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באיזור הטיטול) 2תינוק נחשב כחולה שאי בו

באיזה מקרים מותר לשים משחות בשבת?

סכנה(.

בעני נתינת משחות בשבת ישנ ב' חששות .א.
איסור נטילת תרופה בשבת .ב .איסור ממרח,

באופן שמצד איסור רפואה מותר לשים משחה,

כשמורח את המשחה על פצע וכדו'.

כיצד יש לעשות זאת?

לעני איסור נטילת תרופה בשבת ,משחות הרי

כא נבוא לעניי השני ,והוא איסור ממרח .אחת

בכלל הגזירה שאסרו

מל"ט אבות מלאכות הוא איסור "ממחק" ,דהיינו

ליטול תרופה בשבת מחשש שמא יבוא לשחיקת

החלקת איזה דבר .דבר זה נעשה במשכ כשרצו

סממני .1

להחליק את עור הבהמה .ותולדת "ממחק" היא

ועל כ די נתינת משחות בשבת כדי שנתבאר

איסור "ממרח" ,3דהיינו למרוח ולהחליק דבר

ה

כתרופה ממש ,וה

יש

סמי .

שיכול לבוא מזה לידי

ומשו

לעיל בשאר תרופות ,שיש חילוק בי א
בפצע זה חשש לזיהו

כ ,א

משחה

באופ שמותר לשי

פיקוח נפש ,שאז מותר אפי' מלאכות דאורייתא

בשבת ע"ג פצע וכדו' ]א אי הדבר בגדר פיקוח

ע"י יהודי .וא אי חשש לפיקוח נפש אלא שיש

נפש [4אסור למרוח את המשחה על גבי הפצע או
5

לו מזה כאבי עד כדי כ שנפל למשכב או חלה

על גבי התחבושת מחשש איסור ממרח  ,אלא יש

כל גופו מחמת זה ,מותר מלאכות דאורייתא רק

להניח את המשחה על גבי הפצע ישירות

ע"י גוי ,ומלאכות דרבנ ע"י יהודי .וא יש לו רק

מהשפופרות או ע"י כ וכדו' ,ולא למרוח יותר.

כאבי

שמגיע מחמת

למקצת חולי ,אסור

וא

צרי לשי

תחבושת על המשחה ,מותר

ליהודי לעשות עבורו כל מלאכה אפי' מדרבנ

לעשות זאת א על פי שהמשחה תמרח על ידי

וע"י גוי מותר רק מלאכות דרבנ  .וא אלו רק

זה .והטע  ,כיו שזה נעשה בשינוי ,ועוד שאינו

כאבי בעלמא ,אסור לעשות עבורו כל מלאכה

מתכוו להחליק את המשחה ,אלא רק שתתפשט

אפילו מדרבנ בי ע"י יהודי בי ע"י גוי .ולעניי

בכל המקו .6

איסור ממרח ראה להל .
מקרי

שבדר כלל מותר לשי

משחות ,דלקת

בעיניי  ,תינוק שצרי לשי לו משחה או שמ

 1עיי שו"ע סימ שכ"ז.

 2שמירת שבת כהלכתה פרק י"ד סעי כ"ח .עיי"ש שמדבר
על שמ  ,אמנ ה"ה במשחה באופ שיתבאר להל .
 3רמב" הלכות שבת פרק י"א הלכה ו'.
 4שא זה בגדר פיקוח נפש ובשביל זה צרי דווקא למרוח
את המשחה ,מותר.
 5עיי מ"ב סימ שכ"ח ס"ק פ"א.
 6שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ג סעי י"ד והערה ס"ג.

האם מותר לסוך שמן על הידיים או השפתיים

כשמותר לו לשים קומפרס ע"ג הנקע כיצד יש

בשבת?

לעשות זאת?

