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אפילו   - חולי"  כל  ממך  ד'  "והסיר 
בידי שמים מסורים  המחלות שאינם 

וכל  חולי  כל  ממך  ד'  והסיר  כו'  העמים  מכל  תהי'  "ברוך 
מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך" ומבואר בפסוק 
חולי  כל  מהם  יסיר  שהוא  להם  ואומר  ישראל  את  מברך  שד' 
הצורך  מהו  לשאול  ויש  חולי.  שום  עליהם  ישים  לא  ושהוא 
מישראל  יסיר  שד'   - חולי"  כל  ממך  ד'  "והסיר  של  זו  בברכה 
את כל המחלות שלהם, אם ד' גם מבטיח להם שהוא לא ישים 
א"כ  חולי  שום  עליהם  ישים  לא  ד'  אם  הרי  חולי,  שום  עליהם 
לא יבואו עליהם שום מחלות וא"כ שוב אין צורך בברכה הזאת 
סיבה  לאיזה  ביאור  צריך  ולכן  חולי"  כל  ממך  ד'  "והסיר  של 
כל  ממך  ד'  "והסיר  של  הזאת  הברכה  את  להם  ליתן  ד'  הוצרך 

הזאת. הברכה  הביאור של  ומהו  חולי" 
ד'  "והסיר  של  הנ"ל  הפסוק  את  ביארו  קז:)  (ב"מ  בגמ'  והנה 
ממך כל חולי" שכוונת הברכה הזאת הוא שד' יסיר מהאדם את 
הקור.  בגלל  האדם  על  שבאים  החוליים  היינו  צינה  של  החולי 
צינה  לומר שהחולי של  שייך  איך  ל:)  (כתובות  התוס'  ומקשים 
שמים  בידי  "הכל  אמרו  ושם)  (שם,  בגמ'  והרי  ד'  ביד  מסורה 
הקור  בגלל  לאדם  שבאים  המחלות  דהיינו  פחים"  מצינים  חוץ 
בידיהם של  הם מסורים  בידי שמים אלא  אינם מסורים  והחום 
"והסיר  איך אומרת הגמ' שכוונת הפסוק באומרו  וא"כ  הבריות 
שבאו  המחלות  את  מהאדם  יסיר  שד'  הוא  חולי"  כל  ממך  ד' 

והקור. הצינה  ע"י  לו 
הדברים  ב'  לומר את  הוצרך  יד) שהפסוק  (ז  האוה"ח  ומבאר 
זו  קושיא  בגלל  בך"  ישימם  "ולא  ושל  כו'"  "והסיר  של  הנ"ל 
הענינים  שני  את  הפסוק  לנו  שאומר  ועי"ז  התוס'  שהקשו 

ודעת. טעם  בטוב  התוספות  קושית  מתורצת  האלה 
הוא מחלה  סוג אחד  חוליים,  מיני  ב'  הוא שיש  בזה  והביאור 
מביאו  וד'  שמים  בידי  מסורים  שהם  מחלות  של  הזה  המין  מן 
על האדם רחמ"ל אע"פ שהאדם נשמר מכל הענינים הטבעיים 
שיכולים לגרום למחלה ההיא לבוא על האדם, ועל סוג המחלה 
מצרים  מדוי  "וכל  להם  ואמר  ישראל  את  ד'  שבירך  הוא  הזאת 
המחלות  את  האדם  על  ישים  לא  שד'  בך"  ישימם  לא  כו' 
הדברים  מן  עצמו  את  ישמור  לא  שהאדם  באופן  אפילו  הללו 

האלו. המחלות  את  שגורמים  הטבעיים 
והסוג השני של חוליים הוא מין כזה של חולי שאינה מסורה 
פחים  מצינים  חוץ  שמים  בידי  הכל  בגמ'  אמרו  ועליו  ד'  ביד 
ולכן  ד'  ביד  מסורים  אינם  פחים"  "צינים  של  אלו  שחוליים 
יחלה  שהוא  האדם  על  השמים  מן  נגזר  שלא  באופן  אפילו 
במחלות אלו מ"מ יש אפשרות שהוא יחלה עם המחלות הללו 
לעצמו  לגרום  האדם  בידי  יכולת  שיש  כיון  פחים"  "צינים  של 
דהיינו  [כביכול  ד'  ביד  יכולת  ואין  ולחלות במחלות הללו  לקבל 
ולחול על  גזרה חכמתו] למנוע את המחלות האלו מלבוא  שכך 

