
  

  

  
  
  

  

  

  

    .בלע בגופו ו. .דבר מוצק שהופך לוזלי ה. . משחה וזלית וכדו' ד. . איסור ממרח במשחה ג. .על ב"א ושאר בעלי חיים ממרחב. . מלאכת ממחק וממרח .א

  . איו יכר לעין  -מיד עלם  ט.. איסור מוליד ח. . דבר שאיו מרח אטו דבר המרח ז.

  א. מלאכת ממחק וממרח
חסר אחת  )  עג.(  בשבת  תן ארבעים  מלאכות  והמעבד את עורו והממחקו  ,כו'אבות  המולחו  השוחטו והמפשיטו  צבי  כו'.    הצד 

ששף קרקעית שבין ופרש"י    .השף בין העמודים בשבת חייב משום ממחק  ןשכ  )עה:(  שם   ויעויין   מגרר שערו.  -ממחקו  ופרש"י  
  . )פי"א ה"ושבת ( הרמב"םוכן פסק  .העור על העמוד כדי להחליקו דשףכת' ר"ח בשם  תוס'ו עמודי חלוות.

 ויעוי'משום שמחליק גומות שברטיה.    )עירובין קב: ד"ה שהוא(  רש"יופ.  הממרח רטיה חייב משום ממחק   )עה:(   בשבתאיתא  עוד  ו
חייב משום   ,שעוה או זפת וכיוצא בהן לדברים המתמרחין עד שיחליק פיהםו  דהממרח רטיה כל שהיא אשכת'  )  שם(  רמב"םב

איו משפשפו  מדביק ר שעוה איו בכלל ממרח כי כל שאם  ש  (סי' תקיד ס"ק ו)במ"א  ועי'    .)כו  -כה  סי' שכח סע'  (   ע"השו  וכן הביא  מוחק.
  שהמחליק משטח או חומר מסויים עובר על מלאכת ממחק.  ה"למכל  מבואר .) ס"ק יח( המ"בוכן פסק  .לא הוי מירוח

  בעלי חיים   על בנ"א ושארממרח  ב. 
  . , ע"כראיזה הוא מוחק זה המעביר שיער או הצמר מעל העור אחר מיתה עד שיחליק פי העושכת' ד  )ה" שם ה(  רמב"םבויעויין  

הגר"ק . וכן פסק  )ח"א סי' סג אות ט(  במח"יהובא    ישראל  החמדת. וכן דקדק  לאחר מיתהמשמע שאין משום ממרח בבע"ח אלא  ו
דעת  כהוכן דלא  דס"ל שיש משום ממחק באדם חי.    (על סי' שמ)   החת"סכ . דלא  )וסוף אות   ממחק אות ה ד"ה אולם  ,המלאכות  תר תו(  זצ"ל
שכח    למהרש"ם  תורה כו)  ל ע(סי'  על  סע'  שאף  ממרח    ישבע"ח    גוף  שהוכיח  ממחק  )עד:(  בשבת  דאיתאמשום  הוי  מעוף  , דממרט 
משא"כ    ,בעוף מת. ומ"מ י"ל שהחת"ס והדע"ת מיירי דוקא כשעי"ז מחליק עור הבע"חדאיירי  יטות  שיש לדחות בפאולם  .  עיי"ש

  ש בו משום ממרח אף על גוף אדם. ילמרוח דבר שאסור בסתם סיכה שרק מרכך המקום. ועכ"פ לכו"ע 
  איסור ממרח במשחה ג. 

במריחת הרטיה על המכה ש, משמע  רח מחמת שמחליק גומות הרטיהמשיש משום מ   הא דרטיהשפירש ב  מרש"י  לכאורהוהה  
הגוף.   על  משחה  במריחת  איסור  שאין  י"ל  ולפי"ז  ממרח.  משום  שם)  מאיריה   אולםליכא  דרטיה    פירש  (שבת  שמחליק  בהא 

 (ס"ק פא)   במ"בו  )יח(ס"ק    ט"זבעי'  ו  איסור בעצם המריחה על המכה. . ומשמע שיש  )שם(  בתוס' רי"ד. וכן הוא  תחבושת על המכה 
כשמושחין על פצע לא ימרחו רק ישליכו את כתב בפשיטות    "ק טז)ס (או"ח סי' ב ס  החזו"א  אולם  ה את פירוש רש"י.לכשהביא לה
המובא   המ"א(אבל בהחתה בלבד אין איסור, וכן יוצא מדברי    ומבואר דס"ל שיש איסור ממרח במשחה על הגוף  , ע"כ.המריחה

להחליק את המשחה אלא לפזרה    האדם  כוות אין  בד"כ  בכה"ג  שאע"פ  ו.  (ח"ה סי' לא ס"ק ג)  שבט הלויה. וכן קט  לעיל אות א')
שיתכן שאין רצוו שתיבלע כל המשחה בתוך הגוף מיד, ולפיכך רצוו   (חוט שי ח"א פי"ד אות א והגה יד)  הגר"ק זצ"ל  ביארבגופו,  

 ,להחליק הבשר  מטרתםאולם לכאורה זה יחא במשחות ש  , ע"כ.להחליקה ע"ג הבשר כדי שתיבלע מעצמה לאט לאט בתוך הגוף
   . והכל לפי העין.העור ל פישישארו ע צורךאין  בד"כ  משחות תרופתיות באולם 

  נוזלית וכדו'משחה . ד
דממילא    ע"גוא   ,לפי תומו שאין מתכוין למרח ולאשוויי גומות  ופרש"י . אמר רב יהודה רוק דורסו לפי תומוד  )קכא:(  בשבתועי'  

א"א   שם( פמ"גב . ועי' )סע' יא שם( השו"עו  )(סי' שטז הטור, )שם( הר"ן בוובדרך זה כת ממרח הוא כי לא מכוין שרי משום מאיסותא.

