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דברי פתיחה

)א( רקע התשובה

אונגארין- )במדינת  בבאניהאד  לאור  יצא  יוסף"  "וילקט  כתב-עת 
הונגרי'( פעמיים בחודש במשך עשרים שנה רצופות )תרנ"ט-תרע"ח( 
כל  כמעט  בו  השתתפו  הי"ד.  ז"ל  שווארץ  הכהן  יוסף  הג"מ  בעריכת 
גדולי, רבני וחכמי ישראל מהונגרי', וגם מספר רבנים מארצות שונות, 
את  נתנו  הברית  וארצות  ישראל  ארץ  חכמי  ואף  וליטא,  פולין  כמו 
פרי תורתם בו. יש והחידושים הם לפלפולים בעניינים ובסוגיות, ויש 
ויש  הדברים,  ונתקבלו  יש  דהלכתא,  אליבא  שמעתתא  לאסוקי  בהם 
שפולמוסים נמשכו מגליון לגליון, זה סותר וזה בונה כדרכה של תורה.

מאמר  סביב  הי'  שנים  כמה  במשך  שנמשכו  הפולמוסים  אחד 
שאסור  מחברו  מוכיח  ובו  תרס"ד,  בשנת  יוסף"  ב"וילקט  שהתפרסם 
לגלח את הזקן, בין השאר הוא מסתמך על פסקו לאיסור הגה"ק ה"צמח 
צדק" מליובאוויטש בשו"ת שלו חיו"ד סי' צג. בפולמוס שהתפרץ סביב 

הנושא הזה דנו בהרבה מקורות ופרטים הנוגעים לענין.

מי שעורר את הפולמוס הי' הרה"ג "אברהם חיים דאנצינגערקראן 
מווארשא, בהמנוח מו"ה ישראל פנחס ז"ל, נין ונכד להגאון ר' שלמה 
מחבר  זצ"ל".  גיטין(  הל'  על  תורה  שבילי  ס'  )בעהמ"ח  מאפטא  דיין 
הספר "זקן אברהם", חדושי הש"ס עם שו"ת, ווארשא, תרע"ג )ע"פ בית 

עקד ספרים, ז, מספר 594(.

בין אלו שלקחו חלק בפולמוס הי' גם הגה"ק רבי חיים אלעזר שפירא 
ממונקאטש, שפירסם את תשובתו ]בחיי אביו הגה"ק אב"ד מונקאטש 
ומח"ס דרכי תשובה על שו"ע יו"ד וש"ס[ להגן על הצמח צדק ועל פסק 
אביו הדרכי תשובה בעילום שם, אבל מאוחר יותר פירסמו בשינויים 
גם בספרו שו"ת מנחת אלעזר ח"ב סי' מח. אחרי שנתברר זהות הכותב 
פירסם הרב דאנצינגערקראן את התשובה הנ"ל מתוך המנחת אלעזר 
ואילך  כ' עמ' צא  יא קונטרס  יוסף" ר"ח אלול תרס"ט, שנה  ב"וילקט 
הצמח  שו"ת  סביב  בהונגרי'  "הויכוח  למאמר  המערכת  הקדמת  )ע"פ 
]בודפשט,  א  "תל תלפיות" קובץ  – בקובץ  גילוח הזקן"  צדק באיסור 

תש"ס[ עמ' 5 ואילך(.
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)ב( הבהרה:
תוכן תשובה זו אינו שייך כלל ל"מכונות גילוח" 

של ימינו

הזקן  לתספורת  ]בנוגע  זו  בתשובה  השקו"ט  דכל  להבהיר  חשוב 
גילוח"  ב"מכונות  השתמשות  לענין  כלל  נוגע  אינו  וסם[  במספריים 
)ולא מספריים  דין של תער ממש  יש להן  גילוח  דימינו, דכל מכונות 
כעין תער( – ראה לקמן "נספח א" ושם פסק דין ברור של גדולי דורינו 
בנדון ושכן דעת מרן החפץ חיים ומרן החזון איש ומרן ה"סטייפלער" 

ועוד.

ובלשון מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א )במענה על השאלה אם איכא 
במציאות "מכונות גילוח כשרה"(: "החזון איש אסר כל מכונה וכ"כ כל 

גדולי הדור".

טעם דכל מכונות גילוח יש להם דין של תער ממש

"כאשר יוצא מפורש מסוגית הש"ס מכות כ"א ע"א דתער באורייתא 
לא כתיב אלא גילוח והשחתה, והא איכא זה ]גילוח והשחתה[ אפילו 
במספריים אם משחית, כמבואר בתשובת חת"ס או"ח סי' קנ"ד ורבינו 
הנו"ב ועוד כו"כ גדולי הדורות באין חולק, שזה תער ממש" )שו"ת שבט 

הלוי ח"י חיו"ד סקל"ו(.

מכונות של ימינו חמורות יותר מדורות שעברו

"ונראה דאם בזמנו ]של החפץ חיים[ שלא הי' כ"כ משוכלל . . ק"ו 
כאן  ויש  השחתה  גדר  כאן  יש  דודאי  חשמלית  מכונה  שהוא  בזמננו 
איסור דאורייתא" )הגאון רבי יוסף שלו' אלישיב בספרו הערות במסכת 

קידושין וספרו קובץ תשובות ח"א סל"ב(.
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עדות גדולי הפוסקים שכן דעת 
"גדולי הדורות באין חולק שזה תער ממש"

וכן העיד בשו"ת מנחת יצחק ח"ד סי' קיג סקכ"ה: "וחזיתי בספרים 
אבל  להקל,  העולם  למנהג  סמך  למצוא  בתקוה  האחרונים  גדולי  של 
לא רק שלא מצאתי היתר, אלא כתבו בפירוש להחמיר". ]ועד"ז בשו"ת 
באר משה )במכתבו בס' הדרת פנים – זקן עמ' 22(: "ועד בשחק נאמן 
שהריני יגעתי למצוא מזור להמתירין והנוהגין היתר בדבר באין פוצה 
פה ומצפצף. ולמרות כל הטרחות לא מצאתי גם חיפוש אחר חיפוש 
שום יסוד נאמן לתלות בו"[. וראה לעיל עד"ז בדברי שו"ת שבט הלוי 
)"אין חולק שזה תער ממש"( והגר"ח קניבסקי שליט"א )"וכ"כ כל גדולי 

הדור"(.

זקן"   – פנים  "הדרת  למח"ס  במכתבו  אויערבאך  הגרש"ז  ובלשון 
בנוגע הדפסת ספרו: "לענ"ד הוא עושה בכך דבר טוב ומועיל. ואולי 
ע"י זה יתברר ויתלבנו הדברים, ויהי' בכך הצלה מעון חמור" )המכתב 
הל'  שלמה"  "הליכות  בספר  אויערבאך  הגרש"ז  של  נכדיו  ע"י  נדפס 

תפלה עמ' יא(.

דעת מרן החזו"א, הסטייפלער והגר"א קוטלר 
דאין למסור מכונות גילוח אפילו למי שמגלח בתער

ומרן החזו"א ומרן הגאון הסטייפלער לא התירו מכונות גילוח "אפילו 
למכור למי שמגלח בתער להצילו מאיסור תער" )לשון הגר"ח קניבסקי 
דאין  קוטלר,  הגר"א  שיטת  הי'  וכן  ס"ה(  יושר  אורחות  בספרו  שליט"א 
)כעדות תלמידיו בספר  גילוח אפילו למי שמגלח בתער  למסור מכונות 
הדרת פנים – זקן ח"ב פ"א עמ' שנג(. ובשו"ת תשובות והנהגות ח"ה סרס"ד 

– דכ"ה דעת הגרא"מ שך.

י"ל דחמור השתמשות במכונות גילוח יותר מחילול שבת

– ראה  יותר מחילול שבת  גילוח  וי"ל דחמור השתמשות במכונות 
 34 עמ'  זקן   – פנים  הדרת  בס'  שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ  של  מכתבו 
)וע"ש ח"ב פ"א בתחילתו בארוכה(. וכ"כ בספרו שו"ת תשובות והנהגות 

ח"ה שם.



יי       תספורת הזקן במספריים וסם - איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה

דברי הגר"י קמנצקי אודות דעת גדולי אמריקא 
בענין מכונות גילוח

ויתכן ששתקו  להדיא  גדולי אמריקא התירו  אם  לא אדע  "ובאמת 
. . בידעו שלא יתקבלו דבריהם" )הגאון רבי יעקב קמינצקי, ר"י תורה 
ודעת וחבר מועצת גדולי התורה – בספרו "אמת ליעקב" על ד"ח שו"ע, 

יו"ד סקפ"א(

דברי הגרש"ז אויערבך, ועוד, 
דאין לסמוך על התירים מדורות שעברו

וע"ע להגרש"ז אויערבאך בס' הליכות שלמה הנ"ל, דבענין מכונות 
גילוח העולם סומכים עצמם על שמועה בשם פוסק בדור שעבר, בעוד 
שאותן המכונות שהיו בזמנו לא השירו השערות לגמרי, כמו שראינו 
העור  שמחליקות  שבזמננו  המכונות  משא"כ  שנים,  באותן  בעינינו 
ממש, ולכן אין לסמוך כלל על אותו היתר, עכת"ד. ]וכ"כ כעי"ז גם הגר"י 
הלא  שעברו,  מהדורות  מקובל  שהי'  )"ומה  שם  הנ"ל  בספרו  קמנצקי 
במשך הזמן נתחדשו הרבה תיקונים במכונות ואפשר שע"י התיקונים 
וראה  המסורה"(.  על  לסמוך  קשה  בכה"ג  וא"כ  בהם  הגילוח  נאסר 
עד"ז גם בשו"ת מנחת יצחק שם )"המכונות גילוח אלקטרי הוי כש"כ 
)"המאשינקע  שם  אלישיב  להגרי"ש  תשובות  קובץ  כידוע"(;  מהנ"ל 
אשר המציאו בימי החפץ חיים כמלפני מאה שנה אינו בבואה דבבואה 
בשם  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  שבזמנינו"(;  המשוכללות  להמכונות 
אביו הגאון ה"סטייפלער" )כמכתבו בפתיחת הס' הדרת פנים – זקן עמ' 
17: "וכבר נתפרסם שהחפץ חיים זצ"ל בלקוטי הלכות על מכות אוסר 
אפילו את מכונת גילוח של יד הנקרא ָאל, וכש"כ וק"ו של זמנינו שהוא 
הרבה משוכלל יותר"(; שו"ת תשובות והנהגות ח"ה סרס"ד )"ובילדותי 
שמעתי . . לימוד זכות להתיר . . אבל היום שהמכונה משוכללת יותר 
ועכ"פ  לאיסור,  לחשוש  יש  לדבריהם  גם  אולי  כתער,  פעולתה  וניכר 
האמת היא שגם במכונות שהיו בזמן רבי חיים עוזר, גם הם היו עכ"פ 

בחשש איסור תורה, וצריך להחמיר"(; ועוד[.
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דברי הפוסקים שאין לסמוך להקל 
אפי' אם דעת גדול אחד להתיר

"ואם שמענו שגדול אחד זצ"ל הי' מתיר המכונות, הרי לעומתו כל 
הגדולים אוסרים ואם כן איך אפשר להקל בזה" )הג"ר שרי' דבלצקי, 
מח"ס זה השלחן, במכ' מאדר תשס"א הנד' בקונטרס סם חיים עמ' לז(. 
וכ"כ הגאון הסטייפלער )"איני יודע מאין ר' . . לקח להחליט כן ופלא 
על ר' . . שברור לו להתירא, ולא קבל מו"ר ההיתר" ]קונטרס הוספות 
חדשות ע"ס "ארחות רבנו" ח"א עמ' לח[(; ועד"ז הגאון בעל שו"ת באר 
משה )"וההתיר שאומרים בשם הגאון האדיר . . איננו מובן לי כלל ולא 
אמין שיצא מתח"י" ]מכתבו הנדפס בס' הדרת פנים זקן עמ' 23[(; וכן 
כתבו הגרי"ש אלישיב; הגאון בעל שו"ת שבט הלוי; ועוד – הו"ד בס' 
הדרת פנים – זקן במילואים לח"ב פ"א )עמ' תשיא(, ע"ש. וע"ע שו"ת 
תשובות והנהגות ח"ה סרס"ד )"שמעתי בשם הגאון . . זצ"ל שדעתו . . 
אינו דומה לתער ומותר . . גוף הסברא להתיר אינה מוכרחת . . וקשה 
להקל באיסור תורה. ונראה למעשה, שאין להתגלח במכונה – שראוי 
יומא(  )סוף  בר"ן  ועיין   . . לאוין  על עשרה  דאורייתא  לחשוש בחשש 
שהוא  הסוברים  אלו  לדברי   . . סקילה  כאיסור  חמורים  לאוין  ששני 
מהישיבות  במכונה  את המשתמשים  להרחיק  חייבים  ר"ל,  תער  ודאי 
שכתב  עוד  ומה   . . מאוד  חמור  לאיסור  חוששים  שאינם  כיון  שלנו 
בברכי יוסף שכשאינו זהיר באיסור גילוח זקן ופיאות חייב נדוי, ואם 
הגאון  מדברי  גם  להעיר  ויש  כשמנודה"(.  נשמעת  לא  תפלתו  ח"ו  כן 
 – השמשות  בין  בענין  היום  אור  ס'  )בהקדמת  סלאנטער  ישראל  רבי 
ווילנא, תרס"א(, שאפילו את"ל )דלא ככללי הפוסקים דהלכה כרבים( 
שיש לאחוז כשיטת רב גדול אחד המיקל "נגד כל הפוסקים האחרים 
לפי שהוא ראוי לדחות את כולם" )ע"ש שכוונתו על שיטת הגר"א בענין 
בין השמשות(, הנה מ"מ – "מי שאוחז את קולותיו מחוייב לאחוז ]גם[ 

את חמרותיו".

הוספות לאחר זמן: "יצוין שכשהביאו קול קורא זה ]הנדפס לקמן 
נספח א[ קמי' רבינו ]הגרי"ש אלישיב[, והי' כתוב שם שהמכונות גילוח 
הם ב'חשש' איסור תער, סירב רבינו לחתום ע"ז, עד שיתוקן לאיסור 
'ודאי' ולא בלשון 'חששא'" )ס' אשרי האיש – פסקי מרן הגרי"ש אלישיב 
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– יו"ד ח"א עמ' קמג(. ולאחרונה י"ל שו"ת שבט הלוי חי"א ושם בחיו"ד 
סי' קצח: "בענין מכונת גילוח . . הנה מוסכם בפי כל גאוני עולם מאז 
וגם הגאון … שרצה   .  . ולא כלום  בינו לבין תער הנקרא תער  אין   .  .
להקל במכונה דעכשיו . . המציא סברא . . וסברא זו אינה נכונה ולא 

נתקבלה".
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א  רבי גוטמכר.	.
א למברג, תרל"ג.	.
א ראה אבות פ"ו מ"ה.	.
א ע"פ איכה ד, א.	.

א ע"פ ברכות ו, ב.	.
א ירמי' מט, כ; נ, מה. 	.
א ע"פ ישעי' ג, ה.	.
א ע"פ איכה ב, טז.	.

____________

שו"ת מנחת אלעזר
ח"ב

סימן מח

בענין תספורת הזקן במספריים וסם
- איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה? -

כבוד וכו'

בענין תספורת הזקן - 
לא ידעו המשיגים תוכן הענין ובמה יכשלו

הענין  אשר  הזקן  תספורת  בדבר  להשיבו  ואמרתי  נתיישבתי  הנה 
להענות בו במכ"ע ח"ת ועברתי עיני על בתרי האמרים בעלים מפוזרים. 
אם כי מנעתי א"ע מעולם ואמנע א"ע בל"נ מלבוא דבריי במכ"ע ח"ת 
וראה מ"ש הגאון הצדיק מגריידיץ ז"לא בסוף ס' נחלת צביב )לבנו ז"ל, 
וקונט' שלום בפמליא של מעלה( כי אם ישאלו אותו במכתבי העתים 
עכ"ז  בהםג.  ניקנית  שהתורה  דברים  ממ"ח  אינו  המכ"ע  כי  ישוב  לא 
הנני בזה בתשובה לאשר נבהלתי משתומם בראותי אבני קודשד דא"ח 
היוצאים מפי גאוני וקדושי עליון זי"ע דברים העומדים ברומו של עולם 
ובנ"א מזלזלין בהםה יסחבום צעירי הצאןו מבלי דעת ערך יקרתם, ורום 
מעלתם, ירהבו הנער בזקןז, ירמסו ברגליהם ויגביהו ידיהם, האח מצאנו, 
יאמרו בלענוח, יפה השגנו, ובאמת כל רוח ממש אין בהם כי לא ידעו 
תוכן הענין ובמה יכשלו ע"כ מצאתי א"ע בזה כמחוייב להרים מכשול 
ח ז ו ה ד ג ב א ולהשיב בזה כפי עניות דעתי ויראה דעת תורה בעה"י ובד"ת נאמר ענה 
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א ראה שבת ל, ב.	.
א ראה ברכות יט, ב. וש"נ.	.
א ראה מפרשי הנ"ך לישעי' פ"ו.		.

א בענין 		. זו  אגדא  גירסת  ע"ד  בארוכה 
גילוח דערב ראש השנה – ראה ס' הדרת 

פנים – זקן ח"ג: טענה ומענה ג.

____________

ויהי' כבודם מחול  וכו'י  צביט, וכל מקום שיש חילול השם אין חולקין 
ושלום על ישראל.

 הנזהרים בתספורת הזקן - לא ממדת חסידות,
רק עפ"י הלכה לדעות הפוסקים המחמירים

לעז  להוציא  מגמתי,  ולא  כונתי,  אין  כי  אומר  אביע  שיח  כל  טרם 
ח"ו על קהלות ישראל באשכנז בהמדינות שם וגם במדינת הגר אשר 
הראשונים  בנביאים  ומצינו  ות"ח,  ה'  יראי  הרבה  גם  זקנה  מספרים 
מה  עאכו"כ  בכוללתןיא,  בנ"י  עם  על  דיבור  בהוציאם  חלילה  שנענשו 
נענה אנן אבתריי', חלילה לערער, או על ת"ח להרהר. אך כתבתי מה 
שנ"מ לדינא ויבואר מזה כי הנזהרים, לא ממדת חסידות לבד נגעו כאן, 

רק עפ"י הלכה לדעות הפוסקים המחמירים, כאשר יבואר בעזהי"ת.

ישוב דברי המדרש המובא בטור בענין גילוח בערב ר"ה

והנה בוילקט יוסף בסי' צ"ד משנת תרס"ד האריך הרב מו"ה אברהם 
לא  והן  במספריים,  הזקן  גלוח  לאסור  מווארשא  נ"י  דאנציגערקראן 
יאות  לא  מלות אשר  כמה  קולמסו  פלטה  במחכ"ת  הוא  גם  כי  אכחד 
וראיות  העולה  קושיית  סרה  ובזה  בלשונו,  כתב  אשר  כמו  כדת  ולא 
האפקורסים התועים בדעתם בזה, וכן כתב עוד דברים זרים וקשים נגד 
המקילים להסתפר בזקנם. אמנם בעיקר הדבר הנה הביא שם בראשונה 
מדברי המדרש המובא בטור או"ח הלכות ראש השנה סימן תקפ"איב 
לובש  דין  לו  שיש  מי  עולם  של  שמנהגו  וכו',  זו  כאומה  אומה  איזה 
שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו ואינו חותך צפרנו, לפי שאינו 
ומתעטפים  לבנים  לובשים  כן,  אינו  ישראל  אבל  דינו.  יצא  איך  יודע 
ושותים בר"ה, לפי שיודעים שהקב"ה  ואוכלים  זקנם  ומגלחים  לבנים 
יעשה להם נס עכ"ל. וע"ז יתפלאו כל העולם במ"ש ומגלחים זקנם. וע"ז 
יב יא י ט הביא לתרץ כי בספר המנהיג לרבינו אבן הירחי הובא המאמר הלז מלה 
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א ראה פסחים כח, א.		.
א סופר 		. חתם  שו"ת  ושיטת  דברי  בירור 

זקן   – פנים  הדרת  ס'  ראה   – בארוכה  שם 

ואילך,  ריג  )עמ'  סופר"  "חתם  ערך  ח"א 
ל,  הערה  לקמן  וראה  לשם(.  ובמילואים 

והערה נא.

