
לרופא  רשות  שניתן  מכאן  ירפא"-  "ורפא 
לרפאות (בבא קמא דף פה עמוד א).

הקב"ה)  מכה-  (הוא  מחי  הוא  רבותינו-  ובלשון 
והוא מסי (הוא מרפא- הרופא).

לכאורה יש כאן כעין התנגדות לצו הבורא שרוצה 
הרופא  אל  בא  האדם  ואיך  יחלה,  שהאדם 
להתרפאות? אולם לימדה התורה כי הקב"ה נתן 
כשהקב"ה  חלילה  אולם  לרפאות.  לרופא  רשות 

גוזר מה תועיל פעולת האדם?!

שאל מרן בעל ה'חפץ חיים' זי"ע: מדברי רבותינו 
מובן שהקב"ה הוא המכה, ולכן הייתה הוה אמינא 
הפסוק  לולא  לרפאות  רשות  תהא  לא  שלרופא 
רשות  שניתנה  שמלמד  ירפא",  "ורפא  המפורש 
לרופא לרפאות את מכתו של הקב"ה. והרי בעיון 
את  איש  יכה  "וכי  הדברים;  פני  כך  לא  בפרשה 
הווה  למשכב...",  ונפל  באגרוף  או  באבן  רעהו 
אומר שזו לא מחלה ממרום, אלא אגרוף או אבן 
ואיך אמרו על כך  שפגעו בו בבחירתו של אדם. 
הקב"ה  לא  והרי  מסי",  והוא  מחי-  "הוא  רבותינו 

היכהו?
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מה  כי  גדול,  השכל  מוסר  לנו  יש  שמכאן  אלא 
מכה  אלא  אינה  אדם  מכת  בעינינו  שנראה 
משמיים, מאת ה'- "הוא מחי". האבן והאגרוף הם 
בהם  גם  ולכן  הקב"ה.  החוצב-  ביד  גרזן  כעין 
לולא הפסוק שמותר לרופא לרפאות לא הייתה 

לנו רשות לרפאות מכתו של הקב"ה.

גרא  בן  לשמעי  אמר  ע"ה  המלך  שדוד  והוא 
שמקללו קללה נמרצת- "אלקים אמר לו קלל".

חייו  שכזו  שמיימית  הבטה  מביט  כשאדם 
כח  ואין  נישא,  הוא  כפיים  שעל  ביודעו  שקטים, 
בכבודו  הקב"ה  אלא  למולו  לפעול  כלל  בעולם 
ובעצמו הוא הפועל. ואין הוא מייחס לשום פועל 
ואדם כח כלשהו, וממילא הוא דבוק בחי עולמים, 
רבי  כלשון  ורחמים,  חסד  עליו  מרעיף  והקב"ה 
חיים מוואלוז'ין בספרו 'נפש החיים' (שער ג פרק 

יב):

להסיר  נפלאה  וסגולה  גדול  ענין  הוא  "ובאמת 
ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים, שלא יוכלו 
רושם כלל, כשהאדם  יעשו שום  ולא  בו  לשלוט 

המשך בעמוד הבא
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המעוניין לשלוח אל הרב אידלס שאלות הלכתיות (בלבד) מוזמן לשלוח דרך אתר: 
עמותת איש צדיק היה, 

מדף: שו"ת עם הרב חיים אידלס
תשובות יישלחו לשואלים ויפורסמו באתר ובעלון.

קובע בלבו לאמר: הלא ה' הוא האלקים האמתי, 
וכל  בעולם  כח  שום  יתברך  מלבדו  עוד  ואין 
הפשוט  אחדותו  רק  מלא  והכל  כלל.  העולמות 
יתברך שמו. ומבטל בלבו בטול גמור ואינו משגיח 
ומדבק  ומשעבד  בעולם,  ורצון  כח  שום  על  כלל 
כן  הוא.  ברוך  יחיד  לאדון  רק  מחשבתו  טוהר 
מעליו  יתבטלו  שממילא  בידו  יתברך  הוא  יספיק 
כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעל 

לו שום דבר כלל...

ונסים  עניינים  לפעול  לו  ויקם  אומר  יגזור  וגם 
כיון  הטבעים,  הכוחות  סדור  היפוך  נפלאים 
בל  באמת  לבבו  אמונת  טהר  ומדבק  שמשעבד 
תמוט רק לו יתברך לבד, ואצלו יתברך הכל שוה, 
היפוך   או  שקבע  הטבע  בסדור  לפעול  רגע,  כל 

דוסא  בן  חנינא  ברבי  שמצינו  כמו  הטבע.  סדור 
ופועל כפי רצונו כל עת היפוך  גוזר אומר  שהיה 
שאמר  "מי  כה.)  (תענית  כאמרו  הטבע,  סדור 
לומר,  רוצה  וידלק",  לחמץ  יאמר  וידלק  לשמן 
וכן  כנ"ל,  זה  כמו  זה  שוה  יתברך  אצלו  הלא 
הספיק הבורא ברוך הוא בידו. וכהנה רבות איתו, 

כמובא בש"ס מנפלאות עניניו".

