
ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ
ואבירם  לדתן   - פרעה  ואמר  יונתן,  בתרגום  איתא 
שנשארו במצרים. וקשה, הרי רש''י כתב שמי שלא רצה 
נשארו  מדוע  א''כ  אפילה,  ימי  בג'  מת  ממצרים  לצאת 
העם  באזני  נא  'דבר  כתיב  הנה  בחיים.  ואבירם  דתן 
העם  'באזני'  דוקא  לומר  צריך  למה  ולכאורה  וישאלו', 
ימים  לג'  שהולכים  ידעו  בנ''י  כי  אלא  רם'.  'בקול  ולא 
לזבוח ואח''כ חוזרים למצרים וחשבו למה לנו להטריח 
גילה  ולכן  ימים,  לג'  ובגדים  כלים  מהם  ולשאול  עצמנו 
להם משה באוזניהם שלא יחזרו כלל אחרי ג' ימים אלא 
וינצלו  בשמחה  שיצאו  כדי  ממצרים  ועד  לעולם  יצאו 
ואבירם שהם המלשינים תמיד  את מצרים. אבל לדתן 
זאת  ילשינו  כי  גילה להם שיצאו עכשיו לעולם  לכן לא 
כדאי  ולא  ימים  ג'  על  רק  שיוצאים  חשבו  והם  לפרעה 

בכלל לצאת ולכן נשארו במצרים ולא נענשו כי 
למי שלא נתגלה הדבר לא נענש.

)עדות ביהוסף(
ויוגד למלך מצרים כי ברך העם

אינו  מאדוניו  הבורח  עבד  טז:  קידושין  במס' 
זכאי להענקה כי התורה אמרה וכי תשלחנו וכו' 
ראה  פרעה  והנה  'מעמך'.  שלוחו  אין  והבורח 
וינצלום את  שלקחו ישראל כלי כסף וכלי זהב 
מצרים חשב שזה מדין הענקה שאין לזה שיעור, 
אין  ובבורח  העם  שברח  לו  שגילו  אחרי  אבל 
לרדוף  ועבדיו  לב פרעה  ויהפך  לכן  דין הענקה 
כי  שהשאילום  ממונם  להם  להחזיר  אחריהם 
שכר עבודה לא מגיע להם עכשיו כי עדיין לא 

)פרשת דרכים דרוש ה'(נתמלאו ד' מאות שנה.
ולא יכלו לשתות מים כי מרים הם 

ויורהו ה' עץ
במס' ב''ק יז. אין מים אלא תורה, ולכן לא יכלו 
לשתות מים ממרה כי מרים הם, היינו שהתורה 
פח,  בשבת  כמ''ש  ובכפיה,  באונס  להם  נתנה 
וישלך  עץ  ה'  ויורהו  כגיגית'.  הר  עליהם  'כפה 
למשה  ה'  רמז  כאן  המים,  וימתקו  המים  אל 
 - ובכפיה  שהמים של תורה שקיבלו במרירות 
יקבלו  שאז  הרשע  המן  של  ה'עץ'  ע''י  יומתקו 

את התורה בשמחה מתוך אהבה.
)בשם החתם סופר זי''ע(

הנני ממטיר לכם לחם דבר יום ביומו 
למען אנסנו הילך בתורתי אם לא

פתח  על  המן  להם  יורד  היה  צדיקים  עה,  ביומא  איתא 
ביתם, ובינונים היו יוצאים ולוקטים, ורשעים שטו העם 
ירד המן  ולקטו. והנה ביום שבעל עבירה עשה תשובה 
על פתח ביתו, וזה הנסיון של המן שהקב''ה הסתכל עליו 
פעם  או  בחודש  פעם  המן  ירד  לא  ולכן  ביומו  יום  דבר 
על  ירד המן  ואז  יחזור האדם בתשובה  אולי  כי  בשבוע 
פתח ביתו, וזהו הסיבה שהמן ירד דבר יום ביומו למען 
אנסנו אם ילך בתורתי אז אוריד לו על פתח ביתו, ואם 

)פאר מקדושים(לאו – יצטרך לצאת ולחפש אחריו.
והמן כזרע גד הוא

בשבת קד אמרו ג' ד'. ג'ומל ד'לים, שה' משפיע מטובו 
לכל בני אדם גם אם אינם ראויים רק מחמת חסדו. וזה 
'והמן' - דהיינו הפרנסה לכל אדם, הוא 'כזרע גד', היינו 
לשאינם  אף  חסדו  מחמת  דלים  שגומל  מי  כדוגמת 
ראויים. עוי''ל אמרו בשבת קנא, כל המרחם על הבריות 
דהיינו  'והמן'  כאן  נרמז  וזה  השמים  מן  עליו  מרחמים 
כפי   - גד  כזרע  הוא   - האדם  על  משפיע  שה'  הפרנסה 
כך  אחרים  על  ומרחם  דלים  גומל  שהאדם  השיעור 

)אמרות טהורות( משפיע ה' עליו כל דבר טוב.

ולא נחם א' דרך ארץ פלשתים 
ידוע בספה''ק שאם מלוים אדם ללכת לאיזה מקום זה 
יוסף  יעקב את  וכן כששלח  ינזק בדרכו,  סגולה שלא 
רק  חברון,  מעמק  וישלחהו  כתיב:  אחיו,  את  לראות 
והוא הלך לדותן  ליווהו על דעת שהולך לשכם  אביו 
ולכן לא עזר הסגולה. וכן כאן פרעה שקיבל שכר על 
טו:,  בסוטה  כדאיתא  אמות  ד'  אברהם  את  שליוה 
רצה גם כאן שכר שמלוה את ישראל שילכו דרך ארץ 
פלשתים,  ארץ  דרך  נחם  לא  הקב''ה  ולכן  פלשתים, 
'ויהי  כמ''ש  אתם,  שליוה  אע''פ  שכר  לו  אין  ממילא 

בשלח', שפירוש 'בשלח' הוא ג''כ שליווה אותם.
)אמרי בינה פר' ויגש(

ובנ''י ישראל יוצאים ביד רמה
הזוה''ק  ספר  דכשיתגלה  הזוה''ק  בהקדמת  איתא 
הגלות,  מן  ישראל  ויצאו  הגאולה  יתקרב  אז  בעולם 
ב'ר  ש'מעון  ר'בי  ר"ת  גלי'  'בריש  בתרגום  כאן  ונרמז 
בעולם.  יתגלה  הזוה''ק  שחיבר  ספרו  י'וחאי-יתגלה, 
המשיח  את  שאל  הבעש''ט  שמרן  בזה,  נרמז  עוד 
אימתי יבא, והשיב כשיפוצו מעיינותיו של הבעש''ט 
בעולם ונרמז בר''ת בריש גלי, ר'בי י'שראל ב'על ש'ם, 

)דגל מחנה אפרים(ואז יצא ביד רמה בב''א.
וישע ה' ביום ההוא וכו' וירא ישראל את מצרים מת וכו' 
שכבר  אחרי  כאן  מוסיף  מה  המפרשים,  מקשים 
את  הציל  שהקב''ה  איך  הקודמים  בפסוקים  כתוב 
'ביום  ומה הדגש של המילים  עם ישראל מהמצרים, 
וי''ל דהנה יש לתמוה מדוע לא אמרו ישראל  ההוא'. 
שירה תיכף בצאתם ממצרים לפני קריאת י"ס. אלא 
צריך  שש  לפני  שברח  עבד  טז,  בקידושין  דאיתא 
אין  האדון  מת  אם  אבל  עבד,  שלא  השנים  להשלים 
ד'  של  הזמן  לפני  יצאו  ישראל  והנה  להשלים.  צריך 
מאות שנה והיו צריכים להשלים, ואין מה לומר שירה, 
אבל אחרי שראו את מצרים מת, אז 'ביום ההוא' דוקא 

נשלם הישועה לגמרי ואז הזמן לומר שירה.
)חנוכת התורה(

התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום 
כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תסיפו לראתם עוד 

