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 הרב גבריאל טולדאנו

 הרב מרדכי הלפרין

 :1ת הבינלאומי של מכו� שלזינגר לרפואה והלכה" שהגיעה לפרוייקט השושאלה

  מחיפוש  באתרי�  העוני�  על ?פור  קבועיא�  מותר  לעשות  אה  לשאול  ברצוני
 .אישית זאתל רציתי לברר אבבאופ� עקרוני  שהדבר אסור הבנתישאלות הלכתיות 

 זה.    היא  שכמעט  ואי�  לי  גבותקבוע  אני  רוצה  לעשות  איפור  ה  שבגללהסיבה
  איפור ,בחגי�,    זאתמלבד  .במראהכשאני  מסתכלת  רב  גור�  לי  צער  ותסכול  שמצב  

 .  מחזיק לכל ימי החגלאחג הערב בשאני שמה 

 ?שיתנפ עצמי מבחינה  קבוע כדי להקל עלאיפורא� מותר לי לעשות ה

 תשובת הרב הלפרי�תשובת הרב הלפרי�תשובת הרב הלפרי�תשובת הרב הלפרי�

אסור  לעשות  איפור  קבוע  הנעשה  בטכניקה  הדומה  לטכניקת  כתובת ככלל  .  א
הפוסקי�  דני�  על  איפור  כזה  במצבי�  מיוחדי�  של  שיקו�  אחרי אמנ�  .  קעקע

 .א� לצור� קוסמטי בלבד אי� להתיר. טיפולי� כירורגי� למחלות ממאירות

. יסור תורה או רק באיסור דרבנ�יש מחלוקת קדומה א� איפור כזה כרו� בא. ב
למעשה כל איסור דרבנ� כולל בתוכו איסור תורה , ג� לדעות שמדובר באיסור דרבנ�

 .� בהקדמתו לספר המצוות"כמבואר ברמב, "לא תסור מ� הדבר אשר יגידו ל�"של 

110' עמ, )ח"תשנ(תחומי� יח (" איפור וכתובת קעקע", הרב ברו� שרגא: ראו.  ג
%114(. 

מתיר  לקעקע  גבות  במקו� )  282'  עמ,  תחומי�  י(א  עזרא  בצרי  "מנ�  הגרא.   ד
הרב  חיי�  אמסל�  כתב  תשובה  הלכתית :  כמו  כ�.  שהאשה  סובלת  מחוסר  גבות

 .  ובה הוא נוטה להקל יותר מהאמור למעלה,מפורטת בנושא

 

וכללי )  IRP(ואה  והלכה  ת  הבינלאומי  לרפ"פרוייקט  השו,  'הלפרי�'  מ:  על  הפרוייקט  ראה  .1
 .59%64' עמ) ב"תשס(ע % סטאסיאאסיאאסיאאסיא', התייחסות לשואל לא מוכר
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נו אכמו  כ�  מובא  להל�  דיו�  הלכתי  מפורט  שנכתב  על  ידי  הרב  גבריאל  טולד.  ה
 .א, הוא נוטה להקל כשיש בכ� צור� אמיתיש, א"שליט

ש�  מתיר ,  )לד%לג'  עמ'  חלק  ג(ע  יוס,  בספרו  טהרת  הבית  "וכ�  התיר  הגר.  ו
אסור וחזר  בו  במפורש  ממה  שהורה  ל,  לכתחילה  באיפור  קבוע  במקו�  כבוד  הבריות

מהדורה  חדשה  כר� (  בנשמת  אברה�  ו  דבריוהובא).  לעיל'  פסקה  ג(רב  ברו�  שרגא  ל
 . )399' ולהל� עמ; 3 %ק א"פ ס"ק' יד ס"יו', ב

א�  המצב  הקיי�  גור�  ל�  עגמת  נפש  ממשית  את  רשאית  לצייר  גבות ,  כ�ל.  ז
 . עיניי� באיפור קבוע

 נונונונואאאאתשובת הרב טולדתשובת הרב טולדתשובת הרב טולדתשובת הרב טולד

 :השאלות לדיו�השאלות לדיו�השאלות לדיו�השאלות לדיו�

 איסור קיעקוע הוא דווקא בכתב שאינו נמחק לעול�. א

  ?הא� צרי� ג� שישרוט מתחת לעור וג� שיכתוב. ב

  ?ה רק בכתיבת אותיות או אפילו ברוש�קיעקוע ז. ג

 א� תכלית הפעולה לא לש� קיעקוע . ד

 ::::התשובותהתשובותהתשובותהתשובות

  שכתב  המחוקק –וכתובת  קעקע  "י  בפרשת  קדושי�  כתב  וזה  לשונו  "רש.  א
משמע  שכל  האיסור  של  כתובת  קעקע  זה  דווקא  כתב "  נמחק  לעול� ושקוע  שאינו

סור  של  כתובת  קעקע ג  שהאי"וכ�  כתב  ספר  החינו�  מצוה  רנ .המתקיי�  לעול�
מבואר  שכל ,  הוא  דווקא  בכתב  שאינו  נמחק  לעול�)  ק"כ = כתובת  קעקע,  להל�(

