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  ''במקומך יושיבוך
  

' ,äðçîá íéùðà éðù åøàùéå'åâå  íéáåúëá äîäå'åâå' )åë ,àé(.  

  

מי  וכו'חלק, ב' זקן, ועל ע' פתקין וכתב על ע"ב נטל  -והמה בכתובים ' -רש"י 

  .'ידו חלק אמר לו המקום לא חפץ בךשעלה ב

  

והרי הפתק החלק מדבר  ,'המקום לא חפץ בך'ומר לאוהבן של ישראל קשה מדוע הוצרך מש"ר י �

 �בספרי דקדק מדוע נקט רש"י בכינוי 'המקום' בדייקא, ולא בכינוי אחר כמו שאיתא י �בעד עצמו 

קומו של הקב"ה, ומה שייכות יש בין ענין זה לענין משכל מקום הוא באר שכינוי 'המקום' מורה י

שנבחר לו המיוחד לו שכל אדם בעולם נמצא במקומו  ,שתואר 'המקום' מורה גםבאר י�  הפתק החלק

יבאר שהקב"ה נותן לכל אדם את �  , ועליו לעבוד את ה' דווקא ממקומו הואמשמיא בהשגחה פרטית

באר שמש"ר ניחם את שעלה י�  על מנת שיוכל לעובדו ית"ש דיליה, כוחות הנפש לפי בחינת העש"ן

אלא דווקא שלא מתוך האצלת  ,בעבודתך מתוך האצלת הרוחש'המקום' אינו חפץ ואמר לו פתק חלק, 

באר י � 'רמז הדברים בדברי בן עזאי שאמר 'במקומך יושיבוך' וכפירש"י שם 'על כרחךי � הרוח

שזהו שנאמר אחר מתן תורה 'שובו לכם לאוהליכם ואתה פה עמוד עמדי'. שבנ"י צריכים לשוב 

ר יבא �  ומש"ר צריך לעבוד את עבודתו ממקומו הואלמקומם ולעבוד את ה' דווקא ממקומם הם, 

דייקו חז"ל ש ,עפי"ז מאמר רז"ל 'במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד'

אין יכול , היינו שכל אחד צריך לעבוד את ה' ממקומו, ובמקום עבודת הבעל תשובה במקוםלומר 

שהנשיאים שלא פרח מטיהם אמרו לכולם ראו  גלינצאאהשרף ממדברי א ייב � לעבוד הצדיק הגמור

 � שאנו איננו מנהיגים, ויאמר שגם כאן אחר דברי מש"ר סבבו הזקנים ואמרו ראו שאיננו מנהיגים

עפ"י בחינת עש"ן דיליה, ולכל  ,לעבוד את ה' ממקומו הואמוטלת החובה כל אחד ואחד על יסיק ש

   �מצבו המיוחדים עפ"י מעמדו ואו"א יש את הכוחות 
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  'במקומך יושיבוך'
  

והמה  ,הם הרוחיותנח על ,ושם השני מידד ,שם האחד אלדד ,וישארו שני אנשים במחנה'כו) יא, (כתיב 

  '.ויתנבאו במחנה ,בים ולא יצאו האהלהובכת

  

במבוררים שבהם לסנהדרין, ונכתבו כולם נקובים בשמות, וע"י גורל, לפי שהחשבון  -בים ווהמה בכת'רש"י ופ

אמר משה,  ם שאין מגיע אליהם אלא חמשה חמשה,חוץ משני שבטי ,עולה לי"ב שבטים, ששה ששה לכל שבט ושבט

 ,ן, ועל שנים חלקמה עשה, נטל שבעים ושנים פתקין וכתב על שבעים זק שבט שומע לי לפחות משבטו זקן אחד,אין 

אמר להם טלו פתקיכם מתוך קלפי, מי שעלה בידו זקן, נתקדש, ומי  שבט ושבט ששה, והיו שבעים ושנים, וברר מכל

  '.שעלה בידו חלק אמר לו המקום לא חפץ בך

  

  מדוע נקט רש"י בכינוי 'המקום' בדווקא

  

