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 שליט"א  אליהו עטיה הרה"ג /  "בה'תשפ –'דברים'פרשת  

  (תניינא) רמ"ז  קמ"ז  ותתור  ליקוטי מוהר"ןמבוסס על 

בחינת רב ותלמיד /  באתי לעולם כדי ללמד את מהרח"ו/  הילולת האריז"ל ומקצת שבחיו
אף  למה הוצרכנו לברכת משה  /  חז"ל בפסוק יוסף ה' עליכם וגו' קושית/  בכל גילוי תורה

צריך כלי גדול כדי לקבל   /  ביאור האריז"ל בפסוק יוסף ה' עליכם וגו'/  שהיא קטנה יותר
מחשבה לבד אינה כלי מחזיק ברכה,  /  התפילה היא בחינת כלי לקבלת הברכה/  ברכה

הכח של פי אלף /  פי אלף להכיל את הברכהמשה בדיבור ברכתו נתן לנו כלי /  צריך דיבור
איך משה /  האריז"ל יש בו נשמות משה רבינו והלל הזקן/  בא למשה מחמת הענוה שלו

 / מי שהוא עז פנים אין לו חלק בתורה/  רבינו והלל הזקן והאריז"ל התפארו בענוה שלהם
היינו הוא עצמו  -לא עמדו רגלי אבותיו  /  מה עשה הקב"ה עם הדורות שהעביר ולא ברא

גם מי שאין  /  מתחילה נתינת התורה במילוי א"ל שד"י ולבסוף בשם הוי"ה/  בגלגול הקודם
הטעם / ישראל עזים שבאומות ולכן עזים בקיום   -לו עזות דקדושה אין לו חלק בתורה 

התורה / ע"י שהרב מגלה את עצמו התלמידים מקנאים בו ועושים כמותו / צדיק נסתר  
פחות יכול להעמיד תלמידים / כיצד ישבח את עצמו וישאר עניו / בנשמת משה רבינו אליהו  

להיות הסנדק / סיפור מילת האריז"ל / האריז"ל העלה לתורה את  הנביא בא בעצמו 
השבעה רועים / שלמות הענוה היא כשזוכים לשער החמישים / ארבע פירושים ל'תיקו' 

הנאמר בש"ס / קושיות שהם מקליפת הערב רב אין להם תשובה / הערב רב מורידים את  
ינות / אסור לצאת באמצע קריאת  הנ' של התיקון ונעשה תיקו / תיקון נהפך לתיקו ונעשה ק

התורה / ביאור שאלת הגמ' אם מותר לצאת בין פסוק לפסוק / הקשר בין התיקו הראשון  
 / לקושיות הבאות מהערב רב

 הילולת האריז"ל ומקצת שבחיו 

באב( ליל  ) היום    א. תורת   אההילול   ה'  שכל  הקדוש,  האר"י  של 

זה ממנו,  הקבלה אליהו הנביא  מ   ללמוד תורהזכה  והוא    שיש לנו 

שאין    , הקבלה  שלגילה לנו את הסודות הנפלאים  והוא  זכור לטוב  

רק   אותם  להשיג  אפשרות  הקודש  שום  רוח  ה שע"י  י "ארזכה 

התפעלות    תההי ו  ',נביא '  לוהיו קוראים    י"ארה  לש  ורובד  .קבלל

, ומבין ומשיג בכל יודע את כל העתידותשהיה  בדורו איך  גדולה  

רבו ש  '(ם'עץ חיי ל  הבהקדמ)ל  תלמידו רבי חיים ויטא  כמו שכתבו  .דבר

ב  י"ארה בקי  הפרצוף'היה  וחכמת  היד א ירבק',  כף  ות    שיחת ב, 

   ., ע"ש באריכותייםאכל הדברים הפלוב ,עופותחיות ו

 ו"באתי לעולם כדי ללמד את מהרח

  תי שבא  כל מה:  אומר  היה  רוב הענווה שלומבעצמו  "ל  ז   י"ארהב.  

והיה כל כך    .ויטאלרבי חיים    יתלמידאת  לעולם זה כדי להעמיד  

אמ בבנו '  לו:אמר  הוא  ו  ו,תושבח  מתקנא  אדם  שאין  אלמלא 

לה שלך יותר עמי הכ  ויטאל,חיים  רבי    ךהייתי מתקנא ב  ,ותלמידו

ש  '.ממני היה  תלמידים    לאר"יהיו  ולמרות  בתורה,   : מרואגדולים 

אחדנניא אף  ללמד  רוצה  ר  ,י  את  ויט  בירק  בשבילו ש  ,לאחיים 

לעולם יותר  גיע  ה   אחת  פעםו  '.באתי   ממהרח"ו,   מבוגרתלמיד 

אני צריך לשמוע את השיעור   , למההרבכבוד  '   לאר"י ז"ל:  אמרו

 לו האר"י:   אמר  '?שנים  בהרבהשהוא צעיר ממני    רבי חיים ויטאלמ

דרך תלמידי    שלי  התורה  ותישארהכל   היא רק  חיים  רבי  בעולם 

 ולכן אתה חייב לשמוע דוקא ממנו.  '.לאויט

 בחינת רב ותלמיד בכל גילוי תורה 

 , רבינו  משה  את  יש  .מידלבחינת רב ותבג. תמיד התורה מתגלה  

רבי שמעון בר יוחאי יש לו בן רבי   את  יש  .יש את תלמידו יהושעו

  קדוש ם טוב ה הבעל שוכן ידוע ש   רבי אבא.תלמיד    לו  יש ו  ,אלעזר

וכל התורה שיש לנו היוםלא כתב   זה  הכל    -מהבעש"ט    ספרים, 

יוסףה'   , בעלרק מהתלמידים יעקב  מפולנאה(   'תולדות  יוסף  יעקב    )רבי 

התורות,   את  ממעזריץ'שכתב  ה  והמגיד  את  של  רות  תושמסר 

פה בעל  טוב  וג הבעל שם  לנו    ם.  מה שנשאר    , הקדוש  רבינומכל 

הרב כי    ,רב ותלמידשל    עניןה  זה ו  נתן.  רבי  ובזכות תלמידהכל זה  

ורק   להשיג,  יכול  אחד  כל  שלא  הגבוהים,  'מוחין'  בחינת  זה 

להוריד את הדברים באופן שנוכל לקבלם, התלמיד הוא זה שיכול  

הרבו של  התורה  את  בלקוטי   וכעין  .להנחיל  רבינו  שכתב  מה 

י ֵאין ּבֹו  , וז"ל:  )תורה ק"מ(מוהר"ן   יגֹו, ּכִּ ִּ ַהש ּ ר לְּ ש ָׁ י ֶאפְּ מֹו אִּ ַעצְּ יק ּבְּ ּדִּ ַהּצַ

ין  בִּ קֹרָׁ ַהמְּ יו  ָׁ ֲאנָׁש  ֵדי  יְּ ַעל  ַרק  לֹו.  כְּ ִּ ש ּ מִּ ה  לָׁ ַמעְּ לְּ הּוא  י  ּכִּ ה,  יסָׁ פִּ ּתְּ ּום  ש 

יק. ּדִּ ין ַמֲעַלת ַהּצַ בִּ הָׁ יו, יּוַכל לְּ  ֵאלָׁ

 בפסוק יוסף ה' עליכם וגו' חז"ל קושית

שחידוש    ישד.   משה  פרשב  י"אר ה   לנפלא  לעם    רבינוה,  אומר 

א,  ישראל ֱאלֹ   יא(  )דברים  ֶאֶלף הֵ "ה'  ֶכם  ּכָׁ ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  י 

ים מִּ עָׁ ֶכם"  ,ּפְּ ר לָׁ ּבֶ ר ּדִּ ֶ ֲאש  ֶכם ּכַ ֵרךְּ ֶאתְּ יבָׁ  :שני דבריםבפסוק  כתוב  ו  ,וִּ

שש מברך  ים"הקב"ה  משה  מִּ עָׁ ּפְּ ֶאֶלף  ֶכם  ּכָׁ ֲעֵליֶכם  ועוד:    ,"יֵֹסף 

גםש ֶכם"  הוא  לָׁ ר  ּבֶ ּדִּ ר  ֶ ֲאש  ּכַ ֶכם  ֶאתְּ ֵרךְּ  יבָׁ בשם   ."וִּ רש"י  ואומר 

אמרו לו משה אתה נותן קצבה לברכתינו,  , וז"ל:  )פיסקא י"א(הספרי  

הוא את אברהם   טז(כבר הבטיח הקדוש ברוך  יג,  י  "  )בראשית  ּתִּ מְּ ש ַ וְּ

ֶרץֶאת   אָׁ נֹות ֶאת ֲעַפר הָׁ מְּ יש  לִּ ם יּוַכל אִּ ר אִּ ֶ ֶרץ ֲאש  אָׁ ֲעַפר הָׁ ֲעךָׁ ּכַ ,  "ַזרְּ

יברך אתכם כאשר    )הקב"ה(זו משלי היא, אבל הוא    )משה(אמר להם  

 , עכ"ל. דבר לכם

היינו לפי ברכת משה  ובאמת כמובן שגם ברכת משה היא עצומה  

לא  עדיין  ו   ,מיליון  600  -צריכים להגיע פי אלף מששים ריבוא שזה

הש  מצינו ישראל  ליון, ימ  600של    עצוםלמספר    םעפאי    עגי עם 

אמנם    ובאמת זוהי ברכה עצומה שכנראה תהיה רק לעתיד לבוא.

