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 ד"בס

 מסירות נפששיעור ב :צפרדעיםו על חיילים

 נבון. מ' ר

 
  ז שמות

) כז( :ְוַיַעְבֻדִני ַעִּמי ֶאת ַׁשַּלח ְיקָֹוק ָאַמר ּכֹה ֵאָליו ְוָאַמְרָּת ַּפְרעֹה ֶאל ּבֹא מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) כו(
 ּוָבאּו ְוָעלּו ְצַפְרְּדִעים ַהְיאֹר ְוָׁשַרץ) כח( :ַּבְצַפְרְּדִעים ּוְלָךְּגב ָּכל ֶאת נֵֹגף ָאנִֹכי ִהֵּנה ְלַׁשֵּלַח ַאָּתה ָמֵאן ְוִאם

 ּוְבַתּנּוֶריָך ] העמק דבר–אנשי מלחמתו  [ּוְבַעֶּמָך ֲעָבֶדיָך ּוְבֵבית ִמָּטֶתָך ְוַעל ִמְׁשָּכְבָך ּוַבֲחַדר ְּבֵביֶתָך
 :ַהְצַפְרְּדִעים ַיֲעלּו ֲעָבֶדיָך ּוְבָכל ּוְבַעְּמָך ּוְבָכה) כט( :]עזרא אבן - הלישה מקום [ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתיָך

 
  ב:נג פסחים

 האש לכבשן השם קדושת על] עצמן [שמסרו ועזריה מישאל חנניה ראו מה: רומי איש תודוס דרש
 :בהו כתיב השם קדושת על מצווין שאין צפרדעים ומה, מצפרדעים בעצמן וחומר קל נשאו -
 אומר הוי - תנור אצל מצויות משארות אימתי. "ובמשארותיך ובתנוריך ... בביתך ובאו" )ז שמות(

 :וכמה כמה אחת על - השם קדושת על שמצווין אנו, חם שהתנור בשעה
  

  ח הערה ז פרק שמות הערות תמימה תורה
 לא הפחות ולכל, במים להיות הצפרדע טבע תמיד דהלא, זה מופת נפלאות דדריש יתכן

 נגד זה כי אף, הצפרדעים כ"ג באו חם שהתנור בשעה דאפילו אשמעינן ובזה, חם במקום
 : טבען

 
, ַשן ָהֵאׁש ַהּבֹוֶעֶרתְבָיכֹול ְלַהִצּיֵלנּו ִמִכ, ִדיםְבֲאֶשר ֲאַנְחנּו עֹו, ִאם ֵיׁש ֱאלֵֹהינּו) יז( - ]מתורגם[ ג דניאל

ָהב ּוְלֶצֶלם ַהָז, ִדיםְבִכי ֵלאלֶֹהיָך ֵאין ֲאַנְחנּו עֹו, ְךַהֶמֶל, ָידּוַע ִיְהֶיה ְלָך, ְוִאם לֹא) יח( .ְדָך ַהֶמֶלְך ַיִצילּוִמָי
 .דֲאֶשר ֲהִקימֹוָת לֹא ִנְסגֹ

 
 .בהן שימות ולא - בהן וחי דרשו שלא - ראו מה -  ב עמוד נג דף פסחים מסכת י"רש

 
  א:עד סנהדרין

 עבירות כל: בלוד נתזה בית בעלית וגמרו נימנו: יהוצדק בן שמעון רבי משום יוחנן רבי מר
 עריות וגילוי זרה מעבודה חוץ, יהרג ואל יעבור - תהרג ואל עבור לאדם אומרין אם שבתורה
 בשעת אבל, השמד בשעת שלא אלא שנו לא: יוחנן רבי אמר דימי רב אתא כי... . דמים ושפיכות

, השמד תבשע שלא אפילו: יוחנן רבי אמר רבין אתא כי. יעבור ואל יהרג קלה מצוה אפילו - השמד
 -? קלה מצוה מאי -. יעבור ואל יהרג קלה מצוה אפילו - בפרהסיא אבל, בצינעא אלא אמרו לא

 רבי אמר -? פרהסיא וכמה. דמסאנא ערקתא לשנויי אפילו] ב:עד[: רב אמר יצחק בר רבא אמר
 דכתיב, בעינן ישראלים, פשיטא. אדם בני מעשרה פחותה פרהסיא אין: יוחנן רבי אמר יעקב

  .ישראל בני בתוך ונקדשתי+ ב"כ ראויק+
 

Kiddush Hashem Decision Tree

shaat shmad

in public

yes

no

3 sins

yesno

live die die die

no

yes

 
 

Socrates – The unexamined life is not worth living. 
Martin Luther King - A life not worth dying for, is a life not worth living. 
Roman poet Horace, Odes (iii 2.13) “Dulce et decorum est pro patria mori”. 

 ."טוב למות בעד ארצנו" אמר לפני מותו טרומפלדור
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  ח שמות
 אָֹתם ַוִּיְצְּברּו) י( :ַהָּׂשדֹת ּוִמן ַהֲחֵצרֹת ִמן ַהָּבִּתים ִמן ַהְצַפְרְּדִעים ַוָּיֻמתּו מֶֹׁשה ִּכְדַבר ְיקָֹוק ַוַּיַעׂש) ט(... 

