
                                                                                                                       
                                                                           

  
  

  

  א"שע תבהעלותך

  
  

   רחמים ודין–ענן ואש 
 "ארץ חמדה" כולל שרא, מלכר יוסף הרב

  

  

  

.  סימנו לעם גם מתי לנוע ומתי לחנות,השינויים שחלו בהם. עמוד הענן ועמוד האש ליוו את עם ישראל במסעותיו במדבר
  : ל הכתוב בפרשתנו"וז

 ְיַכֶּסּנּו ֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֵּכן ִיְהֶיה ָתִמיד :  ַעד ּבֶֹקרֵאׁשֵאׁשֵאׁשֵאׁשל ַהִּמְׁשָּכן ְּכַמְרֵאה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְלאֶֹהל ָהֵעֻדת ּוָבֶעֶרב ִיְהֶיה ַעֶהָעָנן ֶהָעָנן ֶהָעָנן ֶהָעָנן ּוְביֹום ָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ִּכָּסה "
ַעל ִּפי : ל ָׁשם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנן ֵמַעל ָהאֶֹהל ְוַאֲחֵרי ֵכן ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשָּכן ָׁשם ֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןּוְלִפי ֵהָעלֹות :  ָלְיָלהֵאׁשֵאׁשֵאׁשֵאׁשּוַמְרֵאה 

 ַעל ַהִּמְׁשָּכן ָיִמים ַרִּבים ְוָׁשְמרּו ְבֵני ֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןּוְבַהֲאִריְך :  ַעל ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּוֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןְיקָֹוק ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ִּפי ְיקָֹוק ַיֲחנּו ָּכל ְיֵמי ֲאֶׁשר ִיְׁשּכֹן 
ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה :  ָיִמים ִמְסָּפר ַעל ַהִּמְׁשָּכן ַעל ִּפי ְיקָֹוק ַיֲחנּו ְוַעל ִּפי ְיקָֹוק ִיָּסעּוֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנן ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה :ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְיקָֹוק ְולֹא ִיָּסעּו

ֹו יַֹמִים אֹו חֶֹדׁש אֹו ָיִמים ְּבַהֲאִריְך ֶהָעָנן ַעל ַהִּמְׁשָּכן א: ְוָנָסעּוֶהָעָנן ֶהָעָנן ֶהָעָנן ֶהָעָנן  ַּבּבֶֹקר ְוָנָסעּו אֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוַנֲעָלה ֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנן ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר ְוַנֲעָלה ֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנן
ַיד ַעל ִּפי ְיקָֹוק ַיֲחנּו ְוַעל ִּפי ְיקָֹוק ִיָּסעּו ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְיקָֹוק ָׁשָמרּו ַעל ִּפי ְיקָֹוק ְּב: ִלְׁשּכֹן ָעָליו ַיֲחנּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ִיָּסעּו ּוְבֵהָעלֹתֹו ִיָּסעּו

  ). כג-טו' במדבר ט ("מֶֹׁשה
  

סימנים אלה הופיעו . הפסוק הראשון בפרשיה מלמדנו גם כי הענן והאש הם הדרך להראות לעם שהשכינה שורה על המשכן
  : ביום חנוכת המשכן כפי שמפורש בפסוק זה וכפי שמפורש בפרשת פקודי

 ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ְיקָֹוק ָמֵלא ֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןַוְיַכס : ַוִּיֵּתן ֶאת ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר ַוְיַכל מֶֹׁשה ֶאת ַהְּמָלאָכהַוָּיֶקם ֶאת ֶהָחֵצר ָסִביב ַלִּמְׁשָּכן ְוַלִּמְזֵּבַח "
  ). לה-לג' ות משמ( " ּוְכבֹוד ְיקָֹוק ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶהָעָנן ֶהָעָנן ֶהָעָנן ֶהָעָנןְולֹא ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ִּכי ָׁשַכן ָעָליו: ֶאת ַהִּמְׁשָּכן

  

  : וכמו שמפורש בפרשת שמיני
: ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ַּתֲעׂשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד ְיקָֹוק: ... ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָקָרא מֶֹׁשה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל"

  ). כד, א' ויקרא ט(" ֵני ְיקָֹוק ַוּתֹאַכל ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהֲחָלִבים ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוָּירֹּנּו ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ִמִּלְפֵאׁשֵאׁשֵאׁשֵאׁשַוֵּתֵצא ... 
  : ל הכתוב"וז. בזמן מתן תורה, כך היה גם לפני כן

  ). ט יח"שמות פרק י (" ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָהר ְמאֹדֵָּאׁשֵָּאׁשֵָּאׁשֵָּאׁשק בְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ְיקָֹו"
  

  : וביתר פירוט שוב בפרשת משפטים
    ת ָיִמים ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמּתֹוְך ֵׁשֶׁשֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןַוִּיְׁשּכֹן ְּכבֹוד ְיקָֹוק ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵּסהּו :  ֶאת ָהָהרֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןַוַּיַעל מֶֹׁשה ֶאל ָהָהר ַוְיַכס "

 ַוַּיַעל ֶאל ָהָהר ַוְיִהי מֶֹׁשה ָּבָהר ַאְרָּבִעים יֹום ֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְּבתֹוְך :  אֶֹכֶלת ְּברֹאׁש ָהָהר ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְּכֵאׁשְּכֵאׁשְּכֵאׁשְּכֵאׁשּוַמְרֵאה ְּכבֹוד ְיקָֹוק : ֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנן
  ). יח-ד טו"שם כ ("ִעים ָלְיָלהְוַאְרָּב

  

צריך להבין מה משמעות שני . מקורות אלה מחברים בין ספירת העומר וההליכה במדבר ליום מתן תורה וחג השבועות
  . הסימנים הללו של השכינה

תר בבחינת  מציאות רכה ונעימה יו-קשור תמיד לביטוי כבוד  ֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנןֶהָעָנן . את מידת הדין,  מזכירה ומבטאת את הקדושהֵאׁשֵאׁשֵאׁשֵאׁשה
  . מידת הרחמים

  

ה רחוק מכל "הקב". לית מחשבה תפיסא ביה", ה בלתי נתפס"מצד אחד הקב. כמי האמת ביטאו שתי בחינות אלה בדרך זוח
בבחינת מידת , ה נמצא בכל מקום הוא קרוב מכל קרוב"הקב". לית אתר פנוי מיניה"מצד שני . רחוק בבחינת מידת הדין

  .ינות הללו משמש בסיס לכל עולם המחשבה היהודי לדורותיוהמתח בין שתי הבח. הרחמים
  

  :ניתן לסכם זאת בטבלה הבאה
  

  ניתוח קר  שכל  איסור  יראה  ריחוק  דין  >--    קדושה
              

  יחס חם  רגש  היתר  אהבה  קרבה  חסד ורחמים  >--       כבוד
  

  .נות גם יחדשנזכה לגילוי שכינה מלא משתי הבחי, הבה נתפלל דווקא ערב יום מתן תורה
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  הרב מרדכי הוכמן
  

  מדוע השונמית לא ביקשה בן
אך היא לא רצתה לומר לו , אלישע רצה לגמול עימה חסד. ל האשה השונמית שארחה את אלישע בכבודמסופר ע) ד, ב(בספר מלכים 

 , ֵּבןחֶֹבֶקתַוּיֹאֶמר ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ָּכֵעת ַחָּיה ַאְּת : "ואלישע ברך אותה; אמר לאלישע שאין לה בן, נערו של אלישע, גיחזי. מהי היא צריכה
ומדוע היא חששה שאלישע יכזב ? מדוע האשה השונמית לא אמרה שחסר לה בן". לִֹהים ַאל ְּתַכֵּזב ְּבִׁשְפָחֶתָך-ַוּתֹאֶמר ַאל ֲאדִֹני ִאיׁש ָהֱא

  ?בהבטחתו
  

יהושע ' מובא שחכמי אלכסנדריה שאלו את ר) ב, דף ע(נדה במסכת . ואלישע החיה אותו, מסופר שבן השונמית חלה ומת, לאחר מכן
' ק הסיק מהדברים הללו שר" רד.!"ואין חי מטמא, ת מטמאמ"והוא ענה להם , מא בטומאת מתמט" בן שונמית"האם , בן חנניה

  !?"מת"מדוע הכתוב מתאר את בן השונמית כמי ש, אם כך צריך להבין. 1לא מת ממש" בן השונמית"יהושע בן חנניה סבור ש
  

 מדוע הכתוב מתאר את בן -יהושע בן חנניה ' רובמאמר הבא נדון בשיטת ; במאמר הזה נדון בשאלה מדוע השונמית לא ביקשה בן
  .אם הוא לא מת ממש" מת"השונית כ

  
  "בני רחל"אליהו ו

ואליהו התפלל והחיה , חלה ומת" בן האלמנה"ו; אליהו התארח בבית אלמנה. רבו של אלישע, באליהו, המעשה מזכיר מעשה קודם
מדובר באם שחשה , בשני המעשים. 2לא מת ממש" בן האלמנה"סבור ששהתרגום , )כ, מלכים א יז(ק מדייק מתרגום יונתן "רד. אותו

  ?מה משמעות הדבר. והנביא מחיה אותו; "מת"שבנה 
  

" בני רחל"וא מאם אליהו השחכמים נחלקו ,  מסופר3)יח ("אליהו רבהסדר "ב. המענה לשאלות האלו ניתן על ידי אליהו הנביא עצמו
  ?מה אליהו רמז בכך". משיח בן יוסף" הוא -שהוא החיה " בן האלמנה"וש; "בני רחל"אליהו גילה להם שהוא מ". בני לאה"או מ

הדברים התבארו במאמר . משקף רעיון שמרומז בפרשיות לידת בני רחל, אליהו גילה לחכמי בית המדרש שהמעשה בבן האלמנה
כאשר יוסף נולד היא . רחל אינה מרוצה לגמרי מהבנים שנולדו לה. נחזור בקצרה על עיקרי הדברים".  אליהו ומשיח בן יוסף"הקודם 
משהו מסוים ". שונה"יש משמעות של משהו " ַאֵחר"למילה . מיותרת ואומרת דרשני" ַאֵחר"המילה ". ַאֵחרִלי ֵּבן ’ דיֵֹסף : "אומרת

  .מהבן הזה" ַאֵחר" שיהיה - ייתן לה בן ’ולכן היא התפללה שד; ניה הרוחניותבבן לא מצא חן בעי
. היא קראה לו כך רק מפני שהיא מתה בלדתו, לכאורה". שליָהֵאֶבל בן "במשמעות של " ֶּבן אֹוִני"רחל קראה לו , כאשר נולד בנה השני

