לקיים בנו חכמי ישראל

MAY IT BE THE WILL OF OUR FATHER WHO IS IN HEAVEN TO PRESERVE AMONG US THE SAGES OF ISRAEL

בס”ד

מרן הגאון
רביאהרן יהודה
לייב שטינמן
שליט״א

דעת תורה

של מרן הגאון רביאהרן יהודה לייב שטינמן שליט”א
בענין גילוח וגידול הזקן
)(גם במקום שכל הבחורים בישיבה בו הוא לומד אינם מגדלים את זקנם

 “אם במקום שכל:בתקופה האחרונה נשאל רבינו מכמה וכמה בני ישיבה
 ראוי שיעשה כמותם או,הבחורים בישיבה בו הוא לומד אינם מגדלים את זקנם
?”לא
.” “שלא להתחשב בזה כלל:ולכולם השיב רבינו
.רק היו כמה נוסחאות

 “מוטב לאדם שיקרא שוטה כל ימיו ואל יהיה רשע שעה:יש שאמר לו
 “האם כשכולם:ו) ויש שענה חריף יותר:אחת לפני המקום” (עדיות ה
 “אף אחד:אוכלים חזיר גם אתה תאכל עמהם”?! ולאחד ענה בהאי לישנא
”...לא הפסיד מזה שגידל זקן
’ שאל א, דלדעת המחבר מותר בתספורת,ובימי הספירה שלאחר ל”ד בעומר
 “אם יגלח זקנו היות ונמצא בישיבה שרובם נוהגים שלא:מהנוהגים כהמחבר
?”להסתפר עד ימי הגבלה
 אם מגלח במכונה הרי יש חשש לאו דאורייתא, “ממ”נ לא טוב:השיב רבינו
: היות ויש אומרים שיש בזה משום,וגם אם מגלח עם משחה זה לא חלק
)ה: (דברים כב...““ֹלא ילבש
 אמר...וכנגד הטענה שיש אומרים דהוי כ”יוהרא” שמחשיב את עצמו כמושלם
.”רבינו בהזדמנות “דבכל זאת עדיף שיגדל זקן וזה שומר קצת על האדם ברוחניות
.” כי לא היה ידוע האיסור, “כי מה שנהגו פעם בישיבות לגלח:ואומר רבינו
) כ”ו תמוז תשע”ב, צוות שופר גנזי המלך, שופר ארגון להפצת יהדות,(פרי חיים ממרן הרב שטיינמן שליט”א

Maran Hagaon

MAN Shlita
DAAS by
RAV AHARON YEHUDA LEIB SHTEIN
TORAH regarding GROWING A BEARD

Emulate Other Bochurim
or Disregard Them?

asked by a number of yeshiva
Maran HaRav Shteinman was recently
in my yeshiva do not grow their
bochurim: “The rest of the bochurim
or not?”
beards. Should I follow their example
should disregard their colleagues’
To each of them he replied that they
conduct.
in Ediyos (5:6): “Better to be
To one bochur he quoted the Mishna
be a rasha even once.”
to
called a shoteh your entire life than
sharply:“If everyone around you
To another he responded even more
to eat it as well?!”
is eating chazir, is that a reason for you
hing from growing a beard!”
To a third he said: “No one ever lost anyt
approached by a bochur who
Maran HaRav Shteinman was once
r, that one may cut his hair between
followed the opinion of the Mechabe
the bochurim in my yeshiva do
Lag Ba’Omer and Shavuos. “Most of
alah,” he said. “Since I follow the
not cut their hair until the yemei hagb
d before that time?”
bear
Mechaber’s opinion, may I shave my
beard will be problematic,”
“Any method you use to shave your
ng an electric shaver may
Maran HaRav Shteinman replied. “Usi
using shaving cream is not
involve an issur de’oraysa. Even
the issur of lo yilbash.”
acceptable, as some say this involves
demonstrates arrogance, as if he
Some claim that growing a beard
thinks he is perfect.
Maran HaRav Shteinman once
“It is still better to grow a beard,”
on spiritually to a certain
pers
a
commented. “This will protect
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extent.”

נדפס

בה

סכמת גדולי דורנו

arked:“The reason it was once
Maran HaRav Shteinman further rem
e is because the issur involved
common for yeshiva bochurim to shav
was not widely known.”

מכל החוגים

24
רהעמודים10
(במהדו
)שלישית

 ונתלבנו כל הדעות בנדון, נתבררו,הובאו
בספר הדרת פנים זקן בענין גילוח וגידול הזקן לאור ההלכה
מאת הרב משה ניסן ווינער

ניתן להשיג אצל כל מוכרי ספרים

