
  
באחד לחדש השני (א', א') במדבר סיני באהל מועד  וידבר ה' אל משה

כשבא להשרות שכינתו מתו� חיבת� לפניו מונה אות� כל שעה,  פרש''י
המזרחי  .מנא� ובאחד באייר ,באחד בניס� הוק� המשכ�עליה� מנא�, 

 ,, כי בא' בניס� שרתה השכינהבא' בניס�שא� לפרש''י היה ראוי למנות� ' פי
כיו� י' הט''ז (דברי דוד) פ .ובא' באייר מנא�, מ''מ הוא כאילו מנא� מניס�

נתברכו ישראל מפי משה ואהר� כמוזכר בפרשת שמיני, ואי� דבאחד בניס� 
ע''כ לא הי' אז ראוי למני� כדי  ,הברכה מצוי' אלא בדבר הסמוי מ� העי�

יס� או ג' דא''כ למה לא מנו אות� בב' נ צ''ע .שיתעל� מ� העי� כמה ה�
  אייר.בולמה חיכו עד א'  ,ניס�

  
כי הבא לפני אב הנביאי� ואחיו קדוש הרמב''� (א', מ''ה) דברי וי''ל עפ''י 

ה', והוא נודע אליה� בשמו, יהי' לו בדבר הזה זכות וחיי�, כי בא בסוד 
הע�, ובכתב בני ישראל, וזכות הרבי� במספר�, וכ� לכול� זכות במספר 
שימנו לפני משה ואהר�, כי ישימו עליה� עינ� לטובה, יבקשו עליה� 

 ,מספרכ�� אל� פעמי�, ולא ימעיט רחמי�, ה' אלקי אבותיכ� יוס� עליכ
להוסי�  שטע� המני� הוא כדי נראה מדבריו. והשקלי� כופר על נפשותיכ�

ועי� טובה של משה ואהר�  ,זכי' לישראל, שכל אחד יעבר לפני משה
שהטע� שמשה ואהר� לא  ולפ''ז י''ליעשה לה� רוש� לטובה.  ,וברכת�

ויי� בצער על מיתת בניו נדב כיו� שהיו שר , הואמנה כלל ישראל בא' בניס�
ואביהוא, לכ� לא הי' אז זמ� מסוגל שכלל ישראל יבאו לפניה� בזמ� אבל�, 

  אז מנה אות�. ,אבל אחר שלושי� יו� שכבר כלו זמ� אבל�
  

דזה שהנשיאי� הי' במעמד המספר, , וי''ל עוד עפ''י דברי התפארת יהונת�
לא היו  ,רבות מואב� דעינבמלא הי' חק ולא יעבור, דהא בפרשת פנחס 

רק כיו� שה� הקריבו קרבנ� בחנוכת המזבח זכו  הנשיאי� במעמד המני�,
למעלה זו להיות נמני� ע� משה ואהר� בצירופו, ולכ� פרט הפסוק שמות� 
לדעת שה� אות� האנשי� שה� הקריבו קרבנ�, והמה היו ראוי� לכ� ולא 

 שמטע� זה לא מנה אות� ולפ''ז י''לזולת, ולכ� נאמר ואלה שמות וגו'. 
דהא לא נגמרו הנשיאי� את קרבנות�,  ובא' בניס� שעוד לא הקריב

למנות�, אע''פ שכבר  איירב לכ� חיכה עד א'ת� עד אחר י''ב בניס�, הקרב
  השרה שכינתו עליה� בא' בניס�. 

