פרשת בא

קול ברמה
שבת פרשת בא
עורכים //יהונתן משה
אחיאל ,מאור דוד רביבו,
אוריה קליין ,אורי קרוק
צילומים //אלעד לוי ,מאור
דוד רביבו
טורים //הרב טוביה שלמה
בר-אילן ,עמנואל ליפשיץ,
אלמוג טרבלסי ,ידידיה קיין,
מאור דוד רביבו ,אסף
שילוח ,שי כהן-פור ,אורי
פרקש ,תומר בננסון ,איתי
שולדנפריי ,דביר בן-ישר
תמונת שער :נחלי מקורות המאגר .תמונת שער פנים :נרקיסים בגולן

קול ברמה ,או בשמו האמיתי הדפק"ש,
הוא דף הקשר של ישיבת הגולן .העלון
מחבר בין תלמידי הישיבה בהווה ,ובין
בוגרינו אשר למדו כאן בעבר .בין חובשי
בית המדרש ,ובין חיילנו המשרתים בכל
מקום שהם .העלון נשלח בתפוצה למייל
הבוגרים ,מודפס בישיבה ,ונשלח לכל
חייל בבסיסו .נגיד תודה לכל העוזרים
במלאכה ,לכל הכותבים ,הצלמים
והמהדקים .עבודה קשה וחשיבה רבה
הושקעו בגיליון זה.

צרו איתנו קשר
ישיבת הגולן
חספין ד .נ רמת הגולן
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עבודת ה' משפחתית
הרב טוב י ה שלמה בר  -אילן

יכם ִמי וָ ִמי
אמר ֲא ֵל ֶהם ְלכּו ִע ְבדּו ֶאת ה' א-ל ֹ ֵה ֶ
ּיּושב ֶאת מ ֹ ֶשה וְ ֶאת ַא ֲהרֹן ֶאל ַפ ְרעֹה וַ ֹּי ֶ
וַ ַ
ּוב ְב ֹ
ּוב ְב ָק ֵרנּו ֵנ ֵל ְך
אננּו ִ
נו ֵתנּו ְבצ ֹ ֵ
ּוב ְז ֵק ֵנינּו ֵנ ֵל ְך ְב ָב ֵנינּו ִ
אמר מ ֹ ֶשה ִב ְנ ָע ֵרינּו ִ
ַהה ֹ ְל ִכים :וַ ֹּי ֶ
אמר ֲא ֵל ֶהם יְ ִהי ֵכן ה' ִע ָמ ֶכם ַכ ֲא ֶשר ֲא ַש ַלח ֶא ְת ֶכם וְ ֶאת ַט ְפ ֶכם ְראּו ִכי
ִכי ַחג ה' ָלנּו :וַ ֹּי ֶ
יכם :לֹא ֵכן ְלכּו ָנא ַה ְג ָב ִרים וְ ִע ְבדּו ֶאת ה' ִכי אֹ ָתה ַא ֶתם ְמ ַב ְק ִשים וַ יְ ָג ֶרש
ָר ָעה ֶנ ֶגד ְפ ֵנ ֶ
אֹ ָתם ֵמ ֵאת ְפ ֵני ַפ ְרעֹה( :שמות י ,ח –יא)

פרעה תופס את עבודת האל כמנותקת מהחיים,
מן 'משימה צבאית' .למשימה זו לא שולחים את
התינוקות ,וגם אין סיבה לשלוח את הנשים.
הגברים הם אלו שמיועדים למשימה ,היא
מתבצעת בריחוק מהבית ולאחר סיום המשימה
הם חוזרים למשפחתם ולאורח חייהם הרגיל.

אמנם ,מתוך החיים וכחלק מהן ,ישנה חלוקת
תפקידים ,כפי שמצינו ביחס ל'מצוות עשה שהזמן
גרמא' ,ואף ביחס לעליה לבית המקדש (דוגמא
לדבר בשמואל א ,א ,כא-כב) .אולם חלוקה זו
היא על גבי השותפות הבסיסית בעבודת ה' של
כל חלקי האומה.

האמת הינה הפוכה לחלוטין .עבודת ה' צומחת
מתוך החיים עצמם .כשיצאו ממצרים ,הגברים
והנשים אמרו שירה על הים ובמעמד הר סיני
נתנה התורה לנשים ולגברים 'כה תאמר לבית
יעקב ותגיד לבית ישראל' .אף הילדים שותפים
לחויה המשפחתית ,וכפי שכל שנה אנו חוגגים
את ליל הסדר" :וְ ִה ַּג ְד ָּת ְל ִבנְ ָּך ַּב ֹּיום ַּההּוא ֵלאמֹר
אתי ִמ ִמ ְצ ָּריִ ם( :שמות יג
ַּב ֲעבּור זֶ ה ָּע ָּשה ה' ִלי ְב ֵצ ִ
ח).

מול רוחות רעות התוקפות ללא הרף את מוסד
המשפחה ,נשנן לעצמנו 'בנערינו ובזקננו נלך,
בבנינו ובבנותנו' .נתחזק בהקמת משפחות
איתנות אשר מרכז חייהם הוא עבודת ה' ועל ידי
כך נזכה לצאת בע"ה מכל המיצרים.