____________

במלה בשינוי הגירסא ושם נאמר "ומגדל שערו" במקום ומגדל זקנו, וכן 
ובזה סרה התמוה שתמהו  "זקנם"  ומגלחין את "שערן" במקום  אח"כ 
העולם. והמשיג עליו )בסי' קל"ב בוילקט יוסף שם( נדחק לומר דאולי 
בספר המנהיג נפל ט"ס והעיקר כמו שנמצא לפנינו בטור ובירושלמי 

הגי' ומגלחין "זקנם" עכת"ד וז"א כאשר אבאר בארבע ראיות:

 קודם גזירת תתנ"ו הי' כולם מגדלים זקנם גם באשכנז
- דעת מרן החת"ס בענין גילוח הזקן במספריים -

הא', מדויל ידי' משתליםיג מה שנשען המשיג רק על דברי החת"ס 
זצ"ל בעצמו מפני שבימי  הגאון חת"ס  כתב  ושם  קנ"ט(יד  סי'  )חאו"ח 
גזירת תתנ"ו הי' גודל הצרות ליהודים והסכ"נ ע"כ על צד הכרח גדול 
התירו הגדולים לשנות מלבוש ולגלח זקנם )בלי תער( כדי שלא יכירום 
האויבים, כי אז כבר גלחו הגוים זקנם )עפ"י מעשה ממלך פולין שהי' 
סריס ע"כ החלו העמים לגלח זקנם אז( ע"כ נשתרבב המנהג באשכנז 
לספר זקנם ורק מופלגי תורה היושבים בביתם הם מגדלים זקנם ואותן 
שלפני הגזירה שברחו לארץ פולין לא באו לכלל היתר זה עכ"ד. עכ"פ 
מודה החת"ס כי קודם גזירת תתנ"ו הי' כולם מגדלים זקנם גם באשכנז 
)וכמ"ש שם באותה תשובה שגם הגויים הלכו מלפנים מגודלי זקן ולא 
גלחו כלל( וא"כ קשה על המדרש וירושלמי שכתבו בלשונם "מנהג של 
עולם" וכו' אבל ישראל וכו' "ומגלחין זקנם", הא גם אם נאמר דמותר 
לספר זקנו הא עכ"פ "מנהגן של ישראל" לא הי' כן, כלל בזמן התלמוד 
גזירת  כיון שהוא הרבה קודם  זקנם  ידעו עוד מזה ספר  והמדרש לא 
תתנ"ו לפי"ד החת"ס וגם האומות הי' מגדלים זקנם בזמן התלמוד כנז' 
והיכן הי' זה המנהג שכ' המדרש ובפרט אצל בני ישראל, אלא על כרחך 
ברור שהגי' מגלחין שערן כמ"ש בספר המנהיג )שהוא לחד מן קמאי 
הראשונים( ולק"מ, וזהו ראי' מוכרחת שצ"ל מגלחי שערן כגי' הנז' וע"ז 
יד יג שייך מנהגה של אומה זו וז"ב. )וע' בשו"ת צ"צ החדשות ח"א מיו"ד סוף 
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א דעת גדולי רבותינו ע"ד סיבת התחלת 		.
ועוד(  ליטא  אשכנז,  )במדינת  הזקן  גילוח 
עמ'  פ"ד  ח"ב  זקן  פנים  הדרת  ס'  ראה   –
החפץ  למרן  וע"ע  לשם(.  )ובמילואים  תמ 
חיים בקונט' תפארת אדם פ"א, דעד ימיו 
הן  נשואים  )"הן  כלם  ליטא(  )במדינת 

אפילו  נמצא  "ולא  זקנם  גדלו  בחורים"( 
לקמן  וראה  זקנם.  שהסירו  באלף"  אחד 

הערה נא, בארוכה.

בירור דעת ספר החינוך בנדון – ראה 		.א
"ספר  ערך  ח"א  זקן   – פנים  הדרת  ס' 
ע"ד  בארוכה  ואילך(.  קיב  )עמ'  החינוך" 

____________

סי' צ"ג בתשו' מענין הזה שהוכיח מל' הכ' בשמואל ב' סי' י' שבימי דוד 
וכלל והרד"ק שם כתב  המע"ה לא היו כל ישראל מגלחים זקנם כלל 
שזהו מנהג שהיו נוהגים כן שלא לגלח השער אפי' במספריים א"כ גם 
לדבריו מנהג שנהגו כן מזמן קבלת התורה א"א להתירו עכד"ת, ועכ"פ 
איך שייך לומר מנהגה של אומה זו לגלח זקנם בער"ה דהא אדרבה אז 
הי' מנהגן של ישראל שלא לגלח לעולם הזקן אפילו במספריםטו כנז', 

אש"ו ברור דהגי' "ומלחין שערן"(.

 גילוח הזקן במספריים - פטור אבל אסור לשיטת הרמב"ם
)לפ"ד ספר החינוך ועוד(

ב', עוד ראי' שהגי' אמתיות במדרש כמ"ש בספר המנהיג ומגלחין 
אך  בתער  גילוח  לכאורה  הפירוש  זקנם  ומגלחין  הלשון  דהנה  שערן, 
וא"כ  תער  כעין  במספריים  הפי'  כרחך  ועל  מה"ת  אסור  שזהו  כיון 
יוקשה על הרא"ה בספר החינוךטז מצוה רנ"ב שכתב על מ"ש הרמב"ם 
דמגלח בלא תער פטור די"ל היינו פטור אבל אסור ולפי"ז אסור לגלח 
)וכן כתבו כמה פוסקים אחרונים  כעין תער  גם במספריים  לכתחילה 
דברי  דעימי'  וכן  הרא"ה  רבינו  שכח  חלילה  ואיך  להלן(  שנזכיר  כמו 
זקנם בער"ה  והירושלמי שסותר להם שכ' בפירוש שמגלחין  המדרש 
והפי' במספריים כעין תער ובע"כ דמותר לכתחלה. א"ו שהי' הגירסא 

לפניו "ומגלחין שערן" כמ"ש בס' המנהיג.

גירסת הטור - 
נכתב בט"ס אולי במזיד מאיזה מעתיק קל בדעתו

ג', כפשוטו לא יתכן ג"כ הלשון מגלחין זקנם, דהא באמת קאמר שם 
טז טו דמשום שמחה והידור גופו להראות שהם בטוחים בחסדי ה' לובשים 
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שיטת הרמב"ם בדין גילוח הזקן במספרים 
ערך  ח"א  זקן   – פנים  הדרת  ס'  ראה   –

"רמב"ם" או"א, עמ' סח ואילך.
א ראה יבמות מח, א; נזיר כח, א. ועוד.		.
א יו"ד סש"צ.		.
א ראה חולין עה, ב.		.
א שיש 	. כאן  המבואר  ע"ד  בארוכה 

והמקובלים  הזהר  להכרעת  הלכתי  תוקף 
במספריים  הזקן  תספורת  איסור  בענין 
עסק  לנו  ד"אין  הטענה  )ושלילת  וסם 
בס'  בארוכה  ראה  בנדו"ד(,  בנסתרות" 

ב  ומענה  טענה  ח"ג:  זקן   – פנים  הדרת 
)עמ' תקצח ואילך(, ושם "הוספה ה" )עמ' 

תתקכא ואילך(.

וראה במילואים לשם )עמ' תתנב(, דעכשיו 
ושם  החדשות  סופר  חתם  שו"ת  נדפסה 
"אך  בעצמו:  החת"ס  מרן  כתב  ל  בסי' 
המקובלים ע"פ סתרי תורה החמירו מאד 
אפילו ליגע בשער אחד, ואומרים כי המה 
מדות  י"ג  עילאה  דיקנא  תקוני  י"ג  נגד 
מהכיעור  ירחיק  נפשו  שומר  ואמנם   . .

והקדוש יאמר לו".

____________

בגדי כבוד ומגלחים ומסתפרים, וא"כ למה נקטו זקנם לבד וגם אין שייך 
כאבילות  שזהו  מניחים  הם  ושערותם  מגלחים  לבד  זקנם  דרק  לומר 
ר"ל וניווליז כמבואר בש"עיח והוא מצערי הנזיר גדל פרע שער ראשו, 
זקנם  נקט  כולם מסתפרים. א"כ למה דוקא  א"ו פשוט דגם שערותם 
יותר מכל שערותם שערות ראשם, א"ו כלל שאין הגי' כלל "זקנם" רק 
נכתב בט"ס )או אולי במזיד מאיזה מעתיק קל בדעתו בימים הקדמונים 

וממנה נשתרבב בכמה ספרי הטור שלאח"כ( והעיקר כגי' שערן.

סי' תתכ"ה הביא דברי המדרש  ואתחנן  בילקוט שמעוני  ד', שכ"כ 
אלו וכ' מגלחין שערן.

ע"פ כללי הפוסקים - הכרעת ההלכה כדברי המקובלים 
בנדו"ד שאין להשחית זקנו וליגע בה אפי' במספריים

ומעתה אבוא על דברי הגאון חת"ס זצ"ל בתשו' הנז'. עפר אני תחת 
לשאול  לתלמיד  גם  רשות  ניתן  בד"ת  אמנם  הקדושים  רגליו  כפות 
ולהבין. והנה לא זכיתי להבין וראיתי תרי תמוהי מדכר אינשייט ראשית 
מ"ש החת"ס וז"ל מה שרמז לספרי המקובלים שלא להושיט ידו בזקנו 
כלל אין לנו עסק בנסתרות עכ"ל, והוא לפלאכ דהרי דבר מפורש זה 
וי לי' למאן דאושיט ידי' לדיקנא עילאה  בזוה"ק במדבר דף ק"ל ע"ב 
)ועיי' בצ"צ להגה"ק מליבאוויטש זצ"ל חיו"ד סי' צ"ג שביאר בזה דלאו 
דוקא מחומרא אשר בזוה"ק רק מדינא כנז' להלן( והלא מפורש בדברי 
כ יט יח יז הרדב"ז וכנה"ג ומ"א סי' כ"ה ס"ק כ' דהיכא שהקבלה חולקת עם הנגלה 
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ס"ט,  ח"ה  והנהגות  תשובות  שו"ת  וע"ע 
טלית  עם  בלילה  לשכב  ראוי  אם  בענין 
רבותיו  שיטת  ליישב  שהאריך  דאף  קטן, 
למעשה  ד"מ"מ  הסיק  בזה,  להקל  שס"ל 
נראה דיש להחמיר לישון עם טלית קטן, 
שהרי המג"א הביא בשם האריז"ל שצריך 
רבי  בהגהות  ועיין  קטן,  טלית  עם  לישון 
שכתב  קכה(  סימן  )או"ח  איגר  עקיבא 
בכתבי  'אבל  הלשון:  בזה  אחר  בענין 
והיינו  תשמעון',  ואליו   . . כתב  האריז"ל 

שלדברי האריז"ל צריך לשמוע".

* * *
והמקילים  המשיגים  מהרבנים  א'  ואפילו 
הנז' בתשובה זו, כתב להגה"ק בעל מנחת 
במפתחות  הנדפס  )במכתבו  אלעזר 

היתה  "לא  סמ"ח(:  ח"ב  מנח"א  לשו"ת 
כונתי להתיר גילוח הזקן במספרים . . ואף 
דעתי  גליתי  דהיתרא  כחא  שם  בהראותי 
ונכון  ראוי  שאדרבא  פעמים  הרבה  העני 
יספרו  ולא  זקנו  לגדל  ישראל  איש  לכל 
עוד  וראה  אלקים".  צלם  מעליו  יסיר  ולא 

לאותו רב לקמן הערה נא.

* * *
בענין עוצם קדושת הזקן – דכו"ע מודים 

בזה – ראה גם לקמן "נספח ד", וש"נ.

* * *
א )על 		. רוקח  "מעשה  ערך  ראה 

הרמב"ם(" בס' הדרת פנים – זקן ח"א )עמ' 
קפא(.

ראה ערך "שו"ת דברי יוסף" בס' הדרת 		.א
פנים – זקן ח"א )עמ' קעז ואילך(.

____________

בש"ס הולכין אחר התלמוד מיהו אם בעלי הקבלה מחמירין יש להחמיר 
קבלה  כבעלי  להחמיר  שצריכין  כן  ג"כ  פסק  שהמ"א  וכיון  עכ"ד.  ג"כ 
במקום שמחמירין א"כ למה זה דחה כלאחר יד שאין לנו עסק בנסתרות 
הלא חיוב לנו בכזה לתת לב במקום שמחמירין הבעלי נסתר לעשות 
כדבריהם להשמר ולהזהר ובפרט שכבר כ' בשו"ת שאילת יעב"ץ ח"א 
סי' מ"ז דכ"ז הכלל מקום שבעלי הקבלה חולקין עם הש"ס על כרחך 
ב'  וסובל  סתום  התלמוד  כשלשון  אבל  בפירוש  כמשמחולקים  זהו 
הפירושים אז בודאי בעלי הקבלה יכריעו שהפי' גם בתלמוד כותיי' ולא 
להם  לשמוע  וצריכין  הקבלה  בעלי  כדברי  אז  והעיקר  פלוגתא,  נשוי 
שיגלח  עד  חייב  אינו  במכות  ומשנה  הש"ס  כיון שבלשון  וא"כ  עכ"ד. 
איכא  מיהא  איסורא  אבל  ליכא  מלכות  חיוב  דהיינו  לפרש  יש  בתער 
אסור  אבל  דפטור  רנ"ב  מצוה  להרא"ה  בחינוך  כמ"ש  במספריים  גם 
זצ"לכא  מאמשטרדם  מהר"א  להגאון  משניות  על  רוקח  במעשה  וכ"כ 
פטור  בתער  דשלא  בהפי'  להלכה  בארוכה  ביאר  שם  דמכות  במשנה 
אבל אסורכב וכן בשו"ת דברי יוסף להגאון מהר"י אירגאז זצ"ל סי' ל"ו 
)בד"ה גם הרמב"ם( כתב להלכה דמ"ש הרמב"ם בלא תער פטור אבל 
כב כא אסור כמ"ש הרא"ה בספר החינוך ועוד פוסקים להחמיר לכתחלה ע"ש, 
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א ראה ערך "מרכבת המשנה" בס' הדרת 		.
פנים – זקן ח"א )עמ' קצד(.

א ראה ערך "רבי דוד פארדו" בס' הדרת 		.
פנים – זקן ח"א )עמ' קפט ואילך(.

א ראה ערך "צמח צדק" בס' הדרת פנים 		.
– זקן ח"א )עמ' רלז ואילך(.

א .		 – בנדו"ד  החיד"א  מרן  שיטת  בירור 
ח"א  זקן   – פנים  הדרת  ס'  בארוכה  ראה 

ערך "חיד"א" )עמ' קצה ואילך(.

א גילוח 		. בענין  הב"י  מרן  שיטת  בירור 

הזקן, ראה ס' הדרת פנים – זקן ח"א ערך 
"מרן הב"י" )מס' קמג(, ובארוכה שם ח"ג: 

טענה ומענה א )הכרעת ההלכה בנדו"ד(.

א הדרת 		. בס'  המשומר"  "יין  ערך  ראה 
פנים – זקן ח"א )עמ' קסב ואילך(.

א בס' 		. החסיד"  יהודה  "רבינו  ערך  ראה 
ואילך(.  צה  )עמ'  ח"א  זקן   – פנים  הדרת 
ומה שהשיגו בנוגע גירסת הסיפור – ראה 
בארוכה לקמן בגוף תשובה זו ובהערה מה 

שם.

____________

וכ"כ במרכבת המשנהכג ח"ב על דברי הרמב"ם שם וחולק על הכ"מ וכ' 
שהפי' וכונת הרמב"ם דפטור בזקן כשנוטלו במספרים אבל אסור, וכ"כ 
בשו"ת מכתם לדוד להגאון מהר"ד פארדו זצ"לכד )יו"ד סי' כ"ח( לבאר 
ע"ש,  לאיסור תורה  ואולי קרוב  ג"כ אסור עכ"פ מדרבנן  דבמספריים 
ואחרון חביב הגאון מליבאוויטש זצ"ל בשו"ת צמח צדק חיו"ד סי' צ"ג 
האריך העמיק והרחיב לבאר איסור גילוח הזקן במספרים מדינא ע"ש, 
כי  ואם  כןכה.  להוכיח  האריך  מכות  במס'  משניות  על  צ"צ  בספרו  וכן 
בשו"ת חיים שאל להגאון מ' חיד"א זצ"ל )ח"א סי' נ"ב וח"ב סי' כ"ז(כו 
לגמרי  ובש"ע שמותר  ולהצדיק דברי מרן בכסף משנה  האריך לבאר 
שסברו  והפוסקים  גדולים  הרבה  להקת  הרי  עכ"פ  אבל  במספרייםכז 
הפי' דבמספריים פטור אבל אסור כנז' א"כ צריכין לפרש כן בגמ' כדי 
שלא יסתור עם מ"ש בזוהר ובעלי הקבלה שאין לספר זקנו כלל כמ"ש 
שגם  כיון  כן  לעשות  הקבלה  כבעלי  העיקר  שבכה"ג  יעב"ץ  בשאילת 
בגמ' יש לפרש כן כנז' וא"כ הלכה בכה"ג כהזוהר שאין להשחית זקנו 

וליגע בה גם במספריים ופלא על החת"ס.

לפי רבינו יהודה החסיד )מרבותינו הראשונים מבעלי 
התוספות( - מרה תהי' באחרונה אם יגלח זקנו במספריים

יין המשומר להגאון מהרנ"ש זצ"לכח בסוף הס'  ותראה נא ג"כ בס' 
במאמר לא תשחית פאת זקנך מ"ש בשם רבינו יהודא החסיד זצ"לכט 
כט כח כז כו כה כד כג שאמר לעשיר שלא יגלח זקנו גם במספריים והשיב אסטניס אני ואיני 
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א הנהגת 	. ע"ד  העדות  בענין  בארוכה 
– זקן  הרמ"ע מפאנו, ראה ס' הדרת פנים 
ואילך(.  תרכט  )עמ'  ד  ומענה  טענה  ח"ג: 
הנה  שם,  שמבואר  מה  על  ובהוספה 
לאחרונה נדפס ס' "תשובות הגר"ח" ממרן 
אדר  )אה"ק,  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח 
נשאל  רז(  )עמ'  שצח  סי'  ושם  ה'תשס"ז( 

'הדרת  סימן  יושר  בארחות  מרן  "מ"ש 
הזקן  גידול  ענין  גודל  מבואר  ]שם  פנים' 
וכ"ש  במספרים  אפי'  הזקן  גילוח  ואיסור 
חת"ס  משו"ת  צ"ע  גילוח[  מכונות  ע"י 
או"ח סו"ס קנ"ט". והשיב הגר"ח קניבסקי 

שליט"א: "תשובה: רבים הכחישו זה".

____________

באחרונה  תהי'  מרה  החסיד  יהודא  רבינו  לו  ואמר  הזקן  לסבול  יכול 
ואחרי פטירת העשיר החי' רבינו יהודא את המת כדי להגיד בפני העולם 
העונשים שבאו לו ושהראו לו )בעת העונשים( בחומש מה שעבר על 
ולכאורה  האדם.  שערות  תסמר  בארוכה  ע"ש  זקנך  פאת  תשחית  לא 
יפלא כיון שבמספריים ל"ש זה הלאו כלל לפי"ד המתירין אולם באמת 
מזה המעשה רב ונורא ראי' לדעת הפוסקים הנ"ל שמ"ש דבלא תער 
פטור היינו פטור ממלקות בעוה"ז אבל אסור והוא ג"כ ממילא בכלל 
לא תשחית פאת זקנך ע"כ ענשוהו לאותו עשיר בעוה"ב על ככה. )ועיין 
בספר אור המאיר עה"ת רמזי ואתחנן ובדרוש לראש השנה שתמה על 
דוכי הותר הרצועה לעבור  זקנם  ומגלחין  הנ"ל בער"ה  לשון המדרש 
על לאו דאורייתא ולכאורה ל"ק דהא גילוח במספריים מותר א"ו דגם 
לו הי' פשוט כדעת הפוסקים האלו האוסרים דגם במספריים לאו דאו' 

איכא אלא שאינו לוקה רק בתער(.

הכחשת דברי מרן החת"ס אודות זקנו של הרמ"ע מפאנו

ואבא על התמוה השני שתמהתי במ"ש הגאון חת"ס שם וז"ל אבל 
מהם ומהמונם הותרה הרצועה לגמרי בכל ארץ איטאליא שכל חכמי' 
גדול בעל עשרה מאמרות אבי המקובלים  ונתלים באילן  זקן  מגולחי 
שהוא הי' מגולח מבלי השאיר שער א' וכן העיד עליו הישר מקאנדיאה 
לכך  ראוי'  חו"ל  אין  המקובלים  חכמי  שעפ"י  אומר  והי'  שלו  באילים 
שום  באלים  נמצא  לא  באמת  כי  משתומם,  ועמדתי  החת"סל.  עכ"ל 
דבר שיעיד הישר מקנדיאה על הרמ"ע מפאנו אך תלמיד הישר כתב 
בהקדמת האלים שהיש"ר הי' מספר זקנו )וכבר תירצו שם בתולדותיו 
כמה  בטירותיהם  מומחה  רופא  והי'  ושרים  למלכות  קרוב  ל מפני שהי' 
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ראה סוטה מט, ב.		.א
עשק" 		.א ה"באר  סברת  ע"ד  בארוכה 

טענה  ח"ג:  זקן   – פנים  הדרת  ס'  ראה   –
ומענה ד וטענה ומענה ה.

