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שערים
ערש"ק פרשת מקץ  -ג' 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

מבית האסורים יצא למלוך
הוא התעורר באותו בוקר ,הביט אל הסורגים ,והשפיל
עיניים אל רגליו האזוקות .מימינו ומשמאלו התגוללו
אסירים ,עבריינים מועדים .מסביב נדף ריח דוחה .הוא מולל
את שערות ראשו הארוכות ,הביט בבגדיו הקרועים ולא שכח
לחייך .הוא שמע את שערי בית הסוהר נפתחים והמולת
זרים בפתח .שר בית הסוהר מחוה עליו באצבע והוא מובל
בידי שומרים לבושי מדים מבית האסורים מלא שער ובגדים
קרועים .המשרתים בהולים ,אך הוא עוצר בעדם .הוא יודע
כי את הרושם של הפעם הראשונה אי אפשר למחות ,לכן
הוא דורש לגלח את שערו הארוך ומבקש להחליף בגדיו .גם
אז הולך ובא יוסף בדרכו שלו מלא זקיפות קומה
לעמוד לפני פרעה.
הוא עומד לפני פרעה והמלך חולק לו
כבוד "שמעתי עליך לאמר תשמע חלום
לפתור אותו" יוסף הודף את המחמאות
בחן" :בלעדי אלוקים יענה את שלום
פרעה" אני לא יודע כלום ,אדוני המלך.
האלוקים אלוקי אברהם יצחק ויעקב -
יפתור לך את החלום .כשהוא מסתכן במשפט
הזה ,הוא מבין שמשפט כזה יכול להעלות את
חמתו של מלך מצרים ולהשיבו אל בית האסורים
ואולי אף לבית הקברות אך הוא דבק באמת ואינו חושש.
הוא מסיים לפתור את החלום והנהו מתפרץ הלאה" ,ירא
פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים" ,הוא חש על
שכמו את עול האחריות הנוראית לגורלה של האנושות .והנה
הוא פורט לפניו תכנית בנויה עשויה לתפארה .כמה פלאי,
קודם לכן ,הוא לא ידע אודות החלום ועתה הוא כבר פורש
תוכניות מפורטות?!
הבן אנוש הוא זה? מנין לו העוז? היכולת? העוצמה?
התכנית? הפיקוח? יכולת היישום והביצוע? היכן למד יוסף
בן השלושים? הלא שנים עשר שנה בילה יוסף בבית הסוהר.
הישיבה בבית הסוהר מלאה כאב! הכאב משתלט על יכולות
החשיבה ועל צלילות הדעת ,אתה רואה שם את הקבר ואת
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סוף החיים .הכאב קורע כל מיתר מיותר של שמחה ומדכא
כל זיק של תקוה .אתה רחוק מהמשפחה ומידידים .מוקף
ברוע ,באנשים שהושלכו לבור מתוך יאוש .ולא יכול להאמין
שיהיה טוב .גם כשאתה כבר יוצא משם ,המעבר הפתאומי
מחושך מוחלט לשמש בוהקת מסנוור .הטיפוס מקרקעית
העולם לרום כס המלוכה מסחרר .אתה מפלבל עיניים ,אינך
יודע כלום ,הכל מבלבל ,טעות רודפת טעות .אין לך תוכניות
מגירה .אתה מתקשה להשליט מרות ,לגייס ציות .בכדי לבצע
את המלאכה הראויה אתה חייב כמה ימי חסד.
לא כך יוסף ,הוא יוצא מבית האסורים ומכוון את
משרתי פרעה אל המספרה ואל החייט הקרוב.
הוא מודע לגורם הזמן אך משלים את ההכנות
עד תומם .עומד מול פרעה ומשוחח עימו
פנים בפנים ,יועץ ,קובע וגם קורא תיגר.
הוא עולה למלוך ומקים מערכת לוגיסטית
מדהימה בעוצמתה .יכולות איסום שגדולי
מחסנאי המזון משתהים לעומתה ,הוא בז
לנערות עלי שור ,ומקים את ביתו בצניעות
הנדרשת .כך שנינו בספר תהילים" :לעבד
נמכר יוסף ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו
עד עת בא דברו אמרת ה' צרפתהו" כי יוסף ידע
להפוך את בית האסורים לבית הספר .את עינויי הרגליים
לשיפור יכולות .כל אירוע קל ככל שהיה גרר מחשבות מצד
יוסף כיצד לשפר ולהשתפר ,להפוך את הכל לטוב יותר.
גם האלוקים בחן אותו שם ,במסתרי המאסר ,בהתמודדות
היומיומית מול שר בית סוהר ,בשלוה נדרשת מול אסירים.
כשהוא משל בעצמו והפך את חיי השגרה לסדנת הכנה
למנהיגות .בא דבר האלוקים .הן אלו דברי דוד נביא ישראל
"עד עת בוא דברו" –עד הזמן שהופיע האור האלוקי להושיע
את יוסף היתה אמרת ה' מצרפת אותו מזככת אותו ומכינה
אותו למלוך על כל מצרים.
אילו ישכיל כל אדם להפוך את מסתרי איוב לספרי
לימוד ,את חיי הקושי לאתגר קיום .הוא ילקק את הדבש
מכוורת הדבורים ,יהפוך להיות משנה למלך.

