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שערים
ערש"ק פרשת וארא  -ב' שבט 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

סוד עשר המכות
זה שלושת אלפים שנה נוצר עמנו את האירועים
ההיסטורים שגוללו את יציאתנו ממצריים .מידי שנה
מתכנס הדור הצעיר בחברת הדור הבוגר .ומספר ,לומד
ומתרגש מהאירועים הללו .לא קלה היתה משימה זו של
יציאת מצרים .אף לאחר מעשה ,בספר משנה תורה בעת
לכת משה מן העם עודנו מתאר בהתרגשות את הנס
המופלא של יציאת מצרים "או הניסה אלוקים לקחת לו
גוי מקרב גוי" לאמור כי פלא גדול עד מאד הוא היכולת
של ישראל ליהפך לעם נבדל מתרבות מצרים[ .הן תנסה
היום לסבר אוזן של איש בוגר אשר נשבה בתרבות ערב
ומערב .כי בהיותו יהודי עליו לחלק בין תרבותו
לתרבות המערבית ,איך יבינך והוא רואה
בה טעם ותכלית ואתה לו חד חידות]
למביט מן הצד בשרשרת המכות
המופיעות בפרשיותינו נראות המכות
הניחתות על מצרים כשימוש באמצעים
קשים מכל הבא ליד .כך הוכה פרעה
מכות קשות ,עד שלא נותרה לו ברירה
כתוצאה מהצבר הנוראי ,והעומס הנפשי,
לשחרר את ישראל ..אך ,עובדה היא ,כי כבר
בראשית הדרך נאמר לפרעה "הנה אנכי הורג את בנך
בכורך[.ד ,כ"ג]" ללמדך ,כי מכת בכורות עומדת ותלויה
היתה כל העת וחרף זאת בחר הבורא להכותו אט אט
בשרשרת עשר המכות עד רגע הסיום בו הכהו במכת
בכורות .ומדוע?
אכן ,בהביננו את מערכת המסרים אשר הוענקה
לישראל בעשר המכות נבין את קצה קצהו של הרעיון
האלוקי .ואכן בדבר הזה האריכו חכמי ישראל ללמד
ולהסביר כי בשרשרת עשר המכות אנו מוצאים תקשורת
אלוהית נוקבת המוסרת מענה ותשובות לשאלותיו
הכפרניות של פרעה.
כך הועילו המכות ,בסדר שהן הופיעו ,לחלץ את
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ישראל מבור מצרים ,להעניש את מצרים על עוני ישראל.
ולהניף דגל נצחי של הפגנת השליטה האלוקית בעולם
כולו ללא כחל ושרק.
בהיבט הראשון פקחו חז"ל את עינינו בהבנת המבנה
הפנימי המופלא של עשרת המכות במסגרת כולם הוכיח
הא-ל את שליטתו בטבע כולו.
ראשיתו במכת דם אשר הוכיחה את השליטה
באלמנט הנמוך ביותר בטבע ,המים היורדים עד תהום.
לאחמ"כ הוכתה הצפרדע -בעל חיים המצוי בים וביבשה
לאחריו הוכחה השליטה בכינים ,עפר ורמש ההולך על
האדמה .אחריה הוכחה השליטה בכל בעלי
החיים ושוכני האדמה ,במכת ערוב -הופגנה
השליטה ,בבהמות ההולכות בארבע
רגליהם על הארץ .לאחמ"כ מכת דבר,
המסמלת את היכולת להמיתם .אח"כ
מכת שחין הוא האקלים העפר הטחוב
ופצעי האדם.
מכאן התרוממה ההשגחה והשליטה
האלוקית אל מרחבי היקום .מכת ברד-
המבטאת שליטה באקלים ,באמצעות שילוב
נורא של ברד ואש .אח"כ מכת ארבה -באמצעות עופות
השמים והרוח שסילקה אותם ואח"כ אנו עולים אל
מכת חושך -באמצעות השליטה בשמש ובירח לסלקם
ולהביא חושך מוחלט בכל מצרים כאשר כל זה בא לידי
ביטוי לבסוף במכת בכורות בהם הכה ה' את האדם בזמן
מדויק שאין בלתו.
חז"ל מלמדים כי רבי יהודה היה נותן בהם סימנים
"דצ"ך עד"ש באח"ב" כאשר ראשי התיבות הללו טומנים
הם בחובם ,מלבד נסיון קצר לזכור את עשרת המכות,
אף התגלות של מבנה פנימי בשרשרת המכות.
כאשר בא משה אצל פרעה השיבו פרעה בזחיחות
הדעת "מי ה' אשר
המשך העמוד הבא

