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 הדיבור המטהר
 

כתב בדעת זקנים מבעלי תוספות שמכאן סמכו  - הכהןמצורע ביום טהרתו והובא אל זאת תהיה תורת ה
חז"ל לומר דעל לשון הרע נגעים באים. מצורע נקרא על שם מעשיו שהוא מוציא שם רע, וכל החולי הזה הבא על 

 בשרו הכל תלוי בדיבור, כמו שכתוב בפסוק: "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך". 
רא "מצורע" ככתוב "זאת תורת המצורע ביום טהרתו"? ובכלל, מה ויש להבין אם הגיע יום טהרתו למה עדיין נק

 הצורך בראיית הכהן הרי התורה מעידה "והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע"?
כמובא  בדיבורו של הכהןהחפץ חיים מסביר שבא הדבר ללמדנו שאין טהרתו של המצורע תלויה ברופא אלא 

במשנה נגעים פי"ד. הכהן אומר "טהור" והוא נטהר. ומכיון שמחלת הנגעים באה על חטא הלשון, על כן צותה 
התורה לרפא את החטא ג"כ בכח הדיבור, שהרי "מות וחיים ביד לשון". ובזה מבאר הכלי יקר למה דוקא "הכהן" 

". על המצורע ללמוד מבני מפיהוורה יבקשו הוא גורם את הריפוי, על פי שנאמר "כי שפתי כהן ישמרו דעת ות
 אהרן הכהנים להיות אוהב שלום ורודף שלום ולא לשלח מדנים בין אחים.

מפיהו. כמו שנאמר "מרפא לשון עץ  תורהולכן נאמר זאת "תורת" הצרעת שיקבל עליו להתקרב לכהן ולבקש 
מדה כי הלשון קולמוס הלב, וכשיש בלב  חיים" על ידי שהוא עוסק בתורה ימנע מלשון הרע. יש כאן מדה כנגד

דברים רעים קנאה חמדה תאוה וכבוד הדברים יוצאים בפיו, וכך באים נגעים וצרעת שיוצאת בגופו מכח החסרון 
 והפגם בפנימיות נפשו. אבל כשמתקן נפשו, גם מפיו יוצאים דברים טובים ודברי תורה וקדושה.

* 

לך ומתרים צדקה מאנשי העיירה עבור משפחות העניים. פעם הגיע מסופר על רבי נחום מהורדנה שהיה היה הו
לביתו של עשיר קמצן, ופתח עמו בדברים, כשהוא מתאר את מצבם הקשה של הנצרכים בנסיון לפרוט על 
מיתרי לבו, אך ללא הועיל. לכל בקשותיו נענה ביבושת: "איני נוהג לתת וגם לך לא אתן". להפתעתו, השיבו 

פעל הוא ממדת האמת שבו, שאינו משקר או דוחה אותו בתואנות שונות, והמשיך לדובבו עוד רבי נחום, כי מת
 ועוד בדברים מהלב, עד שלבו נמס וכסו נפתח, ומדי פעם בפעם היה תורם לו סכום הגון לצדקה.

 
 

 יחיד ומיוחד עצה טובה

ספר המשיך לל מעוניןאם אתה 
אחר סיום יציאת מצרים ב

אחר  הסדר, ומרגיש עייף
תכין מערב כדאי ש, הסעודה

שלש לשעה  מעורר שעון החג
לספר רענן קום כך תו בלילה,

 הוביציאת מצרים )הרב אלי
 עמאר שליט"א(. 