האדם.
בך"  ישימם  "לא  של  התורה  שהבטחת  האוה"ח  ומסביר 

שאין  כיון  הנ"ל  השני  שמסוג  הללו  המחלות  על  נאמרה  לא 
לתורה  אפשרות  אין  לכן  שמים  בידי  מסורים  האלו  המחלות 
המחלות  את  עליו  ישים  לא  שד'  לו  ולומר  האדם  את  לברך 

שמים. בידי  מסורים  האלו  המחלות  שאין  כיון  האלו 
הזאת של  הנוספת  הברכה  לומר את  התורה  הוצרכה  ולפיכך 
"והסיר ד' ממך כל חולי" כדי לכלול את החוליים שמסוג השני 
כראוי,  התורה  את  השומר  לאדם  שניתן  הברכות  בכלל  הנ"ל 
יבואו  אם  שאפילו  לו  ואומרת  האדם  את  התורה  מברכת  ולכן 
יסיר  ד'  מ"מ  שמים  בידי  מסורים  שאינם  הללו  החוליים  עליו 
וגרמו  עליו  באו  כבר  שהם  אע"פ  האלו  המחלות  כל  את  ממנו 

חולה. להיות  לו 
מקשים  התוספות  שהרי  התוס',  קושית  מתורצת  ולפי"ז 
כבר  והרי  הצינה  מחלת  את  מהאדם  יסיר  שד'  לומר  שייך  איך 
האוה"ח  ולפי"ד  שמים,  בידי  מסור  זה  חולי  שאין  חז"ל  אמרו 
יכול  לא  שד'  שאע"פ  משום  מאד,  ברור  באופן  מתבאר  הדבר 
מ"מ  האדם  על  מלבוא  הללו  המחלות  את  למנוע  [כביכול] 
יכולת  שיש  בוודאי  האדם  על  הללו  המחלות  באו  שכבר  אחרי 

הללו מהאדם. המחלות  את  להסיר  ד'  ביד 
פחים  מצינים  חוץ  שמים  בידי  הכל  חז"ל  שאמרו  מה  ולכן 
על  מלבוא  הללו  המחלות  את  מונע  ד'  שאין  זה  לענין  היינו 
מעל  הללו  המחלות  את  להסיר  ד'  יכול  אעפ"כ  אולם  האדם 
כל  ממך  ד'  "והסיר  שאמרו  חז"ל  בדברי  הביאור  וזהו  האדם 
של  הזה  החולי  את  להסיר  ד'  ביד  יכולת  שיש  הצינה"  זו  חולי 
מעל  הללו  החוליים  הסרת  של  זה  שדבר  כיון  מהאדם  צינה 
לברך את  יש אפשרות  ולכן  בידי שמים  נמצאים  בוודאי  האדם 
שאפילו  משום  חולי"  כל  ממך  ד'  "והסיר  של  זו  בברכה  האדם 
כביכול  כח  לד'  ואין  שמים  בידי  מסורים  שאינם  הללו  החוליים 
למנוע אותם מלבוא על האדם מ"מ יש לד' את היכולת להסיר 

שלימה. רפואה  ד'  לו  וישלח  האדם  מעל  אותם 
חולי  כל  ממך  ד'  "והסיר  הוא  בב"מ  הגמ'  לשון  הנה  [הערה: 
זו צינה דאמר ר' חנינא הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים"  כו' 
הזה  הגמ' את המאמר  מציינת  למה  להבין  התוס' קשה  ולפי"ד 
"והסיר"  של  שהפסוק  הגמ'  שאומרת  מה  על  חנינא  ר'  של 
מדבר על הסרת המחלה הזאת של צינה, כיון שלפי דברי התוס' 
שאומרת  הגמ'  לדברי  סתירה  הם  חנינא  ר'  של  הזה  המאמר 
על  שבאים  הללו  המחלות  אפילו  מהאדם  להסיר  יכול  שד' 
להם  היה  לא  התוס'  שבאמת  צ"ל  ואולי  הצינה.  בגלל  האדם 
את  הגמ'  מציינת  לא  שלהם  הגירסא  ולפי  הזאת  הגירסא  את 

וצ"ב. צינה  זו  כו'  "והסיר  הזה של  על המאמר  חנינא  ר'  דברי 
ואדרבה  מאד  מאירים  הגמ'  דברי  האוה"ח  לפי"ד  אולם 
רוצה  הגמ'  דהנה  האוה"ח,  דברי  עפ"י  היטב  מובנת  הגמ'  כוונת 
חולי" מדבר  כל  ד' ממך  "והסיר  הזה של  לנו שהפסוק  להסביר 
של  הזה  החולי  את  מהאדם  יסיר  שד'   - צינה  של  החולי  על 
המאמר  מתוך  לנו  נתבאר  זה  שדבר  הגמ'  אומרת  ולכן  צינה, 
ר'  שאמר  כיון  דהיינו  כו'"  חנינא  ר'  "דאמר  חנינא  ר'  שאמר 
מזה  מבואר  א"כ  פחים  מצינים  חוץ  שמים  בידי  הכל  חנינא 



