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יוצא לאור ע"י ביהמ"ד נזר גדליהו - ברוקלין נ.י.

האכילנו המן, נתן לנו השבת, קרבנו להר סיני 

'הנני ממטיר  )תרל"ו(  איתא בשפת אמת 
ביומו  יום  דבר  ולקטו  העם  ויצא  כו' 
לקבלת  הכנה  זה  היה  כי  ד(,  )טז,  כו' 
הילך  אנסנו  'למען  )שם(  כמ"ש  התורה, 
לא  )מכילתא(  דאיתא  פירוש,  בתורתי', 
פירוש  המן,  לאוכלי  רק  תורה  ניתנה 
פסח  של  )בהגדה  המעלות  סדר  מ"ש  ע"פ 
נתן  המן,  האכילנו  טובות(  מעלות  כמה   -

לנו  ונתן  סיני,  להר  קרבנו  השבת,  לנו 
התורה כו', שכל אלה מדרגות זו אחר זו 
ישראל  בני  גופות  שיתקדשו  הכנה  היו 
)יומא  אוכלין  השרת  שמלאכי  במאכל 
)טז, ד(,  עה, ב(. ופירוש 'לחם מן השמים' 

לכל  וחיים  מזון  כל השפעות  וודאי  כי 
רק  נשמתו,  לשורש  משמים  בא   - חי 
על  רק  לקבל  יכולין  אין  הזה  שבעולם 
האדמה  בצמיחת   - רבים  צמצומים  פי 
המה  אשר  אותם  אבל  המאכל,  ותיקון 
ה'לחם  לקבל  יכולין  כראוי,  מקודשים 
היה עדות  וזה  כמו שהוא.  מן השמים' 
שהיו  מזה  התורה,  לקבל  מוכנים  שהם 
יכולין לקבל מזון זה. מכל מקום, עתה 
רק  ממש,  בגשמיות  הכל  לתקן  צריכין 
נתינת התורה לא היה באפשרי - רק על 
השרת  כמלאכי  הקדושה  התגברות  ידי 
דוקא,   - תורה  'ניתנה'  לא  וז"ש  ממש, 
כנ"ל. 'ויצא' - הוא יציאה מעולם הזה, 
בעולם  החומריות  מהתלבשות  שיצאו 
הזה, 'דבר יום ביומו' - הוא התדבקות 
שהוא  העליון  בשורש  ההנהגות  כל 

מנהיג הכל, וכל יום מנהיג כל הדברים 
הנעשים בו, והם קשרו הנהגות כל יום 

בשורשו, וזה 'דבר יום ביומו', והבן'.

ההכנה  היה  המן  איך  מדבה"ק  מבואר 
הראויה כדי לקבל התורה, והמן הכין בני 
ישראל להיות מזוככים בבחינת מלאכים 
ומבואר מדבריו  כדי לקבל את התורה. 
כי יש סדר בט"ו מעלות, וממילא הסדר 
הוא כי אחר המן זכו לשבת ומשבת זכו 
למעמד הר סיני, כמוש"כ בתוך דבה"ק 
לנו  נתן  המן,  האכילנו  המעלות,  'סדר 
השבת, קרבנו להר סיני, ונתן לנו התורה 
היו  זו  אחר  זו  מדרגות  אלה  שכל  כו', 
הכנה שיתקדשו גופות בני ישראל', ויש 
לבאר על פי פשטות מה ההמשך משבת 

קודש לקבלת התורה.

את  לנו  'ונתן  נאמר  המעלות  בסדר 
כי מדברים  השבת', בשפת אמת מבאר 
הנקראת  שבת  של  מיוחדת  מבחינה 
ובלשונו  'ונתן',  בתיבת  המרומז  מתנה, 
נתן  ה'  כי  'ראו  כט(  )טז,  'בפסוק  )תרמ"ג( 

ביום  לכם  נותן  כו'  כן  על  השבת  לכם 
יומים', כנראה שניתן להם  הששי לחם 
איתא  וכן  המן,  נתינת  בעת  השבת 
שמרו  אימתי  א(  ג,  )דב"ר  עקב  במדרש 
להם  בזמן שניתן  כראוי  ישראל השבת 
בנוסח המעלות  הוא  וכן  ע"ש.  באלוש, 
)הגדה של פסח( אלו האכילנו את המן ולא 

במרה  והלא  דיינו,  השבת  את  לנו  נתן 
הקשו  וכן  ב(,  פז,  )שבת  אשבת  איפקדו 
בתוס' למה נק' שבת ראשונה ע"ש במס' 
כאשר(.  ד"ה  ב  )פז,  עקיבא  רבי  פרק  שבת 
במתנה  להם  ניתן  עתה  כי  נראה  אבל 
השבת, כאשר חכמים הגידו מתנה טובה 
ובחינה  ב(,  י,  )שבת  כו'  גנזי  בבית  לי  יש 
ז"ל  מו"ז  מפי  ושמעתי  עתה,  נעשה  זו 
נותן,  יפה  בעין  המתנה,הנותן  במעלת 
והנותן בור צריך ליתן לו דרך כו' )ב"ב עא, 
א(, כי המוכר דעתו רק בעבור המעות, 
 - להמקבל  שיהיה  רוצה  הנותן  אבל 
שיוכל  כדי  הדרך  לו  נותן  לכן  המתנה, 
לקבל את המתנה. וז"ש ראו כי ה' 'נתן' 
 - כו'  לכם  'נותן'  הוא  כן  על  דייקא, 
אז הארות  יום הששי, שיש  הוא הכנת 
לבני ישראל שיוכלו לקבל השבת. וז"ש 
לו  'שם  כה(  )טו,  כתיב  מקודם  כי  'ראו', 
השבת,  מצות  שידעו   - ומשפט'  חק 
שהיה  יפה,  בעין  להם  ניתן  עתה  אבל 
בעין  ולראות  להשיג  התקרבות  להם 
הארת השבת, כענין שאמרו חז"ל )שבת י, 
ב( הנותן מתנה ]לחבירו[ צריך להודיעו, 
להשיג  והתדבקות  התקשרות  הוא 
הארת השבת כנ"ל'. ]יש לציין כי בספר 
ברכת יוסף )עמ' קכא( מביא ששמע מפה 
קדשו של החי' הרי"מ זי"ע 'שאמר בזה 
הלשון כי לכל מצוה צריך להקדים הכנה 
להקדים הכנה ועל ידי הכנה נוכל לזכות 
להמשיך על עצמו בשעת עשיית המצוה 

