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 במה בהמה יוצאת בשבת –ימן שה  סהמשך










 





 


 





 



   

 






 








 




     


    
     


   
    
     








      



     
  הבהמה  יוצאה  בקמיע :  הגה

מומחה  לבהמה  אבל  לא  בשאינה  מומחה  אף  על 
 'בית  יוסף  ורבינו  ירוחם  חלק  י(פי  שהיא  מומחה  לאדם  

 :)'ם פרק ב"ורמב










  : ואסור  לישב  על  קרון  שהאינו
יהודי  מנהיגו  בשבת  משום  שמשתמש  בבהמה  גם 

ש  ריש  פרק  מי "  והראתוספות(שלא  יחתוך  זמורה  

שהוציאוהו  ומרדכי  פרק  קמא  דשבת  והגהות  עירובין  ובית 

 :)ג"יוסף בשם סמ
     

     



ם דין  קירוד  בהמה  בשבת  כמו  ביו
ג "ועיין  לקמן  סימן  תק  ()  דביצה'מרדכי  פרק  ב(טוב  

 ):'סעיף ב
     

     



 


 
       





 


      




  : וכל  שכן  דאין  לחוש
שהרועה  יוציא  אותם  חוץ  לתחום  דהא  תחומין 

 :)הגהות מרדכי דקדושין(דרבנן 

–
 


 


     

והוא  הדין  דאסור  לטייל  למצוא :  הגה
דכי  סוף  פרק  מי מר(סוס  או  ספינה  או  קרון  לצאת  בו  

.  )שהחשיך




 
     

 


