
ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפת

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה

ַוִּיְהיּו  ַמֵּטהּו  ִאיׁש  ַוַּיְׁשִליכּו 
ְלַתִּניִנם ַוִּיְבַלע ַמֵּטה ַאֲהֹרן ֶאת 

ַמֹּטָתם )ז, יב(
ֻמְפָלא,  מֹוֵפת  לֹו  ְוֶהְראּו  ַּפְרֹעה  ֶאל  ָּבאּו  ְוַאֲהֹרן  מֶֹׁשה 
ֲאָבל  ְלַתִּנין.  ֶּפֶלא  ְּבֹאַרח  ַאֲהֹרן  ֶנְהַּפְך ַמֵּטה  ֶׁשְּבַמֲהָלכֹו 
ם ִּבְמֻיָחד. "ֶּתֶבן ַאֶּתם ַמְכִניִסים ְלֵבית  ַּפְרֹעה ֹלא ִהְתַרּׁשֵ
ְמֵלָאה  ִמְצַרִים  ָּכל  ֲהֵרי  ע"א(,  פה  במנחות  )יעוי'  ַהָּבר?" 
ָעַלי  ַלֲעׂשֹות  ְמַנִּסים  ַאֶּתם  ֵּכיַצד  ּוִבְקָסִמים,  ִּבְכָׁשִפים 
ֹרֶׁשם ְּבֶאְמָצעּות ֶקֶסם, ֶׁשָּכל ֶיֶלד ִמַּיְלֵדי ַהִּמְצִרים יֹוֵדַע 
ַּכָּמה  ְלהֹוִסיף  ַהָּבא  ְלָאָדם  ַאֶּתם  ּדֹוִמים  ַלֲעׂשֹות?! 

ִּגְבעֹוֵלי ַקׁש ְלֵבית אֹוָצר ָמֵלא ְּבֶתֶבן!
ִפים ַוַּיֲעׂשּו ַגם ֵהם  "ַוִּיְקָרא ַּגם ַּפְרֹעה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכׁשְּ
ֶאת  ִזֵּמן  ַּפְרֹעה  יא(.  )ז,  ֵּכן"  ְּבַלֲהֵטיֶהם  ִמְצַרִים  ַחְרֻטֵּמי 
ַהַחְרֻטִּמים, ֵהם ָזְרקּו ַּגם ֶאת ַמּטֹוֵתיֶהם, ְוָהְפכּו אֹוָתם 
ֲאִפּלּו  ָחִריג  ָּדָבר  ֵאַרע  ָּכאן  ֲאָבל  ְלַתִּניִנים.  ֶרַגע  ִּבן 
ְּבִמְצַרִים ַהְּטֵמָאה ֵמֹרב ִּכּׁשּוִפים: "ַוַּיְׁשִליכּו ִאיׁש ַמֵּטהּו 

ַוִּיְהיּו ְלַתִּניִנם ַוִּיְבַלע ַמֵּטה ַאֲהֹרן ֶאת ַמֹּטָתם".
ַמֹּטָתם",  ֶאת  ַאֲהֹרן  ַמֵּטה  "ַוִּיְבַלע  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ּוִמָּכְך 
ָאנּו  ַּתִּניֵניֶהם",  ֶאת  ַאֲהֹרן  ַמֵּטה  "ַוִּיְבַלע  ֶנֱאַמר:  ְוֹלא 
ַהַחְרֻטִּמים  ַמּטֹות  ֶאת  ָּבַלע  ַאֲהֹרן  ַמֵּטה  ִּכי  ְלֵמִדים 
ְוָהְיָתה  ְּכַבְּתִחָּלה,  ַמּטֹות  ִלְהיֹות  ֶׁשָחְזרּו  ְלַאַחר  ַרק 
ָהַפְך  ֶׁשֹּמֶׁשה  ִּבְלַבד  זֹו  ֶׁשֹּלא  ֻמְפָלא,  ֵנס  ּתֹוֶסֶפת  ְּבָכְך 
ְלָכְך  ָּגַרם  ַּגם  ֶאָּלא  ַמֶּטה,  ִלְהיֹות  ְוֶהֱחִזירֹו  ְלָנָחׁש  ַמֶּטה 
ֶׁשַהַּמֶּטה, ֶׁשִהּנֹו ֵחֶפץ ּדֹוֵמם ָּבַלע ְּכַתִּנין ַמּטֹות ֲאֵחִרים 
- ָּדָבר ֶׁשַהַחְרֻטִּמים ֹלא ָהיּו ְמֻסָּגִלים ְלַהֲעלֹות ְּבַדְעָּתם 

ַלֲעׂשֹותֹו.

