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[נ.ב. המקור נכתב באידיש לכן יתכנו טעויות תרגום.]
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To verify these conversations and hear the recording itself
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Thanks & Regards!

S. K. Lagah 

 Sr. Manager - New Clients Acquisitions & Servicing

Contact LAGAH EXPORTS - INDIA



Aug 16

(day ago 1)
to me

wwwindianhumanhair.com

S. Lalitha

שער סיני הוא בדרך כלל מאוד ישר עם קצת מאוד נפח אבל קוטר עבה. בשוק שלנו זה שיער לא רצוי. כל שיער שהשוק שלנו מקבל עם תוית 
"סיני" הוא תמיד מעובד. זה מאוד נדיר לקבל שיער סיני גולמי. אולי בגלל שאין הרבה ממנו. חשוב מאוד לציין שהמפעלים הסינים הם מאוד לא 
מהימנים והם רמאים  גדולים. הם משקרים לעיתים תכופות. שיער עם תוית "סיני" מסתבר שהוא לא. חברות שמוכרים פאות משיער "סיני" 
אף פעם לא ראו את השיער הסיני לפני שזה הוכנס לפאה. הם מקבלים את המוצר הסופי. רוב פאניות אף פעם לא ראו שיער סיני גולמי וגם 
לא ראו פאות משיער סיני גולמי. זה בגלל ששיער "סיני" שמשתמשים בו בשווקים שלנו הוא תמיד מעובד. אני גם יודעת שמפעלים סיניים 
מוכרים שיער " מונגולי"  אבל באמת שיער "מונגולי" הוא תמיד מעובד כך שאנחנו לא יודעים מה באמת שם. אני ראיתי שיער מונגולי גולמי 
ובגלל מיקומו הגיאוגרפי - (בין אסיה לאירופה) יש חפיפה בין המראה האתני הכללי והמרקם. זה מדי קרוב לומר בפירוש. חלק מהשיער יש 

לו קוטר דק וקטן (כמו אירופאי) וחלק הוא עבה יותר (כמו הסיני).
מה שאני כן יודעת שפאות משיער "סיני" הם תמיד מעובדות עם סיליקון ואין אפשרות לדעת את מקורם. כן, שיער הודי יש לו כמה וכמה 
תכונות (דרגה גבוה - סוג א' ודרגה נמוכה - סוג ב'). דרגה נמוכה הוא צבע דהוי ומקורזל, שיער יבש והוא לא נמכר בתור דרגה גבוהה וממילא 
הוא מצופה בסיליקון כדי לתת לו מרקם משי וברק. אחרי שישרו את השיער ומצופה סיליקון זה בלתי אפשרי להבדיל בינו לבין שיער סיני. 

בקלות יוכלו להעביר את זה בתור שיער סיני. אם היצרן בסין אומר שיש להם רק שיער סיני אין דרך לשעת אם הוא שיער הודי או לא.
אני אישית לא הייתי קונה שום דבר ממפעל סיני שנמכר בתור שיער סיני.

אי אפשר להרגיש או להריח שיער גולמי כהה ולזהותו בוודאות. חברותי ואני לא נוכל להגיד ב100% וודאות אם חבילה של שיער כהה הוא 
הודי, דרום אמריקאי או כל סוג אתני כהה אחרת. אנחנו רק יכולים לשער בביסוס על התכונות הכלליות אבל בגלל שהתעשייה הזאת היא כל 

כך מושחת, כולנו יודעים שאף פעם אי אפשר לדעת משהו 100% בהצלחה י.ג.
פאנית עד לשבט תשע"ח
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 הישכם אהבים את ה'          מקורות -חלק ב'              קצד   

 
 

 ˙ור˙ ‰˙˜רוב˙˜ונטרס 

 
 הקדמה

 פתיחה

 לגילוח הקשורות להיתר טענות -' א פרק

 אלילה בפני אינו הגילוח - א טענה

 פולחן ולא הכנעה הוא הגילוח -) 1' (ב טענה

 עצמית להקרבה" קרבן" באומרם כוונתם -) 2' (ב טענה

 לאליל ולא למכירה הולך השיער -' ג טענה

 לטמפל הכניסה לקראת' הכנה' רק הוא הגילוח -' ד טענה

 התקרובת לדין הקשורות להיתר טענות -' ב פרק

 'פנים כעין' זה אין -' ה טענה

 האליל לפני ותיהםשער את מקטירים אין -' ו טענה

 מדרבנן רק אסורה מתקרובת הנאה אולי -' ז טענה

 כסף עבור הוא הגילוח -' ח טענה

 למגלחים הקשורות להיתר טענות -' ג פרק

 הם ז"ע עובדי לאו ז"בזה גויים -' ט טענה

 ממש בו אין מסייע -' י טענה

 כמרים אינם המגלחים - א"י טענה

 שלו שאינו דבר אוסר אדם אין - ב"י טענה

 השיער למקור הקשורות להיתר טענות -' ד פרק

 מהמקדשים מגיע מיעוט רק - ג"י טענה

 'שניה תערובת' משום מותר השיער - ד"י טענה

 טוב אינו ההודי שיער - ו"ט טענה

 ולאליל לגוי הקשורות להיתר טענות -' ה פרק

 עצמו הגילוח ולא, העבודה היא השערות הבאת - ז"ט טענה

 ז"ע אינו ההינדו אליל אולי - ז"י טענה

 ושפע ברכות לקבל מכוון הגוי - ח"י טענה

 היופי להורדת רק שזה טוענים הכמרים - ט"י טענה

 זאת בכל אולי -' ו פרק

 בה דלעמו יכולים הציבור רוב שאין גזירה -' כ טענה

 רב וממון בית שלום הפסד - א"כ טענה

 לאיסור פסק לא אלישיב הרב - ב"כ טענה

 



 קצה     מקורות -חלק ב'       הישכם אהבים את ה'     

 קצה
 

קונטרס זה מטרתו להשיב על השאלה האם יש דין תקרובת ע"ז בשיער היוצא מהודו. בנוסף, קונטרס זה מכיל  א.

שאלות האם ניתן להתיר משום 'כל דפריש מרובא פריש', או משום 'מעשה אבותיהם בידיהם', וכן הלאה. תשובות ל

לשאלה ההלכתית האם מתקיימת מצוות כיסוי ראש ע"י חבישת פאה. אף שכמה  שלא להתייחס בקונטרס זה הושם דגש

"א וייס בתחילת תשובתו, ועוד), מהמתירים מצד תקרובת לא מנעו קולמוסם לפרש האיסור מצד צניעות (כגון החיד

כלל הציבור, כגון האם מותר להשכיר דירה לאשה החובשת לזה נוגע דין קונטרס זה עוסק בשאלת תקרובת ע"ז בלבד, ש

 פאה, או להשתמש בכסף של אשה המוכרת פאות, ועוד כיו"ב רבים (וידון בקונטרס נפרד).

זה, יש להעיר שלאורך הקונטרס קראנו לרבנים המתירים בשם טרם נקדים מהם הגורמים שהביאו לכתיבת קונטרס  ב.

, כיון שרובם ככולם לא כתבו דבריהם כפסק, 'המצדדים להיתר', כאשר אליבא דאמת היה צריך לקרוא להם 'המתירים'

של תורה, או ללמד זכות על בנות ישראל וכיו"ב. אך בכ"ז הסכמנו להסתפק בהערה זו ולכתוב  כדרכהאלא לחידודי 

 מתירים', משום הנוחות למען ירוץ הקורא.'ה

, שאין להם , כדלקמן)גרי"ש אלישיב זצ"ל(ד"ז נאמר ע"י ה ישנה בעיה או חוסר מודעּות שקיימת בעיקר אצל המתירים מחו"ל .ג

לאליל, וזה נחשב נתינה לכל דבר  ניתןבמּודעות שנתינה רגע אחד עבור האליל, מבחינתם של הסוגדים זה נקרא שהדבר 

לבד שהוא מפורש ברשב"א דף נא, ד"ז מוכח מסוגיא ע"ז לב ע"ב, דכל מה דפליגי חכמים על ר"א, הוא האם סתם מחשבת עכו"ם לע"ז, אבל [מ

. מתירים אלו מזכירים ששוחט או מביא לע"ז, לכו"ע הוי תקרובת, אף שלוקח אח"כ את הבשר מהאליל לחוץ, כדאיתא התם] שפירשבאופן 

, אלא הכמרים מוכרים אותו... וזה מה שהרב שהפסל לא לוקח את השיערת ההיתר, את העובדה באופן תדיר בתוך טענו

, שכיון שהוא אמריקאי הוא לא מאמין את השיער ההודי) בכדי להתיר(שנכנס אליו בתדירות אלישיב אמר על רב אמריקאי אחד 

של 'קח ותן'. כלומר, לקיחה מוחשית, ונתינה מוחשית. הם לא  , אמריקה היא האב טיפוסכידוע( .66רא' קובץ מס'  בהודו. עובדי ע"זשיש 

 מכירים בזה שאדם 'יתן' והדבר ישאר אצלו...).

. הדבר ידוע שכמרי אמריקה לא מתגלחים לאליל שאלו בתחום זה את כמרי אמריקהבעיה נוספת, הרבנים בחו"ל  .ד

בהם רק ייצוגיות בלבד, כפי כל דבר מיסטי באמריקה, ההינדו, ולמעשה הם מנוטרלים לגמרי מכל עקרונות דת ההינדו, יש 

שאין בו מקוריות כלל. מאמיני ההינדו שמתגלחים, כמו"כ הָספרים והכמרים שבטמפלים בהודו, אומרים על כמרי אמריקה 

 ). 73שהם רפורמים גמורים... (לשמיעה, רא' קובץ מס' 

גאון כה למעשה, אלא ללמד זכות וכדו'. יוצא מן הכלל הרוב המוחלט של המתירים כותבים שאינם מורים הלכאמור,  .ה

יים אך מי שיעיין יראה שהנתונים שבאו לפניו לגבי דת ההינדו היו שגּורב רייטפארט שליט"א, שכתב ממש פסק להתיר, ה

 . רמה אחת מעל כולם

ות בעיון, מתוך דיבוק שהנתונים שבאו לפני המתירים היו שגויים, החלטנו ללמוד את הסוגילכך  התוודענוכאשר  .ו

. סיבה ולבדוק האם דברי המתירים קיימים אף כנגד הנתונים האמיתייםחברים וליבון הדברים לפני גדולי ההוראה, 

נוספת המריצה אותנו לגשת למלאכה, שחלק מהמתירים הודיעו ברורות שחייבים להישען על איזה היתר, אף אם הוא 

. בשלב זה הבנו שאנו כבני תורה היודעים שאם הפאה מטפחת אינה בשיקול אצלם כלומר, חבישתקלוש, כיון שאין ברירה. 

אסורה משום תקרובת, או חשש תקרובת, יש אפשרות ללבוש מטפחת, הרי שמוטל עלינו לבדוק את הטענות שלהם להיתר, 

ר הרצו את הדברים ושמענו שכאש" :שליט"א רליץק נ"וכן מטו משמיה דהגר .האם יש בהם כדי סמיכה לפי כללי הפסיקה

לפני הגר"נ קרליץ שליט"א, אמר כי על פי הלכה אין ראוי לסמוך על היתרים של שעת הדחק בנושא זה, כיון שניתן לכסות 

 .)(ספר 'דברי שלום' עמ' קיט וכו'" טפחת או בכסוי ראש אחרמאת הראש ב

וחלק ניכר יון בסוגיות הדק היטב, כאמור, התשובות דלהלן על דברי המתירים נכתבו ע"י קבוצת ת"ח, מתוך ע .ז

 מהדברים הובא לפני גדולי ההוראה שליט"א.
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כיון שאין  שיש בה כדי סמיכה, נמשוך ידינו מן הענין, טענה אחת אמצֵ תהתשובות נכתבו מתוך מבט ברור, שאילו  .ח

רים בפני הציבור למען . ומשלא מצאנו שום טענה אחת שיש בה כדי סמיכה, התאמצנו להביא את הדברצוננו להתנצח כלל

 ידעון את אשר יעשון, ולא יטמאו חלילה בעוון הנורא של הנאה מתקרובת ע"ז.

 (כפי שנתבאר, הםמי שיעבור על תשובת המתירים, ויראה טענה להיתר שלא התייחסנו אליה, לא ימהר להסיק מסקנות  .ט

, אלא יבדוק את יתר שאינם לפי כללי הפסיקה, כפי שיראה המעיין)וממילא נמצא בדבריהם טענות לה חשו חובה להתיר כיון שאין ברירה...

קודם), היש לציין, שחלק מהטענות להיתר לא הובאו כאן (והובאו בקונטרס הדברים בסוגיות עצמם וילבן עם ת"ח כדרכה של תורה. 

   ר"ח, ועוד. כיון שעיון קל במקור הדברים מראה שנפלה טעות אצל המתיר. כגון הטענה להיתר מהמנ"ח מצוה 

שעל פיו הם בונים  מידע אחד ברורשבניגוד לכל ויכוח הלכתי, בענין היתר השיער של הודו אין למתירים  חשוב לדעת .י

היתר. אלא כל אחד מודה לנתון עובדתי מסויים וחולק על נתון אחר. למשל, יש המודה כי השיער מונח אחר הגזיזה את ה

 הלאה.. וכן ר בעולם הוא מהודו. ויש להיפךבכלי ההונדי, ולא מודה שרוב השיע

 , אין אף אחד שיתיר!!  שהמתירים עצמם כותביםבמילים אחרות, אילו נצרף את כל הנתונים 'לחומרא' 

ת, והלכתיהת ומחלוקרוב ה אינה ככל מחלוקת אחרת בהלכה!א"כ המחלוקת של סיעת המתירים מול סיעת האוסרים 

על . בנידו"ד אין הדבר כך, אלא כל רב שמתיר בונה לו היתר הסגויות לוקת היא בפיענוחת על נתונים ברורים, והמחוממוסד

. נמצא שהרב המתיר כתב היתר לפי מה שהוא שמע, אלא שהוא לא לקח בשיקול כמה סמך נתון עובדתי ָשגוי שבא לפניו

 :חשובות בנידון, כדלהלן נקודות

על סוחרים שאמרו לרבנים נתונים המתאימים לאינטרסים  מורהבידיעה גאמר לנו סוחר שיער ותיק, שהוא יודע  .1

 שלהם, ולא למציאות בשטח. 

, וכן שלא מטשטשים עובדות כדי לייפות את דת ההינדו בעיניהםכמרי דת ההינדו הבאים במגע עם אנשי המערב,  .2

שהם עצמם לא מתגלחים ולא  . ומלבד העובדהבסיוע כספי לא מבוטל ייראו לפניהם כשוטים, בפרט שהם נתמכים על ידם

[ולפי חשבון מכלל הלקוחות  7%מאמינים בעקרונות ההינדו כנ"ל, אין להם שום חשק לאבד את הלקוחות היהודים שהם 

כמו"כ חלק נכבד מהנוצרים מסתייגים משיער מכיון שהם מתעסקים בפאות היקרות יותר]  15%השוק החרדי הוא כ ,של מחיר

 .)80קובץ מס'  רא'(שגילחוהו עבור אליל, 

יש מגזר מסויים בציבור הדתי, שהרבה מהם נלחמים בקנאות על כך שהשיער אינו תקרובת ע"ז, אף אם תתן להם  .3

נתונים ברורים מהשטח, זה לא יזיז אותם מאומה. ויש לנו סמך לכך שהם לא בוחלים בשום אמצעי כדי להוכיח לרבנים 

 .תגם ע"י נתינת 'עדויות' שקריושזה לא ע"ז, 

נמצא שאין אפשרות לאיש להקל בזה, אלא אחרי שלמד את דברי המתירים, ובדק היטב כי הנתונים שהיו בידם, 

 שנמצאים עתה לאחר חודשים של חקירות ובדיקות ע"י דוברי אנגלית והודית. -מתאימים לנתונים המוסמכים 

, הגר"מ שליט"א , הגרחי"ד וייס"לזצ רשימת הרבנים המתירים שהתיחסנו לטענותיהם הלא המה: הגר"י בעלסקי 

, שליט"א ר"י לנדא (בשם דודו הגר"ד לנדא)ג, השליט"א , הגר"מ רייטפארטשליט"א , הגרב"צ ואזנרזצ"ל קליין

 בקבצים שונים. טענות אברכים שהובאו ועוד 

 פתיחה
'לעבוד' אל אחר. ברוב . להבדיל, 'עבודה זרה' פירושה, 'עבודה'עם ישראל נצטווה להקריב קרבנות לה', וזה נקרא 

, אלא שלאו דוקא בעל חי. יכול אדם להקריב לע"ז אבן או מקל או צואה וכו', אם הקרבת קרבן המקרים גם בע"ז מדובר על

 כך חוק עבודתה. 

אליל גלח את ראשם עבור ההמצווה את סוגדיה ל 'עבודה'דת ההינדו המרוכזת בעיקר במדינת הודו, כוללת בתוכה 

לפחות פעם בחיים. השיער ניתן על כלי הגשה הנקרא 'הונדי'. אחר שהשיער הונח  בשינוי, משום 'לא ישמע על פיך') (נכתבבלאגנג'י 
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שם יש אש הדולקת תמיד (רא' קובץ מס'  -שם איזה זמן, מגיע כומר ולוקח מעט מהשיער, ומקטיר אותו במזבח של האליל 

 שנה האחרונות השיער נלקח למכירה. ). אח"כ השיער נלקח לשריפה, או לקבורה, ובשישים 76

 בעת הנחתו בכלי.  שההקרבה נעשתהאף שהשיער נלקח מה'הונדי' למכירה, אין זה גורע מאומה מה'הקרבה', כיון 

, כיון שהשיער גולח עבור האליל, ובכה"ג הוי תקרובת מיד כמו בעת הגילוחלמעשה השיער נעשה ל'תקרובת' כבר 

ר בראשו' ע"ז לב ע"ב, במחלוקת רבנן ור"א, שר"א ס"ל סתם מחשבת נכרי לע"ז, ורבנן השוחט לחמה וללבנה. כך כמבוא

אף שעדיין לא   -ששוחט עבור הע"ז, אז הוי תקרובת  שמודיעסברי רק אם יש רגליים לדבר, כגון ששוחט בתחום הע"ז, או 

השיער נעשה לתקרובת כבר בעת הגילוח, כיון  על כן בנידון דידן, ועוד. )"אנ דף"ז ע( ברשב"אהדיא להוכנס לאליל. וכן מבואר 

 . 64בעת הגילוח שזה עבור האליל. הם חוזרים על שם האליל שוב ושוב לאורך כל הגילוח, רא' קובץ הם מודיעים ש

. ומה שגשמיות והאליל לקח את המנחהאת השיער לאליל,  נתנוכאשר הם הניחו את השיער בכלי ההונדי, מבחינתם הם 

שהוי הקרבה גמורה, אף שאח"כ  -אן, לא גורע מאומה. בדיוק כפי שהם מגישים לו זהב על כלי ההונדי השיער נותרה כ

נלקח ע"י הכמרים. כך גם מבאר הרשב"א בע"ז דף נ"א, לגבי כיכרות הנקראות 'אובליאש', שכיון שהיו מונחות לפני האליל 

 ם לאכילה. איזה רגעים, הם נעשה לתקרובת גמורה, אף שנלקח אח"כ ע"י הכמרי

ריקת הדם, ומכאן ואילך יצא המקריב יד"ח. זעיקר ההקרבה היא  -גם בקרבן המוקרב לה' ע"ג המזבח להבדיל אא"ה 

וכן שיירי הדם שנשפכו ליסוד יורדים לאמה ויוצאים חוץ  , ואינו נספג או נקטר ע"ג המזבח.הרי הדם מתנקה אח"כ שםו

ובכ"ז הוי קרבן,  - בח וניתן אח"כ לכהנים לאכילהזמוגש בצד המ, אלא אינו קרב ע"ג מזבחקרבן ביכורים למקדש. גם 

  ., ועוד כיו"בונקרא שניתן לגבוה

 , ומעתה ניגש לעצם הטענות שכתבו המתירים, ומה יש להשיב עליהן.פתיחהעד כאן ה

 ‚ילוחטענו˙ ל‰י˙ר ‰˜˘ורו˙ ל -‡'  פר˜

  מכיון שגילוח השיער לא נעשה בפני הע"ז, ולא הוי תקרובת.יש הטוענים להיתר, 

ביאור הטענה: מובא בגמ' שאם שחט בהמה חוץ לוילון של הע"ז, לחכמים דר"א לא הוי תקרובת, כיון שאין ראיה 

שים שכוונתו לע"ז. א"כ גם בנידו"ד, כיון שהם מגלחים לא בפני הע"ז, אין להחשיב זאת לתקרובת, כיון שאין הוכחה שעו

 זאת עבור הע"ז. 

