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להלן בירורי הלכה בנושאים הנ"ל

כל הנדבק עימו אין ברכת האל מצויה בו והוא אבד וכלה

א. ספר החינוך מצוה תכ"ט שלא להנות מתקרובת עבודה זרה:
שלא נדביק שום דבר מעבודה זרה עם ממוננו וברשותנו להנות בו, 

ועל זה נאמר )דברים ז כו( ולא תביא תועבה אל ביתך וגו'. 
ובכלל אסור זה. בין עבודה זרה עצמה, בין משמשיה, בין תקרובת 

שלה, ובין עבודה זרה של ישראל, או של גוי. 
האל  שחננו  ממונו  אל  האדם  ידביק  שלא  זו,  במצוה  הנכלל  ומן 
בצדק, ממון אחר שהוא של גזל, או חמס או מרבית, או מכל דבר 
מכוער, שכל זה בכלל משמשי עבודה זרה הוא, שיצר לב האדם 
רע, חומד אותו ומביאו אל הבית, והיצר הרע נקרא בשם עבודה 
זרה, וכמו שאמרו זכרונם לברכה )ב''ב י א( שבו נאמר פן יהיה דבר 
יצאו  יד(  יג  )שם  זרה  עבודה  בענין  וכתיב  ט(  טו  )שם  בליעל  לבבך  עם 
שזכרנו,  כאלו  ובממונות  וגו'.  וידיחו  מקרבך  בליעל  בני  אנשים 
ובמשמשי עבודה זרה על כולן נאמר והיית חרם כמוהו, כלומר, 
שכל הנדבק עמו הוא חרם, שאין ברכת האל מצויה בו, ואבד 
וכלה, וכענין שאמרו זכרונם לברכה )ב''מ עא, א( שפרוטה של ריבית 

מכלה כמה אוצרות של ממון, שבא זה, ומאבד את זה. 
ונוהג אסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות. והעובר על זה 
ולקח שום דבר מעבודה זרה והביאו לרשותו ונהנה בו לוקה שתים 
משום ולא תביא וגו' ומשום ולא ידבק וגו' כן כתב הרמב''ם זכרונו 

לברכה. )ע''ז פ''ז ה''ב( 

תקרובת עבודה זרה באיסור תורה של לא תביא תועבה אל ביתך

כותב הרמב"ם הלכות עבודת כוכבים וחוקותיהם פרק ז': 
הנעשה  וכל  ומשמשיה  כוכבים  עבודת  לאבד  היא  עשה  מצות 

בשבילה שנאמר אבד תאבדון את כל המקומות )דברים יב ב(.
בשבילה,  הנעשה  וכל  שלה  ותקרובת  ומשמשיה  כוכבים  עבודת 
אסור בהנאה, שנאמר ולא תביא תועבה אל ביתך )דברים ז כו( וכל 
הנהנה באחד מכל אלו לוקה שתים, אחת משום ולא תביא ואחת 

משום ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. 
ובהלכות מאכלות אסורות פרק יא' מביא הרמב"ם להלכה: 

יין שניתנסך לעבודה זרה אסור בהנאה וכו' וכן האוכל כל שהוא 
מתקרובת עבודה זרה מבשר או מפירות אפילו מים ומלח האוכל 
יין  ישתו  יאכלו  זבחימו  חלב  לוקה. שנאמר אשר  כל שהוא,  מהן 
נסיכם. )דברים לב לח( יין שניתנסך לה כזבח שקרב לה, וכיון שאיסור 
זה משום עכו''ם הוא, אין לו שיעור שנאמר בעבודת כוכבים ומזלות 

)דברים יג יח( ולא ידבק בידך מאומה מן החרם.

מכל דברי הרמב"ם הללו רואים בבירור שגם על תקרובת עבודה 
זרה שייך איסור ולא תביא תועבה אל ביתך. 

