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שערים
ערש"ק פרשת ויצא  -יא' כסלו 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

הפועל העברי הראשון
פעם אחת בלבד הרים הפועל הקשיש והוא כמעט בן
מאה ,את קולו ,על אדונו .גם אז הוא לא הפריז במאום.
רק תיאר במדויק את חוויות עשרים שנות העבודה" .זה
לי עשרים שנה בביתך"...
שורות המקרא מתארות אמינות עובד במבחנים
נוקשים .חרף יחס מזלזל מצד המעביד נצלנות והרעות
תנאים פעמים רבות ללא תמורה.
הן מתחילה לא לשם עבודה בא הנה ,אלא אך לביקור
משפחתי ,למטרת נישואין בא.
בן משפחתו  -אחי אמו שפגש בו לראשונה
כשהשקה את צאנו ,הטיל עליו את
התפקיד כמעט בעל כורחו" .הכי אחי
אתה ועבדתני חינם" לעזרתו הבאה
מתוך הרצון הטוב ,קרא הדוד עבודת
חינם.
גם אז הוא לא הצטעק ,הוא קיבל
עליו את המשימה .יעקב אשר ביצע
כבר עיסקה הוגנת אחת בימי חייו עם
אחיו ונתן לעשיו מאכל עסיסי תמורת זכויות
ערטילאיות .ונתקל לבסוף במשיכת כתפים ונסיון
עקר לערער על המכירה .סבר אם אתן לו את מלא
התמורה ,שוב לא יוכל לערער עלי .על כן חתם עימו
על הסכם מפורט .הוא פרסם בחוצות את העיסקה
ותמורתה .אך גם משהונהו אדונו ולא נתן לו את הראוי
לו ואדרבה דרש ממנו תמורתה שבע שנים נוספות לא
התיר לעצמו את הרסן .לא אמר לעצמו –כי תותר לו
הגניבה .הוסיף לעבוד אותו בנאמנות יתירה.
בהמשך הוא נוצל אין ספור פעמים .כשקבע עם
המעביד על תמורה מסוימת לא היסס המעביד הנצלן
לכפור בסיכומים כשראה שהעובד שותק בלית ברירה.
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אם קיבל משהו לבסוף ,היו אלו פרוטות ,בהמות
נכות .שתחת שרביטו צמחו להיות עדר משגשג.
אבל הוא לא נתן לעצמו הנחות .אף פעם .לא כשהיה
חולה .לא כשהיה עייף .גם לא כשהיה חם .הוא ישב
על הסלע ,מחה את אגלי הזיעה ,ונשאר לבלוש אחרי
כבשה מורדת .בלילה גם כשהיה קר בחוץ לא אחת
נזקף ממיטתו בבהלה כששמע רעשים מאזור הדיר.
לכל רחלה מעוברת היה מעניק יחס מיוחד ,כאילו
היתה זו רחלתו היחידה .שלא תפיל חלילה ולא יפסיד
אדונו את העובר.
כל כך קל היה לו להוליך את אדונו
שולל .להעלים אחד ,להסתיר שנים.
ולהסביר שהן נולדו אצלו .לטעון
שזו הפילה ,וזה מת ,נטרף .ולהכניס
אותם בעדרו - .לקחת לעצמו את
השכר המיועד לו .לא יותר מידי.
בסך הכל מה שמגיע לו.
לא כן נוהג יעקב איש האמת .כבר
בעת שדרך באדמת חרן ,מיהר לאלף את
שכניו החדשים דעת במוסר עבודה ואמת
עיסקית "לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו"
גם אם בעל הבית מרמה כל כך ,לא נוהג ביושר.
הפועל העברי יעקב בחיר שבאבות ,מפלס נתיב ישר
בערפילי הרמאות .אם אמר כן ,יעמוד בזה .ואם לא
אז לא .לעולם לא יאמר הן ויטול אחרת .גם אם מגיע
לו .גם אם לא מגיע לבעל הבית גם אם בעל הבית לא
משלם .הוא לא יקלקל את אופיו את נפשו ומידותיו
בעבור בצע כסף.
כך קורנת דמותו ההדורה של יעקב במדבר השממון
החרני .הנה איש העומד באתגרי השקר של חותנו
-דודו .ולא מכזב מאומה.