סיכום סוגיה
עמנואל ליפשיץ

סוגי י ת רבנן לא צריכי נטירותא
הגמרא במסכת בבא בתרא דנה בחיוב של האדם
הפרטי לתרום לתפקוד העיר .מתוך כך הגמרא
יוצאת לדון בתלמידי חכמים ,ובגדרים המיוחדים שיש
להם בתשלום לחובות העיר ,ולתרומה לתפקודה
השותף .הגמרא מביאה פסוקים וראיות שונות מדוע
קיים פטור על חלק מהמיסים ,ועל חלקם החכמים
מחוייבים לשלם ככל האדם.
מהלך הגמרא:
הגמרא במסכת בבא בתרא (ז ,ב -ח ,א) דנה בסוגיה.
בתחילה מסופר על רבי יהודה הנשיא ,שהטיל על
חכמים לשלם על השורא -על בניית החומות של
העיר (רש"י שם) מס המיועד להגנה ,כמו כל שאר
בני העיר .בתגובה למעשה ,ריש לקיש מסביר
שהפעולה היתה מוטעית .מאחר ש"רבנן לא צריכי
נטירותא".
הסברו של ריש לקיש מבוסס על הפסוק "אספרם
מחול ירבון" (תהילים קלט ,יח) .מעשיהם של
הצדיקים מגנים עליהם ומספקים להם הגנה ,כמו
שהחול "מגן" על הים .רבי יוחנן מסביר אחרת ,ע"י
הפסוק "אני חומה ושדי כמגדלות" (שיר השירים ח,
י)" .חומה" -זו תורה" .שדי כמגדלות" -אלו תלמידי
חכמים שאינם זקוקים לחומה להגנה.
הגמרא ממשיכה ומספרת לנו סיפור נוסף על רב
נחמן בר רב חסדא אשר הטיל מס גולגולת שמגיע
אל קופת המלך על תלמידי החכמים .כתגובה
למעשה של רב נחמן בר רב חסדא ,רב נחמן בר
יצחק אמר לו שהוא עבר על מעשה אשר מקור
האיסור שלו הוא מהתורה ,מהנביאים ומהכתובים,
ומסמיך את החיוב על הפסוקים.
הגמרא מספרת על רב יהודה שדרש שכולם חייבים
להשתתף בהוצאות של כריא פתיא ,אפילו תלמידי
חכמים.

המס המדובר הוא מס לצורכי העיר ,שגם תלמידי
חכמים צריכים להשתתף בו .הגמרא מסתייגת,
ומסבירה שמדובר רק בתשלום שבני העיר מחוייבים
לשלם ,אך כאשר מדובר ביציאה לעבודה פיזית,
תלמידי החכמים פטורים.
הגמרא מספרת שני סיפורים בנוגע למאורעות קשים
שהתרחשו ,ומסקנת הגמרא היא "ראיתם שאין
פורענות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ".
מהות פטור התשלום:
יש כמה סוגי מיסים :מס לצורכי העיר שתלמידי
חכמים חייבים בתשלום כמו כל אנשי העיר ,מיסים
לצורכי הביטחון של העיר ,ומיסים אשר מיועדים
לקופתו של המלך ,תלמידי חכמים פטורים.
הרמב"ן מסביר את כל הסוגיה בקו כללי אחד.
שכאשר המלך מטיל מס כללי על אנשי העיר ,החכם
פטור למשלם את חלקו במס המדובר .ההסבר
לפטור הוא שהתלמיד חכם יכול לטעון שהמס נובע
מעמי הארצות ,והוא אינו קשור כלל אל המס .הסבר
זה נלקח מסוף הגמרא שלנו ,שפורענות באה לעולם
בגלל עמי ארצות .לעומת זאת ,מס המוטל על כל
אדם ואדם באופן אישי לקופתו של המלך ,תלמידי
החכמים יצטרכו לשלם ,כי עמי הארצות אינם המניע
שגרם למס .כך גם מיסים שמיועדים לצורכי העיר.
בהמשך לקו זה של עונש על התנהגות רעה של עמי
הארצות ,1ניתן להסביר שהסיבה שתלמידי חכמים
פטורים מתשלום על הגנה נובעת מעיקרון זה,
שהרעה העתידה מגיעה מצד עמי הארצות ולא מצד
תלמידים החכמים.
הרמב"ם מביא את ההלכות בנוגע לתשלומו של
תלמיד חכם בהלכות שכנים (פרק ו ,הלכה ה):

 1הרמב"ן באופן שיטתי דבק בעיקרון סיבה ותוצאה בנוגע
לעונשים ושכר .עונש ינתן בגלל התנהגות רעה של האדם,
לעומת שכר שיגיע בעקבות קיום מצוות ועשיית טוב.

