
 
                                                                                          בס"ד

 

 לשונות של גאולה
 

בפרשתנו מובאים ארבע לשונות של גאולה, ובעל הטורים מביא שיש בכך רמז לארבע מלכויות שישראל 
ישתעבדו להם, ובאחרון נאמר "ולקחתי" כנגד אדום, כאדם הלוקח בחזקה, ולכן שיעבוד זה קשה מכולם. ויש 

 שנצרך לארבעה שלבים עד שנזכה לגאולה  השלימה.כאן רמז לתהליך של הגאולה 
והשאלה היא מדוע אי אפשר לגאול את ישראל בפעם אחת ובזמן אחד, וכמו שמצינו אצל יוסף הצדיק שזכה 
לישועה בבת אחת, כמו שכתוב "ויריצוהו מן הבור"? וכן יש להבין את הענין של ארבע כוסות שהם כנגד ארבע 

 ליגו בצורך בהן, עד שאמרו שאפילו עני שבישראל לא יפחתו לו מארבע כוסות?לשונות של גאולה, וחז"ל הפ
אלא כאן התורה מלמדת אותנו את הדרך לגאולה, שצריך בירור גדול בכל הארבע גלויות עד שיבוא המשיח. 
 ביציאת מצרים, כיון שהם היו במ"ט שערי טומאה, היה צריך להוציאם ממקום הטומאה, ולכן נאמר "והוצאתי".

אבל עדיין כדי לזכות להכנס לשערי הקדושה עוד הדרך ארוכה. שהרי גם בקבלת התורה שפסקה זוהמתם, 
עדיין הדבר היה באונס, ורק אחר כך בפורים קבלו את התורה באהבה. ועדיין היה להם את הנסיון עם היוונים, 

"ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט עד שנצחום החשמונאים. וגם היום עדיין אנו נמצאים בגלות אדום עד שנזכה ל
 את הר עשיו". 

* 
בכל הדרך שוחחו הסוחרים על שוורים, פרות,  פעם נסע החפץ חיים בעגלה עם סוחרי בהמות וסוסים.מסופר ש

פתאום העלה אחר האנשים  סוסים וכדומה. ר' ישראל מאיר ישב שקוע במחשבותיו ולא שם לבו לשיחותיהם.
"אחים!  ל ללעוג עליהם. ר' ישראל מאיר כאילו הקיץ משנתו, והעיר להם בנחת:שיחה על סוחרים אחרים והתחי

עד כה עסקתם בשיחה נאה על הסוסים והשוורים הנוגעת לפרנסתכם, אבל למה עברתם לשוחח בעסקי הבריות? 
 הרי יש בזה עבירות חמורות של לשון הרע ורכילות". 

או ל"משולח" והגיבו בדברי לעג ובוז על אשר הוא  שכניו בעגלה, שהיו אנשים פשוטים, חשבו אותו להלך
מתערב בענייניהם ומטיף להם דברי תוכחה. ר' ישראל מאיר לא השיב לגידופיהם והיה נראה כאילו הוא נהנה 
מכך כיון  שהם הפסיקו בינתיים את שיחותיהם בעניני לשון הרע. לאחר שגמרו ללעוג לו, הם המשיכו לספר על 

העיר להם שוב והתחנן לפניהם שידברו על סוסיהם ופרותיהם ולא על חבריהם. כשלא חבריהם. החפץ חיים 
מוטב לו להשאר באמצע הדרך מלשבת בחבורת לצים  הועילו דבריו הוא ביקש מהעגלון שיוריד אותו מהעגלה.

 לדברי לשון הרע ורכילות.ב ולהקשי
 

 

י עצה טובה ְלּתִ ּכַ ַדי ִהׂשְ ל ְמַלּמְ  ִמּכָ
כדי להסיר ממך חמדת ממון, 

כך  .נה עצמך לגבאי צדקהמַ 
תנצל את תאוות הממון שלך 
לאיסוף כספי צדקה. (ע"פ 

 "חובת האדם בעולמו" ח"א).

