרה חונכוהמוכוונתו לכאורה להזהיר על זה שהרבה 
מושפעים רבות ממנה, ומנסים להתאים מנהגי עבודה וקותיה, והתרבות המערבית וח

ם פשוט להם שלא יתכן ואין זה מכוונה להטעות, כי אזרה לרגשותיהם וסברותיהם. 
. לדוגמא, לעובדי עבודה זרה אין שום קושי באמונה שאליל אוכל את שיחשבו אחרת

 האבות בימי עע"ז של אמונות המתארות רבות באגדות שרואים )כפיהאוכל המוצע לו 

, אך בימינו יאמרו אלו אשר הושפעו (נ: בע"ז תוס' שכתבו וכמו ,ראשון בית ובימי
שאין הצעת האוכל אלא מעשה 'כיבוד' בלבד, אך בוודאי אין אלו מתרבויות מערביות 

אוכלים. בדומה לכך, הנוצרים ימ"ש נקטו עד לא זמן שהיין שמנסכים לאלילם נהיה 
ממש דם אותו האיש, אך בימינו המודרניים יותר מנסים לשפר את דתם ולומר שאין זה 

שמסבירים שיש  מומחיםאלא משהו סמלי. ולכן עפ"ז באמת יש ריעותא בעדותם של ה
 כאן מעשה הכנעה, בעוד ששאר ההודיים בפה אחד אומרים אחרת.

שמבואר ג"כ כעי"ז,  ט( נה, )כללובשעתו הגרא"ד דונר שליט"א ציין לדברי שו"ת הרא"ש 
הללו לו יראו מעשה של שבירת מקל היו  'מומחים'עי"ש היטב, והוסיף הנ"ל "שבוודאי ה

שעל פי  אמנם כמו שכתבנו, מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל נקט
מעשיהם חזינן שהוא דבר חשוב בדתם, זאת אומרת שלהלכה הוי 
מעשה עבודה, ומכיון שהוא מעשה עבודה שיש בו מעשה חיתוך 
כעין פנים, השיער אסור משום תקרובת עבודה זרה, גם מבלי 

 שיאמרו שאלילם אוהב שערות וכדומה.

 ואף אם הגילוח הוי רק מעשה הכנעה, עדיין יש להחשיבו כמעשה
עבודה, כי עיקר עבודת עבודה זרה המוזכר בתורה הינו 
"השתחוואה", ומשמעותו הוא נמי מעשה שהמשתחוה מכניע את 
עצמו לפני מי זה שהוא משתחוה לו, ולכן כאן מכיון שהם לא סתם 
מנוולים את עצמם, אלא הם עושים את זה בכונה להראות שאין 

 . כחעבודה להם גאוה ויופי לפני אלילם, הגילוח הוי מעשה

זאת ועוד, כמו שכתבנו יש הרבה מקורות שמפורשים שאין הטעם 
, ולכן קשה לקבוע כאילו הטעם של הכנעה בלבדמשום הכנעה 

  הוא הטעם היחיד.

 עוד ציורים של תקרובת ע"ז
מצינו בראשונים כמה דוגמאות נוספות של תקרובת ע"ז שנאסר 

 :שום הקרבהעבודה של חיתוך וכדומה, בלי רק על ידי מעשה 
  (גמ' ע"ז נא.)ענבים שנבצר בשדה לשם הע"ז, ובבצירתן עבדה לע"ז. 
  (מאירי ע"ז נ.)אבנים שנחצבו לצורך זריקתן למרקוליס. 
  (רש"י יב: ע"פ מאירי מד:, רוקח)הדס שנחתך לשם ע"ז. 
  (מאירי ע"ז מט:, ורבינו יונה ע"ז נא:)מעות שבצרן לצורך מרקוליס. 
  (ההשלמה יבמות קג:שאילתות פח, מאירי ו)מנעל שנחתך לשם ע"ז. 
  (מאירי ר"ה כח.)שופר שנחתך לשם הע"ז. 
 רשב"א ריטב"א ע"ז נא:(יכר שהלישה נעשה כעבודה לע"ז כ(. 
 (רמב"ן רשב"א ריטב"א בשם הראב"ד ע"ז נב.)לים שנחתך לשם ע"ז כ. 
  (תם סוכה לא:כספר השלמה, מאירי, ראמ"ה, ספר המ)לולב שנחתך לשם ע"ז. 

הרבה חכמים רצו לחדש כללים לחלק בין שבירת מקל לנידון דידן, 
אבל לפני שמחדשים, חייבים להכיר את כל הציורים לראות אם 

, והרבה מהחידושים שניסו לחלק כטהחידושים מתאימים עימהם
 באמת אינם עולים יפה. 

