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  תפילה על חולה סופני שימות
שלא תהיה : )ל"ר יהודה ז"לרבינו יצחק במה( בפענח רזא .ַאל ָנא ְתִהי ַּכֵּמת ֲאֶׁשר ְּבֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו ַוֵּיָאֵכל ֲחִצי ְבָׂשרֹו ] יב, יב ויקרא [

אל נא : )וינאולרבינו יעקב מ(ובפשטים ופירושים  .והכל מבקשים עליו רחמים שימות, כוולד היוצא מחוסר אבר ובעל מום מרחם אמו
    .כבעל מום שמבקשין עליו שימות, תהי כמת

äìàù:  שימותעל חולה סופני המתייסר האם מותר לבקש רחמים.

  הכל מבקשים על בעל מום שימות
בית אב [ האחרונים וביאה ל"הנורבי יעקב מווינא הפענח רזא מדברי 

חבצלת  ).פח, ז"ל, חלק טז(ת משנה הלכות "שו, )רעט ,ה, יודלביץ(

שהרי . ראיה לנידון שאלתנו ]ועוד, כאן) קרליבך(השרון 

שהכל מבקשים רחמים על  כעובדא ידועה והביא

אולם  .שימותועל בעל מום הנולד מחוסר אבר 

ומקור ההיתר לבקש עליו מהראוי לברר את טעם 

 .שימות
  על פצוע דכא שימותלהתענות  

, אדא בר אהבהעובדא דרב האחרונים עוד הביאו 

, שנולד לו תינוק מהול, מסופר בקצרה) א ,קלהשבת ( תלמוד בבלישב

, וסירבו ]י"רש ,בשבת[= ים שיטיפו לו דם בריתהלותליסר מהביאו לפני 

 )ב"סוף ה, ט"שבת פי(אולם בירושלמי  .כרות שפכהוהטיף בעצמו ונעשה 

 רבי אדא בר אהבה איתיליד ליה חד בר :מובא הסיפור בשינוי מעט

רבי  ,]מת, כשמשמש בו להטיף דם ברית[ כו מימסמיס ביה מית , ]נולד לו בן[=

מרין ארבנן דקיסרין  .ונתענה עליו ומת ,אבין אמר נעשה פצוע דכא

 – .והובא ברבינו חננאל בסוגיא. ונתענה ומת ,כרות שפכה נעשה

 כתיב ובתורה ,הוא מות בר אמאיתמה  )פח, טז(ת משנה הלכות "ובשו

 מיתה חייב שיהא אבל .בגיורת ומותר ,'ה בקהל יבוא לאוע דכה פצ

 שלא בממזר דכתיב הא כעין מכאן שנדייק לא אם. שמענו לא

 נמי והכי .יוליד שלא ימות אלא ,הזה הילד את קיים עליו יתפללו

 ,כמתים חשובין' ד וכעין ,כמת חשוב הוא הרי הולדה בר דאינו כיון

– .שימות עליו להתפלל כתיב לא שם וגם ,ע"וצ

שהרי מה דמיון יש לממזר , תמוהיםוהדברים 

לפצוע , אם יחיה ירבה פסולי חיתוןו, שבא מחטא

ואף אינו ראוי . שמן השמים גרמו לו, דכא

בר עדיין צריכים אנו למצוא טעם דסוף  .להוליד

  .לדברי הירושלמי

  לל על החולה שיחיה או שימותפבקור חולים כדי להת
: )ג, שלה ,ד"יו( ערוך השולחןהכיסוד לדין זה כתב 

עיקר מצות ביקור חולים הוא לעיין בצרכי החולה ולעשות לו מה 

בי בתלמיד אחד מתלמידי רמעשה  )א ,מ( כדאיתא בנדרים ,שצריך

וכל המבקר  .ש"ע ',וכו לבקרו בי עקיבאונכנס ר' שחלה וכו עקיבא

וכל שאינו מבקר  ,שמתפלל עליו שיחיה ,את החולה גורם לו שיחיה

דלפעמים יש לבקש  ,לא שיחיה ולא שימות ,אין מבקש עליו רחמים

 ,ואי אפשר לו שיחיה ,כגון שיש לו יסורים הרבה בחליו ,רחמים שימות

  שבתזמני כניסת ויציאת ה

  ת"ר ש"מוצ נ"הדה 

  8:50 8:19 7:15 ב"ב

 8:53 8:17 7:00 ירושלים
    

 ב"י בטבת תשע"ע ח"ל נלב"זצ אברהם צביק רבי "ווייס בן הגה  משה יעקבצ מרן רבי "ר הגה"נ הטהורה של מורנו ורבינו עט"לע

