Words in support of Sefer Hadras Ponim Zokon from Gedolei Yisroel
...ולעצם הדבר לענ"ד הוא עושה בכך דבר טוב
ומועיל ואולי ע"י זה יתבררו ויתלבנו הדברים ,ויהי'
בכך הצלה מעון חמור.
שלמה זלמן אויערבאך
חזיתי איש מהיר במלאכתו איש חי רב פעלים
ה"ה הרה"ג רבי משה ווינער שליט"א ויהי משה
לכל דרכיו משכיל והפליא עשות בחיבור גדול
ששמו הדרת פנים זקן לקבץ כעמיר גורנה את כל
הענינים הנוגעים אל קדושת הזקן טרח וכינס את כל
הספרים הראשונים והאחרונים בנגלה ובנסתר אשר
רוממות הוד דיקנא קדישא בגרונם והדברים מגיעים
עד לספירות העליונות כמקובל מדור ..בספר זה
מרוכז אוצר חמודות אשר דלה דלה לנו המחבר
ממעינות התורה דבר דיבור על אפניו וכל הרואה
אומר ברקאי ..כל ההמצאות החדשות שמחדשים
חדשים לבקרים שהסכין יתקרב בקירוב היותר
אפשרי לעור הפנים הוי תער ממש...

יצחק יעקב ווייס

ראב"ד פעה"ק ת"ו ,מח"ס שו"ת מנחת יצחק

הנני להביע את הברכה לכ' הרה"ג הנעלה מוהר"מ
ווינער שליט"א ,שזכה להקים ,ברוב עמל ויגיעה,
בנין שלם מסודר ומשוכלל ,תפוחי זהב במשכיות
כסף דבר דבור על אופניו ומתכונתו .חכמה ומלאכה
גדולה וכבירה במקצוע חשוב בתורה .יישר כחו
וחילו לאורייתא ולקדש ישראל ,ויזכה לזכות את
הרבים ,ועל ישראל הדרתו ותפארתו.

יוסף חיים שניאור קוטלר

בית מדרש גבוה לייקוואוד נ .דז.

חיבור נפלא לברר וללבן הלכות גילוח הזקן וראוי
לכל בן תורה ללמוד ספר זה לדעת חומר האיסור
וכמה צריכים להיות נזהרים בזה .שכרו רב בזיכוי
הרבים לפרוש מאיסורא דאורייתא ואמינא לפעלא
טבא יישר .יהי ד’ עמו ויצליח דרכו.

כעמיר גורנה דבריהם בהילכתא גבירתא זו והוסיף
נופך משלו ..והיות שחפץ ה' בידו הצליח  ..הנני
לעודד פעלו זה בקדש ולברכו שיצליח במלאכתו
מלאכת שמים לחזק כל בדק ולזכות הרבים ולהוסיף
הוד והדר ויקר תפארת בקדושת ישראל ונזכה כולנו
במהרה להרמת קרן התורה ולתשועת עולמים.

דוד ליפשיץ

אב"ד סובאלק ,מראשי "אגודת הרבנים דארצות הברית
וקנדה" ,ראש ישיבת רבינו יצחק אלחנן בניו יורק ,וראש
ארגון "עזרת תורה"

ספר הדרת פנים זקן המלא חכמה ותבונה ובקיאות
רבה בכל ההלכות הקשורות עם הסרת הזקן וגידולו
זכות הרבים תלוי בך על שזכית בזה לעורר את לב
אחינו על כל החששות הנמצאים בהסרת הזקן מי
יתן ודבריך יחדרו עמוק בלב אחינו בנ"י לשמירת
המצוה כהלכתה וכמצותה .יהי רצון שיעלה בידך
לזכות את הרבים לשמור את תוה"ק כהלכה ותזכה
לרומם את קרן התורה בלב העם ותזכה לאורך ימים
והצלחה וכט"ס.
יהודא ש .צדקה
ראש ישיבת פורת יוסף

הנני לברכו בברכת התורה יתן ה' שיזכה ויצליח
בספר זה לטובת וזכות  ..ויהי' זכות הרבים תלוי בו ..
מקוה אני שיהיו דבריו נשמעים כיון שלטובה כונתו.

מנשה הקטן

אבדק"ק אונגוואר ומח"ס שו"ת משנה הלכות

ספרו היקר הדרת פנים זקן ..הוטב בעיני מאוד
ואשרי חלקו להיות ממזכי הרבים לעורר ישינים
מתרדמתם באיסורים חמורים שח"ו נעשית כהיתר
לרבים משלומי אמוני ישראל .וכבר שמעתי מכמה
אנשים שראו את ספרו והאיר להם הדרך לאפרושי
מאיסורא ,מאחר שעד עכשיו לא השיגו את חומר
הענין וכל המקיים נפשי אחת מישראל וכו' והשי"ת
יצליח דרכו גם להבא להגדיל תורה ולהאדירה.

