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פתח דבר להוצאה רביעית

נתתה שמחה בלבי )תהלים ד,ח( וזכות הרבים מסייעת1 שמשמיא קא זכו 

והספר הפ"ז ]שתכלית החיבור – שע"י קריאה בו יתוסף בזהירות בענין איסור 

העברת הזקן וחשיבות גידולו[ יוצא עתה במהדורה רביעית2 עם הרבה הוספות 

חשובות )כולל גם פרק חדש בענין דין קיפול הזקן בשבת קודש( - ומפורטים 

לקמן במפתח מיוחד )בעמוד תרמט ואילך(. גם במהדורה זו, לתועלת המעיינים, 

ציינתי לההוספות וכו' במקומות המתאימים בגוף הספר )בשוה"ג( וגם נתתקנו 

עוד כמה טעותי הדפוס.

עוה"פ הנני להביע מקרב ולב עמוק את הכרת תודתי לאלו הנקובים לעיל 

ב"פתח דבר" )ולקמן עמ' תתשלד( שהיו בעזרתי בהופעת הספר.

ואני תפלה אשר גם מהדורה זאת תתפשט בקרב כל אחב"י שיחיו, ויעזרני 

השי"ת למשיך בעבודתי לזכות את הרבים.

משה ניסן ווינער
ערב ראש השנה3 ה'תשפ"א

מסייעו  הא-ל  טובה  דרך  אותו..וההולך  מסייעין  לטהר  בא  לח,ב(  )יומא  שאמרו  כענין  'נתתה'  1."ענין 

ומדריכו" )פי' רד"ק לתהלים שם(.

2. "ורוה די רביעיא ]רביעאה קרי. מנחת שי[ דמה לבר אלהין )דניאל ג, כה(, שענינו "ברירות ונקיות" )פי' 

רס"ג שם(. ורבים מביאים דברי התפארת ישראל )אבות פ"ב מ"ד בועז אות ב( "וביחוד דבר זה הוא חובה 

על כל מחבר ספר, לעשות מהדורא על החיבור. ולפשפש בסדקיו ובזויות העמומות והכהים. ומי לנו גדול 

מרז"ל, והרי גם רב אשי עשה מהדורא על הש"ס )כב"ב קנז, ב(".

3. "אי' בטור בערב ר"ה מגלחין זקנם, וי"ל כי שס"ה ימים שבשנה הם נגד שס"ה לא תעשה שבתורה, וכל 

יום הוא נגד ל"ת אחר, וערב ראש השנה הוא כנגד לאו של לא תשחית את פאת זקנך, ובזמנים הקדמונים 

ידעו באיזה מקומות הם הפיאות והי' משום מצוה לגלח שער השערות ולהניח הפיאות שיהי' ניכר כי בזה 

הוא מקיים מצות לא תשחית, אבל עכשיו אסור משום דאין אנו מכירים ויודעים היכן הן הפיאות" )חידושי 

הרי"ם עה"ת: ראש השנה; שיח שרפי קודש ח"א סי' תפ"ח; תולדות הפוסקים דף ע"ו; פינות הבית סי' 

ק"ו. – ראה בארוכה לקמן ח"ג: טענה ומענה ג(. ומילתא היא שבערב ר"ה נולד )בשנת תקמ"ט( הגה"ק 

בעל שו"ת צמח צדק "גאון ישראל וקדושו רבשכבה"ג זצ"ל.. גדול האחרונים הגאון מליובאוויטש זצ"ל.. 

]ש[האריך העמיק והרחיב לבאר איסור גילוח הזקן במספרים מדינא..וידעו כי הגה"ק בעל צ"צ זצ"ל מסר 

נפשו על הדבר הזה בבית הקיסר" )לשון שו"ת מנחת אלעזר ח"ב סינן מח(. וידוע שמזלו של אדם שולט 

ביום הולדתו )קרבן העדה  לירושלמי ר"ה פ"ג ה"ח(.



 לע״נ

 אדוני אבי היקר באנשים

 אוהב ואהוב על הבריות

 מוכתר במעלות ובמידות תרומיות

רודף צדקה וחסד

 ר' זאב וואלף ב״ר יצחק ע״ה
וינער  ו

נלב״ע ש״ק פ׳ יתרו, כ׳ שבט תשע״ו

תנצב"ה



נוסח ההקדשה שהופיע במהדורה הראשונה בשנת תשל"ח:

מוקדש ספר זה לזכות אדוני אבי ומורי היקר עטרת ראשי ר' זאב וואלף שליט"א ב"ר 

יצחק ז"ל. ולזכות אמי מורתי היקרה עטרת ראשי מרת מרים שתליט"א בת ר' משה ניסן 

ז"ל ראזענבערג. ולזכות הסבתא היקרה, אם אבי, מרת פערלא שתליט"א בת ר' יוסף ז"ל 
פלאקס. ולזכות הסבתא היקרה, אם אמי, מרת אסתר שתליט"א, בת ר' דוד שלמה מנחם 

ז"ל זילבער.

הורי היקרים נהגו בי עוד מילדותי במסירות נפש ממש, הן בגופם הן בנפשם והן 

הלום,  עד  הגעתי  בזכותם  תורה.  של  באהלה  ואלון  טובים  בדרך  אלך  למען   – במאודם 

לחבר ספר זה לזכות את הרבים. יאריך ה' את ימיהם ושנותיהם בנעימים בבריאות הגוף 

ורוב נחת, ויתברכו בכל הברכות, וימלאו כל משאלות לבם לטובה.

גם אברך את אחותי היקרה, לאה שושנה שתליט"א, שהיתה לי לעזר בכמה מובנים. 

יסודי התורה והמצוה, ולהעמיד דור  אני תפלה שתזכה לבנות בית נאמן בישראל, על 

ישרים יבורך.

 

מאריאשא תחי' בת  אנא השי"ת האצל נא ברכותיך על זוגתי החשובה מנב"ת מרת 
אבי' לאה ז"ל אשר במסירות ונאמנות עומדת לימיני לתמכיני בגו"ר ויהי רצון שנזכה 

לרוות מכל צאצאינו היקרים רוב נחת דקדושה

לזכות

מרים בת אסתר

מאריאשא בת אבי' לאה

יצחק בן מאריאשא

חנה רבקה בת מלכה

חיים אליעזר בן חנה רבקה

שמואל מאיר בן חנה רבקה

אברהם ארי' בן חנה רבקה

מרדכי בן מאריאשא

קיילא בת מאריאשא

ישעי' חיים הלוי בן רבקה

רפאל בן קיילא

עטרה לאה בת קיילא

מנחם מענדל בן מאריאשא

יהודית בת מאריאשא

יעקב שמשון הכהן בן אסתר גיטל

סילקא בת יהודית

גבריאלא עלקא בת יהודית

רחל בת מאריאשא

ישראל תומר בן עליזא

דינה אסתר בת רחל

זאב וואלף בן רחל

חיים צבי בן רחל

חי' מושקא בת מאריאשא

אהרן יחזקאל בן יהודית אורי'

יעקב עמנואל בן חי' מושקא

אבי' לאה בת חי' מושקא

זעלדא רבקה בת מאריאשא

שרה סאשא בת מאריאשא

יוסף בן מאריאשא

דוד שלמה בן מאריאשא

אנחנו  ונהי'  ישראל.  בית  עמך  כל  ובפי  בפינו  תורתך  דברי  את  השי"ת  נא  הערב 

וצאצינו, וצאצאי כל עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ותתנו 

היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותגמלנו חסדים טובים





ן כ ו ת ה
3 פתח דבר 
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66 ;57 ;41 הוספות להנ"ל 

א מבוא	

כג חלק ראשון: לקוטי דעות 

כה מפתח ותוכן הערכים 

שכח מדור סיפורים 

שלז מילואים והשמטות לח"א 

שלט חלק שני: פרקי נימוק וסיכום 

שמא מכונות גילוח  פרק א. 

שפו אזהרת "לא תשחית את פאת זקנך" אף בלא בתער  פרק ב. 

תטז אזהרת "לא ילבש גבר שמלת אשה" בהעברת הזקן  פרק ג. 

תלח איסורי חוקות גויים בהעברת הזקן  פרק ד. 

תמב סייג ומיגדר מילתא )ו"לפני עוור"( בהעברת הזקן  פרק ה. 

תסב חשד ומראית עין )וחילול השם( בהעברת הזקן  פרק ו. 

תסז טעמי המצוה )ופשטא דקרא( – לאור ההלכה  פרק ז. 

תעו מנהגי המקום ומנהג אבות בהעברת הזקן  פרק ח. 

תפג העברת הזקן ע"י סם )סך נשא(  פרק ט. 

תצט העברת הזקן שלא במקום הפאות  פרק י. 

תקח גילוח השפם  פרק יא. 

תקטו תלישה וסירוק )ונגיעה( של שער הזקן  פרק יב. 

תקכב נספח א: קפול שערות הזקן 

תקכג נספח ב: הנחת שערות זקן הנתלשים תוך ספרים 

עונשים  פרק יג. 

"מסירות נפש" שלא להעביר הזקן  פרק יד. 

מניעות מצד כבוד אב ואם  פרק טו. 

מניעות מצד שידוכים )ושלום בית(  פרק טז. 

מניעות מצד פרנסה  פרק יז. 

העברת הזקן אצל ש"ץ, כהן, שו"ב )ועוד(  פרק יח. 

"הדרת פנים – זקן"  פרק יט. 
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תקנט חלק	שלישי:	טענות	ומענות	

תקסא הכרעת	ההלכה	בנדו"ד	 טענה	ומענה	א.	

הכרעת	הזהר	והמקובלים	בנדו"ד	– טענה	ומענה	ב.	

תקצח לאור	ההלכה	

תריד גירסת	האגדתא	בענין	גילוח	דערב	ר"ה	 טענה	ומענה	ג.	

תרכט העדות	ע"ד	הנהגת	הרמ"ע	מפאנו	 טענה	ומענה	ד.	

תרמב סברת	ה"באר	עשק"	 טענה	ומענה	ה.	

תרמה נספחים,	מילואים	והשמטות	לח"ג	

תרמז חלק	רביעי:	מילואים	והשמטות	

תרמט מפתח	ותוכן	הערכים	

תתרמא הוספות
הערות	על	הספר	מאת	הגאון	רבי	ישראל	יצחק	 הוספה	א.	

תתרמד פיעקארסקי	זצ"ל	

תתרמז הערות	על	הספר	מאת	הגאון	רבי	יעקב	חיים	סופר	שליט"א	 הוספה	ב.	

תשובה	להלכה	בענין	הסרת	הזקן	ע"י	מכונות	גילוח	)מאת	 הוספה	ג.	

תתרפט הגאון	רבי	נתן	געשטעטנער	זצ"ל(	

תתשא קונטרס	בענין	קיפול	הזקן	בשבת	קודש	 הוספה	ד.	

בירור	שיטת	מרן	הגאון	בעל	"בן	איש	חי"	מאת	הגאון	רבי	 הוספה	ה.	

תתשח יעקב	משה	הלל	שליט"א	

דעת	תורה	בענין	גידול	וגילוח	הזקן הוספה	ו.	

תתשכח מאת	הגאון	רבי	חיים	קניבסקי	שליט"א	

תתשל בסיומא	דספרא	

לעילוי נשמת
אדוני אבי ר' זאב וואלף ב"ר יצחק ז"ל ווינער

)נלב"ע כ שבט ה'תשע"ו(

אדוני אבי זקני ר' יצחק ב"ר מוהר"ר זאב וואלף ז"ל ווינער
)נלב"ע כו ניסן ה'תשכ"ו(

ואדוני אבי זקני ר' משה ניסן ב"ר מרדכי ז"ל ראזענבערג
)נלב"ע ה' תמוז ה'תש"ה(

ור' יצחק אייזיק ב"ר יעקב ז"ל גינזבערג
)נלב"ע יג אלול ה'תשל"ג(

ואמי זקנתי מרת אסתר בת ר' דוד שלמה מנחם ז"ל גינזבערג
)נלב"ע י"ב כסלו ה'תשנ"ד(

ואמי זקנתי מרת פערלא בת ר' יוסף ז"ל ווינער
)נלב"ע כ"ה שבט ה'תשס"א(
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 .וו .מ ). ; תשצו ואילךואילך 50ב"הוספות" (עמ' 

 
 
 

* 

–––––––––
 .ג ,ראה יחזקאל כח *)

 

 

* 

–––––––––
 .זראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרס *)

* 

–––––––––
 ."הוספה א" :ראה לקמן בסוף הספר *)

* 

–––––––––
 .זראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרס *)

* 

–––––––––
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הוספות
למכתבי הסכמה, המלצה וחוו"ד

 – לקראת המהדורה הרביעית –

אלחנן בהר"ר דוד ז"ל היילפרין
מרדומישלא-קַאשוי
רב ור"מ בלונדון נ.וו.

נשיא הכבוד דהתאחדות קהלות החרדים

ב"ה
ט"ו כסלו תשס"ד שנת "פנים בפנים דבר הוי"ה עמכם" לפ"ק

אליכם אישים אקרא, זה זמנים טובא במשמע, על המכשלה הגדולה שנפרצה 
חשמליות,  מכונות  ע"י  הזקן  שערות  לגלוח  ההשתמשות  יודעי-ספר,  בין  גם 
הי"ו  ווינער  לה"ר משה  זקן"  פנים  "הדרת  בלע"ז, שהמתבונן בספר  שעיווערס 
מנויארק, שיצא לאור עולם זה יותר מעשרים שנה, יראה וידע וישכיל, שעוברים 
באיסורי ולאווי דאורייתא. ושקר ענו בנו בשם גדול או גדולים, שישנן מכונות 
כאלו, שמותרות להתגלח על ידיהן, יסכר פי דוברי שקר. בכן נא ונא חוסו עליכם, 

ותפסיקו מלהשתמש בשום מכונה המעבירה כל השער.

גם אל הנשים-צדקניות אני פונה לבא לעזרת ד' בגיבורים, גבורתה של תורה, 
השירים,  בשיר  הכתוב  ויקויים  הנוראה,  הפירצה  לתקן  בעליכן  על  להשפיע 
הראיני את מראיך השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נאוה, ששמיעת 
קול תפלתנו במרום תלוי בראיית פנינו, ושכרכם הטוב תהיה שלימה מעם ד' מן 

השמים, ולשומעים יונעם ותבוא עליכם ברכת טוב.

ולעומתם כל החרדים לדבר ד' חסידים ואנשי מעשה, בעלי חכמה, מביני בינה, 
יודעי דעת אשר סרים לשמיעת חכמים ונבונים, ְזָקָנם מגודל כנגד המשחיתים, 
י"ג מכילי דרחמי, פנים מאירות ומסבירות, רחמי שמים עליהם, יהי ה"א עמהם 
כאשר היה עם אבותיהם, ַאל יעזבם וַאל יטשם לנצח נצחים, ונזכה כולנו יחד 

לקבל פני משיח צדקנו בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן.

הק' אלחנן בהרר"ד היילפרין
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שמואל הלוי ואזנר
רב אב"ד ור"מ 

זכרון-מאיר, בני-ברק

ב"ה יום ט' ניסן תשל"ח לפ"ק

ושלם  ירא  המופלג  הה"ג  החשוב  ידידינו  כבוד 
מזכה הרבים ר' משה ווינער שליט"א

אחדשה"ט וש"ת באהבה. לנכון קבלתי מכתבו ונאה מה שאח"כ הגיע גם ספרו 
וראיתי שכבודו מזכה את הרבים  ושם  והצצתי פה  זקן,   – פנים  החשוב הדרת 
בזה שמפרסם דעת הגדולים וצדיקים אשר דעתם דעת תורה נוטה ברור לאיסור 

בענין מכונות גילוח.

ומה שהעירני כב' לתשובת קרובי הרב הגאון המופלג ר' נתן גשטטנר שליט"א 
לחוש  שעלינו  שם  מודה  הוא  שגם  לדינא  בזה  נפ"מ  ואין  קצת  דבריו  ראיתי 
למשמעות הראשונים האלה שברור יוצא מהם שהגלוח עד השורש ממש באופן 
וכל  תורה.  שאסרה  תער  של  השחתה  גדר  זה  למשעי  חלק  נשאר  שלמעלה 

ההתחכמות בזה אינו אלא בריחה מן האמת.

ומכ"ש לא שעלה בדעתו לדמות מכונה הנ"ל למלקט ורהיטני תמה אקרא ע"ז.

פיינשטיין  ר"מ  המובהק  הגאון  לידידנו  מיוחד  מכתב  שאכתוב   – כ"ת  ומש"כ 
שליט"א – לא ידעתי לעת עתה התועלת בזה, שאם דברינו בעל פה לא הועילו 

מה תועיל המכתב.

ויש לי הרגש שמי שהוא שבסביבה שם מפריע בזה.

ואם אדע שמבקשים את האמת גם אני לא אמנע עצמי לעשות הנ"ל.

גם הלאה עם  ויזכה להמנות  יהי' אתו  – הקב"ה  זמן לא אוכל להאריך  מחוסר 
מזכי הרבים.

הדור"ש באהבה מצפה לחסדי ה'

שמואל הלוי ואזנר
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בעזה"י

רוחני  היות שנדפס ממוסד הנקרא סעד  נתבקשתי מאאמו"ר שליט"א לפרסם 
קריאה מרבנים לעזור וגם אאמו"ר חתם שם, ושם אחר הקול קורא כותב המוסד 
בכלל סעד רוחני שעושה שהוא מחלק מכונת גילוח. ונתבקשתי לפרסם שמעולם 
עליו  ועוברין  ממש  תער  שזהו  מאד  קרוב  ואדרבה  גלוח  מכונת  את  התיר  לא 
בחמשה לאוין וכבר נתפרסם שהחפץ חיים זצ"ל בליקוטי הלכות על מכות אוסר 
אפילו את מכונת גילוח של יד ]בלא חשמל[ הנקרא נול וכש"כ וק"ו של זמנינו 
שהוא הרבה משוכלל יותר ובודאי עצם הסכין נוגע בבשר והו"ל תער ממש וזהו 

תער האמור בתורה.

שוב נתבקשתי מהגרא"מ שך שליט"א לפרסם גם בשמו שמעולם לא התיר ח"ו 
במכונת  שמטפל  כלל  יודע  הי'  לא  הנ"ל  קורא  לקול  וחתימתו  גילוח  המכונת 

גילוח.

חיים קניבסקי



מכתבי הסכמה, המלצה וחוו"ד )הוספות( 70

דעת תורה
מאת מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן

בענין גילוח וגידול הזקן

האם ראוי לגדל זקן בישיבה שכל הבחורים מגלחים זקנם

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

ולכולם השיב רבינו:

"שלא להתחשב בזה כלל".

רק היו כמה נוסחאות. יש שאמר לו: 'מוטב לאדם שיקרא שוטה כל ימיו ואל יהיה 
רשע שעה אחת לפני המקום' )'עדיות' ה ו( ויש שענה חריף יותר: "האם כשכולם 
"אף אחד לא  לישנא:  ולאחד ענה בהאי  גם אתה תאכל עמהם"?!  חזיר  אוכלים 

הפסיד מזה שגידל זקן..."

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

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

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: "ֹלא ילבש ""... )'דברים' 

כב ה(

ע"ד הטענה דאיכא בגידול הזקן משום "גאוה"

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

סיבת גילוח הזקן בישיבות ד"ליטא"
ואומר רבינו: "כי מה שנהגו פעם בישיבות לגלח, כי לא היה ידוע האיסור".

פרי חיים ממרן הרב שטיינמן, שופר ארגון להפצת יהדות, 

צוות שופר גנזי המלך, כו תמוז תשע"ב



71מילואים והשמטות )הותיות מתתתי התתמה( 

הרב יצחק קולדצקי
רחוב רב' נחמן מברסלב 9 בני ברק

מחבר ספר "לשכנו תדרשו"

רמ' בית יעקב בת ים

חתן הגאון הגדול שר התורה
מורינו רבי חיים קניבסקי שליט"א

תאריך: ט' ניסן תשע"ז

חיים  קניבסקי שליט"א אמר שמרנא החפץ  חיים  רבי  הגאון שר התורה  מו"ח 

זיע"א אסר להתגלח בכל סוגי המכונות – בלי שום חילוק.

יושב  זיקנתו של החפץ חיים כאשר כגדה עליו שמיעתו והיה  וגם ידוע שלעת 

בקריאת התורה ליד הבעל קריאה, ופעם קראו לתורה בחור שמתגלח במכונה. 

וחזר למקומו משום שאינו יכול לסבול שהעומד ליד הספר תורה מגלח בחשש 

תער דאורייתא. ומני אז הקפידו בישיבת ראדין שלא לתת עליה במחיצת החפץ 

חיים לבחור שמתגלח.

ולהשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכת טוב.

יצחק קולדצקי

 עוד מכתבי עידוד – ראה לקמן בסוף הספר ב"מילואים" ל"הוספה ב" )בדברי הגאון רבי 

יעקב חיים סופר( ובסוף "הוספה ה" )בדברי הגאון רבי יעקב משה הלל(
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 .זראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרס *)

* 

–––––––––
 ."הוספה א" :ראה לקמן בסוף הספר *)

* 

–––––––––
 .זראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרס *)

* 

–––––––––
 .זראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרס *)
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*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרסח.

**( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרסט.











*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרסח.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרסט.

**( השמטה להערה 24, ראה לקמן עמ' כב.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרעא.









*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרעא-תרעב.





*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרעא.



עוד מילואים והשמטות ל"מבוא"

– ראה לקמן עמ' תרסז ואילך



















*( "מילואים והשמטות" לערך "פסוקי תנ"ך" – ראה לקמן עמ' תרעג-תרעח.





*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרעח.









*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרעח-תרעט.























*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרעט.























*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרפ.



















*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרפ.







*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרפא.

**( ראה לקמן שם.









*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרפא.







*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרפג.















*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרפג.



*( ועי' יתירה מהנ"ל לקמן ב"מילואים והשמטות" עמ' תרפג.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרפג.

















         *( ועתה אתא לידי ראי' מפורשת יותר דס"ל לרבינו יהודה החסיד דאסור לגלח הזקן אף 
במספריים שלא כעין תער )מדבריו בספר חסידים סתתתס"ד, דפוס ברלין( – ראה לקמן "הוספה ב" 

אות לד. ע"ד ספר חסידים סקכ"ח בענין רבו של רש"י שהי' מכבד בזקנו לפני ארון הקודש – ראה 
לקמן ערך "מהר"ם חאגיז" עמ' קעד או"ב.

         **( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרפד; "הוספה ב" אות לו.

         ***( ראה לקמן "הוספה ב" אות ט.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרפד.











*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרפט.











ערך "רמב"ן" – ראה לקמן עמ' תרפט.









ערך "רבינו חיים פלטיאל" וערך "רבינו אשר ב"ר שאול מלוניל" – ראה לקמן עמ' תרפט-תרצ.





*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצא.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצא.













*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצא.

**( ראה לקמן "הוספה ב" אות יד.





*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרסח.







*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצב.











*( ראה לקמן "הוספה ב" אות לא.

**( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצב.































*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצג.

















ערך "עקידת יצחק" – ראה לקמן עמ' תרצג.









*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצג.





































*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצג.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצד; "הוספה ב" אות טז.















*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצד.







*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצה; "הוספה ב" אות יז.







   *( כתב הרמח"ל לרבו הגאון רבי ישעיהו מרדכי ָבּאָסאן )רבן של פדובה ומחבר ס' שו"ת "לחמי 
תודה" - ונציה תק"א( באגרת שי"ל בס' "אגרות רמח"ל ובני דורו" )מכון רמח"ל, אה"ק, ה'תשס"ט 
מזמן  כבר  הזקן..באמת  גידול  ענין  על  השיבותי  לא  "ואשר  קעה(:  )עמוד  נג  אגרת  שני'[(  ]מהדורה 
בן  "הר"י באסאן עזב את פאדובה כשהי' הרמח"ל  )הערה 230(:  ושם בהערת המהדיר  גדלתיהו". 
ארבע עשרה שנה..רבינו ]הרמח"ל[ ענה לרבו באגרת זו )בשנת הת"ץ( 'כבר מזמן גדלתיהו' – זאת 

אומרת לפני שנה או שנתיים, דהיינו כשהי' הרמח"ל בן עשרים, או אפילו לפני, הי' כבר מגדל זקנו".

*   



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצה-תרצו.

















































         *( אבל ראה לקמן ב"מילואים והשמטות" עמ' תרצז.
         **( בענין מ"ש בשו"ת חתם סופר החדשות )ירות"ו, תשמ"ט( סימן ל – ראה לקמן

ב"מילואים והשמטות" עמ' תרצח.
         ***( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצו.

         ****( עוד חיזוק למ"ש כאן – ראה לקמן ב"מילואים והשמטות" שם.







*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצז ואילך.







*( וראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תרצז.







*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תש.















*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשא-תשג; תתפ-תתפא.









          *( עוד כו"כ מקורות בדברי הגאון רבי חיים פאלאג'י בענין חיוב גידול הזקן ואיסור 
השחתו – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשג-תשד; "הוספה ב" אות יט, לא, לב, לה.

–––––––––
ערך "רבי שלמה קלוגר" – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשג.









*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשד; "הוספה ב" אות כ.







         *( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשד.

         **( דבריו בספרו "דרך מצותיך" מצות תגלחת מצורע עמ' קה – ראה לקמן במילואים
לח"ב פ"ב אות ג )עמ' תתיב-תתיג(.





*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשה-תשז.







ערך "רבי שמשון ב"ר רפאל הירש" – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשז.











         *( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשח.
–––––––––

         ערך "הנצי"ב מוואלאזין" – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשט.









ערך "רבי שמחה זיסל זיו )מקלם(" – ראה לקמן ב"מילואים והשמטות" עמ' תשט.









         * ( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשי-תשיד; "הוספה ב" אות כא.

          עוד ביאור ובירור שיטתו ובענין הנדפס בקצת דפוסי שו"ת רב פעלים ח"ד )סוד ישרים 
סי' ה( – ראה בארוכה לקמן "הוספה ה". וע"ש גם ע"ד יחוסו של הס' "שו"ת תורה לשמה".





          ערך "רבי אליעזר גורדון"; ערך "רבי משה מרדכי עפשטיין" וערך "האדמו"ר רבי שלום דובער 
מליובאוויטש" – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשיד-תשטז.



          *( ראה לעיל בפתיחת חיבור הנוכחי )עמ' 18; 83( עדות חתנו ונכדו של מרן החפץ חיים 
ועדות הגרמ"י הכהן בלוי. וראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשטז-תשיח; תשנט-תשסב; תתטו; 

"הוספה ב" אות כב





























*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשיח.































ערך "רבי חיים עוזר גרודזינסקי" – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשסג-תשסד.





















*( עוד מכתב ממנו בנדו"ד – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתמח-תתמט.





*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשכא-תשכד מעוד כו"כ מקומות בספריו.

**( עוד משיטתו בנדו"ד – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשכ.





*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשכד; תתע.







*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשכה-תשכו.

**( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשכו.

*

**









          *( עדות חביריו ותלמידיו בשיטתו – לקמן ח"ב פ"א אות א )עמ' שנב ואילך(, עיי"ש, 

וב"מילואים" לשם )עמ' תשסז(.















ערך "רבי יצחק הוטנר" – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשכז.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשלא.

**( בארוכה מעוד כו"כ מקומות בספריו – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשכט-תשל.











*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשלא.



          *( עוד בשיטתו בנדון גידול וגילוח הזקן – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשכח; 
תשסט-תשעא; תתקלו.

          **( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשלח; תשנא; תשנג; תשנד; תשנו; תשצד; תתב; 
תתד; תתח.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשלא.

**( ראה לקמן "מילואים והשמטות" שם.



         ערך "רבי ישראל אבוחצירא" )ה"בבא סלי"(; "שו"ת חשב האפוד"; "רבי ישכר 
בער ראטנבערג"; "רבי יעקב קמנצקי"; רבי מנחם מן שך"; "רבי משה הלברשטאם"; 
"רבי יוסף שלום אלישיב"; "רבי יהודה ליב שטינמן"; "רבי ש.י. ניסים קרליץ"; "רבי 
מיכל יהודה ליפקוביץ"; "רבי שמואל הלוי ואזנר"; "רבי יצחק רצאבי"; "רבי משה 

שטרנבוך"; "רבי חיים קניבסקי" – ראה לקמן עמ' תשלד ואילך.

             *( ראה מכתבו ע"ד ספר הנוכחי לעיל עמ' 57 וע"ע לקמן "מילואים והשמטות" עמ' 
תשלא; תשעב; תתטז.

            **( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשלא.



*( "מילואים והשמטות" ל"מדור סיפורים" – ראה לקמן עמ' תשלט ואילך.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשלט.







*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשכח )וש"נ(; תשמ.









סיפורים רבים ע"ד מסירות נפש בענין גילוח הזקן בתקופת 
מלחמת עולם השני' – ראה לקמן ב"מילואים והשמטות" 

לח"ב פי"ד )עמ' תתצו ואילך(.



מילואים והשמטות לח"א: "לקוטי דעות"
– לקמן עמ' תרעג ואילך









          *( עוד בזה דלפ"ד רוב הפוסקים אסור לגלח במכונות גילוח; אפי' אם יש רב גדול המיקל 
א"א לסמוך עליו בכה"ג; החיוב תוכחה בנדו"ד – ראה בארוכה לקמן ב"מילואים והשמטות" עמ' 

תשנא ואילך.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשנט.





*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשנט.



*( בירור זהותו של מר ליברמן – ראה לקמן ב"מילואים והשמטות" עמ' תשנט.





*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשנא ואילך.

**( עוד בשיטת מרן החפץ חיים בנדון – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשנט-תשסב.





         *( ראה גם לעיל בפתיחת החיבור ב"הוספות" ל"מכתבי הסכמה וכו'", במכתבו השני של 
הגר"ש הלוי ואזנר. עוד עדיות בשיטת מרן החזו"א בנדון – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' 

תשסד.





         *( מכתב נאמן ביתו בנידון – לקמן ב"מילואים והשמטות" עמ' תשסה-תשסו.

         **( עוד עדיות בשיטת הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי )אב"ד ווילנא( בנדון – ראה לקמן 
"מילואים והשמטות" עמ' תשסג-תשסד.



*( עוד עדיות בשיטת הגר"א קטלר בנדון – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשסז-תשסח.





*( עוד בשיטתו בנדון – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשנט-תשס.

**( ראה לקמן עמ' שס; "מילואים והשמטות" עמ' תשסט ואילך.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשעא.

**( ראה לקמן "מילואים והשמטות" שם מספרו שו"ת דברי יציב.



         *( ראה מכתבו של הגרש"א אויערבאך אל כותב הטורים ע"ד רשימה זו – לעיל 
בהוספות למכתבי הסכמה וכו' – עמ' 57. וראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשעב.

         **( שוב נדפס דבריו בזה בספרו "אמת ליעקב" – ונעתקו לקמן "מילואים והשמטות" 
עמ' תשסח.





          *( שיטת הגאון רבי יוסף שלום אלישיב בנדו"ד – ראה בארוכה לקמן "מילואים והשמטות" 
עמ' תשנא; תשעג-תשעז. ושם )עמ' תשעז ואילך( – דברי עוד כו"כ גאוני זמננו נוספים.



*( דברי ס' ברית כהונה חיו"ד מע' ז אות ט עד"ז – ראה לקמן "הוספה ב" אות כה.

**( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשסה.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשסט ואילך.









          *( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשפה; "הוספה ב" אות כו; לג; לז )ושם נתבאר 
מ"ש בנדון בשו"ת שואל ונשאל ח"א חיו"ד סצ"ז; ח"ג סתי"ב(. 



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תשפה.















הוספות רבות לפרק זה – ראה לקמן

ב"מילואים והשמטות" עמ' תשנא ואילך

*

"דברי סיום" לפרק זה – ראה לקמן

ב"מילואים והשמטות" עמ' תתי



          *( "הוספות ומילואים" ל"דיונים נוספים" אלו – ראה לקמן עמ' תשפח ואילך. 

























דיון ו: אם יש מקום להקל מטעם דהמכונות הוי בגדר "כתישה" ו"טחינה", ולא 
"גילוח" – נדפס לקמן )עמ' תשצד(.

דיון ז: אם יש מקום להקל במכונות גילוח אם הסכין עשוי מ"פלסטיק" – נדפס 
לקמן )עמ' תתג(.

*          *          *
דיון ח: אם יש להקל במכונות גילוח ע"פ הסברא ד"תער" דוקא אסרא תורה – 

נדפס לקמן )עמ' תתו(.

בגדר  והקבלה"  "הכתב  סברת  ע"פ  גילוח  במכונות  להקל  יש  אם  ט:  דיון 
"השחתה" - נדפס לקמן )עמ' תתז(.

דיון י: אם יש מקום לדמות מכונות גילוח למלקט ורהיטני – נדפס לקמן )עמ' 
תתח(.

דיון יא: אם יש מקום להקל ע"פ דברי ה"חכמת אדם" בגדר מספריים כעין 
תער – נדפס לקמן )עמ' תתט(.









*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתיב.

















































*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתיא ואילך.

























**( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתיז ואילך.









*( עוד עד"ז – ראה בארוכה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתיח ואילך.















*( עוד כו"כ דעות שכ"כ – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתיד ואילך.









          *( עוד עדיות רבות בסיבת המתחילים להסיר זקנם )במדינת "ליטא" ועוד( – ראה בארוכה 
לקמן ב"מילואים והשמטות" עמ' תתכז ואילך; וע"ש עמ' תתריד.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתכה ואילך; "הוספה ב" אות ל.























*( ראה לקמן "הוספה ב" אות א; אות כח; אות לד. 

 **( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתלח











          *( "מילואים והשמטות" בענין גידול הזקן כסייג לשאר עבירות שבתורה וכו' – ראה 
בארוכה לקמן עמ' תתלח ואילך; "הוספה ב" אות א.















*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתמח ואילך.

**( ראה לקמן "הוספה ב" אות כב.



          *( מכתבו של הגאון מח"ס שו"ת קול מבשר המברר שיטתו עוד – ראה לקמן "מילואים 
והשמטות" עמ' תתמח.











*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתנב.









          *( כ"כ גם הסמ"ג )מ"ע ג(. וראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתנב ואילך. ושם – עוד 
טעמים, רמזים כו' למצוה זו.

          **( ראה גם לעיל ערך "אבן עזרא" אות א )עמ' סו(. וכ"כ הסמ"ג מ"ע ג.





         *( "מילואים והשמטות" לפרק זה )כולל גם ע"ד כללות חשיבות קיום מנהגי אבות; חומרת 
שינוי מנהגים; מנהג מדינת "ליטא" בנדון; גדר המנהגים בארה"ב; "מנהג" גידול "בלורית"( – ראה 

לקמן עמ' תתנו ואילך.













*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתסו ואילך.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתסט. וראה עוד שם עמ' תתמט.

























*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתסט.





         *( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתמח ואילך.

         **( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתלד ואילך.

         ***( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתנב ואילך.

         ****( וע"ש )לעיל עמ' שיח בסוף ערך "הגרי"א הענקין"( די"ל דהסרת הזקן ע"י סם חמור
יותר מע"י מכונות גילוח.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתנו ואילך.





*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתעב.























*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתעג.





*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתעג.

**( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתעד.



בירור שיעור שער השפם המותר בקציצה במספרים וספק בענין תספורת השפם 
למעשה בפועל – ראה לקמן "מילואים והשמטות" לפרק זה )עמ' תתעג ואילך(, 

ושם תשובת הגה"ק האדמו"ר מליובאוויטש בנדון.













*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתפ ואילך.



         *( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתעה ואילך; "הוספה ב" אות א )דברי בעל "כף 
החיים" – נעתקו מגוכתי"ק(.

         **( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתפא-תתפב.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתפג ואילך.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתפה ואילך.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתפ-תתפא.







*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתפט ואילך; "הוספה ב" אות כט; שם אות לז.



–––––––––
          *( וראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתצד; "הוספה ב" אות ל.

–––––––––
          בארוכה ע"ד מסירות נפש שלא להסיר הזקן בתקופת מלחמת העולם השני' – ראה לקמן 

"מילואים והשמטות" עמ' תתצו ואילך.







*( "מילואים והשמטות" לפרק זה – ראה בארוכה לקמן עמ' תתקכא ואילך.







*( "מילואים והשמטות" לפרק זה – ראה בארוכה לקמן עמ' תתקכח ואילך.









         *( "מילואים והשמטות" לפרק זה – ראה בארוכה לקמן עמ' תתקנ ואילך; "הוספה ב" אות 
לא ואות לה.

ב"מילואים והשמטות" שם – גם ע"ד השפעת גידול הזקן בבריאות הגוף, ע"ש בארוכה.





 *( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתקעט; "הוספה ב" אות לב.









 *( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתקעט.



          *( "מילואים והשמטות" בענין שוחט ובודק המקיל בתספורת הזקן – ראה בארוכה לקמן עמ' 
תתקפג ואילך. ושם – בענין גדר חזקת הכשרות של איש הנוהג קולא בתספורת הזקן.







*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתקצו; "הוספה ב" אות יט.



          *( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתקצח ואילך )ושם – גם לענין בעל תוקע; חזקת 
כשרות לענין עדות וכשרות וכו'; לתת לו סמיכות חכמים או ללמדו שו"ב; אם לקבל תלמיד כזה 
בישיבה; ללמוד עם אנשים פרטיים; תמיכה מכולל רמבע"נ; עובד בעשיית תפלין; מלמד תשב"ר; 

חברה קדישא; גבאי בבהכ"נ; מדריך במחנה קיץ; מוהל; עוסקים בהפצת היהדות; זימון; ועוד(.













*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרי ואילך.





מילואים והשמטות
לח"ב: "פרקי נימוס וסיכום"
– ראה לקמן עמ' תשנא ואילך











*( ראה לקמן "הוספה ב" אות לג.

**( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרכב.











*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרכב ואילך.





*( שו"ת שבט הלוי ח"ד סצ"ח או"ה שכ"ה בשו"ת מהרש"ם ח"ג סרנ"ח.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרכב ואילך.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרכד.









*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרכו.    **( ראה שם.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרכו.

























*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרכו.





          *( בהבא לקמן ראה "מילואים והשמטות" עמ' תתרכז; בסוף הספר: "הוספה ב" אות א 
)בארוכה(.









*( וראה גם לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרכה ואילך; תתרכח; "הוספה ב" אות כ.





*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרכח.





         *( עוד בתוכן פרק זה – ראה לקמן "הוספה ה" )עמ' תתשח ואילך(, וב"מילואים והשמטות" 
עמ' תתרכט ואילך .

         **( מ"ש מרן החת"ס עצמו בשו"ת חת"ס החדשות – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' 
תתרכט.

*

**





*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרכט ואילך.



















*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרלג.









































*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרלה.





*( בענין מ"ש בשו"ת חת"ס החדשות – ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרלה.











*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרלו.



*( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרלה.











         *( ראה לקמן "מילואים והשמטות" עמ' תתרלז; "הוספה ב" אות טו. וע"ד מ"ש מרן החת"ס 
עצמו בשו"ת חת"ס החדשות – ראה לקמן "מילואים והשמטות" שם.







–––––––––
          *( וראה מ"ש מרן החת"ס בתשובה הנדפסה בשלהי חידושיו לכתובות, לחכם גדול אחד, 
בזה"ל: "ואלפי קושיות מתגוללים כעת בעו"ה בבתי מדרשות בכל יום, כי לקוצר שכלנו אין אתנו 
יודע עד מה". – ואם בזמנו כך, כ"ש וק"ו בזמנינו אנו, ועאכו"כ שמשום איזה קושיות אין להתיר 

דבר שכבר הורה בו זקן לאיסור, ודי בזה.

מילואים והשמטות
לח"ג: טענות ומענות

 ראה לקמן עמ' תתרכב ואילך





תממתמילואים והשמטות ) ( 

חלק רביעי

מילואים והשמטות
ובו

מילואים, הוספות והשמטות

לספר

הדרת פנים – זקן



ס' הדרת פנים - זקן תממת



תממטמילואים והשמטות )מיתת ותותו ה מתים( 

מפתח ותוכן הערכים

57 הוספות למכתבי הסכמה, המלצה, וחוו"ד 

תרסה  מילואים והשמטות ל"פתח דבר" 

תרסז מילואים והשמטות ל"מבוא" 

תרעג מילואים והשמטות לחלק ראשון: "לקוטי דעות" 

תרעג פסוקי	תנ"ך	

	תרעח תרגום	יונתן	בן	עוזיאל	

תרעח זוהר		

	תרעט מדרש	רבה	

תרפ גמרא		

תרפ רמב"ם		

תרפד רבינו	יהודה	החסיד		

תרפח 		 רבינו	אפרים	ב"ר	שמשון

תרפט רד"ק		

תרפט 		 רמב"ן

תרפט 		 רבינו	חיים	פלטיאל

תרצ 		 רבינו	אשר	ב"ר	שאול	מלוניל

תרצא רא"ה	)ספר	החינוך(		

	תרצא שבלי	הלקט	

תרצא רא"ש			

תרצא טור		

תרצב רבינו	בחיי	

תרצב תרומת	הדשן		

תרצג מהריב"ל		

תרצג 		 עקידת	יצחק

תרצג ב"ח			

תרצג מעם	לועז		

תרצד מהר"ם	חאגיז			

תרצד רבי	יונתן	אייבשיץ		

	תרצה רבי	יעקב	עמדין	

תרצה 		 רבי	דוד	פארדו	

	תרצו רבי	עקיבא	איגר	

תרצו חתם	סופר		

תשא בעל	בני	יששכר		

תשג 		 רבי	שלמה	קלוגר

	תשג רבי	חיים	פאלאג'י	

תשד צמח	צדק		

תשה רבי	חיים	מצאנז		

תשז רבי		שמשון	רפאל	הירש	

	תשח סבא	קדישא	

	תשט הנצי"ב	מוואלאזין	

תשט 		 רבי	שמחה	זיסל	זיו	)מקלם(

	תשי בעל	בן	איש	חי	

תשיד 		 רבי	אליעזר	גורדון

תשיד 		 רבי	משה	מרדכי	עפשטיין



ס' הדרת פנים - זקן תמת

תשיד האדמו"ר	מוהרש"ב	מליובאוויטש	

תשטז חפץ	חיים		

תשיח 		 רבי	יוסף	חיים	זוננפלד		

תשיח דרכי	תשובה		

תשיט 		 הגאון	הרוגאצ'ובי

תשיט 		 רבי	אברהם	יצחק	הכהן	קוק

תשכ 		 רבי	חיים	עוזר	גרודזינסקי

תשכ רבי	שרגא	פייבל	מנדלוביץ		

תשכא 		 האדמו"ר	מוהריי"צ	מליובאוויטש	

תשכד חזון	איש		

תשכו שו"ת	משנת	בנימין		

תשכו 		 הגה"ק	בעל	אמרי	אמת	מגור

תשכז 		 רבי	יחזקאל	אברמסקי

	תשכז הגר"א	)רבי	אהרן(	קוטלר	

תשכז רבי	יצחק	הוטנר	

תשכח הגה"ק	מסאטמאר		

תשכח הגרי"י	קניבסקי	)"סטייפלער	גאון"(		

תשכט האדמו"ר	מליובאוויטש		

תשלא זה	השלחן		

תשלא שו"ת	באר	משה		

תשלא הגה"ק	מפאפא		

תשלא הגה"ק	מקלויזענבורג		

תשלא שו"ת	מנחת	יצחק		

תשלא רבי	שלמה	זלמן	אויערבאך		

רבי	ישראל	אבוחצירא	

תשלב 		 )הבבא	סאלי(

תשלד 		 שו"ת	חשב	האפוד

תשלד רבי	ישכר	בער	הלוי	ראטנבערג	

תשלה רבי	יעקב	קמנצקי	

תשלה רבי	אלעזר	מנחם	מן	שך	

תשלה רבי	משה	הלברשטאם	

תשלה רבי	יוסף	שלום	אלישיב	

תשלו רבי	יהודה	ליב	שטינמן	

תשלו רבי	ש.י.	ניסים	קרליץ	

תשלו רבי	מיכל	יהודה	ליפקוביץ	

תשלז רבי	יצחק	רצאבי	

תשלז רבי	משה	שטרנבוך	

תשלז רבי	חיים	קניבסקי	

תשלח רבי	שמואל	הלוי	ואזנר	

תשלט מילואים והשמטות ל"מדור סיפורים"  

גזירת	 בענין	 הממשלה	 גזירת	 נגד	 נפש	 מסירות	 	/ הזקן	 לגידול	 נפש	 מסירת	

הממשלה	שאסור	לגדל	זקן	ופאות	/	מס"נ	הגה"ק	בעל	"דברי	יואל"	מסאטמאר	

)הוספות(	/	איך	אפשר	להיכנס	לגן-עדן	בלי	זקן?	/	תגדל	זקן	–	תוליד	ילדים	/	

בירור	מראה	זקנו	של	הבעש"ט	הק'	/	ה'מחנה	חיים'	לא	יוכל	להשתמש	בכסף	

"לכבוד	 או	 שבת"	 "לכבוד	 	/ רעבונו	 את	 להשקיט	 כדי	 אפילו	 	- זקנו	 ממגלח	

שלא	 היחד	 כמעט	 הייתי	 קניבסקי:	 הגר"ח	 מרן	 	/ הגיע	 והמכתב	 	/ עצמו"...	



תמתאמילואים והשמטות )מיתת ותותו ה מתים( 

על	 לקבל	 ולא	 	– למות	 מוכנים	 "אנשים	 קניבסקי:	 הגר"ח	 מרן	 	/ הזקן	 גילחתי	

/	עוד	 יחזור	הזקן	לצמוח"	 "גם	כאן	 עצמם	דבר	קטן"	/	מרן	הגר"ח	קניבסקי:	

סיפורים	בנדוננו	

מילואים והשמטות לחלק שני: "פרקי נימוק וסיכום"

תשנא פ"א.	מכונות	גילוח	

"פסק	דין"	מגדולי	הפוסקים	וראשי	הישיבות:	גדר	כל	מכונות	גילוח	–	כתער	ממש		

/	הסומך	על	דעת	יחיד	)אפילו	גדול	הדור(	נגד	כל	הפוסקים	האחרים	-	"הנה	מי	

שאוחז	את	קולותיו	מחויב	לאחוז	את	חומרותיו"	/	איסור	מכונות	גילוח	–	"מוסכם	

בפי	כל	גאוני	עולם";	סברת	האג"מ	להקל	–	"אינה	נכונה	ולא	נתקבלה"	/	לדברי	

הסוברים	שהוא	ודאי	תער	–	חייבים	להרחיק	המשתמשים	במכונה	מהישיבות	/	

עוד	בהחיוב	חינוך	ותוכחה	בענין	איסור	השתמשות	במכונות	גילוח	/	עוד	בהמובא	

ב"פתיחה"	לפרק	זה	)לעיל	עמ'	שמא-שמג(	–	דלפי	רוב	הדעות	אסור	לגלח	הזקן	

שאין	 	/ גילוח	 המכונות	 אוסרים	 הגדולים	 שרוב	 בענין	 עוד	 	/ גילוח	 במכונות	

לסמוך	על	התירים	בנדון	מרבנים	בדורות	שלפנינו	/	המגלח	זקנו	במכונת	גילוח	

	–	תפלתו	לא	נשמעת	ח"ו	/	בענין	אם	יש	למסור	מכונות	גילוח	להמגלחים	בתער

להצילם	מאיסור	גילוח	בתער	/	"מכונות	גילוח"	הוי	כתער	וכן	מוכח	מדברי	מרן	

ה"חתם	סופר"	ו"חפץ	חיים"	/	עוד	בבירור	שיטת	מרן	החפץ	חיים	בדין	מכונות	

גילוח	/	עוד	עדות	בשיטת	מרן	החפץ	חיים	בדין	מכונות	גילוח	/	שיטת	הגאון	

רבי	אברהם	יצחק	הכהן	קוק	/	שיטת	רבי	חיים-עוזר	גרודזינסקי	/	עוד	בשיטת	

הגרח"ע	גרודזינסקי		/	עוד	בענין	אם	יש	לסמוך	על	שמועות	שגדולי	דור	העבר	

הקילו	בדין	מכונות	גילוח	/	עוד	בשיטת	מרן	החזו"א	)עמ'	שמט-שנא(	/	למה	

לא	כתב	החזו"א	ע"ד	איסור	מכונות	גילוח	בספריו	/	בירור	שיטת	הגאון	הרצ"פ	

פראנק	–	רבה	של	ירושלים	/	שיטת	הגרי"א	הענקין	/	לבני	תורה	אין	זה	היתר	

מספיק	/	עוד	בשיטת	הגר"א	קטלר	/	עוד	בשיטת	הגאון	רבי	יעקב	קמינצקי	)עמ'	

יעקב	ישראל	קניבסקי	)הגאון	ה"סטייפלער"(	/	 ר'	 שנו(	/	עוד	בשיטת	הגאון	

אסור	לגלח	בכל	מכונות	גלוח	–	מכל	הסוגים	/	עוד	בשיטת	ס'	שערים	מצויינים	

בהלכה	/	עוד	בשיטת	הגה"ק	מקלויזענבורג	/	עוד	בשיטת	הגאון	רבי	שלמה	

זלמן	אויערבאך	/	שיטת	שו"ת	חשב	האפוד	–	מכונות	גילוח:	תער	ממש	/	עוד	

בשיטת	הגרי"ש	אלישיב	/	דין	מכונות	גילוח	דזמננו	–	כדין	תער	/	דעת	הג"ר	

אהרן	 רבי	 הגאון	 שיטת	 	/ ליפקוביץ	 יהודה	 מיכל	 הג"ר	 דעת	 	/ 	 יוסף	 עובדי'	

)איסור	מחשש	 ב	 אות	 שם	 	/ רצאבי	 יצחק	 הג"ר	 דעת	 	/ שטיינמן	 ליב	 יהודה	

שמא	נדחק	הבשר	לתוך	הנקבים	של	הרשת(	/	דעת	הג"ר	ש.	י.	ניסים	קרליץ	/	
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דעת	הג"ר	משה	שמואל	שפירא	)ראש	ישיבת	באר	יעקב(	/	טעם	נוסף	לאסור	

זקנם	מגלחים	גם	במקום	פאות	הראש	/	 גילוח	משום	דרוב	המסירים	 מכונות	

המסיר	זקנו	ע"י	סם	ליכשל	בהקפת	פאת	הראש	/	עוד	בשיטת	הגר"ח	קניבסקי	

ק"ו	 גילוח:	 במכונות	 הזקן	 הסרת	 	/ 	– "כשרה"?	 גילוח	 מכונת	 איכא	 האם	 	–

ממ"ש	בשו"ת	אגרות	משה	בענין	חלב	ישראל	לבני	ישיבות	/	דעת	הג"ר	אברהם	

ארלנגר	/	שיטת	שו"ת	מגדל	צופים	בדין	מכונות	גילוח	/	עוד	בשיטת	השו"ת	

קנין	תורה	בהלכה	בענין	איסור	מכונות	גילוח	)וגילוח	בפלאסטיק	חד(	/	שם	אות	

ג	)שרוב	המגלחים	זקנם	ע"י	מכונות	גילוח	–	עוברים	על	אזהרת	לא	תקיפו	פאת	

ראשכם(:	/	רוב	מגלחים	במכונה	עוברים	על	איסור	הקפת	הראש	/	עוד	ע"ד	

איסור	מכונות	גילוח		-	מטעם	אזהרת	הקפת	הראש	/	אורך	המינימום	בשער	

פאות	הראש	–	שיטת	הגרי"ש	אלישיב		/	בענין	שיעור	אורך	השערות	של	פיאות	

הראש	-	מנהג	חב"ד	בזה	/	בירור	שיטת	האריז"ל	בזה

תשפח הוספות	לדיונים	נוספים	בדין	מכונות	גילוח	

הוספה	ל"דיון	א.	אם	אפשר	להקל	במכונת	גילוח	מטעם	גרמא"		/	הוספה	ל"דיון	

ג.	אם	יש	לחלק	בין	מכונה	למכונה"	/	הוספה	ל"דיון	ד.	אם	יש	להתיר	משום	דיש	

להבחין	ע"י	מיקרוסקופ"	/	הוספה	ל"דיון	ה:	אם	יש	להחשיב	ההפסק	הדק	שבין	

הבשר	והסכין	להפסק"	/	דיון	ו.	אם	יש	מקום	להקל	מטעם	דהמכונות	הוי	בגדר	

"כתישה"	"וטחינה",	ולא	"גילוח"	/	דיון	ז.	אם	יש	מקום	להקל	במכונת	גלוח	אם	

הסכין	עשוי	מ"פלסטיק":	/	דיון	ח:	אם	יש	להקל	במכונות	גילוח	ע"פ	הסברא	

ד"תער"	דוקא	אסרה	תורה	/	דיון	ט:	אם	יש	להקל	במכונות	גילוח	ע"פ	סברת	

הכתב	"והקבלה	בגדר	"השחתה"/	דיון	י:	אם	יש	לדמות	מכונות	גילוח	למלקט	

ורהיטני	/	דיון	יא:	אם	יש	מקום	להקל	ע"פ	דברי	ה"חכמת	אדם"	/	דברי	סיום

תתיא פ"ב. אזהרת "לא תשחית את פאת זקנך" 

שיטת	רבינו	יהודה	החסיד	/	לפ"ד	מרן	החת"ס	–		אסור	לגלח	הזקן	במספריים	

כעין	תער,	וכן	נהגו	/	שיטת	הב"ח:	כדי	שיקרא	ירא	את	ה'	–	הוא	דוקא	כשאינו	

מגלח	כלל	/	פסק	דין	הצ"צ	שלא	לגלח	הזקן	במספרים	-	כן	היא	ההלכה	/	שיטת	

השו"ת	דברי	יציב	בענין	איסור	גילוח	הזקן	אף	בלא	תער	/	עוד	ראיות	דאיכא	

איסורא	אף	שלא	בתער

תתיד פ"ג. אזהרת "לא ילבש גבר שמלת אשה" בהעברת הזקן 

עוד	מקורות	לאסור	הסרת	הזקן	משום	אזהרת	"לא	ילבש	גבר"	/	שיטת	רבינו	
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אסור	 הלקט"	 ה"שבלי	 לפ"ד	 	/ פלטיאל	 חיים	 ורבינו	 מלוניל	 שאול	 ב"ר	 אשר	

להסיר	הזקן	ע"י	סם	/	שיטת	הגאון	רבי	יונתן	אייבשיץ	/	עוד	בשיטת	מרן	החתם	

סופר	/	עוד	בשיטת	מרן	החפץ	חיים	/	שיטת	הגרש"ז	אויערבאך	שיש	אוסרים	

משום	לא	ילבש	גבר	שמלת	אשה	/	שיטת	הגר"ח	קניבסקי  שיש	אוסרים 	משום	
לא	ילבש	גבר	שמלת	אשה	/	שיטת הגר"מ	שטרנבוך	שיש	אוסרים משום	לא	
ילבש	גבר	שמלת	אשה	/	גילוח	העורף	במכונת	גילוח	משום	לא	ילבש	/	איסור	

הסרת	הזקן	ע"י	"משחה"	)סם(	משום	אזהרת	"לא	לבש"	/	בענין	גילוח	ב"לייזר"	

/	כוונת	הברכה	"שלא	עשני	אשה"	–	על	הזקן	/	שלילת	הסברא	דל"ש	לא	ילבש	

אנשים	 שנהגו	 במקום	 גבר	שמלת	אשה	 ילבש	 לא	 אזהרת	 	/ כן"	 שנהגו	 "כיון	

להסיר	זקנם

תתכה פ"ד. איסורי חוקות גויים בהעברת הזקן 

שיטת	רבינו	אשר	ב"ר	שאול	מלוניל	/	עוד	מקורות	דאיכא	בגילוח	הזקן	משום	

גדר	הלאו	 /	בבירור	 /	דברי	ספר	"שפתי	מהר"ש	ענגיל"	 גויים	 איסורי	חוקות	

בנדו"ד	/	"לויט	דעם	איז	קיין	אונטערשייד	מיט	ווָאס	מען	שנייט"	/	למה	הנהיגו	

החתם	 מרן	 בשיטת	 עוד	 	/ החינוך	 ספר	 שיטת	 בירור	 	/ זקנם	 להסיר	 הגויים	

סופר	/	התחלת	גילוח	הזקן	במדינת	אשכנז	–	"הכשרים	באמת	אינם	מגלחים	

ה"יערות	 עדות	 	 זקנם	 להסיר	 המתחילים	 בסיבת	 עוד	 	/ 	– באשכנז"	 גם	 זקנם	

דבש"	/	עדות	הגאון	רבי	שלמה	קלוגר	/	עוד	בסיבת	המתחילים	להסיר	זקנם	

–	עדות	מרן	החפץ	חיים	בענין	מנהג	מדינת	"ליטא"	/	עדות	הגר"ח	קניבסקי	/	

עדות	הגר"ש	עלברג	/	עדות	היסטוריון	/	עדות	הג"ר	אביגדור	מילר	/	עדות	

הזקן	 גילוח	 בסיבת	 זצ"ל	 קאלמאנאוויץ	 אברהם	 רבי	 הגאון	 עדות	 	/ "המלאך"	

בישיבת	סלאבאדקא	/	עדות	מרן	הגראי"ל	שטיינמן	/	הי'	זמן	אשר	אמרו	אשר	

	/ 	– פג	טעמו	 כי	 לדעת	 נוכחו	 בכוונה	לשם	שמים–	 	הכל	 	– זקנם	 מסתפרים	

	גילוח	הזקן	–	אביזרייהו	דעבודה	זרה	/	"חייב	אדם	לראות	את	עצמו	כאילו	הוא"

–	אם	צורתו	אינו	נראה	כצורת	יהודי,	לא	הי'	יוצא	ממצרים	–		/	איסור	הסרת	

הזקן	ע"י	משחה	)סם(	משום	אזהרת	חוקות	הגוים

תתלד פ"ה. סייג ומיגדר מילתא )ו"לפני עוור"( בהעברת הזקן 

אות	א:	על	יסוד	ההיתר	–	כו"כ	עוברים	על	האסור	לכל	הדעות / דברי	הג"ר	
שמעון	שקאפ	/	חטא	הרבים	תלוי	בו	/	הרבנים	המגלחים	בסם	–	מחטיאי	הרבים	

/	רב	שאין	זקנו	מגודל	–	מביא	אחרים	למכשול	רב	–	צריך	לשמש	דוגמא	מהו	

תואר	איש	ירא	שמים	/	מדוע	הרבנים	מסירים	את	זקנם	/	לגדל	הזקן	להוציא	

/	אות	ד:	 ב:	סייג	אטו	פאות	הראש	 /	אות	 זקנם	 מלבם	של	אותם	המגלחים	
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ניצולים	 היינו	 	– גידול	הזקן	 ע"י	 	/ סייג	לשאר	עבירות	שבתורה	 	– גידול	הזקן	

משאר	עבירות	ומן	האפיקורסות	/	התפשטות	השפעת	הנשמה	על	הלב	–	תלוי	

בודאי	 שהם	 מאיסורים	 והבדלה	 פרישות	 	– הזקן	 גידול	 ע"י	 	/ הזקן	 בשערות	

דאורייתא	/	ע"י	הסרת	הזקן	–	נכשלים	בשאר	עבירות	/	אם	ישמור	זקנו	–	בטח	

וילמדו	 בגוים	 מ"ויתערבו	 ניצל	 והזקן	 הראש	 פאות	 ע"י	 	/ נשמעים	 דבריו	 יהיו	

מעשיהם"	/	"החותך	זקנו	סופו	לחתוך	את	ראשו	ונשמתו"	/	גזיזת	הפאות	והזקן	

ע"י	הנאצים	ימ"ש	–	גרם	שירד	מהדרך	/	סייג	בדורנו:	צריך	כל	אדם	להחזיק	

עצמו	חסיד	–	עי"ז	לא	ילך	גלוח	בלא	זקן	–	/	העברת	הזקן	–	הוא	כעין	הסרת	

המזוזה	מביתו	של	ישראל	/	אי	הנגיעה	בזקן	–	גוררת	עוד	זהירות	בקיום	מצוה	/	

ע"י	גידול	זקן:	יסיר	מעליך	משחיתים,	שיימנעו	מלהבראות	בגלל	עוונותיו	/	הזקן	

והעיתון	הפסול	/	האם	נכון	לגדל	זקן	רק	למראה	החיצונית אם	בפנימיות	אינו	
במדרגה	זו	/	ע"י	גידול	הזקן	–	יתפעלו	האברים	הפנימים	ע"י	החיצונים	ויעשה	

חיל	בתורה	ותפלה	/	שינוי	חיצוני	–	מיקל	על	השינוים	הפנימים

תתמח פ"ו. חשד ומראית עין )וחילול השם(  

בענין	גדר	"חשד"	ו"מראית	עין"	/	איסור	הסרת	הזקן	ע"י	"סם"	משום	מראית	

עין	/	אף	במקום	שרבים	מגלחים	ע"י	מספריים	וסם	–	אסור	משום	מראית	עין	/	

לתלות	על	האף	בקבוק	עם	סם	/	לתלות	מודעה	על	הזקן	/	דבר	זר	בעיני	קצת	

העם	–	ראוי	להחמיר	בו	/	מסירות	נפש	מפני	מראית	עין	/	לא	שייך	לומר	שאין	

לגזור	מדעתינו

תתנב פ"ז. טעמי המצוה )ופשטא דקרא( – לאור ההלכה 

עוד	בענין	אין	מקרא	יוצא	מידי	פשוטו	–	לענין	ההלכה	/	ההיכר	המבדיל	בין	

איש	לאשה	הוא	הזקן	/	כשיראה	בו	שער	לבן	יזכור	ימי	מיתה	וישוב	אל	ה'	/	

יפרע	ע"ז	בזקנותו	/	 שלא	נתגאה	/	שלא	ימשך	אחרי	התענוגים	בילדותו,	כי	

שלא	יטמא	המחשבה	שבראש,	ועי"ז	ינצל	מכל	חטא	ועון	/	גידול	הזקן	–	להורות	

זוכה	 	– גידול	הזקן	 /	ע"י	 וקיום	מצותיו	 ה'	 ותכלית	הכל,	הוא	רק	כבוד	 דסוף	

לחכמת	התורה	/	השומר	זקנו	זוכה	לפרנסה;	בריאות	הגוף	/	גילוח	הזקן	–	גורם	

לשנאת	הגויים	אלינו	/	גידול	הזקן	–	סגולה	לזרע	של	קיימא	)זש"ק(

תתנו פ"ח. מנהגי המקום ומנהג אבות בהעברת הזקן  

שיטת	הגאון	רבי	אהרן	קוטלר	בנדון	/	חשיבות	ענין	קיום	מנהגי	אבות	–	אפי'	

בדברים	הנראים	כקטני	ערך	/	הסרת	הזקן	משום	"מנהג"	–	איסור	עולמי	/	איסור	
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דאורייתא	בהסרת	הזקן	אף	לשיטת	המקילים	–	דוגמא	מדין	חלב	ישראל	/	מנהג	

מדינת	רוסיא	)פולין	וגאליציא(	וליטא	בענין	תספורת	הזקן	/	מנהג	ישראל	שלא	

לגלח	הזקן	/	כאשר	הוא	משנה	ממנהגו	לגריעותא	ח"ו	–	הרי	זה	חילול	השם	/	

עוד	בענין	גדר	המנהגים	בארה"ב	/	בענין	מי	שאביו	מגדל	זקן	והוא	מגלח	אי	יש	

בו	משום	ואל	תטוש	תורת	אמך

תתסט פ"ט. העברת הזקן ע"י סם  

עוד	הוכחות	ומקורות	לאסור	הסרת	הזקן	ע"י	סם	/	שיטת	הגרי"ח	זוננפלד	בדין	

הסרת	הזקן	ע"י	משחה/	עוד	מדברי	מרן	החזו"א	בענין	הסרת	הזקן	ע"י	"סם"	

/	שיטת	מרן	הגראי"ל	שטיינמן	בענין	הסרת	הזקן	ע"י	סם	/		כמה	מהמסירים	

זקנם	ע"י	סם	–	עוברים	על	איסור	הקפת	הראש	/	עדות	שו"ת	מגדל	צופים	בדין	

הסרת	הזקן	ע"י	סם

תתעב פ"י. העברת הזקן שלא במקום הפאות  

תתעג פי"א. גילוח השפם  

עוד	מקורות	בדין	היתר	קציצת	שערות	השפם	המעכבים	אכילה	ושתי'	/	בירור	

שיעור	שער	השפם	המותר	בקציצה	במספריים	/	משום	חשש	בשר	וחלב	/	טעם	

ע"פ	קבלה/	ספק	בענין	תספורת	השפם	למעשה	בפועל

תתעה פי"ב. תלישה וסירוק )ונגיעה( של שער הזקן 

בירור	שיטת	האריז"ל	/	עוד	בענין	אי-נגיעה	בשער	הזקן	/	קליעות	בשער	הזקן	

לענין	חציצה	בטבילה	/	עוד	בענין	חפיפת	שער	הזקן	/	עוד	בענין	סריקת	הזקן	

)המשך(	/	הנהגת	הגאון	רבי	יונתן	אייבשיץ	בנוגע	סריקת	הזקן	/	הנהגת	רבי	

	/ הזקן	 בסריקת	 מליזענסק	 אלימלך	 רבי	 הנהגת	 	/ הזקן	 בסריקת	 איגר	 עקיבא	

א'	 על	 הכיר	 	/ זקנו	 לסרוק	 צריך	 ע"ש	 בכל	 הזקן:	 בסריקת	 יאיר	 החות	 שיטת	

שהוא	מל"ו	הצדיקים	–	לפי	מה	שסידר	זקנו	/	הנהגת	הרה"ק	מנאסויד	בענין	

סריקת	הזקן	/	סרק	זקנו	לכבוד	שבת	קודש	/	עוד	בענין	סריקת	הזקן	לכבוד	ש"ק	

/	הנהגת	הגה"ק	רבי	שלום	דובער	מליובאוויטש	בענין	אי	סריקת	הזקן	/	שיטת	

ה"סטייפלער"	 הגאון	 הנהגת	 	/ הזקן	 סריקת	 בענין	 ]ולובלין[	 מבעלזא	 הגה"ק	

בענין	אי	סריקת	הזקן	/	סריקת	הזקן	במסרק	המתאים	/	שיטת	ה"בבא	סאלי"	

בסריקת	שער	הזקן	/	סירוק	הזקן	יש	בה	משום	זה	אלי	ואנוהו	/	בגנות	סריקת	

הזקן	מצד	כללות	ענין	סלסול	שערות
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תתפ 		 שם	אות	ה:	סגולות

הלימוד	 בעת	 הזקן	 שערות	 אחיזת	 	/ רחמים	 להמשכת	 סגולה	 קדישא	 דיקנא	

)והמשכת	חכמת	התורה	עי"ז(	/	עוד	בענין	אחיזת	שערות	הזקן	בעת	הלימוד	

/	סיפור	אודות	הגה"ק	רבי	שלמה	מקארלין	/	עוד	בענין	סגולות:	גידול	הזקן	–	

סגולה	לזרע	של	קיימא	/	עוד	בענין	גידול	הזקן	כסגולה	לזרע	של	קיימא

תתפג נספח	א:	קפול	שערות	הזקן		

עוד	בשיטת	הגה"ק	מהורש"ב	מליובאוויטש	בענין	קיפול	הזקן	/	שיטת	הגה"ק	

"הבבא	סאלי"	בענין	קיפול	שערות	הזקן	/	דברי	הגה"ק	האדמו"ר	מליובאוויטש	

בענין	קפול	הזקן

תתפה נספח	ב:	בענין	הנחת	שערות	זקן	תוך	ספרים		

הנוהגים	 בענין	 עוד	 	/ יחזקאל	 לספר	 מרש"י	 מקור	 	/ מקובצת	 משיטה	 מקור	

ספר	 כמו	 קדושות	 	– הזקן	 שערות	 	/ הספרים	 בתוך	 הזקן	 שערות	 לגנוז	

)הנהגת	 הזקן	 שערות	 גניזת	 בענין	 עוד	 	/ 	 שקופ	 הגר"ש	 הנהגת	 	 	/ תורה	

הספרים בתוך	 זקן	 שערות	 הנחת	 בענין	 ענין	 עוד	 	/ ה"סטייפלער"(	 	הגאון	

–	שיטת	השו"ת	תשובות	והנהגות	/	שיטת	הגר"ח	קניבסקי	/	עוד	דעות	/	כמה	

ספרים	דרושים	על	זקן	שלם	גדוע...

תתפט פי"ג. עונשים  

גורם	לשנאת	 הזקן	 זה	שהסרת	 עוד	בענין	 	/ לגירוש	ספרד	 גרם	 	– הזקן	 גילוח	

הנשמה	 חוטפים	 טומאה	 מלאכי	 כתות	 	/ ר"ל	 עמנו	 ולחורבן	 אלינו	 הגויים	

ולדראון,	 וסופו	לחרפות	 /	סר	ממנו	צלם	אלקים,	 וזקנו	 אם	הקיף	פאת	ראשו	

עדן הגן	 אצל	 השוכנים	 הקליפות	 בו	 יתדבקו	 מיתתו	 לאחר	 	/ הגלות	 	ומאריך	

אשתו	 על	 גם	 חופף	 הרושם	 	– והזקן	 הפאות	 בגידול	 בחייו	 נזהר	 האיש	 אם	

ביציאתה	מעוה"ז	/	המגלח	זקנו	–	לא	יזכה	לחכמת	התורה	/	הסרת	הזקן	גורם	

לָבנים	הסרים	מדרך	ה'	/	אם	הלך	בזקן	בעוה"ז	–	דנים	אותו	בחסד	וברחמים

תתצד פי"ד. "מסירות נפש" שלא להעביר הזקן  

מסירות	נפש	לגידול	הזקן	בזמן	חורבן	הבית	/	מסירות	נפש	בתימן	/	בפולין	–	

סבלו,	שפכו	דם,	אבל	לא	נגעו	בזקן	/	הגאון	ה"סטייפלער"	לא	נגע	בזקנו	אף	

בהיותו	בצבא	הרוסי	/	מסירת	נפש	למען	הזקן	בצבא	דארה"ב	/	כדי	שלא	יגלחו	

זקנם	–	חבלו	בעצמם	ונעשו	בעלי	מומין	וחסרי	אבר		
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תתצו מסירות	נפש	על	הדיוקן	היהודי	בתקופת	מלחמת	עולם	השני'		

על	הזקן	שמרו	–	עד	הכבשנים	/	ראשית	פגיעתם	–	בזקנים	של	יהודים	/	תלשו	

את	זקנו	בידיהם	/	הכריחו	אותן	לגזוז	זקנם	של	יהודים	/	כל	זאת	באתנו	"רצוני	

ללכת	מן	העולם	עם	זקן"	/	"אל	תיגע	בידיך	הטמאות	בזקני"	/	עיר	טומשוב-

את	 "איבדתי	 	/ הגאזים	 תאי	 פתחי	 אל	 הובלתם	 עד	 זקנם	 על	 שמרו	 מזוביצק	

צלם	האלקים"	/	"הושענא	מרוטת	לחי"	–	יהודים	מחרפים	נפשם	על	שמירת	

הזקן	הגה"ק	בעל	"אמרי	אמת"	מגור	/	לא	יכלו	להסתגל	למחשבה	האיומה	–	

להיפרד	מה"דיקנא	קדישא"	/	מקריבים	את	עצמם	וממשיכים	לגדל	את	זקניהם	

/	יהודים	גזרו	על	עצמם	"מאסר	בית"	–	ובלבד	שלא	יגלחו	את	זקנם	/	לא	רצה	

בשום	אופן	להסיר	זקנו	מעל	פניו	/	מסע	הדיכוי	במלוא	היקפו	סירבו	לגלח	הזקן	

זקן	–	עם	כל	הסכנה	שבדבר	/	רבים	 ונאלצו	להסתגר	בחדרי	חדרים	/	גידלו	

	/ מיתה"	 "הרגשתי	טעמה	של	 	/ הזקן	 להוריד	 ולא	 –	העדיפו	להסתכן	 מאוד	

העדיפו	וסבלו	רבעון	כדי	שלא	ייאלצו	לגלח	זקנם	/	"אם	נגזר	עלי	למות	–	מוטב	

עם	הזקן"	/	זלגו	עיניו	דמעות	ובכה	כילד	קטן	/	הרב	קיבל	מאה	מלקות	לפדות	

את	זקנו	/	לוקוב	/	צעיר	כזקן	מסרו	נפשם	למען	הזקן	/	"הבחורים	הללו	–	הם	

שהצילו	את	הכבוד	היהודי"	/	"תירו	בי	–	הרגו	אותי	–	לא	אתן	לגזוז	את	זקני"	/	

עד	לשעת	הגירוש	–	הזקן	והפאות	נשארו	/	כולם	הופיעו	בלי	כל	פגם	בחזותם	

היהודית	/	"כעת,	בודאי	שחבל	להשחית	את	הצורה	היהודית"	/	יש	להסתכן	

בגלל	הזקן	/	מסירות	נפש	של	בחורי	גור	/	"היתה	ממש	סכנת	נפש	לכל	בעל	זקן	

להראות	בחוצות	הגיטו"	/	הגה"ק	בעל	"דברי	יואל"	מסאטמאר:	"הי'	לי	החלטה	

כמעט	עד	למסירות	נפש	שלא	להוריד	את	הדיקנא	קדישא"	/	מסירות נפש של 

חסידי חב"ד שלא להסיר זקנם בברית המועצות	/	"את	זקני	לא	תורידו	בשום	

פנים	ואופן!"	/	היו	מסתתרים	בלילות	בגינות,		בקור	העז	של	רוסיא,	מפחד	הק-

ג-ב	/	מסירות	נפש	בסמרקנד	/	"תחתכו	קודם	את	הראש"	/	מסירות	נפש	על	

גידול	הזקן	בארה"ב	/	סבל	רבות	בגלל	הזקן	שגידל	/	איש	לא	העז	לחשוב	על	

אפשרות	של	גידול	הזקן	לפני	בואו	של	הרבי	הריי"צ	לארה"ב	/	גידול	פאות	גם	

בזמן	הגזירה	/	למה	בכה	הגר"מ	פיינשטיין	זצ"ל

תתקכא פט"ו. מניעות מצד כיבוד אב ואם  

מרן	החפץ	חיים:		תאמר	לאמא	שאתה	רוצה	כלה	שרוצה	בחור	עם	זקן	/	מרן	

החזון	איש:	אין	להורים	להביע	דעה	בענין	גידול	הזקן	/	מרן	החזון	איש:	"זקן	

אינו	מדת	חסידות,	אלא	עיקר"	/	"דער	בפועל	דַארף	זיין	ניט	מיט	דעם	גרעסטן	

תוקף"	/	איסור	הסרת	הזקן	משום	מנהג	אבות	/	שיטת	הגאון	רבי	אהרן	קוטלר	
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בדין	בחור	שהוריו	מתנגדים	לגידול	זקנו	/	פסק	הגר"י	קמנצקי	–	אין	זה	סתם	

בבריאות	 יפגע	 שהדבר	 חשש	 	/ נח"ר"	 מתוך	 אתך	 ישלימו	 "הוריך	 	/ חומרא	

אמו	/	לא	יפסיד	את	ההתקשרות	לאביו	/	שיטת	השו"ת	דברי	יציב	"אינו	חייב	

לשמוע	לאביו...	לכו"ע	אל	ישמע	לו"	/	פסק	השו"ת	מנחת	יצחק	–	אינו	מחוייב	

מרן	 דעת	 	/ לאביו	 לשמוע	 אין	 	– אלישיב	 הגרי"ש	 פסק	 	/ האב	 רצון	 לעשות	

הגראי"ל	שטיינמן	בדין	בחור	שהוריו	מבקשים	ממנו	לגלח	זקנו	עם	מכונת	גילוח	

או	סם	/	פסק	שו"ת	תשובות	והנהגות	–	בודאי	אין	לו	לשמוע	לאביו	/	דין	בעל	

תשובה	שהוריו	מתנגדים	לגידול	זקנו	

תתקכח פט"ז. מניעות מצד שידוכים )ושלום בית( 

להקטין	 אין	 	/ בית	 ושלום	 שידוכים	 משום	 הזקן	 לגידול	 מניעות	 ע"ד	

מצווה	 של	 חפץ	 כמו	 קדושה	 	– הזקן	 לפאות	 	/ במספריים	 אפילו	 הזקן	

גילוח	 התחלת	 סיבות	 	/ מאד	 להפליא	 יש	 	– הזקן	 להסיר	 ההנהגה	 	/

זהו	 	– שידוכים	 מצד	 הזקן	 לגידול	 החשש	 	/ ורוסי'	 ליטא	 במדינות	 הזקן	

באמונה חסרון	 הוא	 	– שידוכים	 משום	 הזקן	 תספורת	 	/ מעיקרו	 	טעות	

שידוך	 השגת	 	/ יתברך"	 עולם	 בורא	 על	 כזאת	 שחושב	 למי	 ואבוי	 "אוי	

	– הזקן	 גידול	 משום	 שידוך	 הפסד	 	/ בהפכו	 הוא	 האמת	 	– הזקן	 גילוח	 ע"י	

פרנסה והפסד	 בית	 שלום	 הפסד	 	– הזקן	 קישוט	 ע"י	 	/ לטובתו	 הוא	 	בודאי	

"לשמחה	מה	זו	עושה"	/	ביטול	שידוך	משום	גידול	הזקן	–	בודאי	מזומן	לפניו	

טובה	יותר	גדולה	/	המחשבה	שע"י	גילוח	הזקן	ימצאו	שידוך	יותר	בנקל	–	כבר	

דחה	הקדוש	ה"חפץ	חיים"	/	מרן	החפץ	חיים:	בת	ישראל	הרוצה	באותו	בחור	

עצמו	אם	יגלח	זקנו,	ואותו	בחור	בעצמו	איננה	רוצה	כשזקנו	מגודל,	אין	בה	סימן	

ברכה	/	אם	בזיווגך	שלך	אף	הוא	כביכול	מלאכתו	אינה	קלה	--כלום	סבור	אתה	

שבגזיזת	הזקן	תהי'	מסייעו?	/	וכי	האשה	עושה	אותו	ליהודי?	/	אין	לעבור	על	

שום	דבר	מפני	הנשואין	/	יש	לאסור	אפילו	לבחורים	שהן	פנויים	בלא	אשה	/	

א"א	לאב	לצוות	לבנו	בתורת	כיבוד	אב	שיגלח	זקנו	במספריים	בכדי	שישיג	זיווג	

/	יודע	אני	כמה	בחורים	יראים	שהזמין	להם	הקב"ה	זיווגים	על	צד	היותר	טוב	

אף	שזקנם	מגודל	/	"גלוח	–	אין	לאיש	ישראל	להתחתן	בו"	/	אם	כוונתם	בשביל	

שידוכין	טעות	הוא	בידם	במה	שמעבירים	את	זקנם	/	האם	נכון	לקצר	את	זקנו	

בשביל	שידוך?	–	דעת	מרן	החזון	איש	זצ"ל	–		/	"אם	ענין	הזקן	הוא	כל	כך	קובע	

אצל	המדוברת	–	סימן	שאינה	כראוי"	/	מרן	החזון	איש:	לגדל	זקן	ולא	להאריך	

שנות	הבחרות	/	"לא	נעים	לקחת	בחור	כזה"	–		פסק	הגאון	ה"סטייפלער"	/	

קשין	הזיווגין	כקריעת	ים	סוף	–	למה?	/	הגה"ק	ה"בבא	סאלי":		"אם	לא	תמנע	
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"כל	 /	הגה"ק	ה"בבא	סאלי":	 יתכפרו	מחצית	מעוונותי'"	 	 	– זקן	 לגדל	 בעלה	

אלו	הן	טענות	היצר"	/	הצריך	להסתדר	בפרנסה	ובשידוך	–	עליו	להדר	בגידול	

הזקן	/		כשזקוקים	לשידוך	–	ח"ו	לגלח	הזקן	/	קודם	שנכנסים	לגמור	השידוך	

–	צריכים	לברר	העמדה	בנוגע	לגידול	הזקן	/	זהו	אושר	עבורו	ששידוך	כזה	לא	

יצא	לפועל	/	יסביר	לזוגתו	דברים	הברורים	שכתב	הצמח	צדק	/	באם	תעכב	

הסכמתה	על	השידוך	מפני	גידול	הזקן	–	הרי"ז	הוכחה	שעניני	התורה	והמצוה	

אין	חשובים	בעיני'	/	באם	תסכים	על	זקן	מגודל	-	זה	מראה	על	תוקף	דעתה	

להתנהג	כראוי	/	גידול	הזקן	–	עאכו"כ	כשזקוקים	לברכת	ה'	בזמן	הנחת	היסוד	

לבנין	עדי	עד	/	סוף	סוף	לא	רק	שלא	תהי'	כל	התנגדות	מצדה	אלא	אדרבה	

תסייע	/	פשיטא	שהזקן	רק	מסייע	בענינים	רצוים	ובפרט	בשידוך	הטוב	באמת	/	

מענה	לאדם	שביקש	לגדל	זקנו,	אך	אשתו	התנגדה	לכך	/	כאשר	נערים	דתיים	

אינם	מגדלים	זקן	–	זה	לא	בגלל	שיש	להם	את	העוצמה	של	האופי	ואת	האמונה	

החזקה	/	סידור	קידושין	באם	אין	לחתן	זקן	מגודל	/	"עס	ווָאלט	געווען	ַא	גלייכע	

זַאך	פָארן	צום	שווער	אויפן	ציון	מיט	דעם	צלם	אלקים"	/	"איך	הייס?!	דער	

שולחן	ערוך	הייסט!"	גידול	הזקן:	הנהגה	חסידותית	או	הלכתית?	/	גם	בנו	עשה	

שידוך	הגון	ויפה	שא"א	הי'	לו	לבקש	טוב	ממנה	/	ברכה	לבני	הישיבות	המגדלים	

זקנם	שיזכו	לזיווג	הגון	/	על	זקן	היקר	מה	אדם	צריך	לעשות	באם	אשתו	אינה	

רוצה	שבעלה	יגדל	זקן?	/	כשאשתו	מתנגדת	לגידול	הזקן	–	זהו	בגלל	שבעלה	

אינו	רוצה	בזקן	/	מי	שהזקן	מפריע	לה	–	אני	לא	רוצה	אחת	כזו...	/	מרן	הגר"ח	

קניבסקי:	"לא	אמרתי	שאשתך	תגדל	זקן"

פרנסה  בעניני  הזקן  גידול  והשפעת  פרנסה  מצד  מניעות  פי"ז. 
תתקנ ובריאות הגוף  

-	תלוי	בגידול	הזקן	 י"ג	מדות	הרחמים	 ובריאות	הגוף	השפעת	 בעניני	פרנסה	

/	מרן	החפץ	חיים:	ע"י	"קישוט	זקנו"	יהפוך	לו	חלילה	למרה	ולענה	ע"י	חסרון	

פרנסה	/	כל	מה	שסבל	צער	ויגון	עבור	קיום	מצות	ה'	כן	יגדל	שכרו	לע"ל	בכפלי	

כפלים	/	מרן	החפץ	חיים:	אין	להם	אפילו	להקטין	הזקן	במספרים	-	ואפילו	אם	

ע"י	עיכוב	הגילוח	יגיע	לו	הפסד	גדול	בממונו	/	כל	זמן	שָבני	יגדלו	השערות	של	

י"ג	תיקוני	דיקנא	אני	מרחם	עליהם	/	שערות	הזקן	הם	צינורי	שפע	עשירות	וזהו	

דוקא	כשאינם	מגולחין,	משא"כ	אם	הם	מגולחין	/	וזה	רמז	נמי	בא	לגזז	ונמצא	

או	 ידי	השחתת	פאת	הראש	 על	 	/ ר"ל	 כל	 ובחוסר	 בערום	 להיות	 דסופו	 גזוז	

הזקן	יבוא	הרעש	)ר"ל	רעידת	אדמה(	/	המגלח	פאת	הראש	והזקן	הוא	הגורם	

להביא	עצמו	לידי	עניות	/	ע"י	שחוטאים	בגילוח	הזקן	שהוא	השפעת	השפע	
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והברכה	מי"ג	מידות	הם	פוגמים	בהם	ומתמעט	השפע	והברכה	/	גילוח	הזקן	

לזכות	 	/ ומנוסה	 בדוק	 והוא	 וממונו	 עושרו	 בנזיקין	שיפסיד	האדם	 גרמא	 הוא	

בדין	–	תליא	בצלם	אלקים	למה	בכתה	רחל	אמנו	/	ע"י	גידול	הזקן	–	המלאכים	

שומרים	ועוזרים	אותנו	/	מורה	פנים	בתורה	שלא	כהלכה	/	לגדל	זקן	למרות	

התנגדות	אנשי	מקומו,	ומשפחתו,	וחשבונות	הפרנסה	/	ע"י	הסרת	זקן	–	גורם	

לשנאת	הגויים	ורדיפות	אלינו	ולחורבן	עמנו	ר"ל	/	על	ידי	פנים	של	יהודי	ישפיע	

זה	 	– ועשירות	 פרנסה	 להם	 בא	 עי"ז	 כי	 באמרם	 זקנם	 מגלחים	 	/ פרנסה	 לנו	

שקר	גמור	/	כל	שמשחית	זקנו	אין	לו	צינור	להשפעה		ומשחית	עי"ז	פרנסתו	

והשפעתו	/	ע"י	גידול	הזקן	הקב"ה	מתנהג	במדת	הרחמים	ותהיו	נשמרין	מצער	

על	מת	/	מי	שמגלח	זקנו,	לשוא	הוא	אומר	השלש	עשרה	מדות	/	תחדל	מלגזוז	

את	הזקן	–	ותתרפא	/	גידל	זקנו	והבריא	/	אתה	רוצה	שהקב"ה	יעזור	–		ואתה	

	– זקן	 לגדל	 בעלה	 תמנע	 לא	 אם	 	 סאלי:	 הבבא	 	/ רצונו	 מקיים	 אינו	 בעצמך	

גידול	 	/ הזקן	 גידול	 ע"י	 פרנסה	 לאבד	 אפשר	 אי	 	/ מעוונותי'	 מחצית	 יתכפרו	

הזקן	בשלימותו	–	ממשיך	ברכות	השי"ת		מבלי	התחשב	עם	דינים	וקטרוגים	/	

מי	בימינו	אלה	היכול	לוותר	על	רחמים	רבים	אלו	ואינו	זקוק	להם	?	/	נבהלתי	

לראותו	–	הן	הן	צנורות	הפרנסה	/	הה"א	שגידול	הזקן	יפסיד	הפרנסה	–		היפך	

האמונה	הפשוטה	/	הנהגה	כזו	–	היפך	משכל	אנושי	/	אם	הי'	מגדל	זקנו	–	כבר	

הי'	מסודר	בפרנסתו;	גידול	שערות	הזקן	–	סגולה	מיוחדת	לפרנסה	/	כל	הזקוק	

לתוספת	ברכה	בעניני	בריאות	ופרנסה	-	עליו	לגדל	הזקן	/	גידול	הזקן	–	מוסיף	

בענין	פרנסתו	/	מובן	שדבריו	מופרכים	–		י"ג	תקו"ד	הם	צנור	השפעה	לאדם	

ולב"ב	/	ע"י	גידול	הזקן	–	יתוסף	בבריאותו	של	אמו	/	סגולה	לעשירות	/	אברך	

הצריך	להסתדר	בפרנסה	ובשידוך	טוב	–	עליו	להדר	בהי"ג	תיקוני	דיקנא	/	ע"י	

גידול	הזקן	–	תראה	הצלחה	בכל	הענינים	/	גידול	הזקן	–	משפיע	בענין	בריאות	

הגוף	/	אם	היו	שומעים	לדברי	–	כבר	הי'	נראה	שינוי	ממשי	במציאות	הפרנסה	

/	מענה	לאדם	 בריבוי	 מיוחדה	להמשכת	ברכת	השם	 סגולה	 	– הזקן	 גידול	 	/

שביקש	לגדל	זקנו,	אך	אשתו	התנגדה	לכך	/	אין	מקום	לשאלה	ולסברא	שגידול	

הזקן	יפריע	ח"ו	לענין	של	פרנסה	/	מה	שרואים	שיש	מגדלי	זקן	ופרנסתם	אינה	

זקן	לרופא	 גידול	 	/ ודם	עד	כדי	כך?!	 יראת	בשר	 בנקל	/	עד	מתי	תהי'	עליו	

החושש	לפרנסתו	/	ע"י	גידול	הזקן	–	ממשיכים	עשירות	בגשמיות

מדור סיפורים: בענין השפעת גידול הזקן על עניני בריאות הגוף 
תתקעב ופרנסה 

מעשה	בתלמידו	של	הגר"א	קוטלר	/	איך	יעלה	על	דעתך	שתצליח	בעשייתך	

וגדולה  תורה  להיות  כדי  	/ ית"ש?	 כרצונו	 הזקן	 מגדל	 אינך	 זמן	 באותו	 אם	
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במקום אחד: בשביל זה צריך לגדל זקן	–	רוח	הקודש	בגלוי	/	לאחר	גידול	הזקן	

יחזרו  והפנים  זקן  תגדל  קניבסקי:   הגר"ח  מרן	 	/ פנים	 לו	 האירה	 ההצלחה	 	–

למקומם	/	מרן	הגר"ח	קניבסקי:	"אנשים	מוכנים	למות	–	ולא	לקבל	על	עצמם	

השערות	 נבראו	 ולמולם	 ומטעים	 חורשות	 בעולם	 ברא	 הקב"ה	 	/ קטן"	 דבר	

שבראשו	ובזקנו	של	האדם

פי"ח: העברת הזקן אצל שליח ציבור, וכהן ]ובירור דין גילוח הזקן 
תתקעט לענין נאמנות וחזקת כשרות[  

שיטת	הב"ח	בענין	ש"ץ	שאין	לו	זקן;		דין	כהן	בלא	זקן	לנשיאת	כפים	/	ש"ץ	

זקנו	אפי'	בסם	אינו	ראוי	להיות	ש"ץ	/	דברי	מרן	החתם	סופר	בענין	 המגלח	

ש"ץ	בלא	זקן	/	אפי'	בן	שמונים	שנה	–	אין	למנותו	ש"ץ	בלא	זקן	/	דעת	הגה"ק	

מוהרש"ב	מליובאוויטש	/	הנהגת	הגה"ק	מסקווירא	/	נוסח	תפלת	"הנני	העני	

ממעש"	/	הנהגת	הגה"ק	בעל	דברי	יואל	מסאטמאר	/	הגה"ק	בעל	דברי	יואל	

מסאטמאר:	המגלחים	זקניהם	-	הם	מעכבים	כל	התפלות	מלעלות	למרום

תתקפג שוחט	ובודק		

)פולין	 רוסיא	 מדינת	 אנשי	 יחס	 בענין	 מליובאוויטש	 מוהריי"צ	 הגה"ק	 עדות	

וגאליציא(	לשו"ב	)ורב(	המספר	זקנו	/	גדר	חזקת	הכשרות	לענין	עדות	וכו'	של	

איש	הנוהג	קולא	בתספורת	הזקן	/	עוד	בענין	שו"ב	המגלח	זקנו	/	רצה	שוחט	

זקן"	/	 יהיו	מגולחי	 זקן	/	הגראי"ה	קוק:	"רע	עלי	המעשה	מאד	שקצבים	 עם	

מיאן	הרב	לתת	"קבלה"	לשו"ב	שלא	הי'	לו	זקן	–	אף	בשעת	הסכנה	/	הגה"צ	

רבי	שלום	מאסקאוויטש	משאץ:	"לא	בא	בפי	בשר	פיגול	משו"ב	שמספר	זקנו"	

/	הרב	טייץ	לא	אכל	משחיטתו	של	מי	שהי'	נוגע	בזקנו	/	שוחט	דמתא	בצורה	

משונה	–	איך	ירדת	אל	תהום	רבה	/	עלי'	לתורה	למגלח	זקנו	במספרים	–	דברי	

רבינו	יהודה	החסיד

תתקצו עלי'	לתורה		

עוד	בענין	עלי'	לתורה	למגלח	זקנו	/	דעת	מרן	החפץ	חיים	)והגראי"ל	שטיינמן(	

בדין	עלי'	לתורה	למגלח	זקנו	/	דעת	ה"סבא	קדישא"	בנידון	עלי'	לתורה	לאדם	

מגולח	

תתקצח בעל	תוקע,	חזקת	כשרת,	ועוד	

בענין	בעל	תוקע	שאין	לו	זקן	/	באם	יש	למגלח	זקנו	דין	"רשע"	לענין	נאמנות	

וחזקת	כשרות	)המשך(	/	עוד	בענין	חזקת	כשרות	של	המספר	זקנו	/	אם	יש	
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חשש	פסולי	עדות	במגלחים	במכונות	גילוח	/	עוד	בענין	נאמנות	מגלחי	זקנם	

במכונות	גילוח	לענין	כשרות	בזה"ז	/	לתת	סמיכות	חכמים	או	ללמד	אומנות	

תלמיד	 לקבל	 אם	 	/ הזקן	 בתספורת	 המקילים	 ישיבות	 לתלמידי	 וכו'	 השו"ב	

המסיר	או	מספר	בזקנו	בישיבה	/	עוד	בענין	אם	לקבל	תלמיד	בלא	זקן	בישיבה	

/	עוד	באם	נכון	לקבל	בישיבה	תלמיד	המגלח	זקנו	/	לימוד	עם	אנשים	פרטיים	

המספרים	בזקנם	/	תמיכה	מכולל	רמבע"נ	באה"ק	ת"ו	להמספר	בזקנו	/	עובד	

בעשיית	תפלין	שהסיר	זקנו	/	סופר	סת"ם	שמסיר	את	זקנו	בסם	–	שיטת	הגרי"ש	

אלישיב	–	/	אם	יש	יתרון	במלמד	תשב"ר	בזקן	מגודל	/	מגלח	זקנו	לא	ימצא	

במושב	דתי	/	מתקנות	הגה"ק	בעל	"דרכי	תשובה"	ועוד	לדקדק	שהמתפללים	

אם	 	/ במספריים	 אפילו	 כלל	 זקנם	 יגלחו	 ושלא	 זקנם	 מגודלים	 יהיו	 בביהמ"ד	

	/ הזקן(	 גידול	 )צ"ל	 הכנסת	 בבית	 גבאים	 	/ קדישא	 בחברה	 זקנו	 מגלח	 לקבל	

הכרח	זקן	מגודל	אצל	מדריכים	במחנה	קיץ	]וכיו"ב[	/	גידול	הזקן	למוהל	/	דעת	

מרן	החזון	איש	אודות	השיטה	ללכת	בלי	זקן	כדי	לקרב	בני	אדם	אל	התורה	/	

זימון	למי		שאין	לו	זקן	)הנהגת	הגר"ח	קניבסקי(	

תתרי פי"ט. "הדרת פנים – זקן"  

הזקן	–	"צורת	ישראל",	"צלם	אלקים",	"דמות	ישראל"	ו"תואר	ישראל"	וגילוח	

	הזקן	ה"ה	"בושה"	ונחשב	יוצא	מעדת	ישראל	/	"לא	יהי'	לך	אלהים	אחרים	על	פני"	

–	היינו	שלא	יפגום	את	הצלם	אלקים	בידיו	בגלחו	את	זקנו	–	/	מרן	החזון	איש:	

"לאנשים	של	היום	נאבד	חוש	היופי"	/	הזקן	–	גאון	יעקב	/	הזקן	–	צורת	היהדות	

/	הסרת	הזקן	–	בזיון	גדול	/	כוונת	הברכה	"שלא	עשני	אשה"	–	על	הזקן	/	עוד	

בענין	דחכמי	ישראל	הקפידו	ע"ז	מעולם	/	אפילו	בליטא	–	כל	יהודי	פשוט	–	

הי'	מעוטר	בזקן	/	היהודי	מסוגל	להבין	יותר	בנקל,	שאפשר	לחיות	בלי	יד	או	

בלי	רגל,	אך	לא	בלי	זקן	/	בימי	זקנותו	אפשר	להכיר	איך	התנהג	ע"פ	שערות	

ֵיָרֶאה	את	פני	ה'	בצלם	אלקים	/	ע"י	הסרת	הזקן	 זקנו	/	ואראה	פני	אלקים	–	ׁשֶ

–	מחשיכין	תוארו	ית'	מאתנו	/	"הרי	מ"מ	חסר	עי"ז	הצלם	אלקים"	/	הוי	עז	

כנמר	–	שיהי'	עליו	צלם	אלקים	/	"מכחש	זה	מה	שכתוב	בזה"	/	כיצד	הי'	נראה	

ארי'	שגילח	את	רעמתו?	/	גילוח	הזקן-חסרון	באמונה	בהקב"ה	/	שבח	יהודי'	

להשי"ת	על	שזכה	לדיקנא	קדישא	/	הטענה	שע"י	הסרת	הזקן	ימנעו	מגאווה	–	

אין	לך	מום	גדול	מזה	/	עוד	ע"ד	ה"טענה"	דאיכא	בגידול	הזקן	משום	"גאוה"	

/	עוד	בענין	ה"טענה"	דאיכא	בגידול	הזקן	משום	"גאוה"		-	דעת	מרן	הגראי"ל	

שטיינמאן	-	/	אשמח	אם	תגלה	לי	את	נוסח	ה"לשם	ייחוד"	שאתה	אומר	לפני	

גילוח	הזקן	/	מדוע	באים	חברים	לשכנעו	לגלח	את	הזקן
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מילואים והשמטות לחלק שלישי "טענות ומענות"

טענה ומענה א: הכרעת ההלכה בנדו"ד - ושיטת מרן הב"י בנדון  תתרכב

הלא	פסק	מרן	הב"י	בשו"ע	יו"ד	סקפ"א	ס"י	להתיר	גילוח	הזקן	במספרים	אף	כעין	

תער:	המקילים	בגילוח	הזקן	במספרים	ע"פ	דברי	השו"ע	–	טועים	המה	/	בביאור	

והגדרת	הכלל	דאף	במחלוקת	הפוסקים	שאחר	התלמוד	אמרינן	"הלכה	כבתראי"	

הב"י	 מרן	 ושיטת	 בנדו"ד	 ההלכה	 הכרעת	 	/ טועה"	 מרן	 "כאן	 קדישא':	 ה'סבא	 	/

בנדון		/	אילו	מרן	הב"י	הי'	לפניו	השו"ת	מן	השמים	כך	הי'	פוסק	/	כשנמצאו	דברים	

ותשובות	לקדמונים	שלא	נדפסו	/	עוד	בענין	"אשתמיטתיה"	/	בענין	הכלל	דקיי"ל	

דאילו	מרן	הב"י	הוה	ידע	דעת	האריז"ל	הוה	הדר	בי'	/	לפי	כללי	הפוסקים	הכרעת	

ההלכה	היא	לפ"ד	האריז"ל	אפילו	נגד	מרן	הב"י	/	הכרעת	ההלכה	בנדו"ד	כדעת	

הזהר	והמקובלים	/	כשיבא	משיח	אז	ידעו	כולם	שחייבים		לגדל	זקן	

תתרכט טענה ומענה ב: הכרעת הזהר והמקובלים בנדו"ד  

שיש	 במקום	 	/ 	 בנסתרות"	 עסק	 לי	 "אין	 קנט	 סוס"י	 חאו"ח	 במ"ש	משו"ת	חת"ס	

נגלה	 עירוב	 בענין	 דברי	החת"ס	 פי'	 	/ יכריעו	 דברי	הקבלה	 הפוסקים	 בין	 פלוגתא	

וקבלה	/	עוד	דוגמאות	מהשפעת	תורת	הסוד	על	הכרעת	ההלכה	בפועל:		נשיאת	

כפיים	בחו"ל	/	ישיבה	בסוכה	בשמיני	עצרת	/	אכילת	"חדש"	בחו"ל	/	ב"דברי	סיום"	

)ע'	תרט	ואילך(

תתרלה טענה ומענה ד: העדות ע"ד הנהגת הרמ"ע מפאנו  

בענין	הקושיא	מרש"י	כריתות	ה,	ב	/	העדות	ע"ד	הנהגת	הרמ"ע	מפאנו	גילוי	חדש	

בדעת	החתם	סופר	/	תשובת	הגר"ח	קניבסקי	ע"ד	דברי	החתם	סופר	בנדון	/	עוד	

בענין	שיש	הכחשה	בגופה	של	עדות	והעידו	רבים	שראו	צורת	הרמ"ע	מפאנו	בזקן	

מלא

תתרלז טענה ומענה ה: סברת ה"באר עשק"

סברת	ה"באר	עשק"	לחלק	בין	דרי	א"י	לדרי	חוץ	לארץ	/	ע"ד	"עשרת	השבטים"	/	

ה"טענה"	דאיכא	בגידול	הזקן	משום	"גאוה"

"הוספות" )עם מילואים והשמטות(

‰וספ‰ ‡. ‰ערו˙ על ‰ספר מ‡˙ ‰‚‡ון רבי י˘ר‡ל יˆח˜ פיע˜‡רס˜י                 ˙˙רמ„

‰וספ‰ ב. ‰ערו˙ על ‰ספר מ‡˙ ‰‚‡ון רבי יע˜ב חיים סופר                              ˙˙רמז
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הוספה ג. תשובה	להלכה	בענין	הסרת	הזקן	ע"י	מכונות	גילוח	

˙˙רפט מאת	הגאון	רבי	נתן	געשטעטנער 

תתשא הוספה ד. קונטרס	בענין	דין	קיפול	הזקן	בשבת	קודש 

הוספה ה. בירור	שיטת	מרן	הגאון	בעל	בן	איש	חי'	-	

תתשח מאת	הגאון	רבי	יעקב	משה	הלל 

שיטת	 בירור	 	/ הזקן	 שער	 ותלישת	 גילוח	 איסור	 בענין	 האריז"ל	 שיטת	 בירור	

איננה	ממרן	 הנזכרת	 /	התשובה	 רב	פעלים	 חי"	בספרו	שו"ת	 מרן	ה"בן	איש	

עוקר	 באינו	 אף	 הזקן	 גילוח	 באיסור	 האריז"ל	 דעת	 בירור	 	/ חי"	 איש	 ה"בן	

חיתוך	 לאסור	 טפי	 לי'	 דפשיטא	 האריז"ל	 דעת	 בירור	 	/ מהשורש	 השער	

לימוד	 	/ מהשורש	 שער	 תלישת	 מלאסור	 במספריים	 הזקן	 שערות	 וסיפור	

זקן	של	מעלה	/	בירור	שיטת	 זכות	על	התשובה	הנז'	דלא	כיוון	להתיר	גילוח	

תורה	לשמה"	 "שו"ת	 הס'	 יחוס	 	/ "תורה	לשמה"	 חי"	בספרו	 איש	 ה"בן	 מרן	

	לבעל	"בן	איש	חי"	/	אי	אפשר	לפרש	דברי	האריז"ל	דקציצת	הזקן	במספריים

אינו	אסור	אלא	ממדת	חסידות	/	עוד	מקורות	שהבינו	בשיטת	האריז"ל	דאיכא	

יש	להעיר	מדברי	 	/ /	מסקנת	הדברים	 גמור	 בקציצת	אורך	שער	הזקן	איסור	

הגאון	היעב"ץ	גם	בהגהותיו	לסידורו	)דף	עז,	א(:

הוספה ו. דעת	תורה	בענין	גילוח	וגידול	הזקן	
תתשכח מאת	הגאון	רבי	חיים	קניבסקי	 

בסיומא דספרא   תתשל

תתשלא מילואים והשמטות ל"סיומא דספרא"  



תמתהמילואים והשמטות )יתת תתמ( 

מילואים והשמטות

פתח	דבר

ההכרח שהביאני לכתוב בזה

יש לה ימ מהקתמת תימ " מותי אמתים" )להמיא"ת ממתליות ת"ל(:

"והתתי מצט מ מאת  ל ההתמת שהתיאתי לתתות תתה אתל מה א שה שתם 

תאת תות  לי, שתל ישמאל  מתים תל"ת, ותמ"ש המת י מות תתש )ת"ת(, ות"ל: 

תי תל איש ישמאל איש אתת ותוף אתת תו' א"ת מה יו יל אם אתי איתי מתולת 

תקתי ותתימי מתלת המי אתי תצי מתולת ותצי איתי מתולת,  ת"ל". ותית"ת.

אם ראוהו עובר במזיד על שלש עבירות מפורסמות –

אמרינן מסתמא פרק ממנו עול המצות כולן

ה ימתי התאת"ת תקהל  תת ימאים – וויו )הת"מ  תמיאל יהותה ל תאוויטש 

תצ"ל( מתתמי השמ"ת תי' ת ת י' טו )הותא תימ"ת יו"ת תי' ת שי"ת תקי"ת(, 

שאם מאוהו לשו"ת  ותמ תמתית  ל שלש  תימות מיומתמות שה ולם תתהמיו 

תהם, תתוו אתל תתילה ולתש ש טתת תאומייתא והקיף יאת מאשו הוה תתקה 

מוממ(,  תיתי  )ל תיו  תולו  המצות  ממתו  ול  ימק  מתתמא  ואממיתו  לתולהו 

 "ת. ]א.ה. ואיילו את"ל תהקית המאש תוקא, המי )תותף  ל התמי' תתולה 

לוממ תו, שהמי התקו הוא תימהתי' ותיתמ יותמ ותם שייך תו מתימ תתול יותמ 

של לאוויו –( א י"ת שייתות הת"ל לתתו"ת תמקומה  ומתת, תמותא תמותא 

מהמתלתים תקתם מתלתים תם תמקום יאות המאש תאויו האתומ למות הת ות 

)"שותט  ת  אות  יי"ת  ת"ת  ל יל  ומאה  ת,  יי"ש([.  אות  י"א  ת"ת  )תת"ל 

ותותק"(.

הערה	1	)בענין	ברכת	שהחיינו	בהדפסת	ספר(

 מאה תם הקתמת התהמ"ת לת' שלתו ה תמ ת"ת; ישו ות תתמה )לת ל 

מתתמת השלתו( תת"ט תק"ת.



ס' הדרת פנים - זקן תמתו

הערה	7	)בענין	הכרת	הטוב(

 מאה תם שית השתה תיי' "השם אומתותיו" יום ו' אות מ"ט.

מוציא ספר לעולם מממונו – סגולה לזרעא חיא וקיימא

 ות תתשיתות  תיו הוצאה לאומ של תימים, והתתות והשתמ השייך לתה, 

ה מתי ת"א ממ"ש התאוו מתי תיים יאלאת'י ]מאה ל יל ת"א ת מתו –  מ' 

מלת ואילך[ תתימו מו תיך לתיים, תלק א, תיתיתת התימ: "הט אתתך ושמ  

תמתקתים אתתותו, מאתת מ שימי תתי  מיתו, שלא הי' לו תמ  תלל, ואממו לו 

ו'  'תתי תתתיות' למומיתו המת התתול תמהמ"א ]=מתי אתמהם[  שיתיית תימ 

התה  אממתי,  ואת  הי'.  ותו  תו.  אשתו  תתולה שתלת  לו  וי שה  תלה"ה,   תמא 

אתם'  תולתות  תימ  'תה  תא  קמא  ממת  ת צמו  תתה  תתות  תימ  תמתילת  תאתי 

ימצה,  ל יתי שמוציא תימ ל ולם מתיתו וממותו יתתה לתולתות האתם, תהא-ל 

תמות מתמיו ייקתהו תתתים ותם יתקיו מו המתמים תי איו מ צומ לה', תאשמ 

מאיתו תאתמהם ושמה ותיוצא תהם, והוא תמומ".





תמתתמילואים והשמטות )ל"מתוא"( 

מילואים והשמטות
ל"מבוא"

"מבוא"	אות	א'	)ושם	הערה	8	–	עמ'	ג(

עוד הוכחה ד"תער" לאו דוקא

א  ת,  תמתות  מתתי'  לשוו  מתיוק  מאי'  להתיא  מקום  תיש  ת"א  ה ימתי 

)תויא(: "ואיתו תיית  ת שיטלתו תת מ" )ות"ה תממת"ם, מא"ש וטומ, וצ"  

תלשוו המי"ף( – תתם משם מותת ת"ת מ" לאו תוקא. תהלא תלל הוא תלשותות 

שיימ(,  לא  "אלא",  קתתי  )ואם  "אלא"  תמתיתו  לא  שיימ  התתא  תאם  המשתה, 

צתי  מתי  המיומתם  )להתאוו  קתים  צתי"  "מ  "תתלת  תת'  תאמותה  ותמתואמ 

ומתתמ  מ ק"א  תלמית  תוטמאת מ,  אליהו  מתי  התאוו  של  תתו   – תוטמאת מ 

תיתושים  ל הש"ת שתתיתו תתמה תיותי הש"ת; ת' ציתת י תת; ו "ת( י"א 

מ"א התהה ת'  יי"ש. – וא"ת י"ל תה"ת תמתתי', תלא קתתי "אלא", ת"א " ת" 

– מותת תתתא ושיימ, ו"ת מ" לאו תוקא, ותת"ל.

אות	א	הערה	12	)עמ'	ז(

 התיא תתמי התת"ת תם תשו"ת  מותת התשם תיו"ת תי' קלת ותתת  ליו 

"תית"ת וש"י", תם תתת "מאי' תמומה" לתתמים,  יי"ש.

שיטת מרן החת"ס

דחייבים על כל "גילוח שיש בו השחתה", אפי' שלא ע"י תער

 ות תיאומ תתתמי התת"ת – מאה לקמו ת"מילואים" לת"ת י"א אות א 

תהמותא משו"ת מתת"י ת"ת.

בהמבואר ד"תער" לא כתיב בתורה לענין הסרת הזקן

 יש לה ימ מתתמי המאת"ת תת לי התיש )הו"ת תת"י יו"ת תמ"א וט"ת שם 

תקת"ת ו ות( תתלי לא תתות תתומה.



ס' הדרת פנים - זקן תמתת

אות	א-ב:

בגדר "תער" ו"מספרים"

–  מ'  ש וו ל  )הוצאת  האתם"  "תומת  תתימו  הממת"ו  תתמי    יית"ת 

קצה(.

אות	ב	הערה	15	)עמ'	ח(

בגדר "מספרים"

תיתתי ה' וה ימתי ת"א אשמ יתות תה – ש"מתימים" התתתמים   לאתמותה 

תתתמי תת"ל ותימות היותקים ל ולם משיימות ש מה התמתשת – מפורש תם 

תתימי תוטא )ממתמשי מתותיתו התנאים( י' תשא )ו, ת(, ות"ל: "מה תיו ת מ 

למתימים, שהת מ מתלה והמתימים משיימות".

אות	ב	הערה	20

עוד הוכחה דס"ל להרא"ש
דמספרים כעין תער אינו מסיר השער לגמרי

"אומ  תקותץ  ליטוואק  תות  הלל  הת"מ  של  מאממו  )ומאה  ת"א  ה ימתי   

הוי  איתו משיימ תלום מו הש מ  תיתו, ה'תשת"ת( שתו מותת תאם  ישמאל", 

מתתמי   – ממש(  תת מ  תיתו  אלא  ת מ  ת יו  מתימים  )ולא  "השתתה"  תתתמ 

המא"ש מתות י"ת, ת שתתת: "אתל אייאות מאש לא ת יתו ת מ ותו משמ  

ויתתתו  אתתו  לאתומי  צת יו  המשוה  תה  מאשו  תוף  ואיתהו  תקאממ  תתממא 

משמ   דהו  כל  בהשואה  אלא  תתקו  תמו  השתתה  של  תילות  תו  יימש  ולא 

תתיית . . . והא תתתיא תתותיתא תתי יאת המאש ואיו תיית  ת שיטלתו תת מ, 

תמתימים ת יו ת מ קאממ" – המי תמומ מללו תהשואה כל דהו )משמ ותו – 

איילו אם משיימ קצת מאומך הש מ( תתשתת "מתימים ת יו ת מ". המי אתו 

מואים תמימש המא"ש ת"ת יו ת מ" יימושו תמשיימ ש מ. ]וליי"ת המתותות 

תילות תאיתו משיימות תלום, יש להו תיו ת מ ממש, ותמתואמ ל יל ת"מתוא", 

ותת"ת י"א תאמותה, ו "ש תמילואים לשם[.

שם  למתות  המיטת"א  תתיתושי  תם  תיימוש  מתואמ  שתו  ה ימותי  שות 

 יי"ש.



תמתטמילואים והשמטות )ל"מתוא"( 

אות	ב	הערה	20	הערה	21

עוד מקורות מדברי רבותינו הראשונים

ד"מספריים" לעולם משיירות שערה הנרגשת

ת'  תמך  "תלייות"  תקותץ  )תתית  מתות  רי"ד  "מ  מתוספות  תם  ות"מ   

תיית  ת  "ואיתו  מאשו:  יאת  והמקיף  ת"ה  תיטמיק(  המ"א  ת-ת  "י  תותמת 

ת יו  ת תית  וא "ת  תמתימים  ולא  הש מ,  מתימ שמשי  תת מ שהוא  שיטלו 

ת"ה  ושם  הש מ.  שמשי  מתימ  איתו  ת "ת  איילו  תמתימים  משמ    – ת מ" 

שיתלק  יקמי  השתתה  "ות יתו  יותמ:  מיומש  )המאשוו(  אוממ  אל תמ  מ' 

הש מות, לאיוקי מתימים שאיתו מתלקיו השמשים".

ותו משמ  תמתימיים משיימות ש מה תמתשת תם ממ"ש הרמב"ן )מו"ק 

ותיו  תומה  תלשוו  תיו  ומתימיים  הוא,  לגמרי  משחית  הת מ  "אתל  ת(:  ית, 

תלשוו תתמים, יש תהו גילוח, ולא השחתה".

ותו תמאה תוותת רבינו ירוחם )תתית י"ת ת"ה(: "ואיתו תיית אלא תהשתתה 

תת מ, ולא הניח פאה, אבל בכלי אחר, כגון מספריים ותיו"ת מותמ.

לא  "ת"ל  ת"ל:  שמ'  תמיאל  תשם  ת(  מ,  )תתימ  מקובצת  תשיטה  ו ת"ת 

תשתית יאת תקתך, ובמספריים ליתא השתתה, שאינו נוטל כל השער מעיקרו".

הערה	23	)עמ'	יד(

דפשיטה דבמספרים נשאר עדיין עיקרי שער

 ה ימתי ת"א שתו מיומש תם ת"תיתושי מתיתו מאימ שמתה" )ת ל מת"ת 

תליתא  תמתימים  "וישיטה  א:  מ,  תתימ  תתמה"(  "מ  "משך  שמת";  "אומ 

השתתת ש מ מק תתטילת יי התות, אתל תשאמ  תייו  יקמי ש מ".

ות"ת תת' "תתות קשות" ) ל תה"ש למ ק"א( מת' תתימ: "לשוו התמייתא 

תהתא . . איילו תלתו תמתימים . . המי תל תיו מתימים תקט תלשוו איילו . . 

ת"ל תישיטא לתתא תתמייתא תי ולת מתימים איתו משמש הש מ ת ומק תל 

תך תמו ת מ".

ומאה  ת"ת תם לקמו ת"השמטות" לת"א  מ' ממה,  מך "מתי שמשוו ת"מ 

מיאל הימש".



ס' הדרת פנים - זקן תמ 

עוד הוכחה דמספרים, אפילו כעין תער,
 אינו מסיר השער לגמרי

 "תם . . תל תה הוא טימתה ממותה ותם התם תמות ואם לא יטול התם מ ל 

יתיו למת  שיצטמך שומף תם התשמ מתמת התמייות תיתו . ולמה הי' להם תל 

הצמה התאת ת ת שהי' להם מתימים ת יו ת מ – אם לא משום שהיו מוצים 

שיהי' יתיהם תלק לתממי תמו שאמ אתשי האמץ ותה אי אישמ תמתימים ת יו 

ת מ" )מ לא"ת תי' מה(.

ויש לה ימ משו"ת תתמ אתמהם ת"ת ת"ה: ת תיו ה תמת ש מ התתימ  "י 

ת מ איתא תמי מילי, א( שהת מ מ תימ את הש מ מ יקמו לתממי ואיתו משיימ 

תלום, ת( שהוא תקמא תילות, תשם תילות תויל מק אם מ תימ את הש מ  "י 

כלי התילות.

הוכחה מדברי מרן ה"חפץ חיים"

דמספריים לעולם משיירות שערה הנרגשת

ה ימתי ת"א מת' מתתה ישמאל לת ל ה"תיץ תיים" )יי"ת אות ט( "ואם 

הוא תמקום איתה ממשלה שתותמת  ל איש הצתא ישמאלי שלא לילך תיאת 

תקו אם היא ממשה תמתימים ת יו ת מ תותאי י שה תו." המי מותת תמתימיים 

איילו ת יו ת מ ל ולם משיימות ש מה התמתשת, תאל"ת איו תשש מהקיתת 

הממשלה, וק"ל.

דברי ה"חכמת אדם" בגדר מספריים

– מאה  ות לקמו  ת תיו משמ ות תתמי ה"תתמת אתם" תתתמ מתימיים 

תמילואים לת"ת י"א.

אות	ג	הערות	25-26	)עמ'	טו	ואילך(

בגדר "השחתה"

מאה תם  מוה"ש ה תית הל' ימה אתומה תי' תת תק"ת: "ויש מי שתתת 

שהתוש  תלתת  ותמיהתי  )ת"מ(.  שתתולם  הקטו  השי ומ  הוא  התות  שתטילת 

מ ית להייך, הלא מש"י שם תתת תהתקמציו תציומו הוא הקטו שתתולם".



תמ אמילואים והשמטות )ל"מתוא"( 

אות	ה	)ושם	הערה	43-44(

בגדר "סם"

אל תמ  מ'  ת"ה  )ת"תלייות" שם(  מתות  למתתת  מי"ת  תתות'  תם  שו"מ   

אוממ )המאשוו(: "יי' ת יתו תילות שהוא תיקוו, שתמך ה ולם תתך, לאיוקי 

מלקט ומהיטתי שאיתו תילות, שאיו תמך ה ולם תתך . . והת מ יש תו תילות 

שתמך ה ולם תתך".

ו יי"ש תה מות המהתימ, תאולי אישמ לתייק מתתמי התות' מי"ת הללו 

תמי  יהי'  – א"ת  ותמך ה ולם תתך אתומ(  )שמימש שתתמ שמתלק השמשים 

אתומ תם. ומאה לקמו ת"ת י"ט: "ה תמת התקו  "י תם".

הערה	50

בגדר "מלקט"

 ת"ת תם תת' "תתות קשות" הת"ל )שם(: "המי תל תיו מתימים תקט תלשוו 

מלקט   . . ת"ל  ולתו   . . ומהיטתי  תמלקט  לקטו  ל תיו  תו  קאממ  ולא  איילו 

ומהיטתי ישיטא לי' תיו ל השתתה יותמ מו הת מ".

אות	ה

בגדר "מלקט"

 תתתמ "מלקט" – שו"מ תת' "תומת האתם" להממת"ו )שם(: "מלקט שיש 

תו השתתה ואיו תו תילות, תתל ש מ וש מ מלקט ו וקמו ל צמו, אתל הת מ 

משתית לתממי הוא". 

בהסרת הזקן ע"י מכונות גילוח – ריבוי עצום של איסורים

תשאל התמ"ת קתיתתקי תליי הת ות ת ל תל שתי ש מות איתא איתומא 

)מאה ל יל ת"ת י"א ה מה 2, וש"ת( – למה תתת ממו התיץ תיים )תת' תתתי 

ישמאל ית"ו תק"ה( שהמתלת את  צמו  ותמ  שמה לאויו – הלא תתל שתי 

ש מות  ותמ )וא"ת יש מיתוי  צום של איתומים(. והשית  "ת התמ"ת קתיתתקי: 

"תוותתו ]של התיץ תיים[ למלקות" )ת' שית התומה ת"ת  מ' מ ת(.

ואתו תתתו תתולי תומתו תית"ת התתית לקמו תמילואים לת"ת י"א:

"תתוה"ק לא תתתת ת מ אלא 'לא תשתית', ותל תילות שיש תו השתתה 

אתומ . . ולתו תל המתותות המתלתות למיש י איי' מק תשתי ש מות, הו תתלל 
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איתומ 'לא תשתית יאת תקתך'". "ותתל מתותה יש לאתומ, שאי אישמ ליתהמ 

שלא ית ו התתיתים תת' ש מות" )ת' אשמי האיש – יתקי ממו התמי"ש אלישית 

תללה"ה – יו"ת ת"א  מ' קמת(.

מ"ש בס' הכתב והקבלה בגדר "השחתה"

ת תיו מ"ש תת' התתת והקתלה )ויקמא יט, תת( שהשתתה היא השתתת 

ש מ התקו המתה תיתת שתהו ישמ השתתה תתומה, התה י"ל שאיתה מותמתת, 

תי מציתו תתומה לשוו השתתה תם  ל יתית. מאה תתמים ת, יט תי תצומ אל 

 ימ ותו' לא תשתית את  צה לתתות  ליו תמתו ומיומש תתות השתתה  ל  ץ 

יתית שהמי תתות לתתות  ליו ולא  ליהם. ומאה שמואל א תו, טו: ויאממ תות 

אל אתישי אל תשתיתהו תי מי שלת יתו תמשית ה' ותקה. ומאה יש י' תה, ת: 

תאשמ ימצא התימוש תאשתול ואממ אל תשתיתהו תי תמתה תו ותו'. ומי יתמית 

שתיאת התקו תוותת השתתה היא המתה תיתת, אולי תם תאו התוותה השתתה 

תתקה  תיתותים  אליי  שמתתותתת  התשמלית  שהמתותה  ישתת   ומי  תיתית. 

איתה תקמאת שמשתיתה המתה תתת אתת והמי המתותה תתתו ה תל התמו איך 

תיתת  התוותה המתה  תתית שהשתתה  אם  תתמי השתתה איילו  אישמ למתות 

תיתת  המתה  הוא  השתתה  תתומה  תלל  שתתמך  תתית  אם  ואיילו  ותמהימות. 

אולם המי תאשמ משתיתים יתית תם  ליו יש השם שהושתת מתיוו שמציתו 

תתומה ותתיאים תת"ל שם השתתה תם  ל יתית וא"ת מתו  איו שם השתתה 

 ל תלי שמשתית לא המתה ש מות תיתת. ו ות, אם אמת שהמיתה לקתי ות 

איתומ ת מ הוא לא יתלתו לתתוך  ת השומש, אלא יתלתו לתתוך המתה תתת 

אתת, לא היתה התממא שותקת מתה ולא היו התאותים והמאשותים והאתמותים 

תתומיו  תקותץ  תמאממו  מייומט  שתתאי  המת  תתתמת  ותלא  מתה.  שותקים 

תמך ית  מ' 205 )שו"ת מתתל צויים ת"א תיו"ת תל"ת –  "ש שהאמיך  ות(. 

ות"ת לתלוק  ל תתמת התתת והקתלה )והקולא  י"ת תמתותות תילות שה לה 

המת מייומט שם( תשו"ת יתי  אוממ ת"ט תו"ק ת"י, "מתיוו שתתמי התתת 

ת צמו".  ותמ"ש  ת מ  תתתמ  והמאשותים  התותיות  תתמי  הייך  הם  והקתלה 

ומאה לקמו תמילואים לת"ת י"א.

ו "ש תשו"ת יתו  אוממ שתתת לתתות תם תתמת המה"ת מ' אליהו וייתייש 

שהתיו הוא "ת מ" תוקא - תמותא תתמיו לקמו תמילואים לת"ת י"א.
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מילואים והשמטות

ח"א:	לקוטי	דעות

פסוקי תנ"ך 
)עמ'	לא	ואילך;	תרסד	ואילך(

פסוקי תנ"ך: "ויגלח ויחלף שמלותיו" )בראשית	מא,	יד(

ערך "פסוקי תנ"ך ) ' לת(: תמאה להתיא  ות מאי' תתוותת התתות "ויתלת 

ויתלף שמלותיו" קאי  ל תילות ש מ המאש )ולא התקו( – מתמתות תו, ת ששם 

משמ  תמשוה "תילות" תיותף  ם תילות ש מ המאש תשמשוו )שויטים טת, 

ית(.

הכירוהו"  לא  והם  אחיו  את  יוסף  "ויכר  תנ"ך:  פסוקי 
)בראשית	מב,	ט(

יותף  "ויתמ  ת(:  צא,  ת"מ  א;  ית,  יתמות  ת;  תת,  תתותות  ) "י  יימש"י 

ותו', ליי שהתיתם תתומי תקו. והם לא התימוהו, שיצא מאצלם תלא תתימת 

תקו ו תשיו מצאוהו תתתימת תקו". ויש להתיו למה לא תייק להייך – שיצא 

ולתו לא התימוהו.  תקו,  תקו, ו תשיו מצאוהו תלא תתימת  מאצלם תתתימת 

אלא מתאו אתו מואים שהי' התתמ ישוט ת יתי תת"ל שלא תת  יותף הצתיק 

תתקתו,  ל אף שהי' אמץ תתמי' והי' משתה למלך. ואתיו היו להם תתומי תקו 

תמקתם, ולתו "ויתמ יותף". מתאו תמומ שלא היו מתלתים תקתם )קותטמ' תתמי 

תיים ואמת,  מך "תילות התקו", להתאוו מתי תתו תט  לייט מ את"ת ל מת מת 

ומת"ת שו"ת מאומות תתו – ל מת מת, ה'תמצ"ת(.

פסוקי תנ"ך: "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו"
)בראשית	מב,	ט(

ית.(  )יתמות  תתממא  ואיתא  התימוהו,  לא  והם  אתיו  את  יותף  "ויתמ 

והותא תימש"י ת"ל שהתיתם תתתימת תקו לתך התימם והם לא התימוהו ליי 

קשה  לתאומה  והתה  תקו  תתתימת  תא  ו תשיו  תקו.  תתימת  תלא  שהתיתוהו 

תלא  שיצא  אתם  להתימ  שלא  תטתי ת  יו  הטת ,  מתמך  שתו  יי  שאף  ל 

הי'  יותף  תאתי  תתולים  תתמים  תו  יי  אף  ל  תקו  תתתימת  ותא  תקו  תתימת 
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להם להתימו, ותמאה לי תתמך ממת תי מתמך הצתיק שהולך ממתמיתה למתמיתה 

ויום תשתתה ט מו  יום  תו אי אישמ להתיו תמתי הצתיק שתתל  יום  ל  תתל 

לשתת, ותם צומתו תשתתית ליי הילוך תמתו והילותו תקותש תיתו  למתיתים, 

תתתלקה מי קת אתיתו  ליו השלום תל  תאת שהשתיתה הקתושה  יתו   והתה 

שתה  לא  מתי  ואם  אתיתו  "ה  מי קת  הצתיק  יותף  שתה שיימש  הת"ת  אותו 

תו  שאיו  מה  הקתושים  מהשתטים  שתתתלקה  שתו  מתל  ליה,  מתא  תייא  מ' 

אתותיו  וימא  תתתתית  יום  תתל  למתמיתה  הולך ממתמיתה  הצתיק שהיה  יותף 

תי ה' אתו והשתיתה שמתה  ליו ויתמ את התלומות תמות הקותש והיה הולך 

תתל יום תמ לות ה ליותות  ת אתתו תי"ת תיקותי תיקתא  ילאה, ומשך משם 

מתמים תמומים תתולים ותתתים מתולים ומותיף והולך תתל  ת ותתל מת , מה 

תשאמו  ל  מתם  מאתם  השתיתה  תשתתתלקה  הקתושים  השתטים  תו  שאיו 

תתתתילת ימישת יותף הצתיק מאתם שהיו אתיתתם תי"ת תיקותי תיקתא  ילאה 

ליי  למתמיתה  ללתת ממתמיתה  תו  יתולים אתמ  היו  ולא  תך  מתו  ל  מתם 

שיימשה השתיתה מאתם תתתתמ ל יל ותה ויתמ יותף את אתיו ליי שלא הותייו 

תמתם והילותם תקותש מיום שיימש מאתם, ותה שהתיתם תתתימת תקו ותאו 

תתתתמ  תלל  ת תותתם  הותייו  ולא  שתשאמו  ל  מתם  תהייתו  תקו,  תתתימת 

ל יל, לתו התימם והם לא התימוהו ליי שהלך מאתם היה  תייו מך תשתים 

ולא היה לו תת את  תייו להשית השתה תי"ת תיקותי תיקתא  ילאה ואתמ תך 

הלך ממתמיתה למתמיתה  ת שהלך תתמתו והילותו תקותש תי"ת תיקותי תיקתא 

תקו,  תתתימת  ותא  תקו  תתימת  תלא  שיצא  ותה  למתמיתה  ממתמיתה   ילאה, 

קלותימות  מתי  להתה"ק   – מקץ  י'  ושמש,  מאומ  )ת'  את"  התימוהו  לא  לתך 

קלמו הלוי  ישטייו מקמאקא, תלמית התה"ק מתי אלימלך מלית תתק והתותה 

מלותליו – תתית למאשותה תשתת תמ"ת(.

פסוקי תנ"ך: "פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל" )דברים	
ד,	טז( "והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל" )שם	ד,	כה(

מ"ש ממו התתם תוימ לתאמ תאיתא תהתמת התקו משום "יו תשתיתוו 

ו שיתם לתם יתל" – מאה ל יל ת"א ת מתו אות ת ) מ' מתת(.

פסוקי תנ"ך: "והלכת בדרכיו" )דברים	כח,	ט(

י"ל תהמתתימ תתקתו אף תלא ת מ עובר במצות עשה ד"והלכת בדרכיו" 

ת;  י"א ה"ה-ו; תהמ"צ מ"   תי ות  הל'  )ממת"ם  ית'  לו  הציווי להתמות   –
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– הו תק תממת"ם הוצאת שולתיתת מ  מ' אתמהם תו הממת"ם  ומאה תשותת 

תמך ההשלמה ת"ת; לקו"ש ת"ת  ' 1130 ואילך(. ותו מתואמ תתשותת התה"ק 

האתמו"מ מוהמיי"צ מליותאוויטש )תתיתה תקותץ "יתתיל תומה" ת.י., תשמ"ת 

תת"א(:

"ותאמת מקמא מלא תתמ התתות תשתת  מא קתישא )תמאשית א' ת"ת( 

ויתמא אלקי' את האתם )אתם קמוים אתם( תצלמו ושתו תתמים )י"א ת' י"ת( 

תתיתה יתימה תות ת לתו – תיתה יתימה תתתו שתמאו תצלם  צמו, מש"י – 

שתאממ )תמאשית ט' ו'( תי תצלם אלקים  שה את האתם, ותתו תתמ מתל  ם 

ללתת תתמתיו, ולהתתק תמצותיו ותמתותיו ית', ותתמ תה תותה ומצוה וה ותמ 

 "ת  ותמ ת שה שמתאה הממת"ם שתית ]לתאומה צ"ל: "שמיתית"[ ל שות, 

תיתות  להשותם(  מתימים  תתי ת  )איילו  התקו  תתתיומת  תה  ל תיו  ותהתות  

הוא תתלל משאמת"ל )תוטה ] "ש ית, א[( מה הוא קתוש אף אתה תהא קתוש 

של  תמטת   אתתה"ת  טת ו  ותו  וטהמה,  קתושה  לתו  יהתי  מיהתא  )ומשמיא 

תמתות, אשמ קתשתו ותמה תמצותיו ית', ותשמימתו תהיתומ תק' קתוש( ומציתו 

ש מ  ימ   תתל  יהי'  קתש  ה'(  ו'  )תמתתמ  ותתתתית  קתושה  איתא  תתש מות 

מאשו, המי שתתה )תמתתל ש מ מאשו( איקמי קתוש, וקתושה תו תא תתוא תם 

תתויו של הקתוש ומת תת תתותא תקתושה תהא תשמשוו, ות]ה[תמת הקתושה 

יתומ התת, תהא תשמשוו שאתת תתו תהתמת הקתושה תתתתית )שויטים ט"ת 

י"ט( ויתמ תתו מ ליו, ט מו של תתמ הקתושה ושייתותה אל הש מות הוא 

מק תתוקי התומא ית' וית', שאיו  ליהם ט מים תלוים תתלים ל יו תל, ואומ 

ותמתמה מיי התתומה למשה  תתתת תתומה התתתמת מ יתי אתשים תיתותים,  תה 

ישמאל  תשיאי  הצתיקים  לת]ת[מים  המאימ  תמא  תתל  תמשה  ואתישטותא 

שתתל תומ ותומ הטו מים ט מי תתמי תומה.

"ותם אתתתו השילים תתיתו לתוהמ המקי  ואומ  תיקא קתישא הוא תימ 

ימ   תתל  הקתוש  ות"ל  תו  לקתושה  תקת"ת  "ת  תת"ת  ט מא  תיהת  תוה"ק 

ש מ מאשו משום הא תתתית )תתיאל ת' ט'( וש מ מאשה ת ממ תקא, תתהאי 

) ותתא( תמי לתותא תל ילא,  "ת, ולתו איקמי קתוש שהולך תתמתי התומא 

ית' ומתתמה ליוצמו תהילוך תמתיו, מה הוא קתוש תש מ מאשה ת ממ תקא אף 

)התתימ( מתקתש שאיו תות  )תם( תש מות מאשו.
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"אך קשה מאי תוקא ש מות המאש שתתה מתקתש התתימ ואיקמי קתוש 

וש מות התקו,  תמתות איתא תש מות, ש מות המאש  ת'  תי  וט מא תמילתא 

שהם ת' קתושות, אמתם קתושה  יקמי' הוי ש מות התקו ותל ישמאל קתושים 

ת'  )ויקמא  תתתית  )ותהו  קתושתם  והיא  ה מים  ותוקות  מתמתי  ותותמים  הם 

ת"ו( והיתם לי קתושים ותו' ואתתיל אתתם מו ה מים להיות לי, שתתה התתים 

)תתים אתם לה' ותו'( משתוים תתיתול אל אתיהם שתשמים ית', ותתה איקמי 

תש מות  תתם  לקתושה,  ושתיות  לימישות,  תיית  ישית  והתתימ  ות  קתושים( 

המאש יתימ, ותה הוי תוותת התתות קתוש יהי' תתל ימ  ש מ מאשו, תהתשיתות 

תתתימות הוא מה שמותיף קתושה לקתושת  ם קתוש )תתש מות התקו לא תת  

תהם תם ת ת התתלתת תתומת קתש ת"ק אאתמו"מ ]הצ"צ[ תתי' הת"ל ת יף 

א'( שתם תש מות מאשו מתתהת תיית קתושה תמו תש מ התקו, ואתמ תלות ימי 

תתימיו מתלתם מ תימ להתית, אתל הקתושה ה יקמית קתוש תם היום לאתותיתו 

תתול מיי אתות המקותלים  ומותהמים אתתתו  "ת תתוממ  ית'  ואתיתו מלתיתו 

ל צמו,  ליו  מ ה  תומם  תאת  ה ושה  והאיש  והתתתמים  התתליים  והתומתיים 

יתי' תתיקתא  ווי לי' למאו תאושיט  ווי איתממ תאת"מ קתישא )תק"ל ת "ת( 

יקימא )שהיא תתותמת הקתושה ת( ילאה ותו', ומתיתו ה לה תתי' הת"ל תי"ת 

תאיו תה )הושטת הית תתתי ת התקו( תוממא  "י הקתלה, אלא תהלתה היא 

ותהא תאיתא תתמ' תתימ )ת"ט  "א( תאיילו לתוך תיתו תש מ תיה"]ש[ אתומ 

)ותו אייתיקא הילתתא תטושו"  יו"ת תקי"ת ת"ת( ות"ל לתוה"ק תת"ש וק"ו 

תייאות התקו תאית תי' קתושה יתימה תם מתמו ש מות מאש התתימ )תהוי מק 

לש תא, והוי מק שתי' לקתושת ש מות התקו, ותת"ל, ומ"מ איקמי התתימ תתה 

התקו(  תייאות  וק"ו  ת"ש  התה  תת"ל,  ליוצמו  תומה  שתתה  ליי  תקמא  קתוש 

תל ולם איי' תתי ה אתומ.

תיתא  האי  מתיתו  תיליף  הא  התמיא,  שתל  לתיך  ת ים  ומה  טו]ת[  "מה 

)תה תמת  אלא  והלאו  התיות  שאיו  א י"י  תתימ  מה  מתתימ,  הת"ל(  )תת יף 

ית'(  )ויקותת התומא  הש מ( תש מ1 או תמתימים ת "ת,  ת"ת תותת הצווי 

שלא ית  תהש מ תלל )איי' תמתימים שלא ת יו ת מ( תל ימי תתימותו, תיוו 

שיש תו )תהש מ( קתושה, תמו"ת הוא ממש תייאות התקו שתקמא לתושו של 

הקת"ה )שאיי' התתי ה תה תמתימים להשות אתומ,  יו שתלי תתל משתיל 

1. אולי צ"ל תת מ.
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תקתושה  לתה  )והתומה  ו "ת  הלתאת(  יקמה  תתמא  קתושת  מותת  יתילא  ל 

וימישות( אמת"ל )הת"ל( מה הוא קתוש אף אתה תהא קתוש.

)תקל"ת  קתישא  תאתמא  משת"י  "ה  תהקתוש  הא  לתאמ  אישמ  "ותתה 

ואתם  ת'(  ת'  )תתמים  תתתית  מקמא  לה  יתת  התיקתא  ל תיו  תהתי ו   "ת( 

התתקים תה' אלקיתם תיים תולתם היום, ואקשיתו תתמ' )תתותות תקי"א  "ת( 

ותי אישמ לאתם ליתתק תשתיתה אלא שתל התתק תת"ת מ לה  ליו התתות 

תאלו תתתק תשתיתה )תש"ת י"ת( ולתו תתת הממת"ם תהל' תי ות י"ו ה"ת 

מ"  להתתק תתתמים ותלמיתיהם תתי שילמות ממ שיהם,  "ת, ו "י שיתתהת 

התתא  ותא  ית',  תו  להתתק  יתוא  מ שה  ואתשי  והצתיקים  התתמים  תמתהת 

הקתוש לממת תה תהיתיתה תואתם התתקים ל תיו התיקתא, תמי שאותמ איתומ 

תה  ל תישו אקמי קתוש וטהומ, ומקיים מ"  תלהתתק תשם ית' וית', ומקיים 

הצתיקים  התתמים  אצל  ולמטה  יקימא  תתמא  למ '  התתית  והוא  הצלם  את 

שתוהת והולך תתמתם ה ולה תית א-ל לקיים מ"  ותו תתתקוו )י"ת ה' תתמים( 

ו ליו אממ התתם מתל אתם )משלי י"ת ת'( הלך את תתמים יתתם, לתצת את 

ה ליותים שאממו מה אתוש, ו ושה תת"מ ליוצמו ומשמת את לתו תתיתול  ל 

שתמא את ה ולם, ותתלל מי לו מתתת הא-ל ישיתהו שיתתתק לתו תקתושים 

ותתומים התותשים את יצמם".

ות"מילואים"  תו(  ) מ'  ת  אות  י"ת  ת"ת  התימ  תיתים  ל יל   "   ת"ת 

לקוטי  תת'  ומאה  ות  "ממת"ו".  ת מך  תתמוך  ולקמו  תתמוך(  )לקמו  לשם 

אממים )להתה"ק המת המתית ממ תמיטש( תמ"ת.

פסוקי תנ"ך: "שבו בירחו עד יצמח זקנכם"	)שמואל	ב	י,	ה(

– מאה ל יל ת"א  מך  לתתו"ת  תה השייך  שם: מה שיש ללמות מיתוק 

"מת"ק" ו מך "מלת"ת" ולקמו תמילואים ל מך "ת ל תו איש תי". ומאה תם 

לקמו תמילואים ל מך "מת"ק".

פסוקי תנ"ך: "עד יצמח זקנכם" )שמואל	ב	י,	ה(

מ"ש מתיתו יהותה התתית תילייתו "מתלו תאתומ לתלת איילו תמתימים" 

י, ה( ומהיתוק "ואממטה מש מ מאשי  תקתתם" )שמ"ת  מהיתוק " ת יצמת 

ותקתי" ) תמא ט, ת( – מאה לקמו תמילואים ל מך "מתיתו יהותה התתית".
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פסוקי תנ"ך: "ותחז . . בזקן עמשא" )שמואל	ב	כ,	ט(

שם: מה שיש לה ימ מקמא "ותתת ית ימיו יואת תתקו  משא לתשק לו" – 

מאה ל יל ת"ת יי"ת ה מה 1 ) ' תקטו(.

פסוקי תנ"ך: "קול ברמה נשמע . .

רחל מבכה על בני'" )ירמי'	לא,	יד(

תוותת התתות "קול תממה תשמ  . . מתל מתתה  ל תתי' מאתה להתתם  ל 

תתי' תי איתתו", והט ם למה תתתה מתל אמתו – מאה לקמו תמילואים לת"ת 

יי"ת ) מ' תתית( ותמילואים ל"תיומא תתימא" ) מ' תתקמ(.

פסוקי תנ"ך: "שמונים איש מגולחי זקן" )ירמי'	מא,	ה(

ואתל  צ מ  תמשום  משמ   )תלתאומה  תה  מיתוק  לה ימ  שיש  מה  שם: 

תלתו תקתם( – מאה ל יל  מך "מת"ק" ה מה 141.

פסוקי תנ"ך: "זקן אהרן" )תהלים	קלג,	ב(

שם: מה שיש לה ימ מתתת"ל  ה"י "תשמו הטות  ל המאש יומת  ל התקו 

תקו אהמו" – מאה ל יל ת"ת: ט תה ומ תה ת ה ' 188 ) ' תמתט( תאמותה.

פסוקי תנ"ך: "ואמרטה . . וזקני" )עזרא	ט,	ג(

שם: מה שיש לה ימ מקמא ת תמא "ואממטה מש מ מאשי ותקתי" – מאה 

ל יל ת"ת יי"ת ה מה 1 ) מ' תקטת(.

תרגום יונתן בן עוזיאל	)עמ'	לג	ואילך(
תתמי התמתום  התקו אף שלא תת מ  "י  תילות  תו התיא תמקומ לאתומ 

ת"ה  יושמ  אומתות  תתימו  קתיתתקי  תיים  מתי  התאוו  תם   – תו  ותיאל  יותתו 

תתה  ש ותמ  אי'  יותתו  "ותתמתום  ו"[:  "הותיה  התימ:  תתוף  לקמו  ]ת תק 

משום לא ילתש תתמ שמלת אשה והייתו איי' אם מתימ תמתימיים".

זוהר )עמ'	לז	ואילך(
מאה   – התקו  ש מ  ותלישת  תתיתת  תתתוו  התוה"ק  תשיטת  תימומ    ות 

לקמו: "הותיה ה".
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ותמת ים מתילות תימי  תקתם תתל השתה  ומאוי לה ימ שאלו המתתלתים 

תיימת ה וממ, מתתים ומציים ליום הקתוש הילולא דרשב"י, ומשתיתים תקתם 

תאותו היום לתתות ההילולא. אוי לאותה תושה ואוי לאותה תמיה ותלימה. 

ואיך לא תתהלו ממש"ת תתוה"ק י' תשא )קל, ת(: "יתת מ"ש ]הרשב"י[ ואממ 

ווי מאו תאושיט יתוי תתיקתא יקימא  לאה" )ת' לקט שתתת היאה יי"ת(.

ותו מתואמ תת'  מותי אמתים, להתמיא"ת ממתליות )ימות"ו, תמצ"ת(,  מות 

ת ) מ' תת(:

מיקימי  ות"ת  ממ ים  תת ותת  תתיהמ"ת  ת וממ  תל"ת  תשתתתו  "וי"א 

יום שמתת המשת"י  יומא  ימושלים מתותים לשמות תם יתת תהילולא תהאי 

תי "א ותתוך הת ותה תאו ותתתתו אליתו איתו תתומים )שתאו מתו"ל( והיום 

ותקשו  הוייו.  יומאי  ותמ  תקתם  יאת  וה תימו  תלתו  הם  תם  תילות  יום  שהוא 

התיימה  ימי  תל  התתומים  אל  ואממתי  מותמ.  להם  אתית  שאתי  תתימי  ממתי 

יתולתם לה תימ יאת תקתתם. ו תשיו התי  היום שאתם תם  תצט מתם שלא 

אתם שישו ושמתו תשמתת המשת"י ול תומ ת"ו  ל תתמי קתשו תם תיום הות 

מלתותו ושמתתו תמו לתתוש את המלתה תו' תו'. ות"ה תתמיתו  שו ימי וקימו 

וקתלו  ליהם שמהיום לא ית ו תתקתם תציו'ו קתוש ישמאל".

שם )י"ת מתות שהתומה תתמשת תהם, מתוותים תתת י"ת מתות של מתמים(: 

מאה תם תת' אומ תומה י' תה לותך,  מתי תתל י' ויצא, קתושת לוי י' תשא, 

ולקמו תמילואים לת"א  מך "ת ל תתי יששתמ".

מדרש רבה )עמ'	מח	ואילך(

מסירת נפש שלא להסיר הזקן בזמן חורבן בית שני

 יש להותיף תתמי המתמש תאיתה מתתי )ה, ה – הו"ת ל יל ת"ת יי"ת: 

תמתיתו, אתמיאתות שתיק  צואמתו  " ל  התקו"(:  תיש שלא לה תימ  "מתימות 

 צמות יקית ואממ אי תאתיתו משתתתו ש מא תיהותאי, אמימוו מאשי' מיתי', 

תיהותי, התימו  ואמצא ש מ  ]אם אתוא  תמתיתו  התא הוא תתתית  ל צואמתו 

מאשו ממתו[ – שתתמ  ליהם שיתלתו ש מם ולא ימצאו להם פאת ראש וזקן, 

ומי ש ותמ  "ת ישאו ראשו ממנו, אמתם המה לא שמעו בקולו והקשו תתתתו 

 ומף )ייה  תף  ל המת"מ שם(.
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שם מתימ 4 ) מ' תת( ]ת תיו תקתו של אתמהם אתיתו[: תו מתואמ תהקתמת 

שו"ת שתי הלתם, תי תוקא אתמהם אתיתו הי' התקו המאשוו שהי' לו מ לה תו 

תתקו תהיתומ יתים תקתו וש מ מישי' תתלת תיוומ.

שם: יש לה ימ תם ממתמש לקת טות )למתיתו טותי' תמ' אלי תמ( שמות 

י"ו, ו: "תתתות אמת ה תתמים תתאלו ישמאל ממצמים . . שלא שיתו את לתושם 

ותו'"2 – תי"ל תשייך תה לתקו ויאות )מאה לקמו תמילואים ל מך "האתמו"מ 

מוהמיי"צ מליותַאוויטש", ו ות(. ומאה ת' "ט מי המתהתים"  מך "אל תטוש 

תומת אמך" תאמותה  "ת קתושת תתתי היהתות.

גמרא	)עמ'	נט(
מה שיש לה ימ מתתהתמיו ק, ת: "מאו תאית לי' מ תמתא תתיקתי'" – מאה 

ל יל ת"ת יי"ת ה מה 1 ) מ' תקטו(.

תקו  ת תיו  ת  ה,  ותמיתות  א  ית,  תהומיות  לה ימ מתתת"ל  שם: מה שיש 

אהמו – מאה ל יל ת"ת: ט תה ומ תה ת ה מה 188 ) מ' תמתט-תמלת(.

רמב"ם	)עמ'	סט(

אות	א	הערה	82	אות	)עמ'	סח-ע(

בענין תשובת הרמב"ם הסותר לכאורה למ"ש ביד

יש לה ימ ממ"ש התמ"ת יאלאת'י תת' תל התיים מ מתת יו"ת תת"ת )תא, 

ת( תתות  המא"ש "תהמא"ש שיש לו יתקים ותשותות הוא תאיתא ממתוותא 

תתתמי תשתותמ מתשותה ליתקים תהיתקים  יקמ י ו תימ היתקים הם תולו 

הלתה  שהוא  מה  ליי  התיתים  לתממ  מתוותת  תתותה  שתיתמו  תילי'  אומייתא 

– א"ת הוא התיו לתתי  יותמ מתשותה שהיא לימקים"  יתוקה את  תיף תתו 

שו"ת  )מאה  התיתומ  יקמ  תתשותה,  שתתת  למה  תשתותמ  הממת"ם  תיתומ 

יתוה ת ת ת"א תמ"ה(.

)להמ"מ ממתליות( ת"ת  תו הממת"ם"  מתיתו אתמהם  "תולתות  ו ייו תת' 

השתיל  ל  ה'  מית  איך  האתמותים  תתיאי שה ימו  מתותתי'  ת שהתיא  ה מה 

2. תתללות מאתת"ל תה ומקומו, מאה "אליא תיתא קתמיתא" להמת שמואל אשתתתי  מ' 621 ואילך.
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הממת"ם מתי  מתו תימו התהתמ תקותש ית התתקה לתוויו להלתה  ת תי תם 

מה שתתת  תומו  ל  תתמי  אותו  תימו תששאלו  לי מים שאתמי התישטות 

ותתמ מת תו, תאו מתותיתו שאתמיו ותתמו וה מיתו תתמים המאשותים לה ימ 

מקומם ולישת מה שתם ממתו ת"ל תילאת היתה מתי תתתו תשותתו  יי"ש.

הערה	83	)ע'	עא(

בענין טעם האזהרה משום חקות עכו"ם

 "  שו"ת שתט הלוי ת"ה תצ"ט.

הערה	85	)עמ'	עא	ואילך(

בענין טעם האזהרה משום חקות עכו"ם
ושיטת הטור והט"ז

שו"מ ש מת  "ת תם המה"ת ותו' מ' תמשוו שט מו ת"ל, את"ת מ. לותאש, 

תמאממו התתית תת' "תל תלייות )יליטה התשאמת(" תמך ת'  מ' קת: תיו"ת 

לתלת  מותמ  תלהממת"ם  שתתת  )תק"א(  )תק"א(  ט"ת  תית"ש  קי"א(  )תי' 

יאות המאש מיתי שלום מלתות תמו תתי' ק "ת )ת"ת( ו ' תתשו' אא"ת יתים 

מאימות ת"א )תתי' מ ק"א תתות ת"ת( )תימו  "ט( שהשית  ליו  "ש  ת"ל. 

שהתיא  מת"א(  )מצוה  תיתוך  תמתתת  מאיתי  אתל  תת"י,  איתו  ימ"א  ותשו' 

יתולי'  תהאיך  ק "ת(  )תי'  הת"י  לימ"ש  הטו"ת  שהשית  ל  המשת"ת  תשם 

ותי'  ה תו"ם,  תק  אף שהוא  מלתות  מיתי שלום  קומי  לתימ  להתימ  תתמים 

תיוו שאיתו מיומש תתומה תקות ה תו"ם מתמו התתות לתתמים והם התימו 

לקמותי מלתות  "ש, וא"ת תיאות המאש תמיומש תתומה תאתומ להקיף י"מ 

א"ת תם המ"מ מותה תאתומ משום שלום מלתות  "ת. והתה ותאי השתה תתולה 

היא  ל הטו"ת ותימט תהטו"ת  צמו )תתי' ק "ת תק"ה( ה תיק תתמי הת"י 

הת"ל. אמתם מלתת תה קשה לי  ל הטו"ת שהתליט תאו תלא מציתו היתמ משום 

שלום מלתות אלא תאיתומ משום תקות  תו"ם והיאך ה לים  יו מתמ'  מותה 

תיטיו )ת"ו א'( תתומ מתתו לקמותי' לת ל מום משום שלום מלתות  "ש )ו ייו 

ל"ו  תף  תם  ייו תתתומ שומ ל "ת  ותמתה"ש לשם  תי' תמת"ו תק"ת  תמת"א 

 "ש( תשלמא  ל הת"י ל"ק תתאמת תתת )תתי' ק "ת( תתי' א' תמשום הצלת 

ישמאל יש תת תית תתמים להתימ איתומ תומה, וי"ל שלמת תו מתמ' תתיטיו 

הת"ל, אתל  ל הטו"ת שתתת יה תלא מציתו היתמ משום שלום מלתות אלא 
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תאיתומ משום תקות  תו"ם שיימ קשה, היאך יימתת התמ' הת"ל תמצו מתתו 

להקמית ת "מ משום שלום מלתות וצ "ת".

את"ת  תיתת,  משה  מ'  ותו'  המה"ת  של  תמאממו  קתת  הת"ל,  מ'  ותת' 

תתק מ תטומ, תימץ קושייתו  ל הט"ת תתה"ל: "מה שהתית תצ "ת  ל טו"ת 

ולא  )תי' קי"א( תאיו מתימיו מיתי שלום מלתות מק אי' תקות  תו"ם  יו"ת 

מומיו  ת לי  להתימ  מצו  )ת"ו  "א(  תיטיו  תש"ת  והמי  איתומיו  "ש,  שאמ 

למתתת משום שלום מלתות. ו י' מת"א )תי' תמת"ו( ותמתצהש"ק שם  תת"ק. 

)תי' תמת"ו( הת"ל  לי' תמת"א  ול ת"ת איו מתה שום תייתה  ל הטו"ת תלית 

ואית לי' תשלום מלתות תש"ת תטיו הת"ל לאו תוקא, אלא אימת מלתות ותשש 

יק"ת ממש שתותה תל איתומיו שתתומה, ות"ת תיממ"ת שם ותת' תתומי י קת 

)שם תקט"ו(, ותו הוא תהתהות התאוו מו"ה מצ"ת ת"ל תש"ת תיטיו )ת"ו שם(, 

אתל משום שלום מלתות ומקומת למלתות תמיתא תהך )תתי' ק "א( אה"ת תלא 

שמיתו אלא אי' תקות ה תו"ם וק"ל.

ו מת  ל קושיא תו תם המה"ת ותו' מ' ישמאל ימייתת ת"ל, את"ת תאת מת ו 

)תמאממו שם  מ' קת"ת(, ות"ל: "ל ת"ת תתמי הטו"ת תיו"ת )תי' קי"א תק"א( 

)תתיטיו  וההיא  תליתיתו  הא  ת"י  התותת  הה"ת  יתיתי  של  ותמתתת"ה  תתותים, 

ת"ו( תמי  תייתים הם, תהתם תתיטיו תתתמו מתתו לאקמותי משום שלום מלתות, 

תאשל  ותאמת  תמת"ו(,  )תתי'  המת"א  לשוו  ותו  המלתות  אימת  משום  הייתו 

תליתא  תיתו אף  ותתתוו  הי'.  תיש  תי"ל תיק יקות  ממת  )שם תק"ת(  אתמהם 

אימת מלתות אם לא יתימ קומי או לא יתלת יאת המאש,  ת"י תתאי הוא לו 

אם ישת  מהם ולא יתמה להם, ותתקות  תו"ם התימו תם תאויו תה אף תליתא 

ק "ת(  )תי'  מת"י  תו  יוצא  ומיומש  אממו,  והם  אממו  תהם  המלתות  אימת 

תהתיא לשוו הממת"ם ישמאל שהי' קמות למלתות וצמיך לישת ליתי מלתיהם 

והי' לו תתאי ליי שלא יתמה להם המי תה מותמ ותו'.

ואת"ת הקשה תת"י האיך יתולי' תתמים להתימ האתומ מו התומה, ותימץ 

תתימוצו הא' תתם תה אימת המלתות הוא תי מתו תימץ להתא תש ת תתימה. 

ותתימוצו הת' התית מתה אלא מותמ תישיטות תהם אממו והם אממו, ותמצא תת' 

מתמיתות יש, ההיא תתיטיו תאימת המלתות הוא הי' מותמ אף תשאמ איתומיו, 

תיאממו תהותמ האיתומ לתממי אף תליתא אימת המלתות  ייו  לולא התשש 

תמתהש"ק תתי' הת"ל. ולתימוץ הא' תת"י אף תתקות ה תו"ם תוקא להצלת 
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תי מתו  אימת המלתות אלא להתא  תאו  איו  תל ת  תה  התם  מותמ,  ישמאל 

וליי תימוצו הת' תתקות ה תו"ם שאתי תמותמ לתממי תתתאי הוא לו  תימץ, 

והם אממו והם אממו. ולתיתא קיי"ל תתימוץ הת' של מש"י ו ת"י הטו"ת )תתי' 

ק "ת תק"ה( לא התיא מק תימוץ הת' וא"ת ייה תיתמ תלא מציתו היתמ משום 

שלום מלתות תאויו תה, תאימת המלתות ליתא ומק משום תתאי מאוי להתימ מק 

תתקות ה תו"ם, תתל ת"ת תתוו ת "ה".

תתתמי  שקו"ט  תק"א  קלת  תי'  תיו"ת  התושם  תשו"ת  מותת  תתם  שו"מ 

הטומ והט"ת.

אות	ב'	)עמ'	עח	ואילך(

דגילוח הזקן במספרים פטור אבל אסור

ותו התתיק שיטת הממת"ם תתילות התקו תמתימים יטומ אתל אתומ תת' 

מתתת תולת  ל התיתוך מצוה מתת.

שם	)עמ'	פה	ואילך(

דגילוח הזקן במספרים פטור אבל אסור

  ות הותתה תהיימוש האמיתי תתתמי הממת"ם תתתו"ת הוא תהתמת התקו 

תלא ת מ אתומ, ומק יטומ ממלקות – מאה ל יל ת"ת י"ת אות ת ) מ' ת א(.

שם	הערה	103	)עמ'	פה-פו(

בענין שיטת הב"י בפי' הרמב"ם

תהותיה  מ"ש  "ת תתמי ממו הת"י תתת"מ תתיאומ תתמי הממת"ם, יש 

לה ימ ממ"ש ממו הת"י עצמו )תתתוו אתמ( תת"י יו"ת תמ"א תתתילתו )ת"ה 

ומ"ש ואף אם תטתול תמ ייו(, ת"א "ת תהממת"ם תיתמא ולישתא תמתתיתיו 

דבריו  לסתום  ולא  לפרש  לי'  הוה  הכי  דסבר  איתא  "אם  מ"מ  ואתי",  תקיט 

כסתימת המשנה".

שם	הערות	99,	103,	106

בענין שיטת הב"י בפי' הרמב"ם

 תהמותא והמתואמ שם תמות הת ות תולקים  ל התתת ממו הת"י תתתמי 

הממת"ם תתתו"ת, ותותתים לתלק ותם לתמוה  ל תתמיו – שות אתה ה' ליתי 
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הלכה פסוקה תתה"ת,  מ"ש א' מתתולי האתמותים תמה שמאוי להתיק ל תיו 

ות"ל:

"ו ייו  ות בשו"ת דרכי נועם תתלק תו"מ תימו ת"ת תף מת"ו  "ת שתתת 

וא י"י  הוא  יתית  ת"ל  המ"מ  תתמי  תיימוש  ממו  שתתמי  ו ות  ות"ל:  שם, 

שמימיו אתו שותיו ותו' תתמי המ"מ ת"ל איתם תותלים יימושו שהוא אוקמתא 

תתתמי המ"מ ת"ל ותו', י ו"ש. המי תהתיא ת"ת מתואמ תתתמי המת תמתי תו ם 

אפילו  תתוק,  והיימוש  ת"ל  המ"מ  תתמי  תיימוש  ל צמו  הוא  יתית  תתשממו 

במקום שקבלנו הוראות מרן, בכה"ג לא קבלנו לפסוק כמותו, וה"ה תת"ת" 

לת"ת: ט תה  לקמו תהשמטה  ומאה   – ת.  תי'  תיו"ת  יותף תתמא  ימי  )שו"ת 

ומ תה א אות ת(.

רבינו יהודה החסיד )עמ'	צה(

אות	א	)הסיפור	אודות	רבינו	יהודה	החסיד(

בירור דברי ספר הגן במקור המעשה

ת"ל תשלמתתי  יותא התתית  תו המ"מ  תלמו  "תתת המ"מ  התו  תת'  תמ"ש 

המ'  של  יתו  תתיתת  שלו  תתיהמ"ת  מצאתי  ת"ל  יתיתי'  המ'  ליתי  תשיייא"מ 

תלמו, אממ לי אתא מומי התתית ותו'".

– ישוט שממילת "תשלמתתי"  ת "אממ לי" הוא מאממ מותתמ, תו מתתימ 

מתתמ תימ התו שתתת יתו של מ' תלמו התי  ליתו תאשמ למת תשיימא אצל 

יתיתי', וישוט )ה מת המהתימ לת' "צוואת מתי יהותה התתית המיואמ"  מ' 

– אה"ק, תש "א – תולתות, ה מה תו(. ]ו "ש שמו המתויק של תתו תמתיתו 

יהותה התתית "מ' תלמו" ה"ה "משה תלטמו"[.

נאמנותו של מאורע זו

א "י שיש אוממים תי המתה תייומי מ שיות אותות מתיתו יהותה התתית 

שמתימים  ל שיתוי טת ו של  ולם לא אמ ו מ ולם )מאה " יותים תתימות 

תתיתי אשתתת" מ"ת תשל"ה  מ' 10-12 ותאוצמ התאותים ת"ת  מ' מ א; ת"ת 

תאמתים להיתשת מקומ  איתם  תהו מיתי שתימי המ שיות הללו   –  מ' מתת( 

תלל, משא"ת מאומ  התותתי, אשמ אתת ממתותיתו המאשותים מתיתו יצתק ת"מ 

אלי תמ, אשמ תתת תה תתתלתל ליתו, ה תיקו תתימו )מאה תת"ת תת' "צוואת 

מתי יהותה התתית המיואמ" תתלק ה"תולתות" שם(.
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השתמשות  בענין  החסיד  יהודה  רבינו  שיטת 
בשמות הקדושים

אף שהתתתת מתיתו יהותה התתית להשתמשות ת"שמות הקתושים" )מאה 

תימו "תימ תתיתים" תי' תט, מה, תתט, תקתו, תתשית, ו ות. ומאה  ות מ שה 

תומא ממתיתו יהותה התתית ת תיו תה המותא תתמ"ק מ"  ת( –  ם תל תאת, 

הקתושים.  תשמות  והשתמש  מתתמו  יצא  התותתי,  תמאומ   אתת,  י ם  התה 

תתי  תה  שהי'  להצי   מתתה  קאמלהאמ,  למי"א  המאשותים"  "תתיתים  תתימ 

ל וממ את ה ם תתשותה )מאה ת' "צוואת מתי יהותה התתית המיואמ" תתלק 

ה"תולתות" שם(.

מקור )מפורש עוד יותר( לאיסור גילוח הזקן במספרים

 מדברי רבינו יהודה החסיד

שם	–	יש	להוסיף	לערך	זה	"אות	ד'":

ת( לשונו )תימ תימטמיאות למתיתו יהותה התתית, ת"א תימו ל(:

 ות מקומ )מיומש  ות יותמ( לאיתומ תילות התקו תמתימים מתתמי מתיתו 

יהותה התתית

"ותל אתם... מתולת תקתו איילו תמתימים . . אתומ לקמואתו לתימ תומה; 

תתתית תמתמומ ת' ]תהלים ת, טת[ 'ולמש  אממ אלקים, מה לך לתימ תוקי' – 

איתך שוממ 'ולא תלתו תתוקות התוי', שמיייים תתך לתתות, תהו 'ו ם מתאיים 

תלקך' ]שם יתוק ית[ לאתמ מותך; א "י שאיתו תואף, תומם לתשים לציותו 

ותאות ליתי המהומ...

"ומתלו תאתומ לתלת איילו תמתימים? – תתתית ת תמא ]ט, ת[  ל מתללי 

שתת 'ואממטה מש מ מאשי ותקתי', ותו תשלותי תות ' ת יצמת תקתתם' ותו' 

]שמ"ת י, ה[".

בירור שיטתו:

איילו  לתלת  תאתומ  ומתלו   .  . תמתימים  איילו  תקתו  "מתולת  מ"ש   )1

תמתימיים" – המי להתיא תלשיטת מתיתו יהותה התתית איתא איתומא תתילות 

התקו תמתימים )מאה תאמותה ל יל ת מתו שם(.
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2( תותו ה תיו מותא תם תת' "מתלה  מוקות" תשם "תותי מתיא" – הוא 

תיתומו של המוקת )אתת מת לי התותיות( – מאה ל יל ת"א ת מתם ) מ' ק; 

קת( ות"תימ השם" ) מ' תת, טו"ת(. אתל תמתלה  מוקות שם, ליתא "איילו 

תמתימים", וה ימ המהתימ לתימ תימטמיאות שם )ה מה 15( תתם תתימ השם 

שם ליתא תיתות אלו, אך מהמשך תתמיו משמ  שתוותתו לאתומ תילות תקו 

איילו תמתימיים,  "ש.

תוותת  תלתאומה   )15 )ה מה  שם  תימטמיאות  לתימ  המהתימ  ה ימ   )3

מתיתו ת"מתולת תקתו איילו תמתימיים" הוא – למתלת תמתימיים ת יו ת מ. 

ותם מלשוו מתיתו להלו משמ  תו, שתל התילות התה הוא משום "שמיייים 

תתך לתתות", ותה שייך יותמ תמתימיים ת יו ת מ. אתל המשיך המהתימ שם, 

תאמתם, מהמאי' שמתיא מתיתו להלו מ"ואממטה מש מ מאשי ותקתי" משמ , 

משמ   ושתך  ת מ,  ת יו  שלא  ואיילו  תמתימיים  התקו  את  לתלת  שאותמ 

מתתמיו תתימ תתיתים )מק"ת( תי' תתתתתת )מותא ל יל "הותיה ת" אות לת( 

"יש לתתומ שלא י שו תמתימיים" ) "ש( – תשם ותאי תוותתו לאתומ תם תילות 

תמתימיים איילו שלא ת יו ת מ.

– מאה ל יל ת"ת יי"ת אות ת:  4( מ"ש "אתומ לקמואתו לתימ תומה" 

" לי' לתימ תומה" ) מ' תקמת(.

5( מ"ש "תומם לתשים לציותו ותאות ליתי המהומ" – הוא לשיטת מתיתו 

תהם.  ולהמהמ  תתמים  להתתתל  ל  לתשים  תאתומ  תמית(  )תי'  תתיתים  תתימ 

ל"מתוא"  תמילואים  הטומים(  )לתותת  מלך"  תת  "תתותה  ת'  מאה  תה  ת תיו 

לי"ת אות ת.

6( תתיאומ המאי' לאתומ תילות התקו איילו תמתימיים מהתתות ת תמא 

"ואממטה מש מ מאשי ותקתי", ה ימ המהתימ שם )ה מה 24( תמתייק מתיתו 

ולא  תתקו,  מותמת  התתול(  צ מו  משום  ש תמא  שה  )י ולה  ממיטה  שמק 

תתיומת ואיילו תאמצ ות מתימיים, וה ימ, תליי תתמיו, תיתו להותית מיתוק 

תה שאתומ לתלת מש מ המאש איילו תמתימיים, ותו לא שמ תו, ו "ת תמאה 

תה, מאה ל יל ת"ת  תתתמיו איתם אלא תאתמתתא ת למא.  ות תתות  יתוק 

יי"ת ה מה 1 ) מ' תקטת(.

יצמת  " ת  ה  י,  משמ"ת  תמתימים  איילו  התקו  לתלת  שאתומ  מ"ש   )7
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ת"א  מך  ל יל  מאה   – )והמלת"ת(  המת"ק  תתמי  הוא  "י  מאייתו  תקתתם", 

המת"ק שם תשו"ת  ותתמי  תה  וליי"ת מה שתייק מתתות  קא(.  ) מ'  "מת"ק" 

צמת צתק ו ות )מאה ל יל שם( – יש לו מקומ קתמוו מתת מקמאי, הלא הוא 

תתמי מתיתו יהותה התתית תאו.

8( מ"ש "איתך שוממ 'ולא תלתו תתוקות התוי'" – מאה ל יל ת"ת י"ת 

)"איתומי תוקות תויים תה תמת התקו"( וי"ת )"ט מי המצוה – לאומ ההלתה"(.

שם	הערה	126

בענין צוואת רבינו יהודה החסיד:
"לא יגלח אדם הראש ולא הזקן בר"ח"

תה  תימו  מוטשילת  תהותיה  ל תל מה שתתות ל יל תיתים, התה תת"י 

וליי"ת  ותיתת "תקו" ליתא.   – ולהתימ ש מ תמאש תותש"  התי': "איו לתלת 

איו מקום להקשות.

ו תה אתא ליתי מאי' מיומשת יותמ תת"ל למתיתו יהותה התתית תאתומ 

תתיתת התקו תמתימים ת יו ת מ ואף שלא ת יו ת מ – תמותא ומתואמ לקמו 

תתוה"ת: "הותיה ת" אות לת,  "ש.

שם: ה ימתי יתיתי המה"ת ממ"ת שותאט מתימ ית אימים ת"א ה מות  ל 

 – טמתתילתתי'  תטלאו,  תק"ק  תומ"צ  תיליצמ,  אימים  )מהת"מ  מיה"ת  צוואת 

אה"ק, תש"ל( שהק' מלשוו הצוואה שלא יתלת תקתו תמ"ת, תמשמ  תתשאמ 

איתומ  תם  יותקים  "ולמקצת  ומקותלים  תתהמ,  תלא  ותה  לתלת  מותמ  ימים 

תמומ יש תתה איי' תמתימיים שלא ת יו ת מ" ]וצייו לתמה יותקים שה לו 

לתוממא[ ותי': "ול ת"ת ישוט תאף לת ות שתתמו שיש איתומ תתילות התקו 

תם  מ"ת שיש  התהימ  ל  ומהמ"י התתית  תתתה  איו  ת יו ת מ מ"מ  אף שלא 

תתתה תתתמ והתו". והותיף תקותטמת אתמוו שם להתיא תימוצו של הת ל-תקו 

אתמהם הת"ל תה מה שם אות ת'.

שם	הערה	127

מקורות שהמגלח זקנו נענש ע"י שדים הדומים לפרות

מאה  ות  ת"ת לקמו תמילואים ת"ת יי"ת: " ותשים" מילקוט המאותתי 

ת'  תשם  ת"א  תיו"ת  יותף  תתותת  תשו"ת  ו "   תקייו.  לא  ת"ה  קתושים  י' 
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תמתת הימים ת"תשתיל  וו תה תא תתלתול ימות, ואתמתוה אקמא לא תקייו 

י'את מ'אשתם ו'לא ת'שתית מאשי תיתות ימות".

בעמוד	ק,	יש	להוסיף	ערך	זה:

רבינו אפרים ב"ר שמשון
)הי'	בזמן	רבינו	בעל	הרוקח(

א( לשונו )יימוש מתיתו אימים ת"מ שמשוו ותתולי אשתתת הקתמותים  ל 

התומה3 – תתית למאשותה מתת"י תשתת תשת"ת( ימשת קתושים  מ' תט:

"לא תקייו יאת מאשתם לתך הקתים וצוה שלא ל שות תו תתי להתתיל 

תיו הטמא ותיו הטהומ"4.

בירור שיטתו:
ואילך  – לאומ ההלתה"(  מ' ת ת  )"ט מי המצוה  י"ת  ל יל ת"ת  מאה 

שת"ת  ות תו"ת תט ם מצוה תו, וליי"ת תמתימיים ות"ש  "י תם איו התתלה 

"תיו הטמא ותיו הטהומ",  "ש.

ת( לשונו )שם  מ' לא, "מתתיתה אשתתתית"(:

"לא תקייו, תמך תתלתיו להקיף ולתלת תתי שלא יתימום  ותמים ושתים".

בירור שיטתו:

תמאה תתוותתו תהותית "ולתלת" – תקאי  ל תילות התקו. וליי"ת תט ם 

3. "מתיתו אימים ת"מ שמשוו תיתמ יי' וממתים ותימטמיאות  ל התומה והוא תיתי ת"י, ותי' וילך תתת 

ושמ תי ממתיתו תם ששאל לת ל התלום ותו', תתמאה תתווו  ל מתיתו י קת מממויש שהי' שואל שאלות 

מו השמים ומשיתיו לו ותו' והתה התי  ליתי קותטמת מ ' שו"ת הללו תת"י ותשאלה אתת תתות תהיתה 

ותו'"  התה  לתמו  תתית  הוא  א"ת  ממתו  ששמ   תותת  התתתמ  אימים  ומתיתו  תתקת"ת  אליים  ת'  תשתת 

)התית"א תשם התתולים ת מתו(. ותת' יתי תות להתית"א י' וימא  ה"י וימאו אותה שמי ימ ה תתת 

"תיי' התומה ת"י למתיתו אימים התת' יש תתל ימשה תיתושים ממאשותים מתתי אשתתת הקתמותים מתיתו 

המוקת ותי תו". ות י"ת תתת התית"א ת ות תמה מקומות )מאה "תתמ ה ומתים" שם(.

והו  ל  המאש  יאות  הקית  הו  ל  ת"מ  ת ות  תה  ט ם  תמ"ש  התקו,  תילות  תם  ל  תתוותתו  תמאה   .4

תילות התקו – מאה ל יל ת"ת י"ת שם, וש"ת. ותה מת המהתימ שם "תתתי"ת ות"ה תמו"ת תשם המ"א 

מתממייתא: תלוי ויתו  הי' ליתי מי שאממ והי' ה ולם שהיו  תיתיו תוממי' יש"ו להקיף יאת מאשם לתך 

הקתים ותו'". ומותו תה"ה תילות התקו.



תמיטמילואים והשמטות )ת"א: לקוטי ת ות( 

המצוה איו ת"מ תיו מתלת  "י מתימים ות"ש  "י תם, תמ"ש ל יל תת"ת י"ת, 

 "ש.

רד"ק )עמ'	קא(
 תיאומ תתמיו תאויו אתמ – מאה לקמו ת"מילואים" ל מך "ת ל תו איש 

תי"5.

בע'	קו,	יש	להוסיף	ערך	זה:

רמב"ן
ספרו	"תרי"ג	מצות	היוצאים	מעשרת	הדברות":

. תיי ה תיו שממתו תתתימ )מ,   . "ומ תיו והלתת תתמתיו )תתמים תת, ט( 

ת( היא מצות ל"ת שלא תקייו יאת מאש, ושלא להשתית יאת התקו, ושלא 

להשתית תתמ מתיקותו וישאמ תו תאותו תימו".

תם.  או  מתימיים  ת מ,  ש "י  התקו  התמת  תיו  לתלק  איו  תליי"ת  מותו, 

תתתולם אי"ת קיום "והלתת תתמתיו" ומאה ל יל ת"ת י"ת: "ט מי המצוה – 

לאומ ההלתה".

בעמ'	קי,	יש	להוסיף	ערכים	אלו:

רבינו חיים פלטיאל
)תלמיד	חבר	של	מהר"ם	מרוטנבורג(

מדבריו )יימושי מ' תיים ילטיאל  ה"ת – תתית תי ם המאשותה מתת"י 

ימות"ו, תשמ"א( ויקמא יט, תת:

"יאת תקתיך . . ויש תתתימ מיקל אתם תל תויו תת מ מיתיתי המ תימ תית 

השתי ותית ה מוה המי תה לוקה, תי קאממ מת תשאמ איתמים, מיתיתי ה תמה 

איתו מתתמי תומה אלא מתתמי תוימים, מאי תת מ ת יו ת מ, א"ת משמ  משם 

תאתומ מתמתתו לתל היתות תשאמ איתמים אי לאו ת יו ת מ תהא מוקמיתו 

מילתי' תמת ת יו ת מ ומוקי לה תשאמ איתמים ומשמ  תמי דאסור להסתפר 

בפיאות אפי' במספרים בסמוך משמע דבבית השחי ובבית הערוה אסור אפי' 

כעין תער מדברי סופרים וא"כ כל שכן דיהי' אסור בפיאות".

5. מאה לקמו תמילואים לת"ת י"ת מקותט' תתמי תיים ואמת  מך "תילות תקו"
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ו ת"ת תיימושו שם תתמים תא, ה: "ותתתימ . . משמ  תאתומ תתקו להתתימ 

משמ   ת מ  ות יו  איתמים  תשאמ  תמת  מילתא  אוקמיתא  תהא  תתמוך  תמתה 

תתית השתי ותית ה מוה והוא הדין בזקן משום פיאות אסור אפי' כעין תער".

בירור שיטתו: המי להתיא תאתמ מתיתו תיים ילטיאל )מבעלי התוספות( 

התמת התקו תמתימים ת יו ת מ משום אתהמת לא ילתש תתמ שמלת אשה.

]מיתות הת ות ת תיו איתומ התמת התקו אף תלא ת מ משום אתהמת לא 

ילתש – מאה ל יל ת"ת י"ת תאמותה.

לאתומ  תאו  ילטיאל  תיים  מתיתו  תתתמת  ולהתתיש  לה ימ  המקום  ותאו 

– ה"ה  ותית ה מוה  תית השתי  וק"ו מתיו  תתקו תמת"ש  ת יו ת מ  מתימים 

מיומש תתתמת השו"ת צמת צתק ושאמ האתמותים שת"ת תת"ל ת"ת שם[.

רבינו אשר ב"ר שאול מלוניל
)הי'	בזמן	ר"י	בעל	התוספות	]שה"ג	לחיד"א	בערכו[(

הוצאת  המאשותה  "י  תי ם  )יו"ל  המתהתות"  "תימ  תתימו  מדבריו: 

– מת'  )"לקוטים מת' המתהתות"   55 ימות"ו, תמצ"ה(  מ'  תמתמים"  "מקיצי 

מתהת טות תי' תת(:

לתת  תמתימים  אם  תי  תת מ  תקתו  את  תלל  להתתימ  שלא  טות  "ומתהת 

תתת תמותו תי ליתא למיתש שם משום ייאה, והייתו ט מא תי תית השתי ותית 

ה מוה אתמו תתמים לתימ, תל שתו תקו שהוא תאומייתא, ו ות שהוא תמתי 

האמומי, ותו מצאתי תתות משם "ת' המתהתות של התתם מ' אשמ ת"מ שאול".

בירור שיטתו: המי להתיא תת"ל תמותמ להתתימ התקו תמתימים רק תתת 

תמותו, אתל תשאמ תלקי היתים איו לתלת תמתימים משום הלאו "תלא ילתש 

ה מוה,  ותית  השתי  תית  מתיו  מק"ו  הותתה,  ומאותה   – אשה"  שמלת  תתמ 

ותתמאי תמ"ש  תאותים קתמאי  )ותו ת"ל לתמה  המתואמ תשו"ת הצמת צתק 

ל יל ת"ת י"ת תאמותה,  יי"ש(, ו ות אתו מואים שת"ל שאתומ להתימ התקו 

מצת אתהמת תקות תויים )מאה ל יל ת"ת י"ת  ות תו"ת ת ות שתו תותמים(.
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רא"ה )ספר החינוך( )עמ'	קיב-קיד(

שם	אות	ב	)עמ'	קיב-קיג(

עוד גאונים שציינו לדברי החינוך בנדו"ד

הותית תהצתק  ם התיתוך התותמ תתילות התקו תמתימים יטומ אתל אתומ 

תת' מתתת תולת )להת"מ תות צתי ת המאו הי"ת את"ת תוקלא ומת"ת שו"ת 

קת תהת ומתתת תולת( תיימושו לתימ התיתוך מצוה מת"ת,  "ש )ו "  מתתמיו 

שם לקמו תמילואים לת"ת י"ת(.

תהתהות "יתיו ת ת – ישו ות מלתו" )להתאוו מ' יהוש  מקוטתא( ליו"ת 

תמתימים  אתומ  מתמתתו  ת ת"י  מתואמ  תתיתוך  תת מ,  "אלא  ת"י:  תקי"א 

ת יו ת מ, ו ' לקמו קי"ת ת יף א'" )משמ  תת"ל תהט ם משום לא ילתש(.

תליי ת' התיתוך איתא תהתמת התקו משום לא ילתש ומשום תקות תוים 

איתא תם תתמת"י או"ת תמל"ת או"ת )הו"ת תתף התיים שם תקט"ו(: "תמצא 

המתלת מקיים י"ת מצות . . יש שתים שתתת ת ל התיתוך והם תתקותיהם לא 

תלתו ולא ילתש תתמ ותו'".

ותו תתת תשיטת התיתוך לאתומ התמת התקו אף שלא  "י ת מ משום לא 

ילתש ומשום תקות התוים – תם התאוו מתי תיים קתיתתקי תתימו אומתות יושמ 

ת"ה – ות תקו תתמיו לקמו תתוף התימ, "הותיה ו".

שבלי הלקט )עמ'	קיז(
תתמי התמ"ת קתיתתקי ת "י תתמי מתיתו השתלי הלקט אתומ להתימ התקו 

 "י תם – מאה לקמו תמילואים לת"ת י"ת: אתהמת לא ילתש.

רא"ש  )עמ'	קיט(
הש מ  מו  קצת  משיימים  ת מ  ת יו  תמתימיים  להמא"ש  תת"ל  הותתה   

)וליי"ת איו למתותות תילות תימיתו, המתימים הש מ לתממי, תיו מתימים ת יו 

ת מ( – מאה ל יל תמילואים ל"מתוא" תימ התותתי.

טור )עמ'	קכ(
תתות תיי' "ת ל הטומים  ה"ת" )ויקמא יט, תת(: "ולא תשתית תתמטמיא 

תהו ת מ ולא מתימים". ו "י המתואמ ל יל ת מך אתיו ה"מא"ש" משו"ת 
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יש לוממ תתוותת הטומ ת"תיותא הוא תלא הא  )יו"ת תימו תת(  מתתם לתות 

תיימושו  ה"ת תתלק  תתותים  התה  תתמי הטומ הללו  והתה  איתא".  איתומא 

האמוך"  הטומ  ת"יימוש  היתו   תיימושו  אמתם  והתימטמיאות.  הימימאות 

התוים,  תמ שה  ל שות  שלא  אתמהם,  מתי  "תתת  הטומ:  תתת  שם,   ה"ת 

מאוי  איו  תתמא,  והתקו לתיאמת  ואתמ שש מ המאש  להיות מותתלים מהם; 

להשתיתם",  ת"ל. וליי תתמי הטומ הללו, התה איו תילוק תאיתה אויו התימ 

והו  "י מתותת  והו  "י מתימים ת "ת  והו  "י תם  תקתו, תהו  "י ת מ  את 

]ומאה  ותם השתית ה"תיאמת" מ ל יתיו.  תילות המי איתו מותתל מו התוים 

הטומ  שה ית  תיי  להתתיש,  ויש  תו([.  ) מ'  "אתו  תמא"  ת"א  מך  ל יל 

הימימאות  )תלק  התיתומ  תלקי  שתי  את  הוא  שתתת  ליימושו,  תהקתמתו 

והתימטמיאות ותלק הימשתות התק' יימוש הטומ האמוך( – תתימ אתת, ועיקר 

התיתומ ה"ה היימוש האמוך, ומק תתתילת תל תתמ ותתמ תתת "מ ט ימימאות 

מתימטמיאות וט מי המתומות, להמשיך הלת", אלא שית מתייתים קתמותים 

היתה תהימתה, תהתייתם את תלק הימימאות מצומף לתומשים, ואילו תלק 

הימשתות, שהוא למ שה  יקמו של התיתומ, תותמ תתומה מותתת תקמו תוית, 

ותו ה ית התית"א תשם התתולים  מך "מתיתו י קת תו המא"ש" )מאה תת"ת 

תהקתמת המהתימ ל"יימוש הטומ השלם" – הוצאת תומת, תשת"ת(.

רבינו בחיי )עמ'	קכג(

אות	ג

עוד בענין השייכות בין הזקן והברית מילה

) מ'   2 מתימ  ת  אות  אייתשיץ"  יהותתו  "מתי  ת"א  מך  ל יל  מאה   

קית(;  מך "לקוטי הלתות" )תמתלת(  מות מתו,  מך "התה"ק )מתי שמואל( 

מתלותים" אות ת ) מ' מ ה-מ ו(; מ"ש תת' תו איש תיל )תמוש ת לשתת תתומ( 

הו"ת לקמו תמילואים לת"ת יי"ת.

תרומת הדשן )עמ'	קכח(

הערה	196

מ"ש בספר לקט יושר ע"ד זקנו של רבו בעל תרומת הדשן

מ'  המה"ת  האמיך  קית(  א,  מ'  תליוו  תשת"ת,  )ימות"ו,  "צוהמ"  תקותץ 

יהותה לתיא תו-תות )מת"ת תמ  מתץ ותתי השלתו( להותית שתימ לקט יושמ 
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– מתוייף. אך ה ימ  ל תתמיו תת' "מתהת אתותיתו תיתיתו" )להמה"ת מ' תתלי' 

את מלאתת מ, מאתתי, תשת"ו( מו תים ת"א ) מ' ממא, ה מה 7(: "ותל תתמיו 

ומאיותיו קלושים תיותמ, ותימט להוציא תימ מיומתם מתתקתו".

מהריב"ל )עמ'	קמג(
תשו"ת  מצא  שלא  מהמית"ל  משם  מ"ש  תתימו  "מאיתי   :243 תה מה 

מהמית"ל, ל ת"ת מהמת"ף ת"ל לא תיוו למהמית"ל היתו  הוא מתיתו יותף ו' 

לת, אלא יתתו תמ"ל מ' יהותה תתמיאל ת"ל ממתתי מתטותה תאיטליה, ויל"  

תשו"ת שמש צתקה מי הם התתמים התתתמים שם, ו ייו תתימ אוצמ התתולים 

ת מך מ' יהותה תתמיאל, ולא מציתי לה תיק התתמים" )המה"ת מי"ת שליט"א 

תמתתתו אלי(.

בעמ'	קנב,	יש	להוסיף	ערך	זה:

עקידת יצחק
י' קתושים )תף צה, א ]תיות יאללאק[(:

". . . ותם ליי שמ שה הת מות הוא ההיתומ והתלתול תש מ ותקותו אממ 

כי אין הפרש בנער לפי  תקתך  לא תקייו יאת מאשתם ולא תשתית את יאת 

שכלו או לפי שניו".

ותתאי להתתותו תתתמיו.

] ות  ת"ת – מאה ל יל ת"ת י"ה אות ת[.

ב"ח  )עמ'	קנו(
)שיטת  י"ת  לת"ת  תהשמטה  לקמו  מאה   – תתתו"ת  הת"ת  מתתמי    ות 

הת"ת: תתי שיקמא ימא את ה' – הוא תוקא תשאיתו מתלת תלל( ותמילואים 

לת"ת יי"ת אות א ואות ת.

מעם לועז )עמ'	קעד(
 תתמי מ ם לו ת י' יתמו מותאים לקמו ת"מילואים" לת"ת יי"ת,  יי"ש. 

תתמי מ ם לו ת תי' קתושים – לקמו ת"מילואים" לת"ת י"א אות ת.
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מ'  ט תת  שהתיא  שאתמ  ט(  )ה,  ליהוש   לו ת  ממ ם  ת"א  ה ימתי  שות 

הוש יא ליילותוף תתול: "למה אתה מתימ ש מות מאשך ואיו אתה מתימ 

תוהתים איילו  היו  )תתצ "ת(: "שתך  ותתת  ית( התאותו  )ת"מ  תקתך"  ש מות 

המאש  ש מות  מתתלים  להייך  שת ותות  ושים  היום  תמו  ולא  האומות 

ומתימים ש מות התקו".

מהר"ם חאגיז  )עמ'	קעד(

בענין המעשה בכיבוד מקום הארון הקודש ע"י הזקן דיש 
לתמוה מה ראו על ככה לזלזל בזקנם

  תמה תותמאות למ"ש תמשתת תתיתים שם תאף שאיו לתלתל תקתושתה 

של התקו, מ"מ תיוו שהי'  ושה תה לשם שמים ותאי שהי' מ שהו למצוו ליתי 

ה' והי' שתמו המאומ התתול תו תתו מש"י ]תליי תימתת המשתת תתיתים אימ  

המ שה תאתי אתיו של מש"י – תלא תתימ תתיתים שליתיתו הי' המ שה  ם 

מתו של מש"י[ – מאה תימ תקמי מתהתים )אה"ק, מהתומת תש "ת( ת"ת  מ' 

מתא ואילך )" תותת ה' תתמימות וישיטות"(.

רבי יונתן אייבשיץ )עמ'	קפא(
ליי מה שתתות תתימו "י מות תתש" מותת תת"ל תאיתא תתתיומת התקו 

משום "לא ילתש תתמ שמלת אשה", תתלקמו תמילואים לת"ת י"ת,  "ש.

אות	א	מספר	2	)עמ'	קפב(

דבריו הובאו בס' "וימהר אברהם"

תתתמיו הותאו תת' "וימהמ אתמהם" )להתמ"א יאלאת'י – תתו של התמ"ת 

תוימ  מי"ת  ותו'  להמה"ת  תתותה  ]תותתי  יא"מ  אות  הת'  מ מתת  יאלאת'י( 

תתיה שהוא  ת'  תיו  ההימש  הוא  התקו  יאת  "תילות  תו[:  מ"מ  שה ימתי  ל 

התקו  ואם מתלת  תתימ'ק  תי'ו  תמו  התקו  תוף  ת שה  תקו  לו  יש  תאם  תתימ'ק 

ת שה מקום תקתו תמו צומת קמץ והוא תיו ת' תתיה תהוא תתימ'ק לת' תמות 

תהוא תקמץ תו יי' מתתי אשתתת הלא תתימתם מהמקותלים ותילות התקו הת מ 

 צמו מ יתה  ליו ל וה"ת ותהו אם לא ישות תמתו ילטוש ותו' לת"ת תל"ו 
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 "ת ות "ת  "ת, ומותמ תתול תי מות תתש ת"א תצ"ת  "ת  "י מה לך לתימ 

תקי ותתלל ת' תאמך איים ליתא תמתלת התקו תהוא מי"ת תיקותי תיקתא ומתימ 

ממתו צלם אלהים ויש תמית תתקו תמו תמית מילה ותשא תמיתי ו "ש, ותתילות 

יאת המאש והתקו תמיהה תשתתה  ל יוקמ ש מ התשמ שתתמתה תהמי תאים 

תתלתול תהמות לת"ת ת"ת מיש  "ת ו ' תת' תיש תיים".

סיבת המתחילים להסיר זקנם

לקמו  מאה   – תקתם  להתימ  המתתילים  תיתת  ת תיו  תתש  תי מות  תתמיו 

תמילואים לת"ת י"ת תתויו.

רבי יעקב עמדין )יעב"ץ(

)עמ'	קפה;		"הוספה	ב"	אות	יז(

הערה	319

בענין סידור היעב"ץ
ושיבושי המדפיסים ב"סידור בית יעקב"

תתתמי  תם  מאה  תתה  התתים  שם  ל יל  המצוייתים  מקומות  תהותיה  ל 

התה"ק ממותקטש תתמשה מאממות )מאממ תותת התילה(; שו"ת יאת שתך 

תל"ת או"ת; תימ תימומ הלתה מהתו"ק או"ת ת"א  מ' ל ומהתות"ת או"ת ת"א 

 מ' ת, תת, קתת, קתת, שצו ומהתו"ת  מ' תת, קמ, ממט ומהתוממ"ת  מ' קתת, 

תקותץ  תו-תות  לתיא  יהותה  המת  ו ות; מאממו של  תת  שי,  ממת,  ק ת,  ק , 

שהו"ל  הי ת"ץ  תיתומ  של  התתשה  ההוצאה  ואילך;  מתה  ת"ת  מ'  "צהמ", 

המי"ש ויתילת ת ל הו"ל "אשתול" )תשת"ה(.

רבי דוד פארדו )עמ'	קפט( 

בעמ'	קצא,	צ"ל:

ת( תתת תתימו "תתתי תות"  ל תותיתא י"ת תמתות:

"והא תת י ת מ הייתו לתיותא אתל איתומא מיהא איתא איילו תמתימים 

ותתמאה   . . . תליתא  הוא  תיותא  תיית  ואיתו  אלא  תתי  תלא  תתא  תייק  והתי 

תמהיטתי  תטלו  תאם  ]תתותיתא[  ומ"ש   . . . י"ת[  ת"ת  ]ל יל  מהתממא  תמי 

ותמתימים יטומ, פשוט תמ"ל יטומ אתל אתומ ת ת"י לא יתצמ מאיתומ תמתתו 
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]ל יל ת"א  מך "תותיתא"[ ותו משום איתומ דלא ילבש גבר ותו' ]ל יל ת"ת 

יומתק המותא ל יל ת"א ת מתו, ה מה 327[ אלא שאיתו  ואולי  י"ת  י"ת. 

ת'[  ]ל יל ת"א  מך "ממת"ם" אות  ות"ת תהתיא מתתמי הממת"ם שם  לוקה 

ותלא תמ"ש שם ממו תת"מ אתמ תקשת המתילה מתתותו ]ל יל ת"ת: ט תה 

]ל יל ת"א ת מתו אות  התת'  תה תתשותה  ותתמ האמתתי להותית  א'[  ומ תה 

א'[, ו "ש . . . וממוצא תתמ תשמ  תת"ק תקאממ ל יל תתי יטומא תמהיטתי 

תמלקט  ות"ש  איתא  מיהא  איתומא  תהתי  תאיילו  תקט  למתותא  ומתימים 

תאומתי' תאיתא איתומא תאיו תתמא לוממ תיליתי ]מאה ל יל ת"ת י"ת אות 

. . . א"ו תתאממו תאיתומא איתא תתלהו למתתו אלא תתיותא ליתא אלא  ת'[ 

תת מ והכי קיי"ל".

רבי עקיבא איגר )עמ'	רכג(
ת ת התמ "א שהתמ ת ההלתה היא לי"ת האמית"ל איילו תתת ממו הת"י 

תמילואים  לקמו  מאה   – תמתימים(  התקו  תילות  ת תיו  תתתו"ת  הה"ת  )וא"ת 

לת"ת: ט תה ומ תה א אות ת.

הגאון רבי עקיבא איגר עמד ונשקו על זקנו

הי'  איתמ  מתי  קיתא  שהתאוו  שהיתו  קתיתתקי[,  ]התמ"ת  מתיתו  "תיימ 

מתתת  להתיא  מוואמשא  התוומ  התי   י ם  תקו.  מתולת  תולם  היו  תיותתא, 

להתמ "א. יצא לקתל, ומאה את ה תלוו  ם תקו, תל - תך התי ל ו מת ותשקו 

 ל תקתו. ה תלוו תל תך התמתש מתשיקתו של התמ "א, ש תת את תל  תותתו 

תומה   - תותה  מתתת  )ת'  ללמות"  מק  והתתיל  המתמש  לתית  תתתת  ת תלוו, 

]אה"ק אלול, תש "ת[  מ'  מת(.

חתם סופר )עמ'	ריג(

אות	א

עוד בבירור שיטתו בשו"ת חאו"ח סקנ"ד

מאה לקמו תתמוך ת"מילואים" לת"ת י"א אות א תתתמי שו"ת מתת"י ת"ת, 

תמתותות  התקו  לתלת  אתומ  שם  התת"ת  תלימ"ש  להותית  שתית  יתו  שהתיף 

תילות תמו תת מ.
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אות	ב	)עמ'	ריט	ואילך(

עוד בבירור שיטתו בשו"ת חאו"ח סו"ס קנ"ט

תשאל התמ"ת קתיתתקי שליט"א האם יש תתימה לתתמיו תתימו אומתות 

יושמ ת"ה ת תיו תיתול התקו – ממ"ש תשו"ת תת"ת או"ת תו"ת קת"ט. והשית 

התמ"ת קתיתתקי שליט"א: "מתים התתישו תה" )ת' תשותות התמ"ת  מ' מת(.

עוד בבירור שיטתו בשו"ת חאו"ח סו"ס קנ"ט

 – תו  תתשותה  התת"ת  ממו  תוותת  תתללות  ל יל  להמתואמ  תיתוק   ות 

התה ה ימתי ת"א מתתמי התת"ת תויי' תתאו"ת תי' קת )תתתוו מתויים(, תאף 

שהתי  שם ת תו תמומה, אשמ: "הלואי ישתק  התתמ ולא י שה תו תישמאל 

להתתית  צמיתו  ת" "ת  תתת  עכ"ז   – ממתו"  ימתק  תישו  ושוממ   . . לתממי 

]לתו[ לאתומ לתממי, תי ההוצאה ממותה  תש מי היתמ", מיתי ש"לא ישמ ו 

תימה  תאיו  תתתו"ת,  ה"ת אי"ל  וא"ת  תתך".  ומתיתם  ימתתתם  אתשים  ותמה 

מישמאל  התקו  תהתמת  ההתהתה  שישתק   טיי  ת תיף  להתת"ת  תת"ל  תתך 

לתממי, וששוממ תישו  ליו להתמתק מתה תתתלית, ]ותתמותת מתמה הותתות 

תת"ל תיתים[ – וא י"ת תתת צתתים להקל, מיתי "ימתתתם ומתיתם" ותו' של 

ישמאל; ללמות תתות; ותו', ותתיתים.

