
מפתח ראשי פרקים.

תשובת מרן הרשל"צ הרב הראשי לישראל הרב 
נשיא מועצת הרבנות  יצחק יוסף שליט"א

  . הראשית

  —ֲהָלכֹות ַלַּסָּפר ּוְלִמְסַּתֵּפרִסּכּום   --

  

  מערכה א' המהלך של הרמב"ם ממקורות חז"ל. 

?הגבול העליון של הפאותהיכן 

של בעלי התוספות מערכה שניה, הפירוש 
  . והרא"ש בתוספתא

"תער  כעין  מספרים"

מערכה שלישית שיטת "הבית יוסף" וביאור 
  הסמ"ג. 

  . סיכום---
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ולשאלתו מהו המספר הנמוך ביותר שניתן להסתפר במכונת תספורת, הנה כתב מרן השו"ע (חיו"ד  
ג) פאות הראש הם שתים. סוף הראש הוא מקום חיבורו ללחי מימין  - הלכות גילוח סימן קפא, סע' א 

ומשמאל. בין שגילח הפאות בלבד, בין שגילח כל הראש עם הפאות, חייב. אינו חייב אלא בתער.  
 אוסרים במספרים כעין תער, ויש לחוש לדבריהם. עכ"ל.   ויש 

מבואר מדברי מרן שיש איסור בל תקיפו בגילוח בתער (סכין), בפאות הראש גם אם מגלח את כל  
הראש ביחד עם הפאות. ודבר זה אסור לעשות לקטן ואפי' לתינוק. וכמ"ש בספר ילקוט יוסף (שבת  

ן אוכל נבלות וטריפות אין בית דין מצווין להפרישו,  ח"ה סימן שמג בדין קטן בשבת סעי' א) שקט 
אבל אביו מצווה לגעור בו להפרישו. ולהאכילו בידים אסור, אפילו דברים האסורים מדברי סופרים.  
וכמבואר בדברי מרן השו"ע שם (סי' שמג). וכתב שם המשנ"ב (ס"ק ג) דהחינוך בל"ת בין של תורה  

בר הבנה, שמבין כשאומרים לו שזה אסור לעשות, או לאכול,  בין של דבריהם הוא בכל תינוק שהוא 
אבל תינוק שאינו בר הבנה כלל, אין אביו מצווה למנעו בע"כ מלאכול מאכלות אסורות, או מלחלל  

אפילו באיסור של תורה, כיון שאינו מבין כלל הענין מה שמונעו ומפרישו. וכן אם הוא כהן אין   שבת, 
בתוכו, אא"כ הוא בר הבנה, אזי מצוה על אביו להוציאו כדי להפרישו  צריך להוציאו מבית שהטומאה  

מן האיסור מחמת מצות חינוך. ולהכניסו בבית שטומאה בתוכו, וכן לספות לו בשאר איסורים, אסור  
וה"ה בנדון דידן שיש למחות בהורים העושים כן, ועוד   אפילו בתינוק שאינו בר הבנה עדיין. 

  שמשלמים כסף על כך. 

   (סכין), אבל אם מגלחים במכונת תספורת, שאז
דינו כמספרים כעין תער, שבזה דעת הרמב"ם דמישרא שרי, וכן סתם מרן השו"ע שם (סעי' ג), אך  
מכל מקום כתב מרן שיש לחוש לשיטת הרא"ש שגם בכהאי גוונא אסור, וכנ"ל. וכן מבואר בספר  

חינוך קטן מהלכות גילוח הזקן סע' ג) שהמקיף את הקטן חייב. והיינו שמגלח בתער   ילקוט יוסף (דיני 
את הפאות בלבד, או שגילח את הראש עם הפאות. ויש אומרים שאיסור מקיף הוא גם במספריים  

כעין תער,  

רים, שרי  ומכל מקום אם כשמגלח במכונת תספורת משאיר עיקרי השערות בפאות הראש, והם ניכ 
מהלכות גילוח סעי' ב)   - גם לדעת הרא"ש. וכמ"ש בילקוט יוסף (קצוש"ע יורה דעה סימן קפא 