 "הודו" היחיד בכתיב חסר
דו לה' כי טוב "ה  בפסוק מתחיל , שקוראים בפסחבתהלים  מזמור ק"ז

שנכתב בתנ"ך היחיד "הודו" )לשון הודאה( והוא כי לעולם חסדו", 
בא הדבר וחידש מרן הגר"מ מאזוז שליט"א ש .דו""ה  כך  ,וא"ובלי 

רק ביום הראשון אומרים הלל גמור ונה מסוכות בששבפסח לרמוז 
אמר טעם )וט"ו גימטריא בדו" בניסן, והמלה "ה   ט"ושהוא  בלבד
ביום הראשון היה את כל השמחה של יציאת משום שרק  לזה

 .(נבוכים במדבר הלכובימים הבאים אילו ו ,מצרים
 

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

וידוע מה שאמרו רז"ל הרהורי עבירה קשים מעבירה  .עיכוב הנישואין בא האדם לידי הרהורי עבירה ל ידיידוע שע"
משתבח ליה רב חסדא לרב הונא בדרב המנונא דאדם גדול  (דף כ"ט ע"ב)ופוק חזי מה שאמרו בקידושין  .עצמה

 ?ת סודראסליה מאי טעמא לא פרי כי אתא חזייה דלא פרס סודרא אמר .אמר ליה כשיבא לידך הביאהו לידי .הוא
ואם כך  .עיין שם .אמר ליה חזי דלא חזית להו לאפי עד דנסבת .אהדרינהו לאפיה מיניה .אמר ליה דלא נסיבנא

כל שכן בזה"ז דהיצר  ,הקפידו הראשונים הגם דלא היה להם ניצוח היצר שהיו צדיקים גדולים שמתגברים על יצרם
וכל שכן שאינו יכול ללמוד תורה  .א לידי הרהור עבירהוובודאי שיבהרע והסט"א הולכים ומתגברים על האדם 
 )"מגיד חדשות" ח"י עמ' ס"ה(. "בטהרה
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 פנינים ופרפראות
 

 השתא עבדי, לשנה הבאה בארעא דישראל בני חורין
" לזה, משום שלכאורה יש לבעל דין לומר דבשלמא עניא נראה הטעם והקשר בין תחילת הקטע "הא לחמא

יש מקום לשמוח ולחגוג את חג החירות ולספר נפלאות  ,וישראל יושבים על אדמתם כשבית המקדש היה קיים
 הזה אשר אין יום בלא פגע ב"מ, מה לנו ולשמחה הזו והנמהר הבורא אשר עשה עמנו, אולם כיום בגלות המר

אנו מתחילין "הא לחמא עניא די  כים ושרים היושבים לבטח. ועל כןכדרך מלכולנו מסובים ולהערמה הזו ש
סח קודם שיצאו ממצרים, וכמו פ, והיינו מה שאכלו בליל פסח עם קרבן האכלו אבהתנא בארעא דמצרים"

ערכו  . הרי שעם ישראל במצרים עוד טרם גאולתם" )שמות י"ב ח'(ומרורים יאכלוהו מצות"על הכתוב  שאמר
ה' יוצא בתוך חצות הלילה ה שה' יגאלם כאשר אמר משה כבאמונתם השלימ במצות ומרורים, וכל זה ליל פסח

נו העתידה, לא נאמר לנו מועד לשנה הבאה בני חורין, שהרי גאולתדהשתא עבדי, מ"מ  מצרים. ואף אנו אע"ג
 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. וקץ לגלות המר הזה, ואנו מאמינים שבכל רגע ורגע ה' יגאלנו.

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 עמו אנכי בצרה

 
 
 

לי 'גם אני'!" משתף "אתה יודע, אני שונא שאומרים 
 איש את חברו.

 
 "כן" מגיב החבר בהזדהות "גם אני".

* 
ההגדה פותחת בהזמנת העניים לבוא להתארח בליל 
הסדר, ומיד אחריה מופיעה הקריאה והאיחול 
"השתא הכא עבדי, לשנה הבאה בארעא דישראל בני 

 חורין", וצריך להבין מה הקשר ביניהם?
 

זצ"ל )מחכמי  דאנורבי אליעזר טולימבאר הגאון 
מקנס( בהגדת "דרך אמונה" שהקריאה "השתא הכא 
עבדי" וכו' מופנית לעניים שהזמין העשיר על 
שולחנו. עניים אלו הנזקקים לשולחנו של העשיר, 
יושבים בלילה זה בהרגשה לא נעימה, וחסרה להם 

 הרגשת בן חורין. 
 

