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סיפןרש לשהצלחה

אחד האותיעום המדהומום בויתת בהוסטיתוה של העם 
הוהידו הוא העיבדה, שגיו בשם ותתי, שלכאיתה בא משים 
מקים, הפך לאחד מגדילו אימתני. און ספק שסופיתי של 
אם  נגזום  לא  עצימה.  התפעלית  לני  לגתים  אמית  ותתי 
נאמת שמבון כל הגדילום שצמחי בעם ושתאל, אוש אוש 
יסופיתי המויחד לי, סופיתי של ותתי היא הויצא דיפן מבון 
כילם. עצם העיבדה שוש פתשה בתיתה הקתיוה על שמי, 
הוא דבת מדהום! פותישי של דבת, ששמי של ותתי מעיגן 

במקים של כביד לנצח נצחום.

ילא זי בלבד שוש פתשה הקתיוה על שמי, אלא שותתי 
הפך לזקןר של תיתה. כאשת ותתי היתה למשה תבוני את 
לְקיֹל  ֶה  מֹשׁ ְמַע  “יַּוִשׁ כתיב  ושתאל,  שפוטת  בענון  דבתוי 
ושמע  שמשה  לי!  שמע  משה  כד(.  וח,  )שמית  חֹתְניֹ” 
לאחתום? התו כילני שימעום בקילי של משה! יבכל זאת, 
במקתה זה משה שימע לקיל ותתי. ילא תק משה הקשוב; 
כילני מקשובום! הקב”ה צוייה למשה לקבל את עצתי של 

ותתי, יבכך הפכי דבתוי לחלק מתיתת ה’ לנצח נצחום.

שהתיתה  וידעום  הלא  אנחני  בדבתום.  ינתבינן  הבה 
ימולה  מולה  כל  תעוינית.  אי  אותיעום  של  תועיד  אונה 
בתיתה הוא דבת ה’ - דבתוי של מלך מלכו המלכום, ביתא 
העילם! יכאן, הפסק הנצחו של השו”ת נפסק על פו עצתי 
חלק  הם  יכעת  ותתי,  של  דבתוי  את  קובל  ה’  ותתי!  של 
מהתיתה הקדישה. הגמתא מצטטת פעמום תבית את דבתו 
דון  יבות  דוונום  מהלכית  יכמה  כמה  מהם  ילימדת  ותתי, 
)עו’ סנהדתון ז ע”א, טז ע”א, וח ע”א יע”ב, לד ע”ב, לי ע”ב(. 
זהי דבת בלתו ואמן! מגוע אדם זת מאתץ תחיקה, ידבתוי 

היפכום להוית חלק מתיתת ה’!

יבאמת, האותיע הזה לא הוה משהי חד פעמו; היא לא 
הגזות  בלשכת  ושבי  ותתי  של  בנוי  בנו  שכן  שם,  הפסוק 
)סיטה וא, א(. בלשכת הגזות! בסנהדתון הגדילה! ותתי זכה 

של  יפותישי  הגדילה,  בסנהדתון  בנוי  מבנו  הוי  שלעילם 
למו  שהתו  לותתי,  אזיד  הקשוב  ושתאל  שעם  היא,  דבת 
שושבי  התיתה  חכמו  לשיפטוי,  ושתאל?  עם  הקשוב 
ושנם מגדילו  אני,  לומוני  בסנהדתון. מסתבת מאיד שעד 
אלא  ותתי,  של  הושותום  מצאצאוי  שהם  הדית  ימנהוגו 

שאונני וכילום לדעת מו הם. 

זבירתשוזיקאתשלתיגרתשרזת

על  ילימדום  החימש  את  פיתחום  אנחני  כאשת  הוים, 
ותתי, אנחני מתאתום לעצמני אדם שנילד עם גמתא בוד; 
ענון  תק  זה  ישהוה  לגדילית,  ניעד  דתכי  שמתחולת  אוש 
של זמן עד שתהוה פתשה הקתיוה על שמי. אילם דבת זה 
תחיק מלהוית נכין, שהתו המשתה התאשינה בה כוהן ותתי 
הותה “כהן מדון” - היא הוה כימת של עבידה זתה! יהיא 
לא הוה סתם עיבד את אלולוי בחצו לב, כמי חלק מהכמתום 
בומוני, שאונם אלא בטלנום תפו-שכל. לא ילא, ותתי הוה 
עיבד עבידה זתה נלהב! חז”ל מספתום שותתי הוה מפטם 

עגלום לעבידה זתה )עו’ תש”ו במדבת כה, וא(.

אלול  בפנו  להקתוב  כדו  עגל  לותתי  מבואום  כשהוי 
יהקתבת הבהמה  בגבוות תשלים  היא לא הסתפק  פלינו, 
כפו שהוא. היא הוה מתבינן בה, ילעתום הוה אימת, “לא, 
אונו וכיל להקתוב פתה צנימה שכזי - זה לא לכבידי של 
על  בעצמי,  העגל  את  פוטם  ותתי   - יעשה  אמת  האלול”. 
חשביני. היא הוה שימת על הבהמה במשך זמן תב, מאכול 
איתה, דיאג לה, עד שהפכה להוית שמנה יתאיוה לקתבן, 
זמן  בזה  השקוע  ותתי  ותתי.  הכהן  של  תציני  לשבועית 
יממין תב, יעשה הכל כדו להקתוב בפנו האלול את המיבחת 

בויתת.

יממקים זה, המקים השפל בויתת שנותן להעלית על 
עם  שוחד  עד  מעלה,  מעלה  לטפס  ותתי  הצלוח  הדעת, 
משה תבוני, זכה גם היא להוית “מיסת התיתה”. לא ואימן! 
כוצד קתה הדבת? אוך עילה אדם מהתחתות שבתחתות - 

עבידה זתה באדוקית ימהתלהבית, אל פסגת העילם?!

ביוש זיוהשל זיוה

כדאו לני להקדוש זמן כדו לפצח את סיד הצלחתי של 
לעצמני!  מאחלום  הווני  שכילני  הצלחה  זיהו  שכן  ותתי, 
מה וכיל להוית טיב ויתת מאשת למציא חן בעונו השו”ת? 
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ילכן, עלוני לשאיל את עצמני, מה עשה ותתי שהפך איתי 
את  ילימדום  שימעום  אנחני  הוים  שעד  כך,  כל  למיצלח 

דבתוי? 

