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דין  המפליג  בספינה  וההולך   –המשך  סימן  רמח  

 בשיירא בשבת










 
     






יש  אומרים  שכל :  הגה
מקום  שאדם  הולך  לסחורה  או  לראות  פני  חברו 
חשוב  הכל  דבר  מצוה  ואינו  חשוב  דבר  הרשות  רק 
כשהולך  לטייל  ועל  כן  נהגו  בקצת  מקומות  להקל 
בענין  הפלגת  הספינות  והליכת  שיירא  תוך  שלשה 
ימים  כי  חושבים  הכל  לדבר  מצוה  ואין  למחות 

 :להם על מי שיסמוכובידן הואיל ויש 

–
 












 







וסעודה  שזמנה  ערב  שבת  כגון  ברית  מילה :  הגה
. וכן  המנהג  פשוט,  או  פדיון  הבן  מותר  כן  נראה  לי





 
 





ויש  אומרים  דלא  ישלים  אלא  מיד :  הגה
טור  ומרדכי  סוף  פרק (שיוצאים  מבית  הכנסת  יאכל  

  מהלכות 'מ  והגהות  מיימוני  פרק  א"הרבכל  מערבין  בשם  

לכן  בתענית  יחיד  לא  ישלים  וטוב  לפרש .  )תענית
כן  בשעת  קבלת  התענית  ובתענית  צבור  ישלים 

.  )ל"מהרי(והכי  נהוג  
 

–
 












ויש  להשחיז  הסכין  בערב  שבת  כי :  הגה
כל  בו (זהו  מכבוד  השבת  שמכין  עצמו  לאכילה  

 :)ובית יוסף בשם ספר חיי עולם
 

–
 

     



ודוקא  כשעושה  המלאכה  דרך  קבע  אבל  אם :  הגה
עושה  אותה  דרך  עראי  לפי  שעה  ולא  קבע  עליה 

ולכן  מותר  לכתוב .  )בית  יוסף  בשם  אור  זרוע(שרי  
 :)דברי עצמו(אגרת שלומים וכל כיוצא בזה 


והוא  הדין  בגדי  חבירו  אם  הוא :  הגה

.  )בית  יוסף(לצורך  שבת  ואינו  נוטל  עליו  שכר  


מרדכי  פרק (אבל  אסור  לכתוב  לחבירו  בשכר  :  הגה

ומסתפרין  כל  היום  אפילו  מספר .  )מקום  שנהגו
ויש  לאדם  למעט  קצת .  )ית  יוסףכל  בו  וב(ישראל  

שלטי (בלימודו  בערב  שבת  כדי  שיכין  צרכי  שבת  

 :)ו דשבת ירושלמי פרק קמא דתענית"גבורים פרק י
–


 







)אגודותפירוש    (



)יגלה  ויעור פירוש  
)  הגחלים  במחתה







הגה :
נו  יהודי  בשבת  אם  ייחד ויש  מתירין  שיוציא  האי

לו  האינו  יהודי  מקום  מבעוד  יום  בבית  ישראל  ויש 
ועיין  לקמן  סימן .  )מרדכי  פרק  קמא  דשבת(להחמיר  

 :ה"שכ


)האומן  שמעבד  ומתקן  העורותפירוש   (
      




ואם  לא  קצץ  אסור  בערב :  הגה
ז  דיש  חולקין  אם "ועיין  לעיל  סימן  רמ.  שבת

.  עושה  לו  בחנם  דהיינו  בטובת  הנאה


ואפילו  נתנם  לו  כמה :  הגה
 :ימים לפני שבת


