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שערים
ערש"ק פרשת חיי שרה  -כו' 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

קח את הזמן
סוף הסיפור .אברהם אבינו מחולל האומה היהודית ,יורד מעל
במת ההיסטוריה ,בתום שלוש פרשיות עמוסות מסרים .כשהוא
מותיר את הברכה ואת המשימה ,בידיו של יצחק בנו .כאשר החוטים
נתפרים והזוג הצעיר נתון באהבה ,אברהם נפקד מאיתנו ויורד מעל
במת העשיה .כעת אנו מלוים את אברהם ושרה .כאן יחתמו ימיהם
ומה נשאר מכל זה?
בחשיבה ראשונה נראה ,כי הדבר היחיד ,שנותר לאדם מימי חייו.
הוא העתיד ,הנצח .כמו שנאמר :ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם
טוב מבנים ומבנות (ישעיה נו ה)
כל אחד מייחל למורשת ,מכל תפקיד שהוא עושה .מכל משימה
שהוא מבצע .לחילופין ,מישהו שימשיך את המורשת .בפועל
לא נותר מאברהם כמעט דבר .לא מזבח ,לא מומנט ,לא
כיבוש ארצות וגם לא עם רב .מכל הקהל הגדול
שאפף את אברהם ,לא נותר אלא אחד ,לא לוט
ולא אליעזר לא אנשי חרן ולא בני קטורה.
רק יצחק –בן יחיד .עם זאת כבר נאמר על
אברהם בפרשה שעברה כי ידעתיו את אשר
יצוה את בניו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות
צדקה ומשפט .התיחסות אלוקית על האופן
שבו השאיר את העתיד אחרת .מלא במורשת
ומסורת.
עם זאת בפרשה זו ,הבורא נותן לאברהם אבינו
ושרה אמנו ,באופן חוזר ונשנה .יחס גבוה יותר ,דוקא
על האופן בו הם חיו את חייהם ,כאן ועכשיו .ואלה ימי שני
חיי אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים וימות אברהם
זקן ושבע כך מונה הפרשה בעבור חיי אברהם ,כל רגע ,מהימים
שבהם שהה על האדמה הזו .ופירש רש"י בן ק' כבן ע' .בגיל שבעים,
הכיר אברהם את בוראו ובן מאה מל את עצמו  .ובן ע' כבן ה' בלא
חטא .כי אברהם נזהר שלא להפסיד ולא להחסיר אף רגע מימי חייו.
וכך נאמר בראשית הפרשה "ואברהם זקן בא בימים" ופירש האלשיך
הקדוש (על פי דברי הזוהר הקדוש חלק א רכד א משום דזכה ,כד
אסתלק מהאי עלמא באינון יומין ממש דיליה עאל ואתלבש בהו)
בא וכל ימיו עימו .וכך נאמר גם על שרה :ויהיו חיי שרה מאה שנה
ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה ופירש"י "בת ק' כבת כ' לחטא
ובת כ' כבת שבע ליופי" בגיל שבע ,האדם הוא יפה ,ללא פגם .גם
אין לו בגיל הזה ,במה לפגום .מהלך ימי חיינו ,נועד בזמן הזה רק
ללמוד איך לחיות .כך היתה שרה בת כ' .בגיל כ' אנחנו מתחילים
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לצבור חסרונות .עד כה למדנו לחיות ,כמעט כולם שוים .אך בגיל
כ' כשהאדם מקבל הזדמנות חדשה להשלים את החסרונות שלו
ומכאן הוא הולך ומאבד רגעים רבים לא כן שרה ,בת מאה היתה ,יפה
ומלאה בכל הדברים הטובים .נקיה מכל חסרון ופגם.
הזמן הוא משאב! כמעט ,המשאב היקר ביותר שיש לנו בימי חיינו.
ממנו ,אנחנו חוצבים כסף ,משפחה ,חוויות וכל היתר .גם הבריאות,
שאנחנו מייחלים אליה כל כך ,בימים אלו .אינה אלא כלי שמניח לזמן
בשלו .ובהעדרה ,הזמן נשחת ,מלבד היסורים הכרוכים בכך.
על כן היהדות מייחסת חשיבות הכי גדולה ,דווקא לאופן בו האדם
ממלא את ימיו .שכל יום ,יהיה מלא במעשים טובים ובשימוש נכון.
זו התקוה שלנו ,בראש השנה לחיים טובים ולשנה טובה .התקוה
שלא נאבד רגע בימי חיינו ,שננצל כל רגע .אברהם היה
כזה שמילא את ימיו .שלא איבד רגע אחד בתוהו
ולטמיון.
רבינו בחיי בספר חובות הלבבות ,בחשבון
האחד עשר .מעמיד את המבחן של ימי
האדם בשאלה אחת :האם הוא הקדיש את
חייו לעבודת אלוקיו או לעבודת יצרו? כי
שנים המה המושכים בחוט החיים ,מזה אחד
ומזה אחד .האל והיצר .יש לך אדם שיעמול
לפרנסתו ,ובלבבו דאגה אחת ,לקיים רצון קונו.
האדם הזה ממלא את ימיו מעת לעת .מנצל כל
רגע ,למצב תקין ומתוקן יותר .ואילו האחר ,ימצא את
עצמו עובד אצל יצרו ושורף את המשאב היקר ביותר שלו.
בימינו אנו עומדים יותר מתמיד ,במגוון אפשרויות ,לשרוף את הזמן.
בבהיה ,בתיקתוק או בגלישה אל האופל .כך הולכים לאיבוד הרגעים
היפים ביותר שלנו ,שיכולים היו להיות מנוצלים יותר מתמיד,
לעבודת האל..
"אברהם זקן ובא בימים" כל הימים שלו יחד ,הצטרפו כדי ליצור
את מארג החיים של אברהם .אשר הנחיל עולם מתוקן יותר הלאה.
שגילה את היכולת לקחת את הזמן ולהפוך אותו למחצב של אושר.
מאגר של מעשים טובים ,כור אטומי של חיים מופלאים .לקחת את
הזמן ,לעצב אותו ,למלא אותו בכל מה שנוכל.
מהאופק הזה ,מאירים כל חייו של אברהם ,מרגע שהכיר את
בוראו ,ועד הרגע שעזב את עולמו .הכל היה יחד כמו שרשרת פנינים
שהצטרפה על צווארו של אברהם בחוליה אחת של לעשות רצונך
אלוקי חפצתי