י ֶחֶסד ְּביֹום ִׁשּׁשִ
ה,  ַהְּקֻדּׁשָ ְלֹכַח  ָזכּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּגדֹוֵלי  ַרִּבים 
ְּגלּוִיים  מֹוְפִתים  ְלַבֵּצַע  ִּביָכְלָּתם  ְוָהָיה 

ְונֹוָרִאים. ַהַּבָּבא ָסאִלי ַזַצ"ל, ָהָיה נֹוֵהג ָלֶלֶכת 
י ְּבִלְוַית ֶאָחד ִמְּמֹקָרָביו  ַלִּמְקֶוה ְּבָכל יֹום ִׁשּׁשִ
ַהַּצִּדיק  ָהָיה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְּבִרְכּבֹו.  ֶׁשִהִּסיעֹו 
ַהּמֹוָׁשִבים  ְּבַׁשְרֶׁשֶרת  ְלַסֵּיר  ֵמַהֶּנָהג  ְמַבֵּקׁש 
ַעל  ְלָהֵגן  ְּכֵדי  ְנִתיבֹות,  ָהִעיר  ֶאת  ַהַּמִּקיִפים 

ּתֹוָׁשֵבי ָהֵאזֹור. 
ָהַרב  ֶׁשל  ֶנָהגֹו  ַּכֲאֶׁשר  י,  ּׁשִ ַהּׁשִ ִמיֵמי  ְּבֶאָחד 
הֹוָרה  ַהּמֹוָׁשִבים,  ְלַאַחד  ְלִהָּכֵנס  ִּבֵּקׁש 
ַהֶּנָהג  ַּבְּנִסיָעה.  ְלַהְמִׁשיְך  ָסאִלי  ַהַּבָּבא  לֹו 
ָעָליו  ַּגם  ַאְך  ִני,  ַהּׁשֵ ַלּמֹוָׁשב  ְלִהָּכֵנס  ִּבֵּקׁש 
ְוֶנָהגֹו  ַהַּצִּדיק  ַּכֲאֶׁשר  ִלְפֹסַח.  ַהַּצִּדיק  הֹוָרה 
ִליִׁשי, ִּבֵּקׁש ַהַּבָּבא ָסאִלי  ִהִּגיעּו ַלּמֹוָׁשב ַהּׁשְ

ְלַיד  ַנִים  ַהּׁשְ ָחְלפּו  ַּכֲאֶׁשר  ַהּמֹוָׁשב.  ִלְתחּוֵמי  ְלִהָּכֵנס 
ַאַחד ַהָּבִּתים, ָּפָנה ַהַּצִּדיק ִלְמַלֵּוהּו: "ִהֵּנה, רֹוֶאה ַאָּתה 
ֶאת ַהַּבִית ַהָּסמּוְך, ַהֵּקׁש ַּבֶּדֶלת, ֶוֱאֹמר ַלַּדָּיִרים ִּכי ַהַּבָּבא 

ָסאִלי ָּבא ְלַבְּקָרם!"
ַהְּבׂשֹוָרה  ְלֵׁשַמע  ֶׁשִּנְדֲהָמה  ה,  ִאּׁשָ ִנְּצָבה  ַהַּבִית  ְּבֶפַתח 
ְּבֵביָתּה.  ְלַבֵּקר  ְמַבֵּקׁש  ַהּנֹוָדע  ַהַּצִּדיק  ִּכי  ַהַּמְרִעיָׁשה, 
ֶאת  ְלַכֵּבד  אּוַכל  ַּבָּמה  ִהָּכְנסּו,  ְּבַבָּקָׁשה,  "ְּבַבָּקָׁשה, 
ַהְּתׁשּוָבה.  ִנְׁשְמָעה  ֵּתה!"  ּכֹוס  "ַרק  ָהַרב?",  ְּכבֹוד 
ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַּדּקֹות,  ִמְסַּפר  ַּבַּבִית  ָיַׁשב  ָסאִלי  ַהַּבָּבא 
ְלִהָּפֵקד  ְזִכיֶתם  ֹלא  ַעָּתה  ַעד  ִּכי  ֲאִני  "יֹוֵדַע  ְוָאַמר:  ָקם 
ַהְכָנַסת  ִמְצַות  ֶׁשִּקַּיְמְּת  ְלַאַחר  ָּכֵעת  אּוָלם  ְּבֶצֱאָצִאים, 



