
רבינו, אבל ומפרש 'בצדק', הדיין  שישפוט  דיתכן

התורה , משפט  דהיינו - צדק' 'משפט  יהיה  לא עדיין

אומדנא, פי על  ידון על שאם הדיין שיסמוך  כגון

ואהרן, משה של גמור ,עדות צדיק קרוב על  או

הדין, מטה  שאינו ברור  'בצדק',הרי אבל ושופט

שקרובים  הכתוב גזירת שהרי צדק', 'משפט  אינו

להעיד, כמבואר פסולים  משקר  חשש משום ואינו 

קנ "ט)בב"ב  .(דף

מהמשנה לכך, ראי' רבינו י "ז)ומביא  פ "א, על (אבות

האמת  ועל  הדין על  עומד העולם דברים שלשה 

השלום, את ועל  גם כולל שאמת יקשה דלכאורה

ומוכח  אמת, אינו הרי הדין , את מטה שאם הדין,

המה, דברים אמת,ששני דין  שופט  אם  שאפילו

הדין, את קיים  לא כפי מ"מ צדק משפט  שאינו

התורה. במד"ר]דיני ד"ה צ"ו: עה"ת ש"י [ער�

לשתות ? וצמא  לאכול  רעב האד�  למה 

את  תשחית  לא  וגו' רבים ימים עיר אל  תצור כי

האדם  כי תכרת  לא ואתו תאכל  ממנו כי וגו' עצה 

במצור  מפניך לבא השדה י"ט)עץ ונדחקו (כ', .

לבא  השדה עץ האדם 'כי  הטעם  בכונת המפרשים

פרש"י]. [ועי' במצור ' מפניך 

תתעט�  בה�  נפש�  צמאי�  ג�  רעבי� 

של יסודו בהקדם רבינו, הק'הבעש"ט ומפרש

הפסוק ה')לפרש  ק"ז , נפשם (תהלים  צמאים  גם רעבים

תתעטף , למה בהם שואל  גם דהפסוק 'רעבים 

אדם צמאים' בני שיהיו הקב"ה  שברא הטעם  מה -

ולשתות? לאכול צורך  להם ויהיה  וצמאים , רעבים 

בהמאכל מעוט� האד�  של הנפש  חלקי

האד� באכילת  נתק� להיות  וממתי�

הפסוק תתעטף',ומתרץ  בהם מאכל כי'נפשם בכל 

המאכל  את שמחי' קדושה  ניצוצי יש  וחלקי ומשתה ,

האדם  את שמחי' הם שבהמאכל , הללו  הקדושה

שכתובג באכילתו  וכמו ג '), ח ', הלחם (עקב על  לא כי

האדם  יחיה האדם.לבדו יחיה  ה ' פי  מוצא  כל  על כי

הללו, הקדושה חלקי מאדם והנה נפש חלקי הם

של הראשון, החטא בשעת הקליפות בתוך  שנפלו

הדעת, ובמצור עץ  בגלות הם הללו הקדושה  וניצוצות

שיבוא  וממתינים הקליפה , ולתקן בתוך לגאול אדם

באכילתו  וזהו אותם מדבר . לבחינת יתעלו ועי"כ ,

תתעטף 'שאמר בהם  האדם 'נפשם  נפש שחלק -

ובמשקה  במאכל שתגאלם ד מתעטף  וממתין  ,

באכילתם.

השדה ע� האד�  כי

מאכל  עץ יכרות שלא התורה  שהזהיר 'כי וזהו 

השדה ' עץ האדם האדם נפש  ניצוצי חלקי כי -

השדה , בעץ ממש במצור 'מעוטף מפניך  -'לבא

נכנס  שהוא  קודם בהצומח , במצור  ומונח בא שהוא

מפניך  [לבא המדבר בהאדם  תכרות ה ונתעלה  ואיך  ,[

' לפרש יש  כונה ועוד  יתוקן. לא ואז לבא אותו,

שלך מפניך ' הנפש חלק  לתקן שלך , מפנימיות .ו -

האד�] כי ד"ה צ"ז: עה"ת ש"י [ער�

זה ג . קשורים זה ומכח המאכל, מגשמיות נהנה והגוף המאכל  מרוחניות נהנית דהנשמה כתוב 'ובכונות וז"ל סק"ו  ו' סי' משנ"ב  עי '

