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 במה בהמה יוצאת בשבת –המשך סימן שה 

     



  


 
    






    
   





 
)כמין  אוכף פירוש  

קטן  שמניחין  על  החמור  כל  היום  כולו  כדי 
)  שיתחמם




 
 

     
    







 





 
)כלי  של פירוש  

)  ערבה  קלופה  ומכוסה  בעור
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הגה :

לבהמה  אבל הבהמה  יוצאה  בקמיע  מומחה  

לא  בשאינה  מומחה  אף  על  פי  שהיא  מומחה 
ם  פרק "  ורמב'בית  יוסף  ורבינו  ירוחם  חלק  י(לאדם  

 :)'ב











  : ואסור  לישב  על  קרון  שהאינו  יהודי

מנהיגו  בשבת  משום  שמשתמש  בבהמה  גם 
ש  ריש  פרק  מי "תוספות  והרא(שלא  יחתוך  זמורה  

ין שהוציאוהו  ומרדכי  פרק  קמא  דשבת  והגהות  עירוב

 :)ג"ובית יוסף בשם סמ



    


 דין  קירוד  בהמה
 )  דביצה'מרדכי  פרק  ב(בשבת  כמו  ביום  טוב  

 ):'ג סעיף ב"ועיין לקמן סימן תק(



     



 



 


   



 









  : וכל  שכן  דאין  לחוש  שהרועה  יוציא

הגהות (אותם  חוץ  לתחום  דהא  תחומין  דרבנן  

 :)מרדכי דקדושין

–
 

    






והוא  הדין :  הגה

דאסור  לטייל  למצוא  סוס  או  ספינה  או  קרון 
.  )מרדכי  סוף  פרק  מי  שהחשיך(לצאת  בו  





    

 


 







     





  : ואם  אי  אפשר  לו  אלא  אם

כן  יזכיר  לו  סכום  מקח  מותר  בכל  ענין  דהא 
  ויש )'הגהות  מרדכי  פרק  ה(צרכי  מצוה  הוא  

ן "בית  יוסף  בשם  הר(אוסרים  בכל  ענין  וכן  עיקר  

  ופרק 'ומרדכי  פרק  כירה  והגהות  מיימוני  פרק  א

 :)ו"כ








    ) ואם  שכרו
לחודש  והתנה  לשלם  לו  כל  יום  כך  וכך  מקרי 

,  )ן  סוף  פרק  אף  על  פי"ר()  שכיר  יום
 


ואם  שכרו  לשנה  או :  הגה

 :)דברי עצמו(לחודש לכולי עלמא שרי 
     

    




יש :  הגה

אומרים  דבמקום  שנוהגין  ליתן  לקורא  בתורה 
מי  שברך  ונודר  לצדקה  או  לחזן דאסור בשבת 

  והמנהג  להקל  דהא )אור  זרוע(לפסוק  כמה  יתן  
 :מותר לפסוק צדקה







 



 

     



 




)ה"ועיין לקמן סימן שכ:( 
 







 


