
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 . יםספינות, רכבות ומטוס ד.. תחומים או ביטול עונג שבת ג.. גזירת שייטים או שמא ינהיג הספינהב. . בערב שבתבימות החול או הפלגה בספינה  .א

 . פסיקה עם העכו"ם ט.ה. מצו מה בכלל דבר ח.. חילול בשב ואל תעשה ז.. דרבנןאו  'דאואיסור  ו.. גורם לחלל שבת באונס ה.

 .כשמסתמא יגיע לפני שבת בערב שבתיציאה  .בי .הדין של הפלגה בימינו וכשישראל מנהיג הספינה .אי. הפלגה בשבתי. 

בזה בכמה ונדון  .בשבת שם הותלשכשיצטרך ברכבת  נסיעהו הפלגה בספינה ,סטיסה במטויש לדון בשאלה שכיחה בימינו, 
 .מלאכה(ב כרוך אינוהדבר כש)בשבת עצמה או   שבת במשך השבוע, בערבכשיוצא לדרכו  :אופנים

 בערב שבתל או חוה ותימבהפלגה בספינה א. 
 ,אבל לדבר מצוה שפיר דמי ,רשותלדבר ה ד"אאין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם לשבת ב )יט.( בשבתאיתא 

יום שהאיסור הוא מ (סי' רמח ס"ק ב) מ"אה]וכת'  .אומר אינו צריך שב"גר ,לשבות ואינו שובת דברי רבי "מופוסק עמו ע
 [.(ס"ק ד) מ"בהחמישי אסור, וכן הכריע יום שרק מ (שם) הגר"א, אולם דעת בשבוערביעי 

הולכת חוץ  'ש אפי""י בערויכנס בספינה מבעהמותר ללעולם דשפירש  רובין מג. ד"ה הלכה(י)ע בתוס'הובא  רשב"םב ועי'
אין דוהא  ,אמות ד'שלא יצא חוץ לספינה והספינה כולה כלתחום בשבת דספינה ממילא אזלא ואיהו לא מידי עביד ובלבד 

 , ע"כ. מותראבל לב"ה  "י,ש אלא בכדי שיעשו מבעו"אתיא כב"ש דלא שרו לעשות מלאכה בער ג"י,פחות מ מפליגין
שוכר כל הספינה שכל מלאכה הנעשית בה אינה נעשית הבישראל  האיסור הואש הרמב"ןבשם  ביאהה ת"ר אין( )שם ד" ר"ןוה

על שם הנכרי היא נעשית ולפיכך נוהגים עכשיו שמתכנסין לתוך המלאכה  ,אבל בספינה שרובה נכרים ,אלא בשבילו
  ע"כ. את הנרות לקנות שם שביתה, "ש ומסדרין שם שולחן ומדליקיןרהספינה מע

כת' שעל  (סוף שרש לה) מהרי"קה"ן. אבל במדברי הרהשמיט דבריו ו (שם) שו"עהו, רשב"םהכקיי"ל  דלא (שם)הב"י וכתב 
 בספינה שרובה (על סע' ג ד"ה וכן) הלכה הביאור. וכ"כ בשבת קצת מקומות ללכת בספינהבמומכים סהרמב"ן הרשב"ם ו

 .כמבואר להלן בטעם הדבר ונח'מער"ש הרשב"ם והרמב"ן ונקטו לאסור הפלגה  עלנים חלקו ושאושאר הר .נכרים
 גזירת שייטים או שמא ינהיג הספינהב. 

גזירה שמא יעשה חבית שאסור לשוט בשבת משום  הוא פלגההשאיסור הפירש ( רובין מג. ד"ה הלכהיע) תוס'בהובא  ר"י והנה
נה גזירה שמא ינהיג הספי ,ועוד טעם כתבו שם .(בשו"ע רסי' של"ט טושלאיסור  והובא) כדמוכח בש"ס שבת של שייטים

כי  יש היכר בדבר כילפני ג"י, דשרי הטעם לדעה זו ד רבינו ור"י(ד"ה ומ"ש  שם) ב"יהוביאר  .והוי כמוליכה ד' אמות בכרמלית
מו של טעחה ד ם(ש) המאיריו .שוב לא יעשה חבית של שייטין ולא ינהיג את הספינהוע"כ  ,פחות מג' ימיםב ליה לא שרינן

קודם שבת לא כי , "יטעמו של רשמיט שה ח"סי' רמ בשו"עועי'  .נח בתוכה ואין בה סרך שיטה כלל בספינה אדםכי ר"י 
להפליג בשבת עצמה פעמים מותר  'ועיי"ש שאפי וכמ"כ השמיט טעם השני הנ"ל. .(שם) בב"יכמבואר  אסרו משום שט

או"ח סי' ) בחלקת יעקבו הספינה נחשבת כביתו.באופן זה  ה"ג לא חיי' לגזרה של שט כיבאופן שקנה שביתה מער"ש דבכ