מלבוא  צינה  של  הזה  החולי  את  למנוע  [כביכול]  יכול  ד'  שאין 
שתבוא  אחרי  האדם  מעל  להסירה  ביכולתו  יש  ורק  האדם  על 
נלמד  ולפיכך אומרת הגמ' שמזה  צינה  עליו המחלה הזאת של 

צינה. החולי של  על  מדבר  "והסיר"  שהפסוק של 

על  מדבר  "והסיר"  של  שהפסוק  שכיון  הוא,  הדברים  והסבר 
שביאר  [וכמו  מהאדם  למנוע  יכול  ד'  שאין  חולי  של  כזה  סוג 
אמר  שכבר  אע"פ  "והסיר"  הפסוק  כתב  שלפיכך  האוה"ח 
דברי  מכח  לכן  לעיל]  שמבואר  וכמו  בך"  ישימם  "לא  הפסוק 
כיון  צינה  של  החולי  על  מדבר  שהפסוק  הגמ'  למדה  חנינא  ר' 
שהחולי הזה של צינה הוא בדיוק הסוג הזה של חוליים שעליו 
הצינה  בגלל  האדם  על  שבאים  שהחוליים  כיון  הפסוק  מדבר 
אותם  למנוע  כביכול  יכול  ד'  ואין  כביכול  ד'  ביד  מסורים  אינם 

האדם.] על  מלבוא 

ד'  התנהגות   - האדונים"  "אדוני 
האדונים עם  רק  הוא  אדון  בבחינת 

ופרש"י  כו'"  האדונים  ואדוני  כו'  אלוקיכם  "ד'  כתוב  הנה 
רש"י  מדברי  ומבואר  מידו"  אתכם  להציל  אדון  שום  יוכל  "לא 
לנו שד' הוא האדון של האדונים שבעולם הזה  שהפסוק אומר 
דהיינו שהכח והיכולת של ד' אינו מוגבל רק לאנשים החלשים 
הגיבורים  אצל  גם  שייכת  ויכולתו  ד'  כח  אלא  והקטנים 
את  לו  ויש  עליהם  מושל  שד'  הזה  העולם  של  והשליטים 

כרצונו. עמהם  לעשות  היכולת 

יש  הגדולים  האדונים  על  שאפילו  הוא  הפסוק  כוונת  ולפי"ז 
הנבראים  שאר  של  האדון  הוא  שד'  וכ"ש  ואדנות  שליטה  לד' 
וזהו  שאין להם את הכח והגבורה של האדונים הגיבורים הללו, 
הוא  שד'  וכ"ש  האדונים  של  האדון  הוא  שד'  הפסוק  שאמר 

הבריות. כל שאר  האדון של 

יז) מבאר את הפסוק באופן שונה ממש"כ  (י,  אולם האוה"ח 
אומר  הפסוק  אלא  הפסוק  כוונת  זה  אין  האוה"ח  ולפי"ד  רש"י 
לנו שד' מתנהג עם בחינה זו של "אדון" רק אצל האדונים ולכך 
אינה  "אדון"  של  זו  שהנהגה  האדונים"  "ואדוני  הפסוק  אומר 
ד' עם התואר  ולכן מגדיר הפסוק את  נוהגת אלא עם האדונים 
הזה של "אדון" רק במה שנוגע לאדונים של העולם אבל בנוגע 
הזאת  הבחינה  עם  עמהם  מתנהג  ד'  אין  הנבראים  שאר  לכל 

אדון. של 

או  בטוב  לבחור  בחירה  הוא, שכיון שיש לאדם  בזה  והביאור 
ברע לכן אי אפשר לומר שד' מתנהג עמו בבחינה זו של "אדון" 
אין  שבו  מצב  שמתאר  תואר  הוא  אדון  של  שהתואר  משום 
שנתן  ולפי  הגמורים  הבעלים  הוא  ד'  אלא  בחירה  שום  לאדם 
שהתנהגות  לומר  אפשר  אי  לכן  הבחירה  כח  את  אדם  לכל  ד' 

"אדון". הזאת של  הבחינה  כפי  הוא  האדם  עם  ד' 

שלמה  בא  כבר  הרי  הזה  שבעולם  האדונים  לענין  אולם 
המלך ולימד אותנו שלב מלכים ושרים ביד ד' דהיינו שד' נוטל 
ולכן  זה]  יסוד  בביאור  [ואכמ"ל  שלהם  הבחירה  כח  את  מהם 
אומר לנו הפסוק שד' מתנהג עם האדונים הללו עם המדה של 
וממילא  שלהם  הבחירה  כח  את  מהם  נוטל  שד'  דהיינו  "אדון" 
אלא  וחפצם  רצונם  את  ולעשות  לבחור  היכולת  את  להם  אין 