שאפילו  לכאו'  לפי"ז יוצא  ו  , ע"כ.ו'שייך מירוח אם רוצה להשוות ולהיח שם על גבי מכה וכד  גםברוק  שמשמע  כת' שש  ס"ק כד)
   דבר וזלי שייך ממרח.ב

בי מלכים סכין שמן   ,ולא שמן וורד  ,אבל סך הוא את השמן  ,החושש במתיו לא יסוך יין וחומץתן  ד  (קיא.)  בשבתאלא דעי' עוד  
לא יסוך בהן   ופרש"י  , ע"כ.רבי שמעון אומר כל ישראל בי מלכים הם  .(אף בלא מכה)ורד על מכותיהן שכן דרכן לסוך בחול  ו

, לפי שדמיו יקרין, ואיו מצוי, ומוכחא מילתא דלרפואה עביד  -אבל לא שמן וורד    דאין אדם סך אותו אלא לרפואה.  -יין וחומץ  
  .  )ןימ(ואיכא רק משום גזרת שחיקת סמ משום ממרח איןדבר וזלי לכאורה שבר ומבוא .ע"כ
דליכא משום   דלהלן  במ"אאופן זה מבואר  בגוף ובלע  בהוא  בשמן ליכא משום ממרח כי  באמת  שכת' ש  )שם(  בדעת תורה  ועי'

קשה אמאי אין בשמן משום ממרח, אע"כ    אכתיעכ"פ לדידהו  שהרי מבואר להלן שיש חולקים על המ"א וא"כ  וזה דוחק    .ממרח
  בשמן עב   'שמבואר שאפי  אות ז'  סמיך או מעורב בקרקע. ועי' להלן ב  מיירירש"י  ד. ומהא דרוק צ"ל  שבדבר וזלי ליכא איסור
  ליכא משום ממרח. (שאפשר לסתום בו חבית)

דוקא ברטיה שעל גבי ד  ולא שייך בו משום ממרח,בשבת  משחה  מותר לסוך תיוקות בכת' ש  )(הורוויץ ח"ב סי' כאשו"ת מטה לוי  וב
שהיא רכה לא שייך כלל שימרח ולא הוי רק    משחהמכה שהיא קשה שהיו ותים על כל מכה שייך גביה משום מירוח, אבל ב 

וי  ח על ידו והוכמו סיכה, והרי חזין שאפילו לרחוץ ידיו בבורית דודאי דומה לממרח אף לאותן שאסרו הייו רק משום שימ
  סי' שי"ד המובא להלןמה דאיתא בועיי"ש שהקשה עליו ע"פ    .)ח"ז סי' ל(  הצי"אוהביאו    ., ע"כ)סי' שכו סע' י(  רמ"אה"ש  ולד כמ
 . אולם לכאו' דבריו תמוהים לפי מה שיתבאר בס"ד להלן דאין גזרה זו בכל מקום ודבר. דיש לגזור שמא יבא למרוחאות ז'  

   לא שייך איסור ממרח.וזלי אלכוהול ג'ל  רים וזליים כגוןמעכ"פ לפי ה"ל יוצא שבחוו
  מוצק שהופך לנוזלי דבר ה. 

 ועי'. , דהרי בשעת המריחה איו אלא וזלאלכוהול ג'ל שהוא מוצק והפך לוזלי ע"י שפשוף הידים דיו כ"לה סוג וראה דאף
מהא דמשמע מהרמ"א שבבורית ליכא משום ממרח אלא משום ולד שיית הפוסקים  וליישב קכת'  ש  (ח"א סי' לו אות ב)  בבאר משה

ע"י חום בשר האדם השומן והחלב יהיה כיון שבעושה על בשר אדם  דלעולם    ,והרי בסע' כ"ב מבואר דאיתא משום ממרח בחלב
ולד. משום  רק  ממרח  משום  כאן  אין  מעיקרא  לח,  ויהיה  ישפה  ב   יעוייןו   מחה  לב)(ח"ב  אבי  סי'  חילוק  כתבש   או"ח  שאם   עוד 

הדבר שמורחים הוא וקשה ואיו רך א"כ אע"פ שהוא מס ע"י השפשוף אין בו משום ממרח, והטעם הוא דרק בדבר רך יש שם 
ובאמת יסוד  .  ממרח  משום  שאין בוממרח, אבל בדבר קשה אין זה קרא ממרח אלא הוא מס, והרי זה דומה למשפשף קרח  

ומבואר מכל ה"ל שאין משום ממרח אלא    .יי"שע  ,דבר רך יש בו איסור ממרח   ס׳׳ק ל׳, דדוקא  סי׳ שכ״ו  במ״בזה כבר מפורש  
  דלהלן.  י"ש הערךוכן משמע מדברי  .אע"פ שראשיתו הוא מוצק כשהדבר מרח, אבל אם הוא מס ולח אין משום ממרח

  נבלע בגופו. ו
 לא ישפשף ברגליו רוק ע"ג קרקעשכת'    באות ד'  ה"ל  השו"ע לשון  משדקדק  (סי' שטז ס"ק כד)    מ"אה  להתיר ע"פ  ישבר מן דין  ו

