
תחילת הסוף
ירושלים  הקודש  עיר  בזו,  זו  מתגרות  מלכויות  רועש,  העולם 

בכותרות, מלחמה באוויר....

כולם שואלים, זה הזמן להתעסק עם חששות של תקרובת עבודה 
יותר חשובים להתחזק בהם בדור של סוף תקופת  זרה? אין דברים 

העקבתא דמשיחא?

אך מי שמבין לעומקם של דברים יודע שהיא הנותנת, דוקא בגלל 
זה הזמן לנבור היטב בחורים ובסדקים ולעשות  שאנו קרובים לסוף 
היינו  אם  ואפילו  לרע,  חיבור  כל  מהשורש  לנתק  ע"מ  בית  בדק 
לאחד  חיבור  של  שמץ  זהו  עדיין,  רחוק,  בחשש  שמדובר  חושבים 

מסניפי הטומאה.

ולמה אנו כל כך בטוחים שהעולם לקראת הסוף? בספר לב אליהו 
וסרמן  הגר"א  לתלמידו  אמר  חיים  שהחפץ  מובא  יתרו(  פר’  )סוף 
)מדרש  בחז"ל  שכתוב  הראשונה  העולם  מלחמת  בסיום  הי"ד 
תקע"ט(  פי"ב  זכריה  על  שמעוני  ילקוט  קי"ח.  תהילים  על  שוח"ט 
שמלחמת גוג ומגוג תהיה שלוש פעמים, מלחמת העולם הראשונה 
בערך  שנה   25 שבעוד  והוסיף  ומגוג  גוג  של  הראשון  החלק  היתה 
פרצה  שנה   25 שאחר  התקיימו  הדברים  )ובאמת  השני  החלק  יהיה 
זמן  יעבור  שאח"כ  חיים  החפץ  אז  והוסיף  השנייה(  העולם  מלחמת 

ויהיה החלק השלישי של גוג ומגוג ותבוא הגאולה.

וכמו שידוע יש המשך לקבלה זו שסיפר הגר"א וסרמן הי"ד לכמה 
ראשי ישיבות באמריקה בשנת תרצ"ט שהוא קיבל מהח"ח שאפשר 
ה"בעתה"  שהוא  האחרון  הקץ  לפני  ברחמים  להיגאל  תמיד  לזכות 
 10 עוד  יעברו  השואה,  דהיינו  שתהיה,  הקשה  המלחמה  אחרי  אבל 
כן  זה ה"בעתה" דהיינו הקץ האחרון  ואח"כ  70 שנה  שמיטות שהם 
ששמעו  זקנים  מאנשים  ששמע  שליט"א  זילברברג  הגרצ"מ  סיפר 
ששמע  שליט"א  ברלין  הגרמ"צ  סיפר  וכן  זצ"ל  וסרמן  מהגר"א 
וכן  הח"ח  בשם  זו  קבלה  מסר  זצ"ל  פאם  אברהם  שרבי  בבחרותו 

הגר"א שווי זצ"ל מסר קבלה זו בשם הח"ח(.

לראות  לזכות  רוצים  כך  וכל  הסוף,  לקראת  כשאנו  עכשיו  ודוקא 
ביום  פעמים  ג’  מתפללים  שאנו  המילים  התגשמות  את  בעיניים 
לנו להתרחק  יש  יכרתון"  כרות  והאלילים  מן הארץ  גלולים  "להעביר 
במלכות  עולם  "לתקן  בעז"ה  ונזכה  אלו  מחששות  קשת  כמטחווי 

ש-ד-י".

זכותך
מצטרפים עכשיו למזכי הרבים ומקיימים 

מצוות הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח בדרכי נועם
ניתן לתרום מכספי מעשר לכיסוי הוצאות ההדפסה וההפצה 

בדרכים הבאות:
1. מענה טלפוני ממחושב 24/6 – יש לחייג 073-2757000, 

להקיש מספר הקופה 9236.
2. במכשירי קהילות – יש לחפש קופה מספר 9236.

3. בדוא"ל – שלחו פרטי חיוב ל-
MsamerSehar@gmail.com 

4. בפקס – שלחו פרטי חיוב לפקס: 077-31-800-41
.kehilot.info/donate/9236 - 5. במחשב

ניתן גם לקחת חסות על הגיליונות – 100% לכיסוי עלויות

כל הזכויות שמורות, לכם! 

רק אם באמת אכפת לכם...
הבהרה • מה בגליון • פסק מרן הגר"ח קנייבסקי -ההקלטה • מעמד קידוש 

ה' • מבולבלים?! • תקציר גליונות קודמים • נתונים חדשים וחשיפות 
מרעישות • מעשה נורא

הבהרה
בגליונות הקודמים הבאנו את דברי מנהל כשרות הפאות הרב 
שהדברים  פניות  קיבלנו  דבריו.  על  התמיהות  ואת  שלזינגר  א. 
כן  על  אשר  הרבנים,  בכבוד  אישית  לפגיעה  כנסיון  נראו  אולי 
זו דרכינו, אין כוונתנו לפגיעה  מתנצלים ומבהירים דעתנו שלא 
גרוס  הגר"מ  הגאב"ד  הגדול  הגאון  בכבוד  לא  וכמובן  בו 
שליט"א, אלא רצוננו לדון וללבן לגופם של דברים ע"מ להציל 
את הציבור מהמכשול החמור של תקרובת ע"ז, וכך היא דרכה 

של תורה מאז ומעולם. המערכת.

מה בגליון?
את  עבורכם  אספנו  זה  בגליון  בידכם,  ועוצמתי  חדש  גליון 

תקרובת  בנושא  העדכני  המידע  מיטב 
והגשה  יסודית  בצורה  זרה  עבודה 
מיועד  הגליון  נושאים.  לפי  מסודרת 
שאכפת  אמת  דורשי  שתו"מ  ליהודים 
הגליון  איסורים.  על  לעבור  לא  להם 

מחולק לכמה נושאים.

הראשון  בחלק  ועדכונים:  עובדות 
מהתקופה  עדכונים  בפניכם  נציג  אנו 
על  שהתברר  חדש  ומידע  האחרונה 
משתדלים  אנו  מוסמכים,  מקורות  פי 
המאומתות  העובדות  את  לברור 
שהצטבר  העצום  המידע  מתוך  בלבד 

בתקופה האחרונה.

נבדוק  אנו  השני  בחלק  כשרות: 
האנושי  השער  של  הכשרות  האם 
של  המהודרת  הכשרות  ברמת  הינה 
כגון  צורכים  שאנו  המוצרים  שאר 

אחר  לעקוב  טכנית  מבחינה  ניתן  האם  וירקות?  פירות  בשר 
מסלול השערות בכל שלבי הייצור? מה אומרים על כך מנהלי 

הכשרות בעצמם? 

לנהוג  עלינו  איך  נחקור  השלישי  בחלק  למעשה:  הלכה 
איסור  יש  בבית?  פאה  בינתיים  להחזיק  מותר  האם  למעשה. 
או  להלוות  גמחי"ם  לבעלי  מותר  האם  פאה?  כנגד  להתפלל 

ללוות מסוחרי שיער או חנויות הפיאות? 

ת"ח  של  ראשון  מכלי  חוויה  הבאנו  האחרון  בעמוד  ולקינוח: 
שהשתתף במעמד שריפת הפיאות מחשש תקרובת ע"ז ומה 
בה  שיש  מפאה  בהנאה  שנכשלו  לאלו  הגמרא  ע"פ  התיקון 

חשש תקרובת ע"ז?

פסק מרן שר התורה שליט"א - ההקלטה
שר  מרן  של  הקלטה  לידנו  הגיעה  ממש  האחרונים  בימים 
התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א כאשר בהקלטה אנו מקבלים 
לפניכם  בנושא.  שליט"א  מרן  של  דעתו  מהי  ברור  פסק 
התמלול המלא )ניתן להאזין להקלטה בטלפון 03-30-77-353 

שלוחה 8(:

שליט"א, קניבסקי  חיים  ר’  הגאון  התורה  שר  מרן   לכבוד 
הנה לפני כארבע עשרה שנה התעורר הענין שהפאות הנכריות 
גויות  נשים  של  משיער  מגיע  ראש  לכיסוי  לובשות  שהנשים 
שמקריבות את השיער לע"ז, ומהאי טעמא הורה מרן הגרי"ש 

מרן  והורה  בשריפה.  שדינן  ע"ז  כתקרובת  שדינו  אלישיב 
רק  פאות  לקחת  יש  נכריות  פאות  להכשיר  שבכדי  הגריש"א 

נגזז  שלא  מהאשה  הגזיזה  משעת  זה  על  שהשגיחו  משיער 
ואותו  פאות,  על  אחד  הכשר  רק  יש  כיום  וכידוע  ע"ז.  לשם 
משיער  יהיה  לא  הגזיזה  שמשעת  להשגיח  מקפיד  לא  הכשר 
איזה  להבחין  שיודע  אומדנא  על  מסתמך  אלא  ע"ז.  לשם  נגזז 
שהגריש"א  ולמרות  לא.  ואיזה  ע"ז  של  ממקום  מגיע  שיער 
אמר שאין לסמוך של כך טוענים בהכשר שכיון שאין אפשרות 

אחרת מוכרחים להקל לסמוך על אומדנא.

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

הנ"ל.

תשובה: לא לקנות.

ואם נאמר שא"א לסמוך על ההכשר נמצא שאין כיום פאות 
נכון  האם  מטפחת,  רק  ללבוש  ויש  כשרות, 

הדבר?

תשובה: אם זה נכון נכון, שיעברו למטפחת.

מקרית  י.ב.  הרב  בפני  להתנצל  המקום  )וכאן 
שם  הקודם,  בגליון  דבריו  את  הבאנו  אשר  ספר 
שלמה  הרב  בפני  נשאלה  ש"השאלה  נכתב 
אלו  שאין  מתברר  ת"ח",  כמה  ועוד  לוינשטיין 
מחדרו  יצאו  בדיוק  ת"ח  ש"אותם  אלא  דבריו 
אודות  וכנשאלו  שליט"א  התורה  שר  מרן  של 
הם  קרליץ  הגר"נ  מרן  של  הב"ד  שהוציא  הכרוז 
בזמן  נכחו  לא  הם  אך  כך"  על  שמעו  שלא  הגיבו 
ששאל את מרן שר התורה שליט"א, עם הרב י.ב. 

הסליחה.(

מעמד שריפת פיאות בירושלים 
של  שישי  נר   - טבת  חודש  דראש  א’  בליל 
פאות  ושריפת  ה’  קידוש  מעמד  התקיים  חנוכה, 
 7:30 בשעה  התקיים  הכנס  זרה.  עבודה  תקרובת  חשש  עקב 
ליד  יחזקאל,  פינת   – הנביא  שמואל  ברחובות  בירושלים 
באו  אשר  איש  מ-1000  למעלה  השתתפו  בכנס  סדיגורא. 
‘ופסילי...  של  דאורייתא  מצוה  ולקיים  שמים  שם  לקדש 
תשרפון באש’. בכנס נשרפו עשרות פאות ושיער גולמי בשווי 
כולל של כ-300,000 ₪ חלקן יוקרתיות במיוחד מבנות ישראל 
תמונות  )ראו  ותורתו  ה’  למען  מצוה  של  בשמחה  שהקריבו 
על  ההחלטה  שמאז  מדווחים  הכנס  מארגני  האחורי(.  בעמוד 
בנות  של  ירושלים  רחבי  מכל  פניות  גל  התקבלו  הכנס  קיום 
מהפניות  כמחצית  רק  אך  חלקן  את  לתת  המעוניינות  ישראל 
נענו עקב הזמן הקצר, המארגנים מקווים לקיים בקרוב כנסים 
הנראה  ככל  לדבריהם,  החרדיים.  הריכוזיים  רחבי  בכל  דומים 

המעמד הבא יתקיים בעיר בית שמש.

ניתן  שלכם  הפיאות  את  להקריב  מעוניינים  אתם  גם  אם 
אותן  יאספו  ובל"נ   03-537-9595 במספר  הודעה  להשאיר 
באזור  מעמד  בארגון  לעזור  מעוניינים  אתם  אם  מביתכם. 

מגוריכם ניתן לחייג ל-052-760-11-97.

ע"ז  לבער  בכדי  לרדוף  אחד  כל  על  עשה  מצוות  זכרו! 
לאבד  היא  עשה  מצות  א’(  ז’  )ע"ז  הרמב"ם  וכלשון  מארצנו, 
אבד  שנאמר  בשבילה  הנעשה  וכל  ומשמשיה  כוכבים  עבודת 
תאבדון...ובארץ ישראל מצוה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה 

מכל ארצנו"

לא להתבלבל
עוד  על  שומעים  אנו  אחד  מצד  בציבור,  רב  בלבול  יש  אכן 

מסמר שיער
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דבר העורך
הרב י. בראל

כל מה שרציתם לדעת על חשש 'תקרובת עבודה זרה' בפאות נכריות

בס"ד

שבט תשע"ח

גליון 
מס' 3

הגליון טעון גניזה • נתרם בעילום שם להצלחת התורם וכל ב"ב
לקבלת העלון בדוא"ל, תרומות והערות שלחו מייל: MsamerSehar@gmail.com ◌ או שלחו פקס: 077-31-800-41

שיחת היום הרב י.י. הכהן אריוביץ

גיליון 
מורחב

8 עמודים

מרן.בשריפת.פיאות.בשנת.תשס"ד

1.32 מיליארד הודים, מתוכם 85% סוגדי דת ה'הינדו', כ-652 מיליון נשים, כ-600 אלף בתי עבודה זרה )טמפלס(, מתוכם 
ער  28 גדולים, בכל אחד מהם מקריבים 40-85 אלף ראשים )נשים, גברים וילדים( ביום. ההודים אינם מקבלים תשלום עבור הֹשֵ
ער נקרא אירופאי  ער ולסין לתפירה לסקין. לאחר העיבוד באירופה הֹשֵ ער נמכר למעבדות לעיבוד הֹשֵ שהקריבו לע"ז, הֹשֵ
ואין דרך לדעת מה מקורו. תקרובת עבודה זרה אינה בטלה בשישים ולא במיליון, ואסורה בהנאה ואין לה ביטול עולמי!

ערן במשך שנים בכדי להקריבו לעבודה זרה הנשים ההודיות אינן מסתפרות, אלא מגדלות את ֹשֵ

בתי עבודה זרה בהודו

ער לעבודה זרה טקס הקרבת הֹשֵ

נשים הודיות לאחר התגלחת

ער נאסף לשקים הֹשֵ

ער לאחר יום של תגלחות ערימות הֹשֵ

ער לאחר יום של תגלחות משטחים עצומים של ֹשֵ

ער מכינים ער ההודי עובר למעבדה באירופהמנקים את הֹשֵ ער עובר תהליך עיבוד - הסרת פיגמנט, צביעה וריכוךהֹשֵ הֹשֵ

הסרת הפיגמנט, 
צביעה וריכוך

משלבים שלושה גווני בלונד 
ליצירת מראה טבעי

מסרקים את כל קבוצות הגוון 
ליצירת תערובת במראה טבעי

פאה סינטטית 100%
לאחר בדיקת מעבדה 

נמצא שער אדם

ער לאחר עיבוד הֹשֵ
אינו דומה כלל 
למראה המקורי

ער לפי אורך ממיינים את הֹשֵ

בס"ד

התהליך

a

 052-7120948 לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלון זה ועלונים נוספים לחיזוק הקדושה בטל' 

  תהליך ייצור השיער ההודי

המשך בעמוד הבא<<<
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לחבוש  והפסיקו  מעשה  שעשו  יחידים  ועוד 
מהציבור  ניכר  חלק  גיסא  מאידך  אולם  הפאות  את 
שהתפרסמו  העובדות  אף  על  מעשה  עשו  לא  עדיין 
זרה. עבודה  תקרובת  של  חמור  חשש  שישנו   לאחרונה 
אך ציבור יקר, אתם שזכיתם כבר לנטוש את האלילים, 
אל לכם להתבלבל! אין להתרגש כשרואים רבים וטובים 
אשר עדיין לא תיקנו את הטעון תיקון, ואף לא להתבייש 
והשכל  מוצקות  עובדות  פי  על  האמת  דרך  שזו  בכך 
תקופת  לאחר  בצוואתו  היעב"ץ  שכתב  וכמו  הישר. 
שבתי צבי שר"י "אל תירא אף מהעמדת החמה או ממי 
ששמו מפורסם - לנטות מהאמת, אף אם תישאר יחיד 
גאוות  להרגיש  אנו  צריכים  להיפך,  אלא  העולם"  בכל 
רצון  את  המקיימים  הראשון  מהנחשול  אנו  יחידה, 

בוראנו בדקדוק, וכל השאר יזכו לכך במהרה.