ְרִעין – מִ  לֹוְמִדים ַמה  ּגַ
ָמקֹום ַמְתִאים. לֹא ֲהֵרי ֲעֵצי ָהָהר,  ְרִעין ּבְ ים ֵלב ִלְנטַֹע ֶאת ַהּגַ ֵיׁש ָלׂשִ
ִחיַח, ְלֵאּלּו ַהּצֹוְמִחים  ֶגב ַהּצָ ֵפָלה. לֹא ִיְדמּו ֲעֵצי ַהּנֶ ְ ׁשּ ר ּבַ ֵעִצים ֲאׁשֶ ּכָ

פֹון. י ַהּצָ ין יּוַבּלֵ  ּבֵ
ָלִדים ַהמָּ  ל ֶאת ַהּיְ ֶהם ּבֹוֲחִרים ְלַגּדֵ ּבָ  ְקִריִטי ְלִחּנּוָכם. -קֹום ְוַהֶחְבָרה ׁשֶ

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

 

.. .דידש אותם בעקביו לומר אלו מילי דחסידותא ואין אני חס הת ולא יהיויזהר לקיים אפילו מצוות קלות שבקלו"
ביל כבודו ותאוותו ימתין כמה ולא יקוץ כשלא ימצא מנין מוכן, כי בש ,לה להתפלל כראוי ובמניןכגון בסדר התפ

וכן מדיבור  ן,למצוא מני אחריםומבטל גם  ?!יקוץ בבית הכנסת או חצי שעהשעות ולא יקוץ, ובשביל רבע שעה 
 ."...שיחה בטילה בבית הכנסת וכל שכן דברי נבלות הפה ח"ו

 וש י"ט).ר("מגיד חדשות" ח"י ד
 

 

   
 וארא
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 פנינים ופרפראות
 

הכשרם לאכילה הוא ע"י "פרעה"  "לב"שבבהמה וכן ה "כבדש"בדרך רמז  לפרשיש  –י"ד)  ז'( כבד לב פרעה
מברך  הא שמיה רבהכל העונה אמן י )דף קי"ט ע"ב(בשבת  ה, על דרך מה שאמרוהיינו פריעה כלומר קריע

 משום דברכו ה' ע"ש. ?מ"ט בפרוע פרעות ,'פרעות בישראל וגו בפרועשנא' " ,בכל כחו "קורעין" לו גזר דינו
 שליט"א).(הרה"ג ר' רחביה חדוק 

 
לצעוק אל  במכת צפרדעוקא וקשה מדוע הוצרך משה ד - (ח. ח)ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים וגו' 

שיציל את המצרים, ולא מובן מה  שכאן צועק לה' כות שכתוב "ויעתר אל ה'"? ומה גםה', ולא כמו בשאר המ
התפלל אל הקב"ה, היה צריך להשמיע התפלה ונראה לתרץ שכיון שכפת לו כ"כ מהם שצועק בשבילם? א

היו צועקים ומקרקרים בקול גדול צרים ולאו הצפרדעים את מילאוזניו (עיין ש"ע א"ח סי' ק"א), וכיון שכאן מ
ט), לכן הוצרך משה להרים קולו ולצעוק כדי שישמעו אוזניו מה שפיו כדרכם של צפרדעים (עיין רש"י לעיל ז, כ

ספקו של הרב חס"ל (הובא את ומכאן אולי אפשר לפשוט כמוצא שלל רב.  מים, וששתיבר. ושו"ר בשפתי חכמד
ק אם נמצא במקום שיש קול רבים, אם צריך להרים קולו עד שישמיע ריו בכה"ח סי' ס"ב ס"ק ז') שהסתפדב

 יש קצת ראיה ואם הביאור הנ"ל נכון,אחר יחידי. ע"ש. לאוזניו, או סגי בקול דהוה מצי למישמע אי הוה במקום 
רק מתי  ועוד נראה לי לתרץ שבמכה זאת כח יד ה' נראה יש קול גדול, מ"מ צריך להשמיע לאוזניו.שאף ש

