
 

 לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                 דף מתוך סדרת הספרים
  

  ]לצלם לזיכוי הרבים מותר[  .דֶסֶח בגימטריא ב"עת ַנְׁשא ֵהב ְּת"תשע ֲאָלִפים 'ה פרשת נשאגליון 

                   ,םָּנִחד ְּבֵּמַלְלד ּומְֹליף ִלִדה ָעָרֹו ּתַעּוּדַמ
  .רָכָׂשת ְּבנֹוְקיף ִלִדת ָעוֹוְצִמּו

ְוִאם הּוא ְמַקֵּבל ֶאת ַהִּמְצָוה , ֶׁשָאָדם ָצִריְך ְלהֹוִציא ָממֹון ֲעבּור ִקּיּום ַהִּמְצוֹות.) תרומה קכח(ַּבּזַֹהר 

ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו " )ד, במדבר יא( ּובְוֵכן ָּכת. ׁשֹוָרה ַעל ַהִּמְצָוהרּוַח ַהֻּטְמָאה ְּבִחָּנם 

ִחָּנם ִמן " ִחָּנם" י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש. "ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם' ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ְוגֹו

ַאְסָיא ְּדֵמֵגן  .)ק פה"ב( אָרָמְּג ַּבינּוִצְוֵכן ָמ. ִחָּנםה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם רֹוִאים ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשָּבָאה ִמְּקִלָּפ. ַהִּמְצוֹות

ְיסֹוד ' ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר .ְורֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ִעְנָין ְלַׁשֵּלם ָלרֹוֵפא, ַהְיינּו ֶׁשְרפּוָאה ְּבִחָּנם ָׁשָוה ִחָּנם. ָמֵגן ָׁשֶוה, ְּבַמָּגן

 ,ְךפּוא ָהָרָמְּג ַּבינּוִצה ָמָרֹוּתד ַהּוּמי ִלֵּבַג ְלְךיָדִאֵמ. ַהְיינּו ֵעֶמק ַהִחָּנם, ֵּגיי ִחָּנם הּוא ִמְּלׁשֹון םֵּגיִהָּנֶׁש' ַהְּבִריָאה

ְדָאַמר , ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב. 'ַהּנֹוֵטל ָׂשָכר ָלדּון ִּדיָניו ְּבֵטִלים ְוכּו .)בכורות כט(, םָּנִחיף ְּבִדָעֶׁש

ּוִמַּנִין ֶׁשִאם לֹא ָמָצא ', וכו. ַמה ֲאִני ְבִחָנם ַאף ַאֶּתם ְּבִחָנם. 'ְוגֹו" ֵאה ִלַמְדִּתי ֶאְתֶכםְר"ְקָרא 

  ָּכְך , ם ֶׁשְלַמְדִּתיָה ְבָׂשָכרֵׁשְּכ, ּוִמַּנִין ֶׁשּלֹֹא יֹאַמר" ֱאֶמת ְקֵנה",  ָּתְלמּוד לֹוַמר,ְּבִחָנם ֶׁשִיְלַמד ְּבָׂשָכר

 . "ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ִּתְמּכֹר", ַמר ַּתְלמּוד לֹו,ֲאַלְמֶדָנה ְבָׂשָכר  
ַתְחמֹד ָמִצינּו ָּבַאֲחרֹוִנים  לֹאר ּוּסִאְּב. דמְֹחא ַתלֹה ְוָּפֻני ֲחֵרּוּסִאר ְּבאּוֵּבים ַהִּדְקַה ְליְךִר ָצ,הן ֶזָיְנר ִעֵאָבְל

ְּכגֹון ְּבַמְפִציר , ְוַגם ְּבַתְׁשִמיֵׁשי ְקֻדָּׁשה, ֵצי ִמְצָוה ֶׁשֵּיׁש ִאּסּור ַּגם ְּבֶחְפ)ג"מ' ג ס" ח'בצל החכמה'ת "שו' ע(

בשם ' י, מ שנט" חו'ערוך השולחן'' ע(ּוֵמִאיָדְך ִּגיָסא ָמִצינּו . ּוְתִפִּלין, ֵסֶפר ּתֹוָרה, אֹו ׁשֹוָפר, ַּבֲחֵברֹו ִלְמּכֹר לֹו ֶאְתרֹג