כדי לשלול כוונה " ָיִמין-ִּבְנ"יעקב קרא לו ". ָחי-ִּבְנ"לו אלא שאם יעקב בא לשלול את המשמעות העצובה הזו הוא היה צריך לקרוא 
אולם יעקב היטיב לראות . שקשור בעיניה למוות, רחל ראתה בעיניה הרוחניות שגם הבן הזה שייך לצד של השמאל. אחרת של רחל

  .הצד של החיים, והוא ראה גם בו בן שקשור לצד של הימין, ממנה
  

 ְׁשֵני ָהַעּמּוִדים
מסופר ששלמה המלך הקים שני עמודים ) כא, א ז(בספר מלכים . מרומזים במקדש" שמאל"ושל ה" ימין"שונים של ההפנים ה

  ):טו, שם(נאמר עליהם ". ּבַֹעז" בשם השמאליולעמוד " ָיִכין" בשם הימניהוא קרא לעמוד . בכניסה לאולם
  ". ֶאת ָהַעּמּוד ַהֵּׁשִניְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ָיסֹבְוחּוט ,  ָהַעּמּוד ָהֶאָחדַאָּמה קֹוַמתְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה , ַוָּיַצר ֶאת ְׁשֵני ָהַעּמּוִדים ְנחֶֹׁשת"

בספרי "). יסוב ("העגול מיוחס הקו השמאליואילו לעמוד ; ")קומה(" והניצב הישר מיוחס הקו הימניאך לעמוד , העמודים היו זהים
 העולם -ואלו הקו העגול מסמל את העיסוק בעולם הטבע הגשמי , המצוותהקבלה מבואר שהקו הישר מסמל את עבודת התורה ו

  .שגם הגויים מתעסקים עמו
  

בעיניה הצד הזה קשור , "צד השמאלי"רחל ראתה בעיניה הרוחניות שגם הבן הנוסף שנולד לה עתיד לעסוק בענייני החול של ה
שגם " ראה" והוא ,גבוההאולם יעקב ראה בהשגה נבואית ". שליֶבל ָהֵאבן "במשמעות של " ֶּבן אֹוִני"ולכן היא קראה לו ; "ָמֶות"ל
  ):דברים פרשת שופטים( "מאור ושמש"וכעין המבואר ב; "ימין"הזה הוא " שמאל"ה

וממתיק הדינים ,  שהצדיק מיחד הכל שמאל בימין והימין בשמאל...לֹא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל"
שמאל ל אפילו אומר לך על "י ז"וזה שפירש רש. ימין שהוא רחמים גמורים - וממילא נעשה משמאל שהוא דין , שםבשר

  ..."שהוא ימין
גם קיימת .  המעשה שעוסקת בענייני-" בני רחל"שמכונה " קבוצת משיח בן יוסף" קיימת .ישראל קיימות שתי קבוצות מרכזיותבעם 

והיא , רחל ראתה ברוח קודשה באספקלריא שאינה מאירה.  שעוסקת בענייני הרוח-י לאה שמכונה בנ" משיח בן דויד"קבוצת 
אולם יעקב ראה באספקלריא המאירה והוא ראה שגם הם חיים וגם הם שייכים ". מתים"התייחסה למי שעוסקים בגשמיות כאל 

  ".ימין"ל
  

" מחיה"ולאופן שיעקב , "משיח בן יוסף"רחל מתייחסת ל מרמזת לאופן ש-" בן האלמנה"שהחייאת , אליהו גילה לחכמי בית המדרש
  וכדלקמן; חוזרת ומבארת פרשיות תמוהות אצל האישה השונמית, ההבנה שרחל ויעקב התייחסו באופן שונה לבנים. אותו

  
  רני עקרה לא ילדה

  ):ל-בראשית כט(ורק אז מסופר שרחל קינאה בה , לאה ילדה ארבעה בנים
ַוֵּתֶרא ָרֵחל ִּכי לֹא  : ַוַּתֲעמֹד ִמֶּלֶדתְיהּוָדהַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ’  ֶאת דאֹוֶדה ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ַהַּפַעם ...דַוַּתַהר ֵלָאה ַוֵּתֶל"

-ַוִּיַחר ַאף ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֲהַתַחת ֱא: יָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאחָֹתּה ַוּתֹאֶמר ֶאל ַיֲעקֹב ָהָבה ִּלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאנִֹכ
  : ְּפִרי ָבֶטןִמֵּמְך ָמַנעלִֹהים ָאנִֹכי ֲאֶׁשר 

הקדוש אמר לו ): "בראשית רבה עא(במדרש הקשו על כך . ויעקב נראה כמי שמסרב, רחל מתחננת אל יעקב שיתפלל עליה שתלד
, חל ויעקב התייחסו באופן שונה לבנים מבארת את כוונת יעקב באופן אחרההבנה שר, ברם!" ?ברוך הוא כך עונים את המעיקות

  !שמלמד זכות על יעקב
  

בחיבור ספר תהילים (ה " לקבלהודות המלך שעתיד דוידשלאה ראתה ברוח קודשה שמהבן הרביעי יצא , תרגום יונתן כותב שם
 בנים מהסוג רק רחל רצתה ללדת .יהודהק לאחר לידת  הכתוב מספר שרחל קינאה בלאה ר.יהודהולכן היא קראה את שמו ; )ועוד



 

שלאה ילדה ליעקב בן מהסוג , כשרחל ראתה בעיניה הרוחניות. בנים שאמורים לעסוק בתורה ובהודאה, "משיח בן דויד"הזה של 
  .כאלו" בנים"היא פנתה אליו בתביעה שיתפלל עליה שתלד גם היא , הזה

  

ברוריה ". ָרִּני ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה: "מנבא) א, נד(ישעיהו הנביא . מאיר' ת ברוריה אשתו של ררחל היתה מקיימת בעצמה את דרש, עד אז
לפי ראייתה .  מפני שהיא לא רוצה ללדת בנים לגיהנוםששמחה בעקרותהשמדובר באישה ) א, דף י(הסבירה בסוגיה בברכות 

. והיא רצתה שלא יוולדו לה בנים כאלו; לצד של הגיהנום, מאלשייכים לצד של הש, בנים מהסוג של משיח בן יוסף, הרוחנית של רחל
היא החשיבה את לאה , אולם כעת כשלאה ילדה את יהודה. את הבנים האחרים שנולדו ללאה" לא ספרה"רחל לא החשיבה ו, עד אז

  .כאלו" בני לאה"רחל רצתה שגם לה יהיו ". בנים"כמי שילדה 
שלא היו , גם בבנים הראשונים שלה. ה העניק לה"לאה שמחה בכל הבנים שהקב.  הבוראלאה באה בגישה של הכנעה לרצון, לעומתה

  ").משיח בן דויד("מהסוג של יהודה 
  

הוא ; כשהיא פנתה אליו בתביעה שיתפלל עליה לבנים, לפיכך". משיח בן יוסף" לה בנים מהסוג של שלא יוולדויעקב ידע שרחל רוצה 
, ה שייתן לה בנים"יעקב מתפלל לקב".  ְּפִרי ָבֶטןִמֵּמְך ָמַנעֲאֶׁשר  "–ה נעתר לה "נגרם מפני שהקבהוא הסביר לה שהמעצור . כעס עליה

ואילו רחל אינה ; הוא ישמח בו" משיח בן יוסף"גם אם הבן שיוולד יהיה מסוג של . אלא שיעקב מתפלל מתוך הכנעה לרצון הבורא
  .רוצה שיוולד לה בן כזה

  

ה הוליד ממנה את יוסף "הקב. למרות שהיא לא רצתה בה; והעניק לה את הטובה המגיעה לה,  את רחלה זכר"הקב, בסופו של דבר
  .המאורעות האלו חוזרים גם בפרשיית האישה השונמית. למרות שהם לא התאימו לשאיפותיה, ואת בנימין

  
  העקרות של האשה השונמית

 .שמחה בעקרותהאולם גם היא . ם להתפלל על העקרות שיפקדווידעה שהנביאים מסוגלי; האשה השונמית ידעה את גדולת אלישע
השונמית היתה צדקת ויראת , כלומר; "אתתא דחלת חטאין"ותרגום יונתן מסביר , "ִאָּׁשה ְגדֹוָלה"הכתוב מספר שהשונמית היתה 

והיא חשה שאלו חיים , אך החיים הגשמיים האלו לא סיפקו את רוחה; והם היו בני המעמד הגבוה, בעלה היה איש עשיר. חטא
גם הוא .  היא היתה משוכנעת שהבן שיוולד לה יהיה דומה לאביו4;"כל המוליד מוליד בדומה", לפי השקפתה. וחסרי תכלית" מתים"

מפני שהיא לא , היא לא ביקשה מאלישע שיברך אותה בבן. וגם הוא יעסוק בצד הגשמי של החיים, יהיה שייך לקבוצת משיח בן יוסף
  .יוולד לה בן שיהיה שייך לקבוצת משיח בן יוסף, היא לא רצתה שבסופו של דבר. לה יהיה כגורלה של רחלרצתה שגור

  

ֱאִליָׁשע ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ְּבִיְׂשָרֵאל ַיִּגיד ְלֶמֶלְך ): "יב, מלכים ב ו(וכן מצאנו שהארמים אמרו ; אלישע ידע דברים רבים גם בלא שיגידו לו
והוא רצה להאיר את ; וגם את הסיבה לכך, אלישע ידע שלאשה השונמית אין בן". ים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ַּבֲחַדר ִמְׁשָּכֶבָךִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְּדָבִר

  .ולאחר מכן לברך אותה בבן; הוא רצה להחשיב בעיניה גם אנשים מקבוצת משיח בן יוסף. עיניה בטעותה
  

  הדרך שאלישע ניסה לפתור את בעיית האישה השונמית
אלישע רצה להכריח את ". משיח בן יוסף"והוא היה נציג של קבוצת ; התעסק בעניינים הגשמיים של אלישע, גיחזי, של אלישענערו 

עמדה ולמרות שהיא , אלישע הורה לגיחזי לקרוא לשונמית. ולכן אלישע צרף אותו לתכנית הברכה; השונמית להכיר טובה לגיחזי
 ֶאת ָּכל ַהֲחָרָדה ַהּזֹאת ֶמה ֵאֵלינּו ִהֵּנה ָחַרְדְּת ֱאָמר ָנא ֵאֶליָהַוּיֹאֶמר לֹו : " באמצעות גיחזי אלישע ניהל את השיחה בינם,לפני אלישע