יש לחלק בזה בי מקרי שוני :

בהכנת הקומפרס יש חשש לשני איסורי  .א'

א

הידיי

או השפתיי

סדוקות ,אסור לסו

איסור "מלב " – פי' איסור כיבוס כשמשרה את
13

אות בשמ  ,כיו שהשמ מועיל לריכו וריפוי

הבד או התחבושת במי

הידיי  ,והדבר אסור מגזירת שחיקת סממני .7

להרבה פוסקי יש בו איסור כיבוס  .ב' איסור

סדוקות ,אלא

סחיטה ,דהיינו שבכל אופ אסור לסחוט את הבד

וא

או השפתיי

אי הידיי

 .ואפילו בבד נקי ג"כ
14

15

שרוצה לסו אות בשביל למנוע יובש ,או אפילו

אחרי שנשרו במי

 .ומשו כ  ,א אד יודע

א כבר יש לו יובש קל בידיי  ,הדבר מותר ,כיו

שיצטר קומפרסי

בשבת להניח על רגלו ,יש

שאי"ז נחשב לרפואה כלל אלא לסיכה של תענוג

להשרות אות במי בערב שבת ,ויניח רטובי

שאינה אסורה בשבת. 8
וא

יהיה מקו

שמ על הידיי

בשקית ניילו  ,וישתמש בה

בו יהיו רגילי
או השפתיי

האנשי
]ג

לסו

כשאי לה

כבר סדקי [ ,מותר יהיה לה לסו שמ בשבת
אפילו כשיש לה

סדקי

וכוונת

בזה ג

לרפואה .9והטע  ,מכיו שרגילות אנשי בריאי
לעשות זאת ,אי בזה היכר שעושה כ לרפואה,
ולא גזרו ע"ז חז"ל.10
]איסור "ממרח" אי בסיכת השמ  ,מכיו שהשמ
אינו דבר סמי ששיי בו מריחה והחלקה[.
אדם שנקע רגלו האם מותר לו לשים "קומפרס"
ע"ג הנקע?

באופ שאינו מרגיש כאב חזק מחמת הנקע ,א"כ
אי הוא מוגדר "כחולה" ,ומשו כ אסור לשי
קומפרס ע"ג הרגל .11אבל א יש לו כאב חזק עד

בשבת] .כשהוא

בגדר חולה שמותר לו הדבר[.
וא יש צור להכי את הקומפרס בשבת עצמה,
יש לעשות זאת באחד מ האופני הבאי :
א .שגוי ישרה את הבד או התחבושת במי ,
וישי זאת על החולה] .בהנחת התחבושת
על החולה ע"י הגוי ,ירויח ג לצאת מחשש
סחיטה שיכול להיות ע"י הנחת התחבושת
על הרגל[.
ב .להשרות את התחבושת במי צבועי ,
שמלכלכי את הבד] ,א אי לצבוע את
המי בשביל כ  ,משו איסור "צביעה"[.16
ג .יש עוד איזה פתרונות לעני  ,א א א"א לו
לעשות כנ"ל ,יש לשאול רב ,מחמת שהדבר
תלוי באיסור דאורייתא של "כיבוס".

שנחלש כל גופו מחמת זה ,הרי הוא נחשב

אדם שנקע את רגלו האם מותר לשים אותה

כחולה שאי בו סכנה שמותר לו לקחת רפואה,

בתוך קערה עם מים?

ולכ מותר לו לשי קומפרס ע"ג הרגל.12

הינה דר

רחיצת הרגלי

במי

בריאי  ,ומשו

כ מותר לשי

מי א א כוונתו לרפואה

 7רמ"א סימ שכ"ז סעי א' ,ומ"ב ס"ק ד'.
 8שו"ע סימ שכ"ח סעי כ"ב ,ומ"ב ס"ק ע"ב.
 9שו"ע סימ שכ"ז סעי א' ומ"ב ס"ק ב'.
 10ש  ,וכ מבואר בשו"ע סימ שכ"ח סעי ל"ז.
 11שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ה סעי ל"ה והערה צ"א.
 12ש פרק ל"ג סעי י"ט.

ג

לאנשי

את רגלו בתו
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 13שו"ע סימ ש"ב סעי ט' ,ומ"ב ס"ק מ"ה.
 14רמ"א סימ ש"ב סעי ט' ,ומ"ב ס"ק מ"ח ,עי"ש שכתב
שיש לחוש כדעה זו להחמיר בשל תורה .ועי"ש ג בביאור
הלכה ד"ה שיש.
 15מ"ב סימ ש"ב ס"ק ל"ט אות ב'.
 16שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ג סעי י"ט.
 17כמבואר בשו"ע סימ שכ"ח סעי ל"ז.

