
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

ש� שמחשבתו במקו� נמצא האד�
'לך '.שלח אומרו  כונת להבין יש וגו '. אנשים לך 

מלא ומפרש אז היה ישראל  דארץ דכיון רבינו,

המרגלים  יתבטלו שלא  ירא ותועבות, זרה  עבודה 

ע"ג.) דף  זרה  (עבודה הר"ן שמבאר כמו בתוכם,

במקומו  העומד  דכל משום בטיל , קמא דקמא  בהא

סי' ריש יו"ד  בש "ך  (הובא עליו  הבא על  גובר 

במקומם, הוא כנען ארץ  דטומאת כיון ועד"ז קל "ד ),

אליהם. הבאים המרגלים על  כוחם  שיגברו ירא היה 

דבמקום והעצה  היסוד עפ"י הוא, הקב "ה  שיעץ

האדם  עומד שם הוא, האדם של  שמחשבתו

שיתקשרו א באמת  - אנשים 'לך' שלח  אמר כן על  .

במשה  - בך מחשבתם את בשליחותם המרגלים 

לבטל  חזק  משה של  וכוחו עמך, יהיו ואז רבינו,

שלח].ב החיצונים  ד"ה [נ.

השי"ת  ברשות  � הענו
ובתרגום ויקרא  ט"ז). (י "ג , יהושע  נון בן להושע משה

משה  קרא ענוותנותיה  משה חמא וכדי איתא: יונתן

שלו, עניוות משה [כשראה יהושע  נון בר  להושע

השייכות  מה  להבין וצריך  יהושע ]. להושע קרא

לשמו. היו "ד  להוספת ענוה מדת של 

רבי ומפרש  אמר  ד :) (סוטה שאחז"ל  עפי"מ רבינו,

גסות  בו  שיש  אדם כל  יוחי בן  ר "ש  משום יוחנן 

הוא, והביאור  כוכבים. עבודת עובד כאילו הרוח

רשות  הוא כאילו ליש , עצמו חושב  שבגאותו משום

בו  יש  כן ועל  מהשי"ת, נפרד וכדבר עצמו, בפני

עצמו  מחשיב  העניו אבל  זרה . עבודה  של בחינה

הבורא. ברצון כולו שתלוי ומרגיש ואפס, לאין

נקרא והנה  זרה  בעבודה הכופר  י"ג:) (מגילה אחז"ל

נותנים  בהשי"ת, שמודה  שכיון הוא, והביאור  יהודי.

יהודי. בשם שכלול יתברך, משמו ק "ה יו"ד  בו

הענוה ובזה מדת  את משה דכשראה היטב, מובן

תלוי  שהכל  מרגיש הוא זו שבמדה  הושע, של 

שם  שיהיה  לשמו, יו"ד אות הוסיף ולכן בהשי "ת ,

יהושע. בשמו ק"ה  א']יו"ד משה ויקרא ד"ה [מ "ט.

המוסר  ע "ד  רמז  � ההר ' את  'ועלית�

וראיתם ויאמר  ההר , את ועליתם בנגב זה  עלו אלהם

החזק  עליה הישב  העם  ואת הוא מה הארץ  את

יש י"ח ). - י"ז (י"ג, רב  אם הוא המעט הרפה  הוא

'ועליתם'. 'עלו' הלשון בכפל לדייק 

רבינו,ומפרש משה להם שרמז מוסר , ע "ד רבינו

בלב, הימיני בחלל שמשכנו טוב, היצר  בדרך שיעלו

ואז  בימין, דרום כי - בנגב' זה  'עלו שאמר  וזה

העולה  במסילה  עליה של במצב תהיו  - 'ועליתם'

שמשכנו  הרע היצר אחר תלכו  אם  משא"כ קל , בית 

א', (ירמי' הרעה תפתח ומצפון השמאלי , בחלל 

את  'ועליתם והמשיך  מטה. שאול תרדו  אז י"ד),

להתגבר  תזכו היצ"ט, בדרך  עולים דכשתהיו  ההר '

כהר  לצדיקים שנדמה הרע , היצר  שהוא ההר  על 

נ"ב.) .ג (סוכה

שתראו והמשיך - הוא' מה הארץ  את  'וראיתם

שאינו  הוא', 'מה  עוה "ז  והבלי שהארציות ותבינו

כגרים, ואנחנו הוא, עובר  עולם  כי  לכלום, נחשב

שעושים  עם המון ואת - עליה' הישב  העם 'ואת 

- הרפה' הוא 'החזק  בעוה "ז , קבועה  ישיבה 

באמת. רפה  הוא  בעוה"ז ומתעצם שהמתחזק

(ח"א המעט בזוהר שאיתא ע "ד - רב ' אם הוא

זעיר  דאיהו ומאן זעיר  איהו רב  דאיהו מאן קכ"ב :)