ב"דברי	הקדמה"	)עמ'	ריג(

עוד בבירור שיטתו בשו"ת חאו"ח סו"ס קנ"ט

"תות  )את"ת  מימות"ו  תולתשטייו  תות  יששתמ  מ'  ותו'  המה"ת  אלי  תתת 

תתם תוימ" ומת"ת "ליקוטי ה מות  ל שו"ת תתם תוימ"(: "יש לתמוה  ל 

שהתיא  תיי  ת מ  ת יו  מתימים  להתימ  אלו  התת"ת  מתתמי  מאי'  המתיאים 

טתו  יתיהם  איך  תו(  שתתת  מי  מאיתי  תייו  לא  )אתי  מית  ת מ'  ת"י  מ "ת 

ממאות שהתת"ת  צמו תתוך תתמיו תתת "ואי משום מתימים ת יו ת מ תה 

תשש מתוק" – המי מפורש תתתמיו שתה אתומ אלא שאיו לתוש שיתוא ליתי 

תך, ואיו תיק שתל התתלים תתתמי התת"ת תתה מקלם יתית להם".

שם	הערה	370

 תתת אלי המה"ת הת"ל: "השואל לא הי' התאוו ת ל אהל תות תמו שהתיא 

מ "ת ת מ' מית תשם הלתושי ממתתי אלא שמו הי' מ' תות מותיתשטייו והי' 

מת תקאת מתתאמף".



ס' הדרת פנים - זקן תמצת

שם: תייומ אותות ממו התת"ת שתם שממתו מותת שיטתו תתתוו – לקמו 

תהשמטה לת"ת יי"ת אות א.

גילוי חדש בבירור שיטתו
בשו"ת חאו"ח סו"ס קנ"ט:
דברי	"שו"ת	חתם	סופר	החדשות"

לאתמותה הותיתה תשותה אתמת מממו התת"ת תתתוו, תשו"ת תתם תוימ 

תו  תתשותה  ]ותמאה  ל,  תימו  תשמ"ט(,  ימות"ו,  תוימ  ת ת  )מתוו  התתשות 

שמק  תתת  ושם  הת"ל[  קתט  תו"ת  תתאו"ת  תשותתו  לתתי  אתמותה"  "משתה 

תמתימים שלא ת יו ת מ )ותתם( איו איתומ  "י תתלה, וא"ת מתאו  ות תיתוק 

למתואמ ל יל שם תצתתי קולא תתשותתו תתאו"ת תו"ת קתט שייתות תוקא 

התומתים  ל תשותה  תמה  תמו שתותמים  ותלא  ת מ,  ת יו  למתימיים שלא 

מיומש  תאמותה[.  ות  שם  ל יל  ]מאה  ת מ  ת יו  תמתימים  התקו  להתימ  תו 

שמלת  תתמ  ילתש  לא  משום  התקו  תהתמת  תאיתא  התת"ת  ממו  תתתמי  שם 

ומשום  י"ת[  ת"ת  ל יל  ]מאה  וה מוה(  השתי  תית  מתיו  וק"ו  )מת"ש  אשה 

תוקת התוים ]מאה ל יל ת"ת י"ת[. ומ"ש שם "ותל תה מאת ומ ולם, אך  תה 

להתימ  תמתיתתיתו  תמותא  מותא  הומתלו  שתתמ  תקתותיתו,  קלקלתיתו  ת ו"ה 

ש מות הת"ל" – מאה ל יל ת"ת י"ת ה מה 24 וה מה 15 )תתות  לאיתומ לא 

)תתות  תוקת התוים( מה שיש להשית  "ת   4 ול יל ת"ת י"ת ה מה  ילתש( 

ות"ת  שם  י"ת  לת"ת  תמילואים  לקמו  )ומאה  התי  ת"ל  תלא  יותקים  ות ת 

י"ת שם(. ]ותתאי להתתותו שהשתמש ממו התת"ת תאו תלשוו "קלקלתיתו" – 

משמ  תאיו מות תתמים תותה מתה. ומאה לקמו תתיום תתמיו[. ותתיתות קצת 

למשמ ות השו"ת תתאו"ת הת"ל ת תיו האיתומ תהתמת התקו  "י קתלה, תאו 

התיא ת ת המקותלים ש"התמימו מאת איילו לית  תש מ אתת, ואוממים תי 

המה תתת י"ת תקותי תיקתא  ילאה י"ת מתות" ]מאה לקמו ת"ת: ט תה ומ תה 

ת[. ו ות תתיתות קצת למ"ש תתאו"ת שם תתות  לת ת הממ"  מיאתו לתלק 

תיו תמי א"י לתמי תו"ל ]מאה תאמותה ל יל ת"ת: ט תה ומ תה )תתמת ה"תאמ 

לי'".  ולית מאו תתש  הוא  יתית  "אך ת ת  תו  תאו תתת  ל תתמא   –  שק"([ 

תילת  תא' מהמקותלים  תאו הט תה  ממו התת"ת  התתימ  לה ימ שלא  ]ותתאי 

תקתו. מאה ל יל ת"ת: ט תה ומ תה ת[.
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ו ות התתימ ממו התת"ת תתשותה תו מ"ש תתמשותיו  ה"י יו תשתיתוו 

ו שיתם לתם יתל )תתמים ת, טת( "והייתו ממת, יו תשתיתוו, השתתת ש מ, 

ואת ו שיתם לתם  צמיתם ת שוו יתל" – תליי"ת איו תילוק תיו ת מ תיו שלא 

תת מ, תתם תמתימים ות"ש  "י תם ת שה תתמותת היתל, תמתואמ ל יל  מך 

"תתם תוימ" אות ת.

ותיים ממו התתם תוימ תשותה תו: "ואמנם שומר נפשו ירחק מהכיעור 

וקדוש יאמר לו".

ת"ת  ול יל   3 ת מתימ  אות  ת מך תת"ת שם  ל יל  תמ"ש  להתתימ  ]ויש 

י"א ה מה 39 – מהתהות תתת תוימ  ל שו"  תיו"ת תקי"א, שתתת שם תשם 

אתיו התת"ת שהתהית תתי תיתו ותלמיתיו לתתל תל ש מ וש מ תש מות המאש 

להתי   ת התתלת תיתומ לתי התתתוו  ם ה ליוו "א "י שיהי' ט ות ]מצת 

התתת  )תמ"ש  התתמ"ת  תו  תתשותה  תמקומו   – לו"  יאממ  קתוש  מ"מ  התיו[ 

תוימ שם "אלו תתמי אאמו"מ תצ"ל תתשותה תת"י שתת"י"(. וצייו המהתימ 

שם למתהתי תת"ת )קותטמת תוממ תתומה יי"ת אות טו([.

יש לה ימ שתלמידו של ממו התת"ת, התאוו מתי מאימ א"ש )מת תאותתוומ( 

)יו"ת תת"ה – מאה ל יל ת"א ת מתו(: "לתלת  יתק תתימו שו"ת אממי אש 

יאת תקתם  "י מתימים יש תו  ת"י משום תתתוקותיהם לא תלתו".

שם	אות	ב	מספר	6-7	)עמ'	רטז-ריז(:	

תתם תאמץ אשתתת היו מתמימים תתיתול התקו תתמו ה תמ )ותימט ה"יושתי 

אהל"( – מאה לקמו ת"מילואים" לת"ת יי"ט,  ות  תות  ת"ת.

שם	אות	ג	)עמ'	רכב(

עוד בבירור שיטתו בשו"ת חת"ס חיו"ד סי' קלט-קמ

 תו התיו תתתמי שו"ת תת"ת תיו"ת תי' קלט-קמ תתם תיאות התקו אתומ 

הותתמה תשלתו  מוך  אף שלא  תו  לת ה  תוששיו  ואתו  ת מ,  ת יו  מתימיים 

– תשו"ת תשת האיות ת"ת תימו קתט. ת תקו מתתמיו שם לקמו תמילואים 

לת"ת י"ת,  "ש.



ס' הדרת פנים - זקן תש

שם	אות	ד	)עמ'	רכב(

בירור שיטתו בדרשות חת"ם סופר

לתממי  התקו  יאת  להתימ  תתוו  תאיו  תוימ  התתם  ממו  שיטת  תמאה  ותו   

)ת"א  תקצ"ת  את"ש  לת'  תוימ  תת"ם  תתמשות  ממ"ש  שיהי'(  אויו  )תאיתה 

אתמ שתתשתו  יתי  או"ה  של  תמתו  מואים  אתו  ת ו"ה  "התה  ת(:  קת"ת,   מ' 

ישמאל תמה תמתים ת ותי ותלות ותמאתו תקוצים ת יתיהם, יותתים להם קצת 

ותשותי  שותקות.  יתים  קצת  להם  וממאים  אותם  וממשיתים  מתמים  ש מי 

יותמ  להתקמת  ותושתים  ותמשתים  ת ו"ה  תתיתו  אומ  תמאותם  הללו  התלות 

ויותמ ואותלים מיתם ושותים מייתם ממק ייתולם מ תימים ת מ  ל יאת תקתם 

ומאשם ותושתים  י"ת למצא תו. ולשוא צמף צומף תי תל  ות שהם מתקמתים 

ומתתאים להם תל  ות שתאתם מתתתמ יום יום והתיתיוו יותית". וישוט תאיו 

תילוק  י"ת אם התמת התקו ת שה  "י ת מ או  "י תם ותיו"ת – תתו"ת ה"ה 

"תמשתים ותושתים להתקמת יותמ ויותמ . . . מתקמתים ומתתאים להם".

שם: תתמי ממו התת"ת תתמשותיו ש "י התמת התקו "ממאה שאיתו תתו 

של הקת"ה" ותתמיו לתתות הט תה ש "י תילות התקו ימת ו מ"תאווה" – מאה 

לקמו תמילואים לת"ת יי"ט, תתויו.

עוד מקור בבירור שיטתו בנדו"ד

"יש להוסיף אומץ להחמיר ולא להקל"

ומאה שו"ת תת"ת תאו"ת תקת"ת: "אתמתה  ליתו להותיף תתמים ותייתים 

ולא אתשמ תמא תי ת ו"ה התומ ימוץ תמלואו ויש להותיף אומץ להתמימ ולא 

מהיתי  שתים,  מאות  תמה  תה  ו מתתו  ל מות  יתולים  שהציתומ  ותיוו  להקל, 

תיתי להתימ",  ת"ל. ות"ש אתו יתמי תיתמי מה ת תי אתתמי'.

עוד מקור בבירור שיטתו בנדו"ד
"תישא עליך זקן ולא תגלח אותו"

מצאתת;  תיים"  "תתמי  ת ל  התה"ק  )לתתת  תתותה  תמתה  תת'  ומאה  ות 

תמוקליו, תשת"ת(  מ' קית: "התתם תוימ ת"ל מאה טמ ת מ אתת תשוק שהי' 

מתולת, והי' תושא משא  ל תתייו, שאל אותו התתם תוימ תמה אתה לוקת 

ת ת משא תו, השית לו  שמים צ"ל או שלשים, אממ לו התתם תוימ אתי אתו 
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לך מ"ת אתת, ות ת תה תשא תשתילי משא קלה מאות שאיו תו שום טמתה, 

לו  תתו  אתת,  מ"ת  תוימ  התתם  לקת  מתיתו,  תתתמי  יהא  לּו  הטמ ת מ  השית 

ואממ לו הא לך מ"ת אתת ותישא  ליך תקו ולא תתלת אותו, ותית"ת". ומתאו 

 ות מאי' להמתואמ ל יל תיתים תת צם ה תיף ממו התת"ת תקו מתותל.

עוד מקור בבירור שיטתו בנדו"ד

)תאיתא  מתהתים  שיתוי  תוממת  ת תיו  מקומות  תתמה  התת"ת  ממו  תתמי 

)"מתהתי  י"ת  לת"ת  תמילואים  לקמו  מאה   – ותו'(  מתאומייתא  איתומ  תתה 

המקום ומתהת אתות"(.

מרן החת"ם סופר:

כיון שאין לו זקן אינו ידוע אם זקן הוא או לו

"תייומ מתיתו ]התמ"ת קתיתתקי[: התתם תוימ תצ ימותו הי' מת ]תמקום 

שלשה  תתמ'  ישט  מתיו  ש תשיו  אממ  תקתם[,  מתלתים  שם  האתשים  שהיו 

הקת"ה שותאו ואתי איתו אוהתו, תל תאה,  שימ מתתש, ותקו מתאף, ולתאומה 

יות   הקת"ה  ומק  הוא,  שמא  שימ  יות ים  איתם  תאתמים  תאה,  תל  תיתא 

ושותאו. ותו  שימ מתתש, מי ייממ שהוא  שימ, אולי ת "ת תתול הוא. אתל 

תקו מתאף הא תה יות ים. אלא תיוו שאיו לו תקו, איתו יות  אם תאמת תקו הוא 

או לו. ]הותיף מתיתו )התמ"ת קתיתתקי( שאיו תמ' תתה, ומק תיתתים קית הותא 

שאיו הת ת תותלתו. ולשוו תה איימי תתלל ת תיו אתמ, אלא התת"ת אממ תתמ 

תה תלשוו צתות ) י' היטת מה שתתת מתיתו תתימו אמתות יושמ תי' ה' התמת 

יתים([" )ת' מתתת תותה - תומה ]ליקוטי תתמים ששמ תו מהתמ"ת קתיתתקי 

שליט"א, אה"ק אלול, תש "ת[  מ'  מת(.

בעל בני יששכר )עמ'	רכט(
תם תתימו "אתמא תתלה" ימשת תשא ת"ה מתמש  ה ימתי ת"א מתתמיו 

י' מא:

המקצר זקנו לא יזכה לתורה בשום אופן

"שם לותות את"ו תל מי שאיתו משים לתייו תאתו התו איתו תותה לתומה 

משא"ת  שיתוי  תלי  תמקומו  תמית  והוא  ומת  תומם  הוא  האתו  התה   ת"ל 
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צומת תותתיו וקוצמיו אותו ותותמ וצומת והתה הלתיים הם צומתיו יאות המאש 

י"ת מתות של מתמים תתות  ותתתתו  והתקו והתה התקו מממת לתיקתא קתישא 

מתהת  תו  שיתהת  הייתו  תאתו  לתייו  המשים  והתה  מתות  תי"ת  תתמשת  התומה 

האתו התומם שאיו תותתים אותו יש תו התתה לקתלת התומה התיתתה למומשה 

לת"י ותל ת"י מתותל לה אם ימתוף אתמי' משא"ת מי שנוהג בו מנהג הצומח 

לגוזזו ולקוצרו הנה בודאי לא יזכה לתורה בשום אופן תיוו שאיו תו האמה 

לי"ת מתות של מתמים מאיו יהי' תו התתה לי"ת מתות שהתומה תתמשת".

למה נצטוינו שלא לגלח הזקן:

משום י"ג מדות הרחמים הם נגד י"ג תיקוני דיקנא

ת"ת  ת"ת תם תתימו "אתמא תימקא" אות שתת ]תתיות תתי תמק, ה'תשת"ט, 

תת"ה תתת"י, אתל תתיותים קותמים תתית לאתמ אות שתת תתוף התימ, תאות 

א[:

"תתממא מ"ה ]ית:[ י"י י"י אתי הוא קותם שיתטא האתם ואתי הוא לאתמ 

שיתטא האתם וי שה תשותה. לא תות  ממיתת התתות לתה, ותם למה הוצמך 

להשמי תו שהשי"ת מתתהת תמתמים  ם האתם קותם שיתטא,  יקמ התיתוש 

הוא לאתמ שיתטא וי שה תשותה. והתמאה תהתה יתו  י"ת מתות של מתמים 

הם תתת י"ת תיקותי תיקתא קתישא, ולתה תצטויתו שלא לתלת התקו, והת' שמות 

יש  והתה  להשתית.  שלא  שתצטוויתו  לייאות  מממתים  הם  הקותמים,  הוי"ה 

להתתותו מיתי מה יאות התקו אי אישמ לקיים תימי הקטתות משא"ת יאות 

תמשת  הוא  תתה  ותמאה  קטו.  יאות  להקיף  שלא  מצווה  התתול  ותם  המאש, 

תו  איתו  תי  האתם  שיתטא  קותם  תקטתות  תם  תוהתיו  המאש  תהיאות  תת"ל, 

מצוה, להומות שתם המצות שהאתם  ושה תקטתות תשהוא קטו, התם שאיתו 

תו מצוה ותת"א תהוי תמ שה קוף ת למא, קמ"ל אתי י"י קותם שיתטא ותו', 

הייתו קותם שהתי  לתלל תטא, אתי ותו' וי שה תשותה, ומהא תמשו לה תת"ל 

מתתתיתו תמצות הייאות הם תם תקטתות".

גדר נאמנות של המגלח זקנו

תתמ  ת תיו  מהמצ"א"  "אתהמות  תתימו  יששתמ  תתי  ת ל  התה"ק  תתמי 

התאמתות של המתלת תקתו )תיתול ל תות ותו'( – מאה לקמו תמילואים לת"ת 

יי"ת.
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אחיזת שערות הזקן בעת הלימוד

אתיתת  ת תיו  הו"ת  ת(  תתית  ושם  "תתולות"  ה:  אות  יי"ת  )ת"ת  לקמו 

"אתמא  מתימו  התומה  י"ת(  תתמת  )והמשתת  הלימות  ת ת  התקו  ש מות 

תימקא" אות שלת. ו "ש תם מ"ש תתתוו תתימו "והי' תמתה"  מ"ת תמתות.

רבי שלמה קלוגר
)אב"ד	בראדי	ומח"ס	שו"ת	האלף	לך	שלמה;	שו"ת	טוב	טעם	ודעת;	ועוד6(

ת תיו  י קת"(  "קהלת  הת'  תתתמת  לאתמותה  )שי"ל  תתמשותיו  תתמיו 

שהתקו ה"ה "צומת ישמאל", "צלם אלקים", "תמות ישמאל" ו"תואמ ישמאל" 

ותה שתילות התקו תתשת לתושה ותתשת ליוצא מ תת ישמאל; ותיתת המתימים 

ול תמת  תתיו  תותים  התקו  תיתול  וש "י  ישמאל;  הם  תי  יתימום  שלא  תקתם 

ולשמימת המלאתים ולישו ת ולתאולת ישמאל – מאה לקמו תמילואים לת"ת 

יי"ת; מילואים לת"ת יי"ט; מילואים ל"תיומא תתימא". ושם – תתהו הט ם 

מתמת  איתה  התקו  תילות  ת "י  תתי'"(,  מתתה  ל  )"מתל  אמתו  מתל  שתתתה 

אותתו תלל.

רבי חיים פאלאג'י )עמוד	רלג(
מתוך  תתתותתו  מקומות  תמה  מ ות  תוימ שליט"א  מי"ת  המה"ת  ה ימתי   

תימיו הממותים של התאוו התתי"ף, ומהם:

תימו "התיץ תיים" תימו תה אות יו"ת ואות ית – ת תק לקמו תהשמטה 

לת"ת יי"ת אות א.

"תילות יאת המאש  ת:  תי'  "תתתי תיים" תתויו ת"תשותה מתיים"  תימו 

ית תה י"ו ת תיות ותילות יאת התקו ית תה ק"ו ת תיות ואם הם י מים מתות 

ית תה מאתים ת תיות תמ"ש המקותלים והותתמ תתיתומ ההיתקה תתולה ו י' 

תת' יתות  ולם אות ת"ו שהאמיך תתה ואם לא תקו  ותו יתא תתלתול ימות תמו 

שהתאתי תקות' תיש תיים ותותתת תיים  "ש".

6( תשתת תמ"ת )ת"ה שתה קותם יטימתו( תתת )תשו"ת ותתמת תתיים תת"ט( שתתמ תיתמ ל מך "מאה 
"ותמת  תיתוהו:  תו"ת שתת.  או"ת  לך שלמה  לו תשו"ת האלף  ו "   תתולים".  תיתומים  ותמש  שמה 

תתמת שלמה" )מאה קותטמת "אוצמ היתי ות" ת"א  מ' ית(.
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שם:  ות מתתמיו תתתו"ת, מאה לקמו "הותיה ת" אות יט, לא, לת, לה.

צמח צדק )עמ'	רלז(
 תיממ מתקתת שו"ת צ"צ שם תת' אתמות קותש )להתה"ק מליותאוויטש( 

ת"א  מ' ית: "המומם מתשותה תו תתילות התקו תמתימים אף שלא ת יו ת מ 

לי'  )וקצת מתיקא  תתמ  ילתש  לא  תיית מלקות משום  ותם  מו התומה,  אתומ 

הו  הו לאתומ תלא תשתיתו,   – ות"ת תמקום היאות  להצ"צ תתיות מלקות(. 

תתל  מתיק  אתומ  ולתו  היאות  תמקום  תקיאי  לא  תאתו  אלא  תלי"ת,  לאתומ 

מקום.

שם:  ות התהות תתתוו שתתית לאתמותה תשו"ת צ"צ ש מ המילואים – 

מאה לקמו תמילואים לת"ת י"ת.

שם: תת ת הצ"צ לאתומ התמת התקו אף תלא ת מ תמת"ש וק"ו מתיו תית 

השתי ותית ה מוה – מפורש הוא תתתמי תת מו קמאי מבעלי התוספות ה"ה 

מתיתו תיים ילטיאל, ותת"ל ת"השמטות" לת"א: "לקוטי ת ות",  "ש.

שם )אות ת' – מתימו "תיתושים  ל הש"ת" תי"ת תמתות(: מתואמ תלא 

איתומא  מתימים  התקו  "י  תתילות  איתא  תל ולם  א  תא,  תמתות  תהמימש 

תאומייתא או תמתתו  ת"י תימט ליי האמומ תמת"מ י' תשא מיש י"י ותשה"ש 

מתה ת"י תתו ממתקים "ואתתיל אתתם תו' להיות לי, א"מ לוי תל מ שיהם 

של ישמאל מותתלים מו  ותתי תותתים תו', תתתלתתם ויאת תקתם לא יתלתו" 

וא"ת תמתימים ת יו ת מ ות"ש תמלקט או תמהיטתי ]או  "י תם[ "איתו מותתל 

תלל ותלל, ותהי שאיו תתה תיות תיוו ש יקמ התילות תת מ, מהיתא תיתי תאממ 

שלא יהי' תתה שום איתומ תלל".

)תא,  מתות  מת'  הש"ת  צתק  ל  צמת  תיתושי  לת'  המהתימ  המת  וה ימ 

המתמש  מתתמי  תמתימים  התקו  תילות  את  לאתומ  הצ"צ  שמתייק  תמה  א( 

שתתת  א'  אות  "ממת"ם"  ל יל  מך  ] י'  הלתה  תימ  שהוא  מהממת"ם  ולא 

תט ם האיתומ תתמך תהתי  תו"ם הי' להשתית תקתם וי"ל תתותתו היא תמלתת 

הלאו המיומש תהשתתת התקו  ותמ תם  ל ותתוקותיהם,  "ש תאמותה[, י"ל 

תישטות שהוא משום שהצ"צ מתיא את תתמי המתמש תקושיא  ל המימש 

תמתות שם )שתתת לשוו היתמ תמתימים( ולתו איו תאו המקום להתיא את 

תתמי הממת"ם.
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ומלתת תאת י"ל תהוא משום שתתמי הממת"ם שתויים תמתלוקת )תמתואמ 

קי"א  תי'  ת ה  תיומה  לטומ  תמציתו  א'(,  אות  "ממת"ם"  ל יל  מך  תאמותה 

שתולק  ל הממת"ם, ות"ל תאיו לאיתומ תה ט ם אלא הוא תתה"ת, ות"ל שם: 

"הקית המאש והשתתת התקו תתת הממת"ם שאתמם התתות מיתי ש ושיו תו 

 ותתי תותתים,  "ת. ותה איתו מיומש, ואיו אתו צמיתים לתיש ט ם למצות תי 

מצות מלך הם  ליתו אף אם לא תת  ט מם",  ת"ל.

מהממת"ם,  המתמש  תתמי  שותים  תמה  ת י,  ט מא  תויא  הא  ואמתם 

להתיו מתו   צמיך  תיתא  ולאיתך  תם  ל מ"ש תמתמש,  ילית  ולתאומה הטומ 

תתתמי  מיומשים  התתמים  והמי  מיומש,  איתו  ותה  הממת"ם  הטומ  ל  תותת 

המתמש מתה.

מהו  תיליתי  והטומ  הממת"ם  למתלוקת  איתם  תיו  המתמש  תתתמי  וי"ל 

תתמ האיתומ של תילות התקו, ואמתם המתמש שם מיימי תתו"ת תתמים שישמאל 

מותתלים תהם מו ה תו"ם, תתוו  מלה, תלאים,  שית מ קה, ותו' ותו', והתה 

ת מלה ותתלאים ותו' ותאי איו לוממ תתתמ איתומם הוא ההתתלה מו ה תו"ם, 

אלא תתותת המתמש היא תתותף  ל האיתומ הימטי שתתל מצוה ומצוה, יש 

לתולם  תיו תותף משותף של ואתתיל אתתם מו ה מים )ות"ל תאיו תה הלאו 

של ותתוקותיהם לא תלתו, תאיו מתתתמ לוממ תמי שאיתו  ושה מ קה לתתו 

ואתתיל  של  התיותי  ת תיו  אצלו  שתתמ  אלא  ה תו"ם,  תתוקות  הולך  תקמא 

אתתם מו ה מים. ]ת"ת מתתמי המהתימ שם[.

רבי חיים מצאנז )עמ'	רמב(

דבריו ב"שו"ת דברי חיים" ח"ב יו"ד סימן ס"ב

 תתוף ה מך תתמתו המקומות תתיתומ התותתי התתים תמ"ש תתימו "שו"ת 

תם.  ל  התקו  "י  ה תמת  ת תיו  להקל   – ת"ת  תימו  יו"ת  ת"ת  תיים"  תתמי 

יהוש   יש להותיף, תי לאתמותה תתיתי תשו"ת תתמ  המתואמ תמקומות אלו 

ת"ת יו"ת תימו תת, ות"ל: "משמ  תתשש מתיתו הק' ]ת ל "תתמי תיים" שם[ 

אף  ואישמ  ת מ  ת יו  תמתימים  איתומא  איתא  תתקו  תאף  התותמים  לשיטת 

תמתימים שלא ת יו ת מ, תמו שהאמיך תתה תשו"ת צ"צ התתש )ואיתו תת"י( 

ו ל תו לא תתו  צה מק לתלת  "י תם". ]אתל לה ימ תתצ"צ שם אותמ תם  "י 

תם. – מאה ל יל ת"ת י"ט: "תם"[.
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הוכחה בשיטתו מס' "דברי חיים" על התורה

 ות הותתה  "ת שיטתו ת תיו תשיתות תיתול התקו מאה תת' "תתמי תיים" 

 ל התומה )י' תיי שמה תף ו, ת(: "לתה הטישים מתלתים תקתם ואוממים תי 

הוא מֹוָתמ ללא תו לת, אתל התומה הקתישתו וצוותו שלא להשתית המותמות 

ותו' ו י"ת ת שה התקו התמת יתים".

סיפורים בנדו"ד
"הרי הוא כבר עכשיו יודע ומבין מהו זקן!"

תילתותו, תשאך תתמל המה"ק ת ל "תתמי תיים" מצאתת, לקת אותו אתיו 

מתי לייתיש תתתי תו אל המה"ק ה'תותה' מלותליו. לקת המה"ק מלותליו את 

תתקתו של  תיתיו הקטתות  והילת אתת  ושיתק אתו,  תיתו הקתושה  הילת המך 

המה"ק מלותליו ותילתל אותו. אממ המה"ק מלותליו לאתיו של הילת: "המי 

הוא תתמ  תשיו יות  ומתיו מהו תקו!"

וי ם תשמף תקתו של המה"ק ת ל "תתמי תיים" מצאתת תלילה, והתתמ תמם 

לו צ מ תתול. ותשקם תתוקמ, הי' תקתו הקתוש מתותל מתתש תיי שהי' ליתי תו 

)"תמתה תתותה"  מ' תו ו מ' קלת(.

עוד מעשיות בנדו"ד  
"לא רציתי להתיחד עם מגולח"

תייומ ילא אותות ש מ תקתו של התה"ק ת ל "תתמי תיים" – מאה לקמו 

תמילואים לת"ת יי"ת.

"תתמי  ת ל  התה"ק  ה"ה   – תיים"  "תתמי  ת ל  התה"ק  של  תתו  תתות  

יתתקאל" משיתאווא, מאה תימ "ימתה תומה" )להתאת"ת וואיתיתלת( תהקתמה 

לת"א ) מ' לת(, ושם מתוימ תשאתיו ]של התאת"ת מוואיתיתלת[ תת  תיתת 

 ם אתיו להתה"ק משיתאווא קותם התמ מצוה, תיימ להם:

לשותת  מי  שמוצה  ואממ  מי מותלת  מתוים  'תאקטאמ'  לתאו  "תא 

תיתיתות. תתילה לא התתמתי תי לא מציתי להתיתת  ם מתולת. אתמי היצמה 

תתולה התתמתי לשתת  מו מק תתתאי שהתלת תהי' יתותה".
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אודות זקנו של הרמ"ע מפאנו

מאה   – מיאתו  הממ"   של  תקתו  אותות  תיים"  "תתמי  ת ל  התה"ק  תתמי 

לקמו תמילואים לת"ת ט תה ומ תה ת': ה תות  "ת התהתת הממ"  מיאתו.

בעמ'	רמה,	יש	להוסיף	ערך	זה:

רבי שמשון ב"ר רפאל הירש
ספרו	"חורב"	)פרקי	החוקים	אות	ט'(:

אף תת"ל תמ יקמ התיו "יאות התקו אתומות תיתות לתלת תת מ, אתל לא 

ולתלת את יאת המאש  תויי' ליתי"ת: "להקיף  תמתימים", – אתל תתת הוא 

ה צם  יאות  הלתיים,  ם  לאומך  הזקן  בפאות  כן  כמו  תמתימים,  תם  אתומ 

שתחת האוזן". והמי מות המתלתים תקתם תמתימים מתלתים תם תמקום התה 

]תת"ל ת"ת י"א אות ת,  יי"ש[. וא"ת  ותמים  ל איתומ ליי ת ת התאוו התה. 

ויליאה  ל תו"ת ההולתים ת קתותיו תשאמ  תיתים, ואיתם תוששים לתתמיו 

תאיתומ התמומ התה.

ותיתות שתתה"ת מותם מתלתים תמתותות תילות, תלי"ת מות היותקים יש 

להתייתת אליהו תאל ת מ ממש ]תת"ל ת"ת י"א[. ותו משמ  ת ת התאוו התה 

תתימו הת"ל שם, שתתת: "ת מ הוא התלי להשתתת תל ש מ התקו אבל לא 

המספרים" ]ות"ת תיימושו  ה"ת ויקמא יט, תת[. – ותתמיו הללו  ולים תשיטה 

אתת  ם תל המאשותים ואתמותים תת"ת – תתל יטומ המתימים מתיות מלקות 

ה"ה מק משום שמשיימ ש מה התמתשת, אתל תל תלי המתלת "תל ש מ התקו", 

המי הוא תתלל התיות מלקות של "לא תשתית את יאת תקתך" ]תת"ל תאמותה 

זה תקטו היותקים להתמימ תמתותות  ת"מתוא" תימ התותתי[. והמי  ל יתות 

תילות )תמותם תתולם איתם משיימות אף השי ומ ש מ היותמ קטו( – תת מ 

ממש ]תת"ל תאמותה ת"ת י"א אות א[. ותתות  לת מ, תתת התאוו התה שם: 

"אתומ לתלת תת מ את תל התקו, תם מתתת להתמוו" ]מאה ל יל ת"ת י"י[.

מתימו  המי משמ    – התקו(  )התמת  תצת השלילי  הת"ל  ת תו  ותותף  ל 

תתמי  תל  תת ת  התקו,  לגדל  מאת  תתול  תיש  תיו  ת"ל  הוא  תתם  שם  הת"ל 

ישמאל תתל התומות )אף המקילים מצת  יקמ התיו(, תמתואמ  ל יתי תל תימ 

. . אל תשתת,  ותו לשותו שם: "ת ת אשמ ת תה ותיאמ את  צמך  התותתי. 

תי התך מיאמ ומלתיש את התוף, שהוא קתוש לה', ואל תימי  ואל תשתית 
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 "י ה תי והמלתיש את התתמ הת לה, אשמ  מך ה' ת ת הוי תך התיצותה . . 

אתה  לם תו ישמאל! התיוץ תתיוץ תתלל הט ם הטות והיויי, ליי ת תך, 

תהוי ת ל יתי אתשים, ל תומ  ל לאו מיומש תתומה? הלא טות טות לך, תם 

ת ת תיאמ את הוי ת תויך התיצותה, להותית, תי תם התוף לא 'שלך' התהו, 

ולהמאות תתה, תי תם הוא קתיו ה', ואתה, י ו תתת תתתת את תתמ ה', תשמומ 

את התוק ת צם קתושתו",  ת"ל. – והלא תם  "י תם ומתימים קמות לתשמ 

אתשים"  ל יתי  "הוי תך  לתצו   תותל  הת מ(  תמו  מתימים הש מ  )תשתיהם 

תאויו "הטות והיויי, ליי ת תך" ]מאה ל יל ת"ת יי"ט[?! אלא  "ת צ"ל 

איתו  התקו  גידול  תתוקא  ל-יתי  ת מ,  תלא  אף  הקיתה  תיש  ת"ל  הוא  תתם 

מימי  ואיתו משתית "את התתמ הת לה אשמ  מך ה' ת ת הוי תך התיצותה", 

ותוקא  "י תיתות "תתמ ה'" ושמימת "התוק ת צם קתושתו" הוא מותית "תי 

תם  ]ומאה  ה'".  קתיו  הוא  תם  "תי  תתה  וממאה  התהו"  שלך  לא  התוף  את  תם 

יימושו  ה"ת )ויקמא יט, תת(, שתתת ט מים למצוה תו, ת ל ייהם איו תילוק 

תיו ת מ מתימים ותם. אתל  יי"ש שתתת ליישת – תתותק תתול – את תילות 

התמו,  ית י  משום  ת"ת  ותטת  וצ" .  שלו,  המצוה  ט מי  ליי  תם  המתימים 

וק"ל. ומאה ל יל ת"ת: ט תה ומ תה א אות יא[.

סבא קדישא )עמ'	רנ(
מותק  התהו  תות  שמואל  )להת"מ  שתך  יאת  תשו"ת  תם  תשיטתו  ה ית   

אלי תמ  מ' שלמה  התתם  "ו ל  מתא(  ) מ'  תקי"א  תאה"ק(  תייה  תקה"י  מת 

אלייתתמי ת"ל אוממים שלא מצה לתתמ  ם תתומי ישיתת תתמוו תתתמי תומה. 

ואממ המאיתי את ממאיך – ואת"ת השמי תי את קולך, ושמ תי שהי' תולק  ל 

המת ת"י תהיתמ תתיתת התקו, והי' אוממ תיה מלא 'תאו ממו טו ה', שהי' אוממ 

שתילות שלא תת מ יטומ אתל אתומ".

תמילואים  לקמו  מאה  תקו  לו  למי שאיו  לתומה  ת תיו שיטתו  "ת  לי' 

לת"ת יי"ת אות ת.

עוד בהנהגתו שלא לדבר בדברי תורה

עם בחורי ישיבה שהסירו זקנם

איתומ  ת תיו  תשיטתו  ו ות  ה.  אות  יי"ת  לת"ת  תמילואים  לקמו  מאה   
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תתמי  מתתולי  שהי'  )אף  הת"י  ממו  תשיטת  תלא  תמתימים  התקו  תילות 

התימתים( – מאה לקמו תמילואים לת"ת: ט תה ומ תה א'.

בעמ'	רנ,	יש	להוסיף	ערך	זה:

הנצי"ב מוואלאזין
ספרו	"העמק	דבר"	עה"ת,	קדושים	יט,	כז:

המאש  תש מות  להשממ  הי'  מתהתם  ותו'.  תשתית  ולא  ותו'  תקייו  "לא 

והתקו תמו ש ות היום מתהת תתי ישמ אל תך ומי שהוא איש המ לה משממ 

תיותמ שלא ית  תאיתה ש מות היאות והתקו למ ה. ומי שאיתו תמ לה ת"ת 

תימו  ותהו  לתממי.  להתימם  הוא  תמיה  מקום  מתל  אתל  המתה  משממ  איתו 

 . . תת מ  תמאה  שיהא  ותקתו  יאותיו  מתימ  ת ליו  ל תת  שתמתמ  מי   תתות 

והתהימ התתות לישמאל שלא יהיו תמתמים לפרנסה תאויו שיקייו יאת מאשם 

או ישתיתו תקתם . . ושממתם את תל תקותי ותו' . . יי' התתות תקות ה' ת תיתי 

שלום וימתתה".

]תמ"ש )1( "משממ תיותמ שלא ית  תאיתה ש מות היאות והתקו למ ה" 

– מאה ת"ת יי"ת )"תלישה ותתי ה של ש מות התקו"(. )2( "מי שאיתו תמ לה 

. . תמאה תת מ" –  . . תימו  תתות  איתו משממ . . תמיה הוא להתימם לתממי 

מאה שם יי"ט )"התמת יתים – תקו"(. )3( "שלא יהיו תמתמים לימתתה תאויו 

. . שישתיתו תקתם" – מאה שם יי"ת )"מתי ות מצת ימתתה"([.

בעמ',	רנד	יש	להוסיף	ערך	זה:

רבי שמחה זיסל זיו )מקלם(
)ה"סבא	מקלם".	תלמידו	המובהק	של	הגר"י	סלנטר(

תיימ תתתו של ממו מתי אליהו תתלמ ת"ל: שמ תי מתותתי, תי תקתו ממו 

התיתה  תקו.  יהיו  טומי  תישיתה  תלמיתיו  שתל  הקפיד  ת"ל  מקלם  המש"ת 

לקמת  תתי  מצ מת:  מט ות  תאה  תתתוו  אי-הקיתה  אליו  מיתתים  שיש  לתך 

את היהותים שתתיתו – ל"  – לתתו ת "ההשתלה", ייתת המש"ת ת"ל ישיתה 

שתי' ת ימו, ובה לא הקיית שתלמיתי הישיתה יתתלו תקתם. ותאת תתי שהתהתה 

תתיהם  את  ישלתו משום-תך  תותי המשתילים שלא  למ ה  ל  לא תשיי   תו 
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לישיתה. אך תישיתתו שלו, הקיית תאמומ  ל תיתול התקו תתת. ]מאה הקתמת 

ת' מתתת מאליהו  מ' ית[.

בעל בן איש חי )עמ'	רנח(
התתית  ת תיו  התקו;  ש מ  ותלישת  תתיתת  ת תיו  שיטתו  ותימומ  תיאומ 

תקצת תיותי שו"ת מת י לים ת"ת )תות ישמים תי' ה( תתתו"ת; יתותו של הת' 

"שו"ת תומה לשמה"; ו ות – מאה בארוכה לקמו תתוף התימ: "הותיה ה'".

תתמיו תתימו " ות יותף תי" ת תיו תוותת התמתה "שלא  שתי אשה" –  ל 

התקו – ת תקו תמילואים לת"ת יי"ט )"התמת יתים תקו"(. מ"ש תתימ "תתיהו" 

שמי שאיו לו תקו "צומת יתיו משותה ומתו מת" - מאה לקמו תתוף "הותיה 

ה" ) מ' תתשתת(

דס"ל  מוכח  חי"  איש  ה"בן  ממרן  דלקמן  משל  ע"פ  גם 
שצ"ל זקן מגודל כפשוטו

ה ימתי המה"ת מי"ת תוימ שליט"א תה מותיו )לקמו "הותיה ת" תתויו( 

תאיתהו  תם  תתו"ת  אותות  תי",  איש  "תו  ת ל  מתאתתאת,  התמי"ת  שהאמיך 

תתומ,  לשתת  א'  )תתמוש  תיל"  איש  "תו  תתימו  ומהם  תימיו,  מקומו תשאמ 

תת"ת  "ת( ]הו"ת תת' "תילאים מ שיך" – והוא מיתות משלי ותייומי התמי"ת 

הת ל "תו איש תי" – ימות"ו, תשת"ת, ימק מת[:

"ות"ל תת"ת תמציתו תצומת היתים של האתם  שה השי"ת תתתותת היתים, 

מציתו  תם  מתאו,  וא'  מתאו  א'  התקו,  מו  למ לה  ייאות  ומתות  שתי  שיהיו 

ללמות  לתו  הלימות שיש  להתיו מה  וצמיך  תותת  ל היה,  התקו  את  ש שה 

להשתיל תתה הציומ ש שה תיתים.

ואקתים מ שה א'  "ת המותמ, והוא שמ אתת תתול שתמ יהותי אצלו לשמת 

 ל שלתתו ימים ולילות,  ת משך שת  שתים, ותתו לו שתמו תתומת מוקתם, 

וימ  תותותיו תתה, והיה היהותי ההוא תמתו לתלת היאות והתקו. ויהי תיום 

המאשוו אשמ  מת ליתיו לשמתו, שאל השמ ליהותי, למה תתלת תקתך שצמת 

מאיליו תיתי שמים, ויאממ מאוי לתלתו, מיתי שלא היה תתויו ת ת שתולת, 

אלא תתתתש תתויו את"ת,  ל תו תומה ליתלת שתתתתשה תתשמ התוף שמאוי 

לתתתה ולהשליתה, תי איתה תתשתת תתלל התוף, ואם היה תיתול התקו ממוצה 
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טות  ולתו  תתקו מתטו אמו,  תומא את האתם שיהיה שלם  היה  ליתי התומא, 

שיתלתוהו, תתי שתהיה תויית האתם תאשמ  שאה התומא תתטו האם. ויאממ 

השמ קמאו לי את המתלת שיתא ליתי  תה  ם תלי אומתות שלו, ויתא ליתיו, 

ויאממ תוציא התלי שאתה  וקמ תו השיתיים, ות קומ תל השיתיים של היהותי. 

ויתהל היהותי, ויאממ למה ת שה תה ל תתיך, ויאממ תמשיט אשמ תמצת, תי 

אממת התקו תשות תיתלת שמאוי לתתתה ולהשליתה, מיתי שלא ת שה לאתם 

מ ת היותו תתטו אמו תשאמ איתמי התוף, אלא תא את"ת,  ל תו תתה מאוי 

התטו.  מו  לאתם  היו  שלא  מיתי  ולהשליתם,  ל וקמם  ת"ת,  לשיתיים  ל שות 

ויאממ היהותי התה אתתי תתתמטתי  ל התתמ התה, ולא אשתית את התקו  ות, 

תקו התשתת, אך אתה תשת קומ  תקו תתש תמקום  והתתי מתקו התתמ להיות 

ויאממ השמ  יצמתו אתמים תתתם.  תי לא  השיתיים לא תותל לתקו המ וות, 

תמה שתים יש לך שהייתה מתלת תהם התקו, ויאממ  שמים שתה. ויאממ השמ, 

אם לא תשתית מתאו ולהתא לא יתוקו  ווו השתתות ש שית ת שמים שתה, 

לתו אשתית שיתיך תתי לתתול צ מ  ת  שמים שתה, ואת"ת תתא אצלי ואתי 

תיית להתתימ לך שיתיך. וי שו לו תאשמ תתמ השמ, ולא השאימ לו איילו שו 

אתת. את"ת ה מית היהותי ליתיו, ויאממ לו אתה יהותי או תוצמי, ויאממ יהותי 

אתי, א"ל א"ת היתו הייאות המ יתים  ל היהתות שאתה תלתתם, ויאממ איו 

אתי צמיך ל תות הייאות, תי יש לי  ת תתול מהם שמ ית שאתי יהותי, והיא 

ליהתות  מותהק  תימו  היא  המילה  תתמת,  תו  השמ,  ויאממ  שתתשמ.  המילה 

יותמ מו הייאות, אך קמאו לי תייט ותליו  מו, ויתא התייט ויאממ לו תוציא 

המתימיים ותתתוך תתתיו של תה לתצאיו, התתת והתתותת והמתתתים, תאויו 

שלא יהיה תויו מתותה אלא ממאשו  ת מקום  מותו, ומו  מותו ולמטה יהיה 

תלוי, תתה ילך תתית ותתוץ. ויאממ היהותי למה ת שה תו, ויאממ מאתמ תי 

אתה תומך  ל  תות המילה, צמיך שתהיה  ומתת תתלוי, תתי שתהיה תלויה, 

אתמוך  אתי  היהותי  ויאממ  ומ יתיו,  תתומה  תיתה  תתוך  ה תים  מתיתיו  תאיו 

תותל  לא  הייאות  אך  אה"ו,  ויאממ  תלויים,  שהם  הייאות  מ תה  ל  תות 

תך  תלך  ולתו  תה  שיצמת,  ימים  ת  תמה  להמתיו  וצמיך  תה,  תיום  לתתלם 

לימתם  תות המילה,  ת שיתא התקו וי ית, ות "ת הותמת לתך,  "ת.

"ותתה ימשתי תקתוק א' תשמואל ת' תי' יו"ת, תיתוק ויקת תתוו את  תתי 

תות, ויתלת תצי תקתם ויתמות את מתויהם תתצי  ת שתותיהם וישלתם, וקשה 

תשלמא תלות התקו יש להם תו תמיה, מ ת תלות  ת שיצמת, ולתו מה תתתי 
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ותתי יהיה להם תמיה, אך תתוך התתתים מה תו יל התיתוך לתמים, הלא אתמ 

שיצאו מליתיו יתולים להתליף התתתים ואיו תאו תמיה. ותיי המ שה התת' 

מותו ט מו, תי הוא תלת תצי תקתם, והייתו תהתתיל מו היאות והתצי תשאמ, 

א"ת א"ל תה  ת אתת, ותתי להשלים ת'  תים צמיך להיות  מו  ת אתמ היא 

תתי שיהיה  תתלוי, לתך תמת מתויהם תתצי  ולתו ט ו צמיך שתהיה  המילה, 

ה ת תלוי. ]מאה מתה ל יל ת"א  מך "מת"ק" ) מ' קא ואילך([.

"והתה יתו  התקו מומה  ל התומה, תי תקו תטמקוו תה קתה תתמה, והיא 

התומה שתקמאת תתמה, תת מ"ה, ו תו"ם ש תק תתומה תיית מיתה, ולתו תתתו 

היאות תיתים למ לה מו התקו, תתי שי יתו  ל תה האתם שהוא יהותי, ומאוי 

ל תוק תתומה הממותה תתקו, תמצא התקו מומת לתומה והייאות הם המ יתים 

והא  תתקו.  ממותה  שהיא  תתומה  ל תוק  הוא  ומאוי  יהותי,  הוא  האתם  שתה 

תי היצה"מ תיץ הוא תתתלתת  תהתית התומא להיות התקו תתית היה, מיתי 

התקו, תתי להמאות שתה המתלת איו לו תלק תתומה, ותה תתמ קשה לאתם, לתו 

ואת מתמת השיתיים  לה תימם,  תא"א  ליה, ששם השיתיים  תתית  התקו  קת  

יתיו האתם ט תת ההתל של היצה"מ, ולא יותל להתטיאו תתתלתת התקו, משום 

אותה ט תה, תא"ת יאממו לו ת קומ שיתיך. ולי"ת מתתותת היתים שה מית 

שתי ה תים למ לה מו התקו, להיות ת'  תים והתית התקו שמומת לתומה תתית 

היה, תתי שהאתם יקת מותמ מו השיתיים שתיה ולא ישתיתהו, ולת"א תי תשת 

ללתום את מושל תה יצה"מ, תיו תתיו את אשמ ליתיך, מ"ל מה שת שה תצומת 

יתים שלך,  "י האמומ.

"תמצא ת שה תיתים של האתם ייאות ותקו, שתיהם לצומך התומה שתקמאת 

מים, ואותיות  ולה מלאה תוא"ו ליי תתמ תשמ"ק יהיו מאש אותיות  ולה 

תקו, ומ"ו מ"ל מים, תמ"ש התומה  והייתו י"ת מ"ת ייאות  אותיות י"ת מ"ו, 

והמצוה תשם ייילוו היהותי, שהמים תלשוו מצמי קומיו אותם מו. והתה הית 

 ת תמו  יש תה י"ו ימקים, ושתי יתים הם ל"ת ימקים, ולתו תומך יתו  ל מאש 

ה ולה תי מאש ה ולה מומת לאותיות י"ת מ"ו, ושתי יתים שהם ל"ת ימקים 

מומתים ללת של האתם, והתותה תתה לממות שיהיה האתם משים לת תמית  ל 

ית מ"ו, שמומתים תמאש ה ולה לשמומ אותם, תי תאלה תהיה היהתות תלוטה 

לאתם, תי אלו הם תללות היהתות ותאשמ תיאמתו תיתוק תיו תתיו את אשמ 

יתים  ל מאש ה ולה, ילמות האתם מותמ השתל  ליתיך. תמצא תתמיתה של 

לצומך היהתות שמאוי להיות לתל איש ישמאל".
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] ות מתתמיו  ת"ת – מאה תתימ הת"ל, תמוש ת לימשת תתומ )תת"ת, ת(, 

שתתת שהיאות הו מהתימתים המותהקים של היהתות, קול קומא וצו ק תהו 

 ם לתתת ישתוו ותתוים לא יתתשת, ת י"ת תתיהם שותות מתל  ם )ותהו הי' 

מלשיתות של המו המש (, ומ יתיו  ל היהתות של היהותי, ו ת"ת ותות  תתוים 

תמ ם ותו' תל מואיהם יתימום תי הם תמ  תמך ה' )יש י' תא(, ואם מתימ היאות, 

 "ת אממ התתיא תתתמ ה': "ואתתי תט תיך שומק תולו תמ  אמת ואיך תהיתת 

לי תומי התיו תתמי'", מ"ל אתתתם התימתים, ותהיתתם לי שת שיתם תומי התיו 

תתמי', תאיו התתל תיתיתם ותיו התתמים, תתת אשמ יהיו מתימים אתתם תמ  תמך 

ה'. "ואל יאמר האדם, תיוו שאתי יהותי תאמת מה לי לתוש אם יתמותי שאתי 

יהותי או לא יתימותי, ת  תי מלתת התמ וו ותתמוו שיהיה לאתם ת וה"ת מתתמ 

תה, התה תומם  ות תתק ל צמו תיטימתו תשהולך מ וה"ת ל וה"ת, והוא תי תל 

תיש תשתצא מו התוף ת ת היטימה א"א שתלך לתתה תלתי התלתשות התוף, 

ותם א"א שהתלתש תתוף תוממי, אלא הקת"ה מתמיו לה תוף תוממ תך, שאיתו 

תמאה תתוש המיאות לאתם תוממי, ותה התוף הוא שלם תממ"ת איתמים ושת"ה 

תיתיו ומותמת שתם הייאות והמילה תתמתים תאותו התוף שמתלתשת תו התיש 

אתמ יטימתה מ וה"ת לת" , ותות  תי תל תיש תהילותה לת"  יות ת תתלה 

תקלייות ותצותים שהם תוץ לת" , תמ"ש ויתמש את האתם וישתו מקתם לתו 

 תו את התמותים ואת להט התמת המתהיתת לשמומ את תמך  ץ התיים, ותיוו 

שיות  האתם תתיצותים אלו, צמיך שיהיה לו תימו שיתימו תו שהוא יהותי תמ  

תמך ה', תתי שיתתלו ממתו ולא יתאתתו תו, ותיוו שתמאיו תו תימתים אלו של 

ייאות ומילה, תיתמ שהוא תמ  ישמאל, ותמ"ש תל מואיהם יתימום תי הם תמ  

תמך ה', אתל אם ת ותו ת וה"ת מקלקל תימתים אלו, את תם תאותו התוף שלו 

שהוא תוממ תך איו תיתמים תימתים אלו של ייאות ומילה, ואת לא יהיה תיתמ 

לתיצותים, והם תאתתים ותתתקים תו, תי יתשתו שהוא מתטמא תילהוו, ואיו תתק 

יותמ תתול מתה ת ולם". תם האמיך תתה שם תהתמוש הת' לשתת תתומ )ת"ל, 

שהי'  תא "י  הצתיק  ממתתי  לתתי  ותתת  היהתות",  "תמות  הו  היאות  תי  ת(, 

קמות למלתות ויושת תש מ המלך  ם שמי המלך, ומותמ לו מו התיו להתמות 

יו"ת תי' ק ת, והשמים איו להם יאות,  ת"ת הוא הי'  להם, ותמ"ש תשו"  

תתהמ מאת לתתל יאות תתות ו תות, להמאות שהוא תתתל מהם;  יי"ש.

ומיתתמ  )"תיית  י"ה  תויים"(, שם  )"תקות  י"ת  ת"ת  ל יל  מאה  תתהת"ל 

מילתא"(, ושם יי"ט )"התמת יתים – תקו"([.
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בכוונת  חי  יוסף  עוד  בספרו  חי  איש  בן  בעל  הגאון  דברי 
הברכה שלא עשני אשה – שמודה לה' על הזקן

מאה לקמו תמילואים לת"ת יי"ט: "התמת יתים תקו".

בעמ'	רס,	יש	להוסיף	ערכים	אלו:

רבי אליעזר גורדון
)אב"ד	ור"י	טלז(

שיטתו ת תיו היתת שצ"ל לתלמיתי הישיתות המקילים תתתיומת התקו 

)האם לתת להם תמיתות תתמים; ללמתם אומתות השו"ת; ותו'( – מאה לקמו 

ת"מילואים" לת"ת יי"ת אות ת ואות ה.

רבי משה מרדכי עפשטיין
)אב"ד	וראש	ישיבת	סלובודקה	ומח"ס	לבוש	מרדכי(

". . . מתה יתתותו תל איש מישמאל לתות  ל תתיו מק תשהולתים תתמתי 

ה', אשמ הם תומים תצת ם וצתיותם אל יולתיהם. שוממי שתת ומגדלי זקן. אך 

לא לאלה שאיתם תומים תלל תצתיותם לתית ישמאל. תי מתקו והלתישו צומה 

. . אם התתים התימו  אתמת מתללי שתת ותותי קותש. אלה לא יתשות לתתיו 

מ ליהם הצלם הקתוש התה, י שה אתתמי  ליהם ת ומת תי תתים תתשים המה" 

)"יתיתה" לתימו "לתוש ממתתי",  "מ ת"ק, וואמשא, תמת"א(.

תקו,  שיתתלו  מצה  ת"ל  ] ישטייו[  ממתתי  משה  מ'  שהתאוו  "שמ תי 

והתתומים לא מצו מיתי שהיו תאים תשתים. ואתמי השתיטות תשתת תמי"ט 

תות  להת"מ שמואל  שתך,  יאת  )שו"ת  ה ימ . . ."  מ שה  לימושלים  תשתאו 

התהו מותק, ימות"ו, תשל"ה, תי' קיא(.

האדמו"ר מוהרש"ב )רבי שלום דובער( מליובאוויטש
א( תימו "תימ השיתות – תומת שלום", שיתת שמתת תומה ה'תמת"ת ) מ' 

"מתתת לאלקות",  )שתהו  התקו  )ות"ש התמת( ש מ  קייול  ת תיו  תתמיו   :)74

ותקיום מציאות האלקות שתתישתו תלוי' תתה ותו' ותו'( – ת תקו ל יל ת"א 

 מ' שת-שת )ה מה 452(,  יי"ש תתמים תומאים.
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ת( מ"ש שאיו ליתו תמיתה מ"תולל ממת "ת" תאה"ק ת"ו לאלו "התות ים 

תתקתם תהשתתה תל שהוא, ות"ש תמתימים שלא ת יו ת מ" – הו תק לקמו 

ת"מילואים" לת"ת יי"ת אות ה,  יי"ש תתתמיו התמייים.

תתלו-טתת  ת.י.  תומה"  "יתתיל  תקותץ  )תתיתה  שלו  מתה"  "מות ה  ת( 

ותתימו  תתקתת  ת"ת  מ'  מוהמש"ת"  אתמו"מ  "אתמות-קותש  ותת'  תשמ"ת, 

שו"ת תומת שלום תימו מה(:

מודעה רבה

המקילין	 רבים	 נמצאים	 כאשר	 היות	 מאמינים,	 בני	 מאמינים	 לאחב"י	
בשו"ע7	 שהובא	 במה	 א"ע	 ותולים	 במספרים	 זקנם	 פאת	 להשחית	 לעצמן	

כי	 ברבים	 להודיע	 החיוב	 עלינו	 דשו"ע,	 דין	 עפ"י	 זאת	 שעושים	 ואומרים	

הרבה	 ובררו	 שהוכיחו	 כמו	 מדאורייתא	 הוא	 גמור	 איסור	 כי	 המה	 טועים	

כ"ק	 וכמו	שהוכיח	 לאווין,	 כמה	 על	 בזה	 ובתראי	שעוברים	 קדמאי	 גאונים	

וגם	הגאון	החכם	חזקי'	דיא	מודינא	בשד"ח9	מביא	 נבג"מ	הצ"צ8	 אדמו"ר	

כמה	גאונים	ובראשם	הגאון	בעל	מעשה	רוקח10,	וגם	הגאון	חיד"א	בספרו	

הגדול	ברכי	יוסף	החליט	לאיסור	חמור11,	ע"כ	מחויבים	אנחנו	להודיע	לכל	

יקילו	ראש	ח"ו	באיסור	זה	 אנ"ש	אחב"י	מאמינים	בנ"מ	בה'	ותורתו	שלא	

האיסור	 ביתו	 לאנשי	 להודיע	 מחויב	 וכאו"א	 התורה.	 ברשות	 נבל	 ולהיות	

החמור	הזה	למען	לא	יהי'	שורש	שיצמח	ממנו	פרה	ראש	ולענה	מב"ב	וכל	

דת	 עפ"י	 ידעו	שכל	הדברים	אמורים	 כתבנו	שבוע	העברה	 הדברים	אשר	

תוה"ק	ומי	שיעבור	ע"ז	ידע	שעון	הזה	תלוי	בראשו,	והשומע	לדברינו	אלה	

יתברך	בברכה	מרובה	בכט"ס.

ת( מ"ש תתות  לתלמיתי הישיתה המשתיתים תקתם מ"ל לא י תמו ליתי 

התיתה – מאה לקמו תמילואים לת"ת יי"ת אות א )"שלית ציתומ"(.

7( מאה ל יל ת"ת "ט תה ומ תה א".

8( מאה ל יל ת"א  מ' מלת-ממת.

9( מאה ל יל שם  מ' מתת-מתו.

10( מאה ל יל שם  מ' ק ת-ק ת.

11( מאה ל יל שם  מ' קצה-מ.



ס' הדרת פנים - זקן תשטת

מאה לקמו תהותיות לת"ת   – התקו תמתמק  תימוק  אי  ת תיו  התהתתו  ה( 

יי"ת.

שם: ת תיו היתת לתתמיו  "י התה"ק מהמ"י ט"ת מתאטמאמ, מאה ת' שית 

)להמת ישמאל תיים תו התאוו מתי אימים אשמי – תמוקליו, תשת"ת(  תקתים 

ת"ה  מ' מ ו "תיימ לי התה"ק מיאי  שליט"א, שמ תי מהמה"ק מתאטמאמ 

תצ"ל שאממ תתה"ל, היו שתי צתיקים תתומ ההוא . . והשתי, אותו לא התמתי, 

מציתי מאת להתימו, ותואת לי שלא התמתיו, המש"ת מליותאוויטש, הי' אש 

להתה".

חפץ חיים )עמ'	רסא-ער(

עדות חתנו של החפץ חיים ונכדו בענין הסרת הזקן

תצ"ל(  תאקת  יותף  מ תתל  מתתם  )הת"מ  תיים  התיץ  של  תתתו    תות 

ת מ(  תלא  )אף  התקו  התמת  ת תיו  תצ"ל(  תאקת  תמשוו  אתמהם  )הת"מ  ותתתו 

תתלל )ותמיותת  "י מתותות תילות( ו ל הצ מ התתול וה תמת תיש ה צומה 

שהצט מ ממו התיץ תיים  ל תלמיתיו שלא שמ ו לקולו והתימו תקתם ) ת 

תתי תך שהי' מות  את  צמו מלשמו  קמה"ת תשתותתים  לי' למי שאיו לו 

תקו( – מאה תיתיתת התיתומ התותתי  מ' 18.  תות התממ"י התהו תלוי תצ"ל 

שלא הי' תמתו של התיץ תיים לתמך למי שמתלת תקתו – מאה ל יל שם )שם 

 מ' 38(.

קודם	הערה	413	)עמ'	רסא(

בענין קבלת הכרעותיו של מרן החפץ חיים

יש להותיף: "ואיו לתלוק  ל המשתה תמומה תיוו שתימיו תתקתלו תתל 

ה ולם ותיתו תמתו של תל ישמאל ותמתו מותהק )אם לא תיוצא מהתלל תמאיות 

תתולות(" – "את תתתמו" )להתמת"י תילתמ שליט"א( ת"ת תי' תת.

עוד בדעת מרן החפץ חיים בעניו יפוי וישור שערות הזקן

 ות תת ת ממו התיץ תיים תאתומ התמת התקו תתם או תמתימיים ואפי' 

יפוי וישור שערות הזקן אתומ משום אתהמת לא ילתש תתמ שמלת אשה – מאה 

לקמו תמילואים לת"ת י"ת מ"ש תשיטתו תתה,  יי"ש.
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דין מגלח זקנו לענין נאמנות וחזקת כשרות

תתמי ממו התיץ תיים תקותט' תיאמת אתם י"ת תיש למתלת תקתו תיו של 

"מש " – מאה לקמו תמילואים לת"ת יי"ת.

בפתיחה	)עמ'	רסא(	ואות	ז	)עמ'	רסט(

בענין הצער שהצטער מרן החפץ חיים שלא הי' יכול לפעול על 

תלמידיו שלא לספר זקנם ושהי' מוכיח אותם ע"ז בתדירות

 – תתת  אלי תמ  מ'  המה"ת  )תולתות  תתת "  "האיש שלא  תת'  מאה  ת"ת   

ת"ק  תשליתות  אלי תמ  מתי  תת   "י ם   :746 ת"ת  מ'  ה'תשת"ת(  ימות"ו, 

שאלו  אצלו,  תתיקומו  תצ"ל.  תיים  התיץ  ת ל  התאוו  אל  המש"ת  אתמו"מ 

התיץ תיים: מתו  אצל התתיתים תולם מ וטמים תתקו, והמתי לא צמיך איילו 

לתתמ  ל תה; ואילו אתי מתתמ ומתתמ  ל תך – ואיו שומ ים תקולי?!"

עוד עדות בשיטתו בנדו"ד

תיים[  התיץ  ממו  אצל  ]הייתו  אצלו  שישו  תתומ  הי'  שי ם  "שמ תי 

תמתותת  תקתו  מתלת  שהוא  מאה  תאשמ  מתיתו  הצתיק  ותילקו  קצמה  תקויה 

תילות ולא  תמ שום התתמים" )ת' הצתיק מתי שלמה, שהי' מתלמיתיו של ממו 

התיץ תיים(.

לעולם  דמספריים  חיים"  ה"חפץ  מרן  מדברי  הוכחה 
משיירות שערה הנרגשת

מאה ל יל תמילואים לה"מתוא".

עוד הוספות בענין דעת מרן החפץ חיים בנדון

"מי מילל ומי פילל שיבוא יום, וביודעים יעלימו עין מפסקיו"

לת"ת  ותמילואים  תילות"  "מתותות  י"א:  לת"ת  תמילואים  לקמו  מאה 

י"ת: "איתומי תקות תויים". 

יושתים  תיים  התיץ  יתקי  הלא  התתמ,  תמוה  "ותמה  להתתותו:  ומאוי 

התמת  ]ת תיו  תאו  ואילו   . . קלים  תתתמים  ואף  התומה,  תממלתת  מאשותה 

התקו[ שתה התהימ והתמי  מתיתו ת"ל  ל  תיו תמומ תה תתל תימיו, מי מילל 

וואתתמ  ציוו  תו  )הת"מ  עין מפסקיו"  יעלימו  וביודעים  יום,  פילל שיבוא  ומי 

תקותץ "אומ ישמאל" תת  מ' תת(.
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עמ'	18	ועמ'	רסא	ואילך

עוד בשיטת מרן החפץ חיים
בענין עלי' לתורה להמגלח זקנו

מאה לקמו תמילואים לת"ת יי"ת אות ת.

ישיבת   – ישיבתו  תלמידי  על  חיים  החפץ  מרן  השפעת 
ראדין בענין גידול הזקן

של  מותם   . . תמת"ט  תשתת  תיים  ממו התיץ  תותתה  "י  מאתיו  "ישיתת 

תלמיתי מאתיו תתומה לתותהמתקאים לא תילתו את תקתיהם, ולא תיתלו תלומית, 

 י"י קייתתו של התיץ תיים  ל תך, אתמת מו התוהת תישיתות ליטא" )קותט' 

ממו  הצתיק  התקו  מתתו  של  תתולתותיו  ימקים  מאשי   – שימ"  אממי  "התותו 

מתי תיתלי טמוי תצ"ל – תתית תהקתמה לת' תיתושי התמת"ט השלם הוצאת 

מ תתל  מתתם  המ"מ  המתוו  מאש  ת מיתת   – ה'תשמ"ט  ימות"ו,  "אומייתא" 

ת מליץ,  מ' ת ה מה 21(.

רבי יוסף חיים זוננפלד – רבה של ירושלים 
)עמ'	רעג(

 ות תשיטתו ת תיו איתומ התמת התקו  "י משתה )"תם"( – מאה לקמו 

תמילואים לת"ת י"ט.

דרכי תשובה )עמ'	רעד(
אות ת תהמותא מת' "תית שלמה", יש להותיף מ"ש תאותו תימ מית קותם 

לתך )תאות טו(:

תתל  ממש  תמית  ולתו  והיו  יתיו  להיליא  הי'  ת  תה'  תתיקתו  " וצם 

תתו ותיו והמתשותיו ל תוק תתיצי שמים ותיומה מותתת לתתו תו מ תקמתו 

תמשיי אש קותש וצ ק ואתת תתל  ת  ל יימצות התומ ותם להתאים לקתל 

תמתתו הותיתם  ל יתיהם להטית תמתיהם לתהלם תאומת מישומ ימאת ה'  ל 

יי מות ישמאל תתא ושלא לשתות לשותם ומלתושיהו ושלא לתלת יאת תקתם 

ומאשיהם, ומתיל  ל לשותו תי הקצוצי תקו ומתולתי יאה תשהולתיו מה וה"ת 

צלם  תמ  תי  יתים  תתושת  ותמאה  מתתוץ  תיתמ  מישומם  תמאשם  אשמם  את 

מ ליהם ומה ייה ות ים הי' ליתיו תתיתים ואתשי מ שה ות"ת ותימט ת מי 
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תת"י ההולתים תמלתושי תשמות לומתי תומה וצלם אלקים  ל יתיהם ולהם 

וקיים  ו תה  ימצה תאהתה מתה  תתו  יתים שותקות תאת את  המאה תקתושתו 

תמ למתליו ואומ לתתיתתו  אהתת צתק ותשתא מש  תמתת אמת לאמתו שהיו 

וליתיו תתף לא יתא".

הגאון הרוגאצ'ובי )ראגאטשווער גאון(
)עמ'	רפד-רפה(

תת  ה'תשת"ת(  מ'  תתלו-טתת,   – ת  קותטמת  ת,  )שתה  "המאומ"  תקותץ 

תמ תה לשאלה "מצותי לה ימ ה מה קטתה, תקותט' האתמוו תתתתם אותות 

והמי  ת"ל,  ותתית שם מהתאוו המאתאטשותי  תאותי ליטא תתלות התקו'  'ת ת 

ה'ציתת י תת' הי' שייך למתתה תתיתי תת"ת, תתות " – השית המ מתת )הת"מ 

מאימ אמת ל, מיתת "המאומ" וה ומך תמשך ששים שתה – ושתל"ת תתותש 

שתט, ה'תשת"ת, תתצת"ה(: "ותי תשתיל שהי' תתית איתתו תתמ מתאותי ליטא, 

מותהקים.  תתיתים  והיו  תליטא  הי'  אמתיים  וצתיקים  תאותים  'המתה'  והלא 

תתל, שלאתמותה תשתתו המושתים, אתל המציאות לא ישתתה".

בעמ'	רצ,	יש	להוסיף	ערך	זה:

רבי אברהם יצחק הכהן קוק
תתות תתימ תיש המאי"ה לשלושה תאלול )מתיל התיתים ותתמי תיתמוו 

וליקוט  תצ"ל.  יהותה  צתי  המת  תתו  מיי  קוק,  התהו  יצתק  אתמהם  המת   ל 

אממים מ שים והתהתות אותות המאי"ה קוק שתאממו תימי התיתמוו המאשותים 

)תמהתומת   64 קת,  מ'  תתימו  המצי"ה(  תתו  לתימ  "י  ולוקטו  ליטימתו 

תש "ת(: 

"התנגד מאוד לגילוח הזקן, גם באופן המותר, ולגידול בלורית, והעיר 
על זה לבני הישיבה שבאו מחו"ל. וכשנעשו הפרעות בשנת תרפ"ט ונהרגו 
הקדושים מישיבת חברון, בכה ואמר -: שמא מפני שגילוחו הזקנים וגידלו 
זו נוספה בידי מרן הרב צבי יהודה  126:  "פיסקא  שערם". ושם בהערה 

]קוק[ זצ"ל במהדורה זו."

ועד"ז	בס'	אוצרות	הראי"ה	כרך	שביעי	עמ'	542:

"בהפרעות	)בשנת	תרפ"ט(	בחברון	מצאתיו	ביום	ראשון	יושב	ובוכה	והבליט	מפיו	
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שמא	מפני	שהכניסו	תלבושת	והנהגה	חדשה	בארץ	)היה	מתנגד	לגלוח	הזקן	)כמובן	

במכונה	או	בסם(	ובלורית	ואולי	גם	בגדים	קצרים,	ובישיבה	העיר	כ"פ	ע"ז	)אבל	קשה	

היה	לשנות	ההרגלים	שבחו"ל(."	]מרשימת	תלמידו	המובהק	הגאון	רבי	יצחק	אריאלי	זצ"ל	בעל	

עינים	למשפט[.	

מאה מקתילות לתה תתתמיו של ממו התתוו איש )ל יל ת מתו אות יא -  מ' 

שת( ולקמו תמילואים לשם.

י"א.  לת"ת  תמילואים  לקמו  מאה   – תילות  מתותות  תיו  אותות  תשיטתו 

שיטתו  "ת שותט המתלת תקתו – מאה לקמו תמילואים לת"ת יי"ת אות א.

רבי חיים עוזר גרודזינסקי
)הגאון	אב"ד	ווילנא,	מח"ס	"אחיעזר",	ואבי	"ועד	הישיבות"(

שיטתו תתתותתו מותאת לקמו ת"מילואים" לת"ת י"א,  יי"ש.

רבי שרגא פייבל מנדלוביץ )עמ'	שב(
תומתקי(  מ'  )להמת אהמו  תולתותיו "שלותא תמתמתא"   מתוימ תתימ 

:393-394

תשתיקמ י ם את אתת מתשותי  ולם התומה תאמה"ת תתליו, יתה אליו 

מש"י תלשוו תממצה: "הת לי יתך שתתתל מלתתות את התקו – ותתמיא!" ]מיי 

ותיקי התלמיתים[. ]ומאה  ות  ת"ת לקמו תמילואים לת"ת תיי"ת[.

התקו היה ת יתיו תלק טת י מהצומה היהותית, שתל מתימ שת ולם לא 

מש"י  יצא  לאמה"ת,  תי ם המאשותה מהותתמיה  לו. מתוימ: תשתת   ישווה 

תמתתת אל  ימ התמל המתומת, ו ל יתו ישת איש מלומת תממתי שה תיק אותו 

תמ ט תל התמך תשיתה. תמאותו שמש"י התהו אתם משתיל תמ-ת ת, ומתיו 

תם תהויות ה ולם, שאל הלה: "מתו  איש תאומ תמוך מתתל תקו, תתמ שאיתו 

מתאים לאתם מותמתי?"  תה לו מש"י תתאוה תקתושה: "היו תמתים שאומות 

ה ולם תתמו  ליתו ללתוש תמל יהותי, תתתי להתליט ולהמאות שאתתתו שותים 

מתל אומה ולשוו. אולם תממוצת התמו תותתו התוים להתיו שהתתמ איתו מו 

תתוו  יצומי אתוש המה תשאמ ה מים. אית, לא  תם היהותים  תי הלא  הצתק, 

וי קת הם  התתמ. תאמת שותים אתתתו מתל האומות, ותל תמ  אתמהם יצתק 

התה שלתו  ואת השותי   – ותומלי תתתים  )מל תומ  תימה(  תיישתים  מתמתים, 

מיתיתים אתתתו תאמצ ות התקו . . ."
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תשתיים את ההתתמ, קם האיש התתמי והושיט לו את יתו תאמימה: "אתי 

מוקימ ומתתת אותך  ל  מתתך" ]מ תות המת תתתאל קוויו[.

האדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש 
)עמ'	שב(

דאין להסיר הזקן אף בלא תער

)גם( משום מראית עין וסייג ומיגדר מילתא וכו'

 תתמי התה"ק האתמו"מ תתה – מאה לקמו תהשמטה לת"ת י"ה אות א 

ואות ת; י"ו  מ' תתו.

"דער ביסן ברייט דארף דאך דיר ניט איינגיין

אז ביי דיר אין שול גייט א איד אן א בארד!"

ת"  אתה ה' ליתי משימותיו של א' מתתיתיו, ה"ה המה"ת המה"ת המיומתם 

ותו' מתי ישמאל תתייקאתתאהו ת"ל ושם מתוימ: ". . . תאשמ תתתתתי למתמת 

להיתל קתשו אממ לי אתמול הי' אצלי א' מהת "ת שלך תלא תקו )תיי המתיל 

שתשמתימים את התקו תאיתה אויו שיהי' מתולקות ומושתים את ה ומ שיהי' 

תלק ומתהימ(. אממתי שהוא איש תהימ תמצות ולקת תותאי  "י תם. ואממ לי, 

יהי'  תה שתתיהתת"ת שלך  ואיך  תו,  מת  תתיהתת"ת שאתה  הוא מתילל  הלא 

איש תלא תקו? ואממתי לת"ק אתמו"מ וואת ק ו איך ה ליו, ואממ, איך וויית 

אבער דער ביסן ברייט דארף דאך דיר ניט איינגיין אז  וואת קאתתטו ה ליו 

ביי דיר אין שול גייט א איד אן א בארד! תשתמ למתיתים יצאתי מתתמ ת"ק 

אתמו"מ. ומה לי ל שות. ותיימתי התתמים ליתי הת "ת והתתלתי לתתמ  ל 

לתם ות"ל  "י מיתוי תתמים, ותטת  הת "ת המתה מהם היו תאמת היימיש  

את  מלהתימ  תתלו  ותמה מהם  תה  ליהם  י ל  איתו,  תמימות'תיק    מלית  

תקתם תמשך התמו ]שות תתיתה משימה תו )תשיתויים קלים( תתימ "תתמוו לתתי 

ישמאל" )תמוקליו, ה'תשת"ו(  מ' ק ת-ק ט[.

בעזה"י בעדארף דער ענין

אין הדרת ישראל אויך פארבעסערען

ות"ל:  תתו-תתת,  ת"ת  מ'  תיתומים"  "לקוטי  מתימו  תם  ת"א  ה ימתי 

"אית ו האתו תמך אמץ יאמ ת מ וויית תמוי מ תאמת אוו תיית ו מתתת א וויית  
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תאמת. ל "  אית א וויית תמוי  תאמת א יקמ המציאות איו אמ מיקא, ת תה"י 

אויך  ישמאל  התמת  איו  ת מ  תיו  תך  וו ט  תקמות  את  האי ו  מ ו  ת תאמף 

יאמת ת מ ו". ]מאה ל יל ת"ת יי"ט[.

"ווי האט מען קיין מורא ניט

טשעפען זיך מיט דעם"

". . . תו תיתט ת תותט אוו וו תט אי"ה תייו ת תותט, תאמ תי תאמת תאלתטו 

מתי  ת מ   . . טש י ו  תיט  מ ו  תאל  תאת  י ,  תיט,  טוית  תאת  טש י ו,  תיט 

ת מ צ"צ אית תאך ממא תאתמא תמתיתת מותיא, אוו  מ יתק'תט את תאת אית א 

איתומ תאומייתא, תמילא תאמף מ ו תי תאמת תיט טש י ו . . ותם הוא אית ַא 

 מל תמ מ, אתל שיתית את התקו, אוו תאל תי תיט טש י ו, א  מל ת מ אית 

תאמף תיט טש י ו תי תאמת . . התקו מומת לתתיתות  ליותות, תתיתת  תיק, י"ת 

תיקותי תתיקתא, ווי האט מען קיין מורא ניט טשעפען זיך מיט דעם . . תתלל א 

אית תאמף טמאת ו א תאמת" )תימ המאממים תמי"ת  מ' ממ ותימ השיתות – 

תמי"ט  מ' 35 – משיתת שמת"ת תמי"ת, משימת השומ ים ותלתי מותה12(. 

ומאה ל יל תמילואים ל מך "מתמש מתה".

פירש "שלא שינו את לבושם"

תתימו "לקוטי תיתומים" ת"ת )תו, א( יימש מאממ תת"ל שלא שיתו את 

לתושם )מתמש לקת טות י' ואמא( – תשייך תה לתקו וייאות ומאה מ"ש  "ת 

תת' את"ק )להתה"ק ת ל לקוטי שיתות מליותאוויטש( ת"ת  מ' שית. ומאה 

ל יל תמילואים ל מך "מתמש מתה".

"ואל תגע בשערות זקנך"

". . . ואל תת  תש מות תקתך ויתו לך האלקים שתה טותה ומתוקה תתו"מ" 

)אתמות-קותש אתמו"מ מוהמיי"צ ת"א  מ' תלו –  "ת תתמ התהתה ת תותת 

ה'(.

היו  תולם,  המשימות  תותתי  אשמ  לתה,  לת  "תשים  שלום:  תומת  השיתות  תימ  מהקתמת  לה ימ   )12

תתיתים ותיקים אשמ תל תתומ והתה של מתם קתוש הי' להם, איו תל תיק, אשמ השתתלו תתל יתולתם 

לשמומ  ל לשוו המת שלא להותיף  ליו ולא לתמו  ממתו".
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עובר במצות עשה ד"והלכת בדרכיו"

עובר במצות  שיטת האתמו"מ מוהמיי"צ תהמתתימ תתקתו אף תלא ת מ 

עשה ד"והלכת בדרכיו" – מאה ל יל ת"מילואים" לת"א  מך "יתוקי תת"ך", 

תאמותה.

איך לייחס לחסידים המגלחים זקנם - "איך וויל אייך גָאר 

ניט זען ַאזוי"

"ַא תתיתיש מ אית תַאמף ת ם תָאמת תיט ש מו, מַאתו ַא שּייץ ת מתל ַא 

ַאת  ת  תָאתט  תיית  ]ת"ק אתמו"מ הצמת צתק[  ימאתצותקי ת מתל, י , ת מ 

אית ַא איתומ תאומייתא, אוו  מ אית ת מ ממא תאתמא תיי תתיתים. אימ ַאלט  

ווָאת אימ תייט ת וו ו תיי ת ם תייתו, תיי ת ם טַאטו, תיי תי י ט מת, תיי תי 

תייט אימ מתלל  ַאתוי  ווי  שוו תט מקיתת מ אימ הָאט ַאל  ת ת ו תילוי אומ, 

את השם, איך וויל אייך תָאמ תיט ת ו ַאתוי, מילא תי יותת  ווָאת הָאתו תָאך קייו 

אומ תיט ת ת ו, תיי תַאמף מ ו מקמת תייו, ָאת מ אימ ַאלט  ווי וו מט תָאת תַא 

אייך מ תט תימוצים תאתק ותו', ת מ תיית  ת מ ממא תאתמא הָאט תָאך ָאת מ 

ת 'אתמ'ט ]ותתה המתה תאממו התתמים האלה[" )תימ השיתות תמי"ט, ליל 

א, יט תתלו, מיתא ת"שת  תמתות" של תתתו ותתו,  מ' 57-58(.

* * *

מ"ש ת תיו תיתת המתתילים תהתמת התקו תמתיתות שקותם לתו התמימו 

תתה – מאה לקמו ת"מילואים" לת"ת י"ת.

 ות תתתמיו ת תיו איתומ התמת התקו אף תלא ת מ משום "תיית ומיתתמ 

מילתא" – מאה לקמו תמילואים לת"ת י"ה, תאמותה.

 ות תתתמיו ת תיו איתומ התמת התקו אף תלא ת מ משום "תשת וממאית 

 יו" – מאה לקמו ת"מילואים" לת"ת י"ו.

מ"ש ת תיו איתומ התמת התקו אף תלא ת מ משום "מתהת אתות" – מאה 

לקמו ת"מילואים" לת"ת י"ת.

תתמיו ת תיו מתהת מתיתת מותיא, יוליו ותאליציא תתה – מאה לקמו שם.
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לקמו  מאה   – ואם"  את  "תיתות  מצת  התקו  תתיתול  מתי ות  ת תיו  תתמיו 

ת"מילואים" לת"ת יט"ו.

לקמו  מאה   – "שיתותים"  מצת  התקו  תתיתול  מתי ות  ת תיו  תתמיו 

ת"מילואים" לת"ת יט"ת.

תשותתו האמותה ת תיו שו"ב המתתימ תתקתו )ששם תו תם ת תיו חזקת 

הכשרות של המתתימ תתקתו ל תיו עדות; ת תיו רב המיקל תתה; ו ות( – מאה 

לקמו ת"מילואים" לת"ת יי"ת,  יי"ש.

מ"ש ת תיו תלמיד ישיבה המתתימ תתקתו – מאה לקמו ת"מילואים" שם 

אות ה.

י"ו  י"ה,  לת"ת  תמילואים  לקמו  מאה   – תקתו  המתלת  מת  ת תיו  מ"ש 

ויי"ת. ו "   תוו "תימ תת"ת" 1174 )ה' שתט תשת"ו – תמשימת הת"מ תתתי' 

יותף אייתתתך(.

מ"ש ת תיו לימות  ם אתשים ימטיים המקילים תתה – מאה לקמו שם.

מ"ש תהמתלת תקתו לא ימצא תמושת תתי תאה"ק – מאה לקמו שם.

חזון איש )עמ'	דש(

תותף  ל המותא תה מך אותות שיטת ממו התתוו איש ת תיו תיו מתותות 

תילות, יש להותיף:

 מאה תיתיתת התיתומ התותתי תמתתתו הא' של התמ"ת קתיתתקי שליט"א 

הלוי  ותמתתתו השתי של התמ"ש  )שליט"א(  ותמתתתו של התאוו מא"מ שך 

ואתתמ.

 "  מה שה ית תשיטתו התמ"ש הלוי ואתתמ תמתתתו ל יל  מ' 54-56.

)וששייך תתה האיתומ  תילות   ות תשיטתו תאיתומ השתמשות תמתותות 

ת"ליתי  וומ"( – מאה לקמו תמילואים לת"ת י"א.

 ות תשיטתו ת תיו התמת התקו  "י "תם" – מאה לקמו תמילואים לת"ת 

י"ט.
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תתמי התתו"א תאיו להומים להתי  ת ה ת תיו תיתול התקו ומ"ש תתיתול 

התקו תה לא מתת תתיתות אלא מאוי לתל אתת – מאה לקמו תמילואים לת"ת 

יט"ו )"מתי ות מצת תיתות את ואם"(.

לקמו  מאה   – שיתוך  תשתיל  התקו  את  לקצמ  תתוו  תאם  התתו"א  ת ת 

תמילואים לת"ת יט"ת.

שיטתו תאם יש יתמוו תמלמת תשת"מ תתקו מתותל – מאה לקמו תמילואים 

לת"ת יי"ת.

מ"ש התתו"א שלמתלתים תקתם תאתת תוש היויי – מאה לקמו תמילואים 

לת"ת יי"ט.

ת ת התתו"א אותות השיטה ללתת תלי תקו תתי לקמת תתי אתם אל התומה 

– מאה לקמו תמילואים לת"ת יי"ט.

לקמו  מאה   – התתמות  שתות  להאמיך  ולא  תקו  לתתל  ת תיו  תשיטתו 

תמילואים ל"מתומ תייומים"

דברי	מרן	החזון	איש	ע"ד	סיבת	הפרעות	ל"ע	בעיה"ק	חברון

ביום	המר	י"ח	מנחם	אב	בשנת	תרפ"ט

ביום	יט	אלול	תשע"ז	כתבתי	למרן	שר	התורה	הגרשי"ח	קניבסקי	שליט"א	בזה"ל:

"א"א תקתי  "ה תולת ותתל תיותותת שתליטא. הוא תיקמ תיותותת תשתת 

ותיתמ תמט מקצו י של ישיתת יותותת  תמצ"ת ת מך תליווי אתותי אתי  "ה 

תלמיתיו,  ליתי  שי ומ  תהתתת  תצ"ל  מיותותת  המת  התה"צ  את  שהמאה  הק', 

תתמי ההתהלה הי"ת, תתיו הישיתה ותו'. תמשך השתים, תקתי ואתי  "ה  קיימו 

יתתים  ם התה"צ המת מיותותת ותתו  תשיא הישיתה הק' המת אתמהם תהתמו 

לי המת אתמהם  תיימ  תקו",  יתים  ת"ל.  תש תתתי  ל הוצאת התימ "התמת 

תהתמו ת"ל ששמ  מיי המת תמייתמו תצ"ל תי תאשמ היו הימ ות ל"  ת יה"ק 

ת וצה  התתמ  שתיתת  תצ"ל  איש  התתוו  ממו  התתטא  תמי"ט  תשתת  תתמוו 

אשמ  ישמאל  תתתת  תישיתת  ללמות  מתו"ל  את  שתאו  שהתלמיתים  ת ותתה 

תתתמוו היו מתלתים תקתם.  תא לאשמ אם תוו"ת תו של התתוו איש היה יתו  

לממו שליט"א או למישהו אתמ, ואם תתאי לימתם התתמים."
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ות"ל תשותתו של ממו התמשי"ת קתיתתקי שליט"א:

"תתוו"

 – קוק  יצתק התהו  מתי אתמהם  תם התאוו  תיו"ת  שות מצאתי שהתתטא 

מאה ל יל תתמוך תמילואים ת מתו.

מית"ק  שתאממו  )"תתמים  ומושי   מתו  קותטמת  ליתי  התי   תמו  לאתמ 

ממו אתמו"מ שליט"א מייטתתומת תתתמ תשיתות תיתול תקו וייאות" – שתת 

תשמ"ת( ושם ת מ' ת:

תאוו  תשם  שמאיתי  מה  מתים  תת  תש מ  להותי   אתו  צמיתים  "ו תייו 

היו  שתאשמ  הקותש,  מות  תתתוצצה  שתתתמיו  תי"   איש"  ה"תתוו  ישמאל 

הימ ות תאמה"ק ל"  תשתת תמי"ט ותהמתו את תמ ט תל תתי ישיתה יתו ה 

הי"ת התתטא ואממ שתיתת התתמ ת וצה ת ותתה שהתלמיתים שתאו מתו"ל 

תוקתים  התתמים  והמי  תקתם  תתה"ק.  מתלתים  היו  ההיא  תישיתה  ללמות 

ויומתים  ת התהום מת ת ים ומתמיתים את הלתתות."

שו"ת משנת בנימין	)עמ'	שז(
התאת  שת ת  תתת,  שת תי  ות תמי  ליו  תתימיו.  משתת  שו"ת  "תימו   

ותמתיתה התאת, אשמ תלשוו ת"ק מו"ת אתמו"מ )שליט"א( תמתואו לקותטמת 

 ץ התיים 'אתמתים מתואמים תתואמי תאותים  ילוים, קצוצי תקו ותתו י יאה, 

מילילים תתותיא  מוקה ותותים מתתלים להקיל תתל תתמ מצוה, ולה מיתה 

 מומה תוף תלא תשמה, וקמתים להם לתתומ תתמת התאותים ולתתוץ איתומים 

מאשותים'

"תתית תימ מתתיק תמתהתי אתותיתו ותותא תהיתמא לא  תיף לי' לתיות 

תשתיל תה את השתל הישמ ולהטותו מתיו אמת לאמתו" )לקו"ש תת"א  מ' 

.)382

בעמוד	שי,	יש	להוסיף	ערך	זה:

הגה"ק בעל אמרי אמת מגור
"לא טותה השמו ה ששמ תי שיש תתותתם . . ה תמת התקו תם תמתימיים 

)אותף  ויהי' השי"ת ת תמתם"  תא תמתי היצה"מ האלה  . .  תתו  אצל אתשים 

מתתתים – הוצאת אותתתומת, תש"ת – מתימ תת(.
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בעמוד	שי,	יש	להוסיף	ערך	זה:

רבי יחזקאל אברמסקי
)מח"ס	"חזון	יחזקאל"	על	התוספתא(

מאממיק   י ם  שתת   תצ"ל,  מוואיתיתלות  התה"צ  מות"ת  לי  "תיימ 

אותו  שאל  תצ"ל,  אתמאמתקי  יתתקאל  מ'  התאוו  את  שם  ויתש  ללאתתאו, 

אותו ממותלאתת(,  )התימ  תצ"ל  מליותאוויטש  תשלומו של המה"ק מהמיי"ץ 

ת מת13.  מיט  ָאתת טוהו  תיי  אוו  יותת לייט  ת תומ ו  הָאט  תקיתי,  מ  לו  אממ 

אממ  ל תה התאוו מ' יתתקאל, הָאט  מ תָאך ַא יול  ]ַא תַאך[ אויית טָאו"14 

– תתו של  מ' ישמאל תיים אשמי  תקתים", ת"ה  מ' מיא, להמה"ת  )ת' "שית 

התאוו מתי אימים אשמי תצ"ל – תמוקליו, תשת"ת(.

הגר"א )רבי אהרן( קוטלר	)עמ'	שיא(

מאה תימטיות לקמו ת"ת י"א אות א' מה שה יתו אותות שיטתו ת תיו 

איתומ מתותות התילות,  ת היתו התתמים מתי ים.

שיטתו תתיות תיתול התקו מצת מתהת אתות – מאה לקמו תמילואים לת"ת 

י"ת.

שיטתו תתיו תתומ שהומיו מתתתתים לתיתול תקתו – מאה לקמו תמילואים 

לת"ת יט"ו.

בעמ'	שיח,	יש	להוסיף	ערך	זה:

רבי יצחק הוטנר
)ר"י	ישיבת	רבי	חיים	ברלין,	מח"ס	"פחד	יצחק"	וש"ס,	חבר	מועצת	גדולי	תורה	דארה"ב	וקנדה(

ת ת ההו"ל של המהתומה השתי' תתימ התותתי המשה לי התאוו מתי יצתק 

הוטתמ )שליט"א( ]ת"ל[ לימתם תשמו אשמ תתאי להשתתל תתל מקום שיתתלו 

תקתם ותו הוא משתתל תתל מקום שיתיו מת ת אצל תל תותי אתשים שיתתלו 

תקתם.

13. הוא לקת אתמתים והלתיש  ליהם תקתים.

14. אם תך, הוא המי י ל המתה.
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ותאו המקום אתי להותות לו  ל אשמ  ותתתי ת תותתי תהתיתומ התותתי, 

ותם מתמ ליתי תמה ימטים  "ת שיטת תתולי תומ ה תמ ת"ל.

]מה שה ית לי תשיטת הת"מ תיים  ותמ תמותתיתתקי תתתו"ת – מאה לקמו 

ת"מילואים" לת"ת י"א אות א ) מ' תשטו-תשטת([.

הגה"ק מסאטמאר )עמ'	שלב(
תיתול התקו להוציא מלתו של המשתיתים( – מאה  )ת תיו    ות מתתמיו 

התקו  למ ו  שלו  תיש  המתימות  ת תיו  א.  אות  י"ה  לת"ת  תמילואים  לקמו 

תתמו מלתמת  ולם השתי' – מאה לקמו תמילואים ל"מתומ תייומים". ו "  

תמילואים לת"ת י"ת תה מה )ת תיו תיתול תלומית ותו'(.

הגרי"י קניבסקי )"סטייפלער גאון"( )עמ'	שכה(

הגאון ה"סטייפלער" – לא נגע בזקנו,
 אף בבחרותו ואפילו בצבא הרוסי

תת' אמתות מתתו )"מאמתות תייו הקתושים של מתתו התאוו התתית מתתו 

ומאומו של ישמאל ממו התמי"י קתיתתקי תצללה"ה ת ל ה"קהלות י קת" – תתי 

תמק, ה'תשת"א(  מ' מ )אות ית(:

"תימ לי התמת"ק שתימ לו מו"מ שהקיית שלא לתתות את תקתו ואף י ם 

לא תתתו )תוץ מהמקמה תלהלו(, ותם תהיותו תצתא המותי התייתתו אליו טות 

אתטישמיים  והם  היולתי  תצתא  תשהי'  את"ת  מק  התקו  ללתת  ם  לו  והמשו 

תתולים והתמיתוהו להומית את תקתו ואת"ת תתלו ויותמ לא תת  תו )א"ה, מתה 

תמאה שתלקת י מיים לצתא י ם המותים וי ם היולתים(".

מ"ש בטעם המצווה

יש להותיף: שות תא ליתי תימו "תיי  ולם" )תתית תתו"ת "קהלות י קת" 

 "מ שתי ית – ת"ת, תשת"ו( ושם י"ת ת"ק י"ת: "וצמיתת התקו תאיש, ולא 

לא  למ ו   – לאשה  איש  תיו  היתמ  יהא  למ ו  השי"ת,  מתתתי  הוא  תאשה, 

ו ת  מתיש  המתלים  תומאים  תטאים  ליתי  ת"ו  ויתואו  היתמ(  )מתלי  ית מתו 
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תשמ מ"ל" –  יי"ש. ]מאה ל יל ת"ת י"ת )"לא ילתש תתמ שמלת אשה"( וי"ת 

)"ט מי המצוה – לאומ ההלתה"([.

עוד בשיטתו באיסור מכונות גילוח

מאה לקמו תמילואים לת"ת י"א  ות תשיטתו ת תיו איתומ תילות התקו 

מתל  תילות  מתותות  תתל  להשתמש  אתומ  תלי"ת  ] "ש  תילות  תמתותות 

התותים; תאם מאוי להתתתו  ם תתומ ישיתה המתלת תקתו תמתותות תילות; 

תיתוך תלמיתי ישיתה תתתוו[.

הנהגתו בשערות זקנו שהיו נושרים או נתלשים

מאה תמילואים לת"ת יי"ת תתית ת' – התהתתו תקותש לתתות ש מות תקתו 

תושמים או תתלשים ושולתים הש מות לתתיתה תתית הקתמות יתת  ם  שהיו 

ה"שמות".

הנהגת הגאון ה"סטייפלער" בענין סריקת הזקן

מאה לקמו תמילואים לת"ת יי"ת.

האדמו"ר מליובאוויטש )עמ'	שיט	ואילך(
מ"ש תאמותה שלא לשתות לתמי ותא ה תיו תתיתול התקו מצת מתהת אתות 

– מאה לקמו תמילואים לת"ת י"ת.

לקמו  מאה   – תתתו"ת  מוהמלוי"צ  תו'  המקותל  התה"ת  אתיו  התהתת 

ת"מילואים" לת"ת יי"ת: "מתימת תיש".

לקמו  מאה   – "שיתותים"  מצת  התקו  תתיתול  מתי ות  ת תיו  תתתמיו   ות 

ת"מילואים" לת"ת יט"ת, תאמותה.

לקמו  מאה   – "ימתתה"  מצת  התקו  תתיתול  מתי ות  ת תיו  תתתמיו   ות 

ת"מילואים" לת"ת יי"ת, תאמותה.

מ"ש ת תיו  ותת ת שיית תיליו שהתימ תקתו ותלמית ישיתה ותתאי תית 

התתתת ל תיו תיתול התקו – מאה לקמו ת"מילואים" ליי"ת אות ה.

* * *
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מי זכה להחזיר העטרה דגידול הזקן לארה"ב

תתותתי  השותתת  מוילאה  תמות  אותה  לתתות  ל  תאו  ממטמתי  "איו 

תל  לא  ל  ותותאי  )שליט"א(,  מליותאוויטש  התתית,  ל האתמו"מ  היהתות 

התתולות היקמות ו ל תיימת תתיתותו, תה התתית אליי אליים יהותים יליתי 

אממיקה, או  ל השי תו התתולה  ל ההמותות תית ישמאל. תמצותי מק לוממ 

– ותולם, המתוקים והקמותים, יותו – שליותאוויץ היתה המאשותה שהמאתה 

שיומת  תתקו  המ וטמ  התצתי,   – ההיתטומי  היהותי  של  המקומית  תמותו  את 

 ל יי מתותיו ו ל אויק האממיקתי תמאו, יהותים שתקו מהתמ את יתיהם.  ת 

שתאה ליותאוויץ, מאיתו – ותה ת"ת הי' יוצא מו התלל – יהותי ת ל תקו שתתמ 

הלתיתו ש מותיו, יהותי תא תימים שש מות תקתו היו תתמ לתתים  ות אישמ 

הי' למצוא, אתל תקו שתומ או צהות  ל יתי אתשים צ ימים, לא היו קיימים 

ולהלתיש את היהותי  ליותוויץ היתה המאשותה להתיות  ותאמומ  ותלל.  תלל 

מ יוו  ישימה, תתמ  ותהשי תם התלתי  'תטמומ'  ואתמי' תאה  תקו,   – תלתוש 

התקו לאתמתי ה'תולל' והישיתות" )מאממו של המה"ת ותו' מ' שמתה  לתמת, 

"הימתת" תותמת ט' שתה תת – תיוו, תשל"ת: "הצומה התיצותית של היהותי 

ההיתטומי"(.

* * *

תמת' י"ת טתת ה'תשל"ט לתלמית ישיתת טלת תתת התה"ק מליותאוויטש ]התא 

להלו ה"ה תמתום מאתתלית התת' תמת"  "תימ תת"ת" ליו"ת תיוו, ה'תשת"ה[:

מכתבך	מר"ח	טבת	הגיעני	באיחור	מה.	אתה	כותב	בו	שהפסקת	להתגלח,	

בכוונה	לגדל	זקן.

הוא	 שמחברו	 הנוכחי[,	 ]הספר	 זקן	 פנים	 הדרת	 הספר	 את	 שראית	 בטחוני	

תלמיד	של	ישיבת	מיר,	אשר	נדפס	לאחרונה,	עם	הסכמות	מרבנים	חשובים,	

גם	 כולל	 הספר	 מלא.	 זקן	 גידול	 של	 והחשיבות	 והחיוב	 הרב-משמעות	 על	

תשובות	ברורות	מגדולי	ישראל	שנשאלו	לדעתם	בנושא	זה.

השי"ת	יצליח	אותך	שבנוסף	לשמירת	הקדושה	של	הדרת	פנים,	תלך	מחיל	

אל	חיל	בלימוד	התורה	ובקיום	המצוות	בהידור...
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זה השלחן )עמ'	שיט(

  ות מתתמיו תתתוו – מאה לקמו תמילואים לת"ת י"א )"מתותות תילות"(.

שו"ת באר משה )עמ'	22-23;	שכד(

 ות מתתמיו תתתוו איתומ תילות התקו תמתותות תילות – מאה ל יל תמתתתו 

תמילואים ל"מתתתי התתמה, המלצה ותוו"ת" ולקמו תמילואים לת"ת יי"ת 

אות ת. ומאה  ות שו"ת תאמ משה ת"ה תקל"ת: "תתקו תותאי יש מצוה שלא 

לתתו  תו".

הגה"ק מפאפא )עמ'	שכו(

  ות מתתמיו תתתוו – מאה לקמו תמילואים לת"ת י"ה אות ת.

הגה"ק מקלויזענבורג )עמ'	שכו(

  ות תשיטתו תתה – מאה לקמו תמילואים לת"ת י"א: "מתותות תילות".

שו"ת מנחת יצחק )עמ'	שכז(

תילות תשו"ת מתת"י  תילות התקו תמתותות  יתו שתית ת תיו איתומ  התיף 

ת"ת תת"ת ותתמיו מותאים לקמו תמילואים לת"ת י"א אות א'. ו יי"ש שתתת 

 "ת תשותתו ת תיו מתותה תשמלית הת"ל שם "אשמ קתלתי  "ת תמה מתתתי 

תהלה מאת תתולי ההומאה שהתתימו לתתמי" והתתיק תוו"ת תליי ממו התת"ת 

ות ימי' "מתותות תילות תהשתא המה תמו ת מ ממש".

תתמיו ת"ליקוטי תשותות מתתת יצתק" )י"ל  "י תתו( תק"ה ת תיו תיתות 

את תשהאת מתתתת שהתו יתתל תקו – מאה לקמו תמילואים לת"ת יט"ו. ומאה 

 ות שם ת"ליקוטי תשותות מתתת יצתק" תת"א או"ת: "תותאי יותמ טות שלא 

לתלת תקתו תלל".

רבי שלמה זלמן אויערבאך )עמ'	שכז(

התמש"ת  תמתתת   )57  ' ( תו'  התתמה  למתתתי  תהותיות  ל יל  מאה   

אוי מתאך אל מתתמ תימ התותתי:
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"לענ"ד הוא עושה בכך דבר טוב ומועיל. ואולי ע"י זה יתבררו ויתלבנו 

הדברים, ויהי' בכך הצלה מעון חמור".

"הליתות  תתימ  אוי מתאך  התמש"ת  של  תתתיו  תה  ממתתת  ה תיקו  ותו 

שלמה"  ל הלתות תילה )ימות"ו, תש"ת( י"ת ה ' 34.

ו ות תתתו שם תתתיו:

"אולם תם תלא תל התששות הללו ]ת תיו תילות התקו  "י מתותות תילות[ 

והתתטא  תומה,  לתתי  ותימט  התקו,  לתתל  הוא  והתתוו  המאוי  תי  ת תו  היתה 

תא את צומתך תיי ש שאה הקת"ה'. ואף תמת תמה  י ם תיתי אתת 'השאמ 

י מים ממתהתו, ותיקש ממקומתיו )שהיו תתמ תשואים( שיאותו לתתל תקתם. 

למש"ת  תוששיו  איו  תתה  ואילו  התתמים  תתל  מתמימים  איך  שה ימ  מלתת 

ילתש . . ."  לא  משום  תי'  תאית  צ"ת(  תי'  תיו"ת  )ליותאוויטש,  צתק  הצמת 

]מאה ל יל ת"ת י"ת שת"ת המתה מאשותים ואתמותים[.

מה שהאמיתו תתתיו להתיא שם משיטתו תאיתומ תלות תמתותות תלות – 

מאה לקמו תמילואים לת"ת י"א.

איך שהתמש"ת תמה מאות  ל תתמת האת"מ להקל תמתותות תילות - מאה 

לקמו תמילואים לת"ת י"א )תיותים תותיים", תיוו ו'(.

ת תיו אתהמת "לא ילתש תתמ" – מאה לקמו תמילואים לת"ת י"ת.

בעמוד	שכז,	יש	להוסיף	ערכים	אלו:

רבי ישראל אבוחצירא 
ה"בבא סאלי" 

)"אבא	המתפלל"	-		רבם	ומאורם	של	בני	עדות	המערב(

תוות ת תו ת תיו תלות התקו איילו  "י מתימיים ות תיו תיתול התקו תו' 

– מאה ל יל תיתיתת התיתומ  מ' 41.

מ"ש שם שמתתילה לא הי' לו תקו והתילל ותתה שיתתל תקתו – מתוימ 

"מתיתו   :)298-279 ) מ'  הקתוש"  מתיתו   – תאלי  "תתא  תולתותיו  תתימ   "ת 

ויתיהם  לתיתו  שתאו  אלו  תתל  ות מ  התקו  את  לתלת  שלא  מאות  הקיית 
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מתולתים ותיקשם לתתל את תקתם. הוא  צמו לא תיקו את תקתו תלל ותהת תו 

תייומים  מתיתו לתימ  תוהת  הי'  תתתלי קותש. תאתת ההילולות התתולות  ת 

אותות המשיתה, תיימ את התייומ התא:

" ת תיל אמת ים )40( לא צימת לי תקו, ותאותה תקויה תתמ הייתי תושש 

שמא ל ולם לא יצמתו לי ש מות התקו תשם שתותי לא צימת תקתו, והייתי 

תתיתי  הלילה  תל  ותמשך  לא  צמתי  יו,  לילה  תאותו  תך.  ומיצמ  ל  תואת 

והתיללתי ליתי תומא  ולם. איך אקיים את מצוות התלויות תתקו, הקשיתי, 

אם לא יהא לי תקו. תתיתי והתיללתי שיצמת לי תקתי.

ותך  תקו  של  תימתים  תתמ  התתילו  לתימ,  מתיתו  הותיף  שתו ,  "תאותו 

המשיך  ת אשמ התי  למיתת תקתו של אהמו התהו שימת  ל יי מתותיו.

"ומתיתו תשהי' מתימ את התייומ הי' תוטל את תקתו תיתו ומתשקו ואוממ: 

ת"ה, אתי שמת שמ ולם לא יתמתי תתקתי תלל ותלל והוא תותמ תקתושתו".

*	*	*

תוו"ת ת תיו  ושה תתים של תיליו המתלת תקתו – מאה לקמו ת"מילואים" 

לת"ת יי"ת אות ה'.

*	*	*

תוו"ת תתיתול התקו ה"ה תתולה לתמ  תמ קיימא – מאה לקמו ת"מילואים" 

לתוף ת"א: "מתומ תייומים".

*	*	*

ת"מילואים"  לקמו  מאה   – שיתותים  מט מי  התקו  תילות  ת תיו  שיטתו 

לת"ת יט"ת )"שיתותים"(.

*	*	*

הבבא סאלי:

הזקן – חלק מצלם אלקים של האדם שאין לוותר עליו

"לאתמו"מ ]התתא תאלי תי "א[ היתה ה מתה מיותתת ל תיו תיתול התקו, 

והוא מאה תתקו תלק מצלם אלוקים של האתם, שאיו לוותמ  ליו, או להומיתו 

תלילה, התוהמ הקתוש ממתה לתתמ תשתת התקו, והאתמות מתא ותוטא, ממתות 

תתושא התיקתא קתישא  ל יי התות, היתו  ליות י ת"ו..." ]לאתמו"מ תתא 
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תאלי תי "א[ הי' לו תמית יתת מיותת לת לי תקו, אך מק לאותם שמ ולם לא 

תת ו תתקתם. י מים מתות תהתתימו את משתתה"ת מתי יותף תיים תצוקללה"ה, 

התקו  תיאומ  לתתמיו,  "י  שתתל  תקתו  את  לתאמ  המתה  מתתל,  תי  איש  תו 

ית  לקתו  את מתמתתו של אתם ת תותת  הוא  המושלם של התהמ הקתוש. 

ה' ותקתושה  ל יי תקתו. תתמוו התקו תת  לליתו מאות ותיום תו המתיש שה' 

מילא את תקשתו והתל תקתו לצמות,  ת הי' תתו אמת ים,  שה יומא טתא 

למתתו, הוא שממ  ל תקתו מתל משממ, ותתהמ שתלילה לא תיתלוש ממתו אף 

ש מה, תתל ימיו. תאשמ הי' מתתמ  ל התקו הי' תמית מתתיק תתקתו, ומתשקו. 

הוא המתה להטיף לשומ י לקתו, שלא יתלתו את תקתם. )ת' מאומ ישמאל – 

תולתות ה"תתא תאלי"  מ' 89-88(.

]תתמי התתא תאלי ת תיו מתילת ה וותות  "י תיתול התקו ות תיו אשתו 

יט"ת  לת"ת  תמילואים  לקמו  מאה   – ת לה  של  התקו  לתיתול  שמתתתתת 

ושלום תית"(. מ"ש ת תיו תמיקת ש מ התקו, מאה  )"מתי ות מצת שיתותים 

לקמו  מאה  התקו,  ש מ  קייול  ת תיו  מ"ש  יי"ת.  לת"ת  תמילואים  לקמו 

תמילואים לת"ת יי"ת תתית א[.

בעמוד	שכז,	יש	להוסיף	ערך	זה:

שו"ת חשב האפוד

)להג"ר	חנוך	דוב	פדווא,	אב"ד	התאחדות	קהילות	החרדים	דלונדון(

ת מ  ת יו  תמתימיים  התקו  לתלת  אתומ  תוימ  התתם  ממו  תלי"ת  מ"ש 

ושתו תהתו תתתמיו – מאה לקמו תמילואים לת"ת י"ת.

מ"ש תיש למתותות תילות תיו ת מ ממש – מאה לקמו תמילואים לת"ת 

י"א )"מתותות תילות"(.

רבי ישכר בער הלוי ראטנבערג
)ראש	אב"ד	וואידיסלב(

תהותיה  מ"ש תהתתמתו לתימ התותתי )ל יל "מתתתי התתמה, המלצה 

ת יו  מתימיים  תילות,  תמתותות  השתמשות  איתומ  ת תיו   )11 ותוו"ת"  מ' 
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תתו  )י"ל  "י  תומה"  "ימתה  תתימו  מאה   – התקו  תיתול  ותשיתות  תיו  ת מ 

תילות  ת תיו  אתו  התיי ץ  מיאיא  שהתה"צ  ל  ת"א  מ'  תשת"א(  תשתת 

י קת – "ת מ  )ו "ש שאממ  ליו התאוו ת ל שו"ת תלקת  תת מ ומתימיים 

שתתל  ת  לתתתו  ואממ  הומאה",  מומה  תמוית מ  ַא  אית  מת  ווָאיתיתלאוו מ 

תתה  "אף  לא:  ושם  מ'  מוואיתיתלת"(.  להמת  "ישאלתו  שאלה  לו  שיתתמו 

להטות לת המתה מתתי ישמאל לאתיהם שתשמים. תתמשותיו ותשיתותיו תתית 

המתמש תמם שהמתה אתשים יתתלו תקתם".

רבי יעקב קמנצקי
)ראש	ישיבת	תורה	ודעת(

תה  תתת  תילות, הט ם שלא מיתו  תילות התקו  "י מתותות  שיטתו ת תיו 

תתולי המתתים תאמה"ת ו "ת תתומ המוצה להתמימ שלא תמצוו הומיו – מאה 

ל יל ת"א י"א  מ' שתו ולקמו תמילואים לשם מתימו "אמת לי קת".

רבי אלעזר מנחם מן שך
)ראש	ישיבת	פוניבז	ומחבר	ספרי	אבי	העזרי	על	הרמב"ם(

שיטתו ת תיו תיו מתותות תילות – מאה תשותתו התתיתת תיתיתת התיתומ 

התותתי ) מ' 16(.

 ות תשיטתו ת תיו איתומ השתמשות תמתותות תילות )איילו למי שמתלת 

תת מ להצילו מאיתומ ת מ( – מאה לקמו תמילואים לת"ת י"א.

רבי משה הלברשטאם
)מח"ס	שו"ת	דברי	משה	ור"י	דברי	חיים,	ירות"ו(

שיטתו ת תיו תיתול התקו ותו' – מאה התתמתו תיתיתת התיתומ התותתי 

) מ' 56(.

רבי יוסף שלום אלישיב
)מגדולי	פוסקי	דורנו(

שיטתו ת תיו התמת התקו  "י מתותות תילות – מאה ל יל  מ' תמתת ולקמו 

ת"מילואים" לת"ת י"א.
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תתמיו ת תיו את התומש מתתו לתלת תקתו תמתותת תילות – מאה לקמו שם.

ת תיו שיטתו  "ת תוימ תת"ם המתימ תקתו תתם – מאה לקמו תמילואים 

לת"ת יי"ת.

רבי אהרן יהודה ליב שטינמן
)מגדולי	גאוני	ומנהיגי	דורנו(

שיטתו ת תיו תיתול ותילות התקו – מאה ל יל תמילואים למתתתי התתמה 

ותוו"ת.

שיטתו ת תיו תילות התקו תמתותות תילות – מאה לקמו תמילואים לת"ת י"א.

לקמו  מאה   – ה יו  ממאית  משום  התקו  התמת  איתומ  ת תיו  שיטתו 

תמילואים לת"ת י"ו.

תמילואים  לקמו  מאה   – )"משתה"(  תם  התקו  "י  תילות  ת תיו  שיטתו 

לת"ת י"ט.

שיטתו ת תיו מהו התיו תשההומים מתתתתים לתיתול התקו – מאה לקמו 

תמילואים לת"ת יט"ו.

שיטתו ת תיו  לי' לתומה למי שאיו לו תקו – מאה לקמו תמילואים לת"ת 

יי"ת אות ת.

רבי ש.י. ניסים קרליץ
)מח"ס	חוט	שני	ואב"ד	רמת	אהרן	וראש	כולל	חזו"א(

שיטתו ת תיו תילות התקו תמתותת תילות – מאה לקמו תמילואים לת"ת 

י"א: "מתותת תילות". 

רבי מיכל יהודה ליפקוביץ
)מח"ס	מנחת	יהודה	וראש	ישיבת	פוניבז	לצעירים(

שיטתו ת תיו תילות התקו תמתותת תילות – מאה לקמו תמילואים לת"ת 

י"א: "מתותת תילות".



תשלתמילואים והשמטות )ת"א: לקוטי ת ות( 

רבי יצחק רצאבי
)מח"ס	שו"ע	המקוצר	ושו"ת	עולת	יצחק(

שיטתו ת תיו תילות התקו תמתותת תילות – מאה לקמו תמילואים לת"ת 

י"א: "מתותת תילות".

רבי משה שטרנבוך
)מח"ס	"מועדים	וזמנים";	שו"ת	תשובות	והנהגות;	וש"ס(

תיתיתת  אלי  מתתתו  מאה   – )ו ות(  תילות  מתותות  תיו  ת תיו  שיטתו 

התיתומ התותתי והמותא ממתתת אתמ אלי התתית ל יל  מך "תתוו איש" אות 

א' ותת"ת יי"ת )"מתימות תיש שלא לה תימ התקו"( ולקמו תמילואים לת"ת 

יט"ו )"מתי ות מצת תיתות את ואם"(.

רבי חיים קניבסקי )עמ'	תשב(
)בנו	של	הגאון	ה"סטייפלער"	ומגדולי	גאוני	דורנו(

תשו"ת התמ"ת קתיתתקי תתו"ת "אשי ישמאל"  ל הלתות תילה )ימות"ו, 

תשת"ת(  מ' תשטת, תמ תה  ל השאלה  "י שו"  או"ת תי' ת תי"ט תמתלת 

מאשו צמיך תטילת יתים, שיש ל ייו האם ה"ה תמתלת מק תקתו, השית התמ"ת 

קתיתתקי:

"תשובה: אתומ לתלת תקתו".

מה שהאמיך התמ"ת קתיתתקי )תתימו אומתות יושמ( תאיתומ ותתות תילות 

התקו איי' תמתימיים ותם ות"ש  "י מתותות תילות, ותתשיתות תיתולו – מאה 

לקמו תתוף התימ: "הותיה ו".

תקו  לתתל  "תקתל  ל  צמך  קתיתתקי:  התמ"ת  והתטתת  הומאת  ת תיו 

ותתמיא" – מאה לקמו תתמוך ת"מילואים" ל"מתומ תייומים".

מ"ש שהי' תמ ט היתית תישיתתו שלא תילת תקתו ומ"ש "אתשים מותתים 

ל"מתומ  תמילואים  לקמו  מאה   -- קטו"  תתמ  לקתל  ל  צמם  ולא   – למות 

תייומים"

מאה   – התלל  מו  יוצא  תלי  תילות  מתותות  תל  איתומ  ת תיו   ות מתתמיו 

לקמו תמילואים לת"ת י"א: "מתותות תילות". תתמיו ת תיו איתומ התמת התקו 

תם  "י תם  "י תתמי השתלי הלקט – מאה לקמו תמילואים לת"ת י"ת.
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מ"ש התמ"ת קתיתתקי תתילות התקו תתולה לתמ א תי' וקיימא – מאה לקמו 

תתוף מילואים לת"ת י"ת.

לת"ת  תמילואים  לקמו  מאה    -- תקו"  תתתל  שאשתך  אממתי  "לא  מ"ש 

יט"ת.

שיטתו ת תיו תימוו למי שאיו לו תקו -- מאה לקמו תמילואים לת"ת יי"ת 

אות ת.

רבי שמואל הלוי ואזנר )עמ'	שכה;	19;	54-56(
)מח"ס	שו"ת	שבט	הלוי(

לקמו  תילות  תמתותות  התקו  תילות  איתומ  ת תיו  מתתמיו  מאה  ות   

תמילואים לת"ת י"א )ושם משו"ת שתט הלוי ת"י תקל"ו: שתהו איתומ תמומ 

של תומה ואיו תיק שיש תיות תיתוך ותותתה  ל מאשי הישיתות תתל מקום 

להתהימ תלמיתיהם להמתיק משתית תה,  "ש; ומשו"ת שתט הלוי תי"א תימו 

תאותי  ולם" תתמת האת"מ  תל  תיי  "מותתם   – תילות  איתומ מתותות  קצת:  

מתותת  לתמות  יש  אם  ת תיו  תמתתתו  תתקתלה";  ולא  תתותה  "איתה   – להקל 

תילות למלקט ומהיטתי;   תיוו ו. ואם יש מקום להקל מט ם תהמתותות הוי 

תתתמ "תתישה" "וטתיתה", ולא "תילות"(.


ה ש מ ט ה

רבי	משה	חיים	לוצאטו	)הרמח"ל(

)עמ'	קפח(

ע"ד	הנהגתו	בגידול	הזקן

)מתו של יתותה  אָתאו  ָתּ יש יהו ממתתי  מתי  תתת הממת"ל למתו התאוו 

"אתמות  תת'  שי"ל  תאתמת  תק"א(  ותציה   - תותה"  "לתמי  שו"ת  ת'  ומתתמ 

אתמת  שתי'[(  ]מהתומה  ה'תשת"ט  אה"ק,  ממת"ל,  )מתוו  תומו"  ותתי  ממת"ל 

תת ) מות ק ה(: "ואשמ לא השיתותי  ל  תיו תיתול התקו..תאמת תתמ מתמו 

תתלתיהו". ושם תה מת המהתימ )ה מה 230(: "המ"י תאתאו  תת את יאתותה 

תאתמת  למתו  ]הממת"ל[  תה  שתה..מתיתו  אמת   שמה  תו  הממת"ל  תשהי' 

תו )תשתת הת"ץ( 'תתמ מתמו תתלתיהו' – תאת אוממת ליתי שתה או שתתיים, 

תהייתו תשהי' הממת"ל תו  שמים, או איילו ליתי, הי' תתמ מתתל תקתו".



תשלטמילואים והשמטות )ת"א: לקוטי ת ות - מתומ תייומים( 

מילואים והשמטות

ח"א: לקוטי	דעות	-	מדור	סיפורים
)עמ'	שכח(

*  *  *

מסירת נפש לגידול הזקן

תאמותה  "ת מתימות תיש  ל תיתול התקו תתקוית מלתמת  ולם השתי' 

לה תימ  שלא  תיש  "מתימות  יי"ת:  לת"ת  תמילואים  ל יל  תאמותה  מאה   –

התקו" .

*  *  *

עמ'	שכט

מסירות נפש נגד גזירת הממשלה15

בענין גזירת הממשלה שאסור לגדל זקן ופאות:

 תשהיה המה"צ מתי יהוש  מתותתותיץ' ילת תו תש  שתים, תיקש י ם 

אתיו המה"ק מתי שלמה-ליית מליתצ'תא מהמה"ת מתי שמואל שיתותמ, מתה של 

ליתצ'תא, שיתתו את תתו תתלמותו. קמא המת לילת ותתו אותו תמשתה תמתתת 

תיטיו שאוממת "התקיו מתו תמליאל התקו". התתיל הילת לימש את המשתה 

ואממ: "מתו תמליאל תיקו את התקו . . ."

איתו מתיו את  הילת  תיאמ ל צמו שאם  הילת,  יימוש  תששמ  המת את 

יימוש המילים של המשתה, תוותאי איו הוא מתיו את ה תייו  צמו, והיתיק 

לתתוו אותו  ל המשתה. המת הצט מ מאות ולא ית  אם להותי  לאתיו של 

הילת  ל תוצאות התתיתה, תתמ שתוותאי יתמום לו צ מ מת מאות. אך ת ות 

תו  מצא  תיצת  המת  את  ת צמו  הצתיק  ל שות, שאל  מה  תת תו  תותך  הוא 

ת יתיו תלמותו של תתו. ואת תאלץ המת לתימ לו שתתו איתו יות  איילו את 

ותתמ  ל היימוש שאממ הילת. אתל תשהצתיק  יימוש המילים של המשתה, 

15( מאה תאמותה תמאממו של המת  ממם תלוי "תתולי התתיתות ותתימת המלתושים" תקותץ "היתל 
הת ש"ט" )תשמי, תשת"ו  מ' צו-קתת(.

ח"א:	מדור	סיפורים
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ית תי  "לא  תתולה:  תשמתה  מהול  שהיה  תתימהוו  קמא  היימוש,  את  שמ  

שתל תך תתלה מ לתו של תתי!"

לימים, תשתתל הילת והיה לצתיק, יצאה תתימה מאת הממשלה שהיהותים 

יהיו תייתים לתלת את תקתם. אממ הצתיק מתי יהוש : "תימי ילתותי יימשתי 

את המשתה 'התקיו מתו תמליאל התקו, שמתו תמליאל תיקו את התקו של תתי 

מתו  לאתמ  קצמ  תמו  תו".  תותל לשלוט  לא  ולשוו  אומה  תך ששום  ישמאל, 

תתתטלה התתימה )"תייומי תתיתים" ]תומה[  מ' 300(.

* * *

עמ'	שלב

מס"נ הגה"ק בעל "דברי יואל" מסאטמאר )הוספות(

"תיימ לי המה"ק מתאטמאמ תי"  ת ת ששהה ת ימ ימושלים,  ל אותות 

ימ"ש,  התאצי'ת  אצל  השמתה  תמתתה  תהיותו  אותו  קמה  אשמ  הילאי  התת 

ת תיו תקתו.

"מתיתו הקתוש תתת את את יתיו הקתושים  ם מטיתת תתי לתתות את תקתו 

הקתוש שלא יתתילו  ליו התאצי'ת ימ"ש להשתיתו.

"תאותו ה ת התי ה השמו ה שהתאצי'ת ימ"ש תאו יתאום למקום אשמ 

תולם שהתתתה  והתיתו  מאשו,  את ש מ  ותלתו  אתויים שם,  היו  ישמאל  תשי 

תקו מתיתו ו ות מ ט הם תאים להשתיתו, ולתו תיישו מתימיים  מותית  ל 

למתיתו, תתי שיהיה לו מותו ל ת הצומך ויותל לתלק תקתו מתלי תשש איתומ 

והתיתו המתימיים תתוך השק הקטו שהיה  יתתתו תתישו,  ולא  תומה  ת"י, 

שייך למתיתו.

והתושך  ל ת  מת,  היה  תתמ  למתיתו  והמויא  הקאמיתיאמ  "תשהתי ו 

תתמ תיתה את  יו האמץ, והוליתו  מהם תמ  ל קטמי תתול )ימאתתש קט מ( 

להאימ ליתיהם, ות ת תתיקת תקו מתיתו, שאל המויא את מתיתו "למה תתית את 

יתיך תמטיתת", ומתיתו השית לו שתתמ תה יש לו  תיו  ם האתתים והיה, צוה 

המויא להתימ את המטיתת, ות ת התמת המטיתת תיל מתותו תקתו הקתוש, 

והקאמיתיאמ האימ את המקום תהתמ ה ל קטמי הת"ל, והמויא התי : תה הוא 

תקו תקי ויותל להשאמ ) ת אית א מייתת תאמת   ת קאו תליית ו(.
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"תשתיימ לי ממו מתיתו את המ שה התה התי   ל תה 'תה איתתי יות   ת 

היום מה קמה את'" )י ולת צתיק לתיים, ימק ת'  מ' מת-מט(

"שמ תי מ ת י קת קלייו )מאתשי המתמתי(, שהיה  ם מתיתו תי"  תמתתה 

קאלאמתות תתת משות התאצי'ת ימ"ש ותיימ לי תתלהלו:

ומאיתיו  ותתתתתי לתית מתיתו  "היה תה תמתתה קאלאמתות ת ימ י תט, 

ומיומתם  היה  תות   תי  ת יתי,  לילא  התה  והיה התתמ  מות,  ששומה תשתמוו 

שמתיתו מתתם ומתתק את תל אתת, ו תה הוא ת צמו שתומ ומצוץ, והיה תה 

לתיתוש ת יתי, ושאלתי  ל תה ממתיתו מה תה ו ל מה תה, ותיימ לי שתה  תה 

היה אצלו תאצי אתת ) ת.  ת.( והתמה תו שתאם ת ות שתי ש ות לא יתלת 

את תקתו אתי יתמשו אותו תיתף לאושוויטץ,  תיתי לו: המת מתאטמאמ ימתיו 

 ת שאלך ואתמוש ת תיו, והלתתי להמויא תמ. ייש מ שהיה מאתשי ת לאת ו, 

והתתמתי לו תאויו יילותויי המשמ ות של יאות ותקו אצל המת מתאטמאמ, 

ותמה קשה התתמ ת יתיו להימת ממתו, תתי שיתיו ה תיו.

ותא  ה ת.  ת.  של  להמאש  תיתף  התקשמ  צמו  ייש מ  תמ.  "המויא 

 מו תתיו ותתמים, וט ו  מו שהיות שהוא המאש  ל תה הטמאתתיאמט, ותל 

תהליתות ה תיתים מתתהתים  ל יתו, האיך ת שה תתתמ התה שאיש תמ הת מת 

 צמו ת תיו לא לו, והתמי  קשות תהמת מתאטמאמ.

ווָאמט(,  )הַאלטו  ואמתה  תיתומ  אתשי  שהם  להמאות  מצו  "התייטשים 

ותקמו  תתה,  יתם  ואיו  ייהם,  תא  ל  לא  שהמשלתת  ייש מ  לתמ.  והשיתו 

ותמשו מי הוא שהתמה תמתיתו והשליתו ממשמתו, ואממו לתמ. ייש מ שמתיתו 

א"צ לתלת את תקתו.

"את"ת הלתתי תיתת  ם תמ. ייש מ לתית מתיתו, ומאיתו ש קיתא תלאתת מ 

שהיה מת של הקהלה ה ימית של קלותתתומת ומתמתי תלהת, ישת שם  ם מתיתו, 

לו שאיו  תקתו, תהתתימו  לתלת  יתיו  תתתמיו שישלת  והטמיתו מאת  והיצימו 

 תימה תו תתתמ יהמת ואל י תומ, תשמו  תמ. ייש מ תתתמים האלו,  תה תקול 

ותאיתיש תייטש 'תַאטמַאמ' מ מַאתית מ איך תיו אייך ת קומ ו תָאתו ַאת אימ 

תמ. ייש מ  צמו תליי  ואת יתה  תָאמת',  ָאּישתייתו ת ם  תישט  אייך  תמויתט 

תלאתת מ ואממ לו ת קיצה 'אוו אימ קלויתתתומת מ מַאתית מ ק תט אייך לָאתו 

ווַאקתו ת ם תָאמת',  "ת שמ תי מיי י קת קלייו.
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"ואת"ת תשהייתי תאמץ ישמאל שמ תי תייומ תה מיי ממו מתיתו תי" " 

)י ולת צתיק לתיים שם  מ' ת-תא(.

*  *  *

איך אפשר להיכנס לגן-עדן בלי זקן?

ת ימ ימאת קיים תית תתתת שתתו תולי תימת תשהתי ו לשם. תתית תתתת 

תית  התולם שיצמ המהמ"ל.  מותת  התת  ות ליית  מאותו,  תתל מתתה  מותת  תה 

התתתת  תיק מאות, ומשום תך איו ממשים לאיש להיתתת אליו, אך תשהת תי 

לשם, שלת לי מאש הקהל את המיתתות ותתתתתי יתימה. תיו השאמ מצאתי 

שם יתקת ישו תושו שהיו משומים תו  תייתים מוילאים, ותה אתת מהם:

ותתתת שהיה הממותה  ל שתים  שמ ימתתי  תתול  תתימ  ת ימ ימאת היה 

תלה  תשהתתקו,  מומתה.  מויא  תתומ  מתימתת  והיה  היה  מימי  הוא  הקהל. 

שיתוא  תתי  ה ימ  מת  אל  ממתתה  שלת  קמותה,  ש תו  תי  ותשהמתיש  מאות 

ויקמא אתו ויתוי אתמוו. להית תו, הממתתה תתמה ללא המת, וה תלוו מתמ 

הוא  ותמהמה  התולה,  של  קיצו  התי   לא  " תייו  המת:  תשותת  את  לתתימ 

יתלים מתוליו".

לצאת  לו  תשהתאישמ  מית  התתימ.  התמיא  אתתים  ימים  ת תומ  ואתו, 

מתיתו, תת  אל המת ואממ לו תך: "ת צם, הייתי אמומ לת ות  ל המת, שלא 

אתו  המת  תתמי  תי  שמאיתי  מתיוו  אך  צמתי.  ת ת  אליי  תא  ולא  תי  התתשת 

תתקיימו, איתתי תו ת  ל המת תלל. אתל תתמ אתת תמוה ת יתיי – מתייו שאת 

המת את התיטתוו תי אתי  ומת לקום ממיטת תוליי?!"

יהותים  מתותים  ושם  תתו  תו  יושת  אתי  והתה  "תתלומי,  המת:  לו   תה 

קשישים מתים, ותולם – תקתם מתותל. מתך התתתי שמתיוו שאתה מתלת את 

תקתך ]תמתהת יהותי אשתתת שמתלתים את תקתם תתם[, לא תותל להיתתת לתו 

 תו. מצת אתמ, המי תמומ מ ל לתל תיק שמקום מושתך מיו ת להיות אך ומק 

תתו  תו. לייתך היה תמומ לי שתיאלץ להמתיו  ת שתקתך יצמת, ומק את תותל 

להתקתל לתו  תו".

ותך היה: ת תומ תמו צמת תקתו של התתימ, והוא תיטמ לתית  ולמו. )ת' 

מתתל  ת אה"ק ת"ו, ה'תש"מ ש מ המ שה  ' מטת(.

*  *  *
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תגדל זקן – תוליד ילדים
בס'	"בבא	סאלי	–	רבינו	הקדוש"	)תולדותיו	של	הגה"צ	הר"י	אבוחצירא(	עמ'	299-300:

מי  תל  ושמת  ל  התקו,  ת תיו  מתיתו  מאה  תשיתות  מה  יות ים  "מתים 

שליט"א  טוליתאתו  תיתים  המת  את  התמיו  הק'  מתיתו  י ם,  מלתלתו.  שתמת  

)מאש ישיתת שאמית יותף תתאמ-שת ( לת ותת מלווה-מלתה, ותיקש תי יתוא 

תתיו ללא אתשים תותיים.

אליו  יצמיו  תי  שליט"א  ]טוליתאתו[  תיתים  מהמת  תיקש  י.  משה  "המת 

תתהת ושמש, מו התתם לא תהי' למתיתו קייתה  ל תך שתא  מו.

הק'  ומתיתו  שליט"א,  תיתים  המת  ואתי  ם  אשתי  תת תו  "תמוצאי-שתת 

התיו ת ותת מלווה-מלתה תית המלך. תוך תתי הת ותה, האצתי תמת תיתים תי 

יתקש  תומי תמתה לתמ  תמ קיימא, תי תה לתו שתתיים ימים מאת תישאתו וטמם 

תיקתתו תתתים.

"תתילה תימת מתיתו להתייתת תלל. אך משהמתה המת תיתים להיצימ תו 

תיקשתי מתתו הק' לקמת אליו והתיט תי ואממ: 'אתה לא תייקת תילתים תלל!' 

הת ותה  תממ  אתתתהו,  ת  ומ תה  משה  המת  תתהל  תאלה,  תתמים  למשמ  

התהתו התתמים תאתתי המת משה ותמה  ל מה ולמה לא ייקת תתתים. תתוף 

הת ותה, קמא מתיתו לאתמך ואממ לו: 'אם מוצה אתה ילתים – תתתל תקו, לא 

תתלתו תלל ותלל, אל תתקו ואל תקצמ! ואתי מתטיתך תי תייקת תילתים'.

"הי' תה תמ"ת טתת. תהתתמתות תותית תאתי שות למת לקתל תמתה, תאותו 

 תיו. אממ לי המת: 'אתה מקטתי אמותה, אממתי לך שיהיו לך ילתים! למה לך 

לתוא תל תותש?!'

"תשהתי  תוה"מ יתת  ליתי למתל למאות את יתי מתיתו הק' )תתתמי תת"ל 

שאממו תיית תל אתם להקתיל את יתי מתו תמתלים(. אממתי למתיתו: 'תאתי 

'תו לך הי ם  למאות יתיו הקתושים ולתקמו למתל התת'. המת שתתמתי אממ: 

האתמותה שאתה תא אלי – ו תייו איו לך ילתים, תי ם התאה אתה תא לתשמתי 

תשומה טותה'. לאתמ תתותש הצי ה מ ייתי תי תתתוק אם התקיימה תתמ תמתת 

לתוצאה,  להאמיו  שתימתתי  אתי,  שלילית.  תשותה  ה לתה  והתתיקה  המתי. 

מהמתי לקמו  את טוית התתיקה, ותיקשתי לתצ  תתיקה תותית. שות תשותה 
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. . . תי ם השלישית, לתתהמת הלתומתטית התותקת,  שלילית, ושות תתיקה 

היתה התוצאה תיותית. אך יותמ מתך תמהה,  ל מ שי קותם, ותי למה הי' 

מה  תמך  תתותות,  ל  איתו  תי  ולהת קש  התוצאות  את  תתטתוו  לקמו    לי 

הת קשתי שהתוצאה צמיתה להיות תיותית? תיליתי את אותתה תי תמתת מתיתו 

להתקיים.  תתמ  תמתתו אמומה  תי  תי את האמותה  והתטתתו הם שתט ו  הק' 

תאתי  משתתתלה  מאליו,  שיתתלה  תתמ  ת  לתלות  לא  ממתי  תיקש  תם  מתיתו 

לתשמ לו, ותיקשתי תמתה לתו תתמ. לתקשה תו היטימ: 'מה שתולית האשה 

יהי' תמתל טות ותתמתה!' מתותת תשותתו ית תי שיש לתו תת – ותך הי'".

תמילואים  לקמו  מאה   – תתתותתו  תאלי"  ה"תתא  מהמה"ק  תייומים   ות 

לת"ת.

לקמו  מאה   – קיימא  של  לתמ   תתתולה  התקו  תיתול  ת תיו   ות 

תמילואים לת"ת תוף י"ת )"ט מי המצוה"(.

*  *  *

בירור מראה זקנו של הבעש"ט הק'

של  הותאו תמאממו  ת"   מומיתו הת ש"ט  תקתו של  ת תיו  מקומות  תמה 

המת שלמה אתי"ש )קותץ היתל הת ש"ט – תשמי, תשת"ת –  מ' קמא ה מה 

9( ומהם:

— "תשאממ י"ת שתתים שתישתתת הי' תקתו מתתלק לי"ת תלקים" )תתתי 

אממ  תצ"ל  מל תוויטש  ממתתי  מתי  שהמה"ק  ית,  אות  לת  שו"ת,  מ'  מ"י 

לתתו המה"ק מתי תת תצ"ל  ת"ת, ותיים "תמאה תתי ווָאת ַא מ תטש קָאו ת מ 

תתימ  ומאה  ת"ת  יתי  תותה[,  להתי   ל  יתול  תמתה  ]=לאיתה  הָאמ וו ו" 

תומת אתות )תלאתים(  מ' קת  מך תומה ותילה אות י"ת.

אייתיק האמל מ  מ'  תי"  אצל הצתיק  תצ"ל  מ' הלל יאמיצ מ  — "שאל 

תתומות  שהי'  לו  ת" ,  תה  תצ"ל  הת ש"ט  הי'  מה  אותו  שאל  תי" .  תצ"ל 

ת תיק, מיתי תה הי' ש מות תקתו קשה תמו יתיתות" )משימות התתית מ' מתתם 

מ תתל תותקות ת"ל – תיטמ ט"ת שתט תש"ת – תתית תקותץ היתל הת ש"ט 

תליוו ית  מ' קמא(.
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שיתות  לקוטי  )תת'  השית  להת ש"ט,  שמייתתים  התמותה  אותות   —

 – ת"   הת ש"ט  שאיתו  ממתותיתו  מ"ת  תתה  יש  "תמתומה   :)531 תי"ט  מ' 

תיתמ תהתקו" )ממתתת תומף  י"ת( תיקותי תיקתא   ?( י"ת  ש "י המתומה צ"ל 

ה'תשמ"ת(.

תמי תמו  תמי  הי' מתולק  אתו למתיו שתקתו של ת"ק הת ש"ט  "מתה   —

שאוממים תתיתים תקתלה מתקתים" )תתמי המשיי  מ"ש תמותם אתתממו  "ה 

 "ת תייומ מ שה שאימ  לממו הת ש"ט הו"ת תת' משימות תתמים – להמת 

יהותה תיטמיק  "ה – ת"א  מ' א(.

— ותתתמים אלו אותות התמותה המיותתת להת ש"ט איתא תתתתי המת 

תמוך תמותיטש מ ת"ל ממ תיתות )תתת"י – ומותת תתתתי מתוו שיתי צתיקים 

הת"ל(,  אתי"ש  המת  תמאממו של  הו"ת  מקאייטשתיץ שליט"א,  המה"ק  של 

שתתת שם שתתת יתו תמצאת תמותה אתמת של הת ש"ט, ומותית שם  ל תיוף 

התמותה המיותתת, ו ל אמיתית התמותה שהי' תתת יתו, ותתת  "ת תתה"ל: 

התתימים  תאתת  מאתומיו  תתולות  תיאות  הת ש"ט  לתו  ממאות  "התמותה 

הקטוליים, תם התות  שה מיתו הציימים  ל מאשו מותמ הוא ליהותים תמתמת 

אימויה, אתל התמותה שאתי מתיש ומשים ליתיתם קמות לותאי שתוהי תמותתו 

תתיקתא,  היו תליתמ מ תמתא  תיתו  שאצל הת ש"ט הק'  ו ות  הק' תאמת, 

תאת אוממת שהש מות הק' מתקתו מתתלקות לי"ת תלקים תתתת י"ת מתילתיו 

תמתמי והמת מק למאות ולהתיט תתיקתא קתישא תתמותה התאת ימאה תאמת 

י"ת תלקים תתקתו, תאת אוממת שמתתלקות לי"ת תלקים, התמותה התאת תלקתה 

מתימי' ימטית ת ימ לתות אשמ תתליצי'".

התמאה  ליי  תי  תתימה,  תאו  יש  תלתאומה  הת"ל  אתי"ש  המת  וה ימ 

מהמקומות שהותאו ל יל משמ  שמק ת ת אמימת י"ת שתתים שתישתתת הי' 

תקתו מתתלק לי"ת תלקים, וליי המקומות תאו משמ  שהי' תו תל התמו, וצ"ת.

לת"ת  תמילואים  ל יל  מאה  ת" ,  הת ש"ט  מומתו  של  תקתו  אותות   ות 

יי"ת תתית ת ותהותיות למילואים לת"ת יי"ת אות ה לקמו תתמוך, אותות 

אתיתת התקו  "י תיתוק.

*		*		*
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ה'מחנה חיים' לא יוכל להשתמש בכסף ממגלח זקנו

- אפילו כדי להשקיט את רעבונו

התאוו ת ל ה'מתתה תיים' היה  תי ממות, והוא  צמו ה ית  ל תך תאתת 

מתימיו ותתת: 'תי תיתמ אתותי האמץ אתי קשות, תותל תתלותי תת ומי, מתות 

צממותי, אתל תותה לאלוקים לא יתלו לי לתטל אותי מלימותי. התומה היתה 

התיות שלי, תמאממ המשוממ לולי תומתך ש שו י', ותו'.

אתת  מוילאה.  היתה  המצוות,  וקיום  שמים  תתות  תישו  ל  מתימות 

התייומים שהילתו תתותיתט היה ת תיו הקיתתו  ל מי שתילת תקתו תת מ. 

המתימ היה אתיו הצ ימ של ה'מתתה תיים', שהתי  מתי יום למ ותו של האת 

התתול תתי לשמו  את תיתושי תומתו.

יום אתת התי  לתתמו ותישו תתהלה מאות תשמצא את אתיו יושת ת ומק 

תתי  למתתמוו  יצא  הוא  קמים.  תמים  מליאה  תק מה  תתותות  ומתליו   יותו, 

לו שת לה מותמת  והשיתה  לשאול את אשתו הצתקתית  ל יתמוו הממאה, 

ל שות תו תתי להשית את מותו ותישו מתולשת מ תותו, משום שמתה יומיים 

שאיו תתיתם ימותת לתם.

מו  תתהלה  למוץ  התל  מתי ים,  התתמים  היתו  הצ ימ  ת  האת  תששמ  

מתויים  מיהותי  הלוואה  לקתת  תתי  היהותים,  מתות  אל  תהמ  ש מת  התית 

ולקתות תתמי מאתל שישתי ו את מ תותו של אתיו התאוו.

מקומו,  ומ מיתו  ל  יהותי  תו  יותש  ממוצתו,  תמהלך  הוא  והתה,  ות 

ושואל אתו מתו  יתיו מ ים היום ולאו הוא מץ תתהילות שתתו. האת השית לו 

שאתו - תו, אתתו  שתותותיו תשל מ תותו של אתיו, ושת תיתיו את צ מו של 

האת שתאלץ להתתית מתליו תמים קמים  ל מתת להיית את מ תותו.

שלת האיש את יתו לתיתו והוציא שם תתום תתול מאות של 10 תהותים, 

ומתמם לאתיו של ה'מתתה תיים'.

 תשיו  שה האת את תמתו תתמה תמהימות, תתי לתשמ לתאוו ש לה תיתו 

להשית מ ות ויותל לקתות אתל ולהתיות תישו ותיש תתי תיתו.

ה'מתתה תיים' שמ  את התתמים, אך לא מיהמ ליטול את התתף, ושאל 

את אתיו האם הוא יות  את שמו של היהותי שמתמ לו את  שמת התהותים.
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לת ליו,  התתף  את  שיתתימ  מאתיו  תמש  התתתו,  של  שמו  את  מששמ  

והותי  שלא יותל תשום אויו שת ולם להשתמש תתתף תה, משום שהוא יות  
שהתותו מתלת תקתו תת מו.16

איתו מתימות תיש למ ו תתות שמים ותתות המצוות.

)ס'	עלינו	לשבח	להגר"י	זילברשטיין,	פ'	קדושים	עמ'	שמה(

*		*		*

"לכבוד שבת" או "לכבוד עצמו"...

תיימ המה"ת מ' אתמהם מתתם מ תתל תאמת צקי ת"ל: "התקמתתי לתתיתות 

תת"ת תאמה"ת  "י המת ישמאל ת'ייקותתוו17. למתתי את תישיתת תומה ות ת, 

והמת ת'ייקותתוו למת איתתו תתיא. תשתת תמצ"ה התי  לאמה"ת המה"ת המה"ת 

מ' יצתק הלוי הומוויץ הי"ת – התות  תשם "מ' איצ'ה מתמית"18 – והתאתתו 

השתו ות  שלושת  תתקוית  הי'  התתמ  ות ת.  תומה  לישיתת  תמוך  תמלוו 

והתתומים תתומה ות ת אממו לי שמותמ לתלת את התקו לתתות שתת. תאותה 

 ת תתמ ית תי  ל ליותאוויטש ותתמי התתומים  וממו תי יקיוק. תשתות  לי 

שמ' איצ'ה מתמית תמצא תאתומ, אממתי ל צמי שמתיווו שהוא תתית תמו המת 

ת'ייקותתוו, אתש אליו ואשאל אותו איך תוהתים. תשתתתתתי אליו, תיימתי לו 

התקו  לתלת את  – שתשלושת השתו ות מותמ  ות ת   ל תתמי תתמיי תתומה 

לתתות שתת – והותיתי שתמצותי לת ת האם תה תתוו.  תה לי מ' איצ'ה תקול 

תיך!" )=האם תה לתתות  מם – "תָאת אית לתתות שתת?! – תָאת אית לתתות 

שתת?! – המי תה לתתות  צמך![. והמשיך לתתמ אתי תתמייות  ל האיתומ 

לת ת תתקו ]תל השתה[" )ת' ימאת ה' אוצמו – אה"ק, תשת"ה –  מ' 111(.

*		*		*

16. מאה לקמו ת"ת י"א תיש למתותות תילות תיו ת מ.

17. תתמותותיו תמשך השתים תמת"ת-תמצ"ט תתיתו תת' "תתמוו לתתי ישמאל" – ת.י., תשת"ו.

18. מאה "מתתת מאליהו" ת"ה  מ' 484, שהתתטא המה"ת מ' אליהו אלי תמ תתלמ תצ"ל לאתמ ששהה 

מ' יצתק מתמית תמה שתו ות תתיתו של המת תתלמ תלותתוו )תתתיתות שתת תמת"צ( – שם טיילו יתתיו 

תימת"ת  ת שלא התית שום תתמ קטו ותתול שלא תיממ מייו של המ' יצתק מתמית: "הימים היו הימים 

המאושמים תיותמ תתיי" )מתתתו המה"ת מא"י תלתצהלמ(.
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והמכתב הגיע

לאמתתטיתא(  תת"ת  )שלית  תוימתאמטו  "ה  ת מל  המת  תיקומ  ת ת 

תלותתוו, ת ת התו תות תיימ:

י ם )ת מך תשל"ת( תת תי להמתי מאמתתטיתא, ליתי תתי תי תיקש ממתי 

אתת, שאם לא אתית לי, אשאל את ת"ק אתמו"מ למה לשלש ילתיו המאשותות 

הוא קיתל מתתת תמתה להולתתם, ולמתי י שתולת תתש"ל לא קתלתי תמתה. 

אם תא לך, ואם תהי' התתמתות, תשאל. אממתי שאתי אשתתל.

ת לותת ת מ  א  ת וו ו  ת'אית  ת מל:  מ'  )תלשוו  ליתיתות,  תשתתתתתי 

יתיתות - ]יתיתות מוצלתת[(, המתי תייך אלי ותו', אתמתי אומץ ואממתי למתי 

שאיש התה שאל למה לא קיתל מתתת להולתת ילתו המתי י.

המתי, תלי להתית תלום, יתת את המתימה והוציא מתתת תתות אל האיש 

ההוא והמאה לי,  ת.א. המתי תתמ מתתיק את המתתת אצלו שתתיים, והתתימ את 

המתתת למתימה, וה תימ יתו הק' הימתית  ל קצת תקתו השמאלית, ותם ה תימ 

את יתו הק'  ל תתף תתתו השמאלית, ויותמ לא אממ תלום.

תשתתמתי לאמתתטיתא, שאלתי האיש אם שאלתי. 

תיתתיים התתתלתי  ל האיש, ומאיתי שהוא תות  תתקתו מתתת לתתטמ ותם 

המתתת  את  לי  המאה  ושהמתי  לו ששאלתי,  תיימתי  למ לה.  הלתיים  תשתי 

תתות ומותו, ותם המאיתי לו מה שהמתי תימו  ל תקתו ותתתו.

תות   אתה  המי  תי  תקתו,  יתו  ל  ה תימ  המתי  למה  מתיו  אתי  לו,  אממתי 

תתקתך, אתל למה ה תימ המתי יתו הק'  ל תתתו?  תה לי האיש, י ם הי' לי 

תקו מלא, ולאתמותה התתלתי לתתו  תתקו, ותם י ם הייתי לותש תתת אמוך, 

והתתלתי ללתוש תתת קצמ.

ותיים מ' ת מל, האיש היתיק לתתו  תתקתו, ותם לתש  ות י ם תתת אמוך-

והמכתב הגיע.

*		*		*
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מרן הגר"ח קניבסקי:

הייתי כמעט היחד שלא גילחתי הזקן

תת מתיתו ]התמ"ת קתיתתקי[, תשהייתי תישיתה הייתי תמ ט היתית שלא 

תילתתי התקו. הי'  ות אתת מימושלים ותו לא. היום ת"ה יש המתה תתי תומה 

 ם תקו, י ם תמ ט לא הי'. אתא תצ"ל לקת תתתים, תתתים לתתויו א "י שהיו 

מתולתים, תי לא מצא אתמים  ם תקו )ת' מתתת תומה - תומה, אה"ק, אלול 

תש "ת ית"ט  מ' מיט(.

מרן הגר"ח קניבסקי:

"אנשים מוכנים למות – ולא לקבל על עצמם דבר קטן"

"אתשים לא תוממליים. תאים לתאו תל היום, מתתים צמות תלי תוף, אתת 

תלה, השתי תותל מתתומ, השלישי ת תמ שלום תית, מה הם תושתים – שאתו 

תמתה והתל יתתתמ תמת ? תא אצלי אתם, אתי מתתתל איתה תתמ קטו, תמלי, 

אישמ לתקש ממתו שיתקו, ו ל יתי תך להתיית תו תמתה.  ל ָתָקו תתות תתממא 

– 'התמת יתים תקו'. מה אתי מתקש? תתמ קטו תלתת. אתל אתשים מותתים למות 

ולא לקתל  ל  צמם תתמ קטו..." )ממו התמ"ת קתיתתקי, מיי תתו המה"ת מ' 

א"ש קתיתתקי, תמת"  "משיתה", יא תשמי תש "ו,  מות 54(19.

מרן הגר"ח קניבסקי:

"גם כאן יחזור הזקן לצמוח"

תיתות והמיתו לו תצי  "אתת תא למתיתו ]התמ"ת קתיתתקי[ ותיימ ש תמ 

תתתיא  תה  ת יו  מתיתו שמציתו  אממ  תמתה.  ומוצה  שות,  צמת  לא  ומאת  תקתו 

19. מאה  ת"ת )שמותתים למות מ"ל אתל לא לתתל תקו( תשו"ת משתה הלתות )ת"ט תי' תת(, שתיימ  ל 

ת ל תשותה אתת ש תמ  תימה תמומה מת"ל, ותממ תישו תא אל התאוו הצתיק מתית ט )ת ל ייטת לת(, 

וט ו תיתיו שמותו לשות תתשותה ואיילו להייל  צמו מהתומה ולהמית את  צמו, מק שיתתימ לו 

ה ווו. ותשמאה הצתיק שלאותו ת ל תשותה לא הי' תקו, אממ לו: הוי יתו  תי התומה לא מוצה להמית, 

אתמתא ותי תהם תתית, ולא שימות תהם, ותם תשאמ  תיתים קשה  תשיו להמתות תתשותת המשקל, תי 

איילו אלף שתים יתי' האתם, לא יתייק לתימ  ל תל ה תימות, אתל אתקש ממך שתתתל תקו מהיום 

והלאה.  ות לא התייק המת לוממ לו את שאמ התתמים, מית השית הת ל תשותה ואממ: "מתי, לתל אתי 

מותו, אתל מק אל תאממ לי לתתל תקו!" ומאה ת י"ת תם ל יל תתוף התיתומ ת"מתומ תייומים" ) מ' 

שתט( מת ל תיאמת שלמה ממתומתק אותות תתימ שהי' מותו להתיל תל הוו למיואת תתו – אך מתקשה 

לתתל תקו ויאות למ תו,  "ש.
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תקתם'  תצי  את  ויתלת  תות  את  תתי  תתוו  'ויקת  ת'  יתוק  י'  ימק  ת  שמואל 

יצמת  תימיתו  ת  שתו  המלך  'ויאממ  תתות  תהמשך  שם  התה  מתיתו  והותיף 

תקתתם וישתתם', ואם תו ת ת"ה תם תאו יתתומ התקו לצמות" )ת' קותטמת מתתת 

תותה - תומה ]ליקוטי תתמים ששמ תו ממתיתו התמ"ת קתיתתקי שליט"א מאת 

המת תתלי' הותיתתתמת )אה"ק, אלול תש "ת([ יט"ת  מ' קתת(.

*	*	*

 ות תתמי התמ"ת קתיתתקי ת תיו תיתול התקו תתומם לתמיאות התוף – מאה 

לקמו תמילואים לת"ת יי"ת.

*	*	*

עוד סיפורים בנדוננו

מאה ל יל תמילואים לת"א ת מתים אלו: " מתי  קיתא איתמ";  "תתם 

ולקמו  אתותצימא";  ישמאל  "מתי  מתתלתיץ";  יייתל  שמתא  "מתי  תוימ"; 

תמילואים לת"ת: י"ה אות ת; י"ת: "ט מי המצוה"; יי"ת: "תלישה ותימוק 

יי"ת:  "שיתותים";  יט"ת:  תיש";  "מתימת  יי"ת:  התקו";  ש מ  של  ותתי ה 

"התמת  יי"ט:  )ו ות(";  שו"ת  תהו,  "ש"ץ,  יי"ת:  ימתתה";  מצת  "מתי ות 

יתים תקו"; ותמילואים לת"ת ט תה ומ תה א אות ית.
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מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פ"א: "מכונות גילוח"

"פסק דין" מגדולי הפוסקים וראשי הישיבות:

גדר כל מכונות גילוח – כתער ממש

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

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	תער	אלא	"לא	תשחית",	

וכל	גילוח	שיש	בו	השחתה	אסור	כמבואר	במכות	כא.	וברמב"ם	פי"ב	מעכו"ם.

בכלל	 הן	 שערות,	 בשתי	 רק	 אפי'	 למישעי	 המגלחות	 המכונות	 כל	 ולכן	

איסור	"לא	תשחית	פאת	זקנך".	וכמובן	דאף	על	כל	ראשי	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	

ובו	מבאר	שכר	 זה,	 איסור	 חיזוק	שמירת	 על	 "תפארת	אדם"	שנוסד	 זצוק"ל	

גודל	המקיימה	בזה	ובבא.

יוסף שלו' אלישיב20   א.י.ל. שטינמן    שמואל הלוי ואזנר

מיכל יהודה לפקוביץ      ניסים קרליץ            

חיים קניבסקי

. הגרי"ש אלישיב סירב לחתום על פס"ד הנ"ל עד שיתוכן לאיסור ודאי  20

"יצוייו שתשהתיאו קול קומא תה קמי' מתיתו ]התמי"ש אלישית[, והי' תתות שם שהמתותות תילות הם 

ת'תשש' איתומ ת מ, תימת מתיתו לתתום  "ת,  ת שיתוקו לאיתומ 'ותאי' ולא תלשוו 'תששא'" )ת' אשמי 

האיש – יתקי ממו התמי"ש אלישית – יו"ת ת"א  מ' קמת(.

כאשר דבר איתי מרן החזון אי"ש זצ"ל 
החת"ס  מרן  שכבר  לו  הראיתי  בזה 
כאשר  לאיסור  לי  פשיטא  היה  זי"ע 

ביארתי בעזה"י בתשובה
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נתן צבי פינקל שמואל אויערבאך   

אברהם ארלנגר   ברוך מרדכי אזרחי  ירחמיאל אונגרישר    
מראשי ישיבת קול תורה ראש ישיבת עטרת ישראל  ראש ישיבת בית מדרש עליון   

צבי דרבקין ברוך שמואל דויטש  מנחם צבי ברלין    
ראש ישיבת גרודנא באר יעקב מראשי ישיבת קול תורה  ראש ישיבת רבינו חיים עוזר   

צבי ויספיש ברוך וייסבקר  משה הלל הירש    
ראש ישיבת אבן ישראל ראש ישיבת בית מתתיהו  ראש ישיבת סלבודקא   

גבריאל יוסף לוי דוד כהן  עמרם זקס    
ראש ישיבת באר התורה ראש ישיבת חברון  ראש ישיבת סלבודקא   

שמואל מרקוביץ דוד מן  יששכר מאיר    
ראש ישיבת פוניבז' ראש ישיבת כנסת חזקיהו  ראש ישיבת הנגב   

ברוך דב פוברסקי יהודה עדס  יהושע נויבירט    
ראש ישיבת פוניבז' ראש ישיבת קול יעקב  ראש ישיבת חכמת שלמה   

אריה ליב פינקל אביעזר פילץ  אבינועם פוסטבסקי    
ראש ישיבת מיר ברכפלד ראש ישיבת תפרח  ראש ישיבת ברכת יצחק   

דב צבי קרלינשטיין דב פרוינד  בצלאל פנחסי    
ראש ישיבת גרודנא ראש ישיבת אמרי צבי  ראש ישיבת ברכת אפרים   

צבי רוטנברג  יגאל רוזן    
ראש ישיבת בית מאיר  ראש ישיבת אור ישראל   

הסומך על דעת יחיד )אפילו גדול הדור( נגד כל הפוסקים האחרים – 
"הנה מי שאוחז את קולותיו מחויב לאחוז את חומרותיו"

–	דברי	הגאון	רבי	ישראל	סלאנטר	זצ"ל
והגר"מ	פיינשטיין	זצ"ל	–

ה ית תהקתמת תימ "אומ היום" ת תיתי תיו השמשות )ווילתא, תמת"א(:

ישראל  מ'  תו' תקש"ת  תותי אתמו"מ התאוו התתול צי"   לי תתות  "אממ 

תיו השמשות תמוש"ק  ת תיו  ת"ל  התמ"א  תצ"ל שה ושה תשיטת  סלאנטער 

מתויית ל שות תשיטת התמ"א ת"ל ת "ש ל תיו התתלת תהש"מ שהוא מית 

אתמ השקי ה ואם לא  שה תו הוא תתמתי תתתמי אהתתי, ו ות שמ תי מתתות 

ת"ת  מתויית  ת"ל  התמ"א  תקולות  מי ש ושה  תתלל  שתם  הת"ל  תצוק"ל  תותי 

ת"ל תשאמ תתמים ליי שתה תלוי תתה )תמו שתמה  ל שות תתוממות התמ"א 

ותולתולת ת ימותיו תף ת'  "ש( ליי ש יקמ התתמ תלוי תתתמ אתת אם מאוי 
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לאתות תשיטת התמ"א ת"ל תתת תל היותקים האתמים ליי שהוא מאוי לתתות 

את תולם או אולי התיות לאתות תתתמי היותקים תו' ותיוו שתלוי תתתמ אתת 

את  לאתות  מתויית  קולותיו  את  מי שאותת  ולתו  אהתתי  תתמי  תמו  ת"ת  הוה 

תקיתי  הי' אוממ  ותו  תללה"ה  תו שמ תי ממתו  ותתומה(  )תמו תתש  תממותיו 

וממת"ם  ואליתיו  הש"ת  אמי'  ל  תו  התהות  ת מ"ת  תט לת  את"ת  התאוו 

וטומים ואו"ת ותו"מ תו', ו ות תיתומים אשמ תתתותים"

הת"ל  תתל  )תלא  את"ל  שאיילו  תילות,  מתותות  תתיו  תאממ  אתו  ואף   –

תיתים( שיש לאתות תשיטת מת תתול אתת המיקל תתתו"ת "תתת תל היותקים 

האתמים ליי שהוא מאוי לתתות את תולם" ]תלשוו הת"ל לתתי התמ"א ת תיו 

תיו השמשות[, א"ת, "מי שאותת את קולותיו מתויית לאתות את תממותיו" 

]תתתמי מתי ישמאל תלאתט מ הת"ל לתתי שיטת התמ"א ת תיו תיו השמשות[.

שו"מ תם  תשו"ת את"מ או"ת ת"ת תימו ת שהוא ת צמו תתת שאיו לתהות 

מי  מות המאשותים אלא  תתת  תמו[ התמ"א תשהוא  תתול התומות  ]איילו  תמו 

שתוהת תמותו תתל תתמ

הגאון	רבי	שמואל	הלוי	ואזנר	בעל	שו"ת	שבט	הלוי:

עולם" גאוני  כל  בפי  "מוסכם   – גילוח  מכונות   איסור 
סברת האג"מ להקל – "אינה נכונה ולא נתקבלה"

"קתלתי מתתתו ושאלתו ת תיו מתותת תילות שתתתתי תתה תתמה מקומות 

ואיו תמתי להאמיך, לתו אתתות מק  ת"ת, ושומש האמת תהלתה.

תלי  איתו  שתתומה  ת מ  תלשוו  מאת,  תאותי  ולם  תל  תיי  מותתם  "התה 

המותמ לתו תוקא שיש לו צומת ת מ )תלשוו תממתי מאתימ מ ת מ( אלא תל 

תתיו ותם מתימים שתותך הש מות תמו הת מ המקומי, תמש"ת תשו"ת ת"ת 

או"ת תי' קת"ת, ואם הוא  שוי תך שתותך הש מות ומשתיתם  ת  ומ היתים 

תה ת מ תאומייתא, ואיו תיתו לתיו ת מ התקמא ת מ ולא תלום".

יותמ  "ותה הי' תם מותתם תיי התאוו תתוו איש תאשמ תתמתי אתו ליתי 

מתמשים שתה, ותו יתו  שהתה"צ התאוו תיץ תיים ת ל משתה תמומה ימתם 

מאיתי  תמו  יתי  ותו  תך,  תל  שתותך  תלות  תמתותת  להשתמש  שלא  אתהמה 

שלא  שהתהימו  ישמאל  תתולי  מהמתה  ת מך  שתה  שמותים  מליתי  קומא  קול 

ת מ  איתומ  תתה  שיש  את  שתתתתש  אית,  אית   – תלות  תמתותת  להשתמש 



ס' הדרת פנים - זקן תשתת

תאומייתא, ותם התאוו אתמות משה שמצה להקל תמתותה ת תשיו לא תלק  ל 

יתות הת"ל אלא שהמציא תתמא תאיתה תותתת תלל, אלא  ושה י ולה של 

ותה תם הט ות שלתם  ולא תתקתלה,  תתותה  תו איתה  התאה ]תתישה[, ותתמא 

תתותית מת' תתימ שהקשה תתותו, ו "י יתות הת"ל האמיתי ל"ק תלל" )שו"ת 

שתט הלוי תי"א תימו קצת –מ ש"ק וימא תשת"ו(.

הגר"מ	שטרנבוך:	

להרחיק  חייבים   – תער  ודאי  שהוא  הסוברים  לדברי 
המשתמשים במכונה מהישיבות

וה ימ  ל תתמי יתק תיו התה התמ"מ שטמתתוך שליט"א תשו"ת תשותות 

והתהתות ת"ה תמת"ת: "ותתמו האתמוו ימתמו תתולי ההומאה ומאשי הישיתות 

תאו תאמץ ישמאל, שתל המתלת תמתותה  ותמ תאיתומ תומה, ואתמו את תל 

מתותות התילות. ולא ית תי מה תשתתה היום, והלוא ליתים תילתו תמית תם 

תתי הישיתות תו, מק ת"ה אתשומ תמא. ולת תי איתו ותאי איתומ תומה אלא 

תיק איתומ תומה, ולמ שה איו ת"מ שתייקא תאומייתא לתוממא, מק לתתמי 

אלו התותמים שהוא ותאי ת מ מ"ל, תייתים להמתיק את המשתמשים תמתותה 

מהישיתות שלתו תיוו שאיתם תוששים לאיתומ תמומ מאת, ולתתמיתו מק תתתימ 

אולי אתומ מה"ת ת שמה  תי  תתאי לתמוך  ל המתתים המתימים  להם שלא 

תילות  תאתומ  תהימ  שתשאיתו  יותף  תתמתי  שתתת  ומה  ות  תת מ.  לאויו 

ותמתואמ  תשמתותה  תשמ ת  לא  תילתו  ת"ו  תו  ואם  תתוי,  תיית  וייאות  תקו 

תתוה"ק".

*		*		*

השתמשות  איסור  בענין  ותוכחה  חינוך  בהחיוב  עוד 
במכונות גילוח

בשנת	תש"ס	כתב	הגר"ש	הלוי	ואזנר	שליט"א	קריאה	לאחב"י	שליט"א	בנדון	)ונדפסה	בספרו	
שו"ת	שבט	הלוי	ח"י	חיו"ד	סקל"ו(	וז"ל:

ב"ה,	יום	א'	ואלה	המשפטים	תש"ס	לפ"ק

התה תאתי ל וממ  "ת המתשלה התתולה אשמ מתים  תייו משתמשים 

היות  תאומייתא  ת מ  איתומ  מותץ  ליהם  תיתו   אשמ  תלות  תמתותות 

שהם משתיתי הש מ תת מ ממש, תאשמ יוצא מיומש מתותית הש"ת 

והא  והשתתה,  תלות  תתית אלא  מתות ת"א  "א תת מ תאומייתא לא 
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או"ת  ת"ת  תתשותת  תמתואמ  משתית  אם  תמתימים  איילו  תה  איתא 

תי' קת"ת ומתיתו התו"ת ו ות תו"ת תתולי התומות תאיו תולק, שתה ת מ 

ממש, ותאמתי תה ל ת"ת תתמה תשותות למ שה.

לו  תה היה  ישמאל התתוו איש תתתוו  תאוו  ותהימתא תשהיתי  ותק  ם 

ישוט מאת שתה  וו ת מ ת צמו, ותאשמ תתית תם ממתיתו התיץ תיים 

תי" .

ו ות תתומ לי היטת תאשמ ליתי  שמות  שמות תשתים תתתתש מתותת 

לאיתומ תמומ  "ת  קומא  קול  יצא  אית,  יתתית שתלתה  ת אית  תלות 

ממות תאותי וצתיקי אותתמו, ומאת התמי ו  "ת תאותים וצתיקים שתתל 

תומ ותומ.

 "ת שוממ תישו ימתק מתה, תי הוא איתומ תמומ של תומה, ואיו תיק 

תי יש תיות תיתוך ותותתה  ל ממתיצי תומה התשותים ה'  ליהם יתי' 

להמתיק  המתתתמים  צ ימי  להתהימ  ואתמ  אתמ  שתתל  תיתוך  ומאשי 

משתית תה הממיט  ליהם המתה איתומי תומה תתל יום ויום...

עוד בהמובא ב"פתיחה" לפרק זה )לעיל עמ' שמא-שמג(

– דלפי רוב הדעות אסור לגלח הזקן במכונות גילוח –

ה ימתי ת"א תאיי' אם יש רב ופוסק גדול המיקל, א"א לתמוך  ליו תתה"ת 

)איי' אם מתים מקילים  "י שיטתו( ותתמותת מתתמי ה מוה"ש הל' תתמים 

)התתמ"ת מתת"י( תמי"ת תל"ת: "ת תיו מתהת אם  וקמ הלתה האמיתו התתולים 

יא( תמתהת שהוא  )ש"ת אות  לתיתא תמ"ש אתת מהתתולים  ותל "ת תה יקמ 

תתתת התיו איילו תאיתומ תמתתו אתומ לילך אתמ המתהת וצמיתים לתטלו . . . 

ואם הוא מיתי תאומייתא מחוייבים למחות בכל הכחות ולהתתימם לתיו תומה 

ואם יש איזה מהפוסקים הסוברים כמנהגם אף שהיותקים שתתתתם ממותים 

בדאורייתא  אבל  ההלתה  המתהת  וקמ  תתתה  תמתתו  של  תתמ  הוא  אם  מ"מ 

תיו   שום  להמתהת  תשאיו  אתל  הפוסקים  כרוב  לפסוק  אותם  מכריחים 

מהיותקים מתטליתו לי' למתהתא ]איי' תתמתתו[ ותיימוש אממו תת"ל תמ"ה 

תתמתתו  מיימא  ושם  להו  "ש  שתקיתו  מי  תהתו  תי  איתומא  תמקום  ת(  )טו, 

 "ש".
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עוד בענין שרוב הגדולים אוסרים המכונות גילוח

ו "  להת"מ שמי' תתליצקי מת"ת "תה השלתו" תמת' מאתמ ה'תשת"א 

לתלת  ל וממ מה שתתישט  תתה  "התתי  לת-לת:  תיים  מ'  תקותט' תם  התתית 

התקו תמתותות תשמליות שרוב ככל גדולי הזמן שליט"א ולהתתיל תצ"ל, לא 

הי' ת תם ואיו ת תם תותה מתה תלל . . . ומות התתולים אותמים מ יקמ התיו 

שמ תו  ואם  ממש . . .  ת מ  ותמו  לאויו  תמש  תתה  ש ותמים  ותהייתו  ממש 

שתתול אתת תצ"ל הי' מתימ המתותות המי ל ומתם כל הגדולים אוסרים ואם 

תו איך אישמ להקל תתה"21.

ותו ה ית התמת"צ ואתתמ תמאממו תקותץ אומ ישמאל )תת( "איתמא איתומ 

התילות תמתותה לא לתו הוא, תי תתמ תה תתמ תשאל לתתמים ולתאותים ולתתולי 

התומ האתמוו, אשמ מאת המצאת מתותת התילות  ל יתי תתל, תשאו ותתתו תתה, 

ואתו תתמיתו יה, לא תאתו אלא לתיש איתה תתות, אולי תמצא איתה מתימ, ומקומ 

למקילים תתה, איתמא לא תי שלא מצאתו, לא תתמא, ולא ט ם תמ תמתא, תתתי 

לתמוך  ליו ולהתימ, אלא אף תל מה שתמתו  ליו המקילים מצאתו שאיו תו 

ממש. ותך היתה הומאה הישוטה של תל תתולי ישמאל, מיום המצאת המתותה 

 ת היום התה ותמלוקט היטת תתימ התמת יתים תקו,  י"ש. תאף שתה אוממ 

תימאה,  ואוממים  תאימה  תאתת  ותים  תולם  למ שה  תתה,  אוממ  ותה  תתה, 

21.  ות ת תיו שמו ה תו "שתתול אתת תצ"ל הי' מתימ" – מאה לקמו תתמוך תתתמי התאוו ה"תטיייל מ" 

לי'  שתמומ  מ' . . .  וילא  ל  תו  להתליט  לקת  מ' . . .  מאיו  יות   ]" . . .איתי  מתתו"(  "אמתות  )מתימ 

תָאתט  מ  ]" . . .ווָאת!  מ  ולקמו תתמוך תתתמי התמי"ש אלישית  ולא קתל מו"מ ההיתמ"[,  להתימא, 

ואתתמ  ַא מַאשיו! . . ."  "ש[, ולקמו תתמוך תמתתתו של התמ"ש הלוי  ווָאת אית מתימ  ּיותק  ַא  הָאט 

)ת ל שו"ת שתט הלוי( אל מתתמ תימ התותתי )מיום ט' תיתו, תשל"ת( ]" . . .ומש"ת ת"ת – שאתתות 

מתתת מיותת ליתיתיתו התאוו המותהק מ' . . . )שליט"א( – לא ית תי ל ת  תה התו לת תתה . . . יש לי 

המתש שמי שהוא שתתתיתה שם מימי  תתה. – ואם את  שמתקשים את האמת תם אתי לא אמת   צמי 

ל שות הת"ל"[. ומאה תם תקותץ אומ ישמאל )תליוו תת – תיתו, תשת"א(  מ' תה-תו ]"ויותמ מתה תיימ 

לתו אתת מתתולי תלמיתיו והמומים יה אמה"ת, שי"א ה ימו להתאוו מ' . . . ת"ל,  ל שהתיץ תיים ת"ל 

ושאמ תתולי  ולם מתמימים תל תך תתתמ, ומית תתת הומאה תמומה, שלתה"י התתי תומה לא ישתמשו 

תמתותת תילות, ותיקש שיימתמו התתמ ת יתותים התמתים, ומשום מה לא יצא התתמ ליו ל,  "ת, ואף 

מי שלא יקתל ת"ת, אתו תי לתו תהומאת תל התתולים הת"ל האותמים"[. ו "  לקמו תתשותת הת"מ י קת 

קמתצקי )מ"י תומה ות ת( ]" . . . ותאמת לא את  אם תתולי אממיקא התימו להתיא, ויתתו ששתקו מיתי 

שלא שאלום, והיו תמ לימים תית ם שלא יתקתלו תתמיהם"[ ותמתתתו של התאת"ת ת תמ ציו )ת ל 

"שו"ת תאמ משה"( תיתיתת התיתומ התותתי ) מ' 23(. ו יית"ת  תות המת מיתל תלמו שומקיו תתימו 

"מתת תת ות  ולם" – לקמו תמילואים לת"ת יי"ט תתויו )תה מה(.
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שהמתותה – היא ת מ, ותל אתת תתותתו מתהימ תתל תוקף,  ל תוממ האיתומ 

התמוך תתה,  יי"ש, ו תה המ ייו הת  ת צמך, אם תך אממו מתותיתו ת"ל  ל 

המתותות שתימיהם, מה ת תי ותאממ אתו  ל המתותות תהיום, שמשתיתים יי 

ותו תיימ לתו א"א מו"מ התאוו שליט"א ]ת ל "שו"ת שתט  שתים, ותאמומ. 

הלוי"[, שתותמ מימי ת ומיו, תשתתתתש ת ולם מתותת התתיומת, ת לת שתי 

00, שיצא את תמות תתול,  ליו תתמו והתהימו תל תתולי התומ יה אתת, שאתומ 

להשתמש תמתותה תו, לתילות ייאות המאש והתקו, שהיא תת מ,  "ת.

" . . .ומה שתשמ  לי מים מהמקילים, שתמתו  ל מתתמ ילותי, או  ל 

שאמ מתימים, תמה תמוה התתמ, היתו ת למו תללי היתק וההומאה, ומלתת 

שלא מצאתו שום תימומ משום תמ תמתא,  "ת, לוא יהי' תתתמיהם, התי משום תה 

ת שה תללי היתק וההומאה ילתתמ, הלא תיתו  תל התומה מליאה מתלוקות 

ושיטות, אלא שיש תתמ למשתה, ותתמ ליתק, ותלל להומאה, ותמאש ומאשוו 

תל ולם הלתה תמתים, ותמתואמ למות תש"ת, ותממ"א )תו"מ תי' ת"ה, ותיו"ת 

והש"ך  תתאומייתא,  להתמימ  ות"ש  תמתתו,  תאיתומ  איי'  תהייתו  ממ"ו(  תי' 

תתללי איתומ והיתמ )יו"ת תות"י ממ"ו( הותית, תהייתו איי' תתתת התתול, ת"ש 

תיתקיהם  תלויים  אתו  יום  ויום  האומה,  מאומי  תתמאי  הם  שהאותמים  תאו 

ותל  תת"ל  תוה"ק  תת ת  תו  שהתיתו  והתתולים,   – המתים  והם  והומאתם, 

המאשותים, מי י מות תתתתם, וישוט תתל המשתה מתתמיהם, ומיקל תתתתם, 

ה"ת מתלה יתים תתומה שלא תהלתה, ות וקמ תומת משה, ותימט שתמילתא 

תאיתומא אתו קיימיו, והמיקל תתה תתתת תתימת הש"ת והמאשותים והיותקים 

ליום  המקילים  י תו  מה  לתישיתו,  מתות  מצאתו  ולא  והאתמותים,  הקתמותים 

התיו וליום יקותה, ש ל תוממות שותות ומשותות הקייתו, ותאיתומי ולאויו 

תאומייתא הקילו והיקימו . . . אתו תי לתו תהומאת תל התתולים הת"ל האותמים, 

ה ותתא  למתליתו  תמ  ותשמש  הם,  מתים  תי  ותימט  מתתמיהם,  לתות  לתו  ואיו 

התילאה והתומאה, המותאת )תתותיתא תתיצה( שי"א תליל שתת תילה מתומה 

של ימקים, והתתימה מ'  קיתא למקומה, ומ"ת הקיית  ליו,  תה לו מ"  למ' 

תמליאל, למתתתו מתיתו הלתה תמתים, א "י שאתה אותמ – הם מתימיו, והלתה 

תממותיו  "ת, ואם תך אממ מ'  קיתא למ"ת, א י"י שהי' מתו, ותשיא שתתומ, 

מתותיתו,  שיטות  למות  לתוש  ישמאל  תמ  לתל  שמאוי  להקל,  אתו"ת  ותתתי 

תשת תם להתמימ, ותות  לתמה לאויו תאומייתא, ותו לא מיתי".



ס' הדרת פנים - זקן תשתת

שאין לסמוך על התירים בנדון מרבנים בדורות שלפנינו

ותו הי' ת תו של התמש"ת אוי מתאך, תמ"ש תשמו תתתיו, תת' "הליתות 

שלמה"  ל הלתות תילה י"ת ה ' 34, שהמתית י ם התיתומ  ל מה שתמצא 

לי מים שתוהתיו היתמ תתתמ מתוים  ל תמך הומאה מתומות שליתיתו, ת ות 

שהמציאות תשתתתה מאת ויתתו מאת שתתמ איו ט מי ההיתמ שייתים, ותקט 

את לתותמא  תיו תה של תילות  "י מתותה, שה ולם תומתים  צמם  ל שמו ה 

תשם יותק תתומ ש תמ ]ותתימ התותתי מותא תמה  תיות שאותו תאוו אתו 

לא השימו  תתמתם  ת ות שאותו המתותות שהיו   – תתתמ[  הקיל  ולא  התמימ, 

הש מות לתממי, תמו שמאיתו ת יתיתו תאותו שתים, משא"ת המתותות שתתמתתו 

ות"ת  איו לתמוך תלל  ל אותו היתמ  תת"ת.  ולתו  שמתליקות ה ומ ממש, 

ת י"ת תם תשו"ת אמת לי קת להתמ"י קמתצקי תמ"ש לקמו תתמוך.

המגלח זקנו במכונת גילוח – תפלתו לא נשמעת ח"ו

והתהתות  התמ"מ שטמתתוך שליט"א תשו"ת תשותות  תתתמ  לקמו  ומאה 

המתתים  לתמוך  ל  תתאי  שלא  להם  תתתימ   . . ישיתות  "תתי  תמת"ת:  ת"ה 

המתימים תי אולי אתומ מה"ת ת שמה לאויו תת מ. ומה  ות שתתת תתמתי 

יותף שתשאיתו תהימ תאיתומ תילות תקו וייאות תיית תתוי, ואם תו ת"ו תילתו 

לא תשמ ת תשמתותה ותמתואמ תתוה"ק".

בתער להמגלחים  גילוח  מכונות  למסור  יש  אם   בענין 
להצילם מאיסור גילוח בתער

–	שיטת	הגאון	רבי	אלעזר	מנחם	מן	שך	–

שמט  י"א  מ'  ת"ת  ול יל   16-17 התיתומ(  מ'  )תיתיתת  ל יל  מאה 

ממתתת ממו התמ"ת קתיתתקי שליט"א תשם אתיו התאוו התטיייל מ תשם ממו 

התתוו איש ול יל ת"ת י"א  מ' שתת תשם התמ"א קוטלמ – תאיו למתומ או 

למתומ שום מתותת תילות למי שמתלת תת מ, מק לתוי. "ותשהשתתלו להקל 

 ל המתלתים תת מ, ולשתת ם ש ת"י יתלתו תמתותה, יצא התאוו מתי אל תמ 

שך תתתת תה, ויתק שהמתותה תת מ, ולא הו ילו תתקתתם תלל  ת שיתטלוהו" 

)שו"ת תשותות והתהתות ת"ת תימו מת"ת(.
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שם הערה 2 ) מ' שמא(:  ות התתמה תתה שהשמיט הממת"ם תיו מקיף 

את  צמו – מאה "תיתושי מתתו מאימ שמתה" )להתאוו מת"ת "אומ שמת", 

"משך תתמה"(  "מ תתימ תט, א.

שות  ת"י[:  ליתממו  ממ  ] תות  שם(:   7 והערה  שמה  עמ'  א,  )אות  שם 

ה ימתי תתו המ' אלי תמ שי' ליתממו תמת' אלי )מאומ לי"ת אתמ תשל"ט( שאיו 

הומאת  ימתום  תת"ת  קת  ותמש  תקמ  מק  תילות;  מתותות  "תותמ"  שי'  אתיו 

התאוו ה"תטייילמ" לאתומ מתותות תילות.

"מכונות גילוח" הוי כתער

 וכן מוכח מדברי מרן ה"חתם סופר" ו"חפץ חיים"

החזיק	והוסיף	עוד	ביאור	בזה	בשו"ת	מנחת	יצחק	ח"ז	סס"ג22:

מתותה  ת תיו  קי"ת(  תי'  ת"ת  )מתת"י  תשותתי  ה ימ  ל  ת"מ  "התה 

ההומאה  תתולי  מאת  תהלה  מתתתי  תמה  קתלתי  "ת  אשמ  תשמלית, 

אף  תתמי,  לתלתל  תמך  תמצא שום  לא  לת"מ  לתתמי, אמתם  שהתתימו 

אלקטמותית  תילות  תמתותת  המציאות  את  להתתיש  תתמ שא"א  שהוא 

התוהת תהיום התה מתליקים  ומ היתים לתממי תמו ת מ ממש, ויש משום 

תלות שיש תו השתתה, והתאוו החפץ חיים ת"ל תתימו ליקוטי הלתות 

תמאשיתק   תתת  התשותה,  תתוף  שם  תתימי  שהתאתי  תמתות(  )י"ת 

ש ותמ  אל(  תצי  ות"ש  אל  שקומיו  מה  )הייתו  תם  שמתימיו  התתשה 

ת תה להמתותות  ומה  יתלתו  יי"ש,  לא  תקתם  ויאת   ל מש"ת תתומה 

שתימיתו הת"ל ש ולים תמה ותמה מתמתות יותמ תתלותם  ם השתתם, 

ותמומ שאיו הישט תתתמי החת"ס )תאו"ת תקת"ת( תתתמי ת"מ, תאיו 

תוותת התת"ת להותית "תאיו שום מציאות של תלות והשתתה מלתת 

תתשאמו  קתי  תיימוש  התות"י, שתתת  תתמי  קאי שם  ל  אלא  ת מ", 

הש מות אתמי המתימים, ומ"מ תו תהמה תאלו איתם,  "ת תתת התת"ת 

תאם ש מות תאלו איתם יש משום תלות והשתתה, אלא  ת"ת צ"ל תמה 

שתשאמ את"ת שם ש מ  ליו, והוי תלות תלי השתתה, א"ת המשתית 

22. ומאה תם ל יל  מ' 9 תהתתמתו לתימ התותתי: "המתתתי את התיתומ  ל תושא תה תתימי מתתת יצתק 

)תלק ת' תימו קי"ת( – ותיי המתואמ שם תל ההמצאות התתשות שמתתתשים לתקמים שהתתיו יתקמת 

תקימות היותמ אישמי ל ומ היתים הוי תער ממש".
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את"ת תיית, תה תות"ת, אתל לא מיימי תלל אם תאמת לא תשאמ תלום, 

ומש"ת שם מקותם "תי א"א ליטול תתות ת ומק ת"ת"  ל תמתו תיתמ, 

אתל תשתתו התותים וההמצאות תתמתיתו תי תוטלים ת ומק אולי אישמ 

לה ימ  ת"מ את"ת  תם מה שתתת  הת"ל  ליי  וממילא  יותמ מת מ,   ות 

 ל מש"ת ת י' ת"ת, תהולך תתה לשיטתו "תא"ת למה אממו תתמת"ל 

ת מ ממש,  תמו  המה  תהשתא  תלות  מתותות  תתמיתו שם  ליי  תת מ", 

ותל  וקיים,  אמת  תה  תקמא,  תתתת  לא  תת מ  שם  התת"ת  מש"ת  תי 

תוטא  שתשי ומא  שתש מות  מק  הוא  תתותה  תתתמא  שם  שהותית  מה 

התשאמים אתמ תלות התות שמאת, הוי תלות תלא השתתה, וממילא תיית 

המשתית את"ת, אתל לא תמתותות שתתמתיתו תת"ל. והתתי תתה תושה"ט 

ותותם תתמתת תת תשמ ושמת יתיתו. יצתק י קת וויית"

 .12 א ה מה  אות  ל יל תה"מתוא  מאה   – ] ות תתתמי ממו התת"ת שם 

תשיטת ממו התיץ תיים – ל יל ת"ת י"א  ' שמת[.

שם )אות א'(: הותתה שתו ת"ל להמא"ש תמתימיים ת יו ת מ – משיימ 

איתו  לתממי  הש מ  המתימות  תימיתו  תילות  המתותות  וא"ת  הש מ  מו  תלום 

תתתמ "מתימיים ת יו ת מ" – מאה ל יל תמילואים ל"מתוא".

עוד בבירור שיטת מרן החפץ חיים בדין מכונות גילוח

	)לעיל	עמ'	שמז-שמח(

תיים  תיים" שתילק ממו התיץ  ל יל תמילואים לת"א  מך "תיץ  מאה 

תתומ מתיתו תאשמ מאה שהוא מתלת תקתו תמתותת תלות.

גדולי	הפוסקים	דזמננו:

המכונות	גילוח	של	ימינו	חמורות	הרבה	יותר	מהמכונה	שהזכיר	מרן	החפץ	חיים

התיץ  ממו  ממ"ש  וק"ו  תמת"ש  תתמתתו  תילות  מתותות  לאתומ  ה לה 

תתלקמו  קותץ תשותות  תתימו  אלישית  התמי"ש  תם   – הלתות  תלקוטי  תיים 

תתמוך,  יי"ש. ות"ת תשו"ת מתתת יצתק תם תתשותתו תת"ת הת"ל תתמוך. 

והתו  ת   "ו תה  תי"ת:  קותט'  ל קטמית ת"ת  ת"ת  ות"ת תשו"ת תאמ משה 

והתתותו מתמו מתיתו התיץ תיים תתי"   ת  תה תיקתו המתותות למ ליותא, 

לתתי להתימ ש מות התקו, מאה מ לות, ואם  ל מתותות שתתמתו ת"ת הצית"  
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מתותות  ש ל  תאויו  שתתמתיתו,  מתותות  תותת  ל  הי'  מה  ת"ל  תיים  התיץ 

שתתמתיתו מותץ איתומ תמומ תהתלט".

"ו תה הת  ת צמך, הלא ה'מאשיתק ' ההיא שתימיהם, תיתו  היתה מיו 

תתיומת ית ישוטה, שלא היתה מת ת תשום יתים ואויו לתלת ולהשתית תה 

תל הש מ ממש, וא י"ת התתימה ממו התיץ תיים ת"ל, תת מ, מאתמ שאיתה 

התומ,  את"ו  התתולי  ושאמ  י קת  הצומ  ותו  ו ותמ  לי',  'מאומה'  משיימת 

תמתותות התילות תהיום, המתלים ומשתיתים תל תתמ ש מ התמאה ל יו האתם, 

ישיטא תמתותות תילות אלו איתם תת מ, אלא 'ת מ תמומ' הם" )מאממו של 

וואתתמ תקותץ "אומ ישמאל" תת  מ' תת. ו "  מתתמיו לקמו  הת"מ תו ציוו 

תמילואים לתוף ימק תה, תתמה תמוה התתמ, תהלא יתקי התיץ תיים יושתים 

מאשותה תממלתת התומה ואף תתתמים קלים, והלתה תמותו תתל מקום, ואילו 

תאו תיות ים י לימו  יו מיתקיו(.

שתתימי  מתה"  ימתק  תישו  "שוממ  לשוו  תיוק  ת תיו  שמת(:  ) מ'  שם 

התיץ תיים, ה ימתי ת"א מ"משתה תמומה" תימו תק"ת ת"ש מי ציוו" תקת"ה 

תימו  תתישי'(;  יצה"מ  מתמי  תקא  תתלות  ותתמי  שימי  תתים  לאיתומ  )תתות  

תמ"  )תיאומ הלתה ת"ה ותוהתיו(,  יי"ש ותו"ק. ו י' שו"ת מתתם משית ת"א 

תימו ת"ת. ולה ימ תתתתו"ת הותיף הת"ת תיתת "מאת".

איזה	סוג	מכונת	גילוח	אסר	מרן	החפץ	חיים

תמותים,  מתימים  של  ית  תתיומת  מתותת  אתמ  תצ"ל  תיים  התיץ  "ממו 

)ממו התיץ תיים לא מיימי תמתותה תשמלית שלא היתה קיימת תתמתו תימט 

תיוליו, ליטא ומותי', אלא מיימי תמתותת ית שתה היו מתתימיו תתקויה ההיא 

תו ת ות המתה תמו את"ת תיי שאתי תותמ(" )ת' אמתות מתתו – התאוו ה"תטיייל מ" 

– ת"ת הלתות שותות תיו"ת  מ' קה(.

עוד	בבירור	שיטת	מרן	החפץ	חיים	בדין	מכונות	גילוח

-	ממרן	הגר"ח	קניבסקי	שליט"א	-

"מו"ת התאוו שמ התומה מתי תיים קתיתתקי שליט"א אממ שממתא התיץ 

תיים תי "א אתמ להתתלת תתל תותי המתותות - תלי שום תילוק" )מתתת תתתו 

ממו  תתותת  הוא  תה  מתתת  ]ה מה:  תש "ת(  תיתו  מט'  קולתצקי  יצתק  המת 
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התמ"ת קתיתתקי לתתומ מ"ש תתוותת ממו התיץ תיים תה מת המהתימ לשו"ת 

"מתותות  מת'  שם  )שה תיק   420 ה מה  תת  תי'  )תיו"ת(  ת"ת  אליהו  תתומות 

תילות תהלתה" והתתים  מו המהתימ שם([.

המלצה  התתמה,  למתתתי  תמילואים  ל יל  מאה   - תשלימות  המתתת 

ותוו"ת.

עוד בירור מציאותו של ה"מאשינקא" 

לגילוח הזקן שאסר מרן החפץ חיים

"שמ תי מממו ]התמי"ש אלישית[ )שליט"א( תהמתותה של התיץ תיים 

היתה תמתותת תתיומת מת' 1 של ימיתו" )קותט' "ת ת מתותיתו ת תיו מתותות 

התמי"ש  מ"ש  תיותמ  יותו  ו י"ת  תתויו(.   – תשת"ת  ימושלים,   – תילות" 

אלישית שליט"א תתימו קותץ תשותות )ת"א או"ת תל"ת( "התה המשיתקא 

תתואה  איתו  שתה  מאה  תמליתי  תיים  התיץ  תימי  המציאו  אשמ  )המתותה( 

תתתואה להמתותות המשותללות שתתמתיתו ותתו תל  ות ואיתו תטות שאתמי 

השימוש יהי' מומתש תל ש מה וש מה המי הוא תלתת תאיתומ תומה ממש".

עוד עדות בשיטת מרן החפץ חיים בדין מכונות גילוח

לוקת  הי'  ל יימות  תא  אם  תיים  תיץ  ת ל  תי  שמ תי  תה  תתמ  "אמתם 

תקי ות תף מת ל תתים, שלא ישתיתו תקתם תמתותת תילות" )הת"מ שמואל תות 

התהו מותק מת"ת שו"ת יאת שתך, תמתתתו מ ש"ק שויטים תשל"ת(.

שיטת הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק

"תילות התקו הוא תטא תתול ו ותמ  ל תמה לאויו,  ת"י המתלתים  "י 

המשיתק  ]מתותת תילות[ מאוי להשאימ קצת  קמי הש מות שלא יהי' ת יו 

ת מ, וה"ה המתלתים תמתימיים" )שו"ת אומת משיט או"ת תימו קתת אות 

תת - אתהמות ל תיתי יתת שהיא מתתימ אאמו"מ המת תצ"ל תשתת התתול(.

מתתמיו אלו אתי מואים תת"ל תם להתמאי"ה קוק  תאיתא איתומא תתילות 

התקו  "י מתותות תילות שאיתו משאימות קצת  יקמי הש מות.

וראה להרה"ג שלמה אבינר - תלמיתו המותקה של תתו של התמיא"ה קוק 

- תתימו שאילת שלמה: "למתקתה - מות המתתים אותמים את מתותות התילות. 
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מי וט המתתים מתימים תמתותות מתיומות או תתתאי שלא יצמיתי אתל טות  

יותמ ללתת  ם תקו ולתתוך אותתו מתל הת יות..".

ומאה לקמו תמילואים לת"ת יי"ת אות א תתות  ת ת התמאי"ה קוק  "ת 

שותטים שאיו להם תקו.

שם	)עמ'	שמח(,	יש	להוסיף	דעה	זו:

שיטת רבי חיים-עוזר גרודזינסקי

)הגאון	אב"ד	ווילנא,	מח"ס	"אחיעזר",	ואבי	"ועד	הישיבות"(

ה ית התאוו מתי יצתק הוטתמ )מ"י ישיתת מתתו תיים תמליו( תמ ולם לא 

הי' תיתא לי' להתמת"  מה שהשתמשו תמתותות תילות, והוא ת"ל מיתה תיתית 

 ל תה )אתל לא מיתה תמתים – מיתי התמו והתקויה(. והתתיק  תיו תה תתיק 

איתומ תאומייתא לתוממא. ותתלל לא תיתא לי' מה שאיו מתתלים התקו23.

התמת"   של  הימטי  ה"תימ"  מיי  ת מך[  תשל"ת  ]תשתת  שמ תי  שות 

ת"ל שהי' מתאי תיתו תשתים  שמה שתה, וממ תות מאתקאוויטש שמו )הי' לו 

"מתימה" תוויליאמתתומת, תמוקליו, ומשמש תתימם הימטי של תו"ת מתתולי 

המתתים( – שהתאוו הת"ל הקיית  ל תל אתת שלא ישתמשו תמתותות תילות 

אפילו תחת הגרון )שלא תמקום היאות ]מאה ל יל ת"ת י"י[(, ת"ש לתלת 

תל התקו תהו. ותתללות הי' מ וממ  ל תשיתות  תיו תיתול התקו תולו, והותית 

תלמיתיו  "ת, ומתים השית מלתהות קולא תתה, ותתלו תקתם לתממי תתת.

ומאה תם ל יל ת"א  מך "מתי שמתא יייתל מתתלותיץ".

עוד בשיטת הגרח"ע גרודזינסקי	

ה ית הג"ר אברהם אשר זימערמאן )מת"א קהל ש מי תילה – תמוקליו(:

"אתי מוצה תתה להותי  תי תהיותי תווילתא ת מך שתת תמצ"ה או תמצ"ו 

Schick Shaver למשתתה"ת מ' תיים  ותמ תצ"ל תשליתות מתיתתא  המאיתי 
תומה ות ת ושמ תי תתמימות שהוא לא התימ תתשותתו להם".

]ולה ימ תתה הי' תתוף ימיו תהתמת" [.

23( התמ"י הוטתמ תצ"ל התתים שאתיית תותת תו. ומאה תמילואים והשמטות לת"א מ"ש שם תשמו.
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יש לסמוך על שמועות שגדולי דור העבר  עוד בענין אם 
הקילו בדין מכונות גילוח

–	עוד	בבירור	שיטת	הגאון	רבי	חיים	עוזר	גרודזענסקי	–

לימות  תצ"ל  תיים  ותמ  מתי  התאוו  תצ"ל תשם  "תילתותי שמ תי מא"א 

תתות  לימות  תצ"ל  אתממתקי  יתתקאל  מתי  מהתאוו  ותו שמ תי  להתימ,  תתות 

להתימ, אתל היום שהמתותה משותללת יותמ ותיתמ י ולתה תת מ, אולי תם 

ו ת"י האמת היא שתם תמתותות שהיו תתמו  יש לתשוש שאתומ.  לתתמיהם 

מתי תיים  ותמ, תם הם היו  ת"י תתשש איתומ תומה, וצמיך להתמימ. שות 

מאיתי תקותטמת אתמ שמתיא שהתמ"י הוטת מ תצ"ל ה ית שהתאוו מתי תיים 

 ותמ תצ"ל התתיק התילות תמתותה תתייקא תאומייתא. והתה א"א תצ"ל תיטמ 

תתותש את תמצ"ה, ומה שה ית א"א תצ"ל משם התמת"  לימות תתות להתימ 

הי' לתל היותמ  ל המתותות שהיו  ת שתת תמצ"ה, ואולי את"ת השתתלל יותמ 

ו "ת אממ התמת"  שתמאה שתהו תייקא תאומייתא ותמ"ש" )שו"ת תשותות 

והתהתות ת"ה תמת"ת(.

עוד בשיטת מרן החזו"א )עמ'	שמט-שנא(

 ות  תיות תשיטת ממו התתו"א תתתוו:

שתי  והתי ו  ]התתו"א[,  מתיתו  אצל  ישתתי  י ם  שליט"א:  מי"מ  "מתימ 

ותשיצאו שתי התתומים שאל  מו התתמ,  יצאתי  אתי  תתומים לשאול ת צתו. 

ת ת  תתתמ  תותת  הייתי  שלא  אממתי  שאלו?  הם  מה  שמ ת  מתיתו:  אותי 

מתותת  ]מיו  ת"שיק"  התקו  לתלת  מותמ  אם  שאלו  הם  לי:  ואממ  ששאלו. 

"ייליית",  מתותת  שאלו  ל  המ שה  ]ת ל  שאתומ  להם  ואממתי  תילות[? 

ומתיתו השיתו תי איו תיקא מיתה, ואתומ[" )ת' תולתות התתו"א "מ שה איש" 

ת"ת  מ' קתת(.

