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  'לותא רביעאה בזכותא דמשה יתחזרוןג '

'êéãáò ìàøùéìå ÷çöéì íäøáàì øåëæ' )àì ,äë(.  
  

אם כסא של שלוש רגלים אינו עומד לפניך מה אתה אומר לי ואעשה אותך לגוי גדול, ' -רש"י 

  .'כעסך, קל וחומר לכסא של רגל אחת בשעת

  

ואם כן הכסא הוא של ד' רגלים  ,משה הם גם בני אברהם יצחק ויעקב דבני המהר"לקושיית ביא י �

על פרשתן אמר רבינו משה כשחזר בפרשת עקב שהמהר"ל מביא קושיה נוספת י �  ולא של ג' רגלים 

עוד דייק י � את תיבת עבדיך, וכאן אמרה לבסוףוהקדים  'ר לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקבוזכ'

באר שמשה רבינו העניו מכל אדם סבר שאינו י �  ובפרשת עקב נאמר יעקבמדוע הכא נאמר ישראל, 

באר עפי"ז שהכא י �  כדאי להשתוות לאבות הקדושים, ועל כן לא החשיב עצמו לרגל רביעית לכסא

לבסוף, לומר שרק האבות הק' יכולים להיות בדרגת 'עבדיך', ועל כן רק זכותם יכולה  'עבדיך'כתב 

ביא דברי דוד המלך שכתב 'לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו' שרק זכותו של י�  להציל את ישראל

ביא דברי חז"ל שבזכות שתלה משה רבינו בזכות אחרים הציל י � משה רבינו הצילה את בני ישראל

באר עפי"ז שענוותנותו של משה רבינו שלא תלה בזכות עצמו היא שהצילה את י �את בני ישראל 

אף ש ראיב � משה רבינו ידע כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדשדברי חז"ל ש אייב �  בנ"י מכליון

 � שמשה רבינו ידע את דברי דוד המלך, מ"מ סבר שאינו ראוי להיות מנהיג בני ישראל ולהצילם

'יעקב', להורות שהכל ראויים להיות כתב ו 'עבדיך'ר שבפרשת עקב הקדים מש"ר את תיבת אבי

לעתיד ש זוה"חהדברי  איבי � גם מי שאינו בדרגת ישראל אלא בדרגת יעקב ,בדרגת עבדים למקום

שאין משה רבינו חפץ לגאול עם של  האוה"ח הק'לבוא הגאולה תהא על ידי משה רבינו, והוספת 

אינו יכול לגואלם רק בכוח התורה סר נפשו על בנ"י ומבאר שאף שמש"ר רעיא מהימנא י � בטלנים

שאע"פ שתורה מחזרת על אכסניה שלה, אם נועלין הדלת בפניה היא  פץ חייםדברי הח ראיב �

דברי  אייב �נחשב לנעילת דלת בפני התורה  ,שביטול הזמן ולו רק איזה דקותר איב  �  מסתלקת

שעה  ילך בטלול, מללמוד כל היום אחתלהיות טרוד כל היום וללמוד שעה יותר טוב ש השפת אמת

   �אחת 
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  'גלותא רביעאה בזכותא דמשה יתחזרון'
  

ומשה 'עשו להם עגל מסכה',  'לך רד כי שיחת עמך' וגו'אמר לו למשה רבינו שהקב"ה ח) -(לב, זבפרשתן  כתיב

לא המתין לירד ולראות את העגל ואת המחולות, אלא מיד חילה את פני ה' שיסלח וימחל רעיא מהימנא רבינו 

 הםיאל ותדבר ,בך להם נשבעת אשר עבדיך ולישראל ליצחק לאברהם רוזכ' )יג שם(אמר  להם, ובין דברי הריצוי

   '.לםולע ונחלו לזרעכם אתן אמרתי אשר הזאת הארץ וכל ,השמים ככוכבי זרעכם  את ארבה

  

 אם. כשדים באור עליך לישרף עצמו שמסר לאברהם זכור, הם לשרפה אם - ולישראל ליצחק 'לאברהם י"רשופ

 אתה מה, בזכותן נצולין אינן ואם, לחרן שגלה ליעקב זכור, לגלות אם. לעקידה צוארו שפשט ליצחק זכור, להריגה

