
 תש"פתיקון לערב שבועות 

 פשנשמירת הגוף והבענין 
 

 התימה ממעשה החסידו בכדי להתפלל סתכןהל איןשלב ראשון: 
   

 דף ל עמוד בתלמוד בבלי מסכת ברכות  .א

  פילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק.א

 עמוד א לג  – תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב עמוד ב .ב

מיתיבי:  פילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו. אמר רב יוסף: לא שנו אלא למלכי ישראל אבל למלכי אומות העולם פוסק.  א

והא  דאפשר לקצר  לא קשיא: הא. לא יהא מפסיק אלא מקצר ועולה המתפלל וראה אנס בא כנגדו, ראה קרון בא כנגדו

תנו רבנן: מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך, בא הגמון אחד  . צר אפשר לקצר מקצר ואי לא מפסיקדלא אפשר לק

ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום, המתין לו עד שסיים תפלתו. לאחר שסיים תפלתו אמר לו: ריקא, והלא כתוב בתורתכם 

לך שלום למה לא החזרת לי שלום? אם הייתי   ונשמרתם מאד לנפשתיכם, כשנתתירק השמר לך ושמור נפשך וכתיב 

חותך ראשך בסייף מי היה תובע את דמך מידי? אמר לו: המתן לי עד שאפייסך בדברים. אמר לו: אילו היית עומד לפני 

 -ר לו, מה היו עושים לך? אמר לו: לאו. ואם היית מחזי  - מחזיר לו?  היית –מלך בשר ודם ובא חברך ונתן לך שלום 

אמר לו: והלא דברים קל וחומר; ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם   - אמר לו: היו חותכים את ראשי בסייף. 

כך, אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים לעד ולעולמי   - שהיום כאן ומחר בקבר 

  מיד נתפייס אותו הגמון, ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום.על אחת כמה וכמה!  -עולמים 

מיתיבי: נפל לגוב אריות אין פוסק.  -אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. אמר רב ששת: לא שנו אלא נחש, אבל עקרב 

   שאני התם, דאגב איצצא מזקי.  -מעידין עליו שמת!  -מעידין עליו שמת, נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים 

 שיטה מקובצת מסכת ברכות דף לב עמוד ב .ג

 מלכי אומות העולם פוסק. פירוש מספק חשש סכנה דאלו ודאי סכנה לא צריכא למימר: אבל 

 רש"י מסכת ברכות דף לג עמוד א .ד

 לו, לפי שהעקרב מסוכן לעקוץ יותר משנחש מוכן לישוך.ונוט -אבל עקרב פוסק 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילה סימן קד .ה

לקצר  כוכבים, אם אפשר לו  עובדי מלך  בתפלתו. ואפילו מלך ישראל שואל בשלומו, לא ישיבנו; אבללא יפסיק  )א(

שיטה מן הדרך, יטה ולא יפסיק בדיבור,  או אם אפשר לו חלת הברכה וסופה קודם שיגיע אליו, יקצר; תדהיינו שיאמר 

  אחר כדי שיפול הנחש מרגלו   אבל יכול לילך למקום  לא יפסיק,  וואפילו נחש כרוך על עקב(  ג) אי אפשר לו, יפסיק.ואם  

  ומוכן להזיק, פוסק., ונחש נמי, אם ראה שהוא כעוס לפי שהוא מועד יותר להזיקפוסק,  עקרבאבל 

 וידע על מסכת ברכות לב:בן יה .ו

ָחד שֶׂ  ָחִסיד אֶׂ ה בְּ ֱחִזיר לֹו ָשלֹוםַמֲעשֶׂ לֹא הֶׂ ָנַתן לֹו ָשלֹום וְּ ָחד וְּ מֹון אֶׂ גְּ ְך, ּוָבא הֶׂ רֶׂ ל ַבדֶׂ ַפלֵּ הא דסיכן עצמו ולא חש   .ָהָיה ִמתְּ

ֶמר ְלָך ּוְשֹמר ַנְפְשָך ְמֹאד ְוכּו׳ ְוִנְשַמְרֶתם ְמֹאד ְלַנְפֹשֵתיכֶ  לקרא ם היינו שחשב אחד מעמא דארעא הוא, או חשב שהוא  ִהשָּׁ

יהודי. אי נמי היה טרוד בתפילה ולא שמע שנתן שלום, ואחר שהוכיחו חשב אם יאמר לא שמעתי לא יאמין, לכך פייסו  

  .בדבר אחר

 צל"ח מסכת ברכות דף לב עמוד ב .ז

נס והכניס עצמו בסכנה, והט"ז בסי' ס"ו  שם מעשה בחסיד וכו'. ולכאורה תמוה הוא על החסיד הזה איך סמך עצמו על ה

ס"ק א' האריך בזה. ולענ"ד נראה כיון שראה החסיד שהשר הקדים לו שלום, כבר ידע שיש בשר הזה מדת ענוה, ולכך 

 בטח בו שלא ימהר להרגו עד שישמע טענתו, ובטח באמתלא זו שאמר לו אח"כ. 

 ט"ז אורח חיים סימן סו .ח

נו. והקשו הרא"ש כגון אביו או רבו. במשנה אומרים סתם מפני היראה. ופירש"י מפני אדם שיירא ממנו שמא יהרג

והרשב"א פשיטא שאין דבר עומד בפני פ"נ ותי' דמיירי מיראת מי שגדול ממנו כמ"ש הש"ע כאן וקשה הא איתא בגמרא  

להדיא בפ' א"ע דף ל"ב לענין תפלה א"ר יוסף ל"ש אלא למלכי ישראל אבל למלכי עכו"ם פוסק ותקשה לך התם נמי 

רגנו תכף אלא אדרבה סתם מלך אינו הורג תכף אלא מתוכח בדברים ע"פ פשיטא וי"ל דהתם לא הוזכר מפני היראה שיה

הדין וא"ל למה עשית כן. ומתוך כך יתרץ דבריו ובודאי יתפייס מתוך שיראה שלא עשה כן דרך מרידה בו אלא לכבוד  

שות להפסיק הש"י וא"כ ה"א שלא יפסיק קמ"ל דלא יסמוך ע"ז. ודבר זה יש בו ג"כ יראה וזה עיקר הרבות' שיש כאן ר

ובזה מתורץ מה שקשה שם בענין מעשה דההוא חסיד עם הגמון שהקשה לו הלא כתיב ונשמרתם לנפשותיכם אם ירצה 

ומה השיב לו החסיד ואפי' א"ת שזה החסיד סמך עצמו על זכות התפלה מ"מ מה השיב על הקושיא וכפי מ"ש ניחא דמ"ה 

ו מיותר היה די לו לומר תכף אלו היית עומד לפני מלך ב"ו כו' א"ל החסיד שם המתן עד שאפייסך בדברים דלכאור' זה

אלא דבזה רמז לו התי' ע"כ אתה תמתין לי ולא תמיתני תכף כי אין זה חוק השררה אלא תחלה תשאלני למה עשית כך  