למשל בסין אנחנו רואים כבר היום שיש כזה דבר בעמים אחרים,  

, משש מאות מיליון  שזה פי שניים  -  יש מיליארד ומאתיים מיליון

שההודים   מעטואומרים  וא  עוד  אותם,  עמים   "כעוברים  כאלו  יש 

  .ספר עצום כזהמ עם

מביא   ואומריםרש"יעכ"פ  משה,  את  שואלים  ישראל  שעם   , :

לברכתנו,  למה  משה,   קצבה  נותן  הקב"ה הרי  אתה  הבטיח  כבר 

ֲעַפר  ֲעךָׁ ּכַ י ֶאת ַזרְּ ּתִּ מְּ ש ַ את אברהם הרי הקב"ה ברך את אברהם: "וְּ

וגו'" נֹות  מְּ לִּ יש   אִּ יּוַכל  ם  אִּ ר  ֶ ֲאש  ֶרץ  אָׁ ו הָׁ מברך א"כ  ,  אתה  למה 

הקב"ה זו משלי, אבל  ': ועונה להם משה  ?אותנו בברכה קטנה יותר

ֶכם"  - לָׁ ר  ּבֶ ּדִּ ר  ֶ ֲאש  ּכַ ֶכם  ֶאתְּ ֵרךְּ  יבָׁ ל   -  ." וִּ אתם :  משההם  אומר 

ברכה ללא לכם    כאשר דיברבאמת  אתכם  ך  ברי  הקב"ה  ,צודקים 

  אלף.פי מברך אתכם באני אבל  ,גבול

 שהיא קטנה יותר  אף למה הוצרכנו לברכת משה

פשוטה  המפרשים  שואלים  כאןוה.   ברכה   :שאלה  קיבלתי  אם 

ליש  דיקצמ דולר  יהיה  עוד  ,מיליארד  בא  קטן  ואז  יותר   ,צדיק 

מיליונר '  לי:  ואומר שתהיה  אותך  מברך  אני   מה   לכאורה  '.אני 

הברכה את  מהצ  הריו,  של  הקטנה  צריך  ברכה  קיבלתי    דיק כבר 

גדול מיליארדר  הכי  אהיה  ש  מהול  ,שאני  אותי  מברך  אני  אתה 

ברכה את היש לי כבר    כי  ,ברכהאת המקטין    זהמיליונר  רק  היה  א

  ?רבינומשה ל ברכה שאת ה באמת היה צריך מהל "כ, ואגדולהה

 ביאור האריז"ל בפסוק יוסף ה' עליכם וגו' 

משה אומר 'זו   :יפה  תירוץמתרץ    הליקוטים בפסוק()בספר    ז"ל  י"האר.  ו

לברך ממשה    אותך  ונעמי מולכאורה קשה    ',ן ממניא עד כמשלי,  

סוף, בלי  ישראל  שהקב"ה לא  משה  ולמה    את  הברכה  על  חזר 

אברהם  יב את  גבול,  רך  בלי  הברכההוא  וברכה  את    , מצמצם 

 ? ממניזה    מה  הקדוש:   י"ר הארמסביו   '?עד כאן ממני'אומר להם  ו

שלי ב  כי  .משה  –  מהשם  עולה   345=    אגימטרי'משה'   שזה 

'ה  טריא שלגימ בראשית  ]   כמו שכתוב)  שמות הקודש.משדי'  ל  -אשם 

וכן אֵ "וְּ   :[ ג  כח, וגו',  ךָׁ  ּבֶ ַירְּ וְּ ךָׁ  רְּ ַיפְּ וְּ ךָׁ  ֹאתְּ ֵרךְּ  בָׁ יְּ י  ּדַ ַ ש  מג, ]   כתוב  ל  ן אֵ "וְּ   :[ יד  שם  ּתֵ יִּ י  ּדַ ַ ש    ל 

)" יש  אִּ ֵני הָׁ פְּ ים לִּ ֶכם ַרֲחמִּ את שם  כשעושים   בלא  ,פשוטה ה  אגימטריה ווז  לָׁ

  ( 74)  מ"דל  (111)  ל"ףא  , כזה:בגימטריא  מילויעם ההקדוש 'אל שדי'  

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  



 , ותבורכו מהשמים[ 052-470-0079]השתתפות בהוצאת הדפסת העלון בטלפון  (106)גיליון  2
 

=  -  (20)  ו"די   (434)  ל"תד  (360)  י"ןש   –יוצא  כולל  ה  ועם  ,999  סה"כ 

 . פעמים  אלףמברך אתכם    אני  שלי  םשהמ  :אמר להם משה  ף.אל

  השם הזה, ואני אמלא את  ל שדי',  א '  טריאבגימ  'משה'  כי?  למהו

יהיה   של   שםרק  שלא  שעולה  אלא    ,345  -פשוט   אלף, במילוי 

'אלף',   פי  יכול לתת   זה מהוולכן משה מברך אותם  אבל   , שאני 

   .ברכה אינסופית ותקבלו - אתכם כאשר דיבר לכם ךרהקב"ה יב

 צריך כלי גדול כדי לקבל ברכה

אבל   הברכה של   בכלללמה    : השאלה  נשארהעדיין  ו.  צריך את 

יותרמשה היא קטנה  שהקב"ה באמת    ,צריך לדעת אלא ש  ?, אם 

אותמ אינסופית   נו ברך  ש  ,ברכה  צריכים  אלא  לנו  אנחנו  שיהיה 

 ,הרב מאוד אוהב את התלמיד שלולדוגמא:    ברכה'.לי מחזיק  'כ

שהקדוש ברוך הוא ייתן לך    ,תבורך'   :מכל הלבהוא מברך אותו  ו

לטובה  לבך  משאלות  והואכוחיש  לרב    ,'כל  הברכה   נותן  ,   את 

, אז 'ברכה מחזיק    כלי'כשאין לתלמיד    ?הבעיה  אבל מה  תלמיד,ל

 : יב(   ג,  קצין )עו  הש"ס  בסוף  משנהכתוב ב  הוא לא יכול להכיל אותה.

א   צָׁ מָׁ לֹא  א,  ּתָׁ ֲחַלפְּ ן  ּבֶ עֹון  מְּ ש ִּ י  ַרּבִּ ַמר  יק  אָׁ ַמֲחזִּ י  לִּ ּכְּ הּוא  רּוךְּ  ּבָׁ דֹוש   ַהּקָׁ

ֱאַמר ּנֶ ֶ לֹום, ש  ָׁ א ַהש ּ ֶאּלָׁ ֵאל  רָׁ ש ְּ יִּ לְּ ה  כָׁ רָׁ יא )תהלים כט  ּבְּ ן    "ה'  (,  ּתֵ יִּ ַעּמֹו  עֹז לְּ

לֹום  ה' ָׁ ַבש ּ ַעּמֹו  ֶאת  ֵרךְּ  בָׁ צריך  לברך    ים כשרוצ  כלומר,  , "יְּ אדם, 

זאת אומרת   ,לקבל בו את הברכה  -  ' כלי מחזיק ברכהשיהיה לו ' 

יש עבודהש זהלתלמיד  והעבודה שלו  זוכה ו   .ליכלהכין    ,  הוא   אז 

ֶכם". שכתוב מהל ר לָׁ ּבֶ ר ּדִּ ֶ ֲאש  ֶכם ּכַ ֵרךְּ ֶאתְּ יבָׁ    "וִּ

 התפילה היא בחינת כלי לקבלת הברכה

ג' )ח"א  ן  "רהמו  קוטיבלי  רבינוז.   אות  לד  וז"ל:  (תורה  ה   שואל  אֹורָׁ כְּ   לִּ

פִּ  תְּ ין לִּ יכִּ רִּ נּו צְּ ה אָׁ ּמָׁ ה לָׁ ֶ ש  ה יקָׁ בֹות   ,)בפה(  ּלָׁ ַרך יֹוֵדַע ַמֲחש ָׁ ּבָׁ תְּ ם יִּ ֵ ַהש ּ   ? וְּ

 כלומר, הרי הקב"ה יודע מה אני צריך, אז אולי נתפלל במחשבה? 

כי   חשוב,  מוסר  כאן  יש  כל  ארצותיש  וקודם   שבתפילה  עמי 

 , פהב  דברתפילה צריך ל  כי  ,טובלא    זהו  ,בסידורקוראים בעיניים  

השפתיים  המילים  הוציאול  מהסידור  קרואל ואפילו בחיתוך   ,

ש עשרהבתפילת  בלחש,    מונה  לאמרה  שישמיע   צריךשצריך 

 .אלא בדיבור הפה  במחשבהותפלל בעיניים י  כן לאל ו ניו,אוזל

 מחשבה לבד אינה כלי מחזיק ברכה, צריך דיבור

ַפע  ":  רבינומסביר  וח.   ֶ ַהש ּ ֵלי  ּכְּ הּוא  יּבּור  ַהּדִּ ֶ ין   -ש  לִּ ַקּבְּ מְּ ֶהם  ּבָׁ ֶ ש 

ַפע, ֶ ֶכם"  )בפסוק הנ"ל(   כמו שכתוב  ַהש ּ ר לָׁ ּבֶ ר ּדִּ ֶ ֲאש  ֶכם ּכַ ֵרך ֶאתְּ יבָׁ  -: "וִּ

ינוּ  יּבּור    ַהיְּ י ַהּדִּ פִּ ַפע.  -לְּ ֶ ן ַהש ּ ּבּור    ּכֵ ם ַהּדִּ ַפע  -אִּ ֶ ֵלי ַהש ּ נּו ַהּכְּ הּוא ,  ַהיְּ

ל מְּ ּובִּ ֵלמּות  ש ְּ ּה  ּבִּ ים   -ֹואָׁ ּבּורִּ ַהּדִּ וְּ ַפע,  ֶ ש  רֹב  ֶהם  ּבָׁ ל  ַקּבֵ לְּ ין  כֹולִּ יְּ ֲאַזי 

