
    חילול שבת להצלת גוי–דת ומוסר 

        

 ))))1575157515751575    ––––    1488148814881488,  ,  ,  ,  רבי יוס� קארורבי יוס� קארורבי יוס� קארורבי יוס� קארו (= (= (= (=שלשלשלשל    סימ�סימ�סימ�סימ�    חיי�חיי�חיי�חיי�    אורחאורחאורחאורח    ערו�ערו�ערו�ערו�    שולח�שולח�שולח�שולח�

 . שבת חילול בו שאי�  בדבר' אפי, בשבת אותה מילדי� אי� כותית   

        

        
 ))))1933193319331933    ––––    1838183818381838, , , , רבי ישראל הכה� מראדי�רבי ישראל הכה� מראדי�רבי ישראל הכה� מראדי�רבי ישראל הכה� מראדי�, , , , החפ' חיי�החפ' חיי�החפ' חיי�החפ' חיי� (= (= (= (=חחחח    קקקק""""סססס    שלשלשלשל    סימ�סימ�סימ�סימ�    ברורהברורהברורהברורה    משנהמשנהמשנהמשנה

 דיכולה משו� אסור) כא�(= הכא  – ד"קנ סימ�) יורה דעה(= ד"ביו כמבואר איבה משו� מילדי� דבחול בשכר ואפילו

 וכתב, )כי א� למי ששומר שבת (=שבתא דמנטר לההוא א"כ שבת מחללי� דאי� ולומר להשתמט )שיכולה המיילדת(=

בכהאי (= ג"בכה ג� )שיש לחשוש לאיבה (=לאיבה למיחש דאיכא ובמקו� )ממפרשי שולח� ערו�, מג� אברה� (=א"המג

  . חלול בה אי� א� )מותר (=שרי) בכגו� זה, גוונא

 לרפאות פרסאות כמה שנוסעי� שבת בכל דמעשי� כלל בזה נזהרי� אינ� כשרי� היותר' אפי בזמנינו דהרופאי� ודע

 ,שיסמוכו מה על לה� ואי� ,)עוברי� על הלכות שבת כדי להכי� תרופות (=בעצמ� סממני� ושוחקי� וכותבי� כוכבי� עובדי

 אינו � זהדג א� [)עובדי גילולי� (=ג"העו בי� איבה משו� דרבנ� באיסור שבת לחלל דמותר )נאמר (=נימא א� דאפילו

 )לפי כול�, לכולי עלמא (=ע"לכו אסור בודאי דאורייתא איסור] )ממפרשי שולח� ערו�, פרי מגדי� (=ג"בפמ עיי� ברור

  :רנוישמ הש� במזיד ה� גמורי� שבת ומחללי

 
        

 ))))1839183918391839    ––––    1762176217621762, , , , רבי משה סופררבי משה סופררבי משה סופררבי משה סופר ( ( ( (קצדקצדקצדקצד    סימ�סימ�סימ�סימ�    השמטותהשמטותהשמטותהשמטות    ////    הההה    חלקחלקחלקחלק    סופרסופרסופרסופר    חת�חת�חת�חת�    תתתת""""שושושושו

 ל"כנ ולומר להתנצל יכול )במקו� שיש סת� איבה (=בעלמא איבה אלא דליכא היכא נאמרו לא �הדברי דכל ל"כנ אמנ�

 כי ויאמרו ותחרות השנא ויוסיפו ביניה� דרי� שאנחנו )היכ� שיש לחשוש לסכנה (=לסכנתא למיחש דאיכא היכא אבל

 בעיניה� ויותר �יגוי ה� �הרופאי המקומות ברוב ועוד, שבתא' דמנטר רו'תי יקבלו ולא בעינינו קל כבי�וכ עובד של דמו

  [...]י� וגוי ישראל תערובות) מצויי�(= שכיחי והי שלא בימיה� אלא אמרו לא) ג� (=נמי ס"בש ואולי ישראל של דמ�

  

  

        

        ))))פרובנספרובנספרובנספרובנס, , , , 1249124912491249    ––––    1306130613061306 ( ( ( (רבי מנח� המאירירבי מנח� המאירירבי מנח� המאירירבי מנח� המאירי

אי השוויו� בהלכה באשר לזכויותיה� של יהודי� ושל נוכרי� חל רק על נוכרי� שאינ� גדורי� בדרכי , ]של המאירי[לדעתו 

הא כל שהוא מעממי� הגדורי� בדרכי הדת ועובדי האלהות על אי זה צד א� על פי שאמונת� רחוקה '[...] : הדתות 

ולכל שאר  [...] אלא הרי ה� כישראל גמור לדברי� אלו א� באבדה ] בי� נוכרי�אינ� נחש[=מאמונתנו אינ� בכלל זה 

אלא , )מהותי, ישותי(=הקו המבחי� בהלכה אינו בי� יהודי� לנכרי� באופ� אונטולוגי , לדעתו. 'הדברי� בלא שו� חילוק

   בי� ברבריות לציוויליזציה–בי� אומות בעלות חוק לאומות שאינ� בעלות חוק 

  .86/87' עמ, בי� תורה לחכמה, טלמשה הלבר

  

כיו� הרב , ט שומרו�"שימש כסמח, ראש הישיבה הגבוהה באיתמר, 1951/נולד ב(שאלות הנחייה לחליפת המכתבי� בי� הרב רונצקי 

  ):מאנשי הרוח של הקיבו' הדתי, מרצה ומחנ�, 1933/נולד ב(ויוסקה אחיטוב ) הצבאי הראשי

  ?וכיצד עליו לנסח את דבריו, סק הלכה על פי אחיטובאיזה תהלי� צרי� לעבור פו: 1קטע 

מהו . נסו למצוא קשר בי� תהלי� הפסיקה כפי שמתאר רונצקי ובי� דבריו בסו� הקטע? רונצקי' כיצד פוסקי� הלכה על פי הר: 2קטע 

  ?רונצקי לבעיה שהעלה אחיטוב' הפיתרו� המוסרי שמציע הר

רונצקי להגיע אל ' מה הביקורת של אחיטוב על דרכו של הר? טיעוני� של אחיטובבמערכת ה" הקוד האתי"מהו מקומו של : 3קטע 

  ? "רצו� הבורא"

רונצקי את חזרתו ' כיצד מתאר הר? רונצקי' על פי הר, מי יודע מהו רצו� האל? רונצקי' מה מקומה של הכרעת היחיד על פי הר: 4קטע 

 ?בתשובה


