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על  בא, מסופר בתורה  בפרשת השבוע פרשת 
במצרים,  שהיה  חושך  מכת  התשיעית  המכה 
מכה קשה מאוד, מכה שהיה חושך גדול וחזק 
מאד מאד, חושך שגורם פחד גדול, חושך שלא 
רואים בעיניים כלום, חושך מפחיד שלא קמים, 
לא הולכים ולא באים ולא זזים מהמקום, ואפילו 
ומענים  מאד,  חזקים  במצרים  המצריים  שהיו 
הפחד  מקום,  מכל  פרך,  בעבודת  היהודים  את 
את  ריסק  חושך,  מכת  ידי  על  שנעשה  הגדול 
גוף  י.(  בתרא  )בבא  אומרים  וחז"ל  גופם.  ואת  כוחם 
קשה פחד שוברו, והפחד הגדול והנורא במכת 
חושך שנענשו ממש כמו פסלים, "ֶּפה ָלֶהם ְוֹלא 
ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו" )תהלים קטו, ה(, ה' שבר 

את גופם, וכמובן, מגיע להם.

"חושך מצרים"
ויתכן לבאר, כידוע יש חקירה מה זה חושך, אם 
זה רק העדר אור וממילא נעשה חושך, או שזה 
ממש בריאה בפני עצמה, כעין מפה של חושך 
מתחת לרקע, וזה עשייה ממש של חושך, וחז"ל 
כל  את  שמקיף  ירוק  קו  שיש  יב.(  )חגיגה  אומרים 
העולם כולו שממנו יוצא חושך, וכן אמר הנביא 
וביארו  ֹחֶׁשְך",  ּובֹוֵרא  אֹור  "יֹוֵצר  ז(  )מה,  ישעיה 
המפרשים, עצם הדבר שנאמר בו בריאה, בורא 
חושך, סימן שזה לא רק העדר אור, אלא ממש 
בריאה, ובמכת חושך בארץ מצרים, היה בריאה 
של חושך בדרגה גבוהה יותר, וזה דומה לפסוק 
ִפֵּקַח  אֹו  וכו'  ָלָאָדם  ֶּפה  ָׂשם  "ִמי  יא(  ד,  שמות  )בפרשת 

אֹו ִעֵּור", משמע שזה עשייה של דיבור, עשייה 
לא.(  )נידה  בגמרא  כן  ומפורש  בעיניים,  ראייה  של 
ואינו  ואוזניים,  פה  עיניים,  לו  יש  שמת,  אדם 
רואה ואינו שומע ואינו מדבר, ע"ש, כי הראיה 
והשמיעה זה פעולה של עשייה רוחנית שנעשית 
אך ורק על ידי הקדוש ברוך הוא, אשר יצר את 
האדם בחכמה. ויתכן שבמכת חושך, היה להם 
וזה  כיסוי,  של  ממש  דקה  שכבה  העיניים  על 
פחד  להם  ונעשה  שבחושך,  חושך  להם  עשה 
בעוצמה גדולה מאד שלא יכולים לזוז, והיו ממש 
)נדרים  סומא חשוב כמת  כמו מתים, וזה בבחינת 
סד:(, וזה לא היה סתם חושך, וזה כוונת המפרשים 
שהיה ממשּות לחושך, ולא יעזור בזה לא נר ולא 
אש, כיון שהיה שם כמו ענן עב שירד מהשמים 

ומכבה הכל.

ה' משגיח ומחיה בכל רגע
ובזה מובן ביאורו המתוק של רבינו אור החיים 
ְּבֵני  "ּוְלָכל  כג(  )י,  בפרשתנו  הפסוק  על  הקדוש, 
יהודי  כל  כלומר,  ְּבמֹוְׁשֹבָתם",  אֹור  ָהָיה  ִיְׂשָרֵאל 
ונכנס  מצרים  לארץ  הולך  שהיה  גושן  מארץ 
לביתו של המצרים, היה לו אור בבית המצרים, 
והיהודי  עץ,  בּול  פסל,  כמו  המצרי  את  ורואה 
והכסף  הכלים  כל  את  ורואה  בביתו,  מסתובב 
והזהב שהיה שם, כי העיניים מקבלים כח מהשם 
יתברך כל רגע ורגע, ועם ישראל במצרים, זכו 

במכת חושך לאורות גדולים, כמו שאדם הראשון 
האור  את  ורואה  העולם  בבריאת  צופה  היה 
שברא השם יתברך, ורואה בו מסוף העולם ועד 
סופו )עיין חגיגה יב.( והשם יתברך כל יכול, נתן אור 
רוחני וקדוש לעם ישראל לראות בחושך מצרים, 