שם )שיטת החזו"א דאיכא איסור "לפני עוור" במכונות גילוח(: "קמות 

משיתה של הת"מ צתי תמותיא תצ"ל )שהי' את"ת תי"ת תמשך שתים מתות( 

היא  תשמה  אם  תילות  מתותת  ת"ל  ל  ]התתו"א[  ממו  את  לשאול  תיקשו 

לשימוש, ולאתמ תתיקה הומה מתיתו לאתומ. השולת הי' תמ ת"תת ת מוקת" 

תת"ת, ותש ת השאלה תתת תמקום הת"מ תתו שולמו שליט"א. תיקשו התמ"צ 

תמויתא שיקת את המתותה וישיתה לת לי', אך ממו התתו"א אממ לו שלא יקת 
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)או שתשש שמא יש תתה משום "ליתי  יומ" או שמצה להמאות תוממ האיתומ 

תתה שאיתו תוממא ת למא אלא מ יקמ התיו(. )מתתו הת"מ אתמהם שליט"א(" 

)ת' מ שה איש שם  מ' קתט(.

 למה לא כתב החזו"א ע"ד איסור מכונות גילוח בספריו

 תהותיה  מ"ש תתשותת התאוו ת ל שתט הלוי )הת"ל תיתיתת התיתומ 

התותתי,  מ' 56(, תתת תתו )תמאממו תקותץ אומ ישמאל תת הת"ל(: " ות אממ 

לי א"א מו"מ התאוו שליט"א, שי ם אתת שאל את התתו"א, למה לא מ לה 

 ל התתת, תימומ  ל איתומ המתותה, השית לו התאוו ת"ל, אם אתתות לאתומ 

שתם  ]ותיתו   התקו,  תת"ק  תילות  להתימ  ת"י  צם  מתה  ילמתו  המתותה, 

מ צם תילות התקו תישו תלתה מאת, ות תות ממו התמ"ת קתיתתקי שליט"א 

תתימו אמתות יושמ[".

בירור שיטת הגאון הרצ"פ פראנק – רבה של ירושלים

	)עמ'	שנא(

תאמצ  ההתיתה )של מהתומה השתי' של תימ התותתי( תתקתל מתתת תה 

מאת תאמו תיתו של המצ"י ימאתק:

מכון הרב פראנק
ועד להוצאת כתבי הגאון

מרן צבי פסח פראנק זצ"ל,
רבה של ירושלים

ת.ד. 2172, ירושלים

בס"ד,	יא	מר	חשון	תשל"ח,

למעלת	כבוד	הרב	הגאון,	גזע	ישישים,	רבי	.	.	.	שליט"א.	ניו	יורק,

שלום	וברכה,

מכתבו	לנכון	הגיעני,	והנני	ממהר	להשיבו	דבר.	א(	תשובת	מרן	זצ"ל	נכתבה	לפני	

למעלה	משלושים	שנה,	ואז	עוד	לא	היתה	המכונה	של	"בראון"	שיש	כעת	שהיא	

כעין	תער.	ב(	יודע	אני	ועד,	כי	מרן	לא	התיר	כל	המכונות,	אלא	אלו	שהובאו	לפניו	

וראה	שהם	כעין	מספרים	ושהם	משאירים	מקצת	מן	השערות.

כעת	 פסקו	 בירושלים	 ההוראה	 שגדולי	 אחד	 תשובה	 בבעל	 ידענא,	 עובדא	 ואנא	
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שאין	לתת	לו	מכונה	של	בראון,	ולא	עוד,	אלא	שאסור	למכרה	לישראל,	רק	בעיר	

העתיקה	לערבי.

הנני	בזה	בברכה	מרובה	מציון	וירושלים,	מוקירו	ומעריכו	כערכו	הרם	כבר	אורין	

ובר	אבהן.

שבתי	ד.	רוזנטל
מנהל	המכון

שיטת הגרי"א הענקין
מרא	דאתרא	של	אמריקה24

שיטת התמי"א ה תקיו מתואמת תמתתת שתתת לת ל התימ "יתל י קת" 

) מ' קתא( ות"ל: "תתתמ שאלתו  "ת מתותה תשמלית לתילות, ליי ת תי אם 

האתומ".  ת מ  של  תילות  תקמא  תה  תאיו  להתימ  יש  תתשמ  תות   איתו  הלהת 

את  משותת  והמתותה  תקה  שהמשת  ימיתו  של  תמתותות  מיימי  תלא  ומתואמ 

הש מה. התיאומ הת"ל מתאים ליתו  תיום שתתמתם היתה "תציצה" תשל  ותי 

המשת שהוא יי תמה ותמה מהתתוף תיום. ]תמו"ת תאתמות משה )אה "ת ת"ת 

תי"ת( מתואמ שתוצאות התילות תמתותת התילות שתתמתו היתה שותה מאשמ 

תיתמ  הי מים  תתמות  שום  תמי  הוא  "ואולי  תתו"ת:  ת"ל  תת מ,  תשת שתה 

להמתילים להתתלת שאיתו תלות תת מ"[ )ת' התוי והתצת - ימות"ו, תש "ת - 

 מ' 155(.

הגרי"א הענקין: 

"לבני	תורה	אין	זה	היתר	מספיק"
מאה ל יל ת"א ת מתו, שתתת התמי"א ה תקיו תתימו " תות לישמאל" 

מתלתים  תומה  מתתי  מתים  אשמ  ת(  תימו  תהת"ת  ומתהתי  תיתים  )תלק  יקמ 

תקתם תמתותות תילות תצומת מתימיים או שמשימים תמיו אתק המשימ הש מ 

ותומתים  מ"ש תתמ' ושו"  שאיתו תיית  ל תלות יאות התקו אלא תהשתתה 

אף  התקו  תהתמת  התותמים  מהמאשותים  יש  שאמתם  המשיך  ואת"ת  ותילות, 

תלא ת מ - יטומ אתל אסור, ו "י ט מי המצוה איו להתימ התקו תשום אויו, 

ואין זה רצון התורה אם הוא עובר על הטעם, והתיו שהוא תתיתות להט ם הוא 

מק פתח הצלה בשעת הדחק, ולתו איו תה היתמ לתל ולבני תורה אין היתר זה 

24. תיטוי תה השתמש תלייו ממו התאוו מי"ש אלישית )קותץ "ישומוו" תמך ת' תיתו, תשת"ת,  מ' קתת(.
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מספיק ותותף לתה המי תיתול התקו תתמית תיתי התתתמותם  ם  ושי מש  ואיו 

להתימ התקו אף  "י תם )משתה( משום תשת וממאית  יו,  "ש.

עוד בשיטת הגר"א קטלר
	)לעיל	עמ'	שנב-שנד(

עוד	העידו	תלמידיו	בשיטת	רבם	הגר"א	קטלר	בנדון25:

עדות	תלמידו	הג"ר	אליהו	דב	וכטפויגל

"תאתי תתה לאשמ מה שתתמתו תשתיתשתו ליתי ימות התת אותות מתותת 

תילות שתותמתי תשתאתי ליתי ממו התאוו התמ"א קוטלמ תצ"ל ושאלתי תיי אם 

אישמ להקל להשתמש תמתותה הת"ל . . . ו תה לי תשום אויו לא! ושאלתי 

אותו אם תה תוממא ואממ שתהו מ יקמ התיו. תתתות ותהוקמה תיאות אליהו 

תת ותטיויתל" )מתתתו מיום ת' ת"ת תיתו ה'תשת"ת(.

עדות	תלמידו	הג"ר	אברהם	חיים	נוסבוים

תצ"ל  ישיתה  מהמאש  שמ תי  שליט"א:  ישיתות  המאשי  "לתתות 

תלות מתותית  להשתמש  ם  ההיתמ  משית  שאיתו  קוטלמ(  התמ"א   )מוהמ"מ 

)Electric Shaver( תיוו שאיתו משאימ תלום מו הש מ" )הת"מ אתמהם תיים 

תותתוים תמתתתו משתת ה'תשת"ת(.

שיטת	הגאון	רבי	אהרן	קטלר:

אינו	כדאי	לחלק	מכונות	גילוח	לאלו	המגלחים	בתער

תהותיה  ל  תות של הת"מ יתיאל יצתק יאמ )מתלמיתיו המותהקים של 

התמ"א קוטלמ ומאש ישיתת תמך איתו תת"י( הת"ל ]ת"ת י"א  מ' שתת-שתת[ 

התה התיף יתו  וה"י תמתתתו מיום ת' תיוו, תשת"ת, שם תתת:

תמילים  תצללה"ה  קוטלמ  התמ"א  מו"מ  לי  שאממ   – תקיצומ  "אתתות 

תיצת  "הא  ת"א  מתות  תתמ'  תאיתא  – שמאי  תה  ת תיו  לי  המאשותים שאממ 

תילות שיש תו השתתה – הוי אוממ תה ת מ", שאיו תותת התממא לוממ שיש 

תתה"ת שאותמת מק ת מ, אלא שתיית תתל אויו תילות שיש תו השתתה איילו 

25( ותתאי להתתימ, תתשהייתי תמתיצת תתו, התמי"ת שתיאומ קוטלמ תצ"ל, ת ת תתיתת התתמתו  ל תימ 

התותתי )ל יל  מ' 13(, אממ לי ש תמ  ל מה שתתתתי תשם אתיו התמ"א קוטלמ הת"ל תיתים התימ, 

והתית שתולו אמת. ותתוו התתמים.
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תמתימים, ומאי תאיתא תיו"ת קי"א שתילות תמתימים ת יו ת מ מותמ הייתו 

משום תמתימים איתם משתיתים תל הש מ אלא משאמים מ ט ממתו ולתו איו 

תאו השתתה.

"ותתאי להתית שאתי מומי תצ"ל היה קותה מתותות תילות ומתלקם לאלו 

שהיו מתלתים תת מ תתי להימישם מאיתומ ת מ, ואממ לו המ"מ תצ"ל ]התמ"א 

קוטלמ[ שאיתו תתאי ל שות תו – הייתו מיתי שמתשילם תאיתומ. ושאל אתי 

תצ"ל הלא איתא תתת"ל ) ימותיו לת( תיתא ליה לתתמ תל תית הוא איתומא 

תוטא ולא לי תת  ם האמץ איתומא מתא, ו תהו המ"מ תצ"ל "איו תה איתומא 

תוטא", או, "מי התית לך שתה איתומא תוטא".

"ותותמתי שי ם אתת תיימתי לו  ל יימתומת של מתותה אתת שיימתמו 

שאיתה מתיתת תלום מו הש מות, ואממ לי "תתה ותאי אתומ".

ומ"מ לא היה מו"מ המ"מ תצ"ל מותה תאלו מתלמיתיו שהיו משתמשים 

תמתותות תילות, א "י ש תה לשואלים שהוא אתומ, ויתתו שאילו היה תמומ לו 

שהמתותות משתיתים הש מ לתממי תמו אלו של היום, שאת היה ותאי מותה".

עוד	בשיטת	הגאון	רבי	אהרן	קוטלר	בענין	מכונות	גילוח
–	עדות	נכדיו	–

תו ה יתו מאשי ישיתת "תית מתמש תתוה-לייקוואות" תמתתתם שתתימתם 

תהישיתה הת"ל תיום ת"ת אלול תש "א: "להתהמ מלהתתימ תמתותת שייתמ 

)ותתמו  תתה"  מתמימ  הי'  תצוק"ל  התמ"א  הישיתה  מאש  ממו  שתם  ויתו    . .

 "ת הת"מ מלתיאל קוטלמ, הת"מ ימותם אלשיו, הת"מ תות צתי שותטל והת"מ 

ישמאל צתי תיומאו(.

שאף  קטלמ[,  התמ"א  ]של  המותהקים  תלמיתיו  לי  ה יתו  "תאשמ  שם: 

שלא הי' מתקש מתתומיו שיתתלו תקו, אתל התהימם מאת שלא לתלת תשום 

מתותה" )התמת"צ וואתתמ תמאממו תקותץ אומ ישמאל, תת,  מ' תת(.

עוד בשיטת הגאון רבי יעקב קמינצקי )עמ'	שנו(

)ר"י	תורה	ודעת	וחבר	מועצת	גדולי	תורה(		

שתו(  ) מ'  תיתים  ל יל  המותא  תשיטתו  ת "י  השמו ה  תהותיה  ל 

ת תיו תילות תקו תמתותת תילות –
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התה לאת"ת תתית תימו  ל ת"ת השו"  "אמת לי קת" )קליתלתת, תש"ת( 

ושם תיו"ת תקי"א ת"י מויי  מתתת תשותה לתתתו, ושם תתות:

" . . . "ת המתותה תילות, איו תו תוממא ת למא אלא תתמים שיש תהם 

ממש, ותותאי מתויתים תיימי תתי תמק להתתהת  "י הומאת היותקים תהתם, 

ותאמת לא את  אם תתולי אממיקא התימו להתיא, ויתתו ששתקו מיתי שלא 

מקותל  שהי'  ומה  תתמיהם.  יתקתלו  שלא  תית ם  תמ לימים  והיו  שאלום, 

מהתומות ש תמו, הלוא תמשך התמו תתתתשו המתה תיקותים תמתותות ואישמ 

ש "י התיקותים תאתמ התילות תהם וא"ת תתה"ת קשה לתמוך  ל המתומה".

ו ות תתות שם )מיי השמו ה(:

"ותו יש להומות למ שה שאיו תה תתם תוממא, ותתומ שמוצה להתמימ 

ולוממ  ליו  תו  תילות, איו להומיו לת ומ   ל  צמו שלא להשתמש תמתותת 

שהוא מתיש תוממות ת למא".

עוד	בבירור	שיטת	הגאון	רבי	יעקב	קמנצקי

)ראש	ישיבת	תורה	ודעת	וחבר	מועצת	גדולי	התורה(

בדין	מכונות	גילוח

"תקשמ לשאלתו תתתמ הומאת אתא מאמי ]התמ"י קמתצקי[ תצ"ל  ל תלי 

התימ  לא  ו יתתים שאף י ם  לת"ת מתתמ  יתו  התילות התשמליים, אממתי 

להשתמש תהם. ותם שמ תי אמש מאתת מתתיי יתי' שאתא ת"ל תם תתת מתתת 

 ל תה לתתתו המת מ' ממתתי )תהמת מ' תתימיו שליט"א( תתתומ" )מתתתו של המה"ת 

מ' תתו תהתמ"י קמתצקי מיום ו' שתט תש "ת(.

עוד בשיטת הגאון ר' יעקב ישראל קניבסקי )הגאון ה"סטייפלער"(

]לעיל	עמ'	שנד;	שס[:

"תהמתותות  ת"ה(  יושמ"  "אומתות  )תתימו  קתיתתקי  התמ"ת  תתו  תתת 

. . אאמו"מ תללה"ה ]התאוו התטיייל מ[ הי' מתמימ תתה מאת ואממ  תילות 

שקמות מאת שתהו ת מ ממש ו ותמיו  ליו תמשה לאויו".

ותתימ מתתתי התאוו התטיייל מ "קמייתא תאתמתא"  מ' צה תתית מתתתו 

)מיום ת' ת"ת למת"י ה'תשל"א – להתמ"א קמיתתקי מת.י.( תו תתת:
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לותאי  שקמות  תלות  המתותת  והמ יש  ל  תימץ  ושמ תי שמ "ת  ומת 

תו  תו  ומת תשואת  ימצות  מו  יתתומ  והשי"ת  תתשמ  תות   התותך  שהתמתל 

למ ת"ת  תומ תה. התו"ש י קת ישמאל קתיתתקי.

עוד	בשיטת	הגאון	ה"סטייפלער"	)המשך(
אסור	לגלח	בכל	מכונות	גלוח	–	מכל	הסוגים

)"מקצת  ת"א  מתתו"  "אמתות  תימ  תתשות  ל  הותיות  תקותטמת  ותו 

מאמתות תייו הקתושים של מתתו התאוו התתית מתו ומאומו של ישמאל ממו 

התמי"י קתיתתקי תצללה"ה ת ל הקהלת י קת", תתתם תלמיתו המותהק תאמו 

תיתו התמ"א הלוי הומתיץ, תתי תמק ה'תשת"א(  מ' לת:

תתות   מימושלים  תתומים  למו"מ  שאלוהו  תתותתותי  תשל"ת,  "יומים 

לתלות  ם מתותת תלות ואממ שיש מק  צה אתת תתם, ותל מתותה קמות ש ותמ 

תה לאו, ואממ להם תם תמתותות התתשות מתל התותים והא מאי' שתה מתלת 

את התקו תלק לתממי, א"ת התתיו מתתמא תותך תמוך לתשמ ואממ שאצל ממו 

התתו"א תצ"ל תתו ותתך תמוך ל ומ ממש, ותמתותות שהתלק ה ליוו תותך, 

את ה ומ תתתת ותות  תתלק ה ליוו וה ליוו מתלת, ותו תם תמתותות שיש משת 

תקה מלמטה אותו התתמ וקמות ש ותמ הלאו, ואממו לו שהתמ"מ ייתשטייו 

)שליט"א( תצ"ל תתת השתו  לא"י שיש מתותות תתישות שמותמ התלות תהו 

ואממ מו"מ שאיתי יות  מאיו מ' משה לקת להתליט תו וילא  ל מ"מ שתמומ 

לי' להתימא, ולא קתל מו"מ ההיתמ".

עוד	בשיטת	הגאון	ה"סטייפלער"	)המשך(

שאין	לחלק	בין	מכונה	למכונה	–	כולם	אסורות

תצוק"ל  )שליט"א(  מו"מ  תתתוו:  תיתקתי  שתתות  ות  מה  מ תיק  "התתי 

לו  ואממתי  תלות,  תמתותת  תקתם  למתלתים  תמומ  איתומ  שיש תשש  לי  אממ 

ששמ תי אוממים תשם ממו התתו"א תצוק"ל שיש התתל תיו מתותה ששיתי' 

התתתותים תותתים שתה אתומ תתלות ולתיו מתותה ששיתי' ה ליותים תותתים 

ולא הוי תתוך תמוך לתשמ ו תה  "ת מו"מ שהתל אוממים תשם התתו"א ואיו 

התתל ותתולם אתומ" )תימ אמתות מתתו הת"ל שם(.

תמתותות  תקתו  המתלת  ישיתה  תתומ  להתתתו  ם  מאוי  תאם  שם  מ"ש 

תילות – ת תקו תתמיו לקמו תמילואים לת"ת יט"ת )"מתי ות מצת שיתותים"(.
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עוד	בשיטת	הגאון	ה"סטייפלער"	)המשך(

צריך	לחנך	בישיבות	לדקדוק	המצוות

. . . שלא מתתתים את  "אממ לי מו"מ )שליט"א( תצוק"ל תתות  לישיתת 

התתומים לקיים את המצוות ותקתוקיהו תהלתתו לתו תל הלתה שיש להתמימ 

מתותה  לתלות  ם  תתות   ותו  ת ול,  התתומים  תויל  ל  לתוממא  ולתהות  תה 

תשמלית שתיום תיתה תת מ ממש ואיתו תומה למתותת ית שהיתה י ם שמק 

)תימ  תצץ"  התתתוו  התלק  תי  ממש  לתשמ  תמוך  ולא  תותך  ה ליוו  התלק 

אמתות מתתו הת"ל  מ' תת(.

עוד בשיטת ס' שערים מצויינים בהלכה ]לעיל	עמ'	שנה[

המצוייתים  "ש מים  )מת"ת  תמויו  תלמו  שלמה  הת"מ  שתית  יתו  והותיף 

י'  מ ש"ק  תמתתתו  תילות  המתותות  לאתומ  שו" (  הקיצומ  תהלתה"  ל 

וו ת תיאמת אתם  תילות שי"ל  "י  תקותט'  ל מתותת  )תת'  תולתות שמו"ת 

 מ' תת(: "איו לי להותיף  ל תתמי תאותי ישמאל, אלא שצמיך לתתומ מש"ת 

תתות  תיהותה יו"ת תי' י"א תאיי' אם מ תימ אתו תת  ל תקתו ותותך ש מו 

תמוך ל יקמו הוי תילות שיש תו השתתה ואתומ, ותו תתתם תוימ או"ת תי' 

קת"ת תתת, תלא תתית תתומה ת מ, אלא לא תשתית ותל שלא תשאמ תלום המי 

 תמ  ל לאו תה. וצמיך לית  ת ת"י תתיק תומה הוא, ולתו ישוט ת ת"י התתי 

תומה צמיתים להתמימ".

עוד בשיטת הגה"ק מקלויזענבורג ]עמ'	שנה[

תתשותה משתת  תת"א  תתיו"ת  ושם  יצית,  תתמי  תימו שו"ת  תתית  שות 

שייך  שם  מ"ש  תאיו  תמאה  אולם  תתתו"ת.  תתות  לימות  צתתי  תתת  ה'תשת"ת 

למתותה  שייתים  תתמיו  אשמ  שם  מתואמ  שהמי  ימיתו,  של  תילות  למתותות 

שהמאו לו שלא הי'  וקמ הש מ משומשו והתתיו שמתתו   איתו תות  לתשמ 

תלל. ו ות, ו יקמ, שהמי תשתת ה'תשל"ת ה ית תתתו, תתת"ת ומאש תולל צאתת 

– קלוית תתומת, הת"מ תות וויית )תמתתתו התת' תיתיתת התיתומ התותתי  מ' 

כמה  24(: "שמ תי מת"ק תותתי ממו התה"ק מצאתת קלות תתומת )שליט"א( 

יש  תילות ה לקטמיק שתותתים תמוך לתשמ ממש  פעמים שאותו המתותות 

תהו תשש תתול של איתומ תומה כמו בתער ממש". ותהו משתה אתמותה לתתי 

תשותתו הת"ל.
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ת"ל  מתת  תמצוה  יתו  שהתיתוך  "ומ"מ  תיים:  הת"ל  תתשותתו  ]ואיילו 

תתות  ללמת  אלא  תאתי  לא  ואתי   . . אתומ  אתל  יטומ  תלהממת"ם תמתימיים 

 ל ישמאל . . ומ"מ יש לתהות תמקותל לתו מאתוה"ק  "י האמיה"ק )תש מ 

המצות ימשת קתושים( ותימי קתלה שלא לתלת תלל, ותתה יומשתו מתמים 

ותתתים  ל תלל ישמאל אתיה"מ"[.

עוד בשיטת הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך ]לעיל	עמ'	שנו[

תהותיה  ל המותא משיטתו ל יל שם, תתתו תתתיו תת' הליתות שלמה 

)הלתות תילה, ימות"ו, תש"ת,  מ' יא-ית(:

ות יקמ התילות תמתותה . . למת"ת "התמת יתים תקו" תתת )לאתמ שהמשה 

לו להתיית תותו התתמים הת"ל תתומ שמו ה ת "י(: "ל ת"ת הוא  ושה תתך 

תתמ טות ומו יל ואולי  "י תה יתתממו ויתלתתו התתמים, יהי' תתך הצלה מעון 

חמור",  ת"ל ]מתתתו תשלימות – מאה ל יל תיתיתת התיתומ התותתי[.

ומאה  ות ל יל תתמוך מ"ש תתתיו תת' הליתות שלמה שם שהומה התמש"ת 

ומאה  שליתיתו  תתומות  ממתתים  תתתוו  התימים  לתמוך  ל  שאיו  אוי מתאך 

מהתק  שאיתו  תל  להקל  תתה  שתתו  תמה  ת"  ל"תיוו  תמילואים  תתמוך  לקמו 

המתותה ל ומ היתים – איתו תמאה והוי מתתויו. ולקמו תמילואים ל"תיוו ת" 

תת"ל להתמש"ת אוי מתאך שאיו לתלק תיו מתותה למתותה ולקמו תמילואים 

ל"תיוו ת" תלי"ת התמש"ת אוי מתאך איו להתימ איי' אם יש להתתיו תש מות 

 "י תתותית מתתלת.

עוד	בשיטת	הגרש"ז	אויערבאך

מאה לקמו תמילואים לימק תה )תיותים תותיים", תיוו ו'( איך שהתמש"ת 

תמה מאות  ל תתמת האת"מ להקל תמתותות תילות שי ולתם  "י תתישה ולא 

תיתוך,  "ש.

שיטת שו"ת חשב האפוד

– מכונות גילוח: תער ממש –

ה לה הת"מ תתוך תות יתווא )את"ת התאתתות קהילות התמתים תלותתוו( 

תיתו תשל"ו( תלי"ת  תשו"ת תשת האיות ת"ת תימו קתט )תתשותתו ממ"ת 
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ת יו  תמתימיים  התקו  לתלת  אתומ  קלט-קמ(  תימו  )תיו"ת  תוימ  התתם  ממו 

תהתו תהותתמי' משום שתששו לת ת ממו התת"ת, אתל "מתותות  ושתו  ת מ 

התילות האל קטמית שתתתתשה תהיום היא תמו ה יותמ ויותמ ממתותית מתימ 

תול ה ותמת  ל יתי תתו ת הית, ויש מקום לוממ שאיו תו מתימיים ת יו ת מ, 

אלא ת מ ממש. תת  שהמי תם תתמים שהיו מתתלתים תמית תת מ, השליתו 

היום הת מ אתמי תום, ומתתלתים תמתותת תילות אל קטמית. ויש מקום לוממ 

שתם תלי תתמי התת"ת התי מתותיות אתומות, שאיתו מתימים ת יו ת מ, אלא 

תה  את  תומש  אתי  שאיו  ואף  ממש.  השתתה  תו  שיש  תילות  משום  תהו  יש 

תיימקא משום ט ם המותו, אתל מי ששואל אותי תימטות מה ת תי תמתותיות 

תילות אלה, אתי אוממ לו מה שתלתי שיש להמת  מלהשתמש תמתותית תילות 

שתתמו  ותמתומתי  תו,  תת ה  יתית  אתי  ואיו  התקו.  יאות  לתילות  אל קטמית 

האתמוו תתמתו המקייתים שלא להתתלת תמתותה  ל קטמית".

עוד בשיטת הגרי"ש אלישיב 

ת צמו  אלישית  התמי"ש  שתתת  תשותה  הויי   ה'תש"ת  טתת  תתותש 

אקטואלי  הלתתי  מתוו  תהוצאת  )ת"ת,  "צהמ"  תומתי  תקותץ  ותתיתה  תתתוו, 

]ושות  ית(  ) מ'  שם  ות"ל  ימושלים(  תומת  תומתי  ממתת  שלית  אלי תמ  תמך 

תתיתה תשותה תו תתימו "קותץ תשותות" תל"ת[:

ב.	האם	מותר	להשתמש	במכונת	גילוח.

כתוב	בגמ'	ופאת	זקנם	לא	יגלחו	יכול	אפי'	גלחו	במספרים	יהא	חייב	ת"ל	

לא	תשחית	פאת	זקנך	יכול	אפי'	לקטו	במלקט	וברהיטני	יהא	חייב	ת"ל	

זקנם	לא	יגלחו	הא	כיצד	גלוח	שיש	בו	השחתה.

ובח"ח	זצ"ל	בלקוטי	הלכות	פ"ג	דמכות	כ'	'המאשינקע	החדשה	שמספרין	

בהם	היינו	מה	שקורין	אל	וכ"ש	חצי	אל	כתער	ממש	ותולש	השער	ולא	

לא	 זקנם	 ופאת	 עובר	עמ"ש	 לכאו'	 זקנו	 את	 בם	 נשאר	מאומה,	המספר	

יגלחו'.

הנה	המאשינקע	)המכונה(	אשר	המציאו	בימי	הח"ח	כמלפני	מאה	שנה	

אינו	בבואה	דבבואה	להמכונות	המשוכללות	שבזמנינו	ובכן	כל	עוד	ואינו	
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נלכד	 הוא	 הרי	 ושערה	 שערה	 כל	 מורגש	 יהי'	 השימוש	 שאחרי	 בטוח	

באיסור	תורה	ממש.

מיוחדת	שאין	בכחה	 בירושלים	המציא	מכונה	 א'	 אמנם	שמעתי	שמכון	

להשחית	השערות	והדבר	טעון	בדיקה.

עוד	בשיטת	הגרי"ש	אלישיב

–	בכל	מכונה	יש	לאסור	–

"תל מתותה שיש תה תשש שתות  התתיו תת' ש מות, אתומה. ותתל מתותה 

הלתות  )ת'  ש מות"  תת'  התתיתים  ית ו  שלא  ליתהמ  אישמ  שאי  לאתומ,  יש 

שתת תשתת ת"א  מ' מת הו"ת תת' אשמי האיש – יתקי ממו התמי"ש אלישית 

– יו"ת ת"א  מ' קמת(.

עוד	בשיטת	הגרי"ש	אלישיב

–	אם	יש	לסמוך	על	בדיקת	עור	הפנים	להרגיש	השער	–

"יש הטו תים שאם מ תימים יתם  ל  ומ היתים, וממתישים הש מ, מותמ 

אך  תת מ.  מתלתת  המתותה  שאיו  והותת  הואיל  תילות,  תמתותת  להשתמש 

למ שה מומה מתיתו שתתיקה תו איתה מו ילה, תהמי איי' אם ממתיש הש מ, 

איו תתך מאי' שלא השתית איי' שתי ש מות לתממי מ יקמו, תתתה"ת המי תתמ 

 תמ איתומ תאומייתא" )ישא יותף ת"ת  מ'  ת, הו"ת תת' אשמי האיש שם(.

עוד	בשיטת	הגרי"ש	אלישיב

–	ליכא	היתר	לגלח	בשום	מכונה	–

התמי"ש אלישית אממ לתתומ ליתי  שמות שתים, "ותי אם אוממ לך תליתא 

היתמ לתלת תשום מתותה, התשמ  לתתמיתו?"  תה התתומ: "תתל אשמ יאממ 

לי א שה". השיתו מתיתו: "אתומ" )ת' תימומי תיים ת"ת  מ' ממו, הו"ת תת' 

אשמי האיש שם  מ' קמת(.

עוד	בשיטת	רבי	יוסף	שלום	אלישיב	

שות תא ליתי מתתת מאת המה"ת ותו' מ' י קת מייתליש שליט"א )מאש 

ישיתת "הות ימושלים" תימות"ו( למת תשות א' תת.י. – שם תתות תיו השאמ:
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ואממ  שליט"א  אלישית  שלום  יותף  להמת  הלתתי  מתתתו  קתלת  " ם 

שצמיך להקיית שאתמי התילות יומתש תית שאיתו תלק. ותם את  תייו לא תמומ 

שלא תילתו תאיתומ תמה ש מות. ליי"ת תושתתי שתמציאות איו היתמ".

	עוד	בשיטת	הגרי"ש	אלישיב:

ת(:  ת,  שתו ות"  למתתת  )"ה מות  שתו ות  שי ומיו  "מ  תתימ  ות"ת 

איתו ממתיש  יתיו  יתיו  ל  תהייתו תשמ תימ  תילות שמתלתת התל  "ותמתותת 

תש מות המי"ת תיית מלקות".

עוד	בשיטת	הגרי"ש	אלישיב:

"תתת  קיתושיו"(:  תמתתת  )"ה מות  קיתושיו  שי ומיו  "מ  תתימ  ות"ת 

מתותה  תתתתתש  תתיום  מתות  מתתת  תוף  הלתות  תליקוטי  תיים  התיץ 

שמתלתים הש מ ותמאה שיש תאו קמות לתאומייתא, ותמאה תאם תתמתו שלא 

הי' ת"ת משותלל ואיילו תול ]אית[ לא הוה ת"ת קטו ק"ו תתמתתו שהוא מתותה 

תשמלית תותאי יש תאו תתמ השתתה ויש תאו איתומ תאומייתא".

עוד	בשיטת	הגרי"ש	אלישיב:

ברשימת	שיחה	עם	הגרי"ש	אלישיב,	מרשימותיו	של	ת"ח	גדול	כתוב	בזה"ל:

"תיום א' י' תי תצא ]אלול שתת"ו[ אתמ תילת מתתה אממ לי המה"ת מ' 

ַא  מיט  תיך ש המ ו  תָאל  וויל  המ  טַאט   ת מ  'אוית   . . . אלישית שליט"א 

מַאשיו טָא מ  המ תישט יָאלת ו'.

אית  ' ת  לי  אממ  היותקים.  שהתימו  המַאשית'ת  מה  ם  אותו  "ושאלתי 

תישט תָא ַאתַא תַאך, י ת מ מַאשיו אית אתומ מתאומייתא'.

"שאלתי אותו יש מַאשיו אתת ש ליו אממ יותק א' שמותמ להשתמש תו. 

והשית: 'ווָאת!  מ תָאתט  מ הָאט ַא ּיותק ווָאת אית מתימ ַא מַאשיו! תָאל ת מ 

ּיותק ימ ת ו תיי תָאך ַא ּיותק, ווייל  מ וויית תישט ווָאת  מ מ תט'.  תת"ת". 

]ומאה ל יל ת"ת יט"ו )"מתי ות מצת תיתות את ואם"( ותמילואים לשם[.

שם	עוד	בדעת	הגרי"ש	אלישיב:

תתת המ' משה ממתתי קאמי תמתתת שהתמי"ש אלישית תתו משות לימתם 

תמתים )ותתית תקותט' תם תיים  מ' יא(: "ת ת ממו  מות ההומאה התמי"ש 
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אלישית שליט"א אותות התילות תמתותות, שתתמ תתת מתיתו הת"ת תליקוטי 

הלתות תוף מתות שתם תמתותות תילות המשאמת שתי ש מות יש תו איתומ 

תילות התקו, לתו איו להתימ תהיום תתל תותי המתותות המצויות, איילו  "י 

שלא  תטותים  להיות  אישמ  שאי  ליי  תיתים,  ש מות  ממתישים  אם  תתיקה 

יתתתו ת' ש מות מהתקו מ יקמו והוא תתשש איתומ תומה".

עוד	בשיטת	הגרי"ש	אלישיב:

תו ה ית המה"ת מ' ממתתי תמות )תמתתתו הת"ל התתית תקותט' תם תיים 

מהתומה שלישית  מ' לה( "תם הת ות שהתימו מט מים שותים – תמתותות 

התמי"ש  ותיי ששמ תי תמה י מים מממו  ט"מ   . . תיום אתומים  המצויים 

אלישית שליט"א".

תקותטמת  )ותתית  הת"ל  המה"ת  תתת  ה'תשת"ת  אלול  מ מ"ת  ותמתתתו 

התמי"ש  ממו  הות  תשותת  לית   מ "ת  שאילת  "תתתמ  י(:  שם  מ'  הת"ל 

אלישית שליט"א, תששאלתיו  ל השתמשות תמתותות תילות. – שאלתי תי"א 

תותת אותל לוממ תשמו  ל השתמשות  תו, תאיתה  לתתש אתמ המאשוו שתה 

לא  אחת  שערה  שאפי'  וודאות  דכשאין  נחרץ  מאוד  והשית  תילות,  תמתותת 

הלתות  תלקוטי  תי"   תיים  התיץ  תתמי  את  והותיף  להשתמש,  אסור  תחתך 

 "מ מתות, ואממ שא"ת הי' תתמתו תותאי מתותות של תמתיתו תה שאיו ותאות 

מתויימת  תילות  מתותת  )והותתמ  תהם.  להשתמש  אתומ  ולתו  שי מ,  שתשאמ 

ותו', ואממתי שתיי תתיקתי תם תמתותה תו איו להשתמש(".

דין	מכונות	גילוח	דזמננו	–	כדין	תער

עוד	בדעת	הגרי"ש	אלישיב	

ושם  גילוח]  מכונות  בסוגי  ובדיקות  ]נסיונות  ואילך(  שמת  ) מ'  שם 

תמות  ממתתי  מ'  המה"ת  ות"ת  ואילך(:  שתת  ) מ'  לאיסור[  יסוד  ]עוד  ת  אות 

)את"ת תתיתי הישיתות ותתמ תת"ץ שאמית ישמאל( תמתתתו תקותט' תם תיים 

)מהתומה שלישית(  מ' לת "תתתמ מתותות תילות המצויים  תה, תתתקו תתמים 

ו "י טתתאים מומתים,  צוות ת"ת מומי הומאה,  מתים, מתתמות שותות,  "י 

תי  ותמצאו  ותו'(,  המתותה  היתוק  ותלא  תיולה,  תתיו  ללא  )תם  אויתיו  לתל 

תקות  והוא מתמת  ומתליקה את  ומ היתים למש י,  לתממי הש מ  מתלתים 

המשת מתהתק התתיו  ל ה ומ, ואף קוצצו תלא צימויו של המשת, והוי תתלל 

איתומא ת'לא תשתית את יאת תקתך' )ויקמא יט, תת( 'ויאת תקתם לא יתלתו' 
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)ויקמא תא, ה( שתיאמו תת"ל תהוא תילות שיש תו השתתה )תו"ת שם י"ו ה"ת; 

קיתושיו לה, ת; תתימ מ, ת; שם תת, ת; מתות תא, א(, ולא הוי תתלל 'מתימיים', 

תתולי התומות  ותתמ אתמום  והו תי ולתו.  הו תתוצאותיו  'ת מ'  אלא תתלל 

שליתיתו, י וי' תימ 'תשמל תהלתה' י"י, והתמת יתים – תקו, שו"ת שת ומיא 

ת"ת ת' מא, שהותא שם, אתל תם התי ות שהתימו מט מים שותים – תמתותות 

המצויות תיום אתומים, ותת ת תתולי ויותקי תומיתו שליט"א הותאו תקותטמת 

'תם תיים', ותיי ששמ תי תמה י מים מממו  ט"מ התמי"ש אלישית שליט"א, 

ותתתאמ תקותץ תשותות )ת"א תי' לה( ותתימ ה מות למתתת קיתושיו תף לה, 

תו  ו ל  יותמ ממאה  תים',  ת'התתיוו  תי "א  התת"ת  מתתו  מליצת  ותיתו   ת, 

תימומ התתמ והמאי' התמומה מתמ ת את ההלתה. ואשמיתם שתתיתם לתתות את 

המתים תימתום התתמים ולהצילם מאיתומי תומה".

דעת הג"ר עובדי' יוסף 
)מח"ס	שו"ת	יביע	אומר;	שו"ת	יחוה	דעת;	ספרי	ילקוט	יוסף;	וש"ס(

)ת'  תילות"  תמתותת  התקו  את  לתלת  שלא  ולהתמימ  לתוש  ותתוו  "מאוי 

תילות תאויו  ]ומ"ש ת תיו  יותף" תקי"א ת"ת(.  ילקוט  "קיצומ שלתו  מוך 

שאיתו לותץ תתותקה  ל  ומ היתים – מאה ל יל ת"ת י"א תיותים תותיים תיוו 

ת' ) מ' ש ו-ש ט( ותמילואים לשם לקמו תתמוך )מהתמ"ש תתליצקי([.

עוד	בשיטת	הגר"ע	יוסף	

"אך	למעשה	בודאי	שיש	לחוש	באיסור	תורה	לדברי	החפץ	חיים	והחזון	איש"

לאתמותה תתימתם תמת"  שי ומ מאת התמ"  יותף תו תיתמ לתתי מתותות 

תומה  שתה  מתיווו  תהם  להשתמש  שאיו  תאממ  ותו  תקו  לתילות  תתיומת 

לת מ, "האיתומ של לא תשתית את יאת תקתם, תל תם  ל מתותה, תמיתה ולא 

ממתישים 'קוצים' תה תמת הית  ל הלתי"  תת"ת. ממ"ש שם תמאה שתתמ תו 

ממ"ש תתימו הת"ל תיש להקל אם איתו לותץ תתותקה  ל  ומ היתים. שות 

התי  ליתי תימ "הליתות מותמ השלם" ת"ת )ליקוטי תתמי התמ"  יותף(, ושם 

ת"א ת מך "תילות" ) מ' קתת-קתט(: "אך למ שה תותאי שיש לתוש תאיתומ 

תומה לתתמי התיץ תיים והתתוו איש . . יתקו שתהו ת מ ממש . . מו המאוי 

להתמימ לתל מי שאישמ לו שלא להתתלת תמתותה תשמלית". ושם מ שה 

מת: "מתיתו שליט"א ]התמ"  יותף[ תימת את תתיו לתתל את תקתם מוקתם תתל 

האישמ".
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עוד	בשיטת	הגר"ע	יוסף	

"ראוי	ונכון	מאד	לכל	איש	מישראל	שלא	לגלח	הזקן	במכונות	

גילוח	המצויות	כיום"

לאתמותה התי  ליתי "קמיאה קתושה", תתת"י הת"מ יצתק יותף תתו של 

תהתאם  אשמ  תתות  ושם  יותף'  'ילקוט  התימים  תתמת  ומתתמ  יותף  התמ"  

לתתמיו של אתיו התמ"  יותף, מאוי ותתוו מאת לתל איש מישמאל, ותימט תתי 

הישיתות היקמים שלא לתלת התקו תמתותות תילות המצויות תיום. "ואף שיש 

הטו תים שאם י תימ יתו מלמטה למ לה וימתיש את שמשי הש מ איו תתה 

איתומ, התה איו תה ישוט תלל ליי ההלתה, ואתמ שמאיתו את  ותי המשתות 

של מתותות התילות, ההיתמ התת' הוא קלוש מאת, וקשה לתמוך  ליו תשויי, 

ולתו יש להשתתל תמאת לא לתמוך  ל התמים... ולתו תותה קתושה  ל תל 

אתת להיתהמ תתתמ ולתוש לאיתומ תומה, ולתהות תתתתמ ומה' ישאו תמתה".

מ"ש ת תיו תששות מיתי שיתותים – ת תקו תתמיו לקמו תמילואים לת"ת 

יט"ת.

ותשי ומו הקתו  תמוצש"ק )תשא תשת"ת( אממ התמ"  יותף את התתמים 

תלהלו )ותתיתו לאתמ מתו תמותף יום - ליום(:

תקתם, יש לה ימ להם שהתומה אממה ולא תשתית  "התוהתים לתלת את 

תילות  תל  תשתית',  ולא  תתות  אלא  'תת מ',  תתומה  תתות  לא  תקתך".  יאת 

שיש תו השתתה הוא אתומ. מתותות התילות התשמליות המצויות תיום הם 

משתיתים ממש,  וקמים את השי מ משמשו, יש תהם תיק תתול מהתומה שתל 

אתם שהוא  ושה תו, הוא  ותמ  ל הלאו של 'לא תשתית יאת תקתך', לתו אתי 

מיי ץ להם שאל ישיתתו לתממי את התקו, לא ישתמשו תמתותה תשמלית של 

תילות אלא ישתמשו תתל תתמ שישאימ מ ט שי מ, למשל מתימים שלא ת יו 

ת מ, ואם י שו תו תתוא  ליהם תמתה, תוהי מצוה תתולה. אתי מוצה להצית 

את תה מיתי שיש אתשים המתה לא יות ים, 'תי לתל ה ם תשתתה', משתמשים 

תמתותות תילות שהיא תשמלית והיא  וקמת ממש את השי מ, תה תמו ת מ, 

ואתת  תל אתת  התה,  לתתמ  מתות  ולא מצאו  תומתו,  תאותי  תה  ותתמ  מתו  ל 

שלא  השי מ,  מ ט  יקמי  שישאימ  ל שות  שיתול  מה  תל  י שה  המתתלת, 

יתתוך תל השי מ תי תה אתומ, לאו מו התומה, תמשה לאויו,  ל תל יאה ויאה 

תיית לאו אתת, לתו תל אתת ואתת  ליו להיתהמ מתה, ולשומ ים ות ם ו ליהם 

תתוא תמתת טות".
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דעת הג"ר מיכל יהודה ליפקוביץ
)מח"ס	מנחת	יהודה	וראש	ישיבת	פוניבז	לצעירים(

מכ'	מיום	ו'	כ"א	אדר	תשס"א	)נדפס	בקונט'	סם	חיים	עמ'	לג(:

שלו'	וברכה	וכט"ס,

על	מה	ששאלת	בענין	הגילוח	במכונה,	הדבר	פשוט	בתכלית,	אחרי	שהורה	

זקן	ס"ק	מרן	החפץ	חיים	זצוק"ל	שגילוח	במכונה	זה	איסור	דאוריתא	ועוברים	

בחמשה	לאוין	מה	יש	לדון	בזה,	דק"ו	במכונות	של	זמננו.

כמו	מסם	המות,	 לכל	הפחות	 איסור	 על	ספק	 אפי'	 לעבור	 יחרד	 לא	 מי	 ולב	

ובדבר	זה	שגדולי	פוסקי	זמננו	שליט"א	פוסקים	לודאי	איסור	ודאי	שזה	לירא	

ולחרוד.

ודע	לך	כי	אחת	הסיבות	שמחפשים	להקל	בנידון	זה,	בא	מצד	הרצון	והמשיכה	

לחומריות	והנאות	עוה"ז,	ועיין	ברבינו	יונה	משלי	)פ"ג	ז'(	וז"ל	גם	אתה	צריך	

לדעת	כי	אין	מגיעין	לשלמות	היראה,	זולתי	בעשות	העולם	הזה	הבל	ותפלה,	

והיות	האדם	בעיניו	עפר	ואפר	רמה	ותולעה	בעמדו	לפני	הש"י	.	.	.	ומסיים	ולא	

יגיע	אל	היראה	מי	שישים	העוה"ז	עיקר,	והרי	תכלית	האדם	להגיע	אל	היראה	

כמ"ש	"מה	ה'	אלוקיך	שואל	מעמך	כי	אם	ליראה	וגו'.

יתן	הקב"ה	ונזכה	שיערה	עלינו	רוח	טהרה	ממרום	ונכיר	כולנו	את	האמת.

מיכל יהודה ליפקוביץ

שיטת הגאון רבי אהרן יהודה ליב שטיינמן

בתשובה	לשואל	בדין	מכונות	גילוח,	כתב	וזה	לשונו:

דאורייתא	 איסור	 בזה	 שיש	 לודאי	 קרוב	 וזה	 אסרו	 ישראל	 שגדולי	 כידוע	

לדבריהם	ואין	מה	להוסיף	בזה.

אהרן	יהודה	ליב	שטינמן
אור	לכ"ד	אלול	תשנ"ח

בני	ברק	יצ"ו
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עוד	בענין	שיטת	מרן	הגראי"ל	שטיינמן	בדין	מכונת	גילוח

"מי ם לי ם תותמ ותי ומ תושא תילות התקו. ואוממ מאש הישיתה ]ממו 

התמאי"ל שטייתמו[ תתימ תי תמתותה תותאי אתומ, ואיילו לתלת  ם משתה איו 

מאוי מיתי ממאית ה יו, שתמאה שתילת  ם מתותה. ואיילו אם הומיו מתקשים 

ממתו לתלת, לא ישמ  להם" )תשם התמאי"ל שטייתמו  "י התתמותא שלו, המת משה 

יהותה שתייתמ, תמת"  תיתמ השתת, ת"ה שתט תש "ו(.

דעת הג"ר יצחק רצאבי

)מח"ס	שו"ע	המקוצר	ושו"ת	עולת	יצחק(

מכתבו	מיום	שני	ג'	אדר	תשס"א	)נדפס	בקונט'	סם	חיים	עמ'	מד(:

אותות  ה תי'  ת תי  תמתתת  לתלות  מתתי  ליה,  שאלותי  לאשמ  תתמשתי 

מתותות התילות המשתיתות את יאתי התקו אשמ תיוצות תתמתיתו למות, ותמ ט 

שאיו תומש ואיו מתקש ותתלה ומתתה היימצה מאות, התם שאיו ת ת תומה 

ולא מות תתמים תותה מהם, ויש לאתומ את תולם תי תיתם ת מ ממש או קמות 

לו מאות, ולא לתמוך  ל תמיותות או הש מות שאיתו מתלתות את השי מ  ת 

 יקמו, ומי מייות תמקום לאויו תאומייתא, ותם תתתממ שתתלק מו המתותות 

המיו תות לתתיומת האש, אתומ לתלת את התקו, והמקום תמוך הוא יתתומ תל 

ימצותיתו.

יצחק	רצאבי

שם אות ת )איתומ מתשש שמא תתתק התשמ לתוך התקתים של המשת( 

] מ' שתת ואילך[:

דעת הג"ר ש. י. ניסים קרליץ
)מח"ס	חוט	שני	ואב"ד	רמת	אהרן	וראש	כולל	חזו"א(

מכ'	מיום	כ"ח	שבט	ה'תשס"א,	הנד'	בספר	חוט	שני	)תשס"ב(	ענינים	שונים	עמ'	ריח:

על	דבר	השמוש	במכונות	גלוח,	אף	דמבואר	בשו"ע	סימן	קפ"א	דבזקן	גילוח	

במספרים	כעין	תער	שרי	ותער	דוקא	אסור	מכל	מקום	כפי	הנראה	במכונות	ע"י	

דחיקה	נכנס	העור	לבין	החריצים	והוי	תער	ממש,	ואף	אם	יזהר	שלא	לדחוק	רחוק	

הדבר	שלא	יכשל	שהרי	בשערה	אחת	עבר	על	איסור	דאורייתא,	על	כן	פשוט	וברור	
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שאי	אפשר	להקל	בשום	סוג	מכונה	ולהכנס	לספק	דאורייתא,	וכבר	נאסר	הדבר	

ע"י	רבותינו	בדור	הקודם	החפץ	חיים	והחזון	איש.	ובדיקה	ע"י	משוש	שערות	אחר	

הגלוח	אינה	מועילה	לחשש	זה	כלל.

	ש.י.	ניסים	קרליץ

דעת הג"ר משה שמואל שפירא )ראש ישיבת באר יעקב(

אדר  כ"ז  מיום  אביו(  עיני  למראה  )שהי'  שפירא  יהודה  צבי  נפתלי  הרב  בנו  מכתב 
ה'תשס"א, ונדפס בקונט' סם חיים עמ' לו:

נעימות	בימינכם	נצח,

בדבר	שאלתכם	לידע	דעת	מו"ר	אבי	הגאון	הגדול	רבי	משה	שמואל	שפירא	

שליט"א	בענין	מכונות	הגילוח,	אשיבכם	את	אשר	שמעתי	עת	נכחתי	כשנשאל	

על	כך.

פשוט	 זה	 הרי	 נמשך	 שהשיער	 הגילוח	 מכונות	 על	 כי	 תשובתו,	 היתה	 וזאת	

שעובר	בהשתמשות	במכונה	זו	באיסור	דאורייתא	ממש	וגם	במכונות	שאינם	

מושכות	את	השיער	יכול	להגיע	לידי	איסור	ע"י	שהבשר	נדחק	למכונה	)אפי'	

מקומות	 יש	 הרי	 	– ובכללות	 מכך,	 להשמר	 מאוד	 וקשה	 אחת(	 קלה	 בנגיעה	

גם	אסור	 )בשיער	העליון(	שיש	מהראשונים	שסוברים	שמספרים	כעין	תער	

ובשו"ע	כתב	שיש	לחוש	לדבריהם,	ואולי	מכונות	שלנו	חשיבי	כמספרים	כעין	

תער.	והשי"ת	יפרישנו	מכל	חטא	ועוון.

אות	ג:	

המסירים  דרוב  משום  גילוח  מכונות  לאסור  נוסף  טעם 
זקנם מגלחים גם במקום פאות הראש

)עמ'	שסד	ואילך(

תת'  תתתיו  תמ"ש  תה  מט ם  )תם(  לאתומ  אוי מתאך  התמש"ת  ת"ל  ותו   

הליתות שלמה  ל הלתות תילה  מ' יא "ותימט שמתים תתשלים ואיתם תהימים 

שלא לתלת תמקום היאה  ת ה צם התתתוו".

שם: תותף  ל המותא שם תמות המתימים תקתם מתלתים תם תמקום יאות 

המאש )תהוא  ת למטה מו האותו( תאויו האתומ למות הת ות )אף תמתימים( 
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מיאל  ת"מ  שמשוו  "מתי  ממה:  מך  לת"א  מ'  תהשמטה  ל יל  תם  מאה   –

הימש".

שם )תשי ומ יאות המאש ה"ה  ת למטה מן האוזן(: שו"מ תם תילקוט 

העולם,  רוב  טועים  היאה  "תשי ומ  מתת(:   ' ( קתושים  לי'  לו ת"  "מ ם 

ו ותמים  ל הלאו התה תל ש ה ותל מת  . . יש להימת  מלתימ הש מות . . 

עד למטה תיותמ מן האוזן . . שלא לית  תתה ית. ותהו תתמ שאיו תו תתמוו תית 

. . ואיילו תמתימים אתומ".

המסיר זקנו ע"י סם ליכשל בהקפת פאת הראש

מאה לקמו תמילואים לת"ת י"ט משו"ת תשותות והתהתות שהמתימ תקתו 

 "י תם  לול לתמה יותקים ליתשל תהקית יאת המאש.

עוד בשיטת הגר"ח קניבסקי

– האם איכא מכונת גילוח "כשרה"? –

השית  "תשמה",  תילות  מתותת  תמציאות  איתא  אם  השאלה  תמ תה  ל 

התמ"ת קתיתתקי שליט"א תתה הלשוו: "התתוו איש אתמ תל מתותה ות"ת תל 

תתולי התומ".

הסרת הזקן במכונות גילוח:

ק"ו ממ"ש בשו"ת אגרות משה בענין חלב ישראל לבני ישיבות

תתת הת"מ שמ וו יצתק של תיתת מ, מו"ץ ה תה התמתית  יה"ק ימושלים 

תותת"א, תמתתתו מט"ת איימ תש" :

"ת תיו התמומ שלא יקילו ת"ו ת וו התמומ של השתתת התקו שיש תתה 

תמשה לאויו תאומייתא ולהמתה יותקים שיש תתה  ות לאוויו.

"מה שתיקשתם ממתי שתם אתי התל יתתות תתה שלצ מיתו המתה תתי תומה 

תתול  לאתם  לתמת  שלא  תתי  תתיתות,  של  תתמ  שתה  ותושתים  תתה  מתלתליו 

תתה  שיש  היותקים  תתתולי  תתה  תאמיתות  אממים,  ייו  תקצימת  תתה  המיתו 

תמש לאויו תמתואמ תמת' מתות ושו"  יו"ת תי' קי"א ותשו"ת מתתת יצתק 

שתה  תי "א  והתתו"א  תיים  התיץ  ממו  תשם  התיא  ותתויו  קי"ת,  תימו  ת"ת 
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איתומ לתל אתת ולא מק לימא שמים, ו יי"ש שתיאמ תל תה תאמותה ותטות 

ט ם ות ת,  "ת ישוט שתל אתם לא יקל תתה להתימ תקתו ותימט לתתי תומה 

שיושתיו ולומתיו שצמיתיו לתקתק יותמ מאתמים ולתמות מתל צל ותשש של 

אתמות משה  תשו"ת  ו ייו  י"ת,  ת"ק  צ"ה  תימו  יו"ת  תטו"ת  תמתואמ  איתומ 

תמתתו  איתומ  ל תיו תשש של תלת  תו"ם שתה  תימו ל"ה שתתת  יו"ת ת"ת 

שתישיתות צמיתים להתאמץ ולתתך אותם ליתו להם תלת שתה תשמ לתו"  

לתתתילה אף שתה תמוך תהוצאות תתולות ומצת התתיי של הישיתה הוא קשה 

תומה  לתתי  ומאוי  שתתאי  שית ו  ולימות  תיתוך  מ תיתי  הוא  תה  שתם  משום 

להתמימ אף תשיש מק תשש איתומ תמתה יתתותתו למאות איך לימא מאיתומיו 

 יי"ש תתתמ הקילומיו ל יתים, א"ת ק"ו לתת"ת שתה תהמתה איתומי תאומייתא, 

ותטתותי שתל מי שלומת ומתקתק תמ שיו לא יקל תתה ולא יתיש קולות  "ת 

תומה,  איתומי  המתה  ל תומ  ל  של  מתוק  מתשש  לתמות  תתהמ  ויהא  קולות 

ו ייו ת יוו י קת  ל ה יו י קת תתיתושיו למת'  "ת תף ת'  "ת שתתת תותתת 

מתולה להמקיליו תתה שהתקו הוא אתת מתימתי טהמה שלהם  יי"ש והותאה 

תתמתי תשותה יו"ת תימו קי"א ת"ק ת"י.

הקת"ה  יתתימ  ישמאל  טהמת  ם  של  ליושתה  ה טמה  שיתתימו  "ותתתות 

תמהמה טהמתו של ישמאל  "י משית צתקיתו תתתיו תית מקתשיתו ותיאמתיתו 

מתוך מתמים ותתתים תת"א".

דעת הג"ר אברהם ארלנגר

תתת הת"מ אתמהם אמלתתמ )מ"מ תישיתת קול תומה ת יה"ק ימות"ו( תיי' 

"מאומ הש מ"  ל ש מי תשותה למתיתו יותה )ש מ שלישי  ת(:

"ותם תהשתתת תקו יש יימצות  "י תתמים הט ותים התמ ה ותימומ שהם 

המתותות השותות שמצוי תאויו שיש לתוש תמקמי ת מ וצמיתים הומאת תתם, 

ומי שתתהמ מתשמ שהומה תו תתם ) ' תוליו ל"ת  "ת( מאוי לו להמת  מתל 

אויו שתלוי תתתמים שאיתם תמומים ומותתמים להיתמ".

שיטת שו"ת מגדל צופים בדין מכונות גילוח

היותקים  "לת ת  תשאלה  תו  לת  תי'  תיו"ת  ת"א  צויים  מתתל  תשו"ת 

תילות  תמתותת  להתתלת  מותמ  האם  תמתימיים,  התקו  את  לתלת  המתימים 
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ו "ש  תת מ".  שתתתלתו  תמו  תלקים  שת שים  תאויו  היתים  את  המתלתת 

שהאמיך להותית "שתמומ התתמ שהיתמ תה ]לתלת התקו תתל מתותות התילות 

תתת ת תם של תל היותקים".  שיש משת תקיקה הימותה  ל התתיתים[ הוא 

]והאמיך שם לתתומ תתמי המת שתתי מייומט ת"תתומיו" תמך ית  מות 205 

ותתמי המת אומי תתתמת תתטאוו "אמתות" מתאמיך  מ"ה תשת"ה,  "ש[. ות"ת 

תשו"ת מתתל צויים ת"ת תיו"ת תי' לת תמתותות תילות של היום שמתלתות את 

היתים תאויו תלק ממש תתליקות תילות הת מ יש איתומ להתתלת תהם תתיוק 

תמו תילות תת מ,  "ש.

עוד בשיטת השו"ת קנין תורה בהלכה בענין איסור מכונות 
גילוח )וגילוח בפלאסטיק חד(

תשו"ת קתיו תומה תהלתה ת"ת תי' ת אות ת' התיף יתו שתית תתתו"ת וה לה 

"תתתמ המתותות תילות תתתתי קצת תשו"ת קתיו תומה ת"ת )תי' תת( ותיאמתי 

תקשה להקל תמתותות תי מתתתשים תתל יום לתמי ותא שתם התתתוו וה ליוו 

תותתים מתיוו שתיתו משות להשתית לא יתתיו תיו טות למ  ותתית תת' התמת 

יתים – תקו תאמה"ת. ומאה שם שתו ת תיו תתיו של ילתטיק וה לה "ל "ת 

ישיטא תאיי' לת ת התיים שאל ]ת"א תת"ת[ אתומ תמש"ת תתמה תתאתו לא 

ואתת"י  תתה  שייך  תלאת"י  משום  ההיתמ  אטו  תתה  יל"   תילות  תמך  תתשת 

ל "ש, אתל תתיו ילתטיק תת ו ושה מלאתת ת מ ה"ת לא ת יו ת מ מק ת מ 

ממש ותמ"ש התמ"ש ת"ל של ]שו"ת תותת"ת יו"ת תי"א[ תאטו ת מ של תמתל 

ותה ישוט תי התית"מ המייצמים ת מ של ילתטיק תל תוותתם  תתית תתומה 

תול מתמתל תמו תשתית ת ת תם לשימוש אתילה תתיתים תאלו  יותמ  תי הוא 

ותמו"ת  ושים לתילות ת מ תתה תשל תמתל ואתומ תישיטות".

ו יי"ש שמתיים ת תיו מתותות תילות "ולא אמת  מלתתות של מה שתתות 

תתה הי' תתוץ לאמץ תמות  תקים של אתת"י  ם התוים ושמיהם ו שו"ת תת"ת 

או"ת )תי' קת"ת קת"ת וקת"ט( וא י"ת י צתי תתשותה הת"ל ש ת"י יתיתו קצת 

תקו שאת איו מקייתים ת"ת לתלת תקה מו התקה ולא יתאו לאיתומ תומה תאתת 

מיאת תקתם, אך יה תאמציתו הקתושה לא אתיו תלל לאיתהו תו לת מתלתיו 

תקתם ממי הם מתתיישים ותימט התתי תומה תישיתות ותוללים, ו י' להתית"א 

ת"ל יו"ת )תי' קיא או"י( מש"ת תשם האמית"ל תאיתומ תמומ ל שות התקו תשום 

אויו, ו שו"ת תתמ מלתיאל ת"ת )תי' תו( שהמתלתים תקתם תמתימים ת יו ת מ 



תשיהמילואים והשמטות )י"א: "מתותות תילות"( 

 י"ת מתתה המתשלה שההמוו מתלתים אף תת מ והלומתים המתוייים שתמת 

ימאת ה' תלתם  תי איו  תה מומה   – תיתם להמאות היתמ תמתימים ת יו ת מ 

ולא יתושו לימיצת התומ שת שה  י"ת התילות תהיתמ ותיותמ מאוי לתתי תומה 

ליתהמ תתה תי מהם ילמתו תל ההמוו והקולמ תלוי תצואמם  ת"ת ו ות תתת 

למתהת  תה  תקתם  אלו שמתימיו  תל  מואיו שתמ ט  תאת  ו ות  תלהתים.  תתמים 

קתו  לתתל תלומית ת"ת" ) "ש שהאמיך תאיתומ תיתול תלומית(.

 – גילוח  מכונות  ע"י  זקנם  המגלחים  שרוב  ג:  אות  שם 
עוברים על אזהרת לא תקיפו פאת ראשכם:

מאה  ת"ת תשו"ת תשותות והתהתות ת"ה תמת"ת. ומאה תם קותץ תשותות 

תם  תי' קת"א ש"יש להתמימ  ת למטה מהאתו  יו"ת  להתמי"ש אלישית ת"ה 

תמתימים ]ת יו ת מ[".

עוד ע"ד איסור מכונות גילוח  - מטעם אזהרת הקפת הראש

מאה יי' מאומ הש מ  ל ת' ש מי תשותה למתיתו יותה )ש מ שלישי  ת( 

ימות"ו(:  ת יה"ק  תומה  קול  תישיתת  )מ"מ  אמלתתמ  אתמהם  הת"מ  תתת  שם 

יות ים  שאיו  מצות  י"ת  שוממי  תיו  תם  ה תמייתים  מתו  תה  תאיתומ  "התה 

תתקתוק מקום יאת מאש ואיו שמים  ל לת לשוו השו"  )קי"א ת"ט( מתתתת 

ש מ ש ל יתתתו ו ת למטה מו האותו מקום שהלתי התתתוו יוצא ומתימת 

שם ותל מותת מקום תה לא תית  תו ית,  ת"ל. המי לך תהתיא ש ותמ  ל שתי 

לאויו תמקיף ותתיקף, ותל י ם שמתתימ  ותמ, ואם  "י אתמ ת"ת  ותמ תלאו 

תתיקף וליתי  ומ. ותמה יש לתמוה  ל מתים שתמתם תתתמים אתמים ליתהמ  ל 

קלה תתמומה ותלאו תאומייתא איו להם תהימות תלל, המקום י וממם ויתתימם 

תתשותה לשמומ  ל איתומ תאומייתא תמאוי, ואת ה' הטות יתימ".

אורך המינימום בשער פאות הראש

– שיטת הגרי"ש אלישיב –

ת תיו שיטת הממת"ם )תתימות י"ה, יא( ת תיו לתוף מאשו ל יקמו, לי"ת 

התמי"ש אלישית, תתצי ת"מ תותאי שיצא מתל התיקות, ויש תתה משום קייול 

ש מה לשתים )ת' אשמי האיש – יתקי התמי"ש אלישית – יו"ת ת"א  מ' קמת(.
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שם )בענין שיעור אורך השערות של פיאות הראש( ]עמ' 
שסד[ ולקמן ח"ג טענה ומענה א אות א )עמ' תקסא(:

מנהג חב"ד בזה

ת תיו מתהת תת"ת תתות  שי ומ אומך הש מות של ייאות המאש, מאה ת' 

אתמות קותש )ליותאוויטש( ת"ת  מ' ט )ממתתת תו תשמי, תשת"א(:

"ותתותו הקושיא או הה מה, התה ההתהתה שתותת, ת.א. שלא לתתו  תלל 

תייאות המאש, לא מאיתי' תתותתי תת"ת, ואתמתה. ואישמ לוממ תתה תמה 

שתי  של  האמות  ל מת  שלא  תמתתתו,  תם  שמומת  הט ם  תם  ואולי  ט מים, 

מפורש שהאמית"ל  תיקותים מהי"ת תיקותים תתיקתא קתישא, ותתל אויו המי 

הי' תותתו ומקצמו תמתימים )ש המ"צ וט מ"צ י' קתושים(. ו "י האמומ 

)תותה  אתליתו  תמיתה  תמתתת  תמומה,  הומאה  תת"ל  הומאת  תה  תלה  ל  המי 

לת, ת(: מת אתא תמי' תמתא מהדר אתמי ותת הואיל ותייק מיומי' תמת תהתא. 

 יי"ש תמש"י. ואת"ל המי ת"ש וק"ו תתתוו תיתו, שתתה לא מק תתומ המת אלא 

מ שה מת...  "י הת"ל מתואמ – שהקושיא ורבה היא אתמתה  ל אלו שאיו 

תות יו תלל – היפך ממ שה מת תהאמית"ל התי. ו ייו ת"ת תמתי תשותה ליו"ת 

תקי"א שתיתים הו ותו'. ותתמתי תיים ושלום תתת"י שלא לתוף היאות אתומי 

אתתו )איתמא מה שצייו שם המלקט לת"ת ותו' – וצ"  תתישוטו – תת"ת ותו' 

המתותמ תש מות הגדלות אתומי האותו(.

בירור שיטת האריז"ל בזה

ותתימומ שיטת האמית"ל תתה )ליי שיטת תת"ת(, מאה שו"ת צמת צתק 

תקי"א  יהותה  לתם  תתית  "ו י'  ושם:  או"י,  תצ"ת  תיו"ת  )מליותאוויטש( 

תתק"י תשם האמ"י תתת תשמתי ים ייאות המאש למקום התקו ממש שות איו 

 ליהם שם ייאות המאש. ואישמ יימש תו תוותת הממת"ם. ואי"ל הממת"ם 

מתימ אף תשמתי ים להתתלת ייאות התקו שתלתיים ה ליותים והאמית"ל לא 

התימ מק תשמתי ים להתקו ממש, תהייתו תמקום ייאות לתי התתתוו". והתיאו 

להצ"צ תתה תתמת"ת יו"ת תקי"א ת"ט ותשו"ת מתשתות ת צה )תיו"ת ת"ת 

תתוף התשותה תתתמי תתו המתתמ(.

ומאה  ת"ת ת"מתהת הממ"ת" תתימ "ליקוטי תייומי התוו תיות" )להמה"ת 

ו: "מקיית  אות   241 תמיתתלאת(  מ'  הלוי  תאת  המשיי  תתו"ת המת מתתם 
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להשאימ ייאות  ת לתי התתתוו, תהשיטה השתי' שמתיא ת"ק אתמו"מ הצ"צ, 

ואממ שהתלל הוא, שתשהצ"צ מתיא שתי תי ות – אף שאיתו מתמי  – צמיתים 

לתהות תהת ה הת'".

]מה שי"ל תתימומ התילוק תיו "התתלת ייאות התקו שתלתיים ה ליותים" 

ו"מקום ייאות לתי התתתוו" – מאה שו"ת וישת הים )להת"מ י קת משה הלל 

שליט"א – ימות"ו, תשת"ת( ת"א תי"ת[.

בענין	גילוח	העורף	במכונות	גילוח	–
	ראה	לקמן	במילואים	לח"ב	פ"ג.
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הוספות

 לדיונים נוספים בדין מכונות גילוח
)עמ'	שעג(

גילוח  במכונת  להקל  אפשר  אם  א.  ל"דיון  הוספה 
מטעם גרמא" )עמ'	שעג	ואילך(:

  יית"ת שו"ת המ צתי תיו"ת תימו ממ"א תהתיא מתתמי התאוו מתי אל תמ 

תומתוו )את"ת ומ"י טלת( שיטומ תממא איתו אלא תמיתה ותתתקיו אתל תל"ת 

תם תממא תיית מלקות. והתהמ"ת ה לה תתתל תממא תאיתומיו איתא איתומא 

תמתתו ותמומ טיי מאמימה ל תו"ם.

הוספה ל"דיון ב. אם יש עצה להקל ע"י זהירות שלא להדק 
המכונה לבשר" )לעיל עמ' שעו ואילך(:

והתה מאשית תל  ליתו לצייו תי המתותות שהותתו  ל שולתתו של התמצ"י 

התשמ  תיו  התוצצת  המשת  תאשמ  היו  תשתים  ליתי  שמות  ות ימי'  ימאתק 

לתתיתי התילות הייתה תתה ו תה מתו של היום ושותה תצומתה. ותותאי שאיו 

להשוות למתותות התתישות. תהתה א "י שהמתותות הישתות שליתי  שמות 

תשתים תילתו תצומה אתומה, אך תה הי' אתמי מאמץ והיתוק שלא תתומה תלל 

ותלל למתותות התתישות יותמ שהלתו והשתימו  ות ו ות. ולא שייך תמתותות 

היתים  תשטת  מתוימים  תתלקים  ליתות  להיתשל  תלא  להתתלת  התתישות 

ואיילו תתילות התי  תיו ותלא היתוק המתותה. ואם שם הייתה ההתהמה לא 

ללתוץ ולא להתק, תאו תמתותות התתישות ההתהמה צמיתה להיות 'למתף'  ל 

יתי ה ומ, תתמ שאיתו מציאותי. שתו, ת צם התתת המתותה  ל יתי המתתלת 

תוצמ היתוק מתייק תתתי להיתשל ליתות תתלקים מתוימים, ואם תם מהתקים 

ימושלים  והתצת,  התוי  תת'  מת"ת  תאמותה  )מאה  ויותמ  יותמ  תתשלים  מ ט 

 יה"ק, תש "ת, תקותטמת תתוף הת' מאת הת"מ אליהו תמ י,  מות תת ואילך(.
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דעת	מרן	החזון	איש:

אם	יש	עצה	להקל	ע"י	זהירות	שלא	להדק	המכונה	לבשר

תהותיה  ל המותא תיתים שאיו לתמוך  ל תתמא תו –

תמק,  )תתי  ותיתושים"  שו"ת   – איש  "תתוו  ת'  לאומ  יצא  לאתמותה  התה 

תש "ו( ושם תת' קתו תתית מתתת תשותה מממו התתוו איש:

"מ ולם איו ת תי תותה מתילות תקו ת יו ת מ, תהיותי מומתל תאיתומו 

תתומ הקתם, והי' התתמ תמומ מאת תמו תילוי מאש תתוצות והי' התתמ תתשת 

התומתים  תיו  תם  המתלה  ואף שישטה  הישמאלי,  לתוש  מלתושיהם  תשיתוי 

יתיו לא תשתתה התתמ תשתיל תה ולתו תישי תולתת להומות ת תיו תה, אתל 

אתומה  שהיא  המתותה  את  למאות  שאותל  התטיתתי  שאתת  מ שה  היתה 

את  ומתיתים  מתתוץ  המתותה  האצת   ל  את  שתשתותתים  והמאה  תהתלט, 

היתימי למתלולו הוא מתממ את ה ומ של האצת , ויש טו תים תתש ת תילות 

התקו איו מהתקים את המתותה תל תך, ותוף תוף איו תאו מק קו תק תיו האיתומ 

תיתמות  קצמות  הוא לשיימ ש מות  לו האתם  הישמה שיתומ  והתמך  וההיתמ, 

היטת  ת שתקמא תקתו מתותל ויל יתו  ליו ולא יתוש מיתי המל יתים ואת י ית 

ששולתתו תתול משלתתם".

בענין	סברת	השו"ת	הר	צבי	להקל	בכה"ג
שאינו	מהדק	המכונה	להבשר

של  ההיתמ  שתתלל  תל"ת  תיו"ת  ת"א  צויים  מתתל  תשו"ת  תם  תתה  תו 

ההמ צתי )"שיתהמ שלא יהתק המתותה להתשמ תמתוך ההיתוק יתוא ליתי תילות ממש"( 

תתוק מאת תי איך אישמ להשתית תל תמו התילות לא להתק המתותה ותתותמ 

הקמות  תשותת  או  תשותת  ליתות  ו תמ  המתותה  היתק  תתמ  קטו  תי  תהימות 

למתית  ל תמה לאויו, ותה איילו להש מתו שהמתותה תלי היתוק איתה  וקמת 

את השי ומ  ת שמשו. ותממ"א או"ת תי' מת"ה ת"ת אתומ לית  תתמ תולק יו 

יתתתתת קצת מתתי תו, ומואים מהממ"א שתם תיק יתיק מישא אתומ  "ש.

שיטת	השו"ת	חלקת	יעקב	בענין	הידוק	המכונה	להבשר

י קת שמתימ תשאיתו מהתק את המתותה  תתמי שו"ת תלקת  תתות    ות 

לתשמ, שמתוך ההיתוק הוא תילות ממש שלא תמאה הש מות, ותתה"ת שאיתו 

תיתים  ל יל  להשית  "ת  תותף  מ"ש  התה   – ומותמ  מישי'  יתיק  איתו  מהתק 
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שם, תתת תשו"ת תשותות והתהתות ת"ה תמת"ת "ותתמיו תמוהיו, שאתו תהתי 

שאיי' תתה"ת שאיתו מהתק, לא תמאה תלל הש מ תתלק תתול מהיתים. אתל 

תמאה ש ת"י מאוי ל וממ, שתם המקילים תתה, טות שיתהמו ליתות שלא לתתומ 

י ם אתמ י ם ולתתוק המתותה ל ומ היתים  ת שיהא תקי לתממי מש מ".

מאה ל יל תתמוך תתתמי התמ"  יותף, שתתת תאיו לתמוך  "ת.

השלתו"(  "תה  )מת"ת  תתלצקי  שמי'  הת"מ  תם  תתה  להקל  שאיו  ות"ת 

שלא  שאוממים  "ומה  לת(:  ) מ'  תיים  תם  תקותט'  התתית  הת"ל  תמתתתו 

ל יל  ותהותיה  מ"ש  תתיטולו"  להאמיך  שאיו  התל  תה  התשמ,  לתתוק  ל 

תיתים שת"ת התמש"ת אוי מתאך התה תו תתתו תם תתתיו תשמו תת' "הליתות 

ל ומ היתים  תל שאיתו מהתק המתותה  תתה להקל  "ומה שתתו  שלמה" שם: 

ומק  הי ולה  ת תו  ל  צם  שהמי  תמאה,  איתו  מתתויו,  איתו  תתשית  משום 

תמת  תתלל האיתומ, ותה הוי מתתויו". ו "   ת"ת ל יל תתתמי התמש"י תיתים 

קמליץ "ואף אם יתהמ שלא לתתוק מתוק התתמ שלא יתשל שהמי תש מה אתת 

 תמ  ל איתומ תאומייתא . . . ותתיקה  ל יתי משוש ש מות אתמ התלות איתה 

מו ילה לתשש תה תלל".

ו ות הלא תתמ התיאו הת"י וש"י, מה שתתת התמ"ק תשם המ"ת, שאתומ 

לתלת איי' תתת התתטמ תת מ, שמא ת ת התילות ימשך יאת התקו אתמיו, 

תתה  מתוק  לתשש  אם  ת צמך,  הת   ואתה  תי"א(  שם  )יו"ת  תשו"   והותא 

תששו, שתו"ת יאת התקו מתוק הוא מהשטת שתתת התמוו, ות"ש שאיתו מצוי 

התילות, שמטיילים  תמתותות  ותמה  תמה  אתת  תתמו,  ל  וא יי"ת  להימשך, 

ומתלתים תהם  ל תתי מקום האתומ ממש, מי  מת שלא יהתק, או לא ימשך 

המתותה  ללתוץ  שלא  מתהימים  המתותות  יצמתי  שאיי'  ותימט  אתמיו,  ה ומ 

יותמ מתאי, שמא יושתת תם ה ומ, המי לך תאיתה תשש קמות קיימיתו )מאממו 

של התמת"צ וואתתמ תקותץ אומ ישמאל, תת,  מ' תת-תת(.
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הוספה ל"דיון ג. אם יש לחלק בין מכונה למכונה" ]ובאם אפשר "לתקן" 

ו"להכשיר" מכונות גילוח[ ]עמ'	שעט-שפ[:

מתותה  תיו  התתל  תאיו  ה"סטייפלער"  הגאון  תתתמי  תתמוך  ל יל  מאה 

למתותה ותתולם אתומ. ותו הי' תוו"ת הגרש"ז אויערבאך תמ"ש תתתיו תשמו 

מתותת  של  מתוים  תות  "ו ל  )שם(  תילה  הלתות  שלמה"  ל  "הליתות  תת' 

תילות שתתלקו תתיתה תתולי הומאה, אממ מתתו תייקא תאומייתא לתוממא". 

ו "  ל יל תתמוך תשמו שאיו לתמוך  ל היתמ תתתוו ממתתים תתומות ש תמו 

ות"ת הגר"י קמנצקי תמ"ש ל יל מתימו שו"ת אמת לי קת. ומאה  ות ל יל 

תתמוך תמתתתו של הג"ר ש.י. ניסים קרליץ: "ישוט ותמומ שאי אישמ להקל 

תשום תות מתותה".

הלוי(  שתט  ת ל  התאוו  של  )תתו  ואתתמ  הלוי  התמת"צ  ה לה  ותו  שם: 

תל  תת ת  שתתתתו  מה  ליי  "מ תה,  ה'תשת"א(  )תיתו,  ישמאל  אומ  תקותץ 

ש מ,  מקצת  אף  תשאמ  שלא  ל ומ,  ת  תמוך  שמתלת  שתל  שוה,  היותקים 

יאת  או  תקתו  המתלת  תתל  ישוט,  המי  מ תה  ממש,  תת מ  תיתוו  הוא  המי 

ובאיזה  שהיא,  חברה  מאיזה  יהי'  תתמתיתו,  התילות  ממתותות  תאתת  מאשו 

טכניק שהיא פועלת, בסכין אחד, או בשנים, ואפי' רשת מפסקת בין הסכינים 

לעור, מ"מ  ותמ המתלת תהם  ל ה' הלאויו תלא תשתית יאת תקתך, תמאתמ 

שי ולת קיצוץ ותיתוך הש מ של המתותות, ת שה  "י להט התמת המתהיך 

תה, אלו הם תתיתי המתותה, השולטים  ל הש מ, ומשתיתים אותם  ת קציהם 

האתמוו האישמי, תמוך ל יקמם ושומשם, תתתיו תילות ות מ ממש, והתמת 

יתי המתלת  תתה תו, שהמי הוא יוצא מתתתי' תקי תיום הולתו, ישיטא תאיו 

תי  תתה,  היתמ  ושום  קולא,  שום  לצמף  ותלילה  מתה,  ותמומ  תתול  ת מ  לך 

ותמש"ת  ממאה  תים,  יותמ  התאמתים  המציאות,  ואת  התוש  את  יתתיש  מי 

התת"ת והמהמש"ם, ותימט שיש תיתיתו תותו היימתום של התתמות התתולות 

והיתו ות, שתולם יה אתת מימתמים ומתיאמים תמ שי מתותותיהם, שהיא 

יו לת תת מ, ומשוה למתלת יתי ת מ . . .

"לאומ תל האמומ תמציתו למתים לתיתא, שתלילה לשום אתם – אשמ תשם 

סוג,  מאיזה  יהי'  גילוח,  במכונת  מאשו  יאת  או  תתקתו  לת ת  יתותה,  ישמאל 

המי  התל,  ומתלות  משתיתות  תהיום  שהמתותות  אתמי  שיהי',  מודל  ומאיזה 



ס' הדרת פנים - זקן תשצת

מהש"ת,  שלמתתו  ותהתלל  לתו" [,  תמומ  ת מ  תיק  ]ו ת"י  הם,  גמור  תער 

שתל שאיתו משיימ תלום, המי תה השתתה תמומה, ותתישיטא להו להמאשותים 

הת"ל . . .

"ותו יתקו להתיא תתולי האתמותים . . . שיצאו ללתום ת ות ממש, תתתת 

המקילים לתלת תהם".

אף אם אין המכונה נוגעת בבשר – חייב כמו בתער
כל המכונות דזמננו – איכא ודאי איסור מה"ת

שם ]דיון ב: אם יש עצה להקל ע"י זהירות שלא להדק המכונה לבשר[ 

) מ' ש ו(; ]דיון ג: אם יש לחלק בין מכונה למכונה[ ) מ' ש ט(:

 ות הותתות תאיו מקום להקל מט מים אלו – מאה ל יל תתמוך תמתתתו 

של המה"ת מ' ממתתי תמות ותשם התמי"ש אלישית. ו ות ה ית תשם התמי"ש 

אלישית תקותט' תם תיים )מהתומה שלישית(  מ' יא: "אף אם איו המתותה 

תות ת תתשמ ולא תשאמ תאויו שאישמ להמתיש תל ש מה וש מה תה תמת 

אצת  המי תה איתומ תילות תת מ מתאומייתא, ואיו התימ שאיו המתותה תות ת 

תתשמ, והה תמה צמיך להיות מו הצת התותת מקום יציאתה אל צת יציאתה, 

תוקא שתל ש מה תתלוט  וצמיך  או שישוף,  תלתיצה  ולא  ותה תמת אצת  

מ ל יתי ה ומ ולא תשמאש הש מה שוה ל ומ, וצמיך שהאצת  תמתיש תל 

או שתיים שלא  יש שערה  ואם  והמתות,  התקות  תם הש מות  וש מה  ש מה 

נשארו כנ"ל ה"ז האיסור דאורייתא, ותתיקה מתילה של מישוש ש מות תמקום 

שאיו אתם יתול לת ת תמה ש מות היו לו שם קותם  אין בזה כלום  שמתלת 

ותתוו  ויש יתות  יותמ  יש ש מות שמתתלתות  ש תה לא ממתיש אשמ תת"ת 

שתולתו מתוית שותה או תש מות תקות ומתות יותמ ותתומה והתתיקה תיתתו 

מק תתתיקה מיותתת, ותתי להיות תטות שיהי' מומתש תת"ל תם אם ילתץ יותמ 

הש מתו  ולתו  ש מה,  תתל  מתה  יותמ  שתשאמ  ממתיש  התתיקה  שת ת  צמיך 

שאיו תתל מתותות התילות המצויות שמשאימים תך, ותיי שתתת ממו התיץ 

תיים תתימו  ל מתותת התתיומת היתתית הישתה שהיתה תתמתו שהוא איתומ 

תהם  יש  יותמ  המתה  מתימות  המתותות  שתל  תתמתיתו  לייתך  תאומייתא  ת מ 

ותאי האיתומ תאומייתא".
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ע"י  להבחין  דיש  משום  להתיר  יש  אם  ד.  ל"דיון  הוספה 

מיקרוסקופ" )עמ' שפא-שפג(:

תתתו תתתיו של התמש"ת אוי מתאך תת' "הליתות שלמה"  ל הל' תילה 

) מ' יא תה מה 34(: "ות יקמ התילות תמתותה . . מה שתתו  ות להקל תאויו 

תה  תתתוו  להתתשת  ואיו  לתמוך  "ת,  איו  מתתלת,  תתותית  שתמאה ש מ  "י 

אלא ליי מאות ה יו ולא תמאי'  "י אמצ ים המתתילים המאות. ו "  להלו 

י"ת תת"ה".

הבשר  שבין  הדק  ההפסק  להחשיב  יש  אם  ה:  ל"דיון  הוספה 

והסכין להפסק" )עמ' שפג(:

ת"ה  והתהתות  תשותות  שו"ת  תם  מאה  תיתים,  ל יל  תהותיה  מ"ש 

תמת"ת, תיש מתימיו לתלת תמתותה משום שיש משת המתתה את להת התתיו, 

תהו מק ת יו ת מ שתה מותמ  ולתו  ואיו התתיו מתי ה ממש  ת  ומ היתים, 

תתקו, אתל התיץ תיים תלקוטי הלתות י"ת תמתות תושש תתה לאיתומ תומה, 

ושתו ת"ל לממו התתו"א לאתומ תמתותה תת מ, ותיים "ותמאה למ שה שאיו 

להתתלת תמתותה, שמאוי לתשוש תתשש תאומייתא  ל  שמה לאויו . . ו ייו 

תמ"ו )תוף יומא( ששתי לאויו תמומים תאיתומ תקילה".
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הוי  דהמכונות  מטעם  להקל  מקום  יש  אם  ו.  דיון 
בגדר "כתישה" "וטחינה", ולא "גילוח" 

א26.
תגובות הג"ר שמואל הלוי ואזנר

שמואל הלוי ואזנר
רב אב"ד ור"מ

זכרון מאיר, בני-ברק
מח"ס שו"ת שבט הלוי, וש"ס

. . . ואיו להת קש תהוא תתתמ תתוש ולא תתתך תתוך, תאשמ  לה תת ת 

איתה תתי תומה אשמ ממת תת' תמת' הת"ל תתל המותלת שמאיתו ותיוצים ת ולם 

תותתים  "י מהימות התתו ה של התתיו תיתישתו  ם שתתתתו ו "י יתות תה 

ימצא  ואיילו  תשמש.  שתהימ  מה  לתלוק  ל  וא"א  התה  מציאות  תל  תתתה 

אתי  "ת  וקומא  לתה,  יתתית  צמו  מי  מאיתו,  לא  אשמ  אתמת  מציאות  מי וט 

מש"ת תתתם תוימ שם תתו"ת תהיום יתימו תה וימשך שיתימו תם את האתומ 

מתאומייתא תם ליי תתמיהם. ומת"ש תליי  ת"ת תל התייתה התאת של מ שה 

תתוש היא תייתה מוט ת תמציאות התתמים ]ו "  יתתים ל"ת  "א : יאממו 
ותו'[ 27 . . . 28

שוב נדפס שו"ת שבט הלוי חי"א סימן קצח –מעש"ק וירא תשס"ו, ושם:

"ותם התאוו אתמות משה שמצה להקל תמתותה ת תשיו לא תלק  ל יתות 

הת"ל אלא שהמציא תתמא תאיתה תותתת תלל, אלא  ושה י ולה של התאה 

]תתישה[, וסברא זו אינה נכונה ולא נתקבלה, ותה תם הט ות שלתם תתותית 

מת' תתימ שהקשה תתותו, ו "י יתות הת"ל האמיתי ל"ק תלל"

הש מ,  תותשים  או  תולשים,  מק  אלו  לתתש, שמתותות  שמצו  מה  "תם   

26. לתו לת המ ייתים, צייתתי איתה מ"מ וה מות  ל התוממ תלהלו – מ. וו.

27.  יית"ת ל יל ת"ת י"ה )"תיית ומיתתמ מילתא"( אות א-ת.

28. לשוו תשותתו תשלימותה תתיתה ל יל תיתיתת התיתומ ת"הותיות" ל"מתתתי התתמה, המלצה 
ותוו"ת".
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תל השומ  יצתק להם, ותתמ תתו לה א"א מו"מ התאוו שליט"א תשתט הלוי 

)שם( ושאמ תתולי התומ,  ת שלא מצאו לתתוו אף להתיתת לתילוקים ותתמי 

התל אלו, התאים לתטל לאויו תאומייתא תמתי ית, ותימט שהתוש והמציאות 

יתתישום, מה לתו יותמ מ תות תתתום  ל  יתתו, הלה המה יצמתי המתותות, 

שהם  צמם מתיאמים ומימתמים, שהתילות תמתותות שלהם ת שה  "י תתיתי 

השתת  המתותה,  מתלי  תף  תתמוך  אשמ  המקום  שתל  ותוצאותיו,  המתותה, 

ישתיתו,  ת שלא תשאימ, אף תתמ ומושם קל מתקתו, מי יתתיש תל תאת, הלא 

– תיתי אשה ותיתוק, תל  תו היא תל  יקמ מטמתם, להשוות למתלת יתי תלק 

המותיף להשתית ולהתליק, ה"ת משותת" )מאממו של התמת"צ ואתתמ תקותץ 

"אומ ישמאל" תת  מ' תת-תת(.

ב

תגובת הג"ר שלמה זלמן אויערבאך
ושם  תמת"ת,  ת"ה  והנהגות  תשובות  בשו"ת  תם  תתה  תו  התה  ולאתמותה 

משתית  ה"ה  שתת מ  תתיוו  שת תו  תצ"ל  התממ"י  תשם  ששמ   מתואמ 

לתו תל שמשתית הש מות שלא תתמך תיתוך אף אם תמתו  תתיתוך התתיו, 

תתך איתו תומה לת מ ומותמ, והיום יש מתותות תילות שהתמת הש מ ת שית 

ומשישים  ת  השתי  התתיו  הש מות  "ת  תותק  אתת  )שתתיו  טתיתתו   "י 

שתטתו ותויל(, ו "ת תתת השו"ת תשותות והתהתות: "ות"ת צמיך תימומ מקיף 

תאומייתא  שתייקא  שאתומ,  לתשוש  מאוי  תתתממ  שלא  תמו  ותל  תמציאות, 

לתוממא. וכן גוף הסברא להתיר אינה מוכרחת ושיימ י"ל שתל תתמ שמתילים 

להשתית תו הש מ הוא תתלל ת מ )ומק מלקט ומהיטתי שאיו התמך להשתית 

תו מותמ(, ואתמ"ל וקשה להקל באיסור תורה. ונראה למעשה, שאין להתגלח 

במכונה, שראוי לחשוש בחשש דאורייתא על עשרה לאוין".

ג

תגובת הג"ר משה שטרנבוך
ושות תתית תשותתו של הרה"ג ר' פסח אליהו פאלק )מת"ת שו"ת מתתה 

אליהו( תקותץ " ם התומה" )מהתומא ה' תותמת ט' תש "ת - י"ל  "י צ ימי 

אתותת ישמאל  אמה"ת( ושם: "ותתות  להצת שהתתיתים שתמתותה איתם תתים 

והם יו לים תתמך טתיתה מתמת מהימות התתיתה  ל הש מות ואיתו תיתוך 

תתתיו ותיתו  תשם האת"מ תצ"ל.  ' שתט הלוי הת"ל ת"ת תי' צ"ו שלא קיתל 
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צת תה  "ש ת"ה ואיו להת קש. ותו לא קתלוהו המתה תתולי  ולם ותם התתי 

תיתוך.  תתמך  ו ותתים  תתים  תו  שהו  אוממים  המתותיות  שמיצמים  תמושת 

וכן שמעתי בעמצי מהגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל שתמה מאוד על 

שהוצע הצד הזה".

ד

תגובת הגאב"ד קאשוי

רפאל בלום
ראב"ד ור"מ דק"ק קאשוי יע"א

אוירווינגטאן, ניו יארק יע"א

. . . א( התה תת"ה תתת תמתתתו שיש שמוצים לתיש תתות להמשתמשים 

תמתותה תו, תי איו ת שה  "י התתיתים תתמך תילות, מק טתיתה ותתישה, והוי מק 

השתתה תלא תילות, תמו מלקט ומהיטתי – את"ת. התה תקמתו תאו אצל שלשה 

י קטאמ"י )יאתמיק "ו( תתולים, וא' מהם תמוך ותמאה לתתולתו, ותולם תיה 

התתיתים  ת שה  "י  שהתילות  מלא  תיה  ואממו  תה,  וצתקו  ל  שתקו  אתת 

ש ותתי' תמהימות תילאה והש מות תתתתים  ל-יתי התתיתים, ואת"ת תשתתמ 

תיטל את יש שם מה שטותו הש מות, תתי תקל לתקותם את"ת. ושלת א' מהם 

אשלתתו  ואי"ה  הש מות  לתלת  ה ותתים  קטתים  תתיתים  ששה  והם  היתים 

ליתי תת"ה.  ל תו התתמ תמומ תמו שתתתתי תתשותתי שהוא ת מ ממש, תיוו 

שמתלת  ת  קמו, ולא הוי ת יו ת מ, מק ת מ, תמ"ש התמ"ש ת"ל תתות"י וממו 
התת"ת, תאשמ תתתתי שם, ותו תל קתושים  מהם תתתמא תו . . .29

]הותיה לאת"ת[:

–  ל קט "מ  הש וו "מ  ת תיו  ל מ מ  אתשים  איתה  שיצאו  ותמה 

מק  אתומ  תאיתו  מותת  מצ"ה(  )תי'  התשו  תמומת  מת'  תי  ש ממאשי"ו, 

לשוו  תה  התה   – התה.  תמאשי"ו  תת מ  הוי  לא  וממילא  תתות,  תשהתתתוו 

התה"ת שם : "תתת תתליוו תות' מיש מת' שתו ות ות"ל יש תתהמיו תשמתימים 

י שו  שאם  תוששיו  תי  ת ליוו,  אלא  תלום  תתתתוו  שאיו  ושיו  תמתימים 

תלום תתתתוו שמא אימ  שלא יתתוך תות ה ליוו אלא תתתתוו והוא תמו ת מ 

29. לשוו תשותתו תשלימותה תתיתה ל יל תיתיתת התיתומ ת"הותיות" ל"מתתתי התתמה, המלצה 
ותוו"ת".
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 ת"ל. והתה קשה מאות להיות תתהמ תתתמ תה. אמתם תמאה תתתוו ליתהמ שלא 

יתימ יאת התקו תמתימים שהוא תתות מאות, תליתא למיתש שיתתוך התתתוו 

ולא ה ליוו אלא תשהוא תתות מאת. אתל אם איתו תתות אי אישמ לתתתוו 

תמיטת"א  תם  תמצא  תה  תתמ  התה  התה"ת.  של  ה ליוו",  תלה"ק  תתוק  תלי 

מתות )ת'  "ת ת"ה ת"מ( : ו ות אממו תתותיות, תי תם תמתימים יש ליתהמ 

מיתי שהתות של מטה משתית תת מ, ואממו תי המת מתיתו י קת מקוצי הי' 

אוממ להתימ התהמ שלא תתות תות של מטה,  תלה"ק.

תאומך  שם  שת'  )י"ת  "ת(  מו"ק  ת"ל  ממת"ו  תה30  י'  תיאומ  תיו  התה 

תת מ הוא המשתית לתממי, ותלשוו תומה הוא ת מ ותל' תמתום "מתימ" ל' 

איתו  ותה  תותיו  לו שתי  תות שיש  ותל' מתים מתימים הוא  יתית שהוא תתתיו, 

משתית לתממי, והמתתלת ומוצה להשאימ קצת ש מ את איו תמתו תת מ מק 

תתות  "ש תאומך תתמיו שם ותתלק  ל מתי' האי תאוו ת"ל ואת"מ31.  ת"י תה 

תמומ תמתימים  ל יתי שיש לו שתי תותיו א"א לו לתלת ולהשתית לתממי, לא 

התהימו  תו  ו ל  לתממי.  תתותו משתית  את  "י  תתתיו  תיתיתות  הוא  תאם  תו 

תות' וה"מ י קת מקוצי ת"ל שאם יתות מק התתתוו ולא ה ליוו א"ת תל התילות 

ת שה תצת התתתוו והוי תתתיו יתיתי תהוי ת מ ממש. – ותא התה"ת לתאמ 

תתשש תה שייך אם התתתוו תתות לא תו אם איתו תתות את א"א שיתלת הש מ 

לתממי תמותו.

של  המתהל  ת "י  ם  תיתמתי  אשמ  הש וו "מ  ת תותת  תת"ת  תמצא 

ויש  ותם מאיתי ת יתי המתותות, שהתתיתים המתותתים תותתים,  היאתמי"ק, 

 ליו התיתוי )שלא ייצ   ומ תשמו( ויש תו תקתים, ו "י מהימות המאשי"ו 

תמיוו  שום  תאו  איו  ותמילא  השומש,  תותתים  ת  והתתיתים  הש מ  תתתת 

להתה"ת, שהמתימים שתימיו השאימו שי ומ קטו של ש מ, תיוו שהתתתוו 

ממש.  לתשמ  תמוך  ואיתו  ש מ  תשאמ  ותמילא  להתשמ,  ה ליוו  תיו  מיתיק 

והש וו "מ של ימיתו, שמאיתי ותקמתי  "ת תת"ל, מה שתקמא תתתוו הוא מלא 

תקתים, ואיתו מתיו תלל  ל הש מ. ותמצא תתאמת התתיו ש ליו הוא התתתוו 

לי  ותם אממ  תהו ת מ ממש.  וא"ת  תותל הש מ,  מו  תלום  תשאמ  ולא  לתיתא, 

המתהל, תתל מציאות המתותות הוא תאויו תה. וליי הממת"ו שהתאתי, תתיו 

30. תימומ ותיאומ שיטת תה"ת תו' – מאה תאמותה ל יל ת"א  מך "תמומת התשו" ) מ' קתת ואילך(.

31. ותת' תתשותתו הקותמת )אות ה( – תתיתה ל יל ת"הותיות" ל"מתתתי התתמה תו'".
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שמתלת ומשתית תה ת מ. ותה ת"ת תוותת היתוק תתת"ך )יש י' ת'( "יתלת . . . 

תת מ השתימה". ואיילו אם יש איתה מתותה שאיתה תתות – הייך מה שאממ 

לי איש הת"ל – איו מאי' מהתה"ת שתימיו תל המתימים השאימו קצת מתותל 

התיאו  המ מ מים  תאתמתה,  תמצא  הולך.  ישמ  איש  לתל  תמומ  ות"ת  הש מ. 

תהאי  ומתא תמייתי תומא לקיתי'32.

תתית  לא  "תהמי ת מ  ות"ל  קת"ת  ]תאו"ת[  תת'  מתיתו התת"ת  תל'  והתה 

תקמא אלא לא תשתית, ותת"ל אממו ]מתות ת"א[ איו תלות שיש תו השתתה 

אתמ  התשאמים  תש מות  תימא  אי  ממת"י,  וא"ת  תמתימים,  ולא  תת מ  אלא 

ת יו  ולא תמתימים  והייתו תת מ  המי השתית  תליתי',  הוי תמאו  התות  תלות 

תקט  המי תתת"ת  היטת33.  והשתית",  "ש  תילת  ת מ אלא ת מ ממש שהמי 

לישיטות תאיי' תשאמ קצת ש מ ותילת תתות תתמתו ולא תתתתוו,  ת"ת הוי 

תמצא  תקמא שתילת.  אם  תתתוו שלו שיליל  ל מ ט ש מ  ותהו  ת מ ממש, 

תאיו תילוק תיו תתות לאיתו תתות. –  ת"י תת"ת אשמ ממש לא תשאמ שום 

שי ומ ש מ, א"ת הוי להתת"ת ת מ ממש, איילו הי' המציאות שהש וו "מ 

יתלת תשתיהם ולא תתתתוו לתת. וק"ו תו תתו של ק"ו אשמ הש וו "מ  ותת 

מק תתתתוו, והם מתותתים, איך י לה  ל הת ת לוממ שאיו תה ת מ. ולהתיא 

מהתה"ת תת"ת, תה מק תתמי תלומות. ו י' תתות"י )תי' י"א( אשמ ישיטא לי' 

איילו תאתו מתותת הוי ת מ ממש תיוו שמתלת התל, ות"ש תת"ת. ולא התתתי 

איך איש ישמ הולך אשמ יש תו קצת מית תומה יותל להתתיש את תל תה.

ואיילו ליי תתמיהם שתושתים שאיו תה ת מ ממש, הלא ת' התה"ת שם 

מתותת  התתתוו  תל  הלא  ותת"ת  לתלת,  ולא  ליתהמ  צמיך  מתותת  תתתתתוו 

ממש, תמה שהם קומאים תתתוו, הוי תאמת מק תיתוי, ולתיתא איו ת"מ ממתו, 

ואיך אישמ להתימ לתתתלה.

תתמי  התי34,  את  להתתיש  יתול  התי  איך  ש ות  משתומם  אתי  ותאמת 

מתותיתו מאשותים ואתמותים תתה . . .

32. מאה ת"מ מה, טו ]יט[. ויי' : "משל ל ומת שהתיא אומ ]אש[  ל קתו תתי להתתמם תו – וקתו תשמף 
תו" )מת"ת שם(.

33. תיאומ שיטתו תאמותה – מאה ל יל ת"מתוא" תיתומ התותתי.

34. מאה תמתות תת, ת.
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ירושלים ת"ו

בס"ד. ח"י סיון תשל"ח. ירות"ו

וכו' כמוהר"ר משה  החו"ב  הרב  ידידי  לכבוד מעלת 
ווינער שליט"א מח"ס הנפלא במינו הדרת פנים – זקן.

שלו' וברכה וכט"ס באהבה,
. . . אותות שאלתו תמה שט תו קצת שהתילות תמתותות התתשות לא הוי 

י"ל  ולייתך  "תתישה"  תתתמ  הוי  אלא  תומה,  תאתמה  והשתתה  תילות  תתתמ 

תשמי ותו' ותו' – והתה אף שאתי איתי תתאי מתל מקום ל ת"ת תמאה תאיו תאו 

מתותיתו  תתולי  ומתל  יותתש,  לא  והמותש  לא,  ותו  תמיתא  השם  שיתוי  אלא 

לתמוה  ל  ויש  תו,  מתותשת  לתתמה  יוצאת  תתימה  הת"ל  למתותות  שאתמו 

התאוו  מ"ש  ומאה  צא  תומה,  תאיתומי  תהו  תל  תילוקים  לתמוך  ל  המוצה 

מהמש"ם ת"ל תתשותותיו ת"ה )תי' מ"ת תת"ה ואולם( "ותתל תאת מתתייתא 

לתמוך  תאיו  ת"ל תתשותותיו  המ"ו  ותתמ תתת  תומה,  תאיתומ  להקל מתתמה 

ו מות  ומה אם שמ התומה  ק"ו  והתתמים  תומה",  "ש,   ל תתמות תאיתומי 

ההומאה התאוו האתימ מהמש"ם תלה"ה שתתמתו תומה היא, לא מצה לתמוך 

תתו"ט  תתמה  לתמוך  ל  יתתו  והתיצת  אתו  ת תה  מה  תומה  תאיתומי   "ת 

השמיטה  תיתק  ת"ל  אליתתמי  מהמש"א  מויה"ת  לתאוו  ו ייו  הש מ"ה, 

תשו"ת התתא קתישא ת"א )תיו"ת תי' ת"ת ת "א  "א( שתתת "ומה מאת יש 

להיליא  ל תתמיו אלו תתמך  ל ת תו, תאיילו המאשותים אשמ לתם יתות 

תיתתו של אולם ותהמיו להו שתילי תתולי תלמותא ותל תתמי התאותים תמאו 

תמותתי תתתתייהו ותל מת לא אתית להו וקיימו מה שאממו ת"ל אתם תי ימות 

יתמי  אתו  ת"ש  הממה,  ת תם  תמתו  ל  ולא  מי שקתמם  לתתמי  תשו  תאהל, 

ולית לו תאצת תא  תיתמי שתתתמו מ ייתות התתמה, ושמ של שתתה מצוי, 

תקימא תתתמא שתתמוך  ל ת תיתו",  "ש, ומאה מ"ש התאוו מהמיא"ת  תתיל 

)תי'  ת"ל, תלמיתו המותהק של מתיתו התאוו ת ל קצות התושו, תתשותותיו 

תיו  לתתש  משאיו  אתו  שאיו  תיתך  מתומ  יהיה  תה  "ותלל  ת "ת(  תי"ת  צ"ת 

והלתה מתתמתיתו ה תיה והתלה, תי אם לימש את תתמי היותקים הקותמים 



ס' הדרת פנים - זקן תת

לתו ותמו שאממ התתא האלוקי למית"ת אם לקיים תתמי תתמים ותו' תתם תתול 

אתה שקיימת תתמי תתמים ) ייו תת ים י"ת ויי"א( איתמא אתו יתמי תיתמי 

מאשותים  היותקים  מתותיתו  יתקי  תתת  יה  וליצות  מאש  להמים  לתו  תלילה 

שהוא  השתתיתו  וקוצמ  ת תיתו  תתתמוו  תתלה  לתו  הקשה  והתתמ  ואתמותים, 

תי'  )תא"ת  יהותה ת"א  תית  ת"ל תשו"ת  יהותה  ייאש  ותתת הת"מ  האמת". 

ומאיה",  תיו תתש מת תיתו תלא תתמה  לתו להמציא  "ומתיו  ואתמי(  ת"ה  ה' 

י"ת  )ת"ת  תתשותות שתתוה"ת  ת"א  אמיה  שם  תשו"ת  ת"ל  מתתלאת  והתאוו 

ת"ה ת ת( תתת  "ת הת"מ יותתו ת"ל תתמיתי וילתי ו "ת התאוו שואל ומשית 

תלא  מתתמה  ולהתשימ  תתה  תתמ  לתתש  האתמותים  תתת  "ואיו  ותל"ש,  ת"ל, 

מאיה מו המאשותים"  "ש, ו "  לו תתימו  מותות התושם )תף קת"ת  "ת(. 

של  תתת  ת"ק  ת'  "א(  )תף  לתתותות  תתיתושיו  ת"ל  תוימ  התתם  ומתיתו 

המאשותים  אתותיתו  שי מו  מה שלא  לתתש  תהימא  "ולא  ת"ל  ישו "י  התאוו 

ת"ל", ו מ"ש תשו"ת התמא"ל ציתץ ת"ל תאה"  )תי' ת"ת תף מ"ת  "ת(, "ואם 

תימש תו, תו קשה מו המאשותה ששום יותק לא תלק תתך, ואיו לתתות תתשות 

תתת משמ ות תל היותקים והמימשים ת"ל". ו "  לו ת"ל תשו"ת משיתת תיש 

מהתו"ת )מ"ת ת'( שתתת "קשה לתתש מילתא תלא ממיתא תש"ת תלל", ותתמ 

הת ת  מו  תילוקים  לתתות  מאות  תקשה  ט"ת(  )ת"ת  התשו  תתמומת  תו  תתת 

תאו"ת  ת"ל  הת"י  ממו  והתיאו  ת"ל,  התאותים  ותיתקי  תש"ת  ממותים  שאיתם 

)ת"ת ק"ת(  "ש, ו ייו לש"ת התמ "א תומך ת"ל תת"ה תתתי צתק ת"ת ) מות 

לתה  לא שיש  אם  תילוק מת תיתו  להמציא  יתולים  אתתתו  "איו  י"ת( שתתת 

ימי  תתימ  ת"ל  הק'  אוה"ת  ת ל  התאוו  ות"ת  היותקים"  "ש.  מתתמי  תילוי 

תואמ )תי' צ"ת תק"ה( "ואיו לתו לתמוך  ל ת תיתו תתת המאשותים תמילתא 

תתתמא תולת תמאיה והותתה תמומה, תי ת מך התתמה תתמתם תתולה ותקמאת 

תתמה משא"ת ת תיתו" ו  "ש, ו ייו לתאוו מהמש"ק ת"ל תשו"ת טות ט ם 

תתומתתו  ומה  תותיתו  מה  "אך  שתתת  תמ"ו  "ת(  קט"ת  )תי'  מהתו"ק  ות ת 

לתלוק  ל משמ ות היותקים תמשמ  להייך", ו ייו תישו ות י קת תאה"  

)תי' ת"א, תת"ת  "א ת"ה והוא( תתתמי התאוו תתת המתתמ ת"ל שתתת "תלילה 

לימש יימוש תתש אשמ לא ש מו מתותיתו ת"ל להקל, תתתת ת ת תל היותקים 

תאתמו תם תתה"ת", ותשתי תמת אתי"ת )מ ' ה' אות ט"'ו ת"ה ותתת( תתת 

ת"ל  לתתית"א  ו ייו  מת תיתו",  לתתש  קשה  תיותקים  תמצאת  שלא  "תתמה 

ת יו תותמ )מ ' א' אות ט"ת( שהתיא משם התאוו מהמ"י הלוי ת"ל תתשותותיו 
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או  לתה מהתממא  מק צמיך לתקש תמך  תיו מתתמה  )תי' ת"ת( שאיו להוציא 

אות  )תצ"ת  "ת  המו ים  תתימ  יו  ת"ל  מהמש"ם  והתאוו  מהיותקים  "ש, 

ת'( התיא תו מימושלמי  מוך יתתים )י"ו ה"א( תל תומה שאיו לה תית את 

איתה תומה, ויימש תקמתו ה תה שאיו לו מאיה או קתלה מיתו  "ש, ו "  לו 

תתשותותיו ת"א )תי' מט"ו( שתתת "ותם תלא מאיה איו תיתתו לתתש מה שלא 

ת' ת"ה  )תי'  ותיותקים מאשותים", ותשו"ת תתמי מלתיאל ת"ה  תאממ תש"ת 

והתה( ת' "ותלילה לתו לתתש תתמ שלא תתתמ תיותקים המאשותים"  "ש, ו "  

תשו"ת מלת"ת )ת"ת ל"ת( ולתלמיתו תשו"ת משת"ם תאה"  )תי' קת"ת ת"ה 

והתה  ל( ולתמי"ש תתתתוו ת"ל תשו"ת שואל ומשית מתי אה ת"ת )תי' ת"ט 

ת"ת  "ת( ותהלה לתות ת"ת הל' שתיטה )תי' ת', ת"ת  "א( ו ות.

ותת"ת האמתתי מ ט להמאות שתלילה להתמי  וליתוק תמילי ואיתומי 

תאומייתא מתת תתמה תמיתא תלא שום מאיה מהימתא, והתתמים ק"ו ומה אם 

מתותיתו הת"ל תי "א שהיו תאותי  ולם ומצוקי אמץ ותקמו תתקימה אתת את 

מתמתי  תתל  להו  אתית  לא  מת  ותל  התומה  מקצו ות  תתל  ושלטו  התומה  תל 

התומה, וממש תל קמיה לא שתתה מהם, וא י"ת הם הם התהימו  ל תך שאיו 

לתמוך תאיתומי תומה  ל תתמה תמיתא ותת"ל, איך תתוא אתו תמא תתמא ות שה 

תומה  תאיתומי  תלל  מותמתת  איתה  ואשמ  תקה  תתמה  תת  ותתמוך  ל  מ שה 

תמומ ותמיתי, אתמהא.

טותא,  ליקיק  יש  התאת  )תתישה(  המתותשת  התתמה  שת צם  תם  מה 

תמיתי ת מ תתית תאומייתא, ואתו לא אתליתו אלא תתמ  צם ה תיו ותל שיש 

ת"ל ו מ"ש מהמ"ש  תאותי תתמאי  ותמתואמ היטת תתתמי  תו השתתה אתומ, 

תמ תמיה תהתות"י ת"ל תשו"ת תות  תיהותה מהתו"ת תיו"ת )תי' י"א( ו מ"ש 

ת"ל  "ש, ותמתואמ תתמ  ת'( משם המת"ה  )תי' קי"א אות  יו"ת  יותף  תתמתי 

תה היטת תתימו תממ ת"י תהמתה מקומות, ואם אותם תתמים ת"י היו מ ייתים 

ת יתא יקיתא, אליתא תאמת, תתימו תממ ת"י היו מואים שאיו לתתמה התתשה 

"תתישה" לת תם(  או  )תילות  אתליתו תתמ שמא  לא  ואתו  תיתות,  הת"ל שום 

אלא תתמ ט מא אתליתו ותל שיש תו תילות והשתתה אתומ, ומתתמי תל אותם 

מתותשת  לתתמה  יוצאת  תשותה  תתמתיתו  תילות  מתותות  שאתמו  התתולים 

המיומתם  התאוו  תשותת  את  תמ"ו  תמ ת"ת  תמתתתו  מאיתי  ותתמ  תל יל, 



ס' הדרת פנים - זקן תתת

מהמש"ה ואתתמ שליט"א ת ל שתט הלוי35, שתתמ תיטל את המ וממיו ומתי 

המצותקים  תתמים  תתתמיו,  "ש  היטת  ותמתואמ  ת תא,  אהך  אמותא  לה 

תטוטו"ת תאממים . . .36.

את  ולתתות  ולהאתימה  תומה  להתתיל  השי"ת  שיתתהו  תתמתה  ואתתום 

המתים תתל מילי' תמיטת ת תימת יתיתו התומש"ת תאה"מ

יעקב	חיים	סופר

35. תתיתה ל יל אות א.

36. שאמ ה מותיו היקמות – מאה ל יל "הותיה ת".
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דיון ז. 
אם יש מקום להקל במכונת גלוח אם הסכין עשוי מ"פלסטיק":

א.
יצחק יעקב ווייס

רב ואב"ד
לכל מהקלות האשכנזים

מח"ס שו"ת "מנחת יצחק"
עיה"ק ירושלים תובב"א

תת"ת, ימושלים  ה"ק ת"ו יום ה' תשלת תשמ"א לי"ק.

תתתתי לשואל א',  "ת המתואמ תתימי מתתת יצתק ת"ת ות"ת תיש תתילות 

היותקים,  לתתולי  ת"ל  תו  ותי  תת מ,  תילות  משום  תשמליות  תמתותות  תקו 

ות ת תות  מיי מומתים שתיום אישמ ל שות מתותות תילות שהתתיו  שוי לא 

אם  התתמ,  לתממ  ת"ת  אתמתים  תמה  ותת וממו  תתיו מילתטיק,  אלא  מתמתל 

תתיו  שוי מילתטיק תתשת תת מ שאתמה תומה,  ת"ת השאלה.

התה ישיטא תאתומ, ותמיומש יוצא מיי התותי"ת )יו"ת תי' י"א(37,  "ת 

שתולקים אוימ"ם יאתמ תט"י שהוא תומה לאתו ומ תימם  "ת הש מ תתתת, 

לו  ותותתים הש מ  ם האתו שיש  התקו,  משמ  שתותתתים האתו  ל יאת 

תמה  אצל  מאיתי  ותו  אותם,  ותותתים  הש מות  התויתים  תתותים  תתותים 

תתמים שמתלתים  צמם תתמך תה  ם אתו שקומיו יימתתשטייו, תה ותאי הוא 

איתומ תמומ והוא ממש ת יו ת מ ותו' ומאי הימש יש אם תתוך הש מות הוא 

ותתאו'  ל יקמו  תמוך  הש מ  תותך  תוף  תוף  אתו,  תשל  או  תמתל  של  תת מ 

לא תאממ ש מ של תמתל ותו' תילות שיש תו השתתה מקמי והוא מ שה ת מ 

ואתומ מתאו' ותו'  ת"ל, וא"ת תה ממש תת"ת תאיו תילוק תיו תמתל או שאמ 

מיו ש ושה מ שה תמתל תאתומ.

תמאה  ת"ת(38  תי'  )ת"א  שאל  תיים  שמתשו'  תמתתתו  התתימ  אמתם  אף 

איו  לת תי  התה  תילות  ת"ת,  תמך  תל"ה  תו  תאתו  להתתלת  תמותמ  לתאומה 

ילותתא לתיתא תיו התות"י להתיים שאל אלא תמציאות, תת"ל: התם תתם איתו 

37. מאה ל יל ת"א  מך "תות  תיהותה" אות ת-ת ) ' קצת-קצת( והתתמו שם.

38. מאה ל יל ת"א  מך "תית"א" ) ' קצה ואילך(.
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משימ הש מ מית ותאתו התתתמ תתף "משמת" הש מ ואיתא השתתה מ"מ איתו 

תמך תלות ושמי  ת"ל. התה מותת להתיא תמיימי תאיתה מיו אתו "תמשמת" 

הש מ תתף, הייתו לא מתמת תיתוך מק תתתי תו  ל הש מ משמת את הש מ, 

משא"ת היתא תאיו משמת הש מ אלא  "י תיתוך הוי תמו תת מ ממש ואתומ 

ות"י.

יצחק	יעקב	ווייס39

ב.
שמואל הלוי ואזנר

רב אב"ד ור"מ
זכרון מאיר, בני ברק

מח"ס שו"ת שבט הלוי, וש"ס

יום ת' את"ת תשמ"א לי"ק

. . . יקמתו קתלתי ואשמ הצי  תשמו ותשם הת"ת תתימיו הי"ו, היות תי 

תאמתי ת תיי תשתט הלוי ת"ת תי' צ"ו שהשמוש תמתותית תלות יש תו איתומ 

תאומייתא תת מ, והתאתי תו תם תשם ממו התתוו איש תי" , ותת וממתם תהיות 

תתמו האתמוו תות  מיי מומתים שאישמ ל שות תתיו שיהא  שוי ממיו אתמ 

לא מתמתל אלא מילתטיק תתק ותת ותיתו ל שות התתיתים שתמתותית הת"ל 

ת"ת מילתטיק, ותתתיקתם אם איתומ ההשתתה תוקא תתמתל או תם תמיו אתמ, 

והתיק אם הוא תמך תלות, ותליתם תיק תה תמתלוקת האתמותים תהתה התאוו 

מהמ"ש תתשותת תות"ת יו"ת תי' י"ת תתת שתם אתו אתומ ואיו לתלק תיו אתו 

לתמתל, והתאוו תית"א תתשותת תיים שאל ת"א תי' ת"ת ת תו שאתו לא תתשת 

תתיתי  ת תיו  תייקתתם  לתאומה  ת תתם  וליי  שמותמ,  לו  וישוט  תלות  תמך 

ילתטיק תולה תתה, ויש ל ייו תמאו קיי"ל, וצ"  ת יתיתם הלתה למ שה.

תי'  יו"ת  הלל  התית  תלשוו  תתלו  הת"ל  תתולים  שתי  התה  תקצימ  אשית 

ת"ל  והוא משימ הש מ  איתה אתו שמיתיתים תמקום התקו  יש  קי"א40 שת' 

שהוא איתומ תמומ ותומה למה תאיתא תתתימ מ'  "א ותתלתתו מצוה ישיטא 

מ"ת משום  תומי ש מ הוא ואיילו תך תשא קמ"ל, ושתי התתולים מאו ותמהו 

39. התשותה תתיתה תתימו שו"ת מתתת יצתק ת"ת ת "א.

40. מאה ל יל ת"א  מך "תית הלל" ) ' קתת( והתתמו שם.



תתהמילואים והשמטות )י"א: "מתותות תילות"( 

תהא תה מאי' לתתומ תתה"ת לא תקמא תתלתת מק תת מ י "ש תתתמיהם.

ות תיותי מאית הת"ה ישוטה תאי ת"ת תתוקא מתתת תקמא ת מ אתל לא 

תתולה  מתותא  להתי'  להתמ'  הו"ל  א"ת  תש מ,  מ יקמו  שתותך  מתותת  אתו 

תאיילו תתך הש מות תאתו תאיתא למ שה תם תלות ותם השתתה וא י"ת 

תאם  מותת  א"ת  תו  קאממ  ומתלא  קמ"ל,  תמהתי  ת"ת  ומ"מ  ת מ  תקמא  לא 

תם  ותאמת  הוא ת מ תאומייתא,  ותם משתית  ת  יקמו תאמת  תאמת מתלת 

התאוו התית"א לא התימ תאתו מק תמך יתית מ"ל שתממ האתו  ל הש מות 

תלות, אתל תאתו תתות ממש  תקמא  איתו  תאיתו תותך ממש  ותיוו  ומשתיתם 

הייתו  ואיתא השתתה,  התתתמ תתף משמת ש מ  ותאתו  ומש"ת שם  לא אממ, 

השתתה אתל לא תלות, ומ"ל לאיוקי מהתם שתא תם ההשתתה מק לאתמ תמו, 

וקמות לשמו  תמתמך האיתומ תאומייתא אם האתו מתותת תמתלת ומשתית 

 תומ תה אותמ התית הלל יתיות תאתו מתשש שיתא ליתי תלות ממש.

ואמתם מה שיש לתמות לתושא תיתו הוא מתלוקת המאשותים ת תיו מלקט 

הוא  מהיטתי  מאשותים  ושאמ  המית"ו  תלת ת  ת"א  תמתות  תיטומ  ומהיטתי41 

ולת ת  תתך,  תלות  תמך  והיטומ משום שאיו  ת מ  תמו  אומתות שמתלת  תלי 

המ"ו מהיטתי ת יו המלקט צתת המלקט ש מות שלא תתמך תלות. אתל תתלי 

אומתות הת"ל אשמ תאמת מתלת ומשתית יתתו שתיית, א "י שהתלות איתו 

תתמתו, אתל תאמת תא ט ותא תתם להמית"ו ות ימי' היטומ משום שאיתו תמך 

תלות, אתל תל שהוא תמך תלות מה לי תאתו ת ץ או תמתתת ישיטא תאתומ, 
 "ת לא מצאתי מקום להקל תשאלתו, והתתמים ישוטים . . .42

*  *  *
ו "  ל יל מ"ש תתה תשו"ת קתיו התומה תהלתה 



41. תאמותה מתה – ל יל ת"מתוא" אות ה ) ' יט-תת(.

42. התשותה תתיתה תתימו שו"ת שתט הלוי ת"ה תק"א.



ס' הדרת פנים - זקן תתו

דיון ח: אם יש להקל במכונות גילוח ע"פ הסברא ד"תער" 

דוקא אסרה תורה

תמאממו של המה"ת מ' אליהו וייתייש תתטאוו של תתי הישיתות תשם קול 

הישיתה )תשוו, תשל"ת(, הו"ת תת' התשמל תהלתה ) מ' קמת(, תתת שמתיוק 

הלשוו תתממא )מתות תא, א( "הוי אוממ תה ת מ" אולי מותת שתתאי התילות 

שיש תו השתתה איתו קות  תתיו תה, אלא תו ת לתלות שם התלי שאתמה אותו 

התומה להשתתת התקו, תהייתו ת מ, ולאתמ שלמתתו שהתיו הוא "ת מ" תוקא, 

יש להתימ מתימים תם תאויו שיש תהם השתתה, וצ"ל שתתמו מתו תומה לא 

תילות  ותם את"ת שתתתתש תלי  הי' תות מתיתיים המשתיתים מלתת הת מ. 

איתומ  איו  מתימיים,  תתתית  לו  שיש  אלא  לת מ,  תתומה  השתתה  תו  שיש 

לתלת תו אלא תתלי ששמו ת מ תוקא, וצ" .  תת"ת. ותתת לתתות תתמא תו 

תשו"ת יתי  אוממ ת"ט תיו"ת ת"י אות טת: "ולא מצאתי ט ם תתה, תאטו ת מ 

תתית תאומייתא, תל תילות שיש תו השתתה אתמה תומה. ושאתי מתימים ת יו 

תוטל השי מ מ יקמו ושמשו. ותמ"ש תות'  ת מ שאיו תהם השתתה, שאיתו 

תתימ )מ,ת(. הא אם יש תהם השתתה אתומ. ותו תיתו תל האתמותים".





תתתמילואים והשמטות )י"א: "מתותות תילות"( 

דיון ט: אם יש להקל במכונות גילוח
ע"פ סברת "הכתב והקבלה" בגדר "השחתה"

מאה ל יל תמילואים לה"מתוא" תמ"ש משו"ת מתתל צויים ת"א תיו"ת 

תל"ת תאמותה לתלק  ל תתמת התתת והקתלה )ויקמא יט, תת( שמק המתלה 

תמאממו  מייומט  שתתאי  המת  תתתמת  תלא   - השתת  תקמא  אתת  תתת  תתמ 

יתולות  תילות שאיתו  205 להקל  י"ת תמתותות  ית  מ'  תמך  תקותץ תתומיו 

יתי   תשו"ת  מייומט  המת  תתמת  לתתות  שת"ת  ושו"מ  אתת.  תלהת  לתתוך 

אוממ ת"ט תיו"ת ת"י  אות טת: "אולם לת תי  יקמ יתותו ]של המת מייומט[ 

תמתותת תשמל,  התקו  תילות  להתימ  והקתלה,  התתת  המת  תתמת  להש ו  ל 

התותיות  תתמי  הייך  הם  והקתלה  התתת  שתתמי  מתיוו  תלל,  מתוומ  איתו 

והמאשותים תתתמ ת מ ותמ"ש ת צמו".





ס' הדרת פנים - זקן תתת

דיון י: אם יש לדמות מכונות גילוח למלקט ורהיטני

]ותגובה	ל"הוספה	ג"	)תשובת	הגר"נ	געשטעטנער([

כתב	הגר"ש	הלוי	ואזנר	)בעל	שו"ת	שבט	הלוי(	במכתבו	אלי	)מיום	ט'	ניסן	תשל"ח(:

נתן	גשטטנר	שליט"א	 ר'	 קרובי	הרב	הגאון	המ'	 כב'	לתשובת	 ומה	שהעירני	

ראיתי	בו	קצת	ואין	נפ"מ	בזה	לדינא	כי	גם	הוא	מודה	שם	שעלינו	לחוש	למשמעות	

יוצא	מהם	שהגילוח	עד	השורש	ממש	באופן	שלמעלה	 הראשונים	האלה	שברור	

נשאר	חלק	למשעי	זה	גדר	השחתה	של	תער	שאסרה	תורה.	וכל	ההתחכמות	בזה	

הנ"ל	 מכונות	 לדמות	 בדעתו	 שעלה	 למי	 ומכ"ש	 	– האמת.	 מן	 בריחה	 אלא	 אינו	

למלקט	ורהיטני	תמה	אקרא	ע"ז	–	ומש"כ	כ"ת	–	שאכתוב	מכתב	מיוחד	לידידינו	

הגאון	המובהק	ר'	.	.	.	)שליט"א(	–	לא	ידעתי	לעת	עתה	התועלת	בזה	שאם	דברינו	

בעל	פה	לא	הועילו	מה	תועיל	המכתב	–	ויש	לי	הרגש	שמי	שהוא	שבסביבה	שם	

מפריע	בזה.	–	ואם	אדע	שמבקשים	את	האמת	גם	אני	לא	אמנע	עצמי	לעשות	הנ"ל.

מחוסר	זמן	לא	אוכל	להאריך.	הקב"ה	יהי'	אתו	ויזכה	להמנות	גם	הלאה	עם	

מזכי	הרבים.

הדוש"ת	באהבה
מצפה	לחסדי	ה'

שמואל	הלוי	ואזנר





תתטמילואים והשמטות )י"א: "מתותות תילות"( 

אדם"  ה"חכמת  דברי  ע"פ  להקל  מקום  יש  אם  יא:  דיון 

בגדר מספריים כעין תער

תט"ת(  י"ט  )תלל  אתם  התתמת  תתמי  יי  להתימ,  ל  תתלים  שיש  "ומה 

לה מית  ושתו  ט ו  תמה  תלום,  שיימ  איתו  ת מ,  ת יו  מתימים  שתם  שתתת, 

תתוותתו תתמ תתה, להשוותו תתולק  ל תל הת"ל, ולהתימ ת"ו ת מ תאומייתא, 

הי"א  ת ת  להשמי תו  שמצה  תלישתא,  שיתמא  אלא  איתו  שלשותו  תיק  ואיו 

תתיאת המאש תיית איי' תמתימים, ויימש תתה תוקא תשתוטלו לתממי, אתל 

מ ולם לא תתתויו לתתש תתתם מתימים משתיתים התל תת מ, תהתי יתלוק 

הת"ל  והקתמותים  המאשותים  ויתקי  התותיות,  תל  תתימות  אתם  ל  התתמת 

שתתתו להתיא ההייך. ו ות אם תו היתה ת תו, היתתו שלא השמי תו היתמ 

י"ת(,  תת יף  )שם  המוקתם  תיו  שהוא  ותימט  תקו,  תתיו  תהייתו  תמקומו  תה 

ו ת"י אף מי שלא יותה תתה, תלילה משום תקתוק קל תתתמי אתמוו, לתמוך 

 ליו להקל תתתת מתים התולקים, ותימט תתתמ התות  לתמה לאויו תאומייתא" 

)מאממו של התמת"צ ואתתמ תקותץ אומ ישמאל, תת,  מ' תת(.





ס' הדרת פנים - זקן תתי

דברי סיום

למילואים לח"ב פ"א: "מכונות גילוח"

תיתותות  תקיאים  התווים, תתשלמא המוו ה ם, שאיו  תל  יתוו  תה  "ו ל 

המתתיקים  צמם  אותם  אתל  מותמ,  אוממ  או  תשותת,  לתותם  יש  ההלתה, 

לתלמיתי תתמים ותתי תומה, ואתשי שם יקמאו, וא י"ת יתלתלו ויתימו תתתוו 

להשתמש תתתמ התות  ) ת"י לתיק( תמה לאויו תאומייתא תתל יום, וי לימו 

 יו מתל מה שתאממ ותתתת תלאו תמומ תה, ותל תה תתתי להשית תאוות הייוי 

תמש"ת הי ת"ץ ]ל יל ת"א  מ' קי"ה; תשת"א[ והתיץ תיים ]ל יל ת"א  מ' 

. . ותמה תמוה התתמ, הלא  מתו ואילך[, ושאמ מתתמים, התשמ  תתתמ התה 

קלים,  תתתמים  ואף  התומה,  תממלתת  מאשותה  יושתים  תיים'  ה'תיץ  יתקי 

מתיתו התקו הוא מאש המתתמים, ותוף המתתמים, והלתה תמותות תל מקום, 

תה תתל תימיו, מי  ת"ל  ל  תיו תמומ  ואילו תאו שתה התהימ והתמי  מתיתו 

מילל ויי יילל שיתוא יום, ותיות ים י לימו  יו מיתקיו, ומיתקי ממו התתוו 

משתית  תתלי  ויתלתו  קוטלמ . . .  מהמ"א  והתאוו  י קת,  קהלות  ות ל  איש, 

. .  ל תו מו התיו מאוי ותתוו להתמימ, שלא להשתמש  תתת ת תם והומאתם 

ולתתומ  להמ יש  ולמות,  הי'  המאוי  מו   . . ל תות  תמתותה  המתלתים  תאלו 

התומה,  ולקמיאת  למתיו,  לצמים  ולא  תש"ץ,  לה מיתם  התתשלים, שלא   ל 

ותיו"ת, ולימוש מהם,  ת שיתקתו התתמ, ותמאוי לתל  תמייו המתלתל תאיתומי 

הלוי[  שתט  שו"ת  ת ל  התאוו  של  ]תתו  וואתתמ  ציוו  תו  )הת"מ  תומה . . ." 

תמאממו תקותץ "אומ ישמאל" תת,  מ' תת ואילך(.

*	*	*

באם ראוי לצרף המגלחים במכונת גילוח – לעדות, 

ראה לקמן במילואים לח"ב פי"ח.





תתיאמילואים והשמטות )י"ת: אתהמת "לא תשתית את יאת תקתך"( 

מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פ"ב: אזהרת "לא תשחית את פאת זקנך"

בהעברת הזקן שלא בתער

שיטת רבינו יהודה החסיד

שלא  )איי'  תמתימיים  התקו  תילות  תאיתומ  התתית  יהותה  מתיתו  תתמי 

ת יו ת מ( ותיתו תמש  מ"ל – מאה ל יל תמילואים לת"א  מך "מתיתו יהותה 

התתית".

לפ"ד מרן החת"ס – 

אסור לגלח הזקן במספריים כעין תער, וכן נהגו

תו ה לה התאוו מתי תתוך תות יתווא )את"ת תקהילות התמתים תלותתוו( 

תשו"ת תשת האיות )ת"ת תימו קתט(, תלי"ת ממו התתם תוימ )תיו"ת תימו 

קלט-קמ( ]מאה ל יל ת"א ת מתו[ תם תיאות התקו אתומ מתימים ת יו ת מ, 

ת"ת:  ל יל  ]מאה  תשלתו  מוך"  הותתמה  שלא  אף  תו  לת ה  תוששיו  "ואתו 

מו  מתים  תה,  יי  "ו ל  שם:  האיות  תשת  תשו"ת  והמשיך  א[.  ומ תה  ט תה 

הימאים תהותתמי' אשמ תהתו תהתמת התקו, והם מצת  צמם הי' תי להם מתותת 

תילות מתימ תול, והי' קשה להם התימתוו שתתם התילות, מתל מקום ה תייו 

שאתו  התת"ת  לתתמי  שתששו  משום  תול,  מתימ  המתותית  התילות  ל  תם 

אותמים מתימים ת יו ת מ". ]מ"ש שם תיש למתותות תילות תימיתו תיו ת מ 

ממש, ולא מתימים ת יו ת מ – מאה ל יל תמילואים לת"ת י"א[.

שיטת הב"ח: כדי שיקרא ירא את ה' – הוא דוקא כשאינו 

מגלח כלל

קי"א  תי'  תיו"ת  הת"ת  תתמי  את  להתתימ  אממתי  תמה שי ם  "ואתיים 

שימא שמים איתו מתלת אף תת יו ת מ, תי המי יתו  תתמי הממת"ו שתשאתם 

מקיים איתו שהיא מצוות  שה קיים תם את מצוות אהתת ה' ותשאתם תתהמ 



ס' הדרת פנים - זקן תתית

מל תומ  ל מצוות לא ת שה הוא קיים תם את מצוות ימאת ה'. )ותתה מתתימ 

למה  שה תותה לא ת שה, תי אהתת ה' תתול מימאת ה'.( והתה ההיתמ של ת יו ת מ 

יתלתו אתל הקיום  לא  תקתם  ויאת  היתמ שלא  תמ את האיתומ של  מק  הוא 

שהוא תקמא תהימ תלא יתלתו שייקמא  "י תך ימא את ה' איתתו תשתילת תת יו 

תתות'  ו ייו  תלל.  מתלת  תשאיתו  תווקא  הוא  ה'  את  ימא  שיקמא  ותתי  ת מ, 

יתמות תוף תף ה'  "א ת"ה שתו שההיתמ של ת יו ת מ הוא קולא ת תימת 

הלאו שמשווה לאו תה לאו קיל יותמ מתתם לאו, תלוממ שיש תלאו של לא 

יתלתו קולא אם  ושה את התילות מק ת יו ת מ" )מתתתו של המה"ת מ' תתו תהתמ"י 

קמתצקי מיום ו' שתט תש "ת(.

פסק דין הצ"צ שלא לגלח הזקן במספרים - כן היא ההלכה

ייאות  לתלת  שלא  יש  תיו  האם  שואל  תו  טתת,  מו'  למתתתו  "תמ תה 

התקו תלל לא תת מ ולא תמתימים. ולילא התתמ שאלתו ותייקו תהאמומ, תת 

תש ה שיתו  שיש תמה ותמה תוהתים תת"ל תיו ל מיתי שהולתים תיתק תיו 

ת"ק אתמו"מ הצמת צתק תתה, שתו היא ההלתה ) ייו שו"ת שלו ליו"ת תי' 

צ"ת תאמותה( תותף  ל אלו שתוהתים תו מיתי שלת תם תו הוא ה תיו ליתות 

 "י תמתי תתיתות, ) ייו יימוש הצמת צתק לתהלים  ה"י והוא מתום יתימ 

 וו, ושם תתמו, ומאה ת"ת תתימים שהותאו תתמתי תשותה ליו"ת תי' קי"א 

ת"ק י"ת(. והאמיך תת"ת תתימ  מותי אמתים להמת ממתליות שי' )ימושלים(" 

)את"ק ליותאוויטש תת"ת  מ' ית-ית, ממתתת ת' טתת תשת"ת(

שיטת השו"ת דברי יציב בענין איסור גילוח הזקן אף בלא תער

יו"ת ת"ת תקת"ה  יצית  מאה לקמו תמילואים לת"ת יט"ו משו"ת תתמי 

תתיוו שיש תותמים תאיתא איתומ לתלת התקו תמתימים ולקצת יותקים הוי' 

מו התומה, איו התו תיית לשמו  לאתיו שמצוה  ליו לתלת תקתו תמתימים.

עוד ראיות דאיכא איסורא אף שלא בתער

התה"ה  תתית  ת"ת  המילואים  ש מ  צ"צ  תשו"ת  ת(:  )עמ'  ג  אות  שם 

ת  תתתהתמיו  ו,  מ"ש  ה"ת  מהא"ת  י"ת  תהה"מ  " י'  תתה"ל:  מתתתי"ק 

שיהי'  שא"צ  תת"ל  למאו  תמת  איתומ  תהוא  הממת"ם  יי'  ת למא  איתומא 

הש מ שהקתיש. ותם ק' יהי' תתל ימ  מק שלא יתלת תת מ ותם איתו תותמ אם 
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התית תתי לתוף וא י"ת לתתתלה אתומ לתלת תלל א"ת י"ל תמו"ת תייאות 

התקו תו".

שם ]תתללות תותו הימק[: יש להותיף מ ות התה"ה תתתתי"ק הצ"צ שם: 

"אולי יש לה ימ מהא תתתו אלו תתמים שאיו להם שי ומ היאה, תהייתו תיאת 

שתה, י"ל תמו"ת ל תיו ייאות המאש והתקו שאיו להם שי ומ לאומתו והמוצה 

להותיף יותף תו' ו י' תתי' מיטת"א מי"ק תשתו ות ה ימ מייאת תקו לייאת 

שתה, אתל איו מאי' להקל תהתם מה שמשיימ משיימ תולו ולא תצי שתולת 

אתל ותאי יש ללמות שם שמצוה להמתות תיאה שאם  שה תל שתהו יאה הוי 

יאה תתתמים ת"ו ת "ת תמו"ת אם מתית תל התקו תשות . . . יאה ת"ת תמומ".

שם ) מ' שיט( ול יל ת"א  מך "ממת"ם" אות ת )תיי' "איתו תיית  ת 

שיטלתו תת מ" – תיטומ אתל אתומ(: תתות  לאתהמת לא תליו י ולת שתימ, 

ה ימ תת' תצוצי תהמ )להמ"מ ממתליות( לתת"ת יה, א תתת"מ קי, א אממו לא 

תת ו איתו  ותמ  ליו, ותאתתמה להתמאי"ה  ' ית מותא תשם תקתו הת"מ אתמהם 

שה ימ מתוליו קט, ת "א הלת קומ ו ומוציא את תמו, לא קמ ו איתו  ותמ 

 ליו, ואממו  ל תה מי תמ הוא תלא  תמ הא איתומא איתא, ותתו תם תאיתומא 

תתל תליו י ולת שתימ, תשלא תת  מי תמ הוא תלא  תמ אתל איתומא איתא, 

יהי'  לו השתימ  )תהתהתת מת המתותא( תאיילו אם אממ  אי' תתת"ת שם  ולתו 

שתמי תיתך, איתי מוצה לקתל שתמי – לא הי' מוצה מת המתותא,  ת"ת. ו "  

אהתת תתת להת"ת י"ט תי"א; אתציקלויתי' תלמותית  מך "תל תליו" ) מ' 

שלת(; ש מי תהמ לת"מ קיא, א.

התקו הקייתה התומה שלא  )תמשום קתושת ש מות  תו  ת  מ'  אות  שם 

לתתתו(: ת"ת התה"ק ת ל שו"ת צמת צתק תתימ המצות שלו )"תמך מצותיך" 

מצות תתלתת מצומ  תשיטהמ  מ' קה(: "ותם תתל אתם איילו איתו תתימ התה 

תש מות התקו ותיאות מאיר הארה מקדושת שערות העליונות דדיקנא עילאה 

לת"א:  ת"מילואים"  ל יל  לגלחם".  "   ת"ת  שלא  הוזהרו  לכן  ודפאות, 

"יתוקי תת"ך".
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מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פ"ג: אזהרת "לא ילבש גבר שמלת אשה"
בהעברת הזקן

עוד מקורות לאסור הסרת הזקן משום אזהרת "לא ילבש גבר"

התקו  תתילות  תאיתא  ותתמאי  קתמאי  תאותי  לתו"ת  תת"ל  מתואמ  תיתים 

במספרים וסם משום אזהרת לא ילבש גבר שמלת אשה – מת"ש וק"ו מתיו 

]ואי"ת מק תיתוש ות ת  תית השתי ותית ה מוה ) י' ל יל  מ' תטת ואילך( 

יתית של השו"ת הצמת צתק[.

והנה	עוד	דעות	שכן	כתבו	ששייך	הלאו	דלא	ילבש	בהסרת	הזקן:

שיטת רבינו אשר ב"ר שאול מלוניל ורבינו חיים פלטיאל

 ות ממתותיתו הראשונים שתו תתתו להתיא –

שאול  ב"ר  אשר  רבינו  תתתמי  תמ ת(  ) מ'  לת"א  תמילואים  ל יל  מאה 

מלוניל )ת ל "תימ המתהתות" – הי' תתמו מ"י ת ל התותיות( ותתתמי רבינו 

תאויו  תתתו  ששתיהם  ממוטתתומת(  מהמ"ם  של  תתמ  )תלמית  פלטיאל  חיים 

תמומ תאיתא תתילות התקו תמתימים משום לאו תלא ילתש תתמ, תמת"ש וק"ו 

מתיו תית השתי ותית ה מוה,  יי"ש.

ומאה לקמו תתמוך משו"ת תתם תוימ התתשות.

לפ"ד ה"שבלי הלקט" אסור להסיר הזקן ע"י סם

תמתימים  ת מ  ת יו  תקתו  הלקט" שהמתלת  ה"שתלי  מתיתו  מ"ש  תתות  

שליט"א  קתיתתקי  התמ"ת  שאלתי  אשה,  שמלת  תתמ  ילתש  לא  משום  לוקה 

תש "א(:  אתמ  )מתותש  ומ תתו  ת"תם".  התקו  התמת  לאתומ  י"ת  יש  האם 

לא  משום  ש ותמ  התיאו  תתמ  אתם(  תיאמת  )תת'  תיים  שהתיץ  "תמתומה 

ילתש",  ת"ל.
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שיטת הגאון רבי יונתן אייבשיץ

תמאה תמותת תת"ל תם להתאוו מתי יותתו אייתשיץ תאיתא תתתיומת התקו 

ת"ת  תתש  י מות  תתימו  ממ"ש  אשה,  שמלת  תתמ  ילתש  לא  אתהמת  משום 

תש מו  לתלתל  "הממתה  תק"ו(:  – משתת  והתית"  מותמ  )"תותתת  ת'  תמוש 

)יותמ מיומש( לקמו מממו  ו "   ת"ת  ילתש תתמ".  וקשוט  ותמ משום לא 

התיץ תיים תתימו קותט' תיאמת אתם.

עוד בשיטת מרן החתם סופר

תת"ת  משו"ת  תוימ"  "תתם  לת"א  מך  תמילואים  ל יל  מאה  שם: 

התתשות תי' ל תתם ממו התת"ת ת"ל תאיתא תהתמת התקו משום לא ילתש תתמ 

תמת"ש וק"ו מתיו תיה"ש ותיה" , תמ"ש שם "ממאש מקתם הי' תתה משום 

ילתש תתמ שמלת אשה,  ו ותמ  ל לא  שתי תתמים, א' שמייה  צמו תתשים 

ואיילו תמתימ ש מ תית השתי וה מוה  ותמ  ל תה" )ותלא תשיטות התותמים 

תל"ש איתומ תה תהתמת התקו, מאה ל יל ת"ת י"ת ה מה 15(. ומ"ש התת"ת 

שם "ותל תה מאת ומ ולם, אך  תה ת ו"ה קלקלתיתו תקתותיתו, שתתמ הומתלו 

מותא תמותא תמתיתתיתו להתימ ש מות הת"ל" – מאה ל יל ת"ת י"ת ה מה 24 

) מ' תתה ואילך ותמילואים לשם – מאה לקמו תתמוך( מה שיש להשית  "ת 

ושיטת היותקים תלא ת"ל התי.

עוד בשיטת מרן החפץ חיים

ע"י  שלא  גם  הזקן  להסיר  דאסור  חיים  החפץ  מרן  גם  שיטת  )שכן  שם 

ותו  אשה(:  שמלת  גבר  ילבש  לא  אזהרת  משום  וסם,  במספריים  כגון  תער, 

)שתת ה'תשת"ת(  תתתתו תקותץ "צהמ" ת"ת  מתואמ תמאממו של הת"מ מאימ 

 מ' קמא ואילך, שמתתמי ממו התיץ תיים תקותט' תיאמת אתם י"ו )ששם 

תו מ הת"ת תמתלתי התקו וטו ו שמ שיהם תות ים ממצוו להתקשט שהוא 

מצוו מתותה והמ שה תלול תלאו תלא ילתש( מותת תתילות התקו הוי קישוט 

שאתומ לאיש והוא התיו שאסור ליפות את הזקן כגון ליישרו לי"ת ממו התיץ 

תיים ושתו התתים הת"מ ישמאל י קת יישמ מאת"ת ה תה התמתית ת יה"ק 

ימות"ו, והאיתומ מתאומייתא43.

ילתש  לא  אתהמת  התקו משום  תתילות  להקל  תת"א  ת"ת  יו"ת  את"מ  תשו"ת  מ"ש  תתות   ו יי"ש   .43

– ת "ת שהאת"מ פליג בזה על מרן החפץ חיים )ואולי לא מאה האת"מ תתמי ממו התיץ תיים תתתוו – 
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שיטת הגרש"ז אויערבאך

שיש אוסרים משום לא ילבש גבר שמלת אשה

"היתה  מתה,  לתשוש  שיש  אוי מתאך  תלמו  שלמה  מתי  התאוו  תתמ  ותו 

תתל  מתמימים  איך  שה ימ  מלתת  התקו . . .  לתתל  והתתוו  המאוי  תי  ת תו 

התתמים ואילו תתה איו תוששיו למש"ת הצמת צתק )ליותאוויטש, תיו"ת תי' 

צ"ת( תאית תי' משום לא ילתש" )ת"ת תתתיו תשמו תת' הליתות שלמה, הלתות 

תילה, ימות"ו, תש"ת,  מ' ית(.

שיטת הגר"ח קניבסקי 

שיש אוסרים  משום לא ילבש גבר שמלת אשה

ת"ה  יושמ  אומתות  תתימו  למ שה  הלתה  קתיתתקי  להתמ"ת  ת"ל  ותו 

]ת תק לקמו "הותיה ו'"[: "ותתמתום יותתו אי' ש ותמ תתה משום לא ילתש 

והתיאו   . . ות"ת התיתוך  והייתו איי' אם מתימ תמתימיים  תתמ שמלת אשה 

התיץ תיים".

שיטת הגר"מ שטרנבוך

שיש אוסרים משום לא ילבש גבר שמלת אשה

מאה לקמו תמילואים לת"ת יט"ו משו"ת תשותות והתהתות תתתוו תתומ 

לאתיו  לו לשמו   תם שאיו  או  "י  תקתו  "י מתימיים  להתימ  ציוהו  שאתיו 

מתיוו שיש אותמים משום לא ילתש תתמ שמלת אשה.

גילוח העורף במכונת גילוח משום לא ילבש

תשו"ת תשותות והתהתות ת"ה תמת"ת תתת ששמ  שיש מתמימים איילו 

לתלת ה ומף תת מ או תמתותה תת מ, ואף שאיו איתומ משום השתתת התקו, 

תת מ מהאי  האיתמים  תל  לתלת  ילתש" שאתומ  "לא  לאתומ משום  תוששיו 

והקלה.  לתותות  מק  להתיייות,  תתי  שם  מתלת  שאיתו  שתיוו  ותמאה  ט מא, 

למיתש  וליתא  להתימ,  ותהתו  ישוט  ותו  תלל,  תשש  איו  "תתה"ת  שם  ותיים 

תלל".

מתלא התיאו. ותו לא תתתמ תאת"מ שם שאמ שיטות מתותיתו המאשותים והאתמותים תת"ל תאיתא תתילות 

התקו משום אתהמת לא ילתש(.
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איסור הסרת הזקן ע"י "משחה" )סם( משום אזהרת "לא לבש"

 ות ת ות ת תיו איתומ התמת התקו  "י "משתה" )תם( משום אתהמת לא 

ילתש תתמ שמלת אשה – מאה לקמו תמילואים לת"ת י"ט.

בענין גילוח ב"לייזר"

תו ת תיו טייל תקמתי "לייתמ"  ל היתים )שאיו צמיתים להתתלת  ות תל ימי 

תייו אתמי ששה או שת ה טייולים תלייתמ( תשו"ת ושת ומיא )להמת מיאל אייימת, 

מת תאיתות הקהלות תהולתת( ת"ת )תשת"ת( תי' קתת, ותתת שתתמ  "ת  ם המתתים 

התאותים המת משה שטמתתוך )מת"ת מו תים ותמתים ושו"ת תשותות והתהתות ומאת"ת 

ה תה התמתית תימות"ו(, המת תתוך  המ תטמוי )את"ת לותתוו(, המת טתול )את"ת 

ת מקאוויץ  ת מל  המת  והתייו  ימית(,  )את"ת  מתיתו  תיתים  המת  צמית(,  ליאוו, 

)לותתוו( – והתתימו תיש תקמתי לייתמ השתתה אתל איו תו תילות, אתל הותייו 

תיש תו משום לא ילתש, תמשימ ש מ תאשה )ו "ש שצייו תמקומ לתה השתולי לקט 

הת"ל תיתים(.

כוונת הברכה "שלא עשני אשה" – על הזקן

ת תקו   – תי"  יותף  " ות  תתימו  תי"  איש  "תו  ת ל  התאוו  תתמי  מאה 

תמילואים לת"ת יי"ט.

שלילת הסברא דל"ש לא ילבש "כיון שנהגו כן"

שם ה מה 24 אות א ) "ת תתמת המקילים  "י תתמי הממ"א יו"ת תקת"ו 

שמתימ לאתשים להתתתל תממאה תיוו שתהתו תו, וא"ת תם תאו תתילות התקו 

איו לאתומ משום לא ילתש תתמ(: תהותיה  מ"ש שם, מאה תם שו"ת תשותות 

והתהתות ת"ה תמת"ת: "אתל תהתהות התמ"א שם )תי' קת"ו( תולק  ל הממ"א 

שמתימ, ומאוי לתקתק ולמתו , ואולי שייך תם תתה מש"ת הממ"א שם, 'ותתמים 

תמת ים תתל מקום'".

אזהרת לא ילבש גבר שמלת אשה

במקום שנהגו אנשים להסיר זקנם

שם הערה 24 ) ' תתה ואילך( ה מה 24 אות א מתימ 2 ) מ' תתו(: תותף 

 ל שאמ ההותתות שם שלא תתתמי הימישה – שתתת תאם תהתו התוים תו, יש 



ס' הדרת פנים - זקן תתית

להתימ – ה ימתי ת"א משו"ת המשת"א ת"ת תי' שתה )תתתוו אתמ(: "שאיו 

מתהת התתמים מתהת לתטל תו תיתיהם של ישמאל, ואיילו תהתו תו הישמאלים 

איתו מתהת, אלא א"ת התתימו  ליו תיימוש טותי ה ימ".

שם מתימ 1: שות ה ימתי ת"א תתשותת המשת"א שם מותאת תם תשו"ת 

תתמי תיים )צאתת( תיו"ת תי' ל. ו יית"ת שו"ת  מותת התושם תיו"ת תקל"ת 

או"ת.

אשה  שמלת  תתמ  ילתש  לא  אתהמת  שייך  אם  השקו"ט  ת תיו  שם:  ות 

תמקום שתהתו אתשים להתימ תקתם – מאה להתמ"ת יאלאת'י ]מאה ל יל ת"א 

ת מתו ) מ' מלת ואילך([ תתימו תף התיים )תת"ת תי"ת( "ואוי להם המתלתים 

תתה  תתתתי  תתמ  לתהיתם  המתהת  להם  תיהיך  ה מוה  ותית  השתי  תית  ש מ 

ימא שמים תתתמ  יהא אתם  ול ולם  דאין האיסור חוזר להיתר,  תמקום אתמ 

ותתלוי תיו תתית השתי תיו תתית ה מוה תיו תיאת המאש והתקו ה ליוו".

הותמ  צער  משום  ותה"   תה"ש  תש מ  תהלא  הט תה  ת תיו  שם:  ות 

התה"ק  תתשותת  ת  אות  יי"ת  לת"ת  ת"מילואים"  לקמו  מאה   – תמתימים 

האתמו"מ מוהמיי"צ מליותאוויטש.

ת"   תיו"ת  תשל"ת(  )ת"ת,  ת"ת  תתו  להומות  תשו"ת  מתואמ  ותו  שם: 

למתים  ]שממתו  שתומות  מתוך  לתתות  מלקט  תיו  ולהתימ  להקשות  שאיו 

י"ת[  "י  ת"ת  ל יל  תאמותה  תמתואמ  התקו,  תתיומת  איתומ  וק"ו  תמת"ש 

מ"ש תשו"  יו"ת תקי"ת ת"א להתימ ה תמת ש מ תית השתי ותית ה מוה 

תממ"א  ות י"ת  תמת ים(  התתמים  )ומק  האתשים  תם  אותו  תמקום שמ תימיו 

האתשים  שתמך  תתמקום  לאתשים  תממאה  התתתלות  תתיו  ת"ת  תקת"ו  יו"ת 

קשה  שתאמת  שם  תתו  להומות  תשו"ת  וה לה  מותמ.  תממאה  ת"ת  למאות 

לתמותם אהתתי תלי מאי' מתמתת, ת ת תאו לא מציתו שאם תם מתהת אתשים 

ליתא  הממת"ם  תלת ת  השתי,  תית  ש מ  תה תמת  אלא  איתומא,  תליתא  תו 

תה תמת  ה"ט(  מ תו"ם  )יי"ת  תתתמיו  ותמיומש  תמתתו,  איתומא  אלא  תתה 

ש מ התוף תתוו תית השתי ותית ה מוה איתו אתומ מו התומה, ותו הוא ת ת 

המתתמ תשו"  )תי' קי"ת ת"א( תליתא אלא מתת ממתות, ותמו תו תהתתתלות 

תממאה תמאה תליתא איתומ תאומייתא, ותש"ת תילו לא תמצא איתומו מיומש 

ותם הממת"ם לא התיאו, אלא תתתות'  "ת )תט.( הותיתו לאיתומ מהתותיתא 
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שאממו תהתימו של תית מ"ת שיהיו מואיו תממאה, ומימושלמי התיאו שאיש 

איתו מואה תממאה איילו תתול משום שאיתו תמך תתות  יי"ש, ולשוו תה מומה 

שאיתו איתומ תאומייתא, אלא משום תאיתו תמך תתות לתו אתמוהו מתתו. ]ומאה 

תשו"ת מהמש"ם )ת"ת תי' ממ"ת( שהתיא תשם מת א' תלהתתתל תממאה אתומ 

מו התומה  יי"ש. ותמאה תאיו תה התמת[. וא"ת י"ל תתהתי תתל  יקמ איתומו 

ל שות  אתשים  מתהת  תמקום שאיו  אלא  אתמוהו  לא  לתו  מתמתתו  אלא  איתו 

תו. ותמתו אף  ל מתהת אתשים תויים, ותמש"ש הימישה והותא תתי' מ ק"א 

יו"ת )תי' קי"ת ת"א(. אתל ל תיו איתומא תאומייתא ותתוו ללקט לתתות מתוך 

השתומות תלוקה לת ת הממת"ם )יי"ת מ "ת ה"י(  יי"ש, י"ל תלא מהתי מה 

תמתהת אתשים ללקטו. ואף אם תימא ת ת"י איתומא תאומייתא ליתא תתהאי 

ללקטו,  האתשים  תמתהת  אף  איתא  מיהת  תמתתו  תאיתומא  יתתו  תוותא,  תייו 

שי מ  תה תמת  אף  הממת"ם  לת ת  והמי  תוותא.  תתל  אתמוהו  תמתתו  תי"ל 

תשמתהת האתשים לה תימו איתא  ת"י איתומ לתתתילה, אלא שאיתו לוקה 

תמותמ  תמאה  התאותים  לת ת  ומק  קי"ת(,  )תי'  הת"י  ותמש"ת  ממתות  מתת 

לתתתילה, ותם תתה התתמים תמת ים. וא"ת תלקיטת לתתות מתוך השתומות 

תהוי איתומ תאומייתא, י"ל תאף היתי תתהתו האתשים ללקט מ"מ  תייו איתא 

איתומ תמתתו לתתתילה אף לת ת התאותים, ותתה"ת מותים להממת"ם.

ותיוצא תתה מציתו לתלק תיו איתומ תאומייתא לתמתתו, תהא תתתת הממתתי 

שתת )ת:( תתי אתם שיש להם מיתוי ש מ  ל יתיהם ותושים להמאות תיו אתשים 

מתה  ת"ת,  תתול  צ מ  לך  תאיו  ילתש  לא  משום  תיה  ולית  להתימם  תמותמ 

ותתת  ליו תת' ים של שלמה )יתמות יי"ת תי"ת( תמאתמ תשאמ אתמים תמתתו 

יו"ת תי'  ות"ת תשו"ת תתמי תיים )ת"ת  תתמו מתתו  יי"ש.  תמקום צ מא לא 

ת"ת( אהא תמתואמ תתות' שתת )ת:( תמתממ אתם תלתי צואה ותלתי מתה ש ל 

תשמו תשתיל צ מו, תה"ה תאם איו לו צ מ אתמ אלא שמתתייש לילך תיו תתי 

אתם שמי תאיו לך צ מ תתול מתה, ותתת  "ת התתמי תיים תלא התימו תתה אלא 

משום תהוי איתומ תמתתו  יי"ש. ותיתוש שלא מאה שתתמ קתמו תתה היש"ש 

הת"ל. ות"ת תת'  מך ש"י ליו"ת )תי' קי"ת( תמק תאיתומ תמתתו התימו תמקום 

צ מא  יי"ש. ות יו תה תתת תתשו' המשת"א המותא תת"י )תי' קי"ת( תמי 

שיש לו תטטיו תתית השתי ומצט מ מצת השי מ ואם י תימתו מיואתו קמותה 

מתתתמ תמותמ, תאיתו אלא מתמתתו ותמקום שצמיך למיואה לא אתמו  יי"ש. 

להתתתל  תהתימו  תמציתו  אף  ומ תה  תמתתו.  תאיתומ  אלא  התימו  תלא  המי 
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תלא  י"ל  תו,  אתשים  ושים  שתם  תמקום  השתי  תית  תש מ  ולהקל  תממאה 

התימו אלא תהתי תהוייו איתומי תמתתו אתל לא תאיתומ תאומייתא. ואיו לוממ 

תתיוו תתם מתהת אתשים תך הוא ממילא לא הוי תתתמ תקותי אשה ולישתמי תם 

תתאומייתא, תתה איתו, תתאמת הא תמותמ היתי תתם מתהת אתשים תך הוא, תתת 

היש"ש יתמות שם תתלילה לתו לתתק המתהת שתא ת תימה תתי ליוטמו מלאו 

)מת"י  מ ק"א  תתי'  המותא  הימישה  תמש"ת  לוממ  צמיך  תמתו  ו ל   יי"ש, 

תי'  )יו"ת  ותשו"ת  מותת התושם  תך.  תוהתים  תויים  תמיימי שאתשים  קי"ת( 

קל"ת אות ה'(  לה והתתיק תאם התתילו לתהות תו תאיתומ ואת"ת תשתמתת 

המתהת תו תם תיו אתשים אם מותמ את"ת תם מתיתא, תיוו תהשתא מיהת איו 

המלתוש התה מיותת לתשים תוקא, או תילמא תיוו תהתתילו תאיתומ איו תה 

מו המתיו  יי"ש. ותאמת התתמ מיומש תיש"ש הת"ל תמתהת שתא ת תימה לא 

אתשים  הייתו  הוא,  תך  אתשים  תהתימו תשמתהת  תהא  ו תצ"ל  להתימו.  מהתי 

תויים, ותהימישה. ותהו תאמת תיתוש תמו יל מתהת תויים תם לישמאל שהמי 

ילתוש תתמ תקותי תאתתא. ו ת"י איו לך תו אלא  תויים איו מקייתים שלא 

תיתושו תהתימו תו תאיתומי תמתתו, אתל תאיתומ תאומייתא לא מציתו שהתימו 

א "ת תמתהת  תו"ם תך הוא, תי"ל תלתתי איתומ תאומייתא לא התימו משום 

מתהת  תו"ם. ומאה תם תתשו' מהמש"ם )ת"ת תי' ממ"ת( שתתת, תת"ו לתמוך 

 ל יימוש תה של הימישה, תתם להתתתל תממאה ותל שאמ התתמים ה תו"ם 

 ושים תו, ואתה  וקמ תל תיתי השו"   ת"ת.

והתה תשו"ת לתושי ממתתי )תיו"ת תי' ק'( שתתת תצתי ת ש מות וליקוט 

לתתות מתוך שתומות לא התימו אף תמקום צ מ, תתוקא תתי תימומ תלתי מתה 

תתתו תות' שתת )ת:( תהתימו משום צ מא, הואיל שתתותף  ליו תתמ שהוא 

תתת טת  תמייתו, ותשמתימ את התלת איתו מותיף תוי אלא שמתתימ  צמו להיות 

תתילת  הוא  תיוו שתך  לתתות  צתי ת ש מות  אתל  תתמא מלתתתילה,  תאשמ 

תמייתו של אתם שיתלתתו ש מותיו ואיו תאו שיתוי תטת ו, ותשמוצה לצתו  או 

ללקט  ושהו לשם תוי לשתות ממה שתתמא תטת ו, תתה לא התימו אף תמקום 

צ מ  יי"ש. האמתם יש ליקיק תתתמא תו, ת ת"י יהא מותמ לצתו  ש מותיו 

וללקט תשקיצה  ליו תקתה שלא תתמתה או תשתתלתתו מק תצי ש מותיו שאיתו 

מתיל תטת , תתתה"ת ליהוי מק תמי שמתתימ  צמו להיות תתמך הטת . ויש 

ליישת ואתמ"ל. תמם תלתושי ממתתי שם תו אם מותמ לה תימ מ ל יתיו תתמי 

השמש, ותתת לצתת שאם המתהת תם תאתשים לה תימ תתמים אלו  "י תמים 
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תאת מותמ תומיא תה תמת ש מ תית השתי והתתתלות תממאה  יי"ש. ומ"מ 

איו ללמות משם לת"ת להתימ תהתם שאתי, תהמי לא מציתו תתממא ותיותקים 

שיהא איתומ תאומייתא תה תמת תתמים אלו, ולתו יש לתוו להתימ תשמתהת 

אתשים תך הוא, אתל תת"ת שמיומש שלקיטת ש מות הוא איתומ תאומייתא 

לא מציתו היתמ תתך. ותם ל תיו ה תמת תתמי השמש לא התימ הלתושי ממתתי 

למ שה אלא אם יתתימו  מו שתי תתולי הומאה תי לא  מת לתו להתימ תתתמ 

תתממא,  מיומש  שאיתומו  תיתו  תתתוו  ומתש"ת  תהתיא  יי"ש.  מצא  שלא 

יתות  תלי  לתתתילה  להתימ  יהיו  מי  תאומייתא,  איתומ  הוא  הממת"ם  ולת ת 

תמומ. ] ת"ת שו"ת להומות תתו שם ו "ש שהאמיך  ות[.

תתמים  שתם  תמקום  אשה  שמלת  תתמ  ילתש  לא  אתהמת  ת תיו  תו   ות 

 ושים תו תמאממו של הת"מ מאימ תתתתו תקותץ "צהמ" ת"ת ) מ' קתת ואילך(, 

ת"ה תתת הממת"ם,  הו"ת תת"י תקי"ת  והמ"ו  תתלקו הממת"ם  תתתה  וה ימ 

תלת ת הממת"ם איילו תמקום שתהתו האתשים לה תימ ש מ תית השתי ותית 

ה מוה, אתומ לישמאל שי תימתו אלא שאם ה תימו איו מתיו אותו, ולת ת 

תם  תתלקו  ותתה  מותמ.  תמי  תלתתתלה  תמאה  ותמוק"י  המ"ו  התאותים שתתתו 

הת"י והממ"א שם הלתה למ שה והממ"א תתת להתימ לתתתלה הו תתקי"ת 

והו תתקת"ו.

אתל לת ת המתתמ איו מתיו אותו אתל איתומא איתא.

שאיילו  ומתתמ,  תהממת"ם  התמי   תק"ת  תקת"ו  התמ"א  תתיאומ  והתה 

תמקום שתם תתמים  ושים תו איתומא מיהת איתא. והתמ ת התמ"א היא מתת 

התמ' שתת ת, ת הוא מתית שאתשי המקום תהתו למתוץ את יתיהם ולתל היתות 

התויים  שו תו איילו למטמת יויי. ואי תימא תהמ"ו שתתה"ת איו לשום ישמאל 

אתומ להתיייות א"ת איך התמ' מתיי ת לאמיממ שאתמ מתמייתא תתלתי צואה, 

תמיתא  יותה שמתיצה  יויי  תלתי צואה לשם  והמי איילו התתא שאתמ התמת 

תהא מותמת. ויתתו שתם מ צם התתא תתלתי צואה קשיא  ל המ"ו תי תם את 

תה יש להתשית תתתמ המצוי שתהתו תו היתמ ואמאי אתמ.  ייו תשו"ת תתמי 

)יו"ת ת"ת ת"ת( שאף הוא מתית שתהתו למתוץ תתה אלא שהוא לומת  תיים 

שמק תצמוף הצ מ שמיתו. לתתמיו תצטמך לוממ שתמוי התמ' לתלתי מתה מתת 

התתה שיש תהם מתהת להתימ, וצ "ק.
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לאשתתתים  ואיילו  מתיתא.  תתה"ת  אתומ  השו"   תיתקי  לתוהתים  ולי"ת 

ההולתים אתמי יתקי הממ"א יש תאו מקום לתשוש, לתל היתות תתאומייתא, 

לת ת התמ"א תתה, ותאת לממות שתתימת אתמותים אתמים היא תממ"א. ו "ש 

שהתתים  "ת הת"מ ישמאל י קת יישמ )מאת"ת של ה תה התמתית ת יה"ק 

ימות"ו(.

והתה התמ "א תהתהותיו  ל תימו קית מתיא מהימישה שתי תמוצים שמו 

התתם תלוקים ת "ת. המאשוו שתהם תותמ שתם תויים הם קות י מתהת התתמים 

ת תיו תה, שאם תויים תהתו היתמ שמי לממ"א אף לישמאל. תם התמ"א ת"ל התי 

שתו תתק"ת הת"ל הקשה  ל הממ"א מתאתמיתו ללקט לתתות מתוך שתומות 

לממות שתמומ שהתויים מלקטים תו תש מות של  צמם. והיא קושיא תתקה. 

ואולי ליישת את הממ"א יש לוממ שמה שתהתו התויים ל שות תו משום צ מ 

תו  ל מתת להתיייות  ומק תשתהתו ל שות  תתה,  תתשת למתהת  איתו  התושה 

שמיתו לישמאל. אלא שלתאומה תהתו תו התויים תם למטמת ייוי תמיתא.

ות"ל  טו ו  תק"ת  קי"א  תימו  תתייתא  מהתומא  הלוי  שתט  תשו"ת  והתה 

תוקא  ולקשוט  לתוי  תה  משתמשים  שאיו  תממאה  התתתלות  ל תיו  "שתוקא 

מיתי  ש ושיו  תתוף  ש מות  מתוי  ל תיו  ותו  ליויי[  ת יקמו  ]וצ "ק  תיתו  

התתיוו תתה תקט ממ"א שתאשמ תהתו תתה התתמים היתמ שמי. משא"ת מלקט 

שהוא  ישוט  תיום  תאת  המלקטים  ותו  האשה,  לתוי  שהוא  משתומות  לתתות 

תתי להמאות תתתומים ולא תתקתים, א"ת הייתו ט מא ו יקמו של אתומא תקמא 

ולא יהתי תתה מתהת תתמים להתימו".  ת"ל. יתתו ש "י תתמיו ישתו תאו ישות 

ת"ל  לא  שהתמ"א  שתתיתו  אלא  ש מות.  מלקוט  הממ"א  התמ"א  ל  לקושית 

תתתמי השתט הלוי, שתו הקשה מלקוט ש מות  ל הממ"א. אולם מהתתתטות 

תקתו תתיתו  תל היותקים איך להקל  ל צ מו של מי שתתתלף צת  של תצי 

מהמש"ם  תשו"ת  תו.  ל שות  תוהתים  שהתויים  מה  תתה  מהתי  שלא  שתקטו 

תימא שתל שהתימו  תאי  והשתי  יקמ תהקשה  תקט שהתמוצים יליתי  תממ"ת 

ילתש שהמי איו לתויים שום  ות קמ תל תיתא תלא  תיל  התויים שמי ליהותים 

תייתים והתתלות.  ייו לקמו תתמוך, מה שיש תו תתי ליישת קושיית התמ"א 

ותם לתתות את התמתו של המהמש"ם.

והתה היותקים תתו האם מותמת צתי ת ש מות  "י צת  או  "י לקיתת 

תתמיהם  קשה  ל  ולתאומה  תתה.  ומתתייש  תקתו  תצי  שהלתיו  למי  תמויה 
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מהממ"א שהותא שתל שהתתמים תמקום תוהתים תו שמי לתתתילה. המי תמומ 

שהתויים איתם תמת ים מל שות תו ואם תו שמי תם לישמאל. וי"ל שת"ל שלא 

מהתי תתה מתהת תויים אלא תוקא של יהותים שוממי מצוות.  ות י"ל שת"ל 

תתתמא שהותאה שתתתמ שתולו מק לקשוט וייוי לא תיתמ הממ"א תלל.  ות 

י"ל שתתמ שמק תמקמים לא שתיתים תקוקים לו, את א "י שתל תוי שיצטמך 

לתך לא ימת  מלצתו  איו תה קמוי שתוהתים תו, והמי איילו אצל התויים מק 

מי שהלתיו ש מו טמם  ת צות ו וא"ת איילו תאממ שתשים ותתמים שוים תתה 

תהתה  תותית.  תתמך  וי"ל  מתהת.  יוצמ  איתו  שתתימ  מה  מת"מ  תמתת השמוש 

תמהמ"ם שיק תק "ת טו ו שלא יתו  לו שתשים צות ות ש מו. אולם לתו יתו  

שצות ות תם תשאיו להו מום מיותת אלא תתם ליויי ואילו תתמים צות ים מק 

תהתתמתה להם תיתה מיותתת ואם תו י"ל של ומת מתהת התשים איו מתהת תתה 

של תתמים מהתי להיתמ של הממ"א. ותתה ת לה אמותה לקושיית התמ"א  ל 

הממ"א ותם תיול התמ ת המהמש"ם.

אתת תאתא ליתו יש לה ימ תהתה היש"ש תיי"ת תיתמות תי"ת הקשה  ל 

הממת"ם וק"ו  ל המ"ו, תהייתו  ל השו"  ותם  ל הממ"א. תהתה תמוייהו ת"ל 

שמקום שתם תתמים  ושים תו קיל טיי והקשה ות"ל "ותלילה לתו לתתק המתהת 

שתא ת תימה תתי ליוטמו מו הלאו". היש"ש איתו מיישת ותמומ שהימישה 

של  השתי  תמוצו  היש"ש.  קושיית  ליישת  תו ת  תמ "א  לתיתא  תאו  שהותא 

הימישה הוא תתה"ל "תהיתי תהתהיתו תו תולם יתת איו מותיו תיתם". וצ"  

הישות  ל  תאויו  הו  תתולה  תיק"מ  ותו  "יתת"  מילת  ממתו  השמיט  שמ "א 

קושיית היש"ש והו תהלתה, יתתו שמ "א ילית  ל הימישה, וצ" .

 יי"ש תמ "א ותימישה תק"ה שיש לתוו האם תתלקו התמוצים אהתתי, 

יש לוממ ת ל ישמאל קאממ  "תם  תאתמ שתתת שלמתיו ממתהת  תו"ם תתת 

שתתקותה  יתתו  תתלקו  אם  תיתם".  מותיו  איו  יתת  תולם  תו  תהתהיתו  תהיתי 

האם מתהת התויים קות  היתמ  תומ ישמאל, יתתו שתתלקו האם תמצת תתה 

שתת"א התתילו מתים לתהות תו איו למתות תהם. יתתו שתתלקו האם ממצת 

של "איו למתות" שאיתו מצת של "מותמ לתתתילה" תותל ללמות מתהת להתימ 

לתתתילה לתל ישמאל. מתתתמ שתתה תליא האם יש תמתהתם של התילותיים 

לקתו  מתהת  תומ שוממי המצוות שת ם.

תתליוו מהמש"א הו  ל תימו קתו והו  ל תימו קית התיא להלתה מהמ"ו 

התתמים  שתם  איתא  ותאתמותים  תה.  מהיתמ  מקום  תתל  תמת ים  שהתתמים 
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תו  ת ושה  תתוו  להקל,  משאים  להתימ  תותית  תיתה  של  צימוף  להם  תשיש 

לצ מ ותתו'.

תתתת  ותמ"א  שו"   מתלוקת  א.  תתלקמו.  הם  תה  תושא  ש יקמי  תמצא 

יש  לממ"א שמהתי  ת.  האיתומ.  הותמ  התתמים  תם  תתה  הממ"א האם תשתהתו 

מתהת  האם  יותקים  מתלוקת  ת.  מהתי.  לא  לקשוט  שתולו  שתתתמ  לומתים 

ה. התתמים  מהתי.  אם  צ"   תתיו  לא  שהוא  יהותים  מתהת  ת.  משיי .  תויים 

תמת ים מת"מ מלהתתמך  ל היתמ תה.  ת"ת המ"מ תתתתו שם ו "ש ש י"ת יש 

להתמימ תתיו התמת התקו תמתימיים ותתם ותייוי וישומ של התקו. ] תת"ת 

קותץ "צהמ" שם[.

שם: האמיך להתתימ ולתאמ תמה מהמאיות וההותתות )התת' תיתים( תשייך 

אתהמת "לא ילתש" תהתמת התקו אף תלא ת מ – תם תתשותת התה"ק האתמו"מ 

מוהמיי"צ מליותאוויטש התתיתה תקותץ "יתתיל תומה" ת.י., תשמ"ת, תת"א, 

 יי"ש.





תתתהמילואים והשמטות )י"ת: איתומי תוקות תויים תה תמת התקו( 

מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פ"ד: איסורי חוקות גויים בהעברת הזקן

שיטת רבינו אשר ב"ר שאול מלוניל

תויים,  תקות  אתהמת  משום  תמתימים  התקו  תתלות  תאיתא  מתואמ   ות 

תתתמי תת מו קמאי, רבינו אשר ב"ר שאול מלוניל )ת ל "תימ המתהתות" – 

שהי' תתמו מ"י ת ל התותיות( – מאה ל יל תמילואים לת"א.

עוד מקורות דאיכא בגילוח הזקן משום איסורי חוקות גויים

שות אתה ה' ליתי ת' "תל תלייות )יליטה התשאמת(" ושם תמאממו של 

המה"ת ותו' מ' תמשוו שט מו ת"ל, את"ת מ. לותאש ) מ' קת ואילך(: "ולי "ת 

יש לתקומ תאתומ תם מתיתא תמתיתתתו תתק ה תו"ם הוא לתלת תקתם ויאות 

מאשם, א"ת אתומ לתו לתלת התקו איי' תמתימים או תתם )התקמא אוימ"ם או 

מאתא"ל( מצת תוקת  תו"ם, ותמ"ש הת"ת ת"ל תמ"ת תה, תלהממת"ם תתיתומו 

ייאות  תתילות  המיומש  הלאו  מלתת  המומה  ותתימ  המצות  ותתימ  התתול 

תיתוך  תמתתת  ות"ת  תלתו,  לא  תתתוקותיהם  תלאו  ותתקו,  ות  ותמ  המאש 

)מיש מצוה מת"א( ות"ל: והתה אם תק ה תו"ם ת"ת לתלת תקתם או י"מ, תוץ 

ת"ת, תמתואמ  תוקות ה תו"ם  הישמאל משום  לוקה  תותאי  לאיתומ המיותת 

ת"ל ישוט  ותם  תו'  "ש,  יתיו  תתי תוקות ה תו"ם תאם מתלת מתתתת  תמ"מ 

תלוקה ת"ת אף שלא תת מ תיוו תהוא תק ה תו"ם  ת"ל  "ש, וא"ת תמתיתתתו 

תתאמת תק ה תו"ם לתלת תקתם ויאת מאשם שות אתומ תם מתיתא לתלת התקו 

או  ולא מהתי מה שמתלת תמתימים  אויו משום תק ה תו"ם,  והיאות תתל 

והמוצה  תלתו.  לא  תתתוקותיהם  תלאו  תוף  ותמ  תתוף  לתה,  המיותת  תתם 

להקל תתה  ליו להתיא מאי' ולתתומ תתמיתו התאממים תאמת  י"י תיו ולא 

מיאת תוממא ת למא, )ו ייו ל יל ]תי' ק "ת[ תטו"ת ]תק"א[ שתמך ה תו"ם 

ת לי מלתמות ותו'  "ש וה"ת תת"ת ותו"ק(".

ומה שהקשו  ליו תמאממים שאת"ת תתימ הת"ל – תתמ תתיישת ל יל ת"ת 

י"ת ה מה 4,  יי"ש.
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דברי ספר "שפתי מהר"ש ענגיל"

תאמצ  ההתיתה השתתי תימ "שיתי מהמ"ש  תתיל" )את"ת מאתאמישלא 

המתמש:  תוותת  ותה  ת"ה  שמה  תיי  י'  ושם  ה"ת(  מהר"ש,  שו"ת  ומת"ת 

". . . מהיתו תא להטיל  לי שאמ  ותות תמו ללתת תתוקות  תו"ם ומתולתי 

תקו . . תושתים שאם יתתמו תלתושיהם לתוים יהיו יוצאים מתתמ התתימה, תהי 

תאתומ ל שות תו . . ." –  יי"ש תאמותה.

בבירור גדר הלאו בנדו"ד

תתימומ תתמ הלאו תתתו"ת, יש לה ימ מתתמיו הק' של "אור החיים"  ה"ת 

)משיטים תת, תת(: "אך אתמ שאממ לא תשתתוה ולא ת תתם תתה תילה ת תו 

תי מה שאממ לא ת שה תמ שיהם הוא אפילו דבר שאינו ניכר שיש בו ע"ז 

והוא שלא יתמה להם לא תמלתושיהם ולא תתתלתתם תלל".

"לויט דעם איז קיין אונטערשייד מיט ווָאס מען שנייט"

)להתה"צ  מתתיהו  תתמי  תת'  תם  שו"מ  המצוה"(:  )"טעמי  פ"ז  שם; 

מתתיהו תייטש ]אשתתתי[ מ יה"ק ימות"ו( ת"ת: "תתמותות שמואל ומהמי"ל 

מותו  איתו  מימ  )"ווייל  המצוה  תט ם  הממת"ם  ת ת  194-195, שמתיא   מ' 

ַאתת מש אויתת הו ווי תי תוים"( ומתיק: "אית מ ת ם אית תָא ת מ איתומ יוו 

ותתוקותיהם לא תלתו". ואת"ת מתיא ת ת התיתוך תתה )"תומך ת ם וו מו מימ 

ָאּית טיילט יוו תויים"( ומתיק: "ממילא לויט ת ם אית קייו אותט משיית מיט 

ווָאת מ ו שתייט, תָאמ ַא תיות ]מלקות[ אית תיט תָא תָאמ מיט ַא תָאלמ ת מ".

למה הנהיגו הגויים להסיר זקנם

ל יל  מך  מאה   – תקתם  להתימ  התויים  התהיתו  למה  היתימי  תט ם 

תתולים  תתמים  להם  שהי'  א'",  "תומת  מת'  ) מ'  ת(   85 ה מה  "ממת"ם" 

אשמ ית ו המתה ממה שת שה למ לה ת ולמות  ליותים ו "י תה תממו תתק 

תתול לתת הקתושה, ותמו"ת תם ת תיו התקו, ית ו תתמי ה תו"ם שמי שמתתל 

אצליתו תקתו תה תומם תתמים טותים למ לה, ו ל תו התהיתו תהתיהם להשתית 

את התקו, תתי שישמאל ילמתו מהם וי שו תמ שיהם, ו "י תה ת"ו יהי'  יתות 

למתוי תת הקתושה,  "ש.
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בירור שיטת ספר החינוך

שם )שכן שיטת ספר החינוך(: ותו ה לה התשי"ת תהתמ"י קתיתתקי )תתו 

"הותיה  לקמו  )ת תק  ת"ה  יושמ  אמתות  תתימו  ה"תטיייל מ"(  התאוו  של 

ו"(: "והייתו אפילו אם מספר במספריים ות"ת התיתוך והותיף ש ותמ משום 

ותתוקותיהם לא תלתו והתיאו התיץ תיים תתימ המצוות הקצמ".

עוד בשיטת מרן החתם סופר

שם הערה 4 )בדברי מרן החת"ס( ] מ' תלת ואילך[: מאה ל יל תמילואים 

תתי'  ושם  התתשות  תוימ  תתם  שו"ת  תתית  ת תשיו  תוימ"  "תתם  ל מך 

הי'  מקתם  "ממאש  שם:  תמ"ש  התוים  תקות  משום  התקו  תהתמת  תאיתא  ל 

האומות  תך  והתהיתו  שהמתילו  משום  תאת  ו ות  תתמים . . .  שתי  משום  תתה 

שתאימויא, המי המתימ ש מות תמתתמה להם תמלתושיהם".

תה מאת ומ ולם, אך  תה ת ו"ה קלקלתיתו תקתותיתו,  ומ"ש שם ת"תל 

ל יל  מאה   – הת"ל"  ש מות  להתימ  תמתיתתיתו  תמותא  מותא  הומתלו  שתתמ 

)ותמילואים לשם( מה שיש להשית  "ת ותתמי היותקים   4 ת"ת י"ת ה מה 

תלא ת"ל התי ויש לה ימ מתוף תשותה תו להתת"ת שהתיא מתמשותיו תט ם 

איתומ תילות התקו תי תוממים ת "ת היו מתילים להשתית  צמם תו )תליי"ת 

ליתא תילוק תאיתה אויו מתימ הש מ – מאה ל יל  מך תת"ת אות ת( ותיים 

מהתי ומ  ימתיק  תישו  שוממ  "ואמתם  אלו:  תתתמים  התשותה  את  התת"ת 

וקתוש יאממ לו".

ויש לה ימ אשמ תלמידו של ממו התת"ת )הת"מ מאימ א"ש( יתק תאיתא 

תתילות התקו  "י מתימים משום ותתוקותיהם לא תלתו )מאה ל יל ת"א  מך 

"שו"ת אממי אש"(.

הערה 4 עמ' תמ:

התחלת גילוח הזקן במדינת אשכנז

– "הכשרים באמת אינם מגלחים זקנם גם באשכנז" –

"תי תם תמתיתות אשתתת איו המתהת המ  התה מימות  ולם תת ושלום, מק 

המתה יותמ מאלף שתים אתמ תומתו תית שתי התתילה המ ה התתולה התאת 

היו  לא  ה ולם  אומות  שתם  לתמתה  תתמותו  ממתיתו  שמ תי  תי  תהם,  לצמת 
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מתלתים תקתם תימי קתם, ותה תמוך איתה מאות שתים, שהתתילו אומות ה ולם 

התטמא- התישטה  התלות,  ממימות  תתוקף  מת  תתמו  תך,  ואתמ  תקתם,  לתלת 

אתמא והתתמה היצמ המ  תם תתתי ישמאל, ותת מתו תתויים ולמתו ממ שיהם, 

והתתילו איתה מש ים תתולים מיומתמים לתלת תקתם, ותו למתו אתת מתתמו, 

מואים  תהיתמ, תאשמ  להם  ות שה  המתים,  ת וותותיתו   ת שתתמתה הימצה, 

ותם תמתיתות  תקתם תם תאשתתת,  תם  תשיו, שהתשמים תאמת איתם מתלתים 

תי  מק  תאשתתת,  תמו  התאת  המ ה  תתישטה  לא  לאשתתת  תייו  התמותים 

המש ים התתולים מתתילים תתה, ואתמ תך טו ים תתה תם התשמים קצת" )ת' 

תיי מוהמ"ו – תמתלת – ת"א תת"א(.

עוד בסיבת המתחילים להסיר זקנם 

עדות ה"יערות דבש"

ותהותיה להמותא ל יל ת"א  מך "רבי יונתן אייבשיץ", מאה תאמותה תם 

תי מות תתש ת"א תמוש ת' – לט' טתת )ת, ת תהוצאת ל מת מת(: ת ותותיתו 

וית מתו  תוים  ממ שה  תלמתו  הוא  לישמאל,  שהיו  הקלקולים  תל  המתים 

תשתתו  תתמ  יהא  שלא  להתתתמ  ל שות  תיתלתו  שיש  ומי  להם,  להתמות 

ותלתתו תתמך ליהותי, מק יתשתו אותו לתתמי המי תה משותת, ותאמת שלא 

יתי תו ממוית המתת, אתומ תאיתומ תמומ, תמתואמ  תמקום תתתה, איילו  ל 

תוף הלתות  תותה תמה )ממת"ם יי"א ה"א(,  ייו שם, ות ותותיתו המתים תשו 

תו תהיתמ, ומיום שאומות העולם שרים וחורי ארץ מגלחים זקנם, אף יהודים 

עושים כן".

עדות הגאון רבי שלמה קלוגר

 – מתת"י  לאתמותה  )שי"ל  תתמשותיו  קלותמ  שלמה  מתי  התאוו  תם  ת"ת 

שלותשיו  המתה  "יש  תת(:  )תמוש  י קת"  שי"ת  "קהלת  תשת"ת(  ימות"ו, 

תלתושי תתמים ותתו י תקו תתוותה שלא יתימום תי הם ישמאל".

עוד בסיבת המתחילים להסיר זקנם –

עדות מרן החפץ חיים בענין מנהג מדינת "ליטא"

תיאמת  קותט'  מאה  זקנם:  להסיר  המתחילים  סיבת  בענין  תמ(   ' ( שם 

תשואים  )הו  כולם  ליטא(  )תמתיתת  ימיו  ת ת  )י"א(  תיים  התיץ  לממו  אתם 
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הו תתומים( גדלו זקנם ותיתת ההתהתה להתימ התקו הי' מט מים שהיו היפך 

תימאת שמים, ומתתמיו שם: "התה איתומ הקית יאת המאש והתקו עד כה הי' 

יתו  ומיומתם לתל איש ישמאל תקטו תתתול . . ולא תמצא אפילו אחד באלף 

שי תומ  ל לאו תה הו תשואים הו תתומים ]ותתומתי תשהי' תשת  איש יהותי 

תהיום  ת שה  מה  מאת  ל  להיליא  יש  וא"ת  ותקתו[  מאשו  תיאת  תשת   הי' 

ת יימות  מקומות  ותאיתה  התתומים  מצ ימי  מתו  המתה  אצל  ת ו"ה  היקמ 

התתולות תם אצל איתה תשואים . . . ואוממ לתישי של וו התה שהומתל ת ו"ה 

יש תמה תיתות אך התיתות המאשיים הם שת ה ותימתו ת'ת'י'ל'ה'י'ם ת'שואיו 

ת'תמוו יתי ה י'יוי ל' ת ה'יקמ י'איש מ'תלת. ותתאמם אתת לאתת . . ."  "ש 

תאמותה44. ומאה  ת"ת תם תתשותת התה"ק האתמו"מ מוהמיי"צ מליותאוויטש 

תתל  ת  היומי  התתיוו  תמאה  "ותה  תת"א(:  תשמ"ת  ת.י.,  תומה"  )ת"יתתיל 

שאתת תא להקל ל צמו, הוא מיתי התאוה, אך מוצא איתו מיקל למ ו היות 

לו לתתות  יתים, ואיו תאו לא מיקל ולא תולק אלא תאות הלת, ואיילו אם 

י לו המתימים תקתמיהם ק"ו ט מי תומה – תלא ימאה – שימצאו  "י אתיתת 

 יתים להתימ איתומ תה".

עדות הגר"ח קניבסקי

ה"תטיייל מ"(  התאוו  של  )תתו  קתיתתקי  תהתמ"י  התשי"ת  ה ית  ו ת"ת 

תה  הי'  התומות  "ותתל  ו"(:  "הותיה  לקמו  )ת תק  ת"ה  יושמ  אמתות  תתימו 

תתיוו תתול מי שלא הי' לו תקו ומק תתומות האתמותים התתילו לתלתל תתה תי 

למתו מהתוים".

וש"ת( תתימו  תתו  ומת"ת שו"ת מאומות  )את"ת ל מת מת  לייט מ  תט   תתו  תה תתת הת"מ  44. מ יו 

"קותטמת תתמי תיים ואמת" )תתית תהתתמת ממו התיץ תיים והת"מ תיים  ותמ תמותתיתתקי את"ת ווילתא 

יָאלק  י ת ת  תייו.  צו  תַאתַאמיט  תישט  ַאתוי  ווָאלט  "ַאוותאי  התקו":  "תילות  ת מך  ה'תמצ"ת(  תשתת 

יוגענט,  אידישע  די  ליית מ  תָאמ  טמַאתט,  טמַאתיציָאת ל   תייו  אויף  מתהתים,  תיית   אויף  שטָאלצימט 

צו  אויף  תישט  תיי  ה מו  ת מתיי  אוו  העולם  אומות  די  ווי  גלייך  אויסצוזען  כדי  ַאלעס  טוט  וועלכע 

שמיי ו  תמי אתתי – תי איתיש  יות תט וויל תישט שטָאלצימו מיט אותת מ תַאציָאתַאל מ טמַאתט אוו 

איתיש מ שייתקייט. אויף 'התמת יתים' תַאמ מקט מש"י ַאת תָאת מייתט מ ו תקו. תי איתיש  אוייּיַאתותת 

אית, ַאת תי תָאמת תַאשייתט ת ם מ תטש... אוותאי ווָאלט ת ּיַאתט מימ תָאלו תיך הַאלטו תיי אותת מ  

מַאתו  שייו  וו לו  תיך  מימ  תָאלו  ווָאת  יַאמ  ווָאמום  טמַאתט,  תַאציָאתַאל   אוו  מתהתים  טמַאתיציָאת ל  

מיט ת ם, ווָאת ַאמָאל תיי אותת ת וו ו ַא תושה אוו ַא שַאתת?! תי וו לט תָאתט ַאת ַא מ תטש טוט תיך 

ַאמָאל ַאלייו מ מ ווי ת מ תמ תט מ שותא, מימ הָאתו שויו ת ת ו, איו אותת מ  יָאמו, ווי שותאי ישמאל, 

תלמיתים יוו ת ם ת ממָאתטו תתו תו תתש ]שמואל ת י, ת[ הָאתו ת שוימו איתיש  ת מת, אוו איתו ַאלייו 

תָאל ו, אוו ווילו תוקא אויתת  ו ווי תי שותאי ישמאל".



ס' הדרת פנים - זקן תתל

עדות הגר"ש עלברג

שאיילו  התמ"ש  לת מת  שה ית  יי"ט  לת"ת  תמילואים  לקמו  ומאה 

והי' תתשת  יהותי ישוט הי' מ וטמ תתקו  ת"ליטא" לא מק המתתים אלא תל 

ת"אתמ שהתשמה תלוי' תו",  "ש.

עדות היסטוריון

 ל תוי ה התאת תאתת מתימתי ההתקמתות של היהותים לתתיתתם הוא 

מאשית ההשתלה  תקויות,  תילויי  " ם  תת'  תתמ  תו   – והיאות  התקו  תילות 

ימות"ו,  תיאליק,  )מותת  שותט  ההיתטומיוו  תמיאל  מאת  תממתי'"  תיהתות 

תשת"א – הו"ת תמת' המת תיים שמ לצ מ, מת תת. תללו, שווייץ, תקותץ "תל 

תלי[יות", תותישט, ה'תשת"א(, ששם מצטט מקומות ממותים )שו"ת, תימי 

מותמ ותמוש, תקתות ותם מתוממ שתתתת תאיתיש( להותית תתתוף המאה הי"ת, 

ואישמ קותם לתו, התל השיתוי היתותי ת תיו תה תתל תלקי אימויה. ההשתלה 

וההיתמות לתתיתה התלה להיות תומם משיי  תתיי התתמה היהותית.

עדות הג"ר אביגדור מילר

ללמות  לליטא  מאמה"ת  תת ומיו  )שתת   מילמ  אתיתתומ  הת"מ  ה ית  ותו 

תישיתת תלתתקה( תתימו "אומ  ולם" )שי"ל אתמ יטימתו – אה"ק, תתלו, 

תשת"ת( תמך ת  מ' 42: "המשתילים לא התתיקו תתך. תליטא, למשל, הם 

י לו תקמת תותי השלטוו והשיתו את תממם: לתקשתם תתתמה תתימה שתייתה 

אתמו  ל  המשתילים  תתיאום  ם  מתו  לאתמ   .  . תויים  תתתי  ללתוש  יהותים 

ותקתו  יאותיו  האותתטי,  תממאהו  שתתית  יהותי  וייאות.  תקו  לתתל  יהותים 

יהותים מתים לשוות  תות תמו. תך התלו  קוצצו תאתתמיות ת תמת אתתים  ת 

ל צמם ממאה תתל התויים. לא הגזירה מבחוץ גרמה ליהודי לשנות את חזותו 

החיצונית, כי אם המרידה מבפנים". ומאה שם תם ת מ' 64: " ת תה ]מלתמת 

ה ולם המאשותה[ תם המשתילים שממו  ל התממתים 'הלאומיים', את יתיהם 

 יטמו תקו וייאות, לתושים היו תקיוטה אמותה תמתהתם של יהותים מתומי 

תתתלו  לא  תוץ  תליי  ההתתוללות,  שומשי  תתמ ו  תתמ  תלתם  אם  תם  תומות. 

מיתמ אתיהם. מתאו ואילך השתתתה תם התתות התיצותית".
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עדות "המלאך"

לויו,  תות מ  אתמהם  תיים  מתי  )להמה"צ  קותש"  אתמות  "אוצמ  תתימ 

צא- ) מ'  ית  תמתתת  תשי"ת(  תשתת  למאשותה  תתית   – "המלאך"  המתותה 

צת תמהתומה השלישית – ממתשוו, תשמ"ט( אל מת"ת  מותי אמתים )מאה 

אצל  התקו  תיתול  ת תיו  היימצה  אותות  האמיך  ושם   – ת מתו  ת"א  ל יל 

תלמיתים שתאו לאה"ק מליטא( תתת "ו "ת תלמיתי הישיתות מתתמוו ת"ו 

ושאמי היומצים, תיתמ שמ לתו ת לם מאתו תי תו תמתם תמ ט של תל תלמיתי 

הישיתות תליטא מאת ימים מתים שלא יקייתו תתולים ת"א תלימות ותלתול 

)ויליול( התלים, ומ שה המצות ותימט תקתוקי מצוות ותוממת האיתומים 

איתם יות ים מאומה מאית התתתם תתתמת התומה תתממא ומאשותים, ותמ ט 

שהמות מהמיומתמים שלהם תמים להם תמתי התממא, ותיתות ההלתה ה ולה 

מהתותיות".

עדות הגאון רבי אברהם קאלמאנאוויץ זצ"ל

בסיבת גילוח הזקן בישיבת סלאבאדקא

"תתלותותקא... מ מתי השי ות התתותתו את הישיתות של אותה תקויה 

. . מה שהויך את היתים ללא תקו – לתוממה. הוא, המת קאלמאתאוויץ הצ ימ 

ישיתות  מאשי  של  התתות  את  המווית  איילו  תקתו,  את  תילת  לא  שמ ולם 

 Visions of the Rov( ."ותתמים לאויי התתק שלו ושל היתולת לתתוק תת ותיו

 Highlights from the Life and Times of Moreinu Hagaon Harav Rav

Avrohom Kalmanowitz ZT"L תתית  "י ישיתת מימ, תמוקליו(.

עדות מרן הגראי"ל שטיינמן

יתו   היה  לא  תי  לתלת,  תישיתות  י ם  שתהתו  מה  "תי  מתיתו:  ואוממ 

תתתי  יהתות, צוות שוימ  )ימי תיים מממו המת שטייתמו, שוימ אמתוו להיצת  האיתומ" 

המלך, תו תמות תש "ת(.

הי' זמן אשר אמרו אשר מסתפרים זקנם – 

הכל בכוונה לשם שמים– נוכחו לדעת כי פג טעמו –

"הי' תמו אשמ אממו האוממים אשמ מתתימים תקתם, ומהתמים תלתושיהם 

תתיהוץ מיותת, וממתים תתימותים תאומים תהיתומ מהותמ, התל תתוותה לשם 

שמים. ות"ל אשמ תמשך התמו תתמ תותתו לת ת תי ית ט מו.
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שהתתי  תה  תמומת  אשמ  י מים,  תמה  ותשתו  אמומים  התתמים  "ותתמ 

תומה מתלמיתי הישיתות צמיתים להיות לתמל להצ ימים הת לי  תקים איך 

להשיי   ל התתיתה, התה הם  צמם תומ ים תמך ליתי תל תימות תתש – תאי  

מאת  – ומהתמים תו תיותמ מתתי התאומים, אשמ מלתת השטות שתתה ממאים 

שילות  צמם" )את"ק אתמו"מ מוהמיי"צ תי"ת  מ' קצ – ממתתת י"ת תתלו 

תמצ"ת(.