 :ומתוך כך אפייסך בדברים נמצא שלא עברתי על ונשמרתם וגו'

 



 מגן אברהם סימן קד .ט

 ומעשה דאותו חסיד עם ההגמון צ"ל שהיה בטוח שיקבל תשובתו:  ..לך א"ה.מ א

 מהרש"א חידושי אגדות מסכת ברכות דף לב עמוד ב  .י

וחסיד הזה גם שלא ידע אם יתפייס ההגמון מ"מ לא פסק להשיב לו שלום שלא היה חושש לסכנה כמו במלך עכו"ם ואנס 

 שאמרו להפסיק וכ"ש דשרי להשיב מפני סכנה וק"ל: 

 חכמת שלמה אורח חיים סימן קד .יא

סיד צ"ל שהיה בטוח וכו', וכן מבואר בט"ז )סימן  לא יפסיק וכו'. נ"ב, עיין במג"א ס"ק א' במה שכתב ומעשה דאותו ח

 ס"ו ס"ק א(. אך באמת אין הדבר נכון, כי איך שייך לומר מובטח בזה במה שהבחירה חפשית, ואין לסמוך על הנס.

 

 ירת הגוף או הנפש?: שמשתיכםוד לנפאמ שמרתםנובמצוות  –שלב שני 
 

 דברים פרשת ואתחנן פרק ד .א

ִרים  ) ֶמר ְלָך ּוְשֹמר ַנְפְשָך ְמֹאד ֶפן ִתְשַכח ֶאת ַהְדבָּׁ ֶניָך ט( ַרק ִהשָּׁ ם ְלבָּׁ ְבָך ֹכל ְיֵמי ַחֶייָך ְוהֹוַדְעתָּׁ אּו ֵעיֶניָך ּוֶפן יָּׁסּורּו ִמְלבָּׁ ֲאֶשר רָּׁ

ֶניָך: ַמְדתָּׁ ִלְפֵני ְיֹקוָּׁק ֱאֹלֶהיָך ְבֹחֵרב  ְוִלְבֵני בָּׁ י ֲאֶשר  )י( יֹום ֲאֶשר עָּׁ רָּׁ ם ְוַאְשִמֵעם ֶאת ְדבָּׁ עָּׁ ֶבֱאֹמר ְיֹקוָּׁק ֵאַלי ַהְקֶהל ִלי ֶאת הָּׁ

ה ְוֶאת ְבֵניֶהם ְיַלֵמדּון:ִילְ  מָּׁ ֲאדָּׁ ל ַהיִָּׁמים ֲאֶשר ֵהם ַחִיים ַעל הָּׁ ה ֹאִתי כָּׁ ר ֹבֵער   ְמדּון ְלִיְראָּׁ הָּׁ ר ְוהָּׁ הָּׁ )יא( ַוִתְקְרבּון ַוַתַעְמדּון ַתַחת הָּׁ

ֶפל: נָּׁן ַוֲערָּׁ ַמִים ֹחֶשְך עָּׁ ֵאש ַעד ֵלב ַהשָּׁ ִרים ַאֶתם ֹשְמִעים ּוְתמּונָּׁה ֵאיְנֶכם ֹרִאים  )יב( ַוְיַדֵבר ְיֹקוָּׁק ֲאֵליֶכם ִמת  בָּׁ ֵאש קֹול ְדבָּׁ ֹוְך הָּׁ

ִתי קֹול: נִ   זּולָּׁ ִרים ַוִיְכְתֵבם ַעל ְשֵני ֻלחֹות ֲאבָּׁ ֶכם ֶאת ְבִריתֹו ֲאֶשר ִצּוָּׁה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ֲעֶׂשֶרת ַהְדבָּׁ )יד( ְוֹאִתי    ים:)יג( ַוַיֵגד לָּׁ

ֵעת הַ  ּה:ִצּוָּׁה ְיֹקוָּׁק בָּׁ ה ְלִרְשתָּׁ מָּׁ ֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ֹעְבִרים שָּׁ אָּׁ ם בָּׁ ִטים ַלֲעֹׂשְתֶכם ֹאתָּׁ טו( ְוִנְשַמְרֶתם  )  ִהוא ְלַלֵמד ֶאְתֶכם ֻחִקים ּוִמְשפָּׁ

ֵאש: ל ְתמּונָּׁה ְביֹום ִדֶבר ְיֹקוָּׁק ֲאֵליֶכם ְבֹחֵרב ִמתֹוְך הָּׁ ֶכם ֶפֶסל   ְמֹאד ְלַנְפֹשֵתיֶכם ִכי לֹא ְרִאיֶתם כָּׁ )טז( ֶפן ַתְשִחתּון ַוֲעִׂשיֶתם לָּׁ

ה: ר אֹו ְנֵקבָּׁ ֶמל ַתְבִנית זָּׁכָּׁ ל סָּׁ  ְתמּוַנת כָּׁ

 יהושע פרק כג  .ב

תּוב ְבֵסֶפר תֹוַרת ֹמֶשה ְלִבְלִתי סּור ִמֶמּנּו יִָּׁמין ּוׂשְ  ל ַהכָּׁ ִתי בֹוא ַבגֹוִים  )ז( ְלִבלְ   מֹאול:)ו( ַוֲחַזְקֶתם ְמֹאד ִלְשֹמר ְוַלֲעׂשֹות ֵאת כָּׁ

ֵאֶלה ִאְתֶכם ּוְבֵשם ֱאֹלֵהיֶהם לֹא ַתְזִכירּו ְולֹא ַתְשִביעּו ְולֹא ַתַעְבדּום ְולֹא ִתשְ  ִרים הָּׁ ֵאֶלה ַהִּנְשאָּׁ ֶהם:הָּׁ )ח( ִכי ִאם ַביֹקוָּׁק    ַתֲחוּו לָּׁ

קּו ַכֲאֶשר ֲעִׂשיֶתם ַעד ַהיֹום ַהֶזה: ַמד ִאיש ִבְפֵניֶכם )ט(   ֱאֹלֵהיֶכם ִתְדבָּׁ ק ִמְפֵניֶכם גֹוִים ְגֹדִלים ַוֲעצּוִמים ְוַאֶתם לֹא עָּׁ ַויֹוֶרש ְיֹקוָּׁ

ֶכם:  ַעד ַהיֹום ַהֶזה: ֶכם ַכֲאֶשר ִדֶבר לָּׁ ם לָּׁ ֶלף ִכי ְיֹקוָּׁק ֱאֹלֵהיֶכם הּוא ַהִּנְלחָּׁ ף אָּׁ ד ִמֶכם ִיְרדָּׁ ד )יא( ְוִנְשַמְרֶתם ְמאֹ   )י( ִאיש ֶאחָּׁ

ה ֶאת ְיֹקוָּׁק ֱאֹלֵהיֶכם: ֵאֶלה ִאְתֶכם   ְלַנְפֹשֵתיֶכם ְלַאֲהבָּׁ ִרים הָּׁ ֵאֶלה ַהִּנְשאָּׁ שּובּו ּוְדַבְקֶתם ְבֶיֶתר ַהגֹוִים הָּׁ )יב( ִכי ִאם שֹוב תָּׁ

