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הגה :

ויש  מתירין  השכר  בדיעבד  אפילו  לא  התנו  וחלקו 

. )ב"ז  ורבינו  ירוחם  חלק  י"ש  פרק  קמא  דע"הרא(סתם  

ונראה  לי  דבהפסד  גדול  יש  לסמוך  עלייהו  ויש 

אומרים  שכל  זה  לא  מיירי  אלא  בשותפות  שכל 

אבל  כששניהם ,  )בית  יוסף(אחד  עוסק  ביומו  

עוסקים  ביחד  כל  ימי  החול  ובשבת  עסק  האינו 

בדו  מותר  לחלוק  עמו  כל  השכר  דאינו יהודי  ל

יהודי  אדעתיה  דנפשיה  קא  עביד  ואין  הישראל 

נהנה  במלאכתו  בשבת  כיון  שאין  המלאכה  מוטלת 

עליו  לעשות  ומכל  מקום  לא  יטול  שכר  שבת  אלא 

ן  סוף  פרק  כל  כתבי  וסוף "ר(בהבלעה  עם  שאר  הימים  

 :)ז"פרק קמא דע



 











ואם  ירצה :  הגה

להשכיר  לאינו  יהודי  חלקו  בשבת  או  לשכרו 

ד "בקבולת  שרי  וכמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימן  רמ

לענין  מכס  ומטבע  דשרי  וכל  שכן  כאן  דשרי  עם 

 :שותפות אינו יהודי

     



    


ודוקא  בכי  האי  גוונא  שהאינו  יהודי :  הגה

  עם  המעות  אבל  אם  כל  אחד נושא  ונותן  לחוד

עוסק  ביומו  וישראל  צריך  לעסוק  נגד  מה  שעוסק 

. )בית  יוסף  בשם  גאון(האינו  יהודי  בשבת  אסור  

וישראל  שיש  לו  משכון  מן  האינו  יהודי  עיין  לקמן 

 :' וג'ה סעיף ב"סימן שכ
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הגה :

וכן  עיקר  כסברא  האחרונה  ומותר  להשאיל  לו 

ק  ותוספות  פרק  קמא "  וסמג"טור  וסמ(בערב  שבת  

  אף  על  גב  שמתנה  שהאינו  יהודי  יחזור )דשבת

וישאיל  לו  ולא  אמרינן  בכי  האי  גוונא  דהוי 

 :)'הגהות מיימוני פרק ו(כשכירות 






 




אבל  יכול :  הגה

להשכירה  או  להשאילה  ולהתנות  שיחזירנה  לו 

קודם  השבת  אבל  לא  מהני  אם  מתנה  עם  האינו 

ודי  נאמן  על יהודי  שתנוח  בשבת  כי  אין  האינו  יה

.  )ת  ומרדכי  פרק  קמא  דשבת"ג  וסה"סמ(כך  





ואם  רוצה  יכול :  הגה

  אדם  כדין  שאר  הפקר   בני'להפקירה  לפני  ג

ואפילו  הכי  אין  שום  אדם  יכול  לזכות  בה  דודאי 

אין  כוונתו  רק  כדי  להפקיע  מעליו  איסור  שבת 

ודוקא  בשבת  אבל  ביום  טוב  אין  אדם .  )טור(

בית  יוסף  סימן (מצווה  על  שביתת  בהמתו  ביום  טוב  

 :)ה בשם שבלי הלקט"ש








)ועיין למטה בסימן זה:( 
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