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שערים
ערש"ק פרשת ויגש  -י' טבת 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

ראשי הממשלה היהודית
שני הצדדים היו בטוחים בעצמם וההתנגשות היתה בלתי
נמנעת .מהעבר האחד עמד גבר צעיר בן שלושים ותשע ,צעיר,
מצליחן .איש לא ידע את עברו אך הוא משל בארצו שלטון
ללא מיצרים .מולו עמדו עשרה גברים מבולבלים .מביטים
בצער באדם שלישי שהיה אזוק בכבלי ברזל.
את השקט ,הפר אחד מן העשרה ,הוא ניגש אל מרכז
האולם ונטל את רשות הדיבור ,הוא עומד מול יוסף מביט
באחיו בנימין ומבין כי כל עתידו מונח על כף המאזנים.
ההבטחה שלו לאביו מהדהדת באוזניו בצלילי אזהרה "אם לא
הביאותיו אליך וחטאתי לך כל הימים" יהודה בנו הרביעי
של יעקב ,מוכן להחריב את כל מצרים בכדי לשחרר
את בנימין ,יתכן וגם היה לו הכח הפיזי לרסק
את עוצמתה הבטחונית של היישות המצרית.
אך הוא אינו הולך שולל אחרי שכרון הכח
או הצמאון לדם .הוא מתעכב לחשוב כיצד
ואיך יוכל להשיג את המטרה הזו בדרך
הנכונה ביותר .הוא מטכס עצה ועוצר
לגלגל מחשבות .המחשבה ,חשובה יותר
מהפעולה בפועל .הוא עומד מול יוסף ופורט
לו על כל הנימים .נאומו של יהודה היה מלאכת
אומן ,כלשון חכמים "תפוחי זהב במשכיות כסף" .קח
לך תפוח עץ הנח אותו בשק ארוז לתפארת בחוט פשוט .הנח
לידו תפוח עשוי מתכת זהובה עזה מפלדה ,שים אותו בשק
עשוי חוטי כסף .שניהם ייראו זהים .הראשון עשוי למאכל,
השני מראהו מתעתע ,בלתי ניתן לאכילה .הזהב היצוק בצורת
תפוח ,נראה מגרה אך הוא בלתי אכיל .שובר שיניים ,קר כאבן.
כזה הוא נאומו של יהודה מראהו רך  ,נוטף טעם וריח .אך תוכו
מחוסם מפלדה משגר עוצמות אדם בלתי נתפסות משדר כאב
ותקיפות בלתי מתפשרת .בדברי סנגוריה מרתקים הוא מרטיט
ליוסף את נימי השכל והרגש ,הוא מחמיא ,מעניק תחושת
נאמנות ועם זאת מפגין עוצמה אישית .אט אט מפלס דרך
חדשה לליבו של אחיו ,מפרק מוקש אחרי מוקש ,וסולל שביל
לדמעות סוררות בלחייו של המשנה למלך .הוא אינו מכיר את
המשנה למלך וחרף זאת הוא מצליח לפגוע בו ,בליבו התקיף,
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יוסף מתרכך ומתוודה לפני אחיו "אני יוסף"
לא לחינם זוכה יהודה לכתר מלכות .הוא משיג את
מטרותיו עד תום אך מסתפק במאזן אימה .הוא מכיר את
יכולותיו אך יודע כי לא חכם יהיה להשתמש בהם עד תום .אכן
לאורך כל חייו מתגלה יהודה בגדלותו בשל יכולות ההתאמה
של התכניות שלו למציאות.
מן העבר האחר אנו פוגשים את יוסף מתאפק פעם אחר
פעם ,עדי הנאום האחרון .עליו נאמר "ולא יכול יוסף להתאפק"
מהו איפוק? האם זו כהות חושים?! לא ולא! האיפוק בלשון
חכמינו מפורש בשני פנים ,מן העבר האחד הוא ביטוי
ליכולת סבל ,להבליג .מהעבר השני פירוש המילה
איפוק מפורש כחוזק! מהו אם כן ,האם זה סבל
או חוזק? האיפוק במינון הנכון הוא מעשה
של סבל ,בשלב הראשון אתה מתמודד עם
עצמך ,עם כוחות טבעיים שלך .זה ,סבל .אך
זה דווקא יוצר חוסן ,שליטה ,חוזק אישי .כי
אכן ,האיפוק מבטא את השליטה השכלית
על האינסטינקטים הפשוטים של בן האנוש.
מכאן מתוך השליטה הזו אנו יכולים לעצור
בעצמנו ולהשתמש בכחות הנמצאים בנו.
המאבק בין שני המלכים הללו היה מאבק עם הרבה שכל
והרבה איפוק משני הצדדים ,לא לחינם דרשו חכמים את
הפסוק בתהילים "כי הנה המלכים נועדו" על יהודה ויוסף.
שניהם באו למערכה הזו עם הרבה שלטון עצמי ,עם יכולת
רוחנית למלוך על אינסטינקטים שגויים ,מתוך כך הגיעו יחד
אל הגדולה ואל האחוה .זו הסיבה שהפיצוץ הכמעט נמהר בין
שניהם ידע להימנע מבעוד מועד .בשניהם היתה התבונה לגעת
ולא לפגוע ,להרגיש ולא להכחיש .עד לאחדות האמיתית.
כאז כן היום תורתנו תורת חיים וכאשר מטוטלת ההנהגה
נעה אנה ואנה עלינו להתפלל אל חי העולמים השיבה שופטינו
כבראשונה ויועצינו כבתחילה והעמד בראשנו אנשי אמת יראי
אלוקים שונאי בצע הדבקים בדרך ה' ובדרך התורה והמצוות
שלא נבוש ולא נכלם.