____________

שנים כהאי דהתירו לבית ר"ג לגדל בלורית מפני שהי' קרוב למלכותלא 
וכמ"ש בש"ע סי' קע"ח, וגם זה שהי' מספר בזקנו הי' רק בבחרותו( אבל 
מהרמ"ע מפאנו לא נמצא דבר שם לא מיני' ולא מקצתו, ובעל כרחך כי 
בשגגה פלטה קולמסו של הגאון הגדול זצ"ל בחת"ס ובזכרונו הי' מס' 
אחר היינו ס' שו"ת באר עשק )בסי' ע'( שכ' שהרמ"א מפאנו הי' מסתפר 
בזקנו )ועל כן קרא שם הבאר עשק כי התעשקו עם הרב הנז' עוד בענין 
סתם יינם שהתיר לקדש עליו עיי' בשאילת יעב"ץ ח"א סי' מ"ה ובשאר 
אחרונים וכתבנו בעה"י מזה בחיבורי מנח"א ח"ב סי' י"ח בזה( ועל זה 
בא הגאון מהר"י אירגאז ז"ל בשו"ת דברי יוסף סי' כ"ה והכחיש עדות 
הנז' והעיד שראו צורת הרמ"ע בזקן מלא על כל גדותיו וכן העידו עוד 
רבים כמ"ש בדברי יוסף והכחישו דברי הבאר עשק ושאין לסמוך על 
שאם  מווארשא  נ"י  הכותב  הרב  כתב  יפה  בודאי  ומעתה  בזה.  דבריו 
הי'  ולא  בזה  חוזר  הי'  יוסף  דברי  התשו'  זצ"ל  חת"ס  הגאון  רואה  הי' 
בונה יסוד להחלט ע"ד הבאר עשק לבדו אחרי כי הכחישוהו והשיגוהו 
הדברי יוסף שהי' גאון עולם בנגלה ובנסתר ומקצת שבחו תראה מ"ש 
הגאון יד מלאכי בהקדמתו לשו"ת דברי יוסף מאריך הרבה דפים מרוב 
גדולתו ושבחו )דהרב דברי יוסף זצ"ל( ובודאי אם הי' רואה זה הגאון 

חת"ס זצ"ל הי' מבטל דברי הבאר עשק מפני דבריו ז"ל דהדברי יוסף.

לפ"ד שו"ת דברי יוסף - גם בלא תער פטור אבל אסור

קבלה  עפ"י  רק  להלכה  כ'  לא  יוסף  בדברי  גם  כי  המשיגים  ומ"ש 
שצריך לגדל זקנו גם בחו"ל אבל לא שום חשש מדינא. ז"א אמת. דאם 
כי בסי' כ"ה כ' שם רק להשיג על הבאר עשק במ"ש שעפ"י הקבלה א"צ 
לגדל זקנו בחו"ללב ובענין הרמ"ע ז"ל, אבל בסי' כ"ה )בד"ה גם הרמב"ם( 
כ' שם הדברי יוסף לענין דינא דיש לחוש להלכה דגם בלא תער פטור 

לב לא אבל אסור וכמו שהזכרנו לעיל.
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א בארוכה ע"ד דברי התרגום יונתן עה"פ 		.
כב,  )דברים  אשה  שמלת  גבר  ילבש  לא 
הדרת  בס'  יונתן"  "תרגום  ערך  ראה   – ה( 
פנים – זקן ח"א )עמ' לג ואילך(. וכתב מרן 
הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א )בספרו 
אי'  יונתן  "ובתרגום  ס"ה(:  יושר  ארחות 
שמלת  גבר  ילבש  לא  משום  בזה  שעובר 
במספרים.  מספר  אם  אפילו  והיינו  אשה 
משום  שעובר  ג"כ  והוסיף  החינוך  וכ"כ 
ובחוקותיהם לא תלכו והביאו החפץ חיים 

בספר המצות הקצר".

איסור 		.א בענין  והשקו"ט  הדעות  רוכזו 
תספורת הזקן משום אזהרת לא ילבש גבר 
בס' הדרת פנים – זקן ח"ב פ"ג. וע"ש שכן 
הראשונים  מרבותינו  כמה  דעת  מפורש 
תער(  ע"י  שלא  )אף  הזקן  בגילוח  דאיכא 
חיוב מלקות משום אזהרת לא ילבש גבר 
של  להמהדיר  גם  ]וראה  אשה.  שמלת 
המהדורה החדשה דס' שבלי הלקט חלק 

צמח  "בתשובת   :3 הערה  מא  סימן  שני 
 . . מדאורייתא  ילבש  לא  משום  יש  צדק 
וודאי  דאורייתא,  דין  בזה  שיש  ומסיק 
שלפנינו  הלקט[  ]השבלי  רבינו  ששיטת 

היא יסוד חזק לשיטתו"[.

כלל  הלמ"ד  מע'  בשד"ח  עד"ז  וראה 
להקל  שפסק  א'  גאון  לדברי  )בנוגע  קטז 
במה  "אך  תער(:  ע"י  שלא  הזקן  בגילוח 
הפוסקים  מדברי  ההיתר  להוכיח  שכתב 
אשר מילא כפו מהם כמו שיראה המעיין 
עיניו  למראה  הי'  שאם  אני  אומר  בדב"ק, 
בתשובה  צ"צ  הגאון  שהאריך  מה  כל 
הנ"ל – הי' חוזר בו מסברתו והי' אוסר אף 

במספריים שלא כעין תער".

וכתב מרן החפץ חיים )בקונטרס תפארת 
זה  גם  באמת   . . זקנו  "המגלח  פ"ו(:  אדם 
נכלל בלאו דלא ילבש גבר שמלת אשה". 
אפילו  דהיינו  הקודמת  הערה  לעיל  וראה 

אם מספר במספרים.

____________

המשיג מגשש כעור בצהרים נגד מאור השמש ולא ראה כלל 
תשובת הצמח צדק

יוסף(  בוילקט  קמ"ח  ובסי'  קל"ב  )בסי'  המשיגים  הכותבים  ומ"ש 
ע"ד הצמח צדק )החדשות( וכ' שבודאי אינו לדינא דאל"כ היו מביאים 
דבריו הבאה"ט וכו' והחכמת אדם. הנה מה אעשה כי לא ידע עם מי הוא 
מדבר שהוא הצ"צ להגה"צ מליבאוויטש זצ"ל קרוב לדורנו )שר התורה 
רבן של ישראל, נכדו ותלמידו של הגה"ק הרב בעל התניא זצ"ל( ואיך 
שייך להחכ"א והקודמים להביא דבריו, וגם בגוף הדבר מגשש )המשיג( 
כעור בצהרים נגד מאור השמש דברי הצ"צ הנז' שכ' עליו שבענין לא 
ילבש גבר בודאי דבריו נובעים מתרגום יונתןלג וכו' וע"ז השיג ובאמת 
לא כ' שם בצ"צ מדברי התרגום יונתן כלל רק האריך בכל פרט ופרט 
בגוף ההלכה דלא ילבש גבר ולא ראה כלל התשו' סי' צ"ג בצ"צ הנז' 
המחזקת שמונה דפים גדולים ומלאים על כל גדותיהם בעומק ההלכה 

לד לג באיסור תספורת הזקן עיי"שלד.
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דתספורת  הרוגאצ'ובי  הגאון  בירר  וכן 
לא  אזהרת  משום  אסור  במספריים  הזקן 
סרנ"ח(  )ח"ד  פענח  צפנת  בשו"ת  ילבש 
 . . במספרים  הזקן  לספר  איסור  "לענין 
התורה,  מן  אסור  דודאי  הארכתי  באמת 
 . . תורה  איסור  הוי  ודאי   . . לוקה  אינו  רק 
יהיו נזהרים מאוד שלא יספרו הזקן כי זה 
איסור גמור . . לא יוסיפו עוד לעשות כו'".

וראה לקמן בפנים בסוף תשובה זו שהביא 

הגה"ק בעל שו"ת מנחת אלעזר שכן דעת 
גילוח  לאסור  צבי  חכם  שו"ת  בעל  הגאון 
 – ילבש  לא  משום  מספרים  ע"י  אף  הזקן 

כמפורש בתשובתו, ועוד.

המנהגים" 		.א "ספר  על  ביאור  והוא 
)לרבינו יצחק אייזיק טירנא( – מונקאטש 

תר"מ-תרמ"ח.
א בק"ק 		. רב  שיק,  צבי  שלמה  הרב 

קארצאג.

____________

נבהלתי משתומם כי לא יבושו מלהביא מהמחבר הנזכר

ועוד יותר ראיתי להמשיג הנז' )בסי' קל"ח, למטה בהגהת העורך( 
וז"ל ועיי' בסידור המנהגיםלה וכו' כי הרב המחבר נ"ילו האריך והעמיק 
גמורה  בעדות  שם  ומביא  ויפה  יפה  הכל  וביאר  הזקן  תגלחת  בענין 
וכן מביא עוד הפעם בספרו ח"ה תקנות ותפלות מענין  וכו'  מרבותיו 
הזה בשער תורת התנגדות יעש"ה כי המחבר ביאר הדברים האלו כל 
הדור  פירצות  גדלה  כמה  עד  משתומם  ונבהלתי  המשיג.  עכ"ל  צרכן 
והמדינה בעו"ה כי לא יבושו מלהביא בעניני הלכה למעשה מהמחבר 
הנז' ועוד יצוה לעיין היטב בספריו בכל פרט ופרט ומונה שבחן, ומי 
כמו  מינות  דברי  הרבה  כ'  שלו  מירוס  בספרי  הנז'  שהמחבר  ידע  לא 
הכחשת  וכן  סיני  הר  דמעמד  וברקים  דקולות  הנס  הכחשת  שהביא 
נבואת הנביאים מן השמים ואומר כי הי' רק כפאנטאזיע עפרא לפומי' 
על אשר הלך במינות וכפירה גמורה ר"ל וכבר זה נתפרסם עתה בתל 
מינות  דברי  שגילה  ודעימי'(  שיחי'  מוייצען  הגאון  הרב  )ע"י  תלפיות 
הנז' וכן כיוצא בו בספרי הנ"ל למען ידעו להרחיקם מאהלי בית ישראל 
שלא יכשלו בהם הנערים המנוערים שאני מינות דמשכי, וגם "העדות 
שכופר  איש  מה"ת,  לעדות  כשר  הוא  וכי  הלז,  האיש  בשם  גמורה" 
וכיוצא  כפאנטאזיע,  רק  שאינו  ואומר  השמים  מן  הנביאים  בנבואת 
צוה  וגם  מדבריו  אחד  דבר  גם  להביא  לו  התיר  ומי  האמונה  בעיקרי 
בעניני  וכלי משחית ללחום  נגף  בזה לאבן  ולקחו  הנז',  לעיין בספריו 

לו לה הלכה עפ"י דבריו, הס מלהזכיר.
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א הדרת 		. בס'  תשובה"  "דרכי  ערך  ראה 
פנים – זקן ח"א )עמ' רעד ואילך(.

ובודק 		.א שוחט  בענין  הדעות  רוכזו 
פנים  הדרת  בס'  הזקן  בתספורת  המקיל 

– זקן ח"ב פי"ח אות ג )עמ' תקמה ואילך; 
תתכב ואילך(.

בס' 		.א פאלאג'י"  חיים  "רבי  ערך  ראה 
הדרת פנים – זקן ח"א )עמ' רלג ואילך(.

____________

 כל הפוסקים ושו"ת האוסרים גילוח הזקן במספריים -
כולם "ספרי קבלה" הם אצלו!

בדרכי  כי  שכתב  הנז'  המשיג  הרב  בדברי  ונשתוממתי  ראיתי  עוד 
תשובהלז על היו"ד סי' ב' עורר בזה לאסור לשו"ב שלא לגלח זקנו גם 
במספריםלח ובא ג"כ "מספרי הקבלה" ובמחכת"ה הפריז על המדה וכו' 
עכ"ל, ובמש"כ שהביא "מספרי קבלה" לא ידעתי האיך טח עיניו מראות 
והשו"ת  על המשניות  רוקח  וכי המעשה  עיני אחרים,  לעוור  רצה  או 
צ"צ הנ"ל שהביא שביאר באורך להלכה וכן הרוח חיים על היו"ד להג"מ 
חיים פלאגי ז"ללט שמביא שם ע"ז בדרכי תשובה "ספרי קבלה" הם וכן 
כל הפוסקים ושו"ת שהבאתי לעיל שמחמירים דבמספריים אסור ג"כ, 
כולם ספרי קבלה הם אצלו, ופשוט דיפה העיר בדרכי תשובה כפי מה 
שהביא לאלו דיעות הגדולים דאסור לספר זקנו פשוט דשו"ב העובר 
וגם אם ההמון מקילים כדעת המתירין מ"מ שו"ב  ע"ז ראוי להעבירו 
צריך להיות ירא שמים ביותר )וע' דרת"ש סי' ל"ט ס"ק שע"ג( והאמת 
אגיד מעולם תמהתי גם בל"ז. בראותי בשו"ת הגאון מהר"י אסאד זצ"ל 
חיו"ד סי' י' )התשו' ההוא שעלי' עורר בדרכי תשובה( ע"ד המאורע בא' 
ידוע הי' מגלח את זקנו בתער ושוב שחט  שראה להשוחט א' בישוב 
לפניו כבש א' באותו תער ואותו פלוני שראוהו הוכיחו את השוחט על 
ולא פנה השוחט אליו אדרבא ענהו עזות וקיבל אותו פלוני על  פניו 
עצמו שלא יאכל משחיטתו אחרי ראותו כל מעשיו הרעים ולקחו בשר 
לביתו בלתי ידיעתו והתיר המהר"י אסאד לאותו פלוני לאכול מאותו 
ע"י  אלא  כהוגן  שלא  ששחט  בשחיטה  פסול  בו  ראה  לא  שהרי  בשר 
לודאי  שקרוב  חשש  רעים  ומעשים  אחרים  באיסורים  שמיקל  ראותו 
דגם בדיני שו"ב אינו מדקדק ולכן קיבל עליו שלא לאכול משחיטתו 
מומר  דשחיטת  דקיי"ל  פלוני  לאותו  נודע  דאם  מילתא  פשיטא  וא"כ 
לט לח לז לעבירה אחת משאר עבירות שחיטתו כשירה ודאי אדעתא דהכי לא 
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א ע"פ סנהדרין ק, א דהוי מבזה ת"ח אפיקורס.	.

____________

הבנתי  ולא  עכ"ד,  הנאה  ממנו  לנדור  כיון  לא  דהא  איסור  עליו  קיבל 
דהא לפי מה שסיים שם דעכ"פ השו"ב ההוא ראוי להעבירו מאומנות 
השו"ב אחרי הדרישה וחקירה כי מחוייב השו"ב להיות ירא שמים וז"א 
עכ"ד, וא"כ גם האיש ההוא שראוהו בעצמו המעשים רעים לגבי עצמו 
א"צ דרישה וחקירה אם אמת שהרי בעצמו ראה וא"כ מדוע התיר לו 
לאכול משחיטתו, הא בודאי כמו שפסק להקהל אם יתברר כן שאמת 
חסד  בשו"ת  וכמ"ש  לפסוק  ראוי  באמת  הוא  וכן  להעבירו  שצריך  כן 
דבשו"ב  אחרונים  גדולי  תשובות  בשארי  וכן  ה'  סי'  חיו"ד  לאברהם 
שבזמנינו שהוא שוחט ובודק ובבדיקות יש הרבה חומרות הפוסקים, 
ואם הוא מיקל בשארי דברים שהם רק חומרא גם בזה מיקל וכמובא 
מגלח  ראוהו  אם  ומכ"ש  מקומות  ובשארי  פ"ג  ס"ק  ב'  סי'  בדרת"ש 
עליו  וקיבל  כן  בעצמו  וכיון שראוהו  דאורייתא,  איסור  וכיוצא  בתער 
שלא לאכול משחיטתו, גם אם הי' יודע הדין שמומר לדבר אחד משאר 
עבירות שחיטתו כשירה מדין התלמוד, מכל מקום כיון שהוא קל ועובר 
עבירות והפוסקים ותשובות אחרונים כתבו שלא לאכול משחיטתו ע"כ 
קיבל עליו שפיר אותו פלוני שלא לאכול משחיטתו ובודאי אסור לו 

לאכול הבשר מזביחת הנז' ויש עוד להאריך בזה ואכ"מ.

ה"צמח צדק" - שר התורה, רבן של ישראל . . גאון ישראל 
וקדושו רבן של כל בני הגולה זצ"ל

ובענין  המשיגים  ע"ד  שי"ל  מה  בקולמוסי  נשתיירו  דברים  והרבה 
הנז'. אך טרים אחתום בזה אזכיר רק מ"ש המשיג האחרון בדבריו נגד 
הצ"צ להגה"ק מליבאוויטש זצ"ל וז"ל אבל הצמח צדק הוא פוסק בתרא 
דיהי'  במהרה  צדק  הגואל  שיבא  תפלתינו  רק  לפה  יד  לשום  ועלינו 
יבא עוד פוסקים כמותו לפסוק  יודע מה  כי מי  באמת הפוסק בתרא 
נגד הש"ע ולהרבות בחומרות נגד הלכה עכ"ל )כעין מה שאחז"ל על 
גאון  ואת  כי חרף דא"ח  הנה אחזתני רעדה  וכו'מ(  רבנן  הני  האומרים 
ישראל וקדושו רבשכבה"ג זצ"ל בדברי חדודין וליצנות וצריך להתפלש 
מ באפר ולבקש מחילה וכולי האי ואולי. וניכר מתיך ארש"ו כי מלא חימה 
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לארגון 		.א הצטרפו  שלא  הקהילות  אלו 
הקהלות האורתודוכסי בעת הפילוג שהי' 
)הערת  תרכ"ט  בשנת  הונגרי'  ביהדות 
עמ'  הנ"ל  תלפיות  תל  בקובץ  המערכת 

.)10
א וגידול 		. גילוח  בענין  נפש  מסירת  ע"ד 

עולם  מלחמת  בימי  בימינו  )כולל  הזקן 
המועצות  ברית  ממשלת  ותחת  השני' 
זקן   – פנים  הדרת  ס'  בארוכה  ראה  וכו'(, 
תשפה  ואילך;  תקכח  )עמ'  פי"ד  ח"ב 
ואילך(. ובהקדמת בן המחבר לשו"ת דבר 
נפשם  את  שמילטו  ראי'  "עדי  אברהם: 
מגי ההריגה מסרו לי שאבא מרי הגאב"ד 
שלא  הליטאי  בגיטו  היחידי  הי'  דקאוונא 

מוכן  והי'  המשחיתים,  אף  על  מזקנו  גרע 
העיד  וכן  זקנו".  את  להעביר  ולא  ליהרג 

אודותיו בשו"ת ממעמקים ח"א סי"ט.
וי"ל דמבואר בחז"ל דכבר בזמן חורבן בית 
מדרש  ראה  ע"ז,  נפשם  מסרו  מקדשנו 
נרדפנו,  צוארנו  "על  ה(:  ה,  )איכה  רבה 
אי  ואמר  פקיד  עצמות  שחיק  אדריאנוס 
ארימון  ביהודאי  שערא  משכחנן  דאתינן 
ראשי' מיני' הה"ד על צוארנו נרדפנו". ופי' 
ביפה ענף שם: "אולי גזר כי יגלחו שערם 
והמה  וזקן  ראש  פאת  להם  ימצאו  ולא 
על  ולז"א  עורף  והקשו  בקולו  שמעו  לא 

צוארנו נרדפנו".

____________

על הרבנים הגאונים שמוסיפים חומרות כפי דעתו כעין שחרה לו מה 
ע"ז  עובר  והוא  בש"ע  מבואר  שאינו  אף  השטאטוסקוואמא,  שאסרו 

וממונה בקהל שטאטוסקווא ודי בזה למבין.