פונה אליהם העשיר ומיישב דעתם: דעו כי אף שאתם 
תי יושב על שולחני בכבודו של עולם, ואתם רואים או

נזקקים לשולחנם של אחרים, אל תפול רוחכם, כי גם 
לי כל זה איננו שווה בשעה שאני יושב בנכר ורחוק 
משולחנו של מקום, אף לי חסר ביתי האמיתי כי אני 

, כמוני כמוכםמייחל לשוב אל ארץ אבותי. וממילא 
עבדים", כולנו כעת בגדר " -"השתא הכא עבדי" 

וממילא ַהרגישו בנוח לסעוד על שולחני, כי "כולנו 
על אותה סירה". ואל דאגה, בעזרת ה' לשנה הבאה 

 נהיה בני חורין. כולנו
 

בנתינת צדקה לעניים לא די, אלא אשרי משכיל אל 
דל לעטוף אותם גם בדברי עידוד ונחמה, להזדהות 
עם מצבם ולחזק את רוחם ונפשם, ובזה עושה צדקה 

 שלמת. מו
 

לא תמיד מתאפשר לתת ממון לצדקה. יש גם זמנים 
 ומועדי ישראל.  ותכמו שבת -בהם אסור לתת ממון 

 

אבל כולנו יכולים ואף מחויבים לפייס בדברים ולתת 
 את "נפשנו". הארת פנים, חיוך, תקוה עידוד ופרגון,

 פעמים רבות שוים הרבה יותר מאשר ממון. 
 

א )ט' ע"ב(: "כל וכפי דברי הגמרא במסכת בבא בתר
מתברך בשש ברכות, והמפייסו  -הנותן פרוטה לעני 

מתברך באחת עשרה ברכות". הפרוטה  -בדברים 
תתבזבז תוך זמן קצר, אך הפיוס ישאר בלבו של העני 

 לאורך זמן.
* 

מצוי שבשעה שבא עני לבקש צדקה, בדיוק נמצא 
הנותן במצב רוח לא טוב, וכשנותן צדקה לעני, בפנים 

נותן לו, והעני מצטמק ורע לו, כי חושב שעליו  זועפות
 יזעפו פניו. 

 
זצ"ל בספרו "נחלת אבות"  רבי יוסף משאשהגאון 

( מפרש יפה שעל כך הזהיר הכתוב 68)חלק ב' עמ' 
"נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו" )דברים טו, י( 

אף אם רע לבבך על דבר אחר, מכל מקום "בתתך  -
 לו בסבר פנים יפות. לו" תסתיר את הרע ותתן

 
זצ"ל בספרו "מאור  רבנו עובדיה יוסףובזה מפרש מרן 

ישראל" )דרושים, עמוד קצ"ז( גם את המשך הציווי 
פתוח תפתח את ידך"  לאמרשם: "על כן אנכי מצוך 

לו  יאמר)שם פסוק י"א(, שגם יפתח ידו לעני, וגם 
דברי פיוס ונחמה, שגלגל הוא שחוזר בעולם 

 אביון.ומאשפות ירים 
 

עם זאת, יש להדגיש כי לא תמיד זקוק העני להזדהות, 
לספר לו שגם עליך עברו מצוקות  לא תמיד צריך

דומות, ולתת לו הרגשה כאילו סבלו אינו כל כך נורא. 
לפעמים הוא פשוט רוצה שתאזין לו, שתחוש את 

 מצוקתו, וכן, שתדע כי הוא מסכן.
 

