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 פרשת נשא

 ימחה שמי אל המים : ה"אמר הקב

 בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו 

 .ט, ויקרא רבה ט

  

 ה"היכן מצינו מסירות נפש אצל הקב
  

  

נר  ביתו ,  או  נר  ביתו  וקידוש  היום,  היה  לפניו  נר  ביתו  ונר  חנוכה..."ם  "בסיום  ספר  זמנים  כתב  הרמב

גדול  השלום ",  ומסיים,  "שהרי  השם  נמחק  לעשות  שלום  בין  איש  לאשתו,  קודם  משום  שלום  ביתו

 ".שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם

  

 :וצריך להבין 

  

גדול  השלום  שכל  התורה  ניתנה "מספיק  הטעם  ד  -"  נר  ביתו  קודם  משום  שלום  ביתו"בשביל  לבאר  ש

היפך  קדושת ,  רצוי-ענין  בלתי',  "השם  נמחק  כו"ומהו  הצורך  בראיה  מהא  ש,  "לעשות  שלום  בעולם

 !? " אחד ושמו אחד' ה", כידוע גודל מעלת שמו יתברך, שמו יתברך

  

אלא  השאלה ',  "השם  נמחק  כו"ם  הראיה  מהא  ש"השאלה  היא  לא  רק  מדוע  מביא  הרמב:  זאת  ועוד  

 '?"השם נמחק כו"היתכן שישנו דין בתורה ש -היא גם על כללות הענין 

  



 

 

, הענינים  שיהרג  ואל  יעבור'  אין  זה  מג,  שהרי,  שגם  בשביל  פקוח  נפש  מותרת  מחיקת  השם,  ולהעיר

, אלא  להנאת  עצמו(ולא  כדי  להעבירו  על  דת  ,  לא  בפרהסיא  -כשגוי  מכריחו  למחוק  השם  ,  ובמילא

בענין  זה  אין  דין  מיוחד  של ,  אבל.  מותר  למחוק  -  [1])שעליו  נכתב  השם'  שצריך  להנייר  או  המתכת  כו

, מה  שאין  כן  בנדון  דידן.  כחלק  מכללות  הדין  שפקוח  נפש  דוחה  כל  התורה  כולה,  כי  אם,  מחיקת  השם

היתכן  שישנו  דין   –וטעמא  בעי  ".  שהשם  נמחק  לעשות  שלום  בין  איש  לאשתו"הרי  זה  דין  מיוחד  

 !?" השם נמחק כו"מיוחד בתורה ש

  

 :ובהקדמה  -) אף שלא מצאתי זה בספרים(ויש לומר הביאור בזה 

  

מה  שהוא  עושה  הוא   "[3]ל"אמרו  חז  –"  מגיד  דבריו  ליעקב  חוקיו  ומשפטיו  לישראל  "[2]על  הפסוק

 ".אומר לישראל לעשות

  

, "חוקיו  ומשפטיו.  .  דבריו  "היכן  מצינו  ענין  דוגמתו  ב  -בנוגע  לציווי  דמסירת  נפש  :  ונשאלת  השאלה  

 ? ה "אצל הקב

  

השם  נמחק  לעשות  שלום  בין  איש "שישנו  דין  מיוחד  בתורה  ש  -שהדוגמא  לזה  היא  ,  ויש  לומר

ששמו  ימחק  בשביל  לעשות  שלום  בין ,  ה"אצל  הקב,  כביכול,  שזהו  עניין  של  מסירות  נפש,  "לאשתו

 .איש לאשתו

  

  :[4]"ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת "-ויש לקשר ענין זה לפרשת השבוע 

  

, [5]"שכינה  מדברת  מתוך  גרונו"שהרי  ,  כביכול,  מציאות  השכינה,  היא,  מציאותו  של  משה  רבינו

, היינו,  אלא  כן  הוא  בנוגע  לכל  מציאותו.  מיוחד  עם  השכינה"  גרונו"שאין  הכוונה  שרק  ,  ופשוט

 .שמציאותו היא מציאות השכינה

  

, שניכר  אצלו  תמיד  החיבור  עם  המים,  [6]"מן  המים  משיתיהו"על  שם  ,  "משה  "-וכמודגש  גם  בשמו  



 

 

  כל  שהוא [7]ועד  שלדעת  רבן  שמעון  בן  גמליאל(בדוגמת  דגים  שבים  שכל  מציאותם  היא  המים  

, דקאי  על  התורה,  [9]"מי  הדעת  "-)  [8]ע"ר  נ"ק  אדמו"כמובא  בדרושי  כ,  מבריית  המים  אינו  חוצץ

 .[10]שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך, שנמשלה למים

  

אלא  גם  מחיית  שם ,  אין  זו  רק  מחיית  שמו  של  משה  -"  מחני  נא"שכאשר  משה  רבינו  אומר  ,  ונמצא

בשביל ,  כביכול,  ה"שזהו  עניין  המסירת  נפש  דהקב  –שהיא  מציאותו  של  משה  ,  כביכול,  השכינה

 ".השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו"על דרך ש, ישראל

 ט"ר תשמ"אד' פ תשא כ"משיחת ש
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