שמגלח זקנו במכונה חשמלית, יש להקל, ובלבד שיזהר שלא יהדק את המכונה על עור הפנים, כדי  
שלא יעקר השער משרשו במעשה בידים, [וצריך שירגיש בעיקרי השער כשמעביר היד על הפנים  

  למטה למעלה], ואז יש לו על מה שיסמוך. מ 




       


ואע"פ שכן הוא עיקר ההלכה מ"מ בודאי שיש להקפיד על הבחורים שלא להסתפר כדוגמת החילוניים, והרוצים להדמות להם, כי  
רבים, וצריכים שיסתפרו ויראו כבני תורה, המובדלים מן הרחוב, וכל זה עצת היצה"ר להכשיל את   דבר זה מביא לידי מכשולות 

האדם והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר.  וחשוב מאד שהבחורים יסתפרו ויתלבשו כדוגמת כל בני התורה, וכשם שהקצינים  
לבוש ותספורת כבני תורה, ולהיות גאים שזכינו  בצבא מתגאים ללכת עם מדים ועם דרגות, כך בני התורה צריכים ללכת ב 

להימנות על מחנה בני התורה. ובפרט לדברי החינוך שמן המעשים החיצוניים מושפע על הפנימיות של האדם. וחזקים ברוכים כל  
   אותם הבחורים ששומעים לדברי חכמים להסתפר ולהתלבש כבני תורה, ויראו ברכה בעמלם. 
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  : מהתורה ומהמשנה מקורות ראשוניםא. 

צידעי 

ראשו  פאת והמקיף

מכאן,  ואחת מכאן  אחת שתים,  הראש על

 ואינו 

. בתער שיטלנו   עד- חייב

פינצטה"המלקט הוא המלקחיים"הרמב"ם

שאינו  

וביאור העניין הוא:

י"ולרש

בתוס'  

עכ"פו 

 ש"אין 3

 עובדי עושין  שהיו  כמו  הראש פאתי מגלחין 

כוכבים"

  

  

להבין ממנה את הרעיון כיצד  בתמונה מקצועה עתיקה שניתן 

ומעל הסכין דחוקה חתיכת עץ   והיכן תקוע הסכין בתוכה

  . באדיבות מוזיאון ראשון לציון. בכדי לקבע אותו

  

 
1 

 
2  
3
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  ב. היכן הגבול התחתון של הפאות?

 משנה

י"רשרישא פירקי בין מכאן  ואחת מכאן  אחת

מתחברות

  היכן הגבול העליון של הפאות?. ג

  למקום הצדע והרקה.אנטומי והלכתי הקדמה: מבוא 

(תמונה ימנית) 

"אצבע"

(ראה בתמונה שמאלית)

שבצדע "פאת הראש" כלומר "קצה הראש"  מקוםזהו 

בריב"ן 

"טנפלא"

 

 :משמאל  מימין 

  

"רקה"
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ְּבַרָּקתֹו 

ְּבִצְדֵעיּה

הפנים גובה צד הואציון במצודת

א"טינפל  -  צידעא

רקהם תרגו 

העינים אצלהפנים

 

  יד  - כתבי אבל בכמהpomelsלעזי רש"

pomeilstenplesש"פומייל גורסים

, ואולם לכאורה קשה

ְלִציְדָעא ִציְדָעא

 

המאירי

 
4 
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 השער שבו  הגולגולת עצם בהם שמתחבר מקומות

 והאזנים הפנים שבו  העליון  הלחי עם

צידעי לסיכום:

ראשו  סוףראשו  פאת

:פדחתלאחורי אזנו 

"אחרי אזנו"

צדעייםהפאות הם בש

הראש פאתישיטת הרמב"ם:

צדעיו  שני

פאת הזקן

.  1  בו  יש פאות וחמש, הזקן  להשחית תורה אסרה לפיכך, זקנם להשחית היה כוכבים עובדי כהני דרך"

הזקן" ושבולת. 5 . משמאל וכן מימין  התחתון ולחי. 2 העליון  לחי

  לפי הרמב"ם. שלהםת ופאמקום הראש ומקום הזקן עם מקום ההציור של זה 
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5רש"י שיטת רש"י

כל

קורא נעים תן לבך:

שער הראש

     
בצד שמאלבצד ימיןבתמונה 

 ביאור לשון הריטב"א. 

