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 בשבתדיני רחיצה  –ימן שכו  סהמשך




) אבל  מותר  להחם  בגד  וליתנו  על
 :)טור() בטנו


     





 

 
     




 
    דגיבול :  הגה

 )אגור(רי  ואסור  לרחוץ  ידיו  במלח  כלאחר  יד  ש
ף  בלשון  אשכנז "וכל  שכן  בבורית  שקורין  זיי

  או  בשאר  חלב  שנימוח  על )ח"בנימין  זאב  סימן  רע(
ג  והגהות "מרדכי  פרק  במה  בהמה  וסמ(ידיו  והוי  נולד  

 :)א"א וטור סימן שכ"מיימוני פרק כ



      


 
 ) ויש

אומרים  דאפילו  לעבור  במרחץ  במקום  שיכול 
 :)י וטור"רש() להזיע אסור




    


 
–

 







     הגה :
ובמקום  שאין  נוהגין  לסוך  בשמן  כי  אם  לרפואה 

 :)בית יוסף(בכל שמן אסור 
     


 


 


 )ג"מיימוני  פרק  כ()  החדשים(  ,






 

–
 





 




 






מיהו  מי :  הגה
שחושש  בשיניו  ומצטער  עליו  להוציאו  אומר 

בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים  ואיסור (להוציאו  ם  "לעכו

 :)והיתר הארוך







 





) ועיין  לקמן  סימן
 ):ח"תרי





 


      


 


 





)תחלת  חולי,  פירוש  (
 





      



ויש  אומרים  דוקא  ישראלים  אבל  סתם :  הגה
ם  שאינן  רופאים  לא  מחזקינן  אותם  כבקיאים "עכו

מי  שרוצים  לאנסו  שיעבור .  )איסור  והיתר  הארוך(
עבירה  גדולה  אין  מחללין  עליו  השבת  כדי  להצילו 

 :)א"בית יוסף בשם הרשב(ו "יל סימן שעיין לע
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