 תשובה:

של דת ידינו בכל אלפי המקדשים בכפי הנתונים ש

 ,פסלים וצלמיםיש  ומחוצה לה,שבהודו ההינדו, 

כדמות אותו אליל 'הגדול'  ,תחריטים ותמונות

איך המתגלח היושב ניתן לראות בתמונות שבטירופטי. 

גם כשמגלח לו ו(מתכופף אליו לאורך כל הגילוח הֶצלם  מול

 , אלא מתכופף עוד ועוד,הָספר ת העורף, המתגלח לא מסתובב אלא

. יש על כך תמונות וסירטונים )כדי להישאר תמיד מול הֶצלם

פקידה מראיינת ה(וכן מוקלטת שיחה של אשה מארה"ב לרוב 

מכופפים את הראש טמפל המרכזי שבטירופטי, ואומרת לה שהם ב

אין ֶצלם נגד כל . באולמות הגילוח בעת הגילוח, כנ"ל) לאליל

מקירות האולם, ולטענתם  דמתגלח, אלא יש ֶצלם על אח

בטומאת האליל, ומקריבים שם  'קדוש'המקום כולו 

 .כלי הגשה לאליל -בכלי ההונדי  לאליל את השיער

לגבי אולמות הגילוח הסמוכים לטמפל המרכזי 

מי שאמר שאין שם צלמים, ונסתרו היה שבטירופטי, 

טונים שבידינו המראים שגם דבריו מתמונות וסיר

יש זאת ועוד, באולמות אלו יש צלמים של האליל ההוא. 
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אולם גילוח, ובמרכזו צלם המתעד חניכת בידינו סירטון 

רא'  .וכו' , ומקריבים לפניו בננות וקוקוסבמיוחדגדול 

  .63קובץ 

אך גם אם דבריו היו נכונים, הלא כל המקום ההוא 

והם מתנהגים בו  טענתם)(ל'קדוש' ושייך לאליל ההוא 

טרם כניסתם אליו, וגרביים , ומורידים נעליים 'קדושה'ב

וכו'. וכמ"ש הגר"מ שטרנבוך שליט"א שם ואסור לצלם 

, שכל המקום ההוא הוי לעיל ח"ב פ"א)(רא'  במכתבו

בקובץ תשובות  'בפניה'. וכך נקט הגרי"ש אלישיב זצ"ל

 .ח"ג קי"ח

 יש הטוענים להיתר משום שהגילוח לא נעשה עבור נתינה לאליל, אלא הכנעה והיטהרות טרם כניסתם לבית הע"ז

ששם הם עובדים אותו בעבודות אחרות. נמצא שאין השיער ניתן לאליל כלל, ואדרבה השיער נקרא מאוס ואסור לתיתו 

 .לאליל, לכן אין לו שם תקרובת כלל

 תשובה:

הגילוח מובאת בספריהם, והיא 'עבודה' לכל עבודת  

דבר, כפי שהמתגלחים עצמם מעידים וכן הָספרים 

 . 69והכמרים שם, רא' קובץ מס' 

מלבד זאת, אילו הגילוח הוא רק פעולה טכנית של 

מספר  , יש לשאול'אמיתית'"הכנעה" לפני העבודה ה

 :שאלות

, בצפיפות נוראה מדוע הם מחכים בתור שעות רבות א.

[כפי  , בחום הנורא השורר שםממה שלימהפעמים יל

 -שליט"א ושליחו של החיד"א וייס שתיארו השלוחים הגרא"ד דונר 

בשביל הגילוח? אם זה רק פעולה טכנית של  ]מיר דרומיא

 'הכנעה' לפני ה'עבודה', כל אחד יגלח עצמו בביתו! 

זאת ועוד, אודות ההמתנה בתור ניתן לראות ולשמוע 

 50,000מים של מריטת עצבים! נסו לדמיין תיאורים איו

איש מחכים בתור... כמו כן, ההמתנה בתור מלווה 

(הגלחים לפעמים בשמיעת זעקות נוראיות מהמתגלחים 

לאורך שעות רבות  את גולגולתם בסכין כמופיע בסירטונים) שורטים

 עד שמגיע תוָרם. 

מדוע הָספרים מוסרים גוף ונפש על זה? הרי אין  ב.

נוחה רגע אחד בכל המשמרת שלהם, ונהרסים להם להם מ

[כפי המתואר בראיונות  סחוסי הרגליים ושורשי הידיים

אדיקותם מרוב  -וזה לא מפריע להם , פרים]עם הסָ 

. למה? הרי זה רק פעולה טכנית של 'הכנעה' בטומאה זו

לפני העבודה... ראית מישהו שימסור נפש בשביל ליטול 

 .ה? (להבדיל)לחבירו ידיים טרם התפיל

מדוע רק מדוע לא כל אחד מתקבל להיות מגלח?  ג.

משבט "הבהאים" [לשיטתם הם מיוחסים לאברהם 

מדוע לא יקום אחד אבינו] מותרים לעשות את הגילוח? 

בחינם  לעזור לָספרים בעומס ,מחכים בתורשקהל המיציע 

? וגם אם הוא ָספר במקצועו, הוא לא יקום וללא תשלום

! אם הוא יעשה זאת, הוא יושלך מיידית לעמדת הגילוח

. לסבר את . ויש מי שהתבטא שהוא מסתכן בנפשו(כך שמענולכלא 

האוזן, להוי ידוע כי הפרה היא קדושה אצלם, ויש חוק ממשלתי 

ולכאו' היה להם להודות  )בהודו שהשוחט פרה נידון בעונש מוות

שיאמר להם: "הרי זה לא דין של 'עבודת  .על עזרתו לו

א"כ גם לוח', אלא 'הורדת שיער עבור הכנעה' גרידא, גי

 !"להם את השיער זה יוביל אותם להכנעהאוריד אם אני 

רוצים, המאמינים משמע שיש כאן 'עבודה', ואת זה 

 ומוכנים לסבול כ"כ הרבה בכדי לעשות עבודה זו.

גלחים בביתם ולא תמדוע אלו שלא יכולים להגיע ומ ד.

רק פעולה  ו? הרי זמול פסל מסביב לטמפל, עושים זאת

 שיעשו זאת בחדר הרחצה.טכנית? 

כפי שהם אומרים בפה מלא, מוכח שהאמת היא אלא 

, לכן כי האליל אוהב שיער עבור האלילהם מגלחים ש

את שם האליל,  ללא הפסק לאורך כל הגילוח הם אומרים

אדיקות (הם אומרים זאת כמו 'מנטרה' ובכמובא בסרטונים 

 . )רבה

 יםה לא נעשה בתוך הטמפל הגדול, מבארומה שז

) כי 65שלהם (ניתן לראות בסירטון, קובץ מס'  יםהכמר

, אלא שנתרבו כולם גילחו בתוך הטמפלבימים קדמונים 

סוגדי דת ההינדו, ובנו להם אולמות סביב הטמפל 'והכל 



 קצט     מקורות -חלק ב'       הישכם אהבים את ה'     

    
 

להבדיל, גם השליח בי"ד מקומו של האליל', עכ"ל הטמא. 

 .65קובץ אמיר דרומי העיד כן, רא' 

תירים, שקיבלו את המידע הזה שיש באולמות המיש מ

אלו שסביב הטמפל צלמים כדמות אותו אליל, וחלקם 

יושבים מולו על הברכיים ומורידים את הראש כלפיו, 

ובכ"ז טוענים שעכ"פ זה לא 'בפניה' כיון שזה לא 

 בטמפל...

הגע עצמך, אדם שיהיה בתוך מבנה שיש בו פסל קטן, 

מבנה ובו פסל גדול, האם נאמר שכאשר הוא ובסמוך יש 

כיון שבסמוך לו  -משתחווה לפסל הקטן הוא לא עובד ע"ז 

(עוד צריך לדעת שההלכה של  יש פסל גדול יותר? אתמהה.

'בפניה' אינו חוק ללא טעם, אלא הנקודה היא שאם אינו בפניה, אינך 

 צריך לחוש שעשה זאת עבור האליל. כגון, גוי ששחט בהמה רחוק

מהע"ז, ולא פירש שזה עבורה, אינך צריך לחוש שעשה זאת עבור 

שזה עבורה, ודאי הוי  פירשהאליל (לרבנן, ע"ז לב ע"ב). אך אם הוא 

תקרובת, דלא גרע משוחט לחמה וללבנה ולשם הרים. ורא' ע"ז לב 

ע"ב, ובראשו' שם, דלר"א אם שחט ולא נחר תלינן דעשה זאת עבור 

שחיטה אין בה הכרח ט עבורה. ולרבנן, ששח אפי' שלא פירשהע"ז 

אילו פירש ודאי הוי עבורה ואסור משום תקרובת, שכיוון לע"ז, אך 

רשב"א דף נא, ועוד. כך בכ"מ רא' . ויסוד זה מבואר אפי' שלא בפניה

אומרים שהטענה שהגילוח אינו בפניה, אינו נכון מעיקרו, כיון שהם 

  גילוח כנ"ל).את שם האליל שוב ושוב לאורך כל ה בפירוש

 , וכן הואלשם האליללסיכום: הגילוח הוא ודאי 

הם נוסעים כמה ימים להגיע  א.בנוסף לכך: . לגמריבפניה 

 לול'מקום הקדוש השייך לאליל' (כלשונם) כדי להקריב 

הם עושים  ואםאת השיער, כך הם אומרים בפה מלא. 

הם מקפידים לעשות  -זאת בבית או בבית המלון הסמוך 

שם הם אומרים את  ב.ההוא.  האלילוקא מול צלם זאת ד

ובכגון זה אף אם  -שוב ושוב לאורך כל הגילוח האליל 

שעבודה הגילוח לא היה בפניה, היה נחשב תקרובת משום 

 צריךהם מאמינים שהאליל שלהם  ג.. זו מיוחסת לאליל

את השיער שלהם, והוא אוהב אותו, שעל ידי כך הוא 

את כתב בשינוי משום לא ישמע על פיך) (ני זייבמחזיר לנסיכה 

השיער שהיא השתילה לו (מחמת שנתקרח בחלק מהראש 

וכששואלים  מהכאת רועה). 'קדושה'הע"י שהגן על פרה 

 ?'הרי השיער נמכר לתעשיית הפאותהכמרים 'את 

האליל, הרי  כיון שהשיער היה מונח לפני'תשובתם היא 

  .הוא קיבלו'

המושג קרבן כולל בתוכו גם הקרבה עצמית והתמסרות, כאדם האומר לחבירו  "הקרבתי לך את כל כחותי וזמני", 

שאין כוונתו לקרבן ממש. כך גם כאן המילים שהם אומרים כששואלים אותם על דבר התגלחת אין תרגומה קרבן 

 , וא"כ אין השיער נאסר.יד את הנוי שלו לכבוד האלילשמור - כפשוטו, אלא הקרבה עצמית והתמסרות

 תשובה:

מאמיני ההינדו מגלחים את השיער עבור האליל, 

כמובא לעיל שהם אומרים את שמו לאורך כל הגילוח וכו'. 

שהם מניחים בכך לאליל הם נותנים את השיער נוסף לכך, 

הקרבה  וז(כלי הגשה לאליל) ממילא הונדי כלי האותו ב

כמו כן בסירטונים רבים שומעים שוטה כמשמעה. גמורה פ

 לאליל, ומשמעותה 'מנחה'. offeringאותם אומרים שזה 

וכן בהרבה ראיונות שנעשו עם המתגלחים והכמרים הם 

אומרים בבירור גמור שהשיער ניתן לאליל, וכן כתוב 

 בספרי נימוסיהם.

שלהם שהאליל אמונים על האגדה מאמיני ההינדו 

 ,כנ"ל והוא נותנו לנסיכה וכו'ריך שיער, , וצאוהב שיער

. קרבן אחרגמורה לאליל ככל נמצא שהשיער הוא נתינה 

אף אם כוונתם גם להכנעה עצמית, אין זה בא 'במקום' ו

הכוונה של נתינת השיער לאליל, אלא זה בא כ'תוספת'. 

הגע עצמך, גוי השוחט בהמה עבור האליל, וכששואלים 

האם בכוחינו ב' תשובות,  אותו לסיבת הדבר הוא משיב

השניה תשובה הלהחליט על 'להאמין' לתשובה אחת ו

אין בכוחינו לשוות למעשיהם כלל הדבר, שאינה נכונה?... 

 משמעות שונה ממה שהם עצמם אומרים, ללא ראיה.

 ,שליח בי"דכל זאת כתבנו בלי להתייחס לעובדה ש

קומץ העיד שראה שמגיע כומר ולוקח  ,אמיר דרומי

מכלי ההונדי ומניח על ה'אש תמיד' (להבדיל  שערות

אא"ה) הנמצאת בין אולם הגילוח לטמפל (רא' סירטון 

  ממילא מובן שזה קרבן גמור.. )76קובץ 
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 לאליל את השיער, אלא רק מניחים את השיער בכלישאין כוונת העובדים להקריב היא  מתיריםאחת מטענות ה

 לשטיפה ולמכירה, א"כ אין כאן תקרובת כלל.לקח יהשיער  ע"מ שאח"כההגשה (הונדי) 

 תשובה:

 שליחראשית חשוב לציין (הובא לעיל), את עדותו של 

כלי ההונדי קבוצת שיער, הלוקח מכומר  שראהבי"ד 

. רא' קובץ מס' (להבדיל) תמיד' אש'אותם על הומקטיר 

. ניתן לאליל ממשם . שנית, הם מאמינים שהשיער שלה76

ואף אם השיער הונח רק דקה אחת בכלי ההונדי, 

לגמרי את המנחה! להבדיל  'לקח'מבחינתם האליל 

, ובמ"ב (סי' ו' ס"ק ד, בשם הכוונות)אא"ה, כפי המובא במג"א 

שבאכילה הגוף ניזון מגשמיות המאכל,  סק"ו בשם השל"ה)שם (

דיל, יש גם להם, להב -והנשמה ניזונת מרוחניות המאכל 

כמובן לא כתורה שלנו, אבל ו ,אלוכעין אחיזה בעניינים 

לפי מגוון הטעויות שלהם, הם בהחלט מאמינים שהאליל 

ואף  את המנחה, גם אם 'חומר' השיער נשאר בכלי לקח

  הולך אח"כ למכירה.

על חומר ורוח, חטאים, גיגולי  רבות הם מדברים

עשו איתם בכדי [ניתן לראות ולשמוע בראיונות שנשמות וכו' 

. והתובנה הזו ]0527601197לברר את מהות הגילוח, בטל' 

שהאליל 'לקח' את המנחה הזו, הוא דבר פשוט אצלם... 

המובא בספר  , מביא עדות מתחקיר30(בספר 'יקם שערה לדממה' עמ' 

: "את , ששאלו אשה אחת מהמתגלחות, וז"ל'נאשוויל ועד מהודו'

ן לאליל, אבל האם את יודעת שתוך אומרת שגזיזת שערותיך היא קרב

זמן קצר מהתספורת ישלחו את שערותיך למכירה במרחק של חצי 

עולם מכאן"? והמתגלחת ענתה לה: "לכל מקום שהשער יגיע, הרי 

   .)מבחינתי זהו עבור האליל"

לסיכום, אף שאחרי הנחת השיער בכלי ההינדו הוא 

דיל זאת לאליל. להב נתנוהולך למכירה, מבחינתם הם 

אא"ה, כמו ניסוך היין, שאף שלא עלה באש לה', הוי 

הקרבה לכל דבר. וכן הדם הנשפך ליסוד, נמכר אח"כ 

 לגננים, ואין ריעותא בשם 'קרבן' של זה. 

ראשונים לגבי כיכרות שמניחים אותן לפני האליל דנו ה

יש ב' סוגי כיכרות ביאור:  .כמריםנאכלים אח"כ ע"י הו

, אליללהכיכרות ניתנים  - וג א'ס ;הנאכלים ע"י הכמרים

דינם  .אלא שאחר שהונח בפניו הוא נאכל ע"י הכמרים

 ,לכמריםהמיועדים כיכרות  סוג ב'. הלכו"ע תקרובת גמור

, 'בודלּכָ 'אלא שלפני אכילתם נותנים אותם בפני האליל 

בכיכרות אלו יש שיטה בראשונים להקל, משום שאין 

"ז לאו עע"ז הם. בזמה כן גוייםכוונתם לאליל כלל, ו

פליג, וס"ל דכיון שהיה מביא שיטה זו ו(ע"ז נ"א) הרשב"א 

מטרת מעולם , אף שהוי תקרובת מונח בפני האליל

  .הכמריםהיתה עבור הכיכרות 

הנ"ל שהקלה בכיכרות, הרי אף לשיטה לסיכום, 

השיטה  א.שבנידו"ד השיער הוא תקרובת, משני טעמים: 

"ס ופוסקים שגויים הזו נשענת על הקולא המובאת בש

בזמה"ז לאו עע"ז הם, וממילא אין לזה שייכות לנידו"ד 

בנידון  ב.שמאמיני ההינדו הם עע"ז גמורים כנ"ל. 