 ם אני"...הדבר האחרון שהוא רוצה שתגיד לו זה "ג
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 תוכחה נסתרת

 
 

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

 ☺זה לא צחוק!  ☺
כדי להגיע אצה לו הדרך את ההגדה במהירות כמו "עשרת בני המן",  רגיל לקרואהיה יהודי עם הארץ, 

 עורך. למותר לציין שליל סדר כזה לא היה מותיר רושם על בני הבית.-מהר לשולחן
 

ג הפסח, פנו כל בני המשפחה אל הבן הבכור שנה אחת אבי המשפחה נפטר לבית עולמו. כאשר הגיע ח
 שימשיך במסורת אביהם, ויערוך להם את הסדר כאשר היתה באמנה אתם.

 
ניאות הבן בשמחה, וכשבאו להתחיל את הסדר, ניגש אל הספריה להוציא את ההגדה שאביו היה נוהג 

מצא  ,ר כזה. ואכןלהשתמש בה. הוא זכר שההגדה של אביו היתה בכריכת עור אדומה, ולכן חיפש ספ
 ספר כרוך בכריכת עור אדומה.  –את אשר ביקש 

 
. וכך תפס את הכוס בידו והתחיל את הסדר ספר "סליחות" היה זהסח" במקום "הגדה של פאלא שלמזלו 

 בפיסקה "בן אדם מה לך נרדם" וכו'.
 

ומודגשות  במהלך הקריאה, נזכר שכאשר היה אביו מגיע לקטע מסוים בהגדה שהיו בו אותיות גדולות
 )דם, צפרדע וכו'(, היה שופך מהכוס שבידו, ואילו הוא קורא וקורא אך אינו מגיע לקטע הזה...

 
דפדף אנה ואנה עד שמצא את שאהבה נפשו אותיות גדולות ומודגשות )אשמנו, בגדנו וכו'(, ומיד החל 

 לשפוך את הכוס עד תומה. 
 

אבא! אינני מבין, אני זוכר שסבא היה שופך  כשסיים לשפוך את הכוס, פנה אליו בנו בשאלה קשה:
 מהכוס עשר פעמים בלבד, ואילו אתה שפכת יותר מעשרים פעם! מה נשתנה הסדר הזה מכל השנים? 

 
שנה שנה זו שאתה יודע  לאהציץ בו אביו בעינים מלאות חכמה, והשיבו תוך כדי דבור: "עם הארץ! וכי 

 ?!...".היא מעוברת
 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

 לע הגדה לא יצא...בלע מרור יצא ב
 

רבי אלימלך מליז'נסק על שני האחים הקדושים מסופר 
שטרם התגלותם היו  א"זיע ורבי זושא מאניפולי

כשני  עורכים "גלות" ביערות ובכפרים כשהם נראים
 אנשים פשוטים. 

 
לכפר נדח ונכנסו לאכסניה המקומית.  נקלעופעם אחת 

נו יהם הקדושות הבחינו מיד שהמוכסן היהודי היבעינ
, וחשבו על רה ששקוע עמוק בשערי הטומאהיבעל עב

  דרך להוכיחו באופן שהתוכחה תתקבל.
 

ויהי בחצי הלילה, שומע המוכסן קולות בכי נרגשים 
 התקרב  הוא  האורח.  עוברי  שני  של  מחדרם  עולים 

לעיניו התגלה . בלאט והציץ מבעד לחור המנעול
על הרצפה יושבים שני האורחים  -מחזה נוגע ללב 

בקול רם: "ראה כמה הגדלת  חברווהאחד מוכיח את 
לחטוא, כמה לכלכת את נשמתך...". וכאן החל רבי 
זושא לפרט ולמנות בפני אחיו אחת לאחת את 

המוכסן, ורבי אלימלך שומע החטאים בהם נכשל 
 ובוכה בכי נוקב ומעורר. 

 
המוכסן ששמע מעבר לדלת את כל הדברים, וזיהה 
כי החטאים הללו מוכרים לו מחיי עצמו, פרץ בבכי 

לערוך לו מהאחים הקדושים מר, נכנס לחדר וביקש 
  סדר תשובה...