בשערי ההלכה
מו"ר הגאון הגדול
הרב מרדכי דיעי שליט"א
מה דין נהג אמבולנס בעת תפקידו שנסע
במהירות ופגע באדם?

שער השמים
הגאון רבי דוד אבוחצירא זצוק"ל

לך דודי
מדרשיר

פסוקו של שבוע:

מה ראשונות באמונה אף
אחרונות באמונה ואף על פי
שברמאות בא עליו

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

שער השמים
חייהם ופועלם של גדולי הדורות האחרונים

להקדשת העלון להצלחה,
ולרפואה או להבדיל  -הנצחת
ועילוי נשמת יקירכם חייגו:
058-647-9382

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יצחק מלכה בן יעיש ומסעודה ז"ל
נלב"ע שבת קודש לך לך י"ג חשון 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
שמעון בן זוהרה פיסו
נלב"ע ערב ראש השנה תשפ"א
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
יהודית בת שושנה וזאב (לויט) וולפין ז"ל
נלב"ע כ"ב טבת 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
יצחק כץ בן מלי וגרשון ז"ל
נלב"ע כ"ב אדר התש"פ
ורעיתו רינה כץ בת פרץ ושושנה ז"ל
נלב"ע ט' סליו תשפ"א

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יעקב בן לילי ז"ל
בטי בת רוזה ז"ל

דברי התורה בעלון מוקדשים
להצלחה בגיוס לצה"ל
לברק משה בן זהבית

הגאון רבי דוד אבוחצירא זצוק"ל

נלקח לבית עולמו ביד' כסליו תר"פ

ואלה תולדות
הגה"ק רבי דוד אבוחצירא -
'עטרת ראשנו'
נולד בשנת ה'תרכ"ו כבנו
הבכור של הגה"ק רבי מסעוד
אבוחצירא בעיר תאפיללת
שבמרוקו ,בשיא תקופת
הנהגתו של סבו הגה"ק רבי
יעקב אבוחצירא  -ה'אביר
יעקב' .למד תורה מסבו ,ונודע
כעילוי .לאחר פטירת הסב
קיבל אביו את הנהגת הקהילה
והישיבה .באותן שנים עסק
רבי דוד לבדו בתורה ,ונהג

במנהגי פרישות.
לאחר פטירת אביו בשנת
תרס"ח ,בגיל  ,42קיבל רבי דוד
על עצמו את הנהגת הקהילה,
אולם פחות משנה לאחר מכן
חילק את סמכויותיו לקרובי
משפחתו.
משנת תרס"ט ( )1909ועד סוף
שנת תרע"ד ( ,)1914הסתגר
רבי דוד עם חמיו הרב אליהו
ועם הגה"ק רבי משה תורג'מן
 המכונה 'בבא סי'  -בעלייתהגג של ביתו ,שם ערכו תיקון

בשנת תרע"ז ()1917
פטירתו
כבש צבא צרפת את
מרוקו .בשנת תר"פ ( )1919יצאה גזירה להרוג את כל היהודים
הדרים במחוז תאפיללת ,בטענה שהם קושרים קשר חשאי עם
הכובש הצרפתי על מנת לגרש את שלטון המורדים בראשותו.
על מנת להגביר את החרדה לא פורסם תאריך לביצוע הגזירה.
בשבת י"ד כסלו תר"פ לבש רבי דוד בגדי חול שחורים במקום
בגדי השבת הלבנים שאותם נהג ללבוש .בשבת בצהריים החל
מולאי מוחמד לרכז את יהודי האזור ,על מנת להוציאם להורג.
החיילים של מולאי מוחמד הקיפו את המלאח וגרמו לפחד רב.
רבי דוד עודד את בני הקהילה ,באומרו כי התפלל לריבונו של
עולם שבמקום שייהרגו כל אנשי הקהילה ,ימות רק הוא עצמו.
לאחר שהתקבצו כל היהודים אל הכיכר המרכזית ,יועציו של
מולאי מוחמד הצליחו לשכנע אותו שכדאי לו להרוג רק את
רבם של היהודים ,מאחר שאם ימותו כולם לא יוכלו לגבות
מהם מיסים ותשלומים אחרים.
מולאי מוחמד ציווה לקחת את רבי דוד ואת שני עשירי העיר
רבי יצחק בן שמחון ובנו רבי דוד ,להציב את גופם מול לוע של
תותח ולירות ממנו .לפי גרסה עממית הוא הוכנס לתוך התותח
ונורה ממנו .לאחר מותו גזר מולאי מוחמד כי אסור להתאבל
יּוצא גם כן להורג.
על מות רבי דוד ,ומי שיימצא מתאבל ָ -
מספר ימים אחרי הירצחו של רבי דוד הועברה גופתו -
שבאורח פלא נותרה שלמה  -אל ראשי הקהילה ,והוא נקבר
בלוויה צנועה שאף בה בלשו חילי המורדים לבל יעז איש
להתאבל ולבכות על רבי דוד.

