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יהיו איש איש למטה איש ראש לבית
אבותיו הוא .וצ"ב אריכות וכפל לשונו.

ענותנותו של הדברי חיים

 µ¾ôíëîהפרשה :אלה קרואי העדה נשיאי
מטות אבות ראשי אלפי ישראל ה.
ויל"ד אריכות וכפל לשונו "נשיאי מטות אבות
ראשי אלפי ישראל ה".

 êñèþôבפומיה של זקה"ק מצאנז זי"ע ,והיה
יכול לחזור על זאת פעמי רבות במש
עריכת שלחנו הטהור :בכל העול כולו לא נמצא
עוד נשמה ערטילאית וריקנית כמוני ,שלא עשתה
עדיי שו מצוה כראוי ואי לה אחיזה בנקודה של
תורה ויראת שמי ,עכד"ק.

 íêþòîלפרש דהנה כשאד מתמנה להיות
מראשי אלפי ישראל ואיש על העדה,
אזי זה דרכ של רועי ישראל ,לתלות את סיבת
בחירתו בזכות אבותיו ,שא בכוח וזכות
חבלי נפלו לו בנעימי להתמנות לתפקיד הר
ונעלה הזה )וכעי משארז"ל )ברכות ז ע"א( רשע
וטוב לו רשע ב צדיק( ,ואי זה כלל בכוחו ובזכות
עצמו ומחמת מדרגותיו ומעלותיו ,שהוא הוא
בבחי' חומ ב יי ואיננו ראוי לאותו איצטלא.

 š"íšïמגארלי זי"ע סיפר אי שפע אחת
עלתה בידו להשיב תשובה ניצחת לאביו
הקדוש ,שכידוע היתה דרכו בקודש של זקה"ק
מצאנז זי"ע שלא הלי בביתו אפילו פרוטה אחת
ופיזר כל הונו לעניי ,ולבני ביתו לא השאיר
מאומה .פע היה זקה"ק מגארלי זקוק לכס"
בשביל נישואי בתו ,שכבר היתה מבוגרת ובאה
בשני ,ואביו זקה"ק מצאנז הבטיח לו שהכס"
שיגיע לידו בהזדמנות הראשונה ימסור לו.

 ö×êîמי שהוא סובר כ ,ואינו תולה הגדולה
בעצמו ,הוא האיש אשר בחר בו ד' להיות
מנהיג ישראל ורועה לע ד'.

 ó−−³ò−ëעבר זמ מה ועדיי לא נזדמ אצל
זקה"ק סכו כס" ,שהרי את כל הכס"
שבא לידו פיזר נת לאביוני .תו שבועות אחדי
הגיעו כמה נגידי ,גבירי אדירי ,להסתופ" בצל
קדשו של זקה"ק ,קבע עמה זקה"ק מגארלי
מועד שיכנסו אז וימסרו כס" לזקה"ק והוא יבא
אחריה לקבל את הכס" ,ה בהיות מרוצי
להנות את זקה"ק מילאו את בקשתו בחפ לב.

