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  )א"צ חולין - ח יחידי בלילה"יצא ת                          

                                      

צרו י� בתהליכי	 ובתרחישי	 השוני	 שימרתק לעי
 ,את המשפחה המופתית והמדהימה של יעקב

הפ� לסמל לאומי יהמשפחה שת, נשותיו ובניה	
   . משפחת ע	 ישראל�לדורי דורות 

ב אחר סיפור המסע המייגע שעבר יעקב  מעק,אכ�
מוכיח עד כמה חיוני שהאד	 בבניית ביתו ומשפחתו 

, ביכולותיו,  בזכות עצמו,יבנה את ביתו בעצמו
  . שקנה לעצמו

שכר לעבד כדי יעקב יוצא בעירו	 ובחוסר כל ונ"
בנות בית יעקב יוצא כדי ל" ,"להקי	 לו משפחה

יהודי ולש	 כ� אי� הוא זקוק אלא לאוצרות 
הנה בעירו	 ובחוסר כל  ","הטמוני	 באישיותו

  ]ח"ז כ"ר הירש כ"רש". [הוא יוצא מארצו
 הוא גולה ,ס ובפוסקי	"יעקב ממלא ביטנו בש
 של תלמיד  והמוכרידועהלמקו	 תורה בתהלי� 

  והכל, אינו פוסח על השלבי	,ישיבה בבית ש	 ועבר
וא מחמיר על עצמו בשהות  ה.דרשת בכמות הנ�

 אות� ,בלתי מקובלת של ארבע עשרה שני	 תמימות
 כבחור מתמיד ושקד� ,הוא מקדיש א� ורק לתורה

תחה בעולמה של תורה הוא אינו יוצא מפהשקוע 
 בדרגות , ואדרבה,של הישיבה בכל פרק זמ� זה

אינו יש� , עצומות שאינ� יכולות להיות מוכרות לנו
  . דושותבשכיבה בכל אות� שני	 ק

 אבא ,"מסודר"אפשר לומר שיעקב בהחלט היה 
 , הממשי�, והוא עצמו הב�,עשיר מופלג וגדול הדור

 בעל , המתמיד, התלמיד חכ	, הצדיק,ורשהי
מה יותר טוב , קור�המידות המושלמות והח� ה

  .מכ�
 הורי הבחור  יצחק ורבקה הנה,א� ראו זה פלא

לחפש לו ומשלחי	 אותו  קוראי	 לו ,המועמד
ללא  �ה	 משלחי	 אותו  ,באר� אחרת וזרהשה יא

  :בעירו	 ובחוסר כל אל עבר הבלתי נודע ,כלו	
ה� , יר מופלגרבי	 תמהו על יצחק שהיה עש"

מחמת ירושה וה� מחמת הברכה שרכש בידיו מה 
 "במקלו בחוסר כללשלוח כ� את בנו כ� ראה הוא 

  ]ר"הרש[
יש דבר אחד שה	 מציידי	 , לא ממש בלא כלו	

י יבר� אות� ויפר� וירב� �ד�ל ש�וא"   בברכה� אותו
אל תקח " :ר הירש"ומבאר רש "והיית לקהל עמי	

 א� הוא יבר� , בדרכ�ילוו�' ביד� מאומה אלא ה
 ית� , יספק ביד� את האמצעי	 להקי	 בית,אות�

 למע� ל� את הכוח להוליד בני	 ולחנכ	 ברוח�
 העובד ,יעקב ראש המשפחה" ".תתרבה בה	

ו ומבור� בבני  המשופע בדאגת,במלאכתוועוסק 
 כראש משפחה עתה יעקב הנה חזר ... משפחתו

 ולהילח	 ו להיאבק כ� היה עלי א� לש	,עצמאי
  למרות שכבר קיבל את,בעמל של עשרי	 שנה

  ".הברכה והבכורה
  

÷çöé äîìù éåìä ïééèùðæåø  

  פוטו

 סטודיו

  'שמירת הגוף והנפש'
  

כדי שלא יוזק על ,  יחידי בלילההגמרא אומרת שתלמיד חכ	 צרי� להיזהר שלא לצאת
צרי� ,   אומרי	 תוספות, כל אד	. ידי מזיקי	 הנטפלי	 אליו מהיותו תלמיד חכ	

שמירת . שלא יוזק מהמכשולות והליסטי	, לשמור על גופו ונפשו בהיותו בדר�, להיזהר
מפני שהאד	 הוא נזר . פקוח נפש דוחה כל התורה כולה. �הגו� והנפש היא ער� עליו

חייב אד	 לומר '. הושל	 מעשה בראשית, ביצירת האד	 הושלמה הבריאה. אההברי
שהאד	 לא נברא אלא ': המסילת ישרי	 פותח את חיבורו בכותבו. 'עבורי נברא העול	

  . מטרת כל הבריאה,  האד	, הוא. 'וליהנות מזיו שכינתו' להתענג על ד
  

שמור על מתנת חיי	 על האד	 מוטלת חובה ל. החיי	 ה	 מתנה גדולה שמקבל האד	
לקיי	 ', מלבד הציווי שיש לאד	 לשמור את מצוות ד. זו לשמור על שלמות גופו ונפשו

הוא מצווה בכמה וכמה ציווי	 על שמירת הגו� והנפש . ג מצוות עשה ולא תעשה"תרי
קדושת החיי	 היא יסוד . זה כנגד זה. ה גידי	"ח איברי	 ושס"שלו שג	 ה	 רמ

עבירות שאנו מצווי	 ' שפיכות דמי	 היא אחת מג. דוחה שבתפיקוח נפש . באמונתנו
  . עליה	 ביהרג ואל יעבור

  
שמירת הגו� והנפש עמדה לפני שאול המל� כאשר נצטווה , שאלה זו של קדושת החיי	

עתה ל� והכיתה את עמלק והחרמת	 את כל אשר לו ולא תחמול עליו והמתה ' 'בדבר ד
  . 'ר ועד שה מגמל ועד חמורמאיש ועד אישה מעולל ועד יונק משו

  
ה "בשעה שאמר לו הקב. אמר רב מני על עסקי נחל' וירב בנחל': הגמרא ביומא מביאה

כל , ומה נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה': אמר', ל� והכיתה את עמלק'לשאול 
וא	 גדולי	 ? בהמה מה חטאה , וא	 אד	 חטא. הנפשות הללו על אחת כמה וכמה

שאול המל� . 'אל תהי צדיק הרבה': ל ואמרה לויצאה בת קו? ה חטאוקטני	 מ, חטאו
ללא הבחנה בי� אד	 , להשמידו כליל. ביקש להראות את השלילה שיש בטבח ע	 של	

מפשטות הדברי	 . בי� אלו שחטאו לאלו החפי	 מפשע, בי� גדולי	 לקטני	, לבהמה
ואחד טעמי	 למה לא הוא חיפש מאה . 'נראה שלשאול היה לו קשה להשלי	 ע	 דבר ד

ה לעשות זאת ואיזה מקו	 "הרי היה לו ציווי מהקב,  והדבר מפליא.  להרוג את עמלק
הא	 ' אל תהי צדיק הרבה'ומה הייתה התשובה ? ו ולחפש היתרי	"יש לו לדו� ק

  . ' ?צדקות'זה ' הניסיו� לבטל את דבר ד
  

ל מה "בי עזרי זצוקממר� ראש הישיבה בעל הא' מחשבת מוסר'מובא ב, בהבנת הדברי	
ל מגיד "ל ששמע מפי הגאו� רבי יעקב זצ"ששמע בזה ממר� בעל האב� האזל זצוק

בוודאי לא עלתה על דעתו של שאול לבטל מחיית עמלק ': ואלו דבריו. מישרי	 בוילנא
, אלא חשש שמא תיכנס בה	 מדת אכזריות בהשפעת מעשה ההריגה, ודבר הנבואה

ולימוד המוסר . כדי שלא יושפעו לרעה, שפיכות דמי	ורצה להקדי	 ולעורר על חומר 
דרש מעגלה ערופה שמצינו שצרי� להביא כפרה על הריגת איש אחד וכל שכ� על , בזה

  . 'רבי	 וכל שכ� על ט� ובהמה שלא חטאו
  

על מעשה , או רואי	 ושומעי	 על מעשה אכזריות, כאשר עוסקי	 במעשה של אכזריות
שש רציני שמעשי	 ומראות אלו יכניסו באד	 מדה של ישנו ח. הריגה ושפיכות דמי	

, שאול לא חיפש היתרי	.   אד	 להיות מושפע מהנעשה סביבוכי טבע ה. אכזריות
אלא שהזהיר	 לעשות , ולהרוג את כול	' ובאמת שאול ציווה לע	 לקיי	 את ציווי ד'

שאול היה מודאג . 'מתו� מחשבה וזהירות שלא תיכנס בה	 מידת האכזריות
שאול דרש לה	 דברי מוסר שלא יושפעו . השפעות השליליות של המלחמה בעמלקמה

  . ויהיו אכזרי	 במידותיה	
  

רק . החיזוק המוסרי לע	 היה נדרש ביותר, כוונתו של שאול הייתה טובה ונכונה
' התביעה עליו הייתה שהיה עליו קוד	 לכל להורות לע	 לקיי	 ולמלא את רצו� ד

הרגו את כול	 ורק אחר כ� לבוא ולדרוש לה	 מוסר שלא יהיו ולהניח לע	 שי, כפשוטו
דבר ראשו� היה על הע	 לדעת ולהבי� שג	 מעשה זה אכזרי ככל . אכזריי	 במידותיה	

רק אחר כ� היה על שאול להוסי� דברי מוסר . ושכ� עליה	 לעשות' שיהיה הוא ציווי ד
  . שלא יושפעו מכ� ושלא תיכנס בה	 מידת האכזריות

  
שש והדאגה מפני ההשפעה השלילית של מעשה הריגה וטבח מוצאי	 אנו ג	 את הח

' ונת� ל� רחמי	 ורחמ�': 	 על הכתוב"ואלו דבריו של המלבי. בפרשת עיר הנידחת
	 שהורגי	 ג	 "בפרט למה שכתב הרמב, מפני שיעלה על הדעת שהוא משפט אכזרי'

י יעשו כל זה לא ממידת כ. בליב	 מידת הרחמנות' הבטיח לה	 שיית� ד, הנשי	 והט�
  . ''רק מפני מצוות ד, האכזריות

  
עלולי	 להשפיע בצורה שלילית על מידותיה	 של , הכאת עיר הנידחת ומחיית עמלק

א� התורה מבטיחה לנו כי רק רחמי	 וחסד מובטחי	 לאלו . העוסקי	 במצוות אלו
אדרבא . הא	 עושי	 את מה שמצווי	 לעשות לא תצא מזה תקל. 'העושי	 את רצו� ד

  . חסד ולא אנוכיות, מביאה רחמי	 ולא אכזריות' עשיית רצו� ד
  

זכה להבטחה מיוחדת ' שהרג שתי נפשות בקנאו את קנאת ד, ג	 פינחס ב� אלעזר הכה�
בשכר שהניח כעסו וחמתו ': ב"וכ� כותב הנצי. שהמעשה שעשה לא ישפיע עליו לרעה