מאה   – "ליטא"  ישיתות  תלמיתי  אצל  התקו  התמת  התתלת  תתיתת   ות 

"מתוא" ל"קותטמת  ץ התיים"  מ' 9 ואילך )ממתתת תמות, ה'תמצ"ת(, ושם:

"יותשים אתתתו תהיום אתמתים מתואמים תתואמי תאותים  ילוים, קצוצי 

תקו ותתו י יאה, מילילים תתותיא  מוקה ותותים מתתלים להקיל תתל תתמ 

מצוה, ולה מיתה  מומה תוף תלא תשמה, וקמתים להם לתתומ תתמת התאותים 

ולתתוץ איתומי מאשותים".

] "ת התהתת תלמיתי ישיתת מאתיו וישיתת תתהמתוק ת תיו תיתול התקו – 

מאה ל יל תמילואים ל מך "תיץ תיים"[.

ל יל  מאה  התקו,  תיתול  תיות  ת תיו  "ליטא"  גדולי  דעת  ] ות  "ת 

תמילואים לת"א  מך "התצי"ת מוואלאתיו"; "מתי שמתה תיתל תיו )מקלם("; 

"מתי אלי תמ תומתוו )מ"י טלת("; "מתי משה ממתתי  ישטייו )מ"י תלתתקא("; 

"תיץ תיים"; "תתוו איש"; "מתי יצתק הוטתמ"; "התמ"י קתיתתקי )'תטיייל מ 

תאוו'("; "מתי שלמה תלמו אוי מתאך"; "מתי תיים קתיתתקי"; ו ות.

מאה  תתקו,  מ וטמ  הי'  ישוט  יהותי  תל  ת"ליטא"  תאיי'  תה  ת תיו   ות 

לקמו תמילואים לת"ת יי"ט ) ' תתמת([.

גילוח הזקן – אביזרייהו דעבודה זרה

הלאו  תתלל  הוא  התקו  שהתמת  להלתה  שיתק  צתק,  ". . . הצמת  שם: 

תלא ילתש תתמ, ולת ת הממת"ם המי הו תתלל אתיתמייהו ת תותה תמה, מת' 

ה תימות שתייתים למתומ תישו  ליהו" )ת' תומת מתתם – התוו תויות – ת"ת 

 מ' 144(.



תתלתמילואים והשמטות )י"ת: איתומי תוקות תויים תה תמת התקו( 

 "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא"
– אם צורתו אינו נראה כצורת יהודי, לא הי' יוצא ממצרים – 

תקו  לתתימת  צמיך  איו  התישואיו  קותם  תתומ  תי  הצ ימים  "אוממים 

וייאות, ותי התומה והיהתות מתתלת תוקא אתמ התתותה.

"התה אוממים תהתתה של יתת, תיית אתם למאות את  צמו תאילו הוא יצא 

ממצמים, ומתימים  ל  ם האמץ אתת שהתית  ל הק מה ממאה )שיית ל(, 

שאממ תי תל מה שיש תהתתה מותת  ל הק מה, מצה וממומ תמותת ותתומה, 

ותיוו שתאממ תהתתה שתיית אתם למאות את  צמו, התית  ל הק מה ממאה, 

שתו יותל למאות את  צמו.

איך  מתו ה מי  תמך הצתיקים לתימ מ שיות תאלה  הי'  "והתה מ ולם 

האמץ את התתמ, תי ית ו איך ללמות ולהוציא מותמ השתל מתה לתל ה ם, ותם 

תהלצה התה תמאה ללמות ממתו מותמ השתל, שתאמת צמיך תל אתם מישמאל 

להתתיק שיית ל תהתתמ, ליי מה תאיתא תמתמשי תת"ל, שתתי ישמאל יצאו 

ממצמים תתתות שלא שיתו שמם לשותם ולתושם, והיו מצוייתים ל ם קתוש. 

ויתות,  ותמו שיימשתי תוותת המתמש יליאה  ה"י )תהלים קית, ת( 'הים מאה 

מאה ישמאל תאים ותו', הייתו שמאה והתימ תהם שישמאל תאים, שלא שיתו 

הייתו  הוא,  תאילו  את  צמו  למאות  אתם  תיית  שאממו,  ותהו  מלתושם.  את 

איש שתמאה תמוהו, יצא ממצמים, שיתתותו היטת, אם הי' תי תתומ של יוצאי 

מצמים, הי' הוא יוצא ממצמים או לא, תאם צומתו איתו תמאה תצומת יהותי, לא 

הי' יוצא ממצמים" )ת' תמשות תתמ צתי – להתה"צ את"ת וויצ ו מת"ת שו"ת מקתשי 

השם – מו תים,  מ' קצת(.

איסור הסרת הזקן ע"י משחה )סם( משום אזהרת חוקות הגוים

ת תיו איתומ התמת התקו  "י משתה )תם( משום אתהמת תוקות התוים - 

מאה לקמו תמילואים לת"ת י"ט.
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מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פ"ה: סייג ומיגדר מילתא ו"לפני עוור"
בהעברת הזקן

אות א: על יסוד ההיתר – כו"כ עוברים על האסור לכל הדעות
)עמ' תמג(

מאה ל יל תמילואים ל מך "תתם תוימ" משו"ת תת"ת או"ת תקת"ת.

דברי הג"ר שמעון שקאפ

לאתמותה מתמ לי א' מיתיתי אהותי ת"י  תותו של מת תשות א' תאה"ק 

ת"ו ששמ  מיי הגאון רבי שמעון שקאפ ז"ל תלת תו הט ם שהמתה תתשלים 

מיומש  תיית  תה  שאיו  היתיתה  המצוה  שתוהי  מיתי  הוא  התקו,  תילות  ת וו 

תש"ת,  "ת מתלתלים תה.

האתמו"מ  התה"ק  מתתמי  תהמותא  לי"ו  תהשמטה  לקמו  מאה  שם: 

מוהמיי"צ מליותאוויטש תתתוו.

חטא הרבים תלוי בו

שם אות א ואות ת: ה ימתי ת"א מתתמי התה"ק האתמו"מ הת"ל תם תתימו 

"תימ המאממים – תש"א" ת"ה תתמתו לתיים ) מ' 156(:

שהמתה  ושים  התקו  ותתלתת  המאש  הקית  ת תיו  תמותש  מואים  "אתו 

ואיך  תהם  שיו ל  הימיתה  אל  תלל  לת  שמים  ואיתו  תוהתים  שתך  מיתי  תאת 

יש  תם  הש מ  "י  התמת  שמתימים  אלו  תתם  המתים  מתטיאי  ת שים  שהם 

ואת  תתהמים תתה  תותל  מי האמצות איתם  תתה תמה ימטי  תיתים אשמ מיתי 

התה הוא תם לת תם איתומ תאומייתא, ותאמת התה תאשמ מואים איש תקו או 

ת ל צומה מתולת התה מתלמתים ממתו ו ותמים  ל תמשה לאויו תאומייתא 

ואיתם מתיתים תייליו ואותלים טמייות והתל  ל תשתותו של התקו ות ל צומה 

שתטא המתים תלוי תו".

פ"ה: סייג ומיגדר מילתא )ו"לפני עוור"(
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ומאה תם מתתתו מט"ו טתת תש"ת )תתית ת"קותץ מתתתים" תהותיה(: 

"תאוות איילו איו תתמים המותמים, תָאתט ת מ ַאלט מ מתי ת" , ַאת לש ה, 

תש ת מ ו טוט תיי, אית תָאת מ  תמומ, אוו תימט תי ַאל   תיתים ווָאת מ ו 

הָאט תיך ַאלייו ת מַאתט יַאמ ַא תתמ המותמ, ווי ש מ ו תי תָאמת – וו מ מ תט 

שויו, תָאל ו ַאיילו מיט ַא תם – אוו תָאך ַאתוית  תַאת ו, תית מ ו יַאלט תומך 

ַאיילו איו תתמים האתומים, תָאת אית ת מ יצמ המ  . . ."

הרבנים המגלחים בסם – מחטיאי הרבים

שם אות א ) מ' תת-תתא( תתתמי התה"ק האתמו"מ מוהמיי"צ מליותאוויטש 

תאם הרבנים כו' מגלחים זקנם בסם וכדו', הבעה"ב מגלחים בתער – מתואמ 

ת"ת תם תמתתתו מיום תו ממתשוו תש"ת )תתית תת' "אתמות-קותש אתמו"מ 

מוהמיי"צ" ת"ו  מ' יו(:

". . . מאיתי את מתהתי המתיתה ]אמה"ת[ אשמ תם תמימי הלת מואים ת יו 

 – שיתיו  והשותי"ם  המתתים  תם  תי  ה ולם,  ת  התתות  אתמי  להמשך  התמת 

שתיתיהם ימאי אלקים תתום לת – תמשתים אתמי  תותה תמה תתך תהית  למא, 

ות ת תם לתלי תתוו תקל איתה השי ה יתול להשיי  מת ושו"ת תלי תקו ויאות 

 ל צאו ממ יתו האתשים והתשים והטף.

תהית  למא,  תך  אימאיא מתתיקים תשיטת  ותתל מתיתות  "תם תמתיתתתו 

תהתו תו, ול תים קמותות תואת  אתל המתתים והשותי"ם, תם קלי הת ת, לא 

הלת למאות תצמת תישם של המתתים והשותי"ם יתיו התיים תיי צ מ להיות 

לתלת את  ואתותים המה  ומתהלי תתי התתתיות  תתתשים תתת מת לי התה"ת 

תקתם ולתלתל תש מם ו ות תמה ותמה  תיתים, ומותו התתמ אשמ תתאומיהם 

איו יתולים לתתמ מה שהם תיצים לתתמ.

תך  ת לי  והשותי"ם  המתתים  תתתקיו שתוממים  להתממא  לתו  את  "והשם 

והשו"ת  המת  אם  תאממם  המתים,  תמתטיאי   – למצותם  שלא   – תהית  למא 

תתשלים  והמות  התל,  ל שות  מותמים  הם  התה  תתה,  ומתתהתים  תך   ושים 

תאיתומים תתולים, תי תותף לתה  מי האמצות התתולה, ותמו ת תיו תלות התקו 

התה ותאי התתמ אשמ המתתים והשותי"ם  ושים תאת תהיתמ המקותל  "י תם 

יתו  ותאויו יתו  תה תמת התם  ם הש מ, והת "ת הישוטים מתלתים תקתם 

תת מ ממש ו ותמים תמשה לאויו תתל י ם והתל הוא  ל תשתוו האתותים 
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תי שמצט מים המה  ל מצתם התה  ות צמיתים לתתול צ מ תטא  אשמ לא 

המתים.

"ותל המצת הממ הלתה התה התתלתו הוא ממה שאיו שוממים את הת' 

איתה  ו ושים   – אמות  ת'  איית ת   תי  ָאּי  תיט  היט  מ ו   – של  צמו  אמות 

ּישמות, ומתיוו שתתים מו המקום את ת שה קשה מאת להתתיק מ מת, ולאט 

מ ו   – ת"ו  המאש  את  מאתתים  מ"ל  תי  השוטף  ת  התמם  תתתיים  ם  לאט 

יַאמלימט ת ם קָאּי – . . .".

ו ת"ת תמתתתו מת"ת תיוו תש"ת )ת' "אתמות-קותש" הת"ל ת"ת 
 מ' ש-שא(:

אף  התה  תתם,  התקו  ש מ  התמת  תהיתמ  המשתמשים  ". . . המתתים 

שהם מתקתקים ומהתמים תתל ימטי  תיתי התמת הש מות תתיו  "י הומאת 

המתימים, אתל  ם תה התה  ליהם לת ת את תותל האתמיות המוטלת  ליהם 

אשמ לתת תאת ש ל יתי התמת ש מות התקו תתם ושאמי התהתות תמו תהלתשה 

תתות  את  מומיתים  המה  האמץ,  מ ם  הת ה"ת  תאתת  שמתתהתים  ותתומה, 

המתים,  את  מתטיאים  הם  תאת  לתת  התה  אותה,  ומתללים  המתתות  תהותת 

תאממם אשמ אם המת  ושה תתאת, התה לתו מותמ לעבור על כל התורה כולה.

"הת ה"ת – איילו שוממי תומה – איתם תתתתים תלל לתשות אשמ המת 

תילות  תי  יות    – הישוט  היהותי   – הוא  המתימים.  תתיו  תקתו  ש מות  מתימ 

התקו הוא איתומ תאומייתא והמת  ותמ  תימה תאומייתא, וא"ת מותמ לו לא 

תל  תימות  ל תומ  ל  תם  אלא  התימ,  אצל  תת מ  תישוטו  התקו  לתלת  מק 

תהת"ת  ומומיהם  תישית,  תתתיתה  שתתתתתו  הצ ימים  ותימט  תאומייתא, 

הטמייה השמישו תקמתם את התיימה תתומה ומצות, שהם אוממים התה  ת 

 תה תמצא היתמ לתלת התקו – ואי אישמ להתתימ להם ט מי ההיתמ תי לאו 

תתי תומה תיתהו – התה תלמיתי תית התימ התתוה והישיתה ימצאו היתמים – 

תמשך התמו – תם לשאמי  תימות תאומייתא, ותמצא שם שמים מתתלל.

ימאי אלקים  ". . . ותמה אתי תמיהה מתתי, מתו  מתשים תתות המתתים 

איצטלא  לשאת  ליהם  מאויים  שאיתם  האתשים  תאותם  לת ומ  מתלי  תאמת 

תמתתו, אשמ לא יהיתו לקתת להם את השם מת, ומתו  איתם מותיתים אותם 

מיותתות  תותמות  לתמו  מתמו  ולהוציא  לתיו  צמם  תיתם  מתותמת  תתותתה 
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תלמידי  על  להשפיע  התומה  למתם  "י  ה תה  ותתותת  ל תתו  המת  תתותת 

הישיבות הנכתרים בכתר רבנות לעזוב את דרכם בהעברת הזקן וייאות המאש 

ותתומה ולאישמ להם ת תה"י תי יתתימו את  טמת תיאמת המתתות המתומה 

ומקותלת ת ם התתתמ".

רב שאין זקנו מגודל – מביא אחרים למכשול רב
– צריך לשמש דוגמא מהו תואר איש ירא שמים

תמתתת  ממת,  ) מ'  ת"ט  )ליותאוויטש(  קותש  אתמות  תת'  תם  מתואמ  תו 

תהימאת  ותימט  הוא  תציומו  התה  תתה  תוותתי  "תותו  ה'תשי"ת(:  מת"א,  תה 

שמים שלו צמיך הי' להיות תקתו מתותל, תי אף אם תמצא לוממ שמתתיק הוא 

תלתת שלם )ותיק אצלי תתה( שהתיו תת ת המתימים תתה ולא תת ת אתמו"מ 

מהו  תותמא  לשמש  שצמיך  לית מ  ותיימיטו ל  מת  תתומ  המי  צתק,  הצמת 

תואמ איש ימא שמים ותמילא לומתים ממתו תם ת תיו הת"ל,  ל יתי תה מתיא 

תשיתת  ותמתואמ  תאומייתא,  לאויו  תמשה  ת"ו  ל  ל תומ  למתשול  אתמים 

ת"ק מו"ת אתמו"מ תצוקללה"ה תתת"מ תי" , תתיתה תקותט' תיקומ שיקאתא. 

ותיוו שהוא תתמ לאתמ התשואיו שלו לאמיתות ימים ושתים טותות, התה תם 

שאלת השיתוך איתה מות ת תה, וההתתמה היתיתה שיש לי מיתי מה איתו תוהת 

וו לט, ותט תת התתיא  תָאתת תו ת מ  תאויו תתה הוא מק מיתי התתו ה יוו 

 ות תתמו תית מאשוו שתמה מתתי ישמאל התמיתו תהי' תתל התויים, ו ל אתת 

תו תתמך ת קתתא תמשיתא, ומה שהתתשתי תתה  תמה ותמה שתתקה תתו ה 

תתיך ליותאוויטש הוא מט ם הישוט מיתי שמק תתיתי ליותאוויטש מיליתי 

אממיקה מקייתים  ל תה ו תיתים תמו אלה".

מדוע הרבנים מסירים את זקנם

אותות  ק ת  ישמאל  מ'  לתתי  תתמוו  תת'  תתייקאתתאו  התמ"י  ה ית  שם: 

א' הת ה"ת תתית התתתת שלו, שתיימ שי ם תת  תמתתת התתתית ותוי אתת 

הצית את תקתו תתימומ: "אמת", אממ לי, "תתתי לו מתה תתקה ותם תת ממתו, 

אתל אתמ תך תאתי לתיתי והתמתי את תקתי". הוא הי' אתם ישוט והתימ את 

תקתו תת מ. הוא שאל אותי את: מתו  המתתים מתימים את תקתם?  תיתי לו: 

אתל המתתים מתימים את תקתם תתם ולא תת מ. אתל הוא התית תאממו: אתי 

לא יות  להתיליל המתה. אתי יות  שמותמ להתימ את התקו, והמאי' – המתתים 

 ושים תך! אם תה אתומ, מתו  המתתים  ושים תאת? . . .
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ותיים המת תתייקאתתאו: "תותה לא-ל,  "י מיתוי תתמים י ל תה  ליהם, 

ותמה מהם תתלו מלהתימ את תקתם".

] ות  ת"ת – מאה לקמו ת"מילואים" לת"ת י"ו[

לגדל הזקן להוציא מלבם של אותם המגלחים זקנם

שם: "ממתלא תיומי' תממו התאוו מתאטמאמ תצ"ל, את תתמי המשת"א 

תקתך מתותל,  )יא.(  ל תתמי התממא 'משל לאתת שאוממים לו  תמת' תמתות 

אממ להם יהי' תתתת המשתיתים', ויי' המשת"א ות"ל תלוממ אוממ לאתת מיתי 

ולהוציא  תקתם  אותם שהם משתיתים  תתתת  להם  אממ  תקתך,  מתתל  אתה  מה 

מלתם, ותו היא שתוי' תתותיתא )י"א ה"א( ותימושלמי )ה"א( אוממים לאתת 

מיתי מה תקתך מתותל, אממ להם תתתת המשתיתים  ת"ל המשת"א, ואממ ממו 

ואוממיו  טו תים  למשתיתים, שהמשתיתים  מקום  הוא  אממיקה  תאמץ  תצ"ל 

תתמתי  לילך  צמיתיו  אלא  תאמ מיקא,  תאו  התוים  ממתהתי  לשתות  לתו  שאיו 

תתתמים  אף  תה  תתתת  ל שות  להתאתמ  ולתו  ליתו  מת"ל,  התוים המושתתים 

ולילך  התתיתים  תלתושי  וללתוש  התיו,  תיי  יקמ  המתוית  מו  יותמ  שהו 

של  מלתו  להוציא  תתי  תתותיו,  תל  מלא  ל  מתותל  ותקתו  אמותות  יאות   ם 

המשתיתים" )מתצמ תומה וימאה ימק ו,  מות יא(.

אות ב: סייג אטו פאות הראש )עמ' תנב(

ותו מיומש תם ת"תימ התמית" )להת"מ יתתת אליהו מווילתא( ת"ת מאממ 

י"ת י"ת: "אם היו תותמים שלא לתימ התקו איילו תמתימיים . . הייתו תיצולים 

מהשתתת היאות תי  תימה תוממת  תימה, ואותם אתשים המתלתים התקו איו 

להם שי ומ היאה תם תו, תי אתת תממה תוממים היאות תם תו, למ ו אשמ לא 

יהא תיתמ אם הוא יהותי אם לא".

אות ד: גידול הזקן – סייג לשאר עבירות שבתורה )עמ' תנה ואילך(

ע"י גידול הזקן – היינו ניצולים משאר עבירות ומן האפיקורסות

תו מתואמ תם ת"תימ התמית" שם:

התומה  מו  תמתימיים שמותמ  איילו  התקו  לתימ  תותמים שלא  היו  "אם 

משום תתמה שמא יתא לתימ תת מ שאתומ מו התומה, הייתו תיצולים מהשתתת 
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תלומית  לתתל  ה מים  תתוקות  מלתת  תו  תם  תיצולים  והייתו   .  . תת מ  התקו 

תיצולים  והייתו  קומתא,  מיתי  תל  ותשאמ  תמלתושיהם  אליהם  ומלהשתוות 

ותמלטים מו האייקומתות שתתמתה ת ת תתוך תתי ישמאל, תי תל תה היה תלתי 

אישמ אם יהיה תל יהותי הולך  ם התמת תקו".

התפשטות השפעת הנשמה על הלב – תלוי בשערות הזקן

שם: לאתמותה השתתי הת' "תמ  קותש" )להמה"צ מתי תיתלי צתי הומוויץ 

 – תיים"  "תתמי  והת ל  ומשית"  "שואל  הת ל  תהתתמת  תתית   – ממאישיץ 

ית'  שה ציתומות  ו ות( ושם י' קתושים  ה"ת, "לא תקייו": "והתה  צאתת, 

שתלך התתמה מהתשמה שתמותו ללתו והציתומות הם ש מות המאש, תי תתית 

ותמך שם הולתת תת  והוא לשוו ש מ ויתת  תתימי' שהש מות הם תלולים 

התשמה שתמות, וש מות המאש הולתות  ת תתת התקו וש מות התקו הולתות 

לא  תאו  ות"ש  תת"ל,  הלת  מהמות  ת  התתמה  תמשתת  ותתה  הלת  תתת   ת 

המות  תיו  מתתיל  מתך  שיהי'  ת ותותיתם  תתממו  שלא  מאשתם  יאת  תקייו 

ת"ל,  תאממם  המות,  תתית  ת"ו  מתתיל  מתך  ]ות שו[  ותמת ו  ללת, שתקייו 

ה תימה מלייתו תו' שלא יתישט תת התשמה תמך הציתומות שהם הש מות 

אלהות  התשמה  תת  ושתתישט  ית'  ל ותתו  מק שתמאו  תו,  תתממו  לא  ללת, 

]שתתם[ ושתמתישו את התלק אלקי' שתתם, ות"ש קתושים תהיו תי קתוש אתי 

ה' אלהיתם".

והבדלה מאיסורים שהם בודאי  – פרישות  גידול הזקן  ע"י 
דאורייתא

מוהמיי"צ  האתמו"מ  התה"ק  תתשותת  תם  מתואמ  תיתים  המותא  תתל 

מליותאוויטש )התתיתה תקותץ "יתתיל תומה" ת.י., תשמ"ת, תת"א(: "ותתלה 

תית  והוא  וטהמה  קתושה  תהוי  תמלתת  תה,  האותמים  ותאותים  תתמים  ת ת 

תותף לתה הוא ימישות והתתלה מאיתומים שהם תותאי  וקיום המצות,  לתו' 

הימאים  תיו  המיתקת  תמתל  של  מתיצה  הוי  התקו(  )שמימת  תתה  תאומייתא 

תת"י  מואים  התתו  ת יתיתו  ותאשמ  התו"מ,  להתישים  ותמי  התו"מ  תויתי 

ומתאותתים  הקתלה,  מק  "י  הוא  תה  איתומ  תי  האוממים  האמץ  מ מי  מתים 

 "ת שמותייים תוממות ותתמים ותייתים, שאיו להם מקומ תאמו תת"ת )ותתוו 

תא תתתיומת התקו, תהלתה ל ומת הקתלה תיימוש תתית תתמתימים מותמ 

איי' ת יו ת מ( והקתלה תאתה ואותמתה, ולתו איו תוששיו לתה וישתיתו אף 
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ימי ו תמו ת תצתוו תי מצאו אוו להם תשו" , ואיו תיתות להם תי את תישם 

ישתיתו מ"ל, והמה תשתוים תית יצמם המ , הולתים ה"י לטתת הטתות את 

יצמם הטות, ולשיוך את תמו תמים תאותם, ו ושים מ שה להתיצת  ל תמך 

לא מאושמה ותמשך תמו קצמ הולתים מ"ל מתתי אל תתי, ומתימיו ל צמם תם 

האתומ  "י התיו והלתה יתוקה, והמתה תתמים מ ים  ושים ויומתים תו' ותו', 

ותהי מאשית תיילתם )ה"י( תתאמ שתת הוא השתתת תקתם, שיומצים התתמ, 

ותשתו התתש ה מום הוא היצה"מ היות  תמאש מה שיהי' תתוף ת ת תה האיש 

המיקל ת תו.

ומתתתקים  האישמי,  תתל  מתה  מתמתקים  תישם  תקיום  התיצים  "ותתו 

תתמשו  ]הצ"צ[  התאוו  מתיתו  צתק  מאת  ומאי  תישם,  תה  ל  איתומ  לאתומ 

משאמי  ותיית  תתמ  האי  תמ   מאי  תמתות[  י"ת  הש"ת  ]תיתושים  ל  תתימו 

לאלו  מאמי'  להו  )ושאמי  תתיתתם  תיום  ותתקים  ששמומים  ותייתים  התתמים 

תתולי האתמותים תתמו ה תמ  ל אשמ לא יצאו תתתימת ויתתמיו  ימיו קתישיו 

לאתומ תה, ומק שיצאו מתלל תתיאים לית  מה שיהי' תאתמית הימים( ותיי 

מצת התמו התותתי איו תיק תהוי אתומ תתיומת התקו איתומא תאומייתא, תי 

תשמימתו ) ל המות( יושממ תל התת שהמי לא ]י[הי' לו שום התתתמות  ם תת 

תוישי תו"מ התוימים תתל שיתי תו מ ה, וישאמ יהותי תשמ תאמו לאלקיתו 

ותת קותש ישמומ ל ת".

ע"י הסרת הזקן – נכשלים בשאר עבירות
ועד"ז	מבואר	גם	בספר	קב	הישר	)להג"ר	צבי	הירש	קאיידניוער	–	פפד"מ,	תסו(	פפ"ב:

ו תשיו  שמם,  את  שיתו  שלא  ממצמים  אתותיתו  שתתאלו  השתי  "התתות 

תתומ התה מאיתי את )ה ם( המתימצים ת ם שהולתיו תמלתושיהוו תתוקות 

תי  לאויו  תמשה  ו ותמים  ל  תקתם  את  לתלת  מ ה  ותוממים  ות  האומות, 

תמשה יאות הו תתקו האתם, ו ל תל יאה ויאה תיית תיתי  צמו, ו ל יתי תה 

לי מים איו מתימיו אותו שהוא יהותי, ותששואלים אותו מה שמו הוא מתתה 

שמו תשם אתת משמות האומות ולי מים תשהוא הולך  ם איתה שמים תתמך 

שאיו מתימיו אותו אתי תתשל ת"ת תאתילות טמיות ותשתיות ייו תתך, תי  תימה 

תוממת  תימה ומצוה תוממת מצוה, ולא תי שהוא תומם מ ה לתויו ולתשמתו, 

אלא הוא תומם מ ה לתלל תתי ישמאל ליי ששיתה את שמו,  ל תו  תית ליתו 

התיו מי ש ושה תו ו ותשו הוא ממותה".
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אם ישמור זקנו – בטח יהיו דבריו נשמעים

ה תיו תתיתול התקו תיית הוא תם להתהתה תתת י תשאמ מצות התומה תם 

תתות  לשאמ תתי ותתות התית ותמתואמ תשו"ת הלל אוממ )להת"מ הלל יותק( 

תל"ו )ל תיו תמתה תתתת מאש ימו  תאשתו(: "התה תתות  לתתמ הת שה תיתים 

תימתתי התית, צמיך תל איש להיות שוממ תתיתו. ואם הוא ישמומ תקתו, תטת 

'ש מ'  תמו  תי  תיתו .  מאשה  ש מות  תתתה  היא  שתם  תשמ ים  תתמיו  יהיו 

תתישו תו הוא, ואם הוא מתהלך תאשמיו היא 'קתקת ש מ'" ]ו י' ת' תתותה 

תת מלך – לתותת הטומים – י"א ה מה 18 תאמותה[.

ע"י פאות הראש והזקן ניצל מ"ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם"

שלא  המתיי   הצתיקים  מתותיתו  אותתו  למתו  אשמ  התתמים  מו  "אתת 

להמשך אתמ שטף מים מתים התתותים אשמ אתו מוקיים מהם ת וה"מ, תהייתו 

להיות תיתמ צלם אלוקים  ל יתיו תיאות המאש והתקו, ת י"ת תיצל ממה שאממ 

תצ"ל מאה"ת  ותתה יימש אאמו"מ  וילמתו מ שיהם,  וית מתו תתוים  התתות 

תש תות מצמים ויקוצו 'מיתי' תתי ישמאל, תהמצמים השתתלו שישתתו תתי 

ישמאל תמתי אתותיהם והי' תקוץ ת יתיהם מה שיש להם צלם א'  ל יתיהם, 

יתולים  היו  ישמאל, מהיתים שלהם, תהמש ים לא  תתי  'מיתי'  ויקוצו  והייתו 

לתתול היתים של קתושה שהי' לתת"י, ותו יי' מאה"ת תי' תלק, 'ויקץ מואת 

הם  וישמאל  המות  טו תים שהם  תהאו"ה  ישמאל' מהיתים שלהם,  תתי  מיתי 

המו ט מתל ה מים והמי וט צמיך שיתתטל תמות ת"ו, אתל קיימ"ל תתתמ 

התיתמ איתו תטל,  "ת ויקץ מואת 'מיתי' תתי ישמאל, ת י"ת לא יותלו להתתטל, 

ושמ תי שממו התה"ק מהמי"ת מת לתא תי"  ו תי"א מאה אתת מהאתמתים 

שהתתימ לתממי ייאות מאשו ] ת[ שלא היו תיתמיו, ואממ לו תתמך צתות,  ל 

יתך תתיישת לי קושיית הטומ  ל הממת"ם, תהממת"ם תתו ט ם לאיתומ הקית 

ותמה  ליו  תו,  ל שות  תמה  ה ותתי  תותה  של  שתמתו  מיתי  המאש  ייאות 

הטומ )יו"ת תי' קיא( ותי אתו צמיתיו לתקש ט ם למצות ה', תי מצוות מלך הם 

 ליתו אף אם לא תת  ט מם, אתל תמאותי אותך תתיישת לי, תתיק"מ תט ם 

הממת"ם שלא ל שות תאשמ אתה  ושה, תצמיך שיהי' הייאות תיתמיו שלא 

יהא תמאה תתוי, והותיף ממו ת"ל תיש מצוות תתוליות תתוו מצות ייאות המאש, 

שמלתת יקום המצוה הוא תתולה לימאת שמים" )תשם התה"ק מיאיא תצ"ל, 

הותא תת' אוצמות צתיקי ותאותי התומות לימשת תלק(.
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"החותך זקנו סופו לחתוך את ראשו ונשמתו"

שתקו  תיהותים  היהתות  צומת  את  מאה  מתומ  אמת"  "אממי  ת ל  התה"ק 

להתתימ  לתתוו  הוא  מצא  מלאה  ליהתות  יתותות  תהתיתו  יתיהם.  את  מ טמ 

היצה"מ  תמתי  תא  " תתי  תך:  תתותתו  ל  התקו,  להומית  תהימים שלא  להיות 

ותשמתו"  מאשו  את  לתתוך  תויו  תהיתמ,  איילו  תקתו  התותך  תמתיתתתו,   .  .

)"אותף מתתתים ותתמים מת"ק ממו אתמו"מ תצ"ל מתומ" – תתית למאשותה 

תוואמשא תשתת תמצ"ת – מתתת ת"ת(.

"המתי   :6 תשלת,  מ'  תמות,  ת"הימתת",  שמתה  לת מת  הת"מ  וה ימ 

מתומ הי' תוימ ומותה תל מלה תממתליות. הוא הקיית  ל 'תות הצמצום', הו 

תתמו והו תתתמים, ותתל תאת תותת הוא: 'תויו לתתוך מאשו'. ותלום יתתתו 

תוצאות תומאות יותמ מאשמ לקתל שיתוק מותתי ולהיות תאתם תתוך-מאש?".

גזיזת הפאות והזקן ע"י הנאצים ימ"ש – גרם שירד מהדרך

ותיימ  תילותי,  ות שה  מהתמך  ימת  של"   השואה  מתיצולי  אתת  "תיימ 

שתש ה שהתאצים ימ"ש תתתו יאותיו ותקתו, המתיש תתה ימיתה תל תך תתולה, 

שלאט לאט היתיק לשמומ תומה ומצוות, מתיוו שתתמ המתיש שתתמ לו התימו 

היהותי" )ת' התומה והמצוה – להמת יתיאל מיתל שטמו, ימות"ו, תשת"ת – 

ת"א תי"ו(.

סייג בדורנו: צריך כל אדם להחזיק עצמו חסיד

– עי"ז לא ילך גלוח בלא זקן –

תת' תהלת תיים )צאתת, ת"א  מות שמ"ת( תשם ממו ת ל תתמי תיים תי"  

שאממ שתתומיתו צמיך תל אתם להתתיק  צמו לתתית ולוממ תתית אתי ותאת 

היא תיית ותתמ תתול לשמימת התומה תי  י"ת לא ילך תלות תלא תקו ושתי יאות 

ולא ילך תמלתושי תתמי תי מתוה התושה  ל יתיו תי אממ יאממו  ליו היתתו 

מתוה  איו  לתתית  את  צמו  מתתיק  איתו  אם  אתל  תתה,  תתמות  לילך  לתתית 

התושה  ל יתיו תי אממ יאממ מה תתך אם הולך תלות ותמלתושי תתמי אתל 

איו אתי תתית, ולתה  צה הי וצה לתיית ולתתמ תתול תתומיתו  תה להתתיק תל 

אתם את  צמו לתתית י ו"ש.
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העברת הזקן – הוא כעין הסרת המזוזה מביתו של ישראל

"התה שאלתו תמתתת ההוא, שאתית לו תשיה תמומה מה אתי תומש מאתו. 

ואתי התה תתמ התתתי לו, תי הממאה התיצותית צמיתה להתאים  ם היתימיות 

. . ה תמת התקו . . הוא ת יו התמת המתותה מתיתו של ישמאל.

לקיימם  צמיתים  המצות  שתל  תמו  התוקי,  מלתת  תיתה  מתותה  "מצות 

להיותם צווי התומא ת"ה, התה תוותתה המותתית להומות אשמ התית התאת – 

אשמ  לי' המתותה קתו ה תיתתה – ותל אשמ תתותה שייתים לאלקות, והתמת 

המתותה מומה  ל ימיקת  ומ"ש.

"ותו התתמ ת תיו התקו, אשמ מלתת מצותו הימטי התה הוא ת יו מתותה 

המתמתת תי איש תה הוא מאלו השייתים לקיום התומה והמצוה תהיתומ, ותתל 

אויו התהו תתמ המתתימו ומתתילו מתמה  תיתים מ ים.

תתצמ  ה ומתת  תתית  הם  התקו  ת לי  אלו  תי  המושלים  משלו  "ותתמ 

מתותתה, אם לא תתתמ תמתל התה  ת"י תתמ  ץ התתומ ת ת התתתים, מתאיתם 

תתקל  אשמ  תשתה,  ה ומתת  תתית  הם  תקתם  את  שמתימים  ואלו  ומתאיתם. 

להתתתים להתימץ שם.

"והתתמ הוא מותשי, תמותו ישתם תמו תתל  תיו, והם יוציאם מו התלל.

ותימט תתות  תהתהתה יתימית ל וממ  ל  תהו תתללות ההתהתה,  "אמתם 

לימות התומה, אשמ תותאי התוותה שתהי' תימאת שמים, תותאי התה תהתמת 

התתמ אשמ המ וממ יהי' ת צמו תתת י להיות" )את"ק אתמו"מ מוהמיי"צ ת"  

תי"ת  מ' קיט(.

אי הנגיעה בזקן – גוררת עוד זהירות בקיום מצוה

 – תו תותת אותות התהימות תקתש  "תמ תה למתתתו מיום מ"ת ת וממ, 

התהימות תקהלתם קתישא מתמה שתים, שתמשך השלשים יום לאתלות מ"ל 

ל"  ול" , איו תות ים תתקתם ותו'. ושואל תיוו שישתם תאלו שאיתם תתהמים 

תאיתה  תיתים תתומתתו ומצותי', ואי התהימות תתמת למתים ותמו תילוי מאש 

ותו', האם יש מקום תשתילם לתהימות האמומה. ותימט שיש אוממים שאלו 

התתהמים תתהימות תו תולת  י"ת אצלם מתש תלתי מצוי ל תיתי תת.
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"ומותתת התמי' והיליאה להתתיק ת תיו תהאמומ, שהמי תותאי ותותאי 

– תשאיש הישמאלי תתהמ ת תיו תומה ומצות תהו ה צם שלו והיתימיות ו יקמ 

מציאותו,

המצות  תל  ל שות  הוא  מוצה  הממת"ם:  הוא  התתול  המומה  "ותלשוו 

ולהתמתק מו ה תימות )איילו מי שתקיו יצמו המ  לתטל מצוה, תי מק( יצמו 

הוא שתקיו )תיתו התתקה הלתות תימושיו תוף ימק ת',  יי"ש(.

"משא"ת תשמתטל תהימות ו ותמ  תימה, תמומ אממו תת"ל, שתהו שתתתת 

תו מות שטות. ותייקו תלשותם, שישתו תה ש ליו תאממ תו, אלא שתתה תתתת 

מות שטות.

האתם  שיתימיות  האישמי,  ותתל  להשתתל,  תאו"א  ש ל  מותו  "שמתה 

המות  לתמש את  תו  תל התלוי  ול שות  ומ שיו,  התהתתו  ישתלט  ל  ו יקמו 

שטות. ומתש"ת וק"ו ממיואת התוף.

"תותף  ל הת"ל – הות ת תת"ל שמצוה תוממת מצוה ואי התתי ה תתקו – 

ואף שאישמי שיצמ  וישיטא שלא להייך.  וקיום מצוה,  תהימות  תוממת  ות 

תתמות  ַימציא  הישמה,  מתמך  האתם  לתתות  תמלאתתו  הוא  שאומו  המ , 

משותות להתתימו שמצוה תתמומ  תיו היתי, אתל מי יתי יאמיו לתה, שאממו 

 ליו שהוא תקו ותתיל.

"ותיתות – תשהמתותמ תאתת"י התימתים, אשמ מאת ומתמית תלק להם 

ותו', התה מתואמ תת"מ תתהמ הק' אשמ  וקומאים ולומתים תתהמ הק' תקו"ת 

ש מות התקו הם י"ת תקו"ת, מקומ לי"ת מתות המתמים, שהם מתמים מתים, 

ותמתואמ תתתות. והתמצא תאתלות, מ"ל, שָאת מקום לתיתים, תותאי ותותאי 

ש ליו תתל האישמי להשתתל תהמשתת מתמים מתים, הממתיקים תיתים ו ת 

שמהיתים אותם מממימו למיתקא.

תו שלש  ישתית, שהוא  ולא  ותו'  מתום  והוא  תתתות  הממת  יתו   "ותתמ 

 שמה תיתות, ותותתו – שאיילו תמקום שיש  וו, התה יתימ  וו ולא ישתית 

ותו'. ותמתתו של הקת"ה, שהיא מתה תתתת מתה, התה קיום הציווי לא תשתית 

יאת תקתך – ממשיתה את הלא תשתית האמומ.
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"ש ית"ת צ"ל תותית י ולה לתתק מתהת טות האמומ והתהימות תתותתי 

האתלים מ"ל. ותו"ת התה תתתמי הממת"ם שם, המי תה תם מצותו האמיתי של 

מקיים התהימות וישיי  תם  ל המתש תו"ת ותו'" )את"ק – ליותאוויטש – מיום 

א' תיוו תשת"א, אל המה"ת המה"ת ותו' מא"ת ה תט, מת"א תק"ק ש מי ציוו, 

תמוקליו(.

ע"י גידול זקן:

יסיר מעליך משחיתים, שיימנעו מלהבראות בגלל עוונותיו

תתימ תמם אמי' )לתמתות יא, א( התיא תתמי התממא תתמתות שם: אממ לו 

מתי אל תמ תו  תמי' למתי ישמ אל, אתי, אמשול לך משל למה התתמ תומה, 

משל לאתת שאוממים לו תקתך מתותל, אממ להם יהי' תתתת המשתיתים,  "ת. 

ותיאמ תתמך ממת את מה שאממ "תקתיך מתותל יהי' תתתת המשתיתים", שתיתו  

התקו יתול למתו  מהמתה  וותות שאתם יתול להיתשל, ותתלל התקו מתתייש 

הוא ל שותם. תמצא שאותו תיתול תקו מצילו מתל מיתי משתיתים התתמאים 

מ וותותיו. ותהו שאממו "תקתיך מתותל – תתתת המשתיתים", מצותו לוממ, ש ל 

שתתות  משתיתים,  תומאים  שהם  ל צמו  וותות  ימתה  לא  תקתו,  שמתתל  יתי 

ו ות אישמ לתאמ ליי מה שתתות תת' "מאומ  ימת  תאת ממתו.  תיתול התקו 

ישמאל"  ל התה"צ מתיתו ישמאל אתותצימא )ה"תתא תאלי"(, שהי' מתטית 

ותה שאממ  מתולים.  יהיו  מ וותותיו  תלק  תו,  ית   ולא  תקתו  שיתתל  מי  שתל 

"תקתך מתותל" אם תתתל תקו, יהא תתתת המשתיתים, תאותו תיתול תקו, יתימ 

מ ליך משתיתים שיימת ו מלהתמאות תתלל  וותותיו,  "ת.

*			*			*

הזקן והעיתון הפסול

מ שה תתתומ ישיתה מימושלים שהתליט לתתל תקו, אך הומיו לתצו  ליו 

שיתלת את תקתו תט תה שתה לא תמאה ייה ותה מתתימ את ה'הייים'... תשתיקמ 

של  ט תותיהם  למתי  ל  תיימ  ל'יתיתות',  ותתתת  ]מליותאוויטש[  המתי  אצל 

הומיו ואממ שהוא מתלתט תיצת לתהות.

תקשמ לט תה שהתקו מתתימ את ה'הייים', אממ לו המתי שהמ לות של 

תתי ישמאל תמצמים היו שלא שיתו את שמם, את לשותם ואת לתושם. ואישמ 
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מיותתת,  לשוו  מיותת,  לתוש  להם  יש  אלה:  מ לות  תם  מה'הייים'  ללמות 

ומאשי ה'הייים' )שהם יהותים( מקייתים שיקמאו להם תשמם היהותי...

לתויו של  תיו, אממ לו המתי שתיתול תקו מתיי  ת תותת ה': קומה י ם 

תקו  לו  שיש  תתתמ  הוא  יתאום  יתול,  ת יתוו  ומתיתף  לתתות  תתתת  שתתומ 

ושאתשים מתיטים  ליו, ואת תה משיי   ליו ל תות את המקום.

תולו  תמתש  הי'  מהתתמ  תשיצא  תתית.  התתומ  התווימ  התתמים,  לשמ  

ותיימ שהמתי תיאמ תתיוק מה שקמה איתו י ם )ת' מ שה תמתי, תלק תתה"י, 

 מ' 342(.

אם בפנימיות אינו  נכון לגדל זקן רק למראה החיצונית  האם 
במדרגה זו

ע"י גידול הזקן – יתפעלו האברים הפנימים ע"י החיצונים 
ויעשה חיל בתורה ותפלה

"...יתו  שהקול מ וממ התוותה, והיא תתתו תתוש שתמה תתול תת התיתומ, 

שאף ת תיו שמתתלה הי' מתוק ממתו תתלי ממי',  ת"ת לאתמ שהתה יוצא מייו 

התמה  המתשתה  אצלו  יתתתק  תי  התיתומ  ת  תת  תי ול  אמת  שאיתו  ויות  

והתת מה לאמותה שלימה ותתקה, והיא  תיו טת י התמצא תתתי אתם . . וא"ת 

תש"ת תמתה טותה ממותה תותאי תל תיתומ היוצא מיי איש הישמאלי  ושה 

מושם תמתשתה  ליותה, ואף תי אמת תתוו התתמ תי מתמתא לתא ת י ו יקמ 

המ שה  תלי  הייתו  "י  אלוקי,  אתתה  מתשמי  תה  תל  תלת,  ם  היא  האמותה 

האתמים היו לים ת שיית המצוה, תת וממ  ל יתם תת המותתי, ותתלק תיצוץ 

האיש  צמיך  ולתה  והתתה.  התקה  מתשתה  היתימיות  תתקותה  הטמוו  הקתוש 

התלתת להתתתק תתל תמתיו ומ שיו ותיתומו שיהיה  ל אויו שי וממו ויקת ו 

ולתושו התיצותי תיאת מאשו  והמתשתה הטהומה,  ל צלמו  תלתו האמותה 

וזקנו מגודל תתואמ תתי מלך מלתו של  ולם, ותתל תמתיך ת הו להיות תתהמ 

מתוקות ה תו"ם תימיצות ואתיתמייהו להתתימ ימיו  ל השמאל שיהיה ימיו 

ה' מוממה, ו "י שהאתמים היתימים מתי לים  "י אתמים התיצותים י שה 

 – טות  יום  )קתושת  וקתושות"  תתות  ותוותות  תמתשתות  ותילה  תתומה  תיל 

להתה"ק תתתי' יום טות לייא טייטלתוים אתת"ק תית ט, תמת"ה – י' שלת  ' 

קה, ת – קה, ת(.
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שינוי חיצוני – מיקל על השינוים הפנימים

תל,  ל יו  התמאה  מותלטי  ששיתוי  אתם  תתי  תטת   מואים  " . . .תתלל 

מיקל  ל השיתוים היתימים וההתתתלות לתתיתה תתשה, ותהתיטוי תאיתיש, 

יַאמתמ ת ו היתט מ תיך תי תמיק ו )שמיית התשמ שמאתומיו(, ואישמ אשמ 

תמצתו יהווה תה ה תיו תתיתול התקו" )אתמות קותש – ליותאוויטש – תט"ו 

 מ' ממט(45*.

*	*	*

 ות תהשי ת תיתול ותילות התקו  ל לימות התומה וקיום שאמ המצוות – 

מאה לקמו תמילואים לת"ת י"ת: "ט מי המצוה".



45.  ות תתללות  תיו השי ת לתוש הישמאלי, יש לה ימ ממקומות הללו:

ע"י	שיראו	הצעירים	שאביהם	שוה	בבגדיו	לנכרי	–	הם	עלולים	לעבור	על	כל	התורה	כולה
מימש   – לך"  "תשווה  מש"י  ויי'  ית(  לת,  )תמאשית  לתתתך"  ואלתה  ותלתה  תת ה  "ויאממ  היתוק   ל 

המה"ק מתי יהוש  מתלת, ש שו אממ לי קת שמוצה שהוא ישתווה לו תתתתיו ולא איתית לו שתשאמ 

 תיתים ילך תתתתו  י"י תומתתו הק'.  ל תה  תה לו י קת אתיתו "הילתים מתים" ו "י שימאו שאתיהם 

)ט מי  תולה  התומה  תל  י תמו  ל  תה  ו "י  התתמים  יתמ  ללמות  ל  הם  לולים  ל שו  תתתתיו  שוה 

המתהתים ומקומי התיתים  מ' תקתת; אומ ישמים, אשתות, תשת"ת,  מ' מתט(.

בזה	תלוי	כל	הקדושה
מתוימ  ל אתם אתת ששיתה את מלתושיו ותא ליתי המה"ק מתי תותם מישיתתא לקתל שלום, אממ לו: 

צמיך האתם לשמומ  צמו שלא ישתה מלתושי אתותיו שתתה תלוי תל הקתושה )שית שמיי קותש – תתי 

תמק, תשמ"ט – י' תוקת  מ' קית(.

בשעה	שמשנים	את	הלבוש	משתנה	גם	המהות
 ל היתוק וישמ  התת תי מלך  מת יושת התתת )תמתתמ תא, א( מימש מש"י "תה  מלק אך שיתה את 

לשותו ולא את לתושו". שואל התיתושי המי"ם, מתו  לא שיתה תם אל לתושו? אלא משמ  שתש ה 

שמשתים את הלתוש משתתה תם המהות )ט מי המתהתים שם; שית שמיי קותש שם(.
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מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פ"ו: חשד ומראית עין וחילול השם

מאה ל יל תמילואים לת"ת י"ה )"תיית ומיתתמ מילתא"( ולקמו תמילואים 

לת"ת י"ת )"מתהתי המקום ומתהת אתות"( תמה הותיות השייתות תם תאו.

בענין גדר "חשד" ו"מראית עין"

תהותיה  מ"ש תיתים הת' תה מה ת מ' תתת ) "ש(, מאה תם את"מ או"ת 

תימתים,  שתי  תיתים  הם  ותשת  תת, שת"ל שממאית  יו  ותימו  מ  תימו  ת"ת 

תממאית  יו הוא תתי שלא ילמתו ממתו לתלתל תאיתומ ההוא, ותשת הוא שלא 

יתואו לתשות אותו תאיתומ אף תשלא יתוא מתה קלקול לאתמים.

איסור הסרת הזקן ע"י "סם" משום מראית עין

שיטת ממו התמאי"ל שטייתמו תתיו התמת התקו  "י משתה )"תם"( משום 

ממאית  יו – מאה לקמו תמילואים לת"ת י"ט.

עמ'	תסה	)בהמובא	מערך	"שו"ת	קול	מבשר"(:

אסור   – וסם  מספריים  ע"י  מגלחים  שרבים  במקום  אף 
משום מראית עין

תאמצ  ההתיתה ]של מהתומה קמא של תיתומ התותתי[ שלת אלי המה"ת 

)הת"ל  מ' ש ה( מתתת תשותה שקיתל  תמיתתלאט שליט"א  אימים  מ'  ותו' 

מהתהמ"ת שו"ת קול מתשמ, ושם תתות:

משולם ראטה
לפנים אבד"ד ור"מ דק'

טשערנאוויץ והגליל

ב"ה,	י"ד	מנ"א	תשכ"א,	פה	חיפה

לכבוד	הרב	המופלג	מו"ה אפרים גרינבלאט	נ"י	בעיר	מעמפיס.

פ"ו: חשד ומראית עין )וחילול השם(
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היום,	 עד	 תשובתי	 נתעכבה	 גופי	 וחולשת	 טרדות	 ומחמת	 קבלתי	 מכתבו	

נ"א	 בדף	 בזה"ל:	 כבודו	 כתב	 הנה	 א(	 שאלותיו.	 סדר	 על	 לו	 אשיב	 ועתה	

מספרו	"שו"ת	קול	מבשר"	חלק	ראשון,	כתב	במגלח	הזקן	שיש	בזה	משום	

מראית	עין	שהרואים	לא	ידעו	לתלות	שנעשה	הגלוח	באופן	המותר.	נראה	

אין	 אז	 המותר	 באופן	 מתגלחים	 כן	 המגלחים	 שאלו	 המקום	 מנהג	 אם	 לי	

מראית	עין,	ובעצם	הדבר	פוק	חזי	דנהגו	אנשי	תורה	במדינה	זו	לגלח	כולם	

כמעט	רק	יחידים	אין	מגלחים	]עכ"ל[.

הנה	נעלם	מעיני	כבודו	משנה	וגמרא	מפורשת	בשבת	דף	נ"ד	ע"ב	ולא	תצא	

גם	מה	 עיי"ש.	 לחינגא	 דאזיל	 דמיחזי	כמאן	 פקוק	משום	 בזוג	אע"פ	שהוא	

שכתב	"כי	אנשי	תורה	במדינה	זו	נהגו	לגלח",	אישתמיטתיה	לדברי	הגמרא	

בשבת	דף	י"ב	ע"ב	"אמר	רבא	אם	אדם	חשוב	הוא	מותר"	ופירש"י	מותר	

לקרות	לאור	הנר	שאינו	רגיל	להטות	נר	בחול	מפני	חשיבותו.	"מיתיבי	לא	

יקרא	לאור	הנר	שמא	יטה	אמר	ר'	ישמעאל	בן	אלישע	אני	אקרא	ולא	אטה	

גדולים	דברי	חכמים	שאמרו	לא	 ובקש	להטות	אמר	כמה	 פעם	אחת	קרא	

יקרא	לאור	הנר,	ר'	נתן	אומר	קרא	והטה	וכתב	על	פנקסו	וכו'"	–	עיין	מה	

שכתב	שם	בהגהות	מהר"צ	חיות	בשם	הגר"א	מווילנא	זצ"ל	.	.	.

ואסיים בשלום וברכה

משולם	ראטה

שם:  יית"ת תיאמת ישמאל תמיתות י"ה תו ת תק"א אות א(: "תהמי תתל 

תותתא תיתא התי שתל היתמ המתתמה לאיתומ אתומ משום ממאית  יו". – תתם 

ליי תתמיו המי ה תמת התקו  "י מתותות תילות ותם ותו' אתומ משום ממאית 

 יו.

לתלות על האף בקבוק עם סם

שם ) מ' תתו( ]תהמותא שם מיי השמו ה  "ת שיטת התה"ק האתמו"מ 

מוהמיי"צ מליותאוויטש שלא להתימ התקו אף תלא ת מ )תם( משום ממאית 

 יו[: שו"מ תמשימותיו של המת תתייקאתתאהו הת"ל )מותאה תהשמטה לת"א 

האתמו"מ  התה"ק  תתמי  ששם  מליותאוויטש"(,  מוהמיי"צ  "האתמו"מ   מך 

הת"ל האמומים: "תת"י אלול תש"ת תיימ ת"ק אתמו"מ תתת"מ שקיתל מתתת 

מא' תשאלה איך תה יתתו שמתתים ילתו מתולתי תקו. והשתתי לו ַאת תיי טו ו 
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תָאת הָאת ו תיי מתתמא ַא היתמ, קייו תוטאים תיית ו תיי תיט, ָאת מ מתטיאים 

ַא תָאמת, ת מט  ָאו  ַאת ת מ מת תייט  ַא אית ת הט  ווייל  תיי  תיית ו  את המתים 

 מ ַאמָאּי תי תָאמת תת מ אוו אית  ותמ אויף תמה לאויו, תיית ו תיי מתטיאי 

יוית מ  ת ם  מיט  תייט ל  ַא  תָאת  אויי'ו  טמָאתו  ת תַאמיט  הָאתו  תיי  המתים, 

תם ווי  ת שטייט איו יו"ת תי' ית ַאתטק תו תלת שקתים תתשמ, תָאל איו ת ם 

תלת שקתים ַאמומשווימ ו  טלית  שקתים להותית שאיו תה תלת תתם" ]שות 

תתיתה משימה תו )תשיתויים קלים( תת' "תתמוו לתתי ישמאל"  מ' ק ת-ק ט. 

 ות מתותו תתמיו – מאה ל יל ת"ת ת"ה )"תיית ומיתתמ מילתא וליתי  וומ"( 

אות א ול יל ת"מילואים" לשם[.

לתלות מודעה על הזקן

שם: ותתימ תמך התיים )אותות מצת שמימת התומה והמצוות תאמה"ת 

תאותה ש ה( למ' תיים יהותא מ קל מ – ת' יאול, מיתיתוטא, ה' תמי"ת,  ' 

:18

להצית התמותה,  תתולי התיומ ל שות תשתוו צתק  "אמתם המתתתי את 

איך שותתתו ותילתו ממצתיתו התתק שהי' תל תך איתו מוצק מליתים ותתואתו 

השליט,  הוא  היצמי  למשיתת  היצמ  המות,  מהמתש  המתו מים  שת מ  לאמץ 

ומוילתים,  תלומתים  תם  האמץ  ל ם  לא  אף  היהתות,  שתמי  המשתימ  הוא 

לצאת תמתים מהם תתלות התקו, מהם תקצומי התקו מהם תתם, ותיוו שתיתו 

אם  יות ים  לא  ההמוו  תי  למ ,  טות  תיו  מתתיו  איתו  התקו  למשתית  משות 

הוא  תהיתמ  תי  התקו  מות ה  ל  לתלות  לא  אם  תאיתומ,  או  תתהיתמ  התלות 

 ושה, מלתת תאת המה מהתתמים המותמים ואתמים תהתו תו איתומ ליי ת ת 

תתמים  המתה  שאתמו  ותמו  האלהיים.  ויתמ  ת"ל  והאמ"י  ממת"ו  המקותלים 

מיתי ממאית  יו".

דבר זר בעיני קצת העם – ראוי להחמיר בו

ת"ה  תתא  )תות"י  הת"י  ממו  מתתמי  לתהת"ל  תיתוק  להתיא  ות  יש  שם: 

תמ ת יתי קצת ה ם  ומ"ש ואיילו(: "אתל מאוי להמתיק מתה ליי שתה תתמ 

ומאוי להתמימ תו מיתי ממאית  יו".
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מסירות נפש מפני מראית עין

שם: לה ימ ממתילת אתתמ, מממתתי תאף תלא הי'  "ת אמיתי )תתהתמיו 

תא, ליי ההלתה, תמתא( מ"מ מתמ תישו מיתי ממאית  יו ת למא ו ת תליי 

התמאה התיא תתתתה את תלל ישמאל )מאה מתתת מאליהו ת"א תלק מתתתים 

ושי ומים  מ' 76(.

לא שייך לומר שאין לגזור מדעתינו

תמקום שיש לתוש לממאית ה יו יש לתו לתוש תתל מקום ולא שייך לוממ 

שאיו לתתומ מת תיתו ולא לוממ תאיו לתמות תל"ת )שו"ת התתא קתישא ת"ת 

או"ת ת"א – ותלא תשו"ת את"מ אה "ת ת"ת תי"ת(.





ס' הדרת פנים - זקן תתתת

מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פ"ז: טעמי המצוה )ופשטא דקרא( 

עוד בענין אין מקרא יוצא מידי פשוטו – לענין ההלכה

אות ת ) מ' ת  ואילך(: תהותיה לשאמ התותמאות המותאים שם תאממיתו 

"איו מקמא יוצא מיתי ישוטו" תם ל תיו ההלתה, ה ימתי ת"א ממקומות הללו:

תותיא תקתושיו י, ת; תתימ תט, א תתות"ה הוא תאממ; מתתת תיתוך מצוה 

תי'  תתה  שו" (  "ה  קיצומ  )לת ל  ושמלה  לתם  תק"ת;  )"ליתי  וומ"(  מלת 

קית תי' ה.

שו"מ תת' "המקמא והמתומה" )להמ"מ ממתליות(  מ' תו ואילך שהאמיך 

הממת"ם  תתלקו  תתתה   )1 )תה מה  ה לה  השאמ  ותיו  ה תיו,  תהתתמת  קצת 

והמאת"ת, תלהמאת"ת אתת ההתתלים שתיו תתואת תל אתת מהתתיאים לתיו 

תתואת משה מתיתו, תתתמשה תומשי תומה איו לימש תתמים תמליצה לתת, 

הל'  הממת"ם  המאת"ת  ל  השתת  יותו  ותתה  מקמא,  של  תישוטו  תם  ת"א 

מלתים יי"ת ה"א "והלא בתורה והשתתי תי' מ ה מו האמץ", תהיות ותתית 

לקושיית  מקום  ואיו  תישוטו,  תם  לימשו  מותמתים  ת"ך(  )לאיוקי  בתורה 

המתתל  ות ויי' המתת"ת שם  ל המאת"ת, תתוקא תת"ך אי"ל תהוי מק משל 

ותיתה, משא"ת תתומה. וההתתל שתיו הממת"ם והמאת"ת תהשקיתם תו הי' 

לו תוצאות תהלתה למ שה תתיו התא תמתתמת, שלת ת הממת"ם )הל' תתיתה 

י"ט ה"ת( התא תמתתמת שייך תיו תיום ותיו תלילה, ו "ת השית המאת"ת שם 

תא "י שתמשו תתמים "אם תמתה  ליו השמש" תמך משל אם תמומ לך התתמ 

תשמש ותו' – א י"ת איתו יוצא מיתי ישוטו, ותיום איתו משאי להומתו. וי"ל 

תילותתת הממת"ם והמאת"ת תו היא ילותתת תתאים, תימושלמי תתותות י"ת 

שתאממו  מקמיות  אתת משלש  "תה  תאי' שם  "וימשו השמלה",  ה"ת,  ה"ת 

ו יי"ש  תתתתם".  התהתמים  אוממ  מאת"י  תתי  ותו',  תמשל  תתומה  תתומה 

 ות תה מותיו שהתיא תם ממתילתא משיטים תא, יט; תימי תתמים תת, תת; 

פ"ז: טעמי המצוה )ופשטא דקרא( – לאור ההלכה



תתתתמילואים והשמטות )י"ת: ט מי המצוה )וישטא תקמא( ( 

תתותות מו, ת "א; ילקוט שמ ותי משיטים ממת שמה; ל"ת מתות תמ' אלי תמ 

יותי התלילי מתה תו; ו ות ת"מ. וצ"  מהמותא ל יל תיתים תי"ת שם  ת"מ 

דלהרמב"ם תקטיתו תישטי' תקמא איילו תתת המיומש תתת"ל,  יי"ש.

ההיכר המבדיל בין איש לאשה הוא הזקן

שם אות ת מת 2 ) מ' ת ת(: תתמי התאוו ת ל "תו איש תי"  ת"ת – מאה 

לקמו תמילואים לת"ת יי"ט: "התמת יתים תקו".

כשיראה בו שער לבן יזכור ימי מיתה וישוב אל ה'

שם  מ' ת ה: תשתתקתל המה"ק מ' שמ לקא לתהו תמתה של תיקלשתומת, 

תתי  יהותים שמות ההיקמות התתותתה תהם,  תל אותם  יתיו  יצאו לקתל את 

ממתית  תיתיו,  מקל  אותת  אתת  תשתל  הלתו  הם  אליהם.  ליתו  את  להטות 

משקייים ל יתיו ותקתו מתולת, תיי האויתה שהיתה מקותלת את.

תשמאה המה"ק מתי שמ לקא את תל התתומה התאת יוצאת לקמאתו, ימת 

מליתים  להם:  אממ  מתו  לאתמ  לשלום.  יתו  את  לתולם  והושיט  מהממתתה 

תי  ומאה  לתייו  התמישים  לשתת  התי   אתם  שתאשמ  תישמאל,  מקותל  הי' 

תותו הולך ותתלש, והוא תקוק להמתית משקייים ל יתיו ולמקל שיתמוך תו 

ולאתמ  ל שות תשותה.  והי' מתתיל  ותא,  קמת  תתתמ שקיצו  הי'   – תהליתתו 

יותמ  מתתתק  ות  הי'  הוא  מלתיו,  הי'  ותקתו  שתים  תמה  תוליות  ות  שהיו 

ת שיית תשותה. מאה השטו שתך התתמים, ותה לא מצא תו ת יתיו. מה  שה? 

התית את הצ ימים שילתו תמקל וימתיתו משקייים ותם יתלתו את תקתם, ותך 

לא ימתישו תשיתתקתו ותתוא ה ת ל שות תשותה . . . )"אהל אלימלך" ]ת"י 

תשת"ת[  מ' מלת(.

שם: ות י"ת מותא תם תשם התה"ק ת ל "אממי אמת" מתומ, תש מת שיתה 

תתקו הוא "תתתומת" תי יום התיו קמת ומתקמת  ם תל יום  ותמ, יום שתו צמיך 

לתת תיו ותשתוו  ל תל המ שים. תת"ל י צו לתו  צה איך להשתתממ מו היצמ 

המשתלט לי מים  ל האתם ולותת אותו תמשתו: מה  ושים? – "יתתומ לו יום 

המיתה" )תמתות ה, א(. ואמצ י תתה של "יתתומ יום המיתה" הוא תם ש מת 

שיתה תתקו, שאותה מואים תמית לתתת ה יתים, תם תלא מאי )התאוו מ' שמתה 

 לת מת ת"הימתת", תמות, תשל"ת,  מ' 6(.



ס' הדרת פנים - זקן תתתת

עוד טעמים ורמזים בנדון:

שלא נתגאה

לשוו  מציתו  תהו  תקתך,  יאת  את  תשתית  ולא  מאשתם  יאת  תקייו  "לא 

תמו  הקיה,  תקמא  תיתת  תתמים  שתי  ולהתאים  לתתמ  מוצים  תשאתו  הקיה 

מקיייו שתי תתיות או מקייים תתו ה, והו האותיות שתיאות, תהייתו האות 

ת"ך,  הוא  'תקתך'  ותתיתת  מ"ם,  הוא  'מאשיתם'  תיתת  של  והאתמוו  המאשוו 

וקאממה התומה הקתושה שלא תקייו ותתתמו אליתם את יאת מאשתם, הייתו 

את  תשתית  שלא  למ ו  ותתוהים,  ממים  ת יתיתם  תהיו  שלא  מ"ם,  אותיות 

האותיות שתיאת תקתך שהוא תך, שאם תהיו ממים ת יתיתם אי אישמ להיות 

תך תלי שממים" )שו"ת מהמ"ם תמיתק – טאשתאת, תש"ת – ת"ת תי' צת(.

שלא ימשך אחרי התענוגים בילדותו, כי יפרע ע"ז בזקנותו

"לא תקייו יאת מאשתם,  "ת שאממו הוי קל למאש ותו'  י' תמטתומה, 

ו "ת שיי' התוהמ מיתי שיתה תקום, תקיומא טתא ת למא, והתמת יתי תקו, 

תתיו התומא תילי'  יי"ש, ותה שמתהימ שלא להיות מקיף מאשית תתומ ימיו 

ל תוק תהתלי  וה"ת ותמותותיו, תי יימ  ל ת תקתותו,  "ת אממ לא תקייו 

)מלשוו התתוותי מקיף( יאת מאשתם )מאשית ימיתם(, ולא תשתית את יאת 

תקתך, תי תתוך לת מ ותו' תם תי יתקיו לא יתומ ממתה, וממילא יתי ת היתים 

תשוה, תי המתל ת שה טת " )ייטת לת י' קתושים  ה"י לא תאתלו  ל התם(.

שלא יטמא המחשבה שבראש, ועי"ז ינצל מכל חטא ועון

תקתיך. התה אממו תת"ל  ולא תשתית את יאת  "לא תקייו יאת מאשתם 

אל יהמהמ אתם תיום שלא יתוא ליתי קמי תלילה )תתותות מו, א(, ותאת יתו  

התולל  ותתות  ת"י,  מתימה  מ"ל,  תה  תתטא  לאתם  המתטיאה  הקלייה  תי 

תי"א, תתאממ תתיה"ק לי ו שמותתת  ל ת"י מתתות, ותה לא תקייו יא"ת 

מאשתם, הייתו שלא יהיו לתם מתשתות מ ות ת"ו מהקלייה ש ולה יא"ת, 

שהוא המתשתה שתמאש, ו י"ת ולא תשתית את יאת תקתך, מומת  ל תתיתת 

יתות תקו התתתוו, תי התל תלוי תמתשתה שתמאש, וצמיך האתם לקתש המות 

והמתשתה שתמאשו שהוא מלך  ל תל האיתמים, וממילא לא יתוא ליתי שום 

תטא ו וו אתי"מ" ) טמת ישו ה – להתה"ק מ' יהוש  הומוויץ את"ת תתיקות, 

קמאקא,  טמ"ת – י' קתושים  ה"י לא תקייו(.



תתתהמילואים והשמטות )י"ת: ט מי המצוה )וישטא תקמא( ( 

גידול הזקן – להורות דסוף ותכלית הכל, הוא רק כבוד ה' 
וקיום מצותיו

" . . .ו ל תה צותה התומה לתו תשתה לשיימ יאה תתויו )ויקמא יט, ט( 

ואתתתו  שלו  והתל  התתול  יתלתו  ולה ית  ל  לת',  מק  מ שיתו  מתמת  להיות 

יאה  תותתים  ולתו  תתותו,  תשתיל  לת'  מק  מ שיתו  ותוף  תתלית  ותל   תתיו, 

ותתקו  תמאש  יאה  ותו  ה',  למצות  מק  מ שיתו  תתלית  תי  להומות  תתויו, 

להומות  ל תל משך תתמתיתו תהמות, התל התוף ותתלית למצות ה', ולתו תו 

קיים המצוה של ל"ת" )תתמי תיים לתתותה ת"ת קלא(.

ע"י גידול הזקן – זוכה לחכמת התורה

אתמא  מתימיו  יששתמ",  תתי  "ת ל  לת"א,  מך  תמילואים  ל יל  מאה 

תיתול התקו  תימקא אות שלת ותימו אתמא תתלה י' תשא, שם מתואמ ת "י 

מתתלה לו תתמת התומה והמקצמ תקתו – לא יתתה לתומה תשום אויו,  "ש.

השומר זקנו זוכה לפרנסה; בריאות הגוף

מאה ל יל ת"ת יי"ת )"מתי ות מצת ימתתה"(, ותמילואים לשם.

גילוח הזקן – גורם לשנאת הגויים אלינו

מאה לקמו תמילואים לת"ת יי"ת )" ותשים"(.

גידול הזקן – סגולה לזרע של קיימא )זש"ק(

מאה ל יל ת"ת יי"ת אות ה )"תתולות"( מת' 4 מת' שמ  שלמה )מקאמליו( 

ו ת"ת מתוימ תת' אומות מתותיתו  מ' ת: "שמ תי תשם ת"ק אתמו"מ התקו 

מאלתתתתמ תי" , שי ם תא אליו אתם שהי' מתלת תקתו, תקותלתא שתתיו מתים 

מת"ל, אממ לו מתיתו: תתים אותתים תתקו, ואם יהי' לך תקו, התתים יאתתו תו 

ויתיו".

"לאתמך  מו(:  ה'תשת"ו,  מ'  תשמי  מה,  )תליוו  תקוה"  "ש מי  ותקותץ 

אממ ]התמ"ת קתייתתקי שליט"א[ תי איתא תתו איש תי – שתיתול תקו תתולה 

לתש"ק. והותיף המת: תי 'מצוה' תתולה היא לתל תתמ".

"תתא  מתימ  תייומים"  מתומ  לת"א:  תמילואים  ל יל  ומאה  ות  ת"ת 

תאלי – מתיתו הקתוש".



ס' הדרת פנים - זקן תתתו

מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום
פ"ח: מנהגי המקום ומנהג אבות 46

שיטת הגאון רבי אהרן קוטלר בנדון

מאה לקמו תמילואים לת"ת יט"ו, ת תיו תתומ שהומיו מתתתתים תצומה 

הוי  התקו  "לתתל  למ שה:  הלתה  קוטלמ  התמ"א  ויתק  תקתו.  לתיתול  תתמצת 

מלתוש יהותי, תה תהתו אתותיתו ואתות אתותיתו. ומתיוו שמתותמ ת'אל תיטוש 

תומת אמך' איתך מתוית לציית להם",  "ש.

הנראים  בדברים  אפי'   – אבות  מנהגי  קיום  ענין  חשיבות 
כקטני ערך

תתיי  מתיתו  מתתמי  לה ימ  יש  אתות  מתהתי  קיום  תשיתות  ת תיו   ות 

)תולתות תו, ית(  ה"ת "וישת יצתק ויתימ את תאמת המים אשמ תימו תימי 

אתמהם אתיו . . ויקמא להו שמות תשמות אשמ קמא להו אתיו", ות"ל שם:

"וממה שהתומה הותי ה תה תמאה שתתשת לו לתתות. ויש תתה הת וממות 

וקל ותוממ, שאל ישתה אתם מתמך אתותיו, שהמי יצתק איילו שמות התאמות 

שקמא אותו אתיו לא מצה לשתותו, וזה קל וחומר לדרכי האבות ומנהגותיהם 

ומוסר שלהם"47.

46.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– חומרת שינוי מנהגים

 ות תתוממת המתהתים הותא תמהמי"ל )הלתות יוהת"י מת, ת( שאיו לשתות שום מתהת תם תתיתותים, 

והתיא מ שה ת צמו שי ם אממ תליתה אתת תיום התייומים שלא היו תוהתים לאוממה ולימים מתה 

תתו תיום תיומ, והצתיק  ליו התיו תאממו שלקתה תתו  ל מה ששיתה ממתהת המקום.

ומאה ת' ית אליהו )להת"מ אליהו מותלמ – תלק היתקים תת"ת(: "מה שהמתהת מותתם אצל תלל ישמאל 

הוא  ל יי מות הקותש, שהשי"ת הויי  תיתיהם וממש ת ל יי תתיא התהיתו" )הו"ת תת' אוצמ היתי ות 

ת"ת יי"ת; מתוא לת' מתהת אתותיתו תיתיתו – מו תים, אלול-אתמ,  "ש תאמותה(.

ו "  ת' ט מי המתהתים ומקומי התיתים,  מך אל תטוש תומת אמך.

47.           הצער והעגמת נפש להורים שע"י שינוי מנהגים ע"י בניהם

 "ת הצ מ וה תמת תיש להומים ש "י שיתוי מתהת הלתוש  "י תתיהם, אתו מואים תמתתת ששלת תתית 

לתתו  מוולאתיו[,  תיים  מתי  התאוו  )תתתת(  ממשיתת  היתה  ]שאשתו  )ליטא(  מקמתיץ  קותמיו-תלותים 

ש תמ ל ימ אתמת והציץ ותית  וקיצמ את תתתיו:

פ"ח: מנהגי המקום ומנהג אבות בהעברת הזקן 46



תתתתמילואים והשמטות )י"ת: מתהתי המקום ומתהת אתות ( 

הסרת הזקן משום "מנהג" – איסור עולמי

האמיך תאיתומ תתיומת התקו אף תלא ת מ משום תיתי "מתהת" תתשותת 

תשמ"ת,  ת.י.,  תומה"  "יתתיל  תקותץ  )תתיתה  מוהמיי"צ  האתמו"מ  התה"ק 

תת"א(, ששם ה לה תלאתשי מתיתה ששם תוהתים להתמימ תתה, המתימ תקתו 

ואיי'  ל ת",  תמ ם  ו ל  ו"תלה  ליהם  התמה"  לו  שאיו  תתמ  "הוי  ותמ  ל 

תשילית מתיתה תתו תא להשתק  תמתיתה ששם תוהתיו היתמ תתה ואף אם דאין 

דעתו לחזור – "נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם", ו" ליהם הוי תה איסור 

עולמי".

הו תקו תתמיו תאמותה )ל תיו שו"ת תו'( לקמו ת"מילואים" לת"ת יי"ת 

אות ת, עיי"ש.

 – המקילים  לשיטת  אף  הזקן  בהסרת  דאורייתא  איסור 

דוגמא מדין חלב ישראל

ואולי יש לה ימ  ת"ת משו"ת חתם סופר תיו"ת תק"ת )ת תיו תלת ישמאל( 

שתתת שם: "תיוו תיש ת ה להתמימ תתמ קתלו אתותיתו  ליהם תאותה תי ה 

ואתומ  ליתו תתי אשתתת מתיתא ואיו לו התמה ו מת"א תי' קת"א תתק"ת וקמות 

ת יתי תתמ תאומייתא א "י שמ"מ קיל תתל איתומ תמתתו הייתו תך קתלו התתמ 

שיהי' אתומ  ליתו תקולא תמתתו אתל לעבור על זה עובר על נדר דאורייתא", 

 "ש  ות48.

לותש מתתתיים  לי, שאתה  אותו לשלומך,  תה  ושאלתי  מ' שלום ת ק מ  את  "לתתי, תקמתיץ יתשתי 

אמותים מ ל למתייים ]שיתוי ממתהת ליטא תאותו תמו[. תאותו מת  ממש ימתה תשמתי, המתשתי תאלו 

תתומ מילת את לתי, מאשי הי' תתמתמ  לי תי תמשך תל ימי תיי לא קמה לי אתוו תתול מתה. מתוך צ מ 

לא תתתת תתמ ליי תמשך שלושה ימים..." )י. קוטיק, "מיית  תתמותות", ת"ת  מ' 148, תומתם מאיתיש 

 "י המה"ת מ'  ממם תלוי ותתית תמאממו תקותץ היתל הת ש"ט, תשמי, תשת"ו,  מ' צת-צט(.

ויש לה ימ מתתמי המתמש מתה )תמאשית תת, יא( הותא תיימש"י תולתות תה, ל, שקצמ הקת"ה תמש 

ת, ת )"קשה  יוצא לתמתות מ ה. ומאה תם תמתות  שתים משתותיו של אא "ה שלא ימאה  שו תו תתו 

תמתות מ ה תתוך תיתו של אתם יותמ ממלתמת תות ומתות"(. ותמתמש מתה )תמאשית תה, י( שתיתת 

"ותתהיו  יתיו" של יצתק אתיתו שלא ימאה תתמיתו של  שו תתו.

48.  ות מתתמי ממו התתם תוימ ת תיו תוממת שיתוי מתהתי ישמאל – מאה שו"ת תת"ת תאו"ת תקמ"ה 

)"תמה תתול תת המתהת . . וקמות לי לוממ שהוא איתומ תאומייתא תתתמ שהותמ תמתים ותתישט תתל 

מאוי  הי'  תה  ו ל  יצאה מליתי השליט  תתולה  )"שתתה  תת"א  יתל"(; תאו"ת  תל  ו ותמ  ל   .  . ישמאל 

להמ יש  ולמות, ומתה יתיו איך לא יהיו ל צמו לישוט ית תמתהתי ישמאל תי אותם שהוא תושת מתהת 

תומות הם תאמות תצותים ממקומ מים תיים תותלים מו לתתוו . . ומתיל אתי לוממ תל המיקיק  ל תמותי 
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יו"ת ת"ת ת"ה )ת תיו המוצה לשתות  אגרות משה  ותו תמאה תם משו"ת 

מתהתו ת תיו תלת ישמאל(: "ותימט אלו שתתמ תהתו המתה שתים שלא לתמוך 

 ל הט מים להקל, אלא  ל השתתת ישמאל תתיו, ש ליהם יש איתומ מתיו 

תתמ תהתהתה המתה שתים"49. ותמאה תהוא התיו תמו תו ת תיו תיתול התקו.

מנהג מדינת רוסיא )פולין וגאליציא( וליטא בענין תספורת הזקן

מליותאוויטש  מוהמיי"צ  האתמו"מ  התה"ק  ה ית  רוסיא,  למתיתת  תתות  

תתשותתו )התתיתה תקותץ "יתתיל תומה" שם(: "מתיתה שתתמי' ותאותי' ה לו 

תמומ,  איתומ  תו  יש  תמתימים(  תתי ה  )איילו  התקו  תתתיומת  תומתם  תתת 

ותו קתלו  ליהם תל ישמאל הימאים לתתמ ה' תו תומתתו הק', ואיילו אתשים 

 . . ו ות קתושה  התיתותים שאיו להם תלק תתתתמות קתלו  ליהם תה תתוקף 

תתל מתיתתיתו תתישט איתומ תה . . תתקתלה יתק הלתה תו תתל המתיתה, ואיי' 

ת לי התמו  הם לומתי התו' התתלית, המתתהתים  "י ההלתה, ואיתם הולתים 

תם  תתה  התה  אתושי(  )התתתמות שלמ ' משתל  ותתיתותי'  הקתלה  תמתי   "י 

הם קתלו האיתומ ומתתיקים תו תתל תוקף ו ות, ותתלה ת ת תתמים ותאותים 

קצוי  תתל  ותתקתל  הותתם  שתו  תתמ,  מאי  מא  תתי  ויוק   . . תה  האותמים 

לתתו  תמתימים תש מה אתומ,  אמציתו, תאתומ לקצוץ ש מות התקו, איילו 

קטו  מתהת  איי'  להתימ  תיוו  )"לא  תקת"ת  תאו"ת  תת"ת  שו"ת  ו "   אתמיו"(.  תתיקה  צמיך  מתהתים 

ממתהתי ישמאל"(.

ת תיו האם תיטול מתהת אתומ מק משום ואל תטוש ותו' או שיש תתה תם משום תתמ, ושיטת שו"  המת 

תתתוו – מאה ת' תללי היותקים וההומאה )להת"מ יקותיאל ימקש( ת' קתו.

49. ות"ת התאוו ת ל אתמות משה תמתתתו מיום ה' ממתשוו תשת"ת: "ות"ש אלו שתתתיהם תתהמים 

לאתול מק מתלת ישמאל שתהשתתה שצמיתיו ליתהמ שהוא תם מתשש  תיו תתמים". ואיילו תתות  אלה 

תמתיתה  להקל  "ט מים  שם:  ת"ת  יו"ת  באג"מ  תתות  ישמאל,  תלת  ת תיו  להקל  לתמוך  ליו  שתהתו 

אשמ מתיתי המתיתה אתומ למתומ תלת שיש תו  ימות תלת טמא, הוא רק בשעת הדחק . . . ולתו ותאי 

יש להזדרז בזה ביותר, ולתתק יתי ימאי השי"ת ה ותקים תתה, שיתקיים התלת שתתת השתתת ישמאל 

תטאמאתטא. ויתרבו חרדים לדברי התורה שיקחו חלב זה . . . ותתתות הזהירות והזריזות תמצוות השי"ת 

ותקתות תת"ל תתתה תולתו לתאולה השלימה אשמ אתתתו מציים ומקווים תל הימים"  ת"ל האת"מ שם. 

ו "  ת תיו תלת ישמאל, ת מוך השלתו יו"ת תקט"ו ת"ה-ת"ו: "ותלא תאתת מתתולי האתמותים שהאמיך 

תתה להקל . . . ותאמת תך מקותלתי שתל תתימות תתמים לתת ט מם התתלה יש  ות המתה ט מים תמותים 

שלא תילו אותם והשומ  ישא תמתה מאת ת' וישולם תמולו תתה ותתא"  "ש  ות תתמים תמייים תתת 

הקת"ת לתמוך להקל ת תיו תלת ישמאל. ו יית"ת תימ המאממים-איתיש ת"ה הוי תי תתול היום אות ת 

) מ' 57( ת תיו תיקות תאמותה  "י שתיית תלת  תו"ם.

ויתימה מהת"ל תתת התאוו ת ל את"מ תמתתתו מת' ממתשוו תשת"ת הת"ל "תתתמ תלת הקאמיאתי ת 

אף שיש ט מים להקל ותאי שהוא מק תמקום שליתא תלת ישמאל , שהוא תתת השתתת מתתים ימאי ה', 

אתל תמקום שאיתא תלת ישמאל שהוא תהשתתה ותתומה תל  תיתי תלת, צמיך להתמימ.. תיה תוא יאמק 

ליתא תתה שום תותק".
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וקתלו תה  ליהם תל תית ישמאל תתוממ קתוש, ותם אתשים הישוטים שאיו 

להם תלק תיתי ה, תתמו תתה וקתלו  ליהם ו ל תמ ם ותתהמים תתה מאת, והוי 

ת יתיהם תתאומייתא, ותשמ ם שיש איתהו מקומו מתימיו מתתלתלים, ת שים 

. . ותימט מי שתושא  "  תתמ המתתות או  תולי התיש לילך אתמ הקל ת"ו 

שו"ת או שאמי  תותת הקותש ה"ה מתלל שם שמים, ותם ליי המצת התותתי 

תמתיתתיתו – ה"י וימים קמו  ם קתש – סקל יסקלוהו כל העדה אם יגע בשער 

זקנו ליפותם, ותותה לא-ל  ליוו  ות לא תשמ   מות תתמ תתה תמתיתתיתו..

תמת'  הת"ל  התה"ק  ת תות  וגאליציא,  פולין  תמתיתת  תם  המצת  הי'  ותו 

הת תק לקמו ת"מילואים" ליי"ת אות ת,  "ש.

ותו הי' המצת תם תמתיתת ליטא, ת תות ממו התיץ תיים )קותטמת תיאמת 

אתם י"א(: " ת תה הי' יתו  ומיומתם לתל איש ישמאל תקטו תתתול . . ולא 

תמצא אפילו אחד באלף שי תומ  ל לאו תה הו תשואים הו תתומים ]ותתומתי 

תשהי' תשת  איש יהותי הי' תשת  תיאת מאשו ותקתו[ וא"ת יש להיליא מאת 

 ל מה ת שה תהיום היקמ ת ו"ה אצל המתה מצ ימי  מתו התתומים ותאיתה 

מקומות ת יימות התתולות תם אצל איתה תשואים"  "ש.

מנהג ישראל שלא לגלח הזקן

 – המלת"ת  )ומתתמי  ת מתו  תת"ל  המת"ק  מתתמי  לתייק  שיש  מה   "ת 

מאה ל יל ת מתו,  מ' קתת( מתואמ תם תתתמי הת"מ תתו תט  לייט מ )את"ת 

)ל מת מת,  ואמת  תיים  תתמי  תקותט'  תתו(  ומת"ת שו"ת מאומות  ל מת מת 

"תילות  תמותתיתתקי(  מך  מת"   והתאוו  תיים  – תהתתמת ממו התיץ  תמצ"ת 

התקו" )והיו שאיו הת' תתמצא מו תק תתה תתמיו(:

"מימ ת יית ו אויך איו שמואל ת, ת 'ותאתת ית ימיו יואת תתקו' – תָא ת הו 

מימ מיומש ַאת תי ַאלט  איתיש  תַאציָאתַאל  טמַאתט אית ת וו ו צו טמָאת ו ַא 

תָאמת. אויך ווייתט ַאתוי אוית איו שמואל א תא, ית וואו  ת וו מט ת מציילט, 

ַאת תות הָאט ת שּיית ו אויף ת מ תָאמת. וו ו איית מ וויל תוקא הָאתו, ַאת ת מ 

ַאתוי ווי מ'מויט תָאת אויף  קיו, וואו  ת ווַאקתט תי תָאמת הייתט אויך תקו, 

וואו  ת  ת,  י,  ת  ַא מאי' תמ תת ו יוו שמואל  ַאתוי ק ת ו מימ  איתיש לשוו, 

וו מט ת מציילט, ַאת ת מ ק תית תתוו תו תתש הָאט אּית תאלט תות המלך'ת 

קת תט ה ליט יוו תיי מ  ת מת, ת מית מ הָאתו תיי תיך ת ש מט ַאהיים צו 
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קומ ו. ימ תט תיך – הָאתו תיי תָאך ת ק תט תיך אּיש מו תי צווייט מ ה ליו, 

אויף ַא אויו וואת מ ו מ ת? ת מיוו ק ו מ ו תמיתת ו, ַאת ת'אית ת וו ו ַא 

י תט מ מתהת תישט ש מ ו תי תָאמת.

ותה  תקתם,  תצי  את  'ויתלת  מלת"ת:  ת מ  אויך  תַאמ מקט  ת לת   "תָאת 

לאות שלא הי' מתהתם לתלת, שאם היו מתלתים תקתם, הי' אישמ להם להתימ 

ַאתוי מ מקט אויך ת מ מת"ק אוו  התושת מ ליהם שיתלתו התשאמ מתקתם'. 

ַא  תיי  תילות התקו', ת'אית ת וו ו יַאמ  'ותמיה הי' להם  וו מט מ  תי  תיט צו 

שַאתת  תיי תָאלו תישט טמָאתו קייו ת מת. ַאוותאי ווָאלט ת ּיַאתט מימ תָאלו תיך 

הַאלטו תיי אותת מ  טמַאתיציָאת ל  מתהתים אוו תַאציָאתַאל  טמַאתט, ווָאמום 

יַאמ ווָאת תָאלו מימ תיך וו לו שייו מַאתו מיט ת ם, ווָאת אית ַאמָאל תיי אותת 

ת וו ו ַא תושה אוו ַא

כאשר הוא משנה ממנהגו לגריעותא ח"ו – הרי זה חילול השם

ותו האמיך שלא לשתות מהמתהת לתמי ותא ת תיו תיתול התקו תת' תומת 

מתתם – התוו תויות ת"ת  מ' 138 )משיתת ש"י שמיתי ה'תשי"ת( ומתתמיו 

שם:

איתא תתשותות המשת"א ]ת"א ת"ט[ שאיו לתטל מתהת של תשים תקתות 

תישמאל איילו  ם ששים מתוא תתמות, והייתו, שתם אם ימצא מישהו ששים 

מתוא תתמות תתת מתהת תה, אי אישמ לתטלו.

 –  תיו תה תתות לא תתימ תתיתות, אלא תתשותות המשת"א, תימ שתתמ 

תתית קותם לתילוי התתיתות, ותם " ולמ'ש  איתו" לומתים אותו. ומה שתתמי 

לשאול  יש   – ישמאל  תמתהתי  תתת י  ליתהמ  יו לים  ליהם  איתם  המשת"א 

אותם . . .

]י'  תאממ  ש ליהו  תית-תיו,  הומאות  תמו  הו  ישמאל  שמתהתי  ותמצא, 

שויטים ית, יא. ומאה ממת"ם מיש הל' מממים[ " ל יי התומה אשמ יומוך", 

שאתומ ל תומ  ל הומאת תית-תיו תם אם יש לו מאיות מתומה תתת הומאתם 

– שתהו תיו תקו מממא, שאיתו מציית להומאת התית-תיו מתמת המאיות שיש 

מממא  תתקו  תיו  תל  ליו  ומ"מ  תתותה,  איתה  התית-תיו  שהומאת  מתומה  לו 

]ממת"ם שם י"ת ה"ת[. ותו הוא ל תיו מתהתי ישמאל, שיש להם אותו התוקף 

של הומאת תית-תיו שאי אישמ לתטלם איילו  ם ששים מתוא תתמות.
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של  הט ם  מאותו   – הוא  ישמאל  מתהתי  של  לתוקף  היתימי  והט ם 

תית- של  המציאות  תש תת  ל  התומה  שתל  ליי   – תית-תיו  הומאת  תוממת 

תיו והומאותיהם, ו ת שתצטויתו " שו משממת למשממתי" ]מו"ק ה, ת "א. 

וש"ת[ ו" שו תית לתומה" ]אתות י"א מ"א[, שהם תל תתימות תמתתו, ו ת"ת 

תאשמ  תי  ישמאל,  מתהתי  תש תת  ל  תולה  התומה  שתל  מתהתים,  ל תיו  הוא 

איו תתהמים תמתהתי ישמאל, המי תו התתלת התטי' מתמך הישמ, ומתה  לולים 

את"ת לתוא ל תומ ת"ו  ל תיתים ו תיתים  יקמיים.

וא "י ש תיתי המתהתים איו להם אותו התוקף של תיו, ותתמ שמק תוהתים 

]מאה  תה  "ת מ"ש תתימים  – המי  תו איתומ, מצת התיו הוא תתתמ "היתמ" 

תותת הלתתות ש מ הקתושה י"ה, הו"ת תמאשית תתמה ש מ הקתושה יט"ו[ 

שצמיך למתו  את  צמו ממאה ש מים של היתמ תתי שלא ל תומ  ל איתומ.

תט תה  לתמי ותא,  ממתהתו  לשתות  מוצה  מישהו  שתאשמ  מותו,  ומתה 

שהמתותמ הוא מק תמתהת ת למא, התה לתת תאת שתתיתוו תיתו המי תו ט ות, 

תם  המי  מתהת,  אלא  שאיתו  המוט ת  ת תו  ליי  תם  התה  מיומש,  תיו  תהו  תי 

תמתהת תלוי' תל התומה, תת"ל, ותאשמ מוותמ  ל מתהת ישמאל, המי תו התתלת 

התיילה.

ואל יט ה שיותל להתתתמ ולקתו  ת צמו " ת תאו אתתי תויל ולא יותמ", 

תי, לאתמי שהתתיל לייול, שות איו שי ומ לתיילתו, ותמאממ מת"ל ]מתילה 

טת, א, הותא תימש"י  ה"י[  ל יתוק ]אתתמ ו, ית[ "תיול תיול", "אומה תו 

תו' תשהם יומתים תו'", ו ת שיתוא ליתי איתומים שהם הייך מצותו, ותמאממ 

תך  ת  לו  שה  אוממ  ולמתמ  תך  לו  שה  אוממ  "היום  ת[  קה,  ]שתת  מת"ל 

שאוממ לו  תות  תותה תמה", תאף שתם הוא איתו מוצה ל תות  תותה תמה, 

מ"מ, לאתמי שוויתמ להיצמ תתתמ קל, שות איתו תמשות  צמו.

האתם צמיך לת ת שתאשמ הוא מתויק ת צמו: תאיתה "מקום" צמיתים 

להיתיק הימיתה ולקתל  ל  צמו תתוקף שלא ימשיך הלאה – המי ה"מקום" 

שצמיך להיתיק הוא תיתף תהתתלה, שלתתתילה לא ילך תתמך של ימיתה, תי 

את"ת לא יהי' תמשות  צמו להיתיק ימיתתו.

מו  לה תימ  היצמ  יצלית  לא  אותו  תי  לו,  יתיק  לא  שהתתמ  שטו ו  ומה 

התמך – המי תו ט ות והייך התומה, תתם שלמה המלך, התתם מתל אתם, אממ 
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"אתי אמתה )תשים( ולא אתומ )מו התמך(" ]תתהתמיו תא, ת[ )שהם לא יטו את 

לתתי(, ותתשל, ומת"ש תתם אתם.

אממו מת"ל ]תותה תו, א[ "יימצה קומאה לתתת". תם תשיש תומה – לא 

ו ושה  ותצימתיו  תאצת ו  תוטט  ואתם   – תתומה  תומה  אלא  תלוו,  או  תלת 

יימצה קטתה, המי יימצה תו "קומאת" לתתת ]תתלו שלוקת תתת – איתו צמיך 

ליימצה, מק תתת שהולך לתתות מק תש ה שאיו מואים אותו צמיך ליימצה[, 

תקול תתול: "תוא התה ותתות תיציי וקת אותם ממשות היתית למשות המתים".

והא תהא תליא – ומשתי הצתתים: תשתמצא תתת – יות ים תתימומ שהיתה 

יימצה תתומה, תי אילו היתה התומה תתומה תתת י, לא הי' לתתת שום תמך 

לתוא אל התיתה יתימה; ולאיתך, תשישתה יימצה – תמומ התתמ שיתוא תתת.

ותו הוא ת תיתתו: תאשמ האתם  ושה יימצה קלה תתומת היהתות, תם אם 

איתה אלא יימצה תה תמ התהימות תמתהת ישמאל, המי תתה תויא הוא "קורא 

לגנב", שמתמיו את היצמ שיוציא את תל  תיתיו למשות המתים, טומי תימותא 

]מאה תתיא תיל"ת. ותת"מ[, איילו תתיתים  יקמיים.

ל תומ  ל  יתת  היותה  מתמת  ישמאל,  תמתהתי  התהימות  תוממת  מלתת 

 תיתים תמומים יותמ – התה האמת היא שתם מתהת מצת  צמו תמומ תמו  תיתים 

תמומים שתתומה.

וה תיו תתה – שתל התילוקים שישתם תיו מצוות למתהתים ותו', הם מק 

תיי שמצוות הו תתתמ השתלשלות, אתל מצת המצוו שתמצוות, ותימט מצת 

"ת ל המצוו", המי תולם תשוה, ותם מתהת ישמאל יש לו אותה התוממה, מאתמ 

שתם מקומו של המתהת הוא מ"ת ל המצוו".

ותו תתות  ל תיו התתיקות שתי לת  "י המצוות תיו מקיים המצוה למַצוה 

המצוות, ותמ"ש ]ואתתתו ת, ת. ומאה אתות תמ"ת תיל"ת[ "ואתם התתקים תה' 

אלקיתם תיים תולתם היום" – איו התתל תיו קלות ותמומות.

ישתם  תולה  התומה  שתתל  תא "י  תישות,  ייקות  ל תיו  שמציתו  ו "ת 

הולתים  שתותאי  תייקות,  ותמה  תייקא  תיק  תיק,  ותאי,  תיו  תיתים  תילוקי 

תמית לתוממא, תתיק יש תיק"מ תיו תייקא תאומייתא לתייקא תמתתו, ואילו 

קיימים  איתם  הללו  תילוקים  תל  התה   – לקולא  תמית  הולתים  תייקא  תתיק 
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תש ה שמתותמ תייקות תישות, שאת איילו  ל תמה ותמה תייקות מיקתיו 

 ליו את התל תשתת ]יומא ית, א ואילך[.

ו ת"ת הוא ת תיו "ואתם התתקים תו' חיים" – שתתה איו תיק"מ תיו תיו 

מיומש למתהת ישמאל.

מתהת  תיו  הימש  שאיו  תתיתות  תההתתמה  "י  שהצומך  להותיף,  ויש 

לתיו, הוא מק תמקום שאיו תילול השם, אתל תמקום שיש תילול השם, המי 

ישוט תם  "י תתלה שאיו הימש תאיתה  תיו מתותמ.

תשיש למישהו מושי ים, שישתם יהותים, תתי או תתות ישמאל, שמתיטים 

 ל התהתתו ולומתים ממתה, התה תאשמ הוא משתה ממתהתו לתמי ותא ת"ו – 

המי תה תילול השם, שתו, מושי יו איתם יות ים אם תהו תיו או מק מתהת; הם 

יות ים מק ש ת  תה התתהת תאויו מתויים, ומהיום והלאה שיתה את התהתתו 

והתתיל להקל. ותמצא, שאצל המושי  המואה את התהתתו, ת שה תומת משה 

ילתתמ ת"ו, והמי תה תילול השם.

ותמילא, למאי תיק"מ אם התילול השם תתמם  ל יתי קולא תתיו מיומש 

מה תימות  שהוא  השם,  תילול  אותו  תה  המי  ישמאל,  תמתהת  קולא  או  "י 

היותמ תמומות.

ותמילא   – קלותיתק מ"(  )"ַא  תמלאתתו  אומו  הוא  המ   היצמ  אמתם, 

אותי  ותושתים  המתיטים  לי  יהותים  שיש  תתך  אשם  אתי  מה  תט תה:  תא 

למשיי ? לא תתמתי תתה מ צמי, אלא שלתו אותי להיות משיי , ותמילא – 

טו ו היצמ המ  – מתו  צמיך אתי לתתול מתה?

ותתו:

לו יהא תתתמיו שאיתו מוצה תתך, המי לאתמי שתיו ל ממש ישתם יהותים 

הוא  ת שה  תמצותו(,  שלא  שתהו  )התם  מהתהתתו  ולומתים  המתיטים  ליו 

אתמאי  ל התילול השם.

ת"ת  מהומיי"צ  אתמו"מ  קותש  אתמות  ]מאה  היתתם  יתו   תה,  ותותף  ל 

" ל  התותת  תקתי התתיתים תיימוש  ת"ק מו"ת אתמו"מ תשם   ' תל[ שאממ 

תטא שתטאתו ליתיך תאותת ותמצוו" – "מ ו הָאט מימ ת תייט אוו איך הָאת 
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ת ווָאלט" )תיו אותי ותם מציתי תתך(. ותו תתתו"ת: אמת התתמ ששלתו אותו 

להיות משיי , אתל הי' תה תם ממצותו . . .

 ות טו ו היצמ המ , שיתתהת תתה מק לתמו קצמ, ואת"ת יתקו את התהתתו.

הו אמת שאיתא תתממא )יומא יה, ת תמשתה[ "האוממ אתטא ואשות תו' 

איו מתייקיו תיתו ל שות תשותה", אתל, הקת"ה תיתה אותו שלמת את תימ 

מקתליו  ותתתת"  "תתק  שאם  יי"א[  אתה"ת  ]ית"ה;  שם  מ"ש  ויות   התתיא, 

תשותתו . . .

ותתו:  ליו לת ת שה תיו ת"תתק ותתתת" הוא תתמ קשה מאת, שהמי מצת 

למ לה "איו מתייקיו תיתו". התטא הוא וותאי, ואילו תתות  ל שיית התשותה 

– מי יות  אם יהי' תיתולתו ל שות תשותה, שהמי לתה תמושה הת וממות מצוו 

ותיתו   האמיתי,  מצתה  יות   איתו  אתת  תתיש שאף  מתמיתה  שתוהי  ה צמי, 

]מאה לקו"ת ויקמא הותיות ת, ת "ת; ו ות[ שמט ם תה אממ איילו מ' יותתו 

תו תתאי "איתי יות  תאיתו תמך מוליתיו אותי" ]תמתות תת, ת[.

שיותל  תתי  ממתהתו  קצת  לשתות  שמותמת  לט וו,  המ   היצמ  יתול   ות 

להשיי   ל התתיתה, ותמצא ש שייתו היא "לשם שמים"!

ותתו – משל למה התתמ תומה? לאיש תיל האוממ שילך  ם תלי תייתו מק 

תתיתו, ותש ת שלום, תתי שימתיש יותמ תטות, אתל תש ת מלתמה, ילך ללא 

יתימ האוית שהוא שייך לצת  תו תתתולה שלא  א(  – משתי תיתות:  תייו  תלי 

שתתתת, ת( יהי' תקל יותמ להציל את  צמו תש ת הצומך.

מותו מאליו  ת תמה תוהי שטות תתולה ומותלטת.

 – תאתיית המתתים ]מאה אתמות קותש אתמו"מ מוהמיי"צ ת"א  ' תמי 

ואילך[ אממ י ם אתת המתתים: תששותים מים אתי מתתילים תיו מים ייים 

למים מ ים, אתל תשצמיתים לתתות שמייה איו התתל איתה מים הם.  תה לו 

מק  הוא  והתיק  מים,  תתימומ שהם  יות ים  אם  מק  תהו  אתמו"מ:  מו"ת  ת"ק 

תתקיות המים; אתל תשיש תיק מ יקמא אם הם מים או תיט, אתי, לא תו תלתת 

שלא יתתה את השמייה, אלא להייך, ש ות יתתיל את השמייה . . .

ותמו תו ת תיו הת"ל, ששיתוי מתהת לתמי ותא אי אישמ שיתיי  תהשי ה 
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ישיי   יו יל, אלא אתמתה,  תו תלתת שלא  לא  ואתמתה,  טותה  ל התתיתה, 

 ליהם למ ה ת"ו.

ו "ת שמציתו ]מאה תמיתות ת, א; צי "ת  ל הממת"ם הל' יתום י"ת ה"ת[ 

תלי  מתימ  התייומים  יום  של  למ"ת  יצומו  שאיילו  יוהת"י,  תימת  ל תיו 

]מאה  תתיתומ  ת שה  קטיתומ  איו  תי  תיומא,  אתמת  איתו מתימ  תשותה, מ"מ, 

תמתות תט, א[.

תיוו שהיצמ הוא "קלותיתק מ", התה תוף-תוף אי אישמ להתתתמ  ליו  ל 

יתי ט תות ומ תות, תי הוא יותמ  ממומי ממתו, ומתתתם תתל מיתי תתתולות 

וט תות שאי אישמ לתו אתם ל מות  ליהם.

וה צה היתיתה היא –  "ת שמציתו תתממא ]תתמים תה, א. וש"ת[ ל תיו 

ל ממומיות  מקום  איו  שאת  תית-תיו,  ת ת  אותו  ל  שמשתי יו  שתו ה, 

ותתתולות שהמי השתו ה איתו ליי ת תו של התשת  אלא ליי ת ת תית-תיו 

המשתי  אותו.

ו ת"ת ת תיתתו, שה צה הי וצה להתתתמ  ל היצמ היא – למתומ את  צמו 

תתוקף תתול לציית אל הומאות התומה, תלי שום ט תה ומ תה.

והתה, תל האמומ ל יל הוא ל תיו מתהתי ישמאל תתלל.

אתל תתיתוו תיתו – תיתול תקו – תימט, איתא תמאממ מת"ק אתמו"מ הצ"צ 

]יהל אומ  ' תמתו ואילך[ שתיתוק ]תהלים  ת, לת[ "והוא מתום יתימ  וו 

תו'", "יש י"ת תיתות תתתת י"ת מתות המתמים, י"ת תיקותי תיקתא שמשם תמשך 

התימה . . ואי"ל תי י"ת תיקותי תיקתא מהם תמשך והוא מתום תו' ולא ישתית 

תקתם,  יאת  את  תשתית  ולא  הותהמתו  התקו,  "ת  תיקוו  י"ת  שהם  תת"ל  תו' 

תאל"ת לא יומשך תתי' והוא מתום תו' ולא ישתית תו' . . י"ת תיקותי ת תיקא 

הם מתמים תתולים  "ת מי שאיתו מתלת תקתו תל  יקמ ואיתו תות   ליו תתמתל 

תלל מ וממ י"ת תיקותי תיקתא ת תיקא".

וישתו  תמותתיות,  אלקים  צלם  ישתו  אלקים.  צלם  הוא   – תתלל   – תקו 

צלם אלקים תתשמיות, וצלם אלקים תתשמיות הוא תקו. שלתו, אפילו לדעת 

המתירים להסיר את הזקן, הרי מ"מ חסר עי"ז הצלם האלקים.
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ותותף  ל תה, התקו הוא ציתומ להמשתת י"ת מתות המתמים, שלתה תקוק תל 

אתת ואתת, תולל תם מי ש תמ  תימה תשותת, תיתו  שתם שותת צמיך תימה, 

תתאיתא תם תתתלה תתומה – תיימוש מש"י  ל מת' שתו ות )ת, א ת"ה תולה(.

תשותת  תם  תטא  ל תומ  ל  האישמות  תי  הוא  תה  היתימי  ל  הט ם   –  

היא מק מצת התתתמות התיש התהמית ]תתיא אתה"ק תו"ת תת[, והאתם אשם 

תהתתתמות תו של תישו התהמית, ותת"ל )תי"א( ת תיו "יימצה קומאה לתתת", 

ו "ת היימוש הת"ל ת" ל תטא שתטאתו ליתיך תאותת ותמצוו", תמה שתאתת 

הוא מק משום שהי' מוצה תתך, ואם תאמת לא הי' מוצה תתך, לא הי' קומה 

האותת –

ותיוו שתל אתת תקוק לי"ת מתות המתמים – צמיך הוא ת"ת את י"ת תיקותי 

תיקתא )תקו(, ש ל יתם תמשתות י"ת מתות המתמים.

 – תשלמא אילו הי' מ מתו ומצתו תשלימות, שמקיים תל התומה תולה 

תתת י, ותמילא יתול לתתו  מאת הקת"ה שיתו לו תתי תיי ומתותי ליי שתך 

מתי  לו  "י תיו ]מאה תמתות ית, ת[, אתי הי' מקום לתקומ אם ההלתה תת ת 

המתימים או תת ת האותמים; אתל מי שתקוק לי"ת מתות המתמים, התה תם אם 

ת"ל תת ת המתימים, המי תלי י"ת תיקותי תיקתא תתימה לו המשתת י"ת מתות 

המתמים!

שהמתי  לתך  שתתו  יהותים  אותם  אצל  יתימה  התתשה  תיתותף  תה  ותתל 

התתית אותם תתת תתייו והם שייתים לתתיתות – שאצלם היותק האתמוו הוא 

ת"ק אתמו"מ הצ"צ, שיתק להלתה ]תשו"ת שלו תיו"ת תצ"ת[ שהתמת התקו 

ולת ת הממת"ם  ]מאה ל יל ת"ת י"ת[,  תתמ"  ילתש  הוא תתלל הלאו ת"לא 

אתיתמייהו  תתלל  הו  המי  י"ת[  ת"ת  ול יל  "ממת"ם"  ת"א  מך  ל יל  ]מאה 

תומת  ת'  ) ת"ל  תישו  ליהו!  למתומ  מת' ה תימות שתייתים  תמה,  ת תותה 

מתתם – התוו תויות שם(.

עוד בענין גדר המנהגים בארה"ב

"תמתיתתיתו  תת"ט  ת"א  אה"   תאת"מ  תם  מאה  תית(:   ' ( בסופו  שם 

תאמ מיקא שתקתצו לתאו מתל המתיתות ותל אתת תוהת תיי המקום שתא משם 

ולא תקת  תתאו איתה מתהת קתו , ואיו תתה משום לא תתתותתו מט ם תאיתא 

תמת"א תי' תצת תק"ו תשם קצומ יתקי המא"ש תי"א תיתמות תתתמ התלוי 

תמתהת המקומות שתמקום תה תהתו תך ותמקום תה תהתו תך איילו תתקתצו תתי 



תתתתמילואים והשמטות )י"ת: מתהתי המקום ומתהת אתות ( 

שתי המקומות תמקום אתת ו שה תל אתת תמתהת מקומו לית לו תה  י"ש . . 

אתל תתתמ שמתולקים בדינא תתוו שאלו אותליו תלת מייתת ואלו איו אותליו, 

 . . תתתותתו  לא  משום  שוה  מתהת  ל שות  צמיתיו  אתת  למקום  תתקתצו  אם 

מתולקיו תתיו שלהתוהתיו איתומ תותמיו תאתומ לתו"  והתוהתיו היתמ תותמיו 

תמותמ לתו"  איתא לא תתתותתו אף תתאים משתי מקומות".

ו "   ת"ת תת' "יו"ט שתי תהלתתו" )ימות"ו, תשמ"ת( ת"תתית" תתוף 

התימ ת"ה תשם התמש"ת אוי מתאך.

בענין מי שאביו מגדל זקן והוא מגלח אי יש בו משום ואל 
תטוש תורת אמך

תתימו  תה  מתתתו  תת'  שות  קלייו(:  התמ"מ  של  תמתתתו  תית  ) מ'  שם 

שו"ת משתה הלתות ת"ט תק "ת ו "ש "אם אתיו . . הוא ממקומות שהתמימו 

תתלל  ל תייומ התקו איילו תמתימים יש ל ייו תתתמ ות"ש אם הוא מיוצאי 

תלציו של התמשתיו אתמ הצמת צתק ת תיו איתומ השתתת תקו תת"ל תאיתא 

איתומ להשתית התקו איילו תמתימיים תאת הוא לתאומה תתלל מה שקתלו 

 ליהם תאותה ת ה צ"  המתה אי יש היתמ להתתימ התקו תתה"ת"50*.

"מנהג"–גידול–בלורית  50
התקו  תיתול  או  תילות  תת תיו  צמיך  אתי  תלמות י  "ות   הלתות שם:  תוף שו"ת משתה  להתתימ  ותתאי 

מיליליו ומוציו לת ת אי תה מקמי שיתוי מתהת ומאיתי המתה תתומים שמתתלים תלומית  ל מאשיהם 

ותה ותאי מתהת תתול הי' ותם תות  תאיתומ שלא לתתל תלומית ותם יש משום התתת תייליו ואיו יוצה 

שיש בזה איסור גמור תם משום ואל תטוש תומת אמך ות"י ותמומ"  ת"ל שו"ת משתה  יה ומציצף 

הלתות שם.

ויש לה ימ מתיומ אותות התה"ק ת ל תתמי יואל מתאטמאמ, תתאשמ התי  אתמי המלתמה לאמה"ת, 

שתיים  אתמי  הישיתה.  תלמיתי  ליתי  שי ומ  למתומ  שיואיל  ות ת"  "תומה  ישיתת  מאשי  ממתו  תקשו 

השי ומ, תתתקש  ות לוממ תתמי תתיתות ומותמ. ותשמאה ליתיו תלק מהתתומים שהיו מתותלי תלומית, 

תתמ  ל תך ש ל יי ההלתה צמיך להומית התלומית תמתהת יהותים ימאי שמים. והתה אתת מהתלמיתים 

לא הי' תות לו  ם תתמי מותמ אלו, והטית תליי התה"ק מתאמטמ: "תם המת איתו תוהת  ל יי הלתה, שהמי 

מתילל לאתמ תמו תילה". והשית לו התה"ק מתאטממ תמתק שיתיו: "תתוו, יתתו שתם אתי איתתי תוהת 

 "י הלתה, אמתם תתתמים שאתי משתה מההלתה, אני עושה כן על פי מה שקיבלתי מרבותי הקדושים 

שתהתו תו מתומי תומות. אתל האם תם תיתול התלומית הוא  ל יי הומאת ומתהת מתותיתם הקתושים?" 

]ת"א, לא מתשוקה להותיה תקתושה ותימאת שמים ולא מקולא ת"ו[ )ת' ותומה יתקשו מייהו  מ' 12(.

ותותל תוממ ה תיו מותו מתתמי התה"ק ת ל "תתי יששתמ" תתימו "אתהמות מהמצ"א" אות י"ת: "תל 

המתתל תלומיות הוא אתיתמייהו ת "ת אשמ הוא תיהמת ואל י תומ, ותל המתהית את תתו תתמך התה תתול 

 ותו מתשוא ו תית ליתו את התיו".

תותל תוממ האיתומ  את  יתואמ  )"תו  אומייתא"  תתימת  "תא  ת'  מאה   – "תלומית"  תיתול  ת תיו  תאמותה 
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ו "ש שהמהמשת"ם יו"ת ת"מ התיא מתלוקת היותקים תתה ותיתש תתוקא 

תתתמ שמו התיו הי' מותמ לתו"  אם תהתו תו איתומ אישמ להתימ אם ישאל 

 ליו אתל תתתמ שתתלקו תו תתמים ותהתו תמקום אתת תתתמי האותמ אין לו 

היתר עולמית ותתת שהמא"ש מותה לתה תם מה שאממו שיש היתמ  "י שאלה 

איתתו אלא תמה שאתמו תתי מקום  ל  צמם תתתמ תתש אתל מתהת אתותיהם 

תימט  תתצ"ו  או"ת  והימ"ת  שם(  )יתתים  תישו  מתתי  ומאי'  להתימ  א"א 

השמיתי תלק  ליו והקמתו תתתאל  ל המא"ש יתתים י"ת ת"ת או"ה הקשה 

מו ילה  התמה  תאיו  מתואמ  ]ותו  שם.  הלתות  משתה  שו"ת  אימ"ת,  תת"ת 

לתתים תמה שתהתו אתותיהם להתמימ תמהמיק"ש ו ות, הו"ת תשת"ת מ מתת 

מ"ם תללים תלל לת מת"ה תתת המת מטה אשמ והלאה, אתל יש תולקים,  י' 

תשו"ת מהמי"ק תקמ"ת; ותתתמי הקמתו תתתאל יתתים שם ה לה תם תשו"ת 

תמ  אמת ת"א תת"ט[.

ו י' ית"ש יו"ת תמי"ת תק"ה שהתיא מתשותת תתמוו יותף תיו"ת תי"ת 

שה לה תאיו התו מתויית להתתהת תהתהתת אתיו תולת מה שהתתהת תם התו 

תמי  מיימי  תה  אויו  ו ל  תתמתיהם  ללתת  אתותיו  שהמתילוהו  שהתתיל  מאת 

תו  תהתו  שתתמ  תהייתו  תמ ם  ו ל  תלה  ליהם  המתים  קתלת  שתתת  המתתמ 

יושתי ה ימ ותמ ם והוי תתתמו תם לתמ ם ולהתי תייתים ל שות תתקתתו. ותו 

תו  להתתהת  תתיהם  את  תם  וממתילים  האתות  שתוהתים  טות  מתהת  תתל  התיו 

לאתמ שתתלו, שתתשת תתתמ תם לתמ ם אתמיהם. ומאה  ת"ת תשו"ת מהמ"ם 

שיק תאו"ת תממ"ט.

ו "  מת"ת לקמו תמילואים לת"ת יי"ת תתתמי תשותת התה"ק מוהמיי"צ 

מליותאוויטש.

של 'התלומית' מהיותקים מאשותים ואתמותים ותשותות מאת המתתים התאותים ומומי צתק של אמצתו 

הקתושה" – תותת ה"ש מ"( מאת הת"מ יהוש  אלטמ ווילתמאו )ימות"ו, ה'תמצ"א(; ת'  מותי אמתים 

)להת"מ יש י' אשמ ת לית ממתליות – ימות"ו, ה'תמצ"ת(  מ' ה'; ו ות.

תתתי  "ותתומתי  המאש:  יאות  הלתות  תתוף  ת מתו(  קתו  ת"א  מ'  )הת"ל  התתמותות  תתימ  תם  ]ומאה 

מתמשות שתהם תתתתלתי תך הי' המתהת של הימתתים, היו תאים תתית המתמש והמתימיים תיתיהם ותל 

ש מ היתמ שלא תתיו היו מתלתיו אותו ולא הי' את יוצה יה ומציצף אלא מואה ושמת תמשיט שאמית 

ישמאל". ומאה תם לקמו תמילואים לת"ת יי"ת )" ותשים"( משו"ת משתה שתימ ת "י תיתול התלומית 

ותיו"ת מתיא שתאת התויים  ליתו[.

"ואממ ממו ]התתוו איש[ ת"ל שתשתתתת אליו אתם . . שמתתל תלומית תהי' לו ת"ת לא טות  ת ש ומת לו 

להקיא" )התמ"ת קתיתתקי שליט"א תתימו אמתות יושמ ת"ה(.

ומאה תאמותה תקותט' "שלילת תיתול תלומית: תוממא ת למא או איתומ  ל יי תיו?" לתותת הטומים.



תתתטמילואים והשמטות )י"ט: ה תמת התקו  "י תם )תך תשא(( 

מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פ"ט: העברת הזקן ע"י סם )סך נשא(

עוד הוכחות ומקורות לאסור הסרת הזקן ע"י סם

 ות מאיות ומקומות לאתומ תילות התקו  "י תם – מאה ל יל תהשמטה 

ל"מתוא" אות ה' ה מה 43-44; ל יל תמילואים לת"ת י"ת )"תקות תוים"(; 

ל יל תמילואים לת"ת י"ה )"תיית ומיתתמ מילתא"(; ל יל תמילואים לת"ת 

י"ו )"ממאית  יו"(; ל יל תמילואים לת"ת י"ת )"ט מי המצוה"(.

שם אות א ) מ' תית ואילך(: מאה שו"ת מתתת יצתק ת"ת תי' ית, שתם 

הוא ה לה שם מהא תתתימ, תת למא שיימ אממיתו תתם הוי מ שה ממש, ולא 

תממא,  יי"ש.

שם: תתללות תותו הימק )ותימט המתואמ ת מ' תצת-תצת תה מה 22( 

יש לה ימ מיי' המא"ש לתתימ תא, א ות"ל: "תמי תוותי תשא ]תם[ תיתהו יש שאם 

תך תשא תו לא התמ מתו ]הש מ[. ויש תשא שהש מ צומת אתמ תך". וליי"ת 

יש לתוו תתתמי המיטת"א מתות הת"ל שתתת ת "י תם לא הוי תילות – תאיתו 

התם  תתיו  להקל  תהמצתתים  ליקיק  יש  וא"ת  תתתווו.  תם  מיו  לאיתה  תמומ 

 "י תתמיו )תותף  ל המתואמ תה מה הת"ל(. ומאה ת' "מתתה ישמאל" )לת ל 

הש מ  את  לשמוף  שמטת ו  היתו   ]תם[  "התאלת  יי"ת:  ת"ת  תיים(  התיץ 

תאותו מקום שלא יצא עוד . . לא י תומ תלל  ל הלאו תתילות".

שם אות ת ) מ' תצו-תצת(: יש להותיף המותא ל יל תהשמטה לת"ת י"ת 

מת' "תל תלייות", ת תיו איתומ התמת התקו תתם משום איתומי תקות תויים.

שם: מאה  ות ל יל תמילואים ל מך "תתם תוימ".

שיטת	הגאון	רבי	יוסף	חיים	זוננפלד,	מרא	דארעא	דישראל

בדין הסרת הזקן ע"י משחה )"סם"(

"מתיתו הי' מו המ וממים להמת  מלהשתית את התקו, איילו תתם" )ת' 
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תטות ימושלים למת"צ יאתלמ  מ' תת – הו"ת תת' תומת תיים – התהתות ויתקים 

מתי יותף תיים תותתילת תצללה"ה, התהתות ויתקים אות ו',  מות 200. ו "ש 

לא  "ותתוקותיהם  מו היותקים שתתתו תשייך הלאו  תה מת המהתומ, שיש 

תלתו" תה תמת התקו, וליי התמ ה תו איו התתל תיו ת מ לתיו מתימים ת יו 

ת מ או תם, תאותו תיקוו להתמות אל אומות ה ולם שייך תה תמת התקו  "י 

י"ל  וא"ת  ויש שתתתו תהוא משום תשת וממאית  יו  תל המתשימים תשוה. 

תם  התקו  "י  ויש שתתתו שתה תמת  ממאית  יו.  יש תשש של  תתם  תה"ה 

 ותמ  ל אתהמת לא ילתש תתמ שמלת אשה ות"ת האתמתתאל ימשת קתושים 

והשתולי הלקט תלק שתי תימו מא ו "  שו"ת ציתת י תת ת"ת תימו מת"ת, 

 תת"ת(.

עוד מדברי מרן החזו"א בענין הסרת הזקן ע"י "סם"

 ות תשיטת ממו התתו"א ת תיו התמת התקו  "י "תם", מאה לקמו "הותיה 

ת"ת  מ'  איש"  "מ שה  התתו"א  תולתות  ותתימ  קתיתתקי.  התמ"ת  מ"ש  ו" 

קתת: "מתימ מי"מ שליט"א: י ם ישתתי אצל מתיתו ]התתו"א[, והתי ו שתי 

תתומים לשאול ת צתו . . . המשיך מתיתו ואממ: הם שאלו אם מותמ לתלת 

ת"תם"? ואממתי להם: ת"תם?" מלקות לא מתי . מתות ממתות תם לא אתל 

מתות ]יַאטש[ צמיך לתת!"

שם: מאה לקמו תמילואים לת"ת יט"ו תאיו לתו לשמו  לאתיו שציוהו 

להתימ תקתו  "י תם.

שיטת מרן הגראי"ל שטיינמן בענין הסרת הזקן ע"י סם

שתילת  שתמאה  ה יו,  ממאית  מיתי  מאוי  איו  משתה  לתלת  ם  "ואיילו 

 ם מתותה" )תשם ממו התמאי"ל שטייתמו  "י התתמותא שלו, המת משה יהותה שתייתמ, 

תמת"  תיתמ השתת, ת"ה שתט תש "ו(. "ותם אם מתלת  ם משתה תה לא תלק, 

היות ויש אוממים שיש תתה משום: 'לֹא ילתש' )תתמים תת, ה(" )ימי תיים מממו 

המת שטייתמו, שוימ אמתוו להיצת יהתות, צוות שוימ תתתי המלך, תו תמות תש "ת(.

כמה מהמסירים זקנם ע"י סם – עוברים על איסור הקפת הראש

תתם  ליהם  שהמתלתים  תמת"ת  ת"ה  והתהתות  תשותות  תשו"ת  ה ימ 

 תייו ליתהמ מתשש איתומ תמומ תהקית יאת המאש, תתתי איתומ הקית יאת 
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המאש מיומש תתות' ישתים מתות תשם מית"א ותתות' תתתימ )והתיאו תשו"ת 

ומהיטתי,  תמלקט  אתומ  מ"מ  תמתימיים  שמותמ  שאיילו  התתשות(  מ "ק 

שתיאת המאש לא תאממ תו תילות אלא לא תקייו, ואיו תילוק אם  שה תאת 

תתמך תילות או לא, אלא תל שהקיף את יאת המאש  ותמ תלאו, וא"ת ה"ה 

תשמקיף יאת המאש תתם ש ותמ תתה  ל הלאו.

מהו  היותקים  תתלקו  תהתה  שם,  והתהתות  תשותות  תשו"ת  ה ימ   ות 

מקום היאות שאתומ מתיתא, תיש מאשותים )ממת"ם, טומ תשם מש"י, ו ות( 

התותמים שתליטת לתי ה ליוו )הייתו תמקום שממתישים תליטת  צם, ת מך 

מול תקת האותו( הוא תתלל יאת התקו, וממתו ולמ לה הוא תתלל יאת המאש. 

אתל ת ת המית"ו )תיימו' למתות המיותת למש"י( שמק מתליטת לתי התתתוו 

ה צם  שתקצה  תתות  האותו,  תתת  הוא  תליטתו  )ומקום  ליה  מתתת  שהוא 

התוטה לצת אתומי האותו( הוא יאת התקו, אתל  ת הלתי התתתוו הוא תתלל 

יאת המאש. ותשו"  )יו"ת תי' קי"א ת"ט( יתק להתמימ תת ת המית"ו ות"ל 

שלתי  מקום  האותו  מו  למטה  ו ת  יתתתו  ש ל  ש מ  מתתתת  היאה  'שי ומ 

יתקו  ותו  ית'.  תו  תת   לא  תה  מקום  מותת  ותל  שם  ומתימת  יוצא  התתתוו 

תאויו  שיי'  יושמ"  "אממי  תשו"ת  ו ייו  ו ות(.  תתמ"א  )לתוש,  האתמותים 

ולת תו  והאתמותים,  תהשו"   תלא  להלתה  מתיק  ולתו  המית"ו,  תת ת  אתמ 

שי ומ יאת המאש הוא  ת תתילת התלק המך שתתת לאותו. ולמ שה המתהת 

הי' אצל תתי הישיתות לתלת  ת לתי ה ליוו, אתל תתם שאתומ תהקית המאש 

לתו"  ותמ"ש, מאוי לאתומ לתלת תתם  ת לתי התתתוו תוקא. וליי תה המתימ 

תקתו  "י תם  לול לתמה יותקים ליתשל תהקית יאת המאש.

שיטת שו"ת מגדל צופים בדין הסרת הזקן ע"י סם

מאה שו"ת מתתל צויים ת"א תיו"ת תי' ל"ת תתתמי תיתום: "תמה ותמה 

יותקים תותמים תם מתיתא שאתומ לתלת התקו תמשתה משום לא ילתש תתמ 

שמלת אשה ותם משום תילות שיש תו השתתה",  "ש.
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מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פ"י: העברת הזקן שלא במקום הפאות

אות	א	)עמ'	תצט	ואילך(

 ה ימתי א' מיתיתיי משו"ת תתיו ציוו תו"ת קי: "צל"  תל תיו יאת התקו 

ש מ  של  תוט  מתית  תאם  תמאה  ומתתמיהם  תלל  שי ומ  תיותקים  הותתמ  לא 

וימא שמים  תקו שתו תתת הטומ תשם המא"ש  תלתת לא תקמא משתית יאת 

יצא יתי תולם ולא י תימ ת מ  ל תל תקתו תלל ולא תאותו שמתיתיו תוט תל 

הת"י  תתת  ותו  היאות  ת"ל  מתוותיו  ל  איו  לי מים  תי  היאות  שהוא  ל 

תשם התמ"ק ות"ת ת"ת מתיתו יותה תאתמת תשותה ותה תימא תהמי מתותיא תו 

יותמ מתוט תל שהוא  תתתימ מותת תאיילו תמתית מי וט היאה שותאי הוא 

ת"ת תקמא משתית יאת תקו ותיית תמותו תתולו וצ"  אתו תלא"ה תתמ תתת 

המא"ש תת"ל ימא שמים לא י תימ ת מ  ל תקתו תם תמתית תוט ויילת תמתו 

תמאתתי צתק ומשיט".





תת תמילואים והשמטות )יי"א: תילות השים( 

מילואים והשמטות
ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פי"א: גילוח השפם

המעכבים  השפם  שערות  קציצת  היתר  בדין  מקורות  עוד 
אכילה ושתי'

ת"מתמש התתול" )למתיתו תות אל תתי(  ה"ת תתות ת יו לשוו הממת"ם 

ישמאל  תל  תהתו  ותתמ  מותמ,  ושלמטה  השיה שלמ לה  ש ל  "אתל  תתתוו: 

שלא לה תימו אלא לתלת קצתו תתי שלא י תת אתילה ושתי'".

תו  יהותה  מתיתו  תלמית  תמת  ו'  מתתם  )למתיתו  לתמך"  "צתה  תתימ  ותו 

המא"ש ו ות( מאממ שתי תלל מתי י ימק שמיתי: השים מותמ לה תימו תת מ 

. . ואף  ל יי שהוא מותמ, לא תהתו אלא לתלת קצתו שלא יתתיתו לתוך ייו".

בירור שיעור שער השפם המותר בקציצה במספריים

ל יל תיתים )ת"ת יי"א( מותא מתמה מקומות היתמ )או תם תיות( לתתוך 

]ותו  ושתי'  האתילה  המ תתת  השיה  ש ל  הש מ  תת מ(  )ולא  תמתימיים 

מתואמ תתמ' ומאשותים תמת' מו ת קטו ית, א אף ל תיו אתל ולתל אתם תתול 

ש ה"צ  ומאה  ת"א;  תש"צ  יו"ת  )שו"   אתל  ל תיו  היותקים  ות"ת  המו ת 

)שו"   המו ת  תול  ול תיו  תוך שת ה(  איי'  ל תיו  תק"צ  תתקת"א  למשת"ת 

תי"ת(  תתקת"א  או"ת  שו"   )מאה  המצמים  תיו  ול תיו  ת"ת(  תתקל"א  או"ת 

ול תיו תיימת ה וממ )מאה תט י תתמיאל תתה"י ת"ת ימ"ט ת"ת תמת"ש מתיו 

תיו המצמים([.

ויש ל ייו מהו השי ומ ש מ המותמ תקציצה תמתימיים, תמלשוו "שלא 

הת"ל  מקומות  תתמה  ות"ה  הת"ל  הממת"ם  )לשוו  והשתיי'"  האתילה  י תת 

יותמ.  ולא  האתילה  המ תת  הש מ  לתתוך  אלא  היתמ  תאיו  משמ   תיתים( 

תתי שיהא  ה'(  אות  תיתים שם  )ל יל  והמקותלים  התוהמ  לשוו  ואיילו  "י 

היה יתוי – אולי י"ל תאיו היי' שלא יהיו ש מות )איילו( תמקום האותם של 

הת"ל תיתים מתואמ  ושאמ המקותלים  תם תתתתי האמית"ל  השיתיים, שהמי 
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האתילה"  את  "המ תת  ש מות  )מק(  לקצוץ  שיש  למ שה(  )התהתה  הלשוו 

)ולא יותמ(. ו צ" .

משום חשש בשר וחלב

)תוף  ישמאל  ישו ות  תיתומ  תם  מאה  בחלב(:  בשר  )חשש  ד'  אות  שם 

ימשת אמומ( תאם השיה אמותה אתי תשאותל תשמ ומוטת תשמה תו ואת"ת 

תשאותל תלת תשמה תתותו תתמאה תתוש.

טעם ע"פ קבלה

שם אות ה' )ע"פ קבלה(: מאה תיתומ ישו ות ישמאל שם שמתמה  תיו 

ותת'  תשמי ה.  תמ יו  מתותיו  יהיו  שלא  קייתה  תיש  תתוהמ  למש"ת  השים 

מ ל  הש מ  לת מ  שצמיך  ת"   ממומי  "וקתלתי  צ"ה(:  )תו"ת  תיים  מקומ 

השיתיים תש ת תילה תמו שאממו תתיקותים ותאיתמא האתיתו ל תיו הש מ 

שמ ל להאתתים".

ספק בענין תספורת השפם למעשה בפועל

". . . ולשאלתו ת תיו תתיומת ]תשיה ה ליותה שמ תת האתילה[ ותו', – 

התה תיוו שלא שמ תי תתה הומאה מיומשת, יש צתתים לתאו ולתאו, ולתו יתממ 

מתהת את"ש תתה, אצל מתתי את"ש היות ים התהתה תיו ל מתתיתים התקתים, 

והמי מ שה מת. . ." )לקו"ש תל"ת  מ' 250; את"ק תי"ט  מ' תתת(51.

51. אתו מציתו שתו היו מתתולי המתתים שהקייתו שלא לתתוך תלל ש מות השים )איי' תמצת תתתת 

תישות( – מאה קותטמת "יתי משה" )תולתות התה"ק מתי משה ימיתמו תצוק"ל הי"ת – האתמו"מ מתויאו-

קמאקא(, תתית תתוף תימו שו"ת ת ת משה ]ימות"ו, ה'תשמ"ת[  מ' ממ"ת(:

"תיתתיים מתיתות שלא התתממו, שיתה מתתו את התלטתו המאשותה והתליט תתל תאת ללתת למקום 

המיתות. ת קתות תאת התליטו תך תם תמה יהותים אתמים. תיוו ששמ   ל תך, מיהמ מ"י ממתות למקום-

קותמ  היה  המ מת  המתמיתות.  ליתי  אותו  ומת  מצא  הוא  אליו.  להתי   התייק  תתמ  שמתתו  המתתוא 

ומתתא. מתתו היה לתוש תתתים מתילים ולא תתתתי-השימאיו שהיה מתיל תהם.  מתו שם תם מ' יתתת 

תותמות ותתו. שות  תמה  ל התותתים תויה מתתאת תיותמ. מאת תאלץ מתתו לתקש לתלת את תקתו מיתי 

התתתה, היה מ"י ממתות מתלת אותו מתי יום שישי תתם. הואיל ותאלץ ל שות תו,  שה תאת מתתו ל תיו 

והוא נשאר בשלימות.  נגע אף פעם  בשפם לא  של  מת-שתת. ליתות-תוקמ תם הקיית ללתת למקוה. 

לו  יתתות  תי  ממתות  מ"י  את  ותיקש  הקלתתים  מאימת  למקום-המיתות, תשש  לצאת  ליתי ש מת  והתה, 

תמתימים את שימו. אתל משהו יתימי קומם את ממתות ולא נתן לו לנגוע בשפמו של רבנו שמעולם 

לא נגעה בו יד אדם. תו י ם מאשותה שלא יתל למלא אתמ הומאתו של מתתו. את לקת מ' יתתת תותמות, 

שהיה תלמית-תתם תתול ושימש את מתתו, את המתימים ותיתה לתתות את השים, והנה ידו וכל גופו החלו 

תיקוו ת יתיו. ותך  לרעוד, המספרים נשמטו מידיו ופרץ בבכי מר. תם מתתו היה תמתש תיותמ ותמ ות 

תימתו מהם. מתתו, המתתית וממת ממתות הלתו למקום-המיתות, התמוך למקום  תותתם תמיתימה, ואילו 

ממתות תתמ משם למקומו שלו, מו ה תמ השתי של המתות".



תת המילואים והשמטות )יי"ת: תלישה ותימוק של ש מ התקו( 

מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פי"ב: תלישה וסירוק של שער הזקן

שם	אות	א'	
בירור שיטת האריז"ל

שיטת האמית"ל ת תיו תלישת ש מ התקו מתואמ תאמותה לקמו, "הותיה ה".

עוד בענין אי-נגיעה בשער הזקן

שו"מ תילקוט "מ ם לו ת" יתמו להתאוו מתי י קת תולי – המתי' והמתתמ 

של המשתה למלך( ת, ת )אות לא(: "ותתלל האיתומ, שלא להושיט הית לתקו, 

שתו שתו ה ממש תאילו תשת  תת"ת". ]ומאה ל יל  מך "תיץ תיים" ) מ' 

מתה מת' 6(; ו ות[.

שם:  ות תתה מאה ל יל תהשמטה לת"א  מך "התצי"ת מוואלאתיו".

קליעות בשער הזקן לענין חציצה בטבילה

שם: ל תיו חציצה בטבילה )תטת"  ו ת"י תטתילת  יוה"ת( להמתמימים 

תתמיקת התקו ות שה  י"ת קליעות תש מ התקו – מאה ת' "מי הת ת" )ימות"ו, 

תמ"ת  תיליו  הימשיות"  "ת  "תתמ  תמייטשטייו, מת"ת  להמא"מ   – תשל"ה 

וש"ת(  מ' קית. ושם מותא תתמי האשל אתמהם )מהתו"ת תי' י"ת( תלתוהתיו 

תתוממת האמית"ל איו לתוש תקלי ות הת שים תש מות משום תציצה, תיוו 

תלתתייהו איו קייתא.

עוד בענין חפיפת שער הזקן

שם: תמתהתי השתה תתו"ת משממת שלום )להתה"ק מקאיתיתאוו( אות תט 

)תתיותים האתמותים(:

"הי' תויף מאשו ולא תקתו ומ ולם לא תיף ש מ תקתו".

עוד בענין סריקת הזקן )המשך(

שם: "מתים היו היהותים שתהתו ליי מות הקתלה ומ ולם לא  לה מתמק 

 ל תקתיהם" )ת' תקתושה ותתתומה  מ' 178(.

פי"ב: תלישה וסירוק )ונגיעה( של שער הזקן
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הנהגת הגאון רבי יונתן אייבשיץ בנוגע סריקת הזקן

תת' מקוה ישמאל )תאתוית,  מ' תת( התיא מה שתיימ התה"ק מתאתוית 

תצלה"ה  יותתו  מ'  המת  שמתיתו  א"ל  אתת  "י ם  משיתאווא:  המה"ק  תשם 

מ ולם לא תמק את יאות תקתו מיתי תשש שלא יתלוש ש מ אתת, מק מתשש 

וליתלוך הי' תי ם תי ם מ תימ התיקתא קתישא שלו תתיל אתת   מתותיא 

תלת ותתה הי' מ תימ הלתלוך מהתיקתא קתישא".

הנהגת רבי עקיבא איגר בסריקת הזקן

ת"ת תם תת' הממים התלוים תש מה )תלק יימות התושמים ת"ת – תתות  

את  ימיו  תתל  תימק  לא  תתתמיו  תהתמ ק"א  מת  "ומתאממא  המאש(:  יאת 

ש מותיו".

הנהגת רבי אלימלך מליזענסק בסריקת הזקן

קאלט תת  לו  שהי'  תי"   מלית תתק  אלימלך  מ'  מתי  מהמה"ק  "ויתו  

תש מות תקתו שמ ולם לא תמק אותם" )ת' הממים התלוים תש מה שם(.

שיטת החות יאיר בסריקת הזקן: בכל ע"ש צריך לסרוק זקנו

תת' מקומ תיים לתות יאימ )או"ת תי' מת( תתת תתמו שצמיך ליתות קומי 

 תתיש מהתית ת מת שתת תמו תו צמיך לתמוק ייאות מאשו ותקתו.

הכיר על א' שהוא מל"ו הצדיקים – לפי מה שסידר זקנו

תתמימות  טמת יהוש  ))מתהתי התה"צ מתי משה אמי' ימייתת תצ"ל תאת"ת 

ימושלים, תתמ יום הששי, צתיק מה י ל אות תט( "תיימ ]התה"צ ממ"א תצ"ל[ 

תשם המה"ק ת ל תתמי יתתקאל משיתאווא תי "א שהתימ  ל אתת שהוא מל"ו 

הצתיקים שתתומ, ליי מה שתיקו ותיתמ את תקתו אתמי הטתילה תמקוה. ותם 

מתיתו ]ממ"א[ תי "א הי' מתיל אתמי הטתילה לתתמ תמתמק יאות מאשו ותקתו. 

תויא ת ותתא התי הוי – תאשמ תתמ המה"ק משיתאווא תי "א מאמץ הקותש, 

תאמץ  מאית  מה  אתיו  ושאלו  תי "א,  מצאתת  המה"ק  ממו  אתיו  אלא  תתתת 

ישמאל, והשיתו שמאה אתת מל"ו הצתיקים שתתומ. שאלו אתיו האיך התמת 

 ליו שהוא מל"ו הצתיקים, ו תהו המה"ק משיתאווא שתאשמ תיקו האיש את 

תקתו תמקוה, התימ  ליו שהוא אתת מל"ו הצתיקים")תיי שהו"ת תת' מתאמ 

השתת  ל מתהתי יום  מש"ק )תמוקליו, תשת"ה( י"ת אות ית ה מה תת(.



תת תמילואים והשמטות )יי"ת: תלישה ותימוק של ש מ התקו( 

הנהגת הרה"ק מנאסויד בענין סריקת הזקן

הי'  מתאתוית  שהמה"ק  תיימ  שתם  תתת  )שם(  יהוש   תמימת  טמת  תת' 

מתיל לתמוק יאת מאשו ותקתו טמם הטתילה תמקוה תתי לצאת מתשש תציצה. 

סרק זקנו לכבוד שבת קודש

אתיתתומ  צתי  ]מתי  תוהת  "הי'  קצת(:  )תקאלא,  מ'  שית  תו ם  תת' 

מתאיקאמ תצ"ל[ שלא תמק את תקתו תמתמק מתשש שמא יתלוש הש מ, ותתו 

אממ  מקאמאמתא  והמה"ק  ]קלי ות[,  קאלט ת ת  תקתו  ת שה  התמו  תמשך 

שי ם תשתו  ת מת שתת קותש יתמק תקתו לתתות שתת ק'" )תיי שהו"ת תת' 

מתאמ השתת שם(.

עוד בענין סריקת הזקן לכבוד ש"ק

"יש תוהתים לתמוק הש מות והתקו ת מ"ש לתתות ש"ק. ומתהת תתיתים 

ואתשי מ שה שלא לתמוק התקו, מק יימית הש מות תתתת" )ת' תט י תתמיאל 

הל' שתת ת"א יל"ת אות י(

אי  בענין  מליובאוויטש  דובער  שלום  רבי  הגה"ק  הנהגת 
סריקת הזקן

"אתמו"מ ]התה"ק מתי שלום תות מ מליותאוויטש[ ת"  לא הי' תומק תקתו 

תמתמק, תי אם שומהו תמים" )תומת מתתם – משימת היומו,  מ' מית(.

שיטת הגה"ק מבעלזא ]ולובלין[ בענין סריקת הזקן

תיימ  מת לתא  מהמ"א  שהמה"ק  תת  תת"א  מ'  הציוו  אומ  קותץ  מאה 

י ם שאתיו המה"ק ממי"ת הי' תומק תקתו אתמ הטתילה. ותו מותא שם מתתתי 

מהמ"ם מתילתומייא, שאתיו אממ שהמה"ק מלותליו לא תת  תתיקתא קתישא 

ולא תמק תקתו, אמתם תת לתא תהתו לתמוק את התקו,  "ת )הו"ת תת' תט י תתמיאל 

הל' שתת ת"א יל"ת אות י ה מה ית(.

המתי  תילאות  תת'  מ"ש  ל ייו  "י  יש  מלותליו,  המה"ק  שיטת  ]ו "ת 

)לותליו, אות לה( שתלותליו הי' איש אתת אשמ התתהת לקתות המתה מתמקות, 

ותתל יום ו'  ש"ק תאשמ הלך לתית הממתץ לקת  מו המתמקות ותתו לתאו"א 

מתמק לתמוק מאשו, ותששמ  המה"ק אתמו"מ מלותליו את המ שה והתהתת 
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האיש הת"ל שיתתו מאות ואממ הלואי יהי תלקי  מו תמצוה התתולה התאת, 

מצוה  שהמי  תתולות  מאשו  ש מות  תמיקת  הי'  שתוותתו  לוממ  וקשה   "ת. 

לתלתו ת ש"ק )שו"  או"ת תמ"ת ת"א([

הנהגת הגאון ה"סטייפלער" בענין אי סריקת הזקן

ה'תתש"א(  מ'  תמק,  )תתי  ה"תטיייל מ"  התאוו  מתתו"  "אמתות  תתימ 

מ-מא )אות ית( ה ית תלמיתו המותהק תאמו תיתו )התמ"א הלוי הומתיץ(:

"מו"מ )שליט"א( תצוק"ל אממ לי שתצ ימותו תמק את תקתו, מק תתקתותו 

לא  ולתו  ש מות  המתה  תתלשים  שתומק  י ם  ותתל  מאת  תושמות  ש מותיו 

הית,  מתימם  ם  הוא  תתה  תה  ותתמתים  תקשמים  מק תשהש מות  אותו  מתמק 

תה  לא מתמק  תיתמ שהתתה שמו"מ  תה  אותות  את"ת מתוך התתמים שתתמתו 

תתלל שיטת המקותלים, ומה שאממ לי תת"ל מק להתתימ תמתיו, ותו מאיתיו 

שהי' תותת ש מות תקתו שהיו תושמים או תתלשים  "י.

]ומאה  ות ת תיו תתיתת ש מות התקו ת"שמות" – לקמו תמילואים לתוף 

הימק[.

סריקת הזקן במסרק המתאים

"מותו שהאמומ ל יל ]ת תיו תיות תיתול התקו[ איתו שייך לתמיקת התקו 

תמתמק המתאים ותיי שיתאמם מת תשתותתם" )את"ק – ליותאוויטש – תלק 

תת  מ' תית(.

שיטת ה"בבא סאלי" בסריקת שער הזקן

"ממתלא תיומי', שמי שיקתל  ל  צמו שלא לתתו  תתקתו, ואף לא לתמקו, 

מתים  לו.  ימתלו  מ וותותיו  לו שתצי  מותטת  אף ש מה,  לתלוש   "מ שלא 

מתתיתיו ששמ ו תאת מיי קתשו התיתו את תקתם לצמות, תלי לתתו  תו תלל" 

)ת' מאומ ישמאל – תולתות ה"תתא תאלי",  מ' 89(.

סירוק הזקן יש בה משום זה אלי ואנוהו

"שמ תי מיי קתוש תמי ת ל הקתושת יו"ט, תתמיקת התקו והייאות הוא 

תתלל תה אלי ואתוהו" ) יו תתוך תהתהותיו  ל שו"  יו"ת תקי"א ת"ט(.
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בגנות סריקת הזקן מצד כללות ענין סלסול שערות

"תומות התאים....אותם מאה משה מתיתו, ומצה לי ול תם תהם ש'תמום 

ושה תיתה  מתומק,  יהי'  שתקתו  מתיתים...להקיית  שלא  תאלו  ישתם  קמתם' 

ת ם אמ מיקאת מ  'איו  ת'תוץ' של אמ מיקא,  תמצא  הוא  תהי' תמקומה.... 

קמו  תמום  תמה  של  ולם,  'מתותו  להקת"ה:  מתיתו  משה  תלאט '(...אוממ 

- ותי תוהי תתלית התוותה ת'תימה תתתתותים', שישתו  ישמאל' שתתומ תה?! 

תתמוקליו שתאמ מיקא, 'תו  תו' שת ולם התה, יטיתו את תקתם, ויקייתו  ל 

מקומה המתוייק של ה תיתה?!..." )תומת מתתם תלק מ"ת  מ' 291-289  משיתת 

ש"י תשא ה'תשת"ה(
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שם אות ה: סגולות

)עמ'	תקכ(

קולות בענין אחיזת שער הזקן משום סגולות

עוד בענין אחיזת הזקן ע"י ילדים קטנים

דיקנא קדישא סגולה להמשכת רחמים

"יתתם קצמ, מ ט התמות ומת האיתות, שמ תי ממקומ תאמו, אשמ הקתוש 

ותומא, המת צתי תתו של הת ש"ט הקתוש תצ"ל אממ, תי איתא תתתתי האמ"י 

הקתוש תצ"ל, אשמ אמימת הי"ת מיתות, שהוא י"ת תיקותי תיקתא קתישא, הוא 

שהוא  צתי,  המת  הקתוש  ואממ  המתמים.  ממקומ  המתמים  להמשתת  מתותל 

מאה תאת ת צמו, תתתיתת "ומתשמי אתתה אלוקי" )איות יט, תו(. י ו שאתיו 

משתת  השתו   תל  והת תה  תי מות  מתתותת  שהי'  ת ת  הקתוש,  הת ש"ט 

ליל  ת ותת  לת ות  תתיתו  תשתתו  שתת-קותש,  ותליל  מת,  תמו  משך  לשתת 

שתת-קותש, התתתק את  צמו תתתקות  צום ותומא,  ת אשמ תמ ט לא אתל 

מאומה. והמתתית אשת הת ש"ט קמאה אותו ולא יתלה להמשיך אותו למטה. 

וי ם הושיתה את תתו המת צתי  ל תיק אתיו הק', ת ת שהי' ילת, והתתיל 

המת צתי למשמש תש מות תקתו, תיקתא קתישא של מתיתו אתיו הקתוש, תתמתו 

של ילת, ותתה המשיך אותו למטה והתתיל לאתול. ותתה אממ המת צתי: אתו 

הוא  והתל  למטה,  ממ לה  להמשיך  יותלו  תיקתא  תיקותי  אשמ  "י  לי  תות  

תתתי' ה' צילך )תהלים קתא, ה(, תתתי' ו ל תמות התתא תמות ותו' )יתתקאל 

ו, תא(, והמאממ הלת הוא תשתת ותומא" ]שו"ת "ת ת משה" להתה"ק מתי משה 

עמ'   – בויאן, תשמ"ג  הוצאת   – תצוק"ל הי"ת, האתמו"מ מתויאו-קמאקא,  ימיתמו 
קעו בתורה לז' טבת ו ת"ת תשו"ת ת ת משה איתמות קותש )הוצאת תאתיתומא, 
תשמ"ת(  מ' מ' איתמת ה' תתתי"ק המה"ק מתי משה'תיו מתויאו תצ"ל )הו"ת 

תקותץ היתל הת ש"ט – תשמי, תשת"ת –  מ' קמא, תמאממו של המת שלמה 

אתי"ש([.

אחיזת שערות הזקן בעת הלימוד )והמשכת חכמת התורה עי"ז(

שם מספר 1 )ושם תתית ת(: תה לשוו התה"ק ת ל "תתי יששתמ" תתימו 

"אתמא תימקא" אות שלת התתתמ ל יל שם – תשלימות:
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"מתהת ישמאל, אתם תש ותק תתומה ומתקשה תאיתה תתמ הוא מתלתל 

ומהיך תתקתו וממשמש תו, והלא תתמ הוא, ות"ל, תהתה התקו מממת לי"ת מתות 

של  מתות  י"ת  תתת  מתוותים  תתמשת  שהתומה  מתות  תי"ת  ויתו   מתמים,  של 

מתמים, ותאשמ האתם איתו מתיו איתו תתמ איתו יתול להתי  לאיתה מתה שהתתמ 

התה תתמש תו, והתה ממשמש תתקתו ותאת מותא תלתתא אית מ  ותתא ל ילא 

ומת וממים י"ת מתות של מתמים ומשיי ים לי"ת מתות שהתומה תתמשת תהו, 

ומשיי ים אל האתם, ואת מתתלה לו התתמ הת לה מאתו. ת"ל".

עוד בענין אחיזת שערות הזקן בעת הלימוד

ות"ת  ת"ת התה"ק ת ל "תתי יששתמ" תם תתימו "והי' תמתה"  ל מתתת 

) מ'  שתה  תתו שת ים  אתי  המי  ת"ה  מ"ה  י"א  תמלה(  )ימ מישלא,  תמתות 

מת(, ות"ל:

"ואתמ שהות תיך ת"ת, התה תמאה ותתילא אשמ הוא לטת  קיים תישמאל 

תאשמ האיש הישמאלי יהי' לו איתה תיק ומקום  יוו תהלתה תתומה . . התה 

תטת ו הוא אשמ יושיט יתו אל תקתו ויתלתלהו ויתי הו מצת אל צת, ולתאומה 

תל מיתתות  תהתה  הוא  ]ה תיו[  אך  התה.  הקיים  תמצא הטת   מאיו  תת   לא 

ית]ת[יק  האתם  תאשמ  והתה  תהו,  תתמשת  שהתומה  מתות  תי"ת  הוא  התומה 

תאיתה תתמ מ תיתי התומה הוא מתמת שלא תות  מאיו תלמת התתמ התה תתומה 

ומאיתה מתה הוא תתמש, משא"ת לתשיתוות  לו מאיתה מתה הוא תתמש ית  

התל.  "ת. והתה תתית י"י צל"ך ותמשו תת"ל מה הצל התה אם אתה שותק הוא 

שותק ותו' שהצל  ושה תתו ת האתם תך תתיתול י"י צלך תיי הי ולה שאתה 

 ושה תו תת וממ למ לה, ו "ת תתתותו שהוא לטת  תישמאל ת ת אשמ י ייו 

האיש הישמאלי תאיתה מושתל ויתיק לו ה תיו התה יתי  התקו ת ת  יותו י"ת 

ת"ת ו י"ת התה י"י צלך יתת ת ו הי"ת מתות של מתמים, ו י"ת ית וממו אל 

האתם הי"ת מתות שהתומה תתמשת תהו ויתוות  לו מאיו מקום מוצא הלימות 

התה תתומה".

ומאה  ות  ת"ת ל יל תמילואים לת"א,  מך "תוהמ".

שם	מספר	4

סיפור אודות הגה"ק רבי שלמה מקארלין

ת  מתותיתו  מ'  אומות  תת'  מאלתתתתמ  התה"ק  אותות  תם  מתוימ    ת"ת 

)ת תק ל יל תתוף מילואים לת"ת י"ת(.
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עוד בענין סגולות:

 גידול הזקן – סגולה לזרע של קיימא

שו"מ  ת"ת תם תשם התה"ק מהמ"ש מת לת: "י ם תא יהותי מותמתי )'ַא 

אממ  )תש"ק(.  קיימא  תתמ  של  שיווש   ותיקש  תי"   לממו מהמ"ש  תייטש'( 

לו ממו ת"ל: 'קיתת מ הָאתו לית צו שּיילו מיט'ו טַאטו'ת תָאמת. לָאת ווַאקתו 

]=ילתים אוהתים לשתק  ם  קיתת מ'  וו מו מיט  ת הָאליו  וו תטו  תָאמת  ַא 

תקתו של האתא, תתתל תקו ותיווש  תילתים[" )משימת התאוו מתי תתוך תות 

יאתווא, ת ל שו"ת תשת האיות, תקותץ היתל הת ש"ט, תמות תשת"ת,  מ' 

קטו(.

עוד בענין גידול הזקן כסגולה לזרע של קיימא

מֹות תאמץ )תתיתי ו תיתי שמות אתשים ותשים תמשתתו של ממו התאוו  מותא תת' ׁשֵ

תתימ.  טתילת  תמא  יקיית  ל   – לתש"ק  "תתולה  יא:  אות  קתיתתקי(  תיים  מתי 

תיתול התקו תתולה היא לתש"ק – תמתומה שהתיאו משמו של התו  ותמו תו 

איש תי )שאממ שילת צמיך שיהא לאתיו תקו שיותל למשוך תו(". ותה מת המהתימ 

שם התיא מת' "תו יהוית " להתו איש תי )שתת קתת, א( שתתת: "והתתהמ תתקו, 

מאימ לו שם שקי . . ותיוו שהאימ תהם שם שקי תותה לתתים". ומאה תם תת' 

מ שה איש )ת"ת  מ' קית(, שהתתוו איש הותית לאתמך צ ימ שהי' מתלת תקתו, 

תתותתה אתהית ות קיייו, תהא לישתא: "ילתים קטתים אוהתים לתתות תתקו 

של האתא!"

*	*	*





תתיתמילואים והשמטות )יי"ת: תלישה ותימוק של ש מ התקו( 

נספח	א:

קפול שערות הזקן
)עמוד	תקכ"ב(

עוד בשיטת הגה"ק מהורש"ב מליובאוויטש בענין קיפול הזקן

 ות תשיטת התה"ק האתמו"מ מוהמש"ת מליותאוויטש תתתוו: "התמים מ' 

תלמו ]אלטשול מ, שו"ת תקוטאית[ הי' לו תקו אתום ומתותל, מק שהי' תוייה 

תתהות ת ת, תשתתתת ליתיתות לת"ק אתמו"מ ]מוהמש"ת מליותאוויטש[ תתת"מ 

אממ לו שלא י שה תו. למתמ )לאתמ היתיתות( תא לתצמ תתקתו המתותל ולא 

התימוהו תמתט מאשוו" )ת' תתמוו לתתי ישמאל ]תתמותותיו של המה"ת המה"ת 

מ' ישמאל  "ה תתייקאתתאו תמשך השתים תמת"ת-תמצ"ט[ ת.י. ה'תשת"ו,  מ' 

לו(.

ומאה תם ת' שיתות קותש )אתמוו של יתת תשי"ת תל"ה תהתתה תלתי מותה(: 

" "ת שתיתמ י ם ת"ק אתמו"מ )מהומש"ת( ת"  ת תיו יַאמקַאטש ו תי תָאמת, 

התהתותיו  את  שמותת  הוא,  תתה  התתמוו  אתל  איתומ,  תתה  שאיו  אף  אשמ 
שיתאימו להתתות ה ולם"52

שיטת הגה"ק "הבבא סאלי" בענין קיפול שערות הזקן

"הי' לו משמש, לאתמו"מ ]ה"תאתא תאלי"[, ששהה תתיתו, ל ת תקתתו 

לתית  תשהתי   אתת,  תתקתו.  מת  תת   לא  משמש  אותו  ותמותו  לילה.  מיתי 

אתמו"מ, קתלו אתמו"מ תקמימות מויתתת, ואף לא מצה ל תות לו שלום. אותו 

משמש התילא מאת, ושאל תממימות, מה יש י ומה תטאתי? אתמו"מ  תה 

הוציא  את  מאת.  הקיית  ליו  הוא  לתו  מתקתו,  תלק  שתתך  מואה  שהוא  לו, 

52. ואולי יש לתייק תם מלקו"ש תי"ת  מ' 207 תתות  תיתול התקו, תמתתתוו המתתת משמ  תצ"ל תוקא 

תקו תתול "שיומת  ל יי מיתותיו" שהמי תך מציימים את משה מתיתו ואהמו התהו ותו'  ם תקו מתותל ולא 

מקויל,  "ש )קותץ תומת תלמית ותיק ת.א. אמת תטיתא תותמת א'  מ' 66(. ומאה תם לקו"ש ת"ת  מ' 

325 שהצי  תיתמוו-לאלו שמצו להומית התקו מתיתות שותות-לתתמ התקו  "י מתמק, ולא הצי  לקילו, 

שלתאומה מתתיתה ימקטית המי תה יתמוו יותמ טות )קותץ שם  מ' 67(. ומאה תם לקו"ש ת"ת  מ' 371 

ות' תומת מתתם התוו תיות תי"ת  מ' 192 אותות המושם  וההשי ה התיותי ממאיית תתית  ם תקו תתול 

שיומת  ל יי מיתותיו.
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המשמש תיתה, שהתתיקה את תקתו מקויל, ותילה את תל תקתו תתימים ימימה. 

אתה  א"ת  מתו   ושאלו  קמתו  תקתו,  את  תתך  לא  אתמו"מ שמאה שהמשמש 

מקיל את התקו? השמש  תה, תי תמקום  תותתו, הוא מתתייש להויי   ם 

תקו אמוך תמו שלו. את השית לו אתמו"מ, שלא יתתו שתתמ שהוא יאמו של 

)ת'  תקתו"  את  לקיל  יותיף  שלא  וציווה  ליו  ממתו,  יתתייש  שמישהו  אתם, 

מאומ ישמאל – תולתות ה"תתא תאלי" –  מ' 90-89(.

דברי הגה"ק האדמו"ר מליובאוויטש בענין קפול הזקן

יומים  )ת"ת  התוו תויות   – מתתם  תומת  תת'  תם  תתתמ  התקו  קיול   תיו 

תומה  לי, שתשמתת  תיימ  אתמו"מ  מו"ת  "ת"ק   :)325 תת"ת  מ'  ה'תשי"א 

תיו, תשתת תמ"י  ת"  ת למא  )מהומש"ת(  האתמוו תתיי אתיו ת"ק אתמו"מ 

. . אממ אתיו ליתיו מאממ תא"ת. ואת"ת תיתמ  מו  "ת היציאה ממציאותו, 

אתמו"מ  ת"ק  )ותיים  ַאתת מ מ'...  ַאו  וו מו  אוו  תיך  יוו  ַאמויתתייו  תָאל  ' מ 

אתת  תל   – ַאתת מ מ'  ַאו  וו מו  אוו  תיך  יוו  ַאמויתתייו  'מ'תַאמף  שליט"א:( 

זקן  יוצאים לרחוב עם  ישתם התושתים שתאשמ  ולתותמא:  ואתת ליי  תיתו. 

לא מקופל . . אתי איתם תתתמ האתושי... – 'תַאמיו תיי ַאמויתתייו יוו תיך'!".

קונטרס	בענין	דין	קיפול	הזקן	בשבת	קודש	-	ראה	לקמן	"הוספה	ד"	
)עמוד	תתש"א	ואילך(





תתיהמילואים והשמטות )יי"ת: תלישה ותימוק של ש מ התקו( 

נספח	ב:

עוד בענין הנחת שערות זקן הנתלשים תוך ספרים
)עמ'	תקכג(

מקור משיטה מקובצת 

ה ימתי א' מיתיתיי משיטה מקותצת לתתתים ית, ת אות תה: "ושלת למ"ת 

ומאה  צ מ".  ממות  ה ולם  מתהת  מתקתו  ל  שתלש  ש מות  מלאות  תשותות 

ל יל ת"א  מך "מת"ק" ה מה 141. ואואי"ל  ת"ת תהת"ל. וצ" .

מקור מרש"י לספר יחזקאל

 תם ה ימתי ממש"י יתתקאל ה, ת: "וצמת אותם תתתייך . . מתאו ממת שתל 

יתתות. תות משמים" – תאם התוותה  ל  יתמוק אותם אלא  המתתימ ש מו לא 

ש מות המאש – לא מצאתי לו תתמ. ואם  ל ש מות התקו –  "ת צ"ל תמיימי 

שלא תמקום היאות, תתהות תימי קתם להתתימ שם, ותת"ל ת"ת: ט תה ומ תה 

ת אות יא, ותתמו שם.

מתתולי  א'  וה ימ  תתצ "ת,  תתית  תיימש"י  הת"ל  המי  תותף  ת"ת,  שם: 

תאותי תומתו אשמ "תאת למות י תמתומה יש מיקיקים אם המוקף תתצ "ת 

הותאו  שלא  והמאי'  מאותמ.  מתהתים  לת ל  או  למש"י  הוא  תת"ך  מימש"י 

אשמ  תתות  ומצאתי  מש"י.  תלמיתי  תתימי  לא  ותם  תמאשותים  אלו  מתהתים 

שם  ומתואמ  תמ" ,  התהות  תיימש"י  תתתתו  ת"ת  אמשטמתם  תיות  תתת"ך 

תם  ואולי  ואיו התת"ך הת"ל תת"י לתממ.  למ'  ותתי' התתיא.  תהקתמה שהם 

הת"ל תיימש"י . . מתלל התהות אלו".

עוד בענין הנוהגים לגנוז שערות הזקן בתוך הספרים

שם: תת' שמימת התוף והתיש )ימות"ו, תשמ"ת( יל"ה ה ' ת שתתת תמתהת 

תה תיוץ תיותמ האיתתא, וצייו שם לתתמי תימ תתמ צתיק לתמתה )להתה"צ מ' 

שלמה צוק מ את"ת האלאתי( תף ל"ת מה שתיימ המתתת אל תמ תשם התה"ק 

מקאממתא תצוק"ל מ שה תומא תש מות של תיקתא קתישא של הת ש"ט הק' 

תתלתי ל"   ומתותו תתמיו שם: י ם אתת  תו.  לומת  תתוה"ק שהי'  שתמצאו 
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תואש.  ת"ו  אממו  ותולם  מויאים  שלושה  אצל  שהייתי  תמית "ו,  ת  תתולה 

ותשתתתתתי  תמתתו,  את  לקתל  ממותקטש  אל תמ  מתתת  ת ל  למתיתו  ותת תי 

למתיתו מצאתי אותו תשהוא  תוק להתי' את התימ תומה הק' שהי' לו מממו 

הת ש"ט תי "א ואממ לי מתיתו: תטות אתי שיהי' לך מיואה שלימה. ותיימ 

לי את מתיתו, תשתמ ות תלתו מ יתיו, שלהתה"ק ת ל היתל התמתה מקוממתא 

היצימ  והמתה  שתים,  תמה  ל"   תתים  תשוך  הי'  אשמ  תאמו  תתית  הי'  תצ"ל 

ותהמ  לטותה  אותם  ה'  ויקת  תיילתו  תקול  ה'  ששמ   ת תו,  ת  תתיילה 

אשתו. תאשמ קמתה ללתת ותקש תלתתה,  ת שאממו המויאים תי איו  צה 

מקוממתא  התה"ק  הי'  תמו  תאותו  להציל.  אישמ  אי  ושתיהם  תתיים  שתשאמ 

תטמיתקאוויץ, והי' שם תם התה"ק מתי אשמ מקמליו תי "א, ותמשותו הי' תימ 

התהמ אשמ הי' שייך לממו הקתוש הת ל שם טות תי "א, שתו למת, ו ל תו הי' 

 ות תה"תהמ" ש מות מהתיקתא קתישא של הת ש"ט, והלך התה"ק מקוממתא 

למאות את תימ התהמ הת"ל ואת הש מות הקתושות. תאשמ ישתו שתיהם יתת, 

תא התתית הת"ל תקול יללה להתתימ את אשתו ל וממ מתמים ת תה, תי ת"ו 

ליי המויאים איו לה  תמ. ואממ התה"ק מקאמליו להתה"ק מקוממתא: הלא 

אתת  מתמים.  לתקש  מוטל  תו  ליו  ישו תו,  ל  יקותת  י ל  קתושתו  תתות 

תי "א  הת ש"ט  ממו  תתתות  ואממ:  הקתושות,  תש מות  מקוממתא  התה"ק 

האשה  שתלת  תותמ  התתי  שלו,  קתישא  מתיקתא  הם  הקתושות  הש מות  אשמ 

התו תמ  של קיימא תתתת ותתקל, ויהיו האם והילת שתיהם תיים וקיימים, ותם 

התמת קתושתו מקאמליו, יתתים  מי. ואת יתה אל התתית ואממ לו: לך לתיתך 

לאתמ  טות.  מתל  תמתת  תתתמה  ם  ותא  הוה  ותך  טותה,  תשומה  ותתוא  ם 

שתיימ מ שה תו המשיך המתתת אל תמ ואממ: להתמי  תיו קתושת הש מות 

של הת ש"ט הק' ולתיו התימ תומה הקתוש שלו – איתתי מתמי , ו ת"י תיוו 

שתאת תאותו תמו שהייתי מתי' הת"ת שלו,  "ת התתי תטות יהי' לך מיואה 

שלימה, ומתיים המתימ: שתו הי' שמתתו תל התמית "ו ותאתתו ואיילו משימה 

לא תיתמ מהם,  ת"ת.

 ות הותא שם מה מות והותיות שתתוף ת' שמימת התיש שהתתמי תיים 

)מצאתת( תצ"ל תקש מהתה"ק מתי יותף מתייתקא תצ"ל שהיות שתיה"ק תיקותי 

תהמ שלו תקמ  יאתה להתליף לו תתימ שלו, ותו הוה שהתלייו, ומצא תתותו 

מותתים תיו התיים מש מות קתשו של התקו של ממו ת ל תתמי תיים. ותש ת 

יטימת התתמי תיים תצ"ל יתאום מאה והמתיש שתל הש מות שתתימ ת למו 

משם, והי' לילא ותו'.
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ומאה  ת"ת תשו"ת תתמוו יהותה )תף ת' אות ית(: "תת וממתי מאת תמי 

התה"צ מו"ה אתמהם תתוך )שליט"א( איך שית תו שת"ק מתיתו תצ"ל הקיית 

תותתו תתימ אתת, ותתייו תל התימים  מאות אם תתלש ש מ אתת מתקתו הי' 

אשמ תשתמש תהם היו מלאים ש מות, ואתמ יטימתו לא תמצא לא מיתי' ולא 

מקצתו, ואממ מתיתו תמי הה"צ )שליט"א( שיש ממת  ל תה תמה שהי' תתהמ 

תתה תתייו ות"ל".

שערות הזקן – קדושות כמו ספר תורה

תתימ תייומי תתיתים )להתמש"י תויו – אה"ק, תשט"ו( לימשת תשא ) ' 

תות  מ'  לצתיק  מתתה  אתת  י ם  התיא  הת ש"ט  מתתתי  מתוימ שאתת   )333

משה מצ'ומטקות ת"ל את התימ "ילקוט שמ ותי", שלמת תו הת ש"ט ת"ל, 

שתא לו מימושה מאתותיו. תאשמ מתמ את התימ ליתו של הצתיק ויתת אותו, 

תמצאו תתותו אילו ש מות מתיקתא קתישא של הת ש"ט. ציוה הצתיק לתיומ 

את הש מ, ותמצאו תמתימ שש, שלוש לתתות ושלוש שתומות. לקת הצתיק 

ותשק אותו, ואממ שהו קתושות תמו תימ  את הש מות, התי ו לייו הקתוש 

תומה.

 הנהגת הגר"ש שקופ 

תת' תומה יתקשו מייהו ) מ' 257( ה יתו תי התמ"ש שקוי תצ"ל הי' מתית 

ש מות התקו תתימ.

עוד בענין גניזת שערות הזקן )הנהגת הגאון ה"סטייפלער"(

שם: מאה תימ אמתות מתיתו ה"קהלות י קת" )תתי תמק, ה'תשת"א,  מ' 

או  תושמים  שהיו  תקתו  ש מות  תותת  הי'  ה"תטיייל מ"  שהתאוו  ית(,  אות  מ 

תתלשים . . והי' "תותת אותם תמקום מיותת שהי' לו תמתף התימים, אתל לא 

מתתיתם תתימ, ואתמ תך שולתם לתתיתה תתית הקתמות תתוך שקית יתת  ם 

ה'שמות'".

הספרים בתוך  זקן  שערות  הנחת  בענין  ענין   עוד 
– שיטת השו"ת תשובות והנהגות –

"מאיתי תמה תתיתים שאם תתלש להם מש מות התקו תתהמיו תו תיותמ, 

ומתיתים אותו תתוך תימ. ואתי תמה היאך תתימ להם התתמ, והלוא משמשים 
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תתיתות  מתהת  אלא  איתו  שלהם  שהתתיתה  ש מות,  להתתיק  קתוש  תתימ 

תמה  ושמ תי  ל  קותש,  תתתתי  לשמש  תמומ  תאתומ  ומתלתליו  ת למא, 

אתמו"מים שתהתו תו, ואיו לתו תהתיוטות ללמות מהם ומ שיהם שאולי אצלם 

תתה  איו  תותאי  התקו,  מציתומות  ל קומ  שאיו  אף  לתיתו  אתל  מיותת,  ט ם 

קתושה, ואתומ מתיתא להשתמש תתימ לתותתו, ותו מצאתי  תשיו תתימ "תומה 

התקו,  ש מות  תו  לתתות  קותש  תתימי  להשתמש  לא  שמתהימ  )ש"ו(  לשמה" 

ותמאה שתהו מ יקמ התיו, ואף תתימים שלתו שאיתם אלא מ שה תיות, מ"מ 

יש תהם קתושה שתתיתו לקיים תהם מצות לימות התומה, ולתו צמיתים תתיתה 

תתלל  יש  אם  )וצ"ת  לתתיתת ש מות  תמי  והייתו  לתול  תהם  ואתומ להשתמש 

יתות תקתמותים ותתוה"ק לתתות ש מות התקו תתתמ שתקתושה, או תהו תלתול 

שתהתו ל צמם קתושי  ליוו, ולא תל המוצה ליטול את השם יתוא ויטול(". 

)שו"ת תשותות והתהתות ת"ת תתת"ט(.

– שיטת הגר"ח קניבסקי –

אולי  תתימ,  תקתם  להתית ש מות  יש מקילים  "מתיו  תמ תה  ל השאלה 

)תשותותיו  תו"  ל שות  "איו  קתיתתקי:  התמ"ת  השית  מותמ?"  קתלה   "י 

תתו"ת תתתי הקותש – אה"ק, תשת"ת(.

– עוד דעות –

תתימים".  תקתו  . . להטמיו ש מות  "איו  ית:  אות  י"ת  תתתי הקותש  תת' 

ו "ש שתו שיטת התמת"צ אתא שאול; שו"ת אתתי ישיה ת"ת תי"ת  תף י'.

כמה ספרים דרושים על זקן שלם גדוע...

ה ימתי ת"א מת' ש מי שמתה )להמת אהמו שמתה תלומתטל – תיו יומק, 

ל ימ  אתת  י ם  תת   תצ"ל  מתלותים  אייתיק  מ'  "התאוו   )193 –  מ'  תשת"ת 

התימה  ל תתמ התיתת אתת מתימיו. ויהי תתמך תמלוו, תטיל אליו תלות אתת 

תותייו  ליהם  תי  המאשותים,  תימים  לתו  המ ט   – וישאלהו  התתשה,  מתת 

– אל תתמה  ל התיץ.  ותתי  תא,  תהו המת  יום? שמ   יום  תימים תתשים 

תותמ את אתי מימי ילתותי, תי ת ת שתממטה לו ש מה אתת מתקתו, הטמיתה 

תתוך תימ. ואתה ש מ תתישך, אם לש מה אתת צמיך תימ אתת, תמה תימים 

תמושים  ל תקו שלם תתו ..."
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מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פי"ג: עונשים

ראה	גם	לעיל	ב"מילואים"	לח"א	ערך	"רבי	חיים	פאלאג'י"	וערך	"בעל	בן	איש	חי".

גילוח הזקן – גרם לגירוש ספרד

ו "  לקמו "הותיה ת" אות תט )תומם לתימוש תימת( ואות לה ואות לת שם.

אלינו  הגויים  לשנאת  גורם  הזקן  שהסרת  זה  בענין  עוד 
ולחורבן עמנו ר"ל

ציוו  אהתת  תת'  תם  מתואמ  מ"ל  לתומתו  מתו  תומם  התקו  שהתמת  תה 

התה"ק  תהתיתו  ל  תטמ ליתק(  את"ת  לתתא,  תת"ל  הימץ  תיתלי  )להת"מ 

לקותו  לתו  יש  תו  "ו ל  קמ(:  ) מ'  ושם  תמת"ת(  שתט  )ת"ת  מת לת  מוהמ"י 

 ליו היתוק שתאממ )איתה ת, ת( מות אייתו משית ה' תלתת תשתיתותם אשמ 

תימשת  תאיתא  תמך  היתוק  ל  לימש  לי  ותמאה  תתוים,  תתי'  תצלו  אממתו 

תלק )תמתתמ תת, ט( הו  ם לתתת ישתוו ותתוים לא יתתשת, שלת תי התוותה 

הוא, תשאתתתו תתי ישמאל  ם קתוש תשאתתתו תויתים  תיו תתת, שאיו אתתתו 

מת מתים תתוים ומתהתיהם, אתי תשתוו תטת ושאתו. אתל 'ותתוים', תשאתתתו 

מוצים להתמות ]להתוים[, לא תתתשת למאומה תיתיהם, ומוצים המה לממות 

אותתו ת"ו, תמו שיתו  תתלות שיתיא ותתמה תלותים תשישמאל היו תיו התוים 

תתשיתות תתהוה מתה תתימות ושמתות ותימושיו ת"ו. ותו אתתתו מואים תתומ 

התה, מעת אשר התחילו לפרוץ להדמות להגוים תמלתושים ולהת מת תיתיהם 

תיי תוק התישית התיתו  תה תמות המתיתות, ותגבר השנאה מאד מאתם עלינו, 

תמתיתות  ותיותמ  ומשקמיהם,  ממאממיהם  תמתתתי  תים  יום  תתל  תמתואמ 

האשתתת אשמ שם התתמו תיותמ להתוים, שם השתאה יותמ תתולה. ותל תיות 

והתה  אליהם.  יתתמו  ולא  תיתיהם  ית מתו  תשלא  מק  הוא  התוים  תיו  ישמאל 

איתא  והמאש,  התקו  יאת  להשתית  שלא  הקתושה  תתומתיתו  המותהמ  הלאו 

תממת"ם )הלתות  תו"ם יי"ת ה"ת( שהט ם שלא להתתמות להתוים. לתו אממ 

תתומה  ל  תאממ  הלאו  מ"ל  תשתיתותם,  תלתת  ה'  משית  אייתו  מות  התתות 
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השתתת יאת התקו והמאש, שהוא שומש יומה של תל  תייתי התתמות להתוים, 

אשמ אממתו תצילו תתי' תתוים, תי צילו הוא להתתתמ תצל קותש, להיות ימוש 

ומותתל מו ה מים תתל תתמ. ותה יש להתאותו  ליו, אשמ אתשים המתתוייים 

תמלתושיהם  להתוים  להתמות  מתלי  מייו  מ ולם  שמ ו  הקתוש  צל  תצילו 

ומתהתיהם, אתל ת וה"מ תלתתו ליצתי התומ ת תיו המשתיתים יאת ותקו תתי 

להתמות לתוים תם תתוים" ]ה ימתי  "ת מקומ התה יתיתי התה"ת מ' תות תות 

מייתליש שליט"א, מת"ת אוצמ המו תים ו ות[53.

פאת  הקיף  אם  הנשמה  חוטפים  טומאה  מלאכי  כתות 
ראשו וזקנו

מת"ו  תיתות של שמותם  ת' מלאתים שמאשי  מאשתם.  יאת  תקייו  "לא 

יתטיוה  שלא  התשמה  מתיתים  ל  והם  ת'מואיל,  ת'תמיאל  מ'יתאל  תוטמיקוו 

הקלייות, והם יתוליו לשמומ מק לאתם שלא הקיף יאת מאשו ותקתו, תי יש 

תתתתם תתות מלאתים של טומאה תתמות ימות שתוטיים התשמה אם הקיף 

יאת מאשו ותקתו ותימו לתתמ תי לא תקייו י'את מ'אשתם ו'לא ת'שתית את 

מאה  תקייו(.  לא  ת"ה  קתושים  י'  המאותתי  )ילקוט  ימות"  מ"ת  תקתיך  יאת 

 ת"ת תאמותה ל יל  מך "מתיתו יהותה התתית" אות א ) מ' צו-צת(.

ומאריך  ולדראון,  לחרפות  וסופו  אלקים,  צלם  ממנו  סר 
הגלות

" . . .ולא י תימ ש מ תקתו אף תתם, ותתית השממ לך יו תתקש אתמיהם, 

לילך תמתהתי  והמתמה  צמו  ותו',  לך למוקש  ויהי'  שלא ת שה תמ שיהם 

ותוותתו שילך תמו התוים, תיתף תמ ממתו צלם  ותקי המ ים אף תתתמ קטו, 

אלקים וילך לתיהתום, ותויו לתמיות ולתמאוו, והתהימ ילך הלוך ואומ לאומ 

]אתמ  תק"י  תיו"ת  הי"ד(  טייתטל  שלמה  יששתמ  מתי  )להתאוו  שתימ  משתה  תשו"ת  ומאה  ת"ת   .53
שה תיק תתמי התימ תתמותות תוף הלתות יאות המאש ת תיו תלומית ומתהת הימתתים תימיו[ תתת, ות"ל: 
"ויוק תתי מה תיו תקייי ימתתי קתמאי לימתתים שתתמתיתו, שהם היו תוטלים מתימיים תיתיהם לתלת תל 
ש מ תיתוק שהי' שלא תתיו, ות וה"מ איו תמצא ימתת תתה תתמתיתו שי שה תו, ו ייו שתת קלט, א: אממ 
מת ייא אי תטלי יהימי תטלי אמתושי, ויימש"י אי תטלי יהימי, ישמאל מתייהמיו תתלומית ותמלתושי 
יהומית תימתיים הללו, תטלו אמתושי, יתטלו מתיתים ומתיתים המשתיאים אותתו,  ת"ל. הרי דזה מביא 
שנאה עלינו. ותתמי מש"י הללו הם ילא תתול איך שתתאמת תאת תיותמ תמתיתת אשתתת, תיתו  תתל 
המתיתות שישמאל שמוייו תתותם לא תמצא שיתתמו היהותים אל ה ם היושתים תתותם תמו תמתיתת 
יצאה השנאה על ישראל לכל העולם, ויוק תתי מה  לתה  ומשם  ובתגלחת,  אשתתת תלתוש ותלשוו 
לאתיתו תתי ישמאל יושתי מתיתת אשתתת אף שתתתמו להם תתל מהותם, והוא ממש תתתמי מש"י הללו".



תתצאמילואים והשמטות )יי"ת:  ותשים( 

יתללו,  תקתי  אם  תט ם  התלות  מאמיך  התטא  שתה  אתי  ות   התיים,  תאומ 

תט ם מתללי' ת אלו אויתים תתלל תילה, ש ל יתי לתוש של ימיצות, תוממים 

לאויתים וקלייות לתתת לתות תקותה היתימיות תק לישמאל יוצמ  מל  לי תק 

)אוצמ התיים להתה"ק מקומאמתא, י' קתושים, מצוה מתת(.

 לאחר מיתתו יתדבקו בו הקליפות השוכנים אצל הגן עדן
אם האיש נזהר בחייו בגידול הפאות והזקן – הרושם חופף 

גם על אשתו ביציאתה מעוה"ז

תתוף  קתו ים  מותהקים  תימתים  שתי  הם  והמילה  הייאות  " . . .תמצא 

האתם שמ יתיו  ל היהתות של היהותי שתהם תיתמ שהוא יהותי, ולתך תאממ 

תל  ה מים,  תתוך  וצאצאיהם  תמ ם  תתוים  'ותות   ת"ה  תיש י'  ישמאל   ל 

תוים  אלף  תיו  י מות  יהותי אתת  ה'', שאם  תמך  תמ   הם  תי  יתימום  מואיהם 

תלוי . . .  תימו  הוא  תי  שלו  הייאות  מתמת  יהותי  שהוא  ומתיום  תיתמ  הוא 

והמתיו יתיו תמי שאיתו תתהמ תייאות המי תה קלקל תם תימו המילה, תי יאממ 

השטו תה האתם תם תימו המילה איו לו תיץ תו, אלא מואת תו, אך מה י שה 

א"א לו להתימו מ ליו תאשמ התימ הייאות . . . ואל יאממ האתם תיוו שאתי 

יהותי תאמת מה לי לתוש אם יתמותי שאתי יהותי או לא יתמותי, ת  תי מלתת 

ל צמו  תתק  תומם  ות  התה  תה,  מתתמ  ת וה"ת  לאתם  שיהי'  ותתמוו  התמ וו 

תיטימתו תשהולך מ וה"ת ל וה"ת, והוא תי תל תיש תשתצא מו התוף ת ת 

היטימה א"א שתלך לתתה תלתי התלתשות התוף, ותם א"א שתתלתש תתוף 

תוממי, אלא הקת"ה מתמיו לה תוף תוממ תך שאיתו תמאה תתוש המאות לאתם 

תוממי, ותה התוף הוא שלם תממ"ת אתמים ושת"ה תיתיו ומותמת שתם הייאות 

מ וה"ת  יטימתה  אתמ  התיש  תו  שמתלתשת  התוף  תאותו  תתמתים  והמילה 

ותיצותים  תקלייות  תתילה  יות ת  לת"   תהילותה  תיש  תל  תי  ותות   לת" , 

שהם תוץ לת" , תמ"ש ויתמש את האתם וישתו מקתם לתו  תו את התמותים 

ואת להט התמת המתהיתת לשמומ את תמך  ץ התיים, ותיוו שיות  האתם 

תתיצותים אלו, צמיך שיהי' לו תימו שיתימו תו שהוא יהותי תמ  תמך ה', תתי 

שיתתילו ממתו ולא יתאתתו תו, ותיוו שתמאיו תו תימתים אלו של ייאות ומילה, 

תיתמ שהוא תמ  ישמאל, ותמ"ש תל מואיהם יתימום תי הם תמ  תמך ה', אתל 

אם ת ותו ת וה"ת מקלקל תימתים אלו של ייאות ומילה, את תם תאותו התוף 

שלו שהוא תוממ תך איו תתמים תימתים אלו של ייאות ומילה, ואת לא יהי' תיתמ 
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לתיצותים והם תאתתים ותתתקים תו, תי יתשתו שהוא מתטמא תלהוו, ואיו תתק 

תתול מתה ת ולם . . . וא "י ששתי תימתים אלו לא שייתי תאשה, וא"ת תמה 

לתך  התיצותים,  תה  יתאתתו  תתי שלא  תיציאתה מ וה"ת  תיתמת  תהי' האשה 

אממ 'ויצאה אשתו  מו', שאם האש תתהמ תתייו תתימתים אלו, יהי' המושם 

תיתמת  תהי'  ותתה  מה וה"ת,  תיציאתה  אשתו  תם  ל  תויף  אלו  תימתים  של 

לתיצותים ולא יתתקו תה" )תו איש תיל, תמוש ת לשתת תתומ( .

המגלח זקנו – לא יזכה לחכמת התורה

מאה ל יל תמילואים לת"א,  מך "תתי יששתמ". ו ת"ת ל יל ת"א  מך 

"לקוטי הלתות" )תמתלת(  מ' מתה- מתו.

הסרת הזקן גורם לָבנים הסרים מדרך ה'

והמצוות תאמה"ת  התומה  ) "ת מצת שמימת  התיים  תמך  תתימ  מתואמ 

תשתת ה'תמי"ת( למ' תיים יהותא מ קל מ )ת. יאול, מיתיתוט (  מ' 19-20:

"ת וה"מ  תה תאמץ תתשה תשתתו תתמי התהתת הלתושיו יתאום התקו 

המוילת הת ל קומה מתלתש תלתוש קצמ אשמ לא תמתותיו, מקצמ את לתושו 

תאיו היתמ תיתו ותיו תתמי, תם התמת תקתו תלקת ממתו, ואיתתו, תי לקת אותו 

המשתית המתלת, תם השם  ושה  מו מתה תתתת מתה ותותו לו תתים אשמ לא 

תמתותיו לאת המוילת וימאש מים תתיו  ומתי תיו ותאקטומים הקלים ומתללי 

השם אשמ לא הלמו ל מתו.

תי  תותת,  מק  תתת  תקמאים  לא  התיש  המתות  תתת  המשותים  "לתושיו 

לקמאת  יצא  התותה  אמוץ  תו  תם  תי  תמאה  תתה  תתתומ  אם  תותתים,  מוליתים 

תומו תמלתמות המות להותיתם תשתט ייו  ל הקושט תתמי' לתמות אל ה מים 

לתומ  התתוו  וימתה  המ ה  תאה  תי  מאה,  תתואתו  תמות  ותי  לתתאי,  והתתימה 

אתמי מתהתי ה מים תם תלתושיהו המתותת לתאות תקומה תקויה.

השתלה  היא  תמאש  מה  המאש,  אל  המתתית  תתת  צמ ת  תומת  "תאת 

והתתת  המאש  צמ ת  ותה  האומה,  תוף  תתל  ומתישטת  השומצת  התתשה 

והתקו, מה תקו, ת ת שאתתתו  ותמים את התתל הים האטלאתטיק ויתא היצמ 

למשיתת היצמי ויאממ תי  לה השתמ תותת השתמומ תוק  והולך לתו, ותלתה 



תתצתמילואים והשמטות )יי"ת:  ותשים( 

הימים  התי ו  התקו  תה  את  ה ומים  תאמץ  תשליתה  התקו,  לתו  למה  תותיתה 

לתתש מהלך תתש להתתתק תתושה תקלייה להתתייש תהתמת תקו האמותה, 

תי תושה תקתושה תשתית תית השתי, השאלה, אם איו תיתתו ליתותה? תתתף 

מלא? ו ליתו לתקש אתמי'  ת"י לת ת מקומה אי'.

"י ם תא איש אתת ליתי המת הצתיק שמואל מקאמתקי  תצ"ל וישא  יתיו 

וימא את יתיו וצומתו משותה, תקו מתולת ומתוקו תהלתה, ויקצף ויאממ, מאשי 

תתמו  הקותמים?  מימים  ומשותה  מתותש  ת שה  המאש  תתת?  ל מך  תתשים 

אתותיתו לא תשתתה המאש, תמותת היהותי תתקתו אף תתוט הש מה ומה  תה 

תמו תימה  תאת לתימו  הוי,  תאת?  תתה מה  תתול  תשתתה!  תה המאש תשתוי 

ישתתו  תם התתים  לתל תולתותם, תוששתי שיהי' תימו לא טותה לתולתותם. 

מ שה  תי  תצומתם,  המשותים  האתות  תמו  ממ לתם,  ימתו  תצומתם,  תמותם 

אתות ימשו תתים".

אם הלך בזקן בעוה"ז – דנים אותו בחסד וברחמים

"י ם אתת מצא המה"ק יקותיאל יהותה ט"ת תצ"ל את"ת תיתוט ומתתמ 

תימ ייטת לת ו ות תאיש אתת שהי' מתלת תקתו, והצט מ מאות  ל תה, והותית 

אותו תמתק לשוו, תת , שלאתמ יטימת האתם תתים אותו תתית תיו של מ לה, 

ואם הלך תתקו ת ולם התה אתי התיו הוא תתתת ותמתמים )שתהתקו ממומתיו 

הי"ת מתות של מתמים, והוא  "י שתשא תקו מ וממ  ליו המתות של מתמים(, 

אתל אם ת"ו תילת תקתו את קשה מאות לצאת תתאי תתיו" )ת' תיאמת התקו, 

ליקוטים,  מ' מטו, תשם הת"מ יייוול תוימ את"ת תו תאת איימ ת, תשם המת 

מ תתל ימי תמאו(.
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מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פי"ד: "מסירות נפש" שלא להעביר הזקן

מסירות נפש לגידול הזקן בזמן חורבן הבית

מאה ל יל תמילואים לת"א  מך "מתמש מתה" תתתמו תומתו התית מתמו 

תישם לא להתימ יאות המאש והתקו,  "ש.

מסירות נפש בתימן

תמה,  ת ל  תותה  התאת,  המצוה  תישם  ל  מותמים  הם   . . תימו  "אתשי 

תילוי  מיות ושייתת תמים. ותמו שאימ  תתומתו תמ' יותף הלוי אלשיך הי"ת 

מ ימ צת א, שאתתוהו הישמ אלים להקיף יאת מאשו והוא אצלם תהממת תל 

התת תולה, ומתמ תישו למיתה תשתת תמת"ת, תאשמ ה ית אתו תיימ תהליתות 

תימו" )יי' קתת התוימ לשו"ת מו השמים תי' תת(.

בפולין – סבלו, שפכו דם, אבל לא נגעו בזקן

ה ית התאוו מתי שמתה  לת מת )מת"ת שלמי שמתה,  ומך "הימתת" 

ומתהל אתותת המתתים תאמצות התמית וקתתה(: "תיוליו הותו יהותים תמשך 

מאות שתים. את היהותי התימו מית, קותם תל תתקתו, ואמתם, יהותים  טומי תקו 

תתלו תמיתה המתה תיותמ. המתה  צות תיישו איך להשתיק את התיות הללו, 

אך ל ולם לא תשתו – אולי צמיך לתלת את התקו תמתימים ולהקל תתך תמ ט 

 ל צמות היהותים. תתלו, שיתו תם אתל לא תת ו תתקו.

"אתי ת"ל, ומאות אתות אתמים, מתמו תישם ת ת התקו, שלא יקצץ תת-

ושלום  "י התממתים ימת שמם. תמתות תהתו לתטוף יהותים  ם תקתים ל תותות 

ימך. מה  שה אתי? הליט את יתיו תצ יף, התתימ את התקו, ותך הולך תתמתי 

תתתה ות יקמ תתי להציל את צומתו היהותית – את התקו" )"הימתת", תמות 

תשל"ת(



תתצהמילואים והשמטות )יי"ת: "מתימות תיש" שלא לה תימ התקו( 

הגאון ה"סטייפלער" לא נגע בזקנו אף בהיותו בצבא הרוסי

מאה ל יל תמילואים לת"א  מך "התמי"י קתיתתקי" מתימ "אמתות מתתו".

מסירת נפש למען הזקן בצבא דארה"ב

שם: תתות  לתתומ שתויית לצתא אמצות התמית, ותמשו ממתו להתימ את 

 17 ת"ת  מ'  התוו תויות   – מתתם  תומת  תת'  מתואמ  ה'תשי"ת(  )תשתת  תקתו 

)תיו השאמ(: "לממות תותל הימיתה, ההתתמ והה לם שתתמו התלות . . . ו ת 

תתי תך שתאשמ יהותי תמצא תיתיהם מצווים  ליו להתימ את ה'צלם אלוקים' 

– תתותם של תתי ישמאל שלא להתי ל מהה לם והתתמ ול מות  ל  ומתם 

היתה  לא  תלתת שלמצמים  תו  שלא  אתיתו  אתמהם  ותמו  השלימות,  תתתלית 

שום שליטה  ליו, אלא אתמתה, י ל תלישות תקליית מצמים – תך תם תתיתוו 

תיתו, תאשמ אומות ה ולם מואים שיהותי  ומת תתוקף ואיתו תתת  לתמישתם 

להתימ את ה'צלם אלוקים', המי תה יו ל תלישות תהקלייה שלהם".

כדי שלא יגלחו זקנם – חבלו בעצמם ונעשו בעלי מומין 
וחסרי אבר

מאה תמשת התאוו מתי שלמה קלות מ למ"ה שתת תק"י )תת' תת' קהלת 

י קת  ל המו תים, מאש השתה, ימות"ו, תשת"ת, תמוש תת,  מ' קמ( תתות  

המתימות תיש ת ת תתימת המלתות שלקתו תתי ישמאל ל תותת הצתא ומתלתים 

להם היאות והתקו – שתו"ת תתלו ת צמם תתי שלא יקתו אותם )ת תקו תתמיו 

לקמו תמילואים לת"ת יי"ט(.
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מסירות נפש על הדיוקן היהודי בתקופת מלחמת 
עולם השני'

]עדויות המובאות בס' בקדושה ובגבורה )לר' יהושע אייבשיץ, תל אביב, 

תשל"ו( פרק "המאבק על הדיוקן היהודי", עמ' 177 ואילך[

על הזקן שמרו – עד הכבשנים

" ל התקו שממו יהותים משך תל תמו התיתוש,  ת תיתולא תתמייתא ממש, 

 ת התי ם אל יי התומות, או  ת התתשתים, תאי-התאתים תאושוויץ, טמתליתקי, 

תלמתו ומקומות-השמתה אתמים" )ת' תקתושה ותתתומה  מ' 203(.

*	*	*

ראשית פגיעתם – בזקנים של יהודים

"אך תתתתו 'הם' ]התוותה – לתממתים[ לאתת ה מים, או ה יימות, היתה 

מאשית יתי תם תתקתים של יהותים שוממי מצוות, והיו תתים אותם תתתיתה, 

תהצתה, תקיצוץ ותתלישה. תוותתם היתה להמית  ל יתי תך את מתשות התת 

של היהותים האתוקים, תשם שתו היתה תוותתם תהצתת תתי התתתת, קמי תם 

והשמתתם של תימי תומה, המיתת תתי הקתמות. הי' תה אמצ י תתוק ל תות 

תו את היהותים  יתויי התוף. תשומה שלימה של  מים ת שתה תתיתת התקתים 

מצות  ל  היו  ומתים  יוליו  של  ו יימותי'  תתל  מי'  המותית . . .  תשיטה 

יהותים, תותתים את תקתיהם. תמקמים מתים היו מציתים את התקו או תתתוהו 

תיתיוו, תתותית תלק מו התתטמ. יש והוליתו יהותים למתימה, ציוו את התימ 

ת מים  לתימ את שתמ  תותתו.  היהותים לשלם  את  ואילצו  תקתם  את  לתלת 

מתות היתו ו יתו יהותים ת לי תקו, שתתטיו תמתות . . .

תלשו את זקנו בידיהם

"תל יהותי תתל תתימת תקו הותה, מאשית תל, מתות תאמתות, ולאתמ מתו 

תלשו את תקתו תיתיהם. אם התקו הי' קטו, תתתך תיתיותם  ם התשמ. מתים היו 

היצו ים. ליתי ה תתקו ייה היתה תל ש ה: תש ה שיתשו תמתות יהותי ת ל 

תקו; תש ת תטייתו ל תותה תמתות או תתית; תש ת תייוש תתית יהותים; 

ת ת התתילות לשם תיתה ושות, תתשמלית, ותמתתת הת ימה ]קולייקה[ ותתל 

מקום שיתם מת ת" )ת' "קיתוש השם – תתתים מימי השואה" להמת שמ וו 
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208- ותתתומה  מ'  תקתושה  ת'   ;84-85 –  מ'  – אה"ק תשת"ט  הותמתאתת 

.)209

*	*	*

הכריחו אותן לגזוז זקנם של יהודים

"י מים מתות קמה, ש ם תטייתם של יהותים ת ל תקו  צמו תם תתומות 

יהותיות ותשים יהותיות לתושות התמ, והתמיתו אותו, את התתומות היהותיות, 

לתתות את תקתם של היהותים תמתות. המתה י מים אילצו את היהותים לתלו  

את ש מות תקתם התתות. תמקמים מתים תתלוו לתתיתת התקתים צמות ויומ תויות 

אתמות. ל תים קמותות תטיו יהותים והציתו את תקתיהם" )ת' קיתוש השם 

שם  מ' 86-87; ת' תקתושה ותתתומה  מ' 210-211(.

*	*	*

כל זאת באתנו

"רצוני ללכת מן העולם עם זקן"

תאולקוש,  שהתתוממ  הי"ת,  מתתצ'יו  השיל  יהוש   מתי  האתמו"מ   ל 

מתימים תתיתים:

"תשתתשו התממתים את יוליו ותתתתו לאולקוש התלו להת לל תיהותים, 

תמו תמקומות אתמים תיוליו. תתקויה המאשותה  ותת האתמו"מ את תתיתיו 

אתשי  תי  לתתיתים,  תות   ותתמ.  הלך  היהותים  תיתוי  אתל  תיתוק,  להם  ותתו 

הת.ת. מתישים את האתמו"מ תתי לשלתו למתתה ההשמתה; תיקשוהו שיתתות 

את תקתו, שמא  ל יתי תך לא יתימוהו התממתים.

