
לקוטי ערך ש”י
פנינים יקרים ויסודות נפלאים, נשאבים ונלקטים מתורתו העמוקה של שר התורה מגדולי הפוסקים 

מרן רבי שלמה יהודה טאבאק זצוק”ל � תקצ”ב – תרס”ח � מחבר ספרי ערך ש”י על התורה, ושו”ת תשורת ש”י

לעילוי נשמת פייגא רבקה בת ר’ אריה לייבוש ע”ה
נלב”ע ט”ו אלול תש”ע

 בעזה”י

הסביבה  דרגת  כפי  נידו�  האד� 

וויגר  מאוד העם  מפני  בני מואב מפני  מואב ויקץ  גו '

ג')ישראל  בחיי,(כ"ב , קצתי  כמו  בחייהם , קצו ופירש "י, .

ביאור [וצריך  ע"כ. קצר  מקרא  ].אוהוא 

הצרפתית ומפרש האשה שאמרה מה בהקדם  רבינו ,

הנביא  י"ח )לאליהו י "ז , א ', את (מלכים להזכיר  אלי  באת

מעשי  שוקלין היו אלי באת שלא עד  ופירש"י , עוני ,

נחשבתי  לא לכאן  משבאת לנס , ראוי  והייתי עירי , ומעשי 

כפי  נידון שהאדם הרי  עכ"ל. ניכרת , צדקתי ואין לכלום,

אותו. הסובבים האנשים דרגת

כרשעי�  נדוני� ישראל כלפי

שכיוןוזוהי  ישראל, בני  מפני מואב  ויקץ  הכתוב , שאמר 

שנידונו מפניהם  מואב נמאסו ישראל, בני בקירבת שהיו 

בנ"י . כלפי כרשעים 

גמור צדיק  בולע אינו רשע

שאמרוובדרך אח"כ שכתוב  מה לפרש , רבינו  מוסיף  זה

לכתוב דהו "ל ביאור  דצריך  ממלי , יושב והוא  לבלעם 

יפחד שבלעם  ידעו  מואב  דהנה אלא למולי, יושב  והוא 

לא ובודאי צדיקים , אנשים שהם משום  בנ"י, את לקלל

שאחז"ל  מה לו , רמזו לכן ז :)יצליח, הפסוק(בברכות לבאר 

א') בולע(בחבקוק ממנו שצדיק ממנו , צדיק רשע  ,ב בבלע 

בולע. אינו  גמור  צדיק 

כנגד�  רק  צדיקי�  ישראל - מואב טענת

שבנ"י וזוהי  שמה ר "ל , ממולי, ישב והוא  מואב , שאמרו 

וממילא ממולי, יושבים  שהם משום הוא  בשלוה, יושבים 

ועתה בדבריהם: והמשיכו  מכנגדי. כצדיקים  נחשבים הם

ממני, הוא עצום  כי  הזה, העם  את  לי ארה נא לכה

בעצמו אבל ממני, רק  הוא  ישראל כלל מעלת שכל ר "ל,

גמור. לצדיק נחשב מואב]לא ויק� ד"ה [ס"ג .

ישר  בני  של העקב קדושג� אל 

מהררי וישא מואב מלך  בלק  ינחני ארם מן  ויאמר  משלו

לא אקב מה ישראל, זעמה  ולכה יעקב לי  ארה לכה קדם

וגו ' קל ח ')קבה  - ז ' בכל(כ "ג, הלשון שכפל  מה להבין יש  .