וי"ל דממרח לא שייך אלא כשכותו שיתמרח דבר ע"ג חבירו    ,וצ"ע דליתסר משום מירוח עצמו  ,"ע שריוע"ג ספסל לכומשמע ד
בחלב על גילדי   דהא דסך  שכת'  ) על סע' כב  (סי' שכח  י"ש  בערךועי'  .  (ס"ק מט)  המ"ב. וכן פסק  ע"כ  אבל הכא רוצה שיבלע בקרקע,

לומר   שייך  איו  רוק  בדורס  הטעם  זה  וכן  פיו,  שהחליק  עליו  לומר  דבר  שאר  לא  דימוח  כיון  ממרח,  משום  שייך  לא  מכה 
ולפי"ז י"ל דב"ד שרי    ן שבלע ולא שאר בו ממשות, אבל כשממרח ושאר בו גוש בעין חייב משום ממרח, ע"כ.ושהחליקו כי

מיד בלע    אלאמ"מ כיון שסוף סוף איו מרח על ידו    ,ו על כל ידו ע"מ להרוג החיידקים שבידוואע"פ שכוותו בהתחלה לפזר
  דלא שייך ממרח לשיטה זו.  'ר יוביד 
מריחת משחה לצורך ריפוי חולי שיש להתיר ע"פ   לעיןדה"ה  שלמד מדברי המ"א  (סי' שכח סע' כו) למהרש"םיעויין בדעת תורה  ו

איכא משום מירוח   אופן שהדבר בלעגם בש  שקטו בעין רוק  ,ר"ן וטור,  דלרש"י  )סי' שטז(  הא"ר  "כלפי מש ושוב כת' ש   , המ"א
בזה  צ"ע   להקל  שכ"ח    ,וכו'אם  דסי'  בדיעות  ותליא  המ"א  דברי  על  לסמוך  יש  שאב"ס  חולי  במקום  דמ"מ  י"ז וסיים  סעי' 

יישב  שמ  הדעת תורה  בהגהות על[ועי'    .המ"א יש להקל אף במשחה  סברתדל  י"בערך שוכן מבואר    וחילוקים הזכרים שם, ע"כ.
  ]. י"שדמה שהזכירו לשון ממרח לא משום מלאכת ממרח רק דבמירוחו משוה גומות עי ,רש"י, ר"ן וטורפרש כוות מ המ"א ש

כל שכת' לדחות דברי הדעת תורה דאיו דומה מריחת משחה ע"מ להבליעה להא דרוק, ש  )סי' ל אות ח  ח"ז(  בצי"א אולם שו"ר  
המ  שפשוףהמטרה של   רק לשם  הוא  כווה תועל  הרוק  כל  זה אין לו  ובלעדי  בקרקע  במשחה  תטרה שיבלע  בזה, אבל  כגון  ית 

ית מוקדמת שתעלה שכבת המשחה על השייים ותשאר ככה לרגעי קט ורק לאחר מיכן תשיש לו גם כווה תועלמשחת שייים  
הוא דרצוו שתסמסמס ותיבלע, וא"כ י"ל דבכה"ג שפיר הוא דאוסר דהרי אין שיעור למירוח לא בכמותו ולא באיכות השהייתו  

    .ח"ד סי' שכח הגה שעד)חוט שי  (  והגר"ק זצ"ל )סד(פל"ג הגה  שש"כה ווכן הקש , ע"כ.חייב אובכל שהו

  
  
  
  

  

אדם (קיז:)    בשבתאמרין   חייב  בשבת  אבא  ר'  אמר 
לבצוע על שתי ככרות דכתיב לחם משה. אמר רב אשי  

חדא ובצע  תרתי  דקט  כהא  לרב  ליה  אמר   חזיא 
כתיב  לא  בציעה  אבל  אחיזה  (דמשמע  כתיב  לקטו 
משה). רבי זירא בצע אכולה שירותיה, אמר ליה ביא 
לרב אשי והא מחזי כרעבתותא, א"ל כיון דכל יומא 
 לא עביד והאידא הוא דקעביד לא מחזי כרעבתותא.

גדולה ודי לו  פרוסה    -בצע לכוליה שירותיה    ופרש"י
ולכבוד    בה סעודה,  כמחבב  לאותה  וראה  שבת, 

אולם   ע"כ.  הרבה.  ולאכול  להתחזק  שבת  סעודת 
  בצע על כל הככרות דמחי קמיה.ז "פי' דר הרשב"א 

כתבו   רע"ד)    הטורולדיא  ס"א)  והשו"ע(סי'  כפי'   (שם 
אולם   ולאכול)    השל"הרש"י.  ד"ה  מצוה  ר  כתב  (שבת 

(סי' רע"ד    הגר"אוכן דעת    הג לבצוע על שיהם.  דרש"ל

  וכפי' הרשב"א ע"ש.   ,ס"ק א')
ככרות    ויל"ע כמה  לפיו  יש  על  אם  לבצוע  יכול  אם 

לחם  כגד  תרתי  דבעין  כיון  או  ככרות,  מב'  יותר 
  משה בעין דוקא ב' ולא יותר.

[ואין שאלתו באותם הוהגים כדברי הזוהר והאר"י לבצוע  
  על י"ב או על ד' חלות, אלא באדם הוהג כפי הפשט].   

