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  גאוני מזרח ומערב סימן קמא  -תשובות הגאונים 
דאע"ג דתפלת ערבית רשות כיון דאית בה שכר גדול נהגו בה ישראל כולהון מימי קדם שלא לאבד שכרן ואדאקשית מן …

והא וודאי קושיא על מאן דאמר תפלת ערבית האי מצוה אקשי מן קרא דדניאל קא מסיר נפשיה לקטלא משום ברייתא 
ופירוקא דתרין קושיא למאן דאמר תפלת ערבית חובה מחייב אינש  רשות היכי מסר דניאל נפשיה על מלתא דאפי' חובה ליתא

ין דכי אתי רב והא דמסר דניאל נפשיה משום שמדאלממסר נפשיה על הנך תלת מצות דנמנו וגמרו בעלית בית נתזה בלוד 
אבל בשעת השמד יהרג ואל יעבור ואמרי' אמר רבה בר רב יצחק אמר רב אפי'  השמדא"ר יוחנן ל"ש אלא שלא בשעת 

ערקתא דמסנא דרגילי ישראל למלבש אובם חי למלבש הא סומקי והדא מילתא אפי' לשנוי דאף על מנהגא מיחייב למימסר 
  …פרק לה קושיהנפשיה וכיון דאית למימר דלפום הכי מסר דניאל נפשיה אי

 
  איגרת השמד 

דות שהיו בזמן החכמים היו מצווים המין הרביעי מענין זה השמד בין השמדות ומה שראוי לאדם שיעשה בו. דע שכל השמו
בהם לעבור על המצוות, והיתה בם עשית מעשה, כמו שאמרו בתלמוד, שלא יתעסקו בתורה ולא ימולו את בניהם או 

שיבעלו את נשותיהם נדות. ואולם זה השמד לא יתחיבו עשית מעשה, זולת הדבור בלבד, ואם ירצה אדם לקיים תרי"ג 
ם לו אלא אם הקרה עצמו בלא אונס שיחלל שבת, והוא אינו בכך אנוס, כי זה האונס אינו מחיב , ואין אשמצוות בסתר יקיים

וכבר נתאמת אצלם שאין אנחנו מאמינים באותו הדבור, ואינו בפי האומרו רק להנצל לשום אדם מעשה, אלא הדבור בלבד, 
בשליחות אותו האיש לא יאמר עליו אלא  יודהוכל מי שנהרג כדי שלא מן המלך כדי להפיס דעתו בדבורים מן הדבור, 

, שעשה הישר והטוב, ויש לו שכר גדול לפני השם, ומעלתו במעלה עליונה, כי הוא מסר עצמו לקדושת השם יתברך ויתעלה
, אבל לא יעמוד במלכות אותו המלך, אלא ישב אבל מי שבא לישאל אותנו: אם יהרג או יודה? אומרים לו שיודה ולא יהרג

כי מעולם לא נשמע כמו זה השמד הנפלא שאין כופים בו כי אם על יצא אם הוא צריך, ומעשה ידיו יעשה בסתר, בביתו עד ש
, אבל הדבור בלבד, ולא יראה מדברי רבותינו זכרונם לברכה שיאמרו: יהרג ואל יעבור ואל יאמר דבר אחד שאין בו מעשה

  . ליויהרג כי אשר יחיבוהו לעשות מעשה או על דבר שהוא מוזהר ע
  

  רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה 
  הלכה ג

אבל בשעת הגזרה והוא שיעמוד מלך רשע כנבוכדנצר וחביריו ויגזור גזרה על  דוכל הדברים האלו שלא בשעת הגזרה 
ישראל לבטל דתם או מצוה מן המצות, יהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר מצות בין נאנס בתוך עשרה בין נאנס בינו 

  ה.  לבין עובדי כוכבים
  הלכה ד

וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר , כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו
כדניאל חנניה מישאל ועזריה ורבי עקיבא הרי זה קידש את השם, ואם היה בעשרה מישראל הרי זה קידש את השם ברבים 

, ועליהן נאמר כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה, ועליהם נאמר לה על מעלתןוחביריו, ואלו הן הרוגי מלכות שאין מע
אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח, וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את השם, ואם היה 