והשתדלנו  קדוק גדול,כל מה שכתבנו בעלון זה, הן בבירור המציאות והן בבירור הסוגיות, נכתב בד
עוד מידע ומראי מקומות והוכחות על כל הנכתב כאן.  קבל מהמערכתניתן ל לקצר עד כמה שאפשר.

כמו כן, אפשר לקבל מאמר שמוכיח בבירור שרובא דרובא של השערות מגיע ממקדשי הודו, וכן 
 yesdov@gmail.com    אפשר לקבל בירור דברים על ההכשר הקיים כיום.

                                                                                                           
ל הוא דבר טמא וחייבים לשוברו, ואילו יראו בעל פעור אומרים שעושים כן משום שהמק

 מי יודע מה יגידו".
ועוד, גם אנחנו ביררנו דרך פרופסרים שמדברים אנגלית וכתבו ספרים על הדת שלהם, 
והם אישרו )בכתב שכל אחד יכול לראות( שעושים את זה משום הסיפור, והם מאמינים 

 הנפש של המתגלח.שאלילם מקבל את שערם, וזה לא רק תיקון 
ועיין עוד בשו"ת רמ"ע מפאנו )חדשות סי' ח'( שכתב שהסרת המצנפת שנהגו  .כח

הנוצרים "עבודה גמורה היא, שנהגו עובדיה להכנעה", כלומר היה פשוט לו שכל מעשה 
 הכנעה הוי עבודה משום שהוא דומה להשתחוואה.

מוכן בפני עצמו לפני אם יש חפץ רק למשל: חכם אחד כתב שתקרובת ע"ז אסורה  .כט
, ולדעתו שער לגבוה אינו קרב קרבן אא"כ הקדישהו לפני כן(ש)כעין מה  מעשה העבודה

, ואמנם אף אם אפשר לומר )ויש לפקפק גם על נקודה זו( שמחובר לגוף האדם אינו כן
, ]ובאמת גם פרכילי חילוק בין שער לשבירת מקל, קשה מאוד לחלק בינו ללולב ושופר

 כן[. ענבים אינם



בכק הישכם אוהבים את ה      חלק ב' - מקורות  פרק אפ     

כרוז הגריש"א זצ"ל בשנת תשס"דב. 

פסק בית הדין שהושיב הגריש"א בענין כשרות לשיער ג. 



רקק הישכם אוהבים את ה      חלק ב' - מקורות  פרק דפ     

 תשס"ד ןסיו אבס"ד יום חמישי כ"

על דבר הפירצות בצניעות 
 ובכשרות הפאות

שכל גדולי תורה ובתי דינים אסרו שיער הודו  ראחל
שפאות עם נדנוד חשש ע"ז אסור, ובנות ישראל  ופסקו

עדי ידשו שם שמים ושמעו בקולם, באו ווהצנועות ק
ים ומעניקים אישור להרבה סוגי פאות נועסק כשרות

תורה מבזים ה בלי בירור מספיק, ואפי' על למפרע.
 וגורמים חילול ה' שאין כמוהו.

היתרים  הלילואשה צנועה וכשרה לא תקבל חס וח
רק תתרחק מעבודה זרה ותקבל על זה שכר רב  הללו,

 שתפילותיה נשמעות ומקדשת שם שמים.

ולמעשה אין להיכנס כלל למקום שמוכרים פאות 

שנאסרו ע"י  וכדו', או קאסטםארוכות ופרוצות 

וראוי החיים איתנו,  גדולי ישראל זצ"ל ויבלט"א
שגורמים לסילוק השכינה להחרימם ולנדותם 

 מישראל וצער שאין כמוהו.

בטוח אני שאשה כשרה לא תקבל פיתוי היתרים הללו, 
ותזכה לבנים צדיקים ולראות כבוד ה' בעולמו עם 

 ביאת משיח צדקינו בקרוב.

 .עיןהנני מצפה בכליון לרחמי שמים וישועת ה' כהרף 

 שטרנבוךמשה 

מכתב מאת הראב"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א, על דבר ט. 
נתינת כשרות לפאות שאינן צנועות - תשס"ד



ב"ה י"ג מנ"א תשע"ט

הפסק הנ"ל בתוקפו, ע"כ אסור להשתמש בשערות שידוע 
שהם מהודו, גם לא בתוספות שער שמשתמשים לאחרונה 

בשמחות, מלבד ענין הצניעות הכרוך בזה.
ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר.