לאבדולי  (קג:)    בפסחיםאיתא    -א   רבא  אתא  דכי 
אור     במוצ"ש פתח ואמר המבדיל בין קודש לחול ובין

יום השביעי לששת ימי    לחושך ובין ישראל לעמים בין
ר א"ל  רב  ל  יב"אהמעשה,  והאמר  האי  כולי  לך  מה 

היא   זו  לחול  קודש  בין  המבדיל  רב  אמר  יהודה 
ר של  ס"הבדלתו  כהא  אא  א"ל  השיא,  דאמר    "לי 

ר"א אמר רבי אושעיא הפוחת לא יפחות מג' והמוסיף  
והא מר לא תלתא אמר ולא שבע    "ללא יוסיף על ז', א

אמר, א"ל איברא בין יום השביעי לששת ימי המעשה  
  ולאו ממיא הוא). -היא (פרש"י מעין חתימה 

אמר   שלש  לא  דמר  לו  שבע,ומדהקשה  אלא    ולא 
להוסיף    ארבע, אין  מין  חז"ל  דתקו  דהיכא  משמע 

בדברי   מבואר  וכן  תלת)  שם    התוס'עליו.  לא  ומר  (ד"ה 

דבר    -דכתבו   שום  כגד  תיקו  ז'  או  ג'  או  ומסתמא 
בהתכלת   כדאמר  להוסיף,  או  לפחות  לט.)  שלא  (מחות 

כגד ז' רקיעים והמוסיף לא יוסיף על    לא יפחות מז' 
  י"ג כגד ז' רקיעים וששה אוירים. 

דמאידך    -ב   קורין  כא.)  (  במגילהשיו  אלא  דבשבת 
עליהן.  מוסיפין  אבל  מהן  פוחתין  אין  שבעה  בתורה 

דהי שבעה כגד שבעה תיבות  (כג.)  שם    בגמ'ואמרין  
בעה רואי  , או כגד ששבפסוק השלישי דברכת כהים

ע"ש. וחזין דאע"פ דתקן כגד איזה דבר   פי המלך
  אפ"ה שרי להוסיף עליו.

ס"ג)  בר"ה    ברא"שומציו   ראבי"ה  (פ"ד  יליף  דמהא 
 על פסוקי מלכויות, אע"פ דמיים תקן דשרי להוסיף  

שם   בגמ'  כמבואר  דבר  איזה  הוא  (לב.)כגד  וכן   .
תש"כ)  שם  במרדכי   ראבי"ה(סי'  שמע  מרביו    דכן 

  (סי' תקצ"א ס"ד).  בטור ובשו"עוהובא לדיא  אפרים.

לב.)  (וברמב"ן   מלכויות    'כתר"ה  פסוקי  ואמרו    -גבי 
פו אין  ז"ל  מוסיפין  תחהגאוים  אבל  מעשרה  ין 

ראה   שהיה  ואע"פ  קבל,  היא  שקבלה  וכיון  עליהם, 
שמצוה עשרת   לכאורה  כגד  בעשרה  המובחר  מן 

ולא   הוו  דעשרה  מאמרות,  עשרה  כגד  או  הדברות 
בה   כיוצא  מציו  הרי  פוחתין  כא:)  (  מגילהביותר,  אין 

, ואמרו עלה כגד מי, כגד עשרה בבהכ"פסוקים    י'מ
  מאמרות ועשרת הדברות, ואעפ"כ מוסיפין עליהן.

א')    במהרי"לאיתא  ו  -ג   סי'  שבת  אשה    דשאל(הל'  על 
שתהא   לה  והורה  בשבת,  ר  הדליקה  ולא  ששכחה 
זהירה כל ימיה להוסיף על כל ר של מצוה יותר ממה  

  שהיתה רגילה בשיעורם עד עתה. 
דאיו אלא חומרא רחוקה, (סי' רס"ג ס"ק א')    הד"מוכתב  

ומפסיד  גורע  הרות  על  המוסיף  דכל  ראה  ואדרבה 
כמהרי"ל   והגותהכווה של זכור ושמור, אבל השים  

פ ששכחה  ור  "א שכל  רות,  ג'  ימיה  כל   ' מדלקת 
עלש דיכולין    סמכו  י"ט,  פרק  ר"ה  במסכת  המרדכי 

  להוסיף על דבר המכוון, וכ"כ שם האשר"י. ע"ש. 
(סי'   בהגהותיומ"מ לדיא  ,ואע"ג דהשיג על המהרי"ל

ולהדליק    - כדבריו    'כת)  גרס" להוסיף    ד'או    ג'ויכולין 
א להדליק מדלקת  "רות, וכן הגו. האשה ששכחה פ 

ימיה   המכו  ג'כל  דבר  יכולין להוסיף על  ן  ו הרות. כי 
  גד דבר אחר, ובלבד שלא יפחות. 

AMIKTA.CO.IL


  

 

 65שלוחה  1-3-3יש להקיש  *6761טל':  - בקול הלשוןמבעמח"ס שמעתא עמיקתא שליט"א  הלכה שיעוריל להאזיןניתן 
 . גליון שמעתא עמיקתא 3. חניכי ישיבות רמות ב' 2. קופות נוספות 1יש להקיש:  -ניתן לתרום דרך "נדרים פלוס" 

  

 ז"לאהרון בן יצחק  לע"ננתרם הגליון 
  Amikta571@gmail.com יש לשלוח בקשה לכתובת: דוא"לב לקבלת הגליון|  052-767-0503ניתן להתקשר לפל'  לשאלות והערות – עמיקתא שמעתא ©

לא שייך וובכה"ג  משום שבמריחתו איו אלא מבליעו במקום  הוא  שהרי התירו של המ"א    ,אין חילוק זה מוכרחלכאורה  אלא ש   
. פיזורה בידיו או בגופו איו לשם מריחה אלא כדי לפזרה בכל מקוםו  ה,וכן הוא במשח  איסור ממרח כי איו מחליק את הדבר

