גליון
91

שערים
ערש"ק פרשת וישב  -כה' 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

פנס באפילה
את התחושה הזו הוא לא שכח לעולם .הלב ראה
סביב כמו לילה חשוך ,הקולות מסביב שידרו לו יאוש.
שניה ,לפני שהוא צלל לזרועות החדלון היאוש .הוא
חש חיבוק אמיץ טפיחה על השכם ולחישה חרישית
"אני איתך ,לך"! את הנשיקה ההיא לא שכח ,מכוחה
הוא הלך עוד הרבה שנים.
הוא היה בין עשר אחים ,אבל כמו בן יחיד .היחס,
הכבוד ,תשומת הלב .כל יום הוא היה יושב עם אבא
ללימוד היומי שאר האחים היו מסתכלים וחושבים
מתי יקבלו גם הם יחס כזה? הלב צרב .בפעם
האחרונה שתפרו חליפות ,החליפות היו
דומות ,אך לאח הצעיר היה יחס מיוחד.
אבא התעכב עם החייט והוסיף לו
עוד שני עיטורי משי ליד הצוואר
"אתה יודע שלא יהיה לו קר".
האחים היו רועים את הכבשים
בוואדי ,הוא היה נשאר יחד עם
אבא .הכל ,עוד היה נסבל עד שבאו
החלומות" .חלמתי – סיפר להם בוקר
אחד "שאתם שוים פחות ממני ,אתם
משתחוים לי ".אתם ,אמר ולא ברמז – "צריכים אותי"
והחלומות והדיבור אודותם היו גורמים להם להרגיש
עוד יותר רע .הוא גרם להם לחוש פחות שוים .הם
כבר החלו לחשוש ברצינות שהוא מתכוון לנשל אותם
מהירושה .להפוך אותם לשואבי המים ,ולהכריז על
עצמו כיורשו הבלעדי של אביהם .עם האב לא ניתן
היה לדבר ,הוא שקוע היה בעולם שכולו תורה קדושה
ואהבת ה' איש לא יכל לישא וליתן איתו בדברים כה
פשוטים למה הוא יותר ואני פחות .כך התנהלו החיים.
הם נשלחו לרעות הוא נשאר ללמוד
עד שאבא שלח את יוסף לראות את שלום אחיו
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רועי הצאן .אז הכל התהפך .רחוק מבית האב הם
חשו בטוחים .הם אחזו בחולצתו .שחטו גדי עיזים
והטבילו חולצה בבריכת דם שנוצרה .הם איתרו בור
עמוק בסביבתם .ושלשלו אותו אליו .ימות מיתת
עצמו גיחכו.
במדבר שררה אותה שעה תכונה גדולה ,קבוצת
בדואים עטויי גלימות העמיסו את גמליהם חביות
נפט ,חביות הנפט אזלו .קבוצה נוספת ,התגודדה
סביב לאוסף של עשבים ריחניים .נכאות ,צרי לוט.
עליכם להוביל את זה ,אל מצרים! פקד ראש
הקבוצה ,זה שוה הרבה כסף .שימרו
על כך .הישמעאלים הולכים בדרכם
ושומעים התרחשות חריגה בנוף
המדברי .כמה כבשות הסתובבו
כמו ללא רועה .ועשרה גברים ישבו
נסערים סביב עצמם.
בתוך האחים התחולל ויכוח
נוקב! הנחיצות להיפטר מהאח
הצעיר ,למה נהרגהו אולי נמכור
אותו .באה ארחת הישמעאלים והם
מכרו אותו אליהם .והוא –יוסף הקטן שכל חייו
הביט קדימה ראה את עצמו מתרסק בבור ,באורחה,
במצרים .הם ,לא דיברו איתו ,לא הקשיבו לו ,כל
פתרון אחר שהציעו היה עבורו רע לא פחות .למה
מצרים יותר טוב מלמות בבור ,אבל מות ישרים .וכי
מה צפוי במצרים אם לא חיי עבדות מרושעים .אולם
איש לא שאל לדעתו .דעתו נחשבה באותה שעה
כקליפת השום חייו הפכו לחפץ נמכר בעבור נעליים.
המום ,חיוור ,הובל יוסף אל ירכתי הגמל האחרון.
בעינים דומעות ,הוא ראה את הישמעאלים סופרים
לאחיו ,חבילת נעלים מהבזאר
האחרון שהיו בו .תמורתו!
המשך בעמוד הבא

בשערי ההלכה
מו"ר הגאון הגדול
הרב מרדכי דיעי שליט"א
ערב שבת חנוכה ,מה קודם? תפילת מנחה או
נרות חנוכה?

