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Chabad – Is it wrong to believe that the Rebbi is or was Moshiach? 

 ב עמוד צח דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

 שילא רבי דבי? שמו מה. למשיח: אמר יוחנן ורבי. למשה: אמר ושמואל. לדוד אלא עלמא אברי לא: רב אמר

 ינון שמש לפני לעולם שמו יהי שנאמר, שמו ינון: אמרי ינאי רבי דבי. שילה יבא כי עד שנאמר, שמו שילה: אמרי

, שמו חזקיה בן מנחם אומרים ויש. חנינה לכם אתן לא אשר שנאמר, שמו חנינה: אמר חנינה רבי דבי. שמו

 ומכאבינו נשא הוא חליינו אכן שנאמר שמו רבי דבי חיוורא: אמרי ורבנן. נפשי משיב מנחם ממני רחק כי שנאמר

 אדירו והיה שנאמר, אנא כגון - הוא חייא מן אי: נחמן רב אמר. ומענה אלהים מכה נגוע חשבנהו ואנחנו סבלם

 איש דניאל כגון - הוא מתיא מן אי, הקדוש רבינו כגון - הוא חייא מן אי: רב אמר. יצא מקרבו ומשלו ממנו

  .חמודות

 דסובל, הקדוש רבינו היינו ודאי עכשיו שחיים מאותן משיח אם - הקדוש רבינו כגון הוא חייא מן אי ופרש"י:

 איש דניאל היה - כבר שמתו מאותן היה ואם(, א, פה) מציעא בבבא כדאמרינן, הוה גמור וחסיד תחלואים

, הקדוש רבינו כגון: אחרינא לישנא, דווקא לאו כגון והאי, היה גמור וחסיד אריות בגוב ביסורין שנדון חמודות

 . חמודות איש דניאל כגון היינו, למתים הוא דוגמא ואם, הקדוש רבינו היינו בחיים דוגמתו יש אם, כלומר

 צח סימן ליקוטים - ו חלק סופר חתם ת"שו

 הגואל' שהי ה"משרע' שהי כמו והוא' א/ הצעה להציע/ הוצעה להוציא אני צריך דוד בן דביאת בהא והנה

 ברוך הקדוש לו כשאמר' ואפי ישראל גואל' יהי שהוא בעצמו הרגיש ולא ידע ולא שנה שמנים נזדקין הראשון

 שחרב ומיום האחרון הגואל ה"אי' יהי כן עצמו על לקבל רצה ולא סירב מ"מ פרעה אל אשלחך כי לך הוא

 של רוחו עליו יערה ואז וישלחו ת"השי אליו יגלה הזמן ולכשיגיע גואל להיות בצדקתו' הראוי' א נולד מיד ק"בהמ

 אשר הקודש ורוח ממשלה רוח עליו באה שנמשח אחר בשאול מצינו וכאשר בוא עד למעלה וגנוז הטמון משיח

 ובעונותינו יודע אינו בעצמו הזה והצדיק האחרון בגואל' יהי וכן הראשון בגואל' הי כן בעצמו הרגיש לא מלפנים

' ראוי' הי לא הדור אבל לכך' ראוי הם כי גם משיח של רוחו עליהם שיערה זכינו ולא מתו וכמה כמה כבר רבו כי



 שלח לומר לפרעה כמו' א למלך או לבד לישראל או וישלחהו בסנה למשה כמו' ה אליו יגלה ה"אי כשיגיע אולם

 .עמי

 פאת השדה מערכת האל"ף כללים אות ע שדי חמד

 

 

 



 



שמושכנא 

Selected audio from our listeners

Rav Shach and Lubavitch click here

Interview a Libavitcher Chossid click here

https://drive.google.com/file/d/0B6Vpm_W8m0xMc2p4NXJ5VktLaEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TeKz9ychb5p9wEj_3Jz5uaE4Z8eJjh3u/view?usp=sharing


IVF for older singles-Should it be done? 

 נ-עמוד מח נשמת אברהם אהע"ז סי' א ס"ק י

 

                                

 



 

Settlers on the west Bank- Is it permissible to live there? 

 תיג סימן א חלק א"הרשב ת"שו

 ומתקני פסח של כוסות ארבע בתקנת שהקשו עד הרבה עליהם ל"ז והקפידו. זוגות ולאכול לשתות אסרו וכן

 ומן. לרעה מצטרף ואין לטובה מצטרף ברכה של כוס לומר והוצרכו. סכנה לידי דאתיא מילתא/ רבנן/ רבני

 בדברא גברא לקול לחוש ושלא מאחריו לו קרא בנו הפסיקו צבי מידו פתו נפלה ולומר לחוש אסרו הנחשים

 כיוצא על סמך שאול בן יונתן וכן. במתא גברא ובקול בדברא אתתא בקול לסמוך והתירו. במתא אתתא ולקול

 הישועה השם שעשה צדיק ואותו. ועלינו אלינו עלו אלינו יאמרו כה אם( ד"י' א שמואל) ואמר אלו בדברים

 שהוא ואמר אותו אסר ל"ז שהרב פי על ואף. מנחש נעשה ולא עבירה עבר לא ידו על לישראל ההיא הגדולה

 בדיק יוחנן רבי אמרו וכן. אמר והאמת בהשגות ל"ז ד"הראב הרב השיג כבר תורה שאסרה הנחשים מן נחש

