
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

בזכרו� העני�  נחקק  בפה כשלומד 
בנ"י זאת אל  דבר לאמר ה' צוה אשר  התורה חקת

ב')וגו ' 'לאמר'(י"ט, אומרו  כונת  מהו להבין יש  .א .

היא ומפרש התורה לימוד  מצות עיקר  כי רבינו ,

וכמו  בלבד, במחשבה להרהר  ולא בפה, להוציאה

נ "ד.)שאחז"ל יהודה,(עירובין  לרב שמואל  ליה  אמר 

היכי  כי תני, פומיך  פתח קרי, פומיך  פתח שיננא

חיי. ותוריך  ביך דתתקיים

לעתיםומבואר  בינה ל"ב)בספר  ידי (דרוש  שעל ,

זוכר  כך  ידי ועל בזכרונו, הענין נחקק בפה , קריאה

שלמד. מה  ולקיים ולעשות לשמור יותר,

צוה וזהו אשר התורה  חקת 'זאת הפסוק שאמר

בזכרון, תורה  דברי של החקיקה אופן  היא זאת - ה'

בפה  באמירתה  - 'לאמר ' ידי  הא'].ב על  זאת ד"ה  [נ"ח.

התורה ? זוכרי�  אי� 
הטהרה בכח 

התורה.זאת חקת

שאחז"למפרש עפי"מ ל "א .)רבינו זה (שבת דעת

התניא  בעל שכתב עפי"מ הוא והביאור טהרות , סדר 

הלולב) בשער דשכחה (בסידורו הזכרון, כח  הוא 'שדעת

הטהרה  ידי על והנה  עכ "ד , הדעת', היסח הוא

השכחה  שגורם אחרא, הסטרא טומאת ,ג מעבירין

טהרות'. סדר  זה  'דעת כן ועל

ד'חקת'וזהו התורה', חקת 'זאת הפסוק  שאמר 

וגילה  נמחקת, אינה הנחקק דדבר  חקיקה, מלשון 

אצלך , נחקק יהיה שהתורה דהאופן התורה, לנו

טהרה  של  הפרשה ידי על  הוא ממך , ישכח  ולא 

ידם  שעל  הטהרות, אופני ושאר  חטאת, מי של 

לזכרון. אחז"ל]זוכים כי התורה חקת זאת  ד"ה [נ"ח .

מצוה לדבר  ההזמנה  בכח 
במעשיו השכינה שורה

אדומה ויקחו  פרה ב')אליך רבה (י"ט, ובמדרש  (פי "ט ,.

למשה,ד') הקב"ה  א"ל  חנינא, ברבי  יוסי א"ר  דרש,

יש חקה. לאחר  אבל פרה, טעם מגלה  אני  לך 

יש עוד זו. לפסוק  הדרשה בין הקשר מה להבין

הכת  אמר לא דלמה  כיון לדייק , לאלעזר ', 'ויקחו וב 

לאלעזר. אותה ונתתם  כדכתיב באלעזר דמצותו

בזוה"ק ומתרץ , המבואר ד בהקדם
קפ "ו :) דף בלק (פ '

נכנעת, הסט "א  הקב"ה, את לברך  מזמין  דכשאדם 

דהסט"א  שם , כתב  והרמ"ז בה . חלק לסט "א  ואין 

השכינה  אבל מקרה , בדרך  הנעשית בדבר  באה 

בהזמנה  הנעשית בדבר  .ה שורה

להכתוב,ובזה  המדרש דרשת של  הקשר  מובן 

להעביר  היתה  אדומה הפרה  של  שתכליתו שכיון 

שלא  למצוה , הזמנה  דצריך  שכן כל  הטומאה, רוח

טעמי  גילה שלא  היות  אבל בה, חלק לסט"א יהיה 

הכתוב  אמר  לכן גילה , למשה  רק לאחרים, פרה

רבינו, למשה דוקא הפרה  שיקחו דייקא, אליך  ויקחו

הפרה  את בכונה להזמין יוכל  פרה , טעם שביודעו

הסט"א. ועוד]להבריח  וד"ה ויקחו. ד"ה [נ"ט.