  
הי' דהא , עי� טובה מדה טובה של כיו� שהנשיאי� הי' לה� ולדברינו י''ל

בחנוכת קרב� שוה  הביאו שכול� , וראי' מזהשלו� ואחדות ביניה�
לו שיש לה� עי� להיות במעמד המספר, שרק אנשי� כאזכו  לכ�, המזבח
 משא''כ מי שיש לו עי� רעהלבר� אחרי�,  י�פאר גינט יענער, יכול –טובה 

שב לכלו�, וכפרש''י (במדבר, כ''ב, נח לא יופארגינט נישט ינענר, ברכות –
ברכת� אמר לו אינ� צריכי� ל –א''כ אברכ�  –שבלע� אמר להקב''ה י''ב) 

תיו לא וברכ לכ�, וכדאיתא באבות סו� פרק ה' עי� רעו ל שהי'והוא מטע� –
  לכלו�.  ונחשב

  
על הפסוק  וי''ל עוד עפ''י דברי הרה''ק מרדמסק זצ''ל (תפארת שלמה)

ואתכ� יהיו איש איש למטה איש ראש לבית וגו' ) שאו את ראש ד –א', ב (
שבא לרמז גודל מעלת דיבוק בתלמידי חכמי� וצדיקי הדור,  –אבותיו הוא 

' כמ''ש במתני "�, וזהו בחינת השקה כי ה� המביאי� האד� ליראת שמי
א', משיקי� בכלי אב� לטהרו ע''י החיבור מי� למי�, וז''ש בשיר השירי� (

כי ביי� לא מהני השקה רק  "נשיקות פיהו כי טובי� דודי� מיי� ) ישקני מב'
ה נמשלה כמי�, לכ� במת� תורה כל דיבור ודיבור שיצא מפי במי�, והתור

כל  " הקב''ה הי' לה� התדבקות בהשי''ת, וכ� הוא במעלות הצדיקי�
ר טהור, ואשרי למי שמתקשר עמה�, א� שהוא בשפל והמחובר לטה

הנה בכח הצדיק להעלותו, וזה שמצינו בדור המדבר שכל זמ�  ,המדריגה
ו בטח בלי שו� פגע, וכאשר התחילו לריב שהיו מחוברי� למשה רבינו ישב

וזהו עמו ירדו מטה מטה, ושלט בה� יצר הרע, וג� האויבי� שלטו בה�. 
איש איש  –� א� ה� מחוברי� עמכ –ואתכ� יהיו  –הרמז בהפסוק הנ''ל 

יכול  –ראש לבית אבותיו הוא  –א� א� הוא למטה במדריגה  –למטה 
   עלות למעלה ראש. ל
  

הוא כדי להוסי� זכי' שעיקר המספר , לדברי הרמב''�יש להביא ראי' 
מתו� חיבת� לפניו  פרש''י הנה – עפ''י דברי דו''ז הפני� יפותלישראל, 

כשבא להשרות שכינתו עליה� מנא�, הנה המני�  "אות� כל שעה  מונה
חיל שנה אחרת, ויש י שנפלו בעגל, וג� מפני שבתשרי התהשני הי' צרי� מפנ

שלא הי' בני עשרי� ונעשו בני עשרי�, אבל המני� השני הי' בתשרי, והמני� 
ושמעתי א. השלישי בא' באייר, ששניה� הי' בשנה אחת כפרש''י בפ' כי תש

שהמני� השני שהי' בתשרי הי' כל ישראל ביחד,  "  מאבי מורי הגאו� זצ''ל

הי' כל שבט ושבט בפני  ישיפר כל שבט ושבט, אבל מני� השלולא נודע מס
עצמו, ואולי מפני שקוד� שילוח מרגלי� הי' מוכני� ליכנס מיד לאר# 

ואומר אליכ� בעת ההיא לאמר בואו ורשו  –בריש דברי�  כמ''ש ,ישראל
הי' צרי� לידע מספר כל  ,את האר#, וכיו� שאר# ישראל מתחלק לשבטי�

אר# ישראל בפרשת שבט ושבט, כמו שהי' באמת במני� בתחילת כניסת� ל
שלאחר שנמנו י''א שבטי�, ממילא נודע מספר שבט  ולפ''ז י''לפנחס. 

