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To see Teshuva from Reb Moshe Feinstein regarding using the Russian Metro on Shabbos, and 

some other of the Shailos discussed click here 

To see the Headlines article regarding inviting non-religious Jews on Shabbos click here  

 שנח סימן א כרך והנהגות תשובות

  במכונית לביתם שיחזרו ויודע שבת ליל לסעודת הוריו מזמין תשובה בעל בן: שאלה

 אבל, שבת לחלל שמכשילם במה שחושש רק, ליהדות הוריו את מקרב הוא זו שבדרך היא הבן טענת הנה

 רואה כבר ולדבריו, יתקרבו לאט שלאט תקותו רק, להם איכפת ולא שבת מחללים הכי בלאו הם מאידך

 בחזרה שנוסעים אף ומזמינם אותם שמקרב בזה הדבר ותולה, לדת אחרת גישה כבר אצלם שיש התקדמות

 . עור לפני איסור משום אסור שמא שואל אבל, הביתה

, מכשיל נקרא לא עצמו לטובת רק כוונתו אם אבל, שמכשילו דעור דומיא הוא עור דלפני האיסור שיסוד נראה

, הוגנת שאינה עצה לו לייעץ או לו להרע כוונתו אין הלוא כאן כך, חבירו מכה נקרא לא מנתח שרופא כמו אלא

 לעצמו רעה עושה אלא אינו ז"עי שבת מחלל שחבירו ומה, האמת לדרך ולקרבם להדריכם בזה שמקוה אלא

 כאן אין תו, בכך שמצטער להם הודיע, ואדרבה, לנסוע אותם מצוה שאינו וכיון, עור לפני איסור בזה אין ולכן

. לטובתם שכוונתו בזה אין עור לפני איסור שגם נראה כ"וע, בפרהסיא שבת במחללי להפרישם ערבות חיוב

 (. מאיסור מומר להפריש חיוב שאין א"קנ ד"יו מ"ודגו ך"ש ועיין)

 יחנו לא פ"שעכ לראות יש ולכן, השבת יום בעצם בפרהסיא במכונית לביתו שבאים, כאן יש השם חילול אמנם

 ואין מזיד ואחד שוגג אחד השם חילול בעון כי, אצלו במיוחד שבאו שירגישו במקום לביתו סמוך מכוניתם את

 בזה שיש ומרגיש אפשר אי זה אם אבל, שבת מחילול למונעם כחו כפי שישתדל ונראה, לטוב שמכוין במה תלוי

 וימין דוחה ושמאל, האפשר כפי אותם יקרב רק, עור לפני איסור מפני לעשות ימנע לא, למוטב להחזירם תועלת

 ואין, למוטב אותם יחזיר ת"השי ובעזרת שמירתה ומתיקות שבת חילול חומר תמיד אותם ויודיע ויזהר, מקרבת

 . כמוהו ואם אב כיבוד לך



 שהוא תשתמד שלא לבתו לדאוג חייב שאב ד"מ ק"ס ו"ש סימן צ"בשעה ברורה המשנה מדברי הבאתי א"ובמק

 בפרהסיא שבת במחלל שבעלמא דאף ד"נלע זה ולפי, בקרובים מיוחדת חובה שזהו ומשמע, לה וקרוב גואלה

 מכל, היטב שם עיין שם ל"ובה ח"תר סימן ברורה במשנה וכמבואר להוכיחו פטורין עמך מעשה עושה שאינו

 אלא, ישראל עניי לכל שחייבין צדקה מצד רק אינו החיוב וסיבת, לגואלו חייב ם"העכו בין שנטמע באביו מקום

 . מיוחדת הלכה שזהו לגואלם כחו לפי להשתדל צריך שבת מחללי ואפילו לקרובים גאולה דין

 

 א"הרשב נשאל ה"ד יד אות שו סימן חיים אורח יוסף בית

 מכלל להוציאה משומד ישראל ידי על מביתו בחזקה בתו שהוציאו בשבת לו ששלחו אחד על א"הרשב נשאל

 למאן פרסאות לשלשה חוץ אפילו לילך מותר אם ותשתמד יפחידוה פן בשבת פעמיו לדרך ישים אם ישראל

 מי המלכות מצד חותם להביא ואפילו דאורייתא פרסאות שלשה דתחום( ד"ה סוף ג"פ עירובין ירושלמי) דאמר

 שאין נוטה דעתי כך מקום ומכל תלמוד צריך הדבר והשיב נפשות בספק כדדחינן השבת את זו מספק דחינן

 חבירך שיזכה בשביל וחטוא עמוד לאדם אומרין אין.( ד שבת) שאמרו לפי מהעבירות הצלה על שבת דוחין

 מערבין בכל בפרק אמרינן לא כאן דעד רבה מאיסורא חבירו להציל כדי ליה שרינן לא זוטא איסור ואפילו