בשערי ההלכה
מו"ר הגאון הגדול
הרב מרדכי דיעי שליט"א
האם אישה יכולה להיות משגיחת כשרות?

בשערי אורה
מתורת חכמינו הקדמונים
והשבוע  -אור החיים

שער השמים
חכם שלום אהרון לופס

בנך לומד
בבית הספר יבנה?
ההודעה הזו עבורך!
פרטים בעמוד אחרון
שבת חיי שרה  -מברכין החודש
המולד יהיה ביום ראשון
בשעה  4:07וחלק אחד
א' דראש חודש אלול ביום שלישי

פסוקו של שבוע:

הימים מגילות כיתבו בהם מה
שתחפצו

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

שבת שלום .פרשת השבוע "חיי שרה"
מלמדת אותנו על מוות ועל חיים ,על
רגעי אושר ומשבר .על יופי ועל אופי.
שרה ואברהם נפרדים מן העולם ומניחים
עולם חדש עם זיווגו של יצחק עם
רבקה .כאן נלמד על הדגשים שיש לשים
בנישואין .על מוכנות מדהימה של רבקה
לעשות טוב ורק טוב גם עם מי שאיננה
מכירה .בין כך ובין כך לובשות הדמויות
פנים .מן העבר האחד עפרון ולבן .מהעבר
השני אברהם ויצחק רבקה ואליעזר .עפרון
הנחמד מתגלה כתאב בצע לא קטן המוכר
חלקת טרשים לאדם נכבד בעת צערו
במחירים מופרזים .גם לבן שיתחזה בעתיד
לאידיאולוג ואיש ערכים לבינתיים יהיה
מוכן למכור את אלוהיו תמורת בצע כסף.
מנגד יעמוד אברהם ויפציר בעבדו למצוא
אשה לבנו .לא כסף יבקש גם לא יופי או
מתת .רק אופי טוב ויכולת נתינה .במתחם
הזה נמצא את אברהם המעניק לבנו את
הכל ,את רבקה הגומלת חסד ללא תמורה,
ואליעזר העושה כל שביכולתו להיטיב עם
כל סביבותיו.