נודע  עי''זהאחרו�, כיו� שכבר ידעו כללות כל ישראל, ומספר י''א שבטי�, ו
לבני  –לבני שמעו�  –מספר הנשאר מ� הכלל, והיינו דכתיב בכל השבטי� 

בני נפתלי בלא  –יהודה, ושבט האחרו� שהוא שבט נפתלי כתוב סת� 
למ''ד, והיינו מפני שלא הי' צרי� למנות�, כיו� שכבר ידעו מספר י''א 
שבטי� מ� הכלל, וממילא נודע מספר חלק י''ב שהוא הנשאר מ� הכלל, לכ� 

      כתוב סת� בני נפתלי, שממילא הי' יודע מספר�.
  

שנאמר , זה חידוש גדול לומר שמשה רבינו לא מנה בני נפתליובאמת 
וה למנות�, כמ''ש (א', ב') שאו את ראש כל עדת בני בתורה מפורש שמצ

שאע''פ שמשה כבר ידע  ולדברינו י''לישראל וגו' כל זכר לגלגלת�. 
עליה�  להוסי� זכי'כדי  ,מספרי� וכדברינו הנ''ל, אעפ''כ מנה אות�

  ולברכ� וכדברי הרמב''� הנ''ל. 
  

הפסוק (א', מ''ה) ויהיו כל פקודי בני על , הנ''ל ולפ''ז י''ל דברי הרמב''�
כתוב להגיד מספר הכלל לאחר שהגיד הפרטי�, כי הוצר� ה – ישראל

ו מספר מפקד הע�, וידעו מספר כל שבט כי דר� ענצטוה משה ואהר� שיד
, למה צוה בה טע� המצוה הזאת ולא הבינותיהמלכי� במנות� את הע�. 

ר הדגלי�, אבל ידיעת הקב''ה, כי הי' צור� שיתיחסו לשבטיה� בעבו
כי הבא לפני אב הנביאי�  ותי'המספר לא ידעתי למה צוה שידעו אותו. 

ואחיו קדוש ה', והוא נודע אליה� בשמו, יהי' לו בדבר הזה זכות וחיי�, כי 
בא בסוד הע�, ובכתב בני ישראל, וזכות הרבי� במספר�, וכ� לכול� זכות 

יה� עינ� לטובה, יבקשו במספר שימנו לפני משה ואהר�, כי ישימו על
עליה� רחמי�, ה' אלקי אבותיכ� יוס� עליכ� אל� פעמי�, ולא ימעיט 

  מספרכ� והשקלי� כופר על נפשותיכ�. 
  

 לבסו� הסבירו מתחלה הקשה למה צרי� לידע מספר כול�,, שצ''ע כוונתו
טע� שצרי� לידע ה, ולא הסביר הטע� שצרי� למנות כל אחד בפני עצמו

שבאמת כבר ידע מספר כול� ע''י המספר של  ברינו י''לולד. מספר כול�
ר� למנות שבט נפתלי הוצהי''א שבטי� וכדברי הפני� יפות, וא''כ צ''ע למה 

שהוא שבט האחרו�, הא ממילא נודע מספר חלק י''ב שהוא הנשאר מ� 
(אבל צ''ע לומר כ�, עליה� ולברכ�.  להוסי� זכי'הכלל, אלא ע''כ הוא כדי 

דהא הרמב''� בפ' כי תשא לא הסכי� לפרש''י שנמנו לשנות העול�, אלא 
  .)ושנמנו כל אחד לשנותיו וליו� הולדתסובר 

  
מה ל צ''ע –ב) שאו את ראש כל עדת בני ישראל וגו' במספר שמות (א', ב') 

שכל אחד יגידו שמות�  " וכדברי הרמב''� הנ''ל ,דוקא בשמות הי' מספר זה
שבאמת המספר לא הי' בשמות, והטע�  " עיי� בבעל הטרי�. בפקוד אות�

  שנאמר במספר שמות, הוא להודיע שלא שינו שמות� במצרי�.
  

