
  

האם מותר ללמד 
תורה לתלמיד 
  שאיו הגון

  
והעמידו [אבות דר" פ"ב מ"ט] תן 

תלמידים הרבה שב"ש אומרים אל 
ישה אדם אלא למי שהוא חכם 
ועיו ובן אבות ועשיר (השמח 
בחלקו), וב"ה אומרים לכל ישה 
שהרבה פושעים היו בהם בישראל 

ויצאו מהם ותקרבו לתלמוד תורה 
  צדיקים חסידים וכשרים.

ומשמע דלדברי ב"ה שרי לשות 
אפי' לפושע שבישראל, שע"י התורה 
יתקרב לעבודת הבורא ויזכה הוא 

  וזרעו.
אמר [קלג.] איברא דאמרין בחולין 

רב יהודה אמר רב כל השוה 
לתלמיד שאיו הגון ופל בגיהם 
וכו', אמר רבי זירא אמר רב כל 

איו הגון כאילו השוה לתלמיד ש
  זורק אבן למרקוליס.

 –[פ"ד מהל' ת"ת ה"א] וכן פסק הרמב"ם 
אין מלמדין תורה אלא לתלמיד 
הגון אה במעשיו, או לתם. אבל אם 
היה הולך בדרך לא טובה מחזירין 
אותו למוטב ומהיגין אותו בדרך 
ישרה ובודקין אותו ואח"כ מכיסין 
אותו לבית המדרש ומלמדין אותו, 

חכמים כל השוה לתלמיד  אמרו
שאיו הגון כאילו זרק אבן 

  למורקוליס.
דמ"ש הרמב"ם או  [שם]וביאר הכ"מ 

לתם הייו שאין ברור לו אם הוא 
טוב או לאו, ולמד כן מדאמרין 

שהיה רבן [כח.] פרק תפילת השחר 
גמליאל מכריז כל תלמיד שאין תוכו 
כברו אל יכס לבית המדרש 

מו על ידו. ואסיקא התם שלא הסכי
ומ"ש הרמב"ם כל השוה וכו' הייו 

  מימרא דר' זירא בחולין.
[יו"ד סי' רמ"ו ס"ז] וכן פסק לדיא בשו"ע 

אין מלמדין תורה לתלמיד שאיו  –
הגון, אלא מחזירין אותו למוטב 
ומהיגים אותו בדרך ישרה ובודקין 
אותו ואח"כ מכיסין אותו לבית 

  המדרש ומלמדין אותו.
שמעתי  –[סי' רמ"ו ס"ז] ש וכתב הלבו

טעם למה דימהו לזורק אבן 
למרקוליס, לפי שכשאדם זורק אבן 
למרקוליס הוא סובר שעושה מצוה 
כדי לבזות העבודה זרה, והרי מצא 
שעשה עבירה שעבד עבודתה, הכי 
מי כך הוא זה שזה היה לומד עמו 
לשם מצוה וסבר שיבזה את יצרו 

מד ויכופו על ידי לימוד תורה שלו
עמו, ומצא אדרבה שעשה עבירה 
דעל ידי לימודו התורה לזה הוא 
פקר טפי כיון שמחשבתו רעה. אי 
מי הזורק אבן למרקוליס איו יכול 
לחזור בו כי מאי דהוה הוה וזה 
עבודתה, ואפילו אם יחזור ויקחו 
איו מועיל לו, כך כשילמוד עם 
תלמיד שאיו הגון לא יוכל לחזור 

  וליקחה ממו.
וכבר עמד בסתירת הדברים 

וז"ל: [בפי' לאבות פ"א מ"א] התשב"ץ 
שלא  -והעמידו תלמידים הרבה 

כדעת בית שמאי שהיו אומרים אין 
מלמדין תורה אלא לתלמיד הגון 
צוע וכשר וירא שמים כמו שהוא 
זכר באבות דר' תן, וכן היה אומר 
רבן גמליאל כל תלמיד שאין תוכו 

ש, אבל כברו אל יכס לבית המדר
בית הלל אומרים מלמדים לכל 
אדם, וכן כשהושיבו ר' אלעזר בן 
עזריה והעבירו ר"ג סתלקו שומרי 
הפתח וכסו הכל ואתוספו כמה 
ספסלי ההוא יומא בבי מדרשא כמו 
שהוא מוזכר בפ' תפלת השחר, ומה 
שאמרו בפ' הזרוע השוה לתלמיד 
שאיו הגון ופל בגיהום והוא 

יס שאמר כזורק אבן למרקול
כצרור אבן במרגמה כן ותן לכסיל 
כבוד, וכן אמרו אם תלמיד הגון 
הוא יפוצו מעייותיך חוצה ואם 
תלמיד שאיו הגון הוא יהיו לך 

  בס"ד

  מיקתאע אמעתש

  במכות גילוח והזקן ת הראשופא ספראם מותר לה
   .גבול הפאות ח. .שיעור הלאו ז. .משאיר קצת באורך השערות ו. .ע"י לייזר ה. .איו משחית בתער ד. .מקום פאת הראש ג. .קטן, אשה או עכו"ם ב. .לאו דבל תקיף א.