ובשביל כי טבע המעשה שעשה . גיזשלא יקפיד ולא יר, ה ברכו במידת השלו	"של הקב
אבל באשר היה , היה נות� להשאיר בלב הרגש עז ג	 אחר כ�, להרוג נפש בידו, פנחס

לש	 שמי	 משו	 הכי באה הברכה שיהא תמיד בנחת ובמידת השלו	 ולא יהיה זה 
  .    'העניי� לפוקת לב

  
מעשה , יחהו להשפיע על האד	 מעשה רצ"לומדי	 אנו מפרשיות אלו עד כמה יכול ח

  .לזילות באחריות שמירת הגו� והנפש, לגרו	 לו לזילות חשיבות חיי אד	. של אכזריות
  

 אוי לנו שבעוונותינו עדי	 אנו בתקופה האחרונה לזלזול וזילות חמורי	 ונוראי	 
אנחנו שומעי	 על מקרי	 חוזרי	 ונשני	 של שפיכות דמי	 ואכזריות . בקדושת החיי	

  .  בכ�נוראה על דברי	 של מה
  

הרי עובדה היא שטבע האד	 נוטה , ו"עלינו לתת את הדעת שלא נושפע מכ� לרעה ח
ו לא נושפע "על כ� חייבי	 אנו להיזהר ולהישמר שח. להיות מושפע מהנעשה סביבו

לטעת בליבנו . בהטבה לזולת, עלינו לחזק ולהתחזק במעשה חסד. ממידת האכזריות הזו
  .  'והבדילנו מ� הטועי	 ונת� לנו תורת אמתשבראנו לכבודו ' ברו� הוא א'כי 

  

  

  ג ירחמיאל קרא�"הרה

ËÈÏ˘ ¯ÙÂÒ ÌÈÈÁ ·˜ÚÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰"‡  
ÌÈÈÁ‰ ÛÎ ˙·È˘È ˘‡¯  

  

  בענין הני דצריכים שימור

  

, אמר רב יהודה שלשה צריכי� שימור חולה חת� וכלה, איתא) ב"ד ע"נ(בברכות '       בגמ
ויש אומרי� א� תלמיד חכ� , ויש אומרי� א� אבל, במתניתא תנא חולה חיה חת� וכלה

והיינו טעמא דחולה וחיה שהיא אשה , י ש� דצריכי� שימור מ� המזיקי�"רש' ופי. בלילה
וחת� וכלה ותלמיד חכ� מקנאת� הוא , תגרה בה�שילדה ואבל הורע מזל� ולפיכ� השד מ

ובהגהות , וכתב בעיו� יעקב ש� דצריכי� שימור היינו שלא יניחנו לבדו. מתגרה בה�
  .� בברכות ש� הוסי� שהשומר צרי� להיות יושב ער ומשמר וביש� לא סגי"יעב

 'נראה דמקורו הוא מהגמ, י שכל שהורע מזלו השד מתגרה בו"כ רש"      והנה מש
דאיתא ש� ששלוחיה דמלא� המות נטל נשמת מרי� מגדלא דרדקי ) א"ע' ה(בחגיגה 

, וכששאלו מלא� המות היא� נטלה והא לא הגיע זמנה, במקו� מרי� מגדלא שער נשיא
י שהשט� "וזה נראה מקור לדברי רש. השיב לו דהואי ונכוית רגלה איתרע מזלה ואיתיתיה

, ע דבשלמא בחולה שיי� לומר דריע מזליה"י צ"אכ� דברי רש. מתגרה במי שריע מזליה
כ אמאי הזכירו "כ חולה א"ואי משו� שיולדת היא ג, אבל ביולדת היכ� חזינ� דריע מזליה

, ]ת בזה"להל� משי' ועי[אשר נראה מזה דיש טע� ביולדת בפני עצמו , יולדת בפני עצמה
  .ב היכ� חזינ� דיולדת ריע מזלה"וצ

אמרו דעל שלש עבירות נשי� מתות בשעת ) א"א ע"ל(בשבת ' דהא בגמ, ע"      וביותר צ
' ועי, דהיינו מחמת דשעת לידה היא שעת סכנה ופורענות מצויה' וביארו ש� בגמ, לידת�
דבשעת הלידה האשה קרובה תשעי� ותשע למיתה ואחד לחיי� ) ז"ז ס"פכ(ר "בויק

בו דרוב פעמי� האשה שכת) א"ו ע"פ(בכתובות ' ע בתוס"וע]. כ�' ו שפי"ש במהרז"עיי[
כ מהו "וא, כ אדרבה מדחזינ� שילדה שמע מינה דבריא מזלא דידה"וא. מסתכנת בלידה

' י הוא מהגמ"ל דמקורו של רש"ואולי י. י דיולדת מזלה רע ומהיכ� המקור לזה"שכתב רש
, דשלשה מתי� כשה� מספרי� ואלו ה� חולי מעיי� וחיה והדרוק�) ב"א ע"מ(בערובי� 

ואולי זהו מקורו של . כ מתי� פתאו�"פ שיש בה� חיות הרבה אעפ"י דאע"ש� רש' ופי
  .ע"וצע, י דיולדת ריע מזלא"רש

ונראה הביאור .       ולולי דמיסתפינא נראה בזה טע� חדש בהא דהני כולהו צריכ� שימור
בזה דהיינו טעמא משו� דלכל הנ� מוחלי� לה� עוונותיה� ועל דא מתקנא בה� השט� 

י� עוונותיה� נמצא שכל מה שטרח עמ� להחטיא� היה לחנ� ויגיעתו היתה דכיו� שמוחל
ולפנינו . שה� צריכי� שימור' ולהכי אמרו בגמ, ומהאי טעמא מתקנא בה� השט�, לריק

  .ה המקור להא דכל הנ� נמחלו עוונותיה�"יבואר בעז
אי� החולה ) א"א ע"מ(הוא תלמוד ערו� בנדרי� ,       דהנה בחולה שמוחלי� על עוונותיו

ובמאירי ש� פירש דהיינו מחמת שדרכו של . עומד מחוליו עד שמוחלי� לו על כל עוונותיו
ל מפראג בספר הנתיבות "במהר' ועי. ש"עיי, החולה להרהר בתשובה ולהתפלל בכל לבו

. ש"עיי, ר שולט בחולה ודבר זה ידוע"כתב דאי� יצה) ד"נתיב גמילות חסדי� פ(שלו 
דיפה תפלת החולה על עצמו יותר ) ד"ג סי"פנ(א בבראשית רבה "ובזה נראה לבאר מש[

, ר עמו ומתפלל בכל לבו"ל דיינו מחמת דהוא עושה תשובה ואי� יצה"מכל ונראה לפהנ
  .פ מבואר בזה דחולה נמחלי� עוונותיו"עכ]. להכי תפלתו על עצמו תשמע

רווי� לברכות ש� דרב מ הו"בהגהות רא' ועי[ל שהיא בכלל חולה "      והנה לגבי יולדת י
נ דיולדת היא בכלל "וכמש, יהודה לא פליג אמתניתא אלא חשיב יולדת וחולה בחד

דהנה . ת"ע שנמחלי� עוונותיה וכמשי"אכ� באמת נראה דביולדת יש טע� בפנ]. חולה
והנה אי� ל� אשה שלא תאמר שיר , ש"מבואר שכל לידה היא נס עיי) 'א א"ל(בשבת ' בגמ

שכתב ) ו"ד ד� קצ"פ כ"ס(ע בשבט מוסר "וע, ת על כ�"ה להשיושבחה הלל והודא
ומעתה . ש הנוסח"עיי', ת וכה תאמר וכו"דצריכה האשה אחר שילדה שתת� הודאה להשי

איתא דכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה ) ו"ח ס"מזמור י(נראה דהנה במדרש תהילי� 
א "ח ובצפור� שמיר לגחיד"ג ד� ש"חרדי� פרק ע' ע בס"וע. [מוחלי� לו על כל עוונותיו

ז נמצא דמהאי טעמא נמי כל יולדת מוחלי� לה על עוונותיה ולכ� "ולפ]. ו"ה וקנ"אות קנ
  .צריכה שמירה

הוא תלמוד ערו� בירושלמי ביכורי� ,       וגבי חת� וכלה שמוחלי� לה� על כל עוונותיה�
ת� מוחלי� על וא� שש� נזכר להדיא שרק לח, )ז"פ י"ר(ובמדרש שמואל ) ג"ג ה"פ(

מ הא המקור הוא ממחלת אשת עשו ולא יהא החת� עדי� מאתתא דאתי "עוונותיו מ
ש סירליו לירושלמי ביכורי� ש� דג� "ה ובפירוש מהר"תס' � סי"כ בתשב"וכ, מכחה

שכל המתאבל על אד� ) א"ו ע"כ(ק "וכ� לגבי אבל מצינו במו. לכלה מוחלי� על עוונותיה
  .ופשיטא שא� האבל שהוא מכלל שבעה קרובי� בכלל, ותיוכשר מוחלי� לו על כל עוונ
וכמו שהכריח בהגהות , ח בלילה דמיירי כשהוא עוסק בתורה"      וכ� נראה נמי לעני� ת

, והרי מסורת בידינו שכל העוסק בתורה בלילה נמחלי� כל עוונותיו. � בברכות ש�"יעב
ח "וכ� כתב הגר, ש"ל עיי"מדברי חז) ז"שער הקדושה פ(להדיא בראשית חכמה ' וכדכ

ומטו ). 'אות ז' ג' סי(ובספרו כ� החיי� ) ח"פרשת בא ד� צ(י בספרו תוכחת חיי� 'פאלאג
ל שאמר מי שנזהר ללמוד "ק רבינו חיי� מוולאזי� זצ"מש� רבינו הגדול אור העול� הגה

צא דג� ונמ, ]ג"כתר ראש אות ס[שלש שעות בלילה לשמה מוחלי� לו על כל עוונותיו 
  .ח הלומד בלילה מוחלי� לו על עוונותיו ולכ� צרי� שמירה"ת

ונראה דמהאי טעמא , ד דכל הנ� מוחלי� לה� על כל עוונותיה�"      ונתבאר לנו בס
והנה א� שהפוסקי� הראשוני� לא . ולפיכ� צריכי� שמירה, נ"מתקנא בה� השט� וכמש

מכל מקו� נוהגת א� , )ז"ט סק"רל' סי(א "העתיקו להלכה זו שצריכי� שמירה זולת המג
והנה נראה להביא ). י"ת' סי(ת שמלת חיי� "ל בשו"ח זוננפלד ז"כ הגרי"בזמנינו וכמש

שהביאו מעשה בחת� ששלחו אביו להביא ) ב"ב סס"פ(ל בקהלת רבה "כא� עוד דברי חז
מ כיו� שחת� "ל דא� דהיה שליח מצוה מ"ש� הרד' ופי, יי� מהחבית והכישו נחש ומת