 ֲאֵלֶהם ָׁשַמע ְולֹא ִלּבֹו ֶאת ְוַהְכֵּבד ָהְרָוָחה ָהְיָתה ִּכי ַּפְרעֹה ַוַּיְרא) יא( :ָהָאֶרץ ַוִּתְבַאׁש ֳחָמִרם ֳחָמִרם
 ס: ְיקָֹוק ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר

 
  תתרס רמז דניאל שמעוני ילקוט

 וחומר קל נשאו, האש לכבשן עצמם שמסרו ועזריה מישאל חנניה ראו מה רומי איש תודוס דרש
' וגו בביתך ובאו ועלו" בהו כתיב השם שתקדו על מצווין שאינם צפרדעים ומה מצפרדעים

 מצווים שאנו אנו .חם שהתנור בשעה ?התנור אצל מצויה משארת אימתי "ובמשארותיך ובתנוריך
 ואותם מתו הצפרדעים שכל, לצפרדעים ה"הקב פרע ומה .וכמה כמה אחת על השם קדושת על

 : מתו לא לתנורים שירדו
 

   ...מתו] הרע [בעין:רב אמר? אזלו להיכן, ]ועזריה מישאל החנני :זאת אומרת [ורבנן –. צג 'סנהד
 

  א:יח ברכות
חוט התכלת  [יונתן דרבי תכלתא קשדיא הוה, הקברות בבית ואזלי שקלי הוו יונתן ורבי חייא רבי

המתים הקבורים [ יאמרו שלא כדי, ]תגביה [דלייה: חייא רבי ליה אמר. ]שלו היה נגרר על האדמה
האם  [האי כולי ידעי ומי: ליה אמר. ']לועגים בנו [אותנו מחרפין ועכשיו אצלנו באין למחר'] כאן

 - קרית אם: ליה אמר! מאומה יודעים אינם והמתים+ 'ט קהלת: +כתיב והא? ]המתים יודעים
 שימותו יודעים החיים כי+ 'ט קהלת: +לך פירשו לא - שלשת אם, שלשת לא - שנית אם, שנית לא

 רשעים אלו - מאומה יודעים אינם והמתים ]:יח... [ חיים נקראו תןשבמית צדיקים אלו -
 ... מתים קרויין שבחייהן

 
 יד בראשית

 ָעׂשּו) ב( :ּגֹוִים ֶמֶלְך ְוִתְדָעל ֵעיָלם ֶמֶלְך ְּכָדְרָלעֶֹמר ֶאָּלָסר ֶמֶלְך ַאְריֹוְך ִׁשְנָער ֶמֶלְך ַאְמָרֶפל ִּביֵמי ַוְיִהי) א(
> צביים <ֶמֶלְך ְוֶׁשְמֵאֶבר ַאְדָמה ֶמֶלְך ִׁשְנָאב ֲעמָֹרה ֶמֶלְך ִּבְרַׁשע ְוֶאת ְסדֹם ֶמֶלְך ֶּבַרע ֶאת ִמְלָחָמה
 ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים) ד( :ַהֶּמַלח ָים הּוא ַהִּׂשִּדים ֵעֶמק ֶאל ָחְברּו ֵאֶּלה ָּכל) ג( :צַֹער ִהיא ֶּבַלע ּוֶמֶלְך ְצבֹוִיים

 ְוַהְּמָלִכים ְכָדְרָלעֶֹמר ָּבא ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ּוְבַאְרַּבע) ה( :ָמָרדּו ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ְׁשלֹׁשּו ְּכָדְרָלעֶֹמר ֶאת ָעְבדּו ָׁשָנה
 ְוֶאת) ו( :ִקְרָיָתִים ְּבָׁשֵוה ָהֵאיִמים ְוֵאת ְּבָהם ַהּזּוִזים ְוֶאת ַקְרַנִים ְּבַעְׁשְּתרֹת ְרָפִאים ֶאת ַוַּיּכּו ִאּתֹו ֲאֶׁשר
 ַוַּיּכּו ָקֵדׁש ִהוא ִמְׁשָּפט ֵעין ֶאל ַוָּיבֹאּו ַוָּיֻׁשבּו) ז( :ַהִּמְדָּבר ַעל ֲאֶׁשר ָּפאָרן ֵאיל ַעד ִעירֵׂש ְּבַהְרָרם ַהחִֹרי

 ּוֶמֶלְך ֲעמָֹרה ּוֶמֶלְך ְסדֹם ֶמֶלְך ַוֵּיֵצא) ח( :ָּתָמר ְּבַחְצצֹן ַהּיֵֹׁשב ָהֱאמִֹרי ֶאת ְוַגם ָהֲעָמֵלִקי ְׂשֵדה ָּכל ֶאת
 ֵאת) ט( :ַהִּׂשִּדים ְּבֵעֶמק ִמְלָחָמה ִאָּתם ַוַּיַעְרכּו צַֹער ִהוא ֶּבַלע ּוֶמֶלְך ְצבֹוִים> צביים <ֶלְךּוֶמ ַאְדָמה

 ֶאת ְמָלִכים ַאְרָּבָעה ֶאָּלָסר ֶמֶלְך ְוַאְריֹוְך ִׁשְנָער ֶמֶלְך ְוַאְמָרֶפל ּגֹוִים ֶמֶלְך ְוִתְדָעל ֵעיָלם ֶמֶלְך ְּכָדְרָלעֶֹמר
 ֶהָרה ְוַהִּנְׁשָאִרים ָׁשָּמה ַוִּיְּפלּו ַוֲעמָֹרה ְסדֹם ֶמֶלְך ַוָּיֻנסּו ֵחָמר ֶּבֱארֹת ֶּבֱארֹת ַהִּׂשִּדים ְוֵעֶמק) י( :ַהֲחִמָּׁשה

 ֶּבן ְרֻכׁשֹו ְוֶאת לֹוט ֶאת ַוִּיְקחּו) יב( :ַוֵּיֵלכּו ָאְכָלם ָּכל ְוֶאת ַוֲעמָֹרה ְסדֹם ְרֻכׁש ָּכל ֶאת ַוִּיְקחּו) יא( :ָּנסּו
 ַמְמֵרא ְּבֵאלֵֹני ׁשֵֹכן ְוהּוא ָהִעְבִרי ְלַאְבָרם ַוַּיֵּגד ַהָּפִליט ַוָּיבֹא) יג( :ִּבְסדֹם יֵֹׁשב ְוהּוא ַוֵּיֵלכּו ַאְבָרם ֲאִחי

 ֶאת ַוָּיֶרק ָאִחיו ִנְׁשָּבה ִּכי ַאְבָרם ַוִּיְׁשַמע) יד( :ַאְבָרם ְבִרית ַּבֲעֵלי ְוֵהם ָעֵנר ַוֲאִחי ֶאְׁשּכֹל ֲאִחי ָהֱאמִֹרי
 ַוַּיֵּכם ַוֲעָבָדיו הּוא ַלְיָלה ֲעֵליֶהם ַוֵּיָחֵלק) טו( :ָּדן ַעד ַוִּיְרּדֹף ֵמאֹות ּוְׁשלֹׁש ָעָׂשר ְׁשמָֹנה ֵביתֹו ְיִליֵדי ֲחִניָכיו

 ֵהִׁשיב ּוְרֻכׁשֹו ָאִחיו לֹוט ֶאת ְוַגם ָהְרֻכׁש ָּכל ֵאת ַוָּיֶׁשב) טז( :ְלַדָּמֶׂשק ִמְּׂשמֹאל ֲאֶׁשר חֹוָבה ַעד ַוִּיְרְּדֵפם
 ְוֶאת ְּכָדְרָלעֶֹמר ֶאת ֵמַהּכֹות ׁשּובֹו ַאֲחֵרי ִלְקָראתֹו ְסדֹם ֶמֶלְך ַוֵּיֵצא) יז( :ָהָעם ְוֶאת ַהָּנִׁשים ֶאת ְוַגם

 :ַהֶּמֶלְך ֵעֶמק הּוא ָׁשֵוה ֵעֶמק ֶאל ִאּתֹו ֲאֶׁשר ַהְּמָלִכים
  

  ג:ה אבות
 אברהם של חבתו כמה להודיע בכולם ועמד השלום עליו ואבינ אברהם נתנסה נסיונות עשרה
  ]ם" רמב– מלכים בארבעה הלחמו - והרביעי[: השלום עליו אבינו

 
  א:יד בראשית ן"רמב

 תעמודנה מלכיות ארבע כי להורות לאברהם אירע הזה המעשה - שנער מלך אמרפל בימי ויהי )א(
 והיה. ורכושם שבותם כל וישיבו, בידם כלם ויפלו עליהם בניו יתגברו ובסוף בעולם למשול

 המלך ההיא בעיר, "ועילם. "בפרס או במדי עיר שם" אלסר "ואולי. ... , בבל מלך מהם הראשון
 י ז"ע (רבותינו זה הזכירו וכבר. דריוש כשנצח מלכותו נתפשט ומשם, הראשון המלך הוא, יון מלך

 ומלך. "כולו העולם בכל מלכותם טהנתפש כך ואחר, בעילם מלכו שנים שש אומר יוסי רבי) א
 עיר על המלך אשר רומי למלך רמז, ולקצין לראש עליהם שמוהו אשר שונים עמים על המלך" גוים

 :גוים ויתר ואדום כיתים, רבים מעמים מקובצת
 אלא חותם אינו כך, מלכיות בארבע שפתח כשם, אבין רבי אמר) ב:מב (רבה בבראשית אמרו וכך

 אריוך. בבל זו, שנער מלך אמרפל בימי ויהי) לשון בשינוי, ד:מב (עוד ושם. 'ווכ מלכיות בארבע
 מכתבת שהיא אדום מלכות זו, גוים מלך ותדעל, יון זו, עילם מלך כדרלעומר, מדי זו, אלסר מלך

 :העולם אומות מכל טירוניא