לגבי  רק  נאמר  לא  זה  שדין  כך  מבואר  משנה  הלחם  בדברי  גם 
העבודה זרה עצמה אלא גם לגבי תקרובת, וז"ל: 

וראיתי במנין מצות לא תעשה שמנה רבינו מצוה כ''ה שלא ליהנות 
ובכל משמשיה ובתקרובת שלה וביין שנתנסך לה  בעבודה זרה 

שנאמר ולא תביא תועבה אל ביתך.
וא''ת לפי דעת רבינו שהוא סובר שאין ללקות  תרתי  מפני  רבוי 
הלאוין אלא מפני הענינים החלוקים כמו שהניח בשורש המצות, 
למה כאן לוקה תרתי משום שני לאוין של לא תביא ושל לא ידבק 

כיון שהכל ענין אחד? 
וי''ל דהם שני ענינים, האחד משום הע''ז עצמה והלאו לא תביא 
ממון  שהוא  מפני  והשני  ותקרובותיה,  משמשיה  שהוא  תועבה 
עובדיה לא ידבק בידך מאומה מן החרם שפירש רבינו בממון עיר 

הנדחת וא''כ הם שני ענינים חלוקים לכך לקי תרתי. עכ"ל
יותר חמור מחמץ בפסח

מדיני  ללמוד  יש  פאה,  עם  אורחת שבאה  לבית  להכניס  לענין  ב. 
הלכות חמץ בפסח אומרת הגמרא בפסחים דף ו. על איסור בל יראה 

ובל ימצא, כך: 
אמר רב אשי ייחד לו בית אין זקוק לבער, שנאמר לא ימצא בבתיכם 
והא לאו דידיה הוא, דנכרי כי קא מעייל לביתא דנפשיה קא מעייל. 
למימרא דשכירות קניא, והתנן אף במקום שאמרו להשכיר לא לבית 
דירה אמרו מפני שמכניסין לתוכו ע''ג, ואי סלקא דעתך דשכירות 
קניא כי קא מעייל לביתיה דנפשיה קא מעייל? שאני הכא דאפקיה 
רחמנא בלשון לא ימצא, מי שמצוי בידך יצא זה שאינו מצוי בידך.

מגמרא זו רואים שאיסור הכנסת עבודה זרה לבית חמור עוד יותר 
מהכנסת חמץ בפסח, ומפני כך אסור אפילו להשכיר בית לגוי שמא 

יכניס לשם עבודה זרה.
וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך יורה דעה )סימן קנא סעיף י(: 

בו,  וכיוצא  לאוצר  אלא  התירו  לא  להשכיר,  במקום שהתירו  אף 
אבל לא לדירה, מפני שמכניס לתוכו עבודת כוכבים בקבע.

וביאור דברי השולחן ערוך, מדוע האיסור הוא רק מפני שמכניס 
בקבע? מבואר בדברי רבינו הרא"ש על הגמרא בדף כא. האומר 

כך:
תימה על מה שנהגו האידנא היתר להשכיר בתים לעובדי כוכבים 
כוכבים,  לעובדי  להשכיר  דאסרינן  דהא  לפרש  נראה  הילכך  וכו' 
היינו מדרבנן, דפשיטא דקרא קמזהר לישראל גופיה, אלא שחכמים 
עבודת  מביא  כוכבים  דהעובד  כוכבים,  לעובדי  להשכיר  אסרו 
דירה,  בית  אלא  חכמים  אסרו  לא  הלכך  ישראל,  לבית  כוכבים 
ובימיהם היו רגילין להכניס עבודת כוכבים לבתיהן בקבע תמיד, 
לתוכו  אע"פ שידוע שמכניס  ופונדקאות  ואוצרות  והתירו בשדות 
עבודת כוכבים, כיון שאין מכניס בקביעות, והאידנא שאין העובדי 

בס"ד
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כוכבים רגילין להכניס עבודת כוכבים לבתיהם אלא בשעת חולי, 
שרו.

תקיפה  אומות  שיד  כיון  קניא,  לא  שכירות  דלדידן  נהי  ועוד, 
ובדיניהם שכירות ליומא כמכר, ואף אם נפל ביתו של משכיר אינו 

יכול להוציאו, הוי כמכר.
אינו  וגם  נכרי  הוא  שהמכניס  באופן  שרק  הוא  הדברים  וביאור 
מכניס בקביעות יש מקום להקל, ואולם בנידון שלנו שהמדובר הוא 

בישראל אין לכאורה מקום להקל.
ויתכן שגם יהיה אסור להשכיר דירה למשפחה ההולכת עם פאה, 
משום שאז מלבד שמדובר בישראל, זה גם נחשב למכניס בקביעות, 
ואז בודאי שהדבר אסור. ויתכן שיש בזה גם איסור של לפני עיוור 

בהכנסת תיקרובת עבודה זרה לרשות ישראל, וצ"ע. 
בית מושכר

שלא  להחמיר  יש  כוכבים  מעובד  בית  השוכר  הרמ"א:  הגהת  ג. 
להניח שם עבודת כוכבים של עובד כוכבים.