עד עולם
במכילתא כאן איתא, שיש פה אזהרה וזה 'לא תעשה' 
טעם  הנתינת  מה  להבין  וצריך  למצרים.  יחזרו  שלא 
מדה  היה  בים  מצרים  טביעת  הנה  וכו'.  אשר  את  כי 
והרי  בנילוס.  בנ''י  ילדי  כנגד מדה, שהם הטביעו את 
ידוע כי הרואה מעברות הים מברך ברכה )ברכות נד.( 
ואם הקב''ה משלם מדה כנגד מדה הי' צריך להטביע 
אותם בנילוס היכן שהם הטביעו את בנ''י. אבל היות 
כי אסור לשוב מצרימה אז לא נוכל לברך שם 'ברוך 
שעשה לי נס במקום הזה'. ובזה נתפרש יפה הפסוק, 
התיצבו וראו את ישועת ה' - כאן בים סוף ולא בנילוס, 
בנילוס  ולמה לא  כדי שתוכלו לברך הברכה, 
עד  לראותם  תוסיפו  לא  כי  מדה,  כנגד  מדה 
עולם, כי יש לאו שאסור לחזור למצרים, וא''כ 
ילחם לכם' – כאן, ואתם  'ה'  בלשון בתמיה, 

תחרישון ולא תודו לו?, זה לא יתכן.
)חתם סופר( 

ה' ילחם לכם
יש לדקדק שהיה צריך לכתוב ה' ילחום לכם, 
לוחם  יש  כי  נפעל,  פירושו  בקמץ  יילחם  כי 
יתרו,  בפ'  הק'  רש''י  כמ''ש  וי''ל  נלחם.  ויש 
שמלאך האלוקים היה מקבל בתוכו החיצים 
בנ''י,  על  המצרים  שזרקו  בליסטראות  ואבני 
ולא  בי  החיצים  ייכנס  מוטב  הקב''ה  ואמר 
שהיה  עצמו  על  ה'  כתב  כביכול  ולכן  בבנ"י, 

נלחם עם המצרים וקיבל בעצמו החיצים.
)זרע קודש לפסח(

אז ישיר משה
שירה,  לומר  השרת  מלאכי  בקשו  י:  במגילה 
טובעין  ידיי  מעשה  הוא:  ברוך  הקדוש  אמר 
ויש להבין  בים ואתם אומרים שירה, בתמיה. 
הרי הקב''ה משלם מדה כנגד מדה וא''כ שפיר 
ילדי  עביד שיטביעו אותם כמו שהטביעו את 
י''ל  אלא  רינה.  רשעים  באבוד  וכתיב  ישראל 
ע''י  החיילים  שמתו  סנחריב  בחיל  שמצינו 
רצו  המלאכים  כאן  גם  אז  המלאכים  שירת  ששמעו 
ה'  להם  ענה  וע''ז  המצרים,  ימותו  שעי''ז  שירה  לומר 
ידי הטביעו בים ואז מגיע להם מדה כנגד מדה  מעשי 
ולא שישמעו שירת מלאכים ודוקא רק להטביעם בים.
 )הרה''צ ר' ש' מניקלשבורג זי''ע(

ה' ימלוך לעולם ועד
שימלוך  ה'  שם  קודם  אמרו  ישראל  מדוע  להבין  יש 
קודם  לעולם,  ה'  ימלוך  אמר  המלך  ודוד  ועד,  לעולם 
י'  דף  בנדרים  דהנה  וי''ל  ה'.  שם  ואח''כ  ימלוך  אמר 
אסור לומר 'לה' חטאת', שמא ימות אחר מילה ה', ויהי' 
ימלוך  ה'  ישראל  אמרו  איך  וא''כ  לבטלה.  שמים  שם 
סוף  לים  שהגיעו  דבעת  חז''ל  אמרו  אלא  חששו,  ולא 
ולא  המות  ממלאך  חירות  נעשו  וא''כ  זוהמתם  פסקה 
היה חשש של מיתה ואז יכלו להקדים את ה', אבל אחר 
חטא העגל חזרה זוהמתם ושוב יש חשש למיתה, לכן 

אמר דוד, ימלוך ה' לעולם ולא ה' ימלוך לעולם.
)קדושת לוי(

והוא כזרע גד לבן
ו'  ילד בן  זי''ע היה  נועם' מדזיקוב  כשהגה''ק ה'אמרי 
שנים, שאל אותו זקנו הצ' מרופשיץ זי''ע, מה הטעם 
שאוכלים קוגל בשבת קודש. השיב הילד כי קוגל הוא 
שירד  למן  זכר  הוא  וא''כ  ל'בן,  ג'ד  כ'זרע  ו'הוא  ר''ת 

)ס' דעת זקנים(  במדבר.

ט"ו בשבט
ראש השנה לאילן )מס' ראש השנה פ"א מ"א(

ולא כתיב לאילנות לרמז על אילן האתרוג שידע האדם להתפלל על 
שיזמין לו ה' אתרוג נאה לסוכות

)בני יששכר(

ועל  הארץ  'על  חותמין  ישראל  דבארץ  אמרינן  ס"ד  דף  בברכות 
פירותיה' מטעם חשיבותא דארץ ישראל,

ונראה לי עוד לבאר טעם הדבר על דרך שכתב הב"ח באו"ח סי' ר"ח 
דפירות ארץ ישראל יש בהם מזיו השכינה, ולפי"ז יבואר הייטב מה 
הטעם חתמינן 'על הארץ ועל פירותיה', כיון שאפשר לחלק המילה 

לשתיים פירות י-ה והיינו לרמז על זיו השכינה שבפירות.

)מרן שבט הלוי זצוק"ל(

שאלנו פעם את האי חסידא ופרישא רבי מאיר אבוחצירה זצוק"ל מה 
הטעם שמזכירים בברכה אחת מעין שלש את המילים "ונברכך עליה 
בקדושה וטהרה" ומדוע אין מזכירים זאת גם בברכת המזון, וענה כי 
אבינו  יעקב  שביקש  וכמו  גופו  קיום  לצורך  לחם  לאכול  דרכו  האדם 
'ונתן לי לחם לאכול' לשם קיומו ולא לשם תענוג הגוף, אבל כשאוכל 
כדאי  הגוף  והנאת  טעם  להם  שיש  מזונות  או  המינים  שבעת  פירות 
הנאת  על  רק  כוונתו  ואין  וטהרה  בקדושה  שמברך  בברכתו  שיזכיר 

ותאוות הגוף.
)הרה"צ רבי מאיר אבוחצירה זצ"ל(

בס"ד
תלמוד תורה 

קהל חסידים
אלעד

תהלתו תהלתו בקהל חסידיםבקהל חסידים
דברי תורה, סיפורים ומשלים 

גליון תנ"במאת המנהל הרה"ח ר' יצחק אהרן קליין שליט"א 



בחר לנו אנשים 
ברש''י הק' 'גבורים וירא חטא' שתהא זכותם מסייעתם. 
אבל  'חשובים',  פירושו  שאנשים  מצינו  מקום  בכל 
מהיכן לקח רש''י הק' שצריך גבורים, הרי הקב''ה יכול 
שהם  יהושע  ידע  היאך  ועוד  חלשים,  ביד  גם  להושיע 
יראי ה' באמת. וי''ל דאיתא ביומא עה שלצדיקים נפל 
ולרשעים  ללכת,  יטרחו  שלא  ביתם  פתח  לפני  המן 
נפל על פני השדה. ובילקוט איתא שגם לחלשים נפל 
ליד פתח ביתם. ובזה מובן שמשה אמר ליהושע בחר 
נופל  היכן  שתראה  אלא  תדע,  ואיך  חשובים,  אנשים 
חלשים  הם  אולי  אך  ביתם  פתח  ליד  אם  שלהם  המן 
ולכן תראה  ה'  יראי  ובאמת אינם  ליד ביתם  נופל  ולכן 
לבחור גבורים ואז אם נופל ליד ביתם סימן מובהק שהם 
יראי ה', נמצא שהגבורה הוא המבחן אם הוא ירא חטא 