כל מה שרוצים בדקדוק גדול.
ורבינו הכלי יקר )בפרשת וארא( מוסיף ואומר, שהיה 
כאן עונש מידה כנגד מידה, במצרים עשו הגויים 
חושך ליהודים, שהיו צריכים להצפין ולהחביא 
וכן  יראו,  לא  שהמצרים  בחושך,  בניהם  את 
וכן  בחושך,  מעשיהם  כל  את  עשו  המיילדות 
ששה  בשדות  שנולדו  היהודים  של  התינוקות 
היו  להורגם,  באים  המצרים  והיו  אחד,  בכרס 
וכשהתחילו  באדמה,  נבלעים  האלו  התינוקות 
ללכת, היו יוצאים מהאדמה )עיין סוטה יא:(, ובאדמה 
היו בחושך, ולכן היה עונשם של המצרים להיות 
בחושך, בבחינת "ָׁשַלח ֹחֶׁשְך ַוַּיְחִׁשְך" )תהלים קה, כח(, 
חושך שבחושך למצריים, ואור שבאור ליהודים, 
כנגד  ִמדה  הוא,  ברוך  הקדוש  של  מדותיו  וכל 

ִמדה )סנהדרין צ.(.

מדוע בים סוף היה קטרוג
חזקה,  קושיא  דשמיא  בסייעתא  מתורץ  ובזה 
ולומדים מכאן, עד כמה תובעים מהאדם לפתוח 
ג(,  ה,  )ירמיה  ֶלֱאמּוָנה"  ֲהלֹוא  "ֵעיֶניָך  העיניים,  את 
רבה  במדרש  מבואר  שהרי  החזקה  והקושיה 
)פרשת בא, פרשה יד( שהיו אנשים מעם ישראל, פושעים 

ורשעים שהיה להם עושר וכבוד ולא רצו לצאת, 
ומתו כולם במכת חושך, וקברו אותם שם, והובא 
בפרש"י )בשלח יג, יח(, נמצא שאותם אלה שזכו לצאת 
ממצרים היו באמת בעלי אמונה, ועליהם נאמר 
כן  ואם  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו",  ַוִּיְּקדּו  ָהָעם  "ַוַּיֲאֵמן  לא(  ד,  )שמות 

קריאת  שבזמן  באמת  קרה  כיצד  להבין  צריך 
עובדי  הללו  וטענו,  באו מלאכי חבלה  סוף,  ים 
עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה )עיין מדרש רבה 
בשלח, פרשה כא, ובזוהר הקדוש פרשת תרומה דף קע:(, והלא כל אותם 

שהיו עובדי עבודה זרה, מתו במכת חושך. 
והתירוץ חזק יותר ויותר, וכך אומר רבינו הגאון 
זיע"א,  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  המשגיח  הצדיק 
שאין הכוונה שהיו עובדי עבודה זרה כפשוטו, 
עשר  את  שראו  מדרגתם  שלפי  הכוונה  אלא 
בהשגחה  אמונה  של  אדירה  בעוצמה  המכות 
פרטית, הם היו צריכים להתעלות יותר, והתביעה 
דעתם  שהסיחו  בדרגתם  באמונה  חיסרון  על 
מהקדוש ברוך הוא, כל אחד ואחד לפי דרגתו, 
זה נחשב כלפי שמיא בבחינת עובדי עבודה זרה, 
כיון שמאחר שזכו לאורות גדולים, ולעיניים של 
ויותר,  יותר  עיניים  לפקוח  צריכים  היו  אמונה, 
ומעשה שטן עשה שלא הצליחו, והוצרכו לעלות 
באמונה  להתעצם  אמונה,  של  עצומה  בדרגה 
בכל הלב, כי גדולים הם האמונה והביטחון בה' 
להכריע לטובה. וכאשר קפץ נחשון בן עמינדב 
ואז  גרונו ממש,  עד  המים  והגיעו  המים,  לתוך 

החסדים התגברו, והדינים התבטלו, והלכו בתוך 
הים ביבשה )ועיין אור החיים הקדוש בפרשת בשלח על הפסוק )יד, טו( 

"ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי"(.