שהנה פרש''י (א', ב') שאו את ראש וגו' במספר שמות  פ פשטות י''לע''הנה 
ולפ''ז פי' התפארת יהונת�  ע''י שקלי� בקע לגלגולת. –כל זכר לגלגלת� 

 –כאשר צוה ה' את משה ויפקד� במדבר סיני  )א', י''טכוונת הפסוק (
דהיינו אע''פ שלא צוה בכא� ליטול מה� שקלי�, הי' משה נוטל שקלי�, 
והיינו מטע� ונתנו איש כופר נפשו, וזהו כאשר צוה ה' את משה כבר במני� 

שהרבה  – אבל עיי� בכלי יקר הראשו�, וזהו הפי' ויפקד� במדבר סיני.
א המפרשי� חלקו עליו ואמרו, שמספר זה הי' בלא שקלי�, ולשו� המקרמ

לגלגלות�, והטע� שמספר הראשו� הי' דוקא ע''י שקלי�,  " אמר נמוכיח ש
טע� שה ולפ''ז י''ללעבודת המשכ�.  השקלי� את לפי שהיו צריכי� אז

בלי  ,במספר שמות, שלא הי' דר� כבוד למנות אנשי� סת� " הזה הי' מספר
  לקראות� בשמות�. 

  
, כי אסור , שלא הי' המני� בגופי�וי''ל עוד עפ''י דברי התפארת יהונת�

את שמות� כתוב על הספר, ואח''כ מנו  את למנות ישראל, רק העלה
בזק וטלאי� כמבואר בהשמות, וא''כ אי� זה מספר גופי�, והוי כמו מני� 

 שהגלגול עיי� במפרשי� שפרשו ,כל זכר לגלגלות� " בשמואל, ומה שנאמר
המקובלי�,  נשמות לישראל כמ''ש נשמות, והיינו כי יש ס' ריבוא  היינו
, יות רבותיתכ� שאי� מספר לישראל, אבל נשמה אחת נתגלגלת בגוואי� 

  וא''כ אי� מספר. 

  

 
  פרשת
  במדבר
  תשע''ז
  לפ''ק



, שמני� הזה הי' קוד� עפ''י דברי הפני� יפות הנ''ל וי''ל באופ� אחר,
אר# מוכני� ליכנס מיד לאר# ישראל, וכיו� שהיו אז ש ,שילוח מרגלי�

פ''ז ולכל שבט ושבט. של לידע מספר  ישראל מתחלק לשבטי�, הי' צריכי�
  בשמות, כדי לידע מאיזה שבט הוא בא.  דוקא שמטע� זה הי' המספר י''ל

  
כאשר צוה  )א', י''טוי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי הקדושת לוי על הפסוק (

 – יותר מדויק לומר להיפ�דהוי  צ''עה' את משה ויפקד� במדבר סיני. 
התורה הנה השי''ת נת� ש ותי' ויפקד� במדבר סיני כאשר צוה ה' את משה.

' רבוא אותיות הסת ישראל ה� גו� התורה, כי ישראל ה� וונשמ ,לישראל
תורה, נמצא ישראל ה� התורה, כי כל אחד מישראל הוא אות מהתורה, ב

נמצא מה שפקד משה את ישראל נחשב כאילו הוא לומד תורה, וזהו הרמז 
 ,ר צוה ה' את משהשא " דהיינו שציווי התורה " ה' את משה כאשר צוה 

שמטע� זה הי' המספר  ולפ''ז י''לבעצמו מה שמנה את ישראל. הוא 
אפילו מי שהוא  אחד ואחד, שכל של בני ישראל בשמות לרמז מעלה זו

  הוא חלק ואות מהתורה הקדושה.  ,בשפל מדריגה
  

כי הי' אז כל אחד  –במספר שמות  – עפ''י דברי הספורנו, וי''ל באופ� אחר
� צורתו האשיית, למעלת�, על דרמאותו הדור נחשב בשמו המורה על 

דכיו� שמספר זה הי' בזמ� שבא  ולפ''ז י''ל(שמות, ל''ג, י''ז) ואדע� בש�. 
לכ� מנה אות� דוקא למספר שמות�, להראות� להשרות שכינתו עליה�, 

  שבזכות� זכו להשראת השכינה. 
  