הּ  לֹואָׁ מְּ ּובִּ ֵלמּות  ש ְּ ּבִּ הּוא  אי  ַוּדַ ּבְּ יק  ּדִּ ַהּצַ ל  ֶ הּוא ו  ,ש  יק  ּדִּ ַהּצַ ל  ֶ ש  ה  ַהּפֶ

ֵמֱאלֹ  ֵלא  ַרךְּ מָׁ ּבָׁ תְּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ל  ֶ ש  יךְּ   -  קּות  ש ִּ ַהמְּ לְּ יָׁכֹול  ֵכן  ַפע   לָׁ ֶ ַהש ּ

ֵאל רָׁ ש ְּ יִּ הקדושים:ע"כ  ,"לְּ בדבריו  ומבואר  לא    .  עדיין  זה  מחשבה 

ברכה, שמחזיק  ברכהשהכלי  ו  כלי  ידי   דוקא  זה  -  מחזיק  על 

לא מספיק ו  ,בדיבור בפההתפילה  ולכן צריך להוציא את    .הדיבור

ב של   דםכשא כי    .מחשבהלהתפלל  המילים  את  ואומר  מתפלל 

בפה הברכה   הוא  ,התפילה  תיכנס  שבהם  כלים  שבה   ,מייצר 

אבל מבואר עוד שלא מספיק תמיד הדיבור   רוצה לתת לו.הקב"ה  

 שלי, כי צריך דיבור בשלמות, ורק לצדיק יש דיבור בשלמות. 

 משה בדיבור ברכתו נתן לנו כלי פי אלף להכיל את הברכה

שתהיו  הקב"ה  מישראל קיבלתם ברכה  לאומר    רבינומשה  ט. ולכן  

הי הארץום  כחול  התקייהברכה  עדיין    ולמהאבל    ,כעפר  מה? לא 

הקב"ה הבעיה היא בכם שלא הכנתם  מצד  הבעיה היא לא  ש  אלא

וכמו   .ליהכ  תא אלף,  פי  של  כלי  לכם  מכין  לפחות  אני  ולכן 

הזה שלכל  בענין  קצת  נרחיב  לכן  קודם  ה'. אבל  בעזרת  שנבאר 

 ברכה צריך כלי להכיל אותה. 

כוח חשמלי עצום  , ידוע שהברק זה  הברקיםעל  משל  את ה  ונאמר

אמפר   כמאה חמישים אלף  יש בו  ,אותו   אחסןשאם היה אפשר ל

ברק   בו  , וברקבכל  חורף  יש  סוףכל  כמות    בהםש,  רקיםב   בלי 

אנרגיה יכולים לשמורו   ,עצומה של  היו  צריך  היה  לא  אותה,    אם 

החשמל של  רים  מחי  הה עליתלא היו  ,לא נפט  ,חברת חשמללא  

אין כלים   ?הבעיה  אלא מה  -בשפע    חשמל  כי היה לכולם  והדלק,

הברקהאנרגיה  את    לשמור שום  ולמה?  .של  אין  ש  כי  יכול כלי 

במהירות    וכז  קבלל חשמל  שבא  הברק  של  כזו    גבוההכמות 

   גבוהה ובמהירות.בעוצמה 

ב הדבר  המון   ,גשםה  עניןאותו  הארץ  בכל  יורדים  חורף  כל  הרי 

לשמור אפשר  היה  ואם  הגשם,  גשמים,  כל   כים צריו  היינלא    את 

  , וכו'  להתפיל מים לא  ו  ,מוביל המים הארצי  את  לא  ,הכינרת  את

רוב  שאלא   נשמרים,באמת  לא  לאיבוד    הגשמים  )למרות  והולכים 

שיש    יוצא   .שצריך גשמים שירוו את האדמה והצמחים והעצים, וישטפו את הכל וכו'( 

  .כלים ?חסר מהו ,בלי די עדהמון ברכה 

 שלו,  ברכההזה    -וכו'  כחול הים  שנהיה '  נותו רך איהקב"ה בגם כש

'כלים'? ואיך    .םכלילנו    עד שיהיהלא תחול  הברכה  אבל     עושים 

כי לי   .עם כליאני נותן לכם ברכה    :ואומר  רבינוהצדיק משה  בא  

ואני אלף,    שווהשהוא    -  במילויש  'שדי  ל-א'לי גדול שנקרא  כיש  

  שלי  כליוה  ,600,000  ריבוא  60אתם  נותן לכם אותו בברכתי, כי  

הברכה את  להכיל  כח  בו  שזהאלףפי  שתהיו    יש  מאות   ,    שש 

הקב"ה ישראל:  עם  לרבינו  משה  ל  את הברכה שבין  כעת נו  ליון.ימ

כמו  )  אותה  הכילל  כדיכלים    נואבל אין ל  גבול, בלי    ברכהלנו  נתן  

  את הברכה לאחוז ולשמור  בעיה  יש  םשניה בש   של ריבוי הגשמים, וכן הברקים,  הדוגמא 

הקב"ה( אבלשל  הצדיק  רבינומשה    ,  בחי'  ,שהוא  מחזיק '   הוא  כלי 

לכם  '   לישראל: אומר    'ברכה נותן  הכאני  פי את  שהוא  שלי  לי 

   .ף' כדי שבו תוכלו להכיל את הברכה של הקב"האל

 הכח של פי אלף בא למשה מחמת הענוה שלו 

  א(   )ויקרא א,  פסוקב  כתוב  פי אלף?את הכח של  למשה  יש  י. ומהיכן  

רָׁ  קְּ יו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר"  א"ַויִּּ ר ה' ֵאלָׁ ַדּבֵ ה ַויְּ ֶ  ויקרא כתוב  –ֶאל ֹמש 

 אומר  מה היה הסיפור?  ולמה? בגלל הענוה של משה.  א,זעיר  'א-ב

הקדוש קריאה,  .ויקרא"   :רש"י  קדמה  וצוויים  אמירות  לשון   לכל 

שנא  חיבה, בו,  משתמשין  השרת  שמלאכי  :  )במלאכים(מר  לשון 

ֶאל  " ֶזה  א  רָׁ קָׁ ַמר וְּ אָׁ וְּ ג(  "ֶזה  ו,   לא  רבינומשה  ש  :מובאו  .ע"כ  )ישעיה 

רָׁ כאלה שבחים    ועל עצמלכתוב    רצה קְּ ה  א"ַויִּּ ֶ שהקב"ה   -"  ֶאל ֹמש 

לכתוב רצה  בגלל הענוה של משה הוא  קורא לו בלשון חיבה, ולכן  

ים   : ד[   ]במדבר כג,   כמו שכתוב)   ' לשון מקרהקר"וי ר ֱאלֹקִּ ּקָׁ ם"  "ַויִּּ עָׁ לְּ פירש"י:   ֶאל ּבִּ

וטומאה עראי  למשהאומר    .(לשון  יודע    ,הקב"ה  תורה  ש אתה  ספר 

 אתה תפסולכתוב 'ויקר' בלי א',  ת ואם    ,פסול  אות אחת  בו  שחסר

  , קטנה  'א   אות  כתב  ,רבינומשה  ולכן מה עשה    .ר תורהספאת ה

  בזכות לו הקב"ה    אמר  זעירא.  א'כתוב    גם והספר תורה כשר    וככה

הענוה שלך  -  אירעז  'כתבת אש ל  ,מחמת   אלף, פי  ברכה  תזכה 

  אלף.פי תהיה   שהקטנת ל"ףאוה

בו    רבינומשה   מיש  ישראלנ  א ריבו  ששיםנשמה שכלולה  , שמות 

להיו  התברך  אלף,  ת  והוא  יוצאופי  אלף פי    -  ליוןימ  600  זה 

ריבוא. את    רבינומשה    לכןו  מששים  ישראלמברך  "יֵֹסף   : עם 

ֶכם ּכָׁ ים   ֲעֵליֶכם  מִּ עָׁ ּפְּ כיֶאֶלף  לת יש  לי    ",  לכםכח  שמחזיק   ת  כלי 

בזכות    והכל  .בירך אותי  ', כמו שהממה שיש לכם   אלףפי  ברכה  
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ה משה    גדולההענוה  הע  רבינושל  כי  לאדם  ענו"ה,  נותנת  היא  ה 

  אלף. פישל  הכח לזכות לברכה את

 יש בו נשמות משה רבינו והלל הזקן האריז"ל

עצמוגילה  הקדוש    האר"ייא.   ס"ג(   על  פרק  הגלגולים  בוש ,  )ספר   יש 

  . הלל הזקן   ונשמת  ,רבינומשה  נשמת    גדולות:  שורש שתי נשמות

שמות    הענוה.?  שניהםלמשותף    מה ע"ב  שיש    72  שהם  -ידוע 

הפסוקים בפרשת  מ שהם יוצאים  )אותיות    אחד בן שלוש  כלו  ,שמות קודש

וכו'(וי '   ' ויבוא '   'ויסע' בשלח   החמישיו   ט'  ע"ב  השם  הוא:    -  שמות  של 

  , רק לאיית אותו   מהפה השם אסור להוציא את)  ה'"והשם השישי: 'לל ש',"'מה

להרהר  כן  ו ב מותר  פלא,    .(מחשבה בו  ממש  זה   ש'"המ'השם  כי  וזה 

'הלל'.והשם לל"ה    אותיות: משה. הקודש  י שמות  נשו  זה אותיות 

רצופיםהם    ל',ל'הו  'משה '  והאל ע"ב    שמות  חמישי ה  -בשמות 

ם ה  –  של משה והלל  וששתי הנשמות האל  נומרמז לוזה    ,שישיהו

וגם יש דמיון ביניהם, כי שניהם גם משה   . יחדב  וקשורות  רותמחוב

הלל שניהם    , שנה  120חיו    וגם  הענוכן  בווהיו  גדולים  הכי  ור דים 

ּכֹל   :ר יב, ג()במדב   כתוב  משה, אצל  שלהם ֹאד מִּ יו מְּ נָׁ ה עָׁ ֶ יש  ֹמש  אִּ הָׁ "וְּ

ם   דָׁ אָׁ את   (.שבת לא ) בגמרא    סופרמהזקן  הלל  הענווה של  על ו  ",וכו' הָׁ

על   והללס  ילהכע  שניסה  דםאההסיפור  הלל,  ולא   את  כעס  לא 

בענוהקפיד  ה הצדיקים  נוש  . פלאית  ונהג    ו לאההעצומים  י 

ב הנשמות  ו זוהוא  הקדוש,    י"ראמתחברים  לשתי  הקדושות  כה 

  ., שהיו מנהיגים של עם ישראלהאלה

 איך משה רבינו והלל הזקן והאריז"ל התפארו בענוה שלהם 

 -  הצדיקים הגדולים האלוועם כל הענוה הגדולה שלהם, אלו  יב.  