המאכל'. ידי על בזה

דשורש ד . בספרים , המבואר כפי לכאורה והביאור  בו. ליכנס שממתין להאוכל, המיוחד הנפש  חלק דהוא מבואר להלן  רבינו  מדברי 

הנפשות  'כל  וז"ל ד' אות  א ' מ "ע פיקודיך דרך ועי' ג'. מ', שמות מד "ר  עי ' הראשון , אדם של בהקומה היא  ישראל  נשמת כל 

שיש  והמשקה המאכל  להאדם מזמין הסיבות  דמסבב  לומר ויתכן  עכ "ל. שנברא ', בעת  באדה"ר  כלולים היו  כולם והנשמות  והרוחות

לתקנו. עליו  וממתין הפרטי , לנשמתו  השייך הנפש חלקי  בו 

בשבילך,ה. - 'מפניך' תיבת על  פירוש עוד הק' מהאלשי"ך מביא  ורבינו בתוכך. בא שהוא קודם - 'מפניך' תיבת יתפרש ועפי "ז

בשבילך. התיקון  הוא  הרי  שלך, הנפש מחלק שהוא כיון כנ"ל ג"כ ויתפרש 

רבינוו . מפרש שלש )ובזה ד"ה  רמז(צ "ז . נפלא בדרך לעילבאופן  בפרשתינו ג')הפסוקים - ב' ארצך (י "ט, בתוך  לך תבדיל  ערים  שלוש 

אלקיך, ה ' ינחילך אשר  ארצך גבול את  ושלשת  הדרך לך תכין  לרשתה, לך נתן אלקיך ה' אצילות אשר  עולמות  ד' דיש הידוע עפ "י 

עולמות  ומג ' ורע, טוב תערובות יש עשי ' בריאה יצירה עולמות  בג' ורק רע, של תערובות  שום אין ובאצילות עשיה, יצירה בריאה

ו להאדם , ונשמה רוח הנפש  נמשך ולהעלותואלו  הטוב לברר  זה  קוטב על  הוא  עוה"ז  עניני וכל מהרע , הטוב  לברר  התורה נתנה  הנה 

מתקן הארץ , על חלדו  ימי  כל  השי"ת לו  שמזמין מה כל  מן  לשרשו , השייכים  הקדושה  ניצוצי כל  לברר  האדם זוכה ואם  שורשו, אל

בעליונים  דירה לו  יש כן למטה, שעשה והבירורים  עבודתו וכפי שלו, ונשמה  רוח  הנפש הפסוקבזה שאמר וזהו תבדיל. ערים  'שלש

מהרע,לך' הטוב להבדיל עשיה, יצירה בבריאה הערים  בשלשה האדם  של חלקו היינו ארצך'- עניני 'בתוך מכל הפנימיות היינו  -

לרשתה'הארציות , לך נותן אלקיך ה' ולתקנו,'אשר  לכובשו  לך הזמין  הקב "ה אשר הדרך'- לך מקום 'תכין  הוא  בעוה"ז כאן  -

לשרשם , שלך ונשמה רוח  הנפש  לתקן  ארצך'ההכנה גבול את  במקומם 'ושלשת  מתוקנים  שיהיו ונשמה רוח נפש חלקי ג ' את -

עשי', יצירה בריאה אלקיך'של ה' ינחילך ובקשה 'אשר  בתפלה רבינו  ומסיים  הנצחי. בעולם  הפסק לה שאין לנחלה בכך שתזכה -