 חיבור  מקום הראש סוףצידעא

הפרקים. 

הצידעא בראש

 כלפי  בולטות הם בצידעא שהשערות לפי

 לפניו  שבראש השער צמיחת ממקום למטה הפנים

במצחו 

 
והתשב"ץהמאיריבה"ג5

והר"ש משאנץ
 לסוף

 אזניו שבאחורי השער
6
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 שבמצחו  השערות צמיחת ממקום חוץ היוצא כל

 הצידעא

לשון מר"ן בשו"עביאור 

 פדחתו שעל שער מכנגד הפאה "שיעור 

 יוצא התחתון שהלחי מקום, האוזן מן למטה ועד

.יד" בו תגע לא זה מקום רוחב וכל, שם ומתפרד

מכנגד

שמכנגד

  ."שבמצחו  השערות צמיחת ממקום חוץ  היוצא כל"

שאלה: 

 שעל שער מכנגד"א. תשובה:

 התחתון שהלחי מקום, האוזן מן למטה ועד פדחתו

יד  בו תגע לא זה מקום רוחב וכל, שם ומתפרד יוצא

שתי

אורך

סיבה שנייהב. 
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סיבה שלישיתג. 

צדעה

שאול שאלבשו"ת

סיבה רביעיתד. 

  למעלה מן הצדעה. דחיית שיטת הנוקטים שהפאות גבוהות ד. 

 האזן  בין  שיש השערות כל שהוא

 צדדי בשני ומכאן מכאן שיער בו  שאין  החלק המקום לאותו 

הפאות וגובההראש

יד  

הקטנה

העליון 

(קו א בתמונה)

(קו ב בתמונה).

תמונה  מחשה בה ראה

   משמאל

המשנהמדברי לכאורה אולם 

המצח

 
8 . 
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הצדעים, וסנבוטין 

 "

ופירש   ", אנדיפי  כלכול 

 9הרמב"ם 

שהחלק העליון של   כט.  דף הגמ' בנדהא מדברי להדימוכח  יותר מזהו 

השער שמול המצח נחשב לראש ולא לצדעיים. 

צדעיו 

 קרני פדחת

ראשו 

אחרי הפדחת מתחילים הצדעיםרק "ש 

 

ברמב"ם

צדעיו  מצד עינו  מזנב

מהמאירי

לאזנים   סמוךְוָגֵדל  ַהְרֵּבה השערבתוס' 

האזן  כנגדז"רדבה ת"בשו 

גם מדברי הזוה"ק לאזן  הסמוכות 

משער הראש 

לסיכום

בתימן 
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 ואנדיפי פירש מצח, "שלעפפע"שברקה 
 

10

11
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  או רק כשגמר להקיף? מדין חצי שיעור חייבים  שמגלחים . האם על כל שערה ושערהה

תנו במשנ

בגמ' 

? ראשו  סוף ואיזהו , ראשו  סוף - ראשו  פאת: ר"ת

. ולפדחתו" אזנו  לאחורי צדעיו  המשוה זה

המשווה 

 בראש אחת שתים עליו  "וחייבבתוספתא

 בראש ואחת 13ראש הצדעהמיכאן  דעההצ

שתי לאווים מיכאן  הצדעה

כל ברש"י

הריטב"א

 כל 

 שוה הכל ויהיההיוצא

חלק הכל

התשב"ץ

ופאה פאה כל על

כתונת יוסף

יצחק קרישפין 

ביד מלאכי חצי שיעור

יאיר חוות
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 יביוסף טו '
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בחסדי דוד