)עיר דוד( ואז יוכיח מקום נפילת המן.
אחד מהם לא נותר 

בתשובה  שחזר  ה',  באלים  כמוכה  מי  אמר  פרעה 
והלך  גבורתו,  כח  לספר  המתים  מבין  ה'  והצילו 
מאד,  רעים  מעשים  האנשים  שם  ועשו  בנינוה  ומלך 
וכששלח הקב''ה את יונה להחריבה שמע פרעה וקרע 
ג'  לצום  עמו  בכל  והכריז  ואפר  שק  וילבש  בגדיו  את 
ימים ומי שמפיר דינו ישרף באש. ושם לחוד אנשים 
מצד  וטמאה  אחד  מצד  טהורה  ובהמה  נשים,  ולחוד 
שני, ובניהם רואים את אמם ורוצים לאכול ואין יכולין, 
והיו שם בכי גדול והי' שם יותר משתים עשרה רבוא 
אדם וחזרו כולם בתשובה וחזר בו ה' ולא נהפכה נינוה, 

ולפי ר' נחמי' פרעה נשאר מים סוף.
)מדרש שוחר טוב, ופרקי דר''א מג(  

מדרש ויושע ה'
פרעה  אותה  שמע  לה'  שירה  ישראל  שאמרו  בשעה 
כשהיה מטורף בים ונשא אצבעו לשמים ואמר מאמין 
ואין אלוה  ועמי הרשעים  ואני  אני בך שאתה הצדיק 
והטיל  גבריאל  ירד  שעה  באותה  אתה.  אלא  בעולם 
אתמול  רשע!  לו  ואמר  ברזל  של  שלשלת  צוארו  על 
אומר  אתה  ועכשיו  בקולו  אשמע  אשר  ה׳  מי  אמרת 
ה׳ הצדיק. מיד הורידו המלאך למצולות ים ועכבו שם 
חמשים יום כדי שיכיר נפלאותיו של הקב״ה, ולאחר 

כן העלו מן הים והמליכו על נינוה, 
ועדיין עומד חי ועומד בפתחו של גיהנם, וכשבאין לשם  
גבורותיו  להם  מודיע  הוא  מיד  העולם  אומות  מלכי 
של הקב״ה, ואומר להם שוטים שבעולם מפני מה לא 
למדתם ממני שכפרתי בהקב״ה ושלח בי עשר מכות, 
ואף טבעני בים ועכבני שם חמשים יום, ולאחר כן העלני 
מן הים, ולבסוף האמנתי בו בעל כרחי, וזה למען ספר 
שמי בכל הארץ לכן שררו ישראל מי כמוכה באלים ה׳.
)מדרש ויושע(

וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים
יש לתמוה מדוע עכשיו נזכרו מה שעשה ה' במצרים 
והמצרים  הים  שנקרע  גדול  יותר  נס  יש  עכשיו  הרי 
נטבעו ובני ישראל קבלו ביזת הים. אלא י"ל שכאשר 
משה בא פעם ראשונה לפרעה ואז פרעה הכביד יותר 
על בני ישראל והיה להם טענה והתמרמרו על בתיה 
מדוע היה צריך לנס שנעשה לה שנתארך ידה להוציא 
את משה וע"י שבא משה לפרעה נתוסף עליהם צרות 
אבל עכשיו שראו שמשה הוציאם והעבירם את הים 
לה'  והודו  שמחו  אזי  לעיניהם  שם  מתו  והמצרים 
את  ישראל  וירא  הסמיכות  וזה  לבתיה  הנס  שעשה 
היד  את  ישראל  וירא  ולכן  הים  שפת  על  מת  מצרים 
הגדולה הודו לה' על הנס שנעשה לבתיה אשר עשה 
ה' במצרים להציל את משה כשהיה בתיבה על המים.
)מפי השמועה( 

"לא יחרץ כלב לשונו"
בא  מת  דוד  שכאשר  ל"א(  )שבת  הובא  בחז"ל 
)זה  מת  אבא  שאלות,  שני  לשאול  לביהמ"ד  שלמה 
דוד( ומוטל בחמה, וכלבים של בית אבא רעבים מה 
הכלבים  לפני  והנח  נבלה  חתוך  לו   שלחו  אעשה? 
איך  וקשה  וטלטלו,  תינוק  או  ככר  עליו  הנח  ואביך 
חושב שלמה על הכלבים של בית אביו בשעה שאביו 
מת ומוטל לפניו ועוד קשה  מדוע ענו לו חכמים קודם 
על הכלבים ואח"כ על אביו, ויש לומר שאמרו בגמרא 

שמי שמת ע"י מלאך המות, שנותן בו שלוש טיפות 
מיתתו  לאחר  ונפסד  צורתו  משנה  ועי"ז  האדם  בפי 
אבל  מהר  הגוף  שנפסד  בחמה  שמונח  טוב  לא  ולכן 
אם מת  מיתת נשיקה אין שום חשש ולא צריך בשבת 
להעבירו מחמה לצל והנה הכלבים של בית דוד צעקו 
ולא ידע שלמה בבירור מדוע הם צועקים כי אם מת 
דוד ע"י מלאך המות ולכן צועקים כמ"ש מלאך המות 
ודוד  בעיר, כלבים צועקים, או אולי הם סתם רעבים 
לו  ענו  ולכן  בשבת  להזיזו  ואסור  נשיקה  מיתת  מת 
שיכול לנסות ע"י הכלבים שיתן להם אוכל ואם אח"כ 

ישתקו סימן הוא שדוד מת מיתת נשיקה.
)יערות דבש(

שירו לה׳ 
מרים אמרה עם בנות ישראל את כל השירה, אלא היות 
אלא  כאן  הזכיר  לא  השירה,  כל  בתורה  כתוב  שכבר 

תחלתה.
)פע״ר(

לחם מן השמים
ר׳  אמר  מכאן  לשם,  מגיע  לא  אדם  של  שידו  מקום 

אליעזר מי שיש לו לאכול היום ואומר מה אוכל למחר 
הרי זה מחוסר אמונה. וכתבו בספה"ק שהוא מחוסר 
אמונה לא בגלל שדואג למחר אלא מפני שהוא בטוח 

)שם(שלהיום יש לו
מה זאת עשינו כי שלחנו את בנ"י

לדון  מצרים  בני  באו  אחת  פעם  צא,  בסנהדרין  איתא 
עם ישראל ואמרו תנו לנו כסף וזהב שלקחתם מאתנו 
אמר להם גביהה בן פסיס: תנו לנו אתם שכר עבודה של 
שישים רבוא אנשים כל כך הרבה שנים, ולכאורה יש 
להקשות, הרי ההלכה היא שפועל שיוצא באמצע הזמן 
אין רבו חייב לו כלום וא"כ הרי בנ"י יצאו הרבה קודם 

היא  ההלכה  אבל  לשלם,  צריך  ואין  שנה  מאות  הד' 
רק אם הפועל יצא מעצמו אבל אם האדון שלח אותו 
השכר,  כל  לו  לשלם  חייב  אז  יותר  אותו  רוצה  שאינו 
בדין  ולכן  עמי  מתוך  צאו  קומו  להם  אמר  פרעה  וכאן 
הוא שיטלו שכרם ולכן אמר פרעה וי לנו כי שלחנו את 
ישראל מעבדנו, אנחנו שילחנו אותם ולא יצאו מעצמם 

ולכן חייבים אנו לשלם להם כל שכרם.
)רבי יהודה אסאד זצ"ל זי"ע(

השבת שילמה בכפל כפליים 
באב  בתשעה  שפרצה  הראשונה  העולם  מלחמת 
את  דלדלה  תרע"ח,  שנת  בחנוכה  ונסתיימה  תרע"ד 
הארץ ורוקנה אותה מכל וכל. במשך כל זמן המלחמה 
הייתה הארץ שרויה במצור שהטיל עליה הצי האנגלי, 
כמעט  מקומית  תעשיה  מבחוץ.  ייבוא  כל  היה  ולא 
אספקה  כבסיס  שימשה  מצרים  קיימת.  הייתה  לא 
ראשי לכוחות הבריטיים באגן הים התיכון. קהיר בירת 
מצרים, תיפקדה כמרכז הפעילות הצבאית והכלכלית, 
הראשי  הימי  כבסיס  שימש  אלכסנדריה  שנמל  בעוד 