 

 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" 
 

 

האם מצד הדין צריך לנער את כל הספרים בספריה, או להשתדל לא להשתמש בפסח בספר  שאלה:
 שהשתמשו בו בשבתות כגון: שירונים, ברכונים, וכדומה?

לא בדקנו הספריה בחו"ל, רק נזהרנו בכל השנה לא להניח ספרים על השולחן בשעת האוכל )ובזה  תשובה:
ח יותר ויותר. שירונים, ברכונים וכדומה, יש להצניעם עם מקיימים זכירת יציאת מצרים בכל יום(, ובפס

 החמץ. ופשוט.
 

ָּ שאלה:  סח וכו', ולכאורה לפי זה היה צריך לקרוא לקרבן קרבן פ  ָּ סח זה וכו' על שם שפ  ֶּ סח בהגדה אומרים: פ 
 או קרבן פסיחה?

ַלךְ תשובה:  ָּ מ  ֶּ ְך על שם ש  לֶּ ז ַָּבח, מֶּ ֶּ ַסח זה פעל בעבר, כמו זֶַּבח על שם ש  ָּ ַסח זה שם דבר, פ  ֶּ  .פ 
 

בו אחר רוב  כלי שרוב תשמישו בכלי שני, שפסק מרן השלחן ערוך )או"ח סי' תנ"א סעי' ו'( שהולכין שאלה:
 תשמישו, האם לאחר שהכשירו בעירוי, יהיה מותר להשתמש בו אף בכלי ראשון?

 ההכשר מעלהו ועושהו כחדש להשתמש בו אף בכלי ראשון.תשובה: 
 

בכל השנים חגגתי ליל הסדר עם הורי שיחיו, ועל אף שרציתי לשנות ולעשות ליל הסדר אצל הורי  שאלה:
ה", ואם עושים אצל ההורים שלש שנים ברציפות  דָּ אשתי, הסבירו לי שאצלנו הג'רבאים יש מושג ששמו "עָּ

 מה"עדה" הזו או שאפשר לבטלה ע"י התרה?חג ואח"כ משנים, עלול לקרות אסון ח"ו. האם עלי לחוש 
 . אפשר לבטל ע"י התרה ואל תחוש לכלום.מנהגפירושו  עאדה תשובה:

 
הולכים לישון מוקדם יחסית,  החולים שםאני עורך ליל סדר במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים.  שאלה:

? ועל מה להתחיל הסדר לפני צאת הכוכביםכהלכתו. האם אפשר הסדר כל את ואין להם סבלנות לעשות 
 ?ניתן לדלג

הא לחמא, מה נשתנה, עבדים לומר רק: לקצר בהגדה ) דקות אחר השקיעה. 20להתחיל הסדר  תשובה:
היינו, אלו עשר מכות, פסח מצה ומרור, וכוס שני(. וכן בשפוך חמתך לומר כמה פרקים וברכת יהללוך. ואם 

יום, כרפס יחץ וחצי הגדה, והקטעים של פסח מצה ומרור וכוס שני ושלחן לעשות קידוש מבעוד  -אי אפשר 
 דקות אחר השקיעה. )עיין בכף החיים סימן תע"ב אות ו'(. 20ערוך וכו' רק 

 
 האם גם במוצאי חגים מחמירים להמתין לזמן ר"ת? שאלה:

 כן, צריכים לחכות לר"ת, חוץ מצום יום הכפורים.תשובה: 
 

ליד שלחן ליל הסדר, כדי אותה  הניחופסח לקחו מצלמת וידאו והניסת חג משפחה אחת לפני כ שאלה:
 ?הסדר. האם טוב עשו לפי ההלכה אתסריט שת

 לא טוב עשו. תשובה:
 

 האם בשתיית ארבע כוסות ישנה עדיפות ליין רגיל על פני מיץ ענבים? שאלה:
ת ההגדה, יש לשתות בכוסות הראשונים מיץ יש עדיפות ליין שמשכר. ואם זה מפריע לאמיר תשובה:
 ענבים.
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