
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

תורה  של אכסניא  � קרח  של יחוסו

להבין ויקח  יש  לוי . בן  קהת בן יצהר בן  קרח 

יח  הפסוק נקט  דוקא.למה דורות שלשה  של וס 

קרח, ואתפלג  - קרח  ויקח על תרגם  ובאונקלס 

כונתו .א וצ "ב

שאחז"לומבאר מה בהקדם  פ"ה.)רבינו, אמר(ב"מ

ובן  ת"ח , ובנו חכם, תלמיד שהוא  כל  יוחנן  ר '

לעולם, מזרעו  פוסקת תורה אין שוב ת "ח, בנו

מפיך ימושו לא וגו ' בריתי זאת ואני  שנאמר

ועד  מעתה  ה' אמר זרעך זרע  ומפי זרעך  ומפי 

ירמיה, ר' אמר  עולם , ועד מעתה מאי  וכו', עולם

שלה . אכסניא על  מחזרת תורה ואילך מכאן 

לו שיש מי של  המעליותא מה רבינו, ומקשה 

בכל הא  חכמים, תלמידי של  דורות ג ' יחוס

תאמין  ומצאתי יגעתי בו נאמר  (כמבואראדם 

ו :) .במגילה

מקום ומבאר  מלון , בית שפותח  מי משל , עפ"י

מתחילה בו, להתארח דרך עוברי לאנשים  אכסניא ,

ולצאת  האכסניא, פתיחת דבר  שיפרסם צריך

להתארח  שיבואו מאנשים  ולבקש דרכים , לפרשת 

באים  באכסניא , הוחזק שכבר  לאחר אבל  אצלו ,

פעולות  לעשות  ואי"צ אצלו, מעצמן  האנשים

האכסניא  יסגור  זה, כל  אחר  אם  אולם מיוחדות ,

שעשה הפרסום  כל  יועיל  לא אחרת, לעיר  ויעבור

מקום  ימצאו האנשים, דכשיבואו מקודם ,

סגור . האכסניא 

ליגע ועד "ז צריך  יחוס לו שאין  דמי מפרש,

ומצאתי יגעתי ואכן בתורה. לזכות כדי הרבה

של דורות ג ' יחוס  לו  שיש מי אבל  תאמין,

אצלו, אכסניא התורה נעשה חכמים, תלמידי

יכריח  אם אולם  הרבה. עצמו ליגע צריך ואין 

למלא  יחוסו לו יועיל  לא ללמוד, שלא עצמו

מן  עצמו והרחיק  שנסע  כיון  בתורה , ראשו

התורה .

עצמו  הרחיק  - קרח ואתפלג

ואתפלגוזהו  קרח, ויקח  בפסוק התרגום שפירש

וכונת  רחוקה, נסיעה לשון  הפלגה, מלשון  - קרח

בן  יצהר  בן היה  שקרח  שהגם לפרש, התרגום

והיה חכמים , תלמידי דורות שלשה לוי , בן  קהת

שלה, אכסניא  על  מחזרת להיות התורה  צריך

בעצמו שפעל קרח, ואתפלג  קרח, ויקח  מ "מ 

התורה מן  עצמו  להרחיק  - .בלהפליג 

לתשובה הזדמנות לית� - שאולה חיי�  ירדו

שהתורהאבל  שישוב, אחריו מחזר  עדיין  הקב"ה

דירדו הטעם ואפשר  שלה. אכסניא  אחר  מחזרת

לעשות  הזדמנות להם ליתן כדי  שאולה, "חיים "

נס, להם ונעשה קרח , בני שעשו כמו תשובה

מקום. להם ונתבצר

בעצמואבל  שהקב"ה שראה  לאחר  שאפילו קרח

ויורד  פיה, הארץ שתפתח  במה - אחריו מחזר

- מלבו כן  עשה משה שלא  שמוכח שאולה ,

בידו ,א. שהיה הכבוד  מן  וירד  ומרד, משה כנגד שחלק קרח זה עוז" מקרית נפשע "אח הה"ד דריש , א ') י"ח, (פרשה רבה ובמדרש