צער את אותם זקנים באומרו לו ,דבריםהוסיף לרעיא מהימנא אוהב ישראל ך משה רבינו וצרמדוע ה ,ויש לעיין

  .אינם בכלל השבעים זקניםהם לק מורה ששפתק ח מעצמםאותם זקנים ידעו והלא , 'המקום לא חפץ בך'להם 

  

 בכינוי 'המקום'כלפי מעלה רש"י מדוע נקט  לא חפץ בך'. המקוםאמר לו 'כתב במה ש ,רש"יבדברי יש לדייק עוד 

'כל מי שהיה נוטל פיתק (פיסקא צה) שזה לשון חז"ל שם  ,איתא בלשון אחר בספריובאמת  ,אחרכינוי נקט ב, ולא בדווקא

  מה אני יכול לעשות לך'.  מן השמים הואשלא היה כתוב בתוכו זקן היה משה אומר לו 

וכמו שאמרו במדרש  ,מלוא כל הארץ כבודוו ,נמצא בכל מקוםשהקב"ה הוא  ,מקום' לקב"הכינוי 'הביאור והנה 

אמר ר' הונא בשם ר' אמי למה נקרא שמו של הקדוש ברוך  -על הפסוק 'ה' מעון אתה היית לנו'.  (מזמור צ, א)תהלים 

  .נינובעניידווקא מה ענינו של הכינוי הזה מעתה תגדל התימה . לם'הוא מקום, שהוא מקומו של עו

  

  כל מקום בעולםמורה על ההשגחה הפרטית בכינוי 'המקום' לקב"ה 

  

בכל הקב"ה נמצא לא זו בלבד שש'המקום' נבין, שם י ונכיבביאור הענין, דבאמת בהתבוננות בעומק ונראה לומר 

הרי זה אם זה בתחתיות ארץ, ואם זה בקצוות תבל, בעולם, נמצא אדם שבכל מקום ש ,בעולם, אלא עוד זאת מקום
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שדווקא הוא מכל ברואי  על מנתוזאת , מששת ימי בראשיתשם  ולהיותו ל הועידשהקב"ה בהשגחה פרטית מקום 

ימלא את מאותו מקום בדייקא שבעולם, ויהיה במקום הזה מכל המקומות שבעולם, ובזמן הזה מכל הזמנים  ,תבל

העולם  בריאתעוד קודם נקבע בהשגחה פרטית זה כל ו, בבחינת עולם שנה נפש ,שליחותו בעולם הזהאת תכליתו ו

הוא מוטלת עליו החובה להשתדל בכל כוחו מקומו כל אדם מאיזו נפש תהא באיזו שנים ובאיזה מקום בעולם, ו

עולם פי בחינת נותן לכל אדם ואדם את תכונות נפשו המיוחדות ל ,והקב"ה יוצר האדם, לעובדו ית"ש בלבב שלם

  .ממקומו שיוכל לעובדו כדבעיבכדי שנה נפש דיליה, 

  

בזמן קשה של מלחמות וכדומה, ובדעתו, בבית עני ואביון, עני שנולד דוגמא, אדם בהאוזן במשל וונשבר את 

יון, ובזמן כה בבית עני ואבמר מדוע נולדתי חסר דעה בינה והשכל, לוו ,ב"השל הקתרעם על מידותיו לה תויכולב

, או לכל הפחות לבית עשיר, או אילו היה זמן זה זמן של שלום, הייתי יכול לב חכם ומביןזוכה לאילו הייתי קשה, 

 רצונו ית"שאת לעשות אוכל  ךמלחמה, אי זמןה ובביתי העני ובלעבוד את ה' בכל כוחותי, אך עתה בדעתי העניי

  .כדבעי למיהוי

  

ת בדעת ובממון, ובזמן דווקא ממקומו זה, ממקום העניו שאדם זה תכליתו בעולמו לעובדו ית"ש ,אמנם האמת היא

מתוך המקום הזה, דווקא שיוכל לעובדו ית"ש על מנת הקב"ה נטע בנפשו כוחות נפש אדירים ועצומים של מלחמה, ו

ביתו העני והאביון, ומתוך קושי הזמן של מלחמות וכדומה, מה, ומתוך קושי עולמו דעתו העניימתוך קושי נפשו מ

