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 שותפות עם העני
 

 י(-ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצור וגו' לעני ולגר תעזוב אותם )יט. ט
הקדוש מדוע פתח בלשון רבים "ובקוצרכם", הרי התורה מדברת אל כל יחיד ויחיד הקוצר שדהו,  האלשיךשואל 

לקצור" )בלשון יחיד(? ועוד יש לדקדק בסיום הפסוק "לעני ולגר  שדךוכפי שהמשיך הפסוק "לא תכלה פאת 
 נין זה?תעזוב אותם", הרי צריך היה לכתוב לעני ולגר "תתן" אותם, ומהו לשון עזיבה האמורה בע

משיב על כך האלשיך שבא הכתוב ללמדך כי אע"פ שהקוצר העשיר הוא בעל השדה, ואמנם הוא היחיד הקוצר 
כעת את שדהו, עליו להרגיש שהוא קוצר גם עבור שותפו העני שגם לו חלק בשדהו. "לה' הארץ ומלואה" וכשנתן 

מהשדה, וכל זכותו של העשיר בקצירה הקב"ה את הארץ לבני האדם ולעשיר בתוכם, עדיין לא הסיר את חלקו 
זו היא בתנאי שיתן לעני חלק בלקט שכחה ופאה. ולא יאמר העשיר לעצמו הרי הכל שלי, כיון שהתייגעתי 
ועבדתי בשדה ומדוע אתן לאחר שלא טרח כלל, כי אין הדבר כן. אמנם הוא נתייגע אך הוא אריס בשדה של 

 הקב"ה "כי לי כל הארץ". 
העני כמו העשיר שותפים בקציר, וכשידע זאת ממילא יקיים את הציווי "לא  -"ובקוצרכם"  ולכן אומר הכתוב

תכלה פאת שדך לקצור", כי אינו נותן משלו אלא מחלקו של ה', "כי משלך הכל ומידך נתנו לך". ולכן גם נאמר 
 אותם", תן להם שיקחו את שלהם בעצמם ואין צורך שאתה תתן להם. תעזוב"לעני ולגר 

* 
זצ"ל שבא לבקש מגביר אחד שיתרום לעניי המקום. ענה לו הגביר אני  יואל מסאטמרמסופר על האדמו"ר רבי 

כבר מחלק מעשרותיי וכל כספי הצדקה לחתני ובני שכולם ב"ה תלמידי חכמים, ולא נשאר לי כסף לחלק 
הלוי אשר בשעריך והגר לאחרים. אמר לו הרבי נאמר "ושמחת לפי ה' אלוקיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ו

והיתום והאלמנה אשר בקרבך" וגו' )דברים טז, יא(, וכתב רש"י ארבעה שלי כנגד ארבעה שלך, אם אתה משמח 
את שלי אני משמח את שלך. עכ"ל. ויש להבין מדוע לא יכול בעל הבית לשמח את שלו בנו ובתו וכו' שהם ת"ח 

את הנזקקים שהם של הקב"ה בלבד, ואין לו קשר ונגיעה  ויצא בכך ידי חובה, אלא רצון הבורא שהאדם ישמח
 עמם, ובזכות זאת מבטיח לו הקב"ה "אני משמח את שלך".

 
 

 יחיד ומיוחד עצה טובה

התבונן בבית, וכעס מתח  בזמני
בני משפחתך תוך פירוט במעלות 

. סיכום שבחיהם )רצוי בכתיבה(
אחר,  יעניק לך מבט םמעלותיה

שהתעוררה שהבעיה  טלפתע תקלו
מתגמדת ביחס למכלול המעלות 

דרכו של היצר הרע למקד  הנפלאות.
את המבט במעט שחסר, ולהעלים 

 את כל שפע הטוב שישנו. 