 לכסא וחומר קל, כעסך בשעת לפניך עומד אינו רגלים שלוש של כסא ואם, 'גדול לגוי אותך ואעשה') י פסוק( לי אומר

  אחת'. רגל של

  

  מדוע משה לא החשיב עצמו עם ג' האבות הקדושים

  

 זהו, אדרבא, תאמר ואם'. וכו רגלים שלש של כסא' הקשה על דברי רש"י בזה"ל אריהאריהאריהאריה    גורגורגורגורבספרו  המהר"להמהר"להמהר"להמהר"להנה ו

  .'ויעקב יצחק אברהם בני משה זרע דהא, רגלים ארבע של כסא

  

 גם זרע, יהא זרעו כשיעשה הקב"ה את זרעו של משה לגוי גדולמופרכת לכאורה, שהרי היינו שטענת משה רבינו 

 )לב.(ג ברכות "בחא אאאא""""המהרשהמהרשהמהרשהמהרשם גתמה וכן  ,יחד עם זרע משה, ואם כן הכסא יהא של ד' רגלים אברהם יצחק ויעקב

    .ש"עיי

  

 ליצחק לאברהם זכור'וכדכתיב  ,לבסוף עבדיךעבדיךעבדיךעבדיךבפרשתן הזכיר משה רבינו את תיבת  כאןש ,שם לללל""""המהרהמהרהמהרהמהרייק דועוד 

, יעקב'ול וליצחק לאברהם לעבדיךלעבדיךלעבדיךלעבדיך זכור'כדכתיב ו ,זכיר תיבה זו בתחילהה )כז, ט( עקב בפרשת ואילו ,''''עבדיךעבדיךעבדיךעבדיך ולישראל

  .כןייק דש בעל הטוריםבעל הטוריםבעל הטוריםבעל הטוריםבזה וכבר קדמו 
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בפרשת עקב התם אילו ו 'ישראל'משה רבינו אמר בפרשתן מדוע כאן  ,על דברי המהר"לנוסף דיוק יש להוסיף ו

  .טעות המעתיק)כנראה (ועיי"ש במהר"ל שהעתיק את הפסוק דפרשת עקב וכתב שם ישראל, והוא  'יעקב'אמר 

  

   'עניו מכל האדם'

  

אשר על פני האדמה כמו שהעיד עליו הקב"ה עניו מכל אדם יה משה רבינו ההנה , דמחודש בזהיאור ונראה לומר ב

שתוכל להגן בשעה קשה  את זכות עצמווכלל כלל משה רבינו לא החשיב ואשר על כן , (במדבר יב, ג) בכבודו ובעצמו

קב, אבות האומה אברהם יצחק ויעזכויות ל את זכויותיו עלתה על דעתו להשוותובוודאי שלא , עם בני ישראלזו על 

, ק"ו עומד לפניך בשעת כעסךאינו  רגלים שלוש של כסאאם 'לקב"ה אמר ם, ואבות הקדושיהבדיל עצמו מהועל כן 

לג' במאומה ולה להשתוות אינה יכ ,כנגדומכוונת הרגל האחת הזו השידע לרוב ענוותנותו כי  ,'לכסא של רגל אחת

עם ג' רגלים שוות, ורגל רביעית נמוכה  ואם כן יהיה הכסא, כנגד אברהם יצחק ויעקבמכוונות הם האחרות ליהרג

בוודאי שאין לו עמידה, וזו הכוונה וקטנה עד לאין ערוך, ובכהאי גוונא שיש לכסא ג' רגלים מחד, ורגל קטנה מאידך, 

א "מהרשה דברימואר בך מכו ,שאינה במידת הרגלים האחרות נוספתנוספתנוספתנוספת , היינו רגלבאומרו ק"ו לכסא בעל רגל אחת

מה יועיל  ,ומפני כעסך אין לו קיום והעמדה ,כיון דכסא של ג' רגלים יכול לעמוד שפיר'ל "בזהשכתב  ,שהוזכר לעיל

. 'להעמידו מפני כעסך רגל אחד הנוסףרגל אחד הנוסףרגל אחד הנוסףרגל אחד הנוסףלי 

  

  

ישראל וליצחק לזכור לאברהם 'כמו שנאמר ואת תיבת 'עבדיך' לבסוף, כאן הזכיר משה רבינו מדוע מובן עתה מו

אין עוד מי שיכול הקדושים הבין שאחר שלושת האבות היה כל כך שפל בעיני עצמו, שנו יבמשה רשוזאת לפי  .'עבדיך