לצי המלכותי של האימפריה הבריטית ובנות בריתה.
אחד האנשים המופלאים בארץ ישראל לפני מאה שנים 
ומעלה היה רבי יוסף לוי חגיז, יהודי ירושלמי שהיה אחד 
הירשנוף  ברוך  ר'  עם  יחד  הארץ.  אדמת  גואלי  מגדולי 
ירושלים,  במרכז  "מקור-ברוך"  שכונת  אדמת  את  גאל 
ויד הייתה לו כמעט בכל רכישה של גאולת אדמה מידי 
מחוץ  בירושלים  רבות  שכונות  הוקמו  עליהן  הערבים, 

לחומה, בשנים שבין תרנ"ה עד סוף המאה. 
אלפים  כחמשת  של  אדמה  שטח  רכש  איך  סיפרנו 
דונם, בגליל המערבי בואכה טבריה )בשכנות לקיבוץ 
ותכנן להקים עליו את הישוב "ארץ נפתלי".  "לביא"( 
עיקר עושרו ורכושו של ר' יוסף לוי, נבע מבית המסחר 
שלו לנייר ומוצרי נייר. הוא ירש אותו מאביו ר' יצחק 
חגיז זצ"ל, שהיה תלמיד חכם גדול וסוחר ישר וממולח. 
בית מסחר שני  ביפו.  גם סניף  היה  לבית העסק שלו 
לנייר בירושלים, קטן יותר משל ר' יוסף לוי חגיז, היה 

של האחים ר' ראובן ור' זאב זילברשטיין.
מסחר  בענף  מתחרים  אפוא  היו  וחגיז  זילברשטיין 
שנה,   90 לפני  של  ירושלים  כמו  קטנה  ובעיר  הנייר, 
השוק היה מצומצם מאד, והתחרות, תחרות. בתקופת 
ולא  כליל  המסחר  שבת  הראשונה,  העולם  מלחמת 
שהיה  המלאי  וכלכלית.  עסקית  פעילות  כל  הייתה 
ברשותה של משפחת חגיז עם פרוץ המלחמה התרוקן 
ולא התחדש. רק בשנת תר"פ, שנתיים אחרי המלחמה, 

התחיל המסחר להתאושש. 
ר' יוסף לוי החליט לנסוע לקהיר, לרכוש שם מוצרי נייר 
ולחדש את המסחר. איכשהו נודע לאחים זילברשטיין 
נייר,  לרכוש  לקהיר  לנסוע  לוי  יוסף  ר'  כוונתו של  על 
ייסע  משניהם  שאחד  החליטו,  עסקיים  וכמתחרים 
תוך  בנסוע...  ויהי  נייר.  שם  וירכוש  לקהיר  הוא  גם 
כדי נסיעה ברכבת העושה דרכה מקנטרה שעל גדות 
תעלת סואץ לקהיר, נפגשו שני המתחרים: ר' יוסף לוי 
וראובן זילברשטיין. זה היה מצב מביך למדי כשהוברר 
להם שהם צריכים לחלוק את מגוריהם ברכבת באותו 
ושני  הקרח,  נשבר  קצרה  שיחה  לאחר  אולם  תא. 
הנייר  את  לקנות  הדדית  להסכמה  הגיעו  המתחרים 
ביחד. ההנחה הבסיסית שלהם הייתה כי אם כל אחד 
המצריים  הסוחרים  יבינו  בנפרד.  נייר  ויקנה  ילך  מהם 
שקיים ביקוש מוגבר, הם יקפיצו את המחירים, ושני 
את  לקנות  שניהם  הסכימו  יפסידו.  המסחר  בעלי 

הסחורה ביחד, על מנת שייווצר הרושם כאילו מדובר 
בקונה אחד, ועל החבילות יסמנו מה שייך למי. עתה, 
הקניה. התעוררה שאלה  על  ביניהם  לאחר שהסכימו 
משקל.  כידוע  יש  לנייר  משמע:  תרתי  משקל,  כבדת 
כמות גדולה של נייר שוקלת הרבה. הם התכוננו לקנות 
משנעים  איך  היא,  והשאלה  נייר,  של  רבות  טונות 
בואכה  מצרים  ברחבי  והיקרה  הכבדה  הסחורה  את 
תחבורה  כאמצעי  אז  שימשה  הרכבת  ישראל.  ארץ 
כמעט בלעדי. אבל אפילו הצבא הבריטי עצמו שהיה 
היה  כולו  הרכבות  וצי  תקופה,  באותה  מהמתקדמים 
כלי התחבורה  ברכבת.  מיעט להשתמש  לו,  משועבד 
קרון  השגת  וסוסים.  עגלות  היה  הצבא  של  העיקרי 
כמעט.  אפשרי  בלתי  דבר  הייתה  אזרחיים  לצרכים 
רק בודדים זכו בכך לאחר הליך ארוך ומסובך והמתנה 

ממושכת, עד להשגת האישור על הקצאת קרון. 
ידיים  ירים  חגיז  לוי  יוסף  כר'  ממולח  יהודי  לא  אבל 
שהספיק  שונים  קשרים  באמצעות  נואש.  ויאמר 
שוחד  והענקת  שלטון,  ואישי  צבא  אנשי  עם  לקשור 
גורמים, הצליח להשיג אישור לקרון מיוחד  מיני  לכל 
לקנטרה  מקהיר  היוצאת  לרכבת  שיחובר  עבורו, 
במוצאי השבת הבאה. את העמסת הסחורה על הקרון 
היה על השותפים לבצע ביום שישי לפני כניסת השבת. 
וראובן  חגיז  לוי  יוסף  ר'  הסתובבו  ימים  כמה  במשך 
מסחר  בתי  מכמה  לרכוש  שהצליחו  עד  זילברשטיין, 
את כמות הנייר העצומה. הם השיגו סוכן שגייס עבורם 
הנייר.  יועמסו חבילות  עליהן  כחמישים עגלות משא, 
החבילות  את  יעמיס  מהם  אחד  שכל  ביניהם  נקבע 
תיפגשנה במקום אחד,  העגלות  על שמו.  המסומנות 
ומשם ייסעו בשיירה אחת לתחנת הרכבת. אלא שכבר 
ביום שישי בבקר, כשהתחילו לרכז את הנייר מרבעים 

שונים בעיר הגדולה, החלו צצות הבעיות. 
שסוחרי  ידעו  לא  מירושלים  היהודים  הסוחרים  שני 
ביום  עסקיהם  את  לפתוח  מאחרים  המצריים  הנייר 
השבתון המוסלמי. רק בשעה שתיים בצהרים הייתה 
השיירה כולה מרוכזת במקום, מוכנה לזוז לעבר תחנת 
בעיר,  סידורים  כמה  עוד  היו  לזילברשטיין  הרכבת. 
העברת מטעני הנייר לרכבת נפלה על ר' יוסף. בשעה 
ולאחר  לזוז ממקומה,  העגלות  שיירת  התחילה  טובה 
נסיעה של כשעה ברחובות קהיר הצפופים הגיעה לא 
הרחק מתחנת הרכבת. אך פתאום נחסם הרחוב על ידי 
גדולה  צבאית  לשיירה  מקום  שפינו  צבאיים  שוטרים 
חיילים  עם  ומרכבות  עגלות  מאות  במקום.  שעברה 

השתרכו בעצלתיים לאורך הכביש. 
ר' יוסף היה במצוקה איומה: השבת מתקרבת, ואפילו 
להעמיס  יספיקו  אם  גדול  ספק  המעבר,  יפתח  אם 
השבת.  כניסת  לפני  הרכבת  על  הסחורה  כל  את 
יגורתי בא לי", לאחר שנפתח הכביש לתנועה,  "אשר 
התברר שלא נשאר די זמן לפרוק את תכולת העגלות, 
ולהעמיס את הסחורה על הקרון בטרם תכנס השבת. 
לר' יוסף לוי כלל לא היו ספקות מה עליו לעשות במצב 

א מעשה אויף שבת



כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים
את  אמחה  כתוב  המבול  דור  לגבי  מדוע  לדקדק  יש 
השמים?  מתחת  כתוב  וכאן  האדמה  פני  מעל  האדם 
וי"ל כיון שהעמלקים היו מכשפים והיו פורחים באויר 
ולכן כתוב שאפילו שיגיעו מתחת השמים ע"י הכשפים 
אמחה אותם אבל במבול לא שייך זה כי אין הכשפים 
שולטים על המים כמ"ש בסנהדרין ס"ז לכן כתיב שם 
במכילתא  שדורשים  משום  ועוי"ל  האדמה,  פני  מעל 
כי מחה אמחה את זכר עמלק זה המן והוא נתלה על 
עץ גבוה חמישים אמה לכן כתיב מתחת השמים כי לא 

)הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל(נהרג על האדמה.

