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’ë¾þ"− þôîê ñ× ñêþ¾− −òë ó−×ñô óí’
  

'éåìäå øùà êéøòùá àì åðáæòú ,éë ïéà åì ÷ìç äìçðå êîò' )éë ,ãæ(.  

 ùø"é ' éåìäå åâå 'àì åðáæòú - ïúéìî åì øùòî ïåùàø .éë ïéà åì ÷ìç äìçðå êîò 
- åàöé è÷ì äçëù äàôå ø÷ôäå ,óàù àåä ùé åì ÷ìç êîò ïäá êåîë ,ïðéàå 

ïéáééç øùòîá'.  
  

� é äîú ïåùàø øùòî ïúéì åøäæåä àëä òåãîå ,éðù øùòî éðéðòá úøáãî äìåë äùøôäù

åîå÷îá àìå � é'êîò ÷ìç åì ùéù' ÷ø áúë àìå åðåùìá ë"ë é"ùø êéøàä òåãî äîú �  

é úáéú éäî ÷ã÷ã'êîò' ùòîùîä  ÷ø àìà íäì ïéà éøäå ,äãùá ÷ìç éðòì åà éåìì ùéù

úåðúîä úìéèð úåëæ  �é ïéàù äùøôá øîàð íéîòô 'âã äù÷ éåìì åùøã òåãîå ,äìçðå ÷ìç

ïåøçà ÷åñôá ÷ø äàéôå äçëù è÷ì åàöéù ì"æç  �  é úùøã úà é"ùø øéáòä òåãî äù÷

 éòöîàä ÷åñôá äòá÷å ïåøçàä ÷åñôá äîå÷îî ì"æç� éúé àìù àø÷ã àîòè éàî ìàù åð

 éåììù äàéôå äçëù è÷ìä ïî øùòîä÷ãöá áééç ä÷ãöä ïî ñðøôúîä éðòä íâ éøä � é àéá

 éøáã êåðéçä êåðéçä êåðéçä êåðéçäù êéøöúúì ìéåì èáù íúéçî êøã ãåáë ,éë ïë úåàé éúøùîì êìîä äéäúù 

íúçåøà úðîåæî íäì àìå åëøèöé íä òâéì øáãá � é øàá æ"éôò íîöò íééåìäå é"ðáù

ãîòî úà ãáëì íéååöîí ëíùä éúøùî, î úåøùòî åìèé íàå íééðò úåðúî êåú íéæåáî åéäé

íòä éðéòá � éáà ø éåìá éøééî íù ïåùàøä ÷åñôá éåìä ïéã úà åùøã àì ì"æçù æ"éôò

úøùîå ùã÷îá ãîåòä  àåäù ,ìëä ìò ãáåëî éåìá éøééî íù ïåøçàä ÷åñôá åäåùøãå

á øëéð åðéàù åøéòá åãåáë�  øàáé ïãéã ÷åñôì ì"æç úùøã øéáòä é"ùøù åá øîàð' éåìäå

åðáæòú àì' -  øúåéá áåúëä êøöåä íùå ,ä÷ãöä ïî íâ éåìì ïúéì êéøöù øéäæäì àìù

 åá åìæìæé� é æ"éôò øàáé"ùø ïåùì úåëéøà úà,  úáéú úàå'êîò'  ÷ìç ùé úîàáù äøåîä

 úéáä ìòáì åîë éðòìëãéøá õðàùî ù"øäõðàùî ù"øäõðàùî ù"øäõðàùî ù"øä � é øéëäì íéëéøö 'ä éúøùî åðìåëù ÷éñ

øäæäìå åðúìåãâ  íéëìî éðáë âåäðì�  áéàé  éøáãúåãéñçä úåáàúåãéñçä úåáàúåãéñçä úåáàúåãéñçä úåáà ù àéä äáåùúä ø÷éò

 êìî ïáù øéëäì àåä åéàèçá ùåáé æàå�  ì êéøö àåäù íùëù øàáé ,åîöò ãåáë ìò øåîù

 êéøö êë àåä àåä êìî ïá àåä óàù åúìåæ ãåáë ìò øåîùì�    
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’ë¾þ" þôîê − ñ×−óí ó−×ñô −òë ñêþ¾’  
  

 ë−³× ö³¾þõë,ð−) ï× (−îñíî’ þ¾ê µ−þ¼¾ë êñ îòëï¼³ −× ö−ê îñ šñì íñìòî  .’µô¼ ¾þõî"− −îñíî’ îèî ’

êñ îòëï¼³ - ö³−ñô îñ þ¾¼ô −× .öî¾êþ ö−ê îñ šñì íñìòî µô¼ - îê®− ¬šñ íì×¾ íêõî þšõíî ,

¹ê¾ êîí ¾− îñ šñì µô¼ öíë µîô× ,öò−êî ö−ë−−ì .’þ¾¼ôë  

  

−ò¾ þ¾¼ô ³¾þõ µî³ë öî¾êþ þ¾¼ô ñ¾ šî½õñ íô  

  

ולא ת מעשר שני, במצוכולה העוסקת  ,לכאורה אין לו שום שייכות לפרשה זוש ,יש לתמוה בפסוק הזה והנה

דלוי מאן דכר שמיה, כשהכל  .'בזה 'והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו, ומה שייך לומר הניתן ללוי מעשר ראשוןת במצו

(פסוק וכפי שהוכיח רש"י גופיה לעיל  ,ת מעשר שני הנאכל לבעלים ולכל אדם בירושליםהפרשה כולה מדברת על מצו

כי תקחו מאת ) במדבר יח, כו(דפרשתן איירי במעשר שני, וכלשונו 'שכבר למדנו ליתן מעשר ראשון ללויים שנאמר כב) 

  .   שני'. עכ"ד. כיצד א"כ נכנס פסוק זה בפרשה זו בנ"י וגו', ע"כ זה מעשר

  

הזהרה זו היתה צריכה אם כן אך זה צ"ע, דמעשר ראשון,  יולליתן לשהפסוק בא להזהיר ביאר רש"י אמנם 

   .פרשת מעשר שניבהכא ולא  ,בפרשת מעשר ראשון במקומהלהיאמר 

  

‡¯ÊÚ Ô·‡·Â  כי, תחשוב לא אמר, שני מעשר שהזכיר בעבור, ידבר הראשון המעשר על כי 'והקרובעמד בזה וכתב 

הכא נאמר פסוק זה במקומה עומדת, מאי טעמא  תמיההעדיין  אולם לכאורה .לבדו' השני במעשר חובה ידי תצא

הכתובה להדיא  בה, והיאך יעלה על הדעת כלל להיפטר מחוולא במקומה בפרשת מעשר ראשוןבפרשת מעשר שני, 

  .בתורה

  

 ,כמוך' בהן עמך חלק לו יש הוא כתב 'שאףולשונו מדוע האריך כל כך ב ,יש לדקדקעצמו בדברי רש"י גם 

  .ותו לא מידי ,הול"ל 'שיש לו חלק עמך' לכאורהו
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, ובאמת עם העניבשדה משמעה שיש ללוי חלק אמר 'שיש לו חלק עמך', דתיבת 'עמך' נש מהב ש לדקדקעוד י

הוי ליה למימר 'שיש  ולכאורהזכות נטילת הלקט השכחה והפאה, אך ורק אלא  ולא ללוי,לא לעני בשדה חלק  אין

  .כמוך'לו חלק 

  

’íñìòî šñì îñ ö−ê’¾ −îñí ñ¼ þôêò ó−ô¼õ ’è  

  

ושלשתן נאמרו בפרשתן, , בתורתינו הק' ג' פעמים שנה ואף נשתלשנ, ענין זה של הלוי שאין לו חלק ונחלהוהנה 

 תיכםוובנ ובניכם אתם יכםקאל' ה לפני 'ושמחתם) יב (יב,, ובו נאמר שאנו עוסקים בוקדם לפסוק הראשון הפסוק 

   .אתכם' ונחלה חלק לו אין כי בשעריכם אשר והלוי תיכםוואמה ועבדיכם

  

  .עמך' ונחלה חלק לו אין כי תעזבנו לא בשעריך אשר , 'והלויהפסוק השני הוא הפסוק דידן

 אשר והאלמנה והיתום והגר עמך ונחלה חלק לו אין כי הלוי 'ובא )כט (פסוקלקמן מה שנאמר הפסוק השלישי הוא ו

  תעשה'.  אשר ידך מעשה בכל קיךאל' ה יברכך למען ושבעו, ואכלו בשעריך,

  

על , והפקר' ופאה שכחה לקט 'יצאווהנה מקור דברי רש"י הוא בספרי, ובספרי דרשו דרשה זו שהביא רש"י 

 כי הלוי ובא לומר תלמוד במעשר, חייבים יהו פאהו שכחה לקט אף 'יכול קט) (פיסקאלשון הספרי  וזהוהפסוק האחרון, 

 ונחלה חלק בהם לו שיש אלו יצאו לו, נותן אתה עמך ונחלה חלק בהם לו שאין דברים, עמך ונחלה חלק לו אין

   עמך'.

  

íòî¾êþë þôêò¾× íïí šî½õí ³ê ñ"ïì î¾þð êñ ¼îðô  

  

'כי אין בתחילה ענין זה של בו נאמר  ,לא דרשו חז"ל דרשה זו על הפסוק הראשוןבאמת מדוע  ,לתמוהמעתה יש 

  .והמתינו עם דרשה זו עד לפסוק האחרון ,'לו חלק ונחלה
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אם רצה רש"י לבאר פשוטו של ודן, פסוק דיבכתבה ומקומה, את דרשת חז"ל מ עבירהש ,על רש"יצ"ע וביותר 

שם ו ,''כי אין לו חלק ונחלהבראשונה ענין זה של נאמר פסוק הראשון, שם בהוי ליה למייתי דרשה זו קודם  ,מקרא

 ,ויתומקבל מתנשם הוא ללוי חלק ונחלה רק במקום שאין שולבאר לפרש את פשוטו של מקרא, רש"י היה צריך 

  ולא במקום שיש לו חלק ונחלה כמוך. 

  

אע"פ שיש לו , פאהשכחה ועשרותיו אף מן הלקט מלוי לא יטול המדוע טעמא בעי, ו ,צ"עדינא עיקר באמת ו

 מהמאפילו חייב ליתן צדקה והוא  ,כמו על העשירהעני מצות הצדקה רמיא על הלא דינא הוא ששחלק ונחלה,  םהב

 חייב הצדקה מן המתפרנס עני 'ואפילו ה) (ז, עניים מתנות בהלכות Ó¯‰"Ì· כמו שפסקו, קופה של צדקהשקיבל מ

 הצדקה מן המתפרנס עני אפילו, צדקה ליתן חייב אדם 'כל א)ס" סי' רמח צדקה (יו"ד הלכות ÔÁÏÂ˘·Â ÍÂ¯Ú .לאחר' צדקה ליתן

  לא יעשר העני מחלקו עבור הלוי מן הלקט שכחה ופאה. אם כן ומדוע  .'לו שיתנו ממה ליתן חייב

  

ö× ³îê− −³þ¾ôñ µñôí í−í³¾ ó³ìîþê ³òôîïô ñ¼ −ð− ó−þìê  

  

וז"ל  ,שצה) (מצוה במצות נתינת מעשר ראשון ללוי ‰¯· ‰ÍÂ�ÈÁעל פי מה שכתב  ,בביאורם  של דברים ונראה לומר

 דרך מחיתם להם לתת עליהם מחסדו היה כן על, במקדשו תמיד לעבודתו אחיו בתוך השם בחר הלוי ששבט 'לפי

 ליגע הם יצטרכו ולא ,להם שיכינוה אחרים ידי על להם מזומנת ארוחתם שתהיה המלך למשרתי יאות כן כי ,כבוד

  . 'היקרה המלך בעבודת זולתי בדבר

  

שעל כולם להשכיל ולהבין  ,ללמד את בני ישראל הנותנים ואת הלויים המקבליםה תצשהתורה רמדבריו למדנו 

הראוי, ויזהרו יזלזלו בעצמם, ינהגו בעצמם בכבוד את מקומם הרם והנישא של הלויים משרתי ה', וגם הלויים 

  ויפחיתו בכך את כבוד ה' שהם משרתי אותו.

  

התורה בוודאי , למחייתו פאהך ללקט שכחה ונצרעד שהוא  הלוי העני כל כךכאשר ש ,נוכל להביןעפי"ז מעתה 

ך גיסא מאידועל פת לחם יפשע גבר, אך  ,, שהרי כל אשר לו יתן האדם בעד נפשוממנו לעשות זאתלא תמנע 

כי , פאההשכחה והלקט את המה שליקטו מעשר מתוך  תנויהם ש ,בני ישראל העניים והמדוכאיםתצווה את התורה 

תחת וישראל, עם בעיני בני מכובדים משרתי השם הלויים תהיה הפך כוונת מצוות המעשר שיהיו הוראה זו 

מעשר הבא מתוך חייתם בכבוד כיאה למשרתי המלך, הם מקבלים את מחייתם דרך ביזוי על ידי את משיקבלו 
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לוי לילך וללקוט לקט שכחה ופאה, ואף מותר לתת לו מעשר עני וצדקה מותר לו למתנות עניים, ואף שבוודאי 

, ליתן לו מעשר מכל זהורה התתצווה כל זה הוא מדין העני שבו, ולא מדין הלוי שבו, ועל כן לא אך שהרי עני הוא, 

   לפי שנתינה שכזו בושה היא למשרתי ה' שהם נזקקים לירד כל כך.

  

הן כלפי מכוון , הוא פאהשל 'אין ללוי חלק ונחלה', שאין הלוי מקבל מעשרות מלקט שכחה וציווי זה נמצא שו

בכבודו  עליהם להיזהרישראל שבני כלפי , והן בהיותו משרת ה'מעמדו ר את כבודו ואת וולשמיזהר עליו לההלוי ש

  דרך כבוד.בלו את מתנותיו  , ולהביאשל הלוי

  

ðëî×ô îò−ê îþ−¼ë µê ðëî×ô −îñí ó−ñ¾îþ−ë  

  

דווקא על  והפקר', ופאה שכחה לקט 'יצאוזו מאי טעמא דרשו חז"ל את דרשתם  ,היטבנוכל להבין עפי"ז מעתה 

הנה הפסוק  , כיולא דרשוהו על הפסוק הראשון ,עמך' פסוק האחרון בו נאמר 'ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלהה

הציווי בפסוק זה בא קיכם'. ואל' ה לפני כמו שנאמר שם 'ושמחתםו ,לירושליםעולים לרגל הראשון מיירי על ה

לצוות על כל בר ישראל שעולה לרגל ושמח בשמחת בשר השלמים שיקרא לסעודתו את הלוי שישמח עמו, כי אין 

אין מן הצורך להזהיר על כבודו של הלוי, בפסוק זה ועל כן להביא בשר שלמים כמוהו, וכל שיחלק ונחלה  יולל

בשעה  ,תפארתובכל כבודו והלוי נראה שם כי מכובד בעיני כל, באמת הלוי שהרי בירושלים עיר הקודש והמקדש 

כן אם הוא ו ,)ה, יבב "ע דהי"וע .י, יגמ "כלה( Ó¯‰"Ì·כ "וכמוש ,מיוחדבאפוד בד  ,בבית המקדשעל הדוכן לשורר עולה הוא ש

כל כך צורך להזהיר מן האין בירושלים שם על כן וושומר על פתחיו, , ופותח וסוגר את שערי בית המקדשמשוער 

  . מחמת המקום נשמרשל הלוי כי הוא  כבודועל 

  

היינו וגו' 'אשר בשעריך', ועל הלוי הנמצא בעירו, וכמו שנאמר 'ובא הלוי' מדבר בו הפסוק פסוק האחרון אך ב

אינו עולה לשיר על הדוכן, ואינו שם , ום מיוחדיםלובש בגדי הנה שם אין הלוישהלוי בא אליך למקום מושבך אתה, 

אין הלוי ידעו להזהר בכבודו, ועל כן ש ,ואמרונראה בכבודו ובמעמדו, ועל כן דווקא שם דרשו חז"ל את הפסוק הזה 

אם יטול מעשרותיו מתוך מתנות  וים לבוא לזלזל בכבוד, לפי ששם בעירו יכולמן הלקט שכחה ופאה נוטל מעשר

  , ועל כן דווקא שם הוזהרו על כך.העניים
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× ,íšð®í öô ¹ê −îññ ö³−ñ šî½õí íþîí¾í óè íþîîë îñïñï− êñ¾  

  

 לא בשעריך אשר 'והלויהנאמר בפרשת מעשר שני, בדייקא דידן הביא את דרשת חז"ל זו על הפסוק אמנם רש"י 

 (זוטרתאבפסיקתא חז"ל  דרשוהפסוק הזה על הנה טעמו ונימוקו היה, שונראה ש. עמך' ונחלה חלק לו אין כי תעזבנו

 לו אין עני, מעשר לו תן שני מעשר לו אין שני, מעשר לו תן מחלקו לו אין. תעזבנו לא בשעריך אשר 'והלוי כג:)

  עיי"ש.. 'הצדקה מן פרנסהו שלמים לו אין שלמים, לו תן עני מעשר

  

אחר נתינת גם את בני ישראל שועל כן מזהיר הכתוב  ,מדבר בלוי שהמעשר ראשון אינו מספיק לוהיינו שהפסוק 

יש להוסיף לו ממעשר שני ועני וצדקה,  ,חובתן לדאוג לו ללוי, שאם לא די לו במעשר ראשוןמהמעשר ראשון עדיין 

שפל כל כך, יבוא לבזותו ולזלזל את הלוי שיראה מי כל חשש גדול שלרש"י היה  ,וכיון שכך הוא פירושו של פסוק זה

משום   - שאין הלוי נוטל מן הלקט שכחה ופאה ,בכבודו, אשר על כן הביא רש"י דווקא הכא את דרשת חז"ל זו

בעיני ביותר בוודאי יהא מזולזל או אז  ,פאה, לפי שאם יוסיפו ליתן לו מעשר אף מן הלקט שכחה וכבודו ומעמדו

  הכא.דווקא הביא רש"י את דרשת חז"ל זו מתוך שמירה על כבודו של משרת ה' על כן ו ,בני ישראל

  

כי רש"י רצה  בהן כמוך'.עמך וכתב 'שאף הוא יש לו חלק  ,בלשונוהאריך רש"י דוע מגם מעתה מובן היטב 

דהלא חוץ מהיותו בן לוי, הוא גם עני,  ,פאהבנטילת לקט שכחה ואין הלוי נעשה מזולזל לשבר את האוזן שלהורות ו

או צדקה, הוא עושה זאת מדין העני שבו  פאהומדוע שיגרע חלק העני שבו, וכאשר הוא נוטל מעצמו לקט שכחה ו

מן מעשרות , אך אם התורה תצוה ליתן לו יכמו הישראלהוא בבחינת ובגדר של 'כמוך' בזה ו הלוי שבו,ולא מדין 

ובוודאי שהרוצה ליתן ללוי מן הלקט שכחה , 'כמוך'מדרגת הירד לוי בכך יש לחשוש שההנה  ,הלקט שכחה ופאה

  .בכדי לא לזלזל במעמדו ובכבודו הרשות בידו, אך התורה לא תצווה על כך פאהו

  

−×ï îíñ êòôìþ −êíë ,íð¾ ³êîë³ µ¼þï êò−þš í−ë  

  

הלא אין הקשינו שולעני חלק בשדה, ושיש ללוי ורה מ תיבת 'עמך'תמהנו לעיל שבזה אתי שפיר היטב מה שו

‰¯"˘ חלק בשדה, אמנם מצינו בזה דברי אלוקים חיים מפי אין להם ו ,להם אלא אך ורק זכות נטילה מן השדה
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ı�‡˘Ó  הלוי ובא כתיב'וז"ל לעני חלק בקרקע, כן יש דבאמת שכתב בזה חידוש גדול,  א, ו) (פאהבפירושו על המשניות 

 מן דהזוכה ליה תיפוק קרא, האי לי למה הוא, תימה ודבר שוים, וידו שידך פאה יצא ,עמך ונחלה חלק לו אין כי

 בספרי דפטרינן נמי לוקח, ופאה ולא זרעך תבואת תעשר עשר )פח: ב"מ( דדרשינן אלוקח, דהוה מידי מיפטר ההפקר

 זרעך תבואת שדה, בהאי רחמנא להו דזכי דכיון לעניים, להו מחייבינן הוה קרא האי לאו אי הלוי, דובא קרא מהאי

ביותר, שכוונת התורה ועל כן תיבת עמך מדויקת  ,חלק בשדהעני אמנם יש לו לחזינן מהכא שע"כ.  .ביה' קרינא

, ואם כן גם הלוי העני לא יגרע מחלק השותפות שבו, ועל כן פאהשכל עני הוא שותף לבעה"ב בחלק בלקט שכחה ו

  . דה, אבל אינו יכול ליטול מחלק הענייםהוא יכול ליטול כעני מן חלקו בש

  

îòìòê ó−×ñô −òë −þí¾ îò−³èíòí ñ¼ íþ−ô¾í  

  

הנה התורה מצווה דלכל הליכותינו,  ,מפרשה זו בדייקאדרכי אלוקים חיים והשתא דאתינן להכא, נוכל ללמוד 

וכמו  בני מלכים הננוכולנו וחי אנו, ל קבני כולנו שבני ישראל אנו כך על שמירת כבודו ומעמדו, והלוי עצמו את 

שבכל , מצווים על שמירת כבודנואנו בוודאי  ,הננוומשרתי ה' , 'כל ישראל בני מלכים הם' )שבת סז.( י"שאמר רשב

לנו , האם כך נאה וכך יאה משרת ה' של בן מלך זוהי דרך הנהגתוולהתבונן האם היטב לחשב עלינו דרכי הנהגותינו 

היה רואה  ,לדבר ככל העולה על רוחו, ואילו היה מתבונן בדברלעשות ושפעמים שאדם נותן דרור לנפשו  לנהוג,

זו  נמצא שבהנהגתוובעיני בניו ובנותיו ואנשי ביתו, ו ,הוא נעשה מזולזל בעיני הבריותבמעשיו ובדיבוריו אלו ש

ואנו מצווים הרי לשמור על מעמדו ועל כבודו של משרת ה', ובזלזול זה אנו , בבן מלך הוא מזלזל במשרת ה'

  מחללים שם שמים רח"ל.

  

 יסוד החסידות היאכי להיות מזולזל בעיני אחרים, וזהו יסוד החסידות החסידות רך ד היזו אשאדרבאין לומר ו

כל אחד ואחד  שהריבהנהגותיו ובמעשיו, כבוד עליו לנהוג בשאך בוודאי  ,הוא עצמומכובד בעיני יהא האדם לא ש

שלא לבוא לידי גבהות אמנם בוודאי צריך אדם להזהר ולשמור נפשו מאוד מלך, ובן  משרת ה'מבני ישראל הוא 

כבן מלך  לה זו צריכה להיעשותהשפגם עליו להשפיל את עצמו, אך עדיין בוודאי  ,ואם הוא בא לידי כך, הלב

   .רוב גסותולא כמו אדם גס רוח שמזלזל בעצמו לומרצונו להיות עניו ושפל,  בכוונה תחילה, שמשפיל את עצמו

  

משנאי אהבו  כל (משלי ח, לו) שנאמר, מיתה חייב -  בגדו על רבב שנמצא חכם תלמיד 'כלקיד.)  (שבתוכבר אמרו חז"ל 

, ומגונים מאוסים שהם התורה ללומדי להם אוי אומרים והבריות, הבריות בעיני עצמן שממאסין'רש"י שם פו. ות'מ
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שעליהם להזהר  ,ובוודאי שמימרא זו נאמרה גם לחסידים העוסקים בתורת החסידות .'התורה את משניא זה נמצא

 ,וכל מי שנראה כעובד ה' וכבן תורה והוא מזלזל עצמו בעיני אחריםמאוד שלא לחלל שם שמים חלילה בהנהגתם, 

  הוא נכנס לגדר זה של 'משניא את התורה'.

  

êî¬ìñ îòñ íêò êñî ,îòê ó−×ñô −òë¾ þ−×íñ ê−í íòî−ñ¼í íëî¾³í  

  

מלך  ביודעו שבן בחטאיו להיות בוש היא העליונה התשובה שדרגתשאמרו וידועים הם דברי אבות החסידות 

 מסלונים ‰ÂÒÈ ‰„Â·Ú„ בעל ק"הרה בשם אמרו וכך, מיאוס מיני בכל ומלוכלך מאוס להיות מלך לבן נאה ואין, הוא

 מוסר את יש אבל, והעונש החטא יראת של מוסר שיש היינוד', תמאס אל בני' ה מוסר' (משלי ג, יא) קרא שפירש ,ע"זי

  מיאוס'. מיני בכל עצמך תלכלך אלו תמאס ואל, אתה מלך ובן, אתה שבני תזכור לאדם לו שאומר' ה

  

 אז איז הרע יצר גרעסטער 'דער ע"יז È· ‰ÓÏ˘ ÔÈÏ¯‡˜Ó¯הרה"ק  בשם קסו) ליקוטים( ‡‰¯È· Ô˙בספר  תבכוכך 

  מלך. בן שהוא שישכח לאדם שגורם הוא ביותר הגדול הרע היינו שהיצר .מלך' בן איין איז מי אז מיפארגעסט

  

××ñ í¾−ë−¬  îô¼µñôí × µí®¬þ¼  þ³î−¼ ñðþô¾ ×ðèòî  

  

 אל' ה נקמות אל )א, צד תהלים( הפסוק פירוש ממורי 'שמעתי בא) (פר' Â„ÏÂ˙ ·˜ÚÈ ÛÒÂÈ˙איתא בספה"ק זה עין כו

 עשה ומיד, בזה כיוצא או מלך של איקונין ורגם שהכה, במלך שמרד אחד כפר לאיש משל פי על, הופיע נקמות

 והביאו יותר עמו המלך שהטיב מה וכל, למלך משנה שנעשה עד, למדריגה ממדריגה והעלהו לראש אותו המלך

 המלך נגד שמרד בזכרו, כפר בן השהי לזה צער יותר ההי, והנהגותיו ומשרתיו המלך כבוד יותר וראה, מדריגה ליותר

 ההי ממיתו ההי שאם, מכוונת בכוונה עשה והמלך. יותר עמו מטיב הוא לעונש ראוי השהי ומה, הזה הרחמן הגדול

 צער יותר מוסיף גדולה ליותר כשעלה, תמיד ומוסיף ימיו כל מצטער ל"הנ בדרך כן שאין מה, לא ותו שעה לפי צער

 שלא, הרחמים מדת ידי על הוא י"הש שנקמות ל"ר', ה נקמות אל ש"וז. כבודו עיני למרוד לבו מלאו איך, צערו על

, המלך גדולת ובראותו, מגדולתו לו שהופיע במה הוא שהנקמה ל"ר, הופיע נקמות אל כי והוא, ודם בשר כמלך

  .ח'"ודפח, מזה גדול צער לך אין, זה מלך נגד שמרד ובזכרו
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הן בביתו ולנהוג כך בכל דרכיו, ומשרת ה',  ,שהוא בן מלך ,האדם לזכור את דרגתו הגדולהעל ש ,וזהו כאמור

בו שמשרת ה' הוא ובן על לצריך הוא להעלות פנימה בחדרי חדרים, והן בעסקו עם אנשים ובעניני עבדות ה', תמיד 

  ולא נאה לו ולא יאה לנהוג כאחד הריקים. ,מלך הוא

  

 מסכתבוכמו שאמרו  ,הנה אז הוא זוכה שימחלו לו כל עוונותיו ,והוא בוש במעשיו ,האדם מגיע לדרגה זווכאשר 

  .'עונותיו כל על לו מוחלין - בו ומתבייש עבירה דבר העושה כל ,דרב משמיה סבא חיננא בר רבה אמר' :)יב( ברכות

  

óí ó−×ñô −òë óí óè −þí¾ îò³ñîï ðîë×ë ³îþ−íïí  

  

כמו הלוי הזה המצווה על שמירת כבוד מלך אנו, וכשם שאנו חייבים לשמור את הנהגת עצמנו ולזכור שבני 

בני ישראל מצווים על שמירת כבוד שבט שכמו , ולהזהר בוזולתנו כבוד ר את עצמו ומעמדו, כך אנו מצווים גם לשמ

, ולא לזלזל חלילה בשום אדם באשר הוא, רק לשמור על כבודו ועל מעמדו, ולזכור שגם הוא משרת ה' ובן מלך הלוי

  . כמונו

  

 שמשתיך כדכד 'ושמתי )יב, נד (ישעיהובה נאמר  'עניה סוערה'הפטרת השבוע בגם זה מצינו את הענין הבאמת ו

 בספינה מעשה' )תעח רמז ישעיהו ש"ילקו( ד"וזת חפץ'. ועל פסוק זה דרשו חז"ל לאבני גבולך וכל אקדח לאבני ושעריך

 אליהו אתגלי, בים גדול סער עליה ובא אחד יהודי תינוק בה והיה, נכרים כולה והיתה הגדול בים מפרשת שהיתה

ציל את הספינה א יואנ ,'כדכורי'אותם ראה לו הו ,לוי בן יהושע רבי לגבי בשליחותי זיל ולמר א, ינוקא ההוא על ל"ז

 הואול דג ןתענוורבי יהושע  יה אליהולר מא, לא יאמין ליו ,הוא הדור גדול יהושע רבי - הינוקא ר לומא, בזכותך

אה לו ם תרשו ,מילין' ג לוד מן רחיקא למערתאחנו קל תראה זאת לשום אדם בעולם קודם לכן, אלא או, אמין לךיו

 רבא במתיבתא יתיב ואשכחיה ,לוי בן יהושע רבי לגבי ינוקא ההוא אזל, בשלום משם ויצא נס נעשה מיד, אותם

 לוי בן יהושע דרבי תנותיהוענובואו וראו ו ,לוי בן יהושע רבי ליה קם, לך למימר לי אית מילתא מרי יהלמר א, דלוד

 אבנילו הם א ,מרי יהלמר א אבאו למערש וכיון. שבקמ את מהמר ליה א ולא מילין' ג מהלךהלך אחר הינוקא ש

  כ."ע. 'ונגנזו לארץ והשליכן ןמאור לוד כל הבהיקהה לו אותם הראשוכ, כדכודי

  

שהיה רגיל אצלו, ע בן לוי שולרבי יהאליהו הנביא את הדבר הזה מיד לא הראה דוע מ ,לכאורה הדבר צ"עהנה ו

יש לו שבישראל השתמש באותו תינוק, רק צ"ל שאליהו הנביא לימד אותנו בהנהגה זו שאפילו תינוק אלא רק 
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אליהו הנביא ועל כן גילה וצריך לכבדו כמו רבי יהושע שכיבדו והלך אחריו לבקשתו בלא ששאל לו מאומה, מקום, 

או לאחד מתלמידיו הגדולים, עצמו לרבי יהושע בן לוי אותו גילה ולא  ,דווקא על ידי אותו תינוקהזה את הדבר 

   שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לו מקום. ללמדנו לכבד את כל האדם באשר הוא לפי

  

 ö−ê îñ ö−ê¾ óðê µñí¼¾  

  

אל ו, בזה העולם נבראהוא  ש לו תכלית בעולמו של הקב"ה שלשמהואחד יכל אחד ש ,לימוד גדול עבורנו זהוו

   .ולשמר את כבודו באשר הוא ככל יכלתנולעודדו ולסמכו לנו לזלזל בשום פנים בשום אדם, רק אדרבא עלינו 

  

משרתי ה', עצמנו כענין שמירת כבוד  ,נו של בן הלויר את ב' הלימודים הללו העולים מענייואי"ה כאשר נזכו

- (שם יאשנאמרה בהפטרת פרשתן הזו לקיום הנבואה אי"ה נזכה כמשרת ה', אז באשר הוא תנו לזווענין שמירת כבוד 

 לאבני גבולך וכל אקדח לאבני ושעריך שמשתיך כדכד ושמתי .בספירים ויסדתיך אבניך בפוך מרביץ אנכי 'הנה יג)

  אכי"ר. .'בניך שלום ורבה'  למודי בניך וכל .חפץ

  

  

úàæúàæúàæúàæ    úøåúúøåúúøåúúøåú    íãàäíãàäíãàäíãàä        

��  

  

å ,åééç úåçøåà ìëá êìî ïáë âåäðì åéìòå ,àåä êìî ïáù øåëæì êéøö ãçà ìë âåäðì øåëæì åéìò ïë

 øéëéù êåúî ,åéùòîá ùåáéì àéä äáåùúä ø÷éòå ,äàéëå äàðë åãáëìå êìî ïáë åúìåæá íåø

 åúìòîàèçá êìëìúðå åúâøãî ãøéå ,àåä êìî ïáù, å åäæù ì"æç åøîà'ìë äùåòä øáã äøéáò 

ùééáúîå åá ïéìçåî åì ìò ìë åéúåðåò'.  

  

  

  



  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 לעילוי נשמת  

  ע"ה דבורהמרת 

  ז"ל אריה לייבבת ר' 

   געלבטוך

   נלב"ע כ"ט מנחם אב

  ת.נ.צ.ב.ה.

  

  לרפואה שלמה ו

  שתחי' מרים ליבה בת דבורהל

  

  ידידנו ע"י נתרם 

  ומשפחתו שיחי' יהושע שמואל רוזנפלדהרב 

בכל לברכה והצלחה  םלהתעמוד הפצת התורה כות ז

ויזכו  ,מעליא ונהוראבריות גופא מעשיהם מתוך 

בנחמת ציון מכל יוצ"ח דקדושה רוב נחת לראות 

  וירושלים ב"ב אכי"ר.
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