ונקרא שוב אליכם בני תורה יקרים שעוד לא הספקתם 
להיכנס לסוגיא ולהצטרף למהפכה, בקריאה של אהבה 
מהחשבונות,  נצא  בואו  אתם,  ובשרינו  אחינו  וחיבה: 
תמונת  את  יחדיו  ונבדוק  והמחלוקות  הפוליטיקות 
הקב"ה  מה  ונראה  תורניות  בעיניים  העדכנית  המצב 
ְבֹּתְכֶכם  ֲאֶשׁר  ַהֵנָּכר  ֱאֹלֵהי  ֶאת  ‘ָהִסרּו  מעמנו,  דורש 

ְוִהַטֲּהרּו ְוַהֲחִליפּו ִשְׂמֹלֵתיֶכם’ )וישלח ל"ה ב’(.

תקציר התחקיר
לטובת הקוראים שלא ראו את הגליונות הקודמים אנו 
נתמצת בקצרה את המידע שהובא עד עתה ולאחר מכן 
כמובן  לאחרונה,  שפורסמו  החדשים  בנתונים  נעדכן 
המידע  בקו  המלא  לתחקיר  להאזין  ניתן  שעדיין  נציין 
בדואר  לקבל  או   )2 )שלוחה   03-308-11-84 הראשי 
מייל  לשלוח  )יש  הנתונים  כל  עם  חוברת  האלקטרוני 

.)geulah5776@gmail.com לכתובת

השם  תחת  בחו"ל  לאחרונה  נערך  מיוחד  תחקיר 
‘השיער  )בעברית   Indian Hair Uncovered
ההודי  השיער  ייצור  תהליך  את  חשף  נחשף’(  ההודי 
רקע.  קצת  כן  לפני  אך  בעולם  הפצתו  ממדי  ואת 
מתוכם   85% איש,  מיליארד  כ-1.21  חיים  בהודו 
בהודו  נשים.  מתוכם  כמחצית  ל"הינדו",  סוגדים 
מרכזיים  )טמפל’ס(  זרה  עבודה  בתי   28 קיימים 
לעבודה  שער  מקריבים  בתוכם  אשר  עצום  בגודל 
המדינה. ברחבי  קטנים  ע"ז  בתי  אלפי  ועוד   זרה 
יגיע  בטרם  עיקריים  שלבים   3 עובר  האנושי  השיער 
הראשון,  בשלב  והפצה.  עיבוד  גזיזה,  הפאות.  יצרני  אל 
מאות  ומסודר,  המוני  הינו  השיער’  ‘הקרבת  תהליך 
מוכנים  הבטון  רצפת  על  ארוך  בטור  יושבים  ספרים 
את  "למלא  מנת  על  באים  אשר  רגל’  ‘עולי  של  לגילוח 
לקוקו  נקשר  מחובר  בעודו  השיער  לאלילים",  חובם 
מתחילים  ומיד  הגילוח  לאחר  היטב  שיישמר  ע"מ 
עבודה  מבתי  אחד  של  דוגמא  הבאנו  הגזיזה.  במלאכת 
החגים  בתקופת  אשר  ‘טירומלה’  בשם  הגדולים  זרה 
מגלחים בו כ-85 אלף ראשים מידי יום )!( ובשאר ימות 
ספרים   1,800 המלאכה  ועל  ליום.  אלף   40 "רק"  השנה 
ימות  בשאר     700 ו"רק"  החג  בעונת  יום  מידי  פועלים 

השנה, מספרים גרנדיוזיים לכל הדעות.

עובר  השיער  הגזיזה  לאחר  והוא העיבוד.  השני  השלב 
שטיפה באמבטיות ענקיות, סירוק בפסי ברזל מיוחדים, 
נפרד.  באחסון  מידה  כל  גודל,  לפי  ומיון  אורך  מדידת 
שמטרתם  בכימיקלים  השרייה  עובר  השיער  כן  כמו 
לחלוטין  מהשיער  הצבע  של  הפיגמנטים  את  להוציא 
בכדי שהשיער יוכל להימכר בתור שער בצבעים שונים, 
שיראה  ע"מ  פיגמנטים  הסרת  תהליך  עובר  השיער 

וירגיש כמו שער בהיר טבעי מבלי להוריד מאיכותו.

וינס  של  דבריו  את  הבאנו  הייצוא,  השלישי,  בשלב 
חברה  של  ובעלים  יבואן   -  )Vince Selva( סילבה 
 Indo Asian Human בשם  אנושי  שיער  לשיווק 
הגדולה  היצרנית  שסין,   – מקליפורניה   Hair INT
אדירות  בכמויות  השיער  את  קונה  פאות,  של  ביותר 
נגמרת  הבלתי  הכמות  בגלל  בהודו  מהמקדשים 
ההודי  השיער  מספקים.  שההודים  הסביר  והמחיר 
גמר  של  שלם  תהליך  ועובר  בסין  למפעלים  נכנס 
מקבל  השיער  "הייצור"  של  כשבסופו  וצביעה  עיבוד 
מקור  אודות  שונה  תווית  מקבל  סוג  כשכל  גוונים  שלל 
הסיניים.  במפעלים  "בבלעדיות"  מיוצר  אשר  השיער 
לשקים  מועברות  הפאות  הענק  ממפעלי  מכן,  לאחר 
פאות  לנו  והנה  העולם.  רחבי  בכל  לספקים  ומשוגרות 
חדשות "תוצרת סין" אשר כולן על טהרת ההינדו. וינס 
מציין עוד שלמיטב ניסיונו העשיר – למעלה מ-30 שנה 
בעסקי השיער האנושי - "דעתי המקצועית היא כי 98% 

מהשיער הנמכר בעולם כולו מקורו במקדשים בהודו".

מילה  על  לסמוך  אפשרי  שבלתי  הדברים  מסקנת 
האפשרות  מלבד  הודי,  משער  נקיה  שפאה  ספק  של 

את  עצמו  לו  אין  מוטעה,  מידע  נותן  שהספק 

איפה העסקנים?
יכול  האם  מוחלט,  בהלם  הדברים  את  וקראנו  המשפחה  כל  ישבנו   ,2 בגליון  שפרסמתם  האיכותי  התוכן  על  שיער  מסמר  לעלון  רבה  תודה 

להיות שיש עסקנים שיודעים הרבה שנים על כך שאולי כולנו נכשלים באחת משלושת העברות החמורות ואף אחד לא מעדכן אותנו? 
 גילה ש.
רמות, ירושלים

הללו בוכים והללו בוכים
ראשית תודה על העלון המכובד, גם אנו היינו בין המתלבטים מה לעשות עם כל התחקיר הזה, לא ידענו איך לאכול אותו והנה הומצאה לידינו 
הגמרא במסכת סוכה )דף נ"ב.( "כדדריש רבי יהודא בר אילעי, לעתיד לבוא מביא הקב"ה ליצר הרע, ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. 
הזה.  יכולנו לכבוש את ההר  בוכים: האיך  בוכין. צדיקים  והללו  בוכין,  נדמה להם כחוט השערה. הללו  גבוה, רשעים  נראה להם כהר  צדיקים 

רשעים בוכים: האיך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה. ואף הקב"ה תמה עמהם, שנאמר כי יפלא בעיני וכו’"
לאחר לימוד גמרא זו לא יכולנו שלא להבין את המסר הברור שהקב"ה שולח לנו , זהו ס"ה חוט השערה! 

ובאמת לקחנו את עצמינו לידים והחלטנו לתקן את הדבר.
אחרי  המחשבתי,  מהקיבעון  צאו  הקדושים,  האבות  בני  יקרים,  יהודים  והמינים,  הסוגים  מכל  והמפקפקים  המתלבטים  לכל  פונה  אני  וכאן 
חלק  להיות  אפשר  משמחה,  לבכות  ואפשר  מעצב  לבכות  אפשר  השערה!  חוט  רק  זה  בוודאות,   לומר  יכולים  אנו  זה  את  עשינו  שכבר 
הדק  השערה  חוט  את  לכבוש  יכולנו  לא  איך  בבכי,  עצמינו  את  נשאל  אח"כ  אך  מהרשעים  חלק  להיות  ואפשר  משמחה  ולבכות  מהצדיקים 

הזה??
 בשמחה של מצוה
אהרן מאשדוד

חבל לפספס!
להתעסק בפאות נכריות מההיבט של חשש תקרובת עבודה זרה זה נחמד מאוד אבל זה נראה שפיספסתם את הנקודה! הבה נשאל שאלה 
נוקבת ונשיב עליה תשובה אמיתית: מדוע גלגלה ההשגחה העליונה מכשול נורא ואיום לאלפים ורבבות נשים שחבשו פאות במשך שנים רבות 

שמקורן בהודו שיש בו ספק גדול של תקרובת עבודה זרה רח"ל? הלא אין מקרה בעולם!
התשובה היא נוקבת עד תהום וחד משמעית: עבירה גוררת עבירה!

דהיינו כיון שחבישת פאה נכרית )של ימינו-במראה טבעי ממש( היא עצמה עבירה – לכן התגלגלה עבירה נוספת - חמורה לא פחות - לידיהן 
)ולידי בעליהן שהתיר להן( של חבישת עבודה זרה וכעת צריכים לעשות תשובה על תשובה. יהודי אמיתי מודה על האמת ומודה ועוזב ירוחם.

נתבונן בכנות בעין של אמת – בעין יהודית – בלי פלפולי סרק.
בסגנון  מקסימות,  טבעי,  במראה  משגעות,  מהממות,  מדהימות,  פאות  מוכרות  שהן  החוצות  בשלטי  בפרסומיהן  מכריזות  הפאניות  כל 
אמריקאי, בשלל צבעים וכו’ ויש אפילו מי שהגדילו לעשות "פאה כל כך טבעית שלא ידעו מי הכלה ומי החמות" והן צודקות לגמרי. כי הפאות 

הללו באמת מהממות, מדהימות ומשגעות ולכן הן מחטיאות את הגברים, זה מציאות ואי אפשר להתווכח עם זה.
ועתה נשאל אותך יהודי/ה, האם אשה נשואה היוצאת לרחוב צריכה להיות מהממת? מדהימה? מקסימה? משגעת? האם זו צורה של אשה 
והטהרה,  בנות העם הנבחר שהקדושה  אנו מייצגים את  ולאה? האם בכך  יהודייה כשרה צאצאית של האימהות הקדושות שרה רבקה רחל 

הצניעות והביישנות היו נר לרגליהן לאורך כל ההיסטוריה? האם זו דרך התורה? 
עד כדי כך נעשינו אטומים?

120 שנה  מובא בשם הרב דסלר זצ"ל בעל ה"מכתב מאליהו" וכן מופיע בספרים הקדושים שבבית דין של מעלה הדן כל אחד ואחת אחרי 
יושבים פוסקי וצדיקי אותו הדור דווקא, כי הם מודעים טוב יותר לקושי הדור וניסיונותיו מאשר צדיקים מהדורות הקודמים.

כולנו יודעים לא ספק שגדולי הדור האמתיים שעזבו אותנו לאחרונה בזה אחר זה הם מרן הגרי"ש אלישיב, מרן הגר"ש וואזנר, ומרן הגר"ע 
יוסף, והם היו מנהיגי ופוסקי הדור כולו. יוצא אפוא, ששלושת הפוסקים האלו יושבים עתה בבית דין של מעלה לדון את כל מי שנפטר בדור 

שלנו,
- אסורה  כיום  100% מהפאות שמוכרים  – שזה אומר  נוכרית במראה טבעי  נתבונן היטב, שלושת הפוסקים הללו פסקו כאחד שפאה  הבה 

בתכלית ויש על כך סרטונים ועדויות ופסקים ברורים משלושתם!
לכן, כדי שלא יהיו ספיקות והפתעות לאף אחד ואחת, כל אשה החובשת פאה נוכרית, וכל אברך שאשתו חובשת פאה נוכרית, אפילו שהוא 
ראש כולל או ראש ישיבה או דיין, שידע לקראת מה הוא הולך ושיהיה לו ברור מראש מה יפסקו בבית דין של מעלה לאחר 120. וכמו שפסקו 

בבית דין של מטה כל פוסקים בבית דין של מעלה שפאה נוכרית של ימינו אסורה בהחלט!
 החותם בדמע
ירוחם ו.

היזהרו מן הצבועים
לכבוד העלון מסמר שיער, ניכר שכוונתכם טהורה ולשם שמים כדי להציל מלהיכשל בעוון חס ושלום, תבואו על שכרכם מן השמיים. 

חשבתי על כך שכדאי לציין שהפאות אינם בחשש תקרובת עבודה זרה אלא עבודה זרה ממש! ואני אסביר.
אם תראו יהודי ירא שמים המקפיד ומדקדק במצוות אשר עושה עבירה חמורה, מה תחשבו עליו? צבוע. ומה יקרה אם תיגשו אליו ותאמרו 
מוכיחים  מעשיו  זה  שאדם  היינו  במיוחד!  צבוע  לדברים?  יתייחס  ולא  נפש  בשאט  יגיב  והוא  חמורה  מאוד  עבירה  על  עובר  שאתה  יתכן  לו 

שדקדוקיו וחומרותיו אינם לכבוד היוצר אלא לכבודו שלו.
עכשיו, מה שקורה עם החשש תקרובת עבודה זרה בפיאות פשוט מזעזע, שמתי לב שיש כמה סוגים של תגובות של קוראי העלון הנפלא 
שלכם. הסוג הראשון זה אברכים יראי שמים אמיתיים אשר בודקים את הדברים לעומק ועד שלא נתברר לאשורו הם מתנזרים מהפאה. הסוג 
ומדייקים בדבריכם כאחד הראשונים. הסוג השלישי עוברים בסמוך לעלון,  וחילוקים  ופלפולים  יש להם טענות  השני קוראים את העלון אך 

מביטים בו לרגע בכותרת ופשוט רצים הלאה... וזהו.
ואני תמה על שני הסוגים האחרונים, הרי הם כל כך מחמירים בכל אורח חייהם, ואפילו בספק ספיקא של גרמא בשבת מתרחקים ואפילו 
כשזה מדרבנן, וח"ו לא רוכשים שום חמץ שעבר עליו הפסח אפי’ שנמכר כהלכה לגוי עד לשנה הבאה, ועד בכלל, שוב דרבנן, אבל כשזה מגיע 
ולחשוש להם, כאן הם לא  חייבים לבדוק  ומחקרים שודאי  ומציגים בפניהם עובדות חדשות  נכרית עם חששות מ-ד-א-ו-ר-י-י-ת-א  לפאה 

מחמירים אלא פשוט מסובבים את הראש ובמקרה הטוב מצקצקים בלשונם תירוץ כלשהו מבלי לבדוק את הדברים.
וכאן הבן שואל, האם כל חומרותיהם הם בשביל רצון ה’ או שמא בשביל הסובבים? מדוע יש התעלמות הציבורית מכל איסור כשזה קשור 

לפאה נכרית?  אין זה אלא כי הפכנו את הפאה לקודש קודשים, או ליתר דיוק: עבודה זרה ממש!
2 שאלות:  וגשו לבדוק את הנושא לעומקו, וכשאתם בודקים מחובתכם לשאול את עצמכם  לכן אני מתחנן לפניכם אחים יקרים, התעוררו 
האם כשמתעורר בבשר חשש כשרותי כלשהו ואפילו רחוק הייתי אוכל או לא? האם אולם שבישל אוכל לחתונת ענק בשווי עשרות אלפים 

שהתברר שיש ספק רחוק מאוד שאולי נפל לאוכל טיפת רעל הייתי נהנה מהסעודה מחשש ל"הפסד מרובה" או לא?
ועל זה כבר נאמר: אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומין לפרושין, שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר 

כפנחס.
לסיום, עקב המצב כל עם ישראל מתאחד לתפילה כל יום בשעה 14:00 בצהריים בקו התפילות 03-3077357 שלוחה 9.

קו חיזוק במצוות כיסוי הראש לגברים: 079-93-099-24 לנשים: 077-22-83-214
אחד שאכפת לו, קרית ספר.