הכו"ח יום הנ"ל הביד"צ דפעיה"ק ת"ו

נאם יצחק טוביה ווייס רב ואב"ד פעיה"ק ת"ו
נאם משה שטרנבוך ראב"ד              נאם אברהם יצחק אולמאן

נאם יהושע ראזענבערגער   נאם יעקב מענדל יאראוויטש   נאם יהודה במוהרי"י פישר

פסק הלכה מאת רבותינו הגאוה"צ כ"ק מרן הגאב"ד והביד"צ שליט"א
כ"ב אייר תשס"ד

הננו בשורותינו אלו בדבר הלכה פסוקה, ידוע שמקובל מדור 
ירושלים עיה"ק תובב"א  אחר דור על אנשי הישוב הישן פה 
שנהגו כסברת הפוסקים האוסרים לבישת פאה נכרית לנשים.

מבלי להכנס למחלוקת הפוסקים זו.

ומבלי להכנס על מה שנפרץ מאד בעוה"ר בדורינו שנשים 
שעל  כבתולות  שנראות  נכרית  פיאה  לובשות  נשואות 
לבישת פיאה נכרית כזו אין שום היתר בדברי הפוסקים.

כי  דע"ת  דעתינו  בזה  לגלות  באנו  ועתה 
השערות מארץ הודו שסתמם הם מהנגזזים לשם 
ע"ז בבית תיפלתם, הן ותערובתן יש עליהם דין 

תקרובת ע"ז  ואסורין בהנאה מן הדין.
ולהשומעים יונעם ותבא עליהם ברכת טוב.

וע"ז באעה"ח הביד"צ פעיה"ק ירושלים תובב"א

נאם משה הלברשטאם נאם משה שטרנבוך ראב"ד    

נאם אברהם יצחק אולמאן נאם מאיר בראנדסדארפער  

נאם יצחק טוביה ווייס רב ואב"ד פעיה"ק

פסק הלכה
מאת מרן הראב"ד הגאון ר' משה שטרנבוך שליט"א

רובא דרובא דהשערות בשוק 
מקורו מתקרובת ע"ז בהודו, 

הם  כאילו  בדויים  שמות  תחת  בעולם  אותם  ומוכרים 
מברזיל או מאירופה וכדומה בשעה שהם מהודו, אלא 

שעוברים דרך כמה מדינות. 

הצליח  שטן  מעשה  ובעוה"ר 
להפיץ שערות ע"ז בעולם כולו, 

והחובה מוטלת עלינו לבער עבודה זרה, ובפרט מוטלת החובה 
בכניסה  מיוחדת  במצווה  נצטווינו  אשר  ישראל  בארץ  עלינו 

לאר"י לאבד ע"ז "ולשרש אחריה". 
)מתוך דרשת שבת שובה פורסם בפרשת וילך תש"פ(

ע"פ הוראת רבינו שליט"א, נשים אשר רוכשות 
פאה  גם  שמוכרת  פאנית  אצל  סינטטית  פאה 
ישלמו  לא  ע"ז,  איסור  בחשש  הנמצאת  טבעית 
היות שעבודה  עודף,  לקבל  צורך  שיהא  באופן 
זרה תופס דמיו, והדמים הנמצאים ביד הפאניות 
המוכרות שער ע"ז אסור בהנאה, ולכן יש לשלם 
אין  כן  כמו  במעות.  מדויק  במחיר  או  בצ'ק 
שעובדת  הפאנית  ביד  הנמצא  מהכסף  להינות 
ע"ז, היות שע"ז  בפאות שיש בהם חשש איסור 

תופס דמיו.
)פורסם בפרשת חוקת תשע"ח(

ה"ברזילאי"  או  ה"אירופאי"  מאוד מהשיער  הרבה 
אירופה  או  ברזיל  דרך  אלא שעובר  מהודו  מקורו 
ונמכר תחת מותג של שיער ברזילאי או אירופאי, 
בשעה שבאמת מקורו מהודו. ולכן כל אחד יחרד 
לנפשו לבדוק היטב בתוך ביתו שלא נכשל באיסור 

הכנסת תקרובת ע"ז לתוך ביתו... 
ואיסור זה הוא מהחמורות שבחמורות ויש להיזהר 
בזה מאוד, ולפי צערא אגרא, וכל מי שמוסר נפשו 
להיזהר בזה, מובטח לו ששכרו רב מאוד בזה ובבא, 

ומקדש בזה שם שמים לא להכניס תועבה לביתו.
)פורסם בפרשת קרח תשע"ח(
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מברזיל או מאירופה וכדומה בשעה שהם מהודו, אלא 

שעוברים דרך כמה מדינות. 

