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כל הזכויות שמורות
להמערכת
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:נערך ונסדר ע״י
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תשובה:

חובת  דין מקור בירור
בו  שיש מדבר השמירה 

נפשות  סכנת

çúôàדהנה בעזהשי"ת, דברי את
בשו"ע  תכז נפסק סי ' (חו"מ

ה"ד ) פי "א רוצח  הל ' ברמב"ם ומקורו :ס"ח
,úåùôð úðëñ åá ùéù ìåùëî ìë ïëå"
åðîî øîùäìå åøéñäì äùò úåöî

øîàðù ,äôé øáãá øäæäìå( ט ד , (דברים

àì íàå ,'êùôð øåîùå êì øîùä'
éãéì íéàéáîä úåìåùëîä çéðäå øéñä
àì'á øáòå äùò úåöî ìèéá äðëñ

'íéîã íéùú(א כב, ובמקורם(דברים ."
ב ציינו הדברים äìåâäשל øàá( סק"כ)

à"øâäוב øåàéá' במס הגמרא לדברי
א)ברכות äùòî:(לב, ,ïðáø åðú"

àá ,êøãá ììôúî äéäù ãçà ãéñçá
åì øéæçä àìå íåìù åì ïúðå ãçà øù
,åúìôú íééñù ãò åì ïéúîä ,íåìù
,à÷éø åì øîà ,åúìôú íééñù øçàì

êì øîùä ÷ø' íëúøåúá áåúë àìäå
ãàî íúøîùðå' áéúëå ,'êùôð øåîùå
äîì íåìù êì éúúðùë ,'íëéúåùôðì
êúåç éúééä íà ,íåìù éì úøæçä àì
êîã úà òáåú äéä éî óééñá êùàø
êñééôàù ãò éì ïúîä ,åì øîà ,éãéî
ãîåò úééä åìéà ,åì øîà ,íéøáãá
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,äîëå äîë úçà ìò íéîìåò éîìåòìå
åúåà øèôðå øùä åúåà ñééôúð ãéî

,"íåìùì åúéáì ãéñç בדברי ומבואר 
הפסוקים  מן כי הללו, 'ø÷הגמרא 
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פסל תבנית בשום נאמין שלא  איירי
של הפשוט [וכמשמעות וגו'
כלל קראי הני איירי ולא המקרא ],
מסכנה , עצמו אדם נפש בשמירת 

שבועות  במסכת א)ומיהו דריש(לו,
אחריתי, למלתא  נמי תלמודא  ליה
מנין  עצמו למקלל אזהרה  דהיינו
נפשך ' ושמור  לך השמר  'רק  שנאמר
כי  הוא , דבריו כוונת  ע "ש ", וגו'
ושמור לך  השמר 'רק  של זה  פסוק
של שבפשוטו הגם מאוד ', נפשך 
התורה , שכחת על מוסב מקרא

נוספים , דברים  גם מכך למדים
של לאמיתו שר  אותו נתכוין ושפיר 
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נפשות . סכנת  בהם 

לספק  ברורה סכנה  בין הבדל
סכנה 

äøòäה העיר  'à"ùøäî'נוספת
בעצם והוא , זו, בעובדה
הפסיק שלא החסיד אותו של הדבר
שלא בעוד  – הגמון לאותו להשיב
כתב כך ועל  בדבר , שיתפייס ידע
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וגם – להשיב  שלא שרי ולא מכך,
התפלה , באמצע  עומדים כאשר
הגם – שר אותו אצל כן, ולעומת 
בכל ראשו, את  לחתוך  יכול  שהיה 
לא לכן ברורה, סכנתא  היתה לא זאת
להשיב לעצמו חסיד  אותו התיר 

תפלתו. ולהפסיק

ãåñéëלהביא יש הללו לדברים
הפסקה בהל' נוסף  מדין

במשנה  ששנינו וכפי (ברכות בתפלה,
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אחריתי, למלתא  נמי תלמודא  ליה
מנין  עצמו למקלל אזהרה  דהיינו
נפשך ' ושמור  לך השמר  'רק  שנאמר
כי  הוא , דבריו כוונת  ע "ש ", וגו'
ושמור לך  השמר 'רק  של זה  פסוק
של שבפשוטו הגם מאוד ', נפשך 
התורה , שכחת על מוסב מקרא

נוספים , דברים  גם מכך למדים
של לאמיתו שר  אותו נתכוין ושפיר 
חובת זה  מפסוק למדים גם כי תורה ,
שיש מדברים  והזהירות  השמירה 

נפשות . סכנת  בהם 

לספק  ברורה סכנה  בין הבדל
סכנה 

äøòäה העיר  'à"ùøäî'נוספת
בעצם והוא , זו, בעובדה
הפסיק שלא החסיד אותו של הדבר
שלא בעוד  – הגמון לאותו להשיב
כתב כך ועל  בדבר , שיתפייס ידע
שלא גם  הזה  "וחסיד לישנא : בהאי
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תפלתו. ולהפסיק

ãåñéëלהביא יש הללו לדברים
הפסקה בהל' נוסף  מדין

במשנה  ששנינו וכפי (ברכות בתפלה,



äëìä øåøéá ã

ב) "ל , :êìîä åìéôà– ישראל [מלכי
בגמרא  שאיתא ב)כמו ìàåù](לג,

åîåìùáêåøë ùçð åìéôàå ,åðáéùé àì
,"÷éñôé àì åá÷ò ìòבגמרא ואמרו

א) לג, åðù:(שם àì úùù áø øîà"
"÷ñåô áø÷ò ìáà ,ùçð àìà,

åìèåðå,ופרש "י: - ÷ñåô áø÷ò ìáà"
øúåé õå÷òì ïëåñî áø÷òäù éôì

,"êåùéì ïëåî ùçðùîשיש ומבואר
למקום ברורה סכנה בין הבדל 
בזה וכיוצא  סכנה , אין רוב שעפ "י