פרשת בשלח
שנת תשפ"ג



אור רוחני מרוחניות המצוה כי כל מצוה 
היא אור נעלם בשורשה ועיקר ההכנה 
הבורא  בגדלות  התבוננות  ידי  על  היא 
הגוף  ושפלות  הנשמה  רוממות  מגודל 
ועל ידי זה יזכה להתלהבות ולדביקות 
בהשי"ת ויעשה המצוה בדחילו ורחימו, 
אין באפשרות להמשיך על  ובלי הכנה 
עצמו אור המצוה, והנה על שבת קודש 
סובה  מתנה  הקב"ה  שאמר  איתא  
הדין  נפסק  והנה  גנזי,  בבית  לי  יש 
מכר  לא  לחברו  שדה  המוכר  בגמרא 
נתן  השדה  את  לו  נתן  הדרך  את  לו 
בעין  הנותן  שכל  מטעם  הדרך,  את  לו 
המצוה  הכנה של  והנה  נותן,  הוא  יפה 
מכונה בשם דרך כמו שכתוב ודרך חיים 
ידי תוכחת מוסר  תוכחות מוסר, שעל 
נוכל לבוא לאור המצוה שמכונה בשם 
שבת  שקדושת  הגמרא  ומגלה  חיים, 
מתנה  בבחינת  לישראל  הקב"ה  נתן 
ידי  זוכה על  כן  גם  שאפילו בלי הכנה 
אור  עצמו  על  להמשיך  שבת  שמירת 
בששת  מרוד  חלילה  אם  ואפילו  שבת 
ימי המעשה במרדות הזמן מכל מקום 
על ידי קדושת שבת יוכל לשוב לשרשו 

ולמקורו', והדברים נוראים[. 

הנה ברמב"ן מבואר, כי על ידי קריעת 
מן  נזונין  להיות  נפשם  נתעלו  סוף  ים 
המן, אולי יש לבאר הקשר בין קריעת 
ים סוף להמן, וגם הקשר בין מן לשבת 
ונתן  של  המיוחדת  ולבחינה  קודש, 
לנו, ולבאר מה הוא הנקודה של מתנת 

השבת.

מאוזרוב  להרה"ק  משה  באר  בספר 
זי"ע מבאר כי ענין קריעת ים סוף היה 
שבירת הגיאות של המצרים, על פי מה 
הפסוק  על  ג(  יג,  )במדב"ר  חז"ל  שאמרו 
זה  תשפילנו'  אדם  'גאות  כג(  כט,  )משלי 

ה'  מי  ואמר  משה  על  שנתגאה  פרעה 
הקב"ה  והשפילו  בקולו,  אשמע  אשר 

הרי  סוף,  בים  וחילו  פרעה  וניער 
הגאוה  השפלת  היה  סוף  ים  שקריעת 
של המצריים. פרעה אמר 'לי יאורי ואני 
עשיתני', ובקריעת ים סוף נתבטלה כל 

הגאוה שלו.

של  שר  הוא  רהב  כי  בחז"ל  מצינו 
של  שר  וגם  ב(  קע,  תרומה  )זוה"ק  מצרים 
הים )ב"ב עד, ב(, ומפרש הבאר משה עפ"י 
מה דכתיב )ישעיה ל, ז( 'ומצרים הבל וריק 
יעזרו לכן קראתי לזאת רהב הם שבת', 
ופירש רש"י גסי רוח, הרי שרהב מורה 
על מדת הגיאות, ואנשי מצרים היו גסי 
המצריים  של  השר  שם  הוא  וזה  רוח, 
ע"י  הים  כח  ביטול  ובעת  הים,  ושר 
כח  ביטול  גם  היתה  סוף,  ים  קריעת 
'כי  נתברר  סוף  ים  בקריעת  רהב.  של 
הגיאות,  ענין  כל  ונתבטלה  גאה',  גאה 
מלך  'ה'  סוף  ים  קריעת  בעת  ונתברר 
ים  קריעת  מענין  שמדבר  לבש',  גאות 
כג, א( על  )שמו"ר  סוף כמו שדרשו חז"ל 
מאז',  כסאך  'נכון  ב(  צג,  )תהלים  הפסוק 
שאז נתיישבה כסא ה', ונתברר לעין כל 

כי אין גבהות לפני המקום.

הי'  כן  ורפוא,  נגוף  היו  וכמו שהמכות 
לבני  קנין  הי'  ואז  סוף,  ים  בקריעת 
בעת  נעשו  הם  הענוה,  במדת  ישראל 
שעברו הים דבקים במשה רבנו, כדכתיב 
'אז ישיר משה ובני ישראל', וקנו דרגת 
המורה  שלו  ושר  הים  בביטול  הענוה 
להיות  נפשם  נתעלו  ומשם  גאוה.  על 
נזונין מן המן, שאמרו חז"ל )תענית ט, א( 
מן  ניזון  להיות  וכדי  משה,  בזכות  מן 
המן שהוא בחינת 'מה' כדכתיב )טז, טו( 
'כי לא ידעו מה הוא', כמדתו של משה 
שאמר )טז, ז( 'ונחנו מה', היו בני ישראל 
צריכים לקנות מדת הענוה, ודייקא עם 
נתעלו  סוף  ים  בקריעת  שקנו  הענוה 
משה  של  כוחו  המן,  מן  נזונין  להיות 

רבנו.

יש  דרגות,  הרבה  בה  יש  קודש  שבת 
בשבת קודש בחינת מתנה, ואמרו חז"ל 
גנזי  י, ב( מתנה טובה יש לי בבית  )שבת 

ושבת שמה, המתנה של שבת הוא בבית 
גנזיו, וידוע מה שאמר אאמו"ר זללה"ה 
בשם השפת אמת כי בשבת קודש זוכין 
למתנה ליכנס לתוך בית גנזיו של הקב"ה, 
והנה אמרו חז"ל )סוטה ה, א( על גאוה אין 
אני והוא יכולין לדור בדירה אחת, הרי 
ליכנס לתוך בית גנזיו של הקב"ה צריכין 
ענוה באמת, על משה רבנו נאמר ישמח 
משה במתנת חלקו, ומדייק מזה הרה"ק 
רבי צדוק הכהן זי"ע )מאמרי קדושת השבת 
סוף מאמר ב( כי משה זכה למתנת השבת, 

והיינו מצד מדת הענוה שבו, ולכן דייקא 
אחר המן שהוא דביקות וחיבור לדרגת 
משה רבנו וקנין במדת הענוה זכו לשבת 

קודש בבחינת מתנה.

אומרים בקבלת שבת 'פני שבת נקבלה', 
וראיתי בספר שי למורא שמרמז בזה כי 
קבלת שבת הוא דייקא במדת השפלות, 
פני שבת נקבלה עה"כ עולה בגימטריא 
שפלות רוח, כי עיקר ההכנה לשבת הוא 
ישמח  בספר  כמו שמביא  שפלות,  ע"י 
בשם  יז(  אות  שבועות  בא,  )סו"פ  ישראל 
הרה"ק רבי דובעריש מביאלא זי"ע על 
לשון הגמרא )ביצה ב, א( 'אפר כירה מוכן 
הוא', ע"י שיש לאדם דרגת אפר כירה 

הוא נעשה מוכן לשבת קודש.