 סכין אמרו( א"ק דף) חלק' ובפר. במעברא בדיק ורב בספרא בדיק שמואל. בחולין כמוזכר זה על וסמך בינוקא

 בצים ושרי שמן שרי רבנן תנו שם ועוד. בשבת ועקרבים נחשים לחישות ולוחשין בשבת מעים בני וממשמשין

 שדים בדבר שואלין אין בברייתא שם אמרו השדים שאלת ועל. שביד שמן על לוחשין שמכזבין מפני מותרין

 סכנה משום אלא אסר לא יוסי רבי ואף. יוסי כרבי הלכה הונא רב אמר. אסור בחול אפילו אומר יוסי רבי. בשבת

 דף) קורדיקוס פרק ובגיטין. ופלטיה ארזא ופקע ניסא ליה ואיתעביד בארזא דאיבלע יוסף' בר יצחק דרבי הא כי

 היכי לחכמים ושאל. בהבנותו בבית נשמע לא ברזל כלי וכל והגרזן ומקבות'( ו' א' מלכי' )דכתי בשלמה( ח"ס

 מנחש מכלל הוציאו אלו כל הנה. השמיר על מהן ושאל עשה וכן. ושידתין שידא אייתי זיל ליה ואמרו אעביד



' ד דף) ז"דע קמא בפרק אמרו. ידועה בעונה מעשיו ומכוין מעונן מכלל הוציאו וגם. באלה כיוצא והרבה ומכשף

 ההיא מטא כי סבר דפוריא אכרעיה אסריה תרנגולא' איית. גוי ההוא ליה מצער דהוה לוי בן יהושע ברבי'( ב

 ואפילו טוב לא לצדיק ענוש גם( ז"י משלי) מינה שמע אמר. איתער כי ניים שעתא ההיא מטא כי. אלטייה שעתא

 שני אבל. שבתא ומעלי וארבעה בשבא חד דדמא פורסא שמואל אמר'( ב ט"קכ דף) מפנין פרק ובשבת. לגוי

. כאחת שוין מטה ושל מעלה של דין שבית וחמישי בשני דם יקיז אבות זכות לו שיש מי מר דאמר לא וחמישי

 רבים ביה דדשו כיון? בזוגי מאדים ל"קיי נמי שבתא מעלי. בזוגי מאדים ל"דקיי משום לא טעמא מאי בתלתא

 וארבע עשרין דהוא ארבע ארבסר דהוא ארבע ארבע דהוא ארבע שמואל אמר'. ה פתאים שומר( ז"קט תהלים)

 יומא משום טבי יומא מעלי אכולהו רבנן וגזרו. סכנתא דעצרתא יומא מעלי. סכנתא בתריה ארבע דליכא ארבע

 הואיל בחמישי ונבעלת ברביעי נשאת בתולה'( ה דף ק"פ) ובכתובות. טבוח דשמיה זיקא דנפיק דעצרתא

 יום בכל מתענין היו מעמד ואנשי. לאדם ברכה בו ונאמרה הואיל בששי נבעלת ואלמנה. לדגים ברכה בו' ונאמר

 ברביעי מדברות הולכי על ובשלישי. המים נחלקו שבו בשני ימים מפרשי על היום באותו בו שנברא מה כנגד

 המלאכה בו תתחזק ויום יום שכל' וכו עוברות על בחמישי. כתיב חסר דמארת התינוקות בפי אסכרה תפול שלא

 עגלא וברו דשבתא יומא מעלי כל יצירה בספר עוסקין שהיו חנניא ורב הושעיא דרב נראה כן ועל. בו שנבראה

. לבשר יותר הכל שצריכין כרחו בעל הטבח את בהן שמשחיטין פרקים בארבעה כן עושין ולא. ליה ואכלי תלתא

 בן שהוא היינו. גברא דאיתמחי שאמרו הקמיעין ובעלי. הבהמה בריאת היתה שבו משום שבתא במעלי אלא

 שליל בעור ידוע בקלף כותבין וכן. וביום בחודש ידוע במזל מלאכתן לכוין משגיחין וכלן. מצליחין שקמיעיו מזל

 עקיבא רבי שאף ושמעתי. ידועה עונה שצריכין מסכימין כולן ישראל גדולי ביד שמוסכם תלים ושמוש. צבי ובעור

 עקרי יפות שביעית ערבי לימודי ליקח יפה מחר לצאת יפה היום ואומר ושעות עתים המחשב זה מעונן שאמר

( ז"קמ דף) שמת מי בפרק אמרו בתרא בבבא וכן. שבת למוצאי ידועה תפלה עשה הוא רעות מחיות קטניות

 ברור עצרת של טוב ויום במלכותו תמרדו ואל דוד בית במחלוקת תהיו אל בניו את אחיתופל צוה דברים שלשה

 ידעתי יתן ומי ולישבן לתקנן זמן צריכין כלן אלו דברים ובאמת. איתמר בלול אמר חסדא רב. חטים זרעו

 ואב הם אחד סוג תחת כלן אומרים אין האמורי דרכי מספרי בספרים רבים דברים שנאמרו פי על ואף. ואמצאנו

. אסור הכל או מותר הכל להיות משתפן הספר שאין. בכתביך שבא כמו מהם אחד להתיר ואין לכלן אחד