הרמב"םלפאת הראש

שיעור".  חכמים בו  נתנו  לא  בצדעים שמניחים זו  "ופאה

ובמערכה ג יתבאר

  אלא בתער? בגילוח הזקן . מהיכן למדו חכמים שאין חייב ו 

:דתניא 

  . האם  מה שכתוב במשנה "אין חייב עד שיטלנו בתער" נאמר רק בזקן או גם בפאות?ז

הקדמה:

חייא

המשנה מן  ולחדש ללמוד איך ללמדינו  כדי  וחדשם

בתוספתאש

בתער שיקיפנו  עד חייב ואינו 

רש"י

בתוספות "שאינו חייב עד שיטלנו בתער"
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זקן  ופאת הראש הקפת

יראים וכ"כ בספרר' יהונתן מלוניל

בתוס' והמאיריהריטב"א

רי"ד

  הקושיה העצומה: בתוספתא משמע שגם תולש שערות חייב ולא רק בתער?. ח

שערות שתי תולש

מקיף

ראשית, 

 "ראש הצדעה"

בירושלמי

שערה אחתר' אילא

שתי שערות

.משערה אחתמלקות לוקה גם אבל לגבי  "שתי"

שיעור חכמים בו  נתנו  לאהרמב"ם

"תולש"

? "בתער"

 ת "בשו "בארות המים"

סופר חתם

בכליבידהתולשמוכרח

אין 

  התואמת בדיוק למקורות חז"ל. במשנה תורה ביאור לשון הרמב"ם . ט
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במשנה כסף
 

17

18

19
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 פחות  מניח שאין  מזקנינו  ושמענו  . שיעור חכמים בו  נתנו  לא בצדע שמניחים זו  ופאה"

  . "בתער השחתה אלא נאסר  לא , במספריים הפאות ללקט ומותר, שערות מארבעים

לא נתנו לה חכמים שיעור" "ופאה זו שמניחים בצדע . 1

ומותר

 הואכמהרצה לומר

להניח צריך

" שערות מארבעים פחות מניח שאינו  מזקנינו  ושמענו . 2

 ת"בשו בשו"ת התשב"ץ

 הלוי שבט ת"בשו ו  .סופר חתם

 בתער".  השחתה אלא נאסר לא במספריים הפאות ללקט "ומותר. 3

  תשובת הרמב"ם סימן רמד.. י

"?בהם הכוונה למה, הזקן  ופאתי הראש פאתי כן  גם אדוננו  "ויורנו 

 
20

21

זקנים מעשה

22

 
23 
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וגם מוכח 

 

  פאותיו במספרים כעין תער?האם לפי הרמב"ם אסור להקיף . יא

והגר"י קאפחלדוד מכתם

 גלחללקט  

"ללקט במספרים"

ותירצו"?"השחתה

א. 

ב. 

. "איסוף""לקט" 

 "איסוף ונטילה"

ללקט ליטול

השערשילקטלמלקטת

משרשו 

מלקט

כעין תער 

הריטב"א 

כמו בהשחתה

שינה הרמב"ם בלשונו ולגבי פאת הראש נקט ליקוט?באמת א"כ למה 
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?"פטור במספריים זקנו  גלח אם"ולמה נקט בפאת הזקן 

פטור נטלו 

)כמעשה נשים

ז" ריא בפסקיהחינוך

צדק צמח ת"ובשו בחכם צבי

הסוד פי דעל

הים וישב ת"בשו 

   :שע"ג השטרות הרמב"ם תמונתציור . בי

תערסיכום שיטת מסורת חז"ל המבוארת ברמב"ם:

לכתחילהכל
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  ללא פאות.-משמאל דיוקן הרמב"ם על השטר   .לדעת הרמב"ם : הבחור מקיף שלא בתער ומותרמימין ובאמצע בתמונה 





   מגמת החומרא. -הקדמהא. 