  .שערה שאין בה לכוף ראשה/שאר קצת באורך השערות  יב. .ע"י מכות גילוח יא. .ע"י מספרים י. .השחתת פאת הזקן ט.

  דבל תקיףלאו א. 
ו מה"תאמר צטוויאמרכמו כן שו ,"לא תקיפו פאת ראשכם" (ויקרא פי"ט פס' כז) שלא לגלח פאות הראש שלא להשחית פאת הזקן ש 

 "זעעשאסרם הכתוב מפי שעושין כן  (ל"ת ז) סמ"גוה(מצוה רא)  החיוך, (ע"ז פי"ב ה"א, ז) הרמב"ם 'וכת ".תשחית פאת זקך "לא (שם)
 (יו"ד סי' קפא) הב"י בזהזה איו מפורש ואין או צריכים לבקש טעם למצות. ועי' מש"כ טעם שתמה ד(סי' קפא)  בטור[ועי' וכומריהם. 

עמים היתר משום שלום מלכות כמו א"כ יש לפ ,חוק שלהםהוא  כיתלה דין זה דהרמב"ם לדעת ד 'תשכ(ס"ק א)  ט"זב עי'. ו(אות א) והב"ח
התירו חכמים לקרובי מלכות מפי שלא פירשה דחה דבריו דדוקא שם  ) (ח"ב סי' עט הפים מאירותשמציו בסי' קע"ח סע' ב'. אולם 

  ]."ל, ואכמ(מצוה רא אות א) מ"חבעי' עוד . ו(שם ס"ק א) והפת"ש (שם על סע' א) הרע"אתורה שום דבר ומסרה לחכמים. והביאו 
  אשה או עכו"ם, קטןב. 

יש ששהביא  (סוף מכות) במוק"י ועי'. דחייבודעימיה  ה"א)(שם ס הרמב"ם כדעת סע' ה)יו"ד סי' קפא (בשו"ע טן פסק קהמקיף את ה 'ואפי
בשם הרא"ש ו מסתפקים אם ישראל מוזהר להקיף לגוי, די"ל דשאי קטן דאתי לכלל חיוב משא"כ גוי, ולפ"ז ה"ה דשרי להקיף אשה

לכלל חיוב אבל גוי מותר להקיפו ולפי זה הוא הדין להקיף אשה  דאע"ג דאסר רב הוא לאיש להקיף קטן שאי התם משום דאתיכת' 
דמותר להקיף את פסק (ס"ק ד)  הש"ךו .שיש מסתפקים בזה 'סתם ואח"כ כתב כהרא"שהביא  (שם סע' ה) רמ"אוה, ע"כ. והביא שםדשרי 

   העכו"ם ואת האשה.
שמ"מ י"ל שיש בזה  (שם) ברע"אשאין לאשה איסור להקיף איש או קטן (כ"כ הגר"א שם בדעת השו"ע). אלא דעי'  (סע' ו) השו"ע ודעת

  .(על השו"ע שם) בחי' רע"א עוד 'ועי .)סי' בר(שבועות  בקהילות יעקבו ססי' עה) עאה"( וב"יבועי'  .(כשמקיף הגדול) משום לפ"ע
  פאת הראש םמקו. ג
בשתי חתיכות מחולק הראש (כא.)  ופרש"י ."מכאן 'מכאן וא 'חייב על הראש שתים א"(כ.)  במכות שיומקום פאות הראש  ןלעיהה ו

קום מ ומתחברות זו עם זו בצד האוזן מלפיו ושם קרא פאה ששם סוף הראש 'ומקום הפים והזקן חתיכה א 'מקום השער חתיכה א
  משמאל, ע"כ. 'מימין וא' חיבור הפרקים מצא שיש לו שתי פאות א

  איו משחית בתערד. 
דזה קאי אפיאות הזקן, אבל אפיאות הראש לא  ג) - (שם סי' ב  הרא"ש. וכתב בתעראיו חייב אלא עד שיטלו דאיתא ד בש"ס ועיי"ש

דקא' ואיזהו סוף ראשו זה המשוה צדעיו לאחורי אזו ופדחתו, ולא פירש בו גילוח של השחתה כמו בזקן, (כ:) בעין תער, וכן משמע שם 
(יבמות פי"ב  היש"ש. וכן פסק (סי' עא) והסמ"ק (תיב יז ח"ה קט:) הרי"ו, (שבועות ב: ד"ה חייב) 'התוסאלא בהשחתה כל דהו משמע דחייב. וכ"כ 