לאמור  ,'עבדיךבתיבת ' חתם ,אחר שהזכיר את שמםעל כן אשר ו ,של האבות הק' 'עבדיך'דרגת ללהשתוות והתעלות ל

  דם.ואין עוד מלב ,שהם יכולים להגן בזכויותיהם על עם בני ישראל 'עבדיך'היו בבחינה זו של  שהם ורק הם

  

  מהשחית' חמתו להשיב לפניו בפרץ עמד בחירו משה לולי'

  

 משה לולי להשמידם דוד המלך גילה לנו סוד נסתרים בספר תהלים דיליה שכתב (תהלים קו, כג) 'ויאמרוהנה 

 למדנו מדבריו הק', שאע"פ שמשה רבינו אמר לפני הקב"ה ומה כסא .מהשחית' חמתו להשיב לפניו בפרץ עמד בחירו

לא האמין שהוא בזכותו יכול להצטרף עמהם להיות לרגל רביעית, סופו של דבר ששל ג' רגלים אינו עומד לפניך, 
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שעמדה להם לעם ישראל באותה השעה להינצל מן הכליה, זכותו ולא זכותם, ונמצא שאותם דברים זכותו היא באמת 

כול לעמוד לפניך, אבל כסא של רגל אחד יכול שאמר בלשון בתמיהה נאמרים עתה בניחותא, כסא של ג' רגלים אינו י

  ר הרגלים ודו"ק.השוותה את הרגל הרביעית לשאהיא שמידת ענוותנותו דווקא לפי ש, לעמוד בפניך

  

 בן יוסי רבי משום יוחנן רבי 'אמרי:) (ברכות בוא מה שאיתא ה ,אלו דברי אדוננו דודאת ו שרדומצינו בחז"ל ש

 תלה משהתולין לו בזכות עצמו.  -תולין לו בזכות אחרים, וכל התולה בזכות אחרים  -כל התולה בזכות עצמו  זמרא

 משה לולי להשמידם ויאמר שנאמר, עצמו בזכות לו תלו - עבדיך ולישראל ליצחק לאברהם זכר שנאמר, אחרים בזכות

  .מהשחית' חמתו להשיב לפניו בפרץ עמד בחירו

  

שורש הצלת עם בני ישראל היתה ענוותנותו של משה רבינו רעיא מהימנא, מדברי הגמרא הללו נמצינו למדים ש

מן הכליה, אך כיון שמשה רבינו העניו מכל אדם לא יצולים נבני ישראל  ובזכות עצמו, לא היהיה תולה  אילוכי 

להינצל לעם ישראל זכותו אשר על כן תלתה בזכות האבות הק', אחרים, זכות ורק תלה הכל ב ,החשיב את זכויותיו

  מן הכליה.

  

  'יהיה הגון יותר ממני לשליחות אין אדם בעולם שלא'

  

ועליהם ככל ' (דברים ט, י) מאי דכתיב ר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנןאמ' :)יט(מסכת מגילה בכבר אמרו חז"ל והנה 

מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, ומה  - 'הדברים אשר דבר ה' עמכם בהר

מה שתלמיד  לוהלכות תלמוד תוספתות אגדות ואפי מקרא משנה' ), א(כבאמרו יקרא רבה בוו '.שהסופרים עתידין לחדש

  '.לן נאמרו למשה בסיניוכ ,ותיק עתיד לומר לפני רבו

  

דוד המלך ע"ה ש'לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו', לכתוב עליו עתיד דע מה שים גבוודאי  ,ואם כן משה רבינו

הבין שהקב"ה בחרו למנהיג בישראל אע"פ לשיטתיה אזיל, שהוא ביודעו זאת, כי ר "של משה ליבו בלא גכ "אעפו

ן אדם כי אישם ' הרמב"ןוכפירוש  ,'שלח נא ביד תשלח' )יג ,שמות ד(משה רבינו עצמו וכמו שאמר  ,י לכךואאינו רש

זכותו עמדה לעם ישראל להצילם, אלא משה רבינו שלא הבין על כן ו '.בעולם שלא יהיה הגון יותר ממני לשליחות

אילולי שהיה תולה בזכות אחרים, לא היתה זכותו הבין שתלה בזכות אחרים, ולא תלה הדבר בעצמו ורק זכות זו ש