כל הדברים שצריכין לשמירת העיר -לוקחין
מכל אנשי העיר ,ואפילו מן היתומים .חוץ
מתלמידי חכמים ,לפי שאין תלמידי החכמים
צריכין שמירה -התורה שומרתן .אבל לתיקון
הדרכים והרחובות ,אפילן מן החכמים.
בנוסף ,הלכות אלו מובאות בהלכות תלמוד תורה
(פרק ו' הלכה י') ,בהקשר שחובה על האדם לכבד
תלמידי חכמים:2
ואין גובין מהן לבניין החומות ותיקון השערים
ושכר השומרים וכיוצא בהן ,ולא לתשורת
(כלומר קופת) המלך .ואין מחייבין אותן ליתן
המס ,בין מס שהוא קצוב על בני העיר ,בין מס
שהוא קצוב על כל איש ואיש.
החזון איש (ב"ב סימן ה' ס"ק יח) מסביר את הסיבה
שהרמב"ם כתב הלכות אלו בשני מקומות :א.התורה
פוטרת אותם ,בגלל שהם אינם עובדים אלא עוסקים
בתורה ,עקב כך אנו חולקים להם כבוד ומספקים
להם פטור ממסים .ב.התורה מגינה עליהם ולכן הם
אינם זקוקים טכנית לשמירה.
הסיבה שבגללה הרמב"ם כתב בהלכות תלמוד תורה
היא כבוד התורה שפוטר אותם .את המיסים
שתלמידי החכמים חייבים לשלם ,הוא כותב בהלכות
שכנים .שם המניע לפטור נובע מסיבה טכנית.
מי נכלל תחת גדר הפטור?
קיימות שתי גישות שונות בנוגע למי הוא אותו תלמיד
חכם -לדעתו של המאירי ,עיסוקו היחיד של החכם
צריך להיות התורה ,ללא עבודה נוספת .דעתו של
המאירי תואמת את הגישה שלו בנוגע לניצול המעמד
של תלמיד חכם ,ושאין לו רשות להשתמש בתוארו
על מנת להשיג הטבות .מסתבר מאוד שהמאירי
ירחיק את ההיתר לקבל הטבות ,וייחד אותו רק למי
שבאמת מגיע לו ,לכן הגיוני לצמצם את ההטבות
אל המינימום האפשרי.
הרמב"ן ,הריטב"א והיד רמ"ה סוברים שהפטור
פירושו מגיע למי שעיקר עיסוקו הוא לימוד התורה.
הוא יכול לעבוד ,אך לא להרוויח יותר מכדי צורכו
שנחוץ לו לתפקודו.
 2המאירי מאיר שלמרות שתלמידי חכמים זוכים לפטור נקודתי
ממס ,אין להם רשות להשתמש בכבודם לכל מטרה ,אלא
שימנעו כמה שיותר מלהשתמש בכבוד התורה לטובתם
האישית .לדוגמה אין להם רשות להתפרנס כלל מתלמוד תורה,
ועדיף שיתפרנסו מהצדקה.

נוסף:
הסבר
מציע
פישר
שלמה
ר'
הרמ"א (הלכות כבוד תלמיד חכם סימן רמג סעיף ב)
כותב:
ואין חילוק בין שהוא תופס ישיבה או לא ,רק
שהוא מוחזק לתלמיד חכם בדורו ,שיודע
לישא וליתן בתורה ,ומבין מדעתו ברוב
מקומות התלמוד ופרושיו ,ובפסקי הגאונים.
גדר הפטור הוא לא האם אותו תלמיד חכם הוא ראש
ישיבה או לא ,אלא האם הוא מוחזק כתלמיד חכם,
שיודע לדון בדברי תורה.
ר' שלמה פישר בספרו "דרשות בית ישי" ,דן בגדרי
תלמיד חכם .לשיטתו ,ברור שגם מי שעוסק בהגדות
ולימודי אמונה מוגדר כתלמיד חכם ,שהרי כתבו
החוקרים שגדול העוסק באגדה וספרי יראה
מהעוסק בהלכה .וכן הגמרא בסוכה (דף כח ,א)
מציינת שמעשה מרכבה מוגדר כדבר גדול ,לעומת
הוויות אביי ורבא .לכן ,חייבים להסביר שעניין גדר
תלמיד חכם המדובר ,הוא בגדרי פטור ממס .ושרק
תלמיד חכם הבקיא בהלכות ,הוא המועיל לציבור,
ותורם לצורכו ,לכן מגיע לו פטור ממס .יכול להיות
שתלמיד חכם עוסק באגדה ,והוא ברמה גבוהה יותר
מהעוסק בהלכה ,אך אין תועלת קונקרטית לרבים
מאותו תלמיד חכם .ר' שלמה פישר מדייק זאת
מדברי הרמ"א ,המדבר על גדרי הבנה בהלכה ,ולא
לימודים כללים אחרים .הלימוד המעשי הוא המקנה
את ההטבות לתלמידי החכמים.

שאלה אחת .שתי תשובות

הסימפוזיון
"ואני אקשה את לב פרעה"...

(שמות ז ,ג)

מהפרשות שלנו עולה שאלה .הקב"ה אומר בפירוש שיכביד
את לב פרעה .איך נתון זה מתיישב עם אמונת הבחירה
החופשית שלנו?

