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 חיבור לתורה ואי אפשר לפרוש ממנה
רּוָמה חּו ִלי תְּ ִיקְּ ל וְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ר ֶאל בְּ בֵּ דַּ

 
ִתי הקב"ה נְּ ָׁשכַּ ָדׁש וְּ ָעשּו ִלי ִמקְּ "וְּ
תֹוָכם בְּ
ה ואיתא וֵּ ָך ֶאל נְּ ָעזְּ ָת בְּ לְּ ָת נֵּהַּ ם זּו ָגָאלְּ ָך עַּ דְּ סְּ חַּ ָנִחיָת בְּ
ֶׁשָך ָקדְּ

 לעני ,ת''ר עני ועשיר ורשע באין לדין אומרת )לה:( ביומא הגמרא
 ,אם אומר עני הייתי וטרוד במזונותי ?אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה

אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום  ,אומרים לו כלום עני היית יותר מהלל
היה עושה ומשתכר בטרפעיק חציו היה נותן לשומר בית המדרש וחציו 

פעם אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר  ,לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו
וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלהים  עלה ונתלה ,בית המדרש להכנס

אמרו אותו היום ערב שבת היה ותקופת טבת היתה  ,חיים מפי שמעיה ואבטליון
כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון  ,וירד עליו שלג מן השמים

הציצו  ?!אבטליון אחי בכל יום הבית מאיר והיום אפל שמא יום המעונן הוא
פרקוהו  ,עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג ,בארובה עיניהן וראו דמות אדם

אמרו ראוי זה לחלל עליו את  ,והרחיצוהו וסיכוהו והושיבוהו כנגד המדורה
אם אומר עשיר הייתי  ?אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה עשיר .השבת

אמרו עליו  ,אומרים לו כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר ,וטרוד הייתי בנכסי
אלעזר בן חרסום שהניח לו אביו אלף עיירות ביבשה וכנגדן אלף ספינות  על רבי

בים ובכל יום ויום נוטל נאד של קמח על כתיפו ומהלך מעיר לעיר וממדינה 
פעם אחת מצאוהו עבדיו ועשו בו אנגריא אמר להן  ,למדינה ללמוד תורה

רסום אמרו לו חיי רבי אלעזר בן ח ,בבקשה מכם הניחוני ואלך ללמוד תורה
שאין מניחין אותך ומימיו לא הלך וראה אותן אלא יושב ועוסק בתורה כל היום 

אם אמר נאה הייתי  ?אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה רשע .וכל הלילה
אמרו עליו על יוסף הצדיק בכל  ,אומרים לו כלום נאה היית מיוסף ,וטרוד ביצרי

שלבשה לו שחרית לא  יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים בגדים
אמרה לו  ,בגדים שלבשה לו ערבית לא לבשה לו שחרית ,לבשה לו ערבית

אמר לה  ,אמרה לו הריני חובשתך בבית האסורין ,השמע לי אמר לה לאו
ה' זוקף " (ח-ם קמוש)הריני כופפת קומתך  ",ה' מתיר אסורים" (ז-תהילים קמו)

נתנה לו אלף  ",ה' פוקח עורים" (ח-ם קמוש)הריני מסמא את עיניך  ",כפופים
 ,ככרי כסף לשמוע אליה ולא רצה לשמוע אליה בעוה''ז להיות עמה לעוה''ב

את העשירים יוסף יים רבי אלעזר בן חרסום מחייב נמצא הלל מחייב את הענ
ולכאורהמחייב את הרשעים
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 הפרשהרעיון על 

 הרב אלעזר יהודה שליט"א
 

 שלימות המעשים
חּו" ִיקְּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל בְּ בֵּ ֶבמּו ִלבוֹ  דַּ ת ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִידְּ אֵּ רּוָמה מֵּ ִלי תְּ

רּוָמִתי חּו ֶאת תְּ רּוָמהִתקְּ חּו ִלי תְּ ִיקְּ . וְּ

 
טוב אחרית דבר שהוא טוב מראשיתו 

 

רּוָמִתי חּו ֶאת תְּ ֶבמּו ִלבֹו ִתקְּ ת ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִידְּ אֵּ מֵּ

'מה תמר זה אין לו אלא לב אחד  
אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים'

 

ָדׁש   ָעשּו ִלי ִמקְּ "וְּ
תֹוָכם ִתי בְּ נְּ ָׁשכַּ ָך "וְּ ֶאה אֹותְּ רְּ ֹכל ֲאֶׁשר ֲאִני מַּ כְּ

