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ונתת ושם יש פריט " גדול, ןבגדי הכהשמונת את יש  נותבפרש
מים והיו על לב אהרן ואל חשן המשפט את האורים ואת הת

רש"י הראשונים מהו "אורים ותומים", ונחלקו ה'", בבואו לפני 
 כפלי בתוך נותנו שהיה המפורש שם כתב הוא :, ל'(ח")כ מסביר
. (עג יומא) דבריו את ומתמם דבריו מאיר הוא ידו שעל החשן

 מחוסר להיות הן גדוללכ י אפשרשא החשן היה שני ובמקדש
 הכתב אותו שם ועל בתוכו היה לא השם אותו אבל ,בגדים

". האורים במשפט לו ושאל"( כז במדבר' )שנא משפט קרוי הוא
לעומת זאת רבי אברהם בן הרמב"ם חולק על רש"י עכ"ל. 

שם המפורש בין קפלי החושן, אלא,  עםואומר, שלא היה קלף 
תומים כי החושן מלשון אבני החושן עצמם הם היו האורים ו

הוא מרגיש את  ,שיחיישן, מלשון חש, חושן זה דבר שמרג
 התשובה מלמעלה. 

תשובה , היו מקבלים להתלבטות שהיתה לעם ישראכל ספק ו
 מלמעלה. 

 עושים היום כשאין להו אורים ותומים? מה 

: "ועל דרך זה אמרו חז"ל כתב בשו"ת חת"ס )חאו"ח סימן ר"ח(
פרק קמא דבבא בתרא אעפ"י שניטלה הנבואה מן הנביאים 
מחכמים לא ניטלה, לא כמו שהסביר מעלתו שהחכמה לא 

יטלה מן החכמים, לא משמע כן, אלא הנבואה לא ניטלה מן נ
החכמים, פירוש אותו חלק נבואה שמשיג ע"ד חכמתו שהעוסק 
בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה בשכלו וחכמתו אעפ"י 
שאיננו בכוח תולדות טבע שכלו... שמע מינה שהוא כעין 

 .נבואה של חכמה"

מה זוכה לכח מגלה לנו החתם סופר שהלומד תורה לש ,כלומר
 נבואי, ממילא הפסקי הלכה שלו הם באים מכח הנבואה שבו. 

הוא מביא שאלה שהוא  (סימן ע"ד)ולמשל בשו"ת רעק"א 
נשאל והוא לא רצה להכריע לבדו ובשל כך שיגר את השאלה 

ו שיש לבדוק אם העדים ח לאל חתנו החת"ס. והחת"ס של
לא היה  שאף שעל פניואינם קרובים. וכותב על כך רעק"א, 

מקום לבדוק את העדים, אבל כיון שהחת"ס אמר, בדקו וראו 
 באמת שקרובים הם, ורוח ה' דיבר בו. 

"וכשהם )ח"א אגרת ל"ג( וכך גם כותב החזון איש באגרותיו 
מעמיקים בהלכה הם בשעה זו כמלאכים ורוח ממרום שורה 
עליהם". וכן בהמשך האיגרת : "...והכל ברוח הקודש השורה על 

דש" והעמל בתורה לאסוקי שמעתא". הגדרת "רוח הקכל 
"נבואה  )ח"א אגרת ט"ו(: בהבדל מנבואה בדברי החזו"א הוא

אין השכל המורכב של האדם משתתף בה, אלא אחרי התנאים 
בהם עד שזכה לזוהר נבואי אפשר לו להיות  ךהסגוליים ששל

כלי קולט דעת ... מבלי עיון ועמל שכלי, אבל רוח הקודש הוא 
עמל ובמשנה מרך עד שמתווסף בו דעת  יגיעת העיון ברוב

טבעי, -. בכל הוראה הלכתית יש אלמנט עלותבונה בלתי טבעי"

טבעית. רוח ממרום השורה -השראה אלוקית, תוספת דעת על
 על ת"ח נותנת לו כוח הוראה וסמכות. 

בזה תובן גם סמכותו להורות אף בתחומים שאינם הלכתיים 
מכוח על טבעי, מעין כוח מובהקים. תלמיד חכם מורה בהם 

נבואי. רוח ממרום מנחה אותו להוראה ולהדרכה נכונים, 
לראיית האמת. על כן אף בתחומים אלה חובה להישמע 
להוראותיו ולהדרכותיו בחינת "לא תסור מן הדבר אשר יגידו 

 לך ימין ושמאל" )דברים י"ז, יא(.