מכת החושך של דורנו
חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שיתכן וגם היום 
ישנם אנשים שנמצאים במכת חושך קשה, ולא 
רואים בעיניים כלל ועיקר, וכתוב במדרש רבה 
בחזקת  הכל  בנימין  רבי  אמר  יד(  אות  נג  פרשה  )וירא, 

סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, 
ע"ש. ורבינו ה"אבן עזרא" )בפרשת נשא( מלמד אותנו: 
"ודע כי כל בני אדם עבדי תאוות העולם, והמלך 
עיין  התאוות",  מן  חופשי  שהוא  מי  כל  באמת, 
לך  )שלח  וגדולי ישראל נקראים "עיני העדה"  שם. 
טו, כד( כי הם מאירים לנו את העיניים, ואדם בלי 

רב, נעשה ערב רב, ממש בחזקת סומא. וכידוע 
ויחי היא פרשה סתומה, ורש"י מבאר  שפרשת 
)ויחי מז, כח( שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו  שם 
עיניהם וליבם של ישראל, ורבינו הרמב"ם )בפירוש 
המשניות מסכת שביעית פרק ה משנה ו( מלמד אותנו על איסור 

עיניו,  שסגרה  מי  עיור  שנקרא  עיור"  "לפני 
התאוה ויצר הרע, עיין שם. והנביא ישעיה )ה, כ( 
מלמד אותנו ואומר "הֹוי ָהֹאְמִרים ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב 
ַמר  ָׂשִמים  ְלֹחֶׁשְך  ְואֹור  ְלאֹור  ֹחֶׁשְך  ָׂשִמים  ָרע 
ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלָמר", וזה בעצם גמרא מפורשת 
ומכאן  מתים,  קרויים  בחייהם  רשעים  יח:(  )ברכות 

זה  בלבד,  חומריים  חיים  לו  שיש  שמי  מבואר 
נקרא מתים, וכן עיניים חומריים בלבד זה נקרא 
עיניים ִעיְורֹות, והפסוק אומר )תהלים קמו, ח( "ה' ֹּפֵקַח 
ִעְוִרים", ויש לכוון היטב כל בוקר, פוקח ִעיְורים, 

ומעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך.

כדאי להיות בחושך כדי לעבוד את ה'
וחז"ל הקדושים )סנהדרין יד.( מלמדים אותנו ממכת 
חושך שבפרשה, שכדאי להיות עיור כדי להיות 
קדוש וצנוע, ומפורש בגמרא, אמר רבי אלעזר, 
לעולם הוי קֵבל וקיים, ופירש רש"י, קֵבל – אֵפל, 
ולמד כן מהפסוק בפרשת השבוע )י, כב( "ַוְיִהי ֹחֶׁשְך 
ֲאֵפָלה", ותירגם האונקלוס "ַוֲהָוה ֲחׁשֹוְך ְקֵבל" – 
כלומר, להיות עניו וצנוע, ולא סקרן, ולא עיניים 
רמות ולא כלום, ממש כמו עיור, ועל ידי זה תהיה 
קיים, כלומר תמשיך לחיות, והנביא צועק )שמואל א. 
טז, ז( "ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים ַוה' ִיְרֶאה ַלֵּלָבב", - 
וגם חנה הנביאה אמר )שמואל א. ב, ט( "ּוְרָׁשִעים ַּבֹחֶׁשְך 
ִיָּדּמּו ", כלומר חיים בחושך. ורבותינו הקדושים, 
בהשגות  היו  ששת,  ורב  יוסף  רב  האמוראים 
את  ִסימּו  תחילה  ובכוונה  קדושה,  של  גדולות 
עיניהם, שלא לראות כלום מחוץ לארבע אמות, 
והיו ממש עיורים )עיין ר"ן על הרי"ף, קידושין לא.(, וצדיקים 
כאלה, זוכים להגיע לדרגות גבוהות לראות בלי 
עיניים, ולשמוע בלי אוזניים. וכידוע מהבעל שם 
טוב הקדוש זיע"א שהיה אומר על אור של בריאת 
העולם שהקב"ה גנז לצדיקים לעתיד לבוא )חגיגה 
יב.(, הכוונה שהצדיקים יש בכח העיניים שלהם 

מכת חושך בזמן הזה
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להתענג על ה'להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל כבוד ראש הממשלה ירום הודו

שלום וברכה מורי ורבותי!
תארו לעצמכם בשנות השואה האיומות, את אחד מגדולי ישראל 
עומד מול היטלר שר"י ]=שם רשעים ירקב[, ומעניק לו כבוד 
כראש ממשלת גרמניה, אגב בקשת חנינה לאזרחיה הדוויים של 

"המדינה הנאורה".
היינו מאמינים שהוא עושה זאת בלית ברירה, מתוך פחד, או 
לפחות בכדי שיחון את עמו ויתייחס לבקשתו ולו ברצינות מה.
ידי  על  בכתב  מנוסחת  הפניה  היתה  לו  קורה  היה  מה  אולם 
אדם גדול הנמצא במקום בטוח מחוץ לגבולותיה של המדינה, 
ולא זו בלבד, אלא שיש בידו כח לכפות על הצורר את דעתו 
ורצונו, והנה הוא פותח את מכתבו במילים: "אדוני כבוד ראש 

הממשלה"?
כאן כבר היינו נזעקים לעבר אותו מנהיג דגול ושואלים בתמיהה, 

על מה ראה לפנות לאותו "חיית אדם" בתואר מכבד שכזה.
אולם למרבה הפליאה, בפרשתנו פונה משה רבינו לרודן של 
הדור הלא הוא פרעה, אשר היה לא פחות אכזר ומושחת מאותו 
צורר גרמני ואולי אף יותר. ומעניק לו את הכבוד השמור לרמי 

מעלה, וכל זאת בעידודו של ה' יתברך.
וזה מתחיל כך.

