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 הלכות תספורת הראש וגילוח הזקן

 

 הלכות פאת הראש

 אורך הפאות

דעת מרן השלחן ערוך ששיעור הפאה מכנגד שיער שעל פדחתו ועד למטה מן האוזן, ולא תגע בו יד אף במספריים כעין תער. א. 

ה עד כמחצית האזן, ומשם אבל לא ראינו מי שנזהר בזה להשאיר פאת הראש לכל אורך האזן, אלא משאירים קצת פאות למעל

ולמטה מתגלחים במכונה, דהיינו במספריים כעין תער. וכך נהגו כמה תלמידי חכמים. ואפשר ליישב שמעיקר הדין דעת מרן להקל 

ובצירוף המחלוקת בשיעור פאות הראש, אפשר לסמוך על דעת הרמב"ם די בארבעים שערות. ולכן למעשה  במספריים כעין תער,

העולם, ובלבד שיניח ארבעים שערות מתחלת האזן ולמטה. והמחמיר שלא לנגוע במספרים כעין תער לכל אורך יש ליישב מנהג 

 .1האוזן, תבוא עליו ברכה

 גודל השערות שמניח בפאה

                                                             
תשמ"ח סי' נ' אות ג'(. וזת"ד: מרן בש"ע יו"ד )סי' קפא ס"ג( כתב לענין פאות הראש, שאינו חייב אלא בתער, ויש אוסרים, טבת אור תורה ) 1

ד שם, ר הפאה מכנגד שיער שעל פדחתו ועד למטה מן האוזן, מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרויש לחוש לדבריהם. ושם ס"ט כתב: שיעו

עין כספריים וכל רוחב מקום זה לא תגע בו יד. ע"כ. ולכאורה פשט דבריו שעד למטה מן האוזן הכל נקרא פאת הראש, ולא תגע בו יד אף במ

כל ווכו',  ש ליזהר מלגלח הצדעיים מכנגד שער של פדחתו ועד למטה מן האזןתער. וכ"ה בהדיא בב"י שכתב, כיון דספיקא דאורייתא הוא י

 רוחב מקום זה לא תגע יד בתער או במספריים כעין תער. ע"כ.
למטה ואבל צ"ע שלא ראינו מי שנזהר בזה להשאיר פאת הראש לכל אורך האזן, אלא משאירים קצת פאות למעלה עד כמחצית האזן, ומשם 

גוים. הני לעג היינו במספריים כעין תער. וכך נהגו כמה תלמידי חכמים ויראי שמים בחו"ל שהיו מוכרחים לספר זקנם מפמתגלחים במכונה, ד

 ואין פוצה פה ומצפצף לומר שעוברים על דברי מרן בש"ע ח"ו. 
, ער מותרדכיון דבסעיף ג' סתם מרן כדעת הרמב"ם והנ"י והסמ"ק דאינו חייב על הפאות אלא בתער, אבל במספריים כעין ת ואפשר ליישב

 ושוב הביא דעת האוסרים וסיים ויש לחוש לדבריהם, משמע דמעיקר הדין שרי במספריים כעין תער כדעת הרמב"ם, אלא דיש לחוש

רות(, מחלוקת בשיעור פאת הראש, שלדעת הרמב"ם די בארבעים שערות )ולגירסת הטור ד' שעלהרא"ש ודעימיה שאוסרים. ולכן בצירוף ה
רות שתי שע ולרש"י סגי כשאינו משוה צדעיו לאחורי אזנו. אע"ג דלהסמ"ג והנ"י בשם הראבי"ה צריך להשאיר כל הפאה כולה וחייב בנטילת

שאיר מ' שערות מותר, וע"ז סמכו העולם שמגלחים מקצת הפאה ממנה, מ"מ הו"ל ס"ס, שמא במספריים כעין תער מותר, ושמא כשמ

א"צ שבמספריים כעין תער. ואע"פ שמרן בב"י נטה קו גם בזה להחמיר, מ"מ בבדק הבית הביא דברי הריטב"א, דמבואר להדיא מלשונו 

נהג מסידיו. ולדינא יש ליישב להניח עד סוף האזן שאין זו בכלל פאת הראש. ואפשר שאחר שראה מרן דברי הריטב"א הדר הוא לכל ח
ברכה.  העולם,, ובלבד שיניח ארבעים שערות מתחלת האזן ולמטה. והמחמיר שלא לנגוע במספרים כעין תער לכל אורך האוזן תבוא עליו

 ע"ש. 

