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 פסוק כד יג פרק משלי ספר

 יוצא בסופו שרואהו בנו את ששונא סופו - שבטו שחרו מוסר. ופרש"י חושך ואהבו בנו שונא שבטו חושך

 רעה לתרבות יצא סופו כי תחשב לשנאה הנה מוסר שבט מבנו המונע - חושך ובמצודות דוד שם :רעה לתרבות

 :בעונו וימות

 החמישי הדרוש ן"הר דרשות

 מכיר היה שלא ספק ואין, עשו את אוהב היה יצחק כי( כח כה בראשית) בפסוק הוא שמבואר, בזה והתשובה

 באתהו ואילו(. כח כה בראשית הכתוב על תולדות תנחומא) ל"ז רבותינו שהודיעונו כמו הרעים מעשיו את

 שלא סיבה עצבונו ויהיה, בזה מתעצב שהיה ספק אין, יעקב את ויברך אהב אשר בכורו בנו שיניח הנבואה

 כדי, אהובו עשו בנו לברך סבור שיהיה יתברך השם רצה ולזה, השלמות על יתברך השם רוח עליו תחול

 לעשו יצחק שאמר במה הסיבה והיא. להשיג לו אפשר שהיה מה בתכלית אלהי רוח וישיג, וישמח לבו שיתרחב

 נפשו שתתרחב כדי, נפשך תברכך בעבור ואוכלה לי והביאה אהבתי כאשר מטעמים לי ועשה( ד כז שם)

 .נבואיי רוח עליו ויחול, ותשמח

 ו הלכה ג פרק דעות הלכות מיימוניות הגהות

 רע שנאת' ה יראת שנאמר לשנאתו מצוה תוכחה מקבל שאינו רשע אדם אבל ובמצות בתורה רעך שהוא ודוקא

 :כ"ע( פסחים בערבי'. )וגו אשנא' ה משנאיך הלא ואומר

 שלחן ערוך יו"ד סימן שמה סעיף ה -י הלכה א פרק אבל הלכות ם"רמב

 המצות בעשיית ישראל בכלל נכללין ואין צוארן מעל המצות עול שפרקו האנשים והם צבור מדרכי הפורשין כל

 וכן[ האומות כשאר] לעצמן חורין כבני הן הרי אלא מדרשות ובתי כנסיות בתי וישיבת המועדות ובכבוד

 לבנים לובשין קרוביהם ושאר אחיהם אלא, עליהן מתאבלין אין אלו כל והמוסרין[ והמומרים] האפיקורוסין
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 הלא אומר הכתוב ועליהם, הוא ברוך הקדוש של שונאיו אבדו שהרי ושמחים ושותים ואוכלים לבנים ומתעטפים

 .אשנא' ה משנאיך

 יונתך פרשת ויחי )נ, יג( תרגום

 ְלֶחְברֹון ְוָאָתא ַסִגיִאין ְבִלְגיֹוִנין ְדַגְבָלא טּוָרא ִמן ּוְנַטל ַרִשיָעא ְלֵעָשו ִפְתָגָמא ּוְשִמיעַ  ִדְכָנַען ְלַאְרָעא ְבנֹוי ָיֵתיּה ּוְנָטלּו

 ְבַההּוא ְוָאָתא ְלִמְצַרִים ּוְנַחת ְוָרַהט ַנְפָתִלי ָאַזל ַיד ִמן ָתאְכֵפילְ  ִבְמָעַרת ָאבּוי ַית ְלִמיְקבֹור ְליֹוֵסף ָשִביק ֲהָוה ְוָלא

 ַסְייָפא ְוָנַטל ָדן ַבר ְלחּוִשים ָרַמז ַיד ּוִמן ָכֵפיְלָתא ְמָעַרת ַפְלגּות ַעל ָאחּוי ְלַיֲעקֹב ֵעָשו ְדָכַתב אּוִניָתא ְוַאְייִתי יֹוָמא

 ָאבֹוי ְדִיְצָחק ִעיְטֵפיּה ְבגֹו ְוַאְתַנח ְמַעְרָתא ְלגֹו ְדַעל ַעד ִמְתַגְלַגל ְדֵעָשו ֵריֵשיּה ַוֲהָוה ַרִשיָעא ְדֵעָשו ֵריֵשיּה ְוָקַטע

 ַית ַאְבָרָהם ִדיְזַבן ָכֵפיְלָתא ֲחַקל ִבְמָעַרת ְלַיֲעקֹב ְבנֹוי ָיֵתיּה ְקָברּו ֵכן ּוָבַתר ְכֵפיְלָתא ַבֲחַקל ְדֵעָשו ְבנֹו ְקָברּו ְוגּוֵפיּה

