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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
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 בעזה”י

הצניעות הוא  יפה

וכו'.וידבר  מועד  באהל  סיני במדבר  משה אל  ה '

במדרש ג ')איתא  א ', ה'(רבה שדיבר המעלה  גודל

הצניעות', הוא  ד'יפה מועד  באהל בצינעא משה אל

סיניא ע "ש  בהר  מקודם  למה להבין  ויש הקפיד . לא 

וברקים. בקולות תורה  ניתנה דהא הצניעות, על 

צניעות צריכי� העגל חטא אחר

חגיגה ומפרש במסכת דאיתא  י "ד)רבינו, (דף

בחשאי בערוך, ופירש בלחש , ניתנו תורה שדברי

יש  העגל  חטא דאחר ואפשר  ע "ש. השטן, מפני

יותר , חביבין ישראל למה לקטרג , לשטן  מקום 

הצניעות. הוא יפה אז  ולכן 

ותבונה דעת מפיו - סיני  במדבר

לישראלומבאר המיוחדת החביבות דמהות רבינו,

במדרש  מתבאר  ג "כ השטן, לקטרוג  לגרום  שיכול 

באהל סיני במדבר  משה אל  ה ' וידבר זו, בפסוק 

חכמה יתן  ה ' כי הכתוב שאמר  זה וכו' מועד

אותה של  הקשר להבין  ויש ותבונה. דעת מפיו 

זו. לפרשה פסוק

נות� הקב "ה - פיו  מתו� נות�  חיבה מתו�

ית' מעצמותו  לנו 

במדרשומפרש דאיתא  מה ע"פ  שמותרבינו , (רבה

ג ') מ "א, חביבות פרשה על  נפלא  משל  זה פסוק  על 

ממש  פיו מתוך לו  דנותן  לבנו, .בהמלך 

ישראל)והב"ח  חכמי  הרואה ד"ה רכ"ד סי ' מבאר(או"ח

העולם, לאומות חכמה, יתן  ה' כי המדרש דברי

מחכמת  חכמים שהם  אנושית, חכמה להם שיש

"מפיו אותם, שאוהב ישראל  לכלל אבל  העולם ,

עצמותו מחכמת להם שנותן  ותבונה" דעת

שמותיו שכולה התורה, חכמת  שהוא יתברך,

שבה ותבונה" "דעת  נקרא והתורה הקב"ה. של 

שכתוב כמו העולם  י"ט )נברא ג', בחכמה(משלי ה'

תהומות  בדעתו בתבונה, שמים כונן  ארץ, יסד

עיי"ש.ג נבקעו ,

ממש  עצמותו - נפח מדיליה

דהנופח ומוסיף כביכול, מעצמותו פה דהבל  רבינו,

לישראל התורה נתן  וכשהקב"ה נופח , מעצמותו

יתברך . מעצמותו ממש חלק בו יש  בפיו,

וצניעות יתירה  שמירה צרי� זו מעלה  מחמת

באהלוזהו סיני במדבר בפסוק  המדרש  ביאור

מועד, באהל  עמו שדיבר  בזה חז"ל דדרשו מועד,

יקשה ואם  הצניעות, מן  יפה  לך שאין משום 

מביא  ע "ז הצניעות, על  כאן  הקפיד למה לך,

גרידא, חכמה להגויים, חכמה, יתן  ה' כי הפסוק,

מפיו שנתן  מיוחדת חביבות יש לישראל  אבל

ובפרט  לקטרג , לשטן  מקום יש  ולכן  ותבונה, דעת

ולכן  אחרא הסטרא  שליטת  מקום  שהוא במדבר

שנאמרא. בסיני, עמו  ודיבר וכו ', בסנה עמו דבר מועד, אהל עמד שלא עד  סיני, במדבר משה אל  ה' וידבר אחר , 'דבר המדרש, ז"ל 

אלקיך, עם  לכת והצנע ח') ו', (מיכה שנאמר הצניעות הוא  יפה אמר, מועד אהל שעמד וכיון  לאמר  סיני בהר  משה אל ה' וידבר