ֲעשּו ן תַּ כֵּ ָליו וְּ ִנית ָכל כֵּ בְּ ת תַּ אֵּ ָכן וְּ ִםׁשְּ ִנית הַּ בְּ ת תַּ "(אֵּ

ִסָלה")ו', י"ב(  ית ֶׁשֶמׁש ִבמְּ ל ֶדֶרְך בֵּ ֶדֶרְך עַּ ָפרֹות בַּ ָנה הַּ רְּ ִישַּ  וַּ
ֹמאול ֹלא ָסרּו ָיִמין ּושְּ ָגעֹו וְּ כּו ָהֹלְך וְּ ת ָהלְּ אומר רש"י  " מה הם שרו?ַאחַּ

מה רוני רוני השיטה התנופפי וכו', כדאיתא במסכת עבודה זרה )כד:(, 
זה רוני השיטה? כשבנו את המשכן עשו אותו עצי שיטים, מאיפה היו 

? אומר להם עצי שיטים כאלה גדולים? איך השיגו? מי תכנן את זה
רש"י יעקב אבינו אמר לבניו: אתם יורדים למצרים, אתם עתידים לבנות 
את המשכן, תטעו שם ארזים שיגדלו במשך מאה מאתיים שנה, שיהיה 
לכם לבנות את המשכן, ובני יעקב שמעו מה שיעקב אמר, הם זרעו, 
שתלו את העצים, אחרי מאתיים שנה היה להם עם מה לבנות את 

, כי הם ידעו מה המשמעות של עו מה אבא אומרהם שמהמשכן, אבל 
זה, זה מה ששרו הפרות "רוני רוני השיטה" אותו בית מקדש, עצי 

שיטים עומדים, 

 
 

 "לצמספר רפואות תימן לר' שלמה צפר זסגולות ורפואות 

 דימום בפה ובחניכיים ובחלקי הגוף 
בלתי מספקת  מגיע מחוסר ניקיון, או חוסר ויטמינים, או תזונה לקוייה

לקיום וחיזוק הגוף. והטיפול בזה תזונה בריאה וטבעונית, כגון אכילת 
פירות וירקות טריים, וכן שתיית מיצים שלהם או מיצים של פירות הדר, 
ואכילת זרעונים שרויים כגון חיטה ושעורה תירס וחומוס, וגם לבשל ירקות 

עד שיבריא, ויכול ולשתות המרק, ואין לעשות תבלינים כלל לסובל מדימום 
לנסות קצת אם רגיל בזה, וטוב לאכול העלים של כוסברה או פטרוזיליה או 

 .ות ליוםלסוחטם ולשתות המיץ היוצא מהם, וכן לשתות מיץ גזר שתי כוס
 

 שלום ומבורך!בברכת שבת 

 

 מאורות נפתלי
 בס"ד

 ב"ה העלון מופץ כיום באלפי עותקים, 

 0583281073 :לנטילת חלק התקשרו
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 דבר המערכת 11

 ד

 גר קטן שמיחה דין יינו למפרע
גר קטן שחזר בו מהגירות כשהגדיל האם יינו יין  שאלה:

 נסך למפרע ?
בגמ' )כתובות יא.( איתא, אמר רב הונא גר קטן  תשובה:

מטבילין אותו ע"ד בי"ד וטעמו דזכות הוא לו וזכין 
לאדם שלא בפניו, אמר רב יוסף הגדילו יכולין למחות. 

מחאה אי עוקרת הגירות למפרע או  ויש לעיין בהך
דמכאן והלאה חוזר לגיותו, ונפק"מ אי יין שנגע למפרע 
הוי יין נסך דנתברר שלא היה גר כלל, וכבר נתחבטו בה 
קמאי )יעויין שיטמ"ק שם(. ובשו"ע )סי' רס"ח סעי' ז' ( 
כתב קטן שגיירו אביו או גיירוהו ב"ד יכול למחות 

בת חת"ס )סי' רנ"ג( משהגדיל,  ובפת"ש מייתי מתשו
היכא דיכול למחות ודאי דמיעקר עקר הגירות למפרע, 
והיין הנשאר שנגע בו קודם מחאתו הוא ככל מגע עובד 
כוכבים קטן ביין שלנו, והנה חזיתי למרן הגר"ח 
קנייבסקי שליט"א בספרו מסכת גרים על השו"ע מייתי 
להך חת"ס ושיטמ"ק ומכריע ביין שנגע למפרע הוי יין 