  ַמְמֵרא ַאְנֵפי ַעל ִחָתָאה ֶעְפרֹון ִמן ְקבּוְרָתא ְלַאֲחָסַנת ַחְקָלא

 סעיף ה שסב סימן - דעה יורה ע"שו

 .קל רשע אצל חמור רשע אפילו, צדיק אצל רשע קוברין אין

 רש"י פרשת וירא )כב, ב(

 אשר לו אמר, לאמו יחיד וזה לאמו יחיד זה לו אמר, יחידך את לו אמר, לי יש בנים שני לו אמר - בנך את

 וכו'. אוהב אני שניהם לו אמר, אהבת

 אמרי הרי"ם פרשת תולדות

 



 אוצר מדרשי הזוהר פרשת תולדות

 

 (א ,כז) פרשת תולדות י"רש

 .אלו של בעשנן - ותכהין

 ח סימן תולדות פרשת תנחומא מדרש

 .הרשע עשו בדמות שנסתכל מפני יצחק של עיניו כהו ולמה

 א עמוד לא דף תענית מסכת בבלי תלמוד

'. וכו בחור אומרות היו שבהן מיוחסות. לשם נפנה אשה לו שאין מי: תנא, בכרמים וחולות יוצאות ישראל בנות

 היו מה שבהן מיוחסות. ליופי אלא האשה שאין, ליופי עיניכם תנו - אומרות היו מה שבהן יפיפיות: רבנן תנו

 מקחכם קחו - אומרות היו מה שבהם מכוערות. לבנים אלא האשה שאין לפי, למשפחה עיניכם תנו - אומרות

 .בזהובים שתעטרונו ובלבד, שמים לשום

 

 תוספות על התורה פרשת כי תצא

 

 



Shabbos around the world 

 ב עמוד י דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 כי לדעת שנאמר, להודיעו צריך - לחבירו מתנה הנותן: רב אמר גוריא בר חמא רב אמר מחסיא בר רבא ואמר

 לי יש טובה מתנה: למשה הוא ברוך הקדוש לו אמר. מקדשכם' ה אני כי לדעת: הכי נמי תניא. מקדשכם' ה אני

 .והודיעם לך - לישראל ליתנה מבקש ואני, שמה ושבת גנזי בבית

 ב עמוד קיח דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 כה שנאמר, נגאלים מיד - כהלכתן שבתות שתי ישראל משמרין אלמלי: יוחי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר

 '.וגו קדשי הר אל והביאותים בתריה וכתיב שבתותי את ישמרו אשר לסריסים' ה אמר

 א סוף הלכה א פרק תענית מסכת ירושלמי תלמוד

 משה ויאמר[ כה טז שמות] טעמא מאי בא דוד בן היה מיד כתיקנה אחת שבת משמרין ישראל היו אילו לוי ר"א

 :תתפרקון ונייח בשובה תושעון ונחת בשובה[ טו ל' ישעי] ואומר. יום חד וגומר' לה היום שבת כי היום אכלוהו

 חזון איש יו"ד סימן ב אות טז

 

 יג סימן ה חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו

  הנכרים לבין שנשבה כתינוק שהוא מחמת כאנוס שנחשב לאדם בנתינה עיוור לפני איסור יש אם. ט

 שנשבה בתינוק אף הנה. יודע שאינו מצד אנוס כמו הוא, לברך ולא ידיו ליטול שלא שברגיל יקירי נכדי כ"ומש

 לפני שלענין אפשר אך. כאנוס נחשב זה אין הרי כ"שא, חטאת דחייב א"ע ח"ס דף בשבת מפורש, הנכרים בין



, איסור איזה לעבור לאחד לאנוס לאדם איסור דאיכא פשוט הא שלכאורה אף. כזה באנוס אף איסור ליכא עיוור

 מעשה שהוא דכיוון משמע הרי. לכתחילה הותר שגם, פטריה רחמנא אונס מדין לעבור רשאי יהיה שהאנוס אף

 שפשוט וזה. איסור מעשה הוא שבעצם מאחר, בזה עבירה שום העובר עשה דלא אף עיוור לפני איכא, איסור

 מטעם רק הוא, לעזרו מותר יהיה, לעבור מותר שהוא באופן, האיסור על לעבור ם"מעכו אנוס שהוא שבאחד

 דווקא הוא אולי אבל. סכנה בו שיש חולה לצורך שבת לחלל אדם כל שמותרין כמו, נפש פיקוח מדין הצלה

 לפני בזה ליכא איסור מעשה שעושה יודע אינו שהעובר הכא אבל, איסור מעשה שעושין להו שידוע משום

 . עיוור

 מ"באג גם זה וכתבתי( שם עיין והלאה' ב ענף' ב סימן' א חלק שבת משה דברות) בחידושי ביארתי הא אבל

 מכשול במשים כמו, לחברו אדם שבין איסורין מגדרי, בחטא במכשיל עיוור לפני איסור דאין', ג סימן א"ח ד"יו

