Can Someone Who Cuts His Beard Evoke the
13 Attributes of Divine Mercy?
As we approach the Days of Awe, the
Days of Judgment

Our Sages teach: “An
accuser cannot become a
defender.”
Can cutting one’s beard coexist with
the Thirteen Attributes of Mercy?*
[The following are quotations from the sacred texts
Ahavas Yonason (Haftoras Vayikra) and Yaaros D’vash
(Vol. I, pp. 73a; 97a; Vol. II, p. 37a), by the great Gaon
and universally accepted Posek, Rabbi Yonason
Eibeshutz (1690-1764), author of the classic halachic
texts K’raisi U’fleisi and Urim ViTumim]

 “The thirteen points of the beard parallel the
Thirteen Attributes of Mercy. Those who trim
their beards with scissors damage the Thirteen
Attributes….”
 “An accuser cannot become a defender.”
Woe to the fools! Why would they give up [their
portion in this] world and the world [to come]
for such foolishness….”
 “I am amazed how they could be so bold to
proclaim the Thirteen Attributes of Mercy during
these days, calling out “HaShem, HaShem,”
which parallel the two pei’os and how much
more so, with regard to the other thirteen
attributes that are paralleled by the beard….”
 “If a Jew grows his beard in a befitting
manner, [G-d looks upon him] with a merciful
countenance and He overlooks His attributes [of
judgment]…. By contrast, one who shaves his
beard arouses a countenance of….”
 “Anyone who has a beard appears in the
likeness of G-d…. And, by destroying his beard,
this fool and wanton hearted person lost his
image of G-d….”
 “The beard is the sign of the covenant for
Israel.”
“Those who analyze and study the Tumim
in depth should also analyze carefully
[Rabbi Yonason’s] words in Yaaros
D’vash. For it is all one Torah” (Amudei
Arazim, p. 51)
* “When we carry on our bodies the thirteen points of the
beard according to His mitzvos, we arouse the Thirteen
Attributes of Mercy above…. We have received all of this
through tradition from the sages of true wisdom in a
chain extending from Moses who heard this from the
Almighty” (B’nei Yissasscher, Maamar Chodesh Elul)

:הרהורים לימים נוראים

אין קטיגור נעשה
סניגור
 וי"ג מדות. . . הז ָקן
ָ גילוח
?הרחמים
]מדברי הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל
)בעל ה"אורים ותומים" וה"כרתי ופלתי"( בספרו
("אהבת יונתן" )הפטרת ויקרא
א, ח"ב לז.א,א; צז,וספרו "יערות דבש" )ח"א עג
[(בדפוס לעמבערג

 "י"ג שורות דדיקנא ]הז ָָקן[ הן
*,[כנגד י"ג מדות ]הרחמים
[scissors] והם מספרים במספריים
..ופוגמין בי"ג מדות
 אוי, "ואין קטיגור נעשה סניגור
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
..בז ָקן
ָ שהם
 "אם ישראל מגדל זקנו כראוי אזי
פנים של רחמים וה' עובר על
 אבל במגלח זקנו הוא..מדותיו
..מעורר פנים של
 "וכל מי שיש לו זקן הוא בצלם
 וזה שוטה וסר לבב..אלקים
בהשחיתו פאת זקנו ואבד צלם
..אלקים
' "ה ָז ָקן אות ברית לישראל חתומי
בתקונא דדיקנא קדישא וחותם
"קודש קדשים
*

"אלו הלומדים בעיון ובעומק
ספר התומים צריכין ג"כ
להעמיק ולעיין הדק היטב
,בדבריו אלו בספר יערות דבש
כי תורה אחת היא" )ס' "עמודי
(ארזים" דף נא

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