הפרישההטור

אסור ענין  בכל

בדרכי משה

  תוספות ובעקבותיו הרא"ש מחדשים שאסור להקיף את הראש גם במספרים. . ב

 
24 
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הרא"ש

 ". תער בעינן  לא ראש אפיאות  אבל קאי זקן  אפיאות"

 בגמרא משמע "וכן

 בזקן כמו  השחתה של גילוח בו  פירש ולא ופדחתו  אזנו  לאחורי צדעיו  המשוה זה ראשו  סוף ואיזהו  דקאמר

סברא". דחייב  משמע דהו  כל בהשואה אלא

ראיה ראשונה

 צדעיו  המשוה

שטחבמהאמנם 

  דיוקו של הרא"ש הכרח הראשונים דוחים את . ג

בתוס' רי"ד 

ל"נ ואינו 

הריטב"א 

כלומר
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המאירי

  .פות בעצמו כבר הרגיש ששיטתו דחוקהתוסה. ד

במספריםשהראש אסור 

יעבור

העברה 

  הניסוח של תוספות משתנה אין "איסור" במספרים אלא "צריך להזהר". . ה

האיסור

צריך ליזהר

"כשמגלחין התינוקות לשייר בצדעיהן הרבה שערותולםוכן נהגו הע

 "כך נהגו העולם

"כשמגלחים התינוקות

חפצינו  אשר וזה מנהגינו 

  מהי הכוונה מספרים כעין תער?ו. 

הרא"שרבנו 

שהשווההמשווה

   בתער?! שיטלנו  עד חייב ואין  הראש פאת גבי בתוספתא דתניא "האהרא"ש

קאמר" תער כעין  במספרים

,"בדומה לו ""כעין"

 
25
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בסמוך לבשר כעין תער

 סמוך 

 -  תער "כעין המשוהלראש

בתוספותהשער".  כל שהעביר

בתספורת קצוצה שקצות השער ניכרים אין זה שושרשו  מעיקרו 

ופסק השו"ע.כעין תער

התינוקות לשייר בצדעיהן הרבה  כשמגלחין "

"שערות

נהג הספרדיםויש לידע דמ

זרע אמת בשו"תהרמב"ם

מים חיים

 .לחומרארק לרוב הפוסקים כוונתו שביאור לשון זה "ויש לחוש"

 
26

27 
 "וכן מנהגינו".

28 

ועל עדותו ראה בשו"ת יבי"א ח"ז או"ח ס' מד אות ג.
. או"ח סימן ל"ב ס"ק ב' -יביע אומר חלק ו 29
תוניסג'רבא30

מנוחת במאמר יעקב ס' כ"א הגרי"ח סופר שליט"א
שלום

שאלה 31

.. 

.? 
תשובה

. 

. 
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Wahl 5 Star Detailer 

) התמונה מימין (

(תמונה אמצעית) 

.  )תמונה שמאלית(

תוצאות השער לאחר גילוח  :משמאלתוצאות השער לאחר התספורת במכונה.  :באמצעמכונה מיוחדת לפאתים ופסים.  מימין: 

  . גובה של כחצי מ"מ ונמצא שהמכונה משאירה  .מה שנשאר מהמכונה הנ"לבתער מ

חי איש בן הרב החסיד 

 
רבותינו מרן יבי"ע וילקוט יוסף

. 
32 
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יש להחמיר

ובהכרח

יצחק מנחתבהגרי"י וייס זצ"ל ו 

רעק"א

"סמוך 

. "מעיקרו ושרשו"שהעביר כל השער" לראש", 

ביהודה נודע

התורה לכל גדול כלל שהוא לא אבל

התוס' לחוש לדברי האוסרים במספרים הוא דעת  ומכיוון שמקורו של מר"ן השו"ע 

 הרא"ש כמבואר בב"יו 

להחמיר מקום אין 

שליט"אוכ"כ מר"ן הרשל"צ הגר"י יוסף

לגמרי

דקה גילוח מכונתובהגדרת מה הוא כעין תער 

בכת"י של מר"ן דניאל יצחק

 הרשל"צ שליט"א

באופן שמרגיש היטב את כל "

" עיקרי השער כשמעביר היד על הפנים מלמטה למעלה

"עו ובקצשוהש"ךהב"ח

אדם בחכמתכלום

הלכה הביאור"ממש "

 קצתכלל משיירין  ואין  , ממש 

 
33 
34 

35 
 דהוי מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה.

