
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלה 
קורונה, כשיש צורך לשמור על נקיות הידיים, ורבים משתמשים בג'ל אלכוהול לחיטוי ידים על ידי בצל נגיף ה

 הידים, האם מותר להשתמש בו בשבת או שמא יש בכך איסור ממרח.מריחתו על 
 

 תשובה 

יש מתירים
1

אוסריםמחמירים וויש  
2

. 

 

 ג'ל אלכוהולממרח מלאכת  –ביאור מושג 
מחליקים אותו היו הבהמה לאחר שהיו מפשיטים את עור ממחק וממרח, במשכן  הוא אחד מל"ט אבות מלאכה

חייב משום ממחק עם נייר זכוכית או פצירה עץ או אבן וכדומההמחליק , השערות שעליוומורידים את 
3

.  
חייב משום ממחק, כיון שהחליק את  פני הנקב בחבית עם שעוה ומחליק את השעוה על נקבהסותם  - שעווה

השעווה על פני הנקב
4
. 

עם שמן חז"ל גזרו ואסרו לסתום ( נשפך כנוזלמה לשמן מכונות של ימינו שהוא סמיך ואינו כנראה דו) - שמן עב
חביתב נקב עב

5
יותר משעוה ולכן אי אפשר להחליק  כי אינו קשה אלא רך ,עבה משום ממחק, הגם שאין בשמן 

בדומה לשעוה שהיא מוצקה יותר ואפשר ליפות  ,אותו באופן שיהיה ניכר היטב על השמן העבה שהוא חלק וישר

מריחת סתימת החור שבחבית על ידי נתינת וכל זאת גזרו חז"ל על ולהחליק אותה שתהיה ישרה וחלקה לגמרי. ב
  ממרח.תורה של שמא יבוא למרוח שעוה ויעבור על איסור  ,שמן עבה

אין בו משום ממרח שמן זיתגון כ – שמן נוזלי
6

כשם  ,עצמווליפות את השמן הנוזלי  יקכיון שאי אפשר כלל להחל ,

ונוזל, ולכן אין איסור ממרח אין לשמן צורה שאפשר להחליקה אלא הוא נשפך ר למרח ולהחליק שעווה, כי שאפש

 שמן נוזלי על הגוף. במריחת
לרוב הדעות מותר להשתמש בו בשבת ואין בו משום ממרח - סבון נוזלי

7
ין לו וא נשפך הואבדומה לשמן , כיון ש

חלקה וישרה, ויש מחמירים ולתת לו צורה וח אותורכדבר מוצק שאפשר למ צורה שאפשר להחליק אותה,
8

.  

למרוח אותם, ויש מחמירים, ואלו יש כמה סוגים, אלו הנוזליים כסבון נוזלי, לרוב הדעות מותר  - ג'ל אלכוהול
אוסרים מחמירים ומסבון נוזלי, יש מתירים כיון שעדיין הם נחשבים כנוזליים, ויש  שיותר מוצקים ופחות נשפכים

 , כיון שאין זה ברור שאין הם דומים לשמן עב שאסרו חז"ל למורחו
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 , כיון שהוא נשפך מותר, ובדומה לסבון נוזלי.מח"ס מאורות השבת לער שליט"איאדהרב  שמעתי מהרה"ג 1
וישתמש במי  אלא צריך להיות נשפך כמים ,הגר"ש שליזנגער שליט"א מו"צ בעדה"ח ואוסר גם סבון נוזלישמעתי מ 2

הפוסקים מתירים, ויש  כתבתי בלשון מחמירים ואוסרים דנראה דדומה לסבון נוזלי וראה בביאור המושג דרוב אלכוהול.

אך בכל אופן הם נשפכים ודומים  קצת יותר סמיכים מסבון נוזליסוגים שהם מחמירים וא"כ ה"ה בג'ל אלכוהול, הגם שיש בהם 

 לסבון נלע"ד.
 משנה שבת ע"ג. ושם ע"ה: 3
 שו"ע סי' שי"ד סי"א. 4
 שו"ע שם ומ"ב ס"ק מ"ה. 5
 ום רפואה מותר לסוך גופו בשמן.שו"ע ורמ"א סי' שכ"ז ס"א, דהיכן דליכא מש 6
שש"כ פי"ב סע' ט"ז, הגרי"ש אלישיב הובא בארחות שבת פי"ז הערה מ', וכן פסקו ארחות שבת שם ופס"ת סי' שכ"ו סע'  7

 .י"ג בשם כמה פוסקים
ב' כיון שלא ידוע לנו  "ע בדבריו אי אוסר משום ממרח או משום נולד עיי"ש, חוט שני פי"ד ס"קשו"ת אג"מ ח"א סי' קי"ג ויל 8

בדיוק מהו שמן עב ומהו פחות משמן עב דמותר ולכן נהגו להחמיר בסבון נוזלי שהוא עב קצת ומותר לערבו במים גם בשבת 

 עד שיהיה נוזלי ממש.

 שואל ומשיב
  הלכות שבת המצויות בתוספת ביאור בלשון השוה לכל נפש

 שימוש בג'ל אלכוהול בשבת –נושא העלון 
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