ֶכם: ֶהם ְוֵהם בָּׁ אֶתם בָּׁ ֶהם ּובָּׁ ֵאֶלה ִמִלְפֵניֶכם  )יג( יָּׁדֹוַע ֵתְדעּו ִכי לֹא יֹוִסיף יְ   ְוִהְתַחַתְנֶתם בָּׁ ֹקוָּׁק ֱאֹלֵהיֶכם ְלהֹוִריש ֶאת ַהגֹוִים הָּׁ

 ֹ ה ַהז ה ַהּטֹובָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ְדֶכם ֵמַעל הָּׁ ֶכם ְלַפח ּוְלמֹוֵקש ּוְלֹשֵטט ְבִצֵדיֶכם ְוִלְצִנִנים ְבֵעיֵניֶכם ַעד ֲאבָּׁ יּו לָּׁ ק ְוהָּׁ ֶכם ְיֹקוָּׁ את ֲאֶשר נַָּׁתן לָּׁ

 ֱאֹלֵהיֶכם:

 דברים פרשת דברים פרק ב .ג

ו ַהֹיְשִבים ְבֵׂשִעיר ְוִייְראּו ִמֶכם ְוִנשְ  ם ַצו ֵלאֹמר ַאֶתם ֹעְבִרים ִבְגבּול ֲאֵחיֶכם ְבֵני ֵעׂשָּׁ עָּׁ רּו   ַמְרֶתם ְמֹאד:)ד( ְוֶאת הָּׁ )ה( ַאל ִתְתגָּׁ

ו נַָּׁתִתי  ה ְלֵעׂשָּׁ ֶגל ִכי ְיֻרשָּׁ ם ַעד ִמְדַרְך ַכף רָּׁ ֶכם ֵמַאְרצָּׁ ם ִכי לֹא ֶאֵתן לָּׁ  ֶאת ַהר ֵׂשִעיר:בָּׁ

 רש"י דברים פרשת דברים פרק ב .ד

 ומהו השמירה, אל תתגרו בם )פסוק ה(:  -)ד( ונשמרתם מאד  

 רבינו בחיי דברים פרשת דברים פרק ב .ה

ובמדרש רבה: )דברים כב( וייראו מכם ונשמרתם מאד,    וייראו מכם ונשמרתם מאד. ומה היא השמירה, אל תתגרו בם.

כך שומעות, ומה אם בשעה שייראו מכם אמר: ונשמרתם מאד, כשאנו יראים מהם על אחת  אמר ר' אלעזר אוי לאזנים ש

ר' יהושע בשם ר' לוי אמר וייראו מכם ונשמרתם מאד, מבקשים אתם שייראו מכם, עסקו בתורה, כמה  כמה וכמה. 

 דתימר: )דברים ד, טו( "ונשמרתם מאד לנפשותיכם". 

 פרק יא ושמירת הנפשרמב"ם הלכות רוצח  .ו

אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשל בו אדם וימות כגון שהיתה לו באר או בור בחצירו בין שיש בהן   )ד(

מים בין שאין בהן מים חייב לעשות להן חוליה גבוהה עשרה טפחים או לעשות לה כסוי כדי שלא יפול בה אדם וימות.  

מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה שנ' +דברים ד' ט'+ השמר מכשול שיש בו סכנת נפשות    ן כלוכ

  , ואם לא הסיר, והניח המכשולות המביאין לידי סכנה, ביטל מצות עשה ועבר על לא תשים דמים.לך ושמור נפשך

וכל העובר עליהן ואמר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות  (  ה)

  בכך או איני מקפיד על כך מכין אותו מכת מרדות.

 לבוש יורה דעה סימן קטז .ז

כתיב ]דברים ד, ט[ השמר לך ושמור נפשך מאוד וגו', וכתיב ]שם ד, טו[ ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שיש במשמעות  

מו לידי סכנה, אף על גב שפשוטן של אלו הכתובים לא  אלו הלשונות שצריך האדם לשמור את נפשו שלא יביא את עצ

מיירי בזה, מכל מקום סמכו חז"ל על מקראות הללו ואסרו כל הדברים המביאין את האדם לידי סכנה. ונ"ל לומר שנוכל 

ללמדנו זה ממצות בני נח שנאמר להם ]בראשית ט, ה[ ואך את דמכם לנפשתיכם אדרוש, לפיכך גזרו ואמרו חמירא  

 : מאיסוראסכנתא 



 תקמז-י תצא מצוה תקמומנחת חינוך פרשת כ .ח

עוד כתב הר"מ והן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מ"ע להסירו וכו' שנא' השמר לך ושמור נפשך מאוד ואם לא הסיר  

בטל מ"ע ועבר בלא תשים דמים וכו' והכ"מ הרשים ברייתא דר"נ בב"ק מנין שלא יעמיד אדם סולם רעוע וכו' ולא יגדל  

מבואר רק דיש לאו בדבר אבל עשה אינו מוזכר כלל והר"מ לא כלל זה בכלל עשה  וכו' שנאמר ולא תשים וכו' ואינו

דמעקה רק עשה אחרת דהשמר לך וכו' נראה דדברים הללו אינו בכלל עשה דמעקה דרק גגין ובורות וכו' דנתרבו בספרי  

ליכא רק ל"ת ונ"מ והביאן הר"מ בכלל עשה דמעקה אבל זה כתב מ"ע אחרת דזה לא נזכר בברייתא דר"נ א"כ אפשר ד

וגם עיקר הלימוד דכתב הר"מ דאין מברכין וגם יכול להסיר ההיזק ע"י עכו"ם וכדומה דאינן בני שליחות כמ"ש לעיל. 

דהשמר לך וכו' קאי על שמירת הגוף מבואר בברכות דף ל"ב ע"ב גבי חסיד אחד שהתפלל ונתן לו הגמון שלום ולא 

מר לך ושמור נפשך וכו' וכתיב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם וכו' אלו הייתי החזיר לו וכו' א"ל כתיב בתורתכם רק הש

חותך וכו' ואיני מבין דרק השמר וכו' כתיב כי לא ראיתם כל תמונה וכו' אבל שמירת הגוף לא שמענו. והנה על ההגמון 

דלדעתו קאי על שמירת   ל"ק כי הם מינים ומהפכים דברי אלקים חיים למינות ומי יודע איזה פי' שפי' הרשע בכתוב הזה

הגוף אך דברי רבינו הר"מ צ"ע מנלן זה דהוי עשה לשמירת הגוף מרק השמר וכו' דמיירי בענינים העומדים ברומו של 

קומץ המנחה/ שוב ראיתי בשבועות ל"ו ע"א  /. ..עולם עיקרי הדת וצ"ע אך בודאי מצא באיזה מקום ונעלם מאתנו. 

