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שערים
ערש"ק פרשת שמות  -כד' טבת תשפ"א

אגודת שערי דעה בנשיאות הרה"ג מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית

שערי הפרשה

מו"ר הרב אלחנן דיעי שליט"א

מה
בשער

ראש מוסדות אגודת שערי דעה ורב בשכונת ס .דניה חיפה

עיסקה בתשעה חודשים
כבר בישיבת הממלכה הראשונה הצהיר המלך פרעה השני
על כניסתם לתוקף של מספר חוקים נחוצים מאד להמשך קיומה
של הממלכה.
כפי שידוע לכם ,הטעים ,רק עתה אנו יוצאים משנות הרעב
הקשות שניחתו על מצרים .אין חולק כי לפרעה ,קודמי בתפקיד,
ומשנהו יוסף ,חלק גדול בהמשך השלטון ,בזכות ההיערכות
המוקדמת לשנות הרעב .עם זאת ,כחלק מהיערכות הממלכה
לקראת צרות שלא יבואו ,אני רוצה להטיל עתה על עבדינו
הנאמנים חוק ראשון .על פי חוק זה ,תיאסר ילודה מופרזת :מעתה
על כל אב ואם להזהר מלהביא ילדים לעולם ,ומובן מאליו כי
הממלכה לא תוכל לתמוך בכך" .כמה הסעד כבר יכול לתת?" שאל
פרעה בקול רטורי" ,כמה ילדים יכנסו לפחון קטן עם כניסה
ושני חדרים?" תהה המלך .ושרי הממלכה הריעו בניד
ראש וכפים קפוצות.
ברחוב כולו מיהרו לציית לחוק המלוכה
הזה ,המצרים מיעטו להביא ילדים .אולם שם
בארץ גושן ,עקומת הדמוגרפיה הלכה בכיוון
הפוך ,הילודה של משפחת יוסף שבאו הנה
כגרים לחיות במחיצת אלילי מצרים הלכה
והתרבתה.
בתחילה ,ניסו המצרים לדבר על לב התושבים
החדשים ,להסביר להם שכבר אין יוסף ,ויש ממלכה .וכי
אסור חלילה להעמיד את מצרים פעם נוספת בפני טרגדיה שכזו.
אולם ,נראה כי הדברים נפלו על אוזניים ערלות .תתחשבו ,טענו
המצרים .תעצרו ,שאגו הכלכלנים .אך דבר לא הועיל.
משלא נותרה ברירה ,התאספו בחוגי השלטון לטפל בשאלה
הבוערת ,האחת והיחידה :כיצד ניתן יהיה לצמצם את הילודה
הישראלית? יועצים והוגי דעות ,פסיכולוגים ומטי דעת קהל ,ישבו
בשלחן עגול ושרטטו דרכים לצמצום הילודה הישראלית ,נקודת
המוצא הייתה כי יש לפעול בכל מחיר למנוע ריבוי בלתי מושכל
של אוכלוסיה ובפרט אוכלוסיה זרה.
אפס ,דבר לא הועיל .המלך זימן אל ארמונו את מנהלי בתי
החולים וחדרי היולדות וביקש לשתף פעולה בדילול האוכלוסיה.
הוא איים מחד והציע פיתויים מאידך ,אך למרבה הפלא במבחן
התוצאה הדבר לא עזר .מבחינת רישום בבתי החולים ובחדרי
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הלידה ,ירד הרישום ,אך יודעי דבר ידעו ללחוש באוזנו של המלך
כי הכל אינו אלא למראית עין ,בתי החולים היהודים אינם רושמים
כל ילד שנולד.
לבסוף ,הכריז המלך מלחמה גלויה בילודה הישראלית .ועדיין
בני ישראל ,בדבקות בלתי מוסברת ,הוסיפו וילדו ילדים ללא
התחשבות .קלגסים מצרים הטיחו את הילדים באדמה ,התיזו את
דמם על הקרקע ,לעיני הוריהם הכאובים ,אך דבר לא הועיל.
העם היהודי ידע היטב כי יהיה אשר יהיה ,אסור לו באופן
מוחלט להרפות מריבוי הילודה .המסר אותו העבירו ממשפחה
למשפחה ,למען דעת כל הדורות הבאים ,היה חד וברור .לא אנו
הנותנים נשמה .וכל עוד ובורא עולם מוסיף ונותן חיים בטיפות
זרע ,אסור לנו להתערב ביצירה האלוקית .המלומדים
המצרים כתבו מאמרים ,הפסיכולוגים הוזעקו לדבר
על אפסותם של היהודים המולידים ילדים לשוא,
ללא יכולת לגדל אותם ,איזו תרבות קלוקלת
היא להוליד ילדים בלי אחריות? שאלו וקנטרו,
ונותרו מול גדוד חדש של יהודים חדשים
שהגיחו לעולמם בזה הרגע.
הכל הם ידעו .רק לא כמה חשוב לעם
היהודי ,כל ילד ,כל ילד .הם לא ידעו כמה חשוב
לבורא שלא יבעטו במתנות החיים ,שהוא מעניק
להורים .שלא יבעטו בשותפות הרת הגורל ,שהוא מציע
לזוג הורים פשוטים.
כן ,טקס חלוקת המדליות האלוקית נערך אז ,באותה שעה
ובאותם ימים .במסגרתו ,העניק הבורא לכל מי שנתן יד לריבוי
הילדים ,בתי כהונה ובתי מלכות .הבטחות שהיו והתקיימו ,של
עושר תקוה והצלחה .כי ילדים זה לא רק שמחה .ילדים זה הכל!
אושר וכח ,כסף וכיף .ילדים זה זכות הקיום של ההורים ,אושר
החיים ,של הסבים והסבתות .ילדים למכביר ,זה לב התרבות
היהודית! ילדים .לא רק שנים גם לא חמשה .לא די בתריסר או ח"י
ועשרים ,לאמיתו של דבר ,המספר לגמרי לא משנה .כמה שהוא
נותן ,לוקחים.
בינינו ,אף אחד לא היה אומר לא לביל גייטס אם הוא מבקש
רק טיפת מים ,ותשעה ירחי עבודה .ובתמורה ,מעניק שותפות
נושאת רווחים ,למשך מאת שנים ,במיטב עסקיו הפורחים.
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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בשערי ההלכה
מו"ר הגאון הגדול
הרב מרדכי דיעי שליט"א
פועל שכיר (מלצר) שהזיק בלי כוונה ,האם
חייב לשלם על הנזק ,או פטור?