ֲאִפּלּו ֶׁשל , אֹו ֵאיֶזה ְּדַבר ָחְכָמה,  ֲחֵברֹול ֶׁשתֹוָרֹוי ּתֵׁשּוּדִחַדַעת  ְּבחֹוֵמד ָל"לֹא ַתְחמֹד"ֶׁשֵאין ִאּסּור , )המכילתא

, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּכאן ַהֶחְמָּדה ִהיא ְלצֶֹרְך ָממֹון אֹו ָּכבֹוד,  ְּכגֹון ֶׁשחֹוֵמד ָלַדַעת סֹודֹות ַהִּבּׁשּול ֶׁשל ֲחֵברֹו.ְרׁשּות

  ,  ּוְבחֹוֵמד ֶאְתרֹג ֶׁשל ֲחֵברֹו ְּכֵדי ְלַקֵּים ַהִּמְצָוה ְּבִהּדּור".לֹא ַתְחמֹד"ין ִאּסּור ְּבָכל זֹאת ֵא, אֹו ֵאיֶזה ַטַעם ַאֵחר

  . ְוָצִריְך ֵּבאּור, "לֹא ַתְחמֹד"ֵיׁש ִאּסּור , אֹו ְּתִפִּלין  

 ִרּבּוי אּו ֶׁשה)שנט' ס( 'ְךרּון ָעָחְלטּור ֻׁש' ּוְב)י"גזילה ה' א מהל"פ(ם "ַּבְמ מּוָבא ָּבַר"לֹא ַתְחמֹד"ֶׁשל ִאּסּור 

ּוֻמָּתר ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשִני ַּפַעם ַאַחת ֶׁשִּיְמּכֹר לֹו , ִהְׁשַּתְּדלּות ֵמֵעֶבר ָלְרִגילּות ִּבְׁשִביל ְלַהִּׂשיג ֵחֶפץ ַּגְׁשִמי

  ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּבּסֹוף ', ַמְרֶּבה ְּבִׁשְכנּוִעים ְוכּו ֲאָבל ִאם ַמְפִציר ַּבֵּׁשִני ּו.ְוֵאין ָּבֶזה ִאּסּור, ַהֵחֶפץ ֶׁשִּבְרׁשּותֹות ֶא

  . "לֹא ַתְחמֹד"ֲהֵרי עֹוֵבר ַעל , ְמַׁשֵּלם ַעל ֶזה  

 ְּבָאָדם ֶׁשְּמַנֶּסה ְּבָכל ּכֹחֹו ִלְמּכֹר ֵחֶפץ יןִּדא ַהּוה,  ָלאו ַּדְוָקא ְּבֵחֶפץ ֶׁשל ֲחֵברֹואּו ה"לֹא ַתְחמֹד"

א  ְוהּו.)48'  ע'לרעך כמוך'בספר ' ע(ֶׁשחֹוֵמד ַּכְסּפֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו , "לֹא ַתְחמֹד"י הּוא עֹוֵבר ַעל ֲהֵר, ַלֵּׁשִני

ַּגם ֵּכן עֹוֵבר , ִחיר ֶׁשל ַהֵחֶפץְּמ ַהּמֹוֵכר ֶׁשּיֹוִריד לֹו ַּבת ְּבָאָדם ֶׁשִּנְכָנס ַלֲחנּות ּוְמַנֶּסה ְּבָכל ּכֹחֹו ְלַׁשְכֵנַע ֶאןַהִּדי

  , ֲאָבל ֵמֵעֶבר ָלְרִגילּות, ֻמָּתר ַּפַעם ַּפֲעַמִים, ַּכְּמֻקָּבל ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן, ְמַבֵּקׁש ֲהָנָחהא הּום  ְּדִא,"א ַתְחמֹדלֹ"ַעל 

  .)שכט' ג ס" ח'שבט הקהתי'ת "בשו' ע( ".לֹא ַתְחמֹד"ֶזה ִנְכָנס ָּבִאּסּור ֶׁשל   

 "לֹא ַתְחמֹד" ַּכִּנְרֶאה ֵמַהּפֹוְסִקים ֶׁשִהְכִלילּו ִהְלכֹות ,ִאּסּור ֶּגֶזל ִנְכָלל ְּב"לֹא ַתְחמֹד"ִאּסּור 