 דפרק בההיא אמרינן דהא ותדע. מותרין דברים יש האמורי דרכי ובספרי והמנחשין הקוסמין בספרי שאפילו

 דרכי משום בהו אית כולהו ואמר. זביד דרב' קמי דאמוראה בפרקא תנא תני( ז"ס דף) יוצאה אשה במה

 בספורי לנו יארע וכן. מותר מיהא ההוא האמורי דרכי בו שאספו פרק באותו דאלמא מיהא לבד האמורי

 כקריעת האותות בטול להם יצא ודאי ומזה. המציאות לכל סוג זה ועושין קיים טבע לנמנע בהם שיש הפלוסופים

 ובכלל. מסעיהם בכל ישראל עם הבאר/ ועלית/ ועליית הסלע מן המים ויציאת והירח השמש ועמידת סוף ים

 ואסור שקר שבספריהם מה שכל נאמר שכן וכיון. לאמרן כ"כש לשמען אסור אלו דברים וכלל והמן העולם חדוש

 בהן ושיש שקר של' דברי בהם יש אם' הספרי כל אלא. בספריהם ושכללוהו שאמרוהו דבר שום ולעשות להאמין

 הקליפים את שזורקין כרמונים הספרים והרי. ומותר מכללם יוצא דבר בהם שיש אפשר ברובן האיסור מן

 יראה זה ובהפך. החכמים לרבותינו המקודשים בספרינו אלו דברים שבאו ולפי. היפים הגרעינים את ואוכלים



 לבבי נלאה. ומכשף מעונן קסמים קוסם בך ימצא לא( ח"י דברים) שלמים' מלאי מקראות התורה מקראי מפשטי

 אמצא ואולי. גזרות וגוזר בביאור כמקיים ולא בנרות כמחפש אני ומחפש אלי חרצובות ולפתח הפתח למצוא

 להמציא הבריאה בתחלת היה עליון מחסד כי אני ואומר'. לכול לא ואם הזאת המבוכה למקצת עולה קצת

 מגדר הנמצאים יוציאו הסבות ושאר כחליים המקרים יקרה שאם. הנבראים בריאות להעמיד דברים בעולמו

 הדברים בעצם האלה הכחות ושם'. בריאות על להעמידם או גדרם אל להחזירם מוכנים אלו יהיו השלם טבעם

 וכן. העיון אותו ישיג לא מסוגל בטבע או' הרפואו לחכמי הידועים והמסעדים כסמים בעיון מושג בטבע הנמצאים

 ושן הצלוב כמסמר מסוגל בטבע או מושגי בטבע או מועיל דבר אחד בכל שיש הנמצאים בשאר בעצמו הענין

 וכיוצא החם לדבר יועילו' ובסגל בחומם המחממים הידועים בסמים הסגלה תמשך וכן'. תקומ ואבן שועל של

 ורבא אביי אמרו כן ועל. לזה והדומה הקמיעין כענין בדבורים גם אסור בזה שיהיה הנמנע מן ואינו'. הרב בזה

( ח"י דברים) בתורתו יתעלה כתב ואמנם. האמורי דרכי משום בו אין רפואה משום בו שיש דבר כל כלל דרך

 נשתבש שלא הזהיר. וההבטחה האזהרה כולל אצלי פירושו כאן הכתוב ותמים. אלהיך' ה עם תהיה תמים

 תם היות רק אלה לא שדים להם להמשיך הרעה בכוונתם הדם ואוכלי והמנחשים הקוסמים הגוים להבלי ונחוש

 יהיה ובעבודתו מצותיו שבעשיית והבטיח. הלכתי בתומי ואני מלשון בתמימות עמו לך לומר רוצה השם עם

 כי( שם/ ח"י דברים)/ לאות אומרו והוא. הטועים אותם שיחשבו מה הפך תמים שה מלשון רע בו יגע לא תמים

 הזמנים לפי לענינים נחלק הבטחון ואולם. ישמעו קוסמים ואל מעוננים אל אותם יורש אתה אשר האלה הגוים

 המקרים מן המצלת והיא. השלמה התורה בדרכי בלכתנו בטח נלך כי נבטח לעולם כלל ודרך. האנשים ולפי

 מצותי אל תשמעו שמוע אם והיה פרשה כולל וזה. עליך תשמור בשכבך'( ו משלי) כאמרו הנסתרות והסבות

 ומעשה עקיבא רבי של בתו כמעשה נסתר בנס מדעת שלא ממות תציל וצדקה. תלכו בחקותי אם ופרשת

 ובלבד ברפואות להתעסק מותר כחליים המקרה חל ואם'(. ב ו"קנ דף) שבת בשילהי כמוזכר ואבלט דשמואל

 האיש וברפואת הפלוני בסם תלוי שהכל שיכוין ולא. וידרשנו ממנו הרפואה שאמתת וידע לשמים לבו שיהא

 על סומך אינו החולי שהשיגו ומי'. ברופאי כי' ה את דרש לא בחליו גם( ו"י' ב י"דבה) באסא אמרו והוא. הרופא

 ורפא אמרו והוא. בסגולות בין הטבעיים בדברים בין המועילים בדברים ולהתעסק ברופאים לשאול שלא הנס

 שהזהירה מה הפך זה שאין לומר רשות נתנה ואמרם. לרפאות לרופא רשות שנתנה מכאן ל"ז ואמרו ירפא

