מֹופת
ֵ
ְּתנּו ָל ֶכם
וַ ּיַ ְׁשלִ יכּו ִאיׁש ַמ ֵּטהּו וַ ּיִ ְהיּו
לְ ַתּנִ ינִ ם וַ ּיִ בְ לַ ע ַמ ֵּטה ַא ֲהרֹן ֶאת
ַמּט ָֹתם (ז ,יב)
מֹופת מֻ ְפלָ א,
מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ּבָ אּו ֶאל ַּפרְ עֹה וְ ֶהרְ אּו לֹו ֵ
ֶׁשּבְ ַמ ֲהלָ כֹו נֶ ְה ַּפְך ַמ ֵּטה ַא ֲהרֹן ּבְ אֹרַ ח ֶּפלֶ א לְ ַתּנִ יןֲ .אבָ ל
"ּתבֶ ן ַא ֶּתם ַמכְ נִ ִיסים לְ בֵ ית
ַּפרְ עֹה ֹלא ִה ְתרַ ֵּׁשם ּבִ ְמי ָֻחדֶ .
ַהּבָ ר?" (יעוי' במנחות פה ע"א)ֲ ,הרֵ י ּכָ ל ִמ ְצרַ יִ ם ְמלֵ ָאה
ּבִ כְ ָׁש ִפים ּובִ ְק ָס ִמיםּ ,כֵ ַיצד ַא ֶּתם ְמנַ ִּסים לַ ֲעׂשֹות ָעלַ י
ר ֶֹׁשם ּבְ ֶא ְמ ָצעּות ֶק ֶסםֶׁ ,שּכָ ל יֶ לֶ ד ִמּיַ לְ דֵ י ַה ִּמ ְצרִ ים יֹודֵ ַע
הֹוסיף ּכַ ָּמה
ּדֹומים ַא ֶּתם לְ ָאדָ ם ַהּבָ א לְ ִ
לַ ֲעׂשֹות?! ִ
אֹוצר ָמלֵ א ּבְ ֶתבֶ ן!
ּגִ בְ עֹולֵ י ַקׁש לְ בֵ ית ָ
"וַ ּיִ ְקרָ א ּגַ ם ַּפרְ עֹה לַ ֲחכָ ִמים וְ לַ ְמכַ ְּׁש ִפים וַ ּיַ ֲעׂשּו גַ ם ֵהם
ַחרְ טֻ ֵּמי ִמ ְצרַ יִ ם ּבְ לַ ֲה ֵט ֶיהם ּכֵ ן" (ז ,יא)ַּ .פרְ עֹה זִ ֵּמן ֶאת
אֹותם
ּטֹות ֶיהם ,וְ ָה ְפכּו ָ
ַה ַחרְ טֻ ִּמיםֵ ,הם זָ רְ קּו ּגַ ם ֶאת ַמ ֵ
ּבִ ן רֶ גַ ע לְ ַתּנִ ינִ יםֲ .אבָ ל ּכָ אן ֵארַ ע ּדָ בָ ר ָחרִ יג ֲא ִפּלּו
ּבְ ִמ ְצרַ יִ ם ַה ְּט ֵמ ָאה ֵמרֹב ּכִ ּׁש ִּופים" :וַ ּיַ ְׁשלִ יכּו ִאיׁש ַמ ֵּטהּו
וַ ּיִ ְהיּו לְ ַתּנִ ינִ ם וַ ּיִ בְ לַ ע ַמ ֵּטה ַא ֲהרֹן ֶאת ַמּט ָֹתם".
ִּומּכָ ְך ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :וַ ּיִ בְ לַ ע ַמ ֵּטה ַא ֲהרֹן ֶאת ַמּט ָֹתם",
וְ ֹלא נֶ ֱא ַמר" :וַ ּיִ בְ לַ ע ַמ ֵּטה ַא ֲהרֹן ֶאת ַּתּנִ ינֵ ֶיהם"ָ ,אנּו
לְ ֵמדִ ים ּכִ י ַמ ֵּטה ַא ֲהרֹן ּבָ לַ ע ֶאת ַמּטֹות ַה ַחרְ טֻ ִּמים
רַ ק לְ ַא ַחר ֶׁש ָחזְ רּו לִ ְהיֹות ַמּטֹות ּכְ בַ ְּת ִחּלָ ה ,וְ ָהיְ ָתה
ּתֹוס ֶפת נֵ ס מֻ ְפלָ אֶׁ ,שֹּלא זֹו ּבִ לְ בַ ד ֶׁשּמ ֶֹׁשה ָה ַפְך
ּבְ כָ ְך ֶ
ַמ ֶּטה לְ נָ ָחׁש וְ ֶה ֱחזִ ירֹו לִ ְהיֹות ַמ ֶּטהֶ ,אּלָ א ּגַ ם ּגָ רַ ם לְ כָ ְך
ּדֹומם ּבָ לַ ע ּכְ ַתּנִ ין ַמּטֹות ֲא ֵחרִ ים
ֶׁש ַה ַּמ ֶּטהֶׁ ,ש ִהּנֹו ֵח ֶפץ ֵ
 ּדָ בָ ר ֶׁש ַה ַחרְ טֻ ִּמים ֹלא ָהיּו ְמסֻ ּגָ לִ ים לְ ַה ֲעלֹות ּבְ דַ ְע ָּתםלַ ֲעׂשֹותֹו.