יש אומרים שהייתה לו בהתחלה בחירה ובעונש נטלה ממנו (רמב"ם תשובה ו-ג) ויש אומרים-
למען עמ"י הכביד ולא כעונש (רש"י) ,ויש אומרים שרך כך פרעה יגיע להכרת ה' (ספורנו).
האברבנאל אומר שהשאלה פה היא בכלל לא הידיעה והבחירה אלא התשובה .והתשובה
ניתנה רק לישראל ,וניתנה לגויים רק כשזה למען ישראל ,כגון אנשי נינוה בספר יונה
(שלעתיד רצו בישראל).
התשובה היא חידוש ,היא חסד והיא לישראל כי הם קבלו התורה והיא ההוכחה שנתינת
התורה והמצוות היא אהבה ,הטבה ורחמים לישראל ולעולם.
וככלל השאלות מתחלקות לשתיים -יש שמטרתם היא התשובה ויש שמטרתם היא השאלה
בעצמה ,היא ההתעוררות ,היא החיסרון ,ולאחר ההכרה וההשלמה בו אם נזכה אז נבין
שהתשובה לשאלה זו איננה שכלית אלא נבואית" -שהלב יכול להשיג מה שהמוח אינו יכול"
(זוהר) .וזה יבוא רק אם נשאל ונצטרך ונתעורר בדברים אלו בידיעת ה' בטהרת הלב .ומתוך
שזכינו גם נזכה.
(וספר מורה נבוכים נקרא גם ספר הנבואה בגלל הדבר הזה כי ההתעסקות בדברים אלו
מתוך טהרת הלב ומתוך הכרה והשלמה מביאה לנבואה קדושה).

לדעתי אפשר להסביר את התשובה לשאלה כך ,לפרעה היה בהתחלה בחירה חופשית אך
הוא בחר לאבד אותה .יתרה מזאת ,לכולנו זה עלול לקרות.
הרב בעין איה כותב על הנטייה הטבעית של הגוף שתפקידה לשמר אותנו מכל חולי.
הרב מביא דוגמה :המטרה של שיעול היא להוציא את כל הרע שיש בגוף .אבל אם אדם הזניח
את עצמו ומנע מעצמו את נטיית השיעול או הכריח את עצמו לפגוע לעצמו בגוף אז גם
הנטייה הטבעית של הגוף לא תוציא אותו מהמצב הזה.
אותו דבר גם בנפש ,הנטייה הטבעית של הנפש היא נטייה תקינה .לא ליפול לרע ,להיות עדין,
לא לחטוא בכל מיני דברים .אבל אם אדם בוחר להתעלם מהנטייה הטבעית שלו ,לאט לאט
הרעה מעכירה את נפשו וככל שהזמן עובר הוא נכנס לתוך זה ויהיה לו קשה יותר לצאת.
וממילא אם לא היה נכנס ,יכול היה בקלות להישמר מהרעה שכבר השתרשה בליבו.
"אם יקשה לבבו וילך מנגד לטבעו הפנימי ,ואל ההזהרה הסידורית בפנימיותו לא יטה אוזן ,אז
תגדל הרעה ,עד שיהי' נצרך לאמצעיים גדולים וקשים להנצל ולהעזר מהרעה שכבר
השתרשה בקרבו ,תחת אשר בשומו אל לב בעוד היתה זאת הרעה בראשית צמיחתה ,הי' יכול
על נקלה להשמר ממנה"( .עין איה שבת א לח)
וזה מה שקרה לפרעה ,פרעה בהתחלה הכביד בעצמו את ליבו ,הוא אמר שלא ישחרר את עם
ישראל למרות שכבר חטף כמה מכות כך שלבסוף ההחלטה הייתה כבר לא שלו כי הוא
התמכר לבחור ברע .זה כמו שבן אדם שמעשן סיגריה ,פעם ראשונה -שנייה יש לו בחירה,
אחרי כמה פעמים זה כבר לא בחירה ,זה הרגל .וכן שאר ההתמכרויות ,פלאפון ,אלכוהול,
בהתחלה אני בוחר ,אחרי כמה זמן אני כבר לא בוחר ומשהו אחר בוחר בשבילי.
לסיום אני חושב שאפשר לקחת מהפרשה שאנחנו צריכים יותר ללמוד על עצמנו ,במה אנחנו
בוחרים ובמה אנחנו כבר בוחרים כמו רובוטים .שבע"ה נצליח להתגבר ולבחור שוב בטוב
ולבקש מה' שיחזק את ליבנו לחזור לעצמנו

חוזרים לישיבה!