ומבואר . י� שימור לא עמדה לו מצוותו דהוי כשליח מצוה במקו� דשכיח היזקאצר
ז דחת� צרי� שימור אינו רק מ� המזיקי� אלא ג� משאר סכנה כגו� "חדא דד, בדבריו תרתי

כשעושה מצוה לא מהני להיות בכלל שלוחי ' דהוי כשכיח היזקא ולהכי אפי' ב, נחש
 דהשמירה היא רק ממזיקי� נראה דיפרש המדרש ל"י דס"ובדעת רש. [מצוה אינ� ניזוקי�

ז "בשלהי נדרי� ובע' עי, ה הוי שכיח הזיקא דנחש להוט הוא אצל יי�"דגבי נחש ביי� בלא
  )ג"כ' זרע חיי� סי  ( ].'ד� ל

  

  א"אשי הישיבות שליטנית
 למסור שיעורי� מר
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  לעילוי נשמת  

  אליהו ואסתר זר' ב� ר רבי יצחק 
 

  כל עצמותי תאמרנה
  

' ח סי"ע או"בשו (מחברהידועי� ומפורסמי� דברי 
שכ� היו נוהגי� חסידי� ואנשי , בעני� התפלה) ח"צ

שהיו מתבודדי� מתבודדי� ומכווני� בתפלת� , מעשה
עד שהיו מגיעי� לההתפשטות הגשמיות ולהתגברות 

  .עד שהיו מגיעי� קרוב למעלת הנבואה, כח השכלי

ל " זצ בעל החוזה מלובלי�ק"חידש לנו הגה, ברוח זה
פ שמחויב האד� לשמור על "שאע, ול חידוש גד–

כמוב� (' וא� כשמקיי� מצוות ה, בריאות גופו ונפשו
, בר�, )העבירות שמחויב למסור נפשו' חו� מג

מותר לו ',  כשהאד� שופ� שיח נפשו לה–" תפלה"
וכה , למסור את נפשו ולהתעל� לגמרי משמירת גופו

  :כתב

לכאורה היה מ� הראוי שהאד� לא ישמור עצמו 
כיו� שכל ', רת גופו בעשותו אחת ממצוות המשמי

מצוה יש לה שורש בעולמות העליוני� והאד� העושה 
מצוה מדבק עצמו בשורש העליו� וש� למעלה הרי 

כ ג� האד� א� שהוא קרו� "וא, אי� תמונת גו� כלל
  .מחומר לא היה צרי� להיזהר בשבירות גופו

ו כי כמ, כי אי� זה דר� נכונה' לכ� ציותה התורה הק
ה כשהראה עצמו בהר סיני בפני כל ישראל לא "שהקב

נתלבש עצמו כביכול בתמונת גו� א� שירדה שכינה 
כמו כ� כשהאד� עושה ְדַבר מצוה ומדבק , למטה

כ לא ישנה את תפקידו "ג, עצמו למעלה באור עליו�
לזכור מבריאת גופו לשמרו מכל הדברי� המפסידי� 

) טו, דברי� ד(וזהו פירוש הכתוב . את הגו�
שלא " מפני �? ומדוע" ונשמרת� מאד לנפשותיכ�"

  ".'ראית� כל תמונה ביו� דיבר ה

אמנ� בשעת התפלה מותר וא� צרי� להיות במסירות 
כי ג� בשעת , נפש שלא יעלה על לבו כלל שמירת גופו

וכל הע� רואי� את ) "טו, שמות כ(מת� תורה כתיב 
שהקול נתגש� קצת מחמת שבא לעול� " הקולות

  .פלהש

ג� אנחנו בהנהגותינו ,  אומר החוזה מלובלי�–כ "וא
צרי� האד� לפנות מחשבתו מכל וכל , בקול התפלה

  .ולא יזכור מעניני הגו�

פירש " ותמונה אינכ� רואי� זולתי קול"וזהו שסיי� 
זולת בקול היה קצת תמונה שנתגש� מעט כמו 

' מובא באמרי נוע� פר" (רואי� את הקולות"שכתוב 
  ).תרומה

אלא גדולי הצדיקי� , ואי� זה רק מליצה בעלמא
ונציי� , לדורותיה� התנהגו כ� למעשה בשעת תפלת�

  . אחדי� מה�

שבכל יו� , ל מסופר" זצמפשיסחא' היהודי הקעל 
ובלשו� , ויו� קוד� התפלה נפרד בשלו� מכל אוהביו

כ� מובא בישמח " (ער האט זי� גיזענגיט"אשכנז 
  ).תתולדו' פר, ישראל מאלכסנדר

שבער בעת , ל" זצהשר� מסטרעליסקכ� מסופר על 
 שלפני –" שר�"תפילתו באש התלהבות ולכ� כונה 

התפלה היה נפרד מבני ביתו מחשש שיסתלק מ� 
והיה מוסי� ואומר לה� שידעו , העול� מרוב דביקותו

כי א� של , כי הכתבי� הנמצאי� במגירתו אינ� שלו
  .ל" זצרבי שלמה מקארלי�ק "רבו הרה

נכד (ל " זצרבי ישראל מהוסיאטי�ק " על הרהא�
רבי ח "שמעתי מאבי מורי הרה) ל"ק מרוזי� זצ"הרה

שמנהגו היה להתפלל בדביקות , א" שליטיוס� חיי�
והיה מתלהט ומתלהב עד מאוד בתפלתו עד כדי , גדול

כ� שהוצר� לאכול תפוחי� צונני� וקרי� שעברו 
, והטתבכדי להרגיע את חו� נפשו הל, תהלי� הקפאה

והיה , ופע� לא מצאו את התפוחי� מיד אחר תפילתו
עד שמצאו התפוחי� , בסכנה גדולה עד כדי התעלפות

  .וחזר לעצמו

אלימל� ' הרבי ר מקבלי� דברי –לאור האמור 
וכה ,  משמעות מיוחדת–ל בפרשתינו " זצמליזענסק

וכלשו� ' קשר ודביקות'הוא מלשו� ' תפלה': כתב
" נפתולי אלקי� נפתלתי) "ח, בראשית ל(הכתוב 

ופירושו שעל ידה יכול האד� להגיע לדביקות הבורא 
  .ד"עכ' ולקשר עצמו בה

שוכח האד� לגמרי ' י הדביקות בה"וכמוב� שע
ולא , ואינו יודע באיזה עול� הוא נמצא, ממצבו ונפשו

  .  שיי� לצוות לו כלל להיזהר בשמירת גופו ונפשו
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  ה"שראל אפרים פישל עי' מרת שפרה בת ר
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 עור� הרב הלל מ�

  הצי� אליעזר – אליעזר יהודה ולדינברגרבי 
   מכתביו]   ז"סש ת�  ו"תרע[

  

  ּבמעלת המודעות 
  לשמירת הגוף והנפש

  
 הגו� והיות הואיל: ל"וז ]א, ד דיעות[ �"הרמבכתב 
 או שיבי� אפשר אי שהרי הוא הש� מדרכי ושל� בריא

 צרי� לפיכ�, חולה והוא הבורא מידיעות דבר ידע
 הגו� את המאבדי� מדברי� עצמו אד� להרחיק
. ל"עכ מחלימי�וה המברי� בדברי� עצמו ולהנהיג

 ]י, יא רוצח[ �"הרמב דברי יובנו אלה �"רמב ד"עפיו
 סכנת בו שיש מכשול להסרת שהעצות המ שלומד
 שנאמר מקרא ,יפה בדבר ולהזהר ממנו ולהשמר ,נפשות

 א"במהרש ויעוי�, נפש� ושמור ל� השמר) ט, ד דברי�(
 אותו ושאל' וכו אחד בחסיד בהעובדא ]ב, לב[ בברכות

, נפש� ושמור ל� השמר רק של זה תובכ ממקרא השר
 קמיירי התורה בשכחת קרא האי כי א"המהרש שמעיר

 קרא האי כ"וכמו', וגו הדברי� את תשכח פ� ש"כמ
 בשו� נאמי� שלא איירי' וגו לנפשותיכ� מאד ונשמרת�

 נפש בשמירת כלל קראי הני איירי ולא' וגו פסל תבנית
 על פואאי תיקשי ולכאורה, ש"עיי מסכנה עצמו אד�

 הגו� לשמירת לאזהרה קראי מהני ילי� שכ� �"הרמב
  . מסכנה

 שפיר מיושב ל"הנ דיעות' בה �"הרמב דברי לפי אבל
 אי� ש� מפני הגו� לשמירת אזהרה ג� בזה שכלול אי�

, התורה לשכחת ג� מביא זה דבר הרי ושל� בריא הגו�
  ". הבורא מידיעת ידע או שיבי� אפשר אי "כ"עי כי

 גופו שמירת על מאד מוזהר האד�, אמורה על נוס�ו
 של קנינו אלא שלו קני� איננו שהאד� זה מכח ונפשו
, שפוסק ]ד, א רוצח[ �"להרמב לו וכדמצינו ה"הקב

 ואפילו הרוצח מ� כופר ליקח שלא די� בית שמוזהרי�
, לפוטרו הד� גואל רצה ואפילו. שבעול� ממו� כל נת�

 קני� הנהרג זה של נפשו שאי� מפני: זה שהוא ומסביר
 אלא, זאת רק ולא. 'וכו ה"הקב קני� אלא הד� גואל

 מצינו וג�, ז"מהנ כדיוצא, עצמו קני� לא ג� הוא האד�
, ]ויח  נהדרי�ס[ �"הרמב ש"ממ בכזאת מפורש עוד

 די� בית ממיתי� שאי� איה הכתוב דגזירת ש� דפוסק
 נטרפה דשמא' וכו פיו בהודאת האד� את מלקי� ולא

. 'וכו הוא נפש מרי העמלי� מ� ושמא הז בדבר דעתו
 אד� של נפשו שאי� לפי "זה דהוא ז"הרדב ומסביר

 לי הנפשות) יח יחזקאל(' שנא ה"הקב קני� אלא קנינו
 סייעתא רוצח 'הלב 'הנז �"הרמב ומדברי. ש"ע" הנה

  . בדבריו ז"הרדב של זה להסברו
 גו� נזקי' בה שלו ע"בשו ל"ז מלאדי ז"להגרש מצינו וכ�
 הוא אפילו חבירו את להכות שאסור שפוסק ד"ה שונפ

 מפני זה הוא כי ומסביר ומוסי�. להכותו רשות לו נות�
 לביישו ולא להכותו כלל גופו על רשות לאד� אי� כי"

" 'וכו משתה או מאכל איזה במניעת אפילו לצערו ולא
  . ש"עיי

 היד בספר בהלכותיו �"שהרמב מדוע איפוא ומוב�
 על הדיבור את כ� כל בו ייחדל לנחו� מצא החזקה
 ונבי� ,השמירה � דרכי ועל ,והנפש הגו� לשמירת החיוב

 דרכי ולפרט ,זה על חיבורי� לחבר שחשוב כמה עד
  . והלאו הה� והזהירות השמירה

  

