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שערים
ערש"ק פרשת לך-לך  -יב' מר חשון תשפ"א

אגודת שערי דעה בנשיאות הרה"ג מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית

שערי הפרשה

מה
בשער

מו"ר הרב אלחנן דיעי שליט"א
ראש מוסדות אגודת שערי דעה ורב בשכונת ס .דניה חיפה

אחד היה אברהם
לבדו היה אברהם ,בודד מכל משפחתו .עומד הוא
בעבר אחד וכל העולם מן העבר השני .בינותם זורם
נהר שוצף ,של בורות ,שנאה ואטימות .הם אומרים,
השמש מנהיגה העולם והאש אליל הכל והוא בז
לשגיונותיהם .הם אומרים ,הפסל מסמל את הכח.
והוא לועג לאפסות דעתם .בטוח הוא באמיתות
דעתו ,אף ,כי איש לא לימדו כן מלפנים .רק שכל בריא
מנותק מאינטרס ,המחפש אמת בעולם ורואה
סדר ומשטר .הנה רואה הוא שמש נעה,
זורחת ושוקעת ,ומבין כי יש מי שמורה
לה צאת ובא .רואה צמח שגודל
ומבקש לידע מי עשאו .הן העולם
כולו זועק ,נתון אני לממשלה .לכל,
יש סיבה .ראה ,איכות האויר ,שפע
המים ,והמזון ,ראה כיצד החיות כולם
מוצאים מזונם בנקל ,וקללת אדם מה
רבה .רואה הוא מקור אחד של טוב המשפיע
טוב לכל ברואיו ,ובליבו זעקה "הגלה נא הדור עולם,
למען יכירו בך כל באי עולם".
יכול היה אברהם ללמוד הבריאה לבדו ,לראות יוצר
כל ולהשכיל כי יש מנהיג לבירה ,לעובדו בלב שלם.
אך למה לו לחלוק דעותיו עם זולתו .הלא יפגעו בו,
יכוהו וישנאוהו.
לא כן אברהם ,עובר הוא בנהר השנאה ומשיב
נפשות אבודות לחי עולמים ,מלמד תועים בינה,
ומשכיל עוורים דרך .אם צריך ,נכנס הוא אל כור
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הכבשן ,ומאמין כי אם בזה יתמו חייו ,הרי עשה את
תפקידו .יודע הוא חומר המלאכה ,אך יודע ,כי שר

בשערי ההלכה

האש ,מלאך שליח מאת האלוקים ואם מגיע דינו

מו"ר הגאון הגדול
הרב מרדכי דיעי שליט"א

מותירו חי ,ולא נוגעת בו האש .אזי דווקא אותה

המזיק את חבירו בשעת שמחה [חתונה ,בר
מצווה ,חגים וכו'] מה דינו?

להסתלק ,ילך .אך צור העולמים הרואה את נכונותו
אש צורבת אשר כמעט הייתה מכשול צורב ,הופכת
להיות אור לגוים .הרגע המכונן הלזה הופך ללמד
את כל באי עולם ,כי יש מנהיג לבירה .אט אט

מדור חדש!

מתגלה שמו של בורא עולם ,ואברהם
אינו יושב כל עיקר סביב לזרי דפנה
ופרחים ענוגים .עסוק הוא בכל
עת ,להבין ,מה ה' דורש מעמו? אם

בשערי אורה
מתורת חכמינו הקדמונים
והשבוע -דון יצחק אברבנאל

לקום ,ללכת אל ארץ אשר לא ידע.
או לראות את אשתו ,נלקחת ממנו.
ולהאמין כי את הטוב ואת הרע ,מוביל
בורא עולם ככלים שלובים ,להביא את
המאמין אל חוף מבטחים ,ושוב אותו מכשול עיקש,
אותו נסיון קשה אשר חווה אברהם לעת ניטלת
אשתו ,חוזר להיות ישועה גדולה ,עבדים ושפחות ,הון
ועושר והכרה בינלאומית במפעליו.
רק זאת לימדנו אברהם אבי האומה לעולם אל
תאמר ננטשתי כי הרע כמו הטוב ,המה כלים לנסות
את האדם בטוב וברע .ואם תעמוד בנסיון ,הרוע
עצמו יהפוך להיות שליבה בסולם ,עליה במעלות

פסוקו של שבוע:
"כי אנשים אחים"  -פירוש
וכשתהיה המריבה ויוגשו
לפני שופטי ארץ שהם
הכנעני והפריזי שאמר
הכתוב בסמוך ,אשר
ירשיעו שופטי ארץ
מהשנים ,יסובב הפגם גם
לאחיו .כי הנושך והנשוך
ענושים להיותם אחים.
(אור החיים)