מקיים' נאה להיות  יזכינו .'והשי"ת

קלה  מצוה על נפש למסור יכול גדול אד� 

שהיופינחס לפי  ופירש"י , וגו'. הכהן  אהרן בן אלעזר בן 

אבי  שפיטם זה פוטי בן  הראיתם אותו , מבזים  השבטים

בא לפיכך מישראל , שבט נשיא  והרג לע "ז, עגלים אמו

נפקא מה להבין , ויש  עכ "ל . אהרן , אחר ויחסו הכתוב

הוא הדין  אם נפשך, דממה לא, או  מיוחס הוי  אם מינה,

מי  זה  יהיה  אז בו, פוגעים קנאים מדין  להרגו, שרשאי

היחוס. יועיל  מה שיהרוג, בדין אינו  ואם שיהיה,

יוסף ומתרץ  הבית דברי בהקדם קנ"ז)רבינו, סי' שכתב (ביו "ד 

מג ' חוץ עבירה, לשום נפשו למסור דאסור השיטה  לפי

אדם הוא שאם אדם, לסתם דוקא זה החמורות , עבירות

רשאי  בכך , פרוץ שהדור  ורואה שמים, וירא וחסיד גדול

שיראו  כדי קלה, מצוה על אפי' עצמו ולמסור  ה', לקדש 

ע "ש. לבם, בכל  ה' את ולאהבה ליראה העם

נשיאהוהנ  להרוג  עצומה, בסכנה עצמו  הכניס  פנחס

כמבואר נהרג היה לו, שנעשו  הנסים ולולא מישראל , שבט 

מבזין שהיו  וזהו  הנס , על  סומכין  ואין פ"ב :, בסנהדרין 

בא ולזה  לסכנה, עצמו  להכניס רשאי היה שלא אותו ,

למסור רשאי  היה יחוסו ולפי אהרן, אחר ויחסו הכתוב

פנחס].אנפשו ד"ה הפרשה [ריש 

שלו� בריתי את לו  נות� הנני

ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ' עולם כהנת ברית י"גאחריו - י"ב מה )(כ "ה , להבין יש  .

לו אין 'שלום' תיבת  וגם הברית . נתינת  של  הענין דכפל 

במדרש  דאיתא מה להבין צריך גם  כאן. א'הבנה כ "א, )(רבה

כונתם. להבין  וצריך וגו'. אמור לכן  שכרו שיטול  הוא בדין 

בחז"ל ומפרש דאיתא עפי "מ נ"ט:רבינו, התורה )(גיטין דמן

ולגדול  לרבו  כבוד  לחלוק רצה ואם דבר, לכל  ראשון  כהן 

בתורה  ראשון  לקרוא הכנסת  בבית  מלבד רשאי , הימנו

לאנצויי . ליתו דלא  שלום  דרכי  מפני כבוד  לחלוק  רשאי  אינו

הוא שלו דהכהונה - למחול  יכול  כה�

אלאובמרדכי רבו, דוקא  דלאו  הר"ם  תשובות מביא שם

ראשון להקרותו כבודו  על  למחול  רשאי אדם לכל אפילו

דתורה  כבודו  על  למחול  דרשאי  חכם תלמיד  וכמו  לפניו,

כהונת  ברית שלו הכהונה הוי  הכהן כן  כמו  היא, שלו

מח כבודו דאין למלך דמי  ולא המלוכה עולם, דאין  ול 

עיי"ש . למחול , יכול  ואינו הקב "ה , של  היא דהמלוכה שלו,

מה והנה כמו הוא למחול , יכול  דכהן מה הדבר בטעם

ביגיע לתורה דזכה  משום  למחול , יכול  חכם דתלמיד

מעשיו , ע "י  לכך זכה הכהן כן הוא, שלו  ותורה כפו ,

במקום רק זה אבל  למחול . יכול  וע "כ הוא, שלו והכהונה

לעיל . שנתבאר כמו  לאנצויי  ליתי  דלא

שיהאוזהו - בריתי' את לו  נותן  'הנני  הפסוק שאמר

שיהא בתנאי  אבל  למחול , שיכול במתנה שלו  הכהונה

'בדין המדרש, שהקדים  וזהו  לאנצויי. יבואו  ולא 'שלום ',

שלו וע "כ בדין, לכהונתו שזכה - שכרו' שיטול  הוא

(הב')]הוא. אמור  לכ� ד"ה [ס"ט :

היצר  ממלחמת � שלו�  בריתי
ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ', לאלקיו  קנא אשר תחת עולם  כהנת ברית  (כ"ה,אחריו 

י"ג) - ליכא.י"ב עלמא בהאי מצוה שכר הא  להבין, וצריך .