 נקט להקל בשעת הדחקו ,נו שפועלות ע"י מנוע וכדו' אינם בכלל הגזרה דלא דמי לשטכתב די"ל שספינות של ימי (קפה אות ב
 . ועי' עוד להלן לענין הפלגה בשבת עצמה., עיי"שאף ללא קנין שביתה

 או ביטול עונג שבת םתחומיג. 
אבל למעלה מי"ט  ,נגעו בה מים י' טפחים ומשום גזירת תחומיןאין בבזמן שגוששת כי  גיןיאין מפלש 'כת )שבת שם( ר"חוה

 . ם הכי נהגו להפליג בים הגדוללא גזרו ומשו

בטול מצות עונג שבת דכל ג' ימים הויא להו שינוי וסת כי בנסיעה יש וכתב שהוא משום זה טעם דחה  )שבת ז. ברי"ף( "ףריוה
 'וכת. העוסק במצוה פטור מן המצוהממצות עונג דטירי משום נענוע הספינה וכו' והיינו טעמא דלדבר מצוה שרי משום דפ

המגיד שלפי הרי"ף בנהרות הנובעים שאינו מצטער שרי. וכ"כ )שם אות ב(  ג"שלטוה (ערובין פ"ד סי' ג, ועי' )שבת סי' לח הרא"ש
סע' ב' שם  ו"עבשועי'  .(שם) הרמב"םסק רי"ף פהוכ .(שם) הטורוכן הביא  ,בשם הרמב"ם בתשובה )שבת פ"ל הי"ג(משנה 

 .(המובא להלן ' הביא טעמו של הרז"הד 'בסעו) הר"ח וטעם הרי"ףטעם להלכה הביא ש
 ע"פקודם השבת א "יכל שנכנס בספינה גכי טעמא דאיסור תחומין  ל"לא סהרי"ף פירש שש (השרש מ) במהרי"קועי' 

ומסתמא לא  "ט"ם שאוסר באין בהם יבת הרמבהשיג עליו מתשו( שם) ב"יהו .שרי ט"שהספינה הולכת במים שאין בהם י
נכנס בתוכה קודם כי  ,האריך להוכיח כהמהרי"ק (אות ה) ב"חהאבל , (על סע' א) א"בביאור הגרהוא וכן . רבוהרי"ף על פליג 

בפחות מי' אין איסור תחומין במים  'לעולם אפיע"כ ו, וץ לתחום מלאכה הנעשית מאליה היאשבת והילוך הספינה ח
בכה"ג כי יצא דשרי  )ס"ק ז( המ"בו (שם) הט"ז וארביובמפליג ג"י לפני שבת.  )סע' א( הרמ"אפסק  ןוכ , ע"כ.שלהרי"ף והרא"

 והביאו ,אף שישראל עצמו יעשה חילול בכה"גהפליג ל( ויבואר להלן)ד'  'ממה דמתירין בסע (אות ד) ר"הא הוכיחכן ו. רתבהי
  ."א סס"ק ד(א) ג"בפמ מדבריו הנ"ל. ועי' שהב"י חזר בו)ס"ק ד(  צבי בנחלועי'  .(ס"ק א) ב"המ

 יםמטוס, רכבות וספינותד. 
וכן ספנים של הספינה  הנענועהאניות מובנות באופן מיוחד ע"מ למעט  טעמו של הרי"ף כי ככ"שייך לא בזמננו ש לומרויש 

ד"ה  שבת שם) מאיריב . וכעין זה מצינוכ"כ נענועל אין חשש בדר"כשבמטוס י"ל לענין טיסה וכן מקצועים מוליכים אותה, 

 (שם) המור וקציעהוכן  .)ח"ד סי' עז( ז"רדבה "כ. וכ"שרשאי להפליג בער צער כ"כ ואין לכיון שמי שהורגל בכך ש כת'ש שמועה(
שבת בשבת ח"א הל' ) ל"הגריש"א זצעונג שבת. וכן דעת  י הרוח אין בהם משום ביטול"שספינות שהם ע"י ספנים ולא ענקט 

 ,במטוסטיסה אף בלהחמיר  (חוט שני ח"א פ"ח ס"ק א) א"שליט ק"הגרנדעת שבכל אופן קשה לו הנסיעה. ולמי פרט  (9פ"ב הגה 
 מוכרחים. ינםאדבריהם נראה שו .(במטוס לענין טיסה) (טאות  אכח"א סי' )"א ציוה (קו אות טז 'ח"ב סי)י "המנח "ככו

ספינה כי מספינה,  מטוסזה חמור בשכת'  (יג-שם אותיות יא) בצי"או, ל הר"חשטעמו  ש לדון אם שייך בטיסהיאלא דכאתי 
מעשרה דהו"ל ספק דרבנן  לינן בה כשהולכת למעלהי, ולכן מקלכו"ע 'שם אין בכלל איסור תחומין דאוהולכת על המים ש

, ולכן כשטס 'איסור תחומין של י"ב מיל דאו ששםעל פני היבשה משטס  מטוסמשא"כ ב ,(ת"ד 'או"ח סי)עי'  ולקולא
לקולא, לשיטות דרבנן ספק שהוא  מטוסגם בש י"לבאמת כתב ששועיי"ש ולחומרא.  'פק דאולמעלה מעשרה הו"ל ס

