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אינו  יהודי  שעשה  מלאכה   –ימן  שכה    סהמשך

 בעד ישראל





 




     



ויש  אומרים  דאין  הלילה  עולה  מן  החשבון :  הגה

ק "סמ(רק  צריך  להמתין  ביום  ראשון  בכדי  שיעשו  

.  )ומרדכי  סוף  פרק  כל  כתבי









) ועיין
 ):א"לקמן סימן ת





      


     

 











ויש  מקילין  ואומרים :  הגה
דאף  אם  הובא  דרך  רשות  הרבים  לצורך  ישראל 
מותר  לאדם  לשתות  מהם  הואיל  ואפשר  לילך  שם 

ין  אף   ויש  מתיר)טור  בשם  רבינו  תם(ולשתות  
  וכן  נהגו  היתר  לומר  אף  לכתחלה )כל  בו(לכתחלה  

ם  להביא  שכר  או  שאר  דברים  דרך  כרמלית "לעכו
או  בלא  עירוב  ואף  על  פי  שיש  להחמיר  בדבר  מכל 
מקום  אין  למחות  ביד  המקילין  לצורך  שבת 

ם "ובשעת  הדחק  דהא  יש  להקל  באמירה  לעכו
ז  וכל  שכן  בכהאי "לצורך  כמו  שנתבאר  סימן  ש

 :גוונא












 




     

 



 











 
)כלי  כגון פירוש  

)  חלילים  שקולם  מעורר  הבכי 
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או :  הגה

בית  יוסף (שאר  איברים  כל  שאינו  רוחץ  כל  גופו  

.  )ש  פרק  תינוקות"בשם  הרא




 


     


 
     

)צינור פירוש  
)  לון  דבר  אחד  הםמרזב  וסי


)    גומאפירוש(





 





 



 