36   
37  





25 

"מפני הקצת מן 

שהעבירו השער סמוך לבשרן ממש ואין משיירין כלל" 

מאומה

כ"ואח

הפרישהממש

 לספור כל השיער עד שיהיה חלק כאילו סיפר בתער 

.הבזק במראה

 

דלמאירי

פאות כהלכה

בתער. וסעייתו  סיכום שיטת הרא"ש

 "בתערכלהשוואתכללא

צמוד לבשר כעין תער:או מכונת תספורת "מספרים" ולגבי-  

"צריך להיזהר"האחרונהכל

שאסור

העביר כל השער" לא ש , סמוך לראש"שלא ""מעיקרו ושרשו" שאינו חתוך  שהגדרתו 

מותרש או כמו גילוח תער" אינו חלק כמו המצחש" 

 
"כשרות מכנות הגילוח" 38

 
39    
 





26 

 

גילוח כל הפאה : באמצע. והשו"ע גם לדעת הרא"ש מותרקטנים  במכונת תספורת שמשאיר זיפים  כל הפאה גילוח . ימיןצד ב

  . מותר זיפים הניכרים: משמאל אסור.-לדעת הרא"ש -תער בבמכונת תספורת שמשאירה חלק כמו  





. אחרונהאחת משמע שלא עובר על בל תקיף אלא כשהוריד שערה הנ"ל הראשונים כל : מהקדמהא. 

  : והאבי עזרי כשהוריד שתי שערות אחרונות ובסמ"ג

הבמערכה א אות 

וכן הסיק להדיא בדעתם בשו"ת 

  שאול שאל סימן קב אות יב.

ם"הרמבהנימוקי יוסףוהנה 

המצות ובספר

. העזרי אבי כתב וכן שערות שתי

שערות בשתי

נמוקי יוסף

חולק על הרמב"םובזהאחרונות

 
40

 
41

ט לא החלי
 





27 

שראינו הראשונים נמצא

אחרונותעזריולסמ"ק ולאבי 

וזה יצא לו   "משתי שערות ראשונות של הפאה עוברים על בל תקיף"מחדש ש הבית יוסףשלב ראשון ב. 

  .שאלת הסמ"גדיוק במתוך 

 הבית יוסף

בדבר להתיישב שיש

שערות שתי

משמע

.בא

  והסמ"ג. הרמב"םהתוספתא והגמ' ו אין הסבר הב"י מתיישב עם לשון ג. 

לא נתנו בה חכמים שיעור"  בצדעים שמניחים זו  "פאה

 מארבעים  פחות מניח שאינו  מזקנינו  ושמענו 

"שערות

ועוד קשה להבנה זו 

?שתי 

עוד לא ידעה

המשוה שמהגמ' 

שיעור מספר ואם

שיעור שטח השערות
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במספרבשטח

חולקאחרונה

ראשונות

ישב בדבר""ויש להתי

ב. 

"שמענו מן הזקנים" 

  . שערות לאדם שגילח שערות ראשונות מהפאה ונשארו לו עוד ארבעים לאפשרות בתמונה: המחשה

  

  

  . הסמ"ג בכלל התכוון לשאול שאלה אחרתש  על הב"י האחרונים טועניםד. 