  ראויה וחשובה להצילם.
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שם חזר משה רבינו לפני בני ישראל על כל הקורות אותם בימי המדבר, ומעתה נוכל להבין מדוע בפרשת עקב 

שינה עוד וכתבה בתחילה, ו עבדיךלתיבת את הקדים ומפרשתן שינה ו .'לאברהם ליצחק וליעקב לעבדיךזכור 'ואמר 

מבני אותם שאפילו , לבני ישראל לדורותםלהורות רצה  מש"רפי של, 'יעקב' אלא כתב 'ישראל'מפרשתן שלא כתב 

החזיק משה רבינו את עצמו, גם הם יכולים להגיע שבבחינה זו  – אלא בבחינת יעקב ,שאינם בבחינת ישראלישראל 

ידע את דברי דוד המלך המשיך לאחוז שאע"פ ש ,ולהתעלות לדרגת 'עבדיך', זו היתה ענוותנותו הגדולה של משה רבינו

   .ה והשפלותהענוובמידת 

  

   'גואלם אני משה בזכות'

  

 מה על למר ליה שמיע מידי ל"א ,יצחק' דר קמיה יתיב הוה חלפתא בן יוסי' ר )טו. (בראשית דשחבזוהר והנה איתא 

 תלתא סבא, המנונא מרב שמענא דהכי אורייתא, ביטול על אלא אתארך לא ל"א דא, גלותא מן דמשיחא יומא אתארך

 איתגלו לא לך, ואחזי תא. יתחזרון דמשה בזכותא רביעאה וגלותא אבות, דתלתא בזכותהון וחזרו ישראל גלו גליות

 בגליות הוא, ברוך הקדוש אמר ,'תורתי את עזבם על' ה ויאמר' , יב)ט הירמי( מרשנא תורה, ביטול על אלא ישראל

, ג מלאכי( שנאמר שמו על ונקראת למשה, שנתתי בתורה חטאו הם עכשיו ויעקב, יצחק אברהם בזכות חזרו הראשונות

 תורה' (דברים לג, ד) בתורה נאמר כן על גואלם, אני משה בזכות בתורתו, ויתעסקון יתובין כד. 'עבדי משה תורת זכרו' כב)

, ב א"ש( א"כמד הוא, מסכנותא דא מורשה ,(שם)' יעקב קהלת מורשה' לאו ואם. בה ולעסוק לשמרה כדי - 'משה לנו צוה

   דאורייתא'. בפיקודין אתעסקו דלא על אלא דיעקב, לברתיה מסכנותא אתיא דלא מלמד. 'ומעשיר מוריש' ה' ז)

  

 'ובדרךדברים נוראים בזה"ל ל זה עוסיף מו ,בפרשת תצוה את דברי הזוה"ק הללו כ) כז, (שמותביא מ הק' החייםהחייםהחייםהחיים    והאורוהאורוהאורוהאור

 בזכות ממנו נגאלו מהם אחד כל ישראל של גליות' ד כי חדש, זוהר בספר הובא מאמר דרך על הכתוב יתבאר רמז

 בזכות תלוי' והד, יעקב בזכות' ג, יצחק בזכות נגאלו' ב, השלום עליו אבינו אברהם בזכות נגאלו הראשון גלות, אחד

  .'התורה מן בטלנים עם לגאול חפץ משה אין ובמצות בתורה עוסקים שאין עוד כל כי הגלות נתארך ולזה משה

  

   משה רבינו רעיא מהימנא היה גדול אוהבי ישראל

  

ונתן נפשו עליהם, וכדאיתא ישראל,  יאוהביה גדול הרעיא מהימנא הלא משה רבינו  ,טובא יש לעיין בזהשבאמת ו

נקראו  שנתן נפשו עליהםלפי  - 'לך רד כי שחת עמך' (לב, ז)על הפסוק דפרשתן  )בשלח פרשה א(מכילתא דרבי ישמעאל ב

  . 'על שמו
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שהיה רואה בסבלותם ובוכה  ',וירא'מהו  ,(שמות ב, יא) וירא בסבלותם' , כז)א(שמות רבה ועוד אמרו חז"ל במדרש 

אמר הקדוש ברוך הוא וכו'  ,והיה נותן כתיפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן ,מי יתן מותי עליכם ,ואומר חבל לי עליכם