דכיכרות שיטה זו הקלה משום שתכליתם עבור הכמרים, 

וההנחה בפני האליל היא לכבוד בעלמא, משאי"כ בנידו"ד 

ים על שיטה חלקו הראשונם כל זאת וע השיער גולח עבור האליל.

 כנ"ל. , כיון שס"ס הונח לפני האלילזו

ע"ז, ה דשימקאולמות הגילוח אינם וכן לטמפל.  כניסהיש הטוענים שאין הגילוח 'עבודה', אלא רק 'הכנה' לקראת ה

 ת ולא ניתן להגיע עמם לבית האליל.הם טמאולשיטתם אלא אדרבה הם מקומות של בזיון, כיון שהשערות 

 תשובה:

 "זע מקוםלפי המסמכים שבידינו אולמות הגילוח הם 

. יש על כך ממש'טמפל' על אף שהם לא נקראים  ,לכל דבר

עדויות וסירטונים לרוב. כאמור, הסיבה שלא מגלחים 

, אך הגילוח הוא 65בטמפל הוא מחוסר מקום, רא' קובץ 

רבים בהודו שאין בעיה של לכן במקומות  .ע"ז גמורה

כפי שרואים  בתוך הטמפלחוסר מקום, הגילוח נעשה 

 . 84בתמונות. רא' קובץ 
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הכנה לפני "ו "הורדת הטומאה"ביאור מעשה הגילוח כ

, אינו נכון. הן מצד החומר שבידינו, והן "הכניסה לטמפל

מצד הסברא פשוטה. דהנה ביומיום רק מיעוט מהבאים 

עם עולים לבית הע"ז  לטמפל מתגלחים, והרוב

... מדוע הכמרים לא מסלקים אותם מהטמפל שערותיהם

על שבאים בטומאתם אל האליל? יתירה מזאת, מדוע 

לא שאינם מסתפרים בפעם הזאת שבאו המאמינים עצמם 

חוששים לכך, הלא הם נסעו אל הטמפל הזה כמה ימים?! 

 וכי אין רצונם לעובדו בצורה מלאה?

ולם רוצים להכין עצמם לכבוד שמא תאמר, אולי לא כ

הע"ז... זה לא נכון. כיון שיש דבר שהוא כן כתוב 

בספריהם כ'הכנה' עבור הגעה לטמפל, וזה הטבילה בנהר 

לא מוותר על זה! בכל התחקירים מובא שאת זה  ואף אחד

 .   74. רא' קובץ כולם עושים

מדוע הם עושים את התגלחת דוקא לפני האליל 

מה כאשר העשירים מתגלחים באולמות הגילוח? ל

 במלונות ליד הם מקפידים לשים צלם לפניהם?

) נתקשה 30בעל 'יקם שערה לדממה' (עמ' כאן המקום לציין ש

מתקבל הרושם שבחדרי תספורת פרטיים אלו פשוט לא בזה, והשיב: "

 ... טרחו מנהלי הע"ז להסיר את הפסלים"

 למה חשוב להם כ"כ לשים את השיער בכלי ההונדי?

למה מגיע כומר ומקטיר חלק מהשיער במזבח שלפני 

 ?'הגדול'האולם של הפסל 

יכול  -למה מי שאינו יכול לבוא למקדש לתגלחת 

להתגלח בבית מול פסל ולשלוח את השיער ע"י שליח 

 שיניחנו בהונדי?

העידו שליחי בתי הדין שיש כאלה מהאדוקים שבהם 

תמונות  (רא' שמכניסים את שערם ממש לפני הפסל הגדול

, מדוע לא יסלקום הכמרים שהם מכניסים )87קובץ 

אלא כאמור, הגילוח הוא עבודה לכל דבר,  טומאה לפניו?

 ולא 'הכנה' לעבודה אחרת.

 ˙˜רוב˙ טענו˙ ל‰י˙ר ‰˜˘ורו˙ ל„ין ‰ -פר˜ ב' 

נאסרת תמיד,  אנעשות לפני ה' בבית המקדש) היבפוסקים מבואר שתקרובת שהיא כעין פנים (היינו כעין עבודות ה

וכך כדי שיאסר משום תקרובת.  -ה בהם כעין זביחה, היינו 'חיתוך' עבור הע"ז ועבודות שאינן כעין פנים צריך שיהי

לא סוברים כך להלכה, אלא רק אם נעשה כעין פנים זה יש הטוענים כי הרמב"ן והרשב"א נפסק ברמב"ם וטשו"ע. 

 .הקללף שיטה זו וא"כ ניתן לצר. , לא נאסרנעשה כעין פנים נאסר, ואם לא

 ביאור הטענה:

(או 'כעין תקרובת שהיא 'כעין זביחה'  ב.תקרובת שהיא 'כעין פנים'.  א.נקדים כי בנידון תקרובת ע"ז יש שלושה מושגים: 

 ן פנים. תקרובת שהיא לא כעין זביחה ולא כעי ג.. זריקה המשתברת', ואינו נצרך עתה לענינינו)

(לקמן נראה שאין כאן ג' מושגים אלא ב': 'כעין פנים', ו'לא כעין פנים'. והגדרת 'כעין פנים' נבחנת בכל ירָאה לפי חוק עבודתה. אך 

 לא נקדים את המאוחר).

 פירושו כל דבר שכמותו נכנס לביהמ"ק כקרבן.  'כעין פנים'

נכנס  לא, גם אם ע"א בכ"מ, וכן הוא ברמב"ן, רשב"א, מאירי ועוד) (כך מבואר בדף נאפירושו כל חיתוך שהוא  'כעין זביחה'

 לביהמ"ק כדוגמתו לקרבן. 

 היינו שאין נכנס כדוגמתו לקרבן, וכן אין בו חיתוך. כמו אבני מרקוליס (נ ע"א).  'לא זה ולא זה'
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עשה בו חיתוך, הוא רק . וגילוח השיער כיון שנרק אם היא כעין פניםטוען המתיר, שלכמה ראשונים תקרובת נאסרת 

 'כעין זביחה' ולא כעין פנים, שהרי לא מקריבין שיער בביהמ"ק. ממילא לאותם ראשונים, השיער לא יאסר.

שעובדין אותה במקל, שבר מקל בפניה חייב  "זע ,אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה אמר רבבדף נא ע"א " עוד נקדים:

  ".ונאסרת, זרק מקל לפניה חייב ואינה נאסרת

 באין דרכה , אמר ר' יוחנן הזובח בהמה מחוסרת אבר לע"ז, פטור. בתוס' מבואר שמיירי(ללא קשר לדברי רב)משך הגמ' בה

נוקטים וסיעתו . הרשב"א במקל) ברגילה(דרב מיירי על רב, שהם לא דיברו על אותו מקרה לא פליג בבהמה כלל, וממילא ר' יוחנן 

 ששניהם(על רב  פליגה, והוא בא עתה להקריב לה מחוסרת אבר. וממילא ר' יוחנן בבהמה שלימ שדרכהשר' יוחנן מיירי בע"ז 

וגם  -לרמב"ם וסיעתו אפי' אם דרכה בבהמה שלימה, אין כאן מחלוקת , ומצריך 'כעין פנים' ולא סגי ב'כעין זביחה'. בכך) רגילהמדברים על 

  רב יודה לר' יוחנן שפטור, דמחוסרת אבר גרע ממקל.

. א"כ טוען )ס"ב סנהדריןסוגיא דראשונים, רמב"ם וטוש"ע פסקו כרב, וכן פשטות הה(רוב פסקו כר' יוחנן ויש שפסקו כרב להלכה, יש ש

 המתיר הנ"ל, לאלו שפסקו כר' יוחנן, שיער אינו כעין פנים, וניתן לצרפם כסניף להקל. 

  תשובה:

 המון ראשונים"שכתב המתיר ראשית נתייחס לדברי 

לא המה הרמב"ן ותלמידיו והרא"ש ס"ל לא כהשו"ע ה

 והר"ן ועוד". 

אין זה נכון, דאף אם דעת הרמב"ן  במכ"ת, ובכן

והרשב"א הוי כדבריו (לקמן נראה דאין זה כך), מ"מ דעת 

הוא דאף  הראב"דאינו כן, דהנה דעת  רוב הראשונים

 התוס'דאיכא פלוגתא בין רב ור' יוחנן, נקטינן כרב. ודעת 

גתא כלל, ר' יוחנן סובר כרב, אלא הוא (נא ע"א) דליכא פלו

 הרמב"םדיבר בע"ז שאין דרכה בבהמה כלל. וכן דעת 

מבואר  ברא"שדליכא מחלוקת בין רב לר' יוחנן, וגם 

דנוקט כרב לענין שבירת מקל, ואדרבה ממה שמחמיר 

במקל ואח"כ העתיק מימרא דר' יוחנן בבהמה בעלת מום 

בעלת מום לכאו' משמע דס"ל כהרמב"ם דרק בבהמה 

, אבל במקל (דאת זה הע"ז לא רוצה)פוטר ר' יוחנן דגרע יותר 

מודה דחייב, ואפי' לא נאמר כן מ"מ זה ברור דבשבירת 

נקט כר'  שהר"ןמקל נקט הרא"ש לדינא דחייב, וכן מ"ש 

יוחנן אינו נכון שהרי רק העתיק שני הדעות ולא הכריע, 

' בסחולק על דעת הרמב"ן כנ"ל, וכן  במאיריוכן 

 היראיםסתם לחומרא בשבירת מקל כרב. וכן  ההשלמה

בשאילתות דרב בסי' קא פסק כרב. ועוד יותר מצאנו כבר 

פ' מצורע (שאילתא פ"ח) שיישב הא דאמרי'  אחאי גאון

במס' יבמות (דף קג:) בסנדל של תקרובת ע"ז שכבר הקשו 

הרמב"ן והרשב"א דבעינן כעין פנים ותירצו דמיירי 

, ובשאילתות הקשה קושיא זו ותירץ שנשחט לע"ז וכו'

"כגון שקיצעו מתחלה לכך", הרי פשיטא לי' דבכה"ג חייב, 

בע"ז כאן (נא ע"ב) העתיק דברי השאלתות.  והראבי"ה

ועי' בהעמק שאלה על השאילתות שם (אות י"ט) דגם 

רש"י ביבמות שם נתכוון לזה, ואיך שיהי' הפי' ברש"י, 

נוקט לדינא  דרש"י ברור עכ"פ משם ומעוד כמה סוגיות

פשיטא לי' לאיסור  בתלמידי רבינו יונהכהמחמירים. גם 

בכל דבר המשתבר כעין פנים, ולא הזכירו כלל דעת ר' 

(ע"ז פ"ד ה"א) דלא  בפסקי הריא"זיוחנן דחולק. ועי' 

פליגי רב ור' יוחנן דשאני בהמה בעלת מום, כיון שבהמה 

אם הוא  ראוי' לגבוה, דבזה דוקא לא חייבה תורה אלא

כעין ממש שלגבוה, ולכן בשבירת מקל ושחיטת חגב 

 פשיטא לי' לדינא שחייבין כמ"ש רב. 

לחומרא ולא הזכיר כלל  הטורולענין דינא הלא סתם 

בלא שום  המחברדעה החולקת בשבירת מקל, וכן פסק 

רב דעת החולק, ונמצא שדעת רוב הראשונים, הלא המה: 

תוספות, רא"ש, אחאי גאון, רמב"ם, ראב"ד, רש"י, 

מאירי, ס' השלמה, ראבי"ה, תלמידי רבינו יונה, 

לא הכריע,  הר"ןוגם  הריא"ז, וכן נקט הטור ושלחן ערוך,

וכי יעלה על הדעת להקל באיסור עבודה זרה החמור נגד 

כלל את  לא הזכירוכל הראשונים, ובפרט שהטור ושו"ע 

 דברי המקילים.

"א אכן שהרמב"ן והרשב צריך לדעת אחר כל זאת,

(והשובר מקל בפני ע"ז שעבודתה על רב  חולקלמדו שר' יוחנן 

אולם הם מדברים רק . לקשקש לפניה במקל, אין המקל נאסר)

  !אין עבודתה בכךעל 

מן הש"ס ופוסקים מתבאר יסוד אחד  ביאור קצר:

 . חשוב

 ב.אין דרכה בכך.  : א.בעבודה זרה יש ג' קטגוריות

 ביאור: עבודתה בכך.   ג.דרכה בכך. 
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היינו שעובדה בדבר שאין דרכה בו.  -אין דרכה בכך  .א

 עובדה במקל, והיא דרכה בבהמה.שכגון 

היינו עובדה בדבר שרגילה בו. כגון  -דרכה בכך  .ב

 שעובדה בזריקת מקל, ועבודתה בשבירת מקל.

עבודתה. כגון כפי חוק היינו שעובדה  -עבודתה בכך  .ג

 ל. רת מקישעובדה בשבירת מקל, ועבודתה בשב

תקרובת אסורה בהנאה ממש"כ  -איסור תקרובת 

(ע"ז יב ע"ב; לד ע"ב; מד "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם" 

. א"כ ְלמה משמש הפסוק "ויאכלו זבחי ע"ב; רמב"ם ע"ז ז, ב)

תקרובת שאינה  א.דברים:  שני מתים"? פסוק זה מלמד

קריבה בפנים, אינה נחשבת תקרובת אא"כ היא 'כעין 

אלא  ,. ב. שלא מועיל ביטול בתקרובתלקמן)(כדזביחה' 

שלא  - (ע"ז כט ע"ב)היא נשארת לעולם באיסורה כמת 

(וכן שע"ז מטמא . כהֶצלם שאילו שיברה גוי פקע ממנו דין ע"ז

 באהל [חולין יג ע"ב], או במגע, ולא נוגע לדידן). 

תקרובת שעבודתה בכך אסורה בהנאה?  כלובכן, האם 

חיתוך? זו מחלוקת בדף נ ע"א גם אם לא נעשה בה שום 

לגבי אבני מרקוליס שביטלום נכרים וחיפו בהן דרכים. 

המתיר נוקט שמותר ללכת עליהן כיון שתקרובתן אינה 

 . (רמב"ם ע"ז ח, יב)'כעין פנים'. וכך נפסק 

 אשרמה הכוונה 'אינה כעין פנים'? האם הפשט שירָאה 

ם (שאותו לא מקריבילשחוט לה תרנגול  חוק עבודתה

, אין התרנגול נעשה תקרובת כיון שאינו 'כעין במקדש)

 פנים'?

(ואין לומר דאע"פ שאינו קרב לפנים, הוי תקרובת, כיון 

(כפרש"י), זה אינו, דאנן בשיטת זביחת בעל חי דהוא 

הרשב"א קיימין השתא, ואיהו כתב בדף נא ע"ב, דחכמים 

פטרי נמי בכל חיה ועוף שאין דוגמתם הפוטרים בחגב, 

עי"ש. ואח"כ כתב דר' יוחנן דבעלת מום ורבנן  זבחבמ

 דחגב, בחדא שיטה קיימי, וקיימ"ל כתרווייהו).

התשובה היא, ודאי שהתרנגול נעשה תקרובת ונאסר 

 בהנאה. 

 מונטסון.    :שעה 'ג סי"חוכך מפורש בשו"ת הרשב"א 

מפני מה גזרו והחמירו במגיע (במגע) עכו"ם  שאלת"

שדרכן להקריב לע"ז, ולא חששו  ביין שלנו מבשאר דברים

 שמא דעתו של עכו"ם בנגיעתו בהן לתקרובת ע"ז? 

מה זו שאלה, היין נאסר בשכשוך, שכן דרכן  תשובה

לנסך בשכשוך לע"ז, ולפיכך גזרו בשלנו כל שנוגע שמא 

אבל בשר ותרנגול לבן שכשך לע"ז וכן בסתם יינן. 

ה, אלא ואצטרובילי וכיוצא בהן אין תקרובתן שלהן בנגיע

או בתקרובת ששוברין לפניה או שמקריבין  בשחיטה

לפנים מן הקלקלין ולמה נחוש בנגיעה שלהם בשלנו", 

 עכ"ל.

הא אינו ק' איסור תקרובת, וחזינן דהתרנגול הוי ב

אלא כנ"ל, כל מה שהרשב"א דיבר בסוגיא דדף  -לפנים? 

והתקרובת (, 'זובח לאלהים יחרם'הנלמדים מלגבי זה  ,א"נ

בשלא  עצם העבודה, כפי שחיוב על מוגבלת לכעין פנים ממששלהם 

הנלמדים מ'איכה לגבי , ולא )לכעין פנים ממש מוגבלכדרכה 

, 'כעין זביחה'אלא שתהא  -(והתקרובת שלהם לא מוגבלת יעבדו' 

 זובחממה דכשהוזכר תקרובת בכתוב, הוזכר בלשון 'זבח', כמ"ש '

 .ברשב"א קידושין נח) מתים' כמבואר זבחי'ויאכלו לאלהים', או 

  התשובה היא כך:   א"כ מהו שאמרו שצריך 'כעין פנים'?

לאלהים יחרם'  זובח(כמ"ש ' זביחהשל תקרובת זה  'אב'ה

. ), כנ"לזבחלשון  -מתים' (רשב"א, מאירי)  זבחי(רש"י), או ממש"כ 'ויאכלו 

עבורה תפוח,  לחתוךחוק עבודתה הוא אשר על כן, ירָאה 

 ה תפוח מתחייב על עובד ע"ז.הרי החותך עבור

משום  , האם הוא נאסרח עצמומה בנוגע לתפו

 וע"ז זרואים את התפוח כבהמה של  ? ת. אנותקרובת

עבורה את התפוח,  חותך, ואם הוא (רמב"ן, ריטב"א, מאירי ועוד)

וזה נקרא כעין  זה נעשה ע"י כך תקרובת ונאסר.הרי 

הוא כעין  ךהחיתואף שאין תפוח קרב בפנים, אבל  פנים!

וכאשר מדובר על תקרובת  -ארבע עבודות הנעשות בפנים 

 . בשביל להאסר , זה מספיקחוק עבודתהשהיא 

 -' ממשכל מה שדיברו אותם ראשונים על 'כעין פנים 

זהו רק בנוגע לירָאה שאין דרכה באותו דבר, או אפילו 

שהיה מקום  כך חוק עבודתה! אך לאדרכה באותו דבר, 

בהמה לפעור פטור, כיון שאין זו עבודתה לומר שהזובח 

בא הפסוק "זובח לאלהים  על זה - והוי כזובח להנאתו

יחרם בלתי לה' לבדו", להזהיר על אותן עבודות השייכות 

לה',  רקדיש לעשותן  (זיבוח, השתחוואה, ניסוך וזריקה)לה' 

 אף שאין עבודתה בכך.ולא לע"ז, 

 -יוחנן  הרמב"ן והרשב"א ינקטו בדעת ר' ,על כן

! כיון שאינו דרך עבודתה, וכן פטורלפעור  צבישהזובח 

 אינו כעין פנים ממש. 