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
לבנון ברזני בן לטיפה ז"ל
כ״ח בתשרי התשפ״א
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בשערי ההלכה
מו"ר הגאון הגדול
הרב מרדכי דיעי שליט"א
מי שאכל פחות מכזית פת ,והביאו לפניו
בשר או ביצים ,האם עליו לברך על כל מין
כברכתו? או שמא נפטרו בברכת המוציא?

שער השמים

הרש"ש – רבי שלום שרעבי זצ"ל

פסוקו של שבוע:
למה השותפות דומה? לאבן
שבאמצע עין הגשר

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
הגליון מוקדש לרפואת
ידידנו היקר
גד בן יהודית ענטיצה הי"ו
נא לא לקרוא בעלון
בשעת התפילה וקריאת התורה

שערי הפרשה

דבר הרב

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

השבוע נקרא פרשת וארא,
רגע לפני שבני ישראל איבדו
את התקווה .התגלה האל
במצרים באותות ומופתים.
שבע מכות בפרשתנו בהם הוכו
המצרים אדוני הארץ ,במים
באוויר ברכוש ובקרקעות,
אט אט לאורך זמן הם איבדו
את היציבות ואת הביטחון
במדינתם ,קו האופק והתקווה
נצבע בדם ,בשכול ,בחושך
ובמגפה .שבע מכות בפרשתנו,
מחוללים בידו החזקה ,את
התקווה והחירות שלנו .האומה
העברית זקפה קומה ,ראתה
אור ,שרה מזמור ,שבה התקווה
האבודה של ישראל.

פרשה בקצרה

נושא הפרשה :מכות מצרים
ראשון :ציווי ה' למשה והבטחת
הגאולה .שני :יחוסו של משה.
שלישי :חלוקת התפקידים בין
משה לאהרן .רביעי :מופת המטה
והנחש ,ומכת דם והתראת צפרדע.
חמישי :מכת כינים והתראת ערוב.
שישי :מכת ערוב דבר שחין.
שביעי :מכת ברד .הפטרה :כה
אמר ה' בקבצי (יחזקאל כ"ח)
הקשר להפטרה :כה אמר ה' בקבצי
(יחזקאל כ"ח) מה בין הפרשה
להפטרה :גאולת מצרים .ההפטרה
עוסקת בנושא הגאולה העתידית,
במקביל לגאולת מצרים שבפרשה.
שתי הגאולות מהוות קידוש השם
בעולם ,שתיהן מביאות כל עם ועם
למעמד הראוי לו ושתיהן כרוכות
בהשבת הרכוש שנלקח על ידי
העמים המעבידים שלא  -בצדק.