ואנוהו',  ֵקלי  'זה  ב(  )טו,  כתיב  והנה 
כמו  נוה  מלשון  ואנוהו  פירש  וברש"י 
מקדשא',  ליה  'ואבני  בתרגום  שכתוב 
ובספר יכהן פאר מעורר כי לבנות מעון 
בלא  כי  הענוה  מדת  צריכים  לשכינה 
נמצא  לדור,  יכולין  והוא  אני  אין  זה 
באמירת זה ֵקלי יש ביטול לפני הקב"ה 
שיהיו ראויים לעשות מעון לשכינה. כי 
שעברו  בעת  שהשיגו  הדרגא  הוא  זה 

בתוך הים.



חירות שהשיגו על הים

מבואר בפרשתנו שיש ב' ענינים, יציאה 
להבין  ויש  סוף,  ים  וקריעת  ממצרים 
מה הם הב' דרגות של היציאה. עוד יש 
להבין מה היה הצורך בקריעת ים סוף, 
ובפרט לפי המבואר בערבי נחל ומקורו 
לא  שבאמת  סוטה,  מס'  בתוס'  הוא 
אחד  מעבר  הים  את  ישראל  בני  עברו 
לשני, רק הלכו כחצי עגול, ויצאו בצד 
וא"כ  לתוכו,  נכנסו  שבו  הים  של  זה 
העבודה  פשטות  לפי  הענין  היה  מה 

בקריעת ים סוף.

סו"פ  של  הקשר  מבאר  אמת  השפת 
בא לפרשת בשלח, שפרשת בא מסיים 
כלול  שהתפלין  וכנראה  תפילין,  בענין 
מענין שניהם, הן מיציאת מצרים שהוא 
ענין פר' בא, הן מקריעת ים סוף שהוא 
בפ' בשלח. והנה בתפילין יש ב' מצות, 
שהם  ראש,  של  ותפלין  יד  של  תפלין 
המצוה  מעשה  ומעצם  חלוקים,  מצות 
ביסודם.  הם  חלוקים  כי  מבינים  אנו 
כי תפלין של יד מצותה בקשירה, ושל 
ראש מצותה שיהיו מונחים על הראש, 
המצוה  יד  של  בתפלין  אחר  ובלשון 
היא מעשה ההנחה, ובתפלין של ראש 
המצוה היא שהאדם יהיה לבוש בתפלין.

גוף  לו  יש  חלקים,  מב'  כלול  האדם 
לגוף,  השייך  המעשה  חלק  ונשמה, 
השכל  חלק  שהוא  הרוחני  וחלק 
כלול  שהוא  האדם  ועבודת  שבאדם, 
והנשמה,  הגוף  לאחד  הוא  משניהם, 
וזה  המחשבה,  חלק  עם  המעשה  חלק 
היא עבודת התפלין, תפלין של יד הוא 
לקשר  היינו  הגוף  תיקון  הגוף,  תיקון 
שאומרים  כמו  תאוותיו,  ולרסן  הגוף 

בנוסח הלשם יחוד, לשעבד בזה תאות 
ומחשבות לבנו. תפלין של יד הוא מכוון 
נגד חלק העשי' של האדם, יד מורה על 
כח העשי', ועבודת האדם בתפלין של 
העשי'  חלק  הידים,  את  לתקן  הוא  יד 
תפלין  להקב"ה.  משועבד  כולו  שיהי' 
של ראש הם נגד המח, כמוש"א הנשמה 
הם  וכנגדם  נשמה,  רוח  נפש  שבמוחי, 
שהרוח  וכמו  ומחשבה,  דיבור  מעשה 
הדיבור  כח  כן  והנשמה,  הנפש  מחבר 
והמעשה  הגוף  של  המחבר  כח  הוא 
עבודת  האדם,  עבודת  וזה  למחשבה. 
פלא, כמו שמבאר הרמ"א בסי' ו' לשון 

הברכה של ומפליא לעשות.

האדם  עבודת  כי  פעמים,  כמה  הזכרנו 
בזה העולם היא חיבור הגוף עם הנשמה, 
שותפות  שיהי'  השותפות,  עבודת 
זה  ואופן  לנשמה,  הגוף  בין  בעבודה 
השותפות הוא רק כאשר הגוף הוא כולו 
כאשר האדם מקשר  הנשמה.  אל  נכנע 
המעשה אל המחשבה, שלא יהיה פירוד 
שותפות  לידי  האדם  בא  אז  ביניהם 
והמחשבה  המעשה  לדבר  ורמז  טובה, 
ה"א  עם  המעשה  שותף,  בגימטריא 
ומצוינים  מיוחדים  מעשים  הידיעה, 
המקשרים ומשועבדים למחשבה מהוים 
]ויש להוסיף רמז, מספר  שותפות טוב 
אלף מורה על שלימות, שלימות האדם 
שאמר  כמו  האלף,  לברכת  בהגיע  הוא 
ביחד  שותף  בברכתו,  ע"ה  רבנו  משה 
עם רוח בגימטריא אלף, כי הרוח הוא 

המחבר המעשה והמחשבה כנ"ל[.

הגופים  יציאת  היה  מצרים  יציאת 
הגופים  משעבוד  יציאה  ממצרים, 

להמצריים, וכמו"כ נשאר לדורות הכח 
משעבודה,  והמעשה  הגוף  להוציא 
מגשם  שהוא  יד,  של  התפלין  הוא  וזה 
יצי"מ,  וכולל בתוכה האור של  בתוכה 
שיהי' ביכולת האדם לשעבד בזה תאות 
ומחשבות לבו להקב"ה, ולא להיות עבד 

ליצרו ולתאותו.

נורא, כי כמו  בשפת אמת מבואר דבר 
לה  יש  מהגוף  יציאתה  לאחר  הנשמה 
צורך לעבור דרך נהר דינור, ועי"ז להשיג 
עולם  דרך  כשעובר  הנשמה  כי  טהרה, 
הזה יש לה עכ"פ אחיזה ונגיעה בלכלוך 
לנקות  וצריך  דשקרא,  עלמא  האי  של 
עצמה בנהר דינור, שיהי' נקי לגמרי בלי 
קשר לעוה"ז. כן בנ"י לאחר יציאת גופם 
ניקוי  נהר של  לעבור  הוצרכו  ממצרים 
מהנשמה,  הזוהמא  להעביר  הנשמות, 
בנהר,  שיעברו  יצי"מ,  תכלית  הוא  וזה 
זוהמא.  מכל  הנשמות  ינקה  והנהר 
בדברי  מבואר  מים  כי  להוסיף  ויש 
הקדושה  בשער  זי"ע  רח"ו  הקדוש 
נבקע  סוף  ים  בקריעת  לתאוה,  מרמז 
לתאוה  הקשר  כל  ביבשה,  והלכו  הים 
נתייבש לגמרי ועברו ביבשה. וזה הוא 
טהרת  כח  ראש,  של  תפלין  של  כח 
לגמר  יהי'  שבמוחי  שהנשמה  הנשמה, 
נקי מכל לכלוך ורע ח"ו, והוא הכח של 
קריעת ים סוף. וזה הוא ענין שהתפלין 
הוא  בא  הפרשיות,  ב'  בין  הקשר  הם 

תש"י, בשלח הוא ענין תש"ר.