טה מן פ"ז למזן, ול]והגיה מרן בכת"י בגליון תשובתו באור תורה שם: המעיין ברש"י בסוף מכות יראה שלשונו דלחי תחתון היינו אמצע האו
 האוזן היינו מתחלת האוזן. ודו"ק[. 

 ותב שדיכוע"ע בשו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תרכ"ט( שכתב שהקפידו בג'רבא רק שלא יגלח אפילו במכונה, )מספריים כעין תער(. הרמב"ם 

בגרות מה שצומח בגיל השכתב, כל  (סי' תרכה)ב "ת מקור נאמן ח"בשו וע"עש. "ע שערות(.לפאה בארבעים שערות )ויש גורסים בארבע 

מן נ סי שמ"חועי' באור תורה שם )טבת ת נקרא זקן, ולמעלה מזה נקרא פאות, ואסור אף במספריים כעין תער, רק באופן שישאיר מעט. ע"ש.
 סוף אות ג( שיש תמונה המיוחסת להרמב"ם, ונראה בה שאין לו פאה עד סוף האוזן. אולם תמונה זו לאו דסמכא היא. ע"ש.
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 מרן, כמו שפסק ם כעין תער )מספר אפס(מספרייאסור לגלח בהפאות שצריך להשאיר, הוא שיהיה בהם כדי אחיזה. אבל ב. 

 .2השלחן ערוך

 שליח ציבור המגלח פאותיו

אדם המגלח פאותיו באופן שאינו יכול לאחוז את שער הפאות, ואפילו לא נראה השורש של השער, ורוצה לעלות חזן, צריך ג. 

 .3להוכיחו על כך שלא יעשה נגד מרן, שאסר לגלח את הפאות במספריים כעין תער

 השערות שסביב האוזן

 .4ר לגזוז במספריים השערות שסביב האוזןמותד. 

 גידול פאות

פרדים נוהגים לגדל פאות ארוכות. רק התימנים והאשכנזים נוהגים בזה, וכתב הגאון רבי יוסף חיים בעל בן איש חי, אין הסה. 

. ואין שום חשש שהפאות תיגענה 6. ואם הפאות מפריעות, אפשר לקצרם5שמצוה לנהוג כן. והמגדל פאותיו תבוא עליו ברכה

 .7בזקן

 הלכות פאת הזקן

 תער גילוח הזקן במספריים כעין

. אולם מותר לגלח הזקן במספריים כעין תער. כן דעת רוב הפוסקים, ובראשם מרן השלחן ערוך )יו"ד 8אסור לגלח הזקן בתערא. 

 .9סי' קפא ס"י( שמותר אפי' מדרבנן. ולא גזרו חכמים אטו תער, ולא חשו למראית העין אף דלא מינכר כלל

 גילוח הזקן במכונת גילוח

רבים וגדולים. וכן הורו רבותינו בתונס ובג'רבא לתלמידיהם ותלמידי תלמידיהם להתיר להתגלח  גילוח הזקן במכונה התירוב. 

במכונה אשר פעולתה זוגית כעין מספריים, וכמבואר בברית כהונה )חיו"ד מע' ז' אות י"ג(. וכן נהגו רבים וכן שלמים באין פוצה 

 .10פה ומצפצף

                                                             
 שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תרכ"ד(. 2
 בבית נאמן )גליון רל"ב אות כ"ג(.שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' קצ"ו(. וע"ע  3
 שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תרכ"ב(. 4
שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תרכ"ו, תרכ"ז(. ושם בסימן תרכ"ט נשאל מרן שליט"א האם נכונה השמועה שגם בג'רבא נהגו לגדל פאות  5