הרב נוגע בדבר??
שמעתי טענה מחבריי לכולל שככל שאני מעמיק בה היא מזעזעת אותי עוד יותר, לדבריהם "דעת הרב פלוני לא נחשבת כי הוא בכל מקרה 
נגד פיאות מטעמי צניעות" או "הרב ההוא אשתו הולך עם מטפחת אז אין צורך להתייחס לדבריו" והדברים מזעזעים, שהרי כי אם רב פלוני 
יש לו יראת שמים והוא סובר שעדיף מטפחת כדרך אמותינו כל הדורות, האם בכך הוא נוגע? והרי הטענה היא הפוכה, לדבריהם, רב שמתיר 
פיאות הוא נוגע! שהרי אם יאסור הדבר ישליך על הנהגת משפחתו וכן על עסקי משפחתו משא"כ רב שבכל מקרה לא משתמש בפיאות אין 

לו שום נגיעה ודעתו נקיה להכריע מבלי להכניס את דעתו האישית.
י.י. בני ברק

תרומה
ממש מחמם את הלב לראות שיש יהודים אשר מוזילים ממטה לחמם על מנת לפרסם ולהציל את בנות ישראל מאיסור חמור של עבודה זרה, 

הייתי שמחה לתרום להמשך הפעילות שלכם אז נא לפרט בעלון הבא איך ניתן לתרום לכם.
תזכו למצוות!

יהודית ב.ס.

תגובת המערכת: אכן ניתן לתרום לכיסוי ההוצאות, אפשרויות התרומה מופיעות בעמוד הראשי. תודה

דואר נכנס

לתשומת לבכם: התגובות משקפות את הלך רוחם של המגיבים בלבד ולא בהכרח את דעתם של עורכי הגליון.

מדור-שיחת היום המשך

המשך בעמוד הבא<<<

2



האפשרות לאתר את מקור השיער בבירור ולעמוד מאחורי 
מילותיו שזה לא שיער הודי.

לגבי  גמורה  ודאות  להבטיח  היחידה  הדרך  התחקיר,  ע"פ 
מקור השער, היא באמצעות שמירה קפדנית על תהליך יצור 
הפאה מהחל ועד כלה. דהיינו השגחה תמידית משעת גזיזת 
השיער מהראש, כיבוסו, ניקיונו, סירוקו ואיגודו, ולאחר מכן 
האיוורור  האריגה,  סיליקון,  הציפוי  הצביעה,  העיבוד,  על 
דתית  מבחינה  אפשרי  ולא  בהחלט  ארוך  תהליך  והאריזה. 

ופיננסית עקב ההוצאה הכספית הענקית הכרוכה בזה.

עם  שיחות  פי  על  התחקיר  מן  העולה  נוספת  מסקנה 
רוב  שכיום  בעולם,  מהגדולות  הפיאות  וחברות  שיער  סוכני 
יודעים  השיער  שסוחרי  כיון  מהודו,  מקורו  העולמי  השיער 
לא   – אחרים  ממקורות  שיער  מעדיפים  העולמי  שבשוק 
ולאחר  ענק  בכמויות  הודי  שיער  רוכשים  פשוט  הם  הודו 
גם  ולכן,  שלהם.  מהמדינה  שיער  כעל  עליו  מצהירים  מכן 
או  רוסיה,  אוקראינה,  מברזיל,  שיער  רוכשת  הפאנית  אם 
הסיכויים  רוב  בעצם  באסיה  או  באירופה  אחרת  מדינה  כל 

שהשיער הזה הודי, והנתונים הבאים יוכיחו זאת בבירור.

נתונים חדשים מהאו"ם
 UN Comtrade( האו"ם  של  המידע  במאגר  חיפוש 
ובפרט  בכללותו  היצוא  על  רב  מידע  מניב   )Database
ברוב  האנושי  השיער  של  בערפל  לוטה  כך  הכל  בנושא 

מדינות העולם.

מהודו  אנושי  שיער  של  השנתי  הייצוא  כמות  את  חיפשנו 
לסין והגענו לשווי של מעל 150 מליון דולר אמריקאי בשנת 
2016 וליתר דיוק $150,734,319. ובמשקל, מדובר בלמעלה 
ע"פ  הסיני,  לייצוא  נעבור  כעת  אחת.  בשנה  שיער  טון  מ-2 
רחבי  לכל  השיער  של  הסיני  היצוא   ,2016 בשנת  האו"ם, 
למסקנה  הגענו  כן  אם   .$76,608,316 שווי  על  עמד  העולם 
 150 מעל  של  בשווי  שיער  למדינתם  מייבאים  שהסינים 
של  בשווי  רק  שיער,  פחות  הרבה  מייצאים  אך  דולר  מליון 

כ-76 מליון דולר.

ייצוא של פיאות משיער אנושי וכאן  המשכנו לחפש נתוני 
אנושי  משיער  פיאות  מייצאת  הודו  המציאות,  מתבררת 
מייצאת  שסין  בעוד  בלבד  דולר  מליון   4 של  קטן  בשווי 
פיאות בשווי ענק של למעלה ממיליארד דולרים מידי שנה 

ובמספרים $1,237,647,683)!!(.

אם כן מתברר למעלה מכל ספק שיטת הייצור, המומחיות 
עבור  גולמי  אנושי  שיער  של  ייצוא  היא  הודו  של  העיקרית 
היא  סין  של  העיקרית  המומחיות  ואילו  הפיאות  תעשיית 

ייצור פיאות.

בתחקיר,  לעיל  הובא  אשר  המידע  את  מוודאים  הנתונים 
בגלל  מהודו  שיער  של  עצומות  כמויות  רוכשים  הסינים 
עובר  השיער  בסין  האסייתי,  לשוק  יחסית  ואיכותו  מחירו 
הוא  ומשם  פאות  ממנו  מייצרים  מכן  לאחר  עיבוד,  תהליך 

משווק לעולם תחת שמות שונים ותוויות שונות.

רוב השיער העולמי
נתון מעניין עולה שהמצב הולך ומחמיר בנושא מקור  עוד 
עבור  קצר  אנושי  שיער  בתוכו  הכולל  העולמי  השיער 
היה  ההודי  השיער   )2004( תשס"ד  בשנת  שונות,  תעשיות 
העולמי  השיער  של  רובו   2016 שבשנת  בעוד  קטן  מיעוט 

מקורו בהודו! 

עשינו תרגיל פשוט, צירפנו את כל הנתונים מכל המדינות 
המופיעות בנתוני האו"ם והתוצאה היא שסך הייצוא העולמי 
ואם  בשנה,  שיער  ק"ג  כ-2,900,000  של  כמות  על  עומד 
לכ-1,530,000  נגיע  לבדה  הודו  של  הייצוא  נתוני  את  נבדוק 
כמובן  רוב!  הוא  ההודי  השיער  עינינו  מול  התוצאות  ק"ג, 
שאלו הם נתונים רשמיים וסוחרי שיער שונים טוענים שיש 
כך  על  מצביעים  רשמיים  הלא  והנתונים  רבות  הברחות 

שמעל 90% מהשיער העולמי מקורו מהודו.

חשיפה: שיער מקדשים ישירות מהודו לישראל
ייבוא  קיים  לדעת,  מוכרח  שהציבור  נוסף  מעניין  נתון 
מהודו  שיער  שנה,  מידי  הודי  שיער  של  קטן  לא  ישראלי 
האו"ם  של  המידע  במאגר  חיפשנו  לישראל!  ישירות 
 2016 בשנת  לישראל  מסין  אנושי  שיער  של  ייצוא 
אך  בשנה  ק"ג  כ-6  ממש,  מזערית  שהתקבלה  התוצאה 
נתגלתה  המצמררת  התוצאה  לישראל  מהודו  כשחיפשנו 
בשווי  קילו,  כ-2,200  של  במשקל  הודי  שיער  עינינו,  מול 
ישראל  למדינת  מהודו  מיובא  כ$1,200,000-  של  כולל 
פיאות   4-5 לייצר  שניתן  נחשב  אם  רשמית.  בצורה 
פיאות.   10,000 של  עצום  לסכום  הגענו  שיער  קילו   מכל 
וכאן נצטרך לשאול את עצמינו בכנות, מי הקניין הראשי של 
פיאות אלו בארץ? נכון שיש צרכנים נוספים בארץ של שיער 
אנושי עבור חולים וכדו’ שלא נדע, אך אלו הם מעט מזעיר 
יחסית לצריכת הציבור החרדי. אין לנו אלא להסיק ששיער 
זה או לפחות חלקו משווק בחנויות הפיאות אשר מיועדות 
לנו ציבור היראים ושתו"מ תחת מסווה של שיער אוקראיני, 

ברזילאי, פרואני וכו’, אוי נא לנו.

כמו כן חברה הודית בשם Zauba המספקת מידע אודות 
שעקב  בבירור  המצביעים  פרטים  נותנת  ההודי  הייצוא 

מישראל  פאניות  עשרות  ההודי  השיער  של  הנמוך  המחיר 
המכס  את  מבריחות  חלקם  משם,  ישירות  שער  רוכשות 
או בהצהרה שהשיער סינטטי, רק  כל פעם  בכמויות קטנות 

מיעוט קטן נתפש במכס.

בידינו מידע נוסף מגורמים המעורים היטב בפרטים אך אנו 
נמנעים מלפרסמו עקב בקשתם המפורשת. אי"ה אולי נביא 

את הדברים בגליונות הבאים.

 מעשה נורא
לנו  שיתן  מזעזע  סיפור  בפניכם  להביא  חשבנו  ולסיום 
בקונטרס  מופיע  הסיפור  הדברים.  חומרת  על  מבט  נקודת 
'בעלות הלהב' מאת הגאון הגדול הגר"י זילברשטיין שליט"א 
הגר"א  בנו  מאת  ח"ב  אש  אבני  הספר  בסוף  )הקונטרס 
הסערה  "לאחר  דבריו  הם  ואלו  שליט"א(  זילברשטיין 
הבאה  נכרית  פאה  ללבוש  שאסור  בציבור  שפרצה  הגדולה 
שפסקו  וכפי  לע"ז,  השערות  את  שמקריבים  כיון  מהודו 
גדולי הדור בחודש אייר תשס"ד, אירע מקרה במורה אחת 
מתחזקות[  בנות  של  ספר  בית  ]של  הספר  לבית  שהגיעה 
איסור  על  לתלמידות  וסיפרה  הפאה,  במקום  מטפחת  עם 
מהתלמידות  אחת  קמה  מהודו.  המגיעות  מהפיאות  הנאה 
ופשטה מעליה את הפאה הנכרית, וגילתה בזה שהיא )ל"ע( 
נשר,  ושערה  כימותרפיים,  טיפולים  ועוברת  סרטן  חולה 
בכיתה  ישבה  וגם  חולה,  שהיא  לרבים  סודה  גילתה  ובכך 
היתה  האם  להסתפק  ויש  ומתביישת.  מקורחת  כשהיא 
ובגילוי  גדול  בבזיון  כרוך  כשהדבר  זאת  לעשות  חייבת 
המשפחה? לכל  בשידוכים  לפגוע  שעלול  נעים  לא   סוד 
רב,  אמר  יהודה  רב  אמר  ברכות,  במס’  נאמר  תשובה: 
טעמא?  מאי  בשוק.  אפילו  פושטן  בבגדו  כלאיים  המוצא 
לנגד  עצה  ואין  תבונה  ואין  חכמה  אין  הטעם?(  )מה 
ואם  לרב.  כבוד  חולקים  אין  ה’  חילול  שיש  במקום  ה’. 
ההנאה. בגלל  ע"ז  פאת  ללבוש  אסור  בענייננו  גם   כן 
)זצוק"ל(  אלישיב  הגרי"ש  מרן  חמי  מורי  לי  אמר  ולמעשה 
"ולא  שנאמר  משום  הפאה,  את  להוריד  לא  היתר  כל  שאין 

ידבק בידך מאומה מן החרם". ע"כ דבריו.

ע"ז  תקרובת  בזה  שיש  ישראל  גדולי  שהכרעת  אנו  רואים 
מסויימים  מקרים  שיש  שאפילו  כך  כדי  עד  ודאית  היא 
שיש  זה  בסיפור  ובמיוחד  הבריות  כבוד  משום  שמתירים 
ואין  ההר,  את  הדין  יקוב  זאת  בכל  ארוך,  לטווח  נורא  בזיון 

חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה’.

מדור-שיחת היום המשך

1.32 מיליארד הודים, מתוכם 85% סוגדי דת ה'הינדו', כ-652 מיליון נשים, כ-600 אלף בתי עבודה זרה )טמפלס(, מתוכם 
ער  28 גדולים, בכל אחד מהם מקריבים 40-85 אלף ראשים )נשים, גברים וילדים( ביום. ההודים אינם מקבלים תשלום עבור הֹשֵ
ער נקרא אירופאי  ער ולסין לתפירה לסקין. לאחר העיבוד באירופה הֹשֵ ער נמכר למעבדות לעיבוד הֹשֵ שהקריבו לע"ז, הֹשֵ
ואין דרך לדעת מה מקורו. תקרובת עבודה זרה אינה בטלה בשישים ולא במיליון, ואסורה בהנאה ואין לה ביטול עולמי!

ערן במשך שנים בכדי להקריבו לעבודה זרה הנשים ההודיות אינן מסתפרות, אלא מגדלות את ֹשֵ

בתי עבודה זרה בהודו

ער לעבודה זרה טקס הקרבת הֹשֵ

נשים הודיות לאחר התגלחת

ער נאסף לשקים הֹשֵ

ער לאחר יום של תגלחות ערימות הֹשֵ

ער לאחר יום של תגלחות משטחים עצומים של ֹשֵ

ער מכינים ער ההודי עובר למעבדה באירופהמנקים את הֹשֵ ער עובר תהליך עיבוד - הסרת פיגמנט, צביעה וריכוךהֹשֵ הֹשֵ

הסרת הפיגמנט, 
צביעה וריכוך

משלבים שלושה גווני בלונד 
ליצירת מראה טבעי

מסרקים את כל קבוצות הגוון 
ליצירת תערובת במראה טבעי

פאה סינטטית 100%
לאחר בדיקת מעבדה 

נמצא שער אדם

ער לאחר עיבוד הֹשֵ
אינו דומה כלל 
למראה המקורי

ער לפי אורך ממיינים את הֹשֵ

בס"ד

התהליך

a

 052-7120948 לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלון זה ועלונים נוספים לחיזוק הקדושה בטל' 
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כשר אבל מאוס
יצאנו לברר מהי צורת הכשרות של ‘בד"ץ חניכי הישיבות’, האם רמת כשרות השיער האנושי תואמת 
לרמת הכשרות המהודרת של שאר המוצרים שאנו צורכים כגון בשר פירות וירקות? בנוסף נבדוק האם 

מבחינה טכנית ניתן לעקוב אחר מסלול השערות בכל שלבי הייצור? כל הפרטים לפניכם.

אחרי שלמדנו עד כמה השיער ההודי נפוץ כעת נבדוק מהי צורת הכשרות שלפיה עובדים בכשרות ‘בד"ץ 
חניכי הישיבות’, הגוף היחיד כיום הנותן כשרות לפיאות. תחילה נציג את דבריהם של אנשי הכשרות, מנהל 
הכשרות הרה"ג ר’  א. שלזינגר שליט"א בראיון, וכן ראיונות שנתן אחד ממקימי הכשרות ובקי מאוד בתחום 

הרה"ג ר’ ח. כץ שליט"א בתקופה האחרונה לקו ‘עקבתא דמשיחא’ ועוד.

ושלב  במפעלים  הייצור  שלב  הגזיזה,  שלב  הכשרות,  של  עיקריים  שלבים   3 יש  מדבריהם  שנראה  כפי 
השיווק. בשלב הגזיזה אכן לא ניתן לפקח וכפי שאומר הרב כץ "מי שרוצה וכותב וצריך משעת גזיזה צריך 
לדעת שזה לא מציאותי ואין אפשרות לעשות את זה" אך לדבריהם גם לא צריך משעת גזיזה כיון שביכולת 
השיער.  מישוש  ע"י  גולמי  מצב  כשהוא  אחר  לשיער  הודי  שיער  בין  להבדיל  הכשרות  גוף  של  המומחים 
בשלב השני של הייצור במפעלים אין השגחה ממש אלא בדיקות המבוססות על חזקות ואומדנות. דהיינו, 
לאחר שבדקנו שמפעל כלשהו ברשותו שיער לא מהודו ע"פ בדיקת חשבוניות שאכן אין זה שיער הודי וגם 
בדיקת מישוש אנו מבקשים הקמת ליין נפרד לשיער הכשר ומעכשיו והלאה הבדיקה נעשית אחת לתקופה, 

מידי פעם יש ביקורים לבדיקת הליין וחלקם אף ביקורי פתע.

בשלב השלישי של שיווק הפיאות יש גם כן בדיקות פתע אצל חברות הפיאות, יבואנים וסוכנים לוודא שאין 
הם משווקים שיער שאינו כשר ככשר.