ר על מצות לא תעשה שהיא חלול השם, בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים ובטל מצות עשה שהיא קידוש השם ועב
ואעפ"כ מפני שעבר באונס אין מלקין אותו ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו בית דין אפילו הרג באונס, שאין מלקין וממיתין אלא 

ס ולא לעובר ברצונו ובעדים והתראה שנאמר בנותן מזרעו למולך ונתתי אני את פני באיש ההוא מפי השמועה למדו ההוא לא אנו
כוכבים שהיא חמורה מן הכל העובד אותה באונס אינו חייב כרת ואין צריך לומר מיתת בית דין, בודת שוגג ולא מוטעה, ומה אם ע

קל וחומר לשאר מצות האמורות בתורה, ובעריות הוא אומר ולנערה לא תעשה דבר, אבל אם יכול למלט נפשו ולברוח מתחת יד 
ככלב שב על קיאו, והוא נקרא עובד עבודת כוכבים במזיד והוא נטרד מן העולם הבא ויורד  המלך הרשע ואינו עושה הנה הוא

  למדרגה התחתונה של גיהנם. 
 

  כסף משנה הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ד 
סובר רבינו שכשאמרו בגמרא יעבור ואל יהרג [ד] כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו. 

ם נהרג ולא עבר צדקה תחשב לו. ונראה שמפרשים אבל שלמים וכן רבים סוברים דאפירוש צריך לעבור כדי שלא יהרג. 
וכתב בנימוקי יוסף דאפילו לפי סברת רבינו אם הוא אדם גדול וחסיד . יעבור ואל יהרג הרשות בידו לעבור כדי שלא יהרג

ירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה כדי שיראו העם ולמדו ליראה 
  :השם ולאהבו בכל לבם את

  
  לחם משנה הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ד 

וא"ת מה יעשה רבינו לההיא דאלישע בעל [ד] כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו. 
עבור ואל יהרג דאל"כ שעת הגזרה דכתב הר"ן בפרק במה טומנין דע"כ כיון שהן יכולין לבטלה ממנו על כרחו י הכנפים

הוה והיכי נטלן מראשו אלא שודאי דפטור הוא וא"כ היכי מסר נפשו אלישע ולא מצא הר"ן תירוץ לזה אלא משום מדת 
וי"ל דרבינו סובר כי אלישע היה חייב למסור עצמו . חסידות אבל רבינו שסובר דמתחייב בנפשו אם כן איך עשה כן אלישע

דהא ר' חנינא בן תרדיון מסר  אי נמי כיון שהיא מצות עשה. הר"ן דמשום דיכולין לבטלה ממנו תבטלולא ס"ל כתירוצא ד
נפשו כדי לעסוק בתורה כדהקשה עליו הרב בית יוסף אף על גב דבכולהו יתרץ הר"ן כמו שתירץ באלישע מ"מ רבינו לא 
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וכ"ת אלישע . דמחייבי דלית ליה חלוקו דהר"ן וכולהו מסרי נפשייהו משוםס"ל הכי אלא דלדידיה ליכא מדת חסידות בהא 
וי"ל דשאני התם דכבר קיים מצות  היכי נטלן מראשו הא שעת הגזרה הוה והוא היה גוף נקי וחייב בהם כדהקשה הר"ן

וא"ת מה יעשה לההיא דדניאל שהביא הר"ן ז"ל שמסר עצמו על תפלה דרבנן דאע"ג . תפילין באותו היום וכדתירץ הרב"י
פלל בכל יום מ"מ תלתא זמני הוו דרבנן ואולי י"ל דשאני התם שהיה עושה בתוך ביתו בצנעה והיה סבור דמ"ע להת

  :להמלט ולא היה מסכן עצמו בכך
  

  משנה למלך הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ד 
שיטתו של הר"מ אבל א"ה זו היא . (כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר ה"ז מתחייב בנפשו [ד]

ולענין בן נח . שלמים וכן רבים ס"ל דרשאי להחמיר על עצמו וזה הוא דעת התוספות פרק אין מעמידין דף כ"ז ד"ה יכול
ונתבאר פלוגתא זו בדרשות הרב המחבר ז"ל הנקרא פרשת דרכים יע"ש בדרך  נחלקו האחרונים אם רשאי להחמיר או לא