קרח , את הארץ  [שתבלע בעדו בריחיה הארץ שהעלית ארמון " כבריח "ומדינים  בי. פשע מואב מלך כמד"א מרידה אלא  נפשע ואין 

דפסוק דלהמדרש , רבינו, ומדייק  עכ "ל. המקום , ועל משה על  שחלק ארמון לסגרו] המלך ארמון  שער כבריחי  מלצאת בעדו ונסגר

צריך גם נפעל. לשון - 'נפשע' בלשון ולא  פעולה בלשון - פשע אח לכתוב הו "ל משה, נגד שמרד  קרח על נדרש נפשע אח 

המקום . על  חלק שגם  לבסוף ומסיים  משה, נגד  שמרד שהתחיל  ועוד , עוז". "מקרית הכתוב המשך כונת להבין 

שאמרוב . כמו התורה, שהוא  עוז מקרית  "נפשע" להיות עצמו  שהכריח שר "ל, "נפשע ", אח  נפעל, לשון  שנקט הכתוב ביאור וזהו

היה  מהתורה, נפשע  להיות עצמו מכריח היה לא  שאם  משום והיינו , יתן , לעמו עוז ה' שכתוב כמו תורה אלא עוז שאין  בברכות

נפשע. להיות עצמו  בהכריח היה מהתורה, שנפרד  היחיד והדרך כאבותיו . בתורה, דבוק נשאר ממילא 

עומד, במרדו ועדיין  תשובה, עשה לא  ואעפי"כ

חלק גם  אלא משה על  חלק  רק שלא  מתגלה 

המקום. ג על
קרח] ויקח ד"ה הפרשה [ריש

ולחו�  משפה  תורה שלמד נכשל קרח

להבין ויקח  יש וגו'. לוי בן קהת בן  יצהר  בן  קרח 

שלשה של  יחוסו חשב  למה וגם 'ויקח'. לשון 

דורות.

מרידהומפרש  לעשות קרח  שהצליח  שמה  רבינו,

גדול קרח  שהיה  מחמת היה רבינו, משה נגד

היה לא  בתורה, מופלג  היה  לא דאם בתורה,

לו. שומע  היה מי וגם משה, נגד לקום  מעיז 

היינווזהו 'ויקח' - קרח' 'ויקח  התורה שמרמז

שדרש  ו' אות הקדמה אסתר מד"ר  [עי' קח ' 'וי

[עי' לימוד, מלשון  הוא ו'קח' מלך], וי 'וימלוך'

ט  'וקח  ג ' י"ד, טוב ],הושע למדנו ופירש"י  וב '

להצליח  לו גרם שזה תורה, שלמד וי ור "ל ,

במחלוקתו.

שלמד ומה משום היינו התורה, כח  הצילה שלא

שאחז"ל כמו תורתו והיתה  לשמה, שלא  תורה

ק "ו :) ולא (סנהדרין ולחוץ, משפה שהיתה דואג  אצל 

התרגום  כונת לפרש יש  ובזה לבו. בפנימיות

היה שלא בעצמו, שנחלק  היינו קרח ' 'ואתפלג 

שוין . ולבו  ויקח]פיו  ד"ה [נ "ד.

עבדות � ישראל מנהיגי 

קדשים ויאמרו כלם  העדה  כל  כי לכם  רב אלהם

ה' קהל על תתנשאו ומדוע  ה ' ג ')ובתוכם .(ט"ז,

אחז"ל  הלוא קרח , טענת  להבין  י.)ויש  (הוריות 

אני עבדות לכם , נותן  אני שררות אתם  כסבורין 

משה צווח  וכבר  לכם , י"א )נותן י "א, את (במדבר 

שהם  קרח  טען  איך וא "כ עלי, הזה  העם משא 

ה'. קהל  על מתנשאים 

הארון ,ומפרש מנושאי היה שקרח  דכיון  רבינו,

סבר , כן  על נושאיו, את נושא  הארון  כי והרגיש

ובתוכם  קדושים  כולם העדה ש'כל  כיון  כן  דכמו

נושאיו, את נושאים הם ישראל  בני  גם  לכן  ה',

'ומדוע  שאמר וזהו  שררה, אלא  עבדות ואינו

אתכם  נושאים שהם - ה ' קהל  על  תתנשאו

עליהם.

