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שערים
ערש"ק פרשת וישלח  -יח' 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

גשר צר
הלך יעקב הרחק ,אל חרן .להימנע מן המריבה .הגיעה
העת לשוב ,אך הנה עומד הוא בפני משוכה חדשה .דווקא
כשהוא עומד בשערי אדמת אבותיו המובטחת לו ,נושא
משא רב והולך עימו אל בית הוריו .יוצא אחיו עשו –אשר
ברח ממנו מלפנים ,הולך לעומתו חמוש ומרובה חיילים,
מבקש הכותו.
יודע יעקב כי הרגע הזה יכול לעבור כלא היה ,ברצונו של
הא-ל .ומנגד ,הרגע הזה יכול להותיר בו רושם וצלקת לכל
חייו .על כן ראשית הוא מתפלל .הוא מדבר אל ה' ומגייס
את יחוסו ,את ההבטחות אשר הובטח ,את החסדים
שנעשו עימו עד היום הזה ,את מצוותיו אשר
עשה עד עתה ,ואת ייסוריו ודרך החתחתים
שעבר עד כאן ,הוא מתחנן ותולה עיניו
לשמים וכל תקוותו אינה אלא לעבור
את הגשר הצר" .הצילני נא מיד אחי
מיד עשו" שאוכל לעבור את המפגש
עימו ,בלא קירבה וללא מריבה .שאוכל
לחיות חיים שלווים ,ללא רוגזו של עשו.
עומד יעקב ומביט אל משפחתו.
דואג מהמות .אך כפליים חרד מן החטא.
הוא זקוק עתה לפלס מסילות לליבו של עשיו,
אך הדרך זרועת מוקשים .הוא צריך לחבק את עשו ,אך
להישאר עצמאי .לפרק מוקשים של שנאה ,לנטרל איבה.
אך לא להגביר אהבה .לחמם מנועי אחווה ,אך להיבדל
ולבנות חיים עצמאים .בעבר האחד שנאה וכעס ,מן העבר
השני אהבה ואחווה .ובתווך כמו חוט השערה ניצב גשר
צר .כשמשני העברים ,פעורה תהום .אל לו להתקרב מידאי
אל עשיו שלא יחטיא את בניו .אך גם לא יוכל לשמור
ממנו על מרחק ,אשר יעמיס בוודאי עוד מדון ומחלוקת.
עתה מבקש יעקב ללכת ,עם כל משפחתו ,להגיע בשלום
אל בית אביו .הנה הוא מניח את כל כובד משקלו למען
השלום ,אך לא מוכר עמו את כל אופיו.

זה נראה בלתי אפשרי ,הלא כן? הבה נראה את דרכו.
יעקב בוחן היטב כי במהומת הקרבות הוא יוכל להפסיד
חלק גדול מצאנו ,גם אם יציל את כל משפחתו .ולפיכך
הוא מוותר מראש ,ושולח מאות בעלי חיים בשורה
ארוכה ,בחמש קבוצות .מדגיש כל תו במתנתו ,עוטף את
המתנה ,במילים יפות .מצייד את השליחים ,במחמאות
מצלצלות .ומסדר את הבהמות בתור ארוך כדי להשביע
את עינו של אותו רשע .אכן "בטן רשעים תחסר" הוא
יכול לטרוף הכל ולהשאר רעב אבל אם יש סיכוי שהוא
יעריך את התשורה ,את התחושה .יעקב שולח ונותן לו
זמן ,להרהר.
ראה אחי כמה עבדתי במרחק וכמה
השגתי .הנה אני חי וקיים נשוי ומחובק
באחד עשר ילדים .רצית לזרוק אותי
מהמשפחה .אך שבתי מחובר עמוק
אל לב המשפחה ,נשוי בשתי בנותיו
של לבן .זהו גורלו של היהודי .הולך
אל תאי גזים אך מתעצם שבעתיים.
יחד עם האופטימיות הגדולה ,הוא
נערך למלחמה .הוא מתרכז בעצמו
ומשוכנע כי הוא עשוי להרוג וליהרג ,דאגתו
נתונה למשפחתו .הוא לא מאמין כי המתנות יפייסו
את דעתו של עשיו ועם כל זה הוא לא מוכן להכריע
לטובת שלום מוחלט .עד כאן הוא יבוא לקראתו ,מכאן
והלאה חרב המלחמה נטויה.
רגע המפגש הגיע .התשורה הממה את עשיו ,אך
השנאה לא פגה .עשיו מבקש לנשוך את יעקב ולפגוע בו.
אולם הנה מעטפת התפילה מגינה על צווארו של יעקב.
יעקב עוטף את עשו בכל כך הרבה טוב ורוך .וכשעשיו
מציע לו שלום אמיתי אזי יעקב מושיט לו יד מלאת
פרגון .פרגון וברכות אך עם גבולות ערכיים .בהמשך ישוב
יעקב וימלא את אסמו של עשיו בעוד ועוד מתנות ,הוא
יעניק לעשיו פרי ברכה .אך על דבר
ה