בתוספות  עקרב מצינו אבל  ד"ה (שם

äéä:פוסק) íàã øîà÷ éîìùåøéá"
éôì ,÷ñåô åãâðë àáì òéúøî ùçð
,"å÷éæäì ïéåëúî ñòëá åãâðë àáù
אם בין תלוי הדבר בנחש שגם  הרי
במרתיע כי לא, או ברורה  סכנתו
להזיקו  מתכוין בכעס ובא  כנגדו לבא 
וחובה היא , ברורה  וסכנתא  –

התפלה . באמצע  להפסיק 

ïëåהרמב "ם דברי בזה  להביא  יש 
המשניות : ùçðבפירוש  åìéôàå"

äæ øáãå ,÷éñôé àì åá÷ò ìò êåøë
åðéàù éðôî ãáìá ùçðá àìà åðéà
åâäðîù éî ìáà ,íéîòôä áåøá êùåð
÷éñôé ,äòôàå áø÷ò ïåâë ãéîú êùðì
,åéìà êìåä íäî ãçà åúåàøá äìôúä

,"úåùôð úðëñ äæ éë אחריו והחזיק 

וכתב: ìòהרע"ב êåøë ùçð åìéôà"
åðéà íéîòô áåøù ,ùçð à÷åã - åá÷ò
ïî ,äòôà åà ,áø÷ò ìáà ,êùåð
,íéúéîîå íéëùåð éàãåù íéøáãä

,"÷ñåôדברים בין תלוי שהדבר הרי
שאז  – וממיתים נושכים שוודאי
אינו  פעמים  רוב ואם להפסיק , חובה 
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ה העיר  גבù"ùøדבריו על "ואף :
אחר נפש  בפקוח  הולכין דאין דקי"ל
בשו"ע עי' הוא, כללא לאו הרוב ,
תרי"ח וסי' ס"ב שכ "ט  סי' או"ח
הנה כי הוא, דבריו וכוונת  ס"ג ",

שכט  "(ס"ב)בסי' בשו"ע : ïéàנפסק 
åìéôà ,áåøä øçà ùôð çå÷ôá íéëìåä
ùøéôå ,øöçá 'à ìàøùéå í"åëò 'è åéä
íù åéìò äìôðå úøçà øöçì íäî 'à
úåòéá÷ øàùðù ïåéë ,ïéç÷ôî ,úìåôî
äöçîë äéì ïðéáùç åîå÷îá ïåùàøä
íìåë åø÷òð íà ìáà ,äöçî ìò
øöçì íäî ãçà ùøéô ïúøé÷ò úòùáå
,åéìò ïéç÷ôî ïéà ,åéìò ìôðå úøçà
ïåùàøä úåòéá÷ ø÷òðù ïåéëù
àáåøî ùéøôã ìë ïðéøîà ,åîå÷îî

,"ùéøôנפש בפיקוח  שגם  מכך וחזינן
בו  הולכים שאין מוחלט כלל אין

הרוב אחרא אחרי הולכים פעמים  כי ,
להציל . חובה ואין הרוב,

בא . מגדיםוע "ש דאורייתא פרי  מלאכה בין זה בכלל לחלק שרצה סק"א) זהב (משבצות
דוקא  אם הרוב, אחר נפש בפקוח הולכין דאין הא לספק , "יש וכלשונו: דרבנן, למלאכה
דין  במלאכה הא בו, הקילו דרבנן דאמר למאן לגופה צריכה שאינה במלאכה שבת באיסור
נפש  בפקוח הולכין וכדומה חבר חובר תורה איסורי בשאר או וכדומה, לרפואה חובל תורה
הוא  הדין בפירשו למה הרוב , אחר הולכין אין אם כי לו, הקשה אמנם, הרוב", אחר

äëìä øåøéáä

מן  הילפותא בעיקר עיון
ושמור לך  השמר  'רק הפסוק 

מאוד ' נפשך 

øåæçðåבחובת הילפותא  לעיקר 
מן  מסכנה השמירה

êùôðהפסוק: øåîùå êì øîùä ÷ø"
"ãåàî, המהרש "א דברי את  והבאנו ,

חובת ז"ל  חכמינו שלמדו שמה 
– זה  מפסוק  הסכנה מן שמירה
על דקמיירי מקרא  של  פשוטו מלבד
שמצינו  ממה  הוא  - התורה , שכחת

שבועות א)'במסכת ליה(לו, דריש
דהיינו  אחריתי, למלתא  נמי תלמודא 
שנאמר מנין עצמו למקלל  אזהרה 
וגו'', נפשך ' ושמור  לך השמר  'רק
ונקדים לדון, יש  הדברים  בעצם  הנה

התוס ' מאד )דברי נפשך  ושמור ד "ה :(שם
חייב , הכל דברי בקללה "תימה

פלוגתא איכא עצמו קמא ובחובל (בבא

א) מהאי צא, ליה  תיפוק נמי חבלה ,
מאד מ'ונשמרתם  או קרא 

בתוס' מצינו ועוד (שם)לנפשותיכם'",

לא כי עצמו, מקלל האיסור כלפי
עצמו  במקלל  איסור למדים היינו
ושמור לך  השמר  'רק  של  קרא  מהאי
אחרינא קרא  שיש  לולי מאוד', נפשך 
ומקלל אביו במקלל  איסור שיש
במס ' בתוס ' גם  כתבו וכן חבירו,