מסירות נפש בענין גילוח הזקן במספריים

צ"צ  בעל  הגה"ק  כי  וידעו  שמענו  אשר  הצדיקים  במעשי  ונחתום 
בעת  הראשון  ניקלאי  הקיסר  בבית  הזה  הדבר  על  נפשו  מסר  זצ"ל 
קרא איזה גדולי רוסיא ובתוכם הגאון הנז' לשאול חוו"ד עפ"י התורה 
אם מותר לגזור גזירתו אשר חפץ לעשות גם על זה שהיהודים כולם 
יהיו מוכרחים לספר זקנם ועוד גזירות והגה"ק במס"נ ממש )אשר לא 
ניתן לפרסם ולהאריך בזה( הלך בזה וה' עזרנו והופר עצתו ונתבטלה 
הגזירה הזאת מעיקרא, ולא יצאה לאורהמב. הארכתי בזה די כן אחתים 

בברכה ושלום ונזכה לגאולה שלימה בכלל כ"י.

* * *
והשבתי  הנז'  דברינו  נגד  א' השגות  וזה אשר כתבתי על שהדפיס 

מב מא בעה"י כמבואר בזה:
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ראה לעיל הערה לד.		.אראה לעיל הערה טו.		.א

____________

גם באשכנז לא נהגו מקודם לספר זקנם כלל אפי' במקצת

שם,  קל"ג  בסי'  דברינו  על  וכו'  הרב  השיג  ק"ס  סי'  יוסף  בוילקט 
חת"ס  הגאון  בשם  שכתבתי  מה  על  מ"ש  ראשית  דבריו  על  ונפלאתי 
זקניהם  גדלו  הגויים  גם  אז  הגזירה  ומקודם  תתנ"ו  שנת  שעד  זצ"ל 
ולא  שערן  מגלחים  ר"ה  ה'  ובטור  במדרש  שהגי'  ראי'  הבאתי  ועי"ז 
זקנם ובא הרב הנז' להשיג שהכונה בחת"ס שאז בזמן הגזירות גלחו כל 
זקנם ומקודם הי' ג"כ מגלחים במספריים אבל לא כל הזקן רק בריחוק 
בקצהו. הנה מלבד שאין זה מכונת החת"ס שכ' בפי' שמקודם היו גם 
הגויים מגודלי זקן ולא נראה שהסתפרו הזקן כלל מכ"ש היהודים, ועוד 
לארץ  שברחו  שאותן  שם  החת"ס  ממ"ש  לדברינו  ראי'  העיקר  והוא 
בזה  נוהגים  וא"כ הרי הם  זה דשנת תתנ"ו  פולין לא באו לכלל היתר 
כמנהג אבותיהם באשכנז מקודם הגזירה, ואם נאמר כדברי הרב הנז' 
שבאשכנז גם מקודם נהגו היתר פשוט לספר זקנו )כשהניח מקצת ולא 
כל זקנו( א"כ מדוע לא שמענו מעולם שיקילו בזה בכל מדינות פולין 
גם בדורות הקודמים )וגם אותן שאינם מתנהגים כלל בחסידות( שיקל 
א' לספר זקנו אפי' במקצת )זולת עבריין גם על שאר עבירות ר"ל( א"ו 
במקצת  אפי'  כלל  זקנם  לספר  מקודם  נהגו  לא  באשכנז  שגם  פשוט 
שברחו  פולין  במדינת  היושבים  היהודים  ע"כ  אצלם  יהודית  דת  והי' 
אז ממדינת אשכנז נשאר אצלם מנהג אבותיהם )כדברי החת"ס( שלא 
לספר הזקן ושלא לנגוע בקצהו כאשר זה ברור לעיננו וכדברי החת"ס 

זצ"ל בזה וכאשר הבאתי משמו שם וז"במג.

המשיג - כנראה לא עיין בכל דברי הצמח צדק

גם מ"ש דהך שלא לספר זקנו כלל וכלל הוא רק מדברי המקובלים, 
כנראה לא עיין בכל דברי שכתבתי שם וגם ממה שכתבתי בשם תשו' 
צמח צדק להגה"ק מליבאוויטש זצ"ל ובצ"צ כ' גם מאיסור לא ילבש גבר 
כמו שער בית השחי ובית הערוה ושער בית השחי אסור אפי' במספריים 

מד מג אסור ליגע כלל כמו שביאר בצ"צ הרבה דפים באורך ובעומק ע"שמד.
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א עוד ראיות דהגירסא הנכונה במעשה 		.
היא  החסיד  יהודה  רבינו  אודות  זה 
הדרת  ס'  ראה   – "תער"(  )ולא  "מספריים" 
פנים – זקן ח"א ערך "רבינו יהודה החסיד" 
ושם   – לשם  ובמילואים  ואילך  צה  )עמ' 
יהודה  רבינו  שיטת  דכ"ה  הוכחות  עוד 

החסיד דאסור לגלח הזקן במספריים(.
לפקפק  מקום  אין  שוב  עכשיו  והנה 
דאיכא  החסיד  יהודה  לרבינו  דס"ל  כלל 

דהנה  במספריים.  הזקן  בגילוח  איסורא 
לאור  יצא  תשס"ה(  )שנת  האחרון  בזמן 
)לראשונה( ספר גימטריאות לרבינו יהודה 
החסיד )מכתב יד יחידי שהי' למראה עיני 
קטעים  החיד"א  העתיק  ואף  החיד"א, 
ושם  בספריו(  פעמים  כמה  זה  מחיבור 
יהודה  רבינו  שיטת  מפורש  ל  סימן  בח"א 
אפילו  זקנו  מגולח   . . אדם  "וכל  החסיד: 
במספריים . . אסור לקרואתו לספר תורה; 

____________

הביטו כמה עונש גדול המגלח זקנו אפי' במספריים

קיצור  מס'  והביא  יין המשומר  מס'  מ"ש  על  הרב המשיג  מ"ש  גם 
של"ה )אות ק' ערך זיוג( שהביא שם בשם יין המשומר ושם כ' במקום 
מגלח זקנם "במספריים" כ' שם "בתער" וכן סיים בקיצור של"ה בסופו 
כי אחר  "בתער" עכ"ד. תמהתי בראותי  זקנו  עונש המגלח  גדול  כמה 
יין  מס'  רק  האלו  מהדברים  המקור  של"ה  בקיצור  בהג"ה  שהביא 
המשומר דף ל"ה ע"א והוא כן בס' יין המשומר בדף הנז' כמו שציין עליו 
)דפוס הראשון ווינעציאה שנת ת"כ( ושם כ' "במספריים" כמו שהבאתי 
א"כ כל דבר הולכין אחר מקורו כיון שרק ממנו הביאו, ואין לומר שט"ס 
הוא ביין המשומר, שהרי סיים שם הגאון מהרנ"ש זצ"ל בס' יין המשומר 
וז"ל הביטו וראו אחי ורעי כמה עונש גדול המגלח זקנו אפי' במספריים, 
לא כ"ש ק"ו בתער השם יצילנו מעונשא דא עכ"ל והרי בפירוש שהביא 
המעשה דר"י החסיד רק לדייק מזה דאפי' במספריים הי' העונש הגדול 
כנז' אלא שבעל ההגה"ה שבס' קיצור  וכתב בפירוש  הנז' כמו שסיים 
של"ה )והוא באמת רק לבעל ההגה"ה שהוסיף אח"כ כמהדורא בתרא 
כשחזרו והדפיסוהו עוד הפעם הס' הנז'( בהעתיקו מיין המשומר החסיר 
אלו התיבות באמצעו ובפרט בסופו וכ' ורק "בתער" – ]לסיבה לא נודע 
לי טעמו[ ואולי בכונה מחמת שהיו מקילין במדינת אשכנז בזה רובם 
ככולם וכאשר כ' שמקילין אז בסתם יינם ר"ל וכשם שמצוה לומר וכו' 
ע"כ השמיטו ורצה להפרישם עכ"פ מאיסור גלוח בתער וד"ל. עכ"פ זה 
)וגם  ונחזי כדברינו  ונייתי ספר  ברור כמ"ש ביין המשומר בדף הנזכר 

מה נדפס יין המשומר מחדש מלפני איזה שנים פק"ק מונקאטש(מה.
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ולרשע  טז[  נ,  ]תהלים  נ'  במזמור  דכתיב 
ומנלן   . . חוקי  לספר  לך  מה  אלקים,  אמר 
הרי   – במספריים"  אפילו  לגלח  דאסור 
החסיד  יהודה  רבינו  דלשיטת  להדיא 
איכא איסורא בגילוח הזקן אף במספריים. 
 – תורה"  לספר  לקרואתו  "אסור  ]במ"ש 

ח"ב  זקן   – פנים  הדרת  בס'  הדעות  רוכזו 
פי"ח או"ד )מ' תקמח ואילך([.

א בארוכה 		. האריז"ל  רבינו  דעת  בירור 
בענין איסור תספורת ותלישת שער הזקן 
זקן   – פנים  הדרת  בס'  בארוכה  ראה   –

"הוספה ה" )עמ' תתקכא ואילך(.

____________

 בירור שיטת האריז"ל באיסור תספורת ותלישת שער מהזקן
- זה פשוט לכל בר דיעה -

תרס"ה(  משנת  קס"ח  סי'  י"ח  )בקונ'  וכו'  מהכותב  ראיתי  ועתה 
נאצות,  מלא  הנוצות,  הפריז  מלילות,  בדברי  ולשון  פה  הרחיב  אשר 
בזיונות נמרצות. בראש כל חוצות. על כאלו אין כדאי להשיב בזה כי 
שמעתי תכונתה איש הבחור ההוא ואת שיחו ואין הצר שוה בניזק הדיו 
להשיב לו. וגם מצינו עוד בדברי נביאנו גווי נתתי וכו' )ומ"ש הפוסקים 
המחמירים שלא לאכול מאווזות הפטומות העתיק כל הענין מס' דרכי 
ידע ולא הביא דבר בשם אומרו  תשובה סי' ל"ג ועשה א"ע כאלו לא 
שלאח"ז  בקונ'  גם  אך  וז"פ(  לדנא  כעוכלי  לשם  דומה  הענין  אין  וגם 
)קונ' כ' סי' קע"ח( בא להשלים בדברי תורה ואם כי אחז"ל בד"ת ענה 
וכו' עכ"ז אינו בכדי השב כי אינם ד"ת, כאשר יראה כל רואה ומבין. כי 
ידו  להושיט  שלא  יותר  חמיר  האריז"ל  שעפ"י  הנז'  הכותב  מ"ש  הנה 
בזוהר  שהפי'  לומר  ורוצה  במספריים  להסתפר  שחשש  ממה  בזקנו 
וי לי' למאן דאושיט ידי' בדיקני' היינו שלא יגע בזקנו אבל להסתפר 
זקנו אינו איסור בדברי הזוה"ק עכ"ד. צחוק עשה לי וכל השומע יצחק 
לו וכי המסתפר אינו מושיט ידו בזקנו, והלא עוד נוסף ע"ז משחיתה 

במספריים שבידו, וזה פשוט לכל בר דיעה ולכל מעיין בכהאריז"למו.

לא עלי תלונתו כ"א על רבינו ספר החינוך מהראשונים וכל 
הפוסקים ושו"ת מהאחרונים; ה"צמח צדק" - גדול האחרונים

ומ"ש כי דעתו של רבינו הרא"ה שכ' דבמספריים פטור אבל אסור 
יכריע  שהזוהר  שנאמר  )לענין  כלל  הספק  בגדר  נכנס  אינו  לכתחלה, 
מו וכמ"ש עפי"ד השאילת יעבץ לעיל(. הלא הוא הדבר אשר אמרתי כי 
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ראה לעיל הערה כ.		.א
יהודה 		.א רבינו  צוואת  דברי  בנוגע 

החסיד בנדו"ד, ראה ס' הדרת פנים – זקן 
ובהוספה  צה-צו(.  )עמ'   126 הערה  ח"א 
לציין  יש  דבריו,  לתרץ  שם  המבואר  על 
הנוסח בצוואת רבינו יהודה החסיד בבכ"י 
רוטשילד: "אין לגלח ולהסיר שער בראש 
הזקן.  אודות  כלום  נזכר  ולא   – חדש" 
נדפסה  דעכשיו  מה,  הערה  לעיל  וע"ע 
החסיד  יהודה  לרבינו  גימטריאות  ס' 

הזקן  לגלח  דאסור  שיטתו  מפורש  ושם 
במספריים.

ראה לעיל הערה מה.		.א
א בס' 	. צדקה"  שמש  "שו"ת  ערך  ראה 

הדרת פנים – זקן ח"א )עמ' קעו(.
א זקנה 		. המגלחים  נגד  תוכחה  בענין 

במספריים וסם
אודות  אלו  בדבריו  ולבאר  לדקדק  נראה 

תוכחה נגד המגלחים זקנם במספרים:

____________

והמעשה  מהראשונים,  הרא"ה  רבינו  על  עוד  אם  כי  תלונתו  עלי  לא 
יוסף והמכתם לדוד )להגאון מהר"ד  רוקח והמרכבת המשנה והדברי 
פארדו זצ"ל( ועוד כיוצא ואחרון חביב הצ"צ לגדול האחרונים )הגאון 
מליובאוויטש זצ"ל( ונגד כל אלו יעיז הבחור הנזכר לכתוב שדבריהם 
נגד עיניו  הי'  ולא  כנז',  גם להצטרף לספק  נכנסו בגדר החשיבות  לא 
הספרים הנ"ל כלל רק בלי דעת ועיון שאוג ישאג על נעוה"ו וכל רוח 
דמשיחא  בעוקבתא  מקויים  ובעו"ה  וכו'  בלגינא  ואיסתרא  בו,  אין 
חוצפא יסגימז – ומ"ש מצוואת רי"ח הנה הלא נודע כמה ט"ס נפלו שם 
העתקת  על  לסמוך  יש  יותר  והלא  בפוסקיםמח.  כמ"ש  מהמעתיקים 
הגאון בס' יין המשומר שכ' בשם רבינו יהודא החסיד שהפליג בעונש 
ודלא כהועתק  כנ"ל  זקנו במספריים כמ"ש שם בפירוש  גם המסתפר 

בקצרה והחסיר מאמצעו בס' קיצור של"ה כנ"למט.

 הנוהגים איסור בגילוח הזקן במספריים וסם - 
אינו מטעם חסידות וקבלה בלבד רק מדינא

דעתי  על  עלה  לא  כי  דבריי  בתחלת  כתבתי  וכאשר  אגיד  והאמת 
כלל בזה על ערי אשכנז במדינות אשכנז וגם בהרבה גלילות במדינתינו 
שנהגו בקולא זו המה ואבותיהם ואבות אבותיהם כמ"ש הגאון חת"ס 
זצ"ל )ועיי' בשו"ת שמש צדקה חאו"ח סי' כ"ג שבאשכנז ואיטאליא נהגו 
הרבה  שם  ונמצאו  וכו'  דבר  לומר  שמצוה  כשם  ואחז"ל  בזה(נ  להקל 
ת"ח שהקילו בזה, והנח להם לישראלנא. אלא שראיתי הכותבים הנזכר 
כמחוייב  א"ע  ע"כ מצאתי  הנ"ל  רבותינו  דברי  בביז"ה  לחטוף  נא נ מט מח מז יוצאים 
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לישראל"  להם  "הנח  כאן  מ"ש  א( 
וכדו'  אשכנז  מדינת  לבני  ורק  אך  שייך 
ואבות  ואבותיהם  המה  זו  בקולא  "שנהגו 
לגלח  שהתחילו  כאן(  )כלשונו  אבותיהם" 
זקנם במספריים רק מפני ה"סכנת נפשות 
לעיל  )כלשונו  גדול"  הכרח  צד  על  ע"כ 
שלפני  "אותן  אבל  החת"ס(,  מרן  מדברי 
הגזירה שברחו לארץ פולין לא באו לכלל 
מרן  מדברי  לעיל  )כלשונו  זה"  היתר 
תוכחה.  חיוב  שייך  אכן  ואצלם  החת"ס(, 
]ואפילו א' מהרבנים המשיגים והמקילים 
הנז' בתשובה זו כתב להגה"ק בעל מנחת 
אלעזר )במכתבו הנדפס במפתחות שו"ת 
מנח"א ח"ב סמ"ח(: "וגם ההיתר שכ' אלא 
באותן  אבל  לספר  נהגו  שכבר  לאותן 
איסור  נהגו  שכבר  אנשים  ואותן  מדינות 
והחמירו על עצמן שלא לגלח זקנם אפי' 
במספריים שלא כעין תער לא היתה כונתי 
אסור  להם  כי  ח"ו.  לא,  וכלל  כלל  להתיר 
היתר  להם  ואין  בנדר  כקבלה  והוי  מדינא 
לעולם כי זה לא הוי כטעות בדין דהא יש 
פוסקים המחמירים, ובפרט חכמי הקבלה 
סי'  יו"ד  בשו"ע  יוצא  מפורש  וכבר  כידוע 
רי"ד יעו"ש ולזה הי' באמת כונתי שציינתי 
בוילק"י לעיין בסי' רי"ד כנז' שאינו מותר 
ההם  בימים  כתבתי  וכבר  הנ"ל  באופן  רק 
רבה  ומודעה  אזהרה  וילק"י  להעורך 
שח"ו  אדם  שום  יטעה  שלא  להדפיסה 
יצאתי להיתר גם לאותן שכבר נהגו איסור 
וראה עוד  גמור הוא".  כי להם איסור  כנז' 

לאותו רב שם לעיל הערה כ[.

ואפי' בנוגע לבני אשכנז וכדו', אנו רואים 
וכתבו  אמרו  כן  ישראל  גדולי  שכו"כ 
דברי תוכחה בענין גילוח הזקן במספרים 

 – פנים  הדרת  בס'  דבריהם  כמובא  וסם, 
יהונתן  רבי  הגאון  דרשת  וראה  ח"א.  זקן 
אייבשיץ )בעל ה"אורים ותומים"; ה"כרתי 
ופלתי" ועוד( בספרו אהבת יונתן )הפטרת 
י"ג  כנגד  הן  דדיקנא  שורות  "י"ג  ויקרא(: 
נוהגין  באשכנז  והנה  ]הרחמים[.  מדות 
שמספרים הזקן שלהם וע"ז צווח הנביא, 
י"ג  הן  י"ג  גימטריא  ז"ו  לי.  יצרתי  זו  עם 
שורות של זקן שיצרתי, והם תהלתי יספרו, 
מספרים  והם  מדות,  י"ג  עד  מכוונים  שהן 
י"ג מדות" )וע"ע עד"ז  במספריים ופוגמין 
לקמן  הו"ד   – דבש"  "יערות  בספרו  בכ"מ 
ח"א  זקן   – פנים  הדרת  ובס'  עה  הערה 
בעיון  הלומדים  ו"אלו  ואילך(.  קפב  עמ' 
ובעומק ספר התומים, צריכין ג"כ להעמיק 
ולעיין הדק היטב בדבריו אלו בספר אהבת 
יונתן, יערות דבש ותפארת יונתן, כי תורה 
אחת היא" )ס' עמודי ארזים דף נא(. "ובזה 
בשביל  אשר  המשכיל  לעין  ונגלה  מבואר 
הפילוסופיא  חכמת  ביותר  התגבר  זה 
והאפיקורסים במדינת אשכנז ודומיהם כי 
בעו"ה נלכדו במכמורות הבע"ד ונתפשטו 
 . . זקנם  גדול הזה שמשחיתים פאת  בעון 
וע"כ כל היהדות תלוי בזה . . עיקר היהדות 
 – הלכות  )לקוטי  כנ"ל"  ופאות  בזקן  תלוי 
חיו"ד   – מברסלב  נחמן  רבי  הגה"ק  תורת 

הל' גילוח([.

כמו  המדינות,  שאר  לבני  בנוגע  אבל  ב( 
אבותינו  "נהגו  ששם  וכדו',  ליטא  מדינת 
להחמיר  במדינתו  אבותינו  ואבות 
בתחילת  חיים  החפץ  מרן  )לשון  בזה" 
הזקן  גילוח  בנוגע  אדם  תפארת  קונטרס 
בזיון  זה  הי'  הדורות  "ובכל  במספריים(, 
בדורות  ורק  זקן  לו  הי'  שלא  מי  גדול 

____________

לכתוב האמת כי הנוהגים איסור בזה אינו מטעם חסידות וקבלה בלבד 

רק ג"כ מפני דת יהודית וכד' הפוסקים שמחמירים בזה וכמ"ש הצ"צ 
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למדו  כי  בזה  לזלזל  התחילו  האחרונים 
שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  )לשון  מהגוים" 
עד"ז  וראה  ס"ה,  יושר  ארחות  בספרו 
בדברי החפץ חיים בקונטרס תפארת אדם 
שם( – כן נהגו הרבה גדולי ישראל להוכיח 
הי'  וכן  וסם.  במספריים  זקנם  המגלחים 
בנו  שכתב  כמו  חיים,  החפץ  מרן  הנהגת 
ימי  "תולדות  )במאמרו  חיים  החפץ  של 
חייו בקיצור" שנדפס בתחילת ס' "מכתבי 
אבא  הוכיח  תוכחות  "כמה  חיים"(:  חפץ 
עניני  על  ובדפוס,  ובכתב  פה  בעל  בזה, 
"והחפץ  שנה",  אחר  שנה  הזקן,  גילוח 
תפארת  נקרא  ע"ז  שלם  ספר  חיבר  חיים 
לספר  שלא  ליזהר  נכון  שם  וז"ל  אדם 
קניבסקי  )הגר"ח  במספרים"  אפילו  הזקן 

שליט"א בספרו אורחות יושר ס"ה(.