כאשר שולח האלוקים את משה לפרעה הוא אומר לו: "ֹּבא ַדֵּבר 
ַוְיַדֵּבר  ֵמַאְרצֹו.  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ִויַׁשַּלח  ִמְצָרִים  ֶמֶלְך  ַּפְרֹעה  ֶאל 
ֹמֶׁשה ִלְפֵני ה' ֵלאֹמר ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָׁשְמעּו ֵאַלי, ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני 
ַפְרֹעה? ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן, ַוְיַצֵּום 
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים, ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" )שמות ו, יא-יג(.
אלא  "לפרעה",  לפחות  ולא  הרשע",  "לפרעה  לא  לב?  שמתם 
"ֶאל ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים". והמדרש )מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא 
פרשה יג ד"ה ויקרא( מסביר: "הקדוש ברוך הוא אמר לו לחלוק כבוד 

למלכות".
ואם לא די בכך, כאשר משה עומד לפני פרעה לאחר מכת חושך, 
והדיסטנס  הרשמיות  את  מאבד  פרעה  שכבר  ראשונה  ופעם 
ושואג על משה במלא פה את אשר על ליבו, משה עדיין מתייחס 

אליו במלא הכבוד השמור למלכים רמי מעלה.
וכך זה נראה:

ֶמר ְלָך, ַאל ֹּתֶסף ְראֹות ָּפַני,  פרעה אומר למשה: "ֵלְך ֵמָעָלי, ִהּׁשָ
ִּכי ְּביֹום ְרֹאְתָך ָפַני ָּתמּות" )שם י, כח(.

ומשה משיב לו: "ֵּכן ִּדַּבְרָּת, ֹלא ֹאִסף עֹוד ְראֹות ָּפֶניָך" )שם שם, כט(.
ואז בפני פרעה זוכה משה להתגלות נבואית בה הוא מתבשר על 
ידי ה' יתברך על מכת בכורות: "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה עֹוד ֶנַגע ֶאָחד 
ָאִביא ַעל ַּפְרעֹה ְוַעל ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם ִמֶּזה, ְּכַׁשְּלחֹו 

ָּכָלה ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם ִמֶּזה" )שם יא, א(.
ֹּכה  ֹמֶׁשה  "ַוֹּיאֶמר  ומשה מרוקן את אשפת חיציו בפני פרעה: 
ְּבכֹור  ָּכל  ּוֵמת  ִמְצָרִים.  ְּבתֹוְך  יֹוֵצא  ֲאִני  ַהַּלְיָלה  ַּכֲחֹצת  ה'  ָאַמר 
ְפָחה  ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִמְּבכֹור ַּפְרֹעה ַהֹּיֵׁשב ַעל ִּכְסאֹו ַעד ְּבכֹור ַהּׁשִ
ֲאֶׁשר ַאַחר ָהֵרָחִים ְוֹכל ְּבכֹור ְּבֵהָמה. ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגֹדָלה ְּבָכל ֶאֶרץ 
ִמְצָרִים, ֲאֶׁשר ָּכֹמהּו ֹלא ִנְהָיָתה ְוָכֹמהּו ֹלא ֹתִסף. ּוְלֹכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֹלא ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלֹׁשנֹו, ְלֵמִאיׁש ְוַעד ְּבֵהָמה ְלַמַען ֵּתְדעּון ֲאֶׁשר ַיְפֶלה 

ה' ֵּבין ִמְצַרִים ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל" )שם שם, ד-ז(.

ֵאַלי,  ֵאֶּלה  ֲעָבֶדיָך  ָכל  "ְוָיְרדּו  הבא:  המוזר  הפסוק  מגיע  ואז 
ְוִהְׁשַּתֲחוּו ִלי ֵלאֹמר: ֵצא ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶליָך, ְוַאֲחֵרי ֵכן 

ֵאֵצא. ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרֹעה ָּבֳחִרי ָאף )שם שם, ח(.
כלומר אומר משה לפרעה: "עוד תראה שכל עבדיך יבואו אלי 

ויבקשנו שאצא ממצרים".
)ק"ב ע"א( שרצה  ומסבירה זאת הגמרא הקדושה במסכת זבחים 
משה לומר לפרעה: "עוד תבוא אתה בכבודך ובעצמך לביתי 
אשר בארץ גושן, ותתחנן שאצא ממצרים עם כל בני ישראל", 
אולם מכיון שאין זה משום כבודה של מלכות לדבר כך, אמר לו: 
"כל עבדיך יבואו ויבקשו ממני לצאת עם בני ישראל ממצרים".

