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כללי הפיסוק
נקודה.

סימן להפסק שלם ומוגמר, ומקומה בסוף משפט.

ִמי.  ַגׁשְ רּוָחִני ֵהן ּבְ דוגמא: ֵהן ּבְ

פסיק,

בא לסמן הפסקה קלה בין החלקים השונים שבמשפט.

ֶלת ֵמָחְכָמה;  ַקּבֶ ּמְ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ לּום, ּכִ ְרָמּה ּכְ ֵלית ָלּה ִמּגַ דוגמא: ּדְ

בתוך  הבאים  הסגר,  או  הסבר,  מילות  ואחרי  לפני 

משפט.

ַבר ִחידּוׁש, ַמְתִמיִהין.  י ַעל ֵנס, ַהְיינּו ַעל ּדְ דוגמא: ּכִ

ה,  ָ ְבִחיַנת ִאּשׁ ְבָיכֹול, ּבִ ה, ּכִ            ֲאַזי ַנֲעׂשָ

בין מילים מקבילות.

דֹול,  ה, ָמאֹור ַהּגָ ִחיַנת ֹמשֶׁ הּוא ּבְ יק ַהּדֹור, ׁשֶ דוגמא: ַצּדִ

"ל;  ּנַ בֹוד, ּכַ ִחיַנת ּכָ ֶתר, ּבְ ִחיַנת ּכֶ ִחיַנת ֶאְקֶי"ה, ּבְ            ּבְ

נקודה ופסיק;

פחותה  אך  מפסיק,  יותר  גדולה  הפסקה  מסמנים 

מנקודה. בדרך כלל הבאנו אותם בין שני חלקי פסקה 

שיש ביניהם הקבלה מסוימת.

ים,  ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ יו ּבַ י ַעְכׁשָ דוגמא: ּכִ

ָרֵאל ָנַפל,  ל ִיׂשְ י ׁשֶ יבּות ָהֲאִמּתִ ֵחן ַוֲחׁשִ

יבּות ְוַהֵחן הּוא ֶאְצָלם;  יו ִעיָקר ַהֲחׁשִ י ַעְכׁשָ ּכִ

ֲאָבל ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, 

ָרֵאל וכו', ל ִיׂשְ יבּות ׁשֶ ה ַהֵחן ְוַהֲחׁשִ ִנְתַעּלֶ

קו מפריד –

בא לסמן הפרדה כלשהיא, פחותה מפסיק.

ָבָנה – ֵאין ָלּה אֹור ֵמַעְצָמּה. י ַהּלְ דוגמא: ּכִ

מורה על השמטת מילה מובנת באותו המשפט.

ל זֹאת –  ַדע ּכָ ּיֵ ד. ּוְכׁשֶ

ֵליָמה. ִנְקָרא ְיִדיָעה ׁשְ

מפרידה בין שני חלקי המשפט, כשהשני בא להסביר 

את הראשון.

ֲעָלה ֵחן ַעל לֹוְמֶדיָה. ּמַ ֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן" – ׁשֶ דוגמא: "ַאּיֶ

נקודותיים:

פסוק,  לפני  וכגון  כלשונו,  הנאמר  ציטוט  לפני  באות 

מדרש וכדו':

ָניו". ִאיר ּפָ תּוב: )קהלת ח( "ָחְכַמת ָאָדם ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ דוגמא: ּכְ

ֵרי ֲהָוה,  א – ַסְמּתְ ּבָ            ָאַמר ִלי: ַההּוא ִעיׂשְ

או לפני פירוט דברים שונים ולפני חילוק כלשהוא.

ַנִים:  דוגמא: ׁשְ

ל ָמקֹום,  ְבחֹו ׁשֶ ֶהם ׁשִ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ

ֵאַלת ְצָרָכיו;  ּוׁשְ

זה,  אחר  בזה  בא  לא  הנקודותיים  סימון  כלל  בדרך 

ונקודותיים  פסיק,  לראשונה  בא  הצורך  במקרה 

בציטוט השני.

י: וכו'. ירּוׁש, ָאַמר ַרב ָאׁשֵ דוגמא: ְוֶזה ּפֵ

סימן שאלה? 

בא להבעת שאלה תמיהה או קושיא.

ט? ּפָ דוגמא: ְוַעל ְיֵדי ַמה זֹוֶכה ִלְבִחינֹות ִמׁשְ

סימן קריאה!

בא להבעת התרגשות והתפעלות.

יָגם! ׂ ּזֹוֶכה ְלַהּשִ ֵרי ִמי ׁשֶ דוגמא: ַאׁשְ

סימן תמיהה?!

בא להבעת תמיהה יתירה והשתוממות מרובה.

א?!  ין ֵייעֹול ֳקָדם ַמְלּכָ ָהֵאיְך ַאְנּפִ דוגמא: ּבְ

מרכאות "

בין מרכאות בא פסוק.

מֹו ֶאָחד". דוגמא: ְוֶזה ִנְקָרא: "ה' ֶאָחד, ּוׁשְ

גרש '

בין שני גרשים בא ציטוט מדברי חז"ל.

וָרא'. נּוָרא ִחָוּ ִחיַנת 'צּוִציָתא ּדְ דוגמא: ְוֶזהּו ּבְ

בא כשיש הפסקה בתוך קטע במהדורת תקפ"א

בא כשיש הפסקה גדולה בין קטעים במהדורת תקפ"א
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י;  ּתִ ַמַעּתְ ּבִ  "ַוּיֹאֶמר ּבֹוַעז ֶאל רּות: ֲהֹלא ׁשָ
ֶדה ַאֵחר,  ׂשָ ְלִכי ִלְלקֹוט ּבְ  ַאל ּתֵ

ה ְוכּו';   ְוַגם ֹלא ַתֲעבּוִרי ִמּזֶ
ר ִיְקצֹורּון,  ֶֹדה ֲאׁשֶ ּשָ  ֵעיַנִיְך ּבַ

 ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן, 
י ָנְגֵעְך;  ָעִרים ְלִבְלּתִ יִתי ֶאת ַהּנְ  ֲהֹלא ִצּוִ

ֲאבּון  ר ִיׁשְ ִתית ֵמֲאׁשֶ ִלים ְוׁשָ ְוָצִמית – ְוָהַלְכּתְ ֶאל ַהּכֵ
ָעִרים. )רות ב( ַהּנְ

ֶדה,  י�ֵיׁש�ׂשָ �ס. ּדַ ,�ּכִ
ִבים ָיִפים ְוָנִאים ְמֹאוד,  ֵדיִלים ִאיָלנֹות ַוֲעׂשָ ם ּגְ  ְוׁשָ

ר,  ר ְלַסּפֵ ֶֹדה ְוִגיּדּוָליו, ִאי ֶאְפׁשָ  ְוגֹוֶדל ְיַקר יֹוִפי ַהּשָ

ֵרי ַעִין ָרֲאָתה זֹאת!  ַאׁשְ

ם;  ֵדִלים ׁשָ מֹות ְקדֹוׁשֹות ַהּגְ ִחיַנת ְנׁשָ ִבים – ֵהם ּבְ  ְוִאיָלנֹות ַוֲעׂשָ

מֹות ֲערּומֹות,  ה ְנׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ  ְוֵיׁש ּכַ