איתי להתוספות סוף פרק בן סורר שכתבו וההיא עובדא דשלהי יבמות דא"ל כותי לישראל האתרים דרוש שני (דף ו' ע"ב). ור
קטול אספסתא ואי לא קטילנא לך כדקטלינא לפ' דא"ל בשל לי קדרה בשבתא ולא בשיל וקטילתיה שמא לא היה בקי בהלכה דמן 

ונראה דמכאן לפי שיטתם ה"ז משובח. וק"ל אמאי לא קאמרי דרצה להחמיר על עצמו דהדין לא היה לו למסור עצמו כו'. 
וכן פסק מר"ן סי' קנ"ז יע"ש וכתב הש"ך שם  סיעתא למ"ש ר' ירוחם ני"ח דאם הכותי מכוין להנאת עצמו אסור להחמיר

בשם הב"ח דאפילו בפרהסיא אינו רשאי למסור עצמו כיון דאין הכותי מתכוין אלא להנאת עצמו אבל הפרישה ס"ל 
  ודוק): דברי התוספות הנזכר מוכח כדברי הב"ח ומש"ה הוכרחו לומר דלא היה בקי בהלכהדבפרהסיא רשאי יע"ש ומ

  
  הגהות מיימוניות הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ג 

ות מנעל שנהגו ישראל . פירוש רצועואמרינן בגמרא ברדיפת הדת אפילו ערקתא דמסאנא אסור לשנויי ויהרג ואל יעבור [ד]
ומכאן כתב רא"ם שאפילו אינה מצוה אלא מנהג רק שהונהג לתרבות לשנותן משל עובדי כוכבים משום צניעות ומנהג יהדות. 

  ...ויהדות אם יעברנו נראה כעובר מצוה ועוקרה ויהרג ואל יעבור
  

  חידושי הרמב"ן מסכת שבת דף מט עמוד א 
מאי טעמא אביי אמר שלא יפיח בהם. פי' למאי הלכתא בעי' כאלישע וכי כל מי שאינו צדיק גמור כמותו לא יניח תפילין, אמר אביי 

ריז בהן היה שהרי נעשה לו נס גדול כזה, ורבא אמר שלא יישן לא לענין חסידותו אלא לענין זריזותו וזהירותו דאיהו אדם גדול וז
בהם אחת שינת קבע ואחת שינת ארעי, ואף על גב דבמס' סוכה איפליגו בהא מלתא תנאי, אדרבא דהוא בתרא סמכי' זהו כדעת 

גוף נקי למה נטלן ואי קשיא אלישע שהיה רבינו הגדול ז"ל שהשמיטן לאותן ברייתות שבפ' הישן ולא כתבן בהלכות תפילין, 
ה"מ לעבור על מצות לא תעשה אבל (סנהדרין ע"ד ב'),  מראשו והא בשעת שמד אפי' אערקתא דמסאנא יהרג ואל יעבור

ועוד שהן יכולין לבטל על כרחו שיניחוהו בבית , אם גזרו לבטל מצות עשה ודאי תבטל ואל יהרג דשב ואל תעשה שאני
או שהיה מוסר עצמו למיתה שלא לבטל מניחן שמא היה סבור שלא יראהו אדם  ואף על פי שהיה, האסורין וממילא תבטל

, שכל מצוה שהחזיקו בה מעליו מלכות שמים, ורשאי הוא בכך ואינו כמתחייב בנפשו אף על פי שאמרו יבטל ואל יהרג
יוצא ליסקל על שמלתי את בני מה לך  ר", ואמרו בהגדה בבישראל בשעת השמד נוטלין עליה שכר הרבה ועדיין מוחזקת בידם

 וכן מצינו בדניאל שמסר עצמו למיתה על התפלה שהיא מצות עשה דרבנן.מה לך יוצא ליצלב על שנטלתי את הלולב וכו', 
 

  ענין הסכנה  -תורת האדם שער המיחוש 
ולא מבעיא היכא דאתי גוי ובעי לעבורי לישראל אמצות, אלא אפי' להנאתו של מעביר אסור, דהא עצי אשירה להתרפאות בהם 

מעלה לבו טינא הנאת עצמו ופקוח נפש הוא ליכא דבעי לעבורי מילתא, וחולה להנאת עצמו ולרפואתו קעביד ואפ"ה אסור. וכן ה
רב כהנא תבעתיה ההיא מטרוניתא סלק לאיגרא ואפיל נפשיה מאיגרא לארעא, ור' (קידושין מ' א')  ואמרי'ואפ"ה אסור. 