עלמא ,ומבאר בהאי  מצוה שכר דליכא שהטעם רבינו ,

הראשונות  על תוהא  יהא  שמא שחוששים משום הוא

שכרו ]. את  להפסיד צריך כן  עושה ח"ו [ואם 

ר"ל,אבל שלום, בריתי  את  בראשונה, הובטח פנחס

שהחכם הלבבות , החובות  כדברי היצר- ממלחמת  שלום 

הקטנה, מהמלחמה ששבתם  ממלחמה, להחוזרים אמר

שהובטח וכיון - הגדולה המלחמה הוא היצר מלחמת  כי

הראשונות, על שיחזור לחשוש אין  מהיצר , שלום פנחס

עלמא. בהאי  עולם כהנת  שכר לו לשלם שייך ושפיר

חמתי ] את השיב  ד"ה [ס"ט:

התוצאה  � ה' קידוש
במות ותפתח קרח ואת אתם  ותבלע  פיה את הארץ 

חמש  את האש  באכל  לנס ,העדה ויהיו איש  ומאתים ים

מתו  לא קרח י"א)ובני - י ' שהדגיש (כ "ו, מה להבין  יש .

כאן. לנס ' 'ויהיו הפסוק

יעקב ומפרש  הישועות שכתב עפי "מ  סי'רבינו, (או"ח

בחז"ל תרצ"ה) דמצינו מה צ"ו:)לבאר בניו(סנהדרין מבני 

בדיןא. הוא , מיוחס  גדול שאדם שכיון ר"ל, שכרו , שיטול  הוא בדין הקב"ה אמר הפרשה, ריש רבה המדרש דברי רבינו מבאר ובזה

נפשו. שמסר על בהפסדו  יצא  ולא  שכרו, שיטול  הוא 

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

הרע מיצר  זהירות 

טובת� דורש כאילו  פני�  מראה

איביך  על  למלחמה  תצא מה כי  לדייק יש וגו'.

הלמ  של דכתב  בשו"א.ל "ד  ולא בפת"ח, מלחמה

דתיבת  רבינו, בפת"ח,ומפרש גם 'למלחמה' סובל 

של מלחמה 'המשמעות בנדרים 'לא דמבואר כמו ,

י "א :) חולין'(נדרים  'לא משמעותו לך , אוכל .א לחולין

דהכונה , לומר  יש בשלום ובפשטות  לפתוח  שצריך 

המלחמה  .ב לפני

בספרים  דאיתא  עפי"מ לומר, יש מוסר ובדרך 

הפסוק הרעדמדבר היצר  הפסוק במלחמת ומרמז ,

אותנו  שמראהללמד  הרע, היצר מתכסיסי אחד

האדם, של  טובתו לדרוש  שבא  הרמז פנים וזהו

'לא  באה כאילו  שנראה  בפת"ח, למלחמה של 

.ג למלחמה'

היצר  במלחמת  ה ' עזר 

שבכוחו  מה האד�  שעשה לאחר

בידך  אלקיך ה' ונתנו איביך על למלחמה  תצא  כי

דנקט מה  לדקדק  יש תצא'וגו'. יציאה,'כי לשון

לכתוב  לי' תלחום'דהוה  .'כי

הגם  כי אותנו, ללמד  הפסוק שבא רבינו, ומפרש

נ "ב:)שאחז"ל יכול (סוכה  אינו עוזרו הקב "ה שאלמלא

מ "מ היצר ,לו, לנצח  השי "ת  לעזר האדם שיזכה כדי

לעשות, שבכוחו מה  הכל יעשה  שמתחלה  צריך 

הקב "ה. לו יעזור  אז ורק

הפסוק שאמר למלחמה'וזהו תצא רק 'כי -

' אז יצרך , במלחמת חובתך  ידי תצא ונתנו כאשר 

בידך ' אלקיך  לנצח ה ' עזרו ה' שישלח  תזכה  -

הג�]היצר. ועוי"ל ד"ה צ"ח. עה"ת ש"י [ער�

ביד� האויבי�  ה ' ית�  � היצר  תנצח  א�
בידיך  אלקיך ה' ונתנו איביך  על  למלחמה תצא כי

של  רבים בלשון דהתחיל מה לדקדק יש וגו'.