ֶֹדה,  ֵהם ָנִעים ְוָנִדים ִמחּוץ ַלּשָ  ׁשֶ

יקּון,  ים ַעל ּתִ יִנים ּוְמַצּפִ  ּוַמְמּתִ

ּיּוְכלּו ָלׁשּוב ְוִלְכנֹוס ֶאל ְמקֹוָמם;  ׁשֶ

מֹות, ה ְנׁשָ ּמָ לּוִים ּכַ ּה ּתְ ּבָ דֹוָלה ׁשֶ ָמה ּגְ  ְוַגם, ֲאִפיּלּו ְנׁשָ

ִהיא יֹוֵצאת ַלחּוץ –  ׁשֶ  ִלְפָעִמים, ּכְ

ם;  ה ָלּה ַלֲחזֹור ְלׁשָ  ָקׁשֶ

ֶֹדה,  ַעל ַהּשָ ים ַעל ּבַ ים ּוְמַצּפִ ׁשִ ם ְמַבּקְ  ְוֵהם ּכּוּלָ

יקּוָנם;  צֹוֶרְך ּתִ ק ּבְ ּיּוַכל ְלִהְתַעּסֵ  ׁשֶ

ל ֶאָחד,  יקּוָנּה ַעל ְיֵדי ִמיָתה ׁשֶ ּתִ ָמה, ׁשֶ  ְוֵיׁש ְנׁשָ

ל ֶאָחד. אֹו ַעל ְיֵדי ִמְצָוה ַוֲעבֹוָדה ׁשֶ

רֹוֶצה ַלֲחגֹור ָמְתָניו,  �ּוִמי ׁשֶ

ֶֹדה –  ַעל ַהּשָ  ְלַהְכִניס ַעְצמֹו ִלְהיֹות הּוא ַהּבַ

יף, ְוִגּבֹור ַחִיל,   ָצִריְך ִלְהיֹות ִאיׁש ָאמּוד ְוַתּקִ

דֹול ְמאֹוד; יק ּגָ  ְוָחָכם, ְוַצּדִ

ַמֲעָלה ְמאֹוד.  דֹול ּומּוְפָלג ּבְ י ָצִריְך ִלְהיֹות ָאָדם ּגָ ּכִ

י ִאם ִעם ִמיָתתֹו, ֵאינֹו ָיכֹול ִלְגמֹור ָהִעְנָין ּכִ  ְוֵיׁש ֶאָחד, ׁשֶ

דֹול ְמאֹוד;   ַוֲאִפיּלּו ָלֶזה – ָצִריְך ִלְהיֹות ּגָ

ֲאִפיּלּו ִעם ִמיָתָתם לֹא יֹוִעילּו;  דֹוִלים, ׁשֶ ה ּגְ ה ְוַכּמָ ּמָ י ֵיׁש ּכַ  ּכִ

ַמֲעָלה ְמאֹוד ְמאֹוד, דֹול ּומּוְפָלג ּבְ  ַרק ִאם ֵיׁש ָאָדם ּגָ

ים ַחּיּותֹו,  ַחּיִ ִריְך ּבַ ּצָ ֶ  ָיכֹול ִלְגמֹור ַמה ּשׁ

ים עֹוְבִרין ָעָליו,  ה ִיּסּוִרין ּוְדָבִרים ָקׁשִ י ַהְרּבֵ  ּכִ

ם,  ְדלּותֹו ּוַמֲעָלתֹו עֹוֵבר ַעל ּכּוּלָ  ַאְך ַעל ְיֵדי ּגַ

ִריְך. ּצָ מֹו ׁשֶ ֶֹדה ּכְ עּולֹות ַהּשָ ה ּפְ ְועֹוׂשֶ

מֹות ּוְלַהְכִניָסם –  ׁשָ ן ַהּנְ ּזֹוֶכה ְלַתּקֵ  ּוְכׁשֶ

ל,  ּלֵ  ֲאַזי טֹוב ְוָיֶפה ְמאֹוד ְלִהְתּפַ

יקּוָנּה. ה ַעל ּתִ ִפיּלָ י ֲאַזי ַהּתְ ּכִ

ֶֹדה, ַעל ַהּשָ  ְוֶזה ַהּבַ

ָלם,  קֹות ָהִאיָלנֹות ּוְלַגּדְ ִמיד ְלַהׁשְ ל ּתָ ּדֵ ּתַ יַח ּוִמׁשְ ּגִ  הּוא ַמׁשְ

ֶדה; יקּוֵני ַהּשָׂ ָאר ּתִ  ּוִבׁשְ

ה ַהְרָחָקה ָהָראּוי,   ּוְלַהְרִחיק ָהִאיָלנֹות ֶזה ִמּזֶ

ּלֹא ַיְכִחיׁש ֶאָחד ֶאת ֲחֵבירֹו;   ׁשֶ

דֹוָלה,  דֹול ַהְרָחָקה ּגְ י ִלְפָעִמים ָצִריְך ְלַהְראֹות ִלְמקֹוָרב ּגָ  ּכִ

ּלֹא ַיְכִחיׁש ֶאת ֲחֵבירֹו. ֵדי ׁשֶ ּכְ

ל ָמקֹום –  ין ְרצֹונֹו ׁשֶ עֹוׂשִ ירֹות, ׁשֶ ין ּפֵ מֹות עֹוׂשִ ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ �י. ְוַד , ׁשֶ
ֶֹדה,  ַעל ַהּשָ  ֲאַזי ְמִאיִרין ֵעיֵני ּבַ

ִריְך,  ּצָ ָמקֹום ׁשֶ  ִויכֹוִלין ִלְהיֹות צֹוִפין ְורֹוִאין ּבְ

ֵדה צֹוִפים"; ִחיַנת )במדבר כג( "ׂשְ  ְוֶזה ּבְ

לֹום –  ַרְך ַחס ְוׁשָ ין ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ֵאין עֹוׂשִ ׁשֶ  ֲאָבל ּכְ

לֹום,  ִכין ֵעיָניו ַחס ְוׁשָ ְ  ֲאַזי ִנְתַחּשׁ

ֵדה ּבֹוִכים', )אהלות פי"ח מעד קטן ה: עיין שם(  ִחיַנת 'ׂשְ  ְוֶזה ּבְ

ִכי הּוא ִקיְלקּול ָהְראּות,  י ּבְ  ּכִ

ם",  ׁשֶ בּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהּגֶ תּוב: )קהלת יב( "ְוׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ִכי'.  הֹוֵלְך ַאַחר ַהּבֶ ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: )שבת קנא:( 'ֶזה ָהְראּות, ׁשֶ

ֵעיָניו ְמִאירֹות ְוצֹופֹות,   ּוְכׁשֶ

"ל –  ֵדה צֹוִפים" ַהּנַ ְבִחינֹות "ׂשְ  ּבִ

ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד,  ל ּבְ ּכֵ  ֲאַזי ָיכֹול ְלִהְסּתַ

ְכִלית;   ַלֲהִביאֹו ֶאל ַהּתַ

ל ֶאָחד,  ל ּכָ יּבּור ׁשֶ ַהּדִ ל ּבְ ּכֵ כֹול ְלִהְסּתַ ּיָ  ַהְיינּו, ׁשֶ

ֵלימּות,  ׁשְ יקּונֹו ּבִ  ִאם ֵאינֹו ַעל ּתִ
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ְכִלית ֲעַדִיין –  ָרחֹוק ֵמַהּתַ * ֵמֲחַמת ׁשֶ