הרמב"ן משמע שמקילין דוקא שמ', אלא לנו בכלל איסור תחומין דאובזה"ז אין לנו רה"ר. דממילא לפי"ז אין שהסוברים 
  .(שם אות טז) במנח"י מש"כ בזה ועי', ע"כ. ינו דומה כלל לדגלי מדברבמים משום דא

, משום לטוס במטוס ער"ש לא שייך לאסור מטעם זה שאסר משום גזרת השייטים לר"יששכת'  אות יד(שם )בצי"א עוד  'עיו
ולא  ,הגזירה היא על עצם השיטה ואסרו בספינה משום דהו"ל ג"כ כשטועוד ד דחבית של שייטין יכול כל אדם לעשות,

  ., ע"כולבעל מלאכה המומחה לכך המטוס , ומה שעלול להתקלקל זה שייך לבעלמטוסכ"ז ב שייך
שאסור לנסוע ברכבת כי יש בזה משום איסור תחומין,  (ז)ליקוטים סי' צ החת"ס ע"פ האריך לאסור טיסה בשבת )שם( ובמנח"י

ע"כ אסור אף אם עולה ג"י קודם שבת, יש איסור תחומין, ומ ברוחב ד"ט ואף לסוברים שלמעלה מי"ט אין תחומין, מ"
לולי הטעם של תחומין יש לאסור מחמת שגופו מתנדנד בנסיעה יש בזה משום ביטול "למען ינוח" לפי דעת הרמב"ן ו

ומשום הא דלמען  ,בהיתר צאושישאין חשש תחומין כ ע"פ הכרעת המ"ב ודעימיה בפירושו עה"ת. אלא שיש לעיין בדבריו
)וה"ה לכאו'  של ימינו ברכבות סוברים כוותיה,ף לאעוד , וק'כמו שבארנו בס"ד בגליון  על הרמב"ן חולקים מצינוינוח 

  ועי' עוד להלן. .)או"ח סי' נח(מהרי"א בעי' ו שייך טעם זה.לא  לכאו' ששקטות הם (כנ"ל במטוס
 אונסחלל שבת בל גורם. ה
קודם  "יוהיינו משום דכולהו מקום סכנה הוא וכל גאמאי אסרינן הפלגה בספינה ער"ש, טעם אחר  מבואר )שם( רז"הבו

"נ וה"ה להפריש במדברות וכל ו' כמתנה לדחות את השבת מפני שאין דבר שעומד בפני פקאלשבת קמי שבתא מקרי ונר
יון שהם לת השבוע כיכל שיוצא מתחשוביאר  (ז)סי' י ריב"שה איהבוכן מקום סכנה שאדם עתיד לחלל בו את השבת, ע"כ. 

אסור שאלו הימים מתיחסים  ד'אבל היוצא מיום  ,מנע מלצאת מחמת שבת הבאיאין לו להימים המיחסין לשבת שעבר 
   .ד( 'סע) השו"עוכן פסק  .'כמתנה לחלל את השבת לכתח 'לשבת הבא וא"כ נר

להקל ואין  ,כי משום דבר מצוה התירו לו להכנס בודאי חלול שבתד ,דחה דברי הרז"ה )ח"ד סי' אלף קמט )עז(( הרדב"זאולם 
 .ס"ק יד() מ"אהו )ח"ב סי' נג( המהריב"ל. וכן דעת בדבר שכבר נהגו בו איסור
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אמר ר' אלעזר לעולם יסדר  )קיט:(  בשבתאיתא  -א 
אדם שולחנו בע"ש אע"פ שאינו צריך אלא לכזית.  
ואמר ר' חנינא לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי  

 שבת אע"פ שאינו צריך אלא לכזית.
מסדר אדם שולחנו   - )פ"ל מהל' שבת ה"ה( רמב"םהוכ"כ 

בע"ש ואע"פ שאינו צריך אלא לכזית. וכן מסדר  
שולחנו במוצאי שבת ואע"פ שאינו צריך אלא לכזית.  

 כדי לכבדו בכניסתו וביציאתו.
דיני  הזכירו דברי ר' חנינא אחר  שו"עוהטור וה

דלעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי   )סי' ש'( הבדלה
אלא   שבת כדי ללוות את השבת אפי' אינו צריך

 לכזית.  
דפת דוקא כמו בערב  )בהגהותיו לשו"ע שם(  הגר"אוביאר 

 שבת, דמימרא דר"א ור"ח כהדדי איתמר בגמ'.
ומפשטות דברי הגמ' נראה דסעודה זו היא חיוב גמור  

 כדינא דר' אלעזר גבי ערב שבת, וכמ"ש הגר"א.
כתב דא"צ להקדים סעודה ג'  )סי' ש' ס"ג(  הגר"זאולם 

ודה רביעית כראוי, שסעודה זו  בשביל שיאכלו סע
 אינה חובה כ"כ אלא מצוה מן המובחר.