ָחַרְדְּת (" וגם עם אלישע גיחזיאלישע רצה שגיחזי ידגיש שהיא היטיבה גם עם ". ?ַלֲעׂשֹות ָלְך ֲהֵיׁש ְלַדֶּבר ָלְך ֶאל ַהֶּמֶלְך אֹו ֶאל ַׂשר ַהָּצָבא
 שעוסקים בפעולותיו של ,שר הצבא ואת המלךאלישע הוסיף והזכיר בדבריו את  .וזו הסיבה שמזכה אותה לשכר על עמלה; ")ינּוֵאֵל

  . גם הוא מחשיב אותם-כדי להראות לשונמית שלמרות היותו נביא ; משיח בן יוסף
ְּבתֹוְך  "–מפני שמשפחתה דואגת לה , צבאהיא אמרה שהיא אינה זקוקה להתערבות המלך או שר ה. אך השונמית לא התרשמה מכך

  .והיא אף לא ביקשה מאלישע שיתפלל עליה לבן; "ַעִּמי ָאנִֹכי יָֹׁשֶבת
  

גיחזי לא חידש  ". ַוּיֹאֶמר ֵּגיֲחִזי ֲאָבל ֵּבן ֵאין ָלּה ְוִאיָׁשּה ָזֵקן?ַוּיֹאֶמר ּוֶמה ַלֲעׂשֹות ָלּה: "אלישע פנה לגיחזי, לאחר שהשונמית יצאה
, לאחר שגיחזי יזם את הברכה. אולם אלישע רצה שישועתה של השונמית תבוא באמצעות גיחזי. שע דברים שלא היו ידועים לולאלי

  ". ֵּבןחֶֹבֶקת ַאְּת ָּכֵעת ַחָּיהַוּיֹאֶמר ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ": ואז אלישע פנה אליה ישירות, אלישע הורה לגיחזי לקרוא לה בשנית
  

 ".חֶֹבֶקת"אולם אלישע מוסיף את המילה ".  ְוִהֵּנה ֵבן ְלָׂשָרהָּכֵעת ַחָּיה": המלאכים על לידת יצחקלשון אלישע דומה להבטחת 
   5.לקבוצת משיח בן יוסף, "עולם העיגולים" לשונמית שהבן שלה יהיה שייך לרמזאלישע . סביב הבן" עיגול"יוצר היקף של " חיבוק"ה

בן ששייך לקו העגול של , בעיניה". לִֹהים ַאל ְּתַכֵּזב ְּבִׁשְפָחֶתָך-ר ַאל ֲאדִֹני ִאיׁש ָהֱאַוּתֹאֶמ: "אך השונמית נשארה איתנה בהשקפתה
  .והיא לא רוצה בן שכזה; "כזב"משיח בן יוסף הוא בן של 

  

 ראייתה. חוזר על עקרון שמרומז בתורה,  לבקש ברכה לבןובחוסר רצונהשהמעשה באשה השונמית , בסיכום המאמר נמצאנו למדים
אך .  בן לא רצוי–ומתעסק בענייני העולם הזה " קו העגול"שתיהן רואות בבן ששייך ל, הרוחנית של השונמית דומה לראייתה של רחל

  .והם רואים גם אותו כבן רצוי, יעקב אבינו ואלישע הנביא רואים באספקלריא המאירה
ה נעתר לרצונה שלא ללדת בנים "הקב, כלומר.  כהסבר לעקרותה-" ִרי ָבֶטן ְּפִמֵּמְך ָמַנעלִֹהים ָאנִֹכי ֲאֶׁשר -ֲהַתַחת ֱא"יעקב אמר לרחל 

ה "הקב. למרות שהיא לא רצתה בה; ה העניק לרחל את הטובה המגיעה לה"הקב, בסופו של דבר, ברם". משיח בן יוסף"מסוג של 
והוא רוצה , ה"ק בדרכיו של הקבאלישע רוצה להידב. למרות שהם לא התאימו לשאיפותיה, הוליד ממנה את יוסף ואת בנימין

  .שהשונמית תוליד בן למרות שהוא לא יתאים לשאיפותיה
  .ת בפרשית מיתת והחייאת בן השונמית"במאמר הבא נשתדל לדון בעזהשי

  
_____________________________________________________________ 

  
  . ממשם בן השונמית לא מת" הרמבלדעתגם ש, כתב) שלח' ד סי"ב יו"ת ח"שו ('חתם סופר'ה   1
  ).ב, בבא מציעא דף קיד, שיטה מקובצת(כך סבור גם רבנו פרץ    2
  מובא בתוספות בבא מציעא קיד ב   3
 א חידושי אגדות מסכת יבמות דף סג עמוד א"מהרש   4
 עוגהעג ): "א, תענית דף כג(ם על חוני המעגל ל אומרי"וכן מצאנו שחז; "עיגול"שיוצר היקף של " חיבוק" מורה גם כן על חבקוקשמו של הנביא    5

בזוהר ". המעגל של חוני" סביב עצמם התבארה במאמר עיגלושחבקוק וחוני " עוגה"משמעות ה".  הנביאחבקוקכדרך שעשה , ועמד בתוכה
  .נאמר שהנביא חבקוק הוא בנה של השונמית)  ב,קדמה דף זה(

  
  ה"בנימין בונים ע' ר רחל בת ר"נ אמו"לע

  
 



 

 
  

 
  

  

  )ז"מתוך ח(
  

   New York, USA        ב                                                                       "ארה, ניו יורק
  ח"שוון תשסמרח

  
  סדרי עדיפויות, ר ביום טובכיבוי כיריים או תנו

  
  שאלה

כששני ימי (שה וכדי לא להשאירם דולקים במשך יומיים או אפילו של, האם מותר לומר לגוי לכבות כיריים או תנור ביום טוב
  ?) בימי חמישי ושישיחלים ובטם יו
  

  תשובה
ר ברשימה אם ניתן להשתמש בפתרון אין להשתמש בפתרון המאוח. כיבוי התנור או הכיריים ביום טובלהלן סדרי העדיפות ב

  . קודם בההמופיע
  ).שעון גז (1"חגז"ב כירי גזל ו, בשעון שבתיםים חשמליילכתחילה יש להשתמש עבור כיר  .א
 –לאחר שהאש כבתה . 6  ,5, 4, 3האש  ויכבו את   עד שיגלשו2הי מותר להרתיח מים שישמשו לשתי–במקרה של כירי גז   .ב

 . 8, 7גז לסגור את ברז ה וחייביםמותר
סכנה שבהשארתם את ה כדי למנוע ,י גוייד-ל ע11התנור החשמליאת  או החשמל או 10 גם לכבות את כירי הגז9 מותר,בדיעבד  .ג

עלויות החשמל או הגז ב 14וכן כדי לחסוך הפסד מרובה, 13החוםמנעימות הנגרמת האי את  או 12דולקים ללא השגחה
 או השבת חגה והדבר יפגע בסעודות, )ל"מהסיבות הנ (ובטם הדליק ולבשל ביוימנעו מלכתחילה ליאו כדי שלא , 15שיתבזבזו

  .17, 16שאחריו
  . 20 ,19, 18לא בלשון ציוויו ,בדרך רמזלו לכבות י גוי עדיף לומר יד-לכשמכבים ע
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אלון (באמצעות מכון צומת  "חגז"ניתן להשיג ,  אם מדובר בכירי גז.יות אם מדובר בכיריים חשמל, שעון שבת המתחבר לשקע החשמל1

  :משרד' טל, 90433, ישראל, גוש עציון, שבות
 , ++972-2-9931889: פקס ,++972-2-9932111: מרכז הזמנות, ++972-2-9931442

zomet/il.co.moreshet://http,ל" דוא: il.net.netvision.mail@zomet .שישמש לחגים , פעמית של רכישת שעון שכזה-בהוצאה חד
יש לזכור לנתקו , שכולל גם מתקן בטיחות המחייב לחיצה כלפי מטה, אם לכירי הגז יש מצית חשמלי. אין לראות הפסד מרובה, רבים

 . החשמל מןהחגקודם 
 לכן יש להקפיד שהמים המורתחים ישמשו לשתיה או ,ובטם אסורה ביו) אשאלא לצורך כיבוי ה" (אוכל נפש" הרתחת המים שלא לצורך 2

, בחלק מן המיםרק  יםשתמשמאם  מותרת גם "אוכל נפש" הרתחה לצורך ). יג'פרק יג סע" (שמירת שבת כהלכתה"ב כמודגש ,אכילה
מלא ל להקפיד יש. " אף על פי שאינו צריך אלא לקיתון אחד,ממלא נחתום חבית של מים" ): ב'תקג סע' ח סי"או(ע "כמבואר בשו

אבל אסור , אבל צריך להשים הכל אצל האש בפעם אחת": כמבואר שם בהגה,  כדי שיגלשוךכ-ר ולא להוסיף אח,מלכתחילה הרבה מים
  . "להוסיף אם כבר החבית אצל האש

 –ועדיין הם חמים") אוכל נפש" לצורך ם בחגקודשנעשתה  או נשארו מהרתחה ובטם מערב יו(ים שכבר הורתחו  ניתן להרתיח מ,לחלופין
 .) ד'שיח סע' ח סי"ע או"שו ( אין בו בישול אחר בישול– נתבשל כל צרכו ולא נצטנןששדבר 

 דעות – 4 בסוף הערה יןועי. ) ובהערות שם יג'ק יג סעפר(" שמירת שבת כהלכתה"בו, ) ל אות ז'ח סי"ג או(" יביע אומר" לגבי עצה זו ביןעי   3
 .החולקים

 יןעי. צורך או הפסדבכך  לחלק מן הדעות בכל מקרה ולדעות אחרות במקום שיש –מותר " גרם כיבוי" ו,"גרמא"כיבוי באופן זה הוא    4
דרכי "בו) תקיד' ח סי"או" (בית יוסף"בריו  והובאו דב,לצורך מניעת נזק שגרם כיבוי הותר רק ,ה"בשם ראבי) שצט' שבת סי(מרדכי ב

'  שלד סע'סישם (ע "בשוגם ). רסה' סישם (" ית יוסףב"בם והובאו דבריו "בשם מהר) לב' סי(ל "כ מהרי"כ ו)שלד אות ה' סיח "או( "משה
ית ב" בבריודבאו  והו,ט"גם ביואמור דין זה שמבואר במרדכי . "במקום פסידא: הגה": א"כתב הרמ, "דגרם כיבוי מותר"כותב  ש)כב