שער השמים

חכם יוסף משאש

שבת שמות
מברכין החודש
המולד יהיה ביום רביעי
בשעה  5:35ו 3 -חלקים
א' דראש חודש שבט ביום
חמישי

פסוקו של שבוע:

בפשע ארץ רבים שריה
זהו פורענות לארץ בהיות קציניה
רבים ורודפים אחרי בצעם

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
לבנון ברזני בן לטיפה ז"ל
כ״ח בתשרי התשפ״א
נא לא לקרוא בעלון
בשעת התפילה וקריאת התורה

דבר הרב

בשערי אורה

השבת אנו פותחים את ספר שמות,
השני בחומשי התורה.
המשפחה העברית שהיתה סמל להצלחה
ואמונה ,מוצאת את עצמה בגיא צלמות,
אויביה ניצבים מכל עבר ,בוגדים,
מנוכרים .הכח האלוהי שהיה לצידם,
בעיתות משוש ומצוק ,כמו נעלם .בני
האצולה העברים הופכים להיות עבדים,
מושפלים עשרות שנים.
הפרק הזה הוא השיעור החשוב בדרך
למעלה .פרק שהופך להיות נקודת
החוסן העתידית.
בהמשך יבוא משה .גם הוא ,כבד פה,
קשיש ,מנותק מעט מסבלות אחיו ,אך
מצויד בשליחות אלוקית ניצב לבדו מול
מלך מצרים .הוא יעמוד מול יאוש יהודי
וגאוה מצרית.לפתע השמים והארץ על
שלל אגפיהם ,כורעים ברך ,הנוזל היה
לדם ,בעלי החיים איבדו רסן ,הצומח
אבד אט אט ,ומלכות מצרים האימתנית
נמוגה כלא היתה .מכאן תצא בשורת
החירות ,עם קו מנחה תמרור נוקב
מסר לדורות; לא קשרים ולא כישורים
מועילים ,רק יד האלוקים ,זכר מיציאת
מצרים.