 המסכת היחידה שמחולקת לשניים
פסחים. הראשונים חילקו מסכת זו לשני חלקים: עד פרק מקום 

שנהגו נקרא פסח ראשון כמופיע בגמרא שלנו בסוף פרק 
רן עלך פסח ראשון וסליקא לה פסח ראשון", ומשם רביעי: "הד

ואילך נקרא "פסח שני". ואחר כך חיברו את שניהם וקראו לה 
פסחים. ולכן לא נקראה בלשון יחיד מסכת פסח, כמו ראש 

לן בלשון יחיד. )כן כתב מרן הגר"מ ושכ ,השנה, סוכה, תענית
 מאזוז שליט"א בהסכמתו לספר "יברך ישראל" ח"ד(.

 

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

וממצרים  ,ומכל צרה ונזק הצילנו ,זכר ונקבה יצרנו ,אשר כדמותו בצלמו בראנו בוראהישתבח ויוצר התברך י"
וברכה  ,ובמצוה הראשונה צונו ,ת הנחילנווותורה ומצו ,ותחת צל כנפיו הושיבנו ,ומכל העמים הבדילנו ,גאלנו
והיינו ע"י שישא  ,ינווקת ולרבות לקיים מצות אלוועל כן בודאי צריך האדם לפר ,להפרות ולהרבות אותנו ,ברכנו

 ". אשה
 )"מגיד חדשות" ח"י סי' א'(.
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 הכנת הלב למתן תורה

 
 
 

לפני ביצוע כל מצוה, ילמד את שמתמיד אחד נדר 
, וכך יתכונן כראוי לקיום המסכת הקשורה אליה

 .המצוה
 

 מלהופיעוהנה מגיע יום חתונתו, והוא בושש 
מצא אותו ראש הישיבה שלו  אחר חיפוש,. לתוחופב

למראה  בבית המדרש הוגה במרץ במסכת כתובות.
החתן: "אני חייב ללמוד  הצטדקעיניו התמהות, 
 מסכת כתובות". 

 
ראש הישיבה. "עשיתי נדר" עונה  תמה"למה?" 

החתן. "טוב, אז בוא נעשה התרת נדרים" מציע הרב 
 בלחץ.

 
"בסדר", ניאות החתן, ומיד ניגש ללמוד מסכת 

 נדרים...
* 

כל מצוה צריכה הכנה, ולפני כל חג יש הכנות. לפני 
מנקים את הבית, אופים מצות וכו', לפני  -חג הפסח 

בונים סוכה וקונים ארבעת המינים. ואילו  -סוכות 
 איזו הכנה יש? לחג השבועות,

 
הקדוש )ויקרא כג, טו( מבאר כי ספירת  האור החיים

העומר היא ההכנה. ולכן דקדק הפסוק לומר: 
לטהרתכם וקדושתכם, כדי שתזכו  -וספרתם "לכם" 

לקבל את התורה בהכנה הראויה בקדושה ובטהרה, 
 ככלה הנכנסת לחופה.

 
 רבי משה לויוהכנה זו משמעותית ביותר, עד שהגאון 

ל )הובאו דבריו בספר "בתורתך"( מבאר שהטעם זצ"
ששם החג נקרא "שבועות", כדי להדגיש כי בשונה 

 ההכנהמשאר החגים, עיקר מהות חג מתן תורה זו 
הספירה שקדמו לו, שכן בלא  שבועות -לקראתו 

 הכנה אדם אינו יכול לקבל תורה.
 

בניגוד לחגים אחרים, בהכנה לחג השבועות אין 
עיקר ההכנה היא במחשבה שיש א עבודה פיזית, אל

)מצוה  החינוךכתב בספר  ומהי המחשבה? בספירה.
ש"ו( ששורש מצות ספירת העומר, הוא ההשתוקקות 
להגיע ליום הנכבד והנכסף ללבנו שהוא יום מתן 
תורה. דומה הדבר לעבד המונה תמיד מתי תגיע העת 

ים למשהו חשוב, מונים את צפשבה יצא לחרות. כשמ
שיגיע. וכן נתבאר במדרש, שכאשר בישר הימים עד 

משה לישראל, שאחר צאתם ממצרים יעבדו את ה' 
על הר סיני ויקבלו את התורה, שאלוהו: אימתי תהיה 
עבודה זו? אמר להם: לסוף חמישים יום. ומרוב 
 חיבה היו מונים כל יום ואומרים: הרי עבר יום אחד,

ם הרי עבר שני ימים, וכך בכל הימים, שמתוך חיבת
 וציפייתם לתורה היה נראה בעיניהם כזמן ארוך.