 כשאותו אלא רבה איסורא הארץ עם ליעביד דלא היכי כי זוטא איסורא דליעביד לחבר ליה ניחא:( לב עירובין)

.( ד) בתנור פת דהדביק בבעיא(ו) דשבת ק"פ כדמוכח לא אחר בענין אבל חבר ידי על הארץ לעם בא איסור

 כדברי בתחלה( וכי ה"ד שם) דשבת ק"בפ כתבו והתוספות: ל"עכ בוריו על הדבר שיעמוד עד תלמוד צריך ועוד

 חורין בן אותו ועושה רבו את כופין חורין בן וחציו עבד שחציו מי:( מא גיטין) מדתנן הקשו כך ואחר א"הרשב

 לומר יש ועוד היא רבה דמצוה ורביה פריה דשאני ותירצו בעשה עובר עבדו את המשחרר כל:( לח שם) ל"וקיי

 כי זוטא איסורא למיעבד שרי מידי פשע דלא היכא אבל לחשיכה סמוך בתנור פת שהדביק שפשע היכא דדוקא

:(. קג) דערובין בתרא ומפרק.( נט פסחים) נשחט תמיד מפרק כן והוכיחו רבה איסורא חבריה ליעביד דלא היכי

 ה"ד. יג) דבתרא קמא ובפרק( כופין ה"ד: מא גיטין) השולח ובפרק( ולא ה"ד: לב) מערבין בכל בפרק כתבו וכן

 דמצוה לתירוצא אם והשתא(. כופין ה"ד: פח) האשה פרק ובפסחים( כופין ה"ד: ב) דחגיגה קמא ובפרק( כופין

 ללא פשע בין דמחלק לתירוצא ואם שתשתמד עד יפחידוה שלא מלהצילה רבה מצוה לך שאין ברור הדבר רבה

 למיעבד בעי לא ואי איכא נמי ומצוה שרי עליה לפקח השבת את עליה לחלל והילכך פשעה לא נמי הכא פשע

 ואפילו היא רבה כי ורביה פריה ממצות יתבטל שלא כדי רבו את שכופין עבד שחציו במי כדאשכחן ליה כייפינן

 שבת חילול ימיה כל ותעבור תשתמד שלא דלגבי דמי דשפיר נראה התורה מן האסורים בדברים שבת לחלל

 .הוי זוטא איסורא אמרינן

 

 



 פג סימן תשובות שבעה נחלת ספר

  דת מהמרת חבירו למנוע בשביל שבת לחלל מותר אם

 מותר אם, הוא בורח כי הגיד לא והוא, ישמעאלית בדת להמיר לדת חוץ שיצא ושמע לו והוגד, בנו לו שנאבד מי

 . להחזירו יוכל אולי, אחריו לרכוב השבת עליו לחלל

 א"להרשב נשאל ל"וז( ו"ש סימן סוף) ח"באו יוסף הבית הביאם, בתשובה א"הרשב דברי אקדים תחלה תשובה

 מהדת להוציאה, מומר ישראל ידי על מביתו בחזקה בתו שהוציאו, בשבת לו ששלחו אחד על( ז"רס סימן ז"ח)

 מחוץ אפילו לילך מותר אם, להמיר יפחידוה פן בשבת פעמיו לדרך שם אם, ישמעאלית בדת להמיר ישראלית

 דחינן מי, המלכות מצד חותם להביא ואפילו. דאורייתא פרסאות שלש דתחום דאמר למאן, פרסאות לשלש

 דוחים שאין נוטה דעתי כך מקום ומכל. תלמוד צריך הדבר והשיב. נפשות בספק כדדחינן השבת את זה מספק

 לא זוטא איסורא ואפילו, חבירך שיזכה בשביל חטא לאדם אומרים אין שאמרו לפי, מהעבירות הצלה על שבת

 אחר בענין אבל, חבר ידי על הארץ לעם בא איסור כשאותו אלא, רבה מאיסורא חבירו להציל כדי, ליה שרינן

 על הדבר שיעמוד עד תלמוד צריך ועוד. בתנור פת דהדביק בבעיא( א"ע' ד דף) דשבת קמא בפרק כדמוכח, לא

 . ל"עכ בוריו

 כך ואחר, א"הרשב כדברי בתחלה( וכי ה"ד שם) דשבת קמא בפרק כתבו' והתוס ל"וז יוסף הבית עליו וכתב

 עובר עבדו המשחרר דכל וקשה, חורין בן אותו ועושה רבו את כופין חורין בן וחציו עבד שחציו מי מדתנן הקשו

 בתנור פת שהדביק שפשע היכא דדוקא לומר יש ועוד, היא רבה דמצוה ורביה פריה דשאני ותירצו, בעשה

, רבה איסורא חבריה ליעבד דלא היכי כי, זוטא איסורא למעבד שרי, מידי פשע דלא היכא אבל, לחשיכה סמוך

 עד יפחדוה שלא מלהצילה רבה מצוה לך שאין ברור הדבר, רבה דמצוה לתירוצא אם והשתא'. וכו כן והוכיחו