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

שער השמים
הגאון ר' יצחק הוטנר

בשערי אורה
מתורת חכמינו הקדמונים
הרמב"ן

פסוקו של שבוע:

כל העולם כולו גשר צר מאד
והעיקר לא לפחד כלל.

משך בעמוד 3

זמני
שבת
קודש

עיר

כניסה יציאה

ר"ת

17:15
17:16
17:14
17:11

17:52
17:53
17:52
17:52

ירושלים 15:59
תל אביב 16:13
16:03
חיפה
16:00
חצור

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 פרשת וישלח ,אנו פוגשים
את יעקב אבינו חוזר אל ארץ
מורשת אביו ארץ ישראל .הוא
עובר את המפגש מול אחיו
במפתיע ,באופן שקט .תוך השקעה
כלכלית רבה מבחינתו .מתוך הבנה
כי השלום בין אחים שווה כל הון
שבעולם.
מאידך הוא עומד בהמשך הפרשה,
בפני תקלה כואבת כאשר בני
הארץ פוגעים בביתו היחידה.
הפרשה ,מעלה על נס את שתי
הגישות של העם למשך הדורות
בין גישת הזקנים המדברת על
שתיקה וקבלת עול הגלות .לבין
מרד הנערים הקמים בגבורה כנגד
מי שפגע באחותם וממיתים את כל
אנשי שכם.
זו פרשת וישלח המתארת את
תנודות חיי המשפחה של יעקב
בארץ ישראל ואת הטבעת החותם
על ארץ ישראל בפעם השניה על
ידי יעקב.

מתורת חכמינו הקדמונים
רמב"ן  -רבי משה בן נחמן
נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי

והיה המחנה הנשאר לפליטה על כרחו

הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק

כי אלחם עמו התקין עצמו לשלשה

ממנו וישלח מלאך ויצילהו וללמדנו עוד

דברים לתפלה ולדורון ולמלחמה וראיתי

שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה

במדרש (קה"ר ט יח) מה עשה זיינם

בכל יכלתו ויש בה עוד רמז לדורות כי

מבפנים והלבישם בגדים לבנים מבחוץ

כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו

והתקין עצמו לשלשה דברים וכן עיקר

יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו
להיאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו
לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו
לתפלה

ולדורון

ולהצלה

בדרך

מלחמה

לברוח

והכונה בזה כי יעקב יודע שאין זרעו
כלו נופל ביד עשו אם כן ינצל המחנה
האחד על כל פנים וגם זה ירמוז שלא
יגזרו עלינו בני עשו
למחות את שמנו
אבל יעשו רעות

ולהנצל וכבר ראו

עם קצתנו בקצת

רבותינו הרמז הזה

פרשה בקצרה

הארצות

מן הפרשה הזאת

ראשון :יעקב מתכונן לקראת הפגישה בינו
לבין עשו במלחמה ובתפילה .שני :שליחת
דורון לעשיו ומאבקו עם האיש לבדו
במעבר יבוק .שלישי :השלכות המאבק,
ופגישת יעקב עם עשיו .רביעי :הפרידה
מעשיו ,וקניית חלקה בארץ .חמישי :קורות
דינה ושכם ,וברכת הגדולה ליעקב וקריאת
שמו ישראל .שישי :ברכת הארץ ,פטירת
רחל .מנין י"ב בניו .פטירת יצחק .ותולדות
עשו ונחלתו בשעיר .שביעי :תולדות שעיר,
ומלכי אדום .הפטרה" :חזון עובדיה" -
ואלכה לנגדך.
מה בין הפרשה להפטרה :נבואתו של
עובדיה מהווה סיום והשלמה לפגישתם של
יעקב ועשו .לאורה ,עולות דרכי הפעולה
העומדות בפני אדום  -צאצאיו של עשו -
ביחסם כנגד עם ישראל.

