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 דיני רחיצה בשבת –המשך סימן שכו 






 


)פירוש 

)  צינור  מרזב  וסילון  דבר  אחד  הם


)גומאפירוש    (
    





 




    

 



 




) אבל  מותר  להחם

 :)טור() בגד וליתנו על בטנו
     








 

 





 
דגיבול :  הגה

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

  או  בשאר  חלב )ח"בנימין  זאב  סימן  רע(אשכנז  
מרדכי  פרק  במה (שנימוח  על  ידיו  והוי  נולד  

א  וטור  סימן "ג  והגהות  מיימוני  פרק  כ"בהמה  וסמ

 :)א"שכ







 
) ויש

אומרים  דאפילו  לעבור  במרחץ  במקום  שיכול 

 :)י וטור"רש() להזיע אסור
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ובמקום  שאין  נוהגין  לסוך :  הגה

בית (בשמן  כי  אם  לרפואה  בכל  שמן  אסור  

 :)יוסף




 


     
 


)ג"מיימוני  פרק כ()  החדשים( ,
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 ושש  בשיניו מיהו  מי  שח:  הגה
ם "ומצטער  עליו  להוציאו  אומר  לעכו

בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים  ואיסור (להוציאו  

 :)והיתר הארוך
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 ):ח"ועיין לקמן סימן תרי(






 

     


    


 


 





  )תחלת  חולי,  פירוש (
 






     


    ויש :  הגה
ם "אומרים  דוקא  ישראלים  אבל  סתם  עכו

שאינן  רופאים  לא  מחזקינן  אותם  כבקיאים 
מי  שרוצים  לאנסו .  )איסור  והיתר  הארוך(

ולה  אין  מחללין  עליו שיעבור  עבירה  גד
בית (ו  "השבת  כדי  להצילו  עיין  לעיל  סימן  ש

 :)א"יוסף בשם הרשב











 



     

ויש  אומרים  דאם :  הגה
אפשר  לעשות  בלא  דיחוי  ובלא  איחור  על  ידי 

י  ואם  אפשר  לעשותו שינוי  עושה  על  ידי  שינו
ם  בלא  איחור  כלל  עושין  על  ידי "על  ידי  עכו

  וכן )ן"אור  זרוע  ומגיד  משנה  בשם  ראב(ם  "עכו
נוהגים  אבל  במקום  דיש  לחוש  שיתעצל 

תוספות (ם  "ם  אין  לעשות  על  ידי  עכו"העכו

 :)ן"ור



     


 



     


 
)רו  התבוננו  במחלתו  ושיעפירוש (

    



 






הגה :

ואם  הדבר  בהול  אין  מדקדקין  בכך  שלא  יבא 
 :)הגהות מרדכי פרק מפנין(לידי דיחוי ועיכוב 


או  שיש  לו  מיחוש  שמצטער :  הגה

וחלה  ממנו  כל  גופו  שאז  אף  על  פי  שהולך 

,  )'המגיד  פרק  ב(כנפל  למשכב  דמי  


    
     











    

ם  לעשות  תבשיל "מותר  לומר  לעכו:  הגה

תם  צרכי  קטן לקטן  שאין  לו  מה  לאכול  דס
רבינו  ירוחם  נתיב (כחולה  שאין  בו  סכנה  דמי  

  וכל  שאסור )א"ן  ורשב"  ורמב'ב  חלק  ט"י
לעשותו  על  ידי  ישראל  אפילו  על  ידי  החולה 

ם  מותר "בעצמו  אסור  אבל  כשעושה  לו  העכו
בית (לחולה  לסייעו  קצת  דמסייע  אין  בו  ממש  

 :)ב"יוסף גמרא ביצה דף כ


 


 




    

 





     

 

 






 

 