ֶח ֶסד ּבְ יֹום ִׁשּשִׁ י
רַ ּבִ ים ִמּגְ דֹולֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל זָ כּו לְ כ ַֹח ַה ְּקדֻ ָּׁשה,
מֹופ ִתים ּגְ לּויִ ים
ְ
וְ ָהיָ ה ּבִ יכָ לְ ָּתם לְ בַ ֵּצ ַע
נֹוהג לָ לֶ כֶ ת
וְ נֹורָ ִאיםַ .הּבַ ּבָ א ָסאלִ י זַ צַ "לָ ,היָ ה ֵ
לַ ִּמ ְקוֶ ה ּבְ כָ ל יֹום ִׁש ִּׁשי ּבְ לִ וְ יַ ת ֶא ָחד ִמ ְּמקֹרָ בָ יו
ֶׁש ִה ִּסיעֹו ּבְ רִ כְ ּבֹו .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ָהיָ ה ַה ַּצּדִ יק
ּמֹוׁשבִ ים
ְמבַ ֵּקׁש ֵמ ַהּנֶ ָהג לְ ַסּיֵ ר ּבְ ַׁשרְ ֶׁשרֶ ת ַה ָ
ַה ַּמ ִּק ִיפים ֶאת ָה ִעיר נְ ִתיבֹותּ ,כְ דֵ י לְ ָהגֵ ן ַעל
ּתֹוׁשבֵ י ָה ֵאזֹור.
ָ
ּבְ ֶא ָחד ִמ ֵימי ַה ִּׁש ִּׁשיּ ,כַ ֲא ֶׁשר נֶ ָהגֹו ֶׁשל ָהרַ ב
ּמֹוׁשבִ ים ,הֹורָ ה
ּבִ ֵּקׁש לְ ִהּכָ נֵ ס לְ ַא ַחד ַה ָ
לֹו ַהּבַ ּבָ א ָסאלִ י לְ ַה ְמ ִׁשיְך ּבַ ּנְ ִס ָיעהַ .הּנֶ ָהג
ּמֹוׁשב ַה ֵּׁשנִ יַ ,אְך ּגַ ם ָעלָ יו
ּבִ ֵּקׁש לְ ִהּכָ נֵ ס לַ ָ
הֹורָ ה ַה ַּצּדִ יק לִ ְפס ַֹחּ .כַ ֲא ֶׁשר ַה ַּצּדִ יק וְ נֶ ָהגֹו
יׁשיּ ,בִ ֵּקׁש ַהּבַ ּבָ א ָסאלִ י
ּמֹוׁשב ַה ְּׁשלִ ִ
ִהּגִ יעּו לַ ָ
ּמֹוׁשבּ .כַ ֲא ֶׁשר ָחלְ פּו ַה ְּׁשנַ יִ ם לְ יַ ד
חּומי ַה ָ
לְ ִהּכָ נֵ ס לִ ְת ֵ
רֹואה ַא ָּתה
"הּנֵ הֶ ,
ַא ַחד ַהּבָ ִּתיםָּ ,פנָ ה ַה ַּצּדִ יק לִ ְמלַ ּוֵ הּוִ :
ֶאת ַהּבַ יִ ת ַה ָּסמּוְךַ ,ה ֵּקׁש ּבַ ּדֶ לֶ ת ,וֶ ֱאמֹר לַ ּדַ ּיָ רִ ים ּכִ י ַהּבַ ּבָ א
ָסאלִ י ּבָ א לְ בַ ְּקרָ ם!"
ּבְ ֶפ ַתח ַהּבַ יִ ת נִ ְּצבָ ה ִא ָּׁשהֶׁ ,שּנִ דְ ֲה ָמה לְ ֵׁש ַמע ַהּבְ ׂשֹורָ ה
יׁשהּ ,כִ י ַה ַּצּדִ יק ַהּנֹודָ ע ְמבַ ֵּקׁש לְ בַ ֵּקר ּבְ בֵ ָיתּה.
ַה ַּמרְ ִע ָ
"ּבְ בַ ָּק ָׁשהּ ,בְ בַ ָּק ָׁשהִ ,הּכָ נְ סּוּ ,בַ ָּמה אּוכַ ל לְ כַ ּבֵ ד ֶאת
ּכְ בֹוד ָהרַ ב?"" ,רַ ק ּכֹוס ֵּתה!" נִ ְׁש ְמ ָעה ַה ְּתׁשּובָ ה.
ַהּבַ ּבָ א ָסאלִ י יָ ַׁשב ּבַ ּבַ יִ ת ִמ ְס ַּפר ּדַ ּקֹותּ ,ולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן
ָקם וְ ָא ַמר" :יֹודֵ עַ ֲאנִ י ּכִ י עַ ד עַ ָּתה ֹלא זְ כִ ֶיתם לְ ִה ָּפ ֵקד