כבודה של מלכות!
רוצח  פרעה,  הרודן  בראשות  מצרים  מלכות  מלכות?  ואיזו 
הילדים, הבוגד בעמו, המתעלל בעם ישראל והמחליף את דבריו 

השכם והערב.
כי גם למלך רשע יש להעניק כבוד, מישהו מינה אותו לתפקיד 
הזה, והמישהו הזה הוא ריבונו של עולם, והוא החליט שלא יהיה 

שלטון בלעדיו.
חברים יקרים!

אנו עומדים בעיצומה של מערכת בחירות נוספת שנכפתה עלינו, 
עוד בטרם התאוששנו מקודמותיה הארורות או המבורכות תלוי 
בגרסאות, בצדדי המפה הפוליטית ובעלות מול תועלת. והנה 
קם לו בכל בוקר הנבחר הבא, ההוא שיודע יותר מכולם, ההוא 
להיום  לפחות  ההוא שבעצם  בעיה,  לכל  את הפתרון  שמביא 
בחירות,  במערכות  מלכים  של  כדרכם  אבל  הבא.  המלך  הוא 
ובאופל  ובמיוחד שבמשנתו אלא ברע  הוא לא מתמקד בטוב 

שבמשנת יריביו.
וכאן אנו – הציבור – נכנסים לתמונה.

רובם  אשר  כנסת,  וחברי  שרים  ממשלה,  ראש  נשיא,  לנו  יש 
באמת  לא  מהם  אחד  ואף  מבשרנו,  ובשר  מדמנו  דם  ככולם 

מתחרה בפרעה או בהיטלר.
האם נדע לכבד גם את מי שלא מאמין בדרכנו? להתייחס יפה 
גם למי שלא חושב כמונו? להעריך את מעשיו של האדם ואת 
התפקיד אותו הוא נושא מבלי לטנף את פינו עליו בגלל דרכו 

הפוליטית?
פי  על  והארץ  העם  למען  משהו  עושה  מהנבחרים  אחד  כל 
אמונתו ודעתו הרחבה או הצרה, והוא עושה זאת פעמים רבות 
ועל  נפשו  שלוות  חשבון  על  שלו,  המשפחה  חיי  חשבון  על 
מקריב  הוא  לו.  נשארה  האחרונה שעוד  הכבוד  פיסת  חשבון 
בדרכו למענך למעני ולמען כולנו, ומגיע לו לפחות את היחס 

אותו מקבל פרעה ממשה רבינו.
זה נכון לגבי ראש הממשלה, זה נכון לגבי ראש העירייה וזה נכון 
גם לגבי המנהל או הבוס שלך בעבודה. הגמרא במסכת ברכות 
)נ"ח ע"א( מלמדת, שאפילו האחראי על בארות המים הוא "נבחר 

ציבור", ונבחר לאחר שמשמים הכריזו על כך.
"עֹוֶׂשה  בנו:  ויקויים  שלום,  נרבה  הוא,  באשר  אדם  כל  נכבד 
ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, 

ְוִאְמרּו ָאֵמן" )ירושלמי מגילה פ"ד הי"ב(.
וברוכים תהיו!
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המשך מעמוד 1

אופן הכריעה במודים דרבנן
שאלה: במודים דרבנן, האם עושים השתחויה כמו 

בתפילת העמידה או רק הראש בלבד?
ב(  קטן  סעיף  קכז  )בסימן  ברורה  המשנה  רבינו  תשובה: 
מביא מחלוקת, והוסיף ללמד אותנו שמנהג העולם 
העמידה,  בתפילת  כמו  דרבנן  במודים  להשתחוות 
ב(  קטן  )סעיף  החיים  כף  הקדוש  בספר  גם  שם.  עיין 
ממליץ להחמיר כמו בתפילת העמידה, על פי דברי 
הרש"ש, עיין שם. וכידוע רבינו הבן איש חי בספרו 
טו(,  )פרשת תרומה אות  וכן בספר בן איש חי  יוסף חי  עוד 
הכלל  וידוע  בלבד.  הראש  כריעת  שמספיק  דעתו 
שכותב רבינו מרן הרב נאמ"ן שליט"א, שכאשר כף 
החיים חולק על הבן איש חי, הוא נוהג שלא להזכירו 
לרוב הענוה. – ורבינו היקר בעל הלכה ברורה )בסימן 
רבינו הבין איש  ח( פסק כדברי  סימן  יוסף  אוצרות  ובשו"ת  קכז 

חי זיע"א, וגם רבינו הראשון לצון שליט"א פסק כן 
בילקוט יוסף )סימן קכז סעיף א(.