  הרב הלל מ�עור�  

  לסכן עצמו . גדר איסור קללת עצמו א
 איסור קללה. ב

   

דמי שאינו בא לבקר חולי� אינו מבקש רחמי� על . בנדרי� מאיתא 
נ שפעמי� צרי� "וביאר הר, החולה שיחיה ואינו מתפלל עליו שימות

לבקש רחמי� על החולה שימות כגו� שמצטער בחליו הרבה ואי אפשר לו 
דאמתא דבי רבי התפללה . וראיה לזה ממעשה דכתובות קד, שיחיה

ה "של' ד סי"ש יו"ובערוה. י שלא יתייסרשיכופו עליוני� שימות רבי כד
י פיק בשאילתא "ויעוי� בשאילת שלו� להגר, נ להלכה"הכריע כדברי הר

ב ש� בהעמק שאלה הביא "אול� הנצי, ג שהבי� כ� בדעת השאילתות"צ
שצרי� להתפלל על החולה [נ "ושיטת הר, שכוונת השאילתות לא כ� הוא

א בנדרי� "והמהרש, י�לא הובא בראשוני� ובפוסק] המיוסר שימות
ל "ולדבריה� צ, נ ש�"ס שלא כדברי הר"ש� כתב בביאור דברי הש

  .דאמתא דבי רבי עשתה שלא כדי�
דהמקלל עצמו עובר . ע מהא דאיתא בשבועות לו"ז צ"בר� לכאורה לפי

ואשר לכאורה , דכתיב ושמור נפש� מאד וזה אינו שומר על נפשו, בלאו
והלא אינו שומר על , שימות לפני זמנוכ היא� דוד התפלל "ע טובא דא"צ

דהלא המקלל חבירו , ואי� לומר דקללה הוי ממש כמעשה הריגה[, עצמו
ה "מ' ק סי"י ב"כמו שביאר בקה, ז נחשב מעשה רציחה"ומת חבירו אי

  .ע"וצ, ]ז מעשה דידיה אלא גור� שימות בידי שמי�"דאי
הוא מה הא� האיסור , ואשר יראה לחקור ביסוד איסור קללת עצמו

וזהו מה דילי� לה מדכתיב ושמור נפש� , שמביא עצמו למקו� סכנה
מ "וכמבואר בדברי הר[, מאד שצרי� לשמר עצמו לבל יכנס למקו� סכנה

ד דהנכנס למקו� סכנה הרי זה עובר בעשה דכתיב ושמור "א רוצח ה"פי
דכמו , או דנימא דיסוד האיסור הוא מהלכות איסור קללה, ]נפש� מאד
  .לל את חבירו כ� אסור לקלל את עצמושאסור לק

כתב שהנשבע להמית את ] ה שבועה"ד. [נ שבועות כה"והנה בחידושי הר
חדא כי איסור , עצמו אי� השבועה חלה כדי� הנשבע לבטל את המצוה

והארכתי בפרשת נח [', הוא לאבד עצמו לדעת כדכתיב וא� את דמכ� וגו
דהשמר ל� ושמור נפש� ושנית שהממית עצמו עובר באיסור , ]ה"ט פ"פ

הרי להדיא דדי� המסכ� עצמו כדי� , וכדי� המקלל את עצמו, מאד
  .ולכאורה די� אחד לה�, המקלל את עצמו

א "מ בפי"ה כתב דלשו� הר"ז סקכ"ל' א סי"אכ� הנה בדבר אברה� ח
ד מבואר דכל עיקר מצות עשה של שמירת הגו� והנפש הוא רק "רוצח ה

ו מבואר לא "ובחינו� מצוה תקמ[, זק לאא� ממכשול הי, ממכשול מיתה
, ז יש להקשות למה אסור לו לאד� לקלל את עצמו שינזק"אשר לפי, ]כ�

והוא הוא המקרא , הלא איסור קללה נלמד מדכתיב ושמור נפש� מאד
  .המלמדינו שצרי� לשמור גופו ונפשו שלא ימות

נ דיסוד איסור קללת עצמו אינו "מ כמש"אשר נראה בזה בדעת הר
אלא היא ילפותא מחודשת דא� , את מה שמכניס עצמו למקו� סכנהמפ

ונמצא דמעתה יסוד האיסור הוא , מקלל עצמו אסור כמו מקלל חבירו
ואשר לכ� א� במקו� שאי� שו� איסור של כניסה למקו� , קללת עצמו

ז איסור קללה "עכ, סכנה כגו� במכשול של היזק שאי� בה סכנת נפש
  .וברור, רומיהא איכא כדי� מקלל חבי

הנה אי� , וגדולה מזו נראה דא� א� מקלל את עצמו שלא יצליח בעסקיו
כי נראה דיסוד , ז נראה דעובר בלאו"ועכ, בזה שו� סכנה והיזק כלל

כי אי� שו� חיוב על , האיסור אינו מפאת ביטול שמירת הנפש מ� ההיזק
וא� דהאיסור לקלל את עצמו הוא מחמת לתא , האד� להצליח בעסקיו

וגו� הלאו , שכש� שאסור לקלל חבירו אסור לקלל עצמו, איסור קללהד
  .הוא מקרא דלא תקלל שהוא אזהרה לכל קללת חבירו

ג המקלל עצמו לוקה כמי שקילל "ו סנהדרי� ה"מ בפכ"וכ� הוא לשו� הר
מ דיסוד "ומשמע מדברי הר, שנאמר השמר ל� ושמור נפש�, אחרי�

נ "וזהו דלא כמשמעות דברי הר, האיסור הוא באמת כדי� מקלל חבירו
  .ל דכל האיסור של מקלל עצמו הוא הכניסה למקו� סכנה"הנ

דמקרא דהשמר ל� ילפינ� שאי� אד� בעלי� , מ כ� הוא"וביאור דברי הר
ט אסור "ד דמה"ע הרב הלכות שמירת גו� ונפש ס"ה בשו"וכ[, על עצמו

ס "וא� שבש, ולכ� אסור לאד� לקלל את עצמו, ]לאבד עצמו לדעת
מ נראה "מ בדברי הר"מ, בשבועות ש� מבואר דהלאו הוא ה� השמר ל�

מ דהמקלל "וזהו שכתב הר, נ דהאיסור הוא מדכתיב לא תקלל"כמש
  .עצמו כמקלל אחרי�

מ לאו דקללת עצמו ואחרי� "ח למה לא מנה הר"המנח' ומיובת בזה קו
נ הרי א� מקלל עצמו איסורו מדכתיב לא תקלל חרש "ולמש, לאוי�' בב

' וכיסוד זה מבואר מדברי התוס[, שהוא האזהרה לקלל אחר מישראל
, ל קרא לאסור לקלל חבירו"שהקשו למ) ה ושמור"ד(בשבועות ש� 

ומבואר מדבריה� דאיסור מקלל עצמו , ל מאיסור מקלל עצמו"תיפו
  ].יסודו איסור קללה

דדעת , נ נחלקו ביסוד האיסור של מקלל עצמו"מ והר"ז שהר"נמצא מכ
נ "ואשר מזה ילי� הר, האיסור הוא להכניס עצמו למקו� סכנהנ ש"הר

ואילו דעת , שהממית את עצמו עובר בלאו דהשמר ל� ושמור נפש� מאד
וא� דמקרא דהשמר ל� ילפינ� , מ דהאיסור הוא מפאת איסור קללה"הר

  .שאי� אד� בעלי� על עצמו לקלל את עצמו
, על עצמו שימותז נראה בישוב מה שמותר לו לאד� להתפלל "אשר לפי

ש ממה שאסור לו לאד� לקלל את עצמו לפי שאינו שומר "והקשיתי מ
דא� איסור קללה שיי� לאיסור , מ ניחא"נ בדעת הר"ולמש, על עצמו

 .דוקא' קללה'

 המצוה שמחוייב -שמירת הגוף 
  בה אף החולה

  

ערוב בכי , ל מסופר"על הגאו� רבי יחיאל מרדכי גורדו� זצ
 צאתו טר� הפעמי� אחדב, ימיו כשהיה חולה ותשוש

 בגבורה המודאגי� הבית בני את עודד החולי� לבית מהבית
 ,לטובה שהכל ח�רו את חיזק מאירות ובפני� ,נפלאה
 אנא ,לטיפול החולי� לבית הול� אני "ואמר והוסי�

 אימי ש� ,שמי את יודעי� שאת� מאמי� אני ,עלי תתפללו
 כל ,"המשיח ביאת עד יחדיו לחיות יזכנו י"והש ,דבורה

 ,נפשו גבורת מעוצמת התפעלו ממנו להפרד הנאספי�
   .הנרגשות מעיניה� דמעה ניגבו ובהצנע

 היו� "ברגיעה אמר החולי� בבית ובקראלו שבאו לל
 אחד ,"לדאוג מה לכ� אי� ,הקרנות י"ע פצעי� מרפאי�

 בשארית ,גדולי� ביסורי� מותק� ומצאו הגיע הבית מבני
 אמא שלו� מה "לאוזנו ולחש ,אליו להתקרב רמז כוחותיו

  ."השבוע ניתוח שעברה של�
 בבית לביקור נכנס בישיבה התלמידי� מצעירי אחד

 לעברו ולחש פניו על בחיוורו� מ"הגרי הבחי� ידמ ,החולי�
 מצוה זו "ואמר והוסי� ,"הבריאות על לשמור צרי�"

 ר"היצה א� ,בה מחויב ,ממצוות הפטור החולה שאפילו
   ."...הגו� שמירת מצוות את לקיי� לאד� מניח ואינו מתגבר

 נזקק חולה אד�" � ולתלמיד סבירמשי� להה בניחותא
 למטרד נעשה הוא ולעיתי� ,תהבריו ולעזרת לטיפול
 בבי� ראויה הנהגה וז ואי� ,סובביו את מצער החולה ,עבור�

 הואבכ� ש מטריד החולה � ה"הקב את ג� ,לחברו אד�
 הטבע דרכי את ולשנות ,שלמה רפואה ממנו מבקש

 להיות צריכי� לכ� ,להתנהג ונכו� ראוי כ�וכי  ,ולהבריאו
  . נפש בכל מחירלשמור על הגו� וה בכ� ולהשתדל בריאי�

 אד� לפעמי� ",ואמר הוסי� הבחור של במבוכתו כשהבחי�
 זק� אד� של לבריאותו יתירה דאגה מתו� לגופו מזיק צעיר

 העתידי� הצעירי� של הבריאות כי לדעת עליו א� ,לשחו
   ."זק� איש משל יותר חשובה ,החיי� בנסיונות לעמוד
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 נכלל במצוות ו"מצוה תקמלדעת החינו
 , מקור חיוב זה  .א
, לא תשי� דמי� הבבית
" דברי
 כב ח מעקה שנאמר בפרשת כי תצא


 מקורו )'ה�'ד, א"י(רוצח ושמירת הנפש � "ולרמב". ועשית מעקה לגג
כ "כ, "רק השמר ל
 ושמור נפש
 מאוד" דברי
 ד ט בפרשת ואתחנ�

. 'ז א"ד קט"ווכ� דעת הלבוש י. ועיי� בקרית ספר כא�, ]יא[ו "בדעתו המנחת חינו� תקמ


ה "ד' ד תנינא י"ונודע ביהודה יו) ש
( לבוש ובאחרוני�. והכלי יקר בדברי
 ש

הובא  ,) בביאור מפסידי הזריזות וההרחקה מה
�פרק ט (מסילת ישרי
 מעתה ו
 "ונשמרת� מאד לנפשותיכ�" דברי
 ד טו פסוק נוס� בפרשת ואתחנ�

 כ� אמרה ונשמרת
 מאד התורה ג
'מצינו שכתב ) סימ� א(ש "ת הרשב" בשוא�

ויצא לנו מזה , דבר שיש בו סכנה מוזהר עליו מ� התורה שלא לעשותו', לנפשותיכ
 וגו

ז "ד קט" יוובלבוש.  וכ� עמא דבר,כ איסור בדברי
 המגולי
 ובניקורי הפירות"ג

 בראשית ט ה הביא מקור נוס� ממה שנאמר בפרשת נח לגבי בני נח' א

ז שתמה "ד כ"ת ש
 אריה יו"וראה בשו" שא
 את דמכ� לנפשותיכ� אדרו"

 .ה"חסידי
 תרע' וכ� משמע בס, ז דמיירי הת
 לגבי מאבד עצמו"ע
  

ס ובעיקר בתרומות "במה מקומות בשהובא  � זה עני  .ב
 ונפסק .ב"לושבת , :ז"ט וג� בראש השנה .'ל, :ב"י ועבודה זרה ,ז�ח ד"פ

ע "שוב ו,ו�ב א"י, טז�א ד"י פשהנמירת שצח ורו' הל� "להלכה ברמב
י גוי "ולגבי חשש שפיכות דמי� ע. 'י�'ז ט"תכמ "וחו, ז"קטד "יו

, יג�ב ז"פי� ש� " ונפסק ברמב,.ט"כ�:ה"כ, :ב"כ', פרק בבעבודה זרה 

 מביא ט"ז סק"קטובפרי חדש . ו"קנ–ד "קנ' וסי', ד�'ג ב"קנד "ע יו"ושו
ע "וכמו כ� הארי
 בזה שו, כמעט את כל הגמרות שנאמרו בעני� זה

 .'נר וומנורת המאור , מ"רב בחוה
 
ל " תמה דהפסוקי� הנ]יא[ו "ש
 מצוה תקמהמנחת חינו
   .ג

" פ� תשכח' רק השמר ל
 וכו"בואתחנ� נאמרו לגבי שכחת התורה 
ובמצוות ששכח הרב תב דקאי אשכחת , � ש
"וברמב:. ט"מנחות צ, ח"ג מ"אבות פ

פ� ', וונשמרת� מאד וכ"ושלא נאמי� בתבנית פסל , מעמד הר סיני
 וא� שבברכות. ולא לגבי שמירת הגו�, "תשחתו� ועשית� לכ� פסל

והלא כתוב "אמר השר לחסיד שלא החזיר לו שלו� כשהתפלל : לב
ונשמרת� מאד ", "רק השמר ל
 ושמור נפש
"בתורתכ� 
, "א� הייתי חות
 ראש
 בסי� מי היה תובע דמ
 מידי, "לנפשותיכ�

י� זה אלא פירוש שפירש א", ומשמע שפירשה השר אשמירת הגו�
ע על "וצ". הרשע כמיני� המהפכי� דברי אלוקי� חיי� למינות

פ " מיושב קצת ע.� שהביא פסוק זה א� שאינו פשט הפסוק"הרמב

המקלל את עצמו עובר "ד. ו"
  משבועות ל"דמקור הרמב: ב"א ברכות ל"המהרש

ועיי� . חת חינו�כ בקומ� המנחה למנ"וכ, ומשמע דקאי ג
 אשמירת הגו�, "בהשמר ל�

ובתורה תמימה ש
 אות ', ז א"ד קט"ובלבוש יו, ה ושמור"ד. ו"שבועות ל' ש
 בתוס

 :.ט"� תסא ד"ובמקור ברו� ח. ז"ט
 
ק "ז ס"מ תכ"ע חו"סמדאורייתא זה הוא מ חיוביש שכתבו ש  .ד

ד "ז כתב שחזר בו הלבוש יו"ק נ"ז ס"ד קט"ובדרכי תשובה יו. א"ו י"ובלבוש תכ, ב"י

מנחת , .ז ל"ס ע"חת, ב"א סק"א' ח ד"ג או"פמ', ד תנינא י" ובנודע ביהודה יו',ז א"קט

כ בתבואות שור בדעת "וכ. 'מרחשת כ', ז ח"ערו� השולח� תכ, ]יב[ו "חינו� תקמ

יש . 
"וכ� משמע בקרית ספר בדעת הרמב. ו"ת פאר הדור קמ"
 והוכיח כ� משו"הרמב
שתמה שהשמר ] יא[י� ש
 ח ש
 ועי"מנ 'עשה'החיוב הוא מצוות אומרי� ש

י פערלא "ובמהר' שבעי
 תמרי
 קונטרס שבעה עיני
 עי� ד' ועיי� בס, כ הוי לאו"בד

חכמת אד
 א שהוא לאו ועשה " וי.שכתבו שאמת הוא לאו, ה ואמנ
"ג ד"ת נ"ל

 ויש שכתבו שהוא .ט"ד מ"ת אבני צדק יו"שו,ד"ו כ"וחיי אד
 ט, ד"ח ס"כלל ס
ת שואל "שו, ז"ועיי� דרכי תשובה ש
 סקנ', ז א"ד קט"לבוש יורק איסור דרבנ� 

אות ' א מערכת ל"יעיר אוז� לחיד�עי� זוכר, א"ושתיתאה ס, ב"ג קכ"ומשיב תנינא ח

וכ� משמע . 'פרשת פנחס אות ח' ב� איש חי שנה ב. ב בדעתו"ד ס"ודברי מלכיאל ח, ט"י

 
ובספר שבעי
 תמרי
 קונטרס שבעה . 'ו סו� אות ל"נתיב טברבינו ירוח
 חלק אד

באר הגולה ויש שהסתפקו בזה . 
"ע והרמב"כתב שכ� הוא דעת השו' עיני
 עי� ד

  )71' עמ(ג "מערכת האל� אות רע' ח כר� א"ועיי� שד .'ז אות ע"מ תכ"חו
 
ד " העובר על איסור זה מכי� אותו מכת מרדות וא� למ  .ה

דעת
 אי� לוקי� עליו כדאשכח� גבי חצי שיעור שאסור דא� ל. שהוא מדאורייתא

ז "ד קט"וראה פרישה יו', ז אות ע"מ תכ"באר הגולה חו–מ� התורה ואי� לוקי� עליו 

 .ח"כ
 
' ז ט"תכע "ובשו' א ד"נ י"ש
 רושה� "בגדר החיוב ברמב  .ו

ולא בסכנת איבר ושאר סכנה , משמע דהוא רק כשיש סכנת נפש
משמע שהחיוב הוא ו "ש
 תקמ ובחינו
 .ט"ה עג מצו"וכ� משמע בסמ. לגו�

א "כ� דייק דבר אברה
 ח. להשמר מכל דבר שאפשר להגיע ממנו להיזק

 הלכות שמירת הגו� והנפש סעי� ע הרב"כ להדיא בשו"וכ. ה כתב"ז אות כ"ל

כ "וכ .שצרי
 להזהר בגופו שלא לאבדו ולא לקלקלו ולא להזיקו, ד"י
 .ג"ב נ"ת דברי מלכיאל ח"ועיי� בשו. 'ות חפרשת פנחס א'  שנה בבב� איש חי

 
פ שאי� אד� " שאעו"ש
 תקמבטע� חיוב נאמר בחינו
   .ז

כ צרי
 "אעפ, כ מכריזי� עליו מלמעלה"נוק� אצבעו למטה אא
, ברא עולמו ובנאו על יסודות הטבע' כי ה, האד� לשמור עצמו
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  ח יחידי בלילה"יציאת ת
  
ח "יצחק מכא� לת' אמר ר, ויאבק איש עמו' א א"חולי� צ' בגמ[

רבי . י שהרי יעקב נשאר יחידי והוזק"ופרש, שלא יצא יחידי בלילה
, אבא בר כהנא אמר מהכא הנה הוא זורה את גור� השעורי�

אמרה לה דעי שאחר שיגמור לזרות לא יבא לביתו לשכוב י "ופירש
י "כ רש"והנה במש]. ח לצאת בלילה וישכב בגור�"שגנאי הוא לת
הא לעיל מינה נתבאר דהיינו ' ולכאו, ח לצאת בלילה"דגנאי הוא לת
ולא ' ל דהנה מבואר דלמזיקי� יש שליטה על א"וצ. משו� המזיקי�

הא היה ,  יבוא לביתו לשכבכ קשה מה הראיה שבועז לא"וא', על ג
ח ההול� בחשיכה "בברכות דת' ואול� אי, יכול לבא ע� עבדיו

וא� ע� עבדיו מבואר בכתובות דלא אהני , בלילה אתי לידי חשדא
ג דליכא מזיקי� "ז א� בכה"ולפ. לאיסור יחוד כיו� שלבו גס בה�

  ובכל אופ� אסור לצאת יחידי בלילה, איכא גנאי
  )הערות במסכת חולי� (                                                      

  

  חיוב שמירה מסכנה

  

  מקור הדין

אסור לאד� לסכ� את עצמו וצרי� להזהר מכל 
ע "וכפי שמובא בשו, הדברי� המביאי� לידי סכנה

 וכל המסכ� את חייו –' ז סעי� ה"ד סימ� קט"יור
 וכתב .הרי הוא שופ� ד� דאד� ובכלל רוצח הוא

השמר ל� ושמור נפש� "שמהפסוקי� ) ש�(הלבוש 
שיש " ונשמרת� מאד לנפשותיכ�"וכתוב " מאד

במשמעות אלו הלשונות שצרי� האד� לשמור את 
וכ� משמע . נפשו שלא יביא את עצמו לידי סכנה

מעשה בחסיד אחד "ב "ב ע"בברכות ל' מדברי הגמ
שהיה מתפלל בדר� בא שר אחד ונת� לו שלו� 

, יר לו שלו� המתי� לו עד שסיי� תפילתוולא החז
רק השמר ל� "ל ריקא והלא כתוב בתורתכ� "א

 ,"ונשמרת� מאד לנפשותיכ�"וכתיב " ושמור נפש�
וכשנתתי ל� שלו� למה לא החזרת לי שלו� א� 
. הייתי חות� את ראש� מי היה תובע דמ� מידי

ולכאורה תמוה הוא על החסיד "כתב ) ש�(ח "הצל
מו על הנס והכניס את עצמו הזה אי� סמ� עצ