  ,דאם ממרח את המשחה עד שכולה מסה ובלעת בגוף האדם לא מיקרי ממרח  הגרשז"א זצ"להביא בשם    )שם(בשש"כ    וכן
  הגרשז"א זצ"ל בשם    )ח"ד עמ' תקלו(  במאור השבתועי'    והוא רוצה להחליקה על פי הגוף, ע"כ.  תולא אסר אלא כשהמשחה שאר

 שרי.  דבכל גווילכלך  יתשאר בחוץ שלא  תיבין אם עושה כן משום שלא  ואם רצוו להבליעה בגוף לצורך רפואה  בין  שהדין כן  
פ דרכי הרפואה שלא להשאיר כלל בעין רק "ראה דכל זה במשחה שיש קפידה עפסק כהמהרש"ם וכתב ד  (ח"ז סי' כ)  המח"יו

משאירים ג"כ בעין, והרבה פעמים יש ג"כ תועלת לרפואה מהשאר בעין ובאים לידי    בתוך הגוף, דאל"כ בודאי  הלהבליע כול
דאו' מלאכה  יודו כי    י"לבאמת  ו   .(או"ח ח"ב סי' עט)  באג"מועי'  , ע"כ.  חשש  המחמירים  כי  וכדו'  משחת שייים  שב"ד אף  שאי 

    .לעיל אות ג') תהמובאזצ"ל (ולא שייך סברת הגר"ק  לגמריבלע תשכוותו ש גופו משא"כ הכאשכיבה על ישאר תרצוו ש
  דבר שאינו נמרח אטו דבר הנמרח . ז
היתה קובה לא יתן חבית ש  ).(קמושבת  ב  תן  .וכמו שבאר  מרחבדבר ה  אין לאסור משום גזרה שמא יבוא למרוחראה שב"ד  ו

ומאן דשרי   ,מאן דאסר גזרין משום שעוה,  רב אסר ושמואל שרי  מישחאבעין    )קמו:(  בגמ'. וח'  עליה שעוה מפי שהוא ממרח
  משחא שמן עב. ועי'   ופרש"י.  אמר ליה רב שמואל בר בר חה לרב יוסף בפירוש אמרת לן משמיה דרב מישחא שרי  ,לא גזרין
ודוקא שמן   ,דגזרין אטו שעוה  ,אסור  ,ג דאין מירוח בשמן"אעד  )ס"ק מה(  מ"בהשפסק כרב לאסור. וביאר  (סי' שיד סע' יא)    בשו"ע

על    בעין החת קילור  (שם ס"ק לח)ובמ"ב    )סע' ה(ובדרך זה מציו בסימן ר"ב    ., ע"כעב כיון דשייך בו קצת מירוח אתי לאחלופי
  חיי' לשמא ימרח. דבשבת  המכה

 "מ מ  "כפ שאין מירוחו יכר כ"וכן בשמן עב אע  ,וכיוצא בו שהוא דבר המתמרח  לא אסרין אלא בשעוהשמ"מ    )סי' שיד(  בב"יועי'  
 מסתבר דגזרהו  . , ע"כאבל בשאר כל הדברים מותר לסתום החבית  ,אסור כיון דשייך ביה מירוח קצת דאתי לאיחלופי בשעוה

אות  ( מהגר"ז )פי"ז הגה מ( בארחות שבת דייקווכן  זור הא אטו הא.גיש לש ,וכדו' או על הקילוראיה אלא במקום סתימת קב  וז

ולפי"ז ה"ה אלכוהול ג'ל וזלי דלא שייך איסור ממרח שאין    התיר להשתמש בסבון וזלי.ע"כ  ש  הגריש"א זצ"ל  ועיי"ש בשם  ,)כא
 , לצורך חולהמותר לתת ללא מריחה  חשש ממרח כמו משחה וכדו'  שיש    בדברכת' שש  (שם)  שבט הלויבועי'  [  לאסור בשימוש.

  .  ]שבסי' שי"ד סי"א לעין החה בקב גזרין אפי' בהחה בלי מרוח, הייו במקום שאין מתירין גזירת שחיקת סממין ע"פאד
  איסור מוליד  .ח

  משום איסור מוליד. בו יש לדון אכתי  שהוא קרוש וע"י שפשוף הידים הפך לוזלי  אלא שבסוג אלכוהול ג'ל
(סי' שכו    הרמ"א  . וכן הביאדאסור לרחוץ הידים במלח מפי שימוח והוי ולד  (עי' סי' רלה)   התרומה  בעלבשם  תפו)  (סי'    האגורכתב  ד

(ס"ק   המ"בוכת'    , ע"כ.אסור לרחוץ ידיו במלח, וכ"ש בבורית שקורין זיי"ף בל"א, או בשאר חלב שימוח על ידיו והוי ולדד  סע' י)

זה  דמיד   ל) מטעם  ג"כ  שאסור  ש"כ  בסימן  לעיל  שתבאר  וברד  שלג  ע"כ.לריסוק  יא)  המ"או  ,  בשם    (ס"ק  דיש    ט"גלשההביא 
דמה שאסרו חז"ל לרסק שלג    שיש מתירין בזה דס"ל  )שם(  המ"ב  וכן הביא.  דדוקא ברד ושלג שעומדין למשקין אסור  ,מתירין

וא"כ בורית ושאר חלב שאים   ,וברד הוא משום גזירת סחיטת פירות העומדין למשקין שאף השלג וברד למימיהם הם עומדים
  ב"ד ודאי שרי. דברי המ"א ולפי . , ע"כעומדים למשקין מותר לכתחלה

  אינו ניכר לעין - ט. מיד נעלם  
 שמותר הרמב"ם והמ"מ  ,  הר"ן,  הרמב"ן שכת' בשם    )סי' שכ ס"ק יג(  המ"אדברי    ע"פוזה    ש לדון להתיר,ה"ל י  רמ"א לוראה דאף  