ושוב 'בלק ', ואמר  קדם', 'מהררי ושוב ארם ', 'מן הפסוק,

מואב. מלך  הוא שבלק  נאמר  כבר  והלוא מואב', 'מלך אמר

ישראל'. זעמה 'ולכה ושוב  יעקב ', לי ארה 'לכה ואמר 

שלומפרש  השר  על הוא הכונה  מואב' 'מלך כי  רבינו,

בהתלמידי  להתחיל ביכולתו  שאין שהבין למעלה, מואב 

ממילא ועי "כ עם, מההמון להתחיל  רצה כן ועל חכמים ,

התמכין להם  יהיו שלא מחמת הת"ח, גם ח"ו  יפלו 

שלימה, קומה המה  ישראל שכל מפני וגם  דאורייתא,

והמוח. הלב ירגישו  ובמכאובים , מטונפים וכשהרגלים

וימנעוזהו  שילך  לו  יעץ  מואב שמלך  בלעם , שאמר 

הוראה המורים  אותם מלקלל - קדם' 'מהררי  עצמו

שיתחיל אלא  לעולם , [מקדם] שקדמה בתורה [מהררי ]

ההמון יעקב, בבחינת שהן  אותם  - יעקב ' לי ארה 'לכה

הזעם  שיחול  - ישראל' זעמה 'ולכה ממילא ואז עם,

איך - אקוב' 'מה אבל ישראל. במדרגת שהם אותם  על

קבין בעלי  מלשון  ד'אקוב' הרגלים, לקפח ,ג אצליח 

ישראל כלל של העקב בחינת שגם  - קל' קבה 'לא הלוא 

בו. אחיזה לארור  ואין משלו ]קדוש, וישא ד"ה [ס "ה.

הלב רצו�  ע�  ה' עבודת

אלקיולא  ה' בישראל  עמל ראה ולא  ביעקב  און  הביט 

בו  מלך  ותרועת כ"א )עמו דנקט .(כ"ג, מה לדקדק יש 

ב 'ישראל'. 'עמל' ולשון  ב'יעקב', 'און' לשון 

הזוה"ק ומפרש  דברי בהקדם  צ"ט:)רבינו , ד דאיתא(וירא 

'עובדא ' ידי על הוא  להקב"ה והחיבור  הדביקות דעיקר

ותפלה תורה דיבורי  - 'מילולא ' המצוות, מעשה -

ביאור וזהו  עיי"ש. הלב , רצון  - 'רעותא ' מתוך  הנעשית

ג')הפסוק  א', שיעמול(קהלת עמלו  בכל לאדם  יתרון  מה

קצר ,א . מקרא דהוא לפרש וצריך ישראל , בני מפני בחייהם דקצו מפרש ורש"י ישראל , בני  מפני  דקצו  משמע הפסוק דלשון  כונתו  ולכאורה 

זה . בלשון  הכתוב  נקט  למה  וצ"ב 

הצדיק .ב . לבלוע הרשע ביד כח  יש דאז  הרשע, כלפי רק צדיק דהוי היינו

עליו '.ג. שוקו  סוף  וסומך מוכין , בו ונותנים  שוקו, בסוף קטן  קב נתנו  רגליהם 'כשחתכו קבין , לבעלי  פרט ד"ה  ג: חגיגה  רש"י  עי'

בה ד . דאתדבק סטרא  ההוא  לתתא, מלעילא  אתמשך ובדא  לאתדבקא, וברעותא , ובעובדא במלין תליא דמילתא  דעיקרא  הזוה "ק: ז "ל

הסולם ]. מפי ' בה , שנתדבק צד אותו למטה , ממעלה  נמשך ובזה  להתדבק, וברצון  ובמעשה  בדיבור  תלוי הדבר [עיקר

שעמ"ל רצון , בלי  שנעשית בעבודה שמדבר  השמש, תחת

ל'בד. מ'ילולא  ע 'ובדא תיבות, ראשי

שלועל הפשוטה מדרגה שהוא 'יעקב ', בחינת אצל כן

עם  דהיינוה ההמון 'און', שום ראה לא שאצלם אמר  ,

'ישראל', בחינת אצל אבל ח"ו, עבירה שום עשו  שלא

ומצות  בתורה שעוסקים וחשובה, גדולה במדרגה שהם 

היינו בהם , 'עמל' ראה שלא  אמר  הקב "ה, אל וקרובים 

מ'ילולא ע 'בודא - 'עמל ' בבחינת עבודתם היתה שלא

אלקיו 'השם  כן ועל הלב, רצון מתוך  היתה אלא  ל'בד ,

מלך 'ותרועת עמו, השכינה מתדבק  כך ידי שעל - עמו '