גדלי’ הלוי שארר

ישראל שפירא

חיבור נפלא שבו בירר שיטות שונות בהלכות הסרת
וגידול הזקן...איני יודע למה פנה אלי וכי להסכמתי
צריך להוצאת חיבור נחוץ כזה? והנני מברכו שיצליח
להפיץ חיבורו..אולי הספר הזה..יעוררם ויעמידם על
החששות שיש בזה

לאסהודי אגברא יקירא קאתינא הרה"ג חו"ב ירא
וחרד לדבר ה' מוה"ר משה ווינער שליט"א ששמעו
הולך בחיבורו הנחמד הדרת פנים זקן שבו השקיע
הרבה מכחו ומרצו לבאר וללבן שיטות הראשונים
והאחרונים בצירוף הערות נכונות ויקרות בנידון
חומר האיסור של השחתת זקן והחששות שיש
בהשתמשות במכונות גילוח..יישר כחו וחילו
לאורייתא.
משה הלוי שטיינברג

מתיבתא תורה ודעת

פנחס מנחם בן כ"ק אאמו"ר זצללה"ה מגור
פשוט שלכת"ר מתגלגל זכות גדולה מאד לפרסם
בזה החששות ואם בספרו יועיל רק מקצת ג"כ
שכרו רב מאד ואשרי חלקו שמזכה הרבים ויהי רצון
שיזכה הרבים ורבים יינצלו על ידי ספרו.

משה שטרנבוך

נין ונכד לרבנו הגר"א זצ"ל מח"ס מועדים וזמנים ועוד

בואו ונחזיק טובה להרב המחבר הספר הנפלא בשם
הדרת פנים זקן אשר ברב עמל וכשרון זכה לחבר
ספר מועיל ונחוץ ולהפיצו ביעקב ולחלקו בישראל
ויקויים תיכף לת"ח ברכה ונוצר תאנה יאכל פריה
שיתקבל בחיבה בין כל החוגים של אחב"י ויתברכו
ממקור הברכות בכל טוב ושלום.

בנימין יהושע זילבר

מח"ס שו"ת אז נדברו וש"ס

ספרו הנכבד שיצא לפני זמן קצר לאור עולם בשם
הדרת פנים זקן ונתקבל באהבה וברצון רב לפני יודעי
דת ודין משום שיש בו בנין שלם מסודר לתפארה
לגדור גדר ולעמוד בפרץ בדבר רבוי המכשלה בענין
גילוח והשחתת הזקן ..ואפריון נמטי' לרומעכ"ת
שתוך יגיעה רבה והתמסרות נפשית זכה לברר
וללבן בטוב טעם ודעת שיטות רבותינו הראשונים
והאחרונים הפוסקים ז"ל וגם הצליח לרכז ולאסוף

מבלאזוב

אבד"ק בראדי וראב"ד הסתדרות הרבנים דאמריקא

הנה נשתוממתי על המראה שהראה לנו בזה
כהדר"ג שליט"א את כוחו הגדול לסדר ולהסביר
דבר דיבור על אופניו ולך בכחך זה לברר ולסדר גם
להלאה הלכות עמומות ולהוציא לאור עולם לזכות
הרבים ומן השמים זכו להדר"ג שליט"א לעורר בזה
אחב"י יראי השם אשר שרוב הרגילות אין שמים
על לב לבל להכשל ח"ו באיסורים ובטח מי שילמוד
בספרו חדול יחדול מזה.
משה ניישלאס
אב"ד שיכון סקווירא

ספרו החשוב הדרת פנים זקן והצצתי פה ושם
וראיתי שכבודו מזכה הרבים בזה שמפרסם דעת
הגדולים וצדיקים אשר דעתם דעת תורה נוטה
ברור לאיסור בענין מכונת גילוח..והיות כי מעלת
כבודו נ"י זכה במצוה הנ"ל יזכהו ה' הטוב גם הלאה
להחזיק במעוז דרכו ואת מזכי הרבים יהי' נמנה.

שמואל הלוי ואזנר
מח"ס שו"ת שבט הלוי

ספרו הבהיר הדרת פנים זקן בנוגע לגילוח הזקן ..
בודאי דבר גדול עשה .דתוליד אמיה כותיה תליד.