 בין בעצמים בין הסגולות מן בסגולה שמועיל מה אפילו הרפואות דרכי כל נכנסו זה ובגדר. בהשגחה התורה

 וסנהדרין וחולין בשבת שאמרו מה כל וכן. עיקרין של קמיע בין כתב של קמיע בין הקמיעים דרך וזה. בדבורים

 רפואה משום בו שיש כל/ ז"ע חולין/ ורבא אביי שאמרו והוא. למעלה שכתבנו המקומות ובשאר זרה ובעבודה

 נטוי שקיר' אמר והוא הנס על ולבטוח הסכנות בעניני להכנס שאסור אלא עוד ולא. האמורי דרכי משום בו אין

 ואמרו. השם מן לבו יסור שלא והוא באדם לבטוח ומותר. נס לו עושין אין הנס על הסומך כל ואמרו. עון מזכיר

 מותר הפלוני האיש י"ע תשועה לו ושיעשה בשם לבטוח אך. לבו יסור' ומה באדם יבטח אשר הגבר ארור

 דרבי כמעשה. מרובות ושזכיותיהם השלמים האנשים זולתי במלאכתם האדם בני עסקי כל כולל וזה. ומצוה

. דוסא בן חנינא רבי בו שפגע לערוד לו ואוי. ערוד בו שפגע לאדם לו אוי שאמרו הערוד עם דוסא בן חנינא

 מלבדו עוד אין שקולי לו ואמר'. לכשפי רגליו מתחת עפר ליטול מחזרת אשה שהיתה חנינא דרבי וכמעשה



' ר שאני והשיבו. מעלה של פמליא שמכחישים כשפים שמן נקראו למה מר אמר והא והקשו'(. ד דברים) כתיב

 של כדרכו רק הבטחון דרך במלאכתן לעשות רשות להם אין שבחסידים החסיד ואפילו'. זכוותי דנפישן חנינא

 הוא( ה"כ דף ג"פ) תענית' במס שאמר פי על אף. הנס על ואסמוך ביין או במים נרי אדליק יאמר שלא. עולם

 לשמן' שאמ מי תצטערי אל בתי לה אמר. ונצטערה שמן במקום יין בנר ושמה שבת בערב ששגגה לבתו החסיד

 או דבר יאמר או יחול שלא כדי המקרה חול קודם דבר אדם שיעשה מותר וכן. וידליק ליין יאמר הוא וידליק

 לנפשיה הכי ולימא. משברירי לזדהר צחי אי'( ב ב"י דף) ז"בע שאמרו וזהו. להגן התורה מן אפילו אחד מקרא

'( ב ו"ט דף) הטומאה ידיעות פרק בשבועות ואמרינן. רי ירי רירי ברירי משברירי אזדהר אימיך לך אמרה פלניא

'( ג תהלים) ואומר. מחסי' ה אתה כי עד עליון בסתר יושב( א"צ תהלים) ואומר ובתופים ובנבלים פגעים של שיר

 רבי והאמר הכי עביד והיכי. וגני קראי להני מסדר לוי בן יהושע' ר. הישועה' לה' וכו רבו מה' ה לדוד מזמור

 דרבה משמיה אביי אמר'( ק דף הבשר כל) בחולין וכן. שאני להגן? תורה בדברי להתרפאות אסור לוי בן יהושע

 כסא איניש' בדנקי מפתורא מידי שקלי ולא. עליהן שורה רעה דרוח משום אארעא בתראי מיא משו דלא הא

 רבים שם ועוד'. לסעודת דצריכי דתבלי ובכנא אאסיתא קפיד אשי רב בר ומר. צרדה לרוח דקשי משום' בידי

 לחכמים שנודעו הדברים במקום ואפילו. הנס על להשען אסור דאדרבא הבטחון ממיעוט זה ואין. באלו כיוצא

 משום בו שיש שאמרוהו כל הזה ההיתר בכלל שנכנסו הנה. משיג הטבעי העיון ואין להשמר שצריך בסגלה

 שהוא כל זה בכלל והשעות העתים שאפילו ואפשר. והפעולות הדבור בסגולת בין העצם בסגולת בין רפואה

' שהכ והוא. אותו כעובד שזה יום באותו השולט לשר שמכונין כאותן לא. לשמים דעתו ונותן לרפואה צורה עושה

 להם והשתחוית ונדחת השמים צבא כל הירח ואת השמש את וראית השמים עיניך תשא פן'( ד דברים) אומר

 שזה ונראה. והעקרבים הנחשים על שלוחשין ל"ז ואמרו ועקרבים נחשים המחבר אמרו חבר ובחובר. ועבדתם

 ועקרבים נחשים של המכה על לחישה היא שהתירו עקרבים' שלחיש מותר רפואה לשום שהוא כל בכלל נכנס

 הנחשים מן שהיא התיירין חכמת בכללו שיש בניחוש גם. מיתות ארבע בפרק בהלכות ל"ז הרב שכתב וכמו

. וניצל וברח עליהם וסמך ברח עיליש ברח עיליש אומרין ויונה עורב דשמע עיליש דרב במעשה אמרו בעופות

 אלא אלו נחשים אחרי ילך ושלא. היא ממנה ויותר רפואה ובכלל ביה איתנהו כולהו דשבי משום זה גם ואולי