פרשה בקצרה
שיעבוד ישראל במצרים וראשית הגאולה
בידי משה .ראשון  -ראשית המלחמה בין
מצרים לישראל .שני  -שכר המיילדות
גזירת פרעה ולידת משה וגידולו ביד בתיה
בת פרעה שלישי  -הכאת המצרי בידי משה
ומנוסתו למדין ,לבית יתרו ובנותיו ,רצון
הבורא בגאולת עמו .רביעי  -התגלות ה'
למשה בסנה חמישי  -ציווי משה לאמר
לישראל והאותות והמופתים .שישי  -ביאת
משה למצרים .שביעי  -כשלון שליחות משה
הראשונה והרעת פרעה לישראל בקושי
השיעבוד .הפטרה :ס .דברי ירמיהו (ירמיה
א')  -א .הבאים ישרש (ישעיה כ"ז)  -תימנים
ובבלים :בן אדם הודע (יחזקאל ט"ז א')
מה בין הפרשה להפטרה :לספרדים :ראשית
שליחת ירמיהו להנבא ,כראשית שליחות
משה .לאשכנזים :הנבואה על יציאת מצרים
כנבואה העתידה לבוא

ביאורים על הפרשה מתורת חכמינו הקדמונים
רבי יצחק עראמה

(עקידת יצחק שער ל"ד)

והוא ישפוט עניי עם כי באמת מי שהוא זהיר
ואולם מה שאמרנו שנמצאו בו במשה אדוננו,
המוריד שכינתו ית' לארץ .השלמות הטבעיות אשר
במשפט ה' יעשה משפטו ודינו .אמר דוד (תהילים
היה עליהם ראוי ,להיותו רועה ושליח נאמן אל
קי״ט:קכ״א) עשיתי משפט וצדק בל תניחני
המעשה הגדול ההוא הוא מבואר מאד לפי השכל.
לעושקי .וכו' תחת אשר יחוס על דל ואביון במעלה
וכו' וכן הוא הענין באיזה שליח שישתלח לאיזה
השנית שאמר עליה יושיע לבני אביון כי המעולה
מצד
שליחות כל עוד שתהי' לו תשוקה וחפץ טבעי
אשר יקרה בעיניו נפשות אביוני עמו ראוי שתתיקר
עצמו אל כונת המשלח ואל הגעת
נפשו מאד בעיני הגדולים וינשאוהו
תכליתו יהי' ענין השליחות ההוא
במתנות ותשורות וירוממוהו מעל
יותר נאות אליו וכל מה שתתחזק
ראש .וגם שישתחוו לו כל מלכים וכו'.
ביותר זאת התשוקה יתחזק יותר כח
כנגד מה שיגאל נפשם מתוך ומחמס
האותות להיותו הוא השליח המיוחד
במעלתו השלישית שנאמר בו וידכא
לזה מכל זולתו .צא ולמד מגדעון בן
עושק כי כן ראוי להשתחוות לו
יואש כאשר בא אליו מלאך י"י ויאמר
כל מלכים ולהכנע לפני זה האיש
לו י"י עמך גבור החיל (שופטים
המעולה גדול לבב ואמיץ כח להכניע
ולמה
ו') הנה השיבו ויש י"י אתנו
זדים ולאבד עושי רשעה:
מצאתנו כל זאת ואיה כל נפלאותיו
הנה שנתחברו הג' מעלות האלו
וכו' ועתה נטשנו י"י ויתננו ביד מדין.
היקרות ושכרן בצדן באלו הז'
נתבאר כי הענין ההוא אשר עליו
פסוקים על נכון ומתוכן נכיר כוונת
נראה אליו המלאך ההוא והוא לתת
הכתוב בספור הזה אשר אנחנו
ישועת י"י בעמו מיד המדינים היה
מכוונין לבא אל ביאורו במה שסדר
ג"כ חקוק בלבו מאד עד שהסיח
יצחק
עקידת
הספר
של
שניה
מהדורה
אלו המעלות עצמן במשה אדוננו
דעתו מדרוש התועלת הפרטי אל
בזו אחר זו .הראשונה :במה שיצא ביום הראשון
עצמו מהצלת תבואותיו מפני מדין אשר היה עוסק
אל אחיו וירא בסבלותם וירא והנה איש מצרי
בהם ופנה לבו לקנאת הצער הכללי והצלתם אם
מכה איש עברי מאחיו :ויך את המצרי וכו' .הרי
למענם ואם למען כבוד שמו הגדול .מה נאמר
וידכא עושק כי קנא בחמס הנעשה ולא יכלה נפשו
אחריו (שופטים ו') ויפן אליו י"י ויאמר לך בכחך
לסבול :והנה ביום השני כשאמר לרשע למה תכה
זה והושעת את ישראל מיד מדין ,ראה שלחתיך.
רעך הרי ישפוט עניי עם כי הבט אל עמל לא יוכל
אמר שילך בכחו זה הנודע מפעילותיו כי ודאי
ורצה לתת רסן המשפט על פני הרשע המרים יד
הוא האמצעי הראוי והנאות להושיע את ישראל
על חבירו .ולזה מ"ש ליה מי שמך לאיש שר ושופט
מיד מדין והוא אומרו ראה שלחתיך כלומר זכית
עלינו :והנה במה שנאמר ויבאו הרועים ויגרשום
בשליחותך והלך והצליח .וכו' ולזה בקש השם איש
ויקם משה ויושיען נתבאר ענין יושיע לבני אביון:
כלבבו אשר היה שלם עמו בכל לבבו ובכל נפשו
והיה ספור אלו הענינים הנכבדים אשר באו לידו
בכל מה שיעש' בעבודתו וכו'
להודיע לבעלי הלב כי מצא האלוקים איש כלבבו
והנה במלך המשיח זכר המשורר שלש מעלות
לעשות את המעשים האלה עצמם על יד ההשגחה
אלוקיות ואמר שבעבורם זכה שימנה לפקיד ונגיד
האלוקית אם לעשות משפטים במצרים הרודים
ומצוה על פרנסת העולם באותו שיעור מהגדולה
בעמו ובנחלתו בפרך והמכים אותם בכל מכה ואם
והכבוד אשר ידובר בו .אמר ישפוט עניי עם יושיע
להושיע עם עני ואביון משופטי נפשו :ואם לתת
לבני אביון וידכא עושק (תהלים ע"ב) אשר לפיהן
להם תורה ומצות בה יתנהגו על היושר האלוקי בכל
אמר להלן שזכה בשלש מעלות כנגדן והם מה
עניניהם ומי כמוהו ראוי לכל המעשים האלה זולתו.
שאמר לפניו יכרעו ציים וכו' .מלכי תרשיש ואיים
והוא מה שא"ל הש"י (שמות ג׳:ז׳) ראה ראיתי את
וכו' וישתחוו לו כל מלכים וכו'.
עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני
ביאר שם היחס אשר לכל אחת מההצלחות
נגשיו כי ידעתי את מכאוביו .ועתה לך ואשלחך
האלה עם אלו המדות המעולות אחת לאחת בג'
אל פרעה והוצא את עמי וכו' .דוגמת מה שנאמר
פסוקים רצופים להם .כי יציל אביון משוע כו' יחוס
בגדעון לך בכחך זה והושעת את ישראל מיד מדין
על דל ואביון וכו' מתוך ומחמס וכו' .ירצה יאות
ראה שלחתיך כי מהפעולות הנזכרות יודע כחו
שיכרעו לפניו ציי' ויפלו אויביו תחת רגליו יען כי
הציל אביון משוע במדתו המעלה הראשונה שזכר
הגדול בענין השליחות הגדול ההוא מאין כמוהו.