האיפור לא קיי�   באיפור קבוע הרי.ק הוא דוקא בכתב שאינו נמחק לעול�"איסור כ
אלא  נמחק  לאחר  זמ�  ואי�  זה  אלא  ככתב  שנמחק  ואי�  בזה  איסור  דאורייתא  לעול�

 .של כתובת קעקע

לדו�  שלכאורה  יש  מקו�  לאסור  מדרבנ�  דהרי  במשנה  במכות  ד, אלא  שיש  .  ב
 "עד  שיכתוב  ויקעקע קעקע  ולא  כתב  אינו  חייב,  כתב  ולא  קעקע"א  תנ�  "א  ע"כ

 .וימלא בדיו ק צרי� שיחקוק וישרוט בעור ויגיע עד הבשר וג�"ופירושו שלאיסור כ

ע "אבהב  ש"דעת  הב:  וא�  רק  שרט  בעור  ולא  מילא  בדיו  נחלקו  בזה  האחרוני�
כנסת  ד  שיש  בזה  איסור  איסור  דרבנ�  וכ�  פסק  בספר  דינא  דחיי  לבעל"קכ'  סי

 ש  שאינו  חייב  אלא  דוקא  א�  כותב  ש�"ש  שפוסק  כר"אלא  שלדעת  הרא,  הגדולה

 . ז ודאי שכתב ולא קעקע אי� איסור אפילו מדרבנ�"של ע

 י�איסור  תורה  על  כל  פנאי�  בנידו�  דיד�  שהכתב  לא  מתקיי�  לעול�  ו ז"ולפי

 .יהיה אסור מדרבנ� לפי דעת הפוסקי� שג� בחקק ולא כתב בדיו יש איסור מדרבנ�
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אבל  מצינו  בכמה  ראשוני�  שכתבו  שאי�  חייב  עד  שישרוט  כעי�  אותיות .  ג
כתב  דאפילו  על  אות  אחת  חייב  אבל  על  רוש�  בעלמא  כגו�  באיפור  אי�  בזה  ובחינו�
ק  ג�  על  רוש� "יבי�  בכ�  ועוד  ראשוני�  משמע  שחי"אבל  מהרמב,  כלל איסור

צורה  שכתב  שישרוט  על  בשרו  וימלא  מקו�  השריטה  דיו  ולא  הזכיר  בעלמא  או  על
 סור  לעשות  איפור  קבועיאיש  �  ש"אותיות  ונמצא  לדעת  הרמב שצרי�  לכתוב

 .2מדרבנ�

מצינו  בתוספתא כדואמנ�  לכאורה  היה  מקו�  להתיר  משו�  אינו  מתכוו�   .ד
עבדו  שלא  יברח  ד  הרוש�  על"פ  ס"ק'  ד  סי"ע  יו"ג  וכ�  נפסק  להלכה  בשו"דמכות  פ

היכא  פטור  ובבאור  הדבר  שעיקר  הטע�  שתורה  אסרה  כתובת  קעקע  זה  דוקא
איסור  שכוונתו  לכתיבה  אבל  כא�  שאי�  כוונתו  לכתיבה  אלא  שלא  יברח  אי�  בזה

הכוונה  התורה  אסרה  את  התכלית  שזה:  דהיינו  התורה  לא  אסרה  את  עצ�  הפעולה
כיו�  ולפי  זה  בענייננו.  3מותר,  אבל  כא�  שהתכלית  שלא  יברח,  לכתיבת  הקיעקוע

ולאחר העיו� נראה לומר  .שכא�  אי�  הכוונה  לקעקע  אלא  לש�  נוי  ויפוי  ודאי שמותר
 .שג� קיעקוע לש� יופי יש בו סו, כל סו, כוונת קיעקוע וכלול באיסור קיעקוע

ב  שא� חקק ב  שכת"ע'  ס  גיטי�  כ"חידוש  חתש  לצר,  דעת  החת�  סופר  יאלא  ש
לכתחילה '  מותר  אפי]  שהצבע  נמחק  לאחר  זמ� כמו  בנידוננו[לבד  ולא  מילא  בצבע  

כוונה בשופי  דאי�  כא�    לכ�  בנידו�  דיד�  נראה  להקל,  א�  עושה  בעבדו  שלא  יברח
 .חשש של מראית העי� וכ� הכתיבה היא לא עולמיתלקיעקוע ואי� 

מרי  איפור  אל  מתחת י  החדרת  מחט  וחו"מסקנתנו  היא  שאיפור  קבוע  הנעשה  ע
 לשכבת  העור  מותרת  ובפרט  שזה  נעשה  אחרי  טיפולי�  כימותרפי�  למחלות  ממאירות

 . כדי שלא תתבייש

 .וגדול כבוד הבריות, והאיפור מונע ממנה צער גדול ועגמת נפש

 2010, 39-41' עמ, פח- אסיא פז::::מקורמקורמקורמקור

 

וממילא  במקו� ,  �  סובר  שבקיעקוע  צרי�  כתיבה"א  נבנצל  שלדעתו  ג�  הרמב"וכתב  לי  הגר .2
 .שלא מתכו� לתוכ� כגו� בקיעקוע לצור� קוסמטי בודאי מותר מצד אינו מתכוי�
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