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העצה  . שלא יהיה צורך להגיע לכךכדי ,ל לפני שבתויש להכין את הכ, אפשר לעשות כן

 . כבויה היא בהחלט עצה טובהפלטה כשה את האוכללהורות למטפלת להניח על הפלטה

 בהחלט מוגדרת אמך, וכאמור(חולה שאין בה סכנה עבור  אף היש מקום לדון להתיר

  :זאת בהסתמך על כמה וכמה צדדים להקל, )חולה שאין בו סכנה

 ין בישולם וראשונים נוספים היא שא''ודעת הרמב, שכבר התבשלועוף ומרק מדובר ב. א

 אמנם להלכה נפסק שיש 138.כגון מרק, אפילו הוא לח, בשלשכבר התשייך בדבר 

סניף בתור  אך ניתן לצרף את דעת הסוברים אחרת 139.להחמיר בבישול אחר בישול בלח

  . כשמצטרפים לכך צדדים נוספים,להקל במקום צורך גדול

אמנם .  מדובר בנתינה על הפלטה לפני שתידלק על ידי שעון שבת,בנידון דידן. ב

תידלק אחר כך על ידי היא  אם, הפוסקים אסרו לתת תבשיל שאינו מבושל על הפלטה

יש ,  אך כשמדובר בתבשיל לח שבושל והצטנן140שעון שבת ותבשל את התבשיל

  141.יריםומת, סניף להקלבתור המצרפים את האמור בסעיף הקודם 

הנתינה היא על ידי ש בנידון דידן ו142,חלקם החמירו רק מדרבנן, אף המחמירים לעיל. ג

  143.אפילו כשאין חולי גמור,  שהותרה במקום צורך גדול'שבות דשבות'מדובר ב, גויה

 לכתחילה ראוי לנהוג כהצעתך לומר למטפלת הגויה עוד לפני שבת לכוון שעון ,לסיכום

, לפני שבתאמרו לה  ואם לא .בשילים עליה קודם שתידלקשבת לפלטה ולהניח את הת

ואפילו , מותר אף בשבת עצמה לומר למטפלת הגויה לשים את התבשיל על הפלטה

  .כשהיא דלוקה

מכון
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, בעלתי ולא מצאתי דם, רבי: אמר ליה, ר"ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל ב

חת בתולה א, הביאו לי שתי שפחות: אמר להן. עדיין בתולה אני, רבי: אמרה ליה

בתולה אין , בעולה ריחה נודף, הביאו לו והושיבן על פי חבית של יין, ואחת בעולה

  .לך זכה במקחך: אמר לו, אף זו הושיבה ולא היה ריחה נודף, ריחה נודף

  :עובדות שושל להקדים יש ,גמליאל רבן בדיקת של המדעי הבסיס להבנת

 שבת; נא ברכות( שום שאכל מי לגבי – ס"בש נוסף במקום מופיע 'נודף ריחו' המושג .א

 שבנשימת הנשיפה ירומאו הנודף בריח מדובר, שום אכילת לגבי וגם ,נידון דידןב גם ).לא

 בכמויות ומופרש ,הדם למחזור ומגיע הנספג אלכוהול על מדובר נידון דידןב .האדם

  ליציןהא ריח על מדובר השום לגביש בעוד .הנשיפה וירובא אלכוהול ריחבתור  זעירות

[allicin (thio-2-propene-1-sulfinic acid S-allylester)] , בעת הנוצר פעיל חומר 

 חיים מחצית זמן (שעות של רב מספר בו שוהה, בדם נספג האליצין. חי שום לעיסת

 הריח זהו .הנשיפה וירוא עם אותימהר מופרשהוא גם  השעות הללו וכל, )יחסית ארוך

 .הריח את מעבירה ינהא נייםשי רחיצת ולכן ,מהפה הנודף
 הנוגע ההבדל .האדם גוף את המכסים השונים הרקמות סוגי בין מהותי הבדל יש .ב

 הן הריריות .הנרתיק וריריות הפה ריריות כמו, ריריות לבין עור בין ההבדל הוא לענייננו