פרה טע� 

וגו 'ויקחו אדמה  פרה  ב')אליך  י "ט , להבין (חקת יש .

אליך. 'ויתנו ' לכתוב  דהו"ל

בנ"י '.א. אל 'דבר  כך אחר אמר דהא  רבינו , כונת לכאורה

עיקרב . אבל  במחשבה, תורה תלמוד  מצות שיוצאים  שיתכן  שהגם  שמבאר, ד ', אות בנשמ"א  ט', כלל אדם  בחיי  עי ' העורך: אמר

בדיבור. מצותה

מ "ה).ג . אור  תורה שבועות  למס' (הגהות הקדוש בשל"ה והובא  הקליפה, מצד  היא דהשכחה פכ "א ) כ"ג , (שער רימונים פרדס עי'

בכללא '.ד . לא וסט "א  אתכפיא. אחרא סטרא לקוב "ה. לברכא  נש  בר אזמין 'כד  הזוה"ק: ז"ל

[בזמירות ה. שבת בסעודת וכן  שבת! לכבוד זו שיאמר : צריך שבת לצורך שיקנה מה שכל בכתבים , איתא  טעמא  דמהאי  רבינו ומביא 

צריך שבקדושה דבר כל ולכן חדתא , דפתורא השתא  לה נזמין  וכו ', סעודתא  היא דא דמלכא, סעודתא אתקינו  אומרים שב "ק] ליל

שבקדושה. בדבר היא , מילתא  והזמנה לסת"ם , הקלף  עיבוד כגון  הזמנה,

תנחומאומבאר  המדרש  בהקדם ח ')רבינו (חקת

אמר  אמר , חנינא בר  יוסי רבי אליך , ויקחו דאיתא:

אבל  פרה , טעם לך  מגלה אני למשה , הקב"ה  ליה

חקה  'דברים ו לאחרים במדרש שם איתא  ועוד  ,

צפוים  להיות עתידין הזה  בעולם מכם המכוסים 

יתגלה  לבוא  דלעתיד והיינו עכ "ל . הבא', לעולם לכם

בעי. וטעמא  לכולם. פרה  טעם

התניא של  יסודו 

התניאומבאר דברי  בהקדם  חג רבינו, בשער  (בסידורו 

כל המצות) זוכה דלתתא, באתערותא שזוכים דמה 

באתערותא  שזוכים מה  אבל  עבודתו, לפי אחד 

מ  אז עיי"שדלעילא , אחת, בהשואה כולם  .ז שיגים

פרה טע�  ישיגו כול� לבוא לעתיד 

כפי ולכן זכה אחד שכל תורה במתן הזה בזמן

לעתיד  אבל למשה, רק  פרה טעם נתגלה מדרגתו,

באתערותא  שיזכו פרה, טעם  ישיגו  כולם לבוא

ר "ל, - אליך' 'ויקחו  הפסוק שאמר וזהו דלעילא,

לימוד  מלשון מה ח ויקחו אצלך, ללמוד שעתידים ,

פרה  בטעם  אותך  א"ל].ט שלמדתי אלי� ויקחו ד"ה [נ"ח:

אבוש לא  למע�  בחוקי� תמי�  לבי יהי

בני זאת אל  דבר  לאמר ה' צוה אשר  התורה חקת

אדמה פרה אליך  ויקחו  ב')ישראל י"ט, ובמדרש(במדבר .