 עובר רעה עצה הנותן וכן, פשוטו מידי יוצא מקרא דאין, עיוור בלפני עובר וודאי מכשול שהמשים אף. עיוור לפני

 אדם שבין מעבירות בחטא המכשיל היה דאם(. ד"י ט"י ויקרא) החומש בפירוש י"ברש כמפורש, עיוור בלפני

 ג"קי דף ק"דב כעובדות, ם"לעכו רעה עצה הנותן עובר שאינו כמו. בחטא ם"עכו המכשיל עובר היה לא, לחברו

 הוא בגוף המכשיל. עיוור דלפני בלאו עניינים שני דיש לומר צריך אלא. רעה עצה י"ע שהיו ם"עכו בטעות, ב"ע

. בעולם דחטא מכשול לעשות שאסור, למקום אדם בין עניין הוא באיסור והמכשיל, לחברו אדם בין מעניין

 דלפני לאו איסור מצד מדאורייתא גם ממילא נאסר ולא, דרבנן איסור רק הוא דרבנן שריבית ממה ראיה והבאתי

 פ"עכ הא, קטן מאיסור מכשילו לנו ומה, גדול באיסור מכשילו לנו דמה. בריבית דאיכא הלאוים מן דהוא, עיוור

 וודאי עיוור לפני שייך זה ולפי. שם עיין, גדול לאבן קטן אבן בין, הגוף את במכשיל חילוק שאין כמו, מכשול הוא

 בזה האיסור שיעשה עשה דהוא מאחר, איסורים שאיכא כלל יודע שאינו, הנכרים בין שנשבה למי בנותן גם

 . אופן בכל איכא אפשר דמסייע ואיסורא, מעצמו נוטל היה כשלא לו שנתן

 לפני דאיכא להא דמי ולא. עיוור לפני ליכא, שאסור ידיעה בלא איסור יעשה כשאחד דאולי, לחלק גם יש אבל

 כעושה נחשב, אסור הוא תורה שמדין יודע כשהיה אף עובר שהיה שברור ם"דעכו משום. ם"לעכו במכשיל עיוור

 כדאיתא כזדונות שגגות נחשבו ם"שלעכו מה הוא זה ומטעם. התורה לאיסורי חושש שאינו מאחר, במזיד

 מחשבה שבגוי, מחשבה ה"ד בתוספות שהובא למה ב"ע ט"ל לדף כנראה היתה מרן כוונת) ח"ל דף בקידושין

 הקדוש ושנה דבעבר א"ע' מ שם עולא שאמר מה פי על הוא והטעם. למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש רעה

 הונא כדרב לה הוצרך שלא אלא שמים לשם חזרתו שאין י"ופירש, למעשה רעה מחשבה מצרף הוא ברוך

 לאיסורי חושש שאינו בגוי הוא וכן. ט"ס הערה סוף' נ סימן קידושין משה דברות ועיין, כהיתר לו נעשית דאמר

 ם"העכו בין שנשבה ישראל אבל(. לפיכך ה"ד י"רש א"ע' ט במכות הוא, השוגג על מתחייב שגוי ומה. תורה

, שוגג בדין הוא האיסור ידיעת בלא כשעובר שלכן, עושה היה לא אפשר שאסור יודע היה שאילו, תינוק כשהיה

 א"סקי ט"קס סימן ברורה המשנה טעם אולי וזהו. עיוור לפני איסור שליכא לעניין אנוס גם שנחשב אפשר

 מתוך אם אבל, לו ליתן דאסור הוא יברך לא רשעותו מתוך אם שדווקא, ו"סק א"בא ג"מהפמ והוא, שהבאת

 אפילו, איסור דבר לעני אף ליתן אסור שוודאי אף. זה בשביל צדקה מצוות נפקע לא, לברך יכול שאינו אונסו



 משום הוא אלא( ב"ע ז"קכ דף שבת) דמאי העניים את מאכילין שאין ש"ב סברי שקילא בדמאי ואפילו, דרבנן

 רגילות מחמת אנוס שגם לומר שייך שלכן. גמור אנוס שאינו ואף, באנוס ליכא פ"עכ עיוור דלפני דלאו דסובר

 אלא, צדקה למצות שאינו אף והיינו. לצורך כשהוא לו מליתן למנוע ואין, עיוור לפני ליכא נמי, ידיעה דחסרון

 שהוא מסתבר וגם. זמן במשך ומצוות תורה שומר שיהיה, עליו להשפיע שיוכל שאפשר זה מצד, בעלמא לקרבו

 . המצוות ולקיום ובתורתו' בה לאמונה לקרבו אפשר שמזה מאחר, ברורה המשנה שהתיר צדקה ממצוות עדיף

