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ה'  לדבר  המצב  מקשר  הוא  סכנה  של  שהמציאות  והיינו 
שהיה בזמן יציאת מצרים, ומי שעובר על זה כאילו 
עובר על ציווי ה' בשעת יציאת מצרים שלא לצאת מן הבית.

הטבע  דרך  ע"פ  להתנהג  האדם  שצריך  מזה,  ולומדים 
להשמר מסכנה ולא להכנס למצב של סכנה.

וכן האריך בזה הרמב"ן )שמות, בא, יב, כא( על פי מדרש, וז"ל: 
ַתח  ֽ ֥ם לֹ֥א ֵתְצאּ֥ו ִא֥יׁש ִמּפֶ פירש להם בפרשה הזאת )שם כב( ְוַאּתֶ
ֶקר, כי בעבור זה נצטוו בנתינת הדם על המשקוף שיהיו  יתֹ֥ו ַעד ּבֹֽ ּבֵ
יג(. )שם  ִח֥ית  ְלַמׁשְ ֶנֶ֥גף֥  ָבֶכ֥ם  ְהֶי֥ה  ִיֽ א  ְולֹֽ שאמר  כמו  שם,  שמורים 

רשות  שנתנה  מגיד שמאחר  תצאו,  לא  ואתם  רש"י  וכתב 
רשות  ולילה  לרשע,  צדיק  בין  מבחין  אינו  לחבל  למשחית 
ַער. ולא  ל ַחְיתֹו ָיֽ ֹו ִתְ֥רֹמׂ֥ש ּכָ למחבלים הוא, שנאמר )תהלים, קד, כ( ּבֽ
הבינותי דבריו במה שאמר ולילה רשות למחבלים הוא שנאמר 
ַער, וכי אסור לאדם בכל לילה לצאת מפתח  ל ַחְיתֹו ָיֽ ֹו ִתְ֥רֹמׂ֥ש ּכָ ּבֽ
ביתו עד בקר מן המקרא הזה, והיה לו לומר שהלילה הזה נתנה 
בו רשות למשחית לחבל, ולכן הזהירם ממנו. אבל לא ראה הרב 

לומר כן, מפני שהקב"ה בעצמו ובכבודו היה המכה.

והענין הזה שנוי הוא במכילתא )דר"י, פסחא יא( בלשון אחרת 
ֶקר, מגיד משנתנה רשות  יתֹ֥ו ַעד ּבֹֽ ַתח ּבֵ ֽ ֥ם לֹ֥א ֵתְצאּ֥ו ִא֥יׁש ִמּפֶ ְוַאּתֶ
למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע, שנאמר )ישעיה, כו, כ( 
ְוהֹוֵצאִת֥י  ֵאַלִ֥יְך  ִהְנִנ֥י  ח(  כא,  )יחזקאל,  ואומר  ַבֲחָדֶר֥יָך,  ּבֹ֥א  י֥  ַעּמִ ֵלְ֥ך 
ע, ואומר )שמות, לג, כב( ְוָהָיה֥  ֽ ֥יק ְוָרׁשָ ְ֥ך ַצּדִ ֥י ִמּמֵ ְעָרּ֥ה ְוִהְכַרּתִ ֥י ִמּתַ ַחְרּבִ
וכן  ֹבִד֥י, ללמדך שתהא נכנס בכי טוב ויוצא בכי טוב.  ֲעֹב֥ר ּכְ ּבַ
֥ם ַאְבָרָה֥ם  ּכֵ ׁשְ אתה מוצא שהאבות והנביאים נהגו בדרך ארץ, ַוּיַ
֥ם  ּכֵ ׁשְ ַוּיַ יח(;  כח,  )בראשית,  ּבֶֹ֥קר  ּבַ ַיֲעֹק֥ב  ֥ם  ּכֵ ׁשְ ַוּיַ ג(;  כב,  )בראשית,  ּבֶֹ֥קר  ּבַ
֥ם  ּכֵ ׁשְ ּבֶֹ֥קר )יהושע, ג, א(; ַוּיַ ַ֥ע ּבַ ם֥ ְיהֹוׁשֻ ּכֵ ׁשְ ֥ה ַבּבֶֹ֥קר֥ )שמות, לד, ד(; ַוּיַ ֹמׁשֶ