המשך מעמוד קודם

אשמע בקולו ,לא ידעתי את ה' ואת ישראל
לא אשלח" .במשפט הזה פרעה פגע בשלושת
עמודי האמונה היהודית .המתחילים ב"אני
מאמין כי הקב"ה מצוי ,ומשגיח ,והוא אחד" –אלו
שלושת הדברים אשר כפר בהם פרעה באומרו
– מי ה' -לאמור כי איננו מצוי בכלל .לא ידעתי
את ה' -אינני מאמין ,כי הוא יודע ומשגיח ואינני
רואה אותו ביקום ..והאחרון –ואת ישראל לא
אשלח – לאמור ,כי אינני סבור שהוא יוכל לכפות
עלי שום דבר ,אינני רוצה לשמוע בקולו.
עתה נראה כי ביקש הקב"ה בידי משה
ללמד את ישראל ,ואת מצרים .את ג' עיקרי
האמונה הללו.
בראשונה – השיעור הראשון "דצ"ך"  -ביקש
הקב"ה ללמד אותם כי הוא ישנו .היינו כי אני ה'.
ראשית השיעור ,במכת דם .הלא היאור
היה אלוהי מצרים .והנה עתה ,היאור
כולו הוכה כלא היה .והיו מימיו דם.
ולא זו בלבד אלא גם החיים שבו
פסקו מהיות" .ותמת הדגה אשר
במצרים" הרי ראית בזאת את
נוכחות אלוקי ישראל בנצחו את
אלוהי מצרים .אחריו באה מכת
צפרדע – ובמכה זו נראה היה כי
אלוקי ישראל כופה על אלוהי מצרים
לעשות רצונו .כאשר הצפרדעים שנוצרו
ביאור ומן היאור פועלים על פי רצון האלוקים.
ומציקים עד בלי גבול למצרים .כאשר זה מגיע
אף לרמות של מסירות נפש מצד הצפרדעים.
חוליה זו נסתיימה במכת הכינם אשר אמרו בה
החרטומים" .אצבע א-לוהים היא" לאמור בזאת
ידענו בוודאות כי יש בזה נוכחות אלוקית...
לאחר שהושלמה ההבנה ,כי ה' מצוי וקיים.
ביקש משה ללמדו שיעור שני "עד"ש" כי לא
זו בלבד ,אלא רק הוא לבדו ,משגיח ומנהל את
הכל .ראשית ההשגחה באה לידי ביטוי במכת
הערוב –עצם עירוב מדורי המצרים עם מדורי
החיות ,כי ברצונו ישלוט בהם עד אשר ילכו
אל מקום שירצה ,ולא זו בלבד ,אלא אף ינהיגם
ברצונו ,לידע מיהו מצרי ומיהו ישראל ,להכות
המצרי ולחיות הישראלי .והנה אחר כן הכם

במכת דבר בה מתו כל מקנה המצרי ונראתה בה
יד ה' ביודעו ובהשגיחו על כל בהמה מי הבעלים
עליה וכיצד קנה אותה .מה שמוכיח באופן
בלתי ניתן לערעור את ההשגחה פרטית על כל
מעשי בני אדם בכל רגע נתון ובכל מקום .אחריו
הגיעה "מכת השחין" בה נאמר כי ראשיתה של
מכה הכתה את חרטומי המצרים ,ואחר הכתה
את שאר המצרים לאמור משלם לעושה רע
כרשעתו ולחוטאים הכה הקב"ה ראשונה ואחר
הכה לכל העם .ביודעו ובהשגיחו על כל מעשי
בני אדם.
השיעור השלישי "באח"ב" בא ללמד כי
"אין עוד מלבדו" .כך הראה הקב"ה את שליטתו
בכל כוחות הטבע ללמד כי מלבדו אין אלוהים
והוא אחד ויחיד וכי אף חוקות הטבע אינם
אלא שליחיו כאמור "עושה מלאכיו רוחות
משרתיו אש לוהט" על כן ,ראשית.
האש לא כיבתה המים ולא
עלתה כהרגלה בטבע ,אלא
ירדה מלמעלה למטה ,במכת
ברד .אח"כ הופגנה השליטה
ברוח ובאינסטינקטים של
הארבה וכל העופות .ברצותו
יאכלו אדמת מצרים וברצותו
ילכו .אח"כ שליטה בשמש שזה
הדבר הכי יציב בעולם ובטבע עד שהיו
שהחשיבו את השמש לאלוה .והנה אף היא
נסתלקה ועשתה רצונו ללמדך כי הכל הוא ואין
בלתו .הוא אחד ואין זולתו .לימוד זה נסתיים
לבסוף ,במכת בכורות .בה הראה הקב"ה את
שליטתו המוחלטת בכל הדברים הללו .כי הוא
ה' וכאשר הוכו כל אלוהי מצרים הרי שידע
והשגיח על כל מעשי בני האדם .עד כה כדי
לדעת מיהו בכור של כל אשה ומאיזה איש
ואחרונה שלט בכל שהיה זה בשעה מדויקת
בדיוק בחצות מצרים
זהו שאנו אומרים "שמע ישראל" ה –קיים
וברא העולם .אלוקינו – המשגיח עלינו בכל שעה
ועת .ה' אחד –הוא אחד ואין זולתו .מסרים אלו
נועדו איפה למצרים אך נועדו גם לעם ישראל
לאותה שעה כמסר ולקח לשעה ולדורות.
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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

