
 סעיף כה שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שג
אסור לאשה שתעביר בשבת סרק על פניה, משום צובע. ומטעם זה אסורה לכחול בשבת, ומטעם זה אסורה לטוח 

 על פניה בצק, דכשנוטלתו מאדים הבשר. 
 סעיף כו

ויש אוסרים לחלוק שערה,  הגה:אסור לקלוע האשה שערה בשבת, ולא להתיר קליעתה, אבל יכולה לחלוק שערה. 
 וכן נהגו לאסור לעשות ע"י כלי, אבל באצבע בעלמא נהגו להקל.  .דהיינו לעשות השייטי"ל 

 סעיף כז
אסור לסרוק במסרק בשבת, ואפילו אותו שעושים משער חזיר, שא"א שלא יעקרו שערות. אבל מותר לחוף 

 ולפספס ביד )ב"י(.
 משנה ברורה סימן שג

בע אדום ובתוספתא איתא שלא תקנח פניה בבגד שיש בו סרק ומשמע אף על גב דלא מתכוונת הוא צ -)עט( סרק 
לצביעה פסיק רישא הוא וטעם הדבר כיון דאשה דרכה בכך ליפות את עצמה ע"י צביעת פנים מחזי שפיר כצובע 

הצובעים אף על אבל איש שאין דרכו בכך לא מקרי צובע כמ"ש סוף סימן ש"ך דמותר לאכול תותים ושאר פירות 
גב דצובע פניו וידיו בעת האכילה ומ"מ אפילו העברת סרק ע"פ אשה ג"כ אינו אלא דרבנן דאין צביעה מדאורייתא 

 על עור האדם ועיין בבה"ל:
 עיניהם: -)פ( לכחול 

ויש שנוהגין דבר איסור להחליק שערותיהם בחלב מהותך ומעורב במיני בשמים שקורין  -)פא( לטוח על פניה 
שוננו פומאד"ה וחוששני להם מחטאת דנראה שיש בזה משום ממרח וראוי להזהיר בני ביתו ע"ז ]מאמר בל

 מרדכי[:
מדרבנן משום דדמי לבנין אבל הקולע נימין בתלוש חייב משום אורג כמ"ש הרמב"ם והכא בשער לא  -)פב( לקלוע 

לסתירה ]מ"א וש"א בשם התוספות[.  חשיב אריגה משום דהוא מחובר בראשו ועוד דאין סופה להתקיים שעומדת
והנה כ"ז במחובר והקולעת שער פאה נכרית ]שקורין פארוק[ אף דאין בזה משום בונה אסור עכ"פ משום אורג 
דאף אם נימא דאין סופה להתקיים עכ"פ מדרבנן מיהו אסור ומ"מ נראה דאין כדאי למחות במקום שלא ישמעו 

 לנו:
 סותר:דדמי ל -)פג( ולא להתיר קליעתה 

משום חשש תלישה והדעה ראשונה דמקלת ס"ל כיון דאינה מתכוונת לזה ולאו  -)פד( ויש אוסרין לחלוק שערה 
 פסיק רישא הוא:

 משום תלישת שער הגוף דהוי תולדה דגוזז: -)פה( אסור לסרוק 
תא דכל הסורק וע"כ אף אם אינו מכוין לתלישת השער ג"כ אסור דהוי פסיק רישא ובגמרא אי -)פו( שא"א וכו' 

להשיר נימין המדולדלין ]היינו שנתלשו קצת ועדיין לא נעקרו לגמרי[ מתכוין כדי להפריד היטב שערותיו ונ"מ 
מזה דאפילו במסרק רך שאינו פסיק רישא ג"כ אסור אם לא באופן שאין מכוין להשיר הנימין הנ"ל. כתב בספר 

כמעט נעשה הדבר כהיתר אצלם ואוי לעינים שכך ישועות יעקב ראיתי אנשים מקילים לסרוק ראשם בשבת ו
רואות לעבור בשאט נפש לחלל שבת בידים ומהראוי לכל חכם בעירו להזהיר ע"ז אולי ישמעו ויקחו מוסר עכ"ד 
ומה שמשיבין שמוכרח לתקן שערותיו כדי שלא יתגנה בפני חבריו הלא יכול לעשות באופן ההיתר כנ"ל וגם 

