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 על מי מחללין שבת –ימן שכט  סהמשך





)ז  מי "ועיין  לעיל  סוף  סימן  ש
 ):בתשרוצים לאנסו אם מחללין עליו ש
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    )אותה (



      

 


 






 


     





 




הגה :
ומה  שאין  נוהגין  עכשיו  כן  אפילו  בחול  משום 
דאין  בקיאין  להכיר  במיתת  האם  בקרוב  כל  כך 

 :)איסור והיתר(שאפשר לולד לחיות 


)ים  אחרים  להתחמם ואם  מותר

 )ו"כנגד המדורה עיין לעיל סימן רע
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)ו"ועיין ביורה דעה סימן רס:( 

 
    




 






    






) ועיין  לעיל  סימן

 ):ז"ש





 
      




 







הגה :
ובמדינות  אלו  נוהגים  לרחצו  לפני  המילה  בחמין 
שהוחמו  מאתמול  ולאחר  המילה  במוצאי  שבת 

  למילתו  בשבת  ורואים  שיש 'וכן  אם  היה  יום  ג
צורך  לרחצו  מכינים  חמין  מבעוד  יום  ורוחצים 
אותו  בשבת  וכל  זה  מן  הסתם  אבל  אם  רואים  שיש 

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

 :אשאר חולה שיש בו סכנה



ועיין  עוד  דיני :  הגה

 :ו"מילה בטור יורה דעה סימן רס
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