ודע דמ"מ סעודה זו   -)ס"ק ב'(  המשנ"בוכיוצ"ב כתב 
אינה חובה עליו כמו השלוש סעודות של שבת דשם  
אסמכוהו אקרא וזהו רק מצוה בעלמא, ונפק"מ  

)שם ס"ק ט'(   ובשה"צהיכא דאינו יכול לקיים כולם. 

כא דיש לו בשר או דגים וכדו'  כתב נפק"מ עוד הי
 ליפות בהן יותר את השלש סעודות. בצמצום  מוטב

דכ"כ בגר"ז, מ"מ  )ס"ק ח'(  בשה"צאולם אף שציין 
שינה מעט מלשון הגר"ז וכתב דאינה חובה כ"כ כג' 
סעודות, ולא כתב דאינה חובה כלל והוי רק מצוה מן  

איכא. וכן   המובחר. ונראה מדבריו דאיזה חיוב מיהא
היכא דאינו יכול  נראה ממה דהוצרך לבאר דנפ"ק 

לקיים כולם, או לענין בשר ודגים, ולא כתב כפשוטם  
 של דברים דנפ"ק דאינו מחוייב בה.    

דמשמע בגמ' דיקבע  )שם ס"ק ב'( משנ"ב וכתב עוד ה
סעודה זו על הפת לכתחילה כמו בשאר סעודות שבת,  

יקימנה במזונות   ואם אין לו או שחושש לאכילה גסה
 או עכ"פ בפירות.

כתב להר"ר משה  "תדר)שבת שצ"ז( המרדכי כתב  -ב 
מפונטיז"א דנשים חייבות בשלש סעודות אע"ג דהוי  
מצוות עשה שהזמן גרמא, דאף הם היו באותו הנס  

 דלחם משנה, והן חייבות לבצוע על שתי ככרות.
  אחר שהביא דברי ר"ת דנשים)שבת קיז:(  הרמב"ןו

חייבות בג' סעודות, כתב דא"צ לטעמו, שבכל מעשה  
 שבת איש ואשה שווין.

, שבכל  דר"ת לטעמו א"צ צורךד )שבת מד.( הר"ן וכ"כ
)ברכות כ:(  איש ואשה שווים כדילפינן מעשה שבת 

מזכור ושמור את שישנו בשמירה ישנו בזכירה, ובכלל  
   זה הוו כל חיובי שבת.

הגמ' דמדברי כתב )סו"ס צ"ג( ובשיבולי הלקט 
גבי המשרה את אשתו על ידי שליש,  )סד:( בות ותבכ

מוכח דנשים חייבות בשלש סעודות. ותימה דהרי היא  
מצות עשה שהזמן גרמא וכל מצוות עשה שהזמן 
גרמא נשים פטורות. ונראה בעיני שעל כולם הוא  
אומר אכלוהו היום וגו' ובין אנשים ובין נשים נתרבו  

דכתב )סי' קי"ד בהג"ה(  לך שלמה באלף]ועיין  באכילה זו
הגרש"ק זצ"ל דטעמא דשיבולי הלקט אינו הטעם  

   .  הנזכר בר"ת ע"ש[
)סי' רצ"א ס"ו(   מחברהפסק  וכדברי הראשונים הנזכרים

)ס"ק  במג"א וע"ש חייבות בסעודה שלישית.  דנשים

  הט"זדהביא הטעם הנזכר ברמב"ן ובר"ן. ואילו י"א( 
  עוע" בשיבולי הלקט. הביא הטעם הנזכר)ס"ק ו'( 
הנזכרים  ' הטעמים דהביא את ג)ס"ק כו"(  במשנ"ב

   .בראשונים

איתא טעם  )חלק השו"ת סי' ע' אות ד'(  לר"ת הישר]ובספר 
נוסף דחייבות הנשים בג' סעודות, דמצוה עשה דרבנן  

 
 בס"ד    

 



 

 
 ,שדוקא כשודאי עומד לחללמשמע ו שיצטרך לחלל שבת. בודאישאפי' מיום ראשון אסור אם יודע  )ס"ק כו( במ"בפסק וכן 

דהיינו כי אף למחמירים אין בכל זה אלא איסור דרבנן )כמבואר  )ח"ב סי' רה ד"ה והנה( בשבט הלוי. וביאר ספק שריבאבל 
 .לא דרבנןאם עתיד לעשות מלאכה  אבל ,דאו' מלאכה כשעתיד לעבור עלדוקא אסור "ה שומבואר מהבא ו"כ. וכמלהלן(

  .)ח"ב פט"ז אות ה( אור לציוןוה ד"ה ובאמת( שם) השבט הלוידעת וכן . ה"רזהנקט כ )לבעל הצי"א( ובשביתת הים
 )למחמירים לעיל( חילול בשב ואל תעשה. ו
, אבל היכן שהחלול הוא "ידים"דוקא היכן שמכניס א"ע לחלל את השבת בשס"ל להחמיר  (ד"ה ופוסקשם ) "הביאובמדויק ו