ויש להוסיף כי בתפלין של ראש יש ד' 
בתים. משא"כ בתפלין של יד. רואים אנו 
כי בעת שבאו לים סוף היו ד' כתות על 
הים כמבואר בתרגום יונתן, כי בתפלין 



של ראש שהוא מורה על ענין השגחה 
שמבואר  כפי  הכתות  לפי  חילוק  יש 
מצרים,  ביציאת  משא"כ  חכמה,  במשך 
בית  יש רק  הגופים  יציאת  שהוא מצד 

אחד, ולא מצינו חילוק של כתות.

המעשה  לקשר  היא  עבודתנו  יום  בכל 
לידי  ולהביא  הגוף  לשעבד  והמחשבה, 
עבודת  באמת  וזה  הנשמה.  אור  גלוי 
ימי  עבודת  ושבת,  המעשה  ימי  ששת 
באדם,  העשי'  חלק  נגד  הוא  המעשה 
לתקן העשי', לצאת מהמיצר של הטבע 
המשעבד המעשה. ועבודת שבת קודש 
יתירה,  נשמה  הנשמה,  עבודת  היא 
עבודת המחשבה ושביתת המעשה. ולכן 
של  שביעי  כי  בא  סו"פ  במדרש  מצינו 
פסח נקרא שבת, כי ו' ימים הראשונים 
של פסח הי' יציאת מצרים, והוא יציאת 
הגוף, והוא עבודת ימי המעשה, שביעי 
הוא  סוף,  ים  קריעת  שהוא  פסח  של 
וזה  המחשבה,  עבודת  הנשמה,  טהרת 

בחינת שבת.

סוף  ים  קריעת  שע"י  מבאר  הרמב"ן 
נתעלו נפשם להיות נזונים מן המן, ויש 
היה  מן  כי  הנ"ל,  עפי"ד  הכונה  לבאר 
לחם מן השמים, לחם שמלאכי השרת 
חלק  אל  שמכוון  לחם  אותו,  אוכלין 
בגימטריא  השמים  האדם.  של  השמים 
נשמה כדאיתא בשפ"א, והיכולת להיות 
נזון מלחם זה הוא רק ע"י חבור הארץ 
חלק  אל  הגוף  חלק  ביטול  לשמים, 
של  ושותפות  אחדות  וע"י  הנשמה, 
להתקיים  הגוף  יכול  והנשמה,  הגוף 
מלחם מן השמים, ודייקא לאחר קריעת 
והנשמה,  הגוף  נתאחד  ששם  סוף  ים 
יד  של  לתפלין  זכו  שם  ושמים,  ארץ 

ושל ראש, אז זכו להיות נתעלים להיות 
נזונים מלחם השמים.

שירה הוא דבר מיוחד, ששאר כל ענינים 
תורה,  ו"ה,  בהם  יש  כולם  רוחניים 
מצוה, עבודה, כולם הם עבודת הנשמה 
הרבה  שאמרנו  וכמו  ו"ה,  בהם  ויש 
וכל  זי"ע,  מרוזין  הרה"ק  בשם  פעמים 
ענינים הגשמיים שהזכיר המחבר בסימן 
על  המורים  י"ה,  בהם  יש  כולם  רל"א 
עבודת הגוף ולקדש הענינים הגשמיים. 
עבודה  הוא באמת  כי שירה  לומר  ויש 
הגוף להתרומם  על  זו, שהנפש משפיע 
שייך  כי  י-ה,  יש  בשירה  ולכן  בשיר, 
והנשמה  הגוף  ולקשר  הגוף  לעבודת 
יחד. שהנפש מלא שיר עד שגורם לגוף 
הוא  וזה  השירה,  בעבודת  להתפעל 
ויציאת  סוף  ים  קריעת  של  האיחוד 
שיתאחדו  והנפש,  הגוף  קשר  מצרים, 
יחד בשירה לה'. תפילין של יד ותפלין 
של ראש יחד מביא האדם לידי שירה, 
יד עם ראש בגימטריא שירה, שזה הוא 

כח השירה, איחוד ב' הכוחות ביחד.

הכח  בשלח,  פרשת  עבודת  הוא  וזה 
להפליא לעשות, לגמור תכלית הבריאה. 
שמים  אלקים  ה'  עשות  ביום  כתיב 
וארץ,  שמים  לאחד  צריכים  וארץ, 
ומעשה,  מחשבה  בגימט'  עולה  עשות 
כי זה הוא עבודת הבריאה לאחד שמים 
וארץ, ובאדם הוא האיחוד של מחשבה 
ומעשה, ידוע מדברי הקדמונים ששמים 
ד'  שבגימטריא  תרפ"ז,  עולה  וארץ 
מלואי שם הוי"ה וג' מלואי שם אהי"ה, 
הוי"ה זה שמים ואהי"ה זה ארץ. בתפלין 
יש כ"א שמות הוי"ה והוא איחוד שמים 
כ"א  העולה  אהי"ה  שם  איחוד  וארץ, 

ביחד עם שם הוי"ה.

עמלק  עמלק,  במחיית  מסיים  הפרשה 
בעניני  האדם  לעבודת  בעיקר  מתנגד 
העבודה  על  מתנגד  הוא  גשמיות, 
מתחת השמים, עבודת הגופים ועבודת 
פעמים  כמה  הזכרנו  כבר  גשמיות. 
יד  כי  הפסוק  לפרש  מבואר  שבספה"ק 
על כס י-ה, הפירוש הוא כי יש הסתר 
של  העבודה  נגד  דהיינו  י-ה,  שם  נגד 
י-ה,  בשם  המרומז  הגשמיות  תיקון 
מרוזין  הרה"ק  דברי  הזכרנו  כאשר 
זי"ע. והוא גמר פרשת בשלח, שעבודת 
בין  השותפות  עשיית  הוא  הפרשה 
הגוף להנפש, והיא המלחמה התמידית, 
המלחמה  דור.  מדור  עמלק  מלחמת 
לנצח את הגשמיות, ולקשר כוחות הגוף 
ולהתרומם  ולהתעלות  יד  של  בתפלין 

בעבודת הנשמה.

חלק  תיקון  הוא  שבט  חודש  עבודת 
חודש  על  יצירה  בספר  כדאיתא  הגוף, 
זה, כי המליך אות צ' בלעיטה, לעיטה 
שלא  הבהמיות  הנפש  אכילת  הוא 
לשון  בעשו  שמצינו  כמו  שמים,  לשם 
ובלשון  ל(,  כה,  )תולדות  נא'  'הלעיטני  זה 
רש"י שם שמצינו לשון זה אצל בהמה 
הוא  והעבודה  הגמל,  את  מלעיטין 
לתקן כח הלעיטה, ולראות להכניס גם 
הגשמיות בעבודת ה'. צדיק הוא המדה 
כדאיתא  וארעא  בשמיא  אחיד  של 
בזוה"ק, וזה הוא עבודת החודש לאחד 
תוקף  הוא  בחודש  בט"ו  וארץ.  שמים 
עבודת החודש, ואז הוא ר"ה לאילנות, 
של  המגדים  הפרות,  באכילת  לעסוק 
ולעשות  המתוקים,  דברים  הבריאה, 
דייקא  הוא  ולכן  שמים.  לשם  העבודה 
חלק  עבודת  הוא  כי  שבט,  י"ה  ביום 

הי"ה.

nezerhaparsha@nezergedalyahu.com / 347-486-2093 לתרום, להערות או לקבל הגליון



נזר הפרשה גליון
רנ"ז

יוצא לאור ע"י ביהמ"ד נזר גדליהו - ברוקלין נ.י.