 שכתבתי מה לפי, כן מסתבר שיותר. שנשבה דתינוק כזה באנוס אף עיוור לפני דאיכא לומר גדול טעם יש אבל

, שאסור להעובר ידיעה בלא שגם מאחר ולכן. למקום אדם שבין עניין הוא בחטא במכשיל עיוור לפני שאיסור

 לפני איסור נחלק לא, ם"העכו בין נשבה תינוק כשהיה אף חטאת שחייב כדחזינן, האיסור על עבירה נמי הוא

 אלא. ברורה כהמשנה דלא, צדקה למצוות אף, יברך ולא ידיו יטול שלא למי ליתן נתיר ולא, זה לעניין אף עיוור

 וגם, צדקה חיוב וודאי מידי מוציא ספק דאין משום, לו יתן יברך שלא יודע באינו דדוקא ג"סק ז"כהט נימא

, א"המג שהביאו ח"דהב אליבא, משמו ברורה המשנה שכתב זה דכתב ג"בפמ ועיין. כן סובר ו"סק א"המג

, לו יתן לא ח"להב גם, רשעות מחמת היה אם אבל, לברך יכול שאינו ה"בע אלא מתיר אינו ח"הב דאף דמחדש

 ליתן אין לברך יכול אינו שהוא מחמת יברך שלא למי אף, א"והמג ז"להט אבל. כן סובר עצמו ג"הפמ גם ואולי

 להקל הרוצה מ"מ, נוטה יותר דעתי שכן, לאיסור טעם שיש אף לדינא פ"עכ. כוותייהו לפסוק יש אפשר כ"וא, לו

 דעניני בהוראות בתראי דדורות מרן הוא הרי כי. עליו לסמוך יכול, ברורה המשנה כן שהכריע שמשמע כפי

 .חיים אורח

 שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן לה

 כיבוד באכילה ושתיה למי שיודע שלא יברך.

בהא דצריך כל אדם לשום דרכיו ולכוין מעשיו לשם שמים, חושבני, במי שבא אליו אורח חשוב, אשר איננו 

שומר תורה ומצוה, אבל עדיין יש לו אהבה לבני תורה, וגם תומך במוסדות תורה וכדומה, ואם הבעה"ב לא 

אסור ליתן לאכול אלא למי  יתנהג אתו בנימוס המקובל לכבד אותו במידי דמיכל ומשתי, בגלל זה שמצד הדין

שיודע שנוטל ידיו ומברך )כמבואר בשו"ע או"ח סי' קס"ט סעי' ב'(, וכמו כן אם אפילו בצורה מכובדת יבקש ממנו 

ליטול ידים ולברך, יראה הדבר כפגיעה ועלבון בכבודו, וזה גם ירגיז אותו מאד, ויתכן שבגלל הדבר הזה יתרחק 

די כעס ושנאה על כל ההולכים בדרך התורה, דבכה"ג חושבני, שנכון באמת חו"ש ביותר מהתורה, וגם יבוא לי

לכבד אותו באכילה ושתי', ולא לחשוש כלל לאיסור של לפני עור לא תתן מכשול, משום דאף שאין אומרים 

לאדם לעשות איסורא זוטא כדי להציל אחרים מאיסורא רבה, ואסור ודאי להפריש תרו"מ בשבת כדי להציל בכך 

ם מאיסור חמור של טבל, מ"מ בנידון זה, הואיל וכל האיסור של הנותן לו לאכול הוא רק עבירה של נתינת אחרי

מכשול, וכיון שאם לא יתן לו לאכול הרי יכשל האורח באיסור יותר גדול, נמצא דליכא כלל שום עבירה, כיון 

ע"י זה שהחליף אותו בקום דליכא הכא שום נתינת מכשול, אלא אדרבה יש כאן הצלה ממכשול גדול מאד 

ועשה במכשול יותר קטן. /מילואים והשמטות/ ואף שכעי"ז כתב גם הרעק"א ביו"ד קפ"א ס"ו לענין אשה 



המקפת פאת ראש האיש ומ"מ כתב רק בלשון "ואולי", שאני הכא דבזה שהוא נמנע מלכבדו הוא עצמו חשיב 

 כמכשילו ביותר.

ל ערלה, ואינו יכול בשום אופן למונעו אלא ע"י זה שיחליף אותו ביין ונראה שאם אחד רואה בחברו ששותה יין ש

של טבל, או של סתם יינם, דמסתבר דאין כאן שום איסור בזה שעושה מעשה בקום ועשה, ונותן לו יין של טבל, 

ע כיון דלא קעביד שום מכשול, אלא אדרבה מציל אותו בכך ממכשול יותר גדול. )אך מסתפק אני לפי הכלל הידו

של המל"מ בפ"ד ממלוה ה"ב, דאין אדם נפטר מלפני עור אלא א"כ יכול הנזיר ליקח את היין בעצמו, או יש 

עכו"ם שיתן לו, אבל לא מפני זה שיש ישראל אחר דלא איכפת לי' לעבור ע"ש, דלפי"ז איך הוא הדין בכה"ג 

כור להם טרפה דרבנן, מי שיש עוברי עברה שמוכרים נבלה וטרפה לישראלים, אם מותר לישראל כשר למ

אמרינן דשרי, הואיל ומציל בכך את האוכלים מאיסור דאורייתא, או אפשר דמחמת האחרים שעוברים על לאו 

 דלפני עור, אי אפשר לנו להתיר משום כך למכור טרפה דרבנן, ולהפקיע מזה האיסור של לפני עור(. 