פסק גדולי ישראל
כעת, צריכים אנו לבדוק האם אכן צורת הכשרות כזו עונה על דרישות ההלכה. כפי הידוע לכולנו כשפרצה 
הסערה הראשונה בשנת תשס"ד הורו גדולי ישראל ובראשם מרן הגריש"א זצוק"ל שיש לבער את הפיאות 
הגר"י  ידי  על  נכתב  אשר  כרוז  ובו  נאמן  יתד  בעיתון  מכתב  פורסם  מכן  שאחר  ובשנה  זרה,  עבודה  מחשש 
זילברשטיין, הגר"נ זוכובסקי, הגרש"א שטרן בשם מרן הגריש"א זצוק"ל שאין לתת הכשר אלא אם תעשה 

השגחה במקום הייצור דהיינו משעת הגזיזה כמו שהסביר השבוע הגרש"א שטרן שליט"א.

ולא  בפועל  הגזיזה  בשעת  בהשגחה  צורך  שיש  כתב  זצוק"ל  הגריש"א  שמרן  פשוטים  הדברים  כן,  ואם 
במפעל,  הייצור  של  השני  השלב  על  היא  הגרי"ש  מרן  שכוונת  נאמר  אם  וגם  מישוש,  בדיקת  מספיק 
תקופתיות. בדיקות  רק  אלא  במפעל  השגחה  שאין  מצהירים  בכשרות   שהרי  הבעיה,  את  פתרנו  לא   עדיין 

וכן גם אומרת הסברא הפשוטה שאם רוצים שלא יהיה חשש ע"ז צריכים לדעת מתחילה ועד סוף מאיפה 
מגיע השיער ולא לסמוך על סוחרים כאלה ואחרים או מדגמים וחזקות שזה רק אולי ממעט את הספק אבל 

למעשה עדיין יש פה חשש ברור אולי השיער מגיע מהודו.

השגחה לאורך כל הדרך?
מפעל  כאשר  הוא  ברור  דבר  לשיער.  כשרות  לתת  קשה  כ"כ  מדוע  אור  לשפוך  וננסה  הלאה  נתקדם  כעת 
מזון מבקש לקבל כשרות הדרישה הבסיסית היא ראשית לבדוק את חומרי הגלם ואת מקורם, אך מתברר 
בפאה  מעוניין  שאכן  שהלקוח,  משום  לכך?  הסיבה  מה  הפאות.  ייצור  בתחום  ליישמה  קשה  זו  שדרישה 
יראת השמים של הפאנית, על  ועל  זרה, צריך לסמוך על הנאמנות  בו חשש תקרובת עבודה  משיער שאין 
הידע שלה שיש לה בנושא, ושהיא לא קנתה במקום אסור; הפאנית עצמה צריכה לסמוך על הנאמנות, על 
יראת השמים, על הידע ועל הערנות של הספק שמייבא את השיער; הספק גם כן צריך לסמוך על הנאמנות 

ועל ‘יראת השמים’ של בעלי המפעלים הגויים.

יתרה מזו, הפאנית צריכה לסמוך על הספק על אף שהוא עצמו מצהיר שהוא סוחר גם בשיער שבא מהודו, 
נוספים כמו שיער מתים; הספק עצמו מביא את סחורתו ממפעלים שבהם יש  וגם בשיער שבא ממקורות 

שער הודים ושער מתים; ועליו לסמוך עליהם שהם לא ערבבו שערות אסורות - לא בכוונה ולא בטעות.

יבחין  ולא  ידע  כי אף אחד לא  זאת בתוך מציאות שאין לבעלי המפעל שום עניין להשגיח על השיער,  כל 
שהשיער מעובד, ולא יעלה על תרמיתם. כל זאת במציאות שהעניין של בעלי המפעלים הוא כן לערבב בין 

השערות, כי השיער ההודי הוא יותר זול ויותר זמין.

נמצא, שכל מי שרוכש פאה סומך על פאנית, שסומכת על סוחרים, שסומכים על יבואן שיער, שסומך על 
גוי - בעל מפעל לשיער, שסומך על סוחר שיער שהביא לו את השיער, ועוד שאין לאותו בעל מפעל שום 

עניין לפקח שלא ייווצר ערבוב בין השערות.

זרה לא בטלה לכן חובה לנקות את כל האמבטיות והמכונות לפני טיפול בשיער  מכיוון שתקרובת עבודה 
הכשר. אפילו לא באלף, ניתן להניח שקיים קושי משמעותי ליצור הבדל בין שיער הודי לבין שיער ממקורות 
אחרים כאשר הם מסתובבים באותו המפעל. מעבדים את השערות באותן מכונות, ולא מנקים בין לבין. מי 
זה שישגיח ששום שערה לא עברה ממקום למקום? מי זה שעומד לפני ששמים באמבטיות האוסמוזה את 

השיער המותר, שאכן כל השערות האסורות נוקו משם עד לאחרונה שבהן?

השגחה בתפירת הסקין
בנוסף לכך, גם אלו היינו יכולים לערוך במפעלי עיבוד השיער, השגחה ניאותה, צריך ליצור מערכת השגחה 
נוספת, והיא על הנשים הסיניות שמהוות חלק בלתי נפרד מתהליך הייצור של רוב הפאות. רוב ככל הפאות 
מתחילות את תהליך ייצורן בסין, אחד משלבי ייצור הפאה נקרא "סקין" ופירושו החלק האמצעי של הפאה 
שבו השיער מתפצל לכל הכיוונים. שלב זה נעשה בצורה ידנית, מחמת גודל הדיוק שהוא דורש, ובסין ישנן 
סקין  הכנת  במפעל(,  )ולא  הפרטי  ביתן  בתוך  נעשה  זה  תהליך  מאוד.  מועט  בשכר  זאת  עושות  אשר  נשים 
זה נעשה  ייצור  זוהי גם הסיבה ששלב  ידנית מפרכת שאורכת בין שלושה עד ארבעה ימים.  זו עבודה  אחד 

בסין, משום שזהו המקום היחיד שתמורת עבודה מפרכת כל כך ניתן לשלם מחיר זול כל כך.

גם משיער עצמי, כאשר אישה  זו קיימת לא רק בשיער שמיובא ממדינות אחרות, אלא  יש לציין שבעיה 
הראשון,  הסקין  את  ליצור  מנת  על  לסין  נשלח  שערה  המקרים  ברוב  עצמי,  משער  פאה  להכין  מעוניינת 
ולאחר מכן חוזר לפאנית על מנת שתסיים את ייצור הפאה. והרבה סוכנים מעידים שהם שולחים 100 גרם 

שיער וחוזר 120 גרם...

שיער  בין  שלא תערבבנה  היצרניות הסיניות בבתיהן  כל  על  שתשגיח  כזו,  כשרות  מערכת  להקים  יוכל  מי 
להיכנס  יוכלו  הם  איך  בסין.  לשהות  יצטרכו  אשר  המשגיחים  של  הרב  המספר  מלבד  מותר?  לשיער  הודי 
עבודה  על  גם  ולהשגיח  שם,  שקיימת  הגבולות  חסרת  ובפריצות  בזוהמה  לשהות  אחרים,  של  לבתים 

שנעשית בשבתות ובחגים – כל השנה סביב השעון?

מקור השיער: אסירים, מתים ועולם תחתון
מוכנות  אשר  עניות  ומנשים  ממתים  מאסירים,  שיער  להשיג  מצליחים  שהם  מעידים  שונים  שיער  יבואני 

לגזוז את שיערן על מנת להרוויח כסף. האם זה יתכן? בואו נבדוק.

ואיכותי לפאה, על האישה להאריך את השיער במשך  תחילה חשוב להדגיש שעל מנת לקבל שיער טוב 
שש עד שבע שנים, ולגזור אותו ישר מהשורש. שיער קצר יותר מזה לא יספיק ליצירת פאה. וגם אם הוא 
ארוך מאוד חלק ממנו מתקצר בתהליך העיבוד וחלק אחר מתקצר בתהליך קשירת השיער. כך שכדי לקבל 
שיער לפאה עד אורך הכתף צריך לגזור שיער ארוך הרבה יותר. בנוסף לכך, לכל פאה יש צורך בשיער של 
ארבע נשים לפחות. לא קושרים שערות זו לזו על מנת לקבל שערה ארוכה, אלא כל שערה בפאה היא יחידה 

אחת.

טוב  שיער  להשיג  אפסי  שסיכוי  בהיגיון  להבין  ניתן  המתים,  שיער  סוגית  את  בוחנים  כאשר  מתים,  שיער 
שלהם  שהשיער  משום  חולים,  או  מבוגרים  ממתים  שיער  לוקחים  שלא  שכמובן  משום  זה.  משוק  לפאה 
חלש ולא יצלח לפאה. כך גם יוצאים כל הגברים הנפטרים מרשימת האוכלוסייה שניתן לקחת ממנה שיער, 
עד  וארוך  בריא  שיער  יש  מתות  נשים  לכמה  שלהם...  השיער  את  מאריכים  לא  הגברים  ככל  שרוב  משום 

אחרי המותן? הלא רוב הנשים בעולם לא מאריכות שיער עד כדי כך. 

שיער אסירים, יבואנים אחדים טוענים שהם מצליחים להשיג שיער מאסירים. אמנם, נכון הוא שלאסירים 
לבית  תגענה  אסירות  כמה  השאלה:  עולה  כאן  גם  אך  קרחת.  להם  ועושים  מהשורש  השיער  את  גוזרים 
יותר  השיער  את  להאריך  לאסירים  מאפשרים  לא  עצמו  הסוהר  בבית  המותן?  עד  ארוך  שיער  עם  הסוהר 
מדי על מנת שלא ישתמשו בו לשימושים אסורים כמו חניקה עצמית או בריחה באמצעות חבל שייוצר מן 
השיער. בוודאי שבהיגיון פשוט הסיכוי לקבל שיער שמתאים לפאות הוא כמעט אפסי שיער ממספרות, יש 
המצהירים שקונים שער מנשים שגידלו אותו על מנת למכור ולהרוויח כסף. יבואן השיער מאוקראינה טוען 
נ. מברזיל דווקא אומר שיש  )ומי מהן מסכימה לקרחת?(. היבואן  שזה מספר אפסי של נשים שעושות כן 
נשים שמוכרות את שערן, משום שהן מרוויחות מאה דולר, וסכום זה מספיק לשנה מחייה באותה הארץ. 
עם  הפסיק  שהוא  מברזיל,  שיער  של  היבואנים  מאחד  שמענו  וכעת  למצוא?  נוכל  כאילו  נשים  כמה  אבל 

מסחר זה כי המספרות העלו את המחירים של השיער למחירים מופקעים, ויש לו מזה רק הפסדים...

מאנשי  העולם  מדינות  משאר  שיער  קונים  שהם  מספרים  בארץ  שיער  סוחרי  תחתון,  ועולם  מאפיה 

כשרות הפאות  הרה"ג י. פיש שליט"א

עיצוב גרפי ועימוד: א. ונה - תובנה 052-7650984

מנהל כשרות הפאות הרב א. שלזינגר שליט"א במכתב תגובה לרבנים שליט"א
בגליון שעבר הבאנו את דברי מנהל כשרות הפאות הרב א. שלזינגר ואת התמיהות על דבריו, לאחרונה פירסם הרב 

מכתב לרבנים ובו נותן סיקור קצר על הכשרות. אנו נביא את המכתב במלואו ואת המסקנות העולות ממנו.

לשאלת הרבנים שליט״א

אני מביא בקצרה את בסיס הדברים.

א. פאה שנקנתה ממקום ללא תעודת כשרות, אין לנו דרך לדעת מנין השיער שהיא עשויה הגיע. ועל כן היא 
בחשש שאינה כשרה. 

בשנתיים האחרונות הפסקנו לשים תוית כשרות על הפאות, לאחר שרבו הזיופים בזה על ידי מפעלים בחו״ל 
וגם על ידי פאניות. 

לכן חובה לדרוש תעודת כשרות ברת תוקף.

ב. הכשרות שלנו מבוססת על עבודה רבה, ובסיסה היתה לעיני הגרי״ש אלישיב זצוק״ל. 

שיער  שהביאו  או  במידע,  שיתפו  שלא  מיצרנים  השיער  על  הפיקוח  את  להוריד/להפסיק  נאלצנו  לצערנו  ג. 
ממקומות שנאסרו על ידינו. 

ד. אני מביא בזאת בקצרה את צורת הפיקוח שלנו על השיער:

משגיח  יהיה  כאשר  העולם  מכל  שמגיעים  פירות  מיצי  לעשות  ניתן  שלא  כמו  גזיזה.  משעת  לפקח  ניתן  לא 
שיעמוד על כל תפוז בננה ותות. 

בשנה  פעמים  מספר  נוסעים  אנחנו  היום  כבר  האוזן,  את  לסבר  כדי  תבל.  קצות  בכל  משתרע  השיער  איסוף 
לכל מדינה שמביאים משם שיער. זה כולל את סין במספר אזורים, בורמה, ויטנאם, קמבודיה, אירופה במספר 

מדינות, ארגנטינה , ברזיל, פראגרואי, מדינות הקוקז וכו׳

כמו״כ אנחנו מבקרים מספר פעמים בשנה אצל כל יצרני הפאות. 

וכן מבקרים פעמים רבות אצל סוחרי הפאות. 

אין דרך ואין צורך לראות את הגזיזה, וזאת מאחר שאנחנו יודעים להבדיל ב 100 אחוז בין שיער הודי לשיער 
אחר כשהוא במצב גולמי. 

אבל, מכיון שחלק מהשיער מגיע כשהוא מסודר ונקי, ולעיתים מדינות שיש לנו מידע עליהם או חשש שהם 
מקבלים שיער מהודו )הם ומנקים אותו כדי שיראה לא הודי(. אנחנו לא מאשרים להביא משם. 

השיער נבדק על ידי הכשרות על פי הנחיות בית הדין, ולא מסתמכים על בעלי החברות.

חברות  אצל  פעמים  השיער,  סוחרי  אצל  פעמים  עצמו.  בשטח  פעמים  נקודות.  וכמה  בכמה  נעשית  הבדיקה 
הפאות, ופעמים אצל יצרני הפאות.

הביקורים שלנו נעשים פעמים רבות בהפתעה מוחלטת, ללא ידיעת המבוקר שאנחנו מגיעים. 

הבדיקות המקיפות הללו הם ערובה לכל הציבור שלא יכנס שיער בחשש תקרובת עבודה זרה!!! 

ה. כל פאה ללא פיקוח היא בחשש עבודה זרה ממש!

כל השמועות על פאות זולות שהם ללא חשש. הם לא נכונות משתי סיבות.

1. אין בעיה לייצר פאות במחיר זול משיער הודי )ואולי בעיקר משם. אבל גם ממקומות נוספים( .

שרוצים  הע״ז(  מבתי  ודאי  שמקורו  משיער  ענק  מלאי  )כולל  גדול  מלאי  הפאות  ליבואני  יש  רבות  פעמים   .2
להתפטר מהם. ואז עושים מכירת חיסול במחירים נמוכים. 

שיער  לצבוע  מאפשרת  זמנינו  בת  שהטכנולוגיה  מאחר  נכונות.  לא  בסדר,  שהוא  בהיר  שער  על  השמועות 
בצורה כזו שאפילו מומחים של ממש לא יודעים להבדיל. 

אין דרך בעולם לבדוק בדיקת מעבדה על מקור השיער חוץ מבדיקת D.N.A. שזה כמובן לא מעשי. 

ו. הכשרות היא רק על השיער!! אין לנו כשרות על פאות. 

בברכה ובתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו. 
אברהם שלזינגר

המסקנות
• אין השגחה בשעת הגזיזה, לטענתו "בסיס" ההשגחה היה לעיני מרן הגריש"א אך בכרוז שפורסם בשנת 
זוכובסקי, הגרש"א שטרן נכתב שאין לתת הכשר  זילברשטיין, הגר"נ  ידי הגר"י  תשס"ד בשם הגריש"א על 

אלא אם תעשה השגחה במקום הייצור דהיינו משעת הגזיזה כמו שהסביר לנו הגרש"א שטרן שליט"א.
• אין השגחה צמודה על המפעל בשעת ייצור הפאות ע"מ לוודא שאין הכנסת שיער ממקורות אחרים. אע"פ 

שבאותו מפעל יש שני קווי ייצור כשהאחד מהם איננו כשר ואע"פ שבעלי המפעל אינם יהודים.
• חשש תקרובת ע"ז קיים גם בפיאות זולות פחות מ-3000 שקלים.

• חשש תקרובת ע"ז קיים גם בפיאות בהירות.
• תחום זה רווי בזיופים ורמאויות לא רק של המפעלים אלא גם של הפאניות.