פרשה בקצרה
ראשון :ביקור המלאכים .שני :אברהם מלמד
זכות .שלישי :הפיכת סדום והצלת לוט ובנותיו.
רביעי :שרה בבית אבימלך .חמישי :לידת יצחק
וישמעאל .שישי :ברית אברהם ואבימלך .שביעי:
עקידת יצחק ,הבשורה על לידת רבקה .הפטרה:
והמלך דוד (מלכים א' א') מה בין הפרשה
להפטרה" :כי שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב
על כסאי תחתי"  -בחלקה הראשון עוסקת
פרשת השבוע בקניין מערת המכפלה .בחלקה
השני סיפור שליחת העבד למצוא אישה ליצחק,
ונישואיי רבקה ויצחק .רבקה תופשת את מקומה
של שרה באהל האבות" :ויביאה יצחק האהלה
שרה אמו ,ויקח את רבקה ותהי לו לאשה
ויאהבה ,וינחם יצחק אחרי אמו" .כאן מסתיימת
פעולתו של דור האבות הראשון ,אברהם ושרה
ומתחילה פעולת הדור החדש ,יצחק ורבקה.
בטרם מתחילה התורה בסיפור תולדות יצחק,
כפי שנקרא בפרשת השבוע הבא ,היא מספרת
לנו על תולדות אלה שלא ימשיכו את הענף
המשפחתי את תולדות בני הפילגשים ואת
תולדות ישמעאל .התורה מספרת כי אברהם
דואג כבר בחייו שיצחק יהיה יורשו" :ויתן
אברהם את כל אשר לו ליצחק .ולבני הפלגשים
אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל
יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם".

מתורת חכמינו הקדמונים
הרב גדי קויתי שליט"א  -מנהל תוכנית חברותא וכולל בשבילי ישעיהו.

וַ ּיִ ְהיּו ַחּיֵ י ָש ָׂרה ֵמ ָאה ָשׁנָ ה וְ ֶע ְש ִׂרים ָשׁנָ ה וְ ֶש ַׁבע ָשׁנִ ים ְשׁנֵ י ַחּיֵ י ָש ָׂרה
חיים מלאים ואמיתיים
"ויהיו חיי שרה ."...אחרי פתיחה כזו אנו מצפים
להרחבה בעניין חייה של שרה – כיצד היא חיתה
ובאיזה אופן – כפי שמצאנו בספר מלכים שכל
מלך שנפטר התנ"ך מספר עליו אם הלך בדרך
ה' או שהיה רשע.
מה יש לתורה לספר על חייה של שרה?
"מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים" .זהו? זה
כל מה שיש להגיד על האימא הראשונה?
אם נעמיק בפסוקים נגלה שגם מהמילים
הספורות המופיעות בהם אפשר ללמוד על
גדולתה של שרה אמנו.
ה"אור החיים" מסביר מדוע נאמרה פעמיים
המילה "חיי" .בהתחלה כתוב" ,ויהיו חיי שרה,
מאה שנה וכו' " ובסוף כתוב" ,שני חיי
שרה" .הוא מסביר שיש הבדל בין
הפעם הראשונה לשנייה .בפעם
השנייה התורה מציינת את
מספר שנות חייה 127 ,שנה.
לעומת זאת ,בפעם הראשונה
בא הכתוב לומר שלא רק שגופה
של שרה התקיים  127שנה ,אלא
שהיא באמת "חיה" בכל השנים האלו,
דהיינו שהיא מילאה אותם בחיּות ובתוכן .וכאן
מוסיף האור החיים משפט חשוב ביותר" :כי
הצדיקים מחיים ימיהם ,והרשעים ימיהם מחיים
אותם" .הווי אומר הצדיקים יוצקים משמעות
ותוכן בכל אחד מימי חייהם והופכים את הזמן
שבו הם חיים לזמן חשוב .לעומתם ,הרשעים
מבזבזים את ימיהם לבטלה ולריק ורק לוקחים
את החיּות שניתנה להם ולא ממלאים את הימים
שקיבלו בשום דבר של תוכן או משמעות.
שרה אמנו חיה באמת; כל שנות חייה היו
מוקדשים לכלל ישראל .לא לחינם היא הייתה
האימא הראשונה ,שבחייה היא בנתה את
היסודות שיעזרו לעם ישראל בהמשך הדרך.
חז"ל מעירים שהזמן של  127שנה מוזכר רק
עוד פעם אחת בתנ"ך" :ויהי בימי אחשוורוש
הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש שבע