ואהרן אולם  משה  היו  שבאמת בזה, קרח  טעה 

את  נשאו הם ולכן  מישראל , יותר  קדושים 

וזהודנושאיהם  עבדות, היה ושפיר  [ישראל ],

והקריב  הקדוש 'ואת לקרח רבינו משה שהשיב

הקריב  שהקב"ה היינו - 'והקריב' ואמר אליו',

ש  כרחו בעל אליו אהרן  מעצמואת כי אהרן , ל

לו. נתן  עבדות  שהרי  רצה, עוי"ל ]לא  ד"ה [נ "ד.

שורשו  כפי ה' לעבוד

המעט ויאמר  לוי , בני נא  שמעו  קרח  אל משה

ישראל מעדת אתכם ישראל אלקי הבדיל כי מכם 

וגו ' אליו אתכם  ט ')להקריב - ח' להבין ,(ט "ז , יש .

לכם'. 'המעט לכתוב דהו"ל

לשמים ומפרש  כונתם היה דבאמת די"ל  רבינו,

אלא  כהנים , מצות ולקיים  כהונה , עבודת לעבוד

זו, לעבודה  צריכים היו לא  נשמתם, שורש דלפי

'המעט  משה להם שאמר  וזהו  הלוי ', לעבודת רק

משורש  'מכם' הלוי' עבודת מעט וכי ר "ל, - מכם '

יותר . צריכים אינכם הלוא שלכם ,

המעט] א "י ד"ה [נ "ו:

אנושיות עיני  � תנקר  האנשי� ... העיני 

ותתן אף הביאתנו ודבש חלב זבת ארץ אל  לא 

תנקר ההם האנשים  העיני וכרם שדה  נחלת  לנו 

נעלה י "ד)לא דנקטו(ט "ז, מה כונתם להבין  יש .

העינים. ניקור  של  זה  עונש דוקא 

לא ומפרש  ואבירם  דתן  גם  דודאי הכונה , רבינו

ע "ה, רבינו משה מעלת יכירו שלא  טפשים היו

שעשה, המופתים כל  את בעין עין  ראו  דהרי

מחמת  כי הנותנת, דהיא היה , שטענתם  אלא 

מבחינת  נתפשט רבינו, משה מעלת  גודל 

להטיב  להשגיח יכול ואינו לגמרי, הגשמיות

דרש ג . דהמדרש רבינו, ומפרש  המקום. על  וחלק משה על שחלק  בעדו , בריחיה הארץ שהעלית שאמר , לאחר  המדרש , שהוסיף  וזהו

שכבר דאחר הנ"ל , לפי ומפרש הבדלו , מן יותר  הבדל משמע זה דלשון  מרשב "ם  ומביא  אתפרשו, דתרגום  הרמו מלשון ֵֹארמון

יותר. עוד עצמו  שהבדיל  ארמון והיינו יותר, עוד  עצמו הפריש שישוב, אחריו וחזר  המקום מן הנס ראה

נושאים ד . המנהיגים באמת  אבל  נושאיהם , ישראל מקרי  אותם , ומנשאים להמנהיגים עצמם מכניע שישראל במה בזה, רבינו  כונת  אולי

אותם .



חלב  זבת ארץ להנחילם  גשמיות, בעניני לאחרים 

בגשמיות, כלל התחברות עמהם לו אין כי  ודבש,

גשמיות  בחסרון  כלל ירגיש .ה ולא

ההם וזהו האנשים 'העיני ואבירם  דתן  שאמרו 

יהיה שלא האנשים, עיני תנקר האם - תנקר '

התפשטות  רק  הגשמיות, בשר  עיני  להם

אז  כלל , אנושיות עיני להם  יהא ולא הגשמיות,

ל דשוב  - נעלה' חלב 'לא  זבת לארץ נצטרך א

בשר , עיני להם שיש זמן  כל  אבל הגשמי. ודבש

לגשמיות  צריכים  העיני].ו אנו ד"ה [נ"ו:

גידי� ושס "ה אברי�  רמ"ח להשלי� 
מצות תרי "ג  בקיו� 

האם ויאמרו וגו' לאמר משה אל  ישראל  בני

לגוע  כ "ח)תמנו - כ"ז 'תמנו'.(י"ז, הלשון להבין  יש  .