הלמ"ד  מערכת  )כללים  חמד  שדי  וראה 
גילוח  לאסור  שהעלה  ]לאחר  קטז(:  כלל 
הזקן אף במספרים שלא כעין תער – ראה 
ואחד  הרואה  "ואחד  לד[:  הערה  לעיל 
זה  על  להוכיח  קולו  ירים  כשופר  השומע 
המספחת  פשטה  כבר  לומר  יתיאש  ולא 
כן  לומר  חלילה  קשבת  אזן  יתנו  ולא 
יקבלו  יוכיחום  אם  קדושים  וישראל 
באהבה ואפילו אם רק נפש אחת מישראל 
כאילו  לנו  הרי  שחת  מרדת  להצילו  נוכל 
שאחד  עלי  אני  ומעיד  מלא  עולם  נקיים 
הימים  כל  דרכו  זה  יצ"ו  דורנו  מחכמי 
להוכיח על זה במתק שפתים ורבים השיב 
מעון זה ה' יזכנו לזכות את הרבים לעשות 

נחת רוח ליוצרנו יתברך שמו".

ובנוגע תגובת עוד מגדולי ראשי הישיבה 
נגע  "כשנתפשט  הנה:  ליטא,  במדינת 
הישיבות  תלמידי  בין  הזקן  תספורת 

גורדון  זצ"ל  אליעזר  ר'  הידוע  הגאון  אחז 
וכשראה  חזקים,  היותר  באמצעים 
שעומדים במרדם הרעיש את גאוני הזמן, 
אלי'  ר'  והישיש  פרידמאן  הרי"ד  הישיש 
חיים מייזל ואת הגאונים האדירים ר' חיים 
ר'  ואת  בריסק[  אב"ד  ]סולוביצ'יק  הלוי 
חיים עוזר ]גרודזינסקי אב"ד ווילנא[, זכר 
על  איסור  להטיל  ודרש  לברכה,  צדיקים 
ועל  חכמים,  סמיכות  להם  לתת  הרבנים 
ועל  הזביחה,  אומנות  מללמדם  השובי"ם 
קהלות הקדש שלא לתת להם שום משרה 
ז  שנה  תורה"  "יגדיל  )קובץ  קדש"  של 

חוברת ה עמוד ערב(.

וראה גם דברי תוכחה החריפים של הגאון 
ישיבת  )ראש  עפשטיין  מרדכי  משה  רבי 
מרדכי"  "לבוש  בספרו  סלאבדקא(  ואב"ד 
כל  יתבונן  "ומזה  ז(:  )עמ'  קמא  בבא  על 
איש מישראל לחוס על בניו רק כשהולכים 
בדרכי ה' . . מגדלי זקן. אך לא לאלה . . בוזי 
כשאין   . . לבניו  יחשוב  לא  אלה  קודש. 
מעליהם  שהסירו  לישראל  דומה  צבעם 
משה  ר'  שהגאון  "ושמעתי  אלקים".  צלם 
מרדכי ז"ל רצה שיגדלו זקן, והבחורים לא 

רצו" )שו"ת פאת שדך סי' קיא(. 

* * *
סימן  חיו"ד  שלום  תורת  בשו"ת  ועד"ז 
בני  מאמינים  לאחב"י  רבה.  "מודעה  מה: 
רבים  נמצאים  כאשר  היות  מאמינים, 
זקנם  פאת  להשחית  לעצמן  המקילין 
שהובא  במה  א"ע  ותולים  במספרים 
עפ"י  זאת  שעושים  ואומרים  בשו"ע 
ברבים  להודיע  החיוב  עלינו  דשו"ע  דין 
הוא  גמור  איסור  כי  המה  טועים  כי 
הרבה  ובררו  שהוכיחו  כמו  מדאורייתא 

____________

שם שרבינו האריז"ל לא מטעם קבלה בלבד נהג איסור בזה רק מדינא 

ונצורות אמתיות  וכמו שביאר שם באורך ובירר ע"ש ותמצא חדשות 
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גאונים קדמאי ובתראי שעוברים בזה על 
כמה לאוין .וכאו"א מחויב להודיע לאנשי 

ביתו האיסור החמור הזה".

* * *
התורנים  בין  גם  המחלה  שפשטה  ו"אף 
ולכן  זה,  בשביל  הדבר  נשתנה  לא  יחיו, 
החזו"א  )מרן  זה"  בענין  סולדת  נפשי 
הזקן  גילוח  בנוגע  סקצ"ח  ח"א  באגרותיו 

במספריים כעין תער(.

מספרים  ע"י  הזקן  גילוח  בנוגע  וכ"ז  ג( 
ספק  "אין  גילוח  מכונות  בנוגע  אבל  וסם, 
מרביצי  על  ותוכחה  חינוך  חיוב  יש  כי 
וראשי  יחי'  עליהם  ה'  החשובים  תורה 

צעירי  להזהיר  ואתר  אתר  שבכל  חינוך 
הממיט  זה  משחית  להרחיק  המתבגרים 
יום  בכל  תורה  איסורי  הרבה  עליהם 
ויום" )שו"ת שבט הלוי ח"י חיו"ד סקל"ו(. 
שיהא  מוטב  ולומר  מלשתוק  ו"חלילה 
באיסור  לציבור  הנוגע  בדבר  כי  שוגגין, 
דאורייתא המפורש בקרא ורבים נכשלים 
ובפרט  כן.  אמרינן  לא  אזהרה  בלא 
במקום שדור הצעיר יהי' נכשל ע"י הדור 
)הגאון  כן"  לומר  אסור  בודאי  שלפניהם 
בעל שו"ת באר משה במכ' בס' הדרת פנים 
בהקול  דורנו  גדולי  וכ"כ   .)23 עמ'  זקן   –
נספח  לקמן  הנדפס  תשס"ח  דשנת  קורא 

א, ע"ש.

____________

ברחמים  כ"י  בכלל  גליות  בקיבוץ  במהרה  לראות  יזכנו  וה'  ישן  מלא 
רבים.

* * *
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א זה תשובה מבנו 		. חשוב להבהיר שאין 
אם  כי  צבי,  חכם  שו"ת  בעל  הגאון  של 
נדפסה  שלא  עצמו  צבי  החכם  תשובת 
צבי  חכם  שו"ת  של  הראשונים  בדפוסים 
שו"ת  של  האחרונים  בדפוסים  ]אבל 
הספר  בסוף  זו  תשובה  נדפסה  צבי  חכם 
)"הקונטרס  חדשים"  "תוספות  בקונטרס 

מרבינו  תשובות  ס"ז  בקרבו  יכיל  הלז 
בדפוס  באו  לא  אשר  זצ"ל  צבי  החכם 

בספרו עד כה"( סי' כו[.

א ראה ערך "חכם צבי" בס' הדרת פנים 		.
ערך  שם  ואילך(;  קעא  )עמ'  ח"א  זקן   –

"רמב"ם" או"ב )עמ' צא(.

____________

קונטרס שירי המנחה
"הגהות קצרות, תיקונים והערות לס' שו"ת מנחת אלעזר" )לשון המחבר זצ"ל(

סימן מ"ח

גם ה"שו"ת חכם צבי" אסר גילוח הזקן במספריים 
משום לא ילבש

וכו' הגיע  גם במספריים  )דף מ"ז ע"ב( במ"ש איסורא מיהא איכא 
בן  ז"ל  משולם  מ'  להגאון  משולם  רב  דברי  שו"ת  עתה  בעה"י  לידי 
הגאון חכ"צ ]חכם צבי[ ז"ל וכ' שם )בסי' ו' דף ז' ע"א( ]ולאשר הס' אינו 
בנמצא כ"כ אעתיק לשונו[ וז"לנב כתב הרמב"ם פרק בתרא מהל' חוקות 
העכו"ם דין ו' דפאות הראש ומותר ללקט הפאה במספריים ובפיאות 
הזקן שאחריו כתב לפיכך אם גלח זקנו במספריים פטור דמשמע אבל 
אסור, וכבר העיר עליו בכ"מ וסובר דלאו דוקא והוא דוחק ברבינו משה 
השחתת  דמתורת  דנהי  להרמב"ם  דס"ל  בעיני  והנראה  וגריס  דדייק 
פיאות לית לן במספריים כיון שאינו משחית מתורת תכשיט וקישוט 
נשים הוי יש לאסרו, ומתניתין נמי דייקא דלא קתני אלא אינו חייב ולא 
מותר והיינו מטעם קישוט ובפיאות הראש לא שייך דאדרבא גידולם 
ושערם נוי להם נ"ל, עכ"ל בתשו' דברי ר' משולם הנז' וזהו כד' הצ"צ 

נג נב החדשות ושארי האחרונים עיי"ש במקומםנג.
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נספחים:

גדר "מכונות גילוח" של ימינו – דין תער או מספריים? נספח א: 

......................................................  מ פסק דין מאת גדולי דורנו 

דעת תורה בענין גילוח וגידול הזקן: נספח ב: 

....................  מב מאת מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א 

מניעות לגידול הזקן משום שידוכים ופרנסה: נספח ג: 

...............................................  מה שיטת מרן החפץ חיים זצ"ל 

עוצם קדושת הזקן – כו"ע מודים לזה .............................  נו נספח ד: 

דעת גדולי חכמי הספרדים בענין גילוח וגידול הזקן  סא נספח ה: 



דעת תורה בענין גילוח וגידול הזקן הוספה: 

מאת מרן הגאון רבי אהרן ליב שטיינמן זצ"ל..................... סה

......................................  סז סיומא דספרא: רחל מבכה על בני' – למה? 
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נספח א

 גדר "מכונות גילוח" של ימינו – דין תער או מספריים?:
פסק דין מאת גדולי דורנו

בס"ד יום ב' לסדר "לא תשחית פאת זקניך" ניסן תשס"ח

פסק דין
הן מודעת לכל דבר פירצת מכונות הגילוח, אשר אסרוהו רבותינו 
גדולי הדור, מרן החפץ חיים זצ"ל, ומרן החזו"א זצ"ל, וזה אפילו במכונות 
שבימיהם אשר מאז כבר עברו המכונות שכלולים רבים, וגרועות הרבה 
יותר. וכן הורו מרן בעל קהלות יעקב זצ"ל ומרן הגרא"מ שך זצ"ל, בשם 
מרן החזו"א שהיה אוסר בכל מכונה כתער ממש, כי בתוה"ק לא נכתב 
כמבואר  אסור  בו השחתה  שיש  גילוח  וכל  "לא תשחית",  אלא  תער 

במכות כא. וברמב"ם פי"ב מעכו"ם.

שערות,  בשתי  רק  אפי'  למישעי  המגלחות  המכונות  כל  ולכן 
ראשי  כל  על  דאף  וכמובן  זקנך".  פאת  "לא תשחית  איסור  בכלל  הן 
הישיבות הקדושות לעמוד בפרץ ושלא להרשות הכנסת מכונות גילוח 
היכולות לגלח למישעי, וא' המקיף וא' הניקף במשמע, ומצוה גדולה 
ללמוד בספרו של רבינו החפץ חיים זצוק"ל "תפארת אדם" שנוסד על 

חיזוק שמירת איסור זה, ובו מבאר שכר גודל המקיימה בזה ובבה.

נד שמואל הלוי ואזנרא.י.ל. שטינמןיוסף שלו' אלישיב
אי"ש  החזון  מרן  איתי  דבר  כאשר 
מרן  שכבר  לו  הראיתי  בזה  זצ"ל 
לאיסור  לי  פשיטא  היה  זי"ע  החת"ס 

כאשר ביארתי בעזה"י בתשובה

חיים קניבסקיניסים קרליץמיכל יהודה לפקוביץ

נתן צבי פינקלשמואל אויערבאך

שם  כתוב  והי'  אלישיב[,  ]הגרי"ש  רבינו  קמי'  זה  קורא  קול  שכשהביאו  "יצויין  נד. 
שהמכונות גילוח הם ב'חשש' איסור תער, סירב רבינו לחתום ע"ז, עד שיתוקן לאיסור 
'ודאי' ולא בלשון 'חששא'" )ס' אשרי האיש – פסקי מרן הגרי"ש אלישיב – יו"ד ח"א עמ' 

קמג(.

_______________
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ירחמיאל אונגרישר
ראש ישיבת בית מדרש עליון

ברוך מרדכי אזרחי
ראש ישיבת עטרת ישראל

אברהם ארלנגר
מראשי ישיבת קול תורה

מנחם צבי ברלין
ראש ישיבת רבינו חיים עוזר

ברוך שמואל דויטש
מראשי ישיבת קול תורה

צבי דרבקין
ראש ישיבת גרודנא באר יעקב

משה הלל הירש
ראש ישיבת סלבודקא

ברוך וייסבקר
ראש ישיבת בית מתתיהו

צבי ויספיש
ראש ישיבת אבן ישראל

עמרם זקס
ראש ישיבת סלבודקא

דוד כהן
ראש ישיבת חברון

גבריאל יוסף לוי
ראש ישיבת באר התורה

יששכר מאיר
ראש ישיבת הנגב

דוד מן
ראש ישיבת כנסת חזקיהו

שמואל מרקוביץ
ראש ישיבת פוניבז'

יהושע נויבירט
ראש ישיבת חכמת שלמה

יהודה עדס
ראש ישיבת קול יעקב

ברוך דב פוברסקי
ראש ישיבת פוניבז'

אבינועם פוסטבסקי
ראש ישיבת ברכת יצחק

אביעזר פילץ
ראש ישיבת תפרח

אריה ליב פינקל
ראש ישיבת מיר ברכפלד

בצלאל פנחסי
ראש ישיבת ברכת אפרים

דב פרוינד
ראש ישיבת אמרי צבי

דב צבי קרלינשטיין
ראש ישיבת גרודנא

יגאל רוזן
ראש ישיבת אור ישראל

צבי רוטברג
ראש ישיבת בית מאיר


 

הזקן  גילוח  בענין  זצ"ל  שטיינמן  לייב  יהודה  אהרן  רבי  הגאון  מרן  תשובת 
במכונות גילוח

תשובת מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א
אי איכא מציאות של "מכונת גילוח כשרה"

  ד"בס

Is Any 
Shaving 
Machine 

“Kosher?”
 

A clear Halachic Ruling from 
Maran HaRav Chaim Kanievsky, Shlita

regarding the prohibition of shaving one’s 
beard with any electric shaver

 

“The Chazon Ish prohibited every 
[shaving] machine. All the Gedolim 
of our generation ruled similarly” 

 
 

For a comprehensive treatment of this subject, see: 
 ÌÈÙ -Ô˜ÊSefer Hadras Ponim Zokon /  / by Rabbi Moshe Wiener / The Cutting and Growth ofת‰„¯

the Beard in Halachic Perspective / Published with the Endorsements of the Leading Halachic 
Authorities of our Times / 1,024 pages (in expanded third edition) 

 

בתשובה לשואל בדין מכונות גילוח, 
כתב וזה לשונו:

כידוע שגדולי ישראל אסרו וזה קרוב 
דאורייתא  איסור  בזה  שיש  לודאי 

לדבריהם ואין מה להוסיף בזה.

אהרן יהודה ליב שטינמן
אור לכ"ד אלול תשנ"ח
בני ברק יצ"ו
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א פי"ט 		. ח"ב  זקן   – פנים  הדרת  ס'  ראה 
ובמילואים לשם.

א ראה שם ח"ב פ"ד הערה 4.		.
א בן 		. יונתן  "תרגום  ערך  ח"א  שם  ראה 

עוזיאל" )עמ' לג-לז(.
ראה שם ח"ב פ"ג.		.א
)ספר 		.א "רא"ה  ערך  ח"א  שם  ראה 

החינוך(" )עמ' קיב-קיד(.

____________

נספח ב

דעת תורה
בענין גילוח וגידול הזקן

מאת הגאון מרן שי"ח בהגרי"י קניבסקי שליט"א
]בנו של הגאון ה"סטייפלער"[


התוכן

גילוח הזקן – בזיון גדול ולמדו מהגוים / גילוח הזקן במספרים – אסור משום 
לא ילבש גבר שמלת אשה ומשום חקות גויים – שיטת מרן החפץ חיים / דין כל 
מיני מכונות גילוח – שיטת מרן החפץ חיים ומרן החזו"א והגאון הסטייפלער 
והג"ר אלעזר מנחם מן שך / הסרת הזקן ע"י סם – שיטת מרן החזו"א / דעת 
מרן החפץ חיים: לא להקטין הזקן אפי' במספרים / חומר ענין הסרת הזקן ע"י 

מספריים וסם – שיטת מרן החזו"אנד



כתב הגר"ח קניבסקי שליט"א בספרו "ארחות יושר" )סי' ה' עמ' יט-כ(:

ה

הדרת פנים

בשבת )קנ"ב א'( הדרת פנים זקן וגינו בזה את הצדוקי הסריס ואמרו 
לו ברוך המקום שמנעך מזה ע"ש, ובכל הדורות הי' זה בזיון גדול מי 
שלא הי' לו זקןנה ורק בדורות האחרונים התחילו לזלזל בזה כי למדו 

מהגויםנו.

ובתרגום יונתןנז אי' שעובר בזה משום לא ילבש גבר שמלת אשהנח 
וכ"כ החינוךנט והוסיף שעובר משום  נט נח נז נו נה נד והיינו אפי' אם מספר במספרים 



מי נספח ב / דעת תורה בענין גילוח וגידול הזקן 

א חקות 	. "איסורי  פ"ד:  ח"ב  שם  ראה 
גויים".

)עמ' 		.א חיים"  "חפץ  ערך  ח"א  שם  ראה 
רסא ואילך( ובמילואים לשם.

א )עמ' 		. איש"  "חזון  ערך  ח"א  שם  ראה 
דש ואילך( ובמילואים לשם.

א ראה שם ח"ב פ"א: "מכונות גילוח".		.

קניבסקי" 		.א "הגר"י  ערך  ח"א  שם  ראה 
ובמילואים  )עמ' שכה  גאון"(  )"סטייפלער 
זקן  פנים  הדרת  ס'  בפתיחת  וראה  לשם(. 

עמ' 16-17.

א ראה שם עמ' 16, ולאח"ז נדפס מכתבו 		.
ח"ג  ומאמרים"  "מכתבים  בספרו  גם  בזה 

עמ' עה.
א ראה שם ח"ב פ"ט.		.

____________

ובחוקותיהם לא תלכוס והביאו החפץ חייםסא בספר המצות הקצר )ל"ת 
קע"ז(.

ומרן החזו"אסב מאד לא היתה דעתו נוחה מזה.

]לא מבעיא בהמכונות גילוחסג שנוהג היום שכבר כתב החפץ חיים 
)בלקוטי הלכות מכות כ"א ב' בעין משפט אות ז'( שעובר בזה על פאת 
זקנם לא יגלחו ומרן החזו"א החמיר בזה מאד בכל מיני מכונות גילוח 
ולא התיר אפי' למכור למי שמגלח בתער להצילו מאיסור תער רק ציוה 
שקרוב  ואמר  מאד  בזה  מחמיר  הי'  זלה"הסד  אאמו"ר  וכן  לגוי  למכור 
מאד שזהו תער ממש ועוברין עליו חמשה לאוין וכ"כ מרן הגרא"מ ש"ך 
]שליט"א[סה וז"ל בענין להסתפר הזקן עם מכונת גילוח חשמלי יעוין 
בס' לקוטי הלכות על מס' מכות לבעל הח"ח בדף י"ד ב' בעין משפט 
שם שכתב שאסור ואין להקל בזה וגם ידוע שהחזו"א זצוק"ל אסר בכל 

מכונה עכ"ל.

רק אפי' המסתפרים במשחה שקורין סםסו ג"כ מאד לא היתה דעתו 
נוחה מזה[.