כתר שם טוב עולה על גביהן

'בפסוק  תרמ"ג(  )וארא,  אמת  השפת  כתב 
לשונות  הד'  כו'.  וגאלתי  כו'  והוצאתי 
של גאולה שהוא השורש לכל הד' גליות 
כמ"ש בארבע רוחות פרשתי אתכם וכן 
מבקשין קבץ נדחינו מד' כנפות הארץ. 
ומסתמא גלות זה האחרון הוא רוח צפון, 
יש  ולכן  התהום,  עד  לו חקר  אין  ולכן 
בשלימות  הגאולה  עתה  שתהי'  לקוות 
ליראיך.  צפנת  אשר  טובך  רב  ויקוים 
והנה בכל הג' נזכר הגאולה מתוך הצרה, 
שהג' גליות היו בחי' ע"ז ג"ע ש"ד, וגלות 
זה הוא שנאת חנם, וכל הגלות הפיזור. 
לכן כ' רק ולקחתי אתכם לי לעם, שזה 
עיקר החסרון הלקיחה להיות מיוחדים 
הוא  חנם  שנאת  פי'  כי  ית'.  לעבודתו 
חנם מן המצות, כי אהבת ישראל תלוי 
בקבלת מלכות שמים כראוי, להיות כל 
הרצון לעשות רצון אבינו שבשמים, ואז 
מה"ש  כמו  חבירו.  עבודת  מבקש  כ"א 
שנותנים באהבה רשות זה לזה להקדיש 
עוסקין  אדם  בני  עשרה  וכמו  ליוצרם. 
במה  ושנאה  קנאה  יעלה  לא  א'  בעסק 
ככל  בהעסק  לעשות  מתגבר  שכ"א 
וא',  כ"א  רצון  כך  ואדרבה  יכולתו, 
גדול  כלל  הוא  כמוך  לרעך  ואהבת  לכן 

בתורה'.

כי  העיר  ד(  )שער  בנסים  למודים  בספר 
את  'אך  ז-ח(  )יד,  נאמר  ראה  בפרשת 

וממפריסי  הגרה  ממעלי  תאכלו  לא  זה 

ואת  הגמל  את  השסועה  הפרסה 

הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה 

לכם,  הם  טמאים  הפריסו  לא  ופרסה 

ולא  הוא  פרסה  מפריס  כי  החזיר  ואת 

גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו 

)ויק"ר  חז"ל  ואמרו  תגעו',  לא  ובנבלתם 

ב'  להם  שאין  אלו  מינים  הד'  כי  ה(  יג, 

מלכיות,  להד'  מכוונים  טהרה  סימני 

ומעיר כי שלשתן בפסוק א' והחזיר הוא 

הד' לשונות  דוגמת  בפני עצמו,  בפסוק 

שנחלקים בכהאי גוונא. והוסיף עוד כי 

כתרים,  ג'  יד(  )ד,  אבות  במשנה  מצינו 

טוב  שם  וכתר  מלכות,  כהונה  תורה 

עולה על גביהן, ומדמה זה להד' מלכיות 

המרמזים  גאולה  של  לשונות  ג'  שיש 

בפני  הד' בפסוק  והלשון  להג' מלכיות, 

עצמו והוא מתאים לכתר שם טוב, וזה 

שם  כתר  הרביעי,  הגלות  עבודת  הוא 

ע"ד  נפלאים  רמזים  שם  וכתב  טוב. 

הרמז והגימטריא. ונציין רק נקודה אחת 

'הן  מדבריו, אנו מתפללין בתפלת כתר 

גאלתי אתכם אחרית כראשית', 'אחרית 

כראשית' עולה בגימטריא תורה כהונה 

מלכות שם טוב, לרמז כי באלו ד' תלוי 

הגאולה העתידה, שהם הד' לשונות של 

העבודה  הוא  בגלותינו  והעיקר  גאולה, 

מה  להבין  לנו  ויש  טוב.  שם  כתר  של 

ומה  טוב  שם  כתר  של  העבודה  הוא 
הקשר ל'ולקחתי אתכם לי לעם'.

רפאל  שמשון  להרב  החומש  בפי' 
בפי'  נפלאה  הערה  יש  זללה"ה  הירש 
אדם  בכל  שבעולם  בנוהג  כי  הפסוק, 
שייך  הוא  דת  לאיזה  הגדרות,  ב'  יש 
העולם  באומות  ודת  הוא,  עם  ומאיזה 
פירושו, הזמנים שהוא עוסק בעניני דת, 
והנהגתו הכללית תלוי מאיזה עם הוא. 
ולכן בכל העולם יש ב' הגדרות על כל 
והן הדת  לו  הן העם שהוא שייך  אדם 
שלו, והקב"ה מודיע כאן לכלל ישראל, 
כי אין להם עם אחר, אין דבר כזה של 
איד'  'אמעריקאנער  איד'  'ענגלישע 
יהדות,  ג"כ  הוא  העם שלו  כי  וכדומה, 
לי  אתכם  'ולקחתי  הפסוק  כונת  וזה 

לעם'.

ונראה, כי בדברים האלה נכלל עוד דבר, 
כי 'עם' הוא הנהגת דברים הרשות של 
החיים, כי בזה האדם חושב כי הנהגתו 
והדת  נמצא,  הוא  שבו  העם  כפי  הוא 
אינו מחייב אותו איך הוא מתנהג בעניני 
'ולקחתי  נאמר  כי  אינו,  וזה  רשות, 
אתכם לי לעם', והכונה בזה הוא כי הג' 
היינו  צרה,  מתוך  גאולה  הם  לשונות 
ולקחתי  ענין  אבל  רע,  של  מבחינה 
מקושר  שיהי'  האדם  התקדשות  הוא 

שובבי"ם
שנת תשפ"ג



קיחה,  לשון  הוא  ולקחתי  להקב"ה, 
בבחינה של קיחה קיחה שהוא ענין של 
והיינו  להקב"ה,  והתחברות  קידושין 
הרשות  עניני  של  ההתקדשות  ע"י 
מצרים.  ארץ  כמעשה  נעשים  שאינם 
'לא  תרל"ח(  )אחרי,  אמת  השפת  כדברי 
נכלל  א"כ  כמעשה,  אלא  מעשה  כתיב 
לא  רשות  דברי  אף  מעשים  בכל  זה 
יהיו נעשים כמעשה ארץ כנען שצריך 
איש  מעשי  בין  הפרש  ניכר  להיות 
הישראלי לשאר אומות, הן בעובדא הן 
ברעותא. לכן אמרו במד' ע"ז כשושנה 
אדם  מה שמתקדש  היינו  החוחים  בין 
במעשה גשמיי לעשותה בקדושה כנ"ל'. 
וזה הוא בחינת 'ולקחתי' כי 'העם' של 

בני ישראל  נתקדש ששייך לה'.