ורק מתוך מקום זה יוכל היא תכליתו בעולמו, והיא שמעלה נחת רוח לפני המקום בהיות זאת שליחותו, דתו זו, ועבו

  .עובד ה' אמיתי, יגע בתורה ובעבודהולהיות תכליתו בעולמו את להשלים תפקידו והוא 

  

, הוא קיבל את תפקידו בעולמו לעובדו בעולם בזמן של שלוםשנולד  ,אדם העשיר בדעתו ובממונו ,מאידך גיסא

   זוהי תכליתו בעולמו.  , כי עשירותמתוך ההיכולות לעובדו אך ורק ושורש נשמתו לפי תכונות נפשו  ,ית"ש

  

  מורה לו את מקומו בעולם 'שה ,משה רבינו אמר למי שיצא פתקו חלק

  

באר לפי שרש"י רצה ל ,שרש"י נקט כאן בלשונו בכוונה תחילה את כינוי 'המקום' ,נוכל להביןזה כלל על פי מעתה 

את הדרך אשר ילכו בה בשעה משה רבינו להם הורה חלק, הפתקם את שני זקנים נטלו אותם ששעה אותה השב
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מקום שתעשו שליחותכם בעולמכם מלא חפץ  'המקום'שמורה לכם  חלקהתקכם פדעו לכם ש ואמר להם ,שכזו

זהו תפקידכם המיוחד לכם לפי תכונות נפשכם אדרבא אלא דווקא ממקום שאין בו האצלת הרוח, והאצלת הרוח, 

ובכם בחר ה' לעשות את רצונו ממקום שכזה שאף אחד משאר הזקנים לא יכול לעשותו משם, , ושורש נשמתכם

אותם שבעים גם , כך מן השמים עליכם זהו תפקידכם המוטלו ,מקומכם בדייקאוכשם שאתם צריכים לעובדו יתברך מ

לפי תכונות  של האצלת הרוח זהמקומם מצריכים לעובדו ית"ש דווקא הם  ,הרוחעליהם נבחרו שתיאצל כן זקנים ש

כמו אלדד ומידד שלא רצו שתיאצל ו ,ם המיועד להםלהשתמט מתפקידאינם יכולים גם הם ו, נפשם ושורש נשמתם

אמנם  '.הלכו והטמינו את עצמן'אמר אלדד ומידד אין אנו ראויים לגדולה זו  (זוטא פי"א) בספריוכדאיתא  ,עליהם הרוח

, ועל כן אע"פ שהטמינו עצמם, באה תיאצל עליהם הרוחכן מאלה שדווקא יהיו הם ש םמשמים קבעו להם מקומ

  . עליהם הנבואה

  

בוחר השהקב"ה להם להורות ו ,אלובדבריו וכוונתו היתה לנחמם  ,אמר להם משה 'המקום אין חפץ בך'על כן ו

כי  ,האצלת הרוח שאין בו םמקומתוך דווקא  את תכליתם בעולמם ומלאישלכל אדם את מקומו ואת שעתו, חפץ 

  .את תפקידם בעולמם ומלאשי משם חפץ הקב"הדווקא ו ,בעולמם תכלית עבודתםזוהי 

  

להם שבפתק הורות בכדי ל עליו שום דבר,, ולא כתב חלק םשמשה רבינו השאיר פתקואפשר לומר בדרך רמז, 

  ולא ממקום האצלת הרוח. אבל ממקומם הם, ,גבוהים ונשגביםרבים מקום לכתוב דברים להם זה יש חלק 

  

  על כרחך, בשם יקראוך לבוא ולשוב במקומך

  

, ובמקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך. אין בשמך יקראוך' לח.)(יומא באפשר לרמז את הדברים בדברי בן עזאי שאמר ו

כי וכו',  –'בשמך יקראוך שם פרש"י כמו שו אדם נוגע במוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא'.