ועשרים ומאה מדינה" ,ואומרים" :לכך נמנו
שנותיה של שרה ,להגיד כי בזכות שרה שחייתה
מאה ועשרים ושבע שנה תמלוך אסתר על קכ"ז
מדינות" (מדרש אגדה).
חייה של שרה היו רצופים ניסיונות ,גם כאשר
הייתה בשבי אצל פרעה וגם אצל אבימלך .בכל
זאת ,במשך חייה מעולם לא איבדה תקווה ולא
חששה .גם כשאברהם חושש ומבקש ממנה
לומר שהיא אחותו ,שרה עצמה אינה חוששת.
עוצמתה של שרה מחלחלת אל נשות ישראל
וגורמת לכך שבבוא היום תקום אישה בשם
אסתר ותשתמש באותה עוצמה כדי להושיע
את עם ישראל כולו .כשמרדכי יושב בשק
ואפר אומרת לו אסתר" ,צומו עלי []...
ובכן אבוא אל המלך [ ]...וכאשר
אבדתי אבדתי" (אסתר ד ,טז).
פסוק זה מאיר את דמותן
של האימהות ומלמד אותנו
לחיות חיים של משמעות ושל
תכלית; ליצוק תוכן בתוך החיים
ולא לרכז אותם אך ורק בלשרוד
כלכלית וליהנות; לחפש לעשות
מעשים שייתנו תכלית ומשמעות לחיים שאנחנו
חיים ,אם זה לעשות חסדים אם זה לקבוע
עתים לתורה אם זה לקיים מצוות; לשמור על
עקרונות המוסר והצדק ולהוסיף טובה בעולם.
רק כך חיינו ייתנו משמעות לזמן שאנחנו חיים
ולא הזמן יהיה המשמעות היחידה של חיינו.
מספרים על ה"שפת אמת" ,ר' יהודה ליב
אלתר מגור ,שכאשר נפטר בגיל חמישים
ושתיים הספיד אותו בנו ה"אמרי אמת" ,ר'
אברהם מרדכי ,ואמר שלאביו היו שנים קצרות
וימים ארוכים .כלומר הוא אמנם חי תקופה
קצרה ,אבל הוא מילא את ימיו עד תום .לכן היו
הימים ארוכים.
שנזכה גם אנחנו לחיות חיים מלאים ואמתיים
וניצוק לכל יום ויום בחיינו תוכן משמעותי.