ְכִלית,   ֲאַזי הּוא ְמִביאֹו ֶאל ַהּתַ

ֵלימּות. ׁשְ הֹוֶגן, ּבִ יּבּור ּכַ ְוָאז ַהּדִ

יּבּור ְוִדיּבּור הּוא עֹוָלם ָמֵלא,  ל ּדִ י ּכָ  ּכִ

ה –  ִפּלָ יּבּוֵרי ַהּתְ ר ּדִ ל, ּוְמַדּבֵ ּלֵ ָאָדם עֹוֵמד ְלִהְתּפַ  ּוְכׁשֶ

ים ָנִאים;  ּנִ ט ִציִצים ּוְפָרִחים ְוׁשֹוׁשַ  ֲאַזי הּוא ְמַלּקֵ

ֶדה,  ׂשָ ָאָדם ַההֹוֵלְך ּבְ  ּכְ

ים ּוְפָרִחים ָנִאים ַאַחת ְלַאַחת,  ּנִ ט ׁשֹוׁשַ  ּוְמַלּקֵ

ה ֲאגּוָדה ֶאָחת; עֹוׂשֶ  ַעד ׁשֶ

ט עֹוד ַאַחת ְלַאַחת,  ְך ְמַלּקֵ  ְוַאַחר ּכָ

ָרם ַיַחד; ה ֲאגּוָדה ַאֶחֶרת, ּוְמַחּבְ  ְועֹוׂשֶ

ה ֲאגּודֹות ָיִפים ְוָנִאים –  ה ְוַכּמָ ּמָ ץ ּכַ ט ּוְמַקּבֵ  ְוֵכן הֹוֵלְך ּוְמַלּקֵ

ה ֵמאֹות ְלאֹות,  ְתִפיּלָ מֹו ֵכן, הּוא הֹוֵלְך ּבִ  ּכְ

יּבּור; ה ֵמֶהם ּדִ ה אֹוִתּיֹות, ְוַנֲעׂשָ ּמָ ִרים ּכַ ְתַחּבְ ּנִ  ַעד ׁשֶ

ֵלימֹות,  ֵתיבֹות ׁשְ ה ּבְ  ְוֵכן עֹוׂשֶ

יבֹות;  י ַהּתֵ ּתֵ ִרין ׁשְ ְך ִנְתַחּבְ  ְוַאַחר ּכָ

ָרָכה ַאַחת;  ּגֹוֵמר ּבְ ט יֹוֵתר, ַעד ׁשֶ ְך הֹוֵלְך ּוְמַלּקֵ ְוַאַחר ּכָ
 

ט יֹוֵתר ְויֹוֵתר,  ְך ְמַלּקֵ  ְוַאַחר ּכָ

 ְוהֹוֵלְך ֵמָאבֹות ִלְגבּורֹות, 

בּורֹות ִלְקדּוׁשֹות,   ּוִמּגְ

ן יֹוֵתר,  ְוֵכן הֹוֵלְך ְלַהּלָ

ץ  ט ּוְמַקּבֵ ָאָדם ְמַלּקֵ יּבּוִצים ׁשֶ ּקּוִטים ְוַהּקִ ֵאר ַהּלִ ִמי ְיָפֵאר גֹוֶדל ּפְ

ה! ִפּלָ ִדיּבּוֵרי ַהּתְ ּבְ

יּבּור יֹוֵצא,  ַהּדִ  ּוְכׁשֶ

ֶפׁש,  יּבּור הּוא יֹוֵצא ֵמַהּנֶ  ְוַהּדִ

ה",  תּוב: )בראשית ב( "ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ָלא',  ְוַתְרּגּומֹו: 'ְלרּוַח ְמַמּלְ

ָמע ְלָאְזָניו,  א ְוִנׁשְ יּבּור ּבָ  ְוַהּדִ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: )ברכות טו(  מֹו ׁשֶ  ּכְ

ִפיָך' –  ה מֹוִציא ּבְ ַאּתָ ֶ ַמע ְלָאְזֶניָך ַמה ּשׁ 'ַהׁשְ
 

ּנּו;  ֵרד ִמּמֶ ּפָ ֶפׁש ְלַבל ּתִ ן ֵמַהּנֶ ׁש ּוִמְתַחּנֵ יּבּור ְמַבּקֵ  ֲאַזי ַהּדִ

ּיֹוֵצא אֹות ִראׁשֹוָנה,  ׁשֶ  ְוֵתיֶכף ּכְ

רּוְך' –  יַבת 'ּבָ י"ת ִמּתֵ גֹון אֹות ּבֵ  ּכְ

ּנּו, ֵרד ִמּמֶ ּפָ ֶפׁש ְלַבל ּתִ ן ֵמַהּנֶ ׁש ּוִמְתַחּנֵ  ֲאַזי ְמַבּקֵ

ׁש  ּיֵ רּות ְוָהַאֲהָבה ׁשֶ ְ י, ְלגֹוֶדל ַהִהְתַקּשׁ ּנִ ֵרד ִמּמֶ י ֵאיְך ּתּוַכל ְלִהְתּפָ ּכִ

יֵנינּו?!   ּבֵ

י,  ה רֹוֶאה ֶאת ְיַקר יֹוְפִיי ְוִזיִווי ַוֲהָדִרי ְוִתְפַאְרּתִ י ַאּתָ  ּכִ

י?  י ְוִלְפרֹוד ֵמִאּתִ ּנִ ק ַעְצְמָך ִמּמֶ ְוֵאיְך ּתּוַכל ְלַנּתֵ
 

ה ָצִריְך ֵליֵלְך יֹוֵתר,  ַאּתָ ֵהן ֱאֶמת, ׁשֶ
 

דֹולֹות,  ט עֹוד ְסגּולֹות ְיָקרֹות ַוֲחמּודֹות ּגְ ֵדי ְלַלּקֵ  ּכְ

ּכֹוַח אֹוִתי?  י ְוִלׁשְ ּנִ  ֲאָבל ֵאיְך ּתּוַכל ִלְפרֹוד ִמּמֶ

ם –  ֵלְך ְוָתבֹוא ְלׁשָ ּתֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ְרֶאה, ׁשֶ ִנים, ּתִ ל ּפָ  ַעל ּכָ

י;  ּנִ ֵרד ִמּמֶ ּפָ ח אֹוִתי, ְולֹא ּתִ ּכַ ׁשְ  לֹא ּתִ

יָבה ַאַחת –  ּגֹוֵמר ּתֵ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ  ִמּכָ

"ל,  ל ַהּנַ ת ּכָ ׁשֶ יָבה ְמַבּקֶ ל ַהּתֵ  ֲאַזי, ּכָ

ֶקת אֹותֹו,  ֶפת ּוְמַחּבֶ  ּוְמַלּפֶ

"ל. ּנַ ּה, ּכַ ַחת אֹותֹו ֵליֵלְך ֵמִאּתָ ְוֵאיָנּה ַמּנַ

יּבּוִרים,  ה ּדִ ר עֹוד ַהְרּבֵ  ּוֶבֱאֶמת, הּוא ָצִריְך ּומּוְכָרח ְלַדּבֵ

ה, ִפיּלָ ַמר ַהּתְ ָרכֹות ְוִעְנָיִנים ַעד ּגְ ה ּבְ  ְוַכּמָ

ּה,  ה ּכּוּלָ ִפיּלָ ל ַהּתְ ִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאָחד ִמּכָ ּצָ ָלל: ׁשֶ ן, ַהּכְ  ַעל ּכֵ