 דָחַמת ֶׁשָהאֹוִתּיֹו א"שליטן ְּגָלֶזְרסֹוב ֵמָהַר' ֵׁשׁשר ַהִּמְסָּפד סֹו'ר ֶפְּבֵסא מּוָבן  ְוֵכ.ְּבִהְלכֹות ְּגֵזָלה

' ת דָּבאֹות ִמְתַחֶּלֶפ' ת סְּדאֹו ,דָחַמת אֹוִתּיֹון ֵהֶׁש סָחָמם ְּבֵׁשא ִנְקָרל ֶּגֶזן ְוֵכ. לָּגַזת ָהאֹוִתּיֹוי ַאֲחֵרת ָּבאֹו

, ֵמַאַחר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָקַבע ֶׁשֵחֶפץ ֶזה ִיְהֶיה ֶׁשל ְּפלֹוִניא הּו, ְוַהַּטַעם ְלִאּסּור ֶּגֶזל. ם"ל ב" אְּבַמְפֵּתַח

ֶׁשֵחֶפץ ֶזה ,  ֶׁשֵאיֶנּנּו ַמְסִּכים ִעּמֹו'ֶׁשהּוא ַּכְבָיכֹול אֹוֵמר ַלה, 'ת ּכֹוֵפר ַּבהֲהֵרי הּוא ִּבְבִחיַנ,  ֶזהתְוהּוא ּגֹוֵזל ֶא

נּו ֶׁשהּוא קֹוֵבַע יַהְי, ןַקְבָע ֶׁשָּקְראּו ַלַּגְזָלן :)ה כו"ר( ְוַכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא .ְוגֹוֵזל ֵחֶפץ ֶזה ְלַעְצמֹו, ִיְהֶיה ֶׁשל ְּפלֹוִני

ָמִצינּו 

י ֵדְּכ

ַהְיסֹוד 

ְוִאּסּור 

ּוְבַפְׁשטּות 



ֲהִיְקַּבע ָאָדם ֱאלִֹהים ִּכי ַאֶּתם קְֹבִעים " )ח, מלאכי ג( ַהָּכתּוב תְוַהְּגָמָרא ָׁשם ְמָבֶאֶרת ֶא, ָּממֹוןֵהיָכן ִיְהֶיה ַה

הּוא ,  ַמֲעֵׂשר ּוְתרּוָמהיׁשִרְפֶׁשִאם ָאָדם ֵאינֹו ַמ, " ַהַּמֲעֵׂשר ְוַהְּתרּוָמהָךאִֹתי ַוֲאַמְרֶּתם ַּבֶּמה ְקַבֲענּו

ְּכֶׁשָאָדם ְמַנֶּסה ְּבָכל ּכֹחֹו ,  ֶׁשַּׁשָּיְך ְלִאּסּור ְּגֵזָלה"לֹא ַתְחמֹד"ְוֵכן ִאּסּור . ה"ן ַלקבַקְבָעְוִּבְבִחיַנת ַּגְזָלן 

  ָקַבע ֶׁשֵחֶפץ ֶזה'ֶׁשה, ֲהֵרי הּוא ַּכְבָיכֹול חֹוֵלק ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְּבִׁשְכנּוִעים ְוַהְפָצרֹות ְלַהִּׂשיג ָּדָבר ַּגְׁשִמי

י ְכִל'ִּבא מּוָבן ְוֵכ. אֹו ֶּכֶסף,  ַהֵחֶפץתְוהּוא ְמַנֶּסה ְּבָכל ּכֹחֹו ְלַהִּׂשיג ֶא, ְוֶׁשּלֹו לֹא ִיְהֶיה ֵחֶפץ ָּכֶזה, ִיְהֶיה ִלְפלֹוִני

ד ְּכֶנֶגה ִמָּדל ֶזֶּגל ַע עֶֹנׁשה ָהָיל ֶׁשַהַּמּבּו, "ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם"ב ַהָּכתּול ַע )יג, בראשית ו(' רָיָק

 ַּכְבָיכֹולא הּוי ֵמַהֵּׁשִנל ּגֹוֵזם ּוְכֶׁשָאָד. תְּכתֶֹב ֵיׁשה ִטָּפל ֶׁשְּלָכת ֶזְמַרֶּמת ִטּפֹות ִטּפֹום ַהֶּגֶׁשת יַדיִרִּד. הִמָּד

 ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. ןָלְזא ַּגָרְקית ִנִּבִרה ְּבֶוְלַּמ ֶׁש.)מ סא"ב( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. לַמּבּוה ְוִנְהֶית ַהִּטּפֹות ֶאב ְמַעְרֵּב

 ת לֹוֵתים ָלִּכְסת ַמַלּוּזַהי ֶׁשל ִּפף ַעַא, הָרֹוי ּתל ִּפר ַעסּוָאן ָהֶפאֹת ְּבַלּוּזל ַה ֶׁשַהָּממֹוןת  ֶאַחֵק לֹוֶׁשהּואן יָוֵּכ

  ' הף ֶׁשֶס ֶּכַחֵקלֹו ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואל ק ַעֵלל חֹוכֹוָיְבא ַּכי הּוֵרֲה, רסּוה ָאה ֶזָרֹוי ּתל ִּפַען ֶׁשיָוֵּכ, יתִּבִרת ָהֶא

   .םְּכֶׁשהּוא ְמַכֵחׁש ְמַכֵחׁש ַּבְּׁשִליִׁשי ֶׁשֵּביֵניֶה )כא, ויקרא ה(י "ִּׁשַרז ְּבָּמֻרְמּו. רֹובּוד ֲעֵעא ִילֹ  

 םֵה, ְוֵיׁש ַלֲחֵברֹו, ָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשָּכל ַהֲחָפִצים ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּדָאָדם ָצִריְך ְלַהֲאִמין ֶּבֱאמּו,ףְלהֹוִסיה ִנְרֶאר ֵּבאּו

 'ַהּכֹל ֵמֵאת ה, אֹו ִלי ֵיׁש ְוַלֵּׁשִני ֵאין, ְוֶזה ֶׁשַּלֵּׁשִני ֵיׁש ָּדָבר ְמֻסָּים ְוִלי ֵאין, 'ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֵמה

ְּבָכל אֶֹפן ',  ַמְפִריַע לֹו ִלְלמֹד ּתֹוָרה ְוַלֲעבֹוַדת הםְמֻסָּיִמים  ְּדָבִריןרֹוְסֶח ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּבֱאֶמת .ְּבַתְכִלית ַהּטֹוב

 :)תשא נה( ָחָדׁשר ְּבזַֹה ָמִצינּון ְוֵכ.  ַהּטֹוב ָהֲאִמִּתי ִּבְׁשִבילֹואּוה' ֶׁשְרצֹון ה, ָצִריְך ְלַהֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה

 ִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא. רַהֶּכֶתת ְסִפיַרד ְּכֶנֶגא הּו" דַתְחמֹא לֹ"ר ְוִאּסּו, תְסִפירֹור ֶׂשֶעד ְּכֶנֶגם ֵהת ַהִּדְּברֹות ֶׁשֲעֶׂשֶר

  ת ִּבְסִפיַרא הּו' ן הְרצֹו ֶׁשּׁשֶֹרׁש )'שער ז(' האֹוָרי ַׁשֲעֵר'ר ֶפְּבֵסא ַּכּמּוָב, ןָרצֹות ִּבְבִחיַנא ִהיר ַהֶּכֶתת ִּדְסִפיַר

  .רֶּכֶתת ִּבְבִחיַנם ּפֹוֵג ַּכְבָיכֹולה ֶזר ָדָבְּבם ֶׁשּפֹוֵגי ּוִמ, רַהֶּכֶת  

ְּכֵדי ָלַדַעת ִאם ֶזה ֶנְחָׁשב , ָצִריְך ִלְבחֹן ָּכל ִמְקֶרה ְלגּופֹו,  ָנתּון ְלִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם"לֹא ַתְחמֹד"ֶׁשִאּסּור 

 . ַהֶחְמָּדה ִהיא ְלֵׁשם ַּתֲאָוה אֹו ְלֵׁשם ָׁשַמִיםְוִאם, אֹו ֶׁשֶּזה ֲעַדִין ְּבֶגֶדר ָהָרִגיל, ִרּבּוי ִהְׁשַּתְּדלּות

, ְּכגֹון ְּבִמי ֶׁשחֹוֵמד ִלְלמֹד ּתֹוָרה ֵמַרב ְמֻסָּים, ְּדִחּמּוד ְלֵׁשם ָׁשַמִים ֶּבֱאֶמת ְללֹא ׁשּום ַּתֲערֶֹבת ֶׁשל ַּתֲאָוה ֻמָּתר

ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשהּוא , רל ְוָעׂשּו ָּגֵד"ָלֵכן ָּבאּו חז, ֻמָּתר ְלַהְרּבֹות ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ִלְלמֹד ּתֹוָרה ִמֶּמּנּו

  ְוָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא חֹוֵמד ָּדָבר רּוָחִני ֶׁשֵאיֶנּנּו ָּכרּוְך ְּבֵחֶפץ , ַּגם ִאם ֶזה ֶׁשל ִמְצָוה, ָאסּור, חֹוֵמד ֵחֶפץ ַּגְׁשִמי

  .ַּגם ִאם ֶזה ִּדְבֵרי ָהְרׁשּות, ֻמָּתר, ַּגְׁשִמי  

 תַמּדּוַע ַהִּמְצוֹות ְצִריכֹור ְלָבֵא .)ואתחנן י( 'אָיְנַּת'ל ַהַעַּב ִמת"ּמּוָבא ְּבלקִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ַמה ֶּׁש

 ְּדִמְצוֹות ,"ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשֹות", "ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ֻחּקָֹתיו" )ב, דברים ו (ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְׁשִמיָרה

ְהֶיה ִּתָלֵכן ְּכֵדי ֶׁשּלֹא , ֵיׁש ַלִחיצֹוִנים ֲאִחיָזה ֲחָזָקהם ת נַֹגּה ֶׁשָּׁשֶׁשָּבִאים ִמְּקִלַּפ, ַנֲעׂשֹות ֵמֲחָפִצים ַּגְׁשִמִּיים

 תְוַעל ְיֵדי ֶׁשָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה ְולֹוֵמד ֵאיְך ְלַקֵּים ֶא,  ַהְּׁשִמיָרהתָצִריְך ֶא, ַלִחיצֹוִנים ְיִניָקה ִמַּמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות

 ת ְיִניַקתהּוא מֹוֵנַע ֶא,  ַהִּמְצוֹות ְּבפַֹעל ִעם ָּכל ַהִּדְקּדּוִקיםתֶא ְוהּוא עֹוֶׂשה, םַהִּמְצוֹות ְּבָכל ִּדְקּדּוֵקיֶה

ְּכמֹו ֶׁשַהַּבִית ׁשֹוֵמר , ְצוֹותִּמ ֶׁשֵהם ּבֹוִנים ַּבִית ַל"ְךִיַנֹוּב" ְוָלֵכן ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִנְקָרִאים .ַהִחיצֹוִנים ֵמַהִּמְצוֹות

 ַעל ַהִּמְצוֹות ִמְּפֵני תֶׁשּׁשֹוֶמֶר, ָּכְך ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ּבֹוִנים ַּבִית ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ֶרם ּוִמָּמָטרָהָאָדם ִמֶּזל ַע

   ִּדְכמֹו ֶׁשַהחֹוָמה ַּתְכִליָתּה,  ּתֹוָרהֲאִני חֹוָמה זּו .)פסחים פז ( ַּבְּגָמָראינּוִצן ָמֵכְו . ֵמֶהםקּוְניִיַהִחיצֹוִנים ֶׁשּלֹא 

  .ָּכְך ַהּתֹוָרה ׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהִּמְצוֹות, ְׁשִמיָרה  

ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש , ל ָיְרדּו ְלסֹוף ַּדְעָּתם ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם"ְּדחז, "לֹא ַתְחמֹד" רִאּסּות ִּפי ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶא

ֶזה , ַעל ִּפי רֹב ְּכֶׁשָאָדם חֹוֵמד ֵחֶפץ ֶזה, ֹו ֲאִחיָזה ֲחָזָקה ּבְוֵיׁש ַלִחיצֹוִנִּיים, ֵחֶפץ ַּגְׁשִמי ֶׁשָּבא ִמְּקִלַּפת נַֹגּה

ֵּכיָון ֶׁשֶּזה ָּכרּוְך ְּבָדָבר , אֹו ְּתִפִּלין ְוֵסֶפר ּתֹוָרה, אֹו ׁשֹוָפר, ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשחֹוֵמד ֶאְתרֹג, לֹא ְלַגְמֵרי ְלֵׁשם ָׁשַמִים