הקריב לה צבי אין כאן 'עבודה', אם העומק בזה הוא, ש

. א"כ מדוע אילו שחט לה כבש צבילא רוצה יראה זו שכיון 

זה כן עבודה? הרי 'פעור' רוצה צואה ולא כבש? י"ל מה 

 (אלהים אחרים)שגם העבד  רוצה, ודאי (הקב"ה)שהאדון 



 הישכם אהבים את ה'          מקורות -חלק ב'              רד   

 
 

רוצה. לכן כבש שקרב לגבוה, ודאי גם העבד ירצה ואסור. 

ממילא גם העבד אינו רוצה צבי אינו קרב לגבוה, לעומ"ז 

 . זאת כל כמה שאין עבודתו בכך

נמצא שטענת המתיר, לצרף את הרמב"ן והרשב"א 

כסניף להקל בנידו"ד, אינה נכונה! כיון שגילוח השיער של 

לכל והוי תקרובת  דרך עבודתה בכך! -דו דת ההינ

שכך חוק , כפי שזובח תרנגול לבן לירָאה השיטות

 כמבואר בשו"ת הרשב"א הנ"ל. , דהוי תקרובת עבודתה

, שאכן צריך 'כעין (לרשב"א, בדעת ר' יוחנן)כלל הדבר הוא 

אלא שהגדרת 'כעין פנים' נבחנת אצל פנים' לכל תקרובת, 

אם חוק עבודתה לעובדה ו. כל ירָאה לפי חוק עבודתה

בבצירת ענבים עבורה, אזי הענבים היא ה'בהמה' שלה, 

וממילא הבצירה הוי 'כעין פנים' דידה. ואם אין חוק 

אפי'  -עבודתה בבצירת ענבים, אז צריך כעין פנים ממש 

  אם היא רגילה בענבים בענין אחר!

יש אלו שנוקטים ש(לראשונים א"כ במה חלקו רב ור' יוחנן 

 תשובה:, ובמה לא נחלקו? ניהם מחלוקת)בי

מספיק 'כעין  לכ"עבדבר שהוא חוק עבודתה,  א.

(אמנם, צריך לדעת שסיעת הרשב"א נוקטים שר' יוחנן זביחה'. 

אפי' בדבר  שצריך חיתוך דוקאדבעלת מום ורבנן דחגב, ינקטו 

לא מהני להחשיבו כעין זביחה. כך  ושבירהשהוא חוק עבודתה! 

בסוגיא דדף נב ע"א, עי"ש. ורא' רש"י בסוגיא נראה מדבריהם 

, שפטרו, ששבירה אינה חגבדחגב, שנוקט שזו הסברא של רבנן ד

  כעין זביחה, וכעי"ז בריטב"א דף נ ע"ב, ואכמ"ל).

בדבר ש'אינו דרכה', כלומר, שאינה רגילה באותו  ב.

(כגון שאינה רגילה בענבים בשום ענין, אפי' בענין אחר הדבר 

(מלבד צריך כעין פנים ממש  לכ"ע, עבורה ענבים) והוא בוצר

 . לשיטת הראב"ד בדעת רב, שלא צריך)

בזה הם  -בדבר שרגילה בו, אך אין זה חוק עבודתה  ג.

. רב סובר מספיק 'כעין זביחה', כיון שאותו דבר חלקו

ואיננו צריכים  -רגילה בו, הרי הוא נעשה כמו בהמה שלה 

 (לסיעת הרשב"א)ר. ור' יוחנן לפס' 'זובח לאלהים' כדי לאסו

לא סובר סברא זו, אלא כל כמה שאין זה חוק עבודתה, 

עצם צריכין אנו לפס' 'זובח לאלהים' כדי לחייבו על 

, ורק אם הוא כעין פנים ממש, חייב, ואם לא, העבודה

פטור. וממילא גם התקרובת כך, רק אם היא כעין פנים 

 ממש הוי לה דין תקרובת כנ"ל.

שבדבר שהוא חוק עבודתה, לא צריך כעין  מה הסיבה

 פנים אלא רק כעין זביחה?

כדי להגביל את איסור תקרובת ל'כעין פנים תשובה: 

ממש' בלבד, צריך פסוק לזה. כיון שכאשר אדם הקריב 

, זה נעשה דבר שהיא חפצה בולפני ירָאה מסויימת 

  ומאי שנא שזה לא קרב בפנים? עבורהתקרובת 

בכדי היא  'קרב בפנים'עם שצריך הטבמילים אחרות, 

בתקרובת זו, דאם  חפצהלהיות בטוחים שהע"ז הזו 

כנ"ל. א"כ  (אלהים אחרים)חפץ בזה, ק"ו העבד  (הקב"ה)האדון 

המקריב לה דבר שהוא חוק עבודתה, הא קמן שהיא חפצה 

 בזה, וודאי הוי תקרובת. 

, ע"ז שחוק פירושש. א"כ למה צריך 'כעין זביחה'? 

המקל לא נאסר משום מדוע זריקת מקל לפניה, עבודתה ב

ת. כיון שכשמוזכר  מה שהיא רוצה? זה, הרי תקרובת

בלשון 'זבח', משמע שה'אב' תמיד בכתוב 'תקרובת' הוא 

של תקרובת הוא זביחה עבור הע"ז. וחז"ל למדו ש'זביחה' 

 חיתוך(והוא כל אין הכוונה זביחה דוקא, אלא גם כעין זביחה 

. ובסנהדרין ס"ב איתא ש'חיתוך' הוא אב, עבורה שבירה עבורה, ולרב אף

גורם להקרבה להחשב 'תקרובת'. ואם  )ו'שבירה' היא תולדה

בזריקה וכדו', לא ע"י 'חיתוך', כגון שזרק הקריב לאליל 

, הוא עבד אותה, אבל לא 'הקריב' לה, אז אבן למרקוליס

 . משום תקרובתנאסרת ולכן האבן לא 

, חיובו הוא חוק עבודתהבר שהוא לסיכום, עובד ע"ז בד

מ'איכה יעבדו', והלימוד לאסור תקרובת הוא מ'לא ידבק 

מתים' או  זבחיבידך', וגדר מהו תקרובת נלמד מ'ויאכלו 

 -אין הגבלה לתקרובת ממילא  .זבחלשון  -לאלהים'  זובח'

 .מלבד מה שהיא צריכה להיות כעין זביחה

תה, מנין חוק עבוד שאינולעומ"ז, עובד ע"ז בדבר 

שחייב על עצם העבודה, אולי הוא פטור? התשובה היא 

אם עבד לע"ז  רקשאכן הפסוק אומר, שכל החיוב הוא 

שהיה צריך לעשותן לה', או  -אחת מארבע עבודות 

 מה שקרב לה'.  רקשהקריב לפניה 

. רק בעבודות השייכות לה' משמע שהכתוב מיירי

 דר שלממילא לא שייך שתהא התקרובת אסורה ללא ג

אילו היה בפנים. לכן, אם הוא כעין פנים, הוי  'עבודה'

עבודה, והתקרובת נאסר, ואם אינו כעין פנים, אין כאן 

 עבודה והתקרובת לא נאסר.

הוכחה נוספת שב'חוק עבודתה' ר' יוחנן לא מצריך 

 כעין פנים ממש:

מר' ינאי:  ר' יוחנן בעי מיניהבדף נב ע"א (בסופו) "

, מהו? מי מהניא להו של אוכליםבים תקרובת עבודת כוכ

 "? ביטול לטהרינהו מטומאה או לא
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שואל דהנה ביטול של גוי לא מועיל  ר' יוחנןפירוש, 

, האם הביטול יועיל עכ"פ של אוכליןלהתיר תקרובת 

 לסלק הטומאה מתקרובת זו.

וק' אם דברי הרשב"א בדף נ"א הם כפשוטם, שר' יוחנן 

, ממשם היא כעין פנים תקרובת אסורה רק א שכלנוקט 

, מדוע שואל בלשון 'תקרובת אפי' אם הוא חוק עבודתה

', וכי מקריבין בפנים לגבוה דבר שאינו אוכלין? של אוכלין

של עבודת כוכבים מי מהניא  תקרובתלימור בסתמא '

יש תקרובת שאינה להו...'? אלא מוכח שגם לר' יוחנן 

ת שאינה שחוק עבודתה בתקרוב, ואיזו היא? זו אוכלין

ליתא  [והרשב"א]כנ"ל, דלרמב"ן (ע"י שבירה ככלים  ואינו של אוכלין

אלא  )לר' יוחנן תולדה של זביחה האמורה בסנהדרין, שהיא שבירה

כגון  ,או ע"י 'זריקה משתברת' ,כגון מעביר שערו לכמוש ,ע"י חיתוך

 . חוק עבודתה שכךספת צואה לע"ז 

 קושיא מדברי הרשב"א

אבל אם שחט : ""ב ד"ה 'ונראה לי')(נא עכתב הרשב"א 

 ,לפניה בהמה בעלת מום שחסרה אחד מאיבריה פטור

זובח 'שנאמר  ...ואינה נאסרת דלאו כעין פנים היא

לא אסרה תורה אלא כעין פנים, ותקרובת  'לאלהים יחרם

שאינו כעין פנים ולא ראוי למזבח כגון אבנים ומקל וחגב 

המקל או ששחט  וצואה וכיוצא בהן, אע"פ ששבר לפניה

דאיכא תקרובת  ,לה החגב וזרק לפניה הצואה והיא ליחה

ין, דכעין רהרי אלו מות שדרכה בכך אע"פרת בהמשת

פנים ממש בעינן ולא כעין זביחה, דהלכתא כחכמים 

 ."דפליגי עליה דר' יהודה בשחט לה חגב

 משמע דאף אם דרכה בכך, אין חייב אלא כעין פנים?

 יישוב דברי הרשב"א

שכתב הרשב"א "אע"פ שדרכה בכך", אין כוונתו מה 

, אלא פירוש כפי המבואר בסוגיא שכך חק עבודתה

כגון שדרכה  -אבל הוא עבד בענין אחר  שדרכה באותו ענין

. אבל אם עבודתה הנחת ענבים והוא בצר עבורה ענביםב

, ודאי הוי תקרובת אף דאינו כעין בצור עבורה ענביםל

 פנים, וכנ"ל.

דהלכתא ח ממה שכתב באותו משפט "דבר זה מוכ

והלא  -" בשחט לה חגבכחכמים דפליגי עליה דר' יהודה 

התם מיירי שאין זה חק עבודתה, דאם חוק עבודתה 

לשחוט לה חגב, ודאי שחייב, שהרי עבד ע"ז כדרכה, ומאי 

(לא מדובר בסוגיא שם שנא מזורק אבן למרקוליס שחייב. 

   חייב או פטור). האם עצם העבודהעל תקרובת, אלא על 

 "ב, וז"ל:דף נא עכמו כן, דבר זה מוכח ברשב"א 

(ר"ל הני ואומר רבינו הרב נ"ר דהיינו טעמא דמתני' דשרי "

אפי' למאן דאמר  מעות וכלים שנמצאו על האליל דרך בזיון)

ולא בעינן זריקה  ,דאבני מרקוליס אסורין מדין תקרובת

בכלל המשתברת, משום דמעות וכסות וכלים אינם 

 ...". ואף על פי שדרכה בכךתקרובת 

מוכח שמילים 'דרכה בכך' אין הכוונה 'שכך חק 

מיירי במרקוליס (כמובא ברשב"א שם) עבודתה', דהמשנה 

אלא שכך דרכן . אלא באבנים מעות וכליםואין עבודתה ב

 , אך עבודתה במשהו אחר!להביא לה מעות וכלים

וחנן, הא דהרשב"א נוקט בר' י -הנ"ל מלבד כל 

. מוכרח המציאותשב'חוק עבודתה' די ב'כעין זביחה' הוא 

כיון שאין לרשב"א שום מקור לומר בר' יוחנן שמותר 

. אם עבד אותה כחוק עבודתהתקרובת שאינה כעין פנים, 

שחוק כלומר, אין שום מקור להתיר תרנגול שנשחט לע"ז 

(מלבד שמפורש בשו"ת הרשב"א לאיסור בתרנגול!  עבודתה

 )ללמוד כך ברשב"א לא היה ניתן -גם לולי זאת , הרי שלעיל מובאכ

כיון שר' יוחנן דיבר באין דרכה בכך (מחוסרת אבר), וכן 

רבנן דר' יהודה (שוחט חגב) דיברו באין דרכה בכך, או 

, שהרי הם דיברו (רא' רש"י ותוס')עכ"פ אין חוק עבודתה בכך 

רי אחר אם חייב או פטור, ואיך רבנן פט עצם העבודהעל 

הם דיברו על אין ודאי ששיש פסוק 'איכה יעבדו'? אלא 

. וכן כל המלמדים שהזכיר הרשב"א כנ"ל עבודתה בכך

. ומאבני מיירו באין זה חוק עבודתה(מקל, צואה כו') 

מרקוליס ליכא למילף להיתר, בכל מה שהוא לא כעין 

פנים ממש, דשם אפי' אינו כעין זביחה. א"כ מנין יאמר 

שחוק עת ר' יוחנן שהזובח תרנגול לע"ז הרשב"א בד

  שאינו תקרובת?עבודתה בזביחת תרנגול, 

אלא ודאי שמעולם לא עלה בדעת הרשב"א לומר כן 

בר' יוחנן, וכנ"ל שכתב בשו"ת בהדיא שיש תקרובת 

 בתרנגול, והיינו אם חוק עבודתה בכך, ופשוט.

גם מרש"י מוכח שמחלק בין 'דרכה בכך' לבין 

 'עבודתה בכך'

רש"י כתב בסוגיא דחגב, שמחלוקת ר"י וחכמים היא 

. והנה חכמים פטרו את שוחט החגב, מעצם גם בדרכה בכך

העבודה (כלומר, שאינו חייב כעובד ע"ז!), וק' הא כל סוגי 

ע"ז חייב משום 'איכה יעבדו'? וכפי שזורק אבן למרקוליס 

 חייב אפי' שאינו כעין זביחה?

'עבודתה בכך' (וכך אלא חזינן שחלוק 'דרכה בכך' מ

מובא בהדיא בתוס' בדעת רש"י, עי"ש), ד'דרכה בכך' 
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הפירוש שדרכה של ע"ז בחפץ זה, אבל לא חוק עבודתה 

בכך וכנ"ל. וודאי רבנן מחייבים השוחט חגב לע"ז שחוק 

 , דלא גרע מפעור ומרקוליס דחייב. בכך עבודתה

חוק עבודתה בכך גם רבי יוחנן  םשאראיה ליסוד הנ"ל 

 מצריך כעין פניםלא 

איתא בע"ז כט ע"ב דאם היהודי נתן לנכרי חומץ, אין 

שאני "לחוש לתקרובת כמו דחיישי' במגע עכו"ם ביין, ד

נעשה  המשמע דאילו היו מנסכים הי ".חומץ דלא מנסכי

 . והא חומץ אינו כעין פנים!תקרובת

 גרד"ש(נשלח מהראיה ליסוד הנ"ל מתוס' ר"י הזקן 

 פאלגער שליט"א)

וספות ר"י הזקן (הועתק בס' תוספות רבינו יהודה בת

בן יצחק מפאריש) בסוגיא דף נב. וז"ל, "אלא פרכילי 

ענבים ועטרות של שבלים לאו כעין פנים איכא ולאו 

כי . ..זריקה המשתברת איכא. יש תימה מהו כעין פנים

משני הכי ק"ק מה תיקן, הא תינח לרב דמהני לאסור 

בירת מקל, אלא לפי סברת דהוי כעין פנים בהכי כבש

התלמוד מי אלימא בצירה למיהוי כעין פנים טפי 

דאיירי בע"ז שדרכה לבצור לה משחיטת חגב. וי"ל, 

מתחילה לכך, ומה שדרכה בכך חשיבי להיות כעין פנים, 

, "אע"ג דענבים ושבולין לא שייכי בפנים טפי ממקל וחגב

נגד  עכ"ל. והנה נכון שעיקר פירושו בבצירת ענבים הוא

דברי הראשונים שהבינו שאין זה דרך עבודתה, דקאי על 

מרקוליס, ולכן הקשו אפי' לרש"י בדעת רב דהכא גרע 

ממקל, והוצרכו לתרץ מכח בכורים וכו', ותוס' ר"י הזקן 

מפרש דאדרבה מיירי בע"ז שדרך עבודתה בכך ולכן הוה 

אף  -משום שכאשר עבודתה בכך כעין פנים אפי' לר' יוחנן 

 ., כנ"ליוחנן לא מצריך כעין פניםרבי 

 קושיא מדברי הריטב"א

אמר רב יהודה אמר רב ע"ז " כתב הריטב"א (נ ע"ב):

שעובדין אותה במקל כו'. כללא דכולה שמעתא דעובד ע"ז 

או בשעובד אותה כדרכה ואפילו  ,חייב באחד משני דברים

ונפקא לן מדכתיב איכה  ,דרך קלון כגון שפער עצמו לפעור

או  .הגוים האלה את אלהיהם וגו' וילך ויעבוד וגו'יעבדו 

והוא שיהא כעין ארבע  ,כשעובד אותה שלא כדרכה

דפנים זבוח קטור נסוך השתחואה וכדתנן התם  עבודות

(סנהדרין ס' ב') העובד עבודה זרה אחד העובד ואחד 

ואוקימנא  ,המזבח והמקטר והמנסך והמשתחוה חייב

ומיהו ומביא [פטור], בשלא כדרכה, אבל מקבל ומוליך 

פליגי תנאי ואמוראי התם והכא, כעין ארבע עבודות  בהאי

איכא דבעי כעין פנים ממש, ואיכא דסגי ליה בדאיכא 

דוגמא דידהו כלומר כעין זביחה כעין קטור כעין נסוך כעין 

והני מילי זריקה, והיינו סברא דרב ומתניתא דבסמוך, 

יסור עבודה זרה , והוא הדין לענין אלענין חיוב דעובד

אבל לענין איסור תקרובת עצמה או משמשיה או נויה, 

עבודה זרה דכולי עלמא אינו נאסר אלא כשהוא כעין פנים 

ממש או שדומה כעין ארבע עבודות ואף על פי שהוא 

, דאיסור תקרובת עבודה זרה עובדה ומקריב לה כדרכה

 ."לא נפקא לן אלא מדכתיב ויאכלו זבחי מתים

דברי הריטב"א דתקרובת אף אם מקריב נראה א"כ מ

לה כדרכה, אינו חייב אלא כעין ארבע עבודות, ואולי 

 כוונתו לזביחה ממש?