"זיו משנה"בארות המים

"פאה זו שמניחים בצדעים לא נתנו בו חכמים 

"שתי שערות" שיעור"

43שתי שערות אחרונותמ

בשו"ת חכם צבי

או חא אות  מערכהב

 
בחסדי דודבפירושו זיו משנה 42

סופר חתם ת"בשו

43  
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או במשנה כסף

בתער

שהתולש

בינים:מסקנת 

מותר וא"כ

  מרכיב את חידושו ברמב"ם עם שיטת רש"י ויוצר מזה חומרא נוספת. הב"י :ה. שלב שני 

 שיעור הויא שערות  ארבע דגרסי דלספרים הוא ם"הרמב בדברי לדקדק שיש  מה אבל"

. כ( מכות בסוף כתב י"ורש מועט שיעור הוי אכתי שערות ארבעים דגרסי לספרים ואפילו  ביותר מועט

 יוצא התחתון  שהלחי מקום האוזן  מן  למטה אחת בזקן  יש פאות חמש הזקן  פאות גבי) מכאן  שתים ה"ד

 הצידעא עד שלמעלה וכל הזקן  מתחלת ששם לחוץ שבולט לחי של בחודו  פאה נקרא ושם שם ומתפרד

 המשוה זה ראשו  סוף ואיזהו  ראשו  סוף ראשו  פאת  רבנן  דתנו  ואהא ל"עכ היא הראש פאת בכלל

 בצדעיו  אבל כלום שער אין  במצחו  וכך כלום שער אין  אזנו  אחורי :כתב . ולפדחתו  אזנו  לאחורי צדעיו 

 ל "עכ הראש סוף מקום זהו  אזנו  אחורי למדת שבצדעיו  השער כל ונוטל משוה הוא ואם שער יש שבאמצע

 ?ארבע עם שכן  וכל שערות ארבעים עם ערך לו  ואין  הוא רב זה ושיעור

 לא י"ורש לארכה ולא הפאה שיעור לרוחב אלא שיעורא יהיב לא ם"דהרמב אפשר ומיהו "

 מרחבה קצת לגלח מיתסר דלא משמע מקום ומכל איירי לא רחבה בשיעור אבל ארכה בשיעור אלא איירי

". ולפדחתו  אזנו  לאחורי צדעיו  משוה אינו  הרי מקצת דמשייר כיון  דהא פאה של

:דרך א- ב"ילשון ה ביאור

)ימניתתמונה (

 )רק המחשה- אמצעית(תמונה 

 של מרחבה קצת לגלח מיתסר דלאמ"מ משמע

ולפדחתו  אזנו  לאחורי צדעיו  משוה אינו  הרי מקצת דמשייר כיון  דהא פאה

)יתשמאלתמונה (

 
44

45   
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' וכו  "שבצדעיו  השער כל ונוטל משוה הוא ואם " שכתב י"רש מדברי כן  לדקדק יש וקצת" 

 (כנ"ל בציור השמאלי) איירי  ברוחב כרחך ועל שרי קצתו ליטול אבל דאסר הוא כולו בנטלו  דדוקא משמע

 ויש  . כולו  שיטלנו  עד ולפדחתו  אזנו  לאחורי צדעיו  משוה אינו  עדיין  קצתו  שיטול  פי על אף גוונא דבכהאי

  ולפדחתו  אזנו  לאחורי צדעיו  משוה אינו  מלמטה הפאה קצת מגלח דכשהוא מיירי דבאורך ולומר לדחוק

". מעלה מצד שיגלח עד

 "ויש לדחוק ולומר"

)למטה (תמונה ימנית 

מקיף

)למטה שמאלית(תמונה 

  בימין: קיצר באורך הפאה מלמטה. משמאל: קיצר באורך הפאה מלמעלה 

  

 מלגלח  ליזהר יש היא דאורייתא דספיקא דכיון  ונראה"

 התחתון שהלחי מקום האוזן מן למטה ועד  פדחתו  שעל שער מכנגד הצדעים

 
46

לאזנים  ְוָגֵדל סמוך ַהְרֵּבה השערבתוס' 
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   עכ"ל. " תער כעין  במספרים או בתער יד תגע לא זה מקום רוחב ועל שם ומתפרד יוצא