רטומי מצרים הצליח הקב"ה בידם לעשות כן בלטיהם שהופסקה המכה על ידי משה, שכן לעשות את המכה גם ח
(כמ"ש לעיל פסוק ג'), אך להפסיק את המכה לא יכולו, ולכן משה צעק אל ה' בכל כוחו שיפסיק את המכה, כיון 

 , כת"י).(חן בשפתותיך שע"י ההפסקה תראה יד ה'. וע"ע בראב"ע ובספורנו.
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 דיבור שקול

 
 
 

חכם אחד קיבל פעם פני אורח חשוב מעסקני 
הציבור. הלה היה מרבה בדיבור ושופע שיחה טופח 
על מנת להטפיח, עד כי לא נתן לרב כל אפשרות 

 לפצות את פיו. 
 

תוך כדי שטף דבריו, ביקש האורח להרשים את 
מארחו, ואמר: "עתה אגיד לכבודו דבר ששמעתי 

 מפיו של הגאון רבי יצחק אלחנן...". 
 

קטע הרב את דבריו ואמר "דבר זה אינו מתקבל על 
 הדעת!". 

 
זקף הלה עינים נדהמות: "רבי, הרי עדיין לא אמרתי 

 מה שביקשתי לומר?".
 

בחיוך: "איך יתכן ששמעת דבר ענהו הרב המארח 
מפי רבי יצחק אלחנן, והרי אינך מניח לאיש להוציא 

 מלה מפיו...".
* 

בספרו "ברכת אליהו", מעלה מרן הראש"ל הגאון 
שליט"א רעיון מעניין כי  רבי שלמה משה עמאר

היותו של משה "כבד פה" הוא שבח ומעלה, שהיה 
פיו שוקל דבריו במשקל הזהב, ואינו מוציא דבור מ

רק אחר ששקל אותו מכל צדדיו, וראה כי טוב ונכון 
הוא. והראיה, שלאורך כל המשא ומתן שניהל עם 
פרעה, במשך זמן ארוך ומייגע כל כך, ובתנאים קשים 
ביותר, מעולם לא נפלטה מפיו מלה שאינה ראויה 

 והגונה, ולא נפל מכל דבריו דבר אחד ארצה.
 

כנגד פרעה, שהיה פזיז ובכוונה מינה הקב"ה את משה 
וממהר להוציא מפיו דברים בלא מחשבה תחילה. וכן 

 רע".-פרעה אותיות "פה
 

והפה הכבד והשקול של משה רבנו ע"ה, שעמד נגד 
רע של פרעה הרשע, הוליד פה שלישי שהוא -פה

סח", שנעשו לנו נסים ונפלאות -"פסח", שהיה ל"פה
 ופינו סח ומרבה לספר ביציאת מצרים.

* 
שואלים מדוע בחרו לרשע שבארבעה בנים  הרבה

נפתלי להקהות את שיניו? לרבי  -דוקא עונש כזה 
זצ"ל היתה תשובה מבריקה: ה' יתברך ברא  מרופשיץ

לאדם שתי חומות השומרות כחומה בצורה על לשונו 
השינים והשפתים. ואילו  -לבל יוציא דבר שאינו הגון 

ואינו שומר אותו רשע המגביר לשונו להלך בגדולות 
 "הקהה את שיניו!" כי למה לו חומה?... -את פיו 

 
עוד אמרו בהלצה על ההלכה ש"כרפס פוטר בברכתו 

פוטר  -גור סה פאשון רלל כ -את המרור", שכרפ"ס 
 הרבה מרור בחיים...

 
מספרים על משכיל שבא לפני חכם אחד וקנטרו 
בדברים: "איך יתכן שאתון בלעם דיברה, הרי לא 

 מה שמדברת כמו בן אדם?". מצינו בה
 

"ממך ראיה!" החזיר לו הרב "הנה אתה בן אדם 
שמדבר כמו בהמה, אז גם יכול להיות שבהמה מדברת 

 כמו בן אדם...".