והתאווומפרש  רצו דיעה  שהדור הכונה, רבינו

קיום  ע "י שלהם אברים  הרמ"ח ולתקן  להשלים 

שס "ה בשמירת גידים והשס "ה עשה, מצות רמ"ח

משה, אל  ישראל  בני  שאמרו  וזהו תעשה, לא

- לגוע' תמנו 'האם בטענה לחיות, רוצים שהם

שלנו, קומה בשיעור אנחנו תמימים כבר  האם

צריכים  אנו הרי גידינו, ושס "ה איברינו ברמ"ח

עצמינו. לתמם עדיין 

עדת וכעין  שאמרו  מה רבינו מפרש זו רעיון 

הפרשה בתחלת ג ')קרח  כלם (ט"ז, העדה כל  כי

שני דכפל  מה להבין  יש דלכאורה קדושים ,

שאמרו, הוא, הכונה ולהנ "ל  ו'כלם', 'כל' פעמים 

האיברים  שכל היינו - קדושים  'כלם' העדה שכל

קדושים. באד� ]שלהם כי  א "י ד"ה נ "ו. הא�, ד "ה [נ "ז :

הב�  פדיו� בדיני 
פדהכל אך לך, יהיה וגו' בשר לכל  רחם פטר

וגו' האדם בכור את ט"ו)תפדה להבין (י "ח, יש .

מיעוט. לשון  שהוא פדה, 'אך' לשון  דהקדים מה

הכהן ומפרש רצה דאם הוא דהדין  הכונה, רבינו

הבן  דפדיון סלעים החמשת להחזיר  (כמבואריכול 

נ "א ) דף מנת בבכורות על  לכהן  נתן דאם  הדין  והוא ,

דיצא  דצריךז להחזיר הוא דהעיקר  הוא , והביאור ,

הפסוק שאמר  וזה הפדיון . בשעת הכהן  של שיהא

שיהיה דמה דהיינו  - תפדה' פדה אך לך  'יהיה 

סגי. נמי הפדיון  בשעת 'רק ' אפילו לך

חתם ובאופן  בתשו' עפימ"ש רבינו , מפרש שני

רצ"ב)סופר  סי ' לעשות (יו"ד יכול אינו שהכהן 

הפסוק שאמר וזהו הפדיון . לקבל  לשליח ישראל 

בעצמו, הפדיון  יעשה שהכהן - תפדה פדה 'אך '

ישראל שליח ע "י .חולא

דאמר ] א "י וד"ה יל"ד , כי א"י ד"ה [נ "ז :

העליונה ה. לארץ נכנסין  היו  החטא , שגרם ולולא  גשמי. לארץ ליכנס  יכלו  לא מעלתם  לגודל דעה הדור כי  נודע דבאמת רבינו, ומוסיף 

יבין'. 'והמבין ומסיים  התחתונה, ישראל ארץ  נגד  הרוחני ,

אמרוו . שהם יתפרש ולהנ"ל  ד'). י ', (איוב  לך' בשר 'העיני  תנקר', ההם  האנשים  העיני  'העיני ', פעמים  שני המסורה, בזה מפרש  רבינו 

אתנו. וקשר מנהיג  להיות שתוכל הגשמיות , בשר עיני לך יש האם  למשה

ו:ז . קידושין  עי '

הוא ח . הבן דפדיון  משום הענין, מבאר ורבינו שליח . נעשה לא עביד, מצי לא שאיהו  דבר שכל  הוא  הדבר  שטעם  בחת "ס ועיי "ש

עי "ש . י "ד, דף הזוה"ק להקדמת  ומציין  בעצמו , החסד  איש הכהן  ע"י הצלתו ע"כ הבכור, נפש הצלת 