זה לוקח ממנו גוף הפירות של שביעית, היינו מפני ומה שאין מוסרין דמי שביעית לעם הארץ, אף על פי שע"י 

שזה ממש אותה עברה, וגם אפשר שע"י הדמים הוא עלול יותר לבוא לידי עברה מאשר אילו היו נשארים אצלו 

הפירות עצמו, משא"כ בנד"ד, ה"ז דומה למי שקוטע אצבע מרגלו של חברו בכדי להציל אותו בכך מקטיעת כל 

נו קרוי מזיק אלא מתקן, ומצוה הוא דקעביד ולא עברה, כך גם כאן אינו חשוב כמכשיל היד שלו, דפשוט הוא דאי

אלא אדרבה במעשהו זה הוא מציל אותו מעון חמור של שנאת תורה ולומדי', ולכן נראה דלפי הצורך שפיר 

תוכח לץ  רשאי לכבד אותו במאכל ומשתה, וצריך לעשות כן אף על פי שזה בקום ועשה, וכעי"ז פירשו קרא דאל

פן ישנאך, דכיון שזה ללא הועיל הרי אתה מכשילו בלאו של לא תשנא את אחיך, ואעפ"כ הדבר צריך הכרע. 

 /הערת המחבר/ הלום נודע שמרן בעל החזו"א זצ"ל בשביעית סי' י"ב או"ט אינו מתיר בכה"ג באיסור ודאי.

 תשובות והנהגות חלק א סימן שנח

 

 



 

 

 



 יז סימן ב חלק העזר אבן משה אגרות ת"שו

 להיות כשר לאיש אין הקידושין מסדר יהיה שלהם והראביי טעמפל בקאנסערוואטיווי שתהיה חתונה ובדבר

 ליכא שם להתפלל שבאים בזמן אינה הא שהחתונה כיון אזי, התורה כדין הקידושין יסדר כשר רב אם אך. שם

 רק זה באופן אף לשם לילך לו אין חשוב לאדם אבל, שם להתפלל שהולכין לחשוד מקום אין שהרי מדינא איסור

 כשרים עדים שני שם היו אך אם, תופסין הקידושין אם ולענין. כן שנזדמן מקרה דרך ורק גדול צורך כשהוא

 קאנסערוואטיווי רב מתחלה היה אם חלוק ואין לעדות שפסול פשוט עצמו והראביי, הקידושין תופסין לעדות

 שהוא גרוע עוד ואולי, הקאנסערוואטיווי בטעמפל משרה שקבל מוסמך רב שהיה או שלהם בסעמינאר שלמד

 ראביי של קידושין בסדור חתונתו לעשות תורה לשומר עצמו שחושב חתן הולך איך תמה ואני. ופירש כשנה

 פיינשטיין משה, ידידו והנני. זה שאסור לו לומר ה"כתר וצריך שלהם ובטעמפל קאנסערוואטיווי

 

Fertility In Halacha 

 סימן יג ח פרק איומ מסכת ש"רא

 לתוך ומכניסים ברוטב ל"שפינדי ז"בלע פלך פירוש כוש לה תוחבין חזיר בשר או קדש בשר שהריחה עוברה

 שומן מביאין לאו ואם מוטב דעתה נתיישבה אם. עצמה רוטב לה מביאין לאו ואם מוטב דעתה נתיישבה אם פיה

 הוא אלא עוברה דוקא ולאו. דמים ושפיכות עריות וגילוי ז"מע חוץ נפש פקוח בפני שעומד דבר לך שאין. עצמו

 כדאמרינן. בקי פי על או עצמו פ"ע אותו ומאכילין הוא מסוכן משתנין ופניו ומתאוה מאכל שהריח אדם כל הדין

 אדונגר ואזיל חליף מלכא דונגר דבי אפתחא יתבי הוו אשי ורב זוטרא ומר אמימר( ב סא דף) פי על אף בפרק

 טעמא מאי רבנן ליה ואמרו '.וכו בפומיה ליה ואנח באצבעתיה שקל אפיה דחוורא לאמימר אשי רב חזא דמלכא

