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 היומי"  –"שאלות" ו"מראי מקומות" על ה"דף 

     שבת קכט.

הלכה של'  רי"ף ורמב"ן ובאורעי'  דם ומה המאוחר?ומאימתי פתיחת הקבר וכו', ואיזה סימן ק

 סעי' ג'.

 

ועי' מ"ב  רשב"אועי' רמב"ן  ובין אמרה לא צריכה מחללין עליה את השבת, באיזה אופן איירי?

 של' סקי"ב.

 

עי' רמב"ן ורשב"א, ועי' גירסת הרא"ש סימן ה',  ז' אמרה צריכא אני וכו', ומה הדין בסתמא?

 ועי"ש קרבן נתנאל אות מ' מה שהקשה, עי"ש בשו"ע תריז' ד' בדגול מרבבה ובגר"ז.

 

ים ב' יג' שכתב שמונ עד מתי וכו', ומשמע שמונין את הימים מפתיחת הקבכ, ועי' רמב"ם

 עי"ש לח"מ ועי' באה"ל ד"ה כל. מהלידה?

 עי' ב"י תריז' ועי"ש ס"ד בשו"ע ומ"ב שם ובאה"ל של' ד"ה כל. ואי מונין הימים מעת לעת?

 

 כל צרכי חולה נעשים בשבת ע"י ארמאי, ואיזה שבות התירו בחולה שאין בו סכנה, ואיזה לא?

 וכסף משנה שם. רמב"ם ב' י' מגיד משנה "ןרשב"א בשם הרמבעי' 

 

 עי' מהרש"א וחי' ראמ"ה. והא קעבר משום בל תשחית, וקשה הא חולה הוא ומאי קס"ד?

 

איזה דבר מותר לעשות בשבת לחולה שיש בו סכנה, האם רק מה שאם לא יעשו לו  -לחידודא

י' שבח' ד', וח כס"מ ומ"מ ב' יד', באה"ל עי' רש"י ד"ה דבר שאין בו סכנהיסתכן, או שכל צרכיו? 

 יח' ט'.או"ח ב' תנג' ה', וקובץ הערות  הגרי"ז שביתת עשור ב' ח', אבני נזר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שבת קכט:

ועי' תוס' ד"ה דקאי, עי' רש"י מה שפירש ואיך שיישב כל שאר הימים, דקיימא ליה מאדים בזוגי, 

 שיישב הכל לפי זה.עי' מהרש"א בחי' הלכות פירוש אחר דבעי פעמיים ביממה בשעות זוגיות, עי' איך 

 

ועי' רמב"ם ב' יד' עי' תוד"ה כל,  כל האמור בפרשת תוכחה וכו', וההיתר לעשות דברים אלו?

 נג: מדפי הרי"ף.ובעה"מ 

 

פי זה ביאר המשך לעי' מאירי, ו ', ומה סגולה יש בזה?והשליא כדי שיחם הולד וכ טומנין את

 ., ועי' ר"חכולן טומנות באדמההגמרא דרק בשבת היו עושות כן, אבל אחר השבת היו 

 

לפי זה איכא ג' דרגות: ליפוף, עי' רש"י כאן ו ין את הקטן וכו', מהו האי ליפוף?פמכאן שמלפ

שם נראה מדבריו דיש חילוק בין יום הלידה דף קמז: ו יישור איברים וחומרי שדרה, ועי' רש"י לקמן

ובאור הגר"א של'  רעק"א מה שהקשה סתירה מהתם להכא, ועי' לעיל תוס' קכג. לשאר ימים, עי'

 ס"ט.
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