 éúëìä àùåðêúìòäá úùøôì  

  א"שליט éòùé ÷çöé 'ñééåå משיעוריו של הגאון רבי
  בני ברק – נוה אחיעזרד "גאב

 
  

 ולא להלכה למעשה, נכתבו להגדיל תורה ולהאדירההדברים 
 

  בהעלתך רשת לפ  חידה
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כיון דחזאי כמה זימני ', אמתיה דרבי וכו[ )א, כתובות קד( כמעשה דרבי

יהי : אמרה, וחלץ תפילין ומנח להו וקמצטער, דעייל לבית הכסא

ולא הוו שתקי רבנן מלמיבעי . רצון שיכופו עליונים את התחתונים

 אישתיקו מרחמי ונח, ]לארעא[שקלה כוזא שדייא מאיגרא , רחמי

: מה שאמרו שם בגמרא, ן"לדעת הר – .)שםנדרים ן "ר( .]נפשיה דרבי

אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ' וכו וכל שאין מבקר את החולה

ימות פירושו שאפילו הנאה קטנה של תפילה לחולה ש .ולא שימות

הרי שחולה שמצטער  –. אינו עושה, יש לו הנאה במיתתוחולה ש

  . צריך לבקש רחמים עליו שימות, ואי אפשר לו שיחיה, הרבה בחליו

  ן"הפוסקים לא הביאו את הר
העיר שהפוסקים השמיטו את  )ה ,רמת רחל -ה(ת ציץ אליעזר "שוב