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

פועל שכיר (מלצר) שהזיק
בלי כוונה ,האם חייב לשלם
על הנזק ,או פטור?

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

חכם יוסף משאש זצוק"ל
נלקח לבית עולמו  -ב' בשבט תשל"ד

ואלה תולדות
חכם יוסף משאש נולד בשנת תרנ"ב לאמו
שמחה ולאביו חכם חיים משאש ,בעיר
מכנאס שבמרוקו .בנעוריו למד בישיבת 'עץ
חיים' בעיר מקנס בראשותו של חכם חיים
בירדוגו.
בשנת תרס"ח נשא לאישה את מרת שמחה
הכהן .בשנת תרפ"ב לאחר  14שנים ,בהן
לא זכו בילדים ,נשא עליה את מרת רחל
לכרייף.
בשנת תרפ"ד ,בהיותו בגיל  ,31נבחר לכהן
כרבה הראשי של העיר תלמסאן שבאלג'יר.
בשנת תש"א לאחר פטירת חכם משה
טולידאנו ,חזר לעיר מכנאס לשמש בה
כדיין .עם חזרתו ,חכם יוסף משאש זכה
לשאת חן בעיני מלך מרוקו ,וקיבל ממנו
אות כבוד .קשריו אלו הועילו לו לצורך
פעילות לטובת היהודים.
חכם יוסף משאש היה צייר בחסד ,ושערי

