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 קובץ תשובות הרב אלישיב חלק א סימן מד 

  ... ההפגנות על חילול שב"ק

ברם, אנא לא ידענא מה ענין מצות תוכחה לכאן, אטו מטרת ההפגנות היא בשביל קיום מצות תוכחה, אתמהה, 

כי אז החנויות,   פוטר את עצמו בקיום מצות תוכחה,  הלוא הדבר פשוט כביעתא בכותחא, אילו כל אחד היה 

התחבורה וכל בתי וכו' היו פועלים בשבת כמעשיהם בחול, ולא היה נשאר מהשבת ח"ו שריד ופליט, המטרה 

ד' החרדים על דברו   של ההפגנות היא לעצור את מגיפת התפשטות הריסת השבת, וזה מה שנשאר בידי יראי

  .למחות ולהפגין בעד קדושת השבת

ומ"ש כת"ר שע"י ההפגנות אנו גורמים חילול שבת. עי' שו"ת מהרי"ל דיסקין ז"ל בקו"א סי' קמ"ה, שאין לחוש 

 .לזה, ואכמ"ל, והי"ת יתן בלב טועים בינה להפסיק לקעקע את חומת השבת

 אלישיבבכבוד רב ובברכת התורה יוסף שלו' 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קטז עמוד א 

אזיל. אמרו ליה לרבא:   -לא אזיל, לבי אבידן    -רב לא אזיל לבי אבידן, וכל שכן לבי נצרפי. שמואל, לבי נצרפי  

 דוכתיה קשי לי.   -ניעקריה!  -מאי טעמא לא אתית לבי אבידן? אמר להו: דיקלא פלניא איכא באורחא, וקשי לי.  

 דף קטז עמוד א  רש"י מסכת שבת

 ספרים שכתבו להם הגלחים להתווכח עם ישראל, ומקום שמתווכחים שם קרי ליה בי אבידן.  -דבי אבידן 

 תוספות מסכת עבודה זרה דף יז עמוד א 

והא דאמרי' בפרק כל כתבי )שבת דף קטז.( דכמה אמוראי הוו אזלי לבי אבידן    -הרחק מעליה דרכך זו מינות  

ולא   עמם  להתווכח  ונושאין זהו  כוכבים  עובדי  חכמי  שם  ומתקבצים  ויכוח  מקום  אלא  ממש  מינות  מקום  היה 



ונותנים בדינים ומאן דלא הוה אזיל היינו מיראה שלא יהרגום וכן משמע דאמר רב נחמן אנא מינייהו ומסתפינא 

 מינייהו ודלא כפ"ה שפירש בסמוך שהוא מקום עבודת כוכבים. 

 עמוד ב תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לח 

תנן התם, רבי אליעזר אומר: הוי שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורוס. אמר רבי יוחנן: לא שנו אלא 

 כל שכן דפקר טפי.  -אפיקורוס נכרי, אבל אפיקורוס ישראל 

 רש"י מסכת סנהדרין דף לח עמוד ב 

 המקובל לו.שהרי הכיר וכפר ומתוך כך מדקדק ולא תוכל להשיבו דבר  -כל שכן דפקר טפי 

 

 



Riddles of the Week 

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף יז עמוד ב 

ולא עם יורשי קונהו, מכלל דאית   -אמר רבא: דבר תורה עובד כוכבים יורש את אביו, שנאמר: וחשב עם קונהו  

 . ליה יורשים

 רי מגדים יורה דעה משבצות זהב סימן סב ס"ק א פ

ואי   אסור  בריה  משום  ומדרבנן  שריא  מן התורה  לדידן  ברוב שחוטות  החי שנתבטל  מן  באבר  נסתפקתי  עוד 

נחתך האבר או בשר מהחי אף מדרבנן בטל הוא מהו ליתן לב"נ מי נימא ליכא מידי כו' או נימא לישראל נפיק  

אמור בסנהדרין כמו שאבאר בשער התערובת אי"ה משא"כ לב"נ ולא שייך מי ביטול האיסורין מאחרי רבים ה

איכא מידי דגוף הדבר לתרווייהו נאסר ולכאורה מפסחים דפריך והרי אבר מן החי כו' ומאי קושיא דלמא בחצי  

שיעור או שנתבטל אלא דז"א דממ"נ אי קיי"ל סתם אכילה בכל שהוא ונפשוט הספק הא' ז"א אי סתם אכילה 

"ש א"כ ישראל גופא מיתסר בהנאה בכ"ש ואי אכילה בכזית והלכתא לחצי שיעור דאסור באכילה ולא בהנאה  בכ

ולעולם לא יאכל בכזית הנאה נמי א"כ פשיטא דאין ב"נ מוזהר כמ"ש וספק הב' יש לפשוט אלא ממשא ומתן אין  

 . לדחות ובס' ראש יוסף אבאר לפשוט כידוע ועיין חולין הא דאמר חותך כזית ונותן לו דווקא כזית ג"כ יש

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף יא עמוד ב 

משום  לאו  אלא  הוא!  אביו  לאו  דלמא  וליחוש  קטליה,  רחמנא:  דאמר  ואמו,  אביו  ממכה  אתיא  אמר:  מרי  רב 

ורוב בעילות אחר הבעל. ממאי? דלמא כגון שהיו אביו ואמו חבושים בבית האסורין!   דאמרינן זיל בתר רובא, 

 כי אין אפוטרופוס לעריות. אפילו ה

 