כתר שם טוב פי' במדרש וברש"י שהוא 
השם  זה  על  וכתב  טובים,  מעשים 
משמואל )תצוה, תרע"ג( 'והנה בהא דכתר 
שם טוב עולה על גביהן שפירשו שהוא 
מעשים טובים הקשה המהר"ל קושיא 
עצומה בדרך חיים שם, שבזולת מעשים 
טובים גם כתר תורה אינו כלום והלומד 
ואינו עושה וכו' וע"כ כשלומד ועושה, 
וא"כ מהו זה שכתר שם טוב עולה על 
גביהן, שבכלל כתר תורה הוא נמי שם 
טוב. ועוד יש להקשות איך שייך לומר 
טובים  מעשים  דהיינו  טוב  שם  שכתר 
תורה  תלמוד  שהרי  גביהן  על  עולה 
כנגד כולם, ובירושלמי )פאה פ"א ה"א( כל 
חפצים לא ישוו בה אפי' כל מצוותי' של 
תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה'. 

והנה בפרשת נח הביא רש"י דברי חז"ל 
תולדותיהן של צדיקים מצות ומעשים 
הכונה  מה  מבוארת  והקושיא  טובים, 
המצוות.  בכלל  שאינו  טובים  מעשים 
אינו  טובים  מעשים  ענין  כי  ומבואר 
לחלק  רק  המצוות  לעשיית  כלל  שייך 
ההתקדשות של האדם לעשות מעשיי 

היינו  טובים,  שיהיו  שלו  הרשות 
כי אין טוב אלא תורה,  בבחינת תורה 
ובזה  טובים,  מעשים  הנקרא  הוא  וזה 
כי כתר שם  ליישב דברי רש"י  לנו  יש 
טוב הוא מעשים טובים, כתר שם טוב 
הוא עשיית המעשים של רשות באופן 
העולם,  אחר  נמשך  ואינו  טוב  שהוא 

וזה הוא עולה על גביהן.

מילה  חלקים  ב'  מילה,  במצות  מצינו 
לגמרי,  העור  מסירים  דמילה  ופריעה, 
הוא  ופריעה  הרע,  חלק  העברת  והוא 
ובמילה  לך,  במותר  עצמך  קדש  ענין 
מסירים לגמרי עור העב שיש בו ג' גלדי 
הערלה  והוא  טמאות,  קליפות  ג'  כנגד 
לגמרי,  שמעבירים  רע  חלק  שהוא 
מילה  שמדמה  גנזי  בית  בספר  וראיתי 
ופריעה להד' לשונות של גאולה, והוא 
מבואר כדברינו כי עבודת 'ולקחתי' הוא 
קידוש עניני הרשות, והיינו קדש עצמך 

במותר לך, והוא מכוון נגד פריעה.  

מלת  'לי',  לעם,  לי  אתכם  ולקחתי 
ישראל  עם  הקב"ה  זיווג  על  מורה  לי 
'אות  בלק(  )פ'  עמוקות  במגלה  כמוש"כ 
למ"ד הוא )משלי יח( מגדל עז שם ה', מגדל 
שם  שהוא  כ"ו  תמונת  באויר,  הפורח 
ה' והוא אות גדולה מכל כ"ב אותיות, 
י' קטן מכל אותיות  מורה על הקב"ה, 
מורה  לי  הרי שבמלת  כי אתם המעט, 
זו  ובגאולה  ישראל',  עם  הקב"ה  זיווג 
של 'ולקחתי' נעשה הדביקות והחיבור 
להקב"ה, והוא ע"י שהאדם מקדש את 
יכול  ואז  הגשמי,  חלק  אפי'  כולו  כל 

להיות דבוק לה'.

כאשר האדם הוא דבוק לה' הוא עוסק 
כולו בשביל הקב"ה, וממילא אין מקום 
השפ"א  כדברי  חנם,  ולשנאת  לפירוד 
שהבאנו בריש דברינו, כי ע"י שכל רצונו 
הוא לעשות רצון אביו ממילא בטל כל 

השנאת חנם, והעיקר של גאולה זו הוא 
להיות דבוק להשי"ת, והוא ע"י ביטול 
לעשות  לא  הגשמיים,  בענינים  העסק 
שהם  באופן  נעשים  ויהיו  עיקר  מזה 
תרנ"ד(  )זכור,  השפ"א  כדברי  אצלו.  טפל 
'ושניהם ביד איש ישראל לעשות תורה 
הכח  כל  להניח  בעולם.  עיקר  ומצות 
והחשק בעבודת הבורא. ובעניני עוה"ז 
עוד  ועי'  יד'.  וכלאחר  טפל  לעשותם 
דברים  לעשות  הענין  תזריע  בפרשת 
האדם  אין  ועי"ז  יד,  כלאחר  גשמיים 
מתגשם ע"י העסק בגשמיות, וזה הוא 
הנסיון של הגלות הרביעית, וזה תכלית 

האדם, לקיים הכתר שם טוב.

והכולל  תיבות  הג'  עם  טוב  שם  כתר 
עולה 'ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים 
כלכם היום', כי זה הוא הכתר שם טוב 
להיות כולו דבוק בה', וע"י התקדשות 
אמיתי  דבקות  לידי  בא  הרשות  עניני 
בהשי"ת, וזה הוא כתר שם טוב שהוא 
נעשה דבוק בה' ומקדש מעשיו שיהיו 

מעשים טובים.

איתא במגלה עמוקות )ואתחנן, אופן קמ"א( 
על  מרמז  פז',  כתם  'ראשו  הפסוק  כי 
הג' כתרים, כת"ם הוא ר"ת כהונה תורה 
על  מרמז  פ”ז  כי  להוסיף  ויש  מלכות, 
בגימטריא  עולה  פז  כי  התיקון השלם, 
גאולה  של  הגלוי  והוא  הוי"ה,  אני 
)ה"כ,  סופר  החתם  וכמוש"כ  העתידה, 
ופני לא  'וראית את אחורי  כג(  לג,  שמות 

ית"ש  הוי'  שהשם  רמז  ע"ד  י"ל  יראו, 
ושלאחריו  טדה"ד  שלפניו  אותיו'  עם 
ה'  אני  כמו  פ"ז  גמטרי'  הוא  כוז"ו 
נאמר  שעליו  השלם  התיקון  שהוא 
אשר  ה'  אני  כי  וידעתם  וארא[  ]ר"פ 
נזכה לזה במהרה בימינו, אך אחר חטא 
העגל רצה לסלק שכינתו לגמרי ונתפלל 
מרע"ה ולא הועילה תפלתו לשוב לימי 
עם  הוי'  ליחד  לגמרי  הנ"ל  עלומיו 



ויהי' ראשו  אותיות שלפניו ושלאחריו 
אחור"י  את  וראית  רק  אלא  פ"ז  כתם 
כמו  ס"ה  גמטרי'  כוז"ו  עם  הוי'  השם 
פני  אבל  שכינה  השראת  שהוא  אדנ"י 
לא יראו עד לע"ל במהרה בימינו אי"ה. 