תית  התתומות,  תיל  את  המתה  ש תמ  האתמו"מים',  'תקו  הישיש  "אולם 

תשתי יתיו את תקו-השיתה שלו ואממ: 'תל ימי תהתתי לתתות תל ש מה שתשמה 

לא  הי'  תקתי?  את  אתתות  שתמו-יתי  אתם,  מוצים  ות ת  התממא,  תתוך  מתקתי 

ת ל  תיהותי  ה ולם  מו  ללתת  מצותי  למות,  השמים  מו  תתתמ  לי  אם  תהי'! 

צומה יהותית,  ם תקו וייאות . . .

"אל תיגע בידיך הטמאות בזקני"

האמוך  תתקתו  אותתות  תשיתיו  לקמוו-המוות  תתתת  האתמו"מ  "מתימים: 

תו  הישיש  האתמו"מ  אותו.  תולש  והתל  תתקתו  תית  תממתי  תייל  וייאותיו. 
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תתקתי!'  הטמאות  תיתיך  תית   'אל  תמלוא-תותו:  ת קה  השמי   התש ים 

למת  תתהל התממתי, אך מית הוציא אקתת וימה תאתמו"מ. תשמ ה מק צ קת 

האתמו"מ: 'שמ  ישמאל!'" )ת' אתמו"מים שתיתיו תשואה למ' מתשה אותתמ, 

 מ' 104(.

*	*	*

עיר טומשוב-מזוביצק

שמרו על זקנם עד הובלתם אל פתחי תאי הגאזים

"היהותים התמימים הללו שממו – תתתומה  ילאית –  ל תקתם וייאותיהם 

תאי- יתתי  המישמיות,  ת  אל  הותלתם  ממש,  ת  תתמייתא'  תיתולא  ' ת 

התאתים, תמו, למשל, תטומשות-מתותיצק:

"ת ת תימוש ההשמתה, אוממ מ'  מתואל תמותמו לילתיו: – לתו, ילתים 

תיתמו, הישאמו יהותים ותיימו תא, מה שהם  שו  הצילו את  צמתם! אולם 

אתתו.

ותתות,  תתים  תתתי משיתתו,  מוקף  תתלי' שותט,  מ'  ויות   הולך  "והתה 

מתצתץ  שיתה  ש מות  שתומ  תקתו  תיויה,  התמימה  קומתו  ותתתים.  תתתים 

מאתומי מטיתת ה וטית את יתיו.

"ל תים תיתש תממתי אל יהותי מתותל תקו ותותך  ם תיתותו את התקו יתת 

 ם ה ומ.  ומת תתה מ' תתלי' ומואה איך מ מיתים את התולים  ל ה תלות 

וממיתים אותם תו תמקום. המוצתים משתוללים ומתים. מומית מ' תתלי' את 

המטיתת מ ל תקתו ויולט אתתה:

– "מיתותו של  ולם, יושת ממומים, אתה מואה ושותק?" )תימ טומשות-

מאת',  מ' 368(.

*	*	*

"איבדתי את צלם האלקים"

"תיום שתתתו לתתי את תקתו הוא אממ: ' תשיו תיית אתי למות, תי איתתתי 

את צלם האלוקים'" )מקלמ-תלצתמת, תתומה-איט; תימ יתתומ  מ' 260(.

*	*	*

תם  תתולה,  היהותיים,  תמקומות  מ ותו  שאיתו  יהותי  תם   – יהותי  "תל 

הוא יתול להתיו את הטמתתי' ה מוקה שיקתה אותו תקו יהותי ת יימה איט 



תתצטמילואים והשמטות )יי"ת: "מתימות תיש" שלא לה תימ התקו( 

שתיוליו,  ת שהתמית תמות צ מ: ' תשיו אתי תיית למות, תי איתתתי את צלם 

ותתתומה,  תקתושה  )ת'  ותושה"  צ מ  ממות  הוא מת  מית  ואתו,   – האלוקים' 

 מ' 177(

*	*	*

"הושענא מרוטת לחי" – יהודים מחרפים נפשם על שמירת הזקן

הגה"ק בעל "אמרי אמת" מגור

לא יכלו להסתגל למחשבה האיומה – להיפרד מה"דיקנא קדישא"

תקתם, הם  יהותים תמימים, שאיילו מתמק לא  לה מימיהם  ל  "אותם 

ולתו  ו'ציתומ של שי '  מ יו  לו  יש  התקו  של  וש מ  לתל ש מ  תי  שהאמיתו 

תהתו קתושה תש מות שתשמו מתקתיהם ותתתום תיו תיי התממא, אותם יהותים 

מה'תיוקתא  להיימת  האיומה,  למתשתה  להתתתל  ישוט  יתלו  לא  קתושים 

קתישא', או מהלתוש היהותי, המתומתי.

מושם  צות  איתה  אתי  תותמ  אישית.  מתתיתה  תם  לי  תתומים  "התתמים 

יצתק מאימ  מ'  ומתמית  שתה  לי התמותה, תאשמ תתקתצו תתיתו של המת 

תתי  מטיתות  יתיהם  ו ל  ממוטים  תקתיהם  ומותם  איש  תאמת ים  ת"ל  לויו 

יום  תה תתותש שתט שתת ת"ש.  הי'  תיממטו:  התקו שטמם  לתתות את תלקי 

מ' שמתה מייומט הי"ת, תתתו של המי"ם  יתיתי  יתי  ששי אתת הותמתתי  ל 

ממו  תם  הי'  התאים  ותיו  התולת,  המך  לתתו  ש מך  מילה'  'תמית  לטתת  לויו, 

אתמו"מ שליט"א מתומ, תשתצי תקתו ממוט.

של  תתיתו  תמו  ימק  תאותו  תיקמתי  תאשמ   – אתמת  תהתתמתות   – "או 

האתמו"מ מתותצ'ות ותקתו ממומט, תלקים-תלקים.

"הי' תה מאתק לא מציותלי. תשם שהקלתתים ו'המומתים' התממתים י לו 

לא מתוך שיקולים מציותליים אלא, מתוך איתטואיצי' ממוש ת – תתת הלתוש 

'היהותי' ותיתול התקתים – תך תם קשה להתתימ תאויו מציותלי את ה יקשות 

ומתימות התיש – או אם תמצו: תתלות התיש – של היהותים תאמצות התתושות, 

תמאתקם הממושך  ל שמימת הצתיוו היהותי – ה'תיוקו היהותי'.

"היהותים הללו לא מצו ליהתות מההיתמים אשמ מומי ההלתה ה תיקו – 

לתל שואל – ויתקו תי מתמת התתתה מותמ להומית את התקו, איילו תת מ, 
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ואיילו תיתי יהותי )אם איו אישמות אתמת(" )ת' תקתושה ותתתומה שם  מ' 

.)179-180

*	*	*

מקריבים את עצמם וממשיכים לגדל את זקניהם

ההיתטומיוו ת"מ  מתואל מיתתלתלום הי"ת, מצייו תיומתו:

"40.11.8: אתי מלא התי לות מהיהותים התתיים הללו, אשמ מקמיתים 

את  צמם וממשיתים לתתל את תקתיהם, תותשים תות י קטייה . . ." )תתתים 

יוו ת טא. א.  מ' 175(

השויט ת"מ משה תייתקי ה ית תמשיט אייתמו:

ה'תמתילים'  לאתמ  וייאות.  תקתים  תיתלו  תתת'יאלושיץ  היהותים  "מות 

ש מתו תהם התממתים, מתים מהם תומו ותתותם מת ה יימה, יהותי תו שמותים, 

האותתמ,  )תת וו  ותייליו"  תטלית  תשהוא  טוף  תטשתתקי,  הלוי  יצתק  מתי 

היו ץ המשיטי תתת א. אייתמו ימ"ש,  תויות,  מ' 176 ואילך(.

*	*	*

יהודים גזרו על עצמם "מאסר בית" – ובלבד שלא יגלחו את זקנם

תתת ת"מ משה תייתקי: "תיו התתימות המתות, היתה אתת שית ה יתי ה 

קשה תיותמ תמות האותלותי' היהותית תתת'יאלושיץ. התוותה היא לצו האותמ 

ותו המו ת  תמאה לי תי התתמ הי' תתוף שתת 1941,  תקו.   ל היהותים לתתל 

שתקת  לתילות הקולקטיתי.

"תתומ לי ייה, מה תתולה היתה התהלה תקמת ת לי התתים שת יימתתו. 

צו תה תמם תתל תישי מת, לא מק לתות ים תתתמ, אלא אף למתלתים את תקתם 

מאת ומתמית.

אלה  תיו  לצו.  צייתו  שלא  אלה  של  מתימם  הי'  מ טים  לא  " . . .אולם 

הי' תם אתי ת"ל, שתתמ  ל  צמו מאתמ תית למשך תתשים אמותים, אתל את 

תקתו לא תילת. ותאשמ התומת אילץ אותו לצאת מיתי י ם למתות, הי'  וטה 

יתיו תמטיתת, תאילו מתמת תאת שיתיים, ותך  תמ תתהימות את המתות שמא 

ייתקל תאיתה תממתי. תתויו של תתמ תתית ות תש.
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"ותשתא יום התימוש, תו יצאו לתמך ללא שות, היו יהותים ש לה תיתם 

שלא לתלת את תקתם, וצ תו לתאי התאתים תשאמותתם התמה לא תיתמה, לא 

מתתיתה תישית ולא מתתיתת ממאיתם התיצותי.

"אתו, קתושים אלה תיתשו תתוים ותתישם את מושת קיתוש השם תמלוא 

משמ ותו איומת ההות" )תימ תת'יאלושיץ,  מ' 249-250(.

*	*	*

קהילת	דונאסרדאהלי

לא רצה בשום אופן להסיר זקנו מעל פניו

"תם יהותי הותתמי' הותיתו מתימות תיש  ל ה'תיוקו היהותי':

"תשימתה השואה  ל קהילת תותאתמתאהלי יצא מתיתו – המת הלל וייתתמת 

– תמאש ה תה הקתושה, תתי  ימו המתומשים לאושוויץ.

ויתיתיו המתים לא מצה  "תתאי להתתימ, שלממות היצמות ת לי התתים 

תשום אויו להתימ את תקתו, צלם האלקים מ ל יתיו. הוא הי' היתיתי שתתה 

תצלמו  ממומים,  לתתתי  הטהומה  תשמתו  ותך  לתה  תקתו.  את  תילתו  שלא 

ותתמותו היהותית" )ת' תותתטמתאהלי,  מ' 114(.

*	*	*

העיירה	סטויאנוב	בגליצי'

מסע הדיכוי במלוא היקפו
סירבו לגלח הזקן ונאלצו להסתגר בחדרי חדרים

תאמומ, הקיף מת  התיתוי "תל מקום" ו"תל תמו", למשל ה יימה הקטתה 

תטויאתות תתליצי':

את  לתאמ  איו  מתליו.  יוצא  ממש  הי'  מתוקו,  יהותי  מאה  תממתי  "תאשמ 

האתתמיות ואת התאתיתם המצתתי תו 'טיילו' התממתים תיהותי 'מתוקו'. תתילה 

מקמים  תם  קמו  תתתיו.  התקו  את  לו  ותתתו  ממטו  תך  אתמ  לו,  ול תו  צתקו 

שהציתו אש תתקו . . .

"היתה תם תמישה מצת ה'יותתמאט', שתתתי להימת  מיתומים מיותמים, 

מוטת והיהותים יתלתו ת צמם את תקתיהם.
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תאלצו  ואת  תקתיהם,  את  לתלת  תימתו  שיהותים  מקמים  היו  תאת  "תתל 

היהותים הללו להתתתמ תתתמי תתמים. מ  וממ הי' תומלו של יהותי תתה, אם 

תתקל תו תממתי, תשתקו מ טמ את יתיו. היהותים שתאלצו לתלת את תקתיהם 

יצאו למתותות תלי תקתיהם, התיטו תה תתה תתמ ות,  ל ה לתוו והצ מ שתתמם 

להם" )תימ תוקול, מטאקות ותטויאתות,  מ' 490(.

*	*	*

מסירות	נפש	של	יהודי	העיר	לודז'	)פולין(

גידלו זקן – עם כל הסכנה שבדבר

"'אתה שואל אותי  ל מתימות תיש של יהותי יוליו, לתיתול התקו תתקוית 

השואה?' – אוממ לי המת אהמתתוו מיתת תקוה, ואתי ממתיש ת ליל ש יתיו 

מתלתלתות מ ט. המוו מתשות ותתמותות מצייים אותו. האיש התה מאה המתה, 

תותמ את  הוא  תשתת מתתמותו היתומתלי.  תותמ המתה. שום תתמ לא  תם  והוא 

תולם, את תל תתלותיהם ו יתוייהם, את מתימות התיש שלהם, מתימות תיש 

למ ו קיום מצוה תתתאים המתמיתים, או תתי ל תומ לתולת – ולא מק שהוא 

תותמ, הוא 'תי' את המאומ ות מתתש . . .

מציתות  ל תותות השילה, הת ללויות,  המיתיות, תטייות  תל  "לממות 

מותהק.  תתי  תיים  אומת  מתהלים  לותת'  יהותי  היו  אתמות,  תייו  ותתימות 

תקתושה  )ת'  שתתתמ("  התתתה  תל  ) ם  וייאות  תקו  תיתלו  היהותים  תייו 

ותתתומה שם,  מ' 184(.

*	*	*

המניעים	הנפשיים	לגבורה	היהודית

רבים מאוד – העדיפו להסתכן ולא להוריד הזקן

ותמתתות  תתיטאות  המתתות  את  תמימים,  יהותים  אותם  את  התי   "מה 

המיתות, לתלות מתימות תיש שתתאת,  ל שמימת ה'תיוקו היהותי', ותמיותת 

ת תיו תילות התקו? האם אמתם מק ה תיו ההלתותי, הוא שהי' התומם המתמי  

תתיתוו? או, שמא, היו  ות תוממים אתמים, שיקולים תותיים? . . .

את  לתלת  ההלתה  מומי  שהומו  המיומש  ההיתמ  לממות   – תאת  "ותתל 

מתים מאות שה תייו  היו  ו תייו  אותו קשתת,  להם  תמצאה  לא תמית  התקו, 
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להתתתו ולא להומית את התקו. מה היו מתי יהם, של אותם יהותים שהתתתתו 

 ל ה'תיוקתא תיהותאה' שלהם?

הטות  יתיתו  ת"ש,  ם  תתומף שתת  שתיהלתי  מ תייתת  לי שיתה  "תתומה 

של אתי ת"ל, מ' אתמהם ממתתי מותותי הי"ת,  ומך של ה'טאתלתלאט' התמתי. 

יתישה  תו  היתה  וההמותה.  המושלתת  תוואמשה  אותו  יתשתי  הימים  תאתת 

מקמית והי ם האתמותה שמאיתי אותו.

"ליויתי אותו תתמתו ושותתתו. תוך תתי שיתה אממ לי מ' אתמהם ממתתי 

מתמת  שיתה,  ש מות  תתמ  'התתתתו'  ושם  )יה  והאמוך  השתומ  התקו  ת ל 

תתיא  תתמות  תיוקתו  תמות  ותימו  תאמו  מייי  הוקתמו  מתים  אשמ  הצמות(, 

קתום – אממ לי מ' אתמהם ממתתי, תי לממות הי ילות ה תקתית ה תיה שהוא 

ממלא, התהו ממ ט לצאת מיתת תיתו, מיתת שמא תת ושלום יתיתו אותו 

התממתים ויתתתו את תקתו.

)יתתו,  תקו?!  תתלל  תתאי התתמ שתתתתו?  אותו: האם תאמת  "שאלתי 

מוית   תתמאה  הי'  ממתתי,  אתמהם  מ'  תותמ-תימות(  מאשמ  יותמ  תתך  שהי' 

משאלתי, התתתל  לי ת יתיו הטותות, תשת מ ט ולתתוף אממ:

" – אתה צ ימ, איתך מתיו, תתמאה, מה תה תשתיל יהותי תמותי התקו, אולם 

שאל את אתיך והוא יתתימ לך!

"את אתי הי"ת, לא שאלתי, תי תתמ לא תתיתי למאותו יותמ, אולם השקיתו 

של אתי הי"ת התי ה אלי תתמך  קייה:

וליתצ'יה  יותתת  הצ ימות  אתיותי  התמאיתי  ם  שתו ות  תמה  "לאתמ 

הי"ת, הו תיימו לי  ל תל תתי המשיתה, ותאשמ שאלתי אותו, איך תמאה אתא 

תימים אלה, תמה הוא  ותק, יושת ולומת? 

"ולית  ימצו שתי אתיותי תתתי תממומים. תתהלתי תהותו ולא ית תי מה 

הו מתתימות ממתי, ומק לאתמ שתמת ו קצת, התתימו לי את תיתת התימצותו, 

תאשמ שאלתי 'איך תמאה אתא', תי התממתים האמומים התתילו  ל אתא וממטו 

לו את תקתו, יתת  ם תשמ התי ש ל יתיו ומאת, אתא ממש תולה, הוא ישוט 

איתו משלים  ם המציאות – הוא תלי תקו?! ותוך תתי התייומ, אתיותי שות 

תתתו קולו תתתי, ואתי תם אתי צימיתי את תמ ותי לתמ ותיהו.
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"מק את התתתי את תתמיו של מ' אתמהם ממתתי מותותי הי"ת: 'איתך מתיו, 

תתמאה, מה תה תשתיל יהותי, תמותי, התקו!'" )ת' תקתושה ותתתומה שם  מ' 

.)191-193

*	*	*

העיירה	קולבוסוב	בגליצי'

"הרגשתי טעמה של מיתה"

ה"אוהת  ת ל  תמת  ליתים  תיהו  תה  קולתותות,  התליצאית,  מה יימה 

ישמאל", יות ת התמותיקה לתימ: "יום לאתמ היתת – שתת תש"ת – התמיו אליו 

ישק מייומט – מאש ה'יותתמאט' – תמשה- שמ מתשותי ה ימ ומהתתתתים 

תיותמ תקהילה; תולם אתשים קשישים מתותלי תקתים לתתים. ישק אממ להם, 

תי הם תייתים לתלת את תקתיהם, אתמת ציוי להם  ותש-מוות.

תה תי ם המאשותה תתייו  הי'  והי' תיוומ תמו מת.  "אתא מ ת תל-תולו 

להומית ש מה מתקתו. אתא היליט: 'ת ת המתשתי ט מה של מיתה'" )יתקת 

קולתותות,  מ' 529-530, הו"ת תת' תקתושה ותתתומה  מ' 201(.

*	*	*

טומשוב-לובלסקי

העדיפו וסבלו רבעון כדי שלא ייאלצו לגלח זקנם

התת  שמימת  תיש  ל  תמתימות  היהותים  תאתקו  תטומשות-לותלתקי, 

ו מתי'. "יהותים תמתים ה תייו ותתלו מ תוו ומת ו  צמם לצאת התוצה תתי 

שלא ייאלצו לתלת את התקתים" )ת' טומשות-לותלתקי  מ' 483(.

* * *

"אולם יש לצייו:  ם תל מתימות התיש שהותיתו היהותים התתיים תתי 

לשמומ  ל ה'תיוקו היהותי', תאשמ תם תתת לתץ של מ ת ומצוקה לא יצאו 

וייאות שלהם, המי תמקמה של תתתה  יתול  לתקו  למתות, שמא תת ושלום 

היו ל שות  יהותי, מותתים  תתי להציל  למת  אתת.  לתולת, לא היתתו איילו 

התל, תמו תתמוהוצ'יו, למשל:

"שתת אתת, תאשמ מצת המות הי' קותמ תיותמ, תיתתה התלת והמת תתתת 

לתימתי. המת הויי  תשיתיו  טויים תמטיתת תתי לתתות את תקתו. המת יתה 

אלי ואממ:
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שלתו.  הישיתה  מאש  ת ותת  תותה  תומ  שתשית  מוצה  אתי  "מתתל,   –

תמשום אותו תתומ תתתלמ, תתמ – מק לא מת" )תימ תמוהוצ'יו,  מ' 494(.

*	*	*

קראשניק

"אם נגזר עלי למות – מוטב עם הזקן"

תשתת  תה  הי'  מקמאשתיק,  המתי  של  האתמותים  "תמת יו  תקמאשתיק: 

ל תות  היהותים  היו  תייתים  תו  האתמוו,  התאמיך   ]1942[ תאוקטותמ  ה-30 

 – להשמתה  הותלו  )משם  לתקליקות  ול תומ  לותליו(  )מתות  קמאשתיק  את 

לתלת'יץ(.

תתו  התתלתת.  תלי  את  אתי  להתיא  ממתי  ותיקשו  המתי  אל  אותי  "קמאו 

של המתי, מ' תות'ל ווייתתמות יתה אלי ותיקשתי, תי אתלת לו את תקתו, ותו את 

ייאותיו.

"תתויו של תתמ, לא תילת את תקתו ולא את ייאותיו, הוא ה תיף ו טף 

ת תלה  תת   הוא  ותך  והייאות(  התקו  את  להתתימ  )תתי  תמטיתת  יתיו  את 

לתקליקות.

והייאוֹת"  התקו  מוטת  ם  המי  למות,  תתתמ  לי  "אם  לי:  אממ  "הוא 

)קמאשתיק; תימ יתתומ,  מ' 490(.

*	*	*

האדמו"ר	מליסקה

זלגו עיניו דמעות ובכה כילד קטן

)הותתמי'(  אוהל  תתיטו  מליתקה  האתמו"מ  של  תמתיצתו  ששהו  "תתיתים 

מתימים:

תתתה  אתתה  שתאתת  מליתקה,  המתי  של  מייו  שמ תו  מתות  "י מים 

ואוממ: 'תואת לי הלת, למה אתתתו היהותים, תיתותים לשמייה!'.. י ם תיתו 

שתש ת  מתימים,  תתיתים  תקתו.  את  ותתתו  אוהל  של  תתיטו  התאצים  אותו 

מ שה תלתו  יתיו תמ ות והוא תתה תמו ילת קטו– – –" )תימ קתושים למ' 

מתשה אותתמ,  מ' 224(.

*	*	*



ס' הדרת פנים - זקן תתקו

הרב קיבל מאה מלקות לפדות את זקנו

מקמים  קמו  תה  ת תיו  למתתים.  תם  התקתים  את  תתתו  'הם'  מקום  "תתל 

מת ת ים. תו יתו  המקמה של המת תמאווה:

"תמאווה יימתם השלטוו צו, ש ל תל יהותי ה ימ להתאתף תשוק, תתי 

לתתות את תקתם תאויו קולקטיתי. יתיתות שממה תיו המת ותיו התוממ התממתי. 

תאה תת המת ליתי התוממ תתקשה, שישתתל שימשו לאתי', המת התקו, לתתל 

תקו.

תתייה  התוממ  קיתל  תל  מאשית  להשתתל.  התממתי  התוממ  "קיתל  ליו 

ה"תיתטאיו"  מאש  הוציא  מתו  לאתמ  יהותי.  לטותת  השתתלותו  תמומה  ל 

יכול לפדות את זקנו תמורת מאה מלקות, והרב קיבל עליו  שהרב  יתק-תיו, 

את גזר הדין.

מתימ  ת ל השיתה. תשהתי   הישיש  המת  לתיצו   ותשו של  "התתותתו 

המלקות ל שומ השלישי, הת לף המת, התתיתו אותו לתית תולים, שם שתת 

יותמ משתו יים, אולם תקתו לא תתתֹת

"המת תילתמשטייו, מתה של ימאת תלקת מתיתו ל תותה. הקציו הממותה 

תיקש להת לל תמת ולתתות את תקתו. המת 'יתה' את תקתו תמומת תות מתייים 

טותים" )ת' קיתוש השם שם  ' 85-86; ת' תקתושה ותתתומה  מ' 209-210(.

*	*	*

לוקוב

של  תהשתתלותו  אך  תקו.  לתתל  הי'  אתומ  שתלוקות  להותיף,  התיו  "מו 

מאש הקהילה וייתטמוית, הומשו יהותים אתתים, תתתת תשלום התוו, לתתל תקו. 

יהותים אלה קיתלו משיוו, תתתת מיותת" )ת' קיתוש השם שם,  מ' 88(.

*	*	*

צעיר כזקן מסרו נפשם למען הזקן

"האם מק יהותים קשישים, הם שמתמו תישם  ל שמימת התקו והייאות – 

תתתמי השויט ת"מ תייתקי – או, שמא, תם תתומים צ ימים השתתיו תמאתק-
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תולת התאוו  )ה יימה תה  תתיתשות,  תה? מתימ תתומ צ ימ מה יימה  איתתים 

ת ל ה"תיתושי המי"ם"(:

 – תקתו  את  יתתל  אשמ  יהותי  תל  תי  צו,  התממתים  הוציאו   1942 "תשתת 

יי תש. תל היהותים התתיים שת יימה שלתו, ואתי תתותם, שלא מציתו לתלת 

את התקו, לקתתו מטיתות ו טיתו לתו את תל המאש, תאילו אתו תותלים מתאת 

שיתייֹם

"י ם קמה לי מקמה תאשמ הלתתי תמתות, למתלי המ   תמ ליתי התממתי 

מאטקה )'יאלקת-תויטש', מתושתי המקום(, שהתימ אותי היטת. הוא השתית 

תי יתי  טויים תמטיתת, והוא קיץ תמך תתמ התיטו והתתיל למתוף אתמי תמך 

תל התיטו. ותאשמ תוף תוף התקמת אלי ולא תשאמ לי תל מקום להימלט, הוא 

תית אותי, המתיץ לי מתות מצת ולאתמ מתו הותיל אותי תמך התיטו ותתתת אתי 

אל המיתימה ויקת  ל התימ לתלת לי את התקו מק מציתו השמאלי של הלתי 

ואילו מצת ימיו – להשאימ ולא לתלת! תם את הייאות שלי, הוא יקת, לתלת!

תתת תי, שות  טיתי את יתי תמיטיתת  ת שאותו תלק של  "אולם לא 

התקו – המתולת – הצמית מתתש" )ת' תקתושה ותתתומה  מ' 182(.

*	*	*

"הבחורים הללו – הם שהצילו את הכבוד היהודי"

תתומה  תילויי  של  תוי ה  המוילאה,  התוי ה  את  לתתת  תיתש  "תשאתי 

תמאתקם  והתומתו,  השואה  תתקוית  הצ ימים  התתומים  של  תיש  ומתימות 

אתי   – 'היהותי'  והייאות,  ל הלתוש  התקו  היהותי',  ל שמימת  ה'תיוקו   ל 

 ושה תאת תתתילו ומתימו, תתתיתת 'של ת ליך'. תוהי מתמת הימואית מלאת 

הות וקתושה.

תל  ללא  ומתותתים,  תותתים  מאות  היו  הללו  האלמותיים  התתומים  "תי 

שמץ של התתה ו יתות – תם מציתם של יהותי התיטאות. ת ות שהיו אתשים 

– לא תתיים – שהיו מותתים לתלות קומטות של התתה לתתי יהותים קשישים 

ש'הת קשו' לתתל את תקתם – תוך תיתוו מת – שותה הי' התתמ לתתי הצ ימים; 

תימט, תשתם התומם התתי, ההלתותי, לא 'תית' תאו, תי המי המתתים התימו 

תמיומש להומית את התקו, תם  ל יתי ת מ – אם לא היתה תמימה אתמת.
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ומתותים.  מותממים  האלה  התו תים  התתומים  היו  ה יקשת  "תמלתמתם 

תם הציתומ התתי לא התתהה אתם.

"אתי מותה ומתוותה: תם אתי, תאשמ תתקלתי תתקוית השואה תתתומים 

הללו – לא התתתי אותם ולא התתהיתי איתם. אולי משום שאתי ת צמי תתמ 

ממאשית המלתמה ויתמתי  ל המאתק לתתל תקו ולתו מאיתי אותם – תאויו 

תת-מות י – תאתשים 'המתתייתים תתישם' )תלשוו הממת"ם(,  ל תתמ שאיו 

לו תל הצתקה, מתתיתת ההלתה.

של  תימתיקטיתה  הת י',  תתל  ולהמהמ  ל ייו  שהתיקתי  לאתמ  "תיום, 

למ לה משלושים שתה,  לי לצייו: התתומים הללו, הם שהצילו את התתות 

להתת   שאיו  המ יוו  את  היהותי  הציתומ  תתות ת  התתימו  הם  היהותי, 

לתממתים. לא תמאתק של יום אתת, אלא משך שתים, יום אתמי יום, ותל תאת 

תלי תל שמץ תימיטי' מצת הציתומ. תאת מתותלים ל שות מק אתשים ת לי 

תות ה  מוקה תיותמ, ת לי מצוו תתק תיותמ. תאלה היו התתומים האלמותיים 

הללו" )שם  מ' 212-213(.

*	*	*

מתימ המהתתת ממתתי שקלאמצ'יק מאמה"ת,  ל ה"מתתמת" התתיתית 

תתיטו תלומתיק: "הם, התתיתים הצ ימים, תתמתו תתתמותי תקתושים ותתיתומים. 

הם תלל לא ית ו מהו יתת ושום תתמ לא התליש את להט אמותתם. התמתי 

אותם תתיטו תלומתיק.

– – – "'המשטמה היהותית' תמשה מהם להתתשת תיקותות התממתיות, 

ולתלת את תקתיהם וייאותיהם. הם אממו: 'אתו מתתוותים לטותתתם, אתו מוצים 

להציל את תייתם, ממש, תי תמקמה שהתממתים יתלו אתתם ] ם התקו והייאות[ 

הם יהמתו אתתם תו-תמקום!' – תך ט תו אתשי המשטמה. תמם, התתומים לא 

תתהלו והמשיתו תשלהם" )ת' אלה שלא תתת ו, למ' משה ימאת מ(.

*	*	*

ל.  י קת  תך  מתימ  ל  התתיתיים.  התתומים  ה תו  מייתות,  ת יימה  תם 

מתיילה: "תתומף שתת תש"א, הותי ו המש ים ל'יותתמאט', שתל מי שיתתל 

תקו – אתת תיתו למוות.  ת את ה תתו  ות לשמומ  ל הצומה היהותית. אמתם, 

מתי י ם היו תאים תיילים תממתים אל תתי היהותים תתי להת לל תתו. י ם, 
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מתימיים  המש ים  לקתו  תקו.  הייתו  טומי  שתיתו  תיתי,  יתת  ם  אותי  תיתו 

ו מתו  ל יתי שאומית את תקתו של תיתי. אתמ תך אילצו אותו שיתלת את תקתי. 

את תה הי' תתשת אצלם למשתק ש שו ים. משתאה היקותה  ל  ותש המוות, 

הומתתי את תקתי, תיי ש שו תל תתי ה יימה.

"תמצאו מק שתי יהותים שהתליטו להתתתמ ולא לקיים את הצו. הי' תה מ' 

המשל שייקותתקי, והשתי הי' מתתיתי תומ תשם קלייו.

"אתל  ל תל אלה  לו התתומים התתיתיים. הם המשיתו ותיתלו תקתיהם 

וייאותיהם, ולממות תל התייושים התממצים של הת'אתתאממים התממתיים, הם 

המשיתו לתתל תקו וייאות ותולם יתת, המשיתו ל תוק תתומה ות תותת השם 

תמאת ומקתם" )שם(.

*	*	*

"תירו בי – הרגו אותי – לא אתן לגזוז את זקני"

"מ' לייתל יות מתימ מ שה מוילא, מ שה תלתי תיתו לתייתת אתוש,  ל 

אתמך אתת, יאתצ'י תיו מוואמשה, אשמ תם תתת איום תמצת תו תמקום, התתתת 

– ייתית – לתתיתת תקתו וצ קו ל ומת התממתי: 'תימו תי, המתו אותי – אתי לא 

אתו לתתות את תקתי!'". )שם(.

*	*	*

עד לשעת הגירוש – הזקן והפאות נשארו

"תם מ' תת אתליתט, מתמתש תשהוא תתתמ  ל תילויים של תתומה  ילאית, 

הצתיוו  שמימת  תמאתקם  ל  צ'תתטתות,  תתיטו  התתיתיים  התתומים  של 

היהותי, המקומי:

מתי  של  תתתו  אלתמ,  לייתל  שתתתומה,  האמי  את  לתתת  יתי  אתי  "מואה 

יושת  והתי  אליתו. תל הלילה הי'  מתתלי מיאתיאתיץ, שתמת מתיטו ואמשה 

ו ותק תתומה תהתלהתות מוילאה, תיתת  ם יתמ התתומים – – – תש מות 

התקו והייאות תימת לתתו , מק  טף את יתיו, תל י ם שהי' תאלץ לצאת מו 

המתתוא התוצה.

"תיתיתי לתתמ  ל לתו, תי תאו מים  ת תיש ותו ממש תתתת תישות. תיימתי 

לו, תי הקציתים התממתים ומאשי ילותות ההשמתה והתיתול, מתתקמים תמיותת 



ס' הדרת פנים - זקן תתקי

ת'תלמותיתטים', התוילים ליתיהם, ימי' תמקום או שילות למתתה המת. אתל 

תל ט תותי היו למיק.  ת לש ת התימוש לא שיתה את תתותו – התקו והייאות 

תשאמו" )שם(.

*	*	*

כולם הופיעו בלי כל פגם בחזותם היהודית

תתתמ תיתישה ממתשת תשתת תש"א, תשתקל   אייתתמ מתל אתית,  לייתל 

לתיטו תוואמשה, תיום תומיי אתת:

"אתת אתת תתאתיו האתשים, תאילו יתתו שלא יתלו את מקום המייתש. 

תל אתת תתתת תיתים מ וטיות, ומתתת ל טייה תתתלו התקו והייאות, תולם 

הויי ו תצומתם תהווייתם, תלי תל יתם תתתותם היהותית. אתי המתשתי  צמי 

'מותמתי', ללא תל תימו היתמ תתיתי,  לא תתות, משום שהייתי לתוש תאויו 

תתשה  לתי  את  התיצותית.  תתותם  תתלל  מק  לא  היתה,  המתה  הית תי  אתל 

'האווימה' התתיתית, הטהומה והתתה שהשתממה תתתמ התל. תולם להטו תאש 

קותש, תולם תת לו תתמתות של מתימות תיש וקיתוש השם" )שם(.

*	*	*

"כעת, בודאי שחבל להשחית את הצורה היהודית"

מ תיתת, תמיותת, תווית מאייתה של תת' תלהה שמיהאמץ, המתימת  ל 

 – תתייהם  ושילמו   – תתמיו שהתתתתו  ו ל  שתיתיה  התתיתי  האתמך  ת לה, 

"התית  תישם:  להט  תתל  האמיתו  תהם  התשתתים,  ה מתים  של  השמימה   ל 

שלתו תמתות תותוליייה 39 תוואמשה, תהיך תתיטו למ יו 'ממתת תתיתי'. תל 

י ם היו מתי ים אליתו שליתים מתל הקתוצות וה'שטיתלאך' של תתיתי תומ 

שתתוך התיטו תתי לקתל  תמה ותיו : מצמתי אותל. אליתו התיתה היו מתי ות 

תתילות מתוו שתשלתו מקמותי משיתתתו תתיטו מאתומתק, ות לי הי' המתלק 

תומה,  ולמתו  מתתוא  תמקומות  שישתו  המ תים  והאתמתים  התתומים   תומ 

ומתימת  ל  שמיהאמץ  התת'  ממשיתה   – – – התאצים"  תמשטמ  והתממתו 

התתומה המותתית, ה ילאית, של ת לה ותתמיו:

"קשה לי לתאמ את תתומתם של האתמתים והתתומים הללו; תם את הי' לי 

קשה להתיו תאת. תל התמו התוותתתי  ם ת לי, ולא התיתותי את התתהתותו, 

ואולי תו התיתותי, משום שהוא התתימ לי תאת י מים מתות, אלא שקשה הי' 
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תה  תיו של  הי'  תתיטו.  התקו  תיתול  התה, למשל,  תיו  תאת.  לי להשלים  ם 

הי'  תקו,  ת ל  יהותי  יותש  הי'  מוצת  שתממתי  י ם  תל  תישות, ממש.  ייקות 

מתתיל  ליו ומוצתו תמקום.

"ט תתי את תתת ת לי: 'אתא,  שה תאת למ תי, והומת את התקו! תוף תוף 

אתומ לתתו תתלל תך את התיים!".

מה שהתממתי  למתתי, שתל  אתת  'תתמ  ותתו ם:  תשקט  לי  השית  "והוא 

יוקת  ליתו, יש להתתתת לתך תהתלט! תה השטו המשתית, תת ותלילה להתת  

ולהיתהל ממתו! אם מתוו ה ולם ימצה, אשאמ תתיים – ואם לאו, טות למות 

תיהותי ת ל צומה יהותית! . . ."

"תאשה תלשה,  מתתי תתל תאת תהיצמותי. הוא ת תמ לי תישמה תתו, 

יותל לקצץ את תקתו תמת   יתיו תתיתו מתימיים, תתי שתש ת התתתה  שהוא 

האתמוֹו

"ואתו תא תם 'המת  האתמוו', אתי  מתתי מולו, תאשמ הממצתים  מתו 

אתו את ה'תשתוו האתמוו', ואת הוא אממ לי תלתש:

– "ת ת, תותאי שתתל להשתית את הצומה היהותית!" )שם(.

*	*	*

יש להסתכן בגלל הזקן

"תמות מיותתת תמיתה, הי' מק תלמו הומותיץ הי"ת. יהותי ייקת ותלמית 

תתם תתול. תיו תתיתי תומ הי' תתשת ת'יאמ' שלהם, ותמיותת ת ימ מולתתי 

ויילוו, שם התתוממ.

יליתי  ת"ל, שתיהם היו  תלמו ואתי  מ'  "מ מתת יתתים מיותתת שממו תיו 

ייוטמקות, ואתי ת"ל תתתמותו, למת שתים מתימ תצוותא תתא  ם מ' תלמו.

תתיטו  )ת"ש(  תומיי  תיום  תלמו  מ'  אותי  אייוא, תשיתש  תה טת י  "הי' 

ואמשה, שמת אתי תיותמ. יתיו של מ' תלמו )שהיו  טויות תמטיתת  תה תתי 

להתו  ל שמיתי תקתו שממטו לו התממתים(, קמתו ממש מתתת: יש לו לוממ לי 

'קשה' תיתמות, ש ל יימושו  משהו, תוף תוף הוא מצא תימוץ  ל מיטת"א 
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תתלקו – הוא ואתי – מתה שתים מתות, ות ת שהוא יתש אותי, תיקש למתומ 

לאתי את ההתתמ שלו למיטת"א הת"ל.

"לאתי לא מתמתי את התימוץ של מ' תלמו, תי לא תתיתי יותמ למאותו. ותם 

את מ' תלמו מאיתי תי ם האתמותה. מה שתשאמ תמות תתתמותי מאותה יתישה 

מקמית, הם התתמים המ תיתים שהשמי  תאותתי מ' תלמו התתם. תתמיו התיתתו 

למת  התמוטלי והאתתמי של התאצים תתתיתת וממיטת התקתים של היהותים, 

האם יש ט ם לתתו את התיים )לי מים התי ו התתמים,  ת תתי תיתוו תיים, 

ממש( תתלל התקו והייאות, או אולי, מוטת להומית את התקו ולמתו ,  "י תך 

את תל התתתות. מ' תלמו הי' תת ה, שיש להתתתו תתלל התקו, וט מו ותימוקו 

 מו: מה תוותת המש ים תתתיתת התקתים? האם מצותם להתאית ליהותים, או 

שיש להם תתך מטמה תותית, והיא: להשייל את מתהתי תת היהותיים. מאתמ 

ותל מ שי המש ים מותיתים – אממ מ' תלמו – תי תוותתם להשייל את מתהתי 

אתותיתו הקתושים, המי שאתו תייתים ומצווים להימ את תממם של התאצים. 

קמתו   – המטיתת  ל טיית  מתתת   – ויתיו  מתה  תהתלהתות  תיתמ  תלמו  מ' 

והתלהטו. מ ולם לא מאיתיו תמצת התלהתות תתה.

תיים,  מה  תשתיל   – 'ייתישקייט'  למ ו  תיש  מתימות  קצת  לא  "'אם   –

תתלל?' – תיים מ' תלמו את תתמיו והלך . . ." )ת' תקתושה ותתתומה  מ' -215

. )216

*	*	*

מסירות נפש של בחורי גור

"מותם של התתומים, להוציא את תתומי תתיתי תומ, התליף תתמו המלתמה 

את הלתוש היהותי המתומתי תלתוש אימויאי. אך תתומי תומ – תמותם התתול 

)ת' קיתוש  וייאות"  תקו  – המשיתו תלתושם המתומתי: תות י-משי, תייות, 

השם, להמת שמ וו הותמתתת הי"ת,  ' 79, הו"ת תת' תקתושה ותתתומה  מ' 

.)63

*	*	*

תהקתמת תו המתתמ )" לים תותים"  מ' 26( לשו"ת תמתת תיים )להת"מ 

תיים יצתק ימותם, שהתתלק מו ה ולם תתמך הטת  תהתיטו תתאמתומ תיום 

יט תשמי ה'תש"ת תמו מה קותם שהו תמו תל יושתי התיטו לת לת ץ ותשמיו 

שם, הי"ת – ת.י., ה'תשט"ת(:



תתקיתמילואים והשמטות )יי"ת: "מתימות תיש" שלא לה תימ התקו( 

"תמ ט אתת תמתיתה הי' תאותו תמו שהלך ל ולמו  טומ תקו, תתיוקתא 

קתישא שלו, תי לא התתשת  ם תתימת התותשים המתוהמים להתימ את תקתו".

"היתה ממש סכנת נפש לכל בעל זקן להראות בחוצות הגיטו"

תשו"ת  מ"ש  מתיא  ושם  של"ה  תייומים  מות  מתומ  ת"א  ל יל  מאה 

ממ מ קים ת"א תי"ט שמק שתים היו תיו תל יושתי התיטו תקותתה ששממו  ל 

התמת יתיהם ולא הומיתו את תקתם לממות שהיתה ממש תתתת תיש לתל ת ל 

תתמ  שו"ת  )ת ל  תקותתה  התאת"ת  היה  האתת  התיטו,  תתוצות  להמאות  תקו 

אתמהם( והשתי היה אתת מת לי התתים התשותים תקותתה מתתיתי תת"ת ומ' 

שמתא ייתול תותמאו  "ה הי"ת היה שמו.

לאתמותה תתית תתמותות מתתו מ' אמי' ליית תותמאו  "ה תשם אתי מאמיו 

ושם ת מות 73 מתוימ ימטים תותיים תהת"ל.

התממתים תיתו למתוק תל מה שקשומ ליהתות, ואיילו אתמו  ל היהותים 

היה  שהוא  תתמו  אתת  יום  תקתו,  את  לתלת  תימת  שלי  אתא  אתל  תקו,  לתתל 

תממתת תלוקת המתוו, תתתת קציו תממתי אתת והתל לקצץ את תקתו של אתא 

תתתיו, הוא תתך תצי ממתו, ואת משהו התית את ת תו, אתא לא תת  תתקתו, 

הוא  טף את יתיו תצ יף, תמו שאתשים תהתו ל שות תשתתלו מתאתי שיתיים, 

ותתה הוא התתותת  ת שתקתו צמת שות )מתומתם מאתתלית תמת"  תי"ת ת' טתת 

תש "ת  מות 43(.

*	*	*

הגה"ק בעל "דברי יואל" מסאטמאר:

"הי' לי החלטה כמעט עד למסירות נפש שלא להוריד את 
הדיקנא קדישא"

מאה ת' מושי יו של ישמאל )ת"ת  מ' קטת( שת ת שהתה"ק ת ל "תתמי 

ואל  "תתומ  הת'  את  לו  התיאו  תאמה"ק תשתת תשי"ט  הי'  יואל" מתאטמאמ 

ת תה  ואת  הצלתו,  מ תקתי  הי'  אשמ  ט תל מ  "ה,  יממי'  מהמ"מ  תשתת" 

התה"ק הת"ל ואממ: הי' לי התלטה תמ ט  ת למתימות תיש שלא להומית את 

התיקתא קתישא".
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יואל"  "תתמי  ת ל  ]התה"ק  מתיתו  של  שהותו  שת ת  לצייו  יש  "תו 

תייטש מ  הימים  תא'  תתתת  תתותאי תט  תקאלאמתות-לאת מ  מתאטמאמ[ 

אייצימ ותשהתתיו שמתיתו מ וטמ תתקו וייאות ציוה  ליו לתלתו, ואיים  ליו 

שאם לא ימלא יקותתו תוך תמה ש ות את ימה יימה ת"ו, ומתיתו ת צת מאות 

 ל לתו ותימט שתימו את תתישם שהתה הם תתמ יוצאים לתימות  ולם, וליתי 

השיתמומ הוא יצטמך לתלת תקתו אשמ מתמ תישו  ליה, וא' מהציותים ששהו 

יתת  ם מתיתו תשם 'יאקאת קלייו' שתתי ל מלמאות  תותתו תקותש של מתיתו 

לתו  ותשמאה  צתוו  ויקתותו,  אצילותו  מתותל  תתמשם  שלו  משיתותיו  ותו 

התתולה של מתיתו הלך לתתמ  ל לתו של א' ממאשי הציותים ש תתו שלותי 

ואתו הם התטיתו  מתיתו,  תמו   ם התייטשו מתהיתי הלאת מ שיי ל לטותת 

לתתמ את ה תיו ושלא יאותה תל אוו, ואתמ המלתמה יתש הציאתיתט יאקאת 

הת"ל את המה"ת מ' תיים ממתתי שטייתתמת  "ה ותיימ לו תתמים תהווייתו" 

)ת' משולתו מלתים ת"ו, טתת, תש "ת  מ' תת(.

יתתת  מ'  שהמה"ת   ) מל"א  )ת"ת  מ'  ישמאל  של  מושי ו  תת'  ו "  

ת מקאוויטש  "ה תיימ שהתאוו מתי יותתו שטייף תצ"ל תיימ לו שהמי הוא 

ותם  יואל" מתטאמאמ[,  "תתמי  ]ת ל  הק'  מתיתו  יתת  ם  ליתץ  ת ימ  את  היה 

ותילת  והמויא  צמו  התקו שלו  המויא שתתק  אצל  ל תומ  הותמת  הוא  תמ 

תקתו, ותשתתק תקתו של מתיתו אממ שהוא צת ותקי ולא תת  תו, ותיימ התמ"י 

- את תש ת מ שה מאות תילאתי תמה תקי יותמ תקתו של מתיתו מהתקו שלי, 

אמתם תאשמ תאתי לאממיקא ומאיתי מקמות את  תותתו של מתיתו, את התתתי 

שהתיקתא קתישא שלו תקי יותמ...,  "ש.   

*	*	*

 ות תייומים ת תיו מתימות תיש למ ו התקו תימי מלתמת  ולם השתי' 

– מאה ל יל תמילואים לת"א: "מתומ תייומים" )מהתה"ק מתאטמאמ(; ת"ת 

יי"א )"תילות השים"( תה מה.

מסירות נפש של חסידי חב"ד

 שלא להסיר זקנם בברית המועצות

"תמותיא של תטליו . . תאשמ תאותה תקויה )משתת תמ"צ ואילך( התתתלו 

השלטותות תמיותת לתתיתי תת"ת  ות המתה מתשתים הקותמות. מתים תהמתו 
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ללא משיט; מתים תשלתו לאמץ תתמה תלי שתות ו  קתותיהם; מתים תאתמו 

ו תו קשות תתי לשתומ את מותם, למ ו יתלו ימטים אותות תתמיהם ה ותקים 

תמלאתת הקתש של היצת התומה, היהתות והתתיתות תמתתי תמית המו צות; 

מתים מהם השיתו את תשמותיהם הטהומות ליוצמם מאתומי תומת ותמית, תלי 

'קתיש' ותלי 'קתמ ישמאל', ללא שיהי' מושת תלשהו לצאצאיהם וליתיתיהם 

ויותמ,  יותמ  התהתק  ליותאוויטש  תתיתי  תתית  המצומ  תתומלם.  ש לה   ל 

התותייטית,  מותיא  האתימה,  המ צמה  של  האימתתיים  התותות  תל  תאשמ 

מי לים תמלוא ה צמה תתי להלתם תתתיתים ותתל מה שהם מיצתים.

"התיים תמתתי מותיא תאותם ימים היתו לתלתי תתתלים ליהותים שוממי 

מצוות תתלל, ותימט לתתיתי ליותאוויטש, שלא התתימו לותמ אף  ל קוצו 

של יו"ת תם לא תליי תוץ ותם לא תאשמ הי' תתה תתתת תישות תמומה מאת 

תת  להתימ  ת תם  לה לות  ל  לא  ואף  לשמו   אתו  לא  התתיתים  תישוטה. 

שמתים  אויתים  שישתם  אף  קתישא,  תיקתא  האלקים',  ה'צלם  את  ושלום 

מתימים תאת  ל יי ההלתה, ואף שתתתות התקו היו תתמים תתוצות והיו 'טמף 

אישמית  תלתי  היתה  מתיתה  מאותה  היציאה  ולאיתך.  תישם.  למתקשי  קל' 

לתלוטיו" )"המשיי " מ' מ תתל יוטמיאת – אה"ק, תשת"א, 148-149(.

*	*	*

"את זקני לא תורידו בשום פנים ואופן!"

תת' "תולתות לוי יצתק" )תולתות התה"ת והמקותל תו' מו"מ לוי יצתק 

האתמו"מ  התה"ק  של  ואתיו  יצתק"  לוי  "לקוטי  תימי  מתתמ  שתיאומתאהו, 

מליותאוויטש( ת"ת  מ' 473 )אותות מאתמו תיתי הת.ק.וו.ת. תמותיא(:

"ימויתומ לא יהותי שהי' אתו תתלא תיימ י ם למתתית:

"ל ולם לא אשתת איש תתול תה, מותו התמיף, יתי ותיו המקייות ואומץ-

לתו התתימ!

"אמת ה הייתו תתא אתת ואתו, השלשה, הצלתתו להתתיק מ מת הותות 

הצמות  תל  לממות   – תמותתו  תייול  לתל  הקותמת  והשי תו  לאומץ-מותו 

והתלים התו יים ה ותמים  ליתו.

"תתקייות וללא תת  מת  ל  קמותות תתו.  ותתה שהיליאה אותי תיותמ 

היא" – ממשיך המתימ – "שיום אתת התי ה היקותה לתל האתימים לתלת 
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את תקתם. תמה מהאתימים, תיתיהם מתתים ויהותים תתיים, תיתו להתתתת. אך, 

מאומה לא  תמ להם והיקותה יצאה ליו ל.

"את  וקמא תתוקף:  תו המת. תאשמ התי  תומו,  מת תצומ תלמיש  "לא 

רבה,  כה  בתקיפות  שנאמרו  דבריו,  ואופן!".  פנים  בשום  תורידו  לא  זקני 

הבהילו אותם ועזבוהו לנפשו.

"כך הי' הוא האחד שיד טמאה לא נגעה בדיקנא קדישא שלו, דבר שרבים 

קינאו בו על כך".

*	*	*

היו מסתתרים בלילות בגינות, 

בקור העז של רוסיא, מפחד הק-ג-ב

מתוימ אותות המה"ת מ' תות מ איטקיו  "ה )מ ימ ת וול, תמותיא(  "י 

לי אתות  תולתה  ותתוש אתמיי  ת"ו(: "שתה  )ממת שמה מלקות מאה"ק  תתו 

תיתותים,  קטתה. השתה היתה 1936, שתה שתה  תייו לא ית ו המתה אותות 

ותל תיתות תתה היווה תתתת תיים. המויא התתול המליץ  ל תיתות, אתא שאל 

תתה מק אתת  יתי הימויתומ שתמצת  ות תה  ל  תיתוי לליתה טת ית  יש  אם 

ותתמ להקתוש תמוך הוא  יולתות תליתה טת ית. אתא ישת תל הלילה  לאלף 

שאם אימא תישאמ תתיים, הוא לא יתתומ ל ולם את תקתו )אולי איתך יות ת, 

והיו  תתקו,  תמתות  ללתת  קיומית  תתתה  היתה  תמותיא  ההיא  תתקויה  אתל 

תתמו אותו. אתא תתמ שאיילו את  תתיתים שאמתם לא תילתו את התקו, אתל 

של  ותקתו  ת"ה,  טת ית  תליתה  אתותי  שתולתה  אתמי  אמתם,  י שה(.  לא  תה 

אתא הי' אמוך, היו אתא והמת לייתל קמתיק מתתתמים תלילות תתיתות, תקומ 

ה ת של מותיא, מיתת הק-ת-ת שתיתו את היהותים התתיים וה תישו אותם" 

)ימתוו "משיתה תתיתית", תליוו 1235, ימשת תמתתמ תשת"ת,  מ' 9(.

מסירות נפש בסמרקנד

"תתותף לתך, היתת מהק.ת.ת. הי' תתול מאות ות שה מאמץ להתתימ תל 

תממו יהותי. תיוו שלא מצה לת ת תתקתו, תהת מ' יותף ללתוש תמית, תם תימי 

הקייץ התמים, צ יף שיתתה את תקתו" )קומות תייו התו מים של המה"ת מ' 

מתימ  תשת"ט,  שתט  ית  תת"ת"  "תימ  תשתו וו  תתית  תמיתתמת  "ה,  יותף 

1315,  מ' 19(.
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התמתל  מתך  מאתומי  התקו  להתימ  לא  תיש  מתימות  ת תיו   ות  תות 

יצתק  המת  )תיתמותות  המש "  תמלתות  יהותית  "תתומה  תת'  מציתו  תמותיא, 

אייתיק קמתיק ת"ל ת מיתת תתתו המת יותף קמתיק – תשמי, תשת"ת(  מ' 85 

"י ם מצאתי  תותה מתוים תמתותאי תמי ל תתול, ותיוו שהייתי י יל מאות 

ת תותה )תמיותת תהשוואה לשאמ ה ותתים התויים(, ותו תתלל שתתתי שותת 

למתהל ה תותה, הוא התתים לה לים  יו משמימת השתת שלי. שתתות מתות 

תתותמ  תמי ל  התתותתתי  שהוי תי,  ותמקצת  ל תותה,  הוי תי  לא  תלל 

ה תותה  הייקות  ל  הותתמ  התמו  הקתוש.  ם  היום  את  תיללתי  ולא  מ ש 

תשתת,  קתו תמיותת אתמי יהותים שיש להם תתות יהותית-תתית, תקו ותו'. 

מתהל ה תותה תשש ויתת מהתתהתותי תשתת, והוא אממ לי: 'אם תתלת את 

תקתך, ולא תהי' לך תתות יהותית – אתתים שתמשיך לא ל תות תשתת. אתמת 

ותמותו  תקתי,  את  לתלת  התתמתי  שלא  תיוו  מה תותה'.  מייתית  מיוטמ  התך 

שלא לתלל את השתת, תאלצתי להתיטמ מה תותה, ושות תתמ מצתתו התלתלי 

ל ותי מתיימ, ומ ת קשה. משתותמתי תתיתי תלי תל ימתתה, התתלתו למתומ 

את המיהוט שתתית, ותתתף לקתות מתוו מתמלי, ית לתם לקיום. תשאתלו תל 

תותמ  אתי מוצא את  צמי  והתה  יצאתי למתותות לתיש מתוו,  תיצי המיהוט 

תיתי אשיה למצוא שיימי מתוו ותיצים ישתים. למת  אתת לא המהמתי תלתי 

שקיום  תותתתו  תך  ותלילה,  תת  שתת  תשמימת  להיתיק  או  התקו  את  לתלת 

וויתומים, תתל  או  היתמים  ולשום  תתוו לשום ישמות  איתו  והמצוות  התומה 

מצת שהוא, תם תשהמצת קשה מאות ואיילו תשמ תים לית לתם".

"תחתכו קודם את הראש"

"התתית מ' יתיאל יותף מיתקיו . . השלטותות הקומותיתטים . . אתמו אותו. 

תתית התוהמ תתל יתומים מתים, תיי שמתאמ תהתמתשות מתה תתו מ' תושא: 

התתתת  יתיו, אתל אתא  את  תקתו ש יטמ  את  לתתוך  מצו המש ים  "תתתילה 

לתתוך  מת קשים  אתם  'אם   – ת ות  ואממ  מהם  תשש  לא  הוא  תוקף.  תתל 

. . תשמאו את  מיתתו התקייה,  תתוהו  את התקו, תתתתו קותם את המאש' 

לתישו" )מת"  תית משית תליוו 473(.

מסירות נפש על גידול הזקן בארה"ב

מותקטש,  לתתיתי  השתייך   . . ת"ל  שוומץ  יותף  משה  המת  "אתי-מומי, 

והי' קשומ אל המה"ק ת ל מתתת אל תמ תצ"ל. תשהתי  לתיל 22 מאה שמצת 
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תתלתלת המשיתה  לתיי   תתי  לאמה"ת  להתמ  והתליט  מאת,  תתוק  הימתתה 

. . ליהותי התה יש  קשתות ו תות תקתושה, הוא לא  . . אממ המתתת אל תמ 

שהיתמ  לאתמ  תם  הי'.  ותך   . . שם!  יתקלקל  ולא  מאממיקא  ל ולם  יתי ל 

לאמה"ת, שממ אתא  ל צלמו התתיתי, ומ ולם לא תת  תתקתו, ואיילו תמקצת 

. . תם תאשמ ממש לא הי' לתו מה לאתול, וה תיות תתית היתה תומאה, אתא 

קתלה  ל  הוציא  תהותתמי'  תהיותו  מצוות.  ות  תקתוקי  איילו  ל  ויתמ  לא 

שתיטה. תילתותי, היתה תקויה שהצי ו לאתא ל תות תמשתית תשמות תתית 

מטתתיים תיאמ-מאקוויי, תיו יאמק. תתמי ו ת התשמות היו אתשים מותמתיים 

והם תמשו מאתא שיקצץ מתצית מתקתו וילך  ם תלייה קצמה. אתא אממ להם 

שאת התלייה הוא מותו לשקול אם לקצמ, אתל את התקו – תשום אויו לא" 

)מאיוו  ם המת תיתלי שוומץ, מתקתי תתיתי צאתת, שתו וו תימ תת"ת, ט' את"מ 

תשת"ת,  מ' 14(.
*	*	*

סבל רבות בגלל הזקן שגידל

ת מי  תתימ  מאת  ממאה  הי'  תקו  יהותי  ם  תמ"ץ[,  ]שתת  ימים  "תאותם 

אממיקה, ואתי ]המת אתמהם שאמישטייו ת"ל[ תיימ לתו שתתל מתות תתלל 

התקו שתיתל, תמקמים מתים תמקו  ליו אתתים או תיתיו אותו תשהלך תמתות" 

)שתו וו תימ תת"ת שם, תתשות,  מ' 14(.

*	*	*

לפני  הזקן  גידול  של  אפשרות  על  לחשוב  העז  לא  איש 
בואו של הרבי הריי"צ לארה"ב

תותת תמ מת הממתש, תשהמתי המיי"צ  "...תתה המת יאת למאו להיות 

יתיו הק'  היום את ממאה  תותמ תמו  'אתי  התי  לאמה"ת תט' אתמ-שתי ת"ש. 

ה יתיים  היו  מתהים  תאויו  שתלט  מה  מהתייתה.  תשימת  המיי"צ  המתי  של 

התי ו  הקתושות  יתיו  לת.  תותמות  תות  יתיים  ה יתיים,  את  מק  מאיתו  שלו. 

ממאה מאויים. תה הי' מ מת מאויים, תומא הות...' מית הותי  המתי המיי"צ 

שלא התי  לאמה"ת תיליט שמתיש מתותה וממתו , אלא תתי ל תות קשה  ל 

יום הותי  המתי  היתת מות תיים של יהתות תקמת יהותי אממיקה... תאותו 

השתו ות  תת  לאתמ  תתיו-יומק...  תמימים'  'תומתי  ישיתת  ייתות  המיי"צ  ל 

המתי המיי"צ תימו את אליו תלמיתים אתתים מ'תומה ות ת' שלמתו תתיתות 

אצל המת ת'ייקותתוו. לשלשה מהם הומה ל תומ ללמות ת'תומתי תמימים' . . 
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אתל תם אלה שלא  תמו ל'תומתי תמימים' הושי ו מית תאויו  מוק מהת תו 

של המתי. 'המתי תמש, מית  ם תואו, שתולם יתתלו תקו וייאות. תאותו תמו תה 

תשמ  תמו  יותמ מתמישה לתתוש תמתושים טומקיים. אי אישמ הי' לה לות 

 ל הת ת אישמות תתאת. להתתותת תאממיקה  ם תקו וייאות?! המי תה לא 

ייתתו! התמ"י הוטתמ, שהי' את מאש ישיתת מ' תיים תמליו, התי  אל המה"ת 

ותיתה להשיי   ליו שיתתמ  ם המתי המיי"צ שיוותמ  ל  מ' שמואל לויטיו 

תה  'שתאממיקה  ט ו,  תך  למתי',  להתתימ  'תייתים   . . שלו  המשותה  המ יוו 

ישוט לא ילך. לא היו תתיו יומק תתומים שיתתימו לתתל תקתים; אתל המציאות 

תה  תקו,  לתתל  שה ת  שמאיתי  המאשוו  התתומ  את  תותמ  אתי  אתמת.  הותיתה 

אי  תיש.  תאת ממש תמתימות  ת"ל, ש שה  תומתוו  מ' שלום ת מ  הי' המה"ת 

אישמ לתאמ תאת תיום, איש לא ה ת לתתל תקו תאותם ימים, מציאות תתאת 

תקו.  מתולתי  התהלתו   . . ומתתים  מאשי-ישיתות  תם  קיימת.  היתה  לא  ישוט 

איש לא ה ת לתשות  ל אישמות של תיתול תקו, ליתי תואו של המתי המיי"צ 

התקתים  ות ת'.  'תומה  תישיתת  תם  האווימה  היתה  שתו  ומותו  לאמה"ת.  ת"  

המאשותים שצמתו תישיתה היו של התתומים התת"תתיקים'. אתל לא מק תתה 

התייתתו התתומים שהתקמתו לתת"ת ולמתו  תייו ת'תומה ות ת'. 'הם תלטו 

תתל התהתתם התתיתית וימאת שמים שלהם. הם תלטו תם תהקיתתם  ל היתומי 

מצוה שותים. איש לא שמ  תתלל  ל התתמים הללו  ת שהתי ה ליותאוויטש 

מייתת  יאת למאו,  הימש  צתי  מ'  המה"ת  המה"ת  של  )תתמותותיו  לאממיקה" 

ת מך  תמשך  מאתצ'ותטת  שתמתיתת  וואותטמ  ת ימ  תת"ת  מותתות  ומתהל 

שת ים שתה )משתת תש"ת( – תתית תשתו וו תימ תת"ת, ה' שתט תשת"ט, 

מת' 1314,  מ' 22(. ו "  את"ק ת"ט  מ' ממת )ממתתת ת"ה מת"א תשי"ת(: 

"מק תתיתי ליותאוויטש מילתי אממיקה מקייתים  ל תה ו תיתים תמו אלו".

*	*	*

גידול פאות גם בזמן הגזירה

"מלתות תתוו תתמה תתימה לאתומ  ל היהותים לתתל ייאות, תימי התליתות 

הלך תתית אתת לתית התתתת לוממ תליתות, ושתת להתתיא הייאות מתתת 

לתות ו.

'ייאות'!  'ייאות',  תתתתו  וצ ק  ל צמו,  מצה  התתית  את  שיתש  "שוטמ 

יהותים ש תמו תמתות, שיתתו את השוטמ תתתף, והלה שתממ מית את התתית. 

תשהתתית התי  תשמתה לתית התתתת, אממ 'מה שקמה לי  תשיו  ם השוטמ 
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התוי, מתה אתי מתיו לתווו יתוק תתומה תימשת התותתה 'ישא ה'  ליך תוי . . 

אשמ לא תשמ  לשותו' )תתמים תת, מט(, שלתאומה איתה קללה יש תאו, והמי 

אישמ ללמות את הלשוו והשיה של התוי? אתל  תה תתתממ לי, שהשוטמ התוי 

צ ק 'ייאות', 'ייאות', והוא התתווו לתתף... שית תתומ תתה קשה להתיו'..." 

)ת' הליתות  ולם, מאש השתה, תתקי"א תי"ת תיומים ומשלים ה מה 5(.

עוד ע"ד מסירות נפש לגדל זקן ברוסי' הקומוניסטית
למה	בכה	הגר"מ	פיינשטיין	זצ"ל

שתים  שתלתתו  לאתמ  ממותיה,  לצאת  שהצליתה  תתיתים  של  קתוצה  היתה 

אמותות מאתומי מתך התמתל. שתיים מתותם, מ' י תקל תוטיק ומ' מוטל קותליתמ, 

תשלתו את  ל-יתי המתי מליותאוויטש לתקמ את היותק היתו  התאוו מתי משה 

שיצאו  ותקו  יאות  תתיתים  ם  שתי  מואה  משה  ומ'  אליו,  תתתתו  הם  יייתשטייו. 

 תשיו ממותיה הקומותיתטית. מ' משה התימ היטת את המצת שם, והוא לא היה 

יתול לתלוא את יליאתו. הוא שאל: תתתימו לי, איך שממתם שתת? איך הצלתתם 

לתתך את הילתים? ומ' י תקל תוטיק  תה תך: תמימה אתמת היתה לתו? לא היתה 

לתו תמימה! ותשמ' משה שמ  את תה, הוא התתיל לתתות.

מה תל-תך ממתש תתשותה התאת, "לא היתה לתו תמימה"? תתי להתיו את תה 

צמיך לתשות  ל המציאות תמותיה תאותם ימים. תשאתה תמצא תמצת של תתתת 

תישות וייקות תיש, שתו אם לא תלך ל תות לא יהיה תתף ולא אותל, ואם הילתים 

לא ילתו לתית התימ אתה תיוטמ ויתמקו אותך לתית התוהמ - תמצת תתה התיים 

הם מלאי תיקות. לי מים אתה מתליט שאתה מת קש, ולי מים אתה אוממ: איו 

מה ל שות - ייקות תיש. היו המתה יהותים טותים ואיילו מתתים שהלתו ל תות 

תשתת ושלתו את הילתים לתיתוך קומותיתטי. תאת היתה המציאות.

יתקל  תה "לא  תתת ו, אתל תשמ'  ולא  תם תאלה שהתתתמו תאמי  תתוו שהיו 

היתה לתו תמימה", מ' משה תית יתאום שאצלו תה היה תישטות. תמו שאתם לא 

צמיך לתשות תתי לתשום - תתה היתה אצלו היהתות. לא היה יה איתשהו מ שה 

תתומה - ישוט לא היתה תמימה. אצלו היהתות לא היתה משהו מתוץ לתיים: אתה 

תי ואותל וישו, ותוץ מתה יש תם איתישקייט, אלא אלה התיים - תי הם תייתו. ומתה 

התי ל מ' משה תל-תך,  ת שתתה.

)התוו תות, המת שתתי תלתטיצקי, )אה"ק, תש "ת(  מ' 21(
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מילואים והשמטות
לח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פט"ו: מניעות מצד כיבוד אב ואם54

מרן החפץ חיים: 

תאמר לאמא שאתה רוצה כלה שרוצה בחור עם זקן

הותיף מתיתו ]התמ"ת קתיתתקי[ שי ם תא תתומ להתיץ תיים שאמו מוצה 

לו  תתת אמו, אממ  לו שי שה  לוממ  מצה  לא  תיים  והתיץ  התקו,  שיתלת את 

התיץ תיים, תאממ לאמא שלך שאתה מוצה תתאת תלה שמוצה מק תתומ  ם 

תקו, ולתתוף אמו התתימה שיתתל תקו" )ת' קותטמת מתתת תותה - תומה ]ליקוטי 

הותיתתתמת,  תתלי'  להמת  שליט"א,  קתיתתקי  התמ"ת  ממתיו  ששמ תו  תתמים 

אה"ק, אלול תש "ת[,  מ' יט(.

מרן החזון איש: אין להורים להביע דעה בענין גידול הזקן

"הי' תו תומה אתת שהומיו התתתתו תתל תוקף שיתתל תקתו, ותשתת  לתיתו 

שתתו"ל ליתת ולתותות הי' מתלת תקתו, ותשתתמ לישיתה תיתל שות את תקתו. 

תתומף תשי"ת תתיישת ש ליו להתליט, אם לתלת או לתתל. ושאל את מתיתו 

]התתוו איש[ והשיתו: גידול זקן מנהג ישראל הוא, ואין להורים מה להביע 

דעה בזה!" )ת' מ שה איש – תולתות התתו"א – ת"א  מ' קתה(.

"תם שמ תי שתתומ משוויץ שתהיותו תאמץ ישמאל תיתל תקו ולתש לתוש 

אמוך, תשש שתאשמ יתתומ לשוויץ תממאהו התתש יתששו הומיו לשלות את 

תתיהם לאמץ – מתמו שממו ]התתו"א[ אממ לו שאיתו צמיך לשתות את לתושו" 

)משימת המשתית התה"צ מתי תת ייה, תתיתה תת' מ שה איש ת"ת  מ' תת(.

54. תתות   ת היתו התתמים מתי ים תתוממת  תיו תיתות או"א, מאה תתמי תת"ל מתהילים המותאים 

תשיומי תמתה לתמתי יותף יו"ת תממ"א ת"ת: "אממו תתוהמ ת"א תוף תף קת"ת תמתל אמתו  "ה ת תשה 

 ל שצי מה ללתו אתי' אף שתתתוותה להימישו מ תותת תותתים ולתו מתה ולא תתתה לתתל לתתימיו 

 "ש".
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מרן החזון איש: "זקן אינו מדת חסידות, אלא עיקר"

"שאלתי: מתת תתיתות שההומים יהיה להם צ מ מתה, מה  תיף? ושאל: 

תתיתות,  מתת  איתו  תקו  ואממ:  תקו.  תיתול  לו:  אממתי  תתיתות?  מתת  איתה 

אלא  יקמ. מתת תתיתות היא התהתה שהתומה תומשת מק מיתיתים, מתתיתים, 

שיצט מו  למה  והותיף:  הוא  יקמ.   – לתולם  התומה  תמך  שהוא  מה  אתל 

ההומים, אתמתה, הם צמיתים לשמות. ]תשתאתי התיתה, אתו אממו לי הומי 

ת"ל: התלטת לתתל תקו, טות![". ]"ימקי הומאות והתמתות ת תותת ה' מממו 

התתו"א תצוקללה"ה" – ממשימותיו של התה"צ המשתית מתי תת ייה, תתיתו 

תת' מ שה איש )תולתות התתו"א( ת"ת  מ' תת. והו"ת תתה תם תת' יאת תקתך 

הלתה למ שה – ימות"ו, תשת"ת –  מ' ית[.

"דער בפועל דַארף זיין ניט מיט דעם גרעסטן תוקף"

תמ תה  ל שאלת תלמית שאמו תמשה ממתו להומית את תקתו )"אוו ָאו ת ם 

)תאתמות-קותש אתמו"מ מוהמיי"צ  וועגן שבת"( השית  ניט טרַאכטן  זי  וויל 

ת" , תי"ת  מ' תקה( "תתות הומים התה תמתה יתו ה תלוי' תם תהתתתוו ואויו 

התתומ תאממם ת"ל, אית ת מ מייתיו תַאתַאמף תייו תיי מ אייתיל מיט א אמת'ו 

תמך אמץ, ָאת מ ת מ תּיו ל תַאמף תייו ניין מיט דעם גרעסטן תוקף".

איסור הסרת הזקן משום מנהג אבות

ת תיו איתומ התמת התקו משום מתהת אתות – "אל תטוש תומת אמך" – 

מאה ל יל ת"ת י"ת ותמילואים לשם.

שיטת הגאון רבי אהרן קוטלר

בדין בחור שהוריו מתנגדים לגידול זקנו

התמ"א  מתיתו  ליתי  ]הייתו  ליתיו  שטת  תקו,  שתיתל  הישיתה  מו  "תתומ 

תצומה  לתך  מתתתתים  הומיו  תאשמ  תישו,  את  תמת  הימים  תאתת  קוטלמ[ 

מתיתו: לתתל התקו  לו  תקתו, אממ  ותומשים ממתו שיתלת את ש מות  תתמצת, 

תהתו אתותיתו ואתות אתותיתו. ומתיוו שמתותמ ת'אל  יהותי, תה  הוי מלתוש 

תיטוש תומת אמך', איתך מתוית לציית להם" )ת' "אש התומה" – מאת המת אהמו 
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תומתקי – ת"ת  מ' מתה, תשם "אתת מותיקי תלמיתי התמ"א קוטלמ תצ"ל תלייקוואות, ת"ת 

מוילת וממתיץ תומה"(.

פסק הגר"י קמנצקי – אין זה סתם חומרא

ת תיו תתומ שמוצה להתמימ  ל  צמו שלא להשתמש תמתותת תילות – 

תתמים  "אלא  תוממא,  תה תתם  להומות שאיו  יש  תתו  תו,  לת ומ  להומיו  איו 

שיש תהם ממש", תמתואמ ל יל תמילואים לת"ת י"ת תתשותת התאוו מתי 

י קת קמתצקי תתימו "אמת לי קת"  ל ת"ת השו" .

"הוריך ישלימו אתך מתוך נח"ר"

"תמ תה  ל מתתתו, אמת התתמ תי צ מ תתול הוא תש ה שההומים יתיו 

יות  אתי ש ל תמה תתמים התו צמיך  ממתיקים תתמו  וממתיש התתי תצ מו. 

לוותמ תתתי ל שות תת"מ להומיו ומה תם תתתי למתו  לתמום להם אי ת ימות, 

ואתיו  אמו  איש  תתתית  תשמיא  תמילי  לא  אתל  ת למא  תמילי  תה  תל  אתל 

תימאו ואת שתתותי תשממו ויתו  תמשת תת"ל  ל יתוק תה.

"ו ל יתות תה הותתש תאתת השיתות יי' התתות תאלו הי' תתות איש אתיו 

ואמו תשממו – לתתתם תתל מיתי תיתות הומים תמו שהוא  "י תיתי התומה ו ות 

תהילתה תתולה תמתוימ תתתמי תת"ל תמ לת המהתמים תתתות הומים. אתל 

 ם תה התה – ומקתשי תימאו שצמיתים להתתתמ תמתת ימ"ש, שאם ההומים 

מות ים לקיים היתומ מצוה או תיית ל תימה – לאיתה ט ם שיהי' – צמיתים 

לימא מו המקתש אשמ שם שתיתתו ית'.

"והתה ת תיתו הימטי אשמ התליט ת תה"י תהתלטה טותה שלא לה תימ 

תת"ל  מתלמיתי  תלמית  לשום  התתתי  לא  שאתתי  התם  התה   – תקתו  ש מות 

ל שות תו מתלי לתתו  תש מות תקתו, מט ם תי  תיתים תאלו צמיך התלמית 

ל שות מהתמתו  ל ת ת  צמו ולא  "י יקותה55, אתל התל יות ים  ת תמה 

מאת  תמאת  לי  יקמים  שי'  התלמיתים  תהתהתת  ימ"ש  ושאמי  תיתי  תה   תיו 

ותוממים לי תתת מות מת – והתתי אוממ לו יישמ תילו והתתי מתמתו תי יצלית לו 

תיתו  י"א   ,947 מת'  תליוו  תת"ת"  ת"תימ  )תת'  תותות  תתתמ  אתמהם  המת  של  תתתמותותיו  55.  ת"ת 

ה'תשת"א(: "תתומ שתיתש למתי ואממ לו שיש לו תתמ שאיתו מ ותייו לתתל תקו, אך אם יאממ לו המתי 

שיתתיל לתתל תוותאי יתתים –  תה לו המתי: 'אתי מוצה שהוא יתתל תקו ואם אתי אוממ לו, לא יהי' מצותו 

שלו וממילא לא הוא יתתל את התקו . . .'".
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ותמותתיות תתמיאות  מות טותה תתשמיות  תותף  ל  ותימ"ש,  השי"ת תלימות 

ותהתתתמות תאהלה של תומה תהצלתה, ואתקשך אשמ לתל למאש תתימ תל 

צ מ מלתך ות] ת[ה"י התל יתותמ תתי טות והומיך ישלימו אתך מתוך תת"מ, 

לך  י תמ  והשי"ת   . . הלת  שמתת  מתוך  ות תותתך  תלימותך  שקות  ואתה 

תתשמיות ותמותתיות". )אתמות-קותש אתמו"מ מוהמיי"צ ת"ת  מ' שט-שי(.

חשש שהדבר יפגע בבריאות אמו

מ תה )משתת ה'תש"ת( מהתה"ק מליותאוויטש לתתומ שה לה תיקותיו 

אם לתתל תקו ותיו תששותיו התתימ את תתותת אמו לתתמ ואת התתתה שהתתמ 

)"מתי ות מצת  יי"ת  – מאה לקמו תתמוך תמילואים לת"ת  יית  תתמיאותה 

ימתתה"(.

לא יפסיד את ההתקשרות לאביו

"יתתו שתתלל קיום מצותו של המתי, לא להתימ את התקו ותתומה, ימתתו 

 ליו אתיו ואמו. אתל, תית ו ש'אתתת אתיו ואתתת מתו של מתו קותמת', ליי 

ש'אתיו התיאו ל וה"ת ומתו . . מתיאו לתיי ה וה"ת' )ת"מ לת, א – תמשתה(, 

)שלא  מאשמ  יותר  למתו  ההתקשמות  להיתית(  )שלא  לו  תות   להיות  צמיך 

להיתית( ההתקשמות לאתיו . . ותותף לתה: האמת היא שתאשמ יתתהת תמצותו 

של המתי לא ייתית את ההתקשמות לאתיו ]שהמי קיום מצותו של המתי הוא 

מ"  או מל"ת של תורה, והתומה היא תו שציוותה  ל תיתות או"א[, ותתויו 

של תתמ ימאה שהי' תה תתיוו תלתת, תי, המותת איתו אלא לש ה קלה תיותמ 

תלתת, ואת"ת יי ל  ל אתיו שתם הוא יהי' תתית של המתי! )תומת מתתם – 

התוו תויות – ת"ף מת"א ה'שי"ת,  מ' 164(.

שיטת השו"ת דברי יציב

"אינו חייב לשמוע לאביו... לכו"ע אל ישמע לו"

האמיך  לו,  לשמו   תיית  התו  האם  תקתו  לתלת  לתתו  המצווה  את  תתתוו 

תמקום  ואם  את  תיתות  מצות  תתמי  לתאמ  תקת"ה  תיו"ת  יצית  תתמי  תשו"ת 

להשיטות  תמתימיים,  תתילות  תיתו  תתתתוו  תק"ה  שם  וה לה  איתומ,  תשש 

וותאי  ת"ל,  התי  והיותקים  והמאשותים  לו  לשמו   צמיך  תתויה  תשייך  תמק 

תאיו צמיך לשמו  לו, שאיו תה שייך לאתיו ותו"ק.
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ו ות תמאה תתיוו שלהמ שה מוקת תמשתיות מתות יש איתומ תומה תתילות 

תמתימיים אלא שאיו לוקיו, ותצמת צתק תיו"ת תי' צ"ת ת"ת יתק תהוי' איתומ 

תומה והתמתים לתתמ ה' הולתים תתקו מתותל, ותימט מ ת שמתו המתלתים 

תת מ מת"ל ויהיה תתת המשתיתים, א"ת לא תמ  מקתיש שיתק היש"ש שאל 

ישמ  לו, ו תיף מיתיה תהתם  ותמ  ל מצות אתיו תקום ו שה, והתא מק תשת 

ואל ת שה, ותתתמ שלקצת היותקים הוי' מו התומה, ותימט שהתוה"ק ותימי 

המקותלים התמימו מאות תתה, תתה"ת הקתלה מתמ ת. )מאה לקמו תמילואים 

תיוו  תיתו  תתיתוו  וא"ת  תמתקתתו  תתת  תתק"ו  ושם  ת'(  ומ תה  ט תה  לת"ת 

ותיוו  הת"ל,  היותקים  תילותתת  תליא  תמתימיים  התקו  תתילות  התיו  ש צם 

שתות  לתיו תומה, אף שאתיו מוצה ליתוק תהמקיליו תוותאי שהמשות תית 

התו ליתוק תהמתמימים, ושויא אתישיה תתתיתה תאיתומא, ושות אייתו תיית 

לשמו  לאתיו ל שות תתמ שהוא יותק להתמימ, ותימט תשתות  לתאומייתא, 

וא"ת לתו"  אל ישמ  לו ותו"ק.

שיתי'  תאתיך  שיתקיים  תטותה  תקותי  שתתת  התשותה  תתוף  ו "ש 

לאוי"ט תתי אם תתם לתך ישמת לתי תם אתי )משלי ת"ת ט"ו( ואתמתה יהי' 

השי"ת  יתתהו  תאת  ותשתמ  תומה,  תת ת  התתהתותך  ת יתיו  ותשות  ממוצה 

למאות מאתך תתוך תל יוצ"ת מות תתת אמת, תתים ותתי תתים  ותקים תתומה 

ותמצות  ת יתתה תקמות מאות למאות תתתמת ציוו וימושלים אתיה"מ.

פסק השו"ת מנחת יצחק – אינו מחוייב לעשות רצון האב

ת"ליקוטי תשותות מתתת יצתק" )י"ל  "י תו התאוו המתתמ שו"ת מתתת 

יצתק( תק"ה תו ת תיו תיתות את תשהאת מתתתת שהתו יתתל תקו וה לה ת "י 

ו ייו  תמי'(  ואתי  ת"ה  ה"ת  ולוה  מלוה  מהלתות  )י"ת  למלך  המשתה  מ"ש 

תתימו תשו"ת מתתת יצתק )ת"א תת"ת אוי"ת(, תת' איתומי תמתתו תקום ו שה 

– תמומים מאיתומ א' תאומייתא תשת ואל ת שה, ותם תות  תתמי המ"ו )יומא 

תף  ת( תמיתוי תאיתומים קלים תמומ מאיתומ א' תמומ. וא"ת י"ל תל שות 

מצוו האת ול תומ תתתימות תקום ו שה  ל תתמ האתומ מתתמי קתלה, תתשת 

איתו מתויית ל שות מצוו האת.  א', תתתה   ת"י ת ותמ איתומ תמתתו תי ם 

תקתושה,  התתהתות  לתמה  תיתי  תיית  הוי  התקו  תתתלות  "ותיותמ  שם  ותיים 

וצ" ".
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פסק הגרי"ש אלישיב – אין לשמוע לאביו

תתמי התמי"ש אלישית תאם האת תומש מתתו לתלת תקתו תמתותת תילות, 

איו לשמו  לו – מאה ל יל תמילואים לת"ת י"א )"מתותות תילות"(.

דעת מרן הגראי"ל שטיינמן

בדין בחור שהוריו מבקשים ממנו לגלח זקנו

עם מכונת גילוח או סם

"תילות התקו תמתותה . . תותאי אתומ, ואיילו לתלת  ם משתה איו מאוי 

מיתי ממאית ה יו, שתמאה שתילת  ם מתותה. ואיילו אם הומיו מתקשים ממתו 

לתלת, לא ישמ  להם" )תשם התמאי"ל שטייתמו  "י התתמותא שלו, המת משה יהותה 

שתייתמ, תמת"  תיתמ השתת, תה שתט תש "ו(.

פסק שו"ת תשובות והנהגות – בודאי אין לו לשמוע לאביו

תשאל  )ת"א תתקת"ט(  להתמ"מ שטמתתוך  והתהתות  תם תשו"ת תשותות 

תתתוו תתומ שאתיו ציוהו לא לתתל תקו ויאות אמותות אם לשמו  לו והשית 

לו  ול שות  ולהשקותו  להאתילו  מק  שתהו  תאו  איו  ואם  את  תיתות  תתיות 

התמ"א  לשיטת  ואיילו  תיות.  איו  ל צמו  מתו  שמתקש  תאו  אתל  צמתיו, 

תתיאומו ליו"ת תו"ת מ"מ תאף שאיו תיות תתות את ואם מ"מ מצוה יש תם 

תה"ת )מק לא אלים לתתות ל"ת שאיו תתה תיות( – מ"מ אם תיתול תקו ויאות 

מתתיקו יותמ לשמומ  צמו מתטא ו וו ותתמ לתטא ]מאה ל יל ת"ת י"ה אות 

ת[,  תיף לקיים המצוה לשמומ ל שות התומה והייתו ל שות תתמים ותייתים 

לו  ומאוי  את,  תתיתות  קיומית  לקיים מ"   לו  ואיו  ומצוות,  תשמימת התומה 

לשאול מת ת"ת המתימו. והותיף שם תיש תם לתלק תיו תקו לייאות אמותות 

תילות  תמתותת  שתתקו,   – יט"ו[,  ת"ת  הת"ל  משה  תאמ  תשו"ת  תם  ]תמ"ש 

ותם  ובודאי אין לו לשמוע לאביו,  ]מאה ל יל ת"ת י"א[  תתולי  ולם אתמו 

תתם או מתימיים יש אותמים משום לא ילתש תתמ שמלת אשה ]מאה ל יל 

ת"ת י"ת[, אתל היאות האמותות איתו אלא מתהת ותיתות מצוה ויתול לוותמ 

תמקום תיתות את ואם )והתיא שם תיתוק לתה מהמותא שהאמית"ל וויתמ  ל 

טתילה תצווי אמו תשאיו תתה אלא תוממא(.
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דין בעל תשובה שהוריו מתנגדים לגידול זקנו 

ה לה תת' ואיו למו מתשול )י"ת ת"ת( ת תיו ת ל תשותה שהומיו מתקשים 

ממתו שיתלת את תקתו, מיתי שלט תתם איו התקו ייה לו, ויש להם צ מ מתך, 

יש מתלוקת תיותקים האם צמיך לשמו  להם או לא, ואם אותו תתומ ממתיש 

ומתתיל אותו מהתתמה המ ה שתה  לו להתתתק תימאת שמים,  שהתקו  ותמ 

הוא תמצא, ואם יתלתתו, יתול התתמ ליתו  ולהתיק לו ת תותת ה', איתו מתוית 

לשמו  להומיו )לתו" (, תיוו שתייו המותתיים קותמים לתתות הומיו. וישתתל 

למצות את הומיו וליייתם תתי שיתתימו לתך תלת שלם.
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מילואים והשמטות
ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פט"ז: מניעות מצד שידוכים )ושלום בית(

בענין גידול הזקן כשהוא )לפי המדומה( סיבה למניעת ההצלחה בענין 
השידוכים ושלום בית יש להתבונן בדברי רבותינו גדולי הדורות כדלהלן:

שיטת מרן החפץ חיים זצ"ל

ע"ד מניעות לגידול הזקן משום שידוכים ושלום בית

n
 תתת ממו התיץ תיים ת"קותטמת תיאמת אתם" )הקתמה וי"א(:

אין להקטין הזקן אפילו במספריים
איילו  התקו  להקטיו  ושלא  תתה  להתתתק  ישמאל  לתלל  מתה  מצוה 

תמתימיים.

לפאות הזקן – קדושה כמו חפץ של מצווה

ותתמותי תשהי' תשת  איש יהותי הי' תשת  תיאת מאשו ותקתו56.

ההנהגה להסיר הזקן – יש להפליא מאד

המתה  אצל  ת ו"ה  היקמ  תהיום  ת שה  מה  מאת  ל  להיליא  יש  וא"ת 

איתה  אצל  תם  התתולות  ת יימות  מקומות  ותאיתה  התתומים  מצ ימי  מתו 

תשואים ותמי שלא תא  "ת שום צווי ה' מ ולם ת"ו.

סיבות התחלת גילוח הזקן במדינות ליטא ורוסי'

יש תמה תיתות אך התיתות  ואוממ לתישי של וו התה שהומתל ת ו"ה57	

56.  הייתו תהי' ישוט להם תאיתא קתושה ליאות התקו תתיץ של מצוה – מאה שתו ות לת, ת, שהתשת  

צמיך ליטול תיתו תיץ של מצוה תתוו תימ תומה או תיליו.

57.  אתל ליתי"ת "לא תמצא איילו אתת תאלף" שהתימ תקתו תמתיתות ליטא ומותי' )ממו התיץ תיים 

שם י"א(.
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ל' ת  י'יוי  יתי ה  ת'תמוו  ת'שואיו  ת'ת'י'ל'ה'י'ם  ותימתו  שת ה  הם  המאשיים 

ה'יקמ י'אוש מ'תלת. ותתאמם אתת לאתת58.

החשש לגידול הזקן מצד שידוכים – זהו טעות מעיקרו

א( יש שתושש שאם יתתתל תקתו יתתיקוהו לתתומ שתא תימים ויתמתקו 

מלהתתתו  מו ותאמת תהו ט ות מ יקמו תי קותם שתוצמ האתם תתמ הותו לו 

תיוותו ותמו שאתת"ל שאמת ים יום קותם יצימת הולת תת קול יוצאת ואוממת 

תת ילותי לילותי ותו'.

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

ולתת ת"ת הוא תתמוו תאמותה תי ליי מה שיתו  מתומתתו הקתושה ותו 

מאמיתים תל ישמאל שהקת"ה הוא אל  ולם ומשתית  ל תמואיו להתמיו להם 

תל צמתיהם ותו  תיתי התוות ותתתתית ומה' אשה לאיש היתתו שתשתיל שאתם 

]אוי  לו  י תת מלהתמיו לו אשה המאוי'  תקתו  מקיים מצותו שלא לתלת יאת 

ואתוי למי שתושת תתאת  ל תומא  ולם יתתמך[.

השגת שידוך ע"י גילוח הזקן – האמת הוא בהפכו

והתה תאשמ תתקומ היטת  ל  צם התיתה תמצא שהתתמ הוא תהיתו תי 

תתת שלא ימצא ת"ת תו  "י תקתו ת יתי אתשי תלי שם יתתהו ה' לתו ולתתת 

ת יתי אתשים ישמים תי ימאו התל תומתו וישמו וימצו להתתתו תוקא  ם איש 

תתה.

הפסד שידוך משום גידול הזקן – בודאי הוא לטובתו

ומה שימאה ל יתיו שמתמתקים ממתו איתה אתשים  תומ תה שאיתו מתלת 

תקתו תותאי הוא לטותתו תי איו מאוי להתתוות תהם ותמו שתתות תי לא יתות 

יתיהם  ת ולתה  הצתיקים  ישלת  לא  למ ו  הצתיקים  תומל  המש   ל  שתט 

והתותה ש "י התתתקותו תהם יתמום לו לתתוף לשלות יתו ת ול תמותם ולתך 

מתתת הקת"ה שלא ייול תתומלם.

58.  ות  תיות מתתולי מתותיתו תתיתת התתלת תילות התקו תמתיתת ליטא ותו' – מאה ת' התמת יתים – 

תקו ת"ת י"ת ה מה 4 ) מ' תמ( ותמילואים לשם.
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פרנסה והפסד  בית  שלום  הפסד   – הזקן  קישוט   ע"י 
"לשמחה מה זו עושה"

ותם  ות תמה תתלות תמצא תתשתוו התה מ יקמו שאף ליי ת תו שתות  

מה'  ל תמ  הוא  צמיך  תוותו  השתת  אתמ  שאף  לת ת  הלא  ליו  לתוותו  תה  לו 

שתהא לו תוותו לתתת מות ושיתמיו להם ימתתתם ויתתו לתתים התותים ושימאה 

שתי  לו  שיש  מי  הת   צמך  וא"ת  ה'  לו  הותית  אשמ  האשה  ותיים  ם  טות 

אצלו  הם  יקמים  אתותיו  תתמי  ותל  ותתמים  תאמת  אותו  אתת  ותת   תתים 

ותהימ לקיימם והשתי הוא תהיתו איתו תושש  ל תתמיו תלל ותשתיל לת ת למי 

יתיוץ האתוו יותמ להיטית הלא מותו לתל תי ל תתו התאמו התמ למשמ תו 

יתיץ לאשמו ולהיטית מ מתו תו ת תיו התה האיש אשמ מתתתק שלא ל תומ 

 ל מצות השי"ת ושם תטתותו תה' תותאי יותל לקוות לו שיתמיו לו תוות התוו 

אשה משתלת וימאת אלקים ושתהי' לו ל תמ תימי תייו )תמאממם תתה  ותמתו( 

ושיתתו לתומ ישמים וישמת תהם תתית לשלתתו משא"ת מי שאיו שם תטתותו 

תה' ותמ מתמך המצוה הלא לא ימצה ה' להיטית אשמ תתת אהתה ותו שקוה 

להשית  "י קישוט תקתו יהיך לו תלילה לממה ול תה לתתוף  "י תתמוו ימתתה 

ושאמי תיתות המצויים  "י שלא תהי' תמתת ה' שומה תתותם ולי מים יתי  

ת"ת  ותאמת  תו  ושה.  ואת לשמתה מה  תיתו  שיתתותת לממתוק למצוא טמף 

מתואמ תתתתי הקותש ש תומ שיתתתק לקיים מצות ה' תותה לתומ ישמים.

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

. . . תלל התתמים צמיך האתם לת ת ש "י קיום התומה לא יתותת לו ת"ו 

שום מי ותא ואם ליי  יתו תמאה לו שתתתת לו שום מי ותא  "י קיומה ית  תי 

תותאי מתומו ליתיו טותה יותמ תתולה תמקום אתמ ותמו שתתות תל לא ימת  

טות להולתים תתמים.

ע"כ	מקונטרס	תפארת	אדם	למרן	החפץ	חיים

המחשבה שע"י גילוח הזקן ימצאו שידוך יותר בנקל – כבר 
דחה הקדוש ה"חפץ חיים"

ותתמ  תתקל,  יותמ  שיתוך  ימצאו  שתתה  מתשתה  מתוך  שמתלתים  "ויש 

תתה הקתוש ה"תיץ תיים" תצ"ל תתימו "תיאמת אתם" תיתה תו תטות ט ם, 
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ותמומ שתייתים לתתך היום את התתות לתיש תתו תתול תתומה ותמתות טותות 

לתה שום  יהא  לותש מלתוש אמוך שלא  או  תקו  ומה שהתתומ מתתל  וימ"ש, 

ואת תתתה לתיי תא תשמיא  התמ ה תמי לתתומ לתתות  מו תומלו ל ולמים, 

לתתות  להתתיש  התימ  תתתי  למתתתות  ומאוי  תישמאל.  לתיאמת  תית  לתתות 

לתתות  מי  אצלו  ם  הוא שיקת   טותות  ומתות  וימ"ש  תתומה  התתלות  שמק 

 תיתו!" 

בעיה"ק	 החרדית	 העדה	 ראב"ד	 שטרבוך,  משה	 )להג"ר	 והנהגות	 תשובות	 שו"ת	

ירושלים	ומח"ס	מועדים	וזמנים(, ח"ה	סימן	רס"ד

מרן החפץ חיים:

בת ישראל הרוצה באותו בחור עצמו אם יגלח זקנו, ואותו 
בחור בעצמו איננה רוצה כשזקנו מגודל, אין בה סימן ברכה

"ת ימ מאתיו, מקום משתו התאוו צתיק התומ ת ל התיץ תיים הי' מ שה 

. . שאתת מתתומי תמת . . התית תקתו מתותל והי' יתו  ומיומתם לתל ש י"ת 

יש לו קשוים תתולים ת תיו שיתוך, ותא אתיו ליתי התיץ תיים תצוק"ל תתומ 

את"ת ומ"מ שיצוה לתתו להתימ תקתו תתי שיהי' תיתו )הייתו תית אתיו( להשיא 

אשה לתתו תאשמ מצוה  "ת, ו ל תותל תמיהתו השית לו התיץ תיים שתת 

ישמאל המוצה תאותו תתומ  צמו אם יתלת תקתו, ואותו תתומ ת צמו איתתה 

מוצה תשתקתו מתותל, איו תה תימו תמתה, ואיו לו להצט מ תמה שהיא איתה 

מוצה תו וה' יתמיו לו תוות יותמ טות והתוו" 
שו"ת	באר	משה	)להגאב"ד	דעבריצין(, ח"א	סימן	סב59

מרן החפץ חיים:
אם בזיווגך שלך אף הוא כביכול מלאכתו אינה קלה --כלום 

סבור אתה שבגזיזת הזקן תהי' מסייעו?

תלמית תתם תתול  אתמך אתת,  שתמאתיו הי'  ]של התיץ תיים[  "תישיתה 

וימא שמים, ומששמ  תי ת תו של ממו התיץ תיים איתה תותה מאלה שתותתים 

תתמ תה תומם לו תקלות  והי'  תתהמ תיותמ שלא לתתו  תתקתו,  תקתם תמתימים, 

תתמ  המתותתים  תיותמ,  והתוו  טות  שיתוך  תקשמי  אף  מת  י ם  תשיתותיו. 

59.  מותתו הת ות תתיו תיתול התקו תשהוא תתיתות לציווי הומים – תת' התמת יתים תקו ת"ת יט"ו,  יי"ש 

תאמותה.
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תמם מששמ ה המשותתת שתה  תה לתה והתל  מת להיתממ תתי טות,  תתמצו 

תתתומ   -- ולמאותו  לתוא  איילו  תימתה  מתותל,  תקתו  תו  יתותמ  תתתתות  אשמ 

ת ל תקו איו היא מוצה תשום יתים.

"תתמ האתמך תתו תיתי תיש אל הישיתה ותיימ את ה תיו לתתמיו.

ותי מה תשאמ תיתך ל שות המי תתויו של תתמ  מילא  לו הללו:  "אממו 

יישאמ  שמא  תשש  שיש  ותייתות  הוא,  תמומ  איתומ  אשה  תלא  שמוי  להיות 

שתו  ומתיווו  ותמה.  תמה  יי  תתול  שאיתומו  תתמ  ימיו,  תל  מווק  ותלילה  תת 

אישמ שמו המאוי לתטל תתיתת התקו -- תתמ שיש תו משום תשש איתומ, מיתי 

איתומים תתולים ותמומים. 

"תתתת האתמך אל התיץ תיים ותיימ לו את המאומ , תיצת תתתטל שיתוך 

ואף  תקתו המתותל,  תה ותתמה קשיים תתקל ליתי תו תשיתותים אתמים תתלל 

התתימ ליתיו את ה צה שהשיאוהו תתומי הישיתה.

תלום  איו תה ממש.  תו  תיים,  צה  לו התיץ  אממ  אל תשמ  להם,    --  "

אשמ  יש  תתומות?  מיתי  תל  ו מותות  אמותות  משא  מתתות  מימיך  מאית  לא 

תמצא תמתתת תתאת למ לה מששים או שת ים קמותות ותל אתת מהם מלא 

ואם  קטמ אתת.  ומושך  תותת  אלה  תל  ואת  שותות  תתומות מתתומות  ותתוש 

י לה  ל ת תו של מישהו ל תומ לקטמ ולתיי  תמשיתת המשא התתת התה 

 "י תתייה מאתומ, תלום לא לל ת ולקלת יהי' ת יתי תל? והמי ממש תך הוא 

ואם תתיוותך שלך אף הוא תתיתול  הוא יתתמך מתוות תיוותים,  תם ה תיו התה. 

מלאתתו איתה קלה --תלום תתומ אתה שתתתיתת התקו תהי' מתיי ו?" ]ה מה: 

המתתים תתתי תמק שמ שה הת"ל אימ  תתו אתיו של ממו  שות שמ תי מא' 

התתוו איש תצ"ל[. 
ס' משלי	החפץ	חיים, סי' ל"ה	

וכי האשה עושה אותו ליהודי?

תה הוא מיומש תתומה תמו לא תאתל תתימ ממ"ה הקת"ה ציווה  "הלא 

 ל אתילת תתימ ות"ה ציווה ת"ת  ל לא תשתית את יאת תקתיך ולא תל האמץ 

תתותו שמואה מ שיהם. מאי שתא תתומ או תשוא אשה,  ותי האשה  ושה אותו 

ליהותי?"
ס' יתידות	אהלים	)להג"ר	יואל	אב"ד	שנלנקי, נדפס	בהסכמת	ה"פרי	מגדים"(, פרשת	נשא
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אין לעבור על שום דבר מפני הנשואין

משום  תו  ת"י  יש  מתימים  אף  "י  תותאי  ותה  תקתם,  יאת  "לתלת   

תתוקותיהם לא תלתו..איו ל תומ  ל שום תתמ מיתי התשואיו" )מיימי תתתימה 

תי לא יקתו תשים ליתי התי ם לשלשים שתה אם לא ילתישו תמלתושיהם(.  

סופר,  מרן	החתם	 של	 תלמידיו	 מגדולי	 מאונגוואר,  )למהר"ם	א"ש	 אש	 אמרי	 שו"ת	

תרמ"ד( חיו"ד, סימן	נה

יש לאסור אפילו לבחורים שהן פנויים בלא אשה

 "ומתימיים..ות"ש  "י תם.. מיתי ממאית ה יו יש לאתומ, איילו לתתומים 

להם  וילתו  לתשואיו  ת"ש  התושה,  מיתי  תו  ש ושיו  תלא אשה,  יתויים  שהו 

תתים.. ואיתא תתוהמ תתמ תשא תאתמא מתה תקל"ט  "ת תתיקתא איהו  יקמא 

תתל תויא ותל התומא תתויא תתמ תיקתא אתיל ותלא תתיקתא תליא"

 – פלאג'י	 חיים	 רבי	 הגאון	 של	 בנו	 פלאג'י,  יצחק	 נסים	 רחמים	 )להג"ר	 ללב	 יפה	 ס' 

איזמיר, תרמ"ד( ח"ה	סימן	קפא, ס"ק	ב-ג

זקנו  שיגלח  אב  כיבוד  בתורת  לבנו  לצוות  לאב  א"א 
במספריים בכדי שישיג זיווג

תתקתוק  התהתתו  ותל  תמצות  מתקתק  ותמת  ימא  אתת  מתתומ  "תשאלתי 

היות  תשאלתו  ותישו  תת"ל,  שהתמימו  תהו  תל  תתיתתות  לתתו   שלא  מאת 

מותם  תו שתמ ט  תמתיתה  תי  ת מ  ליו  ואתיו  תקתו תמתימים,  שאיתתו מקצץ 

תתולם היותמ ימאים ת"ת מקצצים תקתם תתמך היתמ, ותימט שתם מתתים  ושים 

לתתו  מצווה  תיוות,  "ת  שישית  תמציאות  יהי'  לא  אתי  תקתו  מתתל  ותאם  תו, 

תקתו  ש מות  את  ויקצץ  המתה  יצתק  לא  והלאה  שמהיום  את  תיתות  תתומת 

תמתימיים.60 ו תה התממממ מאת השואל התם שתושש לתוממא של תת"ל, 

ת ת  שואל  ת"ו,  תאומייתא  תאיתומ  ימא שלא להתשל  תות  למצוה  אם  אתל 

תתמים ת ת תומה מה יהא ת תק תה... תמצא תא"א לאת לצוות לתתו תתומת 

תיתות את שיתלת תקתו תמתימיים, ואוממ אתי להתתומ התה אל תימא ואל תתת 

ויצלית  ואתמתה שתמו תיול משמים,  משום  ותש אם לא ישמ  לאתיו תתה, 

תתה ותתא שתושש להתמת תקתו ויתיו יאימ תצתומות קותש, שיתתיק תתוממות 

60.   יי"ש תאמותה. מותתו הת ות תתיו תיתול התקו תשהו אתתיתות לציווי הומים – תת' התמת יתים תקו 

ת"ת יט"ו.
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אמיתות  תם  לו  ויהי'  תו  תהתהתה  ישמת  אתיו  שתם  ותטותתי  תת"ל,  שהתמימו 

ימים תטות ות ימים.." 
שו"ת	משנת	בנימין	)להג"ר	אברהם	בנימין	זילבערבערג, אב"ד	טולישקאוו	ואח"כ	מו"צ	

ור"מ	בווארשא	ואח"כ	אב"ד	פיטסבורג	ארה"ב( סימן	נב

יודע אני כמה בחורים יראים שהזמין להם הקב"ה זיווגים 
על צד היותר טוב אף שזקנם מגודל

תילת מת מת  תתימיו  "תיצתי ליליל תתתמי התאוו התתית המיומתם מ' 

שליט"א מת"ת שו"ת משתת תתימיו הת"ל אתל תאמת יות  אתי תמה תתומים 

ימאים שהתמיו להם הקת"ה תיוותים  ל צת היותמ טות והמה ת ת ת לי תתים 

תשותים ומהם  שימים אף שתקתם מתותל ויאות אמותים להם" 
ס' כסא	אליהו	)להרה"ג	וכו' ר"א	רוסאף	– נ. י., תשט"ו( דף	ל, ב

"גלוח – אין לאיש ישראל להתחתן בו"

ת"ו  תתו  לו  וליתו  תו  להתתתו  ישמאל  לאיש  איו  ותתומה,  ". . . תלות, 
ותתותיו  תתיו  ישיא  ]תי[  הוי'  מישמאל להתתתו אל  ו "ת צמיך תל א'  לתללה. 

להתותים, תי תתה הוא  תותת ישמאל, תתי אלקים, להמתית תתול ישמאל תתתים 

טותים מתותלים תת ומיהם תתטי ים . .

התומה  יתי ת  וה תמ  האמצות  ה מי  מתותל  האתמותה  ת ת  "אמתם 

ולימותה, ישתם אתשים שלתתם תמה את ת' ותומתו ואיו יות ים תותל האיתומ 

]תתילות התקו[ שהוא תאומייתא, ו ותמ תתמה לאויו תתל יום מ"ל. ומ תמ מתה 

תהיתא  למא התי והוא  ות תתומ תימים אשמ צמיך למצוא תו ותתמה לו אשמ 

תתה תמאה תאה יותמ  "ת  ושה תאת ותאשמ מותי ים לו תותל האיתומ ותותף 

לתה תהתתם שתיהם מתתקו תתמ תה אשמ תתמך ממילא מתתקתים  ות תתמים 

שהם מ יו תה". 
אגרות-קודש	אדמו"ר	מוהריי"צ, ח"י, עמ' תיג

במה  בידם  הוא  טעות  שידוכין  בשביל  כוונתם  אם 
שמעבירים את זקנם

תתה... את  צמו  מקשט  ו י"ת  שיתוך  תשתיל  שתושת  תשתיל  "ואם   

תי  תקתם.  את  תיתם תמה שמ תימים  הוא  ט ות  שיתותיו  תוותתם תשתיל  אם 
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ממ"ת אם התלה היא ימאת ה' תתמצה ליקת אותו תתתימת תקו ו י"ת ת טמהו 

תתהותים. ואם היא ת"ו ממשתיאי התקו. למה יהא ממתה לתימ להיות משותת 

ומיואמ )ליי ת תו( תתתי למצוא תו ת יתי שמוצה וימוצה ולקשמ תל ימי תייו 

 ם ית  ותת  צמ ת וממאמת שתוותאי היא הולתת תימיצות ו ותמת  ל תת 

יהותית. ותם אתמי התתותה יהי' מותמת תומה לה תימ התמת יתי תקו או שתה 

מאשותה או תל ימיו. ואיו תיק לא יתתה להקים ממתה תתים ימאי ה'. ומהתתלות 

ותיו הוא תממא ומיש תל  הטות יתימ ת תם, ות"ל.  יאממ לתו  ל התתתמות ה' 

ממ יו תישיו אלו התתומים המ תימים תקתם שלא תואמ ולא התמ להם אלא 

מ ות הממאה ויתה הותם ויתה תיום ויתה מהם התמת יתי ישמאל ואיתמי להו 

תימצויייהו תממאה התתק וצמ ת תו משתת מאיש ממאהו, ולא מק למליצה 

ת למא אתת"ל הקתושים: התמת יתים תקו, תי תאמת התקו והקתושה שתה היא 

היא התותתת תו והות והתמ ת יתי תל מואיהם"
ס' עמודי	ארזים	)להרה"ג	המקובל	רבי	ישעיה	אשר	זליג	מרגליות	– ירושלים, תרצ"ז( 

דף	ס"ו	בדפי	הספר

האם נכון לקצר את זקנו בשביל שידוך?

– דעת מרן החזון איש זצ"ל – 
סימן   – המדוברת  אצל  קובע  כך  כל  הוא  הזקן  ענין  "אם 

שאינה כראוי"

"ת"ת אתת תיץ  תומ תתו תתתומ שתקתו היה מתותל המתה, ותיוו שתשש 

תאשמ תא התתומ  י ץ לתתומ לקצמ את תקתו.  שתתו לא תתתום לתתומ תתה, 

לשאול ת צת מתיתו, לא התתים שיקצמ. תם אממ שאם  תייו התקו הוא תל תך 

קות  אצל המתותמת תימו שאיתה תמאוי, אמתם יתולה היא  ות להיות תמאוי, 

אתל תש ה תאת איתה תמאוי. תם אממ: המי טות לאתם שיהא לו מתתו מה היא 

המתותמת, ואם היא מתתימה לתקו – הוא תתמ תימו מה. התתומ תמותו שמ  

ל צת מתיתו, ולא התתים לקצמ תקתו, והשיתוך תתממ תם תו". 

של	 מרשימותיו	 זצוקללה"ה"  איש	 החזון	 ממרן	 ה'  בעבודת	 והדרכות	 הוראות	 "פרקי	

הגאון	הצדיק	רבי	דב	יפה	– נדפס	בס' מעשה	איש	)תולדות	החזו"א( ח"ג	עמוד	כז

מרן החזון איש:
לגדל זקן ולא להאריך שנות הבחרות

שתי  תתתתו  י ם  תי  תצ"ל,  קוממיות  תאת"ת  מתתלתוו  התממ"מ  לי  תיימ 

א תאמת  ואממ להם התתו"א:  אל התתו"א,  תתומים מתותמים מישיתת יותיתת' 
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אית א איתיש  תאך ]תקו הוא תימו יהותי[, תי תו תהתו תל התומות אצל תל תתי 

ישמאל. ותוותתו היתה ל ותתם לתתל תקתם.

האם תם תתומים תייתים לתתל את  ומה ת תיו תתומים,  שאלו התתומים: 

תקתם?

השית להם התתו"א תשתיתות: א תתומ אית תתלל תישט קייו איתיש  תאך! 

]"תתומ" איתתו תתמ יהותי תתלל, - תלוממ ש "י היהתות צמיך לישא אשה, ולא 

להאימך את שתות התתמות ת"ת.[ ותית"ת.

שתשתות  יותיתת',  ישיתת  מאש  יותמתקי  ת מל  מתי  התאוו  לי  תיימ  ]ותו 

תתמותו  וממ אותו התתוו איש תמה י מים שילך  ם תתתים אמותים, ושיתתל 

תקתו. אף היתה לו  ותתא תתה ואתמ"ל )תליוו "תתותות" י' ויתש תש "ו  מ' 

תית תמאממ שמ  ישמאל מאת הת"מ תמוך וויתיתלתתקי הו"ת תת' התתיתות 

 ל ה ליותה ת"ת  מך "תתוו איש"  מ' מ([.

"לא נעים לקחת בחור כזה" –

 פסק הגאון ה"סטייפלער"

שיטת התאוו ה"תטיייל מ" ת תיו שיתוך  ם תתומ ישיתה המתלת תמתותת 

תילות, מתואמ תת' "אמתות מתיתו" )ת"א תהותיות  מ' לת(:

"שאלתיו תתות  לתתומ ישיתה שמצי ים לי ומתתלת  ם מתותה ואממ לי 

מו"מ שיש לוממ לו שאתומ משום שאישמ שתה תות  מתותמ יתי ה, אתל אם 

לומת תישיתה שיות ים מתה תתוו יותיתת' ותתומה, תה לא ת ים לקתת תתומ 

תתה ויש להתת תתתמ.

"אממ לי מו"מ תצוק"ל תתות  למותתות . . . שלא מתתתים את התתומים 

לקיים את המצוות ותקתוקיהו תהלתתו לתו תל הלתה שיש להתמימ תה ולתהות 

לתוממא תויל  ל התתומים ת ול, ותו תתות  לתלות  ם מתותה תשמלית שתיום 
תיתה תת מ ממש".61

הי'  התקו.  תילתתי  שלא  היתית  תמ ט  הייתי  תישיתה  תשהייתי  קתיתתקי(,  )התמ"ת  מתיתו  "תת    .61

 ות אתת מימושלים ותו לו. היום ת"ה יש המתה תתי תומה  ם תקו, י ם תמ ט לא הי'. אתא )התאוו 

התטיייל מ( תצ"ל לקת תתתים, תתתים לתתותיו א "י שהיו מתולתים, תי לא מצא אתמים  ם תקו" )ת' 
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קשין הזיווגין כקריעת ים סוף – למה?

קותם  יום  אמת ים  א(  ת,  )תוטה  תת"ל  תתמי  תתות   השיתותיו,  "ת תיו 

והמלאך הממותה  ל התיוותים מתיט  יציאת הולת מתמיתיו תת ילותי לילותי, 

אמתם את"ת תשתא   ל הצומה שית  מי הוא תה ואיתהו שיתתוות לתת ילותי, 

לתיש אתמיו, איתו מתימו, תי תתמ תשתתה צומתו לתממי, שאיו לו תתימת תקו 

וייאות, ואיתו תמאה תלל תאיש יהותי מת"ל, לתו איו השיתוך יתול לתוא ליתי 

תממ, ולתו אממו שקשיו התיוותיו תקמי ת ים תוף". 

דרשות	דבר	צבי	)להגה"צ	מווייצעין	מח"ס	שו"ת	מקדשי	השם(, מועדים, חגה"פ, עמוד	קצח

הגה"ק ה"בבא סאלי":

 "אם לא תמנע בעלה לגדל זקן – 
יתכפרו מחצית מעוונותי'"

"ממתלא תיומי', שמי שיקתל  ל  צמו שלא לתתו  תתקתו, ואף לא לתמקו, 

 "מ שלא לתלוש אף ש מה, מותטת לו שתצי מ וותותיו ימתלו לו. י ם תא 

שמ   ל  תיו  תי  תקו,  לתתל  מצותו  ש ת  לו  ותיימ  תשותה,  ת ל  אתמך  אליו 

לו התתא  י שה שאשתו מתתתתת,  תה  אך מה  מתילת ה וותות שאממ המת, 

תאלי שיתול הוא להתטית לאשתו שתם לה יתתימו מתצית מ וותותי', אם לא 

תמת  אותו לתתל תקו".

ס' מאור	ישראל	– תולדות	הגה"צ	ה"בבא	סאלי" זיע"א, עמוד	89

הגה"ק ה"בבא סאלי":
"כל אלו הן טענות היצר"

"תיימ אתת מתתי הישיתה תי תתל י ם שהי' תתתת אל המת, הי' המת תותק 

תו ומשתת ו שיתתל מלתלת את תקתו. התתומ הי' משית למת תי אתמ התתותה 

לאתמ  ותשתו   התוו  שיתוך  התתומ  מצא  תמו  לאתמ  תקתו.  את  יתתל  ת "ה 

התתותה תא  ם אשתו לתית המת לקתל תמתתו.

"טמם שיצה ייו יתה אליו המת ואממ לו: ' ת  תה תילתת את תקתך מתוך 

שקיווית שתהיותך מתולת ייקל  ליך למצוא תיוות. תל אלו הו ט תות היצמ, 

קותטמת מתתת תותה - תומה, ית"ט  מ' מי"ט(. 
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אך לא מציתי לתיות  ליך. אולם  תה, הלא תתמ ת ל אשה אתה ואיו לך תל 

מלתלת  'לתתול  המת,  הותיף  ממך',  מתקש  ואתי  ולהתתלת,  להמשיך  תימוץ 

תקתך'. התתומ התטית תו תמקום תי יתתל להתתלת, והוא מקתל  ליו מהיום 

לתתל את תקתו.

מתתה,  לתילת  התתותתו  תתיוק  המת.  לתית  האתמך  התי   תמו,  "לאתמ 

והתל המתיתו לתתיתתו של המת. מומתו תי "א תתתת את התתמ, ומשמאה את 

לו תמתת  ותותו  והתל מתתקו  תיתש אליו  יתיו,  תקו מ טמ את  ו תה  האתמך, 

תתוהה  ותתמתת  אתה,  תתשה  'תמי'  לשלום'.  תואתם  ו'תמוך  'שלום  ליתם', 

יותמ, ומתי  לך תמתת 'שלום  ליתם' ו'תמוך התא' תאילו הת ת לתאו תי ם 

המאשותה תתייך'".

ס'	"בבא	סאלי	–	רבינו	הקדוש"	)תולדותיו	של	הגה"צ	הר"י	אבוחצירא(	עמ'	103

הצריך להסתדר בפרנסה ובשידוך – עליו להדר בגידול הזקן

מי ים  להמתות  ליו  הי'  צמיך  התה  תתקתו,  שתת   האתמך  אתות  "מ"ש 

ותימט שאתיו התתול ממתו מתתהת תתת י. ותם להתתימ לו,  ל יי המותא תת' 

תמך מצותיך תלק ת'  "י והוא מתום, אשמ י"ת ת"ת הם תתת י"ת מתות המתמים, 

תתת  תמתת  ת"א  תתיו,  מהשי"ת  הצטמתותם  לתתו   יתולים  שאיו  אלו  ותל 

ומתמים, המי מתה תתתת מתה – יש להם להשאימ תשלימות התיקותי תיקתא, 

ותשיתוך  תימתתה  להתתתמ  הצמיך  שאתמך  מותו,  ותמילא  תאמותה.   יי"ש 

טות ותו' ומותמת למתמי השי"ת תתלל,  ליו להתמ תהי"ת ת"ת, ותותאי ימצא 

האותיות המתאימות לתה . . ." 

לקוטי	שיחות,	חי"ז	עמ'894;	אגרות-קודש	ח"ט	עמוד	רלה

 כשזקוקים לשידוך – ח"ו לגלח הזקן

"תמ תה למתתתיו, תם שואל תקשמ ל תיו השיתוך, שהיתה תתמא-תמישה 

תתות  לתתי ה תתקו ותו'.

"מותו וישוט, אשמ  תיו שיתוך צ"ל מיותת  ל מצוו טות והתלטה תקייה 

ל תומ תל"ת, תתל ה תיתים, ו אתו"ת ת תיתי יהתות תומה ומצותי', שהם היתות 

לאושמ איש ואשה הישמאלים, תתה ותתא.

"מותו ת"ת – שת תיתי טות וקתושה ישתם תמתות תו למ לה מתו. ותלשוו 

תת"ל, מצוה, והיתומ מצוה, ומהתמיו מו המהתמיו. ואיילו אלו שתמתתם מאיתו 
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תיתה שתהי' מק תתתמ מצוה, תם הם יות ים אשמ היתומ מצוה  תיתו תישוטו, 

הותית היתומ ויויי תתה, אף שמאיתה תיתה שתהי' איו מקיימים היתומ תה.

"מותו וישוט, שהצתומ ותלי לקתלת תמתת השם תהמצטמך לתתי ישמאל 

ו תיתי', שמתה מותו שתשצמיתים  יומים  "י התומה  היא התהתה תתיי היום 

ותקוקים לתמתה מיותתה, צ"ל התתתקות והיתומ תהתהתה תו.

"מתל הת"ל מותו, שאיילו לת ת אלו התותמים, שאי תתי ה תתקו היתומ 

התומה  מתותו  מיותתה  לתמתה  תשתקוקים  האמומ  ל שות  ת"ו  הוא,  מצוה 

ומַצוה המצוה, ו אתו"ת – תשמתיתים היתות לתתיו  תי  ת, תשואיו.

"ישוט תהתלט – שלת ת היותקים שאי תתי ה תתקו, ציווי תומתתו הוא, 

אלו שתהתו  "י יותקים אלו משך תמה שתים, המי ת"ו ות"ו לשתות התהתה 

איילו תתמו מתיל )ו אתו"ת תתמו תהת"ל(.

"תאמומ ל יל, איילו תשצת אתת תותך  ל ת ת האוממים שאיו תה אלא 

תהתהתתו  השתי  הצת  את  תמית  לתתק   – מאשותה  מתותתו  המי  מצוה,  היתומ 

הטותה ת תיתי יהתות איילו תהיתומ, ו אתו"ת תאם הצת השתי תהת תתה תמה 

שתים, ו אתו"ת תאם לת ת הצת השתי ה"ת ציווי ומצוה ולא מק היתומ".

לקוטי	שיחות,	חי"ז	עמ'	994	;	אגרות-קודש	חכ"ג	עמוד	שפא

העמדה  לברר  צריכים   – השידוך  לגמור  שנכנסים  קודם 
בנוגע לגידול הזקן

"מותו שתל האמומ תתות  לתתי ה תתקו, יש תותמתו תתו"ת מצות התומה 

ו ת ל תיתים תהתהתה יום יומית. ולתו קותם שתתתתים לתממ השיתוך, צמיתים 

לתממ תהתלט תמומ, ה מתה תתקותה האמומה: האם יתולים לוותמ  ל ת ת 

צ"ל  משותיים  ותתיים  מצוה.  היתומ  תתה  תיו  יש  השתי  לצת  תאם   צמו, 

הוויתומ לא מיתי שתיוו שאיו תמימה המי מותמתים ל שות התתמ, ו ושים תה 

מתוך מתש של התממממות והתתתתות ותו' ותו' – תי אם שמוותמים מתוך מצוו 

ותיץ טות ושמתה וטות לתת תוקא, ותת"ל התתמ אמומ לא מק תתתוו תתתי ה 

תתקו, ת"א תתות  לתל מצות התומה וההיתומ תהם, שת יות תהאמומה  לולות 

קימות הת ת מתוך  והיתמוו מותמת שיהי' מתוך  קמותות,  ל תים  להתהוות 

שמתה וטות לתת ש יקמ הוא תתל האמומ.
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לה מיך  צמם  ש ליהם  לשאלתם,  תתות   ת תי  מותתת  התתות  "מתל 

תשימת לת מיותתה: האם מותתים לוויתומ תהאמומ, שתיוותו – תתתות – הוא 

תמית לצת אתת, לשימת לת יותמ ולתיוק תקיום המצות יותמ ולהיתומ יותמ. 

ותהתאם לתוצאות ה מתה האמומה – יתליטו את אשמ ליתיהם.

תקשמ  תא  ל יל  שהתתות  אף  הוא(:  מותו  תה  שתם  )אף  לה ימ  " ות 

ותתל  תייהם  משך  תתל  ת   – תתמ  של  לאמיתתו  השיתוך,  ת תיו  לשאלתם 

מקום – תתקיו  ומת, תיוו שהתומה תצתית היא ומצותי' תצתיות הו ותל אתת 

ואתת מתתי ישמאל תצטוו מ ליו תקתש ולא מומיתיו, ותתותת מת"ל – תצטויתו 

לה לות תקתש . . ." 
לקוטי	שיחות,	חי"ז	עמ'	005-994;	אגרות-קודש,	חכ"ג	עמוד	שפא

זהו אושר עבורו ששידוך כזה לא יצא לפועל

תאה"ק  התמצא   . . . אותות  תותתת  תו  תשוו,  מי"ת  מתתתה  "תמ תה  ל 

ת"ו, ויש לו קשיים תשיתוך, ולת תה אם יקצמ את תקתו, יהי' יותמ קל להשית 

 תומו שיתוך, ותימט שהיא מואה שהמתה יהותים תתיים  ושים תך:

ותשים,  אתשים  יוצא מהתלל,  ללא  היהותים  תתה, שתל  להאמיך  "מיותמ 

מאמיתים תתי מאמיתים, מאמיתים ויות ים שהקת"ה מתהית את ה ולם התתול 

ותם את ה ולם הקטו של תל אתם, תהשתתה ימטית, ותתי שאתשים ית ו איך 

תתו להם הקת"ה את התומה הקתושה המומה את התמך מה מותמ  להתתהת, 

ל שות ומה אתומ ל שות, תמשך תל תיי האתם. ותיו תל המצוות הללו, ישתה 

תם המצוה להיות  ם תקו )ישתם איילו התותמים שמותמ לתימ את התקו – אתל 

תם הם מתימים ]תתך[ שלהיות  ם תקו תו מצוה – אתל ישתם האוממים שאתומ 

לתימ את התקו, תמו הצמת צתק, תתת של אתמו"מ התקו ת ל התתיא והשולתו 

תה  אויו  תתל  התקו(  את  לתימ  יי התומה  להלתה, שאתומ  ל  היותק   מוך, 

תמומ, שלהיות  ם תקו ולא לתימ ]אותו[ היא מצוה, ותה מותית שתהו  תיו של 

ימאת שמים.

ת תיתי  ותימט  של  ולם,  תמתותו  תלוי  שהתל  מאתמ  תי  מותו,  "תמילא 

יותמ מאשמ תתתמים אתמים, שמק הקת"ה הוא ת ל  שיתותים, שתיתמ תהם, 

התית תשלימות, והוא תמוך הוא ציוה שלהיות  ם תקו ולא לתימ אותו היא 

מצוה, המי תל אתת מתיו תמומ תהתלט שלא יתתו ]ש[תקו יהי' מתי ה לשיתוך 
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]תהמתתת תמקומו תאיתיש: " ת ק ו תיט תייו ַא תָאמת תָאל תייו ַא ָאּיהַאלט צו 

ַא שיתוך"[, שהוא תאמת התיוות שלו, ואם תתמה ]ש[התקו מימי  לשיתוך, המי 

תו הותתה, שתה אושמ  תומו ששיתוך תתה לא יצא ליו ל, ]תהמתתת תמקומו 

תאיתיש: "אית תָאת ַא תַאוויית, ַאת  ת אית ַא תליק יַאמ אים ַאת ַאתַא שיתוך תָאל 

תיט צושטַאתת קומ ו"[, ואת התיוות האמיתי שלו השם יתתמך יתמיו לו תתמו 

התתוו, והם יתהלו תיים יהותיים מאושמים תתמך התומה ומצוות"

	תרגום	חפשי	מ"אידיש" ממכתב	כ"ג	מ"ח	ה'תשי"ב. נדפס	בס' אגרות-קודש, ח"ה, עמ' לה-לו

יסביר לזוגתו דברים הברורים שכתב הצמח צדק

" . . .תמה שתותת אותות ש מות התקו – יתתימ לתותתו שתליט"א תתמים 

ותיתימיות  תתומה  תתתלה  )יותק  צתק  ת"ק אתמו"מ הצמת  התמומים שתותת 

התומה( אשמ "י"ת תיקותי תיקתא מהם תמשך והוא מתום תו' הם מתמים תתולים 

תו' ומתת התיקותי תיקתא ממתיק התיתים ות שה ת ים וממותק )משימותיו  ל 

התהלים, תמוקליו תשי"ת,  ' תמתת(".

	אגרות-קודש, חי"ט	עמ' צא

באם תעכב הסכמתה על השידוך מפני גידול הזקן – הרי"ז 
הוכחה שעניני התורה והמצוה אין חשובים בעיני'

"תמ תה למתתתו ממ"ת תשוו, תו תותת אותות שיתוך  תומ תתו הוו"ת 

אי"א ת ל מתות מת י לים . . . ותות  תשאלת התקו.

"לת תי, תאם תהי' המתותמת שת ת מצוו ממ לות תתו שי' תתומה ומצוות 

התקו,  תיתול  מיתי  השיתוך  התתמתה  ל  ת תת  תה  ותתל  ותו'  שמים  וימאת 

שהתשש  תיוו  ת יתי',  תשותים  איו  והמצוה  התומה  ש תיתי  הותתה  תה  המי 

מה תאממתה התתימות שלה ותו' מתמי  מ לות האמומות, ואם תו הוא מצת 

המתותמת תימאת שמים תומתתו תומת תיים ותקיום מצוותי'  ליהם תאממ ותי 
תהם, אתי צמיך  יוו תתול אם תהו שיתוך מתאים, וק"ל.62

62. ות יו תה תאתמות קותש תי"ת  מ' קמו )ת תיו אתמ(: 

מקום  שאיו  מותו   - יותמ  למותמתים  הלתושים  את  להתליף  מ ותיתים  שיש  תתתתות  ת תיו  "ותמ"ש 

שתיהם  של  או  או משיתתה  המתותמת  של  התיש  מהלך  הוא  ל  תיוו שממאה  תתו,  תמישה  למלאות 

יתת, ואם תהתתלת  תיו מתתים תתאים האמומים, מותו מה יתול לצמות מתה ת תית הקמות ולאתמיו, 

והמי התתיתה תשיתוך הוא לא תייוש מצת של מלתמה ת תיתי תומה ומצותי', ותמלתמה מי שלא יהי' 

המתצת תיו ל אי אישמ שלא יתיק לשתי הצתתים, ותימט שתתהת"ל תאממ ולאום מלאום, לי מים תה 
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"ויהי מצוו מהשם יתתמך המשתית  ל תל אתת תהשתתה ימטית שתקמות 

ממש ימצא שיתוך המתאים תאמת לתתו שי' וימאה ממתו מות תתת אמיתי, הוא 

תתת יהותי תתיתותי, תותף  ל התתת שתם  תה מקתל מהתהתתו ו תיתיו.

"תתמתה לתשו"ט תתל האמומ"
אגרות-קודש, חכ"ד, עמ' טז

דעתה  תוקף  על  מראה  זה   - מגודל  זקן  על  תסכים  באם 
להתנהג כראוי

"תותת אותות תתמת תתתתות  תומ תתו... שליט"א.

והמי  תשמה,  ישמאל  תתת  ותתתתתה  אלקים  ימאת  שהיא  שתותת  "ותיוו 

תיתף תמאה אותו שהוא תתקו מתותל ויאממו לה תלוי תם תהתות  לשייטל, המי 

המ תה שלה תתה ישמש הותתה  ל ה תיו, תי תאם תתתים  ל האמומ תלתת 

אלא שמותו  המי תה ממאה  ל תוקף ת תה והתלטתה להתתהת תמאוי.  שלם, 

שתותף  ל הת"ל צמיך להת תיו תם תשאמ הימטים ת.א. תהתות  לתמיאות ותו' 

והשי"ת יתתם תאויו הטות ליתיהם תטות האמיתי.

"תתמתה לתשו"ט ותם מהתלל."
אגרות	קודש, חי"ז, עמ' קפד

הנחת  בזמן  ה'  לברכת  כשזקוקים  עאכו"כ   – הזקן  גידול 
היסוד לבנין עדי עד

תותתת תקשמ  ם תתותה תמשיתה,  תו  תמות,  "תמ תה למתתתה ממ"ת 

והתלה מתקשת שליתות  ת לתתותה יומית האת את תקתו ותאם לאו ותו'.

ותימט  התות ים לשתי  ת תיתים  ל תות לאתת  תו התמך  לא  "ואף שתתלל 

שתמות הי מים אי אישמ לאתמ לת ת המצת לתל ימטיו ו אתו"ת לת ת מה 

שתלת השתי, תתל תה לתותל התמהוו תאתי תמ תה, והתמהוו הוא תשתים:

"א( אשמ אתם מתותמ, שהמי תתמ תלה היא, יתתה להאת ותימתום תלוי 

קם ולי מים תה ותו'.

"אתל מותמתתי לאממ שילא תתלל השאלה, שהמי מתו התמתים לתתמ ה' תאה"ק ת"ו - תו ימתו - ותותאי 

שיש למצוא תיתותם שיהיו מ ותיתים תוקא תהייך, ת.א. אשמ מתומת אתותיהם תיתיהם, תי מתומה תו 

תומה היא."
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תמילוי תמישה מ יו האמומה, ואתתיש  ת היתו התי ו התתמים שמימתמת את 

התמישה ותו'.

"ת( שהמתותמ תמשיתת תת"ת, שתותאי יתו  להם )או  ת"י צמיך להיות 

יתו (, שלת ת תשיאי תת"ת  תיו תיתול התקו, הוא תתמ שתהלתה, ו ות ותם תה 

תשות, שתתולה מיותתה תתה להמשתת תמתת השם תמיתוי תמתואמ תאמותה 

תקוק האתם לתמתת  ותתל מקמה  יום  והמי תתל  תתתתי אתמו"מ הצמת צתק, 

יוצמ האתם תומא ה ולם ומתהיתו, ו אתו"ת תאויו  יקמי תקוקים לתמתה תתמו 

ותשואיו  ותוקא תקשמ לתויה  ותשואיו,  לתתיו  תי  ת תתתותה  היתות  התתת 

תאים תתמישה ותתתי ה ותאויו אולטימטי, שי שו ההייך מהאמומ, ת"ו!

תאיתם  המתותמ  הי'  תאם  איילו  התתמ  ת צם  להותיף  תקותה  לי  " ות 

ומתקויה  תקו  לתתל  האתמותות  תשתים  האיתה  שמתישטת  להתתיל  יהותים 

לתקויה מתמתים התוהתים תו, ו) ל תמך תתתוו מתתתה( מתיטים  ליהם תתתי 

אתם מו הישות.

]מאה  מת"ל  אממו  המי  אתל  הת"ל  שלה  ל  השי תה  מתת  יות   "איתי 

קתל  ו ות[  ייו,  למתימ  תהקתמתו  ממ"א  לאתות;  הקתמה  להממת"ם  ייה"מ 

את האמת ממי שאממו, ויהי מצוו שתצלית להתתימ להת"ל את המותמ שתתל 

ה תיו ואת אי התיותי שתו תותף  ל התקותה מצת ההלתותי תאו ותימט שאתי' 

תהת תתיתול התקו תה מתמו".

לקוטי	שיחות, חל"ב	עמ' 249; אגרות-קודש, חכ"ג	עמ' תיז

אלא  מצדה  התנגדות  כל  תהי'  שלא  רק  לא  סוף  סוף 
אדרבה תסייע

לתותתו  תתות   התקו..התיתות לשלילה שתותתם..ת(  תיתול  ל תיו  "תתות    

תתי'. התה תהתימי אתתים ממשיתתה תקותי תתקה שתוף תוף לא מק שלא תהי' 

תל התתתתות מצתה אלא אתמתה תתיי , ולא  ות אלא ש ות ית לה ת' ת יתי' 

ויתקתלו תתמיו -- תתות  לימאת שמים ותומ"צ -- להתא יותמ, שהמי קמות לוממ 

תת"ל(  )תתתתוו  תמותה  מ יוו  מת וממ  תתה,  תתי ה  ממתו  תששומ ת  ש תה 

שהטוית  "מ להטיית ה"ה צמיך להיות תהמתה יותמ מאשמ תה שמטייתו.."

לקוטי	שיחות,	חי"ב,	עמ'	602;	אגרות-קודש,	חכ"ב,	עמ'	תצ
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ובפרט בשידוך  רצוים  בענינים  רק מסייע  פשיטא שהזקן 
הטוב באמת

 "ולתששא שאישמ התקו מ תת ת תיתי תתתתות, לילא איילו הקת"ת תתה, 

צתומות  הם  תיקתא  תיקותי  שי"ת  תילוק,  שום  תלי  תת"ל  ת ת  שמיומש  תיוו 

השי ה וקתלת התמתה מלמ לה. וישיטא שאלה מק מתיי ים ת תיתים מצוים 

ותימט תשיתוך הטות תאמת"
לקוטי	שיחות, ח"ז, עמ'325; אגרות	קודש, ח"כ, עמ' קפב

מענה לאדם שביקש לגדל זקנו, אך אשתו התנגדה לכך

השם  תמתות  ממשיתם  תיקתא  שהתיקותי  תשמי(   – מוצה  )תאם  "יתתימה 

תתשמיות ומותתיות לתל המשיתה, תמאממ תת"ל."

ספר	"פתקים	משולחנו	של	הרבי"	)קה"ת,	תשע"ז(,	ח"א	עמוד	792

שיש  בגלל  לא  זה   – זקן  מגדלים  אינם  דתיים  נערים  כאשר 

להם את העוצמה של האופי ואת האמונה החזקה

תמתתת מת"ת טתת, ה'תשת"ת, אל ת מה שצייתה שהיא תיתשת  ם תתומ 

ת ל תקו מלא ואתת התששות התתולים תיותמ שלה הוא תיצת תתית אמה  ל 

תתומ מתוקו, תתת ]להלו תמתום תישי מאתתלית[:

תמתה ושלום:

קיתלתי את מתתתך מיום ת"א טתת.

אתי תטות שלא תתוץ  תומי להתתיש תיתייך תאמיתות מתה שתישואיו הם, 

תהתאם לתותת התמתה, "תתייו תצתי" )תתייו  תי  ת(, ושתל תתמ שקשומ לתה 

הוא לא מק ת ל  תייו ישימ ותיותי  תומ התתו והתלה, אלא יש לו קשמ תם 

לילתים שלהם. ולתו, מותו מאליו שתשומת הלת המקתימלית צמיתה להיתתו 

לאותם תוממים שהם התמתיים תתי להתטית שותיות תתיים מאושמים ותית 

יהותי תצתי. איו שום תשיתות תלשהי תמקמה תתה לייתת תשומת לת לת תו 

שוקלים  שתו  תמקמה  להיות  יתולה  מאלי'  מותתת  תותמה  מתמ.  או  שתו  של 

 תק, שתמוך תמיליוו תולמים, ואת יהי' תה טיישי לייתת תשומת לת ל'תיקלת' 

ול'תיימת' ]=מטת ות של תמישה תתט ו שמה תתט[, ותתך להת לם מתתאים 

מהותיים שמשיי ים  ל תל ה תק.
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תמאה  ואשמ  תמתתתך  תותתת  את  אותותיו  לתושא  תמיותת  תהתייתת 

שהוא מתאית אותך, המשי לי לוממ תאת: תאשמ לאתם צ ימ היתה ה וצמה 

תהת תך תמשך תמה שתים,  והוא  תקו,  לתתל  וה וצמה של האויי  של המצוו 

איילו תתקויה שתה תיתול תקו לא הי' תתמ תה יויולמי תיי שתה  תשיו, לא 

מק תתותים תתיים אלא איילו תתותים שאיו להם שום קשמ לתת, תה תוותאי 

ממאה  ל אומץ מת ואמותה תתקה, ותו  ל תאמתות למתוייתות – תתמים שתולם 

מהווים תתותות תיותיות תתי להתטית תיי משיתה מאושמים.

תוותאי תם איו צומך  תומי להותיף שתאשמ ת מים תתיים איתם מתתלים 

תקו, תה לא תתלל שיש להם את ה וצמה של האויי ואת האמותה התתקה, אלא 

תתלל שתתמ להם את תה.

לתיום, תשות לתתומ מה שתתות תתוהמ ותמקומות קתושים אתמים, שתהו 

ציתומ ותלי מיותת לקתלת תמתות תותיות מאת הקת"ה, תתשמיות ותמותתיות.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,
ניסן מינדל, מזכיר.

סידור קידושין באם אין לחתן זקן מגודל

שיתות  לקוטי  ת ל  התה"ק  והתהתות  )שיתות  ישמאל  מקתש  תת'  מאה 

מליותאוויטש תמתיתות תתותה(  מ' לת, שקת  תתתאים התמתיים להתתמתו 

את ש מה  לתתות  התלה  ת.  ל  תקתו,  את  לתתל  התתו  א.  ל  קיתושיו:  לתתמ 

תיאה תתמית,  "ש תאמותה. ]לתתו שתהת למשוך תתקתו ל יתים קמותות והי' 

תיתו לט ות ולתשות שהוא מתתלת, מתמ המתתימ ליתי התתותה ש ליו לתתומ 

את תתאי הת"ל[.

ו יי"ש מ שה תילא: "מקמה תתימ תו תם תא ליתי תילוי טית מהילאת 

אתת  שהתמיו  ת ת  תשי"א:  תשתת  אימ   מתיתו,  יתי  קיתושיו  ל  תיתומ   תיו 

תי התתאי לתך הוא שהתלה  מתיתו  מתיתו לתתותת תתו, התהימ  התתיתים את 

תתתוש יאה. מתיתות שותות לא תתקתלו התתמים  ל אתמ, ומק תיום התתותה 

הותי ו למתיתו תי מתתימים לתתאי. התתטא מתיתו: "אוית תו ווילתט מימ יַאמ 

תי תתתות, ק ו איך קומ ו; ָאת מ אוית תו ווילתט מימ יַאמ תי וו לת  קומ ו 

צותַאמ ו מיט מימ – אית אויף ת ם אית שויו צו שּי ט" )אם מצותך תי תתלל 
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ה"תתתות", יתול אתי להתי ; אתל אם מצותך תי תתלל אלה שתאים יתת  מי – 

 ל תך תתמ מאותמ מתי(. אממ, ולא יימש".

"עס ווָאלט געווען ַא גלייכע זַאך פָארן צום שווער אויפן 

ציון מיט דעם צלם אלקים"

מתוימ תת' מקתש ישמאל הת"ל,  מ' 248 )תתות  תתותת מ'...(: "תשתתתת 

]התתו[ ליתיתות לקמאת יום הולתתו )ט"ת תמות תשת"י( התתימ את ההצ ה 

ת ווָאלט  ּי ת  ווָאלט  ...'איך  מתיתו:  לו  ואממ  המת...(,  )תת  תותתו  אותות 

ת טו,  ת ווָאלט ת וו ו ַא תליית  תַאך ַאת תו תָאלתט יַאמלָאתו ַא תָאמת. תייו 

טַאט  הָאט ת הַאט ַא תָאמת, תייו תיית  הָאט ת הַאט ַא תָאמת. תיית  תיית ת 

הָאתו ת הַאט ת מת. תיט ווייל איך וויל, תָאמ ווייל ת מ אוית משט מ וויל'. 

לאתיך  תקו.  לתתל  התתוו שתתתיל  מו  הי'  מוצה לתקש ממך משהו.  ]"הייתי 

הי' תקו, לתתים שלך הי' תקו. ולא משום שאתי מוצה, אלא משום שהקת"ה 

מוצה.[ את"ת תיקש שמתיתו יואיל לתתמ קיתושיו. ואממ לו מתיתו: אם תקיים 

מה שתיקשתי ממך, א שה מה שאתה מתקש ממתי. תשתו יים לאת"ת תיום 

מוצה  שמתיתו  ואממ  המתי[  ]מתתימ  תתקות  מהמתמ"א  טליוו  קיתל  ו ש"ק 

לת ת האם הוא מקתל  ל  צמו מה שתיתמ  מו תיתיתות, ותאם תו, שיתית 

יתק היום ת ת קתלת שתת  ל  מות התילה )שט תת מ( שלו. ואממ שמקתל 

 ל  צמו לתתל תקו. תתותש אלול של אותה שתה יתשו מתיתו ת'770' ואממ לו: 

' ת ווָאלט ת וו ו ַא תליית  תַאך יָאמו צום שוו מ אוייו ציוו מיט ת ם צלם 

תשאתה  אלקים'". ]"הי' תה מו התתוו לתתו  לת"ק מו"ת אתמו"מ  ל הציוו, 

 ם 'צלם אלקים'[.

"איך הייס?! דער שולחן ערוך הייסט!"

גידול הזקן: הנהגה חסידותית או הלכתית?

איתה תתשים ליתי תתותתו של המה"ת מי"ש  "ה – הותי  מתיתו ]התה"ק 

מליותאוויטש[ שיתתים לתתמ את הקיתושיו מק תאם אתי התלה יתתיל לתתל 

את תקתו.

תיו ל התתים אתי התלה לקיום התתאי, ומתיתו הי' המתתמ קיתושיו.

תאשמ תתתת אתי התלה, ל"יתיתות" ליתי התתותה, ותתמ הי' לו תקו מתותל 
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קצת, אממ לו מתיתו: "איך הָאף ַאת אימ הָאט תיט קייו יַאמיתל ווָאת איך הָאת 

ת ווָאלט אימ תָאלט יַאמלָאתו ַא תָאמת".

ותאשמ  תה למתיתו: "ַאת ת מ מתי הייתט יָאלת איך".

– אממ לו מתיתו:

"איך היית?! ת מ שולתו  מוך הייתט!". 

הערות	המהדיר	לס' "אגרות	קודש	– מילואים" ]אדר, ה'תש"כ[

גם בנו עשה שידוך הגון ויפה שא"א הי' לו לבקש טוב ממנה

תקתו מתותל  "ליתי תמה שתים תתתלתל ליתי שאלה ת יו תו תתתומ שהי'   

המשיתה  תל  ותמ ט  התתיתות  תתמך  התוהתים  מאלו  הי'  לא  משיתתו  ותתי 

מתתית היו מתולתי תקו וממילא למות ומותא תמותא מהשתתתים הצי ו ליתי 

התתומ תתות משיתות התומות למשיתה שלו ותל התתות מאתו תהשיתוך מיתי 

שתקתו של התתומ מתותל ותא אתי התו ליתי תקותלתה  ל תתו תתה והשתתי לו 

שאיו תיתי לצוות לתתו שיתלת תקתו ואתמתה תתה איו לו לתתו לשמו  לאתיו.63 

ותמה שתים תתל י ם שיתשתי תאתי אותו התו הי' מתיט תי תתושות ותמ ט 

התתימ יתיו ממתי אמאי לא צויתי לתתו ל שות תמתוקשתו ותימט שתמה מאשי 

ישיתות התתיקו תיתו,  ת ששמ תי ממת מוילת אתת ת"י שת ימ מאתיו מקום 

משתו התאוו צתיק התומ ת ל התיץ תיים הי' מ שה תתה ]המ שה ת תק ל יל 

תתמוך[ ..ותשתיימתי לו אלו התתמים יוצאים מיי המת התאוו צתיק יתות  ולם 

תותות  י מים  לי שאלף  אממ  תתי" ,  תיים  תיץ  הת ל  ה ימ משלו  איו  ל 

לתוא אצלי תי ת תהי"ת תם תתו  שה שיתוך התוו  תיית הוא לי מק תוש הי' 

וייה שא"א הי' לו לתקש טות ממתה"

שו"ת	באר	משה	)להגאב"ד	דעבריצין(,	ח"א,	סימן	סב

ברכה לבני הישיבות המגדלים זקנם שיזכו לזיווג הגון

"ותתומתי תימי צ ימותיתו,  ת תמה ממו אאמו"מ הי' מתהימ . . להשאימ את 

התקו ולתתמו, והתטית תמתה לתתי הישיתות שלא יתלתו את תקתם שיתתו לתיוות 

התוו לשם שמים ל תותתו יתתמך".

הג"ר	יצחק	יוסף, בשם	אביו, הג"ר	עובדי' יוסף, נדפס	בספר	לא	תקיפו	)אה"ק, תשע"ב(, עמוד	ריח

63. ט מיו ותימוקיו ת תקו תת' התמת יתים תקו ת"ת יט"ו,  יי"ש.
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על זקן היקר

מה אדם צריך לעשות באם אשתו אינה רוצה שבעלה יגדל זקן?

-	דעת	הג"ר	אביגדור	מילר	-

שאלה: התיץ תיים תתת קותטמת שלם  ל איתומ התילות, ותתולי ישמאל 

מתים תתתו המתה  ל תמה יקמ התקו. מה אתם צמיך ל שות תאם אשתו איתה 

מוצה שת לה יתתל תקו?

תשותה: מה יהותי צמיך ל שות תאם אשתו איתה מוצה שיתתל תקו? ותתו, 

אם הוא יתול להמשות ל צמו לקתות טת ת יהלום, שי שה תאת. תאם איתו 

יתול, לאט לאט ותתמך אמץ, הוא יתול לשתת  את אשתו שתקו הוא תתמ טות. 

תתתמה  תאת  י שה  הוא  ואם  אייים,  ואמך  אמץ  לתמך  תקוקים  מתים  תתמים 

תוותאי שהוא יצלית לשתת ה לאתמ תמו מה. 

 ליתו לת ת ש"התמת היתים" יהותית יותמ ייה תתלל תקו. תקו איתו מומית 

יש  ליהו  תאשמ  טות  יותמ  תמאות  האיש  יתי  להייך,  היתים;  של  מהיויי 

תקו.  ל תמך ש מ האישה. תאשמ האישה היא ללא שי מ ]קימתת[, תה תומ  

מיוייה. יהותי ללא תקו  ל היתים איתו תאה.

 ם תאת, לא תמית יתול הת ל להתתיל לתתל תקו מית. יתול להיות שהוא 

צמיך להיות תתתלתות. אם הוא תאמת תיץ לתתל תקו, הוא יתול להתיי ץ  ם 

יתיתים מתיתים, ולאט לאט, ותאמצ ות תמתים שותות הוא יצלית לשתת  את 

אשתו שתתתים שיתתל תקו.

הג"ר	אביגדור	מילר	)מלפנים	משגיח	רוחני	דישיבת	חיים	ברלין(,	שאלות	ותשובות	יום	חמישי,	

931-E	מספר	קלטת

אינו  שבעלה  בגלל  זהו   – הזקן  לגידול  מתנגדת  כשאשתו 
רוצה בזקן

תקו?  מתתל  איתך  מתו   ילותי:  שאל  מאותו  מ'[  ]המה"ת   – תית  "שלום 

והוא ט ו שאשתו לא ממשה לו ללתת  ם תקו.  תה לו מאותו: מת  – מת , תה 

לא הותו, אתי שואל אותך למה אתה הולך תלי תקו, ואתה מ תימ את התושא 

תתתה  מתי'  אשמ  'האישה  המאשוו:  אתם  ט תת  תותת  ל  מש"י  לאשתך? 

תטותה,  שתימ  המי  האישה  את  מאשים  התתמ  אם  ת"א  תטותה,  תימ  תאו   –

ותאת למה? תי המי תתות: 'אישה תשמה  ושה מצוו ת לה', והיות שאתתתו 

מאמיתים, שאשתך אישה תשמה ]שהמי תשים )שהו ילת תויא( תותמות תתלתול 



תתקמטמילואים והשמטות )יט"ת: מתי ות מצת שיתותים )ושלום תית(( 

מק תתלל ת ליהו, ותתומ התה תולתו תלתולים[ המי שתתמך ממילא, אתה הוא 

תה שלא מוצה תקו ואשתך התשמה,  ושה מצוו ת לה ומתתתתת, ותל תה תתלל 

שאתה, תאמת, איתך מוצה תתקו". 

ס' "שהרבי	יחייך" אודות	הרה"ח	ר' ראובן	דונין	– אה"ק	תשע"א	– עמ' 104

מי שהזקן מפריע לה – אני לא רוצה אחת כזו...

"תתומ התי  למ' מאותו  ם תקו מקויל, מ' מאותו שאל אותו: 'מה קמה?' 

ותתול  אמוך  תקו  לי  'הי'  לו:  תיימ  מאותו  מ'  תשיתותים'.  'אתי  והתתומ  תה: 

ותיתשתי  ם תמה, ולא ממש הלך... והשתתתית הצי ה לי שאקיל את התקו תי 

תה תתמאה מימי  למשותתות...  תיתי לה: אתי משאימ את התקו תמו שהוא, ומי 

שהתקו מימי  לה – אתי לא מוצה אתת תתו'..." 

ס' שהרבי	יחייך	– התוועדויות	וסיפורים	מר' ראובן	דונין, ספר	שני, פי"ח, עמ' 228

מרן הגר"ח קניבסקי: "לא אמרתי שאשתך תגדל זקן"

"אתא ]התמ"ת קתיתתקי[ מתקש ]תיתי שותמי תמתותיו[ משהו קטו שקשה 

להם לקיים. הוא מתתימ, שאם האתם יתאמץ מ ט, משמים יתאמצו להמשיך 

 ליו ישו ה. אם אתם אממ לו: 'אתל אשתי לא מאישמת לי לתתל תקו', הוא 

מתית" 'לא אממתי שאשתך תתתל תקו, אתה תתתל תקו. מה תה תות  לאשתך? 

תמאה להקת"ה שהוא מתאמץ תשתילו, והוא יתאמץ תשתילך'"

	הרה"ג	ר' אי"ש	קניבסקי	בשם	אביו	בעיתון	"משפחה", י"א	תשרי	תשע"ו, עמ' 52

*  *  *

ויש לה ימ מת' "ת יות התמו" )להת"מ מאותו תמותותתקי, מ"מ תתיהמ"ת 

 ליוו וישיתה תומה ות ת תתיו יאמק, מתתמ ת' תיתושי מתי מאותו  ל הש"ת, 

ושא"ת(  מ' ל' ת תיו התהתותיו של אתיו המה"ת מ' שמ וו )הי' מת תמיתתק(: 

"תתתת ממוו תתי לקתת תלמיתי תתמים  תומ תתותיו...מצה תמתתלי תקו".

*  *  *

 ותתיים תתתמי ממו התיץ תיים תתוף תיתומו "קותטמת תיאמת אתם" )יי"א(:

 "כלל הענין היוצא מכל דברי הקונטרס הזה: בחינה על האדם אם יש 

בו יראת שמים, בין להשתדך עמו או לענין שארי דברים -- הוא הזקן".



ס' הדרת פנים - זקן תתקת

מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פי"ז: מניעות מצד פרנסה

ראה	לעיל	בסמוך	ב"מילואים"	לח"ב	פט"ז	)"שידוכים"(,	כמה	ענינים	השייכים	

גם	לפרק	זה,	עיי"ש	היטב.

השפעת י"ג מדות הרחמים - תלוי בגידול הזקן

התמת  ת'  מאה  תימתתתם,  היתק  יתמום  תקתם  שתיתול  התוששים  ת תיו 

יתים תקו תהמותא תת"ת יי"ת )"מתימות תיש שלא להתימ התקו"(, ותמיותת 

תהמקומות המותאים שם תימק ט"ת )"מתי ות לתיתול התקו משום שיתותים"( 

המתאמים, תלתששא שאישמ שהתקו מ תת ת תיתי תתתתות תו', לילא איילו 

הקת"ת תתה, תיוו שמיומש ת ת תת"ל תלי שום תילוק, שי"ת תיקותי תיקתא 

מתיי ים  מק  שאלה  וישיטא  מלמ לה,  התמתה  וקתלת  השי ה  צתומות  הם 

מה  ליי  תי  תאמותה,  תתתמותות  מיותתים  תאלו  ותששות  מצויים;  ת תיתים 

שיתו  מתומתתו הקתושה, ותו מאמיתים תל ישמאל, שהקת"ה הוא א-ל  ולם 

ומשתית  ל תל תמואיו להתמיו להם צמתיהם – היתתו שתשתיל שהאתם מקיים 

מצותיו ית' י תת מלהתמיו לו ימתתתו מ"ל, ואוי ואתוי למי שתושת תתאת  ל 
תומא  ולם יתתמך; ו ות ו ות תה"ת,  יי"ש.64

ותומים"  ה"אומים  )ת ל  תצ"ל  אייתשיץ  יהותתו  מתי  התאוו  תתמי  ותה 

"י מות  ותימו  ויקמא(  )היטמת  יותתו"  "אהתת  תתימו  וילתי"(65ת  וה"תמתי 

תתש" )ת"א  ת,א; צת,א. ת"ת לת,א תתיות ל מת מת(:

64. תה שהשי ת י"ת מתות המתמים תלוי תתיתול התקו -- כן מבואר בכמה מקומות  המובאים בספר 

הדרת פנים זקן ]לדוגמא – ראה בארוכה שם ח"א ערך "זוהר" )עמ' לז ואילך(; ערך "אריז"ל" )עמ' 

קמו ואילך(; ערך "יין המשומר" )עמ' קסב ואילך(; ערך "רבי יהונתן אייבשיץ" )עמ' קפא ואילך(; ערך 

"רבי פנחס הלוי הורוויץ )בעל ה"הפלאה"( )עמ' רא ואילך(; ערך "הגה"ק )רבי נחום( מטשרנוביל" 

מספרו "מאור עינים" )עמ' רג(; ערך "בני יששכר" )עמ' רכט ואילך(; ועוד[.

65. אלו הלומתים ת יוו ות ומק תימ התומים צמיתיו ת"ת לה מיק ול ייו התק היטת תתתמיו אלו תתימ 

י מות תתש, תי תומה אתת היא" )ת' " מותי אמתים" תף תא(.

פי"ז: מניעות מצד פרנסה והשפעת גידול 
הזקן בעניני פרנסה ובריאות הגוף



תתקתאמילואים והשמטות )יי"ת: מתי ות מצת ימתתה( 

"י"ג שורות דדיקנא ]הָזָקן[ הן כנגד י"ג מדות ]הרחמים[, והם מספרים 
במספריים ופוגמין בי"ג מדות. ג66

"ואין קטיגור נעשה סניגור, אוי שוטים איך תאבדו עולמות בשביל שטות 

כזה...

"ותמהני איך מלאו לבם לקרות בקול בימים אלו י"ג מדות רחמים ולקרות 

ה' ה' שהם מרומזים בשני פיאות הללו ומכ"ש שארי י"ג מדות שהם בָזָקן..

"אם ישראל מגדל זקנו כראוי אזי פנים של רחמים וה' עובר על מדותיו.. 

אבל במגלח זקנו הוא מעורר פנים של..

"וכל מי שיש לו זקן הוא בצלם אלקים.. וזה שוטה וסר לבב בהשחיתו 

פאת זקנו ואבד צלם אלקים..

"הָזָקן אות ברית לישראל חתומי' בתקונא דדיקנא קדישא וחותם קודש 

קדשים"

ומאה תת"ת ת' "תותות הלתתות" )ש מ התטתוו(, ושאמ תימי מותמ. ואת"מ.

n
נוסף	ע"ז,	יש	להתבונן	בדברי	רבותינו	גדולי	הדורות	דלקמן:

מרן החפץ חיים:

ע"י "קישוט זקנו" יהפוך לו חלילה למרה ולענה ע"י חסרון פרנסה

איילו  התקו  להקטיו  ושלא  תתה  להתתתק  ישמאל  לתלל  מתה  "מצוה 

ותתמותי תשהיה תשת  איש יהותי היה תשת  תיאת מאשו ותקתו  תמתימיים... 

וא"ת יש להיליא מאת  ל מה ת שה תהיום היקמ ת ו"ה אצל המתה מצ ימי 

 מתו  התתומים ותאיתה מקומות ת יימות התתולות תם אצל איתה תשואים ותמי 

היטת  ל  צם  תתקומ  תאשמ  ת"ו...והתה  מ ולם  ה'  צווי  שום  תא  "ת  שלא 

66. "תשאתתתו תושאים  ל תוייתו י"ת תיקותי תיקתא תמצותיו ית"ש אתי אתתתו מ וממים י"ת מתות של 

מתמים ל ילא... והתה ת"ת הוא מקותל תיתיתו מתתמי האמת  ת מיי משה מיי התתומה" )תתי יששתמ, 

מאממי תותש אלול, מאממ ת' תק"ת(.
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התיתה תמצא שהתתמ הוא תהיתו תי תתת שלא ימצא ת"ת תו  "י תקתו ת יתי 

אתשי תלי שם יתתהו ה' לתו ולתתת ת יתי אתשים ישמים תי ימאו התל תומהו 

שאיתו  תה  אתשים  תומ  איתה  ממתו  ל יתיו שמתמתקים  שימאה  וישמו…ומה 

מתלת תקתו תותאי הוא לטותתו תי איו מאוי להתתוות תהם ותמו שתתות תי לא 

יתות שתט המש   ל תומל הצתיקים למ ו לא ישלת הצתיקים ת ולתה יתיהם 

והתותה ש "י התתתקותו תהם יתמום לו לתתוף לשלות יתו ת ול תמותם ולתך 

מתתת הקת"ה שלא ייול תתומלם… וא"ת הת   צמך מי שיש לו שתי  תתים 

אתת  ותת אותו תאמת ותתמים ותל תתמי אתותיו יקמים הם אצלו ותהימ לקיימם 

והשתי הוא תהיתו איתו תושש  ל תתמיו תלל ותשתיל לת ת למי יתיוץ האתוו 

יותמ להיטית הלא מותו לתל תי ל תתו התאמו התמ למשמ תו יתיץ לאשמו 

ולהיטית מ מתו תו ת תיו התה …מי שאיו שם תטתותו תה' ותמ מתמך המצוה 

הלא לא ימצה ה' להיטית אשמ תתת אהתה ותו שקוה להשית  "י קישוט תקתו 

יהיך לו תלילה לממה ול תה לתתוף  "י תתמוו ימתתה ושאמי תיתות המצויים 

 "י שלא תהיה תמתת ה' שומה תתותם ולי מים יתי  שיתתותת לממתוק למצא 

טמף תיתו ואת לשמתה מה תו  ושה. ותאמת ת"ת מתואמ תתתתי הקותש ש תומ 

שיתתתק לקיים מצות ה' תותה לתומ ישמים…...תלל התתמים צמיך האתם לת ת 

לו  תמאה  ליי  יתו  ואם  מי ותא  שום  ת"ו  לו  יתותת  לא  התומה  קיום  ש "י 

יותמ  טותה  ליתיו  מתומו  תותאי  תי  ית   קיומה  מי ותא  "י  שום  לו  שתתתת 

תתולה תמקום אתמ ותמו שתתות תל לא ימת  טות להולתים תתמים" 

מרן	החפץ	חיים	בספרו	קונטרס	תפארת	אדם	פ"א  

כל מה שסבל צער ויגון עבור קיום מצות ה' כן יגדל שכרו 

לע"ל בכפלי כפלים

"תם ית  תי אישמ שיתי  לו מתתלה תקושי שימאה לו ש ומת תלי ימתתה 

מו  אותו  שמתתיו  לתתיוו  לו  הוא  תי  וית   יתמיה  אל  תה  מ"מ  תתול  ותתותק 

השמים תתה ה תיו ויתתתק תתטתותו תה' אשמ תותאי י תמוהו לתתוף ותל מה 

שתתל צ מ ויתוו  תומ קיום מצות ה' תו יתתל שתמו ל "ל תתילי תילים תמו 

שאממו תאתות תמ' תתו תי מצוה שיתי  לאתם י"א תצ מ תתשת יותמ ממאה 

י מים שלא תצ מ."
מרן	החפץ	חיים	בספרו	קונטרס	תפארת	אדם	שם	פי"ב	בנוגע	לַסָפר
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מרן החפץ חיים:

אין להם אפילו להקטין הזקן במספרים - ואפילו אם ע"י 
עיכוב הגילוח יגיע לו הפסד גדול בממונו

איילו אתשי הצתא איו להם איילו להקטיו התקו תמתימים אף אם האיתם 

אם  "י  ואיילו  תה  מל יתים  ליו  תומ  מ"ל  ישמאל  מש י  או שאמ  יהותים 

 יתות התילות יתי  לו היתת תתול תממותו. ]ותתת תה ממו ההיץ היים לאתמ 

שתתמ ה ימ תהקתמת התימ שהוא תיש תתל ימט וימט למצוא איתה תקתה 

ו צה להקל להם תתל התיתים שהמי האתשי צתא תתש ת התתק תייתיתו להם 

ו ת"ת תתת תת"ל תתי תיתול התקו[.

מרן	החפץ	חיים	בספרו	מחנה	ישראל	פי"ג	

כל זמן שָבני יגדלו השערות של י"ג תיקוני דיקנא אני מרחם 
עליהם

"והתה איתא תמתמש מת"ל )מאש השתה ית, ת( תשאממ הקת"ה י"ת מתות 

תת טף תשלית הציתומ ואממ תל תמו שי שו תתי תתתמ התה אתי ממתם  ליהם 

ואיו  מתות  י"ת  י מים  המתה  אוממים  אתו  והלא  המימשים  תל  הקשו  ותו', 

אתו ת תים, ואממתי תילתותי תתך הוא היי', תתתמ תה תות  )שתת קתא, ת( תל 

התה,  תתתמ  'י שו'  שתתי  תמו  תל  יימושו,  התי  וא"ת  ממתמיו  ליו,  הממתם 

תהייתו 'י שו' ולא ש'יאממו' ולא י שו, תהייתו אוממ מתום ותתוו והוא איתו 

ממתם ואיתו תתוו, לתו איו אתו ת תים תשתיל שאיו אתו מקיימים י"ת מתות. אתו 

ליי תתמי תותתה תמאה, תתאו הוא ממת ממתה לתו תומתיתו הקתושה תותתת 

מותמ. תתה תות  מה שיימש"י תי' תי תצא )תתמים תא ית( ו שתה את צימתיה, 

אמת  תתתמי  מתואמ  תה  ותתמ  'תתתל',  'י שו'  יימש"י  א"ת  תתתל,  יימש"י 

שאלו י"ת מתות תולם המה ממומתים תי"ת תיקותי תיקתא, והתה צמיתים לוממ 

תתך יימושו, תל תמו שָתתי 'י שו' תתתמ, מ"ל ש'יתתלו' התתמ, תהייתו הש מות 

של י"ת תיקותי תיקתא אתי ממתם  ליהם, לאיוקי אם ישתיתו יאת תקתם, שתל 

הש מות המה ממומתים  ל מתות ה ליותות, תיאה תקמא אל מתום, אם הוא 

מתלת אלו המתות, איך ימתם  ליתו". 

ס' כסף	נבחר	)להג"ר	אבי	עזרי	זעליג	מרגליות	– אמשטרדם, תע"ב(, פ' תשא	)עמוד	

רנט	במהדורת	ברוקלין, תשנ"ה(



ס' הדרת פנים - זקן תתקתת

כשאינם  דוקא  וזהו  עשירות  שפע  צינורי  הם  הזקן  שערות 
מגולחין, משא"כ אם הם מגולחין

"ויאת תקתם לא יתלתו. 'יאת תקתם' מ"ת י"ת )תי הוא"ו היא מק לשימוש( 

תתם  מאשו  תתות   תיקתא  תיקותא  י"ת  אתייו  תאמיך  מישא  מתיקותא  הוא  תי 

הם  התקו  תש מות  תצוק"ל  מהאמ"י  תתות   לשי   שימות  מומת  ותם  ית 

הם  מי"ת  תוץ  תקתם  יאת  תיתות  השתי  של  האותיות  ושאמ  השי ,  ציתומי 

ותו'  ליתמתך  השייך  תהתים  תמתת  של  המאשוו  השם  והוא  אתקת"ם  אותיות 

יתלתו  לא  והייתו  מתלתיו  תשאיתם  תה  תל  והתה  תממוו,  יתמתך  ותמשו  תתות  

מ"ת  תהייתו  צתתיו  משתי  מתולת  תקתם  יאת  ת שה  את  תשמתלתיו  משא"ת 

ות"ת תי"  ואת ת שה י"ת ת"ם איילו  שימות שאיתו מצוי תית שאיתו מצוי 

תת מ תקו  מתולתי  ותשתמאה  תה,  והתו  למיק  תם  א י"ת  תתממא   תמתואמ 

67מישמאל שמצליתיו את תות  תי הם תתתי' ומשלם לשותאיו אל יתיו להאתיתו, 

ותשתמאה מתולתי תקו שת שים תלים ומשים את אם הם  ושים תשותה ו ותתים 

לטותתם  תי  תות   את  ואילך,  מתאו  תקתם  ומתתלים  יש יהם  ומתתמטים  ל 

ת שה מה שת שה תתי שיתתמו וישותו אל ה' להתיותם ולהטית אתמיתם אתל 

אם הם  ומתים תממתו ו תייו איתם שתים את תות  תי תיתוש קצימה תשתמתה 

ואיו תהם לתלותית ואיו מה לשלם להם ומש  תמומ הוי מש  ומ  לו ת וה"ת 

לתתות  משיט  שה  ה'  תות   את  והם  תיים  תקו  מתתלי  ותשתמאה  ות וה"ת, 

תותותיהם ותטאותיהם )ואלמלא היו מתולתי תקו לא הי' מתתימים  ותותיהם 

והייתו  מתתימים  ש ותותיהם  המוות  תתה  להם  ותי  להם  מאוי  תי  תת תיות( 

וש מ מישי' ש "י ש מות של יאות המאש והתקו שהם מתיתים הם ת ממ תקי 

ש ותותיהם מתתימים והתו."
ישמח	משה, פרשת	אמור, עה"כ	ופאת	זקנם	לא	יגלחו.

"ותישמת משה ימשת אמומ תיתוק ויאת תקתם לא יתלתו תתממ ש מות 

אתם מקול תתמיו  ת היתו התתמים מתי ים" )תיאומ תאמ יהותה  "ת תמתים 

י"ה מצוה ת"ת(. ליי ט מי המצוה שהתתימ התה ליתא תילוק תיו תת מ תיו 

שלא תת מ ויש לט מים אלו תוקף הלתתי תתה"ת תתלקמו ת"ת ט תה ומ תה 

ת'  יי"ש ותהתתמו שם ומאה ת"ת י"ת "ט מי המצוה".

67. תאם תתמ "מתותות תילות" של ימיתו – תיו ת מ או מתימיים, מאה ת' התמת יתים תקו ת"ת י"א. יתק 

תיו תתולי מתותיתו תתתוו – מאה לקמו ת"תתית".
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בערום  להיות  דסופו  גזוז  ונמצא  לגזז  בא  נמי  רמז  וזה 
ובחוסר כל ר"ל

שתתתימ  ומי  טותים  תיים  התתיומת  אתמ  לוממ  תהתו  המקומות  תמות 

משית יותייו לממ שתות תיים ותתותית ואתייי תוהתיו לוממ ותמ  ותיך ומשית 

ת מ  ומ תימ  הצתתיו  ומתלת  תקתו  תתת  שמתלת  מי  וליי"ת  תתוימ  ותטאתך 

 ל יתיו ומתתך תוף התקו שיהא שוה צמיך לוממ לו תמקום ותמ  ותיך ותהי 

...ו יי"ת ממתתי לתת ט ם  ל   ותיך  ל  צמותיך תמותיף  ל תטאתו יש  

מה שמציתו תתי"ת מתות תמצאו תל אותיות הא"ת תוץ מאות ת' ואות ת' וליי 

האמומ איתו אלא לממות לתו מאם  ושה תילות תקו תהם מ"ת ת"ת יותמים תי"ת 

מתות ומ טים השי  היומת  ל התקו שיומת  "י מיתותיו ותה מתואמ תאתמא 

תשא תקל"ת  "ת ואיו תאו מקום להמתית התתמים ותה ממת תמי תא לתתת ותמצא 

תתות תתויו להיות ת מום ותתותמ תל מ"ל."
הג"ר	חיים	פאלאג'י	בספרו	כף	החיים	סימן	כז	אות	יד

על ידי השחתת פאת הראש או הזקן יבוא הרעש )ר"ל רעידת אדמה(

ותתלל  אתמה(  מ יתת  )מ"ל  המ ש  יתוא  ותטאה  יש   תתמ  תל  " ל 

התטאים שתוממים מ שים ת ולם הם ייאות שתת ו מיות, תי  ל יתי השתתת 

הייאות תתתתית לא תקייו יאת מאשיתם ולא תשתית יאת תקתך שהם תטאים 

הת שים תש מ מאשו, תומם התטא, ומאותיות ש "מ תהיך להיות מ "ש" ותו'. 

ותמיתת )שם  מ'  מ"ת( תתת מהמת"י ת"ל "תתול  ותו מתשוא המשתית יאת 

המאש או התקו"  "ש.

הג"ר	חיים	פאלאג'י	בספרו	תוכחת	חיים	בפרשת	כי	תשא	)עמוד	רב"י	דפו"ח(

המגלח פאת הראש והזקן

הוא הגורם להביא עצמו לידי עניות

ותו'  ליתי  תיות  התומם להתיא  צמו  הוא  "תקטיתו מתל האמומ תהאתם 

תצמתים לת ל  ולי מים תהייקמא תיתא להו לימוק  ול תומה ו ול מצוות, 

י ומ ל שות מה שלתם תיץ, ותימט ש ותמים  ל לא תקייו יאת מאשיתם 

ולא תשתית יאת תקתך, התה אממו ת"ל תי המתלת יאת המאש והתקו תא תתלתול 

תהמה תימות, תי תו ממות תמ"ת פאת ראשיתם ולא תשתית הם אותיות ימות."

הג"ר	חיים	פאלאג'י	בספרו	תוכחת	חיים	)פר' בחקתי, עמ' צ"ב(
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ע"י שחוטאים בגילוח הזקן שהוא השפעת השפע והברכה 
מי"ג מידות

הם פוגמים בהם ומתמעט השפע והברכה

"ותהו הט ם שמציתו שתי"ת מיתות יש תל אותיות א"ת תוץ מאות תימ"ל 

תתילות  תי  "י שתוטאים  תקו,  תילות  תוטמיקוו  ת"ת,  לממות  ותא  תיי"ו,  ואות 

התקו שהוא השי ת השי  והתמתה מי"ת מיתות הם יותמים תהם ומתמ ט 

השי  והתמתה, והמי הוא מתואמ תתהמ ת"ת )קלת  "ת( "תא תתיקתא תאקמי 

יאת התקו ולא ת י תמ תש לתתלא האי תטמא משום האי תתת תלתו ת תיק 

יומיו ותו' ויאת תקתם לא יתלתו, מ"ט תתיו תלא לתתלא אומתוי תתתת"  "ש. 

המי לך תמתל הצתתים מתיא את  צמו ליתי  תיות מתמתא ליצלו".

הג"ר	חיים	פאלאג'י	שם

גילוח הזקן הוא גרמא בנזיקין שיפסיד האדם עושרו וממונו 
והוא בדוק ומנוסה

הייתה  ותמתם  והמתתים  המתלוצצים  ת"ל  ל  מהמת"י  שהתהימ   "ש 

תם  ו ותמים  ותמהמ  ממ  ילילי  תהוא  וו  תקתם  תצי  ולתלת  אתם  תתי  לתיוש 

 ל איתומ ולא תשתית יאת תקתך, והיא תממא תתתיקיו שייתית האתם  ושמו 

וממותו והוא תתוק ומתותה  ש"ת.

הג"ר	חיים	פאלאג'י	בתוכחת	חיים	)פרשת	טהרה, עמוד	נ"ה(

לזכות בדין – תליא בצלם אלקים

למה בכתה רחל אמנו

תתומות  תתי',  את  ליקות  לתלות  תשתאה  ]אמתו[  מתל  תהתה  תמאה,  "אך 

היתה  לא  ישמאל,  ותואמ  אלקים  תצלם  אותם  מוצאת  שהיתה  המאשותים 

מתיימאת, תי ית ה תיש תקוה לתאלם, אך ת ו"ה תימים הללו ימתתו ממ לת 

ישמאל להיות לתו צלם אלקים ותמ מאתתו הצלם, ותמו שתתתתי ל יל תתמוש 

תצלם  תליא  תתיו  תלתתות  תתה,  יתוקים  תמה  תתיאומ  תמ"ה[  ]שתת  למ"ה 

אלקים, תמ"ש ]תהלים תת, ת[ לך אממ לתי תקשו יתי, והמתה מתה. ותם יש 

המתה שלתושיו תלתושי תתמים ותתו י תקו תתוותה שלא יתימום תי הם ישמאל 

מצט מת  היא  את  תלל,  אותם  מתימה  ואיתה  לתלות  מתל  תשתאה  ו ת"י   .  .

ומתייאשת ת"ו מו התקוה. והוא ית' מתקש ]שה"ש ת, ית[ 'המאיתי את ממאיך' 
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או 'השמי תי את קולך', והמאיתי תימו שאתה מתמ  אתמהם ואושי  לך. ותהו 

תי  תתי'  להתתם  ל  תתי' מאתה  מתל מתתה  ל  ותו'  תשמ   קול תממה  שאממ 

איתתו, תי איתה מתמת אותתו תלל, תאילו לא הייתו תתי' תלל, תי איו להם תואמ 

י"ל מתת"י,  שלה" )התאוו מתי שלמה קלותמ תת' "קהלת י קת" ל שי"ת – 

לקמו  ת תקו   – תתמיו  ת"ת  שו-שת.  ות  תת,  מ'  תמוש   – תשת"ת  ימות"ו, 

תמילואים ל"תתיומא תתימא"(.

ע"י גידול הזקן – המלאכים שומרים ועוזרים אותנו

אם  תהתה  ה[,  קמת,  ]תהלים  מתימ'  לי  ואיו  ומאה  ימיו  'התט  "ואממ 

איש ישמאל לתוש תתתתי ישמאל, את שאמ אתיו ישמאל מתימיו אותו . . ותו 

המלאתים תתית ]תהלים צא, יא[ 'תי מלאתיו יצוה לך' ותו', שאם האתם יש 

לו צלם אלקים תמו שתתמא, המלאתים מתימיו אותו ושוממים אותו, אתל אם 

מתלתיו ממתו יאה ותקו ומלתישיו אותו תתתי תתמים, איו שאמ ישמאל מתימיו 

להתתימו  ]ו[לתך  ישמאל,  אותו שהוא  מתימיו  איו המלאתי השמת  ותו  אותו, 

למוטת או ל תמו. ותהו שאממ 'התט ימיו ומאה ואיו לי מתימ' שלא יתימ שום 

אתם אותי אם אתי ישמאל או לא, לתך 'אתת מתות ממתי איו תומש לתישי' תי 

'ת קתי אליך ה' אממתי אתה  איו מתימיו תלל אם יש תי תיש טהומה, ולתך 

מתתי' ותו' ותטות אתי תך שת תמתי להיות 'תלקי תאמץ התיים' שאתתת לתיים 

תתימ התיים".
הגאון	רבי	שלמה	קלוגר	בדרשותיו	)קהלת	יעקב	– מועדים, ראש	השנה, דרוש	כג, עמ' 

קמא	– ירות"ו, תשס"ב(

מורה פנים בתורה שלא כהלכה

האתילה  את  המ תת  תתתמ  הש"   תתתת  תקתך,  יאת  את  תשתית  "לא 

לו  תותתיו  לתתומ  תי  תט תה  תקתו  מתלת  תלי ל  ומ   לתלת,  מותמ  תשיתיו 

תתמ  לי'  הוי  וא"ת  לו,  ממ טים  תקו  לו  יש  ואם  שילמת  תתי  ימתתתו  שי ומ 

המ תת את האתילה, ותה תממת תתהלים )מתמומ ת'( מה לך לתימ תוקי לשוו 

תתיומת, תט תה ותשא תמיתי  לי ייך תהוא תתמ המ תת את האתילה, ותה 

מומה יתים תתומה שלא תהלתה". ]ו  "ש תאות ת' שתתת תאיו מקום יטומ 

תל  ת מ  ל  וי תימו  המקתש  יתתה  תמהמה  תט תה  תקתם  המתלתים  ללויים 

לא  תהלויים  תי"א  תתות   להותיף  ויש  ט תה,  תו  איו  אתו  מתו   תשמם  "ש 

ה תימו ת מ  ל תקתם ו מ"ש תתה התתית"א ת"ל תשו"ת יותף אומץ )תי' מ"ה( 

ותימט  )תי' ל"ת(  "ש.   "ש. שו"מ תאמיתות תתה תשו"ת קול מתשמ ת"א 
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תשמם,  תל  לתלת  הלויים  יצטמתו  תימ"א  תמהמה  לתשיתתה המקתש  אי  צ"  

ו ייו מ"ש הממת"ם ת"ל תיימוש המשתיות תת ים )יי"ת מ"ת( ותימ התיתוך 

)מצוה ש "ת( ומתמש התתול תמתתמ )ת' ת'( ואתמ"ל. ו ייו לתמ"ת יאלאת'י 

ת"ל תתימו התתות לתיים  ל תהילים )ימק ת'( מ"ש  ות תתיאומ היתוק מה 

לך לתימ תקי,  "ש. )ה מת הת"מ י קת תיים תוימ שליט"א([.

מהר"א	פאלאג'י	ז"ל	בספר	פדה	את	אברהם	)מע' ל' אות	ה'(

ומשפחתו,  מקומו,  אנשי  התנגדות  למרות  זקן  לגדל 
וחשבונות הפרנסה

ת תותת  תתתו  לשטו  ה ומתים  וה יתותים  המתי ים  תתת  ללתום  "והתה 

השי"ת צמיך התתתמות יתימה ומההתמת הוא להיות תתק תת תו . . צמיך להיות 

 "ת ויתתה לתו תתמתי ה' . . יהלוך תמלתמה תתולה ותתיתה לשתות ממתהת תתי 

פאות  אלקים בשער  בצלם  נבדל מהם  להיות  אתשי מקומי  ומתהלותות   ימי 

הראש והזקן ומלתושים שתהא ימיו ה' מוממה, ולתתל את תתי  ל תמתי התומה, 

והאיך אותל ל מות תיתי המל יתים ותתומה לתה  הלא תל מואי יל יתו  לי, 

מ תותת  להתיתו  תתי  קשים  ו תיתים  ומתימות  תתתולות  היצה"מ  שממציא 

השי"ת. ולתו איש תתות ילתת, וצמיך להיות תתומ תאמי להתתתמ  ל יצמו המ , 

תצוקללה"ה  הקתוש מצאתת  התאוו  אתמו"מ  ת"ק  קתוש  ותאשמ שמ תי מיה 

תמו  ותאותו  מקום  תאותו  אם  שאף  היא  התשותה  ש יקמ  ת"ל  אממם  לימש 

ותאותה אשה לא  תמ  תימה, תהייתו אף שהיצה"מ מתיתו ומציימ ליתיו שאיו 

המקום תומם ותותל להתתהת תתמתי התתיתות, ואותו תמו איתו מותשמ לה, תי 

לא תתומות המאשותים תומות הללו אשמ קשה מתותותיהם של ישמאל ותתומה, 

ותאותה אשה הייתו שתתי תיתו מ תתים אותו ת תותת השי"ת ו ת"ת לא  תמ 

 תימה והתתתמ  ליהם, תהו התשותה המ ולה  ת"ת הקתושים. ואם תם תי תל 

התתלות קשות, אתל את"ת התא לטהמ מתיי יו אותו, ואתמתה תל תמה שיותמ 

תתול  ושתמו  אתמא  צ מא  וליום  תיותמ,  תי ל  וה יתותים,  ההתתתתות  תתול 

התתתתות,  שום  לו  היה  שלא  ממי  תיותמ  ומ ולה  שלימה  ו תותתו  תתילים 

תה יצמ המ ,  מאת,  ות"ש המתמש והתה טות תה יצמ טות,  שאיו תי ל מהיתו. 

מ"ל ש ל יתי יצה"מ המתתתתו ת תותת השי"ת  י"ת  תותתו טו"ת מאו"ת תי 

תי ל מהייתו ומ ולה ומשותתת תיותמ ממי שאיו לו שום התתתתות." 

קדושת	יום	טוב	– להגה"ק	חנני' יום	טוב	ליפא	טייטלבוים, אבד"ק	סיגעט, תרס"ה	– פ' 

שלח	עמ' קג, ד	– קד, א(



תתקתטמילואים והשמטות )יי"ת: מתי ות מצת ימתתה( 

אלינו  ורדיפות  הגויים  לשנאת  גורם   – זקן  הסרת  ע"י 
ולחורבן עמנו ר"ל

"ו ל תו יש לתו לקותו  ליו היתוק שתאממ )איתה ת, ת( מות אייתו משית 

לי לימש היתוק  ותמאה  תתי' תתוים,  תלתת תשתיתותם אשמ אממתו תצלו  ה' 

 ל תמך תאיתא תימשת תלק )תמתתמ תת, ט( הו  ם לתתת ישתוו ותתוים לא 

תשאתתתו  קתוש  ישמאל  ם  תתי  תשאתתתו  הוא,  התוותה  שלת תי  יתתשת, 

תשתוו  אתי  ומתהתיהם,  תתוים  מת מתים  אתתתו  שאיו  תתת,  תויתים  תיו 

'ותתוים', תשאתתתו מוצים להתמות ]להתוים[, לא תתתשת  תטת ושאתו. אתל 

למאומה תיתיהם, ומוצים המה לממות אותתו ת"ו, תמו שיתו  תתלות שיתיא 

ותתמה תלותים תשישמאל היו תיו התוים תתשיתות תתהוה מתה תתימות ושמתות 

ותימושיו ת"ו. ותו אתתתו מואים תתומ התה, מ ת אשמ התתילו לימוץ להתמות 

תמות  התיתו  תה  התישית  תוק  תיי  תיתיהם  ולהת מת  תמלתושים  להתוים 

המתיתות, ותתתמ השתאה מאת מאתם  ליתו, תמתואמ תתל יום תמתתתי  תים 

תיותמ  התתמו  שם  אשמ  האשתתת  תמתיתות  ותיותמ  ומשקמיהם,  ממאממיהם 

להתוים, שם השתאה יותמ תתולה. ותל תיות ישמאל תיו התוים הוא מק תשלא 

והתה הלאו המותהמ תתומתיתו הקתושה  יתתמו אליהם.  ולא  תיתיהם  ית מתו 

שלא להשתית יאת התקו והמאש, איתא תממת"ם )הלתות  תו"ם יי"ת ה"ת( 

שהט ם שלא להתתמות להתוים. לתו אממ התתות מות אייתו משית ה' תלתת 

והמאש, שהוא  תאממ תתומה  ל השתתת יאת התקו  תשתיתותם, מ"ל הלאו 

שומש יומה של תל  תייתי התתמות להתוים, אשמ אממתו תצילו תתי' תתוים, תי 

צילו הוא להתתתמ תצל קותש, להיות ימוש ומותתל מו ה מים תתל תתמ. ותה 

יש להתאותו  ליו, אשמ אתשים המתתוייים תצילו צל הקתוש שמ ו מ ולם 

תלתתו  ת וה"מ  אתל  ומתהתיהם,  תמלתושיהם  להתוים  להתמות  מתלי  מייו 

ליצתי התומ ת תיו המשתיתים יאת ותקו תתי להתמות לתוים תם תתוים.68"

ס' אהבת	ציון	)להג"ר	נפתלי	הירץ	סג"ל	לנדא, אב"ד	סטרעליסק( בהספדו	על	הגה"ק	

מוהר"י	מבעלז	)כ"ח	שבט	תרנ"ד( עמ' קמ. ]העירני	ע"ד	מקור	הזה	ידידי	הגה"ח	ר' דוד	
דוב	מייזליש	שליט"א, מח"ס	אוצר	המועדים	וש"ס[.

]אתמ  תק"י  תיו"ת  הי"ד(  טייתטל  שלמה  יששתמ  מתי  )להתאוו  שתימ  משתה  תשו"ת  ומאה  ת"ת   .68

שה תיק תתמי התימ תתמותות תוף הלתות יאות המאש ת תיו תלומית ומתהת הימתתים תימיו[ תתת, ות"ל: 

"ויוק תתי מה תיו תקייי ימתתי קתמאי לימתתים שתתמתיתו, שהם היו תוטלים מתימיים תיתיהם לתלת תל 

ש מ תיתוק שהי' שלא תתיו, ות וה"מ איו תמצא ימתת תתה תתמתיתו שי שה תו, ו ייו שתת קלט, א: אממ 

מת ייא אי תטלי יהימי תטלי אמתושי, ויימש"י אי תטלי יהימי, ישמאל מתייהמיו תתלומית ותמלתושי 



ס' הדרת פנים - זקן תתקת

על ידי פנים של יהודי ישפיע לנו פרנסה

היתוק  תהקתם  לא תאתלו.  טמייה  ותשמ תשתה  לי  תהיו  קותש  "ואתשי 

ואלה המשיטים אשמ תשים ליתיהם, וימש"י ת"ל ליתיהם ולא ליתי  תו"ם, תם 

יימש"י שלא תאממ אשתה להם ימק או הלתה ותו' אלא תשלתו ה מוך ומתומו 

לאתול, והייתו שיהי' לתו יתים של יהותי ולא יתים של  תו"ם להתתמות להם 

לאתל,  ומתומו  ה מוך  תשלתו  ו ת"ת  והתקו,  הייאות  ת"ו  ולתלת  תמלתושים 

שיושי  ימתתה איי' אם יקיימו התומה ולא יתתמו ל תו"ם, ותה שאממו תת"ל 

המתתת,  אצל  תתהתמיו  שתשים  לך  לוממ  למתתת,  תיתיו  ימשת  תתמתה  למה 

ותתולה תמקום  תומה  ומומת שיהי'  ממת  ל הימתתה,  ת"ו,  הייתו מתת"ת  ולה 

הייתו ל שות מתתמ ו תקים תקתושה שלא  ותה ואתשי קותש תהיו לי,  אתת, 

לתתול את תתימו ת"ו ולקית ימתתתו, תם ותשמ תשתה טמייה לא תאתלו, הייתו 

שלא לית  לממתקים לאתול טמייות ול תומ  ל התומה תשתיל הימתתה, ותי 

תאממו מה תאתל הלא איו לתו תתאו ימתתה,  "ת אממ התתות לתלת תשליתוו 

שיומשך לתו  הייתו,  א[,  ]ת"ת ת,  ות ומת  ת"ל ימתתי תתלת  אותו תתות אממם 

ימתתה שתהי'  ת"י תמו התלת שיש לו ימתתה והוא  תה"ת השלך  ל ה' יהתך 

והוא יתלתלך ]תהלים תה, תת[".

ישועה,  עטרת	 שו"ת	 מח"ס	 מדז'יקוב,  הורוביץ	 יהושע	 רבי	 להגה"ק	 ישועה	 עטרת	

קראקא, עטר"ת, פ' משפטים	עה"פ	ואנשי	קודש

מגלחים זקנם באמרם כי עי"ז בא להם פרנסה ועשירות – 
זה שקר גמור

"א"י לא תשתית את יאת תקתך, ותמתומה ומתותם את יאת ציוו, תמאה 

לממת תי יש ת"א שמלתישים א"  תמלתושי  תו"ם ומתלתים תקתם תאממם תי 

 י"ת תא להם ימתתה ו שימות, ותאת תומם להם לי ו שתימו תתישם שתותם 

ו וצם יתם  שה להם את התיל התה וימתתתם תא]ה[ להם מתתם ומתתמתם. 

אך תאמת זה שקר גמור, תי הימתתה תאה מתת השתתת הש"י ולא מתת האתם 

והוא ית"ש התו והמימתת לתל, וא"ת למה לו להלתיש א"  תמלתושים תמים 

יהומית תימתיים הללו, תטלו אמתושי, יתטלו מתיתים ומתיתים המשתיאים אותתו,  ת"ל. הרי דזה מביא 

שנאה עלינו. ותתמי מש"י הללו הם ילא תתול איך שתתאמת תאת תיותמ תמתיתת אשתתת, תיתו  תתל 

המתיתות שישמאל שמוייו תתותם לא תמצא שיתתמו היהותים אל ה ם היושתים תתותם תמו תמתיתת 

מה  לתה  תתי  ויוק  העולם,  לכל  ישראל  על  השנאה  יצאה  ומשם  ובתגלחת,  ותלשוו  תלתוש  אשתתת 

לאתיתו תתי ישמאל יושתי מתיתת אשתתת אף שתתתמו להם תתל מהותם, והוא ממש תתתמי מש"י הללו".
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יאת  את  ומתותם  ו ת"ת  תקתך,  יאת  את  תשתית  ולא  ותהו  תתמתם.  ול שות 

ציוו, ומתותם מלשוו מלתוש, תמו ולתש התהו מתו תת, והייתו שתלתש א"  

תיאת ציוו, הוא ה שימות,  "ת מציוו תהת יאתה, שתלתש  צמך ת שימות 

ואף שלא תשתית תקתך, ואתמתה תאת תתמום לך  שימות.  "ת תמוך לתה תאממ 

ושמט לתיש תו', הייתו שהשמיטה המאשותה תמו"מ לא תתתו תתשמתם לוממ 

מתותתם.  הי'  תמו"מ  המאשותה  ותקי ה  התה  התיל  את  לתם  שתותתם  שה 

ותאמת הוא שקמ מותלט ואך התל הוא מאת הקת"ה ותהשתתתו ית"ש." 

עטרת	ישועה	הנ"ל	ח"א	פ' קדושים	עה"פ	לא	תשחית	– עמ' יד-טו

כל שמשחית זקנו אין לו צינור להשפעה 
ומשחית עי"ז פרנסתו והשפעתו

תאיתא  לממות  "י  השתתה  לשוו  אוממו  תקתך.  יאת  את  תשתית  "לא 

ותאשמ  קתישא,  תיקתא  תיקותי  י"ת  תמשתות  "י  ההשי ות  שתל  מהאמית"ל 

האתם תתמא תצלם אלקים, תל שמשתית תקתו איו לו ציתומ להשי ה, ומשתית 

 י"ת ימתתתו והשי תו."

הגה"ק	רבי	שמואל	מסלונים	בספרו	דברי	שמואל, פרשת	קדושים

ותהיו  הרחמים  במדת  מתנהג  הקב"ה  הזקן  גידול  ע"י 
נשמרין מצער על מת

"לא תקייו יאת מאשתם ולא תשתית את יאת תקתך. אישמ לוממ, תתות  

'לא תקייו  ותה שאממ  שהיאות הם משיי ים לי"ת תיקותיו תתיקתא קתישא, 

לתיקתא  ישיי ו  שהיאות  תקתך',  יאת  את  תשתית  'ולא  תתי  מאשתם'  יאת 

קתישא שי ות תתת ומתמים, ו י"ת 'ושמט לתיש לא תתתו תתשמתם, ותתותת 

ק ק  לא תתתו תתם', הייתו תיוו שיושי  תתת ומתמים, תהיו תשממים מצ מ 

 ל מת ותתומה, 'אתי ה'' הוא שם המתמים, הייתו שאתתהת  מתם תמתמים, לתו 

איתא שלאויו של הקית המאש ושל השתתת התקו תלויים תאותיות א' ויו"ת 

מומת  י"ת  תימטמיא  האותיות  ת'  י'  ם  א'  התתמות,  שת שמת  יתקה'  'ל"א  של 

לי"ת מתות תתתתמ ל יל." 

אמרי	יהודה	על	התורה	)פרשת	קדושים( להרה"ק	ר' אברהם	זרח	ארי' יהודה	ליבוש	

היילפרין	מברעזאן	– מונקטש, תרס"ח

ו "  ת' התמת יתים תקו ת"ת יי"ת אות ה: "תתולות", תמה תתולות תתיתול 

התקו ת תיתי תמיאות התוף.
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מי שמגלח זקנו, לשוא הוא אומר השלש עשרה מדות

"ותתותי את אשמ אתוו ותו', תמתתת תמתות )ט, א( תמשו תת"ל א "י שאיתו 

ויתו  מתוה"ק שהתקו  התוו, משמ  שהי"ת מתות הם תתתיתת תק תלי ט ם, 

תת וממים  ותו  תמתמי  מתיליו  י"ת  מ וממיו  קתישיו שהם  תיקותיו  לי"ת  מומת 

 "י שמתתתקיו תמתותיו של הקת"ה שהם י"ת,  ל תמך אוממם ת"ל )תתותות 

קיא, ת( התתק תמתותיו מה הוא מתום אף אתה ותו', ומי שמתלת תקתו ואיתו 

שומ  מותמ להתתתק תמתותיו ית"ש, לשוא הוא אוממ השלש  שמה מתות, 

ותהו שאממ התתות )תהלים ת, טו( ולמש  אממ אלקים מה לך לתימ תקי, מ"ל 

לתלת התקו הממומת תתיתת 'תקי' המממתים  ל הי"ת מתות שהם תק תלי ט ם, 

ול ומת תה 'ותשא תמיתי  לי ייך', שהתך אוממ הי"ת מתות, ותם 'ואתה שתאת 

מותמ ותשלך תתמי' הייתו מה שתמשו מה הוא מתום 'אתמיך', א"ת למה לך 

לוממ אותם  ל ייך תיוו שלא תי ול תהם תלום ל וממ הי"ת מתיליו תמתמי". 

בס' שארית	מנחם	)להגה"ק	מוויזניצא( פ' תשא. וראה	עד"ז	בספרו	הנ"ל	פרשת	אחרי	

עה"פ	כמעשה	ארץ	מצרים.

תחדל מלגזוז את הזקן – ותתרפא

תשתיקמ י ם את אתת מתשותי  ולם התומה תאמה"ת תתליו, יתה אליו 

מש"י תלשוו תממצה: "הת לי יתך שתתתל מלתתות את התקו – ותתמיא!" ]מיי 

ותיקי התלמיתים[. 

)להרב	 דרחמנא"  "שלוחא	 מנדלביץ	 פייבל	 שרגא	 הרב	 של	 תולדותיו	 בספר	 מסופר	

אהרן	סורסקי( עמ' 393-394

גידל זקנו והבריא

הי'  תצ"ל  ת מת מ  יצתק שלמה  מוהמ"מ  תצ"ל:  "תיימ אאמו"מ מאוה"ת 

אתקש  אהמו"[:  "תיאמת  ת ל  ]התאוו  ומתי  מומי  לו  אממ  לאותתתאמף.  תות  

ממך לתתל תקתך.  תה מ' יצתק שלמה: תולה אתי תמתלת  ומ וקשה לי לתתל 

תקתי. אממ לו מתיתו: אל תתאת לתמיאותך. שמ  תקולו ותיתל תקתו והתמיא".