 ְוַאף ַעל . ֶזהת ָלֵכן ָאְסרּו ֶא,הֶמְּכגֹון ְלֵׁשם ָּכבֹוד ְוַכּדֹו, ְך ִלּבֹו ַּגם ַּתֲאָוה ַּגְׁשִמיתָקרֹוב ְלַוַּדאי ֶׁשֵּיׁש ְּבתֹו, ַּגְׁשִמי

 ּוּלִאְו . ָהְלכּו ַאַחר רֹב ְּבֵני ָאָדם,ַצִּדיִקים ֶׁשַּיְחְמדּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים ֶּבֱאֶמת ְללֹא ׁשּום ַּתֲערֶֹבת ֶׁשל ְּפִנָּיה ִּפי ֶׁשֵּיׁש

ֵּכיָון , ֶׁשָּבֶזה ֵאין ַלִחיצֹוִנִּיים ֲאִחיָזה ְּכמֹו ַּבְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים, הֶמְּכֶׁשָאָדם חֹוֵמד ְּדַבר ָחְכָמה ְוַכּדֹו, ר רּוָחִניְּבָדָב

ִלְלמֹד ֻאָּמנּות  ֹוֵמדאֹו ֶׁשח,  ְלֵׁשם ָׁשַמִים ְּכמֹו ָאָדם ֶׁשחֹוֵמד ִלְלמֹד ּתֹוָרה ֵמַרב ְמֻסָּיםיאה ִהָּדְמֶחַהֶׁשַעל ִּפי רֹב 

ְּכגֹון ֶׁשרֹוֶצה , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּגם ָּכאן ֵיׁש יֹוֵצא ֵמַהְּכָלל, ֲחֵברֹו ַעל ְמָנת ְלִהְתַּפְרֵנס ְולֹא ְלֵׁשם ַּתֲאָוה אֹו ָּכבֹוד

ר ּוְבֶיֶת

ּוֵמַאַחר 

ְוַהַּטַעם 

ַעל 



ֲאָבל ֵּכיָון ֶׁשְּבֶדֶרְך , הֶמבּול ְוַכּדֹוְוֵכן ֶׁשרֹוֶצה ִלְלמֹד ֻאָּמנּות ַעל ְמָנת ִלְהיֹות ַמִּׂשיג ְּג, ִלְלמֹד ַעל ְמָנת ְלִהְתָּפֵאר

  לֹא " ְוֵאין ֶזה ִנְכָלל ְּבִאּסּור ,ָהְלכּו ַאַחר ָהרֹב ְוָאְמרּו ֶׁשֶּזה ֻמָּתר, ְּכָלל רֹב ְּבֵני ָאָדם ֵאיָנם ִנְכָׁשִלים ָּבֶזה

  .רֵהָּזִה ְליְךִרָצה ְויָעִג ְנׁשֵי, יִמְׁשץ ַּגֶפֵחן ְּבגֹוג ְּכנּוֲע ַּתׁשֵּים ֶׁשקֹוָמְבִּד, היָעִגְנן ֹוׁשְּלא ִמ הּוגנּוֲעַּתן ֵכְו. "ַתְחמֹד  
, "לֹא ַתְחמֹד"ִנְרֶאה ִּדיסֹודֹו ֵמאֹותֹו ַהַּטַעם ֶׁשל ִאּסּור , ְרָׁשִעים ִּבְפָרטְוַהֲחֻנָּפה ִל, ָללְכִאּסּור ַהֲחֻנָּפה ִּב

ּוְמעֹוְדדֹו ָּבֶזה , ָרָׁשעּוִבְפָרט ְּכֶׁשִּמְתַחֵּנף ְל, יל ְלַהִּׂשיג טֹוָבה ַּגְׁשִמיתְּדַהִּסָּבה ֶׁשָאָדם ִמְתַחֵּנף ַלֵּׁשִני ִּבְׁשִב

 ְּדִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְרֶצה ֶׁשִּיְהֶיה .'ֲהֵרי הּוא ַמְרֶּבה ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ֶנֶגד ְרצֹון ה, ְלַהְמִׁשיְך ְּבַמֲעָׂשיו ָהָרִעים