רועי ישראל תולים בזכות אבותם

 µ×îהיתה דרכ של אבותינו ורבותינו הקדושי
שהחזיקו עצמ בענוות קדש שה
השפלי והנמוכי ביותר מכל הקהל ,וא"
בדרש במקהלות ע בתוכחות מוסר תמיד
התחילו מקוד להוכיח את עצמ.
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 ó−−³ò−ëהל לו זקה"ק מגארלי לביתו בחשבו
שבעוד זמ מה ישוב אל אביו הקדוש
לקבל את הכס" ,כשחזר לקחת את הכס" הבחי
בעני אחד ב טובי )מנכדי הרבי ר' אלימל
מליזענסק זי"ע( שיוצא מלפני הדברי חיי
וצהלתו בפניו )כשסיפר זאת זקה"ק מגארלי
אמר שכשראה זאת הבי שמשהו כבר אירע
כא .(...כאשר נכנס זקה"ק מגארלי לאביו
הקדוש לבקש כס" ,דחה אותו זקה"ק ואמר :הלא
כבר אמרתי ל שהכס" הראשו שיזדמ לי את
ל .אמר לו זקה"ק מגארלי הלא זה עתה היו
אצל הנגידי והשאירו כס" .שח לו זקה"ק
שכבר קדמו איש פלוני שנכנס אחריה ובכה במר
נפשו ותינה לפניו את דוחק מצבו וריח עליו
ומסר לו את כל הכס".
 íò¼òזקה"ק מגארלי בצערו ואמר :וכי אי אני
חשוב אצל כאותו אד ,והא בנותי
צריכות לישב בבית עד שתלבי ראש? )רק
לזקה"ק מגארלי היתה ההעזה לומר כ בפני
זקה"ק(.
 ¾èþ³òזקה"ק ואמר בלשו קדשו :וויי איז מיר,
מע זעהט איי אלטע טאטע וואס
האט נישט קיי ניצו תורה ויראת שמי ,או
האט נא אי זיי לעב נישט געטו קיי מצוה
פאר אייבערשטע ,נאר א קליי קליי פינטעל
צדקה זעהט מע נא ביי עה ,וויל מע איה
דאס אוי צונעמע.
 þ−¬õíזקה"ק מגארלי וטע :אבל הלא אני
זקוק לכס" .אמר לו זקה"ק :אתה יכול
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לנסוע על פני המדינות ובטח יתמכו ב אנ"ש.
הפטיר זקה"ק מגארלי בדר הלצה :אבל בבקשה
ממ שעד שאני חוזר לא תפרס את מה שא
עתה אמרת לי על עצמ כי אז הלא ישובו את
פני ריק ,וא" אחד לא יאבה להכניס אותי לתו
ביתו...
 íïôיש לנו דוגמא לענותנות של הצדיקי.
ואינה דומה שמיעה לראיה ,כששמעו זאת
מפי קדש של הצדיקי שהיה נראה וניכר בחוש
שזו היתה ממש המציאות אצל ,שה שפלי
מכל האד אשר על פני האדמה.
צדיקי אמת היו בשפלות והכנעה

 µ×îהיתה התנהגות של כל הצדיקי אמת
שבמקו גדולת ש נמצא ענותנות,
ואיפוא שראו צדיק אמת ראו אצלו שפלות
והכנעה ,ואי שממש היה מקנא ביהודי הפחות
שבפחותי ,כידוע מזקה"ק הייטב לב ושאר
צדיקי.
 ³êîאלו הצדיקי הרי הקב"ה ונישא למעלה
למעלה ,וכמאה"כ )תהלי קיג ז( מקימי מעפר
דל מאשפות ירי אביו ,היינו שמי שהוא בבחי'
עפר ,ונפשו כעפר לכל תהיה ,אותו מקי ומגדל
הקב"ה להושיבו ע נדיבי ע נדיבי עמו ,הסימ
של הסיטרא דקדושה הוא ענוה ונמיכות רוח,
שמי שהוא מצד הקדושה אינו עושה עסק מעצמו
ואינו מכיר כלל את ערכו האמיתי ‡(.

______________
א .איתא בבעל הטורי בפרשת )במדבר א נ( אי אד
נעשה שוטר מלמטה אלא א כ נעשה רשע מלמעלה,
ותמוה .ויל"פ דהנה כאשר בנ"י מעמידי וממני

עליה אד להיות מנהיג העדה וראש ופרנס על
הציבור ,אזי זה דרכ של מנהיגי ישראל האמיתיי,
שהוא מתבונ בעצמו שאיננו ראוי לאותה איצטלא ,ומי
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ביאור הכתובים