ומזה יש ללמוד שגם אם הבית אינו רכוש האדם אלא בשכירות, 
מוטל עליו ליזהר מלהכניס תיקרובת עבודה זרה לביתו, וזה אפילו 
אם הבית שכור מנכרי, ועל אחת כמה וכמה אם הוא שוכר את הבית 

מישראל שאז ממ"נ לפחות על אחד מהם חל האיסור.
מזוזה  חיוב  לדין  זה  דין  המשווה  כא:  בע"ז  התוס'  בדברי  ויעויין 
שנאמר בו על מזוזות ביתך, ופשוט שגם בית בשכירות, הדר בו 
חייב במזוזה, כך גם בלא תביא תועבה אל ביתך, תקף דין זה גם 

בבית בשכירות.
וכותב בביאור הגר"א, שעל כל פנים בארץ ישראל מכיון שמחוייבים 

אנו לשרש אחריה, יש איסור בדבר )אות יז ד"ה בקבע(.
לאו  הוא  שהאיסור  מבואר,  כב.(  )דף  מכות  במסכת  בגמרא  כן  כמו 

דוקא לבית אלא לכל מקום שנקרא רשותו כגון לשדה וכדומה. 
אפילו מכניסה לפי שעה

ד. בספר בן איש חי פרשת מסעי פוסק להלכה וז"ל:
עבודה זרה בין של ישראל ובין של נכרי, אסורה בהנאה ואפילו 
אם נשרפה אסור להנות בגחלתה ואפרה וכן תשמישי עבודה זרה 
ונוי שלה ותקרובתה כולם אסורים. וכמו שמבואר בשולחן ערוך 

סימן קמב' א' 
מצוה על כל איש ישראל המוצא עבודה זרה שיבערנה ויאבדנה... 
זרה  עבודה  עובדי  שם  ימצא  הזה  בזמן  גם  )הודו(  אינדיא  ובערי 
זרה  עבודה  לידו  שתבוא  ישראל  כל  וחייב  ואבן  לעץ  שעובדים 
תביא  לא  משום  עובר  לביתו  והלוקחה  ולאבדה...  לבערה  שלהם 

תועבה אל ביתך אפילו מכניסה לפי שעה. עכ"ל
כיצד מאבד

ה. כיצד מאבד את העבודה זרה או תיקרובת שלה? 
הנה כותב הרמב"ם בפרק שמיני מהלכות עכו"מ כך:

כגון  בגללה  האסורים  דברים  ושאר  כוכבים  עבודת  מאבד  כיצד 
משמשיה ותיקרובת שלה. שוחק וזורה לרוח או שורף ומטיל לים 

המלח. 
ואולם בספר כסף משנה נשאר בצריך עיון על דברי הרמב"ם  וז"ל:
ומ''מ דברי רבינו תמוהים, דאי בעי למיפסק כרבה )פסחים כח.( דלים 
המלח לא בעי שחיקה, למה כתב שורף, דשריפה זו למה? ואי בעי 
מפרש  ואם  בשריפה?  שחיקה  החליף  למה  יוסף,  כרב  למיפסק 
כפירוש התוספות, יקשה למה כתב שורף כדקשיא אי בעי למיפסק 

כרבה? וצ''ע.
ואמנם בספר גליון מהרש"א על דברי השו"ע בסימן קמו' יד' מציין 

לדברי ר"ת המופיע בתוספות על הגמרא בחולין פח' שם מבואר 
שריפה  ידי  על  בתחילה  להיות  חייב  זרה  עבודה  של  איבוד  שכל 

ולאחר מכן בשאר איבודים וז"ל:
ד"ה שחיקת כלי מתכות: וא''ת והא מגדל צמחים הוא דתנן בפרק 
כל הצלמים )ע''ז דף מג:( רבי יוסי אומר שוחק וזורה לרוח אמרו לו 
אף היא נעשית זבל ובשל מתכות איירי דמייתי עלה קרא דעגל? 