רוחניות  בקשות  יש  דרבנן  במודים  להוסיף,  וראוי 
"ברכות  והם:  הלחש,  שבתפילת  במודים  שאין 
ההמשך  וכן  והקדוש",  הגדול  לשמך  והודאות 
ולעשות  חוקיך,  לשמור  וכו'  גלויותינו  "תאסוף 
רצונך ולעבדך בלבב שלם", ממש בקשות רוחניות, 
ושבחים  בקשות  ככולו  רובו  שבתפילה,  ומודים 
הנאה  באמת  ומרגיש  והמכוון  שם,  עיין  גשמיים, 
הקדושים  חז"ל  שחיברוהו  דרבנן  במודים  רוחנית 
מרוב  בעמידה  כמו  ממש  ומשתחווה  מ.(  סוטה  )בגמרא 

דבקותו, וכדברי כף החיים, אז לכולי עלמא אין כאן 
יוהרא, והוא דומה לרבי עקיבא שהיה בעמידה כולו 
מלא כריעות והשתחויות )עיין בגמרא ברכות לא.(. וזכר לדבר 
להשתחוות בשבת קודש בזמן הקמת ספר תורה 7 
פעמים כמנין העליות )בן איש חי, תולדות הט"ז(, ומינה לנידון 
בעמידה,  לחש  תפילת  המתפלל  ומאידך,  דידן. 
והגיע החזן למודים, בזה נראה שלכולי עלמא ירכין 

ראשו בלבד )ועיין משנה ברורה סימן קט סעיף קטן י(.

להפסיד אמירת הקרבנות בכוונה כדי 
להשלים מנין

שאלה: האם מותר לאדם להפסיד אמירת הקרבנות 
ופסוקי דזמרה כדי להשלים מנין לאחרים.

תשובה: ברוחניות, תדאג לעצמך, - בגשמיות, הכל 
לא  טז.(.  )ביצה  השנה  ראש  ועד  השנה  מראש  קצוב 
יתכן שתפסיד אמירת הקרבנות בכוונה, שמעלתם 
גדולה, והנזהר באמירתם, מוחלים לו על כל עוונותיו 
)עיין תענית כז:( ועדיף שגם אותם אנשים יתפללו בנחת 

מילה במילה, בלי מנין, וזה לא נורא, ולהבא יכינו 
את עצמם, ופשוט.

החמה,  הנץ  לפני  להתפלל  שלא  ליזהר  גם  ומכאן 
כדי להשלים ולעשות חסד עם מנין פועלים. כמובן 
כך  ואחר  להתפלל,  ולא  איתם  להצטרף  שיכול 
יתפלל בנץ החמה, או לאחר נץ החמה, והעיקר לא 
לפני נץ החמה )ועיין בספר היקר והנפלא ילקוט יוסף סימן פט סעיף יד(.

מנין,  וחסר  ברירה,  כשאין  פועלים  מנין  וכמובן, 
עדיף לסגור בית כנסת אחת, ויצטרפו כולם במקום 

השני, וברוב עם הדרת מלך, ואין חובה לפתוח בית 
כנסת יום יום, והכל לפי הענין, והעיקר שלא לגרום 

לאחרים להפסיד נץ החמה או להפסיד קרבנות.

מכשיר "מיני-בר" עם מצב שבת
שאלה: ישנו מכשיר מיני בר חשמלי של מים קרים 
וחמים )הנקרא "נוגה שבת" או "נעם 1" וכדומה( הפועל כל השבוע, 
ובשבת עובר ל"מצב שבת" על ידי כפתור מסוים. 
האם  החמים,  המים  ונגמרו  במידה  היא,  והשאלה 
מותר להחזירו על ידי גוי למצב של יום חול, כאשר 
על ידי לחיצת כפתור נכנסים מים חמים המתחממים 
ורותחים, ולאחר מכן שוב להחזירו ל"מצב שבת" על 

ידי הגוי, וליהנות מאותם מים חמים?
תשובה: לכאורה כל זה נעשה על ידי גרמא, והיינו 
להכנס  מתחיל  ואז  חול,  למצב  מחזירו  שהכפתור 
מים המתחממים על ידי גרמא, ועל ידי גרמא זה קל 
מאד. ויש מתירים גרמא בשבת גם על ידי ישראל 
יותר  וכידוע, גרמא בשבת קל  באורך(.  כו  סי'  ח"י  יבי"א  )ועי' 