שלהם  ותפארה דוקא   משה    . בענוה  יב,  כתוב  רבינועל    : (ג  )במדבר 

ֹאד  " יו מְּ נָׁ ה עָׁ ֶ יש  ֹמש  אִּ הָׁ הוְּ מָׁ ֲאדָׁ ֵני הָׁ ר ַעל ּפְּ ֶ ם ֲאש  דָׁ אָׁ ּכֹל הָׁ על כן  ו   ".מִּ

השואבה "כשהיה שמח בשמחת בית    )סוכה נג.(הלל הזקן מובא בגמ'  

)וראה גם    מי כאן'?  -הכל כאן, ואם איני כאן    -היה אומר: 'אם אני כאן  

דף רסא.( בראשית ח"א  לזוהר  ]וכבר ההפלאה  בהמשטות  , כתב  )בסוכה שם(. 

וז"ל:ליישב איך   זו עם דרכי הענוה,  אם אדם פחות   מסתדר לשון 

ואם תאמר באמת   כאן,  הרי הכל ראוים להיות  כאן  כמוני  הערך 

א"כ מי כאן, כל אחד יאמר  כי  מה לך פה שתבוא לכאן, זה אינו,  

גם ו.  [ , ע"כ דברי קדשולבית המקדשכן ולא יבוא שום אדם לכאן  

ואני איש '  :כותב על עצמו  ( .נט דף  )שער הגלגולים הקדמה ל"ח  האר"י ז"ל  

וצריך להבין, איך צדיקים עם ענווה גדולה יכולים להתפאר    .'יוענ

 ?  ענוהההתפארות סותרת ל לכאורה הריבענוה שלהם, 

 מי שהוא עז פנים אין לו חלק בתורה

  ( תורה קמ"ז )ן "רהמו יקוטילב היום דלמזה נה עניןהאת  ביןכדי להויג. 

הז והנוראה  הקדושה  התורה  פי  שם   . אתז להבין    נוכל  וועל  אומר 

המִּ '  :רבינו ּתֹורָׁ ים' ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבַ נִּ הּוא 'ַעזּּות ּפָׁ ֶ   אדם שהוא עז   -'  י ש 

בתורה  חצוףופנים   חלק  לו  חצוף  יש  אם    .אין  תדע    ,בכיתהילד 

יכול  ש אלגברהאולי  הוא  או  מתמטיקה  תורה    וכו',  לתפוס  אבל 

יג:) דורשת הגמרא בחגיגה  כי    ? ולמה  ו בראש.ל  יכנסתלא   דף    ( סוף 

ֹור": " )תהלים קה, ח(  פסוקעל ה ּדּֽ ֶאֶלף  ה לְּ ּוָׁ ר צִּ בָׁ הקב"ה בהתחלה  ש  ּדָׁ

שהסברנו   מה  פיל  אלף. מה הסיבה?בדור ה רצה לתת את התורה  

כי   -  ף'אל' בעצמו הוא בחינת    רבינובגלל שמשה    ,נפלא  מובןזה  

שדי',א'   טריאגימב  'משה'  כאמור ה  ל  זהועם  כן  ו   ,אלף  מילוי  אם 

משה   ש  האלף.בדור  תגיע    רבינוהשלמות של  הקב"ה ראה  אלא 

תורה  שלא היתה    בגלל  שהרי  האלף,  דורשאי אפשר לחכות עד ה 

 ,דור המבולבדור אנוש,    והיכמו ש   טאים,וח  כל הדורות היו  ,בעולם

כולם היו   י, כייחידיהודי    היה  אברהםו   ,וכו'  דור סדוםו  ,הפלגהדור  

שאר יתורה כבר לא    נמתין אלף שנה לתתואם    ,עובדי עבודה זרה 

   .שום דבר

 עשה הקב"ה עם הדורות שהעביר ולא ברא מה 

היו אנשים ות האלו ידור  אלףכל הש  ראהכש  מה עשה הקב"ה?ויד.  

דורות תת  אותםהקב"ה את    קימטוחוטאים,    פנים  יעז   א ול  ,קע"ד 

אותם כ  אאל  ,ברא  העולם  את  תתק   ביכולברא  לכן ו  ע"ה. בדור 

עד משה   הראשון  רק    רבינו מאדם    משנה ב  כמובא  .דורות  26יש 

ּנַֹח   )פ"ה מ"ב(באבות   ה דֹורֹות מִּ רָׁ ַעד ֹנַח... וֲעש ָׁ ם וְּ דָׁ ה דֹורֹות ֵמאָׁ רָׁ "ֲעש ָׁ

ם'" הָׁ רָׁ ַעד ַאבְּ לא שסופרים את נח פעמיים, אלא הכוונה משם בן   ,וְּ

אברהם ועד  עואחו  .דורות  עשרים   ויחד  ,נח  יש  דורות: ד  "כ    שש 

הוריד לנו  רבינויוצא שמשה  .משהו , עמרם, קהת , לוי ,יעקב ,צחקי

 אלף דורות?  -השאר איפה כל ו .26-דור האת התורה הקדושה ב

  , דורות   (974)תתקע"ד    שזה  ,974=    26נעשה אלף פחות  אלא כש

העביר  ש ה  יהיה  מה  אבל  .אותםוקימט  הקב"ה  כל  נשמות  עם 

אדם  ולכן כשרואים  ,  במשך כל הדורותפיזר אותם  הקב"ה    ?האלה

פנים  ע סימן    ,חצוףוז  התתקע"ד  מהנשמותהוא  ש זה    . דורות   של 

הקב"ה קימט   אלא  ,לא היו בקבלת התורה  אלויוצא שהדורות ה ו

כיון שהם   ,הדורות כל  פיזר אותם במשך  ו  ,אותם  ראלא בוותם  א

תורה, לקבל  ראויים  היו  פנים  הרוב  מ  לא   . םשלהוהחוצפה  עזות 

 כל מי שהוא עז פנים, אין לו חלק בתורה, וכנ"ל. ומכאן ש

 היינו הוא עצמו בגלגול הקודם -לא עמדו רגלי אבותיו 

ה  וז"ל:    רבינואומר  עוד טו.   כָׁ רָׁ בְּ ם לִּ רֹונָׁ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ מְּ ֵכן אָׁ ים כ.( וְּ רִּ דָׁ   )נְּ

ַעזּ  ּבֹו  יֵּש   ֶ ש  י  יַני', 'מִּ סִּ ַהר  ַעל  יו  ֲאבֹותָׁ ֵלי  ַרגְּ דּו  מְּ עָׁ ּלֹא  ֶ ש  יָׁדּוַע  ּבְּ ּות, 

ה. ּתֹורָׁ ּבַ ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ים  נִּ ּפָׁ ַעזּּות  הָׁ ֶ ש  א  צָׁ מְּ איך ולכאור  נִּ קשה,  ה 

ר עמדו  שלא  לומר  אאפשר  שגלי  יתכן  הרי  פנים בותיו,  עז  הוא 

לא  פנים  עז  מהדורות  שאחד  בגלל  למה  וא"כ  גדול,  צדיק  ואביו 

בה אבותיו  וישעמדו  סיני.  על    ר  שלתרץ  היסוד  אותנו  פי  לימד 

אבותיו'ש   :האריז"ל בגלגולש  הכוונה  -  'רגלי  עצמו  ם  הקוד  הוא 

נש  ,לא עמד על הר סיני  שלו מות  ולא היה אחד מהששים ריבוא 

כי  ישראל תתקע"ד דורות שהקב"ה -מהשהוא עז פנים, הוא  מי  , 

 ששת אלפים שנה.  קימט אותם ופיזר אותם במשך 

 "ה א"ל שד"י ולבסוף בשם הויתינת התורה במילוי נמתחילה 

שטז.   פי  על  אף  בחינת  מתחילולכן  במחשבה  עלה  ה "ה  ּוָׁ צִּ ר  בָׁ ּדָׁ

ֹור" ּדּֽ ֶאֶלף  , מ"מ נשמת  שתינתן התורה רק לאחר אלף דורות  -  לְּ

התורה    הקדיםל  ההצליחה  מש כבר  את    . דורות   26-לשתינתן 

דבר  ו ל  היתההתורה  אם    :עמוקמאוד  תשמעו   ,דור   אלףניתנת 
  -ניתנה להתורה  ועכשיו ש  שדי',  ם 'קלניתנת בש  היתהאז היא  

  : ב(  )שמות ו,  ואראכתוב בפרשת    .ה"ניתנה בשם הוי  היא דורות    26

ר ֱאלֹ  ַדּבֵ י  הִּ "ַויְּ יו ֲאנִּ ה ַויֹּאֶמר ֵאלָׁ ֶ הָׁ  , הוי"הים ֶאל ֹמש  רָׁ א ֶאל ַאבְּ ֵארָׁ ם ֶאל וָׁ