וי''ל דבפ''ע אין מגדל צמחים אלא שמועיל לזבל. 
ור''ת תירץ דע''י שריפה מגדל צמחים דהתם ע''י שריפה איירי דכל 
עבודה זרה תחלתה בשריפה דומיא דעגל. וכמו שמבואר בפסוק: 
)שמות  לב פסוק כ( ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש ויטחן עד 

אשר דק ויזר על פני המים וישק את בני ישראל.
ואם כן יתכן שעל פי זה מובן שיטת הרמב"ם שלקח את דברי ר"ת 
למחצה וסבר שאמנם אם הוא מאבד בזריה לרוח מספיק שחיקה 
בלבד, אלא שאם בא לאבד בדרך של הטלה לים המלח, אמנם לא 
בעי שחיקה אך מ"מ שריפה בעי וכמו בעגל. ומה שבעגל רואים 
שגם טחן אין זה משום ביעור העבודה זרה אלא כדי לפזר על פני 

המים וצ"ע.
גם בראיה

ו. עוד יש לדעת שגם הנאה בראיית התקרובת אסורה וכמו שמבואר 
בשולחן ערוך )יו"ד קמב' טו'( וז"ל: 

אסור לשמוע כלי שיר של עבודת כוכבים או להסתכל בנוי עבודת 
כוכבים, כיון שנהנה בראיה.

ויש לדון על ראיית תמונות של בתי עבודה זרה או של עבודה זרה 
עצמה ותקרובתה. ויש מכך נפק"מ להביט באינצקלופדיות למיניהם 
הרוצות  לנשים  וכן  זרה,  עבודה  בתי  של  תמונות  בהם  שמופיע 
הנאה  ויש  פאות  עם  מהנשים  שחלק  חתונה  של  בתמונות  להביט 

בראייתן אם אין איסור בדבר. וצ"ע
הכסף אסור בהנאה

ז. כמו כן  מבואר  בשו"ע  שכספו  של אדם המיסתחר בעבודה זרה 
או בתקרובתה אסור בהנאה ואסור לעבוד אצלו או להיסתחר עימו, 

וז"ל בקיצור:
קמד' א': דמי עבודת כוכבים ביד ישראל שמכרה, אסורים. 

אסור  כך  בו,  ולהנות  יינם  סתם  למכור  שאסור  כשם  א':  קלג' 
מעות  ממנו  נטל  ואם  בהנאה.  אסור  שכרו  לפיכך,  בו.  להשתכר 

בשכרו, שוחק וזורה לרוח או מטיל לים. 
קמט' ה': ישראל ההולך ליריד שמוכרים שם עבודת כוכבים וצרכיה, 

אסור לישא וליתן עימו, ודמי עבודת כוכבים ביד ישראל אסור.
במכירת  העוסקת  שכנה  מגוריו  מקום  שיש  למי  נפק"מ  מכך  ויש 
פאות שיש ליזהר שלא לקבל ממנה עודף על תשלום דמי ועד הבית 

וכן לא לקבל ממנה או מבעלה שום מתנה וכדומה.
גם תערובות

וכפי  אסורות  וכולן  מתבטל  לא  באלף  אחד  של  תעורובת  גם  ח. 
שנפסק בשולחן ערוך )יו"ד קמ א( וז"ל:

שאם  שהוא,  בכל  אוסרים  ותקרובתה,  ומשמׁשיה  כוכבים  עבודת 
נתערב אחד מהם, אפילו באלף, כולן אסורות.
עבודה זרה טומאה נוראה

ט. איתא במסכת שבת פרק תשיעי - אמר רבי עקיבא:
אמר רבי עקיבא מניין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה, שנאמר 
)ישעיה ל-כב( תזרם כמו דוה ]אותיות הודו[ צא תאמר לו, מה נדה מטמאה 

במשא אף עבודה זרה מטמאה במשא. 
טומאת עבודה זרה מדברי סופרים ויש לה רמז בתורה )בראשית לה-ב( 
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הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם והטהרו והחליפו שמלותיכם. 
ומשמשיה.  עצמה.  זרה  עבודה  בה.  יש  הטומאות  אבות  וארבעה 
ותקרובת שלה. ויין שניתנסך לה. וטומאת כולן מדבריהן. תיקרובת 
עבודה זרה מטמאה במגע ובמשא כנבילה. שהכתוב קראן )תהילים קו- 

כח( זבחי מתים. )רמב"ם טהרה, שאר אבות הטומאות - פרק ו'(

מנין לתיקרובת עבודה זרה שהיא מטמאה באוהל, שנאמר )תהלים קו( 
ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים, מה מת מטמא באוהל אף 

תיקרובת עבודה זרה מטמאה באוהל. )תוי''ט חולין א' א'( 
אפילו בפיקוח נפש

י. הגמרא במסכת פסחים דף כה. אומרת: אמר רבי יעקב א''ר יוחנן, 
בכל מתרפאין חוץ מעצי אשירה. היכי דמי, אי נימא דאיכא סכנה, 
אפילו עצי אשירה נמי, ואי דליכא סכנה, אפילו כל איסורין שבתורה 
נמי לא? לעולם דאיכא סכנה, ואפילו הכי עצי אשירה לא דתניא ר' 
אליעזר אומר... לכך נאמר בכל נפשך. כי אתא רבין אמר רבי יוחנן 

