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 דיני יולדת בשבת –המשך סימן של 
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) ועיין  ביורה  דעה  סימן

 ):ו"רס
 





 






    


     

     


) ועיין  לעיל

 ):ז"סימן ש





 




     

 




    



ובמדינות  אלו :  הגה
ו נוהגים  לרחצו  לפני  המילה  בחמין  שהוחמ

מאתמול  ולאחר  המילה  במוצאי  שבת  וכן  אם 
  למילתו  בשבת  ורואים  שיש  צורך 'היה  יום  ג

לרחצו  מכינים  חמין  מבעוד  יום  ורוחצים 
אותו  בשבת  וכל  זה  מן  הסתם  אבל  אם  רואים 

שיש  לחוש  לסכנה  אם  לא  ירחצו  אותו  אחר 
המילה  בודאי  מותר  לרחצו  ולחלל  עליו  שבת 

 :המידי דהוי אשאר חולה שיש בו סכנ



הגה :

ועיין  עוד  דיני  מילה  בטור  יורה  דעה  סימן 
 :ו"רס
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) שבכל
ן  פרק "י  ורהגהות  מרדכ()  קופה  שלש  סאים

  )מפנין


וכל שבות : הגה
שהתירו  משום  צורך  מצוה  מותר  גם כן לצורך 

אורחים  ולא  מקרי  אורחים  אלא  שנתארחו 
אצלו  בביתו  או  שזימן  אורחים  שנתארחו אצל 

אבל  כשזימן   )ב"תרומת  הדשן  סימן  ע(אחרים  
חבירו  לסעוד  אצלו  לא  מקרי  אורחים  ואינה 

 :)בית יוסף(סעודת מצוה רק סעודת רשות 
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חביות  של  יין :  הגה
שהובאו  על  עגלה  אסור  להורידן  בשבת  אם 

לא  לכבוד  אורחים  או  לצורך  מצוה  דהוי 
 :)אור זרוע(כמפנה האוצר 
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 ):ט"ז סעיף י"ועיין לעיל סימן ש(


)   פת  שניטל  הדרה  דהיינו  פת  סוביןפירוש(
 



    
    

 
 



     



 


 





 






     


 


    
ויש  מקילין  אף  לשאינה :  הגה
 :)ג והגהות מרדכי"סמ(מעורבת 



    









 



    

)   מיני  צבעוניםפירוש(


 )פירוש 
)  קום  מגולה  והפקרמ








 





 


    

 
     




 
)פירוש  כיס  (





 








 )מקום  שנכנסים  מהם פירוש  
)  לחצרות

 



 


    

 
   


 


 



 

 








 