אל שער השמים
שלום בית באלף לירות
ספר מר מרק אלקובי :לבד מפסיקת
הלכות ופסקי דין ,ראה עצמו רבנו ,כחלק
מתפקידו כדיין ,כאחראי גם על השכנת
שלום בין בני זוג ,והסיפור הבא
ימחיש עד כמה עניין זה היה
חשוב בעיניו.
פעם אחת הגיע אל רבנו
יהודי כשהוא מתלונן
על אשתו שגנבה ממנו
כסף ,ועתה הוא רוצה
לגרשה .רבנו שאלו" :מה
הסכום שגנבה ממן אשתך"?
ענה לו האיש" :אלף לירות"!
(סכום מכובד מאוד באותה תקופה).
רבנו שמח שמחה גדולה ,חייך חיוך רחב,
וביקש מהנ"ל להביא את אשתו ,כדי
שיוכל לחגוג עמם .הלה חשב לרגע שאולי
רבנו לא מרגיש טוב ,הרי הוא בא להתגרש

ספריו מעוטרים בציוריו .לשונו כעט סופר
מהיר ,ובין חיבוריו פזורים שירים רבים,
שנכתבו על ידו בחרוזים ובשפה מליצית
ונאה.
בשנת תשכ"ד בהיותו למעלה מגיל 70
עלה לארץ ישראל
והתיישב בעיר חיפה.
בתחילה סירב לכהן
כרב בחיפה ,למרות
מעמדו הרם במרוקו;
אך לחץ של ראש העיר
וההסכמה שהוא ייבחר
ללא התנגדות ,הובילו
להסכמתו והוא מונה
לתפקידו בשנת תשכ"ח
והחזיק בו עד לפטירתו.
בשנת תשכ"ח נבחר
לכהן כרבה הספרדי
של העיר חיפה.המשיך
בדרכו לגמול חסדים עם הבריות  -הרבה
לבקר בבתי חולים ,והיה למשענת לפצועי

ורבנו מבקש לחגוג איתו ועם אשתו ,אבל
בשל כבוד התורה ציית לדברי הרב.
בפגישת רבנו עם בני הזוג ,אכלו ושתו
לשובע נפשם ,ובתום הסעודה חייך רבנו
והוציא מכיסו מעטפה כאשר בתוכה
אלף לירות בדיוק .שאלו האיש בתמיהה
לפשר הדבר ,וענהו רבנו שהוא
עבר זה ימים מספר על
יד ביתם ,ומצא סכום
זה מוטל על הארץ
ושמר אותו כדי להשיב
את האבדה לבעליה,
וכששמע את פנייתו
להתגרש ,הבין שנפלה פה
טעות ,ושבאמת אלף הלירות
שנגנבו בעצם רק אבדו ,ואין שום
סיבה להתגרש .האיש שמח שמחה גדולה
וביקש מחילה מאשתו ,וחזרו לביתם
כשנשכחה הבקשה מרבנו להתגרש.
מיותר לציין שאותן אלף הלירות לא היו
אלא מכיסו הפרטי של רבנו זלה"ה.

מלחמות ישראל .הורים שכולים מצאו
בו נחמה ועידוד .חכם יוסף משאש ,אף
התמיד בביקוריו בבתי הסוהר והיה מעורר
בלב האסירים חרטה על מעשיהם .היה בן
דודו של אביו של הרב
שלום משאש ,רבה של
ירושלים.
מורשתו
רבים מספריו יצאו
לאור על ידי בנו הרב
אליהו משאש ,בשיתוף
עם מכון "אוצרות
המגרב  -קרן חכמי
מרוקו".
על שמו רחובות בערים
חיפה ואשדוד
חכם יוסף משאש נלקח
לבית עולמו ביום ב'
בשבט תשל"ד ,ומנוחתו כבוד בבית העלמין
בחיפה.

הרב יוסף משאש חיבר  48ספרים.
ביניהם :שו"ת מים חיים ,שני חלקים.
אוצר המכתבים  -מכתבים שכתב הרב
יוסף משאש ,אותם הוא איגד לספר .הספר
יצא לאור בחיפה ,בין השנים :תשכ"ח -
תשל"ה ,בשלושה חלקים; בחלק הראשון
עד מכתב תק ,בשני עד אלף שח ,ובשלישי
עד אלף תתקמו.
נר מצווה  -הספר מחולק לשמונה חלקים.
זבח תודה
ויזכור יוסף
גרש ירחים
בגדי ישע
נחלת אבות ,על פרקי אבות.
הגדה של פסח ,הכוללת ציורים של הרב
יוסף משאש.
הוד יוסף חי ,לקט פסקיו בארבעה חלקי
השולחן ערוך.