העליונים ואת התחתונים אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל ונהגת בהן מנהג אחים, אני מניח את 

ימות משה ומאה כיוצא בו ולא תנזק צפורנו רבש"ע ' , י)ז ר"דב(ובשעת מיתתו אמר משה רבינו לפני הקב"ה  . 'ואדבר עמך

  '.של אחד מהם

  

הללו עד כמה משה רבינו אוהב את עם בני ישראל ומוכן למסור נפשו עליהם, ואם כן השאלה  חזינן מכל המדרשים

מציב  עודו, גלותבור מחפץ לגואלנו ואינו  ,גלותנועתה במשה רבינו רעיא מהימנא היאך לא חס עלינו עולה מאליה 

  . , והיכן היא רחמנותו של אותו רעיא מהימנאלנו תנאים שלא נהא עם בטלנים מן התורה

  

  התורהדי רק על יאלא להצילנו רבינו משה ל כוחאין 

  

אלא מכוח לו בא לא כל כוחו של משה רבינו ש ,שמהותו של משה רבינו היא התורה הקדושה ,אך הענין הוא

אף על פי שהוא בוודאי נותן  ,ועל כן אין למשה רבינו יכולת להציל את כלל ישראל מן הגלות החל הזה ,הק' התורה

   .הק'בתורה עסוק נעד ש ,בו על צרתם של ישראלעיניו ולי

  

יקשור שארוך לו חבל  צריך לשלשלמשם, תו העלולעל מנת ומאוד, ומשל למה הדבר דומה, לאדם שנפל לבור עמוק 

עצמו את ר ושקנו הוא טיפש ועצל ואיאדם שנפל בבור והנה אם אותו  הצילו,העלותו ולכך יוכלו לרק ובו, עצמו 

שים לא יועיל לו מאומה, ואף שרחמי האנוגם אם יתחנן ויזעק , שםמשום דבר לצאת ו ל לא יועילבוודאי לחבל, 

את לא יאזור כוח לקשור הוא עצמו כל זמן שמ "מ ,מעות כמים, והם שופכים דליועהעומדים על שפת הבור נכמרים 

  .עצמו לחבל לא יוכלו להעלותו ולהצילו

  

, ומשה רבינו משליך אלינו גלותנועמוק עמוק בבור  עיםוקשמבני ישראל עם אנו וכך הם הדברים גם בנידון דידן, 

י למשותנו מעמקלהצילנו ואז יוכל הוא חבלי התורה, ואת עצמנו בקשור על מנת שנ ,הקדושהחבל שהוא התורה 

משה רבינו רעיא מהימנא של בוודאי נכמרים רחמיו אף שעל , הנה הק' תורהשאול, אך כל זמן שלא נקשור עצמנו ל

   דבר הזה.על ידי הרק עלינו, עכ"ז לא יוכל להצילנו, אלא אך ו
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  'אין לנו שיור רק התורה הזאת'

  

, אין לנו שום יכולת לצאת מן הגלות אין לנו שיור רק התורה הזאת'נמצא שבאמת ' ,הם פני הדבריםכיון שכך ו

אמורים כלפי אותם אנשים ח הק' "האוה בוודאי שאין דבריוורק על ידי התדבקות בתורה הקדושה, אלא אך  ,הזו

אנו צריכים לנצל את שים שומרי תורה ומצוות, אהדברים אמורים כלפינו המתקר, אלא התורההרחוקים משמירת 

כמו עניני בריאות חינוך  ,בשאר טרדות ואכל כוחנו ללימוד התורה הקדושה, וגם מי שהוא טרוד בטרדות פרנסה 

  .פנוי ללימוד התורה הקדושהלנצל כל רגע ה הזו מוטלת החובה הגדולעליו גם  ,וכיוצ"ב

  

בבא על הא דאיתא במסכת ששאלוהו  ,זצוק"ל החפץ חייםהחפץ חייםהחפץ חייםהחפץ חייםהכהן הגדול מאחיו דמתאמרי משמיה הנה ידוע מה דו

שוב אין  -כל שהוא תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם, ובן בנו תלמיד חכם,  אמר רבי יוחנן אמר רבי פרנך' .)פה(מציעא 

ואני זאת בריתי וגו' לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ' שעיה נט, כא)(יתורה פוסקת מזרעו לעולם, שנאמר 