  [ועיי"ש שיצא לחדש די"ל דבפאות הראש הקפה אפי' במספרים שאיו כעין תער מי אסור]. סי' יח)

 (מכות כ.)דהרי תן  (מכות ד. ד"ה זה המשוה) במוק"ישאיו חייב אלא בתער. וכן הביא  (לאו ז) והסמ"ג (עכו"ם פי"ב ה"ו) הרמב"םאולם דעת 
גבי פאת הראש  (מכות פ"ג ה"ז)איו חייב עד שיטלו בתער ומשמע דבין אפאת זקן בין אפאת הראש קאי, ובהדיא תיא הכי בתוספתא 

יב דקתי במתיתין ובברייתא לאו דוקא אלא הו"ל כאילו קתי אין דמשמע להו דאיו חי(שם)  הב"יאיו חייב עד שיטלו בתער. וכתב 
  לדעת הרא"ש דכעין תער מי אסור. לחושדיש (סי' קפא סע' ג)  השו"עכאן צד איסור ומותר לכתחלה, ע"כ. והכרעת 

  ה. ע"י לייזר
 במהר"ם שיקומסיק שם שיש להחמיר. וכן  שקט דאם תולש שער פאות בידים תלוי במח' הרמב"ם והרא"ש (מכות שם)בערול" ועי' 

והביא דברי  שהביאו )ה(ס"ק  רכ"תדב ועי' .שקט לאסור תלישה ביד כי האיסור הוא להשוות צדעיו לאחורי אזו )ספה"מ מצוה רב אות ד(
ראה להחמיר בהורדת שערות ע"י לייזר דלא גרע מתלישה  ולפי"ז .שמצדד דבתלישה אין הלכה פסוקה לאסור )יו"ד סי' קלט( החת"ס

  בידו ה"ל.
   קצת באורך השערות רמשאי ו.

דאם היח מהשערה כדי לכוף ראשה לעיקרא אין זה כעין תער. ולפ"ז י"ל דה"ה לעין  לעין זיר(זירות פ"ה הי"א)  ברמב"םומ"מ מבואר 
(פאת זקך עמ' הגריש"א זצ"ל  . וכן דעת(ח"ד סי' קיג אות ה) י"במח. וכן הוכיח הכת"סבשם  (סי' קפא ס"ק טז) בדרכ"תפאת הראש. וכן מבואר 

שהביא דשיעור השחתה הוא כל שלא שתייר כדי קריצת צפורן. וכן  (או"ח סי' קד) בחת"סעי' ו[ושבחצי ס"מ יוצאים ידי כל הספקות  יט)
פלסטיק ה "אוסטר"במכות ש יש לצייןו. כדי טילת הזוג (מספרים) פסק החלקת יעקב דלקמן. ועיי"ש בחת"ס שהביא סוברים דבעין

שהביא דשיעור השחתה הוא כל שלא שתייר כדי קריצת צפורן. וכן פסק החלקת  (או"ח סי' קד) בחת"ס. אלא דעי' מ"מ 6יש בו  2מס' 
  . ]יעקב דלקמן. ועיי"ש בחת"ס שהביא סוברים דבעין כדי טילת הזוג (מספרים)

  שיעור הלאוז. 

שמעו מזקיו מ"מ חכמים שיעור,  בה שיעור הפאה לא תודדאע"פ  'כת )שם( הרמב"ם הראשוים בשיעור שעוברים על לאו זה,חלקו ו
  ."שערותמ' שאין מיחין פחות מ" )ברמב"ם( םגורסי ישד (שם)בב"י  וכת'שאין מיחין פחות מד' שערות. 

(מכות ד:  ק"ימהיב משום מקיף. וכ"כ חיב' שערות על דמבואר ד פ"ד ה"ד)מכות (תוספתא הע"פ  הרמב"ם דחה דברי (לאוין ז) סמ"גה אולם

 (שם סע' ט) בשו"ע פסקולמעשה  .ע"ד קושית הסמ"ג (אות ז) בב"חו(אות ג)  "מדרכב )(שם בב"יועי' . אבי העזריבשם  דיבור ראשון)
  .ם ס"ק ד)ש( בביאור הגר"א. וכן הביא דמשום ספיקא מחמירין (שם)בב"י  כמבואר אוה 'כיון דספיקא דאוכהמחמירים 

