
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

תשובה 

אליו הדם  את אהרן  בני  .(ט ',ט')וגו 'ויקריבו 

הדם  את אליו אהרן בני י"ב)וגו'וימציאו  .(שם 

לשון כתוב הראשון  דבפעם  מה  לדייק יש

לשון 'ויקריבו ' כתוב  השני  ובפעם .'וימציאו ',

דאחז"ל ומפרש ל "ד:)רבינו , דבמקום (ברכות

גמורים  צדיקים  אין  עומדים  תשובה שבעלי 

לעמוד , אהרןיכולים  שהקטיר לאחר כן  ועל 

לחטאת, העגל  שעשה,את העגל על  ונתכפר

זריקת  בעת במחיצתו  לעמוד  יכולים  היו לא אז

כתיבהדם , להמציא 'וימציאו 'ולכן  שהצריכו ,

קודם  אבל אליו , להתקרב  מבלי  אליו , הדם 

אליו להתקרב  יכולים  היו החטאת  דם  שזרק 

כתיב  ולכן בעבודה , יותר עמו ולהשתתף יותר,

שני]'ויקריבו '. באופ�  ויקריבו ד"ה [ו:

אהר�  ויד� 

אהרן ג')וידם מסורה ,(י', מביא  הטורים  בבעל .

פעמים השמש וידםאהרן ,וידם ,וידם ב '

י"ג) י', .(יהושע

וידם ומבאר על  שפירש"י  מה  עפ"י  רבינו 

ומה אהרן: שתיקתו , על שכר אהרן שקבל 

הדבור, עמו  שנתייחד קבל , לושכר שנאמר

כונת  וזהו  עכ"ל. יין , שתויי  פרשת לבדו

נאמר שלא  זכה  אהרן וידם שבזכות  המסורה ,

התורה , ככל משה , ע"י לו  יין שתויי  פרשת

כמו למשה , המרמז השמש, וידום  וזהו

ע "ה )שאחז"ל  אלא (ב"ב חמה , כפני  משה  פני

הדיבור. אליו וידו�]נתייחד  ד"ה [י:

חי  בעל  מעלה  � הברכה  אמירת
למדבר

אשר החיה  זאת  לאמר ישראל בני  אל דברו 

הבהמה  מכל  ב')וגו 'תאכלו  לדקדק (י"א, ויש .

מה 'לאמר 'דמלת לדקדק יש עוד  מיותר,

.בבהמה ומסיים בחיה דפתח

שכתב ומפרש  מה  בהקדם  קולרבינו , בסידור

שחיטה ,יעקב הברכה,במצות  שמברך דבמה

מדבר, שאינו חי מדרגת  הבהמה את מעלה

המדבר. חי  שפירש לדרגת  מה  מביא  עוד

חיים  עץ  פסח)בפרי  של הגדה הלשון(בכונת על

הפסוק 'שתאמר ' מלשון  י"ח)שהוא כ"ו , (דברים 

האמירך  התרוממות .וה' לשון  ,

ישראל וזהו בני אל דברו  הפסוק 'לאמר 'כונת

התרוממות, לשון  להעלות, ר"ל , החיה'- 'זאת

' מכל  תאכלו  בחינתהבהמה'אשר ר"ל , החי -

הבהמה לבחינת של  להעלותה  מדבר, שאינו

דברו].א המדברחי  ד "ה  [ו:

במקו� דבוקי� ישראל  � החי' זאת

הבהמה  מכל תאכלו אשר החיה ב')זאת .(י"א,

שישראלופירש"י, לפי חיים, לשון החיה, זאת

לפיכך  חיים , להיות  וראויין במקום , דבוקים

מצות, עליהם  וגזר הטומאה, מן  הבדילם 

הן א. 'לאמר' תיבת לפרש רבינו  כונת ואולי  עכ "ל . אמירה'. שהוא מדבר  לבחינת  החי בחינת  'להעלות וז"ל  רבינו  כתב

לבחינת  הבהמה, של  החי  בחינת 'להעלות' דהיינו ורוממות, התעלות  לשון שהוא הדרש כפי והן אמירה, מלשון  כפשוטו 