בשערי ההלכה
מו"ר הגאון הגדול
הרב מרדכי דיעי שליט"א
צום עשרה בטבת שחל בערב שבת ,האם ניתן
לאכול לפני כניסת שבת או צריך להשלים את
הצום עד צאת הכוכבים?
מיוחד

לכבוד ימי החנוכה טורים
מיוחדים מרבני המוסדות
ימי החנוכה הם הלל והודאה
או גם ימי שמחה
הרב יעקב טורגמן
המחלה שגילה רבי עזרא
עטיה זצוק"ל
הרב שמואל כהן

פסוקו של שבוע:

כתוב לך את שם היום את עצם
היום הזה

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

דבר הרב

בשערי אורה

פרשת השבוע "מקץ" מתארת את קץ
סבלו של יוסף החולם .חלומות ישנים
מתגשמים והמוזר מכל הופך ותופס
צורה .האח הצעיר שנזרק בבוטות על
ידי אחיו .עולה למלוך בארץ ניכר נגד
כל הסיכויים .האחים שבזו לו שבו
ושיחרו לפתחו ,למתת ידו .אך השיח
ביניהם היה שיח חרשים ,הם דיברו על
הוה ,על רעב ועל מצוקה .הוא התנהל
בשיח שמבוסס על עבר ועל עתיד ,על
חלומות ועל מלכויות .אך לא על ההוה.
בסוף מתגלה איך העתיד ניצח! האחים
הרכינו ראש והכירו בסגולת יוסף החולם
והלוחם .כך גם בחנוכה ,צבא יוני גדול
חנה על פני הארץ ,וחמשה תלמידי
חכמים מכבים הפכו את הארץ הזו
למקום אחר .הם זכרו את העבר ולחמו
על העתיד ,לא הביטו על ההוה על
היונים וצבאם .אז האיר האור הגדול של
שמונת ימי החנוכה.
בימים ההם הקיץ הקץ על ידי
החשמונאים שעשו את הבלתי אפשרי,
נשאו נס מרד בתרבות יונית וזכו לישועה
גדולה .האמת מבליחה לאט ,מאירה אור
גדול .זאת חנוכה שמח ושבת שלום

מתורת חכמינו הקדמונים
'דעה והשכל'  -הרה"ג עזיזי דיעי זצ"ל
ידועה קושיית הבית יוסף ז"ל מפני

אלישע "הגידו לי מה יש לך בבית וכו' "

מה אנו נוהגים שמונה ימים בחנוכה

שהגם ואותו מעט שמן בפך לא יוכל על

בעוד לא נעשה הנס שמונה ימים בשמן!

פי הטבע להתרבות וצריך שיתרבה בנס.

שהרי כשנמצא הפך

מכל מקום הוא חיוני

שמן היה בו די שמן

לקיומו של הנס שלא

ליום אחד .וכיון שכן הנס

יהיה מאין המוחלט ליש

הועיל להדלקת המנורה

אלא מיש מועט ליש

בשבעת הימים הנוספים

הרבה .וזהו הביאור בנס

בלבד וראוי לעשות זכר

חנוכה שאדרבה הנס

לשבעה ימים בלבד?

של הפך שמן בעצמו
הוא

ותשובה לשאלה זו
פרשה בקצרה

הנס ואילו לא

יש להשיב על פי מה

ראשון :חלומות פרעה והוצאת יוסף מן
הבור .שני :פתרון החלומות והצעת ההצעה
על ידי יוסף .שלישי :הכתרת יוסף למשנה
למלך והולדת בניו .רביעי :שנות השבע
והרעב וירידת השבטים למצרים ותפיסתם
על ידי יוסף .חמישי :מאסר שמעון וחזרתם
אל אביהם בכדי להביא את בנימין .שישי:
בוא בנימין אל מצרים ואל יוסף .שביעי:
הסעודה המשפחתית ותפיסת הגביע
באמתחת בנימין .בין הפרשה להפטרה:
ויקץ שלמה (מלכים א ג) הפרשה פותחת
ביקיצת פרעה וההפטרה ביקיצת שלמה.
וכן מלוכת שלמה כמלוכת יוסף על ידי
חלום ,יוסף עולה למלוכה בשביל חלומו
של פרעה ושלמה עולה למלוך בזכות
חלומו .תוך הצעת פתרון לסוגיא אנושית
כואבת.