וכולהו סכיני נפשייהו ומייתו גופייהו לקטלא, ואי ס"ד להנאת עצמו של גוי מותר היכי צדוק נמי תבעתיה ההיא מטרוניתא, 
ני נפשייהו, וכי חולה שיש בו סכנה ואמרו בקיאים לחלל עליו את השבת מדת חסידות היא לו שימנע עצמו מלחלל, אינו מסכ

כדאמרן (ירושלמי פ"ח ה"ה) הזריז משובח והנשאל מגונה והשואל שופך דמים, וכל שכן המונע עצמו שמתחייב  אלא שופך דמים
לגבי המן משום  'במרדכי דסיכן נפשיה וכל ישרנמי להנאה. ואשכחן  'ים אסור ואפעבירות חמורות הללו לעול 'גבנפשו. אלא ש"מ 

  עבדי המלך כורעים ומשתחוים להמן.וכל  'גדל המלך אחשורוש את המן וכת 'והתם להנאת עצמו ולכבודו הוא כד דנעבד הוה,
  

  ספר חסידים (מרגליות) סימן תשפז 
שמסתכן  פ”עי אם אדם מחמיר על עצמו בתפלה אהנה מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל ולא היה פוסק בשביל ההגמון הר

  . ללו וכן אמרו אפי' נחש כרוך על עקבו לא יפסיקשגזר המלך שלא יתפ פ”עשו בטוב עושה, כמו שעשה דניאל אבנפ
 

  ר"ן על הרי"ף מסכת שבת דף כב עמוד ב
דבשעת הגזרה אפי' אערקתא דמסאנא  :בן סורר עד הכא אלישע שהיה לו גוף נקי היאך נטלן מראשו והא קי"ל בפ' ומקשו

גזרו לבטל מצות עשה כיון שאינו עובר בידים [מותר] ועוד שהן (לא)  אבל ת"עבור וי"ל דה"מ לעבור על מצות ליהרג ואל י
היכי מסר נפשיה ומנח אם כן  ת"שיניחהו בבית האסורין ותיבטל מאליה הילכך תיבטל ואל יהרג וא כ"יכולין לבטלה ממנו ע

כיון שאינו מחויב בדבר נמצא מתחייב בנפשו יש לומר שאע"פ שאינו מחויב ליהרג על קיומיה אפ"ה רשאי למסור נפשו 
מה לך  ר"בבו נפשם עליה בשעת הגזרה מוחזקת בידם ומקבלין עליה שכר הרבה 'עליה ומקבל שכר שכל מצוה שמסרו ישר

  :שהיא דרבנן 'וכן מצינו בדניאל שמסר עצמו על התפי את בני מה לך יוצא ליצלב על שנטלתי את הלולב יוצא ליסקל על שמלת



  טמ בתש יהרג ואל יעבור במצוות עשה    בס"ד

www.swdaf.com  3 

 
  חידושי הריטב"א מסכת שבת דף מט עמוד א 

הגיע אצלו נטלם מראשו ואחזן בידו. יש מקשים והלא שעת השמד היה וקי"ל בסנהדרין (ע"ד ב') דאפי' אערקתא דמסאני כיון ש
ומסתברא דלא קשיא דהא מצות תפילין בחיוב תורה אינו אלא בשעה שמקבל יהרג ואל יעבור כל שכן על מצוה גדולה כזו, 

ומורינו , דות, וכיון שכן לא היה יכול למסור עצמו עליהם על שאר היוםעליו עול מלכות שמים, ולהניח כל היום הוא מדת חסי
הרב ז"ל היה אומר בשם רבינו הגדול ז"ל [ש]לא אמרו יהרג ואל יעבור אלא על ביטול מצות לא תעשה שהרי יש בידו 

, אותו שלא יעשהליהרג ולא יעשה, אבל על מצות עשה שאומרים לו שב ואל תעשה לא יהרג על זה שהרי הדבר בידו לכוף 
ודניאל שמסר עצמו על התפלה לפנים משורת והוה ליה באותה שעה כמו שאמרו (סנהדרין ע"ד ב') אסתר קרקע עולם היתה, 

  הארכתי בזה בס"ד. 'סנה, ובהדין היה עושה לפי שהיה הדור פרוץ ויפרצו לעבור בשאר מצוות לא תעשה, וטעם נכון הוא זה
  

  ספר מגן אבות (למאירי) ענין יט 
ועוד יש לי לומר וכן שנראה לי עקר שלא נאמר הנאת עצמן שרי, אלא במי שראוי לחלק בין הנאת עצמו לכוונת העברה …

גוי הבא לאנוסת ישראל כי ההיא (שם) דקטול אספסתא ושדי בנהרא וקטול אספסתא ושדי לחיותא. וכן ההיא  מתורתו, והיינו
דחנן חייטא דאמר ליה חד לגיון אכול נבלתה ואי לא קטילנא לך. וכן ההיא דאסתר אצל אחשורוש, וכן צלמו של נבוכדנצר וכן 

מגזם לחברו או ישראל בעצמו כשמסתכן מחמת החולי אינם בכלל, ההיא קוקי ורימונקי אבל כל שבישראל אצל חבירו כשהאחד 
שהכל בכלל העברה הוא, אחר שהם מצוום על קדושת השם מדכתי' ואהבת וגו'. וכן בערוה מקראי דנערה המאורסה, ושפ"ד מן 

א כונת העברה, הא הסברא, ואין לחלק בהם כלל בין להנאת עצמם בין לכונת העברת דתו שהרי שניהם בכלל הדת ואין הענין בל
כל שבגוי לישראל יש לחלק ביניהם בין כונת העברה להנאת עצמן. והדברים ברורים אלא שנשארה להרב מעט ראיה ממעשה 

ואמר הרב ז"ל דאיכא דרב כהנא האמור בראשון של קידושין (מ' א) דתבעתיה ההיא מטרוניתא וסלק לאיגרא ונפל ומית 
עבד שאין ראוי למסור עצמו למיתה לפמשה"ד והעושה כן עבירה גדולה בידו דכתי' /דליכא/ למימר דלפנים משורת הדין 
וכבוד הרב במקומו מונח, דכל שבקדוש השם אין עבירה בעשיית . (בראשית ט' ה'). אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש וגו'

התם עליהו גבורי כח עושי וכדאיתמר . לפנים משורת הדין אף על פי שאינו מחוייב בכך, אדרבה יש לו בכך שבח מרובה
שאמר מוטב שאמות מיתת עצמי ולא אעבור על דברי חבירי. וכן כמה גדולים וקדושים (עירובין כ"א א)  דברו, וכן בר"ע מצינו

  .שמסרו עצמם על קודשת /קדושת/ השם אשריהם ואשרי חלקם
  

  נימוקי יוסף מסכת סנהדרין דף יז עמוד ב 
קרקע עולם לפי שיכולין לכוף אותה על כך בע"כ ובכי הא אין לה למסור עצמה למיתה והא דאמרינן .... קרקע עולם היא

דאי לא שהרי אפשר שאפילו תמסור עצמה יכופו אותה לדבר עבירה ובכי האי גוונא שרי ואפילו בשלשה עבירות חמורות 
ך וליכא למימר דמשום למאן דאמר [שם] אל תקרי לבת אלא לבית דאשת איש היתה אמאי לא מסרה עצמה למיתה על כ

דלהנאת עצמו הוא שרי דבג' עבירות הללו לא שרי משום הנאת עצמן כדאמרינן גבי העלה לבו טינא לקמן אלא ודאי משום 
וה"ה לכל דבר שבידיהם להעביר בעל כרחנו שאין לנו למסור עצמנו למיתה בשב דקרקע עולם היא לא מסרה עצמה למיתה 

גבי אלישע בעל כנפים שנטל תפילין מראשו כשראה [שבת דף מט א]  כדאמרינן עת השמדואל תעשה כגון אסתר ואפילו בש
  :קסדור ושעת השמד היתה ואעפ"כ נטלם הוא לפי שהיה בידם להעביר

 
  נימוקי יוסף מסכת סנהדרין דף יח עמוד א 

וכל היכא דאמרי' יעבור ואל יהרג אין לו למסור עצמו למיתה על קדושת השם ואם מסר הרי זה מתחייב בנפשו אבל אם ...
פילו על מצוה קלה כדי שיראו הוא אדם גדול וחסיד ירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש השם ולמסור עצמו א

והיינו דאמרינן [פסחים דף נג ב] מה ראו חנניה מישאל ועזריה שהפילו את עצמן  העם וילמדו ליראה את השם לאהבו בכל לבם
לכבשן האש פירוש ולא השתחוו לצלם שהרי לאו ע"ז היתה אלא אנדרטי של מלכים לכבוד בעלמא אלא מתוך שהיו רובן טועין 

ה ע"ז היה קדוש השם במה שעשאו ואמרינן נמי במדרש מה לך יוצא ליסקל שמלתי את בני מה לך יוצא ליצלב וסבורים שהית
דמשמע שהיו מוסרין עצמן על קדושת השם לפנים משורת הדין דודאי לא היו מחוייבין בכך אפילו בשעת שנטלתי את הלולב 

  :י שהיתה השעה צריכה לכךהגזירה כיון שבידם להעביר ולבטלם אלא דאפ"ה היו נהרגין מפנ
  

  בית יוסף יורה דעה סימן קנז 
(שבת מט.)  מה טומניןואם תאמר היכי אמרינן הכא דאפילו אערקתא דמסאנא יהרג ואל יעבור והא אמרינן בפרק ב...

(כב:  תירץ הר"ן בפרק במה טומנין באלישע בעל כנפים שכשראהו קסדור אחד נטל תפילין מראשו והתם שעת השמד הוה
דלא אמרו יהרג ועל /ואל/ יעבור אלא לעבור על מצות לא תעשה אבל לא בגזרו לבטל מצות עשה כיון שאינו ד"ה ומקשו) 

ל ממנו על כרחו שיניחנו בבית האסורים ותבטל מאליה הילכך תבטל ואל יהרג עכ"ל וכן עובר בידים ועוד שהם יכולים לבט
  (יז:):כתב נמוקי יוסף בסוף פרק בן סורר ומורה 

ובדברי (סי' ג)  הוא בדברי סמ"ק. ומ"ש רבינו על שאר עבירות שאם הוא בצינעא אם ירצה להחמיר על עצמו וליהרג רשאי
וכ"כ (סנהדרין פ"ג סוף ה"ה)  והביא ראיה מהירושלמי(סי' ט)  "כ הרא"ש בפרק אין מעמידיןוכ(שם)  הר"ן בפרק במה טומנין

ודלא . אלא שכתב דהיינו כשהגוי מתכוין להעבירו אבל להנאתו נקרא חובל בעצמו(ני"ח ח"ג קסה ע"ד)  רבינו ירוחם
(שער  הרמב"ן בספר תורת האדםודברי . כהרמב"ם ז"ל שכתב בפ"ה מהלכות יסודי התורה (ה"ד) שהוא מתחייב בנפשו

. ונמוקי יוסף בסוף פרק בן סורר ומורה (יח.) כתב כדברי הרמב"ם ז"ל ומכל נוטים לדברי הרמב"ם ז"להסכנה ד"ה ולענין ע"א) 
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מקום כתב שאם הוא אדם גדול חסיד וירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו אפילו על מצוה 
או העם ליראה השם ולאהבו בכל לבם והיינו דאמרינן (פסחים נג:) מה ראו חנניה מישאל ועזריה שהפילו את עצמן קלה כדי שיר

לכבשן האש פירוש ולא השתחוו לצלם והרי לאו עבודה זרה היתה אלא אנדרטי של מלכים לכבוד בעלמא אלא מתוך שהיו רובן 
א) מה לך יוצא ליסקל שמלתי  באמרינן נמי במדרש (ויק"ר פל"עשו. וטועין וסבורים שהיתה עבודה זרה היה קידוש השם במה ש

דודאי לא היו  דמשמע שהיו מוסרין עצמם על קדושת השם לפנים משורת הדיןאת בני מה לך יוצא ליצלב שנטלתי את הלולב 
  : בשהיתה השעה צריכה לכךבשעת השמד כיון שבידן להעביר ולבטלם אלא דאפילו הכי היו נהרגין מפני  'מחוייבין בכך אפי

  
  שולחן ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קנז 

שיעבור עליהם או (ב)  אם אומרים לו לאדם, חוץ מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכות דמים, א] כל העבירות שבתורה(א) 
מכוין (ג)  אם העובד כוכבים, ב רשאי, א ואם ירצה להחמיר על עצמו וליהרג. ג] אם הוא בצנעה יעבור ואל יהרג, ב] יהרג

שפ"ז). הגה: ד] ואם יוכל להציל עצמו בכל אשר לו, צריך ליתן הכל ג ולא יעבור (ד) לא תעשה. (ר"ן פרק לולב הגזול ורשב"א וראב"ד וריב"ש סימן  .להעבירו על דת
על זה. (מהרי"ו סימן קנ"ו  ה] <א> ובמקום שאמרו: כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפס באותו עון, מכל מקום בדבר שיש חשש סכנה אין צריך (ה) להוציא ממונו

כוין להעבירו על (ו) ואם הוא בפרהסיא, ו] דהיינו ד (ז) בפני עשרה מישראל, חייב ליהרג ולא יעבור ז] אם העובד כוכבים מ /קנ"ז/).
(ט] על  ו ואם הוא שעת הגזירהאבל אם אינו מכוין אלא להנאתו, יעבור ולא יהרג. <ג>  (ח] <ב> אפילו על ה ערקתא דמסאנא) (ב"י). דת

עבירו במצות לא ודוקא אם רוצים לההגה: (ט) י]  .יהרג ואל יעבור(ח)  (פירוש רצועת המנעל) אפילו אערקתא דמסאנאז  ישראל לבדם), (ב"י בשם נ"י),
מיהו אם השעה צריכה לכך, ורוצה (ר"ן פרק במה טומנין ונ"י פרק סורר ומורה).  שלא לקיים מצות עשה, אין צריך לקיימו ושיהרג<ד> אבל אם גזרו גזרה תעשה, 

   (מהרי"ק שורש פ"ח /קל"ז/ בשם הר"ן). ליהרג ולקיימו, הרשות בידו
  

  ש"ך יורה דעה סימן קנז ס"ק א 
 נ"כדעת הב"י ווהב"ח פסק כהרמב"ם דכל מי שדינו לעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר ה"ז מתחייב בנפשו וכן  -רשאי  א

דעת הרמב"ן בס' תורת האדם ומביאו הר"ן פ' יה"כ ובהג"א ממהרי"ח רפ"ק דכתובות כתבו אם רוצה להחמיר על עצמו 
וליהרג היכא דקי"ל יעבור ואל יהרג צ"ע אי שרי או לא ע"כ וכתב בת"ה סי' קצ"ט והיה נראה דבפלוגתא דרבוותא אזלינן 

נן בעלמא ספק נפשות להקל אמנם י"ל הכא דלענין קדוש השם שלא הקפידה התורה לקולא באיסור סכנת נפשות כדאמרי
על איבוד נפשות מישראל לא ילפינן לה משאר ספיקות דלית בהו משום קידוש השם ונראה דלפי הענין ושרואין אנו כוונתו 

מוד בנסיון קדושים גמורים מורין לו עכ"ל, וכתוב בהגהת סמ"ק סי' ג' דאותן קדושים ששחטו עצמן שלא סמכו דעתם לע
  :שיש חולקים שאינו יכול להרוג את עצמו ע"ש שהאריךהם וראיה משאול ומביאו ב"ח וכ"כ בב"ה בשם א"ח מיהו כ' הא"ח 

  
  ן קנז ס"ק י ביאור הגר"א יורה דעה סימ

דהרי אלישע בעל כנפים נטלן מראשו והטעם דהרי יכולין להעבירו בע"כ שיטלוהו מראשו ויושיבוהו בבית  ודוקא כו'. [י]
והקשה שם הר"ן היאך מסר עצמו אלישע בתחלה וז"ש בסנהדרין שם קרקע עולם היא ור"ל שיכולין לכוף אותה בע"כ  האסורין