ּבְ צֶ ֱאצָ ִאים ,אּולָ ם ּכָ עֵ ת לְ ַא ַחר ֶׁש ִּקּיַ ְמ ְּת ִמצְ וַ ת ַהכְ נָ ַסת
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אֹורְ ִחיםִּ ,תזְ ּכִ י ּבְ ָקרֹוב לְ יֶ לֶ דּ .כַ ֲא ֶׁשר ַה ִּתינֹוק יִ ּוָ לֵ ד,
אֹותי לִ ְהיֹות ַסנְ ּדָ ק ּבִ בְ רִ יתֹו ,וְ ִת ְקרְ אּו לֹו עַ ל
ַּתזְ ִמינּו ִ
ְׁש ִמי!"
לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן יָ ָצא ַהּבַ ּבָ א ָסאלִ י ֵמ ַהּבַ יִ ת ,וְ ָא ַמר לְ נֶ ָהגֹו:
"ח ַּפ ְׂש ִּתי ֵהיכָ ן נִ ָּתן לַ ֲעׂשֹות ֶח ֶסד ּבְ יֹום ִׁש ִּׁשי .נִ כְ נַ ְס ִּתי
ִ
קּוקים
ּדַ וְ ָקא לַ ּבַ יִ ת ַהּזֶ הּ ,כִ י ִהרְ ּגַ ְׁש ִּתי ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ֲאנָ ִׁשים ַהּזְ ִ
קּופה ֲארֻ ּכָ ה ,וְ ָה ִא ָּׁשה זָ כְ ָתה
לְ ֶעזְ רָ ה!" וְ ָאכֵ ן ֹלא ָחלְ ָפה ְּת ָ
לְ ִה ָּפ ֵקד ּבְ זֶ רַ ע ֶׁשל ְקיָ ָמא ּבִ זְ כּות ַה ִּמ ְצוָ ה ֶׁש ִּקּיְ ָמה!
עַ ד עֲ ָקרָ ה יָ לְ דָ ה ִּת ְׁשעָ ה!
מֹופ ִתים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ַעל
ֲאנִ י ַע ְצ ִמי זָ כִ ִיתי לִ רְ אֹות ּבְ חּוׁש ַמ ָּמׁשְ ,
קּופה ְמסֻ ּיֶ ֶמת נָ ַהגְ ִּתי לְ ָהבִ יא
יְ דֵ י ַהּבַ ּבָ א ָסאלִ יּ .בְ ֶמ ֶׁשְך ְּת ָ
ֵאלָ יו יְ הּודִ יֶׁ ,ש ָהיָ ה נָ ׂשּוי ּבְ ֶמ ֶׁשְך ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים וְ ֹלא זָ כָ ה
לִ ילָ דִ יםִ .מ ְס ַּפר ְּפ ָע ִמים לִ ּוִ ִיתי ֶאת ָה ִאיׁש ֶאל ַה ַּצּדִ יקַ ,עד
ֶׁשּבְ יֹום ֶא ָחד ָא ַמר לִ י ַהּבַ ּבָ א ָסאלִ יּ" :בְ נִ יִ ,הרְ עַ ְׁש ִּתי עָ לָ יו
ֶאת ַהּשָׁ ַמיִ םַ ,אְך ְּת ִפּלָ ִתי ֵאינָ ּה ִמ ְת ַקּבֶ לֶ ת ,עַ ל ּכֵ ן ֲאבַ ֶּק ְׁשָך
ֹלא לַ ֲהבִ יאֹו ֵאלַ י עֹוד!"
ָה ִאיׁש ָׁש ַמע ֶאת ַהּדְ בָ רִ ים ָּופרַ ץ ּבִ בְ כִ ּיֹות ֶׁשל ַמ ָּמׁש:
רֹוצה ֶׁשּנִ ְתּגָ רֵ ׁש? ַּתּגִ יד לָ רַ ב ֶׁשעֹוד ְמ ַעט ָאנּו
"א ָּתה ֶ
ַ
"אבָ ל ָהרַ ב ָא ַמר לִ י ֶׁש ְּת ִפּלָ תֹו
עֹומדִ ים לְ ִה ְתּגָ רֵ ׁש!" ֲ -
ְ
ֵאינָ ּה ְמקֻ ּבֶ לֶ תֲ ,אנִ י יָ רֵ א לְ דַ ּבֵ ר ִאּתֹו עֹוד ּבָ ִענְ יָ ן!"