ונראה , א הארי� בזה"ו סק"ז בסימ� ס"והט, בסכנה
כיו� שראה החסיד שהשר הקדי� לו שלו� כבר 
ידע שיש בשר הזה מדת ענווה ולכ� בטח בו שלא 
ימהר להרגו עד ששמע טענתו ובטח באמתלא זו 

  ".כ"שאמר לו אח

ו כתב בגדר "מ סימ� תכ"בפירוש באר הגולה על חו
שהזהירה התורה על "ל "הנפש מסכנה וזשמירת 

ה ברא את העול� "שמירת הנפש הוא טע� שהקב
בחסדו להיטיב לנבראי� שיכירו גדולתו ולעבוד 
עבודתו בקיו� מצוותיו ותורתו כמו שאמר הכתוב 

ולית� לה� , "כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו"
אס וו מלוהמסכ� את עצמו כאי, שכר טוב בעמל�

ואינו רוצה לא בעבודתו ולא הוא ברצו� בוראו 
  ".ÊÓ ¯˙ÂÈ ÌÂ˜ÓÏ ÏÂÊÏÊ ÍÏ ÔÈ‡Â‰במת� שכרו 

כותב ' ד סימ� י"ת נודע ביהודה תנינא יור"בשו
שאסור ללכת לצוד חיות כי בכ� מביאי� עצמ� 

ונשמרת� מאד "לידי סכנת נפשות ורחמנא אמר 
  ".לנפשותיכ�

ק "ז מביא שמר� הגה"ת הואיל משה סימ� ט"בשו
ל לעת זקנתו היה חולה "י חיי� זצמצאנז בעל דבר

ולפי פקודת הרופאי� אסור היה לו לאכול הכזית 
לקח הצדיק כזית מרור לידו , מרור בליל הסדר

אשר קדשנו במצוותיו וציוונו "ובר� בש� ומלכות 
והחזיר את המרור " ונשמרת� מאוד לנפשותיכ�

  .לשלח�

ב כותב דכל "א סק"בא' ח סימ� ד"הפרי מגדי� או
ÎÒ· ˜ÙÒ¯ÂÒ‡ ‰� מדי� ונשמרת� מאד 
והיינו דכיו� דאד� מצווה על שמירת . לנפשותיכ�

כ צרי� שמירה מעולה לשמור את נפשו "נפשו ע
ג "ויותר מזאת כתב הפמ. מכל ספק וחשש סכנה

˘ÙÒ˜ ז בעני� נטילת ידי� שחרית "בבמש' סימ� ד
‰�ÎÒ· ÏÈÚÂÓ ‡Ï ‡˜ÈÙÒ.י " ולמעשה כבר קדמו הב

ג דלא מתירי� ספק "רית אבקת רוכל סימ� "בשו
ג "ח סימ� קע"ג באו"ע שהפמ"וצ[ספיקא בסכנה 

ה מסתפק ספק ספיקא א� מועיל "ז סק"במשב
  ].לעני� סכנה או לא

) א"ע' חולי� ד� י(ל "ל שזה כוונת מאמר חז"ואולי י
ע "והוא מובא בשו" חמירא סכנתא מאיסורא"

' ז סעי� ה"ד קט"וביור' ג סעי� ב"ח סימ� קע"או
יינו שבאיסורי� מועיל כשיש ספק או דה, ה"בהג

ספק ספיקא אבל בסכנתא אי� מועיל שו� ספיקות 
  ).ה"ק נ"ז ס"דרכי תשובה סימ� קט' בס' עי(
  

  עשיית ניתוח בזמן הזה

והנה לגבי עשיית ניתוח הרי כל ניתוח שנעשה 
ת אבני נזר "וכ� כתב בשו, בגו� האד� יש בו סיכו�

ל עקו� ויש א בילד שנולד ע� רג"ד סי� שכ"חיור
י גבס כל עוד שהעצמות "אופ� ליישר את הרגל ע

רכות ועל ידי כ� אי אפשר למולו בזמנו הא� מותר 
י גבס לישר את "והשיב שע? לדחות את המילה

אבל לעשות ניתוח אינו מסכי� , הרגל הוא מסכי�
 וא� ˘�ÎÒ ˙˜ÊÁ· ‡Â‰ ÁÂ˙È� ÏÎ‰משו� 

� מ הנסיו� יגיד שאי� לסמו"שהרופאי� מבטיחי� מ

 

   מכון ירושלים
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 מנחת חינוך השלם
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אוצר מקי
 וייחודי של כל דברי 
 האחרוני� אשר דנו בדברי המחבר

 להשיג בחנויות הספרים
  

  ג אליקום דבורקס"הרה

וכ� , ד יוצא שיאסר על האד� לעשות ניתוח פלסטי שהוא לנוי ויופי"ולפי, עליה�
  .א"מ עצי לבנו� סימ� ס"כתב בחו

ת "אול� כבר כתבו האחרוני� דיתכ� בנסיבות מיכשור אלקטרוני כיו� בחסדי השי
וכ� כתב , שהתוצאות מוכיחות מאה אחוז ריפוי אולי א� האבני נזר יורה להיתר

א שהארי� לברר עני� נאמנות הרופאי� "ג סימ� י"ח) בריש(עקב ת חלקת י"בשו
כהיו� שיש לה� כל הטכניקות המבררי� ומלבני� את סיכו� הצלחת הניתוח 

� עד כעת שנתחדשו "אנ� נמי נאמר מזמ� המהרש"ד "ומסיי� בסו, ושאר פרטי�
כלי� מכלי� שוני� ובפרט בעיירות גדולות שטכניקת הניתוח לרפואה הולכת 

י הניתוח "עדת קדימה יו� יו� שפיר יש לסמו� על אמירת� כשאומרי� שעוצו
 כיו� שכבר דשו רבי� �ÎÒ ÌÂ˜Ó· Ì„‡ Â„ÓÚÈ Ï‡ ÌÂ˘Ó ˘˘Á ‰Ê· ÔÈ‡Â‰, יתרפא

  .'שומר פתאי� ה
  

  אין אדם בעלים על גופו

ונראה עוד להסביר עני� שמירת הגו� והנפש שאי� אד� בעלי� על גופו אלא שיי� 
ז על " וכפי שמובא ברדב,ה" לשמור על דבר שהוא שיי� להקבה ולכ� חייב"להקב
ד לגבי דיני "לגבי זה שאי� מועיל הודאת בע' ח הלכה ו"� הלכות סנהדרי� פי"הרמב

ד "נפשות שמודה שהוא הרג את האד� ואילו לגבי ממונו יש הכלל הודאת בע
לא לפי שאי� נפשו של אד� קנינו א"ז "כ הרדב"וההסבר הוא כמש, כמאה עדי�

� "וכ� משמע לשו� הרמב, "הנפשות לי הנה"ח "ה שנאמר ביחזקאל י"קני� הקב
שאי� נפשו של זה הנהרג קני� גואל הד� אלא קני� "' הלכה ד' בהלכות רוצח פרק א

  .ה"הקב

ע הרב הלכות נזקי גו� ונפש דאסור לאד� להכות את חבירו "ומשו� כ� נפסק בשו
דהיינו , ל האד� רשות על גופו כלל להכותואפילו הוא נות� לו רשות להכותו דאי� ע

שאי� לאד� בעלות על גופו לתת למשהו רשות להכותו כי גופו אינו שיי� לו אלא 
  .ליוצרו

יש שכתבו שאי� לשלול לגמרי בעלותו של אד� על גופו אלא ישנה כא� בעלות 
  .ה"א שלשה שותפי� יש באד� האיש והאשה והקב"נדה ל' משותפת שהרי מובא בגמ

  

  אם מותר לחולה להחמיר על עצמו בפיקוח נפשה
 יחולה שהרופא קבע שעליו לאכול ביו� הכיפורי� מקיי� מצוה באכילתו דציוו

ונשמרת� מאד "היא עצמה ציותה " ועינת� את נפשותיכ�"ק שציותה "התוה
אי� שו� מדת חסידות "ב כתיב "ד ע"� במלחמות סנהדרי� ע"הרמב". לנפשותיכ�

ואדרבה , כ" להחמיר על עצמו שלא יחללו עליו שבת או יוהלחולה שיש בו סכנה
וא� את דמכ� "המונע עצמו במקו� סכנה הרי זה מתחייב בנפשו שנאמר 

� בתורת "וכ� כתב הרמב". מיד נפשותיכ� אדרוש את דמכ�" "לנפשותיכ� אדרוש
בחיבור התשובה עמוד המאירי כ� כתב ו, ב"ג ע"� יומא פ"א הובא בר"האד� ד� י

וכ� כתב בערו� השלח� סימ� . כל המתחסד בזה הרי הוא בכלל שופכי דמי�א ש"ע
 „‡È·Ú· ‰‡·‰ ‰ÂˆÓÏ ·˘Á� ÏÎÂ‡ Ì¯‰ס כתב "� שיק סימ� ר"ת מהר" בשו,ח"תרי

  ).ד"ט ס"א ובשמירת שבת כהלכתה פל"ט סימ� מ"עונג יו' עי(

א� החולה שצרי� "ח "ח מביא בש� האור זרוע וא"צ' השדי חמד בפאת השדה א
ומאכילי� ' כ מחמיר על עצמו ואינו רוצה לאכול עובר על דמכ� וכו"ל ביוהלאכו

ו דא� לא רוצה "ח סק"א בסימ� שכ"דומה לזה כתב המג". כ שלא ברצונו"אותו בע
חסידות של שטות היא "ו כתב "א סק"ג בא"ובפמ, החולה לקבל תרופה כופי� אותו

לא "ד "ז הלכה י"ת פטתוספתא שב' ועי". ורחמנא אמר ונשמרת� מאד לנפשותיכ�
ב בביאור הלכה "ט ס"ב סימ� שכ"ובמשנ". נתנו מצוות לישראל אלא לחיות בה�

ג "ח סקי"מ� תרייבכ� החיי� בס"  כל המצוות בשביל חיי� של ישראלדוחי�"כתב 
אל תהי "מביא בש� הפוסקי� שחולה זה שצרי� לאכול ואינו אוכל עובר ג� על 

  ).'ז סימ� ב"ד וחי"ה פרק י"י סימ� כ"ר חת צי� אליעז"שו' עי" (צדיק הרבה

  

  חיוב הצלת נפש
א מני� לרואה חבירו "ג ע"סנהדרי� ע' כעי� זה מובא לגבי הצלת חבירו מסכנה בגמ

והנה א� זה ". לא תעמוד על ד� רע�"טובע בנהר שהוא חייב להצילו דכתיב 
ט "� ל� בר ברו� סימ"ת מהר"מובא בשו, שנמצא אומר שאינו רוצה שיצילו אותו

והכל באותו ". דבר פשוט הוא שאפילו צווח אל תצילוני אי� שומעי� לו"שכותב 
  . טע� שהאד� הוא לא בעלי� על גופו

