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 "והסירותי מחלה מקרבך"
בכל מקום ובכל  ,הודעה או אזהרה ,כל מודעהכמעט כיום סמוך לחתימת  ותמילים אלו מתנוסס

 הקשר שהוא.

 ובהקשר למה הם מובאות.ות טמהיכן הם מצוטוא מקור המילים הללו, וננתי מה ההתב

דֵ  :כו(-ד)שמות כג, כמשפטים ופני הדברים כך הם: כתוב בפרשת  לֹא ָתָעבְׁ ֲחֶוה ֵלאלֵֹהיֶהם וְׁ תַּ ם לֹא ִתשְׁ
ֵצבֹ ֵבר מַּ שַּ ֵבר תְׁ שַּ ֵסם וְׁ ָהרְׁ ֲעֵשיֶהם ִכי ָהֵרס תְׁ מַּ ֲעֶשה כְׁ לֹא תַּ ֶתם ֵאת וְׁ דְׁ ךְׁ ֶאת  ה'ֵתיֶהם:  וֲַּעבַּ ֱאֹלֵקיֶכם ּוֵברַּ

ֶאת ֵמיֶמיךָ  ָך וְׁ מְׁ חְׁ ךָ  לַּ ר ָיֶמיָך אֲ ַוֲהִסֹרִתי ַמֲחָלה ִמִקְרבֶּ פַּ ֶצָך ֶאת ִמסְׁ ַארְׁ ֵכָלה וֲַּעָקָרה בְׁ שַּ ֶיה מְׁ ֵֵּא:: לֹא ִתהְׁ  מַּ

ת, ברכה לברכת השי" זוכה, ומצבותיה את העבודה זרה שהשובר ומאבדפשוטו של מקרא מבואר 
זכה לאריכות ימים. וי, משיכול ילדים ועקרותוינצל , ויוסר ממנו כל מחלהבלחם ובמים )פרנסה(, 

מכל מיני  ועצומהגדולה הרבה הרבה יותר  וזברכה מפורש שהקב"ה בעצמו מבטיח כן, ו זה פסוקבו
מוציאים סכום גדול אפי' ולפעמים  מכל מיני מקורות שהציבור מדקדקים עליהםשהגיעו סגולות 

, שהברכה הולכת על המאבד וברמב"ן ובאוה"ח שם בובר[הוצאת ]במדרש אגדה  מפורש)וכן נמצא  .עבורם
 .(ולא על כל עבודת ה' בכללותע"ז ומשמשיה, 

בעוד היכן אנו יכולים לקיים מצווה זו בפועל ולקבל את הבטחת ה' הגדולה הזו. ו בדברעוד והתבוננתי 
כיום, בנושא תקרובת ע"ז בפאות  אוהבים" םקונטרס בשם "הישכאינה ה' לידי  מהרהר בדבר יאנ

וכולנו  ,כולנו שמענו עליו בתשס"ד שרא נושא זה, וקאדו הנן בדבר זובוחשבתי שה' מכוון אותי להת
, אך כמו כולם הדחקנו את הנושא הזה ומצאנו איזה אילן להתלות עליו. אך נהרוחלאשמענו עליו שוב 

 להתבונן בדבר שנית. הלגדוזדמנות ווה זו, זוהי העתה שאנו מחפשים איך לקיים מצ

עין כל, וגם אני הקטן ערכתי סידרת בירורים עד היכן שידי והנה הדברים המובאים שם מוכחים ל
וכן מחברי הספר הנ"ל מביאים . 1והדברים ניתנים לבירור לכל אחדמסקנות, ה ןמגעת והגעתי לאות

שטופחת המרה נס ולהווכח בקל במציאות את החומר נגיש לכל אחד שלא מונח בענינים שיוכל להכ
 על פנינו.

  כך הם:ופני הדברים 

בספרו דת בשנת תש"ל , גר"מ שטרנבוך שליט"אההבד"ץ ראב"ד היה נושא זה  ושעורר ניםהראשומ
גדולי הדור מחמת עדויות מוטעות שהגיעו אליהם בדבר, שאר אך הדברים לא התקבלו אצל והלכה, 

וכן נשנה הדבר כמה פעמים אצל כמה וכמה מגדולי ההוראה אך כולם הסיקו להקל בדבר מחמת 
 אותם עדויות מוטעות. 

שנת תשס"ד, עלה הנושא שוב בחוה"מ פסח, והוסכם בפי כל שלא ניתן לסמוך על שמועות ועל ב
מדוייקים אלות ונתונים ש ם, אלא צריך לשלוח שליחי בית דין עיםבלתי מוסמכשל פרופסורים עדויות 

שלחו את ה"ה אמיר דרומי שהוא אדם מצאו וצוק"ל זהגר"ש ואזנר זצוק"ל והגר"נ קרליץ  אכןלבירור, ו
 –נאמן ודייקן מופלא אשר הכיר את אורח חייהם של ההודים מחמת שהיה גר שם תקופה בעברו 

והעיד את עדותו בפניהם מיד הוציאו כרוז לאסור בידו רשימת שאלות ונקודות לבירור. וכשחזר ונתנו 
 .2הודובשע"ז הבתי את השיער הבא מ
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שליח שהוא עצמו ת"ח גדול מאוד ורב  ירושליםוהבד"ץ הגרי"ש אלישיב זצוק"ל  ולאחר מכן שלח
בידו רשימת שאלות לבירור.  נוקהילה גדולה בלונדון, הלא הוא הרה"ג ר' אהרון דוד דונר שליט"א, ונת