ראיון עם תלמידי שיעור ד' החוזרים משירותם הצבאי

בסוף של שבוע שעבר קיבלתי טפיחה על השכם מיונתן משה אחיאל
(הראשון!) ,והוא מספר לי (ממש במילים אלו בערך) שהוא התמנה לעורך
הדפק"ש הראשי של ישיבת הגולן (זו הזדמנות נפלאה לאחל לו המון
בהצלחה :בהצלחה בהצלחה בהצלחה בהצלחה בהצלחה בהצלחה × מיליון
בערך וכו' )...ובתור בייניש מושלם אמרתי" :יאללה מיגו !" .יש לי עבודה
לדפק"ש הקרוב! אז יונתן משה אחיאל (הראשון) אומר לי שצריך לראיין את
כמה חבר'ה של שיעור ד' שחזרו לישיבה (שגם להם צריך לאחל המון בהצלחה
– כנ"ל).
אז יום אחד נפגשנו:
גא"י (גור אריה יהודה) ראובני -גר בחיספין – לשמחתו ולצערו (לא ברור למה לצערו ..נראלי
שכולנו נשמח אם היה יותר פשוט ומהיר להגיע הביתה מהישיבה ברגל מאשר ברכב)" .מי שרוצה
מוזמן לבוא תמיד ...בזמן משברים"( .גא"י ראובני ההקלטה נמצאת אצלי) .שירת בשריון בחטיבה ,7
גדוד  ,82פלוגה ג' ,יחידת גולן  -עוצמה ללא רחמים .משרת כרגע בישיבת הגולן – תורה ללא
רחמים.
יובל פריד  -בן ( 22הוא התעקש להגיד בן כמה הוא – אולי לשידוך??) גר בפתח תקווה .שירת
בגו גווו גולני (קשה לו לבטא את זה ,הלום קרב) גדוד  ,13פלוגה א' – מבצעית ,אריות הזעעעם עם
הדגש ב-ע' .משרת כרגע בישיבת הגולן במבצעית (שיעור) ד'.
ואני...
התוצאות:
איך היה בצה"ל?
יובל :היה מאוד כיף בצבא בגולני...
גא"י :בשריון היה יותר כיף!
(כן אבל חיל האוויר לוקח את שניכם בלי
מלח)

היו רגעים בצבא שאמרתם לעצמכם:
"וואלה באלי כבר לחזור לישיבה"?
גא"י :היו כמה מקרים כאלה .א' ,כל
ההכשרה היא מאוד קשה ,מנטלית ,לא
פיזית ,אבל היא קשה .תכלס קשה לחיות
חיים דתיים 'חופשיים' בצבא .מגבילים אותך
בכל מיני דברים בצבא ,אז ברור שבא לך
לחזור לחופש ,לתפילות נורמאלי ,שיש לך זמן

כמו שצריך ,ללמוד כשאתה רוצה ולא בין
לבין .אבל בכללי ,גם אחר כך כשהייתי רק
עם חילונים בעשרת החודשים האחרונים
שלי ,זה עוד יותר קשה .אתה שומע כל מיני
דברים שאתה לא צריך לשמוע ,אז באיזו
נקודה יכול להיות שהם יחלישו אותך אבל
צריך להיות גיבור .תכלס אתה ממש רוצה
לחזור לישיבה.
יובל :שבועיים ראשונים זה טרום טירונות אז
אתה מעביר אבנים מפה לשם וזה ,והכל
נחמד וחמוד .ואז אתה מתחיל טירונות,
מתחילים להפחיד אותך ,מתחיל עונשים,
והכל סבבה ,נחמד והכל ,ואתה מתחיל את
הטירונות .שבוע ראשון ,שני ,ואז אתה נשבר
ואומר חלאס ,הבנתי את הקטע ,אני יכול
לחזור לישיבה .וזה לא ככה כי יש לך עוד
שנה וארבע .קיצור מאז בערך אני רוצה
לחזור לישיבה.
עכשיו שחזרתם איך ההרגשה? משהו
השתנה מהותית?
גא"י :אין קידוש .פחות עוגות וזה .מוזר ממש.
יובל :נבוא אליך!

גא"י :איזה?! יש התערבות מי לא אוכל יותר
זמן פחמימות ,ומי שמפסיד משלם על וופל
בלגי.
(אני סבבה עם זה לגמרי!!! (
יובל :דבר ראשון יש דשא סינטטי באמצע
החיים .דבר שני ,חוץ מהביקורים בישיבה
שיצא לי להכיר כמה חבר'ה בודדים משיעור
ב' ,בעיקר אני מכיר רק את שיעור ה' ומעלה.
את שיעור א' אני בכלל לא מכיר ואת שיעור
ב' כמו שאמרתי ,אני מכיר כמה ובקושי .ואז
אנחנו נזרקים לשיעור ד' ונזרקים באמצע –
הגענו באמצע שיעור ד' וכולם כבר בישיבה.
שיעור א' נכנסו ,וב' כמובן ,ושיעור ד' – נעים
מאוד.
גא"י :מצד אחד  -כיף לחזור ,אבל מצד שני
גם קשה ,תראה לא ישבנו ולמדנו בשנה וחצי
האחרונות אז קשה לחזור לאיפה שהפסקנו
לפני הצבא ,זה קשה! ובתקווה ותפילה
לעתיד.