ה דאי� החולה צרי� כפרה על מעשה זה שאכל "ח סק"ב בסימ� תרי"וכתב המשנ
ה אסברא "ב ד"ד ע"י ביבמות ס"תשובות והנהגות מציי� דברי רש' בס. ושתה

וידוע המעשה ברבי ישראל מסלנט .  לא קיי� מצות עינוי כללשחולה מסוכ� שצ�
ל ששנה אחת השתוללה בעירו מחלת החולירע ולאחר תפילת ערבית בליל "זצ

וכ� הורה לכל , ס עשה מעשה ואכל לעיני כל הציבור"כ עמד על בימת ביהכנ"יוה
� בני קהילתו לעשות כדוגמתו ולאכול באותו יו� הכיפורי� כדי שיוכלו גופתיה

 א"ג סימ� צ"ח ח"ת אגרות משה חלק או"שו' עי(גפו נלעמוד כנגד המחלה ושלא י
  ).ח"ט הערה כ"שמירת שבת כהלכתה פל' ובס

מעשה בחולה שאמר לו הרופא א� תשתה מי� "ד "כתוב בספר חסידי� בסימ� רל

שעבד גו� האד� לטבע צוהו לשמור מ� המקרה כי ' ואחרי שה
.    מסור בידו יעשה פעולתו עליו א� לא ישמור ממנוהטבע שהוא

ה ברא את העול� " כתב כי הקב'ז אות צ"מ תכ"חוובבאר הגולה 
בחסדו להיטיב להנבראי� שיכירו גדולתו ולעבוד עבודתו בקיו� 
מצוותיו ותורתו ולית� לה� שכר בעולמ� והמסכ� את עצמו 

דתו ולא במת� כאילו מואס ברצו� בוראו ואינו רוצה לא בעבו
ליקוטי והחפ� חיי� .      שכרו ואי� ל� זלזול אפקירותא גדול מזה

די� הוא דהלא תבל ומלואה של  בעני� עישו� סיגריות  כתבג"אמרי� פי
ה ולכבודו בראנו ונות� לכל אחד בחסדו כח כפי צרכו "הקב

 .לתורתו ולעולמו ואי� ירשה העבד לעשות לעצמו כפי רצונו
 
א "רשב', א ד"� ברכות פי"רמבחיוב זה אי� מברכי� על   .ח

שהוא משו� שאי� ד "ו כ"ט וביאר החיי אד� 'שער ה' תורת הבית בית ו
עקב (העמק שאלה ב "והנצי. העשה הזה מיוחד לזה אלא הוא כללי

,  כתב דאי� מברכי� על דבר בלשו� לא תעשה)ז"ה אות י"שאילתא קמ
' ז בתחילת הפתיחה להל"ח מש"ג או"כ בפמ"ועיי� מש. שהוא עני� חיוב זה

' שהביא שההואיל משה בתשובה ט) ה"ט בהג"תקי(ועיי� בטעמי המנהגי� . י"נט

שבסו� הספר כתב שהדברי חיי� מצאנז בזקנותו ותשות כוחו בשעת הסדר אחז את 

, "וצונו ונשמרת� מאד לנפשותיכ�"חריי� בידו וביר� עליו בש� ומלכות �המרור

נטרס אחרו� ביאר שבתחילת הברכה חשב לאכול ובקו. ולא אכלו מפני חשש סכנה

כ בהערה להוצאה חדשה "וכ) ה"בהג' ב א"פסח י' הל(ובספר פתחא זוטא . מרור

 .  ר מצאנז הדברי יציב כתב דאינו נכו� דלא ביר� לבטלה"בש� האדמו
 
ד "ויו' ג ב"ח קע"ע או"ושו: חולי� יחמירא סכנתא מאיסורא   .ט

, י ש�"וברש:חולי� טוב נגד החשש ולכ� אפילו שיש ר, ה"בהג' ז ה"קט

, במאירי ש�וג� חשש של ספק ספיקא נאסר בו ' ז ס"ת קט"וראה דרכ

א שלכ� לא אמרינ� בדבר המסוכ� ביטול "ויח "ז נ"ת קט"וראה דרכ
א "ח' ת שואל ומשיב ד"ושו, ש באורח מישור"עי', ז ב"דרכי משה קטבשישי� 

ויש . 6ד "כ לקט יושר יו"וכ. ל"ריב הוכיח כ� מהמה"ז ש� סק"ובט. ח שביארוהו"כ
) ש"והרא(בש� המרדכי ) ז(ג " איסור והיתר כלל כחולקי� בזה וכ� הלכה

ב "ת שבות יעקב ח"שו. והנקודות הכס� הסכי� עמ�, והאור זרוע פרק אי� מעמידי�

חוות יאיר , א:ד ק"ת חת� סופר יו"שו, פרי תואר ד', ח ד"כ פר"וכ', ג ע"ד וח"ק

ז "ד קט"כ� החיי� יו', ז ב"ג מש"ח תקי"ג או"�מ, ח"ג רפ"� ח"ת מהרש"שו, ד"ס

ת האל� ל� שלמה "ע לשו"שלמה קלוגר סתר עצמו מהגהותיו לשו' ור, ב"אות י

ד " טור יווצרי� להזהר האד� בסכנה יותר מאיסור.  ש"עי, ז"ד קל"יו

ת טוב טע� "א שהוא רק בסכנה טבעית כארס נחש ולא בסכנה סגולית שו"וי. ז"קט

ת אמרי "שו', אות ה' ז ה"אהע) לובלי�(ת תורת חסד "שו, ח"ב קצ"דעת תילתאה חו

ב "א סק"א' ח ד"ג או"מהפמ) 'פתיחה לשולח� חי אות ג(ויש שהוכיחו . 'ד ס"אש יו

 .ל שאמרינו כ� ג� בסכנה סגולית"ז דס"ז סק"ומש
 
ד "יו, ב"א סק"א' ח ד"אובספק סכנה כתב הפרי מגדי�   .י

כ "א� שבד, �"ו לחומרא מדאורייתא א� לרמבשספיקג "ד סק"ז שפ"צ

ת שואל ומשיב " ובשו.� שספיקא דאוריתא לחומרא רק מדרבנ�"ל לרמב"ס
. בחולי� ט' ש שכתב שהגמ"עי כתב שספיקו לחומרא מדרבנ� א"שתיתאה ס

ע הוא "א שלכו"     ובמקו� שיש רק חשש י.�"היא מקור שיטת הרמב
ת "שו, ו"ד ע"ת אגרות משה אב� העזר ח"ושו, ז"ד כ"ת ש� אריה יו"שו, דרבנ�

ו "ח הוכיח מהמנחת חינ� תקמ"ד קי"ת בצל החכמה ח"ובשו. ט"ד מ"אבני צדק יו

 .ש"עי, וסכנה לזמ� מועט מדרבנ�, שסכנה לזמ� ממוש� כמעקב היא דאוריתא
 
 שאסור לאד� לחבול  בדעת רבי עקיבאעת הסוברלד  .יא

� "ז רמב"א תרט" חא"ת הרשב"שושהלכה כוותיה , :צא,:ק צ"בבעצמו 

א " י,ה"ודלא כטור ש� בש� הרמ, א"כ ל"ד ת"ע יו"ושו', ה א"חובל ומזיק פ
אורי� ותומי� , ה ושמור"ד. ו"שבועות ל' קושית תוס, שהוא בכלל איסור זה

כ "מ ת"ערו� השולח� חו, )ו(ג "בני� יהושע על אבות דרבי נת� פ', ז א"בתומי� כ

ש� נלמד ' א� שבגמ, ג"י� פרק יקונטרס ליקוטי אמרי� לחפ� חי. ג"מ
א� את דמכ� לנפשותיכ� ) "'ה' בראשית ט(נח ' ש בפ"ממ

ודלמא קטלא : "א"ק צ"עיי� תורה תמימה על פסוק זה דמה שנאמר בב, "אדרוש

וכפר ) "א"במדבר ו י(ומהאמור בנזיר , .אינו אלא דיחוי בעלמא" שאני
מי� –פרי חדש –ל "הנ' ויש שהקשו על התוס". עליו מאשר חטא על הנפש

 ובי� של .ועיי� מצפה אית� שבועות ש�, ז"ת ש� אריה כ"ו ושו"חיי� שבועות ל
ראה פרישה , "בל תשחית" כתב דיש בזה משו� ט"נ' פרק חשלמה 

מ רוב הפוסקי� סוברי� שאיסורו "    ומ.כ שחלק עליו"מ ת"חו
. ו"עספר חסידי� תר. ז"� שבועות כ"ר, ז"א תרט"א ח"ת הרשב"שומדאורייתא 

דהוא דרבנ� פ "ה אע"א ד"ק צ"בבוהמאירי כתבו , ריש שבועותג "והבה
ש "ועי. 'ג א"� דעות פ"מ בדעת הרמב"כ הלח"וכ. וקרא אסמכתא בעלמא

     .ה הקוד�"במאירי שסתר עצמו בד
 
דבר שיש בו סכנה והוא מנהגו של עול� ודר� הכרח   .יב

 מותר ,לצור� מזונות או פרנסה, ופרישה בי�, כהליכה למדברות
ומשמע דשרי לה� , הצריכי� להודות' ז מהא דד"ת ש� אריה כ"שו.  ואי� לחוש

 .לעשות כ�
 

  סיגריות
çøâä éøåî úòã"èéìù âøáðééù ô" ïôåàá øåñàì à

íäá ùåîéùä úà èìçåî .æùøâäå"öæ à" åæù éì øîà ì
úøáèöî äðëñ úáùçð ,á ÷øôá éîìùåøé ãåîìúáå '

 úøáèöî äðëñî òðîéäì ùé éë øàåáî äöéáã) äî
ø øîàù"úåø÷ íéðáà ìò åáùé àìù íéãéîìúì ç ,

íù äãòä ïáø÷ ùåøéôá äàøå.(  
   

  שומר פתאים
àåä ììë éë òåãé åâäðîì äååìúî àéäù äðëñ ìëù äæ 

ë äðëñ úáùçð àì íééçä êøãìå íìåò ìù" äá ïéàå ë
øåñéà ,åðåöøë íãà ìëåà ïëìå , ùåùçì êéøö àìå

úåðëñì , áëøá òåñéì úåøåãä éìåãâ åøéúä êë íåùîå
åëå' . úåøéçáì òåñéì øúåîù äáéñä åæ úåèùôáå

äðëñ úáùçð åæ ïéàã íåùî ,ä åððîæá äòéñð éøäù àé
íìåò ìù åâäðî , íåùî äæ ïééðòì ñðëéäì äååöîå

ä ùåãé÷å íéîëç éøáãì úåéöä 'åëå øáãáù ' úòã éôë
ïë íéøáåñä . íðéà úåéøâéñ òåãî ïðåáúäì ùé íøá

äæ ììëá.  
  

  סכנה רחוקה
áìøä úåéìòåúá" øäæéäì êéøö íëç íãà éë áúë â
ä÷åçø äðëñî . íéùì äìòî ùéù äàøð åéøáã éôì
úåçéèá úøåâç óàå åúåùòì ì÷ àåä øáãäù íåùî 

åæë äðëñî øäæéäì íëçì éåàø ä÷åçø äðëñäù .  
  