ר –  ַדּבֵ ּמְ יּבּור ׁשֶ  ּוְבָכל ּדִ

ה,  ִפּלָ ל ַהּתְ יּבּוִרים ׁשֶ ל ַהּדִ ם ּכָ  ִיְהֶיה ִנְמָצא ׁשָ

ה ַעד ַהּסֹוף ִיְהֶיה ַהּכֹל ֶאָחד, ִפיּלָ  ּוֵמַהְתָחַלת ַהּתְ

ה –  ִפּלָ ל ַהּתְ יּבּור ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ַהּדִ עֹוֵמד ּבְ  ּוְכׁשֶ

ה;  ִפיּלָ ל ַהּתְ ֵתיָבה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ  ִיְהֶיה ֲעַדִיין עֹוֵמד ּבְ

ּה,  ה ּכּוּלָ ִפיּלָ ל ַהּתְ ל ּכָ ּלֵ ַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ְלִהְתּפַ ֵדי ׁשֶ  ּכְ

ה. ִפיּלָ ל ַהּתְ ֵרד ֲאִפיּלּו ֵמאֹות ִראׁשֹוָנה ׁשֶ י ֵכן לֹא ִיְתּפָ ְוַאף ַעל ּפִ

ִחיַנת ֶאָחד,  ִחיָנה זֹו, ַהְיינּו ּבְ ּבְ �ג. ְוַד , ׁשֶ
ְכִלית, ִחיַנת ַהּתַ  ֶזה הּוא ּבְ

ּיֹום ַההּוא  תּוב: )זכריה יד( "ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

מֹו ֶאָחד",   ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ
ְכִלית. ּו"ַבּיֹום ַההּוא", ַהְיינּו ַהּתַ

ִחיַנת ּכּוּלֹו טֹוב,   ְוהּוא ּבְ

י ֶאָחד, הּוא ּכּוּלֹו טֹוב,   ּכִ

סּוק ֶזה,  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )פסחים דף נ( ַעל ּפָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ְוכּו'":   "ּבַ
 'ַאּטּו ָהִאיְדָנא ָלאו "ֶאָחד" הּוא? 

ין ֱאֶמת',  ּיַ א ָהִאיְדָנא – ְמָבְרִכין ַעל ָהָרָעה: 'ּדַ  ֶאּלָ

ִטיב',   ְוַעל ַהּטֹוָבה: 'ַהּטֹוב ְוַהּמֵ

ִטיב''. ֲאָבל ֶלָעִתיד – ְיָבְרכּו ַעל ַהּכֹל: 'ַהּטֹוב ְוַהּמֵ

ִחיַנת "ֶאָחד" –  ּבְ  ִנְמָצא, ׁשֶ

ְכִלית, ְוהּוא ּכּוּלֹו טֹוב,   הּוא ַהּתַ

ְכִלית הּוא ּכּוּלֹו טֹוב; י ַהּתַ  ּכִ

לֹום,  ּסּוִרין ְוָהָרעֹות ָהעֹוְבִרין ַעל ָהָאָדם ַחס ְוׁשָ רֹות ְוַהּיִ ל ַהּצָ י ֲאִפיּלּו ּכָ  ּכִ

ְכִלית –  ל ַעל ַהּתַ ּכֵ  ִאם ִיְסּתַ

דֹולֹות;  ָלל, ַרק טֹובֹות ּגְ אי ֵאיָנם ָרעֹות ּכְ ַווּדַ  ּבְ

:פ
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ַרְך, ְלטֹוָבתֹו,  ם ִיְתּבָ ֵ וָנה ֵמַהּשׁ ַכּוָ ִאים ּבְ ּסּוִרין ּבָ ל ַהּיִ אי ּכָ ַווּדַ י ּבְ  ּכִ

ְתׁשּוָבה,  ׁשּוב ּבִ ּיָ ירֹו ׁשֶ  ִאם ְלַהְזּכִ

 ִאם ְלָמֵרק ֲעוֹונֹוָתיו, 

דֹולֹות,  ּסּוִרין ֵהם טֹובֹות ּגְ ן, ַהּיִ  ְוִאם ּכֵ

אי ַרק ְלטֹוָבה; ַווּדַ ַרְך הּוא ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ וַנת ַהּשׁ ּוָ י ּכַ  ּכִ

לֹום,  ׁש ָלָאָדם ַחס ְוׁשָ ּיֵ ּסּוִרין ׁשֶ ָכל ָהָרעֹות ְוַהּיִ ּבְ  ִנְמָצא, ׁשֶ

ַרְך –  ם ִיְתּבָ ֵ וַנת ַהּשׁ ּוָ ְכִלית, ַהְיינּו ּכַ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ  ִאם ִיְסּתַ

ָלל,   לֹא ִיְהֶיה לֹו ִיּסּוִרין ּכְ

ְמָחה,  א ׂשִ א, ִיְתַמּלֵ ַרּבָ  ַרק ַאּדְ

לּו;  ּסּוִרין ַהּלָ ַתְכִלית ַהּיִ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ּיִ  ִמּגֹוֶדל רֹוב ַהּטֹוָבה ׁשֶ

"ל, ּנַ ְכִלית הּוא ּכּוּלֹו טֹוב, ּכּוּלֹו "ֶאָחד", ּכַ י ַהּתַ  ּכִ

עֹוָלם, ַרק ּכּוּלֹו טֹוב. ּוֶבֱאֶמת, ֵאין ׁשּום ַרע ּבָ

לֹום –  עֹוְבִרים ָעָליו ַחס ְוׁשָ ּסּוִרין ׁשֶ ׁש ָלָאָדם ֵמַהּיִ ּיֵ ַער ׁשֶ  ַאְך ִעיָקר ַהּצַ

ַעת,  ּלֹוְקִחין ֵמָהָאָדם ַהּדַ  הּוא ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ

הּוא ּכּוּלֹו טֹוב,  ְכִלית ׁשֶ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ֵאין ָיכֹול ְלִהְסּתַ  ַעד ׁשֶ

ּסּוִרין;  יׁש ַצַער ּוְכֵאב ַהּיִ  ְוָאז ַמְרּגִ

ְכִלית,  ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ַעת, ּוִמְסּתַ ׁש לֹו ּדַ ּיֵ ׁשֶ י ּכְ  ּכִ

"ל.  ּנַ ּסּוִרין, ּכַ ל ַהּיִ ַער ׁשֶ ָלל ַהּצַ יׁש ּכְ ֵאינֹו ַמְרּגִ

ר,  ָבר ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ ִבין ּדָ  ּוָבֶזה ּתָ

ֶנֶפׁש ָהָאָדם,  ע ּבְ ְטּבָ ּנִ ֶ  ַמה ּשׁ

דֹוִלים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  ׁש לֹו ִיּסּוִרין ּגְ ּיֵ ׁשֶ  ּכְ

לֹום –  חֹוְתִכין ֵאיֶזה ֵאָבר ָלָאָדם ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ל ּכְ גֹון ְלָמׁשָ  ּכְ

חֹוֶזק. ֲאַזי סֹוֵתם ְועֹוֵצם ֶאת ֵעיָניו ּבְ

חּוׁש,  י ֶזה ָאנּו רֹוִאים ּבְ  ּכִ

ּנּו –  הּוא ָרחֹוק ִמּמֶ ָבר ׁשֶ ל ַעל ּדָ ּכֵ ָאָדם רֹוֶצה ְלִהְסּתַ ׁשֶ  ּכְ

ויץ ָהְראּות,   ֲאַזי סֹוֵתם ֶאת ֵעיָניו, ּוְמַצְמֵצם ּוְמַכּוֵ

רֹוֶצה ִלְראֹות; ָבר ָהָרחֹוק ׁשֶ ון ָהְראּות ֶאל ַהּדָ ֵדי ְלַכּוֵ  ּכְ

ָבר  ל ַהּמֹוַח, ְלָהִביא ַהּדָ ִליַח ׁשֶ ֵרת ְוׁשָ י ָהְראּות הּוא ְמׁשָ ְוֶזה, ֵמֲחַמת ּכִ