והחפץ חיים חיבר ספר שלם ע"ז נקרא תפארת אדם וז"ל שם נכון 
שבזה  המקובלים  כתבו  כי  במספרים  אפי'  הזקן  לספר  שלא  ליזהר 
במדינתנו  אבותינו  ואבות  ואבותינו  מלמעלה  הקדושה  צנורות  עוקר 
נהגו להחמיר בזה וביותר כהיום שנהגו הרבה מפריצי עמנו בהשחתת 
התער מצוה רבה לכלל ישראל להתחזק בזה ולא להקטין הזקן אפי' 
במספרים דהיינו להראות לפני הכל שהמצות שציותה תורה להצטיין 
סו סה סד סג סב סא ס בזה האיש יהודי חביב אצלנו ואין אנו מתבישין בהם ח"ו וכעין זה איתא 



מי       תספורת הזקן במספריים וסם - איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה

מגודל  זקנך  לו  לאדם שאומרים  דומה  הדבר  למה  משל  י"א  בברכות 
אמר להם יהי' כנגד המשחיתים ופי' בתוס' רבנו יהודא )וכ"ה בחידושי 
הרשב"א שם( שהכונה שזה שאלו מפני מה הוא מגודל כ"כ וזה השיבו 
מפני שנמצא משחיתים אותו לגמרי ועוברים על לא תשחית וגו' לפיכך 

הראיתי היפוך עכ"ל.

ובקובץ אגרות ממרן החזו"א )ח"א סי' קצ"ז( ע"ד הסם אם אינו סם 
המות אינו גם סם חיים ומאד קשה עלי הדבר שאינו ממדת הצניעות 
ושוללים בזה קדושה,  ישראל רק למדו מהגוים בגולה  זה לבוש  ואין 
תער  כעין  זקן  מגילוח  נוחה  דעתי  אין  מעולם  כתב  קצ"ח(  )סי'  ושם 
בהיותי מורגל באיסורו מדור הקודם והי' הדבר חמור מאד כמו גילוי 
ראש בחוצות והי' הדבר נחשב כשינוי מלבושיהם לבוש הישראלי ואף 
שפשטה המחלה גם בין התורנים יחיו לא נשתנה הדבר בשביל זה ולכן 
נפשי סולדת בענין זה, ואמר מרן ז"ל שכשנכנס אליו אדם שמוריד זקנו 

או שמגדל בלורית נהי' לו כ"כ לא טוב עד שעומד לו להקיאסז.

סז 

א א' 		. אות  איש"  "חזון  ערך  שם  ראה 
)עמ' דש( שכן העיד בשם החזו"א תלמידו 
אל  במכתבו  שליט"א  שטערנבוך  הגר"מ 

בלבד(:  הזקן  גילוח  )בנוגע  הספר  מחבר 
דכשבא  זצ"ל,  החזו"א  ממורי  "שמעתי 

לפניו יהודי בלא זקן, כמעט שמקיא".

____________



מה נספח ג / מניעות לגידול הזקן משום שידוכים ופרנסה 

א הזקן 		. לגידול  מניעות  בענין  בארוכה 
 – פנים  הדרת  ס'  ראה   – שידוכים  משום 
שם  ראה   – פרנסה  משום  פט"ז.  ח"ב  זקן 

ח"ב פי"ז.

לאחרונה  הנה  שם,  עמ"ש  ובהוספה 
ח"ה,  והנהגות  תשובות  שו"ת  ס'  נדפס 
מתוך  שמגלחים  "ויש  רס"ד:  בסימן  ושם 
בנקל,  יותר  שידוך  ימצאו  שבזה  מחשבה 
וכבר דחה הקדוש החפץ חיים זצ"ל בספרו 
וברור  זו בטוב טעם,  'תפארת אדם' סיבה 
לחפש  הבנות  את  היום  לחנך  שחייבים 
ויראת  טובות  ובמדות  בתורה  גדול  חתן 
לובש  או  זקן  מגדל  שהבחור  ומה  שמים, 
הכרעה  שום  לזה  יהא  שלא  ארוך  מלבוש 
לעולמים,  גורלן  עמו  לבנות  לבחור  במי 
בית  לבנות  דשמיא  לסייעתא  תזכו  ואז 
בבתי  למחנכות  וראוי  בישראל.  לתפארת 
הגדלות  שרק  לבנות  להדגיש  הספר 
שיקבע  הוא  טובות  ומדות  ויר"ש  בתורה 

אצלן עם מי לבנות עתידן!"

"בעיר ראדין, מקום משכן הגאון צדיק 		.א
הדור בעל החפץ חיים הי' מעשה . . שאחד 
מבחורי חמד . . הניח זקנו מגודל והי' ידוע 
ומפורסם לכל שעי"ז יש לו קשוים גדולים 
חיים  החפץ  לפני  אביו  ובא  שידוך,  בענין 
לבנו  שיצוה  ור"מ  אב"ד  בתור  זצוק"ל 
ביד  )היינו  בידו  שיהי'  כדי  זקנו  להסיר 
אביו( להשיא אשה לבנו כאשר מצוה ע"ז, 
חיים  החפץ  לו  השיב  תמיהתו  גודל  ועל 
עצמו  בחור  באותו  הרוצה  ישראל  שבת 
איננה  בעצמו  בחור  ואותו  זקנו,  יגלח  אם 
אין בה סימן ברכה,  רוצה כשזקנו מגודל, 
רוצה  אינה  שהיא  במה  להצטער  לו  ואין 
בו וה' יזמין לו זווג יותר טוב והגון" )שו"ת 
]בענין מניעות  באר משה ח"א סימן סב(. 
לגידול הזקן מצד כבוד אב ואם – ראה ס' 

הדרת פנים – זקן ח"ב פט"ו בארוכה[.

____________

נספח ג

מניעות לגידול הזקן משום שידוכים ופרנסהסח:
שיטת מרן החפץ חיים זצ"לסט

 

קונטרס תפארת אדם למרן החפץ חיים זצ"ל
)הקדמה ופ"א(:

"אין להקטין הזקן אפילו במספריים"

זה לשון מרן החפץ חיים זצ"ל בספרו קונטרס תפארת אדם )הקדמה 
ופ"א(:

"מצוה רבה לכלל ישראל להתחזק בזה ושלא להקטין הזקן אפילו 
במספריים . . . "

סט סח 



מו       תספורת הזקן במספריים וסם - איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה

א היינו דהי' פשוט להם דאיכא קדושה 	.
ראה   – מצוה  של  כחפץ  הזקן  לפאות 
שבועות לח, ב, שהנשבע צריך ליטול בידו 

חפץ של מצוה כגון ספר תורה או תפלין.
אחד 		.א אפילו  נמצא  "לא  לפני"ז  אבל 

באלף" שהסיר זקנו במדינות ליטא ורוסי' 

)מרן החפץ חיים שם פ"א(.
א בסיבת 		. רבותינו  מגדולי  עדיות  עוד 

 – וכו'  ליטא  במדינת  הזקן  גילוח  התחלת 
ראה ס' הדרת פנים – זקן ח"ב פ"ד הערה 4 

)עמ' תמ( ובמילואים לשם.

____________

לפאות הזקן - קדושה כמו חפץ של מצווה

"וזכרוני כשהי' נשבע איש יהודי הי' נשבע בפאת ראשו וזקנוע."

ההנהגה להסיר הזקן - יש להפליא מאד

"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."

סיבות התחלת גילוח הזקן במדינות ליטא ורוסי'

אך  סיבות  כמה  יש  בעו"העא  שהורגל  הזה  שלעון  לנפשי  "ואומר 
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 לאחתעב."

החשש לגידול הזקן מצד שידוכים - זהו טעות מעיקרו

בימים  שבא  לבחור  יחזיקוהו  זקנו  יתגדל  שאם  שחושש  יש  "א( 
שנוצר  קודם  כי  מעיקרו  טעות  זהו  ובאמת  עמו  מלהתחתן  ויתרחקו 
יצירת  קודם  יום  שארבעים  שאחז"ל  וכמו  זיווגו  לו  הוכן  כבר  האדם 

הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני וכו'."

 תספורת הזקן משום שידוכים - הוא חסרון באמונה
"אוי ואבוי למי שחושב כזאת על בורא עולם יתברך"

"ולבד כ"ז הוא חסרון באמונה כי לפי מה שידוע מתורתנו הקדושה 
ברואיו  על  ומשגיח  עולם  אל  הוא  שהקב"ה  ישראל  כל  מאמינים  עב עא ע וכן 



מז נספח ג / מניעות לגידול הזקן משום שידוכים ופרנסה 

להזמין להם כל צרכיהם וכן עניני הזווג וכדכתיב ומה' אשה לאיש היתכן 
שבשביל שאדם מקיים מצותו שלא לגלח פאת זקנו יעכב מלהזמין לו 
אשה הראוי' לו ]אוי ואבוי למי שחושב כזאת על בורא עולם יתברך[."

השגת שידוך ע"י גילוח הזקן - האמת הוא בהפכו

"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 להתחתן 

דוקא עם איש כזה."

הפסד שידוך משום גידול הזקן - בודאי הוא לטובתו

"ומה שיראה לעיניו שמתרחקים ממנו איזה אנשים עבור זה שאינו 
מגלח זקנו בודאי הוא לטובתו כי אין ראוי להזדווג בהם וכמו שכתוב 
גורל הצדיקים למען לא ישלח הצדיקים  ינוח שבט הרשע על  כי לא 
בעולתה ידיהם והכונה שע"י התדבקותו בהם יגרום לו לבסוף לשלוח 

ידו בעול כמותם ולכך מסבב הקב"ה שלא יפול בגורלם."

 ע"י קישוט הזקן - הפסד שלום בית והפסד פרנסה
"לשמחה מה זו עושה"

"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 מצותה שי"ת ושם בטחונו בה' 
בודאי יוכל לקוות לו שיזמין לו זווג הגון אשה משכלת ויראת אלקים 
ושתהי' לו לעזר בימי חייו )כמאמרם זכה עוזרתו( ושיזכו לדור ישרים 
וישמח בהם סביב לשלחנו משא"כ מי שאין שם בטחונו בה' וסר מדרך 
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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 תהי' ברכת ה' שורה בתוכם ולפעמים 
עושה.  זו  מה  לשמחה  ואז  ביתו  טרף  למצא  למרחוק  שיתנודד  יגיע 
ובאמת כ"ז מבואר בכתבי הקודש שעבור שיתחזק לקיים מצות ה' זוכה 

לדור ישרים."

ביטול שידוך משום גידול הזקן - בודאי מזומן לפניו טובה 
יותר גדולה

". . . 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."

 



מט נספח ג / מניעות לגידול הזקן משום שידוכים ופרנסה 

עוד מדברי מרן החפץ חיים בקונטרס תפארת אדם:

המסיר זקנו - ה"ה כהולך ומכריז בקול כי מורד אנכי בצווי 
מלכו של עולם

"יש שנכשלין בעון הגדול הזה מפני חסרון ידיעה שאינם יודעים את 
חומר האיסור . . אין לך עבירה שיש בה פרסום כמותה, דאף מי שעובר 
כי  עונו  ניכר  אינו  שוב  אחר  במקום  מהם  כשילך  מ"מ  ברבים  עבירה 
הלא אינו חרות על מצחו, משא"כ בזה בכל מקום שיושב והולך חטאתו 
נסרחת עמדו והרי הוא כהולך ומכריז בקול כי מורד אנכי בצווי מלכו 
של עולם, וידוע שעון חילול השם גדול מאד מאד ואין מקיפין בחלול 

השם" )שם פ"ב(.



עון זה חמור משאר עונות - שבתמונה זו בראו הקב"ה 
להבדיל בין איש לאשה

"ועון זה חמור עוד משאר עונות שהם חוץ לגוף ועון זה נדבק בעצם 
תמונת צורתו. שבתמונה זו בראו הקב"ה להבדיל בין איש לאשה והוא 
ממרה ברצון השי"ת ועובר צוויו ומגלח עצמו ונושא עונו החמור תמיד 

על פניו.

איך יעיז לבקש מהקב"ה על צרכיו 
בעוד שהוא נושא חותם המרידה על פניו

"גם צריך להתבונן בנפשו איך יעיז פניו לבקש מהקב"ה על צרכיו 
בעת צר בעוד שהוא נושא חותם המרידה על פניו" )שם פ"ד(.



המסיר זקנו שעי"ז תהי' מראהו יפה - הדבר באמת בהפכו

שהיצר  היפוי,  מפני  הזה  החמור  העון  על  לעבור  סיבה  יש  "עוד 
וימצא חן בעיני הבריות, והדבר  יפה  מפתה אותו שעי"ז תהי' מראהו 
באמת בהפכו, שהדרת פנים הוא הזקן כדאיתא בשבת )דף קנב(. וגם 



נ       תספורת הזקן במספריים וסם - איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה

החן שימצא לפי דעתו הוא רק אצל אנשים נערים וסכלים, אבל אצל 
אנשים חשובים אדרבה יתגנה בזה הרבה, ואם כי אין מגידין לו בפניהם, 

אבל נבזה הוא בלבם עבור זה" )שם פ"ה(.



הזקן - אות היהדות 
המסיר זקנו - אות הוא שלבו פונה מדרך ה'

בל"א שילד(  )הנקרא  אות  איזה  כמו  הוא  בזמנינו  הזקן  "כי באמת 
שמציב כל בעל מלאכה מבחוץ בעיירות הגדולות שזה האות מורה על 
תוכן האיש הדר שם אם הוא רצען או חייט או ספר. כן הוא הזקן, הוא 
תואר האיש הישראלי וצותה התורה שלא להשחיתו, וכשמקיים רצון 
הוא  שנאמן  ומוחו  בלבו  בפנימיותו  שנמצא  מה  כל  על  מורה  השי"ת 
לה' ותורתו, וכשמשליך הזקן אחרי גוו ומגלחו, אות הוא על האיש הזה 

שלבו פונה מדרך ה' ולבו מלא תרמית והוללות" )שם פ"ה(.



ע"י קישוט הזקן - עובר באזהרת לא ילבש גבר

בו  אין  אף שלכאורה  לידע שעצם הסלסול  צריך   . . זקנו  "המגלח 
אשה  שמלת  גבר  ילבש  דלא  בלאו  נכלל  זה  גם  באמת  אבל  איסור, 
דאפילו  צ"ב  דף   . . משבת  וראי'   . . לנשים  רק  הותר  לא  שהקישוט 
ללקט לבנות מתוך שחורות גם אסור משום לא ילבש כיון הוא עושה 
זה להתנאות כדי שיהי' נראה כבחור, ודעת הרמב"ם דחייב מלקות ע"ז 
ועיין בב"י יו"ד סימן קפ"ב . . שנית שבזה הוא מגרה יצר הרע על עצמו" 

)שם פ"ו(.



פיתוי היצר מחמת הנהגת חביריו

"והנה יש שמפתה אותם היצר לאמר הלא לא יחיד אני בעיר בזה, 
כמו שיהי' עם שאר אנשי העיר המגולחים כן יהי' עמדי. למה"ד לאחד 



נא נספח ג / מניעות לגידול הזקן משום שידוכים ופרנסה 

יש  תיכף  יענוהו  בודאי   . . בזה  יחיד  אינני   . . שחשדוהו שמרד במלך 
ידוע שהוא  כן הדבר הזה, הלא מקום הגיהנם   . . גדול  בית האסורים 
גדול מאד שכל העולם כולו אחד מכמה אלפים בגיהנם כמו שאחז"ל 

בפסחים צ"ד" )שם פ"ט(.



ע"י הסרת הזקן - עושה חורבן ופגם למעלה ע"כ יירא ויפחד 
איש אשר לב לו לעון החמור והמר הזה

"גם צריך האדם לזכור כי כל עון ועון שאדם עושה לבד מה שגורם 
רעה לעצמו וכנ"ל עוד הוא פוגם למעלה בעולמות העליונים . . וכמה 
יתמה אז על נפשו כאשר יראה בעצמו אשר בשביל הנאה קלה דעוה"ז 
עשה חורבן ופגם למעלה בעולמות הקדושים, וכ"ש בענין זה שאמנם 
ומובן הדבר  ובספרי המקובלים שפוגם למעלה מאד,  בזוה"ק  מבואר 
הלא  האדם  ותמונת  הקב"ה  שקבע  האדם  תמונת  עצם  שהוא  אחרי 
מורה לקדושת נפשו כמו שכתב בצלם אלקים עשה את האדם, וע"כ 
יירא ויפחד איש אשר לב לו לעון החמור והמר הזה, ואם חטא ימהר 
לשוב, ואל יסתכל על חבריו הפתיים אשר יצרם גבר על שכלם" )שם 

פ"י(.



כשנתגדל זקנו ושומר עצמו מליגע בו - 
בודאי הוא אות ותפארת למעלה

"כשנתגדל זקנו והוא שומר עצמו מליגע בו, והוא בין אנשים שאינם 
מכירים את אמיתת הדבר כאשר הוא, ונגרע בעיניהם עבור זה וממילא 
הוא סובל עלבון עבור מצות השי"ת – כמה יגדל שכרו עבור זה לע"ל 
וכמה יתגדל כבודו שם לנצח . . ובלי ספק שהקב"ה מתפאר בו למעלה 
. . כשהוא רואה הרבה והרבה מחבריו שכולם מגלחים זקנם ולועגים 
עליו על שאינו עושה כמעשיהם . . בודאי איש כזה הוא לאות ותפארת 

למעלה וגם מתקדש על ידו שם שמים למטה" )שם פי"א(.





נב       תספורת הזקן במספריים וסם - איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה

בחינה על האדם אם יש בו יראת שמים - הוא הזקן

"כלל הענין היוצא מכל דברי הקונטרס הזה: בחינה על האדם אם 
יש בו יראת שמים, בין להשתדך עמו או לענין שארי דברים – הוא הזקן 
. . ולא תשחית את פאת זקנך גמטריא עם הכולל ו'ה'ו'א' ס'י'מ'ן' ע'ל' 

ה'א'י'ש' ש'י'ש' ב'ו' י'ר'א'ת' ש'מ'י'ם'" )שם פי"א(.

"כמה תוכחות הוכיח אבא בזה, בעל פה, ובכתב, ובדפוס, 
על עניני גילוח הזקן, שנה אחר שנה".

)בנו של מרן החפץ חיים זצ"ל ב"תולדות ימי חייו בקיצור",
נדפס בס' כל כתבי חפץ חיים(

 שיטת מרן החפץ חיים - שכל אחד צריך לגדל זקנו
- עדות נכד החפץ חיים זצ"ל -

צריך  אחד  שכל  היתה,  זצ"ל  חיים  החפץ  מרן  זקני  "שיטת 
לגדל זקנו, כמבואר בארוכה בסוף ספרו 'נדחי ישראל' בקונטרס 

'תפארת אדם'.

ובפרט הצטער אותו צדיק צער גדול והיתה לו עגמת נפש 
עצומה מאלו שהשתמשו במכונות גילוח ]המופעלות ביד, כפי 
שהיו בימיו, אף שלא היו חותכות כ"כ בקירוב בשר כמו מכונות 
החשמל של היום[, וכמו שביאר בספרו 'לקוטי הלכות' ע"מ מכות 
מזה  ירחק  נפשו  'ושומר  שם:  שסיים  או"ז(,  משפט  בעין  )פ"ג 
מאד'. וכוונתו היתה לא משום חומרא בעלמא, כ"א מצד הדין, 
ועבור כל כלל ישראל בלי הבדלעג. ואף שלא גירש מהישיבה אלו 

מתלמידיו שגלחו במכונה, אמנם הצטער עליהם צער רב.

ופעמים בשנה, ביום הכיפורים ושמח"ת, הי' דורש ע"ז ברבים 
בתוכחה מגולה.

עג 

"וכמה פעמים שמעתי מפיו הטהור כי 		.א
כל מה שכתב בחיבוריו הוא הכרח לקיים, 
לכל איש אשר בשם ישראל יכונה, ומעולם 
לא חפץ להעמיס על זולתו חסידות יתירה 

חיים  החפץ  של  )בנו  קדושים"  ומנהגים 
ימי  "תולדות  חיים":  חפץ  "מכתבי  בספרו 

חייו בקיצור" עמוד 1(.

____________



ני נספח ג / מניעות לגידול הזקן משום שידוכים ופרנסה 

כשנותנין עלי' למי שאין לו זקן - אינו יכול לסבול

עד  – המורה  זאקס[  ]הגר"מ  ז"ל  ועובדא שמענא מאאמו"ר 
היכן הגיעו הדברים: בסוף ימיו של החפץ חיים, היתה קשה לו 
מאד השמיעה, וע"כ בשעת קריאת התורה, הי' דרכו לעמוד אצל 
הבימה בכדי לצאת ידי חובת קרה"ת. ועכ"ז אירע כמה פעמים, 
הקריאה.  משולחן  פתאום  עצמו  הרחיק  הקריאה  שבאמצע 
וכששאלו אאמו"ר ז"ל לסיבת הדבר, ענה החפץ חיים, כשנותנים 
עלי' למי שאין לו זקן, אינו יכול לסבול וע"כ מונע עצמו מלשמוע 
קרה"ת מחמת צערו. מאז התקינו אאמו"ר ז"ל ודודי ז"ל, שבימים 
בהם יבוא החפץ חיים לשמוע קרה"ת, לא יקראו לעלות לתורה 

מגולחי זקן"

עדות הג"ר גרשון זאקס זצ"ל, )נכד החפץ חיים וממלא מקום אביו  
כראש ישיבת חפץ חיים(, נדפס בפתיחת ס' הדרת פנים – זקן עמ' 18.