אבל רבו של  ות, קודם שבאו הצרפתים לג'רבא, והשיב מרן שליט"א: לא שמעתי ולא ראיתי, אולי בחארא צגירה )הרובע הקטן( נהגו כן,ארוכ

כונה, פילו במאבא מארי הגאון זצ"ל )מרן ר' רחמים חי חויתה כהן( וגם מרן ר' כלפון משה הכהן זצ"ל ובניו לא נהגו כן. רק שלא יגלח א
 ש."עער(. הרמב"ם כותב שדי לפאה בארבעים שערות )ויש גורסים בארבע שערות(. )מספריים כעין ת

 שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תרכ"ח(. 6
 שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תרל"ב(. 7
 עי' בס' קובץ מאמרים ח"ב )עמ' כ"ג( בחומרת הענין, ועל מי שפרץ גדר. ועל ענין מכונות הגילוח. 8
בדורות  פיזור ישראל בין האומותברוח קדשם  ל"שצפו חז ,ט"וה :והוסיףלק ג' )עמ' יד בהע' במהדו"ח(. מבוא למשנה ברורה איש מצליח ח 9

תרי(.  )ח"ב עמ' לרבי חיים חזקיה חורי זצ"ל נחלת אבות]וציין מו"ר, ועי' בס'  ש."ע האחרונים, שיצטרכו לגלח זקנם, ואוקמוה אדאורייתא.
 ע"ש[. וכ"כ בקובץ מאמרים ח"א )עמ' קנ"ב( וח"ב )עמ' כ"ד(.שם ממני יצאו. והדברים 

אומר ח"ט חיו"ד סי' י' סוף אות מרן שליט"א בהגהתו בשו"ת יצחק ירנן ח"ב )חיו"ד סי' ו' סוף אות ג'(. ]ונסתייע מדבריו אלו, בשו"ת יביע  10

נת ן שמכומייהו דרבניג[. וכ"כ עוד מרן שליט"א באור תורה )תשרי תשנ"ב, עמ' כ"ו( שגילוח במכונה התירו רבים וגדולים, ומרגלא בפו

כל סכין שובשו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תרכ"ג( נשאל מרן שליט"א: בשנים האחרונות נמכרים מכונות גילוח פיליפס  ע"ש. פיליפס כשרה.
מכון ראיתי מ, ולא ניתן להסיר את הסכין הנוספת. מה דין מכונת גילוח זו, והשיב מרן שליט"א: על פי תשובה שבהם מורכבת משני סכינים

לה. כין כפוצומת, אפשר להקל בזה. עכ"ל. וכ"כ בשו"ת מקור נאמן ח"א )סי' תרס"ו( בשם החזו"א שהתיר מכונת גילוח פיליפס, אבל לא בס

 ושאר מכונות איני מכיר. ע"כ.
א "יטג רבי רזיאל הכהן של"ד הרה"כ מ"וכל למכונות המצויות כיום. "א שאין ללמוד מהנ"מ לדינא שמעתי שדעת מרן שליט"ה. ומ"]א

 ש."עהמצויות בזמננו.  במכונות הגילוח לא הורה א"י בקצרה שמרן ראש הישיבה שליט"בתשובה כת

לחוץ על הפנים וכו', אינן מתקיימות וע"ע בהגהת מרן שליט"א בשו"ת יצי"ר שם )לעיל עמ' תמב( שכתב בענין שם, שהעצות הניתנות שלא ל

במציאות, וגם ראיתי את הלחץ אשר ההמון לוחצים אותם וד"ל. ועמא דארעא אומרים אם גם במכונות יש איסור תורה בואו ונתגלח בתער 
: חכמים הזהרו דזילא להו, ופריצא להו, וקעברי על ה' לאוין בכל פעם והם ת"ק מלקיות לשנה רח"ל )כמ"ש הגאון חיד"א(. וע"ז נאמר
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 גילוח תחת הלסת

לח בתער מתחת ללסת, והשיב: כדאי להתרחק לגמרי מהתער, כלשון מרן ביורה דעה )סי' נשאל מרן שליט"א האם מותר לגג. 