ם  שביוומרלש שי, )ה והמסתפק"א ד"ביצה כב ע( פותתוסה יפ- לע, )י ק" סתקיד' סי ("מאמר מרדכי" אבל דעת ה,)ותקיד רסה' סי(" יוסף
 שנראה ,) ג'סעתקיד ' סיעל ההגה (א "עוד בביאור הגרין עי. )תקיד אות לא' סי( "שער הציון" בבריודבאו והו,  מותר גרם כיבוי לגמריובט

 ינהמא ולעניינו אין נפק,  או גם על שבתובטם  יש להסתפק אם הם מוסבים רק על יו,גם בדבריו(מדבריו שנוקט לגמרי שגרם כיבוי מותר 
 וכתב משום כך להקל אפילו ,תלוי בהפסדאינו שההיתר הוא  שנקט שהעיקר להלכה )ו ק"ס(ז "ובט, )ובטם  שהרי אנו עוסקים ביו,בזה

  "). ציוןהר שע"גם הם הובאו ב ("צורך קצת"ב
ה  ק"סתקיד ' סי(" ן אברהםמג" וב)כד-כב' שלד סע' ג ובסי' שם סע(ע "בשו, )תקיד' סי(" ית יוסףב"ב, )יז' ביצה פרק ב סי(ש " עוד בראיןעי
 ט-ח' ע הרב שם סע" וכעין זה נקט שו,"ן אברהםמג"להבנת ה( ההדלקה או לפני רק –ת  כיבוי מותרימתשעולה מדבריהם שגר, )ז ק"וס

תכלה את כל חומר הבערה שכבר אחזה שאף שממילא תכבה כ( אלא רק מונע את התפשטות האש ,כשאינו גורם לכיבוי) כג' שלד סע' וסי
ע גם אופן זה של מניעת התפשטות האש "ש והשו"סוברים שלדעת הרא) ז ק"שם ס ("מאמר מרדכי"ו)  אות התקיד' סי ("נהר שלום"ה .)בו

  ). במקום הפסדל שהתיר רק "וי, אכן תמה על כך" מאמר מרדכי"וה, כד' שלד סע' התיר בסיע " השואך, ש בכל אופן"עת הראלד(אסור 
ו הגורם כיבוי ץ לחומ אלא עושה דבר ,כשאינו נוגע בדבר הדולק) אף שלדעתו אין היתר מטעם הפסד(ש אופן היתר "עוד מבואר מהרא

ג (ל " הנ"יביע אומר"ה כתבוכן ,  מותר אף בלא הפסדןכם  וא, בכלל היתר זהידןדן נדוהר שגם ולכאורה יש לומ, שם הדליקהלכשתגיע 
 ,ל"א הנ"דברי הרמאף מ ו,דבריומ וכך משמע ,פסדה שלדעת המרדכי גם זה מותר רק משום , אלא שיש מקום לומר.) ל אות ז'ח סי"או

 שאין הכוונה דווקא , עוד יתכן שזה נקרא נוגע בדבר הדולק. בדבריהםמוסב על כל אופני גרימת הכיבוי שנזכרו" במקום הפסד"שהסייג 
 כמו , ולא רק כשתתפשט האש הלאה, אלא שהכיבוי יהיה באותו מקום שדולק כעת,שהאדם תופס בידו את חומר הבערה הדולק כעת

תקיד ' סי" בצות זהבמש" ("דיםמגרי פ" הריפי דב-ל הוא ע"יביע אומר"בו שהובא בדבריו , טעם נוסף לאסור).כו' ג סי( "אז נדברו"שנקט ב
 הטלית לא הוקצה ואינו עשוי כל מקוםמ,  שתעבור ותגיע האש לכולויפ-לע-ף א,בטלית שאחז בו האורששכתב , )ה והנה"ו בד ק"ס

 בנר ןכין שא המ. חוץ למקום האשמכלומר , ולכן גרם כיבוי מותר בזה שנותן דבר המונע חוצה לו, רק נפל עליו האש באונס, להדליקו
ח ( "באר משה"וה, ) אות אמב' י סי( "מנחת יצחק"וכאחת מסברות אלו נקטו כנראה ה, )והוא הדין לכאורה בגז שמיועד כולו להדלקה(

מגביל פתרון זה למצב ש) שם הערה נח(ז אויערבך "ל בשם הגרש" הנ"שמירת שבת כהלכתה"וכן ה, שמחמירים ואוסרים גרמא זו, )קנז' סי
  .  ומקום הפסדשל דיעבד



 

 ,ל נראה שאוסרים בכל אופן" הנ"הבאר משה" ו"אז נדברו" ה,"מנחת יצחק" אמנם מדברי ה.בנדון דידן מדובר על מצב שיש בו הפסד
 וסוברים שאופן זה נקרא שנוגע בדבר ,"אינו נוגע בדבר הדולק"ומותר רק כש, ש שאין היתר משום הפסד"כנראה משום חשש לסברת הרא

 שהרי יש , אבל נראה שיש לנקוט כסברת המקלים. שמחלק בין טלית שאחז בו האור לבין נר,"גדיםמרי פ" גם משום סברת הואולי, הדולק
 באיסור דרבנן ואף תרי ,)שמא כל גרמא מותר או על כל פנים ביום טוב או על כל פנים במקום הפסד(כאן כמה סברות וספקות להקל 

 ,)10-11להלן הערות '  עי–  שייך בו כלל איסור תורהאין שכיבוי שאינו ראוי לפחמים ההסבר, המלאכה שאינו צריך לגופ, גרמא( ,דרבנן
 ,ובפרט שגם פוסקים אלה לא נקטו שהדבר אסור בוודאי,  בוודאי שפתרון זה עדיף מאמירה לגוי".בדברי סופרים הלך אחר המקל"ו

 . במקום צורך גדוללפחותוהקלו 
ל " הנ"באר משה" וה"אז נדברו" ה,"מנחת יצחק"שכן מסתבר שגם לדעת ה,  שלכל הדעות אין בכך כל חששאם גוי יכבה באופן זה נראה   5

וגם עצם הצירוף של גוי וגרמא יוצר , ידי גוי-כיוון שמצטרפות כאן סברות ההיתר משום גרמא וסברות ההיתר על, ידי גוי-יש להתיר על
א מדפי "בשבת דף סא ע ,ן"סברת הרל ו,שחמורה יותר( "לאכה שאינו צריך לגופהמ"של  "שבות" בלי להזדקק ל,"שבות דשבות"בוודאות 

   .)"שבות דשבות" אין אומרים בה היתר ,ה ובמקום"ף ד"הרי
 ואין בו משום "דבר הנאכל כמו שהוא חי" שהרי מים הם "ם"בישולי עכו"אין בעיה של  –של הרתחת המים י גוי באופן זה "י עוביכב  

ואינם נאסרים , מותרים, ם"שמן ודבש של עכו" :) ז'קיד סע' ד סי"יו(ע "שומפורש בך גם  כ.)א' קיג סע' ד סי"ע יו"שו(ם "בישולי עכו
 שאין בהן -ה למים חמין שלהם "וה": )י"סק(ך " וביאר הש".ה למים חמים שלהם"וה; ם"ם ולא משום גיעולי עכו"משום בישולי עכו

מפני ) ב"דף לח ע(י פירש בעבודת כוכבים "ורש) א" עאדף נ(כדאיתא בשבת פרק במה טומנים משום בשולי עובדי כוכבים שנאכלין חיין 
 ".י האור"שאין משתנין מברייתן ע

ידי - הן משום שיש חולקים על פתרון זה של כיבוי בדרך גרמא על, לאחר האפשרות של שימוש בשעון גז,היפתרון זה הוא בעדיפות שני   6
כשמלכתחילה הדליק על , )לדעות ובאופנים שההיתר תלוי בכך(קום לערער על היתר גרמא משום הפסד הן משום שיש מ,  מיםתהרתח

 ולא לשימוש או בהזזת הכלי בשעה שהמים גולשים כדי שאכן ,כשל בהרתחת מים לצורך זה בלבדי והן משום שעלולים לה,מנת לכבות
שאוסר ,  ובהערה נח שם,ל" הנ"שמירת שבת כהלכתה"ב יןעי(ולא בגרמא  שזה כיבוי בידיים –ישפכו על האש בכל המקומות ויכבו אותה י

או בדיעבד אם טעה והדליק , ט"אם קרה ושכח לכבות את הגז בעיו"ומתירו רק " לכתחילה ... בקביעות"משום כך להשתמש בפתרון זה 
 . )"ט"ביו... 

 –יצא שכרנו בהפסדנו אחרת , יד כשיגלשו המים ויכבו את האשכדי לסגור את ברז הגז מ, יש לעמוד בסמוך ולהשגיח על המים הרותחים   7
 ).א"חולין י ע" (חמירא סכנתא מאיסורא" ו,חשש סכנה עקב המשך יציאת הגז בשעה שהאש כבויה ואינה שורפת אותו מיד

אחר לודאי ואף ש, די כךא ליומנע לכתחילה מלבישנאמר שצריך לה( , אין בזה חשש מוקצה"בין השמשות" ביםאף אם היו הכיריים דולק   8
כך לסגור את ברז הגז -כיוון שגם אז היה יכול לכבות את האש באופן המותר ואחר, ")פיקוח נפש"שכבתה האש מותר לכבות משום 

בין "אם ב, קל וחומר). תכן שלא גזרו כלל איסור מוקצהי סכנה ילגבי שהוסיף עוד שםשין ועי, ל הערה סא" הנ"שמירת שבת כהלכתה("
ודאי שלא היה מוקצה ו ,שאז ניתן היה להדליק או להגדיל את האש( או שהיה דלוק אבל לא היה פתוח עד הסוף , היה הגז כבוי"תהשמשו

  משום שיש, שהוסיף טעם להתיר את סגירת ברז הגז אף אם הוא מוקצה)פרק א הערה עו( "שמירת שבת כהלכתה"ין עוד בועי. )כלל
 לכתחילה פסולת כזאת יוצרים יש להוסיף על כך שאף שאין .) לד'שח סע' ע סי"שו( שמותר ,"גרף של רעי"לראות במניעת ריח הגז סילוק 

כיוון שבמקום פסידא התירו , "גרף של רעי"ידי כך יהיה הגז בגדר - שעל,מכל מקום אין איסור בכיבוי האש, )לו' שם סע(על מנת לסלקה 
 . בזבוז הגזהכרוך בפסד ההכיבוי היא הת סיבוכאן הרי , )לז' סעשם  (זאתלעשות 

 ".אין אומרים לו כבה ואל תכבה, נכרי שבא לכבות" :)א"משנה שבת קכא ע(ידי גוי -באופן כללי כיבוי אש בשבת ויום טוב אסור גם על   9
כל "דנו שם אם מותר לומר בדרך רמז עוד  .כבה אבל אסור לומר לו שי, לומר לו שלא יכבהורךצין שכשבא מעצמו א) שם(מבואר בגמרא 