* 
ללא הכנה מחשבתית זו, תאבד הספירה את 

זצ"ל המשיל על כך משל,  המגיד מדובנאמשמעותה. 
לעשיר שהעסיק בביתו איש תחזוקה, שתפקידו היה 
לתקן דברים הנצרכים דבר יום ביומו. פעם, עמד 
העשיר לפני נסיעה למשך שבוע ימים, והכין לפועל 
רשימת דברים הצריכים תיקון על מנת שיטפל בהם 
בהיעדרו. מסר לידו את הרשימה, וכדי שלא ישכח 

לעשות, הזהירו לקרוא כל מה  שעליודבר מהמטלות 
עבר שבוע, והעשיר שב ממסעו, והנה  שכתוב בה.

לפליאתו לא עשה הפועל מאומה מהנדרש ממנו. קרא 
לו ושאלו לפשר הדבר. הפועל העמיד פנים תמימות 

 ,ואמר: "עשיתי כאשר ציויתני, קראתי את הרשימה
  אפילו פעמיים שלוש ביום...".

 
ואמר לו: "'חכם' שכמוך, פרץ בעל הבית בצחוק, 

ביקשתי ממך לקרוא את הרשימה, לא כדי לקרוא, 
 אלא על מנת שתדע מה לעשות!...".

 
כך בספירת העומר, לא הצטוינו לספור כדי לספור, 
אלא כדי שבמעשה הספירה נכין לבנו ונפשנו לחג 

 מתן תורה.
* 

זצ"ל )מגאוני איזמיר, בעל  רבי אליהו הכהןהגאון 
ספרו "מגלה צפונות" מחדש, "שבט מוסר"( ב

תנאי לקבלת  שהחשק וההתלהבות בתורה, הם למעשה
, ובאה ספירת העומר לעורר לב כל איש ישראל התורה

שכדי לזכות לכתרה של תורה, צריך שיהיה כאיש 
מה וממתין וסופר כל יום -שיש לו תשוקה וחשק לדבר

ומוסיף שגם  שעובר לידע מתי יגיע לידו הדבר הנכסף.
זכו לקבל התורה במעמד הר סיני, בזכות ישראל 

שספרו כל יום ויום "לידע הקרבת הזמן מתי יהיה, 
מרוב חשקתם ודבקותם בה, עד שהביאם החשק 
לזכות בקבלתה ולשמוע קול אלהים מדבר מתוך 

 האש: אנכי ה' אלהיך" וכו'".
 

מעשה אבות סימן לבנים, ועל כן יזכור כל איש 
יזכה לכתרה של , מישראל כי כאשר ישתוקק לתורה

 כאשר זכו יוצאי מצרים.תורה 
 

בסיום מנחה חדשה זו גם הסיבה שציוה ה' להביא 
הספירה, שזה יום קבלת התורה, לרמוז לכך שלימוד 
תורה בחשק ובשמחה גורם לאדם שתמיד תיראה 

בעיניו, כאילו באותו יום קיבלה מסיני,  התורה חדשה
 וכך לא יסיח דעתו ממנה לעולם.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 הדמעות שהפילו את חומת ההתנגדות

 
----------------------------------------------------------------- 

 ☺זה לא צחוק!  ☺
על מותר לו היתר לעשן בשבת, השיב המלבי"ם " למצוא, וביקש ממנו במלבי"םלמשכיל אחר שהתקלס 

 ידי שינוי". 
 "דהיינו?" תמה השואל. 