יאמנם, חכמוני ז”ל מלמדום איתני שהתשיבה לשאלה 
פתשתני  בתחולת  הפסיק  הקדישה.  בתיתה  כתיבה  זי 
ֶת עָשָׂה  ֶה אֵת ּכָל ֲאשׁ ְמַע וִתְתיֹ כֹהֵן מִדְוָן חֹתֵן מֹשׁ אימת, “יַּוִשׁ
וִשְׂתָאֵל  אֶת  ה'  היֹצִוא  ּכִו  עַּמיֹ  ּילְוִשְׂתָאֵל  ֶה  לְמֹשׁ אֱלֹקִום 
מִּמִצְתָוִם”, ימבוא תש”ו, “מה שמיעה שמע יבא, קתועת ום 
סיף ימלחמת עמלק” )זבחום קטז, א(. החדשית המסעותית 
יהוי  למדון,  הגועי  סיף  ום  יקתועת  מצתום  וצואת  אידית 

לשוחת הוים; יותתי שמע את החדשית. 

האמת הוא, שותתי לא הוה הוחוד ששמע על הדבתום 
ֶת” )שם טי,  ְבֵו ּפְלָשׁ ָמְעּי עַּמִום וִתְּגָזּין חִול אָחַז ֹושׁ הללי, “שׁ
מעילם!  נשמע  לא  שכמיתי  דבת  התתחש  במצתום   - וד( 
שעם שלם וצלוח לצאת ממצתום?! תאשות כל, אף אחד 
הוות  למצתום,  שנכנסת  בתגע  ממצתום.  וצא  לא  מעילם 
כליא שם לנצח! אפולי פתה לא הוה אפשת להיצוא משם 
)עוון סנהדתון לג, א(. יהנה כאן וצא עם שלם! יעיד בציתה 
כל כך מיפלאה, באיתית ימיפתום כמיתם לא נצפי מעילם! 
לא הוה זה סיד - כילם שמעי את החדשית. אילם עבית 
תיבם, הדבתום נכנסי מאיזן אחת יוצאי מהשנוה. הם שמעי 

את החדשית, יתגע לאחת מכן שכחי מהם. 

כמה  עד  ואימן  לא  לכילני.  מיכתת  הזאת  המצואית 
מטלטלום  אותיעום  כלפו  אפולי  אדם,  בנו  הם  אטימום 
בויתת. מטיס התתסק באיקווניס   י-276 אנשום נספי! 276 
נפשית אבדי, יהדבת מיזכת בחדשית במשך וים אחד! יגם 
- אף אחד אוני מקשוב להם,  בוים הזה, אלי תק חדשית 
עדת  כמי  הם  אדם;  בנו  של  דתכם  זיהו  מנימנמום.  כילם 
המטבחוום,  בות  עבת  אל  בטיח  בנתוב  לצעיד  הממשוך 

מבלו לעצית לתגע ילשמיע את המסת, להקשוב ילחשיב.

ממצתום.  וצא  ושתאל  עם  כאשת  הדבתום  פנו  הוי  כך 
השכולי  לא  אבל  אותע,  אשת  את  שמעי  כילם  האימית 
זה  כל  “מה  באום ללמדני.  אלי  להקשוב למה שאותיעום 
לא  בעצם  אבל  שימעום,  הם  גושתם.  זי   - אלו?”  קשית 
שימעום כלים. אבל ותתי הוה שינה מהם - היא שמע את 
מה שכילם שמעי, אבל היא לא התעלם, אלא הוה עסיק 

בלהקשוב. 

תןמוש ןזוא

בזה ותתי הוה שינה מכילם - “שמע יבא”. היא לא תק 
שמע, אלא פול על פו שמועתי. ותתי התתגש כל כך ממה 
סיד  הוה  מה  כך.  מחמת  חווי  את  ששונה  עד  ששמע, 
הצלחתי של ותתי? היא הקשוב, ימו שוידע להקשוב, היפך 

להוית אדם גדיל!

חז”ל ) שמית תבה כז, ט(, דיתשום על ותתי את הפסיק 
ֲחכָמִום  ּבְקֶתֶב  ּתיֹכַחַת חַּוִום  ֹמַעַת  במשלו )טי, לא(, “אֹזֶן שׁ
ּתָלִון”. “תיכחת חוום” פותישה היתאה כוצד לחוית. היתאית 

ימסתום נשלחום אלוני כל הזמן, אלא שתיבני לא שימעום 
תמוד  כתיוה  הותה  איזני  שינה;  הוה  ותתי  אבל  איתם. 
לשמיע, ידעתי נתינה לקבל את המסתום הללי. יזי הסובה 
שכאשת שמע את החדשית ממצתום, היא לא הנוף איתם 
בבוטיל יהמשוך הלאה, כפו שעשי שאת האימית. הדבתום 
עשי עלוי תישם תב, עד כדו כך שהיא החלוט לעשית שוניו 

עצים בחווי, שוניו מן הקצה אל הקצה!

אמנם, לתכיש איזן שימעת כפו שהותה לותתי, זהי דבת 
הדיתש זמן תב. ושנם אנשום שוש להם איזן  תק לבדוחית 
ימאזונום  שנום  גבו  על  שנום  וישבום  הם  טלייוזוה;  של 
אי  יבמיקדם  קיפסא,  מתיך  אלוהם  המדבתום  ללוצנום 
לתעתיבת  היפך  ימיחם  האיזנוום,  את  מאבדום  במאיחת 
של דבתו הבל ישטית. ילא תק אנשום שציפום בטלייוזוה 
אי מאזונום לתדוי - זה בןןדתי אימת שאון לך איזן - אבל 
אפולי אנשום טיבום ויתת, שאונם עיסקום בדבתום מעון 
וישבום  הם  שלהם.  השמועה  חיש  לאבד  עלילום   - אלי 
ימקשובום  מקימית,  יבעיד  מציית,  בבת  בחתינית, 
של  השמועה  לחיש  גיתמום  כאלה  דבתום   - לפטפיטום 

האדם לכהית.

אתה חישב שוש לך איזנוום, אבל למעשה הן כבת לא 
נמצאית שם. כל מה שאתה מסיגל לשמיע הם דבתו הבל 
ישטית. המיח שלך מסיגל לקליט אך יתק דבתו שבח, אי 
האפשתיוית  שתו  הן  אלי   - משעשעום  דבתום  לחוליפון 
כשאתה  תישם.  עלוך  עישה  לא  אחת  דבת  כל  הוחודית; 
יויצאום  אחת  באיזן  נכנסום  הם  טיבום,  דבתום  שימע 

מהשנוה.

וןזקוש לשהתןמניים

כאן,  הוישבום  כל  שכילני,  הוא,  הדבתום  משמעית 
תחשבי  אל  להקשוב!  כוצד  ללמיד  להתחול  חוובום 
וש  איתה  אימנית  זי  אצלכם;  נמצאת  כבת  זי  שמעלה 
לתכיש. אימנית זי מגועה תק לאחת תתגיל תב; של ההבנה 
כו “איזן” הוא תק כזי ש”שימעת תיכחית חוום” - תק אם 
אלוה.  הנשלחית  החוום  להיתאית  להקשוב  מסיגלת  הוא 
איזן שאונה מסיגלת לכך אונה איזן, אלא תק חפץ התליו 

בצדו תאשי. 