 íïëיתפרש הפסוק ואתכ יהיו להנהיג ולפקוד
את בנ"י איש איש למטה איש ראש היינו
אנשי כאלו שתולי שזה שנבחרו להיות ראשי
ומנהיגי לבית אבותיו הוא א בזכות אבות
שמסייעת נבחרו ולא בזכות ,האנשי האלו ה
הראויי לתפקיד זה של נשיאי בני ישראל.
 ðî¼îנרמז בזה ואתכ יהיו ,היינו שיהיו נכללי
בתו כלל ישראל ,ולא שיהיו פורשי מ
הציבור בגאות כי רבה שהמה המעולי והטובי
שבציבור ,ואדרבה בגודל ענותנות ושפלות
המה סוברי שהנ הגרועי והפחותי ביותר
שבכלל ישראל.
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 ñ"−îשלכ נקט איש איש למטה אבות ,ונקט
בדייקא ה לישנא לרמז שיבחור אנשי
כאלו שאוחזי מעצמ שהנ נמוכי וגרועי
מכל אחד והנ למטה למטה בשפל המדריגה,
ואלו יעמדו להנהיג את בני ישראל.
 íïëîיתפרש הפסוק אלה קרואי העדה ה אלו
שנשיאי מטות שתולי נשיאות בזכות
אבות ,או יאמר באופ אחר אלה קרואי העדה
נשיאי מטות אלו שאבות ראשי אלפי ישראל
המה שתולי שזה שנבחרו להיות מראשי אלפי
ישראל אי זה כ"א בזכות אבות ,וממעטי את
זכות עצמ ,ה המה הראוי להיות קרואי העדה
לכל דבר חשיבות שבעדה.
משיעור חורש"י במדבר תשל"ח

______________
הוא ומה מעשיו שיזכה לכ ,ובמה כוחו וזכותו יפה
שיהיה ראש בני ישראל ,וכאשר מצינו בשאול המל
ע"ה שאמר לו שמואל הנביא )שמו"א טו יז( הלא א קט
אתה בעיני ראש שבטי ישראל אתה.

)חולי פט ע"א( ומתרבה שפלות והכנעת ,ולב נכנע
בקרב בחשב שבסיבת מעשיה הרעי ,נגזר עליה
מדה כנגד מדה שיתמנו לראש ופרנס על הציבור ,ויוטל
עליה צרכי ציבור וה כלי מאליה )סנהדרי יז ע"א(.

וידוע מהרה"ק הרבי ר' אלימל זי"ע שהיה אומר
בענוות קדשו ,מדוע באי אלי אנשי בפתקאות לתנות
את צרותיה ,כי ארז"ל )קידושי מ ע"ב( עשה מצוה אחת
אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העול לכ זכות
עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל
העול לכ חובה ,ואלמלי הוכרע העול לכ זכות
היה נית לכל אחד שלו ושלוה והשקט ובטח ,בני
חיי ומזוני רויחי ,ודורשי ד' לא יחסרו כל טוב ,אבל
חוטא אחד יאבד טובה הרבה כיו שבחטאיו ופשעיו
הוא מכריע את העול כולו לכ חוב ונגזר מדת הדי
ח"ו ,וכיו שנית רשות למשחית שוב אינו מבחי בי
טוב לרע וכל אחד סובל ,ולפיכ יש לה טענה צודקת,
ובאי אלי בקובלנא לאמר :מיילע ,ראה מה גרמת לי,
תראה מה שאני סובל בשביל חטאי ,עכד"ק.
וזאת היא מדרגת של ראשי בני ישראל ,שככל
שנית לה גדולה יותר ה מתמעטי בעיני עצמ

וכמאמר העול שלתיבת רב"י יש ב' משמעיות,
שרב"י הוא נוטריקו ר'אש ב'ני י'שראל ור'ע ב'עיני י'י,
והיינו שמזה שנעשה לראש בני ישראל ,אזי בענותנותו
ובשברו לבו הרי הוא למד מזה ומחליט שכנראה מאת
ד' היתה זאת מפני שהנני רע בעיני ה' ,ואשר ע"כ מינו
אותי לראש בני ישראל ,להשיב עמלי בראשי וכעונש
על חטאי אשר חטאתי ,ואילו הצדיקי האמיתיי
והיראי נשארי נחבאי אל הכלי ואינ מנהיגי
ופרנסי ציבור.
ולזה יורמזו דברי הבעה"ט 'אי אד נעשה שוטר
מלמטה ,אא"כ' הוא 'נעשה' בעיני עצמו 'רשע
מלמעלה' ,והיינו שהוא תולה סיבת הדבר שנעשה
שוטר מלמטה בזה שנעשה רשע מלמעלה שהוא רע
בעיני ד'  ,אזי הוא הוא הראוי להמנות וזכאי לאותו
איצטלא של שוטר ומנהיג לע ישראל.
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) ¾þðôëילקו"ש במדבר תרפ"ד( בשעה שקבלו ישראל
את התורה נתקנאו אומות העול בה
מה ראו להתקרב יותר מ האומות ,סת פיה
הקב"ה אמר לה הביאו לי ספרי יוחסי וכו' כש
שבני מביאי שנאמר ויתילדו על משפחות לבית
אבות.
יחוס  -גאוה לרשעים וענוה לצדיקים