   הפאות ח. גבול

הוא עד למטה מעט מחצי משמע דלכאורה ד מקום חיבור הלחי לצעדין. הוא עדשיעור מקום הפאה לפי האוזן  'כתהראשוים שמלשון ו
  . האוזןכל שכת' שהוא "עד למטה מן האוזן" משמע שהוא עד סוף (שם)  השו"עאוזן. אלא דמשמעות 

הוא מדרבן משום  ןהאוז והשו"ע שהחמיר עד סוף ,י אוזןד למטה מעט מחצדע"כ המקום הוא ע (ח"ב סי' קפג אות ב)באמרי יושר וראיתי 
(סי' קפא  בספר כרם שלמהאולם דאין או בקיאים כ"כ בצמצום, ועכ"פ ראה דהחומרא היא רק עד עור הרך של האוזן ולא עד בכלל. 

יצא לחלוק על השו"ע (סי' ג אות ה)  ובארץ צבי בכלל. ועד עור הרךפסק אליבא דהשו"ע דהוא עד סוף האוזן ממש שזה עד  מעין הטהור אות יח)
  משמע קצת שקט כן אף אליבא דהשו"ע. )ח"ב מצוה ג הל' עכו"ם פ"ו ס"ק עא, הובא בדרכ"ת ס"ק יג( וביד הקטה ופסק שהוא עד אמצע האוזן.

שלו מחובר כולו ללחי לסוברים בדעת השו"ע שצריך דמי שהתוך  (פאת זקך עמ' ב)הגר"ק שליט"א  ודעת .(ח"א עמ' ש) בלשכו תדרשועי' ו[
  להשאיר עד התוך המתפרד יש לו להשאיר את הפאות כמו אחד שהתוך שלו מתפרד וא"צ להשאיר עד סוף התוך].

וכן כלין  ,מלמעלה ממקום שכלה צמיחת השער שלפי הפאה במצחו שהוא) שם( ביד הקטה ביאר האוזןמ למעלהושיעור מקום הפאה 
(לשכו  הגרי"ק זצ"לומקום הפאה, ע"כ.  הואכגד וחת השער שאחורי הפאה למעלה על האוזן סמוך להאוזן וזה קרא אחורי האוזן צמי

 בתשובות וההגותוכ"כ מי [עד מקום הגובה של האוזן שזה אמצע העיגול של האוזן, ע"כ. ושהוא  החזו"א בשםהביא  )עמ' ש תדרשו ח"א
 הםיש  לד עמ' כד) (פאת זקך הגרח"ק והגר"ק שליט"א דעת קרחת הם"א שיש לבו .(סי' רא סע' ב ד"ה אפי') יאור הלכהבב ועי' .(ח"ד ססי' קצח)

  .](שם) ביד הקטה בזה ועי' שהיה לו צמיחת שערות. םלחשב את גובה מקום הפאות מאותו מקו
יקף הראש ומשאיר הפיאה במעט מהאוזן למעלה שוב איו משוה הדבוק הסיבוב דהייו הכל שמה"ת דמ"מ  )שם(באמרי יושר  וכתב

דעד למטה מן האוזן למקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם כל  (שם) היד הקטהכדברי  טפי אולם מדברי הב"י משמעאיו כמקיף. 
מקצת שיעור  דכל שמשייר עכ"פ ,השיעור הזה באורך הוא מה"ת, אבל ברחבה משמע דליכא שיעור ומותר לגלח קצת מרחבה על הפאה

שהביא הב"י משמע שיש שיעור גם לרחבה ולפ"ז  אאבל מדברי התוספת ,לכל השיעור ה"ל הרי איו משוה צדעיו לאחורי אוזן ולפדחתו
בשם כמה פוסקים דא"צ להיח כל הביא  (ח"ג ליקוטים דף קלג) בזרע אמתו[אסור ליגע בו יד בשום שער בכל שטח הצעדים ואף מרחבה. 

(ח"ד  בתשובות וההגותועי'  או אין לו אלא דברי השו"ע.מ"מ ד (ס"ק יב) בדרכ"תגי שלא ישוה אחורי אזו לפדחתו. ועי' רוחב אלא דס

דקט מותר  (סי' קלט) בחת"סאולם עי'  (סי' קפב ס"ק ג) הפת"שוהביאו  (שבועות ב:) ברע"א בגליון הש"ס ולעין סירוק הפאות עי'. סי' קצח)
צוץ שייו דהוי בכלל ח"ש ועי' עוד בזה אין להוריד אפילו שערה אחת לחש מעין הטהור אות יד) שם( ספר כרם שלמהבלסרק הפאות. ועי' 

  .](ח"א סי' תס) ובתשובות וההגות (או"ח סי' ו) בחלקת יואב (שם ס"ק יד), בדרכ"ת

  גליון ק"א | פר' שופטים | ה'תשע''ג
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב

  בעמוד הבא] [המשך



  

לבדך, כמו שהוא מוזכר באחרון מברכות 
וראשון מתעית, זה הוא בתלמיד 
שמעשיו מקולקלים וסאו שמעיה אבל 
  ם.סתם בי אדם אין צריך לבדוק אחריה

כתב [פתח עיים אבות פ"א] והה החיד"א 
להעיר על דברי התשב"ץ דלשון בית הלל 
לכל אדם ישה שהרבה פושעים וכו', לא 
משמע כדבריו, וע"כ ביאר דסברי בית 
הלל דישה לכל אדם אפי' לפושעים 
דאפשר שיחזרו למוטב, ואחר שלמד 
עמהם קצת אם רואה שעדיין הם 

  במרדם יסלקם.
א אין לו אלא דברי אלא דמ"מ לדי

הרמב"ם, הטור והשו"ע, דאין מלמדין 
תורה לתלמיד שאיו הגון, אלא מחזירין 
אותו למוטב ומהיגים אותו בדרך ישרה 
ובודקין אותו ואח"כ מכיסין אותו לבית 

  המדרש ומלמדין אותו.
[או"ח סי' ק"ו וכ"כ החיד"א גופא בברכ"י 

 דהי דסתם תלמיד אף שאין ידוע אםס"ג] 
תוכו כברו הותר ליכס, אך אי ידעין 
דלאו תוכו כברו איו כס, כמבואר 
ברמב"ם פ"ד מהל' ת"ת ובטי"ד סי' 

  רמ"ו.
[כללים מערכת וכבר הקשה כן השדי חמד 

דדברי החיד"א בפתח עיים  הא' אות רמ"ד]
(ולא יחא ליה הם דלא כדבריו שבברכ"י 

למימר דהחיד"א בפתח עיים אתי לפרש 
  .ה ולדיא לא קימ"ל כדבריהם)דברי ב"

הקשה על [סי' רמ"ו סכ"א] ובערוך השולחן 
דברי הטור והשו"ע מדברי הגמ' בברכות 
דהכיסו לבית המדרש מי שאין תוכו 
כברו, דאין תוכו כברו מקרי כשאין בו 

ע"ש, [עב:] יראת שמים כדמוכח ביומא 
והרי וודאי דאיו הגון. וכתב דזה שאין 

לומד לשם איזו פיה, תוכו כברו הייו ש
ותלמיד שאיו הגון הוא הלומד לקטר 
או להוציא דברי תורה לעיים אחרים, 

לעין הלומד [:] וכמ"ש התוס' בפסחים 
שלא לשמה. אלא דהיח הדבר בצ"ע 

  דמ"מ היה להם לטור והשו"ע לבאר.   
[הל' ת"ת פ"ד הל' י"ז] ומ"מ כתב הגר"ז 

ה דתלמיד שא"א להחזירו למוטב תחיל
והוא דוחק ליכס ללמדו תהא שמאל 
דוחה וימין מקרבת, ולא כיהושע בן 

  פרחיה שדחה לפלוי בשתי ידים.
והא דאין  -כתב [שם ס"ק א'] ובקו"א 

מלמדין לתלמיד שאיו הגון, י"ל דהרב 
א"צ להכיס את עצמו לבית הספק שמא 
לא יחזור בו ומצא זורק אבן 
ס למרקוליס, אבל הוא עצמו חייב להכי

את עצמו דמה יפסיד, ואף ששגגות 
עשים כזדוות אין הפסדו שקול כגד 
שכרו אם יזכה ויסור למוטב, ואם לא 
יזכה דמו בראשו והלעיטהו כו', וגם הרב 
י"ל דצריך להכיס את עצמו לבית הספק 
אם אי אפשר בעין אחר, אלא אם אפשר 
להחזירו תחלה למוטב עי"ז שלא 

ים אותו יכיסוהו לבית המדרש מדח
תחלה, ותדע דתיא לעולם תהא שמאל 

  דוחה כו' ולא כיהושע בן פרחיה כו'.
ואפשר דהייו ביאור דברי ב"ה דאמרו 
לכל אדם ילמד, דהייו בכה"ג דא"א 
להחזירו תחילה למוטב אלא ע"י לימוד 
התורה, והא דאמרין דאסור לשות 
לתלמיד שאיו הגון הייו בתלמיד שכבר 

וטה לדרך שאיה היה בבית המדרש 
  הגוה.

וכיוצ"ב כתבו משמיה דהגר"מ 
[עי' דולה ומשקה שיחות הגר"י פיישטיין זצ"ל 

דההיתר  הורביץ זצ"ל קיי תורה עמ' ק"ו]
ללמד למי שאיו בין תורה הוא מפי 
שע"י התורה רוצים להחזירו למוטב. 