ִיָּוֵלד,  ַהִּתינֹוק  ַּכֲאֶׁשר  ְלֶיֶלד.  ְּבָקרֹוב  ִּתְזִּכי  אֹוְרִחים, 
ַעל  לֹו  ְוִתְקְראּו  ִּבְבִריתֹו,  ַסְנָּדק  ִלְהיֹות  אֹוִתי  ַּתְזִמינּו 

ְׁשִמי!"
ְלֶנָהגֹו:  ְוָאַמר  ֵמַהַּבִית,  ָסאִלי  ַהַּבָּבא  ָיָצא  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ִנְכַנְסִּתי  י.  ִׁשּׁשִ ְּביֹום  ֶחֶסד  ַלֲעׂשֹות  ִנָּתן  ֵהיָכן  "ִחַּפְׂשִּתי 
ַהְּזקּוִקים  ֲאָנִׁשים  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִהְרַּגְׁשִּתי  ִּכי  ַהֶּזה,  ַלַּבִית  ַּדְוָקא 
ָזְכָתה  ה  ְוָהִאּׁשָ ֲאֻרָּכה,  ְּתקּוָפה  ָחְלָפה  ֹלא  ְוָאֵכן  ְלֶעְזָרה!" 

ְלִהָּפֵקד ְּבֶזַרע ֶׁשל ְקָיָמא ִּבְזכּות ַהִּמְצָוה ֶׁשִּקְּיָמה!
ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה ִּתְׁשָעה!

ֲאִני ַעְצִמי ָזִכיִתי ִלְראֹות ְּבחּוׁש ַמָּמׁש, מֹוְפִתים ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעל 
ְלָהִביא  ָנַהְגִּתי  ְמֻסֶּיֶמת  ְּתקּוָפה  ְּבֶמֶׁשְך  ָסאִלי.  ַהַּבָּבא  ְיֵדי 
ָזָכה  ְוֹלא  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ְּבֶמֶׁשְך  ָנׂשּוי  ֶׁשָהָיה  ְיהּוִדי,  ֵאָליו 
ַעד  ַהַּצִּדיק,  ֶאל  ָהִאיׁש  ֶאת  ִלִּויִתי  ְּפָעִמים  ִמְסַּפר  ִליָלִדים. 
ָעָליו  ִהְרַעְׁשִּתי  "ְּבִני,  ָסאִלי:  ַהַּבָּבא  ִלי  ָאַמר  ֶאָחד  ֶׁשְּביֹום 
ֲאַבֶּקְׁשָך  ֵּכן  ַעל  ִמְתַקֶּבֶלת,  ֵאיָנּה  ְּתִפָּלִתי  ַאְך  ַמִים,  ַהּׁשָ ֶאת 

ֹלא ַלֲהִביאֹו ֵאַלי עֹוד!"
ָהִאיׁש ָׁשַמע ֶאת ַהְּדָבִרים ּוָפַרץ ִּבְבִכּיֹות ֶׁשל ַמָּמׁש: 

ָאנּו  ְמַעט  ֶׁשעֹוד  ָלַרב  ַּתִּגיד  ֶׁשִּנְתָּגֵרׁש?  רֹוֶצה  "ַאָּתה 
ֶׁשְּתִפָּלתֹו  ִלי  ָאַמר  ָהַרב  "ֲאָבל  עֹוְמִדים ְלִהְתָּגֵרׁש!"  - 

ֵאיָנּה ְמֻקֶּבֶלת, ֲאִני ָיֵרא ְלַדֵּבר ִאּתֹו עֹוד ָּבִעְנָין!" 