דדרשינן המקלל עצמו דעובר בלאו מפסוק זה דהשמר וגו', מבואר דהיתה להם קבלה דקאי על שמירת הגוף ג"כ, ודין זה  

מה שהקשיתי קשה יותר דבהלכות סנהדרין כתב הר"מ דעובר בלאו מהשמר וכאן   אך  מבואר בר"מ פכ"ו מסנהדרין ה"ג.

 כתב דהוא עשה, וצ"ע. גם צ"ע למה לא מנה הר"מ מקלל עצמו למצוה בפני עצמה כיון דהוא קרא בפני עצמו, וצ"ע+.

 מהרש"א חידושי אגדות מסכת ברכות דף לב עמוד ב  .ט

כתיב בתורתכם רק וגו'. האי קרא בשכחת התורה קמיירי כמ"ש פן תשכח את הדברים וגו' ובפ"ג דאבות שנינו כל השוכח 

שנאמר רק השמר לך וגו' וכן האי קרא ונשמרתם מאד לנפשותיכם וגו' איירי שלא  ד"א ממשנתו כו' כאלו מתחייב בנפשו  

נאמין בשום תבנית פסל וגו' ולא איירי הני קראי כלל בשמירת נפש אדם עצמו מסכנה ומיהו במסכת שבועות )לו.( דריש 

 :נפשך וגו' ע"שליה תלמודא נמי למלתא אחריתי דהיינו אזהרה למקלל עצמו מנין שנאמר רק השמר לך ושמור 

 תלמוד בבלי מסכת שבועות דף לו עמוד א .י

רק השמר לך ושמור נפשך מאד, כדרבי אבין אמר והמקלל עצמו וחבירו כו'. אמר רבי ינאי: ודברי הכל. עצמו, דכתיב: 

 לא לא תעשה. אינו א -רבי אילעא, דאמר: כל מקום שנאמר השמר פן ואל 

 חידושי הריטב"א מסכת שבועות דף לו עמוד א  .יא

ה ואמרינן עצמו דכתיב השמר לך. וא"ת אם כן היאך לוקה דהא דרשינן כמה מילי מהאי קרא שלא יעמוד במקום סכנ 

ושלא יאכל ושלא ישתה דברים הרעים והוה ליה לאו שבכללות שאין לוקין עליו, ולאו מילתא היא דהא לא מיקרי לאו 

שבכללות כיון שכל האזהרות מענין אחד הם לשמור את עצמו, ולא הוי לאו שבכללות אלא לא תאכלו על הדם שנדרש 

 ין ס"ג א'( וכדכתיבנא התם בס"ד. להרבה עניינים חלוקים כדאיתא בפרק בן סורר ומורה )סנהדר

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף צא עמוד ב .יב

תנאי היא, דאיכא למ"ד: אין אדם רשאי לחבל בעצמו, ואיכא מ"ד: אדם רשאי לחבל בעצמו. מאן תנא דשמעת ליה דאמר: 

ר' אלעזר אומר: מיד   -ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש לחבל בעצמו? אילימא האי תנא הוא, דתניא: אין אדם רשאי 

נפשותיכם אדרש את דמכם; ודלמא קטלא שאני! אלא האי תנא הוא, דתניא: מקרעין על המת ולא מדרכי האמורי, אמר  

גופו; ודלמא בגדים שאני, דפסידא   לוקה משום בל תשחית, וכ"ש -רבי אלעזר: שמעתי, שהמקרע על המת יותר מדאי 

דלא הדר הוא! כי הא דרבי יוחנן קרי למאני מכבדותא, ורב חסדא כד הוה מסגי ביני היזמי והגא, מדלי להו למאניה, אמר:  

זה מעלה ארוכה, וזה אינו מעלה ארוכה! אלא האי תנא הוא, דתניא: אמר ר"א הקפר ברבי, מה ת"ל: גוכפר עליו מאשר  

וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שציער עצמו מן היין, והלא דברים ק"ו: ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן   חטא על הנפש?

  היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה.

 תוספות מסכת שבועות דף לו עמוד א .יג

תימה בקללה ד"ה חייב ובחובל עצמו איכא פלוגתא )ב"ק צא:( חבלה נמי תיפוק ליה מהאי קרא או  -ושמור נפשך מאד 

למקלל אביו מנשיא וחרש    מוהשמרו מאד לנפשותיכם ועוד תימה דבפ' ד' מיתות )סנהדרין דף סו.( דחיק לאשכוחי אזהרה

  ודיין ליגמר ממקלל עצמו וי"ל דאי לאו דאשכחנא אביו לא הוה גמרינן בעצמו מה שלא מצינו שאסור בחבירו.

 הערות הגרי"ש אלישיב מסכת שבועות דף לו עמוד א  .יד

תוד"ה ושמור. תימה וכו', והפר"ח מיישב שהרי מקלל עצמו זה ענין של נפשות, שקללה נוגעת היא לכל נפשו ונכלל  

 י"ז א[.הוא בקרא "ושמור נפשך", ובזה מודו כו"ע שמוזהר שלא להמית עצמו. ]ועי' מש"כ במו"ק  

 חתם סופר מסכת שבועות דף לו עמוד א  .טו

ושמר נפשך מאוד סיפא דקרא פן תשכח הדברים אשר ראו עיניך ומיניה ילפינן כל השוכח דבר אחד ממשנתו מתחייב  

בנפשו והיינו משום דגורם קללה לנפשו ארור אשר לא יקים דברי התורה הזאת לעשות אותם ושפיר ילפינן מיניה מקלל 

בנפשו ומתורץ קו' תוס' אך לפ"ז קו' תוס' השניה במ"ע ניליף מהכא אזהרה למקלל או"א ותי' תוס' לא  עצמו ולא חובל

 שייך ודו"ק: 

 

 



 או מצוה?היתר  –וחי בהם  –שי שלב שלי
 

 מגן אברהם סימן קד .טז

משום הפסד ממון אין לו להפסיק עס"ג וסי' ק"ח סס"ח ועמ"ש סי' צ"ב ס"ב ואם  לך א"ה. ומתירא שמא יהרגנו אבל מ א

 חייב להפסיק במקום סכנה עבי"ד ר"ס קנ"ז ובטור ומעשה דאותו חסיד עם ההגמון צ"ל שהיה בטוח שיקבל תשובתו: 

 רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה .יז

בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ומוזהרין שלא לחללו שנאמר כל )א( 

יעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה  כיצד כשולא תחללו את שם קדשי, 

או יהרגנו יעבור ואל יהרג שנאמר במצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם, ואם מת ולא עבר 

עריות ושפיכת דמים, אבל שלש    וגלויבמה דברים אמורים בשאר מצות חוץ מעבודת כוכבים  )ב(   הרי זה מתחייב בנפשו.

יהרג ואל יעבור, במה דברים אמורים בזמן שהעובד כוכבים מתכוין    עבירות אלו אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג,

להנאת עצמו, כגון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת או לבשל לו תבשילו, או אנס אשה לבועלה וכיוצא בזה, אבל אם נתכוין 

ת בלבד, אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל יעבור ואל יהרג, ואם אנסו להעבירו בעשרה  להעבירו על המצו

וכל הדברים האלו שלא ( ג ) מישראל יהרג ואל יעבור, ואפילו לא נתכוין להעבירו אלא על מצוה משאר מצות בלבד.

