
 

1 

 "דבס

   

 

  

 

 

 

 ואתם תחרישון
 ארבע כתות

הפרשה שלנו נפתחת באוירה קצת מלחמתית. זו האוירה 

  -שבני ישראל מתוארים שיצאו איתה ממצרים 

ְרֹע֘ה ֶאת ַ ח פ  ַּ֣ ל ַ ש ַ י ב ְ א ַוְיה ִ֗ ם ְוֹלֹֽ ֶרץ  ָהָעָ֒ ֶרְך ֶאַּ֣ ים ד ֶֶּ֚ ם ֱאֹלה ִ֗ ָנָחַּ֣

ן ֶ ים פ  ר ֱאֹלה ִ֗ י ָאַמַּ֣ ַּ֣ ִּ֥י ָק֖רֹוב ֑הו א כ   ים כ   ת  ִּ֔ ש ְ ל  ְ ִּ֥ם  פ  ְראֹתָ ם ב   ם ָהָעָ֛ ִּ֥ ח  נ ָ י 

ְיָמה ְצָרֹֽ ִּ֥בו  מ  ְלָחָמ֖ה ְוש ָ  )שמות י"ג, י"ז( .מ 

ילך העם היתה הושפעה יכלומר ההחלטה על המסלול בן 

מאסטרטגיה מלחמתית. ולכן רש"י עומד על הקושי 

 -שבמלחמתיות הטמון גם בפסוק הבא 

ים ֶאת ִ֧ ב ֱאֹלה  ס  ֵּ֨ ֖ר ַים ַוי ַ ְדב ָ ֶרְך ַהמ   ִּ֥ ם ד ֶ י ָהָעָ֛ ֹֽ ו  ְבנ  ָ֛ים ָעלִּ֥ ֲחֻמש    ֑סו ף ַוֹֽ

ם י  ְצָרֹֽ ֶאִֶּ֥רץ מ  ֖ל מ  ָרא  ש ְ  )שם, י"ח( .י 

  -ורש"י מסביר כי בפשט הכוונה היא 

 וחמשים. אין חמושים אלא מזויינים...

ואכן בני ישראל פוגשים בשתי מלחמות, שני מקרים, שתי 

האחת, מול מצרים, מיד בתחילת הפרשה וסביבה  -תגובות 

 כל שירת הים, והשניה בסוף הפרשה מול עמלק.

חז"ל אומרים כי במפגש עם מצרים, נחלקו ישראל על שפת 

 -הים לארבע כתות 

ם  ל ַעל ַהי ָ ָרא  ש ְ ו  י  ֹות ֶנֱעש  ת  ע כ   ֹל ֶאל  -ַאְרב ַ פ  ַאַחת אֹוֶמֶרת ל 

ֹות  ם, ְוַאַחת אֹוֶמֶרת ַלֲעש  ְצַרי  ו ב ְלמ  ם, ְוַאַחת אֹוֶמֶרת ָלש  ַהי ָ

ן, ְוַאַחת אֹוֶמֶרת ֶנְגד ָ ְלָחָמה כ ְ ָאְמָרה  מ  ן". זֹאת ש ֶ ֶנְגד ָ ְצַוח כ ְ "נ 

ו ַעת ה'". זֹו  בו  ו ְראו  ֶאת ְיש  ְתַיצ ְ ם, ֶנֱאַמר ָלֶהם "ה  ֹל ֶאל ַהי ָ פ  ל 

יֶתם ֶאת  ר ְרא  י ֲאש ֶ ם", ֶנֱאַמר ָלֶהם "כ   ְצַרי  ו ב ְלמ  ָאְמָרה "ָנש  ש ֶ

ן", ֶנאֱ  ֶנְגד ָ ְלָחָמה כ ְ ה מ  ָאְמָרה "ַנֲעש ֶ ם". זֹו ש ֶ ְצַרי  ַמר ָלֶהם "ה' מ 

ם  ֶ ן", ֶנֱאַמר ָלֶהם "ְוַאת  ֶנְגד ָ ְצַוח כ ְ ָאְמָרה "נ  ם ָלֶכם". זֹו ש ֶ ח  ָ ל  י 

ו ן". ש  ֲחר  ַ  (ה ויאמר משה”ד’ פרשה ב -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ) ת 

לפי הקבוצה שטוענת לצאת למלחמה נגד מצרים, נראה שאין 

אלו סתם מילים, אלא יש לבני ישראל בהחלט אפשרות כזו. 

, ם גדולה, ניצולי שואה שרידי תופתוודאי שאלו חבורת עבדי

מוכנים למלחמה. המשמעות  -אבל הם יצאו 'חמושים' 

                                                           
ואולי בזה אנחנו גם זוכים בעת לצאת יד"ח בלימוד הלכות המועד שלשים  1

 עוד כחודש פורים! –יום קודם לו 

הפשוטה של 'חמושים' היא אכן שהיה להם חימוש )וזה 

הפשוט והראשון עוד לפני שנסביר כפי המדרש שיצאו ההסבר 

'אחד מחמישה'(. מבחינה נפשית זה אומר שהם תופסים כל 

מצרי שיעמוד מולם כמי שמייצג את אותו קלגס רוצח שרצח 

 את בני משפחתם והם מוכנים לצאת ולהילחם נגדו. 

  -שם הקריאה של הקב"ה ברורה, ומשה מעביר זאת לעם 

ו ן 'ה ש ֹֽ ֲַֹֽחר  ֶ֖ם ת  ם ָלֶכ֑ם ְוַאת  ַּ֣ ח  ָ ל   )שם י"ד, י"ד( .י 

 !תתפללואל 

עוד רגע נחזור לזה ובזה אף נתמקד, אבל עוד לפני כן נראה כי 

ב לאחר מכן, בני ישראל  פוגשים בסוף הפרשה, זמן לא ר

כאשר הם מגיעים לרפידים מגיע מולם עמלק  -מה נוספת חלמ

תחמושת  להילחם איתם, ושם הם דווקא משתמשים באותה

וממש לא מחרישים. הקב"ה אומר למשה לעלות לגבעה, 

  -משה מרים את ידיו וזה סופה של הפרשה 

ַָ֛ע ֶאת ֻ ש  ְיהֹוש  ֲחלִ֧ ֹֽ ק ְוֶאת ַוי ַ ִּ֥ י ֲעָמל  ֹו ְלפ  ֖ ֶרב ַעמ   )שם י"ז, י"ג( .ָחֹֽ

ואנחנו מנצחים את עמלק וממשיכים להזכיר את אותו ניצחון 

אז מה  1ה של פורים.מדי שנה בפרשת זכור וזו אף הקריא

 ההבדל בין שתי המלחמות הללו?

בעל ה'מי השילוח', מביא ביאור כאן  2ביצא זיע"א,'הרבי מאיז

מדהים על ההחרשה הנדרשת כעת מבני ישראל על שפת ים 

  -סוף 

הענין בזה שכאן נצטוו  .ה' ילחם לכם ואתם תחרשון

 ...להחריש מבלי שום פעולה ואף בתפלה לא יתפללו להש"י

  )מי השילוח, בשלח, ח"א(

הרי בני ישראל צעקו אל ה' ומשה רבנו הורה  -זו נקודה עמוקה 

. להם לא רק שלא להילחם אלא אף להפסיק לצעוק ולהתפלל

(. מייסד חסידות 1854רבי מרדכי יוסף ליינר זצ"ל, נפטר ז' טבת תרי"ד ) 2

תלמידם של האדמו"רים רבי שמחה בונים מפשיסחא ורבי  ראדזין.-ביצא'איז
 מנחם מנדל מקאצק זיע"א.

 "אפתש פרעה בשלחשבת פר'  

  השבתאת יציזמני כניסת ו

  17:50|  16:35 -ירושלים 

 17:51|  16:49 -תל אביב 

 17:49|  16:39 -חיפה 

 17:48|  16:46  - מגדלטבריה ו

 17:53| 16:53 -באר שבע 

 
 שליט"א מרדכי אלון הרב 

 לא מוגה - נכתב ונערך ע"י תלמידים 
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הקב"ה לא רוצה את הצעקות והתפילות שם, לא של עם 

 3זו דרישה מוזרה. -ישראל ולא של משה רבנו 

אנחנו עוד זוכרים כולנו את הסיפור מהגן על נחשון בן עמינדב, 

שקפץ ראשון למים ומאז המילה נחשון הפכה לביטוי של 

גבורה, ראשוניות. "מבצע נחשון" במלחמת העצמאות, 

שמטרתו היתה לפרוץ דרך לירושלים נקרא ע"י בן גוריון בשם 

בא, זה על שם נחשון בן עמינדב. כך גם שבט נחשון בבני עקי

'קפיצה נחשונית' ועוד. האם פעם חשבנו שכאשר נחשון 

ואגב, זה מדרש שלא מופיע  -החליט לקפוץ ולהיכנס לים 

האם  -בשום פסוק במקרא אך חדר לתודעה שלנו כל כך חזק 

חשבנו שהיו לידו כלי נשק רבים? 'וחמושים עלו בני ישראל'! 

תם. והנחשוניות שלו היתה שלא לגעת בכלי הנשק, לעזוב או

זה ממש הפוך מהתיאור שלנו. כלומר, הדמות שלו איננה של 

עם עבדים שמחליט להיכנס לים כי אין לו מה להפסיד. הוא 

נשיא שבט יהודה שמודיע על נצירת הנשקים. מבחינה 

לחם במצרים, ייש מולו כת שרוצה לה -פסיכולוגית זה מדהים 

הם נכנסו לסוג של אמוק כשראו את הרוצחים של האחים 

  -ההורים שלהם. אנחנו זוכרים מי היו כל סוס רכב פרעה ו
... ומהיכן היו הבהמות הללו? אם תאמר משל מצרים, הרי 

ואם תאמר משל  )שמות ט, ו.( נאמר "וימת כל מקנה מצרים"

משל  )שם י, כו.( ישראל, והלא נאמר "וגם מקננו ילך עמנו"

 -מי היו? מהירא את דבר ה'. מכאן היה רבי שמעון אומר 

)רש"י,  כשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו.

 שם י"ד, ז'(

כלומר אלו הכשרים שבמצרים! אז נחשון הוא ממש לא 

'הנחשון הישראלי' שדיממנו כל השנים. הוא עוצר הכל, חוסם 

והן את זו הדתית.  הכל, הוא חוסם את כל הנחשוניות הלאומית

 אל תתפללו ואל תלחמו. זזים. צריך להבין את זה. 

 סוגי מלחמותשני 

א. השאלה שלו פשוטה. מצד אבל בואו נחזור לרבי מאיז'ביצ

  -צטוו להחריש ואילו אחד כאן בני ישראל נ

 'והיה כאשר ירים'ובמלחמות עמלק נמצא להפך שנאמר 

פרישן והוה ידוהי 'ומתרגמינן  'ויהי ידיו אמונה'וכו', ונאמר 

. אך הענין בזה כי יש חילוק בין פרש את ידיו בתפילה[ש]' בצלו

 אותן[ ]שמצרים מייצגתעמלק לשאר אומות, כי שאר אומות 

אומרים שאין הכל בידי שמים ותולין כל השפעות טובה 

, ולכן במלחמות ישראל נגד 'כחי ועוצם ידי'בכחותם לאמור 

מצרים נצטוו להחריש, היינו להראות שהכל בידי שמים 

]ההבנה, ובזה היו מנצחים, כי בישראל נמצא זאת המבינות 

כי הכל בידי שמים, וגם תפלה שהאדם  התובנה[ההתבוננות, 

מתפלל ג"כ אינו יכול להתפלל בלתי רצון הש"י ולכן נאמר 

                                                           
אגב, את הביטוי 'ה' ילחם לכם' אנחנו מכירים מהתפילה לשלום חיילי  3

י " –צה"ל  ם ַהֹהֵלְֵ֖ך ע   ה'כ ִּ֚ ֵהיכ ֶ֔ םֱאלֹֽ ם ע  ֶ֛ כ  ם לָּ ֵחֵ֥ לָּ ם ְלה  ֶ֑ כ  יַע  מָּ ֵ֥ ם ְלהֹוש  ֵ֖ ֹאְיֵביכ 
ם ֹֽ ְתכ  בל שם זו קריאה אלינו להילחם, . אלו אותן מילים א'(" )דברים כ', דא 

 לנו בפרשה הקריאה הפוכה, שלא לעשות כלום!צוא

גם ' ,אומר הקב"ה ,הכל בידי שמים]וכדי להראות ש ואתם תחרישון

ישראל '. אבל בעמלק שהוא נקרא ['להתפלל אין לך כח עכשיו

ולכן דינו  ,היה נכדו של עשו, בנם של יצחק ורבקהכזכור ]עמלק  'מומר

והוא תולה כל מעשיו  ]י"ח.[כדאיתא בקדושין כישראל מומר[ 

בהש"י שאומר כל הרע שהוא עושה הוא ברצון הש"י, כי 

קב"ה ]לא שהוא כופר ב בלא רצון הש"י לא היה יכול לעשות

אלא שטוען שיש הקב"ה אך אין שום משמעות ליראת אלקים שבי. כי הכח 

יראת גם והכל בידי שמים כולל  -האלוקי חזק יותר מכל הרצונות שלי להפוך 

ונגדו הוא העצה להראות כי יראת שמים הוא בידי  ,שמים[

]לכן צה"ל מוציא את כל  האדם והאדם צריך לעבודה ותפלה

שרפו  -התחמושת שלו לראשונה מהימ"חים במלחמת עמלק ברפידים 

מונה אמחזירים לנו את ה, ע"י 'ויהי ידיו אמונה' ,ידיהם מן התורה, שם

לה וכל ישראל מתחזק בכוחו שיראת שמיים איננה בידי שמיים. ידיו בתפי

, וע"ז נאמר להבין שאני יכול להפוך כי רצון ה' הוא שיהיה לי הכח להפוך[

]יש דעה  מומרעל רבשקה שהיה ישראל  )סנהדרין ס'.(בגמ' 

 [)עי' תרגום קהלת י', ט'( היה בנו של חזקיה המלך, אחיו של מנשהבחז"ל ש
ותלה מעשיו הרעים  4,?!'המבלעדי ה' עשיתי'מפני שאמר 

 (םש)מי השילוח,  .בהש"י ונגדו היא העצה להתפלל

 ?נבעה נחישותו של נחשוןמהיכן 

זה פירוש ענק. בואו נחזור כעת לאט לאט למצרים, אל הרגע 

בו אנו נמצאים אחרי שיצאנו משם כשים סוף סוגר מלפנים 

והמצרים רודפים מאחור והמדבר משני הצדדים. ארבע הכתות 

אינן מוזכרות ברש"י כלל. הקושי של המדרש הוא שהזכרנו 

איך יתכן שמצד אחד אותם יהודים צעקו אל ה'  -הניגודיות 

ומצד שני אמרו 'המבלי אין קברים במצרים הוצאתנו למות 

שם , אלא היו ולכן הציע המדרש שאלו לא היו אלו במדבר...',

אחר  רש"י יש כאן פשטל ,. לעומת זאתנפרדות ארבע כתות

לא צריך ארבע כתות. כל הכוחות הללו לשיטתו  ע,להצי

י קם בבוקר ומתפלל שחרית, נמצאים בתוכי ומשתוללים בי. אנ

ה' והמצרים שכבר חשבתי שלא קיימת פתאום  צועק אל

חוזרת ורודפת אותי, מוציאה ממני כוחות מנוגדים. ארבעה 

 סוגי כוחות. לכן רש"י מתעלם מהמדרש. 

השם הזה  אינו מופיע ברש"י. יםשקפץ ל ל נחשוןגם המדרש ע

'נחשון' הוא שם מיוחד. הוא לא בא מהמילה 'נחישות', אלא 

המילה נחישות באה מהמילה 'נחשון'. האמת, זה שם  -להיפך 

הזהו שמו של נשיא שבט יהודה?  5נחש, נחש קטן. -קשה 

המדרש בבראשית שואל 'מפני מה זכה יהודה 

חרי שהוא מעלה ופוסל , וא)תוספתא ברכות ד', ט"ז(למלכות?'

כמה הצעות כמו הסיפור על תמר, על יוסף, הערבות  על 

 אז מה הסיפור פה? 6מפני שקפץ לים. -בנימין, הוא מסכם 

מה הכוונה במילים 'ואתם  -ושאלה אחרונה לפני שנענה 

תחרישון'? לעניות דעתי, התשובה לזה תענה לשאלה הקשה 

כנגד  חומת ירושליםרבשקה היה שר צבאו של סנחריב. הוא עמד על  4

 'הרע שאני עשיתי גם הוא ברצון הקב"ה'. –ישראל והתריס כנגדם 
 'ון' דווקא מדגישהאו אולי נחש גדול, כי בעברית לפעמים סיומת של  5

 אדמון' וכיו"ב. -, כמו 'אדום ומעצימה
 עי' בהרחבה בשיחה 'מפני מה זכה יהודה למלכות' ויחי תשפ"א. 6
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מי אמר שהמעשה שעשה  -יותר שיש כאן. המפרשים שואלים 

נחשון אכן היה נכון וצודק? אנחנו יודעים את סוף הסיפור, אבל 

מאיפה נחשון ידע לקפוץ למים? אולי הקב"ה רצה לעשות נס 

שמיים שיעיפו את המצרים? אולי ולהוריד אש וגפרית מן ה

אנחנו נעוף עם בלונים? מי אמר לו להיכנס לים? הפוסקים 

אגב אומרים שטוב שהוא לא שאל שם את הרבנים אם לקפוץ 

כי הם וודאי היו אומרים לו שזה מעשה התאבדות אסור. מי 

התיר לו?! והגמרא מספרת שהוא נכנס למים עד שהמים 

  -לפה(  הגיעו לו עד מתחת לאף )ומעל

ד ָרדַ֙  ה ֹעִּ֥ ָדִ֗ יהו  ֑ל ו  ָרא  ש ְ ית י  ַּ֣ ְרָמ֖ה ב   ם ו ְבמ  י  ַ֙ ֶאְפַרִּ֔ ַחש  י ְבַכַ֙ ֹֽ נ  ְסָבֻבֻ֤

ן. ֖ים ֶנֱאָמֹֽ ם ְקדֹוש   ל ְוע  ם א ִּ֔  )הושע, י"ב, א'( ע 

שירד לים עם האמונה הגדולה בקב"ה. אגב, בני  -'רד עם אל' 

תם, ישראל לפני מתן תורה היו במדרגה של בני נח ונידונו כמו

ובכללם היה נחשון, אז לכאורה גם אסור היה לו למסור את 

נפשו )לפי חלק מהדעות להלכה(. וגם אם יש בזה מחלוקת 

הרי שהרוב לא אמרו לקפוץ כי  -וצריך ללכת לפי רוב הפוסקים 

 הרי היו עוד שלש כתות חוץ מזו שאמרה להיכנס למים.

 לחרוש או להחריש

'ואתם הטענה שאני מנסה לטעון היא שכאשר נבין את המושג 

תחרישון', נבין שנחשון עשה בדיוק את מה שהקב"ה ציווה. 

מה זה 'להחריש'? ונזכור כל הזמן שאנחנו לומדים את הדברים 

גם כלימוד הפרשה אבל בהחלט על רקע המציאות שלנו, 

 היומיומיות שאנו חיים בה. 

אנחנו עדיין בשלב של מצרים,  -כמו שהאיז'ביצער רבי אמר 

עמלק. אנחנו עוד בשלב של הצורך לקלוט שהכל עדיין לא מול 

זה הקב"ה, אבל ננסה לבאר מה התרגום של זה לשפתנו; 

שורש המילה להחריש הוא ח.ר.ש. כמו אדם חרש. בואו נלמד 

כבר במעמד הסנה,  -'רגע של עברית'  7את לשון הקדש,

  -הקב"ה אמר את השורש הזה למשה 

אֶמר  ֵֹּ֨ ַּ֣ם פ ֶ  ה'ַוי  י ש ָ ַּ֣ יו מ  ָלִ֗ יא  ֹֽ ֹו מ  ם אֶּ֚ ָאָדָ֒ ש   ֮ה ָלֹֽ ִּ֔ ר  ֹו ח  ם אַּ֣ ל  ִּ֔ ו ם א   ...ָיש ַּ֣

֖י  א ָאֹנכ   )שמות ד', י"א( ה'.ֲהֹלִּ֥

'החורש' הוא אב המלאכה הראשון בקרקע, כי מבחינה 

מעשית לפני שזורעים חייבים לחרוש. הפעולה שהחורש 

בעצם עושה היא שהוא פותח את האדמה כדי שהגשם שיירד 

האדם בבריאת העולם היה לעבוד ייכנס את הזרעים. תפקיד 

ולתת להם להיכנס.  8להכיר בטובתם של גשמים -את האדמה 

זה פלא פלאות. כשאתה חורש, אתה מגלה שיש אור פנימי, 

היא  -אלוקי, שכאשר הוא יחדור את האדמה -גשם שמיימי

. לא צריך שום דבר חיצוני אלא פשוט לתת תוציא את יבולּה

לאור הזה להופיע. החרש שאיננו שומע הוא כמו האדמה 

הסתומה שלא נחרשה. מחשבותיו סתומות בתוכו. כמו 

הוא חורש אבל זה לא מופיע. גם המרגלים ששולח  -החרישה 

                                                           
'אתה בחרתנו מכל העמים', אתה גם הזכרנו לא פעם כי לא פחות מאשר  7

 'רוממתנו מכל הלשונות'. -
 עי' רש"י בראשית ב', ה' ד"ה 'כי לא המטיר'. 8

, תפקידם הוא לחרוש את הארץ. לא )יהושע ב'(ש' ר  יהושע 'ח  

ש ולמצוא את הנקודות שדרכן ניתן את האדמה, אלא לחרו

ש הוא זה שמכין את הכלי ונותן לו את רָּ להיכנס לארץ. החָּ 

תוכנו הפנימי. הפעם הראשונה שבה המילה חורש מופיעה 

 -במקרא איננה בהקשר של אדמה 

ה ַגם ַּ֣ ל ָ ְלָדהַ֙ ֶאת ְוצ  ֹֽ וא יָ ש  כ   ה ִ֗ ן לֹט ֵ֕ י  ו ַבל ַקִּ֔ ַּ֣ ת ל ׇת  ש ֶ ש  ְנֹח֖ ִּ֥ ֹחר 

ל ֑ ַבְרזֶ  )בראשית ד', כ"ב( ...ו 

  -אפשר גם לחרוש לרעה, כמו שאמר שמשון לפלישתים 

יָדת ֹֽי... א ְמָצאתֶ֖ם ח  י ֹלִּ֥ ִּ֔ ֶעְגָלת  ֶַּ֣ם ב ְ ת  אַ֙ ֲחַרש ְ  )שופטים י"ד, י"ח( .לו ל 

אם נהפוך את אותיות  -חורשי רעה. אגב, המילה הזו מדהימה 

 -השורש הזה נקבל 'ש.ח.ר.'. זה גם שם תואר אך גם פעולה 

'לשחר לפתחו' של מישהו. כאשר אני משחר לפתחו של 

מישהו בבוקר, המטרה שלי היא לא לשתות אתו קפה אלא 

להפציר בו, להיכנס פנימה אליו. זו בדיוק אותה משמעות. 

חושך באור. הוא השחר תפקידו להפציע, לחדור ולפצוע את ה

מופיע בזמן שהלילה הוא הכי שחור. הוא מגלה את נקודת 

 האור בשחור. 

ש, ֵר ח   -אגב, השורש הזה הוא גם שם תואר וגם שם פועל 

'ר.ח.ש.'. הרחש הוא -ש. בסיכול אותיות נגיע גם לרָּ חורש, חָּ 

שקט, אבל הוא איננו פאסיבי אלא מתאר התרחשות. עדיין אני 

אבל יש התרחשות פנימית, שקטה.  -לא יודע מה מתרחש 

   -ועוד מילה שמגיעה מהאותיות הללו 

ַרת ... ש ְ ם ַחֹֽ י  ים 9ַמ֖ ֹֽ ָחק  ִּ֥י ש ְ  )שמו"ב, כ"ב, י"ב( .ָעב 

זהו הרגע שכאשר  -'אתם תחרישון' פרושו העמוק הוא 

המצרים שבתוכך תוקפת אותך, ואתה לא יודע איך, אתה לא 

רואה מאיפה זה בא, אתה גם לא יכול להסכים עם זה כבר, 

אתה פשוט נותן לאור  -'די!' היית בטוח שהיא כבר מתה 

אתה מחריש. אתה לא  -להפציע, לאור האלוקי להגיע מבפנים 

. לא כתוב 'אל תתפללו' אלא 'אל תצעקו'. תחרישו. אתה צועק

לא מדבר, לא אומר, כי אין מילים שיכולות לבטא את התחושות 

הפנימיות שלך, המילים כבר נגמרו. 'די, אין לי יותר מילים'. 

המיצרים צרו על הכל, אני כבר לא מאמין במילים. אלו רגעים 

ל את השאלה פנימיים קשים מאד. ואז מתעורר נחשון ששוא

'מה אמר/אומר עכשיו הקב"ה?', כי משה לא אומר  -הבאה 

כלום מלבד 'סעו'. אבל איך ניסע? מה ניסע? ונחשון עושה 

"בתחילת הדרך אמר  -חשבון, הוא מחשב 'אחד ועוד אחד' 

להים על ההר -הקב"ה "בהוציאך ממצרים תעבדון את הא

חנו נביא הזה", דהיינו כל היציאה מהמצרים הזו היא כדי שאנ

את ה' לעולם ונעבוד אותו. הדרך להר סיני עוברת דרך הים, 

הם רודפים אחרינו כדי לשעבד  -המגמה המצרית ברורה 

  -אותנו  חזרה 

נופל על הארץ דק דק  לשון כברה הוא שהוא -ת חשר" -עי"ש ברש"י  9

ויש לפתור חשרת לשון קשר שמתקשרין השמים בעבים על ... )תענית ט ב(
 ...".ידי המים
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י ַמה ... ֹֽ ינו  כ   ְחנו  ֶאת ז ַֹּ֣את ָעש  ִּ֔ ִּ֥ ל ַ נו   ש   ֹֽ ָעְבד  ֹֽ ֖ל מ  ָרא  ש ְ )שמות י"ד,  .י 

 ה'(

'זה ודאי לא מה שהקב"ה אמר שצריך לעשות', אומר לעצמו 

אז אני הולך להר  -נחשון. 'הוא אמר שצריך ללכת להר סיני 

זו בעיה של הקב"ה. הוא כבר יטפל  -סיני! וזה שיש ים לפני? 

בה. אני הולך לגלות את האור ולחרוש'. החורש סותם את 

ה הראשונה איננו שומע קולות אחרים. הצעק -אזניו, הוא חרש 

של משה היתה כאשר נמאס לו מהצעקות והקירקורים של 

הצפרדעים; מכת הצפרדעים נקראת מגפה, זו הפטפטת, 

הדברת הצורך לדבר ולהסביר כל הזמן מבלי לקבל ולהפנים 

זה  -שיש הקב"ה שמנהל הכל. נגיד את הדברים באופן חריף 

ממש מורגש בימים שלנו. בתגובות, באישומים, בהאשמות, 

בסגנון. רואים בבירור שהכל זה הקב"ה, אבל עדיין הצפרדעים 

 לא מפסיקות לקרקר מכל הכיוונים. 

 מצוות במקבילשתי 

מגזר שלו, בהוויה שלו. כל אחד נסביר אולי יותר; כל אחד חי ב

תנו, כאשר ישאלו אותו מה צריך לעשות כאשר מתקרבת מא

אלינו מלחמה, מלחמה ממש עם אויבים, יענה מן הסתם 

להילחם. זה מפורש בתורה'. ומי שהוא כבר ש'לפי התורה יש 

זקן ואינו יכול להילחם? 'נו, אז שיגיד תהילים'. האם זה באמת 

מה שכתוב בתורה? אגב, ברור שאם השאלה הזו תישאל 

במגזר אחר, יש שיענו שהתשובה פשוטה בתכלית ומנוגדת 

'מה שצריך לעשות הוא להתפלל. רק להתפלל. מה  -לגמרי 

פתאום להילחם? זו כפירה!'. ואז מתחילים לריב... אבל האמת 

היא שבתורה מופיעות שתי מצוות, שני דברים שיש לעשות 

במקביל ואף אחת מהמצוות הללו לא התבטלה, גם לא כאשר 

אין לנו סנהדרין או יובל וכו'. המצוה אחת היא להילחם והשניה 

יש, רחלהוציא תיבה לרחובה של עיר, לה -היא להתפלל 

]אגב, 'הצר הצורר אתכם' זה מכוון גם כנגד לזעוק, לקרוא לה'. 

, וברור שאם אתה עסוק רק במצווה אחת מתוך וירוסים...[

ים אתה תתקיף את מקיימי המצווה השניה. אתה יהשת

תחפש כל הזמן מי האשם וכו' ותוך כדי מלחמה ממש אתה 

וק בחיסול חשבונות פנימי... הרמב"ם בהלכות כבר עס

  -תעניות פותח את דבריו במילים הבאות 

מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה 

שתבא על הצבור. שנאמר על הצר הצורר אתכם והרעותם 

בחצוצרות. כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר 

ודבר זה מדרכי  .עווארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והרי

התשובה הוא. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו 

הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב עונותיכם 

)רמב"ם  .הטו וגו'. וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם

 ב'(-הל' תעניות, א', א'

אנחנו לפעמים מרגישים שאנחנו 'נחשוניים', חייבים לפעול 

כה הזו היא הלכה גלותית, נכון?. אבל תגידו, גם וללחום, וההל

האם גם מי שלא יכול ללחום חייב לשמוע את כל  -אם כן  

 המבזקים בכל חמש דקות ובכל הערוצים? 

  -והרמב"ם ממשיך 

אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג 

העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית. הרי זו דרך אכזריות 

וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות 

אחרות. הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם 

אני עמכם בחמת קרי. כלומר כשאביא עליכם צרה כדי 

 .שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי

 )שם ג'(

'אירופה,  -זה ממש מדבר עלינו, על הקורונה. כולם אומרים 

מריקה, עטלפים'. זוכרים את אלו שאמרו שליהודים זה לא א

איזו אכזריות  -יגיע? ועוד הוכיחו את זה מפסוקים מפורשים... 

כמה  -היא זו. העיקר לא להכיר שיש הקב"ה. עם יד על הלב 

באמת אנחנו מתחנכים ומחנכים שיש במלחמה שתי מצוות 

ב בשתי זו המצאה. וכל אחד מחוי -במקביל? אין מצווה אחת 

 המצוות האלה.

הברקה בענייני פורים. תענית א "זיעיש לרבי מליובאוויטש 

אסתר כידוע איננה על שם התענית שצמו ישראל בשושן 

במשך שלשה ימים כי זה היה בכלל בפסח בשנה לפני. תענית 

אסתר זה ביום שלפני פורים, ביום הניצחון. חז"ל אומרים 

ון שאז נקהלו הוא כי -'תענית אסתר'  -ששמה של התענית 

  -היהודים ולחמו בעמלקים, וזה היה בי"ג באדר 

ו  ... ְקֲהלַּ֣ ד ַעל נ  ם ְוָעֹמַּ֣ יֶהִּ֔ ְנא  ַֹּ֣ ש  ם ְוָהרֹוגַ֙ ב ְ יֶהִּ֔ ְיב  ֹאַּ֣ ֹוַחַ֙ מ  ם ְונַ֙  ...ַנְפש ִָ֗
 )אסתר ט', ט"ז(

הרי זו הייתה מלחמת מצווה וכולם יצאו  -אומר על זה הרבי 

להילחם, גם גברים וגם נשים, ואם כן אסור היה להם לצום כיון 

ולהתחזק במלחמה,  שהם לוחמים הם צריכים לאכול ולשתות

ואם כן היחידה שלא יצאה להילחם מעם ישראל אז הייתה 

אסתר המלכה שישבה בארמון, ולכן היא היחידה שהתענתה 

נית אסתר. כל עם ישראל שלחם אז ידע ולכן זה נקרא תע

שאנחנו ניצלנו בגלל שהיא התענתה והתפללה עלינו, והיא 

יודעת שהיא מתענה ונותנת בזה כח לכולנו. זה המתכון 

 לאמונה, זה המתכון לשפיות. 

אם אין את שתי המצוות הללו יש שעמום שמייצר האשמות 

 בין אלו לאלו. ע"ע ימינו אנו. 

 כנגד הפרעה שבתוכילהחריש 

ר האיז'ביצר? זה מדבר גם על הנפש, שגם זוכרים את מה שאמ

מצרים ועמלק. הכח העמלקי אומר את  -בה יש שני כוחות 

-'תתקדם. אנחנו כבר ב -ההיפך ממצרים. הכח המצרי אומר 

'. יש למצרים כח, יש למדע כח, לכסף יש כח, גם לכבוד 2020

ולקריירה, אפילו לרכילות. יש כח למה שמנסים לתת לי 

צרים הזו אין מצוות מלחמה בטנקים. זו 'בומבה'. מול המ

החלוקה של שתי מצוות העשה. מול המצרים העבודה היא 

זו עבודת האדם בעולם שמבקש  -'אתם תחרישון'. תחרוש 

לומר 'אין הקב"ה'. בעולם שמבקש להגיד 'הכל פה ועכשיו'. 

בעולם השקרן שאומר 'לא ידעתי את ה'', וגם כאשר הוא כבר 
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מתוך עמי' הוא לא מסוגל לעמוד בזה כי  אומר לך 'קומו צאו

בגלל הכבוד העצמי הוא מתאבד על הפרסטיז'ה שלו ושועט 

עם הסוסים אל תוך הים. הפרעה הזה הוא אני. זו הנקודה 

המיצרית שמולה אין מה לקחת נשקים. 'מבצע נחשון' שמול 

זה כח ה. נחשון לא מופיע במקרא. נחשון זה הוא ההחרש

כות של כל אחד, להתחבר למלכות דרך המלכות, ספירת המל

גילוי הנחשון הפנימי שבי. כשארבע הכתות הללו משתוללות 

בתוכך ואתה 'מת' לתת למצרים מנה אחת אפיים כי 'אתה 

רגע. אתה מיואש, ויש לך כל מיני ירגע, תית -תראה להם וכו' 

תזות שאם נחזור למצרים אז נוכל לעשות 'תרגיל פוליטי' ועם 

ועם עוד כל מיני רעיונות שמטריפים לך את  'אחוז החסימה'

  -המוח, ואז מתעורר הנחשון מבפנים 

זה אומר אין אני יורד תחלה לים, וזה אומר אין אני יורד 

תחלה לים, שנאמר סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית 

 )מכילתא בשלח, ה'(. , מתוך שהיו עומדים ונוטלים עצהישראל

'בואו  -הם לא קפצו עם האמונה, כי  למרות שהם רצו לקפוץו

ננצל בכל זאת את החלון הפוליטי'. כולנו מכירים את זה... כמה 

פעמים אני דוחה את היכולת שלי להגיע לאן שאני רוצה כי 

'בכל זאת, יש עכשיו איזה חלון הזדמנויות שחבל לפספס. 

נדבר עם המנכ"ל', או 'בכל זאת אולי הפעם נצליח?'. מול 

לחרוש. לא לשתוק, להחריש. זו  -רק דרך אחת מצרים יש 

  -מילה הרבה יותר עמוקה. כך הוא הנחשון שבי 

 מינדב ונפל לים, עליו הכתוב אומרקפץ נחשון בן ע

 )שם( '...ים כי באו מים עד נפשהלהושיעני א'

לעומת זאת, מול עמלק אסור להחריש. מול עמלק צריך 

להשתמש ביראת שמים ובכוחות גם יחד. לכן מה שאומר 

  -מרדכי לאסתר בשושן הוא 

ם י א  ַּ֣ יםַ֙  כ   הו ד  ֹוד ַלי ְ ה ַיֲעמֻ֤ ָלָ֞ ַוח ְוַהצ ָ ת ַהז ֹאתָ֒ ֶרַּ֣ ַּ֣ ע  י֮ ב ָ יש   ֘ ֲחר  ַ ש  ת  ַּ֣ ַהֲחר 

ר ֹום ַאח ִּ֔ קַּ֣ ָ מ   )אסתר ד', י"ד( ...מ 

להים'. -זה בסדר מול מצרים, מול מי שאומר 'אין א להחריש

שם אל תנסה להילחם בכוחות האלה בכלל. פשוט תחריש, 

וכל ההתרחשות תתרחש מלמעלה. איך  -ירחשו שפתיך 

נופלת קליפת מצרים, הס"א? פשוט תבטש אותה על ידי 

ההחרשה שלך. תכנס לים. לא בגלל שאני מזלזל בקליפה הזו, 

היא הרי שלטה בי מאתים ועשר שנים, אלא כי זו צורת 

 ההתמודדות מולה.

אין לנו חג לזכר הניצחון על עמלק.  -חשבתי כבר כמה פעמים 

ן חג לזכר הניצחון על עוג או סיחון, או על ניצחונו של גם אי

אברהם את ארבעת המלכים. יש רק 'שביעי של פסח' לזכר 

בהחרשה. לזכר נחשון  -נחשון, שכך ניצחנו את מצרים 

שבכלל לא מופיע בפסוקים. כי כשיש לך את זה אתה זוכר 

למלכות, אתה לא משועבד. זו הכוונה של חז"ל ששאלו 

מפני מה זוכה כל  -פני מה זכה יהודה למלכות?' 'מ -במדרש 

יהודי, שיש בו את נקודת היהודה, שם הוי"ה שיורד על לדלי 

                                                           
 ., כשיתר האותיות הן אותיות הוי"ההכוונה היא לאות ד' שבשם יהודה 10

שמפוזר לארבע הרוחות, להיות מלך, בן חורין? מפני  10דלות,

ההחרשה. להחריש, לחרוש ולאפשר לגשם לחדור לאדמה. 

לאפשר לאור הפנימי להופיע. אין לך סיכוי מול העוצמות 

 חוץ מלהיכנס לים. -ת והפרעוניות הסוסיו

 באו מים עד נפשכי 

תשמעו וורט קטן אבל ענק. נחשון קופץ לים ומתקדם עד 

שהמים מגיעים לו עד מתחת לאף. מעל הפה ומתחת לאף. 

  -ואז, לפי חז"ל, הוא אומר את הפסוק בתהילים 

. ם ַעד ָנֶפש  י ָבאו  ַמי  ים כ   י ֱאֹלה  נ  יע   )תהילים ס"ט, ב'( הֹוש  

המים כבר מכסים את הפה  -עד מקום הנשימה. זה תחרישון 

ואתה לא יכול לפתוח אותו ולדבר. רק להחריש. הוא הבין 

שהתפקיד הוא פשוט לגרום לכולם לסתום את הפה. אגב, 

אילם. -כאשר חז"ל מדברים על אדם חרש הכוונה היא לחרש

לא מדבר ולא שומע. אז מה כן? עולם שלם שהוא חורש אותו 

 ים ומאפשר לאור האלוקי להתגלות. מבפנ

מול התפילה שלך שאתה מבטא בשפתיים, אומר הרבי 

מאיז'ביצא, יש למצרים כח, כי אלו עדיין השפתיים שלך. אתה 

אין שום כח בעולם שיכול  -מתפלל. אבל מול ההחרשה שלך 

 -לעמוד. חז"ל אומרים 

מה שתבע זה לא תבע זה, ואלו הן דוד  ארבעה מלכים היו.

מד חזקיהו ואמר אני אין בי כח עואסא ויהושפט וחזקיהו... 

לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה אלא אני ישן על 

מטתי ואתה עושה, אמר לו הקב"ה אני עושה שנא' )מלכים 

ב' י"ט( "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה 

 (.תות ד"ה זבדי)איכה רבה פתיח "…אשור

 רק ההחרשה.  -זה העומק. אין בי לא זה ולא זה ולא זה 

ואז באה באה הפרשה ומסיימת מול עמלק. שם, מול ישראל 

]לא יעזור, אנחנו כבר לא בגן. צריכים מומר, מול הכח שבעמלק שבך 

, שם הנפילה היא להיות אמיתיים ולהכיר שיש בנו גם עמלק, בתוכי[

עשיתי?' אומר רבשקה, 'הרי הוא גרם "המבלעדי ה'  -אחרת 

 לזה, זה הגנים שלי. אין אפשרות אחרת בכלל'.

 לנצח את הנחש מהשורש

אני מבקש לחזור לשם נחשון ולסיים בו. אמרנו קודם שזה לא 

נשמע שם כל כך מוצלח. נשיא שבט יהודה, זה שבא לבטא 

הוא נקרא על  -את זה שהכל זה מה', שהכל זה ביטול גמור 

 'לא תנחשו'! -שם 'ניחשתי'? 'כי נחש ינחש'?! והרי 

  -זה פלא פלאות; חז"ל במשנה המפורסמת אומרים 

א  ְלָחָמה? ֶאל ָ ֹוְברֹות מ  ְלָחָמה אֹו ש  ֹות מ  ה עֹוש  ל מש ֶ י ָיָדיו ש ֶ ְוכ 

י ַמְעלָ  ַלפ   ים כ ְ ל  כ ְ ַ ְסת  ל מ  ָרא  ש ְ ָהיו  י  ל ְזַמן ש ֶ ָ ה לֹוַמר ָלְך, כ 

י ר  ב ְ ְתג ַ ם, ָהיו  מ  ַמי  ָ ש   ב ַ יֶהם ש ֶ ם ַלֲאב  ב ָ ין ֶאת ל  ד  ְעב ְ ם ם, ו ְמש ַ ְוא 

ר  ה אֹומ  ָבר ַאת ָ א ַבד ָ י ֹוצ  ַ ין. כ  ָרף  -ָלאו, ָהיו  נֹוְפל  ה ְלָך ש ָ ֲעש  

ְך ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי  ו  ש  ל ַהנ ָ ָ ים אֹתֹו ַעל נ ס, ְוָהָיה כ  במדבר )ְוש  

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%90
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ל (כא ָרא  ש ְ י   ְזַמן ש ֶ א, ב   ָ ית, אֹו ָנָחש  ְמַחי ֶה? ֶאל  מ  י ָנָחש  מ  . ְוכ 

ם,  ַמי  ָ ש   ב ַ יֶהן ש ֶ ם ַלֲאב  ב ָ ין ֶאת ל  ד  ְעב ְ י ַמְעָלה ו ְמש ַ ַלפ   ין כ ְ ל  כ ְ ַ ְסת  מ 

ים ֹוק  מ  ם ָלאו, ָהיו  נ  ים, ְוא  א  ְ ְתַרפ   )משנה ר"ה, ג', ח'( .ָהיו  מ 

זה מדהים איך שני החלקים של המשנה קשורים לפרשה 

זו מלחמת עמלק האמורה, אבל  -שלנו. החלק הראשון ברור 

החלק השני מדבר לכאורה על פרשת חקת, שם העם מתחיל 

  -להתלונן 

ם  ר ָהָעִ֗ ַּ֣ ם ָל֖מו ת ַוְיַדב   י  ְצַרִּ֔ מ   יֻתַ֙נו ַ֙ מ  ֱעל  ה ֶהֹֽ הָ֒ ָלָמֻ֤ י֮ם ו ְבֹמש ֶ אֹלה  ֹֽ ב  

ל ֹֽ ֹלק  ֶחם ַהק ְ ֖ ל ֶ ָצה ב ַ ַּ֣נו  ָקִּ֔ ם ְוַנְפש   י  ין ַמִּ֔ ַּ֣ ִּ֥ין ֶלֶַ֙חםַ֙ ְוא  י א  ַּ֣ ֑ר כ   ְדב ָ מ   . ב ַ

ח  ֵַּ֨ ל  מ ה'ַוְיש ַ ִּ֥ ם ַוי ָ ֖כו  ֶאת־ָהָע֑ ְ ְיַנש   ים ַוֹֽ ָרפ ִּ֔ ְ ַּ֣ים ַהש   ָחש   ת ַהנ ְ ם א ֶּ֚ ָעִ֗  תׇב ָ

בַעם  ֹֽ  ָר֖ ָרא  ש ְ י   ֵֹּ֨אֶמר ... למ  ֻ֤ה לְ  ֶאל ה'ַוי  ה ֲעש   ִּ֥ים ֹמש ִֶ֗ ף ְוש   ָרִּ֔ ָךַ֙ ש ָ

ס ְוָהָיהַ֙ כ   ֹא֖תֹו ַעל ֑ ו ךְ ל ׇנ  ש ִּ֔ -)במדבר כ"א, ה' .יָוָחֹֽ  ֹא֖תוֹ  ְוָרָאִּ֥ה ַהנ ָ

 ח'(

אבל גם שם זה המשך ישיר של פרשת המן שאצלנו, רק אחרי 

ארבעים שנה. משה עושה נחש נחושת ובכך העם נרפאים, 

וכך הפך הנחש להיות סמל הרפואה עד ימינו. האדמו"ר הזקן 

אם הקב"ה רוצה שבני ישראל יסתכלו  -בעל התניא שואל 

למעלה ויכוונו את לבם לשמים, בשביל מה צריך נחש? תגיד 

 -להם שיתכוונו לשמיים באופן ברור. וחוץ מזה עוד שאלה 

ההלכה היא שכאשר אדם מתפלל הוא צריך להביט דווקא 

כלפי מטה ולא למעלה )רק את הלב יש להפנות למעלה(! והוא 

כלפי הקב"ה,  -סתכלים כלפי מעלה לא שהם היו מ -מבאר 

אלא הוא רצה שיסתכלו כלפי השורש של הנחש, שורש של 

הרע, שורש הנחש של גן עדן, של הסטרא אחרא, השורש של 

שם למעלה בשורש הכל מתוקן, רק  -הניסיונות והקליפה 

שהקב"ה רצה להעביר אותי בדרך החתחתים כדי שאני אחזור 

כלפי מעלה בכל כאב או אל השורש של הכל. כשמסתכלים 

 רואים שהכל מתוקן ואז נרפאים.  -מיצר, בשורש שלהם 

למה הפך הנחש להיות סמל הרפואה? כי הרפואה במהותה 

באה כדי למצוא את השורש של כל החוליים. יש וירוס? נמצא 

ור את העניינים בשורש. זה נחש הנחושת. וזהו תנפואותו 

ד לנצח את הנחש הכח לנצח את נחש. יש רק כח אח -נחשון 

של עץ הדעת, לחזור להתחלה לחזור אל השורש. אל תעשה 

מלחמה אל תצעק אפילו. אין לך שפתיים אי לך ידיים, אין לך 

יאין לך כלום. " -רגליים  ַלי ַנְפש  ֻמל עָּ מֹו ַכגָּ ֻמל ֲעֵלי א  )תהילים " ְכגָּ

שאין לו ידיים ואין רגליים והוא סמוך ומשים כל  - קל"א, ב'(

 .)מלבי"ם שם(טחונו על אמו ב

נחשון זה הכוח להגיע לשורש של הנחש, זה סוד הרפואה. 

ובסוף הפרשיה, מיד כשיוצאים משירת הים, לפני פרשת המן, 

  -מה כתוב? 

ר לכ ָ ... ה ֲאש ֶ ֲחָלָ֞ ֹֽ מ ַ א ַהֹֽ םַ֙ ֹלֹֽ י  ְצַרֵּ֨ י ְבמ  ְֻ֤מת   ִּ֥י  ש ַ י ֲאנ  ָ֛ יָך כ   ַּ֣ים ָעֶלִּ֔ ָאש  

ךָ  ה' ְפֶאֹֽ  כ"ו( . )שמות ט"ו,ֹרֹֽ

אם לא אשים עליך מחלה, למה צריך 'רופאך'?  -שואל רש"י 

כשתדע שאני ה' רופאך, אז  -הרי אין לך מחלה!  והוא עונה 

תבין שגם מה שאתה רואה שיש מחלה במצרים אתה תדע 

ללכת אל השורש, כמו נחשון, להיכנס לים עד 'תחרישון', ואז 

 מעצמה מצרים תימחק.

 א"נחשון תשפמבצע 

לחם כמו שראינו, שהיא ית להשתי מצוות עשה. האחת לצא

הברכה והתפילה לכל מה שצריך לפעול מול עמלק, מול מי 

שאומר שלי אין כח, אבל יחד עם זאת צריך גם את המצווה 

כי תבואו מלחמה בארצכם..  - )הראשונה לפי הסדר במקרא(שניה 

'ואתם תחרישון, -והרעותם בחצוצרות". צריך מיד ללכת ל

זו המלחמה של נחשון וזו גם להחזיר את הכל אל השורש. 

'מבצע  -המלחמה של יהושע. ממש הפוך ממה שלמדנו בגן 

נחשון' הוא המבצע שגם אנחנו צריכים להיכנס אליו עכשיו. 

לא הש.ג. ולא  -'מבצע נחשון תשפ"א'. אף אחד לא אשם 

השנאת ישראל שרצה ומתרבה בתוכנו ממהדורת חדשות 

 אחת למהדורת חדשות שניה. זה שעמום.

ואז 'כל המחלה אשר שמתי  -'ה' ילחם לכם ואתם תחרישון' 

 במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך'

ואותם הגיבורים שעומדים היום בחזית, הרופאים והלוחמים 

והחיילים, המקיימים את מצוות העשה השניה שכלנו מחויבים 

בה הם החלק האחרון של הפרשה, ורק קיומן של שתי המצוות 

יוציאו את כולנו אל האור,  -נחשון ויהושע  -בעז"ה האלו יחד 

 בעגלא ובזמן קריב ממש.

 

 

 

 

 

 

 לע"נמוקדש 

 ז"ל משה בן אליהו ורינה מקמל ר'

 ע"ה שרגא פייביש ב"ר רבקה רגינה מרת

 ע"ה משה יוסף ב"ר צ'רנא שרה לאה מרת

  ולהבדיל לרפואת

 תחי' ז'קלין נג'מה בת מרים
 

להקדשת שיעורים ניתן לפנות בהודעת וואטסאפ 

 054-7500516 –לעמנואל 

 

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%90