ב') י"ט, שמות ע"ה (רבה המלך  דוד  של תפילתו דרשו

פ ')בתהלים לא (קי"ט, למען בחוקיך  תמים לבי 'יהי

להבין  ויש עיי "ש . הפרה , חוקת על דקאי אבוש ',

מקום  דמה  אבוש', לא 'למען שביקש  במה  הכונה,

הפרה. בחוקת לבושה יש

למה? - חוק היא הפרה 

לחוק,ומפרש  הפרה  הוי למה יקשה  דלכאורה רבינו ,

הדרשן משה  ר ' בשם מביא  רש "י חוקת הא (בפרשת 

שטינף שם ) שפחה  לבן 'משל  אדומה, לפרה  טעם 

הצואה, ותקנח אמו תבא אמרו מלך, של  פלטין

העגל '. על  ותכפר פרה תבא כך 

לאורייתא רבא מודעא

שאחז"לוצריכים דכיון  פ "ח .)לומר  מודעא (שבת  מכאן

לאורייתא  לכפר י רבא הפרה צריכים אין כן על  ,

ואין  מאונס , היתה התורה שקבלת כיון העגל , על 

העגל  חטא  על לתביעה  .יא מקום

לה נמצא צריכים ואינם חוק , הוא שהפרה דמה

וזה  מרצון, התורה קבלו שלא  משום הוא לכפרה,

לקבל  רצו שלא מה ישראל, לבני גדולה  בושה

מרצון. התורה 

בחוקיך 'וזהו תמים לבי 'יהי ע "ה המלך דוד שהתפלל

חוק, הוי למה  הנ "ל  בקושיא  אדם יהרהר שלא  -

חוק, הוי למה להבין לנסות בלי להאמין  תמים ויהיה

הבושה. מגלה  הנ"ל הקושיא כי - אבוש' לא  'למען

הרע  לבער בכוחינו שאי� - טהורי�  מטמא

הגואל ביאת  זמ� עד  לגמרי

של באופן החוק ענין דבפשוטו רבינו, מפרש  שני

דמטהר  מה מהלכותיה  דמצינו במה הוא, הפרה

לא ו . ההוא ביום והיה י "ד ) (זכריה אשפוט, מישרים אני מועד אקח כי ע"ה) (תהלים כתיב  הונא  רב  'דאמר  שם: המדרש  המשך ז"ל 

ו ', ב ', (מלכים  עה"פ  יונתן  כדתרגם  המים , פני  על הצפה כדבר התגלות לשון המפרשים, [פירשו  יקפאון' וקפאון, יקרות  אור  יהיה

בפנים . מובא  המדרש דברי  והמשך ברזלא ]. וקפא  הברזל, ויצף ו ')

מפני ז . אחת, בהשואה כולם  שהשיגו בוזי, בן יחזקאל  ראה שלא  מה הים  על  שפחה ראתה סוף ים  דבקריעת התניא , דברי  ותוכן 

ט"ו ) ז', (מיכה וכתיב  עבודתו , כפי אחד  כל  זכו  דלתתא, באתערותא שהיה תורה במתן  אבל דלעילא , באתערותא  היה שהגאולה

עכתו"ד . סוף, ים  קריעת דוגמת יהיה לבוא שלעתיד נפלאות , אראנו מצרים  מארץ צאתך כימי

לקחי .ח . כמטר יערוף כמו  ילמדך, - יקחך י "ב, ט"ו , איוב רש"י עי'

ס ',ט . (ישעי' עה"פ  צ "ז:) (סנהדרין  בחז"ל דאיתא  עפי"מ לעיל , בהערה המובא  תנחומא  המדרש בדברי הפסוקים  המשך רבינו ומבאר

באתערותא  יהיה זכו , לא  אם בעתה הגאולה יהיה אם והנה בעתה, זכו  לא  ואם אחישנה, זכו  שאם  אחישנה, בעתה ה' אני כ"ב)

שיזכו בעתה, של  להזמן  אח "כ כשיבואו יפסידו  לא  בודאי מ "מ  זכו , אם  אחישנה באופן הגאולה יהיה אפי' אבל בלבד, דלעילא 

באתערותא  אקח אני אז 'בעתה', של  והמועד הזמן כשיבוא  ר"ל , - מועד' אקח 'כי  הפסוק שאמר וזהו  דלעילא . לאתערותא  כולם

