
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

השמיני ביו� מילה

ימיםאש  שבעת  וטמאה זכר , וילדה תזריע כי  ה

בשר  ימול  השמיני וביום תטמא , דותה נדת כימי

ג ')וערלת - ב ' והסמיכות ,(י"ב , הקשר  להבין יש  .

ביום  מילה למצות ימים, שבעת  טומאת דין בין 

השמיני .

מהול? האד� את הקב"ה  ברא לא למה 

דכיון ומפרש  לשאול , דיש  מה בהקדם  רבינו,

כמו  תמים, אינו נימול, אינו שהאדם זמן שכל

המילה: על  כשציוהו  לאברהם, הקב"ה שאמר 

תמים  והיה לפני א')התהלך  י"ז, היות (לך כן , ואם 

פעלו תמים  הצור  - שהוא  ד')הקב "ה  ל"ב , (האזינו

בשלימות , אדםשפעולתו  כל ברא  לא למה

תמים באופן מהול , ?מישראל

מדותיו  על להמתגבר  מיוחדת חביבות

שהיההוא ,והביאור למי מיוחדת, חביבות  דיש 

קרוב  שהיה ממי יותר ונתקרב, מהשלימות רחוק 

את מעולם, ישלים שהאדם  השי"ת , רצון זהו  ולכן

האדם  שמעשה כדי ערל , ונולד במעשיו  עצמו 

ומידות  תאות  עם  האדם  נולד כן, וכמו אותו , ישלים

עצמו . וישלים  שיתגבר  כדי אין רעות, הכי ומשום

היה צדיק , שיהיה רצה השי "ת שאם טענה, לרשע

צדיק  של תכונות עם  לבראותו עיקרלו שאדרבה ,

תכונות  על  ההתגברות  הוא  השי"ת  של  החביבות 

הרעות .

שיפעול  ההתרחקות שיעור הוא שבעה מספר

חביבות 

ל"א:)ואחז"ל טמאה(נדה  נדה תורה אמרה מה מפני 

כיום בעלה על חביבה שתהא כדי  ימים, שבעת 

לחופה, רחוקהכניסתה היתה לא שאילו  הרי

התורה, ושיערה  עליו, חביבה היתה  לא ממנו,

ימים ז' הוא  החביבות לפעול  ההתרחקות  .שיעור

קודם  הצדיק , של הנפילות בענין מצינו  וכן 

שכתוב: וקםההתגברות , צדיק  יפול  (משלישבע

ט"ז ) .כ"ד,

שבעה,ובזה טומאת  דין  של הסמיכות  מובן

כשיעור ההתרחקות  הוא - הדין  טעם  דיסוד

כמו  בעלה. על חביבות  לפעול כדי  ימים , שבעת

כולה, התורה כל לומד אמו, שבבטן  בילד כן,

הכל, ממנו  משכחין  לידתו ערל ,ובעת ונולד 

ההתרחקות ששיעור השמיני, ביום  רק  אותו  מלין 

החביבות יפעול ימים שבעת  למשך ערל , בתור

הקב "ה ישיש אצל כלה, על חתן משוש  וכמו  .

אלקינו! עלינו 

ערל ? האד�  נולד  למה � ב ' ביאור 

שלוה  וסופו יסורי� תחלתו

ערל ,רבינו האדם  נולד למה שני באופן  מבאר 

כך, אחר למולו היהוצריכים  טוב  יותר  הלוא 

מהול  מישראל אדם כל בורא היה הקב"ה .אם

באה שהקב"ה לזכותאלא  הדרך לנו להורות

תחלה יסורין  ע"י דוקא  שהוא ודייקא ילעוה"ב, ,

האדם  נולד כן ועל שלוה. לסופו האדם  זוכה אז 

צריך  מהול, להיות לזכות  שכדי ערל, מישראל

ולימוד  לקח  ללמד הערלה, חתיכת של להיסורין 

כדי  ליסורים דצריך  האדם , של יצירתו  בתחילת

טובות  למעלות .יא לזכות 

אשה] ד"ה ט : וע "ע  ועוי"ל , ד "ה י: דהנה, א"י ד"ה [י .