 þêîë−îכי הנה ג לאומות היה ספרי יוחסי
שהתגאו בה ,ובני ישמעאל התפארו
ביחוס אחר אברה ובני עשו ביחוס אחר
יצחק ,והנה כי כ הביאת יחוס לידי גיאות
והתנשאות ,וזו היא דר הרשעי העושי מעשה
זמרי ומבקשי שכר כפנחס )סוטה כב ע"ב(,
שמתפארי במעלותיה וביחוס ומבקשי
גדולה לעצמ.
 êñכ הצדיקי שדרכ דר האמת הוא בדיוק
להיפ ,שיחוס מביאה אות לידי שפלות
והכנעה ,כמו שאמר הרה"ק מראפשי זי"ע כי
ההבדל בינו שנמש משורש קדוש מאבוה"ק
)אביו הרה"ק ר' מענדלי ליסקער זצוק"ל היה
קדוש עליו מתלמידי הבעש"ט מלבד ממה שהיה
גאו מפורס בדורו וגאו הגאוני( ,לבי צדיקי
אחרי שאי לה יחוס ,הוא בזה שהללו
כשעומדי להתפלל ועלתה ביד להתפלל בכוונת
הלב ובהתבוננות ולכוו פירוש המילות ,הנה א"
שלא היתה שלמה ומתוקנת ,הריהו מרוצה
מעצמו שעלתה לו תפלתו כהוג ,כי לפי תפלת
אבותיו הפשוטי הרי תפלה זו יפה וראויה ,א
אני כשאני גומר תפלתי ומתבונ אי היתה תפלתי
לפני הקב"ה ,אני מתמלא בושה וכלימה )ס'גייט

מי ארויס די מארע פו די ביינער( שאי
בתפלתי אפי' מקצת מתפלת אבותי הק'.
מעשי האבות מחייבים

 ½îì−íצרי לחייב את האד להשתדל לאחוז
במעשי אבותיו ,כמשארז"ל
חייב כל אד לומר מתי יגיעו מעשי למעשי
אבותי אברה יצחק ויעקב ,וידועי דברי הפרי
חדש )בדיני והנהגות( שכל חומרא והנהגה טובה
שנוהג אד הרי זו מוטלת על בניו ומחוייבי
לקיימה בתורת נדר ,שקבלת אבות חלה על
הבני.

)תדא"ר כ"ה(

 íôîנוראי הדברי שחובה עלינו לקיי ולנהוג
בכל החומרות וההידורי שנהגו בה
אבותינו ,וכאשר יתבונ האד ויזכר במעשי
אבותיו  -אפילו א היו אנשי פשוטי  -כמה
קדושה וטהרה וכמה יראת שמי שהיה בה,
ולאיד יתבונ אי שהוא נראה נגד ואי נראי
מעשיו כלפי מעשיה ,הרי שבושה תכסה את
פניו ויכנע רוחו בקרבו ,שעתיד לית את הדי א"
ג על זאת שהוא עובר נדר בזה שלא תפס
קדושת אבותיו בידו.
הרבה צדיקים לא חתמו "בן וכו'"

 −êíôîטעמא היו הרבה צדיקי ,וכ זקה"ק
מצאנז זי"ע וזקה"ק הייטב לב זי"ע ,שלא
היו חותמי עצמ ב לאאמו"ר וכדומה ,כמו
שנהגו שאר צדיקי ,וזאת מפני שבענוות קדש
יראו לייחס את עצמ לאבותיה הקדושי,
שהרי בזה מזכירי ופוקדי המה את עונותיה
שאינ אוחזי מעשי אבותיה בידיה ,ולא
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החשיבו את עצמ כראויי להתייחס אחר
אביה.
"וויי איז מיר ,ווי איין האר"