, טעם האיסור שמא יסחוט פירות העומדין למשקין וכיון שתערב במים לא גזרושיש בו מים כי  בידים לתוך כוס  קרח  לרסק  
בכה"ג  השו"עכודלא   שאוסר  ב"ד    .שמשמע  דה"ה  י"ל  שבלע,  ולפי"ז  מחמת  יכר  שאיו  התם כיון  דשאי  לדחות  דיש  אלא 

סי' שיח  (  המ"בובלא"ה דעת    .)סי' שכו ס"ק ג(  זבט"וזלי בלע בגוף. וכן משמע קצת    שרק אחר שהיה  ב"ד  שמיד מתערב משא"כ

  דטוב להחמיר דלא כהמ"א.   )שעה"צ אות קמו
  אין מרזקין   )א:(  בשבתאיתא  ד.  ן משום מולידאיש  ובלע מיד  איו אלא קצת ואיו יכרשכיון    ב"דאכתי יש להתיר  דאלא די"ל  

משום דדמי למלאכה   בשבת  דטעמא דאין מרסקין  (ד"ה כדי)  רש"יופ.  לא את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו 
פירש  (סי' רלה)התרומה  ובעל. גזירה שמא יסחוט פירות העומדין למשקיןכתב דאסור משום   (פכ"א הי"ג) והרמב"ם. שבורא המים

 , בחתיכות שומן   תא פת כפולה הממולא יה) שאיפאדה(או    אסור להחם בשבת פשטיד"א ד וע"כ קט    תשהוא משום מוליד בשב
  .  ולד, ע"כמשום דשומן הקרש ימוח והוה ליה  ,אצל המדורה

(סי'    סמ"קוה .לרסק ולסחוט מותר  'שומן כיון דלעולם אוכל הוא אפיהקשה על ספר התרומה, דשד"ה והא)  א:  (שם  רמב"ןב 'ייעוו

  בר"ןועי'    .שראה עיקר כהמתירין  תיב יב סט ע"ד)ח"ג  (  הרי"ו   וכת'.  כת' דלמעשה אין לאסור כיון שלא עושה בידים  רפב והגהות אות יג)
  .שדחה קושית הרמב"ן (כג: ברי"ף ד"ה ואין)

כתב  מיהו  דהייו משום איסור מוליד.    (ס"ק קה)  המ"ב, וביאר  להחמיר  הגוכתב ד  (שם)  והרמ"אלהקל.    (סי' שיח סע' טז)   השו"עודעת  
יש לסמוך במקום הצורך על סברא   חלהלכת 'אפיש(אות כז)  הגר"ז  וכת'    .על דעת המקיליןבמקום צורך יש לסמוך  ש  (שם)  הרמ"א

ט)    שו"עה  מה שאסרו[.  (ס"ק קז)  המ"בוכן פסק    כי כן עיקר.  זו סע'  שכ  קרח(סי'  לב)  המ"ב  ביאר.  לרסק  דדמי  ד  (ס"ק  משום  הייו 
יסחוט שמא  גזרה  משום  או  הללו  המים  שבורא  וכמ"ש,  למלאכה  ולד  מטעם  לה)  "צההשע  ולא  בזה    .(אות  עוד  בשמעתא ועי' 

  . ]גליון רס"ט עמיקתא
ראה ד  (שם)  הב"ידקדק  בשבת. ו  מה מותר לחמ  ך הפשטיד"א,השומן שבתוהוציא    ש"ערבאם  כת' שש  ) שם(  התרומה  בעלב  ועי' עוד

ל "ששפך המים והשומן הו  ע"פ א  ל"כאד  ,פ שמקצתו זבע"מותר להחם בשבת חתיכת בשר שמן וא  המחמירים  לדעת  'מכאן שאפי
מועט הוא הדבר הפשר לא   והטעם משום דכיון דדבר  ,לאסור מפי חתיכות בשר שמן שבתוך האיפאד"ה שהם פשרים וזבים

דאפי' להיש מחמירין איו אסור כ"א כשיש הרבה שומן על הפשטיד"א שכשיהיה ימוח    )ס"ק קה(  המ"בוכן פסק    .חשיב ושרי
או שמעמידו כ"כ בריחוק מקום מן החום שלא יהיה    ,אבל אם אין על הפשטיד"א כ"כ שומן  , יהיה זב לחוץ ויהיה מיכר בפ"ע

בשר  הואף שעדיין פשר וזב מ  ,מותר לחמם הפשטיד"א לכו"ע ,  אלא מעט ממו יהיה ימוח בתוכו לבד  ,וץימוח עד שיזוב לח 
מתערב מיד עד שאיו יכר מי שרי.  שומן שבתוכו דבר מועט הוא ושרי לכו"ע כל    ב"דה"ה  י"ל ד "ז  י ולפ, ע"כ. ועיי"ש שאם 

  בדרישה וכן מבואר    .ליכא משום מולידי"ל דוכיון שאין משום ולד    כיון שהוא בכלל דבר מועט  לכו"ע  מותר  לחוץשאין הוזל זב  
ו) אות  שיח  שפסק  ש  (סי'  מה  על  יט)  ע"השוכת'  סע'  שיח  אפיש  (סי'  המדורה  כגד  בעודו  בצלי  ושומין  שמן  לטוח  הצלי   'אסור  צלה 

להביא ראיה שמותר לטוח שומן אווזא שקפה על גבי מיי קמחין וקטיות    ראהמכאן ד  ,יתבשל השום והשמן  מ"מד  י"מבעו
הואיל ואיו מתבשל על גבה מותר דהרי שמן ושומין ג"כ    "משאף שמחה על גבה והוא בעין מ  שעל הצלחת  אטריות או אורזכגון  