  .  כדברי רב אמי שם,"בדליקה התירו"הלכה ל ו,"המכבה אינו מפסיד
 משום שכיבוין של הללו אינו אסור ,ים הן כירי גז והן כיריים חשמלי–תכן שיש לחלק בין כיבוי אש סתם לכיבוי האש בכיריים י שי,אלא

ידי גוי הוא - ממילא כיבוי על.ידי כיבוי זה-כיוון שאין פחם נוצר על, יך לגופה אסורה מן התורה צרנואף לדעה שמלאכה שאי, מן התורה
ולכן יש . )שם(א "רמב ו)ה' שז סע' ח סי"או(ע " כדעה הראשונה בשו–לצורך מצווה .  א:המותרת במקרים מסוימים, "שבות דשבות"בגדר 

" מגן אברהם" ביןועי,  כמובא שם,לצורך גדול. ב. יום טוב אם מדובר בצורך מצווהלבחון בכל מקרה של צורך בכיבוי הכיריים או התנור ב
 .על כך מתבססים ההיתרים שבהמשך דברינו. תיר במקום הפסד מרובהמה, )ז ק"שם ס(

 לפי דעת רוב ,"לגופהינו צריך מלאכה שא"מטעם  "שבות"נקט שיש לראות בכיבוי זה ש ,)נה' ג סי(ש ענגיל "ת מהר"שוין ב עי, לגבי גז10
   ."שבות דשבות"הווי י גוי "וע ,אסורה רק מדרבנןהיא סוברים שההפוסקים 

 למרות שכל כיבוי שאינו במטרה , שהרי יוצא מפורש מהמשנה בהערה הקודמת שאין להתיר לומר לגוי לכבות,לכאורה יש להעיר על כך
 על כרחנו .לדעת רוב הפוסקים,  במקום הפסד מרובה מותרת"שבות דשבות"וזאת אף ש, " צריך לגופהנומלאכה שאי"ליצור פחם הוא 

ש " שהביא בשם הריב,)ק ז" שז ס'סי ("מגן אברהם" בין עי–זו של כיבוי  "שבות" יתרה בהלדעת פוסקים אלה ישנה חומרש, צריך לומר
גיסא  מאידך ". לגופהריךצינו  שאמלאכה" שהוא ,בויייתו מכי ורא,פסדהאפילו במקום " שבות"ם לעשות " שאוסר לומר לעכו,)ז שפ'סי(

 כיון דאם צריך לגופו היה ,דשאני כבוי" שכתב בתירוצו הראשון ,)ה ובמקום"ף ד"א מדפי הרי"סא עשבת דף (ל "הנן "דברי הראת הביא 
אם נוקטים  ,כללו של דבר. במקום הפסד גדול יש להתירששם להלכה " מגן אברהם"מסקנת הו ," ואין הכל בקיאים בזה,חייב מן התורה

  . ' וכו"דשאני כיבוי"הבסיס לכך הוא  –במקום הפסד " שבות דשבות"להקל ב
 הוא אמירה "םשבותי" כשאחד ה,מותרת" שבות דשבות" שהודמש "הריבש תכן י"צורך מצווה"היא שב ש ענגיל" מהר שדעת לומראפשר

נו מכריעים נמכל מקום אי,  אסורכיבויהן לכאורה " ואף שלדעת הר, הוא חולק"מקום הפסד" ו"צורך גדול"ורק בהיתר של , ם"לעכו
כל עוד לא יצורפו , ש"לסמוך במקרה אחר על הריבאנו וכמו כן יכולים ,  אלא סומכים עליו במקום הפסד,ן"בוודאות להלכה כדברי הר
  . זואת  סותרות זו ן שאז ה,שתי הקולות במקרה אחד

חומרת , מכל מקום, "הפסד" ו"צורך גדול" ל"צורך מצווה"יש להשוות ביסוד הדין ן "ש ענגיל סובר שאף שלדעת הר" שמהר,ומרלש עוד י
ן וכפי "כאמור בהמשך דברי הר, יבוא לכבות בעצמושחוששים ו , נחפז ובהול להציל ממונואדםשבדליקה מכך  נובעת גם, י גוי"עכיבוי 

שבות " נאמרה רק לגבי היתר )ן"גם לדעת הר(ת כיבוי  שחומרומרלש  יהז לפי). ל ק"שלד ס' סי(במקום אחר " מגן אברהם"השהביא 
 ן"עוד יש לומר שהר.  מה שאין כן בהיתר של מקום מצווה,' וכו"אדם בהול"חוששים ששבזה , "מקום הפסד" ו"צורך גדול"ל" דשבות
 ,התירו ובדליקה לא ,סדם במי שהחשיך לו בדרך משום הפ" התירו אמירה לעכועם זהמטש  גם)ה אלא"ף ד"א מדפי הרי"סו עדף  (שביאר
ולפי זה יש לחלק גם בין , "אי שרית ליה אתי לאכבויי'  שאפילו בלי איסור שבת אדם בהול עליו וכו,שכל הפסד שהוא נופל פתאום"הסביר 

   .כשאין בהילות הנובעת מפתאומיות הדליקה" הפסד"דליקה לכיבוי מחשש 
,  כתב לעניין כיבוי הגז,) אות חלא' ד ב סי"יו ("בית יצחק" ה. אין בזה איסור תורהשכיבוי גז אינו יוצר פחם ויתכן ש, על כך יש להוסיף

 ,פותתוסבש ו"ה ור"י ד"ב ברש"שבת צג ע( פותי ותוס" במחלוקת רשה איסור דאורייתא תלוייש פחם יוצר שאינו בכיבויאם שהשאלה 
ה "א ד"קלד עדף (י "מפשטות לשון רשעל דבריו יש להעיר ש ".צ לגופה"מלאכה שא" בגדרי ,)ש"ה ר" ד,א" צד עדף זה ונדפס בדףהשייך ל

 ,י"רשבדברי  ולכן נדחק ,אסורל מדקדק מהירושלמי "בית יצחק" אלא שה, נראה שכיבוי שאינו עושה פחם מותר מהתורה)בגחלת של עץ
   .יסברו שהבבלי חולק על הירושלמי מהתורה ומותר ולכן גם הוא מודה שסוברים ש, אי אפשר לדחוק ולפרש כדבריופותתוסהואילו לגבי 

אסור ") גחלת של מתכת"להבדיל מ(נקט שכל כיבוי של חומר בערה מתכלה ) מא' סי, שטיינברג( "מחזה אברהם"ת "שוב, לעומתו
 "בשמים ראש"ה ,) בדברי השואל,כג'  סיה"בח(שם  עוד הובא ). כג' ה סי; קלז'ג סי( "מנחת יצחק"מחלוקתם הובאה גם ב .מדאורייתא

ף וובצר, שעל כל פנים ספק הוא שמא אסור רק מדרבנן" מנחת יצחק" מסקנת ה.נקט שאין איסור תורה כשאינו ראוי לפחמיםש) קצד' סי(
 הובאו גם "בשמים ראש"דברי ה. ידי גוי לצורך מצווה- ולכן יש להתיר על,הווי ספק ספקא, "מלאכה שאינו צריך לגופה" הסברה שזו

מכל ,  זיוףהוא "בשמים ראש"יש רגליים לדבר ש, כידועוכתב שאף ש,  שהאריך לבססם להלכה,)ס' ח סי"או( "מלמד להועיל"ת "בשו
   ".צ לגופה"מלאכה שא"בצירוף הטעם של על תשובה זו למעשה  סמך )נו' סיח "או( "פני מבין"ת " שוגם .יםנכונמקום בתשובה זו דבריו 



 

 זו שייכת דווקא השהרי סבר',  וכו"דשאני כיבוי" ה לא קשה כלל מהסברגםכאן ). אות גלא ' ח סי"א או( "יביע אומר"בהובאו גם  בריהםד
, )לז' ח סי"או ("מי יהודה"ת " שו גם.אם צריך לגופו היה חייב מן התורהש שייך לומר בו ין שא,ולא בכיבוי כזה, בכיבוי הראוי לפחמים

  . מפני שאינו נעשה פחם,מסתפק שמא דין הגז כגחלת של מתכת
אסור –ידי האש - שכל כיבוי של דבר המתכלה עלה נוטה לסבר,)ט'  ו סי;יז'  ג סי; אות יכ פרק ז' א סי( "ציץ אליעזר"ת " בשו,עומתםל

דף קח (בהערות בסוף הספר אך ). א"פז עדף  ,פרק ד( "מאורי אש"רבך בעז אוי" הגרשכתב גם ך כ.)י" ברש"בית יצחק"כהבנת ה(מהתורה 
  .ל" הנ"בשמים ראש"ה ברידא את הבי) ב"ע

יביע "בו, )י' ב סי( "ישכיל עבדי"כן בו,  אלא כשנעשה פחם"בוייכ"אין גם הוא סובר שש, ) רכט'יסח "או ("אבני נזר"ת "עיין עוד בשו
מים קל כתב שכיבוי שאינו ראוי לפח) ל' ב סי" (ארץ צבי"גם ה. דעתם אין בכיבוי זה איסור תורהגם לש, )ה-לא אות ג' ח סי"א או( "אומר
ולא כטעם נוסף הקיים גם " צ לגופה"מלאכה שא"זו יותר מבשאר " צ לגופה"מלאכה שא"אלא שהוא כתב זאת כנימוק להקל ב, יותר

ומשום קושיא לא " וכתב על זה ,י" ברש"בית יצחק"את מה שנדחק הגם דחה " יביע אומר"ב". צ לגופה"מלאכה שא"לדעות שחייבים על 
בית "ראיית האת שדחה , )סא אות א' ח סי"או ("לחם שלמה"ת "כך הביא משו- אחר."כל קושיא יש לה תירוץש, דחינן פשוטן של דברים

 למיואדרבה מבואר מהירוש,  היינו בתמיה–" ל תולדות האש כאש"ורבנן ס" שם כתבשה ומ,  שום ראיהלמי וכתב שאין מהירוש"יצחק
מ גם בזה יש "מ"):  ל אות ו'יח ס"ג או(" יביע אומר" הבתשובה אחרת כתב אמנם.  אין איסור בכיבוי מתכת אלא מדרבנןלמאעולי לכש