שהוא הגלוי של אני הוי"ה'. ופז מרמז 
על הכתר שם טוב, שהוא המביא לגלוי 

העתיד במה"ב.
המעשים  לתקן  הם  השובבי"ם  ימי 
טובים, הדברים הגשמיים שיהיו טובים, 

ולעשות תשובה על ההתפשטות בעניני 
ירד  ובזה  הצורך,  מכפי  יותר  הרשות 
לגלות  הוא  הימים  ועבודת  למטה, 
בהקב"ה  דבוק  ולהיות  טוב  שם  הכתר 

ובתורתו. 

ובני ישראל יוצאים ביד רמה

רבי  בשם  קושיא  מביא  עזרא  האבן 
אלקיך  ה'  אנכי   ' על  הלוי  יהודה 
מבית  מצרים  מארץ  הוצאתיך  אשר 
ה"א  אנכי  כתוב  לא  מדוע  עבדים', 
'אשר בראתיך', או אשר בראתי שמים 
וארץ, והיינו דאם אנכי ה"א הוא מחייב 
שהאדם יקיים מצוות ה', הרי יש מחייב 
גדול יותר מזה שהוציא ה' את ישראל 
את  ברא  שהקב"ה  והוא  ממצרים, 
השמים ואת הארץ וכן ברא את האדם, 
וא"כ מדוע אמר הקב"ה אנכי ה"א אשר 

הוצאתיך מארץ מצרים.

ויובן הדבר בהקדם מאי דאיתא בפרק 
ושבעת  חנה  בענין  ב(  נז,  )גיטין  הניזקין 
רבי  דאמר  ה',  קדוש  על  שמתו  בניה 
כל  כי עליך הורגנו  יהודה דהא דכתיב 
היום נחשבנו כצאן טבחה קאי על חנה 
לקמיה  קמא  דאתיוהו  בניה,  ושבעה 
דקיסר, אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים, 
אמר להו כתוב בתורה אנכי ה' אלקיך 
לאידך  ואתיוהו  וקטלוהו,  אפקוהו 
לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת 
לא  בתורה  כתוב  להו  אמר  כוכבים, 
יהיה לך אלקים אחרים על פני, אפקוהו 
וקטלוהו אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח 
לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה 
יחרם, אפקוהו וקטלוהו  זובח לאלהים 
אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת 
לא  בתורה  כתוב  להו  אמר  כוכבים 
וקטלוהו  אפקוהו  אחר,  לאל  תשתחוה 

אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת 
שמע  בתורה  כתוב  להו  אמר  כוכבים 
אפקוהו  אחד,  ה'  אלקינו  ה'  ישראל 
וקטלוהו אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח 
לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה 
ה'  כי  לבבך  אל  והשבות  היום  וידעת 
הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ 

מתחת אין עוד אפקוהו וקטלוהו וכו'.

רצה  המלך  דהרי  הוא  תמוה  ולכאו' 
שיעבדו ע"ז, ואם כן מדוע כל בן ענה 
הוא  אסור  שלכן  אחר  פסוק  להמלך 
לעבוד ע"ז, מדוע לא ענו כולם מפסוק 
ומבואר  ע"ז,  לעבוד  שאסור  אחד 
שארין  חיים  רבי  )להרה"ק  חיים  דברי  בספר 
שחשב  מאמין  אני  מהי"ג  דהנה  זי"ע(, 

אמונה  אודות  הוא  מהם  ז'  הרמב"ם, 
איך  בארוכה  ומבאר  יתברך,  בהבורא 
שכל בן הביא ראיה מפסוק לענין אחד 

משבעה דברים שבאני מאמין.

הוא  ה"א  שאנכי  מדבריו  יוצא  ועכ"פ 
'אני  והוא,  הראשון  מאמין  האני  כנגד 
מאמין שהבורא יתברך שמו הוא בורא 
ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה 
ועושה ויעשה לכל המעשים'. וא"כ לפי 
זה מתורץ קושיית האבן עזרא דהפסוק 
ונאמין  שנדע  זה  כנגד  הוא  ה"א  אנכי 
היה  שלזה  בורא  רק  אינו  שהקב"ה 
אשר  או  בראתיך  אשר  לאמר  מספיק 
להיות  צריך  אלא  וארץ,  בראתי שמים 

ומנהיג  בורא  הוא  שהבורא  האמונה 
שהבורא  זו  ואמונה  הברואים,  לכל 
זה  ידי  על  הוא  הברואים  לכל  מנהיג 

שהוצאתיך מארץ מצרים.

באמרי נועם כתב לבאר בזה האופן מה 
)בסגו"ל(, ה' מלך  שאנו אומרים ה' מלך 
האמונה  ועד,  לעולם  ימלוך  ה'  )בקמץ(, 

הי'  א"כ  ויהיה,  הוה  היה  הוא  שקב"ה 
צריך להיות הסדר ה' מלך )בקמץ(, ואחר 
אומרים  ומדוע  )בסגול(,  מלך  ה'  מכן 
בתחילה ה' מלך לשון הוה, אלא הענין 
בעתיד  והאמונה  בעבר  דאמונה  הוא 
להאמין,  להאדם  לו  קל  דבר  הוא 
משא"כ בהוה, שעכשיו ברגע זה הקב"ה 
הוא מלך, על זה הוא עיקר הנסיון אצל 
מלך  ה'  לראשונה  אומרים  ולכן  האדם 
תלוי   שבזה  משום  הוה,  לשון  )בסגול( 

צריך  שהאדם  האמונה,  נקודת  עיקר 
דבהוה  ולהכיר  לידע  עצמו  על  לעבוד 
הקב"ה הוא מלך ובורא ומנהיג את כל 

הברואים.

כל  ומנהיג  בורא  שהקב"ה  זו  ואמונה 
'אנה  המלך  דוד  שאמר  הוא  הברואים 
אם  אברח,  מפניך  ואנה  מרוחך,  אלך 
שאול  ואציעה  אתה,  שם  שמים  אסק 
הוא  דהקב"ה  ואילך(,  ז'  קלט,  )תהלים  הנך' 
מיניה  פנוי  אתר  ולית  הוה,  לשון  מלך 
כדכתיב  ית',  ממנו  לברוח  אפשר  ואי 
היסתר איש במסתרים ואני לא אראנו 



הארץ  ואת  השמים  את  הלא  ה'  נאום 
אני מלא )ירמי' כג, כד(, וא"כ עיקר האמונה 
בו ית' הוא האמונה דהקב"ה הוא מלך 

בההוה ואי אפשר להסתתר מפניו.