המשך בעמוד הבא<<<
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המשובח  הזמין  הודו  שיער  מוכרים  שלא  אלו  לאנשים  להאמין  אפשר  כמה  שם.  התחתון  העולם 
מאפיונרים,  עם  להתעסק  עורם  על  פוחדים  שלא  השיער  לסוחרי  להאמין  אפשר  וכמה  והזול? 
עסקים  לו  שיש  שמי  הוא  ברור  לכך,  בנוסף  אחר...  לעולם  לשולחם  להחליט  ברגע  יכולים  אשר 
סוד. בגדר  כלל  בדרך  זה  דבר  )הסחורה(,  שלו  הטובין  של  המקור  את  ידווח  לא  מקומות,  מיני   בכל 

מומחה  פאה?  לייצור  מתאים  ממנו  כמה  המספרות,  ושיער  האסירים  המתים,  של  הזה  השיער  כל  ומתוך 
נזרקות משום  ילדים חולים,  ‘זכרון מנחם’ שאוסף בעבור  לשיער אמר לנו, שרוב השערות שמגיעות לארגון 

שלא מתאימות לייצור פאות.

סיפורו של הרב מברזיל
לחיזוק הדברים נביא את דבריו אחד מרבני ברזיל אשר מספר על רצון משפחתו לשווק פיאות כשרות ועל 
)עקב סכנה לחייו התבקשנו לא לפרסם את שמו אך הפרטים המלאים שמורים  הרבנים שבדקו את הדבר, 

במערכת(, וזה לשון מכתבו עם תיקוני לשון קלים:

שברזיל  מכיון  מברזיל,  לפאות  בשערות  במסחר  להתעניין  בתי  התחילה  בערך,  שנים  עשרה  כשתים  "לפני 
מערים  שהיו  מכיון  אך  ספקים,  כמה  ומצאנו  חיפשנו  ראשית  לפעול.  החלטנו  לשערות,  מעניין  כמקור  ידוע 
רחוקות מסאן פאולו שבה אנחנו גרים, חיפשנו ספקים בעיר סאן פאולו, ומצאנו יצרנית בית חרושת לפאות, 

יצרנית גויה שמייצרת פאות בעיר קטנה שסמוכה למרכז סאון פאולא. 

באותו זמן התחילה להתפרסם בארץ חששות של שיער מהודו, על כך שיש חשש של שיער שהקצו אותו 
לעבודה זרה, ומכיון שכך החלטנו כאן שננסה להשיג הכשר מהודר, על השערות של אותן פאות של אותה 
יצרנית פאות, שהיא מסאן פאולו. כמובן שהיצרנית הגויה, הצהירה בפה מלא ובאופן חד משמעי, שהשערות 
מאשר  חוץ  הנשים,  מראשי  אותן  גזזו  היא  שלא  למרות  ברזיליות,  מנשים  אותן  שגזזו  ברזיליות,  מנשים  הן 
בודדים שהיא גזזה במספרה שיש לה גם כן, אבל הרוב היא קנתה אותן מ’ספקים’ שונים, למרות שהיא אמרה 

שהשערות היו בוודאי שערות ברזיליות. אבל לא היתה לה שום אפשרות להוכיח את זה.

ניצלנו את העובדה שהגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א, היה באותה תקופה בסאן פאולו, ומכיון שהוא ידיד 
יסודית  ובדיקה  ביקור שם  שלנו, ביקשתי ממנו להתלוות אלי בבית החרושת של אותה פאנית. אבל לאחר 
הודיע הרב רוזנברג, שלא יכול לתת הכשר, מאחר ואי אפשר לדעת כלל באופן ברור שהשיער אכן של נשים 
ניסים  רבי  הגאון  מרן  של  הדין  בית  ועם  איתו  יחד  וישבתי  ברק  בבני  כשביקרתי  מאוחר  יותר  גם  ברזיליות. 
קרליץ שליט"א, ודנו באפשרות לתת הכשר, לא נמצא פתרון טכני מניח את הדעת וחד משמעי, כדי לאפשר 
את מתן ההכשר, ולכן החליטו שאי אפשר לתת הכשר לשערות, ולפאות של אותה פאנית, וגם על שערות 

אחרות שהיינו אמורים לקנות ולשלוח לארץ.

שהגאון הגרמי"ל  ניצלתי את העובדה  נוספת באותה תקופה, כאשר  יותר מאוחר הדבר חזר על עצמו פעם 
לנדא שליט"א, רבה של בני ברק ואב בית דין בעיר היה באורוגוואי לצורך הכשרים מסוימים שהוא נתן שם 
על בשר וכדומה. אני הצלחתי להביא אותו ליומיים לסאן פאולו לברזיל, וגם יחד איתו ביקרתי בבית החרושת 
אך  ולפאות.  להשערות  הכשר  לתת  לאפשר  מנת  על  הדעת  את  מניח  פתרון  למצוא  וניסינו  לפאות,  ההוא 
גם הוא בלי – שהוא ידע מהביקור של הרב רוזנברג סירב נחרצות חד משמעית לתת הכשר, גם כן – בטענה 
ועצומות מאד של  גדולות  יש בברזיל כמויות  ברזיליות. בפרט כאשר  לוודא שהשערות אכן  שאין אפשרות 
עם  ההודו  השיער  את  לעבד  טכניות  אפשריות  יש  כן  כמו  ביותר.  נמוך  במחיר  לכאן  שמייבאים  הודו,  שיער 
השער.  בסוגי  היטיב  שמתמצאים  לאלה  גם  ברזיליות,  שיער  כמו  קרוב  יותר  שייראה  כימיים,  פרודוקטים 
כלומר, ק"ו לאלה שלא מתמצאים היטיב בסוגי השער, אפשר לשנות שיער הודו, שבעיניהם ייראה כמו שיער 

ברזיליות.

התעניינו בשיער מפרגוואי שסמוכה לברזיל, ועל אשר משם מגיעים כהיום כמויות גדולות מאד של שיער 
חבריהם  כמו  מצהירים  בפרגוואי,  המקומיים  והסוחרות  שהסוחרים  למרות  שם  גם  אך  מפרגוואי.  לכאורה 
הברזיליים, שהשיער הוא מקומי, ולא הודו קשה מאד לוודא זאת, שכן אלה שיוצאים לכפרים הקטנים לדברי 
ואפילו מסוכנים למשך כמה  נדחים בפרגוואי  הסוחרים –הפרגוואים הם קבוצות קטנות שיוצאים למקומות 
שבועות, וגוזרים תמורת תשלום נמוך שערות של נשים מקומיות. אך אין עד כמה שידוע אף משגיח שיוצא 
איתם למסעות אלו של גזירת השערות. ואשר על כן – שוב אין אפשרות לוודא 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 הם שערות מפרגוואי לצורך פאות בארץ, ואותן סוחרים מקומיים יש גם 
ליהודים הוא  כי כל השיער שנמכר  כן שיער הודו למכירה. כמובן שאותם סוחרים הם מצהירים בפה מלא, 
שהם  מודיעים  הם  ולכן  היהודי,  הציבור  על  אסור  הודו  ששיער  מכבר  יודעים  הם  מפרגוואי.  בלבד,  מקומי 

מוכרים רק שיער פרגוואי. אבל שוב אין אפשרות לוודא את זה בשום פנים ואופן,

מאחר ואף אחד לא יוצא למסעות האלה של גזיזת השער, אף משגיח לא יוצא איתם. ומצד שני, גם להם יש 
שיער הודו בפועל, ששום דבר לא מונע מהם בעצם, לערב את השיער הפרגוואי, שיער הודו גם כן.

המיובא  השיער  את  להכשיר  אפשרות  אין  מהודו,  לשיער  כשרות  בעיית  עדיין  יש  שלי,  הבנתי  מיטב  לפי 
לארץ ישראל, לארצות הברית או לכל מקום אחר, מדרום אמריקה. שכן טכנית יש אפשרות לערב עמו עם 
השיער מדרום אמריקה, שיער הודו. ויותר מכך, השיער בהודו זול בהרבה, איכותי יותר, וגם יותר נגיש להשיג 
כנראה  ובפרגוואי,  בברזיל  המקומיים  לסוחרים  וטובות  חזקות  די  סיבות  שיש  כך  המקומיים.  לסוחרים  אותו 
נוסף לכך,  ואפשר להשיג אותו בקלות.  זול,  יותר  הודו, כמו שאמרתי שהוא  כן לערב שיער  שגם בארגנטינה, 
גזיזת השיער. עד כאן  לי שיוצא לכל המסעות הללו, על מנת ללוות אישית את  אין משגיח עד כמה שידוע 

ההתרשמות והידע שלי.

באם יש צורך בשאלות ובהבהרה נוספת, אשמח לעמוד לרשותכם. כל טוב, בהצלחה. שה’ יאיר את עינינו 
לפסק נכונה. הרב _____ ברזיל."

נסכם את דבריו של הרב מברזיל: לא ניתן בשום צורה לוודא ששיער הנמכר כאינו מהודו הוא אכן לא מהודו, 
וכן עולה מדבריו שיש סיבה טובה לסוחרים לערב שיער הודי עקב מחירו הזול יחסית לאיכותו והאפשרות 

הקלה להשיגו.

לנוסחה  להגיע  הצליחו  ולא  ימים  כמה  במשך  לעומק  הנושא  את  לבדוק  ניסו  הרבנים  מגדולי  כמה  בנוסף, 
שאפשר ליתן כשרות מהודרת. ואם ניתן לדעת במאת האחוזים על ידי מישוש הם כמובן היו מאשרים את 

זה...

מעיקר הדין או איסור קל?
והנהגות )תש’ רס"א(  נצטט את דבריו של הגאון הגדול הגר"מ שטרנבוך שליט"א בספרו תשובות  ולסיום 
וז"ל "קיבלתי דבריו, שכותב שכיום אפשר להשיג פאות עם הכשר שאינם מהודו. הנה צריך לברר שההכשר 
מעולה. וראיתי מאמר על טיב ההכשר שנתנו רבנים גדולים על הפאות, ומוכיח שם בבירור שאין בהכשר זה 
ממש, היות וסמכו על מה שהציגו בפניהם מסמכים של הזמנות הסחורה וכדו’, המפורט בהם מהיכן מגיעה 
הסחורה, על אף שאפשר בנקל לזייף או להעלים מהם חלק מהמסמכים. ואני מוסיף, שהלא דעתו של הרב 
המכשיר שאפילו בשערות הודו ממש אינו אסור מעיקר הדין, וכדעת הפוסק שהתיר, ולפיכך, לדעתו שאין 
זה אלא כעין איסור קל דמנהג, די לו לסמוך על איזה בירור. אבל לדידן דס"ל כדעת רוב גדולי הדור שזה אסור 
להניח  שלא  יזהר  נפשו  ושומר  דע"ז,  חמור  איסור  חשש  בזה  שאין  מעולה  בירור  צריך  דע"ז,  חמור  באיסור 

ללבוש במקום חשש דע"ז.

]אמנם, גם במידה ויברר שההכשר מעולה, מ"מ, מצוים היום בשוק, הרבה פאות ארוכות ומסולסלות שיש 
עליהם הכשר, ואין לך פריצות גדולה מזו, ומציגים את ההכשר כאילו הוא כולל גם את צורת הפאה. וכשאסרו 
משער  פיאות  או  צנועות,  מטפחות  ולבשו  הפאות  את  מעליהן  פרקו  ישראל  בנות  כל  ע"ז,  מחשש  הפאות 
ומצוה  ר"ל,  הכשר  עם  הפאות  סוגי  כל  לשוק  הגיעו  ואז  שהתיר,  אחד  רב  על  לסמוך  שהתחילו  עד  סינטטי, 

לפרסם ולהכריז, שחלק ניכר מהפאות שבהכשר הם בכלך פריצות מצד צורתן, וחייבין לבערם.

והוי כשערותיה  להיפך,  לכיסוי אלא  נעשתה  כיון שלא  לכיסוי השער,  אינה מועילה  והלובשת פאה פרוצה 
תורה,  בן  אשת  היא  ואם  לבטלה,  ברכתו  לנגדה  מברך  וכשבעלה  ראש,  פרועת  באיסור  שעוברת  מגולות 
כולל,  אברכי  נמצאים  ובעו"ה  השם.  חילול  וזהו  להתיר,  ממנה  שלומדים  כיון  וכמה,  כמה  חמור  האיסור 
מש"כ  עי’  ברבים.  ש"ש  שמחללים  מרגישים  ולא  ר"ל,  כפרוצה  ארוכה  נכרית  בפאה  הולכות  שנשותיהם 

בתשוה"נ ח"ד סי’ רצ"ד, וראוי לתקן ע"ז תקנות לאסור באופן מוחלט[.

כל  ואמרינן  מהודו,  אינו  לשם  שמגיע  השער  רוב  שלדעתם  ממדינות  שבאות  פאות  על  שסומכים  וישנם 
החנויות  מרוב  הגיע  שהבשר  לומר  נסמוך  טריפות  איסור  בחשש  גם  האם  תמה,  ואני  פריש.  מרובא  דפריש 
על אף שמצוי מיעוט טריפה, והלא ישראל עם קדוש ומתרחקים מכל חשש איסור, וכ"ש בע"ז, וידוע ונתברר 
לאותה  קביעותו  ממקום  השער  שמייבא  הסוכן  ]ואם  מהודו.  שערות  הרבה  מצוים  ואירופה  קוריאה  שבסין 

מדינה הוא יהודי שותו"מ הוי דין השער כקבוע לכאו"א, ולא יועיל כאן רוב[.

לאבינו  נאמנותו  את  בזה  מוכיח  ע"ז,  חשש  מביתו  שמבער  מי  וכל  מדומים,  היתרים  שום  על  לסמוך  ואין 
יקדשו  ורק  ברורות,  הוכחות  בלי  בעלמא,  מסברות  המתירים  לקול  ישמעו  ולא  מאד,  רב  ושכרו  שבשמים, 

ש"ש להיזהר מכל חשש ח"ו. עד כאן דבריו המלאים.

פה  פוצה  ואין  הכשר,  אפילו  דורשים  ולא  מהודו,  המיובא  שער  על  האיסור  לגמרי  הותר  האחרון  ובזמן 
למחות, רק אחר שהתחילו להקל שלא כדין בהוראת המתירין, נפרץ הגדר בזה, ושערות אלו שמקודם שרפו 

אותם ברבים, כשהיה רק חשש איסור, היום כבר נתפשט ללובשם, ולא נוכל עוד ללחום ולה’ הישועה!

עד כאן דברי הגר"מ שטרנבוך בספרו תשובות והנהגות חלק ה' סימן רס"א.

ממקימי כשרות הפאות ובקי בתחום, הרב ח. כץ שליט"א בראיון לקו ‘עקבתא דמשיחא’
המראיין: שלום הרב כץ יש הרבה חוסר בהירות ושמועות ומכתבים לכל מיני צדדים רצינו לשמוע דברים 

ברורים בנושא. 

הרב כץ: מי שרוצה וכותב וצריך משעת גזיזה צריך לדעת שזה לא מציאותי ואין אפשרות לעשות את זה 
ומי שרוצה יכול ללכת עם מטפחת או עם פאות סינטטיות אם היו עושים פאות סינטטיות יפות,

בהמשך הראיון הוסיף הרב כץ שליט"א:

"אתה רוצה שיער משיער טבעי כמו שכל הנשים רוצות וזה מה שעושים זכותך להגיד שמכיוון שיש 
זה לא  ילכו עם פאות אם תצליח להשפיע בסדר, אבל  אז בסדר תשפיע על אנשים שלא  ע"ז  חשש 

מעשי ואין מה לדבר"

"מי שאומר שניתן לזהות במעבדה זה לא נכון אין כזה דבר בזמנו בדקנו את זה הרבה זמן"

"מי שאומר שאפשר לדעת לפי המחיר זה לא נכון אנחנו השקענו בזה שעות ארוכות"

"בזמנו שהורידו את כל הפאות אחרי הפסק של מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א ואני בררתי אז את הכל 
יצרנים  באו  ואז  מזמנו  שעות  הרבה  בזה  שהשקיע  שליט"א  גרוס  מרדכי  רבי  הגדול  הגאון  עם  ביחד 
ואמרו השיער שלנו הוא לא מהודו התחלנו לבדוק את הנושא ואני אומר חד משמעית אין אפשרות 
לבירור  הגענו  וחשבוניות  מסוימים  בירורים  וע"י  לא  או  מהודו  הוא  האם  עצמו  השיער  את  לבדוק 
מישהו  בא  ואז  זיע"א  אלישיב  הגרי"ש  מרן  לפני  הובאו  והדברים  מהודו  לא  שהשערות  שמסתבר 
מהודו וטען שגם השיער ההודי הוא לא רק מהמקדשים אלא גם מאנשים פרטיים והשיער ההודי לא 
ברור שהוא אסור כולו ואז היה דין תורה גדול שמצד אחד עמד בי"ד שארית ישראל ומצד שני היו אני 
והגאון ר’ מרדכי גרוס שליט"א ופסקו אז הרבנים בוועדה ע"פ בקשת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שכל 

שער שחזקתו מהודו אין להתירו ואי אפשר לומר שזה לא מהמקדשים."