יריו ויגזור גזרה על ישראל לבטל דתם או מצוה  אבל בשעת הגזרה והוא שיעמוד מלך רשע כנבוכדנצר וחב  בשעת הגזרה

כל   (ד) .מן המצות, יהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר מצות בין נאנס בתוך עשרה בין נאנס בינו לבין עובדי כוכבים

ולא עבר    , וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרגמי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו

הרי זה קידש את השם ברבים כדניאל חנניה מישאל ועזריה ורבי    הרי זה קידש את השם, ואם היה בעשרה מישראל

עקיבא וחביריו, ואלו הן הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתן, ועליהן נאמר כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה, 

 ...: זבחועליהם נאמר אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי 

 כסף משנה הלכות יסודי התורה פרק ה .יח

]ד[ כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו. סובר רבינו שכשאמרו בגמרא יעבור ואל  

יהרג פירוש צריך לעבור כדי שלא יהרג. אבל שלמים וכן רבים סוברים דאם נהרג ולא עבר צדקה תחשב לו. ונראה 

יהרג הרשות בידו לעבור כדי שלא יהרג. וכתב בנימוקי יוסף דאפילו לפי סברת רבינו אם הוא אדם   שמפרשים יעבור ואל

גדול וחסיד ירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה כדי שיראו 

 העם ולמדו ליראה את השם ולאהבו בכל לבם: 

 בית יוסף יורה דעה סימן קנז .יט

ומ"ש רבינו על שאר עבירות שאם הוא בצינעא אם ירצה להחמיר על עצמו וליהרג רשאי. הוא בדברי סמ"ק )סי' ג(  

רושלמי )סנהדרין פ"ג  ובדברי הר"ן בפרק במה טומנין )שם( וכ"כ הרא"ש בפרק אין מעמידין )סי' ט( והביא ראיה מהי

סוף ה"ה( וכ"כ רבינו ירוחם )ני"ח ח"ג קסה ע"ד( אלא שכתב דהיינו כשהגוי מתכוין להעבירו אבל להנאתו נקרא חובל 

ודלא כהרמב"ם ז"ל שכתב בפ"ה מהלכות יסודי התורה )ה"ד( שהוא מתחייב בנפשו. ודברי הרמב"ן בספר תורת בעצמו.  

נוטים לדברי הרמב"ם ז"ל. ונמוקי יוסף בסוף פרק בן סורר ומורה )יח.( כתב כדברי    האדם )שער הסכנה ד"ה ולענין ע"א(

הרמב"ם ז"ל ומכל מקום כתב שאם הוא אדם גדול חסיד וירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש את השם  

פסחים נג:( מה ראו  ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה כדי שיראו העם ליראה השם ולאהבו בכל לבם והיינו דאמרינן )

חנניה מישאל ועזריה שהפילו את עצמן לכבשן האש פירוש ולא השתחוו לצלם והרי לאו עבודה זרה היתה אלא אנדרטי 

של מלכים לכבוד בעלמא אלא מתוך שהיו רובן טועין וסבורים שהיתה עבודה זרה היה קידוש השם במה שעשו. ואמרינן 

יוצא ליסקל שמלתי את בני מה לך יוצא ליצלב שנטלתי את הלולב דמשמע שהיו נמי במדרש )ויק"ר פל"ב אות א( מה לך  

מוסרין עצמם על קדושת השם לפנים משורת הדין דודאי לא היו מחוייבין בכך אפילו בשעת השמד כיון שבידן להעביר 

 :ולבטלם אלא דאפילו הכי היו נהרגין מפני שהיתה השעה צריכה לכך

 הלכה ד לחם משנה הלכות יסודי התורה פרק ה .כ

וא"ת מה יעשה לההיא דדניאל שהביא הר"ן ז"ל שמסר עצמו על תפלה דרבנן דאע"ג דמ"ע להתפלל בכל יום מ"מ תלתא 

 תו בצנעה והיה סבור להמלט ולא היה מסכן עצמו בכך: זמני הוו דרבנן ואולי י"ל דשאני התם שהיה עושה בתוך בי

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב . כא

קרא רשע, שנאמר: זסביב רשעים יתהלכון. אמר אביי: לא אמרן אלא אמר רב הונא: כל המתפלל אחורי בית הכנסת נ 

לית לן בה. ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא ולא  -דלא מהדר אפיה לבי כנישתא, אבל מהדר אפיה לבי כנישתא 

פסרא מהדר אפיה לבי כנישתא. חלף אליהו, חזייה, אידמי ליה כטייעא. אמר ליה: כדו בר קיימת קמי מרך? שלף ס

  וקטליה.

 חכמת שלמה אורח חיים סימן קד .כב

סיד צ"ל שהיה בטוח וכו', וכן מבואר בט"ז )סימן  לא יפסיק וכו'. נ"ב, עיין במג"א ס"ק א' במה שכתב ומעשה דאותו ח

ס"ו ס"ק א(. אך באמת אין הדבר נכון, כי איך שייך לומר מובטח בזה במה שהבחירה חפשית, ואין לסמוך על הנס. אך 

לדעתי י"ל הכוונה על פי מה שכתב בספר מעון הברכות ]ברכות לב, ב[ מה שאמר לו השר דמי יתבע דמך מידי, דהכוונה 

ולפי זה י"ל דהיה תשובת החסיד כך, דהנה מה דאסור  לו בידי שמים לא היה נענש, דהוי מאבד עצמו לדעת, ע"ש. דאפי



לאבד עצמו לדעת וגדול עונו מנשוא אף דביד אדם לעשות בשלו מה שירצה ולמה לא יוכל למחול חייו, אך הכוונה דאם  

חול חייו, אך האדם הרי לא נברא רק לכבוד הבורא  היה האדם נברא עבור עצמו היה שייך לומר שאם רוצה יכול למ

ולעבדו, א"כ כמו דעבד מלך בשר ודם אינו יכול לומר שאינו רוצה לעבוד, כן הכי נמי אין האדם יכול למחול כבוד השם  

ועבודתו אם הוא יתברך בוחר בו. אך א"כ תינח אם במיתתו אינו עושה כבוד הבורא, אך אם גם במיתתו לדעת עושה 

הבורא, א"כ ניהו דלכתחלה אסור דאין בידו להחליף עבדות שלו זה בזה ואולי נברא לדבר אחר, אך עכ"פ אם עשהו  כבוד  

אין לעונשו כיון דגם בזה עושה כבוד הבורא, ולכך אלו שמוסרין נפשם על קידוש השם אף במה שאינו מחוייב למסור  

לדעת לא הוי, וזהו שאמר לו החסיד דעיקר שאלת נפשו, אף להסוברים דאסור למסור נפשו מכל מקום מאבד עצמו 