ויצא  יכנס אדם בכי טוב  לעולם  )דף ס ע"ב(:  מס' בבא קמא 
לֹ֥א  ֥ם  ְוַאּתֶ כב(  יב,  )שמות,  שנאמר  טוב,  בכי 
כנס   - בעיר  דבר  ת"ר:  ֶקר.  ּבֹֽ ַעד  יתֹ֥ו  ּבֵ ַתח  ֽ ִמּפֶ ִא֥יׁש  ֵתְצאּ֥ו 
ֶקר,  יתֹ֥ו ַעד ּבֹֽ ַתח ּבֵ ֽ ֥ם לֹ֥א ֵתְצאּ֥ו ִא֥יׁש ִמּפֶ רגליך, שנאמר )שם( ְוַאּתֶ
ֲעֶדָ֥ך,  ּבַ ָלְתָך֥  ּדְ ְסֹג֥ר  ּוֽ ַבֲחָדֶר֥יָך  ּבֹ֥א  י֥  ַעּמִ ֵלְ֥ך  כ(  כו,  )ישעיהו,  ואומר 
מאי  ל ֶחֶ֥רב ּוֵמֲחָדִר֥ים ֵאיָמ֥ה.  ּכֶ ׁשַ ואומר )דברים, לב, כה( ִמחּוץ֥ ּתְ
וכי תימא, ה"מ בליליא, אבל ביממא לא, תא שמע:  ואומר? 
]היכא[  ה"מ  תימא,  וכי  ָלְתָך֥;  ּדְ ְסֹג֥ר  ּוֽ ַבֲחָדֶר֥יָך  ּבֹ֥א  י֥  ַעּמִ ֵלְ֥ך 
דליכא אימה מגואי, אבל היכא דאיכא אימה מגואי, כי נפיק 
ִמחּוץ֥  ת"ש:  מעלי,  טפי  בעלמא  בצוותא  אינשי  ביני  יתיב 
 - ֵאיָמ֥ה  דֵמֲחָדִר֥ים  גב  על  אף  ֵאיָמ֥ה,  ּוֵמֲחָדִר֥ים  ֶחֶ֥רב  ל  ּכֶ ׁשַ ּתְ
כוי, דכתי'  רבא בעידן רתחא הוי סכר  ֶחֶ֥רב.  ל  ּכֶ ׁשַ ּתְ ִמחּוץ֥ 

ַחּלֹוֵנ֥ינּו. ּבְ ָמֶ֥ות֥  ָעָ֥לה  י  ֽ ּכִ )ירמיהו, ט, כ( 

֥ם לֹ֥א ֵתְצאּ֥ו, יש שני סוגי  בגמרא מבואר שמן הפסוק של ְוַאּתֶ
לימודים, אחד, שבכל לילה לא לצאת אלא בבוקר. 

שנית, בשעת הדבר גם ביום אין לצאת.

והכוונה, שבכל לילה יש קצת סכנה מפני הבורות וחיות 
רעות או שאר דברים, אבל ביום אין סכנה, אולם 

בשעת הדבר גם ביום יש סכנה.

למצבים  הפסוק  מן  ראיה  להביא  אפשר  איך  לעיין,  ויש 
אחרים, הרי שם במצרים היה ציווי מפי הקב"ה שלא 
לצאת בלילה, ואיך ניתן ללמד למצב שאין ציווי של הקב"ה.

אלא הפסוק אומר, שהסיבה לא לצאת משום שיש מצב של 
סכנה, ומזה לומדים שבכל מקום שיש מצב של סכנה 

ע"י שיוצאים אסור לצאת.