"יש דרכים לבדוק, יש הרבה  ואלו דבריו:  בהמשך הראיון מתייחס הרב כץ שליט"א לצורת הכשרות 
במקום  משגיח  אין  אופנים,  כמה  ועוד  חשבוניות  הרבה  ובודקים  מהודו,  שלא  שיער  ויש  מהודו  שיער 

שליט"א  גרוס  הרב  של  הבי"ד  של  לבם  וליושר  הפאות  את  מייקר  וזה  לכך  אפשרות  אין  שבודק 
אבל  היטב  בירור  זה  הרמטית,  בצורה  זה  את  סוגר  לא  זה  אבל  בדיקה  זה  לך  תדע  לך  אומרים  הם 
הנושא  שעכשיו  "מה  ומילימטר"  מילימטר  כל  על  שיהיה  בכשרות  רוצים  שאנו  כמו  בירור  לא  זה 
רוצות  נשים  כי  לנשים,  זה  את  להגיד  אפשר  אי  פאות  עם  ילכו  שלא  להגיד  שרוצים  זה  מתעורר 
אחרת,  דרך  ואין  הדרך  וזו  שאפשר,  הכשרה  בדרך  פאות,  להם  לספק  וצריך  לעשות,  מה  אין  פאות, 
מעשי" לא  וזה  ניתן  לא  זה  הפאות  את  ולהוריד  יותר  מחמירים  אנחנו  אוכל  על  שבכשרות   נכון 

אני  ההכשר,  הקמת  של  התהליכים  בכל  מעורב  הייתי  תשס"ו,  תשס"ה,  תשס"ד,  "בשנת 
מסוימת  בצורה  לוקחים  אנחנו  ביתי  לבני  אני  מאד,  טוב  הנעשים  התהליכים  כל  את  יודע 
עם  ללכת  לא  ביתי  לבני  ולהגיד  זה,  את  לקחת  איך  יודע  אני  כי  מהכל,  מהודרת  יותר  עוד 
פאות"  עם  תלכו  אל  להן  לומר  אפשר  אי  פאות,  עם  ללכת  רוצות  נשים  יכול,  לא  אני   פאות 
"כמובן אני חוזר ואומר זה לא כמו כשרות על אוכל, ולמה, כי אי אפשר, מה אפשר לעשות?! )כוונתו 
למה שאמר בתחילת הראיון א. הבדיקה היא לא הרמטית ב. אין משגיח צמוד כל הזמן כי זה מייקר את 
הפאות ג. אין אפשרות בשום פנים ואופן להשגיח משעת גזיזה( אז אפשר להחליט שנשים לא ילכו עם 

פאות"

המסקנות
כי  זה  על  וסומכים  מאכלים  של  הכשרות  מרמת  פחות  הינה  בפיאות  הקיימת  הכשרות  רמת   •
פאה  או  מטפחת  ללבוש  מוכנות  ולא  יפות  פאות  דורשות  הנשים  ציבור  "כי  וכלשונו  ברירה  אין 

סינטטית".

• לא ניתן לפתור במאת אחוזים את החשש החמור של תקרובת ע"ז בפיאות נכריות בשום צורה.

• חשש תקרובת ע"ז קיים גם בפיאות זולות פחות מ-3000 שקלים.

•  חשש תקרובת ע"ז קיים גם בפיאות בהירות.

כשרות הפאות  המשך

5



ריח יראת שמים 
כיצד לנהוג הלכה למעשה באופן שיש ספק או מחלוקת הפוסקים 

מאוד  ולהיזהר  דברינו  בפלס  לשקול  שעלינו  כך  שמים  יראי  בת”ח  שמדובר  ונאמר  נקדים  הכל  לפני 
בניסוח הדברים ולבקש דרך ה’ באמת, וה’ יצילנו משגיאות. וכבר נאמר באבות1 “ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְבַּגַחְלָתּן ֶשֹּׁלא 
ְכַּגֲחֵלי ֵאׁש.”   ִתָכֶּוה, ֶשְׁנִּשׁיָכָתן ְנִשׁיַכת ׁשּוָעל, ַוֲעִקיָצָתן ֲעִקיַצת ַעְקָרב, ּוְלִחיָשָׁתן ְלִחיַשׁת ָשָׂרף, ְוָכל ִדְּבֵריֶהם 
במאמר זה לא נעסוק בכשרות או בטענות השונות על פסק גדו”י ובראשם מרן הגרי”ש זצוק”ל לאסור 

רבים  שהרי  ע”ז  תקרובת  מדין 
בפניו  טענותיהם  את  הציגו 

האיסור  לאחר  פעמים  מספר 
אלא  וכל,  מכל  נדחו  ודבריהם 
כיצד  ההלכתי  בליבון  נתמקד 
באופן  למעשה  הלכה  לנהוג 
מחלוקת  או  ספק  שמתעורר 

הפוסקים.

תמונת מצב עדכנית

תשס”ד  - ראשונה  סערה   א. 
תשס”ד  בשנת  דעובדא:  גופא 
חשש  של  הנושא  התעורר 
הפיאות,  בשיער  ע”ז  תקרובת 
חכמים  תלמידי  מס’  נשלחו 
בהודו  המציאות  את  לבדוק 
מרן  פסק  דבריהם  וע”פ 
הגרי”ש אלישיב ששיער הודו 
וכל  ממש,  תקרובת  כדין  הינו 
גמור  בירור  עליה  שאין  פאה 
חייבת  השיער  מקור  לגבי 
הצטרפו  הפסק  אל  בביעור. 
מרנן ורבנן גדולי הדור הגר”ש 
שטרנבוך,  הגר”מ  וואזנר, 
הגר”מ בראנסדארפער, הגר”נ 
בכל  שהתפרסם  וכפי  קרליץ. 
עם  ישראל  דאז,  העיתונים 
את  עליהם  וקבלו  קדושים 
ונחלצו  מורם  בראש  הפסק 
‘ובערת  מצוות  לקיים  חושים 

הרע מקרבך’2 

 - שניה  סערה  ב. 
תשע”ח  תשע”ז 

כרוז  הופץ  תשע”ז  בשנת 
קרליץ  הגר”נ  מרן  של  מבי”ד 
מגדולי  כמה  הצטרפו  ואליו 
אשר  הוראה  ומורי  הדיינים 
אדם  שיער  כל  אוסרים 
ואין  גמור  בירור  בו  שאין 
בנושא. ההכשרים  על   לסמוך 

הנ”ל  הכרוז  תשע”ח  בשנת 
שהופץ  לאחר  תהודה  קיבל 
החרדיים  הריכוזים  ברוב 
ימים  לאחר  הקודש,  בארץ 
נוספים  גדו”י  הצטרפו  מספר 
וביניהם  לאסור  שיש  ופסקו 
דינר,  הגרי”א  אוירבך,  הגר”ע 
פוזן,  הגר”א  ובר,  הגר”צ 
הגרש”א  רוזנבלט,  הגרש”צ 
שטרן, הגר”מ שטרנבוך ועוד.3

ג. ביאור הצדדים

הוקמה  תשס”ד  מאז שנת 
על  להשגחה  כשרות  מערכת 

הייצור שהוא דבר שאינו אפשרי  כל תהליך  לאורך  כוללת מעקב  איננה  ייצור השיער, ההשגחה  תהליך 
מהודו,  מקורו  שאין  לוודא  גולמי  כשעודנו  השיער  בדיקת  דהיינו  ואומדנות,  חזקות  על  מבוססת  אלא 
מחיפה,  כץ  ח.  הרב  הכשרות  מייסדי  אחד  לדברי  וכו’.  משלוח  תעודות  חשבוניות,  מעקב  פתע,  ביקורי 
סוג כשרות זה הוא פחות מרמת הכשרות של שאר המוצרים הכשרים שאנו צורכים פירות, ירקות, בשר 

וכדו’4.

כך  לטענתם  אך  מוחלט  בירור  איננה  כזו  כשרות  דרגת  שאכן  אומרים  הכשרות  נותני   – המתירים  דעת 
קיבלו ממרן הגריש”א5,

1. פ”ב י’
2. ואף שהיו שניסו להתיר בטענות שונות ודבריהם הובאו לפני מרן הגריש”א, בכ”ז טענותיהם נדחו והדבר הוכרע ברורות 

 לאסור. היו שרצו לטעון להתיר אפי’ שי ער שמקורו בוודאות מהמקדשים אך הדברים נדחו ע”י גדולי ישראל.
היו שרצו לאסור רק שיער הודי שידוע לנו שמקורו מהמקדשים אך שיער אחר מהודו הינו בגדר ספק ספיקא ומותר אך גם זה 

 נדחה ע”י מרן הגריש”א.
לאחר תקופה - הוכרע הדבר בראיות ברורות שכמעט כל השיער ההודי מקורו מהמקדשים, והסוחרים המקומיים הטוענים 

שהשיער ממקומות אחרים אינם אלא רמאים ואין לסמוך עליהם כלל וכפי שהעיד הרב א. שלזינגר )קובץ “תל תלפיות” עמ’ 
שנז(.

3. יש מהגאונים הנ”ל אשר סברו שיש אפשרות להתיר )לאחר בדיקה פרטנית( פיאות בשווי  פחות מ-3000 ₪ וכן בצבע בהיר 
אך הדברים נדחו ע”י מומחים בתחום וכן ע”י הרב א. שלזינגר )במכתב שכתב לפני ימים אחדים( והרב ח. כץ )בראיון כדלהלן( 

ואף ע”י הגאון הגדול הגר”ש רוזנברג שליט”א.
4.ניתן להאזין לדבריו המלאים בקו 02-5805801 <105 < 24520 <#

5. יש לציין שגם המתירים מבססים את היתרם מחוסר ברירה ונצטט את דבריהם: “מה יעשו הנשים” )כלומר, אילו נאמר להם 
שפאה אסורה( “אי אפשר להגיד את זה לנשים )לחבוש כיסוי אחר(, כי נשים רוצות פאות”, “אין מה לעשות....הנשים רוצות 

של  מסויים  משטח  על  שוכנע  המשגיח  אם  שגם  כיון  מאומה,  מועילה  ההשגחה  שאין  האוסרים  דעת 
ראש  זה.  ממשטח  מתבצע  ליהודים  הייצור  שקו  לראות  במפעל  נשאר  לא  הוא  מהודו,  שאינו  שיער 
יש  כך אלא  על  וכן סוחרי שיער מעידים שזה בלתי אפשרי לעקוב  כזו6,  יכולת  לו  הכשרות מעיד שאין 

צורך בבירור מוחלט.

ד. דעת מרן הגרי”ש אלישיב על כשרות לפאות

דעת נותני הכשרות ש”בסיס” צורת ההשגחה היה לעיני הגריש”א והם שמעו ממנו איך והיכן להשגיח7,

שהדברים  האוסרים  דעת 
סבר  הגריש”א  שמרן  פשוטים 
– ואף כתב - שיש להכשיר רק 
במקום  השגחה  תיעשה  אם 
הייצור, וכן הבהירו זאת בשמו 
הגר”י   - הרבנים  מגדולי  כמה 
זוכובסקי,  הגר”נ  זילברשטיין, 
במכתב   – שטרן  הגרש”א 
באייר  נאמן  ביתד  שהתפרסם 
הכשר  לתת  שאין  תשס”ה, 
השגחה  תעשה  אם  אלא 
לדברי  וגם  הייצור8  במקום 
את  לזהות  שניתן  המשגיח 
העיבוד  לפני  השיער  מקור 
במקום  השגחה  אין  בכ”ז 

הייצור9.

הלכה למעשה
בדבר  מחלוקת  שיש  כיון 
ספק  של  חמור  כך  כל 
עלינו  זרה’  עבודה  ‘תקרובת 
היאך  הראויה  ברצינות  לדון 
למעשה  הלכה  לנהוג  עלינו 
לעצום  יכול  אדם  אין  שהרי 
רב  על  “אני סומך  ולומר  עיניו 
כל  יש תביעה על  פלוני” אלא 
אחד והיתר לברר את הנתונים 
הפסיקה  כללי  כפי  ולנהוג 
בש”ס  מבוארים  אשר 

ובפוסקים.

ומבואר בגמרא10 שהנוהג לא 
כפי כללי הפסיקה נקרא רשע. 
וז”ל הגמ’ “מקולי ב”ה ומקולי 
להקשות  ויש  רשע”,  ב”ש, 
יש  הלא  רשע,  הוא  מדוע 
קולא  צד  לכל  רב  הוראת  כאן 
התשובה  עושה?  שהוא 

הברורה היא יש כללי פסיקה.

א. ספק דאורייתא לחומרא

בן  יהושע  “ר’   11 בגמ’  מצינו 
הלך  תורה  בשל  אומר  קרחה 
סופרים  בשל  המחמיר  אחר 
יוסף  א”ר  המיקל,  אחר  הלך 
הלכתא כרבי יהושע בן קרחה. 

וכן נפסק ברמב”ם ובסמ”ג.

אדונינו  דברי  את  ונצטט 
יאמר  “ולא  הרמ”א12 
שארצה  כמי  אפסוק  אדם 
מחלוקת,  בו  שיש  בדבר 
דין  זה  הרי  כן  עשה  ואם 
בהוראות  הוא  ואם  שקר... 
דבר  והוא  והיתר  איסור 
לחומרא  ילך  דאוריתא  איסור 
המיקל”, אחר  ילך  דרבנן  דבר   ואי 
והנה דברי  יש ללכת אחר המחמיר.  והוא דבר איסור דאוריתא  והיתר  נמצאנו למדים שבהוראת איסור 
הרמ”א אמורים באופן שאין אתה יודע להיכן הדין נוטה )עי’ רמב”ם ממרים א’ ה’(, ובנידו”ד ידעינן להיכן 

הדין נוטה. שהלא המתירים עצמם מודים בדבריהם שאין זה אלא מחוסר ברירה ותו לא13.

הלך  רבו  הוא  החכמים  מן  אחד  אם  “אבל  שכתב  ביו”ד14  החזו”א  דברי  ע”פ  להקל  שאפשר  לומר  ואין 
הפוסקים  שרוב  אע”פ  בדבר  להקל  יכול  להיתר  לו  מורה  רבו  אם  לכאורה,  זה  ולפי  להקל”  אף  אחריו 

אוסרים.

ללכת עם פאות, ואנחנו לא יכולים להתמודד עם זה”, “אשתו לא תשמע לו” )הרב ח. כץ בראיון הנ”ל( וכן “וכי בנות ישראל ח”ו 
ילכו עם מטפחות או כובעים?” )הקלטה של אחד מחשובי הדיינים בבני ברק(

6. וכפי שאומרים מפורשות הרב א. שלזינגר והרב ח. כץ בראיונות הנ”ל. ראו מסגרת.
7. כדברי הרב א. שלזינגר והרב ח. כץ בראיונות הנ”ל.

8. פורסם בכ”ט אייר תשס”ה-ראו את הנוסח המלא בנפרד
9. וא”כ גם אם ידוע בבירור שהשיער אינו הודי עדיין חוסר השגחה גורם שאין שום אפשרות לדעת אם הפאות נעשו משיער 

הודי, או עכ”פ נתערב בהם שיער הודי, בשלבי עיבוד השיער, עשיית הסקין, ושיווק הפאה לחנויות.
10.עירובין ו ע”ב, ועל אף שהגמ’ קוראת רשע רק בסתרי אהדדי כמו שדרה וגולגולת, אבל לנידון דידן נלמד שהשם רשע ניתן - 

לכל הפוסק שלא על פי כללי הפסיקה אלא אחר מקלו שיגיד לו.
11. ע”ז ז.

12.חושן משפט סי’ כ”ה סע’ ב
13. עי’ לעיל הערה 5.