 š"íšïמצאנז זי"ע סיפר ,כשהייתי אבר נפלתי
למשכב ונחלשתי מאד )ואז אמר
ש"העול" פעלו בעבורו לטובה שישאר בחיי,
והחזיק לה טובה על כ( וכבר חשבתי שקרב
קיצי )ובלשו קדשו :אז מע מיינט שוי( התחלתי
לערו את חשבו נפשי ולחשוב איזה שייכות יש
לי ע האבות הקדושי ,וראיתי שאני מקושר
בזקני החכ צבי בכחוט השערה ,וכשסיפר זאת
זקה"ק נתחוורו פניו ואמר ,אוי וויי איז מיר ווי איי
האר ,ווי איי האר.
 óêîבארזי נפלה שלהבת מה יענו אזובי קיר,
שהרי א אד חוטר מגזע קדושי ואינו
הול בדרכי אבות ,הרי הוא מעורר חימה על
עצמו ,שהיה לו ממי ללמוד כיצד להתנהג ולא
למד ממעשי צדקת.
חטא הבן פוגם באבותיו למעלה

 þ³−îעל כ מי שאינו הול בדרכי אבותיו הרי
הוא פוג בכבוד אבותיו בג עד ,וכדאיתא
ברש"י )בראשית לה ח( שלפיכ העלימו את יו
מותה של רבקה שלא יקללו הבריות הכרס שיצא
ממנו עשו ,שאת כבוד אביו הוא מחלל בעוה"ז.
 ¾"×ôîשבעול העליו בזיו הוא לאבותיו
כשמראי לה ומוכיחי אות ע"ז אי
שנראה זה שהוא מיוצאי חלציה ,ונמצא
שכשהב חוטא הרי הוא ג בכלל מקלל ומבזה
אביו רח"ל.
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יארצייט – יום תשובה והתבוננות

 îíïîעני יו היארצייט שנהגו להתענות בו
יור"ד סי' שעו ס"ד( ואומרי קדיש ,דהנה איתא
בספה"ק שבכל שנה ושנה ביו היארצייט של
האד חוזרי ודני אותו למעלה ,א תתעלה
נשמתו במעלות קדושי או שח"ו להיפ ,וא בנו
הרשיע את מעשיו רח"ל הרי הוא גור פג לאביו
למעלה ,וחטאי הב ה בעוכר של האבות
ומונעי בעד מלהתעלות במדריגת ,ואדרבה
ה גורמי ירידה ובזיו בעבור.
)שו"ע

 ö×ñîיו היארצייט הוא יו תשובה והתבוננות
לב ועליו לפשפש במעשיו שלא יגרו ע"י
מעשיו הרעי בושת ופג לאביו - .ועכ"פ היחוס
היא התחייבות נשגבה לאד ,ולא עטרה להתגדל
בה  -לקבל כיבודי וכדומה בזכות אבותיו,
שמעשיו יקרבוהו וא א יל בדרכי אבות יהיה
ראוי להתייחס אל אבוה"ק.
יזכור האדם אבותיו להתעורר

 −êðîîëלבעלי המדריגות הקדושי צריכי לכוו
מעשיה בלתי לד' לבדו ,א א רואה
אד שיצרו מתגבר עליו יזכיר לו את מקור
מחצבתו שהוא חוטר מגזע קדוש ,ואי יל הוא
ויחטא וינתק עצמו משרשו ,וג יתבונ שא
יחטא הרי הוא פוג ומבזה את כבוד אבותיו
הקדושי ,ולאפוקי מדר האפיקורסי אשר
רשעי יכשלו ב שמצד אחד הוא מתגאה
ביחוסו ,ולאיד גיסא הרי הוא מסתכל על אביו
כעל זק מהדור היש שעבר עליו הכלח ,ואילו
הוא מבני הדור החדש ,וכ הוא באומות העול
שהיחוס אצל אי בה שו התחייבות כי א
להתגאות ולהתנשאות בזה.
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 ×"¼îאמר הקב"ה לאומות העול "לכו והביאו
לי ספרי יוחסי כש שבני מביאי" היינו
שאצל בני ישראל היחוס גורמת לה שפלות רוח
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וממעטי את עצמ ,ואילו אצל אומות העול
היחוס מביא לתוצאות הפוכות ,ואשר ע"כ בחר
בנו ד' מכל העמי ונת לנו את תורתו.
משיעור חורש"י במדבר תשל"ח