 את פיו ושיניו. "תהפוך את הסיגריה עם האש לתוך הפה..." הקהה המלבי"ם
 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

ליצנותא דעבודא זרה )עיין מגילה כ"ה  -הדרך היחידה שאפשר לענות לרשע, היא בעוקצנות ובליצנות המותרת 
 ע"ב(. כך משתמשים נגדו בדרך שלו.

 

בשנת תשל"ח ניטשה במדינת ישראל מערכה ציבורית 
רחבה למען חקיקת החוק למניעת הפלות. שר 
המשפטים דאז, שמואל תמיר, היה מן המתנגדים 
הבולטים לחקיקת החוק, ונראה היה כי המאמצים 

 .לכשלוןנועדו למען חקיקתו 
 

כשעלה החוק לדיון על שולחן הממשלה, התברר והנה 
כי שר המשפטים שינה דעתו והפך לתומך נלהב לחוק 
זה. האחראי לשינוי בתודעתו של שר המשפטים היה 

ומעשה שהיה  .אריה לוין, בנו של רבי רפאל לויןרבי 
 כך היה:

 
ערב הדיון בממשלה, ביקשו ראשי אגודת ישראל 

פטים כדי לנסות לשכנעו להסיר להפגש עם שר המש
את התנגדותו. הם הגיעו לביתו, כשהם מלווים ברבי 

למשלחת  י רפאלרב הרעיון לצרף אתרפאל לוין. 
כי היכרותו עם השר תמיר,  תקוהנבע מתוך  ,הפוליטית

שבעבר היה חבר בארגון האצ"ל ומקורב לרבי אריה 
לוין, אבי אסירי המחתרות, תסייע בידם להטות את 

 .לבו
 

כשנכנסו חברי המשלחת לבית השר, ביקש רבי רפאל 
את רשות הדיבור, כדי לספר לשר סיפור ששמע 

 מאביו, רבי אריה.
 

התגורר זוג צעיר שזה  -פתח הרב בסיפורו  -ברמת גן 
עתה החל את דרכו המשפחתית. תוך זמן קצר הרתה 
האשה למזל טוב, אלא שההריון היה למורת רוחה, 

אישיות היא ביקשה להפסיק את ומסיבות כלכליות ו
 הריונה.

 
אבי כשנודע הדבר להוריה, ניגשו בבהילות לביתו של 

אריה לוין וביקשוהו שידבר על לבה של בתם. הרב  ירב
 שראה בדבר הצלת נפשות, נסע מביתו שבירושלים

החל  משנפתחה הדלת,גן ונקש על דלת ביתה. לרמת 
להתייפח ולייבב. כאבו של העובר נגע ללבו הרב 

דבר לא הוציא לעצור את הכאב. הצליח והוא לא 
האשה  .מפיו, ורק הדמעות הרותחות אמרו את שלהן

הצעירה עמדה מולו חסרת אונים תוך כדי שהיא 
 מנסה להרגיעו, אך לשוא.

 
, אמרה בנסיון עד היכן הדברים מגיעיםהבינה כיון ש

 -אל תבכה, אני נשבעת לך  להרגיעו: "כבוד הרב,
רכה יאביא אותו לעולם". משיצאו הדברים מפיה, ב

 .ועזב את המקום בבריאות איתנההרב 
 

בבריתו של הילד העניקו האם אכן עמדה בדיבורה, ו
 לו הוריו את השם שמואל.

 
סיים הרב רפאל לוין את סיפורו ופנה אל שר 

 ".האם אתה יודע מיהו אותו שמואל?"המשפטים: 
 

שמואל "שר המשפטים היה נבוך, והרב לוין המשיך: 
 ."שמואל תמיר -! הזה הוא אתה

 
הוא בנוכחות הרבנים לא האמין למשמע אוזניו.  השר

החלה  םצלצל אל אמו ובירר האם הסיפור נכון. הא
לבכות, ואישרה את דבר המעשה. היא הסבירה 
שבשל מצבם הכלכלי הקשה הם חשבו על הפלה, אך 

 א חזרה בה.תודה לאל הי
 

הסיפור נגע ללבו של שר המשפטים. הוא הפך 
מכן  לתומך נלהב של החוק, ואכן זמן קצר לאחר

 "חוק ההפלות" הפך לחלק מחוקי מדינת ישראל.
 