הרוחניות.
הציבור מתבקש להתפלל לרפואת
מורינו ורבינו נשיא המוסדות

הרה"ג מרדכי בן אסתר

שיחיה לאורך ימים טובים אמן
והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים
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נא לא לקרוא בעלון
בשעת התפילה וקריאת התורה

דבר
הרב

בשערי אורה

מתורת חכמינו הקדמונים

פרשה בקצרה

ְךׂ-שכָ ְרָךַ ,ה ְר ֵּבה ְמאֹד
ִּת ָירא ַא ְב ָרםָ ,אנֹכִ י ָמגֵ ן לָ ְ
ייראה שאברהם אחרי שניצח
המלכים והחזיר את הרכוש למלך

ראשו.

סדום ,היה ירא ממה שעשה נגד

הנה בעבור היות שתי המחשבות

המלכים פן יבואו עליו ויכהו ,כי

האלה בלבו של אברהם ,אמר לו

הנקמה ראויה לגדולי הנפש .וחשב

יתברך ,אם לראשונה" :אל תירא אברם

אברהם ,שהיה עד עתה

אנכי מגן לך" .רוצה לומר

הולך בתלם ילך בטח

שלא יירא מהמלכים

עובד אדמתו ,אין שטן

ולא מהמונם .כי הוא

ואין פגע רע ומתוקה

שני:

מה בין הפרשה להפטרה:

מתמיד כל היום וכל הלילה,
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יתברך יהיה לו מגן
להושיע ,ולא יצטרך

ת

רביעי:
שישי:

יצטרך

להיות

בפחד

לב

שנת העובד .ושעתה
חמישי:
שביעי:
הפטרה:

(בראשית טו א)

ביתו ולתת לאכול את השומרים את

ש

ראשון:

ל-א ְב ָרםַּ ,ב ַּמ ֲחזֶ ה ,לֵ אמֹרַ :אל-
ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ הָ ,היָ ה ְד ַבר-יְ הוָ ה ֶא ַ
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השבת נקרא פרשת "לך לך" על אברהם
ההולך מבית הוריו אבל מגיע אל עצמו.
ההולך ממולדתו המוכרת וכובש נחלה
חדשה לו ולכל יוצאי חלציו .לא בנקל ללא
מאמץ .אדרבה הוא עומד בנסיונות קשים
מנשוא .הוא נבחן ביכולת שלו לנהוג כהוגן,
מול אשתו .מול אחיינו היחיד ההולך עימו.
הוא מיוסר ללא בנים ודור המשך ,אך הולך
בתומו .באחריתו האיש הזה נישא לימי
עולם .הוא חולל את שחר האומה העברית.
הוא יצר את תקוות האנושות .שמו וזכרו
היו לנצח מתוך הקושי והנסיון .ובהיותו
אבינו הטביע בנו את התום היושר והצדק.
עם אהבת הבריות בטהרת הלב .ללא
משוא פנים ללא משיכה לבצע כסף ,גם לא
כתמורה להצלת העיר סדום ואשר בתוכה.

דון יצחק אברבנאל

לגיבורים שישמרוהו ,כי

מלאכיו יצוה לו ,והוא יהיה

ששים גבורים סביב לו כולם אחוזי

תמיד מגן אברהם .ואמנם לעניין

חרב מפחד אויב .וזה בלא ספק עמל

הרכוש שהחזיר ,אמר" :שכרך הרבה

מכאיב ,אף כי לאיש אשר לא נוסה

מאד" .כלומר ,הטיבות במה שהשיבות

ללכת באלה .ויהיו תמיד חייו תלויים

את הרכוש אל מלך סדום ,כי הנה

מנגד .וגם נסתפק אם היטיב בהחזירו

שכרך הרבה מאד ,הלא הוא כמוס

את הרכוש למלך סדום ,בהיות הוא

עמדי חתום באוצרותי והמקבל פרס

ואנשיו רעים וחטאים לה' מאד ואולי

ממלך גדול אין ראוי שיקבל דבר

היה יותר טוב להביא את הרכוש אל

מועט מאדם אחר ,כי חרפה היא לו.