,
¼½ó−¾îðší ³îôîšôî ó−š−ð® ñ®ê ³îõõî³½í ëîþô íõ−ð¼ íþî³ š

 ¾−êעל דגלו וגו' ,מנגד סביב לאהל מועד יחנו.
 íþîê×ñנקט הכתוב שני לשונות סותרות ,כי
מנגד משמעותו הרחק ,ואילו סביב
משמעותו קרוב.
מהרש"א :בית מדרש כביהמ"ק

 íêþòבהקד דברי מהרש"א בחידושי אגדות
)מגילה כ"ט ע"א( על מה שאמרו עתידי בתי
כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל שיקבעו באר
ישראל ,שעל דר זה יש לכוו במזמור )תהלי קכב(
שמחתי באומרי לי בית ה' נל וגו' ,זה המזמור
בגלות נאמר ששמחתי באומרי לי בית ה' נל
שהוא בית הכנסת כאילו עומדות היו רגלינו בבית
המקדש בירושלי ,ולכ שמחתי בהליכתי לבית
הכנסת כאילו באתי למקדש ,לפי שירושלי
הבנויה כעיר שחוברה וגו' ר"ל ע"פ שאמרו
במדרש לעתיד יהיה בית המקדש גדול כירושלי
שבעה"ז וירושלי יהיה גדול ככל אר ישראל
)ועיי בשו"ת דברי יציב חו"מ סימ צ'( ,ועל זה אמר מה
טע יהיה בית המקדש לעתיד כל כ גדול לפי
שבירושלי הבנויה לעתיד יהיה חוברה לה
למקדש יחדיו כל מקומות של בתי הכנסיות שהיו
בעול הזה ,ונמצא עתה בגלות שאני עומד בבית

הכנסת הרי הוא מקו המקדש גופא דלעתיד
עכלה"ק.
הלומד תורה  -כעומד במקדש

× −מפני חטאינו גלינו מארצנו ואי אנו יכולי
לעלות בהר ה' מחמת איסור טומאה ,וג
בכותל המערבי אי לנגוע בידי מגושמות,
וכשעומדי ש דוה לבנו כשרואי את החורב
לפני העיני ,ועל אלה חשכו עינינו שניגשי סמו
ונראה למקו המקדש ואי אנחנו יכולי להתקרב
יותר ושועלי הלכו בו ,וז"ש עומדות היו רגלינו
בשערי ירושלי בלי אפשרות להיכנס בתו
השער ,ולפיכ שמחתי באומרי לי בית ה' נל
דעדי" לשבת ולעסוק בתורה בבית מקדש מעט,
המקודש בקדושת המקדש.
לא הרבו לנסוע לציוני צדיקים

 öê×îמקו אתי להשיח אשר בלבבי כי אזכרה
ימי מקד מימי ילדותי שאז לא היו
מרבי לנסוע אל ציוני הצדיקי ,וכ זקה"ק
מגארלי וכ"ק אאמו"ר זי"ע לא הרבו לנסוע
לצאנז ,ורק בשני המאוחרות נשתרשה נסיעה
המונית לקברי צדיקי.
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במדבר

× −הג אמנ שהצדיקי קדושי עליו ה ומקו
מנוחת קדוש מאוד אבל עבודת השי"ת אינה
אלא בהתמדה בתורה ותפלה ,בלי לבטל ולהחסיר
כלל משיעורי תורה ,והיו נוסעי רק לצדיקי
אשר בחיי חיות שמה אפשר לשמוע וללמוד
דר בעבודת הש ,ואלו שהיו מרבי לנסוע
לציוני היו מכוני חסידי מתי )'טויטע
חסידי'(.
 ¬þõלצדיקי יחידי סגולה שהיה לה בזה
עניני אחרי לגמרי ,וכידוע מהרה"ק
מראפשי שדיבר ע רבינו הק' הנוע אלימל
זי"ע בציו שלו ,וכ ידוע העובדא מהרה"ק בעל
תפארת שלמה זי"ע ,ומדו"ז הגה"ק משינאווא
זי"ע ,אבל בשביל אנשי פשוטי בודאי שטוב
יותר שתחת זה ילמד בספר הקדוש נוע
אלימל.
 þ"íî¼ëîשבטלי מ התורה כל שאי לו חשק
ללמוד רואה עצמו כחסיד בזה
שמשוטט בי הקברי ,ואשר חז"ל )חגיגה ג' ע"ב(
הגדירו זאת כאחד מסימני שוטה הל בבית
הקברות.
לא להרבות להסתופף בצל קודש