שלכם בהוקרה רבה,

שבת שלום ומבורך!

חיים אידלס
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מספר בנו של ר' אריה, הרב חיים יעקב לוין:
מקום  ולכל  אבא,  אצל  יחיד  בן  הייתי  מצוה  בר  גיל  "עד 
של  התמימות  אותה  את  לקרבי  ספגתי  כאן  עמו.  נטלני 
אבא, אותה אהבה לכל נדכא וסובל, אותה נכונות לעזור 
לאדם באשר הוא אדם. התפילה עם הנץ החמה של אבא, 
ועם  גיסא  מחד  רבנים  עם  פגישותיו  הרוטטים,  סיפוריו 

אסירים יהודיים מאידך גיסא לא יישכחו ממני לעולמים. 

'הישוב  אנשי  עם  פשרנית  הבלתי  התנצחותו  לי  זכורה 
ה'ציונים  עם  התקשרותו  את  יפה  בעין  ראו  שלא  הישן' 
החפשיים'. למרות שידעו כי לשם שמיים הוא עושה זאת.

ומעשה בשני חלוצים שנזדמנו לתפילת ראש השנה בבית 
כשממחטות  ושם,  משכנות.  בשכונת  אבא  של  התפילה 
ידם  את  וחלץ  עליהם  סר  אבא  מהצד.  עמדו  לראשיהם, 

בחמימות והזמינם לביתו. 

הקיצוניים  מנהיג  עם  ההתנצחויות  אחת  בעת  והנה, 
רק  ש"ביקש  זר  אדם  נקלע  ירושלמית,  רחוב  בסמטת 
בבית  עמו  ההיכרות  בזכות  כי  ואמר  לאבא,  להודות" 
הכנסת והעובדה כי קירבו אל ערכי היהדות "הקבוץ שלי 
בעמק יזרעאל מנהל עתה את מטבחו על דרך הכשרות". 

 רואה אתה?- העיר אבא לעמיתו הקיצוני- רואה אתה!!".



הלכה ומנהג
לאחר ברכות התורה אנו מברכים את רצף הברכות הנקראות 'ברכות השחר' אשר יש בהן 
משום שבח לבורא על חיינו וכל חלק וחלק בהם. ברכות אלו מקורם בהררי קודש ומברכים 

אותם בין הגברים ובין הנשים. 

מדין הגמרא (ברכות דף ס עמוד ב) נראה שיש לברך ברכות אלו על סדר הקימה בבוקר; עם 
שמיעת קול התרנגול מברך "אשר נתן לשכוי בינה", ולמנהג חלק מבני ספרד "הנותן לשכוי 
עיוורים".  "פוקח  מברך  עיניו  על  ידיו  כשמניח  ערומים".  "מלביש  מברך  כשמתלבש  בינה". 
על  כשנעמד  כפופים".  "זוקף  מברך  כשקם  אסורים".  "מתיר  מברך  מיטתו  על  כשמתיישב 
מיטתו מברך "רוקע הארץ על המים". כשמתחיל ללכת מברך "המכין מצעדי גבר". כשנועל 
כששם  בגבורה".  ישראל  "אוזר  מברך  חגורתו  כשחוגר  צרכי".  כל  לי  "שעשה  מברך  נעליו 
כובע/מצנפת לראשו מברך "עוטר ישראל בתפארה". וכששוטף פניו מברך "המעביר שינה".

כיום אנו מברכים ברכות אלו ברצף, משום שבשעת קימתנו איננו נקיים בגופנו ובידינו ולא 
ניתן לברך עדיין את הברכות, לכן אנו ממתינים עם הברכות עד שנסיים את ההכנות שלנו. 
ומה שלא מתקיים בברכות אלו "עובר לעשייתן", שמיד שעשה את המעשה מברך הסבירו 
הפוסקים שהוא משום שמדובר בברכות של שבח ולא ברכות של מצוות. שכל ההקפדה על 
"עובר לעשייתן" הוא דווקא בברכה על מצוה, שמברכים קודם עשייתה. מה שאין כן ברכה של 
שבח שייך השבח גם אחר המעשה על מה שנתן לנו ה' יתברך את הכח לעשות מעשה זה. 