ֶאל ַיֲעקֹב ּבְּ  ק וְּ חָׁ צְּ י  אֵ יִּ מִּ י ּוש ְּ ּדָׁ ַ ֶהם  הוי"הל ש  י לָׁ ּתִּ רש"י: אומר    , "לֹא נֹוַדעְּ

:  ל שדי'אהבטחות, ובכולן אמרתי להם: 'אני    לאבות הרבה  הבטחתי

 ודעתי להם.  נושמי ה' לא 

 א גימטרי  'משה 'כבר אמנו ש   :הוא  הביאור  ?עומק בדבר הזה ה  מהו

הוא    ',שדיל  א' הזה  השם  את  היתה    'אלף',וכשממלאים  ומשם 

ה דור.  צריכה  לאלף  לבוא  שלענוה  ובזכותתורה  הוא    משה   ה 

ל  א'שם  כי    .ה"שם הויבחינת    שזה  -  הצליח להגיע לשם יותר גבוה

הבריאה  טשול  -  שדי' הויאילו  ו  .בעולם  בעולם ה  " שם   שולט 

עולם שדי' שב   לא' ניתנת בשם    היתהאם התורה  ש  ז"א  .אצילותה

ֹור""  ה בחינתהי  ,הבריאה ּדּֽ ֶאֶלף  לְּ ה  ּוָׁ צִּ ר  בָׁ ניתנת    ּדָׁ היתה  והתורה 

משים עצמו  והיה    ,נוותןע  רבינושמשה    תו יאבל הבדור האלף,  רק  
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היִּ אַ ל לגמריהיה    שלו  אנין,  הל  זכהו  ,מבוטל  שם    ה " יובחינת 

קב"ה ה לגמור    וביטול  יש בחי' אין  שםש   ,אצילותה   בעולםמאיר  ש

העליוןה לנו  זכה  אהו  ולכן  ,מאציל  התורה  להוריד    26-ל  את 

   .ה"י וה םכמניין ש  - דורות

 הטעם  -ו חלק בתורה ושה אין לדגם מי שאין לו עזות דק

ּבֹו   :רבינואומר    אבל מצד שנייז.   ֵאין  וְּ ֶזה  בְּ נִּ וְּ ל  פָׁ ש ָׁ יש   אִּ הּוא  ֶ ש  י  מִּ

רּו ַרּבֹוֵתינּו   מְּ אָׁ ֶ מֹו ש  ה, ּכְּ ּתֹורָׁ ן ֵחֶלק ּבַ ם ּכֵ ה, ֵאין לֹו ּגַ ָׁ ֻדש ּ קְּ ּום ַעזּּות ּדִּ ש 

ה   כָׁ רָׁ בְּ רֹונָׁם לִּ כְּ ה כה:(זִּ יצָׁ הֵ   )ּבֵ ֶ ֵני ש  ּפְּ ֵאל מִּ רָׁ ש ְּ יִּ ה לְּ ּתֹורָׁ ה  נָׁ ּתְּ נִּ ה  ֵני מָׁ ּפְּ ן 'מִּ

ה  ָׁ ֻדש ּ קְּ ּדִּ ַעזּּות  ּבֹו  יֶה  הְּ יִּּ ֶ ש  יךְּ  רִּ צָׁ י  ּכִּ ין'.  פנים?  .ַעזִּּ עזות  צריך  כי    למה 

צריך   והוא  ה',  בעבודת  מונעים  הרבה  יש  אדם  כנגד עזות  לכל 

השם. הייתי   בחינתימ  ,ראומאדם  למשל    המונעים אותו מעבודת 

וציצית  כיפה  עם  ללכת  יגידו    אבל  ,רוצה  בהמה    , עבודה חברים 

אין לו    ולכן  מישהו ח"ו?... לך    טרפנקרה    מה  וכו',   הבוסו   המזכירו

ה לעזות  את  יגידו'.נות ת שהפנים  'מה  על  ולהתגבר  אדם  ולכן    , 

  . קדושהדת  וז שתהיה לו עצריך 

ל  שמשותף  דבר  לש  ,תשובה  יבעל  כליש  לקדושה   הםיש    . עזות 

 אני משתנה   , אבל הייתי אחרת  פעםאני  גם    ,ככההיו    יההורים של

עזות  ל  זה בזכות שיש  כיודראת  אדם ששינה    לטובה.  . קדושהדו 

מפני    ? ישראלללמה ניתנה תורה  '  כה:(ביצה )גמרא  מביא את ה  רבינו

הוא  הצלף  מיני עזין. ג'בעולם שיש  וכתוב שם  עזין שבאומות'.ן הש

ש העזהכלב    .באילנותהעז  קטנצ'יק  כל  )הרי    ,בחיותש  הוא  יכול  כלב 

פי   ממנו  אדם שגדול  על  יתחיל  אפילו עםגם  ו   ,3לנבוח  הוא  זים וישראל ע.  ( נמר 

דברים  ) הרמב"ן מסביר  ?עזים שבאומות  הםישראל למה שבאומות, ו

חשקז,   וטעם  בד"ה  לנו לקיים את התורה פריבגלל שהגויים מ  (ז    , עים 

  ולקיים תורה.ממשיכים ללמוד אנחנו  ובגלל העזות שלנו,

 ישראל עזים שבאומות ולכן עזים בקיום התורה 

הש  מסופריח.   במחנה    ,איומהה ואה  שבזמן  יהודי   שראה היה 

 היהודי   ,מקום מפה על השולחןבשמו טלית  ימח שמם  הגרמנים  ש

  , מוות  נתנו מכות עד  כל דברעל  ם  ש ש   ולמרות  חשב פעמיים,לא  

הגרמנים  הטלית.ת  א   לקחו  הלך  הוא  איפה ' השתגעו    והחיילים 

נתנו לו  וכשגילו שזה הוא, תפסו אותו ווהם מצאו אותה,    הטלית'?

אתושוב    .מכות  השולחן  טליתה  שמו  חזר  ו  .על  פעם  היהודי שוב 

הטליתמהם  לקח  ו פעם  את  ושוב  בחוזקה,  היכו  והלך.  עד    אותו 

ושהיו בטוחים שהוא   הגופותירעזרקו אותו במת,  שהיתה    מה של 

חזר   אחרי כמה שעות הואו  נשאר בחיים,אבל הוא עדיין    .מחנהב

והאריך  , ועלה לארץ,  את השואה  ניצל ושרדוברוך השם    ,לעצמו

שנים, כמה  לפני  עד  שלוו  ימים  הסיפור  את  כתב  בעצמו   . הוא 

אפשר  םיהודי ש  הם,עלי  אי  לכונסיכמה    בחינת הם    -  םאות  ףפו 

עורף',  'עם שכתוב   קשה  א,  וכמו  ן   :(יב   )שמות  ּכֵ ֹאתֹו  ַעּנּו  יְּ ר  ֶ ַכֲאש  "וְּ

רֹץ" פְּ ֵכן יִּ ה וְּ ּבֶ רְּ   .יִּ

 ה י לבן דודו הצאר של אוסטרידברי הצאר הרוס

עליט.   של שרוסי    ארצה  מסופר  קיסר  שהיה  דוד  בן  לו  היה 

הה  והצאר  ,אוסטריה וגוזר רוסי  היהודים,  כלפי  ואכזרי  רשע  יה 

הקנטוניסטים( קשות    גזירות  עליהם גזירת  צאר  הלעומתו  ו  ,וכו'  )כמו 

נתן    ,פךילה  היהאוסטרי  ה הם    .ליהודים  זכויותהוא  אחת  ופעם 

 ? רקמדברים   הם  נפגשים על מהי קיסרים  שנשכו  -  ברוידונפגשו  

היהודים למה אתה לא  '  :אומר לאוסטריהרשע  הרוסי  צאר  ה   .על 

ביהודים   מטפל    שאצלכםמטפל  שאני  הצאר    בהם?כמו  לו  אמר 

אני יודע יותר טוב   ,םאל תלמד אותי איך לטפל ביהודיהאוסטרי:  

כמה    ,ממך אתשכי  יהיו  ה  תשפיל  יותר  עוד  הם    , יםנקשעיהודים 

אני פותח להם ונותן להם שוויון אילו  ו  ,את הדרך שלהם   לא יעזבוו

דורות    תראהו   ,זכויות יהפכו  תוך כמה  של  ) כמונו.    תהיולהם  הכוונה 

   .לנו(  ץשמרבי זה וגם    אלינו,גם זה שמחייך   ה,לרע שניהם  

 כמו שאומרים בעולם:   שבאומות,  עזים  הם  ישראלזה עם    ובשביל

זה  )  פים'ישראלים חצו' נרדפתכמעט  היום  רק   ,(מילה  נכון,  והאמת שזה 

ש יהיו  החוצפה  צריך    , חוצפהסתם  לא  וקדושה  ה  בשבילוהעזות 

הישראלים  באמתלכן  ו של  הסיבה   ,חצופים   שהם  הטבע  גם   וזה 

בהרבה תחומים,   כי אנחנו פורצי דרך  לם,בכל העו  מצליחים  הםש

אצל    הייטקה  תחוםב   וכמו דוקא  התפתח  כי    ,הישראליםשמאוד 

זה   לקופסה'הייטק  מחוץ  לו  ויהודי    ,'לחשוב  היש  לא  חוצפה  את 

ולכן    , ומיוחד  אחר  בכיווןחושב  הוא    באופן סטנדרטי, אלא  לחשוב

   בכל העולם כולו.הרבה יהודים מצליחים בתחום ההייטק 

מש  נמצא אחד  את    הואשי  מצד  לקבל  יכול  לא  הוא  פנים  עז 

כי   ,חבל עליו  ,קדושה ד  עזותמי שאין לו    גם  מצד שני  אבל  ,התורה

הוא   ,שדרהגב ואין לו    לו  אין  כי  ?למהו  .הוא לא יעשה שום שינוי

כפי האמת   יהחת  ,האמת  תה יודע מהאם א   ',ישראלי'לא מספיק  

ת ו  ,שלך לשאל  לאחרים  אותך,תן  כמו   -'  עדר ' תהיה    לא  נות 

עזות  שיהיה    כולם, לקופסהו,  דקדושהלך  מחוץ  גם  וכמו   ,לחשוב 

  עזות דקדושה.קדושים הבעלי התשובה שרואים בדור שלנו אצל 

 מותוים מקנאים בו ועושים כע"י שהרב מגלה את עצמו התלמיד

מצד  ו  ,גדולה  ה ווענצריך  מצד אחד    . עניןיש כאן שילוב הפוך ומכ.  