. הוא שבת מוצאי הוא חדש ראש אמרו מעונן ובכלל. השבי מן להנצל עליו לסמוך' שמות במקרה שמע שאם

 גם'. בגמ שם כמוזכר חולשא דאיכא משום רפואה במקום היתר מצד כן גם וזהו חדש בראש דם יקיז לא ואמרו

 בזה ואין. מטה של דין ובית מעלה של דין בית לדין קבועין ימים שהם מפני שאמרו ובחמישי בשני יקיז בלא

 שהוא השנה בראש וההכנעה התרועה' וכמצו'. ה ביראת ומוסיף בהשגחה כמאמין רק השמים מן הלב הסרת

 עולם באי על והפקידה הדין שעת דכל. שמים מדין להגן בוידויין וההכנעה יראה/ ומוסיף/ ונוסיף עמים לדין מוכן

 ענשיתו למלאכא קטינא רב ליה ואמר. מדכרינן לא שתא בריש ריתחא אדכורי אמרו כן על. לעונש יותר קרוב

 לו שאומרין לידון לגרדום בעולה שאמרו וכמו. לידון כעולה החולי ושעת ענשי ריתחא בעידן ליה ואמר. אעשה

 ושמואל. מזיקתו מועט רוח ואפילו הדם בהתמעט נחלש שהכח הסכנה כשעת ההקזה יום. והפטר ראיה הבא

 העומדים הימים באותן דם להקיז שלא הזהירו ומזה. אריחי שבעה של בבית אלא מקיז היה לא רופא שהיה

 בשעת מקטרג שהשטן ואמרו. שם כנזכר טבוח דשמו יום באותו וחזק רע שהרוח עצרת ובערב. למאדים בזוגי



 ההיזק מן שאירע מה בגמרא הזכירו וכבר. בהן מקפידין החבלה שמלאכי לפי מזוגות להשמר והזהירו. הסכנה

 לומר רצוני האלה והימים. ורביה בפריה שהעסק מפני וששי בחמישי הנשואות בבעילת שאמרו ומה. זה על

 וכבר. והאדם והעופות כדגים חיים בעלי ורביית בפריית הבריאה בתחלת יתעלה מפיו נתברכו וששי חמישי

 להתעסק שמותר אפשר וכן. הימים משאר בו שנתחדשה במלאכה יותר פועל הבריאה מימי יום שכל אמרתי

 דההיא במעשה הבשר כל בפרק שאמרו והוא. המכשפים מכשופי מעשי לבטל כדי האסורים הדברים באותן

 אליעזר' דר מעשה זה בכלל ונכנס. ושריוהא מילתא אינהו ואמרו לספינתא ואסרתה מילתא דאמרה מטרוניתא

 כמוזכר ברומי בתירא בן יהודה רבי של באביו שעשו ומעשה. במרחץ המין אותו עם שעשו חנניא בן יהושע' ור

 מושיבין שאין( ז"י דף) דסנהדרין קמא פרק בשילהי שאמרו הטעם והוא. מיתות ארבע בפרק בירושלמי

 או ידם על לעכב יוכלו ולא. ויבטלום הכשפים במעשה שיבינו כדי כשפים ובעלי חכמה בעלי אלא בסנהדרין

 למד אתה אבל בפירושו ובא לעשות תלמד לא( ח"י דברים) אומרו והוא. המכשפים מן מכשף דעתם את לשבש

 פרק בשילהי אליעזר' ר שאמר והוא. בהם הנכשל ינצל במה' ולהורו מעשיהם להבין בו רוצה. ולהורות להבין

 קשואין בנטיעת הלכות מאות' ג לי יש ואומר. הזו הכונה על מהם לומד שאינו מי' כמאשי( ח"פ) מיתות ארבע

 כל ונתמלאה מילתא דאמר ועקירתן נטיעתן ולמדו אחת פעם. יוסף בן עקיבא אלא מעולם בהם אדם שאלני ולא

 לא התשובה והיתה? חייב מעשה העושה והא הכי עביד והיאך והקשו. ונעקרו מילתא ואמר קשואין השדה

 אושפיזא לההוא דעל אבהו' דר מעשה אבל. ולהורות להבין למד אתה אבל למד אתה אין לעשות לעשות תלמד

 המוזכר אבהו' ר היה אלו כזה מעשה לעשות לו מותר היה האיך ידעתי לא'. חמר והות איתתא לההיא ואשקייה

 עושה היה לא יוחנן רבי של תלמיד אבהו דרבי. ל"ז י"רש' מפי נראה וכן. היה אחר ואולי. יוחנן רבי של כתלמידו

 מה לשונו וזה. ל"ז ן"לרמב תשובה ראיתי הסכנה משום אלא מותר שהוא שאמרו בשדים ובשואלין. כזה מעשה

 האיש מן לצאת ולהשביע ללחוש זה אין. סכנה משום אלא השדים על דללחוש( א"ק דף) חלק בפרק שהתירו

 בבירור שמעתי כי תמה ואני. כרחו בעל אותו כשמוציאים אותו יזיק שמא אוסר יוסי ורבי. תמליון בן מעשה כדרך

 וסבור'. עניני בכמה בהן ומשתמשין אותן ומשלחין אותן ומשביעין השדים בדברי לעסוק אלמנייא חסידי שמנהג

 שדים מעשה מעשה אלו בלטיהם שאמרו כמו. לחוד כשפים ומעשה לחוד שדים דמעשה לומר שיש אני