רב	דמאה	 אדמו"ר	ממאטערסדארף,  ס' "בית	ישראל	השלם" )להג"ר	ישראל	טויסיג, 

שערים	ור"מ	תפארת	אהרן( ח"ח	מהדורא	תנינא	)הו"ל	ע"י	בן	המחבר	הרב	בונם	יואל	

טויסיג	– ירות"ו, תשמ"א( בהערותיו	לקצשו"ע	סק"ע	)ע' רנ(
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אתה רוצה שהקב"ה יעזור – 
ואתה בעצמך אינו מקיים רצונו

אוו  תתומ  ַא  תייטָאת  ימייטית  ליותַאוויטש  איו  ת קומ ו  אית  מָאל  "ַא 

הָאט ת ת טו תיך מ'תָאל אים ַאמייו לָאת ו אויף יתיתות, תיי אים אית ַא תַאך 

ווָאת אית תות  איו ל תו . .  מ ת מ תתומ אית ת וו ו ַאלט 28 יָאמ, אוו הָאט 

ַא תמות מ  ת מויו איית ם  י צט הָאט מ ו  ת הַאט תמית מ אוו שוו תט מ, 

צום ימיתיוו ]צתא[, אית  מ ת קומ ו צולוייו צום מתי'ו ת"  ]התה"ק האתמו"מ 

אים  הָאט  ת"   מתי  ת מ  תמות מ.  יַאמ'ו  ת טו  מליותַאוויטש[,  מוהמש"ת 

אתמו"מ  התה"ק  ]אשת  מתקה  תָאת   ת מ  תַא  תמתה  ַא  ת טו  תייו  ת היית ו 

מהמ"ש מליותַאוויטש[. תי תָאת  מתקה הָאט תַא אים ת ימ תט: תו ווילתט 

ַאת ת מ אוית משט מ תָאל תימ ה ליו, אוו תו ַאלייו טותט תיט תָאת ווָאת ת מ 

אוית משט מ וויל ) מ יל תט תייו ָאו ַא תָאמת(." 

מיומנו	של	המשב"ק	הרה"ח	דובער	יוניק	ע"ה, מסיפורי	הרבנית	מרת	נחמה	דינה	ע"ה 

– אשת	הגה"ק	האדמו"ר	מוהריי"צ	מליובאוויטש

הבבא סאלי: 

אם לא תמנע בעלה לגדל זקן – יתכפרו מחצית מעוונותי'

"ממתלא תיומי', שמי שיקתל  ל  צמו שלא לתתו  תתקתו, ואף לא לתמקו, 

 "מ שלא לתלוש אף ש מה, מותטת לו שתצי מ וותותיו ימתלו לו. י ם תא 

תי שמ   ל  תיו  תקו,  לתתל  מצותו  ש ת  לו  ותיימ  תשותה,  ת ל  אתמך  אליו 

מתילת ה וותות שאממ המת, אך מה י שה שאשתו מתתתתת,  תה לו התתא 

תאלי שיתול הוא להתטית לאשתו שתם לה יתתימו מתצית מ וותותי', אם לא 

תמת  אותו לתתל תקו" 
ס' מאור	ישראל	– תולדות	ה"בבא	סאלי" זיע"א

אי אפשר לאבד פרנסה ע"י גידול הזקן

והתיתה  משמה  לקתלו  ל  שלא  שהתליטו  שתותת  לשותו  "ולילא  ל 

ה יקמית שיש לו תקו. ומותו שאי אפשר שהדבר כן הוא, תי המי הקת"ה הוא 

מתותו של  ולם תישוטו הייתו שתם אמצות התמית תתלל תה, ותיוו שתילה ת תו 

תתומתו הק' תומת  ולם ותומת תיים אשמ התקו הם י"ת תקותי תיקתא מתיליו 

תמתמי שמשיי ים תל ה תיתים, ותותף  ל הטת  ) ייו תיימוש המלות להצמת 
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צתק  ה"י והוא מתום ותתית ת"ת תהותיה לתהלים אהל יותף יצתק השלם( 

המי אי אישמ תותית התמתה תהי' תיתה למתי ת הימתתה ת"ו . . ."  

אגרות	קודש	–	ליובאוויטש	–	ח"י	עמ'	שסה

גידול הזקן בשלימותו – ממשיך ברכות השי"ת 

מבלי התחשב עם דינים וקטרוגים

ואינו  אלו  רבים  רחמים  על  לוותר  היכול  אלה  בימינו  מי 
זקוק להם ?

"ה תיו תתיתול התקו, ומאה ת"ת תמשימות אתמו"מ הצמת מתק התתיתות 

תמילואים ליימושו  ל התהלים, אשמ תיתול התקו תשלימותו ממשיך מלמ לה 

היתול  אלה  תימיתו  ומי  וקטמותים,  תיתים  התתשת  ם  מתלי  השי"ת  תמתות 

לוותמ  ל מתמים מתים אלו, ואיתו תקוק להם?" 

)אג"ק	- ליובאוויטש	- חט"ו	עמ' חמט, ממכתב	א' תמוז, תשי"ז(.

נבהלתי לראותו – הן הן צנורות הפרנסה

" . . . תותאי למותמ להאמיך לתתותי'  "ת המתואמ תתמה מקומות תתא"ת 

המתאימה  תלי  לה  להיות  צמיתה  שאת תל"   תה תיו  מותמ,  תתימי  ותם 

תאת תל"ת, וישוט תתתלית הישיטות שאיו צמיך להיות תיתוש  תיו תהייך 

תמשמת  למאותו  תתהלתי  ומה  אותותה.  ומתיללים  שמתקשים  האת תל"  

צלם  ת"ו  להתימ  שלו  האלקית  התיש  את  ומתמית  משתתל  אשמ  המל"ת 

י"ת  תתתת  תיקתא שהם מתוותות  י"ת תקותי  ולהתימ  ולתתות  יתיו  האלקים מ ל 

מתיליו תמתמי, ואשמ הם הם צתומות הימתתה, ותמתואמ תתהמ ותתא"ת תתמה 

שאתתו  התימתים  מתת   התא  לאתת  ותימט  למותמ,  אך  והאמיתות  מקומות, 

תלימות התהמ תל הימים, ולא היתה תתה תל התתתתות )תמו שהי' תמצא תקצת 

מקומות, ותימים הקותמים – תיו האשתתתים(." 

אגרות	קודש	– ליובאוויטש	– ח"ו	עמ' רפה-רפו	ממכתב	כ"ז	מנ"א	ה'תשי"ב

הה"א שגידול הזקן יפסיד הפרנסה – 
היפך האמונה הפשוטה

"קשה ותתת לי להאמיך תתה, ותטת תם שומות אלו יתייקו, תלמתי תתות 

 ליו, התה אולי התוותה שלו תתה היתה, שתיוו שמואה ומתתותו תממת"ל אשמ 
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מתותותיו של אתם קשים תקמי"ת,  לה תת תו, אולי תתאי להקל  ל הקת"ה 

תצומתו  שיתתמה  מאמים,  י"ת  קמתי  תתים  ת  מתיצי  התו  שהוא  תמלאתתו 

התיצותית לתל התוי]ם[ שאת תקל יותמ יתתו לו משמה תתומ מת ותיו"ת, אתל 

תקל, שהוא הייך האמותה הישוטה, לוממ אשמ  י"ת  ת ת איילו לא לתתוו 

התה  י"ת  מהמקומ  ת"ו  שמתמתקים  הייתו  התומה,  מצות  תקיום  שמקילים 

את  המוה  תיות  למ ו  ת תיו  תאמותה  המתואמ  וי ויו  מת,  שי   לו  יושי  

הצמאה"
המשך	המכתב	בס' אגרות	קודש	ח"ו	שם

הנהגה כזו – היפך משכל אנושי

תצוקללה"ה  ת"ק מו"ת אתמו"מ  תו  תתקה, אשמ התת שהשקי   "תקותי 

ט ות  ממתשתת  לצאת  תיתו  יתיי   שלו,  ותתית  תלמיתו  תתומ  תי"   תתת"מ 

היא  תתו  שההתהתה  לתה,  תם  יתתימ  להתיתו,  תאמצ   מי  ית  ות  ואם  הת"ל, 

מאמיו  יהותי  שתל  תיוו  אתושי,  משתל  תם  אלא  אלקי  משתל  מק  לא  להייך 

והוא מק הוא  אשמ תוקא הקת"ה הוא הת "ת תם ת וה"ת התשמי והתוממי, 

הקוצת מתותותיו של אתם ות"ת ותמילא תם האת תל"ת צמיתה להיות תהתאם 

לתה. המתתה לתשו"ט והמתמתו תהצלתה תמותתיות ותתשמיות אשמ אצל איש 

ואשה הישמאלים תת תתת ילתו."
המשך	המכתב	בס'	אגרות	קודש	ח"ו	שם

אם הי' מגדל זקנו – כבר הי' מסודר בפרנסתו;
גידול שערות הזקן – סגולה מיוחדת לפרנסה

" . . . ומ"ש שצמ לו תמאת למאות התתל של תתו שי' התה אף שקשה ת יתי 

והוא  "י מה שתתות  אתל מותמתתי לאממ את התמאה לי לאמיתתו,  לצ מו, 

תתה"ק וה תיקו ת"ק הצמת צתק תאיתהו מקומו, אשמ תיתול ש מות התקו הם 

וההתתמים  הה למות  ולהתמת  הקת"ה,  של  תתתתו  לימתתה  מיותתת  תתולה 

תתה, והלואי שלא היו מ יקים  ל תתם שי' אותם שה יקו תהתות  לתיתול תקתו, 

מתותמ תימתתתו,  שתותף  ל מתותת תישו שהיתה תתקה תיותמ התה תתמ הי' 

התקויה  לאתמ  תקתו  והתמת  תקתו  מתתל  הי'  שלא  התמו  תומה  שאיתו  ותימט 

שתתלו, ותתלו מתוך שמתה ותלי תל תיי', ולתאתוו תם תתה תתקיים  ת"י למת  

ויה"מ מאל המתמו מקומ  ותו',  מתמתיות תשלו  תשים  יתי  קצמ מאממ התתות 
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ואילך  ומתאו  הת"ל,  שתתממו  "י  להקישויים  תי  שיאממ  והתתתים  המתמים 

תלך התתתמות תתם שי' תם תתשמיות מטות ל ות טות יותמ ותיתתם אתמו"מ 

היתו  יוו תוט צו תָאך ת ת מ…"

אגרות	קודש-ליובאוויטש	– ח"י	עמ' שצה-שצו	ממכתב	י"ט	אדר	תשט"ו

עליו   - ופרנסה  בריאות  בעניני  ברכה  לתוספת  הזקוק  כל 
לגדל הזקן

"ציטוט תתמי הצמת צתק אשמ תיתול התקו תתולה מיותתת לו להמשיך 

תמתת ה' תמיתוי הו תתמות והו תאיתות. שמתה מותו אשמ תל התקוק לתותית 

תמותתיות,  תמה  אתת  ו ל  ממותות  ת תיתי  או  תמיאות  ת תיתי  אם  מה'  תמתה 

 ליו לאתות תהתקתמות תו תיותמ ותיותמ. ותימט תתתל תתוו תה הותטתתו התא 

לטהמ מתיי יו אותו מלמ לה תיו  מת".

ס' היכל	מנחם	ח"א	עמ' נה; אגרות	קודש	חכ"ו	עמ' קנז	)ממכתב	ג' תמוז	ה'תשכ"ט(

גידול הזקן – מוסיף בענין פרנסתו

אותות  תותת  תו  טות,  תי  תו  שהותיל  השלישי  מיום  למתתתו  "תמ תה 

 תיו תיתול התקו ואיך משיי  תה  ל ימתתה לתשיתוא התמו להתתתמ תימתתה 

תישוטה.

הכל  הכל תקו מתותל הוא ה תייו תצלם אלוקים, ולתתמי  "תיוו שלתתמי 

משותת תיותמ ותיותמ מהתהתה בהיפך, . . . המי ודאי שהמותיף תקתושה ואשמ 

צלם אלוקים תיתמ  ל יתיו, מותיף תל תה תתמתת השם-יתתמך, שהוא התו את 

ה ולם תולו תטותו, תתו תתתת ותמתמים, ואשמ תווקא תו תלויה ימתתתו של 

אתם ומותו שמילוי משאלות לתתו לתתל התקו – מותיף ת תיו ימתתתו תימט.

"ותימט  "י תתמי התהמ הק' שתתול התקו )תלשוו התהמ – תק' י"ת תקותי 

תיקתא( תאתם תלמטה המי תה ממשיך מי"ת מתות המתמים שלמ לה שהם תלי 

תתול, ישוט שתוהי התמך לתו לת האתם ו ותמת לימתתתו. ו ייו תתה תיאומ 

ת"ק אתמו"מ הצמת צתק תיימושו יהל אומ  ל התהלים ) ' 626(."

אגרות	קודש	– ליובאוויטש	– חכ"ב	עמ' קסו-קסז, ממכתב	כ"ב	אד"ר	ה'תשכ"ב(
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מובן שדבריו מופרכים – 

י"ג תקו"ד הם צנור השפעה לאדם ולב"ב

" . . .ותמה שתותת אותות התקו, מותו שתתמיו מוימתים, תיוו שתשיאתו 

והשי ה  תיתו  ולתתי  לאתם  להשי ה  צתומ  הם  תקו"ת  שי"ת  אוממים  הק' 

תמתמים ותמתמים תתולים )י ויו תתה תיימוש המלות לת"ק אתמו"מ הצמת 

אומ( . .  יהל  לתהלים  תמילואים  ת"ת  תתית  מתום,  והוא  היתוק  צתק  ל 

תתמתה להתמת מצתו האמיתי, הייתו שהתו ומימתת לתל יתייק לו תתי ימתתתו 

וימתתת תל ת"ת שיתיו ותאויו התשמ ותאויו תתיתותי ותיתות  "י י"ת תקו"ת 

האמומים ותמילא תם הוא  צמו יתילא ותם יצמ לו  ל תה, ווָאת מ ו ּיַאט מט 

תי מוויו אוו ת תותט  ל תאתות מתלי יתות, ומותו שאיו תה תתימה תלל למ"ש, 

תתל אשמ ת שה תוקא, אלא שצ"ל תתיוק לשוו מת"ל, יתי  תייך תי תאתל, 

הייתו מק יתי ת תיים תם תמותו המותתי, הייתו תת המ שה והשתתלות אתל 

לא יתי  מאשך, הייתו תאתות וטמתות המאש תתה, ואיו להאמיך תתתמ הישוט 

ומתואמ תת"מ . . ."
אגרות	קודש	–	ליובאוויטש	–	חי"ג	עמ'	ב	מכ'	אדר"ח	אייר,	תשט"ז	 	

ע"י גידול הזקן – יתוסף בבריאותו של אמו

תיקותיו  את  וה לה  לאו  אם  תקו  לתתל  אם  שהתלתט  תתתומ  מ שה 

תששותיו  תיו  תי  תמאה  מהתשותה  מליותאוויטש.  התה"ק  ליתי  ותששותיו 

תמתתת  תתמיאותה.  יית   התתתה שהתתמ  ואת  לתתמ  אמו  תתותת  את  התתימ 

משתת ה'תש"ת תותת לו התה"ק הת"ל:

". . . תמ"ש אותות תיתול התקו – י ויו תמשימות הצ"צ  ל התהלים ) ל 

ו ת להמשתת  ותלי להותיה תתמתת השי"ת,  והוא מתום( שתה צתומ  התתות 

מותיף  שתה  איך  מותו  שמתה  תתול,  תלי  שהם  המתמים  מתות  מי"ת  תמתות 

תהתות  לתמיאות וימתתה ולתל צמתי האתם ומשיתתו, תותף  ל תותל התתמ 

מצת  צמו שלא  "מ לקתל ימת, ותמילא ישוט, ש י"ת יתותף תם תתמיאותה 
של אמו תתי' )ולא להייך ת"ו(.69

ת"ו  תאה"ק  ותמה  שתמה  לו  תם  יתו   תותאי   – המשמה  אותות  "תמ"ש 

ת לי תקו ותויתים משמות טותות ותתותות ותו' . . ."
לקו"ש	חכ"ב	עמ' 314

69. מאה ת' התמת יתים תקו ת"ת יט"ו )"מתי ות מצת תיתות את ואם"( ותמילואים לשם.
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סגולה לעשירות

תתולה  שתו  המתי  לו  תקו,  תה  לתתל  מ ותייו  שאיתו  למתי  שאממ  "א' 

ל שימות." 
זכרונותיו	של	הרב	אברהם	סנדר	דובוב	ב"כפר	חב"ד" גליון	מס' 974, י"א	ניסן	ה'תשס"א

אברך הצריך להסתדר בפרנסה ובשידוך טוב –

עליו להדר בהי"ג תיקוני דיקנא

ושם  שיתותים"(  מצת  )"מתי ות  יט"ת  לת"ת  תמילואים  ל יל  מאה 

ותו',  טות  ותשיתוך  תימתתה  להתתתמ  הצמיך  שאתמך  מותו,  " . . .ותמילא 

ומותמת למתמי השי"ת תתלל,  ליו להתמ תהי"ת ת"ת. ותותאי ימצא האותיות 

המתאימות לתה." 
לקו"ש	חי"ז	עמ'	894

ע"י גידול הזקן – תראה הצלחה בכל הענינים

"לא' הת ה"ת שלא הי' מתתל תקתו, אממ . . . ותיים: הלא 'איש מתתמ' 

ואת תמאה  תקתך,  )'תָאת מימ צו'( שתתתל  לי  ותתו, שמ  ל צתי והתטת  התך, 

הצלתה תתל ה תיתים, ותותל תם להותיף תה תמ והתיו  למותתות תיתוך ותו'." 

ס' תורת	מנחם	– התוועדויות	ח"ה	עמ' 178-179

]ו "  שם תי"ת  מ' 100-101, " ותתא הווה תאתמך שתיתמתי  מו אותות 

 תיו התקו . . . ולא הי' מותו להתטית שי שה תו. והתה, לאתמותה אימ ו תמה 

תתומ  הי'  ומתל-מקום  הימתתה,  ת תייו  קושי  אצלו  ת שה  שתתללם   תייתים 

הצליתו  מתויים שתו  – שהי'  תק  מאומ   אימ   ות  ואת  טת י.  שתהו  תייו 

תולם, תוץ ממתו!" ותיים: "ותתו, תאשמ ממאים מויתים תלויים – צמיך התתמ 

להתיא ליתי הת וממות תתות  ליו ל"[.

גידול הזקן – משפיע בענין בריאות הגוף

למיואה  המיואי  הטייול  ולהצלתת  תמיאותו  מצת  להטתת  "אתתימו. . 

קמותה . . .

"תת תתתי מלתתמ או לתתות  "ת התא לקמו  ת  תה מתמה ט מים, אתל 

תיוו שתת"מ שי' מתיים תמתתתו, תתקשה ליי ץ לו שיקתל  ליו תל"ת איתה 

תיקוו.
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"המי  "י המתואמ מת"ק אתמו"מ הצמת צתק ]תהלתה תמותו תתל מקום, 

ותימט תהתות  לאת"ש ואלו שתתו ליהתות מאומ תומת התתיתות[ תמשימותיו 

 ל תהלות ת ים תמימות ישמאל,  ל התתות, והוא מתום, אות ת' אשמ תלשותו 

שם, י"ת תקותי התקו תו' תמשך תו' מתמים תתולים ותו', ומתת התקותי תיקתא 

ממתיק ותו' ת שה ת ים וממותק ותו'.

"מהתתוו תמאת מאת, שמתאו ולהתא יתתהת תאויו האמומ שם, תהתות  

תל  וי שו  תתלה,  תם  "י  הצ"צ  תשו"ת  המתואמ  ותימט  "י  התקו,  ליאות 

ה תיתים ת ימים וממותקים, ותת"ל תאויו התמאה ותתלה, ותימט שיהי' ת תיו 

תם  תיו של קיתוש השם, ותתות המתים מתיי תו".

אגרות	קודש	– ליובאוויטש	–  חי"ט	עמ' פד-פה, ממכתב	יו"ד	כסלו, תש"כ

ממשי  שינוי  נראה  הי'  כבר   – לדברי  שומעים  היו  אם 
במציאות הפרנסה

המתואמ  ו "י  תקו"ת,  לי"ת  תהתות   הייתו  לתתמי  שומ ים  היו  "...אם 

אומ  יהל  תתהלים  תם  )תתית  ת"ת  מתום  והוא  להצ"צ  "י  המלות  תיימוש 

הוצאת קה"ת(, ותותתו תהתות  להשייטל ) "י המתואמ תתהמ ת"ת קת"ו  "א( 

– תתמ הי' תמאה שיתוי ממשי תמציאות הימתתה תמאה ת יתי תשמ איילו, ומה 

יש תיתי ל שות תשתי  תיתים אלו תותף  ל התתומ?"

אגרות	קודש	– ליובאוויטש	– ח"י	עמ' שיא

גידול הזקן – סגולה מיוחדה להמשכת ברכת השם בריבוי

"תיתול התקו . . תתולה מיותתה תתה להמשתת תמתת השם תמיתוי תמתואמ 

והמי תתל יום ותתל מקמה תקוק האתם  תאמותה תתתתי אתמו"מ הצמת צתק, 

לתמתת יוצמ האתם תומא ה ולם ומתהיתו."
אגרות	קודש	– ליובאוויטש	– חכ"ג	עמ' תיז

מענה לאדם שביקש לגדל זקנו, אך אשתו התנגדה לכך

תמתות השם  תיקתא ממשיתם  – תשמי( שהתיקותי  מוצה  )תאם  "יתתימה 

תתשמיות ומותתיות לתל המשיתה, תמאממ תת"ל."

ספר	"פתקים	משולחנו	של	הרבי" )קה"ת, תשע"ז(, ח"א	עמוד	297



ס' הדרת פנים - זקן תתק 

לענין  ח"ו  יפריע  הזקן  שגידול  ולסברא  לשאלה  מקום  אין 
של פרנסה

תמתתתי  לו  שתתתתי  מה  תותף  ל  תיאומ  שואל  תו  למתתתו  "תמ תה 

שהמי תיימתי  ואיתו מותו מה יש  ות להותיף,  התקו.  הקותם תתות  ל]תיתול[ 

שם ותם התאתי תתמי מת"ל אשמ תיתול התקו הוא תמיותת תם צתומ ותלי לקתלת 

שמתה מותו שאיו  )תולל תם צמתים התשמים(.  תמתת השם תהמצטמך לאתם 

מקום לשאלה ולתתמא שתוקא תה יימי  ת"ו ל תיו של ימתתה."

אגרות	קודש	- מילואים, ממכתב	ז' מ"ח	תשכ"ג

מה שרואים שיש מגדלי זקן ופרנסתם אינה בנקל

"ומה שמואים שיש מתתלי תקו וימתתתם איתה תתקל, המי תם אלו שאיתם 

מתתלים תקו, תמה ותמה איו להם ימתתה מ"ל, ומה שהיצמ המ  מיתה שתיתול 

ומצוה,  תומה  של  ו תיו  תל  תיו  מיתה  ל  הוא  המי  ת"ת  תת"ל,  הוא  התקו 

הייך מה שתאממ אם תתקותי תלתו ותתתי תשמיתם ותו', ותתות  לשמי ה תקול 

יצה"מ המי יתו  שאם מקתלים אותו תתומ אומת המי תו"ת ת שה ת ל התית, 

וק"ל. מה שילא  ות יותמ הוא שהמי תתתת מתתתו למתמת תתש תשמי הוא 

תתש המתתיל תקתלת  ול מלתות שמים תמאש השתה ותמצות  תיו התשותה 

ותיתף  ו תיתי',  תתומתתו  שמתה  תומה,  תשמתת  שלו  והתיום  התיומים  תיום 

לאתמי תה תותת מתתת תתותו הת"ל, ות"ל."

אגרות	קודש	- מילואים, ממכתב	ז' מ"ח	תשכ"ג

עד מתי תהי' עליו יראת בשר ודם עד כדי כך?!

"אולי - תם  תיו התקו - שיהי' תהומאת אתמו"מ הצ"צ שהשתה שתת המאה 

יתימ  מתום  והוא  לתהלים  ה"י  משימותיו  )ו ייו  שלו  הילולא  להתתלקות 

שכו"כ  ותימט  ]תשמ ותם[  ת תתי תך?!  ו ת מתי תהי'  ליו ימאת תו"ת  תו'(. 

תתמ ימצו תתה ויש להם ית' תקותי תיקתא, )תומים לתומאו(."

אגרות	קודש	- מילואים, ממכתב	משנת	תשכ"ו

גידול זקן לרופא החושש לפרנסתו

 ל תליוו מתתת השואל תו תותת שיתת ממיאה, "אך השתו ות  ותמים 

ואיו אתי מקתל מתייק תולים  ל מתת שאותל להתימתת", וממשיך ש"ליתי 
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תשתתיים תיתלתי תקו, התתלתי להתית תייליו ולשמומ שתת", ו תה - "תתמ 

יותמ משום שתאממיקה  למקצו  י ץ לי שאם אתלת את תקתי, ה תק יצלית 

מציתי  תתוו  שיהיה  תטות  איתי  אך  מתולת,  להמאות  המויא  מציים  האתשים 

לתלת את התקו". - את התיתות "האתשים מציים מהמויא להמאות מתולת" - 

הקיף ותתת:"?! המי תוקא לאתמותה - מתמתים והולתים מתתלי תקו תאמצה"ת, 

מציתי  תתוו  שיהיה  תטות  ש"איתי  לתותתו  ותהמשך  ותו'".  מויאים  תיתיהם 

ממשיך  התקו  תתיתול  הק'  תתוהמ  מיומש  המי  תתת:"?!   - התקו"  את  לתלת 

תמתות מתות מהשם." 
אגרות	קודש	-	מילואים,	ממכתב	ד'	כסלו	ה'תשד"מ

ע"י גידול הזקן – ממשיכים עשירות בגשמיות

"...ע"י גידול השערות די"ג תיקוני דיקנא – מקבלים י"ג דרכים וצינורות 

להמשיך עשירות בגשמיות, ועד יותר מה'תעשה' שלו70 – כי הי"ג תיקוני דיקנא 

קשורים עם י"ג מדות הרחמים שהן למעלה ממדידה והגבלה".

תורת	מנחם	– התוועדויות	תשמ"ט	ח"ג	– חג	השבועות	– מוגה	



70.  "ש לית"ת: "מותו וישוט, ש'ותמתך ה' אלקיך תתל אשמ ת שה' – אתל צמיך לה מיך תמה הוא 

'תתל', ותמה הוא תתלל תשתותותיו, תולל – תשתותות להתתהת  "י תמתי ה ולם ותמתי הטת , תתשתו 

ואיו  שו" ,  ת שה'  "י  ה'תתל אשמ  תשישתו  לת ת שאתמתה:  צמיך  ת שימות,  אצלו  יתותף  ש י"ת 

מ מתים תתה תשתוו של תיש התהמית תמו תם של תיש השתלית – את מקתלים השלימות ת'ותמתך ה' 

אלקיך', מיתו המלאה היתותה הקתושה והמתתה".
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מדור סיפורים
n

מעשה בתלמידו של הגר"א קוטלר

איך יעלה על דעתך שתצליח בעשייתך 
אם באותו זמן אינך מגדל הזקן כרצונו ית"ש?

י קת  מתי  תצ"ל[  קוטלמ  התמ"א  ]של  ותו-משק-תיתו  תתלמיתו  "מ שה 

וייתתמת ת"ל, תשתא תתמית האימותיו  ם תתתת המה"צ מ' יותף יצתק ימתת תצ"ל 

י קת תאמתלא  השית מ'  תקתו?  שאלו התת מתו  איתו מתתל  מויליאמתתומת, 

"תומה  אימתוו  )תמתתמת  וישיתות  תתי"ם  תיתות  המתה  מת תק  שתהיותו 

תיתויים  יותמ  לו  יש  ותיו"ת,  תוממים  תתימים  ותתקק להשי ה  ל  ומתומה"(, 

'מותמתית'.  הוי ה  יקיית  ל  תאשמ   -- תאת   אממיקה  של  להצלית--תאוימה 

השתומם מתי יותף יצתק והתי  יליאתו: 'תיתת אם היית תושת להצלית תתה 

יותמ ת'תיתתת', הייתי לתהי"ת מתיו את מתי ך, אם תי איו תה תתוו, ומק השי"ת 

הוא התותו לך תת ל שות תיל, אתל תשאתה שלותא תמתמתא לי ול ת'תיתתת' 

י לה  ל ת תך שתצלית ת שייתך אם  איך  תתולות הקתושה,  שלו להמתית 

תאותו תמו איתך מתתל התקו תמצותו ית"ש?' הלך מ' י קת ותיימ את התתמים 

'יהותי  ם השתות תאלה?  שהתית תקומת מות:  ]התמ"א קוטלמ תצ"ל[  למתיתו 

אשמיך שאתה תתק תתמ ו ותתתת תמשיתתו...'"

ס' אש	התורה	- תולדות	מרן	הגאון	רבי	אהרן	קוטלר	)מאת	הרב	אהרן	סורסקי, בני	

ברק, תשע"ג( ח"ב	עמ' רסה

כדי להיות תורה וגדולה במקום אחד:
בשביל זה צריך לגדל זקן

– מות הקותש תתלוי –

תיימ התתית התתית מתי יששתמ תות וויית  "ה )מלאת אתת'לת, קלייומתיא(:

ואולי תתאי שאתיים תתייומ התקו המ טמ את יתי...

שיהיו   – ]מליותאוויטש[  מהמתי  תמתה  ותיקשתי  תתתתי  הת"ף  תשתות 

אצלי תומה ותתולה תמקום אתת. תמו מתוים אתמי תתיתתם של אותם מתתתים 
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הייתי תיתיתות, והמתשתי ש תשיו אולי ש ת מצוו לתקש  ות הי ם. "תיקתי 

 ל השולתו" ושאלתי ותיקשתי, למה המתי לא מוצה לתת לי תמתה ל"תומה 

ותתולה תמקום אתת"?

יתאום המציו המתי מאות ותמאה הי' שתתתת ל ולם אתמ, ואתי התיללתי 

והמתשתי שלתצתי תתק מתי.  תתול  תיל  לי יתת  תי  לה' שתתל תי האתמה, 

תיתף  להתליט  מציתי  תקו".  לתתל  צמיך  תה  "תשתיל  המתי:  לי  אממ  לתתוף 

ומית ולוממ "מתתים", אתל המתי המשיך )תאילו קמא את מתשתותיי( שליתי 

התלטה תתו צמיך אתם להימלך תתתי תיתו ולהתליט  ל תך מתוך יישות הת ת 

ותו' ו ם תאת צמיך לתתומ ש"אל יתוש מיתי המל יתים".

מאת אותה יתיתות תליו שתים ותושא התקו ימת מהימק  ת ליתי שלוש 

שתים. תה הי' תיום א' תתת השתו ות תשתת תשמ"ט, ת ת התיילה תמתיצת 

לתתת  יתי  ו לתה  תתמה  ההיא  והיתיתות  מות,  תהתמוממות  המתי  מתתי 

והתלטתי תו תמקום לקיים את תתמי היתיתות.

לא תיימתי  ל התלטתי לשום אתם, ההתלטה התאת היתה מק תמתשתתי, 

והתה, לתתהמתי והית תי ה צומה, תהתוו תות שלמתמת תיתמ יתאום המתי 

 ל ה תיו של "י"ת תיקותי תיקתא" ואממ שיש אתשים תותמים ותו', שתותמים 

שיהי' להם היתת אם יתתלו תקו, אתל אם ית ו תמה מוות והצלתה יהי' להם 

מתה, לא היו תושתים תתה תלל!

מתימי ויתיתי ותו שאמ ה ולם שתותתו תהתוו תות תו, אממו לי אתמ תך 

שהם תטותים שהמתי התייתת תתתמיו תמיותת אלי, אתל אתי המי ית תי שתתמ 

התלטתי אתמול, והמתי תמות קותשו קמא את מתשתותיי ו וממ אותי תשיתה 

תו, ותיתמ תאילו ישמ אלי. תה  תיו של מות הקותש תתלוי ממש תלי שום תיק!

מאמר	ע"ד	ימי	חייו, נדפס	עוה"פ	בשבועון	"כפר	חב"ד" ח' סיון	תשע"א

לאחר גידול הזקן – ההצלחה האירה לו פנים

תיווך- אתית  תתתי תמשמת  תממת  לישיתה  להתי   תתקויה שהתתלתי 

מ'  של  להתוו תויות  ויותמ  יותמ  להתי   התתלתי  אתית.  תתל  מתתמי   תקי 

מאותו ]תותיו[ ואת תיום אתת תהימ הת תי ל תותה תי ם המאשותה  ם תייה 

שתומה ותייי תקו.
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תל  ציותתוו  שהיה  התות  לשיתה.  למשמתו  לי  קמא  התות  תש ה  לאתמ 

אתיתי אממ לי: "תשמ  אתי אתי מואה שאתה  ותמ תהליתי תתמה תתשותה, 

אתל למה תקיצותיות? תה לא ייצותי, התקו לא מתאים לך ולמה תייה שתומה? 

יש תייות תמותות שתמאות המתה יתות מאיימות. ותתלל תתות תמתית תית  

תתיוק  שלא   – תתמות  ת לי  מול  אתתתו  ותתים  המי  תתל"ו,  ת תקאות  לך 

משות ים  ל תמתים".

תקיצומ: הט תות שלו היו תי משתת ות, ותם תתה הי' לי קשה  ם המהלך. 

את שמ תי ת צתו והומתתי הילוך, התייים ת למו תלא היו, התתלתי לתתוש 

תייה תמותה והתיים 'תתמו לשתמה'.

התקו  תלום  ל  לי  אממ  לא  הוא  אותי  מאה  מאותו  תשמ'  התאות  תי ם 

)תמאה לי שהוא המתיש ש תייו לא הייתי תלי לתה(. ואת לאתמ תמה תותשים 

– תאתת ההתוו תויות תליל שישי, מ' מאותו מתתתל  לי לית  תמתט אתהי 

ואוממ: "אתי מה קומה  ם התקו?"

הוא לא המתיו לתתותה ממתי והמשיך תהתוו תות.

תאותו מת  קיתלתי התלטה תישית איתתה לא לת ת תתקו ל ולם. תיום 

מאשוו הוי תי ל תותה  ם תייים ותייה שתומה  תקית והמ תייו הוא שהתות 

לא אממ מאומה.

לי יתים  לי תמה  תקאות טותות וההצלתה האימה  תתתמו  תמו קצמ  תוך 

ההיך התמומ מהתתתיות של התות שהתייה השתומה והתקו יית ו תייצותיות. 

ותקיש  תמאש,  תטיתמות  תמה  אצלו  שתשתמו  תיתי  התוותה  הוא  תהמשך 

שאתתוק את המתותות תמשמתים שלו. היום הוא איילו תומם לתית תת"ת.

ס' שהרבי	יחייך, ספר	שני, פי"ח, עמ' 229

מרן הגר"ח קניבסקי: 
תגדל זקן והפנים יחזרו למקומם

תמת"  "ש ה טותה" )ימשת משיטים תשת"ה,  מ' 4( תייומ שהתמתש 

תאותו שתו :

"ליתי מתימ שתו ות  תמ תתומ תוויה קשה, יתיו הת וותו. התתיקות, 

תי-טי, ותל השאמ לא הציתו תיתה תתימה למה שקמה, וממילא תם לא יתמוו. 



תתק המילואים והשמטות )יי"ת: מתי ות מצת ימתתה( 

התתומ, תו 16,  מת המו ת הקמיטי של "תמ ט שיתותים", המשיתה תלתץ, 

תמתתקש.

"מה  ושים?

"תאים לתמ"ת קתיתתקי.

"תאו התיתת תו שית מ תייו. אישמ לוממ מתהים.

"התתומ מתקש תמתה.

"התמ"ת: אתה מוצה להיות תמיא?

"תוותאי, לתו תאתי.

"את תתתל תקו והיתים יתתמו למקומם.

"התתומ תהלם.

"התמ"ת מתיט תו, תאוממ: תו, תתליט...

"התתומ מתמהמה.

"התמ"ת קתייתתקי: אתה מתתווו לתתל תקו?

"התתומ: אם ימצה השם.

"התמ"ת: תם תהיה תמיא אם ימצה השם...

"התתומ: אתל תה קשה. מתילים למאות אותי תלי תקו.

"התמ"ת: אתל אתה מוצא להיות תמיא?

"התתומ: תו, תו.

"התמ"ת: את תתליט.

"התתומ משתהה שות. תיתמ שההתלטה קשה  ליו.

"התמ"ת תתיוך מתת: תו, אתה תתמ יות  אם אתה מוצה להיות תמיא...

"אתי התתומ יותה אליו: תתליט, תתית שאתה מקתל  ל  צמך.

"התתומ משתהה  ות מת . ואתמ אוממ: אתי מקתל  לי לתתל תקו...

"התמ"ת קתייתתקי תשתהמה  ל יתיו: תהיה תמיא והתל י תומ.

תתמו  יתיו  תי  לתלות  והתתומ  צמו  המלווים  תתהמו  לתיתו  תתמה  "תתמך 

תתמול שלשום.

"למתמת התי ו שות, והי ם תאשמ התתומ תמיא ושלם, תתי לתשמ לתמ"ת 

את התשומה הטותה. תמ מת תה אממ התמ"ת תם לאתיו של התתומ: תו, המי תם 

אתה מוצה להיות תמיא, את תתתל תם אתה תקו...



ס' הדרת פנים - זקן תתק ו

"תל תה התמתש תמאשית השתו  התה!

אצלו  שהתתלתה  תתומ  שתו ות  ם  מתימ  ליתי  התמתש  תומה  "תייומ 

ת יה מיואית תמומה תיותמ, והמויאים היו מוטמתים.

לקומאי  מותמת  וקיתל את התשותה שתתמ  התמ"ת,  לתית  התי   "התתומ 

טומ תה: תתתל תקו ותהיה תמיא.

"תתומ תה שהיה תמצת לא טות תמיותת, לא היתת, וקיתל את ההתטתה. 

תתתיקת התי-טי התאה התילאו המויאים לתלות תי התתותים המיואיים השתתו 

תליל, ותל הממצאים הת ייתיים ת למו".  "ת.

.

]תותת התייומ הת"ל )מֵעת מאי'( תת' קותטמת מתתת תותה - תומה )"ליקוטי 

תתמים ששמ תו ממתיתו התמ"ת קתיתתקי שליט"א", מאת המת תתלי' הותיתתתמת, 

אלול תש "ת -  מות מת(: "תייומ מתיתו שתתומ תא אליו שיתיו תת קמו ולא 

מצאו המויאים תמויה למתתו, אממתי לו שיתתל התקו, והט ם לתתמ מהתמ' 

תשתת קתת,א התמת יתים תקו, והוא לקת את ההתמת יתים, לקתו תם לו, ותך 

הוא תא  אתמ תקויה  יתיו למקומם.  ותתמו  התקו,  לתתל  קיתל  ל  צמו  הוה, 

לתימ שהתאמת ומתיתו מאת שמת  מו. מאיתי שאתת התיש למתיתו מתתת  ל 

אממ לו מתיתו  והמויאים אוממים שאיו לתה מיואה,  מתלה שתתתלתה אצלו, 

תתתל תקו והתל י תומ. והלה אממ הלא המויאים אוממים ותו', אממ לו מתיתו 

תתקייות אממתי לך תתתל תקו והתל י תומ"[.

מרן הגר"ח קניבסקי: "אנשים מוכנים למות –

 ולא לקבל על עצמם דבר קטן"

"אתשים לא תוממליים. תאים לתאו תל היום, מתתים צמות תלי תוף, אתת 

תלה, השתי תותל מתתומ, השלישי ת תמ שלום תית, מה הם תושתים – שאתו 

תמלי,  אתי מתתתל איתה תתמ קטו,  תא אצלי אתם,  תמתה והתל יתתתמ תמת ? 

אישמ לתקש ממתו שיתקו, ו ל יתי תך להתיית תו תמתה.  ל ָתָקו תתות תתממא 

– 'התמת יתים תקו'. מה אתי מתקש? תתמ קטו תלתת. אתל אתשים מותתים למות 



תתק תמילואים והשמטות )יי"ת: מתי ות מצת ימתתה( 

תתו המה"ת מ'  מיי  קתיתתקי,  )ממו התמ"ת  ולא לקתל  ל  צמם תתמ קטו..." 
א"ש קתיתתקי, תמת"  "משיתה", יא תשמי תש "ו,  מות 54(.71

הקב"ה ברא בעולם חורשות ומטעים
ולמולם נבראו השערות שבראשו ובזקנו של האדם

האתשים  תם  ל  יותת  איתו  תולו,  ה ולם  את  היוקת  התלתלי  המשתמ 

ה שימים, התתותים תמצוקה קשה  ת מאות. לאתמ תומף תשת"ת תיתש אליי 

ותיימ  תותיים,  ויימות  יהותי, שתמשותו מט ים מתים של ימי התמ,  תקלאי 

'תשאמתי  ם  לתיאמה,  שתתלו  והיימות  התמותה,  התשמים  שלממות  ותת 

אמתתי היימות ואיו לי מה ל שות תהם'...

הוא תיימ שהיימות היוצאים ממט יו, תהיותם יתו ים תטיתם ותאיתותם, 

איו  תימום,  ת ת  הוא  אף  מצוי  ה ולמי  ותשהשוק  ליצוא,  ת יקמ  מיו תים 

תיקוש ליימות. אתשים מתליטים שאישמ לתיות תם תלי ה'ייתוק' התה ששמו 

יימות התמ מאמץ ישמאל.

התקלאי תיאמ את ההיתתים התתולים ואת מית התיש התתימ שתתמם לו 

ת קתות תך, ושאל תמה אתי מצי  לו להתתתק. תם הוא התיו שיותמ מְשֵיש תאו 

תימיטום ל'משתמ תלתלי', ית ה' היא תו שית ה תו, וממילא התמך הי ילה 

תיותמ שתשית לו את תתיו האתות, היא לא תאמצ ות תהייה  ל מה ולמה 

תתשים  שווקים  אתמ  תתייוש  או  היימות,  את  לקתל  שלו  הלקותות  תימתו 

שיתתימו לקלוט את היימות, אלא תתתקמתות למיתותו ותתיקוו מ שיו תיו ל 

ממש.

ומאיתי שהוא תותת  תתו,  תו  ייתתי תאתות תמתי  ימים ליתי  והתה, תמה 

שאתם - תל אתם - תומה ל ולם קטו, ותל מה שתמא הקת"ה ת ולמו, תמא תם 

71. מאה  ת"ת )שמותתים למות מ"ל אתל לא לתתל תקו( תשו"ת משתה הלתות )ת"ט תי' תת(, שתיימ  ל 

ת ל תשותה אתת ש תמ  תימה תמומה מת"ל, ותממ תישו תא אל התאוו הצתיק מתית ט )ת ל ייטת לת(, 

וט ו תיתיו שמותו לשות תתשותה ואיילו להייל  צמו מהתומה ולהמית את  צמו, מק שיתתימ לו 

ה ווו. ותשמאה הצתיק שלאותו ת ל תשותה לא הי' תקו, אממ לו: הוי יתו  תי התומה לא מוצה להמית, 

אתמתא ותי תהם תתית, ולא שימות תהם, ותם תשאמ  תיתים קשה  תשיו להמתות תתשותת המשקל, תי 

איילו אלף שתים יתי' האתם, לא יתייק לתימ  ל תל ה תימות, אתל אתקש ממך שתתתל תקו מהיום 

והלאה.  ות לא התייק המת לוממ לו את שאמ התתמים, מית השית הת ל תשותה ואממ: "מתי, לתל אתי 

מותו, אתל מק אל תאממ לי לתתל תקו!" ומאה ת י"ת תם תת' התמת יתים תקו ת"מתומ תייומים" ) מ' 

שתט( מת ל תיאמת שלמה ממתומתק אותות תתימ שהי' מותו להתיל תל הוו למיואת תתו – אך מתקשה 

לתתל תקו ויאות למ תו,  "ש.



ס' הדרת פנים - זקן תתק ת

תתוף האתם. האתות תמתי תתו מתאמ את איתמי האתם ומציימ את תיקיתם מול 

מה שתתמא ת ולם.

יתיתי אל התקלאי ואממתי לו, לשם מה היתך תושת שהקת"ה תמא את 

תתי  היא,  התשותה  ה ולם?  לתיצי  תומים  שאיתמיו  שתתו,  תצומה  האתם 

שאם קומה לך תתמ מה תותל ללמות מתוך מ שיך שלך מה היה התומם לתך, 

וממילא אם תתקו את המ שה ההוא, יותתמ תם המצת התשמי לקתמותו.

תיווו שהאיש תיתמ  ל המט ים שלו, תיתתמתי שאתת התתמים המותאים 

שם, תאתות תמתי תתו, הוא, שהקת"ה תמא ת ולם תומשות ומט ים, ולמולם 

יותמ,  תאת  ות  להמתיש  ותתי  האתם.  של  ותתקתו  שתמאשו  הש מות  תתמאו 

תם  תך  מ ות,  תיות  יש  ה ולם  שתתומשות  שתשם  תתו  תמתי  האתות  מותיף 

תש מות יש תיתים...

ליי תה, הצ תי לאיש שיתשות האם הוא  ושה  תימות ת תייתי הש מות 

הותה  שתוותותיו היו תתות,  התקלאי,  ולמשל האם הוא מתתלת תת מ.*  שלו, 

את התה התמך תלולה ליתיך להשית את  ולא תוש שהוא אתו מתתלת תת מ. 

יימות מט יך לימי התוהמ שלהם', אממתי לו.

ס'	עלינו	לשבח,	פ'	קדושים	עמ'	שמו

*	*	*

 ות ת תיו השי ת תיתול התקו  ל תמיאות התוף – מאה ל יל תמילואים 

לת"א: "מתומ תייומים" מתימ "תית ישמאל השלם" 





תתק טמילואים והשמטות )יי"ת: ה תמת התקו אצל ש"ץ, תהו, שו"ת( 

מילואים והשמטות
לח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פי"ח: העברת הזקן אצל ש"ץ, כהן, שו"ב

]ובירור	דין	גילוח	הזקן	לענין	נאמנות	וחזקת	כשרות[

אות	א	)"שליח	ציבור"(	ואות	ב	)"כהן"(

שיטת הב"ח בענין ש"ץ שאין לו זקן

תת ת"ה ואיו ממתיו: "איו תה תתות הצתומ   שו"מ תתמי הת"ת או"ת תי' 

שישלתו ליתיו ית לה מי שאיו לו התמת יתים להליץ  ל הצתומ תאף ליתי 

מלך תשמ ותם איו שולתיו להליץ  ל הצתומ איילו אם הוא תתם תתול אלא 

אם תו שהוא ת ל צומה ויש לו התמת יתים שתתמלא תקתו תל שתו ליתי מלך 

מלתי המלתים הקתוש תמוך הוא". וישוט תלי"ת איו תיק"מ אם ה תימ תקתו 

 "י ת מ, תם או מתותת תילות. ומאה שו"ת מתתת יצתק ת"ו תי' טו שהתיא 

תתמיו תם ל תיו תהו לת"ת.

ש"ץ המגלח זקנו אפי' בסם אינו ראוי להיות ש"ץ

)להתמ"ת  תיים"  "התיץ  מת'  שליט"א  תוימ  מי"ת  ותו'  המה"ת  ה ימתי   

יאלאת'י( תי' תה אות יו"ת, ית: "מצוה מו המותתמ לתתומ אתמ ש"ץ היותמ 

מלא תקו . . ש"ץ המתלת תקתו איי' תתם איתו מאוי להיות ש"ץ תאיתו תשלימות 

תיקתא ות"ש תשהוא תת מ ת ותמ  ל איתומ תומה תותאי יתול לש"ץ תמ"ש 

המת תתות תתמים ו ייו תת' מתתת אהמו תלל י"ת תי"ך".

דברי מרן החתם סופר בענין ש"ץ בלא זקן

 "תי מאשי הקהלה איו את-אותתאמיש שט תט ל הָאת ו תיך ת וו תת ט 

ַאת לת ו,  ַאלת תתו  תיי צות המ ו  ַא שאלה צום תתם תוימ, צי מ ת ו  מיט 

וו לת מ אית מיט תייו תַאוות ו אוו מיט תייו תית  שטימ  שטַאמק תושא-תו 

תיים  ולם,  מ הָאט ָאת מ ַא תתמוו, ווָאת  מ אית תישט קייו אית מית מ ימא-

שמים אוו טמָאתט תישט קייו תָאמת.

פי"ח: העברת הזקן אצל ש"ץ, כהן, שו"ב )ועוד(



ס' הדרת פנים - זקן תתקי

"הָאט תיי ת מ תתם-תוימ ת  תטי מט: 'המאיתי את ממאיך' אוו  משט 

תַאו – 'השמי תי את קולך תי קולך  מת' )שימ השימים ת, ית(. קותם-תל תַאמף 

אותת מ  )"יוו  אוית . . ."  ת הט  תיית   ממאה  תי  ַאתוי  ווי  טהוו,  קוק  ַא  מ ו 

ַאלט ו אוצמ": שימ השימים(.

אפי' בן שמונים שנה – אין למנותו ש"ץ בלא זקן

ת"ת להתמימ תש"ץ המתימ תקתו אף תלא ת מ תת' "אממי לת" )תיתי שלית 

י"ה  תמצ"ה(  )מישקאלף,  שאמקאת  תקה"י  מת  תמאת,  מאימ  להת"מ  ציתומ( 

) מ' תת, ת(:

מי  לש"צ  למתות  תיותקים  היתמ  להמציא  שטמתו  תאת  תתל  "ותל ת"ת 

שתתמ תא תשתים ומק לא תתמלא תקתו – מיימי מק תמי שלא צמת לו תקו תלל. 

אולם תותאי מי שמתתימ תקתו  ת שתמאה תתמית, תותאי איו למתותו לש"ץ 

קתו , איי' תשהוא תו שמתים שתה. ותו תשמ  מי ת"ץ שתתת מי שהוא תו 

אתומ.  את  ומתתימ  צמת  תאם  מתה  ותשמ   מותמ,  תקו  לו  צמת  ולא  אמת ים 

ומאיתי תשו"ת ית יצתק ת"ת תי' מ"צ שתשאל  ל מי שהותתק להיות ש"ץ תמה 

הת"ל  תשו"ת  והשית  תקתו,  מתתימ  שהוא  משום  קמו  וממים  ו תשיו  שתים 

תי מ"ת איו לה תימו תי מה שמתלת תקתו תיוו שאיתו תת מ איתו מ תת  ת"ל. 

וליום מהטא הי' מקום להקשות  ליו, תי מה תתך אם איתו מתלת תת מ )ו י"ת 

איתו תקמא יתול  "י  תמה(, מ"מ הלא  ת"י צמיך שיהא תתמלא תקתו, ואיתו. 

אולם תטת תוותתו הי' מק ל תיו אם צמיך לה תימו או לא, ול תיו תה שיימ 

תתת תיוו שאיתו מתלת תת מ איו מ תימיו, והוא  "י מה שיתק תשו"  תי' 

ת"ת תאיו מ תימיו מק שתמצא תו יתול ממש. אולם, תטת תם הוא מותה תי 

לתתתלה איו למתות איש תתה להיות ש"ץ, תי הלא  יקמ שצמיך להיות תתמלא 

תקתו הוא  "י תמ' ת תית שיהי' ת ל צומה ויהא לו התמת יתים, תי תהו תתות 

וא"ת איש הלתה שמאתת צומתו  י ו"ש,  ותמו שהאמיך תתה הת"ת  להצתומ, 

איתו משתית תתתות הצתומ, ואיו מאוי למתותו להיות להם ש"ץ, תתל ת"ת".

דעת הגה"ק מוהרש"ב מליובאוויטש

ת"ת  מליותאוויטש  ת"   מוהמש"ת  אתמו"מ  התה"ק  קותש"  ות"אתמות 

 מ' מט )תתות  תלמיתי הישיתה(: "ותתתמ שהמשתיתים תקתם מ"ל לא י תמו 

]ליתי התיתה[".
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הנהגת הגה"ק מסקווירא

"ת"ק אתמו"מ תצוק"ל מתקווימא הי' מקיית שמי שהי' מתלת תקתו לא יהי' 

ת ל תילה ]אף תתל ימות השתה[, י ם הי' איש אתת שהי' לו יאמציי"ט ומצה 

תימים  התוו  תתום  הי'  ]תה   )50$( תולמ  ליתו תמשים  ואממ שמותו  להתילל 

ההם[ אם ימשה לו להתילל, את השית ת"ק אתמו"מ תצוק"ל: "ַא מתתה אית 

מימ וו מט מ מ ווי ַא יייצית מ" )ת' קתי א וקיימא, להמי"י התהו קמאמ מ 

– תשת"ת – ת"א י"י  מ' מצה(.

נוסח תפלת "הנני העני ממעש"

שות מאיתי  ת"ת מיומש ת"קותטמת תתמי תיים ואמת" )להת"מ תתו תט  

תמצ"ת  ל מת מת,   – תתו  מאומות  שו"ת  מת"ת  ל מת מת,  את"ת  לייט מ, 

ותמהתומה תתשה תמוקליו, תשת"ט –  מך "תילות התקו",  מ' 51(:

איית ם,  מַאתו  וו לת   תַאמיש  מ תטשו,  ַאת לת   תָאך  תיך  ת יית ו   ת 

ווָאת מַאתימט תיך תי תָאמת יַאמ ַא ת ל תילה, אוו  מ תָאתט "התתי ה תי ממ ש" 

אוו ווייט מ: "וקתל תיילתי ותו' תתיילת תקו ומתיל וימקו תאה ותקתו מתותל". 

 ת אית איתמית צו תָאתו ווי תַאמיש תוציה'תית ת'אית, וו ו  מ יַאמלַאתתט, ַאת 

אים  תָאלו  אוו  של  ולם  מתותו  יַאמו  תמ תת ו  תילה  תייו  תָאלו  מלאתים  תי 

מ ת ת ו מיט ַא שייו ת ווַאקת ת מ תָאמת.

הנהגת הגה"ק בעל דברי יואל מסאטמאר

התיתה  ליתי  ל תומ  אותו  תתתו  לא  תמקצת  איילו  תקתו  שמתלת  "מי 

)תיאמצייט  התיתה  ליתי  להתילל  התיתו  מתיתים  תשאמ  אתל  שלו,  תהמתיו 

ותתומה, אתל לא תקתי ות( אף מי שתילת את תל תקתו" )ת' מהמ"י תמ ת"י - 

מתהתי קותש ת"א  תיתי שלית ציתומ אות מיט(.

הגה"ק בעל דברי יואל מסאטמאר:

המגלחים זקניהם - הם מעכבים כל התפלות מלעלות למרום

מתתמי תומתו )שהתית תקהל מת ת ימו קמאלי, אשמ תתקתל שם לאת"ת 

)י"ה  תאתות  המשתה  את  ל  ואממ  אתות,  ימקי  לומתו  ת ת  תמי"ו(,  תשתת 

משתה י"ת( אמת  מתות תהולתי תיהמ"ת, וא' מהם הוא מי שאיתו הולך ואיתו 
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ת'  תיו  תתשת  ואיתו  ושה תלל למה הוא  תיוו שאיתו הולך  ולתאומה   ושה, 

תותי הולתי תיהמ"ת. אמתם ה תיו הוא תהקתם תתמי התמ' )מתתת תמתות תף 

תת( תמ"ת הושית שוממ תיתת תיהמת"מ שמי שאיתו תותו תתמו לא יתתת לתית 

המתמש, ותשמיתו את מאת"  לתשיא התימו את שוממ היתת ותתותיו תיתלי 

תיהמת"מ, ומותת מתה תלא תלקו מ"ת ומאת"  אלא אי צ"ל תותו תתמו, אתל 

תה תו"  מותי תהתמו צמיך להיות טות, תהייתו שמתתוץ יהי'  ליו צלם אלקים, 

ותל מואיו יתימו  ליו תי הוא מהימאים, ותלא"ה איו להתתיתו. והתתי תתה ל וממ 

תהתה יש תתי אתם המתלתים תקיתיהם ומתתלים תלומותיהם ומתלתשים  "י 

תוקי התויים ו ותמים  ל מה שתתות תתומה ותתוקותיהם לא תלתו, ותשהם 

ת"ו  ל  התיתים  מ וממים  הם  תלתושי  תו"ם,  התתתת  תתית  להתילל  תאים 

לממום,  תתיהמת"מ מל לות  תל התילות שמתיללים  והם מ תתים  ישמאל, 

אלקים  צלם  לך  יש  אם  ממאיך  את  המאיתי  ישמאל  מתתי  מתקש  הקת"ה  תי 

לתיהמ"ת  התאים  ואלו  תילותיך,  קול  את  קולך  את  השמ תי  ואת  יתיך   ל 

לממום  מל לות  הציתומ  תל  של  התילות  מ תתים  הם  תיתי  תו"ם  ויתיהם 

תתלתשו  ותא  תא  מתם  מתקש  אתי  ו "ת  הת ל"ט.  תומאים  תימים  ותימטיות 

תתימותי היהותים, ואת י מתו תילותיתם ליתי אתוו תל, אמתם האתשים האלה 

שלא יצייתו לתתמי ולא יתומו מ ליהם לתושי ה תו"ם ותו', אתי מתקש מהם 

שלא יתואו תלל להתילל תתיהמ"ת תימים תומאים, ולא י תתו  "  צומותיהם 

את תילות תל הציתומ מל לות לממום, ואתי  מת להם שמוטת להם שישאמו 

תילותיהם  יתקתלו  ויותמ  הציתומ,  לתל  להצמ  תתיהמ"ת  משיתואו  תתתיהם 

תתיתם משיתקתלו אם יתואו לתיהמ"ת, ותה שאיתם הולתים לתיהמ"ת למצוה 

יתשת להם, ש י"ת י לו  ת"י תילות תל הציתומ למתמים ולמצוו ליתי אתוו 

ואיתו  הולך  מי שאיתו  תם את  מיושת שיימ מה שתושת תמשתה  וליי"ת  תל, 

 ושה תיו הולתי תיהמ"ת, תי לי מים תה  צמו שאיתו הולך לתיהמ"ת תהליתה 

יתשת, שתתה שאיתו הולך לתיהמ"ת  ת"י איתו מ תת את תילות שאמ הציתומ 

ההולתים לתיהמ"ת, והמתה יותמ תמו  הי' אם הי' הולך לתיהמ"ת והי' מ תת 

תילת תל הציתומ.  תת"ק.

)דרשות	הגה"ק	בעל	דברי	יואל	מסאטמאר,	הו"ד	בס'	מהר"י	בר	ח"י,	מנהגי	קודש	ח"א	

עניני	שליח	ציבור	אות	ריט	בהערה(.

*	*	*
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שם אות ג )"שוחט ובודק"(

	]עמ'	תקמה	ואילך[

מליובאוויטש,	 מוהריי"צ	 האדמו"ר	 הגה"ק	 האריך	 הזקן,	 בתספורת	 המקיל	 שו"ב	 בענין	

בתשובה	)שנדפסה	בקובץ	"יגדיל	תורה"	נ.י.,	סיון-תמוז	תשמ"ג,	סס"א(.72	ומדבריו	שם:

אנשי  יחס  בענין  מליובאוויטש  מוהריי"צ  הגה"ק  עדות 
מדינת רוסיא )פולין וגאליציא( לשו"ב )ורב( המספר זקנו

ל יל  מאה  מותיא.  מתיתת   – ]א.ה.  אמציתו  קצוי  תתל  ותתקתל  "הותתם 

ת"מילואים" לת"ת י"ת[ תאתומ לקצוץ ש מות התקו, איילו לתתו  תמתימים 

תש מה אתומ . . ותימט מי שתושא  "  תתמ המתתות או שו"ת או שאמי  תותת 

הקותש ה"ה מתלל שם שמים, ותם ליי המצת התותתי תמתיתתיתו – ה"י וימים 

קמו  ם קתש – תקל יתקלוהו תל ה תה אם ית  תש מ תקתו לייותם, ותותה 

לא-ל  ליוו  ות לא תשמ   מות תתמ תתה תמתיתתיתו, ותתמ המותו וישוט לתל 

אשמ ימאת אלקים לו, ומ ט מת ימ יתי ה תתומתיתו הקתושה, תי אם הי' תתה 

ת"ו תמתיתתיתו היו אוסרים כל המורים שחיטתו כנבילה, ומכריזין לשבור את 

הכלים".

אתמו"מ  "אתמות-קותש  תת'  )תתית  תש"ת  איימ,  מת"ת  תמתתתו  ו ת"ת 

מוהמיי"צ ת" " ת"ו  ' שלה-שלו(: "תמתיתת מותיא, יוליו ותאליציא . . אף 

אם היו תלוקי תותתאות התה תהתות  לימאת שמים לא תמצא תו תומה מיקל 

ל צמו תאותו ההיתמים שתאו מתוץ למתיתה תשיטת אשתתת ותתומה, ומה תם 

מת תתי – תוץ מהמתתים מט ם הממשלה – או שו"ת שיקיל לתימ תקתו ת"ו 

ות"ו, ושום איש, גם הפחות שבפחותים לא הי' אוכל אז משחיטתם והוראתם 

ותקומה לא היתה למת ושו"ת תתה תשום קהלה ת תת ישמאל, ומק תשתתמתו 

המומים של תתמת מייצי השתלה שמותם תתלם יומקי  ול ויוקמים השתיתו 

את הצ ימים והתו מ להקל תתל איתומי תומה.

72. בירור שנת כתיבת תשובת הגה"ק האדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש בענין שו"ב המספר זקנו מאה 

אתמות קותש אתמו"מ מוהמיי"צ תלק טו )לתתתו התה"ק מליותאוויטש והמתתית הצתקתית תי" (  מ' קית 

)מתתת ת שתט תמצ"ת(: "תתתי יקימי המת . . תתה התתי שולת לך קותטמת שתתתתי תהיותי תשתת תמת"ט 

תתו"ל  ל אתות  תיו תתיומת התקו, ותיצי הי' אשמ תתקמו התק היטית, ותשים לתך ות תך לה מיך 

איתה תתמים  יותים תיליול ת תיו תה, תי הש ה צמיתה לתך".
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"ותשתתישט תת  תתיומת התקו תיו תלמיתי הישיתות אתת התאוו היתו  

ר' אליעזר זצ"ל גורדון ]מ"י טלת[ תאמצ ים היותמ תתקים, ותשמאה ש ומתים 

תממתם המ יש את תאותי התמו, הישיש המי"ת ימיתמאו והישיש מ' אלי' תיים 

מייתל ואת התאותים האתימים ר' חיים הלוי ]סולובייצ'יק[ ואת ר' חיים עוזר 

]גרודזינסקי[ תתמ צתיקים לתמתה, ותמש להטיל איתומ  ל המתתים לתת להם 

תמיתות תתמים, ו ל השותי"ם מללמתם אומתות התתיתה, ו ל קהלות הקתש 

שלא לתת להם שום משמה של קתש.

ות לי  מתתמ  תתי  מלאתה,  ותמי  מת לי  יתו   תלק  אשמ  תה  תל  "ואתמ 

התה  תתשילו  את  הקתיתו  לא  אם  אשמ   – תומה  מתתי  יתו   מיו  ותם   תקים 

ואיש מהם לא  הי' מק תמתימים  תקתם, התה  – התתילו לתימ את  התמיתוהו 

ת תת  מקומם  את  ית ו  תי  תתתיתה  או  תמתתות  משמה  לתמוש  המהית  ות 

ישמאל".

גדר חזקת הכשרות לענין עדות וכו' של איש הנוהג קולא 
בתספורת הזקן

)המשך	תשובת	הגה"ק	מוהריי"צ	מליובאוויטש	שנדפסה	בקובץ	יגדיל	תורה	שם(

דין שו"ב )ורב( המקיל בתספורת הזקן:

אם הוא יליד מדינה שנהגו להקל בזה א( 

אם הוא יליד מדינה שנהגו להחמיר בזה ב( 

במדינה להשתקע  שבא   – בזה  חומרא  שנהגו  מדינה  יליד  הוא  אם   ג( 

שנוהגים להקל בזה73.

"תתיתא תאיש תיתותי )שאיתו מת ושו"ת ותו'( אי יתליתו לי' )תמתיתתיתו( 

]א.ה. – מתיתת מותי'[ מתלל תשמות לתתמא המיקל תתישו תאיתומ תה ותתו או 

לאו.

73. מתותת השאלה )תתשותת התה"ק הת"ל שם(: "שו"ת שהוא ילית מתיתה שתתמי' ותאותי' ה לו תתת 

 . . ישמאל  תל  ותו קתלו  ליהם  תו אתומ תמומ,  יש  תתי ה תמתימים(  )איילו  התקו  תומתם תתתיומת 

ואיילו אתשים תיתותים . . ו תה תא האיש השו"ת הת"ל  ם ת"ת לתומ תאמץ אשתתת  "מ להשתק  שם, 

ותאמץ התאת תוהתים היתמ תתתמ . . ותם הוא )תהיותו תתיתו, הי' תתהמ תתה תמו תל אתשי מתיתתיתו(, 

ותתואו למתיתת אשתתת התתיל להתתהת תמותם תתתיומת התקו )להשוות ש מות תקתו ולייותם(".
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"התה אמת"ל תמשתה )תתהתמיו י"ת מ"ת( ואלו הו היתוליו )לתוו ולה ית, 

מש"י( המשתק תקותי' ותו' )ותולו תתלתיו הו והתו' אממה )שמות ת"ת א'( אל 

תשת יתך  ם מש  להיות  ת ותו' ות"ש תייו, מש"י( ולתו יתק הממת"ם תהל' 

 תות י"י ה"א המש ים יתולים ל תות מה"ת )ה"ת( איתהו מש  תל ש תמ 

מלקות  שתייתיו  לי'  )ה"ת(  תמ  תימה  תו'  מלקות  שתייתיו  לי'   תימה 

מה"ת ה"ת יתול מה"ת, ואם הי' התיות מתתמיהם ה"ת יתול מתתמיהם, ותת"ת 

ש מות  תמי י  תלא  תצ"ת[  תיו"ת  צ"צ  תשו"ת  ]א.ה.  הצתיק  מתיתו  תה לה 

התקו תשו"א מש מ תית השתי תו' ותה תמת ש מות תה"ש לוקה תיי ת ת 

הממת"ם )הותא ל יל( והוי תתלל מש  ומתתמיהם יתליתו לי' לתתקתו, והוי 

יתול ל תות שה"ה לוקה ת תמ  ל תמתתו ותאי ]א.ה. ו "  תתתמיו שת תקו 

לקמו תתמוך שתתת "וקמות לוממ תתתתוו תא האי תתמא תיתל ל תות, תלא 

מית י תאתת לו תתקת תתמות, אלא שתם תתקת תל ישמאל אתת, תהוי  ותמ 

 ל לאו )ויהי' איילו תמתתו ה"ה יתול מתמתתו( ומקמי מש  . . ומאתמ שתיתל 

ל תות, המי אתת לו תל תתקתו, איי' תתקת תתם ישמאל . . ."[.

תספורת  שם  שהותר  במדינות  אבל  במדינתינו,  דוקא  דכ"ז  י"ל  אמנם 

הזקן, א"א למימר הא, דהא יש להם על מה שיסמכו הם גדולי המורים אשר 

התירו דבר זה, ואין הפי' שהתירו אלא דלפי דלא מיחו נק' זה התירו, ובודאי 

הי' להם טעמים נכונים על זה"74.

"אך האמת יומה תמתו שתהתמת לתלק תם תמתיתות שתהתו היתמ תתה, תיו 

אתשי ת למא לאתשי  ותתי  תותת הקותש, שהמי תשמותם ותתקתם של  ותתי 

מתיתו  תהתיא  תהא  ישמאל,  תתתם  תשמות  תתקת  מתיי  יותמ  צ"ל   תותה"ק 

התתול ]א.ה. – ת ל התתיא[ תשו"ת )תוף שו"  שלו( תי' ט' ות"ל הקתוש ות"ת 

הת"י וממ"א תת"מ תי' א' תלא תי תתתקת תשמות תתל ישמאל אלא שיות ים 

תו שהוא אתם תשמ  "ש תת"מ  ת"ל, ומאי' לתתמי מתיתו התתול אלו )הותא 

תשו"ת צ"צ יו"ת תי' י"ת( מהממת"ם הל' מטמאי מו"מ י"י ה"ט ות"ל  "ה 

שקתל  ליו תתמי תתמות ותתשת לתתמ אתת איתו תשות אלא לאותו תתמ,  "ת 

יותמ  ותתול  ת תיף  מיותתת  תשמות  תתקת  תהייתו  משמ   תתמות  תתתמי  המי 

מתת"ת של תל ישמאל, וליי"ת המי מותו תתת"ת תשו"ת צ"ל יותמ מתיי תת"ת 

74. תאם יש תשש יתולי  תות היום תמתלתים תקתם תמתותות תילות )תיש להם תיו תת מ ממש – מאה 

ל יל ת"ת י"א( – מאה לקמו תמילואים לימק תה )אות ה(.
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תתתם ישמאל, וא"ת תם תאו תת"ת שיימ י"ל תצמיתים לתלק תם שתהתו תתה 

היתמ, תמ"מ איתו תומה שו"ת )ומת( שצמיתים תת"ת יתימה מתתם ישמאל תתיל 

)השותי"ם( ממאים  א' תהאיתתא שאיו  תי'  תתמ ט מא שתתת הממ"א תת"מ 

לאתמים  ומותמים  לצומך  צמם  ששותטים  תתותמת  הוי  לתתמים  התתיתים 

תת"ל להממת"ם תצ"ל תת"ת יתימה מתמו תשמות תתל ישמאל.

"אתל ליי"ת תת"ת )ת יקמ השאלה( ת"ל תמומ תשו"ת שהוא ילית מתיתתיתו 

שקתלתו  ליתו אתומ תה תתוממ ותם הוא תהיותו שו"ת קיתל  ליו איתומ תה, 

תלא הי'  ליו שום תשש  ותמ תו' ומק תשתא לאשתתת תויש תמ שיו והתתיל 

להקל תה תאתת לו תת"ת תתתימות שהי' לו  "ת מצת ]ת'[ ט מים.

"א( תהתה המואה ת יו ישמה תשו"ת צ"צ תי' הת"ל ]א.ה. – תיו"ת תצ"ת[ 

תצתיק תתמתיו ותתתמיו תהוי תיו ה תמת ש מות התקו איילו תתתי ת מתימים 

תמומ המתה יותמ מה תמת ש מות תה"ש ו מוה תאתומ מיתי הלאו תלא ילתש 

]א.ה. – מאה תאמותה ל יל ת"ת י"ת[, אתל תתתי ת ש מות התקו הוי שתים 

מ ות לאו תלא ילתש, ומצומף לתה הלאו תלא תשתית את יאת תקתך )ויקמא 

וקתושה  – מאה ל יל ת"ת י"ת תאמותה[ תהוי תיול תלאויו,  ]א.ה.  תת(  יט, 

תאיתא תש מות התקו תת"ל )ותיי שתת"ל הוי איתומא מ יו תאומייתא( ]א.ה. 

ת תו  ליי  המי  וא"ת  תת"ך"[,  יתוקי  לת"א  מך  ת"מילואים"  ל יל  מאה   –

ותותאי  תימ  יות   איש  )שהמי  מתה   . . ותמשת"ת  ]תמומ  איתומ  הוי  הקתושה 

. .75[  ותמ  ל תתמי מתתו )וקמות לוממ תתתתוו תא האי תתמא תיתל ל תות תלא 

מית י תאתת לו תתקת תתמות, אלא שתם תתקת תל ישמאל אתת תהוי  ותמ  ל 

לאו )ויהי' איילו תמתתו ה"ה יתול מתמתתו( ומקמי מש  ויש לי מאי' תמומה 

לתתמא תו משו"ת צ"צ תי"ת ת"א שתתת תמי שלא התילל תאיתו יתול ל תות 

ליי ש ותמ  ל  שה ותם תהוי לי"ת איתה יותקים תמתתו, אתל ת ותמ  ל לאו 

איילו מתמתתו משמ  תשיימ י"ל )תיי התותיא שם תקצמה( תיתול ל תות, 

ומאתמ תתיתל ל תות המי אתת לו תל תתקתו איי' תתקת תתם ישמאל תו ת"ל, 

ותהא  ת"י תו"  יותו תאיתית לי' לתתקת תתמות, תהא תם איש ישוט תהאי 

תותא איקמי מש  תממת"ם הל'  תות י"י הת"ל.

"ת( תם אם תאממ תש מות התקו לא תמימי מה תמת ש מ תה"ש ו מוה, 

התה הלאו תתתה הוא מיתי לא ילתש )תת"ת איתא תש מות התקו( ומק משום 

75. תל השומה תקט ה תה תקה, והתיתות שתיו תצאי מתו  קמיאתו מתויקת.
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צ מ הותמ תמתימים76, ומ"מ המי תיימוש איתא תטומ תהתתמים תת"מ תמת ו 

מלה תימו ותהא תאיתא תתתימ )ת"ט  "א( ההוא תאתתיית תתיתא קמי' תמ' אמי 

איתלאי תה"ש )תי הוי משלתי' תהישט מאתי' לתתתי', מש"י( תתי' תלא מתלת, 

א"ל מ"א שתקוהו תיו מתתמיא הוא )תית  תאתומ לה תימ תה"ש, מש"י( ואי 

י תימ המי תיימוש תיצא מתלל תתמ, ותימט תת"ת תאיתו תומה לש מ תה"ש, 

תשם )תתה"ש( י"ל ת' תתמים הא' משום צ מ, והת' תהוי תצת ה ולא מיתתמ, 

אתל תש מות התקו שתים אלו ליתא צ מ, והוי תתמ התלוי לתל, ו ושה תה מק 

לתוי ויויי תהוי תיי' תי' ת' לאויו הת"ל, ו ות תהוא יות  תימ תהוי )ת"ו קמות 

ותהא תאממ תי"ת תי"ת  תמומ ה ושה תמתית, אתל( מתלתל תמצות,  ליוש  

התומה  א' ממצות  תמצוה  קצת  תמתלתל  תת"א  תתל  לי  תתי  ולתיתי  ל"א  ת"ק 

קים לי תתוי' תלא ממי אתישי' למי תת תתיקה הצמיתה לתתיו תו' ומי הוא תה 

אשמ לא יצתיק את הי"ת תהוי תה קלות ת ת תמומה, ואיתו תומה ל ותמ  ל 

תתמ תהוי לי' מתה התאת ממוו )שת"ת איתו תימוץ  ל  תימה ואתומ ה"י( שתותל 

לוממ תיצמו תקיף  ליו וקט יו תקשה ל מות תתתיוו תתה, אתל תתה שמתימ 

תקתו מק לתוי ויויי ומתקשט  צמו תאשה שאיו לה ת ת, בלתי שום ספק וס"ס 

יתוו לתו לתתוק את התתיו תתיו ותהלתה  דמיקרי קל הדעת והאי תתמא איך 

שצמיך ישות הת ת ותתותת מאש וי"ש המתה, ותה ישוט ומיומתם לתל תמי 

ו יוו  אתמיו  תתיקה  תתמא  האי  וצמיך  ימ"ש,  תתלל  איתו  אתמתתו  תם  ש ותמ 

תתול תתיתי' ולהומות לו תשותה ת תמ וקתלת תתמות אלהתא תתוקף ותותק 

שלא י תומ  ות  "ת ת"ו וי שו לו תייתים להיותו קל התי ה.

ת"ת  "מ  אשתתת  ם  לאמץ  תתא  מאתמ  תתות  לו  למצוא  אישמ  "אך 

להשתק  אשמ תתמי ותאותי אמץ הלתה לא אתמו תה תיימוש, ומשום הא תאממ 

תאישמ לה לים  יו ממתו תתה, ואיו לתותו לקל הת ת, והוי תשאמ אתיו ) תה( 

תשימה,  שתיטתם  המי  ומ"מ  יתותם,  תקה"ק  לא  אשמ  האשתתתים  השותי"ם 

תשתיטה תשימה בזר.

"והתה תאמת המי תם ל יל תאתו למתקתא תשו"ת אשתתתי צמיך ת"ת תת"ת 

תתה  )אך  יותמ  תשמותם  תתקת  תהא  ותמה  ישמאל,  תתל  תת"ת  מתמו  יתימה 

אישמ  ות למצוא ותו' ומחויבים גם הם לשאלת חכם כו'( אך לי ת"ת תמאה 

תתתי ה(  )איילו  התקו  תתיומת  והוי  אשתתת,  אמץ  לילית  תומה  תאיתו  לתיתא 

 ליו תמומ יותמ מצת ת' ט מים תתותים.

76. תהתא לקמו – מאה ל יל ת"ת י"ת ה מה 24 ) ' תתה ואילך(.
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ממה  א'  ט מים,  מת'  )ת"ת  תמומה  הת ת  קלות  התה  לשו"ת  תהוי  "א( 

שת צמו התתהת תמתהת תל אתשי מתיתתיתו תתשמות, והוי תמומ לו ותאי תאתומ, 

)וא"ת שלא הי' תמומ לו  ולאו תוקא קתלה לתות  תיו,  תה הוא  "י  ושאתומ 

ת צמו, אתל תשש להאי תמאה ושמ  תוממ ה תיו( ת' תתתמ התישט המתהת 

תתל המתיתה תם תיו אתשים ישוטים )ות"ק אאתמו"מ התאוו הצתיק אתמו, והי' 

לו מת"ת  "ת(77 וא"ת לאיש תתה ה ותמ הוי יתול תתה מש  וישי ה שאיו 

תמותה, ולא  תית איתיש תיתי תתישי' אי לאו תהוי קל הת ה תמתה תתולה, 

משא"ת תשו"ת ילית אשתתתי אשמ תה ותאי תי הם לא ת"ל להו האי איתומא 

מתתמא תתישייהו, תי איו תמתם להתמימ, ותימט תצוק ה תים האלו שמותם 

ותיתתם  שכוחם תלה  ואיו תותים תית  ת  יושתים תותתים תלא אשה,  תתולם 

איתומים,  לאתומ  את תייהו  ולאו  תקישוטים,  ימיהם  ותלים  תאה,  לא   ות 

והמתתים התאותים תם אלו שתוהתיו איתומ ל צמו איו מתהימיו  "ת, ולא הוי 

להם תה קלות הת ת מיתי המתילות, ותם לא קתלו  ליהם תה, אתל תשו"ת התה 

שתא לאשתתת תתקו מתותל, ותאו תתתה, תהוי קלות הת ת תיול ומשולש, הוא 

ת ל אשה ותתים, ותהת תתלה אתומ תמומ ותוף ה שי' )תם תתתמ המותמ( הוא 

קלות תתם אם הי' תו תם מ ט מת ימ ימ"ש הי' מות  א"  מתה, אלא ישיטא 

לו תהוי קל הת ת, וא"ת המי תתמ מותהמים אתתתו מתימי הימאה שלא ליתו 

את  הי'  תמשיוו  ל השו"ת  תתת תתם  קתלתו  ותאי שת ת  והתה  קתלה.  להם 

)במספריים( יק  לי' תתקתו ויתליתו  תתתקת תתמ, אמתם  תה שהיקל מאש 

לי'  "י תיו והלתה מיומשת שתת"מ תהאיתתא שאיו ממאיו תתיתיהם לתתמים 

מתמימים  ליהם תת ת הממת"ם תשותט ל צמו ומותמ לאתמים, תצמיך תת"ת 

יותמ מתמו תתם ישמאל, ותה  "י מ שה קלות תאת אתת תתקתו.

"ת( תהוי  ותמ  ל תתמ שאיו לו התמה. תהתה המת המתתמ התיא תיו"ת 

תתמי"ת שו"ת המית"ש ותו יתק הלתה תמותו תמי"ת ת"ת קתלת המתים תלה 

 ליהם ו ל תמ ם, ואיילו תתתמים שלא קתלו  ליהם תתי ה ימ תהתתמה, אלא 

שתוהתיו תו מ צמם ל שות תתמ ותיית לתומה )המי ת"ת תלה  ליהם ו ל תמ ם( 

ותו התאים מתוץ ל ימ לתומ שם ה"ה תאתשי ה ימ ותייתיו ל שות תתקתתו 

ל שות  תיית  איתו  תמו   תמתהת  אתל  ת"ת,  תשות  "י  תמתהת  תוקא  )והוא 

תו תתי שלא  תתקתתו שלא תיתיהו או תיתי ת"ת, מק תיתי  "ה תיית לתהות 

יתלתל, ש"ך( המי תתתו ת' תתמים: א' קתלת המתים תלה  ליהם ו ל תמ ם ל ת, 

77. מאה ל יל ת"א  מך "צמת צתק"  ' ממא-ממת.
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ומיקמי קתלת המתים מה שתהתו  "י הומאות תתם לאיתומ, או  "י התתמת 

הקהל תלא הומאות תתם, ת' מה שתהתו הקהל מ צמם שלא  "י הומאות תתם 

לאיתומ, ותם לא  "י התתמה, מק שהוא תתיית ותתמ לתומה המי תלה  ליהם 

ו ל תמ ם, ותם להתאים שם יתולים לתוף תו'. ת' איי' תמתהת תמו  מק שתתקתל 

יתלתלו. )ותימט תתיית   "י תתם תייתים ל שות התאים לתומ שם תתי שלא 

ותו'( )והוא תתמת התות' והמא"ש ת"ל שהתיא הש"ך תתי' הת"ל(.

התקו  תתתיומת  לאיתומא  תתתא  הת'  תל  תהוי  תיתו,  תתיתוו  אתו  "ותתתי 

תמתיתתיתו הוי קתלת המתים, ו "י מת תאוו וצתיק המומה לאתומ, והוי תתמ 

תהתתמת  שלא  ואיילו  ת"ת  הי'  "י  לא  אם  )שתם  וימישות  תתמ  תו  שיש 

הקהל, אלא מ צמם ה"ת תתמ מיומש שיתולים לתוף תם להתאים לתומ שם(78 

תאשתתת,  תשהוא  תם  תה  השו"ת  ותה  ליתי  "ה,  מאת  תמצות  מתלתל  והוי 

תתלל אתשי מתיתתיתו תקי"ל תאיי' אם איו ת תו לתתומ תתותתיו  ליו תוממי 

מקום שיצא משם ותוממי מקום שהלך לשם, תהא תיתק לה הממת"ם תהל' 

המתתמ  תיתק  להא  תק"ת79,  תמי"ת  תיו"ת  תש"ך  התיו  )ותו  ה"ת  י"ת  יו"ט 

תאו"ת תתת"ת ת"ת תתותתיו  ליו תוממי המקום שיצא משם תם תאיו ת תו 

לתתומ( ו ליהם הוי תה איתומ  ולמי תת"ל, ו ות תאיתא תשו"ת המש"ך ת"ת 

תי' ק"ה, תהתתמת הקהל תל שלא קצתו תמו הוא ל ולם, והוי תם הוא תתלל 

ותם  ליו הוא איתומ  ולמי שאיו לו התמה תהא תאממ המא"ש תיתקיו תי"ת 

78. יש לה ימ תם מתתמיו תתשותה שם לית"ת: "התה לאלה שקתלו  ליהם האיתומ, ומ שה אתותיהם 

תיתיהם, לא תמ  תה שאתמ התאוו הצ"צ )שהוא ממא תאתמא תתל מתיתתיתו, ויותק אתמוו לתל המתיתות( 

שתל ת לי הקתלה ותתמי האמת  ומתים לימיו קתשו, ותשיאם תמאשם הוא הקתוש האמית"ל, ותשיא 

תשיאי המקותלים אתת התתאים המיומתמים המשת"י הקתוש  "ה – ממתהת תיית לתומה שקתלו ותהתו 

תל  מא קתישא  "י תתם )איילו שאיתו מיומתם ת"ת( תת"ת אתומ ל תומ  ליו.

79. שתייק תך תלשוו הממת"ם והשו"  תאו"ת תי' תת"ת, ומ"מ תיים "ול תיו תיתא תמאה תתתמת המא"ש 

ותי תו תל ולם יש ל שות תמתהת המקום שת תו להשתק  שם תיו לקולא תיו לתוממא". ותמ"א תי' 

תת"ת תק"ט יי' תך תם תת ת הממת"ם והשו"  או"ת שם. ותתת ש"תתמי הש"ך שם צ" ". ותו תשו"  

אתה"ת שם )תי' תת"ת תי"ת( יתק תו תישיטות. ומ"ש תאו "תקי"ל תאיי' אם איו ת תו לתתומ תתותתיו 

 ליו תוממי מקום שיצא משם" צ" .

ואי"ל ת ת"י תאו קיי"ל תו מט ם המתואמ תשו"  יו"ת תי' מתת תת"ט ת"יש מי שאוממ שאם קהל אתת 

 שו התתמה תתמם למתתמ מילתא והלתו קצתם ל ימ אתמת לתומ ואיו ת תם לתתומ אם הימצה ההיא 

מצוי' שם תייתיו להתתהת תתתמ שקתלו  ליהם ת ימם המאשותה ואם  תמו המי הם  תמייתים", ותתלקמו 

)ה מת המת ה ומך תקותץ יתת"ת שם(.

ו "  תהמתואמ ל יל תמילואים לת"ת י"ת תתתמי השו"ת משתה הלתות, ותתתמי הית"ש יו"ת תמי"ת 

תק"ה.
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תשתו ות ויתק תו המתתמ תיו"ת תי' מי"ט ת"ת מי שאתמ תתמ א'  ליו תלא 

תהא  התמה  להם  איו  הקהל  תל  ואיילו  התמה  לו  ואיו  ל ולם  תו  אתומ  תמו 

אם  מת"ת(  תי'  יו"ת  תת"י  )הותא  ק "ה  תי'  ת"ת  תתשותותיו  המא"ש  תתתת 

היתה ההתתמה תתמ למתים או תיית לתו' ולתתמ מצוה איתם )משאים( יתולים 

להתימ, ותו אייתקא תתי' מת"ת תת"ת, ותימט תמקום תאיתא איתומ שתותאי 

איו מתימיו תהא תה לה המית"ש )הותא תת"י( תלתתמ אתומ איילו תמתתו איו 

מתימיו )ותו אייתקא תתי' מת"ת תט"ו( ומתיא מאי' מהימושלמי תתמים )י"ת 

ה"ת( ההוא תאתי לקמי' תמ' יותיו א"ל התמ לי תתמ א"ל מאי תתמת א"ל תתמית 

תמוך  א"ל  קאמיתא,  תקותי'  לצתק  א"ל  תתיו,  ותי  תתיו  א"ל  ממותתא,  תלא 

שתתמ תתתמי תתמים שצמיך לימט התתמ )ויתקו תו תתו' תיטיו ת"ה קתתמ תף 

ל"ה  "ת, ותהמא"ש תיתקיו תתיטיו י"ת ותשו"  תי' מת"ת ת יף י"ת( תאי 

לאו תימטת לתתמ התמתיהו לך. שהמי שתוק הקותי' תמאה תימק ת"ת )תתה'( 

ת"ת  "ת תאיילו אתומ תמתתו איו תו תתתו התם ואלו הו היתוליו, המשתק 

תקותי', והקשה התמ' משתק תקותי' מאי ק תית )ולמה יתליתו לי' מתת"ת( 

אממ ממי תמ תמא משום תהוי אתמתתא ואתמתא לא קתי' )והוי תתל( מת ששת 

של  תישותו  שאיתו  ותק  ליי  אלא  היא  אתמתתא  לא  תותא  האי  תי  תל  אממ 

 ולם, ואי"ה לא התימ לו )מ"י(.

הוי  ולתה"י  תיתו תהוי איתומ תמומ ליי ת ת האותמים,  תתיתוו  ומת"ש 

תתותמת משתק תקותי' תהוי איתומ תמתתו, ומציתו להמא"ש תתשותותיו ת"א 

תתמי  תה ותמ  ל  טיי  לו  תמימ  ומ"מ  ות"ל  תקותי'(  משתק  )ל תיו  תוו  תי' 

תתמים תיית מיתה, ומת"ש וק"ו תת"ת תהוי תמומ טיי ממשתק תקותי', ותיל 

תתמ ט מא תשם אותמים מיתי שאיתו  ותק תישותו של  ולם, ותה איתומי' ליי 

שמהמת ה ולם תת"ל, וממ ט התמות תת"ל80, א"ת מותו תתל  ל השו"ת אתומ 

תתתמ תמומ שאיו לו התמה.

"ואם איילו תתם מוילא שתתתהתמיו ימצא היתמ ל תיו תתה ויתת תמטה, 

המי תת"ת לא יו יל התמה תהא תה לה המשת"ם תתשותותיו יו"ת תי' קת"ט 

ות"ל  ות אתי אוממ שמה שאממ שי"ל התמה  "י שאלה לתתם, הייתו תתתמ 

שאתמו האתם  "  מתתש שלא קתלו מאתותיו, אתל תתתמ שקתלו מאתותיו 

ואתמ  אי"ה(  )ותמשי"ת  טותא  יימצה  תאיתא  ו ות  להתימ,  ת"ל  אישמ  לא 

80. מאה תתמיו שלית"ת ת תקו ל יל ת"מילואים" לת"א  מך "יתוקי תת"ך".
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המת"ך  תת ת  לצמף  התה אישמ  לתתומ תתשותה,  לתו  איתו שם  ל  אלה  תל 

)שהותא תת"י תי' מת"ת תאמיתות, ויתקו תתי' תה ת יף ת"ט להלתה( שתקמא 

 תמייו81.

המתימיו  היו  אם  תתם  תתמים,  תתתמי  ומתלתל  השם82,  תילול  תהוי  "ת( 

תו תמתיתתא תמקי  והיו מתצתיו תתיו, מ"מ הוי תיית לתומה  שואליו הלתה 

תתהמים  ש ות  ימתו(  )תו  ותמה  תמה  תיש  תתמ  היומץ  והוא  המצות83,  וקיום 

ת"ל תתה, וישתם תאלו שהם משוים תמתימים קצי תש מי אתל תישם  ליהם 

ו "י  או ת"ת שמתמיתים  "ת84,  תה מהתמת התתמים תמו"מ  ו ושים  תתאת, 

שמואים שו"ת הולך תתמך תל  מי האמץ מתמיתים אותו יותמ או לו תים  ליו, 

ומתיאים מאי' מו השוטה.

ילית  והוא  תתתמ,  אתומ  שאממו  תתמים  תתתמי  מתלתל  תהוי  "ו ות 

תק'  ותו  ותתמים התאותים,  ה'  מ  ת יתי  יתית ל שות  תיש  ותשאט  מתיתתיתו, 

תיימוש השו"ת ממותי' )ממתיתת מותלאתת( ומי איתא תילול השם תתול מתה.

"ומאתמ תאיתא תהאי תתמא התי ת' תתמים, קל הת ת,  תמייו, מתלל השם 

ומתלתל המצות, מותו תי הוא תמו  המתה יותמ מו שו"ת אשכנזי, ויותמ טות 

להתמ אתמ תשמ שתיטת שו"ת אשתתתי, ואם תתם יש מהו שאיו תמה להתיאמ 

ושאף קלות אית תהו, ולתתת תה משתיתים  ליהם יותמ אתל תה שהוא למתו, 

ומתתיק א"  ליות  התל, איו משתיתיו  ליו ת"ת, ומ"מ המי תהם )השותי"ם 

תתשותה  ישיתתו  ומי  הת"ל,  תת'  תת"ת(   – )השו"ת  והוא  אתת,  האשתתתים( 

שלימה ואמיתית.

"ול תיו אתשי מתיתתיתו התאים לאשתתת, התה ליה"ת תהשקיה מאשותה 

ששתיטתו אתומה לתו תאלו ת"ו ות"ו הי' תתה תמתיתתיתו היו אותמים שתיטתו, 

התה תם תשאתו תאים לתו"ל ומוצאים איש ממתיתתיתו ש ותמ  ל תתמ ואיתומ 

תליי  לתו,  אתומה  שתיטתו  תותאי  הת ת  וקל  המצות  ומתלתל  ש"ש  ומתלל 

81. ומאה ל יל תמילואים לת"ת י"ת מתתמי שו"ת תת"ת ושו"ת את"מ תתות  תלת ישמאל. ו "  שם 
תתתמי שו"ת משתה הלתות תתתו"ת.

82. מאה ל יל ת"ת י"ו ) ' תתת ואילך(.

83. מאה ל יל ת"ת י"ה אות ת ) ' תתה ואילך(. ו "  תתמי תשותה תו לית"ת שת תקו ל יל ת"מילואים" 
לת"ת י"ה שם.

84. מאה ל יל ת"ת י"ת ה מה 5 תתויה ) ' תמ(; ת"ת ט תה ומ תה א אות יא ) ' תקית-תקצ(.
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ותהא  תתתמא,  אקמקיתא  תממי  אלא  תלל,  ומקום  תתמו  התלוי  תתמ  שאיתו 

תאיתא תשו"ת המ"ו תימו מ"ת.

"הממת"ו תיתיתתו לתיתי תתממי תתת ות"ל, אם איתתי ממוית אלא ה תקת 

תמותי,  שיל  יאממ  ומה  תי  "ת,  תתמיהם  ולהתיו  ולהתתימ  קתמותיתו  תתמי 

הלואי שלא אשתה תיימוש המלות של תתמיהם הקתושים, ולא להיות טו ה 

תתתמ משתה.

ול שות  תו'  "מ לשמומ  לתי ללמות  וי ימ  יאימ  יתי שתלי  "וה' הטות 

ולקיים" ) ת"ת תשותת התה"ק מוהמיי"צ מליותאוויטש שם(.

והתה אף תתתשותתו הת"ל לא התי  תוו"ת תמומ ל תיו שו"ת ילית אשתתת 

שתהת  מותיא  ממתיתת  תשו"ת  תיממ  )מק  משתיטתו  לאתול  מותמ  אם   – ותו' 

קולא "תמו  המתה יותמ מו שו"ת אשתתת", ו "ת השו"ת האשתתתי  צמו ת' 

מת"א  )מת"ה  אתמ  תמת'  אולם  תו'"(,  תתם  לשאלת  הם  תם  "ומתוייתים  מק 

תמצ"ט – תתית תת' מתתל  ת  ' 31; קותץ "יתת"ת" שם תת"ת; ת' "אתמות-

מתתיתיו  א'  תתי ת  ל תיו   – תקתת  ת"ת  מ'  ת" "  מוהמיי"צ  אתמו"מ  קותש 

אם  השו"ת  תתתמ   . . מתתתו  "תמ תה  ל  תתת:  תיותילתת(  ואיי  לאותטמלי' 

הוא אומו וימא שמים יתול לאתול משתיטתו, תי ת תיו תתיומת התקו יש ת"מ 

לתיתא תיו תו מתיתתתו תתלל שלא קיתלו ההיתמ תמתתי איטאלי  ואשתתת, ותת  

התתיתים תימט, ותיו תתי מתיתה אשמ קיתלו ההיתמ".

עוד בענין שו"ב המגלח זקנו

המתתים  אשמ  תמקום  תהי'  השו"ת  משמת  אשמ  טות  יותמ  ". . . ותאי 

מצטיתים יותמ תימאת שמים, אתל איו תה מתייק, אלא השו"ת ת צמו צמיך 

להיות ימא שמים אשמ התמת יתיו מיט ַא תָאמת אוו ּיאות תָאלו מ ית תייו ַאת  מ 

אית ַא שותט ימא שמים תיט תָאמ ַא איש ומאתלת תיתו תמתקמיא ַא תקאטאתאיי 

)אתמות-קותש אתמו"מ מוהמיי"צ ת"י  מ'  י תמך"  תשתה את תמתך והשי"ת 

מית(.

רצה שוחט עם זקן

]מוהמיי"צ  המתי  את  להתימ  תתה  שאמישטייו[  אתמהם  ]המת  "אתא 

]תשתת  תאמה"ת  שהתיקומ  ממאש  יתו   הי'  אישית.  תצומה  מליותאוויטש[ 
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תמ"ץ[ יהי' אמוך ומצו לתתומ שותט שישתט  תומו תתקוית שהותו תאממיקה. 

תתמ  הוא  ומתותם  את התליים שלהם  ותתק  תתו מתימ שותטים  ת"   המתי 

תאתא.  ל יי התתתי הוא תתמ תו לא מק תשל תישומיו תשותט, אלא תם משום 

תימ  )שתו וו  תקו"  ללא  הי'  האתמים  השותטים  ותל  תקו,  שותט  ם  שמצה 

תת"ת, מת' 1270, תתשות  מ' 14(.

הגראי"ה קוק:

"רע עלי המעשה מאד שקצבים יהיו מגולחי זקן"

המטתתים  תית  תשמות  משתית  תשיו  ל  מי  להותי תי  תתה  "אתקש 

תמתתם.. אותם הקצתים התתשים לא ית תי טיתם תלל, והתמת יתיהם איתה 

מ יתה  ל תאמתותם ת"ת, ומ   לי המ שה מאת שקצתים מותימ תשמ תשמ 

יהיו מתולתי תקו" )שו"ת אומת משיט או"ת תל"ת(. ומאה להמת שלמה אתיתמ 

"ממו  תתימו שאילת שלמה:  קוק(  התמאי"ה  תתו של  המותהק של  )תלמיתו 

להם  יה שותטים שאיו  להיות שיש  יתול  איך  תאיתמת אתת  קוק תמה  המת 

תקו. הוא הי' מתו ת  מתה. )שו"ת אומת משיט או"ת תי' לת(. לתו יותמ טות 

 ם תקו".

אף   – זקן  לו  הי'  שלא  לשו"ב  "קבלה"  לתת  הרב  מיאן 
בשעת הסכנה

יצתק  לוי  מתי  התאוו  של  )תולתותיו  יצתק  לוי  תולתות  תת'  מתוימ 

תם  היטת  הי'  "מקיית   :165 ת"א  מ'  יקטמיתותלת(  של  מתה  שתיאומתאהו, 

לוי  מתי  של  ת ימו  תמלאתתם.  ואומתים  ימאי-שמים  שיהיו  שותטים  תמיתוי 

שו"ת.  להשית  הי'  וקשה  תשותטים,  תתול  מתתומ  שהי'  תקויה  היתה  יצתק 

המת השיי   ל תמה אתשים שיתמתמו תלימות ]שו" [ יומה ת ה וילמתו את 

תל התיתים וההלתות התמותים תשתיטה. תיו השאמ הי' שם תתית אתת – אשמ 

מיאת התתתה שתתתמ ]מתמת מתייות ממשלת מותי' הקמותיתט[, תאלץ הי' 

להומית את תקתו – שתתקה  ליו תקשת המת, והתמתמ תולו ללמות שתיטה. 

תאשמ תממ את תוק לימותיו ומצה לקתל ממתו 'קתלה' לשתיטה, מיאו המת לוי 

יצתק מאתמ שלא הי' מ וטמ תתקו, ותתמ הי' לו שלא לתת תשום אויו 'קתלה' 

למי שלא הי' לו תתימת תקו. הוא היתה אותו למת אתמ, שלא הקיית  ל תך, 

והלה תתו לו את ה'קתלה'".
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הגה"צ רבי שלום מאסקאוויטש משאץ:

"לא בא בפי בשר פיגול משו"ב שמספר זקנו"

תת' "אתמות שלום" )מתתתים ותשותות מהתה"צ מתי שלום מאתקאוויטש את"ת 

שא"ץ ואת"ת תלותתוו – תיתו תש "ת( מתתת  מ, תו תשאלת א' מתתיתיו שמצו תתי 

 ימ מתוים שיתא שם להיות שו"ת מק  ל תתאי שיתלת.  "ת השית: "מאיתי 

מתתתו אותות התקו, תקמא תתימת תקו, מה לשוו תתימה תי הוא תותם המלך, 

לא יתית  "י תיתומי הת "ת ה "ה תתוט הש מה, תי תמך הת "ת לתית ת"ת 

יומת ומשטיו, תאם תלילה שומ יו ת"ו לתתמיהם הולך  תתמתו של היצה"מ 

הלאה הלאה . . י שה התל תתומה וי"ש וילמת המתה, והוקמ מתליך ]מלשה"מ 

תמשלי תה, ית ו "ש תמש"י[ תתתות, ויאממ להם י"א תתתת,  ל תיצי שמים 

לא תאממו לי, תי לא אשמ  לתם. תה יותמ מל' שתה שאתי ותת"ת יתי' תמתיתות 

אלו ולא תא תיי תשמ ייתול משו"ת שמתימ תקתו, ת"ה לא ייתול א"  מאתשים 

תמותי, תי לא יתית אתי תתה" ) "ש שהאמיך  ות(.

הרב טייץ לא אכל משחיטתו של מי שהי' נוגע בזקנו

מ' ת לית שמישטייו שליט"א את"ת תיתתיתטי, שתיימ  "תיימ לי המה"ת 

מת  הי'  אתיו  תי  ת.תת.,  אליתאת ט  את"ת  ת"ל  טייץ  יתתת  מ'  התאוו  המת  לו 

תשוייץ ולא הי' אותל משתיטתו של מי שהי' תות  תתקתו, הייך ת ת הצמת 

צתק" )תימ תת"ת, ט' תיתו תשת"ו,  מ' 64 – ממשימותיו של הת"מ תתתי' יותף 

אייתתתאך שליט"א(.

שוחט דמתא בצורה משונה – איך ירדת אל תהום רבה

"תתלות מצמים תאממ מלמת שהיו ישמאל מצויתים שם תתמותם תצלמם 

תלתושם ושמותם ולשותם, ולא תושו ולא תלמו מיתי המצמי המתוהם, והיהותי 

תיתמ תמתות תי הולך הוא. תלתו הי' לו תאוו יתותי. תאוו הלאומי, תאוו שיתו, 

שמו  אמתם  הקשה,  תש תותו  הטתתה  קול  תשיל  אותת  אתי  תי  שהי'  התם 

 ותת תהתמת  מתו תתתומה שתתתומה.

יליאות  יש  תהויתה  התתשים  התיים  מתתותו  ל  שאתה  תש ה  " תה 

מתות שאתה מתת ת  תתל אתמיך, יאוש תומא לממאה  יתיך.

את  לימתם  אמתם  המה  למותמ,  אשמ  התיומ  תתולי  את  אמתית  "אתי, 

המתו מ אצית ליתיך תמותה תתשה אשמ מאיתי יה תאמץ התתשה התישית.



תתקצהמילואים והשמטות )יי"ת: ה תמת התקו אצל ש"ץ, תהו, שו"ת( 

"הו מאיתי שותט תמתא תצומה משותה, תיצת. תקתו מתולת תשתי צתתיו, 

ותמוך לתשמ אתת משישים תקצהו התית יאה, ש מות תקות שתויות קתים 

צומתות אתמיהו תקצה שתולת התקו.

ה תמים  תאמץ  תהתה  מאיתיו  לא  תי  תתא  תש ה  שוממתי  מואי,  "אתמי 

למו , להיוך צומה לתוממ, התם התת י ת שלא יותמ תי הוא משוממי משממת 

הקותש.

"לממות מותי תם לתי תקמתי אממתי, הוי לך מלאתת הקותש, איך ימתת 

אל תהום מתה, אי' תיאמתך מליתים, איך תילת שתות תית מלקות השתי, איך 

תהיתת מתיו יומי' לתיו תומי'.

"הו מאת תיתמ הי' השותט תי משי  הקתושה יותק תמלתושיו תתמותתו, 

ליתום  המקותלים  ת ת  לתלל  תלי  תתתיתות  מתתהת  תקתו,  תהתמת  תצומתו, 

תתקו תתוט הש מה היותם תתת"י תישו ה ומת לתקו תיש הת "ת תשתיטתו 

תמאוי.  תה תתתה תיוו ש תמו השותטים את הימתו ימתו ממתמתתם ושמשו 

ויתתצלו את  תיים מ ליהם קמאו  צמה, להמתית המתתה  השאומ שת יתה, 

תמה, וקתתו  ל התקו מיתה משותה, תמצו  ליו  ותש תמת משיט תמומ שלשה 

התקו  אל השו"ת מה תטא  התיתיו. אממתי  להמתיק  תו  תת ו  תמיתות,   שמה 

ל ותש תמת? וי ו ויאממ, י ו תי תשתתו תתמי התיים ותתתתש תיים תתשים, 

לתו תם תשתתו תתמי היהתות" )תימ תמך התיים – אותות מצת התת תאמה"ת 

תשתת ה'תמי"ת – למ' תיים יהותא מ קל מ, ת. יאול, מיתיתוט (85.



לי ה תק  ותטותו שלת  ת"י שמצא את התימ תמתיתת מיתיתוט   ליתיתי המי"י תמאתתוים  85. תשו"ת 

ממתו.



ס' הדרת פנים - זקן תתקצו

שם אות ד )עלי' לתורה(

עלי' לתורה למגלח זקנו במספרים – דברי רבינו יהודה החסיד

ו תשיו אתו מואים מיומש תתתמי מתיתו יהותה התתית "מתולת תקתו איילו 

תמתימים . . אתומ לקמואתו לתימ תומה", תת"ל תמילואים והשמטות לת"א 

ת מתו,  "ש תאמותה.

עוד בענין עלי' לתורה למגלח זקנו86

יש לה ימ מת"מ התתים להקל לקמות ת לי  תימה לת"ת ]מ יקמ התיו. 

– משא"ת תמקום השייך לתתומ תתמ מיתי המתימצים  י"ת, מתתימים תו"ת 

שיש להתמימ[ –  י' תתה"ת תמי"ת תהתה"ט; אלי' מתה תקל"ת; לתות אמת 

)להתית"א( ת"ה תק"ת; שו"ת לת תיים ת"ת תק "ה; שו"ת מת י לים ת"ת 

תיו"ת  להו יל  מלמת  שו"ת  תק"א;  תט"ת  תיץ  אתתי  שו"ת  תי"א;  תאו"ת 

תאו"ת  הילת תהיימ מ  מתי  תמיאל  תשו"ת  אלתתו  התמ"י  תשותת  ת "ט; 

ת"ה; שו"ת תתמ יהוש  ת"ת תי"ט; שו"ת תית תות תק"ו תקט"ת; שו"ת אתו 

יקמה תליתאה ת"ט; שו"ת תתמוו יהותה תאו"ת תמ"ה; שו"ת אהל משה ת"ת 

ות"ת  תת"ט  ת"ת  תתתמו  את  שו"ת  תת"ת;  ת"א  מישמים  תותת  שו"ת  תת"ת; 

תת"ת; שו"ת את"מ או"ת ת"ת ת "ת ות"ת תת"א ות"ת תצ"א )ת'(; שו"ת צי"א 

שו"ת  תת"ת;  י"ת  התומה  תמ  ת'  תי"ט;  ת"ת  הלוי  שתט  שו"ת  ת"ט;  תי"א 

יתוה ת ת ת"ת תט"ת; מאממו של המ' אתמהם ממתתי הלוי הומתיץ ת"תו ם" 

תתויה  השמת  תאתמת  הממת"ם  תתמי  מתיאים(  )ומתים  יתו ים  ותתמ  תי"ט. 

) מ' קת תמהתומת קאית(: "איו מאוי להמתיק מתללי שתתות ולמאות אותם, 

אלא לקמתם ולתמתם ל שית המצות, ותתמ יימשו מתותיתו ת"ל, שהיוש  אם 

תו  תוהתים  ואיו  אותו  מקתלים  להתילל  התתתת  לתית  תשיתא  תמצותו  יש  

מתהת תתיוו, ותמתו  ל תה מתתמי שלמה שאממ לא יתותו לתתת תי יתתות למלא 

86. "מה שתיימ איש א' תליותַאוויטש שהתימ את תו אתמו"מ התקו מ' משה תצ"ל. תיימ שהי' מתימ איש 

א' מתלמיתיו של הצתיק מ' תאת מתיטָאמימ התקמא תיי תל צתי הימש ל , ושמ  תמה י מים מהצתי 

הת"ל שי ם א' קמא אותו הצתיק מ' תאת ואממ לו, שמ  תא ותתומ תי ימים תאים שאתשים יתלתו את יאת 

תקתם ותאשמ יתואו תיום השתת לתית התתתת יתתו להם  לי' לתומה תם שלישי ולמיטימ, ותה תתימ. 

ותה יהי' ה ת האתמוו" )תתמותות ותייומים מהמה"ת מ' מתתם מ תתל תותקות ת"ל, קותץ היתל הת ש"ט 

ית – תשמי, תשת"ו –  מ' קמ(.



תתקצתמילואים והשמטות )יי"ת: ה תמת התקו אצל ש"ץ, תהו, שו"ת( 

תישו תי ימ ת )משלי ו, ל(, אל יתותו ליוש י ישמאל שהם תאים תתתמ לתתות 

מצות". ומאה להתתו"א תת' אמותה ותטתוו י"ת תות"י. ואתמ"ל  ות.

עלי'  בדין  שטיינמן(  )והגראי"ל  חיים  החפץ  מרן  דעת 
לתורה למגלח זקנו

"תהתתמתות תיימו לממו מאש הישיתה ]התמאי"ל שטייתמו[ מה שהותא 

תתימ מאימ  יתי ישמאל, שהתיץ תיים תצוק"ל הי' תמתו לישת לית התימה, 

תתי לשמו  את הת ל קומא, וי ם אתת ה לו לתומה אתת שהי' מתלת תקתו, 

מתה  תותה  ת תו  שאיו  להמאות  מהתימה,  והתמתק  תמת  תה  את  ותשמאה 

תה  המי  מהמ שה,  מתי לים  מה  התיו  לא  וממו  לתומה,  ל לות  שתיתתוהו 

ישיטא" )תשם התמאי"ל שטייתמו  "י התתמותא שלו, המת משה יהותה שתייתמ, תמת"  

תיתמ השתת, ת"ה שתט תש "ו( ]ומאה יתיתת התיתומ  מ' 18 ול יל תמילואים 

למתתתי התתמה, המלצה ותוו"ת[.

דעת ה"סבא קדישא" בנידון עלי' לתורה לאדם מגולח

תת' תמך צתיקים )ת"ת  מ' 122( תתות שהתאוו מש"א אליתתמי )מת"ת שו"ת 

תתא קתישא( הקיית לא לה לות אתם מתולת לתימ תומה לתותו, תאוממו: "אתי 

לא א לה תשים".





ס' הדרת פנים - זקן תתקצת

שם אות ה: שונות

)הקפדות שונות נגד המסירים זקנם(

]עמ'	תקמ"ט	ואילך[

בענין בעל תוקע שאין לו זקן

תם תתות  לבעל תוקע, תתת התאמ היטת תי' תקיא תק"ת: "ו ייו שו"ת 

תאמ  שק תימו קת שאיו מאוי שיהי' התוק  מווק ושאיו לו התמת יתים תקו". 

ומ"ש השו"ת שואל ותשאל או"ת ת"א תי' יט שאיתו תא לשלול מק מי שלא 

תתמלא תקתו מצת שתיו אתל תל שתיתמ תו שהתי  לתלל שתים שמאוי להתמלאת 

תקתו תתמלא תקתו קמיתו תי', ) "ת התיו תשו"  או"ת תי' תת ת י' ו( – צ "ת, 

תקו,  לו  ומי שאיו  תקו".  פנים  "הדרת  ותתת  היטת  התאמ  תייק  תתתו"ת  שהמי 

מאיתה תיתה שתהי', איו לו התמת יתים ]תת"ל ת"ת יי"ט תאמותה[. ותו יש 

להותית  "י הסברת ההקיתה שתתתו תתות  לש"ץ ותהו ]שם יי"ת אות א-ת[, 

תמתתתמ תה"ה ל תיו ת ל תוק . וק"ל. ומאה השמטה שאת"ת.

תענית  "ול תיו  תק"ט:  תת  תי'  אתמהם  המתו  מתתמי  ת"א  ה ימתי  שם: 

תמתילה  תתותיתא  תתמשמ   תלא  ממש,  זקן  תת יתו  תק "ט  תתימו  משמ  

תתתתמלא תקתו תתי".

וחזקת  נאמנות  לענין  "רשע"  דין  זקנו  למגלח  יש  באם 
כשרות )המשך(

תו ת"ל תם לממו התיץ תיים תקותט' תיאמת אתם י"ת: "והתה יתו  שמי 

ש ותמ  ל ל"ת תאומייתא שיש תה מ שה יתול ל תות ולשתו ה מו התומה 

משום שהוא מש  ותאממ אל תשת יתך  ם מש  להיות  ת תמת, ותמה יתממממ 

לת האתם תתתמו ש י"ת שמקיף יאת מאשו ותקתו יתלתו התומה לשום  תות 

ושתו ה ת ולם והוא תתלל תת מש ים ותמה יתת מ תיש האתם תתתמו ששם 

מש   ליו. והלא אם יקמאהו תתימו מש  איילו תיתו לת"  שלא התי  לו  י"ת 

שום תתיוו א י"ת יומת  מו לתייו  תומ תה ות"ש תתה שתמם ל צמו שיקמא 

שמו מש   תומ תה ותמה תלימה ותמיה ישיתוהו לתתוף למ לה תשיתימתם 

שמו תה הטות ליתי ימליא של מ לה ליתי אליים ומתי מתתות מתתות קתושות 

ליתי  למ לה  ותתימתמיו  תתמתיו  האתם  התה"ק שתל  תיתיו של  תמו שתתתו 



תתקצטמילואים והשמטות )יי"ת: ה תמת התקו אצל ש"ץ, תהו, שו"ת( 

התל ותהו תוותת תת"ל תאתות ואל תהי מש  תיתי  צמך )יי' שאל ת שה תתמ 

שתת  ת צמך שיקמא  ליך שם מש   תומ תה(",  "ש תאמותה.

 – יששתמ"  "תתי  ת ל  )להתה"ק  מהמצ"א"  ת"אתהמות  תיו"ת  ומאה  ות 

מוממ  הוא  התקו  או  המאש  יאת  המשתית  "תל  תי"ת:  תמת"ט(  ימ מישלא, 

ל תות  ויתול  התומה,  מו  תתמ  שום  תאמו  ל  ואיתו  התומה,  מו  אתת  לתתמ 

ולשתו ה, וייתו ייו תתך, ותתול  ותו מתשוא  ת אשמ י שה תשותה תמאוי".

עוד בענין חזקת כשרות של המספר זקנו

תתתיומת  המיקל  של  ותו'(,  עדות  )ל תיו  תשמות"  ה"תתקת  תתמ  ת תיו 

התקו, ותו ל תיו רב המיקל תתה – מאה ל יל תתמוך ת"מילואים" לימק תה אות 

ת )תתשותת התה"ק האתמו"מ מוהמיי"צ מליותאויטש(.

אם יש חשש פסולי עדות במגלחים במכונות גילוח

ה ימ התמת"צ ואתתמ )תמאממו תקותץ אומ ישמאל, תת,  מ' 10 ואילך(: 

"ות   ות תלאומ תל המתואמ, צ "ת אם מאוי לצמף המתלתים תמתותה ל תות, 

ואיו לתתות  תי' ל"ת תת"ת( ת תמייו יתול ל תות,  )תו"מ  ותמתואמ תשו"  

תלא הוי אלא שותת, ותט"ת )יו"ת תי' צ"ת תק"ט( תתל טו ה תתיו תקמא שותת, 

מתתמי  ה למת  יו  אלא  ט ות,  תה  איו  תתאו  תיתו,  תתיתוו  שייך  לא  תה  תל 

מות היותקים האותמים, ש י"י תללי או"ה, הלתה תתתמיהם, ותאמומ, ולתל 

)תי'  ואף שהתאוו מ ק"א  הי' להם לתוש, מט ם תייקא תאומייתא.  היתות 

צ"ו( תטה להתשימ  תות איש שתילת תת מ, תיוו שתשת התתמ להיתמ, התה 

שהי'  תיתי'  תתיתוו  מק  שם,  תו  תתוקה  ליימצה  תתתת  לא  ת"ל  שהתאוו  מלתת 

תי תת, תמ שה שהי' ש ת מתולת מאה הקיתושיו, ותשש מלהתימ אתמ מ שה 

אשת איש ל למא תלא תט, משא"ת תתיתוו תיתו, שאתו תאים לתמוך  ל  תים 

אלו לתתתילה, מאו תתמ להתימ תאת, ותימט תמקום שיש לו מתימים, ש תים 

מ ק"א  התאוו  תמך  לא  תאו  ת ת  ו ות  ליתיך.  יקיוק  תלא  תשמים  אתמים 

לתותם תשותתים, אלא תתמתו, שתימי הטומ והשו" , ות"ש תתמי שאמ יותקים, 

לא היו ת"ת תתמצא, ותלק תתול מהתתהתות הציתומ, הי' מק  י"י המואה איש 

ומצויים  שתיתים  היותקים  ותל  הטוהשו"   שתימי  תימיתו  משא"ת  תמ הו, 

והתתו"א,  תיים,  התיץ  יתקי  ותיותמ  האתמותים,  אתמותי  תתמי  למתות  לתל, 

השתומים ומיומתמים תיי תל, ותימט תיו ציתומ הלומתים, תל תמ תי מת יות  



ס' הדרת פנים - זקן תתא

היטת, שהתיץ תיים, והתתו"א, ושאמ תתולי היותקים אתמוהו, ו ל אף תל תאת 

ה לם י לימו  יתיהם מתתמיהם, קשה להתשיתם תשותת, ואוממ מותמ, אלא 

טו ים הם תתתמ משתה תיות יו, תיל קמי תי מת, ותמו שתתת הממ"א )תו"מ 

המיומתמים,  היות'  תתתמי  אף  הטו ה  תל  שתתמה"ת  וש"י,  ת"ה(  תי'  מיש 

תשית טו ה תתתמ משתה, ת"ש תתתמ תמומ ומיומתם תתה,  יי"ש. ואיו לתמוך 

 ל שאולי מצאו איתה מתימ תתה, תי מה מקום לתתמי היתית או איי' יתיתים, 

תתתת מתים, ותתולים האותמים ותת"ל, ו ות תתתמ התיא התמתי משה )אה"  

תי' י' ת"ק ת'( תשם תשו' המא"ש )תלל ל"ת תי' ת'( תתל ה ושה תתת הומאת 

תתול שת ימ, א י"י שהתימו לו אתמים, קתתיתו לי',  יי"ש, וה תיק הת "ת 

)תי' שי"ת ת"א ת"ה ו ייו( תתמיהם, והתתיש שאיי' האתמים שהקילו לו הם 

ומי  תתת אתהמת התתול, תשית מתית,  יי"ש,  תיוו ש ושה  ת"ת תתמים, מ"מ 

לתו תתול מהתיץ תיים, והתתוו איש, והקהלת י קת, ושאמ תל היותקים הת"ל 

האותמים תתת ייתקא. ו ייו  ות יתת"ת )יו"ת תי' צ"ט תק"ה( תשם הצמת 

צתק ]המאשוו[, תתל ששואל תייקו לתתם ת"ת, ולא לת ל הומאה מיומתם, 

לא תתשת תשותת ואוממ מותמ,  יי"ש, ות"ש תאו שהמשקל מתמי  תקל תצת 

האותמים, הו מצת מיתויים, והו מצת תתלותם, הלא המה תתולי  ולם אתימי 

התומה, את אשמ ישתו יה, ואת אשמ איתתו יה, ותמותא תתמי מקצתם ל יל, 

תתל  לוממ  קמות  ולשמו ,  למאות  המוצה  לתל  ויתו ,  שיטתם  מיומתם  ותו 

המ לים  יו מתתמיהם, תשית מתית.

המתלתיו  תאלו  להשתמש  שלא  להתמימ,  ותתוו  מאוי  התיו  מו  תו  " ל 

תמתותה ל תות, ותימט ל תות תיטיו וקיתושיו התמומים, ולמתלת  צמו אשמ 

קצת ימאת שמים תלתתו יאממ, תי לך שאתה תומך להקל תתה לצמתך, אתל 

ה"ה  שתתתומא,  האמיות  תל  שלת ת  תתמו  תו  ל תות,  ת מית  צמך  האיך 

היותקים התתולים הת"ל, האותמים המתותה תהתלט, תשות אתה  תמייו תמומ, 

ואתמי שתת"ל אממו )ת"מ ה:( תתקה איו אתם תוטא ולא לו, מה לך להתתית 

 צמך תמה שתות  לאתמים, ותימט ת תות תמומה תת"ל, ו ל קלות מאלו תתמ 

לנו, ת"ש  אחריות דאחריני למה  ה'(  ת"ק  ל"ת  תי'  )או"ת א"א  תתת הימ"ת 

תתמומות תתיתוו תיתו.

"איתמא תהאמת הוא שלאומ תוממ האיתומ, ומיתוי הלאויו התמוך תתה, 

מו המאוי הי' להמ יש  ולמות, ולתתומ  ל התתשלים, שלא לה מיתם תש"ץ, 

התתמ,  שיתקתו  מהם,  ת  ולימוש  ותיו"ת,  ולקמה"ת,  למתייו,  לצמים  ולא 
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ותמאוי לתל  תמייו המתלתל תאיתומי תומה, אלא שתתמ הותית הת"ת )או"ת 

איתומ,  קצת  תו  יש  איי'  תתת,  מתהת  שום  לתטל  מאוי  תאיו  ותתת  ת"ו(  תי' 

תאיתומ  מותה  אולי  איתומ,  "קצת"  הת"ת  מתתתת  ]איתמא  המתלוקת,  מיתי 

תאו' ולאויו, תתיתוו תיתו, שצמיך להמ יש, אולם מאו תתמ תתומיתו לה מית 

ותו',  יימשו מהם  וימאי ה'  ותיים שם, אלא שהתתמים  וצ" [  תת  ל תילה, 

וממילא ימאו שאיו ת ת תתמים תותה מהם, ותל מי שימאת ה' תלתו יתתלק 

והמאשי  המתתים  תהומאות  תלוי  שהתל  וה יקמ  תו,  "ת,  וה"ת  האיתומ,  מו 

הישיתה, תמאת"ל ואשימם תמאשיתם, ותת"ל" ) ת"ת התמת"צ ואתתמ שם(.

שות ה ימתי ת"א תם משו"ת אתתי תתמ )אה "ת תקל"ת או"ת( "אך מש"ת 

שאתת מה תים מתולת תקו תת מ ]א.ה. ותת"ל יש למתותות תילות תיו "ת מ"[, 

ותתותו תתה תה והתיא מתשותת מ ק"א תצ"ו תאיו ליתול משום תה תת שה 

תהיתמ ת וה"מ, ותומה לקושמ ומתימ תשתת, לא תו  מתי, ומ ק"א לא תיתמ 

מק  ל מתיתה שתמ תה הוא תייטשלאתת, לא תו תמתיתתתו, ומי שמתלת תקתו 

תת מ התל יות ים תי יוש  ישמאל הוא". ויל"  מהו תתמ יתי ת  מא תתמ 

ל תיו תיו מתותות תילות ) "י יימתום ת ת מתותיתו האותמים, תתימים, תמת"  

ותיו"ת(.

לענין  גילוח  במכונות  זקנם  מגלחי  נאמנות  בענין  עוד 
כשרות בזה"ז

יש לה ימ משו"ת תאמ משה ת"ה תו"ת קלת: "והיטת תמה לי  ל אתשים 

ותיוצ"ת  מטתתיא  או  תמת תה  משתית  תתומ  ש ומתים  ושלמים  ימאים 

תל  איילו  יאתלו ממאתלם  לא  ת"ו  ת צמם  והם   . . השתתת  תתת  ה ומתים 

שהוא תי ליי ת תם לתו איו לתו אלא מה שתמצא תתת השתתת מתתים שתיתם 

תתית ישמאל התאמו לה' ולתומתו . . והם מתתים  ם יאות המאש ותקו תצומת 

יתם  תתשלים  ל  תת"א  המתה  שהמתה  התתש.  מתומ  ולא  הישו  מתומ  מתתים 

להתות ממאתלם אך ומק  ל יתיהם, תיוו שתת"א שתאים תהמת תה או מטתתיא 

ומואים שם איש  ם תקו ויאות ותתת אמוך תושתים תותאי התל תתתמ וקותים 

ואותלים שם ואלמלי משתית מתולת תלא תקו ויאות המאש ותיוצ"ת הי' שם 

לא היו אותלים ושותים וקותים שם, תמצא הם הם מתשילים המתים ותוטאים 

ומתטיאים את המתים, ותטא מתים מותצת  ל שתמם, ו תיתיו ליתו את התיו, 

ולא יהא תלקי  מהם".
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לתת סמיכות חכמים או ללמד אומנות השו"ב וכו' לתלמידי 
ישיבות המקילים בתספורת הזקן

"תשתתישט תתיומת התקו תיו תלמיתי הישיתות אתת התאוו רבי אליעזר 

גורדון את"ת טלת תאמצ ים היותמ תתקים ותם המ יש את תאותי התמו ותתותם 

רבי חיים הלוי סולובייצ'יק את"ת תמיתק ואת רבי חיים עוזר גרודזינסקי את"ת 

ו ל השותי"ם  תתמים,  תמיתות  להם  לתת  המתתים  איתומ  ל  להטיל  ווילתא 

מללמתם אומתות התתיתה, ו ל קהלות הקתש שלא לתת להם שום משמה של 

קתש", ותמותא ל יל תתמוך ת"מילואים" ליי"ת אות ת,  "ש.

אם לקבל תלמיד המסיר או מספר בזקנו בישיבה

תתת התאוו ת ל " מותת התשם" תצוואתו "התתה תמתה" אות ת"א )תה 

ימטים תתתתים ותהימות שותות  ל התתהתותם של התתומים תישיתתו(:

ח"ו  יהיו  לא   . . התותים  התלמיתים  שיהיו  יקיתא  ת יו  ליקת  "צמיך 

מקצוצי יאה ומתולתי תקו".

*	*	*

תמתתת התה"ק האתמו"מ מוהמיי"צ מליותאוויטש מת' שתט תמי"ת  "ת 

יתות ישיתת תו"ת תאתתלי' )תתית תת' "אתמות-קותש אתמו"מ מוהמיי"צ" ת"א 

 ' מי(:

התית  מיתו  יתמוך  ל  אל  שיהי'  אויו  תאיתה  תתקתו  תת   שת"ו  "תתומ 

ת"ו".

"קתוץ של  ליתות  תתאים  ת' ממתשוו תמצ"א  "ת  מיום  ו ת"ת תמתתתו 

תומה, למצויתים תתומה וימאת שמים" )תתית תת' הת"ל ת"ת  מ' מתט(:

ית ו  לא  הקיתוץ  לתלמיתי  שתמתים  מיום  א.  שי':  התלמיתים  "התהתת 

תיאת תקתם תלל . . ".

*	*	*
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ועד"ז	בס'	"אגרות	קודש"	)ליובאוויטש(	ח"ז	עמ'	רנא-רנב	)במכ'	יט	אייר	ה'תשי"ג(:

"תמ תה  ל מתתתו מיום י"א איימ, תו תותת שמוצה ללמות תישיתת תת"ת 

תאה"ק ת"ו )איתו מימש תמתתתו אם תוותתו לישיתת תומתי תמימים תלות, או 

לישיתת תומת אמת תימושלים ת"ו(, אלא שמ תת תיתו מה שתאממ לו, שאתת 

 . . . ותיוו שת תו לתתומ למתיתת  מתתאי הישיתה הוא שלא לתלת את התקו, 

ותתלל לא הומתל תתיתול תקו, התה מתקש להקל מ ליו, הייתו לתטל את התתאי 

התה תיוו שקשה תשתילו ותמ ט לא אישמ.

תתילול  ה תיו  תוממ  לו  יתו   תטת  תי  תו,  שאלתו  ת יתי  לילא  "התה 

השם וימיצת תתמ, אף איילו אם ה תיו מצת  צמו איתו תמומ תל תך, ויציימ 

ת צמו המצת, שיתתת תישיתה שתולם מתותלי תקו והוא יהי' היתיתי היומץ 

לימות  תם  ש תיתה  תישיתה  הוא  תה, שהמתותמ  יותמ  ל  ו ות  תקו,  תלי  תתמ 

יתימיות התומה והתמתה תאהתת ה' וימאתו, אשמ לתל למאש תלוים הם תמ"ש 

תהתתלת טומ אומת תיים והותא ת"ת תממ"א שם, שאל יתוש מיתי המל יתים.

"ומתלי לה תיק תאו מ"ש תיתימיות התומה ותתהמ הקתוש ותתמה תימים 

אשמ ש מות התקו הוא  תיו תי"ת תקותי תיקתא ואיך שהם ממשיתים הצלתה 

מצלם  תלק  הוא  שהתקו  מותים  הכל  התה  המצות,  ותקיום  התומה  תלימות 

אלקים, ותטילת התקו, איילו לת ת אלו המתימים אם תהו תאויתים מתויימים, 

המי  ת"י איו  ליו צלם אלקים. ותמצא אתמך אשמ תתה שההשתתה ה ליותה 

התיאה אותו לאמץ אשמ  יתי ה"א תה ממאשית השתה  ת אתמית שתה, ותמצותו 

להותיף  ל לימות התתלה תתומה ת"ת יתימיות התומה ש תיו התומה תתלל היא 

תתמתו ומצותו של הקת"ה ויתימיות התומה הם מתי תומה, שתימים מקתם לא 

תתתלו אלא ליתיתי תתולה, אלא שמיתי ט מים שותים, התה תתומותיתו אלה 

תתתלו ותתימתמו לתמה ותמה מתתי ישמאל, אתל תתל תה צמיך שלא לשתת  ל 

האמת, שתהו יתימיות מצותו ותתמתו ית' ותמה תתשת תתת תה אלו המל יתים 

 ל האתמתים ההולתים מתותלי תקו מיתי שמוצים להתמ תמצות ולהיות צלם 

אלקים  ל יתיהם. ו ות יותמ שתלק תתול מהם תתשתים לתלמיתיו של ת"ק 

אתמו"מ הצמת צתק, היותק אשמ תה לאו מו התומה )ותמתואמ תהשו"ת שלו 

ל שות  גמרא  תהתוממ  "י  להאמיך  ולמותמ  תאמותה(,  צ"ת  תי'  יו"ת  תלק 

הישמה,  תתמך  ללתת  יצליתו  והשי"ת  מת,  התיו של  יתק  הייך  תמת  תאתמי' 

ותמתילה ה ולה תית א-ל ושישית את תה תלי תתיותות יתימים".
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עוד בענין אם לקבל תלמיד בלא זקן בישיבה

שתאשמ  שמתטיתים  מק  תקו,  תלא  שהולתים  אלו  תתתוו  שתותת  "ומה 

להישיתה  לתא  א"א  הוא  התה  תקתם,  יתתלו  אתי  תוואמשא  תהישיתה  יהיו 

תוואמשא תלא תקו, תי שם  לולים להתקתל מק אלו שתהתהתתם התיצותי ת"ת 

מתתהתים תמאוי" )את"ק אתמו"מ מוהמיי"צ ת"  תי"ת  מ' מט – ממתתת י"ת 

תתלו תמצ"ת. ]ומ"ש "הישיתה תוואמשא" – התוותה לישיתת תומתי תמימים 

ליותאוויטש ת ימ וואמשא[(.

עוד באם נכון לקבל בישיבה תלמיד המגלח זקנו

יואל  תתמי  ת ל  התה"ק  תתמשת  א  אות  תה  לימק  תמילואים  ל יל  מאה 

יהי'  תהייתו שמתתוץ  טות,  להיות  צמיך  מותים תה"תמו"  תתו"   מתאטמאמ, 

איו  ותלא"ה  מהימאים,  הוא  תי  יתימו  ליו  מואיו  ותל  אלקים,  צלם   ליו 

להתתיתו לתית המתמש,  "ש.

לימוד עם אנשים פרטיים המספרים בזקנם

" . . טות מאת שלומת  מהם, ותתתוו מה ששואל תתה שתות ים תתקתם איו 

תה תות  אל הלימות, תותאי שצמיתים לתתמ מתה, והתתומ  ם המקתל תתלל 

תתתתים תלת הוא תשאיתם  היוצאים מו הלת שיהיו  ותתמים  מות,  צ"ל תתתת 

תמ ש, והשי"ת י תמ לו, אתל אל הלימות, איתו תות  וצמיך ללמות  מהם" )ת' 

"אתמות-קותש אתמו"מ מוהמיי"צ ת" " ת"ת  מ' שי(.

]מאיתך, מאה ל יל שם  מ' תקמט מהתהתת ה"תתא קתישא". ותו ה ית 

ת"ל  אלייתתמי  אלי תמ  שלמה  מ'  התתם  "ו ל  תקי"א:  שתך  יאת  תשו"ת 

אוממים שלא מצה לתתמ  ם תתומי ישיתת תתמוו תתתמי תומה. ואממ המאיתי 

את ממאיך – ואת"ת השמי תי את קולך"[

תמיכה מכולל רמבע"נ באה"ק ת"ו להמספר בזקנו

תמתתת התה"ק האתמו"מ מוהמש"ת מליותאוויטש מת"א מת"א תמת"ת 

)תתית תת' "אתמות-קותש אתמו"מ מוהמש"ת ת" " ת"א  מ' מית(:

" . . תם תאשמ שמ תי שיש תיו תולליתו צ ימים המשתיתים תקתם מ"ל, 

תמתימיים  ות"ש  שהוא,  תל  תהשתתה  תתקתם  התות ים  )מ"ל  ל  תם  ליהם 

שלא ת יו ת מ( תתול תוקף התתימה התאת לתלי ליתו להם )לה ותמ לתתו( 
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מו התולל. ואוי לתו אשמ אתשים תאלה תמצאים ת וה"מ תיו התהתים מקוית 

תולליתו. ואשמ התי  לתלקיתו ללתלך את יתיתו להת תק תהם. ותטותים אתתתו 

תתם אשמ תקיימו את תתמיתו הת"ל תתל תוקף ו ות . . ".

עובד בעשיית תפלין שהסיר זקנו

" . . מותתת היליאה לתתתה, שהתתומ הוא תו ישיתה אתל תלי תקו ו ותת 

ת שיית תייליו.

"והמי יתו   ת תמה היליתו תתמיתו ת"ל ותימט תתהמ הק' – ת תיו תיתול 

מלאתת  ת.א.  תייליו,  ת שיית  ו ותק  ישיתה  תתו  שהמתותמ  ותימט  התקו, 

הקתש מקותש תיותמ, ותלשוו תתמיתו ת"ל, הוקשה תל התומה תולה לתייליו, 

ו שמים ואתת י מים תתתמ תהם שם הקתוש, שם התתתת, ותל הלותשים תייליו 

תמשך התמו, תלוים תהימאת שמים של תה ה ותק ו ותת ת שיית התייליו.

"ויהי מצוו ש ת"י מתאו ולהתא – יתתל תקתו האתמך הת"ל, ו "י המתואמ 

תתהמ הק', תתתתל  י"ת תם תמתת השי"ת תהמצטמך" )לקו"ש תת"ת  מ' 314(.

*	*	*

שו"מ  ת"ת תת' תולתותיו של התה"צ המ"י אתותצימא, ת' "תתא תאלי – 

מתיתו הקתוש" ) מ' 296; 299(:

"מתיתו הק' תיקש מתוימ תת"ם שהי' תאמו  ליו להתיו  תומו תיליו של 

מש"י ושל מ"ת ותיקשו להתתמת ת שייתו תי הם תתוצים לו תתתייות ותל יום 

שיתאתמ יהא שמוי תצ מ.

אצלו.  שהותמתו  התיליו  את  למתומ  תא  לא  והתוימ  תייו  תקיו  "ימים 

מתיתו שלת לקמוא לו. תשתא מיהמ להתתצל  ל האיתומ, והתתימ תי למ שה 

הוא את  תותתו תתמ תיים, אלא ש תה ממתיו הוא ל ושה התתים שקיתל  ל 

הותיף התוימ להתתימ  אולם,  הוא מת תת.  ו תייו   צמו את  שיית התתים 

למתיתו, תתאית היא ההמתתה. אמתם אישמ הי' למצוא  ושה תתים אתמ, שהי' 

תתמ מתיים ל שותם, אלא שאתי תיקשתי להתמיו את התתים מת ל מלאתה 

מהתמ ויות  מלאתתו, וה יקמ: הוא ימא שמים תתתלית.

"שמ  תאת מתיתו ותתה ת תו. 'אמומ תא לי', הקשה מתיתו, 'האם הוא ת ל 

תקו?'
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"לא!, השית התוימ, אולם אל לו למתיתו לתוש תשל תך.

"מתיתו שמ  את תשותתו והתל צו ק  ל התוימ: 'איך אתה אוממ שהוא 

ימא שמים תתתלית ואיו לו תקו. היאך ייתתו שאתם ימא ה' יתלת תקתו . . .'".

סופר סת"ם שמסיר את זקנו בסם

– שיטת הגרי"ש אלישיב –

תתת הת"מ יצתק תילתמשטייו, תתתו של התמי"ש אלישית, תתימו "תשוקי 

תמת"  "מ תיטיו )איימ, תשת"ת(  מ' שלה )שייך לתיטיו תת, ת(:

"ושמ תי מהמת שאול קמתיץ שליט"א ששאלו את מו"ת ממו התמי"ש 

אלישית שליט"א איתה תייליו לה תיף, האם הימשיות של תוימ ה טומ תקו, 

או של תוימ אתמ שהתתת שלו תם הוא ייה תהמאשוו, אלא שמתימ תקתו תתם, 

יקמים תמאה תולמ, האם לתתתת מאה תולמ תשתיל  והתייליו של ת ל התקו 

הימשיות  את  ולקתות  תולמ  מאה  לתתתת  ות  יש  והשית  תקו?  המתתל  תוימ 

אמתושא  ההוא  מתואמ  תת(  )תף  תתמא  ותתתא  תקו.  המתתל  תוימ  אותו  של 

תהוה תטיט שתתי, תי מטא למ מתא תמת טותי תמ מתתה תישיה תתיקתיה, 

אתא אתיי, אממ ליה תמטותא מיתך, שתקיה. ותיאמ התו יהוית  )שם( שלתו 

תיתו תתקתו, משום שההתתל תיו קטו שאיו תו ת ת לתתול הוא תתקו, והתיקתא 

לההוא  לוממ  תתי  תתקו,  טותי  מת  תיתו  ולתו  ת ת,  להמאות  ל  תא  קתישא 

אמתושא שאיו לו שתל, ולמה לו התקו.

"וי ויו תשם התתולים )מ מתת תתולים אות י( שתתת ות"ל: מהמ"ת יותף 

וטתילה.  תתותה  ותטהמה  תקתושה  התייליו  תתת  מהמת"ו  המת  אתי  ויטאל 

התתתמ  מהמ"י  את  לת(  )תימו  תתשותותיו  ת"ל  הממ"   השתית  השתת  ותתמ 

ותתימ תתיותות תתות תי ממו מהמ"י קאמו ת"ל אממ למהמת"ו תשם המתית תי 

תצי ה ולם מתקיים תתתות ממ אתא  "י התייליו התשמים שתותת,  ת"ל שם 

התתולים".

אם יש יתרון במלמד תשב"ר בזקן מגודל

"הי' י ם  קתת:  תתימ תולתות ממו התתוו איש "מ שה איש" ת"ת  מ' 

אתת תתוו  ל שתי מלמתים, האתת הי' ת ל תקו, והשתי ללא תתימת תקו, ואמו 
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ותשהותא  התקו,  ת ל  המלמת  את  שיתיאו  תתוקף  הילתים  מתה  אתת  של 

התיתוו ליתי מתיתו, הצתיק את האמא! )המהמיא"ל(".

שם: "תם המתהלים הימאים ישתיתו  ל המומים שלא יהיו משתיתים תקתם 

תמתהת התוצמים, ותאו התו שואל מה תשתתה המומה ל שות תתת התומה.

אייה  יות   תמה  צמיך  המותמ  מתא  מתא  תתם  מתלת  תי  ישית  "ואם 

האמת  מו אם לא לתלות מות ה מתה  ל תקתו, את יטמתו לוממ מה תשתתה" 

)תימ תמך התיים, למ' תיים יהותא מ קל מ – ת. יאול, מיתיתוט  ה'תמי"ת, 

 מ' 51(.

ו "   ת"ת ל יל תמילואים לת"ת י"ה אות א.

שם: "תמאתתיו הי' משתיל אתת, לא יוצלת תתול. מתל  תקיו לא הי' לו 

לימתת את תתי תיתו. התליט לתתו  לתמליו ושם לתתות את מתלו. אתל תם שם 

לא הצלית, ולאתמ תמו תתמ משם למאתתיו, אלא שהשתתה תתיצותיותו, לתוש 

הי' מלתושים מותמתיים ותלא תקו וייאות. תא לו אצל אתמו"מ ממאתתיו, מתי 

ת תוק  אל  המתי:  לו  השית  תמלמתות,  י תוק  אם  תו  להימלך  התיך,  תמשוו 

תתמיו:  ל  את  התיך  תמשוו  מתי  והתתימ  היוך'.  'מלמת  תהי'  תי  תמלמתות, 

יותף אוממים תת"ל )תתא מצי א לט, ת( 'מלמת שיצא תלא תתימת תקו ותא 

תתתימת תקו', ואתה להייך – יצאת  ם תתימת תקו ותאת תלי תתימת תקו, אם 

תו, אתה 'מלמת היוך'" ) יטומי תומה, הו"ת תת' צהמ לתיתה י' מקץ(.

מגלח זקנו לא ימצא במושב דתי

"ת תיו ממ . . שי', תותאי הצתק אתתם שאיתתם מוצים אשמ . . תאם הוא 

מתלת תקתו ימצא תתימ תת"ת וצמיתים אתם להותית אותו  ל התוציא שלו 

להמצא תיתים תאלו תתתיתה תתו ותתמשו מאתו ל תות תיתף את התימ . . ." 

)אתמות-קותש אתמו"מ מוהמיי"צ ת"י  מ' מתצ(.

לדקדק  ועוד  תשובה"  "דרכי  בעל  הגה"ק  מתקנות 
יגלחו  ושלא  זקנם  מגודלים  יהיו  בביהמ"ד  שהמתפללים 

זקנם כלל אפילו במספריים

קלייתוואמתייו  תק"ק  תקלוית  תימת  תותת  מתיללי  תתקתות  מאה  ת"ת 

)ה תק מהתקתות תתית תתוף תימ שו"ת שמ  ישמאל(, שהתאתיו תיום א' מקץ 
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ת"ת לתותש תתלו תשתת תמת"ת, לתתק את קתיצתם תתקתות קתו ות המתומות 

תיתו ותתתו תמאש ומאשותה תת יף א' ות' תתה"ל: "תל אתת מתתומתיתו מתוית 

להתהית א"  ותתי תיתו . . ותקתו, שלא למתומ ושלא להשתימ מקום לישיתה 

'תיטץ' תקלוית תיו יתית תיו ציתומ, למי שהוא מתלל שתת ת"ו איילו תאיתומ 

תמתתו, או מתלת תקתו איי' תמתימיים ת יו ת מ או תתם ותתומה", ותתמו  "ת 

מתי משה האלת משטאם  תתמיהם המה"ק  ותם התתימו  ל  מתיללי הקלוית 

אתתק"ק שיתאווא ואת"ת תק"ק צאתץ, והמה"ק מוהמ"מ תיים צתי טייטלתוים 

והמה"ת  תותט  אתתק"ק  תמיתוואלת  משה  מוהמ"מ  והמה"ק  תית ט,  אתתק"ק 

מוהמ"מ צתי הימש שיימא אתתק"ק מותקטש )הת ל "תמתי תשותה"(.

אם לקבל מגלח זקנו בחברה קדישא

תתת תת' התהתת האתם )מת ל תתי יששתמ אות ו(, שהותתו תיתיהם ת ת 

שתתייתת התתמיא קתישא תמתיו תאומייתא ת ימ מותקטש תשתת תק "ה אתמ 

התתלקות התותה מלותליו תי"  והמה"ק ממימיתות, ות"ל שם: "להיות התתמ 

יאת  להשתית  ל צמם  מקילים  מתים  תו  תמתיתה  ת וה"מ  מאת  שתית  התה 

מאשם ותקתם, ות וה"מ ת שה תתמה מקומות תהיתמ, התה תקוק התתמ ת ט 

תוך  אל  תקהל  יתוא  לא  תתה  שתוהת  ]מי[  תי  למשממת  להיות  ו וימת  תמתל 

התתומה הלתו, אם היות שאיו תת תיתיתו למתות אל התלל תולו תמתיתה הלתו 

 ת שיתוא ת ל התמת תו'".

גבאים בבית הכנסת )צ"ל גידול הזקן(

" . . .איילו תאם הי' תה תית התתתת תתם;  ל אתת תמה ותמה שתתיתת 

שתומת  אוממת  תאת  ותו',  שמו  ותקמא  ל  צתק  הצמת  אתמו"מ  ת"ק  יתי   ל 

הצמת צתק התתלית, תולל ית"ת שלו  "ת תיתול התקו תתות  לגבאים וכיו"ב, 

תיתמת תתל  תיתי תית התתתת ותית המתמש  והיתימית תם יתת צמיתה להיות 

תה, ולתל למאש תמתהתי תיהת"ת, השי ומים התלמתים שם ותולי, ות"ל. וק"ל 

)אתמות קותש – ליותאוויטש – תת"ו  מ' ט(.

הכרח זקן מגודל אצל מדריכים במחנה קיץ ]וכיו"ב[

"תקשמ  ם הקייטתא קתלתי ה מות מאיתה אתשים, אשמ הצלתת השי ת 

תם  מתאימים  המתמיתים  תל  היו  תאם  יותמ  תתולה  ות  היתה  הקייטתא 



תתמתמילואים והשמטות )יי"ת: ה תמת התקו אצל ש"ץ, תהו, שו"ת( 

תתיצותיותם לאותם ה תיתים שמצו להתתימ תהילתים, ותיתף הותייו שמותו 

שתהתות  לתומה ומצות  "י שו"  הי' התל תתתמ אתל  תיו התקו תתמ אצל 

תמה מהמתמיתים, ומואים תמותש שתקתו מתותל של מי שהוא  ושה מושם  ל 

אלו שתא  מהם תמת  ותימט  ל ילתים תתיל מך ליי  מך, שהמי תוהי תותמא 

תי' מהלתת מתל אותו התמויות של תתולי ישמאל תיי שהם מצוימים תתמיוו 

ותיתו  מ תה ש תו לאתת מתתולי ה ולמות'ש   הילתים ואיילו המתותמים, 

שהותית לי"ת תתמה מאיות הייך ית"ת ]הצמת צתק[ תשו"ת שלו תלק יו"ת 

תי' צ"ת, שלאתמ תל היליולים שאלו איש מתיו השומ ים, איך לת תו היתה 

צומתו של משה מתתו מקתל התומה, תאם הי' מתותל תקו, ומתלי תשות המתה 

הותתמ  שתיימוש  אף  מתותל,  תקתו  שהי'  וישיטא  שתותאי  הת"ל  התתול   תה 

מק לאהמו התהו, ושאל ליי תומו השואל הת"ל, שאם תמומ ההיתמ ת"ת למה 

מתיתו  שמשה  או"ה  ת יתי  תם  אלא  תלתת  תו  לא  ת יתיו  ישוט  תיתא  מאיתך 

אתל  ה תמ,  צו קיו  ל  איו  תת"ל  יתו  מאממ  ק"ל.  והתתו  מתותל,  תקתו  הי' 

ת תיו תה תוותתי תהתות  ל תית  ות יותמ מאשמ ת תמ, ויהי מצוו שיקתל תתמי 

האמומים תיי תוותתי שמטמתם לטותתו ולטותת ת"ת שתליט"א תתשם ותמות 

תם יתת" )את"ק – ליותאוויטש – תלק מילואים ממתתת י"ת מת"א תשי"ת(.

*	*	*	

גידול הזקן למוהל

תתות תאתמות קותש – ליותאוויטש תלק מילואים )ממתתת שלהי מת"א, 

תשת"ת( ]התא לקמו תתתת  ל תליותות מתתתיו של אתת ממתתימיו, תו תותת 

 "ת תתימת אתיו )שאותה תקויה  תייו לא תיתל תקתו( – תמוהל לתתו[.

ימאהו87: )תתימ תת, ת "ת( ת "י הקתמת לילה אתת – תתתה לאמת  תומות 

מלתות.

התאממ  תו'  התמיתות  מ לת  תותל  לתל  יתו   תת"א:  לאתה"ת  אתה"ק  ת( 

ותשתה תתמת"ל תו'  יי"ש.

ת( משם מותת תתוקא תמיתות ממאה  ל שמתה ותיץ למלאות מצוו קותו 

ול שות תת"מ ליוצמו.

87. ימאהו: לאתיו - והוא תמ תה  ל מ"ש תמתתתו הא', אשמ אתיו מתתים לתתל תקתו, אתל לא מית 

אלא תמשך התמו.
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ת( מתילת ישמים י"ו ואילך.

*			*			*

 ]1[88 ת"ת ות"ת  ל התשו"ט. תו יתש"ט תתה"י.

]2[ ]להיות המוהל[ ת"ת מצוה מתה היא.

ית' תמיתות – יתמה"מ )תו"א ת"י  השייתות: תתולה מילה שתתמתו  לי' 

לך(, שהם ית' ת"ת )הצ"צ  ה"י והוא מתום – מילואים לתהלים(.

*	*	*

כדי  זקן  בלי  ללכת  השיטה  אודות  איש  החזון  מרן  דעת 
לקרב בני אדם אל התורה

"את השיטה ללתת תלי תקו ותמ יל קצמ תתי לקמת תתי אתם אל התומה – 

מאה תהימתה" )משימת המשתית התה"צ מתי תת ייה, תתיתה תת' מ שה איש 

– תולתות התתו"א – ת"ת  מ' תת(.

זימון למי  שאין לו זקן )הנהגת הגר"ח קניבסקי( 

"תתיום הת ותה ]של ש"ק[ מתתת המת ]ממו התמ"ת קתיתתקי[ את אתת 

התהתים תתימוו, ותלתת שיש לו תקו. אם יש מק תהתים מתולתי תקו, הוא מ תיף 

)מותף  תת ותה"  שמשתתף  מתותל[  תקו  ] ם  תתם  לתלמית  התימוו  את  לתת 

"מתותיו" של מת"  "משיתה" לתתה"י תש "ת,  מ' 27(.

88. ת"ת ות"ת.. ]2[ ת"ת מצוה תו': תמתתתו הת' )לאתמ שהמאה לאתיו את המ תה הא' תל יל(: היום 

תוקמ טליו אלי אתי שי' ותם תותתו תתי' להתי  את תמתתם למתל טות  ל התו, ואממ שתהומאת ת"ק 

אתמו"מ שליט"א התליט תתמ להתתיל תתיתול תקו מית.

ליי תה יהי' הוא המוהל אצל תתתו שי' תיום א' הת "ל.

אף ש תיו התתלת תקו אצלו הי' קשומ ת תיו התמית מילה שלתו, אממ אתי שי' ש ושה תה תי תה הומאת 

ת"ק אתמו"מ שליט"א, הייתו שאף אם מיתי תיתה לא הי' יתול להיות המוהל, הי' מצותו לקיים ההומאה.

 ל תללות התשו"ט שתמתתתו - תתת מתתו )תתיתים ]1[(.

 ל מ"ש תשם אתיו, אשמ "אף אם מיתי תיתה לא הי' יתול להיות המוהל, הי' מצותו לקיים ההומאה" - 

הקיף מתיתו את התיתות "להיות המוהל", ותתת )תיתים ]2[(.

תתולה מילה שתתמתו  לי' ית' תמיתות: תתמים תי"ת.

ת"ת: = תיקותי תיקתא.

הצ"צ  ה"י והוא מתום - מילואים להתלים: יהל אומ לתהלים  ה"י )צת, לת(  ' תמתו ואילך.
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]התמ"ת קתיתתקי[, שאתלו אצלו תליל שתת קותש קתוצה  "תיימ מתיתו 

של תושתי תו"ל והיו מתולתי תקו, ואממ מתיתו, אתי תמתתי תתמתת המתוו, תי 

אממתי שהם תולם תיק קטתים תיוו שאיו להם תקו".

)ס'	מנחת	תודה	-	תורה	]ליקוטי	דברים	ששמענו	מרבינו	הגר"ח	קניבסקי,	מאת	הרב	

גדלי'	הוניגסברג,	אה"ק	אלול,	תשע"ג[	עמ'	ערב(
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מילואים והשמטות

ח"ב:	פרקי	נימוק	וסיכום

פי"ט: "הדרת פנים – זקן"
לת"א:  והשמטות  ת"מילואים  ל יל  תאמותה  מאה   – הימק  תתותו   ות 

לת"א  מך  ת"מילואים"  ול יל  מוואלאתיו",  "התצי"ת  ת ות",  מך  "לקוטי 

האתמו"מ  התה"ק  תתתמי  וי"ו  י"ה  לת"ת  "מילואים"  תי";  איש  תו  "ת ל 

מוהמיי"צ מליותאוויטש; מילואים לת"ת יי"ת – ת תיו קתושת ש מות התקו 

ותו'89.

* * *

89.  ות ה ימ ת תיו מקומ מתת"ל "התמת יתים תקו" התאוו מתי י קת תיים תוימ תיתיתת קותט' "התמת 

יתים" תתימו "תתתת י קת" ואלה תתמיו שם:

"ומאיתי לתתוו לתתות תאו ה מה קטתה ת תיו תה.

"תתא מצי א )י"ת א'(: "אממ מתי יותתו אתא אישתיימי משיימי ימושלים ותו', איתי והאממ ממ שוימיה 

תמת תהתא מ יו שוימיה תמתי אתהו, שוימיה תמתי אתהו מ יו שוימיה תי קת אתיתו, שוימיה תי קת 

אתיתו מ יו שוימיה תאתם המאשוו ואילו מתי יותתו לא קא תשית ליה. שאתי מתי יותתו תהתמת יתים לא 

הויא ליה", ויימש מש"י ת"ל: "התמת יתים תקו". ותותאי מקומ תתמי מש"י ת"ל שהתמת יתים הייתו תקו 

הוא תתלמות  מוך תמתתת שתת )קת"ת א'(: "התמת יתים תקו"  ייו שם.

"ויש לי לה ימ שמצאתי תמתמש התתול תימ תמאשית )ימק מ"ת יתוק ט"ת תף תתת"ת( ששם ה תיק 

תתמי התלמות תתתא מצי א תך: "מתי יותתו צומת יתים לא הויה ליה, התמת יתים היא תהויא ליה", 

ותימתה תו תתשה היא ולא מצאתו לה תתמ  ייו תקתוקי תוימים תתא מצי א שם, ותהתי איתתת לו מה 

תתולם תמהים היתתו שמתי יותתו לא היה לו תיקתא קתישא. איתמא תהתתמים  מומים ואיתם מותתים 

תמהו צומת יתים תלא הויה ליה, ואישמ ואולי יש קשמ תיו תתמ תה לתיו  ותתא תמתי יותתו ומת תהתא 

תתתא קמא )קי"ת א'( שהיו תתות  יתיו של מתי יותתו תתולות  "ש וצ" . ולתאומה יש לתמות אייתא 

תתתמי המתמש התתול שם תמתי יותתו צומת יתים הויא ליה והתמת יתים היא תלא הויא ליה, ותה תתותת 

תלמותיו, והוא מותמת שהמי מית תתמוך שם תמתמש התתול מותא תמיש לקיש תתא למתי יותתו תקא 

שתי תימתתא תתמ איתתא היא קיץ אתתמיה לימתתא  "ש, ותימתה תו יש לה המתה תתמים  ייו תתקתוקי 

תוימים שם, ואי תימא תמתי יותתו הוי ליה התמת יתים תקו תתמיתת מתמש התתול תל יל, והייתו תקו, איתו 

מותו איך תתמה מתי יותתו למיש לקיש תאיתתא, והלא תקתו מותית  ליו, ותל ה תיו צמיך  ות  יוו וליתוו.

"והתה תתומתי שמאיתי מי שתתת לימש אוממם תתמתות )ה' ת'( שמתי אל תמ תתה תמאותו את יוייו של 

מתי יותתו ואממ לו  ל האי שוימא תתלי ת ימא אתי תותה ואממ לו מתי יותתו  ל תא ותאי קא תתית 

ותתו תמוויהו  ייו שם, תהייתו משום שמתי יותתו היה האתמוו שתשתיימ משיימי ימושלים ותת"ל ו ל 

תא תוותאי יש לתתות ות ת איתי תותמ מי תתת תו, ומתל מקום יש תיו  מת לתה ששם תמתמש התתול 

התיא תוך תתי ה תקת תתמי התלמות תתתא מצי א שם לההיא תתמתות ושמ ת מיתה תקשומים הם תה 

לתה ותוק".
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תיאומ המושת "התמת יתים תקו" תיתימיות ה תיתים – מאה תם ת' "ש מי 

אומה" )להתה"ק האתמו"מ האמצ י מליותאוויטש( ת"ה תת"ה תתתלו תקת"ת 

) מ' ית ואילך(.

* * *

 "י המתואמ תיתים ת תיו קתושת התקו יש שתיאמ תהמתימ תקתו אף תלא 

ת מ  ותמ תמ"  ת"והלתת תתמתיו", ותת"ל ת"מילואים" לת"א  מך "יתוקי 

תת"ך" ) ' תמ ת(,  "ש.

הזקן – "צורת ישראל", "צלם אלקים", "דמות ישראל" 
ו"תואר ישראל" וגילוח הזקן ה"ה "בושה" ונחשב יוצא 

מעדת ישראל

)שי"ל לאתמותה  מתי שלמה קלותמ תתמשותיו  תם  "י התאוו  תו מתואמ 

מתת"י – ימות"ו, תשת"ת( תת' "קהלת י קת" ל שי"ת )תמוש תת ותמוש תו( 

ל"תתיומא  תמילואים  ולקמו  יי"ת  לת"ת  תמילואים  ל יל  מתתמיו  ות תקו 

תי   .  . תתי'  ית( "מתל מתתה  ל  )יממי' לא,  יי' התתות  תתימא",  "ש שתהו 

תי איו להם  תתי' תלל,  הייתו  תי איתה מתמת אותתו תלל, תאילו לא   – איתתו" 

תמות ישמאל.

"לא יהי' לך אלהים אחרים על פני"  – היינו שלא יפגום את 
הצלם אלקים בידיו בגלחו את זקנו –

את  ומטהמ  שמקתש  תותה  האתם  אם  יתי,  אתמים  ל  אלהים  יהי'  "לא 

 צמו תקתושת אתותיו והולך תתמך הטות והישמ והמצוי' ליתי ה' תותה לצלם 

תקמא  ה'  תי שם  תל  מי האמץ  ומאו  ת"ת(  )תתמים  ותמאממ התתות  אלקים, 

תת"ל  ותה שאממו  אלקים,  יותם תצלם  הוא  תוטא  ותלילה אם האתם   ליך, 

היום אממתי לתם אתתי ת' אלקיך וקתלתם היום התומה ויש לתם צלם אלקים 

תמאו לשמומ לתל יוצמך ליטול אותו מתם, ותהו יתים תיתים תיתמ ת'  מתם 

)תתמים ה'( שתתו ליתי אלקים להצלם אלקים, ותמו שית תו מהת ש"ט הקתוש 

ומהצתיקים הק' תי תימצויי אתשים התימו מצתם ת תיתי מותתיות, ואם תוטא 

לך אלהים  יהי'  לא  ותהו  ושומה  ליו התט"א,  יותם תצלם אלקים  הוא  ת"ו 

אתמים  ל יתי הייתו  ל יתיך שלא תיתום ותתטאו את הצלם אלקים ותשמה 

 ליך אלהים אתמים, ומה תם המקלקל את הצלם אלקים תיתיו תתלתת תקתו, 
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ותהו מצות  שה ימאה תל תתומך את יתי האתוו ת' אלקי ישמאל )שמות ל"ת( 

שיתואו לימושלים  ם הצלם אלקים ולא ימאה את יתי ת' מיקם, ואת יקוים תתו 

ומאו תל  מי האמץ תי שם ת' תקמא  ליך וימאו ממך" )ת' תיאמת שמואל – 

להמה"ת מתי שמואל צתי, אתי התה"ק ת ל "ישמת ישמאל" מאלתתתתמ – ת' 

ויקמא, שתו ות, אות ת ] מ' תא תמהתומת תשת"ת[(.

מרן החזון איש: "לאנשים של היום נאבד חוש היופי"

ו תיתי:  התקו?'.  את  להומית  צמיך  תתלל  'למה  אותי:  שאל  "]התתו"א[ 

'ליויי!' ימץ התתו"א תצתוק ואממ: 'לאתשים של היום תאתת תוש היויי!' 

מת"ת  טוקמ,  אתמהם  הת"מ  ) תות  ייה["  אתם  הוא  תקו  אתם  ם  ]ואתמתה, 

תתומי אמץ, תתיתה תת' מ שה איש – תולתות התתו"א – ת"ו  מ' קת(.

הזקן – גאון יעקב

"תתו ם מיותת קמאתי מתתתך שהתך תותת  ל אותות מ' . . שהותית את 

מי ששתק  ל שתקתך תלתי יתום ואממ  ת אית ַא שטָאלץ יַאמ איתו ואיו לתו 

ללא  יו לת  התתיתה  מאת  המתה  והמתה  תתתמיו.  התמומ  והאמת  להתתייש, 

טות. ותאת היא ה תותה האמיתית תתו תומה מתותך ל וממ את התקותה הטותה 

תקימות התאות . . " )אתמות-קותש אתמו"מ מוהמיי"צ ת"ט  מ' שית-שיט(.

הזקן – צורת היהדות

תתה תהתקו ה"ה "צומת היהתות" ותו' – תתת יתיתי המה"ת מ' תות אהמו 

תמיתמו )מת"ת שו"ת שלמי תותה; שלמי תתיתה  "מ תתיתה, וש"ת( תמתתתו 

אלי:

"תייומ מ יו המאומ  שמ תי מאתי מו"מ שליט"א ]ותתית תת' שתקמא 

תשם "שיתת תוליו של מתי מאימ שיימא" שי"ל תשתה לאתמ יטימתו. תתימ 

תה תל תייומ ומיממא מותא תשם מי ששלתו להתיית. ומ שה תה תשלת  "י 

אאמו"מ[: תאתיית אתותת המתתים תיוליו תשתת תמ"ץ לי"ק תאו מצלמים 

תתיתיים  ל  מתתים  תמה  ויתאום  מ מו  ותו'.  המתתים  תתולי  את  לצלם  תתי 

שמתיאים מצלמים ותמצותם לצלם תמותותיהם ולא תיית' תישם מתה,  ת שקם 

ומותמים  לתו  מתימים  תת"ל  הלא  ואממ:  מלובלין  שפירא  מאיר  רבי  הגאון 

ת[,  ית,  ת"מ  ] י'  י קת א "ה תקוקה תתת תתא התתות  תיוקתו של  שתמות 

ומה מטמתו תתה ית'? אלא שתמית תהי' תמותה ליתיו ית"ש של צומת האיש 
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מישמאל ה טומ ו טוף תתקו ויאות המתלתש תיהותי ושותה תתתתיתו מתית 

שהתומות  איך  הת"ל(  האתייה  ממטמות  א'  ותוהי   –( תיתו   תו  ו ל  ומתוץ. 

מתמ טים והולתים וצומת היהותי הישוט מתתיל להיות ת תמ ותו' וא"ת איך 

תמת ים מלצלם תמותות הות תאלו, הלא אתמתה, התיות מוטל  ליתו להתית 

יהותי  של  האמיתית  הצומה  את  התאים  התומות  שית ו  תתי  להתצלם  א"  

תמתומת ישמאל תתא".

הסרת הזקן – בזיון גדול

מאה תתמי התמ"ת קתיתתקי שליט"א )תתימו אמתות יושמ ת"ה – ת תקו 

לקמו: "הותיה ו"(: "ותתל התומות הי' תה תתיוו תתול מי שלא הי' לו תקו ומק 

תתומות האתמותים התתילו לתלתל תתה תי למתו מהתוים"90.

כוונת הברכה "שלא עשני אשה" – על הזקן

ת"ת התאוו ת ל "תו איש תי" תתימו " ות יותף תי" י' וישת אות ט ) מ' 

מת תתיות ימות"ו, תשת"א(:

שיש  איש  השי"ת ש שאו  את  לתמך  יתויו  אשה'  'שלא  שתי  "תאוממו 

לו תקו, ולא  שאו אשה שאיו לה התמת יתים תקו, תי ההיתמ התלוי המתתיל 

תיו איש לאשה הוא התקו, ותתמתה תו שמתויו תה תתתמ תה תותו תתות לתקו, 

והיא  התוותה,  תתו  והתהמ  קתישא,  תיקתא  ילאה  אומות  תו  יאימו  תה  ותשתמ 

תקיה וקלה".

מ"ש תתימו "תתיהו" ) ימותיו ק"ת( תמי שאיו לו תקו "צומת יתיו משותה 

ומתו מת" - ת תק לקמו תתוף "הותיה ה'" ) מ' תתשתת(

עוד בענין דחכמי ישראל הקפידו ע"ז מעולם

מוהמיי"צ  האתמו"מ  התה"ק  תתשותת  תקתו-תקתת(:  יית"ת  ) מ'  שם 

"תאמץ  תת"א(:  ת.י., תשמ"ת,  תומה",  "יתתיל  תקותץ  )תתיתה  מליותאוויטש 

90. "ותמיה הי' להם תילות התקו" )מת"ק שמואל ת י, ה(

ואמת  מך  תיים  תתמי  תקותט'  )תם(  תייק  תאמותה(  ת מתו  ת"א  ל יל  )מאה  האלו  המת"ק  תתמי   "י 

"תילות התקו" )תתית תהתתמת ממו התיץ תיים והתאוו ת ל "אתי תמ" – ל מת מת, תמצ"ת – להת"מ 

תתו תט  לייט מ, את"ת ל מת מת ומת"ת שו"ת מאומות תתו(: "ַאוותאי ווָאלט ת ּיַאתט מימ תָאלו תיך 

הַאלטו תיי אותת מ  טמַאתיציָאת ל  מתהתים אוו תַאציָאתַאל  טמַאתט, ווָאמום יַאמ ווָאת תָאלו מימ תיך 

וו לו שייו מַאתו מיט ת ם, ווָאת אית ַאמָאל תיי אותת ת וו ו ַא תושה אוו ַא שַאתת?!".
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היו  תתמו ה תמ  התתולים  ותתמים  הימאים  ומ"מ   . . היתמ  תוהתים   . . אשתתת 

ישיתתם  ותתי  תלמיתיהם  תם  ל  מקייתים  היו  אשמ  ומהם  תתה,  מתמימים 

מקייתים  היו  אלו שלא  ואיילו  התקו,  תתיתול ש מות  האמת  תמך  להומותם 

תם  ל תלמיתיהם, מ"מ ל צמם היו מתמימים ומקייתים, ותם  ות היום ת"ל 

ותוהתים  תתמימות  ותמצותיו  ה'  תתומת  המתתיקים  ימתו(  )תו  תאלו  ימצאוו 

איתומ תתתמ תה".

אפילו בליטא – כל יהודי פשוט – הי' מעוטר בזקן

היהודי מסוגל להבין יותר בנקל, שאפשר לחיות בלי יד או 
בלי רגל, אך לא בלי זקן

הישו שלתו, תתל אמץ  תתית  אי-י ם  מאה  מי מהתומ שלתו  יות   "איתתי 

שלא תהי' )איילו תליטא, מקום שתו תשיאת תקו  "י צ ימים לא היתה תוי ה 

תתימה( – מי מאה י ם אישיות תומתית תתולה, שהתומ מתתתל תליי' מלמטה 

למ לה, שלא יהי'  טומ תקו. איילו תאשמ תקשתו ומציתו ליצומ תתת-התמיוו 

ותתל  תקויה  תתל  שמי',  את  היהתות שייאמ  אישי  מתתולי  אתת  של  צומתו 

תומ שלא יהיו, איך ציימתוהו? – תיהותי  טומ תקו, המתתה תלק תתול מתויו. 

תתמיוו הילתות שלתו, תלום לא תיתיתו לתאמ ל צמתו את תמותו של אתמהם 

אתיתו? ותיצת הוא תמאה לתו תאיש-שיתה  ם תקו לתו ואמוך. תיצת תמאה הי' 

ת יתיתו אליהו התתיא, תשהוא תא תאומת למת  תתתמ ליל-יתת? ילתים הייתו 

מ'  ת ל-שם,  הי'  יתתו  האם  והתתוף.  הלתו  תקתו  התתיא  ם  מאליהו  ויתתתו 

תיים מוולותיו, המתי מקוצק, מ' ישמאל מתלתט, המתי מצאתת, תמויות-מלאתים 

שתאלה תשיתיהם תלקות, תלא שישאו את לתוש הקתוש, התקו? תלום יתלו 

ישמאל תלא שתהי' להם ה"תיוקתא תמלתא"?  תלל  לי שות ת לי-תתים  ל 

יתיהם להטו תקתושה  ילאית והתתימו התלהתות-קותש ות תו ים ותיתויים 

התלות  של  מתימא- מיקתא  אותו  והמימו  תלל-ישמאל  תקמת  לאיו-תוף 

למתמיתות התתוהות תיותמ של מוממות מותתית.

"אך לא מק  תקי המות היו מ וטמים תתקו, הם לא היו יוצאים מו התלל 

תתייו  האתל  ל  את  שתשא  שואב-המים  איילו  פשוט,  יהודי  כל  ותתימים. 

והתתיק תיתיו תתי מים תתתים – הי' מעוטר בזקן. הסבל, שהתימתת מתשיאת 

משאות תתתים, ויתיו מ וטמים היו תתקו. האופה, תקתו הי' לתו יותמ מו התיתמ 

שתיתה  ליו. הסנדלר, המקויל מתתית לתתתו, החייט התיוף  ל מתהץ-התמתל 
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תי אם  ולא תתף,  תהת  – לא  הי' להם?  – מה  ומיות ים  יהותים  מלים  שלו, 

שערות כסופות של זקנם הי' אוצרם. שלא לתתמ תתמ  ל יהותים תתי תומה, 

יהותים-של-תממא, יהותי משתיות, יהותי  יו י קת או מתומת המאומ – מה הי' 

לתולם – התקו.

יהותים שתתהמו שלא לתלוש תתוותה ש מה מהתקו, שהמי הקתלה  "היו 

תתהמ  מהתקו,  תתלשה  או  התקו. ש מה שתילה  לתלוש ש מות  מתהימה שלא 

תמו  תתיוק  תתהימות  תתתילו-ומתימו,  אלא,  תלילה,  לתומקה,  שלא  היהותי 

היו מאתיים את  מתים  ויהותים  תימ.  הוא התתיאה תתוך  תתתמ שתקתושה, 

ש מ-תקתם ומצווים שלאתמ מאה ו שמים יטמיתו אותו תקתמיהם, תתיוק כפי 

שעשה היהודי עם אבר שנכרת ממנו. התקו אצל היהותי הי' תאתמ איתטתמלי 

אמתם  לאתמים אתמים. האתטומי'  תיות  תי, המ תיק  אתמ  מתויו,  שלו, תלק 

איתה מתימה תתקו תאתמ התתוץ לתיות האתם. אך אצל היהותי, התקו הי' תה – 

'אתמ שהתשמה תלוי' תו'. היהודי מסוגל הי' להבין יותר בנקל, שאפשר לחיות 

בלי יד או בלי רגל, אך לא בלי זקן.

" . . להוותתו, אלף שתות יהתות יוליו, מאות שתות יהתות הותתמי' וליטא 

התמיתו  הם  התאצים.  התממתים  של  ימא  תיות  אותו  תתמתו  "י  אלה  תל   –

יהתות  ם צומה מקומית, תשות ותתוץ ותיותי, לתו, לתתות ולשקם שות יהתות 

תמותה  תיצימת  ממתית  הוא  התקו  תם   – היהתות  צומתה של  ומהי  צומה,   ם 

תמות  "הימתת",  תקותץ  תמאממו  שמתה  לתמת,  מתי  )התאוו  היהתות"  של 

תשל"ת(.

יי"ת  לת"ת  ת"מילואים"  ל יל  מאה   – תתקתו  התותך  "מת"  ת תיו  שם: 

אות ת.

בימי זקנותו אפשר להכיר איך התנהג ע"פ שערות זקנו
)הראה	לי	את	זקנך,	ואומר	לך	מי	אתה	.	.	.(:

אממ המה"ק מתי ממתתי מתתתומתה: תימי תקתותו של האתם אישמ להתימ 

תמאוי,  התתהת  הוא  אם   – ימיו  תשתמ  התתהת  איך  תקתו  ש מות  יי   ליו  ל 

ש מות תקתו תומות לתוטי משי, ואם תת ושלום להיך, ש מות תקתו תומות 

האותיות"  )"ש מ  האתמותים  את  תהם  ש וטיים  תתלים  של  יתולת  לתוטי 

 מ' תט(.
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שם: מ"ש תת'  טמת יהוש  י' משיטים ש "י התקו יהי' לתו יתים של 

יהותי ולא יתים של תוי – ת תקו תתמיו ל יל תמילואים לת"ת יי"ת.

ֵיָרֶאה את פני ה' בצלם אלקים ואראה פני אלקים – ׁשֶ

"מתי אתוא ְוֵאָמֶאה יתי אלקים )תהלים מת, ת(. לתאומה הי' לתתות 'ְוֶאְמֶאה 

יתי אלקים', אך יש לממת תתתתי השם יתתמך ליי מה תיימשו המימשים  ל 

יתוק שלש י מים תשתה ֵיָמֶאה תל תתומך את יתי ה' ותו' )י' מאה(, מ"ל שֵיָמֶאה 

את יתי ה' תצלם אלקים שהוא יתי ה' שיהי'  ליהם ו ל יתיהם,  ל תו תמאה 

ְוֵאָמֶאה יתי אלקים, מ"ל שיהי'  שתה אממ אתותיתו תות המלך  "ה מתי אתא 

ותתתתי  ותתקו  והימאה תייאות המאש   לי צלם אלקים שאלך תתמך התומה 

לאתם  שאיו  אוממים  אשמ  אתשים  ת וה"מ  תתומיתו  יש  תאשמ  ולא  יהתות, 

מק להיות ימאת שמים תלת, אתל תתוץ מותמ להיות תקצוצי יאה ותתתתים 

ותתמ התה  ל קתקתם ממו המת  אוי לאתתים שתך שומ יו,  תתוקות ה מים, 

הקתוש והתאוו תק"ק תית ט תצלל"ה )ותם  תשיו תתו הצתיק הולך ת קתותיו 

ותתמתיו הקתושים(, ואממ שתה אממיתו תתל יום, 'ל ולם יהא אתם ימא שמים 

תתתמ ותתלוי' מ"ל שאתם צמיך להיות ימא שמים תתתמ ותם תתלוי, שלא ילך 

י תמתו  תו  יהותי,  תיתמ תתוצות שהוא  ותתתתים תאומות שיהא  תקצוצי יאה 

השם ית לה ל תתו תלתת שלם תתתמ ותתלוי אמו" )ש מי ימתתה טותה  ל 

תהלים – תית ט, תממ"ט – קאייטל מת(.

ו ת"ת יי' התה"ק מתאטמאמ )תיתושי תומה תשט"ת י' שויטים( תמ"ש 

שלש י מים תשתה ימאה תל תתומך את יתי ה' ותו' – "הייתו תיתים של ה' תתוא 

לתית המקתש, שלא ת תימ מ ליך יתי ה' צלם אלקים ש ליך, ותה היא יתות 

ה לי' למתל שיתוא תיתים של יהותי תצלם אלקים".

ע"י הסרת הזקן – מחשיכין תוארו ית' מאתנו

מאה תמשת התאוו מתי שלמה קלות מ )מ"ה ה'תק"י – תתית תת' קהלת 

י קת  ל המו תים, מאש השתה – ימות"ו, תשת"ת – תמוש תת,  מ' קמ( ]ת תיו 

להם  ומתלתים  הצתא  ל תותת  ישמאל  תתי  שלוקתיו  תימיו  המלתות  תתימת 

יאות המאש והתקו[: "...מתלתיו אותתו היאה ותקו צומת ותואמ ישמאל וצלם 

אלקים . . ואממ 'יתיך האמ ת תתיך', שהתה תל היתים של האתם ממאשו ו ת 

מתליו התל הוא יתי אלקים ותואמו, תתתתית )תמאשת ט, ו( תצלם אלקים  שה 

את האתם, והתה אומות ה ולם שמתלתיו תקתם וייאות, המה מתשיתיו תואמו 
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ית' מאתתו . . ותהו שאממ תות 'יתיך האמ ת תתך' שיתתומ הקת"ה להאימ יתיו 

אתתו, תהייתו שלא תצטמך לתתל ת צמיתו, ולא יתלתו התוים יאה ותקו שלתו, 

ויהיו יתיו ית' מאימ תתו שיהי' תתו צלם אלקים...".

אפילו לדעת המתירים:
"הרי מ"מ חסר עי"ז הצלם אלקים"

שם: ומאה ל יל תמילואים לת"ת י"ת )מת' תומת מתתם( – 

"תקו – תתלל – הוא צלם אלקים. ישתו צלם אלקים תמותתיות, וישתו צלם 

אלקים תתשמיות, וצלם אלקים תתשמיות הוא התקו.

עי"ז  חסר  מ"מ  הרי  הזקן,  את  להסיר  המתירים  לדעת  אפילו   – "שלתו 

הצלם האלקים"91.

שאיילו  קוק,  התמאי"ה  ת מך  לת"א  תמילואים  ל יל  מתו  יתימה  ומאה 

לת ת המתימים - המי התמת התקו תמומ ת"ת  ת שהתי  ת תו תשמא הימ ות 

תתתמוו תשתת תמי"ט הייתה מיתי שתילתו תקתם,  "ש.

*	*	*

הוי עז כנמר – שיהי' עליו צלם אלקים

ותהצת   תתתמ  מק  שלא  להתהמ  צמיך  השי"ת  ות תותת  היצמ  "תתתיתת 

יהי' ימ"ש תי לי מים יאממו לו הת ל תתמ איך לא תתוש את  צמך להתתהת 

ימ"ש  תי לך להיות  התתיתות תתלוי ולמה יאממו התמיות שאתה תתית הלא 

ותתית תתתמ ותהצת  תשאתמים לא ימאו אותך ותו' ותם מיי צו להתתימ צלם 

אלקים מ ל יתיו, אתל תאמת לא תו הוא ותתמ תתת הטומ מיש או"ת והממ"א 

המל יתים  מיתי  יתוש  שלא  תתממ  הוי  ת  השי"ת  ת תותת  תתול  תתלל  שם 

לילך  אלקים  צלם  שיהי'  ליו  וצמיך  ותתלוי  תתתמ  ימ"ש  אתם  יהא  ל ולם 

תייאות ותתקו שיתימו תו תל מואיו תי הוא תמ  תמך ה'". )ת' צתה לתמך להת"מ 

ת ל ויתת י קת מיאיא, מ '  תותה אות ת', ות תק תהתהתות צתיקים ת"ת  מ' 

תשת"ת ותת' הממים התלוים תש מה, ש מ תמישי, יימות התושמים ת"א(.

91. "ושמ תי שמה שהתמ"מ תצ"ל לא מצה לתתות תשותה ת'אתמות משה' להתימ את השימוש תמתותת 

תילות, הוא מט ם שהי' תותמ שהתם שאיו תאו לאו של השתתה מ"מ צומת היהותי הוא מק תתקו!" 

)משימת המת מיתל תלמו שומקיו תתימו "מתת תת ות  ולם" – ימות"ו, תשת"ט –  מ' צו(. ו ת"ת תת' 

תמתי משה י' קתושים ) מ' שיו( "תת לי המת אלימלך תלוט )שליט"א( ששמ  מממו ת"ל שאממ 'תי 

צומה יוו א אית אית א תאמת אוו ייאות' "
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"מכחש זה מה שכתוב בזה"

]תתות  קתוצה של תלמיתים מתותלי תקו התיצולים מאימויה, תמך מותיא 

המתתת  ו ל  שיקתו,  תמך  למותטמיאל  תמתתת  תת ו  ו תשיו  ושתתהאי  ייאו 

קיתלו יתיהם את"ש שתשיקתו:[ "...טות התתמ שה מיך מאממ תמה"  אותות 

יהי'  מהם  שתאו"א  שלהם,  יוטותמיי'  שיהי'  התתמ  ותתוו  שי'.  התלמיתים 

תמאה תמו שהוא תתלתושתו, ולא תמו התמותות של התלותים  ם יאממאלק  

תמאשם ותימ תיתם, תלוממ מתתש תה מה שתתות תתה" )מתתת ת' ממתשוו, 

תש"ת, תתית תאת"ק אתמו"מ מוהמיי"צ ת"  תי"ת  מות ממת(.

כיצד הי' נראה ארי' שגילח את רעמתו?

תתימ מיתתות לתיים )להמת תמימ תהו,  מ' 151(, התיא תקותה למתשתה: 

להמשימו  תתי  תתקתות,  שאיו  ויויי  תוי  קתלו  התתמים  התי,  ת ולם  "תיתו , 

לצומך קיום התומ התא. תך למשל, מ מת האמי' מ תיקה לו התמת תתות שאיו 

ותך  תתקתה,  קיים  שאיתו  מיואמ  תוצות  תתתת  מתהתמ  התתמ  הטוות  ללתיאה, 

תמות ת לי התיים. תם אצל תתמ התמיאה, האתם, התתמ קיתל התמת יתים – תקו 

)תתא מצי א ית, א(.  ל יי טת , תתמ מתוקו הוא תתמ תאה. ואף  ל יי שהאויתה 

הי'  יהמהמ אותו אתם ל צמו, תיצת  ה תשווית ת ולם היא לתלת את התקו, 

תמאה אמי' שתילת את מ מתו?..." )הו"ת תת' ואיו למו מתשול י"ת ת"ת ה מה 2(.

גילוח הזקן-חסרון באמונה בהקב"ה

"וי ם אתת התתימ תשם תמשו אתת )תתותתה  ל התשים שהולתים תימיצים 

תש מ מאשם והאתשים הולתים מתולתי תקו וקציצי יאה( שאממ ]לתו המש [, התתים 

תתי )תמאשית לא, מת(, המה צתו ים תי מתלתים ש מם הייאות והתקו.... והי' 

ותקו,  תיאה  ית  ישלתו  ולא  יאה  יתיתו  תהייך....]ש[האתשים  להיות  מאוי 

תהיותות המה, שמהיתיו  תומ  תי  ותתותיו  תתיו  ויתאץ מת ת  ה'  וימא  ו ת"א 

התתמ, ומתה מותת שהם תתים לא אמוו תם שאיו מאמיתים תהקת"ה והתו")ת' 

שית השתה  ה"ת להת"מ אלי תמ תיים תייטש את"ת תאתיהאת ומת"ת שו"ת ימי השתה - י' 

האתיתו  מ' מיט תמהתומת תמוקליו, תש "ה(.

שבח יהודי' להשי"ת על שזכה לדיקנא קדישא

מתוימ שמתי ישמאל קאמתיתמ תצ"ל שהי' ת ל התמת יתים מהותמת, הי' 
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תתיקתא  והולך מ וטמ  יתתמך  ל שתתה  והותי' להשם  תה שתת  תם  ל  תותו 

קתישא )תקו קתוש( ואיתו מתלתו תלילה )ת' שית שמיי קותש, ת"ת, שית(.

*	*	*

מום  לך  אין   – מגאווה  ימנעו  הזקן  הסרת  שע"י  הטענה 
גדול מזה

 ה"י )האתיתו לת, ה( "שתת לו לא תתיו מומם" תיאמ ממו התתם תוימ 

 ל יי מ"ש ה"אתו  תמא" )קתושים יט, תת( ]מאה ל יל ת"א ת מתו[, שלייתך 

התתימה תומה את התמת התקו ת"השתתה" )"לא תשתית את יאת תקתך"(, מיתי 

שהתקו הוא תיאמת יתיו של אתם, ותלותו המיהו השתתת היאמ. ותהו שאממ 

התתות: "שתת לו" – הללו שמשתיתים את יאת תקתם, "לא תתיו" – מותיתים 

אינם בניו של הקת"ה, תי משליתים הם את היויי והיאמ  תי  יתי תך  הם  ל 

אשמ ה תיק להם, ותאילו איו אתיהם שתשמים תשות תלל ת יתיהם ]תלשוו 

התת"ת שם: "אמתם תאתמ לתו תל תה משום שאתו תתי אל תי ותתית ישמאל 

אשמ תך אתיאמ ולא יתתו לתו להשליך יאמ אתיו מ ליו"[. ואם תתומים הם 

מתילה  )תמאתת"ל  למום  התתשתת  מתאווה,  ימת ו  תיאמתם  התמת  יתי  ש ל 

תט, א: "תל המתתאה הוא ת ל מום" – וא"ת יתשת תה המשתית תקתו ת תוותו 

ויהי' תם ולא ת ל מום( – אוממת אייוא התומה: "מומם" – אתמתה, ת צם 

השתתת יאת התקו הויתים הם לת ל מום ]תלשוו התת"ת שם: "ואיו לך מום 

תתול מתה שממאה שאיתו תתו של הקת"ה. ותהו שיתת לו, תקתו ויאת מאשו, לא 

תתיו, והוא מומם, ולא תמימותם, ת"א מומם תת"ל"[ )יתקת קתשו  ה"ת תי' 

האתיתו תשתת תקי"ף לי"ק – ת תק תת' תמשות תת"ם תוימ תה מת המהתימ 

תמי"ט(  תיתלי שט מו,  יותף  המת  תמהתומת  ת  שת,  תתף  תמות  לת'  לתמוש 

התמת   – ותימוקו  שט מו  ישוט  תת מ",  התקו  "השתתת  שם  שהתתימ  ]ואף 

ה"יאמ" – שייך תם תהתמת התקו  "י תם או מתותת תילות, שמשתיתים  י"ת 

ה"תיאמת יתיו של אתם" ממש תמו ת מ, ותיל תתמ ט מא, וק"ל[.

עוד ע"ד ה"טענה" דאיכא בגידול הזקן משום "גאוה"
)עמ'	תתמו-תתמז;	תתס(

תתמים  תמשה  שיש   – שתיטה  להלתות  תתות   תם  ולתאמ  להותיף  "ויש 

)תוליו ט, א;  שיותלים את השתיטה: שהיי', תמתה, תלתה, התממה,  יקומ 

ממת"ם הל' שתיטה מי"ת; טושו"  יו"ת מתת"ת( – תיי שהם ת תותת האתם... 
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תאלה  ישתם  שם(:  תוליו  )ימש"י  תתומיו  התתותה  תו  תתולתה   – תלתה 

ש תותתם היא תאויו של הסתר, שלא יתימו תהם. ולתותמא: תשמתותמ אותות 

היתומ מצווה – איתו מוצה שיתימו תו, שלא יאממו שהוא 'ַא יַאמימומט מ', 

ותיו"ת, ולתו  ושה תאת תהצת .

"ותמילא, תתות  ל תיתים תאלה שאי אישמ ל שותם תהצת , תמו תיתול 

תקו – איתו  ושה אותם תלל... וצמיך לית  שתלתה יותלת, אלא צמיך ל תות 

המאשוו  תת יף  )תמתואמ  המל יתים  מיתי  יתוש  ולא  גלוי,  תאויו   תותתו 

משום  תאת  ל שות  מוצה  שאיתו  שטו ו  ומה  אומת-תיים(.  תשולתו- מוך 

שתהם  אותות  תיתים  תאו  מתותמ  לא  המי   – ישות  ליתי  יתוא  שלא  יוהמא, 

תתימש שאיו ל שותם מיתי יוהמא, תמו תייליו תמתתו תם )מאה שו"  המת 

או"ת תל"ת ת"ו(, ותתה תויא תתמ תהתו התתיתים ל שות תאת תתלוי ]מאה ת' 

'תומת מתתם – התוו תויות' ת"א  מ' 7 ותה מה 8 שם ותשוה"ת. וש"ת[.

"ותמילא, צמיך לית  שט תה תו )שאיתו  ושה  תיו ילותי תתי שלא יתוא 

ליתי ישות( מממה הוא את  צמו, והאמת היא שאיתו מוצה לצאת ממציאותו 

)' מ וויל תיט ַאמויתתייו יוו תיך'(! . . ולה ימ, שהא תויא שתושת  ל  צמו 

המי תה  תיו של ישות! תאשמ יתולים לי ול תמקום מתויים  תיו המתאים אל 

)ת'  – צמיתים ל שות תאת מתלי לתשות  ל  צמו"  התוותה של ת ל המצוו 
"תומת מתתם – התוו תויות" ]ליותאוויטש[ ת"ת ]תשי"ת[  מ' 229 ואילך(92.

עוד בענין ה"טענה" דאיכא בגידול הזקן משום "גאוה" 

)ראה במילואים לח"ב פי"ט עמ' תתמו - תתמז(

- דעת מרן הגראי"ל שטיינמאן -

ותתתת הט תה שיש אוממים תהוי ת"יוהמא" שמתשית את  צמו תמושלם... 

אממ מתיתו תהתתמתות "תתתל תאת  תיף שיתתל תקו ותה שוממ קצת  ל האתם 

92. ומאה שם: "מתוימ  ל תתית של אתמו"מ האמצ י ]מליותאוויטש[ שהי' קולט מאממ תתיתות ותותמ 

 ליו תטות, ותתתי תו )או תלתתו( מאתמו"מ האמצ י לתיתו הי' תותמ המאממ תתל הישותים שהי'  ותמ 

תמתים, שי ם התאותו תיתי אתמו"מ האמצ י ת'יתיתות' שתיתותף אצלו ישות מתתמת המאממים, והשית 

לו אתמו"מ האמצ י: 'ַא צית ל  תָאל יוו תימ וו מו ָאת מ תתיתות תָאלתטו תתמ'ו'. תלוממ: מה תות  

לו המציאות שלו, אם יתותף אצלו ישות אם לאו". תיאומ תייומ תה – מאה תומת מתתם – התוו תויות, 

תי"ת )שיתת תת היומים תשט"ו  מ' 315-312(, ותם שם: "איו מקום להתיימא ולתשות . . אם יתתיל 

לתתל את תקתו ימתיש מתש של יוהמא . . ומתייו המשות  ל תה. ו ל תה תאה ההומאה מתתיתת תית המו 

לממתתי...",  "ש תאמותה.
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תמותתיות" )ימי תיים מממו המת שטייתמו, שוימ אמתוו להיצת יהתות, צוות שוימ תתתי 

המלך, תו תמות תש "ת(.

] ות ת תיו ה"ט תה" ש "י התמת התקו ימת ו מ"תאוה" – מאה ל יל ת"א 

 מך "תוהת תצאו יותף" ) מ' ק ה(; "תתוו איש" אות ה ) מ' שה-שו(; "תומת 

א'" אות ת ) מ' שית([.

אשמח אם תגלה לי את נוסח ה"לשם ייחוד" שאתה אומר

לפני גילוח הזקן

"י ם תתתת אליו תתומ ליטאי והתל ויתות  ל תושא התקו. תתוף השיתה 

ימאת שמיים תצא לך  – תמה  'התתמ היתית שקות  הוא  מ' מאותו:  לו  אממ 

אם  מאת  אשמת  תתתמ,  שמים?  ימאת  לך  מותיף  שהתילות  טו ו  אתה  מתה. 

תתלה לי את תותת הלשם ייתות שאתה אוממ ליתי תילות התקו'..." )לתמותו 

יתייך"  ]ותת' "שהמתי   .456 תותיו  "ה,  מ'  מ' מאותו  של המשיי  המה"ת 

 מ' 109 הותיף שאממ לו המת תותיו: "אם תתלה לי את ה'לשם ייתות קותשא' 

שאתה אוממ ליתי שאתה מתלת את התקו ושמותיף לך תימאת שמיים,  תשיו 

מאתת  תתוקף  ותמש  מאותו  מ'  "..התוו ת  שם:  ו "   אותו"[.  לתלת  מץ  אתי 

התותתים שיתתל תקו. משיט אתת תתמת תתתמותי. מ' מאותו אממ לו תממימות: 

'תתמ תתה קתוש – איך אישמ להשאימ תמקלתת?!'"(.

*	*	*

מדוע באים חברים לשכנעו לגלח את הזקן

"תאו המקום ל וממ  ל תוי ה מאת מותמה . . שמ תי י ם מאש ישיתה 

תשות, מתמ שיתה ליתי תתומים, ותתמך אתת, שאל שאלה: 'מתו  תאשמ תתומ 

צ ימ מ ותייו להשאימ את שי מ תקתו ולא לתלתו, תאים אליו תתמים לשתת ו 

לתלת את התקו, איתה תו לת תצמת להם מתה? מילא, אם תתומ משתת  את 

תתימו לא להשתית את תקתו, מותו, תיוו שהוא מוצה לתתות אותו. אתל לשתת  

להייך?! איתה מצוה יש תתה?', – מאש הישיתה תשאמ תקושיא )קותט' שקמ 

התו והתל היויי תתית תתוף תימ תתמי שלום, י"ו ת"ת. ה מה 1  מת שת(.
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מילואים והשמטות
ח"ג:	טענות	ומענות

טענה ומענה א

הלא פסק מרן הב"י בשו"ע יו"ד סקפ"א ס"י להתיר גילוח 
הזקן במספרים אף כעין תער(:

המקילים בגילוח הזקן במספרים ע"פ דברי השו"ע – טועים המה

מליותאוויטש  מוהמש"ת  התה"ק  לת"א  מך  תמילואים  ל יל  מאה 

מתואמ  תה  מאמיתים"  תתי  מאמיתים  "אתת"י  לתל  שלו  מתה"  "מות ה  ושם 

ותולים א"  תמה שהותא  תקתם תמתימים  שהמקיליו ל צמו להשתית יאת 

תשו"  ואוממים ש ושים תאת  י"י תיו תשו" , " ליתו התיות להותי  תמתים 

כי טועים המה" –  יי"ש תל לשותו.

אות	ב	)עמ'	תקס"ב	ואילך(:

שאחר  הפוסקים  במחלוקת  דאף  הכלל  והגדרת  בביאור 
התלמוד אמרינן "הלכה כבתראי"

יש להותיף תתמי התמיי"ת הלוי ת"ל תתימו "שו"ת ימי יותף תתמא" תיו"ת 

תי' יט:

"ותה האיש ת לם ממתו תלל ישוט תאתו קיימא לו הלתה תתתמאי מאתיי 

ומתא ואילך ואיילו יתית תתת מתים תתת המת ית מלאתי תאות קת"ט תאתליתו 

תתמ האתמוו אף שהוא יתית תתת מתים, י ו"ש. ואיילו לת ת המת  יו תותמ 

תאות מ"ת  שה תילוק תתה, תתוקא תתתמי הש"ת תאמומאים הוא תאממיתו 

תללא  הך  תיותקים  תו  לא  מתים,  תתת  יתית  איילו  תתתמאי,  תהלתה  התי, 

תיתית ומתים  תיף מהך תהלתה תתתמאי, י ו"ש. הא מיהא תתאיתא מתים מו 

האתמותים ותאי תקטיתו תתתמי מתתו תתמאי, ומת"ש תתל האתמותים יתקו תו 

תאתליתו תתמ מתתו תתמאי ומת"ש ות"ש תתמה קמאי תקמאי ת"ל התי, והמה 

טענה ומענה א:
  הכרעת ההלכה בנדו"ד - ושיטת מרן הב"י בנדון
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המות מילתא תישיטא תהתי תקטיתו והם תתמים ישוטים מאות. ומה תלו יהא 

אלא תיק, המי קיימא לו תיק איתומ תאומייתא לתוממא".

וה"לקת" לתתו"ת – ישוט הוא. ומאה לקמו תהשמטה לט תה ומ תה תו 

אות ת.

ה'סבא קדישא': "כאן מרן טועה"

אלייתתמי  אלי תמ  שלמה  מ'  "התתם  תקי"א  שתך  יאת  שו"ת  ומאה 

]ה"תתא קתישא"[ ת"ל ]שהי' מתתולי תתמי הספרדים – מאה ל יל ת מתו ) מ' 

מת ואילך([ . . שמ תי שהי' תולק  ל המת ת"י תהיתמ תתיתת התקו, והי' אוממ 

תיה מלא 'תאו ממו טו ה', שהי' אוממ שתילות תלא ת מ יטומ אתל אתומ".

הכרעת ההלכה בנדו"ד ושיטת מרן הב"י בנדון

תו ה לה תלי"ת ממו התת"ת )תיו"ת תקל"ט-קמ( תם תיאות התקו אתומ 

תשלתו  מוך,  הותתמה  אף שלא  תו  לת ה  תוששיו  ואתו  ת מ,  ת יו  מתימים 

ותו תהתו תהותתמי' שתששו לתתמי התת"ת שאתו אותמים מתימים ת יו ת מ 

– תשו"ת תשת האיות )להת"מ תתוך תות יתווא – את"ת תקה"ת לותתוו( ת"ת 

תימו קתט )הו תקו תתמיו ל יל תמילואים לת"ת י"ת(.

הממת"ם  תתתמי  הת"י  ממו  התתת  ת תיו  תק -תק א(:  ) מ'  ב  אות  שם 

תתתו"ת – מאה תם ל יל תמילואים לת"א  מך "ממת"ם" אות ת )ושם ה מה 

.)106 ,103 ,99

)להתמיי"ת  תתמא  יותף  ימי  מתתמי השו"ת  תם  לה ימ  יש  ת-ת:  אות  שם 

הלוי ת"ל( תיו"ת תי' יט: "ומי לתו תתול מממו הק' ]הת"י[, ו ת"ת הי' מימאי 

הומאה, תו תתת המת ית מלאתי תתללי המית"ה ומוהמיק"א תאות ל"ו, שתתת 

שם משם התתה"ת תממו מוהמיק"א הוא מימאי הומאה ותל מקום שיש מתלוקת 

לקולא  שיותק  היתא  לתמוה  ליו  ויש  להתמימ,  יותק  תאומייתא  תאיתומא 

י ו"ש".