שאו וגו'  וי''ל עוד עפ''י דברי הבאר מי� חיי� על הפסוק (א', ב')
שה�  ,כי זה הוא התנשאות הראש לבית ישראל –למשפחות� לבית אבות� 

מתיחסי� למשפחות� לבית אבות�, לא כגויי האר# שאי� לה� יחוס בית 
שכמה  ,שאמרו כלנו מתי� ,שרוב� ממזרי� כמעשה אר# מצרי� ,אב

כור מאב אחר, וע''כ נאמר בבני ישמעאל , כל אחד בבכורי� הי' לאשה אחת
לאמות�, כי ה� אינ� מתיחסי� כי א� לאמות� לא  " � עשר נשיאי�שני

לאבות�, שאי� ידוע אביה� של כל אחד, ולא כ� בבני ישראל שמתיחסי� 
שלא נמצא  ,לבית אבות�, ושבטי ק''א עדות לישראל שה� בני אבותיה�

עליה�, כי אי� שמו הקב''ה  שע''כ מיחד ,פסול בה�, וזה הוא התנשאות
שכינתו כי א� על המשפחות המיוחסות, וע''כ צוה השי''ת הקב''ה משרה 

   למנות� דוקא לבית אבות�, כדי שיוכל להשראות שכינתו עליה�. 
  

ויתילדו על ) א', י''חעל הפסוק ( הקדושת לוי וי''ל עוד עפ''י דברי
ויתילדו הוא  ,כפשוטו יש לפרשסיה�. וח'י הביאו ספר יפרש' –משפחות� 

שאומות העול� מתיחסי� אחר אמ�, ולכ� נקראו  לשו� לידה, כי ידוע הוא
כ אומה הישראלית אחר שקבלו את התורה ועשו את , משא''לאמות�

נולד לה� דבר  –ת אביה�, וזהו ויתילדו , זכו להתיחס אחר משפחהמשכ�
חדש, וזהו למשפחות� לבית אבות�, דהיינו שיתיחסו אחר משפחת 

וא מלשו� התנשאות והרמה שאו ה –אביה�, וזהו שאו את ראש בני ישראל 
קבלת התורה ובני� המשכ� להתיחס  למשפחות� לבית אבות�, שזכו אחר

  אחר אביה�. 
  

עניו,  על מי שהוא , עפ''י דברי חז''ל אי� השכינה שורה אלאוי''ל באופ� אחר
למשפחות�  וזהו כוונת הפסוק (א', ב') שאו את ראש כל עדת בני ישראל

בזכות  'תלוי אלא ,עצמ�זכות ב 'תלוי גדולת� אי�לבית אבות�, דהיינו ש
) זמרו ה' כי ישעי', י''ב, ה'אבל כבר כתבו המפרשי� על הפסוק (אבות�, 

שפל  את כר האד�וכי לפעמי� מגודל הבושה והכנעה, כשז –גאות עשה 
ערכו, לא יוכל לפתוח פיו לספר שבחו ותהלתו ית', וירא לגשת אל הקודש, 

יפתנו יצרו הרע למלא ע''ד מי אנכי שאזכה להתפלל, או מגודל ההכנעה 
כי  )תהלי�, י', ג'וכמו שאמר הרה''ק ר' זושא זצ''ל על הפסוק (תאותו, 

אז צרי�  –על תאות נפשו  –דהיינו שנעשה בחינת עניו כהלל  –הלל רשע 
להתלבש בלבוש גאות לומר כי הלא אני חוטר מגזע קודש, זרע אברה� 

'ז י''ל ולפ'יצחק ויעקב, ולא יאתה אלי לעשות כזאת עני� מגוש� ומזוה�. 
במספר שמות, להראות על גדולת� מצד עצמ�,  –שמטע� זה הי' המספר 