מקום א. שכל  להשי"ת, מקושר הוא  הצדיק 'כי וז"ל תורה) (רמזי תורה באור המגיד  לשון  על  מבסס רבינו  אמנם  מהבעש "ט , זה יסוד 

מקשר נמצא בהעולמות, מקושר  הוא  אז בהעולמות, חושב ואם  להשי"ת, מקושר הוא  אז בהשי"ת, וכשחושב  הוא , שם  שחושב 

הקב"ה'. עם  העולמות

ודו "ק.ב . בו', ישראל ארץ יקשרו  'ואדרבה, לעיל], הערה [עי' המגיד מלשון  שנתבאר עפי"מ רבינו ומוסיף

והבן'.ג . בשערה, התלויים כהררים הוא  היצר מלחמת כי השערה, כחוט  נדמה 'דלרשעים רבינו : וכותב

קטן  שהוא ומי קטן, הוי גדול  שהוא [מי רב  איהו

בעוה"ז, עצמו מגדיל  שהוא שמי והיינו, גדול ], הוי

עצמו  שמקטין  מי ולהיפך  הנצחי , בעולם קטן הוא 

הנצחי. בעולם באמת גדול הוא  בעוה "ז,

מוסר] וע"ד ד"ה [מ"ט:

העדה עיני � ה' השגחת 

י"ד).אשר  (י"ד , ה' אתה נראה  בעין עין

וזה מפרש ומנהיג, גוזר  שצדיק הענין  ע "ד  רבינו,

- 'בעין' מתלבש ית' השגחתו עין' 'אשר  שאמר 

אתה  'נראה  ית' השגחתו  וע"י העדה, עיני ידי  על 

הטבע. כדרך שלא שמנהיג הוי"ה שם - הוי"ה'

עי�] אשר ד"ה  [נ"א:

לענג  מנגע  מתהפ� בתשובה

י"ז).ועתה (י"ד, לאמר  דברת אשר  ה' כח נא  יגדל

להבין  יש  גם 'ועתה'. באומרו כונתו מה  להבין יש

דיבור  מל ' דשינה ומה לאמר', 'דברת דכפל מה

אמירה. לל '

חדא ומפרש כללים, שני של  הקדמה עפ"י רבינו,

מנגע' למטה ואין מענג, למעלה  לך  'שאין .ד -

על  נעשית לטובה, רעה מגזירה  דהשינוי - ושנית

'נגע' שהרי לענג, מנגע האותיות, צירופי היפוך  ידי 

בצירופם, שחלוקים אלא 'ענג', של  אותיות אותו הם

נכתבים  שהם  האדם,ה ובהסדר  במעשי  תלוי וזה .

ועונש גזירה עליו באה עבירה , עושה  אדם שאם

תשובה  עושה כשהאדם  אבל 'נגע', של בצירוף

הצירוף  מתהפך אז לזכיות, נתהפכו שזדונות  מאהבה,

ל'ענג'. מ'נגע '

מד "ר וזהו (עי' ואחז"ל - 'ועתה' הפסוק  שאמר

תשובה, לשון אלא  ועתה אין ו') כ "א, בראשית

יגדל  - ה' כח נא  'יגדל  אז תשובה, תעשו שאם

החסד  מדת 'כאשר ו הוא  אתכם, ה' שיתחסד  ,

דיבור  שהוא - מדיבור הצירוף שיהפך  - דברת'

של  רכה לאמירה  - 'לאמר ' 'נגע', של  קשה וגזירה

ד'ענג'. טובה ועתה]גזירה ד"ה [נ"ג.

ביאורו � ירושה ישראל  אר� 

לכם כי נתן אני אשר מושבתיכם  ארץ אל  ֵֹתבואו

לארץ . שיכנסו להם  בישר ופירש "י, ב'). (ט"ו,

זכאי  ר ' אמר ה') סי' י"ז, (פרשה רבה ובמדרש 

אתה  מקום  בכל  הקב"ה , לפני ישראל  אמרו דשאב ,

אמר  מושבותיכם, ארץ וכאן כנען, ארץ אותה  קורא

וליעקב, ליצחק לאברהם אותה נתתי חייכם, להם

עכ"ל. וכו', האב , את יורש והבן  המקרא , מן וכולם

מדין והמבואר  ישראל  ארץ  שקבלנו מהמדרש ,

(ב"ב  הגמרא וכדברי הקדושים, מהאבות ירושה 

להם  היא  ירושה ישראל שארץ נ"ג.) ע"ז קי"ט:,

"וכולם  המדרש, כונת מהו  רבינו, ומדייק מאבותיהם .