שם אות ת ) מ' תקתת( ואות ת ) מ' תק ו ואילך(:  ות תותמא להתתתאמ 

שם )אות ת( תתמקום שתתולי האתמותים לא תששו לית"ת ממו הת"י תקטיתו 

תתתמי האתמותים, משום תאממיתו "הלתה תתתמאי" אף תמתלוקת היותקים; 

ולהתתתאמ שם )אות ת( תהיתא שהאמית"ל התמי  תאיתה  תיו אתו אתליתו תתמי' 

איילו תתת ממו הת"י:
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על  " יקמ מצות טלית קטו ללתשו  יא יתק:  ת יף  ת  תי'  או"ת  תשו"  

בגדיו" )ומאה ת"י לטומ שם ת"ה ומתוך מה – שת"ת התמוק"י תשם המיטת"א. 

ו יי"ש מה שתייק תלשוו הטומ(.

התמי   ותהת"ל  היות  מ"מ,  הת"י,  ממו  הומאת  קתלתו  תתתלל  וא "י 

תקטו   – תשו"   הת"י  יתק  הייך  בגדיו,  תחת  תוקא  קטו  תטלית  האמית"ל 

להלתה המתו אתמהם )שם תקי"ת( והתאמ היטת )שם תקי"א( והמשתה תמומה 

)שם תקת"ה( וה מוך השולתו )שם תקי"ת( – תתתמי האמית"ל. ואיילו התאוו 

ת ל תף התיים, שהי' תימתי )שתתמך תלל תויתים להלתה תיתקי ממו הת"י 

תהתלט( תתת תתתוו תה )שם( ת"אותם המתיהמים ללתשו  ל תל תתתיהם ט ות 

תתולה תיתם הייך האמת". ו ייו שו"  המת שם ת י' ת"י.

ומתה מותו לתתו"ת, תיו התמת התקו אף תלא ת מ, וישוט הוא.

שם ה מה ה -25 ) מ' תקתט(: ת"ת תם תשו"ת תותת מישמים )טש תיו( 

תיום  לימוש  תיתו  תתשי  קית  תתי'  הש"ך  תת ת  תוהתים  "אתו  ת:  תי'  ת"א 

מאייתה ולילה הקותמת תתוממת האו"ת".

כשנמצאו דברים ותשובות לקדמונים שלא נדפסו

שם אות ת ) מ' תק ת(:  ות מקומ להמותא שם תתמקום שתמצאו תתמים 

התאים  תהיותקים  ליתוק  צמיך  איו  ותו'  תתיתו  שלא  לקתמותים  ותשותות 

אתמיהם – מאה שו"ת תתיו ציוו תי' תט, ושם: "ותלי תיק אילו מאה המא"ש 

תתמיהם ]של התאותים[ לא הי' תותת תתתמיו".

שם אות ת ) מ' תק ת-תק ת(:

עוד בענין "אשתמיטתי'"

תשו"   הת"י  תממו  ליתוק  שאיו  תללא  להאי  )והתתמים(  מקומות   ות 

היתא שלא מאה הת"י תתמי המאשותים תתתוו; ות תיו אשתמיטתי' )אם אממיתו 

תו  ל תתולי מתותיתו(:

"המי תש ה תתולים תתת תתמת ממו ותותאי שלא מאה ליי ש ה ממו ת"ל 

תתמי הממת"ו והמת המאימי והת"י והמשת"ץ ותימט תתמי המשת"א שהתיא 

משמו להיך, ואם היה תתתמ מתתמי המשת"א הת"ל שהוא תתלק ת' תימו ש"ו 

אף  ותיה  מתיה  להקשות  ליו  תתמיו  מתתימ  היה  ותאי  להיך  תהתיא  שתתת 
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ותמאו  המאשותים  היותקים  ותל  הש"ת  תתמי  ליה  תהימיו  ת"ל  ממו  שתותאי 

שמתתו ליה תתתתיה תמי,  ת"ת איילו תתול שתתתולים אי אישמ שלא יהיה 

אוממים  ותאמומאים  תתתאים  ואיילו  וה למה,  שתתה  איתה  לי מים  לו 

מתתש  התתית  תימתותו  ישמים  משיטים  תתימ  ומאיתי  תיתו .  אשתמיטתיה 

שתתת שתל התיתיו שהתיה ממ"א תת ת ממו ת"ל ת למו ליי ש ה מממו ת"ל 

ותא ממ"א והתיהו תתתמיו ואיו התימ ת ת תתת יתי לצייו תאיתה תימו תתת 

תו,  ייו. וא"ת ותאי תימא אילו ממו תתתמ מתתמי המשת"א ומתתמי תל התתולים 

תתמא  יותף  ימי  )שו"ת  תולק  ליהם"  היה  לא  ותאי  להיך  שתתתו  הללו 

]להתאוו מתי יותף יתית הלוי תצ"ל[ תיו"ת תי' ת(.

"ותם תלילה להאמיו שממו ת צמו יתמוך  ל ת תו לתת תתת תמה יותקים 

מאשותים שתתתו תהתיא הייך תתמיו" )שם(.

"איילו אי תימא שתם להלתה תולק, ותאי תימא אם תתתמ מתתמי המשת"א 

ומתל התי מתוותא תתתתו להייך ותאי הי' מותה, ותתת"ל" )שם(.

"ותותאי שתם ממו לא יתלוק  ל תל התי מתוותא אם הי' שמי  לי', ותתת"ל" 

)שם(.

"אתו שקתלתו יתקי ממו ]הת"י[ בהחלט לתל אשמ יאממ תי הוא תה –  ת"ת 

ואפילו  תילוק,  איו  תולק,  הי'  לא  ת"ל  לממו  לי'  שמי א  אי  תאממיתו  תהאי 

לדידן אמרינן הכי, ותתת"ל משם המת תית"א" )שם(.

]תותתי תתותה להמה"ת ותו' מי"ת תוימ שליט"א שה ימתי  ל מ"מ תו – 

 ייו תה מותיו תתוף התימ )הותיה ת( אות ת, תליי תתמיו הת"ל של התמיי"ת 

ת"ל יש לתמוה  ליו איך הוא תויי' )תתימו שו"ת שאמית יותף ת"ת( המ יש 

 ל תתמי השו"ת צ"צ שיתק שלא תממו הת"י תתתו"ת תיו התמת התקו – הלא 

המתה מתתמיו ותלליו הת"ל שייתים תמי לתתו"ת, ותיי שתתתאמ ל יל תיתים 

התימ התותתי[.

ותתיאומ הלתה )ל"משתה תמומה"( תי' תקל ת"ה ומותמ תמקצתו: "ואף 

ותו תתימו  תתת מ"ה  תמשו"  לקמו תתימו תקל"ו תתויו תיתק תמ"א להקל 

המקיליו  תשיטת  תית  תלהלתה  משמ   ת"ו  תקל"ט  ותתימו  ת"א  תקל"ת 

ת יקמו הוא תמתתו – אפשר שלא ראה ]מרן הב"י[ כל הני ראשונים שהבאתי. 

ו ת"י איו למהמ להקל ת"א לצומך תתול".



ס' הדרת פנים - זקן תתמתו

שם	)עמ'	תקעד(	

דאילו	מרן	הב"י	הי'	לפניו	השו"ת	מן	השמים	בודאי	כך	הי'	פוסק:

 ת"ת תשו"ת ימי יותף תתמא הת"ל תיו"ת תי' ת.

שם	)עמ'	תקעה(

	אילו	ראה	מרן	הב"י	דברי	הרשב"א	לא	הוה	פשיט	לי'	להיתירא

איו  הלתה  "ול תיו  תתת:  ת"ה  תו  תי'  או"ת  תטומ  הת"י  לשוו  תם  מאה   

לתו אלא תתמי המשת"א תמת מותהק הוא". שות ה ימתי ת"א מתתמי הת"י תם 

"ולי מה  )ת תיו מוך תתוק תל תיה"ש(:  ותו  תי' קצו תות"ה ומ"ש  תטויו"ת 

יקמו תתמי המשת"א"  י"ש.

שם	אות	ד	)עמ'	תקעו(

בענין הכלל דקיי"ל דאילו מרן הב"י הוה ידע דעת האריז"ל 
הוה הדר בי'

מאה "מתוא" הת"מ י קת משה הלל לת' מומה תאצת  להתית"א )ימות"ו, 

ה'תש"מ( שתו תתה תאמותה והתיא תו"ת הותתות להאי תללא.

שם	אות	ד
 לפי כללי הפוסקים הכרעת ההלכה היא לפ"ד האריז"ל אפילו נגד מרן הב"י 

וטענה	ומענה	ב	
הכרעת ההלכה בנדו"ד כדעת הזהר והמקובלים:

תשו"ת תשותות והתהתות )ת"ה או"ת ת"ט( יתק )נגד הנהגת רבותיו, אף 

שהאמיך ליישת התהתתם( ת"למ שה תמאה תיש להתמימ לישוו  ם טלית קטו, 

שהמי המת"א התיא תשם האמית"ל שצמיך לישוו  ם טלית קטו, ו ייו תהתהות 

מ "א )או"ת תימו קת"ה( שתתת ת תיו אתמ תתה הלשוו 'אתל תתתתי האמית"ל 

תתת שיש לוממ תל הקתושה  ם הש"ץ  ת"ל, ואליו תשמעון', והייתו שלתתמי 

תתתו"ת תלי"ת האמית"ל איתומ  וא"ת ה"ה  הקתוש האמית"ל צמיך לשמו ". 

תתתמי  "אליו תשמ וו",  אויו,  תשום  התקו  להתימ ש מות  או  לתתוך  תמומ 

התאוו מתי  קיתא איתמ תצ"ל.

שם	אות	יא	עמ'	תקפח

דמזמן מתן תורה ואילך החמירו אבותינו בגידול הזקן

 תאף תאמץ אשתתת הקייתו  "ת – מאה ל יל ת"א  מך תת"ת  ' מטת-מית 

ול יל תתמוך ת"מילואים" לת"ת י"ת; תוף יי"ט.



תתמתתמילואים והשמטות )ט תה ומ תה א( 

שם	אות	יב
דגם לפ"ד המקילים הרי כו"ע מודים שיש ענין גדול בגידול הזקן

ויתימה מת"ת מתואמ תת' ליקוטי הלתות – תמתלת )תיו"ת הלתות תילות הלתה 

ת:ת(: "ותאמת..תם ההשתתה תשאמ תתמים המותמים  ל יי תיו הוא תם תו יתם 

תתול ותומא מאת מאת מתמתא לצלו מתמתא לשיתתו מהאי  ותשא. תי תל ש מות 

התקו הם צתומות  ליותים ותתוהים ותומאים מאת, ואיו מי שיתול לש מ ולתיות 

Œתת תו  וצם מ לת קתושת התקו הקתוש, ותו להייך איו לש מ ת"ו  ותש המ

שתית וממים ית ומקלקל קתושה תתוה תתו..ו "ת תל היהתות תלוי תתה" ) "ש 

תאמותה(.

תם  איתו  קצ"ת(  "ת התם אם  תי'  )ת"א  אתמות מממו התתו"א  תקותץ  ותיו"ת 

המות איתו תם תם תיים ומאת קשה  לי התתמ שאיתו ממתת הצתי ות ואיו תה 

לתוש ישמאל מק למתו מהתוים תתולה ושוללים תתה קתושה, ושם )תי' קצ"ת( 

תתת מ ולם איו ת תי תותה מתילות תקו ת יו ת מ תהיותי מומתל תאיתומו מתומ 

הקותם והי' התתמ תמומ מאת תמו תילוי מאש תתוצות והי' התתמ תתשת תשיתוי 

לא  יתיו  התומתים  תיו  תם  המתלה  שישטה  ואף  הישמאלי  לתוש  מלתושיהם 

תשתתה התתמ תשתיל תה ולתו תישי תולתת ת תיו תה.

Œומה תומא תתמי התמאי"ה קוק תהימ ות )תשתת תמי"ט( ותהמתו הקתושים מי

שיתת תתמוו שהתליט מייו שמא מיתי שתילתו תקתם )תם תאויו המותמ לי"ת( 

– מאה ל יל תמילואים לת"א  מות תשיט, וש"ת.

  ות תותמא לתה תת' קתושת יום טות י' ויתש  ה"י והתה  יתיתם מואות: 

תי איתו מותמת לישא יאות  "מקיל קצת תימצוף יתים תצל אלקים תאוממו 

אמותות מק תתל תהו תתי, ותמו תו תש מ תקתו, ומומה ל צמו היתמים וקולות 

תאויתים  איתו  ותמ  תומה  של  הלאו  תי  ל  אף  ותאמת   י"י השלתו  מוך, 

המתואמים תשו" , אתל  ת"ת אתתתו מאמיתים תתי מאמיתים תתותות תומתיתו 

הקתושה, ומשם מתואמ תותל היתם תתילותי יאות המאש והתקו ומקלקל צלם 

אלקים ומקצץ ציתומות השי  ת וה"מ ותו'".

"תיוו שלתתמי  את"ק תת"ת:  מת'  יי"ת  לת"ת  תמילואים  ל יל  מאה  ות 

הכל תקו מתותל הוא ה תיו תצלם אלוקים, ולתתמי הכל משותת תיותמ ותיותמ 

מהתהתה בהיפך . . . המי ודאי שהמותיף תקתושה ואשמ צלם אלוקים תיתמ  ל 

יתיו, מותיף תל תה תתמתת השם יתתמך . . ."  "ש.



ס' הדרת פנים - זקן תתמתת

מאה תם תו"מ התוו תויות תלק מת )משיתות אתמוו של יתת ה'תשת"ה(: 

"איילו לת ת המתתתתים המי תה היתומ, ולת ת הצ"צ תיותא תאומייתא".

כשיבא משיח אז ידעו כולם שחייבים  לגדל זקן 

מתימ המת מ' אתמהם אייתתתך הי"ו: "תתומ מישיתה א' שלא תיתל תקו, 

התי  י ם לתקמ תישיתתיתו תשתת. הוא תיתש לשותת  ם המשיי  ]-התאוו 

התתית התות  מ' שלמה תיים קתלמו תצ"ל, מתתולי משיי י תתיתות תת"ת[ 

ואתת התמישות של המשיי  ממתו היתה שיתתיל לתתל תקו. ת ת התוו תות 

תיום השתת יתה המשיי  לאותו תתומ ואממ לו: תאמ ל צמך יהותי ש ומת 

אתמה,  מ יתת  מתמתשת  יתאום  שתת.  לתתות  ומתלתש  שתת  ת מת  תתיתו 

תמשות  המתות,  תאמצ   את  צמו  ומת  מוצא  והוא  תוילים  התית  תותלי 

איתה מתתת  יתיות מית תתת תלשהו,  י שה האיש?  תלי תתתים. מה  המתים, 

או תתיו ויתתא את  צמו תתל מתימ. אתל מה ת שה תאשמ משית יתוא- והמי 

משית  ומת להתי  תתל מת - ואת ית ו תולם שתייתים לתתל תקו, ואתה תהיה 

תלי תקו! הלא יאמך תמו-מה  ת שיצמת לך תקו, ותיתתיים תתתייש להתתותת 

תמתות תלי תקו! תלית תמימה תיאלץ לתיות איתה  ת, לתלוש ממתה את ה'תקו' 

שלה ולהתתיק אותו  ל יתיך, תתי שמשית לא יתיות אותך תלי תקו. ואם לא 

תמצא  ת, תצטמף לתתומ את התלומית שלך ולהתתיקה לתתטמך תמקום תקו... 

ולמה לך תל תאת? האם לא  תיף שתתתיל לתתל תקו מ תשיו?!"  )הו"ת תת' 

התתיתות  ל ה ליותה ת"ת  מ' שא(.

אות	יג	הערה	85	)עמ'	תקצד(

תהתמי'  "ת השו"ת שאמית יותף, יש לתתק תתמיתו  "י מ"ש הוא תויי' 

תמ"א – הותא ות תק ל יל ת"מילואים" לט תה ומ תה א אות ת.

 עוד בענין שיטת מרן הב"י בהוראותיו )בשו"ע( 

 מאה מאממו של הת"מ  ותתי' יותף ת"קול תיתי" תשת"ו  מ' 73.

עמ'	תקצו	)ב"דברי	סיום"(

 ת תיו מ"ש  ל מאמת"ל "הואיל ויצא מיומי' תו'" – מאה שו"ת תת"ת 

אה"  תו"ת מת, הו"ת תית"ש אה"  תי"ת תקת"ה.



תתמתטמילואים והשמטות )ט תה ומ תה ת( 

מילואים והשמטות
ח"ג:	טענות	ומענות

טענה ומענה ב

בתוכן	"טענה	ומענה"	זו	–	ראה	בארוכה	לקמן	"הוספה	ה"	בתשובתו	של	הגרי"מ	הלל.

במ"ש משו"ת חת"ס חאו"ח סוס"י קנט "אין לי עסק בנסתרות" 

אתל מאה שו"ת תתם תוימ התתשות תי' ל ]הו"ת ל יל תמילואים ל מך 

לית   איילו  מאת  התמימו  תומה  תתמי  המקותלים  "י  "אך  תוימ"[:  "תתם 

מתות . . .  י"ת  תיקתא  ילאה  תקותי  י"ת  תתת  המה  תי  ואוממים  אתת,  תש מ 

ואמתם שוממ תישו ימתיק מהתי ומ וקתוש יאממ לו". ]מ"ש שם  "ת התילוק 

תיו אה"ק ותו"ל – מאה לקמו תמילואים לט תה ומ תה ה[.

במקום שיש פלוגתא בין הפוסקים דברי הקבלה יכריעו

תו תתת תם תשו"ת תתמי יצית תיו"ת תקת"ה )תתתוו אם התו מתיות לשמו  

ותתימי  שתתוה"ק  תתימט  ת מ(,  תלא  אף  תקתו  לתלת  המצוה  ליו  לאתיו 

המקותלים התמימו מאות תתה, תתה"ת הקתלה מתמ ת, תמתואמ תש "ת או"ת 

המתה  תתה  והאמתתו  שם  ותיים  תל"ו,  צתי  תתם  שו"ת  תקי"ת  "י  ת"ה  תי' 

תתשותה אתמת, )תתלק או"ת תימו ת'( ותו"ק.

שם	אות	ג	ואילך	)עמ'	תר	ואילך(

יש לנו להחמיר כדברי המקובלים

לתיו  תה  "ותל  ק "ת:  תימו  התתלת",  "לתוש  מ"לתוש",  ת"א  ה ימתי   

ותותותיו  התוהמ  קתלת  ש "י  אוממים  ות  יש  אתל  המיומתמים,  היותקים 

להתמימ.  יש  מקמות,  שתתתלה  אלא  היותקים  תתמו  מיומתם  הי'  לא  אשמ 

לייתך אתו שתתיתו תו, יש לתו להתמימ תמותו".

שם	אות	ג	ואילך

עוד בענין הקבלה יכריעו בין הפוסקים

תהותיה להמותא ומתואמ שם תתמקום שתיו מתויים איתו מיומש להתיא 

טענה ומענה ב: 
הכרעת הזהר והמקובלים בנדו"ד  - לאור ההלכה



ס' הדרת פנים - זקן תתמל

תש"ת, או שיש מתלוקת תיו היותקים תאיתה תיו – לא שתקיתו תתמי התוהמ 

מיתי היותקים, ותתמי הקתלה יתמי ו תיו היותקים –

התה לאתמותה מצאתי )אתת לימותי(  ות תותמא להאי תללא, והוא תתו"מ 

תי' ת ת י' א, תתיו תות , תאצלו מותת תיקתוו איתה תתמ מהתתת , אי משאי 

היותקים  תל  תתתתו   – תתיו.  התתת   מו  שי מות  תיתו  ת  היקתוו  ל תת 

תהיתמ תמומ הוא )מאה ממ"א ושאמ תו"ת הטושו"  שם(.

אתל א י"ת, הואיל ותש"ת איו מקומ תמומ להיתמ תה ) י' תתמת שלמה 

שם( ותתוהמ )י' תמתתמ( אי' תאיתומ תמומ הוא ]וי"ל ת "י תתמי המיטת"א 

קצות  מאה   – תתלה  תם  "י  "יתים"  התוהמ  לתתמי  למצוא  יש  התותת  תימק 

התושו שם[.

– תקטו להלתה למ שה קצות התושו )שם( ו מוך השולתו )שם תק"ת( 

ת"ת ל תיש ימתיק מתה"; "ת ל תיש יתוש לתה".

התוהמ  תתמי  ת "י  ת מ,  תלא  אף  התקו  התמת  תיו  לתתותתו,  מותו  ומתה 

"יתים"  מק  )לא  תו  להתמ ה  יש  תתלה  ו "י  הוא,  תמומ  איתומ  והמקותלים 

תיו תמומ של המתה מאשותים  ת למא, תתתותמא הת"ל93, אלא( תמיתת יתק 

ואתמותים שתתתו מיומש להלתה  "י תתלה תאתומ. וק"ל.

שם	הערה	105	)עמ'	תרב(

פי' דברי החת"ם בענין עירוב נגלה וקבלה

 תשו"ת שתט הלוי שתתמו שם תתתאמ אשמ תתמי התת"ת לא מותיתים תיי 

המתתת אל תמ, תתל תוף תתמיו לא תאו אלא להשית לשתתתתו שהתיא מתתמי 

המתתת  שמצה  תמו  ותומה,  התיוו  תימי  שמ מתים  לאלו  מק  ולא  האמית"ל, 

והתתתמ  התתלה  מק תתומת  ואת"ת המשיך תשו"ת הת"ל שלא  אל תמ לתמץ. 

]ת"ת  הממ"ק  הקתמת  והתיא  תויא,  התתתמ  תתומת  תם  אלא  ל מתת,  אתומ 

תשו"ת הת"ל, ולתאומה תוותתו הוא לממ"  מיאתו[ תתימו ילת הממוו שתתת 

ות"ל: "ותשם שאתומ ותמת  לצמף ול מתת ישטי הקמתי  ם הימתת אלא טות 

אשמ תאתת תתה ותם מתה אל תתת יתיתו האי תי אומתי' והאי תי אומתי', תך אתומ 

93. ]וי"ל תלתו תתותמא הת"ל לא תתתו הקצוה"ת ותו' לשוו "איתומ" או תיות להתמימ, ת"א מק ת"ת ל 
תיש יתמימ" ותיו"ת – תשם איו להתמ ת התוהמ ת"א מק "יתים"  "י תתלה, משא"ת תתתו"ת, תתיתים. 

ותו"ק[.



תתמלאמילואים והשמטות )ט תה ומ תה ת( 

ותמת  לצמף ול מתת תתמת האמית"ל לא מיתי' ולא מקצתה  ם תימ התה ותל 

תתוותי', ו ל תתמ תה תתמת תמית". ותשו"ת הת"ל מתאמ הט ם, תי הממ"ק ת"ל 

ואתומ ל מתתם תשם שאתומ ל מתת הישט  ם  ימיו ת ולם אתמ,  תל  תמש 

התתתמ. ואת"ת המשיך ש "ת לוממ תותאי תמקום שהקתמותים  "י יתי תם 

תם תקתושת תומת אמת יהתו ט מא לתומת התתלה או תתתו ט ם  "י הקתלה 

התהיתו  והקתלה  התוה"ק  תאומות  יתי תם  ש "י  או  התומה,  ממצות  למצוה 

איתו התהתה טותה, תתה אתו מצווים ו ומתים לשמו  תתמיהם תי תתמי אמת 

הם, ומתה המיו הוא שהת"י תאו"ת ותו המת"א מלאים  ל תל תתותיהם. אתל 

מי שלקת איתה הקתמה מתתתי האמית"ל אשמ שתתה מאתתו תאיתה  ולם היא 

תשתית ותאיתה מצת מה ולמות, ומימש תתה הלתה יתוקה או מצוה ממצות 

התומה אשמ לו הייתו יות ים יתימיות המצוה או ההלתה, הי' יתימיותה תאומ 

ו ולם אתמ לתממי, אלא שאתו ת וומים הממששים תאיילה, והמי הוא תומ  

תלאים ממש.  "ת התותו משו"ת שתט הלוי הת"ל תיי' תוותת התת"ת שתל 

המ מת קתלה ותתלה תיית משום תלאים.

עוד דוגמאות מהשפעת תורת הסוד על הכרעת ההלכה בפועל94: 

נשיאת כפיים בחו"ל
)ביטול	מצוות	ברכת	כהנים	בחו"ל	בזה"ז	מיוסדת	בתורת	הסוד(

תתל  ישמאל  את  התהתים  שיתמתו  התומה  מו  מצות  שה  תאיתא  א "י 

שו"   ש "ת;  מצוה  תיתוך  תילה;  הלתות  מיש  )ממת"ם  תיים  תתשיאת  יום 

או"ת תקת"ת( – תתמ תתישט המתהת )תתו"ל( שאיו התהתים  ולים לתותו תי 

אם תתילת המותיים תימים טותים, ותמה ט מים תאממו ]ומהט מים – מיתי 

שמתהת התהתים לטתול קותם ותתל יום קשה להם לטתול תתומף )אתומ הו"ת 

תת"י או"ת שם( ותם מט ם תיטול מלאתה )שם( ו ות י"ל משום שאת, תיו"ט, 

שטמותים  ימים  תשאמ  משא"ת  יתמך,  הוא  לת  וטות  יו"ט  תשמתת  שמויים 

תהמהומים  ל מתייתם ו ל תיטול מלאתתם )ממ"א או"ת שם(. ו "  תשו"ת 

תת"ת תאו"ת תת"ת ו ות[. אתל תתמ תתתו תמה יותקים שט מים אלו תתוקים 

 ת למאת ]מאה ת"י או"ת שם "תתק  צמו לקיים מתהת מקומו ואיתו מתייק" 

ושו"ת הממ"  מיאתו תצ"ה שהתהתת מות ה ולם שאיו תהתים  ולים לתותו 

94. התא לקמו )ת תיו תשיאת תייים תתו"ל, ישיתה תתותה תשמ "צ ואתילת תתש תתו"ל( מיותת  ל 
מאממו של המה"ת מ' תיים מיויומט תקותץ היתל הת ש"ט )תתלו, תשת"ת(  מות תת ואילך.
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תך  תתי  מתתא"[  ת  תט ותא  לתהתים  "קיתיתהו  הוא"  תמו   "מתהת  תת"י 

להתהית  שיש  ליושתה,  להתתימ  טמה  השתתלו  ותלמיתיו  מווילתא  שהתמ"א 

תתל ה ולם שישאו התהתים את תייהם תתל יום )יאת השלתו ת"ת תקט"ת( 

והי' מותו לתטל תומה ותילה ולתתת מ ימ ל ימ וממתיתה למתיתה להשיי  

שהתהתים ישאו תייהם לתמך תמתת תהתים תתל יום )ת' התאוו התתית מווילתא 

 מ' קתת(.  ת שמ שי ההשתתה ה ליותה המאו ת ליל "שיש תתה איתה תתמ 

ואיו  לאמץ,  תתוץ  תהתים  תמתת  יתי  היומת  ל  הברכה  השפעת  בסתרי  סוד 

אתת  שי ם  ושם   – ק"ת  תו"ת  ת"ת  תתמ  משית  )שו"ת  מה"  יות   ת  אתתו 

התתים התמ"א להתהית תשיאת תיים תתל יום ו יתתוהו מו השמים ותלקת לתית 

האתומים. ותו תתמו אתמ התתים התמ"ת מוואלתיו שתיום המתמת יצוה לישא 

תיים ותאותו לילה תשמף תצי ה ימ ותית התתתת,  "ש. ו ת"ת תתימ  ליות 

אליהו תף טת, ת "ת. ות מוך השלתו תקת"ת תת"ת תתאילו תת קול יצא שלא 

להתית לתו לישא תיים תתל יום ומואים שמו השמים תתתמה תו,  "ש(.

ישיבה בסוכה בשמיני עצרת

א "י שתקת ה ההלתה תתממא ויותקים תתות  לישיתה תתותה תשמיתי 

 צמת תתוץ לאמץ: "יתותי יתתיתו תמותי לא מתמתיתו" )תותה מת, א ותו יתקו 

ות"ת(  תטושו"   ות"י  והמא"ש  והממת"ם  המי"ף  ההומאה",  "שלשת  מותי 

ימושים  המתה  תם  תתה  להקל  תהתו  ותאמה"ת  תאימויא  מקומות  תתמה  אתו 

מצות  ותימט  תיש  תמתימות  המצוות  מאת  תי מתתתים  יתו   אשמ  וקתושים 

לממות  תתותה  אלו המתמימים תשיתה  )תם  תה  תתתמ  וא י"ת מקילים  תותה 

ישיתת התותות  תם תמקומות התמים ששם  ומקילים  ימי התת(  הקומ תשאמ 

ולא שייך שם ההתתמות שתאממו להצתיק המתהת לאתול   מיתות  ת למאת 

)מאה שו"ת  והציתה השתית  הקומ  מיותת  ל מציאות  לתותה תשמ "צ  תוץ 

או"ת  תתיתא  מהתומה  יקותיאל  תומת  שו"ת  ת"מ;  או"ת  קמא  מהתומה  תו"ת 

תצ"ת; ו ות. מאה תאמותה תת' תותת שלם תוף ימ"ת ותשו"ת שתתו"ת תט י 

תתמיאל הל' תת התותות(. ]ומאה מה שקמא תתמ " ל המתהת של קצת אתשים 

מהמש"ת  תשו"ת   – תם"  תשהתמו  איילו  תשמ "צ  תתותה  אותלים  שאיתם 

או"ת ת"א תל"ה. אתל תתמי המהמש"ת לא תתקתלו תהמתה קהילות קתושות 

הממשיתים תמתהת מתותיהם שלא לאתול תתותה תשמ "צ תם תשהמתת אווימ 

 מת תתותה.[ אך האמת יומה תמתו, תתיוו שישתם ט מים מתמי ים  "י תומת 

התות שלא לאתול תתותה תשמיתי  צמת )תמתואמ תשו"ת מתתת אל תמ ת"ת 
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תל"א תליי מ"ש מקותל אתת הישיתה תתותה תשמיתי מוימתת לתממי,  "ש; 

מתלול  לתושי  ת'  תמ"ת;  ת"א  הת ש"ט  תת'  התתית  "מאימת  יתים"  קותט' 

להתמי"מ היתת מ תקותטמת אתמוו "מתללתא ומלתשתא" אות ת"י; ו ות( – 

שות תמתו  ל תל מה תאישמ להתימ האתו"ש תתית תשמיתי  צמת )ותלשוו 

השו"ת מתתת אל תמ שם: "ומי האיש הימא את תתמ ה' המואה תתמים תמומים 

ותתול  תאוו  מיי  יוצאים  תשמיתי  צמת  תתותה  היושת  תאלו  ל  ותומאים 

תתמי  אלא  לתו  איו  תי  והתם  לתתו,  יתמת  ולא  וטהמה  תקתושה  מהמאשותים 

תת"ל תתממא והתיתק תשולתו  מוך"  "ש(.

אכילת "חדש" בחו"ל

 ות תותמא מ תיו התמ ת ההלתה למ שה  "י תתמת התות, יש להתיא 

מתיו אתילת "תתש" תתו"ל, תאם תאתו לתוו אך ומק  ל יתות התממא והיותקים, 

המי לשיטת מות היותקים המי האותל מתתואה תתשה של תוים  ותמ  ל מצות 

לא ת שה מו התומה. אמתם ל שה, יוק תתי מאי  מא תתמ – א "י שתתמתו 

לאתמותה התתהמים מ"תתש" תתו"ל, מ"מ  תייו תוהתים המתה ימאים ושלמים 

שלא ליתהמ מאיתומ "תתש", ואתמתה, יש שתתהמים שלא ליתהמ מאיתומ תתש 

]מאה תמתי תיים ושלום תתת "ת שיש מתומה ש"ת ל תתמי תיים מצאתת תי"  

הרעיש  ל האוממ להתמימ תתמו התה תתוץ לאמץ תתתש" ותשו"ת אתתי תתמ 

תאיתומ  תתהמים  איתם  יוליו  שתתיתי  שמה  תתימומ,  "שמ תי  תקט"ו:  תו"מ 

י"ל  "י תתמי  . . . מאתמ שתקיתו הת"ת התימ איו לתו לתוש"[. ואולי  תתש 

תתוו  ית(,  תת,  אמומ  ימשת  התיים"  ה"ת  "אוצמ  )יי'  מקאמאמתא  התה"ק 

ש "י המתואמ תקתלה איו איתומ תתש שייך תתתואה של תויים, שות תמתו 

תתל תותם  ל שיטת הת"ת ות ימי' וה לו  ל שולתתם "תתש" מתתואה של 

תויים )ו "  ת' תט י תתמיאל שם(.

ב"דברי סיום" 
)ע'	תרט	ואילך(

תו',  יית"ת  התומה  תתותות  מאמיו  שאיתו  תאוממו  תקתו  המתימ  ת תיו   

ת.י.,  תומה"  "יתתיל  )תקותץ  מליותאוויטש  מוהמיי"צ  האתמו"מ  תתשותת 

תשמ"ת תת"א(:

תאת  שתתמ  לו  תאממ  תתתתמות,  תלק  לו  שאיו  האוממ  יאממ  אממ  "ואם 

 ליו המת הימת"ת תתימו תא' מש מו )ותמתומה לי תש מ א' י"ת או ת' ואיו 
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תתולה  תקימה  ותקמ  י"ט[(  והוא שם  ]א.ה.  תיתים  ל ייו  להשיתו  יה התימ 

ימאה  והמואה  תוימ,  לי'  קמיתו  אי  קתישיו  תיימיו  ת שמ  מאמיו  שאיתו  תמי 

שם ויתיו תאיו מתתמ תא' ש ושה מ שה אתומ מיתי שאיתו מאמיו, אתמתה 

 ושה התל תתל המאמיתים תתי מאמיתים ומק שתתה איתו מאמיו )והה תמ אי"ת 

היתו   התתולה  ה'  לך  תאמימת  תתילה  תמו  לתתומ  איילו  או  למ שה  תות  

ומיומתם למקותלים ות לי  תותה שתלת ומות, תתשית תאו הת"ת ואיתו מות  

א"  מלהתילל ותו תשאמי ה תיתים תקום ו שה, מ"מ( התה ליי ת ת התאוו 

הימת"ת יש תשש תהאיש התה ותימט ת תיו תיתו שתות  למ שה, והוי משתה 

מיומשת תהא תאממ התתא הק' המשת"י  "ה ווי לי' תו' תהא ותאי לא קמתיקא 

תה אלא מיתי תישיטותא היא שיש ימה מאש  הי' תוקמ  ולא  התאוו הימתת 

ל תה תהאיש המשתית וקוצץ ש מות תקתו, ותויו  ל למימ  יותית תי קלות 

ומקילים,  הקתלה  שהיו  ותתים  מטומית  ליהם,  ות תם  הוי,  מיהא  הת ת 

וי שו תמותו מתלי  יתית לתתי מתים תמיקל תאיתה תתמ  ימצאו ת ת  ולמתמ 

התט  ל היתיקתא תהוי מתים, ו ושים ל ולם להקל תהוי תתלל מש ים ה"י, 

 ת שלתתוף יוצאים מת תם לתממי, ותם את האתומ אליתא תתו"  יתימו  ל 

ת ת  צמם ומוליתם שולל . . ."
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מילואים והשמטות
ח"ג:	טענות	ומענות

טענה ומענה ד
העדות ע"ד הנהגת הרמ"ע מפאנו

שם	הערה	188

בענין הקושיא מרש"י כריתות ה, ב

קותש  אתמות  תת'  מתואמ  תמלת(  )ל יל  מ'  ית  אות  שם  מ"ש  ות יו 

ותתי  יאות,  הה'  לתת  תהייתו  אי"ל,  תתה  "ותם  ית  ת"א  מ'  )ליותאוויטש( 

שהמתימיים תמך הלותו, לא ייילו הטיייו היו  ולות ותו'. אלא תצ "ק, ליי' 

הצ"צ תמתולתי תקו תיממי' )מא, ה( קאי תם אשלא תמקום היאות, והוא תימו 

אתלות, א"ת למה שקל אהמו למתי' )ומתוף תותו השו"ת תמאה תת"ל להצ"צ 

תלא תשתתה המתהת מאת ו ת  תה(. ואולי אישמ לתלק, תתאו תמתימיים ותאו 

תת מ".

העדות ע"ד הנהגת הרמ"ע מפאנו

גילוי חדש בדעת החתם סופר

התתמ"ת מתתי"ק  תתתשותתו  תוימ"  "תתם  ל מך  תמילואים  ל יל  מאה 

)שתתמאה ה"ה משתה אתמותה לתתי תשותה המותא תט תה ומ תה תו( – לא 

התתימ ממו התת"ת  "ת תילות התקו תממ"  מיאתו.

תשובת הגר"ח קניבסקי

ע"ד דברי החתם סופר בנדון

"שאלה: מש"ת ממו תאומתות יושמ תימו התמת יתים, צ"  משו"ת תת"ת 

או"ת תו"ת קת"ט. תשובה: מתים התתישו תה" )ת' תשותות התמ"ת – תשותות 

מממו התמ"ת קתיתתקי שליט"א – תשותות תתשות תימו שצת,  מ' מת(.

שם	אות	ב	)ושם	הערה	200(

 ת תיו אישתמיטתי', יש להותיף המותא ל יל תהשמטה לט תה ומ תה א 

אות ת )משו"ת ימי יותף תתמא(.

טענה ומענה ד:
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עוד בענין שיש הכחשה בגופה של עדות
והעידו רבים שראו צורת הרמ"ע מפאנו בזקן מלא

"ת"ק  צתיק:  ימי  תמתומ  תשת"ט(  את  )ת'  ]תאתות[  התמם  ימי  תקותץ 

אתמו"מ  ט"מ )שליט"א( תתתמו י ם מ תיו תה, אממ ששמ  מאתיו ת"ק ממו 

אתמו"מ מוהמת"צ תצוק"ל תשם ת"ק ממו אתמו"מ מוהמ"ש תצוק"ל, שמתיתו 

מ ו  ק ו  ווי  תתה"ל:  תה  התתטא  ל  תי"   תיים  התתמי  ממו  מצאתת  הקתוש 

תָאת ו ַאת ת מ מתיתו מתתם  תמיא הָאט תישט ת הַאט קייו תָאמת, ַאת מ'ל מתט 

ַא שטיקל ממ"  מיאתו, ת הט מ ו תָאך ַאת  מ הָאט תיהַאט ַא תָאמת,  תתה"ק, 

מוהמ"ש  אתמו"מ  ממו  ת"ק  שאתיו  תצ"ל,  מהמת"צ  אתמו"מ  ממו  ת"ק  ואממ 

תימושלמי  תאיתא  תצוק"ל,  י"מ  תיים  התתמי  תקיתו  תוותת  תיאמ  תצ"ל, 

)קיתושיו ימק א הלתה ת( מת תיתל אממ האוממ שמו ה תשם אוממו יהא מואה 

ת ל השמו ה תאילו  ומת לתתתו, ויליף לה מקמא )תהלים לט, ת( אך תצלם 

תם  אלא  תלתת,  ציווי  תה  תאיו  ת ש"ט,  תלמיתי  תתימי  ואיתא  איש,  יתהלך 

התטתה שתו יהיה ת ל השמו ה  ומת לתתתו, ו "ת תש ה שלמת ממו התתמי 

תיים תי"  תתימי הממ" , תתתלה לו צומתו הקתושה של הממ" , ואת מאה תמו 

 יתיו את תיקתא קתישא תיליה.

ותתימ אתת שתתית מתת"י ישו מותא, שתתוף ימיו של מתיתו מתתם  תמיה 

תתתמה  ליו תתימת המיתה ל" , ותמת לתישו, ואת תש ת המלטו מאת מתקשי 

תישו הותמת לתתות תקתו תתי שלא יתימוהו, וליי תה תמצא שאמתם תילת הממ"  

את תקתו, ותיי השמו ה שהתיא התת"ת, אתל תה היה מק תש ת התתימה מיתי 

וטותים  שתתולים  השתיה  ה ולם  מלתמת  תמשך  שאימ   ותמו  תיש,  ייקות 

הוצמתו להתימ תקתם מיתי יתת האוית, אתל ותאי לא היה תמתו של הממ"  

לתלת תקתו, ושיימ קאממ ממו התה"ק מצאתת תי"  שתתתלה לו תמות תיוקתו של 

הממ"   ם תקו מלא".
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מילואים והשמטות
ח"ג:	טענות	ומענות

טענה ומענה ה
סברת ה"באר עשק"

מאה ל יל תמילואים לת"א  מך "תתם תוימ" משו"ת תתם תוימ התתשות 

תי' ל )תתתמאה משתה אתמותה היא לתתי התשותה תתאו"ת תו"ת קתט התתתמ 

ל יל תט תה ומ תה תו(, תשם אתמ שהתיא תתמת התאמ  שק תיים ממו התתם 

תוימ: "אך דעת יחיד הוא ולית מאן דחש לי',  "ת איו להתתמות תשתיל תה 

לא לתאו ולא לתאו".

שו"מ תם תת' "תל תלייות )יליטה התשאמת(" תמך ת  מ' קת תמאממו של 

המה"ת ותו' מ' תמשוו שט מו ת"ל, את"ת מ. לותאש: "תתת תתליוו מהמש"א 

ו "י הקתלה  י' ת' תאמ  ש"ק ]תי'  '[ לתלק תיו תמי א"י לתמי תוץ לאמץ, 

ותיו מי שתומתו אומתתו, ומ ית מתמה תתולי מקותלים תלמיתי האמ"י שתלתו 

ת'( התיא תשם המת  י"ט אות  )תי'  תקתם תמתימים. ותת'  יקמי הת"ט ליו"ת 

תתמי יותף )תי' ת"ה(, תתתה תת' יתיו ת' המת תאמ  שק )תי'  '( שיצא לתלק 

ליי ת ת ת לי התות תיו א"י לת"ל, ושתת"ל  תיף טיי לתלת תליתא וליתא 

ותם התיא תשם תשו' תיים שאל שהתתים לתל מ"ש תתה המת  ותו',  תלילה 

תתמי יותף התת'  יי"ש, )ו יי' תתאה"ט תק"ה תשם האמ"י ת"ל, תם  ' תתמתי 

יותף התתית תתליוו יו"ת ווילתא, תי  "ת האמת תתמי תומה איתומ תמומ ל שות 

התקו תשום אויו ותו'  "ש(".

סברת ה"באר עשק" לחלק בין דרי א"י לדרי חוץ לארץ

"התומה 'איה מקום תתותו' תלקוטי תתיתא תימו י"ת, המתתלת: תשאתם 

הולך אתמ שתלו ותתמתו, יותל לייול תט ותים ומתשולים מתים, תאת התומה 

תאממה ל תיו שיתה, שהי' מתתמ  מי מ תיו ט ותים ומתותות המתה וקלקולים 

ת ל  את  את  והתתימ  ותתמתו.  שתלו  אתמ  שהולתים  יתי  שתאים  ל  תתולים, 

יתי תתמתו, שאממ, שהתקו תתוה תל תך  ותו', שט ה ו ות מאת  ל  המתתמ 

תו  תם  תותתו  תי  )והתם  התקו  אומ קתשת  יתולה לתתל  איתה   ת שתוץ לאמץ 

טענה ומענה ה:
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להתימ תתוץ לאמץ  ל יתי תם או תמתימים ת יו ת מ, אתל מתל מקום תתה 

תתק את יתי  ותמי  תמה, המתלתים תקתם תמתיתות אשתתת(. ואתמ תך התתיל 

לוממ את התומה הת"ל,  ת שתממ אותה. ואת הי' תה אצלי לתתמ ילא, תי את לא 

שמ תי  תייו מ ולם שהמתתמ הת"ל אממ ט ות תתה, ה' יתלת לו, אך אתמ תך 

תתמתי  ם אתשים התקיאים תתימים ותתיומים תאלה, ואממו לי, שהוא תתמ 

מיומתם שאממ תך ת ל המתתמ הת"ל. תם שמ תי, שתתימ שאלות ותשותות 

ת.  . ]תאמ  שק[ מתיא שטות תתמא מ ה ותותתת הת"ל, ותתמ מתאו לו תמאה 

תותתת  האתם  ת ת  איך  למאות  יתולים  ותתה  אמת.  ותתמי  צתיקי  תל   ותלי 

ואיך שאתומ לתמך אל שתלו תתתת תומת משה שתתתת ות ל יה איילו תתוט 

ומתותיתו  התקו,  תלות  אתומ  תתומה  שמימש  תתה,  תתתמ  שתו  מתל  הש מה, 

ותתמ הלתה יתוקה, שתל  תתמותם לתמתה אממו, ש ותמיו  ל תמשה לאויו, 

ויותל  תלל.  ישמאל לתוץ לאמץ  תיו אמץ  איו תלוק  תתמ שהוא תותת התוף, 

למצא אתת, ש ל יתי תתמתו ות תו יאממ תתמא שאיתה אמתית, שיתתלתל  ל 

יתי תה, שיתואו להתימ תת ושלום אתומ תתה, תמשה לאויו תתומה, ולתתק  ל 

יתי תה  ותמי  תמה, אשמ מאוי לתל מתתמ תימ לצ ק  ל תה תתל מיתי קולות" 

ס'	חיי	מוהר"ן	–	ברסלב	–	ח"א	סנ"א

*	*	*

ע"ד "עשרת השבטים"

הקייתו  ואילך  התומה  קתלת  תמתמו  התותתי  תהתיתומ  תת"מ  מהמותא 

אתותיתו שלא לתלת תקתם תלל – יש לה ימ, תם מהיתי ות התתתתות ממציאות 

עשרת השבטים ובני משה ע"ה התותים ליתים מתהמ  האיים המתוקים ששם 

גדולי רבני ירושלים,  תמתטיוו, שמותתו תת' "קול מתשמ" )התתית תהתתמת 

המאימ  אומ  משמ וו,  שם  מת"ת  הומוויץ  צתי  שמ וו  מ'  ותו'  המה"ת   "י 

תל  תי  תליא  שמיא  "קמי  השאמ:  תיו  תתות  שם  תמ "א(  ימושלים,   – ו "ת 

 מלי ויתי תי לתלות יתי ות האמיתיות . . . י שו תולם אתותה אתת לשלות 

]ל שמת השתטים[ שלותים תתתתים אתשי מת  מתותלי תקו ימא אלקים . . . תי 

יתו  לי תמומ תיתי ה תמומה ותתותה תי מואתים ושותאים מאת את מתולתי תקו, 

תי תתשתים ת יתיהם למתיתים הצותים תישות, ותטת לא יתתו משות לשלותים 

)תיתה( קתלתי מתתתים מ ימ  תם תהיותי קמות לתיתא  תאלו לתתות לתתולם. 

של יהותי תיתא ]מ שמת השתטים[ תי מתולתי תקו לא י מתו לתם לתא אצלם" 

) מ' 20(. "ה תק אות תאות מתימ תתואות האמץ: . . . תי תציוו אמץ תית  
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תמצאו יותמ ממאתים אלף אתשים ת לי קומה מתותלי תקו תלי תיותה יהותיים 

הם תי יושתי תית  מתלתים תקתם" ) מ' 22(. ו יי"ש תם ת מ' 110.

*	*	*

ע"ד ה"טענה" דאיכא בגידול הזקן משום "גאוה"

 "ת ה"ט תה" ש "י התמת התקו ימת ו מ"תאוה" – מאה ל יל "מילואים 

והשמטות" לת"ת יי"ט ) מ' תתמו-תתמת(. וש"ת.
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הוספות

לספר

הדרת פנים – זקן



ס' הדרת פנים - זקן תתממת



תתממתמילואים והשמטות )התותו( 

התוכן
תתרמה הוספה א. 

הערות	על	הספר	מאת	הגאון	רבי	ישראל	יצחק	פיעקארסקי

הוספה ב.  תתרמח
הערות	על	הספר	מאת	הגאון	רבי	יעקב	חיים	סופר

תתרצא הוספה ג. 
תשובה	להלכה	בענין	הסרת	הזקן	ע"י	מכונות	גילוח	)מאת	הגאון	רבי	

נתן	געשטעטנער(

תתשא הוספה ד. 

קונטרס	בענין	דין	קיפול	הזקן	בשבת	קודש	

הוספה ה.                                                        תתשיא 
איש	 "בן	 )בעל	 מבאגדאד	 חיים	 יעקב	 רבי	 הגאון	 מרן	 שיטת	 בירור	
משה	 יעקב	 רבי	 הגאון	 )מאת	 הזקן	 שער	 ותלישת	 חתיכת	 בענין	 חי"(	

הלל( 

הוספה ו.                                                        תתשכח 
דעת	תורה	בענין	גידול	וגלוח	הזקן	)מאת	הגאון	רבי	חיים	קניבסקי(
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הוספות


הוספה א

הערות	על	הספר	מאת	הגאון	רבי

ישראל יצחק פיעקארסקי )שליט"א( זצ"ל
)נז'	בהסכמתו	הנדפס	בפתיחת	החיבור(

התה תהתמ"ת שליט"א תתימ התמת יתים – תקו, תיתיתה ה מה 7 התיא 

יתול  יתלתו,  תקתם לא  ויאת  לשוו התמייתא ממתות תף ת"א  "א: תתו מתתו 

איילו תילתו תמתימים יהא תיית, ת"ל לא תשתית, אי לא תשתית יתול אם 

תו  שיש  תילות  תיצת  הא  יתלתו,  לא  ת"ל  תיית,  יהא  ומהיטתי  תמלקט  לקטו 

השתתה הוי אוממ תה ת מ  "ת. ויימש המימש שם )תמקום מש"י( ת"ל לא 

תשתית – ומתימים איתו משתיתים שאיו תותתים ש מ תצת  יקמ תת מ, תילות 

שיש תו השתתה – תמך לתלת תו ומשתית והייתו ת מ, אתל מהיטתי משתית 

ואיו תמך לתלת תו, ומתימים מתלתיו ואיתו משתיתים. ו י' תות' תתימ מ'  "ת 

תת"ה תתתיא.

ות"ת מוצה להותית מתה תתל היטומ ממתימים משום שאיתו משתיתיו, 

שאיו תותתיו ש מ תצת ה יקמ תת מ, הא אם משתתת שתותתיו ש מ תצת 

ה יקמ אתומים תת מ, תהוי תילות שיש תו השתתה תהמי לא תתתת תיימוש 

ת מ, אלא צמיך תילות שיש תו השתתה, ותמתימים הוי תילות אלא שאיו תו 

השתתה אתל אם יש תו השתתה אתומ תת מ, והתיא תתמי התת"ת ו ות תמה 

תשותות תתה.

מיתה  תיקא  איו  להלתה  התם  תת תי  ש לה  מה  אתת  ה מה  לו  אתתות 

ותמו  תוקא,  לאו  ותתומה שת מ  והתת"ת  התות"י  תתה שתתמ המאו התאותים 

שתיאמ תת"מ לאומך ולמותת תתה. מק צמיך להתיו תאם ת מ לאו תוקא אלא 

יתלתו ממ ט  ולא  ת מ,  תמו  תיתו  הוי  תו השתתה  ויש  לתלת  תלי שתמך  תל 

יתלתו  לא  קמא  צמיך  למה  לי  קשה  תו,  לתלת  תמך  שאיו  ומהיטתי  מלקט  מק 

תמלקט ומהיטתי יטומ, הא תלל הוא תתל התומה תשלא תתמך יטומ תתוו שלא 
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תתמך אתילה יטומ, ו י' מתתות ת' ט"ת  "ת הקטימ שומשום לאתול שומשום 

 ת שתלה קומץ תולו איו תמך אתילה תתך ואיו תמך הקטמה תתך, ו י' שתת 

ק"ת  "א התולש מ ציץ שאיתו תקות יטומ יי' מש"י שם תהיטומ הוא מצת 

תאיו תמך תמי ה שם, א"ת למה לי קמא תמלקט ומהיטתי יטומ הא הוי שלא 

יומ"ת ת"ת תימו ש"ו אות ת' שהקשה  ל תתמי  תתמ  תה תאתתי  )ות יו  תתמך 

תשו' המי"מ שיימש תתתמי מש"י תהא תתשמ  תות תשטמ ולא הוי מיי תתתם 

משום תאומתי' תהתי, ויי' תתשותת המי"ם תתמו תשתת איו תיות מק תאומתי', 

מיי  הוי  לא  ה"ת  תות שתשטמ  הוצאה,  תתמך  הוצאה  קצימה  תתמך  קצימה 

תתתם תתל  תות הוי מק תתיתומ ומיי תתתם הוי שלא תתמך,  "ת תשטמ תהוי 

אומתי' תתי שתהא למאי' תית המלוה והוי תי אומתי' הוי תתמך ולתך תשמ, ו ל 

ות"ל : תא"ת תיתש מש"י תט ם  תות יתול מיי תתת  תתמ  תה הקשה האתתי 

משום תלאו אומתי', למה צמיך קמא תמייהם ולא מיי תתתם תייוק לי' ת תות 

שלא תתמך לאו  תות הוא מתתמא תמו תשתת קצימה תמך קצימה  יי"ש(.

אלא  ל תמתך צמיך לוממ ת יקמ קמא תלא יתלתו לא אתי למ ט מלקט 

ומהיטתי תתלאו קמא ת"ת ית יתו תיטומ מט ם שלא תתמך, אלא ת יקמ קמא 

לא יתלתו אתי למיממ תמו תילות תתי תתימ תת מ ותה שאממ התמ' הוי אוממ 

תה ת מ תת מ תוקא וממילא איתמ ט מלקט ומהיטתי אתל  יקמ קמא לא תא 

 ל תה, ו ל תמתך צמיך לוממ ת יקמ קמא ת י למיממ תת י השתתה  ל יתי 

ת מ תוקא תאל"ת למה לי הקמא לא יתלתו, א"ת איו מאי' תלל מהתמ' אתמתה 

מהתמ' משמ  תתוקא תת מ.

אך יש לוממ ליי מה שאממ האתלי טל תיתיתה להלתות שתת שהקשה 

תט ם  והימ"ת  והת"ש  הת"מ  תתתו  קת"ת  תימו  ה תמ  תאתו  התה  ות"ל:  שם 

מלאתת  תי'  תתתית  תשתת  תתוקא  משום  תשמאלו  שתתתת  תט  תמתשימיתו 

היא  מלאתת מתשתת  לאו  או תשמאלו  יתו  תלאתמ  תל שתתת  מתשתת  "ת 

אתל מ"מ תתת מקמי ל תיו תט.

ו ל תה הקשה האתלי טל תהמי מציתו תתמה מקומות אף תלאו מילי תשתת 

תתל שלא תתמתו לאו תלום הוא תה, ואממ שם תימומו של תתמים תהתה מלאתה 

תלאתמ ית יש תשתי אויתים, יש שהמלאתה  צמה תלתי תי לת תמאוי והיא 

שיתוי תאיתות התי ל ת תיו התתמ  ת ציץ שאיתו תקות שלא תתמ  תאומתי' אף 

שתאיתות היו ל לא היה תו שום שיתוי, ויש מלאתה תלאתמ ית שהוא שיתוי 
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תאיתות היו ל לתת ולא תאיתות התי ל תתוו התותת תשמאלו אף שהתי ל 

מיושמים  אותיות  ותתת  יתיו  את  שאימו  להיות  תמאוי  ת שה  התתת  תהייתו 

תמו אם היה תותת תימיתו, ותו המוציא ממשות למשות תלאתמ ית אף ת צם 

המלאתה היא תהתיץ המותא למשות אתמת, ותהתיץ איו שום שיתוי ומותת 

 תה תמשות תאילו היה מוציאו תתמתו, מק שיש שיתוי תאיתות היו ל שלא 

 שה המלאתה תתמך  שיית מלאתה ההיא.

והתה תאויו מאשוו שהמלאתה ת צמה או המ שה  צמה תלתי ת שית 

תתמתה  תשלא  מקומות  תתמה  מציתו  תה  התי ל,  תאיתות  שיתוי  והוא  תמאוי 

לאו תלום היא אף תולת מלאתת שתת, ו "ת אתילה שלא תתמתה תתוו שאתל 

תלת תי או  ימת תה תתמ ממ המי יש שיתוי תמאתל, ותו התתמ  ת ציץ שאיתו 

תקות שהתי ל איו תתמתו, תתה איו תילוק תיו שתת לשאמ תתמים, ותתל מקום 

לאו מיתי הוא, אתל תאויו השתי שאיו שום שיתוי תאיתות התי ל מק תאיתות 

היו ל מאוי היה להתתיית שהמי מ"מ הי ולה תתממה תמאוי אך מ"מ תשתת 

תט תתת מיקמי שהתתת היא  תתי  יטומ תמלאתת מתשתת אתמה תומה, אתל 

תמאוי  יי"ש היטת.

וליי תה יש לוממ תאם מלקט תמהיטתי איו תיתמ תאתם תהייתו התי ל אם 

היה השתתה  ל יתי מלקט ומהיטתי או  ל יתי ת מ, תתתי אתם תשתת התקו 

ואיתו תיתמ תהתי ל תלל את תאמת תתל התומה תולה לא הוי תה שלא תתמך, 

תהשיתוי היא תתי יו ל תתמך היו ל להשתית התקו או לתלת  ל יתי ת מ אתל 

תמלקט ומהיטתי איו תמך ל שות תו, תתתי תי ל איתו תילוק תה תלל, א"ת אם 

תאויו תה לא הוי שלא תתמך מק תתי היו ל, את שיימ צמיך הקמא לא יתלתו 

למ ט מלקט ומהיטתי, תמו תתי שתת, תצמיך קמא מלאתת מתשתת תתלאתמ 

ית תתי יו ל יטומ, א"ת ליי תה תהיתוק מתלה מק אם  שה תתלי תמך השתתה 

את תיית א"ת יש לוממ תת מ לא תתית תקמא  ל תל תתמ שתמך תתלי ומשתית 

תיית תת"ל ותו"ק.

ו ות תתמה תתמים יש לה ימ, אתל איו התמו תממא ת ת.
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הוספה ב

הערות	על	הספר	מאת	הגאון	רבי

יעקב חיים סופר שליט"א
)נכד	מרן	הגאון	בעל	"כף	החיים"	זצ"ל	ומחבר	הרבה	ספרים	חשובים(

יעקב חיים סופר
רחוב	רבינו	גרשום	26

ירושלים	ת"ו

בס"ד,	יום	ר"ח	כסלו	תשל"ח	לפ"ק.	פעה"ק	ירושלים	ת"ו.

לכבוד	מעלת	ידידי	הרה"ג	חו"ב	אבן	יקרה	נופך	וספיר,	משה	שפיר	
הר"ר	משה ווינער	שליט"א.

שלו' ותמתה ותט"ת תאה"מ.

תקו",   – יתים  קותטמיתי תימו התשות "התמת  אתתש"ת ושה"ט, קתלתי 

והקיף  תלל  תה  תתימו  תמ"ו  איך שמ ת"ת  תמאותי  הממאה  והשתוממתי  ל 

מתל הצתתים תל התאממ תתומתתו הקתושה, תתלה ותתתמ, ת תיתי מצות תיתול 

התקו, וממש תמ ט לא התית יתה ותוית תתה, ותל קמיה לא שתתה ממתו מתתמי 

מת"ל תתלמותים ומתמשים ותוה"ק, ותו תתמי מתותיתו קמאי ותתמאי ת"ל  ת 

תמה  תתה  ת מתו  שתתמ  אמת  והו  שליט"א.  תומתו  תתולי  תתמאי  תאותי  מתתו 

תלה"ה,  ממתליות  מיא"ת  ותו'  )להמה"ת  אמתים  ו מותי  אתמהם  תתקו  תימים 

תתמי  תתימו  תה  אומייתא  תימ  תשתת  תלה"ה  ממותקאטש  האתמו"מ  ו מ"ש 

תומה ת"ו תימו ק"א  "ש( אך מ"מ ת"ת תמ"ו התתיל טותא ל שות תתה, ומקום 

מת התיתו לו מו השמים, ומשה שיימ קאממ ויישמ תותו תמשה.

ת"י, התה אוממ שתאמת  ואותות תקשתו שאתתות ה מות  ל תימו תממ 

טמיתתא טותא, ותמ ט איתי מויתה איילו מצת אתת, ותם תתמ תתתתי תת"ת ליי 

קצומי, מ ט תתה תת' תותית תיים, שתת"ת צוואה מתיים מהתמ"ת יאלאת'י 

תלה"ה,  "ש ) מותים ל"ה ול"ו(, והתאתי  ת מתתמי תתולי תומיתו המ"ת תתמי 

ל שות  ותתתתתי  תתקתי  ומ"מ  תלה"ה,  איש  תתוו  המ"ת  ומויה"ת  מלתיאל 

תתושים  תת"ת  ותתתתי  תמ"ו,  תמ ת"ת  מצוה  ל ושה  תטיל  ולהיות  מצותו 
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וה מות  "ת ממ ת"י תתימו תה ת תיו תיתול התקו והמתת ף. אך הואיל ותימא 

טתא תממ ת"י תתול תאיתות ותמות, לא יתולתי ל ייו תתולו ותתתתי וצייתתי 

תת"ת מק לת"א מתימו  י"מ )ויתתו שיש תמה שתתתתי תת"ת תתמים שתתמ 

קתם ותתה תהם מ ת"ת תמ"ו תשאמ תלקי התימ ותמו שתותתתי לת ת תמ"י 

ותתלקמו95(.

למתה  הת תי  ולא  ולא למ שה,  להלתה  לא  אמומים  תתמי  תמותו שאיו 

תו, ותאתי מק ל וממ, ותם מותו מאיליו שהם תלויים ו ומתים תהתתמת תתולי 

והמקום  היתאי  ולאית  היו.  תלא  והיו  ל ו  תתמי  תה  ותולת  שליט"א  תומתו 

הייתי מותמת לקצמ תהמתה מקומות. ומהמתי תתתיתת התתמים ואש"א ת"מ 

)ה מותי תאו לקמו תתליוו תיתי  צמו(.

ותתה התתי יתיתו התוש"ת ומתמתו שייוצו מ יתותיו תוצה, להתתיל תומה 

ולהאתימה

הצעיר	יעקב	חיים	סופר

הערותיו :

א. תטמם תתוא ה י"מ, וטמם תל שית, מאיתי לתתוו להקתים מה שהותו תו 

תל תתמי ישמאל והוא, שתתמ מצוה הוא לתתל התקו, ויש  ל תל אתת מתת"י 

לתתלו, ואף אותם תתולים תלה"ה שתתתו להומות היתמ תתילות התקו )תתמתי 

היתמ לשיטתם( לא תתתו תו אלא תתתיתת תהוי המ  תמי וטו ומוטת שיאתלו 

תתול  לתו  תמי  מאיה  והא  תתלות,  תמותות  תשמ  ולא  שתוטות  תמותות  תשמ 

יותף צתיקא מוית ויאמ תומו ת"  המת תית"א תלה"ה96 ש ם  ממתיו תתיתא 

אתום  תאמצות  התמים  ישמאל  תתי  תתות  ל  ללמת  יושמ  מליץ  מלאך  שהיה 

ותמתואמ  ואשמ הותמתו להקל תתתלתת התקו  "י תם ומתימיים ת יו ת מ, 

תתימו  ת"ל  תוייה  איהו  תא  תל  ת"ת(  "ש,  ם  )תי'  ת"א  שאל  תיים  תת"ה 

לתלת  ]תשמי  תה  "תל  תתת  יו"ת(,  אות  קי"א  תי'  )תשיו"ת  יו"ת  יותף  תמתי 

התקו תתם ותמתימיים ת יו ת מ[ מתיתא, אמתם  ל תמך האמת איתומ תמומ 

האמית"ל",  מתיתו  תתמי  התיאו  האתמותים  ותתמ  אויו,  תשום  התקו  ל שות 

והתיאו תתמיו להלתה התה"ק מהמ"א יאיו תלה"ה תת"ה תתת לאליים יו"ת 

95. לתו לת המ ייתים צייתתי תמה ממקומות מקתילים הללו תה מות התאות. – מ. וו.

96. תהתא לקמו מאה תאמותה ל יל ת"א  מך "תית"א" ) מ' קצה ואילך( ותימט המותא שם מתימו 
"מומה תאצת ".
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התתמ"ת מתת"י )שם אות ט'(  "ש, וש"ת מוה"מ התמ "א תומך תלה"ה תת"ה 

תתתי צתק התתמ"ת מתת"י )שם אות ת'( ו "ש תת"ש ותת"ת )תי' תך( ותשימי 

שימיים שתת"ת תמת"י אות ת'. ותתמ תות 97 מה שלימתתו להו יל התתית"א 

תקטיתו להלתה  מתיתו האמית"ל,  ת"ל  ם  תוייה שתל שתתלקו ממו הת"י  ת"ל 

ולמ שה תמתיתו האמית"ל, ותמ"ש תו התתית"א ת"ל תהמתה מתיתומי קותשו 

יש  תמי לתתוו תיתו שלהאמומ  ותוו מיתה  ותמ"ש לקמו תת"ת  "ש תאמותה, 

תתה איתומ, ותות  מ"ש התה"צ מהמצ"א מתיתות תלה"ה תתימ הק' תתי יששתמ 

)מאממי תותש תשמי, תמוש י"ת אות ט"ל(  ל התתית"א ת"ל ותל"ש "ותתת תו 

המת התתול מו' תית"א תללה"ה תשם תתולי הקתמותים, ולא תות  לי מקומו 

אי', ותותיות הש"ת לא תות ו תמתילות הללו, אתל תיוו שיתק תו מת מותהק 

תתומו תתית תיו של מטה, יותקיו תו להלתה תת"ת של מ לה" ו "ש ותו"ק 

והתו.

שו"ת  התתמ"מ  תתימו  י ה"ק,  מאת"ת  ת"ל  יתית  להתמ"י  תתתה98   ות 

שאמית יותף ת"ת תיו"ת )תי' ת'( שהאמיך מאת ת תיו התילות תמתימיים ת יו 

ת מ ותתוף תשותתו ) מות ק"ת( אתמ שתתת שלת תו המתתלת תמתימיים 

ומתקתק  תהימ  שהוא  מי  "ותוותאי  תיים  איתומ  שום  איתו  ושה  ת מ  ת יו 

ליתהמ תתה שלא לתלת תלל,  ותתוו מאות  ותימט תשהוא ת"ת מאוי  תמ שיו 

וליתות שיתהמ תתה מאות שלא יתלת תתה ת יו ת מ. ואתי ת מ הייתי תם תקתתי 

ומימי לא ה תמתי  ל תקתי מתימים תלל ו יקמ, לא מיתיה ולא מקצתיה, ולא 

ותם  תיתותי,  תתלל  שאהיה  תהלואי  תהתתי,  ימישות  מתיו  ולא  תתיתות  מתיו 

תשהייתי תתומ ומך תשתים לא הייתי יות  תלל מתימי התוהמ והמקותלים ומק 

מיי השמו ה, מק שאתי תושת שתל ת"ת מאוי להתהמ המתה תתתמים תאלו 

תמלתושיו  שותה  להיות  לת"ת  שמאוי  תת"ל  שאממו  ותמו  המותי  ם,  מיתי 

ותתיתומו ותו' ותו מאוי ליתהמ תתה, ותימט לתלת ת יו ת מ שתתאי מאות לת"ת 

תתתמ התה, ואיתא קצת תילול ה', ויתוא תם ליתי תשתא שיתשתו שאולי הוא 

מתלת תת מ ת"ו, ותל היותקים שהתימו מתיתא מותים שמאוי לתל ימא שמים 

ליתהמ תתה, והמי הת"ת שהוא ת צמו תתת תהתיא שמתימים ת יו ת מ שמי 

איילו לתתתילה,  ם תל תה תיים ותתת תתתמ תה אתומ לימא שמים, אלא צמיך 

תשמתלת להתית קצת ש מ  "ש, ותו הממ"א וים של שלמה ותתמת אתם תם 

97. מאה תאמותה ל יל ת"ת: ט תה ומ תה א' אות ת' ) מ' תק ו ואילך(.

98. תהתא לקמו מאה ל יל ת"ת שם אות ית ) מ' תקצת( ות ות ת"מ תהתיתומ.
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תתה  המתימים,  היותקים  תתל  ות"ל  להתמימ.  לו  מאוי  שמים  תימא  ת"ל  הם 

מותו תהימ"ש והמתקתק תמ שיו מאוי ליתהמ תתה, אם לא תלתי אותת והתמת, 

ומת"ש ת"ת הלומת תומה תל היום אם הוא לא יהיה תתלל תה של ימאי שמים 

ומתקתק תמ שיו א"ת איה אייוא ימא שמים ימצא, איך שיהיה לת תי תם אתי 

תתה מותה שמאוי תלי תיק לת"ת ליתהמ תתה תמאות מאות"  תתת"ק ו "ש. 

ו ל יי שתי  תים יקום תתמ, ואיו יותמ צומך לאומך.

ומ ולם היו תתי ישמאל מצוייתים תתה, ותם תתה תתתלו לטותה מאוה" 99, 

)מהמה"ת  תות  ילקוט  ומק אתיא מ"ש תתימ  לי להאמיך תמאיות לת"ת,  ואיו 

אליתתמי  קתישא מהמש"א  התתא  ת"   ת"ל, משמשו של  לאתייתו  תות  המ"מ 

איש  "וקם  קת"א  "ת(  )תף  שם  ותל"ש  היתו ה  תמשק  ת תיו  לילת  ת"ל( 

ואת יאת מאשו  תקתו  ותילת  ה' צתאות  וקיתא קתאת  והקתיש את  צמו  אתת 

תי  תל  ת"ל תתימו  יתי  לתמ"ת יאלאת'י  ותו  ייו  ותו'.  תתויים"  ו שה  צמו 

ות שה  התתיא  תתמי  תיימש  י קת  להמת  יוו  "ו ייו  שתתת  מ "ת(  )ת "ט 

אתם תתתי הים, מה תתים שתים יש להם תימתי טהמה תתיימ וקשקשת שהוא 

לתושם, תו האתם יש לו שתי תימתי טהמה תהם שלא ללתוש מלתושי תויים 

ויאת התקו י "ש, ות וה"מ תתומ התה המי תתתטל  תיו תה תתמתי אוי לתומ 

שתך  לה תימיו, והאמיתו לי תיש מקומות ת מי י'מאתקיה תהם שתתים ואיתם 

מתימים אלו את אלו אם הם מאומה ישמאלית והתל ת מתותיא מת"ל, היך תל 

מואיהם יתימום". הוא אשמ תתתתו תמ ולם תיתמים ומצוייתים היו תלל ישמאל 

מהאומות,  ת שהתתילה היימצה תתומות האתמותים.

ותם תות  מה  צמו מתי התקו והאמיתו תתה תתולי התתמים ותמ"ש מ ת"ת 

)תי"א  תות  ת"ל תתימ מצותת  תם למתת"ת  ו ייו  תמ"ו תתימו תתמה מקומות, 

תקותץ  ולת  ותמ"ש  ותתמתו,  הקתה  תימ  תתמי  אתמ  תמשך  ול ת"ת  ת "ת, 

התותש ש"א תליוו ט'  מ' תי"ת  "ש( מ"ש תתה, ו "  לתמ"א יאלאת'י ת"ל 

ממ תמיה תהתאוו מהמת"י ת"ל, תתימ וימהמ אתמהם )מ ' ת' אות יא"מ( מ"ש 

תתה ואתמ"ל.

תלל  ישלת  שלא  האמית"ל100  מתיתו  משם  שמ תו  אתהמה  מתאת  ותתולה 

יתו תתקתו שלא יתוא ליתי תלישת ש מות התקו ואיילו תימות התול ותמ"ש 

99. מאה תאמותה ל יל ת"ת י"ת ויי"ט.

100. מאה תאמותה ל יל ת"א  מך "אמית"ל" ) מ' קמו ואילך(; ת"ת יי"ת אות א'.
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אות  ש"ת  )תי'  התיים  תתף  התת"ל  מו"ת  והת"ת  קתושים(  )ימשת  תש ה"מ 

קת"ת ו "ש תי' ש"מ אות ט' ויו"ת( ותתמ תות  המ שה ממתיתו האמית"ל תתה 

ותמ"ש מהמת"י ת"ל תתימ מות תיים או"ת )תי' ש"ת אות א' ותי' שת"ו אות 

ת"ת(  תי'  ו "ש  מ"ת  אות  ל'  )תי'  התיים  תף  ותתימו  א'(  אות  ש"מ  ותי'  ת' 

ותמ"ש תת"ת תקותטמת תותית תיים )אות מ"ט(  "ש. והתתי להותיף תאו מה 

שמאיתי תתמתו תמתילת תתמים הוא קותטמת תלומות של מו"ת התאוו המקותל 

הקתוש מת"ת תף התיים ואלו תתמיו שם )אות טו"ת( "תמה י מים התהימותי 

תתתל ותימושלים ת"ו שלא לתלוש ש מ מתקתי", ואם  ל תא קול משמיא תייק 

 ל אתת תמה ותמה תתילות התקו תלל ו יקמ )אף תתמך היתמ למ"ת( ותת"ל 

ותו"ק101.

ותתתוו תיתו שהמתלת תקתו אף תתמתי היתמ למ"ת תמתימיים ת יו ת מ 

תמ"ו  ל יתי  ת"ל לאתומ ותמ"ש מ ת"ת  תתולים  ותם, מ"מ הלא ת ת המתה 

תתתה,  תתתקת  התמתים  ותל  קי"א(  "ש,  )תי'  יו"ת  תתמת"י  ו "   תימו,  תל 

והמתלת תקתו תאתת תתתך איתומים ותששות למאת, ומאו מ ייל תישו תתתתה 

ותיקא תאומייתא תתתמ שאיתומו תמומ ותמיתי.

והתה102 אם תתל  תיתי התומה והמצוה, אתהמה שמ תו ל שותו  "י תל 

תתאי ההלתה והתוממה ולתוש לתל הת ות ותמ"ש תת"ת תקותטמת תותית תיים 

)אות תך(  ש"ת, ו ייו לתתית"א ת"ל תלת תות )י"ל( שתתת "תל מ שיו יתקתק 

שיהיו אליתא תהלתתא ולצאת יתי תותת תולי  למא, תשתם תל ימי תלתו תל 

ייתות שהוא יותה יהיו לצת ימיו ולא יתיות קולות"  "ש, ותתתואות שומ )תי' 

ל"ה תת"ק מ"ת( תתת "ואשתתתא תש"ת טותא שהתמימו  ל  צמם ולא מתמת 

תתמ אלא מתשש איתומ תומה ולצאת יתי תל התי ות" ותשו"ת טות ט ם ות ת 

)מהתומה תתיתא תי' מ"ת תת"א  "א( תתת התאוו מהמש"ק ת"ל "והתה מ"ש 

מו"מ תלהתמימ ישמ ו לו ולא לקולא, הלואי יהיה תו, ומי יתו והיה שישמ ו 

ואתי  שמים,  ימאת  ה יקמ  תי  להקל,  ולא  לתוממא  תתימי  מתואמ  אשמ  מתל 

תתתתי תתימי תם הקולות אם ימאו מתים ויטת ת יתיהם ולא מציתי להשמיטם 

תי תומה היא, אתל ה יקמ שישמ ו התוממות ולא הקולות", ותשו"ת מהמ"ם 

שיק ת"ל תיו"ת )תי' קי"ת( תתת "ותל המתמימ תתה ת "ת, ותהו תויא מצוה 

101. מאה ל יל ת"ת יי"ת )"תלישה ותמיקה )ותתי ה( של ש מ והתקו"(.

102. תהתא לקמו מאה תם ל יל ת"ת י"ה ; ת"ת : ט תה ומ תה א' אות י"ת ; שם אות ת'.
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ל שות תיית לתומה", ו ייו תאוצמות יותף לתמ"י אתתיל ת"ל )תיו"ת אות מ"ה( 

שתתת "והוא תיתוש תיש איתומ לתל ישמאל ממתת תתיתות, ואיתו מותו איך 

תותל לתיית לתתי אתם להיות תתיתים ולאתומ  ליהם תתמ שמותמ מ יקמ התיו, 

אך י"ל תתהי תמתת תתיתות איתו  יקמ התיו, מ"מ להתיא  צמו תיתים ליתי 

 תימה  ל מתת תתיתות הוא איתומ תם מתיתא ותו' ותו' והמתיא  צמו ל תומ 

 ל מתת תתיתות תה אתומ תם מתיתא להתיא  צמו תיתים ליתי  תימה  ל מתת 

תתיתות" ו  ש"ת, ו ייו לתאוו התתי"ת ת"ל תתתתת התתולה יו"ת )תי' ממ"ת( 

ותתללי היותקים )אות מ'( שהתיא משו"ת המת"ך ת"ל )תית ת'( תתתתמ איתומ 

יש לתו לתוש לתוממא איילו שמתו המתימים  ל האותמים  "ש ו מ"ש התאוו 

תקמי לת תיו"ת ת"א )תי'  "ת( ותלק אה "ת )תי' מ"ה תף צ"ת  "א( והת"ת 

תשו"ת לת תיים ת"ת )תי'  "ת(  "ש תתה. ו שו"ת הממ'"  מיאתו ת"ל )ת"ת 

תי  לימשו  מתיליו  אתו  תותה,  יתי  יצא  תת"ל  מקום ששתו  "שתל  ק"ת( שתתת 

תמלט ה ושה תו מו הקטתומ שלא יתשתהו תיומק  ול, ו תייו התתתומ מציה 

לת ת אם תיץ ה' תיתו יצלת להשלים אותה מצוה תתל תתאיה ותמתו יתיץ" 

ותו"ק, ו "ש תהתהה )אות ת'(. ו ' תתתמי מתיתו יותה ת"ל תש מי תשותה )ש"ת 

אות ט'( שהמקצמ ת תותת השי"ת המי הוא ממתה אשמה תמו  ל ה תמות 

התמומות ו "ש, ו שו"ת תיאמת צת"י מהתה"ק מ' צתוק התהו ת"ל מלותליו 

תיו"ת )תי' תך( תאמיתות תתה, ותו להמה"ק מהמ"א יאיו ת"ל תת"ה ילא יו ץ 

ו ות  "ש  ו מך יתת  ו מך מותתמ  היתומ  ו מך  ו מך תתיתות  תהימות  ) מך 

ת מך מצוה ו מך הקיתה( מ"ש  ל ייתתמא התא תטות ט ם ות ת.

ותאמת אממו שיש להתמתק שת ים ש מים מש מי ההיתמ תתי שלא יתוא 

ו "   י"ה(  התשותה  )ש מ  הלתתות  תותת  תת'  התתית  ותמ"ש  איתומ  ליתי 

תאמיתות לתמ"ת יאלאתי ת"ל תתיש תל תי )מ ' א' אות תך( ו ות שם )מ ' ת' 

אות ת"ט( ושם התיא שהמה"ק אומ התמה ת' תיש להמתיק מאה ש מים של 

היתמ שלא יתוא לתשש איתומ ו "ש.

ותיותמ יש לת"ת שלימי הת ת ה ותקים תתומה להתהמ תקיום המצוות 

תתל תקתוקיהו ולתמות מצל צילו של איתומ תתומת מו האש103, ותה הו מצת 

)י"ת( "לשלימי  ישמים  ת"ל תמתלת  מתיתו הממת"ל  ותמ"ש הקתוש  מ לתם 

התתמ  הוא  השלימות  מק  תי  להם  שיתתממ  תמה  הה מה  להם  תהיה  הת ת 

המאוי שיתמת להם ולא תולת תה, ושאיו מ  תתול מתתמוו השלימות וההמתקה 

103. מאה תם ל יל ת"ת שם אות ית.
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ממתו, והאמצ יים אל השלימות – המ שים הטותים והמתות הטותות, ותותאי 

ימ טו  תי אם  או להקל תהם,  ימצו ל ולם להמ יט מאלה האמצ יים  שלא 

או יתלשו אמצ יים אלו ולא יהיו תתל התותק המצטמך תהם, התה לא ישיתו 

תהם שלימות אמיתי אלא יתמ ו מהם תיי מה שתמ ו תהשתתלותם, ותמצאים 

תתימי השלימות מה שהוא להם צמה תתולה ומ ה מתה,  ל תו לא יתתמו אלא 

מתתמ  מתאתה  ישקטו  ולא  יתותו  ולא  תתאיהם,  תתל  ולהתמימ  תהם  להמתות 

תיצים"  תתת"ק  הם  אשמ  השלימות  אל  אותם  שיתיא  מה  מהם  יתתמ  יו 

ו "ש ותו מש"ש )תימק ת"ת ותתוף י"ו(  "ש תא"ת, והו תם מצת שהת"ת 

יש להם לאתות מאת תקיום  ילמתו לתו  ומהם  הם המשמשים תותמא להמוו 

האומ  מתיתו  ותמ"ש  הש מ"ה,  תו"ט  ותקתוקיהו  ת  ימטיהו  תתל  המצוות 

התיים הקתוש ת"ל )תמתתמ ת"ו ת"ת  ה"י לשממוו משיתת השממותי, משתט 

יששתמ( ותל"ש "ואממו לשממוו משיתת השממותי, יממות לתותית השמימה 

המתתיית ל שות תו תומה יתמ  ל ההמוו ותאממם ת"ל היתי תמי תלול ה' אממ 

מת תתוו אתא תשקילתא תשמא ולא יהיתתא תמי לאלתמ  "ת, ומתה יקיש תמה 

צמיך להשתממ תו תומה תתל ימטי המצות, ואממו ת"ל תי התתיתים המאשותים 

אוממו  והוא  האיתומ,  תש מ  יתשלו  לתל  היתמ  ש מי  תמישים  שוממים  היו 

לשממוו משיתת השממותי"  תל"ק. ומאה מ שה תומא שהתיא התאוו תית"א 

ת"ל תשם התתולים ) מך המת מו"ה תות תמשוו ת"ל( ותל"ש שם "ותלקט הקמת 

או"ת )תף ת"א( תתת התהתתי את  צמי להתהמ מלהתליק הייי"א של טותק"ו 

מתמ של תלת, מיתי שמאיתי לתאוו המ"מ תות תמשוו שהיה תתהמ תתה, מתמת 

תי מאה תתלומו שהיו  ותשים אותו, ושאל  ל מה, ו תו לו תי אתל תלת, ותתמ 

לוממ שיותי ו לו תיצת אתל תלת, ואממו לו ליי שהיה מתליק  שת הייי"א 

משלהתת התמ של תלת והיה תתשת לו תאלו אתל תלת" והותיף התית"א ת"ל 

התיו  לו  "י  תמאה  התתתמ  שהמת  תתתמ  תי  תשמו  ש מת  תתממ  תיש  "ות ל 

היתמ תמומ היו  ותשיו אותו תאותל תלת, ותוותאי שהט ם הוא תמ"ש מת"ל 

שתתת תלמות  ולה תתוו, ואממו שתתות ת שות להם תתתותות. ולתו התלמיתי 

תתמים צמיתים ליתהמ תיותמ ולימוש מתיק איתומ משום שהמוו ה ם לומתים 

אתת  מואים  ההמוו  אם  אף  אלא  תת"ת  צמו  תתי  ולא  יותמ,  ומקילים  מהם 

יותמ  הו  מתתתקיו  ההמוו,  תמו ש ושיו  הת"ת ש ושה  התת של  ואתת  התו 

תתו המה"ק תמאשית  ותתמ ה ית  ותו'  ומקיליו תאיתומיו, ואשמם תמאשיהם 

תתמה שתאה אליו תיש מאותו  ולם ותתלל אשמ תיימה לו אממה תי תשמים 

מתקתקים מאת, יותמ מאשמ יתשות האתם תת תו" ותו'  תת"ת ו  "ש. ו ייו 
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)ת"ת  תות  אממי  תשו"ת  הי"ת  ת"ל  הומוויץ  איש  מהמ"ת  מתטתיתלת  לתאוו 

 "א ת"ה ולתמ( שתתת "ולתמ מו תיו אוממ אתי איילו היתא שההיתמ ישוט, 

הוא להומות תו לאיש המותי, אתל ת"ת לא י שה תי מוטל  ליו לקתש  צמו 

תש"ת  מקומות  ותש   שלושים  ומותה  הולך  ת"ל  התהמ"ת  ושם  לו"  תמותמ 

שמציתו שתת"ל התמימו  ל  צמם וקתשו  צמם תמותמ להם  ש"ת.

ולהשממ  להתהמ  אתו  ומצווים  שמותהמים  תתמא  תמא  ותימט  תה 

המקותל  המת  ותמ"ש  ותקתוקים  ותוממות  תתייתים  ולהמתות  מאיתומים, 

תתיתא קתישא שהיה תקי תקתלה מ שית )לשוו התתית"א ת"ל תשה"ת  מך 

תמ  שמשוו( הוא תיהו מתה מוהמ"מ שמשוו תתמתי ת"ל תתימו תולתות שמשוו 

הקת"ה  שימתם  להתילל  ת וה"ת  תוותתיתו  "תל  ותל"ש  תאתות(  י"ת  )מיש 

מתת  הם  ה וה"ת  של  הקולות  ותל  הטומאה,  ומו  מהתט"א  ויצילתו   ליתו 

הטומאה תמ"ש המקותלים תתת התיצותים מצותם להותיף תהיתמ, ולתו תתל 

 ת שהתיצותים תותמים הלתה תתתמי האותמים, ותהו מה שמציתו תתממא תתתומ 

תומות מאשותים ולא קתלו מתייהו ואתו תומות האתמותים ותתומ וקתלו מתייהו, 

תמצא שתל מה שמתתתש תתל תומ ותומ תתותית תוממות ואיתומים, הוא תיו 

תל  יקמ התומה  ותמו  צומך הש ה,  תיי  והטהומ  תיו הטמא  ממש, להתתיל 

שתיתתה לתממ תימומיו ותתית תל אממת אלוה צמויה". והת"ת התמ"ת יאלאת'י 

ת"ל תתימו מו ת לתל תי )תי' ט"ו אות ת'( ותיים מהמת"י ת"ל "ואתה המאת 

לת ת תי תתומות האתמותים צמיך להתהמ מאת מאת תתוממות יתימות ותתמים 

ותייתים, ויאתת צתיק תמתו להתמימ  ל  צמו ולקתש  צמו תמותמ לו וקתוש 

יאממ לו" ו ות  "ש. ומאה  ות למהמת"י ת"ל תתימו תיי ותממא )תף ט'  "ת( 

ותיש תל תי )מ ' ת' אות ת"ט ו "ש אות ה'( שהתיא שם תתמי המת תולתות 

היא  אות  תתימו  ת"ל  הימת"ת  להמה"ק  ותו  ייו  ומש"ש  ות,  ת"ל  שמשוו 

ל ולם ת"א )מ ' ת' תף קט"ת  "ת( מ"ש תאמיתות תתה ותתתמי המת תולתות 

שמשוו הת"ל  "ש. ות' מהמת"י ת"ל תתיש תל תי )מ ' ת' אות ת'( "מה שאממ 

התתות הולך ותתק מאת תל "ת תי תל  ות שתומ הולך ותומ תא התומה מתמתה 

יותמ ומתתתקת יותמ  "י התימים התתשים המתוותיים תתל תומ ותומ ותמה 

תוממות ותמותים מתוותיים תתל תומ ותומ ומותיא ואתלא ו מ"ש תתיי ותממא 

)ת"ט  "ת( ותהקתמה לתיים תתילה"  "ש. ו "  למהמת"י ת"ל תמשא תיים 

)תף י"ת  "ת אות תך( ושו"ת תמיתה לתיים )תי' ה' תף ל"ת  "א( ותתמתי תיים 
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אתות )י"ת מי"ת( ותתף התיים שלו )תי' ת"ת אות ת"ת( ושו"ת לת תיים ת"ת 

)תי' קת"ה תף צ"ת ת "ת(  "ש.

ותתתמי המת ת"ק תולתות שמשוו ת"ל מאיתי שתתתו התי ת"ץ ת"ל תתתומו 

תמ מתות ליום ת' )תף מת"ת  "א תיות אלטותא( "אף אתו תאממ מה שהמאותו 

ימצה  לה',  ל שות  תומתך משום  ת  הימו  תתו  מ'  מ"ש  תתיאומ  מו השמים 

אם הימו תומתך שמאית שהתומ ימוץ צמיך לתתמו ול שות תיית לתומה ת תיו 

שאממו מת תק ה מצא ותתמ תה, ותו מציתו לתתמי תומ תומ ותומשיו שהותייו 

ותיתשו תקתות ותתמות תתמים ותייתות אשמ לא ש מום המאשותים, ולא תאממ 

התתיתו  האתמותים  והתתמים  מאלה  טותים  היו  המאשותים  שהימים  תה  מה 

את  וליתו, תי התמו תומם והש ה צמיתה לתך תמ"ש תמקומות המתה, והוא 

ששלמה משיתו למי שתותמ תמה ומתקש תואתה תתו  ל מתהיתי ישמאל, אל 

תאממ תו תי לא מתתמה שאלת  ל תה, מ"ל  לתוו התומ הוא שמתמ ט והולך 

התתמה  היתה  שאם  יתמה  לשמימה  הוצמתו  ולייתך  תתמיו,  תתמת  ואתתה 

התתמה  מה תמ  אתו  תה,  לתל  צמיתים  היו  לא  תמליתים  ומשוי ת  מצויה 

והתתתמות התתלות תימיך תאת לתלל שאלה תו, ותהו שתיוו תו מ' תתו אם תמאה 

תומ הימו תומתך, תתמך שאימ  תימי יוותים ותיוצ"ת, המי ליתיך  ת מתומתת 

ל שות לה' תתמים ותקתות טותות לתתת מות ליתיו ית"ש". ות"ה תלתם שמים 

תמתות )י"ט(. ותיו"ת תתת התאוו מהמת"ף ת"ל תתתתי תות התתמ"ת מתת"י 

לתותיתא ימה )ימק יו"ת תף קת"ת  "ת( "תמ יקמא תהיות ישמאל לתטת  ל 

אתמתם ותולם יות ים את התומה ו ותקים תה לא צמיתי תל תך תתמות, אתל הו 

ת וו תי אתלת ית ותליתו מאמצתו ולא היתה יתולת להתמית ת תק התומה ת"ת 

ושתיתי  "ה, את יש צומך למתתמ טיי ותל  ות שהולך ומתמתה התלות צמיך 

 ות להמתות תייתים ותתמים תיי מה שמתמ טים התומות, ותתתתיתו תתי תטילת 

שתת  ) י'  לתוליו  אף  ולתתוף  לתמומה  ואת"ת  לקותש  תתמו  תמ יקמא  יתים 

ט"ו מ "א ותוליו ק"י  "א( ותו מתים ותו' ואוממת תתתת ישמאל ליתי הקת"ה 

 מתים  לי תותיך יותמ מייתה של תומה תלוממ תתמי תתמי ישמאל שהם תותיך 

אף שהם תתמים ת למא שאיו תהו ט ם מצת התיו ואיו להו תמך תתומה, יותמ 

מייתה של תומה תהייתו  יקמ תומה שת "י תלוממ יימושה של תומה שתתתת, 

ליי שתתמות הללו תיתה שלא ל תומ  ל ת"ת תמצא שאלו הו קיום תל התומה 

וה מתתה" ו "ש. ו "  תת"ת )תי"ת תיתתים(  "ש.
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שם  ותתימו  צ"ט(  )תף  תתהתמיו  תיתת  יתים  ת"ל  לתתית"א  ו ות  ייו 

התתלו  מתו   תשאלה  ש מת  המוקת(  תימ  ת ל  אל תמ  מ'  ) מך  התתולים 

תוממות תימ התוה"ק מק תתומות האתמותים, ואתמ שהאמיך תתה תיים "ולתו 

תמוך לתומות שאתמ אלף שתה מהתמתו תתתלה אומ התוהמ להתו  ל התומות 

ושאם תתתה להת תק תתתמי תומה תתתות תה תימה יש  ישו ת ישמאל, ותתתלו 

התוממות וה ותשיו למ ו ישמ ו וימאו תי הש ה צמיתה לתך מתמת תתתומת 

התאוה ותו' ו תה תתומות האתמותים תי תתמ היצמ להתטיא אתו צמיתים לתל 

ואתוהוו  ו  "ש.  י תש"  שומ   לא  ואשמ  ישמ   השומ   שיתתלו,  התוממות 

והת"ת  )תתית תתמה(  ש"ת תית"ת  ת"ל  תתלהו הוא מתיתו השל"ה הקתוש 

מהמת"י ת"ל תתיש תל תי )מ ' ת' אות ה'(  "ש. ]ול ת"ת יש לתלול ולתוויו 

ת'(  )ת"ת  תהלים  תתמתום  תת"ל  שאממו  ותמה  ל יל  ם  האמומים  התתמים 

 ה"י תמוך ה' יום יום י מת לתו האל ישו תתו תלה ותו לשותם "תמוך ה'  ל 

תל יומא ויומא ט ו לתא מותיף יקותיא  לוי יקותיא תקייא תיהיו ימוקתתא 

ות יתתא ל למיו" ותוק והתו. וא"ש את"ם[.

ת"א(  תי'  )י"ת  מתה  לתמאשית  תתיאומו  ת"ל  הקותש  תתמ  להמ"ת  ו ייו 

ת תומ  לתו  יתים  תושא  תהשי"ת  ת'  "ת(  )תמתות  תת"ל  תאממו  תהא  שתתת 

שאתו מתקתקים לתמך תהמ"ת  ת תתית ו ת תתיצה  "ש, הוא התיו תמי לשאמ 

תקתוקי מצות  "ש, והתיא תתמיו מהמת"י ת"ל תתיש תל תי )מ ' ת' אות ת"י( 

 "ש, ו "  לו תתימ תותתת תיים ת"ת )תת"ת  "א( והת"ת תת"ת תקותטמת 

תתשותותיו  ת"ל  מהמשת"ם  מ"ש  תות   ותם  ת"ת(  "ש.  ) מות  תיים  תותית 

תיו"ת )תי' קצ"ת( שמאוי לאתם להתתית  צמו לתתתת תישות תתי לקיים מילי 

י"ת(  ת' אות  )מ '  ת"ל תתיש תיים  והתיאו תתמיו מהמת"י  תתתיתותא  "ש 

ת'(  ) מות  האיש  אשמי  לת"ה  תהותיות  ת"ל  ממתליות  מיא"ת  והמה"ת   "ש 

ת"ה  תקי"א  אות ט"ת  תוף  ת'  )מ '  ת"ל תשת"ת  ו ייו מ"ש תתתמי המשת"ם 

ותמה( ותתימ האשל )מ ' ת' אות ת'(  "ש. ו "  תיתתמא תתא תתיות לקיים 

המצוות תהלתתו ותתל תתאיהו ותקתוקיהו ותו' תשו"ת התתא קתישא, לת"  

מהמש"א אליאתתמי ת"ל, ת"ת תאו"ת )תי' י"ת תף ת"ת  "א(  "ש ותשת"ת 

את"ת )מ ' ת' מיתים תי' ת' אות י"ת( ותמשתה תמומה )תי' ל"ת ת"ת תתאה"ל 

ת"ה יתית( ותוימהמ אתמהם )מ ' ת' אות ת"ו( ותשמ  ישמאל ת"ת תהקתמה 

ת"ל, שהתיא ממו הת"י  ת"ל שתתשותת המית"ש  ויתו ים תתמי המ"ו   ש"ת. 



תתמתתמילואים והשמטות )הותיה ת( 

ת"ל תת"י או"ת )תי' תמ"ץ( ותשו"ת אתקת מותל )ת"ת ת"ה(, "שאיילו ת תק 

ה ולם תל משתיל תותמ לתישו התמך היותמ תטות והמשוממ מתל תתק ומתשול 

ואיילו תאישמ מתוק, ו את"ו שיש ל שות תו תתמתי התומה והמצות שהו 

תתשותו של  ולם ותו' ולתיות את התיק ת תיתי מצות איתו מאוי תשום יתים" 

 "ש, ו "  שו"ת תתמ משה תאומים תאו"ת )תי' י"ת( ושו"ת תתמי מלתיאל 

ת"ת )תי' ת"ת ת"ה ולתה( ותת"ת התתמ"ת מתת"י )תי' י"ת תת"ת מ "ת( ותתמתת 

יותף ת"א ) מות מ"ת(  "ש.

ואתיים תאתמוו תתית הוא תיהו מו"ת התת"ל תת"ה תף התיים )תי' קת"ת 

אות ת"ה( ת תיו שצמיך לתהמ תתט"י לתתמ שטיתולו תמשקה ואתמ שהתיא 

התלתולים  תש מ  "ו ייו  ואממ  תיים  תה  שהתהימו  ל  יותקים  המתה  תתמי 

למתיתו האמית"ל )הקתמה ת"ת( שתתת תתשמ ליו את האתם תמ לות תיי  מך 

המ לה שמ ליו אותו צמיך שיתתתך יותמ איילו תתקתוקי מצות תתוט הש מה 

ותתל מתמיתה ומתמיתה ש ולה צמיך מימוק מתתש  "ש, ו ל תו יש תתיתים 

וט מם  מותמ,  הוא  תיתא  תליום  א "י  תתמי המתמימ  אתמי  ללתת  התתהמים 

תתומתו,  תיי  איש  ותל  תתת',  הש מה  תתוט  מתקתקים  ה ליות  שת ת  מיתי 

תיותמ,  ותתיתות  תוממות  ל שות  תישו  תאוה  תיותמ,  תתה  תשמתו  אשמ  ותל 

ותל אשמ איו תשמתו מתוקתת ת"ת תאוה תישו ללתת אתמי הקולות, ותימתך 

תתמ  תיא אתלא  תיותא, ותתה יותל האתם לתתוו את  צמו ותו"ק".  תת"ת 

ותית"ת. ו "  לו תתימו תיים  ת ה ולם תהתמו למתתת תתיתה )תף ל'  "ת( 

 "ש.

קיום  תיות  תוימים  וצם  ומיי  תימים  מיי  תת"ת  שתיאמתו  אתמ  והתה 

המצות תהלתתו וליי תל תקתוקי תוימים, ותוממ ותותל  תיו ההקיתה תמילי 

תתוממא ותתיתותא, וצומך ההמתקה והתהימות מתל תתתות איתומ ואיילו תתל 

שהוא, א"ת תאו תתתוו תיתו תתו"  לא יליתי שיש תששות מתות וצתתי איתומ 

לממתה, הו ש צם תלות תמתימים ת יו ת מ לא ילט ממתלוקת ולת ת מתים 

ותו שלמים אתומ תתה"ת, ו ות מ ותי"ה מותאות לה התששות מצת לא ילתש 

ותמתואמ היטת תתל תימא תמאמיה טת של  ותו'  ותו'  והשתתת יאת המאש 

מ ת"ת ת"י, וא"ת תוותאי  ל תל ת ל תיש תיותא ממיא להשתתל תתל מאותו 

ותמשת"ת  תאיתומא  תממא  מתל  ולהתמתק  תתתתא  לאתמ  תישיה  ל ייל  תלא 

תאמותה תת"ת, לטות לו תשתי  ולמות.
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ותה מה שמציתו להקתים ולתאמ תת"ת.

ועתה	אבוא	בס"ד	על	פי	סדר	ספרו	היקר,	ובעטיו	של	נח"ץ	יהיו	הדברים	בקצ"ר	
של	קיימא.

ב. במבוא )עמוד ה'(. 

מה שהתיא ת"ת ת"י להקשות תמתיו לתו תתתות מתימיים תיש לו שם לווי, 

תקמי ליה מתימיים, תהוי תת מ, ותשם תאממיתו תתותה )תף י"ת  "א( איתות 

ולא איתות שיש לו שם לווי, ו "ש מ"ש תתה, ות תיו שם לווי.

ל ת"ת יש לתוו תתה, ולא מת יא ליי מ"ש מהמי"ק ת"ל )שומש ת'( תתל 

הך תיתא תשם לוואי, תתוו  ימ שמייה איקמי  ימ תתמא לא איקמי ותיו"ת, 

איתו אלא ליי תתמת תית שמאי, ולא לתיתו תקייל"ו תתית הלל  "ש, וממילא 

קיי"ל  ת'( תאף לתיתו  )תשומש  תוייה  ת"ל  א"ש, אלא אף ליי מ"ש מהמי"ק 

למלך  תמשתה  ו ייו  אמותים,  והתתמים  קושיא  תהך  ל ייו  יש  תמי  התי  "ש 

לו  ו ות  ת"ל,  תתמי המהמי"ק  ( שתתמ  מת תתתימת  )י"ת  הל' מתתות  תיים 

תשו"ת מוצל מאש ת"א )תי' ת' ות'(  "ש, והתאוו מקוטתא ת"ל ת ל תית מ תו 

תהתהותיו למהמי"ק ת"ל )אות ה'( ת"ת  מת תתה ולא מאה למל"מ  "ש, ו "  

ת"ל  תית"א  המת  תאוו  ותיתו  ומ"ש  ת'(  )תי'  תתה מ"ש תשו"ת תשת"ץ ת"ת 

תמתתיק תמתה יו"ת )תי' ת"ת אות ת"ת( וי ימ אותו )מ ' ש' אות ת"ת( ותאהתת 

תות )תמוש ת'( ותשו"ת התית"א מתת"י )שתתוף יותף אומץ תיות ימושת"ו, 

תי' ה'( וממאית ה יו תותה )ל"ת  "ת(  ש"ת, ו ייו למהמת"י ת"ל תתתתי תיים 

)מ ' ש' אות צ'( ותית מאימ או"ת תתשותה תתוה"ת )תף ק"ה  "ת( ולתאוו 

מהמי"ש ת"ל תשו"ת שואל ומשית קמא )ת"ת ת"ת קת"ת( ושו"ת  מותי אש 

תתף  תשו"ת  ת"ל  מאושייצ'יו  ולתאוו  ת "ת(  ה'  תף  )י"ט  תלאים  לימושלמי 

מתתה או"ת )תי' ט"ת(  "ש תימומ תתול תתה ו ות לו תתיו"ת )תי' ל"ה( ו ייו 

תומה  ות ת  ש "ה(  )תי'  ות"ת  מ"ת(  )תי'  ת"א  תשו"ת  ת"ל  מהמש"ם  לתאוו 

או"ת )תי' קת"ת( ויו"ת )תי' מ"א תקי"ת( ותמשיט שלום )תי' מל"ת אות י"ת 

ותף ק"ת( ות יו המו ים )תף ק"מ  "א אות ה'( ושו"ת תתמ יהותף )ת"ת מל"ת( 

)ת"ת ל"ת תת"ה  "ת(  יואת או"ת  ושו"ת תלקת  )מ ' ש' אות צ"ת(  ושת"ת 

ושו"ת ציוו לתיש תיה )תי' קי"ת אות ל"ו ל"ת ול"ת וי"ת( ולמתיתו שליט"א 

תקהלת י קת לקוטים ת"ת )תף  "ת ת "א(. ו ייו ת"י או"ת )תי' ט' ת"ה ות ( 

ותמק"א תתתי תת"ת תתי לולת מתקל קתמי אם יש תו משום שם לווי.
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ו ייו תתתים )ת"ת ת "א( "והא תתא מ' שמואל מים שאיו להם שם לווי 

יצאו מי תיומ שיש להם שם לווי" וימש"י לא ית תא אהיתא קאי, ותתות' שם 

)ת"ה והא( תתתו "ומיהו תתומת תהתים תתיא והקמת והתמ יים ימתץ תמים, 

ולא תייו ולא תמתות. תמים למתות שאמ מים יתול שאתי ממתה אף מי תותיו 

ת"ל מים, מים שאיו להם שם לווי יצאו מי תותיו שיש להם שם לווי"  "ת. 

ותתת התמ"י ייק-תמליו ת"ל תמתומת הש"ת "תתו"ת שליתיתו לא תמצא  תייו". 

התמי"ת  מ"ש  ת'(.  ות  ימשתא  )מיש  שמיתי  תתו"ת  תמצא  אתו  ותמתתת"ה 

ת"ל שם "ו ייו תמא"ש מיי"ת תתת ים שה תיק תו"ת תתה"ל מים תיים ולא 

תמצא  תייו תתו"ת שליתיתו"  ולא  ותו'  ולא המתתתים  ולא יושמים  מלותים 

ותו  ש "ה(  )תי'  ת"ת  תתשותותיו  ת"ל  מהמש"ם  התאוו  אתמיו  ותמשך   "ש. 

ותמתתת"ה  תל"ת  "ת(  "ש  קת"ת  )תי'  או"ת  המת המתיה שליט"א תת "ת 

ואתמ  וצ" .  ה"ת(  "ש.  י"א  א'  )ימשתא  מצומ   תתו"ת  התתמים  תמצאים 

ותייה  הת"ל(  שמיתי  )ימ'  לתו"ת  מהמי"ת  שתהתהות  תת"ת  מצאתי  התייוש 

ת"ל שלא מאה לתו"ת תימשת שמיתי   יתים לתתתים שם, ה ימו  ל התמי"ת 

 ש"ת, אך תם הם ת"ל לא ה ימו  ל המשך תתמיו שתם תה צ"  שתמצא תתו"ת 

ימשת מצומ . וצ" .

ג. עמוד כ'.

מאיתי תה מה שהתיא משו"ת תית את תמישאי )תי' מל"ת( ש מת תהא 

תתתלקו ת"ק ומ"א, תלת"ק איתו תיית אם  תמ וליקט תמלקט ומהיטתי אלא 

מ'  ואילו  תהם,  לתלת  התת"א  מתילות  תאיו  תיוו  והט ם  תאתמ,  תת מ  תוקא 

אלי תמ מתיית תמלקט ומהיטתי, תת"ל תמקמי תילות הואיל ותמך תת"א לתלת 

תהם. ותמה תאיך יילתו תמיתי תמציאות, ולתך תלה מתלוקת תו תמה שתתלקו 

ת"ק ומ"א תוייהו תמקואות )י"ט מ"ת( ו י"י התתמ המשת"א ת"ל תתימ תומת 

מ'  שם  תמשתה  תומתים  תיש  תמלתת  לה ימ  יש  ול ת"ת  האמוך  "ש.  התית 

אל תמ ולא מ' אלי תמ  "ש,  ות תה שאף תיום התתמים תשם תל המקיית ותו' 

אתאו לתו"  ותמ"ש תתוי"ט שם ומלאתת שלמה שם ותמשתה ת',  "ש.

תמציאות  הש"ת  תתמי  שתתלקו  לוממ  תאיו  תתתו  תתו  אמת  תה  והתה 

ותמ"ש המיטת"א תי"ק תתתה )תף ט'  "א ת"ה או תילמא( "תלא תתלקו תטת  

והמציאות" ו "  לממת"ו ת"ל )מי"ת תתוליו(  "ש ושומש התתמים תימושלמי 

תלאים )י"א ה"א( ותלה )י"א ( ו ייו מ"ש התמ"י  תתיל ת"ל תתליותי הש"ת 
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תמשימות ימושלמי תמ ים )תמך ת' אות א'( ותית אליהו לימושלמי תלה שם, 

ו "  שו"ת שתות י קת ת"ת )תי' י"ת( ושו"ת טות ט ם ות ת מהתו"ק )תי' 

לתממי  מותלט  תלל  איתו  מ"מ  אך  תק"ה(,  ת"ת  )תי'  יו"ת  תומה  ות ת  קי"ט( 

ה',  אות  מ'  )מ '  אליהו  ית  תתימ  תלה"ה  מתול מ  מהמ"א  התאוו  ותמ"ש 

תי"ה  "ת( תאשתתתא מתלוקת תמציאות והתיא תו מהתותיות תתתא תתמא 

וימושלמי יתתים )י"ת( ו "ש. ו ייו תתתהתמיו )מ"י תו תוממ( מתלוקת מתה 

ומ"ת אם קטו מולית  "ש, וי"ל.

ואף תמתלוקת היותקים מצאתו תתאת תהתם שמתים תתתו תא"א שיתלקו 

איתו  תמש"י  י"א(  )תי'  יו"ת  תית שלמה  ותמ"ש תשו"ת  היותקים תמציאות 

תולק  ל היותקים תמציאות ות"ת שם )תתי' קת"ת( ותוותאי לא יתלוק המשת"א 

ת'(  אות  ת'  )תי'  ת"ת  הלוי  תית  תשו"ת  ות"ת  המאת"י  "ש,  תמציאות  "ת 

"ותותאי קשה ל שות מתלוקת תתולה תתו תתתמ שהתוש יתול לה ית  ליו" 

ו ות לו שם תת"ת )תי' י"ת אות ת'( ת' "וקצת קשה ל שות ילותתא תמציאות" 

לוממ  תקשה  ת'  ק"ת(  ותי'  ת'  אות  יו"ת  )תי'  ת"ת  מלתיאל  תתמי  תשו"ת  ותו 

שתת"ת  התתת,  ת ת  תשו"ת  ות"ת  ומציאות  "ש,  תטת   היותקים  שיתלקו 

תקותי התתת, תתף י"ת  "ת תאיו לוממ שמש"י ותות' תתלקו תמציאות  "ש. 

אך מ"מ ל ומת תה מצאתו המתה יותקים שתתתו אייתא, ת ייו תטומ תו"מ 

)תי' מת"ת תי"ת( תת ת מש"י תלצממ התי ומ קשה משא"ת תישתו תייה תו 

התי ומ והמי"ף תתת ממש אייתא  "ש. ומצאתי תת"ת תהתהות תתמ המשיט 

מהתאוו האתמ"ת ת"ל שם שת' "הוא תיתוש שתתלקו תמציאות, ותה"ת תטומו 

משקלותיו תמלת  "ש, ו ייו מש"ת תקותטמת תתומ לתות המתה תיו"ת תת"ת" 

 ת"ל. ותו תתלקו תמציאות אם ללת יש שתי תללים או שלש ותמ"ש המשת"ץ 

ת"ל תיתיו שמו ה הל' טמייות )תף ת'(  "ש, ו ייו תת ת תומה יו"ת )תי' מ' 

)תי' מ"ת  יו"ת  ת"ל תמתתיק תמתה  לתתית"א  ו ייו  תתה  "ש.  תק"א( תאומך 

)תק"ה(,  וילתי  י"א(  )ת"ק  ת ת  " ייו מ"ש הימ"ת תשיתי  ט'( שתתת  אות 

והמואה ימאה מת המקום תיתיהם ויליתי תמציאות", ותיו"ת תתת תתמתת יותף 

ת"ת ) מות מ"ת( "ואף שתה תותק לוממ תיליתי תמציאות הא מיהא מותמתים 

לוממ תו" ותו', ות"ת תשת"ת את"ת )מ ' תשולי  תו"ם תוף אות ט'( "ותמצא 

תיליתי התות' והמשת"א תמציאות" ותו'. וא"ת לא תילאת לוממ התי. ו "  

למהמת"ף ת"ל תתתתי תות לתותיתא תיתומים י"ת )תמ"ט  "ת(.
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שהתאתו  )וממה  תה  ת תיו  שהאמיך  קת"ת(  אות  מ'  )מ '  תשת"ת  שו"מ 

תת"ת לא התתימ( וליי מ"ש שם תתתתמ תתליא תתמך ומתהת ה ולם לא מקמי 

י"ת ת"ה תם  תמי. ו  "ש תשת"ת )מ ' ת' אות  י"ל התא  מתלוקת תמציאות 

מה( ותו"ק. וי"ל ת ות תמתים ואתמ"ל. ]ואתת  ל תמתות ומהות תימ תית את 

–  ייו מ"ש התמי"צ שט מתה לל שליט"א תהקתמתו לתימ תותתי יצתק ת"ת 

) מ' ה'(  "ש[.

ד. עמוד לו.

"ותו  ותתת  י קת  תו  תמ"א  יותתו  תמתום  שת ת  להותית  ת"י  ת"א  מ"ש 

מלתי"ם  ה"ת  ה"י  תיימוש  הותא  יתת  שלקתה  י ל  תתי  תתתמיו  מיומש 

יותתו  ותמתום  התומה,  יותתו  ל  תתמתום  מאיה,  איתה  תמתתת"ה  ילתש"  לא 

ש ל תתיאים לאו מתת מו ה תיקו, ותמתום יותתו  ה"ת איתו ליותתו תו  ותיאל 

שתמתם התתיאים ותמ"ש התתית"א ת"ל תקותטמת ה לם תתמ )אות מ"ת( ותשם 

ותתתא  ת'(  )תי' ת"א אות  יו"ת  ותמתתיק תמתה  יותתו(  ) מך תמתום  התתולים 

מתמים לאתות תמ"ו )ימק ל"ו(  "ש ו "  למהמצ"ת ת"ל תהתהותיו לתתיתה 

)תף ת"ת( ותתיתומיו ותהתהותיו תהמתה מקומות  "ש, ותו למת"ל ת"ל תמאממ 

קתמות תימ התוהמ ) תף ת' אות א'( וליתיתי המה"ת מהמ"ם שיי למאו שליט"א 

תת"ה ציוו לתיש צתי )תף ת"ת ות"ת(  "ש. ]ות יקמ תתמי תמתום יותתו שי ל 

ותו'  מ"ש תתולתות אתם לתאוו  תתמ  תלי  יהיה  ותו' משום תלא  יתת  לקתה 

מתיתו תלמו ת"ל מווילתא ת"ת )תוף י"ת, תי"ת  "א( ותתומה תמימה תתמים 

)ית"ת אות מ"א( ו ייו לתתית"א ת"ל תתתש ליי )מ ' יו"ת אות י"ת( ותהתהות 

יאת קתמה לתימ מתתמ קתמות )מ ' יו"ת אות י"ת(  "ש, ו "  תימ תתיתים 

)תי' מ'( ותמומת התשו )תי' קצ"ו( ומ"ש תת"ת תקותץ אוצמות ימושלים )תלק 

מט"ת  מות מת"ת(  "ש[.

ה. עמוד לח, הערה 10.

מ"ש מ ת"ת תמ"ו מתתמי האתמו"מ ממותקאטש ת"ל תאות תיים ושלום 

התה  ות  "ש  תהאמית"ל,  תלא  מהתוה"ק  מאיה  המתיאים  תתתת  ל"ת(  )תי' 

צ"ה  תי'  )ת"ו  תומה  תתמי  תתימו  ל ייו  ות  שצוייו  ת"ת(  )תף  תהשמטות 

וצ"ו(  "ש ת"ת תתה. והאמתתי תתימומ ת"ת תקותטמת תותית תיים ) מות מ"ת 

ואילך(  ש"ת מתתמי המתה מתותיתו ת"ל שתתתו תו  "ש, ו "  מ"ש תת"ת 
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תקותץ אוצמות ימושלים )תלק מט"ו  מ' מל"ת(  ות תתה  "ש. ומאיתי תתימ 

ו ייו  תתמיו,  מקומ  מהיתו  תתת  ולא  תתה  תתת  שת"ת  ל"ת-ל"ו(  ) מ'  תתמ"מ 

מתילה )תט"ו ת "א( ותו"ק. ו י' לקמו.

ו. עמוד סב בהערה.

תיתו  יותק הלתה,  ת"ל  תמ"ו תמ"ש תתשמש"י  יש תתא המתיי  למ ת"ת 

תיותק, שת"ת התתית"א ת"ל תשם התתולים )תוף  מך מש"י(  "ש ות"ת  ות 

תמתתיק תמתה יו"ת )תי' י"ת אות א' ת"ה תתמ(  "ש ואתמ"ל.

ומ"ש ת מ' ת"ת מתתמי מש"י תמו"ק – התה תות  תאיו יימוש תה למש"י 

ת"ו  תימושלים  )תתית  למו"ק  האמיתי  מש"י  ליימוש  ת ת  תתיתו  ואתו  ת"ל, 

תשת"א( ושם ליתא מיתי מתל תה, ותם תיימוש המיותת למש"י למו"ק )שי"ל 

 "י המת תקש תימושלים תמצ"ט( ליתא לתל האמומ, ותו לא מצאתי תיימוש 

מ"ש תו היתום למו"ק  "ש.

תת"ת  מ"ש  מאה   – תתימ  למתתת  מש"י  75  ל  תה מה  ת"ו  ת מ'  ומ"ש 

תקותץ אוצמות ימושלים )תלק מט"ת  מות מת"ת ה מה ו'  ש"ת( ו "  התהות 

מציה איתו  מותיו )ת' א'( ותו"ק.

ז. עמוד סז.

והותיף  השתל,  מאממ  תתימ  ת"ל  המאת"ו  תתמי  התיא שם  תמ"ו  מ ת"ת 

תימ  מאה  לא  ת"ל  הת"י  שממו  ת"ל  היותקים  תתתו  שתתמ  ת"ת(  )ת מות 

וליה"ת הוא  ת"ל,  איתו למאת"ו  ת"י תימ מאממ השתל  יתיתי   – ותו'  המאת"ו 

לאתת ממקותלי תימת, ותמ"ש תשו"ת ציוו לתיש תיה )תי' צ"ו(, ואתו המ ייו 

ת"ל ותמ"ש  יותת תתתמ. ומתתמ התימ הוא מ' שמואל ת"מ יהותה  תה  תתימ 

תתתמ התומות )תשמות המתתמים תי"ת  "ת ושמות התימים תל"א  "ת הוצאת 

מתמ"ל ת"ל( ו "  תמתוא למאת"ו )תוף י"ט( ואתמ"ל תתה.

ומ"ש מ ת"ת תמ"ו שממו ת"ל לא מאה למאת"ו, התה לאמומ א"ש, אך תה 

אמת שתימ המאת"ו לא מאו ממו וממ"א ת"ל ותמ"ש תתימ אמץ תיים תתללים 

תמאש התימ )תלל ת', תף ת'  "ת(  "ש, ות"ת תתימ אוה"ת למי"ק ת"ל )ת מך 

מאת"ו(  "ש, ותתה אתלא לה ה מת המת אליה מתה ת"ל  ל ממו ת"ל שלא תתמ 
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למאת"ו ת"ל  ייו לו )תתי' מת"ת אות ל'(  "ש. שו"מ למ ת"ת תמ"ו תת מות 

תק "ה שהתיא תתמי האמץ תיים, ו מ"ש לקמו תת"ת.

ח.

תשיטת הממת"ם ומ'"ש מ ת"ת תמ"ו תתה –  ייו לקמו מ"ש תת"ת.

ט. עמוד צה הערה 126.

ליי מ"ש שם מ ת"ת תמ"ו תשם "תקו" תויל  ל תמשה אויתים ותו'  "ש, 

התה לי"ת א"ש תישיטות מ"ש תת"ת תתותית תיים ) מ' ל"ו( ששם התאתי 

תתמי מהמ"מ משה תתו ת"ל תהתהותיו לתימ המתהתים של מהמ"י טימתא ת"ל 

)תותש איימ אות מ"ת( שתתת "ת"ת ל וממ היה מילה, ומהמ"מ תות לתצהוט 

היה ת ל תמית והיה מתלת תקתו תיום שקותם המילה תמוך ל מת" ולהאמומ 

לא מותת מיתי תיש לימש תמיימי תשיה ה ליותה ושתתת התמוו. שו"מ שתתמ 

הממ"א ת"ל תתמתי משה או"ת )תי' תצ"ת אות ת'( הת"ת התהות מתהתים ושם 

התותת היה "מתלת תקתו תתמתו" ותו', וצ"ל תמ"ש מ ת"ת תמ"ו ת מ' קמ"ט.

י. עמוד צז הערה 130.

מ"ש שם מ ת"ת תמ"ו שתקיצומ של"ה התותת שהתיא מתימ ייו המשוממ 

מתלת  צ"ל  שתוותאי  ת"י  מ "ת  והתיא  ותו',  תת מ"  תקתו  מתלת  "שהיה 

לתתית"א  מאיתי  אך  ומצותקים,  תמומים  תתמים  הם  ל ת"ת  ותו'.  תמתימיים 

ת"ל תתימ לת תות )ימק ת'( שתתת "תמ שה המת מתיתו יהותה התתית, תתתומ 

והתתיתו  ימה  תתמות  שת  תישו  לקת  ותיתף  שתת,  תת מ  תקתו  מתלת  שהיה 

תתית". המי שתם התתית"א ת"ל ה תיק שמיימי תת מ, אך תמאה תתמשך אתמ 

תימ קצומ של"ה ותתמ תתתתו תאיו ממתו מאיה וא"ת ה"ה תמי שאיו מאיה מת' 

לת תות תתויא תתמ מישא תמימ )ותותמא לתתמ  ייו תשת"ת )מ ' ה' אות ק"ת 

ת"ה ו ייתתי( שתתת "ויתו  תתתמי מש"י שתמי"ף ותמ"ו מאיש לוקתו, מתתמי 

שתמי"ף  תמש"י  תם  א"ת  ט"ת,  הוא  שתש"ת  תתמש"י  ותיוו  שתש"ת,  מש"י 

ושתמ"ו הוא ט"ת"  "ש. ו "  שו"ת איש מצלית ת"ת.

אלי תמ  שלמה  המ"מ  יתיתי  תתש"ק  מתומאי  מת  תתית  תתהיותי  ות    

ממתליות שליט"א, מאיתי שם תימ תתמים אתתים מהתתית"א ת"ל, שהיה שייך 

לממ אתיו המה"ת מיא"ת ממתליות ת"ל ומצאתי שם ממתלית יקמה, והוא ת ל 
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מ"ש התתית"א ת"ל תתתמים אתתים )תמוש א' תף ת' ת "א( "מ שה תמיה"ת 

תייו  ותמ"ש  ותו'  המת  והותיתו  תת מ  תקתו  מתימ  אתת  שהיה  שימ  ת"ל 

המשוממ" תתתת תתליוו מהמה"ת מיא"ת ת"ל ותל"ש "תת מ. ת"ת ט ות תוימ, 

ומאיתי תתוף תימ ייו המשוממ ושם תתות תמתימיים"  ת"ל. ותוו מיתה תמי 

למ"ש תלת תות. ותו"ק. ]ואל תתמה  ל התיץ תהתיצת תילה אותה ט"ת תתמה 

תימים, תאשתתתא תתאת, ותוא ואמאך תותמא והוא מ"ש התתית"א ת"ל תוייה 

ותממתתי  תת"י  תממתתי  ט"ת  תיל  איך  "וילא  ת"ת(  )תי'  אומץ  יותף  תשו"ת 

מיימי  )ושם  תהתהות אשמי"  "ש  ותם  ממתתי שתתת"י  תקצומ  ותם  שתתיות 

תאותה ט"ת( ו "  לתתית"א ת"ל תמתתיק תמתה יו"ת )תי' ת' אות ה' ת"ה ומאי( 

שהתיא מתתה"ת שת"ת תתת תו תאותה ט"ת תילה תתימ תמים ת ים ותתלתו 

 "ש. ות"ת תשו"ת תיים תית לתאוו מהמת"י ת"ל )תי' י"ת( ואתמ"ל תתה[.

ומ"ש מ ת"ת תמ"ו ת מ' צ"ת מתות' מ"י התתית לתמתות, ת"א תמתתת"ה 

והוא מהמת תי שימלאוו ת"ל ותט ות יותתו למיה"ת, ו "ש תמתוא ואתמ"ל. 

]ו ל"ק אות מ"ש משם התאוו מ"ת המלך ת"ל ת וצם תמתות תתמי מיה"ת ת"ל 

 ש"ת. ואתת ת  תת ת התמ"א ת"ל תתימ תתיתים תתמו המ"א מתממיתא ת"ל 

 )14 ה מה  י"ת  ) מות  מווילתא  התתית  התאוו  תתימ  המוקת,  ייו  תימ  ת ל 

ו שו"ת מהמי"ל )תי' ת'( ותתיאומי מיה"ת ת"ל  ה"ת התתמ"ת מתת"י תתמ"ק 

ותוק ותתיו, ותמ"א תתתתי ואתמ"ל[*8.

בעל  ז"ל  ממרויש  יעקב  רבינו  בדעת  קד,  עמוד  יא. 

שו"ת מן השמים.

יש להותיף104 מ"ש שם תתי' ת"א "ו ות שאלתי  ל מ תימי ת מ תתקתיהם, 

ומתיתים תוט אתת מלמ לה למטה אם יש  תימה תמ שיהם אם לא. והשיתו 

תתות  ותתול  תהם,  איו  ושתולה  מתאימות  שתולם  ותו'  ה תים  ת תמ  ש מך 

ישממו.  ולואי התמומות  קלות  אצל  לך  ומה  ל"ת שתתומה,  התמיות שתותה 

המלתים  תתצמות  ויוצאים  התאים  ולתתיתים  לתתאים  מק  הותמ  שלא  ותמאה 

והשמים". תתיתו תמתקתת התשותה תשמי מק תתי היוצאים לתצמות המלתים. 

104. מאה ל יל ת"ת י"י אות ת ) מ' תקה(.
8( תתית להת"ל – מאה לקמו אות תת ואות לת.
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ו  "ש )תי'  '(105 שת"ת תתמ לשאול  ל ת"ת ותל"ש "ו ות שתיתי לשאול  ל 

מ תימיו  ואת"ת  הייאות,  יתי  אתת  ל  תוט  ומתיתיו  תקתם  יאת  המשתיתים 

תת מ,  התל  השתיתו  תאילו  ותמאה  שהשאימו  התוט  אותו  המתימים  ל 

ושאלתי אם יש  תימה תתולה תתתמ וצמיך למתות תהם הו תתתוי הו תתל תתמ 

שיתול למתות, או אם ה תימה איתה תתולה ואיו צמיך למית  מהם. והשיתו תתי 

הטתת לשאול, ותתמ תה תתות תתומה ושתוי תתתיאים, וה תימה א "י שהיא 

תמומה, שתו ושלשו תה ות שית להם תהיתמ. והתת להו לישמאל מוטת שיהיו 

שותתיו ואל מתיתים". ו "  שם )תי' מ"ת( ותהתהות התמא"י הלוי תלייוויית 

ת"ל מתת"ק תתמיתק ת"ל שם )ת מ' צ"ת( צייו לשו"ת תשמים מאש )ת"ת י"ת( 

ושו"ת תותי"ת יו"ת )תי' י'( ושו"ת תת"ת )תי' קת"ת(  "ש. ויש לי להאמיך 

המתה תאו תת"ת ולאית היתאי קצמתי ות"ת למתיו, ו ל"ק אות ית.

יב. עמוד קז.

ת"ל,  יותה  מתיתו  לתתית  אתמת התשותה  תמ"ו מתימ  מה שהתיא מ ת"ת 

יש להותיף  ות מ"ש מתיתו יותה ת"ל תש מי תשותה )ש"ת אות  "ת(106 "ויש 

אתהמות שאיו מקצת ההמוו שוממים  קמ האתהמות ותו' ותו תהשתתת התקו 

ו קמי  הש מ,  תוט  מתיתים  והתטאים  תקתך,  יאת  את  תשתית  ולא  שתאממ 

ימקי היאות לא תת  מקומם איה, והתם תתים משתיתים ת קמ היאה"  "ש. 

ו ייו ל יל אות י"א. ו "  שו"ת תשת"ץ ת"ת )תימו ק'( שתתת "אותי ך מה 

שת"ל תמה שהיו יומצים תתמ תמקומיתו תה ותמ ט תתל אלו האמצות ת תיו 

השתתת היאות שהם משתיתים אותם ומשיימים תוט אתת תאמצ , ומאיתי 

אתו  שאיו  אלא  אתמ  ט ם  להם  ואיו  תה,  תתמ  אותמים  הם  ת"ל  שהמאשותים 

יות ים היתו הוא מקום היאות שתתית שם מלא התוט  "י תולה ותו' ותיים 

לאתומ  ותתיתו  ת'  תשות,  תמותת  שתהא  צמיך  יאה  ששי ומ  מתה  לתו  ויצא 

שיומ מלא התוט יהיה שי ומ ההתתה לת' יאות לתל צת למאש ולתקו אומך ט' 

 תשות תמותת ת'  תשות, וליי שאיו מקום האומך יתו  צמיך שיתיתו מתתלת 

מתהימם  אתי  ותתה  תאמצ ,  ת'  תשות  תמותת  התקו  שתולת  המאש  ת  יאת 

והתתמתים למוטת תתה" ו "ש. ו "  תיימוש תה הש מ לש "ת )ש"ת אות ק'( 

ותתתמי האתמת ) מ' ל"ו ול"ת( ואתמ"ל.

105. מאה ל יל ת"ת שם  מ' תקו.

106. מאה ל יל ת"ת שם אות א' ) מ' תצט תה מה(.
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יג. עמוד קי הערה 158.

יש לה ימ ממ"ש הש"ך יו"ת )תי' ל"ת תק"ט( "ומ"ש תמ"ק הייתו התהות 

תמ"ק, ותו מציתו המתה י מים שהיותקים תיתו להתהות תמ"ק תשם תמ"ק" 

 תת"ת ו "ש. ו "  שו"ת יותף אומץ )תי' מ"ת( ומתת"מ או"ת )תי' ת"ת אות 

תקותץ  תת"ת  ומ"ש  ל'(  אות  התהות  ) מך  התימים  תלק  התתולים  ושם  ת'( 

אוצמות ימושלים )תלק מת"י  מ' קי"ט(  "ש.

ומש"ש  ות ת תיו תלות תתת התתטמ –  ייו שו"ת מו השמים )תי' מ"ת(107 

"ו ות שאלתי  ל מה שאתו מתיליו לי מים לה תימ ת מ תתיתות התמוו, אם 

תשמתה  אתול  לך  והשיתו  לתתתילה.  מותמ  תה  אם  או  תתתות  תימה  תו  יש 

לתמך ושתה תלת טות ייתך תי תתמ מצה הא' את מ שיך". ו "ש תה מה א' 

תאומך.

יד. עמוד קיט וקכ.

תשל"ת  תימושלים  ותתיתו  תתיתו  תתמ  מתות  ישתים  מ"ת  תותיות  התה 

יתת  ם תימ תתושי תתמא  מ"ת מתות, ו ייתתי שם תתף )ת'  "א(, ולצ מי 

שם תתיוק תתמ תתת"י  ת תף )ת'  "ת(  "ש תתה"ת  מ' ל"ת. ו  "ש תת"ה 

לאתומי מ"ש תתי יאות המאש אי שמי תמתימיים ת יו ת מ ותו לתתי מלקט 

ומהיטתי ות' תמית"א היה תוהת שלא לתלת תל המאש איילו תמתימיים  "ש. 

תומה  אומ  תקותץ  תאמותה  תת"ת  מ"ש  תתמם  ייו  מי  התות'  יתקי  ]ואותות 

)אלול תשל"ו( ותתוף תימ ציוו לתיש צתי מיתיתי המה"ת מהמ"ם שיי למו 

ת"ה  ת"ת  )תי'  ת"א  תיים שאל  ו שו"ת  ואילך(  ) "ש  מות ש "ת  שליט"א 

איתמא( ות"ת )תי' מ"א אות ת'( ושו"ת תתמ יהותף )ת"ת  "ת אות ת'( ושת"ת 

תללי היותקים )תי' ט' אות ת'(. ו "  שו"ת מלת"ת )ת"ת (  "ש ואתמ"ל[.

טו. עמ' קע.

ת"ל, שאיו לתמוך  מ"ש,  תתמי המ"ת תאמ  שק  תמ"ו  ל  מ"ש מ ת"ת 

מאיתי לתתות קצת תתה, תי המוצים להקל תומתים  ל  תותו תמ"ש  ל הממ"  

ת"ל, ותמה שת' לתלק תתה תיו א"י לתו"ל, ומ ת"ת תמ"ו התיא משו"ת תתמי 

יותף ושו"ת מתתת אל תמ מ"ש  ל יתקו.

107. מאה ל יל ת"ת שם אות ת' ) מ' תקה(.
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שיימים  תשיימי  יו"ת,  יותף  תתמתי  ת"ל  התית"א  ת"   מ"ש  להותיף  ויש 

שתתת  תאמ  שק  לת ל  מאמיה  ליה  "שמי  ותל"ש  קי"א(108  )תי'  שתתוה"ת 

ותתמתו  תתמיו  יותף תתה  תתמי  והמת  התקו  י"י התות  לתלת  תתתו"ל  תיף 

ומתי לה אמותא  ש"ת". ותתמ תות  שהתתית"א ת"ל לשותו לשוו של תהומית 

ואיו תמתו לתתות תלשוו קשה )ותמו שהתהימ  ל תה תתמ"ק תתתומיו ואתמ"ל( 

ותתות , ותו תתת המת שת"ת ת"ל )מ ' ו' תלל ל"א( "ותתמ יתו  קתושתו ו תותו 

תממ יותף צתיקא, ממו התית"א ת"ל, לא תתה לתו ולא הלך תתתולות ותילאות 

לתתמ קשות  ל תתי תילו וקל ותוממ  ל המתתים שקתמהו". ות"ת ש"ת התאוו 

מוהמי"ת ת"ל תשו"ת מת י לים ת"ת )תאו"ת תי' מ"ת(  "ש. ותאו ת' שמי ליה 

מאמיה והתו. ]ואתת ת  שתתימו שם התתולים לא התתימו תלל, להמ"ת תאמ 

 שק ת"ל, לא תמ ' תימים ולא תמ ' תתולים  "ש ותו"ק[. ו "  לתתית"א ת"ל 

תמתתיק תמתה או"ת )תי' ל"ו אות א'(  "ש.

ו "  שו"ת שתות י קת ת"א )ת"ת קת"ו( והותא תית"ש תו"מ )תי' מת"ת 

אות ת"ת( ושו"ת מ ק"א מהתו"ק )תי' יו"ת( ותת' מאומי אומ תלק אומ למו ת 

)תקת"ת  "ת( והותא תתה"ת יו"ת )תי' קי"ט אות ת"ת( ושו"ת ית הלוי ת"א 

ושתת  צ"ט(  ותי'  ת'  אות  ת"א  ותי'  יו"ת  )תי'  יהותף  תתמ  ושו"ת  קי"ת(  )תי' 

אתים ממתתי תותית ת"ל )תף ת'  "א( שתולם תתו יתקי המ"ת תאמ  שק ת"ל 

תהמתה מתשותותיו  ש"ת, ו "  תתה תאמתות תיים )תייתקא, תי'  מ"ת אות 

ת"א  "ת(  )תף  תות  תית  ושו"ת  ה'(  אות  קצ"ו  )תי'  ת"ל  למו"ת  ותה"ת  א'( 

ו מ"ש האתמו"מ ממותקאטש ת"ל תאות תיים )תי' ל"ו אות ת'( ותו"ק.

ותאמת ילא התתמ תהמי המ"ת תאמ  שק ת"ל הוא מתתולי תלמיתי הממ"  

ת"ל, ותמ"ש הממ"ש תימותתי ת"ל תהתהותיו לשה"ת )מ ' מ' אות ת"ט תף ת'( 

ותיצת ת' תו  ל הממ" . וצ" .

טז. עמוד קעד.

תמ"ו מת' משתת תתמים שת' תאיתו מותו תיצת שמי  מה שהתיא מ ת"ת 

לתתת תתקתו ליתי אמוו הקותש  "ש.

ת'  שתיימוש  ת"י  המו"ל  ת'  ת"א(  )תלק  ימושלים  אוצמות  תקותץ  התה 

תתיתים )תיות יולתאה תקמ"ת( התימתא תת"ת "מתתת תתקתי'", ומ"ל א י"י 

108. ת תק תם ל יל ת"ת תוף ט תה ומ תה ה ) מ' תממת(. 
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תתקתים  מתתת  והיה  תהם  תתות  תוהת  היה  א י"ת  מתקתים  יותמ  תתם  שהיה 

ו ות התיא  והוא היה הולך אתמיהם  "ש.  שילתו ליתיו ליתי אמוו הקותש, 

מהתתתת התתולה או"ת )תי' ק"ת( שת' "ושמ תי שתך הוא מתהת התתם השלם 

תתית ו תיו תמהמ"מ אלי תמ תו שושו תמ"ו שתתל יום ששי אתמ תצות מתתת 

הת"ל  המימש  ותתמי  ת"ת,  לשוו  תישט  והוא  הקותש".  אמוו  ליתי  תתקתו 

תתוקים וצ"ת. ו "  להמת ילא יו ץ ת"ל תתימו י לתו תתיתים )תף ל"ת  "ת( 

תתה.

יז. עמוד קפה.

ת"א  תוימ  תית  תת"ת  מ"ש  יתים,  ייו  תו  שתלו  ת"ל  י ת"ץ  תתומ   ל 

) מ' ת"ת( ות"ת ) מ' ת"ת( ותקותץ אוצמות ימושלים )תלק מט"ת  מות מת"ת 

תה מה(  ש"ת. ותא ליתי ת ת ת' שלתו מלתים )מתתת יתיתי מהמי"צ התתלמ 

שליט"א, תתמה לו אלוקים לטותה( ושם תתמ"ת ה ימ שאיו לתמוך  ל תתומ 

י ת"ץ התתש  "ש.

ח"י. עמוד רכג.

תשו"ת  תת"ת  תשותה  ממתו  שתתיתה  להותיף  יש  ת"ל,  התמ "א  תת ת 

מ ק"א מתת"י  "ש )תי' ת"ת( ומ"ש המת המו"ל ת"י תתוה"ת  ש"ת109.

יט. עמוד רלג, בדברי הגר"ח פאלאג'י ז"ל בנדון זה.

ל"ת(  )אות  מתיים  צואה  תתימו  תתמיו  תתיאומ  קצת  ל ייו  לתי  תתתי 

אם מיימי תת מ או לא, תשם תתת "מאוי לתל תתתמי התתי תתתיות תיתקשמו 

תתמיו שם  והתה מתיום  ותו'",  תקתו  יקמאו לת"ת למי שמתלת  לתל  תאתתות 

ושו"מ  להותית שמיימי תמתלת תת מ.  יש  לת לשות"  תיתו  יש תקוה  "אולי 

התמת תמומ לתה שתתם מתלת תקתו תתתמי מהמת"י ת"ל תוותתו למתלת תת מ, 

והוא ממ"ש מהמת"י ת"ל תשו"ת תיים תית )תי' צ'( ותל"ש "שאלה, מי שתלת 

תקתו ת ימ טומקיאה שלא תהתו לתלת תקתם, ולא תא מית המתתים והת"ת ל שות 

ותא  אותו,  והתמימו  ולומתיה  תתתות התומה  תלתל  ושות את"ת  תיו,  לו שום 

לתקש מתילה  ל מה שתלתל ושי שו לו התמה, ויש מ תתים שלא להתימו  ת 

שיקתל  ליו שלא יתלת תקתו שהוא איתומ תומה, ויש תולקים תתתמ תאם אתתתו 

109. הותא ותתתאמ תם ל יל ת"ת י"א אות ת ה מה 37 ) מ' שתת(; שם יי"ת תוף אות ת ) מ' תקיט(.
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לא תתימ לו התמם לא יקתל  ליו תה ]שלא יתלת תקתו[ ויש תשש שיימוק  ול 

ת"ל "תשותה, תמי  התומה לתממי",  תת"ת השאלה, והשית התאוו מהמת"י 

ולתו אתי א שה ישמ תתמ, תתתתלה  לי ששתי התתות תתתוותו לשם שמים, 

יתמו תו י ם אתת ושתיה ושלישית תשלשה ימים שאיו מתימים לו התמם  ת 

טיי,  ייקמ  תי  לאו שמואים  ואם  מוטת,  ואם שמ   תקתו,  לתלת  שיקתל שלא 

מוטת שי תומ  ל איתומ תה ולא יצא תוץ מו השומה ל תומ  ל תמי"ת מצות" 

ותו'  תת"ת ו "ש. המי מתואמ תאמ היטת תתתם מתלת תקתו שתלשוו מהמת"י 

ת"ל הייתו מתלת תקתו תת מ ותו"ק, ותה תמ"ש תמתתתי המאשוו אל מ ת"ת 

תמ"ו.

תתה,  תתמ"ת  ת"ל  מהמת"י  תתמי  תת"ת  התאתי  המאשוו  תמתתתי  ושם 

ו תה מאיתי, לתאוו משאלותיקי מהמ"א התהו ת"ל תתימו טהמת המים, תלק 

שיומי טהמה )מ ' מ' אות מ"ת( שתתת "ת' המת מתלה  מוקות תתמ קתושים, 

והתיא תתמיו המת ויותף אתמהם תתמ ויקמא )תי"ת  "א( ותל"ש "תל מי שיש 

לו תלומית ותל מי שמתלת תקתו ולותש תתתי תוים אתומ לקמותו לת"ת שתאממ 

ולמש  אממ אלוקים מה לך לתימ תוקי ותו' ו ם מתאיים תלקך, וא "י שאיתו 

תואף ממש  "ת. ואיו התימ מצוי אצלי לת ת אם תוותתו שיש תו התך תלת 

תיתת, תמותתק לאיתשי תהוא תוי המואת תתוקי תומת ישמאל ואת הוא תאתומ 

לקמותו תתתלת הוי תתקה, או תילמא או תה או תה קאממ, ות ת מתתתמא למיממ 

תאיילו תתתא מהו קאממ, תתוף תוף תמאה לתל ת ת ההיא תהוא מואת תתומת 

שתתומה,  לאויו  תמשה  ת ותמ  ל  תת מ  תקתו  שמשתית  תמי  ותימט  משה, 

ואתומ להתתימ לו יתים תל שתו שי לה לקמות תתומה ולוממ לו תתק, ואתומ 

יתי  שאת  ותתית  מת"ל,  תהות  תו  יתיו  תהמתתתל  מש   אתם  תיתי  להתתתל 

מש  לא טות, ותיותא ממיא  ל תתולי ה ימ ל שות להם תתיותות תאלו ותיו"ת 

 ת שישותו אל השי"ת, ומיתה תאיו ת תשים  ליהם ת"ו ת ות שאיתו שתים, 

תתיוו שהקת"ה מואה שהם מתיישים אותם תתמה  תייתי תתיותות תתי שישותו 

ולא שת הוא מש  ת ותו ימות ת"מ, ואממו תאתות )י"א( המתק משתו מ  ואל 

תתתתמ למש , וא"ת איך תתתתמ  מו להשלים השת ה  ולים לת"ת, ויתמית 

",  תת"ת,  ותו'  ש"צ  להיות  יתול  מש   תשהוא  וש"צ  תמתו,  ל תות  אותתו 

מהמת"י  תתמי  התיא  ת"ל  המתיה  המת  ושם  ת"ו,  אות  ת'  תמ '  למ"ש  וצייו 

ת"ל תשו"ת לת תיים ת"ת )תי' ק "ה( שת' "תמי שמתלת תקתו שאיו לקמותו 

לת"ת שת' תתימ מאשית תתומים )תת"ת  "ת( הייתו להומאת ש ה", ותתת  ליו 

תתמיו  תמיש  תתתת  תיים,  תלת  לשיטתו שם  הולך  ת"ל  "ומהמת"י  ת"ל  ה"ה 
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"תמאה ותאי תמש   ותמ  תימות שאיתו תתלול שתת תמותמ לקמותו ו ולה 

למתיו שת ה ותו' אלא שאם תאתו לקותתו ושלא להתתימ לו יתים תתי שיתתומ 

מותמ"  "ש, ואתי מאת תמיהא לי מילתא טותא, ו ות תתמאה תמהמת"י ת"ל 

תותמ תתמי  צמו למ"ש תשו"ת תיים ושלום ת"א )תף ל"ה  "א( ששם תתת 

"ואם תאתו לתוו אותו למש  תה ה ותמ  תימה תית ממה והתמימו אותו ולא 

ציית תיתא תותאי תאיו לקמותו לת"ת ות"ת", המי הוא ת"ל מתמית ואוממ תאם 

 שה תית ממה תאיו לה לותו לת"ת, ואיו לך  ושה תית ממה תמו המתלת תקתו 

ותו', ולמות י אתי צמיך שהמת התתול ת ל  ת ותמ תתמשה לאויו תתל י ם 

טהמת המים תמ"ו אממ אלי תאף תיש יותקים תתתמי תמוממ ותו  ותמ  תימה 

תתשלמא  לה לותו,  תאיו  תתמתלת  יותו  תהם  אישמ  לת"ת,  ל לות  תמותמ 

 ותמ  תימה שאיתו תיתמ ותמאה ת ת שהוא  ולה לת"ת תוף ה תימה ש שה, 

תקתו איך י לה קמ"ת מתולת ו ומת ליתי הת"ת, הא ותאי תהוא  אתל מתלת 

ת למו  מתלה  מוקות  המת  ותתמי  ותית"ת.  הקתושה  ת"ת  לתומתיתו  תתיוו 

ממהמת"י ת"ל, ותוותאי אם היה  ולה תתתמותו תתמי המ"ת מתלה  מוקות היה 

מהמת"י ת"ל מתתים למ"ש המת טהמת המים"  תת"ת המת המתיה ת"ל שם. 

ו "  שו"ת לתושי ממתתי מהתומה תליתאה תאו"ת תי' י"ת.

ואותות ש"צ שמתלת תקתו110  ייו למהמת"י ת"ל תתימ התיץ תיים )תי' 

ת"ה אות י"ת( שת' משם המ"ת תתות תתמים תאיילו המתלת תתם איתו מאוי 

להיות ש"צ תאיתו תשלמות תיקתא ות"ש תת מ ת ותמ  ל אתומ תומה תותאי 

יתול לש"צ ו ייו מתתת אהמו )תלל י"ת ת"ת( ו ות  "ש תאות )א' ת' ו' יו"ת 

י"ט(  )תי'  ת"י ל"ת ט"ל י"ה(. ו "  תתה תשו"ת שואל ותשאל ת"א תאו"ת 

תש"צ המתלת תמתימים ת יו ת מ  "ש.

ת'(  )תי'  מתיים  תשותה  קותטמת  תיים  תתתתי  ת"ל  למהמת"י  ו ייו  ות 

תשותתו של המתלת ייאות התקו  "ש וממת לתימיו תיש תיים ותותתת תיים, 

תתתמים  האמיך  שם  ותוותאי  קתשו,  שיתי  שית  תו ם  למאות  תת"י  ואיתם 

היוצאים מלת טהומ תתה. ו  "ש )תקת"ו  "א(  "ש.

ות' מהמת"י ת"ל תתימו מות תיים או"ת )תי' מ"ת תתק"ת( שת' "ומתים 

ישליתם  אלא  התתמ  תתוו  ולא  התימ,  תתוך  התתלשים  תקתם  ש מות  תותתים 

למקום מוצת "  "ש ותמתומה שתם תת' י לתו תתיתים התהימ  "ת, ו י' לש"ת 

110. מאה ל יל ת"ת יי"ת אות א.
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ו י' תמיש תתמיתו תת"ת מה  )תי' ש"ו(111.  התמי"ת ת"ל תשו"ת תומה לשמה 

שהתאתי  ות ממהמת"י ת"ל ת תיו תיתול התקו מתימו  יתי תל תי. ו "  לו 

ת"ל  מהמת"ף  ואתיל  "ת  שמתתמך  תת"ת  "ת(  מ"ת  )תי'  תיו"ת  לת  תתקקי 

תמתתם לתות. ואתמ"ל יותמ.

כ. עמוד רלז, בדברי הגה"ק הר"ב צמח צדק זלה"ה.

ת'(  )תי'  תיו"ת  ת"ת  יותף  שאמית  תשו"ת  ת"ל  יתית  לתמ"י  מאיתי  התה 

ת"ל  ויצא ליש  ממו  ת"ל  שהאמיך מאת לתלוק  ת"ק של התה"ק צמת צתק 

ואייתי תטמית התהמ"ת ת"ל תתה תתמ תאמותה  "ת הצ"צ ת"ל, אך ל ת"ת יש 

התמו  ולקוצמ  יותף,  תשאמית  שם  תתשותתו  ל מות  ת"ק  מקומות  תהמתה 

אוממ ת ת, שמ יקמי תתמיו שם תמה שתתת הצ"צ ת"ל שיש תמתלת ת יו ת מ 

איתומ מצת לא ילתש, תת"א ולא מציתו ת"ת תיותקים ותו' ותו'  שת"ק ) מות 

י"ת-י"ה ו ות(, ותמתתת"ה תתתמי הצ"צ ת"ל תתתו המתה מתתולי היותקים 

מ"ש  ותם  התתמים112.  לתיול  וא"צ  שליט"א,  טת  תמאמיה  תתימא  ותמתואמ 

התמ"י יתית ת"ל להותית שהמתה יותקים ת"ל תממו ת"ל שתמתימיים ת יו ת מ 

שמי ותלא תתולקים  שת"ק תאמיתות, ת"ת צ"ת תהלא מתו תם מתו האותמים 

ותמו שתתתאמ  ל יתי תל תימו תממ שליט"א וצ" 17. וליה"ת לא ית  התמיי"ת 

יש  ואף  הצ"צ,  תתולת  מל"ת(  ל  וצם  )ת מות  ת"י  ת"ת  שהתיא  ממה  ת"ל 

לתמוה תהלא התמיי"ת ת"ל תוייה תשו"ת ימי יותף תתמא תיו"ת )תי' ת'( ת' 

תלא תיתק ממו ת"ל והמתה מתתמיו ותלליו שם שייתים תמי לת"ת ותמו שימאה 

המואה ואיו להאמיך יותמ. ו "ש תתוף תתמיו )תשאמית יותף( מ"ש והתאתים 

תת"ת תמיש תתמיתו  "ש.

כא. עמוד רנח בדברי ש"ב הגאון מהרי"ח ז"ל, בעל 
בן איש חי.

אותי ו תי תמהתומה המאשותה של שו"ת מת י לים ת"ת תקותטמת תות 

ישמים )תי' ה'( תתיתה תשותה תתות  לתלות ש מ תיה" , ומוהמי"ת ת"ל תתוך 

תשותתו התיא תתמי מתיתו האמית"ל תש ה"מ )ימ' קתושים( שאיו אף לתלוש 

111. מאה ל יל ת"ת יי"ת תתית ת תאמותה ) מ' תקתת ואילך(.

112. ת"ת תם ל יל ת"ת ט תה ומ תה א ה מה 85 ) מ' תקצת(.
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ש מות תקתו והותיף תהייתו תוקא תשתולש או  וקמ השי מ לתממי אתל תתותך 

איו לתוש  "ש. ותשמטה תשותה תו משאמ מהתומות, שמ תי שהט ם תי תמומ 

הוא שאיתה ממוהמי"ת ת"ל תא"א שהוא יתתות הייך תתמי מתיתו האמית"ל תי 

תתמ תות   וצם  תות תומתו תתתלה ותתתתמ )ותמ"ש תשו"ת מילי ת תמא )תי' 

האמ"י  ותומת  תקתלה  תקי  א"ת  תו  ת ל  ת"ל  תמוהמי"ת  תתומתו  יו"ת( שאיו 

ת"ל תמוהו  "ש( )ולייתך השמיטוה תמהתומות התתשות. ול ת"ת אף שאיתי 

תתאי, איו תתה ט ם מתייק ליקיק תתשותה תו שיצאה מתתי"ק תמוהמי"ת 

ויתתו שהוא התיו אתמת תתתמי האמית"ל ותימט שלשותו שם ושמושי  ת"ל, 

הלשוו )תמו שתתת "שת"ת האמית"ל תש מ ט מי המצוות" והוא יתית תלשוו 

מותלט  איתו  לתתמיהם  וההתמת  ת"ל.  למוהמי"ת  שהוא  ממאים  ואתמ"ל(  תו 

ולתותמא מאה מ"ש המה"ת המת"ך ת"ל תת' מ שה תתים התת"מ ) מ' קט"ו  מך 

תתיהו, ת"ה אמתם( ותתיו, ו "ש מ"ש תת"ת. ותו תיו"ת תמ"ש מוהמי"ת ת"ל 

תשו"ת תומה לשמה )תי'  ת"מ( ותה תלא תהאמית"ל  י' תמתי יותף יו"ת )תי' 

מצ"ת( ותו מ"ש תשו"ת מת י לים ת תיו הלל ואתמ"ל113.

ו "  למוהמי"ת ת"ל תתי תיתול התקו ויאות המאש תתימו תו איש תיל 

ת"א תתמושים לשתת תתומ )תף ת"ת  "ת(  "ש, ו ות שם )תף ת"ת  "א ו "ת 

שתם  ותמתומתי  )תי"ה  "א(  ת"ת  תק"ת  תתתיהו  ל  ותו  ל'  "א(  "ש.  ותף 

תתיאומו לאתות תתמ תתה.

]הוספה	לאחר	זמן	:[

לאומ  ושא"ת, תתימו שיצא  תי  איש  תו  ת"ל ת ל  לתו"ת מוהמי"ת  ו ייו 

) מות  שם  התש"י שתתת  לתיים  ל  אומת  ת'  והוא  ממש  תה  תה  מתתי"ק 

מ"מ( להתתימ מתו  תהתו שלא להתתימ תימי ה וממ ותתת תתוך תתמימ הק' 

תה תם ש מות המאש צמיתיו תלות תי הם ממותמי התוף, תמו ה מלה  "וליי 

שצמיתה קצוץ מיתי שהיא מותמי התוף, תו האתם תתמא תש מות המאש תתי 

113. אתל תתימו "שו"ת תומה לשמה" תי' מטו, תתת התאוו מוהמי"ת תצ"ל, ת ל "תו איש תי", ת צמו 
: "תללות תקו  ליוו הוא תתתתוו ותמ"ש ממו ]האמ"י ת"ל . . ולתו מאוי שתם תתקו התתתוו של אתם 
התתתוו לא תת  תו ית לה תימ הש מ לא תמתימים ולא תתם . . אם הש מות של תקו התתתוו אמותים 
המתה וקשה  ליו . . אישמ לקוץ מו האומך שלהם . . משא"ת תתקו ה ליוו תתתל אויו אתומ לא תת  

תו ית".
תאמותה  "ת התתית תשו"ת מת י לים ת"ת התת' – מאה לקמו "הותיה ה" תתשותת הת"מ י קת משה 

הלל שליט"א שהאמיך לתלוק  מ"ש התאוו מתי י קת תיים תוימ שליט"א תאו,  "ש.
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שאת"ת יתוקו  "י אתם שיותמו הש מות  "י תלות תיתי אתם, אתל ש מות 

התקו שתתתם הקת"ה תאתם אתמי היותו שלם תת תו איתם תתשתים למותמות 

תשתיל  תאתם  הקת"ה  תתתם  התקו  תש מות  אתם,  להתימם  "י  שצמיך  התוף 

היתומ, תמ"ש התמת יתים תקו",  ת"ל114.

כב. עמוד רס"א בדברי רבינו החפץ חיים זלה"ה.

שמ תי ממ"מ ליתממו שליט"א מייתתק שהוא למת תישיתת התיץ תיים 

תמאתיו ת מך תשתת תמי"ת, ואממ שהיה תמו שתתמ התיץ תיים תלה"ה אותות 

תיתול התקו וי ם אתת אתת תתקתו ואממ "איתי אוממ לתתל תקו תשלי, מ"מ אף 

שאיו אתת תשות אצלי שמתלת תתמך איתומ תלילה, אתל מתו  להתיא  צמו 

תתמ  ת"ל ש י"מ  תתמתו  היה שלא  ותה  איתומ"115.  תתמך  ליתי תשת שמתלת 

ת תיתי לימות תומה ושמימת היה ות"א לתתמו ו ות שמ תי ממתו תתה, ואיו 

להאמיך ת ת.

כג. נספח להנ"ל אות י'.

תמתתתי הקותם אל מ ת"ת ת"י התאתי תתמי התתית"א ת"ל שתמת תתתמי 

ייו המשוממ שתילת תקתו תת מ ותו',  "ש תאות י' מה שה ימותו תתה, ו תה 

יצא לאומ מתתש תימ לתם מו השמים מתתתו הממ"א ת"ל ותתויו צומיו תמשות 

מהתתית"א ת"ל תוייה, ומצאתי שם תת"ת תת"ת תתמשה לשתת תשותה )תף 

 "ת מ "א( שתתת "א"ת אישמ לממות תמ"ש תתימ ייו המשוממ תהוה  ותתא 

תימי מתיתו יהותה התתית ת"ל שהי'  שימ אתת מתלת תקתו תת מ והמת ת"ל הי' 

מותיתו שתתל י ם הוא  ותמ תתמשה לאויו ותיית תמשה מלקיות, ואם תה 

י שה י מיים תשתו  תיית  שמה מלקיות ותשתה ת מך תמש מאות מלקיות, 

תתימתתו  ותוק  ותו'  "ש  התמומ"  ה'  תילול  הוא  וו  תימהתיא  ואם  ושה 

וצ" , ואתמ"ל ת ת. ] "  לקמו אות לת[.

כד. ח"ב פ"א )"מכונות גילוח"(:

]מאה לקמו "הותיה ת", תיוו ו, אות ת[.

113. מאה ל יל ת"ת יי"ט )""התמת יתים – תקו"(.

115. מאה ל יל שם י"ו )"תשת וממאית  יו"(.
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כה. שם.

ט'(  אות  ת  )מ '  תיו"ת  תהותה  תמית  תתימו  ת"ל  מהממ"ך  התאוו  תתת 

תמתימים  תותיות  ואיתם  מתותות,  תשם  התקמאים  תלים  הותאו  אלה  "תימיתו 

שהוא תותיי אלא הם תימתים )ות מתית תקמא מאתוא'מ( ותיתם תתיו ת מ ממש, 

ויש הטו ים שתושתים תשם מתותה אתת הוא ואיו מתתילים תיו מתותה תותיית 

למתותה תימתת, ומאוי לתמשתים לה ימ לתת הצתומ  ל תה, תי המתותות שאיתם 

ללתת  ואיו  מה"ת,  ואיתומם  ממש  תת מ  תיתם  תותיי  שהוא  תמתימים  תותיות 

אתמ השם אלא אתמ הי ולה, ואם הי ולה י ולת ת מ המי תיו ת מ יש לה" 

 ת"ת ת"ל. )ולתתמיו אלו ה ימתי ת"א ת"י(.

כו. שם אות ג'.

)תי'  יצתק  תמ   "ותתשותות  תתת  ת "א(  מי"ו  )תף  מלתים  תתימ שלתו 

י"ת( תו תמי שתילת יאות המאש תמתימים ת יו ת מ שתתמ שמותמ ל שות 

הוי  שותת  מותמ  תאוממ  והשית  תשותה,  ומתקש  איתומ,  שהוא  לו  ותות   תו, 

)תט"ת יו"ת תי' צ"ט תק"ט( וצמיך לקתל תשותה ת ושה איתומ תשותת, והקל 

קצת תתשותתו י ו תלהממת"ם איו איתומ אלא תת מ  ש"ת, המי תשתתת  שה 

ת י תימה",  ת"ל השלתו מלתים. ]ואיו התימ הת"ל תתת יתי למאות מ"ש, 

ואולי תו שם תם תתי תילוה התקו, ותם מ"ש תאממ מותמ שותת הוא, איתו ישוט 

תלל, ו ייו מ"ש תתה התאוו אומ ה ולם מוהמ"ת וואלאת'יו תלה"ה תתשותתו 

ו "  שו"ת  תומתו  ת'(  "ש  יתות  )תי'  ת"ת  הלוי  תית  תתוף שו"ת  שתתיתה 

תיים שאל ת"א )תי' מ"ת( ושו"ת מהמ"י אתאת ת"ת )ת"ת מת"ט( ותומת תתם 

המת  תתמי  ותיום  תאו,  ואתמ"ל  ואילך(  תמ"ת  "ת  ת'  )תי'  ת"ל  יתית  לתמ"י 

שלת"מ צ"ת[.

ו ות תהך מילתא  ייו להתאוו תמ מ מתי מוית תומו )תלשוו תו"ת התמי"ת 

ת"ל  וואלית  תו  יצתק  מוהמ"מ  ת"ת(  ת"ת  או"ת  ת"ת  י לים  מת  תשו"ת  ת"ל 

תשו"ת ויאממ יצתק ת"א )תיו"ת תי' ת' תף ל"ת  "ת( שתתת "ו ל מה שמתלתים 

היאות תמתימים ת יו ת מ, תלילה להתימ תתה, ומ ולם לא שמ תו ולא מאיתו 

 ושים תתה אלא שמתיתים המתמק  ל היאה ותותתים תמתימים, ותתמ תה א"א 

לה שות ת יו ת מ, ותמ"ש התתתת התתולה יו"ת )תי' קי"א התת"י אות ת'( 

של  מתמק  אלא  "ת  להתתימ  שלא  שתוהת  מי  מאיתי  התתמותות  תתימ  ותתת 
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יוצא  ימא שמים  תה  ותתמך  תלל  תתשמ  תות ים  איו המתימים  תימים, שתתה 

יתי התייקות תולם". ו  "ש מ"ש אותות תילות השיה ה ליותה תת מ116 ותו 

תתילות תתת התמוו117,  "ש.

כז. שם.

מאה לקמו אות לת.

כח. שם פ"ה )"סייג ומיגדר מילתא"(.

תתוה  ל  המ"ת שלתו  )אתיו של  ת"ל  מולתו  יצתק  מוהמ"מ  התאוו  תתת 

שו" ( מ י"ת שאלותיקי תתימו התילא אמתות יושמ )ימק  שימי,  מות קי"ת 

תתתמ"ת( ותל"ש "ותתואם לתלת את ש מ מאשם יתוותו את ליתם לקיים מצות 

והשי"ת  מצוה.  מקיים  הוא  ומתיתה  מתלת  שהוא  י ם  ותתל  המאש,  ייאת 

תמשיט יתוא  ם אותם אתשים המשתיתים יאת מאשם ואיתם מתיתים אלא 

שלוש או תמש ש מות, ותמאה להם יאת המאש תמשא תתת. ואתשים אלה לא 

קיימו מצות יאה מ ולם לת ת תל היותקים.

"ומקצתם מקצצים קוצי התקו שיהיה תקתם שוה וישמ ולא יצאו הש מות 

לתאו ולתאו תמו שמשווה האומו את מתתת התית התקמא מטאטא, ו ליהם 

ולא  ממוו  התאת  לו  שאיו  והוא  ווו  השמת",  תמטאטא  "וטאטאתיה  תאממ 

מו  אתתם  "ואתתיל   : התתות  שאממ  תמה  מואתים  מות,  מ ות  אלא  תאוה 

הייך  ו ושים  ה'"119,  תמך  תמ   הם  תי  יתימום  מואיהם  "ותל  ותו  ה מים"118 

תוותת התומא. ותימט ת מי אימויה ותיו"ת שמתימים תקתם תת מ, ומתתילה 

היו מתלתים תמתימים ת יו ת מ, ו תשיו מתו תמו מתו הימוצים, שמתה להם 

יותמ  או  אתת  ש ה  להת תת  שצמיך  ת מ  ת יו  תמתימיים  לתלת  ההוצאה 

תהיתמ,  להם  ות שה  תשמם,  תל  ת מ  ל  וה תימו  תת מ,  ומתלתים  צמם 

ותיתיהם התאים אתמיהם תתמה להם שמותמ לתלת התקו תת מ, תתיוו שאתם 

 תמ  תימה ושתה תה ת שית לו תהיתמ.

אותו,  תקתו שמתתיו  ת ותש המשתית יאת  "ותמה היליתו תתמי המותמ 

116. מאה ל יל שם יי"א )"תילות השים"(.

117. מאה ל יל שם י"י )"ה תמת התקו שלא תמקום היאות"(.

118. מאה ל יל שם י"ת )"תקות תויים"(.

119. מאה ל יל שם יי"ט.
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ואת תשמתו יוציאו ממתו מלאתי תתלה התומים לימות, ותימו לתתמ לא תקייו 

יאת מאשתם ולא תשתית – מאשי תיתות ימות120.

תתתה  שתויתים  מיתי  והוא  תקתם  שמתימים  לתה  מ ו   ט ם  "ושמ תי 

תמלתותם מי שאיתו מתלת יאת תקתו. וייהם תתמ שווא, תאם תו תשהם תמלתות 

תומקיה למה הם מתימים תקתם, ואם תאממ שת תם לתתומ, לתשיתתמו ל ימם 

ויהא להם תתתה את יתלתו תקתם ליי ת תם, ולא י תומ תתמה לאויו תתל י ם 

שמתתלת.

"ותשתה תאת שתאו המתה אתשים מ ימ לאמתו י "א לקתו  תימתם תמתתתו 

הקתוש )ת "ת שאלותיקי( והיו תהם אתשים שמקצצים קוצי תקתם שיהא תקתם 

שווה ולא יצאו הש מות לתאו ולתאו ומתלתים יתיהם ותתת תמותם ואם איו 

ותו המתה תותמים שהולתים ושתים לשאמ  יתואו לאיתומ תומה,  אוממ להם 

אמצות והיו תויתים מתהת המ  התה, ותתממים אתשים המתה אתמיהם, ואתמתי 

תתתמ תלצי לתתומ  ליהם ו ל תימי ישמאל שלא י שה תתאת תישמאל, ושתת 

לשם ית' ששמ ו לקולי, שישמאל קתושים הם, ותל ה ם תשתתה, תולת קצת 

 שימי  ם שמותם תתה  ליהם ו תייו לא שמ ו אלי, ואם איישמ תילי אשתמ 

מתל ותיהם.

]א"ה  ייו תתימ התתמותות )תתמוו ו'( ותתויו תתת ות"ל "תל שתו תי מו 

התיו איו תמך לתטות ימיו ושמאל תאשמ תתתתו, ואיילו תתת התמוו תתמ ה ימ 

מתיתו יותה )תאתמת התשותה( שתל תלות צמית לא היו מ תימיו תו ת מ ות"ת 

תמ"ק שאתמ מ"ת  "ש"  ת"ל י ו"ש[121.

"והימא את תתמ ה' לא י תימ ת מ  ל תל תשמו ואתי אתי קומא תו: "ויתמא 

אלוקים את האתם תצלמו, תצלם אלוקים תמא אותו"122. ולא יתלת תלל לא 

תת מ ולא תמתימים לא למ לה ולא למטה ולא תשום מקום תלל ו יקמ תולת 

השי מ ש ל השיה המ תת את האתילה. ותיאה יתית תל מותת הצתתים שהוא 

תל השי מ שיש מו האותו  ת שליש המצת שהוא מקום התלק שיש תמאש 

120. מאה ל יל שם יי"ת )" ותשים"(.

121. מאה ל יל שם י"י.

122. מאה ל יל שם יי"ט.
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יותמ  יותמ  מ ל  מלמ לה  תותה  ושי ומ  תתתיים,  ומיתיק  המצת  ציתי  משתי 

מתותה האותו".  תל"ק של המ"ת אמתות יושמ ותית"ת. )ולתה ה ימתי ת"א 

ת"י(.

כט. שם פי"ג )"עונשים"(.

מאיתי לאתת קתוש מתתמ מוהמ"מ שלמה אל- מי ת"ל – ממתומשי תימת 

– תאתמת המותמ שלו, שאתמ שהאמיך תתותתת מותמ  ל מה ולמה תאה אליתו 

המ ה התאת שתומשתו מתימת, תתת "ת  והאמו תי מיתיתו היתה תאת אליתו, 

תמות  ותיתו תתלו שוליתו תתמתו  קיתתו, תי צתיק ה' וישמ אל תיתו, לא מלתו 

 תה ויתה לתתו,  ותותיתו הטו אלה ותטאיתו מת ו הטות ממתו, תי לא קצמה ית 

ה' מהושי תו, ותמתת המשיט התיא  ליתו את המהומה התאת והתמתה, מתה 

תתתת מתה, תתת היותתו לתושים מלתושיהם, הלתישתו תתתים שותים להיות 

תיתמים תתמיה ותות, ותל ה ם מואים, ותתת השתתת יאות מאשיתו ותקתיתו, 

יו"ת  "ת(,  )תף  ותו',  "ש  ומאשיתו תאתלים"  תקתיתו  לתתל ש מ  תתתמ  ליתו 

ותו  ות שם )תף י"ת  "א( תתת מהמ"ש אל- מי ת"ל "ת תמ האתת היהותים 

האומללים תתותים ל ם אתמ המותים תמושים ושלולים, ות תמ האתת תמוך לו 

תתי ה ומים והתמשים אותלים תשמתה לתמם מתללים תתלילים ומתהוללים, 

לותשי מלתושי  תומ"ת מוקיי מאש מתולתי תקו, מתת אוית אתתמי התה אותתו 

ולא תלתו תלתו ולא לקתתו מותמ ולא תתת תו ותו'",  "ש.

מתואמ יוצא שאתת התיתות לתלות ולתמוש תימת הממ והתמהמ ) יי"ש 

השתתת  היתה  ל  ותתמ"ק(  מלתים  לתימ  תהקתמתו  ת"ל  אתמתתאל  מהמ"י 

יאות המאש והתקו. ות"ל.

]אתת מתיתו התית"א ת"ל תשם התתולים תותת  "ת אתמת המותמ "תתמים 

תתמתים מתוקקים שת תיים",  "ש[.

ל. שם פי"ד )"מסירות נפש"(.

שתשאל  ת"ל,  מתתיקות  מהתה"ק  ט"ת(  )תי'  ת"ת  תו ם  אממי  שו"ת   ייו 

"ת תק התתימה מת"ל שלא ישא אשה  ת שילתיש את  צמו תמלתושי תתמי 

ולתלת התקו, אם מותמ  י"י התומה", י "ש מה שהאמיך ליליל אם היתה 

תה,  תישו  ל  י תומ  ל הת"ל, אם היה צמיך למתומ  התתמה שיהמת תאם לא 

ומתיק )תת"ה ומ תה( תתליא תמתלוקת מש"י ושטה מקותצת, ותתת "ומ תה 
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לאו  ותאם  תתמי  תמלתוש  וילתיש  צמו  תקתו  שיתלת  תתמה  שהמלתות  תת"ת 

יהמת, הוא תאמת קום ו שה שצמיך ל שות את ה תימה תיתים, מק שתיתם 

לתויו ולתלת תקיתו ת ל תמתו, א"ת התתמ תלוי תשתי הט מים ותמ"ש תלמש"י 

ת ל  ולתלתו  לתויו  שתיתם  תיוו  ולשטמ"ק  ו שה,  תקום  הוא  תי  אתומ  ת"ל 

תמתו, תם הוא  צמו מותמ לו ל תומ ואל יהמת" ותו', ושם תתוף תתמיו )תת"ת 

 "ת ת"ה תשותה( תתת "ותי אתו תוששיו מתמת לאו תלא תקייו, הלא יתול 

 "י תמים, אלא  יקמ התשש שלא ילך תתמך  תו"ם שיש צתי ות תתתמ ותה 

אתומ אף  "י תמים123, ו "ת תיתם לתוף" ותו'  "ש.

צא ולמת תוממ ה תיו ותו"ק.

לא. שם פי"ז )"מניעות מצד פרנסה"(.

תתת מהמ"א יאלאת'י ת"ל תתימ יתה את אתמהם )מ ' ל' אות ה'( "לא 

תשתית את יאת תקתך, תתתת הש"  תתתמ המ תת את האתילה תשיתיו מותמ 

לתלת, ומ  תלי ל מתלת תקתו תט תה תי לתתומ תותתיו לו שי ומ ימתתתו תתי 

שילמת ואם יש לו תקו ממ טים לו, וא"ת הוי לי' תתמ המ תת את האתילה, 

תט תה  תתיומת,  לשוו  תוקי  לתימ  לך  מה  ת'(  )מתמומ  תתהלים  תממת  ותה 

ותשא תמיתי  לי ייך תהוא תתמ המ תת את האתילה, ותה מומה יתים תתומה 

ללויים  יטומ  מקום  תאיו  שתתת  ת'  תאות  ]ו  "ש  תהלתה".  ת"ת124.  שלא 

המתלתים תקתם תט תה תמהמה יתתה המקתש וי תימו ת מ  ל תל תשמם  "ש 

ויש להותיף תתות  תי"א תהלויים לא ה תימו ת מ  תו ט תה,  מתו  אתו איו 

מ"ה(  "ש125.  )תי'  אומץ  יותף  תשו"ת  ת"ל  התתית"א  תתה  ו מ"ש  תקתם   ל 

שו"מ תאמיתות תתה תשו"ת קול מתשמ ת"א )תי' ל"ת(  "ש. ותימט צ"  אי 

לתשיתתה המקתש תמהמה תימ"א יצטמתו הלויים לתלת תל תשמם, ו ייו מ"ש 

הממת"ם ת"ל תיימוש המשתיות תת ים )יי"ת מ"ת( ותימ התיתוך )מצוה ש "ת( 

ומתמש התתול תמתתמ )ת' ת'( ואתמ"ל[.

ו ייו לתמ"ת יאלאת'י ת"ל תתימו התתות לתיים  ל תהילים )ימק ת'( מ"ש 

 ות תתיאומ היתוק מה לך לתימ תקי,  "ש.

123. מאה ל יל שם י"ט )"תם"( אות ת; שם י"ת.

124. מאה ל יל תיתיתת התיתומ תמתתתו של התאת"ת קאשוי שליט"א תתויו ) מ' 31(.

125. מאה ל יל ת"א  מך "תמומת התשו" ה מה 196 ) מ' קתט(.
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לב. שם פי"ח אות א )שליח ציבור(.

תתת התאוו מהמ"ת יאלאת'י ת"ל תתימ תתויה תיים,  ל תת"ך,  תמא )ימק 

ת' אות ת' תף מ "ת  "ת( "וי מיתו את הלויים מתו  שמים שתה ומ לה לתצת 

תקתו  תתמלא  מתותיתו  שתו  ת"ת  "ת(  )תף  תתוליו  איתא  ה'.  תית   ל מלאתת 

מאוי להיות ש"צ ולימת ליתי התיתה ולישא את תייו, ומאימתי תשמ ל תותה 

משיתיא שתי ש מות, מתי אוממ  ת שיהיה מתו  שמים שתה, תתתית וי מיתו 

את הלוים מתו  שמים שתה, ואיתך לתצת שאתי,  "ת.

ומאיתי להמת תתות תתמים שם תתתת תשלית צתומ המתלת תקתו איילו 

תתם איתו מאוי להיות ש"צ תאיתו תשלימות תיקתא, וק"ו תשהוא תת מ ת ותמ 

 ל איתומ תומה תוותאי יתול לש"צ ו ייו תתימ מתתת אהמו )תלל י"ת תי' ת'(.

ותלי"ת תת ימתו אתמימ י "א תתל תתי התתתיות השלותי צתומ הם מתתו 

תיקי  שמייהו וימאים את ה' תלא ישטי יתייהו תתקתייהו תלל, אך לתי תוקיי 

 ל התתים והתצמות תמתיללים שם  מתית ומתתה ולי מים תם תילת שתמית 

תקתו תשתיל שקולו  וקם להיות ש"צ מי שמתלת  תמתאתיים השתתים לשם, 

יותמ טות, והלואי שלא יקום תי לא תתמ ה' תתה, ותימט תשימצא אתמ תיתול 

להוציא המתים י"ת והוא ישוט"  ת"ת ת"ל,  "ש.

]ו ל ה ימ אתמימ את, מאה מ"ש מהמ"ת יאלאת'י ת"ל תתף התיים )תי' ת' 

אות ו'( "תאו תאתמימ תמצאו תמה ישיתות תתולות ותתותם ישתו מתתו תיקי  

שמייהו ואיו לך מתוא שלא ימצא תו ישיתה תתולה ושמה ישתו מתתו תתומאי 

ת ומקא של הלתה". ו "  שם )תי' ת' אות א' ותי' י"א אות ל"א ותי' ת"ט אות 

ת' וה'(,  "ש. ו שו"ת שואל ומשית קמא )ת"ת תי' קת"ת( "ושאלתי לתמה 

תתמים מוילתים מאתמימ והוא  ימ מלאה תתמים ותוימים", ותו"ק[.

לג.

איתמא תהא אמיתא לתמומי, תמ"ש מ ת"ת ת"י תתימו )ת"ת י"א אות ת' 

ותת"ת ט תה ומ תה א' אות א'( ות ות תמ"ק, תהמתלת  צמו תמתימים ת יו 

ת מ )למ"ת תמותמ ותיתק ממו ת"ל( מ ייל  צמו לתיק איתומ תומה תהיות 

שתילות פיאות הראש אתומ תמתימים ת יו ת מ למות היותקים )ות"ת תשו"ת 

יותף תי' קי"א ואתמ"ל ת ת( ומות  קול מתשמ ת"א תי' י"ת ו מ"ש תתמתי 

המתלתים תקתם מתלתים תם תמקום ייאות המאש,  "ש.
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ולתאומה יתול הטו ו לט וו תהמי ממו ת"ל יתק תשו"  יו"ת )תי' קי"א( 

אותמים  ויש  תת מ,  אלא  תיית  ואיתו  ותו'  שתים  הם  המאש  "ייאות  ותל"ש 

תמתימים ת יו ת מ, ויש לתוש לתתמיהם". וליי תללי ההלתה המתומים תיתתו 

תל שתתת תשו"  תתם וי"א הלתה תתתם, ותיתו  ומיומתם לתל, ו מ"ש תתה 

תתללים  ת"ל  תתהוו  לתמ"ת  תיים  ותאמץ  י"ת(  )תי'  היותקים  תללי  תשת"ת 

שתמאש התימ )תלל ת'(  ש"ת, ואתמ"ל תתה, ולי"ת תתתוו תיתו שתתם ממו 

ת"ל תשיטת הממת"ם ות ימיה ת"ל שאף תייאות המאש לא תאתמ אלא התילות 

התקו  תתילות יאות  ת"ל  )תתומך  ל ממו  ותת"ל, א"ת מאו ת תית הא  תת מ 

תילות  תתי  ת"ל  ממו  תתם  )לתמוך  "ת  הא  תמי  ת מ(  תית  ת יו  תמתימים 

ייאות המאש תמתימים ת יו ת מ(. תך לתאומה יתול הטו ו לט וו.

מיהו תל "ת תתמה תשותות תתתמ, ולא מת יא ליי מ"ש המתה אתמותים 

לתתמת  הוא  תושש  אותמים  יש  ת'  ואת"ת  להתימ  ת"ל  ממו  שתתם  תאף  ת"ל 

האותמים לתתתלה ותמ"ש מו"ת התת"ל תתף התיים תי' י"ת אות ת' משם המתה 

יותקים  "ש, ו ייו לתאוו מהמת"ך ת"ל תשמתת תהו ת"ה ) מות תמ"ו תוף 

אות ת'( תמות היותקים התתימו תו, ו "  לו שם ) מות מ"ה ו מות ת' ו מות 

 "ט ו מות ת"א( ו ות, ו ייו למהממ"ך ת"ל תתה תשו"ת שואל ותשאל ת"ת 

ת'(  אות  ת'  )מ '  למשה  הלתה  ותתימו  ת"ת(  תי'  ותיו"ת  ת"ט  תי'  )תאו"ת 

וצ"  תמ"ש תשואל ותשאל ת"ת תאו"ת )תי' ת"ה(  "ש ואתמ"ל תתה ותתתאמ 

תמק"א.

יותו  תתאו  י"ל  מ"מ  תתתם  הלתה  תל ולם  תת תם  לתולקים  אף  מיהו 

תהתה  אתומ,  ת מ  ת יו  תמתימים  אף  המאש  יאות  שתילות  תי"א  תהלתה 

 ייו תשו"  או"ת )תי' מי"ט ת"ט( שממו ת"ל התיא תתתם ת ת המית"ש ת"ל 

תתמתת התומל תייתים לאו תוקא התי אמת ה, תולים ותו' ותו', אלא אף תל 

"וי"א  ת"ל  ממו  תתת  ואת"ת  ותו',  תותל  שתיל  ליו  תתוו  תת  לו  שאימ   מי 

שם  התתמת  תלא  לתמך  וטות  תוקא,  אמת ה  התי  אלא  התומל  מתמתיו  שאיו 

תהתמ"י  ייאש  ת"ל,  ממו  ת ת  איך  ת"ל  האתמותים  ותתלקו  ומלתות",  "ש. 

ת"ל תשו"ת תית יהותה ת"א )תי' ו'( ת"ל תת ת ממו ת"ל תתתמת המית"ש ת"ל 

תתתתה תתתם, ואילו ת"  התית"א ת"ל תתמתי יותף שם )אות ת'( תתת  "ת 

ותל"ש "ולא ית תי מה יושי תו שהתיא ממו ת"ל תתמת המית"ש תתתם, אתמ 

תיימש ותיים וטות לתמך תלא התתמת שם ומלתות"  "ש, ותו יתק  ות תתימו 

מתתיק תמתה )שם אות ו'( ותתימו לתות אמת )תי' ת"ת אות ו'( ואתמ התמ ת 
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התתית"א תמשתו המתה אתמותים ת"ל ותמתואמ תתף התיים למות"ה ת"ל )שם 

ממו  תילה  תלא  היתא  תוקא  הייתו  תתתם  תקיי"ל  תאף  תתיתו  ת"ת(  "ש,  אות 

ת"ל היתו ת תו תוטה, אתל תשיש תילוי איך ת"ל לממו ת"ל לא תקטיתו תתתם, 

ת"ל תאיו תיית  וא"ת הוא התיו תמי תתתוו תיתו, תאה"ת ממו תתם תהממת"ם 

תתילות ייאות המאש אלא תוקא תת מ, מ"מ המי את"ת ת' וי"א תאתומ אף 

תמתימים ת יו ת מ ויש לתוש לתתמיהם, המי ותילה ת תו ת ת  ליוו תת"ל 

תי"א, ותמתואמ ל יל מתתמי התתית"א ת"ל. ]ותות  ת ת המתה אתמותים ת"ל 

תלתיתו קתלתו הומאות התתית"א ת"ל תהומאות ממו ת"ל ותמ"ש ש"ת התמ "א 

תומך ת"ל תתימ תתתי צתק משם מתו הוא תקיתי התמ"מ תיים תלה"ה ) יי"ש 

תת"ת תשו"ת  מות מ"ת ו מ' י"ט, ושם תתי' ק"י אות קת"ת( ו "  מ"ש תו"ת 

התאוו מתי יותף תיים תלה"ה ת ל תו איש תי, תתימו אמת תיים  ל התש"י 

) מות מי"ת אות א'( ותוק, ו "  מ"ש תתה התאוו מהממ"ת ת"ל תשו"ת ויתתמ 

משה )תט"ו ת "ת, ותט"ת מ "ת( ותשו"ת וי ו משה )ת"א ת "א ות"ת ת "ת 

ות"ו  "ת אות מ"ת ותי' י"א ותי' י"ת ו "ש תי'  '( ומאה  ות מ"ש תתה תת"ת 

תמתתתי שתת"ת ציוו לתיש צתי מיתיתי המה"ת מהמ"מ שיי למאו שליט"א 

ת"ו(  )תי'  אומץ  יותף  תשו"ת  ת"ל  לתתית"א  ו ייו  ות  ואתמ"ל[.  ש "ה  תף 

ותשת"ת תתללי היותקים )תי' י"ת אות י"ת וי"ת( ותו"ק.

 ות יש להותיף תהתא תו"  יותו שאתומ לתלת יאת המאש אף תמתימים 

ת יו ת מ ושתו תם ת ת ממו השו"  ת"ל והוא  י"י היתו  לתו תאף תקיי"ל 

היותקים  מות  ת ת  היא  הי"א  תת ת  היתא  מ"מ  תתתם  הלתה  וי"א  תתם 

)שם  ותשת"ת  י"ת(  אות  )תוף  השו"   תללי  מלאתי  תית  ותמ"ש  תי"א  קיי"ל 

אות יו"ת(  ש"ת וא"ת תאו שתתמ תתתתו שת ת מות היותקים תתילות ייאות 

ת"י תתימו תהמתה מקומות  ממ  ות"ת  ת יו ת מ,  המאש אתומ אף תמתימים 

 "ש, מתואמ יוצא תאף ת ת ממו ת"ל תקיי"ל תי"א ולא תתתם. ותו"ק. ]ו ייו 

לתתית"א ת"ל תתמתי יותף תו"מ )תי' י"ת אות ו'( תיתק להתמימ תתות' ולא 

תתות'  ת"ל  היותקים  תמות  משום  תוותיה,  תשו"   שיתק  הממת"ם,  תתתמת 

 "ש, תתיתו תת"ל תיש ליתוק תמוה"י להתמימ תאיתומי תומה אף תתת מ"ש 

תשו"   "ש, ויש תתה אמיתות ו "ש תתימ יתים תמשיט )אות ת'( ותתק"ל 

תתמ"ת ואתמ"ל[.

מתקתה תמילתא ל ת"ת תהתא איו לתמוך  ל תתמת הממת"ם ת"ל תהתיאה 

ממו ת"ל תתתם ותמשת"ת מתמה ט מי תמיצי ת ת"ה.
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ותלי"ת מצאתי לתאוו מהממ"ך ת"ל תשו"ת שואל ותשאל ת"א תיו"ת )תי' 

צ"ת( ש מת ממש תתיו תה אי קיי"ל תתתם או תי"א ואתומ אף תמתימים ת יו 

ת מ, והתיא תתמי התתית"א ת"ל תתמתי יותף או"ת )תי' מי"ט( הת"ל שתתלק 

 ם התמ"י  ייאש ת"ל תתיו"ת ותיים להלתה "תאם מאיתו  ושים תתתם ממו איו 

מקום להתמית להם שלא י שו תו ותו איו לה תיש מי ש ושה תתתם ממו ת"ל, 

אך יש להותי  תמתים תיש תששא תתה ושמאוי להתמימ, ותו מאוי לתל אתם 

להתמימ ל צמו, ותמקום שאיו תת ת"ת ייה ו ל יי מות איו תתמיהם תשמ ים 

י"ל תתתה"ת יש לה לים  יו תמוטת שיהיו שותתים ואל יהיו מתיתים וצ "  

תתה". ואף שאיתי תתאי מ"מ ל ת"ת תמאה  יקמ תיש למות ם ולהתמית שאתומ 

משום תהתא ת ת ממו ת"ל תת ת הי"א תאתומ אף תמתימים ת יו ת מ ותמתואמ 

מתל הט מים שתתתתו ל יל, ותו מתואמ תתימו תממ ת"י )שם(. ]ומ"ש תמוטת 

שיהיו שותתיו ותו' יל"  תתה ליי המתואמ תשו"  תי' תמ"ת ת"ת ותתה"ת שם. 

ו "  לתאוו מהממ"ך ת"ל תשו"ת שואל ותשאל ת"א תאה "ת )תי'  '( ותת"ת 

)תאו"ת תי' מ"ט ותיו"ת תי' קי"ת ותאה "ת ת"ת י"ת( מש"ש ת תיו תתם וי"א 

וממו תיים תיש לתוש לי"א  "ש ואתמ"ל יותמ[.

קתצי למיליו, תייה תיים ממ ת"י תימו היקמ תתתמי קהלת תוף תתמ התל 

תשמ  את האלוקים ימא ואת מצותיו שמומ. ו "ש תתמתום ותוק היטת.


הוספות	להערות	הנ"ל	שלח	הגאון	רבי	יעקב	חיים	סופר	לקראת	הו"ל	ד"קונטרס	המילואים"	

לספר	הנוכחי	בשנת	תשל"ט,	אך	הגיעו	לידי	באיחור	זמן,	ולא	נכנסו	בהקונטרס,	וע"כ	הנני	

מפרסם	החומר	החשוב	לקראת	מהדורה	השלישית126:

תת"ת יום ה' ת"ת שתט תשל"ט. ימושלים ת"ו

תתות מ לת יתיתי המה"ת תו"ת . . .

תמו"ה משה ווית מ שליט"א

אתתשה"ט וש"ת תיתיתות, אתמול קתלתי תימו הי"ת שי"ל תמהתומה 

שתי', ויישמ תותו.  צם ההוצאה שתי' של התימ מ יתה תי תתמי מ ת"ת 

126. שות התיית התאוו הת"ל ה מותיו הת"ל תתימו "תתתת י קת" ותתת ת"יתיתה":
"אמר הצעיר יעקב חיים סופר נר"ו: קותטמת תה אשמ תקמא תשם הדרת פנים הוא מתתת ה מותי אשמ 
תתית תתימ התשות התמת יתים תקו אשמ תל תולו  ותק ת תיו תותל התיות לתתל תקו והמקתץ תתותו תל 
תתמי מתותיתו תאותי התומות תלקם תתיים ת תיו תה ותתית תתיו יאמק שתת תשל"ת, ומאיתי לצמיו תאו 

יתת  ם שאמ קותטמתי ה מותי ואקוה שיהיו התתמים למצוו ליתי אתוו תל אמו".
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להיות  שתתה  ואשמיו  מילתא,  תהך  מת תייו  והציתומ  מושם,  ת"י  שו 

ממתתי המתים תתה.

מתויקת  וההתהה  )תתלקם(  ה מותי  שהתיית  לו  ל  מותה  התתי   ות 

ויישמ תותו.

ת"י  ומת  שמ ת"ת  השתי'  ההוצאה  של  תתמ  תיתת  ומאיתי  הואיל 

לשלות  לתתוו  מאיתי  ותו',  מילואים  קותטמת   – תיתי  צמו   – להוציא 

לך  ות תמה תתמים שמצאתי תת"ת תהך  תיתא ואקווה שיהיו למצוו, 

ותמצא להם מקום תקותטמת המילואים הת"ל, ותשו"ת לו מ תה . . ..

מתמו מציתי לשלות לו המותא לקמו, אלא שהייתי טמות מאות מתמת 

שת תה"י תתמתתי למאש ישיתה תאו ולא הייתי מויתה תל  יקמ, ו תה 

מאיתי שא"א להמתיו תלל ולייתך תתתתי לו תמהמה מהמצוייו אצלי, 

וית   ות שתתימ תתמוו למשה שהו"ל מ' יותף שוומץ ת"ל הי"ת, למלאות 

מאה שתים ליטימת התאוו תת"ת תלה"ה מצאתי שם )תתף ת"א( תמתתת 

היא  ותשותה  התקו,  יתי ה  ל תתלתת  תלא מ לי  ות  אתשים  תאותם 

ל ת"ת, לתמה  תיתים, אלא שתהיות שהמתתת תתות תציו תאיתיש ואתי 

איתתי מתיו שיה תאת לא ה תקתי התתמים תמתתתי תלקמו, ו ל תתמת 

משה ת"י תמתתי שיתיו מת תו מה צמיך ל שות, וממאה מקום אתי לך 

 "ש.

ובזה	הנני	ידידו	הדוש"ת	מברכו	בבה"ת
ובכל	מילי	דמיטב	להעית"ש

מצפה	לתשובתו	הרמתה

יעקב	חיים	סופר

לד. עמ' צ"ה ואילך. ]"רבינו יהודה החסיד"[.

מצאתי תת"ת ממתתיתא טתא תהך  תיתא, היוצאת מיי תתיתא קתישא תת 

מו קאמיא רבי יהודה החסיד ת"ל תתימ תתיתים )תימו תתתת"ת, תיות תמליו( 

ואלו תתמיו:

"תתתילה היו תתתתים לתית הממתץ להתי  תשתת, ותשמאו שהיו מתלליו 

שתת תתמו  ל התי ה. ] ייו שתת תף מ' ת "א[. המי תל תתמ שמותמ ותאיו ממתו 

ליתי איתומ יש לתו לתתומ  ל המותמ תתי שלא יתואו ל שות האיתומ, ותתוו 

ומקצתו  ת מ  ת יו  ומקצתו  ושיו  תמתימיים  התקו  לתלת  שמתיליו  תמתיתה 
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מתלתיו תת מ, יש לתתומ שלא י שו תמתימיים תתי שלא יתטאו"  תת"ת ת"ל.

ומתתמי קתשו ת"ל תמציתו למתים תמה הלתות תתולות והו:

א( תל תתמ שתליי  צמו מותמ הוא, אלא שיש תשש שמתמתו יתואו ליתי 

ת"י  ו ייו מ"ש תת"ת תמתתתי התתית תתימו תממ  יש לאותמו,  מתשול  ווו 

]ל יל אות א'[ ותקותטמתי אות י קת שתת"ת תתמ היום התתמ"ת ) מות מצ"ו( 

 "ש ותו"ק.

לתלת  ממש  תאתומ  תת"ל  יוצא  ת"ל  התתית  יהותה  מתיתו  מתתמי  ת( 

נמי  תער  כעין  דאינן  במספריים  שאף  אלא  ולא  ות  ת מ,  ת יו  תמתימיים 

אסור, שהמי תמיש תתמיו תתת תהיו מתיליו לתלת תת' אויתים והם א: מתימים. 

ב: ת יו ת מ. ג: ת מ. ומותת תמתימיים הייתו מתימיים תאיתו תת מ, תאלת"ה 

אלא מ"ש מתיתו יהותה התתית ת"ל מתימיים תוותתו למתימיים ת יו ת מ, א"ת 

הייתו ת יו ת מ תתקט תהמשך תתמיו, ומהו מתימיים ומהו ת יו ת מ, אלא 

ת מ,  ת יו  הוו  תלא  מתימיים  לוממ  מצותו  מתימיים  תמ"ש  תתאממו,  וותאי 

ותוק תתה, וא י"ת תיים תתוף תתמיו תיש לאתומ תמתימיים,  ייו תלשותו ת"ל, 

וא"ת ק"ו למתימים ת יו ת מ תת"ל למיה"ת ת"ל תאתומות.

וליי תה התה לא מת יא לאותם היותקים )התיאם ממ ת"י תתמה מקומות 

תיש  ת מ( שישיטא  ת יו  )או  ת"י  תת מ  הוי  תילות  מתותות  תתיו  תתימו( 

יש  ת"ל  יהותה התתית  לאתמם אלא אף למי שמצה להתימ המי לתתמי מתיתו 

לאתומ אותו, ומהט ם שתתת ותו"ק.

ת( מתתמיו ת"ל למתתו תתתימא לי' תאף מתימיים תלא הוו ת יו ת מ יש 

לאתומ ותמיומש תתתמיו, ותו הוא תתימ התו משם מתיתו יהותה התתית ת"ל 

א"ש  ותתה  צ"ה  "ש(.  תף  תתימו  )ותמותא  אתומות  תמיתא  מתימיים  תאף 

מתתת אל תמ ת"ת  ת"ל תשו"ת  התאוו האתמו"מ ממותקאטש  ותמיהת  ה מת 

)תימו מ"ת(  ל תתמי מתיתו יהותה התתית ת"ל תאתמ התילות אף תמתימיים 

מותו  תאו  מ"ש  תליי  צ"ת[  תתימו  מות  ת"י  ממ  ]ו מ"ש  ט מו  "ש  תמה 

ותמתואמ תתתמיו תאמ  תיית ותשש  ת"ל משום  יהותה התתית  תט מו תמתיתו 

היטת ותו"ק.

ת(  ות יש ללמות מתתמיו ת"ל לתתי המ שה המותא תשמו תתימ קצומ 

צ"ת,  ת"י  מות  תממ  תתימו  ) ייו  ותו'  תת מ  שתילת  תאותו  שימ  של"ה 
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מה  להותיף  ל  ויש  תת,  אות  ]ול יל[  יו"ת  אות  ]ל יל[  לתה  תה מותי  ו ייו 

יו"ת )תימו  שתתתתו שם שתתימ מאשוו לציוו למתיתו האומ התיים הק' ת"ל 

ממ"ו( מותא המ שה תתתם  שימ שתילת ולא תתתות תקצומ של"ה שתילת 

תת מ  "ש(, ולהאמומ תטיית התתמים ממאה תהתותת התתוו שה שימ לא תילת 

תת מ, לשיטת מתיתו יהותה התתית ת"ל התא תאף תמתימיים שאיתו ת יו ת מ 

אתומ ותתל יל ותו"ק. וי"ל. ו ייו תמ"ש מ ת"ת תמ"ו ) מות צ"ה ה מה 126( 

וממ"ש תאו מתיתו יהותה התתית ת"ל יש ללמות לשם  "ש ותתיו.

לה. עמוד רל"ג ]"רבי חיים פאלאג'י"[

תתתמי תאוו  ותיתו הת"מ תיים יאלאת'י ת"ל אותות תיות תיתול התקו ואיתומ 

השתתתו  מ"ש תמתתתיי הקותמים תת"ת ]ל יל אות יט, לא, לת ול יל  מות 

לו  ומאיתי  תיים  ליתי תימו היקמ תותתת  ו תה תא  ו ות[,   ;395 מלה ה מה 

ת"ל תימשת תי תשא ) מות מת"י תיו"ת( שתתת " ל תל תתמ יש  ותטאה 

ת ולם  מ שים  שתוממים  התטאים  ותתלל  אתמה(  מ יתת  )מ"ל  המ ש  יתוא 

הם ייאות שתת ו מיות, תי  ל יתי השתתת הייאות תתתתית לא תקייו יאת 

תומם  מאשו,  תש מ  הת שים  תטאים  שהם  תקתך  יאת  תשתית  ולא  מאשיתם 

התטא, ומאותיות ש "מ תהיך להיות מ "ש" ותו'. ותמיתת )שם  מ'  מ"ת( 

תתת מהמת"י ת"ל "תתול  ותו מתשוא המשתית יאת המאש או התקו"  "ש.