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
הגמרא בגיטין (ב" ):עד אחד
נאמן באיסורין" פירש רש"י:
"שהרי האמינה תורה שכל אחד
האם אישה יכולה להיות
ואחד מישראל על פרשת תרומה
משגיחת כשרות?
ועל השחיטה ועל ניקור הגיד
והחלב" .התוס' חולקים ומביאים
מקור אחר ,וא"ת ומנא לן דעד
אחד נאמן באיסורין? ויש לומר
דילפינן מנדה דדרשינן (בכתובות עב ).וספרה לה לעצמה ,וא"ת
אם כן אפילו איתחזק איסורא? ויש לומר דאינה בחזקת שתהא
רואה כל שעה ,וכשעברו שבעה טהורה ממילא ולא איתחזק
איסורא ,וגם בידה לטבול.
א"כ אנו רואים גם לפי רש"י וגם לפי תוס' אמירה ברורה אודות
נאמנות האישה באיסורין ,כשוות ערך לעד אחד .וכתב מור"ם בהגה
יורה דעה הלכות יין נסך (סימן קכז סעיף ג') ואישה נאמנת בדבר
איסור לומר תקנתיו ,ודווקא בוודאי איסור כגון ניקור בשר וכדומה
לו אבל בספק שמא אין כאן איסור כגון שצריכה לברר דגים טמאים
מטהורים ,או איסור שיש בו צדדים להקל ,אין אישה נאמנת דאשה
דעתה קלה להקל .אם כן הדגש כאן לא על הנאמנות והאמינות
הנשית מבחינה עובדתית .אלא על מלאכת ההשגחה של ברירת
דגים טהורים "דהיינו אחריות על תוצאה הכרוכה בעמל".
ועל זה כותב הש"ך יורה דעה (סימן קכז סעיף קטן
ל') ,וכן דבר שיש בו טרחה ,אין הנשים נאמנות דנשים
עצלניות הן .וכן קיבלתי שאין הנשים נאמנות על
ניקור האחוריים כי אין לך מילתא דטריחא יותר ממנו
ומפני עצלותם לא יפשפשו כל כך .ומ"ש המחברים
שהנשים נאמנות בניקור בסתם ניקור קאמרינן
דהיינו הפנים .מהי עבודת השגחה בכשרות ,לעסוק
בברירת אורז ,ותולעים ,ומליחת הבשר וצליית הכבד.
כל אלו תפקידי עמל ,ולא רק להעיד על טיב המזון ,ולכן
הנשים תתעצלנה.
אמנם בימינו ומאז ומעולם הרי גם גדולים וצדיקים סומכים
על נשותיהן הכשרות בבדיקת תולעים .אך בעל ערוך השולחן
יור"ד (פד פב) הביא אבחנה בין בודקת לעצמה ולמשפחתה ,שיש
לה אחריות ונאמנות ,לבין בדיקה לעלמא כשכירה ששם לעיתים
העצלות גוברת.
בשו"ת משנה הלכות (חלק טז' סי' כג') חידש דבר חדש דאישה
נאמנת על איסורין מה שהן בידה ועל עצמה ,אבל להעיד על
איסורין שנתחזקו באיסור ולומר שאחרים תקנו האיסור וכיוצא
בזה ,דהוי ליה מדין עדות ,אין אישה נאמנת ..ואין עדות לאישה.
ומטעם נוסף הוא שולל את האפשרות לנשים בהשגחת כשרות,

מצד גדרי צניעות ,ולכן עמדתו של בעל משנה הלכה היא איפוא
לפסול נשים הן מצד גדרי נאמנות ועדות והן מחמת צניעות.
הגר"מ פיינשטיין בספרו אגרות משה (יו"ד ח"ב מד-מה) נשאל
אם יש למנות אשה להשגחה על כשרות? וכך הוא כותב :ההשגחה
על כשרות מסתבר שהוא מינוי ,וראיה לזה מקידושין ופרש"י
"ממונה על המדות" והוא ממש כמו השגחה על הכשרות ,דמה
לנו כשרות המשקולות והמדות לכשרות איסור מאכלות ...והוא
שררה על בעה"ב ,שבעה"ב מחוייב לעשות כמו שהמשגיח אומר.
וכן הוא ממש ממונה להשגיח על כשרות שמלאכתו הוא לעשות
אף נגד רצון בעה"ב שלא להניח לבעה"ב שיקנה דברים אסורים
וא"כ לרמב"ם אין למנות ע"ז אישה.
אולם הגר"מ פיינשטיין זצ"ל נתן עצה טכנית ,אך נודעת לה
משמעות מעשית רחבה והיא שהיא תהיה שכורה מהרב שרק הרב
יהיה בעלים שלה ,ובעה"ב ישלם השכר עבור ההשגחה להרב ,שאז
אין לה דין שורה ומינוי ,ונחשבת היא רק כעושה מלאכת הרב ,לכן
אם השררה איננה ביד האשה אלא של הרב שהיא פועלת מטעמו,
והיא רק שליחות – אין בעיה של אישה בשררה.
הגר"מ שטרנבוך בספרו (תשובות והנהגות ח"ג תכו') מה שנשאל
על שרוצים להעמיד אשה כמשגיחה במלון?
וז"ל :מכיון שבעה"ב ערמומי ביותר...
קשה להעמיד אישה כמשגיחה צריך
השגחה יתירה להתחכם ...אבל
במקום שבעה"ב שומר שבת...
נאמנת ,כשם שנאמנת לכל
ענייני כשרות שאין בזה טירחא
או חכמה יתירה ...הנלמד
הלכה למעשה במקום משגיח
שאינו כ"כ מדקדק במצוות
עדיפא אם היא פיקחית .ואף
שאסורה לכל מינוי בישראל
נראה שמפקחת תלויה במשגיח
הראשי ולא נקרא שררה אלא
מלאכה.
לסיכום :א .האשה נאמנת בהשגחת כשרות
לביתה ולמשפחתה.
ב .אישה לא יכולה להיות משגיחה אם זה דומה לעדות ,שררה
וסמכות.
ג .אם תחום ההשגחה היא שליח של הרב ופועלת מטעמו (ומקבלת
שכר מהרב) ,יש לה על מי לסמוך להתיר העסקת נשים בשטח זה.
ד .אם ההשגחה של האישה ,פוגע בה בצניעות היא אינה יכולה
להשגיח.