משמיה דהגר"י [שם עמ' רע"ו] וכעין זה כתבו 
שאין דרך לקרב הוטר זצ"ל דבאופן 

אלא ע"י לימוד התורה יש ללמד 
  הרחוקים ע"מ לקרבם לתורה. ע"ש. 

  
 ע"י הרב ש. פ. שליט"א] [כתב

  

  זקןפאת ההשחתת ט. 
 דלא ,(ס"ק ז)ש"ך ב בוארכמ ממש "תערב"דאיו עובר אלא  כבר קטו רוב הפוסקיםפאת הזקן בלם או ,לעין פאת הראש "זכו
איסור  חוש כהב"ח מחששל דמחמיריןיצא לחדש (ססי' קלט)  החת"סו[ במספרים כעין תער 'אפי להחמיר ליר"ש 'שכת (אות ט) ב"חהכ

  ].תורה
 יהםוכבר הביא דבר ."מלמטה 'מכאן וא ב'מכאן ו ב' ,חייב חמשעל הזקן " (כ.) במכות בביאור המשהאלא דחלקו הראשוים 

היא  ה'פאה הדלהר"ח ה 'כת (שם) בטורוהה . בזה דמ"מ העיקר כדעת רש"י אות יח)שם ליקוט ( בביאור הגר"אועי' [ .(שם) בב"י באורך
 'כת (אות ח) הב"חדלא מציו אלא איסור בשבולת הזקן שהוא באמצע הסטר. אולם  הב"יבגרגרת (ולא בסטר). ותמה עליו 

 דבאמת לדעת הר"ח 
(ס"ק  והט"זהיא שיבולת הזקן היוצא מתחת הפיקה של גרגרת ששם הוא סוף הזקן ושאר שער שתחת הגרון ממש שרי. ה' הפיאה ה

   .]כדלקמן בסמוך מתחת הגרון ליכא איסור אלא מדרבןרק דדחה דברי הב"ח  ד)
טוב שלא  (שם)  סמ"קהוז"ל . כלל זקו כליצא את כולם ולא יעביר תער על  "שדיר הרא"שע"פ  (סע' י) השו"ע 'למעשה כתמ"מ ו

תחת הסטר שקורין מוטו"ן אוסר ר"ת בתער לפי שפעמים שמושך אליו העור של הפאה אבל  'להעביר שום תער על הזקן ואפי
דעת אלא ד לדעת רוב הראשוים איו מה' המקומות, [ולעין השפם .(סס"ק ד)בב"י ובט"ז דבריהם  ובאוהו .כ"ע ,במספרים מותר

דיש  "זפשכת' ע (ס"ק ג) ט"זעי' והמקומות.  ה'משמאלו הם מ' מימין השפה וא 'גבולי השפה א ב'דרא"ש מכות פ"ג סי' ב) (הובא ב הר"ח
  .]להחמיר גם בשפה העליוה

  ע"י מספריםי. 
הגילוח בחלק העליון ולא בתחתון, פן יעשה  ודזהרים כשמסתפרין במספרים שיעש (סי' רצה) התרוה"דע"פ  (שם) הרמ"אוהוסיף עוד 
  לק התחתון והוי כתער. מיהו תחת הגרון אין לחוש, הואיל ואיו עיקר מקום הפאות, ע"כ.הכל עם ח

כיון שהגילוח עשה ע"י הסכין יחד  ,דקה מאודקבוע המצא על רשת  ע ע"י סכין בזמיו אשר פועלות מכוות גילוח המצויות ההו
ולא ע"י סכין העליון (הע) ה החיתוך עשה ע"י דהריה"ל, בזה משום חומרת התרוה"ד לחוש  איןו ,ו אלא כמספריםעם הרשת אי

  . תחתון שהרי הוא קבוע במקומו
שהביא  ' קיג)י(ח"ד סמחת יצחק באף כתער ממש. ועוד דיעוין  לכאו'ם מגלחות את השער ש לדון בהם בתרתי, חדא שהיכתי דא אלא
  .רה אף ללא עזרת הרשת והוי תעריתכן שהסכין יחתוך את השע דכיון שהרשת דקה מאוד ים שפעמיםחממו
משחיתים שאין חותכין שיער בצד עיקר כתער,  םדמספרים שרי כי אי 'כתש (כא. ד"ה ת"ל לא)רש"י ב יעוין .הספק הראשון לעיןו

מחמת תוצאת הגילוח שאיו בצד עיקר כתער. אלא הוא  ,ע"י כלי זה לגמרי איו כי התורה התירהפרים סמשמע דההיתר במוע"כ. 
   .ה"ל יש לאסורלפ"ז במכוות ' לכאוו