 ישוב דברי הריטב"א

במילים 'והני מילי לענין חיוב דעובד' (ולא לענין 

שאם תקרובת) חוזר הריטב"א על מה דאמר לפנ"כ, 

כדרכה, לא אכפת לן בהא דאינו כעין פנים או  עובדה

אומר הריטב"א 'הני מילי לגבי  זה, על ארבע עבודותכ

חיובו כעובד ע"ז'. כלומר, הריטב"א אומר לך, שאילו 

כעין ארבע  שאינועובדה כדרכה ומגיש לה תקרובת 

. לכן זורק אבן אינו תקרובתעבודות, חייב, אבל 

כעין פנים או כארבע עבודות, שאינו , אפי' חייבלמרקוליס 

ינו כעין פנים או כארבע עבודות. , כיון שאמותרתוהאבן 

אבל ודאי אילו התקרובת תהא כעין ארבע עבודות, הוי 

 תקרובת לכל דבר.  

אבל לענין מהריטב"א בהמשך, שכתב " וזה מוכח

אינו נאסר אלא כשהוא  דכולי עלמא "זע תקרובתאיסור 

ואף על פי  שדומה כעין ארבע עבודותכעין פנים ממש או 

", מה כוונת הריטב"א כדרכה שהוא עובדה ומקריב לה

במש"כ 'כעין ארבע עבודות'? אם כוונתו לזביחה ממש, 

אינו נאסר אלא...', והרי רב  דכולי עלמאתמוה, הרי כתב '

זביחה', כפי שיכתוב הריטב"א לקמן  כעיןסובר שמספיק '

 בדיבור הסמוך, אז זה לא 'לכולי עלמא'? 

ה', אלא זביח כעיןאלא מוכח שאין כוונת הריטב"א על '

, לומר שאין שאין בה כעין זביחהכוונתו לאפוקי תקרובת 

, כאבני אפילו אם עובדה כדרכהבה דין תקרובת 

מרקוליס. [ובביאור 'כעין זביחה' הנ"ל חלקו רב ור' יוחנן 

 האם זה כולל גם 'שבירה' או לא, וכנ"ל]. (לראשונים אלו)

 לסיכום:  

 באיןההבדל של הרמב"ן הרשב"א מהאחרים הוא  א.

. וכולם אין הבדל כללעבודתה בכך, אך בעבודתה בכך 
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שוים שמספיק כעין זביחה כנ"ל. ולכן בנידו"ד שהגילוח 

 הוא חוק עבודתה, הוי כעין זביחה ונאסר. 

הרמב"ן והרשב"א נקטי דר' יוחנן פליג על רב האם  ב.

אפי' במידי שהוא חוק 'שבירה' נחשב 'כעין זביחה' או לא, 

א. הרמב"ן בדף נא, כתב דליתא לר'  ! ראיות:עבודתה

יוחנן הגמ' דסנהדרין סב ע"א שחייב על שבירה בפניה 

משום תולדה של זביחה. ב. כך משמע מדבריהם בדף נב 

ע"א בסופו, ששבירה לא הוי כעין זביחה, אפי' במידי 

[היינו דבפרט הזה הרמב"ן והרשב"א שהוא חוק עבודתה, עי"ש. 

 . נקטי כרש"י והריטב"א]

לרמב"ן והרשב"א, המחלוקת בין ר' יוחנן לרב היא  ג.

, או שדבר שרגילה בו נעשה 'בהמה' שלההאם אמרינן 

 חתכותפוח, והוא  בזריקתלא. כגון ע"ז שחוק עבודתה 

לפניה. לר' יוחנן לא אמרינן האי סברא, ולכן אף שרגילה 

בתפוח, אינו חייב אם חותכו. לרב, כיון שרגילה בתפוח, 

שה 'בהמה' דידה, וממילא אם חותכו הרי שהתפוח נע

 עבורה הוי כשוחט בהמה שלה. 

רב אחאי גאון, רמב"ם, ראב"ד, רש"י, תוספות,  ד.

רא"ש, מאירי, יראים, ס' השלמה, ראבי"ה, תלמידי רבינו 

שאף בלא נוקטים בהדיא כרב יונה, הריא"ז, טוש"ע, 

מקל, (אך דרכה להעבד באותו חפץ, כגון, שדרכה בקישקוש  דרכה בכך

, ועשה 'כעין זביחה', והוא שברו [ולהראב"ד אפי' זה לא צריך])

נאסר, אף שאינו 'כעין פנים'. (וכן סתמא דגמ' סנהדרין 

 סב). 

יש הסוברים שרב ור' יוחנן לא חולקים כלל. כגון  ה.

הרמב"ם, התוס' והרא"ש, שפסקו גם את רב וגם את ר' 

וחנן דיבר על יוחנן, ויש בזה ב' אפשרויות, או שס"ל שר' י

ע"ז שאין רגילה בבהמה כלל כמ"ש התוס'. או שלהקריב 

מחוסרת אבר גרע משובר מקל, כמ"ש הרשב"א, כיון 

שכשעבודתה לקשקש לפניה במקל והוא שובר את המקל, 

, אלא אדרבה הוא הוא לא עשה פעולה שהע"ז לא רוצה

השתרש בחטא... שעבודתה בקשקוש מקל, והוא אף 'שבר' 

היא  את זהמשאי"כ להקריב מחוסר אבר,  לה את המקל.

רוצה, ואיך שייך להחשיב זאת תקרובת מחמת שהוא  לא

'כעין זביחה'. וכך נוקט החת"ס (ח"ז סי' מ) שרבי יוחנן לא 

(ולכן נקיט שהלכה כרבי יוחנן במחוסרת אבר, ובשבירת מקל חולק על רב 

 . כרב, דמביא את הרמב"ם עי"ש)

את השיער לאליל, וממילא אין זה באש יש הטוענים להתיר שיער הבא ממקדשי הודו, מחמת שאינם מקטירים 

 תקרובת.

 תשובה:

לע"ז. להקטירו כדי שהשיער יהא תקרובת לא צריך 

, בשר הנכנס דוגמא לדבר .ד"ז מבואר לאורך מסכת ע"ז

, הוא בדין הבזויה)(וילון לכבוד הע"ז  לפנים מן הקלקלין

, (ע"ז כט ע"ב) תקרובת אפילו אם הגוי הוציאו לחוץ מיד

כיון שהניחו לפני האליל נעשה תקרובת, ואין שום צורך 

 במעשה הקטרה להחשיבו לתקרובת, והוא פשוט. 

נכנס כומר ולקח ש העידשליח בי"ד הובא לעיל שזאת מלבד מה ד(

תמיד' המוצבת בין ניחם על ה'אש הקבוצת שערות, ומכלי ההונדי 

 .)76האולם לטמפל, להקטירו לאליל. רא' קובץ 

המקורות בהצטרף ספיקות נוספים יהיה ניתן להקל. הנאה מתקרובת ע"ז אינה אלא דרבנן, ויש הנוקטים שאיסור 

 .נוספים' ראשונים'ושין נח ע"א. ג. : א. תוס' ב"ק דף ע"ב. ב. רשב"א בקידלכך הםשכתבו המתירים 

 תשובה:

לא סובר שאיסור הנאה מתקרובת בב"ק ע"ב התוס'  א.

 בכך. מסתפקהוא מדרבנן, אלא הוא 

' יש אומריםמביא 'בקידושין נ"ח הרשב"א  ב.

מדרבנן), ולא הוא מתקרובת  הנאההסוברים כך (שאיסור 

זו קושיות שיטה אלא אדרבה הוא שואל על  -מחליט כך 
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מגמרות מפורשות, ומיישב את דבריהם בדוחק. עכ"פ זה 

 ודאי שאין שם ראיה שכך הוא נוקט להלכה.

סי' ב, ח" 'תשובות והנהגות'(זאת ועוד, הגר"מ שטרנבוך 

, שכל הצד לומר שאיסור מגמרות מפורשות הוכיח תיד)

הנאה מתקרובת יהא מדרבנן, זהו רק במידי דאכילה. אך 

, ומלבד שהוא פשוט כזה אין צדבדבר שאינו אכילה 

(דכיון שאינו מידי דאכילה, לכו"ע חל בו שם תקרובת מצד בסברא 

 , יש לו הכרחים ברורים עי"ש.עצמותו ואכמ"ל)

כתב רב אחד שליט"א לגבי איסור הנאה דתקרובת,  ג.

התוס' (והערנו לעיל ששלשיטת התוס' בב"ק הוא רק מדרבנן 

וכן סוברים עוד וד "וכתב ע )לבדמסתפק ב אינו סובר כך, אלא

כתב  'אחר שהתבו"ש סי' דיש לשאול, מי הם?  .ראשונים"

(התבו"ש למד בטור דס"ל איסור הנאה מתקרובת על דברי הטור 

"ומי יודע באיזה  הוא דרבנן [ואין זה מוכרח בטור, עי"ש])

והיקל  ,פוסקים מצא הטור כדבריהם דהנאה דרבנן הוא

יכן מצא הטור בספיקו", כלומר, לא ברור לתבו"ש ה

 שאיסור הנאה מתקרובת הוא דרבנן...ראשונים הנוקטים 

לאמונה  אותם שהכמרים הסיתושם עבודה, אלא לא לטמפל, במתקבצים בהמוניהם להתגלח יש הטוענים שהם 

כוונתם כיון שהכמרים  'ך עבודתהדר' ן זהאיו. טפילה, וכוונת הכמרים אינה אלא לתמורה הכספית היוצאת מן הגילוח

 .בלבד כסףל

 :תשובה

לאמונה  אותם מה שייך לומר 'הגלחים הסיתובן ולא מ

שנה  3,500 טפילה', הלא הם עובדי ע"ז מאבות אבותיהם

ואף מתים  בכל ליבם , הם מאמינים בה)90(רא' קובץ 

עבורה. וא"כ ביטלת כל ע"ז שבעולם, תאמר הכמרים 

 -! ודאי שזו אמונה טפילה הסיתום באמונה טפילה

 ! ואמונה טפילה זו הקב"ה אמר שהיא ע"ז

ומה שייך לטעון שכוונת הכמרים עבור התמורה 

השיער היה הולך לשריפה או  1960 שנת הרי עדהכספית, 

שעם תקנת המכירה הם הפסיקו לחדש , ומנין לנו קבורה

לחשוב עבור האליל, וחושבים רק על הכסף? יתירה מזאת, 

נתווסף להם עתה כוונה עבור הכסף, הלא מבואר אף אם 

בראשונים (ע"ז נא ע"א) דגם אם כוונתם לאליל ולתכלית 

(ורק אם כוונתם  , אין זה גורע מדין תקרובת.יחד אחרת

לאכילת הכמרים, והם מניחים כיכרות , כגון בלבדלתכלית אחרת 

 , כיוןכנ"ל בזה שיטות, יש לכבוד בעלמא האלילותם לפנ"כ בפני א

וכו', מאמינים בכוחו של אליל לאו עע"ז הם, שאינם בזמה"ז  דגויים

, לכל דברגמורים הם ואין זה נוגע לדידן שמאמיני ההינדו עע"ז 

   ).והשיער נגזז עבור האליל ולא עבור הכמרים

לסיכום, הגילוח היום הוא על אותה מתכונת בדיוק 

(שהשיער היה הולך לשריפה),  1960 שנת כמו כמו לפני

והינו המשך לגילוח של אלפי שנים, שמאמיני ההינדו 

באים ממקומות רחוקים ע"י נסיעה של כמה ימים, 

, ומגלחים תוך או יממה ומחכים בתור שעות על שעות

קריאת שם האליל שוב ושוב, ממילא השיער בדין תקרובת 

גמור כפי שהיה בעבר. ומה שנתווסף עתה התמורה 

גורע מאומה משם , אין זה למנהלי הטמפל הכספית

 תקרובת. 

 מ‚לחיםטענו˙ ל‰י˙ר ‰˜˘ורו˙ ל -פר˜ ‚' 

 ., ולכן אין על השיער דין תקרובת ע"ז בזה"זיש הטוענים שגויים בזמן הזה לאו עובדי ע"ז הם

 ביאור הטענה:

, האם רשאי למוכרןיהודי  ילמים וכדו' אם הגיעו לידי צְ לגב ,מובא בשו"ע (יו"ד קכג, קכד, ועוד) כמה קולות בזמן הזה

אין בהם כישוף, ואינם מאמינים בכוחו של אליל, שמשום שגֹויים בזמן הזה אינם עובדים ע"ז, או שהם אסורים בהנאה. 
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 , הם אף פעם לא השתחוו לזה, אלא נושאים זאת איתם משום 'מעשה אבותיהםלםצֶ  הםבשרשרת של יםתול םכשהוממילא 

 א"כ אולי גם מאמיני דת ההינדו אינם עובדי ע"ז, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. .בידיהם'

 תשובה:

גֹויים בזה"ז לאו עע"ז המימרא 'ראשית יש להבהיר ש

לא  - גוי שעובד ע"זהיום שאם תמצא הכוונה , אין 'הם

על , סקט"ו) קנה "דיו(ש"ך ע"ז! וז"ל הדין עובד  ויהא ל

בזמן הזה. : "רפאות ביין של גוי בזמן הזהדברי הרמ"א שמותר להת

דעובדי כוכבים בזמן הזה לאו עובדי כוכבים הן  מר,כלו

והרשב"א דאוסר  ,וכדלעיל סימן קכ"ג וקכ"ד וכמה דוכתי

בתשובה (והביאו ב"י ר"ס קכ"ג) לעשות מרחץ מסתם 

דסתם  ,וכ"כ הריב"ש סי' נ"ה ,מיירי לדין הש"ס ,יינם

ונ"מ  ,ת כוכבים והיינו לדין הש"סיינם דינו כדין עצי עבוד

 ", עכ"ל.במקום שהגוים שם עובדי עבודת כוכבים הן

כלומר, כל הנידון של הש"ס ופוסקים להקל בכמה 

עניינם השייכים לע"ז, הוא רק במקום שהגויים לא עובדי 

הגויים לא  כלע"ז, אך לא עלה בדעתם לומר שבזמן הזה 

  .)ע, סע' פט סי' והיתר איסור שער אדם (ורא' בינת עובדי ע"ז

הקיימת נמצא שהפוסקים מדברים על מציאות 

, שעם השנים נשתנה המציאות, והגויים כבר במקומם

אינם עובדי ע"ז, ולא מצינו מי שיָשכשך יין לע"ז. יותר 

מזה אפי' אם תאמר לגוי 'תשכשך יין זה לע"ז', הוא לא 

 יידע על מה אתה מדבר. 

עובדי כיון שמאמיני ההינדו ך כל זה אינו נוגע לדידן, א

ע"ז במוצהר! על זה יאמרו הפוסקים 'מנהג אבותיהם 

 בידיהם'? א"כ על מה חז"ל דיברו, אם לא על כגון זה?

עליו אותה זוקף לבנה ומקבל הההלכה בשו"ע ש האם

 , אינה קיימת בזה"ז?חייב מיתה באלוה, ומשתחווה לה

"ז, במילים אחרות, האם משום שגויים בזה"ז אינם עע

כל . יהא ניתן למחוק את מסכת ע"ז מהש"ס? ודאי שלא

כוונת הפוסקים היא להבדיל בין מנהגי הגוים הנמצאים 

איתנו שאינם עע"ז, לבין מנהגי הגויים בתקופה ההיא 

(והנפק"מ, להתיר סתם יינם בהנאה לרמ"א יו"ד שהיו עע"ז 

סי' קכג, א. או שניתן להקל בספק תקרובת, בהנאה, בהפסד 

ה לתבו"ש סי' ד סקי"ח, כיון שאינם עע"ז, ולא מאמינים מרוב

תקרובת. בדין גמור של בכח אליל, וממילא התקרובת אינה 

כמו"כ להתיר בהנאה כלים של נכרים שיש עליהם צורות של 

דתלינן שלא עובדים להם כלל, אלא  [אך לא ישהה אצלו]ע"ז 

ד לזכר בעלמא נעשו, שו"ע יו"ד קמ"א ובש"ך שם סק"ו, ועו

אין זה נוגע מאומה לגבי הגוים הנמצאים  ממילא. כה"ג)

כוחו של , הם מאמינים בבהודו שהם עובדי ע"ז לכל דבר

(בראיונות שעשו עם המתגלחים ועובדי אליל שלהם ה

הטמפל, הם מציינים את העובדה שהאליל נותן להם 

ויש בהם כישוף ושאר מרעין הצלחה, רפואה, פרנסה וכו'), 

, 280-284רא' ספר 'המהפך' ח"א עמ'  דיוק כבעבר.ב -בישין לרוב 

מעופפים ראשם באדמה זמן רב ללא חמצן, טומנים שעל ידי כישוף 

(הם כ"כ  , ונכתבו על כך ספרים שלמים כנודעיו"ב הרבהבאויר וכ

שהם מציעים שירותי כישוף מלאים בכישוף וטומאת אלילים, עד 

  .)לציבור הרחב...

עשירים שנותנים את  הרבה זאת ועוד, בדת ההינדו יש

כספם וזהבם עבור האליל שלהם, ונשארים עניים  כל

 מרודים הגרים בפחי ברזל! 

'מעשה על כגון אלו לא חשב אדם מעולם לומר 

איזה הבדל יש בין אלו הגע עצמך,  .אבותיהם בידיהם'

לעע"ז שהיה בזמן חז"ל? וכי משום שעברו שנים רבות 

קיבלה הכשר של 'מעשה  מאז שהתחילו ע"ז זו, היא כבר

אבותיהם בידיהם'? הלא גם לפני אלפי שנה עבדו ע"ז דור 

אחר דור, והיא נשארה ע"ז לכל דבר, ולא התירוה עם 

 הזמן משום 'מנהג אבותיהם בידיהם'... 

ששם על לומר על גוי  ניתן'מעשה אבותיהם בידיהם' 

. אז 'שתי וערב'שרשרת, והתליון שלו הוא עשוי צוארו 

, , ולא מאמין בכוחהואומר, הוא לא עע"ז כלל אתה דן

ממילא יש להניח שהוא לא השתחווה לזה אף לא פעם 

אחת. אז יתכן לדון האם שרשרת זו תהא מותרת בהנאה 

, כיון שאין כאן ע"ז (רא' שו"ע יו"ד קמ"א ס"א ובש"ך שם סק"ו)

ורק על זה  ,על זה -אלא זכר בעלמא למעשה אבותיהם 

ם בידיהם'. אבל בנידו"ד, שהם אמרו 'מעשה אבותיה

עובדים את אליל ההינדו בכל ליבם ונפשם, ונותנים עבורו 

הרבה מהם את כל היקר להם, עד שנעשים עניים גמורים, ו

יזרוק ו אותם לאלילשישחט לכומר בסוף חייהם הולכים 

, על זה נאמר 'מעשה אבותיהם ה'מיוחס' לאליל גופם לנהר

 בידיהם'? 

