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ח"מרצט"מוכרלקמן.ג"מקו"ט,קא'.סש"ריבמה .ישע

,שםז"שריבץמד .ה"ימקד"סקשבתתימצתראהמז

.שםש"ב'וררזיהמח סלקמןראהמט

.מחצהעלמחצהן'לענ,'םרעי" .ראיוניםמ"מ.קג"מיסף'זכרודוראה

נו.רב.רבנןתנוה"דא,ט.שבתן"ברהובאן"רמבנ
"נ,מ~.ריבת"שו.(א"מע,קא)ה"הב'נתברוהב' .ירעיהףה"די"ב,קוב"ום

.ג"ושא"סרמר"סל.כדלענא

'הקריראה.א"מרעו"מ,."םרגב"סכדלקמןוב עד"חהלכית

.ב,לה' מש"ב'רגג

תהלהיראה,א"סרוב"מלקמןיראה..ח'" ,ן"בהרימשמעה"רמקיאהטהורהמנירה,א"סקלרור

ן'לענ.ימיעתח"רריש'למ)א,ט.שבתבריתאנד .לעשותשיצמקולעניןעתו.וםה"רזלפדנטתחושה

,הנכרימלאכתן'לענימותתון"הרמברוש.ילפ,מלאכית ,(שבתעונגן.לענעתו.וםף".הרלפירושא"סוכדלעיל

,גק"מרבההי'אל.שם."בבהובא,קא,ץ"םש-ריח

םלקמןיראה.שבתעונגלעניןא"מדלעיל~
א"וקוב".

גםאלוחששותלרדיתמציהשנמקיםאפישר'כ,הק"מ מחמתדקהואבשבתיהחעהט.בשבתכמפינהכשנכנם

,ט"סדלקמןשטגדרת



מטרמחשבתהלכות

מפנישבתלחללכ"אחשיצמרךאףמצוהלדברכשהולךחכמיםגירולאבהיתר
.נפשפיקוח
חששאויהיהכשלא,.נכנרילךולאשישנותהנכריעםיפסיקלכתהלהמקוסומכל
:")כלוםבכךאיןבדברמכנהחשששאיןאףוילךישבותלאכ"אחואםבדברמכנה

מדברישבותאיסוראלאבושאיןבדבראפילומצוהלצורךשבתלחללאבלח
אםלפיכך"1"שבמימןש"כמדשבותשבותהואכןאםאלאהתירולאמופרים

לואמורבשבתלתחוםחוץעמהםילךולאמהספינהכשיצאמכנהחשששםאין
שהולךפ"אעטפחים'סילמטהמהלכתהיאאם"נשנתגםעמהםלילךבהלהפליג
:"השבתשלפניימים'גקודםלתוכהנכנסכ"אאלא")מצוהלדבר

אפילו"מצוחןלדברשהולךפ"אעעצמהןבשבתבספינהליכנםלואמוריכןמן
מהלכתהיאואפילו]התחומןלתוךלילךואפילומפחים"מלמעלהמהלכת

אלאכללמהלכתאינהאפילובשבתבמפינהכללליכנםשאמרולפינ"נכריםבשביל
ושםצףעצמוהואכאילושנראהלפיי"מ"של'בסישיתבארכמוהמיםפניעלצפה
שיימיןישלחביתיעשהשמאגוירהמשוםבשבתלשוםואמור"המימןפניעל

.חביתןעלבמיםלשומעצמןאתשמלמדין
גורולאכשםונראהבשבתגםשהולכתפ"אעשבתמערבלספינהכשנכנסאבל

לתוכהכנימתוי"עשםהואשמאליון"בשבתכלוםעושהאינושהואכיון"ןחכמים
היאאםאפלוולפיכךלשיימיןשלחביתלעשותאפילוהיתרשעתשהיאשבתמערב
ומכל"שבתלמערבלתוכהשנכנסכיוןכלוםבכךאיןעצמובשבתמהיבשהמפלגת
11שבכנימהלפי]בשבתילתוכהלחוורלואמורליבשהממנהיצא(י)אםמקום

.ע4שםמשוםאימרבהיששבשבת

דהיינושבתמערבשביתהבהקנהאםבשבתולהפליגבתוכהליכנממתיריןליויש
השבתכנימתשבתחלתדכיון"שחשכהלערהשמשותביןמתחלתבתוכהשהיה