ת"ל  מהמת"י  תתת  צ"ת(  תתקתי,  מ'  )ימ'  תיים  תותתת  תתימו   ות 

ותו'  ליתי  תיות  להתיא  צמו  התומם  הוא  תהאתם  האמומ  מתל  "תקטיתו 

ולי מים תהייקמא תיתא להו לימוק  ול תומה ו ול מצוות, תצמתים לת ל 

י ומ ל שות מה שלתם תיץ, ותימט ש ותמים  ל לא תקייו יאת מאשיתם 

ולא תשתית יאת תקתך, התה אממו ת"ל תי המתלת יאת המאש והתקו תא תתלתול 

תהמה תימות, תי תו ממות תמ"ת פאת ראשיתם ולא תשתית הם אותיות ימות.

ותתימ לתמי תותה )תת"ת  "ת( תתת " ות יש ל וממ לת ה ם ת תיו תילות 

תת מ שתימץ ת ותותיתו המתים  ת שת שה ממש תהיתמ, ותהיות תו איו תה 

תיתוש ת יתי מה שמצט מים ה ולם ל ת התאת  ל מי וט השי , תהלא יתו  

ש יקמ תת השי  והתמתה הוא  "י י"ת מיתות והם י"ת תיקותי תיקתא, ותמ"ש 

תשמו הטות  ל המאש יומת  ל התקו, תקו אהמו שיומת  ל יי מתותיו, ו תשיו 

ממש מות ה ולם מתילים להשתית תקתם תת מ ותתה מתישים תת השי  של י"ת 

מיתות, ולא  ות אלא שתימים המאשותים היו מתיתים לתלת מ מת שתת ל מת 
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שתת או מ מת יום טות לתתות שתת ויום טות, ו תשיו מתיתים  צמו לתלת 

תתל יום, ואיו מתיתיו השי ת י"ת מיתות ללוו איילו ליתה אתת, ויש לימש 

תתה מ"ש מת"ל )שתת קת"א  "ת(  ל מה שתתות ותמיתי ימש  ל יתיתם ימש 

תתיתם, אלו תתי אתם ש ושיו תל ימיהם תתתים  "ש ומצותם לוממ ש ותמיו 

 ל תילות תת מ תל ימיהם  "י ש ושים תל ימיהם תתתים, ומתלתים תתל יום 

לתתות יו"ט, וממת לתה פרש תתיתם,  ם ת' אותיות והתולל  ולה תמתיו תער, 

ו ותמיו תתל יום  ל תילות".  תת"ת.

תל  יש  מיתות  שתי"ת  הט ם שמציתו  "ותהו  ת"ל  מהמת"י  מתיתו  והותיף 

גילות  תוטמיקוו  ת"ת,  ותא לממות  תיי"ו,  ואות  תימ"ל  אותיות א"ת תוץ מאות 

מי"ת  והתמתה  השי   השי ת  שהוא  התקו  תתילות  שתוטאים  תי  "י  זקו, 

מיתות הם יותמים תהם ומתמ ט השי  והתמתה, והמי הוא מתואמ תתהמ ת"ת 

)קלת  "ת( "תא תתיקתא תאקמי יאת התקו ולא ת י תמ תש לתתלא האי תטמא 

משום האי תתת תלתו ת תיק יומיו ותו' ויאת תקתם לא יתלתו, מ"ט תתיו תלא 

ליתי  את  צמו  מתיא  הצתתים  תמתל  לך  המי  תתתת"  "ש.  אומתוי  לתתלא 

 תיות מתמתא ליצלו".

ו ות שם תתותתת תיים )ימשת טהמה,  מות ת"ה( התהימ מהמת"י ת"ל  ל 

המתלוצצים והמתתים ותמתם הייתה לתיוש תתי אתם ולתלת תצי תקתם תהוא 

 וו ילילי ממ ותמהמ ו ותמים תם  ל איתומ ולא תשתית יאת תקתך, והיא תממא 

תתתיקיו שייתית האתם  ושמו וממותו והוא תתוק ומתותה  ש"ת.

לו. עמוד תרי"ד ואילך ]"טענה ומענה ג": גירסת האגדתא 
בענין גילוח דערב ראש השנה[.

)אות  מתיים  צוואה  שתת"ת  תיים  תתותית  תת"ת  תתתתי  מילתא  תהך 

מ"ט(  "ש, ו ות ת' תת"ת תמק"א ואתמ"ל. ותאו מק א וממ שמצאתי תת"ת 

)התתית  מוקת  מ שה  תתימו  המוקת  ת ל  ת"ל  מתממייתא  אלי תמ  למתיתו 

תתוהת  תמתיתו  תמ"ה  י"ק  "תימושלמי  תך  שתמת  קל"ת  תי'  ת מ"ת(  תתאתיק 

שת ולם אתם יש לו תיו לותש תתתים שתומים ומתתל תקתו ותו' אתל ישמאל 

לתתים  ולותשים  שימתול  ותותיהם  תהקת"ה  מותטתים  שהם  תו  איו  ושיו 

ומתלתים ותותתיו צימתים ואותלים ושותיו שהקת"ה מוציא תיתתו לתף תתות 

וקומ  תתמ תיתתו". ומלתת תיש לימש ומתלתים ותותתיו תקאי מק אצייומתים 

)אלא שאיתו מותמת ויש לתתות( יש לוממ  ות תקאי אתילות תמאש ולא קאי 

אתקו אף שתמישא תקט ומתתל תקתו הלא תתייא לא תקט מיתי ויש מקום לימש 
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אמאש וי"ל. ו ייו שתלי הלקט השלם )תי' מי"ת(.

המוקת  ת ל  ת"ל  אלי תמ  ממתיתו  הוא  ואף  התיש  תתמת  תתימ  מיהו 

ת "ת(  ת"ת  )תף  מצאתי  לתימ  "ש(  תהתתמתו  ת"ל  תתהוו  התמ"ת  )ותמ"ש 

שתתת "טלה תשם שתותתיו אותו תל שתה ושתה ומתתל ש מ, תך ש מ מאשו 

וזקנו של אתם מתלתיו ומתתליו"  "ש. אלא שיש לימשו  י"י מ"ש ממ ת"י 

תתימו ) מות צ"ט ה מה 126 ו ייו תמתתתי ]ל יל[ אות ט'  "ש(.

לז. עמוד שנח ואילך )"מכונות גילוח"( ועמוד תקכז )"עונשים"(.

תתימ תמית שלום מהת"מ שלום תהו ת"ל )אתיו של התאוו מהממ"ך ת"ל( 

המ שה  תות   ותתמ  וממ  מ   התקו  השתתת  " ותש  תותת  ו "ת  ת'  "א  תף 

שאימ  תימי מתיתו יהותה התתית ת"ל, ותו תימיתו אלה היו שלשה תתי אתם 

מיתה  ימותו  מתמתם  ישותו  לא  תאם  תתלום  והותי ום  תת מ  תקתם  מתלתים 

משותה מת"ל, ומתי את תשממו, אך אתמ תמו שתים מהם תתמו לתומם ומתו תיתי 

תויים תמיתה משותה מת"ל, והשלישי שהי' תתהמ  ת יום מותו לא תיתוק תלל". 

ושם תאות ט' תתת "תתמו התה שהמציאו תלי מתותה )התקמא מאשיתה( לתלת 

תו המאש, מתים טו ים לתלת תו תם היאות תתשתם שאיתו מתלת תל הש מ 

תת מ אלא משאימ קצת תמו תמתימיים, ול ת"ת תמאה תצמיתים להתית מקום 

היאות תלי תתלתת תלל או ליתות שיהיו מקום היאות תתוהים יותמ משאמ 

ש מות המאש"  ת"ל. ו "ש.

ת"ת  ותשאל  שואל  תשו"ת  ת"ל  מהממ"ך  התאוו  תמיה  לממ  ת ת  ומאיתי 

)תי' תי"ת( שתשאל אם מותמ לתלת התקו תמתימים ת יו ת מ והשית תקצמה 

ולי"ת  תו,  להומות  יש  ולמתים  ת מ  ת יו  תמתימיים  מתימ  ת"ל  ממו  תלתיתא 

תמתותת אלקטמיק אם  ושה תשתי התותים תתת אתת ותמו השמוש תמתימים 

יש לה לים  יו מה ושים תו, ואם ממות המהימות מק תות אתת משתי התותים 

יו ל ומתלת לתתו הא ותאי תתה ת מ תמומ ואתומ מתיתא תישיטות ותו', אך 

ת תיו תילות ייאות המאש התתמ תמומ שאיו להומות היתמ תמתימים ת יו ת מ 

שהמי ממו ת"ל תיו"ת )תי' קי"א ת"ת( תתם להיתמ ותתת את"ת ויש אותמיו 

לתוא  יתולת  לו  יש  תהו אשמ  ואי  תה  הוא  ומי  לתתמיהם,  לתוש  ויש  ומתיים 

אתמ התמ ת ממו ת"ל שתשש לת ת האותמים, אך איו צמיך להיות התתל תיו 

ש מות המאש לש מות היאות ומ"ש ממו לתוש ותו' מק שלא יהי' ת יו ת מ 

אתל שיהי' התתל לא מציתו ת ת תשום תימ"  תת"ת ת"ל.
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ויש ל וממ המתה  ת"ק, ותקצמה אוממ תיש לתמוה  ל מ"ש תמיש תתמיו 

מתתולי  מילתא  תהך  לתל האמומ  מאה  תלא  תצ"   ת מ  ת יו  ת תיו מתימים 

האתמותים ת"ל מהמת"ף ות ימי' תאתמו לו לתלת תמתימים ת יו ת מ  ל אף 

מ"ש ממו ת"ל, ותמו שהתיאם ממ ת"י תתימו תתמה מקומות, ותימט תט תה 

ומ תה א'.

ותו תצ"  מ"ש מהממ"ך ת"ל ת תיו תילות ייאות המאש תלתאומה תותמ 

תתמי  צמו למה שתתת תמקום אתמ תתימו שואל ותשאל, תהתא תתת תישיטות 

ותהתלטיות תהתתמ תמומ שאיו להומות היתמ תתילות ייאות המאש תמתימים 

ת יו ת מ תאתמ תממו ת"ל תתת תיש לתוש לאותמים מיהו תה ואיתהו שיתול 

ואילו תשואל  ותת"ל תתת"ק,  ת"ל תאותמים,  לתוא ולהתימ אתמ התמ ת ממו 

ותשאל ת"א )תיו"ת תימו צ"ת, ו מ"ש תת"ת תמתתתי אות ל"ת  "ש( תתת תאם 

מאיתו אתשים תתהתו תתתם ממו ת"ל תשמי לתלת ייאות המאש תמתימים ת יו 

ת מ איו מקום להתמית ולוממ להם שלא י שו תו, אלא יש להותי  תמתים תיש 

לו להתמימ ל צמו, ותמקום  ותו תל אתם מאוי  תשש תתה ושמאוי להתמימ, 

שאיו תת ת"ת ייה ו י"מ איו תתמיהם תשמ ים יש להם לה לים  יו תמוטת 

שיהיו שותתים ואל יהיו מתיתים  ש"ת. והתתמים לתאומה תותמים תל"ת וצ"  

וי"ל. ו ייו מ"ש תת"ת תמתתתי )שם אות ל"ת(.

ו ות צ"   ל מ"ש תשואל ותשאל )תת"א ות"ת הת"ל( תאיו קייתא תמה 

שמתתלת תתתלתת אתת שווה למאש ולייאות ושלא תמצא תשום תימ שצמיך 

התאוו  אתיו  ממ  שהמי  וצ"   הייאה  ש"ת,  מש מ  המאש  ש מות  שיותתלו 

מהמש"ך ת"ל תתימו תמית שלום ת' תהתיא תצמיך שיהי' התתל תיו ש מ המאש 

לש מ הייאה ותמתואמ תהתיא תתתמיו שהתאתו ל יל תת"ת, ותל תה צ" .

לו  שיש  מי  ת תיו  שתתת  מה  שת"ט(  תי'  )ת"ת  ותשאל  תשואל  ו "  

את תו ות תיתיו והמויא אוממ שצמיך לתלת תת מ אם מותמ  "ש ]א.ה.  "  

תמקומות המצוייתים ל יל  מ' תתט תה מה[.

*	*	*

קנצי	למילין,	דיפה	סיים	מר	נ"י	ספרו	היקר	בדברי	קהלת	סוף	דבר	הכל	נשמע	את	האלוקים	

ירא	ואת	מצותיו	שמור.	וע"ש	בתרגום	ודוק	היטב.
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הוספה ג
תשובה	להלכה	בענין	העברת	הזקן	ע"י	מכונות	גילוח127

נתן געשטעטנער
אבד"ק	קרית	אגודת	ישראל

ור"מ	מתיבתא	"פנים	מאירות"

בני-ברק

מח"ס	נתן	פריו	ע"מ	מכות,	
שו"ת	להורות	נתן,	מאורות	נתן,	ונתן	לכהן,	ועוד.

בס"ד.	ח"י	מרחשון	תשל"ח	לפ"ק.

שלו'	וישע	רב	למע"כ	הרה"ג	מוה"ר	משה	ווינער	יחי'	
בעיר	נורטה	וודמיר,	ניו	יורק	יצ"ו.

אתת"ש תמשיט,  "ת תתתק לו מ "ת ת"י ת תיו תילות התקו  "י מתותה, 

התה מתתתיו התי תי תתמתו אולם למתל היותי  מות הטמתות לא תאתי ליתי 

מתת השתה ואתמ  ת  תה, ואתו התליתה.

א( תש"ת מתות )תא.( ת"מ ויאת תקתם לא יתלתו יתול איילו תלתו תמתימים 

יהא תיית ת"ל לא תשתית, אי לא תשתית יתול אם לקטו תמלקט ומהיטתי יהא 

ת מ.  תה  אוממ  הוי  תו השתתה  תילות שיש  תיצת  הא  יתלתו,  לא  ת"ל  תיית, 

יימש המית"ו, תילות שיש תו השתתה "תמך לתלת תו ומשתית והייתו ת מ, 

אתל מהיטתי משתית ואיו תמך לתלת תו, ומתימים מתלתים ואיו משתיתים". 

אם  ואף  תו,  לתלת  תתלי שתמך  מתלת  אם  אלא  תילות  מקמי  תלא  ומתואמ128 

תותך את הש מות תתמך תתיתה ולא תתמך תלישה ו קימה מו השומש, מ"מ 

תיוו שהתיתוך ת שה תתלי שאיו תמתו תתך איו תה תילות שאתמה תומה, תהמי 

תמש"י קיתושיו )לה:( יימש "מלקט יליית"א של מצתצתי תמתות שמתליקיו 

תתת  תיאומ  ותיתמ  תמיתיו",  של  ושי  יליית"א  מהיטתי  התייף,  תיק  את  תם 

127. איתה ה מות תתתמיו – מאה ל יל תיתיתת התיתומ ת"הותיות" ל"מתתתי התתמה ותו'" תמתתתו 
השתי של התאת"ת קאשוי והתמ"ש הלוי ואתתמ. ו יית"ת ל יל תמילואים והשמטות לת"ת י"א תתויו 

)תמת' התמ"ש הלוי ואתתמ(.

128. לתו לת המ ייתים, צייתתי איתה מקומות תהתיתומ התותתי המתתמים אותות התתתמ תתשותתו. – מ. 

וו.
תהתא לקמו ) ת תוף אות ת( – מאה תאמותה ל יל ת"מתוא" אות ה.
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תלקטו  )צת.( "ליי שאי אישמ להתליק מה"מ מתתשושית תאילו  מש"י שתת 

תמלקט ומהיטתי יליית"ה תל "ת, והו תשתי תוותי תלים של  ץ, ותמתל תת ת וץ 

תתותו, ותהו משוה יתי מותת הקמש ומתליקה". ות י"ת תמש"י שתת )מת:( 

ת"ה איתמל של מהיטתי  יי"ש. ומתואמ תמלקט ומהיטתי הו ת יו תתיתים תתים 

והתה הם  תיום להתלקת קמשים.  תם  ותו משתמשים התתמים  הקתו ים ת ץ, 

תמו ת מ ממש, ומ"מ איתו תיית תיוו תתלי תתה איו תמתו לתלת תו. ואף מתי 

אלי תמ תמתיית תלקטו תמלקט ומהיטתי תש"ת מתות שם, התה יימש המית"ו 

תת יתו  המי  תהו",  לתלת  תתמך  מקמי  תילות  "תלוממ  תילות  תתי  ת"ה  שם 

שהתלי יהא תמתו תתך לתלת.

ת( אולם הממת"ם תייהמ"ש מתות )ת.( תתת "ומהיטתי תלי תמתל משמש 

הש מ ותולש אותו מ יקמו, ומלקט ת יו מלקתיים". ומתואמ תהיטומ תמלקט 

ומהיטתי הוא מט ם שהם תולשים ואיתו תותתים. ותו מתואמ תמאימי קיתושיו 

)לה:( "ואם לקטו תמלקט ומהיטתי ותיו"ת מתלים שמלקטיו תהם את הש מ 

תמך ליקוט ו וקמיו אותו משומש יטומ שאיו תילות". ולי"ת אף תשתילת תתלי 

תו  שמתליקיו  תלי  ות יו  תילות  מ שה  ש ושה  אלא  לתילות  מיותת  שאיתו 

שקומיו  "מלקתיים  למלקט  ת"ה  )מת.(  יתמות  מש"י  ו ייו  תיית.  הקמש  את 

טתל"ש", ותה תיימוש הממת"ם והמאימי, ולא תיימושו תקיתושיו ושתת הת"ל 

וצ" . ו ייו תמוק"י מתות )ת.( ות"ל "מלקט תלי התימים שמלקטיו תו הש מות 

התקות ומהיטתי הוא תותמתו ו ל שם שהוא מץ תתלותו וקל תקמא תך", ומשמ  

תתת  התתמ"ת  )ת:(  למתות  ישתים  ותתות'  ומאימי.  תממת"ם  מלקט  שמימש 

ות"ל, ולתיתא תמאה תיאת המאש תמתימים שמי ותת מ אתומ, ות"ש תאתומ 

תתמ  ליתתתו,  צת יו  תמשוה  הויא  הקיה  תאיתומ  תתיוו  ותמהיטתי,  תמלקט 

ישוט הוא שמלקט ומהיטתי משווים יותמ מת מ  ת"ל. ות י"ת תתת המיטת"א 

מתות )תא.(  יי"ש. המי תמימש ת"ת מלקט ומהיטתי תממת"ם ומאימי, תאילו 

ליימוש מש"י מלקט ומהיטתי איתו משוה צת יו יותמ מת מ שהמי איתו תמתל 

תת תמו ת מ. אתל ליימוש הממת"ם והמאימי תיתא, תמלקט ומהיטתי שלוקט 

ו וקמ הש מ מו השומש, משוה צת יו יותמ מו הת מ תי הת מ  וקמ מק תתמך 

תיתוך מו הצת. וי וייו תתליוו הש"ת לתקיתי התמ "א ת"ל תמת' שתו ות )ת:(, 

שהקשה תלמאי תיתקיתו תשו"  יו"ת )תי' קי"א ת"ת( תמאוי לתוש להאותמים 

תהקית המאש תמתימים, התי תמי יש לאתומ תמלקט, וא"ת יהיה אתומ לתמוק 

יאות המאש  יי"ש, והתה תתתמיו מתואמ תתות' ישתים הת"ל תתיאות המאש 
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אתומ תם תמלקט ומהיטתי. ותם תתיתו תישיטא להתמ "א תמלקט הייתו תולש 

ש מות, ותיתוש שלא התיא ממש"י קיתמשיו )לה:( הת"ל. ו ייו תתשו' תת"ת 

)יו"ת תי' ק"מ, קמ"א( מש"ת להתמ "א תתה. ו ייו תתשו' מ "א מתת"י )תי' 

ת"ת( ותמה שתתתתי תקותטמת אתמוו שם ואתמ"ל.

ת( ותמאה ישוט תלת ת המאשותים הת"ל תמלקט ומהיטתי הייתו שתולש 

ו וקמ את הש מ, א"ת תשמתלת יאת תקתו תתמתל תת שמתליקיו תו את הקמש 

– שהוא מלקט ומהיטתי לת ת מש"י – ותאי תתיית, תלתיתהו לא ת יתו שיתלת 

תוקא תתלי שתמך לתלת תו, ומק המית"ו תיתש תו, ותמאה תט מו של המית"ו 

משום תמימש תמשית"ל תמלקט ומהיטתי הייתו תמתל תת שמתליקיו תו קמש, 

וא"ת צמיך ט ם תמה תיתו לתיו ת מ, ו תצ"ל תתיוו תאיו תמך לתלת תו יטומ, 

אתל לשאמ המאשותים תמימשי תמלקט ומהיטתי הייתו שתולש ו וקמ, איו שום 

התמת לוממ תת יתו תוקא שיתלת תתלי שתמתו תתך, תתתל תוותא שתילת תתמתל 

תת תמך תתיתה ולא תתמך תלישה המי תהו ת מ תאיתומא. ומאיתי תימאים התתש 

)תי' שת"ה( שתתת "הא תיצת תילות שיש תו השתתה ואיתה הוי אוממ תה ת מ, 

ומציתו תילות תת מ שתאממ )יש יה ת' ת'( יתלת ה' תת מ השתימה". ותו התיא 

התמ"ת )לאויו ת"ת( יתוק תה. ותתת המהמש"ל תתיאומיו  ל התמ"ת שם, תאי 

לאו תמציתו קמא תהתיא תתת מ מקמי תילות וא י"ת ת מ הוא תילות, א"ת תם 

מלקט הוה אמיתא מקמי תילות תמאי שתא, תלא מציתו תתה תקמא תילות יותמ 

ללמות  איו  וא"ת  תהתיא  תילות  שהוא  מציתו  תת מ  התמ"ת  תתת  ולתו  מתה, 

מלקט ממתו  ת"ת. ולא תקשי מתאו  ל המאשותים תתתמי תאם מתלת תתמתל 

תת שמתליקיו תו קמש תמתיית, תלתיתהו תל תמתל תת התותך את הש מ הוי 

תתלל ת מ תקמא, ולא אימ ט אלא תשתולש את הש מ תאיו לו שום תמיוו 

ותתמ לתתמ הא תאממו  ולא תתמך תלישה.  תתיתה  לתילות תת מ שהוא תתמך 

תש"ת תתומות )תה.( תולש לאו הייתו תותת  יי"ש.

ת( אולם הא תתיית תתילת תתמתל תת, הייתו מק תתילות שיש תו השתתה 

תומיא תת מ, אתל תילות שאיו תו השתתה ה"ת יטומ ותמתואמ תש"ת מתות 

)תא.( הת"ל. ויש לתאמ תתמ השתתה התאה  "י תילות מה היא129. והתה תיימוש 

המית"ו מתות )תא.( תתת "ומתימים איתם משתיתיו שאיו תותתיו שי מ תצת 

"ותמתימים  תתתיא  ת"ה  )מ:(  תתימ  תות'  תותתו תמש"ת  ותמאה   יקמ תת מ". 

129. תהתא לקמו ) ת תוף אות ה( – מאה ת"מתוא" אות א-ת.
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המא"ש  תיימוש  ות"ת  ושמשו".  מ יקמו  הש מ  תוטל  שאיתו  השתתה  ליתא 

שם "ותמתימים לא מקמי השתתה תאיו הש מ תיטל מ יקמו". ותמש"י תתימ 

ל יקמו",  תמוך  שמ תימיו  המ תימיו  "תל  תתת  ת מ  ת יו  אלא  ת"ה  )מ.( 

תלוממ שאיתו מ תימ תם את  יקמו אלא תמוך ל יקמו ולתו תקמא ת יו ת מ, 

תתשמ תימ תם את  יקמו הו"ל ת מ. ו ייו ש"ך יו"ת )תי' קי"א תק"ת( אהא 

שתותת  ות"ל,  ת מ  ת יו  תמתימים  המאש  תיאות  אותמים  ויש  המתתמ  תתתת 

תמתימים תמוך לתשמ ת יו ת מ  ת"ל. ומ"ל שמשאימ את השומש. ותימישה 

שיהיה  הש מ  ת  תל  לתיומ  מ"ל  ת מ  ת יו  "מתימיים  תתת  )תק"ת(130  שם 

תלק תאילו תימ תת מ", ומ"מ איתו ת מ ממש תתת מ  וקמ תם את השומש 

מתל  ומתואמ  התשמ.  מו  שיוצא  מה  שתותך  אלא  השומש  תשאמ  ותמתימים 

תה תתל שאיו הש מ תיטל מ יקמו ושומשו לא הוי תתתמ השתתה ואף שתתך 

תמוך לתשמ.

תיית  תאיתו  שם  המתתמ  שתתת  אתמ  ת"י(  קי"א  )תי'  יו"ת  ותממ"א  ה( 

תהשתתת תקו אלא תת מ אתל תמתימים ת יו ת מ מותמ, תתת ות"ל, ומ"מ 

מו  ה ליוו  תתלק  התילות  היקף  שי שה  תמתימים  תשמתתימיו  תתהמים 

המתימות ולא תתתתוו יו י שה התל  ם התלק התתתוו והוי תת מ  ת"ל. 

ומקומו תתמומת התשו )ת"א תי' מצ"ה( שהתיא תו תשם תליוו תות'. ותו הוא 

תמיטת"א מתות )תא.( ותתות' שאתץ שם )ת:(. ותתה"ת שם תיאמ יותמ, תליתא 

למיתש שיתתוך התתתוו ולא ה ליוו, אלא תשהוא תתות מאות, אתל אם איתו 

תתות אי אישמ לתתתוו תלי תתוק ה ליוו  יי"ש. ותותתם תתשהתתתוו הוא 

תת ותמיף תיישיתו שהתתתוו תלתת יתתוך את הש מ מ יקמו תמו ת מ, אתל 

ומאיתי  השומש.  את  תם  שיתתוך  אישמ  אי  ה ליוו  תיתוק  מק  "י  תשתותך 

תתשו' תקיתי התת"ת ת"ל )יו"ת תי' קל"ט( שתיאמ תת ת תליוו תות' המותא 

ומשום  ת מ,  ת יו  תמתימים  תתקו  תם  לאתומ  להו  תתתימא  הת"ל,  תתה"ת 

תות' שתו ות  ותמו שהותית  ת יו ת מ  להו תתמאש אתומ מתימים  תתתימא 

)ת:(, וא"ת הוא התיו תתקו אתומ מתימים ת יו ת מ תאתקש מאש לתקו ותקו 

למאש  יי"ש. אולם התת"ת ת"ל  תייו לא היה ליתיו ת' תות' שאתץ  ל מת' 

תייתיו  המאש  תיאת  הלתה  ותו  ות"ל,  להייוך  מתואמ  שם  אשמ  )ת:(  מתות 

אלא  תיית  ליהם  איתו  התקו  יאת  אתל  ת מ,  ת יו  תמתימים  איילו   ליהו 

תת מ תוקא תתתמיש תתממא איתהו תילות שיש תו השתתה הוי אוממ תה ת מ, 

130. מאה ת"מתוא" תוף ה מה 18.
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מיהו מתימים שלתו יש לתוש מיתי שהתות של מטה משתית תת מ ואממ מ' 

ותהו  מטה  ת"ל.  של  תות  תתות  שלא  התהמ  לתימ  אוממ  שהיה  מתיתוו  י קת 

תקו  ליאת  המאש  יאת  תיו  תמתלק  תהתיא  המי  שתתה"ת.  תות'  תליוו  מקומ 

ותותמ תתתקו איתו תיית אלא תת מ ממש, ומ"מ התהימ  ל תות של מטה של 

מתימים, תאם הוא תותך תאותו של מטה תלתת – והייתו תשהוא תת תיותמ 

ותמש"ת התה"ת הת"ל – המי תהו ת מ ממש, תתקמא לא תתית ת מ – ותמש"ת 

התת"ת )או"ת תי' קת"ת( – אלא תל תהוי תילות שיש תו השתתה תיית, והתה 

תשתותך תתות התתתוו את שומש הש מ הו"ל תילות שיש תו השתתה ותיית, 

ואף אם לאו שמיה ת מ אלא מתימים לית לו תה תתל תמתל מתותת התותך את 

הש מות תת מ תיית ותמו שתתתאמ131. שו"מ תת' שאול שאל )תי' ק'( שתמה 

 ל התת"ת תתה אתל לא התיא מתות' שאתץ הת"ל  יי"ש.

ו( והתה132 תתות' תתימ )מ.( ת"ה ותת מ תתתו, תת יו ת מ הייתו "ש וקמ 

ת"ה ת"מ  )לט:(  ושם  תתימ,  ת"ה  )לט.(  ות"ת שם  ומשתיתו מ יקמו".  הש מ 

ות"ה תל שהוא  יי"ש. ומאיתי תת' שאול שאל )תי' ק"ת( שתמה  ל התות', 

תא"ת אמאי תתתו תשו"  יו"ת )תי' קי"א ת"י( תתתקו מותמ לתלת תמתימים 

ת יו ת מ, והלא תיוו תתם תת יו ת מ  וקמ את הש מ ומשתיתו מ יקמו א"ת 

הו"ל השתתה וליתיית, תהא תתקו לא תתית ת מ תוקא, ומתיק תתאמת לתות' 

אם תתת תמתימים ת יו ת מ תהייתו שהשתימ שמשי הש מות יטומ תתקו  יי"ש. 

ול ת"ת תמומ וישוט תהיתי תמתלת תקתו תמתימים תאויו שהוא משתית  יקמו 

התות'  תתתמי  מיומש  תו  ותאשמ  תתיית,  מותים  תות'  תם  הש מ  של  ושמשו 

תתתימ )מ:( ת"ה תתתיא "יתול איילו תמתימים יהא תיית ת"ל ולא תשתית ותו' 

ותמתימים ליתא השתתה שאיתו תוטל הש מ מ יקמו ושמשו". המי תההיתמ 

תמתימים איתו אלא משום שאיתו תוטל הש מ מ יקמו ושומשו, אתל תשתוטל 

מ יקמו ושמשו תם תמתימים תיית, תתתומה לא תתית ת מ אלא תל שיש תילות 

והשתתה תיית. ומהאי ט מא תתת התה"ת תשם תליוו תות' הת"ל שיש ליתהמ 

שלא לתלת תתות התתתוו של המתימים, תתשתותך תתות התתתוו תלתת את 

הש מ ותותתו מ יקמו ושמשו הו"ל ת מ ממש, ולא תלק  ל תה אתם מ ולם. 

131. תהתא לקמו מאה ת"מתוא" ה מה 18.
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ומאה תת' תית הלל ליו"ת )תי' קי"א תק"ת(133 שתתת "מה שתוהתיו תאשתתת 

לתיומ תמתימים תשתי מאשי המתימים ו וקמיו תל הש מות ואיו תמאה שום 

תמו  המי תתשתותך תמתימים  הוא".  תמומ  איתומ  ותאי  תה  תמו תת מ,  ש מ 

תת מ ה"ת אתומ תתהו ת מ. ולא התימו תש"ת תמתימים אלא תשתותת תתמתו 

תהייתו שתותת תשתי תותים תאת אי אישמ שיתתות את הש מ מ יקמו. ו ייו שו"ת 

תות  תיהותא )תתיתא יו"ת תי' י"א( שאם מ תימ אתו תתה  ל תקתו אתומ תהוי 

תילות שיש תו השתתה  יי"ש.

ת( ומה שיימשו התות' תתתימ )מ.( תת יו ת מ שאממו התם הייתו ש וקמ 

תו  שיש  הייתו  ת מ  תתמ  תהתה  מיתי134,  קשיא  לא  מ יקמו,  ומשתיתו  הש מ 

תלתת  השתתה  או  תלתת  תילות  אלא  תו  שאיו  ותל  השתתה,  תו  ויש  תילות 

קמי ת יו ת מ, משום שתומה לת מ תתת מילי – ולתו תתותיא תתתימ שם )מ.( 

אם  ואיילו   – ת מ  ת יו  ותלתת שיהיה  תתל המ תימיו  תיית  תתתתימ  שאממו 

הי"ת(  מתתימות  )י"ה  הלתם משתה  לת ת  תתם  ה תימו  אם  איילו  או  תלש, 

– שיימ יימשו התות' תת יו ת מ שאממו התם הייתו ש וקמ הש מ מ יקמו,

תאל"ת אמאי ייקמא ת יו ת מ, הלא תתל המ תימיו תילות ליתא, ואם תם 

לא ת יתו שי קומ משמשו א"ת תם השתתה ליתא, וא"ת מה תמיוו לו לת מ 

איו תו לא תילות ולא השתתה, ולתו הותמתו לימש תת יו ת מ שאממו התם 

הייתו ש וקמו מו השומש תתמצא שהוא תומה לת מ תמה ש וקמו מו השומש 

)ולא תמש"י ותות' שם שיימשו תת יו ת מ תהתם הייתו שהוא תמוך לתשמ 

ת יו  תה  איו  מ יקמו,  הש מ  את  ו וקמ  תמתימים  תשמתתלת  אתל   יי"ש(. 

ת מ אלא ת מ ממש תהמי איתא תילות ותם השתתה ומה תיתו לתיו ת מ. ומק 

תתל מ תימיו תתתימ תתתו התות' תת יו ת מ הייתו ש וקמו מו השומש, תתיוו 

תהתם ליתא תילות א"ת תהתמת צמיך ש ת"י שי קומ מו השומש תאל"ת לא 

תם  א"ש  ותתה  ולא השתתה.  תילות  לא  תליתא  תיוו  ת מ  ת יו  לקמותו  יתתו 

מה שתתתו תות' תתתימ )מא:( ת"ה השתא, תהקית המאש אתומ אף תלא ת מ 

ומה שאממו תתותיתא תאיתו תיית  ת שיקייתו תת מ הייתו ת יו ת מ, ותיימו 

ת יו  איקמי  תשיימ  תמתימים  איילו  המאש  יאת  ליטול  שלא  ליתהמ  תצמיך 

ש מות  המתה  תצ תיהו  לשיימ  התתוקות  תשמתלתיו  ה ולם  תהתו  ותו  ת מ, 

133. מאה ת"מתוא" אות א ה מה 10.

134. יש להותיף את המתואמ תאו לשאמ התימוצים הת"ל ת"מתוא" ה מה 18.
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 ת"ת. ולתאומה תקשי, תליי מה שיימשו ל יל )מ.( תת יו ת מ הייתו ש וקמ 

אתמו  תלא  התקו  תיאת  תמצא  המאש,  תיאת  שתאתמ  ותה  הש מות משומשו, 

תת יו ת מ מותמ תם תש וקמ  יקמי הש מ, ותה לא יתתו תהמי תה ת מ ממש 

– ותמו שהקשה תת' שאול שאל שם. תמם לתמתתו א"ש, תמש"ת תות' )מא:( 

תתיאת המאש אתומ מתימים ת יו ת מ, התם תותתם אף תשאיתו  וקמ לתממי 

תתיוו תהתם  ת יו ת מ  ומ"מ קמי שיימ  הש מות אלא שתותת תמוך לתשמו, 

תילות  תילות וממילא תומה לת מ תמה שיש תו  מיימי תמתימים א"ת איתא 

וא "ת שאיתו משתית מ יקמו, ולתו תיימו "איילו תמתימים שיימ איקמו ת יו 

ת מ", ותותתם תא "ת תתשתותך תמתימים המי תתתמא תמילתא איתו  וקמ 

את הש מות ותמו שאממו תתממא תתתקו מותמ תמתימים, מ"מ איקמי שיימ 

ת יו ת מ, תיוו תתומה לת מ תתת מילי, שיש תו תילות. תא "ת תל יל )מ.( 

תתל  שמיימי  שאתי  התם  התה  הש מ,  ש וקמ  יקמי  הייתו  ת מ  תת יו  תתתו 

המ תימיו תליתא תילות, אתל התא תמיימי תמתימים תקמא ת יו ת מ תם תשלא 

 קמ הש מ מ יקמו. ותו תהתו להשאימ תתתוקות ש מות המתה מ"ל תתולות, 

תיוו תתמתימים אתומ תיאת המאש תשהוא תמוך לתשמ ואף שאיתו  וקמו. 

קת"ו(  תקו  מות  השתתת  ) מך  תלמותית  אתצ'  תת'  המאותי  תתה  ]ותהיותי 

מותמ",  מ יקמו  ומשתית  ת מ ש וקמ הש מ  ת יו  מתימים  "ואיילו  שתתת 

וצייו מקומו לתות' תתימ )מ.( הת"ל. והוא מתשול ליתי המואים להתימ מתימים 

התומה.  מו  ואתומ  ממש  ת מ  תהו  שהמי  מ יקמו,  ומשתיתו  הש מ  ש וקמ 

איתם משתיתים  תיתומ, שמתימים  אותו  תהתתלת  תתמי  צמו שתתת  ותותמ 

ואיתם תותתים את הש מ מ יקמו לייתך אם תלת תקתו תמתימים יטומ  יי"ש. 

ותתמי התות' תתתימ תתמ תתתאמו ל יל[.

ת( ו תייו צמיך לתממ135 מש"ת הממת"ם )ה' ימה אתומה י"א ה"ת( וצמיך 

שישאמ מו המאתים תתי שיתטל תתות שתל ש מה שאיתה תיטלת תתות המי היא 

תתימ )מ.( שתתת, תמלשוו  תאילו איתה  ת"ל. ומאיתי תת' תמתת מאש  מ"ת 

הממת"ם "שתל ש מה שאיתה תיטלת תתות המי היא תאילו איתה" משמ  שתל 

שהוא יתות מתתי תטילת התות מקמי השתתה תתת מ  יי"ש. ול "ת לא יתתו 

לוממ תו, שהמי תתת הממת"ם )יי"ת מ תו"ם ה"ת( שהמתלת תקתו תמתימים 

הוי השתתה, א"ת  התות  תטילת  תתי  תשאמ  לא  תימא שאם  ואם  יטומ  יי"ש, 

ליטול  שאישמ  מה  תל  מתלת  המתימים  הלא  תמתימים,  להתתלת  שמי  איך 

135. תהתא לקמו מאה התתמו ת"מתוא" ה מה 36.
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 "י התות ולא תשאמ אלא מה שאיתו תיטל  "י התות. ו "ת ישוט תמה שתתת 

הממת"ם שם תתיתות מתתי תטילת התות המי היא תאילו איתה, הייתו מק ל תיו 

התשמ ש מות תימה אתומה ואתמ"ל. ושות מאיתי שת"ת תשו"ת תות  תיהותה 

)תתיתא יו"ת תי' י'( תהממת"ם לאו תללא תייל לתל מילי תאילו איו תיו ש מ 

אלא תתתי תטילת התות ומק ל תיתו תתת תו  יי"ש. ותיתוש שלא התיא להותית 

ותמיומש  יטומ  תמתימים  תקתו  תהמתלת  תהתיא  הממת"ם  שתתת  ממה  תו 

תתממא, המי תאף תשלא תשאמ תתי תטילת התות איו תה השתתה, ותמו שתתתתו.

ט( ומאיתי תתשו' תתם תוימ )או"ת תי' קת"ת(136 שתו תמה שה ימ המת 

השואל תשו"ת תות  תיהותה )תתיתא יו"ת תי' י'(, שאם תתת ש מותיו  ת תתי 

תטילת התות או קמיצת ציומו, יהא מותמ לתתות את הש מות התותמים תת מ, 

תליתא  תמאו  להו  הוי  תות  תטילת  תתתי  ש מותיו  תתתתו  שתתמ  שתיוו  משום 

התתמא  א"ת  קתלה  ל השי ומ  איו  "אי  ותתת  "ת התת"ת  וליתא השתתה, 

תוטה תתיית  ליו, תהמי ת מ לא תתית תקמא אלא לא תשתית, ותת"ל אממו 

איו תילות שיש תו השתתה אלא תת מ ולא תמתימים, וא"ת ממה תישך אי 

השתית  המי  תליתא,  תמאו  הוי  התות  תילות  אתמ  התשאמים  תש מות  תימא 

והייתו תת מ ולא תמתימים ת יו ת מ אלא ת מ ממש שהמי תילת והשתית, 

א "ת צמיך לוממ מה שתשאמ אתמ תך שם ש מ  ליו והוי תלות תלי השתתה 

א"ת המשתית אתמיו תיית"  ת"ל. ולתאומה משמ  מתתמיו ת"ל תיש מקום 

השתתה  תתתמ  תהוי  התות  תטילת  תתי  השאימ  ולא  הש מות  תתת  שאם  לוממ 

ואתומ מו התומה תהוי ת מ ממש. תמם8 תאמת תמאה ישוט תהתת"ת ת"ל לא 

תתת תו אלא תמך אם תמצי לוממ לתתות את תתמת המת השואל תתו"ת שם, 

תלשיטתו שמותמ לתלת תת מ אתמ שהתתלת תמתימים  ת תתי תטילת התות, 

אם  תממת"י  השתתה,  משום  יתתיית  התות  תטילת  תתתי  השאימ  תשלא  א"ת 

תתשת תמאו תליתא א"ת הו"ל השתתה אתל לתיתא ותאי תאי אישמ לוממ תו, 

תהמי מתואמ תתמה מאשותים תתל שלא השתית את הש מ מ יקמו ושומשו 

לא הוי השתתה, ותמו שהתאתו ל יל )אות ת'( מיימוש המית"ו מתות )תא.( 

ותות' ומא"ש ומש"י תתימ )מ.( תתל שאיו הש מ תיטל מ יקמו לא הוי השתתה. 

ו ייו  ות תתמוקי יותף מתות )ת.( ות"ל, תמתימים מותמ תלית תהו השתתה 

מציתו  ולא  ליתא השתתה.  תתתיתמ הש מ  המי  תיתמ שם הש מ  ת"ל.  שהמי 

מיומש לשום אתת מו המאשותים שיתלוק  ליהם. ו "ת משום תתתימא להו, 

136. תהתא לקמו מאה תאמותה ת"מתוא" ה מות 12, 25, 29, 35.
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תהא תאממו תתתה )תת:( שתי ש מות האמומות תימה ותתת ים והאמומות תתל 

מקום תתי לתוף מאשו ל יקמו ותו' – אשמ  ל תותיא תו מותתים תתמי התת"ת 

שם – לא תאממ ל תיו שי ומ השתתת התקו, תישיטא להו תהשתתה לא הוי 

תותמ  תהתמ"ת  שם  התת"ת  שתתת  למאי  ואף  מ יקמו.  הש מ  תשתטל  אלא 

תהך משתה תתתה הת"ל מיימי תם ל תיו תילות תת מ  יי"ש, מ"מ לא  לתה 

 ל הת ת שתתוש לתה לתיתא ותימא תהשתתה הוי תל שלא שיימ תתי תטילת 

התות, שהמי תמאשותים הת"ל מיומש תת יתו שיתטל  יקמ הש מ, ואף תתמ"ת 

לא תאממ תו תהתיא אלא שהתת"ת מצה למצוא מקומ לתתמיו שתתת תשי ומ 

ת יו  יש  הת"ל  תתה  תממשתה  התת"ת  ותתת  ש מות,  שתי  הוא  היאה  תילות 

מאיה להתמ"ת, אתל לתיתא ישוט שאיו לתות מתל המאשותים שתתתו תהשתתה 

הוי מק תשתוטל  יקמ הש מ, ואף התת"ת שם תתת תהתמ"ת יתית הוא. ומאיתי 

קי"ת( שתתת לתוש  ל מתותות התילות  י"י  תי'  )ת"ת  יצתק  תשו"ת מתתת 

תתמי התת"ת הת"ל  יי"ש.

מותמ  תתמתימים  הת"ל  )ת.(  תמתות  התמוק"י  שתתת  למאי  אולם137  י( 

"תלית תהו השתתה שהמי תיתמ שם הש מ", משמ  תתל שאיתו תיתמ הש מ 

הו"ל תתתמ השתתה. וא"ת תמתותת תילות שתותת את הש מ לתממי  ת שאיו 

)תא.(  המית"ו מתות  ואישמ תמש"ת  תאתומ.  תילות תת מ  הו"ל  תיתמ  הש מ 

תהתותה  תת מ",  תצת  יקמ  שי מ  תותתיו  שאיו  משתיתיו  איתם  "ומתימים 

התילות  תמתותת  וא"ת  ה יקמ.  אצל  את הש מ  אלא שתותך  תשאמ  שה יקמ 

אף אם ה יקמ תשאמ מ"מ תל שתוטל את הש מ שממ ל ל יקמ אתומ. ו ת"י 

תמומ תלת ת התמוק"י צמיך שיהא תיתמ שם הש מ. ו ל יי תה יש מקום לתאמ 

מש"ת תת' לקוטי הלתות לת ל תיץ תיים ת"ל )מתות תא.( ת יו משיט )אות 

ת'(138 ות"ל, המאשיתק  התתשה שמתימיו תם )הייתו מה שקומיו ָאל ות"ש תצי 

ָאל( שמתלתיו תת מ ממש ותולש הש מ לתממי ולא תשאמ מאומה, המתימ 

תם את תקתו לתאומה  ותמ  ל מה שתתות ויאת תקתם לא יתלתו, ושוממ תישו 

ימתק מתה מאות  ת"ל. ותמאה שתוותתו למתותת התילות שמשתמשיו תה תם 

היום לתילות המאש. )ואם תתיתו תותת  ת תקה יש לו מתימ תול ותקה מו התקה 

מתימו תצי תול(. ולתאומה אמאי ייתשת תת מ, הלא אף תשתותת תקה מו התקה 

תתתתים  ותיו הש מות אלא שהש מות  תיו התתיו  ישתו תמתל המיתיק   ת"י 

137. תהתא לקמו מאה ת"מתוא" אות ת )ושם ה מה 19(.

138. תהתא לקמו מאה ל יל ת"ת י"א אות א תהמותא משיטת ממו התיץ תיים.
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משומשם  שאיתו  וקמם  ותאי  וא"ת  תותתם,  והתתיו שמלמ לה  התתקים  תמך 

תת'  – שהו תק  תמתות שם  המית"ו  תת ת  ותמאה שהתיו  תת מ.  הוי  ואמאי 

תתותתו  תת מ,  תצת  יקמ  שי מ  תותתיו  שאיו  תמש"ת   – שם  הלתות  לקוטי 

שאם תותך השי מ מ ל ה יקמ הו"ל ת מ, וא "י שה יקמ  צמו תשאמ מ"מ 

תיוו שתולש תל הש מ לתממי מה שממ ל ל יקמ ויוצא תוץ לתומא הו"ל ת מ. 

תיתמ שם הש מ, אישמ תותתו  ותמו תו לת ת התמוק"י שתתת שצמיך שיהא 

תלא תתי אם תיתמ שומש הש מ תתוך התומא אלא שיהא תיתמ מה שיוצא תוץ 

לתומא, וא"ת תשתותת  ת התשמ ממש ואיתו יוצא לתוץ תלל ה"ת ת מ. האמתם 

לא אתתת תתתמאה תהתי מתותות תילות המיותתות לתילות המאש תשאמ ש מ 

תל שהוא למ לה מו התומא – ואישמ שהמתותה שליתי התיץ תיים ת"ל היתה 

 שויה שתתת הש מ לתממי ותמש"ת "ותולש הש מ לתממי ולא תשאמ מאומה" 

– מ"מ תמתותות תילות שהמציאו תשתים האתמותות המיותתות לתילות התקו, 

אם הם מתליקים את ה ומ  ת שלא תשאמ ש מ ממ ל לתומת הש מות, התה 

תתיוו  תאומייתא,  איתומ  של  תתול  תשש  יש  הת"ל  והמית"ו  התמוק"י  לת ת 

מתוץ  תיתמ  שיהא  תת יתו  לוממ  קמות  תיתמ,  הש מ  שיהא  צמיך  תלהתמוק"י 

לתומא, ותו לת ת המית"ו יתתו שתוותתו שאם תותת ממ ל ל יקמ הו"ל ת מ. 

ותתמ התאתו מת' תית הלל ליו"ת )תי' קי"א( שמה שתוהתיו לתיומ תשתי מאשי 

המתימים ו וקמיו תל הש מות ואיתו תמאה שום ש מ תמו תת מ ותאי איתומ 

תמומ הוא  יי"ש, ותמאה תהתי מתותות תילות לא  תייי ממאשי המתימים, תלא 

מתתתמ לוממ שתהתו לתלת תמאשי מתימים תאויו ש קמו את הש מ מתוך 

התומא תי מתוק מאות ל שות תו תתל התקו, ותישוט משמ  שתלתו תל מה 

שהיה מ ל לתומא, ואתמו.

יא( ו ייו139 ש"ת הומיות )ית.( תמיו שתי טייי ממתליות היו תלויות לאהמו 

תתקתו ותשהוא מתימ  ולות ויושתות לו ת יקמ תקתו, ויימש תתות' המא"ש 

תתשמ  ותתתקיו  תקתו  ת יקמי  ויושתות  תקתו  ולות  את  מתימ  "ותשהוא  שם 

מו  תלום  תשאמ  ולא  תקתו  ת התשמ ממש  ומשמ  שתיימ  שאיו שם ש מ". 

הש מ תוץ לתומא, תאם תשאמ קצת ש מ לא היה צמיך להתתק תתשמ תוקא. 

ותמאה תהמא"ש לשיטתו שתתת תתתימ )מ:( תהשתתה הוי מק תשהש מ תיטל 

היה  וא"ת  השתתה,  הוי  לא  תתומא  ש מ  שתשאמ  תל  וא"ת  מ יקמו  יי"ש, 

אהמו יתול להתתימ  ת שהתי  לתשמ. ומאיתי תת' שתה תמת )תללים מ ' ת' 

139. תהתא לקמו מאה תאמותה ל יל ת"ת: ט תה ומ תה ת ה מה 188 מה שי"ל  "ת.
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אות  "ה( שהתיא משו"ת שמש צתקה )יו"ת תי' ת"א(, שמצה להותית תתתקו 

מותמ תמתימים ת יו ת מ מהא תהומיות הת"ל שאהמו היה מתימ תקתו, ות ל 

שתה תמת תמה  ליו תמה שהתיו תתותת הש"ת הוא הייוך משמ ות הלשוו, 

המא"ש  מתות'  תמם  מתתמ  יי"ש.  שהיה  הייתו  שמתימ  יימש  תמש"י  ו ות 

הת"ל מותת תהתיא שמימש שתימ תקתו  ת תשמו. אלא תלתאומה יש לתתות 

תשמא תימ תקתו שלא תמקום ייאות התקו, אתל תמקום הייאות לא היה מתימ 

אך תמאה תתה איתו, תא"ת אמאי  לו שתי הטיייו ל יקמי תקתו תהייתו  ל תשמו, 

הלא הטיייו היו יתוליו להיות  ל שאמ תלקי התקו שלא תימו, תי התקו הוא 

 יקמ מקום הממתליות ותתתתית תקמא שהתיאו תתממא שם תשמו הטות ותו' 

יומת  ל התקו תקו אהמו. ואתמ"ל.

ית( ותאת התומה ה ולה ל ת"ת140 – א( מתותת תילות המ תימ את הש מ 

מ יקמו ושמשו, אתומ מו התומה להתתלת תה לתולי  למא, תי הוא ת מ ממש 

התומא  שתתוך  הש מ  את  היתי שמשאימ  ת(  השתתה.  תו  שיש  תילות  והוא 

אתל איו ש מ יוצא מתוץ לתומא ו ומו ת שה תלק לתממי, התה לת ת התות' 

והמא"ש תתתימ )מ:( תמאה שאיו תתה תיות תי איו תו השתתה הואיל ולא תיטל 

הש מ מ יקמו ושמשו. ותו תמאה תת ת הימישה יו"ת )תי' קי"א תק"ת( שתתת 

"מתימים ת יו ת מ מ"ל לתיומ תל הש מ  ת שיהיה תלק תאילו תימ תת מ", 

מק  הוי  מ יקמו  הש מ  תיטל  שלא  תיוו  מ"מ  תלק  ת שה  ש ומו  תא "ת  המי 

ת יו ת מ. אולם לת ת התמוק"י מתות )תא( תת יתו שיהא הש מ תיתמ, תמאה 

שאם תתך את הש מ  ת התשמ ולא תמצא שום ש מ תוץ לתומא ה"ת השתתה 

ותיית. ותו תוטה לימש תת ת המית"ו שם. ותו הוא ת ת התית הלל והתיץ 

תיים ת"ל. ותיוו שהתתמ תות  לאיתומ תאומייתא ותאי שתייתיו להתמימ תת תם 

ייממ  מאו  תלק,  תשמו  שת שה  הש מ  ת  את  המתלתיו  המתותות  תי  ותימט 

שאיתו מתלתיו לי מים תם את  יקמי הש מות, ולת ת התמ"ת המותא תת"י 

יומה ת ה )תי' קי"א( תם תשמתלת ת' ש מות מייאות התקו  ותמ141, ושמא 

תשלותץ את המתותה  ל התשמ או שמותת תשמו תש ת התילות יתממי תקל 

שיתתוך תם את ה יקמ, תאת אתומ לתל הת ות142. ומתיוו שמתתלת תתל יום 

תתמש יאת תקתו, מי יתול להתקמת לאיתומ תאומייתא  ת קצה התתול, וישיטא 

140. יש להותיף את המתואמ תאו לשאמ הת ות המותאות ל יל ת"ת י"א: "מתותות תילות".

141. מאה ל יל ת"ת שם ה מה 2 וה מה 27.

142. מאה ל יל ת"ת שם תתוף הימק : "תיותים תותיים" תיוו ת.
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תאתומ להתתלת תתלי תה. ותשו"ת תת"ת )או"ת תי' קת"ט( תתת תתתמי ימאת 

המאשותים התהיתו שלא יתתימו היהותים תמתימים אלא תתם, מתשש שיתימ 

מתתת  תשו"ת  תתה  ה ימ  ותתמ   – תת מ  יי"ש  שאתומ  תלתת  התתתוו  תתות 

יצתק הת"ל – ומתש"ת שאיו להתתימ תמתותת תילות הת"ל. ת( אולם מתותת 

תילות שתמומ שמשאימ קצת ש מ מתתוץ והש מ תיתמ, תה הוי מתימים ת יו 

ת מ תמותמ תתקו לתיתא תשו"  יו"ת )תי' קי"א ת יף י'(143. ותם תתה האמיתו 

האתמותים ת"ל ויש שתתתו לאתומ144 –  ייו תשו' צמת צתק מליותאוויטש ת"ל 

)יומ"ת תי' צ"ת( שהותית לאתומ, ו ייו מה שהתיא תת' תמתי תשותה )יו"ת תי' 

קי"א תקי"ת( – ולתו מאוי לתל ימא שמים שלא להתתלת תמתותה אף אם היא 

ותאי מק ת יו ת מ. והשי"ת יצילתו משתיאות וימאתו תתומתו תילאות.

ות יקמ התתמ תותאי טות  שה ת מיו שיצא ל וממ  ל תיתול התקו תתת, 

ויתמתהו השי"ת תהצלתה תתל אשמ ייתה.

חותם	בברכת	התורה	וכט"ס

נתן	געשטעטנער	

143. מאה תאמותה ל יל ת"ת : ט תה ומ תה א )"התמ ת ההלתה תתתו"ת"( ושם אות ו.

144. מאה תאמותה ל יל ת"ת י"ת )"לא תשתית את יאת תקתך אף תלא ת מ"(, וש"ת.
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הוספה ד

קונטרס בענין 
דין קיפול הזקן בשבת קודש

לענין קיפול הזקן בשבת, יש לדון מכמה חששות:

א.	חשש בונה   ב.	חשש תלישת שער
 ג.	חשש סחיטה   ד.	חשש הוצאה



א. בונה:

תלתול וקלי ת ש מ אתומ תשתת, משום תותה145. אתל מתקתת היותקים 

שאיו תקייול התקו משום תותה, ואף להתקו תאמצ ות תיתה או תומי )מָאת מ-

ת תת( – מותמ146.

145. תתו תתי"י תשתת )צת, ת( שי ולת "תותלת" )קלי ת שי מ( ו"יוקתת" )מתלקת את השי מ אל 

צתי המאש( אתומ תשתת, משום תותה. וליי הממת"ם תייהמ"ש תתמ "יותקת": "המקייה ש מ המאש 

 ל המצת, והוא ממיתי קלי ת ש מ". יש ל ייו תאיתומ "תותלת", אם התוותה מ שה "קלי ה" תתווקא, 

תהייתו שתי קצותות ש מ ויותמ אשמ תותליו וקול יו אותם תיתת, או התוותה תם  ל תל תותי תיקותי ש מ 

תתו ת"ת תט"ו ושו"ת משתה שלמה – תמאת,  ויוייו תתותק )מאה שו"ת להומות  לה מיתו  ל תיקותו 

תומ"ץ ת לתא – ת"א תת"א(. ות"ת לאתומ תלתול וקלי ת ש מ תשתת תשו"  או"ת תש"ת תת"ו: "אתומ 

תא;  אות  תוף  תתתה"ש  קמו  תי'  השולתו  תקצות  ומאה  קלי תה".  להתימ  ולא  ש מה  האשה  לקלו  

שו"ת מתתת יצתק ת"א ת"י )ו "ש שמצתת לאתומ תל האויתים שתהם תתתה הש מ תאויו מיותת ואף 

שלא תתתק תאמצ ות תימיי ותיו"ת ואולי תם אם מתקיים  "י הקמתים שתותתים תש מ(; שמימת שתת 

תהלתתה יי"ת תת"ת; ת' שתת תהלתה יי"ת תת"ו;  ת' יתקי תשותות לתש"ת אות טת. וש"ת. ואתו האמיתו 

היותקים לתוו אם יש לאתומ תלתול יאות המאש משום תותה )מאה קצוה"ש שם, שהוא מלמת תתות 

 ל האתשים התוהתים לתלתל את ייאותיהם תשתת, אם מק מותיף ומשלים התלתול. מותתו הת ות תתתוו 

תלתול היאות תשתת תת' שתת תהלתה ת"ת יי"ת תת"ו-תת"ת; ת' יתקי תשותות תש"ת אות ית;  ת' תתיתי 

המתהתים להמ"א תתומקת  ל  תיתי שתת קותש – אה"ק, תש "ו  מ'  ט(.

ואיתם  יש(, ש"יש שתקתם אמוך  והתה  )תקמ"ו תתתה"ש אות תא ת"ה  תו מתקתת קצות השולתו   .146

מוצים שימאה ל יתי התמיות, מקיליו את ש מות התקו תתת התתטמ ומתתתיו הש מות שלא ימתו למטה 

מציתו  תלא  תותה,  משום  אתומ   .  . תש מות  תיקוו  תהוי  תשתת,  תה  ל שות  להם  לאתומ  יש  ולתאומה 

תאיתומ תותה תילוק תיו איש לאשה . . ומ"מ יש ללמות תתות  ל התוהתיו תו, תמתתתמ תלא תל י ולה 

ש ושיו תש מות הוי תותה, אלא תוקא תיקוו ש מות שה ולם תוהתיו תו . . ומה שתתי אתם יתיתים  ושיו 

תו, תטלה ת תם אצל תל אתם. ותיוו שקייול התקו איו ה ולם  ושיו תו אלא יתיתים ת למא, איו תה 

תתלל תותה . . ותצימוף תתמא שיש תאו תתות התמיות, שאם ילך תשתת תתקו אמוך שלא תמתהתו תתול, 

הוספה ד'
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ב. תלישת שער:

לקיל  אתומ  הקייול,  תתלשיו  "י  שש מות  תתול  מואיו  תאם  "ישוט 

תשתת תהוי יתיק מישי'"147 וצמיך תל אתם ליתהמ מאת שמטיל תתקו ושאמ 

מישי'  יתיק  יהי'  שלא  ו תיתות  ולאט  תתתת  תאת  שי שה  הש מ,  מקומות 

שיתלשו ש מות148, ותתולי ישמאל היליתו תתוממות ת תיו תה,  ת שהיו שלא 

תת ו תתקתם וייאותיהם תל השתת149. ומי שיות  שטת  ש מותיו שתתלשים 

תלל  לתתו   לו  ואיו  תה,  תאויו  תם  תהתלט  אתומ  תתתת,  תהם  תתות   אף 

תש מותיו150.

יהא לתת ת יתי התמיות". ]וה ימ  "ת תת' תם אתי אותך )מהתומת תש "א( ת"ת )תתשותת הת"מ יקותיאל 

אמוך.  תקו  להם  איו  אתם  תתי  תיוו שמות  תתה,  ת תו  תטלה  אממיתו  תלא  לתתות  מקום  ליתממו( שיש 

ומאותם שיש להם אמוך, המתה  ושים תו, ואם תו לא תטלה ת תם. ותתאיתא תמת"א )תש"ת תק"א( 

ל תיו תתיטה. אולם  י' תמת"א שם, שתתת תתוקא תאויו שאילו הי' לתל ה ולם תל תך המתה יימות, 

ת"ת היו תותטיו אותם, לא תטלה ת תם. וא"ת תתיתו יש לתוו מה היו מות ה ולם  ושים אילו תקתם 

הי' אמוך, ויל"  תתה[. ות"ת ת' שתת תהלתה ת"ת יי"ת תת"ט: "לממות שלתתמ הש מ תאתמ תאויתים 

ואף להתקו תאמצ ות  ותימט אם מהתקו – מתל מקום מותמ למי שמתיל תתך לקיל התקו,  מתוימים 

תיתה". ות"ת תת' לקמאת שתת )אה"ק תשת"ו( ת"ת יי"ט ת"ת: "ל תיו קייול התקו )אתמ הטתילה( למי 

שאמותה לו ותמתו תתול לקילה תתת התתטמ . . תת' תשמת שתת ת"ת תימו מתת מתימ תתה ליי אותם 

שיטות המתימים תלתול היאות הת"ל" )ומאה מ"ש לתמוה  ל תתמת – ולא מתקתת – התשמת שתת, תת' 

שתת תהלתה שם תת"ט ציותים וה מות תקת"ת(. וה ימתי התמ"א אתתתא )מת"א תק"ק ק"ה, תמוקליו( 

שיש לתייק שת"ת ממו להתאוו ה"תו איש תי" תתשותתו ת תיו שלילת קייול התקו תת' שו"ת תתומה 

לשמה ת' תמת – מתלא תתת תלום אותות תשש איתומ תותה.

147. קצות השלתו תי' קמו תתתה"ש אות תא  מ' מת ]ו ייו שו"  או"ת תש"מ ת"א ות"ת ותו"ת שם 

ת תיו איתומ תלישת ש מ תשתת[. "ואשמ שאל אי מותמ להתתית מתט תתקו תשתת תתי להתתי' הש מות 

שלא יהא אמוך יותמ מתאי . . ואיילו תמקום שיש  ימות המתה יש להיתשת תתתמ מט ם  וקמ ש מות 

משמשו" )שו"ת משתה הלתות תי"א תמת"ת(. ומאה תם תשמת שתת )תמת"ת ת"ה ומ תיו( תקלי ת התקו 

שמי ומק שיתהמ שלא יהא יתיק מישא תתלישת ש מ )הו"ת תת' מתתת שי, להמה"ת מ' שלמה יהותה 

הימש מו"צ תה תה התמתית ימות"ו, תש"ת תת"ו(. ות"ה תמאממו של המה"ת י קת אשמ תוטימת תקותץ 

יתי שמימית  לו ש מות  ל  "ולתאומה אם הוא מואה תתול שתתלשיו  תליוו א  מ'  מה:  שימת האש 

הש מות איילו תית, אתומ ל שות תו תשתת, תהוי ית"מ".

148. מתתת שתת תי' י ת"ק קי"ת ותי' יו תק"ו. ומאה ת' שתת תהלתה שם ות'  יתקי תשותות שם. וש"ת.

149. מאה קצוה"ש שם: "ותתת המת מות תיים )יאלאת'י( ות"ל ותתמ ה יתו  ל מ' האמ"י ת"ל תי י ם 
א' שתת והתית יתו  ל תקתו תיום השתת ולא הוציאה  ת שתשתה שמא יתלוש איתה ש מ תיציאת הית 

מ ל תקתו ויי' תתה תת הקותמים שוממ שתת מתללו ושוממ יתו מ שות תל מ , ושוממ יתו לשוו המתתה 

שממתיו יתו שלא לתלל את השתת והו"ת תתמה תימים".

150. תה"ת תש"ת ת"ק קתת: "ומיהו תש מ התקו ש לול להתלש ויתים  תקתיות הו, תתתו האתמותים 

שיש ליתהמ מאת שלא יושיט יתיו לתקתו תלל תשתת. והאמ"י ת"ל התמימ מאת איילו תתול שלא ישים 



תתשתמילואים והשמטות )הותיה ת( 

ג. סחיטה:

איתומ תתיטה שייך תש מות )תמקום שיש מיתוי ש מות ציויים( ואתומ לתתוט 

והת תקות  מת   תתל  ולתו  תהם151.  התלו ים  תותלים  ושאמ  מהמים  ש מות 

שמו  לה ימ  ]יש  תתיטה152.  תשש  יהי'  שלא  מאת  ליתהמ  יש  ותתקו,  תיאות 

יתו תתקתו למשמש תה תתי שלא י קומ ויתלוש איתה ש מ והי' אוממ שאיתומ תתול מאת הוא ל קומ או 

לתלוש תיתו איי' ש מ אתת תלתת תתל מקום תקתו תי הם צתומות השי  תמתואמ תשה"מ י' קתושים 

י ו"ש. וא"ת ת"ש תשתת תיש  ות איתומ מותיף". ו "ש תם תתש"מ תק"ט: "ולתו יש ליתהמ שלא יתתך 

המתה תתקו ולא ית תק שם שמא יתלש ש מ". ושם תק"י: "ותמו תו המותץ יתיו תמ תימ  ל תקתו ו ל 

יאותיו ואותת תהו א"א אם לא יהי' תולש".

151. תת' אמתות תיים להמ"א מלותיל הלתות שתת אות מת"ט תיש איתומ תתיטה תש מ מה"ת. אך מות 

היותקים תקטו תאתומ מתמתתו. מאה מתית משתה לי"ט מהלתות שתת הי"א. ומאה תו"ת שו"  או"ת 

ואף שלא  ש מו  לתתוט  מותץ שלא  תל  ליתהמ  צמיך  "ו ות  ושם:  ת"ו  שם  המת  )ושו"   ת"ט  תשת"ו 

שייך תתיטה תש מ שהש מ קשה ואיתו תול  המים תתותו ממש, מתל מקום אתומ מתתמי תוימים"(; 

שו"ת תתם תוימ תיו"ת תקצ"ו;  מוה"ש תשת"ו ת"ת; משת"ת תשת"ו ת"ק ת"ה. ]ו ת שיש תותמים 

מהמי"ל  שו"ת  מאה   – מיתיו  טתילה  שום  להתימ  שאיו  תתול  תה  תשש  מהווה  ש מ  תתיטת  שאיתומ 

תי' קלט תמהתומת מתוו ימושלים; מת"א תשת"ו תק"ת; שו"  המת שם ת"ו; משת"ת תשת"ו ת"ק תא 

תתיטת ש מ"(.  ליתי  לתוא  תמצוי  תמקוה  או  תתהמ  תלל  למתוץ  תתהתו שלא  היותקים  "תתתו  )ושם: 

ות"ת התמ"א הלתה למ שה – מאה תתיאומו לשו"  התא תשת"ו תקט"ו ותת' מ שה מת השלם התהתות 

התמ"א  מ' קמו אות קתה[. אתל למ שה קיי"ל "אתם מותמ לטתול מטומאתו תשתת" )שו"  תשת"ו 

ת"ת(. "ותו תתישט המתהת להתימ ]טתילה תמקוה[ אך יתהמ מאת שלא יתוא ליתי תתיטה תהוא איתומ 

תמומ" )משת"ת שם תקת"ת. ומאה תם תיאומ הלתה שם ת"ה אתם, תתויו[. ותתלקו אם האיתומ משום 

מימק תולתה תתש או משום ליתוו )מאה ימ"ת תש"ת תקי"ת תמשת"ת; אשל אתמהם תש"ת תי"ת. ו י' 

את"מ או"ת ת"א תקל"ת תתשותה למומי ומתי התמש"מ קאלמתאוויץ ושם ת תו תאיתומ תתיטה תש מ 

הוא מט ם מימק ולא ליתוו. והאמיך לתלוק  ל האת"מ תשו"ת לת אתמהם תת"ת ותשו"ת שתט הלוי 

ת"ה תמ"ה ותשו"ת תשמת שתת ת"ת תמת"ת. ותו תשו"ת את תתתמו ת"ת תת"ה – תת"ת תאמותה. ות תיו 

תק"ת.  תתה"ש  תקל"ת  קצוה"ש  תק"ו;  תי"ו  שתת  מתתת  מאה  השותים  הש מ  מקומות  תיו  התילוק 

תשש מותיו טתולים תתוך המים איו איתומ תתיטה, תי מית תתתתים לתותם מים אתמים )שש"ת יי"ת 

ה מה ט תשם התמשת"א( ]אתל מאה מ"ש תתה תשו"ת משתה הלתות ת"ה תת"א[. ותו "תייוץ" )תי ומ( 

ש מות התקו והיאות ממים התיותים תהם ליתא איתומ )תו איש תי ש"ת י' יקותי או"ת(. ו "  שו"ת את 

תתתמו ת"א ת"ת; שו"ת תאמ משה ת"א תל"א. ת' יתותי ישומוו ת"ת תף שתת; ת' תתיתי המתהתים להמ"א 

תתומקת  ל  תיתי שתת  מ' מתט.

152. מאה התתמו תת' שתת תהלתה יי"ת תת"ט; יתקי תשותות תש"ת תי"ת. ותת' תם אתי אותך )מהתומת 

יש תקייול התקו ת ות הש מות  תותף  יקותיאל ליתממו, מתואמ תתשש  תש "א( ת"ת תתשותת הת"מ 

מטותות אתמ טתילה ותיו"ת,  ייו מתצית השקל )תש"ת תקת"ת( תשם תותית שתת תאתמ השתי' יש 

ליתהמ שלא יתתוט ש מ ש ל שימו, וה ימ  "ת המתצה"ש למה הקיתות אתמ השתי' יאתמ, איילו תותט 

לא יהי' תו משום תתות התמיות, ותי תמ  מתשמ שתיו השיתים תהתימו משום תתות התמיות קצוץ תקיתם 

)תשו"  תשת"ת(, תלי מים תמאה התשמ שתיו השיתים תתוץ ותתאי הוא לו, ותו השיה תשהיא לתה 

תמאה לו תתאי, ואישמ תיש לתלק,  תתו"ת המתצה"ש. המי תלא תמימא לי' להתימ קיתות השים משום 

תתות התמיות, ואם תו אישמ תם תתתוו תיתו, א "י שתתל ימות השתה תומך הש מות ומתלתלו ות ת 
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התיו איו תיתה ליתות קייול התקו לצומך טתילה153. ואתו מו המאוי להמת  

מתך תשתת תתתי שלא להקל  לשאלות האמומות תתתוו154[.

ד. דין יציאה לרה"ר עם סיכת ראש או גומי בזקן מקופל

יש מו היותקים התותמים שאלו אשמ מקילים תקתם האמוך ותותתים תו 

תיתת מאש או תומי )מָאת מ-ת תת( תתי לה מיתו מקויל – אתומ תהתלט לצאת 

 ם תיתה או תומי תו למשות המתים תמקום שאיו  ימות155. ויש אוממים תשמי 

תמאה משותה, מ"מ תהו תתותו שתתהמ תתתות השתת, וממתיו  ת שיתייתשו הש מות. ו תייו יש לתלק 

תיו שים לתה שאיתה תמאית תל תך ואיתו תתיוו תתול, משא"ת תקו אמוך למי שאיו תמתו לילך תך תימות 

התול, יש תו משום תתות התמיות.

153. משום שתטתילות תתמא, תם מי וט המקיית איתו תוצץ )מאה משתה תמומה תי"ת ת"א תתיאומ 

הלתה ת"ה ותו: "ות   ות תמה שמתתיק תש "ת ל תיו תציצה תטתילת ת "ק מצאתי תת' האשתול 

שתתיתו  תה לאומו שתתת תהתיא תאיו יותל תציצה תתה. אך תיש תציצה תמות תויו משמ  שם תיותל 

יצתק ת"ה  תיתי טתילת  תמא תי"ת; שו"ת מתתת  ומאה תימ הלתה למשה תשולתו מלתים  תם תתה". 

תת"א; ת' טהמת מים ת "ת(. ואף שלטתילת אשה תותה לוותא שלא תשאמו ש מות קשומות, תקייול 

התקו תאתשים א"צ להקיית )ת' שתת תהלתה ת"ת יי"ת ציותים וה מות אות קתו(. ומאה אשל אתמהם 

)תוטשאטש( מהתו"ת תי"ת, תלהתוהתיו תתוממת האמית"ל שלא לשלות ית תתקו ות שים  י"ת קלי ות, 

תיוו תלתיתי' איו קייתא, התם שהולתים אתמ מות ת ות תת"א, מ"מ תקלי ת ש מ התקו איו לתוש משום 

תציצה. ו "  ת' מי הת ת ) ל תיתי טת" (  מ' קיא. ומק ל תיו טתילת  מת יום התיומים קיתיתו טיי 

יימיתו הש מות  ואתשי מ שה שתוהתים שלא לתמוק התקו תמתמק,  ומתיצה קותם הטתילה,  אתיייה 

תתתת תית ואת"ת יטתלו, תמ"ש תמטה אימים תתמ"ו ת"ת; שו"ת תתמי ישמאל ת"א תק "ה. ו ות.

154. מאה תשמת שתת הל' תתיטה תו"ת מתת, שתתת שם מיהו ת צם התתמ יש לת ת שמצת ההלתה איו 

שום  תיו שישלשל תקתו או ייאותיו תש ת טתילה, שאף אשה שתציצה יותל תה מה"ת מותמת לטתול 

תאויו תשהמתה ש מות מקושמים יתת, תתל שת' ש מות או יותמ מקושמים תיתת לא מיהתק ואיתו תוצץ, 

תל שתו ל תיו טתילת  תמא שי"א שתתלל איו תציצה יותל תה אף תציצה תאומייתא לשאמ תתמים  י' 

)הל' תילה וקמ"ש תי' ת( ותאתמותים. ותמי וט המקיית למות היותקים איתו תוצץ תתי  ת' האשתול 

טתילת  תמא ו שו"ת שם משמ וו )יאלאק, יו"ת תי' ית ת"ה ומ"ש(, ואתמתה יש למתו  תתה תשתת, 

שיש תשש קמות ש ל יתי תך יתלוש ש מות מתקתו, ו ות ש ל יתי תך תויל לשאלה ותשש של תתיטת 

ש מות,  ת"ת.

155. תמאה תאיתא מקומ מיומשת לשיטה תו שאתומ לצאת למה"מ  ם תיתה תתקו מקויל –  "י תתמי 

תת מו קמאי ה"ה שו"ת תתמוו יהותה למתיתו יהותה תו המא"ש )תתית תתמליו, תמ"ו – ושם  ות איתה 

תשותות לתאותים קתמותים שהיו תתתותים  ת התה( תימו לא, שתשאל אם מותמ האיש לצאת תשתת 

תמצו ה הקשומה תש מו, והשית לאיתומ, תילמא תייל ואתי לאתויי )והו"ת תתה"ת תש"א ת"ק ממת(, 

ולתאומה ה"ה תש מ תקתו, תמאי שתא. ]ואולי יש לתלק, תתיתות ותומיות תתמתתו שתתיתים ייה איו תשש 

תילמא תייל, וצ"  )ת' יתקי תשותות תש"א תי"א ה מה 83([. ותו מתואמ לאיתומ תקצוה"ש תקמ"ו 

תתתה"ש תוף אות תא, ות"ל: "ושמ תי שיש מהו שתותתיו תמאש התקו תתת התתטמ מתט שקומיו 'האמ 

תאתל' שתשים משתמשות תו לה מית הצ יף  ל הש מות, ותתה אתומיו לצאת תוץ ל ימות, תהמתט התה 

הוי משאוי שאיתו צומך לתישה ולא תתשיט, וא "י שצמיך לו שלא ישתמטו ש מות התקו לצת מטה, 
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לצאת תהו תשתת למה"מ ושיימ יש להם  ל מה שיתמותו156. ויש שתתתו שאף 

מ"מ איילו לת ת השו"  תאיו איתומ לתלוק ש מה, ומק קלי ת הש מ אתומ, ותימא תקייול התקו תומה 

לתלוקת הש מות ושמי, מ"מ תיוו שאיו תמך מות ה ולם תתה, לא הוי המתט תמך לתישה תתטלה ת תו 

אצל תל אתם. תש"ת לת ת מש"י תאשה אתומה לתלק ש מה, ותתתתו להתימ קייול התקו משום תלא הוה 

תיקוו, ליי שאיו תמך ה ולם תתה. וממילא תהמתט התתות תתקו לא מקמי לתישה ליי תמך ה ולם שאיו 

מקיליו תקתם. ולתת ת"ת המי תאיש היוצא תמתט שאיתה תקותה התתותה תתתתו לצומך הלתישה י"א 

תתיית והיא ת ת המי"ף תמ"ש אתמו"מ ]שו"  המת[ )תי' ש"א ה'(, אלא שתאו יטומ אתל אתומ שאיתו 

מוציאו תתמתו אלא תלאתמ ית. ות"י למ שה תת' שתת תהלתה ת"ת יי"ת תת"ט "לתשומת לת: להיתהמ 

שלא לצאת  ם תיתה תו למשות המתים, תמקום שאיו  ימות". ]וה ימ  ל תתמי הקצוה"ש תת' תם אתי 

אותך )מהתומת תש "א( ת"ת )תתשותת הת"מ יקותיאל ליתממו, ת תיו אם תתוו לקיל התקו, והאם מותמ 

ל שותו תשתת(, תאף שיש לוממ תלא אממיתו תטלה ת תו תאויו שיתתו שאילו הי' לתל ה ולם ת"ת היו 

 ושים תו, מ"מ ל תיו מה תקמא מלתוש ומה איתו תקמא מלתוש, אף לתתמת הת"ל לתאומה אממיתו תתה 

תטלה ת תו, תאף תמות ה ולם איו להם תקו אמוך, מ"מ מלתוש תקמא מק מה שמות האתשים לותשים[.

קצוה"ש  תתמי  מאה  ותמאה שלא  תל"ת,  "ש.  ת"ת  תאמ משה  הותתות תשו"ת  תתמה  תו ה לה   .156

תת' יתקי תשותות  תקט להקל  ותתתמיו  טו(.  תלקמו ה מה  הת'  התתימ  לא  )ותו  – מתלא התיאו  הת"ל 

מ' תאת  תיתי הוצאה ואמת  משויות )להמה"ת  ות"ת להקל תת' הלתתא מתתי לשתת,  ל  תש"א תי"א. 

תמאוו מ, מת"ת תותת שלם  ל הלתות תותה – קמית יואל, מאתמאי, ה'תשת"ת( אות ש' תק"ט: "אלה 

שש מ תקתם אמוך, מותמ לתמוך אותם ולהשים תהו איתה תתמ ]ייו או מאת מ ת תת[ תתי שיתתיקו אותו 

תמוך". ומתותו תתמי השו"ת תאמ משה שם: תשתת תף ת"ת איתא תאיו יוצאיו תשתת תתתלים שת שו 

לתתות שלא י שו יתי ות תתות ויתשמו תתולותיהו, ותל האיתומ לצאת תהו משום תת שו מתהת ותיישיתו 

תלמא שליו לשלשלת ומתויא ואתי לאתויי ת' אמות, אתל תלא"ה היה שמי לצאת תה תיוו שת שה 

השלשלת תשמיש אתם לצומך  שלא יהיו תתולותיהו תושמות, וה"ת תהת"ל שת שו תשמיש לצומך תוף 

האתם שאיתו תיתא להם לילך תתקו מתותל ואמוך ת"ת שמי, ולשמא יילו לא תיישיתו שאיו תמתו תלל 

לייול תמהותקיו היטת, ואם תם שמא יילו איו לתו לתוש לשום תתמ תי איתם תתשתים לתלום ולא אתי 

להתתיהם ולהתיאו תתאיתא תשתת ת"ת תתה"ת. ו ות תקיי"ל תתי' ש"א ת יף י"ט תמי שאתומ תתתלים 

תתותים תמתליו מ"מ  הו  ותמתו  ואתמתא  ל איו  לו תהם,  צומך  ואף שאיו  תמתליו מותמ לצאת תהם, 

מאתמ שתמך הליתתו הוא תו תתשתיו לו התתלים תמו מלתוש ת"ש תאו שמתתיק תו תקתו שתמך הליתתו 

הוא תתך למצותו ומת תו תם תל ימי התול תת שו לו תמו מלתוש, ו ות תתל מה שאתם לותש להציל 

 צמו מצ מ שמי תמ"ש תתי' ש"א ת יף י"ת, ותיוו תתתל ימי התול הולתים תתקתם תמוך למ לה, צ מ 

להם לילך יום אתת תאויו אתמ, ואיילו איו להם צ מ ממש מק לא תאים להם לצאת תו ת"ת שמי, תהלא 

שמי לתמוך תוט ומשיתה  ל המתה תתי שלא יתמט תמ"ש תמ"ת תי' ש"א ת"ק  "ת וק"ת, ושם ליתא 

למיממ ש ושה תתי שלא יתאת לו ושלא יצט מ, תאת לא היה שום אתם תולק תתתמ תשמי, אלא ותאי 

תליתא משום אצולי צ מ אלא תתאים ליה ותיתא ליה שהמתה תהיה מתומך, ותמו תו תהת"ל תיתא ליה 

שתקתו יהיה מתומך למ לה תמו תתל יום, ולא יהא תה תוטמ מצ מ של ציומו שיימש מותה תליי מ לה 

ומצ מתו תשמי ליקת תית ולא תתמו תיה מתתו תתאיתא תתי' שת"ת ת יף ל"א, ו ות מאיה תקיי"ל תתי' 

ש"ת ת "ת תתתות קטתות יוצאות תתוטיו או תקתמיו שתאתתיהם שלא יתתמו  ת שיתתו תתמיו תאתתיהם, 

וא "ת תלאו תתשיט תוי הוא מאתמ תאומתא תהתי לאו משאוי הוא ושמי ) תת"ת שו"ת תאמ משה שם(.

ותת' הלתתא מתתי לשתת שם תתת להתימ תהמי אממיתו תתי' ש"ת ת "ט תמותמ לאשה לצאת תמתט 

שאותמת תה ש מות, ו "ש תמת"א ותט"ת, ואף תשם ההיתמ מט ם שצמיתה תתי שלא ל תומ  ל ש מ 

תאשה  מותה, י"ל תשם לא צמיתו לט ם תה אלא תתי שלא תיתוש לט ם תשליא ומתויא,  "ת אממיתו 

מט ם ש מ תאשה לא תתוא להתימם מש מותיה, אתל תלא"ה איו תי"מ, אלא תל תתמ שתא להשתמש 
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שאיו למתות תהמקיליו )והמתהת להקל(, מ"מ מאוי להתמימ תתה157. אמתם יש 

לצומך תויו מותמ לצאת תו.

 ות ה ימ תת' הלתתא מתתי לשתת שם, אתל הקצות השלתו ת"ת ת' קט"ו ת"ק ת"ט תתת ת צמו תאף 

לת ת היותקים )מי"ף ו ות( שתותמים תאיש היוצא תמתט שאיתה תקותה תיית איילו לצומך הלתישה, 

מ"מ תמתט ש יקמה איתה אלא להשתמש תו לצומך לתישה תתהו תמך שימושה מותמ לצאת תו )תתוו 

שיילקא  ם שמויף לתתמ תה שתי קצות הצואמ התקמא קאלת מ( – וא"ת ליי התהות  תשיו לתתות תתקו 

מתט שקומיו תל "ת תאתי ייו שהוא מיותתת מק לש מות ולא לשם תתמ אתמ א"ת ותאי אף לת תו מותמ 

לצאת תו, אף תתמתט שאיתה תקותה איו יוצאיו תו.  ת"ת.

תם תת' ה מות וציותים לשו"  המת תימו שא ת"ה תתת לתלוק  ל תתמי קצות השולתו הת"ל, שיש לוממ 

תם תתמי שו"  המת שצמיך שיהיה תמך תתי אתם ללתוש המתט, איתם אלא תמתט הצמיתה להיות תטלה 

לתתת )מתמת שמשמשת לו תתית ית(, ותשאיו מתילות תתה - איו מואים את המתט תתלק מהתתת. אמתם 

)שוותאי  ותתותמת תתלים שתמתלי האתומים תלהלו תט"ו  תאו מתית את התיתה תתקתו תתמך לתישה, 

שאיו תמך ללותשם וא י"ת תתשתים תמלתוש(, או לישתו תמוק וצממ מתויץ שתותתים  ל תתי המתה 

)להלו תי"ת, אלא שצ"  אם איו תיתם תתתת(, אלא שתתתה"ש התתיק לאתומ ) ל יי המהתו"ת( תם 

תתתמ שתותתים ישמ ל  התוף תמו תמשיתה שתותתים  ל המתה שלא תתמט.

והתה תתמתו לאיתומ מתותתת  ל המהתו"ת )שאת אתומים תם התתלים שהותמו תשו" (, אמתם תהתהה 

י  ל המהתו"ת תתת שייתתו שהמי"ף שהתמימ לתממי איילו תמתט שאיתה תקותה - לא תיתמ תשלותשה 

לצומך המלתוש, ואם המי"ף לא תיית תטאת תמתט שאיתה תקותה, המי תם לת ת המתימים יש להקל 

יותמ )משמ  קצת משו "מ שהט ם להתמימ ת"ת הוא מיתי ת ת המי"ף המתיית תטאת(.

מות  מתל-מקום  התקו,  מקילים  איתם  אתשים  שמות  שאף  תתקו,  שתותתים  תתיתה  להקל  תתמא  ו ות 

המקילים תותתים תיתה תתקתם, ותתשת תתמך תתי אתם )ואת מותמ ליתו התיתה איילו למהתו"ת שאיו 

לצאת תתתלים(.

157. תשו"ת וי ו יותף )להתה"צ מיאיא( ת"א או"ת תי' קת"ת, האמיך תשאלה תו אם מותמ לצאת תמתט 

המתתיק תמיתת ש מות התקו, וישיטא לי' תהמתט תשית מלתוש, תהשואל מצה לתמותו להא תמתואמ 

)שו"  או"ת תש"א ת"ת( תתל היוצא תתתמ שאיתו תתשיט ולא מלתוש והוציאו תתמך שמתיליו להוציא 

אותו תתמ תיית. ותתאו, תאיו תתוו תיתו תתלל תתלל תה, תמש"ת שם והוציאו תתמך שמתיליו להוציא אותו 

תתמ, יימושו תתמך שמתיליו להוציא אותו לשם הוצאה, תלוממ תשצמיך לאותו תתמ תמקום אתמ ומוצה 

להוליתו לשם מוליתו תתמך תה, תהא תאממו )שתת תת, א( ל תיו טת ת שמוצה להוליתו לאומו תותתו 

 ל אצת ו אתל תאו מה שתמך להוציאו תך, הייתו לשם תיתוק תמיתת הש מות תהוא תמיוו למלתוש, 

ואיילו אם תימא תלא הוי תמלתוש להתימ לילך תך, אתל מ"מ תיות תטאת ישיטא תליתא, תלא מיקמי 

תמך הוצאה, תאיו שום אתם שמוצה להוליך מתט למקום אתמ מוליתו תתמך תה, אלא ת יקמ ה תיו הוא 

תומה למתט שהתשים מ מיתיו תה קישומיהו, תמה לי אם מ מית תה קישומי תתת או קישומ הש מות, 

ו "ש  ות הותתות לתה, וא י"ת מתקתתו למ שה: "אלא תתתל תתמ תתש תמתי לוממ תלשוו התמ' תיטיו 

)יט, א( ותי מיתי שאתו מתמיו ת שה מ שה, תאולי אותו תתי אתם שתמתו לילך תך הם מי וט תמי וטא 

לתתי תל אותו שתושאיו תקו ואישמ תלא תמי למו ים ]תשתת תת, א תמותמ לצאת תשק מיתי שתמתו של 

מו ים תו, אלמא תא "ת תמו ים לא הוי מק מי וט אתשים לא אממיתו תטלה ת תו אצל תל אתם אלא 

תו"ת  ומצאתי תמשת"ת תש"א תתיאומ הלתה  למו ים שמי לתל אתם[,  אתמתה תשתיל שהוא מלתוש 

ומצה לתמותו  לתה  תה  תה אם מותמ לאיש לצאת תמתט המתתמ שיתי המלתושים  ת יו  ת' שתתתיק 

לתיו הת"ל שמותמת אשה לצאת תמתט שאיתה תקותה המ מתת קישומי' ותתת תיש לתלק תשאתי התם 
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לת ת תתם להמקיליו, יש לשים לת שלא להותיף תיתות יותמ מתיי הצומך, 

ותל שתו שיש ליתהמ לתלק תיתות שאיו תהם צומך תלל158.

תתאיתה תקותה לתו"  יטומ משו"ה מתימיו תמ מתת קישומי' משא"ת תאיש תתאיתה תקותה לתת ת ה 

תמי להא  תיתו  ותיתוו  והתית תצ"   "ש,  תיית תטאת אישמ תאיו להקל אף תמ מית קישומ התתתים 

תמיא,  "ת תמאה ל ת"ת תלמי ששואל  ל תה יש להשית תמאוי להתמימ תתה, אלא תמ"מ איו למתות תית 

המקיליו תיוו תיש צתתים להקל תתתמ האמומ". ו ת"ת ה לה תשו"ת משתה הלתות תי"א תמת"ת, תת"ל 

ת"לתאומה תמאה תת ת קצוה"ש תתה לאתומ תמקום שאתומ להוציא שאיו שם  ימות . . תמקום שאיו 

 ימות איו ת תי תותה תתה תלל. ותימט לי"מ שאממו תלא תצא אשה תקטלא שתצוואמה ואיילו תתוטיו 

תמי שהאתשים  התי  וא"ת  ת"ת  תש"ת  שו"   הטתילה.  ייו  תש ת  להתימם  מיתי שצמיתה  שתצוואמה 

הולתים תשתת לטתול תמקוה ומוציאים המתט מהתקו א"ת ותאי יתממה להם טתילה ולא תיק ותה"ת 

לתאומה אתומ איילו תתשים אם לא שהם מיויים והתא ליתא האי ט מא והתו. ומיהו תיוו שמאיתי המתה 

תוהתיו תו לא מציתי למתות תית ממה והמתמימ ת "ת".

158. ת' יתקי תשותות תש"א תי"א  "י משת"ת תש"ת תקת"ת.



ס' הדרת פנים - זקן תתשת

הוספה ה
בירור	שיטת	מרן	הגאון	רבי	יעקב	חיים	מבאגדאד

בעל "בן איש חי"

בענין	חתיכת	ותלישת	שער	הזקן:	

•	כולל	בירור	היחס	להתשובה	הנדפסת	בספר	שו"ת	רב	פעלים	ח"ד

)סוד	ישרים	סי'	ה'(	]אין	תשובה	זו	ממרן	ה"בן	איש	חי"	ובטעות	נדפסה	בספרו[;	

•	יחוסו	של	הס'	"שו"ת	תורה	לשמה";

•	ביאור	שיטת	מרן	האריז"ל	בנדון;	ועוד

מאת	הגאון	רבי יעקב משה הלל	שליט"א

יעקב משה הלל
ני"ן	להרה"ג	ראב"ד	דבאגדאד

כמוהר"ר	אברהם	משה	הלל	זצ"ל

ראש	ישיבת	חברת	אהבת	שלום

פה	ירושלים	ת"ו

שאלה: תיוצה היתי ה ש ל יי תתמי תומה ותימט ליי תתתי הקותש של 

שמ תי  אמתם  התקו.  ש מות  ל קומ  או  לקצץ  הוא  תמומ  איתומ  ת"ל  האמ"י 

תי "א התימ  יותף תיים  תאוו המקותלים תתומ האתמוו המת  תי  לי  תאוממים 

 י"י התות לקצץ ש מות התקו והתיא משם האמ"י ת"ל שתוקא ל קומ ש מ 

משומשו אתומ. ותישי תשאלתי אי' מקום תתותו של תתמים אלו של המת יותף 

תיים ת"ל ואם מאוי לתמוך  ליהם תתת מות מתיו ותתיו היותקים שהתיאו ת ת 

האמ"י ת"ל לאתומ תם קיצוץ ש מות התקו תמתימיים, ושתמ"ה.

תשובה: ל שות מצותך תיצתי ולתו תאתי היום  ל ה "יו למאו"ת תתתים 

וללקוט שושתים מתימו של צתיקים והית תותתת תל ה ולה מו המתת"מ ומה' 

אשאל  תמ ותיו  לתויו אל האמת ולא אתשל תתתמ הלתה אתי"מ.

בירור שיטת האריז"ל בענין איסור גילוח ותלישת שער הזקן

ותמת  ימא  לתל  ותתוו  תמאוי  תותאי  תי  מאשוו  מאשוו  וא תה  ל  א(159 

159. תלוקת התשותה לת ייים ה"ה  "י מ. וו.
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לתתמ ה' להתהמ ולהשממ מלהיות ת"ו מתת המתימ"י תתו"ת א"ל המקצצים 

תתטי ות הקתושים ציתומות השי  המושי ים מממומים ומקתילים ומ וממים 

לי"ת מתות של מתמים של תומא  ולמים ותמ"ש מוהמת"ו ת"ל תש מ המצות 

)ימ' קתושים ת' ת"ת  "א( ות"ל: ו תיו יאות התקו התה תם הם ציתומות של 

שי  ותו' והי' מומי ]האמ"י[ ת"ל תתהמ מאת שלא לתתוך ש מ התקו תלל לא 

תת מ ולא תמתימיים לא למ לה ולא למטה ולא תשום מקום מו התקו איילו 

למטה תתת התקו תאותם ש מות קטתים התוייים  ל התמוו ממש, אתל הש מ 

שתשיה ה ליותה המ תת את האתילה הי' קוצצו תמתימיים, ולא  ות אלא 

שהי' אוממ שאיתומ תתול מאת הוא ל קומ או לתלוש תיתו איילו ש מ אתת 

תלתת תתל מקום תקתו תי הם ציתומות של שי  ולתו צמיך האתם ליתהמ שלא 

ישים יתו תתקתו למשמש תה שלא י קומ ויתלוש איתה שי מ ותו'  ת"ל. ותם 

מתמ יתות ותוותה למתו  האתם מלהושיט יתו תתקתו ות"ל: תם הי' אוממ מומי 

ת"ל שתתל י ם שהאתם מתמת ומ מית  ל  צמו שלא לית  תתקתו לט ם התת' 

יתויו תותה התת"ל שתתקו התת' תממת שם אל שת"י ותו'  ת"ל. ותתמ ושתה מתיתו 

ת"ל אתהמה תו תם תש מ מות הקותש )ת' י"ת  "א( ות"ל: תם צמיך להתהמ שלא 

ל קומ שום ש מ מו התקו איילו תמך  תק ושיתויו תי תק"ו תק"ו הם תתי' שת"י 

 ת"ל.

ותתמי האמ"י ת"ל התת' יתקם להלתה מו"מ התתול המש"ש תי "א תתיתומו 

לא  מצות  לקיים  ויתויו  ות"ל:  קותש  שתת  ל מת  תההתהתות  תת"י  הקתוש 

תשתית את יאת תקתיך תתל יאה מה' יאות של התקו ולא יחתוך ש מ התקו 

ואיילו אותם שתתת  ולא למטה  לא למ לה  ולא תמתימיים  לא תת מ  תלל 

התקו התוייים  ל התמוו ולא תשום מקום תלל ו יקמ. ולא  ות אלא שצמיך 

ליתהמ שלא לית  תש מות תקתו שלא יתלוש איתה שי מ תי הם ציתומות השי  

תוץ מש מ ש ל השיה המ תת את האתילה שיש לתתתו תמתימיים  ת"ל.

ותתמ התיאו לתתמי האמ"י ת"ל אלו התת' תמה ותמה מתוותא מתת היותקים 

התישטה  ומתה  אי"ה[  ליתיתו  מתתמיהם  מקצת  ]ותתיא  המקותלים  ומתת 

האמ"י  שלת ת  הוא  ומיומתם  יתו   שתתמ  השואל  מ לת  שהתתימ  השמו ה 

ת"ל אתומ הו לקצץ ש מות התקו  "י מתימיים והו ל קומ ש מות משומשו 

ותמותא להתיא למ לה ותמו שיתק ממו המש"ש תי "א ותה תתמ ישוט ותמומ 

תתי תא תתותתא ותשמלה הימותה ואיתו צמיך  ות ליתים.
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בירור שיטת מרן ה"בן איש חי" בספרו שו"ת רב פעלים

ומה ששאלת אותות השמו ה שתתמ התימו ימושים את התתמ ה"ה  ת( 

ממו המי"ת טות ת"ל מות  לתיתה שתו תמצא תתות תתימו שו"ת מת י לים 

ת"ת )תות ישמים תי' ה'( ולהיות שתהוצאה התתשה של התימ התת' השמיטו 

התשותה התת' ושמו אתמת תמקומה לתו ת לם מתם איתהו מקומו של תתמים 

ת' מת י לים איתם  ולהיות שהתיותים המאשותים של  ותמ"ש ליתיתו אי"ה. 

תתמצא תתת יתי תל אתת לתו א תיק לשוו התשותה שם ות"ל: שאלה: אתם 

]א"ה  אצת   ממתו  ותי  שישאמ  תמתימיים  ה מוה  תית  ש מ  לתתוך  שמצה 

צ"ל תאיימי תמקום שתהתו תם האתשים לתלת ש מ תית ה מוה תאל"ת אתומ 

יו"ת תי' קי"א  י"ש[ מיתי שקשה  ליו אומך הש מ תימי  תמתואמ תשו"  

תשובה: מיומש  יומה ושתמ"ה.  יש תתה תשש  י"י התות או לא  תום האם 

תתתמי מתיתו האמ"י ת"ל תש מ ט מי המצות תימשת קתושים שאיתומ תתול 

תו  ]"תקתו"  מקום  תתל  תלתת  אתת  איילו ש מ  תיתו  לתלוש  או  ל קומ  הוא 

שלא  ליתהמ  האתם  צמיך  ולתו  השי   ציתומות  הם  תי  המצות[  תש'  התימתא 

ישים יתו תתקתו למשמש תה תתי שלא ל קומ ויתלוש איתה ש מ  ת"ת. תמצא 

מיומש להתיא שאיו להקיית אלא תתולש או  וקמ הש מ שתתה תתתטל הממת 

שמומת תאותו ש מ אתל אם תשאמ  יקמו של הש מ תמקומו ומק הוא תותך 

איו  המתה  ו ל  ש מ  תאותו  השמים  מו  התממת  הממת  ת קמ  לא  שלו  מאומך 

לתוש ותה תמומ והשי"ת יאמ  יתיתו תאומ תומתו אתי"מ  ת"ל שם.

התשובה הנזכרת איננה ממרן ה"בן איש חי"

ת( ואמיתא ולא מתתייתא תי אותו המקצצים ש מות תקתם  ל תמך התתות 

התת'  תשותה  תי  מצוץ,  קתה  הם  ל  תומתים  י לים  מת  מת'  התת'  תתשותה 

ולאו איהו תתתים  לה ותט ות תתיתה  ת"ל  איתתה מממו התאוו המי"ת טות 

תתימו, שתו תתולי תו"מ תתל, מתלמיתיו ותלמיתי תלמיתיו של ממו המי"ת 

מ שה  )ת מת"ת  ת"ל  תצ'ומי  תתים  תמהמ"מ  המקותל  המה"ת  ותמאשם  ת"ל 

תתים התת"מ( ה יתו  ל תך תי תו מקותל תיתם, ולתו ת ת שתת וממו להוציא 

לאומ מתתש ת' מת י לים ציוו ותמשו תתל תוקף מהמטילים תתתמ ההתיתה 

להשמיט התשותה התת' מתוך ת' מת י לים ותו  שו, ותויא ת ותתא התי הוה 

שמ תי מיי המוציאים לאומ ת צמו. ויתו  שתלק ת' מת' מת י לים לא תתית 

 "י המתתמ תתייו מק  "י תאי תתו ותלמיתו לאתמ שתלת"  ותיו תממה שתיל 
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תה ט ות תה. ותתמ תת וממ מ יו תה המה"ת תמוממ"י תתים מתמים הי"ו תת' ייו 

הטות )או"ת תי' י"א ת' ת"א  "ת תהתת"מ( לתתי הת'  ות יותף תי, שהקשה שם 

המת ייו הטות  ל תתמי ממו המי"ת ת"ל שהם מתתתים לתתמי התוה"ק והיותקים 

ותם היך תתמי  צמו תת' תו איש תי ותיים ות"ל: ומתאו תמי מאי' למ"ש תמ"א 

תתיי התמאה שתיתומי ממו מוהמי"ת שתתיתו אתמיו תלו תהם יתים ותם התימ 

ותותאי  תיתו   התהמ"ת  תיטמ  התיתתו  שתאמצ   תתלל  הת"ל  תי  יותף   ות 

איתה תלמית הותיף תתמים אלו מת תו תש ת ההתיתה ואיו לתמוך  ליהם 

טו"ת  המי"ת  ממו  של  תוותתו  תיישות  האמתתי  אתית שתמ"א  והאמת   ת"ל. 

ת"ל שם תתימו  ות יותף תי ול ת"ת שאיו מו הצומך לתלות תתמיו תתולתו תי 

תת"ת תתיישתו התמיהות  ל תתוו וליתות יתייקו לש ת התתק, אתל תתתוו 

תתוו תיתו איו מקום להתתיק תתתמ תמו שתותית ת "ה ליתיתו. ותימט  האי 

לאומ  תותו של התאוו תמהמ"מ תתים תצ'ומי ת"ל, שהי' מקותל תיתו תתימומ 

שממו המי"ת לאו ת"ל מומ איהו תתתים  לה תתשותה התת'. וי ם אתת תתת 

אתת השיתי"ם  ם המה"ת תמוהממ"י תתים מתמים ]הי"ו[ תתומתי שהמאה לי 

ת' מת י לים ת"ת שלו שצייו תתיליוו  ל תמה מהתשותות שתמאים לו שאיתם 

מממו המי"ת טות ת"ל ואממ לי שתשש יו ת ת שליתות התתיתות מתתתאת 

לא"י תת מתתו תיתיהם תם תשותות של אתמים שתשלתו לו, או שהיו תמצאים 

תתת יתו. ול ת"ת ש ליתו להשממ לא להטיל תיקות ת"ו  ל תמתות ואמיתות 

התימים התת', אמתם מ"מ תתתוו תא שמ ותא קמו מיתי שהתתמים התתותים 

הם קשים להולמם ומתתתים לתתמיו תתותתי אתמיתי ותמ"ש אי"ה ליתיתו ותם 

המת  מתימי  להשמיטם  מ שה  ותם  שו  שלו  שאיתם  ה יתו  תלמיתיו  תתולי 

י לים, מ תה איו לתו לתוש תתתמ יותמ ואתמתא מתתותו של המתתמ ת"ל הוא 

להשמיטם ולי' תויא תיתא לי' שתתתממ מקתו של צתיק.

גילוח הזקן אף באינו עוקר  בירור דעת האריז"ל באיסור 
השער מהשורש

ת( ולאותות ט תותיתו  ל תוף התשותה התת' א ו ואוממ תי יליאה תשתתה 

היא ת יתי איך המתתמ תשותה התת' התיא מק אתהמת מתיתו האמ"י ת"ל ת תיו 

שומות  ת'  שמקמי  ת"ל  המת  תתמי  ותילת  וקיץ  משומשם  התקו  ש מ  תלישת 

התהימ תם  ל קיצוץ ותיתוך ש מות התקו, וממילא תמשך לתייק מתוך תתמי 

המת ת"ל שאיו קייתא אלא ת קימת ש מ מהשומש שאת תתתטל הממת הממות 

ותתיתת הש מ  "י מתימיים שתשאמ השומש  תתייומ  תאותה ש מ משא"ת 
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קיים. שהמי תתמים אלו תתויים מ יקמ"ו ואיו להם שומ"ש ויתות תלל מאתמ 

שתתמי מתיתו האמ"י ת"ל שם תש מ המצות קמי תתיל תתמ אייתא שמתתילה 

התהימ  ל תיתוך הש מות תמתימיים ושות  ל  קימתו מהשומש תמותת תתמי 

מילי תיתהו ותמוויהו אתימי תמיומש תלשותות מתיתו ת"ל שה תקתו ל יל. ותו 

אלא  תל"ת  תתויים  שם  התיאם  ולא  האתהמות  שתי  התיא  המצות  ט מי  תש' 

תי "א  המש"ש  ממו  ותו  הם.  איתומים  ששתי  טיי  תמותת  ותמאים  תמותים 

תתיתומו הקתוש התיא שתי האתהמות ואתמ התיתוך תמתימיים ותם ה קימה 

תמיתה מותלטת  ל התתתו  תומתים  אתו  תתה  תיוצא  ויתו  שתתל  מהשומש. 

ותימתתו של מהומש"ש ת"ל ותתמ תיתי' תממיתו תיישות והתתת תל תתמ קשה 

יש  תו  ויתמ  ל  שלום[  אהתת  תתה"ק  מ"ש  תאומך  ] י'  ת"ל  האמ"י  תתתתי 

להותית ממ"ש מוהמש"ו ת"ל תמיתתות ש מ המצות ]ותיתו  שתיתמם מוהמ"מ 

שמואל וויטל ת"ל ת צמו ותמיומש תהקתמתו שליתי המיתתות ותלא תמ"ש 

ממו המי"ת טות ת"ל תמת י לים )ת"ת תתות ישמים תי' ט'([ שהתתימ שם תוקא 

אתהמת תתיתת ש מ התקו ות"ל: תות תוממ יאות התקו ושלא יתתוך תלל תשום 

מקום אלא תשיה ה ליותה המ תת האתילה יתתוך תמתימיים  ת"ל. ואישמ 

תם  מ"מ  קמו  המי  התקו,  יאת  תוממ  תות  מ"ש  תתלל  ה קימה  אתהמת  תתלל 

איתומ תתיתת התקו תמתימיים ולא מק איתומ התלישה ותמו שתקט התותת שם 

תמת י לים. ותו מוהמי"ץ ת"ל תתתית ומצוה התהימ  ל ת' האתהמות התתתמות. 

ות"ה תתימו לתם מו השמים ותו תתימו תמ תהת תת"י התהות  ל השו"  ות"ה 

תתמי  שהתיאו  ת"ל  האתמותים  מתתי  תהמתה  הוא  ותו  לאתמהם  תתת  תתיתומ 

האמ"י ת"ל והתתימו הו איתומ תתיתת וקציצת ש מות התקו והו איתומ תלישתו 

וא"ת איך אישמ לתייק מתתמי המת ת"ל שתוקא ל קומ מהשומש אתומ אתל 

לתתוך תמתימיים מותמ. ואם תאממ שתת' שלמת תו תותת התשותה התת' קמא 

תת"מ השמט"ה, מ"מ תת לם ממתו תל תתמי המתתים שהתתמתו ל יל שתו תתתו 

תלי  ולמ שה  להלתה  תשותה  להשית  יתתו  ואיך  יש  אתהמות  ששתי  להתיא 

היתו   ולתתומ  האמת  להיך  תלל  שאיתו  תיוק  ותומך  ל  תתימים,  התייוש 

ומאומת ותמומ וישוט למתים ותם שלמים ו ל התל צמיתים התתמים  יוו תתול.

בירור דעת האריז"ל דפשיטא לי' טפי לאסור חיתוך וסיפור 

שערות הזקן במספריים מלאסור תלישת שער מהשורש

ה( ותת תייקת שיימ תלשוו מתיתו ת"ל תמצא תאתמתא תישיטא לי' טיי 

לאתומ תיתוך ותייומ ש מות התקו תמתימיים מלאתומ  קימת ש מ מהשומש, 
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מתהוי  קימה מתתמא תוקא תאויו אמ י תתתוו שהושיט יתו תתקתו לתתך תה 

ותו'  הוא ל קומ  תתול  איתומ  ות"ל  וא י"י שתתת תש' המצות שם  ותתומה, 

ולתו צמיך האתם ליתהמ שלא ישים יתו תתקתו ותו' מ"מ  יקמ תוותתו להתהימ 

 ל התתי ה אטו ה קימה ותמו שתקתק לתתות מוהמש"ש תי "א תתיתומו ות"ל: 

ולא  ות אלא שצמיך ליתהמ שלא לית  תש מות תקתו שלא יתלוש איתה ש מ, 

תי "א לשתות תתמ תתמי המת ת"ל מט ם התת' תתתתמא  והתתתם מוהמש"ש 

איו אתם  וקמ ש מ מתקתו אלא תאקמאי תמך  תק ת למא ותלשוו המת ת"ל 

שום  ל קומ  שלא  להתהמ  צמיך  תם  ות"ל:  שתתת  התת'  מוה"ק  תש מ  ת צמו 

ש מ מו התקו איילו תמך  תק ותו'  ת"ל. ולתו תתת המת ת"ל תש מ המצות 

התת': ולא  ות אלא ותו', שמומה שתא לוממ תתמ תיתוש  ות יותמ תהייתו תלא 

מת ייא תקות   צמו לקצץ ש מ תקתו תתוו תמתימיים תאתומ מצת  צמו ותם 

מצת תמת"ש שיש לתוש שמא יתלוש, אלא איילו לתתו  תתקתו תתי ה ת למא 

תאקמאי ותתמך  תק תתוו לתתך ותתומה אתומ שמא יתוא ל קומ איתה ש מ.

מהשומש  ש מ  תיו  קימת  האיתומ  תתוממ  התתל  תאיו  אישמ  ול ולם 

לקיצוץ אומך הש מות תמתימיים ליי תותו של תתמים מאתמ תממת התקו לי"ת 

אויו  או  השתי  א'  ל  תיקוו  של  הש מות  תאומך  תלוי  הוא  תיקותיו  ילאיו 

תיתותו תתית היתים והיה או היותו ש מות קצמות מותל יו יתים ואתומ תיו 

ש מות אמותות או ש מות שוויו תאומתו ותו' וא"ת תל שתות  ומשתה תצומת 

התקו  ל יתי קיצוץ אומך איתה ש מות משתה תתות ציומ תמות התיקתא קתישא, 

וא"ת מה לי  וקמ מה לי מקצץ תוף תל תוף מתתת תתותי שי ומי' ולא תייק 

תי' יתי תותת תיקתא. ותו יאות לו לימש תתותת האמ"י ת"ל מאתמ שלא תילק 

תהתי ואתמ להתיא הו ה קימה מהשומש והו קיצוץ האומך ולא שמ תו לשום 

יותק מיומתם מתל אויו שהתיאו ת ת האמ"י ת"ל שתילקו תתה. ומאיתי תתימ 

לתלוש  או  ל קומ  שתתת  ת"ל  המת  של  הלשוו  מתיל  שתקתק  אמתים   מותי 

תל קומ הייתו תלי התמת השומש ולתלוש הייתו  ם התמת השומש ואישמ שתו 

הוא אלא תתתיתומ מוהמש"ש תי "א לא תקתק לה תיק תיל הלשוו, אמתם איו 

תה מאי' שלא יותה לו מוהמש"ש תי "א תי ת"ל תישוט הוא מתאתמ המת ת"ל 

ותם ה קימה א"ת תאתהמות אלו תתמ תלול התילוק שתיו התמה  תם הקיצוץ 

 ם השומש להתמה תלי השומש ותוף תוף תמוייהו אתימי ותתת', ומאי תיקא 

מיתה אם  ושה תו תיתו או  "י מתימיים. ומתל מקום תתמ תמומ הוא שת תייתי 

התות איו לתו משות לתתומ תתמות מת תיתו ולתלק תילוקים שאיתם מיומשות 
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וליתוק תיתים מיתקי המא"ש וא"ת מאתמ שהאמ"י לא תילה לתו שיש תילוק 

תתוממ האיתומ תיו  וקמ למקצץ איו לתו לתתש תילוקיו מת תיתו ותתמותיתו. 

]מאה ל יל תתימ תה ת"ת יי"ת  מ' תקטו ואילך[.

ו( ותו מ"ש  ות התותת תתשותה התת' תמת י לים ות"ל: אתל אם תשאמ 

ותו'  הממת  ת קמ  לא  שלו  מאומך  תותך  הוא  ומק  תמקומו  הש מ  של   יקמו 

ותמ"ש  תו  מתתשת  הישמה  תהתתמא  מלתת  להקיית  ת"ל.  איו  המיתה  ו ל 

וצומתו,  תתיתתו  ותיי  א' תמקומו  תל  התיקותים  תתמ  מיתת  ל יל שמתלתל 

 ות מצאתו למתיתו האמ"י ת"ל תש מיו המצוייתים ותו תתוה"ק תתות התיקתא 

קתישא הוא  ת טיתומא, ואיתא טותא תתשי תמתמתא תתות  תיו התישטות תו 

תתות  ליות י ת"ו שהמתליו תותליו מו הלתתוו תות לותו ה ליוו להמשיך השי  

 ת מישא תת"א ותו לתיייא  ל או"א תטמימיו תתת תיקתא מצת היתים, ו ות 

 תייתים אתמים תשתתים שאיו תאו המקום לימטו, שמתותו מותת שיש קייתה 

תאומך התקו והתישטותו לתל היתות תיי האומך שתתתו ה' )ויתו  שי מים 

תת' שהוא  ת  וי מים  ת"ל שהתיקתא  ת טיתומא תתויא  תתתמ תתתתי האמ"י 

שאממו  תמקום  מקצמ  ואם  תאו(.  אלו  תתמים  לתאמ  ואת"מ  תליתא  טיתומא 

הש מות  שהתישטות  הקצמ  את  האמיך  שתאילו  תמצא  שממילא  להאמיך 

תמיו  של  שתתקצמו  הש מות  תיו  המותל ים  לאליים  תיקוו  תתתי'  הקצמות 

מתליו תוצמ ותקה  תשיו ישתוו התישטות שלשתו תאתת תשוה ותתתטלו תל 

הממתים שיש תהם מצת התישטותו הטת י שהוא תתותמה ה ליותה. ומיומש 

איתא תתוה"ק )ת"ת תאת"מ ת' קל"א  "א( ות"ל: תיקותיו תליתמ אליו אשתתתו 

תתיקתא ובשלימות דיקנא בתיקונוי אתקרי בר נש נאמן תתל תתמי תיקתי' תלי 

תי' מהמתותא  ת"ל. המי להתיא תתוקא בשלימות דיקנא בתיקונוי שלא שלת 

ת"ל  ו ייו להאתמותים  תאמו.  ית לשתות מאומה מתתמ ה ליוו איקמי ת"ת  תו 

שלמתו מתה שלא למתות ש"ץ שאיתו תשלמות תיקתא ואיילו איתו מתלת תת מ 

מיתי שהוא תת ל מום ולא ימצה )מתתת אהמו תלל י"ת אות ך' משם המת תתות 

תתמים.( המי מתואמ מתל תה שאתו יש קייתא תאומך הש מות ואיילו המשתה 

תאומתו מתטל הממת אל י"ת תיקותי תיקתא  ילאיו ולא תמ"ש התותת שם תמת 

י לים שתוקא  וקמ מתטל הממת וש ל המתה איו להקיית והתתמים תמומים 

ולא הי' מו הצומך תלל להאמיך תתל תה ממות ישיטות ותהימות התתמים לולי 

שהותמתתו לתך תתי להתתימ למישומ השיתושים תתשותה התת' תת' מת י לים.
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מה  ת ל  תיותמ  למת קש  תם  תשותה  שאיו  לי'  תתולה  מאי'  ו ות  ת( 

ת"ל להתימ קיצוץ ש מות השים המ תתים האתילה  "י  ולמה הוצמך המת 

המתימיים, והלא תיי התותת תמת י לים התת' תתל מקום התקו מותמ לתתוך 

מאומך הש מות, ומה תיתש תתה ת תייו השים, ותה תמומ תת"ת.

לימוד זכות על התשובה הנז' דלא כיוון להתיר גילוח זקן 
של מעלה

שם  שתאממו  להתתמים  תתות  לימות  איתה  למצוא  מ ט  והתתותתתי  ת( 

תתשותה התת' ותשתתי תאישמ שהתיו התותת ההוא תי  י"י תותו של תתמים 

תמומ טיי תקו ה ליוו מתקו תתתוו ולתו הי' ישיטא לו שתוקא תתקו ה ליוו 

התמימ המת ת"ל תל תך תתתי לאתומ איילו התיתוך תמתימיים משא"ת תקו 

שהשאימ  תל  ותתי  וממת  שומש  ממתה  שתשאמ  אלא  קיתיתו  תלא  התתתוו 

אתמי הקיצוץ תתי  ותי אצת . ולתו תילת התותת התת' אתהמת המת ת"ל ת תיו 

תיתוך וקיצוץ הש מות  ל יתי מתימיים להיות שתשאל ת תייו תקו התתתוו 

תוקא והתיו תשם לא שייך לאתומ תולי האי. תם אישמ תיי מה שה מתו ל יל 

תה תקת לשוו התשותה שהשמיט תי' אתת מתותתת שה"מ תהייתו שתאתהמת 

המת  ל ה קימה מו השומש תמת ות"ל שאיתומ תתול הוא ל קומ או לתלוש 

תיתו איילו ש מ אתת תלתת תתל מקום ותו' ולא תמת תתל מקום זקנו. תתיי 

תה אישמ שתותתה תו המוט ית תממה לו להתיו תי אתהמת התלישה מיימי תתל 

מקום שתתוף. ושלתו תילק המת ת"ל האתהמות תי אתהמת הקיצוץ איתו אלא 

תתקו  צמו ולא תתל התוף ותתת' ולתו לא הוצמך לה תיק האתהמה ש ל התקו 

תי לא מתה איימי.

התת'  התותת  ת ת  להמליץ  שתתתתו  התת'  התמתים  שתי  תיי  מקום  ומתל 

מותו מ תה שמ ולם לא  לתה  ל ת תו להתימ תתיתת הש מות של התקו 

התתתוו  תתקו  ש מות  לתתי  אלא  תו  תתת  ולא  אצת   ת ותי  ת"ת  ת  ה ליוו 

תתהו איימי. ול ת"ת ל ומת תוממ הקושיות ששאלתו מותמת שתל מ ייו ישמ 

יותה לתתמים אלו שתתתתו תיישות תוותת התותת התת', ואותם הת"ת התומתים 

 ל תשותה תו להתימ ל צמו קיצוץ תקתם, ושמתים תצאתם וששים ת תותתם 

ותמתו  ל  תתה, לא  ייתו היטת,  ת"ל  שאיתם  ותמים  ל תתמי קתלת האמ"י 

התמאה מתוך ההשקיה המאשותה, ולא תו תמתה של תומה.
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תמאה  לי  התת', אמתם  תיישות ת ת המת התותת  תה תתתתי הת"ל  ותל  ט( 

תקו  תות  ת"ל תש מיו המצוייתים שהשוה  למתיתו  שאיו לתלק תהתי תמצאתו 

שתי"ת  לתלק  תיתי  מהיתא  וא"ת  תיקותים,  הי"ת  ת תייו  לתקו  ליוו  תתתוו 

לקצץ,  מ"מ  מותמ  מיהא  תתתותים  ותי"ת  ול קומ  לקצץ  לתתו   איו   ליותים 

ות"ל המת ת"ל תש' המצות )ימ' קתושים ת' ת"ת תו "ת(: ת  תי תמו שלמ לה 

יש י"ת תקותי תיקתא  ילאיו ותו' התק' תקו  ליוו תו יש תקו תתתוו למטה תיתות 

תתות  ותם תו תללות י"ת תקותים ואל תה התות התילא ממתו מת"ל תמ"ש תתולה 

מילה שתתמתיו  לי' י"ת תמיתות ותו' ותו' י ו"ש תאומך.

שות מצאתי להמת"ש ת"ל תת' ייו המשוממ )ת' ת'  "ת( שת"ת להתיא תשם 

האמ"י ת"ל תאתומ לתתוך הש מות תתל מקום התוף ות"ל:  ות תתת ]האמ"י 

ת"ל[ תם ש מות האתם תיו של המאש תיו של התמו ות והתוף הם מומים  ל 

ותיוצא,  אומתם  ותיי  למטה  או  למ לה  תטייתם  או  תוותם  ותיי  מתים  תתמים 

ולתו איו טות לתימ הש מות משום מקום אלא טות להתית אותם לתתל מלתת 

ש מות המאש שצמיך לתלת אותם תת מ תתל  מת שתת  ת"ל. וא י"י שלא 

תאמו  ליתו  ותאי  מ"מ  ת"ל  המת  תתתתי  התת'  לשוו  תתות  מקום  אי'  ית תו 

מהמת"ש ת"ל תתה שמצא תתות תך תאיתה ת' שאיתו תמצא תת"י תהיום. ומה 

תם תתך התתמה תותתת שאיו שום תתמ קטו או תתול שתצלם תמות תתתיתו של 

האתם שאיתו לצומך ואיתו תתתי' צלם אלקים ותתותמת ה ליותים ותה מתואמ 

תת"ת. המי קמו מ"מ תתתמיתו תת"ת שאיו להקל תקיצוץ ש מות תקו התתתוו 

ואיו לתלק ולהקל תהם יותמ מש מות תקו ה ליוו ולא תתתמי התותת התת'.

י( ה ולה מו המתת"מ לאומ תל התת' ת' תללים: א. שתמומ תת ת האמ"י 

ת.  ל קמה מהשומש.  והו  לתימה  "י מתימיים  הו  תתקתו  לתתו   תאתומ  ת"ל 

האמ"י  לתתמי  ותותמ  מתיו  תאיו  א'  תולה מקשה  י לים  תמת  התת'  התשותה 

ת"ל, ותתולי מתתי תתל ה יתו שאיתו מהמת המי"ת טות ת"ל. ת. תם לאתמ מה 

שציתתתו תיישות תוותת התותת התת' תתתממ לתו שלא תיוו להתימ תייומ תקו 

ה ליוו תלל, מק תקו התתתוו, ואתו ת תיותיו תלוקים  ליו תם תתה.

בירור שיטת מרן ה"בן איש חי" בספרו "תורה לשמה"

יא( והשתא התא אומו  יתיתו תיציאה לאומ של ת' תומה לשמה של ממו 

תי'  )תתיו"ת  שם  לו  מצאתי  תתמיו  תיו  ות ותמי  תלה"ה  טות  המי"ת  הקתוש 
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מט"ו( ש מת תתיו  ל אותה השאלה התת' תמת י לים שם ותשקמאתי תתמיו 

תשם שמתתי ת ל תל הוו תי אתו תותתו לת ת  ליוו ומ ולם לא  לתה  ל ת ת 

יותף צתיקא צתיק תמ יקמא להתימ תיתוך ש מות תקו ה ליוו, ולמימ  תאממ 

תאימיוו אמטייה להתאוו מהמ"ו תצ'ומי תלה"ה ש מת איתו ותקיף תת תו  ת 

שהושמט התשותה התת' מתימי המת י לים שתתיתו מתתש תימושלים ת"ו.

תמקום  שאלה:  התת',  לשמה  תומה  תת'  והתשותה  השאלה  לשוו  ותה 

שתהתו לה תימ תם האתשים ש מ תקו התתתוו תמציתו תשו"  )יו"ת תי' קי"ת( 

תשמי לתתתילה לה תימ ואיו תתה משום לא ילתש תתמ, אם יש תתה צת תוממ 

לאתם תשות,  "ת לשוו השאלה. ותתשותתו שם התיא תתילה מתמ' יתמות 

תתי מייתושת  )ת' מ"ת  "א( תתות', תמ"ש  ושם  ומש"י שם,  )ת' ק"ת  "א( 

שלא  שה מתליו מ"ל לא התימ ש מ תית ה מוה. ושות תתת תמ"מ  "י התות 

איו להתימ ש מ תקו התתתוו והתיא מאי' מתתמי האמ"י ת"ל שהתתמתו למ לה 

תקותים  י"ת  תות  שייך  התתתוו  תתקו  תתם  שתתת  קתושים  ימ'  המצות  מש' 

ותיים ות"ל: ומתתמים התת' תשמ  תי תללות תקו  ליוו הוא תתתתוו ותו' ולתו 

מאוי שתם תתקו התתתוו של אתם התתתוו לא תת  תו ית לה תימ הש מ לא 

תמתימיים ולא תתם והמשתיל יתיו מת תו תי א"א להמתית התתמים יותמ. אך 

ותאי איו אתהמה תו תתקו התתתוו תומה לאתהמה של תקו ה ליוו תי מת הממתק 

תיתיהם תי תתתתוו הוא תללות שת ליוו ושם ת ליוו הש מות הם הציתומות 

של השי  ולתו אתומ לתלוש תיתו איילו ש מ א' אתל התא איו קייתא אם 

 "י תיתוך ת קמ ש מות ותו' ומק לה תימ את התקו התתתוו ולהתימו לתממי 

 ל תה הוא תקיתיתו מיתי שיש תו ממת למ לה ותו' ומיהו ת  תאם הש מות 

של תקו התתתוו אמותים המתה וקשה  ליו ותו' אישמ לקוץ מו האומך שלהם 

ולקצמם מאתמ תאיתו מתימם לתממי משא"ת תתקו ה ליוו תתתל אויו אתומ לא 

תת  תו ית  ת"ל.

תתל  אתומ  ה ליוו  תתתקו  ת"ל  טות  המי"ת  ממו  שת ת  להתיא  קמו  המי 

תקו  ש מות  מאומך  לקוץ  ת תיו  להקל  ת תו  שתטה  והתם  ותתתתיתתא.  אויו 

התשי"א  המת  תמ"ש  ותלא  ת תיותיו  אתו  תמ"ש  תלא  צ מ  תמקום  התתתוו 

הוא  שאתו  לוממ  להמת קש  מקום  הי'  ותיי"ת  ת"ל  האמ"י  תשם  ת"ל  מת"ש 

התותת התשותה שתת' מת י לים, איילו התי מותת שתיאומ תותתו שם הוא 

תמ"ש תת"ת שמ ולם לא  לתה  ל ת תו להתימ תם תתקו  ליוו ]תם מתוקתק 
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תתשותה תו תת' תומה לשמה שתאתהמת המת ת"ל  ל התלישה תמת תמותו תקאי 

 ל התקו ה ליוו ולא תתל מקום תויו[.

תם מתוקתק למ ייו תתתמיו תת' תומה לשמה התת' תישיטא לי' טיי להתימ 

התלישה להיותו תמך אמ י ]תתקו התתתוו[ שתתת תאיו קייתה אם  "י תיתוך 

ת קמ איתה ש מ משא"ת  ל איתומ ה תמת הש מ של תקו התתתוו  "י תם או 

מתימיים התמימ לתתתילה ומק תמקום צ מ התימ תה ותוק היטת, תמתה מאי' 

לתתמיתו תל יל ו י'  ות ליתיתו מ"ש תתה תת"ת.

ותמאה לוממ תהתתמ ת ת ממו המי"ת טות ת"ל תהיתימו לקוץ מאומך ש מות 

תקו התתתוו תמקום צ מ והוא תמה שתתקתק תמ"ש תתשותתו התת' תת' תומה 

לשמה ות"ל: ותאי איו אתהמה תו תתקו התתתוו תומה לאתהמה של תקו ה ליוו 

תי מת הממתק תיתיהם תי תתתתוו הוא כללות שבעליון ושם ת ליוו הש מות 

הם ציתומות של שי  ותו'  ת"ל. תתוותתו לוממ תתתקו התתתוו ממותים הי"ת 

תיקותים תתמך תלל תלתת שאותו הש מות מומים  ל תתי' הי"ת תיקותים אתל 

איו לתו אצלתו תתמות צלמתו איתה תימתים וממתים להתימ  ל יתם אויו ממיתת 

התישטותו  תאויו  או  הש מות  של  תאומתו  אם  ההם,  תש מות  התיקותים 

ושתיתתו אלו  ל אלו או תשיווי אומתו ותתומה, ותיי שמצאתו תימתים התת' 

ימט  תתמך  תתקו  ליוו  תיקותים  הי"ת  ממותים  שלתו  ה ליוו,  תתקו  תש מות 

מ"ל שיש לתו היתמ ותימו תהם לת ת היתו ממות תל תיקוו ותיקוו תתמך ימט. 

וממילא תאם תות  ומשתה תתקו  ליוו תל שהוא מתתמ הש מות קוצץ תתטי ות 

הוא ומקלקל הממתים הממותים תהם. אתל תתקו התתתוו ששם איו הממת תתמך 

ימט והיתמ תלוי אצלתו, אלא תתמך תלל, שמומים אותו הש מות  ל תתי' י"ת 

תיקותים תשם, ממילא תל שקיים ההומאה תתללותה תיו ואיו קייתא תשיתוי 

צומת ה תיו תתמך ימט. ולתו התמימ לתתתילה אתל תמקום צ מ תטה להקל 

ותתת'. ותתמא תו תתתתי מק להליץ ת ת ממו התאוו המי"ת טות ת"ל ולתממ ת תו 

ותוותתו אתל ל ת"ת שהמוצה ליתהמ לצאת תם לת ת המקותלים ת תיו תה לא 

התקו  ממתי  תם  תלוי  הי'  ת"ל  האמ"י  מתיתו  שליתי  תי"ל  מאתמ  תה  יתמוך  ל 

לת ת  תתיתו  לא  אתו  ומק  ותיקוו  תיקוו  תל  ממותים  היתו  ימט  תתמך  התתתוו 

תאת. ותימט מאתמ שתו תתת המת"ש ת"ל להתיא והתיא לשוו המת ת"ל ת צמו 

מקצמ  תיו  תילק  ולא  ש מות,  ולתתוך  לתימ  תויו  מקום  תתל  תאתומ  שת"ת 

מהאומך או מ תימ לתממי. א"ת מי יתמוך  ל תילוק מתותש אשמ יתותו תתמה 

והתותמ  ת"ל,  האמ"י  תשם  תיימוש  שתאממו  תתמים  לתלוק  ל  תתי  ת למא 
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יתתמ והי ת"א. ]ומאה ל יל תתימ תה ת"ת י"ת וה מה 25 שם ו יית"ת ל יל 

ת"ת י"ת  מ' שצט[.

ית(  ות תתמ ממו המי"ת ת"ל ושתה ויימש לתו ת תו ושיטתו ת תיו קיצוץ 

שמ תו  אתהמה  שאלה:  ות"ל:  ש"ץ(  )תי'  לשמה  תומה  תתימו  ה ליוו  תקו 

 י"י התוהמ תאיו לתלת התקו ומציתו לת ת אם יש לאיתומ תה אתמתתא וממת 

תמקמאות. תם תמהים אתתתו  ל מ"ש תמתמש ותו' מתהתו של  ולם ותו' אתל 

ממת  יש  תשובה:  ותו'.  תקתם  ומתלתים  ותו'  לתתים  לותשים  תו  איתם  ישמאל 

ואתמתתא לתה מיתוק שמואל )ת' י"ט( ומייתושת תו שאול ימת לקמאת המלך 

מתקו  הי'  השיה  ש מ  תוקא  משמ   ותו'  שימו  ולא  שה  מתליו  ולא  שה 

האתילה  מה שמ תת  לתתוך  התוהמ  תם  י"י  שמי  תתה  הימים משום  תשאמ 

אתל שאמ התקו לא הי'  ושה תו תלום, והייתו משום איתומא. והשתא ממילא 

מותו תתמי המתמש מ"ש מתלתים תקתם קאי  ל ש מ השיה ותו'  ת"ל  יש"ת. 

ו י"ש  ות )תת' שצ"א( ותימט תתיתות השאלה. המי קמו להתייא שת ת ממו 

המי"ת טות ת"ל לאתומ קיצוץ ש מות התקו תמתימיים או תתם לת ת התוה"ק 

והאמ"י ת"ל ואיתו תותמ שום תילוק תתה תיו תלישה לתיתוך.

ית( תם מ"ש שם תמת י לים ש ל המיתה איו להקיית, תת' תומה לשמה 

)תי' תמ"ת( תתת תתמ אייתא, תתשאל שם אם מותמ לתיל למ לה ש מות התקו 

והשית ות"ל: ותאי תקו שהוא תתול ואמוך  תיף טיי ליי תותו של תתמים י ו 

תי יתו  הוא תי תיקתא  ילאה תא"א הוא מתי   ת טיתומא תליתא ותתת' תתתמי 

ואמוך  תתול  תקתו  שהוא  מי  השתא  וא"ת  תאתמא  הוא  ותו  ת"ל  האמ"י  מתיתו 

יושק, שהוא  ושיתים  תיותמ  ומשותת  הוא  תיף  תליתא  שמתי   ת טיתומא 

תו  ו ל  למ לה.  התיקתא  של  השומש  תאמת  הוא  שתך  לתתי'  ליותה  תומה 

אותם תתי אתם שתמא להם הקת"ה תקו אמוך והם מתתתמים לשתות המתתה 

טותה התאת ותו' ומוצים לקצמ תקתם תהתתהת הש מות למ לה אעפ"י שהם 

תתהמים שלא לתתוך אותם ת"ו  ת"ת לאו שיימ  תתי וצמיך להתיתו תמו שהוא 

ולשמוח בגודלו  ת"ל.

ו י"ש  ות )תת' תמ"ת( שהתימ ת מת שתת אתמ המתיצה להימית תתתת 

התיקתא  תיקותי  ויתתלתלו  ית מתו  שלא  תתי  התקו  ש מות  יתו  אצת ות   "י 

תל  קייתא  ל  שיש  מותת  מתה  תתם  תי וש"ת,  תיקוו  ל  ומתו  תל  וי מות 

למ לה  הטת י,  ליותים  התישטותם  תצומת  שישאמו  הש מות  של  אומתם 
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ותתתותים למטה ואמצ יים תאמצ , תתי שלא ית מתו ויתתלתלו הממתים של 

י"ת תיקותי תיקתא. וא"ת איך יתתו שיתתומ תתי תל שתשאמ תתקו שי ומ  ותי 

אצת .

ותתמ אממתו שאיו התתמים תותלים אמיתות יותמ, ומק לתתום ה תיו תאממ 

תמתל התת' מציתו למתים שתתמי התותת תתשותה התת' תת' מת י לים הם הייך 

ותם  ת"ל  האמ"י  ת ת  ומתתימים  המתיאים  תל  תתמי  והייך  ת"ל  האמ"י  תתמי 

הייך תתמי ממו המי"ת טות ת"ל וטות  שו תתולי מתתי תתל שתתומ אשמ ליתיתו 

שהשמיטו תשותה תו מתימי מתיתו ותימט לאומ תל התתות לתיי"ם תת' תומה 

לשמה שהתאתו ל יל שתתתממ ותתלתו היטת ת ת ממו המי"ת טות ת"ל ת תיו 

תה ממש תתמ אייתא מת ת התותת התת'. וממה תישך אם האמת תמ"ש ל יל 

ללמות  לאלו שמצו  מאי'  תאו שום  איו  התת' ממילא  התותת  ת ת  תהליצתיתו 

משם היתמ לתתוך ש מות התקו  ליוו ותתת'.

ית( וא "ת שתתמה  תייתים מצאתו לממו המי"ת טות שתימו תומה לשמה 

תתוותה  תה  ש שה  אישמ  תימיו  שתשאמ  אתמיתי  תתותתי  מ"ש  תולקת  ל 

ה לים  מתימ  איו  ה למות  שתמה  ותתות   המתתמ,  הי'  ת"ל  שהוא  לה לים 

להתתימ תתמ תה. או אישמ שלא  שה תו התהה אתמותה להשוות תתמיו  ם 

מה  תל  התתמים  להשוות  תלו  תיף  ותאי  אתל  תיתומיו  שתשאמי  מתקתותיו 

שתותל תתי שיהיו תתמיו תתל מקום  ולים תקתה אתת, והאמת יומה תמתו.

יחוס הס' "שו"ת תורה לשמה" לבעל "בן איש חי"

טו( והתם160 ששמ תי שיש תמה ממתתי תמתיתו מיקיקים  ל אמיתות הת' 

160. ]הותית מתתמ תימ התותתי:[ תהתא לקמו  "ת המיקיקים תיתותו של הת' שו"ת "תומה לשמה" 

להתאוו מי"ת ת ל "תו איש תי" – יש לה ימ תם ממ"ש התאוו מתי אתמהם תיוטא )מאש ישיתת הממת"ם 

ותית יותף תת"א ומת"ת שו"ת מ תה לשוו( תמתתתו מיום ת' ממתשוו ה'תש"מ: "ותתתמ יתות התימ 

תומה לשמה התה תתתוו תה איו לתמוך  ל תתמות, ואותל תם להתיא תתמות להותית ששייך לו והוא תתמ' 

שהתימ תה  מל תו לשמה ו שאו לשם יתות ותו' ואשמ  "ת קמאו תומה לשמה ומשום האי ט מא תויי' 

לא תתת שמו  ליו; תאת ו ות לא מותו שתימ תתת"י הי' מותת אצלו ותם איך לא מותמ תיו תל תתולי 

 ולם ותוקמי תימים  תיקים ותת"י איך לא תשמ  ת ולם ולא תממת מי הם ת ליו תך שמצת התתמא יש 

מקום לוממ שתה שלו, אשמ  "ת תמו שת' שאיו לתמוך  ל תתמות תתתוו תה ואיו לתו אלא להתתמך  "ת 

קתלה ומאתמ שיש לתו קתלה מאתשים מהימתים ותמו שצייתת, שמ יתים שתימ תה שייך לתו איש תי – 

תקתל. ותם איילו אם לא שייך לו תותאי שתימ מותמך הוא לאתת קתמוו שהמי התו איש תי מייתי מאיות 

מ' שלמה אלי תמ ממתליות  ותם תמת' של המה"ת המה"ת  תת"ל ששלו הוא".  תמאה  ממתו. אלא  ת"ת 

)מימות"ו( מיום ת"ה תיוו ה'תשל"ט: "מה שתתת  ל התימ תומה לשמה, אצל תל היות ים הליתותיו 
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תומה לשמה שיתותו לממו המי"ת טות ת"ל אצלי איו התתמ צמיך ליתים תלל 

והוא תמומ תשמש לתל מתיל  ל לשותו ותקי תתתתותו תמתו ושיטתו של מתיתו, 

והמתה מה תייתים התתתתים שם תתתם מיותמים אתת התה ואתת התה תשאמ 

תיתומיו תתתם ולא התיאם משם ת' תומה לשמה, תיתו  להתקיאים תתתמיו. 

ו ות יש לי תתה תתילות של מאיות אתל מה א שה שאיו מתמתי ת ת ל תוק 

תמתקמים אלו. ושמ תי שתתמ תתתת מתה תתמה תתתי  ט של תמתיתו להותית 

שתתתו.  מה  מאיתי  ולא  ת"ל  טות  המי"ת  מתיתו  הוא  לשמה  תומה  שהמתתמ 

אתל אתמ תל הת ות והאמימות תומך אתי תה תות המותיתת תת'  ות יותף 

תי )תיות ימושת"ו שתת תש"י תתף ת'( תשם תתולי מתתי תתל מתלמיתי ממו, 

המת אימים תילתא התהו תלה"ה משם מתו מהמ"ש אתתי ת"ל תשם תתו וממלא 

מקומו של מתיתו המת י קת תיים ת"ל, שה ית ששמ  מיי אתיו הקתוש שתימ 

תומה לשמה הוא ת צמו תתמו, ותי והותמ תתה לאמת התתמ.

 אי אפשר לפרש דברי האריז"ל דקציצת הזקן במספריים
אינו אסור אלא ממדת חסידות

טת( ותהיות התתמים תשלת תה  ייתו תתל הת"ל תמה ת"ת ושמ תי תי הקשו 

 ל תתמי התת' תמה שתתתתי תהוי טיי ישיטא לאתומ הקיצוץ תמתימיים יותמ 

מלאתומ התלישה שמתמת תתי ה, ואממו תאתמתא אייתא איתא למיתק מלשוו 

המת ת"ל תתקט תתי אתהמת המתימ תקתו לישתא תתהימות לתת אתל איתומא לא 

תו האמ"י  יש להתיו שאיתו אלא תתיתות ת למא שתהת  קתתי להתיא, תמתה 

תאיתומ  לישתא  מת"ל  תקט  מתקתו  ש מ  תולש  תתי  ואילו  קתושתו,  תמות  ת"ל 

תתול, ותיאמו ט ם התילוק ליי התתמים שתתתתו תת' מת י לים ת"ת שהתתמתו 

למ לה תתתולש תטל הממת מש"א תו תקוצץ, ו ל יי תקתוק תה התליטו ת"ת 

התת' תממילא מותמ הוא תם  י"י התות לתימ התקו תמתימיים, ומק המת ת"ל 

תהת תו מיתת תתיתות  "ת שמ תי.

תמו  מת"ל  תתותת  א מות  תמקומי  שאתי  תייו  מיתתייתא  ולא  ואמיתא 

שתתתתי למ לה, ומק אותיף תאו תקתוק אתת תתותה והוא תי מ"ש מוהמת"ו 

ת"ל תתתילה ת תיו תייומ התקו הם תתמי  צמו המ יתים ומתיתים מה שמאה 

שלא  תתהמ  שהי'  מתתימ  שהי'  ת ת  ת"ל  האמ"י  הקתוש  מתו  התהתת  ת יתיו 

תקותש של התו איש תי תמומ להם תשמש תצהמים תי הוא הקתוש תיתמו, ותם יתו  לתלתו תי תתת המתתמ 

מתמ להמו"ל להתייתו מ צם תתי"ק ותל ה מ ומ איו לו  מך".
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נזהר מאד ותו' הייתו שמאה  לתתוך ש מות תקתו ו ל תה תתת: הי' מומי ת"ל 

הי'  מאשו  מתימ  שהי'  ת ת  שמתתמא  תתול,  תהימות  תה  תתתמ  תוהת  אותו 

ותתומה  התקו  תש מות  תלל  לית   לא  ליתהמ  להתימ  ומתתימ  ומתהימ  מצווה 

שמאה  ת"ל  מוהמת"ו  ה ית  תה  ו ל  תתתמ,  ותהימותו  קייתתו  התתטא  שתתה 

אותו תתהמ מאת תתך, ומ שה מת הוא וילייתו מיתה שתותאי תהימותו התתולה 

תתתמ תת  מ צם האיתומ התתול שיש תתייומ התקו תם  "י מתימיים לת ת 

התוה"ק. ואילו מ"ש את"ת ת תיו איתומ התולש ש מ מתקתו איתו  תות שמ ית 

מתו  מיי  להתיא  אתהמה ששמ   אלא  מתו,  ממתהת  שמאה  מה  ת"ל  מוהמת"ו 

מתקתו איילו תתמך  מאי  הוא ל קומ שום ש מ  תתול  תאיתומ  תך  לו  שאממ 

ותמת תק ת למא, ואיה"ת אם הי' מתו מותי ו ת ל יה תם  ל איתומ תייומ 

התקו הי' תוקט תם תו לישתא תאיתומא וק"ל.

ת"ל שתש מ המצות  המת  תתמי  ליישת  תמילתא  למוותא  מק  ותה תתתתי 

תם ליי ת ת הת"ת התת', אמתם לקושטא תמילתא איו לתקתוק תה מקום לתול 

והוא  ת"ל  האמ"י  תתתי  לומתי  לתל  תתול  אתת  תלל  יתו   תתמ  תי  מ יקמא, 

מקותל תיתם מהמאשותים ת"ל תתתיתת אמיתת תל תקתוק התמצא תאיתה מקום 

תתתתי המת ת"ל הוא ל ייו תלשותות המקתילים לאותה ה תייו תשאמ תימיו, 

ואת אם תתל מקום מתוקתק התתמ ההוא יש להתליט שתו האמת ואישמ את 

להוציא תיקא מיתא למ שה  ל יי התקתוק ההוא. ותו תהאי ת"ת מצאתי להמת 

ת"ל תת' ש מ ט מי המצות שהוא המקתיל לת' ש מ המצות מתתמת הש מים 

והתתתים שתיתמ הממ"ף ת"ל שתתת שם ות"ל: מצות התקו ראוי לאתם שלא 

י קמ שום שי מ תלל מתקתו ותו'  ת"ל. ושות התיא שם את"ת אתהמת תייומ 

התקו תי ו"ש. המי שלא תקט תם תאתהמת התלישא לישתא תאיתומ תתול, וא"ת 

ותאי שאיו תל צתק תמה שמצו ת"ת התת' לימש תתוותת המת ת"ל תת"ל לתלק 

תיו איתומ תלישא תתמימ, ואתימ מתיתא, לאיתומ תייומ התקו תמתימיים שאיתו 

אתומ אלא מתהת תתיתות תמיתא ותו"ק.

האתמו"מ  להתאוו  אל תמ  מתתת  שו"ת  תת'  מצאתי  לתיש"י  ותשיצאתי 

ממותקאטש ת"ל )ת"ת תי' מ"ת ת' מ"ת תו "ת( שהתיא שם ת ת מת א' התותמ 

תתילוק התתמים התת' שלת ת האמ"י ת"ל איתומ תולש הוי תמימ טיי מאיתומ 

תתמיו  תתה  שם  ת"ל  המתתמ  התאוו  אמתם  מתימיים  י"ש.  התתיומת  "י 

ת"ל תמימ  האמ"י  יי  התת' ש ל  התותת  התה מ"ש  תי  ות"ל:  יתים  התת' תשתי 
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יותמ שלא להושיט יתו תתקתו ממה שתשש להתתימ תמתימיים, ומוצה לוממ 

תתקתו,  ית   הייתו שלא  תתיקתי'  יתי'  תאושיט  למאו  לי'  ווי  תתוהמ  שהיימוש 

אתל להתתימ תקתו איתו אתומ לתתמי התוהמ  ת"ת. צתוק  שה לו, ותל השומ  

יצתק לו, ותי המתתימ איתו מושיט יתו תתקתו, והלא  ות תותף  ל תה משתיתה 

ת"ל  האמ"י  תתתתי  מ ייו  ולתל  ת ת  תמ  לתל  ישוט  ותה  שתיתו,  תמתימיים 

 ת"ל. ושמתתי שתוותתי לת ת תתולים והשי"ת יצילתו משתיאות ויומתו התמך 

שתלך תה אליתא תהלתתא לאמתא של תומה אתי"מ.

שהתיו  שם  אל תמ  תמתתת  שהתיא  התותת  תתתמי  לה ימ  ות  יש  ואתת 

לתתו   ללמת שאיו  תתיקתי' שתא  יתי'  תאושיט  למאו  לי'  ויי  תתוה"ק  שמ"ש 

תתקו שמא יתוא לתלוש ממתו ש מה, איו תו תוותת התוהמ אלא תמו שיימשו 

אותה המימשים תי "א שתמשתו אתמ יימוש המת צמת תלמית מוהמת"ו ת"ל 

שתתימו קול תממה ות"ל: תאושיט יתי' תתיקתא מ"ל התיקותים והתיאומים ]של 

תותות התיקתא[ שהמי שום תתמא לא אממ י"ת תיקותים ולא  ילאיו ולא תתאיו 

אלא משה לתתו, ומיתה אם אממם הי' לשתת ל תיקא לתת תווקא. והתה צמיך 

להתהמ שלא יושיט יתו לשת  תתיקתא  ת"ל. ות יו תה תתת תת' מות תות ו ייו 

להמיי"ש תיימוש האת"מ ותת' ייו המקת להמ"י יתייה ותאתמ התוהמ, ו ייו 

תת' תמשק אלי תמ שם. ותו לא י שה לתמוך  ל ת תו תיימוש לשותות התוהמ 

מה שלא יימשו המאשותים והקתמותים ותימט תתתמ התות  לתיתא ותתמ הותה 

 ל קותקותו שם תמתתת אל תמ ולתו איו צומך להאמיך יותמ תתתמ.

ת"ל  המת  שתוותת  היטת  תאמ  תתתאמ  התת'  תל  תתיי  למילתיו  התמו  ית( 

ת למא  תמך  תק  מאי  התלישה  לאתומ  יותמ  טיי  תיתוש  תהוי  תתתתיתתא 

וישיטא טיי לאתומ התייומ תמך קתי ות, ותתה מתוקתק ייה לישתא תמת"ל 

תש' המצות שתתת ות"ל: ולא עוד אלא ותו' ותתת' תתתמתו ל יל. ומ"מ את תה 

צמיך אתי לוממ שאיו תו תמתה ותתמ לימותה של תומת התתתמ ל שות תילוקים 

תל  לקולא  תם  ומה  תיתים  תיתושי  ולתתות  ליהם  השתל  תהש מת  התלוים 

שמיהטת הלשוו איתו מומה תו, תהמי תתמ אתו מותמים ו ומתים מיי המת ת"ל 

ת צמו שתהק' ת' ש מ ההקתמות לתל תתתומ תתמות תתתמת האמת, ותי תה 

ת"ל לאתומ  וא"ת מאתמ שתא מיומש תאמ היטת תתתמי המת  תתתה  צומה, 

איתמ הו לתימ התקו תמתימיים והו לתלוש ממתו ש מות תמך  תק איו לתוא 

אתמי המלך תתקתוקים ותילוקים קלושים ותלתי מותמתים תתי לתתות האמת 
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ולהולית קולא תתיתא. ו ייו מ"ש תתה תת' שוממ אמותים למהמ"י אימתת ת"ל 

תי' ת"ה.

ית( ואתת תה תתאי הוא להותי  שתל ההתהתות של האמ"י ת"ל שתהת  י"י 

התות איתם תוממות ומתת תתיתות אלא תיו תמומ  י"י שו"  תתמת התתתמ. 

ותו המש"ש ת"ל מתיל לה תיק תישיטות תל התהתות האמ"י ת"ל תתיותים הו 

תקום  שה והו תשת ואל ת שה ] י' לתותמא הלשותות תל יל תת"ת ותו"ק[ 

ההתהתות  מקצת  המצות  ל  תתוף ש מ  ת"ל  המת  ממ"ש  תם  לתקתק  יש  ותה 

ליי  התהתות  שהתתימ  תותתי  שאמ  תתתל  תתיתות,  מתת  שהם  שם  המותאים 

תת'  שת"ת  ותתומתי  תאמומ.  התות  תמומ  "י  תיו  הם  תתתם  איילו  או  התות 

 מותי אמתים ואיתו תת"י ת ת ל ייו אתמיו, ויש להאמיך תתל תה אמתם תאו 

איו מקומו.

ומאיתי להמשתת תתיתים תתתמ יום ששי )ימק ה' משתה ה'( שתתת ות"ל 

וש מות התקו להיותם ציתומות שי  צמיך ליתהמ שלא ית  תהם תתי שלא יתלוש 

תמתימיים  לתתתו  שיש  האתילה  את  המ תת  השיה  ש ל  מש מ  תוץ  מהם 

 ת"ל. והמתקתק תתתמיו ימאה שתלל איתומ תייומ התקו ת"ת תמ"ש שלא ית  

תתקתו, ומאי' שתך תותתו מתהתימ לתימ ש מות השים, שמת"ל תש' המצות 

התיא היתמ תה תתי איתומ תייומ ש מ התקו ותתת', וותאי שט מו הוא תמ"ש 

ל יל משם המתתת אל תמ תמאתמ שהתהימ  ל התלישה איילו שהוא תתמך 

ת"ת מה  תה מתיישת  ותיי  יתו תתקתו תתי לתימה.   מאי ת"ש תאתומ לשלות 

שמציתו למת"ל תויי' תש' מות הקותש שהתהימ שם תימטות  ל איתומ תתי ת 

יתו תתקתו מתשש שיתלוש ש מ תי תהו התיתוש ותת"ל.

)אולם אתמ ההתתותתות תמאה תמומ שמה שלא התתימ שם אתהמת המתימ 

תקתו תיוו ששם איתו מתתמ ל תיו תיו היאות ואיתומ ה תמתו אלא מלקט תמה 

ותיתיהם  התהתות השייתים תתימ וש י"י המות יש להם איתה תוותה תי ו"ש 

התתימ האי תאיו לתתו  תתקתו תתי שלא יתא לתלוש ש מ ותה ישוט(.

בקציצת  דאיכא  האריז"ל  בשיטת  שהבינו  מקורות  עוד 
אורך שער הזקן איסור גמור

יט( ותהתתתתו את תתמי האמ"י ת"ל תו התיתו תמה ממתתי האתמותים ת"ל 

ת"ל תיימושו לש'  ות"ל המשת"ם  ומתת היותקים.  ת"ל  מימשי תתתי האמ"י 
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המצות )שמו ששוו ת"ת ת' י"ט  "ת(: והי' מומי ת"ל תתהמ מאת שלא לתתוך 

אוממ  שהי'  אלא  ]ולא  ות[  ותו'  תמתימיים  ולא  תת מ  לא  תלל  התקו  ש מ 

שאיתומ תתול הוא ל קומ או לתלוש תיתו איילו ש מ א' תי הם ציתומות השי  

]המי שה תיק מתתמי המת ת"ל שתי האתהמות[  ייו תשו"  )יו"ת תי' קי"א( 

תמומ  איתומ  תומה  תתמי  תמך האמת  אמתם  ל  מותמ תמתימיים,  התיו  תליי 

תייומ  תתי  גמור  דאיסור  לישתא  שתקט  תמה  ותוק  ש מ  ת"ל.  שום  לתתוך 

ת"ל  המת  מתתמי  לתקתק  שמצו  ת"ת  תאותו  התיו  לא  תתהתמת  ומתה  התקו, 

תתוקא התלישה הוא איתומ תתול. ו ייו לת"  התית"א ת"ל תתמתי יותף )תי' 

תתות  ל התותמים  לימת  קי"א( אתמ שהתתימ שתתשותותיו תת' תיים שאל 

שת מי אתום התוהתים מתתמ לתימ תקתם תמתימיים או תתם תי תלאו התי א"א 

להם להתיא טמף לתיתם תי ו"ש, מ"מ תתת שם )תאות י'( ות"ל: תל תה מתיתא 

אמתם  ל תמך האמת תתמי תומה איתומ תמומ ל שות התקו תשום אויו, ותתמ 

)מ ' הת'  ו ייו להשת"ת תתללים  ת"ל  ת"ל.  האתמותים התיאו תתמי האמ"י 

אות  "ה( שת"ת להתיא תליי התות תם תמתימיים אתומ  י"ש, ות"ת מהמ"י 

)תי' קי"ת  ות"ת תתת"ל ליו"ת התת"מ  )תי' ת"ה(.  יותף  אימתת תשו"ת תתמי 

ותף  קמט,  "א(  תף  י'  )ימק  מולתו  להמ"י  יושמ  אומתות  ו י'  ת"ט(  י"ש, 

התיים ילאתי' )תי' ת"ת אות י"ת(.

ת'( תתת ות"ל: תקו  י"י התוהמ  ותת' תמית תהותה )תיו"ת מ ' התיו אות 

לא  ל  תלל  תתקו  ית  תת   לא  ותולתו  ת"ל  האמ"י  מתיתו  והמקותלים  הקתוש 

היתים ולא תתת התמוו ולא תשום מקום ואיילו תמתימיים תולת הש מ ש ל 

השיה המ תת את האתילה שתה יש לתתתו תמתימיים ותמ"ש המת תאה"ט 

)יו"ת תי' קי"א תק"ה(  י"ש. ותו תוהתים יה ]ת'מתה[ מתים ותו שלמים  י"י 

תתמי מתיתו האמ"י ת"ל התת' ותו'. והתא לשאול איך מאוי ל שות תמאה תתל 

אם  ותימט  ותו'  ת"ל  האמ"י  מתיתו  תתמי  להתתהת  י"י  מאוי  לו  שאישמ  מי 

ומאוי  ותו'  ותיוצא  תוימ  תתו  תומה  ממתיץ  מומה  ציתומית  תושא משמה  הוא 

ותתהמ  התלתת  האתם  תוף  או  ממוו  תול  צמתי  ת למא  תמילי  לת שאם  לשים 

תתמתיו מתותיו ומ שיו תותמ לו מק התמך היותמ תלולה ותטותה, ת"ש וק"ו 

תצמתי התיש ויש לו לתל ת ל שתל ישמ להשממ שלא יהי' תתישו שום יתם 

תה מ תייתי תול  תמ   ולא  ותו'  יתוש לל ת השאתתים  ולא  ותמ"ש המקותלים 

תתשיש לו מיות ממוו או תמיאות תוף שאיתו תושש למל יתים תהאתם לא תא 
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ל וה"ת למלאות תיץ ומצוו תולתו משאמ תתי אתם אלא ל שות מצוו תומאו 

ת"ה וליום צ מא אתמא תתה ותתא תו'  ת"ל ושיתים יושק.

מסקנת הדברים

תמציתו למתים מתל האמומ תימומ ת ת האמ"י ת"ל ת תייו תילות התקו, הו 

ליי מיהטת התתת לשותו, והו ליי ת ת היותקים והמקותלים שהתתימו ויימשו 

תוותתו. תם תתתממ לתו ת "ה ת ת מו"מ המי"ת טות ת"ל, ותצ"א תיתא ת י"י 

התות אתומ לה תימ התקו הו תתם הו  "י מתימיים ואיילו להושיט תו יתו תמך 

 תק תלתת אתומ שמא יתלוש ש מ. ויה"מ שיתתתו הקת"ה ל שות תל מ שיתו 

ו תותתתו  ל האמץ מתתת תתת י ליי תתמ תיקוו השמים ממ ל תתי שתתתה 

להיות ממתתה אל קתושה ה ליותה ותמלא האמץ ת ה את ה' אתי"מ.

ת'  לאומ  יצא  התת'  תל  שתתתתי  מאת  מה  תמו  אתמי  תי  לתיתה  ומות   ת( 

התמת יתים תקו להמה"ת מ' משה ווית מ שליט"א אשמ הקיף שם תל התושא 

התה תהמתתה  צומה ולא התית לא ייתה ולא תוית. ותתמ תתה ל שות מתימו 

הת"ל מהתומא תתמא  ם תמה הותיות, ותם התיית תילוי ת ת של תמה ותמה 

ממתתי התומ ה "י ויישמ תילי' לאומייתא, שתתה, ותיתה המתים תמצוה יקמה 

תו, לתתק יתים מיות ותמתים תושלות, להתתתק תקיום מצות תיתול תקו, תיות ם 

מ תה את תותל תוממ ה תייו הו  י"י הישט והו  ל יי התות. אמתם מאיתי 

שם שתהוצאה מאשותה ת לם ממתו תשותת ממו המי"ת טות תתימו מת י לים 

התת', ותהוצאה ת' )תהותיה ת'( התיית קותטמת ה מות אשמ שמטט ותתת מת 

מתימאי יתי"ו תתו של קתושים וטהומים תיתי  תיף המה"ת תהמ"מ י קת תיים 

תוימ הי"ו שליט"א ושם )תאות ת"א( ה ימ  ל ה למה תו. ומאיתי שתתת שם 

יתי"ו מ לת הית"ת הי"ו ליקיק  ל המתתים התתולים משמיטי התשותה התת' 

מתימי המת י לים התתיתים מתתש ש שו תו ]תיי ששמ [ מתיוו שלא יתתו 

שתתמא מתה תתוותי' תתומת התות תממו המי"ת טות ת"ל יצא לתלוק  ל תתמי 

האמ"י ת"ל, ותתת שלת תו איו תתה ט ם מתייק ליקיק תתשותה תו שיצאה 

ותו'  ת"ל  ושיתתו שהוא התיו אתמת תתתמי האמ"י  ת"ל,  מתתי"ק תמוהמי"ת 

והצתק  ם  תיי שתתתאמ תתתמתו תת"ת תאמ היטת שהאמת   ישת"ת. אמתם 

תאמו  המתתים שהשמיטו התשותה התת' ושקתלה תמומה היתה תיתם ממקומ 

שאיו תשותה התת' ממהמי"ת ת"ל ותם הותתתו תת"ת שאיו מקום להתיו אתמת 

תתתמי האמ"י ת"ל, ושתו תותמ להתיא תם ממו המי"ת ת"ל.
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ותתתקשתי  "י תמה מיתיתי הי"ו ש תמו  ל תשותתי תאת לשלות אל ית 

התתמתי  ותו  שלו,  השלישית  המהתומא  לקמאת  תקו  יתים  התמת  ת'  המתתמ 

תת תי ל שות תתי לתתות המתים תמה ש לתה מצותתי תתה תת"ת, והשי"ת 

י תת"א ויצילתו משתיאות אתי"מ.

הצעיר	יעקב	משה	הלל	יצ"ו

מרן	הגאון	בעל	"בן	איש	חי":

מי שאין לו זקן
"תהיה צורת פניו משונה ומכוערת"

ה ימתי ת"א מתתמי התמי"ת ת ל "תו איש תי" תתימו "תתיהו" 

 ל מתתת  ימותיו ק,ת )ת"ה ואיתך התי שתת לה(:

"ואם תאממ תיוו תתשית לה תתמוו תה תמתתלת ש מ אמאי לא 

תשית תתמוו  ל שאיו לה תקו? תה איתו, תלא תאממ התמת יתים תקו 

אלא תתי איש, תיוו שהוא תתול תשתים ואיו לו תקו תהיה צומת יתיו 

משותה ומתו מת, אתל האשה שאיו לה תקו הוא יויי תתול ליתים 

שלה".



ס' הדרת פנים - זקן תתשתת

הוספה ו

דעת	תורה

בענין גילוח וגידול הזקן

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

נעתקה	מספרו	"ארחות	יושר"	)סי'	ה'	עמ'	יט-כ(:

הדרת פנים
ואממו  התמית  הצתוקי  את  תתה  ותיתו  תקו  יתים  התמת  א'(  )קת"ת  תשתת 

לו תמוך המקום שמת ך מתה  "ש, ותתל התומות הי' תה תתיוו תתול מי שלא 

הי' לו תקו161 ורק בדורות האחרונים התתילו לתלתל תתה תי למדו מהגוים162, 

ותתרגום יונתן163 אי' ש ותמ תתה משום לא ילתש תתמ שמלת אשה164 והייתו 

אפי' אם מספר במספרים ות"ת החינוך165 והותיף ש ותמ משום ותתוקותיהם 

ומרן  ק "ת(  )ל"ת  הקצמ  המצות  תתימ  חיים167  החפץ  והתיאו  תלתו166  לא 
תילות169  תהמתותות  מת יא  ]לא  מתה  תותה  ת תו  היתה  לא  מאת  החזו"א168 

ת יו  ת'  ת"א  מתות  הלתות  )תלקוטי  חיים  החפץ  תתת  שתתמ  היום  שתוהת 

התמימ  החזו"א  ומרן  יתלתו  לא  תקתם  יאת  תתה  ל  ש ותמ  ת'(  אות  משיט 

תתה מאת תתל מיתי מתותות תילות ולא התימ אפי' למכור למי שמגלח בתער 

להצילו מאיסור תער מק ציוה למתומ לתוי ותו אאמו"ר זלה"ה170 הי' מתמימ 

161. מאה ל יל ת"ת יי"ט: "התמת יתים תקו" ותמילואים לשם.

162. מאה ל יל ת"ת י"ת ה מה 4.

163. מאה ל יל ת"א  מך "תמתום יותתו תו  ותיאל" ) מ' לת-לת(.

164. מאה ל יל ת"ת י"ת.

165. מאה ל יל ת"א  מך "מא"ה )תימ התיתוך(" ) מ' קית-קית(.

166. מאה ל יל ת"ת י"ת: "איתומי תקות תויים".

167. מאה ל יל ת"א  מך "תיץ תיים" ) מ' מתא ואילך( ותמילואים לשם.

168. מאה ל יל ת"א  מך "תתוו איש" ) מ' תש ואילך( ותמילואים לשם.

169.  מאה ל יל ת"ת י"א: "מתותות תילות".

170. מאה ל יל ת"א  מך "התמ"י קתיתתקי" )"תטיייל מ תאוו"( ) מ' שתה ותמילואים לשם(. ומאה 
ל יל תיתיתת התיתומ התותתי  מ' 16-17.



תתשתטמילואים והשמטות )הותיה ו( 

תתה מאת ואממ שקמות מאת שזהו תער ממש ו ותמיו  ליו תמשה לאויו ות"ת 

מרן הגרא"מ ש"ך ]שליט"א[171 ות"ל ת תיו להתתימ התקו  ם מתותת תילות 

תשמלי י ויו תת' לקוטי הלתות  ל מת' מתות לת ל הת"ת תתף י"ת ת' ת יו 

תצוק"ל אתמ  יתו  שהתתו"א  ותם  ואיו להקל תתה  משיט שם שתתת שאתומ 

ת"ת מאת לא  מק איי' המתתימים תמשחה שקורין סם172  תתל מתותה  ת"ל 

היתה ת תו תותה מתה[, והחפץ חיים חיבר ספר שלם ע"ז תקמא תיאמת אתם 

המקותלים  תתתו  תי  תמתימים  איי'  התקו  לתימ  שלא  ליתהמ  תתוו  שם  ות"ל 

תמתיתתתו  אתותיתו  ואתות  ואתותיתו  מלמ לה  הקתושה  צתומות  שתתה  וקמ 

תהתו להתמימ תתה ותיותמ תהיום שתהתו המתה מימיצי  מתו תהשתתת הת מ 

מצוה רבה לכלל ישראל להתחזק בזה ולא להקטין הזקן אפי' במספרים תהייתו 

להמאות ליתי התל שהמצות שציותה תומה להצטייו תתה האיש יהותי תתית 

י"א משל למה  תה איתא תתמתות  ות יו  ואיו אתו מתתישיו תהם ת"ו  אצלתו 

התתמ תומה לאתם שאוממים לו תקתך מתותל אממ להם יהי' תתתת המשתיתים 

)ות"ה תתיתושי המשת"א שם( שהתותה שתה שאלו  יהותא  מתתו  תתות'  ויי' 

לתממי  אותו  משתיתים  שתמצא  מיתי  השיתו  ותה  ת"ת  מתותל  הוא  מה  מיתי 

אתמות  ותקותץ  הייוך  ת"ל.  המאיתי  לייתך  ותו'  תשתית  לא  ו ותמים  ל 

ממרן החזו"א )ת"א תי' קצ"ת(  "ת התם אם איתו תם המות איתו תם תם תיים 

ומאת קשה  לי התתמ שאיתו ממתת הצתי ות ואיו תה לתוש ישמאל מק למדו 

מהגוים בגולה ושוללים תתה קתושה, ושם )תי' קצ"ת( תתת מ ולם איו ת תי 

תותה מתילות תקו ת יו ת מ תהיותי מומתל תאיתומו מתומ הקותם והי' התתמ 

תמומ מאת תמו תילוי מאש תתוצות והי' התתמ תתשת תשיתוי מלתושיהם לתוש 

הישמאלי ואף שפשטה המחלה גם בין התורנים יחיו לא נשתנה הדבר בשביל 

זה ולתו תישי תולתת ת תיו תה, ואממ מרן ז"ל שתשתתתת אליו אתם שמומית 

תקתו או שמתתל תלומית תהי' לו ת"ת לא טות עד שעומד לו להקיא173. . .

171. מאה ל יל שם  מ' 16.

172. מאה ל יל ת"ת י"ט.

173. מאה ל יל  מך "תתוו איש" אות א' ) מ' תש( שתו ה ית תשם התתו"א תלמיתו התמ"מ שט מתתוך 
תמתתתו אלי )תתות  תילות התקו תלתת(.
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בסיומא דספרא
התתי מוצא לתתוו לתיים תיתומ תה תתתמיו של התאוו מתי י קת  מתיו – 

הי ת"ץ ת"ל )תתיתומו. תמקום תו הוא תו תאיתומ התמת התקו – ש מ שלתת, 

תלוו המצמי(:

ומה אותיף לתתמ לתמוש טותתם להציל תישם מתי שתת

מי יתו שומ  לי ואמצא תתת

שלא תהא קולמתי למיק טומתת

שמהמאוי להיות ישמאל מצויתים תמתהתיהם ותל  תיתיהם

תתי שיהא לתיוו של מלך תות  תתוים

תמ ו הותו והתמו

ולתשיתוא מו ה תאמו ]– משית צתקתו[ שיתימ  תמו

ומי מתלתל את יום תואו האתוו אשמ אתו מתקשים

ותמה יוות ו אייוא אלה האתשים

אשמ התימו התמת יתיהם להיות תתשים.  ת"ל.

*						*						*

סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם )קהלת יב(.



תתשלאמילואים והשמטות )תתיומא תתימא( 

מילואים והשמטות
ל"בסיומא	דספרא"

יש להעיר מדברי הגאון היעב"ץ גם בהגהותיו לסידורו )דף עז, א(:

"אין	להעלות	על	הדעת	שיגיע	עת	הגאולה	מן	הגלות	כל	עוד	שיהיו	חפצים	ורצים	

אחריהם	והולכים	בדרכיהם	ובמעגלותיהם"174.

ותת' "מתמש יתתת" )תומותיו של מתי יתתת מקומיץ תלמית הת ש"ט( 

תת"ת, א:

"התלות הממ הוא מתמת שהולתים תתמותיהו, תהייתו תש מות.

174                         גאולת ישראל – בזכות גידול הזקן

תו מתואמ ת "י התמת התקו לא יהיו תלל ישמאל תיתמים ותתתות תיתול התקו יתאלו – תת' קהלת י קת 

)להתאוו מתי שלמה קלותמ – יו"ל מתת"י  "י מתוו תתמת שלמה, ימות"ו, תשת"ת( תמוש תו ) שמת ימי 

תשותה שתת תמ"ת( ות"ל שם ) מ' שלת-שלת(:

"התה התתיא יממיה אממ )איתה לא ית-טת( תה אממ ה' קול תממה תשמ  תהי תתי תממומים מתל מתתה 

אך  הלשוו,  האמיתות  ולהתיו  התוותה,  ותמאה  תוף.  ותו'  ת  איתתו  תי  תתיה  להתתם  ל  תתיה מאתה   ל 

תמאה התוותה, ותתמ תתמתו תתה תתמושים מתתמ ]תמוש ל שי"ת ה'תמ"ה –  מ' שו ואילך )ת תקו תתמיו 

שם ל יל תמילואים לת"ת יי"ת([ ות ת אתאמ יותמ, תתה מתתמ על פרצת הדור בעו"ה מה שלובשין 

משות  ותותו  אף  מאמיך  ית'  הוא  והתה  כלל.  ישראל  צורת  להם  ואין  זקנם  ומגלחים  נכרים  מלבושי 

לתט"א להתתתמ תל תך, ואממתו תי תה הוי לטותת ישמאל, תי התה תימים הקתמותים לא תתשת האתם 

לצתיק מק  "י י ולות תתולות ומתות יקמים, ו תומ תה הוי  יקמ השתמ האתם, אתל  ל תתמים ישוטים 

תתוו שלא לתלת תקתו או שאיתו לותש מלתושי תתמים,  ל תה לא היה מאוי ליתו לו שתמ, תי לא שייך 

שתמ מק אם מוצה  ושה ואם מוצה איתו  ושה, ו ל תתמים תאלו המי היה לו בושה ונחשב יוצא מעדת 

ישראל, לתך לא הוי שייך ש תומ תה יקמא צתיק ולקתל שתמ  תומ תך, והיה צמיך ל שות  תיתים יקמים 

מאות להיות צתיק. אך  תה תיוו תהותמ התושה ות שה תהיתמ ללתוש תתתי תתמים ולתלת תקתם, א"ת 

אם אתת לותש לתוש ישמאל והולך תתקו, תתשת צתיק ומתי  לו שתמ תמו אילו  שה לו תמה תיתויים 

תימים הקתמותים. ולתך הוא ית' מואה תולשת התומות ואיו התשמים יתוליו לתתף  צמו תתיתויים, לתך 

מתית לתט"א להיות להתתתמ, תתי ש "י תו תשיתימ התושה,  תומ תתמים קטתים שהתשימים יתתהתו תתת 

ישמאל, יקתלו שתמ תימים המאשותים  ל  תיו תתול, ובזכות זה יגאלו.

"ולתך אממ ת'מתל מתתה  ל תתיה מאתה להתתם  ל תתיה תי איתתו' תי נראה לה שאין עוד ישראל, תי 

אין להם דמות ישראל, לתך אממ 'מת י קולך מתתי ו יתיך מתמ ה' תי תה  איתה מתמת אותם תלל תי 

הוי טותה לך, תי  "י תו 'יש שתמ לי ולתך תאום ה'', תל מה שת שה איתה י ולה שיהי' יהי' שתמ 

תל  ישמאל  יו תאממ המי  ת"י תאמת ת יתו שיקיימו  אוית', אך  'ושתו מאמץ  תה  ותתתות  לי ולתם, 

התמי"ת מצות ואימתי יהיה תה, והתה התומה ותמי"ת מצות הוי תתול שלתו, שתך ותך צמיתיו לקיים, ולתך 

אממ תה יהיה לאתמיתך, את 'יש תקוה לאתמיתך תאות ה' ושתו תתים לתתולם' לקיים תל התומה תשתתוא 

לאמץ ויתת מו המש ים מו האמץ, את תקיים התל".
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"תל"א: וו תט תיך ת מ תלות איו אייו הָאמ.

להם  היתה  שלהם  שהתלות  המתיתות  תל  ית ו  ת"ת  משית  "ותשיתוא 

מתמת תתמ קל".

"יתת  מאה   – הללו  יתתת"  ה"מתמש  תתמי  תוותת  תיימוש  שי"ל  ]מה 

תתמ" לתימ "תתותה תת מלך" )לתותת הטומים(, ה מה 10 )ות"ל שם: "שיש 

מימשים תתמיו  ל ש מ התקו תאתשים, ויש  ל תילוי ש מה אתת תתשים"(175[.

175. שו"מ שתו יי' תתמי המתמש יתתת ת יו מ"ש תת' תתותה תת מלך שם תמקומ קתוש ה"ה התה"ק 
ת ל משממת שלום מקויתיתות )הו"ת תת' "מתמש יתתת השלם"  מ' ת אות ט"ו(, תמ"ש תמתמש יתתת 
והאתשים  מאש,  ימו ות  הולתות  שהתשים  מה  הייתו   – הש מה  תתוט  תלוי  המשית  תיאת  אשמ  שם 

מתלתים תקתם ויאת מאשם.



תתשלתמילואים והשמטות )תתיומא תתימא( 

בהוקרה והדרת כבוד176*

שהשתתפו	 שליט"א	 הגאונים	 לרבנים	 תודתו	 הכרת	 מביע	 המחבר	

זה	 ספר	 הדפסת	 של	 המרובות	 ההוצאות	 על	 להקל	 ב"מאודם"	

: אשם ר ב ו

)לפי סדר הא"ב(

הגה"ק	אב"ד	באבוב	שליט"א

הגה"ק	מק"ק	בלאזיב	שליט"א

הגאב"ד	בראדי	שליט"א

הגאב"ד	קהלת	עדת	יראים	–	ווין	שליט"א

הגאב"ד	)רמ"ל(	ממונקאטש	שליט"א

הגה"ק	מרן	מסאטמאר	שליט"א

הגה"ק	מסקווירא	שליט"א

ולא	 דאבדין	 על	 חבל	 תשל"ח.	 בשנת	 הספר	 של	 שני'	 במהדורה	 שנדפס	 הנוסח	 *כפי	
משתכחין.	זי"ע	ועכי"א.
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נוסח	ההקדשה	שהופיע	במהדורה	ראשונה	של	הספר	בשנת	תשל"ח:

המחבר אסיר תודה ומקרב לב עמוק מודה לכל חברותא קדישתא
שעמדו לצדו וטרחו ויגעו להיות בעזרתו בהכנת החיבור.

ובראשם ]שלא נזכרו כבר לעיל בגוף הספר[:

הר"ר	אביגדור	שמואל	ארון	)מלבורן(

הר"ר	אברהם	דובער	בן	חי'	)מאנסי,	נ.י.(

הר"ר	אברהם	שמואל	הכהן	לוין

הר"ר	אהרן	בן	ליבא

הר"ר	אהרן	יעקב	שווי

הר"ר	אלטר	בן	ציון	מעצגער

הר"ר	אלימלך	צוויבל

הר"ר	ברוך	בן-ציון	בן	דבורה

הר"ר	דוד	ליב	גרויסבוים

הר"ר	דוד	משה	אולידורט

הר"ר	חיים	ליברמאן

הר"ר	חיים	שלום	דובער	ליפסקער

הר"ר	יהושע	דובראווסקי

הר"ר	יהושע	שלמה	צירקינד

הר"ר	יוסף	אברהם	הלוי	הלר

הר"ר	יוסף	יונתן	בן	אסתר	טויבא

הר"ר	יעקב	טובי'	רפופורט

הר"ר	יוסף	יצחק	טורנער

הר"ר	מנחם	גדלי'	בן	ליפשע

הר"ר	מנחם	מענדל	בן	עטיל

הר"ר	משה	יוסף	ווייס

הר"ר	משה	יצחק	ליבליך

הר"ר	משה	נעמענאוו

הר"ר	ניסן	מאנגעל

הר"ר	עזרא	בנימין	שוחט

הר"ר	צבי	הירש	נאטיק

הר"ר	צבי	יחיאל	גרינבלאט

)בואנעס	איירעס(

הר"ר	שלום	דובער	בן	חייענא

הר"ר	שלום	דובער	לוין

הר"ר	שלום	יאקאבסאן

הר"ר	שמואל	דוד	בן	חוה	גיטל

הר"ר	שמואל	זושא	בן	לאה

הר"ר	שמואל	יוסף	בן	יטה	חי'

הר"ר	שנ"ז	יצחק	יהושע	חאנין

תשועת	חן	מיוחדת	לידידיי	אהוביי	המו"מ	בתוי"ש	נ"י	אשר	לא	חסכו	עמל,	יגיעה	

ונסעו	 היקר	 מזמנם	 ותרמו	 ת"ו	 באה"ק	 באי-כוחי	 להיות	 נפשם	 ונדבה	 וטרחה	

קדישא.	 בכל	מרחבי	ארעא	 איתן	מושבם	 ישראל	אשר	 לכמה	ממאורי	 בשליחותי	

אשרי	כי	אשרוני	אשר	זכיתי	לחברים	נאמנים	כמותם.

*

לשניהון	 ארכא	 ויתן	 יומיהון	 ויסגא	 חייהון	 ויפיש	 יתהון	 יברך	 דעלמא	 מלכא	

יהא	 בשמיא	 די	 מרן	 בישין	 מרעין	 כל	 ומן	 עקא	 כל	 מן	 וישתזבון	 ויתפרקון	

בסעדהון	כל	זמן	ועדן	ונאמר	אמן.



' ה ל  כ י ה ב ן  ו ר כ ז ל
לעילוי נר"נ של

ר' אלטער יששכר ב"ר יהושע העשיל פרנקל תאומים – י כסלו תרס"ב
ורעיתו צבי' בת ר' גרשון רוקח – כב מנ"א תרע"ה

ר' יהושע העשיל ב"ר צבי ורעיתו אסתר פרומא גולדבורג

הרב דוד ב"ר צבי ורעיתו גאלדא חינקא בת ר' צבי

ר' יהודה ורעיתו מינדל גערשטנער

ר' חיים אליהו גאלדשטיין ורעיתו שרה ובניהם שלמה, מלכה, ופרימעט
וכל משפחתם שנהרגו עקדה"ש, הי"ד

הרב ישראל אברהם ב"ר אלטער יששכר פרענקל תאומים – ו חשון תשכ"ה

הרבנית פשא רחל בת הרב יהושע העשיל – א דר"ח אלול תשל"ד

ר' יצחק ב"ר יהודה גערשטנער – י שבט תשל"א
ורעיתו פריידא בת ר' חיים אליהו – ל ניסן תשל"ב

ר' ישראל ב"ר שאול הלוי

מרת חי' בת ר' חיים אליהו – ר"ח סיון תשל"א

ר' לייבוש ב"ר יצחק

ר' דוד מאיר ב"ר ברוך ורעיתו רחל בת אברהם מנחם מענדל הכהן
והוריהם ובנותיהם חי' שרה, איטא, ביילא

ר' נחום דוב בער ב"ר אברהם יהודה
ורעיתו מרים דבורה בת ר' ארי' לייב הכהן והורי'

מרת שרה אסתר בת ר' ברוך – א' דחוה"מ סוכות
ובעלה אברהם יהודה

הרב חיים יששכר בן הרב ישראל אברהם – ב תשרי תשס"ג

מרת אלטא בינה בת ר' יצחק – יט אדר תשנ"ד

גאלדא חינקא בת הרב ישראל אברהם

ת. נ. צ. ב. ה.



לעילוי נשמת חמי

ר' משה חיים ב"ר יצחק ליב
נלב"ע כ"ז כסלו, יום ג' דחנוכה, ה'תשס"ה

ת.נ.צ.ב.ה.

ולעילוי נשמת חמותי

זוג' מרת אבי' לאה בת משה מרדכי

נלב"ע ח' טבת ה'תשע"ה

ת. נ. צ. ב. ה.

בער לי

ולזכות

בנם יצחק ליב בן אבי' לאה

לחיים ארוכים ומאושרים בגו"ר

המחבר



לעילוי נשמת
מורי ורבי הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

בעל מרץ ורב פעלים לתורה ומצות ורבים השיב מעון
מוהר"ר ישראל ב"ר יעקב ליב

נפטר י"ז סיון ה'תשל"ה
ת. נ. צ. ב. ה.

המחבר

לעילוי נשמת מורי ורבי הרה"ג וכו'
מוהר"ר צבי הירש ב"ר אברהם שמואל

ן א מ ד ל פ
כיהן כמשגיח רוחני דישיבת מיר הק' דארה"ב כשלשים שנה

הורה ולימד תורה ומוסר לאלפי תלמידים
ושבק חיים לכל חי אחר מחלה קשה

ביום י"ד אלול ה'תשל"ז
ת. נ. צ. ב. ה.

המחבר

לעילוי נשמת מורי ורבי הרה"ג וכו'
מוהר"ר שרגא משה ב"ר מוהר"ר אברהם

ץ י ו ו א נ א מ ל א ק
ישיבת מיר הק' דארה"ב כשלשים  וכיהן כראש  זצ"ל  מילא מקום אביו הגאון 

שנה, לחם מלחמת השי"ת בגבורה, נהג נשיאותו ברמה,
הקים את דברי התורה במס"נ, העמיד דור ישרים יבורך

שחל"ח כ' ניסן ה'תשנ"ח
ת. נ. צ. ב. ה.

המחבר



לעילוי נשמת
מו"ר משנות נעורי שהתמסר באופן מופלא לחנך אותי ולהדריכני בדרך טובים )יחד עם שאר 

תלמידיו המרובים( ה"ה הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים לה' ולתורתו וכו'

ר' חיים נחום ב"ר אריה ע"ה מכניק
ולזכות משפחתו הנעלה 

מסר נפשו ונפשות בני ביתו לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה וזכה 
 להקים את דברי התורה הזאת ורבים השיב מעון

 נלב"ע י"ג טבת תשע"ח
תנצב"ה

המחבר

מוקדש לעילוי נשמות
הוו"ח אי"א עניו בדרכיו וגדול במעשיו וחסדיו

ר' שמשון הכהן ע"ה שטאק
וזוג' מרת מאטיל ע"ה

ולזכות
בנו הר' בן ציון שי'. בנותיו חנה פרומא ופייגא ומשפחותיהם שיחיו

לאות הוקרה
 על התענינותם הרבה לטובתי בגו"ר

המחבר

לעילוי נשמת
הוו"ח אי"א דגול ורב פעלים, רחום ומוקיר רבנן

יסופר טוב מדתו, יחקק רבה פעולתו

הרבני הנגיד המפואר נו"נ

ר' שבתי נח גורדון ע"ה
המחבר



לעילוי נשמת מורי ורבי הרב הגאון
ר' בנימן ב"ר יעקב קמנצקי זצ"ל

צדיק בדרכיו וחסיד במעשיו 
מגדולי מרביצי תורה של דורנו

אשר מסר נפשו ונפשות בני ביתו
לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה

לעשות מלאכתו - מלאכת שמים - במים רבים
ונתקיים בו הבטחת חז"ל הבא לטהר )אחרים( מסייעין אותו וזכה להקים את דברי התורה הזאת

ורבים השיב מעון 

עלה השמימה עש"ק פ' טהרה אחר חצות ב' אייר תשע"ז תנצב"ה 
 המחבר

לזכות
הוו"ח המו"מ בתוי"ש ובמדות תרומיות עוסק בצ"צ ורב פעלים וכו'

הרה"ח ר' דוד מאיר ווייס שליט"א
וזוג' מנב"ת תחי'

דור  ויראה  הטהורים  מעשיו  בעד  הברכות  ממעון  יתברך 
ישרים יבורך ממשיכי מסורת

המחבר

לע"נ

העלמה היקרה חנה מרים ע"ה
בת הרה"ג וכו' ר' דובער הכהן וזוג' דבורה שפרה שיחי'

בעל
נלב"ע י"ט שבט, תשס"ה

ת. נ. צ. ב. ה.
המחבר



לעילוי נשמת
האשה החשובה, אשת חיל, תפארת משפחתה

מרת חוה גיטל ע"ה
בת ר' חיים אליעזר ומרת רחמה מירל מרים

רפופורט

זכתה לגדל בני' ובנותי' בדרך התורה המסורה
על כנפי השכינה תשכון נשמתה הטהורה
נפטרה יום ראשון דחג הפסח ה'תשס"א

ת. נ. צ. ב. ה.

לזכות
באופן  ונתון  מסור  מעם,  מורם  תרומיות,  מדות  בעל  הרה"ח  היקר,  זקני  דודי 
ונפש לחינוך תשב"ר על טהרת הקודש, מלאכתו מלאכת שמים  מופלא בלב 

ורב פעלים

מוהר"ר דוד פנחס רוזענבערג שליט"א 
ולע"נ זוג' עזר כנגדו בכהנ"ל מנב"ת מרת רבקה ע"ה

יזכה לברכת ה' "עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו", ויזכה לרוב נחת מכל יו"ח 
ש"ב שיחיו, כולל בניהם – אלה התלמידים, מתוך בריאות נכונה ושמחה וטוב לבב

המחבר

לעילוי נשמת

ר' איסר בן יצחק דוד ז"ל

ולזכות
משפחתו וכל יוצאי חלציו שיחיו

יה"ר שיהי' להם כל טוב בגשמיות וברוחניות, ושהקב"ה ימלא 
כל משאלות לבבם מתוך מנוחת הנפש, מתוך שמחה ומתוך 

הרחבה



 לעילוי נשמת

הרב זליג ליב ב"ר נפתלי הערץ הלוי ע"ה

ק ב ל ס ו ן

המחבר

לעילוי נשמת

הנערה שרה ע"ה

בת – יבלחט"א – הר"ר הענך אברהם שיחי'
אזריקן

מכירי'  לכל  למטה  ונחמדה  למעלה  אהובה  חן  ובענוות  בצניעות  היו  ומעשי'  תהלוכותי' 
נקטפה בדמי  כל סביבתה  רוממה  וברוחה  לזולתה בשמחה  ורחמנותה התמסרה  בעדינותה 
ימיה בעודה י"ח שנים לחייה נשמתה הזכה עלתה לגנזי מרומים בחודש אשר בו אנו נגאלים

ג' ניסן תשע"ד, תהא נשמתה צרורה בצרור החיים

המחבר

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 
בתורה  עוסקים  חלציו  יוצאי  כל  לראות  זכה  ליהדות  וקירב הרבה  ילדים  חינך מאות  יפות  פנים  בסבר  כל אדם 

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.

Pioneering founder and first Rabbi of the Young Israel of North Woodmere
Rabbi Kevelson dedicated his unique and remarkable skills, energy and resources to 
forwarding Mikvaos, Yeshivos and Shuls in both Eretz Yisroel and the USA while personally 
guiding and inspiring with scholarship and love both young and old toward the study of 

Torah and observance of Mitzvos in general and of Shmiras Halashon in particular
His love for and dedication to his family was remarkable



לעילוי נשמת
הרה"ג הרה"ח רב פעלים

מוה"ר אברהם דוב העכט ז"ל
נשיא איגוד הרבנים דאמריקא

שימש ברבנות יותר מחמישים שנה בק"ק שערי ציון ברוקלין נ.י.
מסר נפשו בעד שלימות ארצינו הקדושה

נואם בחסד עליון, מצויין בעבודתו הפורי' בהרבצת התורה וחיזוק היהדות
ורבים השיב מעון

נלב"ע אור לכ"ד טבת ה'תשע"ג
תנצב"ה

לזכות
רבקה בת הינדא
וכל משפחתה 



לעילוי נשמת

איסר בן יצחק דוד
שרה בת ישראל

רבקה יהודית בת אשר אנשיל
אברהם יוסף בן משה

Dedicated by
Rabbi & Mrs. Ari & Malky Sperlin

לע"נ 

רבקה ב"ר יעקב מנחם מענדל
נלב"ע

כ"ט תמוז תש"ע

לעילוי נשמת
הרה"ח הרה"ת ר' ישעי' ע"ה בן הרה"ח הרה"ת ר' אהרן ז"ל

נפטר כ"ף כסלו ה'תשמ"א

וזוגתו מרת שרה רעלקא ע"ה בת הרה"ח הרה"ת ר' נחום ז"ל
נפטרה כ"ו תמוז ה'תשס"ו

גופין
ת.נ.צ.ב.ה.

נדבת משפחתם שיחיו



הצלחה בכ"ע
יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם

מוקדש ע"י
איש החסד עוסק בצרכי ציבור ורב פעלים הנגיד

הרה"ח ר' מרדכי ווייס הי"ו, סי-געיט

 Hatzlocho Raboh!
Menachem Mendel Szmerling



לע"נ 

הרה"צ הרב ירחמיאל משה נח ראפאפארט הי"ד 
שמסר נפשו עבור קדושת הדרת פניו בהשואה 

תנצב"ה

לזכות 

דבורה בת שרה
לשידוך טוב והגון בגו"ר ומזל והצלחה רבה ומופלגה בכל ענינים בטוב הנראה והנגלה

In the merit of our precious daughter 
Fayga Devorah Chaya Mushka bas Shoshana, by Betzalel 

Chaim ben Chashia and Shoshana bas Yocheved Yehudis.
May we have Hatzlacha Rabba, Besuras Tovos and משיח נאו!!!

In the name of Rabbi Yosef Halevi Heller Shlita (Rov) and the 
entire Kolel Minyan we wish you much success.

In honor of Mendy and Hindy Fox and our daughter Zelda 
Raizel Fox 

Rabbi Noach Simcha and Devorah Leah Fox and Family



לזכות משפחת סערעבריאנסקי

In honor of Chaim Halevi Levilev & Menucha Goodfriend 
on the occasion of their marriage

חיים שניאור זלמן יהודה בן הינדא יוכבד לרפואה שלמה וקרובה

לזכות הר' יקותיאל וזוגתו חי' מושקא זיסל גאלדשטיין
 ומשפחתם שיחיו

לע"נ ר' נסים בן ר' ברוך וזהרי ע"ה ז"ל דז'יאן

לזכות ידידי עוז בנש"ק הרב שמואל בן רבקה להצלחה רבה בגו"ר

לעילוי נשמת דבורה פייגא בת שמעון הכהן

לזכות רפואה שלימה בקרוב ממש לכל חולי עם ישראל

לחזקת יראת שמים ובריאות הנפש והגוף לישראל לוי בן שיינא מרים

לחיזוק הבריאות בגשמיות וברוחניות לישראל לוי בן שיינא מרים שיחי'



לזכות יוסף בן חנה

Hatzlocho Rabbo! Rabbi Berel Bell 

Bracha v’hatzlacha  - Binyamin Akiva Ben Avraham  Avinu

לעילוי נשמת ראובן בן מרדכי ע"ה סירוטה

לזכות לוי יצחק הלוי בן חנה ברכה וחנה בת יוכבד רבקה קורינסקי

 From your Friends in Houston Texas with appreciation for
your dedication to this important topic

לזכות חיים שניאור זלמן יהודה בן הינדא יוכבד לרפואה שלימה וקרובה



לזכרון בהיכל ה'
לעילוי נשמת אבינו מורינו יקירינו

ר' משה יוכליס ז"ל
נלב"ע ביום ט"ז חשון תש"פ

ואחיו בנימין ודוד

בני אליעזר ויהודית יוכליס ז"ל

אברהם )יאנוש( ז"ל
בן יחיאל ואירמה טובה גיטל דמטר )דוזלר( ז"ל

נלב"ע י"ג בחשון תשע"ג

יהודה צבי )לסלו( ז"ל
נלב"ע ד' כסלו תש"ע

ואחיו חנוך )ג'יורג'(,

ואברהם )אנדרש אנדור(
בני יעקב )יאנו( ומטילדה קליין ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה
נדבת 

מרת אווה קליין

ולעילוי נשמתם של בני משפחתינו שנרצחו בידי הפשיסטים והנאצים
 "...מנשרים קלו ומאריות גברו..." ה' יקום דמם

  - רוזה  קליין   - לוקסאנבארג  יפה    - לוקסאנבארג  אישטוואן   - רוזנדורן  מגדה   - רוזנדורן  זאב  שמואל   - ולדנר    ויהורם  עדנה 
שנדור רוזנדורן - אנה רוזנדורן - אווה רוזנדורן - לסלו נפתלי רוזנדורן  - מור קורשאר - קרולינה מולר - יוסף קורשאר - גיזלה 
פרישל - שמואל האוזר - קאופר ז'ני - יולישקה רוזנדורן - מרגיט האוזר - גיולה קורשאר - אמרה קורשאר - דז'ו קורשאר- פרנץ 
דראך-בורבלה  כהן-לאסלו  דראך-קרולינה  שושנה-אברהם  וייס  וייס-רוז'ה  יאנו-משה  קורשאר-פלדמן  מאנצי  -מרגיט   קורשאר 
וייס-אילונה  מרים  בכרך-מריה  הרצוג-אברהם  גיטל  יאקאב-גיזלה  רוזנברג-עקיבא  מרים  בכרך-מטילדה  אהרון  משה  שפיגל-מור 
חנה וייס-יעקב בכרך-פאני בכרך-יוסף בכרך - פרידה דראך-גזה גרשון בכרך-אנדרש בכרך-מנו דראך -גיזלה דראך-מנחם דראך-

ברטה חנה וידר-גיולה יהודה צבי בכרך-מטילדה תהילה פלדמן -אדולף יהודה בכרך-אירן בכרך -משה בכרך-גרשון בכרך-ברטה 
קרייזמן-יהודית  קרייזמן-משה  קרייזמן-חיים  קרייזמן-ארנו  קרייזמן-זאב  -אהרון  קרייזמן  קרייזמן-צרקה  צבי  בכרך-הרמן מאיר  לאה 
קרייזמן-מרים קרייזמן-ג'וליה גוטה בכרך-יעקב קרייזמן-מריה מרים פלדמן- מרים מתילד קרייזמן-סרנה פלדמן-איגנץ גוטליב-יולאן 
קרייזמן-משה  שרה  קרייזמן-שארולטה  אברהם  פלדמן-אודון  יאנו  דוזלר-  דוזלר-טיבור  דוזלר-דויד  אדולף  פלדמן-  קליין-אדולף 
קרייזמן-יוסף  קרייזמן-אראנקה קרייזמן-מריה קרייזמן-ליליאנה קרייזמן-מרים קרייזמן-מגדה קרייזמן-ליוויה קרייזמן-תיאודור קרייזמן-

טיבור קרייזמן-יוסף יונה שוורץ-פאולינה בריינדל מולר-בלה בינה קראוס שומוגי-אמרה שוורץ-שומוגי-פרנץ שוורץ-שומוגי -אנה 
שטרן-מיקלוש שוורץ-שומוגי- יאנו יעקב קליין-חנוך גיורגי קליין- תרזה, טינקה, ז'יגו, ארנולד, יוסף, ארתור, דוד, שנדור, הרמן בני 

אברהם וסיסליה דוזלר – פירושקה, מיקשה בני אודון וטינקה בונדי – בונדי, טינס, פול בני ארתור ואילונה זינגר -

...ושהלכו בדרך כל בשר
יאנקה חנה פלדמן- יאנו יחיאל דוזלר-אירמה טובה גיטל-אברהם יאנוש דוזלר –דמטר- מטילדה דוזלר- קליין - יהודה צבי לסלו 
קליין-אנדרש אנדור אברהם קליין קפלוני-איגנץ יצחק שמואל  בן יהודה צבי- בריינדל, אברהם, נפתלי, דוד דוזלר  -מאנצי ברטה 
דן ואסתר ברדיצ'ב-טובה  וטובה ברדיצ'ב-אירית בת  בן צבי  וטובה ברדיצ'ב-אורי  בן צבי  זינגר-דן  זינגר-מרגיט  זינגר-לאסלו מור 
ברדיצ'ב-צבי ברדיצ'ב-הרב יצחק אהרון פדרוויס-מרדכי דב ברנרד יוחליס-דבורה יוחליס-שרה וינר-מרדכי וינר-ציפורה בת מרדכי 
דב ודבורה יוחליס-וינר -אליעזר בן מרדכי דב ודבורה יוחליס-בנימין, דוד, משה בני אליעזר ויהודית יוחליס-יהודית בת מרדכי ושרה 

יוחליס וינר – אביגדור בן מרדכי ושרה וינר- ארנקה קיש זינגר – ארנקה כהן זינגר.

ת.נ.צ.ב.ה
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