הלכה למעשה
הרב ישי סמואל
שאלה

על מה צריך להקפיד באכילת פירות יבשים?
-אלמוג טרבלסי-

תשובה

בהרבה מפירות הללו יש חשש גדול לחרקים
ולכן צריך לבודקם היטב לפני האכילה .ויש
לציין שגם אם יש הכשר טוב ע"ג הפירות
ההכשר אינו פוטר את החיוב לבדוק אותם
היטב.
לגבי חשש אכילת חרקים הנמצאים במזון
כתב בספר חכמת אדם  -כלל לח:
"ראוי לאדם להסתכל במה שאוכל ועל ידי זה
ינצל מכמה תולעים ומעיד אני עלי שכמה
וכמה פעמים ניצלתי על ידי זה בעזר ה'"
יש מיני פירות שהם מוחזקים בריבוי תולעים
ובכלל ראוי להימנע מלאוכלם וכפי שכותב
החכמת אדם:
"הפרי שקורין מאלינעס (תות עץ) הם
מוחזקים בתולעים עד שכמעט אי אפשר
לבדוק ואני מעודי לא אכלתי וכן ראוי לכל
ירא שמים"
בפירות היבשים ניתן לכלול בסוגים אלו את
התאנים היבשות ,ואת המשמש היבש .בד"כ
המשמש נגוע בכנימות מרובות ע"ג קליפתו
ומאוד קשה להסירם.
את הצימוקים יש לבדוק ע"י לקיחת מדגם
והצפתו במים פושרים .יש להתבונן היטב
במה שצף במים.
את התמרים יש לבדוק ע"י פתיחתם ועיון
היטב בתוך הפרי.
ככלל ,רצוי לקנות פירות אילו בשקיות
סגורות ולא בתפזורת.

וכמובן יש לקנות רק פירות שיש ע"ג הכשר
ראוי.
תולעים נמצאים אף האגוזים שונים (כאגוזי
קשיו) ולכן ראוי לפתוח את האגוזים לפני
האכילה.
ונסיים בדברי האור החיים ויקרא פרק יא
פסוק מג על הפסוק "ולא תטמאו בהם":
"אולי שיכוין לומר שצריכין ישראל להזהר לבל
יכנסו לפיהם אפילו בהיסח הדעת ,כי
ההפרש שבין השוגג למזיד במציאות זה
כשוגג כמזיד ,כי התיעוב יעשה מעשהו בנפש
אדם אפילו בהיסח הדעת ,אלא שישתנה
הפגם במעשה מזיד תעשה נפשו שקץ,
ובשוגג תטמא נפשו ותטמטם ,והוא אומרו
'לא תטמאו ונטמתם בם'
וצריך האדם ליזהר בתוספת זהירות וזריזות
בכל דבר אשר יכנס בגדר ספק שיקוץ זה,
ומה גם בזמנים אלו שנזהם האויר והארצות
כולן יחד ואין לך גידולי קרקע שאין בהם
מהשיקוץ ,שומר נפשו ישמור את הדבר".
כלומר ,להבדיל מכל איסור אחר שאם עבר
ועשה אותו במזיד הדבר גורם לאדם ריחוק
מהקדושה ואם עבר בשוגג ועשה תשובה
הדבר לא פוגע בנפשו ,במאכלים אסורים
נגרם נזק לנפש אף בשוגג ולכן צריך להקפיד
שאף בשוגג לא יכשל ח"ו באיסור.

לשני מאורות ישראל
מאור דוד רביבו

השבוע ,בד' שבט ,חל יום ההילולא של רבי
ישראל אבוחצירא -הבבא סאלי ,שהיה
מגדולי יהדות מרוקו בדורות האחרונים.
בנוסף ,בשבוע שעבר נפר הרב אלישע
וישליצקי שהיה מנהיג ואב רוחני למאות
אנשים בארץ ,גרעינים תורניים ובתי מדרש.
מסופר על הבבא סאלי שבאמצע חוה"מ
סוכות ,אמר לנהג שלו שיקח אותו לשדה-
בוקר ,כי הוא רוצה לעשות תיקון לנשמה של
דוד בן-גוריון .בדרך הם עצרו לפת שחרית
בסוכה בירוחם ,וכשרצו לצאת לשדה-בוקר
הנהג אמר לבבא סאלי שאין דלק .הבבא
סאלי השיב לו שאעפ"כ יסע .וכך הם נסעו
לשדה-בוקר ללא דלק .אחרי שהבבא סאלי
סיים את התיקון ,הוא הורה לנהג לחזור
לסוכה בירוחם לארוחת צהרים ,כשהם
נוסעים בלי דלק .ומשם הם חזרו לנתיבות.
לפני שהם סיימו ,הבבא סאלי שאל את הנהג
שלו אם הוא רוצה לעשות עוד סיבוב ,וכל זה
בלי דלק
הרב אלישע אומר על הסיפור הזה ,שמי
שסיפר לו אותו חוזר שבע פעמים על הנס
שהם נסעו בלי דלק ,ושכח לציין את הנס
השמיני הגדול יותר .שצדיק ברמות קדושה
של הבבא סאלי מוטרד באמצע חוה"מ סוכות
כי צריך לתקן את הנשמה של בן-גוריון .עבור
"קדושים" של ימינו זה לא היה מזיז כלום.
אולי אפילו מקטרגים עוד "בשם התורה".
כשצדיק גדול כמו הבבא סאלי עוזב את
עיסוקיו העליונים ,ובא להתעסק בדברים
הקטנים שנראים ששייכים ל"עויילם הזה" ,זה
מופת גדול.
כל הצומות וכל הפעולות שהבבא סאלי היה
עושה היו בגלל ולמען עם ישראל .הם אלו