אשריו ואשרי חלקו .וב"ע תחזקנה ידיו ויעשו פרי
וכו'.
הצב"י מאיר אבוחצירא

נו"ן להגאוה"ק ציס"ע המלוב"ן מרא דרזין כבוד קש"ת מרן
יעקב אבוחצירא זצוקלה"ה זי"ע ועכי"א אמן

הנני מאשר בתודה קבלת ספרו החשוב אשר הואיל
בטובו לזכותני בו הדרת פנים זקן .התפעמתי מהיקף
העבודה העצומה ומעומק הנושא שלא השאיר
פנה כל שהיא שלא הסבירה בטוב טעם ודעת.
יישר כחו וחילו לאורייתא יתן ה' שדבריו אשר יצאו
מכל מעמקי לבו הטהור והירא לדבר ה' יכנסו ללבות
אחינו בני ישראל להמנע מפגיעה בדיקנא קדישא.

חיים דוד הלוי

הרב הראשי וראב"ד לת"א יפו והמחוז

נחזיק ברכה להרה"ג ר' משה ווינער שליט"א אשר
אזר חלציו והשקיע מאמצים רבים בגוף ובנפש
להוכיח בחיבור גדול ומקיף שמורי ורבני ישראל
בכל הדורות עד דורנו זה גם דעתם להחמיר בדין
הסרת הזקן מכמה בחינות הלכתיות שונות ,וכל
אלה שאינם נזהרים בכך אינם אלא טועים מתוך
חוסר ידיעת חומרת הדבר .בחיבור זה לא רק שהרב
המחבר מביא ומבאר ומברר את דעת רבותינו
ראשונים ואחרונים בנידון והשקו"ט ההלכתית,
אלא הוא גם מראה באצבע שכן היא הכרעת
ההלכה בדינים אלו להשמר ולהזהר ע"פ המפורש
בכללי הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים .זאת ועוד
המחבר מוכיח ע"פ דעת גדולי הוראה שאף לדברי
בעלי הרמז הדרוש והסוד אשר רוממות הוד דיקנא
קדישא בגרונם יש תוקף הלכתי בכה"ג .בפרט
האריך לקבץ כעמיר גורנה דעת גדולי דור העבר וגם
גדולי דורנו שליט"א בדין מכונות גילוח שחשו בזה
משום איסור תער שהוא חמשה לאווין דאורייתא
והמגלח עצמו עובר שתים ,וידועים דברי הר"ן
בסוף יומא שעבירה אחת שיש בה מספר לאוין
חמורה כאיסור כרת ומיתת ב"ד ה' יצילנו מעונשא
דא .אשרי חלקו של המחבר אשר חבלים נפלו לו
בנעימים לפרסם דברי רבותינו הק' בהאי הלכתא
והלואי שע"י ספרו הנוכחי יתבררו ויתלבנו הדברים
ויצליח להסיר פוקה ומכשול מכרם בית ישראל ואען
ואומר ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.

זלמן שמעון דווארקין

רב ואב"ד ביהמ"ד ליובאוויטש
ור"מ כולל אברכים

ספרו הנכבד הדרת פנים זקן  ..הוא אוצר כל כלי
חמדה דברי רבותינו מאורי הדורות זי"ע ולהבחל"ח
גאוני זמננו שליט"א הלכות גדולות בתספורת הזקן
כעין תער ושלא כעין תער ומשם בארה כי שם
נקבצו הכל יחדיו וגם בענין תספורת ע"י מכונה
הנק' שעווע"ר עלעקטריש"ע מאשי"ן לגילוח
שערות הזקן להרחיקו מגבול ישראל ואשרי חלקו
לזכות הרבים ועשה עבודה גדולה כת"ה וראוי לבל
ת"ח ובן תורה להביא ברכה לביתו ספר הלזה ויזכה
כת"ה גם להבא להגדיל תורה ולזכות נפשות ישראל
בע"ה א"ס.
רפאל בלום
ראב"ד ור"מ דק"ק קאשוי יע"א

הגיע כבהד"ת נ"י למחוז חפצו,הרבה הרבה מנע
בעזהי"ת לגלח ע"י עלעקטרישע מאשינען וזכות
הרבים תלוי' בו ,ובלבבות הרבה עכ"פ הכניס
הירהורים אולי אפשר שמא יש בדברי האוסרים
ממש ואיננו היתר גמור וגם זה כדאי להדפיס ספר
בפנ"ע ..הרבה רבנים גדולים וטובים ממני אוסרים
באיסור גמור בספרו היקר הדרת פנים זקן ובזה
אצא בשים שלו' טובה וברכה אל יפול ברוחו כי ה'
עמנו כי כוונתינו לשם שמים.
משה שטערן

אב"ד דעברעצין ונייהייזל יצ"ו בעהמ"ח שו"ת באר משה