כפשוטו . אמירה שהוא 'מדבר ',

כלום  אסר לא  העולם  כדאי'ולאומות וכו ',

דהא  להבין ויש עכ"ל . תנחומא, רבי במדרש

נח. בני מצות  שבע  נתן  העולם  לאומות גם 

מחובר ית ' דיבורו - נצב דבר� ה' לעול�

לו

עפ"י ומפרש  הקדמות.רבינו  -אחדשני

פ "ט)דכתיב  קי"ט , נצב,(תהלים  דברך  ה ' לעולם 

מדיבור הקב "ה , של דיבורו  דחלוק  היא , והכונה 

שיצא  מיד  אדם, של  דבדיבור אדם, של 

אליו מחובר הדיבור אין  שוב  מפיו , הדיבור

לעולם עוד, נשאר הקב"ה של דיבורו אבל

יתברך, בו כן דבוק שהיא ועל תורה , הלומד

בהשי "ת. מתדבק הקב "ה, של  דיבורו 

להרחיבו אפשר למקור המחובר

יוסף-שנית  רכ "ד)הבית  סי' מבאר(או"ח

אומר ישראל שבחכמי  'שחלק 'הטעם

אומר העולם אומות  ובחכמי  ליריאיו, מחכמתו

'נראה 'שנתן ' וז"ל ודם , לבשר מחכמתו

מפני  ישראלשהוא  מתחת שנפשות  חצובות 

הרי  הכבוד, מהשם כסא  כחלק אבל הם  ,

יתברך , ממנו  רחוקים  העולם  אומות נפשות 

חלק  שאינם מנכסיו מתנה  שנותן כמי  והם 

עכ "ל  .ב ממנו ',

שכתב וזהו רש"י בדברי החיה,הביאור 'זאת 

במקום, דבוקים  שישראל לפי חיים , לשון 

מן הבדילם  לפיכך חיים , להיות וראויין

העולם  ולאומות מצות, עליהם וגזר הטומאה ,

כלום' אסר  ישראל לא  בני שהבדיל דמה  ,

שהם  ישראל , בבני  דוקא  הוא  הטומאה , מן

העולם, אומות  משא "כ  במקום, דבוקים 

זה  אבל  מצות , איזה  להם שיש  שהגם

להקב "ה  מחובר ואינו  .גנפרד

החי'] זאת ד"ה [ח.

הנהר,ב. מן  הנמשך  הצנור  כמו  הוא שהחלק מפני  שהטעם  כתב  אבודרהם 'והר "ד  שם  יוסף הבית שכתב  מה עוד ועיין 

ל "ב , (דברים כתיב ובישראל  ופסוקה, תלושה כי במתנה, כן  שאין  מה ולחסרו , לקצרו ואפשר ולהגדילו, להרחיבו שאפשר 

לדייק דיש מה נפלא, באופן רבינו  מפרש הנ"ל כל  ולאור  עכ "ל. ומתמעט', מתרבה זכותם ולפי  עמו, ה' חלק כי ט')

נתינה  ידי על שהוא  כתב דב 'חכמה' לשנים , הדבר חילק דלמה ותבונה, דעת מפיו חכמה, יתן ה' כי  ו') ב', (משלי בפסוק

'מפ שבאה כתב  ותבונה' וב'דעת חכמה, 'יתן ' ה' כי  גרידא- דחכמה - חכמה' יתן ה' 'כי  הפסוק  שאמר  זהו ולהנ"ל  יו'.

'דעת ' יש אז  הקב"ה, של  מפיו  כשלומדים - 'מפיו' אבל להקב"ה, וחיבור  קשר  שום בלי  כנתינה, מהקב "ה לקבל שייך 

החכמה, ולהגדיל  להרחיב יוכל כן  וכמו אשתו , חוה את  ידע והאדם  א ') ד', (בראשית  שכתוב כמו חיבור , מלשון שהוא -

'מגיד  כ ') - י"ט קמ"ז , (תהלים הפסוק שאמר וזהו  דבר. מתוך דבר  להבין היא שענינו  - 'ותבונה' של  הבחינה ידי על 

'ומשפטים שאמר  מה מיותר  דלכאורה ידעום ', בל  ומשפטים גוי לכל כן עשה לא לישראל , ומשפטיו  חקיו  ליעקב דברו 

דודאי מתבאר, ולהנ "ל  לישראל . משפטיו  דהגיד  לעיל שאמר מה על  דקאי  גוי ' לכל כן  עשה 'לא אמר  דכבר  ידעום', בל

שלהם למשפטים שאין  - ידעום ' בל  ד 'משפטים אלא שכלם, עפ"י וחכמה מצות, שבע להם שיש משפטים, יש לגוים גם

'ליעקב'. דוקא הוא זה בו, דבקים יתברך  דיבורו  ידי  שעל  - דבריו ' ד'מגיד  להקב"ה, מחובר שאינו  - דעת  בחינת 

שלג. הפירוש ובפשטות  צרופה, ה' אמרת ל"א ) כ "ב, ב ', (שמואל  הה"ד  זו , פסוק על המדרש דברי רבינו מפרש ובזה

צריך שהיה עד סיגים ה' באמרת  יש ח"ו וכי רבינו, דהקשה אלא וזקוק', 'ברור המפרשים שפירשו כמו הוא  'צרופה'

נעשה  ה' אמרת  שבלומדים  הוא, והכונה 'מצטרף', כלשון  וחיבור ', 'צירוף מלשון הוא דצרופה רבינו  מפרש כן  על  לצרפה,

דבוקים, הם ואיך למקום, דבוקים הם  שישראל  החי', זאת  הפסוק  שאמר מה לבאר  באה והמדרש להקב"ה, מצורף הלומד

ה'. האמרת  ידי  על מתרץ , וע"ז 