 וקאמר. לסכנתא חיישינן אפיה חיוור דכי מינה שמע. עילויה פרחה דקא צרעת לרוח חזינא אמר אניסא סמכת

 ליה ואייתו כהנא דרב קמי קאימנא הוה אשי רב אמר. ובשר מיין חוץ שמש בפני משהין הכל( א שם) התם

 דמילתא כללא. דהינוניתא תמרא אפילו אמר פפא רב. איסתכנית מינה לי דיהבו לאו ואי בחלא דליפתא גרגלידי

 הני כוש לה דתוחבין הא מסתברא ל"ז ן"הרמב וכתב .ל"ז ן"הרמב כתב וכן קיוהא ליה ואית ריחא ליה דאית כל

 אבל. עצמו לשומן צריכה ופעמים ברוטב בכוש מתיישבת פעמים דעתה ביישוב אומד לנו שאין בעוברה מילי

 ואין הרופאים שאמרו כמו לו הצריך וכדי לו הצריך דבר אותו מאכילין בקיאין פי על אותו שמאכילין חולה

 לה התירו( א יג דף) לו אמרו בפרק בכריתות וגרסינן. הקל הקל להאכילו אלא ורוטב כוש ידי על עליו מדקדקין

 פפי רב אמר. תיכול נמי טובא ואפילו הסכנה מפני ופריך. הסכנה מפני מכשיעור( פחות) פחות לאכול לעוברה

 כתב וכן פרס אכילת בכדי לכזית יצטרף שלא כדי מכשיעור פחות פחות לאכול לעוברה לה התירו קאמר הכי

 לי ונראה. כ"ע בלבד לאיסור ומלקות כרת מאיסור מעליו להקל כדי כך עושין בחולה שאף ונראה. הלכות בעל

 אין אם נמי בעוברה וכן מעט מעט ממנו להאכילו לו שיספיק אומר אם רופא פ"ע אלא כן עושין אין דבחולה



 וולדה מתעקר אכלה לא דאי דידעינן עוברה אשה הלכות בעל כתב. כשיעור להאכילה צריך בכך מיושבת דעתה

 תליא דידן בידיעה דלאו כתב ל"ז גיאות ץ"והרי. לה ליתן דמי שפיר נפל ספק הוא קיימא בן דספק גב על אף

 משמע ל"ז ן"הרמב וכתב. דמי וכחולה לה נותנים דמשהריחה מילתא תליא ובדעתה דידה בידיעה אלא מילתא

 בשילהי דגרסינן דהיינו. לדידה למיחש ליכא אפילו מחללין לחודיה וולד סכנת דמשום הלכות בעל דברי מתוך

 את ומוציאין כריסה וקורעין סכין מביאין בשבת ומתה המשבר על שישבה האשה( א ז דף) דערכין קמא פרק

. הרבים רשות דרך סכין להביא אלא נצרכה לא רבא אמר. הוא בעלמא בבשר מחתך עביד מאי פשיטא. הוולד

 מהו. מפקחין ישראל ספק נכרי ספק מת ספק חי ספק תנינא. שבת מחללין ספיקא דעל לן משמע קא מאי

 משמע קא לא אימא מעיקרא דחיותא חזקה ליה הוה דלא הכא אבל דחיותא חזקה ליה דהוה הוא התם דתימא

 המפלת שכל היא דידה דמיתה חששא שהריחה עוברה אלא נפלים משום מחללין דאין ליה דסבירא ואיכא. לן

 הוא אמו ירך לאו דתו כילוד הוא הרי הוא אחרינא טעמא שמתה המשבר על דיושבת וטעמא. היא סכנה בחזקת

 נפשות וספק דחיותא חזקה ל"ה דלא אלא חששא וליכא בפניו נעולה ודלת הוא חי אלא תליא בדידה דלאו

 עוברה סכנת ולא עוברה סכנת בלא עובר סכנת משכחת דלא הדקדוקים אלו לכל צורך מה ידעתי ולא. להקל

 .מסוכנים שניהם אוכלת אינה דאם י"פרש וכן היא הסכנה בחזקת דהמפלת. עובר סכנת בלא

 ז ק"ס פב סימן העזר אבן תשובה פתחי

 אצל והוא חולה קטן בן לו והניחו אשתו שמתה בראובן שנשאל ו"קכ' סי א"ח ז"הרדב' בתשו' עי. אמה אין אם

 אם השכנים אצל הבן את מניח לחוץ שיוצא ובזמן עני והוא אשה נשא לא והוא אותו לקחת ראובן ורצה אמו אם

 כ"ואעפ אמו אם אצל ולא אמרו אמו אצל שהבן ברור הדבר והשיב. אביו אצל או אמו אם אצל הבן שיעמוד טוב

 אין שארצה מה אעשה ואני בני לי תנו ראובן שיאמר פי על אף אמו אם אצל שיעמוד הילד שתקנת ד"ב ראו אם