 עליה לפקח שבת עליה לחלל והלכך, פשעה לא נמי הכא, פשע ללא פשע בין דמחלק לתירוצא ואם, שתמיר

 רבו את שכופין, חורין בן וחציו עבד שחציו במי כדאשכחן, ליה כייפינן למיעבד בעי לא ואי, איכא נמי ומצוה, שרי

 נראה, התורה מן האסורים בדברים שבת לחלל ואפילו. היא רבה כי ורביה פריה ממצות יתבטל שלא כדי

 . יוסף הבית ל"עכ הוא זוטא איסורא אמרינן, שבת חילול ימיה כל ותעביד תמיר שלא דלגבי דמי דשפיר

 הוי דידן בנדון כגון שפשע היכא אבל, פשע שלא היכא ל"הנ בנדון רק התיר שלא נשמע יוסף הבית מדברי והנה

 מן האסורים בדברים שבת לחלל ואפילו, לכתחלה שרי נמי דידן בנדון כמו שפשע היכא דגם נראה ולי. אסור

 אם השואל שאלת על השיב לא ועוד, תלמוד צריך שהדבר סיים רק, לאיסור החליט לא א"הרשב וגם. התורה

 כמו זה מספק שבת דדחינן נראה ולי. זה על השיב לא א"והרשב. נפשות בספק כדדחינן זה מספק שבת דחינן

 וכל, משובח זה הרי הזריז וכל, הרבה שבתות יחלל ואל אחת שבת שיחלל מוטב, טעמא ואמרינן, חולה גבי

 שבתות לשמור שיוכל כדי החולה אחד בשביל שבת לחלל יכולים רבים ואפילו, דמים שופך זה הרי השואל

' התוס של כתירוץ טעמא דהיינו לומר ואין. חבירך שיזכה בשביל חטא לאדם אומרים וכי אומרים ואין, הרבה



 כמה על אפילו שבתא מחללינן הגל את במפקח גם. חטא בלא מיתה דאין, אינו זה, פשע לא דהחולה משום

 נפשו להציל הוא שכן כל כן אם, שאני דמיתה לומר ואין. ב"ס סימן בתשובה לעיל שהארכתי כמו, ספיקא ספק

 . שכן כל לא נצחית ממיתה שחת מני

 איסורא זה נגד שבת וחילול היא רבה מצוה נמי הא, היא רבה דמצוה משום' התוס של ראשון לתירוץ דגם ועוד

 שבת שיחלל מוטב משום, אחד חולה מפני שבת לחלל רשאין רבים אם ועוד. יוסף הבית שכתב כמו, היא זוטא

 מן חפשי נעשה מת כשאדם דהא, הוא דוקא לאו הרבה שבתות יחלל ואל והאי, הרבה שבתות יחלל ואל אחת

 שבתות עוד לקיים יוכל שמא דידן עבדינן אנן מקום דמכל לומר רצונו אלא, למות עתו הגיע שמא ועוד. המצות

 יחלל שלא וגם, השנה ימות בכל הרבה מצות לקיים שיוכל כדי שבת עליו שמחללין כאן שכן מכל כן ואם. הרבה

 ידי על הוא לאונס דומה פשיעה האי, פשע אם אף ועוד. להצילו יכולים אם ספק הוא אם ואף, הרבה שבתות

 איסורא שבת חילול האי בודאי, ישמעאלית דת מן יצילוהו לא למה כן ואם. יתחרט הרעה השעה ואחר, הסתה

 .כתבתי דעתי לעניות והנראה .הוי זוטא

 ס"ק ט שו סימן תשובה שערי

 ש"וע, דרבנן באיסור להקל' כ ר"ובא שבעה הנחלת על חולק ז"ט' סי א"ח יעקב ובשבות ט"בה עיין. מצוה

 שאם ונראה ש"ע זה עבור שבת לחלל אסור ימסור שלא אותו למנוע הולך וזה למסור שרוצה במי יעקב בשבות

 ויש מעצמו עושה זה אם ש"ומכ נפשות לידי לבא יוכל ממון עסקי הוא אם שאף להחמיר אין שיציל ודאי הוא

 י"בבר' כ בשבת ם"עכו י"ע ממון בעסקי בקשה' כת ולכתוב' כו שוגגין שיהיו מוטב להם הנח ל"שי ישמע אם ספק

 ועיין פסידא במקום דשבות שבות ל"הו דרבנן שלהם' דכ א"הרמ ש"מ ולפי לאסור הראשון ישעיה רבינו בשם

 י"ע' אפי רב סך בה לו שיש ספינה בעל שלהבטיח' כ ז"קס' סי ץ"יעב בשאלת ועיין זה בענין ד"רמ' סי לעיל ש"מ

 .ש"ע אסור ם"עכו

To see the Geirus and Kehuna Shailos discussed click here 




































































































