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         איפור קבועאיפור קבועאיפור קבועאיפור קבוע

במכוני :  )110'  ח  עמ"תחומי�  יח  תשנ(א  "ר  ברו�  שרגא  שליט"כותב  הג
קוסמטיקה  ממליצי�  לנשי�  רבות  לבצע  איפור  המחזיק  מעמד  במש�  כשלוש 

האיפור  מתבסס  על  החדרת  פיגמנטי�  ידידותיי�  וטבעיי�  בעלי .  'וכו,  שני�
השאלה .  'וכו,  אר  ש�  למש�  זמ�  ארו�כדי  שיש,  אל  מתחת  לפני  העור,  צבע

 .  של כתובת קעקע– מדאורייתא או מדרבנ� –היא הא� יש בפעולה זו איסור 

שהתיר  לתק�  גבות [א  "ע  בצרי  שליט"מחבר  המאמר  כותב  לחלוק  על  הגר

י החדרת מחט וחומרי "איפור הקבוע הנעשה ע:    ובמסקנה  כותב]עיניי�  חסרות
בשיחות .  'וכו,  הינו  אסור,  קה  ביותראיפור  אל  מתחת  לשכבת  העור  העמו

ר  יוס'  שלו� "ה,  ר  עובדיה  יוס'"ל  ה"פ  הסכימו  ע�  מסקנתי  ג�  הראש"שבע
  כול� –ר  חיי�  קניבסקי  "ד  העדה  החרדית  וה"ראב,  י  פישר"הר,  אלישיב

 .ל"עכ, פסקו לאיסורא

  לעיל  כי  ש� 2ק  "  ס]דברי  הרב  בצרי[ולכאורה  יש  הבדל  גדול  בי�  זה  לבי�  
 .ל"ז אויערבא� זצ"בש� הגרש ק ב"קפב ס' להל� סי ראה מה שכתבתי –ו� מדובר על מ

א  בספרו  החדש  שכעת  יצא "ע  יוס'  שליט"ל  הגר"והנה  כותב  הראש
ולדבריה� ,  ונראה  שהלכה  כרוב  הפוסקי�  :)לד(לג'  ג  עמ"טהרת  הבית  ח(לאור  

שהחוט  החשמלי  שנעשה  בו  איפור  אינו  חודר  אלא  בתו�  השכבה (כיו�  שבאיפור  זה  

כ  בכתובת  קעקע  שמחדירי�  המחט  בעומק  עד  לאחר  שתי  שכבות "משא,  העליונה  של  העור

אלא  רק  לשנתיי�  או  שלש ,  שאינו  לעול�,  איכא  תרתי  לטיבותא,  )של  עור  הגו'
ולדעת ,  ל  תרתי  דרבנ�"הו,  וג�  אי�  בו  צורת  אותיות,  שני�  עד  ארבע  שני�

  שצרי�  שיהיה שמעו�'  הלכה  כר,  שה�  שני  עמודי  הוראה,  ש"'  והרא"הרי
ולדברי  הערו�  לנר  והשואל ,  דרבנ�ה  ליכא  אלא  איסורא  "הלא,  ז"כותב  ש�  ע

ד "ז בנ"לפ.  ז"�  לא  חייב  כתובת  קעקע  אלא  בעושה  לש�  ע"ומשיב  א'  להרמב
ולכ�  מי  שיש  בפניו .  'וכו,  ל  שא'  לכתחלה  יש  להתיר"כ  י"א,  הוי  תלתא  דרבנ�

באופ� ,    הקבוע  בצבע  העורועושה  האיפור,  כעי�  צלקת  והוא  בוש  ונכל�  ממנה
ש "שגדול  כבוד  הבריות  וכמ,  יש  להקל,  שהצלקת  לא  תהיה  נראית  כל  כ�

' ג  ר"  חולק  על  הרהו"נרברו�  שרגא  '  ג  ר"וא'  שהרה.  '  וכוב"שבת  נ  ע'  התוס
, וכתב  כ�  בשמי,  והעלה  להחמיר  ג�  א�  עושה  כ�  לנוי  וליופי,  ו"נרעזרא  בצרי  

נראה  לי  שא'  העושה  כ� ,  ל"פוסקי�  הנאול�  אחר  שעיינתי  בכל  דברי  ה.  'וכו
ומיהו .  ואי�  מזניחי�  אותה,  יש  לה  על  מה  שתסמו�,  אפילו  רק  לנוי  וליופי

לכסות  ולטשטש  צלקת  ולהשלי�  צורת  שערות  בגבות  העי�  יש  להורות  להקל 
 .קלג�קלב, )ד(א, ד קפ"יו, )ז"תשס(נשמת אברה�  מתו�   .  ל"עכ, א' לכתחלה


