
 "דבס

 

 

 (ד ופטים)ש שתא הורבוד -א (פטים הוש) דבורה שרות -ס: פטרהה  שלחב :השבוע פרשת

 נערך בס"ד ובזכות הרבים ע"י הרב משה דיין נ"י              

 

 

תני דבי ר' ישמעאל בשעה שיצאו ישראל ממצרים למה  )שיר השירים(במדרש רבה  יעודה של תפילה נלמד מים סוף:

ונכנסה לפנים ולא היתה יכולה  ,היו דומים? ליונה שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע ומצאה שם הנחש מקנן

שעדיין הנחש מקנן. תחזור לאחורה לא תהי יכולה שהנץ עומד בחוץ. מה עשתה היונה התחילה צווחת  ,להכנס

א ויצילה. כך היו ישראל דומים על הים, לירד לים לא היו יכולין, וישמע לה בעל השובך ויבומטפחת באגפיה כדי ש

וייראו מאד ויצעקו בני "שעדיין לא נקרע להם הים. לחזור לאחוריהם לא היו יכולין, שכבר פרעה הקריב. מה עשו 

מדברי ן זצ"ל שוביאר הגה"צ ר' יחזקאל לוונשטיי  מיד "ויושע ה' ביום ההוא". ע"כ.  "ישראל אל ה'

המדרש הללו אנחנו למדים הבנה חדשה מה הצורך בתפילה. כי לפי ההבנה הפשוטה של המוני העם הצורך בתפילה 

בכדי שהאדם ישלים את מה שחסר לו בחייו, אם זה חכמה או פרנסה, בריאות, וכיוצא. אבל מדברי המדרש הללו 

תקשר לבורא העולם. ולכן לפעמים הקב"ה מסובב אנו למדים שהצורך בתפילה בכדי שעל ידי התפילה האדם י

לאדם צרות ובעיות שונות בכדי שהאדם יתפלל ויתקשר לבורא עולם. וזה מה שהיה כשיצאו ממצרים. הרי כשהיו 

בשעבוד התפללו כל היום בכדי לצאת מהצרה. וכשיצאו הרגישו שכבר אינם צריכים את התפילה. מה עשה הקב"ה 

 ללמדנו שהתפילה היא מטרה בפני עצמה. שוב הם יתפללו ויתחברו לבורא.גירה בהם את פרעה בכדי ש

  ,זיווגו של אדם -. האחדו אותם לקריעת ים סוףהשו מצינו ב' דברים שחז"לו זיווג ופרנסה:לקריעת ים סוף ההשואה בין 

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: קשה לזווגם כקריעת ים סוף, שנאמר "אלקים  סוטה ב( א )סנהדרין כב בגמ'

אמר רב שיזבי  )פסחים דף קיח ע"א(. בגמ' מזונותיו של אדם -מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות". והשני

משמיה דרבי אלעזר בן עזריה: קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, דכתיב "נתן לחם לכל בשר" וסמיך ליה 

   ויש להבין את הביטוי "קשה" וכי אצל הקב"ה יש מושג של קשה?. ע"כ. "לגוזר ים סוף לגזרים". 

, כלומר אותו קושי שעמד בפני עם ישראל על שפת הים, שהיו 'האדם'ושי הוא מאולם המפרשים מבארים שהק

חסרי אונים כשמאחריהם רודפים מצרים וממולם עומד הים. ואין להיכן לברוח. ואז יש רק ברירה יחידה לפנות אל 

 הבורא שיושיע. אותו קושי עומד בפני אדם במציאת פרנסתו, ובמציאת זיווגו. 