עושה בקום ועשה נר' כי כש )כתבות אות יג( עוריםבקובץ ש חילק וכן. (שם) בשבט הלוי הואאפשר דמודה דשרי. וכן  וא"תבש
  .לית לן בה אבל היכן שאינו עושה מעשה ,כמתנה לחלל שבת

 דרבנןאו  דאורייתאאיסור . ז
 )סי' קא( הריב"ש. וכן נקט משמע שהוא איסור דרבנןנר' כמתנה לדחות את השבת שאסור כי שכתב  )שם( רז"הה מלשוןו
 .נו אלא מדרבנןאי למחמיריםשאפי'  'כת )יו"ד סי' צב ד"ה ומ"מ( צ"צהו .ס"ק לג(שם ) במ"ב משמע. וכן אין זה אלא גזרת הרואיןד

ם שבת אבה נים הנ"לושאהר יצא לתלות מח'שוב ו ,()סי' כג בקובץ הערות נקט וכן .ד"ה והנה עיינתי( שם) בשבט הלוי 'וכדרכו כת
 .ס"ק ב( שם) הישועות יעקבתלה פלוגתתם בזה  וכבר. ה או דחויה בפני פקו"נהותר

אפשר שהוא שלבד לפירוש הרי"ף אע"כ דין דרבנן הוא, אין לחלק בין קודם לאחר ג' ודאי  דמה"ת 'כת )או"ח סי' קכז( ובאג"מ
רביעי כדי שלא אלא בשלא היו משמשין לח:( ) דהנב דלא נהגינן כחסידים הראשוניםמהא  כן מוכחכתב ששועיי"ש ]. דאו'

 [., עיי"שלאידך גיסאשמשם איכא ראיה ' כת (שם) בשאילת יעב"ץאולם  יצטרכו לחלל שבת.
 מה בכלל דבר מצוה. ח
ראה  )ל:( קדושיןבכדאמרינן  הלענין זחורה חשיב דבר מצוה סלצאת ל 'אפי 'שכתב בשם ר"ת דלכאו)סי' רנח(  במרדכיעיין ו

[ וגם אם הולך ית חייהם ]ופירוש שיחיו מהאומנותוהודעת להם את הדרך זה בכט:( )ב"מ בחיים זו אומנות ואמרינן 
נקט שדבר מצוה )ססי' ס( הראב"ן   אבל להתראות פנים לחבירו חשיב דבר מצוה אך אם הולך לטייל זהו דבר הרשות, ע"כ.

 והרמ"אה דברי ר"ת. דח)שם(  ב"יוה "נ אבל לסחורה דבר הרשות הוא.ופקושו לפקח על עסקי רבים וכל דבר שיש בהן ריפ

יש לו  'אפיש (ס"ק לד)ועיי"ש  אין להקל. בדבר אין מנהגששהיכן  הוסיף )ס"ק לו( והמ"בשאין למחות ביד המקילין.  'כת )שם(
 .ניתן לדחותהצוה שועי' בגליון שס"ב לענין מ .כר"תכתב עמ' קל( שם ) בשביתת היםושרי לדעה זו.  להרוחהמזונות והולך 

 עם העכו"ם פסיקה. ט
פ"ל  -)פכ"ד ה"ו רמב"םב 'ועי .מקיל שב"גרו על מנת לשבות ם העכו"םסק עפורבי לדברי ש אות א' לעילבש"ס הובא  מבוארו

 .פסק כהרמב"ם )שם(השו"ע ורשב"ג. פסקו כ )ריש סי' רמח( והטורובא בתשב"ץ שם( ה) הרשב"או. פסק כרבישהי"ג( 
דהרשב"ץ  'כת (ס"ק ד )יו"ד שם ובראשון לציון (שם)יו"ד  ל"מבתפאו. אין הפיסוק מעכב שנקט שמ"מ)יו"ד ססי' רסו(  ש"ךב ייןוויע

שאין זה הכריע  )שם ס"ק ג( מ"בה ולמעשה .א(שם ס"ק ) א"המ פסקווכן . כובאלק עליו ס"ל שהפסיקה היא לעושם ח שהש"ך
בין היכן שהטעם הוא משום ביטול עונג או לחלק ב כתלשיטתו לעיל שנקט כהרדב"ז, ( )שם ביאור הלכההשא אל. מעכב

 'שכתאות ב( ) בב"ח 'ועי מעכב. שהוא  חילול שבת דאו' בודאיהיכן שהדבר יגרום לבין אינו לעיכובא שבמקום איסור דרבנן 
  .בכל גוונא שצריך לפסוקפסק  )אות ה( בא"ר אבל. צוהש לדבר מ"רהיינו בהולך בע שאף למחמירים שצריך פסיקה

 בשבת. הפלגה י
ם א ,ולא יצטרך לחלל שבת בנהרות הנובעים ולמעלה מעשרהשבאופן שאין חששות הנ"ל כגון נקט  )שם סע' ג( בשו"עוהנה 