לא)סנהדרין מאי  ד"ה ב הלין (סו, ומכל  ,
גמור לימוד כאן שאין להסיק  יש

לאסמכתא יותר ודומה  וברור ,
מחייבין בעלמ ולכן גמור , מלימוד  א 

כאשר – עצמו במקלל רק זה  מפסוק
לאיסורא אחרים  מקלל  כבר  מצאנו
לא בעצמו חובל אבל אחרינא , מקרא

קרא . מהאי לדרוש  להו משמע 

ïëåב להדיא  äìåâä'מצינו øàá'חו"מ)

ע') אות אינו תכ"ז האם  בזה שדן
ודבריו  בעלמא, אסמכתא  אלא

המחבר דברי כלפי ס"י מוסבים  (שם

דברינו) בהמשך  להלן שאינו ומובא שבמי
בזה úåãøîנזהר  úëî åúåà ïéëî,

הדבר , בטעם הגולה הבאר והסתפק 
אסמכתא אלא  שאינו יתכן כי
אין  נינהו דמדרבנן וכיון בעלמא ,
כמו  מרדות  מכת  אם כי בזה  לוקים
שהוא נמי ואי דרבנן, מצות שאר  על
שאין  לרבנן להו קים התורה מן
שיעור חצי כדין ודינו עליהם, לוקין
עליו, לוקין ואין התורה  מן שאסור
כאן  אין סוף שסוף מזה  ומוכח

וכנ"ל . גמור , לימוד 

חובת  רק קרא מהאי הלימוד 
וודאית  מסכנה  השמירה 

íàåהרמב "ם שמדברי אמנם 
שלימוד משמע  והמחבר 

וכלשונם: הוא, ìåùëîגמור  ìë ïëå"
äùò úåöî ,úåùôð úðëñ åá ùéù

אחר  שהולכין הדין להיות צריך היה בפירשו גם הלא מחללין, ואין הרוב  אחר שהולכין
אחר  נפש בפיקוח הולכין ש'אין מוחלט הכלל שאין מוכח  זה ומכל בקושיא, ונשאר הרוב ,

למעלה. שכתבנו וכפי הרוב, אחר נפש בפיקוח  גם הולכים ופעמים הרוב',
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חובת ז"ל  חכמינו שלמדו שמה 
– זה  מפסוק  הסכנה מן שמירה
על דקמיירי מקרא  של  פשוטו מלבד
שמצינו  ממה  הוא  - התורה , שכחת

שבועות א)'במסכת ליה(לו, דריש
דהיינו  אחריתי, למלתא  נמי תלמודא 
שנאמר מנין עצמו למקלל  אזהרה 
וגו'', נפשך ' ושמור  לך השמר  'רק
ונקדים לדון, יש  הדברים  בעצם  הנה

התוס ' מאד )דברי נפשך  ושמור ד "ה :(שם
חייב , הכל דברי בקללה "תימה

פלוגתא איכא עצמו קמא ובחובל (בבא

א) מהאי צא, ליה  תיפוק נמי חבלה ,
מאד מ'ונשמרתם  או קרא 

בתוס' מצינו ועוד (שם)לנפשותיכם'",

לא כי עצמו, מקלל האיסור כלפי
עצמו  במקלל  איסור למדים היינו
ושמור לך  השמר  'רק  של  קרא  מהאי
אחרינא קרא  שיש  לולי מאוד', נפשך 
ומקלל אביו במקלל  איסור שיש
במס ' בתוס ' גם  כתבו וכן חבירו,

לא)סנהדרין מאי  ד"ה ב הלין (סו, ומכל  ,
גמור לימוד כאן שאין להסיק  יש

לאסמכתא יותר ודומה  וברור ,
מחייבין בעלמ ולכן גמור , מלימוד  א 

כאשר – עצמו במקלל רק זה  מפסוק
לאיסורא אחרים  מקלל  כבר  מצאנו
לא בעצמו חובל אבל אחרינא , מקרא

קרא . מהאי לדרוש  להו משמע 

ïëåב להדיא  äìåâä'מצינו øàá'חו"מ)

ע') אות אינו תכ"ז האם  בזה שדן
ודבריו  בעלמא, אסמכתא  אלא

המחבר דברי כלפי ס"י מוסבים  (שם

דברינו) בהמשך  להלן שאינו ומובא שבמי
בזה úåãøîנזהר  úëî åúåà ïéëî,

הדבר , בטעם הגולה הבאר והסתפק 
אסמכתא אלא  שאינו יתכן כי
אין  נינהו דמדרבנן וכיון בעלמא ,
כמו  מרדות  מכת  אם כי בזה  לוקים
שהוא נמי ואי דרבנן, מצות שאר  על
שאין  לרבנן להו קים התורה מן
שיעור חצי כדין ודינו עליהם, לוקין
עליו, לוקין ואין התורה  מן שאסור
כאן  אין סוף שסוף מזה  ומוכח

וכנ"ל . גמור , לימוד 

חובת  רק קרא מהאי הלימוד 
וודאית  מסכנה  השמירה 

íàåהרמב "ם שמדברי אמנם 
שלימוד משמע  והמחבר 

וכלשונם: הוא, ìåùëîגמור  ìë ïëå"
äùò úåöî ,úåùôð úðëñ åá ùéù

אחר  שהולכין הדין להיות צריך היה בפירשו גם הלא מחללין, ואין הרוב  אחר שהולכין
אחר  נפש בפיקוח הולכין ש'אין מוחלט הכלל שאין מוכח  זה ומכל בקושיא, ונשאר הרוב ,