בכל מתרפאין חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים.
סכנה  בשעת  ואפילו  הנפש  את  למסור  שיש  למדים  זו  ומגמרא 
הביא  ב  קנה  בסימן  ערוך  ובשולחן  אשרה  מעצי  להתרפא  אסור 
בזה מחלוקת האם האיסור הוא דוקא באופן שהעובד כוכבים שבא 
לרפאות את ישראל אומר לו קח ממים אלו או מאילן פלוני שהם 

של אלילים שרק אז אסור או אפילו אם לא אומר כלום וכו' 
ואומר הגר"א שלפי דעת היש אומרים שיש למסור את הנפש, אזי 
גם באיסור דרבנן השייך לג' עבירות חמורת יש למסור את הנפש 

וכמו שמבואר בסנהדרין עה.
מעביר שערו לכמוש

הנקראת  זרה  עבודה  של  סוג  היא  אליל,  עבור  שיער  גזיזת  יא. 
בתורה 'כמוש', )במדבר כא, כט; ומוזכר גם בנ"ך( והיא עבודת העם המואבי. 
רוצה  ו:  תעשה  לא  מצות  לרמב"ם  המצוות  בספר  וכמו שמבואר 
לומר כי מי שעבד איזו עבודה זרה שתהיה באיזה מין שיהיה מן 
העבודות הנה הוא חייב כרת, ובתנאי שיעבוד אותה כדרכה, כלומר 
בדבר שדרכה שתיעבד בו, כמו: פוער לפעור, וזורק אבן למרקוליס, 

ומעביר שערו לכמוש.
וכן בספר החינוך: )לפי חלק מהגירסאות - פרשת יתרו מצוה כט( שלא נעבוד שום 
עבודה זרה בעולם בדברים שדרכה שעובדים אותה המאמינים בה, 
ואף על פי שאין עבודתה באחת מארבע עבודות שאמרנו למעלה, 
מכיון שעבדה במה שדרכה להעבד חייב, ואף על פי שעבודתה דרך 
שערו  ומעביר  למרקוליס,  אבן  וזורק  לפעור,  הפוער  כגון:  בזיון, 
לכמוש, שנאמר )שמות כ, ה( 'ולא תעבדם', כלומר במה שדרכן להעבד 

איזו עבודה שתהיה.
מחמאה - איסור תורה

יב. אסור לספר בשבחן, אפילו לומר, כמה נאה עובד כוכבים זה 
בצורתו, קל וחומר שיספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריו. 
אבל אם מכוון בשבחו להודות להקב''ה שברא בריה נאה כזו, מותר. 

)שולחן ערוך סימן קנא יד - קיצור שולחן ערוך-סימן קסז(

שזו  זרה  עבודה  תקרובת  בה  שנעשתה  בפאה  כשמדובר  ואולם 
המרידה הגדולה ביותר בה' ]מלבד עוון הפריצות שיש בזה[, בודאי 

לא שייך להודות לו על בריה נאה זו.
ספר החינוך: 

דבר מהם,  בעינינו  יישר  ולא  זרה,  עבודה  עובדי  על  נחמול  שלא 
כלומר, שנרחיק ממחשבתנו ולא יעלה על פינו שיהיה במי שהוא 
יהיה מעלה חן בעינינו בשום  ולא  עובד עבודה זרה דבר תועלת, 
ענין, עד שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )ע''ז ז א( שאסור לומר כמה 
ולא  ב(  ז  )דברים  נאמר  זה  ועל  הוא,  ונעים  נחמד  מה  או  זה  גוי  נאה 
תחנם, ובא הפרוש על זה לא תתן להם חן, כענין שאמרנו. )מצוה תכו.(

משנה תורה - ספר המצוות - הזהירנו מחמול כלל על עובדי ע''ז 
ומלייפות דבר מכל מה שמיוחד להם. והוא אמרו )דברים ז-ב( ''לא 
תחנם'' ובאה הקבלה לא תתן להם חן. עד שהאיש העובד ע''ז יפה 
הצורה אסור לנו לומר זה יפה תאר כמו שהתבאר בגמרא דילן. )גמרא 
עבודה זרה כ-א( ובגמ' ירושלמי )גמרא עבודה זרה פ"א ה"ט( אמר לא תתן להם 