אומרי . רשב"י תניא ה. ברכות  ועי' שלוה . וסופן  יסורין שתחלתן  ידי  על הצדיקים ד') ס"ו , בראשית  (רבה  במדרש  עי'

וכו'. הבא  והעולם ישראל וארץ תורה  הן אלו  יסורין , ע"י  אלא  נתנן לא  וכולם לישראל, הקב"ה  נתן טובות  מתנות  שלשה 

אתןיא. ולפועלי למרחוק דעי אשא  ג ') (ל"ו , באיוב הפסוק כאן  שמביא  ב') פי"ד , (רבה  המדרש דברי רבינו  מפרש ובזה 

רבים, ישמעו למען  למרחוק, דעתי להשמיע  קול אשא  - דעי  'אשא  וז "ל, מקרא , של פשוטו פירש שם [במצודות צדק.

לי' 'נראה  'כ 'נגע

נראה כנגע לאמר , לכהן והגיד הבית  לו אשר ובא

בבית  ל"ה)לי שכתב (י"ד, הפסוק בלשון מדייק .

הלשון "כנגע" להבין צריך ועוד, הדמיון בכ "ף

לי" בבית ."נראה לי  יש  נגע  לכתוב: דהו "ל

על  להיות ראוי היה  הבית על שהנגע מבי�

גופו 

דבריומבאר, רבהבהקדם ד')המדרש  י"ז , (פרשה

תחילה, בנפשות נוגע הרחמים בעל  ולכן אין 

באים  הם  תחילה האדם, על הבאים בנגעים 

עדיין  ואם  בגד, על  באים הם שב לא ואם בביתו,

יעו"ש . גופו , על באים  הם  אז שב, לא 

הכתובובזה כונת לי"מבאר  נראה ר"ל ,"כנגע

היא  ועתה לגופי, לי ראוי  שהיה נגע  כאותו

הבנתו ,"בבית" בזה ומבטא  לו , שיש  שהנגע

גופו , על  להיות ראוי  בעצם  היה ורקבביתו,

בבית . תחילה נתן הקב"ה של  שמרחמנותו 

האד�  של לטובתו  היסורי�

שני,ומבאר  על באופן הבאים היסורים  שבאמת

לטובתו . הם יוכיח האדם ה' יאהב אשר  ואת 

י"ב ) ג', נראית (משלי הבשר , עיני ראות  שלפי רק  ,

שאמר  וזהו ועונש, לי"כנגע  נראה ר"ל ,"כנגע ,

באמת  אבל  נגע , כמו לי  נראית עיני ראות דלפי

חסד  ובא].יב הוא  ד "ה [י "ד:

של הקשר  להבין ויש ויוצרי']. פועלי בעבור  צדק אדבר  - צדק אתן ולפועלי  וישיב. יבא  להשיב הרוצה  כל וכאומר 

דכונת - למרחוק' דעי 'אשא  הפסוק דאמר  דאיוב, הפסוק  כאן המדרש שמביא  מה יתבאר  ולהנ"ל דידן. לפרשה  הפסוק

אנשי בהם וידע ט"ז ) ח ', (שופטים הפסוק מלשון שלי ', 'יסורין  הוא  'דעי ' תיבת  וכונת 'אסבול'כ, הוא  'אשא ' תיבת

לעוה"ב. רחוק, לזמן  לבסוף, ידיהם על שאזכה  הטובה בשביל - 'למרחוק' שלי  יסורים שאסבול הפסוק ואמר  סוכותכא ,

שיהיה כערל, אותי ויצר  שפעל להקב"ה - 'ולפועלי' היינו  - צדק' אתן  'ולפועלי כך, למד מאיפוא לרמז  הפסוק וממשיך 

זוכה אני  היסורין שע "י לעיל שאמר  טעמא  מהאי ערל, שבראני  במעשיו  הקב "ה שצדק - צדק' 'אתן יסורין, תחלתי 

בעוה"ב. להטוב

אהבתיך ,יב. עולם ואהבת לי " "נראה ה' מרחוק בבית, לי" "נראה  כנגע  הטורים) בבעל (הובא  המסורה , רבינו  מבאר  ובזה 

שלפי ר "ל, לי " נראה  ה ' "מרחוק בירמי ', הכתוב כונת  דזוהי מבאר הנ"ל, ולאור ב'). ל"א , (ירמי' חסד משכתיך כן על

"ואהבת לו, משיב והקב"ה  לטובה, עליו משגיח  ואינו ממני, רחוק שהיה  כמו  נראית , עיני ראות

מייסרך , שאני  מה  לכן  ר "ל, משכתיך " כן  "על לעוה"ב , נצחי תענוג לך  שיהיה אותך , אוהב שאני ר "ל , אהבתיך " עולם

"חסד". גופא  זהו  בתשובה , לחזור  אותך ומכריח  מושך  אני  ובכך 