מאמירה לעכו"ם )ע"ש ביבי"א(. ומאחר והאמירה לגוי זה 
על ידי גרמא, יהיה מותר גם להחזירו למצב שבת, 
כל  אלא  שם,  שעובד  במכשיר  שינוי  שאין  משום 

השינוי הוא, שהוא חוזר למצב חול ולמצב שבת.
ואין להקשות מהשלחן ערוך )סי' שכה ס"ו(, שאם עשה 
ליהנות  ליהודי  אסור  היהודי,  עבור  מלאכה  הגוי 
ברורה  במשנה  וכמבואר  מלאכה,  מאותה  בשבת 
ומותר  איסור,  שום  אין  שבגרמא  משום  כו(,  ס"ק  )שם 

ליהנות  מותר  גם  וממילא  גוי,  ידי  על  לכתחילה 
בשבת מאותה מלאכה.

עוד יש לדון בזה, שהרי הגוי עושה כן בבית ישראל, 
ובספר היקר והנפלא מנוחת אהבה )ח"א עמ' שפד( מובא 
לנכרי  לרמוז  שמותר  המפורסמים  מהפוסקים 
במקרה מסוים, גם בבית ישראל, ע"ש. ויש מחמירים 
בזה, כידוע )עי' בירחון אור תורה אדר תשע"ח(. אבל בנדון דידן 
שזה נעשה על ידי גרמא, יש כאן לכל הדעות שני 

שבותין, ואף יותר מזה, וזה מצוין.

 ברכה כנגד אשה הלבושה בבגד 
הצמוד לגוף

בגד  הלובשת  אשה  כנגד  לברך  הדין  מה  שאלה: 
צמוד לגוף, באופן שכל הגוף מכוסה ואין בה טפח 

מגולה?
גם  ואסור  כך,  להתלבש  לה  אסור  אם  תשובה: 
להסתכל עליה, ממילא יש בזה דין של ערוה, ואסור 
לברך כנגדה. וכולה מוקצה מחמת מיאוס של ערוה.
ותדע, שאפילו כנגד תמונה לא צנועה אסור לברך, 
ואוי לנו ביום הדין. ועל אחת כמה וכמה כנגד אשה 
הלבושה בבגד צמוד, שהרי זה תועבה ממש )ועי' יבי"א 

ח"א סי' ז(.

בתורה )דברים כח, י( כתוב: "וראו כל עמי הארץ כי שם 
ה' נקרא עליך וגו'". ובגמרא )ברכות ו.( דרשו אלו תפלין 
רבנו  על  מכאן  להקשות  יש  ולכאורה  שבראש. 
ז"ל, שהרי לדעתו צריך לכסות את התפלין  האר"י 
של ראש, ואיך יתקיים לדבריו הפסוק "וראו כל עמי 

הארץ וגו'". והתירוץ הוא, שמכיון שהתפלין בולטות 
הבולט  שדבר  "וראו".  נקרא  זה  הרי  מהציצית, 

מהבגד, הרי זה כאילו הוא מגולה.
ומכאן גם ראיה לצניעות האשה, שכאשר הכל צמוד 
ובולט, הרי זה כמו תועבה, משום שרואים הכל. ולכן 
הן  ג'קט,  או  שאל  כגון  עליון,  בבגד  האשה  חייבת 

וכיוצא בהן, ואין זו חסידות אלא מעיקר הדין.
ולמעשה, בגד צמוד דינו כגוף מגולה, שאסור לברך 

כנגדו. 

אין לוותר על מצות פתיל תכלת 
אך  בטלית,  תכלת  פתיל  להטיל  רוצה  אני  שאלה: 
הראשונים,  על  לעז  מוציא  שזה  לי  הטוענים  יש 
ועל רבותינו שלא נהגו בכך. וחלקם אף טוענים לי 
כך  אחר  ורק  שצריך,  במה  קודם  ותחמיר  "תהדר 
תטיל בטלית פתיל תכלת". מה הרב שליט"א מציע 

לעשות? האם לוותר על כך?
תשובה: ראשית יש לדעת שהרבה מגדולי ישראל 
מי  ולכן  תכלת.  פתיל  עם  טלית  לובשים  שליט"א 
שמרגיש בזה דבקות בעבודת ה', ועלייה רוחנית של 
שלמות במצות ציצית, השקולה כנגד כל המצוות )עי' 

מנחות מג:(, בודאי שיכול לעשות כן.