 שהרי ודאי רוב הראשונים אינם ,ופחות מכךאבל גם לפי זה אינו אלא ספק , ")שבת מב(ן "א ור"ברשב' ע. רייתאסוברים דהויא מדאו
מפורש ) א"שבת דף מב ע(א שם "ובאמת ברשב ,ח" ודעת ר,ן"רבא ו"ג שהובאו ברשב"האי גאון ובה'  ואין זו אלא שיטת ר,סוברים כך

שבת דף (ן שם "ונמצא שרק להבנת הר) הוא איסור דרבנן לדעות אלה" מצרף"וביאר ש(שלהבנתו לכל הדעות אין כאן אלא איסור דרבנן 
אף לדעות אלה אין כי ,  תמוהיםבתשובה זו" יביע אומר" ה דבריכיהו בלאש עודו. בדעתם יש בזה איסור תורה) ף"ב מדפי הרי"יט ע

 ."מצרף"א שייך לובגז , ן" ומפורש ברה כפי שמוכח בסוגי,"מצרף" אלא משום "מכבה"האיסור משום 
גם חלק מהפוסקים שהובאו  . ואינו יוצר פחם"מלאכה שאינו צריך לגופה" הכיבוי הוא : רוב הדברים האמורים לגבי גז נכונים גם כאן11

 יש להוסיף שגם אם נאמר .")יביע אומר"וה" ציץ אליעזר"ה, "מאורי אש"ה, "בית יצחק"ה( כיבוי חשמל לגבי) או בעיקר(גם לגבי גז דיברו 
ונקטו משום כך שהאיסור , אסור מהתורה – גם אם אינו נעשה פחם ,ידי האש- שנקטו שכל כיבוי של דבר המתכלה על,כדברי האוסרים

שהרי כאן ודאי מדובר ,  האיסור רק מדרבנןות עדיין יש לומר שבכיריים חשמלי–  הן בגז והן בכיבוי נורת ליבון חשמלית,הוא דאורייתא
 , שחוט הלהט מתכלה במשך הזמןמשום "גחלת של מתכת"למה שחילקו בין נורה חשמלית לגם  אין כאן מקום ".גחלת של מתכת"ב

 שמאירה וגם נחשבת , חשמלתין כן נורמה שא – או שגחלת של מתכת אין בה שלהבת ואור ,ולסברתם זה ההבדל בין גחלת עץ למתכת
ל יש מי שנראה שחילק "פוסקים הנב גם כיהו ובלא. "גחלת של מתכת" שכל זה אינו שייך בגופי חימום חשמליים והם ממש –כשלהבת 

  ).א"פח ע דף –ל " הנ"מאורי אש"ה( שאין בה איסור תורה ה והוד,בין גז לנורת להט
ג שהובאו "האי גאון ובה'  שלדעת ר,"יביע אומר"כאן אכן יש מקום להערת ה. א: ר מסוים גם צד חמויםאלא שיש בכיריים חשמלי

 גם אם ".מצרף"כיבוי גחלת מתכת אסור מהתורה משום , אם מלאכה שאינו צריך לגופה אסורה מהתורה, ח" וכן דעת הר,ן"א ובר"ברשב
אלא שעדיין יש  (מכל מקום איסור דרבנן זה חמור יותר, "גופהמלאכה שאינו צריך ל" כאן הוא" מצרף"שום שהמותר מהתורה מכיבוי זה 

חזון "דעת הל ,בכיבוי חשמל.  ב").פסיק רישיה דלא ניחא ליה"מכל מקום זה " פסיק רישיה"ואף שזה , לדון ולומר שאין כאן כוונה לצירוף
א (" במראה הבזק"ש ישראלי שהבאנו ב"הגר  מרןמאמרו שלב גם יןועי, "סותר" יש גם איסור )נ אות ט' מועד הלכות שבת סי(" איש

 הולסבר, ביצירת מעגל חשמלי" מכה בפטיש"או " בונה"שגם בהן הזכיר שיש שאלה של ,  ובסופו תגובות לשאלות על המאמר,)תשובה כז
 ".סותר" בכיבוי יש משום – "בונה"שיש בכך משום 

 אלא ."פיקוח נפש" משום ,ידי ישראל-ולמעשה הוא מותר אף על, וה ודאי נחשב לצורך מצו– אם קיימת – כיבוי לצורך מניעת סכנה 12
 כשידוע שלאחר מכן , וכן על ההדלקה מלכתחילה, אלא חשש בעלמא,שהדיון הוא על מצב שאין בו סכנה ממשית או אפילו ספק ממשי

אלא , ידי גוי-ך יצטרך לכבות עלכ- וכן מותר להדליק לכתחילה אף שאחר,למעשה נראה שיש להקל גם בחשש בעלמא. יהיה צורך לכבות
כן  ו,שמתיר את עצם הכיבוי משום סכנה, )נה' ג סי(ש ענגיל "ת מהר"שוב עיין – שעדיף שיאמר לגוי כבר מערב יום טוב שיכבה ביום טוב

לחלל שבת ואף שמצינו לגבי מצוות מילה שאם יצטרכו , ם לכבות"כך לומר לעכו-ידי כך יצטרך אחר- אף שעל,להדליק לכתחילהמתיר 
מנע ממנה רק ילגמרי אין לה) שמחת יום טוב( שבמקום שתתבטל המצווה ומרלש כיוון שי, אין מלים בשבת" פיקוח נפש"כך משום -אחר

 שאמנם לא ימולו בשמיני אבל על כל פנים ,מה שאין כן לגבי מילה" (פיקוח נפש"כך יצטרכו לחלל שבת או יום טוב משום -משום שאחר
 .ידי גוי-ידי ישראל לבין מצב שהדבר יעשה על-יהיה על" פיקוח נפש"או משום שיש לחלק בין מצב שחילול השבת משום , )כך-ימולו אחר

" דחויה"השבת " פיקוח נפש"י יהודי משום "חילול שבת עבאלא ש, ם היא איסור דרבנן" שאמירה לעכושהחילוק אינו רקמשמע מדבריו 
 , אבל באמירה לגוי באופן זה יש מקום לומר שלא נאסרה כלל.פשנח קוייחלל שבת משום פ ולכן אין לגרום לכתחילה ש,"הותרה"ולא 

מותרת כשהיא בעצמה לשם " שבות דשבות"שכמו שהיא  שכוונתו ומשמע ."שבות דשבות"דהווי ,  האסור רק מדרבנן,בפרט בכיבוי
 . כשגרימת הדבר היא לצורך מצווה,משום סכנה" תשבות דשבו" ב"לחלל יום טוב"הוא הדין שמותר לגרום לכתחילה שיצטרך , מצווה

אם הדבר הכרחי אז משום (בסוף התהליך " שבות דשבות"נראה שהביאור בדבריו הוא שהוא מחשיב את הכל כמכלול אחד של התר 
התירו " של הסברה בכך היא שלולי ההתר בסוף התהליך ימנע מהמצווה שבתחילתו מעין היסוד, שבתחילתו" צורך מצווה"משום ) הסכנה

 בגוף התשובה –להלן לגבי התר זה ' ועי, ועוד" שמחת יום טוב"לגבי התרים משום , שיסודו בסוגיא בביצה דף יא" (סופן משום תחילתן
ש "המהר (ולא הותרה" פיקוח נפש"אצל " דחויה"ם ששבת " יש להוסיף שלכאורה גם אם נאמר אפילו לגבי אמירה לעכו).16ובהערה 

מיידי אין לסמוך על " פיקוח נפש"אין מקום לכך מפני שב, שלאחר המילה" פיקוח נפש"סבר כך ולכן הוצרך לבאר שבעצמו כנראה לא 
הותרה לצורך " שבות דשבות"שהרי ,  היתר גמור הוא–" שבות דשבות"ם שיעשה איסור דרבנן דהווי "מכל מקום באמירה לעכו, )גוי

שבות " אינו צריך לומר שכמו שהותרה אם כן. היא גם מצווה ככל מצווה אחרת הרי , מלבד מה שדוחה שבת,מצווה והצלת נפשות
אלא שעצם , "שבות דשבות"ב" פיקוח נפש"כך משום - הותר לגרום לצורך מצווה לחילול שבת או יום טוב אחר,לצורך מצווה" דשבות

מר לגוי כבר מערב לושעדיף יל כתב מכל מקום ש ענג"שהמהר נציין.  במקום מצווה" שבות דשבות"כך מותר מצד -חילול היום טוב אחר
  .יום טוב שיכבה ביום טוב

 גם אם אין זה .כנס אף לחששות בעלמאי ועדיף שלא לה,)א"חולין י ע ("חמירא סכנתא"ום מה שכתבנו להתיר גם בחשש בעלמא הוא מש
 ק" שם ס,"מגן אברהם"האמנם  .ה' שז סע' ח סי"ע או"שוב יןעי" (שבות דשבות"המתיר  "צורך גדול" יש לראות בכך ,"פיקוח נפש"בגדר 

 ולא שאין אופנים אחרים של צורך גדול ,יתכן שלא בא אלא להוציא הפסד מועטיאבל , "הפסד גדול" מצדד שאין להקל אלא במקום ,ז
י " בסתם ע וכך הועתק,ע להקל בכל צורך גדול" ועוד שפשט דברי השו. מהפסדפחותומסתבר שחשש סכנה אינו ,  התרמאפשריםש

ית בנרות באת ה שנתן סמך למנהג שהגוי בא ומכבה ,)טו' ח סי"או( "שב יעקב"ת " בשון דידן בדומה לנדוין עי).האחרונים בהרבה מקומות
הוא  גוי י"ע ו,) רעח'סי( "בית יוסף"ב כמבואר בטור ו,"מלאכה שאינו צריך לגופה" משום ,הוא "שבות"כיבוי שה ,הכנסת בליל שבת

  . " מחשש סכנת הדליקה,ועוד דמטעם אחר יש להתיר... אסור לומר לגוי לכבותשואף " :"ותשבות דשב"
, "שמחת יום טוב"מנע מימנע מלכתחילה מלהדליק ולבשל ולהי להים יש מקום להתיר מן הטעם שאם נחמיר בכך עלול,נוסף לכךב

 .נוספת להתירזו סברא ו ,בהמשךעוד וכפי שנכתוב ל "כנ, "סופן משום תחילתן"שהתירו בה 
 מפני שיש מקום לומר שכל הנאת הגוף דומה – כדי לא לסבול מן החום שמפיצים הכיריים או התנור , נראה שיש מקום להקל בכיבוי13

, יסוד זה מבואר בכמה פוסקים). ד' תקז סע' ח סי"ע או"שו(" אוכל נפש" כשעצם הכיבוי נצרך ל, וגם כיבוי מותר,"אוכל נפש"לצורך 
שמעיקר הדין , ן" הריפ-ל ע, שיש מקום לומר)כ פרק ג אות ו ופרק ה אות ו' א סי(" ציץ אליעזר" יש להביא במיוחד את דברי הולענייננו