בריתי יצחק
המכון ל<הוצאת כתבי ומאמרי מורינו הרב יצחק ברנד שליט"א

א



מסירות נפש
ת  לֹׁשֶ ׁשְ ְבְקעּו  ַוּיִ טז(  כג,  )שמואל־ב,  הפסוק  על  מצאנו  זה  מעין 
ֶלֶחם  ית  ּבֵ ִמּבֹאר  ַמִים  ֲאבּו  ׁשְ ַוּיִ ים  ּתִ ְפִלׁשְ ַמֲחֵנה  ּבְ ּבִֹרים  ַהּגִ
ְך ֹאָתם  ּסֵ ּתֹוָתם ַוּיַ ִוד ְולֹא ָאָבה ִלׁשְ ִבאּו ֶאל ּדָ אּו ַוּיָ ׂשְ ַער ַוּיִ ַ ּשׁ ר ּבַ ֲאׁשֶ
ים ַהֹהְלִכים  י ה' ֵמֲעׂשִֹתי ֹזאת ֲהַדם ָהֲאָנׁשִ ַלה': )יז( ַוּיֹאֶמר ָחִליָלה ּלִ

ּבִֹרים: ס ת ַהּגִ לֹׁשֶ ה ָעׂשּו ׁשְ ּתֹוָתם ֵאּלֶ ַנְפׁשֹוָתם ְולֹא ָאָבה ִלׁשְ ּבְ

ואמרינן בגמרא בבא קמא )דף סא ע"א(: מכדי גמרא הוא דשלחו 
אמרינהו  דלא  ּתֹוָתם?  ִלׁשְ ִוד(  )ּדָ ָאָבה  לֹא  מאי  ליה, 
משמייהו, אמר, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי: כל 
המוסר עצמו למות על דברי תורה - אין אומרים דבר הלכה משמו.

המעשה שם היה על פי פירוש הגמרא, שדוד המלך כשהיה 
מצב של מלחמה, היה לו ספק בהלכה והלכו כמה 
גיבורים וסיכנו עצמם לשאול השאלה בבית המדרש, ודוד 
לא הסכים להנהגה זו לסכן עצמם לדבר הלכה, כי כך שמע 
מבית דינו של שמואל הרמתי, על כן ענש אותן גיבורים שלא 
אמר שמועה זו בשמם, ורואים מזה שדוד היה מתנגד לסכן 

עצמם בשביל ידיעת הלכה.

ויש להקשות על זה מן הגמרא בברכות )דף סא ע"ב(: תנו רבנן: 
פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. 
קהלות  מקהיל  שהיה  עקיבא  לרבי  ומצאו  יהודה  בן  פפוס  בא 
אמר ליה: עקיבא, אי אתה מתירא מפני  ברבים ועוסק בתורה. 
אמר לו: אמשול לך משל, למה הדבר דומה - לשועל  מלכות? 
שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום 
מפני  לו:  אמרו  בורחים?  אתם  מה  מפני  להם:  אמר  למקום, 
שתעלו  רצונכם  להם:  אמר  אדם.  בני  עלינו  שמביאין  רשתות 
ליבשה, ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם? אמרו 
לו: אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות? לא פקח אתה, אלא 
טפש אתה! ומה במקום חיותנו אנו מתיראין, במקום מיתתנו על 
אף אנחנו, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים  אחת כמה וכמה! 
֥יָך֥ ְוֹאֶ֥רְך ָיֶמ֥יָך - כך, אם  ֥י הּ֥וא ַחּיֶ בתורה, שכתוב בה )דברים, ל, כ( ּכִ
אמרו: לא  אנו הולכים ומבטלים ממנה - על אחת כמה וכמה. 
בבית  וחבשוהו  עקיבא  לרבי  שתפסוהו  עד  מועטים  ימים  היו 
לו:  אמר  אצלו.  וחבשוהו  יהודה  בן  לפפוס  ותפסו  האסורים, 
פפוס! מי הביאך לכאן? אמר ליה: אשריך רבי עקיבא שנתפסת 

על דברי תורה, אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים.