. תורה אסרה אשר והם נעשים הם חבלה מלאכי ידי על כשפים מעשה ל"ז י"ופרש. כשפים מעשי אלו בלהטיהם

 בבן ומעשה. הם כך השמועות פשטי ובודאי' מעשי כמה בו ועשו בו שנהגו דעתם וזהו. שרי שדים מעשה אבל

 שבא ממה כתבתי הנה. ל"עכ. נוטים הם כך אגדה' ומדר' בתלמו' מעשי ושאר שידא ויוסף וארגנטין תמליון

 עוד ולבי. החמישים מן אחוז אחד הקדושים רבותינו מכללם שהתירו ומה. אלה ענינים בכללי ל"ז בדבריהם

 שהוזכרו באותן רק מעשה לעשות מאלה אחד כתבתי ולא. ולתרגם לתקן באתי ואשר כתבתי כאשר מגמגם

 כאלו להוציא ברכה אתנו יעשה חכם אמצא עד. להלכה הספק מן כדורש רק חסידים משנת זאת שאין' בגמר

 באמתתו וידריכנו מתורתו נפלאות יראנו והאלהים. ותודיעונו בוריו על דבר תעמידו ואתם. הסבכה מן רגלינו

 .זולתו ואפס וההוד והנצח והתפארת והגבורה הגדולה לבדו לו כי בעבודתו ויצליחנו

 



 תכו סימן נפש שמירת הלכות משפט חושן ערוך שולחן

 שישכור או בעצמו הוא להצילו ויכול, עליו באה רעה חיה או עליו באין לסטים או, בים טובע חבירו את הרואה

 אוזן גילה ולא פח לו טומנים או רעה עליו מחשבים מוסרים או כוכבים עובדי ששמע או ,הציל ולא להציל אחרים

 שבלבו מה ולהסיר חבירו בגלל לפייסו ויכול חבירו על בא שהוא באנס או כוכבים בעובד שידע או; והודיעו חבירו

 (.טז, יט ויקרא) רעך דם על תעמוד לא על עובר אלו בדברים וכיוצא, פייסו ולא

 שם ס"ק ב ע"סמ

 ח"פ סוף ראה] דבירושלמי כתבו[ קושטא דפוס ו"הט מרוצח א"פ] מיימוניות ובהגהות '.כו תעמוד לא על עובר

 ונראה, ל"ז וכתב'[, ב סעיף] י"הב והביאו, זה עבור סכנה פקבס עצמו להכניס אפילו דצריך מסיק[ דתרומות

 שהפוסקים כיון ל"י ובזה, ל"ז ם"ומור המחבר השמיטו זה גם. ל"עכ, ספק והוא ודאי שהלה מפני הוא שהטעם

 ן.כ גם השמיטוהו ה"משו, בפסקיהן הביאו לא והטור ש"והרא ם"והרמב ף"הרי

 (נב אלף) תרכז סימן ג חלק ז"רדב ת"שו

 מת שאינך אחד אבר לקצץ לי הנח לישראל השלטון אמר אם כתוב שראית מה על דעתי אודיעך ממני שאלת

 ז"בע מדאמרינן והראיה מת ואינו הואיל האבר לקצץ להניח שחייב אומרים יש. חבירך ישראל אמית או ממנו

 לא אחר אבר הא משמע תליא בלבא דעינא דשורייני משום טעמא ומפרש בשבת לכוחלה מותר בעיניו חש

 אחד אבר נפש פקוח מפני נדחית היא אותה דוחה אחד אבר שאין החמורה שבת ומה ו"מק הנדון יבוא והשתא

 : זה טעם על לסמוך יש אם לדעת ורצית נפש פקוח מפני שתדחה דין אינו השבת מפני שנדחה

 סכנת אין ולפיכך משמיא דאתי אונס שכן דשבת אבר לסכנת מה תשובה יש לדין אבל חסידות מדת זו תשובה

 שאין י"אעפ אבר חתיכת י"ע דילמא ותו. שמענו לא חבירו מפני עליו האונס הוא שיביא אבל שבת דוחה אבר

 סומק דידיה דמא דילמא טפי סומק חבירו דדם חזית ומאי וימות הרבה דם ממנו יצא שמא בו תלויה הנשמה

 לך אין והרי שמת עד כ"כ ויצא דם מהם להוציא דקות שריטות אזנו את שסרטו י"ע שמת אחד ראיתי ואני. טפי

 לאו ואי השבת את לשמור חייבין ואיבריו הוא שכן לשבת דמה ותו. אותו יחתכו אם ש"וכ כאוזן קל אבר באדם

 תאמר השבת את מחללין אין סכנה בו שיש חולי על אפילו אמינא הוה בהם שימות ולא בהם וחי קרא דאמר

 דאין ותו. איבריו בסכנת לא אבל בממונו להצילו דחייב גב על אף הצלתו על עצמו למסור מחוייב שאינו בחבירו

 אין מלקות ומה והשתא ו"ק מדין מאיבריו אחד שיחתוך אומר שאתה מזה גדול עונש לך ואין ו"ק מדין עונשין

 י"ע שמא חששו ה"ואפ כויה תחת כויה פצע תחת פצע אמרה דהתורה ותו. אבר חתיכת ש"כ ו"ק מדין עונשין