הפסוק שאמר  וזהו שוה. באופן  להשיג  יזכו  שכולם  'מישרים ', של בדרגה יזכו שכולם ר"ל , - אשפוט ' מישרים 'אני כן ועל דלעילא ,

ההשגה  יהיה שלאחד עבודתו , כפי אחד  בכל שתלוי מצב  עוד יהיה שלא  ר"ל , - וקפאון ' יקרות  אור יהיה לא  ההוא  ביום  'והיה

בשוה. לכולם 'יקפאון ' שיהיה אלא  למעלה, ומגולה קפאון יהיה ולשני ומכוסה, יקר 

בגמרא י. שם  כמבואר באונס', שקבלוה תשובה, להם  יש עליכם , שקבלתם  מה קיימתם  לא  למה לדין, יזמינם 'שאם  שם, ופירש"י

קבורתכם . תהא  שם לאו ואם  מוטב, התורה מקבלים אתם  אם להם  ואמר כגיגית, ההר עליהם  שכפה מיני ', לעיל 

דבני יא. רבינו , ע"ז מתרץ זרה, עבודה על  מצווה נח בן שאף זרה, עבודה לעבוד  שלא מוזהרים  התורה קבלת  בלי  דגם  תקשה, ואם 

שנתחדש  ערבות  מדין  רק שהוא  בידם , מיחו שלא  על היה עליהם  התביעה וכל רב , הערב רק בעצמם  העגל עשו לא  ישראל

באונס היתה התורה שקבלת כיון כן  על יעבור, ואל  יהרג בדין  אינם התורה קבלת ובלי  הרגוהו, שמיחה חור כי  וגם התורה, בקבלת 

אטו הא יעבור', ואל יהרג בדין  אינם  התורה קבלת 'דבלי  לומר  רבינו שהוצרך במה יל"ע העורך: [אמר עליהם. תביעה שום אין

התורה]. קבלת לאחר יעבור ואל  ביהרג  נכלל  זרה, עבודה עובדי  על מחאה חיוב 



בנושא  הפיכים שני שהוא  טהורים, ומטמא טמאים

כן  גם  בה יש  המטהר , דבכח מה בזה  והענין  אחד .

רוח  לבער בכוחינו שאין מחמת היינו המטמא, כח 

זמן  עד  הפרה , שריפת ידי על  לגמרי  הטומאה

הגואל. ביאת

תמים וזהו לבי 'יהי ע "ה  המלך  דוד שהתפלל 

לגמרי, אחרא הסטרא לבער שאוכל  - בחוקיך '

לגמרי, לבערו בכוחינו שאין  דמה  אבוש', לא  'למען

לנו  בושה .יב הוא 

פסח  קוד�  פרה  טהרת 

להבין,באופן דיש מה בהקדם רבינו, מפרש שלישי

נסים  נעשו פסח דבליל באריז"ל, דמבואר  עפי "מ

דלע  באתערותא  מעשינו,גדולים כפי שלא ילא,

נדחה  ואז טומאה, שערי במ"ט משוקעים  שהיינו

פרה  טהרת צריכים  למה א "כ הטומאה , כח לגמרי

הפסח. קודם

הפסח והתירוץ קדושת שכל לנו, בושה שהוא  הוא,

עצמינו, לטהר  השי"ת גזר  לכן ידינו, על שלא היא 

עצמינו, מטהרים במעשינו אנו כאילו  נראה שיהא

'יהי  דוד  שאמר וזהו הפסח, קדושת וממשיכים

צריכים  דאין  חוק , היא שהפרה - בחוקיך ' תמים לבי

'למען  היא  פרה  שמביאים שהטעם אלא  למעשינו,

אבוש'. לא 

מסך ומה היא הטומאה כי לפסח, קודמת דטהרה 

אסור  טמא ע"כ הקודש, אל מלהתקרב המבדיל 

וכדאי' קודמת דטהרה  ולמדנו הקדשים, מן לאכול 

וזהו  קדושה, לידי  מביאה דטהרה  דעבו "ז, בסופ"ק

נעשה  הטהרה דע"י בחוקיך ' תמים  לבי 'יהי  שאמר 

ואמונה. ויראה באהבה בקדושה, 'תמים' הלב

הטומאה] כי א"י ד"ה י"ח. עד זאת, ד"ה י "ז. מעמ' [בא

לאמונה צרי�  � דיבור  ע "י המי� של  נס
ברורה

וגו'וידבר  המטה את קח לאמר  משה  אל  ה '

והוצאת  מימיו ונתן לעיניהם הסלע אל ודברתם

וגו' הסלע מן  מים ח ')להם ז'- המפרשים,(כ', ודקדקו .