בן  יוסי  רבי  כשחלה  רבנן:  תנו  ע"א(:  יח  )דף  ובעבודה זרה 
קיסמא, הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אמר לו: 
חנינא אחי, )אחי( אי אתה יודע שאומה זו מן השמים 
את  והרגה  היכלו,  את  ושרפה  ביתו  את  שהחריבה  המליכוה? 
חסידיו ואבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת, ואני שמעתי עליך 
שאתה יושב ועוסק בתורה ]ומקהיל קהלות ברבים[ וספר מונח 

לך בחיקך! אמר לו: מן השמים ירחמו.

וא"כ רואים שלמען לימוד התורה יכול אדם למסור נפש, 
וא"כ מאי היתה הטענה של דוד המלך על הגיבורים 

שהלכו להביא הלכה מבית המדרש בבית לחם.

ּבֶֹ֥קר )ש"א, טו, יב(. והרי דברים קל וחומר,  אּ֥ול ּבַ מּוֵא֥ל ִלְקַר֥את ׁשָ ׁשְ
ומה האבות והנביאים שהלכו לעשות רצונו של מי שאמר והיה 
וכמה.  כמה  אחת  על  אדם  בני  שאר  ארץ,  בדרך  נהגו  העולם 
ִפיִרים  ַהּ֥כְ ָלְ֥יָלה,  ִו֥יִהי  ְך  ֹחׁ֥שֶ ת  ׁשֶ ֽ ּתָ כ(  קד,  )תהלים,  אומר  הוא  וכן 
ֶמׁש  ֶ ַהּ֥שׁ ְזַר֥ח  ּתִ כח(,  )שם  ִיְלֹקטּ֥ון  ָלֶ֥הם  ֥ן  ּתֵ ּתִ כא(,  )שם  ֶ֥רף  ַלּטָ ׁשֲֹאִג֥ים 
ֶרב  ַלֲעֹבָ֥דתֹ֥ו ֲעֵדי ָעֽ ֵיָאֵספּ֥ון )שם כב(, מכאן ואילך ֵיֵצ֥א ָאָד֥ם ְלָפֳעלֹ֥ו ְוֽ

)שם כג(. ע"כ הברייתא.

והענין לומר שהזהיר הכתוב את ישראל במצרים שלא יצאו 
מפתח ביתם בלילה ההוא, לפי שהקב"ה עובר במצרים כמלך 
בו אדם  יפגע  לפניו שלא  וספקלטורים  שעובר ממקום למקום 
ְך )זכריה, יד, ה(, וכן  ֽ ֥ים ִעּמָ ל ְקֹדׁשִ ַֹה֥י ּכָ ולא יסתכל בו, כענין ּוָבא֥ ה֥' אלֱ
ִנְקַר֥ת ַהּצּ֥ור )שמות, לג, כב(, להגין עליו  ֥יָך ּבְ ְמּתִ ֹבִד֥י ְוׂשַ ֲעֹב֥ר ּכְ ְוָהָיה֥ ּבַ

משרפים ופמליא של מעלה.

רשות למשחית לחבל שאינו  וכיון שמצינו בשעה שנתנה 
מבחין בין צדיק לרשע, לפיכך אין אדם רשאי לשנות דרך העולם 
שיצא בלילה, לפי שהוא זמנן של חיות שנתן להם לטרוף, ואין 

להבחין בין צדיק לרשע. עכ"ל הרמב"ן.

לשון דרך ארץ שהוזכר כאן במכילתא, לבאר שיש באופן 
עקרוני שני סוגי חיובים ליהודי, אחד, מציאות החיים 
שזה שייך לכל העולם כולל גוים. שנית, מה שמצווה לעם 

ישראל באופן מיוחד בתור עם הנבחר.

