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האם מותר לאשה להתאפר בשבת?

איסור "צובע" הרי הוא מכלל ל"ט אבות מלאכה האסורות
בשבת מ התורה ,הצביעה היתה נעשית בצמר שממנו
נעשו אח"כ הבגדי  ,צביעת עור האד ג"כ אסורה ,א
אינה אסורה מדאורייתא ,שמ התורה אי איסור צביעה
על עור האד  ,אבל עכ"פ איסור מדרבנ יש בזה.1
ומשו כ  ,אשה הנותנת סומק על פניה ,או אפילו אבקת
פודרה ,הרי היא עושה צביעה בפניה ,והדבר אסור.2
איסור זה כולל כל סוגי האיפור למיניה  ,כגו אוד
לשפתיי ]ובזה יש א איסור דאורייתא של ממרח[ ,ורימל
)מסקרה( לריסי  ,וכ נתינת לק על הציפורניי .
ויש לדעת ,שהאיסור הוא א באיפור שצובע את העור
בגוו הטבעי שלו ,ולא רק כשמשנה את צבע העור ,משו
שסו סו הדבר מוסי צבע טבעי לעור ,או נות לו ברק
וכדו'.3
האם מותר לאשה להסיר בשבת איפור מפניה או לק
מציפורניה?

הגאו רבי שלמה זלמ אויערב זצ"ל 4חושש לאיסור
מוחק בהסרת הלק מ הציפורניי וכדו' ,משו שזה
מחיקה ע"מ לצבוע אח"כ עוד פע  .ומשו כ אשה שיש
לה איזה צור חשוב להסיר את הלק וכדו' ,תעשה שאלת
חכ .

אשה שהלק על ציפורניה התחיל להתקלף ,כיצד תיטול
את ידיה בשבת כשרוצה לאכול לחם?

ישנו די בהלכות נטילת ידי  5שאסור שתהיה חציצה ע"ג
היד .א יש בזה חילוק ,שא החציצה היא על רוב היד,
אפילו א אי האד מקפיד ע"ז ,ה"ז חוצ וצרי להסיר
זאת לפני הנטילה .א א החציצה רק על מיעוט מ היד,
א אינו מקפיד ע"ז אי זה חוצ  ,אבל א הוא מקפיד ע"ז
ה"ז חוצ .
בדר כלל אשה מקפידה שלא להשאיר על ציפורניה לק
שהתחיל להתקל  ,וא"כ אפילו שהלק הוא רק על
ציפורניה שזה מיעוט מ היד ,ה"ז חוצ  6וא"א ליטול כ
ידיי .
אמנ  ,כבר למדנו שלהסיר את הלק הזה בשבת יש בזה
חשש איסור מחיקה .ולכ אשה שיש לק על ציפורניה,
תקפיד לבדוק לפני שבת את הציפורניי  ,שיהיו או
צבועות היטב בלק ,או להסירו לגמרי .וא מצאה בשבת
שהלק שעל ידיה התחיל להתקל  ,תעשה שאלת חכ .
מדוע מותר לאכול מאכלים אדומים בשבת הרי זה צובע
את השפתיים?

בשו"ע 7כתב שהאוכל תותי או שאר פירות הצובעי ,
יזהר לא ליגע בידיו המלוכלכות מצבע הפרי בבגדיו ,משו
שהוא צובע את בגדיו .וכתב ש המ"ב ,8שכל חשש השו"ע
הוא שלא יגע בבגדיו ,אבל מה שפניו וידיו נצבעות בעת

 5סימ קס"א ס"א.
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 1סימ ש"ג מ"ב ס"ק ע"ט.
 2שו"ע סעי כ"ה.
 3שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק י"ד סעי
 4שמירת שבת כהלכתה תיקוני ומלואי על פרק י"ד הערה ע"ט.

ואפילו א

כרגע אי לה זמ להוריד זאת וכוד' ,כיו שסו סו

כוונתה להוריד זאת הרי זה חוצ .
 7סימ ש"כ סעי כ'.
 8ס"ק נ"ח.

האכילה ,אי בזה חשש .והטע  ,מפני שאי איסור צביעה
אלא בדבר שדרכו לצבוע.
ולכאו' ,לפי"ז אשה שדרכה לצבוע את שפתיה ,צרי היה
לאסור עליה אכילת דברי הצובעי את שפתיה ,שהרי
דרכה בכ  .אמנ נראה ,שא לאשה הדבר מותר ,מפני
שדרכה של האשה לצבוע את שפתיה באופ מדויק ואחיד,
ועל ידי אכילת מאכל אדו נצבע ג העור שלמעלה מ
השפתיי  ,והצביעה לא נעשית בצורה אחידה ,וא"כ זה
נחשב כדבר שאי דרכו בכ  ,ומותר.
יש לי שערות בראש שמפריעות לי מאד ,האם מותר
להורידם בשבת?