להתגבר על  י�יכול ,שרק בצירו� זה היינו קדושת אבות� ומעלת עצמ�
  ויזכו להשראת השכינה.  ,יצר�

  
ני שמעו� וגו' פקדיו במספר זה שנאמר (א', כ''ב) לבשלכאורה צ''ע וי''ל עוד 

 וי''ל. רק בשמעו� שמלת ''פקדיו'' לא נזכרה בשו� אחד מהשבטי� –שמות 
ששאר השבטי� לא הי' מכוו� מספר� כמני� שמות�, שאפשר שהי' מבני 

לה� שלא הי'  ישראל שהיו לה� שני שמות לאיש אחד, חו# משבט שמעו�
פקדיו במספר שמות, דהיינו  –א� אחד שהי' לו ב' שמות, וע''כ נאמר אצל� 

  (ימי� יוס�) י' מכוו� כמספר השמות. שפקדיו ה
  

שמעו� ולוי וגו' אחלק� ביעקב  וי''ל עוד עפ''י פרש''י (בראשית, מ''ט, ז')
אי� ל� עניי� וסופרי� ומלמדי תינוקות אלא משמעו� כדי שיהיו נפוצי�.  –

שבאמת פקדיו במספר שמות הי' בכל השבטי�, והטע� שנאמר  ולפ''ז י''ל
המספר שעיקר הטע� שלרמז דברי הרמב''� הנ''ל, , הוא כ� דוקא בשמעו�

יבקשו ו� עליה� לטובה, היעינמשה ואהר� מו שישהוא כדי  ,הי' בשמות
אותה לצריכי� היו  ,ברוב� עניי� היו , וכיו� שששבט שמעו�עליה� רחמי�

   ברכה יותר משאר שבטי�. 
  

למה דוקא צ''ע ) ג', ו'אל משה לאמר הקרב את מטה לוי (ג) וידבר ה' 
שהטע� שלא  פי' הרמב''�שהנה י' התפארת יהונת� תמשה רבינו הקריב�. 

שעבד פרעה את שבט לוי, הוא כיו� שלוי הי' ראש ישיבה במצרי�, כמ''ש 
ות, כדאיתא ייורו משפטי� ליעקב, ולכ� הי' לה� חירות ממסי� וארנונ

� טע ויש לפרשרי� ממנו עול מלכות. יכל המקבל עול תורה מעב –בגמ' 
דמשיחא יתיב בשערי דרומי, והוא סובל ) צ''חעפ''י הגמ' בסנהדרי� ( אחר,

עונות ישראל, דמשיח הוא מתק� בתיקוני' לגאולת ישראל, וא''כ א� הוא 
אינו סובל יסורי� של ישראל, אינו ראוי כלל להיות משיח, וזה הי' כוונת 

י� פרעה לבטל שבט לוי מעבודה לבל יגיע לה� גלות, וממילא אינ� מוכנ
ר מחשבתו, וא''כ כי ה' הפ ,בוא מה� מושיע� של ישראל, ולשוא חשבשי

 עיקר הגר� לביטל העבודה משבט לוי הי' משה, שהוא הי' משיח ישראל,
  את מטה לוי.  הקרב "משה  והנצט ולכ�

  
כשאמר לו הקב''ה  )י''ח, ב' שמות,( בש� המדרש פרש''י עפ''י וי''ל עוד

בניו וגו' ויצא אהר� במדי� ל� שוב מצרימה ויקח משה את אשתו ואת 
אמר לו זו היא אשתי  ,לקראתו ויפגשהו בהר האלקי� אמר לו מי ה� הללו

 ,אמר לו למצרי� ,אמר לו והיכ� אתה מוליכ� ,שנשאתי במדי� ואלו בני
ואתה בא להוסי� עליה�, אמר לה  ,הראשוני� אנו מצטערי�אמר לו על 

הלא , אנו מצטערי� מהו צ''ע. הלכי אל בית אבי� נטלה שני בניה והלכה ל
וג� המלי� על הראשוני� משמע  ,בני לוי לא היו בהשעבוד של מצרי�

 הר�אשהי' קשה למשה ול וי''ל שצרתו היתה בשל אחרי� ולא בשל עצמו.
היינו משה ואהר� ד ,אנו מצטערי� " הפשט , וזהלראות בצרת� של אחרי�

וד מצרי�, בעולכ� שבט לוי אע''פ שלא הי' בש ,צר לה� בצרת� של אחרי�
 ,כתב זקני השל''ה זצ''ל ולפ''ז� ישראל. ג� ה� היו מצטערי� בצער

ו� קהת ומררי, שה� מרמזי� על גרש –הטע� שלוי קרא לבני� שמות 
עד  וד ה� מצטערי� עלי',עבהשעבוד, דהיינו אע''פ שה� עצמ� לא הי' בש

  ולכ� משיח ישראל בא מה�.  כדי כ� שקראו שמות בני� עלי',
  
  

  
של ראש לבית אבתיו הוא (א', ד') פע� אחת בא אחד שהיה בנ� של קדושי� לאדמו''ר מפורס�, ובקש מהאדמו''ר עצה. אמר להאדמו''ר הרי אני בנ�  איש

לו נה קדושי� כמו האדמו''ר, אבל אי� לי שו� חסידי� כמו האדמו''ר, אפשר שהאדמו''ר יאמר לי האי! אני יכול להיות ג''כ אדמו''ר ע� חסידי�. ע
האדמו''ר בודאי ובאמת זה דבר קל לעשות וצרי! לעשות רק שלשה דברי�. אבל השלשה דברי� צרי! לעשות בשלימות� ובלב של�, ענה לו הבנש''ק 

ו עכשיו ב לבודאי.  אמר לו האדמו''ר זהו השלשה דברי� א) מע� דאר� פארגינע� יענער ב) מע� דאר� פארגינע� יענער ג) מע� דאר� פארגינע� יענער. השי
  אני מבי� למה אי� אני יכול להיות אדמו''ר. 

  
כלו�, פע� אחת בא בנש''ק לזקנו שהיה אדמו''ר מפורס� ואמר לו שחל� שיש לו הרבה חסידי�, ענה לו זקנו זה שחלמת שיש ל! הרבה חסדי� אינו שוה 

 אבל א� אל� חסידי� יחלמו שאתה האדמו''ר אז זה שוה הרבה.   
  

ה''ק ר' דוב בער ממעזריטש זצ''ל היה ילד קט� פרצה דליקה גדולה בבית אביו והכל נשר�, אביו שהיה צדיק גדול בכה מאד וימא� כשהמגיד הגדול הר
אלא על להתנח�. שאל הילד את אביו היתכ� כלו� יש להצטער כ''כ על אבד� רכוש וכי אי� ל! בטחו� בה'. ענה לו אביו לא על אבד� הרכוש אני מצטער 

לת שלשלת היוחסי� שלנו אשר הגיע עד לדוד המל! ע''ה. השיב הילד אל תצטער אני אמציא ל! שלשלת יוחסי� חדשה שתתחיל ממני, וכ! שריפת מגי
(�  היה. (חסידי� מספרי

  
י זצ''ל הי' אופה פע� אחת ישב האדמו''ר מאוסטרובצא זצ''ל באסיפת רבני�, והרבה מהרבני� היו מדברי� על גודל יחוס�, אמר האדמו''ר זצ''ל לה� אב

  והי' רגיל לומר אז נייע טייג איז בעסער פו� אלטע טייג!

 
קאלושי� זצ''ל אמר לי הרבה פעמי� שמי שיש לו יחוס שהוא בנ� של קדושי� יש לו אחריות גדולה שצרי! להמשי! בדר!  –זקני האדמו''ר מאסטראוו 

  אבותיו ויהי' תפארת למשפחתו הנכבדה.
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