מי שאכל פחות מכזית פת,
והביאו לפניו בשר או ביצים,
האם עליו לברך על כל מין
כברכתו? או שמא נפטרו
בברכת המוציא?

להקדשת העלון להצלחה,
ולרפואה
או להבדיל  -הנצחה ועילוי
נשמת יקירכם חייגו:
058-647-9382
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
שולמית פילו בת עישא ז"ל
נלב"ע י"ז טבת התשפ"א

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

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
יצחק מלכה בן יעיש ומסעודה ז"ל
נלב"ע שבת קודש לך לך י"ג חשון תשפ"א

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

שער השמים
חייהם ופועלם של גדולי הדורות האחרונים

הרש"ש – רבי שלום שרעבי זצ"ל
נלקח לבית עולמו  -י' בשבט תקמב

ואלה תולדות
הרש"ש הקדוש ,או בשמו המלא ,רבי שלום
מזרחי דידיע שרעבי זצוק"ל ,זיע"א ,נולד
בצנעא שבתימן בשנת ת"פ  ,1720 -לרבי
יצחק שרעבי ע"ה.
הנער שלום ,היה ילד מיוחד שלא הסתפק
בלימוד אצל המארי ,ונפשו האצילה
ביקשה לחדור אל ניבכי הסוד של התורה
הקדושה ,עוד בהיותו רך בשנים .הילד
שלום היה צמוד לבית המדרש ,והיה לומד
ימים כלילות לאור הנר ,שינס מותניו והחל
בכוחות עצמו ובדבקותו הרבה ,שוחה בים
התלמוד ובלימוד חכמת הקבלה ,תורת הח-
ן ,חכמת הנסתר.
נולד בשרעב או בצנעא שבתימן .יש אומרים
שנולד ביום פטירתו של רבי שלום שבזי .כפי
הנראה למד מחכמי צנעא .בצעירותו עלה
לארץ ישראל .בדרך עבר בבומביי ,בצרה
ובגדאד ,שם למד בספר הזוהר בישיבה
שעל קברו של הרב יצחק גאון ,עד שמצא
שיירה לדמשק .באותם ימים גר בדמשק
גביר עשיר ושמו ר' שאול פרחי ,שמתוך
אהבתו ללומדי התורה הקדיש להם היכל
מיוחד ,הנער שלום הציע עצמו כעגלון

לנגיד העשיר ולבינתיים מצא את מקומו
בין הלומדים בהיכל .יום אחד ,נתגלעה
מחלוקת בין שלום הנער ובין המקובלים,
על ענין פת מצה בערב פסח ובעודו שוקע
ומהרהר באירועים ,עלתה מחשבה בלבו,
כי הגיע הזמן לעלות
לציון ולחונן עפרה,
חשב והבין בקודשו ,כי
אכן אלו אותות משמים,
המסמנים לו לשים
לדרך פעמיו ולהעלות
אור בציון .החליט
ועשה ...כבר למחרת
בבקר ,עמד ר' שלום
בפני חכמי הישיבה
ונפרד מהם לשלום,
והודה למקובלים על
שזכה לחלוק עמהם
בתורת ה'.
 ...חיש מהר נשאו אותו
רגליו והנה הוא עומד בשערי ירושלים,
משאת נפשו לישיבה אליה ערג שנים רבות,
ישיבת המקובלים "מדרש חסידים בית -
אל" שהקים המקובל הקדוש האלוקי ר'
גדליה חיון ...ליבו של הנער שלום פועם
בהתרגשות ,אך מנוי וגמור איתו להסתיר
את עצמו אף במקום זה ,וגמלה בו ההחלטה