להנצחה ולעילוי נשמת יקירכם חייגו 058-647-9382 -
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
כוכבה זילברמן בת ויויאן ז"ל
נלב"ע ב' כסלו תשע"ג
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
יצחק מלכה בן יעיש ומסעודה ז"ל
נלב"ע שבת קודש לך לך י"ג חשון תשפ"א
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

שער השמים
חייהם ופועלם של גדולי הדורות האחרונים

חכם שלום אהרון לופס
נלקח לבית עולמו בכ"ו חשון תשנ"ה

ואלה
תולדות

חכם
אהרון
שלום
נ ולד
לופס
ולאביו יעקב
חנה
לאמו
בי"ז כסלו שנת תרס"ה ( ,)1904בעיר
חאלב שבסוריה.
אביו ,חכם יעקב לופס ,היה מקובל ודרשן
ידוע ,ושימש כנשיא וגבאי של חברת
'מלביש ערומים'.
בשנת תרע"ג ( ,)1913והוא בן  ,9עלתה
המשפחה לארץ ישראל והתיישבה
בירושלים .חכם שלום לופס למד
בישיבת 'פורת יוסף' למד מפי חכם עזרא
עטייה .הוא הוסמך להוראה ושימש כדיין
בבית הדין בירושלים .בנוסף ,למד שפות
והתפרנס מהוראת צרפתית ואנגלית.
חכם שלום לופס הקים יחד עם חכם
יהודה צדקה את 'אגודת מקבציאל',
שבראשה עמד הראשון לציון חכם יעקב
מאיר ,שמטרתה היתה להרבות פעלים
לתורה ולהפיצה בקרב כל שכבות העם.
בשנת תש"י ( )1950חכם שלום אהרון
לופס מונה לרב הראשי של העיר עכו ,בה
כיהן כארבעים וחמש שנים .הוא חיזק את
מוסדות התורה בעיר .לימים ,זכה להקים
את 'ישיבת 'אמת ליעקב' על שם אביו.
חכם שלום לופס נפטר ביום כ"ו חשון
תשנ"ה ( ,)1994בערב יום השנה הראשון
למות אשתו אורה.
חיבוריו שהודפסו' :קונטרס ההשכמה',
'קונטרס התעוררות לתפילה בשלמותה'
וספר 'שלמי אהרון'.

בנך לומד
בבית הספר יב"ע
יבנה ,חיפה?
ההודעה הזו עבורך!
הורי התלמידים המעוניינים
לצרף את בנם ולהצטרף לתוכנית
מוזמנים ליצור קשר במספרי
טלפון הבאים:
הרב גדי קויתי  -מנהל התוכנית
0548430299
הרב שמואל כהן  -ראש התוכנית
0586681605