 îô×îכ ברור אצלי דג בזמ שבית המקדש היה
קיי לא היו מרבי להסתובב בחצרות בית
ה' ,וא" אנשי ירושלי לא היו עולי בכל יו
להתפלל בבית המקדש ,אלא ישבו בבית ועשו
הכנה דרבה מרגל לחבירו ,מסוכות עד פסח ,כדי
שיהא ראוי והגו להראות פני לפני השכינה.
 óèîכשרצו חסידי לנסוע לצדיקי התכוננו
תחלה במש כמה חדשי בלימוד התורה
ותשובה שלימה כדי שבנוכחותו לא יבלבל ח"ו
את מחשבותיו הקדושי של הצדיק .והיו הרבה
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שלא רצו לנסוע רק הלכו רגלי) ,ואיש חסיד אחד
בש ר' זאלקא הל במש שלש עשרה שבועות
מטארניגראד לצאנז( ,ובכל הדר אמרו תהלי
ולמדו משניות וכו' ,ואחר כ הסתופפו בצל
הקודש מש כמה שבועות עד שלמדו וקבלו דר
עבודה על חצי שנה או שנה.
 îô×îכ כשעלו ישראל קדושי לבית המקדש
לא הלכו לראות ולהתבונ בכלילת יופיו
אלא כדבר האמור )דברי יד כג( למע תלמד ליראה
את ה' אלקי כל הימי ,שלמדו ש דר בעבודת
הש אצל הכהני )עיי ב"ב כ"א ע"א תוד"ה כי מציו(,
ולב נשבר בקרב ברוב אימה ופחד על
שהרגלי דורכות באדמת קודש של בית המקדש,
וכמובא במכתב מעדות ב נכר שעל א" ריבוי
הע בעזרה שרר ש שקט.
 ö×îהיה אצל כמה וכמה צדיקי ,וכגו הרה"ק
מקאזני והרה"ק הרר"מ מרימנוב זי"ע,
שאצל היו רואי במוחש את המורא רב
כמורא שמי) ,והיו ג צדיקי שאצל היה קצת
אחרת וכגו אצל רבה"ק מלובלי זי"ע(.
עדיף ללמוד מאשר לרוץ לכותל
המערבי

 þ"íî¼ëîמחמת אור הגלות נשתכח המושג
של ומקדשי תיראו ,כשבחור אי לו
חשק ללמוד הוא ק בערב ועושה נסיעה לכותל
מבלי שיתבונ מה לו ע הכותל המקודש ,שזה
עני בשביל בני עלייה הראויי לאותה איצטלא,
וכגו בעל אור החיי הקדוש זי"ע שכידוע שלח
פע ע אחד פיתקא להניחה אצל כותל המערבי
והיה כתוב בה אל אחותי רעייתי יונתי תמתי וכו',
ומי שיכול לכתוב כ ,שהוא מבניה של שכינה
הקדושה והשכינה שמחה לראותו ,יש לו שייכות
אל הכותל המערבי ,אבל אנ בעניות הלואי שלא
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נהא בגדר מה שנאמר
אלקי מה ל לספר חוקי.

)תהלי נ טז(

במדבר

ולרשע אמר

 óèכשפותחי גמרא ללמוד יש לנו לפחד ולירא
ולפשפש במעשינו א אנו ראויי ורשאי
ללמוד תורת ה' ,אלא שעל כרחינו אנו מצווי
ועומדי לעסוק בדברי תורה ,וכבר אמרו )ברכות
כ"ב ע"א( שאי דברי תורה מקבלי טומאה שנאמר
הלא כה דברי כאש נאו ה' מה אש אינו מקבל
טומאה א" דברי תורה אינ מקבלי טומאה ,על
כ לאנשי כמונו עדי" ללמוד סדר קדשי
ורמב" הלכות בית הבחירה ,ובבירור הלכה אחת
לעומקה יעשה יותר טובה לנפשו ממאה נסיעות
לכותל המערבי.
הפחד מצדיק ומקום קדוש