ביחדו  ,קדושה  עזותשני   האלה  הדברים  שני  את   , כשמחברים 

קיצונית הכי  נושא    היה  רבינומשה    .רבינויוצא משה    -  בשלמות 

 ,סוףבלי  ת ועוצמות  עזויש לו    -מצד אחד  את שני ההפכים האלו,  

   אין סופי.ושפלות וביטול  ווהעניש לו  -ומצד שני 

עצמו    לפעמיםצריך  הרב   על  דבריםלספר  להמריץ  בשביל    כמה 

השיעור  ,התלמידיםאת   את  ז',    רבינובדברי    פתחנו  תורה  )בליקו"מ 

 איך   . תלמידוכל המהות של הרב זה להעמיד בן  ש   ס"ח תניינא(תורה  ו

זה   ,הכי מעמיד את התלמידיםשדבר  ה  ?להעמיד תלמידים  פשרא

ברבהש מקנאים  הזה,  הרב  איך    -  תלמידים  לדבר  גם הגיע  אני 

ונחבא כל כך נסתר    ואאבל אם הרב ה וכו',  לעשות כמו הרברוצה  

   .ללמוד ממנו שום דבר לא יוכלו תלמידיםה  אל הכלים,

 למידיםצדיק נסתר פחות יכול להעמיד ת

מצויןצדכא.   דבר  זה  נסתר  ל  ,יק  שלרוב  נסתראלא   אין   צדיק 

 נגלה ק  יצריך להיות צדאתה    ,כדי להעמיד תלמידיםכי    ,תלמידים

ק  ייה צדה  36עד גיל  הקדוש    הבעל שם טוב  .לגלות את עצמך  -

אתה רוצה להמשיך להיות    אם  :שילוניה חיה  רבו או  ל  אמר  . נסתר

נסתר למעלה  ,צריך  תעלה  מה  ,בוא  לך  כאן   אין   יותר  לעשות 

אבל    בעולם, השלמת.  כבר  שלך  התיקון  רוצה  את  אתה  אם 

ו להתגלות  תלמידיםלהתחיל  פה    ,להעמיד  לך  עוד יש  בעולם 

   .עדיין לא התחלת  ,הרבה מאוד עבודה

 כיצד ישבח את עצמו וישאר עניו 

הטיפותהצדיק    באמתוכב.   בין  ללכת  אחד   , צריך    הוא   -  מצד 

הצדיק    -  ומצד שני  .הביטול שלוו  פלותשהוה  ענהצריך לשמור על  

את    יםאיך עוש  להתגלות כדי שהוא יוכל להעמיד תלמידים.צריך  

מבין   כשהוא  ,האמיתיעניו  ה הצדיק    ?זה הוא  עצמו  את  משבח 

ובעצם  משבח את הקב"ה    אלא הוא  ,הוא לא משבח את עצמוש

הגוף  הוא   על  שלישיבכמו    -  שלוהנשמה  ומדבר  'אני'   ,גוף    , אין 

שלאניה' ומבוטל  י'  פלוניכביכול    והוא  , בטל  על  אפילו   ,מדבר 

עצמו,  ואשה את  לאמיתה,    משבח  באמת  זה  את  אזי  וכשעושים 
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מקבל כבוד, וגם  , גם כשוישות לעצמוהכבוד  את הלא לוקח    הוא

  והי זאומר רבינו שם בסוף התורה  ו  .משבח את עצמואפילו כשהוא  

ש  תלי כת עצמו   יכול  הואש  רבינומשה  ל  הענווה  על   לכתוב 

ֹאד  "  :בתורה יו מְּ נָׁ ה עָׁ ֶ יש  ֹמש  אִּ הָׁ הוְּ מָׁ ֲאדָׁ ֵני הָׁ ר ַעל ּפְּ ֶ ם ֲאש  דָׁ אָׁ ּכֹל הָׁ   , " מִּ

  .ומבוטל לגמרי  לטבה'אני' שלו  כי    הוא,הוא מרגיש שזה לא  כי  

בגמרא מ   מובא  יו   (: ט)סוטה  ת  :אומר  (משיח   טריא )גימ סף  רב    אמר אל 

בטל  משמת' אכדאי  ,הענו  הרבי  אותי.–'  נאא  איזו   יש   ולכאורה 

כך  אלא    ו?זה  ענו כל  יכול לדבר   יו,ענשפל  היות שהוא היה  הוא 

  .מדבר על מישהו אחר הואעל עצמו כמו ש 

מברסלב  רבינול  עפר  וסמ   כךו נחמן  רבי  משבח   היהש  ,הקדוש 

ומספר להם על    ,תלמידים שלואת ה   ה גרמ  והיה  ומתפאר בעצמו, 

להגיע שאפשר  עצומות  ה  אליהם  מדרגות  לתת   ',בעבודת   כדי 

ולהגיע    כיוון  להם לשאוף  יכול  אדם  הבלאן  שלו,עבודת  וזה    ' 

ע"י ועזות קדושה מצד שנישפלות    אפשר רק  ולהיות    ,מצד אחד 

הפכים    נושא שני  להגיד    ,אלה בשלמותהאת  יכול  אדם  כמו ואז 

יוסף   א'  –רב  ביותר וא  ה  רבינומשה    א'.נ איכא  הגדולה  נשמה 

  . נשמת משהלניצוץ שזכה  "לז י "האר ההילולא שלהלילה זה ו

 בא בעצמו להיות הסנדק שמת משה רבינו אליהו הנביאבנ

הכג.   בצמ   י"אר אומר  ג.( )מובא  דף  צמח  למוהר"י  צדיק  שידוע    ,ח  מה  על 

 גם  מגיע  אליהושלפעמים    ,ברית מילהכל  הנביא מגיע ל  אליהוש

זה  סנדק,  להיות   לאבל  לו  רק  שיש   , רבינו  משה  ת נשמניצוץ  מי 

לו,ו שאין  האר"י   למי  יש  של  אומר  הנביא  ריבוא   60אליהו 

הבריתות    (600,000) בכל  מבקרים  שהם  שהן  שלוחים  אפילו 

ממש.  הזמן  באותו  בשעה    יש  מתקיימות  בירושלים   ,8:00ברית 

ישו אז  ברקברית    בדיוק  בבני  הברית  ,גם  יעשה   ,ובארצות    ומה 

 . אליהו הנביאמכל ברית מקבלת ניצוץ  שהתשובה  ו   ?אליהו הנביא

זה    סנדק,ה  שהוא יהיה, וגם  אליהו הנביא בעצמות  א  קבלכי כדי ל

   .רבינו משה תנשמשורש של מה להיות  זכהשרק למי 

 יז"להאר  מילתסיפור 

אשכנזי(כשנולד האר"י  כד.   לוריא  יצחק   שהיה   לאביו רבי שלמה  )רבי 

אתה לא '  ול  ואמר  ,אליהו הנביא  התגלה אליו  ,קדוש עליוןו  צדיק

ידוע  )  , ואתה תשב כסנדק  ני יבוא לברית,עושה את הברית עד שא 

את    אחרי שכבר כיבדת   ובפרט  נדק על הבן שלו,ישב כס   ן אדםיש מעלה גדולה שבש

  אהיה   יך ואניב עלשיאני  ו  . (כבד גם את עצמךת  , אבא של אשתךואבא שלך  

יבוא.לי    ותחכל  תזכור  אבל  .הסנדק שאני  הנביא ו  עד  אליהו 

זריזים והברית,  כשהגיע יום    כי  ,בניסיון  י"ארה   של  יועמיד את אבה

התחילו לשיר ומקדימים למצוות הם התפללו תפילת שחרית בנץ,  

הנביא'   ל  ואז  .בריתה  את  לעשות  ורצווכו'  'אליהו  אבי אומר  הם 

 למישהו חשוב. צריך לחכות  כי  את הברית    יםשועדיין לא ע  הבן:

שלעד    ,וכו'  שעתיים  , שעה   ,שעה  חצימחכים    טוב הזמן   שכבר 

מו  ,מנחה סוף  נחהאחרי  הנביאהגיע    סוף  לוו  ,אליהו   כיון   :אמר 

ישב אבא של האר"י  ואז    , זכית שהגעתי לברית.בניסיון  תעמד ש

והוא היה הסנדק האמיתי של    ברכיו,  ואליהו נביא ישב על   נדק,כס

  "ל.ז  י"האר

 רועים  בעההאריז"ל העלה לתורה את הש 

  הקדוש.   י"הארלכבוד הילולת  ספר עוד סיפור  נ לפני שנמשיך  וכה.  