ההגמון הוי דהוי כמאבד עצמו לדעת וגדול עונו מנשוא ולמה היה רשאי לעשות כן, לכך אמר לו כיון דבמה שלא ענה לו 

כוון לכבוד השם יתברך דזהו כבודו דמשל למלך בשר ודם, א"כ כיון דגם בזה כוון לכבוד השם עכ"פ דין מאבד עצמו  

   ין לו, ואם היה הרגו היה נענש בידי שמים, היפוך ממה שאמר לו מי יתבע דמך מידי, ואתי שפיר בעזה"י, ודו"ק. לדעת א

 

גם י"ל דהשיב לו דניהו דבשאר מצות חוץ מהני ג' אסור למסור נפשו, היינו כיון דלא הוי כעומד לפני המלך אין בזה  

פני המלך אפילו בדבר קל הוי בו קידוש השם, אפילו בצנעה, אבל בתפלה דהוי כעומד לקידוש השם רק בהני ג' דברים, 

דהגם לכבוש את המלכה עמי בבית, ולכך בתפלה דהוי כעומד לפני המלך אפילו בדבר קל הוי כמו הני ג' דברים חמורים,  

י, רק  ודמיא כבפרהסיא ומחוייב למסור נפשו על כך. וזה נכון להכריע בין הדיעות, ולא כהמג"א שדימה הדברים להדד

י"ל זה שאני, ודו"ק היטב. והנה יש להביא עוד ראיה לדברינו ולהסביר הדבר בטעמו, דהרי אמרינן לעיל בברכות ]ו, ב[  

בההוא דהוה מתפלל אחורי בית הכנסת אתי אליהו אדמי ליה כההוא טייעא וכו' שקל ספסרא וקטליה, הרי דהיה חייב 

ואף דלא הוי עבירה זו להתחייב עליו מיתה, ובעל כרחך דבשעת התפלה מיתה על כך, דודאי לא קטליה אליהו שלא כדת,  

דהוי כעומד לפני המלך אף שעובר על כל דהו שאני וחייב עליו מיתה, והוי מעין ביקרא דעבודה זרה כיון דנראה דכדובר  

יהרג ולא יעבור,  וא"כ הרי הפוסקים כתבו והובא ברמ"א )אה"ע סימן ט"ז סעיף ב( דהבא על הכותית  קיים קמיה מריה

ולמדו כן ממה דקנאים פוגעין בו מוכח דהוה בכלל עריות, כן הכי נמי כיון דקינא בו אליהו והרגו מוכח דהוי אביקרא  

דעבודה זרה, וממילא יהרג ואל יעבור, א"כ הכי נמי בזה כיון דלדבר אם אחר לפני המלך הוה מרידה במלכות הוי אביקרא  

ובזה אתי שפיר מאד מה דהוסיף לשאול לההגמון ואם היית משיב לו מה היו עושין לך,  דעבודה זרה ויהרג ואל יעבור. 

דזה למותר, והיה די מה שהשיב לו ההגמון תחלה לאו, א"כ הוי די בזה לנדון הקל וחומר שלו דמה לפני המלך לא היו  

שכתבתי אתי שפיר מאד, כיון דעיקר עושין כן, ולמה לו להאריך עמו לומר ואם היית משיב מה היו עושין לך. אך לפי מה  

שאלת ההגמון איך היה רשאי להכניס עצמו בסכנת מות והוי מאבד עצמו לדעת, ולכך השיב לו כיון דאם היה עושה כן 

היו חותכין ראשו בסייף א"כ הוי זה עון מיתה וכמורד במלכות, א"כ הוה מעין ביקרא דעבודה זרה ולכך מחוייב למסור  

אמרינן לעיל דבמלכי אומות העולם פוסק, החסיד לא סבירא ליה כן וסבירא ליה דמחוייב למסור נפשו, נפשו, ולכך ניהו ד

 ולכך עכ"פ לדידן לכולי עלמא מותר להחמיר על עצמו, ולא כהמג"א, ואתי שפיר לפענ"ד, ודו"ק היטב: 

 

 שאני?חסיד  –שלב רביעי 
 

 ספר החינוך פרשת כי תצא מצוה תקמו . כג

ה לגגך. והענין הוא שנבנה )א( להסיר המכשולים והנגפים מכל משכנותינו, ועל זה נאמר ]דברים כ"ב, ח'[, ועשית מעק

קיר סביב הגגות וסביב הבורות והשיחין ודומיהן כדי שלא תכשל בריה ליפול בהם או מהם, ובכלל מצוה זו לבנות ולתקן 

כל כותל וכל גדר שיהיה קרוב לבוא תקלה ממנו, וזה שהזכיר הכתוב לגגך דבר הכתוב בהוה, ולשון ספרי ]כאן[, ועשית 

  מעקה, מצות עשה.

רשי המצוה, לפי שעם היות השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם וכל אשר יקרה להם טוב או  מש

רע בגזרתו ובמצותו לפי זכותן או חיובן, וכענין שאמרו זכרונם לברכה ]חולין ז' ע"ב[ אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא  

מור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם, כי האל ברא עולמו אם כן מכריזין עליו מלמעלה, אף על פי כן צריך האדם לש

ובנאו על יסודות עמודי הטבע, וגזר שיהיה האש שורפת והמים מכבין הלהבה, וכמו כן יחייב הטבע שאם תפול אבן גדולה  

 על ראש איש שתרצץ את מוחו או אם יפול האדם מראש הגג הגבוה לארץ שימות, והוא ברוך הוא חנן גופות בני אדם

ויפח באפיו נשמת חיים בעלת דעת לשמור הגוף מכל פגע ונתן שניהם הנפש וגופה בתוך גלגל היסודות והמה ינהגום  

ויפעלו בם פעולות. ואחר שהאל שעבד גוף האדם לטבע, כי כן חייבה חכמתו, מצד שהוא בעל חומר, ציוהו לשמור מן  

  ישמר ממנו.המקרה, כי הטבע שהוא מסור בידו יעשה פעולתו עליו אם לא 

ואמנם יהיו קצת מבני אדם אשר המלך חפץ ביקרם לרוב חסידותם ודבקות נפשם בדרכיו ברוך הוא, המה החסידים  

הגדולים אשר מעולם אנשי השם כמו האבות הגדולים והקדושים והרבה מן הבנים שהיו אחריהם כמו דניאל חנניה מישאל 

תם היה הטבע אדון עליהם, ובסופן לגודל התעלות נפשם נהפוך הוא ועזריה ודומיהם, שמסר האל הטבע בידיהם, ובתחל

שיהיו הם אדונים על הטבע, כאשר ידענו באברהם אבינו שהפילוהו בכבשן האש ולא הוזק, וארבעת החסידים הנזכרים  

הזאת,   ורוב בני אדם בחטאם לא זכו אל המעלה הגדולה  ששמו אותם לגו אתון נורא יקידתא ושער ראשיהון לא איתחרך.