מיוחד

לכבוד ימי החנוכה טורים
מיוחדים מרבני המוסדות
מאי חנוכה
הרב רן הראל

מלחמתה של תורה
הרב גדי קיויתי

פסוקו של שבוע:

הנמשך אחר השמחה  -השמחה
נמשכת אחריו .הנמשך אחרי
צערו  -צערו נמשך אחריו"

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

יו"ל ע"י עמותת אגודת שערי דעה  -המרכז להעצמת התורה והיהדות בחיפה והגליל
לתרומות :בנק מזרחי סניף  492מס חשבון  • 119875לעמותה סעיף  46לזיכוי ממס  -ע"ר 580148385

נא לא לקרוא בעלון
בשעת התפילה וקריאת התורה

שערי הפרשה

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

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

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
לבנון ברזני בן לטיפה ז"ל
כ״ח בתשרי התשפ״א
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 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
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
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

המשך בשערי הפרשה

שנקפו
וככל
הדקות ,ונקבו המחשבות חורים עמוקים
בלבבו ,הוא נזכר באביו ,בבית ,במשפחה,
ובאחים ,והלב נצבט .כעת הכל נותר
מאחור! בחושך הגדול ,באפילה שהיתה.
הכה באפו הריח פתאום ,הבושם החדיר
בו כוחות" .הנכואות"!! הוא כל כך אהב
את הריח הזה .מה זה עושה כאן? תמה
בינו לבינו "והלא דרכם של ישמעאלים
ליטול עימם נפט ועיטרן" .אט אט הוא
נזכר במה שהיה למוד בבית אבא כי הכל
מדוד הכל שקול וכל צער ולו הקטן ביותר
נמדד בידו של הא-ל .אם כן הסיק :הוא
מכר אותי! הוא השליך אותי! והוא שבא
איתי .והרי הוא שדאג להחליף עבורי את
ריח הישמעאלים" .בכל צרתם לו צר" מצא
את עצמו ממלמל" .עימו אנכי בצרה" שב

פרשת וישב פותחת
דבר הרב
בשאיפתו של יעקב
לשלווה וישוב הדעת.
אך ריב כואב בין בניו
השליך את המשפחה
כולה לסאגה נוראית.
המעשה הזה שהטביע חותם חריג בקורות
עמנו ,בא לידי ביטוי מיידי כאשר יהודה מאבד
את אשתו בת שוע ,ו 2בניו .המסר נותר באוויר
עד הרגע שכלתו תמר העירה לו באגביות ,רגע
לפני שעלתה על המוקד ,על החולשות שלו
"הכר נא את החותמת שלך" .הוא שומע ומבין
"כשאתה פוגע באחר ,אתה פוגע בך!" כך ,רגע
לפני שהוציא להורג את כלתו עם שני בניו.

פרשה בקצרה

למד את המסר כי אנחנו חלשים מכדי לשלוח
יד בגורלו של האחר.
גם אחיו ,יוסף הצעיר לומד בדרך קשה וכפולה
את חולשת המצליח .החלומות והשאיפות
כמעט הרגו אותו בתחילת הדרך בידי אחיו.
משלא למד את הצורך בצניעות ואת חולשת
האדם ,שב והחצין את היופי וההצלחה ,כמעט
נהרג בשנית בידי אשת אדונו .שתים עשרה
שנה ישב יוסף בבור .לאחריהם ידע לומר
היטב ,בלעדי! אני אינני .כך שני האחים שיצאו
למלחמה בראשית הפרשה עברו שיעור כואב
של אובדן ושכול עד להכרה האמיתית בגבולות
הכוח בכוח הגבול ובמודעות סביבתית ועצמית.
שביעי:

שני:

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

ראשון:

ושינן .ובלבבו החלה לשכון הקלה .הוא
חש חיבוק אמיץ .חיבוק אלוקי מסתורי.
מכאן ואילך נעשו כל צעדיו קלים .הוא
נמכר לפוטיפר ולא נטש את מורשתו.
הוא עמד מול פיתוייה של אשת פוטיפר
ולא ניסה לחשב כיצד יטפס באמצעותה
למסדרונות השלטון .הוא הושלך אל
הבור בפעם השניה והמשיך לזכור את
אלוקי אביו .רק בגלל זה אחרי עשור
וחצי של זחילה במחילות המצרים .הוא
יכל להמשיך ולשמור על צלם אנוש .על
אזכרת שם שמים בכל מעשה .על עצות
הגונות ,על פתרון חלומות .הכל בזכות
אותה נשיקה .אותו משלוח מיוחד של
תשומת לב .אותו הבזק אלוקי שהחליף
לישמעאלים את המטען.