, הוציאו פסקם לאסור מיד את כל השיער המגיע וכששב והעיד את עדותו לפני הרב אלישיב והבד"ץ
ורבני קהילות בחו"ל  ת"חמהטמפלים בהודו. ואכן התקבל האיסור בכל תפוצות ישראל ]למעט כמה 

כשהם רים, אך שניסו לפרוך את הדברים הן מבחינה הלכתית והן ע"י חקירות של כל מיני פרופסו
 אחד לאחד.[לחלוטין ופרך אותם  ,שמע את כל דבריהם, הוא טענותיהםעם גרי"ש ניגשו ל

לאחר פסקם הברור של גדולי ישראל, קמו כמה גופי כשרות ע"מ לנסות להקים מערך כשרות על כל 
, אולם כאשר ראו את גודל מורכבות הענין, ואיך שהשיער רישא ועד רישא''הליך ייצור הפאה, מת
הוא נמכר בעולם כולו, וכיום של השיער המשווק הרוב המוחלט  רי הואגזז לתקרובת לע"ז הנה

גבוהה מאוד, והשיער הינו ארוך במיוחד ומשובח מאוד מחמת שאינו  תדירותוב ,ותאדירת יובכמו
וכן ניתן לשנות את צורת השיער את מבנה השיער,  יםפו וכדו' ההורסובשמ חומרים שוניםמטופל ב

לכל סוגי השיער בעולם באופן שלא ניתן לזיהוי, וכן נוכחו לראות את גודל הרמאויות של הסוחרים 
בנושא ום אתפ עד עתה, ניםנאמ יםנקרא אלו שהיו אפי' ,הנוגעים במסחר זהואיך  ,וםחוהעוסקים בת

עלי הכשרויות ונמנעו רשו כל בפ ת כןממח. בחומרת הנושא ומזלזלים םאת נאמנות יםמאבדזה 
כל לפילאית  בדרך אולם הכשר אחד יחיד ומיוחד נשאר על כנו והחל בהנפקת כשרויותמלתת הכשר. 

 בין לילה... ,על טונות של שיער ,מכאן ולהבא ולמפרע ,מאן דבעי

ת הכשרוש נתבררנתעוררה פרשיה זו שוב ע"י ש, וכעת קתמאז ועד תשע"ח הענין הושכן  תמחמו
במפעלי  ים בשנהיפעמוגם זה נעשה רק בתדירות של  ,בלבדת ריח ומישוש ע"י בדיק יתנעש הנ"ל

ת ום והפאניסוחריאצל כל העוד שע"י משגיח אחד ויחיד, על כל העסק בשיער בעולם כולו, ו ,העיבוד
החלו ומאז  ת אפי' בדיקה נדירה זו...ילא נעש ,ואילךממפעלי העיבוד ממשיכים את סחר השיער ש

השגחה אדוקה כפי שניתנת השגחה על תחת  כשראחר בחיפושים אחר מקור שיער רבים וטובים 
וניסו  ביסוד הדבר, תרים שוניםירים מהכמעט ולא קיים יש שפנו אחר הית . ומכיון שהדברבשר וכדו'

בו  יש אחרשאולי שיער כזה או  ,ערות וניחושיםויש שהסתפקו בהשְׁ  ,דאזגדו"י  לפקפק אחר פסקם של
או  ,(שלא מעורב בו שיער טבעי לסינטטי )אחר בדיקת מעבדהעברו ן הכי פחות חשש וכדו'... ויש שאכ

 .מטפחתל

, ואמרתי שלא אמנע עצמי מלהציג ומיד אחר בירור זה קיימתי מצוה זו של ביעור תקרובת ע"ז
  רבים.הדברים ב

, ומצוי הדבר מאוד רואה חוץ מנגעי עצמו' הנגעים אדם כל'וכמובן שאיני ראוי להוכיח, וידוע ש
כל אחד מוצא את עוון חבירו  ךכל אחד מחפש על איזה עוון בא לנו הדבר הזה, א בתקופה קשה זוש

כבוש את א, לכן לא דברים אלואמרתי שוודאי יהיה מי שיודה לי על  אפילו הכיולא את עוון עצמו, 
  .דל יחדלהשומע ישמע והח, והדברים

והסירותי "וברך את לחמך ואת מימך על המקיים מצווה זו תתקיים בנו הבטחת התורה ויה"ר ש 
 ".מחלה מקרבך

המקום לעורר שמפורסמת הסגולה הידועה של אמירת פיטום הקטורת שמפורש בתורה וכאן 
כאשר יש בבית  ,לומר פיטום הקטורתשלא ניתן  ,בדברמגיפה, אולם התבוננתי שהקטורת עוצרת 

 .ה' ישמרנו יג()ישעיה א, "קטורת תועבה היא לי" שלא יאמר בנו ח"וו, לע"ז שיער שהוקטר

  :לתגובות
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 .0747962328או בקו המידע  0583277123או בטלפון 

   

8388832@gmail.com  

   f34092@gmail.com  

mailto:8388832@gmail.com
mailto:f34092@gmail.com