הסלע  מן המים להוציא למשה הקב"ה  שציוה שכיון 

את  ליקח צריך  היה למה כן אם דיבור , ידי על 

"ונתן  אמר  שכבר  שכיון לדייק, יש  ועוד המטה .

הסלע". מן "והוצאת  ואמר  חזר למה  כן אם יג מימיו"

אהרן והנה ואל  משה אל ה ' ויאמר  להלן , כתיב

ישראל  בני לעיני להקדישני בי האמנתם לא  יען

וגו' הזה הקהל את תביאו לא י "ב)לכן ומדייק (כ' .

אל  דיברו שלא מה היתה  העבירה דלכאורה רבינו,

האמנתם  לא אשר  יען הקב"ה  אמר למה וא"כ  הסלע,

הסלע. אל דיברתם  לא אשר יען אמר  לא למה  בי,

הסלע ומתרץ  שיוציא  הנס שיעשה שכדי רבינו,

ברורה  אמונה לזה  צריכים היו דיבור  ע "י המים 

בהנס  האמונה שכח הנס, יקרה שאכן ודאית אמונה 

למשה, הקב "ה שאמר  וזהו שיקרה . הכח  נותן היה 

אמונה, מחסרון דיבור ע"י המים הסלע  יוציא לא אם

בהמטה, הכאה ע"י הסלע , מן  מים להם  והוצאת אז

יונתן  התרגום .יד וכפי'

ע"י אולם, הנס יקרה אם נסתפקו ואהרן  משה

שאמר  כמו כנגדו, המרו ישראל  שבני כיון הדיבור ,

המורים נא  שמעו להם: י ')משה שנסתפקו (כ', וכיון  .

ע"י  מים  הסלע יתן  לא  שבודאי ידעו ממילא  בה ,

עשו  ולכן הברורה , האמונה  להם שאין כיון  דיבור ,

הכאה. ע"י

שלא וזהו מה מהם תבע  לא שהקב "ה מה הביאור 

כיון  דיברו, שלא מה עשו  יפה כי הסלע , אל דיברו

אמונה, מחסרון מחמת מועיל , היה לא  שהדיבור 

ושפיר  האמינו, שלא  במה היתה התביעה  אלא 

בי  האמנתם לא אשר  יען .טו קאמר

ונלענ"ד] וד"ה המטה את קח ד"ה [ס"א:

אסור  עכו"�  גזל 
עבירה הרגל  ומפני הש�  חילול מפני

ברגלי ואם דבר  אין רק  מכרם ונתתי נשתה מימיך

י"ט)אעברה .(כ',

הטעמים,מפרש שני הפסוק כאן דמרמז רבינו,

אסור עכו"ם גזל  קי"ג :)למה  בב"ק  דאחז"ל (כמבואר הגם ,

שלא יב . אחרא  לסטרא  קצת  ליתן  כדי היינו טהורים, שמטמא דהטעם  אחר, באופן קצת המדרש ) דז"ל א "י  (בד"ה שם מבאר עד"ז

לבם, שנמשכו  מישראל  והיו  העגל , רב  הערב  דעשו כיון לקטרוג , מקום  שיהיה והטעם  לעזאזל, ושעיר אחרונים  במים כמו יקטרגו,

להעגל. לבם  שנמשכו לנו בושה וזהו  חלק , לו  ליתן מוכרח יקטרג  שלא  כדי  לכן  בנה, צואת  לקנח הפרה וצריכה