שראל לבדם, מלאך ה' עמוד הענן ואף משה רבינו נסעו והלכו מאחוריהם, כל אחד מישראל על שפת הים עמדו י

 ןנסיון הפרנסה וגם בנסיון הנישואיעומד לבד. גם בהוא כאשר היה צריך להוכיח את אמונתו בה', ואת מסירות נפשו 

לכשיבטחו בו וידעו כי מושיע  עומד אדם בנסיונות לבדו. בורא עולם ייעד את הנסיונות הללו לצרף וללבן בני אדם

אלו כשעומד אדם ואינו יודע מאין יבוא עזרו, יש לו הזדמנות לגדול באמונה לסמוך על הנהגתו  עניניםאין בלתו. ב

 יתברך להתפלל אליו ולקבל את הנהגתו בשמחה.

מובא בשם אחד הגדולים שאמר משל: צייר גדול צייר על קרטון גדול את סוס המלך,  שיעור באמונה: –קריעת ים סוף 

הוא הצליח לבטא ממש את כל הנקודות כאילו הסוס חי, אח"כ לקח את הקרטון עם הציור והעמידו בכיכר המרכזית. 

לא התיחס לציור, והיה משוכנע שכולם יראו את הציור ויבינו את האומנות הגדולה שבו. אך למרבה הפלא אף אחד 

אנשים עברו ליד והמשיכו בדרכם מבלי לתת תשומת לב והתפעלות מיוחדת. לאחר התבוננות הבין הצייר את 

הטעות שלו. פשוט הציור ממש כמו אמיתי, וכולם חושבים שזה סוס המלך שנעמד בכיכר. ואז הוא לקח עפרון 

באמת כל האנשים עמדו מופתעים לראות סוס  ומתח קו באמצע גוף הסוס כך שנראה שהסוס מחולק לשנים. ואז

מחולק לשנים, כעת הבינו כולם שבאמת אין כאן סוס אמיתי אלא ציור מופלא שנראה ממש כאמיתי. ובזה נודע 

והנמשל: הפסוק אומר "מה רבו מעשיך   כשרונו של הצייר. נמצא רק לאחר החיתוך קלטו את הפלא שבציור.

התרגל לראות את הים הגדול, איך שהגלים עולים לגבהים ומתנפצים עד  ה' כולם בחכמה עשית" רק מה האדם

החוף, ואין רואים בכך פלא. הכל נראה כאילו מובן מאליו. פעם אחת קרע הקב"ה את הים, והמים עמדו כחומה 

ומאז מימין ומשמאל, ואז ראו כולם איזה פלא גדול. ומיד לאחר שעם ישראל עברו בין בתרי הים, חזר הים לאיתנו. 

 )להגיד( הבינו עם ישראל את הפלא הגדול שיש בהנהגת הקב"ה בעולם גם בדברים הטבעיים, כי גם הטבע הוא נס.

 ורוממותו שמו יתברך נפלאותיו ראו סוף ים קריעת בשעת ישראל הנה אלימלך נועםוכך כותב הגה"ק בעל ה 

 סוף ים קריעת בשעת שלא אף ובגדולתו אל ברוממות תמיד ולבם בדביקות תמיד שהולכים צדיקים ויש .וגדולתו

 ישראל ובני' הפירוש וזהו. בעולם הנמצא ודבר דבר בכל וערך קץ אין עד הם איך נפלאותיו רואין 'ביבשה' שגם

 שושנה( )ליקוטי. בים כמו ,אל-הרוממות בזה הלכו ,שביבשה :פירוש 'הים בתוך ביבשה הלכו
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את הסיפור שלפנינו סיפר הרב אילן גוזל שליט"א ממקורביו של הגאון הגדול רבינו שלום משאש זצ"ל מגדולי רבני 

אברהם )שם בדוי( היה בזמן המעשה חייל בשירות סדיר   אשי של ירושלים. מרוקו ורבה הר וצדיקי

בצה"ל כמו כל בחור בן גילו המשרת בצבא, אברהם היה אדם בריא ללא מחלות רקע כל שהם, וביחידה בה הוא שירת 

בדרגת היה נחשב לחייל מצטיין המוערך על ידי מפקדיו. בערב בהיר אחד מתדפקים על דלת המשפחה שני חיילים 

קצונה ובפיהם בשורה קשה. אברהם ששירת בבסיס בתפקיד משרדי, נמצא במשרדו כשהוא שרוע על הריצפה 

והובהל לבית החולים על ידי ניידת טיפול נמרץ, כשמצבו קשה ביותר ואין כרגע ידיעה ברורה כתוצאה ממה זה קרה. 