ועל כן תצונו התורה לשמור משכנותינו ומקומותינו לבל יקרנו מות בפשיעותינו ולא נסכן נפשותינו על סמך הנס, ואמרו  

זכרונם לברכה ]תורת כהנים אמור פרשתא ח'[ שכל הסומך על הנס אין עושין לו נס. ועל הדרך הזה תראה רוב עניני 



ת מצוה על פי ה' היו עורכין מלחמתן ומזיינין עצמן ועושין כל ענינם הכתובים בכל מקום, כי גם בהלחם ישראל מלחמ

  כאלו יסמכו בדרכי הטבע לגמרי, וכן ראוי לעשות לפי הענין שזכרנו, ואשר לא יחלוק על האמת מרוע לב יודה בזה.

 וידע על מסכת ברכות לב:בן יה .כד

ָך ּושְּ  ר לְּ ם: ַרק ִהָשמֶׂ כֶׂ תֹוָרתְּ םַוֲהלֹא ָכתּוב בְּ תֶׂ ַמרְּ ִנשְּ ִתיב: וְּ כּו׳ ּוכְּ ֹאד וְּ ָך מְּ שְּ קשא למה הביא שני פסוקים די לו   ?ֹמר ַנפְּ

ֶמר כי הוא ראשון, אך אמר לו אם תאמר זה ביחיד דעלמא מדבר,   באחד? ונראה לי בס"ד כי בחר להביא פסוק ַרק ִהשָּׁ

בגמרא על רבי חנינא דלא חש לכשפים, שאני אבל אדם גדול שהוא יחיד בדורו נפיש זכותיה ואין לו לחוש, וכמו שאמרו  

  .רבי חנינא דנפיש זכותיה טובא, לכך הביא לו פסוק ְוִנְשַמְרֶתם דאיירי ברבים, ובודאי יחיד בדורו לא עדיף מן רבים

 דברים פרשת ואתחנן פרק ה .כה

 ֹ דֹול ְול ֶפל קֹול גָּׁ ֲערָּׁ נָּׁן ְוהָּׁ ֵאש ֶהעָּׁ ר ִמתֹוְך הָּׁ הָּׁ ל ְקַהְלֶכם בָּׁ ֵאֶלה ִדֶבר ְיֹקוָּׁק ֶאל כָּׁ ִרים הָּׁ ף ַוִיְכְתֵבם ַעל ְשֵני ֻלֹחת )יט( ֶאת ַהְדבָּׁ א יָּׁסָּׁ

י:אֲ  ִנים ַוִיְתֵנם ֵאלָּׁ אֵשי ִשְבֵטיֶכם   בָּׁ ל רָּׁ ֵאש ַוִתְקְרבּון ֵאַלי כָּׁ ר ֹבֵער בָּׁ הָּׁ ְמֲעֶכם ֶאת ַהקֹול ִמתֹוְך ַהֹחֶשְך ְוהָּׁ )כ( ַוְיִהי ְכשָּׁ

ְדלֹו ְוֶאת ֹקל  ְוִזְקֵניֶכם: נּו ְיֹקוָּׁק ֱאֹלֵהינּו ֶאת ְכֹבדֹו ְוֶאת גָּׁ ִאינּו ִכי ְיַדֵבר  )כא( ַותֹאְמרּו ֵהן ֶהְראָּׁ ֵאש ַהיֹום ַהֶזה רָּׁ ַמְענּו ִמתֹוְך הָּׁ ֹו שָּׁ

י: חָּׁ ם וָּׁ דָּׁ אָּׁ ה ַהזֹאת ִאם ֹיְסִפים ֲאַנְחנּו ִלְשֹמַע ֶאת קֹול ְיֹקוָּׁק ֱאֹלהֵ   ֱאֹלִהים ֶאת הָּׁ ֵאש ַהְגֹדלָּׁ ה נָּׁמּות ִכי תֹאְכֵלנּו הָּׁ מָּׁ ה לָּׁ ינּו )כב( ְוַעתָּׁ

ְתנּו: מָּׁ ֹמנּו ַוֶיִחי: )כג( ִכי  עֹוד וָּׁ ֵאש כָּׁ ַמע קֹול ֱאֹלִהים ַחִיים ְמַדֵבר ִמתֹוְך הָּׁ ר ֲאֶשר שָּׁ ׂשָּׁ ל בָּׁ ל   ִמי כָּׁ ע ֵאת כָּׁ ה ּוֲשמָּׁ )כד( ְקַרב ַאתָּׁ

ַמעְ  ל ֲאֶשר ְיַדֵבר ְיֹקוָּׁק ֱאֹלֵהינּו ֵאֶליָך ְושָּׁ ִׂשינּו:ֲאֶשר יֹאַמר ְיֹקוָּׁק ֱאֹלֵהינּו ְוַאְת ְתַדֵבר ֵאֵלינּו ֵאת כָּׁ )כה( ַוִיְשַמע ְיֹקוָּׁק ֶאת   נּו ְועָּׁ

ם ַהֶזה ֲאֶשר ִדְברּו ֵאלֶ  עָּׁ ַמְעִתי ֶאת קֹול ִדְבֵרי הָּׁ י ַויֹאֶמר ְיֹקוָּׁק ֵאַלי שָּׁ ל ֲאֶשר ִדֵברּו:קֹול ִדְבֵריֶכם ְבַדֶבְרֶכם ֵאלָּׁ )כו(   יָך ֵהיִטיבּו כָּׁ

ֶהם לְ  ם ֶזה לָּׁ בָּׁ יָּׁה ְלבָּׁ ם:ִמי ִיֵתן ְוהָּׁ ֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלֹעלָּׁ ל ַהיִָּׁמים ְלַמַען ִייַטב לָּׁ ל ִמְצֹוַתי כָּׁ ה ֹאִתי ְוִלְשֹמר ֶאת כָּׁ )כז( ֵלְך ֱאֹמר   ִיְראָּׁ

ֳהֵליֶכם: ֶכם ְלאָּׁ ֶהם שּובּו לָּׁ ל ַהִמְצוָּׁה ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשפָּׁ   לָּׁ ה ֵאֶליָך ֵאת כָּׁ ִדי ַוֲאַדְברָּׁ ה ֹפה ֲעֹמד ִעמָּׁ ׂשּו  )כח( ְוַאתָּׁ ִטים ֲאֶשר ְתַלְמֵדם ְועָּׁ

ּה: ֶהם ְלִרְשתָּׁ ֹנִכי ֹנֵתן לָּׁ ֶרץ ֲאֶשר אָּׁ אָּׁ  בָּׁ

 רמב"ן ויקרא פרשת אחרי מות פרק יח . כו

ועל דרך הפשט, "משפטי" כמשמען, הדינין האמורים בפרשת ואלה המשפטים ובכל התורה, ולכך יאמר אשר יעשה אותם  

כי הדינים נתנו לחיי האדם בישוב המדינות ושלום האדם, ושלא יזיק איש את רעהו ולא ימיתנו. וכן  -האדם וחי בהם 

זכיר פעמים רבות במשפטים "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם", ובשבתות אומר )שם פסוק יב( להיות  יחזקאל )כ( ה

 לאות ביני וביניהם, וכן בנחמיה )ט כט( ובמשפטיך חטאו בם אשר יעשה אדם וחיה בהם: 

דרשו )תו"כ ורבותינו אמרו )יומא פה ב(, וחי בהם, ולא שימות בהם, ללמד על פקוח נפש שדוחה את השבת והמצות. ומ 

פרשה ח י( וחי בהם, לעולם הבא, אם תאמר בעולם הזה והלא סופו הוא מת. ואם כן, יחזור "אשר יעשה אותם האדם" 

 גם על חוקותי: 

כי העושה המצות שלא לשמן על מנת לקבל פרס יחיה בהן בעולם הזה ימים   ודע כי חיי האדם במצות כפי הכנתו להם. 