כאן. עד  וכו ', פנימה מלך בת כבודה כל  י "ד) מ "ה, (תהלים אמר דוד  וכן  מעד , באוהל עמו  מדבר  הוא הרי

מפיוב . אוהב, שהוא למי  אבל  חכמה, יתן ה' כי הוי  ותבונה, דעת  מפיו  חכמה יתן  ה' כי  הה"ד משה, אל ויתן  אחר 'דבר המדרש ז"ל 

אחת  חתיכה אביו  נטל  אביו, לפני  תמחוי  מצא  הספר, מבית בנו ובא  בן  לו  שהיה למלך דומה, הדבר למה משל  וכו ' ותבונה. דעת

פיו מתוך לו  נתן  מחבבו , שהיה על ולמה, לו , נתנו עשה, מה פיך, שבתוך מזה אלא  מבקש איני  לו , אמר בנו, עשה מה לו, ונתן 

כאן. עד  וכו ',

מעצמותוג . חלק הקב "ה להם  נתן  ישראל דלחכמי  ליראיו' מחכמתו  'שחלק ישראל, בחכמי  רק  שמברכין  הנוסח  הב"ח מפרש  ובזה

אנושית . חכמת של נתינה רק היה העולם  שלאומות ודם', לבשר מחכמתו 'שנתן רק  מברכין העולם באומות משא"כ יתברך,

קטרוג אין  הצניעות וע "י ביותר , הצניעות הוצרך 

אחיזה לשטן  אין  וגם .דלעורר,

במדרש] סיני במדבר  ד"ה  [ל"ד:

ראש את  שאו

וגו'שאו ישראל  בני  עדת  כל  ראש ב')את .(א',

בלשון  ישראל  בני מנין ענין  אמר  למה להבין  יש

ראש'. את 'שאו

מעול� אד� תיק�  שלא  מה מתק�  אחד  כל

ותיקון ומפרש  בירור  יש  ויום  יום  דבכל  רבינו,

מישראל אדם  כל  וכן לתקן , שצריכין  חדש 

אדם  שום  ותיקן  בירר שלא  מה ומתקן מברר 

ותענוג הנאה כביכול  להקב"ה  יש  כן  ועל  מעולם,

תמידי תענוג כי  אדם, ומכל שעה  בכל  חדש 

בכל התחדשות שיש כיון  אבל תענוג , אינו

נמצא  נפסקת . התענוג  אין  אדם, ובכל שעה

לתיקון  וראשון  ראש  הוא מישראל  אחד דכל 

בבריאה, כזה  תיקון  נעשה לא דמעולם שלו,

וכל קשות, התחלות  מתחילוכל  הוי אחד 

שלו .ה בתיקון 

ראשונה יצירה הוא מישראל יחיד כל

כמותו  אד� נוצר לא דמעול�

דרבנן וזהו במודים  אומרים  שאנו במה הביאור

דהיפך קשה, דלכאורה בראשית', יוצר  'יוצרנו

ואח "כ  בראשית, מעשה וברא  יצר דקודם  הסדר ,

- 'יוצרנו' הכונה  יתפרש ולהנ"ל  אותנו. יצר 

בראשית' 'יוצר  נהי' שאנו אותנו, יצר שהקב"ה 

דמעולם  ראשונה , יצירה  יהיה מאתנו אחד שכל  -

מה גדול חשיבות והוא  כמותו , אדם נוצר  לא

ואחד  אחד כל  .ו שמתקן 

אחד כל של החשיבות מפני למנות� חביבי� 

'שאו וזהו של בלשון המנין ענין הפסוק  שאמר 

אחד  דכל  לרמז - ישראל ' בני עדת כל  ראש  את 

יתר 'כל  כאן שייך  ולא ראש, הוא ישראל מבני

דמי' עצמו,זכנטול בפני וראש  יחיד הוא  אחד דכל  ,

למנותם חביבין כן (הב'].חועל  את שאו ד"ה [ל"ו.