ני       תספורת הזקן במספריים וסם - איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה

 מרן החזון איש:
"אם ענין הזקן הוא כל כך קובע אצל המדוברת – סימן 

שאינה כראוי"

וכיון  הרבה,  מגודל  היה  שזקנו  בבחור  בתו  עבור  חפץ  אחד  "ת"ח 
שחשש שבתו לא תסכים לבחור כזה, יעץ לבחור לקצר את זקנו. כאשר 
בא הבחור לשאול בעצת רבינו, לא הסכים שיקצר. גם אמר שאם עניין 
הזקן הוא כל כך קובע אצל המדוברת סימן שאינה כראוי, אמנם יכולה 
היא עוד להיות כראוי, אבל בשעה זאת אינה כראוי. גם אמר: הרי טוב 
לאדם שיהא לו מבחן מה היא המדוברת, ואם היא מסכימה לזקן – הוא 
כבר סימן מה. הבחור כמובן שמע לעצת רבינו, ולא הסכים לקצר זקנו, 

והשידוך נגמר גם כן." 

]"פרקי הוראות והדרכות בעבודת ה' ממרן החזון איש זצוקללה"ה" מרשימותיו של 
הגאון הצדיק רבי דב יפה – נדפס בס' מעשה איש )תולדות החזו"א( ח"ג עמוד כז[



נה נספח ד / עוצם קדושת הזקן - כו"ע מודים בזה 

מרן הגר"א קוטלר:
"כה נהגו אבותינו ואבות אבותינו" 

ודין גידול הזָקָן כשהוריו מתנגדים לכךעד

הגר"א  רבינו  לפני  ]היינו  לפניו  ָזָקן, שטח  הישיבה שגידל  מן  בחור 
קוטלר זצ"ל[ באחד הימים את עגמת נפשו, באשר הוריו מתנגדים לכך 

בצורה נחרצת, ודורשים ממנו שיגלח את שערות זקנו.

 אמר לו רבינו: לגדל הזקן הוי מלבוש יהודי, כה נהגו אבותינו ואבות 
אבותינו.

ומכיון שמדובר ב"אל תיטוש תורת אמך" אינך מחויב לציית להם.

ס' "אש התורה" )מאת הרב אהרן סורסקי( ח"ב עמוד רס"ה )בשם אחד
מותיקי תלמידי הגר"א קוטלר זצ"ל בליקווד, ת"ח מופלג ומרביץ תורה(

עד 

הביא 		.א חשמלית  מכונה  ע"י  ובמתגלח 
בשו"ת מנחת יצחק ח"ד )סי' קי"ג( שהגר"א 
לזה  היתר  יש  אם  מדינא  פקפק  קוטלר 

וחשש לאיסורא דאורייתא, עיי"ש.

שם[  יצחק  מנחת  ]בשו"ת  שמובא  "מה 
הנה   .  . זצ"ל  ]קוטלר[  הגר"א  מו"ר  בשם 
החפץ  מפי  שיצא  שכיון  הדבר  נכון  אמת 
מכות  מסכת  על  משפט  בעין  זצ"ל,  חיים 
במכונית  להתגלח  להתיר  רצה  לא  פ"ג 
)הג"ר  לאסור"  נטה  דעתו   .  . אלעקטרי 
משה היינעמאן שליט"א במכתבו מרביעי 
ידכם  משלח  בכל  ושמחתם  לסדר  בשבת 

תשל"ו(.

אודות   .  . שדברנו  מה  לאשר  בזה  "באתי 

מכונת גילוח, שזוכרני כשבאתי לפני מרן 
אם  ושאלתי  זצ"ל  קוטלר  הגר"א  הגאון 
 .  . הנ"ל  במכונה  להשתמש  להקל  אפשר 
ענה לי בשום אופן לא! ושאלתי אותו אם 
זה חומרא, ואמר שזהו מעיקר הדין" )הג"ר 
במכתבו  שליט"א  וואכטפויגעל  דוב  אלי' 
מכ"ד ניסן ה'תשנ"ב, נדפס בס' הדרת פנים 

זקן במילואים לח"ב פ"א(.

קונה  היה  זצ"ל  מורי  שאבי  להגיד  "כדאי 
שהיו  לאלו  ומחלקם  גילוח  מכונות 
מאיסור  להפרישם  כדי  בתער  מגלחים 
קוטלר[  ]הגר"א  הר"ם  לו  ואמר  תער, 
זצ"ל שאינו כדאי לעשות כן – היינו מפני 
יצחק  יחיאל  )הג"ר  באיסור"  שמכשילם 

פאר שליט"א במכתבו מכ' סיון תשס"ח(.

____________



נו       תספורת הזקן במספריים וסם - איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה

יהונתן 		.א רבי  הגאון  מרן  מדברי  עוד 
אייבשיץ בנדון:

י"ג  כנגד  הן  ]הָזָקן[  דדיקנא  שורות  "י"ג 
מדות ]הרחמים[, והם מספרים במספריים 
יונתן,  אהבת  )ספרו  מדות"  בי"ג  ופוגמין 

הפטרת ויקרא(.
שוטים  אוי  סניגור,  נעשה  קטיגור  "ואין 
כזה  שטות  בשביל  עולמות  תאבדו  איך 
בקול  לקרות  לבם  מלאו  איך  ותמהני   . .
בימים אלו י"ג מדות רחמים ולקרות ה' ה' 
ומכ"ש  הללו  פיאות  בשני  מרומזים  שהם 

ישראל  אם   . . בָזָקן  שהם  מדות  י"ג  שארי 
מגדל זקנו כראוי אזי פנים של רחמים וה' 
עובר על מדותיו . . אבל במגלח זקנו הוא 
זקן  לו  שיש  מי  וכל   . . של  פנים  מעורר 
לבב  וסר  שוטה  וזה   . . אלקים  בצלם  הוא 
 . . בהשחיתו פאת זקנו ואבד צלם אלקים 
הָזָקן אות ברית לישראל חתומי' בתקונא 
קדשים"  קודש  וחותם  קדישא  דדיקנא 
)ספרו "יערות דבש" ח"א עג, א; צז, א. ח"ב 

לז, א בדפוס לעמבערג(.

____________

נספח ד

עוצם קדושת הזקן – כו"ע מודים בזה

ראה לעיל בתשובת המנחת אלעזר ושם ובירור דע"פ כללי הפוסקים 
ההלכה כדברי המקובלים בנדון דידן )דאיכא איסור חמור בתספורת 

הזקן(, ע"ש בארוכה.


בהשחתת פאת זקנו - אבד צלם אלקים

"ולכך שימו נא על לב, אם יאמרו לאחד אתה אינך בצלם אלקים, 
הלא יריב עמו, ויהי' לו לבושת ולקלון, וזה שוטה וסר לבב, בהשחתו 
פאת זקנו, אבד צלם אלקים . . זהו תכלית המרי והעזות" )הגאון רבי יהונתן 

אייבשיץ ]בעל ה"אורים ותומים" וה"כרתי ופלתי"[ בספרו יערות דבש ]דרוש טו[(עה.

"אלו הלומדים בעיון ובעומק ספר התומים צריכין ג"כ להעמיק ולעיין הדק 

היטב בדבריו אלו בספר יערות דבש, כי תורה אחת היא" )ס' עמודי ארזים דף 

נא(.

 עה 



נז נספח ד / עוצם קדושת הזקן - כו"ע מודים בזה 

הזקן - יג מדות של רחמים 
וכ"ז מקובל בידינו עד מפי משה מפי הגבורה

ו"כשאנחנו נושאים על גופינו י"ג תיקוני דיקנא במצותיו ית"ש אזי 
אנחנו מעוררים י"ג מדות של רחמים לעילא . . והנה כ"ז מקובל בידינו 
מחכמי האמת עד מפי משה מפי הגבורה" )בני יששכר, מאמרי חודש אלול, 

מאמר ב' סק"ב(.



מי שנוהג לגוזזו ולקוצרו - 
"בודאי לא יזכה לתורה בשום אופן"

"והנה הזקן מרמז לדיקנא קדישא י"ג מדות של רחמים כנודע וכנגדן 
התורה נדרשת בי"ג מדות . . מי שנוהג בו מנהג הצומח לגוזזו ולקוצרו 
הנה בודאי לא יזכה לתורה בשום אופן" )הגה"ק בעל בני יששכר בספרו "אגרא 

דכלה" פרשת תשא ד"ה מדרש פ' מא(.



עיקר הדת ישראל ועיקר היהדות תלוי בזקן ופאות

"עיקר הדת ישראל ועיקר היהדות תלוי בזקן ופאות . . כל שערות 
כל  נמשך  ..שמשם  מאד,  ונוראים  וגבוהים  עליונים  צנורות  הם  הזקן 
חכמת התורה הקדושה והמצוות שעל ידם משיגין אלקותו ית'.. ואין 
מי שיכול לשער ולתפוס בדעתו עוצם מעלת קדושת הזקן הקדוש וכן 
להיפך אין לשער ח"ו עונש המשחית ומרים יד ומקלקל קדושה גבוה 
כזו . . כי עוקר עצמו ונפשו מאלקי ישראל ואין לו חלק בתורת משה אוי 
לנפשם כי גמלו להם רע . . עי"ז עוקר עצמו לגמרי ממלכות דקדושה . . 
מהשגת ואמונת ישראל ואין לו חלק בהשי"ת ובתורתו הקדושה ובעמו 

ישראל הקדוש" )לקוטי הלכות – ברסלב, חיו"ד הלכות גילוח(





נח       תספורת הזקן במספריים וסם - איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה

בודאי מצינו בתנ"ך וחז"ל ששערות הזקן יש להם קדושה

"בפאות הזקן הקפידה התורה שלא להשחיתם, א"כ יש כעין קדושה 
בזה השער . . ובודאי מצינו בתורה ובכתובים ששערות הזקן יש להם 
מעלה וקדושה וכעין קדושת שערות נזירות . . כוונת הציווי הוא שלא 
יגע בהשער כלל כל ימי נזירתו, כיון שיש בו קדושה . . וגם בכל אדם 
מקדושת  הארה  מאיר  ובפאות  הזקן  בשערות  הנה  נזיר  אינו  אפילו 
לגלחם"  הוזהרו שלא  לכן  ודפאות,  דדיקנא עילאה  שערות העליונות 
מצורע  תגלחת  מצות  מצותיך  דרך  ספרו  סקי"ג-סקי"ד;  סצ"ג  חיו"ד  צ"צ  שו"ת  )ע"פ 

כשיטהר עמ' קה(.



מרן החפץ חיים: ע"י גילוח הזקן - עושה חורבן ופגם למעלה

מרן החפץ חיים הדגיש בספרו קונט' תפארת אדם )בהקדמה אות 
א' ופ"י( שע"י גילוח הזקן )אפי' במספרים( "עושה חורבן ופגם למעלה" 
הקדושה  צנורות  עוקר  "שבזה  פניו,  מעל  אלקים  הצלם  ומשחית 
ובספרי  הקדוש  בזוהר  מבואר  שאמנם  זה  בענין  "וכ"ש  מלמעלה". 
. . וע"כ יירא ויפחד איש אשר לב לו  המקובלים שפוגם למעלה מאד 
לעון החמור והמר הזהעו ואם חטא ימהר לשוב ואל יסתכל על חבריו 

הפתיים אשר יצרם גבר על שכלם".



מרן החפץ חיים: הזקן - חפץ של מצוה כמו ספר תורה

ע"ע למרן החפץ חיים שם ע"ד עוצם קדושת שערות הזקן – כחפץ של 
מצוה כגון ספר תורה או מזוזה או תפלין – נעתקו דבריו לעיל נספח ג.


עו 

א .		 :)53 )עמ'  תרפ"ט  בסה"ש  עד"ז  ראה 
בחינת  עליונות,  לבחינות  רומז  "הזקן 
מען  הָאט  ווי  דדיקנא,  תיקוני  י"ג  עתיק, 

דעם"  מיט  זיך  טשעּפען  ניט  מורא  קיין 
בזה  לגעת  מפחדים  לא  כיצד  ]תרגום: 

לרעה[.

____________



נט נספח ד / עוצם קדושת הזקן - כו"ע מודים בזה 

 כל שמשחית זקנו - משחית עי"ז פרנסתו
כל שמשחית זקנו - אות הוא שפגם בברית קודש

"כל ההשפעות נמשכות ע"י י"ג תיקוני דיקנא קדישא, ובאשר האדם 
נברא בצלם אלקים, כל שמשחית זקנו אין לו צינור להשפעה ומשחית 
הוא שפגם בברית  אות  זקנו  כל שמשחית   . . והשפעתו  עי"ז פרנסתו 

קודש"עז )דברי שמואל פ' קדושים – להגה"ק מהר"ש מסלונים(.



 הזקן - קדושה נעלית ביותר וביותר
כו"ע מודים וקורין להזקן: צלם אלקים

בנוגע לענין גידול הזקן, הרי פשוט הוא לכל הדיעות אשר בתיקוני-
דיקנא )כפי שהם נקראים בזהר ובספרי הקבלה, המקובלים בכל תוקף 
ובודאי  וביותר,  ביותר  נעלית  קדושה  מב"י(  כ"א  על  שבע"פ  תורה 
)ס'  מילתא היא, אשר כולי עלמא מודים וקורים להזקן "צלם אלקים" 

אג"ק חכ"ב עמ' תצ(.



הזקן - אבר שהנשמה תלוי בו

ולכן, "שערה שנפלה או נתלשה מהזקן, נזהר היהודי שלא לזורקה, 
שבקדושה,  בדבר  כמו  בדיוק  בזהירות  ורחימו,  בדחילו  אלא,  חלילה, 
זקן   – פנים  הדרת  ס'  ראה   – בזה  ]השקו"ט  ספר  בתוך  החביאה  הוא 
ח"ב פי"ב נספח ב[. ויהודים רבים היו מאספים את שער זקנם ומצווים 
שלאחר מאה ועשרים יטמינו אותן בקבריהם, בדיוק כפי שעשה היהודי 
עם אבר שנכרת ממנו . . אצל היהודי, הזקן הי' זה – אבר שהנשמה תלוי 
בו. היהודי מסוגל הי' להבין יותר בנקל, שאפשר לחיות בלי יד או בלי 

רגל, אך לא בלי זקן" )ס' אמרי שמחה ח"א עמ' שי(.


עז 

א ראה עד"ז לקמן נספח ה מהגה"ק ה"בבא סאלי".		.

____________



ס       תספורת הזקן במספריים וסם - איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה

הנהגת הגאון הסטייפלער: לגנוז שערות זקנו עם ה"שמות"

שהיו  זקנו  שערות  גונז  הי'  ה"סטייפלער"  הגאון  הנהגת  היתה  וכן 
במדף  לו  שהי'  מיוחד  במקום  אותם  "גונז  והי'  נתלשים,  או  נושרים 
בבית  לגניזה  שולחם  כך  ואחר  בספרעח,  מכניסם  לא  אבל  הספרים, 

הקברות בתוך שקית יחד עם ה'שמות'" )ארחות רבינו עמ' ר אות יח(.


עח 

א השקו"ט אודות הנחת שערות זקן הנתלשים תוך ספרים – ראה ס' הדרת פנים – זקן 		.
ח"ב פי"ב נספח ב )עמ' תקכג ואילך ובמילואים לשם(.

____________

הגם לכבוש את המלכה עמי בבית

– הרהורים לל"ג בעומר –

ות"ח  מרעים  בסעודת  בביהמ"ד  בעומר  בל"ג  בשבתנו  "ופ"א 
מיקירי ירושלים מסובים לשמוח גם יחד בהילולא דהאי יומא יום 
שמחת הרשב"י זיע"א ובתוך סעודה באו ונכנסו אלינו איזו בחורים 
)שבאו מחו"ל( והיום שהוא יום גילוח גם הם גלחו והעבירו פאת 
יומאי הויין. ובקשו ממני חבירי שאני אגיד להם מוסר.  ובר  זקנם 
יכולתם  שלא  נצטערתם  הספירה  ימי  כל  הבחורים  אל  ואמרתי 
שישו  אתם  גם  שאתם  היום  הגיע  ועכשיו  זקנכם.  פאת  להבעיר 
ביום  גם  קדשו*  דברי  על  ח"ו  ולעבור  הרשב"י  בשמחת  ושמחו 
הוד מלכותו ושמחתו כמו לכבוש את המלכה כו' כו'. וב"ה דברינו 
עשו פרי וקימו וקבלו עליהם שמהיום לא יגעו בזקנם בציון קדוש 

ישראל" )ס' עמודי ארזים, ירות"ו, תרצ"ב עמ' סד(.
*( "פתח רבי שמעון ]ב"ר יוחאי[ ואמר, ווי מאן שאושיט ידוי בדיקנא 
יקירא עלאה" ]אוי למי שמושיט ידו בָזָקן היקר העליון[ )זוהר ח"ג קל, ב(. 
ו"ע"ד האמת, איסור גמור לעשות הזקן בשום אופן" )ברכ"י להחיד"א יו"ד 

סקפ"א(.



סא נספח ה / דעת גדולי חכמי הספרדים בענין גילוח וגידול הזקן 

בנדו"ד 		.א החיד"א  מרן  שיטת  בירור 
ח"א  זקן  פנים  הדרת  ס'  ראה   – בארוכה 
ערך "חיד"א" )עמ' קצה ואילך(. "ומה עוד 
שכתב בברכי יוסף שכשאינו זהיר באיסור 
גילוח הזקן ופיאות חייב נדוי, ואם כן ח"ו 
)שו"ת  כשמנודה"  נשמעת  לא  תפלתן 

תשובות והנהגות ח"ה סרס"ד(.
א הקב"ה 	. להם  שברא  אדם  בני  "אותם 

המתנה  לשנות  מתחכים  והם  ארוך  זקן 
ורוצים  השי"ת  להם  שנתן  הזאת  טובה 
למעלה  השערות  בהגבהת  זקנם  לקצר 

אותם  לחתוך  שלא  נזהרים  שהם  אע"פ 
להניחו  וצריך  עבדי  שפיר  לאו  עכ"ז  ח"ו 
הגאון  )מרן  בגודלו"  ולשמוח  שהוא  כמו 
תורה  שו"ת  בספרו  חי"  איש  "בן  בעל 
מאור  בס'  עד"ז  וראה  תמז(.  סימן  לשמה 
 90 עמ'  סאלי"(  ה"בבא  )תולדות  ישראל 
אדם,  של  פארו  שהוא  שדבר  יתכן  )"לא 
וציווה עליו שלא  שמישהו יתבייש ממנו, 
יוסיף לקפל את זקנו"(. ]עוד בענין קיפול 
פנים-זקן  הדרת  ס'  ראה   – הזקן  שערות 

ח"ב פי"ב נספח א[.

____________

נספח ה

דעת גדולי חכמי הספרדים

בענין גילוח וגידול הזקן

 
מרן הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל 

- החיד"א -

"ע"ד האמת סתרי תורה איסור גמור לעשות הזקן בשום אופן" )ספרו 
ברכי יוסף לשו"ע יו"ד סימן קפ"א(עט.



מרן הגאון רבי יוסף חיים מבאגדאד זצ"ל בעל "בן איש חי" 
- ריש גלותא דבבל -

 . . בסם  ולא  במספרים  לא  השער  להעביר  יד  בו  תגע  לא   . . "זקן 
אסור לתלוש בידו אפילו שער אחד . . בכל אופן אסור, לא תגע בו יד" 

)ספרו "שו"ת תורה לשמה" סי' רטו, ועוד(פ.