רבי יצחק אברבנאל (או :דון יצחק אברבנאל) היה הדמות הבולטת ביותר בקרב בני עמנו בשלהי ימי הביניים .נוסף
על פירסומו הגדול כחצרן ,דיפלומט ואיש אמונם של מלכים וגדולי האצולה ,היה ר"י אברבנאל ידוע כתלמיד חכם
עצום ,כמלומד אנציקלופדי ,כהוגה דעות מקורי ,כפרשן מלא עניין של התנ"ך וכסופר מזהיר.
ר"י אברבנאל חי בזמן שבו באה תמורה יסודית בתנאי חייו הרוחניים והחברתיים של העם היהודי .כמנהיגם של
היהודים עמד בראש מגיניהם בכמה ארצות ,זכה בניצחונות ונחל מפלות – וגם התנסה בגירוש מספרד – החמור
במשברים שפקדו את עמו בתולדות גלויותיו עד זמנו.

עמותת אגודת שערי דעה  -המרכז להעצמת התורה והיהדות בחיפה והגליל
בראשות הרב אלחנן דעי שליט"א
בית מדרש גבוה להוראה  -חצור הגלילית
בית מדרש וכולל לדיינות  -נחלת ישראל מגדל העמק • בית מדרש וכולל להוראת רבנים  -בשבילי ישעיהו (יבנה)  -חיפה •
גמ"ח למשפחות נזקקות • קרן הכנסת כלה • רשת שיעורי תורה
להערות והארות וכניסה לרשימת התפוצה • shaareidea@gmail.com :טלפון • 058-6479382 :פקס0773181994:

עשה לך רב
שאלות בהלכה משולחנו של נשיא המוסדות
מו"ר הגאון הגדול הרב מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית
כתב הבית יוסף (בסימן תרצה)
בשם תרומת הדשן (סי' קי') שמצא
המזיק את חבירו בשעת
בתשובה שכל מאכל שלוקחים
שמחה [חתונה ,בר
הבחורים זה מזה אפילו שלא
מצווה ,חגים וכו'] מה
ברשות משום שמחת פורים
דינו?
משעת קריאת מגילה עד ליל
סעודת פורים ,שהם שני לילות ויום אחד
אין בהם משום גניבה ולא גזילה ואין להזמינו לבית דין ואין חוששין
עליו ובלבד שלא יעשו שלא כהוגן על פי שבעה טובי העיר עכ"ל
תרומת הדשן .ועל זה כותב בית יוסף :ונראה לי דהיינו לדידהו
שהיו נוהגים הבחורים כך אבל אנו שלא נהגנו כן אין חילוק בין
פורים לשאר ימות השנה לענין זה.
וכתב הרמ"א (בסימן תרצה סעיף ב') ויש אומרים דאם הזיק
אחד את חבירו מכח שמחת הפורים פטור מלשלם .וכתב על זה
הגאון הרב מצליח מזוז בשו"ת איש מצליח (בסימן תרצה סעיף
ב') היינו שהיו נוהגים בשמחות כגון :בפורים או בחתן וכלה,
לעשות מעשים לשמחה ,ופעמים שהיו מזיקים זה את זה
דרך שמחה([ .ועיין בחושן משפט סי' שעח' סעיף ט')
בחורים הרוכבים לקראת חתן וכלה והזיקו זה את זה
בממון חבירו ,דרך שמחה ושחוק ,וכן בשאר דבר
שמחה ,הואיל ונהגו כן פטורין .מ"מ אם נראה לבד
לעשות סייג וגדר ,הרשות בידם] .אבל אנו אין נוהגים
בכל כיוצא בזה ,וכמו שכתב מרן הבית יוסף בדומה
לזה ,אבל אם עושים לשמחה ,אפשר שגם הוא ז"ל
מודה דפטורים ונפק"מ לאופן שעושה דבר בשמחה
והזיק די"ל דפטור ומ"מ ודאי שיש להתרחק מכל כיוצא
בזה שאפשר שינזק חבירו ,ואם כיון להזיק ליכא מאן דפטר.
וכמ"ש המשנה ברורה (סקי"ד)
המשנה בסוכה (מה ).דתנן התם מיד התינוקות שומטין את
לולביהן ואוכלים אתרוגיהם ,פירש רש"י ואוכלין אתרוגיהן של
תינוקות ואין בדבר לא משום גזל ולא משום דרכי שלום שכך נהגו
מחמת שמחה .ואילו התוס' מפרש שבמשנה אין מדובר שהגדולים
חוטפים מידי הקטנים אלא שמיד היינו לאלתר ,הקטנים שומטים
את לולביהן מתוך הערבות ומשחקים בהם ,ולפרוש זה אין כל