וכדומה ולא ידעו להסביר מה אירע. המשפחה הקצינים מלווים ברופא הבסיס שללו שזה מקרה פלילי או התחשמלות 

שהידיעה נפלה עליה כרעם ביום בהיר, חשה לבית החולים כשהיא מבוהלת עד למאד, כשבנוסף רק לפני כשנה 

 איבדה המשפחה בדרך טראגית את אחד מבני המשפחה שהיה צעיר לימים. 

ה הודיעה למשפחה שלא ברור כיצד ואיך כשהגיעו לבית החולים קידמה את פניהם רופאת המחלקה וכשעצב רב בפני

קרה מה שקרה. אבל כנראה שהחייל אברהם חטף התקף לב קשה ביותר אף על פי גילו הצעיר, ולמעשה אלה הדקות 

או לכל היותר שעותיו האחרונות על פני האדמה ולכן כדאי שתיכנסו להיפרד ממנו. זעקות השבר מילאו את כל חלל 

ן עוד ועוד בני משפחה ומכרים מגיעים לבית החולים כשכולם המומים מעצם הידיעה בית החולים כשבכל אותו הזמ

הקשה והמרה שנפלה עליהם כרעם ביום בהיר, ועיני כולם גדולים וקטנים דומעות בפרץ של דמעות, כשגם הצוות 

רטט בספר הרפואי לא יכל לעמוד מנגד ומחו דימעה מעל עיניהם. חלק מהנוכחים במסדרון בית החולים אחזו ב

  התהילים, וחלק אחר נעמדו דומם כאבן שאין לה הופכין מחמת הבשורה הקשה. 

לקראת שעות הבוקר המוקדמות כשלא חלה שום התקדמות ושינוי במצבו של החייל החליט אחד מבני המשפחה 

"ל בכדי ביחד עם חבר נוסף לנסוע לירושלים להתפלל תפילת שחרית בבית מדרשו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ

שיעתיר בעד החולה הזקוק לרחמי שמים מרובים, ברוך מקיים ועושה ומיד נסעו לבית מדרשו של הרב והתפללו עימו 

תפילת שחרית, אך לצערם לא הצליחו להיכנס לחדרו של הרב ולשפוך את ליבם, ורק נתנו את שם החולה על פתק 

ים ובעיקר עייפים ללא לילה של שינה ונסיעה שבורים ורצוצ  לעוזרו של הרב בכדי שהרב יברך את החולה.

בדרכים החליטו בו במקום להחיש פעמיהם לביתו של רבינו מאור השמ"ש רבי שלום משאש זצ"ל, כשהגיעו לביתו 

של הרב הרבנית ג'אמילה ע"ה אשת הרב פתחה את הדלת וכשסיפרו לה בעיניים דומעות במה המדובר, מיהרה 

. כשנכנסו לחדרו של הרב נגלתה בפניהם דמותו הזוהרת והקורנת של הרב שהיתה הרבנית להכניסם לחדרו של הרב

מאירה ומזהירה כזוהר הרקיע )המקרה קרה כשנה לפני פטירתו של הרב( וכולו אומר כבוד בלבושו הרבני המרוקאי 

 המפורסם. בקושי הם הצליחו להסביר לרב מה התרחש מרוב התרגשות ודמעות. 