קבלי שנקרא 'תיקון הקנה'
ולמדו תורת הנגלה והנסתר.
רבי דוד התחתן והתאלמן
פעמיים ,ונולדו לו שמונה
בנים ובת אחת .כל בניו ,למעט
הצעיר שבהם  -נפטרו בחייו.
אחת מבנותיו ,אסתר ,התחתנה
עם אחיו הקטן רבי יצחק
אבוחצירא ,ולאחר מותה נישא
רבי יצחק בשנית.
על אף שסבל ממחלות רבות,
היה ידוע כאדם שמח.

מהנהגותיו
נמנע מלצאת אל הרחוב .בית
המדרש והמקווה שלו היו בביתו.
כאשר הוכרח לצאת החוצה ,לא
היה הולך ברחוב אלא מדלג מגג
לגג ,ובאותה שעה היו מכריזים
לבל תהין אישה לצאת מפתח
ביתה עד אשר ישוב לביתו.
לא אכל בשר ,צם משך רוב
שנותיו ,וגם כאשר סעד מיעט
לאכול.
לא ישן על מיטה אלא על כיסא.
מדי בוקר לפני לימודיו היה
מסתגר בחדרו ,שם היה נכנס
לתוך ארון קבורה ומכסה
עצמו באפר ,על מנת לזכור את
יום המיתה ולהתגבר על יצר
הגאווה.

שער המהדורה
הראשונה
של ספרו "אני
לדודי"

(מתוך הספר:
אביר יעקב)

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

איתא במשנה בבא קמא
מה דין נהג אמבולנס בעת
(לב ).שנים שהיו מהלכין
תפקידו שנסע במהירות ופגע
ברה"ר אחד רץ ואחד מהלך,
באדם?
או שניהם רצים והזיקו זה את
זה שניהם פטורים .ונפסק
ברמב"ם (פ"ו מהלכות חובל
ומזיק ה"ט) שנים שהיו מהלכים ברשות הרבים אחד
רץ ואחד מהלך והוזק אחד מהן מחבירו שלא בכוונה זה הרץ
חייב מפני שהוא משנה .ואם היה ערב שבת בין השמשות
פטור מפני שברשות הוא רץ כדי שלא תיכנס השבת והוא
איננו פנוי .היו שניהם רצים והוזקו זה בזה שניהם פטורים
ואפילו בשאר הימים.
וכן פסק בשו"ע (חו"מ בהלכות נזיקין סימן שע"ח סעיף ח')
היה אחד רץ ואחד מהלך והוזק המהלך ברץ חייב מפני שרץ
שלא ברשות .במה דברים אמורים ,בחול .אבל בערב שבת בין
השמשות פטור .מפני שרץ ברשות.
וברמ"א פסק (שם) שפטור ,דווקא אם רץ לצורך שבת או
בסתם תולים שרץ לצורך שבת .אבל אם ידוע שאיננו
רץ ישירות לצורך שבת אלא כדי לסיים עסקיו ,חייב
כמו בחול.
וז"ל :הרמ"א דווקא בסתם תלינן שרץ לצורך
שבת ,אבל אם ידוע שאינו רץ אלא לשאר חפציו,
ולא שייכי בה לצורך שבת ,חייב כמו בחול .ע"כ.
אולם הסמ"ע (שם סק' י"א) מדייק אפילו רץ
לעסקיו הפרטיים כדי לסיימם קודם שבת נחשב
לברשות ,וחל עליו הפטור.
ואפשר שיסוד מחלוקת זו תלויה מהי הגדרה של
הזיקו זה את זה או הוזקו זה בזה .שלדעת הרמב"ם כל
שנכנס ברשות ולא התכוון להזיק ,פטור .ואילו לדעת רש"י
החילוק בין אם הזיקו ע"י פעולה (אקטיבי) או היזק ללא
פעולה (פאסיבי) ולכן לדעת הרמב"ם כל זה שכוונתו לצורך
מצווה ,אף אם הוא רץ לעסקיו ,נחשב רשות ופטור.
ואילו לדעת רש"י פטור זה מוגבל דווקא לצורך מצווה
באופן ישיר הוא.
הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל בספרו שולחן שלמה
(ערכי רפואה חלק א' דף כ') כתב :שאין להשוות דין ריצה