למעלה. שכתבנו וכפי הרוב, אחר נפש בפיקוח  גם הולכים ופעמים הרוב',



äëìä øåøéá å

øáãá øäæäìå åðîî øîùäìå åøéñäì
øîàðù ,äôé( ט ד, êì(דברים øîùä'

çéðäå øéñä àì íàå ,'êùôð øåîùå
ìèéá äðëñ éãéì íéàéáîä úåìåùëîä

äùò úåöîמשום כאן שיש  הרי ,"
אינו  כן ואם – עשה מצות  ביטול 
מלשונם גם הרי בעלמא, אסמכתא
כי  אמורים הדברים שאין להוציא  יש 
ודאית , נפשות סכנות במקום אם 

מדבריהם: לדייק שיש ìëוכמו ïëå"
úåöî úåùôð úðëñ åá ùéù ìåùëî

åðîî øîùäìå åøéñäì äùò,"
קרא  בהאי êìולכאורה  øîùä ÷ø'
'ãåàî êùôð øåîùåסכנת נרמז לא

לאדם שיש אם  כי כלל , נפשות 
לומר יש ואולי מאוד , נפשו לשמור
לא שהפסוק כיון טעמא, דהיינו
מסכנה הנפש  שמירת מדין מיירי
המהרש "א , שהעיר  כמו – בהדיא
ללמוד והמחבר  הרמב "ם סמכו ולכן
סכנות בהם שיש דברים  רק מזה 
וברור , ודאי באופן נפשות 

לשונם . וכמשמעות 

ãåòåמה כי בזה , להוסיף  ניתן
זה מפסוק  הפוסקים  שלמדו
ודאית נפשות מסכנת השמירה  חובת 
בגמרא שמצינו ממה  מוכח  בלבד,
בזה שאין – לבד  בעצמו שחובל
מפסוק לומדים אין – ודאית  סכנה 

בתוס ' שהעירו וכפי שם)זה, ,(שבועות
ונלמד – הוא  תנאי בעצמו וחובל 
מזה מוכח אחרים, מפסוקים 

הללו: êìשמפסוקים  øîùä ÷ø'

ãåàî úøîùðå' 'ãåàî êùôð øåîùå
'íëéúåùôðìרק למדים נמצינו ,

נפשות מסכנות והזהירות  השמירה 
וכנ"ל . ודאית ,

éøäבמקום שרק האמור, מכל  לנו
הקרא שייך וודאית, סכנה  של
מאוד ', נפשך  ושמור לך ד'השמר 
ברכות , במס' אחד דחסיד וכמעשה 
והביאור הגולה הבאר שציינו וכמו
הנזכרים . המחבר דברי על הגר "א 

בטעם  הגולה הבאר  דברי
הנפש  שמירת חובת

,íðîà זו חובה כי לדעת, יש זאת 
ויחיד , יחיד  כל על  מוטלת 
אלא , בלבד, עצמו על  עבור רק ולא
נזק מכל שינצלו – אחרים  עבור  גם

המחבר שכתב  וכמו שם וסכנה, (חו"מ

ס"י) תכז åìà:סי' íéøáã ìò øáåòä ìë"
ïëñî éðéøä ,øîàå ,íäá àöåéëå
:åà ,êëá éìò íéøçàì äîå éîöòá
úëî åúåà ïéëî ,êëá ãéô÷î éðéà
úëøá àáú åéìò íäî øäæðäå ,úåãøî

,"áåè דבריו בזה  להביא  וכדאי
ה של äìåâä'הנוקבים  øàá'נלע "ד" :

שמירת על  התורה שהזהיר הטעם
ברא שהקב"ה מטעם הוא  אתהנפש ,

להנבראים , להטיב  בחסד  העולם
בקיום עבודת  ולעבוד  גדולתו שיכירו
הכתוב שאמר כמו ותורתו, מצוותיו

ז) מג , לכבודי (ישעי ' בשמי הנקרא  'כל 
טוב שכר  להם וליתן וכו', בראתי'

äëìä øåøéáæ

כאילו  עצמו את והמסכן בעמלם ,
לא רוצה ואינו בוראו, ברצון מואס
לך ואין שכרו, במתן ולא בעבודתו
מזה , יותר ואפקירותא זלזול

עכ "ל . יונעם ", ולשומעים

סגירת  בדבר לדינא  תבנא 
מדרשות  ובתי כנסיות בתי

עקתא  עידנא  בהאי

àðáúåהאם דידן לנידון לדינא
כנסיות בתי לסגור  חובה
בחוצות ששורה בזמן מדרשות ובתי
ובראשונה וויירוס", "קאראנע מחלת
נכללת זו מחלה האם לברר עלינו
בבירור הנה נפשות , סכנת  בכלל 
אכן  כי לנכון מתברר הדברים  מציאת
שישים מבני יותר מבוגרים  באנשים
משום חשש בזה יש – ומעלה שנה
מהם מיעוט אחוז ורק נפשות, סכנת 
אלו  אולם, ממש , סכנה  לכלל באים
אין  – שנה  שישים מבני פחות  שהם 
נפשות , סכנת של  ענין שום בהם
לידי  באים  ממש דמיעוטא  ומיעוטא
– במציאות רואים שאנו וכפי סכנה ,
שנחלו  אלפים  מעשרת אחד  שאף 

