בס"ד
על חיילים וצפרדעים :שיעור במסירות נפש
ר' מ .נבון
שמות ז
ַע ְבדֻנִ י) :כז(
אָמר יְ קֹוָק ַשׁ ַלּח ֶאת ַע ִמּי וְ י ַ
ְאָמ ְר ָתּ ֵא ָליו כֹּה ַ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה בֹּא ֶאל ַפּ ְרעֹה ו ַ
)כו( ַויּ ֶ
וּבאוּ
וּל ָך ַבּ ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים) :כח( וְ ָשׁ ַרץ ַהיְ אֹר ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים וְ ָעלוּ ָ
אַתּה ְל ַשׁ ֵלּ ַח ִהנֵּה אָנ ִֹכי נֹגֵף ֶאת ָכּל ְגּב ְ
וְ ִאם ָמ ֵאן ָ
יך
נּוּר ָ
וּב ַת ֶ
וּב ַע ֶמּ ָך ]אנשי מלחמתו – העמק דבר[ ְ
יך ְ
ֲב ֶד ָ
וּב ֵבית ע ָ
וּב ֲח ַדר ִמ ְשׁ ָכּ ְב ָך ו ְַעל ִמ ָטּ ֶת ָך ְ
ית ָך ַ
ְבּ ֵב ֶ
יך ַיעֲלוּ ַה ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים:
ֲב ֶד ָ
וּב ָכל ע ָ
וּב ַע ְמּ ָך ְ
וּב ָכה ְ
יך ]מקום הלישה  -אבן עזרא[) :כט( ְ
רוֹת ָ
וּב ִמ ְשׁ ֲא ֶ
ְ
פסחים נג:ב
דרש תודוס איש רומי :מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו ]עצמן[ על קדושת השם לכבשן האש
 נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים ,ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו:)שמות ז( "ובאו בביתך  ...ובתנוריך ובמשארותיך" .אימתי משארות מצויות אצל תנור  -הוי אומר
בשעה שהתנור חם ,אנו שמצווין על קדושת השם  -על אחת כמה וכמה:
תורה תמימה הערות שמות פרק ז הערה ח
יתכן דדריש נפלאות מופת זה ,דהלא תמיד טבע הצפרדע להיות במים ,ולכל הפחות לא
במקום חם ,ובזה אשמעינן דאפילו בשעה שהתנור חם באו ג"כ הצפרדעים ,אף כי זה נגד
טבען:
בּוֹע ֶרת,
ּילנוּ ִמ ִכ ְב ַשן ָה ֵאשׁ ַה ֶ
ַחנוּ עוֹ ְב ִדים ,יָכוֹל ְל ַה ִצ ֵ
דניאל ג ]מתורגם[ ) -יז( ִאם יֵשׁ ֱאל ֵֹהינוֲּ ,א ֶשר ֲאנ ְ
וּל ֶצ ֶלם ַה ָז ָהב
ַחנוּ עוֹ ְב ִדיםְ ,
יך ֵאין ֲאנ ְ
ָדוּע י ְִהיֶה ְל ָךַ ,ה ֶמ ֶל ְךִ ,כי ֵלאל ֶֹה ָ
ַציל) .יח( וְ ִאם לֹא ,י ַ
וּמ ָי ְד ָך ַה ֶמ ֶל ְך י ִ
ִ
ימוֹת לֹא נִ ְסגֹד.
ֲא ֶשר ֲה ִק ָ
רש"י מסכת פסחים דף נג עמוד ב  -מה ראו  -שלא דרשו וחי בהן  -ולא שימות בהן.
סנהדרין עד:א
מר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק :נימנו וגמרו בעלית בית נתזה בלוד :כל עבירות
שבתורה אם אומרין לאדם עבור ואל תהרג  -יעבור ואל יהרג ,חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות
ושפיכות דמים ... .כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן :לא שנו אלא שלא בשעת השמד ,אבל בשעת
השמד  -אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור .כי אתא רבין אמר רבי יוחנן :אפילו שלא בשעת השמד,
לא אמרו אלא בצינעא ,אבל בפרהסיא  -אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור - .מאי מצוה קלה? -
אמר רבא בר יצחק אמר רב] :עד:ב[ אפילו לשנויי ערקתא דמסאנא .וכמה פרהסיא?  -אמר רבי
יעקב אמר רבי יוחנן :אין פרהסיא פחותה מעשרה בני אדם .פשיטא ,ישראלים בעינן ,דכתיב
+ויקרא כ"ב +ונקדשתי בתוך בני ישראל.
Kiddush Hashem Decision Tree
shaat shmad

no

in public

no

yes

3 sins

yes

yes

die

die

die

no

live

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”.
טרומפלדור אמר לפני מותו "טוב למות בעד ארצנו".
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שמות ח
וּמן ַה ָשּׂדֹת) :י( ַו ִיּ ְצ ְבּרוּ א ָֹתם
ָמתוּ ַה ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים ִמן ַה ָבּ ִתּים ִמן ַה ֲח ֵצרֹת ִ
ַעשׂ ְיקֹוָק ִכּ ְד ַבר מ ֶֹשׁה ַויּ ֻ
) ...ט( ַויּ ַ
ָחה וְ ַה ְכ ֵבּד ֶאת ִלבּוֹ וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶהם
ַרא ַפּ ְרעֹה ִכּי ָהיְ ָתה ָה ְרו ָ
אָרץ) :יא( ַויּ ְ
ַתּ ְבאַשׁ ָה ֶ
ֳח ָמ ִרם ֳח ָמ ִרם ו ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק :ס
ילקוט שמעוני דניאל רמז תתרס
דרש תודוס איש רומי מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמם לכבשן האש ,נשאו קל וחומר
מצפרדעים ומה צפרדעים שאינם מצווין על קדושת השם כתיב בהו "ועלו ובאו בביתך וגו'
ובתנוריך ובמשארותיך" אימתי משארת מצויה אצל התנור? בשעה שהתנור חם .אנו שאנו מצווים
על קדושת השם על אחת כמה וכמה .ומה פרע הקב"ה לצפרדעים ,שכל הצפרדעים מתו ואותם
שירדו לתנורים לא מתו:
סנהד' צג – .ורבנן ]זאת אומרת :חנניה מישאל ועזריה[ ,להיכן אזלו? אמר רב:בעין ]הרע[ מתו ...
ברכות יח:א
רבי חייא ורבי יונתן הוו שקלי ואזלי בבית הקברות ,הוה קשדיא תכלתא דרבי יונתן ]חוט התכלת
שלו היה נגרר על האדמה[ .אמר ליה רבי חייא :דלייה ]תגביה[ ,כדי שלא יאמרו ]המתים הקבורים
כאן[ 'למחר באין אצלנו ועכשיו מחרפין אותנו ]לועגים בנו[' .אמר ליה :ומי ידעי כולי האי ]האם
המתים יודעים[? והא כתיב+ :קהלת ט' +והמתים אינם יודעים מאומה! אמר ליה :אם קרית -
לא שנית ,אם שנית  -לא שלשת ,אם שלשת  -לא פירשו לך+ :קהלת ט' +כי החיים יודעים שימותו
 אלו צדיקים שבמיתתן נקראו חיים ] ...יח [:והמתים אינם יודעים מאומה  -אלו רשעיםשבחייהן קרויין מתים ...
בראשית יד
ילם וְ ִת ְד ָעל ֶמ ֶל ְך גּוֹ ִים) :ב( ָעשׂוּ
יוֹך ֶמ ֶל ְך ֶא ָלּ ָסר ְכּ ָד ְר ָלע ֶֹמר ֶמ ֶל ְך ֵע ָ
אַר ְ
אַמ ָר ֶפל ֶמ ֶל ְך ִשׁנְ ָער ְ
ימי ְ
)א( וַיְ ִהי ִבּ ֵ
אַד ָמה וְ ֶשׁ ְמ ֵא ֶבר ֶמ ֶל ְך >צביים<