 ּוִבְפָרט ָּכאן ֶׁשַהִהְׁשַּתְּדלּות ְמעֹוֶדֶדת . ְיַקְּבלֹו ְּבֶדֶרְך ֶהֵּתר ּוְללֹא ִהְׁשַּתְּדלּות ְמֻיֶּתֶרתאהּו, ְׁשִמי ַהָּדָבר ַהַּגתלֹו ֶא

  ָּׂשַגת ַהָּדָבר ִּבְׁשִביל ַה, ֶׁשָהָאָדם ַיֲעֶׂשה ִהְׁשַּתְּדלּות זֹו' ְּבַוַּדאי ֵאין ְרצֹון ה, ֶאת ָהָרָׁשע ְלַהְמִׁשיְך ְּבַמֲעָׂשיו ָהָרִעים

  . ְוֶזה ִאּסּור ֲחֻנָּפה', ֲהֵרי הּוא עֹוֶׂשה ֶנֶגד ְרצֹון ה, ְוִאם הּוא ְּבָכל זֹאת הֹוֵלְך ּוִמְתַחֵּנף, ַהַּגְׁשִמי  

ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו , ּנּו ּתֹוָרהְּכֵדי ֶׁשְּיַלְּמֶד, ְּכגֹון ַּתְלִמיד ְלַרּבֹו, ִמְתַחֵּנף ַלֵּׁשִני ִּבְׁשִביל ַהָּׂשַגת ָּדָבר רּוָחִני

ְוֵכן ְּבַמֲחִניף , ְּכֵדי ֶׁשְּיַלֵּמד ֶאת ְּבנֹו ֵהיֵטב, ְוֵכן ְּבַמֲחִניף ַלְמַלֵּמד ֶׁשל ְּבנֹו, ִּבְׁשִביל ְׁשלֹום ַּבִית

ְּכֶׁשְּמַׁשֵּבַח ַהַּכָּלה , אֹו ְלֵׁשם ִׂשְמָחה, ִלּמּודאֹו ְמַׁשֵּבַח ַּתְלִמיָדיו ְּכֵדי ְלָזְרָזם ְּב, הָחֵכֹוַלֲחֵברֹו ְּכֵדי ֶׁשְּיַקֵּבל ִמֶּמּנּו ּת

ְּבָכל ֵאּלּו , ְּכֶׁשְּמַׁשֵּבַח ָאָדם ַעל ְּדַבר ָחְכָמה ֶׁשָאַמר ְּכֵדי ָלֵתת לֹו ַהְרָּגָׁשה טֹוָבה,  ְוֵכן ְלֵׁשם ֶחֶסד.ִלְפֵני ֶהָחָתן

 רֹוֶצה ֶׁשָאָדם ַיֲעֶׂשה ֶאת ָּכל ַהִהְׁשַּתְּדלּות ַּגם ֵמֵעֶבר 'הְּד, )124'  ע'לרעך כמוך' בספר יןע(ֵאין ִאּסּור ֲחֻנָּפה 

 ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן . ְוֵכן ִּבְׁשָאר ַהְּדָבִרים ָהרּוָחִנִּיים,הֶמ ַהּתֹוָרה ּוְכֵדי ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ְוַכּדֹותֶא ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג, ְלכֹחֹוָתיו

  לֹא ָמִצינּו ֶהֵּתר ֲאִפּלּו ְּכֶׁשִּמְתַחֵּנף ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ,  ֵיׁש ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִניםםֶׁשָּבֶה, יַּבְּדָבִרים ֶׁשְּתלּוִיים ְּבֵחֶפץ ַּגְׁשִמ

  .  ַאף ֶׁשֶּזה ְלֵׁשם ִמְצָוההֶמֶאְתרֹג אֹו ׁשֹוָפר ְוַכּדֹו  

 ׁשֵּים ֶׁשקֹול ָמָכְּבן ֶׁשיָוֵּכ, רָכָׂש ְּבתֹויפִד ֲעתֹווְצִמם ּוָּנִחיף ְּבִדה ָעָרֹו ּתַעּוּד ַמינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעֵאָב ְלרזֲֹחַנ

ן ֵכָל, דמְֹחא ַתּלֹים ִמִׁשְׁשחֹו, הָוְצל ִמץ ֶׁשֶפא ֵחץ הּוֶפֵחַה ֶׁשּוּלִפֲא, הָּפִלְּקה ַליָזִח ֲאׁשם ֵיָּׁשי ֶׁשִמְׁשץ ַּגֶפֵח