רה הקשה נשאר שליו ורגוע, בירך את החייל והבטיח נאמנה שבעזרת ה' יתברך הוא יהיה אך הרב גם לשמוע הבשו

בריא ושלם ויחזור לביתו בקרוב. גם כשהם ניסו להסביר לרב שמצבו של החייל קריטי עד למאד, נשאר הרב בשלוותו 

נת חכמים מעודדים מדבריו של הרב ואמונים באמו  וחזר על דבריו שהחייל אברהם יהיה בריא ושלם.

החליט בין המשפחה לבקש מהרב בקשה וכשהוא מסביר לרב את האסון שקרה למשפחה לא מכבר לפני כשנה בלבד 

והמשפחה עדיין שקועה באבלה הכבד, ובעיקר הסבתא שאיבדה את בנה, וכעת הנכד במצב סכנה, ביקש הוא מהרב 

ת הרים את שפופרת הטלפון שבביתו הרב ללא השתאו  שיואיל בטובו לדבר בטלפון עם הסבתא ולהרגיעה. 

וביקש מבן המשפחה שיתקשר לסבתא. הוא מיד התקשר והסביר לסבתא שהיתה בסערת רגשות אדירה שהוא כרגע 

נמצא בביתו של הרב משאש רבה של ירושלים. הרב החזיק בידו את השפופרת וכשהבין שהסבתא היא מקהל עדתו 

ת ואמר לה בקול שליו ורגוע "ביתי אל תפחדי, אני מבטיח לך שנכדך ילידת ארץ מרוקו, פנה אליה בערבית מרוקאי

ישוב לביתו בריא ושלם", הסבתא החלה לבכות ללא הפוגה, והתחננה מקירות ליבה לכבוד הרב שיעתיר תפילה על 

 נכדה. הרב נשאר בשלוותו והרגיע את הסבתא, וביקש ממנה להתפלל להקב"ה ולהתחזק ביראת שמים. 

ה, והאורחים שחשו הקלה גדולה מדברי הרב והיו מלאים באמונת חכמים, החליטו לנצל את השעה השיחה הסתיימ

שנקרתה להם והחלו לשאול את הרב שאלות שונות על מנהגי מרוקו בהלכה אורח החיים במרוקו וכיוצא בזה. והרב 

בהארת פנים, החל לענות שהיה ידוע כמי שמקבל אורחים כאברהם אבינו ומתייחס לכל אדם קטן כגדול בסבלנות ו

לאחר כשעה שהם שוהים בחדרו של הרב  להם על כל שאלה ושאלה, על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. 

אחת מבנות המשפחה מצלצלת לבן המשפחה וצועקת לטלפון "נס"! מה קרה שואל בן המשפחה בהתרגשות, ומהעבר 

א מכלל סכנת מוות וכרגע מצבו הרפואי מתחיל השני נשמעת בשורה מנחמת: "אברהם עדיין במצב קשה, אך יצ

להתייצב", אך בד בבד לא ידוע כמה זמן הוא שהה בלי הכרה עד שהגיע הצוות הרפואי בבסיס ולכן לא יודעים מה 

שמחים למחצה מחצי הבשורה הטובה,  יהיה מצבו הרפואי בעתיד ואם הוא יוכל לחזור לעצמו מבחינה תפקודית.

מתחילה להתקיים ברכת הרב, עטו השניים על הרב והחלו לנשק את ידי הרב ואף את וכשהם רואים בחוש איך 
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גלימתו. הרב שנשאר בשלוותו האופיינית החל מחייך ומעתיר בעדם וחוזר שוב על דבריו שתוך כמה ימים החייל ישוב 

חומו שהיינו כעבור כמה ימים פרופסור בית החולים מבכירי הרופאים בארץ ובעולם בת  לביתו בריא ושלם. 