קדוש פרה הקשור למאמינים שכל  הםשעוד להוי ידוע 

, לפרנסה ההשתן שלה כסגול את נוזלישותים לכן הם  -

יום לפני  50 -ההודים צמים ככמו"כ בכמה טמפלים 

בגב  עשרות שיפודיםנועצים בעצמם ואח"כ  ,הגילוח

את ע"ז לגופם להראות על ידם את הקושרים ו ,ובחזה
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ת חלקם מתים מכך, רא' תמונו .שלהם אליהמסירות ה

 .77בקובץ 

, עד שהולך בן עם כ"כ גדולה האדיקות שלהם לאליל

אל הכומר, והלה שורף את אביו חי לכבוד  הזקן אביו

ועוד כהנה וכהנה דברים אשר תיסמרנה , טומאת האליל

  .ערות הראשש

והכל הולך  ,מסייע אין בו ממשכיון ש מחשבתו אינה עיקריש הטוענים להתיר משום שגם אם כוונת המתגלח לע"ז, 

 אחר כוונת הָספר. 

 תשובה:

גם כוונת לא רק כוונת המתגלחים היא לשם ע"ז, אלא 

לע"ז. הם אומרים ביחד את שם היא לשם המגלחים 

שוב על שמו הטמא האליל לאורך כל התגלחת, הם חוזרים 

ושוב, ממש כמו מנטרה עד שקשה לשמוע זאת. רא' 

הגרי"ש אלישיב בתשובתו רא' דברי ו. 68סירטון בקובץ 

מאלה  (ר"ל הָספרים)ל "הלא גם הם וז"לגר"י בעלסקי 

הטמאים הרואים בזה פולחן לע"ז, ובכה"ג הדבר פשוט 

שאומרים בזה סתם עכו"ם לע"ז (עי' חולין י"ג) שהרי עצם 

  .(קובץ תשובות ח"ג, קיח) מטרת המתגלחים היא לע"ז"

 והנהוז"ל "במכתבו, א וכ"כ הגר"מ שטרנבוך שליט"

 ושייך הטמאים מהכת א׳ הוא השערות שמגלח פרהסָ  גם

 נהנה ובודאי, הטפילה באמונתם ומאמין, לדתם

 עושה שהוא וכיון, ז"לע ומתכוין האליל לכבוד כשמספרים

 הוא א״כ, זרה לעבודה הקרבן שזהו ההתגלחות מעשה

 ועוד, ע״ז תקרובת והוי להאליל העבודה עיקר העושה הוא

 כשאינו אף ע״ז לשם מעשה שעושה כל ע״ז שבתקרובת

 ע״ז בגמ׳ וכמבואר, ע״ז תקרובת חשיב, הפולחן עיקר

 כיון, בצירה משעת נאסר ענבים פרכילי דבצירת) נ״א(

 פרכילי ד״ה( ברשב״א וכמבואר, לכך מתחילה שבצרן

 צריך אלא השוק מן להביא שא״א דכל) ואותן וד״ה

 אע״פ, תקרובת חשיב ע״ז לשם ללוש או ע״ז לשם לבוצרן

 הוי והלישה והבצירה, לפניה בהבאה הוא הפולחן שעיקר

 א״כ, ע״ז תקרובת מדין נאסר אפ״ה, גרידא לשמה מעשה

 . ע״ז לשם עושה פרשהסָ  הגילוח במעשה ק״ו

 לעבודה המתגלח של הראש הטיית במעשה דגם ועוד

, בעצמו מגלח היה כאילו מסייע מדין השערות נאסר זרה

 מלבד[ כולה התורה דבכל דס״ל סקיםופ הרבה ילפ ואף

 יו״ד הכסף נקודת עי׳, ממש בו אין מסייע] הראש בפיאות

 ובסי׳' ג ק"ס ב"ומ מ"ש סימן ריש ומג״א ס״כ קצח ס׳

 גם לעשותו יכול המלאכה שהעושה כיון), א"י ס״ק( ח"שכ

 ס״ק( ומ״ב) סקט״ז( שכ״ח' סי מג״א' עי, שלו הסיוע לולי

 וא׳ שוחטין בשניים דאפילו קי״ל זרה בודהע לגבי מ״מ), מ

 הבהמה נאסרה לע״ז ומתכוין ממש בו שאין מסייע מהם

 סי׳ חדשה שמלה( שור בתבואות כמבואר, תקרובת מדין

 אפילו לע״ז דבשוחט משום הדבר וטעם) ט״ו סעיף ד׳

 סי׳( והחכ״צ הט״ז שיטת לפי וכ״ש, נאסר דהו כל במעשה

 של בסיוע דגם אמרינן כולה התורה בכל שגם דס״ל) פב

 בעצמו מעשה כעושה הוי אצבעו הושטת או הראש הטיית

 אי בצ״ע שנשאר) שמ וסי׳ שכה סי׳ חת״ס ועי׳, (ואסור

   .")כהנקה״כ או כהט״ז קי״ל

 פרים אומנים, ואדרבה הם מהשפלים באומה זו".יש הטוענים: "המגלחים אינם כמרים, רק סָ 

 תשובה:

טענה זו תמוהה במיוחד, הלא מי נותן את השם כומר? 

 האם מנהל הטמפל, או מה שנקרא 'כומר' לפי גדרי חז"ל?

 ודאי לפי גדרי חז"ל. 

בע"ז ופועל  אדוקשמי הוא  'כומר'פירוש לפי חז"ל 

ולאו  )סע' פט ע, סי' והיתר איסור שער אדם (רא' בינתבשבילה! 

ן... אלא מה שפועל דוקא זה שלבוש בגלימא ומקטור

בשבילה באדיקות נקרא 'כומר לע"ז'. רא' בב"ב קט ע"ב 

", ומפני כך נקרא שפיטם עגלים לע"ז"ראיתם בן פוטי זה 
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און".  כהןכומר. כמובא ברשב"ם שם שהוא "פוטיפרע 

 ואין לך מי שפועל בשביל הע"ז יותר מן הגלחים. 

לא מורשה  ,ראשיתנעיין מעט בחייהם של הגלחים. 

[המיוחסים ' ברהמנים'הפר אלא מן שבט ות סָ להי

כמו  3-5 גילב ראשם מגלחים אלה כלו .לשיטתם לאברהם]

אז הם נכנסים ש 12-13 בגיל נוספת פעםכולם, ואח"כ 

  .שלהם הטמאה לכמורה

כל גלח במשמרתו אין לו מנוחה, לא מנוחה פיזית ועוד 

לא כל אחד מתקבל להיות גלח כאמור, ולא מנוחה נפשית. 

(לפעמים יממה  טמפל, ואפי' שמחכים שעות רבות בתורב

, לא יוצא מישהו מקהל הממתינים להצטרף אל שלימה)

גם אם הוא סָּפר  -הגלחים להקל מעליהם את העומס 

. זה עובר מאב לבן בלבד, והם אדוקים מאד במקצועו

עד שלא נרתעים מכך שסחוסי הרגליים שלהם בעבודתם 

. ודאי ם נהרסיםהות ידיושורשי כפ ,נשחקים וכואבים

 שזה נחשב אדוק לע"ז, וממילא חשיב כומר, ופשוט.

זאת ועוד, עד כמה שגילוח השיער חשיב עבודת האליל, 

. א"כ מה הפרש הרי שהמגלח הוא משרת את האליל בזה

בין הגלח שמגלח לאליל ההינדו, לבין המגיש את היין לפני 

' משום וחשיבי 'כמרים זה וזה משרתים את האלילהפסל, 

 כך. 

יש להעיר: הרב הנ"ל רצה להתיר משום שהגלחים הם לא 

להוי ידוע, אמנם הכמרים ואדרבה הם 'מהשפלים שבאומה'. 

שדוקא תואר זה שנתן להם, הוא לחומרא ולא לקולא. דאילו 

שפלים אלו לא היו מגלחים, אלא 'הנבחרים שבאומה' היו 

ן דאולי היינו הסטונדטים שבהם, היה מקום לדו -מגלחים 

לכמה שיטות לא הוי תקרובת (או הוי ספק תקרובת), כיון 

שחלק מהסטודנטים לא מאמינים בכוחו של אליל, והם כלל לא 

לא באים להתגלח). אך דוקא עצמם  אדוקים בו! (ולכן הם

, הם עובדים את 'השפלים שבאומה'משום שהמגלחים הם 

את  האליל בכל ליבם ומאודם, מאמינים בכוחו ומוסרים לו

 , והגילוח הוי ע"ז גמורה לכל הדעות.כנ"ל חייהם

פרים, והרי כתב הרמב"ם בריש פ"ח מהלכ' ע"ז "שם תקרובת שייך רק מצד מעשה של הסָ אחת הטענות היא: 

את השערות של המתגלח, כיון  ר המגלח אינו יכול לאסוררוצה לומר דבנידו"ד, הָספ. דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו"

 שאינם שלו.

רואה שטעם הסובר  דשםהמעיין בסוגיא  יש להעיר:

זה משום  (אף ע"י מעשה)'אין אדם אוסר דבר שאינו שלו' 

שאומר לו "לאו כל כמינך דאסרת לדידי". פירוש, השופך 

התבשיל אין חולק שחלב לתוך תבשיל בשר של חבירו, 

ציאות התבשיל ללא שייכות כיון שהאיסור נוצר ממנאסר. 

העובד.  כוונתלעומ"ז בע"ז צריך את לכוונת המבשל. 

ומכיון שהחפץ אינו שלו, אין כוונתו פועלת איסור בחפץ, 

מוסר אף אם עשה בו מעשה, אך בנידו"ד הרי המתגלח 

, נמצא שעושה על למגלח את ראשו שיגלחנו עבור האליל

אוסר דבר  'אין אדםלא אמרי' פי ציוויו. ובכגון זאת 

  .שאינו שלו'

יעלה על הדעת שאדם ייגש לבית ע"ז,  הגע עצמך, האם

יתן לכומר שמנים וסלתות להקריב עבור האליל, וזה לא 

הכומר יכול לאסור דבר שאינו אין יהא תקרובת משום ש

אלא ודאי כל כמה שהכומר עושה על פי ציוויו הוי  שלו?

 תקרובת גמורה, ופשוט.

 מ˜ור ‰˘יערי˙ר ‰˜˘ורו˙ לטענו˙ ל‰ -פר˜ „' 

 יש הטוענים כי רוב השיער בעולם אינו מגיע מהמקדשים, וממילא ניתן לקנות פאה משום 'כל דפריש מרובא פריש'.

 תשובה:

כתב הגריש"א זצ"ל ('קובץ תשובות' ח"ג סי' קיח) א. 

יה דאף אם מיעוט היה מגיע מהמקדשים, כל השיער ה

אסור משום 'כל קבוע כמחצה על מחצה דמי', כמובא 

 . (יו"ד ח"ב סי' נג) ב'דברי חיים'
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הבלתי תלויים  רבים מאוד, לפי עדויות ותחקירים ב.

משיער הפאות בעולם  98% -, למעלה מובלתי נגועים

 .62מקורו מהטמפלים שבהודו. רא' קובץ 

רואים בבירור לענף השיער בדו"חות האו"ם כמו כן 

הסיבה לכך היא שרק ל העולם סוחר בשיער ההודי, כש

, אנשים ביום) 100,000(בממוצע להתגלח  עומדים בתורבהודו 

מה שאינו קיים בשום מקום בעולם שיעמדו בתור לגלח 

 .)...נשים 2(אפילו לא 

לגבי מה שרב אחד עשה חשבון על פי הדיווח  ג.

משיער היוצא  75%, שרק בשנת תשס"ד מהשלטון ההודי

אין זה נכון עובדתית, כיון שנודע  -הודו הוא מהטמפלים מ

הקונים בוודאות גמורה, שמנהלי הטמפלים, והסוחרים 

יודעים שהיהודים מסתייגים משיער של מהם 

פולמוס בתשס"ד השליחים סיפרו זמן ה[וכבר ב ע"ז!

על כן הם מוכרים שהסוחרים ידעו לשקר בנידון, כדלקמן] 

 שים עניות שבכפרים... את השיער כאילו מקורו מנ

הסערה  בזמןש ,אמיר דרומימעיד השליח בי"ד  ד.

הגדולה בתשס"ד, הוא שאל את הסוחר שיער הגדול בהודו 

), למקור השיער שלו, והשיב m.m. goptaשנקרא 'גופטה' (

לו 'שיער מסרקים' (שאוספים ממסרקים של נשים, ממה 

כנס שנשר מהן בעת סירוקן). לאחר מכן, השליח הנ"ל נ

למתחם הע"ז, וכששאל שם מי הוא 'גופטה', השיבו לו 

'הוא אחד הקליינטים הגדולים ביותר שלנו' (רא' קובץ 

). כמו כן מובא, ב'תל תלפיות' של 'חניכי הישיבות' 78מס' 

) שהם גילו שגופטה שיקר על מקור 355-356(סב, עמ' 

 השיער שלו, מחשש להפסיד את הלקוחות היהודים.

הרון, סוחר שיער ותיק של שיער, שהיה לו מעיד ר' א ה.

(ר' אהרון הלווה להודי , כמו אח ממש חבר הודי שהיה לו

ואותו  $ ללא ערבים, והלה הרגיש שחייב לו את חייו)1000

ולא שהשיער שמביא לו הוא מרחבי הודו  נשבע לו הודי

רק  , ואח"כ נתברר לר' אהרון שזה היהמהמקדשים

 מהמקדשים! 

הרון שאין לו שום טענה על אותו הודי, ואמר לנו ר' א

"כיון שהתחרות היא באפס  למה? משום שאין לו ברירה!

$ אז הוא 5סיכויים, דהרי אם מנהל טמפל מוכר קוקו ב 

$!! אם כן מי יכול להתחרות איתו? הלא בכמה 5הרויח 

 שתשיג קוקו אחר, המנהל הטמפל ימכור לך בפחות!!

או עם אשתו. לפרטים ניתן (ניתן לדבר איתו וז"ל ר' אהרון 

 : לפנות למערכת)

 רוב אם לדעת אפשר כתבו: "אי שאלה: הרבנים
 ן?נכו זה שלך הידע לפי מהודו", האם הפאות

 ששיער אומרים בשטח והמציאות היגיון"ה תשובה:
 ולכןו. בהוד רק להשיג אפשרס, לביזנ שטוב מסחרי באופן
 ו.הודמ מקורו בסין במפעלים שנמצא השיער שרוב פשוט

 גזיזה יש שבהודו מודים משהו: כולם לך עוד אגיד אני
 ראשים ביום!! ואף אלף מאה עד כשמונים של מתמדת
 רק זה אם בבקשה אזנמכר!!  נזרקת, הכל לא שערה
 כזו אחת מפלצת עוד לי תביא, העולם מכל קטן מיעוט

 וכל אני למה? לזה מתקרבת מדינה איזו!! בגלובוס

 שיער שמקיאה מפלצת עוד מכירים לא שלי החברים

 שלך הרב רק אז ...מזה כמות ברבע ולא... כזו בכמות
 כשמתקשרים בשיער סוחר אני... האיפ לי ... שיגידמכיר

 קילו 400 דחוף צריך אניי: "אהרון ממנ ומבקשים אלי
 לחפש צריךה"! כז דבר איןו "ל אומר אניי, אירופא שיער

 מישהו שרמתק אם אבלם. ומגרדי שמוצאים עד בנרות

 מה איכותי הודי שיער קילו 400 צריך אניי: אות ושואל
 אפילו שתרצה כמה ישו: ל אומר אנים, מהמקדשי שנקרא

 ו", עכ"ל.הוד זה מה כבר לך ברור אזן. טו  4

כ"פ השיער נמכר מהסוחר למפעל, יש הטוענים שרוב השיער בעולם אינו מהודו, ואם תחוש לדין קבוע, הא ע

רמב"ם , ונפסק בובמפעל יש שיער מקומי, נמצא שהשיער שקנה מהסוחר מתערב עם שיער המקום והוי 'תערובת שניה'

(ע"ז ז, י) שמיעוט תקרובת לא בטל בתערובת ראשונה, אך בתערובת שניה בטל. כיון שתולים שהאיסור נשאר ברוב. 

 . שלישית, אך הש"ך השיג בזה עי"ש) (השו"ע יו"ד קמ, מצריך תערובת

 תשובה:

(מה שבכתב "ז ה"י רמב"ם הלכות עבודה זרה פכתב ה

ספק עבודת : "מוקטן, הוא חלק מהמקור אלא שאינו נצרך לענינינו)

כוס של עבודת כוכבים , כיצד ספק ספיקה מותרכוכבים אסור 

שמשיה שנפל באוצר מלא כוסות כולן אסורים מפני שעבודת כוכבים וכל מ

אוסרין בכל שהן, פירש כוס אחד מן התערובת ונפל לכוסות שנים הרי אלו 

ונפלו  ,שנתערבה בכמה טבעות טבעת של עבודת כוכבים מותרין,
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שתים מהן לים הגדול הותרו כולן שאני אומר אותה הטבעת היתה בכלל 

 ,ונתחלקו ארבעים למקום אחד ,נתערבה במאה השתים,

הארבעים כולן לטבעות ונפלו  ,וששים למקום אחר

שאני אומר אותה הטבעת האסורה  ,כלן מותרות ,אחרות

 ."נפלו הששים לטבעות אחרות כולן אסורות .ברוב היא

שנאבדו מן (מבאר הכס"מ דבנפלו לים הגדול אפשר לתלות כיון 

ושמא האיסור אינו בעולם, ממילא אתה יכול לנהוג בספיקו  העולם

, שהאיסור נמצאו לחבית אחרת ככל שאר איסורים, משאי"כ בנפל

  ומכיון שהוא ע"ז צריך אתה להחמיר בספיקו, יותר משאר איסורים)

מה שהותרו אלו שנתערבו פעם שניה, זהו  -נמצא 

טבעות) לצד  40באופן שנחלקו המיעוט מן התערובת (

טבעות) לצד אחר, ורק אחרי שהמיעוט  60אחד, והרוב (

(שמכילה  ל היתרש אחרתטבעות) יפלו לתוך חבית  40(

, אז כיון שפעמיים יש רוב כנגד האיסור טבעות) 40יותר מ 

פעם א' בתוך החבית הראשונה של המאה טבעות, ופעם  -

מותרת, כיון שכל השניה  החבית אזב' בחבית האחרת, 

 60והחבית הראשונה שיש בה טבעת יש עליה ב' ספיקות. 

 טבעות אסורה לעולם.

סוחר שיער  -.מ. גופטה ניקח למשל את מ -ולנידו"ד 

הודי, ונעיין במסחרו. הוא קונה שיער מהמכירה הפומבית 

ג' חודשים. שיער זה מתערב  -המתבצעת בטירופטי אחת ל 

(אין לנו ידיעה כזו שיש לגופטה שיער כשר, עם שיער כשר שיש לו 

עתה הוא מוכר למפעל בספרד  אך לצורך ההמחשה נניח כך)

גם שיער כשר. טוען הרב  מחזיקמפעל השיער, ונניח ש

שהשיער ההודי התערב אצל גופטה פעם אחת, המתיר 

 ועתה הוא מתערב פעם שניה במפעל בספרד. 