 –, ותמהתי על דבריו דבמאירי שם כתב ד"ה ונשוב נסך
ז"ל יכולין למחות ולחזור לסורן ואין מענישין אותן אף 
כשידינו תקפה, אלא שהגאונים מסכימים שמגעו ביין 
למפרע מותר הואיל וקטן היה, ואע"פ שגוי קטן עושה 
יין נסך ההיא גזרה לגדול, אבל הכא מילתא דלא שכיחא 

ל, מבואר דגר קטן יינו לא הוי נסך היא ולא גזרינן עכ"
למפרע דהוי כמו כל גוי קטן שנגע ביין דמדינא אין יינו 
נסך ורק גזרו אותו משום גדול ) עיין שו"ע יור"ד קכ"ד( 
ולפי"ז אף מה דמוכיח מהחת"ס אין בזה ראיה, דבחת"ס 
רק מבואר דהוי ככל מגע עובד כוכבים קטן ביין שלנו, 

דינא לא עביד יין נסך ורק גזרו והרי עובד כוכבים קטן מ
אטו גדול וכשיש לנו גאונים ומאירי מפורשים פשוט 
שההכרעה כמותם, וכדברים הללו שלחתי בשנת תשס"ט 

והשיב לי בתשובתו  זצוקללה"הלמרן הגר"ח קנייבסקי 
באמתחתי, וז"ל ישר כוחו על שציין לי עכ"ל, ונראה 

שמיחה דהדר בו ואף הוא סובר שלא הוי יין נסך בגר 
למפרע, ואח"כ ראיתי עוד ספרים שהוציאו ואף הם 
הכריעו כדבר פשוט כהנך גאונים, וה' יצילנו משגיאות, 

 ואף אאמו"ר הגה"ק זיע"א הכריע כדברי בזה. 
 

 רבי יהושע בן לוי ואליהו הנביא
שיראה לו את אליהו הנביא, והנה אליהו  ברךרבי יהושע בן לוי ישב בתענית והתפלל לבורא ית

בא לקראתו, נראה אליו ואמר לו: "אמור לי במה אתה חפץ ומה רצונך ואמלא אותו לך". אמר 
לו רבי יהושע בן לוי: "אני נכסף ללכת עמך ולראות מעשיך בעולם שמועיל על ידך ואלמד 

שתראה ממעשי ותטריח  חכמה גדולה ממך", אמר לו אליהו: "לא תוכל לשאת )לסבול( כל מה
אותי לדעת ראיות מעשי ופועלי". אמר לו רבי יהושע בן לוי: "אדוני, לא אשאל ולא אנסה ולא 
אטריח עליך בשאלה, שרצוני לראות מעשיך ודבריך היאך הם ולא יותר". עשה עמו אליהו 

שלא  תנאי, שאם ר' יהושע יבקש ממנו לדעת סיבת מעשיו מאותות ומנפלאות ואם יבקש ממנו,
אח"כ הלכו שניהם יחדיו עד שהגיעו לבית איש מסכן אביון ורש ואין לו         ילך עמו עוד. 

כלום, כי אם פרה אחת שהיתה עומדת עמו בחצר, והאיש ואשתו יושבים פתח השער. כאשר 
ראו אותם באים כנגדם, יצאו לקראתם, שאלו להם לשלום ושמחו עמם. השיבו אותם במיטב 

פניהם מה שנזדמן להם לאכול ולשתות. הם אכלו ושתו ולנו שם. ויהי בבקר ביתם והביאו ל
כאשר קמו ללכת לדרכם, אליהו הנביא התפלל על הפרה שתמות, ואכן היא מתה מיד. רבי 
יהושע בן לוי ראה, תמה על הדבר ואמר בלבו: "וכי לא היה שכר לעני הזה מן הכבוד אשר כבד 

ו זולתה". אמר לאליהו הנביא: "אדוני, למה הרגת את הפרה אותנו אלא להרוג את פרתו? ואין ל
של האיש העני הזה שעשה לנו כבוד?", אליהו ענה ואמר לו: "זכור התנאי שהיה ביני ובינך 
להסכית, לשתוק ולהחריש. אם רצונך להפרד ממני, אני אומר לך", רבי יהושע בן לוי העדיף 

ו כל היום, ולקראת ערב באו אל בית עשיר אחד הם הלכ             לשמור על זכות השתיקה. 
שלא התייחס אליהם, וכך הם ישבו בביתו בלא אכילה ובלא שתיה. לאיש העשיר היה בביתו 
קיר שנפל ורצה לבנותו. ויהי בבקר התפלל אליהו והקיר נבנה מעצמו בכח תפילתו. רבי יהושע 