ואין היתר לזלזל או לומר למי שעושה כן: "תחמיר 
במה  מחמיר  אחד  כל  שהרי  שצריך",  במה  קודם 
במקוה,  מחמיר  פלוני  ה'.  את  לעבוד  לו  שעוזר 
ואלמוני בתיקון הכללי, והוא מחמיר ומהדר במצות 

עשה מן התורה של פתיל תכלת.
וזכורני לפני כעשרים שנה, אמר לי הגה"צ הרב דוד 
קוק שליט"א, שהגאון רבי יוסף שלום אלישיב זיע"א 
הסכים ללבוש טלית עם פתיל תכלת בימינו, כאשר 
הסימנים.  כל  לפי  אמיתי  נראה  אכן  שזה  בודקים 
וגם רבנו הרב נאמ"ן שליט"א לובש טלית עם פתיל 
תכלת. ואני הקטן עפר ואפר למדתי מהם לעשות כן, 

וגם אני לובש טלית עם פתיל תכלת.
בסיכום: אין לוותר על מצות פתיל תכלת.

איסור יחוד במעלית
העלייה  בעת  ולהזהר  להחמיר  צריך  האם  שאלה: 

במעלית מאיסור יחוד עם הנשים?
משום  במעלית,  יחוד  דין  אין  להלכה  תשובה: 
ששיעור הזמן במעלית הוא קצר מאד )עי' סוטה ד. ועיין 
עוד בספר הנפלא גן נעול עמ' תכא(. אולם מטעמי צניעות, ומשום 

הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו )חולין מד:(, יש להזהר 
ולהמתין למעלית הבאה )ועי' ילקו"י איסור והיתר סי' פז ס"ק מב(. 
בית  של  מעלית  וכגון  ציבורית,  שבמעלית  ונראה 
חולים וכדומה, שהשטח שם הוא גדול, הרי זה קל 
יותר, ולכן יש להקל כפי הצורך )ועי' גן נעול על צניעות ח"א 
עמ' קב, ובספר הנפלא אמרתו ארץ עמ' תמג(. וכמובן שהנזהר בזה 

ומקדש עצמו לפרוש ממעלית מטעמי צניעות, וכגון 
וכדומה, עליו לעשות כן  יחוד  שיש שם בעיה של 
תמיד  ולקדש  באחרים.  לפגוע  ולא  גדולה  בחכמה 

שם שמים, ולא להיפך, חס ושלום.

דעת  נקרא  וזה  עתיד לבוא,  ולראות מה  לדעת 
בתורה,  וההתמדה  הקדושה  שבזכות  תורה, 
זוכים לדעת תורה. ומפורש בגמרא )סוטה מט.( אין 
דעת אלא תורה, וכידוע המעשה המובא בספר 
שאל אביך ויגדך, על רבינו הגאון רבי יוסף חיים 
זוננפלד זיע"א , שהגישו לו עוף מבושל בצלחת 
לאכילה, ואמר להם, יש שאלה בהלכה על העוף 
עוף  לאכול  אסור  היה  שבאמת  וביררו  הזה, 
ואמר, שזה לא עבודה קשה לדעת  והוסיף  זה, 

ולהרגיש בעיניים כשרות העוף.

ואלו הצדיקים שלא סובלים ממכת חושך בזמן 
הזה, אבל רוב ככל העולם עדיין נמצאים במכת 
לתפילה  קמים  ולא  טוב,  רואים  לא  חושך, 

בהשכמה.
וגם טלפון לא כשר, ותקשורת אסורה, זה חושך, 
אור של חושך, ואדונינו דוד המלך עליו השלום, 
ֵעיַני  "ַּגל  ֵעיַני",  "ָהִאיָרה  ואומר,  מתפלל  היה 
ְוַאִּביָטה", "ַּפְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני", ורבינו בעל שבט 
הלוי זיע"א, היה בוכה כל בוקר בתפילה כשאומר 
"והאר עיננו בתורתך", וזכה לעבור את גיל מאה 
שנים בלי משקפיים. ורבינו חכם שבתאי אטון 

זיע"א בהספדו על מרן ראש הישיבה חכם יהודה 
צדקה זיע"א )חשון תשנ"ב( באמצע ההלויה כשהשמש 
מאירה בכה וצעק, זה לא שמש, זה חושך, וזה 
)בסוף פרשת בא(  בעצם הסיכום של כל עשר המכות 
ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת  מצות הנחת תפילין, "ְלאֹות ַעל 
ֵּבין ֵעיֶניָך" )יג, טז(, עינים של תפילין, ורבינו החזון 
איש זיע"א היה אומר שהצניעות של הנשים זה 
טו(  )כה,  בתהילים  הפסוק  וזה  התפילין.  במקום 
שאומרים כל יום בנפילת אפים, "ֵעיַני ָּתִמיד ֶאל 
ה' ִּכי הּוא יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת ַרְגָלי", אמן ואמן. שבת 

שלום.