מבן  פחות בגיל בהיותם  זו בוויירוס 
סכנה לידי הגיע  לא – שישים 

כאלו ב מחמתה שישנם אמנם  ואם ,
גדולה חולשא להם  גורמת  שהוויירוס
לחבירו  דומה  אחד  ואין מאוד ,
אכן  מיחושים, ושאר דגופא  בחולשא 
הגם – ובכן באים , לא  סכנה לכלל
מדרשות ובתי  כנסיות  שבבתי שנאמר
מאחד המחלה שיתדבק יותר  מצוי 
משום עדיין בכך אין הרי – לחבירו
שייכות שום בכך ואין נפשות, סכנת 
לנפשותיכם ', מאוד  'ונשמרתם  למצות
הנפש , שמירת חובת  מזה  נלמד אשר 
במקום אלא  אינה זו חובה שהרי
ולכן  וכנ"ל, – וודאית  נפשות  סכנה 
עדיין  אשר באנשים  פנים כל על  –
אין  שנה, שישים לגיל הגיעו לא 
להתפלל לבא  בעדם  למנוע ענין שום

כראוי. בציבור  מדרשות בבתי

וסכנה  מנזק שמירה  חובת 
כנסיות  בתי על מוטלת אינה

מדרשות  ובתי

íàåסוף סוף  כי – האדם יאמר אמר
כנסיות בתי את לסגור  עלינו

המתים ב. מנין כאשר הדין נשתנה ודאית נפשות סכנת במקום שאפילו מצינו - לזה כסניף
ב שאיתא וכמו הוא, מועט הסכנה "שו"עמחמת סק "א): של סי' היא (או"ח  יולדת

שיכולין  מה בכל ומ"מ שצריכה... מה לכל השבת עליה ומחללין סכנה בו שיש  כחולה
כל  וכן בשערה, תלוי חברתה לה מביאו כלי לה להביא צריכים  אם  כגון משנין, לשנות

בזה", שינוי,כיוצא בעיא דלא סי "ב  שכ"ח בסי ' למ"ד "ואפי' (סק"ג): אברהם המגן וכתב
הם טבעי דברי היולדת שכאב מפני  שאני לידה הכא מחמת מתה מאלף א' לפיכך ואין

סכנה  בכך שאין צד יש – כן מחמת מתה מאלף אחד אין שאם לנו הרי לשנות", החמירו
כך. כל
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להתפלל לבא  בעדם  למנוע ענין שום
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האנשים בגלל מדרשות ובתי 
התשובה ומעלה , משישים  המבוגרים
כי  היא , כן אמנם כי היא, לכך
עליהם חובה  מוטלת  הללו אנשים 
ועליהם כדבעי, בריאותם בשמירת 
גם המדרש  לבית  מלבוא  למנוע 
אין  אכן, נפשות, סכנת ספק מחשש
את לגמרי לסגור כן בגלל חובה שום
שהרי  מדרשות , ובתי כנסיות  הבתי
והבתי  פנימה, בביתם  להשאר  עליהם
פתוחים ישארו מדרשות  ובתי כנסיות 
כי  נפשות, סכנת בהם  שאין לאלו
על כלל נאמרה  לא  'ונשמרתם ' חובת 
ואדרבה מדרשות , ובתי כנסיות בתי
פטורים מדרשות  ובתי כנסיות בתי
בשו"ע שאיתא כמו מעקה, מדין 

ס"ג) תכז סי ' 'גגך '(חו"מ נאמר  "למה  :
ח ) כב, ובתי (דברים כנסיות בתי למעט ,

עשויים שאינם  לפי מדרשות ,
שבבתי  יוצא  ומפורש לדירה",
נאמרה לא  מדרשות ובתי כנסיות 

בביתך". דמים  תשים  "ולא  בהם 

øùàëåשיש בטענה אחד יבא 
ובתי  כנסיות בתי בפתיחת

משום  יד )מדרשות יט, "éðôìå:(ויקרא
,"ìåùëî ïúú àì øåò טענתו הרי

נאמר לא  איסור כי כלל, טענה אינה
נהרא עברי בתרי אם זרה כי עבודה (עי '

ב) באו, היה  לא עזרתו ומבלעדי ,
אחד כל – בזה  ואילו מכשול, לידי
ואם לבא אם  בעצמו להחליט  יכול 
אחד ואין המדרש, לבית  לבא לא 
הבית כאשר וגם חבירו, את  מכריח

אחד אף כופים  אין פתוח  המדרש 
ויחיד יחיד כל  ועל  להתפלל, לבא 
שמוטלת מה  לעשות  החובה  מוטלת
הציבור כלפי נוגע  זה אין אכן עליו,

מדרש . הבית כלפי ולא

óàåשהם אלו גם  מכן, יתר 
שישים מבני יותר  מבוגרים
בבית לחסות  לבא וחפצים  שנה ,
עם ברוב  בציבור ולהתפלל  אלקי
למנוע לנו אין הדין מן מלך, הדרת 
– להם ומותר מהם , הדבר  את 
המדרש בבית לבא - דדינא מעיקרא 
המבוגר גיל  בקרב גם  כי להתפלל,
סכנת משום  בזה  אין אנשים  לרוב –
על כרוך  כ'נחש ליה והוי נפשות ,

וכמעשה  שלאעקבו', חסיד דהאי
שלא מכיון לההגמון, שלום  השיב 
כדברי  – נפשות סכנת ודאי היה
יחיד כל  שעל אלא, המהרש "א ,
כפי  ולעשות בעצמו, לדון עליו ויחיד

בעיניו. הטוב הנראה

המלכות  לחוקי לציית החוב
והשלטון 

øùàáå– והשלטון המדינה חוקי
חובה כי לדעת  לנו יש
השלטון, לחוקי לציית  היא  גמורה
ועלינו  דינא ', דמלכותא  'דינא  מכח 
והכללים החוקים לכל  לשמוע
החובה אמנם , העיר, מושלי שהוציאו
הוראתם כפי אם  כי אינה לציית 
מהוראתם יתר להחמיר  אבל וציווים,