שכתב בספר דרשות הר"ן כי השי"ת
ברא את העולם בטבע וחפצו תמיד
לקיים טבעו ומנהגו של העולם
ועל כן לא ישנה הטבע רק לצורך גדול
כאשר אי אפשר לדבר הזה להעשות
ע"פ הטבע ובכל זאת יערב בו הקב"ה
איזה דבר טבעי להיות קצת משענת לנס
ההוא אע"פ שאותו דבר טבעי לא יספיק
לבדו לפעולת הנס ההוא ,וכעין שאמר

עיקר

היה נמצא לא
היה נעשה המשך
הנס כל עיקר ורק על
ידי שנמצא פך השמן
נעשה המשך הנס ושרתה עליו ברכה
והתרבה עד שהספיקו להדליק ממנו
שמונה ימים .ומכח היש המועט נעשה
הרבה ולכך קבעו שמונה ימים שגם
הלילה הראשון נעשה בו נס על ידי הפך
שנמצא וממנו היה הנס.
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בראשות הרב אלחנן דעי שליט"א
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עשה לך רב
שאלות בהלכה משולחנו של נשיא המוסדות
מו"ר הגאון הגדול הרב מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית

צום עשרה בטבת שחל בערב
שבת ,האם ניתן לאכול לפני
כניסת שבת או צריך להשלים
את הצום עד צאת הכוכבים?

דברי התורה בעלון מוקדשים לרפואת
יאטי בת צ'רנה

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

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
לע"נ 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

הרב יעקב טורג'מן

רב ביה"כ 'אוהל משה'
וראש כולל 'שערי דעה' ' -נחלת ישראל'

ימי החנוכה הם הלל והודאה או
גם ימי שמחה
איתא במסכת שבת "מאי חנוכה כשנכנסו יוונים
להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברו מלכות
בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא כד אחד
של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה
בו להדליק אלא יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו
שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים
טובים בהלל ובהודאה"
ודעת הטור שריבוי הסעודות שמרבים בהם
בחנוכה הן סעודות הרשות שלא קבעום אלא להלל
ולהודות ולא למשתה ושמחה.
ודעת הרמב"ם וז"ל "התקינו חכמים שבאותו הדור
שיהו שמונת ימים האלו שתחילתן כה' כסליו ימי
משתה והלל .וכתב המהרש"ל שלדעת הרמב"ם
אותן סעודות שעושים בימי החנוכה הן סעודות
מצווה.
ולכאורה תמוה על הרמב"ם הרי בגמרא אמרו
קבעום בהלל ובהודאה ואיך הרמב"ם אומר שהם גם
ימי שמחה ולתרץ את הרמב"ם יש לומר שלכאורה
הרמב"ם אומר שהיו שני ניסים עיקריים בחנוכה.
ימי שמחה מפני שעשאום מידיים והצילם וחזרה
מלכות לישראל.
וימי הלל באו בעיקר מפני הנס שהיה בפח השמן
שהדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים.
והמרדכי אומר שהם ימי שמחה אבל מטעם אחר
מהרמב"ם אלא שמה שקבעו משתה ושמחה משום
חנוכת המזבח.
והנה בשולחן ערוך סימן תר"ע סעיף ב' פסק כי
ריבוי הסעודות שמרבים בהם בחנוכה הם סעודות
הרשות ולא קבעום למשתה ושמחה .והרמ"א אומר
ויש אומרים שיש קצת מצווה בריבוי הסעודות
משום שבאותן הימים היה חנוכת המזבח ונוהגים
לומר זמירות ותשבחות בסעודות ואז הווי סעודת
מצוה.
המשנה ברורה מוסיף בדעת השולחן ערוך שלא
קבעום למשתה ושמחה אלא להלל והודאה והטעם
שלא קבעו כאן שמחה כמו בפורים כי בפורים היה
הגזרה להשמיד ולהרוג את הגופות שהוא ביטול
משתה ושמחה .ולא את הנפשות שאפילו היו
ממרים דתם חס ושלום עדין היו הורגים אותם לכך
כשהצילם הקב"ה קבעו שזה על ידי משתה ושמחה
מה שאין כן במעשה דאנטיוכוס שלא גזר עליהם
להרוג ולהשמיד רק להמיר דתם ואם היו ישראל
ממרים דתם חס ושלום היו עוזבים אותם ולכן
קבעום להלל ולהודות בלבד.