אדם שומר תורה ומצוות כינס אליו לחדרו את בני המשפחה ואמר להם "שהוא שנים ארוכות רופא קרדיולוג )רופא 

לב( וכבר זמן רב שהוא לא נתקל בנס שמיימי כזה, שאדם שהיה כבר למעשה כמעט מת, חזר לחיים ללא שם הסבר 

ין זה אמר הרופא כי אם נס מהשמיים, והחייל יחזור לביתו בעוד רפואי, ועוד יתרה מכך ללא שום נזק מוחי או פיזי" א

המשפחה שלאושרה לא היה גבול הרימה עיניה לשמיים   כמה ימים של התאוששות בריא ושלם. 

והודתה להקב"ה על כל ניסיו ונפלאותיו שעשה עימהם והם ידעו שהיכן שהרפואה הרימה ידים ואין בכוחה להושיע 

 ריח באור השמש( )לאילןיש בכוחם לפעול ישועות בבחינת צדיק גוזר והקב"ה מקיים. חכמי ישראל פה בארץ 

  

)שו"ע קלא  אין אומרים וידוי ותחנון בטו' בשבט, וגם לא במנחה של ערב טו' בשבט. אמירת תחנון ותענית בט"ו בשבט:

נזכר במשנה יחד עם שאר ראשי שנים, גם אין מתענים בו. הואיל וראש השנה לאילנות  .ס"ו, כה"ח ס"ק קא, מ"ב ס"ק לב(

  .)שו"ת רבנו גרשום ס' יד( ומכיון שבשאר ראשי שנים אין מתענים, כך גם בראש השנה לאילנות אין מתענים.

: נוהגים להרבות באכילת מיני פירות האילן בליל ט"ו בשבט, להראות שהוא ראש מנהג אכילת הפירות בטו' בשבט

ויש בזה כמה מנהגים יש שאוכלים רק מז' המינים שנשתבחה  ."ק לא. כה"ח ס"ק צז()מ"ב ס' קל"א סהשנה לאילנות. 

  .)מועד לכל חי סימן ל'(בהן ארץ ישראל, ויש שמביאים משאר סוגי הפירות. 

יש לימוד מיוחד לליל טו' בשבט במשנה ובזוהר העוסק בעניני הפרות, ואח"כ מברכין על הפרי.  לימוד מענינא דיומא:

   .)שם, כה"ח צז( י מה שאמרו חז"ל: "כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם".הטעם: על פ

צריך להזהר בבדיקת הפירות יבשים מתולעים ושרצים. ובפרט בפירות שמצוי בהם תולעים, כגון: א( : בדיקת הפירות

וק אם הוא נקי ואחר כן תאנים, חרובים, שקדים, תמרים, וכיוצ"ב. ולכן לפני שמברך על הפרי יפתח אותו מקודם ויבד

מצוי בכמה פירות שיש עליהם לפעמים כתמים שחורים. או כתמים ב(  .ח. כה"ח שם(-)שו"ע יו"ד ס' פד ס' זיברך עליו. 

בצבע חום. כתמים אלו הם תחילת התרקמות השרץ, ואסור כמו השרץ. לפיכך צריך להסיר את המקום הנגוע בעומק 

  ד ס' פד ס"ו. כה"ח ס"ק נד בא"ח ש"ב נשא ה"ז(.)רמ"א יו"עד שיוציא הכתמים האלו. 

 בפירות הדר מצוים הרבה כנימות על הקליפה. וטוב להקפיד להסירם.ג( 

-אדמה ש-עץ, א-גפן ע-מזונות ג-אם יש לפניו אוכלים שונים סדר הקדימה הוא )מגע אש( מא[.  דיני קדימה בברכות:

גם במזונות יקדים תחילה מין חיטה למין שעורים, ב[. . ה"ח ס"ק כח(ד וברמ"א שם, כ-)עיין שו"ע ס' ריא סעיף ג שהכל.