'תרועת' בחינת שהוא אהבה עם ה' עובדים  שהם  - בו'

שמסיים  וזהו שפירש "י, כמו  וחבה ריעות לשון שהוא 

רצון מתוך שנעשית בלבו , נמצא  - 'בו ' בלשון  הפסוק

(הב')].ו הלב הביט לא ד"ה [ס"ה.

היצר  למלחמת עצות ד'

ה .)אחז"ל שמעון(ברכות רבי אמר  חמא  בר  לוי  רבי אמר 

הרע , יצר  על טוב יצר  אדם  ירגיז לעולם  לקיש, בן

לאו ואם  מוטב , נצחו אם תחטאו , ואל רגזו שנאמר 

מוטב , נצחו אם בלבבכם , אמרו שנאמר  בתורה, יעסוק

אם  משכבכם, על שנאמר  שמע , קריאת יקרא  לאו ואם

ודומו שנאמר  המיתה, יום  לו  יזכור  לאו  ואם מוטב, נצחו 

סלה.

מלחהנה לנצח איך  עצות ד ' שיש א 'מבואר  היצר, מת

- ג ' בתורה, לעסוק - ב ' היצה"ר , על היצ"ט להרגיז -

המות . יום  לזכור  - ד' ק "ש, לקרוא

באופןעפ"י  הפרשה בסוף  הפסוקים  רבינו  מפרש  הנ"ל

שנבאר. וכמו נפלא ,

המות יו� זכירת - בוכי�

עדת ויקרב כל ולעיני  משה לעיני המדינית את אחיו אל

מועד אהל פתח בכים  והמה ישראל ו')בני  יש(כ"ה, .

בכו. למה להבין 

עדומפרש  מאוד , הרע  היצר  שנתגבר  דכיון  רבינו,

זכרו כן על ר "ל, מישראל וכמה כמה בעבירה שנתפסו 

מתים . היום כאילו  הציור  כח עם כן ועשו  המיתה, יום

בחז"לובזה שמצינו כמו הבכיה, סיבת ה:)נבין (ברכות

קא בעפרא  דבלי שופרא להאי - אלעזר  ר ' דאמר 

בכוחהזבכינא ויש בכו, המיתה יום  את כשציירו  לכן ,

והתאוה והגאוה השחוק לבטל זו בכיה .ח של 

לביהמ"ד משכהו

מועדוהמה אהל פתח ציין(שם)בכים  למה להבין  יש  .

מועד. אהל בפתח שהיה שבכו , המקום  את הפסוק 

המפרשים,ומפרש שכתבו  עפי"מ  דקאמררבינו, דמה

ע "ד הוא  היצה"ר , לנצח  עצה הוא התורה שעסק בגמ'

נ"ב :)שאחז"ל לביהמ"ד ,(סוכה  משכהו  זה מנוול לך  פגע  אם

התורה, עסק של העצה את ישראל  בני כשעשו  לכן 

מועד. אהל בפתח לביהמ "ד נמשכו 

וק "ש  - יצה"ר על יצ "ט להרגיז

משהבתרגום שמע 'וכדי כתב הנ"ל הפסוק  על יונתן 

משה [וכששמע  שמע' וקריין  בכיין ואינון  ואשתלי רתח

למה להבין  יש  ק "ש]. וקורין  בוכים והמה ושכח, רגז

מהפסוק מניין ועוד  לכאן, ק "ש  ענין  מה וגם משה, רגז

ק"ש. שקרו 

משהומפרש  שרתח דמה יונתן, התרגום כונת רבינו

על טוב  היצר  להרגיז ישראל לבני ללמד  שרצה היה,

וברוגז. בכעס  היצה"ר 

דכיוןומה היינו  ק "ש, שקראו  יונתן התרגום  שכתב

מועד אהל  לפתח  לביהמ"ד נמשכו  שהם בפסוק  שמצינו

א "כ המיתה, יום שזכרו  מפני  בכו וגם התורה, לעסוק

שהוא המות, יום לפני הקודמת  סגולה גם עשו  בודאי

ק"ש.