  .'א ולשוב במקומךועל כרחך, בשם יקראוך לב

  

למשה רבינו אילו ו 'לכם לאוהליכם שובו' (דברים ה, כז)הקב"ה לבני ישראל  אמר, והנה בחג מתן תורה שזה עתה חגגנו

ישראל בני כל אחד ואחד מלהורות לכנ"ל, היה זה הואפ"ל שהכוונה במאמר  '.ואתה פה עמוד עמדי' (שם כח) אמר הקב"ה

, ואילו מקום מתן תורהולא מפסגת ההר מ ,לעבוד את ה'דווקא משם ו ,למקומו שנבחר לו משמיאלשוב צריך שהוא 

  הגבוה והנשגב, והכל מסייעין לעבודת המלך. הוא ממקומו עבוד את ה' להיתה עבודת משה רבינו 



  ד             קודש        "דתשע בהעלותך פרשת       ותשיח     בה"י
 

  צדיקים גמורים אינם עומדין -מקום שבעלי תשובה עומדין 

  

 -מקום שבעלי תשובה עומדין  אמר רבי אבהו'לד:) ברכות (הנודעים חז"ל להבין את דברי גם נוכל על פי יסוד זה 

   '.צדיקים גמורים אינם עומדין

  

שם בחידושי אגדות דיליה 'דבר זה רחוק מהשכל שיהיה  המהרש"אהמהרש"אהמהרש"אהמהרש"אוכלשון  ,רבים היאך מצינו חוטא נשכרוהקשו 

לבעלי תשובה מעלה יתירה על הצדיקים גמורים, כבר כתבו המפרשים טעמים ונימוקים בזה ע"ש, ואענה חלקי גם 

  אני'. עיי"ש המשך דבריו. 

  

תיבת במקום מורה  'שבעלי תשובה וכו 'במקום'חז"ל דייקו בלשונם וכתבו  הנהדנדייק ונאמר, הנ"ל לדרכנו אמנם 

צריך לידע  ,על פסגת ההרהעומד בית צדיקים מקום שכזה שהוא בשנולד גמור הצדיק השעל יסוד זה שדיברנו עליו, 

, ואילו הבעל התשובה מושליחותו בעולל את תכליתו ואת ופעעליו למשם דווקא ו, המקום שהועיד לו הקב"ה וזהש

לטפס הוא צריך להתחזק בכל כוחו ו ,בתחתית הדיוטא התחתונההעומד  בית רשעיםבמקום שכזה שהוא נולד ש

   .ההרלפסגת עד מן המקום השפל והנמוך הזה למעלה למעלה ולהעפיל 

  

כי  ,לעבוד את ה' ממקום עבודת הבעל תשובה יכול ואינעם כל מעלתו הגדולה והנשגבה הצדיק אמנם באמת 

, ולא ידע לדבר של בעלי התשובה כי הוא לא יבין לרוחם ,אינו יכול למשל לעסוק בעניני קירוב רחוקיםהצדיק 

 לוכיכן  ,ואילו הבעל תשובה ממקומו הואעל דעתו את גודל קישויים בכל פרט ופרט, כול להעלות בשפתם, ולא י

בם, ומכיר את השקפתם ואת אורח חייהם, וזוהי דוגמא שהרי הוא יודע ומבין היטב את לי לעסוק בקירוב רחוקים,

  .של בעלי תשובה במקוםכך, שהצדיק הגמור אינו יכול לעמוד לאחת 

  

  ויראו ויקחו איש מטהו

  

השרף השרף השרף השרף הרה"ק קיבל מחסידים נאמנים, שש ,זי"עזי"עזי"עזי"עאדמו"ר אדמו"ר אדמו"ר אדמו"ר מרן מרן מרן מרן כ"ק כ"ק כ"ק כ"ק זקני משמעתי שמימרא יקרה אפשר להוסיף בזה ו

סוע נל, וחצר קדשו מפעם לפעםב את וזלעבקודש דרכו יתה השהיה רבי ומנהיג לאלפים מישראל, , "אעזיגלינצא גלינצא גלינצא גלינצא אאאאממממממממ

ק "בשבנסע , בהכנעה והתקשרות כחסיד פשוט, פעם אחת "אעזי מלך ישראל מרוז'יןמלך ישראל מרוז'יןמלך ישראל מרוז'יןמלך ישראל מרוז'יןאא"ז הרה"ק להסתופף בצל 