בשערי ההלכה
מו"ר הגאון הגדול
הרב מרדכי דיעי שליט"א
האם שליח ציבור רשאי לענות "אמן" לאחר
ברכת הכהנים "לברך את עמו ישראל
באהבה"?

בשערי אורה
מתורת חכמינו הקדמונים
הרלב"ג  -רבי לוי בן גרשום

שער השמים

הרב יהודה גנון זצ"ל
רב שכונות רמות רמז ונוה שאנן
חיפה
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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

השבת נקרא פרשת ויגש .אחרי ניתוק

מתורת חכמינו הקדמונים

רב שנים יוסף שב אל חיק אביו עטור
תהילה .לאחר חילופי דברים רוויי
תבערה פנימית בינו לבין אחיו יהודה,
יוסף כובש את עצמו .מתוודע לאחיו
ומסיר מעליהם כל רגש אשמה .בד
בבד בחכמה גדולה ותבונה אינסופית
הוא כובש את ארץ מצרים .מהיותו עבד
עברי ,גר נכרי ,היה לראש הממלכה.
מיומן בתככי בית פרעה ,הופך הוא
את הארץ הנוראה הזו למסבירת
פנים עבור אחיו .הוא המשביר לחם,
פותח הדלתות אל החיים והמזון ,זוכר
תמיד כי הנו שליח האל והעם ,כדברו:
למחיה שלחני האל הים לפניכם .על כן
כשהאדמה כולה הופכת שלו ,הוא משיב
אותה אל המצרים ותובע לעצמו מס
בסך חמישית בלבד .יכולתו הפינומנלית
הופכת אותו לבעלים הבלתי מעורער
של הארץ ותושביה.

פרשה בקצרה
ראשון  -נאומו של יהודה מול יוסף .שני -
תחינת יהודה ורגע השבר של יוסף המתגלה.
שלישי  -דבר יוסף אל אחיו .רביעי  -תהליך
הגילוי ליעקב אודות יוסף .חמישי  -ירידת
יעקב בשבעים נפש .שישי  -פגישת יעקב
עם יוסף ופרעה .שביעי  -תיאור ההנהגה
של יוסף במצרים תוך יצירת מנהיגות ודאגה
לאחיו .הפטרה :ויהי דבר ...ואתה בן אדם
(יחזקאל ל"ז) .הקשר בין הפרשה להפטרה:
בפרשתנו אנו מוצאים את יהודה ויוסף
המתגוששים מתאחדים ונופלים זה בזרוע זה
 .אך לא כך היה לאורך כל הדורות כאשר בני
רח ובני לאה התמטדדו פעם אחר פעם על
הנהגת האומה כך שאול ודוד ירבעם ורחבעם.
על כן מתנבא הנביא יחזקאל אשר היה בעת
החורבן על הגאולה השלימה בה יתאחדו
יהודה ויוסף בהנהגת העם היהודי עץ יהודה
ועץ יוסף עם כל בית ישראל ודוד עבדי נשיא
להם לעולם.