ע"ש .ד . תם  להולכי  מגן תושיה לישרים יצפן  במשלי  הקרא המשך בזה רבינו דמפרש  עיי "ש 

ולא ה. יצרו  ימים  יכתבו  כלם  ספרך ועל עיניך ראו גלמי י "ז) - ט "ז (קל "ט , בתהלים  הפסוקים  על נפלא באופן יסודו  מבסס רבינו 

אל"ף . עם 'ולא ' היא  והכתיב א "ו , עם 'ולו' היא  דהקרי  מה להבין  ויש ראשיהם , עצמו מה קל  רעיך יקרו  מה ולי  בהם , אחד {ולו }

עץ, כלי  גולמי חז"ל ובלשון  מלאכתו, נגמרה שלא דבר הוא  (גולם  גולם  שיש ראו  עיניך - עיניך' ראו  'גלמי הכונה זהו ולהנ"ל 

תפקיד  ראי  דלא עצמו, בפני אחד כל  היינו  ד 'כולם' - יצרו' ימים  יכתבו כולם  ספרך 'על  כן ועל  וגמר, תיקון ושצריך שם ), במצודות

מיחדים  הם  יום דבכל  - בהם ' אחד  'ולו  חדש, תיקון  יום בכל לתקן ימים , להם שיהיה בספרך ונכתבו  זה, של תפקיד כראי  זה של

ומתקנים  אחר , בירור ומבררין  חדש, יחוד מיחדין  יום  דבכל לחבירו , דומה אחד  יום  דאין - בהם' אחד 'ולא  מ "מ  אבל ית ', שמו 

דכיון שלהם , הראשית  כח גדל מה - ראשיהם' עצמו  'מה ישראל, בני  רעיך וחביב  יקר כמה - קל' רעיך יקרו מה 'ולי חדש. תיקון

שלהם . להראשית עצום  כח יש  קשות , התחלות וכל  חדש , תיקון  מתחיל אחד  שכל

והתחלה.ו . ראשית בבחינת  הם  ישראל  דכל  - בראשית' ישראל, כל 'לעיני לתחלתה, התורה סוף  לנעוץ בזה רבינו  ודריש

מישראלז . באדם  אבל דמי , כנטול  יתר דכל  טריפה, הוי יתירה רגל לבהמה יש דאם  נ "ח: בחולין  כמבואר טריפות בהלכות  כלל  הוא 

מיוחד . תיקון לו  יש אדם  שכל יתר, אדם שיהיה כזאת מציאות אין

מהם ח . הנאה להקב"ה 'שאין וז"ל עת , בכל נמנין ישראל שבני  הדבר בטעם  שדרש ד ') א ', (רבה המדרש  דברי רבינו  מפרש  ובזה

שמו ומברכין  מתפללין  שמע קורין מהם , הנאה להקב "ה יש ישראל  אבל  נגדו , כאין הגוים כל  מ ) (ישעיה שנא ' העולם ] [מאומות 

וחביבות  חשיבות אחד לכל דיש משום  שעה, בכל נמנים כן דעל מובן  ולהנ"ל שעה'. בכל נמנים  לפיכך יום , בכל הקב"ה של

א', (רבה המדרש דברי רבינו  בזה מבאר ועוד  יום. בכל ישראל מבני  מיוחדת הנאה להקב "ה ויש ועת, שעה בכל וחדשה מיוחדת

ברי' שום  חיבב  שלא הקב "ה שאומר היא, הכונה ובפשוטו מכם . יתירה בריה חיבבתי לא  לישראל, הקב"ה אמר ראש, את שאו  ז')

יתפרש  ולהנ"ל מכם'. 'יותר לומר  דהו"ל ועוד  'ככם', יתירה בריה חיבבתי לא לומר דהו "ל השל"ה והקשה ישראל. מבני  יותר  בעולם

עצמו , בפני  צורך בו  יש אחד  כל  אלא יתירה', 'ברי ' בגדר שיהיה הקב "ה שחיבבו בישראל  ברי ' היה שלא הקב"ה שאמר הכונה,

'מכם '. יתירה ברי' חיבבתי  דלא שאמר וזהו 