“זֶבַח  גם דיד המלך מתאת לני את מהיתה של האיזן: 
מהו  ז(.  מ,  )תהולום  ּלִו”  ּכָתִותָ  אָזְנַוִם  חָפַצְּתָ  לֹא  ּימִנְחָה 
אוני חפץ  לא חפצת”? האם הקב”ה  ימנחה  “זבח  הכיינה 
בהם? הלא היא צוייה שנקתובם! אלא כיינת הדבתום הוא, 
של  המעלה  הקתבנית,  של  העצימה  חשוביתם  כל  שעם 
“שמע יבא”, שמועה שבכחה לגתים לאדם לעשית שוניו 
בחווי, מגמדת את חשוביתם של הקתבנית, כביכןלשלקב”ה 

און חפץ בקתבנית - לעימת ה”איזנוום כתות לו”.

נשום לב כוצד מתווחס דיד מלך לאיזנוום: לא “איזנוום 
נתת לו” אלא “כריא לו”. עבית תיב האנשום, עיבדה זי הוא 
מחולה  אלא  חוצינו,  אובת  תק  אונה  שהאיזן   - חודיש 
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התגוש  המקים  אל  שימעום  שאני  המולום  את  המבואה 
בויתת בגיף - אל המיח.

להבון,  מתחולום  אנחני  ותתי  של  המיפלאה  מעלוותי 
שהמישג “שמועה” פותישי שינה לחליטון ממה שהעילם 
חישב - שמועה פותישה שהאדם היא תגוש יפתיח מספוק 
כדו לחילל בחווי מהפך אמותו, ילחוית חוום חדשום. אם 
קתאת אי שמעת דבת שעשה עלוך תישם חויבו, פותישי 

של דבת שקנות “איזן שימעת” כמי זי שהותה לותתי. 

זסריםשחבןיים

“אֹזֶן  הפסיק,  את  ותתי  על  דתשי  חז”ל  שהזכתני,  כפו 
היא  ותתי   - ּתָלִון”  ֲחכָמִום  ּבְקֶתֶב  חַּוִום  ּתיֹכַחַת  ֹמַעַת  שׁ
ניסף  עימק  ושני  אמנם,  שימעת”.  “איזן  של  הדיגמא 
שעלוני לבאתי. שהתו לכאיתה - האם הוה או מו שהיכוח 
לי,  יאמתי  ותתי? האם באי אלוי, תפסי איתי בכתפוי  את 
כאן  לך  מתאה  עילם  ביתא  לפתעה.  קתה  מה  תאה  “ותתי! 
משהי!” האם מושהי צעק עלוי, “חזית בתשיבה! עזיב את 

עבידת האלולום! לך הצטתף לעם ושתאל!”

האלול  את  לעביד  “עלוני  לי,  אמתי  כילם  להופך,  לא! 
היא  “האלול  במדון.  החוום  דתך  הותה  זי   - ילפווסי” 
מישועני, היא גיאלני!” כל הדבתום הגדילום ויחסי לאלול. 
אף אחד לא אמת לותתי שעלוי לעתיך חשבין נפש ילשנית 
כן, אוזי “תיכחת חוום” שמע  את מהלך החוום שלי, יאם 

ותתי? מו היכוח איתי? 

התשיבה הוא, שותתי הקשוב למסתום שנשלחי אלוי. 
בום, היא שמע על מלחמת  היא שמע שחול פתעה טבע 
יבזה הוה שינה מאחתום. היא לא  עמלק, על מתן תיתה. 
למסתום  אופשת  לא  היא  שלי,  השמועה  כח  את  בזבז 
להוכנס באיזן אחת ילצאת מהשנוה. כאשת שמע משהי, 
החל לחשיב, אוזה תישם זה אמית לעשית על חוו? מה זה 
אימת כלפו? תכינה זי - להקשוב עם השכל, לכל התמזום 
הנשלחום אלוני - הוא זי שהפכה את ותתי למו שהיא, יעל 

ודה השוג את גדילתי.

זקבליםשתאשהזןסר

יתק  מכאן אני למדום ש”שמועה” אונה מתווחסת אך 
למקתה בי מושהי מדבת ושותית אלוך. אשת על כן, כאשת 
ְמַע ּבְנִו מּיסַת אָבִוךָ” )משלו א,  שלמה המלך מיתה לני, “שׁ
ח(, כיינתי אונה שתקשוב לקילי של אבוך כאשת היא ניתן 
כבת  לזה  שוקשוב  מו  באמתוקה,  אמנם  הגין.  “פאצ’”  לך 
תאיו לשבח, אבל לא לזה התכיין שלמה המלך בפסיק זה. 

אי  הגינה  מכה  כזי;  בתיכחה  לזלזל  לני  אל  כמיבן, 
בוקיתת ניקבת הם דבתום חשיבום לאון עתיך, כו בלעדוהם 
שונעת  אחד  אף  לך  יאון  ילתעית,  לטעית  ממשוך  אתה 
מושהי  פעם  ימדו  מזלך,  ותמזל  אילו  מתתדמתך!  איתך 
ואבד את סבלניתי כלפוך י”ותן לך על התאש”. אה! אוזה 
מכדו  מודו  מנימסום  הם  אנשום  כלל  בדתך  אבל  והלים! 

לימת לך את האמת בפנום. אפולי תב בות הכנסת שלך - 
מה

היא כבת וכיל לימת? היא חישש שתבתח לבות הכנסת 
איתך  ותאה  לא  לעילם  יהיא  התחיב,  של  השנו  שבקצה 
שיב. ילכן, אם או פעם תזכה שמושהי ואמת לך במפיתש 
מה היא חישב עלוך, און ספק שעלוך להפעול את איזנוך 

ילהקשוב הוטב לדבתוי. 

שזחפ יםשאןכחאשחיים
פותישה שאיזנוך  זה תק חלק מהסופית. שמועה  אבל 
זה  מסתום.  לקבל  תמזום,  לשמיע  יפתיחית  כתיוית  והוי 
אימת שאתה רןצהשןזוןנייו לשמיע דבתום שובואי לשוניו 
אימת  זה  שלך.  החוום  ציתת  יבכל  חשובתך  מהלך  בכל 
את  ישיאל  כיחך,  בכל  ילבחין,  לבדיק  משתיקק  שאתה 
חו?  אנו  בה  הציתה  על  התיתה  דעת  “מהו  תמוד,  עצמך 
האם אנו הילך בדתך הנכינה? האם מדיתו הונן כפו שהן 

צתוכית להוית? האם אנו ממלא את חיבתו בעילמו?”