את חומות  הפילורבי אריה,  שהפילהדמעות 
התנגדות בלבה של האם, ואחרי שנים הביאו ל'חוק 

 '.ההפלות



 
 

 אור המאיר  
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

 (שעתיד בע"ה לראות אורח"ג )מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

 לשמור על דיסטנס?עד כמה יש מהי הדרך הנכונה בקשר בין ר"מ לתלמיד,  שאלה:
לשמור על כבוד הדדי. לא לאכול ולא לשחק בפניהם, ואוי לו למי שמתחצף לרבו, כי אחריתה  תשובה:

 מרה כלענה ב"מ. 
 

מונחים כדי הצורך בחומר, האם עליו "לשפוך" להם את הסוגיא,  אינםאם הרב רואה שהתלמידים  שאלה:
  או לתת להם זמן להכין שוב?

 לא לשפוך )משפך שמכניס בזו ומוציא בזו(. יש להבינם עיקרי הסוגיא ושוב להכין בעצמם.  תשובה:
 

ומה הדין אם תמונת המסגד כלפי  ?שטיח שיש בו ציור של מסגד האם מותר לפרוס על הרצפה שאלה:
 הרצפה ואינה נראית להולכים?

 רק הפוך אפשר שמותר. ,יש לברוח מזה תשובה:
 

 ?האם צריך לטבול כל יום במקוה ,עסק התורהבבעל תשובה הרוצה לטהר ולקדש מוחו  שאלה:
 או אם קרה לו מקרה לילה.  ,די לטבול בערב שבת תשובה:

 
 משום לא ילבש?או שיש לחוש האם מותר למרוח חינה למי שיש לו נשירת שער  שאלה:

 ., מפני החשדאבל בצנעה ,מותר תשובה:
 

חב  או שהואהגיע,  שטרםלחברו טוב מותר לתפוס מקום האם , בערבי שירה עם כניסה בתשלוםשאלה: 
 שילם על חברו קודם שבא חברו?אם ומה הדין  ?לאחרים שכבר באו ושילמו

 וד"ל. יכול לשמור מקום, וכל הערבים האלה מעריבים ערבים שלא בחכמה.על חברו אם שילם  ובה:תש
 

במקום צורך או  ש אומריםלסמוך על סברת הי אפשרהאם  ש אומרים,סתם וי מביאכשמרן הש"ע  שאלה:
 הפסד מרובה?

 ( אפשר לסמוך.'לדברי רב פעלים ח"ב )חיו"ד סי' ז תשובה:
 

 ר לימודישלמו בני הזוג שכ ,ילדיםלסגולה שנמסרה מהרב אלישיב זצ"ל, שכדי לזכות  שמענו על שאלה:
 האם מדובר רק על ילד מכיתה א' והלאה או שאפשר לשלם גם על ילד שלומד בגן? על ילד שלומד בת"ת.

 אפשר גם לילד שלומד בגן חרדי למשך שנה אחת.תשובה: 
 

 ? איהאם ראוי לתלמיד ישיבה ללמוד פילוסופ שאלה:
חבל על איבוד הזמן. הפילוסופיא מימי הרמב"ם ועד היום ירדה פלאים, וכל מושגיה השתנו  תשובה:
 לחלוטין.

 

 ?גוף שלישילפנות לזולת בהאם יש ענין  שאלה:
 , "ונפלינו אני ועמך")בראשית ל"א מ"ד( לא! זו דרך הגוים. בתורה כתוב "נכרתה ברית אני ואתה" תשובה:

 ]ועיין בחומש בית נאמן בראשית כ"ז כ"ב[. ועוד, )שמות ל"ג ט"ז(
___________________________________________________________________________________ 
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