 דברין עצמו וכן "דברי הר". אוכל נפש"מפני שהנאת הגוף כ, מותר ביום טוב אפילו לכבות בידיים כשיש צער הגוף מחמת האור או העשן
בית " הובאו ב,אין לך צורך יום טוב גדול מזה ומותר לכבות –אין לו בית אחר לדור בו כש ש,שם רבנו אלחנןב) תרפא' סיביצה (המרדכי 

דייק ,  הבית לא יהיה לו מקום לאכול בוףשרשכיקל אם ם שהא ש"רמגם מהו, לאסור )א' שם סע(ע פסק "שואמנם ב ).תקיד' סי(" יוסף
 )ב ק"סשם (ז "טאך ה, "אוכל נפש"כיוון שאין זה נוגע ל, על אף הסבל שבדבר, סורא הבית "יתעשן" שאם רק )ט ק"ס(" משנה ברורה"ה

  . )ה או כדי"ד( "ביאור הלכה" בש"ועי" שאין מורין כן לכתחילה"מצדד מעיקר הדין לקולא אלא 



 

 םלדעתש )פרק ב הערה לו( "שמירת שבת כהלכתה" הובאו דבריו ב,)ב"דף ה עפרק א ( "מאורי אש"וב, ) ל' ב סי( "ארץ צבי"ב ייןעאמנם 
דימה זאת " ארץ צבי"וב, מפריעה דבר ולא כשהמלאכה היא סילוק , הנאה חיוביתכשיש בה התירו רקגם המתירים מלאכה להנאת הגוף 

שכתב חילוק אחר בין כיבוי למלאכה , ד' יט פרק ג סע' ח סי"א או" משפטי עוזיאל"' עי". (מכשירי אוכל נפש"ל" אוכל נפש"להבדל בין 
 כז' סי" קטריקעלעקונטרס "ו ( "באר משה"ב עוד ין ועי,) התירו אף בכיבוי–אחרת להנאת הגוף אך לדעתו זהו טעם האוסרים והמתירים 

התיר רק לרמוז " באר משה"ב (ידי גוי- כתבו בפירוש להתיר על"באר משה"ה ו"ארץ צבי"האכן ו, ידי גוי מסתבר להקל- אבל על).אות ד
  .)לו

  : להקלנוספות כיוון שיש כאן סברות , )ן כלל"שלא פסק כדעת הר(ע "גם לדעת השונראה שיש להקל 
' ע סי"שו(לצרכים אלה הותרה " שבות דשבות"ו ,)שמחת יום טוב" (צורך מצווה"אולי נחשב גם לש ,במקום צורך גדול" שבות דשבות. "א

  .של כיבויבהקשר ו מה נכלל ב – "במקום הפסד"היתר  לגבי , נאריךלהלן). ה' שז סע
מנחת ("ידי גוי - להפעיל מזגן או מאוורר על– אף בשבת – נוספת להקל היא מפני שיש פוסקים שהקלו בעת ששורר חום כבד הסבר. ב

'  סי"ינים בהלכהישערים מצו" בשמו ובשם ,ט' עיא ופרק לח ס' פרק ל סע, לד'  פרק יג סע"שמירת שבת כהלכתה" ,כד-כג'  ג סי"יצחק
  .כ ק"צ ס

  . ן"ידי גוי יש לסמוך על הר- אבל על, בעצמוכשמכבהאלא , אף בכיבוי להנאת הגוף גרידא ,לא אסרע "השותכן שיי. ג
 ,יש מקום לחלוק על היתר זה, ידי גוי- להפעיל מזגן או מאוורר על מותרבעת ששורר חום כבד אף בשבתכי  להקל ה כי לגבי הסבר,נעיר

פי -ועל, להתחמםכדי הותר לומר לנכרי להדליק אש  –" שהכל חולים אצל הקור "– גבי קור לךיסוד ההיתר הוא במה שמצינו כש ווןכי
אמר ליה יהא רעוא , אמר ליה לרבי צלי עלי, אנטונינוס היה לו לילך בדרך"ש, בשם הירושלמי) ה חוץ"ב ד" קמד עתראבבא ב(התוספות 

 ,אמר ליה הא ודאי צלותא, ל יהא רעוא דתשתזיב מן שרבא"א, אזלאיתיר חד כסו וצנתא , דא צלותא בתמיה' אמר לי, דתשתזיב מן צנתא
 התוספות שעל פי ,כבר העיר השואל שם. "ש לענין חמימות"כ כ"א, ון דהכל חולים אצל הקורוכי" :כ"וא, "דכתיב ואין נסתר מחמתו

זהר היבדרך אין אדם יכול לש,  במלחמהכתיב בעוברי דרכים או" "אין נסתר מחמתו" שהפסוק ומרלש י, ) בידיה הכל"א ד"כתובות ל ע(
 לעשות גויללומר מותר , קורברק ש יש לומר ,ןכם א". זהר שישב בית של אבנים או במרתףיבביתו יכול להת אבל אם רוצה לשב, מן החום

 כיוון שבבית , מקורחומרול  קןשאמנם אי" מנחת יצחק" על זה השיב ה.זהרייכול להש ,מה שאין כן בחום, כיוון שאין פתרון אחר, מדורה
באמת אבל ". יתיר חד כסו" כדברי רבי בירושלמי ,זהרי שהרי גם מן הקור יכול לה,ניתן להזהר מן החום אבל מכל מקום גם לא גרע ממנו

ות  כי הקור נחשב לגורם מחל,אינו שווה" הכל חולים"מכל מקום עצם העניין ש,  בקור ובחום שווהזהירותכי גם אם יכולת ה, הדבר תמוה
 שלא הקור גורם למחלות , או כפי שידוע היום, כפי שסברו בעבר– אם הקור בעצמו גורם מחלות ינאמא ננו אין נפקיולעני', הצטננות וכו(

 לעומתו החום אינו .)' ומסתייעים בחולשת הגוף בשעת הקור וכו,אלא החיידקים והנגיפים המצויים יותר בחדרים הסגורים מפני הקור
וכן יש בחום חשש ,  שאז יש סכנה של מכת שמש, בהולכי דרכים וכדומה,ופירושו כדברי תוספות" אין נסתר מחמתו"א שאל, גורם מחלות

 אלא שאין כאן כלל ,זהר ממנו כמו לגבי קורי ואין זו סכנת חולי שניתן לה,אך בבית וכאשר שותים כראוי אין סכנה בחום, של התייבשות
ידי חום אלא סכנה הקיימת באופן כללי למי שאינו -והתייבשות אינה מחלה הנגרמת על, בבית" מכת שמש"שכן אין סכנת , סכנת חולי

 ,זילבר ("ברית עולם"יין בוע. ה שהיא צרכו של האדםיוההבדל בין יום חם במיוחד לימים אחרים אינו אלא בכמות השתי, שותה כפי צרכו
לעומתם החולקים ". אינו ראיה דמביא לידי חוליו דווקא בהולך בדרך וגם היינ"שרמז להערה זו וכתב , )ו אות כא'  סי"אמירה לנכרי"

  .ל"סוברים שגם חול עלול לגרום לכאבי ראש וחליים נוספים ואכמ
 זו בלבד אלא הומה עוד שכאן אין הסתמכות על סבר, כיוון שזו סברת פוסקים חשובים,  זו ולהקל בנדון דידןהמכל מקום ניתן לצרף סבר

 . קי היתר אחריםכצירוף לנימו
 לשם כך יש לברר מה צריכת החשמל –ואי אפשר לענות תשובה אחידה וכללית בעניין , "הפסד מרובה" אלא שיש לברר אם מדובר באמת ב14

 הגדרת הפסד מרובה ,כמו כן. ק גז באותו מקום"וואט חשמל או מ- ומה העלות של כל קילו,או הגז של הכיריים או התנור במשך זמן כזה
ד "יוח "הר הכרמל"בתשובת  עיין:"שכתב) ב ק"לא ס' ד סי"יו(" פתחי תשובה"ב ין עי,נה מאדם לאדם בהתאם ליכולותיו הכלכליותמשת

 , נותן כלל בזה) נה'סי( "נחלת שבעה"בתשובת דוהביא . סד מרובה כמה נקרא הפ,הפסד מרובהטו במה שמבואר בכמה דוכתי להקל ב' סי
 והעלה דאין ...חולק עליול "והוא ז) בשינוי קצת ד ק"ה סל' סי" יטבהאר ב"הובא גם ב( ,סד מרובה הפנקראהפסד יותר משתות בקרן ד

סד  אם לגביה הוא הפסד מרובה מקרי הפ, ולפי האדם שההפסד הוא שלו,לזה דבר קצוב כלל והכל לפי ראות עיני המורה ולפי העת והזמן
 )ק קסג" קלו וס'לט סע' סי( "ראש אפרים", )אות ז" כללים בהוראת איסור והתר"ד "הקדמה ליו(" פרי מגדים"עוד ב' עי. "ש" עמרובה

הפסד "ראה דעות שונות אם לראות בבזבוז החשמל (. ועוד, )ד' מערכת ה סי -" פאת השדה" ובעיקר ב,צ' כללים מערכת ה סי( "די חמדש"ו
 ).כז אות ג' סי" קונטרס עלעקטריק", ו" באר משה"דון בוראה עוד מה שכתב בני, ז-יח אות ו' ח סי"או, ג" יביע אומר"ב" מרובה

ואף שכפי שעולה .  שמסקנתו להתיר על כל פנים במקום הפסד מרובה,)ז ק"שם ס(" מגן אברהם" ביןועי, )ה' שז סע' ח סי"או(ע "פי שו- על15
מכל מקום כיבוי דבר שאינו ראוי כלל ) 10 ל בהערה"וכנ( "שבות"שם ההיתר מבוסס על חילוק בין כיבוי לבין שאר " מגן אברהם"מדברי ה

וכן נקט בפירוש להתיר , במקום מצווה" שבות דשבות"ל לגבי היתר "וכפי שביארנו בארוכה בהערה הנ, לפחם יש מקום להקל בו יותר
 שהזכרנו ההסבר לפי ,כן וכמ .ל" הנ)ס' סי( "מלמד להועיל"ת " בשו– וכיוון שאינו ראוי לפחם ,"שבות דשבות"במקום הפסד ומטעם 

