
 

h:\tmp\zometlasershaving.doc 

 02-9931889)רב קווי(   פקס:  02-9931442טל':    90433אלון שבות גוש עציון 
 zomet@netvision.net.ilדאר אלקטרוני:       www.zomet.org.ilאינטרנט: 

 

 10.15ב"ה תשרי תשע"ו, 

 גילוח הזקן ב'לייזר'

על פי פרסום באינטרנט הושק בחודש האחרון ציוד חדיש להסרת שיער מן הגוף, באמצעות 
לייזר. המכשיר מיועד לגברים ולנשים, ואיננו יודעים האם הוא כבר מצוי בשוק והאם יעילותו 

מוכחת. מ"מ, הנושא כבר הועלה על 
למכון 'צומת'  ו'שולחן מלכים', ושוגר

בדבר כשרות גילוח הזקן באמצעות  ותשאל
 ציוד זה.

המכשיר הוא דמוי 'סכין גילוח תער', אלא 
שהראש ה'משחית' את השיער איננו חד 
אלא אלמנט משוכלל המשגר קרן לייזר 

חדה ה'שורפת' את השיער בנקודת המגע 
 עם העור.  

ינטרנט של סרט אהתמונות לקוחות מתוך 
, The Skarp Laser Razorבשם החברה, 

 ומדגימות את הציוד ואת פעולת החיתוך.  

 השחתת הזקן

ה' -בית-במאמרנו "לשאלת כשרות מכונות הגילוח" )תחומין כרך כב; וכן בספרי בחצוצרות
( הנפנו ידינו להקל מכונות גילוח חשמליות, למרות שהן מגלחות צמוד לבשר ולא 463עמ' 

א שיש להחשיב את סכיני מכונת הגילוח כ'מספרים כעין . הטעם הוניכרות שאריות שערות
 תער' שלגביהן נפסק )שו"ע יו"ד קפא,י(: 

 "אינו חייב על השחתת הזקן אלא בתער, אבל במספרים מותר אפילו כעין תער".

לדידנו משמעות הביטוי "מספרים כעין תער" היא שהתוצאה היא ממש דמויית תער, אך 
אחד אלא חיתוך בין שני  אלמנטים השותפים בפעולה, וזה נקרא הכלי איננו תער שיש בו להב 

 'מספריים'.

הגילוח בציוד חדשני זה יהיה מותר לכתחילה, כי אין מ"מ, מבחן התוצאה איננו קובע, וא"כ 
בו שום חיתוך אלא 'שריפת' השיער. פשוט שפעולה פיסיקלית זו, של קרן הלייזר, שות ערך 

 ח 'משעי', המקובלת כמותרת ולמהדרין.לפעולה הכימית של אבקת הגילו

 פאת הראש

, בשל ההשלכה לפאות הראש. הזכרנו כי השחתת אכן, חוששני להתיר ציוד זה מסיבה אחרת
 הזקן במספרים מעין תער מותרת, אך ביחס להקפת פאת הראש נפסק בשו"ע )יו"ד קפא,ג(:

 ."אינו חייב אלא בתער. ויש אוסרים במספרים כעין תער, ויש לחוש לדבריהם"

הדעה הראשונה היא דעת הרמב"ם שהקפת פאת הראש והשחתת הזקן אסורות דוקא בתער. 
ההקפה, ולא שיטת  -בשו"ע הביא ונטה לדעת המחמירים כי בהקפת הראש העיקר התוצאה 

 ההשחתה.   -הפעולה 

בשום  , דהיינו חלק ללא שיירי שערות,ור להקיף את פאת הראשלפי"ז לכאורה משמע שאס
במשחת 'משעי' וגם במספריים )אם  ןוכהאיסור יהיה גם דרך ללא קשר לתער או ל'כעין תער'. 

 מכשיר הלייזר.יש לאסור ב(. וא"כ, ה"ה , 'כעין תער'השיער יגזז סמוך ממש לבשר

ן בין מיקומי הזקן והפאות, ויש חוששני כי יהיה קשה מאד למשתמש להבחיבאופן מעשי 
 לתחום הפאות.ופנה תימשך ותהלייזר חשש רציני שקרן 

לפיכך, לא מלאני לבי להתיר ציוד זה בשופי. כאשר הוא ימצא בשוק, והרגלי השימוש בו יהיו 
 יותר מובהקים, שמא ניתן יהיה לסייג וליתן גבולות בין איזורי הזקן והפאות.

 צוי )לפי שעה(.הוי אומר, לא מומלץ ולא ר
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