וכן בפירות העץ יקדים תחילה ממין ז' לשאר הפירות, ובמין ז' עצמו סדר הקדימה כך, זית, )בתוך הסעודה לא יברך 

ר פירות עץ אפילו המנהג הפשוט שמין ז' של העץ קודם לשא. ג[. )שם(צימוקים, תאנים, רימונים.  -עליו( תמרים, ענבים 

ואפילו אם המין ז' הוא חצי, ושאר הפירות הם )שו"ע ס' ריא' בס"א בסתם, בא"ח מטות ה"ב(  אם הם חביבין יותר אצלו.

כל דין קדימה רק כששני המינין לפניו ורוצה לאכול מכולם, אבל ד[.  .)מ"ב סק"ד, כה"ח סק"ג( שלמים, יברך על מין ז'.

חשוב, אין צריך להמתין שיביאו לו המין החשוב. וכן אם אינו רוצה לאכול מכולם, אין דין אם אין לפניו מהמין היותר 

   .)רמ"א ס"ה, מ"ב, כה"ח כג'( קדימה.
 

ֵניֶהם הֵֹלך   'וה ַעּמּוד יֹוָמם ִלפ  ָלה ..ָעָנן ּב  ַלי  ַעּמּוד ו  ָלה יֹוָמם ָלֶלֶכת ...ֵאש   ּב   :ָוָלי 

נדחקו ללכת  להסביר האם באמת בני ישראל הלכו גם בלילה, ומדועהמפרשים עומדים  :בלילה גם כולה הלמ
 ממהרים היו חמישים ביום התורה לקבל וזריזותם חפצם מרוב הפשט דרך עלרבינו בחיי כותב  ?גם בלילה

 . בלילה ונחים ביום יגעים שהם דרך הולכי כשאר לא ובלילה ביום הולכים והיו דרכם את
 יומם בו והגית (ח, א יהושע) בו שכתוב תורה לקבל הולכים, ולילה יומם תללכ המדרש דרך עלהוסיף עוד: ו

 ע"כ. ולפי דרך המדרש יוצא שאין זה מוכרח שהלכו גם בלילה. :ולילה
, אחיו את איש לראותכוונת הפסוק שהיו הולכים בלילה ממחנה שמסבירים  בעלי התוספותביאור נוסף: 

 הענן לא היה הולך לפניהם בלילה[. ]אבל עמוד .אש בעמוד להםלזה היה מספיק ו
הש"ך על התורה שואל: היאך יתכן שהלכו גם בלילה, שא"כ מתי נחו. ומבאר שהנה חז"ל הסבירו שהקב"ה 
סיבב אותם בששה עננים א' למטה ליישר את הדרך, וא' למעלה להגן עליהם מהשמש ומהגשם, וארבע 

ים. נמצא שבני ישראל היו בתוך העננים והיו מחיות רעות נחשים ושרפמארבע רוחות כדי להגן עליהם 
כאדם שנוסע בתוך ספינה שאינו מרגיש כלל בטורח ההליכה, ]והפסוק אומר 'ורגלך לא בצקה'[. ולפ"ז מובן 

המילים 'לנחותם הדרך' ממשיך גם שהיה הענן נוסע גם בלילה, וזה לא הפריע להם לנוח בלילה. והוסיף ש
        .מהם נכסה ובלילה נראה היה וביוםתם הדרך, וה הולך לנחעל המילה 'ולילה' שגם בלילה הי

 

 



 "דבס

 

ה ֶאל 'ה ַוּיֹאֶמר ֶ ַעק ַמה מש  צ  ר ֵאָלי ּתִ ּבֵ ֵני ֶאל ּדַ ָרֵאל ּב  עוּ  ִיש   ִיּסָ  :ו 

המפרשים מעירים שלכאורה תשובת הקב"ה למשה 'מה תצעק אלי' לא מובנת, הרי התפילה רק אליו יתברך. 
 תהלים) "יה קראתי המצר מןוכן ", "לי מצרה קראתי" (ג ב יונה)כמו"ש , התפללזה הזמן ל צרה בעת ובפרט