ראיה לדין מזיק בשעת שמחה .לכאורה היה מקום להליץ על
המנהג ,לפי מה שכתבו התוספות (סוכה מה ),מיד התינוקות
שומטים לולביהם ואוכלים אתרוגיהם ,כלומר שהגדולים שומטים
אותם מידם של התינוקות ,ואוכלים את אתרוגיהם ,ואין בדבר
משום גזל ,ולשום דרכי שלום ,שכך נהגו מחמת שמחת חג .כך
פירש רש"י.
ויש ללמוד מכאן לאותם בחורים שרוכבים בסוסים לקראת חתן
וכלה ,ונלחמים בשחוק זה עם זה ,וזה קורע בגדו של חבירו ,וזה
מקלקל לו סוסו .שהם פטורים ,מפני שכך נהגו מחמת שמחת חתן
וכלה ,ע"כ דברי רש"י (סוכה מו.):
וכן כתב בתרומת הדשן (סימן קי') בשם תשובת ריב"א ,שבחורים
שחוטפים מאכל ומיני מתיקה זה מזה משום שמחת פורים ,אין
בזה משום גזל ,ובלבד שלא יעשו דבר שלא כהוגן על פי שבעה
טובי העיר ,ע"כ.
אולם באמת שאין בזה דמיון כלל ,כי שם מדובר
שההיזק נעשה שלא בכוונה ,מה שאין כן
כשנעשה הדבר מתוך שנאה שמוצא
לו בעל חוב לגבות את חובו.
ובלאו הכי מצינו להרמ"א
בחושן משפט (סימן שעח'
סעיף ט') שלאחר שהביא
דברי התוס' בסוכה (מה ),הנ"ל
כתב שאם נראה לבית דין
לעשות סייג וגדר בזה הרשות
בידם .וכתב בביאורי הגר"א מפני
שיש צורך שעה לגדור גדר בזה ,כי
כמה קלקולים יוצאים על ידי כך ,ע"כ.
והאלי רבה (סוף סימן תרצו') כתב בשם
השל"ה :ושומר נפשו ירחק מזה ,שזוהי שמחת הוללות ולא בזה
בחר ה' .ושכן כתב הטור' בחושן משפט סימן שעח' ,ושכן דעת
הרמב"ם .וכן כתב הראשל"צ בשו"ת יחוה דעת (חלק ה' סימן נ').
לסיכום :אין לאדם להזיק לחבירו אפילו בשעת שמחה ,ושומר
נפשו ירחק מזה שזוהי שמחת הוללות ולא בזה בחר ה'.
אולם אם הזיק בלא כוונה הרי הוא פטור.

להנצחה ולעילוי נשמת יקרכם חייגו
058-647-9382
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
שמעון בן זוהרה פיסו
נלב"ע ערב ראש השנה תשפ"א
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אסתר מזרחי בת חיה ויחזקאל ז"ל
נלב"ע ב' טבת תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אברהם סמו בן שרה ז"ל
נלב"ע כ"ד תמוז תש"פ

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יהודית בת שושנה וזאב (לויט) וולפין ז"ל
נלב"ע כ"ב טבת תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
זכי דר בן לולו ויצחק ע"ה
נלבע כ ניסן תשפ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
לאה גרינברג בת חייקה ויעקב ז"ל
נלב"ע י"ד אדר התש"פ

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יהודה אמין בן גבריאל ואסתר ז"ל
נלב"ע ד חשון תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יחיאל שטרית בן שמחה ז"ל
נלב"ע ד' סיון תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אסנת נמני בת פני ז"ל
נלב"ע כ"ב תמוז תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יצחק כץ בן מלי וגרשון ז"ל
נלב"ע כ"ב אדר התש"פ

שער השמים
חייהם ופועלם של גדולי הדורות האחרונים

חכם רפאל ברוך טולידאנו זצוק"ל
נלקח לבית עולמו בי"ח מר-חשוון תשל"א

ואלה תולדות
חכם רפאל ברוך טולידאנו נולד לאביו
חכם יעקב טולידאנו ,במקנס שבמרוקו,
בשנת תר"נ (()1890
הוא נישא לרחל ,ביתו
של חכם שלום עמאר,
ולזוג נולדו שני בנים
 יוסף ויעקב .רבותיוהעיקריים היו חכם
חיים בירדוגו  -רבו
המובהק ,חכם חיים
משאש  -רבו במוסר,
וחכם יוסף אלקובי -
רבו בקבלה.
בשנת תרס"ח (,)1908
והוא בן  ,18התמנה
לדיין בעיר מקנס.
בשנת תרע"ז (,)1917
לאחר פטירת אביו ,נתמנה לראש אב בית
הדין ולרבה הראשי של מקנס .בתפקידו
זה קיבל ממלך מרוקו חסן השני את
עיטור "וויסאם עלאוית" ,ומהממשלה
הצרפתית קיבל את עיטור לגיון הכבוד.
הרב רפאל ברוך טולידאנו הקים במקנס
מוסדות צדקה וחסד' :ביקור חולים' -