שבק "ש  תיבות רמ"ח  - רמח  ויקח 

העדהוירא מתוך  ויקם הכהן  אהרן בן אלעזר  בן פינחס

בידו  רמח ז ')ויקח - ו ' הפסוק(כ"ה, רצה מה להבין  יש  .

העדה. מתוך קם  שפנחס לנו  לומר 

לנצחומפרש  סגולות ג ' עשו ישראל בני שהרי  רבינו,

וקראו בתורה, שעסקו לו , הנצרך  כפי  אחד כל  היצה"ר 

יצ "ט  להרגיז  הראשונה [דעצה המות יום  וזכרו ק "ש,

העצה לו  היה לא פנחס  אבל משה]. רק עשה יצה"ר  על

אהל מפתח לצאת הוצרך כי לביהמ"ד', 'משכהו של

המות  יום זכירת של העצה וגם  מעשהו, לעשות מועד

זו במעשה למיתה עצמו  הפקיר  דאדרבה לו , היה ,ט לא 

ק"ש. מצות לעצמו  לקח  מהיצה"ר  שינצל כדי לכן 

מרמזוזהו  'רמ"ח ' - בידו ' רמ "ח 'ויקח הפסוק שאמר 

איבריו. רמ"ח על  להגן  שלקחו  ק"ש, של תיבות לרמ"ח

היינו 'מתוך ' - העדה' מתוך 'ויקם הפסוק  כונת וזהו 

השלשה שבין האמצעית העצה שלקח  העדה, באמצע 

ק"ש. שהיא  העדה, שעשו ויקרב]סגולות ד"ה [ס "ז :

עליונה .ה. מדרגה  הוא  וישראל  פחותה , מדרגה  הוא דיעקב זו, ביסוד שהאריך  ויחי, פרשת  ריש הק' אוה "ח עי'

אינם ו . ואהבה  יראה  ובלי והמצוות, התורה  של הכנפים  שני המה  ויראה דאהבה  בזוה "ק  דאיתא עפי"מ נפלאים  דברים  רבינו מוסיף  עוד

הפסוק  שאמר וזהו למטה . ונשאר למעלה , פורחות אינם ויראה  אהבה  בלי  שעבודה  השמש" "תחת עמל נקרא כן  ועל למעלה, פורחות

- 'מלך' בחינת שהוא יראה  ועם  ריעות, לשון שהוא 'תרועת' בחינת שהוא אהבה  עם  הכנפים , בשני  ה ' עובדים שהם  - בו' מלך 'ותרועת 

ומגזירותיו . ממלך  היראה  הוא

בב "מ ז. כמבואר יוחנן , לר ' המיוחד  יופי על הבכי ' על  שם היה  דבפשוטו  לעיין דיש אלא  בכית '. קא ודאי דא  'על יוחנן  ר' לו  דהשיב ועיי"ש

המיתה . יום של  ענין  על  לבכי' מקום  דיש מכאן למד ורבינו  דירושלים '. משפירי  אשתיירי 'אנא יוחנן  ר' דאמר פ "ד.

המות ח. יום  דזכירת הוא, הכונה  ואולי  גורמת. המות יום זכירת שעצם מה  יותר והתאוה , והגאוה  השחוק  לבטל זו בכי ' של המיוחד מה יל"ע

וכו '. השחוק  שמבטל גדולה , כה  התעוררות בה  יש בכי ', לידי  שמביא 

המיתה .ט. יום בזכירת להתעצם יכול היה  ולא  לעולם, ימות  שלא חזי  פנחס של  שמזליה  סברא , עוד  רבינו ומוסיף


