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, "ספינתו נוטלתו מתחילת ארבע ומנחתו בסו� ארבע"זירא ד' הקשתה מדוע רבה לא אמר את טעמו של ר' הגמ 1
 וג� החולקי� על רב� גמליאל מודי� כשהספינה מהלכת � ע "ל לרבה דטע� זה הוא אליבא דכו"דס, ותירצה

וכל הנידו� ).  להחמיר על עצמ�ע"וריהושע ' רק שרצו ר(, שמהל! את כולה) לת אותו מתחילת ארבע לסו�ונוט(
  . משו� ששבת באויר מחיצותג"רולכ! הוצר! רבה לפרש שטע� , שבזה נחלקו, הוא רק גבי ספינה עומדת

מא תעמוד הספינה ולא משו� שחששו ש, אלא שרצו להחמיר על עצמ�, ע מודי�"יהושע ור' דבזה ג� ר, ל"וכנ 2
 .אמות ואינ� יכולי� לצאת מה�'  ה� קוני� ד,והרי ברגע שעומדת הספינה,  וימשיכו לטלטלשעמדהיתנו על לב 

דכיו� , אמות' ע מודי� שהיכא שעמדה הספינה שלא יכול לצאת מד"שרב� גמליאל וראב, א"כ� פירש הריטב 3
א "אמנ� המהרש. היות שה� עשויות להבריח מי�, וסהרזירא שמחיצות הספינה אינ� חשובות כדיר ' ל לר"דס

  .ע מהל! את כולה"ג וראב"ולר, זירא פליגי בי� בספינה מהלכת ובי� בספינה עומדת' � פירשו שלר"רהוהמ
� או משו� דדמי "היינו דוקא במידי ששיי! לחוש בו שמא יאמר לעכו, א דא� שבית הלל אסרי"וביאר המהרש 4

' שהנכנס לספינה בשבת אי� לו אלא ד, �"אכ� אמר רשב.  מותר�אבל בספינה שאי� לחוש לזה , �"לאמירה לעכו
, ואמרו דעל הצד שמותר להכנס בשבת לספינה', וחלקו עליו תוס. ש"כיו� שלא שבת באויר מחיצות מע, אמות

  .ויר מחיצות מהניש בא"שלא שבת בביה' שאפי,  בדיר וסהרג"כרכיו� שהלכה כרב שפסק , מותר להל! את כולה
נ שמא ינהיג " א.ובכלל גזירת שמא יעשה חבית של שייטי�, דדמי לשט בנהר, א"וטע� האיסור אמר ריצב 5

 .אמות בכרמלית' שאסור משו� שמוליכה ד, הספינה
וא� , ויתברר למפרע שהיה צרי! להיות כבר מתחילת היו� נזיר, משו� שמא יבוא ב� דוד היו�, י אסור"לפירש 6

דר היתה ביו� שראוי ושכוונת הנ, ת"הביאו בש� ר) ה ואסור"בד(' והתוס. יי� נמצא ששתה יי� בזמ� נזירותוישתה 
 .וכל ימי החול הוא ראוי לבוא, ב� דוד לבוא

מ כיו� שודאי "מ, א� נאמר שאי� תחומי�' דאפי,  ולכ� אינו יכול לבוא� ולא מטע� דיש תחומי� למעלה מעשרה  7
משו� שמובטח לה� , והטע� שודאי לא בא, שר על בוא ב� דוד שמע מינה שלא יבואלא בא אליהו אתמול לב

�כדי שלא ימנעו ישראל מלהכי� צרכי שבת , לישראל שאי� אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימי� טובי
של צרכי  כיו� שאי� המנעות � ש "אכ� המשיח עצמו יתכ� שיבוא בע. [ מחמת שיהיו עסוקי� לקבל את פניו�  ט"ויו

 ].ש"ולכ� אסור בע, כיו� שהכל יהיו עבדי� לישראל כשיבוא, שבת מחמתו
. יו�' וכבר חלה עליו נזירות מאתמול למכא� ולהבא ל, ד הגדול ואינו יודע"דיש לחוש שמא כבר בא אתמול לב 8

 .דר כי אתמול עדיי� לא נ�כיו� שא� בא אתמול לא נעשה נזיר , אי� לחוש, אכ� א� נדר בשבת בעצמה