כתב "חייב עד שיטלו  והר"י מלויל". שהרי יכר שם השערבמספרים מותר דלית בהו השחתה "ד 'כת(מכות ג: ברי"ף)  ק"יובמ וכן
קד  (או"ח סי' החת"ס '. וכבר כתבתער כלומר ששאר קצת משרשי השער בתוך הבשר אבל איו בולט מבחוץ כמו שבולט במספרים"

וכן  כ."ע ,אלא בתער ולא במספרים וכו'דתער לא כתיב בתורה אלא לא תשחית, וחז"ל אמרו אין גילוח שיש בו השחתה  ד"ה ואמם)
דמספרים כעין (סי' קפא אות ג)  הפרישה[אולם דעת  .דמספרים שרי משום שאיו וטל השער מעיקרו ושרשו (זיר מ:) בתוס'מבואר 

  .שיער הזקן עד שיהיה חלק כאלו התגחל בתער] תער פירוש שמסתפר את כל
  חע"י מכות גילויא. 

ואילו  ,מהבשר תמוריד את כל השערה הבולטאסור שתער דוקא בוי כתער אסור, אלא דאכתי י"ל דאפשר דולפ"ז י"ל דב"ד דה
הגילוח הוא עמוק יותר שה משום כו"ם מעדיפים להתגלח בתער מאשר במכועהרבה הרי חזין דבמכוות אלו שאר יותר, ו

 זה בכללו אין זה השחתה ממש אכתיאע"פ שלפי ראות העין ראה שהשחית הזקן מ"מ ד י"לוא"כ  ,שערות אים כרות לגמריוה
יש להזהר בכל גווה כיון  (LIFT AND CUT)[אלא דאכתי י"ל דמכוות אשר הסכין מושך השער לחותכו יותר בעומק  .שערו יכר

   .]. ועי' בסמוךשהחיתוך בעומק
דתער מוריד כל השער הבולט מהבשר ואילו  ,שוות מתערדכיון דמכוות אלו שכת'  (דפוס ראשון ח"ב סי' צז אות ו)ש במח"שו"ר 

ת להוציא חלק מהשער שטמון ומכוהמה שר' חלק כמו בתער הוא משום דדרך של ו ,המכוות מוכרחות תמיד להשאיר משהו
ר שעת תוי"ל דאזלין בגלוח אלא שאח"כ הוא חוזר וכס לתוך הבשר בתוך הבשר לחוץ ומאותו השער שפיר שאר מקצת בשעת ה

   .)מ"מ איי יודע להורות בזה לא להיתר ולא לאיסור(ועיי"ש דסיים ד הגילוח ובהייא שעתא הרי שאר מקצת שער

דכיון שאיו פס"ר  (ח"ג סי' לט) בחלקת יעקבהובא בעל ההר צבי ועל ספק השי דפעמים אפשר שחותך ללא עזרת הרשת. כבר כת' 
(הביאו הבעל הבאר משה  האג"מ, )34(תשו"ה ח"א סי' תט והליכ"ש תפלה פ"ב הגה  האחיעזר . וכן מטו בשמם של(יו"ד סי' קמג) בהר צביועי' שרי 

שאף סי' קיט) (ח"ג  שו"ת בית אביוהעירוי מדברי  דמותר להתגלח במכוות אלו. והגרח"פ שייברג זצ"ל במכתב שבספר הדרת פים עמ' כג)
חשש להחמיר בדבר הרי בישיבת הח"ח עצמו בראדין היו הרבה בחורים (ליקוטי הלכות מכות פ"ג וקוטרס שבסוף דחי ישראל)  שהחפץ חיים

בשם בעל (עמ' צה)  שבספר גבעות עולם [וכן העירוי שלמדו והיו מגלחים זקן במכוה ומדשתקין להו רבן ש"מ שאין איסור בדבר
סברא אחרת להתיר משום שאופן הגילוח במכוות אלו בשיטת טחית וכתישת השער ולא חיתוכו ולא אסר הגילוח  האג"מ אמר

ובמועדים  (ח"א סי' תט) בתשובות וההגות ,(יו"ד ח"ד סי' כז) בחבלים בעימים מעיקרו, עיי"ש. ועי' עודאלא בתער שחותך השער 
דאף אם איו מהדק המכוה אין זה חשיב איו מתכוין שהרי דעתו  )34(הליכ"ש תפלה פ"ב הגה  הגרשז"א זצ"ל . ודעת(ח"ח סי' קכד) וזמים

  .על עצם הפעולה ורק מע בגלל האיסור וזה הוי מתכוין, ע"כ]
דכיון שאיו פס"ר  (ח"ג סי' לט) בחלקת יעקבהובא בעל ההר צבי ועל ספק השי דפעמים אפשר שחותך ללא עזרת הרשת. כבר כת' 