על חולה שמחלתו אנושה שאין לו ן שמותר להתפלל "שיטת הר

התנא באבות  על אף שאמר, שימות ,ומתפתל ביסוריו ,מנוס ממנה

יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי : )זי, ד(

הגופיים  בכל זאת עדיף שיגאל החולה מיסוריו. העולם הבא

  ].ז בבועז, חא יומ רת ישראלמלבד בתפא[ .הנוראים
  דחיית הראיה מעובדא דרבינו הקדוש 

גם שהרי , מוכח איפכאהרי ממעשה דרבי ש, בציץ אליעזרעוד תמה 

לא הוו שתקי , שיחדלו מלהתפלל דרבי רמזה לרבנן אחרי שאמתיה

שגם כשהחולה מתפתל  ,מרבנן להיפךומוכח . רבנן מלמיבעי רחמי

אין להפסיק , ביסורים נוראים ואין תקנה לרפואה בדרך הטבע

, שאסור להתפלל שימות ל שכןומכ .מלבקש על החולה רחמי שמים

, רת הכוזאשהרי לא פסקו רבנן מתפילתן אלא מפני שנבהלו משבי

אם לא שנאמר שאלה ואלה דברי  .מבואר בשיטה מקובצת שםכ

מותר להם להתפלל  ,שאינם תלמידי החולהדמי , אלקים חיים

, ים בכיבודווהמצוובניו  ותלמידי החולה, אמתיה דרביכמו , שימות

דרבינו הקדוש  ,ועוד זאת יש לומר-  .עליהם להמשיך בבקשת רחמים

ואז טוב לו  ,שמרוב קדושתו תיקן בעולמו כל מה שהיה צריך ,שאני

כמפורסם  ,לם הזהמכל חיי עו לם הבאשעה אחת של קורת רוח בעו

יתכן ש ,שאר כל אדםה שאין כן מ, ם בצואתו לבנו"דברי הרמבב

 . השלים נפשושעדיין לא 
 דברי השאילתות שביקור חולים הוא כדי שיתפלל עליו

רבי של ) נדרים' ל מגמ"הנ( המעשהמביא את  )ב/צג, אחרי(שאילתות ב

ודברי רב כהנא בעניין ביקור חולים , ביקורו אצל תלמידוועקיבא 

בנוסח מבואר יותר , המובאים בגמרא נדרים לפני כן, אצל רב חלבו

דמי כמאן דיהיב  ,דכל מאן דמשאיל בקצירא: וזה לשונו, ובשינויים

כי הא דרבי חלבו  .]שנתן לו חייםכל המבקר את החולה דומה כמי [= ליה חיי

ומכריז . ]רבי חלבו חלה ולא היה איש שביקרו[= ולית איניש דשאיל ביה ,חלש

רבי , הכריז רב כהנא[= חלבו חלש ולא בעי לשיולי ביה איניש' ר ,רב כהנא

' ולא כך היה מעשה בתלמידו של ר ,]ואיש אינו רוצה לבקרו, חלבו חלה

כיון שראה  ,עקיבא ובקרו' נס רונכ ,שחלה ונטה למות ,עקיבה

לאלתר אחימת ליה  ,אמר חשוב כולי האי ,]שרבי עקיבא מבקרו[= פונדקו

' וכי הדר ואתא ר .]בו הלו חמין וטיפל מהמיד חימ[= וטרחת ביה ,חמין

מיד נכנס  .]ראה שהתרפא, הגיע רבי עקיבאחזר ווכש[= חזייה דאיתפח ,עקיבא

דכד  .כל שאינו מבקר החולה כאילו נוטל נשמתו ,עקיבא ודרש' ר

שכיון שהולך [= בעי עליה רחמי דלימות ,אזיל ומשאיל וחזייא צעריה

 ]סבר, ל"צ[כבר  ,אמאי טעמ ,]ומבקרו ורואה צערו מבקש עליו רחמים שימות

שחושב  מכיון[= הילכך לא בעי עליה רחמי ,השתא מיתפח ומכסיפנא

  . ]לכן אינו מבקש עליו רחמים, שאם יבריא אתבייש

  המפרש שהשאילתות סובר גם כן שמתפלל שחולה מתייסר ימות

, שאילת שלוםבי ברלין "יין למה שכתב הגרצ) ב, שם( ובציץ אליעזר

כדי  בדבריוצריך להגיה ו, בסיום דברי השאילתות חיסרון הניכרשיש 

 שפעמים שצריך לבקש רחמים, ל"הנ ן"על דרך הרוכוונתו , ובנושי

והגאון  .כגון שמצטער החולה הרבה, שימות שיחיה ופעמים יבקש

ביאר ו, הללו בעל השאילתות רוצה ליתן טעם לשתי הנושאים

אבל היה עדיין קשה לבעל . שרואה צערוכ, שמבקש עליו שימות

והרי אף , מדוע כל שאינו מבקרו כאילו נוטל נשמתו, השאילתות

מכל מקום  ,אינו רואה בצערו אינו מתפלל עליו שימותש מאחרש

דאותו , לכן פירש בעל השאילתות. מדוע אינו מתפלל עליו שיחיה

, ואין צריך תפלה, שאינו מבקר סבור אולי כבר נתרפא החולה

גם לפירושו  –. לכן אינו מתפלל עליו, ויתבייש שהתפלל חנם

לל עליו ן שכשמצטער הרבה צריך להתפ"השאילתות דעתו כהר

 .שימות
 המפרש שהשאילתות סובר גם כן שמתפלל

מביא  )שםשאילתות  ,ב"להנצי( העמק שאלהבוהציץ אליעזר מביא ש