היסב גלינצא זי"ע אהרה"ק ממו, היתה לשבת ביחידות בעת סעודה ג' "אעמרוז'ין זי הרה"קשל  דרכוופרשת קרח 

שהרה"ק השרף  ,עבר קול רינה במחנה מידו יה עם סיעת מרחמוהי וכמה ידידים,ג' בבית האכסניא דיללסעודה 



  ה             קודש        "דתשע בהעלותך פרשת       ותשיח     בה"י
 
, אחר מיהרו לבוא ולהסתופף בצל קורתו זי"ע עורך שולחנו הטהור בבית אכסנייתו, ורבים מחסידי רוזי'ן גלינצאאממ

  גלינצא זי"ע.אשנקרתה לפניהם מציאה יקרה מפז להסב אצל שולחנו של השרף ממ

  

אחר מחלוקת שפתח את פיו הקדוש ואמר, נאמר בפרשת השבוע גלינצא בחסידי רוז'ין, אכאשר הבחין הרה"ק ממ

והאיש  ,באהל מועד םויניחו ,אשר עליהם שמותםשיביאו את מטותם  נשיאי שבטי ישראל אתהקב"ה ציוה קרח, 

הל העדות והנה פרח מטה אהרן וא משה אל או'ויהי ממחרת ויב כד)-(יז, כגוכתיב , אשר מטהו יפרח הוא אשר נבחר

ציץ ויגמול שקדים. ויוצא משה את כל המטות מלפני ה' אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש  לבית לוי ויוצא פרח ויצץ

ש מטהו', לאיזה צורך נכתב בתוה"ק שאחר שראו הנשיאים שפרח מטה אהרן, 'ויראו ויקחו איהרה"ק ה תממטהו'. ו

 שראו הנשיאים שמטותם, אלא, אמר הרה"ק, התורה הק' מגלה לנו שאחר לאואו  ומה נפק"מ בזה אי נטלו מטותם

להראותם את מטותם  בני ישראל והראו לכלישראל מחנה סבבו בחוצות מטהו, וואחד את , נטלו כל אחד ולא פרח

  אני אינני מנהיג.  - 'איך נישט'וכלשונו הק' לא, הוא נבחר, והוא שאהרן הכהן 

  

מנהיג ואינו עורך אינו  "אעמרוז'ין זיבצל הקודש מלך ישראל  לחסידי רוז'ין, שכאןכוונתו היתה לומר אז שהבינו ו

  ו.אדמו"ר זיע"א, והיה מרבה להזכירמרן . והיה מעשה זה חביב מאד אצל זקיני כ"ק שולחנות

  

בהכירם את  שמחו בזאת ,ושמעו את דברי משה רבינו ,פתקיהם חלקים שעלוואפשר לומר דגם הכא אותם זקנים 

דווקא עבודתם היא ן הרוח, כי נאצלים מ להיותוביודעם שזוהי עבודת ה' שלהם, והראו לכל שהם לא נבחרו מקומם 

  ממקום אחר.

  

לידע ש'המקום' חפץ שנעבדהו דווקא מאותו מקום שהוא הועיד לנו  ,תנווזהו לימוד גדול לכל אחד ואחד מאי

לפי תכונת נפשו ומעלת נשמתו, בכל כוחו ממקומו הוא את ה' צריך להשתדל לעבוד ואחד כל אחד בהשגחה פרטית, ו

לראות כהנים אשר נשכיל להבין זאת, נזכה כואי"ה יכולותיו, והכל מסייעים לעבודת המלך, לפי משפחתו ולפי 

  אכי"ר. כל אחד ואחד עובד את ה' ממקומו הוא,כשבעבודתם ולוים בדוכנם וישראל במעמדם 

  

  האדם תורת זאת

בהשגחה בעולמו שהועיד לנו  מקוםחפץ שנעבדהו דווקא מאותו  ,'המקום'הקב"ה המכונה בשם 

את כל אחד ואחד לנתן ובבחינת עולם שנה נפש, , ונו ומעלת נשמתנלפי תכונת נפשפרטית, 

 .מסייעים לעבודת המלךוהכל , עובדו יתברך מתוך המקום המסויים הזההיכולות ואת הכוחות ל
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