כ בקושי  "שאי הכא שהיה מחה כבר ועדיין איו קפוי כ  ,דאין מרסקין הברד והשלג בידיםע"ג  קרש קצת ומחה אצל האש. וא
גלד אצל    ,כמו  בטל  היה  מתחלה  וגם  בעין  והוא  מחה  שהשומן  התם  שאי  אוסרין  יש  האש  גד  הפשטיד"א  שבחמימות  ואף 

  . אף כשעושה בידים , ע"כ. ומבואר שבאופן שהדבר מחה ואיו יכר מיד שריהאוכל ועכשיו עשה משקה משא"כ בזה
סכין לאדם דוקא בשמן אבל  ש  שכת'  )סי' רלח(  התרומה  ספרבשם    .)דף לב(   בו  כלמהשתמה על דבריו    )סי' שיח אות מא(  ר"בא  דעי'  אאל

וחק וכתב דד ע"כ.    ,אין מרזקין השלג והברד  .)(א  בשבתתיא  ובחלב או בשומן אסור לפי שהוא תך ומס על ידו ועשה ולד  
ולכאורה ב"ד שהמקשה בלע ומתייבש מיד יש לחלק מהא    ., ע"כיד מיקרי בעין יותר מעל גבי דבר מאכל חם שבלע  ג"לומר דע

יכר ממש וכדו' שאף כשימוח  מיירי בשומן  התרומה דהרי שם  ודמידהספר  קה)  המ"ב   למש"כ  ,  התערב מיד וצף   (ס"ק  דשומן 
  ) (אות קמו  השעה"צ  ביארו  .ולא כשעושה בידים  שמחה מאליוהיכן  כהדרישה  קל  ישה  )ס"ק קיח  שם(  במ"בועי'    .חשיב יכר ואסור

סוברים  ששאע"פ   פוסקים  כוסשכמה  לתוך  ברד  לרסק  משקים    מותר  בו  מידמשום  שיש  מתערבים  הכא   "ההא"כ  ו,  שהמים 
להחמיר גם ב"ד, אולם    טובולפי"ז לכאורה  , ע"כ.  משמע להחמיר  "עטוב להחמיר לכתחלה, דגם שם מהשו מ"מ  מותר לרסק,  

כלל שרי יכר  אבל ב"ד שבלע ואיו    כהא דהדרישה,  הדבר יכרש  באופןמיירי  קל כי הרי המ"ב  היודה ב"ד לי"ל דגם המ"ב  
    .במ"ב"ל  כ לכו"ע. ואף אם דחה צד זה אכתי בכה"ג איו אלא בגדר טוב להחמיר, ובמקום צורך אפי' קצת יש להקל

בפסח    באלכוהול ג'למותר להשתמש  ו[  .(פ"מ אות יד) שש"כהראה שמותר להשתמש באכלהול ג'ל בשבת. וכן פסק    לה"כל  וע"פ  
בשמעתא  ועי'  , ומ"מ לכתחלה יזהר שלא יגיע למגע באוכל.  אין בו חשש חמץ (ע"פ מומחי כשרות)בד"כ  כי    ללא אישור מיוחד

   .]גליון קע"ט עמיקתא

  
(באופן    על מקום הצריך טיפול ללא מריחה  להיחה  יתןריפוי  משום  צורך  ואם יש בה    ,בשבת   אסור למרוח על גופו משחה  א'

ודעתו להבליעה לגמרי בגופו    אם מורח משחהשי"א    ב'  .שאין איסור משום שחיקת סממין, כגון בחולה שאין בו סכה וכיוצ"ב)
 לכתחלה  מותר  ג'  .(באופן שאין איסור משום שחיקת סממין כ"ל)  יש לסמוך להקל  הדחקמשום איסור ממרח. ובמקום  בזה  אין  

משום איסור ממרח או מוליד    זהואין לחוש ב  ,אף אם הוא מוצק והפך לוזלי ע"י שפשוף הידים  ,ג'ל בשבת  ללהשתמש באלכוהו 
  .בשבת

  
  

  )ובימי השבוע ( זכירת השבת
  

השבת קדושת  את  יקבל  כך  ההכה  ערך  "כי    -  לפי 
קדוש   שהוא  מעלתו  שגדלה  אף  השבת  קדושת  גודל 

צריך הכה והזמה    "ממעצמו בלי אתערותא דידן, מ
  בו מקום ראוי לחול עליו קדושת השבת...  שיהא 

והכל הולך לפי ערך ההכה והזמה שהכין עצמו בערב  
  שבת... ולפי ערך ההכה כך שורה בו קדושת השבת.

שם   יאכל בשבת, כי לפעמים יתיחס  "שומי שטרח בער
כמאמר   השכיה  מזיו  השביעה  האת  עין  על  אכילה 
מי   ולזה  וישתו...  ויאכלו  האלקים  את  ויחזו  הכתוב 
שטרח ויגע בערב שבת להכין עצמו שיהיה מקום ראוי 
כלומר  בשבת  שיאכל  הוא  הוא  הקדושה...  להשראת 
ביום  המאיר  השכיה  מזיו  עייו  ויזון  פשו  שתשבע 

  ו של שבת, שורש א' עף ג') (סידורשבת ק' לכל באי עולם". 