בעל צפון 
לרפאות,  שיכול  בע"ז  אנשים  האמינו  איך  להבין  ויש 
ופסחים  עיוורים  הלכו  ששם  ידוע  מקום  שם  היה  כי 
ונרפאו ויהודי אחד היה לו בן נכה רגלים והוליכו למקום 
אחד  שד  שם  ראה  הלילה  ובחצות  להתרפאות  ההוא 
שהיה בידו פך שמן ושם על החולים שהיו שם ונתרפאו 
ולא רצה לשים על הילד היהודי הנכה רגלים ואביו שאל 
אותו מדוע אינך שם גם על בני שמן, ענה לו השד כי 

כל אלה ששמתי עליהם השמן אין להם חלק באלוקי 
והרופא  המוחץ  והוא  והבונה  הסותר  שהוא  ישראל 
שהע"ז  שיחשבו  ה'  ועושה  חלקו  אינם  הרשעים  ואלו 
זמנם  יודע מתי הגיע  כי אני  מרפא אותם כדי לאבדם 
ונאמנים  רעים  וחלאים  כמ"ש  ה'  מאת  להתרפאות 
שהם נאמנים להיות באיש שהקב"ה שלחם עד הזמן 
שגזר הקב"ה ואז אני שם עליהם השמן והם חושבים 

)צרור המור(שע"ז ריפא אותם.
נוהגים ליתם חיטים לפני העופות בשבת שירה )מג"א 

סי' שכ"ד(
הזורק  זצ"ל  פלאג'י  חיים  מרבי  חיים  רוח  בס'  הובא 

וכן  השמים  מן  עליו  שירחמו  יזכה  לעופות  מאכל 
מאכל  ישליך  שמים  רחמי  הדורש  חולה  כשיש 
שיבקשו  ומנוסה  ובדוק  ותרנות  יעשה  וכן  לעופות 

עליו רחמים וסגולה זו נלמד מרבי יהודה הנשיא.
סוס ורוכבו רמה בים

מעלים  והמים  בזה  זה  קשורים  שהיו  איתא  וברש"י 
נפרדים,  ואינן  לעומק  אותם  ומורידים  לרום  אותם 
וקשה אם המצרים חטאו מה חטאו הסוסים שקיבלו 

את  שהעבידו  שהמצרים  לומר  ויש  זה,  וצער  עונש 
בנ"י בפרך ומתו טרם יצאו ישראל ממצרים לא נפטרו 
בני  אחרי  שרדפו  בסוסים  נתגלגו  כן  ועל  מהעונש 

ישראל ועתה קיבלו עונשם יחד עם רוכביהם.
)שם משמואל(

ויקח משה את עצמות יוסף 
משה רבינו לקח גם את עצמות בתי'ה יחד עם עצמות 
המים  מן  אותו  שהוציאה  הטוב  הכרת  לאות  יוסף 
עצמות  לרבות  "את"  וזהו  בנאמנות,  אותו  וגידלה 

בתיה.
)ספר חמדת ימים פר' ויחי(

וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים
ע"פ  לתרץ  ויש  יחיד  לשון  כתיב  מדוע  לדייק  יש 
וירא ישראל את מצרים  )סי' לא(  המדרש שכל טוב 
זה הבן של חם נכדו של נח ששמו היה מצרים שכבר 
הקב"ה  והעמידו  המצרים  כל  של  אביהם  והוא  מת 
בניו המצרים על שפת הים  מקברו לראות פורעניות 

)אפ"ה(ולכן כתיב וירא את מצרים מת בלשון יחיד.
וירא ישראל את היד הגדולה 

איתא בזוה"ק שהקב"ה העלה את יעקב מקברו לראות 
עלו  ויצחק  אברהם  שגם  וי"א  ממצרים  בניו  בגאולת 
מקברם ובדומה לזה כתב בפ' פנחס שהקב"ה מביא 
היה  ולא  צאצאיהם  לשמחת  עדן  מגן  ההורים  את 
לישראל עת שמחה כמו עכשיו שראו במפלתם של 

שונאיהם ובישועתן של כל ישראל.
)אפ"ה(

קריעת ים סוף
הים לא נקרע בפעם אחת אלא מעט מעט כי הים נס 
נקרע  שהים  איך  רואים  היו  עוברם  ומידי  מלפניהם 
יבשה,  ארוך  שביל  אחת  בפעם  נהיה  ולא  לעיניהם 
לבחון  וכן  הבטחון  במידת  טבעם  את  להרגיל  כדי 
הקב"ה,  של  מידותיו  אחר  יהרהרו  אם  ליבם  את 
וכדי שיהיו ראויים לקבל את התורה וכן נסיון המים 
המרים שנהפכו למתוקים ע"י השלכת עץ מר לתוכו, 
וכן המן שירד בכל יום ולא בפעם אחת לכמה ימים 
וכש"כ למען אנסנו והכל כדי לקבוע בנפשותם מדת 

הבטחון.
)רבינו בחיי(

וחמשים עלו בנ"י מארץ מצרים
עלה  אחד  שכל  )וחמישים(  מפרש  יונתן  בתרגום 
פירשו  ובמדרש  קטנים  ילדים  חמשה  עם  ממצרים 
וארבעה  ממצרים  עלו  מחמשה  אחד  חלק  שרק 
אחד  וי"א  החושך  ימי  בג'  שמתו  שם  נשארו  חלקים 

מחמישים וי"א אחד מחמש מאות. 
"ושלישים על כולו" 

וי"א  מישראל  אחד  כל  אחר  רדפו  מצרים  ג'  י"א 
שלושים מצרים אחרי כל אחד וי"א ג' מאות אחר כל 
אחד ולכל הדעות יצאו תשעים אלף ריבוא על כל בני 
ישראל בסך הכל וכנגדם הוציא הקב"ה תשעים אלף 

מלאכי חבלה על המצרים.
אחר  שנעשה  שהמעשה  "וחמשים"  פירוש  עוד 
חמישים יום מעת יציאת מצרים דהיינו קבלת התורה 
זה היה התכלית מה שיצאו בנ"י ממצרים. עוד פירוש 

שחמישים פעמים נזכר בתורה יציאת מצרים.
)רבינו בחיי( 

וכל רכב מצרים ושלישים על כולו 
ועכשיו  לעגלה  פרידות  שני  רותמים  היו  כלל  בדרך 
אמר פרעה להוסיף פרידה שלישית על כל עגלה כדי 

למהר לרדוף אחר בני ישראל.
)תרגום יונתן(
ולפי פירוש זה יהיה ההסבר על הפסוק מרכבות פרעה 
וחילו ירה בים ומבחר "שלישיו" טבעו בים סוף. שכל 

הג' פרידות טובעו בים סוף עם רוכביהם.
)הגיון ליבי(

שירת הים
פרעה  ענה  ה'  באלים  כמוכה  מי  ישראל  כשאמרו 
כמוכה  מי  ואמר  מצרית  בלשון  ושבח  שיר  אחריהם 

נאדר בקודש נורא תהילות עושה פלא.
)פרקי דר"א שם(

זה. השיירה התקרבה לתחנת הרכבת, "עצור" קרא ר' 
התחנה.  לתחום  להיכנס  לשיירה  נתן  לא  הוא  יוסף. 
העגלונים שעצביהם היו מרוטים מהטלטולים של כל 
היום, התפרצו בחמת זעם. הסוכן המצרי הממונה על 
בקושי  "ראיס"(  המקומית  בלשון  )שנקרא  העגלונים 
את  לו  הסביר  לוי  יוסף  ר'  אותם.  להשתיק  הצליח 
הבעיה, והסוכן האיץ בו להחליט מיד מה יעשה, מאחר 
וסבלנות העגלונים פוקעת. "ישנה רק דרך אחת", אמר 
ר' יוסף לוי, "לפרוק את הסחורה על הרציף מהר ככל 