אחרוןקונטרס

רישבהדיאכדאיתאלסמיכהמסמילהלצאתמותרממנהיצאלאאםבל"נדסטנהיצא(ד)

.(ל"הנהפירישיםלכל)'כרבששבתבריתאנה לענא"מיכרלעיל

,שבתעיטן' .נ.מעיףנו

לענין,הלכהה"מרא~מן'עיריב'בתים'"רראהגז במפינהז"וער.(אמוררד.ללודאפשרכיין)קרין

ה'אל.בק"משבתעילתראהל:,מכנה.בלרד.לכשאפשר ,ם.וציונמ"מ.בק"מלרירתהלהןנק"מזיטא
ולא)לחמ4א"פשם~.רא,א,ט'שבתף-רינח אםהחלוק.שםנתבאר

,('כימכנההששש' ינתבאר.ידה'הריףגםשבזה,מהשרשמהריקגט

,גק"מסיףא"נקילעיל "ר,ב,קלםשבתסי

ה"רא,מגעירובין'בתוםא"יריצב' .שלט"םמיףסיר.ג"מר"פשםש"רא,הלנה

בטורהובא,מגלןברחשהמידיהב"עההלג-ה]א"ס ס

.ח"מק[תריוג"סא"מ.ו"טשםע"שו,הריר" .י,משםלמן)

ש"ורא'תים.גין'מפלאיןה"דא,טשבתתומפיתמב עדוב

.שםן'

ש"ירא'ובתום.ב,קלטשבתבגמראר"מדבוהסיג ע
.שםן.ריב' .'מעיףסיד

כאןאיר,שםש-רא,שםעירובין'בתוסא"צב'רסרה ובם

,אמר'"ורה"דח"ב.שלט" .א"סשלט"םיכדלקמן,ב,לוביצהסרו

,שםוכדלקמן.חמתה"רשם'"רשפיז .ראשח
.אמר'"יררביניש"ומה"די.]לפירוששם~ טממעם.)הלכהה"דאמעעירובין'בתוםם"רשבט,ס

שבזהאלא,לתחוםחוץבשבתבה-,לימיתרזה כייתל"קחלא
.ומם.יצמ"מיראה.(ג"ושה"סכמלעיל,ה' עראהע

,ד.40פחמאבן~ ,ג"מע"שו,ב'"מכבכללש"הראת"שיעא עב

,שםש"הראשיית.שםבעירוביןש-זרא'בתוס'"ר

.שטע"שי ,."מקא"מעג

.ג"מא"רמ.בטורהיבא,א"פשבת'הלג-ה]עד המע,במקכרלקמןעה

,נ"ישף'



רמחשבתהלכותע

ביבשההרבהושההכ"אחממנהשיצאואףכביתווהיאנעשיתבתוכהשביתתוהיתה
מפינהלאותהלחוורשינהררקשבספינהשביתתוב1ההפסידלאשמלילןואפילו
ואין"מקומותבקצתהמנהגנתפשמוכןפאחרתלספינהיכנסולאשניתהנחשקנה
.שיסמכומיעללהםשישכיוןהראשונהכמבראשהעיקראף]בידםלמחות
עירלתוךנכנסהאפילוליבשהלצאתאמוריםלתחוםחוץשהפליגהלאחרמקוםומכל

."]ח"ת'בסיש"כמלדירהחומההמוקפת
כדיקידושיולעשות]נרותישםולהדליקבספינהשלחןלמדרעודנוהגיןויש

.ביוםלמחרבהכשיפליגואותםיחשדוולאי]שביתהבהשקנולכלשיתפרסם
יצאוולאשתחשךעדהשמשותביןכלבמפינהשםשישבולהזהרצריכיםמקוםומכל
שמאמפקישהשמשותשבביןורגערגעשבכל"השמשותיביןבאמצעכללממנה
:שנתבארכמובמפינהלהיותצריךהלילהתחלתשלוברגע,]הלילהתחלתהוא

ואףהכנהמשוםב1הואין"שביתהבולקנותיכולשבתבערבמ"יוחלאםואפילוי
בערבשביתהקנהאםוכןשלאחריולשבתמועלתאינהמ"יובערבשביתהקנהאם
שלהשמשותבביןשביתהולקנותלחזורוצריךהשבתשאחרמ"ליומועלתאינהשבת