 שיותר ברור והדבר ממון שמשלם אמרו ולכך עין תחת ועין נפש ולא עין תחת עין אמרה והתורה ימות הכוייה

 חמירא אבר דסכנת תדע. ד"בנ ש"כ לה חיישינן ה"ואפ אבר חתיכת ידי מעל יותר הכויה מן שימות הוא רחוק

 נועם דרכי דרכיה דכתיב ותו. ישראל י"ע אפילו מדבריהם שהם מלאכות בכל השבת את עליה לחלל התירו דהא

 או עינו את לסמא אדם שיניח דעתנו על יעלה ואיך והסברא השכל אל מסכימים יהיו תורתינו שמשפטי וצריך



 חלקו ואשרי חסידות מדת אלא זה לדין טעם רואה איני הלכך חבירו את ימיתו שלא כדי רגלו או ידו את לחתוך

. דחבריה מוודאי עדיף דידיה דספיקא שוטה חסיד זה הרי נפשות סכנת ספק יש ואם בזה לעמוד שיוכל מי

 .כתבתי ד"לע והנראה

 ג אות תכה מצוה חינוך מנחת ספר

 אפילו מצוה דמלחמות ב"ע ד"מ סוטה ס"בש כמבואר נשים והן אנשים הן, מישראל איש בכל זו מצוה ונוהגת

 ביטל הרגו ולא בדבר שיסתכן מבלי להרגו ויכול לידו ובא זה על והעובר המחבר הרב וכתב'. וכו מחופתה כלה

 וידוע, עמהם ללחום ציותה התורה זו מצוה מ"מ, הסכנה מפני נדחות המצוות דכל דנהי, ע"וצ. זה עשה

 בעת הצדדים משני נהרגים העולם ובדרך'[, כ', ה במדבר] ן"ברמב כמבואר הנס על דיניה תסמוך לא דהתורה

 להרוג ומצוה הזה במקום סכנה דחויה כ"וא, סכנה דהיא אף עמהם ללחום גזרה דהתורה חזינן כ"א, מלחמה

 .ע"וצ, שיסתכן אף אותו

 סט סימן ג חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו

 ש"בע מלאכה וכשיעשה בשבת מלאכה לעשות ויצטרך בשבת למחר לו סכנה ענין שתהיה לו שברור באחד

 . יעשה איך בשבת לעשות יצטרך לא טוב יום שהוא

 בשבת למחר סכנה ענין לו שתהיה שברור במי קרח' פ דבר העמק בספרו ל"ז ב"הנצי הגאון של חדוש ובדבר

 הוא ש"כשע שאף בשבת המלאכה לעשות יצטרך לא ש"בע המלאכה וכשיעשה בשבת מלאכה לעשות ויצטרך

 ודאי, סקילה איסור שהוא בשבת המלאכה לעשות יצטרך שלא כדי לאו באיסור רק שהוא ש"בע יעשה טוב יום

 מהסכנה אז להצילו יוכלו סכנה תהיה אם ומחר סכנה ליכא דהיום דכיון, ה"כתר כדכתב דתמיהא מילתא הוא

 שום לדחות נ"הפק ענין ליכא דעדיין מאחר משבת קיל שהוא אף טוב יום לחלל להתיר טעם אין מלאכה י"ע

 שצריך איסורין בכל הוא וכן ג"פ דף ביומא שאיתא תחלה הקל הקל מאכילין מסכנה שלהציל והענין, איסור

 חמור ובאיסור קל באיסור להציל ויש ההצלה זמן הוא שאז הסכנה כבר כשאיכא הוא, תחלה הקל בהקל להציל

 לא אם להציל למחר אפשריות יהיה אם ידוע ולא למחר סכנה חשש כשאיכא הדין היה וכן, בהקל להציל צריך

 ליכא שעדיין אף בשבת לעשות מותר יהיה שבת הוא והיום חול יהיה שלמחר אף שודאי היום המלאכה יעשו

 יהיה ג"כה ואם, להצילו אז יוכלו אם וספק סכנה למחר תהיה והאומדנא הטבע דרך שלפי מאחר הסכנה

 המלאכה וכשיעשו להצילו יוכלו אם בספק רק ואף להצילו יוכלו לא ואז ראשון ביום שתהיה אומדין כשהסכנה

 הקל הקל בדין שהוא בשבת ולא ש"בע לעשות יצטרכו ודאי, להצילו יוכלו בשבת או טוב יום שהוא ש"בע לזה

 ביום לעשות אין מלאכה באיסור להצילו יוכלו בשבת שגם שברור באופן בשבת תהיה כשהסכנה אבל, תחלה

 . משבת קל איסור שהוא אף ממנה לידחות טוב יום ניתן ולא סכנה ליכא שעדיין כיון קל שהוא אף טוב

 בו יהיה הרופאים דברי שלפי מאחר הסכנה יסתלק ולשמא יבריא שמא לחוש לנו דאין נימא אם אף קושיא והיא

 הסכנה ליכא עדיין מ"מ דהא, אחרים בענינים אחרת סכנה תהיה שנמצא בהמצב הטבע דרך ולפי מחר סכנה



 מצינו לא בהיתר שבת יחולל שלא בשביל טוב יום ולחלל, לידחות יותן שבת אלא ט"דיו לאו לידחות ניתנה ולא