האפשר, מבלי להעמיס על הקרון". 
סחורה  לפרוק  "אסור  הראיס.  מחה  בחשבון"  בא  "לא 
לבצע את הפריקה  יש  אישור מוקדם.  ללא  הרציף  על 
איבד את עשתונותיו.  לא  יוסף  ר'  זמנית".  בו  והטעינה 
בקור רוח אמר: "אם כך, פרוק רק את החבילות שעליהן 
ראובן  השם  של  באנגלית  תיבות  ראשי  מסומנים 
ראשי  מסומנים  שעליהם  החבילות  את  זילברשטיין. 
יכול  אתה  חגיז,  לוי  יוסף  שמי  של  באנגלית  התיבות 
היה שלם עם החלטתו,  הוא  לנילוס..."  מצידי להשליך 
והעדיף להפסיד את כל כספו ולהישאר בעל חוב כל חייו, 
לצערו  אך  שבת.  חילול  של  לחשש  יכנס  שלא  ובלבד 
התברר לו כי גם לצעד ההקרבה שלו יש מניעה חוקית.. 
"לא  הראיס,  נענה  יוסוף",  חווג'ה  אותך  לאכזב  לי  "צר 
המשליך  לכל  צפוי  כבד  עונש  דרישתך,  למלא  אוכל 
פסולת לתוך הנילוס, וביחוד בכמות כזאת. אין לך הרבה 
זמן לחשוב. העגלונים מתחילים להתמרד. כשסבלנותם 
עיניו  הרים  יוסף  ר'  אבוד!"  הכל  יהיה  סופית,  תפקע 
ימי  כל  עזרי?  יבוא  מאין  עולם!  של  "ריבונו  לשמים: 
אגרום  ועכשיו  קודשך,  שבת  למען  נפשי  מסרתי  חיי 
שתתחלל בגיני?! אנא אל תביאני לידי ניסיון כבד ממני." 
בקצה  כי  הבחין  ומיד  עיניו,  הוריד  בקשתו  כשסיים 
ברזל  ושער  גדר  מוקף  מפואר  ארמון  עומד  הרחוב 
כבד. "המתן לי כמה רגעים", ביקש מהראיס ורץ לעבר 
שם  הייתה  פנימה.  נכנס  מהססים  בצעדים  הארמון. 
חצר גדולה ומטופחת בגינות נוי וירק, ומזרקות שהתיזו 
בשער.  ביקורת  שום  הייתה  לא  על.  אל  מים  סילוני 
"הכנס  לראיס,  בריצה  חזר  הוא  בלבו.  גמל  נועז  רעיון 
את כל העגלות לחצר הארמון ופרוק את הסחורה שלי 
הוראותיו,  אחר  מילא  הראיס  החצר".  מפינות  באחת 
בטחונו העצמי ותעוזתו של היהודי גרמו לו לחשוב כי 
עורפי  בטור  נכנסו  העגלות  רשות.  קיבל  בוודאי  הלה 
לתוך הרחבה הגדולה שבמרכז הארמון, המטען נפרק 
פריקה,  כדי  תוך  לפתע,  החצר.  מפינות  באחת  ורוכז 
נכנסה לחצר כרכרה מפוארת רתומה לארבעה סוסים, 
ובתוכה ישב איש שררה במדים צבאיים, שעל קדמת 

בגדיו עיטורים ומדליות לרוב. 
זה היה ה'גרנד ווזיר' של קהיר, המושל הכללי בכבודו 
בחצר  המוזרה  בתכונה  מיד  הבחין  המושל  ובעצמו. 
לרחבה  מאשר  רכבת  לתחנת  יותר  שדמתה  ארמונו, 
של ארמון מלכותי. הוא ביקש מעגלונו לעצור ולברר 
פשר דבר. ר' יוסף לוי נקרא מיד להתייצב בפני המושל 

ולהסביר את הפלישה לשטח הארמון. השפה הערבית 
ממסחרו  לוי,  יוסף  ר'  של  לשונו  על  שגורה  הייתה 
חן  ובענוות  רהוטה  בערבית  בירושלים.  הערבים  עם 
והטעים  יום,  באותו  לו  שקרה  מה  כל  למושל  הסביר 
כי הוא נכון להפסיד את כל רכושו, ובלבד שלא לעבור 
הדחוק  הזמן  "בגלל  השבת.  את  ולחלל  ה'  מצוות  על 
ומחוסר ברירה, לא יכולתי להמתין עד להשגת אישור 
לחניית העגלות בשטח הארמון ופעלתי בחופזה ואולי 
אני מוכן  "אבל  גם בחוצפה", הצטדק באוזני המושל, 
לשלם כל סכום שיידרש ממני עבור אחסון הסחורה, 

עד למחרת בלילה". 
מבטו הקשוח וחסר ההבעה של המושל התרכך מעט, 
וחיוך סלחני הופיע על פניו הנוקשים. ניכר היה שאיש 
מולו,  העומד  לאיש  וכבוד,  הערצה  התמלא  הצבא 
לוותר  דתי  עקרון  על  שמירה  של  מטעמים  המוכן 
יוסף,  ר'  אל  ופנה  קצת  הרהר  המושל  רכושו.  כל  על 
על  לוותר  מוכן  היית  שאמרת,  מה  נכון  הבנתי  "אם 
כל התכולה שבעגלות, כדי לשמור על עקרון קדושת 
אינטרס  כל  מעל  אצלך  עומד  האלוקי  הציווי  השבת, 
בר  את  המושל  הדהים  יבחנו",  "דבריך  וכספי.  אישי 
שיחו. "אם תחתום לי על הצהרת ויתור על כל המטען, 
לטובת המשק הממלכתי של המדינה, זה בוודאי עדיף 
שאני  כמה  עד  הנילוס.  למצולות  המטען  הטלת  על 
זוכר, קראתי ב'בייבל' על ציווי של "בל תשחית"... אם 
היתר  ללא  כניסה  על  לך  אסלח  כך,  ותעשה  תסכים 

לתוך שטח צבאי ריבוני". 
"מצידי אין מניעה", ענה ר' יוסף ללא ניד עפעף. "אבל 
בהסתייגות אחת, לא כל המטען הוא שלי, חציו שייך 
אני  שלי,  החלק  את  זילברשטיין.  ראובן  בשם  לסוחר 
מוסר ברצון כפי בקשתך. אבל את החבילות המסומנות 

בראשי התיבות ר"ז, יואיל המושל הנאור לשחרר..." 
וציווה  האישי  למזכירו  קרא  לבקשה,  הסכים  המושל 
יותר  מאושר  אדם  היה  לא  ההצהרה.  את  להכין  עליו 
בניסיון  עמידתו  שעה.  באותה  חגיז  לוי  יוסף  מר' 
מילאה אותו סיפוק אין קץ. הוויתור על כל כספו, לא 
נראה בעיניו מחיר כבד מדי. בעת שהמזכיר מנסח את 
העגלונים  על  לפקח  לחצר  לוי  יוסף  ר'  ירד  הטיוטה, 
בשעת הפריקה. עם סיומה שילם לכל אחד את שכרו. 
לשלום.  אותו  ופטר  נכבד  מתת  העניק  לראיס  גם 
הסוחר הירושלמי נשם לרווחה. במצב רוח מרומם חזר 
ללשכתו של המושל שהגיש לו את ההצהרה לחתימה. 
גבי  על  ההצהרה  נכתבה  מה  לשם  הוא התפלא מעט 
הטיוטה  הראשית.  הצבאית  המפקדה  של  רשמי  נייר 
הייתה כתובה בשפה האנגלית. ר' יוסף לא שלט בשפה 
זו, אך לא שאל שאלות וחתם עליה בצייתנות, להפגין 
שיש לו אמון מלא במושל. לאחר החתימה מיהר לקום 
ממקומו, והתנצל שהוא ממהר כיון שעליו להגיע למלון 
לפני כניסת השבת. הוא הוסיף ובקש מהמושל טובה 
קטנה, "אנא, יורשה לי להפקיד אצלך עד ליום ראשון 
את כספי וחפצי המוקצה שלי, ליהודים אסור להחזיק 