המקרא". מן

בדיבור להאבות  שניתנה  - עזרא האב� דעת 

דארץומבאר הדין בגוף  להקשות, דיש במה רבינו,

לא  דלכאורה מאבותיהם, להם היא ירושה  ישראל

את  כי  כתיב , לך  דבפרשת קנין, שום האבות עשו

עד  ולזרעך  אתננה, לך  ראה אתה אשר  הארץ  כל 

לך  עזרא: האבן וכתב  י"ד). י "ג, (בראשית עולם

משום  שמבאר מהמפרש  ומביא בדיבור , אתננה ,

לבניו  ה' שהנחילה עד  מעשה לידי בא .ז שלא 

בחזקה שניתנה - הרמב"� דעת 

ולזרעך והרמב "ן  לך וטעם כתב : לך  בפרשת שם

כמו  לזרעך  להנחילה מעכשיו במתנה שתחזיק

עכ"ל. מאבותיהם, להם הוא ירושה  רבותינו שאמרו

חזקה. בקנין קנו שהאבות שמפרש הרי

בכה"ג  מועלת לא שחזקה - המרדכי דעת 

חו"מ וקשה משה בדרכי  (הובא המרדכי מדין ע "ז,

לדור  מראובן  בית  ששכר  במי  סק "א ) שט "ו , סי'

קודם  בו לדור אצלו וקיבלו עצרת, עד  מפסח בו,

יכול  פסח, קודם בו  חזר  ועתה חסד, בתורת  פורים

לא  דהחזקה מהני , לא שעשה דהחזקה בו , לחזור

מיד, להחזיק שראוי מעשה גמר לאחר  אלא מהני 

ישראל  ארץ של זו דבמתנה כיון כן ואם יעו"ש.

דשיא ד . והיינו  מנגע', למטה ברעה ואין מענג , למעלה בטובה 'אין שם הראב"ד בפירוש מבואר  ופירושו  ד ', ב', יצירה מספר מקורו

'נגע '. באותיות  מונח  טובה הגזירה ושיא  'נגע', באותיות מונח רעה הגזירה

ונגע ה. נגע, אותיות  הן ענג  אותיות  הנה כי האותיות , הגיון  סדרי שינוי מכח יולד והיפך ושינוי תמורה 'כל  שכתב בראב"ד  שם  עי '

לטובה'. מרעה ענינם  ישתנה סדרם בשינוי  אלא  הם, אחדים  אותיות  וכולם  צער, הוא 

ה'.ו . כח נא  יגדל  ועתה אומר הוא  וכן  טובך, מדת זו  גדלך 'את כ"ד , ג ', פרק דברים  רש "י  עי'

וכדעת ז . דיבור, רק דהיה מאבותיהם , ירושה דאינה וסבר הגמ', סוגיית  על  חולק  שאכן משמע שלח , פ ' ריש שמהמדרש רבינו  ומביא 

הארץ, את  להם ליתן  האבות עם  שהתניתי אע"פ  למשה, אמר שהקב "ה ג ', סי' ט"ז, פ ' רבה מהמדרש כונתו  ובפשטות עזרא, האבן

קנין שום היה שלא  משום  בו, לחזור יכול הקב "ה היה הדין דמצד  דמשמע, לעולם , יקום  אלקינו  ודבר אלא  בי, חוזר איני ומתו,

בו. חוזר שאינו אמר  שהקב"ה ורק  דיבור , רק



כי  הנה ישובו רביעי  ודור  לאברהם , הקב"ה  אמר 

ט"ז), ט"ו, (בראשית הנה  עד  האמרי עון  שלם לא 

ועד  רביעי, הדור  בה שיזכה  רק לנו  ניתנה כן  אם

החזקה  מועלת ולא בה, להחזיק ראוי אינו  הוי אז

אברהם  בה .ח שהחזיק

דף ועוד  הכותב  (פרק בכתובות להמבואר  קשה,

לשון  מהני בדבר, אדם קנה  שלא זמן דכל  פ"ג.)

ודברים  דין ארוסה, בעודה לאשתו בכותב סילוק,

ישראל  שאמרו כיון כן אם  יעו"ש. בנכסיך , לי אין

מצרימה, ונשובה ראש  נתנה  ד ') (י"ד , בפרשתן

ממנה. עצמן סילקו הרי ישראל , בארץ ומיאנו

הכתובה מלוה - בשטר ניתנה - המדרש דעת 

בתורה

המקרא "ובזה  מן "וכולם  המדרש דכתב  מה מבאר,

ארץ האבות קנו במה זו, קושיא  לתרץ  דבאה

בתורה  הכתובה  דמלוה כיון מחדש, ולזה  ישראל,

ישראל  ארץ  של  זו למתנה  יש  לכן  בשטר , ככתובה

מחזקה. שעדיף שטר, דין בתורה, הכתובה להאבות,

בקנין  בה, קני שכבר כיון סילוק, מהני לא ושוב

המקרא " מן  "וכולם הכונה  מבאר  שני ובאופן  שטר.