א .פרי שמסופק בו אם ברכתו
בורא פרי העץ ,או בורא פרי
האדמה ,בין שהוא ספק מצד הדין ,בין שהספק
הוא במציאות ,לעולם יש לברך עליו בורא פרי
האדמה ,ורק בדיעבד אם בירך עליו שהכל ,יצא.
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"ּבְ בַ ָּק ָׁשהֲ ,ע ֵׂשה לִ י טֹובָ ה!" ִה ְת ַחּנֵ ן
ָה ִאיׁש.
"אנִ י יָ רֵ א
אתיֲ ,
"אבָ ל ָמה ֶא ֱע ֶׂשה"ָ ,קרָ ִ
ֲ
ֵמ ַה ַּצּדִ יק!"
אֹותָךּ ,בְ בַ ָּק ָׁשה לֵ ְך ֵאלָ יו
אֹוהב ְ
"הרַ ב ֵ
"ֹלא!" זָ ַעק ַהּיְ הּודִ יָ ,
עֹוד ַּפ ַעם!"
אתי ׁשּוב ִעם ָה ִאיׁש לִ ְמ ִח ַּצת ַהּבַ ּבָ א ָסאלִ י,
ּבְ לֵ ית ּבְ רֵ רָ הּ ,בָ ִ
ִחּיַ כְ ִּתי וְ ָא ַמרְ ִּתי" :רַ ּבֵ נּו ,זֶ ה ַהּיְ הּודִ י ֲחׂשּוְך ַהּבָ נִ יםֶׁ ,שּבָ א
"אבָ ל ָא ַמרְ ִּתי לְ ָך
ֲ
ִע ִּמי לְ כָ אן ּבַ ְּפ ָע ִמים ַהּקֹודְ מֹות!" -
עֹומד לְ ִה ָּפרֵ ד
ֶׁש ְּת ִפּלָ ִתי ֵאינָ ּה ִמ ְת ַקּבֶ לֶ ת!"  " -רַ ּבֵ נּו ,הּוא ֵ
ֵמרַ ְעיָ תֹוַ .מה ּלַ ֲעׂשֹותַ ,ה ִאם ֲעלֵ ֶיהם לְ ִה ְתּגָ רֵ ׁשָ ,חלִ ילָ ה?"
ָהרַ ב ָׁש ַקע ּבְ ִהרְ הּורִ יםּ ,ולְ ַא ַחר ִמ ְס ַּפר רְ גָ ִעים ִהכְ רִ יזֹ" :לא!
לָ ָּמה ֶׁשּיִ ְתגָ רְ ׁשּו? עַ כְ ָׁשיו יֵ ׁש ִהּלּולָ א ֶׁשל ָהאֹור ַה ַחּיִ ים
ַה ָּקדֹוׁש ,יֵ לֵ ְך לְ ִקבְ רֹו ,יִ ְת ַּפּלֵ ל ּבִ דְ ָמעֹותּ ,ובְ עֵ זֶ ר ה' יִ זְ ּכֶ ה לְ זֶ רַ ע
ֶׁשל ְקיָ ָמא!"
ּכַ ּיֹום ,יֵ ׁש לִ יהּודִ י זֶ ה ִּת ְׁש ָעה יְ לָ דִ יםֶׁ ,שּנֹולְ דּו ּבָ זֶ ה ַא ַחר
זֶ ה ּבְ ֶח ֶסד ה'ּ .כָ ל זֹאת ּבִ זְ כּות ּבִ רְ ּכַ ת ַה ַּצּדִ יק ֶׁשּכָ ל ִמּלָ ה
ּיֹוצאת ִמ ִּפיו ָהיְ ָתה קֹדֶ ׁש ָקדָ ִׁשים!
ַה ֵ
(נלקט מהספר החדש "משכני אחריך" ,ניתן להשיג בישיבת אור החיים ובחנויות
הספרים המובילות).

שבת שלום לכל בית ישראל

דיני הפסק וטעות בברכות
ב .אם הפסיק בין הברכה לאכילה בשתיקה
בלבד ,אין צריך לחזור ולברך .ולכתחלה יש
לסמוך האכילה לברכה בתוך כדי דיבור.

העלון מוקדש לזיווג הגון

אלעד בן אילנה ,רבקה בת תקוה

גרשון חי בן רחל רוחם
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