הנך שכ' לעיל במדרש ש"ט מה לך כו' ותי' דרשאי להחמיר על עצמו למסור במקום שא"צ  וכן דניאל בשביל התפלה וכן כל
כמש"ל וכ"כ נ"י בסנהדרין שם על מש"ש דקרקע עולם כו' כנ"ל וכתב דאסור למסור עצמו במקום שא"צ והא דאלישע בעל 

וכ"כ בד"מ משמו וז"ש כאן מיהו כנפים וכן חנניה מישאל ועזריה ומדרש ש"ט הנ"ל היינו מפני שהיתה השעה צריכה לכך 
 :אם כו' וצ"ע שהרי בש"ע פסק שלא כדברי נ"י כמש"ל ואם ירצה כו' ולא הגיה שם כלום ודא ודא אחת היא

 
  דניאל פרק ו פסוק יא  מלבי"ם

למה מסר דניאל א"ע למיתה בשביל התפלה, וחי בהם כתיב, ומן הדין אינו מחויב למסור נפש רק על יב)  -השאלות (יא  (יא)
ע"א וג"ע וש"ד, בפרט שהיה יכול להתפלל בלחש שלא ירגיש אדם בו ורחמנא לבא בעי, ועכ"פ בחדר חשוך מוסגר 

?, ומז"ש כל קבל די הוה ומלשון הכתוב מבואר שלא נשמר כלל, וכי לא ידע כי בנפשו הואשהחלונות אין מעכבים התפלה, 
ודניאל אף שידע שנרשם הכתב, נכנס לביתו וחלונות פתוחים לו בעלייתו  עבד מקדמת דנא, והלא היום כפשע בינו ובין המות?:

באר שאף שדניאל , ל עומת שהיה עושה לפני זאתנגד ירושלם, ושלש פעמים ביום כרע על ברכיו והתפלל והודה לפני אלהיו כ
ידע מגזירה זאת, לא בטל תפלותיו ג' פעמים ביום ולא התחבא להתפלל בבית אחר שלא ידעו היכן הוא, או בביתו במקום 

מוצנע, רק נכנס לביתו ועלה אל העליה שהיו חלונותיה פתוחים לצד דרום שהוא לצד ירושלים, והתפלל בכריעה, בענין שכל 
שכנים יכלו לראות דרך החלונות הפתוחים שהוא כורע על ברכיו ומתפלל, אולם למה עשה כן, והלא לא היה מחוייב ה

בפרט לדעת הרמב"ן שתפלה דרבנן, והמלך לא נתכוין להעביר על דת, ולמה הכניס את עצמו , למסור נפשו בעבור מ"ע
המלך לא היה להעביר על דת, ולמנוע שום אדם מעשות חובתו , ר"ל שדת כל קבל די הוה עביד מן קדמת דנה מפרש, בסכנה זו

המצווה עליו מאת ה', וטעם הגזרה לא היה רק שמי שירצה לבקש בקשה חדשה פרטית יבקשנה מן המלך והוא יעשה בקשתו, 
עניני וא"צ לבקש מאלהים ואדם, אבל אין בכלל זה התפלה התמידית שאינו מבקש בקשה חדשה רק מודה לה' ומשבח ומתפלל 

הכלל, כמו על החיים ועל סליחת עון וכדומה, שאין זה ענין אל המלך כלל, זה לא היה בכלל הדת לפי התכלית שניתן הדת הזה 
וז"ש אחר שנודע לכל שדניאל מתפלל תפלה כזאת בכל יום שלשה שהיה ענינו להגיד שהמלך מוכן למלאות בקשת כל שואל, 

הר מן המלך שלא כיון לזה כלל לבטל מצוה ולהעביר איש ממצות אלהיו ובהגזרה פעמים תמיד מצד דתו, ועל זה אינו מוז
והבדל גדול יש בין מתפלל ובין מבקש, , מצלא ומודה כתוב די לא יבעא בעו, דהיינו שלא לבקש בקשה, ובדניאל כתוב

ו כלל בכלל שהתפלה לא תהיה רק לאלהים, ולא נמצא מאדם לאדם בשום מקום ששופך נפשו להשם לבד, וזה אינ
:אהפקודה, ועל זה בטח דניאל ולא התיר
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