äëìä øåøéáè

– ואדרבה חובה , שום בכך  אין –
כנסיות בתי כלפי נוגע  הדבר  כאשר
משום אם  כי בזה אין מדרשות ובתי
תורה דעת  כאשר ובפרט ראש, קלות 

וכנזכר . כלל , כן אינה 

åðéúåðååòáåאת שופט הדור הרבים 
הדיוט וכל  שופטיו,
אנשי  את המה ומשסים  בראש , קופץ 
ובתי  כנסיות בתי שיסגרו השלטון
דעתם את המה  וכופים  מדרשות ,
ולא תורה, תופסי הרבנים  על הנלוזה 
אותם מכנים  שהם אלא בלבד , זו
דעתא , מהאי רח"ל ורוצחים  רודפים
שופטיו. את  ששופט לדור  לו אוי

äîå בתי על ולקטרג להלין להם
אשר מדרשות , ובתי כנסיות
המלך "אשרי הקב"ה אומר עליהם

כך " בביתו אותו ג ,שמקלסין (ברכות

כלא) שנסגרו עידנא  בהאי ובמיוחד  ,
ונחלש והכוללים, והישיבות  החדרים 
לנו  ואין התורה, לימוד וזכות כח 
רבן  בית  של  תינוקות  של  תורתן זכות
וזכינו  מתקיים, העולם  שעליהם  –
שלא השרים בלב  נתן שהקב"ה
מדרשות , ובתי כנסיות  בתי יסגרו
בלבד , דרבים התפלה כח  לנו ונשאר 
לנו  שיש  היחידי הנשק  הוא  והוא 
הסטרא כוחות  נגד ללחום עתה 
– הקב"ה לנו השאיר זה  ואת  אחרא,
לבטל רבים  רחמים שנעורר  בכדי
כך ועל  מאתנו, הלזו הנוראה  הגזירה
למנוע ורוצים  עסקנים מיני כל באים 
שנשארה היחידה  העצה - מאתנו

הדעת על  מתקבל  אינו זה  דבר לנו,
יגן  התפלה זכות ובוודאי כלל,
בריאים שהם אלו – הן בעדינו,
החולים והן יחלו, שלא  ושלימים
מכל יתרפאו רח"ל נחלו שכבר
במהרה , מכאוביהם  ומכל תחלואיהם

בגבולינו. ושבר שוד ישמע  ושלא 

ורעי  הצאן בעקבי לך  צאו
משכנות  על גדיתיך  את

הרועים 

äòùáå דברי לקיים עלינו כזו, קשה 
אדם מכל השירים החכם  (שיר

ח ) בנשיםא, היפה לך  תדעי לא "אם :
את ורעי הצאן בעקבי לך צאי
וצאי  הרעים ", משכנות  על  גדיתיך
הקודמים כת שגבלו הגבולות  וראו

של  מכתבו שנודע  וכפי ïåàâäבזה,
ì"öæ øâééà àáé÷ò éáø ùåã÷ä
אליהו  ר' הגה "ק אל  במכתבו
שנת נצבים  ב ' ביום  זצ"ל מגריידיטץ
מגיפת אז נתפרצה  כאשר  תקצ"ב ,
אייראפע , בארצות  רח"ל החולירע 
אייגר עקיבא ר' הגאון כתב  וכה 
תפלה בענין הגיענו "מכתבו זצ"ל :
אמת זה  לדעתי הכנסת, בבית 
אבל נכון, אינו צר במקום שהקיבוץ 
ובכל כתות , כתות להתפלל  אפשר
אנשים , ט "ו ערך מעט , במתי פעם 
כת ואחריה הבוקר כאור ויתחילו
אלו  לאנשים  מיוחד ויהיה אחרת,
וכן  שם, להתפלל  יבואו זמן באיזה 
אנשים ידחקו שלא ולחוש במנחה...,
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ובתי  כנסיות בתי שיסגרו השלטון
דעתם את המה  וכופים  מדרשות ,
ולא תורה, תופסי הרבנים  על הנלוזה 
אותם מכנים  שהם אלא בלבד , זו
דעתא , מהאי רח"ל ורוצחים  רודפים
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äîå בתי על ולקטרג להלין להם
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וזכינו  מתקיים, העולם  שעליהם  –
שלא השרים בלב  נתן שהקב"ה
מדרשות , ובתי כנסיות  בתי יסגרו
בלבד , דרבים התפלה כח  לנו ונשאר 
לנו  שיש  היחידי הנשק  הוא  והוא 
הסטרא כוחות  נגד ללחום עתה 
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הרועים 

äòùáå דברי לקיים עלינו כזו, קשה 
אדם מכל השירים החכם  (שיר

ח ) בנשיםא, היפה לך  תדעי לא "אם :
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של  מכתבו שנודע  וכפי ïåàâäבזה,
ì"öæ øâééà àáé÷ò éáø ùåã÷ä
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ה ' בבית ההסתופפות  למעט שיש
דבר , של  ולאמיתו המגיפה, בעתות
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ז"ל  אמרו ב)וכן ו, "בשעה(ברכות :
מצא ולא  הכנסת  בבית  בא שהקב"ה
שנאמר כועס, הוא מיד עשרה  בה

א) נ, איש(ישעי' ואין באתי 'מדוע 
נודעת וסגולתה  עונה '", ואין קראתי

ז"ל כאמרם התפלה  א)לקבלת :(שם,
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שנאמר  הכנסת, כח )בבית  ח, א (מלכים
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åðéìòå כי הלזו, קשה  בשעה לדעת 
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כי ä'',אלא , ãéá íéëìî áì',והיינו
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מדרשינו. ובתי כנסיותינו