להודמית  פותישי  בנו”  “שמע  אמותות.  שמועה  זיהו 
לותתי ילהפיך לאדם שוידע לשמיע. זיהו הכתזתי הנצחות 
עלוני  מיטל  כלימת,   - ושתאל”  “שמע  הוהידו,  העם  של 
לחפש הדתכה כוצד לחוית את חווני! אוננו מדבת כעת על 
הלכית שכל והידו חווב לדעת; שאסית להתגלח עם תעת, 
שאסית לחלל שבת, ישוש חויב לבתך לפנו האכולה. אלי 
והידום  גם  אילם  מאלוהם.  ימיבנום  בסוסוום  דבתום 
שמקפודום על קלה כבחמיתה, צתוכום לדעת שושני חלק 
שימעום  לא  הם  מקוומום.  אונם  הם  איתי  מהתיתה  גדיל 
לתיתה. במקים זאת, הם שימעום למה שאימתום השכנום. 
הם שימעום לאיפן בי נתפסת הוהדית בצובית התחב. לכן 
אנחני מיצאום כל כך התבה והידום שימתו תיתה ימציית, 

שחתשום לגמתו למסתום של התיתה הקדישה.

ליזןדשהזןסר
אחת הדתכום החשיבית בויתת שוש לני כוים לשמיע 
את המסתום איתם מנסה התיתה הקדישה ללמד איתני, 
הוא לומיד המיסת. ספתו המיסת גדישום ימלאום במסתום 
המדבתום לכל אחד יאחד. הם מדבתום בשם ה’, ימלאום 
בתיכחית יעצית יהיתאית. זהי מקית נפלא עבית כל והידו 
דתכוי,  לתקן  כוצד  יללמיד  לשמיע  אמותו  תצין  בי  שוש 
התיתה  בדתך  שבלבי,  העקמימוית  את  לוושת  כוצד 

הקדישה.

אילם, ללמיד את המולום לבד - זה לא מספוק. ושנם 
אנשום שמתגושום ממש טיב כשהם לימדום מיסת. מדיע? 
כו הם תיאום בדבתו המחבת השתקפית של כל המעלית 
הטיבית שוש בהם. לעתום קתיבית הם וגלי שהם מסכומום 
עם הדבתום הטיבום שכתב המחבת: “זה נכין, זה נכין”, הם 
חישבום, “זה ממש אנו”. יאם קיתה יהם נתקלום בדבתום 
שנתאום כסיתתום להתנהגיתם, הם לא ותעכבי על הקטע 

הזה, אלא ועדופי להמשוך הלאה. 
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זה לא נקתא להקשוב. אילו זה נקתא לקתיא אי ללמיד, 
המיסת  לימדו  תיב  ב”יושמע”.  נכלל  לא  ביידאו  זה  אבל 
מתווחסום ללומיד הזה כאל תכושת ודועית; דבתו המיסת 
אפולי  הם  אילו  לצטט.  נותן  איתן  חשיבית,  ודועית  הם 
וחזתי על הדבתום לעתום קתיבית, בבקואית גדילה, יבכך 

ותאי עד כמה הם שילטום הוטב בספתום אלי.

באמת  זה  מכל  מאיד  מעט  כו  מספוק,  לא  זה  אבל 
מחלחל אל נבכו השכל, אל תיך הנשמה פנומה. לפעמום, 
איתי  קטע,  ולמד  היא  האדם,  של  בחווי  כלשהיא  בשלב 
למד לפנו שנום תבית, יכעת היא אימת לעצמי: “למה לא 
ולד? למה החמצתו תעוין כל כך  זה כשהוותו  הבנתו את 
שטחות  בציתה  זה  את  שלמדת  הוא,  יהתשיבה  חשיב?” 
הללי  שהמולום  הבנת  לא   - לדבתום  הקשבת  לא  מדו; 

מדבתית אלוך.

ּדַּבֵרשתלשוצזך
תמוד  כתיוית  איזנוי   - ילהקשוב  לשמיע  שוידע  אדם 
באגתת  התמב”ן  כיינת  זיהו  אלוי.  שמדבתום  לשמיע 
שֹ  חַפֵּ תְּ  - פֶת  הַסֵּ מִן  קּים  תָּ ת  “יְכֲַאֶשׁ לבני,  שכתב  הודיעה 
לא  זה  מיֹ”.  ְּ לְקַו ּתּיכַל  ת  ֲאֶשׁ דָבָת  ּביֹ  וֵשׁ  אִם  לָמַדְתָּ  ת  ֲאֶשׁ בַּ
חווב להוית דיקא אחתו שקמום מהמקים, אתה עדוון וישב 
במקימך בבות המדתש, אילם לאחת שלמדת קטע בספת 
בתגע  התנהגיתך.  על  עצמך,  על  חישב  אתה  כעת  מיסת, 
אחתת,  אי  כזי  מדה  בגנית  משהי  קיתא  אי  שימע  שהיא 
חישב מוד: “אילו זה אנו! האם אנו לא ניהג כך כל הזמן?! 
הדבתום הללי מכיינום כלפו! עלו להתחול מוד בעבידה - 
וש לו התבה מה לתקן!” כוצד הגוע אלוי המסת הזה? כו 
היא חופש איתי! היא וידע שלשם כך ניעדי הספתום הללי; 

הם מדבתום אלוי, מחכום שהיא וקשוב.

הי, זה כבת אדם שמקשוב, יפיסע בעקבית ותתי. היא 
שימע את המולום המיפנית אלוי, ימחפש כוצד לוושם את 
זה בחווי, במודיתוי. זיהו הדתך הוחודה להצלוח בעבידת 
ויעוליהי  מה  נפשי,  ועיתת  לא  האדם  “אם  שכן  חווני, 

המיסתום” )שעתו תשיבה השעת השנו מאמת כי(.

זןסרשבהאפולןא
זוע”א  סלנטת  ושתאל  תבוני  של   לשוטתי  הסובה  זי 
בלומיד המיסת - לחזית שיב ישיב על מאמת חז”ל, פעמום 
תבית מאיד. היא נהג לאסיף וחד קביצה של בעלו בתום 
פשיטום, אשת הוי מתכנסום וחד בשעית העתב כדו ללמיד 

מיסת ב”מיסת שטובל”.

ביחת מאמת חז”ל  יכל אחד הוה  וחד,  וישבום  הוי  הם 
אחד, יחיזת עלוי שיב ישיב, בקיל תם. בקיל תם! עד שבסיף 
ה”סדת מיסת”, החדת הוה מלא בצעקית. הם הוי מילהבום 
כל כך מהמולום, אשת קני שבותה בתיך לובם, עד שהם 
באיתי  המקים  את  עזבי  כאשת  התתגשית!  מתיב  צעקי 
עתב, הוי אלי אנשום שינום מאלי שהגועי בתחולת העתב. 

זה שונה איתם לגמתו.