וזה הוא הנקודה שצריכים לעבוד בימי 
השובבי"ם, דאם האדם מאמין דהקב"ה 
אתר  ולית  בהוה,  ומנהיג  בהוה,  מלך 
יותר  הרבה  זה  הרי  ממילא  מיניה  פניו 
ובפרט  הנסיונות,  כל  על  להתגבר  קל 
ה  בימי  תשובה  עושים  שעלי'  בהענין 
שובבי"ם, דהרי כל ענין הנסיון מתחיל 
האמונה,  העדר  להאדם  לו  שיש  בזה 
אחת  על  והעמידן  חבקוק  בא  דענין 
פירושו  יחיה,  באמונתו  צדיק  כדכתיב 
דחבקוק בא וגילה דעיקר המלחמה הוא 
על האמונה ועל ידי חיזוק האמונה עי"ז 
המצוות,  כל  קיום  לידי  יבוא  ממילא 
דידוע מה שאמרו הצדיקים זי"ע )הרה"ק 
מרוזין זי"ע, והרה"ק החידושי הרי"ם זי"ע(, דבדור 

ניסיון לומר  יהי'  של עקבתא דמשיחא 
אומרים  שכולם  דאע"פ  ישראל,  שמע 
שרק  כאילו  יש  אבל  ישראל,  שמע 
אומרים שמע ישראל, ויש כאילו שחיים 
האמונה  עם  שחיים  ישראל,  שמע  עם 
בו ית', דאז הנהגתו בחיי היום יום הוא 

כפי רצונו ית'.

הרה"ק הרבי ר' בונם מפרשיסחא זי"ע 
אמר משל שנוקב חדרי לב, שהכניסו ג' 
אנשים בבור, וכל יום ויום הורידו לשם 
אוכל, וכל יום היה האוכל מוכן באופן 
בר  הי'  לא  השלושה  מבין  ואחד  אחר, 
דעת, ולא היה יודע האיך לפתוח הדבר 
מאכל לבד, ולכן א' מן החכמים הסביר 
לפתוח  צריך  האיך  יום  כל  לו  והראה 
כמה  לאחר  בו,  נמצא  שהמאכל  הצרור 
יום  כל  שטיפל  החכם  זה  פנה  ימים, 

לחכם  השלישי  בשביל  האוכל  לפתוח 
השני שהי' שם, והי' לו תערומות שאינו 
עוזר לו להסביר לבן תם האיך לפתוח 
החבילה, ענה לו החכם, אתה לא רואה 
מה אני עושה כל יום, כל יום ויום אני 
לנו  יהי'  שבסוף  כדי  חור  קצת  חופר 
לאינו  להראות  אצטרך  ולא  אור,  קצת 

בר דעת האיך לפתוח החבילה.

באופן שבכל  אנו  דחיים  הוא,  והנמשל 
כלים  חדשים,  נסיונות  יש  ויום  יום 
חדשים  דברים  מיני  כל  שונים,  מכלים 
המהלך  כי  וחושבים  האדם,  המושכים 
שיש  הסכנה  אדם  לבני  ללמד  הוא 
בכלים אלו, במדע זה וכדומה,  אבל ע"י 
מעצמם  יבואו  לא  אנשים  כזו,  הנהגה 
הנכון  האופן  רק  והישר,  הטוב  לעשות 
להכניס  בחיים,  אור  קצת  להכניס  הוא 
לאנשים הידיעה וההכרה הברורה  שיש 
לא  אזי  זו,  לבירה  ומנהיג  עולם  בורא 
יצטרכו לומר לו דדבר פלוני אסור וכו', 
כי יחיו עם ההכרה בבורא כל עולמים, 
ואזי בדרך ממילא לא יעשו היפך רצונו 

ית'.

'ובני  כתיב  ממצרים  בנ"י  שיצאו  בעת 
ופירש"י  ח(,  יד,  )שמות  רמה'  ביד  יוצאים 
בגבורה גבוהה ומפורסמת. וצריך ביאור 
מה ענין גבורה גבוהה ומפורסמת. אלא 
גבוהה  עומד  האדם  דאם  הוא  הפירוש 
זה  הרי  העכער( מהשונא,  )ער שטייט  יותר 
הגבורה הכי גדולה שיכול להיות, וכמו 
בין  דהחילוק  הק'  האלשיך  שמבאר 
נמצא  שהוא  הוא  דרם  הוא,  וגדול  רם 
למעלה, וגדול פירושו דגדול הוא מלמטה 
למעלה, אבל עדיין יש לו שייכות למטה, 
וא"כ בנ"י שיצאו ממצרים ביד רמה הרי 
תמיד  שהם  'רמה',  של  באופן  נמצאים 

היפך  הענינים שהם  מכל  יותר  גבוהים 
הקדושה והיפך רצונו ית', וזהו הגבורה 
של  באופן  נמצאים  גדולה שתמיד  הכי 
נמצא  דהקב"ה  שמאמינים  ע"י  רמה, 
אתו, 'און ער לעבט מיטן אויבעשטער', 
נמצא  הוא  הרי  כזה  באופן  שחי  ומי 
שהם  הענינים  מכל  יותר  גבוה  ממילא 

נגד רצון ה'.

דאיתא  הא  מבאר  יוסף  ברכת  בספר 
בגמ' יומא )ח, א(, 'הרי שהיה שם כתוב 
על בשרו הרי זה לא ירחץ ולא יסוך ולא 
יעמוד במקום הטנופת', ששם כתוב על 
בשרו פירושו דעל גופו של כל יהודי יש 
בתנחומא  וכדאיתא  הוי',  צורת שם  בו 
שד"י  שם  שיש  ח(  )אות  שמיני  פרשת 
בבני ישראל. השי"ן באפין, והדל"ת ביד, 
והיו"ד במילה. השי"ן באפין, שלא יקבלו 
ולא יהנו מגזל. והדל"ת ביד, שיהא משא 
ומתן של אדם בכשרות ולא בגזל. היו"ד 
ובמגלה  וכו',  אדם  יחטא  שלא  במילה, 
אות  כנגד  הוא  דהעי"ן  איתא  עמוקות 
י', האף הוא כנגד אות ו' , והעין השנית 
הוא כנגד אות י', א"כ יש בפרצוף האדם 
הוי"ה,  שם  בגימטריא  שהוא  יו"י,  שם 
בצורת  הוא  ית'  שמו  חותם  יש  ועכ"פ 

איש הישראלי.

על  כתוב  'שם  היה  דאם  הפירוש  וזהו 
בשרו' הרי זה לא יעמוד במקום הטנופת, 
דאם אדם זוכר שיש בו שמות הק', אזי 
ובעומק  הטנופת,  במקום  יעמוד  לא 
שתמיד  לב  על  שם  האדם  אם  יותר 
ולב,  כליות  ובוחן  אצלו  נמצא  הקב"ה 
חלק  שהוא  נשמתו  ע"י  בתוכו  ונמצא 
הרי  וכו'  מעשיו  ורואה  ממעל  אלו"ה 
ימנע  זו  התבוננות  ע"י  ממילא,  בדרך 

שלא יעמוד במקום הטנופת.
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