רֹוֶאה ְלתֹוְך ַהּמֹוַח,  ׁשֶ

ה ִהיא ַהְיִדיָעה,  י ִעיָקר ָהְרִאּיָ  ּכִ

רֹוֶאה,  ָבר ׁשֶ ַהְיינּו, ֵליַדע ַמהּות ַהּדָ  ּדְ

ּמֹוַח,   ְוַהְיִדיָעה, ִהיא ּבַ

ֶנְגּדֹו –  עֹוֵמד ּכְ ָבר ׁשֶ רֹוֶצה ַהּמֹוַח ֵליַדע ֶזה ַהּדָ  ּוְכׁשֶ

 ֲאַזי הּוא ׁשֹוֵלַח ֶאת ָהְראּות, 

ָבר, ּוְמִביאֹו ְלתֹוְך ַהּמֹוַח,  ְוָהְראּות הֹוֵלְך, ְורֹוֶאה ַהּדָ
 

רֹוֶאה; ֶ  ְוֲאַזי יֹוֵדַע ַמה ּשׁ

דֹול –  ְמִהירּות ּגָ ָבר ִלְפֵני ָאָדם ּבִ ֲעִביִרין ּדָ ּמַ ׁשֶ ן ּכְ  ְוַעל ּכֵ

ָבר,   ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמהּות ַהּדָ

ׁש, ֵעיָניו ַמּמָ ָבר ּבְ ֱאֶמת ָרָאה ַהּדָ ּבֶ  ַאף ׁשֶ

ִהירּות,  ל ֶזה, ֵמֲחַמת ַהּמְ  ִעם ּכָ

ָבר ְלתֹוְך ַהּמֹוַח. ַנאי ְלָהִביא ַהּדָ לֹא ָהָיה ּפְ

ּנּו,  ָבר ָרחֹוק ִמּמֶ ַהּדָ ׁשֶ ן, ּכְ  ְוַעל ּכֵ

ם ְוַלֲהִביאֹו ְלתֹוְך ַהּמֹוַח,  ָהְראּות ֵליֵלְך ְלׁשָ ֵאין ּכַֹח ּבְ
 

ִלים אֹותֹו;  ד ְמַבְלּבְ רֹוֶאה ִמן ַהּצַ ָבִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ ַהּדְ  ֵמֲחַמת ׁשֶ

ר ָהְראּות –  ּזֵ ְתּפַ ּנִ יזּור, ׁשֶ  ְוֵכן ֵמֲחַמת ַהּפִ

 ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִנְקָלׁש, 

רֹוֶאה ְלתֹוְך ַהּמֹוַח; ָבר ׁשֶ  ְוֵאין ּבֹו ּכַֹח ְלָהִביא ַהּדָ

ן, ָצִריְך ִלְסּתֹום ֶאת ֵעיָניו,   ַעל ּכֵ

ִריְך,  ּצָ ָבר ׁשֶ ונֹו ֶאל ַהּדָ  ּוְלַצְמֵצם ָהְראּות, ּוְלַכּוְ

ָבִרים ֲאֵחִרים, לּו ּדְ ּלֹא ְיַבְלּבְ ֵדי ׁשֶ  ּכְ

ק ּכַֹח ָהְראּות, ְולֹא ִיְהֶיה ָקלּוׁש,  ְתַחּזֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ  ְוַגם ּכְ

"ל. ּנַ ָבר ָהָרחֹוק, ּכַ ְוָאז יּוַכל ִלְראֹות ַהּדָ

ְכִלית,  ל ַעל ַהּתַ ּכֵ רֹוִצים ְלִהְסּתַ ׁשֶ מֹו ֵכן, ּכְ  ּכְ

הּוא ּכּוּלֹו טֹוב, ּכּוּלֹו "ֶאָחד" –   ׁשֶ

 ָצִריְך ִלְסּתֹום ֶאת ֵעיָניו, 

ְכִלית. לּות ֶאל ַהּתַ ּכְ ין ַהִהְסּתַ ּוְלַכּוֵ

ה ִהיא ְרחֹוָקה ֵמָהָאָדם,  ְכִלית ַהּזֶ י אֹור ַהּתַ  ּכִ

ַעְייִנין,  ְסִתימּו ּדְ י ִאם ּבִ ר ִלְראֹותֹו ּכִ  ְוִאי ֶאְפׁשָ

ִריְך ִלְסּתֹום ֶאת ָהֵעיַנִים ְלַגְמֵרי,  ּצָ  ׁשֶ

ָחְזָקה ְמאֹוד,   ּוְלסֹוְגָרם ּבְ

ֵדי ְלסֹוְתָמם ְלַגְמֵרי,  ע ּכְ ָהֶאְצּבַ ם ְלדֹוְחָקם ּבְ  ַאף ּגַ

ה;  ְכִלית ַהּזֶ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ  ְוָאז יּוַכל ְלִהְסּתַ

ַהאי ַעְלָמא ְלַגְמֵרי,  ִריְך ִלְסּתֹום ֶאת ֵעיָניו ֵמֵחיזּו ּדְ ּצָ  ַהְיינּו, ׁשֶ

 ְלַהֲעִלים ֵעיָניו, ּוְלסֹוְגָרם ְמאֹוד, 

ה ַוֲהָבָליו,  ֲאוֹות עֹוָלם ַהּזֶ ָלל ַעל ּתַ ל ּכְ ּכֵ  ִלְבִלי ְלִהְסּתַ

ּכּוּלֹו טֹוב. ה ׁשֶ ְכִלית ַהּזֶ ֹיג אֹור * ַהּתַ ְוָאז יּוַכל ִלְראֹות ּוְלַהּשִ

"ל,  ּנַ ּסּוִרין, ּכַ לּו ַהּיִ ּטְ  ְוָאז, ִיְתּבַ

"ל; ּנַ ְכִלית, ּכַ ָרחֹוק ֵמַהּתַ ּסּוִרין ֵמֲחַמת ׁשֶ י ִעיָקר ַהּיִ  ּכִ

"ל, ּנַ ַעת ִיּסּוִרין, ּכַ ׁשְ ֶנֶפׁש ָהָאָדם ִלְסּתֹום ֵעיָניו ּבִ ע ּבְ ן ִנְטּבָ  ְוַעל ּכֵ

ְכִלית  לּות ַעל ַהּתַ ּכְ ָלם ַעל ְיֵדי ַהִהְסּתַ ּסּוִרין ּוְלַבּטְ ֵדי ִלְברֹוַח ֵמַהּיִ ּכְ

הּוא ּכּוּלֹו טֹוב,   ׁשֶ

"ל; ּנַ י ִאם ַעל ְיֵדי ְסִתיַמת ָהֵעיַנִים, ּכַ ר ּכִ לּות ַהּזֹאת ִאי ֶאְפׁשָ ּכְ ַהִהְסּתַ  ׁשֶ

ה,  לּום ַמה הּוא עֹוׂשֶ ָהָאָדם ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ  ְוַאף ׁשֶ