 הלא יכול לחוף ולפספס שערותיו ביד ולמה יעבור איסור חמור כזה בידים:כדלקמיה בסקפ"ז ומלבד כ"ז 
ומ"מ מותר לתקן מעט את שער הראש בכלי העשוי משער חזיר דדוקא לסרוק אסור בו  -)פז( שלא יעקרו שערות 

דמשיר שער אבל לתקן מעט שרי ובמסרק אסור אף בזה ונהגו שיהיה הכלי העשוי משער חזיר מיוחד לשבת כדי 
 לא יהיה מחזי כעובדין דחול:ש

היינו שמבדיל בידיו שערותיו זו מזו. וברמב"ם איתא חופף על שערו בידו וחוכך בצפרניו ואף  -)פח( ולפספס ביד 
אם נפל שער עי"ז אינו חושש שהרי אין כונתו להשיר ואפשר שלא ישיר ועיין לקמן בסימן שכ"ו ס"ט ויו"ד ובמ"ב 

 ודאי:שם שלא יחוף בדבר שמשיר שער 
 שימוש באיפור שלא מתקיים  שו"ת מאמר מרדכי כרך ד הלכות שבת סימן נא

 שאלה: האם מותר להשתמש בשבת באיפור שנשאר רק לכמה שעות? 
בזמן האחרון כמה יצרנים מצרפת רצו לייצר פודרה, אבקה, שאפשר לפזר אותה על הפנים כך שתשאר שעה או 

רץ והראו לנו את האבקה הזאת, וראינו שלשעה שעתיים היא כן שעתיים ולא תשאר הרבה זמן. והיו כאן בא
 מתקיימת. 

ולכן אף שצביעה שלא מתקיימת לכל השבת היא צביעת עראי, אבל האשה הרי מתכוונת לצבוע את הפנים שלה 
באבקה הזו, ולכן אסור גם אם זה מתקיים רק שעה שעתיים. אולם, אבקה ללא צבע, שהאשה מפזרת אותה על 

 כדי לכסות את הקמטים שלה, מהדין מותר כל עוד היא בהגדרת אבקה ולא משחה. הפנים ב
חז"ל אומרים שיש מאור פנים מיוחד ביום שבת, ועל כן בסעודה של חתנים ב"שבע ברכות" אפשר לברך גם כשאין 

רה "פנים חדשות", כי שבת נקראת: "פנים חדשות". ועל כן יש נשמה יתירה בשבת, ויש גם לאשה נשמה יתי
 בשבת! 

ואמרה אשה חכמנית: אותה נשמה יתירה, אותו מאור פנים של השבת היא מאירה את פניה של אשה ללא כחל 
 וללא סרק.

 קצור שו"ע ילקוט יוסף



מותר לאשה לתת בשבת אבקת פודרא צבעונית על פניה, כיון שאינו דבר המתקיים. אבל יש להחמיר בהעברת  -ז
א צבע בהיר בדבר המתקיים. ולדעת החזון איש יש להקפיד שהפודרא לא תהיה מעורבת סרק על הפנים, שהו

במשחה או קרם. אבל לדעת המג''א כל שכוונתו שמשחה תבלע בגוף האדם, אין בזה איסור ממרח. אך אדם 
ם המתחזק והולך כבריא, אסור לו למרוח משחה על הידים, משום איסור רפואה בשבת, כל שניכר שעושה כן לש

 .רפואה
אסור לאשה לצבוע את השפתיים בשבת ויום טוב, וגם אם השפתיים היו צבועות מבעוד יום, אסור לחזור  -ח

 בשבת ויום טוב.  ולצובען
מותר לאשה לאכול בשבת תותים ולפת אדום, ושאר פירות הצובעים, אף שעל ידי האכילה היא צובעת את  -ט
 שפתיים. ה
אסור לאשה לתת לקה על הצפורניים בשבת, ואין הבדל בזה בין לקה צבעונית ללקה שקופה. אך אין לאשה  -י

 ת הלקה מעל צפורניה בשבת. להסיר א
די זה מולידה ריח מותר לאשה לתת בשבת וביום טוב מי ורדים או מי בושם על פניה וידיה, שאף על פי שעל י -יא

טוב בבשרה בשבת, מכל מקום בבשר אדם לא שייך איסור זה. ויש להקל בזה גם בבקבוקי בושם שהריח מתפזר 
בחלל החדר על ידי לחיצה על פקק הבקבוק. ואין לחוש בזה לאיסור זורה, שאין כאן תערובת של פסולת ואוכל. 