ת שמסופר בנביא שמואל א' פרק ט', כאשר נאבדו האתונו כמו
ובמשך שלשה ימים שאול חיפש את  לקיש אביו של שאול,

האתונות וכעבור שלשה ימים שהם אינם מוצאים את 
: ואומר לנערו שציע להפסיק את החיפוהאתונות שאול מ

ן ל ָאִבי ִמן-"ְוָנׁשּוָבה פֶּ  ".ָלנּו ָהֲאֹתנֹות ְוָדַאג-יְֶּחדַּ
כדי לו נערו שילכו לנביא והוא קורה לו "רואה",  ואז מציע

י הרי"ם החידושמכך לומד שהוא יגיד לנו איפה האתונות. 
 שצריך ללכת לצדיק לא רק לעניינים רוחניים כמו הלכה

 ים. יגם לעניינים גשמ אוכדומה אל

סיפר רבי חיים מצאנז זי"ע, בהיותי נער קודם גיל י"ג אמר לי 
אני נהנה מאוד לראות אותך, כי אתה תהיה מנהיג  החוזה זי"ע,

 הדור. 

לכן נתעוררה בי תשוקה לדעת מה צריך לעשות כדי להיות 
שהיו  ת קהללקבמנהיג הדור, והנה ראיתי שהחוזה באמצע ה

אצלו המון רב, ביקש שכולם יצאו, ויצאו כולם, ואני התחבאתי 
 כדי לדעת מה החוזה עושה.

לום, ופתאום ניגש אלי ואמר: וראיתי שהרה"ק הלך הנה וה
הידעת מדוע ציויתי להוציא כל איש מעלי, הן בהיות המקדש 
על מכונו כאשר רצה איש ישראל לדעת מה לעשות, שאל 
במשפט האורים ותומים, והם הגידו לו אם ילך או יחדול, כי על 
האורים ותומים היה מאיר שם הוי"ה ב"ה. והיום שבעוה"ר אין 

נוכל לראות בתורה כל מה שאנו רוצים  לנו אורים ותומים,
לדעת, כי יש ששים ריבוא אותיות לתורה, וכל צרופי הוי"ה. 

כבר כלה לימוד שלמדתי מקודם,  קבלת קהלוהנה באמצע ה
ולא היה מאיר עוד שם הוי"ה, ולא ידעתי עוד מה להגיד ואיך 
לייעץ את האנשים הבאים אלי, לכן ציויתי להוציא כל איש 

תיישבתי האוכל ללמוד ולהשיג שוב ההארה. אכן  מעלי, למען
בדעתי הן יהיה טרחא דציבורא, ויש אנשים הממהרים שאינם 
יכולים להתעכב, ובכן עלתה בדעתי ללמוד פרק "איזהו מקומן" 

 כדי שיהיה לי תורה להאיר עיני ולא אעכב את הציבור.     

ִבי לָ אומר דוד המלך: "עלית לַּ  ָתנֹות ָמרֹום ָׁשִביָת שֶּ ְחָת מַּ קַּ
ָבָאָדם". כידוע, פסוק זה נדרש על משה רבנו, ועל פיו ביאר בעל 

 ה:הלוי" ששלוש דרגות הן בלימוד תור"בית 
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א. "שבית שבי": פעולה חד סטרית, ללא שאלות או משא ומתן. 
 .לקיחה בשבי, בכוח, על ידי הלוקח ובניגוד לרצון הנלקח

-גש רצונות, בין הלוקחב. "לקחת": פעולה הדדית המבטאת מפ
 .הקונה והמוכר

 .צדדית, מהנותן למקבל-פעולה חד –ג. מתנה 

וכך היה בשעת מתן תורה. ראשיתו, "שבית שבי", בתחילת 
הלימוד צריך אדם לחטוף ככל יכולתו. לאחר מכן: "לקחת", 

יאמין. רק אחר  –עליו ליגע בעמלה של תורה, ואם יגע ומצא 
 ".יתן חכמהכך, יזכה ל"מתנה", "כי ה' 