פרשה בקצרה

בע"ש לנהיגה ברכב ,שדווקא בריצה שאין סיכון כה גבוהה
התירו .מה שאין כן הדוהר על הסוס או נוהג ברכב אשר
במקרה זה נחשב לרץ עם פצצה שיכולה להתפוצץ .פשוט
הדבר שכללי הזהירות כלפיו הן שונים בתכלית מזה שרץ
בע"ש ,ומ"מ מי שנוסע להציל חולה מותר לו לנסוע מהר ואם
בנסיעתו הזיק לבן אדם פטור מלשלם.
ונראה שדבריו אמורים על אמבולנס או רכב הצלה שידוע
לכל שהם נוסעים כדי להציל והאחרים יוכלו לנהוג במשנה
זהירות מהם .אבל אם אדם ברכב פרטי שאינו ידוע לכל,
שנוסע כדי להציל נראה שאינו יכול לעבור על החוק ולנסוע
במהירות מופרזת ,שהרי נסיעה זו מסכנת חיי אדם ,ואין
לסכן חיי אדם בכדי להציל אחר .ומזה אפשר לומר בנהג
אמבולנס שממהר להביא חולה לביה"ס ודרס עובר אורח
בדרכו ,דפטור מגלות והוא הדין פטור אפילו מכפרה כדי
שלא תינעל דלת מפני מצילים.
אולם אף שכללי התנועה והתעבורה של נהגי אמבולנס
שונים מהכללים של נהגים רגילים .כתב
על זה הרב משה שטרנבוך :בשו"ת
תשובות והנהגות (חלק א' סי'
תתס"ח) נהג אמבולנס שדרס
בדרכו ,אף שהיה עסוק במצוה
להציל חיי אדם ,דתלוי אם
נהג בזהירות ולא התרשל,
פטור .ואם לא נהג בזהירות
עוון בראשו .ואמנם כללי
הזהירות בנסיעה עם צפירה
אינם ככל נהג אחר והוא חייב
למהר ,אבל ודאי אינו רשאי
לסכן אחרים ח"ו בשביל הצלת
החולה ,וגם אצלו ישנם כללי זהירות
ואם התרשל חייב כפרה.
העיקרון לפיו בעל תפקיד פטור מנזקים שגרם הוא .ובלבד
אם התנהלותו הייתה עפ"י הסמכות המוקנת לו ובזהירות
מירבית .אך אם פעל בחוסר זהירות ,הוא איננו חסין ,ועליו
יהיה לשאת באחריות לתוצאות הנזק.
לסיכום :נהג אמבולנס שנהג במילוי תפקידו במהירות
ובזהירות פטור .אולם אם נהג שלא בזהירות יהיה חייב
בנזיקין.

ראשון  -יציאת יעקב מבאר שבע .שני -הגעת יעקב לחרן ולבית לבן .שלישי  -קביעת ההסכם ונישואי יעקב
עם לאה ורחל לידת שמונת השבטים הראשונים מלאה ומן השפחות .רביעי  -דודאי ראובן ולידת יששכר זבולון
דינה ויוסף .חמישי  -החלפת משכורת יעקב על ידי לבן עשרת מונים והחלטת יעקב לברוח .שישי  -בריחת
יעקב ומרדף לבן מול טענות יעקב .שביעי  -נסיון המענה על ידי לבן וכריתת הסכם בין יעקב ללבן .בין
הפרשה להפטרה :הקב"ה מתאר לישראל את גדולת יעקב נוכח התלאות מול לבן ושמירת ארחותיו והמוסר
שלו לעומת הטענות שיש לקב"ה מול עם ישראל

לך דודי
מדרשיר  -שירת יעקב
הרב אלחנן דעי

מה לך אבי ,לבן ערמומי.
בניתי ביתך ,רציתי ביתך.
גידלתי צאנך ,חייתי לך.
ובאפס התמורה הכברתי הונך.
כמעט יראתי ,לו לא ראיתי.
כמה ימי חיי אבדו באשפתותיך.
זה לי עשרים שנים בביתך
ומה נותר לי מהם,
לא הון גם לא און.
רק לקח צח.
מול שקר ,איישר.
מול ערמה אזדקף.