א מעשה אויף שבת

המשך בעמ' ד'



ואולם בעבור זה העמדתיך וכו' 
ולמען ספר שמי בכל הארץ

בים   – המתים  מבין  הקב"ה  שהעמידו  "העמדתיך" 
סוף - לספר כח ה' וגבורתו לכל העולם, והלך ומלך 
מאוד  רעים  שם  האנשים  מעשי  והיה  נינוה  בעיר 
ולהחריבה  עליה  להנבא  יונה  את  הקב"ה  וכששלח 
ולבש  בגדיו  את  וקרע  מכסאו  ועמד  פרעה  שמע 
ובעלי  אנשים  עמו  בכל  צום  על  והכריז  ואפר  שק 
חיים ועשו תשובה וביטל ה' את הגזירה אבל לאחר 
כולם  ונבלעו  הרעים  למעשיהם  חזרו  שנה  ארבעים 

בשאול תחתית.
)פרקי דר"א פ' מד(

ויהי בשלח פרעה את העם
היה  מה  ולכאורה  צער,  לשון  ויהי  שנאמר  מקום  כל 
כאן הצער שיצאו ממצרים, וכן יש לדקדק על השינוי 
בפסוקים ״את העם״ וחמשים עלו ״בני ישראל״ פעם 

קורא להם ״העם״ ופעם קורא להם ״בני ישראל״,
בכל  גדול  כלל  לך  שתדע  הק׳  החיים'  ה'אור  ומפרש 
עם  שבאו  רב  לערב  הכוונה  ״העם״  שנאמר  מקום 
במדבר  ישראל  שהשחיתו  שגרמו  והם  ישראל  בני 
ראש  נתנה  אמרו  והם  אלוהים,  לנו  עשה  ואמרו 
צער  שהיה  צער  לשון  ״ויהי״  ולכן  מצרימה,  ונשובה 

גדול לישראל, שבשלח פרעה את העם, שפרעה 
הוציאם,  הקב״ה  ולא  רב  הערב  את  שלח  הרשע 
ויכריחו  בישראל  ידבקו  שהם  היה  פרעה  וכוונת 

אותם לשוב מצרימה.
 )אור החיים(

ויהי בשלח פרעה את העם וגו׳ 
תשובה  בעל  דמי  היכי  פ״ו(  )יומא  בגמרא  איתא 
אלקים  נחם  ולא  הפירוש  וזה  וגו',  מקום  באותו 
ינחמו ממעשיהם  ינחם העם״, דהיינו פן  ״פן  וכו' 
״בראותם  באמת,  תשובה  לעשות  הרעים, 
שתהי'  ובכדי  היצר,  מלחמת  זו  מלחמה״, 
מצרימה״  ״ושבו  טוב,  היותר  צד  על  התשובה 
לעשות שם תשובה כדי שתהא התשובה באותו 
שיוסיפו  רצה  לא  הקב״ה  אבל  שחטאו,  מקום 
לשוב למקום טומאת ערוות הארץ, לכן ויסב וגו' 

למצרים,  לשוב  ונוח  הוא  קרוב  כי  רש״י  שפירש  וזה 
היינו שהתשובה הוא יותר נוח וטוב באותו מקום. 

)מהר״ש מבעלזא זי"ע(
ויקח משה את עצמות יוסף 

איתא בגמרא  )סוטה י"ג( בא וראה כמה חביבות מצוות 
והוא  בביזה  התעסקו  ישראל  שכל  רבינו  משה  על 
מצוות,  יקח  לב  חכם  שנאמר  יוסף  בעצמות  התעסק 
ויש להבין מהו "מצוות" לשון רבים, הרי התעסק רק 
במצווה אחת לקחת את עצמות יוסף. ויש לומר ע"פ 
הגמ' )סוכה כ"ה( עה"פ "ויהי אנשים אשר היו טמאים 
לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח" וכו' ואמר ה' להם 
עצמות  לקיחת  של  זו  מצווה  וא"כ  שני,  פסח  לעשות 
יוסף הביא לעוד מצווה של פסח שני, ולכן כתיב לשון 

רבים, חכם לב יקח "מצוות".
)אמרי אמת(

האם משה לקח כל הזמן את עצמות יוסף
הרי היה לו וודאי הרבה עיסוקים, תורה תפילה אכילה 
שאנץ  בתוס'  י"ג(  )סוטה  בגמרא  נא  וראה  וכו'.  שינה 
את  נתנו  במדבר  הלכו  כשישראל  מדרש:  מביא   שם 
חיים  רוח  בו  ונכנס  כבש  של  עור  בתוך  יוסף  עצמות 

והלך לבדו וזהו שכתוב בתהילים "נוהג כצאן יוסף".
)תוס' שאנץ סוטה י"ג(

ה' ילחם לכם. וברש"י – בשבילכם
שכתוב  ממה  יותר  בזה,  רש"י  חידש  מה  להבין  צריך 
בפסוק, ויש לתרץ, כי חז"ל אמרו שמי שנושע בזכות 
איך  וא"כ  שונאיו,  במפלת  לראות  רשאי  אין  אחרים 
כתוב כאן התייצבו וראו את ישועת ה', לכן פירש רש"י 
כדאיתא  עצמכם,  בזכות  נושעים  אתם  בשבילכם, 
)מכילתא  ממצרים'  אבותינו  נגאלו  האמונה  'בזכות 

בשלח(, ואז אתם רשאים לראות במפלת מצרים.
)חתם סופר(

על  מת  מצרים  את  ישראל  וירא  היטב  מתפרש  ובזה 
שפת הים, ויקשה איך זכו לראות את מפלת המצרים, 
בזכות  עבדו  ובמשה  בה'  ויאמינו  הפסוק  ממשיך  לכן 

האמונה שהיה בהם זכו לראות במפלת שונאיהם.

)ר' ישעיה מושקט מפראג( 
הים ראה וינס

במדרש , מה ראה? ראה ישראל באים ורכוש מצרים 
שיש  שראה  אחרי  הים  ברח  מדוע  להבין  יש  בידם. 

לישראל רכוש מצרים.
ויש לפרש, ע"פ מה שאמרו בפסוק ויוגד למלך מצרים 
ישראל  בני  כי  לפרעה  נודע  שעתה  העם,  ברח  כי 
עברו  ועכשיו  שנה,  מאות  ד'  להשתעבד  צריכים  היו 
ברח,  של  הגמטריא  כמו  שנים  ועשר  מאתיים  רק 
וצריכים להיות אצלו עוד ק"צ שנים, ולא קיבל את 
כל התירוצים שמתרצים העולם שלקושי השעבוד 
"ועבדום  ורבוי הילודה. אבל היות שבפסוק כתוב 
ואם  גדול",  ברכוש  יצאו  כן  ואחר  וכו'  אותם  וענו 
גדול  הרכוש  את  כבר  קבלו  ישראל  שבני  רואים 
את  כבר  וקיימו  לצאת,  זמנם  שהגיע  מזה  מוכח 
מאמר ה' של ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, 
ואילו לא היו בנ"י באים עם הרכוש בידם, היה טוען 
לא  כי  לצאת  זמנם  הגיע  לא  שעדיין  ים  של  שר 
שלמו את ה-ד' מאות שנה, וזה הפירוש מה ראה 
כיון  אבל  שנה  מאות  הד'  עברו  לא  הרי  וינס,  הים 
שראה ישראל באים ורכוש מצרים בידם, א"כ הגיע 
מאות  הד'  ומחשבים  הזמן  עבר  וכבר  לצאת  זמן 

)ים של יהודה(שנה מלידת יצחק. 