א"ר ישמעאל בר רב  צו, פרשה ט(:  )ויקרא רבה, פרשת  כמ"ש במדרש 
נחמן עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה 
ֶ֥רְך זו דרך ארץ,  ים, ּדֶ ֽ ַחּיִ ֶ֥רְך ֵע֥ץ ַהֽ ֹמ֥ר ֶאת ּדֶ הה"ד )בראשית, ג, כד( ִלׁשְ

ים זו תורה. ֽ ַחּיִ ואח"כ ֵע֥ץ ַהֽ

שני סוגי חיובים אלו מבוארים בגמרא ברכות )דף לב עב(: תנו 
רבנן, ארבעה צריכין חזוק ואלו הן: תורה, ומעשים טובים, 
תורה ומעשים טובים מנין - שנאמר )יהושע,  תפילה ודרך ארץ. 
ָכל ַהּתֹוָר֥ה. ֲחַז֥ק - בתורה,  ֹמ֥ר ַלֲעׂשֹות֥ ּכְ ַמ֥ץ ְמֹא֥ד ִלׁשְ אלֱ א, ז( ַרק֥ ֲחַז֥ק ֶוֽ
֥ה  תפלה מנין - שנאמר )תהלים, כז, יד( ַקּוֵ ַמ֥ץ - במעשים טובים;  אלֱ ֶוֽ
דרך ארץ מנין - שנאמר  ֥ה ֶאל ה';  ָ֥ך ְוַ֥קּוֵ ֶאל ה֥' ֲחַ֥זק ְוַיֲאֵמ֥ץ ִלּבֶ
ה֥'  ַוֽ ֵֹה֥ינּו  אלֱ ָעֵר֥י  ]ּוְבַע֥ד  וגו'  ֥נּו  ַעּמֵ ַעד  ּבְ ק֥  ְוִנְתַחּזַ ֲחַז֥ק  יב(  י,  )שמואל־ב, 

ֵעיָנֽיו[. ֥ה ַהּטֹ֥וב ּבְ ַיֲעׂשֶ

ופי' רש"י )שם(: צריכין חזוק - שיתחזק אדם בהם תמיד בכל 
דרך ארץ - אם אומן הוא - לאומנתו, אם  כחו. 

סוחר הוא - לסחורתו, אם איש מלחמה הוא - למלחמתו.

ובאו כאן התורה וחז"ל להזהיר, שגם יהודי שומר תורה 
מצוות, לא ישתמש במה שהוא יהודי, שיכול לעבור 
על הציווי לחיות חיים בריאים, ולא יאמר שזה רק לגוים 
אבל ליהודים יש הנהגה אחרת, אלא התורה היא תוספת על 
חיוב לחיות חיים בריאים אבל לא במקום הנהגת החיים 
הבריאים, וזה נקרא דרך ארץ היינו הנהגה ששייך גם לגוים, 
מיוחד  שאינו  דבר  הכוונה  ארץ  דרך  שהוזכר  מקום  וכל 

ליהודי אלא שייך גם לגוים.

שלא לצאת בשעת המגפה  
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ומייבשי הביצות  וכו',  וכו'  ותלמידי בעל שם טוב,  הגר"א 

שסיכנו עצמם כדי להכין השטח בשביל הציבור.

ומזה לומדים גם אם יהא מצב שבחו"ל יש סכנה להיות, 
לא"י,  לעלות  מצווה  סכנה,  יש  לא"י  לעלות  וגם 

יש  שבחו"ל  מכיון  שהרי  לעלות,  מחויבים  גם  ובפשטות 

סכנה מחויב לברוח ואילו בא"י אין איסור לעלות אף שיש 

של  ההנהגה  טעם  וזה  סכנה.  פחות  כשבא"י  וכ"ש  סכנה, 

וגם  השואה  לפני  המעפילים  בספינות  עצמם  שסיכנו  אלו 

אחרי השואה.