 ,הלשון תחת הריריות כדוגמת, הדם למחזור רבים חומרים להחדיר ניתן שדרכן רקמות

 הסופגות ,)ואגינה (הנרתיק ריריות ;לב לחולי הניתנים הניטרטים את חדירותהמ

 מפרישות טבעות או נרות בצורת שונות תרופות האישה של הדם למחזור ומחדירות

 אטי בקצב נוזלים לספוג ןבכושר גם ידועות הפה ריריות). 'רינג-נובה' גוןכ (הורמונים
 ששותה מה מקיא כשהמיובש ,תייבשותה במקרי חיים להציל כך אפשר, הדם למחזור

 ריריות דרך אלכוהול של הספיגה כושר ,זאת ועוד .רידולו נוזלים להחדיר אפשרות ואין

 .העור  שלהזניח הספיגהמכושר  יותר הרבה גדול הוא
 שרבים כפי ,הבתולים בקרום איננו לבעולה בתולה בין העיקריהפיזיולוגי  בדל הה.ג

 לגמרי אותו החוסמים, הנרתיק פתח שרירי של המוגבר בטונוס אלא, בטעות חושבים
 שריריה טונוסה .)הווסת דמי הפרשת לצורך ,תזמני מעט נפתחהוא  (.לפני ביאה ראשונה

 ם"ברמב המוזכרת ,'ביאה בשעת הדוחק' תחושת את ויוצר, הראשונה החדירה על מקשה

  144.'חפתו פתח' לעומת 'סגור פתח 'מושגל בהסברו

 רבן של הניסוי את ובבהירות בפשטות אפשר להבין ,הללו העובדות שלושאחרי הקדמת 

 חשיפה יש,  אצל שפחה בעולההנרתיק פתח שרירי של הרפוי הטונוס בגלל .גמליאל

 מחבית היוצאת הארומטיות ולמולקולות האלכוהול לאדי הנרתיק ריריות של ממשית

 .תהריאו דרך הדרגהב ונפלטים ,בדם נספגים שבחבית היין מן העולים האדים. היין

 השרירים כיווץ, אצל הבתולה הנרתיק פתח שרירי של הגבוה הטונוס בגלל ,זאת לעומת

 .האלכוהול של לאדים חשופה ינהא הנרתיק רירית לכןו ,הנרתיק את למעשה סוגר הללו

 לדם שלהם חדירה אין כך משוםו ,בה נספגים ינםא הם לאדים חשופה ינהא כשהרירית

                                            
 .ט" הא"יפאישות ' הל, ם"רמב  .144



   קצרות תשובות 

 ו" תשרי תשעאמונת עתיך

 
  

45  

כלומר .  באוויר הנשימהאלכוהול ריחניתן להבחין ב לא ולכן ,)מספיק רחדי איננו העור(

  .'בתולה אין ריחה נודף': ל"ובלשון חז, הבתולה של הנשימה וירואמ 'אינו נודף'ריח היין 

 שקאני אשר הרב/  בשבת אינסולין משאבת. 34
 את להחליף מותר האם. אינסולין במשאבת משתמש נעורים בסכרת חולה. א | שאלה

  ?אם אירעה בה תקלה, בשבת האינסולין מכל

  ?בשבת סוללה להחליף מותר האם, מתרוקנת סוללה על מתריעה המשאבה אם. ב

 את ולדחות לנסות יש האם,  להחליף את מכל האינסולין ואת הסוללהמותר אם גם. ג

 החשמלית במשאבה שימושמ להימנע עדיף בכלל ואולי? שבת למוצאי הללו הפעולות

  ?אינסוליןה בזריקות הישן הטיפול את עדיףולה, בשבת

 .מתאים טיפול אם אין מטפלים בה חיים קצרעלולה ל נעורים סכרת מחלת .א|  תשובה

 מציל באינסולין והטיפול בו, סכנה וב שיש להוח חולה בסכרת נעורים מוגדר לכן

 כמהב מדובר אם גם 146,בשבת אינסולין מכל להחליף מותר כן על 145.חיים ומאריך

                                            
 אם אך, שעה לפי סכנה בו שאין שחולה, 4 הערה שכח 'לסי בהקדמה, אברהם נשמת בספר כתבנ וכן  .145

 נחשבה, אינסולין שמקבל סכרת חולה כגון; יסתכן אמש חשש יש ,ביום בו מסוים טיפולו ל תנויי לא
 . שעו' ג עמ"ח שבת, עובדיה חזון בספר דבריו ובאווה. סכנה בו שיש חולה