מה בין הפרשה להפטרה:
שלישי:
רביעי:
שישי:

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

א .האם האבל חייב לגמור
את ההלל בברכה בימי
חנוכה אף כשמתפללים בבית
הנפטר.
ב .ומה הדין בראש חודש?

הרב גדי קיותי

הרב רן הראל

מנהל תוכנית 'חברותא' בישיבת 'יבנה'
ומג"ש בביה"כ 'היכל שלמה עובד'

מנהל תוכנית 'חברותא' ' -נחלת ישראל'
ורב בעיר נהריה

מלחמתה של תורה

מאי חנוכה
הר"ן כותב בפרק "במה
מדליקין" וז"ל :יש מי שכתב,
שלפיכך קראו חנוכה ,כלומר,
חנו בכ"ה .רצונו לומר ,שעד
יום כ"ה נגמר ניצחון המלחמה
ונחו מן המלחמה" .וכן כתב
הרמב"ם בפרק ג' הלכות
חנוכה :ביום שגברו ישראל
על אויבהם ונצחום .כ"ה
בחודש כסליו היה .ולכאורה
נשאלת השאלה .רואים מכאן
מדברי הר"ן והרמב"ם שבכ"ה
הם נחו מהמלחמה ,נצחו את
המלחמה .והדליקו ביום כ"ו.
נשאלת השאלה – למה אנחנו
מדליקים בליל כ"ה? אם רק
בליל כ"ו הם הדליקו בפועל?
הפרי חדש מתרץ ,שהיום
הראשון זה זכר לניצחון
המלחמה ,ושבעת הימים
האחרים זה זכר לנרות ולנס
פח השמן .ואז נשאלת השאלה
– למה אנחנו מציינים את
ניצחון המלחמה עם נרות? מה
הקשר ביניהם?
אפשר לומר ,שכל מטרת
היוונים הייתה לא להשמיד
אותנו גשמית ,אלא להשמיד
אותנו רוחנית .הם באו עם
כל חוכמתם כמו שנח בירך
את יפת "יפת אלוהים ליפת"
חכמתו של יפת  ,ואחד מבניו
של יפת היה יוון .היוונים
קיבלו את כל החוכמה ואת
היופי החיצוני ורצו להנחיל
לכל העולם .היוונים טענו
שעם ישראל פרמיטיבים
והציעו להם להתקדם .היוונים
לא הבינו את מצוות התורה.
למשל את הקדושה והטהרה.
את מצוות שעטנז .ציצית .וכו...
כל מיני מצוות שלא מובנות.
היוונים אמרו אלו מצוות של
פעם ,היום יש טקסים יש
מנהגים ,אבל היוונים בעצם
רצו לעקור לנו את החיבור
לקב"ה .את האמונה הפשוטה.
אך עם ישראל עמד מנגד,
ולא היה מוכן לקבל את כל
הקידמה וההתפתחות .כי ועל
זה עם ישראל לא היה מוכן ,על