ֶפׁש יֹוַדַעת ַהּכֹל,  י ֵכן, ַהּנֶ  ַאף ַעל ּפִ

"ל.  ּנַ ַעת ִיּסּוִרין, ּכַ ׁשְ ָעה ִלְסּתֹום ָהֵעיַנִים ּבִ ן מּוְטּבְ ְוַעל ּכֵ

:ס.
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יטּול,  ַעת ּבִ ׁשְ ֱאֶמת, ּבִ ה, ּבֶ �ד. ְוִהּנֵ
הּוא ּכּוּלֹו טֹוב, ּכּוּלֹו "ֶאָחד" –  ְכִלית ׁשֶ ל ֶאל ַהּתַ ּטֵ ְתּבַ ּנִ  ׁשֶ

"ל; ּנַ ּסּוִרין, ּכַ ִלין ַהּיִ ּטְ ֱאֶמת ִנְתּבַ  ֲאַזי ּבֶ

יטּול,  ְבִחינֹות ַהּבִ ִמיד ָקבּוַע ּבִ ר ִלְהיֹות ּתָ  ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ

י,  ֶדר ֱאנֹוׁשִ ן ֵיֵצא ִמּגֶ י ִאם ּכֵ  ּכִ

ְבִחינֹות "ָרצֹוא ָוׁשֹוב",  יטּול ּבִ ְהֶיה ַהּבִ ּיִ ן, מּוְכָרח ׁשֶ  ְוַעל ּכֵ

ֶֹכל –  ִלי ַהּשֵ הּוא ּכְ יטּול ֶאל ַהּמֹוַח, ׁשֶ ֶֹכל ֵמַהּבִ חֹוֵזר ַהּשֵ ׁשֶ ן ּכְ  ַעל ּכֵ

ִחינֹות  ל ּבְ ֶֹכל ׁשֶ ל ֶזה ַהּשֵ ִלים, ְלַקּבֵ ֵהם ַהּכֵ ר ְלַהּמֹוִחין, ׁשֶ ֲאַזי ִאי ֶאְפׁשָ

יטּול,  ּבִ

ִחינֹות ֵאין סֹוף,  י הּוא ּבְ  ּכִ

הּוא ּכּוּלֹו "ֶאָחד", ּכּוּלֹו טֹוב,  ְכִלית, ׁשֶ ִחינֹות ַהּתַ הּוא ּבְ  ׁשֶ

ּסּוִרין; ל ַהּיִ ַער ׁשֶ יׁש ַהּמֹוַח ַהּצַ  ּוֵמֲחַמת ֶזה ַמְרּגִ

לֹום,  ֵאיִבים ַחס ְוׁשָ ּסּוִרין ְוַהּכְ ל ַהּיִ ל ּכָ ה ׁשֶ ׁשָ י ִעיָקר ַהַהְרּגָ  ּכִ

ַהּמֹוַח,   הּוא ּבְ

ם,  י ֵמַהּמֹוַח יֹוְצִאין ִצינֹורֹות ְלָכל ָהֵאיָבִרים ּכּוּלָ  ּכִ

הּוא. ֵאיזֹו ֵאָבר ׁשֶ ֵאב ּבְ יׁש ַהּמֹוַח ַהּכְ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְרּגִ

ִלים,  יטּול ֶאל ַהּכֵ חֹוֵזר ֵמַהּבִ ׁשֶ ְך, ּכְ ַאַחר ּכָ �ְוַד , ׁשֶ

ַהְיינּו ַהּמֹוִחין –   ּדְ

ָהיּו ִמּקֹוֶדם; ֶ ה ּשׁ יֹוֵתר ִמּמַ ּסּוִרין ּבְ ִרין ַהּיִ ּבְ  ֲאַזי ִמְתּגַ

ִקים, ְוִנְלָחִמים,  ְתַאּבְ ּמִ ים ׁשֶ ֵני ֲאָנׁשִ ֶדֶרְך ׁשְ  ּכְ

ֶנֶגד ֶזה,  ִרים ֶזה ּכְ ּבְ  ְוִנְתּגַ

ר ָעָליו – ּבֵ ֲחֵבירֹו ִמְתּגַ ֶאָחד רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ּכְ  ׁשֶ

יֹוֵתר;  ר ּבְ ּבֵ ק ְמֹאד, ּוִמְתּגַ  ֲאַזי הּוא ִמְתַחּזֵ

ּסּוִרין,  ר ַעל ַהּיִ ּבֵ הּוא רֹוֶצה ְלִהְתּגַ יִנים ׁשֶ ֲעֵלי ּדִ רֹוִאין ַהּבַ ׁשֶ מֹו ֵכן, ּכְ ּכְ

"ל –  ּנַ ְכִלית, ּכַ יטּול ֶאל ַהּתַ ָלם, ַעל ְיֵדי ַהּבִ  ּוְלַבּטְ

יֹוֵתר,  ִרים ּבְ ּבְ ִקים ּוִמְתּגַ  ֲאַזי ֵהם ִמְתַחּזְ

יטּול –  ב ֵמַהּבִ ָ ּשׁ ׁשֶ ְך, ּכְ ן, ַאַחר ּכָ  ְוַעל ּכֵ

דֹוִלים יֹוֵתר ִמּקֹוֶדם,  ּסּוִרין ֵהם ּגְ  ֲאַזי ַהּיִ

"ל. רֹוֶצה ִלְברֹוַח ֵמֶהם, ְוַכּנַ ֶנְגּדֹו ֵמֲחַמת ׁשֶ ִרים ּכְ ּבְ י ֵהם ִמְתּגַ ּכִ

ּסּוִרין, ּוִמְתַנֲחִמין ֲעֵליֶהם,  ְך, ְמֵקיִלים ַהּיִ ַסְך ַאַחר ּכָ
�

ּסּוִרין;  ּזֹוִכין ַעל ְיֵדי ַהּיִ ׁשּות ַהּתֹוָרה ׁשֶ  ַעל ְיֵדי ִהְתַחּדְ

"ל, ּנַ יטּול, ּכַ א ִלְבִחיַנת ּבִ ּסּוִרין ּבָ י ַעל ְיֵדי ַהּיִ  ּכִ

יטּול,  ב ֵמַהּבִ ָ ּשׁ י ׁשֶ ְך, ַאף ַעל ּפִ  ְוַאַחר ּכָ

יטּול –  ָאר ֵמַהּבִ ׁשְ ּנִ ימּו ׁשֶ י ֵכן, ֵמָהְרׁשִ  ַאף ַעל ּפִ

ׁשּות ַהּתֹוָרה. ה ִהְתַחּדְ ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשָ

יטּול,  י ַעל ְיֵדי ַהּבִ  ּכִ

ְכִלית,  ל ֶאל ַהּתַ ּטֵ ְתּבַ ּנִ  ׁשֶ

דֹולֹות ְמאֹוד –  ּסּוִרין ֵהם טֹובֹות ּגְ ל ַהּיִ ּכָ ֹיג ׁשֶ  ְוִהּשִ

ְמָחה, א ׂשִ  ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַמּלֵ

אֹוַרְייָתא,  ין ּדְ ִלי ֶאל ִחידּוׁשִ ְֹמָחה הּוא ּכְ  ְוַהּשִ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: )שבת פח(  מֹו ׁשֶ  ּכְ

ַמע",  ה ְוִנׁשְ ָרֵאל "ַנֲעׂשֶ ָאְמרּו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ  'ּבְ

