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 ועד הכשרות

 בד"צ "בית יוסף"
 מיסודו של מרן מאור ישראל

 זצוק"ל עובדיה יוסףהגאון רבי 

Kashruth Department 
BADATZ "BEIT YOSSEF" 
Founded by Maran Maor Israel Hagaon  
Rabbi OVADIA YOSSEF Zatsok"l 

 
 בס"ד

המיוצרות   הנחיות לשימוש באבקות איפור בשבתאישור ו
ע"י חברת אי.סי.ואי קוסמטיקס הפצה בע"מ / שאבס  

 . בני ברק 35 מינץבכתובת:  מייקאפ 
 

 רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל  על פי דעת מרן מאור ישראל       
 

בספריו שכל חומר קוסמטי משחתי, מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל הורה  
או נוזלי, הצובע את עור הפנים, כגון משחת אודם או מייקאפ ומסקרה, אין להתירם  

 בשימוש בשבת בשום פנים ואופן.
 

 :בשבת, וההיתר הוא בתנאים כדלהלן אך הורה להקל בשימוש באבקות איפור
 

לאורך זמן על הפנים,    הוראת ההיתר היא בהתבסס על כך שאבקות האיפור אינן מתקיימות .א
ואינן נדבקות. לכן יש להקפיד שסוגי האבקות יהיו נטולות כל שמנונית המדביקה את 

 החומר לפנים.

 אסור לערב את אבקת האיפור במיני משחות וקרמים.  .ב

אבקת   .ג את  המקיים  בסיס  חומר  מכל  לחלוטין  ונקי  יבש  יהיה  הפנים  להקפיד שעור  יש 
 נמרח על הפנים מערב שבת. האיפור על עור הפנים, ואפילו אם

עדיף לפזר את אבקת האיפור על הפנים באמצעות מברשת, ולא באמצעות צמר גפן או   .ד
 ספוגית, מחשש צובע.

לחוש   .ה יש  כי  וגם  דחול,  עובדין  מטעם  בשבת,  לשימוש  נפרדת  מברשת  לייחד  עדיף 
 לשאריות איפור ומשחות האסורים בשימוש בשבת. 

 בוב אבקות בצבעים שונים.אין ליצור גוון חדש על ידי עיר  .ו

 אבקת האיפור שנתייבשה ונעשתה גושית, אין איסור לפוררה ולהשתמש בה בשבת.  .ז
 

 כן נמצא שהיא כשרה לשימוש בפסח. ונמצא שאין בה כל שמנונית,    האבקה נבדקה
 

 תקף אך ורק במוצרים הנושאים את חותם הבד"צ כזה: 
 
 ( 2022  בינואר  02) תשפ"ב  כ"ט טבתעד  האישור תוקף    

 מקורות :
 

 שו"ת יביע אומר חלק ו )חאו"ח סימן לז(.  
 שו"ת יחוה דעת חלק ד )סימן כח(. 
 ספר חזון עובדיה שבת ה )עמו' ה(.  

 ספר הליכות עולם חלק ד )פרשת פקודי סעיף י(. 
 שו"ת יביע אומר חלק ד )חאו"ח סימן ל אות כ( בענין מברשת שינים. 

 פטים סעיף ה( בענין אבקת טבק שנתייבשה.ספר הליכות עולם )פרשת מש