אמר רבי  - מעתה ועד עולםאני ערב לך בדבר זה. מאי  אמר הקדוש ברוך הוא - אמר ה'מאי . 'ה' מעתה ועד עולם

, אנו אברהם יצחק ויעקבהלא כולנו בני לפני החפץ חיים, והקשו . 'מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה ירמיה

ת תורה מחזרבאמת ש, ומתקבל דבר נוראמדוע אין אנו רואים שתורה מחזרת על אכסניה שלה, ותירץ החפץ חיים ו

ה את פניבשפותחין  ישנם אכסניותאכן , בית אשר בשם ישראל יכונהלכל והיא רוצה להיכנס  ,על אכסניא שלה

חוזרת והיא  ,אין התורה יכולה להיכנסאז שנועלין בפניה את הדלת, ו אך יש אכסניותפנימה,  תכנסנהיא ו ותיהםדלת

  .עוד ועוד מחזרין אחריהשד עד עואז התורה לא שבה אליהם למקומה, ו

  

  נועלין את הדלת בפניהשאין כמחזרת על אכסניא שלה תורה 

  

לאורח דווקא לא בחינם משלו חז"ל את התורה שהללו, נשכיל להבין וכאשר נעמיק חשוב בדברי החפץ חיים 

, שכשם שאורח רצוי אין מזניחין אותו אף פעם, ותמיד כשהוא בא רצים כי כוונתם בזה היתההמתדפק על אכסנייתו, 

לו את כל הדלתות לרווחה, כך גם צריך לנהוג כלפי התורה הקדושה שתהא כאורח  חיםתלקבלו בשמחה ובאהבה, ופו

  רצוי שהכל רצים לקראתו.  

  

יא של פושעי ישראל שאין נשמעין אכסנאין הכוונה ל ,אכסניא שנועלין את הדלת בפני התורה הק'מעתה נבין ש

בם לילפנות מזמן לזמן הם מתירים לעצמם , שבדייקא ל לומדי ישראלאכסניא שאלא בה דברי תורה כלל וכלל, 
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נמצא , נפנים אליובאותו הזמן התורה עומדת מבוישת בקרן זוית כאורח שאינו רצוי באכסניא, שאין הכל ולבטלה, 

   התורה תפסיק לחזר על אכסניא שלה.לכך שוהוא גורם נעילת דלת בפני התורה, הוא ביטול הזמן הוא ש

  

  עוון ביטול הזמן הוא העוון החמור ביותר

  

'מצאתי בכת"י וז"ל שם  פר' שלח)( פרדס יוסף החדשפרדס יוסף החדשפרדס יוסף החדשפרדס יוסף החדשבספר כבר דיברנו כמה פעמים אודות החידוש הנפלא שהובא ו

, בענדיןבענדיןבענדיןבענדיןאבד"ק הרב צבי חנוך הכהן הרב צבי חנוך הכהן הרב צבי חנוך הכהן הרב צבי חנוך הכהן מורינו , בזה"ל 'אמר לי הרה"ג ושע)(מח"ס נחלת יעקב יה ז"ל יעקב יהושע פרומןיעקב יהושע פרומןיעקב יהושע פרומןיעקב יהושע פרומןר' הגה"ח 

דיותר טוב ונכון להיות טרוד כל היום במסחר וללמוד שעה מעט בכל יום, מללמוד כל היום זיע"א  השפת אמתהשפת אמתהשפת אמתהשפת אמתבשם 

  העובדים.והוא מבהיל על הרעיון, עד כמה הדבר הזה מחייב הן את הלומדים והן את ' עכ"ל. ורק שעה אחת ילך בטל

  

, עובדא נפלאה על כךהוסיף והוא  ,זיע"א פני מנחםפני מנחםפני מנחםפני מנחםהההההרה"ק הרבי בעל ההילולא להדבר הראתי זכורני שבהזדמנות ו

גדול, ובזקנותו חשב מפעל בר דעת, בר אוריין ובר אבהן, שהיה לו זיע"א, היה חסיד  השפת אמתהשפת אמתהשפת אמתהשפת אמתלזקנו הרה"ק ש

השפת הרה"ק קודש פנימה ללעסוק בתוה"ק בלא טרדות, ונכנס ל, בכדי שיוכל אחריםלידי ניהול המפעל למסור את 