מחנותך ,וב"ה תזכה בבן זכר בקרוב!",
יום אחד הוזמן הרב לשמש כסנדק
בברית מילה .הרב התיישב על כסאו
סיים הרב .הצלם חזר לעבודתו בצילום
כשהתינוק מונח למרגלותיו והמוהל
אירוע הברית כשהוא מבולבל
החל בטקס הברית .הרב שהיה עטוף
אל שער
וסהרורי – הרי מעולם לא ביקר הרב
כולו לבן ,אחז את התינוק ברטט
בסטודיו שלי ,וכיצד ידע הוא על
השמים
וברעדה וכיוון בכוונותיו המיסתוריות.
התמונות שמופיעות בו כבר מספר
ניגשו
והנה ,לאחר סיום עשיית הברית,
שנים .הוא ניגש אל כמה ממקורבי
הכל אל הסנדק הקדוש וביקשו ממנו
הרב ושאל אותם האם אחד מהם סיפר
במקומות
ברכה להצלחה וישועה ,כמקובל
לרב על חנותו ,אך כולם השיבו לו בשלילה ואף
רבים ,בהם מתאספים הכל לקבל ברכה מהסנדק
כי הם בעצמם אינם מכירים את הסטודיו שלו .אט
עקב מעלתו .ואז ,בין כל האורחים שנעמדו בתור
אט הבין הצלם כי רוח אלוקים מפעמת ברב והחליט
לקבלת ברכה ,הגיע תורו של צלם האירוע ,שהחל
לעשות מעשה .מיד עם סיום הברית ,עשה הצלם
מתייפח ומצטער" :רבנו הקדוש ,אנא ברך אותי
את דרכו אל חנות הסטודיו
שאזכה בזרע של קיימא .כבר
והסיר את כל התמונות
 15שנה שאני נשוי ולא זכיתי
התלויות בו ,ללא יוצא מן
בילדים ,והרבה רופאים לא
הכלל ,כשבמוחו מהדהדים
נותנים לי סיכוי שאזכה להיות
דבריו הקדושים של הרב" :אם
אב .חיינו מלאים בקושי וצער,
תסיר את התמונות מחנותך,
אנא הרב ,ברכני בשעה גדולה
אם ירצה ה' תזכה בבן זכר
שכזו שאזכה לישועה" .הרב
בקרוב!" .והישועה אכן לא
הביט בו מתוך הטלית הלבנה,
איחרה מלבוא – לאחר מס'
ולאחר מס' שניות של מבט
חודשים התבשר הצלם כי
עמוק השיב ואמר" :יהודי יקר,
בקרוב הוא עתיד להיות אבא.
אתה רוצה ילדים?" ."...כן",
נרגש ונסער רץ אל מעונו של
קרא הצלם בדמעות" .אמור
הצדיק רבי שלום לופס ובישר
לי ,האם ראית כיצד נראות
לו כי עשה כדברי הרב וחזה
התמונות חסרות הצניעות
בישועה .הרב שמח עד למאד
העומדות בחלונות הראוה
ואמר לו כי במשך שנים תמונות התועבה קטרגו
של חנותך?!" .הצלם קפא על מקומו והתבייש נורא,
עליו והרחיקו ממנו את ברכת ה' כאמור" :וראה בך
מניין יודע הרב כיצד נראית חנותו ומהן התמונות
ערות דבר  -ושב מאחריך" ,כך שלא זכה בילדים,
המופיעות בה" .תוריד את התמונות חסרות הצניעות
ומיד כשהסיר את המחסום זכה בילדים".

אנו שמחים להודיע על הצטרפותו של הרב שמואל כהן רב בית הכנסת בקליבנוב לצוות
התוכנית 'חברותא' המתקיימת בבית הספר ויוצקת תוכן ואיכות בתלמידים היקרים!
התוכנית פועלת בצוותא ובשיתוף פעולה מלא עם הצוות החינוכי בישיבה אשר תומך בפרויקט
ומזכיר בכל עת את חשיבותו ותרומתו לתלמידים .המסרים והחומרים נבחרים בקפידה
בהכוונת הרב אלחנן דעי שליט"א בכדי להעצים את אישיותו ויכולת הלמידה של התלמיד.
במסגרת פעילות התוכנית מעניקים האברכים
לתלמידי בית הספר עזרה וסיוע בכל הנצרך בחומר
הלימודים בתושב"ע ובשאר מקצועות הקודש.

כעת נפתחת האפשרות ללימודים אישיים וקבוצתיים במרחב הפתוח של
בית המדרש יבנה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות בשעות הבוקר וכן אחר
הצהרים בכדי לעזור ולסייע .כמו"כ קיימת אפשרות להדרכה וסיוע דרך הזום.

פעילות הפרויקט מתאפשרת באמצעות "אגודת שערי דעה" בראשות הרב אלחנן
דעי שליט"א וכולל "בשבילי ישעיהו" על שם המחנך הרב ישעיהו רוטר ז"ל.

בברכת חורף בריא ובשורות טובות