 .11קפ"א סעיף י"א(

 תער בשפם

 .12מותר לגלח שפמו בתער. ומכל מקום אינו רצוי לגלח דוקא בתערד. 

 קיצור זקן ושפם

מטה תשובה זו בדפוסים מותר לגלח הזקן ולסדרו, וכמו שכתב הגאון רבנו יוסף חיים בשו"ת סוד ישרים חלק ד' )ונש ה.

ולא בחנם מרן בבית יוסף יורה . 15. ורצוי לגדל הזקן14. וכן היו גדולי עולם שגילחו כל זקנם13אחרונים(. וכן ראינו לגדולי עולם

כי ידע מרן שלא כולם יכולים לעמוד  דעה השמיט מה שכתוב בזוהר )פרשת נשא דף ק"ל ע"ב( ווי מאן דאושיט ידוי בדיקנא וכו'.

 .16בחומרא זו

 .17את השפם ולגלח לכל הדעות רשאי לקצרומכל מקום 

 קיפול זקן

 .18מי שזקנו ארוך ורוצה לגלגל ולקפל הזקן, מותר לקפלו ואין לחוש בכך משום זלזול בדיקנא קדישהו. 

 גדר זקן ופאות

רק באופן  כל מה שצומח בגיל הבגרות נקרא זקן, ומותר לגלחו. ולמעלה ממנו נקרא פאות, ואסור אף במספריים כעין תער,ז. 

 .19שישאיר מעט

 עד המגלח זקנו בתער

הגאון רבי עקיבא איגר האריך בצדדים להקל להכשיר עד קידושין שראו אותו כמה פעמים שהתגלח בתער, דלא שמיע להו ח. 

 .20לאינשי איסורא

 גילוח בחול המועד הלכות

כן הסכמת רוב האחרונים, ודלא כהנודע גילח מערב יום טוב יש לאסור. ואפילו לגלח שער הראש או הזקן בחול המועד. אין 

 .21ביהודה

 הלכות עניית ברוך הוא וברוך שמו

                                                                                                                                                                                                                      
 .(ובדק מכונת "פיליפס" והתיר. ע"שושם בהערה כתב מרן שליט"א מפי השמועה, שהחזו"א בדק מכונת "רמינטגון" ואסר, ) בדבריכם. עכ"ל.

 ט[."מאזוז סיצחק ק היטב. "דוו
 מקור נאמן ח"ב )סי' תרכ"א(.שו"ת  11
 שו"ת מקור נאמן ח"א )סי' תריח(. ]וע"ע בהוראה ברורה )סי' קפא שעה"צ ס"ק פו([. 12
 שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תר"ל(. וע"ש מ"ש מרן שליט"א דברי חיזוק למי שמלעיגים עליו שמגדל זקנו. 13
 תשמ"ח סי' נ' אות ג'(. ע"ש כמה מקורות בזה.כסלו עמ' ס"ד(. אור תורה ) מגדולי ישראל ח"ד )עמ' תצ"ה(. דרכי העיון )מאמר ב' אות ו', 14
 שו"ת מקור נאמן ח"א )סי' תרי"ד(. 15
ח"ב על התורה  בית נאמן ספרבע וע"] קובץ מאמרים ח"א )עמ' תי"ג בהערה(, ונדפס מתחלה גם בקובץ המשביר ח"ו )עמ' עז בהערה(. 16

 י."לא נטלא "י דברי הזוהר בענין ההולך ד"ל והזוהר הם דרך גוזמא, ולא בחנם השמיט מרן בב"ה מקומות דברי חזמכשב שפה(ד, "שפעמ' )

 וצרף לכאן[. ב. "שע
 שו"ת מקור נאמן ח"א )סי' תרי"ז(. 17
 שו"ת מקור נאמן ח"א )סי' תרט"ז( וח"ב )סי' תרל"א(. 18
 שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תרכ"ה(. 19
 עי' בשו"ת בית נאמן ח"א )חלק חושן משפט סימן א'(. 20
 .(בהערה ד"י' עמ)לק ג' ב איש מצליח ח"א במבוא למשנ"כ מרן שליט"כ 21
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הגו בג'רבא ובכמה מתפוצות הספרדים לענות, העיקר אין לענות ברוך הוא וברוך שמו בברכות שיוצאים בהם ידי חובה. אף שנ