ים ִרּבֹוא ַמְלָאִכים,  ִ ּשׁ  ָיְרדּו ׁשִ

ל ֶאָחד,  רֹאׁש ּכָ ָתִרים ּבְ ֵני ּכְ  ְוָנְתנּו ׁשְ

ָחְטאּו ְוכּו',   ּוְכׁשֶ

רּוְך הּוא ְלַהֲחִזיָרן ָלנּו,  דֹוׁש ּבָ  ְוָעִתיד ַהּקָ

ם"'; ְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראׁשָ ֱאַמר: "ְוׂשִ ּנֶ  ׁשֶ

ַמע",  ה ְוִנׁשְ ִחיַנת "ַנֲעׂשֶ ְֹמָחה ִהיא ּבְ ַהּשִ  ִנְמָצא, ׁשֶ

ַלת ַהּתֹוָרה. ִחיַנת ַקּבָ הּוא ּבְ ׁשֶ

"ל –  ּנַ יטּול, ּכַ ל ַהּבִ ימּו ׁשֶ ּזֹוִכין ַעל ְיֵדי ָהְרׁשִ ׁשּות ַהּתֹוָרה ׁשֶ  ְוַעל ְיֵדי ִהְתַחּדְ

ְך,  ּסּוִרין ַאַחר ּכָ  ַעל ְיֵדי ֶזה ְמָקְרִרין ַהּיִ

ֶפׁש; ין ִצְמאֹון ַהּנֶ י ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַכּבִ  ּכִ

ֶפׁש,  ִחיַנת ִצְמאֹון ַהּנֶ ּסּוִרין הּוא ּבְ ת ַהּיִ ׁשַ י ַהְרּגָ  ּכִ

אֹון הּוא ַעל ְיֵדי ְמִליחּות,  י ִצּמָ  ּכִ

ִחיַנת ִיּסּוִרין,   ּוְמִליחּות הּוא ּבְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: )ברכות ה( מֹו ׁשֶ  ּכְ

ִיּסּוִרין';  ִרית" ּבְ ֶמַלח, ְוֶנֱאַמר "ּבְ ִרית" ּבְ  'ֶנֱאַמר "ּבְ

ֶֹכל,  ת ַהּשֵ ֶפׁש ִהיא ּבַ י ַהּנֶ  ּכִ

ָנּה,  ָלּה ּוְמַתּקְ ַגּדְ ּמְ ֶֹכל ׁשֶ ֶפׁש, הּוא ַעל ְיֵדי ַהּשֵ ידּול ַהּנֶ י ִעיָקר ּגִ  ּכִ

ַעת, ֶנֶפׁש ֹלא טֹוב",  ֹלא ּדַ ם ּבְ תּוב: )משלי יט( "ּגַ ּכָ  ּוְכמֹו ׁשֶ

ֵלימּות –  ׁשְ ֶֹכל ּבִ ַהּשֵ  ּוְכׁשֶ

ירֹות, ה ּפֵ  ֲאַזי הּוא עֹוׂשֶ

ֶֹכל –  ם ַהּשֵ ְפּגָ ּנִ ׁשֶ  ֲאָבל ּכְ

ִרי ִלְמֵלָחה"; )תהלים קז(  ִחיַנת "ֶאֶרץ ּפְ  ֲאַזי הּוא ּבְ

ֶֹכל  ֵאין ַהּשֵ ין ַעל ְיֵדי ׁשֶ יׁשִ ְרּגִ ּמַ ּסּוִרין ׁשֶ ִחיַנת ַהּיִ ְוַהְמִליחּות, הּוא ּבְ

"ל,  ּנַ ֵלימּות, ּכַ ׁשְ  ּבִ

"ל;  ּנַ ֶפׁש, ּכַ ִחיַנת ִצְמאֹון ַהּנֶ  ְוהּוא ּבְ

"ל –  ׁשּות ַהּתֹוָרה ַהּנַ  ְוַעל ְיֵדי ַהִהְתַחּדְ

אֹון,  ּמָ ין ַהּצִ ּסּוִרין, ּוְמַכּבִ  ַעל ְיֵדי ֶזה ְמָקְרִרין ַהּיִ

ִים". ְבִחינֹות )ישעיה נה( "הֹוי ָכל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ ּבִ

ֶרּנּו ָיּה, ַיּסְ ר ּתְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ִחינֹות )תהלים צד( "ַאׁשְ  ְוֶזה ּבְ

ֶדּנּו",   ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמְ

"ל; ּנַ ׁשּות ַהּתֹוָרה, ּכַ ּסּוִרין – זֹוֶכה ְלִהְתַחּדְ י ַעל ְיֵדי ַהּיִ  ּכִ

ָראּוי,  ָלם ּכָ ּסּוִרין, ְוִקיּבְ ַעל ַעל ְיֵדי ַהּיִ ּפָ  ְוֶזה ִסיָמן ׁשֶ

אֹוַרְייָתא,  ין ּדְ ְך ְלִחידּוׁשִ ּזֹוֶכה ַאַחר ּכָ ׁשֶ  ּכְ
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ּסּוִרין,  ְכִלית ַעל ְיֵדי ַהּיִ יטּול ֶאל ַהּתַ ָכה ִלְבִחינֹות ּבִ ּזָ ה ִסיָמן ׁשֶ ּזֶ  ׁשֶ

אֹוַרְייָתא,  ין ּדְ  ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָזָכה ְלִחידּוׁשִ

"ל. ּנַ ימּו, ּכַ ַעל ְיֵדי ָהְרׁשִ

"ל,  ֶֹדה ַהּנַ ַעל ַהּשָ �ְוַהּיַ

ֵעיָניו ְמִאירֹות,  ׁשֶ  ּכְ

ֵדה צֹוִפים" –  ְבִחינֹות "ׂשְ  ּבִ

ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ל ּבְ ּכֵ  ֲאַזי ָיכֹול ְלִהְסּתַ

ְכִלית;   ִאם הּוא ָקרֹוב ֶאל ַהּתַ

ְכִלית,  ָרחֹוק ֵמַהּתַ ֶאָחד ׁשֶ רֹוֶאה ּבְ  ּוְכׁשֶ

"ל,  ּנַ ָראּוי, ּכַ ֵלימּות ּכָ ׁשְ תֹו ֲעַדִיין ּבִ ִפיּלָ  ֲאַזי ֵאין ּתְ

ה,  ִפּלָ ל ַהּתְ י ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאָחד ִמּכָ  ּכִ

יָבה,  ִחיַלת ַהּתֵ יָבה – ׁשֹוֵכַח ּתְ סֹוף ַהּתֵ עֹוֵמד ּבְ  ּוְכׁשֶ

"ל,  ּנַ ְבִחינֹות ֶאָחד, ּכַ ִפיָלתֹו ּבִ  ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְכלֹול ּתְ

"ל –  ֶֹדה ַהּנַ ַעל ַהּשָ  ְוַהּבַ

ְכִלית,  ל ּבֹו, ּוְמִביאֹו ֶאל ַהּתַ ּכֵ  ִמְסּתַ

"ל,  ּנַ הּוא ּכּולֹו "ֶאָחד", ּכַ  ׁשֶ

ה,  ִפּלָ ל ַהּתְ  ַוֲאַזי ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאָחד ִמּכָ

ה,  ִפּלָ סֹוף ַהּתְ עֹוֵמד ּבְ י ׁשֶ  ְוַאף ַעל ּפִ

"ל. ּנַ ה, ּכַ ִפיּלָ ִחיַלת ַהּתְ ל ּתְ יָבה ׁשֶ ְתִחיַלת ַהּתֵ ֲעַדִיין הּוא עֹוֵמד ּבִ