לוטיל  זכותו  שבלוטא,  סליבידקה  לושובת  כשהגעתו 
שיתה  ללמיד  נהגי  שבושובה  גולותו  שכזי.  בחייוה  חלק 
שיתה  איתה  מיסת.  סדת  הוה  זה  שעה.  חצו  במשך  אחת 
במשך חצו שעה! יבמיצאו שבת, לאחת סעידה שלושות, 
כילני ושבני בבות המדתש החשיך - לא הוי איתית בושובה, 
ילכן ושבני בחישך - כל אחד מאותני בחת שיתה של מיסת, 
עד  יגבתי,  הלכי  הקילית  תם.  בקיל  ישיב  שיב  עלוי  יחזת 
הכיחית  כל  את  יצעקני.  שם  ושבני  כילני  צעקי.  שכילם 

שלני הכנסני אל תיך השיתה הזי! הותה זי חייוה אדותה!

כאשת אתה מתתכז במולום, אתה מתחול להתגוש את 
מה שהמולום אימתית, ימקשוב להם. מה הן אימתית לו? 
כעת אתה אדם שמקשוב! אנו עצמו זיכת דבתום מסיומום 
מיסת  סדתו  איתם  בזכית  אבל  קידם,  ודעתו  שתמוד 
בושובה, הוסיד אי המאמת בזה האות לו באית מויחד, ישיב 
לא וכילתו לשכיח איתם. זה הוה כמי מקיה, מקיה של אש, 
הוה  זה  שלמה!  שעה  במשך  אחד  שיתה  קדישה.  של 

מחשמל! שעה שלמה של לומיד מיסת אמותו!

זןסרשבתזריקה
יאחד  אחד  לכל  זמון  זה  יהושג  אדות!  הושג  זה  הוה 
באמתוקה  נחיצה  יהוא  לני,  מחכה  המיסת  תיח  מאותני. 
תדימה  כדו להעות את הגדילה השיכבת  ויתת מאו פעם, 
צמאום  הוים  הצעותום  כו  לדעת,  עלוכם  הוהידו.  בעם 
לדבת ה’. לא תק ללומיד הגמתא. כמיבן שהם תיצום ללמיד 

גמתא, הם מחפשום “לימדית”.

אבל כילם מחפשום את המסת שותתגם את התשיקה 
של  יפעילית  התגשום  למחשבית,  ה’,  את  לעביד  שלני 
אנשום  אמותות.  ה’  לעבידת  גדיל  צומאין  וש  ה’.  עבידת 
לחשיב.  מה  לעשית,  מה  וידעום  אונם  אבל  לזה,  צמאום 
לכן חיבה להגוע לשוחית מעון אלי שאתם שימעום כעת. 
ויתת מכאן.  וש התבה מקימית טיבום  ילֹאי דיקא אצלני, 
אבל מה שלא והוה, חשיב עד מאיד שכל אחד יאחד וחווה 

מחדש את תיח המיסת בחווי. 

הדבתום ניגעום לא תק לאנשום, אלא גם לנשום. הגת”א 
זוע”א נהג להיתית לבניתוי ללמיד ספתו מיסת - גדילתי 
שגידלת  נעתה  יאחד.  אחד  לכל  זמון  המיסת  לומיד  של 
גדיל  להוית  צמחה  הוא  כאולי  זה  התו  המיסת,  בלומיד 
הדית. הוא למדה את התיתה שלה, יהצלחתה אונה פחיתה 

מזי של התלמוד חכם הגדיל בויתת.

ספרישהיסןד
יכעת נשאלת השאלה - אוזה ספת מיסת וש ללמיד? 
אם תשמעי לעצתו, מו שמתווחס בתצונית למשומה זי של 
לומיד המיסת, שולמד ספת מסולת ושתום. ספת זה מלא 
בודועית וקתית; זיהו תובה מלאה בוהלימום. גם אם למדת 
את המסולת ושתום תק פעם אחת, אתה כבת אדם שינה 
אנו אושות למדתו את הספת הזה אתבע פעמום,  לגמתו. 
יוש לני שועית קביע ללומידי בכל וים בון מנחה למעתוב. 
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ימכאן אנו קיתא לכילם לנצל הזדמנית זי ילהצטתף אלוני 
לשועית. אנו מבטוח לכם, שאם תלמדי אותו את המסולת 

ושתום מתחולתי יעד סיפי, תהוי בנו אדם אחתום.

אם און בודך להגוע ילהשתתף בשועית, אז דאג לקביע 
לעצמך סדת מיסת, שבי תלמד את הספת הזה כתאיו. הן 
ספתום  ללמיד  יחשק  טעם  לי  שוש  מו  יוש  ותכן  אמנם, 
לדעת  עלוכם  אילם  כך,  לעשית  לא  אימת  אוננו  אחתום, 
שהמסולת ושתום היא בדיק ימניסה. דיתית על גבו דיתית 

נחלי הצלחה באמצעית ספת זה.

כך גם התמב”ם - על כל אחד יאחד ללמיד את הלכית 
השעתו  גם  דעית.  יהלכית  תשיבה  הלכית  התיתה,  וסידו 
ושנם  נפלאום.  וסיד  ספתו  הם  הלבבית  יהחיבית  תשיבה 
עיד ספתום חשיבום, אילם לדעתו, אלי שהזכתתו כעת הם 

אלי שצתוכום להוית ספתו הוסיד ללומיד המיסת. 

זיהו  דבתוי,  את  ילהפנום  ילשמיע  מיסת,  ספת  לפתיח 
כוים,  לתשיתני  העימדית  בויתת  הטיבית  הדתכום  אחת 
לעבידה זי של שמועה. זה נכין, ותתי הוה אדם גדיל, יהוה 
אלי,  נפלאום  ספתום  של  עזתתם  ללא  גם  לשמיע  מסיגל 
גושה  לפתח  הדתך  זי  כו  מיסת,  ללמיד  עלוני  כוים,  אבל 
חדשה לגמתו שתנחה איתני בחווני. אל תאמת: “וים אחד 
בויתת  הטיב  הזמן  זהי   - וכ ין  זה”.  את  אעשה  אנו 
זאת  עשה  הוים.  שלך  מיסת  הסדת  את  תתחול  להתחול. 

מוד, כו זה מה שה’ אלקוך דיתש מעמך.

ה וריםשנפאחים

שמחפש  אדם  להוית  שימע,  להוית  של  זי  תכינה 
את  למציא  להשגה.  קלה  אונה  ימיסת,  בוקיתת  לשמיע 
הספתום הנכינום שמדבתום אלוך, יאז להתגול את עצמך 
על  ימצבועית  איתך  המבקתית  למולום  להקשוב 
להואבק  צתוך  אדם  הדיתש עבידה;  דבת  זהי  חסתיניתוך, 
הכתיבום  המיסת  שדבתו  זה,  מבט  לקנית  כדו  עצמי  עם 
אילם  ושותית.  אלוי  מדבת  ישה’  אלוי,  מכיינום  בספתום 
פיתח  הקב”ה  זי,  בדתך  להתקדם  מתחול  שאדם  בתגע 

בפנוי את כל השעתום.