 :ש"ע יותר לולד תקנה מקום באיזה ד"ב בראות תלוי הכל דמלתא כללא' כו לו שומעין

 מז סימן ה חלק הלוי שבט ת"שו

 .א"שליט טרופ דוד' ר ג"הה י"בתו השלם האברך ידידינו כבוד. לוצרן י"ע אוברנאו פה, מ"תש עקב' א יום

 . ר"באה ת"וש ט"אחדשה

 ה"פ ביומא דוחה נ"פקו לענין דלהלכה ז"ל' סי ג"ח הלוי שבט בתשובת בעניי כ"מש לפי ל"מע' כב נסתפק אשר

 הטעם וזה, הרבה שבתות שישמור דכדי טעם והן, בהם שימות ולא בהם דוחי טעם הן אמת הטעמים שני

 . זה לדרך ראיה הביא וכבודו, כן ונקטינן, ג"בה לדעת העוברין על שבת דמחללין

 הזרע קליטת תחילת אשר לזוג, מומחים מרופאים פורסם כידוע אשר, המבחנה תינוק בענין ז"לפ' כב ומסופק

 כ"ואח, המבחנה בתנאי( הלכה י"עפ מותר' שיהי באופן) בחוץ הקליטה תחילת ועשו ביניהם אפשרית היתה לא

 כדי שבת לחלל צורך יש אלה מוקדמים בתנאים אם והשאלה, האם לגוף חזרה התאים בהקלטם הוכנסו



 שישמור ומטעם, העוברין על דמחללין ג"הבה אמר ג"בכה גם אם בזה והספק מותר אם התפתחותם להמשיך

 ן"ור ן"ברמב וכמבואר, מחללין מ"מכ נחשב בעלמא דכמיא פי על אף יום' מ לפני דגם וכסברתו, הרבה שבתות

 חסר עדין הכא כ"משא' וכו יום' מ לפני שעדיין פי על אף, האם בגוף הם שכבר דוקא דלמא או, ג"בה לדעת

 . קצת והאריך' מעל ד"אתו האם לגוף להביא מעשה

 יום' מ לפני אפילו העוברין על שבת לחלל ג"בה התיר לא כ"דע, בזה שבת לחלל אסור ג"לבה דגם ברור לדעתי

 דפסקינן הא מ"מכ, ליכא עדין בהם וחי דטעם ג"דאע, האם מעי תוך בעובר אלא הוא בעלמא דמיא גב על אף

 ורק הם קיימא בני ולדות שרוב י"ע קיימא בני כ"אח פ"עכ שיהיו היסוד על נבנה זה גם שבת לחלל שמותר עליו

 עכשיו בהם וחי דנהי ג"לבה ל"וס מצות בן' שיהי לנו מברר דהרוב הרי, ט"קי ושם ו"ל וכיבמות מפילות מיעוט

 גם מצוות בן' שיהי רוב מדין דנתברר כיון מ"מכ העוברין על מצווה אינו ישראל וגם, זה בגדר אינו דעדין ליכא

 . מותר שבת עליו לחלל

 מבחוץ רק דבוחנים, הם קיימא בני העוברין דרוב זה ברוב כלל נכלל שאינו המבחנה שבתוך זה זרע כ"משא

 אינקובטור ולדי לענין א"קמ' סי ג"ח הלוי שבט ת"בשו בעניי כ"למש דומה אינו וגם, הדברים התפתחות' יהי איך

 דכיון מותר ג"בה על החולקים' ודעמי ן"לרמב דגם כתבתי דשם שבת עליהן לחלל דמותר ב"וכיו' הח בחודש

 גמור גורם בכל ונגמר שלמים אבריו אם אינקובטור וכלי, חיותו להמשיך אפשר אם רק והספק חי פ"עכ דעכשיו

 אם וגם, ]עיבור תחילת בגדר אינו' אפי דעדין ד"בנ כ"משא, ה"יעש לחלל שלא כלל סבה ואין, חיותו להמשיך

 [. ל"כנ נוטה ת"הדע מ"מ, ל"הנ בנסיון מצליח גדול אחוז' שיהי עד אולי הדברים יתפתחו פעם

 היינו כהן' שהי פי על אף האלמנה של בנה ט"זל' אלי' דהחי דהא שכתבו' כב שהעיר ב"ע ד"קי מ"ב' מתוס

, נ"פקו גדר איכא חי שאינו באדם שגם מזה והביא, נפש פקוח מפני מותר' הי לכך שיחייהו לו ברור' שהי משום

 גדול נפש פקוח לך אין חיותו לו להחזיר אפשר ואם, האדם כאחד וקיים חי זה לפני' הי כבר דהתם דמיון זה מה