 .להיתפהמ פסיקי לא ,לו בצר מהעונה נענה שלא עוד כל ריה להתפלל שהרבהמפני  ואם, (ה קיח
האור החיים הקדוש מסביר: על פי מה שמבואר בזוהר הקדוש שעם ישראל היו אז נתונים בדין, מפני שעמד 

טרג עליהם, מה אלו המצרים עובדי עבודה זרה אף אלו, וכן עוד קיטרוגים, ובזמן שיש תביעה המקטרג וקי
מצד מידת הדין, אין אפשרות במידת הרחמים לעזור, עד שלא מסירים את הקיטרוג. ולכן אמר הקב"ה 
 למשה 'מה תצעק אלי' כעת תפילה לא תעזור, ומה שצריך הוא להראות את מידת הבטחון שלהם בהקב"ה

בצורה ברורה, וזה על ידי שיכנסו לים במסירות נפש, ובזה תתגבר הכוח במידת הרחמים להושיע אותם. 
 עמינדב בן נחשון הוא הראשון וצדיק, היה שכן ותמצא, לטובה להכריעם הלז" והאמונה הבטחון גדול" כי

 )אור החיים(. (לז טהסו)בגמ'  ל"זח כמאמר נפש עד מים באו כי שאמר עד הים נבקע ולא גרונו עד ונכנס

בקהל פעזינג   :בעניין מסירות נפשששמע מאביו סיפור הביא  )לרש"ז פרידמן אב"ד טענקא עמ' רכט(בספר 'חמד שלמה' 

גר צדק אחד, ואחר המילה לא נפסק הדם מזובו, והיו לגר ייסורים קשים ומרים, וגם היה בסכנה גדולה,  ,גייר הרב שם

הממשלה, ולרב שם לא היה מ ןוישיכרי בלי רוק שאסור לגייר שום נוח היה םכי ש ולא היה באפשרות לקרוא לרופא

שלא  ,מהממשלה, והיה פחד גדול לכל היהודים הסמוכים ליישוב הנ"ל שאם ימות הגר צדק ויתוודע הדבר ןוישילו ר

 בכדי להיוועץ עימו. ר', נסע הרב דפעזינג ל'חתם סופלשם כך  .יתהווה מזה סכנה לכל היהודים היושבים בערים הללו

ושניהם יפלו לנהר על קידוש  'דונא'שאין שום עצה רק שהוא והגר יקחו עגלה ויסעו לנהר ה'חתם סופר' הגאון לו ואמר 

פגע בהם איש זקן אחד ושאל  ,בהיותם כבר באמצע הדרך סמוך לנהרכך ו .צה זויהשם, הרב והגר שמעו והסכימו לע

ולרוב ההפצרות סיפרו לו עצת הגאון ז"ל,  .הוא סכנה מחמת הנהר השוטף וסוער והלא כאן ,היכן הם נוסעיםלאותם, 

בעצמם, כי הוא מוהל מומחה ויש לו עפר שזורקים על  הביל זה אינם צריכים לעשות מעשה זוענה להם הלה, כי בש

קחת את הזקן על ורצו ל .וכן עשה ותיכף נתרפא הגר .מחמת המילה נימולהדם והייסורים שיש למקום המילה ויפסוק 

ובבואם לבית הגאון ה'חתם   .והבינו כי הוא היה מלאך הברית אליהו הנביא זכור לטוב ,העגלה ונעלם מהם

סופר' לספר לו הנס, שאל ממנו הרב הנ"ל למה היה צריך לצוות להם לילך ולהשליך עצמם לנהר דונא, הלא את אליהו 

, ?ה'חתם סופר': וכי בלי מסירת נפש אתה רוצה את אליהו הנביאו למיד אמר  .לביתם זכור לטוב היה יכול לשלוח ישר

. המעשה אליהו הנביא זכור לטוב'. ע"כ'א שיבורק אחרי שמסר נפשו על קידוש השם אפשר להשפיע וזה אי אפשר, 

 )חמד שלמה, הובא בעלון ברינה יקצורו( הרי לנו כמה גדול כוחה של מסירות נפש לשמוע לדבר ה' בלא היסוסים.