ראששלמוביםימים'בבאבלגליותשלמוכיםימים'כבהדיןוכןמ"ליושבתמוצאי
"בם1הכלשיתבארכמוהשנימ"ליואףהראשוןמ"יובערבשקנהבשביתהדיהשנה
:"]תמס

'סילמעלהומהלכתנכריםבשבילהולכתוהספינהבנהרכשמפליג1היכליא

.ן]מפחים
דומהואינוכלומןבכךאיןהנהרבשפתהמהלכיםבהמותי"עאותהמוליכיםאםואף

יחתוךשמאגורההתחוםבתוךאפילובולהלךשאמורבהמותאותושמוליכיםלקרון
אצלהואקרובבקרוןשהיושבלפי"הי"ש'במיש"כמהבהמותבהלהנהיגנמורה

אחרוןקונמרם

הרבלדעתהיינו"]ט"של'סיסוףא"רמש"ומ.ןלספינהמספינהבקופץן"דעירוביןר"פ
.נ]אחרתבספינהאסורלכןכביתול"דהמשוםאלאהיתר,ואיכשיצאדמיירי]]ר"בהו

_שם'אשרהנהיתעז ק"משלם'סיא-מעת

.רק"סאחרוןקונטרסוראה,ג' ה"דשםשבת.ן"ר.שםן'ריב'עש"יברא'בתוםהובאעט

ימנה.תחילייםלענין)קננ"מש"ריב,ן'נוהגולפיכך ,(ג"כהשללדינוגם,למד

,ג"מא-רתפ מעפא

,ג"ושזף' .שםש"יריבן-ר.שםן.ריב.עש"ירא'תיםפב

.שםא"רמפג ,יבק"סא"מ,שםי-ךפד

,(תחומיםאיסורכשישרקדאסור)ם,מבסט .כ,כןדףח"אוהדבירפתחראהע
,יגק"סעא

היבא.אפשראיה"רג"מד"תעירובין'אשרהגהיתפה ש"ימה"די"בב

,ב'ק"סא-ת.ג"בהביטםרביני ,מץתה"םלקמןיראה

,ת"רבשםמפקה"רשם'תים,ב,לדשבתראהפד סילקמן

.וציוניהמ"מוראה,ג"משצג' סלקמןשיתבארבאופן,הינ,.א'ק"ס,סא-מפו

מ"ש" ,'"ם

וסייעסיריראה,נו'ד.להגזעלאר"בשועזה"םפח .םלקמן,אק"סשםא"מ,א"סשם
.ד"םתר' .ה"סל'כדלע,מים''נתוךאמורהכידבלאופט

.ב"מא"רמ,מהשורשק-תהריצ מעצא

"
.בג

.ג"מעם ברשכמבוארעג

ומאויר:מקופץנמיאיה"דשםי" .בפניםלקמןה"וכ.שסחלאזושלמחיצותיה



עארמחשבתהלכות

הוארחוקבספינההיושבאבלהבהמותמנהיגהואשלפעמיםהואוררךהבהמות
דרכוואיןארוכיםחבליםי"עהמפינהאתומוליכיםהנהרבשפתהמהלכותמבהמות
:]'אותןלהנהיגלעולם

י"עבשבתאפילואו(")שבתמערב)המלוחיםבימיםאףלהפליגשנהגויבמקום:יב
פנילראותאולמחורהאלאלמיולהולכיםאינםאם()שבתימערבשביתהקניית
למחורההולךשהארםמהשכל"שאומרןמישישלפיבירמיילמחותאיןחביריהם
הכלחשובהבירופנילראותשהולךאו,ןלהרוחהלמחורהוהולךמזונותלוישאפילו
לעניןמצוהדבר

~
מעונגשיתנשלפ"אעהשנתלפסימים'גנתוךלהפליגלישמיתרה

ואינונפשפקוחמפניבעצמוגמורהמלאכהלעשותשיצמרךשאפשראףוגםשבת
:~בלברןלמייל(,)שהולךמיאלאהרשותרברחשוב

לאהמכנהמפניכישבתלחללצריכיםשהםיודעיםוהכלבמדברכשייראהיוצאיםיכ
מטעם"השבתןלפניימים'גתוךלצאתאמוריםבשבתבמרברלברםלעכביוכלו
אםשאןשראל'לארןלעלותכגוןמצוהלהברהולכיםכ"אאלא"למעלסןשנתבאר