במקום שיש משום מ"מ ש)ס"ק א(  מ"אה וכתב. כי בכה"ג ליכא איסורא כללקנה שביתה מער"ש רשאי לנסוע בספינה בשבת 
בשבת עצמו אסור התירו לצאת לדבר מצוה ולא חששו לחששות אלו מ"מ  חששות הנ"ל כגון תחומים וכדו' אע"פ שמער"ש

ס"ק  שם) ובמ"בדחה דבריו כי הפיסוק אינו לעיכובא.  )שם אות ד( הא"ראולם . , ע"כלהפליג שהרי א"א לפסוק עמו שישבות

שהיכן  'שכת ד"ה וכן נהגו()שם  בביאור הלכהעוד  '. ועימצוה אפי' בשבת שרי לדבריש מצדדין דש 'דברי המ"א ושוב כתהביא ב( 
ין משום טעמו של הרי"ף דמבטלם עונג שבת אין למחות בידם. ששנהגו להפליג לים הגדול בשבת ע"י קנין שביתה, ולא חוש

כרוכה פעמים שעליה לספינה או מטוס עצם ננו ממ"מ בזו .()סי' ז ענף ב ש"ובמנח (סי' תרלטר) במ"ב, )ססי' רמח( בשע"ת 'ועי
  ., וכן הטיסה עצמה כרוכה במלאכות, ועי' בסמוךע"י אמצעים חשמליים וכדו' תביטחוניובדיקות בחילול שבת מחמת 

 ישראל מנהיג הספינהוכש בימינושל הפלגה הדין . אי
מפעילים אותה בשבת אם נכנס בה קודם ג"י  מזידים שמותר להפליג בספינה שיהודים כתבש (או"ח ח"א סי' צב) אג"מב ועי'

אף אם ם משגת לתקן תקנה למנוע עוון( )וצריך למי שידנה לחלל שבת שאסור למנהיגי הספיהסמוכים לשבת, שאע"פ 
מ"מ כשם שהתירו להפליג אף , רי עכו"ם יש לאסוכי ליכא שום סכנה בזה"ז להעמידה בים וגם ע" ראשוןביום  יפליגו

יתר הוכל זה בשמכניס את עצמו לעשיית מלאכה לצורך פקו"נ כן יש להתיר להכניס א"ע למצב של הנאה ממעשה שבת. 
סכנה בשבת ויהיה מוכרח לעבור איזה איסור דשבת, לדבר שיהיה  סמלהיכנזהר עתה ייב להדקודם ג' ימים שהוא אינו מחו

דלכן אף שלא לצורך כלל מותר כגון רק לטייל בעלמא, יש להתיר אף שיכול גם ליסע בספינות של נכרים מאחר שיש לו 
, אבל במפליג ער"ש לצורך מצוה אם יש אף שאין בזה דבר מצוה רצון וצורך הנאה גופנית או טעם אחר ליסע יותר בזו

דכיון שניתן להעמיד הספינה אין להתיר  כתב (שם) לציון באוראולם  ., ע"כרכםיב לצאת דת של עכו"ם הוא חיספינו
 -אותיות י  )שם במנח"יוכן הוא  ., ע"כנהנה וגורם לחילול שבת ע"י ישראלנמצא שע"י נסיעתו  כי כשיהודים מנהגים אותה

 .י"ש, עיעברה יעובר יע ידעכ"פ משום מסיימשום לפנ"ע ו (יב
 שבת בכלכלתהספינה עכו"ם והישראל שילם על הכרטיס אם חשיב הנאה ממעשה שבת. והנה מנהיגי ויש לעיין אם כש

ו ודעת המ"א כתב דבכה"ג יש להתיר אע"פ שהישראל שילם עבור הנסיעה ונמצא העכו"ם עושה אף בעבור )מלאכת שבת אות ט(
או"ח סי' קלח אות ) יעקב והחלקת .אותה גם עבור העכו"ם הנמצאים בה לחודמ"מ כיון שהעכו"ם היו מוליכים ד)סי' רעו ס"ק ו( 

גבי נר אם רוב עכו"ם אף שידוע שהעכו"ם עושה גם לא כהמ"א דהאריך לפסוק דש (ד"ה ואם)ביא"ה בסימן רע"ו הביא מה (ז
היתר לנסוע בספינות , ומעשים בכל יום דאנו נוהגין )עיי"ש שמסיק שאין למחות ביד המקילים( בשביל ישראל דמותר

גדולות של קיטור כשקונין שביתה מע"ש אף שהישראל כבר קנה הבילעט והעכו"ם עושה מלאכת הקיטור גם עבור 
 .(פ"ל אות ס) כ"והשש )או"ח ח"ד סי' סד אות ג( מ"האגוכן פסקו  ., ע"כהישראל, ומעשה רב בכל תפוצות ישראל

 יציאה בערב שבת כשמסתמא יגיע לפני שבת. בי
 .אין אלא מהלך יוםכי  ש"יופר. מצור לצידן מותראע"פ שאסור להפליג בער"ש לדבר הרשות מ"מ ד שם() בשבתאיתא 