וכי [ ,רחמי הדכד אזיל ומשאיל וחזי בצעריה בעי עלי: י"כתסחת נו

מתפח ] סבר[ אי טעמאמ ,דלימות ]בעי רחמי עליה ,לא משאיל ליה

הוא מתבייש שומפרש  .ותו לא בעי רחמי עליה ,ומכסיפנא מיניה

 ,שהחזיקו למיואש ,ממנו על שלא נכנס אליו בהשתדלות להחיותו

שרב הונא בריה ) א, יז(וכמו שאמרו בראש השנה  .י כעת הוא חיוהר

ואמר , נוטה למותוראהו , ונכנס רב פפא לבקרו, דרב יהושע חלה

. ש רב פפא לראותווהתביי, ולבסוף התרפא, שיכינו עבורו תכריכין

 ,שימותעליו מבקש  ום כךומש ,ומיכסיף לנפשיה אם ישוב לעלומיו

ז הרי אין כל גילוי מדברי "ולפי -  ,ש"ע, והרי הוא נוטל נשמתו

 . ן"השאילתות שיסבור כדעת הר
 מעובדא דרב הונא יתכן להביא ראיה שיש להתפלל

של  את העובדא )שם( העמק שאלהב ב"נצילפי מה שפירש האולם 

צביתו ליה 'אמר רב פפא ש, ל"ורב פפא הנ בריה דרב יהושערב הונא 

דבאמת אסור  ,כי כבר נתייאש ממנו ,סבר למהר מיתתוכי  'זוודתא

אלא  ,)א(כדתניא באבל רבתי  ,להתעסק בצרכי המת עד שלא ימות

לא יחיה ויותר שהרי  ,רמז להם שיבקשו על מיתתוכך כדי ל אמרש

ופירושו  .לבסוףולכן התבייש ממנו , טוב למהר מותו משיצטער

אם כן יש ראיה מעובדא דרב  –. ל"הנ ן"על יסוד דברי הר מבוסס

ולם הציץ א -  .ן שצריך להתפלל על המצטער שימות"פפא לשיטת הר

דהכנת תכריכין עושין אפילו , אליעזר דוחה את פירוש הנציב

 .)ג, ד שלט"יומוזכר בבאר הגולה ( ן"להרמבורת האדם כדאיתא בת ,לבריאים

הביאו ( ח"כדכותב הב ,וגם כל שלא בפני החולה מותר לו כל ההכנות

והעיר על כך העמק  .)ב(תחי תשובה ופ )ג(ר היטב ובא )ו, שלט(ך "ש

ואם כן אין לראות  .שם שנדפסוי "יו מכתשאלה בעצמו בהוספות

  .באמירת רב פפא רמז שיתפללו עליו שימות

  ן ראיה כלל מהשאילתות המדוייקות נראה שאי
מופיע נוסח מתוקן של , )שאילתא קי(בשאילתות מהדורת מירסקי 

מיד : וזה לשונו, ומסקנת רבי עקיבא מבוארת, ל"הנ השאילתות

החולה כאילו נוטל ] את[כל שאינו מבקר  ,עקיבא ודרש' נכנס ר

, בעי עליה רחמיו[ ,צעריהבדכד אזיל ומשאיל וחזייא  .]ממנו[ נשמתו

, וכי לא אזיל ומשאיל ביה. ]מבקש עליו רחמים, ורואה בצערו שכשהולך לבקרו[=

אדרבה , וכשאינו הולך לבקרו[= דלימותרחמי  ]בליביה[בעי עליה ] אדרבה

 השתא מיתפח ומכסיפנא ברס ,אמאי טעמ ,]רחמים שימות בלבו מבקש עליו

כאשר יתרפא , שחושב[=  .]דליחיי[ הילכך לא בעי עליה רחמיו ,]מיניה[

נראה מדברי  – ].ולכן אינו מבקש עליו רחמים שיתרפא, ממנואתבייש 

שהמבקר את החולה מתעורר בראיית יסוריו לבקש , השאילתות

ואולי [אדרבה מתפלל בלבו , אבל מי שאינו מבקר. רחמים לרפואתו

כדי שלא יתרפא ויתבייש ממנו , שלא יתרפא] כוונתו רק שמקווה

אם כן אין כאן להוציא מכאן שמותר להתפלל  –]. על שלא ביקרו[
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ה א י דא  וג א  ב א ט ל  מז
  ד"הננו בזאת לשגר ברכותינו המאליפות למתפללי ביהמ

  א"שליט יהודה קאהן 'ח ר"הרה
  מ"אירוסי הבת בשעטולרגל שמחת 

  

  א"שליט רסרפחיים  'ר ג"הרה

   י"אליהו יוסף נ' ו הבנבל בר מצוההלרגל שמחת 

  א"שליט חיים אייכנבוים 'ח ר"הרה

  ט"הולדת הבן במזלרגל שמחת 
  
  

  ח רוב נחת דקדושה "ומכל יוצ ולראות ממנ ויהי רצון שיזכ
  .ר"אכי, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

  

  ההנהלה                        ד"מתפללי ולומדי ביהמ
  

אלא קביעת עובדא שכך ינהג מי שאינו , על החולה שמצטער שימות

ולהפך מובא כאן שהמבקר אף כשרואה את צער החולה . מבקר

  . ויסוריו מתעורר לבקש על רפואתו

 עד הגסיסהשימות להתפלל מתיר ה 
מביא  )יד ההער, ט, א, א, י גרינוואלד"מהגרי(בספר כל בו על הלכות אבילות 