אשר הגיש סיוע רפואי בחינם לעניים,
'דובב שפתי ישנים'  -בית דפוס שהוציא
לאור ספרים של חכמי
מרוקו' ,שובו בנים' -
תנועה לחיזוק רוחני,
'מלביש ערומים' -
הספקת ביגוד לעניים
ו'מוהר
ולנזקקים,
הבתולות'  -סיוע
לחתנים ולכלות.
הרב רפאל ברוך
הקים
טולידאנו
ישיבה לבני הכפרים
והעיירות הסמוכות
למקנס ,ודאג בעצמו
של
למחסורם
החל
התלמידים,
בביגוד ומזון וכלה בטיפול רפואי .מדי
יום מסר שיעורי תורה בבית מדרשו
במקנס לפני כ 150-משתתפים ,ובימי
שישי היה מחלק לעניים את הכספים
אשר גבה במהלך השבוע מתושבי העיר.
בשנת תשכ"ג ( )1963עלה לישראל,
התיישב בבני ברק ,אך בראות את צער

העולים ממרוקו בארץ ישראל ,נדד
בקרב הישובים השונים ,ונשא דרשות
התעוררות .בשנת תשכ"ד ( )1964נשא
נאום ידוע ,ובו ביכה את מצב הנוער
הספרדי העולה לארץ ונוטש את מורשת
אבותיו .הוא הטיל את האחריות על
הציבור החרדי בישראל וזעק בקול גדול:
"ואיך אעלה אל אבי והנער איננו אתי?".
הרב רפאל ברוך טולידאנו נפטר בי"ח
מר-חשוון בשנת תשל"א ( ,)1971ונקבר
בבני ברק.
צאצאיו הקימו מוסדות תורה על שמו:
ישיבת 'חזון ברוך' בצרפת ,ישיבת 'אור
ברוך' בירושלים וקהילת 'עטרת ברוך'
בבני ברק .תולדותיו נכתבו בין היתר
בספרים 'מקנס  -ירושלים דמרוקו' וכן
בהקדמה לספר 'אהל יעקב'.
חכם רפאל ברוך טולידאנו חיבר את
הספר 'קיצור שלחן ערוך השלם' לפי
מנהג מרוקו .בספר מופיעים גם פיוטים
שכתב ,והידוע בהם הוא 'אשורר שירה
לכבוד התורה'.

אל שער השמים
"רבי רפאל ברוך טולדנו זצ"ל עלה בסוף ימיו ממרוקו לארץ

אתגורר בדירה שכורה'.

ישראל ,ובא להתגורר בבני ברק .כאשר עלה לארץ רכש דירת

בני המשפחה תמהו ,ושאלו בפליאה" :מדוע? מהי הסיבה

מגורים פרטית כדי לקיים מצוות ישוב ארץ ישראל .הוא לא היה

לכך שלא תתגורר בדירה שלך?" ,השיב להם הרב טולדנו:

בעל נכסים מיוחד ,אבל כיוון שרצה לזכות במצות ישוב ארץ

"גם במרוקו לא התגוררתי בדירה פרטית שלי .אני מפחד ,אני

ישראל ,נטל כסף מפֹה והלוואה קטנה משם ,קיבץ כספים עד

מפחד".

שאסף לו ממון וקנה דירה .לאחר הקניה תיקנו אותה ,שיפצו

ממי הרב מפחד? תהו הנכדים ,ונדהמו לתשובתו של הרב:

וסיידו" ,מספר הרב קרלנשטיין את הדברים ,כפי ששמע מבנו

"אני פוחד שמא אחוש כי כאן הוא המקום הקבוע שלי ,שאני

של הרב רפאל ברוך טולדנו זצ"ל.

קבוע בעולם .בדירה שכורה ,בעל הבית מגיע ,זורק את השוכר,

"כאשר המלאכה הושלמה ,גמרו לשפץ ,באו בני המשפחה

הוא מחפש דירה אחרת ,ולאחר שנה מגיע בעל הבית ומבקש

ואמרו לו בשמחה' :אה ,ברוך ה' ,אפשר כבר להיכנס לדירה'.

לפנות את הדירה וכו' .כך יותר קל לחוש 'גר אנכי בארץ' .אבל

רבי רפאל ברוך שמח איתם יחד ,אך אמר להם' :טוב ,את הדירה

בדירה שלי אני חושש שמא אשלה את עצמו שכאן התכלית,

הזו אשכיר ,ובממון שנקבל אשכור דירה במקום אחר .אני

ומתגוררים כאן לעולם"...