שנתנו לו את הכוח והיכולת לגדול ולהתקדש
למדרגות שלו .כך גם היה הרב אלישע
וישליצקי .כל חייו היו למען עם ישראל .בלי
שום נגיעה אישית ,רק להפיץ עוד תורה בעם
ישראל והגביר את יראת השמיים.
ישנם אנשים שאפשר לחיות לידם חיים
שלמים והם יעברו לידך כרוח חולפת .וישנם
אנשים שכל מפגש איתם ,אקראי או קבוע,
מותיר רשמים עמוקים בנשמה שמלווים אותך
לכל החיים .זכיתי לשמוע מספר שיעורים מפי
הרב אלישע במסגרת בית המדרש של
הגרעין התורני בטירת כרמל ,ואני יכול לומר
שכל שיעור הותיר בי רושם מהרב אלישע ,גם
אם לא תמיד זוכרים את כל תכני השיעורים
עד היום .הענווה העצומה והמסירות לעם
ישראל שהיו בנפשו ,היו מהדהדות מכל
משפט וצעד שלו.
מדמויות כמו רבי ישראל אבוחצירא והרב
אלישע וישליצקי עלינו ללמוד ולדבוק .לא
להישאר במגדל השן ,אלא להתעלות אל
העם ,להרגיש את מצוקות וקריאות הדור
ולהשתתף איתו בכל מאורע.

טיפות של השראה
אסף שילוח
כל הכתוב בפסקה הקרובה נועד להמחשה בלבד
ואין בינו לבין המציאות שום קשר ,ולו הקלוש ביותר
😊
'ברוך ה'! כמה גשם!' צעק לעברי חבר ,נראה ממש
כמי שמנסה לפלס נתיב לקולו בין הטיפות .ואני ,אני
לא הבנתי .הטיפות האלה ,הן ברוכות? כמה צרות הן
מעוללות לנו מאז שהגיעו! העובש שבקירות גדל
ומתפשט בקצב מבהיל ,הגרביים נרטבות דרך קבע
מרוב שלוליות ,אולי בריכות ,שמציפות את הדרך
לבית המדרש ,והרוח מחדירה לעצמות את הקור
המקפיא שנדמה כי מושגים כמו מעיל כובע או
גרביים לא עושים עליו רושם רב .ובכלל ,עוד לפני
הטיפות ,עננים ספוגים בצבע אפור שמכבים את
השמש עוד לפני שזרחה זה לא כיף גדול ..אז מה כל
כך "ברוך" כאן?
מעכשיו אני רציני 😊
אז כמובן ,כמו כולם ,גם אני שמח מאוד בשפע הגשם
שאנו זוכים לו בשבועות האחרונים ,ומתפלל שרק
ימשיך עוד ועוד בעזרת ה' .כאן בגולן ,כולנו מחוברים
לצורך הגדול בגשם ,בטיפות הרכות האלה שנוחתות
על הארץ ומרוות יחד ,טיפה אחר טיפה ,את רגבי
האדמה האהובה שלנו .כולנו נעצבים לשמוע על
חקלאים מיואשים ,ומתאכזבים לראות ירוק הופך
צהוב .אבל אני רוצה לשתף אתכם בתחושה חדשה,
אולי קצת משוגעת שאופפת אותי בימים האחרונים.
כדי להמחיש אותה אספר לכם על סבא אחד מיוחד
מאוד שעם השנים פיתח לעצמו מנהג שרק סבא יכול
לחשוב עליו .כל שנה ,כשמגיע החורף וחופת עננים
עוטפת
את שמיו ,משהו בו מתחיל לדגדג .וכמו כל סבא טוב
הוא רוצה להעביר קצת מן הדגדוג לנכדים ,אז הוא
דואג לבדוק את התחזית וביום שבו עתידות להיפתח
ארובות השמיים הוא מתנדב להיות בייביסיטר
לנכדים .וכך ,הוא מצביע להם על עבים עמוסים דרך
החלון ,מתוך הבית המוגן והיבש .ייתכן שגם בחוץ
יבש ,בינתיים ,אך ברגע שמתחיל להירטב ,דווקא אז,
ובניגוד לכל הגיון סבאי ,הוא רץ החוצה ,סוחף אחריו