סובלת יסורים באשה השנשאל  ,)ד נ"יו, א, י'ח פלאג"מהגר(חקקי לב בשם 

ומבקשת מבעלה להתפלל , והרופאים אומרים אין תקוה ,נוראים

ומסיים דכל זה , ל"הנן "והביא דברי הר, שתמות כי קשה לה הסבל

כמו שכתב  ,שתמות אבל אם הוא גוסס אין להתפלל, טרם הגסיסה

 – .ל"עליו בשעת יציאת נשמה עכ שאין לצעוק )רלד(בספר חסידים 

התיר למעשה בפשיטות י 'פלאג ח"רהגנראה מדברי הכל בו ש

לבעלה של החולה שיתפלל אף ו, להתפלל על חולה כזה שימות

 . ן"ולזה הוא שהביא דברי הר, שהרי על כך הוא שנשאל, כזאת
 י'ח פלאג"שאלת הגרנידון 

שהנדון בחקקי לב הוא , תמה על הכל בו )ה, שם(בציץ אליעזר אולם 

רבות  ביסורים הממושכים של החולה וההשתדלויותה מיוחד במקר

מרוב וכשהכביד עליה חוליה ביותר , שנים על שנים בתפלות ורופאים

כי טוב מותה מחייה כדי לנוח  ,שימיתנה' צערה היתה מתפללת לה

ותמיד כל הימים היו  ,בניה היו מפייסים אותהבעלה וו, מצרותיה

רבות אולי תעלה ארוכה מביאים לה רופאים רבים ותרופות 

ושוכרין לה משרתת כדי לשרת אותה כדי שלא תצטער  ,למחלתה

מתחננת לבעלה ובניה שהמה יבקשו רחמים על היא ו .בשום דבר

ובעלה ובניה מרוב חיבה ואהבה היותה צדקת וחסידה אינן , ככה

ח שילמדו בעדה לרפואתה "ואדרבה הם מבקשים ת, לה שומעין

אם יש ונשאל . ומרבים בצדקות ופדיון וכפרות ושמן למאור לרפואתה

, או לא ,חשש איסור לבקש רחמים עליה שתמות כדי שתנוח נפשה

  .ואם בעלה ובניה יוכלו לבקש רחמים שלא תמות ולא ישגיחו לה
 להתפללצדד להתיר מהתייאשו  רופאיםהיסורים קשים שבסובל 
איסור גמור לבקש  שישס ופוסקים "מש הוכיח באריכותועל זה 

ש על "וכ, אפילו יהיה אויבו ומבקש רעתו ,רחמים על אחר שימות

, ל"ביא עובדא דרבי הנמבקשת ההחולה ואם  .אשתו שהיא כגופו

יש ללמוד ולכן , למיד חכםכתדרבי ה אמתי החשיבו אתשמציין ו

 .שמותר לבקש רחמים על החולה שמצטער הרבה שימות ,ממנה

כל כך את אפשר דרבנן לא חזו , דבריהל ה שרבנן לא השגיחו עמו

ולא , שתיק תלמודא נראה שהסכימו לדעתהדדמ .הצער של רבי

חולה האם ש מסקנתוולכן  .לדעת רבנן שהמשיכו להתפלל לרפואתו

 ום ומרים מבקש מאחרים שיתפללו עלייש לה יסורין קשיו שעצמ

 . ל"בנדרים הנ ן"דברי הרגם את הביא ו, בודאי מותר גמור ,מותיש
 מותיש המשפחה אסורים להתפללבני 

בעלה ש, לעשות פשר דברולכן מציע , להתיר בפשיטותאך נמנע 

לא ושתמות לא , ובניה וקרוביה לא יעשו שום בקשה ותפלה

אחד מני אלף שיבקשו  מחשש, אלא יהיו בשב ואל תעשו ,שתחיה

אף  ,ובפרט לבעלה .לקרב מיתתה כדי להנצל ממנה ומטירחא דידה

הישר והטוב בעיני אלקים הוא לבל  ,ח כשר וירא שמים"שהוא ת

, ומאמתיה דרבי יש לחלק .יעשו תפלה ובקשה בעדה כדי שתמות

בודאי בפה מלא  ,י"שאם אמרו אנחנו כחמורים ולא כחמורו של רפב

אם יהיו  ,ואולם אחרים שהם זרים .ל דאין אנחנו כאמתיה דרבי"י

ם והכל לש ,הרשות בידם ,מתפללים עליה כדי שתמות ותנוח נפשה

גוסס אין מקום חולה אם הש, עוד מוסיף החקקי לב -  .מיםש

שאין לצעוק עליו בשעת  )רלד(החסידים ' ש בס"כמ ,להתפלל עליו

בתנאים ותנאי אלא , הרי שלא התיר החקקי לב -  .יציאת נשמה

טהרת הכוונה הברורה לשם שמים בלבד בלי שום פניה של תנאים 

המרים והממושכים  ומתוך הדגשה בולטת על היסורים ,כלל ועיקר

ועל תחנוניה של החולה בעצמה שיתפללו  ,של החולה אשר בנידונו

בדיעבד אם יהיו מתפללים עליה כדי ואז מתיר . עבורה שתמות

לאחרים שאין להם וכל זה רק . שתמות ותנוח נפשה הרשות בידם

אבל בשום פנים אין לבעל או לבנים או לקרובים , שום נגיעה

  .ה כזאת שימותלהתפלל על החולה תפל

   להתפלל על החולה שימותהאוסר 

ד "להגרח( ספר ישרי לבהביא מ) יג ,אבן יעקב - מט  ,ז( ת ציץ אליעזר"שווב

חולה שמצטער : ל"וז, כ לאיסורא"שהעלה ג )ז, ד ח"חיו, בעל נדיב לב, חזן

ומדיבות אך  אשר הקיפוהו צרות רעות ורבות מכלות עינים ,הרבה

אי מותר להתפלל עליו , בשרו עליו יכאב וטוב מותו מחייו חיי צער

א "ד ע"לכאורה נראה מההיא דאמתא דרבי פרק הנושא ק, שימות

ל דשאני התם דתחתונים מבקשים את רבי ומעכבים "וי, שמותר

כ לכפרת "וגם דצדיק גמור כמוהו לא היה צריך ליסורים כ, מיתתו

עלמא מי זה יערב על לבו לגשת בהדי כבשי אבל באיניש ד, אשמות

  .ל"עכ ,דרחמנא

 אך לא לקרוב הציץ אליעזר להתיר רק במקרים קשיםהכרעת 
בעל חקקי לב שנדמה שהוא היחידי אף : מסקנת הציץ אליעזר

