
  
הוא ר''ח ניס�  ,יואשמיני למל � פרש''י  ויהי ביו השמיני (ט', א')

ביתר רות השנויות בסדר עול. טע שהוק המשכ� בו ביו, ונטל עשר
שמיני'' ולא אמר הרוצה לתר� ה''א ד''שהט''ז (דברי דוד) פי'  � ביאור

''שמיני'' דמשמע הידוע, ומהו ידיעתו ויחוסו של זה השמיני, אלא שהוא 
 .  ר''ח המפורס בעשר עטרות השנויות בסדר עול

  
י, דמאחר שיו ויהי ביו השמינ �שלכאורה צ''ע למה נאמר  וי''ל עוד

 הו''לוא''כ , ימי המלואי ב מכל הז'זה נטל עשר עטרות, הוא יותר חשו
שיו  –שמחמת קושיא זו האב� עזרא פירש  נראהיהי באחד לחודש. ו �

א בסדר וב, וכ� ה, אלא ביו ח' לניס�כפרש''י השמיני לא הי' בר''ח ניס�
  . יש אומרי שנדב ואביהוא מתו בח' ניס� –הדורות 

   
חול, ומספר שמיני  הוא שכל מספר שבע – הכלי יקרעפ''י דברי  וי''ל

אז  –הי' באז  קלוסו של משה) א''רמרמז, קודש, כדעת המדרש ילקוט (
והוא להשליט את השי''ת על  ,רוכב על שבע ישיר משה, כי אז היינו אחד

כל שבעה כוכבי לכת, ועל כל הנמצאי שנתהוו בשבעת ימי בראשית, 
וע''כ נראה לה ה' ביו זה דוקא מצד היותו שמיני, כי מספר זה מיוחד 

השמיני והלאה, יו וצה כי א מ� שאינו מר � אליו ית', וזה טע הקרב�
שבשביעי, כי הרוחני דוחה וזה הטע שהמילה שבשמיני דוחה השבת 

  הגשמי. 
  

, עפ''י וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הרה''ק ר' ישעי' שור זצ''ל אב''ד יאס
משה רבינו בכל יו ויו הי' מקי את המשכ�  –מה שאמרו חז''ל 

עול  –ומפרקו, והכוונה הוא כדי לעלות כנסת ישראל עד אימא עילאה 
כדי לעלות למעלה גדולה צריכה להקטי�  � הבינה, ואיתא בסוד התורה 

 ,את עצמו, כמו הלבנה קוד חידושה, שצריכה להיות נקודה קטנה
ו הי' מפרקו בכדי לעלות ואח''כ מקדשי� אותה, לכ� בכל יו וי

עול למדריגה גדולה של  עד שביו השמיני עלתה ,למדריגה גדולה יותר
שיו השמיני לרמז  ביו השמיני, � נאמר שמטע זה ולפ''ז י''להבינה. 

 ע''י ז' ימי המלואי יש לה רקגור להקדושה ביתר שאת, דהיינו 
  עול הבינה.  –היכולת להגיע ליו השמיני 

  
ואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה עפ''י הפסוק (י', ט''ז)  עודל וי''

דהיינו כמו בשבעת ימי המלואי המשכ� לא הי' בשלמות,  – שור"
שמשה הי' מפרקו בכל יו, ה''ה ביו השמיני לא הי' העבודה בשלמות, 

  . שנשר" שעיר של ר''ח
  

צרי# מעלה עש� הי' ש � עפ''י דברי המש� חכמהוי''ל באופ� אחר, 
להיות בקטרת בכל יו, כדכתיב (פרשת אחרי מות) כי בענ� אראה על 
הכפורת וכסה ענ� הקטורת ולא ימות, אבל בקטורת שהקטיר משה בז' 
 ,ימי המלואי לא הי' מעלה עש�, שעדיי� לא נראה הכבוד על הכפורת
שבכל יו הקימו ופרקו, ולא הי' עליו רק קדושת במה, כמו שכתבו תוס' 

טע חדש במיתת נדב ואביהוא, דכיו� שה  ולפ''ז י''ל. ל''ד)בע''ז (
נתנה , לא ידעו שבאותה יו של משה רבינו הקטירו קטורת בלי רשות

קטורת בלי מעלה  וקטירשהכיו� מתו לכ�  פרשה חדשה של ''מעלה עש�''
ביו השמיני,  �שמטע זה נאמר  ולפ''ז י''לעש� (עיי� ביומא ד" נ''ג). 

קטורת ביו  וקטירשה המתו נדב ואביהוא, כיו� לרמז הטע ש
המלואי, נמצא  שעשה משה בז' ימיהשמיני בלי מעלה עש�, כמו 

, כיו� שהוא המש# של ז' ימי המלואי יו השמיני �שאצל הוא נחשב 
   בנוגע הקטרת קטורת. 

  
מובא באור החיי המדרש ( דברי האור החיי על , עפ''יוי''ל באופ� אחר

מה הוא זה הדבר על  �זה הדבר אשר צוה ה' תעשו  �ט', ו') על הפסוק (
רי ודבכמה דתימא (יהושע, ה', ד') זה הדבר אשר מל יהושע.  ,המילה

המדרש סתומי וחתומי, וכי באותו יו מל אות משה, או באותו 
שקאי על ערלת לב, שהוא דבר המבדיל בי� ותי' יו צוה על המילה. 

 ישראל ובי� אביה שבשמי, וצוה למול ערלת לבב, ובזה יראה לה
 ', שהשראת השכינה לא הי' תלוינראה מזה חידוש גדולכבוד ה'. 

 �שמטע זה נאמר לפ''ז י''ל ובהקרבת קרבנות, אלא בהעברת היצה''ר. 

ת ראהש משכ�ב ביו השמיני, שהוא יו המילה, לרמז שרק עי''ז שיי#
  . השכינה

  
עפ''י דברי זקני האדמו''ר  באופ� אחר, הנ''ל וי''ל כוונת המדרש

(ר ידרש ילקוט (רמז רמ''א) אז ישעל דברי המ מסיגעט זצ''ל (ייטב פני
אז גימטריא שמונה, דהיינו בזכות מילה שניתנה לשמונה נקרע  –משה 
 .שכ� בלשו� ארמי קורי�  � אמרו רז''ל לגוזר י סו" לגזרי  וכ�הי

עפ''י הגמ' בברכות ותי' למה בזכות מילה דוקא. צ''ע למהולי� גזורי�. 
לא, משו דקמאי  שנא קמאי דאתרחיש להו ניסא ולדיד� מאי (כ')

הש, כלומר מפני שעבדו עבודה למעלה מטבע,  תדושמסרי נפשייהו אק
ע''כ זכו לנס חו� מטבע, ולכ� בזכות מילה שמלו ישראל במצרי שהוא 

את בנו האהוב לו, והוא הדבר אשר נית� למול אב עני� חו� לטבע, וכ� 
ות מילה בשבעת ימי בראשית מתנהג בטבע, ומצלשמנה, כי מה שנברא 

טבע, לכ� בזכות זה נקרע הי יני שהוא למעלה מטבע וחו� לנית� בשמ
ביו השמיני, לרמז  �שמטע זה נאמר  ולפ''ז י''לבנס חו� לטבע. 

, שהוא הנהגה למעלה שבזכות המילה זכו במשכ� להשראת השכינה
  מדר# הטבע. 

  
ואמרת אליו ה' אלקי  ''ר, ג', ח')ולפ''ז י''ל כוונת המדרש (שמו

למה קורא אות עבריי, על שו שעברו י.  –העבריי נקרא עלינו 
כלומר למה נכתב כא� עבריי בשני יודי''�, לרמז למשה  הע  יוס� פי'

 . –צ''ע דהא יותר מדויק לומר  – ביתר ביאורשעתידי� לעבור את הי
בני העבריי, דהיינו ה עצמ לא היו עברי (מעבר הנהר) אלא בני 
עברי, דהיינו שהיו בני אברה, שנקרא עברי, שהוא הי' מעבר הנהר. 

� שג ה נקראי עברי, שה עתידי� לעבור את הי. וע''ז תיר
שבא לרמז שבזכות המילה עברו בנ''י את הי, שהוא  ולדברינו י''ל

  אברה העברי עלי'.  צטוהמצוה ראשונה שנ
  

 )(וירא המדרש רבהדברי , עפ''י וי''ל כוונת המדרש הנ''ל באופ� אחר
אלולי ש ,יומבשרי אחזה אלוק � אחר הברית מילה אברה אבינו אמר

שלא שיי# התגלות  נראה מזה. שעשיתי כ� מהיכ� הי' הקב''ה נגלה עלי
קאי  שלא ,הנ''ל המדרשכוונת י''ל ולפ''ז השכינה רק ע''י ברית מילה. 

שהי נקרע בזכות  –על עצ קריעת י סו", שכבר מבואר במדרש 
 ה ארונו של יוס", אלא כוונתותרא –יוס", כמ''ש מה ראה הי וינוס 

 � הוא ע''פ מה שאמרו חז''ל על הפסוק (שמות, ט''ו, ב') זה קלי ואנוהו 
ת ארשדהיינו היחזקאל ב� בוזי,  שראה שפחה על הי מה שלא ראה

ביו  � שמטע זה נאמר ולפ''ז י''לשיי# רק ע''י המילה. השכינה לא 
  . השכינה משכ� להשראתבלרמז שבזכות המילה זכו  ,השמיני

  
איתא במגילה (י') אמר רבי לוי  �  ויהי ביו השמיני (ט', א')ב) 

ואיתימא רבי יונת�, דבר זה מסורת בידנו מאנשי כנסת הגדולה, כל 
והכתיב ויהי  –מקו שנאמר ''ויהי'' אינו אלא לשו� צער. מקשה הגמ' 

לאהר� ולבניו  � לאחר שבעת ימי המילואי, קרא משה –ביו השמיני 
והוא ביו א'  הונה,אות לחנוכת המזבח ולכוה ולזקני ישראל, וצ

אותו היו היתה שמחה  יאיו הוק המשכ�. ותנ לחודש ניס�, שבאותו
ודבר זה נלמד בגזירה שוה  –כיו שנבראו בו שמי ואר�  ,לפני הקב''ה

 וכתיב הת (בריאת  –ויהי ביו השמיני  � כתיב הכא –מבריאת העול
(�''ויהי'' והוא שכתוב הרי  –ויהי ערב ויהי בוקר יו אחד  שמי ואר

בהקמת  גדולה שמחהשאע''פ שהי'  –הגמ' שמחה. ומתרצת  לשו�
  דהא מתו נדב ואביהוא בו ביו. �צער הי' ג  ,המשכ�

    
לו ישא – עפ''י דברי המגלה עמוקות קושיית הגמ' האגרא דכלה תי'

ה שולטת מעול על ישראל. יפנשאר משה בכהונתו, לא היתה שו קל
י' המות נתבטל, ובזה יצדק למה קרא ג ''לבניו'' שבודאי ה ולפ''ז י''ל

 הלא לא צוה לה שו דבר, א# הוא להורות כי כעת יצטר# לבני
הי'  ,שיהיו ממלאי מקו אבותיה, משא''כ אילו שימש משה ,כהני

  . הוא בעצמו כה� לעול
  

, תני כל אמר ר' שמואל בר נחמ� �עפ''י דברי המדרש  באופ� אחר,וי''ל 
 הי' הקב''ההימישבעת   ,מפתה את משה שיל# בשליחותו למצרי

  

 

פרשת 
  שמיני
  תשע''ז
  לפ''ק



הרי ששה,  –הה''ד (שמות, ד', י') ג מתמול ג משלש ג מאז דבר# 
משה אתה  �שלח נא ביד תשלח, אמר לו הקב''ה  � ובשביעי אמר לו

 –אומר שלח נא ביד תשלח, חיי# שאני צוררה ל# בכנפי#, אימתי פרע לו 
שמש בכהנה גדולה, משבעת ימי המלואי הי' משה ר' חלבו אמר כל 

לא של# היא, אלא של אהר� אחי#  �וכסבור שלו היא, בשביעי אמר לו 
 – ולפ''ז פי' הבעל הטורי כוונת הפסוק. היא, הה''ד ויהי ביו השמיני

אמר משה לפי שסרבתי ז' ימי בסנה לא זכיתי  –השמיני קרא משה 
מה שקרא לבני אהר� ולזקני ישראל,  הטע ולפ''ז י''ללשמש אלא ז'. 

 ,לה הטע  כדי לפרס ולהודיעוהוא אע''פ שלא צוה לה כלו
, ולפ''ז יש לתר  קושיא הנ''ל. ולא לו לאהר� ולבניו אשהכהונה הי

 ולא יו ראשו� לחודש, לרמז הטע שמשה לא ביו השמיני � שנאמר 
  בסנה. י''ת רב לשליחות השיסזכה לשמש רק ז' ימי, כיו� ש

  
שייכות לעני� השמיני ע הז',  כא� אי�כיו� ד � כוונת המדרש הע  יוס� פי'

לחנו# אהר� לעבודה, ולהשרות הי' שהז' היו ימי המלואי, ומעשה השמיני 
י, ויהי ביו השמינ –שכינה לישראל, לא הוה לי' לטפלו אל הז' לאמר 

אלא ויהי באחד ב מכל הז', חשושמאחר שיו זה נטל עשר עטרות הי' 
ז' כל שב מחרת, אע''כ ששייכות אל מספר הז' הואלחודש מבעי לי' או ויהי מ

 בשלח נא  –ובשמיני נדחה, דומה למעשהו  ,חשב משה שהוא יהי' כה�ימי
לרמז על הצער של  ,ויהי –לשו�  שמטע זה נאמר ולפ''ז י''לביד תשלח. 

השמיני,  ויהי ביו – הפסוק ולפ''ז י''ל כוונתמשה רבינו שלא זכה לכהונה. 
הי'  גופא זה ולא יו ראשו� לחודש, ,יו השמיני � אותודהיינו בזה שקרא 

  . טפל לז' ימי המלואי , רק הי'עצמואותה יו לא נחשב מצד ש צערה
  

 ) קרב אלט', ז', על הפסוק (וי''ל עוד עפ''י דברי דו''ז הפני יפות זצ''ל
פרש''י שהי' אהר� בוש וירא לגשת, אמר לו משה למה אתה בוש  –המזבח 

 אהר� אחי# הלוי )ד', י''ד שמות,יש לפרש ע''פ פרש''י לעיל (לכ# נבחרת. 
שהי' עתיד להיות לוי וכו' והכהונה הייתי אומר לצאת ממ#, מעתה לא  � 

 הי' משה סירבהטע ששיהי' כ�, אלא הוא יהי' כה� ואתה לוי. והנה א" 
לאהר� שהי' ר י השי''ת, לכ# אמאי� ראוי לסרב בציווענותנותו, מ''מ  מחמת
הלא בשביל זה נענשתי ונבחרת לכהונה, ואי#  �  השי''ת יווצומסרב ל ,בוש

  תסרב ג אתה.    
  

עזר ועל ג) ואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה שור� ויקצו� על אל
איתמר בני אהר� הנותרי לאמר מדוע לא אכלת את החטאת וגו' וידבר 
אהר� אל משה ה� היו הקריבו את חטאת ואת עולת לפני ה' ותקראנה 
אתי כאלה ואכלתי חטאת היו הייטב בעיני ה', וישמע משה וייטב בעיניו 

א) שעיר עזי. ב)  –ג' שעירי חטאות קרבו בו ביו  – פרש''י כ') –(י', ט''ז 
שעיר נחשו�. ג) שעיר ראש חודש. ומכול� לא נשר" אלא שעיר של ר''ח. ויש 
אומרי מפני אנינות נשר", ולפי שהוא קדשי דורות, אבל בקדשי שעה סמכו 

דהיינו אע''פ שה אונני,  –ואכלוה מצות  –על משה שאמר לה במנחה 
 – איתא במדרשל. וכלאלאונ�, בקדשי שעה מותר לאונ�  וקדשי אסורי
חנני' ב� יהודה הי' דורש כל ימיו קשה ההקפדה שגרמה  –אמר רב יהודה 

למשה לטעות, אחר מיתתו אני משיב על דבריו, וכי מי גר לו שהקפיד אלא 
שחנני' ב� יהודה סובר שע''י הכעס בא לידי טעות,  האור החיי פי'שטעה. 

זרי' בג' מקומות בא משה לכלל אמר רבי אלעזר ב� ע –וכמו''כ איתא בספרי 
ויקצו" משה על אלעזר ואיתמר.  � כעס ובא לכלל טעות וכו' כיוצא בדבר 

וסמכו על  ,שכעס על אשר דנו בדעתותי' למה כעס א לא טעה.  צ''ע
  אכל תאכלו.   � הוראת מבלי שאלת רב, וע''ז נתעלמה ממנו הלכה ואמר

  
נדב ואביהוא כיו� שהורו הלכה לחד מ''ד מתו ש ,יש להעירהנה וי''ל עוד 
איתא בעירובי� (ס''ג) ר' אלעזר אומר לא מתו בניו של אהר�  – בפני רב

אלא על שהורו הלכה בפני משה רב�, מאי דרוש (ויקרא, א') ונתנו בני אהר� 
הכה� אש על המזבח, אמרו אע''פ שהאש יורדת מ� השמי, מצוה להביא מ� 

ונתנו בני אהר�  –כיו� דמפורש קרא  �  עיי� במהרש''א שהקשה –ההדיוט 
דאפשר לפרש הקרא שיתנו  ותי', מאי שיי# בי' שהורו הלכה בפני משה. אש

אלא שיבעירו אותו מ� האש הרבוצה על  ,אש על המזבח לאו משל הדיוט
 � ונתנו בני אהר� אש  � האי קרא המזבח, שהיא אש מ� השמי, וה דרשו מ

אשר לא צוה  –יב בקרא, והא דכתיב מ� הדיוט ממש, והיינו אש זרה דכת
  . הורו כראויה אע''פ ש ,אות, דהיינו שעשו כ� בלי ציווי משה

  

הלא ג אלעזר ואיתמר הורו כא� הלכה בפני רב, בזה ששרפו  א''כ צ''ע
משה קצ" עליה, וכדברי האור החיי הנ''ל.)  גופא שעיר ר''ח (ומטע זה

הוא זה חסרו� ש ,שמכא� ראי' לדברי הרא''ש בתשובתו האור החיי תי'
ולפ''ז , אבל לעצמו שפיר יכול לפסוק הדי� א" בפני רבו. נוגע לאחרדוקא ב

דהיינו שזה בשביל  –ואכלתי חטאת היו  –כוונת אהר� בתשובתו  י''ל
 וי''ל עוד עפ''י פרש''י (י', י''ט)י� כא� מורה הלכה בפני רבו. עצמנו, וא

משה קצ" על אלעזר ואיתמר ואהר� מדבר, אלא שאמרו שאינו דר# אפשר 
כבוד שאבינו יושב ואנו מדברי, ואינו בדי� שיהא תלמיד משיב את רבו. 

דבזה שה לא ענו ה עשו תשובה ע''ז שהורו הלכה בפני רב,  ולפ''ז י''ל
 כמ''ש (י''א, א') וידבר ה' ,ואיתא במדרש שבזכות זה זכו לדיבור מיוחד לה

   פרש''י לאמר לבניו לאלעזר ולאיתמר.   –אל משה ואל אהר� לאמר אליה
  

החטאת הי' נוגע ג לאחרי,  ושהנה זה שלא אכל ע''ז להעיראבל יש 
� לכ לשאת את כמ''ש (י', י''ז) מדוע לא אכלת את החטאת וגו' ואתה נת

וכיו� וכלי ובעלי מתכפרי, שהכהני א – לפני ה' עו� העדה לכפר עליה
שרק עכשיו הוק המשכ�  ואע''פ, שרפו אותה אי� הבעלי מתכפריש

שיי# שאחר ע''ז שצרי# כפרה, מ''מ הי'  ונצטוו על שילוח טמאי, ומי עבר
בלי שאלת  שרפו את החטאתא''כ צרי# להיות נחשב זה שוכבר צרי# כפרה, 

   . הורו הלכה בפני רבש � רב
  

כה בפני רב, דזה ששרפו נחשב הורו הלשלא  �  עוד תי' האור החיי
ע''פ מה שאמרו ביומא (ה') שאהר� ד� ק''ו  ,לא נחשב הוראההחטאת 

ממעשר הקל, אמרה תורה (דברי, כ''ו, י''ד) לא אכלתי באוני, קדוש חמור 
 כאילו אמר לו משה וכיו� שנאמר לו מפי משה די� מעשר, נחשב לא כ''ש,
טאת מק''ו, מו כלו, כי בכלל מעשר חה הוא לעצלשרו", ולא הור בפירוש

  וכגו� זה מותר לתלמיד להורות. 
  

 ויקצו" על אלעזר ועל איתמר בני אהר� הנותרי �  ולפ''ז י''ל כוונת הפסוק
הנותרי, הלא כבר נאמר (י', י''ב) וידבר  –למה נאמר עוד הפע מלת  צ''ע –

 מ� המיתה.  –פרש''י  –משה אל אהר� ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרי
ג ה עשו כמו דהיינו משה קצ" עליה,מטע זה גופא ש ולדברינו י''ל

 .א''ר פנחס הלואי שלא  – עיי� במדרש רבהאחיה, שהורו הלכה בפני רב
 ד� אות כמו נדב ואביהוא, בזה שהורו הלכה משה דהיינו ש �היו נותרי
 .  בפני רב

  
רבה (י''ג, א') וישמע משה וייטב המדרש  , עפ''י דבריוי''ל עוד בדר� חידוש

ואהר� אחי  ,אני טעיתי את ההלכה �  הוציא כרוז לכל המחנה ואמר –בעיניו 
כ�  למה הי' צרי# משה להכריז לכל המחנה, הלא די לומר צ''עבא ולמד לי. 

שמשה ידע שה עשו טעות בזה שהורו הלכה בפני וי''ל לאהר� ולבניו.  רק
כעס, כדי ידי הביא עצמו לעליה שלא ימותו כמו אחיה, לכ� רב, ודאג 

שהוא ידע דהיינו אסור בקדשי דורות,  שאונ� – ממנו הלכה לעשתת
שא''א לה  �  מהכלל בא לכלל כעס בא לכלל טעות, וע''ז אהר� השיב לו

לאכול החטאת, שאונ� אסור בקדשי דורות, וכששמע משה דבריו הכריז לכל 
 � ולכ� לא שיי# כא�  אהר� ללמד לו,צרי# להוא , והעדה שהוא טעה בהלכה

  . תא, וצרי# להורכראוי לא ידע ההלכההוא , כיו� שמורה הלכה בפני רבו
  

הודה ולא בוש לומר לא שמעתי, אלא אמר שמעתי  – פרש''יוי''ל עוד ע''פ 
שיותר כבוד למשה לומר לא שמעתי כלל,  פי' (דברי דוד) הט''זושכחתי. 

מי שנכנשל בדבר התלוי בסברא, ש �והטע ממה שאמר שמעתי ושכחתי. 
ר ולאיסור, וכל צד יש לו סברא, ודר# בני אד לומר יתדהיינו שיש פני לה

, אשהסברא שכנגדה היא יותר מסתבר ואח''כ נראה לה ,תחלה סברא זו
דעת וסברת ממה שהי'  י שנשתנו, כי זה מצוי מאד בלומדאי� זה בושת

כבר, ממילא עכשיו אי� בירור גמור לחזק הסברא האחרונה, ואפשר עדיי� 
 ,ו מסתבר כ''כ, וע''כ אי� בושת בחזרה זוא ראשונה, אע''פ שאינלומר כסבר

לא שמעתי, אלא שסברתי היתה להיתר, אלא שאהר�  –וע''כ א אמר 
להקל, א''כ לא הי' בושה גדולה  הקשה לו כיו� שיש סברא להיפ#, מנא ל#

כ''כ, אבל עכשיו ששמע לאיסור ושכח והורה להיתר מכח סברא, עכשיו 
שנזכר ששמע בפירוש לאיסור, יש בירור עכשיו דסברתו היתה שקר, ובזה 

   איכפת לי' בבושת. ולא  ,יש בושה גדולה, ואעפ''כ משה הודה ע''ז
  

מכיר ג' אנשי שמודי על  שהוא � וכדאי להזכיר שהחזו� איש זצ''ל אמר
  האמת, ואחד מה הוא הגאו� ר' חיי עוזר זצ''ל. 

  
אימתי ימותו שני זקני הללו, ואני ואתה  � איתא בסנהדרי� (נ''ב) שנדב ואביהוא היו מהלכי ואמרו � ' אש זרה אשר לא צוה את ויקריבו לפני ה

ואדרבה  ,צרי� שיהי' לו התנגדות מלהמנות לשררה ,ננהיג את הדור, אמר לה� הקב''ה נראה מי קובר את מי. יש לפרש שכדי להיות מנהיג ישראל
היות כה� גדול, דהא הוצר� משה לומר וג אהר� לא רצה ל ,שמתחילה סרב מלהיות מנהיג ישראל ,הוא בורח ממנה, וכמו שמצינו אצל משה רבינו

�שאהר� היה בוש וירא לגשת, וג אצל יהושע מצינו כ� שכתוב בפ' פנחס ''ויאמר ה' אל משה קח ל� את יהושע ב� נו�''  ,קרב אל המזבח �  לאהר
  .  ישראלאשרי� שזכית להנהיג בניו של מקו, דמשמע שזהו הדר� הראוי כדי להיות למנהיג  ,קחנו בדברי � ופרש''י 

  
החסידי החליטו להכתיר את  ,בכ''ב שבט תרמ''ח נפטר האדמו''ר ר' לייבל''ה איגר זצ''ל בעל תורת אמת. מיד אחר לוית האדמו''ר זצ''ל

�כי אמרו עתה הגיע תורו לשאת בכתר הנשיאות אחרי התורת אמת, כי כ� קבע האדמו''ר הזק� מאיזביצא זצ''ל  ,הרה''ק ר' צדוק הכה� מלובלי
אחרי  ,בחייו את מקומות ישיבת ליד שלחנו, בראשונה התורת אמת ואחריו ר' צדוק. ובסדר ישיבת ראו החסידי רמז ג לסדר נשיאות

א נמנה אני ברשימת דור  � אול רק אחרי הפצרות רבות נענה לה ואמר כ� להכתירו א� על סרובו,נמנו וגמרו  פטירת האדמו''ר הזק�. ולכ� עתה
שלי במהרה.  אבל א לאו אז בעזרת ה' תתבטל הרביסטעווע ,הריני מוכרח לקבל עלי ,דור ודורשיו שהראה הקב''ה לאד הראשו� ולמשה רבינו

כי אינני ראוי לכ�, אול מאחר שתפלתי לא  ,בכדי שלא אצטר� לקבל עלי את הנשיאות ,כל ימי הייתי מתפלל שהתורת אמת יארי� ימי � והוסי� 
  רואה אני שמ� השמי הטילו עלי.   ,נתקיימה
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