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 דין חולה בשבת –המשך סימן שכח 








 
    








 



) ואין  נותנין  גמי  על  המכה  שהוא

 :)טור() מרפא



     

ומותר  לומר :  הגה
לאינו  יהודי  לעשות  רטיה  על  מכה  או  חבורה 

  ואסור  ליתן  עליה  אפר )איסור  והיתר  הארוך(
מרדכי (ם  "מקלה  דמרפא  כי  אם  על  ידי  עכו

 :)פרק שמונה שרצים


    
 


 







 






 



 


    



     




 





 





 


 


אבל  אסור  להתיז :  הגה
מחלבה  על  מי  שנשף  בו  רוח  רעה  דלית  בו 

 :)בית יוסף בשם שבולי לקט(סכנה 
)ו  סעיף "עיין  סימן  רי

)    פירושו'ג
 










בית (וכן  אם  נפל  למשכב  שרי  :  הגה

 :)יוסף


 
)הערוך  אפיק פירש  

)  טפי  זון  כלומר  להוציא  עודף  המזון
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ואפילו  לא  באו :  הגה
 :)אור זרוע(עדיין אלא רוצים לבוא 





)ומכל  מקום  הכל  לפי  הענין (
 :)נ"י סימן ק"פסקי מהרא(





) ועיין  לעיל  סוף  סימן

ז  מי  שרוצים  לאנסו  אם  מחללין  עליו "ש
 ):שבת
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)אותה  (






 


 


 
    



 








 





ומה  שאין  נוהגין  עכשיו  כן  אפילו  בחול :  הגה

משום  דאין  בקיאין  להכיר  במיתת  האם 
איסור (בקרוב  כל  כך  שאפשר  לולד  לחיות  

 :)והיתר


) ואם  מותרים  אחרים
להתחמם  כנגד  המדורה  עיין  לעיל  סימן 

 )ו"רע
     








 






 

 








 


