בס"ד

"אוי ואבוי למי שחושב כזאת
על בורא עולם יתברך"

Will Cutting One’s Beard
result in finding a good
shidduch and subsequent
happy family life
*?OR JUST THE OPPOSITE
- The Response of the Chofetz Chaim to this Question -

"מצוה רבה לכלל ישראל להתחזק בזה ושלא להקטין הזקן אפילו במספריים **...וזכרוני
כשהיה נשבע איש יהודי היה נשבע בפאת ראשו וזקנו וא"כ יש להפליא מאד על מה נעשה כהיום
הפקר בעו"ה אצל הרבה מצעירי עמנו הבחורים ובאיזה מקומות בעיירות הגדולות גם אצל איזה
נשואים וכמי שלא בא ע"ז שום צווי ה' מעולם ח"ו .ואומר לנפשי שלעון הזה שהורגל בעו"ה יש כמה
סיבות אך הסיבות הראשיים הם שבעה וסימנו נ'ח'י'ל'ה'י'ם נ'שואין ח'סרון ידיעה י'פוי ל'עג ה'פקר
י'אוש מ'גלח .ונבארם אחת לאחת .א( יש שחושש שאם יתגדל זקנו יחזיקוהו לבחור שבא בימים
ויתרחקו מלהתחתן עמו ובאמת זהו טעות מעיקרו כי קודם שנוצר האדם כבר הוכן לו זיווגו וכמו
שאחו"ל שארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני וכו' ולבד כ"ז הוא
חסרון באמונה כי לפי מה שידוע מתורתנו הקדושה וכן מאמינים כל ישראל שהקב"ה הוא אל עולם
ומשגיח על ברואיו להזמין להם כל צרכיהם וכן עניני הזווג וכדכתיב ומה' אשה לאיש היתכן

שבשביל שאדם מקיים מצותו שלא לגלח פאת זקנו יעכב מלהזמין לו האשה
הראויה לו ]אוי ואבוי למי שחושב כזאת על בורא עולם יתברך[ .והנה כאשר נחקור

היטב על עצם הסיבה נמצא שהדבר הוא בהפכו כי תחת שלא ימצא כ"כ חן ע"י זקנו בעיני אנשי בלי
שם יתנהו ה' לחן ולחסד בעיני אנשים ישרים כי יראו הכל תומהו וישרו וירצו להתחנן דוקא עם איש
כזה ומה שיראה לעיניו שמתרחקים ממנו איזה אנשים עבור זה שאינו מגלח זקנו בודאי הוא
לטובתו כי אין ראוי להזדווג בהם וכמו שכתוב כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען
לא ישלח הצדיקים בעולתה ידיהם והכונה שע"י התדבקותו בהם יגרום לו לבסוף לשלוח ידו בעול
כמותם ולכך מסבב הקב"ה שלא יפול בגורלם:
וגם עוד כמה סכלות נמצא בחשבון הזה מעיקרו שאף לפי דעתו שנוגע לו זה לזווגו הלא עליו לדעת
שאף אחר השגת זווגו צריך הוא לעזר מה' שתהא לו זווגו לנחת רוח ושיזמין להם פרנסתם
ויזכו לבנים הגונים ושיראה טוב וחיים עם האשה אשר הוכיח לו ה' וא"כ הגע עצמך מי שיש
לו שני עבדים אחד עובד אותו באמת ובתמים וכל דברי אדוניו יקרים הם אצלו וזהיר לקיימם והשני
הוא בהפכו אינו חושש על דבריו כלל ונשכיל לדעת למי יחפוץ האדון יותר להיטיב הלא מובן לכל כי
לעבדו הנאמן הסר למשמעתו יחפץ לאשרו ולהיטיב מעמדו כן בענין הזה האיש אשר מתחזק שלא
לעבור על מצות השי"ת ושם בטחונו בה' בודאי יוכל לקוות לו שיזמין לו זווג הגון אשה משכלת ויראת
אלקים ושתהיה לו לעזר בימי חייו )כמאמרם זכה עוזרתו( ושיזכו לדור ישרים וישמח בהם סביב לשלחנו
משא"כ מי שאין שם בטחונו בה' וסר מדרך המצוה הלא לא ירצה ה' להיטיב אשר תחת

אהבה וחן שקוה להשיג ע"י קישוט זקנו יהפך לו חלילה למרה ולענה לבסוף ע"י
חסרון פרנסה ושארי סיבות המצויים ע"י שלא תהיה ברכת ה' שורה בתוכם ולפעמים
יגיע שיתנודד למרחוק למצא טרף ביתו ואז לשמחה מה זו עושה .ובאמת כ"ז מבואר בכתבי

הקודש שעבור שיתחזק לקיים מצות ה' זוכה לדור ישרים.
...כלל הדברים צריך האדם לדעת שע"י קיום התורה לא יסובב לו ח"ו שום ריעותא ואם לפי עינו
נראה לו שנסבב לו שום ריעותא ע"י קיומה ידע כי בודאי מזומן לפניו טובה יותר גדולה במקום אחר
וכמו שכתוב כל לא ימנע טוב להולכים בתמים"
)מרן החפץ חיים זצ"ל בספרו "קונטרס תפארת אדם" פ"א(
* עוד בארוכה בנדון זה – ראה ס' הדרת פנים זקן ח"ב פט"ז )"מניעות מצב שידוכים"(.
** כתב הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א )בספרו אורחות יושר פ"ה(" :בתרגום יונתן אי' שעובר בזה משום לא ילבש גבר שמלת אשה והיינו
אפילו אם מספר במספריים וכ"כ החינוך והוסיף ג"כ שעובר משום ובחוקותיהם לא תלכו והביאו החפץ חיים  ...בהמכונית גילוח שנוהג היום
כבר כתב החפץ חיים שעובר בזה על פאת זקנם לא יגלחו".
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