14. סי’ ק”נ א’

מו"מ הלכתי  הרב י. בראל / הרב מ. ניר

פסקי הלכה מגדולי ישראל ששיער כזה דינו לשריפה ואפילו בספק ספיקא
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א 

מרן  כהוראת  ספיקא..  בספק  ואפילו  לשריפה  דינו  כזה  "שיער 
להקלטה  להאזין  )ניתן  תשס"ד"  בשנת  זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש 
מקרית  י.ב.  מהרב  שמענו  וכן   ,8 שלוחה   03-30-77-353 בטלפון 

ספר(
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א 

ראב"ד העדה החרדית 

ועל  זרה  עבודה  חשש  של  בפיאות  בעיה  שיש  פשוט 
שפורסם  )במכתב  בהן...   להשתמש  להפסיק  כולן 

בשלהי תשע"ז(
מרן הגר"ש אוירבך שליט"א 

היו  כבר  שנה   14 לפני  שהרי  מאוד,  מאוד  כואב  המצב 
זרה...  עבודה  מחשש  לגמרי  הפיאות  את  לעזוב  צריכים 
תלמידו  ע"י  שנמסר  )כפי  מעשה...  ולעשות  לקום  צריך 

הרב משה אירום מיום חמישי כ' חשון תשע"ח(
האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א 

את  מכשיל  זה  כמה  לנו  יגלה  שהקב"ה  מחכים  למה 
הציבור, עדיף להזדרז, למה מחכים? שהקב"ה יגלה שיש 

עוד נגע בפאה..?? 
הגאון הגדול הרב עזריאל אוירבך שליט"א 

רב קהילת "חניכי הישיבות" בית וגן ירושלים: 

הזמן  הגיע  זרה...  עבודה  בחשש  הן  כיום  הפיאות  כל 
במכתב  וכן  תלמידיו  )מאת  אותן.  יעזבו  ישראל  שבנות 

שפורסם בשלהי תשע"ז(
הגאון הגדול הרב שמעון בעדני שליט"א 

חבר מועצת חכמי התורה 

היבואנים  המפעלים  על  לסמוך  אפשר  שאי  כמובן 
מהגזיזה  צמוד  פיקוח  ההלכה  ע"פ  חייבים  והסוחרים.. 
בשלהי  שפורסם  )במכתב  כלל.   אפשרי  שאינו  דבר 

תשע"ז(
הגאון הגדול הרב אליעזר דינר שליט"א 

ולהשגיח בבירור איזה פאה  "ולא שייך במציאות לברר 
רוצים  לא  אנחנו  זרה...  מעבודה  שאינו  משיער  נעשית 
להגיע לעולם האמת עם טענה: "למה לא הזהרתם ולמה 
שרוצה  מי  לכל  בזה  מודיעים  אנחנו  לכן  מחיתם",  לא 
)במכתב  הצלנו."  נפשנו  את  ואנחנו  ה'.  רצון  את  לשמוע 

שפורסם לאחרונה(
הגאון הגדול הרב חיים מאיר וואזנר שליט"א 

רב אב"ד זכרון מאיר בני ברק 

משעת  השגחה  היתה  לא  אם  שיער  להכשיר  ניתן  איך 

הגזיזה?... )במכתב שפורסם בשלהי תשע"ז(

מכתב מבי"ד של 
הגאון הגדול הרב משה יהודה לייב לנדא שליט"א 

רב אב"ד בני ברק 

"לאחר בירור מעמיק ודיון הלכתי ממושך הוחלט כי אין 
חשש  )אפילו  חשש  בהם  שיש  בפאות  כלל  להשתמש 
מתבטל(  אינו  שיער  מעט  )גם  מהודו  שיער  של  רחוק( 
ופאניות...  ספרים  שמוציאים  רשימות  על  להסתמך  אין 
רח"ל...  זרה  עבודה  של  חמור  באיזור  מדובר  כאן   כי 

)במכתב שפורסם ע"י בית הדין(
הגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי שליט"א 

בני  "בד"ץ  וראש  בירושלים  ציון"  "בני  ישיבת  ראש 
ציון" 

הייתי בקשר רצוף עם הרב שליווה את הנושא וגם ראה 
ניתן  כל השנים...איך  בעייתי  היה  זה  וחקרו...  הייצור  את 
הגזיזה?...  משעת  השגחה  היתה  לא  אם  שיער  להכשיר 
ט"ז  ראשון  מיום   150663 מס'  שאלה  ציון  דורש  )א' 

חשון תשע"ח(
הגאון הגדול הרב שבח צבי רוזנבלט שליט"א 

לא  ישראל  שארית  בד"ץ  וחבר  ב"ב  הוראה  בתי  רשת 
היום  המצב  ולכן  הגזיזה  משעת  השיער  על  לפקח  ניתן 
כל המשתמע מכך...   על  לפני בשנת תשס"ד  כמו  בדיוק 

)כפי שנמסר בבית ההוראה(
הגאון הגדול הרב שריאל רוזנברג שליט"א

ראב"ד בני ברק ורב שכונת "רמת דוד" ב"ב

זה  אם  גם  הודי  משיער  עשויות  הפיאות  כיום 
השגחה  לסדר  ניתן  ולא  אחרות,  ממדינות  מגיע 
אלו. בפיאות  להשתמש  אין  לכן  גזיזה,  משעת   כזו 

)במכתב שפורסם בשלהי תשע"ז(
הגאון הגדול הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"א

הוראה  שערי  בי"ד  וגאב"ד  ב"ב  מערב  רב 
עבודה  חשש  של  בפיאות  בעיה  שיש  פשוט 
בהן...  להשתמש  להפסיק  כולן  ועל   זרה 

)במכתב שפורסם בשלהי תשע"ז(
הגאון הגדול הרב יצחק רצאבי שליט"א 

 98% כיום  שהשיער  ומצאו  בדקו  אם  תימן  עדת  פוסק 
מהודו אז כנראה שהפאות כיום מהודו והן אסורות.

)שיעור בפרשת חיי שרה חשון תשע"ח(

הכרעת גדולי ישראל
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אך אין זה נכון לעניינינו לדינא, ראשית נקדים ונאמר שהדבר ברור שאין אדם יכול להכריע כרצונו במח’ 
הפוסקים ולנהוג בכל שאלה כרב אחר, דאל”ה בטל לגמרי דינא דספיקא דאוריתא לחומרא, אלא היינו ברבו 
והיינו  ברוב המצוות...  ושומע שמועותיו תמיד  לו  “קרוב  וכלשון החזו”א שם  ברוב הוראותיו  שנוהג כמוהו 

להחזיקם כרבו ולהלוך אחריהם בין לקולא בין לחומרא...”

האם  פרוץ,  באייפון  שימוש  יתיר  פלוני  שרב  יצויר  לו  נשאל,  כעת, 
בוודאי  שלי”?  הרב  דברי  על  סומך  “אני  לומר  יוכל  הרב  אותו  של  תלמידו 
מגילו”ע  הרחקה  של  בנושא  פסוקה  והלכה  בש”ס  סוגיה  יש  שהרי  שלא, 
איפוא  מובן  כן  אם  ואופן.  צד  בשום  מורידין  ולא  מעלין  לא  רבו  ודברי 
סוגיא,  עליו  שאין  בדבר  גדולים  בין  מחלוקת  כשיש  נאמרו  החזו”א  שדברי 
בו  שהפרט  אלא  סוגיא  עליו  שיש  או  כלל,  סוגיא  עליו  שאין  או  דהיינו, 
לערב  צריך  אלא  הסוגיא  מן  מופתית  בצורה  מבורר  אינו  עליו,  נשאלו 
דאם  שם  החזו”א  ביאר  אופנים  בכאלו  להכריע.  כדי  דליבא’15  ‘אובנתא 
מדברים  כולם  בנידו”ד  אך  לקולא.  אף  עליו  לסמוך  יכול  רבו,  מהם  אחד 
אומר,  המתיר  מה  ללמוד  מצווה  היהודי  בזה  סוגיא.  בו  שיש  דבר  על 
הסוגיא. עם  מתיישבים  המתיר  דברי  האם  ות”ח  חברים  בדיבוק   וללבן 

מרן  ובראשם  ישראל  שגדולי  לאחר  תשס”ד,  בשנת  הדברים,   את  ונרחיב 
שקלו  והאוסרים,  המתירים  צדדי  כל  את  היטב  שמעו  אלישיב  הגרי”ש 

ולא בגדר של חומרא  ע”ז ממש  והכריעו לאסור מדין דתקרובת  בנידון,   וטרו 
ו’נתינת  הוראה17  אינה  טעם  נתינת  ללא  שהוראה  המתירים  כדעת  לנהוג  היתר  אין  ואילך  מכאן  בעלמא16, 
טעם’ של המתיר צריכה לכלול סתירת דברי האוסר עם הוכחות ברורות - דבר שלא נעשה עד עתה. וכפי 
שכתבנו לעיל מתברר שפעם אחר פעם הרבנים מסתמכים בלא יודעין על נתונים שגויים וא”כ אפי’ אם הרב 
אחרת. אומרים  הנתונים  שהרי  דבריו  נסמכים  מה  על  היטב  לברר  התלמידים  אנו  מחויבים  מתיר   המובהק 

הכנסת הגדולה18 “אם הסומך על  ולחדד את חיוב הבירור המוטל על השואל את רבו ראוי להביא את דברי 
ויודע  ספר,  ויודע  ת”ח  הוא  אם  אבל  שוגג,  מקרי  כדין,  הורה  שהחכם  וחושב  הארץ  עם  הוא  החכם  הוראת 
ודאי  לו שלא כדין, הא  לו שהחכם מורה  וברור  ואפילו אם הוא עם הארץ  שהוראת החכם הוא שלא כדין, 
קונם  את  יודעים  אדם  בני  הרבה  שראיתי  מפני  זה,  לכתוב  “והוצרכתי  שם  כתב  עוד  ומיפסל”,   מקרי  מזיד 
וסומכים על הוראת החכם שהורה שלא כדין, אע”פ שיודעים בבירור שהחכם הורה  בו,  ומתכוונים למרוד 

שלא כדין” עכ”ל.

15. הבנת הלב
16. וכמו שנתבאר בארוכה ע”י הגר”י אפרתי שליט”א בשיעור שנמסר בכ”ח אייר תשס”ד, ניתן להאזין לשיעור המלא בקול הלשון.

17. אג”מ יו”ד ד, לח. מקור הדברים בגמ’ ב”ב קל ע”ב
18.חו”מ סי’ לד הגה”ט אות י”א

ב. חומרא יתירא דע”ז

ע”ז  זה  מהם  ואחד  אחר  דבר  מכל  יותר  הריחוק  בתכלית  מהם  להתרחק  שיש  דברים  כמה  שיש  ידוע 
בכל  משא”כ  ימצא  ולא  יראה  שלא  בחמץ  הכתוב  שהחמיר  תראה  “הלא  השמים19  מן  בשו”ת  וכמש”כ 
וכל  ביתך,  אל  תועבה  תביא  ולא  בה  שכתוב  מע”ז  חוץ  שהתורה  האיסורים 

המאריך בדקדוקיהם מאריכים לו ימיו ושנותיו”.

ג. היבדלות למען עבודת ה’

ולקיים  ה’  את  לעבוד  הרוצה   – הפוסקים  כל  ע”י  השיער  מותר  היה  אם  גם 
ברמב”ן20  שמבואר  וכמו  זו.  מטומאה  לחלוטין  להבדל  צריך  באמת  רצונו 
אבל  הנקברים,  מן  אינן  ומשמשיה  זרה  עבודה  יעקב,  אותם  “ויטמון  וז”ל 
צריך שיהא מפרר וזורה לרוח או מטיל לים21 )וא”כ קשה מדוע יעקב טמנם 
זרה ומשמשיה משכם  יעקב לא לקחו עבודה  בני  כי  והנראה אלי  באדמה?( 
והנה  זרה בעל כרחו22,  עד שנתבטלה והותרה להם, שהעכו”ם מבטל עבודה 
היא מותרת להם אבל יעקב צוה להסיר אותה לטהרת הקדש שיהיו ראויים 
וחלוף  בטבילה  להם  צוה  כאשר  קרבן,  לפניו  ולהקריב  השם  את  לעבוד 
שלא  במקום  האלה  תחת  אותם  טמן  ולכן  בקבורה,  להם  די  והיה  הבגדים, 

יעבד בו ולא יזרע” עכ”ל.

ביטול(  )אחרי  הלכה  מבחינת  לגמרי  המותרת  אפי’  מע”ז  שהמגיע  כלומר 
צריך להבדל לגמרי ע”מ לעבוד את ה’ באמת, כל שכן בנידון דידן שהוא איסור 

גמור )ולא מועיל ביטול( שיש לפרוש מזה לגמרי.

  למעשה
העולה מדברינו שפסק גדולי ישראל המנומק ובראשם מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל שריר וקיים, והחולקים 
ובירור  התייחסות  שום  מצאנו  לא  שהרי  ע”ז.  תקרובת  חשש  בשיער  אין  מדוע  לבאר  טענותיו  סתרו  לא 

הילכתי ראוי לשמו בכתב דבר דבר על אופניו להתיר.

ולא להשמיץ רב כזה או אחר שהלא  נדגיש, מטרתנו היא לא להכריע במחלוקת בין תלמידי חכמים  שוב 
כולם לברר ההלכה באו. אלא כל רצוננו הוא לומר לציבור היראים לדבר ה’ שהמצב אף אם היה ספק בלבד, 
יצילנו  וה’  ידות מאשר להיתר  נוטה לאיסור הרבה  בנידו”ד שהמציאות  כ”ש  היה הדין ספק דאו’ לחומרא, 

מעוון, אכי”ר.

19. סי’ ע”א
20. בראשית פרק לה פסוק ד

21. ע”ז מג:
22. שם מג

הלכות המצויות בפיאות עם חשש תקרובת ע"ז
כיון שהציבור לא מספיק בקי בהלכות ע”ז, ועל מנת להסיר מכשול ליקטנו עבורכם 

מדברי גדולי הפוסקים כמה דינים השייכים בתקרובת עבודה זרה. 
ונויה ותקרובתה ואפילו בכל 1.   נפסק בשו”ע: אליל אסורה בהנאה היא ותשמישיה 

שהוא, שאם נתערב אחד מהם אפילו באלף כולן אסורות )יו”ד קל”ט א’, ק”מ א’(.
ויאבדנה, 2.  שיבערנה  בשבילה  הנעשה  וכל  ותשמישיה  ע”ז  המוצא  כל  על  מצוה 

ובארץ ישראל מצוה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו, וכיצד מבערה? שוחק 
וזורה לרוח או מטיל לים. )רמב”ם פ”ז מהל’ ע”ז ה”א, שו”ע יו”ד קמ”ו סע’ י”ד, רמ”א 

שם, משנ”ב של”ד ס”ק נ”ב(
כ”ד-כ”ד, 3.  שמות  החיים  )אור  זרה.  עבודה  כעובד  הוא  הרי  ע”ז  מלאבד  הנמנע 

זה נאמר בע”ז ממש כ”ש הכא שנהנה מתקרובת  תשוה”נ ח”ה תש’ ר”ס. ואף שדין 
ע”ז, ועיי”ש( 

בעוונם. 4.  נתפס  ביתו  בבני  מוחה  שאינו  וכל  ותשמישיה  מע”ז  בנהנה  למחות  יש 
)כס”מ פ”ד מה’ ע”ז ה”ו, הובא בתשוה”נ ח”ה תש’ ר”ס(

הובא 5.  )ב”ח,  טומאה  בו  שיש  כיון  ע”ז  לשם  הנעשה  דבר  כל  בביתו  להחזיק  אסור 
בט”ז או”ח של”ד ס”ק ט”ז(

ע”ז ותשמישיה שנאסרו בהנאה אסורים אף בהנאת ראיה. )שו”ע יו”ד קמ”ב ט”ו(6. 
ע”ז אסור להתפלל או לומר כל דבר שבקדושה בסמוך לה כדין צואה, ולכן מאחריו 7. 

יש להרחיק ארבע אמות ולפניו כמלא עיניו, ואף חמור מצואה שאין מועיל לע”ז כיסוי 
שקוף. עבר והתפלל צ”ע האם חוזר ומתפלל. )שו”ע או”ח נ”ה כ’, שו”ע ע”ט א’, כה”ח 

קי”ג ס”ק כ”ז בשם פה”ד-וצ”ע האם דין זה נאמר בע”ז ממש או אפי’ בתקרובת(
עשרה שמתפללים ויש ביניהם ע”ז י”א שאין נחשב להם כמנין ואסור לומר קדיש 8. 