 עתה נעיין בהלכה מה נקרא 'מתערב פעם שניה'.

נפלה טבעת לחבית של מאה טבעות, כל החבית אסורה. 

נפלו ארבעים טבעות לחבית אחרת של מאה טבעות, 

יון שכל טבעת שאתה מוציא יש החבית האחרת מותרת. כ

עליה שתי ספיקות: א. אולי אין זו טבעת מהחבית 

ראשונה. ב. אף אם היא מחבית ראשונה, אולי היא לא 

 הטבעת האסורה.

עתה ננסה להעתיק את המקרה של הטבעות לנידו"ד. 

 הניחונראה כמה נקודות הנחה שרירותיות אנו צריכים ל

 ך להניח ש:.    צריכדי שהציורים יהיו דומים

יש לגופטא רוב שיער כשר, ועל גבי זה הוא קונה  א.

 מיעוט שיער הודי.

, כי אם הוא גופטא לא עירב את השערות אלו באלו ב.

יוצא שבכל קוקו יכול להיות שיער הודי, ושוב לא  ,עירב

(זה נגד המציאות, כיון  מועיל חלוקה של השיער לרוב ומיעוט.

ני שהם עושים חלוקה לפי טיב השיער, הם שהסוחרים מלבד הקיטלוג הראשו

מקטלגים את השיער לפי אורך. ובהחלט יתכן שיניחו באותה גומיא שיער 

  ושיער הודי בטיב שוה ובאורך שוה).[אם יש להם כזה] אירופאי 

 לרוב ומיעוט.הסחורה של גופטה נחלקה  ג.

גופטה מכר למפעל בספרד את אותה קבוצה של  ד.

 מיעוט שיער הנ"ל.

המפעל בספרד יש לו שיער כשר לגמרי ללא כל  .ה

 (כאמור, דבר זה הוא נגד המציאות).תערובת של שיער הודי 

המפעל לוקח את השיער מגופטא ומניח אותו בתוך  ו.

 השיער הכשר לחלוטין.

השיער הכשר הנ"ל שהיה למפעל טרם הקניה  ז.

ואילו השיער שנקנה מגופטא הוא ב, הוא הרו -מגופטא 

 ט.מיעו

ובכן, אם אחת מהתקריות לא התממשה, יש לפניך 

לענינינו, מי שחקר קצת את ענף  תערובת ראשונה בלבד.

השיער יאמר לך שרצף ההנחות הנ"ל אינו מעשי משום 

 בחינה.

בטבעות של ע"ז הנ"ל אמרו, שכיון דשישים טבעות 

והם אסורות , תלינן שהאיסור הוא שם אחד לצד נחלקו

, ואין 'מיעוט' או 'רוב', אלא . אך אם הכל הפקרלעולם

באים אל התערובת, מה שייך לדון את שיער המפעל  כולם

הרוב נמכר כמו המיעוט בדיוק...  ריכ'תערובת שניה'? ה

היתרן בא רק כהנ"ל, ש[(ואם לא תאמר כך, ביטלת כל איסורי תערובת 

את התערובת לרוב  בדמיונך, כיון שתמיד תחלק ע"י תערובת שניה]

  הספק הוא על התערובת השניה...).ומיעוט, ו

שלזינגר, נותן ההכשר,  אברהםכל זאת מלבד דברי 

ראשים (רא' קובץ  50שאמר שבפאה אחת מעורב שיער של 

), דע"י כך אפילו ספק אחד אין לך. דמספיק שיהא 85

 שערה אחת של תקרובת והפאה אסורה. 

זאת ועוד, כתב הגר"מ שטרנבוך שליט"א (על פי יו"ד 

כאשר יש סיבה  'כל דפריש'י, ועוד) דלא שייך לדון בקיח, 

ואיננו גוי שקנה בשר, לדוגמא, דוקא לקחת את המיעוט. 

יודעים אם קנה טרף או כשר, ויש רוב חנויות כשרות, אך 

כאשר בשר זה מגיע לידיו של יהודי,  -הטרף יותר זול, 

סיבה היה גוי לכיון שאינו יכול לדון עליו ב'כל דפריש', 

 שהוא יותר זול. משום ת את הטרף לקנו

כך נמי בדידן, הרי גם אם השיער ההודי היה המיעוט 

בשוק, יש לבעלי המפעלים אינטרס לקנות אותו, כיון 
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אם יקח לפאות שיער הודי ולא  10(הגוי מרויח פי שהוא יותר זול 

מלבד מה שהוא טוב מאד לפאות (רא'  ).82אירופאי, רא' קובץ 

ת לן למתלי שהם רוצים את השיער ), ודאי אי86קובץ 

ההודי הזול והטוב כעדיפות ראשונה, ואזיל דין תלייה 

 ד'איסורא ברובא איתא', כיון שיש לגוי רצון במיעוט. 

יש הטוענים ששיער ההודי אינו טוב לפאות, והוא ראוי רק לראשי השחורים בלבד, ממילא אין לחוש בפאות 

 מכרות בשוק שמקורן מהודו.הנ

 תשובה:

, ששיער ההודי באופן ברורכל סוחרי השיער מעידים 

גדולה  שיעריש חברת . 62הוא מעולה לפאות, רא' קובץ 

עם סניפים בכל העולם, שבאופן  "Great Lengths" במיוחד

והם  - מוצהר השיער שלהם נרכש מהטמפל בטירופטי

וכן מעידים . 88ץ רא' קוב. שיער מעולהמציעים למכירה 

רבים מהסוחרים ההודים שבשנת תשס"ד ההפסדים 

ית שיער הודי יהאיסור של היהודים על קנשנגרמו להם מ

 ...משמע שהשיער שלהם טוב לפאות. רבהון מסתכם ב

ראשית יש לציין שישנם , השיער ההודי ובענין צבע

(גם  עשרות מליוני מאמינים של דת הינדו ברחבי העולם

מליון מאמיני דת  1.2. למשל בבריטניה יש ע השיער בהירביבשות שצב

מגלחים שערם בטירופטי, או שולחים הרבה מהם , ו)הינדו

ישנה שיטת  שערם לשם אחר גילוח בטמפל מקומי. שנית,

עיבוד חדשנית שאינה מחמצנת את השיער ואינה מורידה 

(בלשונם זה הסיבים הקטנטנים היוצאים מן השערה לו את 

השיער נכנס על איכותו, אלא  יםהשומר ')שתקשקנקרא '

שמורידים לו את (אוסמוזה) לאמבטיה עם כימיקלים 

, ונעשה לצבע הרצוי, חום בהיר, בלבד הפיגמנטים

הכל לפי זמן שהייתו של השיער  -בלונדיני, לבן 

והשיער לא נפגע כלל, הסיבים הנ"ל  יציפוו, בכימיקלים

  .83. רא' קובץ נשאר במראה גולמי

כן ו ,שלא ניתן לדעת האם השיער עבר עיבודצא נמ

שהוא בהיר מחמת דיתכן , הצבע אינו משקף שאינו מהודו

 העיבוד הנ"ל.

גם אם הסוחר מבחין בין שיער הודי לשיער זאת ועוד, 

אחר, אין זה מועיל עבור הקונה. בכל הדוגמאות בשו"ע 

קניית מוצר שאם הסוחר ישקר, עלול הקונה העוסקות ב

מובא שההבחנה של הסוחר בין  -איסור תורה להיכשל ב

, צריך שהקונה יוכל להבחיןהמותר לאסור לא רלוונטית, 

. לכן אילו ביצי עורב היו וע"י זה הסוחר 'מירתת לשקר'

נראים כביצי יונה, לא נאמן הצייד לומר אלו ביצי יונה, 

כיון שהוא לא מירתת שאי אפשר לבודקו (שו"ע יו"ד פו, 

ן המוכר דגים טמאים יחד עם דגים טהורים ), וכ, ובנו"כא

 ,רא' שו"ע יו"ד קיד, י)באופן שגם לטהורים אין קשקשת (

אלו דגים טמאים ואלו 'מועיל שהמוכר יאמר לא 

, אלא מכיון שהקונה לא יכול להבחין, אסור. 'טהורים

ועוד כיו"ב. כך גם בזה, אף אם הסוחר יכול להבחין מהו 

כל כמה  - נאמנות כלפי הקונהשיער הודי ומה לא, אין לו 

שחשוד להחליף עבור רווח כיון  ,שהקונה לא יכול להבחין

   ממון.

 ‡לילל‚וי וטענו˙ ל‰י˙ר ‰˜˘ורו˙ ל -פר˜ ‰' 

תחילה בנתינת השיער הגילוח האם הוי 'עבודה', דאולי העבודה מעצם יש הטוענים להתיר ממה שיש להסתפק על 

 .והשיער לא נאסר לאליל ע"י הנחתו בכלי ההונדי, ולא בעצם הגילוח. ואם כן, אין כאן 'כעין זביחה'
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  :ביאור הטענה

אלא רק דבר שהוא 'כעין פנים' (דהיינו כעין מה שמוגש בביהמ"ק), ואם  לא כל מה שמוגש לע"ז נאסר משום תקרובת,

), או 'כעין זריקה המשתברת' (דבר לח), ועל כן או שבירה ה מעשה 'כעין זביחה' (חיתוךצריך שיהא בז ,זה לא כעין פנים

הזורק מקל לע"ז, אף שעבודתה בכך, אין המקל נאסר. א"כ הכא נמי, נימא שגילוח השיער אינו 'עבודה', אלא רק 'הבאת 

 השיער', וממילא השיער לא יאסר.

הרמב"ן בדף נ"א דן בנרות שעוה שהדליקום לפני ע"ז "כך: המתיר ב הרב המתיר הביא ראיה לחילוק זה מהרמב"ן, וכת

לדחות דאינו דומה לענבים הרמב"ן האם יאסרו מדין תקרובת, דהדלקתן זו היא שבירתן, ויש בהם כעין זביחה. וכתב 

ההדלקה  , אלאעבודהשבצרן, דהתם מתכוון לעבודה באותה בצירה והוי כשבר מקל לפניה, אבל בנרות אין מעשה הדלקה 

הזביחה ֵיעשה בתורת עבודה לע"ז,  -, ולמדנו א"כ דבעי שמעשה השבירה (הבזויה)רק לתכלית שיאירו הנרות לכבוד הע"ז 

אך שמא העבודה היא בהנחת השיער לפני הפסל, והגילוח נעשה  דאפי' שתכליתו לע"זוא"כ עלינו לדון בגילוח השיער 

 תיר.מ, ע"כ דברי ה"ע"זאבל אין הגילוח עצמו עבודה לשם למטרה זו, 

 תשובה:

ברמב"ן שם לא מדובר שרוצה לעובדה ע"י אש או 

הדלקת נר, אלא הוא מדליק את הנר להאיר, והרמב"ן 

 עבורהשואל מדוע אינו תקרובת מצד מה שעושה זאת 

בפניה, ומשיב שמעשה ההדלקה אינה עבודה, כנ"ל. אולם 

אחר עצמו כתב שהמתיר בבענין גילוח השיער, הלא הרב 

 הסתמא, א"כ צלםהגילוח הם מניחים את השיער בפני ה

הוא שזה עבודה, ואין לנו לספוקי שמא הגילוח אינה 

 ללא ראיה לכך.  -עבודה 

במילים אחרות, במדליק נר אצל הע"ז התכלית 

של הנר היא להאיר, ולא לשם עבודה כתקרובת.  הסתמית

משאי"כ בשיער, התכלית הסתמית היא נתינה עבור 

ל, כפי שנמצא בספריהם ובעדויות המתגלחים האלי

והָספרים, שהאליל שלהם לוקח את השיער שהם נותנים 

א"כ לו ומביא את זה לנסיכה שהשתילה לו שיער משלה, 

בכגון זה אין לעמוד ולחקור 'שמא אינו עושה זאת לשם 

 . , ללא שיש בסיס לחשוב כךעבודה'

 וביןוכך הוא בכוליה דש"ס, כגון בההיא דעורות לב

הבהמה אסורה בהנאה משום  שכל, דמבואר שם (ע"ז כט)

תקרובת! ולפי הנ"ל אין לאסור את כל הבהמה, כיון 

דאמנם הלב ניתן כתקרובת עבור היראה, אך מי מעיד לן 

? התשובה 'מעשה עבודה'שקריעת העור היתה בשביל 

היא, דכיון שקרע את העור עבור הוצאת הלב להקטירו, 

העור לשם כך כעבודה, כל כמה שלא  אנו דנין את קריעת

 ידוע לן אחרת.

כן הדין בכל שוחט בהמה לע"ז, כל הבהמה נעשית 

 'תקרובת' על אף שלוקח חלק מהבשר עבור הע"ז. 

שאמר רב ע"ז שעבודתה במקל, כמו כן בשבר מקל ל

, לא מספקינן "אולי והמקל נאסר דהוי עבודה(נא ע"א) 

תי חתיכות מקל, אך התכלית שלו היא להביא בפני הע"ז ש

, אלא (ואז המקל לא יאסר) עצם השבירה אינה עבודה"...

כל כמה  ,מעשה השבירה או הזביחה 'עבודה'את חשבינן 

 . א כךשאין ראיה ל

(בצורה מאד בפרט בנידו"ד שהם אומרים שוב ושוב 

, והם לאורך כל התגלחתאת שם האליל  )64רא' קובץ  ,אדוקה

שה עבור האליל, ולא עבור אומרים בפה מלא שהגילוח נע

אך  - ן זהעני(אם כי חלק מהמתגלחים הזכירו האגו הורדת 

, ולא שזה הסיבה שנסעו כמה ימים לכאן, כדבר נלווהציינו זאת 

האגו וכו', דבשביל הורדת או יממה שעות  10וחיכו לתגלחת 

 . היה מספיק לגלח בבית)

, גם אדם המקריב קרבן אא"ה להבדילוניתן לומר ש

, שענינו של עודו )דרשת שבת הגדול(במהר"ל מבואר  - לה'

זבחי אלוקים ", כמו שאמר הכתוב 'הכנעה'הקרבן הוא 

ועם כל זאת אין הדבר סותר לכך שהבהמה  ."רוח נשברה

 לה'. קרבןנחשבת 

: (הסוגרים במקור)שליט"א המתיר בד ע"ז, וז"ל הרב יש הטוענים שלפי החזו"א יש לפקפק האם הסוגד להינדו הוא עו

"ויש כאן עוד ספק על פי מש"כ החזו"א (סי' סב סקכ"א וסקכ"ב) שאין ע"ז אלא דווקא בעובד נברא באמת, אבל אם צייר 

ו שר) בנפשו כח נברא כזב ועובדו אינו אלא מינות. ושוב כתב דבעובד לתמונה (פי' פסל) באמונה שהכח הנברא (כגון כוכב א
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משפיע עליה כח, וודאי הוי ע"ז ואם זה רק לזכרונה צ"ע יעש"ה, ולמדנו דהעובד פסל חשוב ע"ז רק בכה"ג שמאמין 

שהפסל עצמו הוא כח או שיש לו השפעה מכח נברא, אבל עובד כח כזב וכן עובד פסל שמושפע לדעתו מכח שהוא כזב אי"ז 

 ע"ז".

 : תשובה

ל. החזו"א שם החזו"א שם לא אומר זאת כל במכ"ת

אומר כך: אם אדם מצייר בנפשו כח נברא ועובדו זה 

מינות. אך אם הוא עובד נברא שמת, הוי ע"ז כיון 

מוסיף החזו"א ספק מקורי כדרכו שהנשמה קיימת. 

א. עובד. : עד עתה אנו יודעים על שני דמויות: המיוחדת

 א.. מה יהיה אילו נכניס דמות שלישית? היינו: ב. נעבד

תמונה שעשו לזכרון איזה נפש, כגון תמונה של  .בעובד. 

ירָאה המָצָוה לעובדה. אם כן כך:  ג.(יש"ו).  אותו האיש

המקטיר לתמונה, הוא לא עובד אותה בעצם, כיון שאילו 

היראה תתבטל, הוא יזרוק את התמונה לפח (כיון שהוא 

לא מאמין בשום כח כזב המשפיע עליה). א"כ הוא עובד 

המצווה אותו על כך. אך מאידך,  ראהמחמת הילתמונה 

גם את היראה הוא לא עובד, הוא לא מקטיר לפניה, אלא 

מסתפק החזו"א לומר אולי  על זה -לפני התמונה הנ"ל!? 

, שהוא משמש את היראה המצווה משמשי ע"זזה רק 

אותו להקטיר לתמונה. או מכיון שהוא מקטיר לתמונה 

את היראה, והוי ע"פ ציוויה של היראה, הרי הוא עובד 

. אך זה ברור שאילו עובד לפסל זה הספק של החזו"א ע"ז.

וז"ל תוך אמונה שמשפיע כח כזב על הפסל, ודאי הוי ע"ז! 

החזו"א שם "ומיהו אם הכוונה למשפיע על התמונה 

(ומש"כ שם "וצ"ע", . הזאת שפע וכח, ודאי הוא ע"ז עצמה"

שפט הזה, דהרי זה זה קאי על החידוש שכתב בסמוך לזה, ולא על המ

 גדר ע"ז כנ"ל, ולא שייך להסתפק בכך).

שמושפע  פסללסיכום, היכן החזו"א כתב שהעובד 

אם זה לא ע"ז, אז מה  -לדעתו מכח שהוא כזב אי"ז ע"ז? 

ללא זה ע"ז? כל הגריעותא ב'כח כזב', זה לגבי העובד כח 

, אלא רק מציירה בנפשו, בזה מחדש החזו"א פסל ותמונה

 ' ולא עובד ע"ז, ופשוט.שהוא 'מין

שכח שליט"א ויתרה מזאת, מהיכן ברור לרב המתיר 

הוא כח כזב יותר ממרקוליס  ,זה המשפיע על התמונה

וכל חד ופעור, הרי ישנם שדים ורוחות רעות ללא מספר, "

(ברכות ו  ה ורבבתא משמאליה"ינוחד מינן אלפא מימ

 אם אתה רואה את ההודים הללו מגיעים לרמות, וע"א)

(עד שנכתבו על כך מפלצתיות כל כך של כישוף ונישוף 

, אין לך אלא להבין שהם עובדים את הכח ספרים!)

 שלשיטתם הפסל מסמל אותו.   

 יניו.יש הטוענים שאין כאן 'עבודה' מכיון שהגוי מכוון על ידי הגילוח לאליל, לקבל בתמורה שפע והצלחה בכל עני

 תשובה: 

על אנשי עסקים הודים עדויות רבות ראשית, יש בידינו 

מרוב האדיקות שלהם באליל הטמא, עשירים במיוחד, ש

 , ונשארו עניים מרודיםועושרםאת כל הונם לו נתנו הם 

א"כ מה שייך לומר שכל מטרת הגרים בפחוני ברזל! 