  , יום שבת קודש  היום  :ואמר לתלמידי  ר"יאחת האמסופר שפעם  

נפלא  דבר  לעשות  רוצה  אתכם  ,אני  מזהיר  אני  למרות   אבל 

ושלום חס  לצחוק  לכם  שיגרום  דברי  אלשתראו  אני  ו  , תצחקו  , 

את כימזהיר  י  כם,  שיצחק  ושלוםימי  חס  לו:  .נזק  אנחנו    אמרו 

אני יודע שאחד מכם לא אבל  '  :ומר להם האר"יא  .מקבלים עלינו

יינזקויצליח   ה  '.הוא  הקדושואז  תורה   אר"י  הספר  את  ,  מוציא 

  הגבאי של בית הכנסת כביכול  והוא היה  ,  פרשת השבוע ב  וארלק

הספר תורה עם כל התלמידים בימת  נעמד ליד ו,  המעלה לתורה  -

בן עמרםיעמוד אהר '  בקול:  ואמר  ,שלו כהן  'ן  הזמין    .ראשון  )האר"י 

אותו מברך, שומעים  והנה פלא פלאות,    .( לתורה  לעלותן הכהן  אהראת  

ואז    כהן.עליית  את  קרא בתורה  י  "ארוה  כלום.  לא רואים  אבל הם

ן עמרם' שני  משה ב  עמודי'  אומר האר"י:. וברכה אחרונהשומעים  

, כי ינשה   אחד אחרישני אחים  עלות  האין בעיה לאצל האר"י    לוי.

א משום עין הרע, וזה לא שייך במי שכבר אינו נמצא  כל החשש הו

 . אברהם אבינו  אתשלישי  האר"י מזמין לעליית    בעולם. אחר כך

רביעי   רבינו(ולעליית  של  חמישי   ,יצחק  את  מזמין  )העלייה  ולעליית 

ולשישי   אבינו,  יעקב  את  יוסף  העלה  הזמין  ו  .הצדיקאת  לשביעי 

מפזז אותו   רואים הםו, אותו ותראזכו לם תלמידיוה  ,דוד המלךאת  

קרה שתלמיד ו  והוא רוקד ורוקד,  ,העלייה לתורהתוך כדי ר כרכומ

י  אחד הוא    ,צחוקואת    לכבוש  כללא  שנתו א  לואז  את    הוציא 

ו,   דודכתוב על    .רחמנא ליצלן ב'  עֹז    יד(  )שמואל  ל  כָׁ ּבְּ ר  ּכֵ ַכרְּ מְּ ד  וִּ דָׁ "וְּ

ֵני ה' פְּ ַעד ַהַחּלֹון   )פסוק ט"ז(ם  , וכתוב ש"לִּ ה ּבְּ פָׁ קְּ ש ְּ אּול נִּ ת ש ָׁ יַכל ּבַ ּומִּ

הּ  ּבָׁ לִּ ֶבז לֹו ּבְּ ַוּתִּ ֵני ה'  פְּ ר לִּ ּכֵ ַכרְּ ַפזֵּז ּומְּ ד מְּ וִּ ּדָׁ ֶלךְּ  ֶרא ֶאת ַהּמֶ ", והיא  ַוּתֵ

 . נענשה על זה

שו האר"י  בחי  דודמסביר  הוא  שבעל  נתהמלך  ך  איו  , פה-תורה 

שבכתב  עםנפגש    אשהו יכול    ,תורה  לא  עצמו  הוא  את  לעצור 

עוז בכל  ומרקד  מכרכר  הוא  ומיד  שמחה,   הסיבה   וזה  .מרוב 

המלךל דוד  של  אצל   ריקודים  תורה  הספר  על  לברך  כשבא 

זכו  האר"י. )לא    שכל שבעת הרועים יעלו לספר תורה שלהם.  והם 

ה אם  את  י "אר ידוע  יפה    ךא   , המפטיר  עלה  את הסיפור  היה  כדי להשלים  נקווה שכך 

 . טיר( עלה מפ אריז"לשה

 שלמות הענוה היא כשזוכים לשער החמישים

  נו"ן, -ה  רזה שע  רבינושל משה    ענווההשלמות    .ויננחזור לעניינכו.  

 החמישים.כדי להגיע לשלמות הענווה אדם צריך לזכות לשעה  כי  

ו'כבר הסברנו כמה פעמים   משה , שבליקוטי מוהר"ן  על פי תורה 

פטירתו  זכה    רבינו החמישים,  ביום  לשער  שלמות  להגיע  שזה 

ולא ענווהה יהושע  עם  דיבר  שה'  בזמן  לו  שהיתה  הענוה  בזכות   ,

ו איתו לשער.  מגיעים  שלא  זמן  ש  נ',-ה  כל  אומר  היא זה  הענווה 

   .מותליעדיין לא בש

 ו' הנאמר בש"ס'תיקארבע פירושים ל

רמ) ן  "רהומ  בליקוטי  מדבר  רבינוכז.   ה  (ז" תורה  'תיקו'    עניןעל  של 

 , וקודם לכן נבאר  .לא יכלו לתרץ את הקושיא, כשבש"ס  הנאמר

' ש ארבעהתיקולמילה  יש   פירושו   תיקו  -'  אפירוש    ים:פירוש  ' 

בקונכלומר    ,לעמוד לעמוד  אין  כי   -'  בפירוש    .תירוץ  נושיא 

הערוך   ת"ק(מפרש  תיק  ו  ', תיק'   מלשון  ' תיקו '  )ערך  שיש   עם כמו 

ולא  לא  ו  ,דברים בפנים  ש  מה  יםיודע רואים  הוא  יש  מכוסה  כי 

ידכי  'תיקו'    כך  ,נעלםו מהו לא  לשאלה  ע  ג'    .התשובה   -פירוש 

הכי   פירושה   הז )  .בעיות'ויות  'ושקתרץ  'ישבי  'ת  -ראשי תיבות  תיק"ו

   .למדנו בתור ילדים בתלמוד תורה(מפורסם וכל 

 הערב רב אין להם תשובה קליפת קושיות שהם מ

ד'  כח.   הקדוש    -פירוש  הזוהר  ח"א(   רבינושמביא  של  רמ"ז    )תורה 

זֹּ  וז"ל: ּבַ א  יתָׁ דֹוש   אִּ ַהּקָׁ נָׁא  ) ַהר  ֵהימְּ מְּ ַרֲעיָׁא  כז:ַצו  דף  ַהּנֱֶאַמר   :(ח"ג  יקּו'  'ּתֵ

יּקּון   ּתִּ ל  ֶ ש  ַהּנּו"ן  ר  סָׁ ּנֶחְּ ֶ ש  נּו  ַהיְּ ּדְּ יּקּון,  ּתִּ ר  ֻחּסַ מְּ יַנת  חִּ ּבְּ הּוא  "ס,  ַ ש ּ ּבַ

יקּו'.   'ּתֵ ה  ַנֲעש ֶ בפנים  ע"כ.וְּ בזוהר  מבואר:  וכשלומדים  שתי שיש  , 
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שמכסות    רב -ערבההקליפות של  מה  אשב  איקושיש    ,סוגי קושיות

ההבדל בין   מהו  .תלמידי חכמיםהמה  שבא   אויש קושי  על התורה,

הקושיות?  מופלא:  שתי  דבר  הזוהר  עליה   אין ש   אקושי   אומר 

שיש עליה תשובה   אקושיו  ,ערב רבה קליפת  אה מבהיא  תשובה  

ו ות  י ושק יש תלמידים שאוהבים להקשות  )  .םמידי חכימהתלזה מ אומרים  לרב, 

חזקהלרב    תי י הקש י   שהוא   ,קושיה  זה כךאבל תדע ש  עליה תשובה.  דעלא    זוהי   אם 

שיש עליה    טובה זו שאלה  שאלה,  לא שאלה טובהוזו  ערב רב  ה  שהיא מקליפתשאלה  

אומר    ה ז  ,א רת בקושי א שנ אבל עם    ,שהשאלה היא מכינה את התשובהז"א    ,תשובה 

 . (א בקושי   נוונשאר ,שלא הצליחו לפצח את הקליפה  ,קליפה קשה   ושיש פה כז

רב  רבינומשה   הערב  את  הוא    ,קיבל  שכי  הגרים תקרבו  י אמר 

יש גם תורה   מהןו  ,מתוקנים  םניהם ניצוצות קדושה שא  , כינהילשכ

מתוקנת  תשובההקו  באות  זהמו  ,שאינה  עליהן  שאין  ולכן   , שיות 

הוא ליישב    שבח האמיתיהאלא    ,זה לא שבח  עיוןשאר בצריך  להי

הישאר לא לו  ות,הי את התמו  ,גדול  עיוןך  יאת הצרו  הקושיות,את  

   .יותקושב ח"ו

התלמידים היו כל    ,דרייבח  שכשהיה לומד  בי נתןעם רסיפור  היה  

למה אתה לא    :פעם שאל אותו המלמד ו  .ושיותקאוהבים להקשות  

י  ענה רבי נתן:  כמו כולם?  מקשה קושיות הכל ברור  עשה  מה אני 

ה'  לי נ  .יותלי קוש  יןאו  ,ברוך  ומי   ,ה לו נשמה טהורהת הי  תןלר' 

יש    , טיפש  ות הי אדם לל  סורא   בכל זאתו )  .לוקשה    לאטהורה    שיש לו נשמה

לא בגלל שש כאלה   להםאז  מבינים    הם  קשה  נתן   כמההח אלא    כלום,  לא  רבי  ,  של 