הרלב"ג על התורה
השתדל יוסף שיבואו מצרים אביו וכל ביתו כדי
ּאמר ִּבי ֲאדֹנִ י יְ ַד ֶּבר נָ א
הּודה וַ יֹ ֶ
"וַ ּיִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו יְ ָ
ַע ְב ְּדָך ָד ָבר ְּב ָאזְ נֵ י ֲאדֹנִ י"
שלא יורש ברעב בעוד שהיה לו יכולת לכלכלם
מהבר אשר ברשותו מהמלך כי פרעה השליטו
התועלת הראשון הוא במדות .והוא שראוי
לתתו ולמכרו כמו שקדם:
לאדם כשתעלה עליו חמת
המושל שידבר אליו רכות
התועלת הה' הוא במדות.
בתכלית מה שאפשר כדי
והוא שראוי לאדם כשישתדל
שישיב אפו וידבר אליו עם זה
בדבר מה להשתדל להסיר
דברים נכוחים להשיג מבוקשיו
כל מונע שימנעהו מהשיג
וראוי עם זה שלא יבקש ממנו
מבוקשו ולהראות כל מביא
גדולות אבל יבקש ממנו מה
יביאהו להשיגו .ולזה תמצא
שהוא ראוי שישיגהו וכו' והנה
כי מפני שהיה יוסף יודע
לא שאל יהודה שיפטר בנימן
שיעקב יירא מההעתק מארץ
וילכו להם כי ידע שלא יוכל
כנען להיותה הארץ הנבחרת
להשיג זה אבל שאל מה שהיה
ומיראת ממשלת מצרים
ראוי שישיג ממנו.
שהיתה קשה מאד הודיע אותו
התועלת השני הוא במדות.
כי יש לו ממשלה עצומה בארץ
והוא שאין ראוי למושל
מצרים לעשות כל מה שירצה
שיתפעל לבכות או לשחק בפני
רבי לוי בן גרשום (בראשי תיבות:
ולזה לא יירא לבא למצרים
רלב"ג) מחכמי ופרשני התורה
אנשיו כי זה ממה שישפיל
כי כשירצה לשוב יוכל לשוב
הדגולים לאורך הדורות.
מעלתו בעיני אנשיו וימעט
נודע בחכמתו הרבה ושימש גם עם שכבר יהיה זה סבה שלא
מוראו .ולזה תמצא שלא רצה
כאסטרונום ,מתמטיקאי ,מדען ,יורש הוא וביתו ברעב כמו
יוסף לבכות בפני האנשים וצוה
מהנדס ,רופא ,ומחשובי הפילוסופים שזכר ושלח לו עם זה דורון
שיוציאו כל איש מעליו בעת
היהודיים .פעל בחבל פרובאנס
נפלא להראותו עשרו ויכולתו
שבדרום צרפת.
שהוכרח לבכות:
ועוצם רצונו להטיב לו ושלח
התועלת השלישי הוא
לו ג"כ מהבגדים החמודים כדי שיתרצה יעקב
במדות .והוא שראוי לשלם שימחול למי
יותר לבא שם שלא ימנע יעקב מלבא שם
שגמלהו רע ואע"פ שיש לאל ידו לקחת נקמתו
מפני שאינם מלובשים בגדים חמודות כראוי
ממנו .הלא תראה שיוסף השלם לא די שמחל
להתראות לפני המלך באופן שלא יהיו נבזים
לאחיו זה הרע הנפלא אשר גמלוהו אבל הרצה
בעיניו וימתין עד קנותו אותם ולה שלחו לו
אותם ופייסם בדברים לבאר להם שהם לא
מהבגדים החמודות מה ששלח:
גמלוהו רע אבל היה זה סבה מאת השם יתע'
התועלת הו' הוא במדות .והוא שאין ראוי
למען עשה כיום הזה להחיות עם רב .ולזה
לעשות מעשיו במהירות בכמו אלו העניינים
אמר להם ועתה אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם
הגדולים אבל ראוי שיתישב בהם עד שתשלם
כי מכרתם אותי הנה וגו' .והשתדל עם זה
לו העצה ההוגנת בזה .ולזה תמצא שלא רצה
להסיר מהם הקטטה והבושת לעוצם השגחתו
יעקב להסכים בזה ההעתק אשר בקש ממנו
בהם ואמר להם שלא ירגזו בדרך ולתת להם
כבוד נתן להם חליפות שמלות כדי שיכבדום
יוסף אם לא אחר שנשלמה לו העצה היותר
המצרים בראותם מלובשים בגדים חמודים:
שלמה שאפשר לו בזה ולזה עשה פעולות
להגיע אליו הנבואה כדי שיודע לו בנבואה אם
התועלת הד' הוא במדות .והוא שראוי לאדם
לעזור לאביו ולמשפחתו בהיות לאל ידו .ולזה
יכשר לו ללכת למצרים כמו שביארנו.