אם יש ארבעים שערות בכל רוחב הפאה שהמדקדקלפי דרך זו  נראהו 

וארבעים לאורך אז כל מה שחוץ מהם אינו בכלל פאה  

דרך ב-ביאור לשון הב"י 

  אלא  איירי לא י"ורש לארכה ולא הפאה שיעור לרוחב אלא שיעורא יהיב לא ם"דהרמב אפשר "ומיהו 

 פאה של מרחבה קצת לגלח מיתסר דלא משמע מקום ומכל איירי לא רחבה בשיעור אבל ארכה בשיעור

". ולפדחתו  אזנו  לאחורי צדעיו  משוה אינו  הרי מקצת דמשייר כיון  דהא

).  (ציור ימני

שלרש"י .(ציור אמצעי)

(ציור שמאלי).

לרש"י

  

' וכו  "שבצדעיו  השער כל ונוטל משוה הוא ואם " שכתב י"רש מדברי כן  לדקדק יש וקצת" 

 (כנ"ל בציור השמאלי) איירי  ברוחב כרחך ועל שרי קצתו ליטול אבל דאסר הוא כולו בנטלו  דדוקא משמע

 ויש  . כולו  שיטלנו  עד ולפדחתו  אזנו  לאחורי צדעיו  משוה אינו  עדיין  קצתו  שיטול  פי על אף גוונא דבכהאי

  ולפדחתו  אזנו  לאחורי צדעיו  משוה אינו  מלמטה הפאה קצת מגלח דכשהוא מיירי דבאורך ולומר לדחוק

". מעלה מצד שיגלח עד

ה). (ציור ימני למט 

.)ציור שמאלי(

  שעל  שער מכנגד הצדעים מלגלח ליזהר יש היא דאורייתא דספיקא דכיון  "ונראה

 רוחב  ועל שם ומתפרד יוצא התחתון  שהלחי מקום האוזן  מן  למטה ועד  פדחתו 

עכ"ל. תער"  כעין  במספרים או בתער יד תגע לא זה מקום
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  .לפי דרך א "וכל רוחב מקום זה לא תגע בו יד" ו. ביאור לשון השו"ע

 מקום, האוזן מן למטה ועד פדחתו שעל שער מכנגד הפאה שיעור"

 בו תגע לא זה מקום רוחב וכל, שם ומתפרד יוצא התחתון שהלחי

.יד"

  

  ביאור לשון השו"ע לפי דרך ב. 

 מקום , האוזן מן למטה ועד פדחתו שעל שער מכנגד הפאה שיעור"

.יד" בו תגע לא זה מקום רוחב וכל, שם ומתפרד יוצא התחתון שהלחי

האפשרות השלישית
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את הרמב"ם ורש"י כמו הבנת הב"י בפירוש "מקום ארבעים  או אחרון לא ביארו  שום ראשון כמעט . ז

  שערות". 

דחוק"ה"דיקדוק 

בשו"ת התשב"ץ

 שיהיו 

מרובעות

אמת  בשו"ת זרע

סופר חתם ת"בשו "וכן מנהגינו". 

מכל שטח הפאה

שתי שערות אחרונותמשום מראית העין 

דעתו  כן כי בצדק וישפוט יראה ם"הרמב בלשון  ן והמעיי

הלוי שבט

 י"רש

השבט הלוי

 

 

  

 

 

 

 

  ח. ספק ספיקא נגד מר"ן. 
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רבי עקיבא איגר 

עוזיאל משפטי ת"ובשו 

( אומר יביע ת" בשו זצ"ל  "י עהגר

"שיש לחוש"לדבריהם לחוש ויש

נמצא א"כ ששני הפסקים כלומר האיסור לגלח במספרים כעין תער וגם 

הם אינם הוראה פשוטה אלא הוראת ספק, נגד   מלמעלה למטההאיסור להחמיר בזה בכל שטח הפאה 

. כל הראשונים ולאור הנ"ל בזה כן עבדינן ס"ס

. או מספרים כעין תער וכל זה הוא בתער

דלמאירי
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לעין  הניכרים" במכונת תספורת

ובמישוש היד"

nhftkjhnh@gmail.com יל 