 מהמרה בתו להציל פרסאות' לג חוץ אפילו לילך שמותר המחבר פסק ד"י סעיף ו"ש שבסימן דאף, שנדחה

 דמוטב זוטא איסורא זה הוי שבת בחלול ימיה כל ותעבור תמר שלא דלגבי י"הב בשם ט"כ ק"ס א"במג ואיתא

 לעשות לאדם דניחא מטעם דאיסור שבת מחלול להציל הוא, הרבה שבתות שתשמור כדי אחת שבת לחלל

 אחת שבת לחלל דמוטב הא י"הב כ"ומש, ש"במחצה כדאיתא גדול איסור חברו יעשה שלא כדי קטן איסור

 הרבה שבתות מחלול זוטא איסור הוא דידיה אף אחת שבת שחלול לראיה הוא הרבה שבתות שתשמור בשביל

 חלול הוא הסכנה כשתהיה בשבת למחר שבת שיחללו דמה כהא דהיתר שבת מחלול להציל אבל, אחר של אף

 בשם א"במג איתא גופא שהתם וכמו, ש"בע שיהיה ט"דיו לאו על דחיה דין ליכא נ"פק בשביל מותר דיהיה שבת

 אך ממש באיסור הוא עליו שחולק א"והמג, שבת לחלל אסור באונס עבירה תעבור שלא כדי שבת דלחלל ח"הב

 ב"ברפ שכתב ם"להרמב אף שמותר דבר הוא שבת שהחלול וכדומה מחולי בהצלה אבל באונס הוא שאצלה

 ושאר טוב יום על דחיה דין ליכא א"למג גם וחיוב מצוה וגם המותר דבר פ"עכ למעשה הוא דחויה שהיא משבת

 לשבת דחיה דין איכא הרבה שבתות שבשביל י"הב בכוונת נפרש אם ואף. משבת טובא הקלים אף איסורין

 ואין אחת שבת לחלול רק הוא הא וגם, דהיתר שבת לחלול ולא דאיסור שבת לחלול שהוא מסתבר נמי אחת

 כפשוטו לפרש אין בעצם אך, האיסורין בין נ"בפק חלוק שאין כמו לאו לאיסור שבת לאיסור דחיה בדין חלוק

 אינו זה טעם נ"בפק שאמרו א"קנ דף בשבת ג"ורשב ה"פ דף ביומא מנסיא בן ש"שר אף דהא דחיה מדין שהוא

 יהיה שלא שעה חיי על אף שבת מחללין ע"לכו דהא שבת מחללין זה/ שבשביל/ שבבשביל לדינא ממש טעם

 ככל והוא תורה זה אמרה ט"מ בעלמא טעם הוא אלא, בזה דפליג מאן דליכא אחת שבת קיום אף מהצלתו

 ומאחר אדם של נפש חיי תורה החשיבה זה שבשביל אלא לדינא שאינם התורה במצות שנאמרו הטעמים

 של נפש לחיי נוגע באין זה שייך לא כ"וא שלו שעה לחיי אף החשיבה האדם של נפש חיי בזה שהחשיבה

 לגבי זוטא איסורא הוא אחת שבת שחלול לראיה רק הוא שכוונתו משמע ולכן, לבד השבת לקיום אלא האדם

 . דאיסור שבת חלול נגד רק הוא ודאי כ"וא, אחרים לגבי שלו אף הרבה שבתות

 להצילו אז גם האפשריות ויהיה היום שלישי שני לאחר זו בשבת תהיה הסכנה מחשש אם ה"כתר כ"מש ובדבר

 לנו יש דאם תליא בזה צורך איזה לו כשיש היום בתחלת גם זו מלאכה לעשות מותר אם בשבת מלאכה בחלול

, לידחות ניתנה זו ששבת מאחר מותר יהיה הסכנה ליכא שעדיין עתה אף הרופאים ואומדן הטבע לפי לסמוך

 כדברי לומר גדולה סברא יש אבל. כדלעיל דלמחר נ"הפק בשביל לידחות ניתנה לא טוב יום דאיסור ט"ליו ד"ול

, ממש נס בדרך אלא והאומדנא הטבע כדרך שהוא אף הסכנה ויסתלק יבריא לשמא לחוש לנו שיש ה"כתר

 כל ולעשות רופאים י"ע לרפא תורה חייבה סכנה חשש איכא כשכבר דרק משום, בזה טעם כתב לא ה"וכתר

 חיוב ליכא עדיין הסכנה שאין זמן כל אבל, נסים על לסמוך ולא איסורין כל ועבירת שבת בחלול אף התחבולות

, הרופאים ואמירת הטבע דרך כפי שלא שהוא אף כלל הסכנה תהיה לא שמא נסים על גם לסמוך ורשאין זה

 יוכלו לא הסכנה כשתהיה כ"אח אם ודאי אבל. הסכנה ליכא שעדיין היום בתחלת שבת לחלל אסור וממילא



 כל ועבירת שבת בחלול אפילו הטבע שבדרך התחבולות כל לעשות ומחוייבין נסים על לסמוך אסור להצילו

 .ג"וצע הנציב הגאון על קושיא היא זה שגם נמצא, ד"לע לדינא הסברא נוטה וכך. איסורין

Comments on the show 1 click here

https://drive.google.com/open?id=17QUXXnj-aHD0qsf8gnS5S1EZdQCq3ekk





































































