(הביאו הבעל הבאר משה  האג"מ, )34(תשו"ה ח"א סי' תט והליכ"ש תפלה פ"ב הגה  האחיעזר . וכן מטו בשמם של(יו"ד סי' קמג) בהר צביועי' שרי 

שאף (ח"ג סי' קיט)  שו"ת בית אביוהעירוי מדברי  דמותר להתגלח במכוות אלו. והגרח"פ שייברג זצ"ל במכתב שבספר הדרת פים עמ' כג)
חשש להחמיר בדבר הרי בישיבת הח"ח עצמו בראדין היו הרבה בחורים (ליקוטי הלכות מכות פ"ג וקוטרס שבסוף דחי ישראל)  ץ חייםשהחפ

בשם בעל (עמ' צה)  שבספר גבעות עולם [וכן העירוי שלמדו והיו מגלחים זקן במכוה ומדשתקין להו רבן ש"מ שאין איסור בדבר
משום שאופן הגילוח במכוות אלו בשיטת טחית וכתישת השער ולא חיתוכו ולא אסר הגילוח האג"מ אמר סברא אחרת להתיר 

ובמועדים  (ח"א סי' תט) בתשובות וההגות ,(יו"ד ח"ד סי' כז) בחבלים בעימים אלא בתער שחותך השער מעיקרו, עיי"ש. ועי' עוד
דאף אם איו מהדק המכוה אין זה חשיב איו מתכוין שהרי דעתו  )34גה (הליכ"ש תפלה פ"ב ה הגרשז"א זצ"ל . ודעת(ח"ח סי' קכד) וזמים

  .על עצם הפעולה ורק מע בגלל האיסור וזה הוי מתכוין, ע"כ]
   השערותבאורך שאר קצת /אין בה לכוף ראשהשערה שב. י
 (או"ח סי' קד ויו"ד סי' פ)בוב"י והשואל  (ססי' יח) הבשמים ראשדעת  לסיף בעלמא יש לצרף הזקן איו ארוךושמגלח במכוות אלו כו

אין בה לכוף ראשה לעקרה אין זה קרוי פאה ולא שער כדשמעין הסוגיות דזיר שאין זה גלוח כלל וכאן לאיסור מי דס"ל דשערה ש
(תפלה פ"ב  הגרשז"א זצ"לודעת  .(ס"ק טז)בדרכ"ת  שהחמירו בדבר. ועי' בזה) שם(או"ח  ובחת"ס (שם)בוב"י עי' אלא ד .גילוח בעין

 .דיש לחוש לדעת החת"ס )34הגה 
 .אבל ודאי יש לחוש בזה לאיסור תורה העומד בחוט השערה ,דלמעשה אין בדברים אלו אלא לימוד זכות ביד המקילים בזהלא א

 שבט לויה ,)16מכתב בספר הדרת פים עמ' ( הגר"מ שך זצ"ל והגרח"ק שליט"א דסמוך,השבט הלוי הביאו  החזו"א אסורוכן פסקו ל
  ועוד.  שבת ח"א בסופו)חוט שי ( הגר"ק שליט"א, ץ תשובות ח"א סי' לב)(קוב הגריש"א זצ"ל ,(ח"ד סי' צו)

דכל שמרגישין קוצי השערות במשמוש  (ישיב משה טורצקי עמ' קיב) והגריש"א זצ"ל )34תפלה פ"ב הגה הליכ"ש ( הגרשז"א זצ"לומ"מ דעת 
סובר דהדבר אסור ממש ואע"פ שלא גירש  בשם כדו של הח"ח, שהח"ח היה) 18(עמ'  בספר הדרת פיםועי'  .היד אפשר להקל

   .מהישיבה אלו מתלמדיו שהקלו בדבר מ"מ הצטער עליהם מאוד

(פאת זקך עמ' הגריש"א זצ"ל . אלא דדעת (יו"ד סי' פא ד"ה ומאמם מדברי) וב"יוב(יו"ד סי' קפא)  בברכ"י[ומ"מ יתן לגלח ע"י סם כמבואר 

  ]. חכ"כ שאפשר לחתוך בו תפו דיש להזהר להוריד המשחה במקל שאיו חד כח)
  -מסקא דדיא-

. קוצי השערות במשמוש אחר הגילוח מרגישיןאלא אם כן  החמיריש ללמעשה ושהתירו כות גילוח יש משימוש בא'  העולה לדיא,
  .זהר להוריד המשחה במקל שאיו חד כ"כ שאפשר לחתוך בו תפוחייש להויתן לגלח ע"י סם  ב'
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