 –התורה ניתנה לנו במתנה. עלינו לעמול בה, אך בסוף התהליך 
 .תינתן לנו במתנה

ר ִהֵנה " :על דוד המלךנאמר ש וזהו מה ֹיאמֶּ ְנָעִרים וַּ ָחד ֵמהַּ ן אֶּ עַּ יַּ וַּ
ִיל ְוִאיׁש ִמְלָחָמה  ֵגן ְוִגבֹור חַּ ְחִמי ֹיֵדעַּ נַּ לַּ י ֵבית הַּ ָרִאיִתי ֵבן ְלִיׁשַּ

 ".ָבר ְוִאיׁש ֹתַאר וה' ִעמוֹ ּוְנבֹון דָ 
שהלכה כמותו בכל  -ו , "וה' עמ(צג:)א סנהדרין והוסיפו בגמר

לפי ש"ה' עמו",  –מקום". מה טעם "הלכה כמותו בכל מקום"? 
שזכה לסייעתא דשמיא. אדם יכול לכוון את ההלכה רק אם 

 ".יזכה לסייעתא דשמיא. "כי ה' יתן חכמה, מפיו דעת ותבונה
אכן, לחכם ההלכה יש מרחב של שיקול דעת, אך בסופו של 
יום, לא היא שקובעת את ההלכה אלא הסייעתא דשמיא שעמו. 

שלא "ה )ברכות כח:( ומכאן תפילתו של רבי נחוניא בן הקנ
כשל בדבר הלכה וישמחו בי יארע דבר תקלה על ידי ולא א

 .חברי"

ד להורות ולכן למשל אומרת הגמרא בכתובות )ס:( שאין לתלמי
משום " הלכה בפני רבו, ואפילו לא על ביעתא בכותחא, ולמה?

כלומר לא תהיה לו סייעתא , "דלא מסתייעא מילתא למימרא
 דשמיא. 

עתא דשמיא בהוראת ההלכה למעשה. יעוד מצינו שיש לרב סי
כך שלפעמים במקרה הנדון אפשר שהרב טועה בהגיון שבפסק, 

כמותו  אבל בפועל, במקרה הנתון, לא טעה בהוראה, והלכה
 ן )גיטין כט:(:מרות שלא משום הטעם שהוא נתן לדיל

אחד שלח גט לאשתו ואמר לשליח: אל תתן את הגט לאשתי 
ארע לו אונס שהיה  אלא לאחר שלושים יום מרגע מסירת הגט.

ם, בא עתיד למנוע ממנו מלבצע את השליחות אחר שלושים יו
לשאול מה לעשות. אמר רבא: "חלה" טעמא השליח לפני רבא 

מאי? משום דאנוס, האי נמי אנוס הוא )במשנה שנינו שאם 
השליח חלה, הוא יכול למנות שליח אחר. ורצה רבא לדמות 
זאת למקרה שלנו(, אמר ליה )רבא לשליח(: תמסור את הענין 
לפני בית הדין, כדי שלאחר שלושים יום נמנה שליח שימסור 

 .את הגט לאשה

לרבא: והא שליח שלא ניתן לגירושין הוא )דהיינו מרו חכמים א
שעד שלא יעברו שלושים הימים עדיין לא נכנסה השליחות 
לתוקף של ממש, ואינו נקרא "שליח גירושין", וממילא אינו 

 .יכול עדיין למנות שליח אחר במקומו

כיון שלאחר שלושים יום יהיה שליח, כבר ענה להם רבא: 
 ף.נחשבת השליחות בתוק מעכשיו

חזרו רבנן והקשו לרבא על עצם הדין ששליח יכול בכלל לגרש 
נחשוש שמא מזמן ? לאחר שלושים יום: וליחוש שמא פייס

חד יתיהמסירת הגט לשליח ועד נתינתו לאחר שלושים יום, 
עימה הבעל ופייסה, וממילא שליחות הגט בטלה! האם לא 

מעכשיו "כתוב במשנה:  שנינו שבמקרה כזה הגט פסול, והרי
הרי זה גט;  -אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש, ומת בתוך יב"ח 

והוינן בה, וניחוש שמא פייס! ואמר רבה בר רב הונא: הכי אמר 
 !אבא מרי משמיה דרב: באומר נאמנת עלי לומר שלא באתי