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 :טלפון058-6479382 :
• פקס0773181994:

עשה לך רב
שאלות בהלכה משולחנו של נשיא המוסדות
מו"ר הגאון הגדול הרב מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית

האם שליח ציבור רשאי לענות
"אמן" לאחר ברכת הכהנים
"לברך את עמו ישראל
באהבה"?

להקדשת העלון להצלחה ,ולרפואה
או להבדיל  -הנצחה ועילוי נשמת יקירכם
חייגו058-647-9382 :

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יחיאל שטרית בן שמחה ז"ל
נלב"ע ד' סיון תש"פ

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
מנשה ניסים בן תקוה ז"ל
נלב"ע כ"א כסלו תשפא.

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
לבנון ברזני בן לטיפה ז"ל
כ״ח בתשרי התשפ״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
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' כסליו תשפ"א
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
לאה גרינברג בת חייקה ויעקב ז"ל
נלב"ע י"ד אדר התש"פ

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
שמעון בן זוהרה פיסו
נלב"ע ערב ראש השנה 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
זכי דר בן לולו ויצחק ע"ה
נלבע כ ניסן תשפ

שער השמים
חייהם ופועלם של גדולי הדורות האחרונים

הרב יהודה גנון זצ"ל  -רב שכונות רמות רמז ונוה שאנן חיפה
נלקח לבית עולמו בי' טבת תשס"ב