ח טוב ממטהר אויר בחלל ביהכ''נ. ונהגו להקל כאשר ולכן אם אירע בשבת בשעת התפלה ריח רע, מותר לפזר רי
יש בשבת שמחת חתן או בר מצוה, מזלפים על הידים מי בושם קודם העלייה לתורה. והנזהרים בזה אינם אלא 
חסידים ואנשי מעשה. ואף בשער הראש או הזקן יש מקום להקל לתת שם מי ורדים או בושם, אך אין לזלף מי 

  .גדים, משום איסור מוליד ריח טוב בשבתבושם על מטפחת או על ב
כן אסור לקלוע בשבת את אסור לאשה לקלוע את שערה בשבת, ]כדי לעשות צמות[, ולא להתיר קליעתה. ו -טז

השערות בהנחת סיכות מיוחדות הגורמות שהשערות יהיו מגולגלות כמו בקבוקים קטנים, ]דהוי כעין גודלת[. אבל 
 מותר לקבץ את השערות המפוזרות ולתקנן ביד, או לקשרן בסרט גומי או בקשת וכדומה. 

סיכות מיוחדות שהנשים נותנות אותם בשערותיהן מערב שבת, ומפרקין אותן בשבת כדי שהשערות יהיו  -יז
תה, מאחר שכבר מסולסלות קצותיהן תלתלים, מותר להן להסיר את הסיכות בשבת, ולא חשיב כמתיר קליע

 נתפס הסלסול. 
 יד. אסור מדרבנן להסתרק במסרק בשבת. אבל מותר להחליק את השער במברשת בגדים רכה, או ב -יט

 שו"ת יחוה דעת חלק ד סימן כח
ואף על פי שאנו אין לנו אלא פסק מרן השלחן ערוך להחמיר, אבל אין להוסיף לאסור גם נתינת פודרא שאינה 

גם  מתקיימת כלל, וגם אינה נדבקת בפנים, כמו העברת סרק ואודם שפתים. ולכן יש להתיר נתינת פודרא
צבעונית, ובלבד שלא תהיה מעורבת במשחה או קרם. וראה לרבינו אליעזר בר נתן, הראב"ן )סימן שנ"ד(, 
שהתחשב להקל בנידון כזה, מטעם שלא יתגנו על בעליהן, בפרט לאשה הרגילה בכך. ובשל סופרים הלך אחר 

 הם לישראל.המיקל, כמבואר במסכת עבודה זרה )דף ז' ע"א(. וכן פשט המנהג להקל והנח ל
 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קיד

 להתקשט לאשה בליפסטיק /באודם/ 
ובדבר אם מותר לאשה להתקשט בליפסטיק, הנה אסורה משני טעמים מאיסור ממחק ומאיסור צביעה ואם הוא 

את הפאודער לח שליכא ממחק יש עכ"פ איסור צביעה. וכן אסור לאשה לצבוע את פניה מדין צביעה אבל לזרוק 
 האבקה/ לבן על הפנים שלא מתקיים כלל אין בזה איסור צביעה./

 שש"כ פרק יד 
אסורה האשה להשתמש בשבת וביו"ט בפודרה אבקת איפור מעורבת במשחה קעא או בפודרה סבון  ואף  סה:

 נכון שלא לתת פודרת איפור על הפנים גם אם אינה מתדבקת היטב אל עור הפנים.
ין קצוה"ש סי קמו בבדה"ש ריש ס"ק כ דכל שהצבע אינו דבוק לנצבע אינו בגדר צביעה אולם עי :קעגשם הערה 

בשו"ת אג"מ או"ח ח"א סי קיד אוסר וכ"ה דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל וע"ש באג"מ דאם רק זורקין את האבקה 
מן מועט מנלן להתיר על הפנים ואינה נדבקת כלל מותר והגרש"ז זצ"ל מפקפק גם בזה דכל שמכוין לצביעה אפי לז

ובפרט שלדעת כמה ראשונים יש איסור תורה גם בשאינו מתקיים ופודרת איפור כיון שדרך נשים לצבוע פניהן כך 
 .הרי מסתבר דכתיבה בכהאי גוונא ודאי אסור ומנ"ל להתיר בצובע
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