עכ"פ במקום שאין המצב של שעת השמד וכדו' אסור לסכן 
עצמם.

מי מכריע

צריך  ומה  סכנה  שיש  הוא  המצב  אם  מכריע  מי  אולם 
לעשות.

דבר זה תלוי במי שמומחה יותר בנושא זה, ואין לזה נפ"מ 
אם הוא בדרגא של גדול הדור בהלכה, או עם הארץ 

יודע כלום בהלכה, או אפילו חילוני, העיקר שהוא  שאינו 

מבין בתחום זה, ואם הוא מבין ומזהיר שזה סכנה, ואילו 

אדם גדול בשאר חלקי תורה אבל בענין הסכנה לפנינו אינו 

מבין, הולכים אחרי זה שמבין בענין הסכנה, וכמו שבענין 

הלכה לא שואלים מי שאינו מבין בזה אף שבנושאים של 

סכנה הוא מומחה יותר גדול.

מתי צריך לסכן עצמו
ובענין מתי צריך לסכן עצמו ולפעמים אפילו הציבור למען 
סתירות  בזה  ויש  אסור,  ולפעמים  גדולה  מטרה 

גדולות בתנ"ך ובחז"ל, עי' בזה בספר של רבינו אברהם בן 

להסביר  הבטחון( שהאריך  )שער  ה'  לעובדי  המספיק  הרמב"ם 

)ראה בנספח(, אבל צריך לעיין באריכות  זה, ונביא קצת מזה 

בספר עצמו.

רמז בענין הגאולה האחרונה

ונסיים בדברי בעל הטורים )שמות, יב, ח( רמז שבגאולה אחרונה 
יש מציאות שלא לצאת מן הבית בפסח. על הפסוק 

ַעל  ּוַמּצֹות  ֵאׁש  ְצִלי  ה  ַהּזֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ר  ׂשָ ַהּבָ ֶאת  ְוָאְכלּו  ח(  יב,  )שמות, 

ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו, וז"ל: יאכלוהו. ד' פעמים במסורה. ב' בענינא 

לא(  ח,  )ויקרא,  הּו  יֹאְכֻלֽ ּוָבָנ֥יו  ַאֲהרֹ֥ן  ואידך  יא(.  ט,  ובמדבר,  )הכא,  דפסח 

ְצאּו֥  ַתח֥ ֹאֶ֥הל מֹוֵע֥ד לֹ֥א ֵתֽ בענינא דמלואים. מה התם נצטוו ּוִמּפֶ

כב(.  יב,  )שמות,  יתֹ֥ו  ּבֵ ַתח  ֽ ִמּפֶ ִא֥יׁש  ֵתְצאּ֥ו  לֹ֥א  ֥ם  ְוַאּתֶ נמי  לג( הכא  )שם 

֥י ְמַאְסָפיו֥ יֹאְכֻל֥הּו )ישעיה, סב, ט( דאיתקש גאולה אחרונה  ואידך ּכִ

לגאולה ראשונה )עיין שמו"ר, ג, ו(. עכ"ל.

שעת השמד
ויש לומר, דשעת השמד שאני, ובמעשה של רבי עקיבא ורבי 
חנינא בן תרדיון היה שעת השמד, משא"כ במעשה של 

דוד עם הגיבורים שלא היתה גזירה נגד התורה.

מצוות  ביטול  לענין  השמד,  ששעת  הראשונים  וכתבו 
הצורך  לעת  אבל  נפש  למסור  חיוב  אינו  עשה, 
להלן( הובא בשו"ע ברמ"א  )ראה  ר"ן  עי'  נפש  מותר למסור 
וגם  תרדיון,  בן  חנינא  רבי  עמדת  מובן  ובזה  להלן(,  )ראה 

עמדת רבי יוסי בן קיסמא.