מתנה  דהוי סילוק, מהני לא  במקרא, שכתוב  דכיון

הכותב  ריש התוס' (כשי ' בתורה שכתוב מה על 

סק"ד). ר"ט, סי ' נתיבות ט ועי '

תבואו] כי ד"ה נ"ג. ד�  [שלח

שמי� לש� יהיו מעשי�  כל

ועשיתם וזכרתם  תזכרו למען וגו', ה' מצות  כל  את

ל"ט  (ט"ו, לאלקיכם  קדושים והייתם מצותי כל  את

מצות  כל  וזכרתם לומר  לי' דסגי  לדייק יש מ'). -

מיותר. 'את' ותיבת  ה',

'עם'ומפרש הוא 'את' תיבת דכונת ובא י רבינו, ,

יהיו  מעשיך שכל  בשו"ע  דנפסק  מה לנו לרמז

שמים  כל'יא לשם  את  'וזכרתם הפסוק שאמר  וזהו ,

יהיה  המכוון שתכלית תזכור  עניניך  כל  שעם -

ה '. 'מצות

את וזהו ועשיתם תזכרו 'למען הפסוק , שהמשיך

בזה  תהיה עושה , שאתה  עשיות כל שעם - כל '

'והייתם  ועי"כ  'מצותי', לעשיית וסיוע  לעזר  כונה 

רשות  מדרכי  פרושים תהיו - לאלקיכם ' קדושים

לש"ש.יב ומותרות  יהיה  מעשיך  שכל  במה  ,

יהי ומסיים  כן אמן נזכה  'וכן  וצפי' בתפלה רבינו

וזכרת�]רצון'. ד"ה [נ"ג:

רט "ז ח . סי' ובקצוה"ח סק"א, שט"ו , סי' תשובה בפתחי  וכמבואר  מעכשיו , באמר מהני אם  המרדכי, בדין נידון דיש רבינו ומבאר

מעכשיו. לאברהם אמר שהקב "ה מצינו דלא  ועוד, מעכשיו. באמר גם  מהני  דלא  משמע המרדכי, לשון  מפשטות  אולם  סק"ב ,

דעיילט . תאמר אם הקריבוהו, מהיכן  לארץ , בכניסתן  ישראל שהקריבו עומר כהנא , מרב  חבריא מיניה דבעו  מביא י "ג . ר "ה בגמ' והנה

ישראל ארץ  הא  נכרי, קציר  מקרי דלמה הקשו, נכרי, קציר ולא  ובתוד "ה יעו "ש. נכרי, קציר ולא  רחמנא, אמר קצירכם  נכרי, ביד

שארץ  דכיון  ס"ז. סי ' יו"ד  אפרים בית  בשו "ת והקשה כאן . עד שזרע, במה חלק לנכרי דיש ותירצו מאבותיהם , להם  היא ירושה

לנכרי  אין  כן  ואם  שהוא, כמות הפירות עם  הקרקע טורף  שהנגזל הוא  והדין  כגזלן , הנכרי הוי  כן  אם  מאבותינו לנו שייכות ישראל

הפירות  הקב"ה שייר הרי  האמרי, עון שלם  לא  כי  הנה ישובו רביעי ודור הקב "ה דאמר דכיון רבינו , ומתרץ בפירות . כלל זכיה

הפירות . על ולא  הגוף, על  רק היה מאבותיהם , להם  ירושה דין כן  ואם  ישראל, שיכנסו  עד להנכרים ,

ה'.י. עם  כמו ה', את א ', ד ', בראשית רש"י עי ' ולדוגמא, בפירש"י, כמ "פ  מצינו  כן

וההליכה יא. והשתיה האכילה כגון  רשות, של דברים שאפילו שמים, לשם  יהיו מעשיך כל חכמים  "ואמרו  רל "א ) סי' (או "ח  השו"ע: ז"ל 

עבודתו ". הגורם  לדבר או בוראך, לעבודת כולם  יהיו  גופך, צרכי  וכל  והשיחה והתשמיש  והקימה והישיבה

לך.יב . במותר עצמך קדש  של  הענין  שהוא  תהיו ', 'קדושים  של המצוה קדושים , בפ ' הרמב "ן  שפי' ע "ד 