הצליח  שטן  מעשה  ובעוה"ר 
להפיץ שערות ע"ז בעולם כולו, 

והחובה מוטלת עלינו לבער עבודה זרה, ובפרט מוטלת החובה 
בכניסה  מיוחדת  במצווה  נצטווינו  אשר  ישראל  בארץ  עלינו 

לאר"י לאבד ע"ז "ולשרש אחריה". 
)מתוך דרשת שבת שובה פורסם בפרשת וילך תש"פ(

ע"פ הוראת רבינו שליט"א, נשים אשר רוכשות 
פאה  גם  שמוכרת  פאנית  אצל  סינטטית  פאה 
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חלק ב' - מקורות  פרק דפ      הישכם אוהבים את ה'  רק 

 מכתב עוז ממו"ר ראש הישיבה
להחזיר עטרת תפארת הצניעות

 בס"ד

 

, שאת ביתר כעת להתחזק עלינו, זרה דעבודה המכשול שבעקבות ברור הדבר

 .לכתחילה כהלכה שיהיה הראש כיסוי במצוות, מבעבר יותר

 כעת נפרץ, זרה עבודה תקרובת מאיסור להינצל הרצון עקב לצערנו אולם

 .הפוסקים כל לדעת נאסרו אשר, כשערותיה הנראות פאות קניית ביותר

 התרענו וכבר. ממש כשערה נראות אשר, ודומיהם 'קאסטם' המכונות אלו ובמיוחד

 במצוות התורה כוונת את לגמרי נוגדות ,ל"כנ נוכריות הפאות שכל בעבר כך על

 .הראש כיסוי

 שיהיה, הראש כיסוי במצוות חיזוק להוסיף שבמקום, העוולה גדולה ומה

, הערמה בלא ובהידור בצניעות מתקיימת הראש כיסוי שמצוות לכל ניכר

 בזה ומסייעים, גדול מכשול הגורמות, ל"כנ נוכריות פאות להכשיר באים

 '. עיוור לפני' איסור על ועוברים, עבירה לעוברי

 שאיסור - בשמחה' ה דבר יקיימו והצנועות הכשרות ישראל בנות ובוודאי

 כל להן ייטב ובזה !נתנו אחד מרועה שניהם - עריות גילוי ואיסור זרה עבודה

 .דמיטב מילי וכל רוויחי ומזוני חיי בבני ויתברכו הימים

 תפארתנו עטרת ולהחזרת והיהדות התורה של וקיומה חיזוקה למען החותם

 . קדוש וגוי כהנים לממלכת העמים מכל ה"הקב הבדילנו אשר

מכתב מאת מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל י. 
הזועק מנהמת ליבו על דבר נתינת כשרות לפאות שאינן צנועות

סיון תשס"ו



פורסם ע"י מכון הישכם אוהבים - לעדכונים ולקבלת מידע רב בנידון - חייגו לקו המידע  074-796-23-28. 

קו הישכם אוהבים 
לחקר תקרובת ע"ז בפאות בשליחותם של גדולי ישראל

1. רשימת הנציגים ברחבי הארץ, לרכישת החוברת "הישכם אוהבים".
2. דברי רבנים ושיעורים בנושא. 

3. שלוחת מאזינים. 
4. מידע אודות הספר וחומר נוסף בנושא.

5. חשיפת ראיונות והקלטות עם סוחרי שיער ופאניות, עדות השליחים, ודעת גדו"י.
1,5. עידכונים
2,5. ראיונות

3,5. בענין הכשרות
4,5. הקלטות סוחרי השיער והיצרנים

5,5. בענין שיער מברזיל
6,5. בענין שיער מהודו

7,5. בענין סודות עיבוד השיער
8,5. הקלטות הרבנים
9,5. עדויות השליחים

10,5.  רבנים המתירים
6. בירור המציאות במעשה התגלחת בהודו.

7. השארת הודעה למערכת.
8. הוספה או הסרה מרשימת התפוצה.

9. לתרומות והפצה ראשית.
0.  לחזרה למקום בו האזנתם בפעם האחרונה.

*  להוראות הפעלה.
למעבר בין שלוחה לשלוחה יש להמתין שניה בין הקשה להקשה.

[ שלוחה זו מתעדכנת בתכיפות

 [ שלוחה זו מתעדכנת בתכיפות 

 [ שלוחה זו מתעדכנת בתכיפות 
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