ל זה נאמר )משלי ג טז( בשמאלה עושר וכבוד, ופירשו )שבת סג א( למשמאילים בה  רבים בעושר ובנכסים וכבוד, וע

עושר וכבוד. וכן אותם אשר הם מתעסקין במצות על מנת לזכות בהן לעולם הבא שהם העובדים מיראה, זוכים בכוונתם  

ולם הזה, כענין הנזכר להנצל ממשפטי הרשעים, ונפשם בטוב תלין. והעוסקין במצות מאהבה כדין וכראוי, עם עסקי הע

בתורה בפרשת אם בחקותי )להלן כו ה( והשיג לכם דיש את בציר וגו', יזכו בעולם הזה לחיים טובים כמנהג העולם,  

והעוזבים כל עניני העולם הזה ואינם משגיחים עליו כאילו אינם בעלי גוף, וכל ולחיי העולם הבא זכותם שלמה שם. 

ין באליהו, בהדבק נפשם בשם הנכבד, יחיו לעד בגופם ובנפשם כנראה בכתוב  מחשבתם וכוונתם בבוראם בלבד כענ 

 באליהו, וכידוע ממנו בקבלה, וכמו שבא במדרשים בחנוך ובבני העולם הבא העומדים בתחיית המתים: 

כב    ולכך יאמרו הכתובים בשכר המצות למען יאריכון ימיך )שמות כ יב(, למען תחיה )דברים טז כ(, והארכת ימים )שם 

 ז(, כי הלשון יכלול מיני החיים כולם כפי הראוי לכל אחד:

 "די-יאה פרק י"גרמב"ם הלכות איסור ב . כז

ְך הּוא.  ר כָּׁ בָּׁ א סֹוד ַהדָּׁ ָוה... ֶאלָּׁ ַהִמצְּ ִיּטל  שֶׂ ַלל ָממֹון שֶׂ ָמא ִבגְּ ִקין ַאֲחָריו שֶׂ ַגיֵּר בֹודְּ ִהתְּ ת לְּ ר אֹו ַהִגֹירֶׂ ָיבֹא ַהגֵּ שֶׂ כֹוָנה כְּ ַהנְּ

ִהָכנֵּס ַלָדת. נֵּי ַהַפַחד ָבא לְּ ה ָלּה אֹו ִמפְּ כֶׂ ִיזְּ ָרָרה שֶׂ ִביל שְּ א ֵעינָּׁיאִ וְ   אֹו ִבשְּ יו ֶשמָּׁ ה ְיהּוִדית.  ם ִאיש הּוא בֹוְדִקין ַאֲחרָּׁ ו נַָּׁתן ְבִאשָּׁ

ֵאל.  חּור ִמַבחּוֵרי ִיְׂשרָּׁ א ֵעיֶניהָּׁ נְָּׁתנָּׁה ְבבָּׁ ה ִהיא בֹוְדִקין ֶשמָּׁ ד ֹעל ַהתֹוָרה  ְוִאם ִאשָּׁ ם ִעָלה מֹוִדיִעין אֹוָתן ֹכבֶׂ ָצא ָלהֶׂ ִאם לֹא ִנמְּ

יֵּש בַ  ֹטַרח שֶׂ ִיפְּ וְּ י שֶׂ דֵּ י ָהֲאָרצֹות כְּ ִלים אֹוָתןֲעִשָיָתּה ַעל ַעמֵּ ַקבְּ ַאֲהָבה מְּ רּו מֵּ ָחזְּ ָראּו אֹוָתן שֶׂ שּו וְּ רְּ לֹא פֵּ לּו וְּ  רשּו. ִאם ִקבְּ

ּה ַוֶתְחַדל ְלַדֵבר ֵאלֶ  ( "ַוֵתֶרארות א יחֶשֶּנֱאַמר ) ֶלֶכת ִאתָּׁ ":  ִכי ִמְתַאֶמֶצת ִהיא לָּׁ  יהָּׁ

ְך לֹא ִקְבלּו ֵבית  א ִבְשִבילְלִפיכָּׁ ְזרּו. ּוִביֵמי ְשֹלֹמה ֶשמָּׁ א ִמן ַהַפַחד חָּׁ ִוד ֶשמָּׁ ִוד ּוְשֹלֹמה. ִביֵמי דָּׁ ל ְיֵמי דָּׁ ַהַמְלכּות  ִדין ֵגִרים כָּׁ

ְזרּו.  ֵאל חָּׁ ּה ִיְׂשרָּׁ יּו בָּׁ ה ֶשהָּׁ ה ְוַהְגֻדלָּׁ ָכל ַהחֹוזֵּר ִמן ָהַעכּוְוַהּטֹובָּׁ ַהבְּ שֶׂ ִביל ָדָבר מֵּ י ''ם ִבשְּ רֵּ ינֹו ִמגֵּ י ָהעֹוָלם אֵּ ק.לֵּ דֶׂ  ַהצֶׂ

 וידע על מסכת ברכות לב:בן יה .כח

ָך ִמָיִדי ת ָדמְּ ַע אֶׂ ַסִיף, ִמי ָהָיה תֹובֵּ ָך בְּ ְך רֹאשְּ קשה למה הוצרך לפרש ְבַסִיף, יאמר אם הייתי חותך רֹאְשָך  .ִאם ָהִייִתי חֹותֵּ

ְמָך, ולמה הוצרך לומר ִמיִָּׁדי? ונראה לי בס"ד כי זה היה מבני עשו  יָּׁה תֹוֵבַע דָּׁ שברכתם בחרב,  בסתם? ועוד די לומר ִמי הָּׁ

ִייִתי חֹוֵתְך רֹאְשָך ְבַסִיף, שהוא ברכה שנתנה לנו מן השמים   (בראשית כז, כג )וכתיב ביה ו, ולזה אמר ִאם הָּׁ ַהיַָּׁדִים ְיֵדי ֵעׂשָּׁ

ְמָך ִמיִָּׁדי דייקא, שאנחנו יש לנו כח בידים שהיא ו, וכונתו לומר אם בטחת על  על ידי יצחק אבינו, ִמי תֹוֵבַע דָּׁ ְיֵדי ֵעׂשָּׁ

ְמָך, ונמצא אין לך תובע לא בשמים ולא בארץ.   השמים, גם מן השמים לא יתבעו דָּׁ
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