שם-וגם  שרד  לבושי  כ’,  נ”ה  או”ח  )שו”ע  להחמיר  וראוי  מתירים  ויש  וברכו  קדושה 
בזה יש לדון האם דין זה נאמר בע”ז ממש או אפי’ בתקרובת(

אסור להתפלל לכתחילה בבית שיש בו ע”ז ותשמישיה ואפי’ מכוסים ואין להכניס 9. 
לשם כל דבר שבקדושה )משמעות הרמ”א אור”ח צ”ד ט’, משנ”ב שם ס”ק כ”ט(

אין מברכין על ע”ז ותשמישיה כגון ברכת שהחיינו, משום חומרא דע”ז )משנ”ב 01. 
רי”ז ס”ק י”ט לגבי ברכת בשמים(

עבורם 11.  שקיבל  הכספים  ותשמישיה  ע”ז  אצל  שכיר  או  ותשמישיה  ע”ז  המוכר 
נאסרו בהנאה, ולכן אסור לסחור או לקבל כל תשלום ממוכר ע”ז ותשמישיה )סוחרים, 
לממכר/ בחנות  )עובדים  ותשמישיה  ע”ז  של  משכיר  או  פיאות(  ומעצבות  מוכרים 

א’,  יו”ד קמ”ד  )שו”ע  להיזהר אף לא לקבל תשלום  יש  פיאות(. כמו”כ  סירוק/עיצוב 
קל”ג א’, קמ”ט ה’, תשוה”נ ח”ה תש’ ר”ס(

יש ליטול ידים אחר נגיעה בע”ז וראוי למדקדק להחמיר בזה. )כף החיים אור”ח 21. 
ד’ ס”ק פ”א בשם יפה ללב(

פסקי דינים

הבהרת דעת מרן הגריש"א ע"י הגאונים הגר"י זילברשטיין, הגר"נ 
זוכובסקי, והגרש"א שטרן, אייר תשס"ה

 ח "כסלו תשעט"ז בס"ד 

פאות נוכריות בזמננוב איסור ע"זחשש אודות 
אודות הפאות הבאות מבתי הע"ז שבהודו, כבר נמנו וגמרו רבותינו גדולי הדור ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שדינם כדין  א.

 במכתבו והשיב להם תשובות ניצחותורבינו זי"ע שמע היטב כל טענות המפקפקין בזה בע"פ ובכתב, ועמד בתוקף על כך תקרובת ע"ז. 
 ח."שנדפס בקובץ תשובות ח"ג סי' קי

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

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

דבישראל המזמין מהגוי דינו  ג"סי' נ ב"ח 'דברי חיים'ר משום קבוע, ע"פ הגם ביאר היטב שם דגם כשהרוב שלא מהודו הדבר אסוג. 
 . במאמרנו בענין חשש ערלה בפירות שבשוק[ ב"ט י]ראה באורך בגלאכנמצא ביד ישראל והוי קבוע. 

ב סק"ב דבאיסור שנוגע לגוי כגזל לא "גם יש לדון דאף הגוי מצווה בע"ז ובהנאה מתקרובת ע"ז ובביעורה, ומבואר בקצוה"ח סי' רצ
ע"ז. ואף שהמנ"ח סי' תל"ו כ' אמרי' נמצא ביד נכרי אלא הוי קבוע. וכ"כ בגליון מהרש"א סי' ק"י לגבי איסור אבר מן החי דבן נח מצווה 

"עד שיכפרו בע"ז ויאבדו את כל דאין הגוי מצווה כבר הביא ה"צפנת פענח" ריש הל' ע"ז דהדבר מפורש ברמב"ם פ"ח ממלכים ה"ט 
וכ"כ  ."מקומותיה ויקבלו שאר המצות שנצטוו בני נח, שכל עכו"ם שלא קבל מצות שנצטוו בני נח הורגין אותו אם ישנו תחת ידינו

 . בשם רבינו הגרח"ק שליט"א דאף הגוי  מצווה על איבודה.  נדף  בחשוקי חמד ע"ז

נט: וכן בחי' הר"ן ע"ז  ]השלמות לדף נט:[ מ"מ בחי' הרמב"ן סוף ע"זוכן לענין תקרובת ע"ז, אף דהמנ"ח סי' תכ"ו כ' דאינו מצווה, 
בין  תשלומין דמקלא קלייה כיון דאסיק עלי' שמא דע"ז ואסריהאבל כשנסכו לע"ז ממש מחייב ב" מפורש דבן נח מצווה ע"ז וז"ל:

 ."ל. עכלדידיה בין לאחרים שאיסורה של ע"ז אף בבני נח הוא נוהג"

]ובזה אף להנתיבות סי' רצב שכ' דבגזל אינו מצווה על השבה, מ"מ כאן הרי מצווה על שכיון לזה.  ד"ועי' גם תשו' לבושי מרדכי בליקוטי תשו' סי' מ

]ולא שייך לומר דהגוי מכיר את וע דהאיסור מתחיל כבר אצל הגוי, . ולפי"ז ברור דהוי קבה וכדצידד בגבו"א חגיגה יג. שהגוי מצווה על לא ידבק בידך[ביעור

 ואין מקום בזה לרוב כלל. האיסור, דהרי אינו מכיר מהו השער דתקרובת ע"ז[

דעדין לא  אומדנא קלושה של מחירי הפאות וע"פ כל הנ"ל אין מקום להתיר כלל כל סוגי הפאות הניקנות על סמך רוב או על סמך ד.
 . יצאנו מחשש שער ע"ז או תערובתו

דה זרה, ובכלל, גם אם אינו עבודה זרה ממש, בועשער תקרובת והנה זכינו שיש התעוררות כעת בבנות ישראל להתרחק מחשש  .ה
וא דבר מאוס ביותר לקנות שער נשים טמאות, ולחובשן על הראש ולהכניסן לבית שיש בו תורה ויראת שמים. וידוע דמרן בעל ה

זה , ואין להכניסו לבית, ובוודאי לא על ראש האשה כי וריח ע"ז יש בו ה'שבט הלוי' זצ"ל היה אומר דגם אם אינו ע"ז, הוא מאוס ביותר
 .הביתול לה גורם הרבה היזקות

 על זהמנהג הוריו לילך עם מטפחת ש אמנם במקום) .מאד שתהא הפאה צנועהזהו בתנאי  ,לילך עם פאהאף הנוהגות היה דעת רבינו זצ"ל ד כמו כן, .ו

ד ות והמתפשטות לצדדים אסרם רבינו זצ"ל עם כל גדולי ישראל עופרועאבל הפאות הארוכות וה .(שגם הילדים מחויבים ב"אל תיטוש"רבינו אמר 
שיותר מתשעים אחוז אר. ואוי לנו וכשהיה מדובר על פאות ארוכות מעט מתחת הצו ]"קריאה נאמנה" אדר תשמ"ז[ לפני כשלושים שנה

דבר שלא עלה על דעת מאן דהוא ומתפשטות בצידי הראש, פשה הנגף שהולכות עם פאות ארוכות הרבה ומהפאות כבר עברו גבול זה 
דאי שאינן מהוות וובו ,שליט"א במכתבו דפאות כאלו אסורות משום פריצותדירושלים עיה"ק הראב"ד להתירו. וכבר התריע ע"ז רבינו 

 וה.וכיסוי הראש ודינן כשער באשה ער

כמנהג נשות  דאף לדעת המתירים בפאה מ"מ עדיף לילך במטפחת,דעת רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ידוע למותר לומר ד .ז
היה מברך מעומק הלב כל אשה ששינתה למטפחת, ובעיני ראיתי איך רבינו השפיע על בעל נכה שרצה ישראל הצנועות מקדמת דנא, ו

 בד שלא תלך עם פאה. שאשתו תלך עם פאה, והרעיף עליו רוב ברכות ובל
ובודאי זכות עצומה היא לכל אשה אשר תמאס בכל ההיתרים הללו ותלך בדרכי אמותינו הצנועות בחבישת מטפחת המכסה כל 

מרן הגר"ש  ,צ"לזובראשם מרן הגרמ"י ליפקוביץ  )מתאריך טבת תשנ"ו(אש, וכבר עודדו מאד רבותינו גדולי ישראל על כך, במכתבם הר
המחזקים ומברכים את הנשים שחזרו וז"ל " ,('עמ' קנד לבושה משבצות זהבספר ראה ) ]האדמו"ר מויזניץ[מרן הגרמ"י הגר זצ"ל ו ,ואזנר זצ"ל

" ובזכות נשים צדקניות נגאלו ובזכותן אה נכרית לצאת דעת כל הפוסקיםפלמנהג ישראל מקדמת דנא לכסות ראשן במטפחת ולא ב
 גאל במהרה בימינו אמן.יעתידין לה

 

 עה"חוע"ז בא

מכתבו של הראב"ד שליט"א, חשון תשע"ח מכתבו של הגאון הגדול הגרמ"מ קארפ שליט"א, כסליו תשע"חמכתבם של גדולי ישראל שליט"א, קיץ תשע"זדעת הגרמי"ל לנדא שליט"א אייר תשס"ד
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רשמים ותמונות ממעמד קידוש ה‘ של שריפת הפיאות 
מחשש תקרובת ע“ז

שריפת  של  הגדול  במעמד  השתתפתי  טבת  חודש  ראש  בערב 
הפיאות בירושלים, ורציתי לשתף אתכם מכלי ראשון בחוויה שעברה 

עלי ובדברים שעלו בראשי בעקבות כך. 
מעץ  חנוכייה  הציבו  המארגנים  המעמד,  את  לכם  אתאר  ראשית 
לשמן,  כתחליף  פאה  הציבו  הם  קנה  כל  ועל  ושמש,  קנים   8 בעלת 
בנוסף הוצב מיכל ע"ג ברזלים ובתוכו כמות רבה של פיאות, ס"ה שווי 
הפיאות עמד על שווי של כ-300,000 ₪. בתחילה הרבנים נשאו כמה 
במחיר  המרבה  לכל  נמכרה  הקנים  הדלקת  מכן  ולאחר  חיזוק  מילות 
על מנת לכסות את העלויות של הפקת המעמד. אני זכיתי במצוה של 

הדלקת אחד מהקנים.
הקנה  את  שהדלקתי  לאחר  עליי,  שעברה  החוויה  לתיאור  אגש  וכאן 
שלי, תוך כדי שמיכל הפיאות וכן החנוכיה שעליה פיאות משלל גוונים 
בוערים באש חשבתי לעצמי, הרי עד היום דיברו לאסור את הפיאות 
מכמה אופנים, יש שציינו את הבעיה ההלכתית של תקרובת ע"ז, יש 
נחשב  זה  האם  שהזכירו  יש  מהודו,  שונים  ותיעודים  עובדות  שהביאו 
שהיה  הקדוש  במעמד  אבל  פריצותא  מצד  שאסרו  יש  לא,  או  כיסוי 
היום הרגשתי שיש פה עוד משהו, משהו אחר. הרגשתי מיאוס.  ואז 
עלתה במוחי שאלה קשה, שאלה נוקבת שאין עליה תשובה. בואו נניח 
בצד את כל הסיבות שהובאו לעיל ונשאל "מה עם הרגש היהודי?" איך 

נהיינו כ"כ אטומים?!
במה דברים אמורים? אנסה להעביר לכם את התחושה.

נוטף  לאיטו  לו  הולך  יהודי  בחוץ,  חזקה  שמש  שיש  לעצמכם  תארו 
אותו  פוגש  ואתה  מאוד.  צמא  אלא  צמא  סתם  ולא  צמא  זיעה,  אגלי 
שהוא  לפני  רגע  אך  לו,  ומגיש  לכוס  מוגז  וכמובן  ביד  צונן  משקה  עם 
מכניס את המשקה לפיו אתה מעדכן אותו על כך ש’בן מיעוטים’ שתה 
מהכוס לפני מזיגת המשקה, האם היה יהודי אחד שלא ישפוך מיד את 
היינו מגישים למישהי פאה  נוספת, אם  גועל? דוגמא  הכוס בתחושת 
נספר  ורק   2018 משנת  חדשני  עיצוב  בעלת  אישית  בהתאמה  נוצצת 
אשה  מגופת  נגזז  הפיאה  את  הרכיבו  שממנו  הספציפי  שהשיער  לה 
מעלת צחנה אשר נמצאה באחד מבתי הזוהמה שלהם אי שם בפאתי 
מסוגלת  קדושה  יהודיה  אחת  אשה  היתה  האם  הודו(,  )או  אירופה 

להניח דבר כזה על ראשה?
ישראל הקדושות מזרע אברהם  בנות  לגוף השאלה, איך  והנה הגענו 
יצחק ויעקב חובשות על הנשמה היהודית שנמצאת במוח שיער מגויה 
טמאה? איך אנו רודפים אחרי שיער של משוקצת עם כל מחשבותיה 
שעבדה,  זרה  העבודה  כל  עם  שאכלה,  השקצים  כל  עם  המלוכלכות, 
עם כל התאוות שלה? איך הגענו למצב הזה? איך התרגלנו לדבר הרע 
תמצית  זוהי  התיעוב?  את  מרגישה  לא  היהודית  הנשמה  איך  הזה? 
החוויה שעברתי ומי שזכה להיות שם הרגיש איך כוח הטומאה הולך 
ונמוג ואת מקומו תופסת תחושת קדושה עילאית של הקרבת קרבנות 

ע"ג המזבח, תחושה נדירה. אנא נסו את זה בבית!!

קווי מידע בנושא חשש תקרובת עבו"ז בפאות

קו מידע ראשי:
03-308-11-84

קו מידע – הרה"ג י. פיש שליט"א
02-580-580-1

שלוחה 1032 – ראיונות ועיקרי הפרטים
שלוחה 156 – פולמוסים ועדכונים שוטפים

קו מידע – הרב יצחק י.
077-22-634-18

אפשר לתקן
אם אתה מאמין שאפשר לקלקל ודאי שאפשר לתקן...

רבים השואלים איך ניתן לתקן עבירה כ"כ חמורה של נהנה מתקרובת עבודה זרה? ישנה מצוה אחת 
בלבד שנאמר עליה שהיא מועילה לתיקון "שמץ עבודה זרה". הגמרא במסכת שבת )קי"ט:( אומרת 
אמר רבי יהושע בן לוי: כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו )=בכל כוונתו. רש"י( - קורעין 

לו גזר דינו... רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה - מוחלין לו.
הספר  בשם  ואמן'  'אמן  בעלון  ומצאנו  זרה?  עבודה  שמץ  מבטל  איש"ר  דווקא  מדוע  מקשים  ויש 
זהו מרידה במלכות ה'. חילול ה'.  שעליה  'כתר מלוכה' )עמ' שמט( ביאור נפלא: שמץ עבודה זרה 
נשבע הקב"ה "חי אני נאום ה' אם יכופר העוון עד תמותון". ואם כן איך נמחל עוון זה על ידי עניית 
אמן יהא שמיה רבא? אלא שהעונה איש"ר בכל כוחו מוכיח קבל עולם שהוא אוהב את המלך ואילו 
המעשה שיש בו שמץ עבודה זרה זהו מעידה רגעית שאין לראות בה מרידה  בהקב"ה. ולכן מוחלים 

לו 
אז הנה הפתרון עבור אלו של"ע נכשלו בדבר ומעוניינים לתקן את העבר, להתחזק בעניית אמן יש"ר 

בקול ובכוונה.
הבהרת המערכת

חמור  בנושא  אך  ספיקות,  באלף  מחמירים  מקום  שבכל  גדולים  ת"ח  שישנם  ממש,  מבהילה  תופעה  ראינו  לצערנו 
זו מצויה בבני ביתם ומשפחתם  יען שפירצה  נגיעות  ויתכן שזה מחמת  זה מחפשים איך להקל בכל צורה שלא תהיה, 
הקרובה והדבר כרוך בממון רב, ואפי' שמענו שיש שלקחו חומר ממה שהובא פה ודקדקו ככל העולה על רוחם והוציאו 
דברים מהקשרם – הכל ע"מ לטהר את השרץ בק"ן טעמים... ע"כ הננו מבהירים שכל דברינו פה הם מבירור ראשוני – 
ובירור זה מחייב להחמיר בצורה ברורה! אולם הבא להקל חייב להוכיח את דבריו בצורה ודאית  ומקיפה. וכמו שאמר 
אבל  הפוסקים,  ומן  הגמרא  מן  נאמן  מקור  על  ההיתר  ולבסס  ראיה  להביא  המתיר  שעל  מקדים  "והריני  החזו"א  רבנו 
האוסר די לו להראות שאין ההיתר מבואר... וכל אלו הדברים אינם נקבעים על ראיות מכריעות, אלא נובעות מהעיקר 

היסודי שאין להתיר בוודאות וכל שאינו בוודאות היתר הוא אסור" )קוב"א ח"ב כ"ח(.

ובפרט שה"מדקדקים" הנ"ל ראו מכל מה שכתבנו רק מה שרצו לראות, והכריחו מדיליה במה אנו 
נאמנים ובמה לא – 'עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו' – כל המיקל לו יגיד לו. ועל זה נאמר אוי לי אם 
אומר ואוי לי אם לא אומר – אלא 'ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם'. ה' ית' שמו 

יצילנו מכל מכשול וטעות.

חשוב לדעתהרהורים הרב מ. פוזן

האם יצא גליון בחודש הבא? זה תלוי בך! עלות הדפסת 1000 גליונות - כ-188 ₪. 2500 גליונות  - כ-470 ₪.
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