 .22להלכה שלא לענות אלא בברכות שאין יוצאים בהם ידי חובה

 הלכות בית הכנסת

א. אין לתלות תמונות בבית הכנסת בצד ההיכל. אבל בשאר המקומות בבית הכנסת, מעיקר הדין מותר. אולם הנכון לא לעשות 

 .23כנסתציורים ותמונות בבית ה

 ברכת הגומל ותפלת הדרך דיני

 א. מברכים הגומל על נסיעה מעיר לעיר, מפני תאונות הדרכים.

 ב. וכן אומרים תפלת הדרך בשם ומלכות, בנסיעה במטוס.

ש אחר וימג. ומ"מ גבי תפלת הדרך במכונית בנסיעות שאינן ארוכות כל כך, כתב מרן שליט"א: מנהגנו לברכה בלא שם ומלכות. 

הדרך  רך. וגם הרמב"ם )סוף פ"י מהלכות ברכות( השמיט ברכה זו. וכן כתב הפרי חדש שאין אומרים תפלתיישובים בצידי הד

  בשם ומלכות. ולפיכך סב"ל, ואומרים ללא שם ומלכות.

ד. בתפלת הדרך אפשר להוסיף: ותצילנו מכל מקרה ופגע רע "ומתאונות דרכים וסכנת מחבלים". ותחזירנו לביתנו "בריאים 

  .24שמחים"ושלוים ו

 הלכות זכר לחורבן

 שיור אמה על אמה

א. מי שקונה בית חדש, ישייר בו אמה על אמה בכניסה מול הדלת ללא סיוד, או יעשה סיוד בלי צביעה שיהיה שם סימן. ואם 

 . 25ירצה רשאי לכתוב שם הפסוק "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"

כן ישייר פינה אחת בשלחן שאין בה מאכלים, זכר לחורבן. ובזמננו לא ב. חכמים תקנו שאדם שעושה סעודה יחסר מהמאכלים ו

 .26נוהגים בזה

 הלכות ספר תורה

 בית נאמן )גליון רע"ג, שופטים תשפ"א סוף הערה ב'(.בענין ספרי תורה שלנו שאינם כתובים על גויל, ע"ע 

 כללי ההוראה

 ב' בתי דין בעיר אחת

תי דין. לפיכך גם בזמננו יש לעשות בית דין ספרדי ובית דין אשכנזי, וכן יש לתקן אם יש בעיר אחת שתי קהלות, עושים שתי ב

 .27רב ספרדי ורב אשכנזי

                                                             
 ט"ז(. –בשם בית נאמן )גליון קכ"ו אות י"ד  22
ך, הנדפס כעת בספר קובץ מאמרים ח"א )עמ' בית נאמן )גליון רע"ג, שופטים תשפ"א הערה ד'(. וע"ע בהערה במאמר ואל תטוש תורת אמ 23

 .(עמ' עז בהערה)תי"ג(, ונדפס גם בקובץ המשביר ח"ו 
כ"כ מרן שליט"א במכתב הנדפס בשו"ת ברכת יהודה ח"ח סי' י"ט. )וכתב שם מרן שליט"א בזה"ל: תפלת הדרך, כך נהג אמה"ג זצ"ל  24

  כה כגון לאילת או במטוס, מזכיר שם ומלכות(.לאומרה בלי שו"מ, לחוש לדעת הרמב"ם והפר"ח. רק בנסיעה ארו
אמן בבית נ ועוד בענין שיעור מיל, ע"ע וע"ע בדברי מרן שליט"א בבית נאמן גליון ס"ט, ובהערות איש מצליח על המשנה ברורה סימן קי.

 ויחי תשפ"א. 242גליון 
 בית נאמן )גליון רע"ג, שופטים תשפ"א אות ד'(. 25
 שופטים תשפ"א אות ד'(.בית נאמן )גליון רע"ג,  26
 בית נאמן )גליון רע"ג, שופטים תשפ"א אות ז'(. 27