הרי הם "כגרזן ביד החוצב" וכל החלטותיהם ומעשיהם מסורים 

"אדון". זו של  בבחינה  עליהם  שולט  והוא  ד'  ביד 

דהיינו  האדונים  אדוני  הוא  שד'  הפסוק  שאמר  וזהו 

שהתנהגות ד' בבחינה זו של "אדון", נעשית רק עם "האדונים" 

ד' מתנהג עמהם כפי הבחינה הזאת  אבל עם שאר הבריות אין 

של אדון אלא יש אפשרות לכל אדם לבחור בטוב או ברע כפי 

ורצונו. דעתו 

תורה ביטול  על  מיוחד  לאו  יש  האם 

ה"ב)  פ"ד  ה"א,  פ"ב  ת"ת  הלכות  הרב  שו"ע  (ע'  מבואר  הנה 

האם  לשאול  ויש  התורה.  לימוד  על  מיוחדת  עשה  מצות  שיש 

או  תורה  ביטול  על  שנאמר  מיוחד  לאו  ג"כ  שיש  בתורה  נאמר 

המ"ע  את  מבטל  שהוא  אע"פ  התורה  מן  שמבטל  מי  שמא 

עובר על שום לאו דאורייתא.  אינו  לימוד התורה מ"מ הוא  של 

השער  בתחילת  יונה  לרבינו  תשובה  שערי  בספר  היטב  [ועיין 

השלישי שיש להסתפק בדבריו אם הוא סובר שיש לאו מיוחד 

לא]. או  תורה  ביטול  על 

מיוחד  לאו  בתורה  שנאמר  לנו  מחדש  ח)  (יא,  האוה"ח  והנה 

אשר  המצוה  כל  את  "ושמרתם  כתיב  דהנה  תורה  ביטול  לענין 

אנכי מצוך היום" ומבואר שצריך האדם להזהר ולשמור את "כל 

הוא שיזהר האדם  "כל המצוה"  זה של  בענין  והביאור  המצוה", 

"וכבר  האוה"ח  וכמוש"כ  הקדושה  התורה  את  וללמוד  לעסוק 

התורה". עסק  אל  ירצה  המצוה  כל  למעלה שמאמר  כתבתי 

באומרה  האדם  את  מזהירה  שהתורה  מבואר  ולפי"ז 

כראוי  תורה  ללמוד  האדם  שיזהר  המצוה"  כל  את  "ושמרתם 

מיוחד  לאו  שיש  נלמד  ומזה  התורה,  מלימוד  האדם  יבטל  ולא 

לאו  ליתן  לה שמירה  "וייחד  וכמוש"כ האוה"ח  תורה  ביטול  על 

הוא  "ושמרתם"  של  הזה  שהלשון  משום  דהיינו  ביטולה"  על 

לנו  ואומרת  הדבר  על  אותנו  מזהירה  - שהתורה  לאו  לשון של 

באומרה  התורה  וכוונת  הזה  הדבר  את  מלעשות  ותשמר  תזהר 

לשון כזה הוא, "אל תעשה את הדבר הזה" אלא תזהר ותשמר 

אומרת  שהתורה  פעם  שכל  חז"ל  אמרו  ולכן  אותו  מלעשות 

הוא  הרי  ההוא  הדבר  על  שעובר  מי  "השמר"  של  זה  לשון 

עובר על לאו דאורייתא כיון שלשון זה הוא לשון של לאו וכמו 

שנתבאר.

הכוונה  המצוה"  כל  את  "ושמרתם  אומרת  כשהתורה  ולכן 

התורה  מלימוד  מלהבטל  עצמכם  את  ותשמרו  תזהרו  הוא  בזה 

בלימוד  ועוסק  לומד  ואינו  תורה  תלמוד  שמבטל  מי  ולפיכך 

נחשב  מה  [ולענין  הזה.  הלאו  על  עובר  הוא  הרי  כראוי  התורה 

תלמוד  בהלכות  הפוסקים  בספרי  אחד  כל  יעיין  תורה,  לביטול 

ובבא]. בזה  לו  וטוב  נ"ע  הקדושים  רבותיו  ובספרי  תורה, 

גליון זה יו"ל בס"ד ע"י מכון פניני אור החיים
לעילוי נשמת הרב הגאון רבי משה ב"ר חיים צבי זצ"ל ראש הכולל לעיקוואוד - דיטרויט
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