 þõî½ôעל הרה"ק מוה"ר נת דוד משידלאווצי
כשהיה נכנס להיכל קדשו של זקה"ק
מצאנז זי"ע ,היה עומד זמ רב ,ולפעמי מש
כמה שעות ,ליד הדלת כשמדי פע הוא נוגע
בידית הדלת ונרתע מיד לאחוריו מרוב אימה
ופחד ,והיה אומר אלמלי היית מכירי את הרב
מצאנז כפי שאני מכירו לא היית מסוגלי
להחזיק מעמד מרוב פחד .וכמו כ מי שהול ור
תמיד לכותל המערבי סימ הוא שאינו יודע ומכיר
קדושת המקו מהי.
 íïëיפורש עוד באומרו שמחתי באומרי לי בית
ה' נל ,שהיה לי שמחה גדולה כשאמרו לי
שאני יכול ורשאי ליל לבית ה' ,כי דוד המל
ברוב ענוותנותו חשב שאינו ראוי לכ כלל ועיקר,
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ואול בסופו של דבר עומדות היו רגלינו בשערי
ירושלי ולא יכולתי להמשי בדרכי מחמת פחד
ומורא מקדש.
ביאור הכתוב

 š"íšïבייטב לב בפרשתינו כתב על פי דברי
מהרש"א הנ"ל לפרש הכתוב הנ"ל ,מנגד
פרש"י מרחוק היינו אפילו בהיות מרחוק בארצ
ע כל זה סביב לאהל מועד יחנו היינו בית
המקדש ,כי ביהכנ"ס וביהמ"ד נדוני כאילו כבר
ה סביב לאהל מועד לפי שדני על ש העתיד,
וכפי שנאמר בתחלת הכתוב איש על דגלו
באותות לבית אבות יחנו בני ישראל ופרש"י
באות שמסר לה יעקב אביה כשנשאוהו
ממצרי וכו' ,והיינו שש את אפרי לפני מנשה
א כי מנשה הבכור אול אחיו הקט יגדל ממנו,
מזה נראה בעליל שיעקב ד על ש העתיד להיות
כאילו כבר היה ,עכתד"ק.
 íêþòîלהוסי" דהנה אפרי היה רגיל לפני יעקב
בתלמוד )רש"י בראשית מח א( ואילו מנשה
היה ממונה כאפוטרופוס על בית יוס" )תרגו יונת
בראשית מג טז( ,ובשימת אפרי לפני מנשה להורות
נת שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב )מגילה
ט"ז ע"ב( ,וכ קיי"ל )יו"ד סימ ר"מ סעי כ"ה( שאי צרי
לשמוע לאביו כשמוחה בו מללכת ללמוד למקו
אחר ,כי לא מכל אד זוכה ללמוד.
 íïôîרואי גודל ער מעלת לימוד התורה,
ואשר בישיבתו באהלי תורה א" שהוא
מנגד ,הרי זה כאילו סביב לאהל מועד יחנו.
משיעור חורש"י במדבר תשכ"ט

,
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התוכ:
צדיקי אמת לא תלו נשיאות בגדולת עצמ
רועי ישראל תולי בזכות אבות  /ענותנותו של הדברי חיי  /צדיקי אמת היו בשפלות
והכנעה  /ביאור הכתובי
כ

יחוס אבות צרי לעורר למעשי טובי ,ולשפלות והכנעה
יחוס  -גאוה לרשעי וענוה לצדיקי  /מעשי האבות מחייבי  /הרבה צדיקי לא חתמו "ב
וכו'" " /וויי איז מיר ,ווי איי האר"  /חטא הב פוג באבותיו למעלה  /יארצייט – יו תשובה
והתבוננות  /יזכור האד אבותיו להתעורר
כ

עסק תורה עדיפה מרוב הסתופפות אצל צדיקי ומקומות הקדושי
מהרש"א :בית מדרש כביהמ"ק  /הלומד תורה  -כעומד במקדש  /לא הרבו לנסוע לציוני
צדיקי  /לא להרבות להסתופ בצל קודש  /עדי ללמוד מאשר לרו #לכותל המערבי /
הפחד מצדיק ומקו קדוש  /ביאור הכתוב
כ