ע ַדם ֵיָדָאם ָהִאְו. םָּנִחְּביו ָצָפת ֲח ֶאתֹוָלּוּזד ִממְֹחַל ְויףִנְחַהא ְלבֹא ָיּלֶֹׁש, םָּנִחל ְּבֵּבַקא ְים לָֹדָא ֶׁשידּוִּפְקִה

  ה ָּפֻני ֲחֵרּוּסין ִאֵאה ֶׁשָרֹוּתד ַהּוּמִלן ְּבין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. ה ֶזְךֶרצֹיף ְלִנְחַהא ְלבֹא ָיא לֹהּו, םָּנִחְּבל ֵּבַק ְלר לֹוסּוָאֶׁש

   .םָּנִחְּבד ֵּמַלְּמה ֶׁש"ל הקביו ֶׁשָתֹוּדִמק ְּבֵּבָּדִהְלם ָּנִחְּבד ֵּמַליף ְלִדה ָעָּבַרְּדַא, דמְֹחא ַתלְֹו  

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  .הָרֹוּת ,תֶרֶצ ֲע,יםִרּוּכִּב, תעֹובּוָׁש, ירִצָּקַה, ת"עֹֻבָׁשַהג ַחל ת ֶׁשמֹוֵּׁשַה' ת ה" רב"תשע'ה

ג ָחי ֶהֵרֲה. אָמיֹוא ְּדיָקֵפל ְסַלְגם ִּבד יֹוץ עֹוֶרָאץ ָלחּוים ְּביִפִסת מֹועֹובּוָּׁשג ַהַח ְּבַעּוּדים ַמִלֲאֹוׁש

 )תצד(' םָהָרְבן ַאֵגָּמ'ַהְו. 'כּו ְויעּוִּגא ַיים לִֹחלּוְּׁשַה ֶׁשׁשָׁשין ֲחֵאְו, רֶמעֹת ָהיַרִפְסִל' נם ַהֹוּיע ַּבַּבְקִנ

ה ל ֶזה ַעֶׁשְקַמ:) ביצה ד(' רֵפם סֹוַתֲח'ַהְו. ןיָוִסְּב' זה ְּבָנְּתה ִנָרֹוּתַהי ֶׁשִסי יֹוִּבת ַריַטת ִׁשם ֶאם ַּגֵּיַקים ְלִצרֹוב ֶׁשֵּׁשַיְמ

ים יִפִסמֹו, תלּוָּגץ ַּבֶרָאץ ָלחּום ְּביִאָצְמִּנן ֶׁשיָוץ ֵּכֶרָאץ ָלי חּוֵׁשְנַאב ֶׁשֵּׁשַיְמּו, ץֶרָאץ ָלחּוק ְל ַרְךָּיה ַׁש ֶזַעּוּדן ַמם ֵּכִא

ל ים ֶׁשִבים טֹוִמָּיר ַהַאְׁש ִּבלּוְזְלַזא ְילְֹו, לּוֲאְגא ִנלֹת ְולּוָּגן ַּבִיַדם ֲעֵה ֶׁשרּוְּכְזִּיי ֶׁשֵדְּכ. היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגד ַהֶגֶנם ְּכד יֹועֹו

ג ן ַחֵכְו. היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרה ְמֶּזג ַהַחן ַהֵכָל, ב"תשעת ֹוּיִתֹו אתעֹֻבָׁשן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תֹוּיֻלָּג

א  הּוב"תשע' הםא ַּגיָלֵּמִמּו. הָרֹו ּת,תֶרֶצ ֲע,יםִרּוּכִּב, תעֹובּוָׁש, ירִצָּקַה, גָחל ֶהת ֶׁשמֹוֵּׁשַה' ת ה" רת"עֹֻבָׁשַה

  ִאיׁש ֶצַמח " )יב, זכריה ו(ב תּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיאת עֹובּוג ָׁשַחא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ת"ם רָתאֹו

  ".ְׁשמֹו  
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 fish@neto.net.il  או במייל
  .ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל

  . ראיות על ביאת המשיח בקרוב360ב כ"ניתן לקבל ללא תשלום בדואר אלקטרוני את מאמר קץ הגאולה בתשע
  .לשלוח בקשה למייל. יצא לאור בעימוד מחודש עם פרקים וכותרות
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