אלישע  הכא  מקשו  ע"ב(:  כב  דף  שבת,  מסכת  הרי"ף  )על  וז"ל הר"ן 
קי"ל  והא  מראשו  נטלן  היאך  נקי  גוף  לו  שהיה 
בפ' )נגמר הדין( ]בן סורר עד ב[ דבשעת הגזרה אפי' אערקתא דמסאנא 

יהרג ואל יעבור וי"ל דה"מ לעבור על מצות לא תעשה אבל 
)לא( גזרו לבטל מצות עשה כיון שאינו עובר בידים ]מותר[ 
בבית  שיניחהו  כרחו  על  ממנו  לבטלה  יכולין  שהן  ועוד 
האסורין ותיבטל מאליה הילכך תיבטל ואל יהרג ואם תאמר 
אם כן היכי מסר נפשיה ומנח כיון שאינו מחויב בדבר נמצא 
על  ליהרג  מחויב  שאינו  שאע"פ  לומר  יש  בנפשו  מתחייב 
שכל  שכר  ומקבל  עליה  נפשו  למסור  רשאי  אפ"ה  קיומיה 
מוחזקת  הגזרה  בשעת  עליה  נפשם  ישראל  שמסרו  מצוה 
מה  רבה  בבראשית  ואמרו  הרבה  שכר  עליה  ומקבלין  בידם 
על  ליצלב  יוצא  לך  מה  בני  את  שמלתי  על  ליסקל  יוצא  לך 
על  עצמו  שמסר  בדניאל  מצינו  וכן  הלולב  את  שנטלתי 

התפלה שהיא דרבנן.

וז"ל הרמ"א )יו"ד סי' קנז סעי' א(: הגה: דוקא אם רוצים להעבירו 
במצות לא תעשה, אבל אם גזרו גזרה שלא לקיים 
מצות עשה, אין צריך לקיימו ושיהרג )ר"ן פרק במה טומנין ונ"י פרק סורר 
ולקיימו,  ליהרג  ורוצה  לכך,  צריכה  השעה  אם  מיהו  ומורה(. 

הרשות בידו )מהרי"ק שורש פח ]קלז[ בשם הר"ן(.

הצלת הציבור
וכן מצאנו בענין צרכי ציבור גדולה מותר לסכן עצמן, וכמו 
כל מלחמה שעושים אף שיש סכנה לחיילים, גם מלחמה 
שכט  )סי'  כבשו"ע  לספר,  הסמוכה  בעיר  ותבן  קש  עסקי  על 
סעי' ו(, וזה כולל גם שלא לעזוב את העיר, כדי שלא לסכן את 

כל ארץ ישראל.

להכנס  לסכנה  שנכנסה  המלכה  לאסתר  מצאנו  וכן 
לאחשוורוש להצלת עם ישראל.

עלייה לארץ ישראל
וכן מצאנו לענין עליה לארץ ישראל, אף שבמקום סכנה אין 
כופין לעלות אם צד אחד אינו רוצה )עי' אה"ע סי' עה סעי' ה(, 
ובכל זאת, מצאנו לגדולי ישראל שסיכנו עצמם לעלות לא"י 
ואור  פג(,  תשובה,  מצוות  חרדים,  )ספר  הרמב"ם  כמו  לירושלים,  או 
החיים הקדוש )עי' הקדמתו על החומש(, ובעלי התוספות, ותלמידי 

ג

שלא לצאת בשעת המגפה  



רבינו אברהם בן הרמב"ם בספר המספיק לעובדי ה'

רבינו אברהב בן הרמבסב בספר המספים לעובדי הר  
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נכתב בעזהי"ת ע"י מורינו הרב שליט"א

ניתן להשיג את הגליונות גב באתר רבריתי יצחםר

TALMIDIM2@GMAIL.COM וכן בדואר אלםטרוני

יסא ניסן תשספ
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