וזהויג . בהמטה. אותו יכה אז הדיבור ע"י מים ליתן הסלע יסרב ואם  מימיו " ונתן  הסלע אל "ודברתם הפסוקים , פירש יונתן ובתרגום 

צריכים  דבריו  אולם המטה. את ליקח צריך היה ולכן המטה, עם הכאה ע"י בכח ר"ל  הסלע", מן  מים להם  "והוצאת הפסוק כוונת

יתברך. הבורא רצון  נגד לסרב בחירה בעל הסלע  אטו  ביאור ,

לעיל.יד . הערה עי '

ש טו . בבןיסודו המתים  תחיית של  שהנס שביאר וירא, בהפטרת חכמה במשך נמי מבואר האמונה כח ע"י נעשית  שהנס רבינו  ל

בהנביא . אמונתה מכח היתה השונמית האשה

ל "ח .) שקיבלו (ב "ק מצות שבע  ראה גוים, ויתר  ראה 

ממונן  והתיר  עמד  קיימו שלא כיון  נח, בני עליהם

כתב טז אל לישר  הדבר  ובטעם נאסר . מדרבנן מ "מ  ,

יז רש "י 
ישראל) ד"ה נ "ז. אבל (סנהדרין  השם, חילול  משום

שלמה של  כ')הים  סי ' י' פרק  משום (ב"ק  מפרש

וישתה  ויאכל לו, ודומה הכיעור  מן עצמו שירחיק

עיי "ש. וגזילה, בגניבה עצמו את ירגיל ולא שלו , את

בשביל וזהו שאשלם  - מכרם' 'ונתתי הפסוק שאמר 

אשלם  מ "מ פטור , אני הדין שמעיקר  הגם המים ,

ולא  עלינו, הגוים ידברו שלא - דבר ' אין 'רק מפני 

- 'ברגלי' מפני  הוא שני וטעם  שמים, שם יתחלל

וגזילה  בגניבה עצמי ארגיל  שאם הרגל , מלשון 

לגניבה  אבוא - 'אעברה' אז עבירה , שאין  במקום

עבירה. כשיש ולא]גם  מכר� ונתתי א"י ד"ה  [ס"א.

לשמה תורה  לימוד  חשיבות 
להעלי ענו י "ז)באר  .(כ"א ,

מרמז דריש דבאר התורה , מעלת על  זו קרא רבינו 

בחז"ל כדאיתא התורה , נ "ו :)על  באר (ברכות הרואה

באר' 'עלי הפסוק שאמר  וזהו  תורה, מצא בחלום

[ולאיזה  באר , הנקרא לתורה  וחשיבות עלי' תתנו -

'ענו  בדרגת ] שהוא לתורה  חשיבות? תתנו תורה

התורה, בשביל  - 'לה ' עצמו  ועינה  שנתייגע - לה '

חז"ל  שדרשו ועוד)כמו כ. לשמה.(גיטין - לה

עלי] ד"ה [ס"א.

תורה דברי הדפסת  במעלת 
במחקק באר  העם נדיבי  כרוה  שרים חפרוה 

מתנה וממדבר  י"ח)במשענתם .(כ"א,

התורה.ממשיך מעלת על  זו קרא לדרוש רבינו

ספר , ומחבר  בתורה, שמחדש  למי מרמז, באר 

ספרו. מן הרבים  שדולין ידי על תורתו שמתפשט

הספרים  - שרים' חפרוה 'באר  הפסוק שהמשיך וזהו

שנקראו  חכמים  התלמידי  חפרוה  באר , שנקראו

ישורו']. שרים 'בי ט"ז, ח', משלי [עי' שרים.

[כרוה 'כרוה  אותה  קנו הנדיבים  אשר  - עם' נדיבי

ה',)מלשון נ ', שם (בראשית  פירש"י ועי' כריתי' 'אשר 

'במחוקק  אותה? קנו ובמה  קניתי], 'אשר 

הספרים  ונחקקו שנדפסו במה - במשענותם'

עליו. עצמו השעין  שהת"ח ובממונם , בסייעתם 

עלי] ד"ה [ס"א.