 פ עט 



סב       תספורת הזקן במספריים וסם - איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה

מרן הגאון הקדוש רבי חיים חזקיהו מדיני זצ"ל 
- בעל "שדי חמד" -

]"אלמלא ידעתי את המחבר שהוא חי עמנו, הייתי אומר כי אחד מהראשונים הוא"
)לשון רבי בצלאל הכהן מווילנא, הובא באורות ממזרח עמ' קנח([

"..אומר אני שאם הי' למראה עיניו כל מה שהאריך הגאון צמח צדק 
בתשובה הנ"ל הי' חוזר בו מסברתו והי' אוסר אף במספריים שלא כעין 
תער . . אין להורות צד היתר בזמן הזה . . ואחד הרואה ואחד השומע 
כשופר ירים קולו להוכיח על זה ולא יתיאש לומר כבר פשטה המספחת 
ולא יתנו אזן קשבת חלילה לומר כן וישראל קדושים אם יוכיחום יקבלו 
נוכל להצילו מרדת שחת  ואפילו אם רק נפש אחת מישראל  באהבה 
הרי לנו כאילו נקיים עולם מלא ומעיד אני עלי שאחד מחכמי דורנו 
יצ"ו זה דרכו כל הימים להוכיח על זה במתק שפתים ורבים השיב מעון 
זה ה' יזכנו לזכות את הרבים לעשות נחת רוח ליוצרנו יתברך שמו" )שדי 

חמד, כללים, מע' הלמ"ד, כלל קטז(.



 מרן הגאון הקדוש רבי יעקב חיים סופר זצ"ל
- בעל "כף החיים" -

שער  לתלוש  שלא  ת"ו  ובירושלים  בבבל  הזהירוני  פעמים  "כמה 
מזקני" )ספרו "קונטרס החלומות" ]כת"י[ אות טו"ב( "ואם על דא קול 
משמיא נפיק, על אחת כמה וכמה בגילוח הזקן כלל ועיקר" )הערת נכדו 
– נדפס בס' "הדרת פנים-זקן" הוספה ב  הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א מירות"ו 

אות א(פא.



"בן  בעל  הגאון  מרן  שיטת  ע"ד  בארוכה 
איש חי" בנדו"ד – ראה ס' הדרת פנים-זקן 
ח"א ערך "בעל בן איש חי" )עמ' רנח ואילך 
"הוספה  ושם  לשם(  והוספות  ובמילואים 
ב" אות כא ו"הוספה ה" )שם בירור ארוכה 
בשיטתו וע"ש גם ע"ד יחוסו של הס' שו"ת 

תורה לשמה(.

א סימן 		. או"ח  החיים  כף  ספרו  גם  וראה 
מאד  החמיר  ז"ל  "והאר"י  קכז:  ס"ק  שג 
אפילו בחול שלא ישים ידו בזקנו למשמש 
בה כדי שלא יעקור ויתלוש איזה שער והי' 
או  לעקור  הוא  מאד  גדול  שאיסור  אומר 
לתלוש בידו אפילו שער אחד בלבד בכל 
מקום זקנו כי הם צנורות השפע כמבואר 

____________



סי נספח ה / דעת גדולי חכמי הספרדים בענין גילוח וגידול הזקן 

 מרן הגאון הקדוש רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי זצ"ל
- בעל שו"ת "סבא קדישא" -

"אמר רבינו שהסבא קדישא הי' בו נשמת משיח"
)הגה"ק בעל מנחת אלעזר ממונקטש בס' דרכי חיים ושלום סרנ"ו(

"בפסק-דין של איסור גילוח הזקן בסם ובמספרים כעין תער, הראה 
רבינו הקדוש שכל אלו המתירים בסם ובמספרים כעין תער – טעו . . 
הבחורים שהסירו זקנם לא נתן להם רשות שיעברו מפתן ביתו כו' אמר 
גם בדברי תורה  כו'  יכול להסתכל בפניהם  ואינו  שהוא מצטער מהם 
לא השיבם . . לא הרשה לצרף למנינו יהודי בלי זקן אפילו שהסיר את 
זקנו בסם . . במחלתו האחרונה שרבי נתבקש בישיבה של מעלה כו' כל 
אותו הלילה האחרונה רבי הי' עוסק בהלכה של איסור גילוח הזקן בסם 
ובמספרים כעין תער" )תלמידיו המובהקים בס' "עמודי ארזים"; "מאמר חיות אש"; 

"מסעות ירושלים"; ועוד(פב.

מרן הגאון הקדוש רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל 
- ה"בבא סאלי" -

"השומר את זקנו כאילו שומר הבריתפג. ואפילו לנגוע בו במספרים 
אסור. והיו מהמדקדקים שלא לנגוע אפילו בשערות הזקן שמא תפול 
שערה אחת. וסיפר על עצמו שלא הי' לו זקן עד גיל 40 שנה והתפלל 

ובכה שיגדל זקנו. ותוך שבוע החל גודל זקנו לצמוח.

כ"ש  וא"כ  יעו"ש.  קדושים  פ'  בשה"מ 
בשבת דיש עוד איסור מוסיף".

"על החכם ר' שלמה אליעזר אליפנדרי 		.א
בחורי  עם  לדבר  רצה  שלא  אומרים  ז"ל 
הראיני  ואמר  תורה.  בדברי  חברון  ישיבת 
קולך.  את  השמיעני  ואח"כ   – מראיך  את 
בהיתר  ב"י  הרב  על  חולק  שהי'  ושמעתי 
גזיזת הזקן, והי' אומר בפה מלא 'כאן מרן 
טועה', שהי' אומר שגילוח בלא תער פטור 
קיא(.  סימן  שדך  פאת  )שו"ת  אסור"  אבל 
סלאבדקא- ישיבת  תלמידי  בנוגע  ]עוד 

לתשובת  נא  הערה  לעיל  ראה  חברון, 
המנחת אלעזר[.

א תשחית 		. ולא  עה"פ  בחיי  רבינו  עי' 
"טעם  כז(:  יט,  )קדושים  זקניך  פאת  את 
של   . . שאותיות  לפי  ההשחתה  איסור 
. . וזהו  ם הנעלם רשומו בתבנית הגוף  הׁשֵ
איסור השחתת זקן עליון וזקן התחתון כי 
האיסור שוה בהם . . מצינו בשני מקומות 
אזהרה  והמצוה   . . ואחדות  השָוָי'  האלה 

למוחק אותיות השם".

____________



סי       תספורת הזקן במספריים וסם - איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה

רבנים  בזקנו, אפילו  מי שנוגע  כל  כנגד  "בנוסף התבטא בחריפות 
מובהקים"פד )נרשם ע"י חתנו נ"י, ה'תשל"ח – נדפס בס' הדרת פנים-זקן ]מהד"ת[ עמ' 

41(פה.

גידול הזקן - ושלום בית

“]לאדמו”ר ה”בבא סאלי” זיע”א[ הי’ לו תמיד יחס מיוחד לבעלי 
נגע  הזקן  . . חסרון  בזקנם  נגעו  לא  לאותם שמעולם  רק  זקן, אך 
לליבו מאוד . . הוא ראה בזקן חלק מצלם אלוקים של האדם, שאין 
לוותר עליו, או להורידו חלילה . . מרגלא בפומי’, שמי שיקבל על 
לו.  ימחלו  לו שחצי מעוונותיו  . . מובטח  לנגוע בזקנו  עצמו שלא 
רבים מחסידיו ששמעו זאת מפי קדשו הניחו את זקנם לצמוח, בלי 
לנגוע בו כלל . . פעם בא אליו אברך בעל תשובה, וסיפר לו שעז 
רצונו לגדל זקן, כי שמע על ענין מחילת העוונות שאמר אדמו”ר, 
הוא  שיכול  לו,  ענה  אדמו”ר  מתנגדת,  שאשתו  יעשה  מה  אך 
להבטיח לאשתו שגם לה יתכפרו מחצית מעוונותי’, אם לא תמנע 

אותו לגדל את זקנו”.

)ס’ מאור ישראל – תולדות מרן ה”בבא סאלי” עמ’ 90-88(.

"כשבאו אליו רבנים שגילחו את זקנם, 		.א
או אפילו רק סידרו במספריים, הי' מטיל 
ישראל  מאור  )ס'  בתורה"  בגדלותם  ספק 
 .)90 עמ'   – סאלי"  ה"בבא  מרן  תולדות   –
בעל  הגה"ק  מדברי  ד  נספח  לעיל  וראה 

"בני יששכר".
בנדון 		.א סאלי"  ה"בבא  מרן  שיטת  ע"ד 

ח"א  זקן  פנים  הדרת  בס'  בארוכה  ראה   –
במהדורה  ואילך  תרצט  )עמ'  בערכו 

שלישית(, וש"נ.

____________



סה סיומא דספרא / רחל מבכה על בני' - למה? 

הוספה
דעת תורה

בענין גילוח וגידול הזקן

מאת מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב 
שטיינמן


האם ראוי לגדל זקן בישיבה שכל הבחורים מגלחים זקנם

"אם במקום  ישיבה:  בני  וכמה  רבינו מכמה  נשאל  בתקופה האחרונה 
ראוי  זקנם,  את  מגדלים  אינם  לומד  הוא  בו  בישיבה  הבחורים  שכל 

שיעשה כמותם או לא"?

ולכולם השיב רבינו:

"שלא להתחשב בזה כלל".

'מוטב לאדם שיקרא שוטה כל  לו:  יש שאמר  נוסחאות.  רק היו כמה 
ימיו ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום' )'עדיות' ה ו(. 

תאכל  אתה  גם  חזיר  אוכלים  כשכולם  "האם  יותר:  חריף  שענה  ויש 
עמהם"?!

ולאחד ענה בהאי לישנא: "אף אחד לא הפסיד מזה שגידל זקן..."

דין הסרת הזקן ע"י מכונת גילוח וע"י משחה )סם(

ובימי הספירה שלאחר ל"ד בעומר, דלדעת המחבר מותר בתספורת, 
שאל א' מהנוהגים כהמחבר: "אם יגלח זקנו היות ונמצא בישיבה שרובם 

נוהגים שלא להסתפר עד ימי הגבלה"?

השיב רבינו:

"ממ"נ לא טוב, אם מגלח במכונה הרי יש חשש לאו דאורייתא וגם אם 
מגלח עם משחה זה לא חלק, היות ויש אומרים שיש בזה משום: "לֹא 

ילבש ""... )'דברים' כב ה(



סו       תספורת הזקן במספריים וסם - איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה

א לשאר 		. סייג  הוא  הזקן  שגידול  זה 
עבירות שבתורה - ראה ספר הדרת פנים 
ה"טענה"  ובענין  ד.  אות  פ"ה  ח"ב  זקן 
ביאר  "גאוה,"  משום  הזקן  בגידול  דאיכא 
ה(  לב,  )האזינו  עה"פ  סופר  החתם  מרן 
"שחת לו לא בניו מומם" על פי מ"ש ה"אבן 
יט, כז(, שלפיכך הגדירה  עזרא" )קדושים 
)"לא  כ"השחתה"  הזקן  הסרת  את  תורה 
שהזקן  מפני  זקנך"(,  פאת  את  תשחית 
וגלוחו הריהו  אדם,  של  פניו  תפארת  הוא 
השחתת הפאר. וזהו שאמר הכתוב: "שחת 
זקנם,  פאת  את  שמשחיתים  הללו   - לו" 
כי  כך  ידי  על  הם  מוכיחים   - בניו"  "לא 
הם  משליכים  כי  הקב"ה,  של  בניו  אינם 
את היופי והפאר אשר העניק להם, וכאילו 
אין אביהם שבשמים חשוב כלל בעיניהם 
]בלשון החת"ס שם: "אמנם נאסר לנו כל 
ישראל  וכתיב  חי  אל  בני  שאנו  משום  זה 
להשליך  לבן  יתכן  ולא  אתפאר  בך  אשר 
הם  סבורים  ואם  מעליו"[.  אביו  פאר 
מגאווה,  ימנעו  תפארתם  הסרת  ידי  שעל 
א:  כט,  מגילה  )כמאחז"ל  למום  הנחשבת 
"כל המתגאה הוא בעל מום" - וא"כ יחשב 
ולא  תם  ויהי'  כענוותן  זקנו  המשחית  זה 
בעל מום( - אומרת איפוא התורה: "מומם" 

הזקן  פאת  השחתת  בעצם  אדרבה,   -
החת"ס  ]בלשון  מום  לבעל  הם  הופכים 
שם: "ואין לך מום גדול מזה שמראה שאינו 
בנו של הקב"ה. וזהו שיחת לו, זקנו ופאת 
ראשו, לא בניו, והא מומם, ולא תמימותם, 
עה"ת  קדשו  )פנקס  כנ"ל"[  מומם  כ"א 
נעתק   - לפ"ק  תקי"ף  בשנת  האזינו  בפ' 
בס' דרשות חת"ם סופר בהערת המהדיר 
במהדורת  ב  שד,  בדף  תמוז  לח'  לדרוש 
]ואף  תרפ"ט(  שטערן,  נפתלי  יוסף  הרב 
שהזכיר שם "השחתת הזקן בתער", פשוט 
שייך   - ה"פאר"  הסרת   - ונימוקו  שטעמו 
גם בהסרת הזקן ע"י סם או מכונת גילוח, 
שמשחיתים עי"ז ה"תפארת פניו של אדם" 
וק"ל.  טעמא,  בתר  וזיל  תער,  כמו  ממש 
הי'  ששם  לקהלה  דרשה  שזוהי  י"ל  ועוד 
פירצה בענין גילוח בתער. בכללות שיטת 
מרן החתם סופר בענין גילוח וגידול הזקן, 
ח"א  זקן  פנים  הדרת  ספר  בארוכה  ראה 

ערך "חתם סופר"[
א זקנם 		. להסיר  המתחילים  בסיבת  עוד 

בישיבות ד"ליטא" - ראה ספר הדרת פנים 
ב"  "נספח  ולעיל  במילואים  פ"ד  ח"ב  זקן, 
ו"נספח  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  מדברי 

ג" בדברי מרן החפץ חיים.

____________

ע"ד הטענה דאיכא בגידול הזקן משום "גאוה"

עצמו  את  שמחשיב  כ"יוהרא"  דהוי  אומרים  שיש  הטענה  וכנגד 
וזה  זקן  שיגדל  עדיף  זאת  "דבכל  בהזדמנות  רבינו  אמר  כמושלם... 

שומר קצת על האדם ברוחניות".פו 

סיבת גילוח הזקן בישיבות ד"ליטא"

ואומר רבינו: "כי מה שנהגו פעם בישיבות לגלח, כי לא היה ידוע 
האיסור".פז

פרי חיים ממרן הרב שטיינמן, שופר ארגון להפצת יהדות, צוות שופר גנזי המלך, כו תמוז תשע"ב



סז שו"ת מנחת אלעזר ח"ב סימן מח  

א יעקב 		. רבי  הגאון  בסידור  עד"ז  ראה 
עמדין – היעב"ץ זצ"ל )שער שלכת, חלון 
]=משיח  נאמן  רועה  "ולכשיבוא  המצרי(: 
יום  את  מכלכל  ומי  עדרו,  שיכיר  צדקנו[ 
ובמה  מבקשים,  אנו  אשר  האדון  בואו 

הסירו  אשר  האנשים,  אלה  איפוא  יוודעו 
בס'  )הו"ד  כנשים"  להיות  פניהם  הדרת 
עמ'  דספרא,  בסיומא  פנים-זקן"  "הדרת 

תתקלט – במהדורה השלישית(.

____________

סיומא דספרא

"רחל מבכה על בני' – למה?

"אך נראה, דהנה רחל ]אמנו[ כשבאה לגלות לפקוד את בני', בדורות 
הראשונים שהיתה מוצאת אותם בצלם אלקים ]=הזקן[ ותואר ישראל, 
לא היתה מתייראת, כי ידעה דיש תקוה לגאלם, אך בעו"ה בימים הללו 
ירדנו ממעלת ישראל להיות לנו צלם אלקים וסר מאתנו הצלם . . גדועי 
זקן . . כשבאה רחל לגלות ואינה מכירה אותם כלל, אז היא מצטערת 
רחל  וכו'  נשמע  קול ברמה  וזהו שאמר   . . מן התקוה  ח"ו  ומתייאשת 
מבכה על בני' מאנה להנחם על בני' כי איננו, כי אינה מכרת אותנו כלל, 
כאילו לא היינו בני' כלל, כי אין להם תואר שלה".פח )הגאון רבי שלמה קלוגר 

זצ"ל בספרו "קהלת יעקב". עשי"ת, ע' שו-שז(



____________

סח       תספורת הזקן במספריים וסם - איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה

לעילוי נשמת
איש תם וישר ויר"א הרה"ח הרה"ת

ר' אהרן ראובן ב"ר אברהם יצחק 

ראפופורט ע"ה
עבד את בוראו בתמימות ובשמחה

הצנע לכת ובעל מדות וקיבל יסורים באהבה 

נשא ונתן באמונה ביתו פתוח לרווחה 

אוהב ואהוב על הבריות ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות 

חינך מאות ילדים וקירב הרבה ליהדות

זכה לראות כל יוצאי חלציו עוסקים בתורה ומצוות

מלא אמונה ובטחון עד יומו האחרון 

ותמיד ציפה להתגלות המשיח

נפ' יום ו' עש"ק כ"ו אדר ה'תשע"ז

והובא למנוחות בו ביום אחרי חצות

ת. נ. צ. ב. ה.
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עב       תספורת הזקן במספריים וסם - איסור ע"פ הלכה או חומרא ע"פ קבלה
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הדרת פנים
בשבת )קנ"ב א'( הדרת פנים זקן וגינו בזה את הצדוקי הסריס ואמרו לו ברוך 
המקום שמנעך מזה ע"ש, ובכל הדורות הי' זה בזיון גדול מי שלא הי' לו זקן 
ורק בדורות האחרונים התחילו לזלזל בזה כי למדו מהגוים. ובתרגום יונתן אי' 
שעובר בזה משום לא ילבש גבר שמלת אשה והיינו אפי' אם מספר במספרים 
וכ"כ החינוך והוסיף שעובר משום ובחוקותיהם לא תלכו והביאו החפץ חיים 

בספר המצות הקצר )ל"ת קע"ז(. ומרן החזו"א מאד לא היתה דעתו נוחה מזה.

)בלקוטי  החפץ חיים  ]לא מבעיא בהמכונות גילוח שנוהג היום שכבר כתב 
הלכות מכות כ"א ב' בעין משפט אות ז'( שעובר בזה על פאת זקנם לא יגלחו ומרן 

החזו"א החמיר בזה מאד בכל מיני מכונות גילוח ולא התיר אפי' למכור למי 
שמגלח בתער להצילו מאיסור תער רק ציוה למכור לגוי וכן אאמו"ר זלה"ה 
הי' מחמיר בזה מאד ואמר שקרוב מאד שזהו תער ממש ועוברין עליו חמשה 
לאוין וכ"כ מרן הגרא"מ שך ]שליט"א[ וז"ל בענין להסתפר הזקן עם מכונת 
גילוח חשמלי יעוין בס' לקוטי הלכות על מס' מכות לבעל הח"ח בדף י"ד ב' 
זצוק"ל  ידוע שהחזו"א  וגם  בזה  ואין להקל  בעין משפט שם שכתב שאסור 
אסר בכל מכונה עכ"ל. רק אפי' המסתפרים במשחה שקורין סם ג"כ מאד לא 

היתה דעתו נוחה מזה[.

והחפץ חיים חיבר ספר שלם ע"ז נקרא תפארת אדם וז"ל שם נכון ליזהר שלא 
לספר הזקן אפי' במספרים כי כתבו המקובלים שבזה עוקר צנורות הקדושה 
מלמעלה ואבותינו ואבות אבותינו במדינתנו נהגו להחמיר בזה וביותר כהיום 
שנהגו הרבה מפריצי עמנו בהשחתת התער מצוה רבה לכלל ישראל להתחזק 
שהמצות  הכל  לפני  להראות  דהיינו  במספרים  אפי'  הזקן  להקטין  ולא  בזה 
שציותה תורה להצטיין בזה האיש יהודי חביב אצלנו ואין אנו מתבישין בהם 
ח"ו...ובקובץ אגרות ממרן החזו"א )ח"א סי' קצ"ז( ע"ד הסם אם אינו סם המות 
אינו גם סם חיים ומאד קשה עלי הדבר שאינו ממדת הצניעות ואין זה לבוש 
כתב  קצ"ח(  )סי'  ושם  קדושה,  בזה  ושוללים  בגולה  מהגוים  למדו  רק  ישראל 
זקן כעין תער בהיותי מורגל באיסורו מדור  נוחה מגילוח  מעולם אין דעתי 
הקודם והי' הדבר חמור מאד כמו גילוי ראש בחוצות והי' הדבר נחשב כשינוי 
לא  יחיו  התורנים  בין  גם  המחלה  שפשטה  ואף  הישראלי  לבוש  מלבושיהם 
נשתנה הדבר בשביל זה ולכן נפשי סולדת בענין זה, ואמר מרן ז"ל שכשנכנס 

אליו אדם שמוריד זקנו.. נהי' לו כ"כ לא טוב עד שעומד לו להקיא.
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