בחפצים אלו בשבת". "אין צורך בכך" הפתיע אותו המושל, "אני אדאג שתגיע 
למלונך עוד לפני כניסת השבת". הוא צילצל בפעמון, קרא לעגלונו וציווה עליו 
להסיע את ר' יוסף מיד בכרכרה המלכותית למלון. ר' יוסף הודה לו מקרב לב, 

והמושל הגיש לו במעטפה חתומה עותק של ההצהרה עליה חתם זה עתה.
ולהחליף בגדיו לכבוד  הוא הספיק להגיע למלון לפני כניסת השבת, להתרחץ 
שבת. אך לא הלך להתפלל בבית הכנסת של המלון, כדי לא לפגוש את ראובן 
זילברשטיין. בטוח היה כי הלה ילחץ עליו לספר לו מה קרה בתחנת הרכבת, ולא 
רצה להיכשל באיסור דיבור של חול בשבת. איכשהו הצליח להסתתר ממנו כל 

השבת, כיון שזילברשטיין התאכסן במלון אחר. 
ר' יוסף לוי הרגיש בשבת לעילא ולעילא. המחשבה על כך שהוא יצא נקי מכל 
רכושו, לא הטרידה אותו כלל. אדרבה, הרגשה נפלאה וסיפוק נפשי עצום רוממו 
את רוחו על שהיה לו את הכוח להתמודד בניסיון, והשבת לא התחללה בגללו. 

במוצאי שבת בא אליו זילברשטיין רוגז ומתוח. "חיפשתי אותך במשך כל השבת 
הרכבת?"  בתחנת  קרה  בדיוק  מה  לי  תספר  אולי  אותך.  לפגוש  הצלחתי  ולא 
ווזיר. חמתו של  ר' יוסף ספר בפשטות כל מה שקרה עם העגלות ועם הגרנד 
זילברשטיין עלתה להשחית. הוא שפך עליו קיתונות של גידופים. "בגלל דעותיך 
הפאנטיות והחומרות היתרות שלך הפסדנו את הקרון, עתה ניאלץ להמתין עוד 
כמה שבועות לקבלת קרון אחר" קרא בכעס נורא. ר' יוסף הבליג ולא ענה אף 
מילה. הוא דן את זילברשטיין לכף זכות, "אין אדם נתפס על צערו". לא כל אחד 

מסוגל לעמוד בניסיון, ואין לבוא אליו בטרוניה. 
לעומתך  אני  לפליטה.  רכושך  לך  נשאר  הפחות  שלכל  מרוצה  להיות  "עליך 
הפסדתי את כל רכושי" אמר והושיט לו את העתק ההצהרה. זילברשטיין שלט 
באנגלית. הוא קרא ותרגם את ההצהרה מילה במילה: "האדון הנכבד יוסף לוי 
חגיז מירושלים, מורשה מטעם שלטונות הצבא להשתמש בכל שטח שירצה 
בתחום ארמון מושל קהיר, לשם אחסנת כמות בלתי מוגבלת של נייר. עד שישיג 
משלטונות הרכבות אישור על קרון שעליו יטעין את המשלוח המאוחסן זמנית 
בשטח הארמון, ואשר מיועד להישלח לפלסטינה". על המסמך באה חתימתו 
של המושל. מתחת לחתימה הייתה שורה נוספת: אדון י.ל. חגיז, מתחייב לפנות 

את המטען, מיד אחרי שיתאפשר הדבר מצד רשות הרכבות. 
אני  גם  "נכון.  שאמרת!".  מה  לא  "זה  בתדהמה,  זילברשטיין  שאל  זה?"  "מה 
כאדם  מעט.  בו  היתל  האנגלי  המושל  בהתרגשות.  לוי  יוסף  ר'  קרא  מופתע" 
ר'  גם  הסוף.  עד  המשחק  את  ושיחק  במבחן  להעמידו  רצה  ב'בייבל'  המאמין 
יוסף החליט להמשיך ולהעמיד פנים. למחרת בבוקר הלכו ר' יוסף וזילברשטיין 

ללשכתו של המושל. הם נתקבלו בחמימות רבה. ר' יוסף העמיד פני תם: "אחרי 
שתירגמו לי את 'הצהרת הוויתור', התברר לי שהיא שונה ממה שהוסכם בינינו"
המושל חייך חיוך רחב. "חווג'ה חגיז, האם יעלה על דעתך, שאני אקח רכושו של 
אדם שמוכן לוותר עליו כדי לשמור על עקרונות דתו ואמונתו?! הלא אדם כזה, 
כל מלות השבח וההערכה ימעטו, לעומת אבירותו וגדלותו הנפשית. אם הייתי 
יכול, הייתי מכפיל את רכושך". "הרי לך כרטיס הביקור האישי שלי" מסר לו 
המושל מסמך קשיח, "שיפתח לך את דלתות כל משרדי הממשלה בעיר. מתי 

שתזדקק לעזרתי, לשכתי פתוחה בפניך". 
שני הסוחרים הודו למושל האדיב ונפרדו ממנו בידידות תוך החלפות מחמאות 
כמיטב המסורת המזרחית. מלשכתו של המושל פנו לתחנת הרכבת לברר מה 
עלה בגורלו של הקרון. זילברשטיין התנצל על התפרצותו והרגיש מאד לא נוח, 
הוא טען שנבעה מתוך צער וכאב על ההפסדים הצפויים. כשהתקרבו למשרדו 
של מנהל התחנה, הבחין בהם המנהל מתוך החלון הפונה אל הרציף. הוא קם 
ממקומו ונפנף להם בידו. בין אצבעותיו תקוע היה מטבע זהב של עשר לירות 
שטרלינג. הנפנוף המתגרה עורר בהם את החשש, כי זה הסכום שיצטרכו לשלם 

כפיצוי עבור אי ניצול הקרון. אלא שכאן ציפתה להם הפתעה נוספת... 
"בוודאי אתם מודאגים בגין הקרון שלא נוצל", פתח המנהל את דבריו באדיבות 
רבה, "אבל יש לכם מזל מיוחד, ואולי זו הדת והאמונה ששומרת עליכם. ביום 
שישי בצהרים בא אלי במפתיע סוחר בדים מיפו, שהיה אמור לקבל קרון ביום 
שלישי הבא, והתחנן שאחליף לו להיום, כי עליו לחזור בדחיפות הביתה. הוא 
מוכן להוסיף עשרה שטרלינג זהב, פיצוי עבור ההחלפה. הייתה לי הרגשה שאולי 
אתם, יהודים השומרים את השבת, לא תספיקו לנצל את זכותכם. הצעתי לו 
לחכות עד סמוך לשבת. שעה לפני השקיעה. כאשר לא הגעתם לכאן, מסרתי 

לו את הקרון והנה הפיצוי שהוא נתן. הוא שייך לכם"... 
הם סירבו לקבל את המטבע, אולם המנהל עמד בתוקף שהקרון היה שייך להם, 
יצאה  שבת  במוצאי  אחר.  מישהו  של  ולא  שלהם  הוא  עליו  ששולם  מה  וכל 
הרכבת הראשונה לקנטרה. בעת שחנתה בתחנה, הופרדו ממנה הקרונות שהיו 
מיועדים לארץ ישראל. תוך החלפת הקטרים והקרונות, ניתק משהו בזדון את 
הקרון האחרון, עליו הועמסה סחורתו של סוחר הבדים, והוליכו למסילה צדדית 
שלישי  ביום  תכולתו...  כל  את  גנבים  רוקנו  החשיכה  בחסות  התחנה.  בקצה 
לסוחר  מיועד  שהיה  קרון  אותו  הסוחרים  שני  לרשות  הועמד  הבא,  בשבוע 
הבדים, וברכבת זו לא נגנב דבר... ר' יוסף לוי הפקיר את כל רכושו למען השבת, 

)"סיפור לשבת" מאת הרב יאיר וינשטוק(אבל השבת לא הפקירה אותו!..

...המשךא מעשה אויף שבת

סימן טוב ומזל טובסימן טוב ומזל טוב
מעומקא דליבא שלוחות בזה 

למג"ש החשוב והותיק

הרב מרדכי קריצלר שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי בנו, תלמידנו

החתן משולם נ"י

יה"ר שהזיווג יעלה יפה, ויהא הבית בהבנותו בית נאמן בישראל, 
בית מלא ברכת ה', בנים ובני בנים 

עוסקים בתורה ומצוות, 
מתוך אושר והרחבת הדעת, 
סייעתא דשמיא וכל טוב סלה.

השמחים בשמחתכם

צוות המחנכים          הנהלת הת"ת          התלמידים