חן בלא תעשה. )מצות לא תעשה - מצוה נ:(
משנה תורה מדע הלכות עבודת כוכבים וחקותיהם:

זה  כוכבים  עובד  נאה  לומר כמה  ואִפילו  וכן אסור לספר בשבחן 
בצורתו. קל וחומר שיספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריהם 

שנאמר ולא תחנם לא יהיה להם חן בעיניך. )פרק עשירי(
תפילה על-יד פאה

יכול  גילולים, אם  ויש שם  והיה סמוך למלון  יג. מי שבא בדרך, 
להסתלק מן הדרך ולהתפלל מעומד, במקום שלא יפסיקוהו עוברי 
דרכים, מוטב שיתפלל שם משיתפלל בבית כזה. שהרי משה רבינו 
להתפלל  ולא  כפי,  אפרוש  העיר  את  כצאתי  אמר,  השלום  עליו 
במצרים, לפי שהיא מליאה גילולים. ואם אי אפשר לו לעשות כן 
לחוש  ואין  הבית,  בני  יבלבלוהו  זוית שלא  בקרן  בבית  יתפלל   –

לגילולים. 
ואם אי אפשר לו להסתלק מן הדרך, וגם בבית לא ימצא קרן זוית 
שלא יבלבלוהו – מוטב לו להתפלל בדרך כשהולך, כיון שאז יכול 
ימצא מקום להתפלל  יודע שבהמלון  ומכל מקום אם  יותר.  לכוין 
בעמידה  בשם  שיתפלל  מוטב   – בזה  וכיוצא  בגינה  או  בחצר 
משיתפלל בדרך כשהוא מהלך )מגן אברהם סעיף קטן י''ד(. )ערוך השולחן סימן צד 

סעיף כג' ובמשנה ברורה ס"ק כט'(     

סילוק שכינה מהבית

אומרת הגמרא במסכת )יומא ט:( מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני ג' 
דברים שהיו בו עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים. ע''ז דכתיב 
)ישעיה כח-כ( כי קצר המצע מהשתרע. מאי קצר המצע מהשתרע, אמר 

רבי יונתן קצר מצע זה מהשתרר עליו שני רעים כאחד. והמסכה 
)ישעיה כח-כ( א''ר שמואל בר נחמני כי מטי רבי יונתן  צרה כהתכנס 
להאי קרא בכי אמר מאן דכתיב ביה )תהילים לג-ז( כונס כנד מי הים 

נעשית לו מסכה צרה.
ועוד אומרת הגמרא )סנהדרין קג:( מנשה העמידו בהיכל שנאמר )מלכים 
ב כא-ז( וישם את פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר ה' וגו'. 

אמון הכניסו לבית קדשי הקדשים שנאמר )ישעיה כח-כ( כי קצר המצע 
מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס. מאי כי קצר המצע מהשתרע, אמר 
רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כי קצר המצע זה מלהשתרר 
עליו שני רעים כאחד. ומבאר רש"י: ולבסוף עשה. מנשה לאותו 
להיכל  שתכנס  צד  מכל  שכינה  שתראה  כדי  פרצופים.  ד'  דמות 
שכינה  רעים.  שני  עליו  מלהשתרר  ותכעוס.  כנגדו  פרצוף  תראה 
ודמות הפרצוף. מצע. בית המקדש. תעשה לו מסכה צרה. כאשה 

שנעשית צרה לחברתה.  
כדי  הצלם,  את  שם  והכניס  מנשה  בא  ויקרא:  תנחומא  מדרש 
למערב,  והעמידו  אחד  פרצוף  לו  עשה  בתחילה  משם.  להוציאנו 
כביכול, היתה השכינה הולכת לזוית אחרת מקום שלא נראה הפסל. 
השכינה  שיראה  פְרצופין,  ארבעה  לו  עשה  כך,  מנשה  כשראה 
ויסתלק, שנאמר: כי קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס 
)ישעיה כח, כ(. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אני עושה כאן, אלך אשובה 

אל מקומי )הושע ה, טו(.
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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!

ער במשך שנים בכדי להקריבו לעבודה זרה ההודים אינם מסתפרים, אלא מגדלים את הֹשֵ

בתי עבודה זרה בהודו

ער לעבודה זרה טקס הקרבת הֹשֵ

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 )הצבע 
הטבעי(, 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' 