 הרי, ל"קמ לא אימא חיותא חזקת ל"הו דלא הכא אבל, חיותא חזקת ל"דהו הוא התם ב"ע' ז בעירוכין ועיין, מזה

' תוס כ"כמש ט"זל' אלי של ברור י"ע מ"מכ, חיות חזקת כבר אבד האלמנה דבן גב על ואף, ל"הנ חילוק מבואר

 דשאני בפוסקים מבואר כבר, מחללין חיות חזקת כאן דלית ג"דאע שם' הגמ דמסקנת גב על ואף, חי כאלו דינו

 .ל"בכנ כ"משא עליו ולד עיבור שם פ"דעכ או, נגמר כבר דהעיבור התם

 'ה לרחמי מצפה, ת"דוש ידידו והריני. ל"בחו אני כותב אך, זה בנושא להאריך עוד מקום' והי



Over 6,000 Households Participate in Beit 

Hillel’s Shabbat Yisraelit
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by BeitHillel

Shabbat Yisraelit

chairman of the Jewish agency.

Shabbat Yisraelit represents the application of the two halachic rulings that Beit 

Households.
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The printed edition was distributed in 110,000 copies across Israel. An electronic 

Shabbat Yisraelit

ceremony.
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Outreach or Stumbling Block? 
Extending Shabbos Invitations to the 
Nonobservant

O

kiruv

-

poskim

I. Violating the Torah to Save a Soul

Shulchan Aruch

Shulchan Aruch

mitzva
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 HEADLINES: HALACHIC DEBATES OF CURRENT EVENTS

parsaos

Shulchan Aruch Beis Yosef

 —

-

Beis Yosef -

mitzva

-

A 



 

mitzva

Beis Yosef

mitzva

Beis Yosef Tosfos

Nachalas Shiva

Nachalas Shiva Teshuvos

-

Nachalas 

Shiva

Nachalas Shiva
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Taz

Shulchan Aruch

Minchas Chinuch

mitzva tochecha

-

Minchas Chinuch

-

 

-

Chafetz Chaim Chomas 

Ha-das Chizuk Ha-das

Chafetz Chaim Halacha -

Shela Derech Chaim Tochechos Mussar



 

Nachalas Shiva Chazal

Sifrei

Sifrei -

-

Midrash Tanchuma

Benei Yisrael

Tanchuma

Nachalas Shiva

Shevus Yaakov
Nachalas Shiva
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Shevus Yaakov’s Objections

Shevus Yaakov Nachalas Shiva

Shevus Yaakov

Shevus Yaakov Nachalas Shiva

Halacha

Minchas Chinuch Kometz Ha-mincha

Nachalas Shiva

Iggeros Moshe



 

Halacha

Nachalas Shiva

Shulchan Aruch

another person

-

II. 
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halacha 

Shach Magen 

Avraham

 to 

-

-

-

nazir

Chinuch  

Minchas Chinuch
Chavos Yair Kesav Sofer



 

-

Iggeros Moshe

-

enabling

causing

enable

cause -

Mishpetei Shemuel

-

Sefer Ha-mitzvos lo ta’aseh

causes it

Chafetz Chayim Be’er Mayim Chayim
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enabling

cause

Iggeros Moshe

minyan

chilul Shabbos -

-

Teshuvos Va-hanhagos

-

Shulchan 

Aruch -

Shulchan Aruch -



 

-

Toras Kohanim
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-

Tosfos Ha-Rosh

Rishonim

Turei Even Kesav Sofer

Rishonim
Bach 

Peri Yitzchak Sha’agas Aryeh
Kesav Sofer

Talmidei Rabbenu Yona



 

Mordechai

-

Rishonim

Yoreh Dei’a

Acharonim

Tosfos Ha-Rosh

Shach

Rishonim

mumar

mumar  

 

Shach mumar

Bei’ur Ha-Gra Magen Avraham
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Chazal

Shach

mumar

Dagul Mei-revava

Shach mumar -

Dagul Mei-revava 

 

Dagul Mei-revava

Iggeros Moshe

-

Acharonim

Binyan Tziyon Ha-chadashos
Meishiv Davar Binyan Tziyon Kesav Sofer



 

Acharonim

-

Acharonim

 

Acharonim -

for as long as it is possible that they will be 

unable to obtain [these materials] through other means, he is in violation 

of 

-

Kesav Sofer
Keren Ora Maharatz Chayos

Bach  
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-

-

Pischei Teshuva

-

Mishneh Le-melech Hilkhos Malveh Ve-loveh

-

-

-

-

Kesav Sofer



 

Dagul Mei-revava

-

Acharonim

Poskim

minyan

minyan

Emes Le-Yaakov Choshen Mishpat
Minchas Shelomo
Teshuvos Ve-hanhagos
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-

Poskim

minyan

-

Ve-ha’ish Moshe
Iggeros Moshe
Shevet Ha-levi

Chashukei Chemed