-'איביך ' יחיד בלשון ומסיים .'ונתנו',

רבינו, אחד ומפרש אויב  יש אויבים, סוגי שני דיש

הרע, היצר  שהרי שהוא לנצחו, האדם ביד שתלוי

שמים  מיראת חוץ שמים  בידי שני ,ד הכל  אויב ויש

לך, ששונאים אדם בני בבחירתך ,שהם תלוי אינו  וזה

התורה, אותנו ומלמד בידך . יתנם שהקב"ה  וצריך 

ה' תתן בבחירתך , שתלוי  הרע היצר תנצח שאם

בידך. אדם בני של  האויב  את

הפסוק  שאמר  איביך 'וזהו על למלחמה תצא  'כי

עם  מלחמה לך שיש  רבים, לשון איביך אמר -

אז  אדם , בני  ועם הרע  היצר האויבים, סוגי שני

בידך ' אלקיך  ה' יחיד,'ונתנו  בלשון 'ונתנו' אמר  -

כי  בידיך , אדם בני  של  האויב את ה' שתתן לומר

ה' שיתן  והטעם בבחירתך. תלוי היצר של  האויב

הוא  שהקב"ה  משום בידיך  אדם בני של  'ה 'האויב

את אלקיך ' שנצחת  במה ית' אלקותו שקבלת -

ב']היצר. תצא כי ד"ה [צ"ח.

בכחות  עשינו כאילו שכר  משל� ה '
עצמינו

בידך  אלקיך ה' ונתנו איביך על למלחמה  תצא  כי

שביו. של ושבית הלשון כפל מהו  ביאור וצריך

שביו' .'ושבית

יאמרא. ולא  הלמ"ד, תחת  בשו "א  יאמר 'לחיים ' תיבת כשאומר תשובה, ימי  דבעשרת סקט"ז, תקפ "ב  סי' משנ"ב  עי ' העורך: אמר

בתפלתו. לדקדק  צריך הדין ובימי לחיים , לא  כמו  לישתמע דלא בפת"ח,

י"ט .ב . פסוק כ ' פרק ברש"י כן  כמבואר ה. א .

להראות ג . שרוצה כאחי  יצה"ר  יצה"ר, מיני  שני שיש  עשו, מיד  אחי  מיד  נא הצילני  הכתוב שפירש תרמ "ה וישלח שפ "א עי ' ה. א .

כעשו. הנראה ויצה"ר  קירבה,

רבינו ,ד . ניצחו.ומבאר  בעצמו  כאילו לו חושב הקב "ה בבחירה, שתלוי  כיון  מ"מ לו, יכול לא עוזרו הקב "ה שאלמלא  דהגם 
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מדבר  שהפסוק  רבינו, היצה"ר ,ומפרש במלחמת

לנצחו  יכול אינו בעצמו שהקב"השהאדם אלמלא 

בעצמו ,עוזרו  עשה  כאילו שכר  הקב "ה  משלם ומ "מ 

'לגמרי. הפסוק  כונת איביך 'וזהו על  למלחמה  תצא כי

' שלך, האויב היצה"ר מלחמת על  אלקיך – ה' ונתנו

יתנהו בידך ' שהקב"ה  משום  הוא שתנצחנו  דמה  –

' כאילו  הקב"ה לך מחשב  ומ"מ שביו'בידך , ושבית

הקב"ה  של  שביו שבית בעצמך  .ה –שאתה

ר "ת  כונת אני ל דודי ו דודי ל ני א –אלול וזהו – י,

לא  עזרתו דלולא לדודי, הכל מחשב שאני  לדודי 

כאילו  הכל מחשב  שהקב"ה לי  ודודי לו, יכול  הייתי

הכל. תצא]עשיתי כי ד"ה  [צ"ז:

היצר  תהיה ואז  � בההתחלה זהיר  תהיה 
ביד�

שני  בלשון באופן לדייק דיש  עפי"מ - רבינו מבאר

תלחום'. 'כי בקיצור לכתוב דהו"ל  הפסוק

שמבאר ומפרש עפ "י שמואל רבינו, הקשר המדרש

באבות זומא דבן מימרא א ')בין משנה  ד', (פרק 

יצרו  את הכובש גבור  עזאי איזהו דבן למימרא ,

ב') משנה העבירה(שם מן  ובורח קלה למצוה  רץ הוי

מצוה גוררת שיאמר שמצוה  שאפשר  משום וכו',

אני אדם יצרי,מי את לכבוש ויתייאששאוכל 

עמו, מלהלחם קל האדם  דבר שהוא אמר  לכן

לכבשו, מאוד  בההתחלות,עד  זהיר  שתהיה במה וזהו

הכל, מחצי יותר  הוא ההתחלה  ההתחלה כי שאם

שאמר  וזהו  בידך, היצר יהיה  ממילא אז טוב הוא 

העבירה , מן ובורח קלה  למצוה  רץ  שתתחיל הוי -

לברוחל לרוץ  ותתחיל  ואז מן המצוה, העבירה,

לפי ממילא נגרר  מצוההכל גוררת  עכ"ד.שמצוה  ,

הכל  נגרר בהתחלה  זהיר  דאם מדבריו, מבואר

' הפסוק  כונת וזהו על ממילא , למלחמה  תצא כי

במלחמה,איביך ' שתתחיל למלחמה  תצא שרק  -

' שביו'וממילא ושבית בידך אלקיך  ה' -ונתנו

הקב "ה, ע "י נשבה  שכבר  היצה"ר  תשבה ְִֶשלבסוף

ההתחלה. עשית  שכבר לאחר

של התיבות ראשי כונת דודי ל ניא -אלול וזהו

בפעולה ל דודיו  מתחיל שאני  לדודי שכשאני י,

לגמור. בידי מסייע שהקב"ה לי ודודי אז לדודי,

אמר] לא תצא כי ד "ה צ"ח. עה "ת ש"י [ער�

של� לב בלי הנדר  קיו� של החטא

חטא  בך יהיה לא לנדר  תחדל  מדייק,(כ "ג ,כ"ג)וכי יש  .

יהיה לא  הלשון  לא ח בך מה לכתוב דהו "ל טא,

חוטא. תהא לא או תחטא ,

שאחז"ל מה  ע "פ רבינו, ע "ז:)ומפרש  שכל (נדרים 

חוטא  נקרא שמקיימו אעפ"י הדבר הנודר  וטעם ,

[כמבואר  אח"כ, מתחרט להיות הנודר דדרך  הוא

אשם  מן אכל לא הצדיק ששמעון ט: שם בגמ'

כחולין  והוי ומתחרט דתוהה  משום טמא , נזיר 

מ"מ  נדרו, שמקיים  דאף  חוטא, נקרא  ולכן בעזרה ],

שלם, בלב  מקיים  [שכל אינו מכריחו דהנדר רק 

המעשה  לקיים הכרח לו שיהיה הוא הנדר  סיבת

הא  נדר, עושה  למה  דאל "כ  אח "כ, שיתחרט אף

נדר]. בלא לעשות יכול 

הפסוק כונת בך וזהו יהיה  לא  לנדור תחדל וכי

לומר חטא  שדייק במעשה,בך – אינו שהחטא ,

המעשה, עם שלם לבו שאין מה לבו, בתוך  אלא 

הלבבות. דורש  וכי]וה' ד"ה צ"ט. עה"ת ש"י [ער�

תהלים ה. הפסוק כונת  רבינו  בזה )ומפרש ח לנו'(פ "ה , תתן וישעך חסדך ה' כונתוהראנו  אלא  והושיענו , חסדיך ה' הראנו  לכתוב דהו "ל  ,

חסדיך'' ה' 'הראנו  חסדיך, הוא היצה"ר שמנצחים שמה לנו 'שנראה תתן בעצמינו.וישעך לגמרי  עשינו כאילו לנו  תתן שישועתך

באריכות) זה יסוד נשא, פרשת .(עי '