 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 ראש הכמריםסודו של 

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

 ראשון בקודש

 
 הסידור הראשון

הידוע הוא של רב נטרונאי גאון, ששלח לקהילת אליסאנו שבספרד. אחריו הסידור הראשון 
בא סידורו של רב עמרם גאון ראש ישיבת סורא שנכתב עבור קהילת ברצלונה שבספרד. 

קהילות ב הרווחלה נוסח התפעותקים ממנו נשלחו לתפוצות ישראל והוא נעשה הבסיס ל
ומחזור ויטרי , הסידור של הרמב"ם עדיה גאוןידועים הסידורים של רב ס ,ישראל. כמו כן

 .)היה הסידור הראשון בנוסח יהודי צרפת, ושנכתב על ידי תלמידו של רש"י(
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יוסף  רביגאון ה רבה הראשי של צרפתעל דלתו של 
הכומר התדפק יום אחד שליח מטעם  ,זצ"לסיטרוק 

 להיפגש עמו ביחידות ובפיו בקשה ,הראשי של פריז
 . ובחשאי

 
את סוד חייו יו הכומר חשף בפנלפגישה, הרב כשהגיע 

שבצעירותו נשבה סיפר הכומר  כי הוא יהודי!וגילה 
לבין הגויים, ונתעלה אצלם בשל כשרונו הגדול עד 

ועדיין אף על פי "ראש הכמרים". לאותו  שמינו
ישראל הוא והניצוץ היהודי בוער  –שנעשה כומר 

אין לו את כשהוא כבר בגיל מבוגר, כעת בקרבו, אך 
  פרוש מהנצרות ולחזור לדת ישראל.האומץ לקום ול

 
"אבקש מהרב בכל לשון של בקשה" סיים הכומר 

  '".עילוי נשמה' יידאג לעשות ל מותישלאחר שנשבה "
 

ולכן  ,במקרה זה כדת מה לעשותהרב סיטרוק לא ידע 
 על  לו  וסיפר  זצ"ל   יוסף  עובדיה   רבנו   מרן ל ניגש 

 של הכומר.החריגה בקשתו 
 

שתדל לארגן מנין יהכומר,  כאשר ימותהדריכו שמרן 
יהודים שישתתפו בהלוויה בלי לעורר חשד, 
וכשיגיעו למקום שאין בו צלב או פסל יאמרו שם 

 פסוקים מסוימים וכן יאמרו קדיש לעילוי נשמתו!
 

לאחר שסיים מרן את דבריו, החל לפתע לבכות. והנה 
  .נבהל הרב סיטרוק "מדוע כבודו בוכה?"
 
 ה נשמה נדחה,על אות" השיבו מרן" אני בוכה"

יהודי כומר שנשבה לבין הגויים ולא זכה לחיות כל 
 . ..."חייו כיהודי

 
התפעל הרב סיטרוק מרגישותו העצומה של מרן 
לכלל ישראל, עד שהוא בוכה בדמעות שליש כאשר 
הוא שומע על נשמה מעם ישראל שהתערבה בין 

 האומות!

 ?ומרתקת למקצועית כתיבתך את להפוך רצית תמיד
 !ידך בהישג הדבר כעת

 

 הספר הנפלא

 הכתב והמכתב
 שני חלקים

 

 פרקי הנחיה והדרכה באמנות הכתיבה התורנית
 עם פירושם ומקורותיהם מליצות וביטויים לשימוש בכתיבה יחד עם אוצר

 , סיפורים, הלכה פסקי, ס"ש חידושי, מקרא חידושי, ותשובות שאלות, מאמרים :הכתיבה סוגי בכל הדרכה יםכולל יםהספר
 לאור פרס בהוצאת והדרכה טיפים, ת"ור פיסוק כללי, ותירוץ קושיא, הערה כתיבת, ושירים מודעות, מכתבים, ביוגרפיות