הם         ולא ביקש הסבר לכך. בן לוי תמה מאוד על מעשה אליהו הנביא אבל הצליח להתגבר 
הלכו לדרכם במשך יום שלם והגיעו בערב לבית כנסת גדול שהיו שם ספסלים מכסף וזהב וכל 
אחד ואחד יושב על כסאו איש כפי כבודו ויקרו. אחד מהם ראה אותם ושאל: "מי יאכיל את 

איתם לכאן",  העניים הללו הלילה הזה?", ואחד אחר אמר: "מספיק להם הלחם והמים שהביאו
גם שם אף אחד לא התייחס אליהם כראוי. הם לנו שם עד הבוקר וכאשר קמו ללכת, אמר להם 
אליהו הנביא: "ישימכם אֹלקים כולכם ראשים". הם הלכו לדרכם ורבי יהושע בן לוי שהיה 

הם הגיעו לעיר אחת       מופתע מהברכות הטובות, בכל זאת הצליח להתגבר ולא שאל כלום. 
ר בני העיר ראו אותם הם יצאו לקראתם בלב טוב ובשמחה גדולה. קבלום בסבר פנים וכאש

יפות, והושיבו אותם בבית הגדול והטוב ביותר. הם אכלו ושתו שם בכבוד גדול, ולנו על מיטות 
נוחות ויקרות. ויהי בבקר, אליהו הנביא התפלל ואמר: "לא יתן בכם הקדוש ברוך הוא, אלא 

י יהושע בן לוי שמע את דבריו, כבר לא היה יכול עוד להתאפק וביקש ראש אחד". כאשר רב
אמר לו אליהו הנביא: "עתה שיש בלבך להפרד ממני,         הסבר על כל המעשים התמוהים. 

דע כי האיש שהרגתי פרתו, אותו  -אפרש לך הכל ואודיעך סוד הדברים ועיקר המעשים שראית 
התפללתי לקב"ה שפרתו תהיה פדיון נפש אשתו. והאיש היום היה נגזר על אשתו למות ואני 

העשיר שבניתי לו את הקיר, אם הייתי מניח לו לבנותו, היה חופר יסודות ומוצא שם מטמון 
גדול מזהב ומכסף ועל כן בניתי לו את הקיר שעתיד ליפול בקרוב ולא יבנה עוד. והאנשים 

ה, אלא רעה להם ומחלוקת גדולה שהתפללתי עליהם ברוב שרים וברוב ראשים, אין זו ברכ
בעצתם ומחשבתם, כי כל מקום שבו יש הרבה ראשים, נשחת ונחרב. והאנשים שהתפללתי 
עליהם שיהיה להם ראש אחד, הוא טובה להם ולישובם, לפי שיאחדו מעשיהם ועצתם תתקיים 

  בעצה אחת ורוח מחלוקת לא תבוא ביניהם, ולא תחליף עצתם ולא תופר מחשבתם".
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 בית ההוראה "מסורת אבות"מ
 מאת הרה"ג ר' שמעון סימון שליט"א

ידי יום מתקיים לימוד טעמי ברוך ה' כמ *
נו רחוב שערי פינה יבבית מדרש לילדים המקרא

 .18:00 בשעה ירושלים, 13
 

 דבר המערכת

 
לתורם בעילום  ולזיווג הגוןלהצלחת *

 שם ובני משפחתו בכל הענינים
רינה בת אברהם ובדרה,  וכן לרפוא"ש*

 ומלכה בת זהרה בתושח"י
 וכן לרפו"ש בנו"ג בעילום שם*

 ראובן בן לאה,לע"נ *
 גבריאל בן ברכה, רחל בת שרה,

 ת.נ.צ.ב.ה.א. ,ושרה בת תורכיה

 gmail.com0583280909s@  מייל:פל'או ב ,3058328107 :לקרן הבניןלהפצת העלון, או להקדשת העלון, או  :לתרומות

 הבית בהבנותו

 לשבתסיפור  

 ההנהלה

ישיבת קיבוץ איכותית בירושלים ברמה  *
מגיל עשרים  חורףגבוהה מקבלת בחורים לזמן 

 0534142071ליצירת קשר:  ומעלה,

 

 ההבטחה הפלאית
 רבינו הגדול זיע"א הבטיח

'כל מי שיבוא אלי בפרט זוג שלא זכו 
 ,'יוושעו בעז"ה לפרי בטן

 רבינו מנוחתו כבוד בבה"ח 
 בסמוך לציון מרן זיע"א סנהדריה
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