בבקר, מפני  "שאם הוא דרך מועט, שאין ביניהם כי אם מהלך יום אחד, מותר להפליג בערש (א)סע'  ע"השועפ"ז פסק ו
שאפשר שיגיע )ס"ק יא( המ"ב וביאר  .(ש כלל, אין מפליגין"ומקום שנהגו שלא להפליג בער)שאפשר שיגיע שם קודם השבת 

 מסתברולפי"ז  ., ע"כ"ש לפי שאפשר שיהיה רוח טוברלכן שרי להלוך בע 'טוב הולכין ביום אר"ל כשיש רוח קודם שבת 
, אפשר שיגיע לפני שבתי הכל תלוי ב)מכונית ומטוס( כ כלי תחבורה המצוייםע"י יותר ממהלך יום  אפי'שמותר לנסוע 

"ש רעב לטוסשהתיר עפ"ז ( שם אות יג) בצי"אועי' . וא"כ כל שניתן לתלות שהנסיעה תהיה מהירה וללא עיכובים מותר להפליג
 .אם לא יספיקו להגיע למקום חפצם לפני שבת ,ביבשה תוחלנ הטייס בידבמסלול שטס  מטוסכשה

, כדי שיגיע ()סי' קי ס"ק לא( במ"בעי'  ,שעות 4-כ) יותר מג' פרסאות"ש ין הולכים בערשאשפסק )רסי' רמט(  ע"שובאלא דיעויי 
א מכינים צרכי שבת "רוב בנבמדינות אלו ש )ס"ק ג( מ"בה 'כתו, ע"כ. ול ויוכל להכין צרכי סעודה לשבתלביתו בעוד היום גד

מ"מ צריך ליזהר לכתחלה שלא ילך או יסע עד סמוך ו, להתארח בבית אחריםכשהולך  אףבריוח ולכן אין נזהרין בזה כלל 
עד  "ין ולביתו מבעוכמה פעמים יארע דלא יגיע למלוכי לערב מפני שכמה פעמים נכשלים עי"ז ובאים לידי חילול שבת 

, ולכן כל זה ישים האדם ללבו וימהר לשבות ,שחשכה ממש וכמה חילול שבת יש בהוצאה והכנסה ויציאה מחוץ לתחום
 שיש להיזהר בדבר.קלות מחמת שינוי מזג אוויר וכדו' ולפי"ז ק"ו בנסיעות וטיסות ארוכות ששכיח ת .ע"כ

 
 ,לדבר הרשות מה דברים אמוריםב ,בשבוע ר מיום חמישימשבת כלופני לים שלשה ימאין מפליגין בספינה  א'העולה לדינא, 

 (האחראי על הנסיעה) ם הגויע נותצריך להת לכתחלה לפני שבתימים  שלשה היוצא לדבר מצוה  ב' מותר.אבל לדבר מצוה 
 'ג .. וי"א שבאופן שודאי יצטרך לחלל שבת מחמת פקו"נ הפסיקה היא לעיכובאואם אינו שובת אינו חושש ,בשבת לשבות

יצטרך לחלל שבת מחמת פקו"נ )שהרי אין בידו לצאת מהספינה שי"א שמותר להפליג בער"ש לצורך מצוה אף שיודע בודאי 
איסור דרבנן ואפילו איסור תורה באמצע הים וכדומה( ויש סוברים שלא התירו באופן זה אלא רק במקום שיצטרך לעבור 

שאף אם מנהיגי הספינה י"א ד'  .א התירואיסור תורה בקום ועשה לעל לעבור  בודאי יצטרךשבמקום אבל  ,עשהת שב ואלב
)אבל מער"ש לצורך מצוה  לפני שבת ' ימיםמותר להפליג גאף שבידם לעצור הספינה בלב ים, הם ישראלים ויחללו שבת 

ה גיהשמנאף טיסה במטוס נסיעה ברכבת ו ה' .מחמירים בזהרוב הפוסקים , ו(של נכרים הע בספינוסנליכול אסור אם 
 כמו בספינה ןדינ בשבת תונמשכושבת  לפניהמתחילות  טיסהאו  ברכבת נסיעה ו' .ה טעמיםמכמ בשבת ותאסור ,עכו"ם

מפני שכמה פעמים שבת סמוך ל לצאת לדרך רחוקהצריך ליזהר לכתחלה שלא ' ז ., ויש סוברים שאסורות בכל אופןהנ"ל
 .לידי חילול שבת ח"וובאים  ל ידי זהנכשלים ע
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 )יח(מצות הבדלה 
 

"... יתן הודאה במחשבתו   - כוונת ברכת המבדיל
 בכל ארבע הבדלות,  

קודש שהוא הקדושה, וחול הוא  "בין קודש לחול",
הקליפה. ויתן במחשבתו הודאה עצומה להשם  

 ה ובין הקליפה.יתעלה על זה שהבדיל בין הקדוש

 יחשוב גבורות ה' בזה.  - "בין אור לחושך"

יתן במחשבתו הודאה עצומה   - "בין ישראל לעמים"
בשמחה רבה עד מאד על זה שהבדיל אותנו מן העמים  
לחלקו ולגורלו הקדוש, ויתן הודאה פרטית גם כן על  
עצמו, שברא אותו בגורלו הקדוש בעם קדוש  

 הישראלי.