זה החשמונאים יצאו למלחמת
חורמה נגד היוונים כדי לא
להכניס את כל השינויים האלו
שהיוונים רצו.
מאיפה ראינו שזה באמת
הייתה מטרת היוונים? היוונים
טימאו את השמנים .ומדוע?
הרי שמן זית זה ה 3-טיפות
הראשונות שיצאו מן הזית.
זה השמן שמדליקים בו את
המנורה .וזה שמן מאוד מאוד
יקר .בד"כ שאויבים נכנסים
לאיזה מקום הם בד"כ שורפים,
חומסים ,גוזלים ,שודדים.
ופה הם בעצם רק טימאו את
השמנים .מדוע רק טימאו את
השמנים? והתשובה :לא הייתה
ליוונים בעיה שנדליק את
המנורה ,אבל שנדליק אותה
עם שמן טמא .כי הם לא הבינו
ולא הסכימו לעניין של טומאה
וטהרה .אם יש טקס תדליק
את המנורה .מה עניין הטומאה
והטהרה? ולכן הם טימאו את
השמנים כדי שנדליק בשמן
טמא.
ועל זה החשמונאים נלחמו,
ומכיוון שנלחמו על העניין
הזה ,יוצא שחנו בכ"ה .יוצא
שניצחו את המלחמה הגשמית
בכ"ה .אבל אם הם לא היו
מוצאים את פח השמן הטהור
ולא היו מדליקים בשמן טהור,
בעצם הניצחון שלהם הוא לא
ניצחון .כי אם נדליק בשמן
טמא זה מה שהיוונים רצו.
ועל זה יצאו למלחמה .כדי
לשמור את הקדושה והטהרה.
יוצא שבהדלקת המנורה בשמן
טהור זה הניצחון הגמור של
המלחמה כי על זה הם יצאו
להילחם .וברגע שהם השיגו
את המטרה שלשמה הם יצאו,
פה הם השיגו את הניצחון
האמיתי .ולכן אנחנו מדליקים
ביום הראשון את מנורת חנוכה
בשמן כדי לציין את היום
הראשון של הניצחון שלשמו
יצאו החשמונאים למלחמה
נגד היוונים.

כידוע המלחמה של
יון ביהודה היתה על
התורה" ,להשכיחם תורתך
ולהעבירם מחוקי רצונך".
והנה אמרו חז"ל שבתחילה
גזרו היוונים על שמירת
שבת ,ראש-חודש וברית-
מילה .ומדוע דווקא ניסו
לפגוע במצווית אלו? אלא
שלש מצוות אלו ניתנו
לישראל עוד לפני מתן-
תורה בהר סיני – שבת
ניתנה במרה ,קידוש החודש
ניתן במצרים וברית-המילה
ניתנה לאברהם אבינו ע"ה.
לכן כשרצו היוונים לנתק
את ישראל מן התורה ,פגעו
בראשונה במצוות אלו שהן
"הקדמות של תורה".
שעבוד מלכות יון נקרא
בדברי חז"ל "גלות יון".
ומדוע? והרי ישראל לא
גלו אז מארצם כמו בשאר
הגלויות? אלא שישראל בלי
תורה אינם ישראל ,כדברי
רבינו סעדיה גאון "שאומתנו
בני ישראל אינה אומה אלא
בתורתה" (אמו"ד ג) ,וכאשר
רצו היוונים להפריד את
ישראל מן התורה והאמונה
– זוהי גלות נוראה.
הניתוק מן התורה הוא
ניתוק מהקב"ה נותן התורה.
וכן כתב האבודרהם שהנוסח
"להשכיחם תורתך" הוא
על-שם הפסוק (ירמיה כג)
"להשכיח את עמי שמי" –
דהיינו שהתורה היא ֵשם ה',
קודשא-בריך-הוא ואורייתא

ומכי
אליכם ת קרים
הי
המוסדות שמח
ורים
חג א

חד הוא ,ושכחת התורה היא
שכחת ה' ח"ו.
ולעומת הגזירה של
היוונים ,היה הנס של
חנוכה מעין מתן-תורה
חדש .זהו הכח המיוחד של
התורה שהתגלה בבית שני,
"זיוה של תורה" שהיא אור
השכינה השורה בישראל.
אומרים בשם הרבי מקוצק
ביאור נפלא  :לכאורה ,מה
הצורך בנס פך השמן? והרי
כשאין לנו אפשרות לקיים
את המצוה ,אנו פטורים
ממנה לגמרי" ,אונס רחמנא
פטריה"!
אלא שעיקר כוונת היוונים
היתה "להשכיחם תורתך"
ואמרו לישראל "כתבו
לכם על חלק השור שאין
לכם חלק באלוקי ישראל".
וישראל טעו לחשוב שמא
באמת אין הקב"ה חפץ
במעשיהם .לכן המציא להם
הקב"ה פך שמן טהור אפילו
כשהיו פטורים מצד הדין מן
המצוה ,ובנס זה הראה להם
שחפץ במעשיהם.
לכן קוראים לימים הללו
חנוכה – כמו שמחנכים
את הקטן במצוות ,למרות
שאינו בר-חיובא ,ורק שידע
מה לעשות לאחר שיתחייב,
כך ממש בנס זה חינך
הקב"ה את ישראל כשהיו
פטורים ,כדי שידעו מזה על
כל המצוות שחייבים בהם
כמה חפץ ה' במעשיהם.