אחרוןקונטרס

"]משנההמגידכתבווכן)שביתהקנייתבלאאףשהתירז]ח"ברלבעייןנראפילואו(ה)
ידיעלאבל,להקלראיןן]א"המכתבזהועל,("7"מהריבשם"משהודרכין]י"וב
ולכךלהוחשבינןמצוהדלדברכיון,שבתמבערביותרבשבתלמחותלןמנאשביתהקניית

מחללואינויציאתושבשעתכיוןמצוהלדברגזרולאלחללויצטרךאםאףוכן,מעונגפטורים
:לביתוכנכנכל"דהג"לבה~א"המש"מלפיובפרט.למחותליהמנאבשבתאףכ"א,כלל

בשבתלהפליגלענין]הלוייי"דרהאדכתב"~ט"של'כיכוףא"מעייןנךבלבדלמייל(ו)

שכלת"מרדמשמע,ע"צת"רלדעתלאכורכוונתואם)~כאןאבל.שביתהקנייתבלא

להרויחדהאועוד.בפשיטותזרועתבאורכתבוכן.הרשותדברמקרילאלטיילהולךשאינו

דהאועוד.משתכרבמהיודעאדםשאין"~שנהגומקום'בפכדאמרינןירויחאםיודעאינונמי ר
מלאכהלעשותאפילופכידאכפ7משוםשריודאיהמועדובחולי~המועדמחולן~להיליףת" דהמשוםהמועדלצורךשלאגמורה

לכפרש"וב,"~ז"ל,ת'כיא"מעייןהאבדדברכפ7ל" במועדולכבכ
שלאגמורהמלאכהלעשותאכורגוונאדבכהאי,ן~להרויחכשיצאאפילודשרי לצורך
:ע"וצז"ת7ל'כיעייןאכורהפר7מטיאואפילובעלמאהרווחהמשוםהמועד

.ג"ימיב".םתקנד"םישועטורוראה.שםא"רמ."הםוראה,א'ק"דשבתתיממת,מ"מקא"מ.שםק"מהריצב סא"מצו,ג"מכסיףשםלקמןגם

.שק" ,שםא"רמ,שםת"רצוהגזירותשארולענין.שטרת'גזן.לענ,מ"סכדלעלצג

,ח',ז'"םש-]רי,א,מ'דףשבתבהמאירה"חצח,הק"מא"קו..ראהל"הנ ,קנב,קא.ר"מא"רמ.ן"שהרמבצדעוהייה"דסוףי"בצד

,ד"םע"שי ,המעיףצטמימוניותהגהות.רנהרמזא"פבמרדההכא,ת-רצח

בסוףתיר,קצה"םה".ראב,לפ"סיקושיטאדפום

אחרוןלהנטרםם.נ,צי
לב'סיהלויישראלברבייעקברבית"שופבבכנסתהובא.כתבעודה"דכח,סית"שועד הגבהגדולה

.(חולהמנכרימעותלגבותכדישאוסר).יטק"ס.ובמש,י" .יטק"סא"פפג.ג"היל"פעה
.ג'סיב"חפד,מ"המבשם,ן"שהרמביודעוהויה"דסוףי"בעז .ב,נדפסדיםפה,גאותעז
,יואלרבינואביובשםקצה'סיה"ראביפו.ה"סלשרשעת .ד"סתקלא'סיע"ושוטור.א,ידק"מופזצדקמשפטת"שוכשםשםג"וככנה,יטק"סעט

.א"סקפח,ל,סיא"ח .זק"סתקלא,סיא"פפט,ט"סבפניםולעיל,יאק"ספ
,יגק"ספא



רמחשבתהלכותעב

לשבותעמהםיפסקוולכתחלהלצאתימותריםשבתבערבאפילושייראלהםנזדמנה

לתחוםחוץעמהםללכתיכוליםלשבותירצולאבמדברכשיהיוכ"אחואם"בשבתי

מפנימתיראאםאפילואורעותחיותמפנימתייראיםאםמילב"מייותראפילי יוכלולאממונויקחואםאוברגליוללכתיוכלולאבהמהממנויגזלושלאלסמים

אחדכלבקרירותימותכמעםהקורבזמןמלבושיויקחואםאובמדברעודלחיות
.]עמהם7לעךלוומותרנפשפיקוחנקראמאלו
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