יהשתדל  עצמי,  על  עבד  ותתי  לותתי.  שקתה  מה  יזה 
כילי  שהעילם  למתית  ילכן,  השמועה.  כח  את  לקנית 
“שמע” על נפלאיתוי של הביתא ותבתך בגאילת עמי, אף 
אחד מהם לא שמע את מה שותתי שמע, משים שאף אחד 
לא הקשוב. “יושמע ותתי” פותישי שהוה אדם אחד ויצא 
זמן כדו לחשיב  ימכוין שותתי הקדוש  דיפן שכן הקשוב. 
מויחדית  להזדמניוית  זכה  היא  ששמע,  הדבתום  על 

ינהדתית.

ֹמַעַת  יזה נכלל בפסיק איתי דתשי חז”ל על ותתי, “אֹזֶן שׁ
כח  בשכת  פותיש,  ּתָלִון”.  ֲחכָמִום  ּבְקֶתֶב  חַּוִום  ּתיֹכַחַת 
השמועה של ותתי, היבול איתי הקב”ה אל החכמום, יבכך 
שאמתי  יכמי  “שימע”,  להוית  ניספית  להזדמניוית  זכה 
חז”ל, “בדתך שאדם תיצה לולך בה מילוכון איתי” )מכית ו, 
ב(.  אדם שחפץ באמת ללכת בדתך מסיומת, הקב”ה מסווע 
בודי. כאשת אדם מגלה ענון תב בשמועת אחתום, הקב”ה 
אימת, “אנו תיאה שאתה מעינוון במיסת יבתיכחה. אם כך, 
לשמיע  תיכל  מהם  ניספית  הזדמניוית  לך  אזמן  אנו 

ילהפנום”.

ספרשטןבשן כושטןב

זה  בדויק, שכן  לימת לכם  וכיל  אוננו  וקתה?  זה  כוצד 
וכיל לקתית במספת דתכום שינית. לדיגמא - ותכן יספת 
טיב ותגלגל אל תחת ודך. לפעמום חווי של אדם משתנום 
להתעלית  איתי  יעידד  איתי  שהלהוב  אחד  ספת  מכח 
בעבידת ה’, יושנם אנשום שחבום את כל חווהם התיחנוום 
תבום  ישממני התחזקי. אנשום  לספת שלמדי בבחתיתם, 
תאי את הספת הזה יאף למדי ממני, אילם דבת לא השתנה 
אצלם, יאולי אדם זה קובל מתנה מן השמום. הקב”ה שלח 
אל האדם הזה, שהשתיקק לשמיע ילגדיל, את הספת הזה, 

אשת נקלט אצלי ישונה את חווי. 

ותכן  בחלקך.  לופיל  שעלילית  הזדמניוית  עיד  ושנן 
זיהו  שלודך.  לדותה  חכם  תלמוד  והידו  ועבית  אחד  יוים 
בתכה של ממש, מתנה מן השמום. בכל ביקת אתה פיגש 
איתי בחדת מדתגית, ימחלוף עמי מספת משפטום. דע לך 
שאתה מקבל והלימום וקתום. כמה מולום שאימת תלמוד 
חכם אמותו, שייום עביתך מולוינום. ותכן יתעוותי יולדוי 
כוצד לקחת  ותחבתי עם אלי שלך. התבה דתכום למקים 
קתב  אל  איתי  ילהנחית  בשמועה,  ענון  שגולה  אדם 

החכמום.

אגליאןש לשרבישי רתלשזסלנט

הבה  זוע”א.  סלנטת  ושתאל  תבוני  עם  הוה  בדויק  יכך 
ינשיב לסופיתי המיפלא של תבו ושתאל, סופית הממחוש 
בציתה נהדתת את הוסיד איתי אני למדום כאן. בצעותיתי, 
תבו  סלנט.  בשם  קטנה  בעוותה  בתיתה  עסק  ושתאל  תבו 
ושתאל הוה אבתך תצונו בויתת, יהוה חדית שאופה עמיקה 
לשמיע  מאידי  בכל  חפץ  היא  אמותו.  ה’  לעבד  להפיך 
לודי  זומן  הזי,  השאופה  את  בתאיתי  יהקב”ה,  ילקבל, 
בעוותה  איתי,  הפגוש  היא   - במונה  מויחדת  הזדמנית 

קטנה זי, עם אחד מענקו התיתה יהמיסת שבדית. 

שניאושלה יגשספרישרבינןשבחנןיןאשספרישקןד שןתצלשהזפיצים:ש
ספת שעתו איתה-יעדו מיסת, ספת לב אבוגדית-עבידת האדם בקנונו השלמית מכתב וד:שקןלזןסש072-244-1670

תפולת אבוגדית-פותיש יבואית על התפולה מכתב וד:שתמלשזושה ןק
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נתאה  שהוה  זינדל,  ויסף  תבו  בשם  והידו  בסלנט  הוה 
יענו.  פשיט  אוש  כמי  לביש  יהוה  השיתה,  מן  אזתח  כמי 
שמעתו סופית אמותו אידיתוי - תבו ויסף זינדל הוה עיבת 
בשיק, יאנשום הוי פינום אלוי בשאלה: “תבו ויסף זינדל, 
אנו תיצה לקנית את הסיס הזה, האם תיכל לימת לו אם 
היא סיס טיב?” תבו ויסף זינדל התנהג כאוש פשיט, יכדו 
לענית על השאלה, נוגש לבדיק את הסיס. היא התום את 
תגלוי של הסיס יבדק את פתסיתוי; היא פתח את פוי של 
הסיס יהסתכל על שונוי, ילאחת מכן החייה את דעתי. היא 
הוה נתאה כאוש ההמינום; היא הוה אדם גדיל, אבל היא 

לא הוה מיכת על ודו הצובית.

את  ילתקן  לשמיע  העז  תציני  עקב  ושתאל,  תבו  אבל 
דתכוי, סווע לי הקב”ה לשום לב למה שאנשום אחתום לא 
שמי לב. תבו ושתאל שם לב שכאשת תבו ויסף זינדל הילך 
היא  כאולי  תניעית  יעישה  עצמי,  אל  מדבת  היא  בתחיב, 
דבתום  שוש  הבון  ושתאל  תבו  עצמי.  את  ימדתבן  מפצות 

בגי, יהחלוט לעקיב אחתוי.

זיליםשוןצזאיןא

שמחיץ  השדית  אל  זינדל  ויסף  תבו  אחתו  הלך  היא 
זינדל התהלך בשדית, הלך תבו  ויסף  לעות. בשעה שתבו 
יהתבינן בדתכוי. מתחיק, היא שמע את  ושתאל מאחיתוי 
זינדל! אל  “ויסף  יאימת:  זינדל מדבת אל עצמי  ויסף  תבו 

תעשה כך! זה לא נכין! תעשה כך!” 

הסופית הזה חזת על עצמי מספת פעמום, עד שלבסיף 
הבחון תבו ויסף זינדל באבתך הצעות שהילך אחתוי ללא 
התף, יהבון שלא מדיבת בסתם סקתן; היא הבחון שבפנוי 
נוצב בן עלוה מויחד במוני, ילכן קתא אלוי את תבו ושתאל 
יאמת לי מולום ספיתית: “ושתאל! אתה תיצה להוית ותא 

שמום? תלמד מיסת!”

אלי  שמולום  לספת,  ושתאל  תבו  ניהג  הוה  מכן  לאחת 
תבו  עלוי  קובל  יאולך,  וים  מאיתי  לבי.  אל  כחץ  נכנסי 
ושתאל את תבו ויסף זינדל כתבי, יהפך לאדם אחת. בזכיתי 
של המפגש עם האדם הגדיל הזה, הפך תבו ושתאל למיתה 

הדתך של עם ושתאל.

המכייהשהגדןלה

מדיע הדתוך הקב”ה את צעדוי של תבו ושתאל אל עבת 
חשיבום,  והידום  עיד  הוי  זי  בעוותה  זינדל?  ויסף  תבו 
ויסף  תבו  את  גולה  מהם  אחד  לא  יאף  חכמום,  תלמודו 
שתבו  הוא,  התשיבה  ושתאל?  תבו  נתווחד  במה  זינדל. 
ושתאל הוה “שימע”, יכאשת ה’ מיצא אדם כזה, היא מסווע 

לי לשמיע עיד יעיד.

זי הסובה שזכה ותתי לחתן הטיב בויתת שנותן להעלית 
על הדעת. און מולוינת והידו שלא הוה מיכן לתת את כל 
היני ילהפיך לאבוין כדו לזכית לחתן כזה. יבכל זאת, אף 

אחד לא זכה בי, מלבד האוש הזה, שהוה בעבתי גיו, כימת 
של עבידת אלולום. זהי סופית מדהום בויתת!

הוה  וכיל  לא  תבוני  משה  האם  בזה!  להתבינן  עלוני 
להוית חתני של צאצא של אבתהם, וצחק יועקב? האם לא 
הוי בעם ושתאל מאית אלפו נשום צדקנוית, עד שהיזקק 
משה לושא את בתי של כהן מדון? התשיבה לכך טמינה 
ֲחכָמִום  ּבְקֶתֶב  חַּוִום  ּתיֹכַחַת  ֹמַעַת  שׁ “אֹזֶן  הנ”ל,  בפסיק 
לשמיע  שמחפש  מו  בפסיק.  ניסף  פותיש  יזהי  ּתָלִון”, 
תיכחת חוום, וזכה איתי הקב”ה ללין בקתב החכמום, מהם 

ויכל לשמיע ילקבל עיד יעיד דבתו חכמה ימיסת.  

תאת לעצמך שאתה לימד ספת חיבית הלבבית במשך 
הלבבית  החיבית  בעל  אחד,  יוים  שנום,  גבו  על  שנום 
בכבידי יבעצמי דיפק על דלת בותך. זה מה שקתה לותתי, 
אלא שהוה זה מושהי גדיל עיד ויתת מהחיבית הלבבית. 
הוה זה אבוהם של כל הנבואום, משה תבוני, שעבת לגית 

וחד עם ותתי. 

זי הזכית הגדילה המיבטחת למו שוש לי “איזן שימעת” 
מהשגיתוהם  יללמיד  החכמום,  בקתב  ללין  ומשוך  היא   -
המסולת  של  המישגום  עם  ומוך  את  תבלה  ימדתגתם. 
יהאתחית  תשיבה  השעתו  הלבבית,  החיבית  ושתום, 
שבותה  וקני  הם  הקדישום.  הספתום  שאת  יכל  צדוקום, 

בלבך, יכך תמשוך לגדיל ילהתעלית, וים אחתו וים.

זצתשזיושתאשזינן

הוא  שאף  זה,  לפסיק  ניספת  משמעית  ושנה  אילם 
עלוה  לבנו  פקיחה  הקב”ה  של  עוני  מודה.  באיתה  נכינה 
מויחדום, יעל כן, אם תמשוך בדתך זי, אם תמשוך לשמיע 
החכמום  אל  תגוע   - תלון”  חכמום  “בקתב  אז  ילהקשוב, 

בעיד דתכום, שכן אילו אתה בעצמך תהוה אחד מהם!

יגם לזה זכה ותתי, השימע הגדיל. היא זכה לשבת וחד 
עם משה, אהתן יזקנו ושתאל! היא הקשוב, ילכן לבסיף עם 
תבוני,  משה  כילל  כילי,  הוהידו  העם  לי.  הקשוב  ושתאל 
הקשוב לי; כבוכיל, קילי של הקב”ה בקע מתיך גתיני של 
הקדישה.  בתיתה  פתשה  של  למקית  הפך  יותתי  ותתי, 
לשבת  זכה  ותתי  של  זתעי  שכן  תמה,  לא  זי  יגדילה 

בסנהדתון.

איזן  לי  שוש  אדם  זי.  פתשה  איתני  שמלמדת  מה  זה 
שימעת, ושוג כל מונו גדילה. אם אתה אדם ששימע בציתה 
טיבום,  ספתום  טיבום,  אנשום  לך  וזמן  הקב”ה  הנכינה, 
ימישגום טיבום, עד שבסיף תזכה גם אתה להפיך לאחד 
בעונו  טיב  היא  השימע  האדם  כו  טיבום,  אנשום  מאיתם 

השו”ת!

“יושמע ותתי!” זה מה שקותב יהכנוס את ותתי אל עם 
הנצחות!  גדילתי  את  השוג  זי,  שמועה  יבזכית  ושתאל, 
ימאז, ותתי היא הדיגמא שלני, כוצד להצלוח בעבידה זי 
שימעת  “איזן  להוית  עצמני  את  נתגול  אם  שמועה.  של 
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תלון”,  חכמום  ל”בקתב  אנחני  גם  נזכה  חוום”,  תיכחת 
שמועתי.  ע”ו  ותתי  שהצלוח  כפו  ינצלוח  נשוג  כלימת 
יהצלחה זי אונה תק בעילם הזה, שכן בעילם הבא, תפאתת 
ההיד שמשוג האדם השימע, הונה אונסיפות - היא זיכה 
לשבת וחד עם כל גדילו הדיתית, אשת כילם וחד מתענגום 
על התהולה הנצחות, אלוה תאיוה כל איזן השימעת לדבת 

ה’!

 באש לןםשןזבןרך!

בואו נהיה מעשיים

ליזןדשהזןסרש-שבצןרהשהנכןנה

התב זצ”ל דובת אידית חשוביתי של לומיד המיסת, 

יבואת כוצד לעשית זאת בדתך שתשפוע עלוני יתתקן 

את מעשוני. הבה ינקבל על עצמוני בלו נדת, להקדוש 

חמש דקית בכל וים ללומיד מיסת, תיך התביננית 

יהפנמה כוצד הדבתום ניגעום אלוני.

פרן יםשןביתןריםשולשסדרשהאפילה

זאןךשספרשאפלאשתביגדןרש-שפירן שהאפילהשזתאשרבינןש
מצ”ל

ןבנהשתןאהשבקרןבשביזינןשבניושוןלםש- היתאת בנה כמי 
בות  בבנון  בעוקת  תליו  ותישלום  יתקין  יתקן,  שכלל 
המשתתום  הכהנום  בתו  בנון  גם  בזה  נכלל  המקדש. 
יבתו  במקדש,  אשת  הסנהדתון  חכמו  יבתו  במקדש, 
יגם  תביתוהם,  עם  בותישלום  הדתום  התבום  תלמודוהם 
יבאמת  הקידש,  בעות  לשבת  הביחתום  הצדוקום  בתו 
נכללת בזה גם כל אתץ הקידש, כו בהזכות צוין יותישלום 

הכיינה גם על אתץ ושתאל באיפן כללו.

למהת טיבת ושתאל יכביד המקים בתיך  בקרןבש יאמת 
הטיבה  באיתה  נשמח  אני  שגם  כדו  ביזינןש יאמת  היא, 
יבאיתי הכביד בתאית עונוני, יהיא מפנו שהחישק שותהיה 
שותהיה  לי  מספוק  און  באמת  חישק  אם  ההיא,  הדבת 

הדבת יהיא אוני תיאה, אלא חפץ לתאיתי בעונוי.

פו שוש  אף על  -ש דןדשובדךשזהרהשלאןכהשאכיו  ןכסתש
יכסא  כלל בקשת  דיד מכל מקים  מויחדת לצמח  בקשה 
דיד בבתכת בנון ותישלום כו תקין ותישלום אוני משיכלל 
בלתו כסא דיד שהיא כח ממשלת בות דיד, ידתכו הצדק 
בהם,  תימכת  דיד  בות  מלכית  אשת  שמום  כביד  יהתמת 
ה'".  כסא  על  שלמה  "יושב  כג(  כט,  )דהו"א  שנאמת  כמי 

הזכות כאן ובדךשמשתו סובית: 

א( זכת צדוק לבתכה )משלו ו, ז(, כוין שהזכות את דיד 
הזכות שבחי של צדוק. 

ב( להגוד כו וש ציתך גדיל לותישלום אל מלכית בות 
דיד, מפנו עבידת ה' יעשוות תציני יהשלטת סדתו התיתה, 
שכל אלה מעשו ודו המלכום הצדוקום ההם, כמי שנאמת 
)אוכה ב, ט( "מלכה ישתוה בגיום און תיתה", כו הם מעמודו 

התיתה.

יאמת לאןכהשלימת שממשלת בות דיד תהוה מפיתסמת 
שתבנה  תוכף  כו  זהרה,  לה.  יושתעבדי  וכותיה  יהכל  בה 
זהי  כו  שהיא,  כל  אוחית  בלו  דיד  כסא  בה  וכין  ותישלום 
ותישלום שלא תהוה בלו כח מלכית בות  מתנאו הצלחת 

דיד יהנהגתה.

שובת  א(  תאשום:  שלשה  ותישלום  בשכליל  נמצאום 
השכונה ]אף על פו שגם לה נמצאה בקשה מויחדת הלאה 
הוא  זי  כו  לכאן  היצתכה  מקים  מכל  ה',  תצה  בבתכת 
בנון  ב(  ותישלום[.  און  שכונה  בלו  כו  ותישלום,  משכליל 
יתאשו  ישיפטום  כהנום  יאסופת  הצדוקום  יבתו  המקדש 

הצדוקום. ג( מלכית בות דיד ידתכוה הטיבית. 

שברןךשתאהשה'שבןנהשירן ליםש- אני מידום עתה, בהייה 
על כל אלי התנאום שהם מיכתחום לבנון ותישלום, דהווני 
שובת השכונה, בנון המקדש יהעות ילכינן כסא דיד, אשת 

והוי בעתוד.

זאןךשא ןבןאש ה יבשהרבשמצ"לשל ןתלים

 תלה:

התםשכדתישלתכןלשב רשכלשיןם?
א ןבה:

איכל  זאת  תק  שלו.  התחים  לא  שזה  כך  תזינאו,  אונו 
לימת, בניסף לכך שעלוני לאכיל אתיחית שוש בהם מגיין 
של אבית המזין, ילא לאכיל תק סיג אחד של מזין, בניסף 
לכך, עלוני ללמיד כוצד לא להפיך להוית עבדום לצלחת. 
)פ”ג  התמב”ם  שכתב  יכמי  בתוא,  להוית  כדו  איכל  והידו 
מִתְאַּיֶה  ֶהַחֵךְ  שׁ ּכָל  ֹואכַל  לֹא  “לְפִוכָךְ  מהלכית דעית ה”ב(, 
ּכְכֶלֶב יֲַחמיֹת אֶּלָא ֹואכַל ּדְבָתִום הַּמיֹעִולִום לַּגּיף אִם מָתִום 
אִם מְתּיקִום”. כלבום יחמיתום איכלום מה שעתב לחוכם, 

יאולי אנחני איכלום מה שבתוא עביתני.

מה  אכיל  הוא,  לתת  שאיכל  הוחודה  ההמלצה  לכן, 
מה  לשם  מחשבה,  לאכולתך  תצתף  יאם  עביתך.  שבתוא 
אתה איכל, התו שאכולה זי תחשב חלק מעבידת ה’ שלך. 
כך כיתב השילחן עתיך )אי”ח סו’ תלא ס”א(, שכאשת אדם 
כח  לי  שוהוה  כדו  זאת  עישה  שהיא  לכיין  לי  וש  איכל, 
לעביד את ביתאי. אנו הוותו ממלוץ לימת זאת בפה, קידם 
האכולה - זה תעוין לא תע בכלל. אלא שעדוף להוזהת לא 
כדאו  אבל  לך.  ללעיג  שעלילום  אנשום  לוד  זאת  לימת 
אימת  כך  לך.  ליעגום  הם  אם  גם   - איפן  בכל  זאת  לימת 

השלחן עתיך - איכלום כדו לעביד את ה’.
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