 . כל הקושיות(  וכי מיושבים ל   -כלום   וקשה ל היה   לא   ןלכ   ,בין כל כך טובשה 

 ורידים את הנ' של התיקון ונעשה תיקוהערב רב מ

הזה  ועל  כט.   נ'זה    -  ש'תיקו' הזוהר  תיקון  -  חסר  יש   .חסר 

שלהסביר הנו"ן  רבינומשה  ,  לשער  הגיע   ,רב-הערב בגלל    לא 

לב) ו  ל  והקב"ה אמר  ,הורידו אותו בחטא העגל  שהם "ֶלךְּ    (ז   ,שמות 

ם" יִּ רָׁ צְּ ר ֶהֱעֵליתָׁ ֵמֶאֶרץ מִּ ֶ ךָׁ ֲאש  ֵחת ַעּמְּ י ש ִּ   : הקדושרש"י אומר , וֵרד ּכִּ

מעצמך  שקבלת  רב  ערב  'עמך',  אלא  נאמר,  לא  העם'  'שחת 

וגיירתם, ולא נמלכת בי, ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה, והם 

 -  'לך' רד מִּ   -  ""ֶלךְּ ֵרד   :"לז  י"הארמסביר    ., ע"כוהשחיתו שחתו  

גימ זה  החמישים  חמישים  יאטרלך  שער  את  לך    שהפסדת  שהיה 

כמו שהורידו  ,ן"נו את הערב רב הם מורידים הויוצא ש  .במתן תורה

הנ',   משער  משה  מורידים  ו את  שהם  נשאר    "ןנוה   תא כיוון  זה 

  וזהו ביאור נפלא בזוהר. '. תיקו '

 קינות ונעשה  תיקון נהפך לתיקו

ַדע"וז"ל:    ,מגלה תורה נפלאההקדוש    רבינו  וכאןל.   אומר    רבינו)כש  וְּ

זֹּ   ,לשון 'ודע' זו תורה ששייכת לעולם האצילות( ֶ ֶסֶרת  ש  ּנֶחְּ ֶ ש  ה ּכְּ ּוטָׁ ש  את ַהּנּו"ן ּפְּ

ה   ַנֲעש ֶ ֶפת וְּ ּפֶ כְּ נִּ ֶלת וְּ ּפֶ ש ְּ יא נִּ ּנַ"ל, ֲאַזי הִּ יקּו ּכַ יַנת ּתֵ חִּ ה ּבְּ ַנֲעש ֶ יּקּון וְּ ֵמַהּתִּ

ּנַ"ל.   ֶפת ּכַ ּפֶ כְּ ַהּנּו"ן נִּ ֶ יּקּון, ַרק ש  ּתִּ יֹּות  הּוא אֹותִּ ֶ ינֹות' ש  יַנת 'קִּ חִּ זֶּה ּבְּ מִּ

ֵלניִּ   'ה אָׁ גְּ יִּ יקוּ ת'  ַהּתֵ ן  ּקֵ ּתַ תְּ יִּ וְּ יּקּון,  ּתִּ לְּ ינֹות  ַהּקִּ כּו  ַהּפְּ תְּ יִּ וְּ   עכ"ל.   ,ּו 

'תיקוומבואר ש הנו"ן של  ניקח את  ה'תיקו' שנח  'ן אם    סרת בגלל 

 '. קינותאת המילה ' קבלנ מילה 'תיקו'בתוך ה אותה םשיונ

נות זה בגלל שיש קיזה שיש לנו    כלומר,  . באב  לתשעההקשר    וזהו

'תיקו'   תשובהלנו  עליו  של    אנחנו  ולכן  ,שאין   'קינות'. במצב 

הלכות  נתן  רביואומר   כה(   בליקוטי  ג,  גיטין  העזר  ע"י  ש  :ואומר,  )אבן 

אומ הרשאנו  את  ירושלים   המתאבלכל  "  :בחינתב   ,קינותים  על 

זכה להפוך  נ  נחנועל ידי הקינות א  ,(ל: ית  )תענ  "זוכה ורואה בשמחתה 

אמירת   עבודה שלה  וזו   ,נעביר את הנ' לסוףו'  תיקון' ל'  יקואת ה'ת

בהקינ כשאומרים    .באב  תשעהות  כן  להישאר   ,קינותואם  צריך 

הציבור,    הכנסת  בבית כל  עם  הקינות  כל  את  לברוח  )ולקרוא  לא 

והתיקון    ,רוצים תיקון  נו כול  '. תיקון'עשות  כדי לזכות ל  ,ביתה לישון(ה

"ן של נו ה  תא  יםואז לוקח  ,עליהםלבכות  ו  ,לקחת את הקינות  אוה

  הופכים לתיקון.ו - ה'קינות'

 אסור לצאת באמצע קריאת התורה 

נפלא  לא.   רמז  נאמר  ההתחלה, ש   ידוע  -וכעת  הולך אחרי  הכל 

דף  ) ות  ברכ  אבגמר  מובא  תיקו בש"ס זה  זכרשמוהפעם הראשונה  ו

מאי '   (ח.  אמי:  ר'  אמר  מנחם  רבי  אמר  יהודה  בר  הונא  רב  אמר 

לוּ "  כח(  )ישעיה א,  דכתיב כְּ ֵבי ה' יִּ עֹזְּ אסור    .'ת ויוצא" זה המניח ס  -  "וְּ

תורה ספר  להניח  הקריאה  לאדם  הכנסת   ולצאת  באמצע    . מבית 

  אסור לצאת  ,ממהראדם  לפעמים  ו  ,שני וחמישיבתורה    פריש סכש

פתוח תורה  התורה  כשהספר  קריאת  י  אזכי    ,באמצע  רחם השם 

הגמרא חעל    אומרת  וכנ"למורזה קללה  גמרא ה   אומרתאבל    .ה 

אשר בי  בהובי  יוצא  שמעלים שבזמן    כלומר  רא,לגב  אגבר  ןהיה 

 יש הכרח אם  ,  כשסוגרים את הספר תורה  עולה לעולהבין  ,  לתורה

לצאת יגונה,  מותר  לא  בקריולכן    ,ההכרח  תצא  התוא אל  ה  ר ת 

  .לעליה  עליהבין צא ת , ולקרואשיסיימו תחכה   , אלאבאמצע

 ביאור שאלת הגמ' אם מותר לצאת בין פסוק לפסוק

פסוק   ביןהאם אפשר לצאת  מה הדין לצאת    א:רמואלת הגשלב.  

לא  ,לפסוק הגמ'  מה  קשה,לכאורה  ו  ?או  בין  שאלת  פסוק   הרי 

בזמן שהיו  שזה ,יונה רבינומסביר  ?ת התורהא יאמצע קר פסוק זהל

אונקלוס   תרגום  עדקוראים  נוהגים  שהתימנים  קוראים היו  ש  ,היום(  )כמו 

את  קצת  סים  היו מכים  משמתרג  אחריו תרגום, ובזמןו  ,פסוק מקרא

להראות  כ   ,הספר בתורהדי  כתוב  לא   מקורה  באמת ו  .שהתרגום 

התרגום    למנהג שהוא  של  המדוברת  אז  היתהזו  בגלל   , השפה 

י מועהילדים  ונשים  הכדי שיבינו  ו  ,לא הבינו לשון הקודשואנשים  

ה  ,הארץ את  ותרגקראו  עםלמה  ום.  הפסיקו   ון כי  , התרגום  היום 

 את התרגום היום אתה רוצה להבין  גום, לא מבינים את התרשהיום 

  את זה. הפסיקו ק, ולכןסואת הפ אתה קורא

תלמידי חכמים הם לא  ה  התרגום,קריאת  היה את מנהג  שכ  מנםזוב

מותר להם לצאת בין  ולכן שאלה הגמרא אם    התרגום, צריכים את

לפסוק? הגמרא:  פסוק  עונה  הזאת  השאלה  הלכה  ו   '.תיקו'   ועל 

לפסוק, אסור לצאת  ו  ,אלחומר'  תיקו ב'נוהגים  למעשה   פסוק  בין 

נמצא  )למשל    .מקום שעושים תרגום ואפילו ב תימני  באתה  כנסת  הם  ובית 

, אסור לצאת אלא רק  צאת בזמן שקוראים תרגום ואתה רוצה ל  הרבה זמן,מאריכים  

  .( בין גברא לגברא 

 ות הבאות מהערב רב הראשון לקושי הקשר בין התיקו

י"ט(תו)ן  "רהומ  בליקוטי  מסביר  נורבי  והנהלג.   זה  שה   רה  תרגום 

הד  -  'נגה   'קלי'בחינת   בחינ ש  ,רעוטוב    עתעץ    . רב  רבעה  תזה 

עני  הוא  ,בש"ס   ןשו אהר  התיקוש  יוצא גום שהוא בחינת  ן התרעל 

השייךקליפת   רבל  נוגה  להצמידוכעת    .ערב  רוצה  את    לזה   אני 

הקדוש  הזוהר  של    םדבריה ולהראות איך שכל    ,החידוש של הזוהר

בש"ס שה  הזוהר  .מרומזים  תיקון קאומר  עליהם  שאין  הם   ,ושיות 

 א הקושיו  ,ההתחלה  הולך אחרהכל  ש לב    נשיםו  ,באים מהערב רב

האם אפשר לצאת    :השאלה  זו  ,'תיקו' בהראשונה בש"ס שנשארת  

אומר   ?זה התרגום  מה  .את התרגום  ים ומראמבית הכנסת בשעה ש

רמז את ה  נוופה מצא  .רב-ערב  תזה בחינש  ,זה קליפת נוגה  רבינו

בתוך הדברים שלל הזוהר  ה   גמרא.ה  דברי  הקינות  כש   'בעזרת  ל 

לתיקוניםכ פהית לנו  ירושלים  ,ו  על  ועל   ,וע"י שאנחנו מתאבלים 

 .אמן ואמן  ונשמח בשמחתה ונראה בבניינה כהנז   ,בית המקדש

 עריכה: ליאור גבע   .ום ומבורךשבת של