 .ועוד ועוד ספרים וההדרת
 

 ניתן להשיג בחנויות הספרים
 052-7654216 -לבירורים הפצה ראשית "אור החיים", 

 
 



 
 

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

 )שעתיד בע"ה לראות אור דח"(מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

האם מותר לי לעמוד בקדישים או שיש  .תכב"ץ ת "כסא רחמים"אני בחור אשכנזי שלומד בישיב שאלה:
 ?שנהגנו לשים הראש בתוך יד שמאל לחוש משום "לא תתגודדו"? ומה הדין לגבי נפילת אפים

ן איש חי (ש"ר פרשת כי יש חשש סכנה כמ"ש הב ילת אפיםבנפ , אבלאתה יכול לעמוד בקדישים תשובה:
 .תשא אות י"ג)

 
(כל החודש כמנהגם  ,12-יפסיק לומר קדיש בחודש ה האם ,אשכנזי נפטרספרדי שאומר קדיש על  שאלה:

 ?(רק בשבוע הראשון) או כמנהגו) 12-ה
 כמנהגם.תשובה: 

 
סיים את הקדיש, האם כבר ", וארב א"יהא שלממר א" אבמקום "יהא שמיה רבוחזן שטעה בקדיש  שאלה:

 צריך לחזור ולומר את הקדיש?
 צריך לחזור הקדיש. תשובה:

 
 האם מותר לומר תיקון חצות בעמידה? שאלה:

 עדיף בישיבה על הקרקע, ובר"ח ועשי"ת וכיוצא שאומרים רק תקון לאה ישב על הכסא. תשובה:
 

האם צריכים לשים כיפה שמכסה את רוב הראש, או שדי בכיפה הנראית מכל הצדדים, אף שאינה  שאלה:
 מכסה את רוב הראש?

 הראש מלמעלה.צריכה לכסות רוב הראש, כלומר רוב שטח  תשובה:
 

יד המניח תפילין ביד ימין, כיצד ינהג בשאר דברים כגון לבישת בגדיו ונעילת נעלים, האם -איטר שאלה:
 יתחיל בימין של כל אדם, או ימין שלו דהיינו שמאל?

ה, דדוקא בתפלין משום דבעינן יד כהה, ינעול ויקשור נעל ימין תחילה, וכן ילבש צד ימין תחיל תשובה:
אבל בשאר דברים אזלינן בתר ימין של כל אדם. ועיין בסי' תרנ"א ס"ג. (ומה שכתבתי שיקשור נעל ימין 
תחלה אע"פ שבקשירה מתחילין בשמאל, לפי שהולכים בקשירה אחר הנחת תפילין דידיה, ואיטר זה מניח 

סק"ב) והמשנ"ב (סק"ו) והמלבי"ם בס' המאיר לארץ (ס"ק ל"ב). ושו"ר שכ"כ השע"ת ( תפלין בימין, ודו"ק).
אבל הרב בכור שור לא כתב כן, וע' בתשובת הגר"י וייס זצ"ל בתחלת ס' שמירת הגוף והנפש דמסיק 

 כדכתיבנא מצד הדין, וכסברת השע"ת והמשנ"ב והמלבי"ם. עש"ב. ואכמ"ל.
 

ות ודלת, האם אין צורך ליזהר בצניעות כשעושה צרכיו, או שאפילו בזמננו שבית הכסא מוקף מחיצ שאלה:
 הכי צריך להקפיד בגילוי שלא לצורך?

נראה שכבר בימי האחרונים היה בית הכסא מוקף מחיצות ודלת ואפילו הכי לא פלוג רבנן. ואין  תשובה:
 מרן שם (סעיף ד' וה') ודו"ק. לגלות שלא לצורך. וכן מוכח מדברי מרן והרמ"א (בסי' ג' סעיף ב'). וכן מדברי
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