לך ,אחי ,לבן הארמי.
ברח אל ביתך
אשר בנית בעמלי.
ואל תקרב עוד אל היכלי.
כי לא אחד זכיתי והיה ממתת ידך.
כי אם בעוניי וביגיע כפיי.

פרשת ויצא היא פרשת היצירה של יעקב .בצאתו מבית אביו עם
מקל ביד והבטחות למכביר ,הוא עומד במבחנים קשים מנשוא.
חמיו לעתיד בוחן את יושרו ,את סבלנותו ,כשהוא משטה בו בכל
עת מצוא .יעקב מבין את מעללי לבן ,נושך שפתיים ,מתמודד
ומנצח שוב ושוב במסגרת כללים הזויים שקובע לבן .הוא מקבל
את לאה חלף רחל ,אך במקום לברוח הוא הופך את הטעות
לתיקון .הוא מקים משפחה בעלת שנים עשר ילדים .נוכח כל
תעתועי לבן ,ניצב יעקב כן ,עקבי ואמיתי.
לימים התקופה הזו שהייתה הקשה בימי חייו ,מחוסר שינה,
מרוחק מהוריו ,תתברר כתקופה המניבה ביותר בעלת ההשלכות
הפנטסטיות ביותר עבורו ועבור המשך השושלת .אילו היה בורח
מהזירה או נופל בתעתועי המלחמה והשקרים של לבן .היה
מרוויח כמה שנים ,אך מאבד עם עולם .בהתמודדות העקבית
היה יעקב לשר האל!

לך דודי ,לגזוז הגזול.
הנני מהלך אל המרחק.
כיזבתי ליבך
בדיתי ביתך ,לא רציתי קרבתך.
תחת חיי ,עושר לך.
בנותיך נתת לי,
ואיך עודך אוחז בם.
ואני אוחז בדילי .סג שיחי.
מהלך עלי בד ,מבקש בדידי.
עבדתיך באוני ,בכל לי.
ואתה מצצת לשדי.
לא הותרת כל בי.

בי ירית כזבים
ואני הגרתי לך ליבי.
להאדיר הונך ביקשת.
לא למען עשות טוב והנחל.
אם מילות וידוי אקראך ,ולא
יתמו בי שירים.
כי איך תוכל אותי לשלול.
ואני את שלי  -שלי.
ושלך הרביתי  -ולא הנחתי
עת ישנת נעורתי.
עת נטשת  -הותשתי.
ועוד חשבתני שולל.

"וַּיִ ֥חַ ר לְ ַיעֲקֹ ֖ב ַו ָּי ֶ֣רב ּבְ לָבָ ֑ן ַו ַּי֤עַ ן ַיעֲקֹ ב֙ ַו ֹּי֣אמֶ ר לְ לָבָ ֔ן מַ ה־
ּפִ ְׁשעִ י֙ מַ ֣ה חַ ּטָ אתִ ֔י ּכִ ֥י ָד ַל ְ֖קּתָ ַאח ֽ ֲָרי ...זֶה־ּלִ ֞י עֶ ְׂש ִר֣ים ׁשָ ָנה֮
ַאר ֽ ַּבע־עֶ ְׂש ֵר֤ה ׁשָ ָנה֙ ּבִ ְׁשּתֵ ֣י בְ נֹ תֶ ֔יָך וְ ׁשֵ ׁ֥ש
ּבְ בֵ יתֶ ָך֒ עֲבַ ְדּתִ ֜יָך ְ
ׁשָ ִנ֖ים ּבְ צֹא ֶנָ֑ך וַּתַ ֲח ֵל֥ף אֶ ת־מַ ְׂשּכ ְֻרּתִ ֖י עֲׂשֶ ֶ֥רת מֹ ִנֽים"