לא התיר להתפלל שימות כי אם לאחרים שאין , ן"ד הר"להתיר ע

רק אחרי ו, להם שום קורבה ושום טירדא וטירחא מסביב לחולה

עצמו מבקש  יסורים מרים וריבוי רופאים ותרופות וכשהחולה

לא לבעל ולא לבנים ולא לקרובים ולא לכל אלה שיש ו. שיתפללו

כל שהם מותרים ל, להם איזה הטרדה מסביב למחלתו של החולה

לא להתפלל לא לצד זה ולא לצד זה , היותר להיות בשב ואל תעשה

ד מקום עיון ככל "ומוסף על זה יש לפענ, הטוב בעיניו יעשה' וד

אשר כאמור , ם יסוד היתר כזה גם לאחריםאשר הערנו לעיל גם בעצ

ע ונושאי "לא מצינו שמוזכר להלכה מיסוד זה לא בטור ולא בשו

  .כליהם

  חייו להציך אף כשמותר להתפלל חייבים לאז אויערב"הגרשדעת  
 )כד, צא ,א(ת מנחת שלמה "שול ב"ך זצאז אויערב"מדברי הגרשגם 

מצד ההלכה מצוה  ,החולה מצטער הרבהששבמקרים קשים  נראה

א והובא גם "ע' ן בנדרים דף מ"ש הר"וכמו, לבקש עליו שימות

' גם באותה שעה שמבקש ומתפלל לדשכמובן לא א .בפוסקים

להתעסק בהצלתו ולחלל עליו את השבת חייב , שהחולה ימות

פ "לבאר ע )א, מ עג"חו(ש באגרות משה "מעיין ו .אפילו כמה פעמים

משמע ו .ל"רח, ן איזה טיפול תרופתי מותר לתת לחולה כזה"הר

  .תמדבריו שאין דעתו נוטה להתיר להתפלל על חולה כזה שימו
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 .)א, סה( קריב כותחא לא תנאי אי אמרה לי ֵאם אמר אביי)= 75( פתרון חידת הדף היומי

 )ב, ב וכן לעיל כט, כגון שבת סו(ס "אביי האומר בהרבה מקומות בש

, "אי אמרה לי ֵאם"אמר כאן משפט דומה , "אמרה לי ֵאם"

 ".ם אמרה לי ֵאםאִ "דהיינו 
את  הקִרבנתנאל בן צוער נשיא יששכר  הקריבביום השני  = נשא' פתרון החידה לפ

  .)יט- יח, ז( 'קרבנו וגו

, בלשון עבר פעמיים "הקריב"ביום השני מופיעה המילה 

ם אלא שפע', את קרבנו וגו הקִרב, נתנאל בן צוער הקריב

שהיא האות ' יהראשונה כתוב הקריב בכתיב מלא עם האות 

שהוא השבט , ששכרישל המילה ) דהיינו ראש(הראשונה 

" הקרב"ובפעם השניה כתוב , שנשיאו הקריב ביום השני

' ועי. ל"שהיא ראש השבט כנ' בכתיב חסר ללא האות י

  .י הטעם בזה"בפירש
  למחברכל הזכויות שמורות ©                      
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íéîåçðú ñåë 
òîì" ëéáø ïåàâä ïåéçåà óñåé èéìù"à 

øä åéáà úøéèôá ãáëä åìáàá" øóåìëî ò"ä  
  

ãåò äáàãì åôéñåú àìå íéìùåøéå ïåéö éìáà øàù êåúá íëúà íçðé íå÷îä.  
  