התבייש רבא בטעותו, והכסיפו פניו מחמת שלא היתה , איכסיף
 .של חכמים לו תשובה לקושייתם

בסופו של מעשה התגלה  .לסוף איגלאי מילתא דארוסה הואי
שאותה אשה שנשלח אליה הגט היתה בכלל ארוסה ולא 

אמר . נשואה, אמר רבא: אם אמרו בנשואה, יאמרו בארוסה
רבא שלאור הנתון החדש, ברור שלא טעה בדין, שהרי אע"פ 

מא שאנחנו פוסלים גט שנשלח 'לאחר שלושים יום', מחשש ש
אין חשש זה אלא בשכבר היתה  –פייס הבעל את האשה 

האשה נשואה לבעל, אבל אם היא ארוסה בלבד, הסבירות 

שאחר שכבר שלח את הגט, יבטל אותו בפיוסו עמה, היא 
 אד. וע"כ בארוסה אין לפסול גט כזה.סבירות נמוכה מ

הרי שאע"פ שטעה רבא בדין והוכספו פניו מחמת שלא היה לו 
מה לענות על דחיית פסקו, עם כל זה טורחת הגמ' לספר לנו 

שונים מכפי שחשבו, ולאור שהתברר אח"כ שהנתונים היו 
 .תרו של רבא במקומו עומדיהנתונים החדשים ה

עטר, בעל ספר -מעשה שהיה בימים, שבהם היה רבנו חיים בן
 .ים", רב בעיר סאלי הסמוכה לרבאט"אור החי

עליכם, וירד מנכסיו. יצא מרבאט ונדד -יהודי אחד התרושש, לא
בערי מרוקו ועסק במה שעסק, עד שקיבץ סכום נכבד, שאפשר 
לו לחזור לעירו ולמצוא בה מחייתו. בדרכו חזרה לביתו עבר 
דרך העיר סאלי, שבה היה לו מכר משכבר הימים. מכיוון 

ערב שבת הזמין אותו מכרו להישאר לשבת שנזדמן לשם ב
בביתו. נענה לו ההלך, אף נתן לו כספו לשמירה עד צאת 

 .השבת

שבת אחר "ההבדלה" ביקש ההלך את הממון, שהפקיד -במוצאי
אמר.  –שום כסף לא נתת לי –בידי מארחו; אך זה כפר בכול. 

וכשעמד ההלך על דעתו, הזעיף זה את עיניו והרים את קולו 
אינך מתבייש?! בביתי לנת ועל שולחני אכלת ולבסוף  -וקרא: 

 ?אתה קם ומעליל עלי עלילות

 .עטר-תבע ההלך את האיש לדין אצל רבנו חיים בן

כאשר באו שניהם אל הרב, פנה בעל "אור החיים" ואמר 
-יהודי זה תובע ממך את הכסף שהפקיד בידך בערב –למארח" 

 .שבת

מעולם. בודה הוא עלי עלילות לא היו דברים  -ענה זה ואמר: 
שמא יש לך עד, שהפקדת : דברים. פנה רבי חיים להלך ושאלו

לא היה עד בינינו.  -ממונך בידו? השפיל ההלך עיניו ואמר: 
מתחת לעץ ישבנו שנינו, ואני הוצאתי את צרור הכסף ומסרתיו 

 ו.ל

הרי זה טוב מאוד! גש נא לעץ והזמן  -קרא רבי חיים בשמחה: 
מופת. יצא אפוא -עיד. ההלך ידע שרבי חיים הוא בעלאותו לה

לדרכו בלי להרהר אחר הדברים. כעבור רגע הפליט הרב, 
 ..האיש שלנו הגיע כבר, בוודאי, אל העץ -כמשיח לפי תומו: 

 .עדיין רחוק הוא, יד-השיב המארח כלאחר, מה פתאום

 קום והשב לו, ליהודי, את -העביר רבי חיים ידו על זקנו ואמר: 
 כספו. וכשראה תמיהתו של זה על פניו, 

אם לא קיבלת ממנו כסף מתחת לעץ, מניין לך  -הוסיף ואמר: 
 ?מקומו של אותו עץ

  .מיד החזיר האיש את הכסף לבעליו

 התורה.  חכמיזו הסיעתא דשמיא המיוחדת שמקבלים 
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