ל היא משום שבדליקה הוא נחפז ובהול להציל "שחומרת כיבוי שבמשנה הנ, )ף"א מדפי הרי"ת דף סו עבש(ן " הרברידי פ- לל ע"בהערה הנ
שכן אין מדובר בהתפרצות פתאומית של דליקה אלא בבערה , "אדם בהול" שייך בו יןאם כן יש לומר שגם כיבוי עצמו במצב שא, ממונו

לא , אלא מחמת הפסד הממון שבכילוי הגז או החשמל,  מחשש דליקה איננו והכיבוי, שאין בה כלל סכנת דליקה מידית,מתוכננתמכוונת ו
ע "בשו ודעיין ע. ידי גוי לצורך גדול ומניעת הפסד מרובה-המותרת על "שבות" ושווה דינו של כיבוי זה לדין שאר ,שייך טעם החומרה

הן לעניין ו דין זה נוגע הן לעניין כיבוי . שבדליקה חששו חכמים ביותר)"ואם הוא ספק"ה "שם ד( "ור הלכהביא" וב) ד' שלב סע'סיח "או(
 שמצדד ,)ז' מו סי-הלכות שבת כלל מה(" יי אדםח"ולגבי זה עיין ב, שלד'  שבזה מדובר בסי,טלטול מהמקום שבו הדליקה למקום אחר

 והובאו ,ידי אנשים אחרים שאינם בני הבית- על,אף מאותו בית שבו הדליקהר ההצלה להתי היינו ,ידי אנשים שאינם בהולים-להתיר על
אלא יש ,  שאומרים בה לא פלוג, נראה מכך שאין בחומרת הטלטול בעת הדליקה גזרה כללית).ד ק"שלד ס' סי(" משנה ברורה"דבריו ב

ין ואכן עי, ידי גוי-תכן שהוא הדין לגבי חומרת כיבוי אף עלייו,  והנובע מכך,'וכו" אדם בהול" אם שייך הטעם ש,לעיין בכל מקרה לגופו
רבך להתיר אמירה לגוי לכבות אם האומר הוא אדם אחר שאינו עז אוי"שכתב בשם הגרש, )פרק ל הערה נב( "שמירת שבת כהלכתה"ב

הזכיר שם בקצרה את הדיון אם יש  אחרי ש,) הערה ידשם( "שמירת שבת כהלכתה"עין זה כתב בכ .ל לגבי טלטול" ומעין ההיתר הנ,בהול
להיות ככל , "מלאכה שאינו צריך לגופה"שהוא ,  אדם בהול חוזר דין כיבוייןשיש לומר שבמקום שא, מלאכה דאורייתא בכיבוי הגז

, מן התיר רק אמירה בדרך רמז וכדלק)ו' שם סע(ובגוף דבריו , "ע"וצ"אלא שלמעשה סיים , ידי גוי במקום הפסד-שמותרת על "שבות"
 אם משום ,"ע"צ"ביאר מדוע הניח בלא  כמו כן .זה או מפני שלא תמיד יש בכך משום הפסד מרובה" ע"צ"אם משום , ולא פירש טעמו בכך

 . אף שאינו בהול או מטעם אחר" שבות דשבות" לגופה לא התירו כלל כה צריה שבמלאכה שאינההסבר
" התירו סופן "על שדן ,) ל אות ה'ח סי"ג או( "יביע אומר"ב עיין עוד ."תחילתןהתירו סופן משום " של המהסבר, ל"ש ענגיל הנ" מהר16

ו " (באר משה" אך עיין מה שכתב על זה ב. להיתר כיבוי משום הפסדזו ה סברפושציר, ל"הנ" ארץ צבי"וב "מלמד להועיל" ב,נונבקשר לנדו
 ).ד-כז אות ג' סי" קונטרס עלעקטריק"

ידי השארת -גרם עלי או שלא ברור שההפסד שי, נראה למאן דהו כמופרז ואף מופרך, למשל, אם חשש הסכנה עשויה להיות גםאמינ  נפקא17
שימנע מלכתחילה להדליק אם (רק אם באמת יש חשש כזה הוא אך מובן שכל זה ". הפסד מרובה"הכיריים או התנור דולקים מוגדר כ

 .)שם, "שהבאר מ"ב' ועי ( מדובר רק בתירוץין וא,)נאסור את הכיבוי
" מסוכן להשאיר אש דלוקה" וכן במקרה של חשש סכנה ,"יםחם מאוד במטבח בשעה שהכיריים דולק: "בכיבוי מחמת החום ניתן לומר 18 

  . וכדומה
 וכפי שהוסבר ,)לא בסופו ק"כ וס ק"שם ס(" מגן אברהם"פי ה- על)עו ק"שז ס' סיח "ע או"שו( "משנה ברורה"ב עיין :מקור הדין

אלא שעדיין ישנה בעיה של , שמותר לרמוז שלא בלשון ציווי, )לא-ק כ ו"ס" אשל אברהם (""פרי מגדים"וב) ק לא"ס( "השקלמחצית "ב



 

ידי - אלא שעל,מפני שגם ללא כיבוי האש היה יכול להשתמש בחדר. א: וכאן אין בעיה כזו, הנאה ממלאכה שעשה הגוי לצורך ישראל
להשתמש היה כשגם קודם ניתן , שם לגבי הנאה מכך שגוי היטיב את הנר" משנה ברורה" הכתבש ה ובדומה למ,הכיבוי השימוש נוח יותר

  ). נה ק"שם ס(" משנה ברורה"ב ין עי,"מגופה של מלאכה"כיוון שאין זו הנאה ישירה .  ב; אלא שכעת נוח יותר,לאורו
רמג ' סי(את דברי עצמו בעניין זה " סותר" "משנה ברורה"גם הולכאורה , ) ז'שז סע' סי( "ע הרב"שו"ב ין עי,למאעלי גם היתר זה אינו לכו

 שסובר ,)מ' ט סי( "אז נדברו"ת " ובספרו שו,)יח' י וסע' ג סע' סי" אמירה לנכרי(" "ברית עולם"ב יןועי, )לז ק"יא וס ק"רעו ס'  סי,ה ק"ס
כמשמעות דבריו  ( נעשית המלאכה הוא של הגוי ולא התיר אלא באופן שהכלי שבו,"ע הרב"שו"מודה ל" משנה ברורה"משום כך שגם ה

  .שז'  וזהו ההתר שבסי או במלאכה דרבנן,)רעו' בסי
 ובפרט שיש מקום ,"בת כהלכתהשמירת ש" וכהכרעת ה,)שז' סי(" משנה ברורה"נו יש לסמוך ולהקל כפשטות לשון הן של בנדו,עם זאת

,  עצמו יש מקום להבחין בין פעולת גוי בכלי שלו לפעולתו בכלי של ישראלידי הכלי או בכלי-לומר שדווקא במלאכה היוצרת איזה דבר על
 וכן , אוסר גם בזה"ע הרב"שו"ונראה ש .ידיו אלא מסלקת את האש ממנו- שאינה יוצרת דבר בכלי או על,מה שאין כן במלאכה של כיבוי

 ואם כן יש מקום לראות את דבריו ,)רעו' רמג וסי' סי(" משנה ברורה" אבל לזה אין ראיה מדברי ה,"אז נדברו" וב"ברית עולם"נקט ב
  . באמירה מפורשת יש צדדים להקללונו אפין שלועוד שבנדו, "ע הרב"שו" וכהכרעה שלא כדעת , כפשוטם)שז' בסי(

, "פסידכל המכבה אינו מ" לרמוז בלשון , שהוכיח כדעתו ממה שהוזקקו בדליקה להיתר מיוחד,ל" הנ"אז נדברו"ב ו"ברית עולם" ביןעי
 ויש כאן ,"אינו מפסיד" כיוון שאומר ,יתו שלשון זו גרועה מרמז בעלמאיראאת נראה לדחות אך , )9הערה ב עילליין ע(כמבואר בגמרא 

 שיאמר ,אם כן למה לא נתנו עצה זו של רמז שלא בלשון ציווי כלל בדליקה: על דברינו אין להקשות .שליחות וציווי במשתמע על כל פנים
 כשהזמן דוחק ,שכן במצב של דליקה, "כל המכבה אינו מפסיד"והוזקקו להתיר היתר מיוחד לרמוז בלשון , וכדומה" יש שריפה"לגוי רק 

תכן שהגוי לא יטרח ולא יזדרז מעצמו לכבות יובפרט שי, יתכן שלא יובנו מידי יש חסרון ברמזים שאינם ברורים דיים וש,"אדם בהול"ו
 שדחקו למצוא היתרים ,ל" שכל הפוסקים הניוןקצת עאך צריך  .לא ירמזו לו גם שהדבר ישתלם לואת הדליקה בבית ישראל כל עוד 

 .לא יעצו לרמוז באופן כזה, ידי גוי במצבים שאינם מצבי דליקה-לכיבוי על
וכך , רה הקודמתל בהע"פי הנ-על" יםחבל על הגז המתבזבז בשעה שהכיריים דולק" נראה שגם בכיבוי כדי לחסוך בהוצאות ניתן לומר 19

שכן אין זו הנאה ישירה , בעיה של הנאה ממלאכה שעשה הגוי לצורך ישראלכאן אין . )ו' פרק ל סע( "שמירת שבת כהלכתה" בכתב גם
 ולאחר השבת אין איסור בהנאה ממה שעשה גוי , וכאן יש לומר גם שאין עיקר ההנאה בשבת עצמה,בהערה הקודמתל " כנ,מגוף המלאכה
 . בשביל ישראל

 , משום שהיתרים אלו הינם היתרים דחוקים,ידי גוי הנה האפשרות המועדפת פחות- כתבנו שדרך זו של כיבוי על, למרות כל האמור20
אם , ")סותר"ולגבי חשמל גם המחלוקת מצד איסור (ל אם כיבוי גז וחשמל יש בו איסור תורה " המחלוקות הנ–ולעתים שנויים במחלוקת 

" שבות"אם משום שזו (חומרה היתרה בכיבוי דליקה ל ואם כן מה טעם ,)ש"כדעת הריב(במקום הפסד או לא הותרה " שבות דשבות"
  ."...)אדם בהול"חמורה או רק משום 
כי , אבל גם היתר זה אינו מומלץ כהנהגה קבועה לכתחילה,  מרווח הוא ההיתר לרמוז שלא בדרך ציווי, לכאורה,ההיתר היחיד שהוא

 ,כולםומלבד זאת גם היתר זה אינו פשוט ל, ) בסגנון של ציווי,בפירוש או ברמז(ידי כך לאמירה באופן האסור -א עלובקלות עלולים לב
 ."אז נדברו" ו"ברית עולם" וה"ע הרב"שו"מדברי ) 18הערה (וכפי שהערנו 
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