  

îäéá éãîåìå éììôúî"ã                        äìäðää  
  

  

  
  
  
  

במדרש  .שבעת הנרות המנורה יאירואת הנרות אל מול פני  בהעלותך
מה כתיב למעלה מן הענין ויהי ביום כלות משה ויקריבו ) ו ה"במדבר רבה פט(

ה למשה לך אמור לו לאהרן אל תתירא לגדולה מזו "ל הקב"א' נשיאי ישראל כו
ז שבית המקדש קיים הם נוהגים אבל הנרות לעולם "הקרבנות כ' אתה מתוקן כו

' הב כוד למלך שהיה לו או"למה) 'שם ו(עוד במדרש . אל מול פני המנורה יאירו
 –ב "ח ע"ב דף קמ"ח(ק "ובזוה. 'ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך כו

האי קרא . באור פניך יהלכון' אבא פתח אשרי העם יודעי תרועה ה' ר) א"ט ע"קמ
ה יהב לון אורייתא קדישא ואוליף לון "ח זכאין אינון ישראל דקב"אוקמיה אבל ת

הו בוצינין עלאין נהרין מהאי וכד רחמי מתערין כל' אורחוי לאתדבקא ביה כו
ח בשעתא דכהנא מתכוון "ת. גיסא ומהאי גיסא כדין באור פני מלך חיים

לאדלקא בוצינין לתתא והוה קריב קטורת בשמין בהא שעתא כדין בוצינין עלאין 
שמן ) ז"משלי כ(ד "נהרין ואתקטר כלא כחדא וחדוותא אשתכח בכלהו עלמין הה

  .ך את הנרותד בהעלות"וע, וקטורת ישמח לב
ז מדפי "ה דף קפ"תרעשם לשנת (ק שם משמואל "ד הסה"ד עפי"בס פ"ויל

ן "שהרמב, פ ענין החנוכה"מ שהגדנו כמ"ונראה לפרש עפי, וזה לשונו) הספר
, ן בספר האמונה והבטחון"ש הרמב"כתב שהיא מצוה לדורות והוא לפמ

ואם לא אינה , והי יניחנה בחפץ של מצ"דכשבאה בלב האדם אהבה להש
ועל כן כל המצות המעשיות והקרבת . ד"מתקיימת ולעומת שבאה כן תלך עכת

, התמידין כולן הן כלים וחפץ של מצוה לאהבה שבלב ישראל לאביהן שבשמים
אך , ש שהכלים האלה הם כפי מסת האהבה התדירית"וכך שיערה חכמתו ית

איש שמניח בפעם  כמו שנראה בחוש בכל, בחנוכה שאז האהבה תגדל ביותר
ומה גם בחנוכת , מרגיש התעוררות ורגש הנפש ביותר, הראשונה תפילין וכדומה

ש "וכמ, אחרי שהיו בעיני עצמם כחרסים נשברים מחמת חטא העגל, המשכן
שהיתה האהבה עוברת כל חוק , וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם) 'ויקרא י(

וזו היתה חנוכת , צוה לאהבה ההיאכ הוצרכו לתוספת כלים וחפצי מ"ע, וגבול
והנה אהרן שלא מצא עוז בנפשו להביא מעצמו קרבנות שיהיו כלים . הנשיאים

בחשבו , כ כשראה שנתקבל קרבנם חלשה דעתו"ואח, לאהבה כמו הנשיאים
וזה שנחמו , שהאהבה שלו ושל שבטו לעומת שבאה כן תלך ולא יהיה קיום לה

שבנר הדולק מתוסף בכל עת ) א"ג ע"ברכות נ(ס "ד הש"ויובן עפי. ה בנרות"הקב
ונרות המנורה היו פועל דמיוני שבכל עת נתוסף אור חדש באהבת , אור חדש

שלא היתה אלא כלי להחזיק האהבה , כ היא גדולה מחנוכת הנשיאים"וע, י"הש
אבל הנרות חדשים לבקרים באה אהבה חדשה ומובן שאהבה , מאז שלא תתקרר

  .מחיזוק אהבה ישנה שלא תתקררחדשה היא רבותא יותר 
תלת יומי , דוגמת המנורההיא ה הגיד ששבת "זצללהר "ק אבי אדומו"כ והנה

, דקמי שבתא ותלת יומא דבתר שבתא שכולם פונים אל שבת שהוא השביעי
ואנן , ד"דוגמת שלשה קני המנורה שמכאן ושלשה שמכאן פונים אל האמצעי עכ

שהמנורה היא התחדשות אהבה בכל עת בין ישראל , נענה אבתריה שלפי דרכנו
שבכל שבת בפני עצמו יש בו אורות חדשים , כן נמי שבת, לאביהן שבשמים

שכל הבריאה לא היתה אלא עד השבת , ש באור החיים"וכמ, שעוד לא היו
, ובשבת חוזרת ומתחדשת הבריאה עוד  פעם על שבעה ימים עד שבת הבאה

וביד כל איש להתחיל לגמרי מחדש ומה דהוה , ריכ בכל שבת הוא חדש לגמ"וע
כי זהו עיקר , ת שבת בו תשוב"וזה נטריקון שב. הוה מכאן ואילך חושבנא