ִהְתַחֵּנן  טֹוָבה!"  ִלי  ֲעֵׂשה  "ְּבַבָּקָׁשה, 
ָהִאיׁש. 

"ֲאָבל ָמה ֶאֱעֶׂשה", ָקָראִתי, "ֲאִני ָיֵרא 
ֵמַהַּצִּדיק!" 

ֵאָליו  ֵלְך  ְּבַבָּקָׁשה  ַהְּיהּוִדי, "ָהַרב אֹוֵהב אֹוְתָך,  ָזַעק  "ֹלא!" 
עֹוד ַּפַעם!"

ְּבֵלית ְּבֵרָרה, ָּבאִתי ׁשּוב ִעם ָהִאיׁש ִלְמִחַּצת ַהַּבָּבא ָסאִלי, 
ֶׁשָּבא  ַהָּבִנים,  ֲחׂשּוְך  ַהְּיהּוִדי  ֶזה  "ַרֵּבנּו,  ְוָאַמְרִּתי:   ִחַּיְכִּתי 
ְלָך  ָאַמְרִּתי  "ֲאָבל  ִעִּמי ְלָכאן ַּבְּפָעִמים ַהּקֹוְדמֹות!"    - 
" ַרֵּבנּו, הּוא עֹוֵמד ְלִהָּפֵרד  ֶׁשְּתִפָּלִתי ֵאיָנּה ִמְתַקֶּבֶלת!"   - 
ֵמַרְעָיתֹו. ַמה ַּלֲעׂשֹות, ַהִאם ֲעֵליֶהם ְלִהְתָּגֵרׁש, ָחִליָלה?" 

ָהַרב ָׁשַקע ְּבִהְרהּוִרים, ּוְלַאַחר ִמְסַּפר ְרָגִעים ִהְכִריז: "ֹלא! 
ַהַחִּיים  ָהאֹור  ֶׁשל  ִהּלּוָלא  ֵיׁש  ַעְכָׁשיו  ֶׁשִּיְתָגְרׁשּו?  ָלָּמה 
ַהָּקדֹוׁש, ֵיֵלְך ְלִקְברֹו, ִיְתַּפֵּלל ִּבְדָמעֹות, ּוְבֵעֶזר ה' ִיְזֶּכה ְלֶזַרע 

ֶׁשל ְקָיָמא!"
ַאַחר  ָּבֶזה  ֶׁשּנֹוְלדּו  ְיָלִדים,  ִּתְׁשָעה  ֶזה  ִליהּוִדי  ֵיׁש  ַּכּיֹום, 
ִמָּלה  ֶׁשָּכל  ַהַּצִּדיק  ִּבְרַּכת  ִּבְזכּות  ֹזאת  ָּכל  ה'.  ְּבֶחֶסד  ֶזה 

ַהּיֹוֵצאת ִמִּפיו ָהְיָתה ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים!
)נלקט מהספר החדש "משכני אחריך", ניתן להשיג בישיבת אור החיים ובחנויות 

הספרים המובילות(.  

שבת שלום לכל בית ישראל

                         העלון מוקדש לזיווג הגון
אלעד בן אילנה, רבקה בת תקוה

העלון מוקדש לרפואת
|גרשון חי בן רחל רוחם

ברכתו  אם  בו  שמסופק  פרי  א. 
פרי  בורא  או  העץ,  פרי  בורא 

האדמה, בין שהוא ספק מצד הדין, בין שהספק 
פרי  בורא  עליו  לברך  יש  לעולם  במציאות,  הוא 
האדמה, ורק בדיעבד אם בירך עליו שהכל, יצא.

בשתיקה  לאכילה  הברכה  בין  הפסיק  אם  ב. 
יש  ולכתחלה  ולברך.  לחזור  צריך  אין  בלבד, 

לסמוך האכילה לברכה בתוך כדי דיבור.

דיני הפסק וטעות בברכות

העלון מוקדש לעילוי נשמת: אור אורי בן ירדנה  ז׳׳ל, מרים בת רחל ז׳׳ל, יעקב בן רחל ז׳׳ל, ר' יגאל בן מלכה ז׳׳ל,  רגינה בת צילה ז׳׳ל ,
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל


