
"בפה'תש שבטב י"ב  בס"ד     פ בשלחש"   

למעשהפרשה   
הלכה והנהגות •חסידות  •דברי תורה וחידושים   

  על פרשיות השבוע 

 ∞ 

ילחם לכם ואתם תחרישון השם  

כיתה  ות שונות.צות עם ארבע דעבולארבע ק התחלקו ,מצריתהבבריחתם מפרעה והצבא גיעו לים, כשהיהודים ה 

לחזור  –לחזור לעבדות תחת פרעה; כיתה אחרת אמרה "לשוב למצרים"  לטבוע, ולא –אחת אמרה "ליפול אל הים" 

שאין לעשות  העית אחזיהרב לנצח על המצרים; והכתה –"לעשות מלחמה כנגדן"  לעבדות; עוד כתה אחרת אמרה

לקרוא לה' לעזור להם. –אלה, אלא "נצווח כנגדן" האפשרויות השום מ  

 –"התיצבו וראו את ישועת ה'"  שאמרו "ליפול אל הים", ענה ו: על אלשיטתםועל כל כתה ענה משה רבינו כנגד 

ראו את ישועת ה', לכיתה השנית שאמרה "לשוב למצרים", ענה "כי כאשר ראיתם עצמכם ותו את דתתחזקו ותעמי

; ואל "ולאלו שרצו להלחם נענו "ה' ילחם לכםתראו את המצרים אף פעם; שלא  –לם" ואת מצרים גו' עוד עד ע

תשתקו ואל תתפללו. –הכתה הרביעית שרצו לקרוא ולהתפלל לה', ענה "ואתם תחרישון   

"דבר אל בני ישראל ויסעו": תמשיכו בדרך שמביא אתכם להר סיני לקבל את התורה  –לעשות  צריכיםו נהירק מה 

המטרה של יציאת מצרים.היא אשר   

 ם ביותר מכל אדםכמו שכתב שלמה המלך החכ "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום"מהנ"ל רואים ש

זהו תדע שתם. אך או שאלה בחיים ויש הרבה אנשים לשאולהרבה עניינים לכל יש הרבה דרכים וש. ז.א. )במשלי(

ההתגשמות . התורה היא התורה וחכמיה, הרבנים – אחד לשאולו אחדדעת. ליהודי יש דרך ואמונה חוסרי מהדרך ל

 –ביותר  הגדולהבכדי לעשות לאדם הטובה  הקדושה בתורה הוא התלבש את עצמו של הקב"ה כאן בעולם הזה;

.עצמו ושיוכל האדם להתחבר עם בורא  

פק. ה' יודע את זאת הרי אין דבר יותר גרוע מלהיות בסא, טז(, ש אומר לנו רבן גמליאל )אבות "הסתלק מן הספק"

יודע על שחכמיה, ואשרי מי יעץ עם יתעה ברורה בתורה שלו. אוי למי שאינו מפק ונתן לנו דילק אותנו מהססולכן 

היא "עצה ותושיה, אני בינה, לי גבורה ונותנת לו מלכות וממשלה, וחיקור דין ומגלין לו רזי מה הוא יכול לסמוך, ש

רך רוח, ומוחל על עלבונו ומגדלתו ומרוממתו על כל ר וכנהר שאינו פוסק והוה צנוע, ואה כמעין המתגבתורה ונעש

 המעשים". )שם, ו, א(
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