  שיגעון

áìøä áúë"äðçùé ùéà áìá äâàã ÷åñôä ìò â , éë
ïåòâù àìà äðéà äâàãä . úà äìëî äâàã ïëàå

øùá ãòå óåâî íãàä ìù åéúåçåë . äðéãù äàøðå
 úåùòì ùéå íãàä ìù éîéðôä åúéá êåúá òåòø íìåñë

ãöè ìëäðîî çåøáì éãë é÷ . åáúëù äî íñøåôîå
áîøä éøáã èùôá íéðåîã÷ä" ìë åéäé íìåòì áúëù ï

íãà ìëì úçðá êéøáã ,íãà ìë äðååëäù , íãàä äæ
åîöò íò úçðá äéäéù åîöò , åîöò úà õçìé àìå

ãçôå äâàãá.  
  

  מיעוט המצוי
 òãåðå éåöî ÷æéääù àëéä ìë éë íéøùé úìéñîä áúë

ùåùçì ùé , éë äàøðå éåöîä èåòéîì åúðååë ïéà
åéá øëæåîä"éñá ã 'è"ì , äøùò àåä åøåòéù äîù éë

íéæåçà , àéä øùàë ÷ø äðëñî ùåùçé íãàù ïëúé àìå
äåáâ äæë ïåëéñá ,ïàë éåöîä èåòéî øãâ éë øáúñîå ,

åðééä ,úåéøáä ïéá íñøåôî . øåæà ùé íà éë äðååëäå
 ÷æéä áùçð äæ ïëåñî øåæàì úåéøáä ïéá íñøåôîù

òãåðå éåöî .  
  

  תרומת דם
 íåù äì ïéà øéòö ìéâî íã úîåøú éë øåøá äæ ïéà
 øö÷ä çååèì íãà ìù åúåàéøá ìò úéìéìù äòôùä

êåøàä çååèìå . ìåèéá øøåâ øáãä íéîòôì ãåòå úàæ
ïîæ ,äðåùàøáì åéúåçåë øéæçäì éãë . ãéîú àì íâ

 ïëìå úåòéðöä éøãâ éôë íéùòð íã úåîåøúä éðééðò
è íëç ìàùéäæá ÷ñòúé íø  . 

  חמירא סכנתא מאיסורא
  

בחזקת היתר , נשחטה, אמר רב הונא.) ט(חולי� 
שנטל זאב , ג דאיתיליד בה ריעותא"אע, עומדת
. ילהושמא היו נקובי� מתח. והחזיר� נקובי�, המעי�

רבי [איתיביה . ליכא ריעותא, אבל א� לא החזיר�
חוששי� שמא במקו� , צפור המנקר בתאנה, ]אבא

, דהת� ליכא ריעותא, .)ב"י(� "וברמב. [נקב נקב
' ה גבי נקב בבני מעי� אפי"וה, שהרי ודאי ניקרה

מי קא מדמית , ]ה"ר[ל "א.] נמי ליתסר, בלא החזיר�
   .כ"ע, סכנה שאני, איסורא לסכנתא

ועיי� לקמ� . ב אטו לית ליה לרבי אבא די� חזקה"וצ
  .'מנא הא מילתא דאמור רבנ� וכו:) י(

. 'מאי שנא ספק סכנתא וכו, ל רבא"א', והנה בגמ
נ "הא אי� הולכי� בפיקו' � חיות שהק"עיי� מהר[

, י"ועיי� בפנ. ופשיטא דסכנתא שאני. ס"אחר רוב וס
ולא ,  אבייל"א.] נ ממש"ולא פיקו, דגילוי חששא הוא

, וספק מי� מגולי�', והא ספק טומאה וכו, שאני
  . 'הת� הלכתא וכו, ל"א. אסורי�

ותיר� . וכי לית ליה לרבא חזקה, א"והקשה רשב
דשכיחי , ל דמי� מגולי� בטלה חזקת�"רבינו הרב ז

  .כ"ע, נחשי�

ז "ב לפי"אבל צ. רבי אבא' ולכאורא מיושב בזה א� ד
הא טעמא דשכיחי ו. א בההיא דמעי�"מה הקשה ר

  .רק גבי גילוי, ליכא הת�

א דאיירי בספק "על דעת ר' א לא הק"ובאמת הרשב
אלא על דעת רבא דאיירי בספק דמי� . דציפור
וג� תירוצו דשכיחי נחשי� . [ב מאי שנא"וצ. מגולי�

  .]אפשר דלא שיי� גבי תאנה כמו גבי מי�. 'וכו

 ואביי ורב. אבא הקשה מדי� גילוי דתאנה' והנה ר
ומזה הוא , שימי ורב אשי הקשו מגילוי דמי�

י אמאי שבקו "פנ' והק.  דהוכיחו דחמירא סכנתא
  . והביאו די� מי� מגולי�, לההיא דציפור

מצאה כמה "דגבי איסורא .) י(והנה רב אשי קאמר 
ונראה . כ גבי מי� מגולי�"ומשא. מותר" שהניחה

. עדי� מנטל� ולא החזיר�, דמצאה כמו שהניחה
אפשר , אבל בנטל�.  הדבר לפנינו בלא ריעותאדחזינ�

אפשר , וכ� גבי ציפור. א� היה לפנינו היה בו ריעותא
ל "ובזה הוא דס. אי לאו הניקור היה ניכר בו ריעותא

אלא בהניחה , ג"א דלא מוקמינ� אחזקה בכה"לר
  . כמו שמצאה

, הא מצא� כמו שהניח�, אבל גבי מי� מגולי�
א מאי טעמא "להרשבוזהו שהוקשה . ה אסירי"ואפ

  . אטו לית ליה חזקה, דרבא

וניחא הא דשבקו אביי ורב שימי ורב אשי לההיא 
דאינהו הביאו ראיה דבספק שמצא כמו . דציפור
וזה לא חזינ� מההיא . גבי סכנתא אסיר, שהניח
  .דציפור

והל� , בת ישראל הנשואה לכה�.) ח"כ(והנה בגיטי� 
  .כ"ע, אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיי�, בעלה

ואמאי , הא אי� הבעל לפנינו, ב"ולרבי אבא צ
  .ש מנאבדו בני מעי�"מ. מוקמינ� אחזקה

ורק . [ח דשאני הת� דהנידו� הוא על האשה"וצל
היא , ואפשר שא� החזקה]. שורש הספק תלוי בבעל

]. ולא חזקת חי דבעל[, חזקת היתר של אשה בתרומה
  . ובאשה לא שיי� ריעותא כלל

 

  ברגג ישראל וינ"הרה                ג אלחנן פרץ"הרה

מי� יי� וחלב מגולי� ופירות נקורי�   .יג
ס כשהיו מגולי� "שיש בה� ליחה שנאסרו בזמ� הש

 :חולי� ט שמא הטיל נחש את ארסו בה� ו�ח ד"תרומות פ
. א שאי� לאוסר� היו� שלא מצויי� אצלנו נחשי�"י

 .'ב א"ח רע"ואו' ז א"ע קט"כ השו"וכ, ועוד. ביצה ו. ה"ז ל"ע' תוס
א "ה והגר"פתחי תשובה בש� השלויש שהחמירו ג� היו� 

, ב"פ' ובמנורת המאור נר י. 'ג ה"ע  ל"ובקצש) ה"מעשה רב צ(

ג בדעת "  והסתפק בכנה.וכתב שהזהיר בגילוי בורח מסכנות
 נחשי�   במקו� שמצויי� היו�ח"י י"הגהות בע "השו

ח "פרג להדיא "ויש שהחמירו בכה.  א� יש להחמיר

וכתב דכ� נוהגי� ) 'שיורי ברכה אות ג(י "ב ברכ"א פרי תואר סק"סק

. ע"מור וקציעה ק, )ב"ל' י ב"הלכות אר(ובפאת השולח� . י"באר

א אות "בטעמא דקרא הנהגות החזוא היה נזהר בזה "והחזו

אות ובכ� החיי� .  א"ז ובאמרי יושר מועד בסו� הספר אות ק"כ

.   ע בלילה" כתב דיש להזהר בזה לכו'ז
משו� ' ב א"ע רע"שוע "מ לא יקדש על יי� מגולה לכו"ומ

ג "ב ש� סק"מ–ומגולה זמ� מועט יש להקל , הקרבהו נא לפחת�

 .בש� אחרוני�
 
ס אסרו לאכול או לשתות "בזמ� הש  .יד

� ונאמר ש� שמי שמקפיד מקפידי� השדי, זוגות
להזיקו ומי שלא מקפיד בזה אינ� מקפידי� עמו 

 ובזמנינו אי� העול� נזהרי� בזה � ש�"וברשב. י"פסחי� ק
ויש שהחמירו . ע"י ק"ב:.ז"וחולי� ק, ה משו�"ד: ז"יומא ע' תוס

ובדרכי חיי� . ב בש� הדברי חיי� מצאנז"אוצר חיי� קי–בזה 

 זה בספר ועיי� עוד בכל. ז שהמנחת אלעזר החמיר בזה"ושלו� רפ

 .י לרנר"שמירת הגו� והנפש למהרי
 

החולה לא יכול היה להתאפק , ותאכל מאכל פלוני תסתכ�
לו א� לא תת� לי לא ובקש מבנו מי� ומאכל פלוני ואמר 

   . ופסק שלא ית� לוב"ז ולא בעוה"אמחול ל� לא בעוה

 אכל מאכל או משקה של –ט "ד ס"רח סימ� "ע או"שובמובא 
א מביא בש� "ק כ"א ס"ובמג, איסור מפני הסכנה מבר� עליו

כ דבר פשוט הוא דהיתרא אבל אדרבה "חולה שאכל ביוה"' הגמ
 סכנה במצוה קעביד וכ� באוכל איסור במקו�, דמצוה קעבי
כ צרי� להזכר ש� יו� "כ� בחולה שאכל ביוה, "להציל נפשו

, )ו"ח ס"ח סימ� תרי"או(הכיפורי� ביעלה ויבוא בבונה ירושלי� 
חולה שיש בו סכנה "ד "ברכות פ' י בש� הגמ"וכתב ש� הב

„·‰ÏÈÎ‡ ‡¯˙È ז "כ אומר מעי� המאורע בברהמ"שאכל ביוה
„È„Ï ‡‰„ „È·Ú ‡˜ ‰ÂˆÓ ‰·¯„‡Â‰ÂÈ ‰È"ÂÈ ¯‡˘Î Î"Ë.  

ג "ג הי"� בהלכות שמירת הנפש פי"ונסיי� בדברי הרמב
". והתורה הקפידה על נפשות ישראל בי� רשעי� בי� צדיקי�"

וחי בה� ולא שימות בה� "ה ולפקח "א ד"ה ע"יומא פ' ובתוס
 ".שלא יוכל לבוא בשו� עני� לידי מיתת ישראל
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