ישראל  בני של נפשם מסירת
תפלה  לקיים הדורות בכל

בציבור

åàöגם ודור, דור בכל הלא וראו,
רחפה אמיתית  סכנה כאשר 
ה ', קידוש  על נפשינו מסרנו עלינו,
גם – עם  וברוב בציבור והתפללנו
מן  ופחד  באימה שרויים היינו כאשר
נמנעו  ולא הארורים , הרשעים 
מלכות כאשר  גם בסתר  מלהתאסף 
עלינו, מות אימת  הטילה הרשעה 
בני  אחינו כאשר שהיה מה  וכנודע 
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עמד כאשר בלאגערן היו ישראל
ימ "ש הארורים הנאצים  וכן ג עלינו ,

ישראל בני אחינו מסרו סיביר בגלות

נפשם את  ה ' דבר  על החרדים 
אצל כן וכמו בציבור, להתפלל
הסתגרו  כאשר – הקאמעניסטען

תפלה ג . לקיים ישראל בני אחינו של נפשם מסירת תיאור שונים, ממקורות בזה ונעתיק 
השניה. העולם מלחמת של והחשוכה האיומה בתקופה גם בציבור

בכתוביםבספרא. שאול ע "ה,ימי הוטערער שאול ר' מו"ה המפורסם החסיד מאת
בספר וממליכין ומשם וז"ל:מקדישין סט ), (דף

קודש  שבת ערב  אלול, י"ז ביום המלחמה פרוץ  מתחילת דפרענותא באתחלתא "תיכף
בבית  מדרשות, בבתי בציבור המנינים ונתבטלו נשבתו כבר והלאה יום מאותו תרצ "ט,

אז הסתדר בקראקא ערבמנין אבותי  הופיעו נפש שבמסירת שכנים של מצומצם
להם, השייכה תורה בספר קראו וכן להתפלל, ובמצוקמנין ובוקר במצור התקיים זה

בחדשי  תש"ג, אדר ו' ביום פלאשוב להלאגער לעבור שנאלצו עד הבאות שנים משך
ונאסר  שפערע , נאכט  היה 8 שעה לאחר כי  יום, מבעוד מעריב להתפלל הוכרחו הקיץ 
המתפללים  של המצומצם ממנין פעמים הרבה נבצר כן החוצה, לדרוך עליהם
וברחובות, בשווקים העוברים מהשוטרים פחד מתוך נפסקו כי  תפלתם, מלהמשיך
עצרה  קראו פעמים כמה ורעדה, פחד מלאים היו אלו נוראים בימים שערכו התפלות
המסתובב ימ"ש גוסטאפו שוטר בראותם הקדוש ביום התפלה מסדר ופסקו

בשכינותם....".

מאמין בספרב. 126)אני  מספר(עמוד המוות נעתק לפנות בריגאדע  עליהם שהיה (אותם
ל' המחבר מאת רח"ל) לשרפם בקרעמעטאריום ולהניחם קאמערן הגאז מן המתים את

וז"ל: וויעליטשקער,

דתיים  וההשקפות, השכבות מכל אנשים השתייכו איש 120 שמנתה המוות "לבריגאדע 
שונות  בדרכים הדתיים את רדפה דתיים האנטי קבוצת דתיים, אנטי וגם דתיים, ולא

ערב ... בכל החרדים התפללו לב לשום מבלי  אך להם, והציקה

כמעט נתאספו העבודה... מן האנשים  בשוב המוות בבריגאדע  הכיפור יום את אתאר
אחדים  התהלכו התפלה בשעות חרישי, בקול התפלה והחלה מאהלינו, באחד כולם
נכחו  התפלה, קול יגבר שלא והקפידו המשמר מחיל מישהו יתקרב  פן והשגיחו,

לכופרים... שנחשבו אלה גם בתפלה

לברוח , בדעתינו כשהיה העולמים, רבון נשכח לא המחנה מן בריחה על כשחשבו אף 
הדרך...". תפלת והתפללו לפינה, פרשו אחדים ראינו

בספרג. שם מאמין עוד 276):אני  (עמוד

רעה, של טעם מורגש היה וכבר חדשים, כמה סגור היה כבר (לאדז) הגיטו כי "אם
שבת מדי מקומות בכמה בסתר להתפלל עדיין ..."בציבורהמשיכו

משה בספרד. 'אני ישועת בספר ומשם זצ"ל, אהרנסון משה יהושע  ר' הגאון מאת
:(135 (עמוד מאמין'

בחדר  הרופא של הכיריים על מצות תש"ג בשנת אפינו בקונין המוות "במחנה
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ביחד להתפלל גםד במרתפים  הלא  ,
שמותר ההלכה את יודעים  היו המה 
הצורך , במקום  ביחידות  גם להתפלל
להתפלל נפשם  מסרו זאת  ובכל
איך תמונות  עדיין ונמצאות בציבור,
ממש , נפש  במסירת במנין שהתפלל
- קיימת הסכנה שאין ועכשיו
ממה - ולרביע ולשליש  למחצה 
באים הללו והעסקנים  אז, שהיה 
מדרשינו  בבתי להתאסף  לאסור  עלינו
מנין, עם להתפלל  כנסיותינו ובבתי

אתמההא ...