את כל הנכדים .הם קופצים בשלוליות ,רוקדים,
שרים ומה לא .ככה .נרטבים בגשם .מאושרים.
עם הגעתה של המערכת הנוכחית התעורר בי שיגעון
לא מוסבר .פתאום העובש בקירות התקבל בשמחה
ואהבה .ולמרות שהיינו צריכים ,יחיאל ואני ,לנקות את
כל הקירות בעזרת כלור ולהיחנק קלות ,השמחה רק
גדלה .הנעליים הישנות שלי כבר לא באמת
מתאימות לחורף ,והגרביים הרטובות שבאו
בעקבותיהן הזכירו לי דרך הרגליים משהו ששכחתי.
כל טיפה שמטיילת לה על המצח כמו מנסה לחלחל
מסר עמוק וישן מימים אחרים .בימים הכי חורפיים
וגשומים של ילדותי אהבתי ,כמו כל הילדים ,לקפוץ
בשלוליות ולהירטב ,לחוש מקרוב את השפע הזה,
את הטבע האלוקי הזה .היום אני יודע להגיד שגשמי
ברכה הם חיבוק ענק ממי שאמר והיה העולם .אבל
בילדותי לא ידעתי להגיד זאת ,ידעתי רק לקבל את
החיבוק דרך כל טיפה וטיפה .אני אפילו לא יודע אם
יירד השנה מספיק גשם ,אבל משהו במערכת
הברוכה הזו שבאה אחרי כל כך הרבה שנים של
בצורת ,משהו בה החזיר בי את הילד ההוא המחייך
בדרך לעוד שלולית.
אותו הסבא ,שהוא בעצם גם הרבה מאוד ילד ,הוא
יכול ללמד אותנו שיעור חשוב מאוד לחיים .הקב"ה
שולח אלינו יד מחבקת דרך הטבע ,דרך העולם
שבחוץ ,שמעבר לקירות הבית המוכר והנעים .ואנחנו
יכולים להישאר בפנים ,איפה שנוח לנו ,באזורי
הנוחות שלנו ,ולהגיד" :ברוך ה' ,איזה יופי שיורד
גשם" .אבל אנחנו יכולים גם לצאת החוצה ,לתת
לטיפות הקטנות לדגדג; להרגיש ולחוש באמת את
מה שמחוץ לנו ולגלות את החדש והנסתר .כי גם
בגיל שבעים ובטח בגיל עשרים ושלוש אנחנו לא
באמת מכירים הכול ,העולם בחוץ כל-כך נסתר.
ואפילו מה שמוכר לגמרי ,גם נסתר לגמרי ,רק צריך
לצאת החוצה ולספוג כמה טיפות של השראה.
אני מתפלל לדעת תמיד לגלות כל יום וכל שלב
בחיים כמו ילד ,לדעת לצאת אל מחוזות שמוכרים רק
כביכול ולמצוא בהם עולם חדש ישן ,ילדות שנייה.

מהנעשה בישיבה
חג החנוכה  -לאחר שיעורים רבים ומגוונים לקראת החג ,חגגנו את חג
החנוכה בישיבה .הדלקנו את הנר הראשון בבית המדרש כולם ביחד ,ולאחר
מכן עברנו להדלקה בחדרים וסבב ריקודים בבתי הרמי"ם .לאחר שיעור
נוסף בנושא החנוכה ,חגגנו במסיבת חנוכה ישיבתית ,עם סעודה חגיגית
ופעילות מהנה .נר שני הדלקנו יחד בישיבה ,אך עם שינוי קל  -כל שיעור
ערך מסיבה לעצמו ,מלווה בלביבות חמות ודברי תורה .גם את הנר השמיני
הדלקנו בישיבה ,ולאחר מכן קיימנו סעודת חג חגיגית(אין על חומוס
אליהו!) בביתו של רה"י הרב מנוביץ'.

אורח בא לישיבה  -בפרשת וישב
התארח בישיבה הרב עו"ד שאול בר-
אילן ,אחיו של הרב טוביה בר-אילן.
קיימנו עונג שבת ישיבתי ,ושמענו
במהלך השבת שיחות מעניינות
ומגוונות על נושאים כגון להיות בן
ישיבה ,מרן הרב קוק זצ"ל וחיים
נחמן ביאליק ,ואפילו על סופגנייה
עם ריבת חלב.

עצרת מחאה  -לאחר הפיגוע
הנורא בצומת גבעת אסף
בתאריך ה' בטבת ,יצאנו בערב
אותו היום לעצרת מחאה
והזדהות עם תושבי יו"ש בצומת
צמח .יצאנו עם דגלים ושלטים
לצומת ,שרנו ורקדנו על מנת
להעלות את המודעות לעניין
ולהראות תמיכה בתושבי יו"ש.

תענית עשרה בטבת -
במוצאי תענית עשרה בטבת,
שהיא גם יום הקדיש הכללי,
שמענו מפי הרב ד"ר משה
טרשנסקי,
יהודית
בשואה,
שו"ת

ד"ר

להיסטוריה

וחוקר חיי הדת
שיחה מרתקת על
מעמקים,

על

האמונה וקיום ההלכה של
היהודים בשואה הנוראה.

חזרת שיעור ד'  -לפני כשבועיים ,זכינו ברכש חדש-ישן לישיבה  -שיעור ד'! שיעור
ד' השלים את פרק הזמן הצבאי וחזר להמשך לימוד בישיבה .בית הישיבה שמח מאוד
על חזרתם (למרות שטיפה צפוף ,הרי מעולם לא אמר אדם צר לי המקום) ,מקבל
אותם בברכה ומאחל להם בהצלחה!

התשבץ
עמנואל ליפשיץ ,אורי פרקש ,תומר בננסון ,איתי שולדנפריי ,אסף שילוח ,דביר בן ישר

חיבת ישראל לארצו ,יצוקה על
גבי יסודות נפשיים שמתחילת
היצירה ,מתפשטת על פני דורות
כמהי גאולה וחוכי ישועה ,באה
לכלל ביטוי  -באמצעות
הנטיעה.
באר מגד ירחים
הרב עוזי קלכהיים