ַעק צ  ֵלך   ֵעץ 'ה ַוּיֹוֵרהוּ  'ה ֶאל ַוּיִ ש   ִים ֶאל ַוּיַ קוּ  ַהּמַ ּת  מ  ִים ַוּיִ  ..ַהּמָ

 שםאת המשך הפסוק כך: " יםפרשמ ששיבינו בחיי מביא ר :וכוחות הצמחיםת הקב"ה לימד את משה את חכמ
 מהם ששי לפי, ובטבעם בסגולותם שבהם וכוחות הצמחים חכמת ה"הקב שלימדו, "ומשפט חוק לו שם

 שממררים ויש ,המר את ממתיקים ויש ,מחליאים מהם ויש ,מרפאים מהם ויש ,וממיתים מחיים עשבים
, נודע טעמו שאין הסגולה הוא 'חוק', "ומשפט חוק" לשון וזהו, בסגולה בין בטבע בין זה וכל ,המתוק את

 תשמע שמוע אם" ראמ ולכך  .הזה הצמח, "נסהו ושם". בטבעו כן שיהיה שמשפטו הטבע הוא 'ומשפט'
 להתרפא יכול ואתה וטבעם בסגולותם לפניך ידועים הצמחים שכוחות פי על אף כלומר "אלהיך' ה בקול
 לזוז לך אין ,הרחמים ובקשת מלהתפלל ותתיאש וברפואתם בהם בטחונך שתתלה לך ראוי אין ,מהם

)ע' פסחים נו(  לו והודו ואותרפ ספר חזקיהו גנז זה ומטעם. הצמחים ולא רופאך' ה אני כי התורה ממצוות

 )רבינו בחיי(. והמצוות התורה מן ויתיאשו מתחלואיהם מתרפאים הבריות היו הזה הספר שעם לפי

 יגלה ואלו ,בטבעיים ידיעתנו חסרון אלא ,בעולם סגולה שום אין אני אומר אמנםוהחתם סופר כותב: 
 בראשית מעשי סתרי נדע ואלו, הברזל מושך 'המגנט' ומיושר נכון בטבע איך נדע ,הטבע סתרי לנו ה"הקב

 הכל מתברך בחקיו ההולך ואיך ,הגשמים צרוע רהזבודה ע ואיך ,יכרתֵחֶלב  אוכל איך בטבע נדע ומרכבה
 המים להמתיק ותוהמ וסם מר עץ ה"הקב הראהו והנה   .ושעטנז פרה טעמי נבין וכן .הענין בטבע

 כי ויובן ההם. המים וטבע העץ טבע ולימדו ה"הקב הורהו שוב ,הטבע היפוך סגולה לכאורה והיא ,המרים
 הברואים בטבעי ממנו נסתרה אלקינו שדרכי אלא .וסגולה בנס ולא המים ימתיק הזה שעץ בטבע הוא כך

 למדו "ומשפט חק לו שם שםלכן " .גבוה מעל גבוה שהוא מצותיו ושכר במצותיו כןשל מכ .ידינו תחת אשר
 ולא וחקיו מצותיו כל לשמור מזה תלמד ןכל ע .ויושר "משפט" הוא טעם יבל "קוח" בעיניך שנראה מה

 כי עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה כל" וגם .תדע לא המעגלותי נעו כי טעמיהם אחר תהרהר
 .ל"כנ הוא כך מ"מ מחלה מכל תנצל למצותיו האזנה י"ע איך בטבע מובן שאינו י"אעפ "רופאיך' ה אני

 ת.נ.צ.ב.ה  ל"זור' עזרא   המיענ ןב ייםח םוחרלעילוי נשמת המ