ְאת ִבּ ְר ַשׁע ֶמ ֶל ְך ֲעמ ָֹרה ִשׁנְ אָב ֶמ ֶל ְך ְ
ִמ ְל ָח ָמה ֶאת ֶבּ ַרע ֶמ ֶל ְך ְסדֹם ו ֶ
וּמ ֶל ְך ֶבּ ַלע ִהיא צ ַֹער) :ג( ָכּל ֵא ֶלּה ָח ְברוּ ֶאל ֵע ֶמק ַה ִשּׂ ִדּים הוּא יָם ַה ֶמּ ַלח) :ד( ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה
ְצבוֹיִ ים ֶ
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָבּא ְכ ָד ְר ָלע ֶֹמר וְ ַה ְמּ ָל ִכים
וּב ְ
ָשׁנָה ָע ְבדוּ ֶאת ְכּ ָד ְר ָלע ֶֹמר וּ ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ָרדוּ) :ה( ְ
ָתיִ ם) :ו( וְ ֶאת
ימים ְבּ ָשׁוֵה ִק ְרי ָ
זּוּזים ְבּ ָהם וְ ֵאת ָה ֵא ִ
ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַויַּכּוּ ֶאת ְר ָפ ִאים ְבּ ַע ְשׁ ְתּרֹת ַק ְרנַיִ ם וְ ֶאת ַה ִ
ָשׁבוּ ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ֵעין ִמ ְשׁ ָפּט ִהוא ָק ֵדשׁ ַויַּכּוּ
ארן ֲא ֶשׁר ַעל ַה ִמּ ְד ָבּר) :ז( ַויּ ֻ
ַהח ִֹרי ְבּ ַה ְר ָרם ֵשׂ ִעיר ַעד ֵאיל ָפּ ָ
וּמ ֶל ְך
וּמ ֶל ְך ֲעמ ָֹרה ֶ
ֵצא ֶמ ֶל ְך ְסדֹם ֶ
ֲמ ֵל ִקי וְ גַם ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי ַהיּ ֵֹשׁב ְבּ ַח ְצצֹן ָתּ ָמר) :ח( ַויּ ֵ
ֶאת ָכּל ְשׂ ֵדה ָהע ָ
ַע ְרכוּ ִא ָתּם ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ֵע ֶמק ַה ִשּׂ ִדּים) :ט( ֵאת
וּמ ֶל ְך ֶבּ ַלע ִהוא צ ַֹער ַויּ ַ
וּמ ֶל ְך >צביים< ְצבוֹיִ ם ֶ
אַד ָמה ֶ
ְ
אַר ָבּ ָעה ְמ ָל ִכים ֶאת
יוֹך ֶמ ֶל ְך ֶא ָלּ ָסר ְ
אַר ְ
אַמ ָר ֶפל ֶמ ֶל ְך ִשׁנְ ָער וְ ְ
ילם וְ ִת ְד ָעל ֶמ ֶל ְך גּוֹיִ ם וְ ְ
ְכּ ָד ְר ָלע ֶֹמר ֶמ ֶל ְך ֵע ָ
אָרים ֶה ָרה
ַה ֲח ִמ ָשּׁה) :י( וְ ֵע ֶמק ַה ִשּׂ ִדּים ֶבּ ֱארֹת ֶבּ ֱארֹת ֵח ָמר ַו ָיּנֻסוּ ֶמ ֶל ְך ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה וַיִּ ְפּלוּ ָשׁ ָמּה וְ ַה ִנּ ְשׁ ִ
ֵלכוּ) :יב( וַיִּ ְקחוּ ֶאת לוֹט וְ ֶאת ְרכֻשׁוֹ ֶבּן
אָכ ָלם ַויּ ֵ
נָּסוּ) :יא( וַיִּ ְקחוּ ֶאת ָכּל ְרכֻשׁ ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה וְ ֶאת ָכּל ְ
אַב ָרם ָה ִע ְב ִרי וְ הוּא שׁ ֵֹכן ְבּ ֵאלֹנֵי ַמ ְמ ֵרא