 להחזיר התיר י"ופרש (בשבתא סדיא לבי אידרא לאהדורי שרא חסדא רב': א"מח ע שבת' נאמר בגמ  .146
, 'מנא ליה עביד דהשתא, סור לעשות כן בחדשיםשם שא' ומבואר בגמ). לתוכו הכר מן שנפנלו כיןמֹו

 והכסת הכר תולמלאהאיסור , ג"ב הכ"שבת פכ' הל, ם"הרמבלדעת  אמנם. מותרבישנים  אבל
 י"רשי לפ אף ,מקום ומכל. ד"ז אינו שייך לנד"ולפי, יתפור שמא גזרההוא משום  כיןבמֹו החדשים

 בו שאין לחולה אף בזה להתיר שיש ודאי ולכן, )א"שבת מח ע, א"ריטב' עי(האיסור אינו אלא מדרבנן 
  .לעיל כאמור ,סכנה בו שיש כחולה דחשיב ,ד"בנ להתיר שיש ש"וכ ,סכנה

 לתוך תדיר ולהחזירם להוציאם עומדים אינם כיןהמֹו שהרי, שלנו לנידון דומה זה שאין לומר יש ועוד  
 ימים שהושל לאחר סירהלה דעת על הניתנת ,למכשיר המכל הכנסת כן שאין מה, הכסת או הכר

 ,לפחות שבועות שלושה מעמד שמחזיקות ,הסוללות החלפת בדבר לומר יש וכן .ולהשליכה לערך
 ת"בשו בזה כיוצא כתבנש וכמו. כלל כלי תיקון משום בזה אין ,כ"וא .נטענות או נזרקות מכן ולאחר

  .3 הערה שיז' מובע ,שטז' עמשיח ' ח סי"או, אברהם בנשמת ע"וע; נו' ב סי"ח ,דעת יחוה
 להדקו הברזל בנקב בהיותו הקרדום של יד בית בתוך יתד התוחב, רב אמר' : נאמר)קב (בשבת והנה  

 .בכלים וסתירה ןיבני איןכתבו שש, ב" עקב שבת, א" ורשבן"מבר' ועי. 'בונה משום חייב, ישמט שלא
 למצבו להחזירו יכול יוטהד כל אלא להחזירו כדי אומן צריך ואינו שנתפרק כלי שאמנםוהסבירו שם 

 כלי וכן. כלי תיקון משום ,לאסור יש מתחילתו כלי עשיית אבל ;וסתירה ןיבני משום בו אין, הראשון
. זקהובח יתקע שמא גזרה ,להחזירו לאומן אסור, להחזירו יכול אינו אומן שאינו וההדיוט, שנתפרק

 מתורת בטל להחזירו יכול הדיוט ןואי תפרקהש שכלי, שופתא עייל ה"דב " עקב שבת, א"יטבר' ועי
' סי, י"ב והביאו; אמר רב ה"ד ב" עקבשבת , ן"הר כ"וכ. כלי עושה הוא הרי מחזירור שאכש ונמצא ,כלי
שבת מח , מאירי ע"וע; שבת שם, ז"ריא פסקי; כירה פ"ס, ד"הרי פסקי;  שבת שםמאיריוכן כתב ; שיד

 עדיין לפעול כשהפסיק גם, האומן ידי חתמת יצא שכבר האינסולין משאבת מכשיר זה לפי. א"ע
 את להחליף צריך זמן לאחרו ;לפעולתו  אותולהחזיר יכול אומן שאינואדם  שכל, עליו כלי תורת
 איסור שום אין לכן. לכךמיועד ו, כן דעת על נעשה ומתחילה הסוללהואת  האינסולין של המכל
 שלח' סי, לדוד תהלה ספר; קכג' סי ב"ח, ותמאיר פנים ת"שו' ועי. כלל כלי תיקון בגדר ואינו, בדבר

; םג ה"ד יא אות ז' סי ג"ח, ג"מהרש; יח' סי, נח מי ת"שו; ד אות מו' סי ח"או ג"ח, אבי בית ת"שו; ו ק"ס
; קעג' עמ ה"ח שבת, חזון עובדיה; מח' ב סי"ח, דעת יחוה ת"שו; מח' סי ח"או ח"ח, ע אומריבי ת"שו
 .שנג' עמ שם, חזון עובדיה 'ועי