יש נהגו לסמוך ברכות אלו לברכות התורה כחלק מתחילת יומו של האדם. לעומת יש שבירכו 
ברכות אלו דווקא בבית הכנסת על מנת לזכות אחרים לענות אחריהן "אמן", ומטעם ש"ברוב 
ומברך  אחד  עומד  התפילה  שקודם  נוהגים  רבים  כנסת  בבתי  זה  מטעם  מלך".  הדרת  עם 
הברכות וכל הציבור עונים אחר כל ברכה וברכה "אמן". יש להעיר שאחר ברכת "המעביר 
שינה מעיני" אין לענות "אמן", שכן ברכה זו ברכה ארוכה היא המסתיימת ב"הגומל חסדים 

טובים לעמו ישראל" אחר "ויהי רצון", ורק אז יש לענות "אמן".
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הלכה ומנהג
מלבד ברכות אלו ישנן שלוש ברכות נוספות הנכללות בברכות השחר. הברכה הראשונה היא 
אומרת  ואשה  עבד",  עשני  "שלא  ברכת  גויה".  עשני  "שלא  מברכת  ואשה  גוי",  עשני  "שלא 
גם אדם  והאשה מברכת "שעשני כרצונו".  "שלא עשני אשה",  וברכת  "שלא עשני שפחה". 
"ואת  גיורו נחשב כ'עשיה', כלשון הפסוק  גוי", שגם  שהתגייר מברך את ברכת "שלא עשני 

הנפש אשר עשו בחרן" שנאמר על אברהם ושרה שגיירו את האנשים והנשים.

סדר הברכות אינו מעכב זה את זה, ולכן לא משנה איזו ברכה הקדים או איחר. יוצאי דופן הינן 
ברכות "זוקף כפופים" ו"מתיר אסורים". כפי שאומרת הגמרא שהזכרנו לעיל ברכת "מתיר 
אסורים" מכוונת לישיבתו על המיטה ואילו "זוקף כפופים" לזקיפה גמורה, ואם כן בכלל "זוקף 
כפופים" כלולה ברכת "מתיר אסורים". לכן יש להקפיד להקדים את ברכת "מתיר אסורים", 
שאם לא כן נכנס לספק אם יכול לברכה או לא. אדם שטעה והקדים ברכת "זוקף כפופים" 
לא יברך "מתיר אסורים" משום ספק ברכות להקל, אלא ישתדל למצוא אדם שלא בירך עדיין 

את ברכות השחר ויכוון להוציאו בברכת "מתיר אסורים" שלו ויענה אחריו "אמן".    
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

אני לומד קורס מסוים שבו צריך ללמוד בבית מתוך ספר מסוים. הספר נכתב והוצא לאור 
בחו"ל ואני דיי בטוח שהוא נכתב ע"י גויים.  הרוב המוחלט של הסטודנטים שאני לומד איתם 
העבירו אחד לשני גרסה דיגיטלית(קובץ PDF) של הספר וממנו כולם לומדים את החומר 

מבלי לקנות את הספר. אני דיי בטוח שהגרסה שמועברת בנינו הושגה מהאנטרנט.

האם יש בזה חשש גזל והאם מותר להשתמש בקובץ הזה או שמא עלי לקנות אחד כזה 
לזאת  בדומה  שלו  דיגיטלית  גירסה  לקנות  וניתן  מודפס  הספר  את  לקנות  (ניתן  בעצמי? 

שמועברת בנינו)

גזל הגוי אסור מהתורה (רמב"ם ריש הלכות גניבה), ואסור גם לרמות או לגנוב דעת של גוי 
(חולין צד.). 

ישנה דעה שאי אפשר לתקן את הלאו של גזל הגוי בהשבת החפץ (עיין נתיבות חומ שמ"ח, 
הר צבי מדו"ז מרן הרב פראנק זצ"ל אוח ב סימן עד, ויעויין בשער המלך פ"א מוזילה בשם 

היד הקטנה).

קונטרס  (עיין  האחרונים  בדבר  והרחיבו  לחומרא,  דאורייתא  ספק  אומרים  לא  גזל  בספק 
הספיקות כלל א, וקצוהח, מרן החידושי הרי"ם בכתובות יב: ועוד), וביאר המהרש"ם (א סימן 
לידו  כשבא  אולם  אמורים,  הדברים  בהיתר  לידו  כשבא  שרק  התומים  דברי  לאחר  קנא) 

בספק יש בו 'ויראת מאלוקיך'.

לכאורה ההורדה מהרשת נחשבת מעשה, ויש לאסור. אולם מי שקיבל יכול להעתיק הלאה 
כאמור.

ועצם זכויות יוצרים אם כי יש הסכמה בין לאומית על הדבר ואוכפים זאת בבית משפט אולם 
כיון שעל פי ההלכה אין כאן גזילה ורק הסכמה בין כולם וכיון שעסקינן בגוי 

וכיום כל בר דעת שמעלה דבר לרשת יודע שמיד הוא מועתק ועובר הלאה הוה כזוטו של ים 
ויש בו ייאוש ויש לי בזה אריכות דברים גדולה ולא עת האסף המקנה.

 לכן למסקנת הדברים- הדבר מותר.

 בברכה נאמנה ואוהבת 

חיים