מלך אחד מהם

כאשר אזכיר והיה
המחנה

שלהם

גוזר

הנשאר

בארצו

על

לפליטה על דרך

ממוננו או על גופנו

הפשט אמר זה

ומלך אחר מרחם

באולי כי אמר אולי

במקומו

ומציל

ינצל המחנה האחד

הפלטים וכך אמרו

כי בהכותו האחד
יברחו

האחרים

איגרת הרמב"ן על גבי קיר הכניסה לבית כנסת הרמב"ן,
ברובע היהודי בירושלים

בבראשית רבה (עו
ג) אם יבא עשו אל

או תשוב חמתו או תבא להם הצלה

המחנה האחת והכהו אלו אחינו שבדרום

מאת השם וכן אמרו בבראשית רבה

והיה המחנה הנשאר לפלטה אלו אחינו

(עו ג) למדתך תורה דרך ארץ לא יניח

שבגולה ראו כי גם לדורות תרמוז זאת

אדם כל ממונו בזוית אחת ורש"י כתב

הפרשה

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

ערב שבת חנוכה ,מה קודם?
תפילת מנחה או נרות חנוכה?

המשך בשערי הפרשה

אחד ישמור מכל משמר על ערכיו ועל זרעו .עם
רוח המסר הזה נמצא עצמנו בערבות החורף ,ניתן לחיות בשלום עם
אויבינו ללא צורך לוותר על היקרים שבערכינו.
כמה הרבה דיפלומטיה ,כמה הרבה חכמה מדינית ,ניתן ללמוד
ממעשיו של יעקב .ואנו נגענו אך במעט .כמה הרבה טעויות היסטוריות
יכלו להמנע אם העם היהודי היה מודע לאוצרות החכמה הללו שתחת
ידו .אילו היו משכילים צוערי משרד החוץ להתחקות אחר אורחו של

יעקב! לא לחינם נכתבו דברים הללו בתורה אם לא ללמדנו את הדרך
להתמודד מול בני עשו "יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה
לאיטי" אתה האדון אני העבד .מחמיא לו יעקב .אך אם אתה מתנכר
למכירה שאתה מכרת .אם אתה מסוגל להמלא שנאה עד כדי מות,
ואם אתה יכול לגרום ירידה רוחנית לבני או למשפחתי אינני יכול
לעמוד במחיצתך .רק כאשר יעלו מושיעים לשפוט את הר עשו אבוא
אל אדוני שעירה.

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

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
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
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
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
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
זכי דר בן לולו ויצחק ע"ה
נלבע כ ניסן תשפ

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

שער השמים
חייהם ופועלם של גדולי הדורות האחרונים

הגאון הרב יצחק הוטנר זצ"ל
נלקח לבית עולמו בכ' כסלו ה'תשמ"א

ואלה תולדות
נולד בעיר ורשה שבפולין ,ולמד
בצעירותו בישיבת סלובודקה שבעיר
קובנה בליטא .כבר שם הוכר כ"עילוי",
ובתרפ"ה נשלח
לחזק את הישיבה
אשר הוקמה בארץ
בעיר
ישראל,
חברון .שם התוודע
לרב
לראשונה
הראשי של ארץ
באותם
ישראל
ימים ,הרב אברהם
יצחק הכהן קוק,
אשר השפיע רבות
על דרכו הרעיונית
ו ה ר ו ח נ י ת
בתרצ"ב כתב את
ספרו "תורת הנזיר" ,חידושים על
מסכת נזיר .על ספרו זה קיבל את
הסכמת רבני ליטא ,הרב חיים עוזר
גרודז'ינסקי מווילנה והרב אברהם דוב
כהנא-שפירא מקובנה ,ואת הסכמת
הרב קוק ,מארץ ישראל .בהוצאות
האחרונות לא נדפסו ההסכמות.
בתרצ"ה ,לאחר שנה נוספת בה

שהה בארץ ישראל ,עבר הרב הוטנר
להתגורר בברוקלין שבניו יורק ,ומונה
בתרצ"ט לראש ישיבת רבינו חיים
הישיבה
ברלין,
הוותיקה ביותר
בברוקלין .בהנהגתו
הכריזמטית פרחה
הישיבה,
וגדלה
לבעלת
והפכה
שם בעולם התורה
בארצות הברית
 כישיבה שאינהבמאום
נופלת
ממקבילותיה
במזרח אירופה.
הוא שילב בישיבה
מוטיבים חסידיים
וליטאיים ,דבר שהתבטא במיוחד
בשבתות ובחגים ,בהם נהג לשלב
דרשה תלמודית ופילוסופית בטיש
חסידי ובשירה.
בסוף שנות ה( 60-בין ה'תשכ"ה
לה'תש"ל) החל לתכנן הקמת ישיבה
בישראל ,ועל כן ביקר בארץ לעיתים
תדירות .בשנת ה'תש"ל ,בדרכו

