
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

עצמו את  להקריב � קרב� 

תקריבו  וגו ' הבהמה מן לה ' קרבן מכם  יקריב  כי אדם

קרבנכם ב')את דמלות(א ', לדייק , יש 'מכם ',. 'אדם',

קרבנכם ' 'כי 'את כתוב היה אם דסגי מיותרים ,

תקריבו  וגו' הבהמה מן  לה ', קרבן .א יקריב

הקרבת רבינו,ומפרש עם  שביחד לרמז, הכתוב  דבאה 

נפש טבע שיהפוך  בעצמו  האדם צריך  הקרבן,

מקום  של  לרצונו שלו, .הבהמיות

הפסוקוזהו לה 'שאמר  קרבן מכם יקריב  כי 'אדם 

הבהמה ' עצמו מן  את להקריב צריך שהאדם ר"ל , -

הבהמה'] ['מן שלו  הבהמית נפש  את להביא  ['מכם'],

וזה  לה', קרבנכם'כקרבן את דנפרש'תקריבו ר "ל, -

נפש'עם ',דכונתו'את'לשון את שיקריב  דהיינו

הקרבן. עם  ביחד שלו (הא')]הבהמית אד� ד"ה [ב.

קרב� � רחוקי� קירוב

המבואר באופן בהקדם  רבינו, מפרש בזוה "ק שני

י"ג :) שולט (הקדמה הלב , ברצון  עני על  שמרחם דמי

של  מצורתו  צורתו נשתנה ולא  הבריות, כל על 

עיי"ש.ב אדם  העני,, על  הגדול  המרחם לך  אין  והנה

ומצות  מתורה הרחוקים אנשים שמחזיר  ממי יותר 

לתורה . ומקרבן  לתשובה , ברוחניות עניים שהם 

הפסוק וזהו מכם'שאמר  יקריב כי  ר "ל,'אדם -

קרבן שמקריב מבני 'מכם'מי  מהרחוקים ר "ל, -

בתשובה, שמחזירם לה 'ישראל , מפני קרבן ר"ל , -

על  שמתחרט במה  נשבר  לב תשובה להבעל  שיש

כתיב  שכן הקרבן, וזהו  י"ט)חטאיו, נ "א, זבחי (תהלים

נשברה רוח לקרוא אלקים הכתוב  מקדים ולכן  ,

בתואר  בתשובה שכתב 'אדם'להמחזירו עפי"מ ,

אדם. צורת  לו יש  העני, על  דהמרחם הזוה"ק

(הג')] אד� ד"ה [ב.

הזה ? בזמ�  קרבנות 

קרבנות איתא:בילקוט פרשת ישראל כששמעו

בתורה , והתעסקו לכו  הקב "ה להם אמר נתייראו,

אלה מכל  תתיראו  למה ואל להבין ויש  עכ"ל. ,

והתעסקו  לכו שאמר  במה ניחמם ובמה נתייראו,

הלשון מהו להבין יש וגם .'לכו'בתורה ,

מהרבינו,ומפרש שדאגו מפני היה  שנתייראו דמה 

קרבנות  להם יהיה  שלא קיים, ביהמ"ק כשאין .יעשו 

הקב "ה שניחמם  העצה  והתעסקו ובביאור  'לכו

וכדלהלן.בתורה', אופנים, בשני  רבינו מפרש

חכמי� לתלמידי עצה 

אחד  שניחמם אופן בתורה- שאחז"ל שיעסקו כמו ,

ח .) בעולמו (ברכות  להקב "ה אין ביהמ"ק משנחרב 

הלכה של  אמות ד ' הילקוט אלא שאמר  וזהו  בלבד ,

שאחז"ל 'לכו'הלשון כמו הלכות לימוד על דמרמז -

כ"ח :) אליהו,(מגילה דבי הלכות תנא השונה  מובטח כל

שנאמר  הבא, עולם בן שהוא לו,הליכות לו עולם

תקרי  .ג הלכות אלאהליכותאל 

הע� להמו� עצה 

- שני שאמרנו אופן דמה נוסף, ענין לרמז דיש

בתורה, העוסקים חכמים לתלמידי מועיל אבל לעיל 

שיחזיקו  העצה  בא ולזה  העם, שאר  יעשו מה 

בתורה . העוסקים  חכמים התלמידי את ויפרנסו

הילקוט וזהו בעסקיכם 'לכו'שאמר לכו ר"ל , -

ומתן, במשא בתורה 'לעסוק נקט -'והתעסקו ר "ל,

נפעל  לשון עוסקים 'התעסקו' בעצמם הם שאין ,

יתעסקו  שלהם, במסחר  העסק ידי שעל אלא בתורה,

אותם. שיחזיקו במה בתורה, חכמים התלמידי

דתינח] א"י וד"ה  בילקוט ד"ה [א.