ֵלכוּ וְהוּא י ֵֹשׁב ִבּ ְסדֹם) :יג( ַו ָיּבֹא ַה ָפּ ִליט ַו ַיּגֵּד ְל ְ
אַב ָרם ַויּ ֵ
ֲא ִחי ְ
ָרק ֶאת
אָחיו ַויּ ֶ
אַב ָרם ִכּי נִ ְשׁ ָבּה ִ
אַב ָרם) :יד( וַיִּ ְשׁ ַמע ְ
ֲלי ְב ִרית ְ
ַא ִחי ָענֵר וְ ֵהם ַבּע ֵ
ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ִחי ֶא ְשׁכֹּל ו ֲ
ַכּם
ֲב ָדיו ַויּ ֵ
יהם ַלי ְָלה הוּא ַוע ָ
ֲל ֶ
ֵח ֵלק ע ֵ
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת וַיִּ ְרדֹּף ַעד ָדּן) :טו( ַויּ ָ
ידי ֵביתוֹ ְשׁמֹנָה ָע ָשׂר ְ
יכיו יְ ִל ֵ
ֲחנִ ָ
וּרכֻשׁוֹ ֵה ִשׁיב
אָחיו ְ
ָשׁב ֵאת ָכּל ָה ְרכֻשׁ וְ גַם ֶאת לוֹט ִ
חוֹבה ֲא ֶשׁר ִמ ְשּׂמֹאל ְל ַד ָמּ ֶשׂק) :טז( ַויּ ֶ
וַיִּ ְר ְדּ ֵפם ַעד ָ
אַח ֵרי שׁוּבוֹ ֵמ ַהכּוֹת ֶאת ְכּ ָד ְר ָלע ֶֹמר וְ ֶאת
ֵצא ֶמ ֶל ְך ְסדֹם ִל ְק ָראתוֹ ֲ
ְאת ָה ָעם) :יז( ַויּ ֵ
ָשׁים ו ֶ
וְ גַם ֶאת ַהנּ ִ
ַה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ֶאל ֵע ֶמק ָשׁוֵה הוּא ֵע ֶמק ַה ֶמּ ֶל ְך:
אבות ה:ג
עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם להודיע כמה חבתו של אברהם
אבינו עליו השלום] :והרביעי  -הלחמו בארבעה מלכים – רמב"ם[
רמב"ן בראשית יד:א
)א( ויהי בימי אמרפל מלך שנער  -המעשה הזה אירע לאברהם להורות כי ארבע מלכיות תעמודנה
למשול בעולם ובסוף יתגברו בניו עליהם ויפלו כלם בידם ,וישיבו כל שבותם ורכושם .והיה
הראשון מהם מלך בבל . ... ,ואולי "אלסר" שם עיר במדי או בפרס" .ועילם" ,בעיר ההיא המלך
מלך יון ,הוא המלך הראשון ,ומשם נתפשט מלכותו כשנצח דריוש .וכבר הזכירו זה רבותינו )ע"ז י
א( רבי יוסי אומר שש שנים מלכו בעילם ,ואחר כך נתפשטה מלכותם בכל העולם כולו" .ומלך
גוים" המלך על עמים שונים אשר שמוהו עליהם לראש ולקצין ,רמז למלך רומי אשר המלך על עיר
מקובצת מעמים רבים ,כיתים ואדום ויתר גוים:
וכך אמרו בבראשית רבה )מב:ב( אמר רבי אבין ,כשם שפתח בארבע מלכיות ,כך אינו חותם אלא
בארבע מלכיות וכו' .ושם עוד )מב:ד ,בשינוי לשון( ויהי בימי אמרפל מלך שנער ,זו בבל .אריוך
מלך אלסר ,זו מדי ,כדרלעומר מלך עילם ,זו יון ,ותדעל מלך גוים ,זו מלכות אדום שהיא מכתבת
טירוניא מכל אומות העולם:
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