 ע"י "זכור את יום השבת" זכה "לעשות" את השבת 
כפי    - הרוחיות  תוספת  את  לקבל  זוכים  "בשבת 

אזהרת  זוהי  מצידו.  לה  שקדמה  השבת"  "קבלת 
הקב"ה "זכור את יום השבת לקדשו" זכרו את השבת 
בכל ימות השבוע, כי כפי הפש שתכיו כך תקבלו את  

  השמה היתירה, הרי שקדושת השבת תלויה בכם.
את  להכין  השבת,  את  "לעשות"  הוא  שלו  החיוב 

צמו לשבת. שבת היא בת זוגו של עם ישראל, ועליו ע
להשפיע על השבת, ככל שמתעלים יותר כך מכיסים  

 ח ח"ג עמ' תכט) "(שפיותר תוכן של קדושה לתוך השבת". 
  

 

  ערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" נ

  

ברור דיותר טוב    'רש  –כתב  (רסי' רס"ג)  ר  "המאמואכן  
וכ"מ  במקצת  הכווה  מיהא  דמפסיד  להוסיף,  שלא 
שב כבוד  משום  ברות  להרבות  שכדי  אלא  ת  בד"מ, 

ב'  להדליק  במדיתו  המהג  והה  להוסיף.  הגו 
א בכל  ופתילה  זכוכית  של  עוד    , ' עששיות  ומדליקים 

א ויש   'פמוטא  רות,  בשמוה  או  בששה  מתכת  של 
כפי  אחרים  ובחדרים  הבית  באמצע  עוד  מדליקים 

היכ  איכא  דבכה"ג  כון  מהג  שהוא  ו"ל  א רהצורך, 
תוס ואין  ושמור,  זכור  כגד  שהם  רות  שאר  לב'  פת 

הוקבע  שהמהג  ספק  ואין  כלל,  הכווה  מפסיד  רות 
  ות.שמתחילה לכך הלכך אין ל

מרדכי והרא"ש דשרי להוסיף על בוחזין דמבואר    -ד  
דבר,   איזה  כגד  מכווים  שהן  אע"פ  מלכויות  פסוקי 
מבואר   ובמהרי"ל  ובשו"ע.  בטור  לדיא  פסק  וכן 

להוסיף על ב' רות השבת אע"פ שהם מכווים   דשרי
דיא  ההיא  דמקור  הד"מ  וכתב  ושמור,  זכור  כגד 
מדברי המרדכי והרא"ש הזכרים, וכן פסק בהגהותיו  
גבי  לעיל  הזכרת  בפסחים  הגמ'  מדברי  וצ"ע  לדיא. 

  הבדלה דמבואר דאין להוסיף כגד דבר המכוון. 
פסחים ק"ד ע"א)  (או"ח סי' ע"ה, ו   החת"סומציו דעמד בזה  

לולי תיקון חז"ל לא היו  וכתב דודאי בסדר הבדלות ד
בציצית   וכן  כלל,  הבדלות  חז"ל דמוין  תיקון  לולי 

לל, הם אמרו והם אמרו, מהיכי תיתי לעשות חוליות כ
המין. לשות  שבת   ואין  רות  בהדלקת  משא"כ 

באורים  כ"ד ט"ו)    (ישעיהדמצווה להרבות ברות כדכתיב  
בפסים, ואיך יבואו   (ילקוט שם)מרו במדרש  כבדו ה', וא

דידהו.  רמז  משום  רות  ב'  על  להוסיף  ויאסרו  חז"ל 
בק היו בשבת    ה"תוכן  לעם  מלאכה  ביטול  בו  שאין 

הלא וכי טובא,  גברי  ולהזמין  היום  כל  לקרות  לים 
כי  צריכה,  שאיה  ברכה  תוספת  היה  לא  בימיהם 
יבו ואיך  לאחריו,  והאחרון  לפיו  מברך  או  הראשון 

יקרא שלא  לאסור  מו  חכמים  רמז    ז'יותר  משום 
שפיר  המוסיף  אבל  יפחתו  שלא  להם  די  ע"כ  דידהו, 
בתוך   שהוא  דמלכויות  דר"ה  בפסוקי  וכן  כמוסיף. 
קצבה,   לתת  אין  מקום,  של  שבחיו  וסיפור  התפילה 

   עכ"ד. ע"כ אמרו לא יפחות אבל מותר להוסיף.
דכבודב"ד  ה"הולפי"ז   כיון  להרבות    ,  הוא  שבת 

  בסעודה, איך יבואו חז"ל ויאסרו להרבות בפת.
יעויין   זצ"ל    בכה"חאולם  סופר  ג')    –(לגרי"ח  ס"ק  רס"ב  סי' 

דאחר שהביא דברי האר"י דיש לבצוע על י"ב חלות,  
כתב   בזוהר.  כמבואר  חלות  מד'  יפחות  שלא  ועכ"פ 
וכן  שתיים,  אם  כי  ייח  לא  שלשה  אלא  לו  אין  דאם 

  משה או ששה לא ייח כי אם ארבע. אם יש לו ח
מייה,   'ור ועדיף  הזכר,  כהמאמ"ר  דס"ל 

שעושה,    'ר  שמהמאמ"ר היכר  באיזה  וא"צ  דסגי 
החלות שאר  להיח  שלא  ואילו   להזהר  השולחן,  על 

  דאף ימע מלהיחם לפיו. 'מהכה"ח ר
מותר לבצוע על ג' חלות בשבת, דאין   -העולה לדיא  

שלא  אלא  מ  קפידא  רוצה  יפחות  ואם  משה.  לחם 
בדבר לא    להיזהר  אך  החלות  כל  לפיו  להיח  יכול 

שבוצע דבזה יהיו יכרות הב' חלות    ,יבצע אלא על ב'
 שהם כגד לחם משה.  עליהם 