כי יבוא לישיבת המקובלים בית אל ויבקש
להתקבל בה כמשרת פשוט .עד שהתגלה
על ידי ראש הישיבה בגדולתו והוא נישא
לביתו חנה ולבסוף נתמנה לראש הישיבת
המקובלים בית אל.
הרש"ש היה בן דורם
של חמשת גאוני
שהפיצו
העולם
את חכמת הקבלה
שונים.
באופנים
הגר"א מוילנא ,הבעל
שם טוב ,הרמח"ל
והאור
מאיטליה,
הקדוש
החיים
ממרוקו.
עמד
הרש"ש
בראש חברת רבנים
מפורסמים שנקראה
"חברת אהבת שלום"
ובין תלמידיו היו החיד"א ,הרב יום טוב
אלגאזי (מהרי"ט אלגאזי) ,ר' חיים דילרוזה
ור' אברהם גרשון מקיטוב גיס הבעל שם
טוב .תלמידים אלה היו כמעט בני גילו
של הרש"ש ר' אברהם גרשון מקיטוב היה
מבוגר מהרש"ש ביותר מעשרים שנה)
ולמרות זאת נחשב הרש"ש בעיניהם לרבם.

אל שער השמים
מעשה היה ברבינו החסיד רב שר שלום
[הרש"ש] זצוק"ל זיע"א .בכל עת היתה אשה
אחת משרתת אותו בבית אל ומביאה לו כוס
אחת קפה .פעם אחת הביאה לו שני כוסות בבת
אחת .אמר לה :למה הבאת ב' כוסות? אמרה
לו :הבאתי לכת"ר ולאיש שיושב עמך .אמר לה:
תדעי שזה האיש הוא אליהו הנביא ז"ל ,אבל
לא תגלי לשום אדם .אמרה :גם אני איני מגלה
סוד זה ,בתנאי שתהיה ערב לי שאזכה לגן-עדן
בשכונתך .אמר לה :טוב.
ובעת פטירתה באו לקבור אותה ולא יכולין לזוז
אותה ממקומה .ואז בא הרב ש"ש זצוק"ל ולחש
באזניה ותיכף הקימו אותה.

על יציאתו מתימן כתב מרן הבן איש חי רבנו
יוסף חיים בספרו “בן יהוידע” וזל לשון קודשו:
ודע ,כי אבותינו סיפרו לנו על רבנו הרש”ש

ז”ל ,כשיצא מארץ תימן בא דרך בומביי ובצרה
לעירנו בגדד עובר אורח כדי לילך לירושלים
דרך דמשק … וכאשר בא רבנו הרש”ש היה
מתעלם כדי לא להודיע עצמו שהוא חכם,
אלא סוג אדם פשוט גר
עובר אורח ,ונתעכב פה
עד שניזדמנה לו שיירה
שהולכת לדמשק .ובזמן
ישיבתו פה ,היה הולך
ביום לישיבה שעל מצבת
השיך יצחק גאון ז”ל
ויושב ללמוד זוהר הקדוש
עימהם.

תדבר” וגו’ היה מוציא תיבת “כה” מפיו בחזקה
ותוקף ליבו בכח גדול .ויאמרו לו הזקנים
היושבים שם“ :מדוע אתה צועק בתיבת “כה”
בתוקף ובקול גדול וקורא אותה בכח גדול
מאוד? ויאמר להם בלשון
ערבית של תימן בזו
הלשון“ :האדי אל כה
חרקת קלבי” (תרגום :זאת
ה”כה” שרפה את ליבי) עד
כאן שמענו מאבותינו.


נמצא צדיק זה קודם שזרח
אורו בירושלים תוב”ב ,בא
קבר הרש"ש בהר הזיתים

אל ארצנו ודרכו רגליו על
רחובות עירנו ,כדי שיהיו
ואומרים :כאשר היה
לומד בזוהר פרשת בלק היה רבנו לומד הזוהר מניחים אותו עטרה בראש ,ואשרי עין ראתהו,
בהתלהבות ובקול רם ,וכשהגיע לתיבות “כה זכותו יגן עלינו אמן!”

