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דיני  השאלה  והשכרה  לאינו   –המשך  סימן  רמו  

 בתיהודי בש
   









     



   

) פירוש  אפו  תהא  קאי  כלומר

)  א  לך  פרעון  אלא  מזהלא  יה
)פירוש  משכון  בלשון  ישמעאל  רהן (








     

וכל  צדדי  היתרים  אלו :  הגה

הלכתא  נינהו  ויכול  לעשות  איזה  מהן  שירצה 

ואפילו  אם  הבהמה  כולה  של  ישראל  דינו  כאילו 

היתה  בשותפות  האינו  יהודי  רק  שיפרסם  שעשה 

 :דרך היתר
–

 





) פירוש  איש  ידוע

שכל  כתב  אליו  יובל  והוא  משלחן  למי  ששלוח 

)  אליו



ויש :  הגה

מתירין  אפילו  לא  קצץ  ואפילו  לא  קביע  בי  דואר 

  ויש )טור(  או  קודם  לכן  'במתא  אם  משלחו  ביום  ה

 :לסמוך עלייהו אם צריכים לכך







 
      




 






ויש  חולקים  וסבירא  להו :  הגה

דכל  שעושה  בחנם  אסור  וטוב  להחמיר  אבל 

  יהודי  מתחיל  עם  הישראל  לומר במקום  שהאינו

שילך  לו  בחנם  ודאי  דעתו  על  הטובה  שיקבל  ממנו 

 :)בית יוסף(ושרי 


 


ומיהו :  הגה

ת  אגרת  יש  מתירין  כמו אם  לא  שכרו  רק  לשליחו

 :'ד סעיף ה"שנתבאר לעיל סימן רמ

–
 






אבל  קודם  שלשה :  הגה

ימים  שרי  אפילו  בספינה  שמושכים  אותה  על  ידי 

ק "מהרי(  טפחים  'בהמות  ואפילו  אין  בגובה  המים  י

  ואפילו  במקום  שיצטרך  הישראל )ה"שורש  מ

לעשות  אחר  כך  מלאכה  בשבת  להוליך  הספינה 

.  )ב"ש  סימן  קנ"ריב(






 









     
    

)לצאת  חוץ  לתחום (

   וכן  בספינה :  גהה

שיצטרך  הישראל  לבוא  לידי  מלאכה  בשבת  אסור 

ליכנס  בה  שלשה  ימים  קודם  השבת  אפילו  הם 

ש  סימן "ריב(נהרות  הנובעים  והיא  למעלה  מעשרה  

אבל  אין  איסור  במה  שהבהמות .  )ק"ב  מהרי"קנ

מושכות  הספינה  בשפת  הנהר  ולא  דמי  להליכה 

 :)ק"מהרי(בקרון שאסור 





ויש :  הגה

אומרים  דאפילו  יצא  מן  הספינה  שרי  דמאחר 

שקנה  בה  שביתה  מערב  שבת  מותר  אחר  כך  ליכנס 

בה  בשבת  ולהפליג  ויש  אומרים  שעושין  קידוש 

ים  לביתם  ולנים  שם  ולמחר בספינה  ואחר  כך  חוזר

חוזרין  לספינה  ומפליגין  וכן  נהגו  בקצת  מקומות 

א "ז  ק"ש  סימן  י"ן  פרק  קמא  דשבת  וריב"ר(ואין  למחות  

 :ד"ט ות" ועיין לקמן סימן של)ב"קנ
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