לשמה תורה  � נחליאל  וממתנה 
וגו'וממדבר נחליאל וממתנה י"ט)מתנה - י "ח  .(כ"א,

חז"ל  נ "ד.)דרשו התורה (עירובין  לו שניתנה כיון

קל '. 'נחלו מעלת מהו  להבין  ויש  קל . נחלו במתנה,

באבותומפרש דאיתא עפי"מ  מ "א)רבינו, שכל (פ"ו,

יעו "ש. פוסק, שאינו כנהר נעשה לשמה תורה הלומד

'מתנה' תורתו  נקראת לשמה , שלא הלומד אבל 

יוסף הבית שמבאר  וכמו קצובה, סי 'שהוא (או"ח 

עכו"ם רכ"ד) חכמי על  מברכין  דלכן האבודרהם, בשם 

בבחינת  הוא  שחכמתם ודם , לבשר מחכמתו 'שנתן'

מברכים  ישראל חכמי על אבל  קצובה, שהוא מתנה

צינור  כמו הוא החלק כי ליריאיו, מחכמתו 'שחלק'

חלק  כי ולהגדילו, להרחיבו שאפשר  מהנהר  הנמשך 

יעו "ש. מתרבה , זכותם ולפי עמו , ה '

נ :)אחז"לוהנה בא (פסחים לשמה  שלא שמתוך 

- נחליאל ' 'וממתנה הפסוק שאמר  וזהו לשמה ,

שלא  לימוד  שהוא 'מתנה ' שממדרגת קל', 'נחלו

שהיא  לשמה, למדרגת בא קצובה , שהוא  לשמה 

ית'. מהקל  שנמשך  פוסק שאינו נחל

ממדבר] ד"ה [ס"א.

האד� ? אצל  מתקיי�  התורה אי� 
עליו לעול  ואינה בה כששמח 

וגו 'וממתנה י"ט)נחליאל  .(כ"א,

איך רבינו נפלא, יסוד לנו לגלות זה , מקרא דורש

הפסק, בלי תמיד  האדם אצל התורה שיתקיים 

לכפות  וצריך האדם, על  לעול הוא התורה שאם

אבל  הפסק, לה שיהיה יתכן התורה, לקיים עצמו

התורה  את  שמעריך  עד  עצמו, מזכך  האדם אם

ומתענג בה ושמח ששש וחשוב , יקר  וכדבר כ 'מתנה'

אצלו. שיתקיים בטוח  אז עליה ,

הפסוקומבסס על  קי "ב)זאת  - קי"א  קי"ט, (תהלים 

התורה  האדם ינחל אימתי - לעולם ' עדותיך  'נחלתי

אבל  המה', לבי ששון 'כי לעולם, אצלו שיתקיים 

לכפות  שצריך - חוקיך ' לעשות לבי 'נטיתי  אם

יש - עקב' 'לעולם אז התורה , לקיים לבו ולנטות

סוף  .יח לה

מרגישוזהו אתה  שאם - 'וממתנה' הפסוק שאמר

תזכה  אז עליך , לעול ואינה  כמתנה, אצלך  שהתורה

בבחינת  לנחלה , אצלך  התורה שתהיה - ל'נחליאל '

לעולם'. עדותך מזכ�]'נחלתי דא� א"י ד"ה [ס"א :

שלנוטז . שור שנגח זה בענין דדוקא  ל "ח. ב "ק  כתוס ' דלא  עכו "ם בגזל מיירי דהדרשא  קכ"ד , סימן  היראים  בשיטת אזיל  לכאורה רבינו 

ע"ש . שלהם, שור

שליז . במהלך אזיל  ג "כ בב"ק שלמה של והים כותי, ולא  'ריעך' את תעשוק 'לא אחר, מפסוק רש"י  למד מדאורייתא  רמותר הא 

ע"ש . בזה, רש"י 