ובתרגום ללה"ק  -לו השפת אמת בזה"ל 'די ווייסט דאך אז איך האב פיינט ליידיג גייער'ס'. אמר לשאול על כך, ו אמת

עתה שאם יעזוב  ,זאת היתה תשובתו הרמה, שביארה לו שכלפי שמיא גליא'הלא הנך יודע שאני שונא הולכי בטל'.  –

זמן זה אמר לו אני שונא ועל זמן,  תבטל איזהילא ימלט ש, תווירא ותוחסידעל אף אזי  שם, תוודלעת זקנה את עב

כל  כל היום בתורה ובדרך ארץ, מלהיות עסוקכי טוב להיות עסוק  ,ועל כן לא הניחו לעזוב את מסחרוהולכי בטל, 

  . בתורה ולהתבטל מעטרק היום 

  'מרדכי שקול בדורו כמשה בדורו מלמד שהיה'

  

מלמד  איש, (אסתר ב, ה) איש יהודי היה בשושן הבירה' )ב ,ו(ר "אסתואיתא במדרש  ,והנה אנו עומדים ביומא דפוריא

(תהלים מה משה עמד בפרץ דכתיב  ,'והאיש משה ענו מאד' ), גב(במדבר ידכתיב ביה  ,שהיה מרדכי שקול בדורו כמשה בדורו

דורש טוב לעמו ודובר שלום ' (אסתר י, ג)וגו', אף מרדכי כן דכתיב  'ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ' ), כגוק

אף מרדכי כן דכתיב  ',קים ומשפטיםוראה למדתי אתכם ח' ), הדכתיב (דברים דימד תורה לישראל, , מה משה ל'לכל זרעו

   .''דברי שלום ואמת'(אסתר ט, ל) 
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הוא הזמן הנכון הפני מנחם זיע"א, ל וביומא דהילולא ש ,וביומי דפוריא ,שעתה בפרשתן פרשת כי תשאנמצא 

ן ן החמור ביותר, והוא העוושהוא העוו ,שחלילה לא נחטא בביטול הזמן ,לקבל על עצמנו עול תורהוהמסוגל ביותר 

המעכב הגאולה, ולחזור ולשנן את הדבר שטוב יותר להיות טרוד בתורה ובמלאכה ולא לבטל רגע אחד מלעסוק כל 

ומשה רבינו ורה עסוקים בתם וכך נזכה להיות עַ ה ושפלות הרוח, וכל זאת מתוך ענווהיום בתורה ולבטל רגע אחד. 

   אכי"ר. גאולה שלמה במהרה,יהא חפץ לגואלנו 
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בכל יום, מללמוד כל היום אחת שעה רק טוב ונכון להיות טרוד כל היום במסחר וללמוד 

גורם לנעילת דלת  ,שעה אחת, כי חומר עוון ביטול תורה אפילו רק לשעה קלה ילך בטללו

 .בפני התורה

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  נתרם

  על ידי ידידנו

   שליט"א שמואל נברוצקי ר'הרה"ח 

  שתחיה טליה תורגל הולדת בל

  הפצת התורה תעמוד לו זכות 

לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים שיזכה 

רוב נחת יוצ"ח כל וירווה ממנה ומשאר 

ברכה והצלחה בכל אשר ליזכה ו ,דקדושה

בריות גופא מתוך  ,וברוחניות תבגשמיויפנה, 

ומנוחת הרחבת ויישוב הדעת , נהורא מעליאו

תמיד, לאורך ימים  בשמחה ובטוב לבב הנפש

 ושנים טובות, אכי"ר.

©  
úåøåîù úåéåëæä ìë  

 "äøåúáù øåàîä" ïåëîì  
àðìàè  úåãñåî é"òù  

 'ø ù"òøæòéìà çñôøæòéìà çñôøæòéìà çñôøæòéìà çñô  ø"á  ì"æáééì äãåäé ïîìæáééì äãåäé ïîìæáééì äãåäé ïîìæáééì äãåäé ïîìæ   ì"æùéãøå÷ùéãøå÷ùéãøå÷ùéãøå÷  
äéãîåìáå äøåúá åôñëî êîú øùåéáå íåúá êìäúä  

  מקלטת, האחריות על העורכים בלבד,שיכתוב 
  הארות והערות, תרומות והנצחות ניתן לפנות

  ìééîtolna10@gmail.com 025827541ירושלים טלפקס  50322ת.ד. 