בזה יתן גם   - שת ימי המעשה""בין יום השביעי לש
כן הודאה במחשבתו בשמחה עצומה על שבחר ביום  
השביעי מכל ששת ימי המעשה לקדושתו ונתן מתנה  

 )יסוד ושורש העבודה ח, יג(הקדושה הזו לנו עם קדוש...". 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 

 

שוה בכל. ולא מצינו בראשונים שהזכירוה טעם זה  
בברכות כ:   בתוס'משמיה דר"ת. ובעיקר דבריו יעויין 

 ד"ה בתפלה. ואכ"מ[.   
ויל"ע אם נשים חייבות נמי בסעודה רביעית   -ג 

דנשים חייבות בג'  ם. דלכאו' לטעם ר"ת כאנשי
סעודות אע"פ שהם מצווה שהזמן גרמא, מפני שהיו  
בנס המן, י"ל דפטורות מסעודה רביעית, דבה ל"ש  

וכן לטעמא דשיבולי הלקט דאף הנשים  האי טעמא. 
ני דנתרבו בציווי דאכלוהו היום, י"ל  חייבות מפ

אולם  דהיינו דוקא בג' סעודות שנרמזו בפסוק. 
עודות  הר"ן דנשים חייבות בג' סהרמב"ן ולטעמא ד

, י"ל דאף סעודה  מפני דבמעשה שבת איש ואשה שוין
רביעית בכלל זה, וכמ"ש הרמב"ם דסעודה רביעית  

תה  יסהיא משום דחייב האדם לכבד את השבת בכנ
 וביציאתה.

בדינא דסעודה רביעית  )ס"ק א'( בסי' ש'  במג"אוהנה 
משמע דנכון לבשל במוצאי שבת או  )קיט:( בגמ'  -כתב 

 צ"א.דבר אחר, ועיין ס"ס ר
דכוונתו לציין למ"ש שם דכל  )שם(  המחה"שוביאר 

מילי דשבת נשים חייבות כמו אנשים, וא"כ ה"ה 
בהמשך דבריו   בסעודה זו. ]א"נ דכוונת המג"א למ"ש

דאם אין יכול לאכול במוצאי שבת יקימה בפירות,  
וע"ז הקדים להביא ראיה מסי' רצ"א דאפי' בסעודה 

 שלישית י"א דיוצאים בפירות[.
דאפשר דנשים אין חייבת  כתב )א"א שם(  הפמ"גאולם 

חייבות בהבדלה   )דנשים בסעודה זו, ועיין סי' רצ"ו ס"ח
וכאן לא שייך   כשם שחייבות בקידוש ויש מי שחולק(

לשבת. ומיהו לפי מ"ש הט"ז דאבר אחד יש באדם  
ראוי  )ניסכא שמו ואינו נהנה באכילה אלא במוצאי שבת( 

 גם לנשים.
דכתב דבעינן )בביאורו על השו"ע סי' ש'(  הגר"אולפי דברי 

מרא  דוקא כמו בערב שבת, דמי בסעודה רביעית פת
מימרא דר'  ולענין סידור השולחן בע"ש  דר' אליעזר

כהדדי לענין סידור השולחן במוצאי שבת,  חנינא
י"ל דמהא איכא נמי למילף לחייב  איתמר בגמ'.

בסעודת  הנשים בסעודת מלוה מלכה כשם שחייבות 
 ערב שבת.  

דפעם אחת  )ס"ק ל"ט(  בתוספת מעשה רבואכן מצינו ]
קבלה ע"ע להתענות הפסקה, והפסיקה   אשת הגר"א

בסעודה שלישית, ותיכף אחר הבדלה שכבה לישון.  
ויוודע לו הדבר ושלח לה שבכל ההפסקות עדיין לא  

וה מלכה אחת, ואז תיכף קמה  ויתוקן הפסד מל
ואכלה. ע"כ. והדברים מתבארים שפיר לשיטת  

 הגר"א
כתב דמי ]מסכת שבת נר מצוה אות נ"ח[  בשל"האולם 
נה במוצאי שבת, כגון שעושה הפסקה מבע"י,  שמתע

אזי יטרח להכין סעודה זו לאחרים, והוא ילמד  
המאמרים והדינים המוזכרים בסעודה זו וסודה, 
ויהי לרצון אמרי פיו כאילו היה עושה כן. ונראה  
מדבריו דאפי' באיש שרי ליה למעבד תענית במוצאי  

 שבת ולהמנע מחמת כך מסעודה רביעית[.
מן הראוי שאף הנשים יקיימו סעודת   - ינאהעולה לד

מלווה מלכה בפת כאנשים, ואם קשה הדבר עליהן  
 יקיימוה במזונות או עכ"פ בפירות.
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