מלבד "תורת הנזיר" ,שנזכר
ספריו
לעיל ,פרסומו העיקרי הוא
סדרת הספרים 'פחד יצחק' -
המשלבת דרוש ורעיונות הגותיים בסגנונו של המהר"ל מפראג .הספר
כתוב בעברית עשירה ופיוטית ,על אף שהדרשות עליהן הוא מבוסס
נאמרו ביידיש .בתו ברוריה דייוויד כתבה את רוב המאמרים משמיעה
מפיו ,והרב הוטנר תיקן והגיה ,היא תרגמה אותם לעברית ויחד עם
בעלה הרב יונתן דייוויד ערכה אותם להוצאה לאור.
חידושיו על הספרא נדפסו במהדורת הספרא עם פירוש רבינו הלל,
כ"קובץ הערות" בסוף הכרך .בתחילה נדפסו בעילום שמו ,על פי בקשתו,
ולאחר פטירתו נדפסו שוב (ירושלים ה'תשנ"ב) בציון שם המחבר.
הרב הוטנר חיבר את הפיוט "בלבבי משכן אבנה" ,אשר מיוסד על אחד
משיריו של רבי אלעזר אזכרי.
"בלבבי משכן אבנה להדר כבודו  ///ובמשכן מזבח אשים לקרני הודו
 ///ולנר תמיד אקח לי את אש העקידה  ///ולקרבן אקריב לו את נפשי
היחידה"

מהארץ ,נחטף לירדן המטוס שבו
טס עם אשתו ,בתו וחתנו על ידי
מחבלים מארגון החזית העממית
לשחרור פלסטין .באמצע שנות ה70-
הצטרף לרב דב שוורצמן ויחד עמדו
בראשות ישיבת בית התלמוד שנוסף
לה השם "גור אריה" .בתקופה זו
היה הרב הוטנר מבקר בישיבה ,לצד
ראש הישיבה הרב שוורצמן .כעבור
כשנתיים פסק הקשר והישיבה שבה
להיקרא "ישיבת בית התלמוד" בלבד.
בשנת ה'תשל"ט עבר להתגורר
בירושלים .שימש נשיא מכון ירושלים
והיה מעורכי אוצר מפרשי התלמוד.
בחשוון ה'תשמ"א לקה בשיתוק
חלקי עד לפטירתו בליל שישי כ'
כסלו באותה שנה ,ונקבר בחלקת
הנביאים שבבית הקברות בהר הזיתים
בירושלים .בשכונת הר נוף שבעיר
הוקמה על שמו "ישיבת פחד יצחק"
וכן כולל "אור אליהו" ,המבוססים על
מורשתו .בראשות "ישיבת פחד יצחק"
עומד חתנו ותלמידו ,הרב יונתן דייויד,
הנשוי לבתו היחידה ,ברוריה.

בשנת תש"מ ,במעמד בשכונת מטרסדורף
אל שער השמים
ברושלים המעמד התארך ,הציבור היה
גדול ,ולפתע מבחין הרב אליעזר טורק בין
כל הדוחק וההמולה בדמותו של הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל ,בעל ה'פחד יצחק',
מלפנים ראש ישיבת 'רבינו חיים ברלין' בארצות-הברית ,עומד עם שאר האנשים
כאחד האדם .נחרדתי למראה ,שכן רבי יצחק – מלבד היותו מזקני גדולי הדור – גם
לא היה באיתנו ,וניכר היה עליו שהוא מתקשה לעמוד זמן כה ממושך .שינסתי
מתניים ,חיפשתי פה ושם ,ולבסוף מצאתי איזה כסא פשוט – לא משהו מפואר
מידי ,אבל יציב על ארבע רגליים .הנחתי את הכסא לידו ,והפטרתי כבדרך אגב:
"ראש הישיבה ,יש כאן כיסא לשבת!" ,ונעלמתי בתוך ההמון.
אחרי כמה דקות אני שומע שאומרים" :הרב הוטנר מחפש את מי שהביא לו את
הכסא" .נבהלתי ותמהתי מה אירע ,אך אנשים רק אמרו לי שראש הישיבה קורא
לי .ניגשתי אליו ,ורבי יצחק אמר לי כך" :בכזה מעמד להביא כסא ,ודאי זה לא בא
בקלות ,מן הסתם הסתובבת וחיפשת" .שתקתי במבוכה ,והוא פירש את שתיקתי
כהודאה" :לכן ,ראשית אני רוצה לבקש ממך סליחה ,על כך שלא הודיתי לך קודם,
וכעת אני באמת אומר לך תודה!"