תלישת שערות בשבת אסורה משו מלאכת "גוזז".
מלאכה זו יש בה אופני האסורי מדאורייתא ,מה
שהעושה אות בשוגג חייב חטאת ובמזיד חייב כרת,
ומה שאי בה חיוב אלא איסור בלבד .ויש בה אופני
שאסורי רק מדרבנ  ,ויתבאר להל .
הנה כל מלאכות שבת נלמדו מהמלאכות שנעשו במשכ .
ונחלקו הראשוני  9במה הייתה נעשית מלאכת "גוזז"
במשכ  ,דעת התוספות שמלאכת גוזז הייתה נעשית
בגזיזת הצמר מהכבשי בשביל הצור בצמר .ולפי"ז,
התולש מראשו ,א תולש אות בשביל שצרי את
השערות ]כגו למוכר וכדו'[ ,הרי זה ממש כעי המלאכה
שנעשתה במשכ  ,ואסור מדאורייתא לכו"ע .אבל א
תולש את השערות רק בשביל שלא רוצה אות על ראשו,
א"כ זוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה] ,צריכה לגופה –
תלישה לצור השערות ,שאינה צריכה לגופה – תלישה
שלא לצור השערות עצמ [ ,והדבר תלוי במחלוקת
שהביא השו"ע 10א מלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה
מ התורה או רק מדרבנ .
דעת הריב"ש ,וכ הוא פסק השו"ע ,11שמלאכת גוזז הייתה
נעשית במשכ לצור העורות ]כגו בעורות תחשי [
לנקות מ הצמר שעליה  .ולפי"ז ,א שתולש שערות
כשאינו צרי לה  ,אלא בשביל שהדבר מפריע לו על
ראשו ,יש בזה איסור מדאורייתא לכו"ע ,שהרי לזה הייתה
נעשית המלאכה א במשכ .

האם גם גזירת שערה אחת אסורה מן התורה?

ישנו חילוק בי הגוזר שתי שערות לגוזר שערה אחת
בלבד .שחיוב כרת או חטאת יש רק בגזירת שתי שערות,
אבל בגזירת שערה אחת אי חיוב .12א עכ"פ ישנו איסור
מ התורה א בגזירת שערה אחת.13
אמנ  ,כ"ז בגוזר סת שערה מראשו ,אבל שערה לבנה
מתו שערות שחורות או להיפ  ,א בשערה אחת יש
חיוב כרת או חטאת .14והטע  ,מפני שבאופ זה הוא
מקפיד אפילו על שערה אחת ,שלא יהיה נראה כאד זק
וכדו' ,וע"כ זה נחשב למלאכה א בשערה אחת) .15ועי'
להל שזה אסור מ התורה א בתולש ביד(.
וצרי לדעת ,שלגבר יש איסור להוציא שערה לבנה מתו
שחורות או להיפ  ,אפילו ביו חול .והטע  ,משו איסור
"לא ילבש גבר שמלת אשה" ,דהיינו שאסור לגבר
להתייפות כמו אשה ,ודבר זה דר נשי להקפיד בזה
להתנאות] .16ובכל אופ כשגבר רוצה להוציא שערות
לבנות מתו שחורות לצור איזה דבר ,עליו לעשות שאלת
חכ [.
האם ישנו הבדל בין תלישת השיער לגזירתו במספריים?

איסור הסרת שיער בשבת ישנו בי א גוזר את השיער
בכלי ובי א תולשו ביד .17א ישנו חילוק בזה ,שכל מה
שכתבנו לעיל שיש איסור מ התורה בגזירת שיער ,זה
דווקא כשגוזר את השיער בכלי ,משו שכ הוא הדר
להסרת שיער .אבל תלישת שערות ביד אינה אסורה אלא
מדרבנ  ,שאי זה הדר להסרת שיער.18
אמנ המסיר שיער לב מתו שערות שחורות או להיפ ,
יש לו איסור מ התורה א בתלישת השיער ביד ,משו
שכ הוא הדר להסיר זאת ביד.19

 12שו"ע סימ ש"מ סעי א'.
 13מ"ב ס"ק ג' ]והטע  ,מדי חצי שיעור שאסור מ התורה[.
 14שו"ע ש .
 15מ"ב ס"ק ד'.
 16שו"ע ש .

 9ראה כ"ז בביאור הלכה סימ ש"מ ד"ה וחייב.

 17ש .

 10סימ שט"ז סעי ח'.

 18מ"ב ס"ק ב'.

 11כ כתב הביאור הלכה הנ"ל עי"ש.
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ביאור הלכה ד"ה אפילו באחת.