äîåשהדבר בטענה , המה שבאים 
נתבונן  כאשר ה ', חילול גורם
הגורמים המה  מי – נראה לנכון
המה הלא והנורא , הגדול ה' חילול 
את מפרסמים  אשר בעצמם, העסקנים 
ובאינטערנעט , בחדשות דבריהם 
לעכו"ם , ישראל נפשות  ומוסרים
ישראל , בני על שנאתם ומעוררים 
אשמים המה  ישראל  בני וכאילו
ואוכלוסיית שנוצר, הרעה במצב
להתפשטות גורמים  היהודים
שאר בקרב  המחלה  והתפרצות
את ומגרים  ומשסים האוכלוסיא,
אינם כאשר – עלינו השלטון ראשי

ישראל , אוהבי לגדולי מפורסמים
רח "ל . ישורנה מי ותוצאותיו

ונחקורה  דרכינו נחפשה 

íëéìàåהעסקנים אקרא, אישים 
נגד מלחמה  שהכריזו
ובתי  כנסיות  בתי - והיכליו הקב"ה 
פעולות מיני כל ועושים מדרשות ,
כל על הבית , בעל דעת דעתם  לכפות
רבנים כקטנים גדולים  – העיר  אנשי
מדרכיכם שובו שובו המון, ואנשי 
מדת למדורת אש  יוסיפו ולא הרעים,
אחד כל על  ואדרבה, המתוחה, הדין
נחפשה במעשיו, לפשפש ואחד
הסערה מי בשל  ונחקורה דרכינו
צריך אין הרבים  ובעוונותינו הזאת,
נפשו  ובסדקי בחורי  לפשפש האדם
לעין  נראים  שכולם  הפגמים  למצוא  -
מרשה ואחד  אחד שכל במה  כל ,
כלים לרשותו להכניס  לעצמו
אשר המתועבים, הטעכנאלאגיים 
ומינות בכפירה  ושחץ, זימה מלאים
ולשון  דמים  שפיכת  ואפיקורסות,
רע שם והוצאת פנים  הלבנת הרע,
בזה ומכיר מודה שאינו ומי רח"ל,
נקרה ואולי בנפשו. משקר רק אינו

שבת  ברכות במסכתות שיעור ולמדנו במועדים, בציבור תפילה קיימנו האמבולאנס ,
בצוותא...". וחגיגה

בספרד. הסובייטית ראה ברוסיא חב "ד מח ):תולדות (דף 

התקיימו כנסת בבתי  ממחסור שעשו מנינים"התוצאה אנשים של בבתיהם חשאיים
למשטרה  נודע הדבר וכשהיה החוק , נגד הוא הדבר נועזה, נפש מסירות מתוך זאת

כבדים...". בעונשים נענשים הללו היו החשאית
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כי  זה, בכל להתעורר  הזמן לפנינו
ומצא זימה', שונא אלו של  'אלקיהם 
יסור שהקב "ה  בלעם, עצת הרע היצר 
דבר ערות בנו יראה  כי  מאתנו,

רח "ל .

ãáìî מעון נדנוד בידינו נמצא כן,
כאשר רח"ל, זרה עבודה
נכרית פאה  בביתם מכניסים הנשים 

שהם  משערות תקרובתהנעשית 
ממאות נאסרה  אשר  זרה, עבודה
כולם והסכימו הדור, וגדולי רבנים 
זרה , עבודה  מתקרובת  נעשה שהוא
איך מביתכם , הנכר אלהי נא והסירו
יראים דורות  כראוי לחנך  ניתן
בתוכו  ששורה  כזה  בבית – ושלמים
פלל ומי מלל  ומי זרה , עבודה  איסור 
ורבבות אלפים – אנו שבדורינו
של חמור בעון נכשלים יהיו מישראל 
משאר חוץ היא וזאת  זרה , עבודה
בגדי  הללו, בענינים  שכרוך  איסורים
אין  האם  רח"ל, צניעות בחוסר  שחץ 
הוא אלקים שאצבע  מאמינים אנו
ועל עלינו נפלה  אשר  הזאת , המכה 

כולו. העולם כל 

íâåהנפש חשבון לעשות עלינו
מקדש , מורא  על בשמירתינו
ואולי  כראוי, בזה נזהרים  היינו האם 
– מדרשינו מבתי נתגרשנו לכן
בקדושת כראוי נזהרנו שלא משום 
דברי  בנו ונתקיימה המדרש, בית 

יב)הנביא  א, לראות(ישעי' תבאו "כי

חצרי", רמס מידכם זאת  בקש  מי פני
מגמתינו, את  להשים עלינו זאת ועל
בנחלת להסתפח  ראויים  שנהיה בכדי

ובהיכלו. ה'

åìãç בתי את לרדוף  ממעשיכם
ושימו  מדרשות, ובתי כנסיות 
הדברים על מחשבותיכם  את 
בוודאי  ואזי גדול , תיקון הצריכים 
את וירפא בקרוב, עמו על ה ' ירחם 
ושלא תחלואינו, את ויחבוש  חליינו

בגבולינו. ושבר שוד ישמע 

åðéìòåשל היפה  צד  נס , על  להרים 
שמתאחדים ישראל, כלל
האנשים והם צרה, בעת  המה
חולי  ולהציל  לעזור נפשם שמוסרים 
בהם וניכר נפלאה , במסירות ישראל
וגומלי  רחמנים של  הטוב  סימן
ובוודאי  מאוד, גדול וזכותם  חסדים,
וזכות שכרם , יקפח לא הקב "ה 
צרה מכל  שינצלו להם יעמוד המצוה
לכל ויזכו ומחלה, נגע  ומכל וצוקה

סלה . טוב 

øåæòéåוישמח עינינו שיראו השי"ת 
באמת , בישועתו לבנו
המתוחה , הדין מדת במהרה וימתוק 
ובשמירה וברפואות בישועות ונוושע
בפרנסה טובות ובהשפעות העליונה,
במהרה בקרוב נזכה עדי בהרחבה,
אמן. צדקנו, משיח פני לקבל דידן

רופאיך ה ' א'ני אייר ר"ח
לפ "ק תש "פ 
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