ואפילו על , להיות כמו גר שנתגייר וכקטן שנולד דמי, מחדש  התשובה להתחיל
ק שאינה מועילה תשובה אלא בחילא "חטאים שאיתא בקצת מקומות בזוה

בה כזו להתחיל לגמרי מחדש והימים הראשונים יפלו כי כבר הגדנו דתשו, סגיא
, אמר אלי אני היום ילדתיך' ה) 'תהלים ב(טמא נזרו אלא להיות כענין הכתוב 

וכשהאדם משים זה אל , וכה קורא שבת לכל ישראל, בהכרח שמועילה על הכל
, אין ספק שכל העוונות יהיו מה שיהיו כולם פורחים ממנו, לבו ומתחיל מחדש

  .ק הנצרך לעניננו"עכל
במה שאמרו בני ישראל , ןד להסביר העני"ל נלע"נפי הדברים הנשגבים ה ועל

כי אחרי שראו שעם , והקדימו נעשה לנשמע, לפני קבלת התורה נעשה ונשמע
על כן , הגיעם להר סיני פסקה זוהמתן וזכו להארה אלקית והתעוררות גדולה

קבלו על , אה כן תלך ולא יהיה קיום להמחשש שמא האהבה הגדולה לעומת שב
ל "ן הנ"וכדברי הרמב, עצמם לעשות מצות מעשיות כדי שיהיו כלים לאהבתם זו

אם תעירו ואם תעוררו , לפרש הפסוק, ק קדושת לוי"וכפי שמביא בשמו בסה
היינו שיעשה מההתעוררות חפץ של מצוה שיהיה כלי , את האהבה עד שתחפץ

, י במעמד הר סיני מקודם נעשה"ולכן אמרו בנ, לשמירת האהבה וההתעוררות
, שרוצים לקיים מצות מעשיות שישמשו כלי לשמירת ההארה האלקית שזכו לה

שהם , ע"ונשמ, ובכדי לחדש ולהוסיף אהבה והתעוררות בעתיד הוסיפו ואמרו
כדי , כמו שבנר הדולק מתוסף בכל עת אור חדש, רוצים לשמוע קול אלקים

  .ש"וא. ם התעוררות חדשהלהוסיף חדשים לבקרי
לה תלת יומי דקמי דשבתא ל ששבת קודש שיש "שם משמואל הנדברי ה י"ועפ

ועל כן גם , וזה דוגמת המנורה, ותלת יומי דבתר שבתא שכולם פונים אל השבת
ויש בו , לאביהן שבשמיםהשבת גורם להתחדשות אהבה בכל עת בין ישראל 

אפשר להסביר הענין מה שהוסיף משה , בכל שבת אורות חדשים שעוד לא היו
כי , ע בשבת ניתנה תורה"כדי שמתן תורה יחול בשבת ולכו, יום אחד מדעתו

ל שהם מבקשים שלא "שפירושו כנ, י הקדימו נעשה לנשמע"אחרי ששמע שבנ
להם אור חדש נוסף חדשים אלא שיתווסף , רק שהאור לו זכו יישמר אצלם

, על כן הוסיף יום אחד מדעתו כדי שמתן התורה לישראל יחול בשבת, לבקרים
  .ד"ש בס"ל וא"הגורם להתחדשות האהבה בכל עת וכנ

בהעלותך את הנרות אל מול , ובמדרשים שבפתח דברנו נה בפסוקגם הכוו וזה
ות משני צדי המנורה שהנר, ש"פני המנורה יאירו שבעת הנרות וכדברי השמ

מופנים כולם אל מול פני המנורה היינו הנר המערבי שהוא עדות שהשכינה שורה 
, וזה מה שדרשו במדרש, כדי שהנרות ישפיעו כל יום התחדשות אהבה, בישראל

וזה גם מה שהביא המדרש . ל"אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו וכנ
היינו , ביל אהבתך איני משתמש אלא בשלךובש' המשל למלך שהיה לו אוהב וכו

  .ל"וכנ, האור של המנורה שגורם לתוספת אור ואהבה חדשים לבקרים
הפסוק אשרי העם יודעי תרועה ק שהסמיך לכאן את "נה בדברי הזוהגם הכוו וזה

היינו המשך האור , תרועה מלשון התחברות ודבקות וריעות, באור פניך יהלכון' ה
ומה שסיים , כדין באור פני מלך, ק כדין בוצינין עלאין נהרין"ת הזהוכסיום דרש

  .ק"שמן וקטורת ישמח לב ועל דא בהעלותך את הנרות ודו
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