תומכי
כם
קרים
אלי ות הי
סד
שמח
המו ורים
חג א

הרב שמואל כהן

ראש כולל בשבילי ישעיהו יבנה שע"י אגודת שערי דעה
ורב בית הכנסת חסד לאברהם חיפה

המחלה שגילה רבי עזרא עטיה זצוק"ל
"חלום חלמתי ופותר אין אותו"
פרעה קורא לכל חכמיו כדי
לפתור את חלומו .ואכן הם מוצאים
פתרון ,שבע בנות אתה מוליד שבע
בנות אתה קובר ,שבע מדינות אתה
כובש ...אך פרעה לא מקבל את
דבריהם .והנה כשמגיע יוסף ומציע
את פתרונו ,פרעה מיד מכריז "אין
נבון וחכם כמוך"!
שואל מרן הבן איש חי בספרו
עוד יוסף חי .היתכן??? האם
פרעה מעדיף פתרון של נער זר
על פני חכמי הבית-גאוות מצריים?
הרי במנהגו של עולם בני אדם
החלוקים מצד דתם ,מוכרח
שיהיה שנאה ביניהם ,ואין שנאה
כשנאת שינוי הדת?? ובפרט שנאת
המצריים לעברים? וכל זה אחרי
ששר המשקים דואג להכפיש את
יוסף באופן אישי" .נער" -שוטה
"עברי" -שונא "עבד"...-
כיצד הסכים פרעה לצעד שכזה,
ובמה שכך דעתם של המצרים
בהחלטה חסרת היגיון שכזאת?!
מבאר רבנו הרי"ח הטוב .פרעה
ידע את מה שלימד אותנו החכם
"טוב אויב חכם לב והגם שהוא
נער ,מאוהב גדול והוא כסיל
ובער" את כל ההערצה ומקומם
הטבעי איבדו חכמי מצריים
וחרטומיה ברגע .בפתרונות שלהם
נוכח פרעה לדעת עד כמה גדלה
כסילותם וטיפשותם .גם אם אתם
בחוכמתכם הגעתם לפיתרון הכי
אמיתי וחכם .אבל לומר פתרון כזה
לשני ,אין לך טיפשות גדולה מזאת.
לא כל מה שנכון ,נכון להאמר ,ואם
אין לך מה לומר ,שתוק!
זכורני איך בשעה שבקרתי יהודי
יקר בשיקום לאחר ניתוח לב,
הרופא שהגיע לבקורת אמר לו
"...דע כי הלב שלך סמרטוט" .אין
מילים שיוכלו לתאר את ההרס
והדיכוי שהמילים הללו גרמו!! על
אף שיתכן והן מדוייקות וצודקות.
וכך אמר מורנו הגאון רבי בן
ציון מוצפי שליט"א מגדולי הדור,
בשיעור חומש ,בשם רה"'י חכם
עזרא עטיה זצ"ל שאמר כי המחלה
הקשה ממנה סובל הדור היא

"שלשול בדיבור ועצירות במחשבה"
כפי שכתב המאירי כי בכל פעם
שאדם מדבר .ראוי שיבחן ,אם הוא
הזמן הנכון ,בשיעור הנכון ,במקום
הנכון ,בדברים הנכונים לו ,אם מצד
עצמו ואם מצד השומעים...
כמה הרסני החולי הזה של
דיבור פזיז וחסר מחשבה .אכן
שמור פיך כשמור האישון כי מוות
וחיים ביד הלשון .את זה הסביר
פרעה למצריים ואמר עם חכמים
שסובלים מחולי כזה הרסני אני
מעדיף נער ..עבד ..עברי ...ודבריו
התקבלו!!!
ובעודנו בזה ,אוסיף ואומר כי
פעמים :מחלת הדור נובעת גם
מעצירות בדיבור.
מספרים על מלך ששלח מכתב
למלך של המדינה הסמוכה .וכך
כתב " אדוני ....בבקשה שלח לי
סוס כחול עם זנב שחור ואם לא"....
המלך שיגר מכתב תגובה בזה
הלשון "אין לי סוס כזה ואילו
היה לי "....המלך הראשון שקיבל
את המכתב חמתו בערה בו ומיד
הכריז על מלחמה שערכה חודשים
רבים ,באה נשפך דם רב ,אוצרות
נבוזו,רכוש הושמד ,עד שלבסוף
בהתערבות מתווך נועדו שני
המלכים כדי לגשר בסכסוך קשה
וכואב זה.
ובפגישה שואל המלך ,מה
התכוונת בתוספת הנקודות "ואם
לא "....ענה לו המלך בפשטות,
התכוונתי שאם לא תמצא סוס
בצבע הזה ,אז כל צבע אחר גם
יהיה טוב.
ומה התכוונת שהגבת "ואם היה
לי "....ענה לו המלך אילו היה לי
ברצון הייתי נותן לך...
כמה מלחמות מעין אלו הרסו
בתים וכילו שותפות והשקעה של
שנים ,והכל רק בגלל חוסר דיבור
נכון.
זכור! האיש איתו אתה מדבר לא
נביא! ואם אתה רוצה שאכן יעשו
כרצונך ,תאמר אותם ברור ומושלם
וכמובן עם מעצור לדיבורך ודרור
למחשבותיך.