ברש"י .א. עי '

דאדם '.ב . מדיוקנא דיוקניה אישתני ולא  בריין, כל על שליט  דלבא , ברעותא מסכנא  על דחס  'מאן הזוה"ק: ז"ל 

הלכות .ג . ללימוד הליכה לשון  דדרשי ' ומבואר

מהנה מאחת  ועשה בשגגה ... תחטא כי

בשגגה תחטא כי נפש  לאמר  ישראל בני אל  דבר

מהנה מאחת ועשה תעשינה לא  אשר ה ' מצות מכל

ב') דפתח(ד', מה לדייק ויש  תחטא ',. 'כי  עתיד בלשון

'ועשהומסיים עבר  ישבלשון עוד  מהנה '. מאחת

' דאמר מה  'ועשה מ לדייק לומר  דהו"ל מהנה', אחת

מהנה' .ד אחת 

'כאילו' שנחשב  בדבר מזיד ע"י נגר�  בשוגג עבירה

מה ומפרש בהקדם  הרמב"ן רבינו , כאן דהקשה 

קרבן  בשוגג עבירה העושה יתחייב  שוגגלמה  הלוא ,

דהרי רבינו, ומתרץ ישמור היה . חסידיו (שמואל רגלי

ט ') ב', וא"כא', העבירהכתיב , עושה  היה לא  אם

מהשוגג, נשמר  היה  מקודם, שנכשל במזיד  וכיון

כן  ועל  במזיד, מקודם כן  שעשה  בהכרח  בשוגג,

כפרה. צריך 

ממשוצריכים זו עבירה עשה שלא דהגם לומר,

מידיעתו  שב  הוי לא  דאז פטור ה במזיד , והיה ,

מיירי  מ"מ שהוא מקרבן, דבר  על במזיד  שעבר

בשוגג בה שנכשל העבירה  אותו ולדוגמא ,ו מעין

שאחז"ל  זרה,ז כמו עבודה עובד כאילו המתגאה כל

יכשל  בסופו במזיד, גאוה על עבר  אם כן ועל 

כפרה. צריך  כן ועל  בשוגג, זרה בעבודה

הפסוק ביאור

הפסוק וזה  בשגגה 'שאמר  תחטא כי שאדם 'נפש -

בהכרח  בשוגג, בעבירה נכשל  להיות  העומד מישראל

שכבר  משום נגרם מהנהדזאת מאחת  -'עשה '

' לומר  ודייק העבירה מ במזיד, עשה לא שהרי אחת',

במזי  בשוגג.ממש בה שנכשל העבירה  מעין אלא  ד,

נפש] ד"ה [ד.

הע� ' 'לאשמת  נגר�  הצדיק  עבירת 

העם לאשמת יחטא  המשיח הכהן ג ')אם יש(ד', .

' שחטא המשיח  בהכהן באומרו הכונה לאשמת להבין

.העם'

בא ומפרש איך לנו לבאר  הכתוב דרצה רבינו,

מפני  בו לתלות דחלילה המשיח , להכהן החטא 

שהוא  הכתוב פירש כן על  במזיד , מקודם שעבר 

העם' אחריהם,'לאשמת נגרר  אשמתם  דבשביל ,

בבחינת  הם והעם שלימה, קומה  ישראל כל כי

הקומה , של המעשה  בבחינת איברי הם העם וגדולי

ולב, מחשבת מוח מבלבלים העם של והעבירות

הדור. גדולי ושכל 

יחידי� אחר  נגררי�  הציבור אי�

בעשתה הארץ  מעם בשגגה תחטא אחת נפש ואם

ואשם  תעשינה  לא אשר ה ' ממצות כ "ז)אחת .(ד',

חז"ל  ג .)דרשו מפי (הוריות העושה שדוקא בעשתה

אבל  חייב , דין עצמו בית בהוראת שעשה יחיד

אולם פטור  חייבים , בי "ד  הוראת פי על  שעשו ,ציבור 

מציבור. יחיד  שנא מאי בעי וטעמא

עפ "יומפרש או "ח הכלל רבינו, ובשו "ע צ "ב: (עירובין

נ "ו ) יחיד סי' אבל יחידים , אחר נגררים ציבור  דאין

הציבור  אחר  הוראת נגרר  ע"פ שעשה ביחיד  ע"כ  ,

לומר  דיש כאנוס, נחשב  פנים בי"ד , דהסתרת

להטעות, גרם מהבי"ד הקב"ה ציבור של אבל 

דבי"ד  למימר  ליכא בי "ד , הוראת עפ"י שחטאו

יחידים, אחר נגררים הציבור דאין לכך, גרם

השי "ת ובהכרח היה  להציבור, עון שקדם דלולי

החטא, מן  חייבים משמרם  שנכשלו כיון כן .ח ועל 

נפש] ד"ה [ד.

פירש"י .ד . עיין

רש"י ה. שפירש וכמו מידיעתו , שב שיהיה חטאת , לחיוב כתנאי מקומות בכמה בחז "ל ה:)הובא  חלב ,(חולין  שהוא  יודע היה 'שאם 

מחטאת . פטור ובזה בידיעתו , מהעבירה שב אינו  הרי במזיד , העבירה על עובר היה אם  וע"כ  זו ', מעבירה ומבטל יושב  היה

עבירה ו . שיהיה שצריך משמע רבינו  ומדברי  ישמור'. חסידיו  'רגלי  בגדר אינו שוב  כן ועל במזיד, אחרת  עבירה עשה דאולי  יל"ע

גופא . זו בעון 

כוכבים .ז . עבודת עובד כאילו  הרוח גסות בו  שיש אדם  כל ד: סוטה עי '

הצבור.ח . - העם  אחר נגרר היחיד הכהן  שכן העם , לאשמת הוא חטא  המשיח שהכהן דמה לעיל  שכתב מה דמובן רבינו מפרש ובזה