ואלה תולדות
נולד במרוקו מראקש לאביו
חביב ואמו תמו .עלה לארץ
בגיל תשע למד בת"ת מורשה ולאחמ"כ בישיבות אוהל משה ושארית
יוסף.
עם נישואיו חזר לטירת הכרמל שם למד בכולל אברכים אצל הרב שיינין
ובישיבת מורשה בנשיאות מו"ר הרב שלוש זצ"ל ולימד במדרשית
זיו ישראל ובמוסדות מגדל
אור .זכה להיות קרוב מאד
לגדולי הדור הרב רפאל ברוך
טולידאנו הרב חיים גריינימן
והרב בן ציון אבא שאול והבבא
סאלי זצ"ל
ובגיל  28בשנת תשמ"א נבחר
לכהן כרב השכונות רמות רמז
ונוה שאנן בעודו קובע את
מקומו בבית הכנסת הספרדי
בשכונת רמות רמז בתמיכתו
של ראש הקהילה דאז ה"ה
אברהם כהן שיחי'.
פעילותו הצטיינה בהמון חום
ואהבה ובמאור פניו ובחיוכו
התמידי לכל אדם הצליח
להרבות קידוש השם ולהחדיר בכל סביבתו אמונה ויראת שמים.
בסיוע גבאי הקהילה נטע אוהל תורה בכותלי בית הכנסת ברמות רמז
והקים בראשותו את כולל "עץ חיים" ע"ש האור החיים הקדוש.
ביתו ברחוב בורוכוב  15היה פתוח לרוחה כביתו של אברהם אבינו
והיה בית ועד לתלמידי חכמים ובהם הגאון ראש ישיבת פורת יוסף
הרב בן ציון אבא שאול הרב ברוך אביחצירא ועוד רבים
הנהיג שיעור תורה שבועי בבתי חברי הקהילה כאשר בכל שבוע
השיעור היה מתנהל בבית חבר אחר מחברי הקהילה שהיה גורם
לקירוב לבבות גדול בין חברי הקהילה לרבם ולתורה.
במוצש"ק פרשת ויגש ליל ז' בטבת תשס"ב לקה רבי יהודה בשטף
דם פנימי חמור ואושפז בביה"ח רמב"ם בחיפה וביום שלישי י' טבת
תשס"ב השיב נשמתו לבוראה
מדברי עמיתו וידידו הרב יחיאל שחר
לשנתו
מתקרב
כשהוא
רבה האשכנזי של שכונת רמות רמז:
הארבעים ותשע.
אשר
רבי יהודה היה לו מדע מדויק
ספדו לו הרבנים הראשיים
ידע כיצד להתהלך עם בני הקהילה איך
לחיפה ורבותיו שיחיו
ומתי וכמה לדבר כל אחד לפי דרגתו
היו שרמזו את פטירתו בפרשת
אם הייתי יכול לקחת את שמונה השנים
ויגש שרבי יהודה ניגש כל ימיו
בהן כיהן לצידו של הרב יהודה ברבנות
למעשי תורה וחסד ועתה
השכונה הייתי יכול לחבר ספר שממנו
מתקיים בו ויגש אליו יהודה
יוכלו ללמוד כיצד רב צריך להתנהל עם
שניגש אל בורא עולם
בני עדתו.

אל שער השמים

סיפר רבו הרב
משה מלכה ראש ישיבת אוהל משה בימי השבעה:

ישיבת אוהל משה באותם שנים בה למד רבי יהודה
כנער שכנה במרומי גבעת רוקח בבני ברק סמוך לישבת
סלבודקה בתנאים פיזיים קשים מאד בשני צריפים
מיושנים .שריקותיהם של הרוחות הקרות נשמעו היטב
מתוך הרוחים הרבים שהיו מצוים בחלונות הרועדים
אבל רבי יהודה אשר חשקה נפשו בתורה שאב את החום
מהאוירה הרוחנית והשמחה ששרתה בישיבה.
לאחר חג הסוכות תשכ"ד איחרו פעמי התלמיד יהודה
לבוא וחזר לישיבה רק לאחר יומיים.
שאלתי אותו מדוע איחרת השיב לי כבוד הרב אם הית
יודע למה איחרתי היית עושה לי מסיבה.
מסתבר משפחתו וקרוביו התקבצו אצלם במוצאי שבת
לאחר החגים והפצירו בו שיחדל מללמוד בישיבה וישאר
ללמוד בבית הספר העירוני .אך יהודה היה עז כאריה
ונחרץ כי ברצונו ללמוד בישיבה ולגלות למקום תורה
אמו שתחי' כאשר ראתה את הנחרצות שלו ואת השמחה
הגדולה שהיתה לו מהישיבה על אף שהתגעגעה אליו
מאוד והיה קשה עליה מאד המרחק והגעגוע היסתה את
כולם וסייעה לו להרגיע את כל רוחות שסביבו ואכן בזכות
זה ובזכות ההתמדה שלו זכה ונתעלה עד היכן שהגיע.

בית הכנסת הספרדי רמות רמז
ברחוב ברנר 15
בבית הכנסת מתקיימות תפילות שחרית
מידי יום בשעה 06:45
כמו כן מתקיימים שיעורי תורה על
ידי הרב הושעאל חדד שליט"א בסיוע
מוסדות שערי דעה
וכן על ידי חזן בית הכנסת
הרב משה חיים דאנה
לפרטים נוספים :גבאי בית הכנסת
ה"ה דוד סבח 052-2335381
הרב הושעאל חדד 058-3202447