אם המציאות היא שהם  -עבודתם היא לקבל ממנו שפע 

 . ולא נהנים ממנו כללם לו את כל השפע שבידם, נותני

מה זה זאת ועוד, אף אלו שכוונתם לקבל ממנו שפע, 

 או מדרש' רסותר שזה עבודה לאליל? וכי יש איזה גמ

מצפה לישועה עקב עבודתו אין זה ע"ז ההאומר שעובד 

ע"ז? האם לא כתוב בפרק 'לפני אידיהן' עשרות פעמים 

"ז עבור הישועה שעשתה שהגוי הולך ומודה בפני הע

למה היא עשתה לו  -גוי אותו לפי הבנתו של הרי עבורו? 

את הישועה אם לא בעבור שהוא הקטיר בפניה ועבד 

האם נאמר שא"כ ההקטרה הזו אינה 'עבודה' כיון  אותה?

ורא' רמב"ם הלכ' ע"ז א, ב,  שהוא רצה ישועה? ודאי שלא.

, גדר ע"זבתוך שענין הטבה והרעה של היראה הוא ממש 

 ותחת בהיכלות צורות לעשות זו דרך על והתחילווז"ל: "

 ומתקבצין הגבעות ועל ההרים ובראשי האילנות

 מטיבה הצורה שזו העם לכל ואומרים להם ומשתחוים

 אומרים וכהניהם, ממנה וליראה לעובדה וראוי ומריעה

 כך תעשו ואל כך כך ועשו ותצליחו תרבו זו שבעבודה להם

   ...".וכך

מתפלל  לה' ביכוריםמנחת , המביא אא"ה להבדילו

"השקיפה וגו' וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר 

 נתת לנו וגו'". והדברים פשוטים.
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נין של יש הטוענים שדיברו עם כמה כמרים (בעיקר בארה"ב) והם הודיעו להם שאין הגילוח עבודה כלל, רק ע

לעיל הובאה טענה  הערה: היטהרות והכנעת הגאוה טרם שנכנסים לפני האליל. ממילא אין על השיער דין תקרובת ע"ז. 

אף אם  כלומר, .ועתה באה טענה זו מצד שהכמרים טוענים כךשמא כוונת המתגלחים להכנעה בלבד,  -זו מצד עצמותה 

 .ע"זהיה מקום לדון שמא אינו הכמרים לא אוחזים כך, גלחים היא עבור האליל, אולם אם תנקבל שכוונת המ

 תשובה:

כפי שהקדמנו, כמרי ארה"ב כופרים כמעט בכל 

עקרונות דת ההינדו. ואם הנידון היה על השיער שלהם, 

, כדי מתגלחים...)אינם (אלא שהם בהחלט היה מקום להקל 

בהודו, יש לשאול שטמפלים הנגזז בהשיער מה דין לדעת 

 ! שבהודוָספרים/מתגלחים את הכמרים/

חקר את הדבר אצל פקידי הטמפל צוות מטעמינו ואכן 

, ללא שרמזו שהם יהודים, אלא הציגו (רא' להלן) המרכזי

עצמם כסטונדט העושה עבודת דוקטורט, ונצרך לדעת 

 כמה פרטים. 

 גויים [אחד מהם בתהליך גיור] ע"י צוות הודים(כמו כן ערכנו 

כמרים ועובדים עם ראיונות  ארה"ב)וכן ע"י צוות חוקרים מ

האליל ", וכולם ענו פה אחד ש)69רא' קובץ ( שבטמפלים

גלחים עבורו את השיער, ועל כן הם מ "אוהב שיערשלהם 

, ויש )לאליל כלי הגשהושמים אותו בכלי ההונדי (

. (חשוב לציין כי ניתן כניעה לאלילאת ענין ה גםשהזכירו 

' שמסבירים את הגילוח סטודנטים וכדו גם בהודולמצוא 

וכיו"ב,  D ככניעה או כאמצעי בריאותי לקבלת ויטמין  רק

אך סטודנטים אלו דומים לכמרי המערב, אינם מאמינים 

בכוחו של אליל, וגם הם לא מתגלחים וכו' כנ"ל, על כן, 

כדי לדעת מה דין השיער הנגזז בטירופטי יש לשאול את 

יראתם, כיון  הכמרים של הטמפל, הם הקובעים את רצון

שהם אדוקים בה ומאמינים בכוחה (רא' רמב"ם הלכ' ע"ז 

 א, ב). 

ראיון שנערך ע"י אחת מנשות הצוות תרגום של להלן 

באנגלית (ניתן לשמוע  בטירופטיפקידה עם  -בארה"ב 

  )49שלוחה  9179798800בטל'  

 : איזה מידע את רוצה גבירתי?פקידה

ם הם אומרים מראיינת: רציתי לדעת דבר ראשון הא

: בזמן פקידהאיזה מילים מיוחדות של דקלום לאלילים?   

 הגילוח?    מראיינת: כן, בזמן הגילוח

, אנחנו צריכים להתפלל (נכתב בשינוי) נה"כוזיב: "פקידה

מראיינת: הם אומרים . " בזמן הגילוחכוזיבנהלאליל "

 "כוזיבנה"

 : כן.    מראיינת: האם זה נחשב קרבן לאליליםפקידה

 כשגוזזים את השיער?

: כן גבירתי, אם אני מתפללת לאליל לעשות פקידה

משהו בשבילי ואז הוא פתר את זה בשבילי. אז אחר כך 

 אני נותנת את הגילוח שלי לאליל

 מראיינת: אז הם נותנים את השיער לאלילים

: אם יש לך בעיה מסויימת, ניסית מלא דברים, פקידה

"אם הבעיה הזאת  לאליל תיש לך קשיים, את מתפלל

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 השיער לאליל.     

 : כןפקידהמראיינת: אז השיער זה קרבן לאליל?    

מראיינת: האם הרבה נשים באות להתגלח או זה רק 

: שניהם עושים גילוח.    מראיינת: אוקיי, פקידה.   יםגבר

מראיינת: האם נשים .   שניהם עושים הגילוח, תודה רבה

 גם מגיעות או גברים או עוד נשים או שניהם

 : כן, כל אחד יכול לעשות את זה אפילו ילדים.פקידה

מראיינת: ההודים שמגיעים לגילוח האם הם 

ער? האם הם מתפללים לאליל כשמגלחים את השי

.   כוזיבנה: כן כן פקידה"?   כוזיבנהאומרים משהו "

: זה הלורד פקידה?    כוזיבנהמראיינת: מה פירוש 

.    מראיינת: אהה, אז הם (נכתב בשינוי) ג'יגנבאלא

 .כוזיבנהמתפללים. הם אומרים 

" כוזיבנהשאלות האחרונות שלי הם חוץ מ"השתי 

 ?כוזיבנהרק האם הם אומרים עוד איזה תיפלה או 

 : כל אחד מתפלל בדרך שלו.פקידה
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מראיינת: אהה, כל אחד מתפלל בדרך משלו וזה מחשב 

מנחה לאליל או קרבן לאליל? כשהם גוזזים את השיער 

 האם זה נחשב קרבן דתי?

: כן, גבירתי.    מראיינת: כשההודים וההודיות פקידה 

באים לגלח את השיער למה הם מקריבים את השיער 

 ?לאליל

: הם בתפלה, גבירתי, בדרך כלל כל אחד יש לו פקידה

משקל בראש, הם מכופפים את הראש לפני האליל. הסרת 

השיער הכוונה שהם מכופפים את הראש לפני האליל, 

נכון? לפני האדם השני.    מראיינת: אהה, אז הכוונה שהם 

 .כורעים את הראש לפני האליל

ראש והסיבה : כן כן גבירתי, הם מכופפים את הפקידה

של הגילוח [לא ברור המילה אחר כך].    מראיינת: אבל 

: כן פקידההשיער עצמו הוא מתנה לאליל? השיער עצמו.  

כן גבירתי.    מראיינת: האם אתה יודע כמה אנשים 

אלף.     80: כן בערך פקידהמגיעים לטמפל כל יום.   

 .: כןפקידהאלף כל יום?     80מראיינת: 

ם יש עוד הרבה טמפלים שעושים גילוח? מראיינת: והא

האם זה היחיד? או האם יש עוד טמפלים שעושים גילוח.   

 : יש הרבה, גבירתי.פקידה

אלף כל יום, זה לא יאומן. זה  80מראיינת: וואו, יש 

 יהיה המון כל שנה.

: כן כן.    מראיינת: וכשהם מגלחים, האם פקידה

 ?כוזיבנההספרים גם אומרים 

גבירתי.     מראיינת אה, הם גם אומרים  : כןפקידה

 .: כןפקידהוואו.    כוזיבנה

מראיינת: עוד שאלה אחת. למה ההודים וההודיות 

: פקידהמגלחים את השיער? האם אתה יודע למה?    

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

: כן, שיער פקידהבהחלט יפהפה.    מראיינת: כן, זה 

חלט יופי של אנושות, ע"י נתינת הגילוח אנחנו זה בה

נותנים את היופי שלנו ללורד. אנחנו מקריבים את היופי 

 לברכת האליל.   מראיינת: אז אתם מקריבים את השיער.

: על ידי הקרבת השיער הכוונה "האליל אנחנו פקידה

מוכנים לתת אפילו היופי שלנו לברכה שלך".    מראיינת: 

על היופי בשביל ברכת האליל.  יםותרוואו, אז אתם מו

 והאם השיער נחשב קרבן לאליל? האם זה הולך לאליל?

: כן זה היופי שלנו. השיער זה היופי, אנחנו פקידה

מקריבים אפילו השיער לברכת האליל.    מראיינת: וזה 

 .: הכל ברכות מהאלילפקידההכל לברכות?    

הבן אדם מראיינת: ואיזה ברכות האליל נותן, כל מה ש

: כל או איזה שהוא ברכה, אם אנחנו פקידה    צריך?

חושבים לפני האליל אם זה יקרה, אנחנו מגלחים. אוקיי? 

אם תקבל 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 בריא אם 

 נהיה בסדר באמצע בעיות בריאותיות. הוא

? לפני הגילוח או כוזיבנהמראיינת: מתי הם אומרים 

 באמצע הגילוח?

 " זה מן מלמול או מנטרהכוזיבנה: כל הזמן, "פקידה

מראיינת: אה, זה מנטרה. האנשים אומרים כל הזמן 

 כוזיבנהבזמן הגילוח 

: כן גבירתי.    מראיינת: זה מאוד עוזר לנו, פקידה

 ודה רבה על כל העזרה. עכ"ל.ת

 ‡ולי בכל ז‡˙ -פר˜ ו' 

משום שלהחשיב את השיער לתקרובת היא גזירה  ,וכתבו שצריך לעשות הכל כדי למצוא היתריש שצידדו להתיר 

 שאין הציבור יכול לעמוד בה.
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 תשובה:

לעמוד בה', נאמר על  'גזירה שאין רוב הציבור יכולים

שחכמי הדור רוצים לגדור. אולם כאן מדובר על  גדר וסייג

דאורייתא, ואינו נדחה אלא מפני פיקו"נ כמבואר  איסור

, ובנידו"ד שהוא תקרובת ע"ז יש בזה בשו"ע יו"ד סי' קנז

ב, -פרטים אם נדחה מפני פיקו"נ (רא' שו"ע יו"ד קנה, א

 .ובש"ך סק"י)

היה שייך בזה 'גזירה שאין לעצם הטענה, נניח ש

הציבור...', הרי רוב רובן של הנשים אומרות "אילו ֵיצא 

. אין יותר טוב עבורי מזה פסק החלטי האוסר פאות,

מסירה את  שה(לכן בבית האשהפאה אינה נוחה כמטפחת 

כל  -אבל עתה שאין פסק ברור  הפאה וחובשת מטפחת)

אילו אלך חברותי ממשיכות ללכת בפאה, והן תלעגנה לי 

הן הרוצות פאות גם כאשר כולן תלכנה  מעטותבמטפחת". 

 במטפחת.

, נשים חובשות פאה שנתקבלו לעבוד בבתי צא ובדוק

ספר המחייבים מטפחת, הן מסכימות ללכת במטפחת 

שלא להיכשל באיסור ואם עבור פרנסה כך, ק"ו עבור כך. 

 תקרובת ע"ז. 

הפאה שישנם נשים רבות שאם יאמרו להן זאת ועוד, 

שלהן היא באיסור תקרובת ע"ז, מיד הן יסירו את אלוהי 

הנכר מראשיהן (כפי שהיה בתשס"ד). ואם יאמרו להן 

להתיר, זה משום בכ"ז שהסיבה שהרבנים מנסים 

(הרבה שלהבנתם הנשים לא מסוגלות להסיר את הפאה 

והרי זה כמי שמצא  - )89. רא' קובץ רבנים אומרים זאת בפירוש

שירצה להורות  רבקרובת' באויר, אין איסור של 'ת

בכל הכח למצוא ינסה  אחדלהפסיק לנשום... אלא כל 

וא"כ כיצד שייך להסתיר  -, כך גם בזה סיבה להתיר

שנסמכים עליו בכדי להתיר  את הדוחק הגדולמהנשים 

 .את התקרובת, תוך חריגה דראמטית מכל כללי הפסיקה

הציבור יכול נמצא דאף אם היה שייך בזה 'גזירה שאין 

, ונידו"ד על גדר וסייגנאמר  שלא שייך כיון שזה (לעיל הבאנולעמוד בה' 

על הרבנים להביא בפני הציבור את עוצם  )הוא איסור גמור

, ואז הם יווכחו נקלעו אליו בכדי להתירהדוחק ההלכתי ש

 .לראות שזו גזירה שהציבור יכול לעמוד בה בהחלט

כל חייה מושתתים  הגע עצמך, הלא אשה חרדית כיום,

מכל כיוון שמסתכלים על מעגל חייה,  -על מסי"נ של ממש 

עבור רצון ה'. א"כ מדוע להחליט רצונותיה היא מכנעת 

 ? תקרובת ע"זבמקומה שהיא תרצה להקל ראש באיסור 

 יש הטוענים שהדבר נוגע לשלום בתי ישראל ולהפסד ממון רב.

 בה:תשו

אם יצא פסק יהיה שלום בעולם, וכולם יסכימו איתו. 

כפי שכמה מתירים בעצמם כתבו שפאה נוסף לכך, 

לא עד עתה והנה ( הנראית כשיער היא באיסור פריצות

אולם , שאין זה מקומו. כלל בקונטרסהצניעות ענין את הזכרנו 

, א"כ )הרב המיקל משום 'שלום בית'זה נוגע לטענת עתה 

יושג דוקא ע"י ביטול הפאה, כפי שהעידו שלום הבית 

חז"ל 'זכו שכינה ביניהם', 'זכו' הוא מלשון זך, היינו, 

כאשר האיש ואשה נוהגים בקדושה, תשרה השכינה 

בביתם וממילא יהא להם שלום בית, ולא להיפך. גם 

השלום בית,  'עבור'הנסיון מעיד שכאשר פוגמים בקדושה 

 זה משיג את ההיפך, וד"ל.

איך ניתן להכניס  ,להגר"ש ואזנר זצ"מה על כך תוכבר 

אמר ועוד לתיתו על ראש האשה? ו ,לבית דבר מאוס כזה

בבתי  זה גרםדבר גופניים ונפשיים  םמי יודע לכמה מקרי'

גורם דוקא ההפקרות בתחום זה רח"ל. כך ש ישראל',

  ., ולא להיפךבשלום ביתנזקים 

הפאה.  לגבי הפסד ממון, יותר הפסד ממון יש בהתרת

 תווכבר שמענו על רבים וטובים שהפסיקו לתרום לקופ

לכלה  יםנותנהם מחמת שבאופן מוצהר צדקה מסויימות, 

ש' עבור קניית פאה. ולא לזה כוונתם בנתינת  10,000

 ...התרומה

 ניתן להמשיך לחבוש פאות. יש הטוענים שיצא מהגריש"א זצ"ל רק 'קול קורא', ולא פסק. ממילא
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 תשובה:

יצא מהגריש"א זצ"ל הדברים אינם נכונים כלל כיון ש

פסק הלכה ברור. רא' ספר 'אגרות ריש"א דגלותא' סי' 

שבתחילה פורסם המכתב מאת הגר"י אפרתי, ובסוף תלא, 

דבריו נכתב בזה"ל: "לפיכך הורה מרן עט"ר הגרי"ש 

שויות משיער שאין להשתמש בפאות העאלישיב שליט"א 

 ." אדם שמקורו בהודו

מחמת פקפוק כלשהו שיצא על נאמנות הדברים שנה ו

: (מובא שם) "להזדבריו הגריש"א וכתב בעצמו ב

"לבקשתם של כמה מחשובי הרבנים בגולת אמריקא, הנני 

שב לגלות דעתי כי לאור העובדות המעשיות שהביא 

יאות אין להשתמש בפהגרא"ד דינר שליט"א דיין בלונדון, 

כפי שפורסם  נכריות העשויות משיער אדם שהובא מהודו

דעתי על ידי ידידי הגר"י אפרתי שליט"א ביום כ"א אייר 

 תשס"ד".

זאת מלבד מכתבו להגר"י בעלסקי (מובא ב'אור  

מסכם את דברי הרב ששם הוא ישראל' מאנסי שנה לו) 

עברתי על מכתב כת"ר בענין הפאות ובו השואל וז"ל: "

ות א. על עצם האיסור על הפאות הבאות מהודו נאמר טענ

ב. גם אם נניח שיש בהם חשש תקרובת ע"ז אין לאסרם". 

כל דבריו אחת לאחת דבר דבור על  תועל זה הוא דוחה א

הגריש"א אסרם והוא בא להשיב על שכלומר אופניו. 

 !טענות שנטענו כנגדו שאין לאסור

מ"מ וכן מעידים כל תלמידיו המובהקים כדוגמת הגר

 קארפ והגר"י אפרתי ועוד. 

היה רק  רב אלישיבשפסקו של האם תאמר עוד שו

לחומרא בעלמא, פוק חזי מה שכתב הגר"י זילברשטיין 

(מובא בספר של בנו שו"ת אבני אש ח"ב סי' ז') ששאל את 

זצ"ל על דבר בחורה חולת סרטן שחבשה פאה  "אהגריש

ע פסקו של הגרי"ש באמצונודע לה להסתיר מחלתה, 

פשטה את פאתה היא ובכוחות אל טבעיים שיעור בכיתה, 

לעיני כל. שאל הגר"י זילברשטיין האם היתה צריכה 

אחר ומעשה זה גורם לה בושה גדולה, וגם  -לעשות כך 

השיב לו . ..חולת סרטןהיא מגלה בכך לכולן שהיא 

"אין כל היתר לא להוריד את הפאה, : הגרי"ש אלישיב

אם פסקו מובן ש .בידך מאומה"משום שנאמר ולא ידבק 

 היה רק לחומרא לא היה מורה כן.

 ל בורא עולם-תם ונשלם השבח לא

 

 

 

 