"ְך – צֹוִפים ָאְמרּו',  ִחינֹות )שבת קד( 'ַמְנַצּפַ �ְוֶ ה ּבְ

יָבה'. סֹוף ּתֵ יָבה ְוֵהי ּבְ ְתִחיַלת ּתֵ יְקנּו 'ֵהי ּבִ ַהּצֹוִפים ּתִ ם: ׁשֶ יק ׁשָ  ּוַמּסִ

ֶֹדה,  ַעל ַהּשָ ִחינֹות ַהּבַ �'צֹוִ:ים' – ֶזה ּבְ

"ל –  ּנַ ֵדה צֹוִפים", ּכַ ְבִחינֹות "ׂשְ ֵעיָניו ּבִ ׁשֶ  ּכְ

ְכִלית,  ֵהם ְסמּוִכים ֶאל ַהּתַ ל ַעל אֹוָתם ׁשֶ ּכֵ ן ּוְלִהְסּתַ  ֲאַזי ָיכֹול ְלַתּקֵ

"ל;  ּנַ יָבה', ּכַ ְתִחיַלת ַהּתֵ ה – ֲעַדִיין ֵהם 'ּבִ ִפּלָ סֹוף ַהּתְ עֹוְמִדים ּבְ  ּוְכׁשֶ

ְכִלית,  ֵהם ְרחֹוִקים ֵמַהּתַ  ְוַעל אֹוָתם ׁשֶ

יָבה', ִחינֹות 'סֹוף ּתֵ  ְוֵהם ּבְ

"ל –  ּנַ ׁש, ּכַ יָבה ַמּמָ סֹוף ַהּתֵ יָבה, ֵהם ּבְ סֹוף ַהּתֵ ֵהם ּבְ ׁשֶ י ּכְ  ּכִ

ִנים אֹוָתם,   ְוַהּצֹוִפים ְמַתּקְ

"ל; ּנַ ְכִלית, ּכַ  ּוְמִביִאים אֹוָתם ֶאל ַהּתַ

דּום',  ָכחּום ְוָחְזרּו ְוִיּסְ ִחינֹות 'ׁשְ  ְוֶזה ּבְ

ְכִלית,  ֵהם ְרחֹוִקים ֵמַהּתַ ֲחַמת ׁשֶ ּמֵ  ַהְיינּו, ׁשֶ

יָבה',  ִחיַלת ַהּתֵ ְכחּו' 'ּתְ  'ׁשָ

"ל,  ּנַ ְבִחיַנת ֶאָחד, ּכַ ָתם ּבִ ִפיּלָ י ֵאיָנם ּכֹוְלִלים ּתְ  ּכִ

נּו אֹוָתם,  דּום' ְוִתּקְ  'ְוָחְזרּו ְוִיּסְ

"ל. ּנַ ְהֶיה ּכּולֹו "ֶאָחד", ּכַ ּיִ ׁשֶ

ירּוׁשפ "ַוּיֹאֶמר ּבֹוַעז ֶאל רּות" –  �ְוֶ ה�ּ:ֵ
ֶֹכל,   "ּבֹוַעז" – הּוא ַהּשֵ

עֹוז ְלָחָכם"; תּוב: )קהלת ז( "ַהָחְכָמה ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ֶפׁש,  ִחיַנת ַהּנֶ  "רּות" – ִהיא ּבְ
חֹות;  ּבָ ׁשְ ירֹות ְוַהּתִ ִ ִפיּלֹות ְוַהּשׁ ל ַהּתְ יּבּור ׁשֶ ה יֹוֵצא * ַהּדִ ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: )ברכות ז:(  מֹו ׁשֶ  ּכְ

ָמּה רּות?  ה ִנְקָרא ׁשְ  'ָלּמָ

חֹות'. ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ִריָוה ְלַהּקָ ִוד ׁשֶ ה ָיָצא ּדָ ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

י" –  ּתִ ַמַעּתְ ּבִ  "ֲהֹלא ׁשָ
"ל;  ּנַ ֶֹכל, ּכַ ת ַהּשֵ ֶפׁש ִהיא ּבַ י ַהּנֶ  ּכִ

ִפיָך',  ה מֹוִציא ּבְ ַאּתָ ֶ ַמע ְלָאְזֶנָך ַמה ּשׁ ", ַהְיינּו 'ַהׁשְ ַמַעּתְ  ְוֶזהּו "ֲהֹלא ׁשָ

יּבּור ְוַתֲחנּוָניו,  ת ַהּדִ ׁשַ ּקָ ַמע ּבַ ה ָאְזֶניָך ּוׁשְ  ַהְיינּו, ַהּטֵ

"ל. ּנַ ּנּו, ּכַ ֵרד ִמּמֶ ְתּפָ ן ְלַבל ּתִ ׁש ּוִמְתַחּנֵ ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ

"ל,  ּנַ ֶדה ַאֵחר", ּכַ ׂשָ ְלִכי ִלְלקֹוט ּבְ  ְוֶזהּו: "ַאל ּתֵ

דֹות  ׂשָ ִטים ּבְ ַלּקְ ּמְ יּבּוִרים ֵהם ִליקּוִטים ְיָקִרים ׁשֶ ל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּדִ י ּכָ ּכִ

"ל, ּנַ  ֶעְליֹוִנים, ּכַ

ֵלְך ֵמִאּתֹו ִלְלקֹוט ִליקּוִטים ֲאֵחִרים,  ֶפׁש ְלַבל ּתֵ ׁש ֵמַהּנֶ יּבּור ְמַבּקֵ ְוַהּדִ

"ל.  ּנַ ּכַ

"ל,  ּנַ י ָצִריְך ֵליֵלְך ְוִלְלקֹוט יֹוֵתר, ּכַ ר, ּכִ ַאְך ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ
 

ה",   ַאְך "ְוַגם ֹלא ַתֲעבּוִרי ִמּזֶ

ֵלְך ְלֵתיָבה ַאֶחֶרת –  ּתֵ ׁשֶ ֲאִפיּלּו ּכְ  ַהְיינּו, ׁשֶ

"ל.  ּנַ יָבה ִראׁשֹוָנה, ּכַ ֲעבֹור ִמּתֵ ַאל ּתַ

"ל,  ּנַ ְכִלית, ּכַ ּזֹוֶכה ֶאל ַהּתַ ה ַעל ְיֵדי ׁשֶ  ְוֶזה, ַנֲעׂשָ

ר ִיְקצֹורּון",  ֶֹדה ֲאׁשֶ ּשָ  ְוֶזה "ֵעיַנִיְך ּבַ

ְכִלית,  לּות ַעל ַהּתַ ּכְ ִחיַנת ַהִהְסּתַ  ַהְיינּו ּבְ

ִריָעה.  ה ְוַהּזְ ְכִלית ַהֲחִריׁשָ ִציָרה ִהיא ּתַ י ַהּקְ ּכִ

י ָנְגֵעְך",  ָעִרים ְלִבְלּתִ יִתי ֶאת ַהּנְ  "ֲהֹלא ִצּוִ

ִחיַנת ְסִתיַמת ָהֵעיַנִים,   ֶזה ּבְ

ִריְך ְלסֹוְגָרם,  ּצָ  ׁשֶ

"ל,  ּנַ ְכִלית, ּכַ ונֹו ֶאל ַהּתַ ר ָהְראּות, ְלַכּוְ  ּוְלַחּבֵ

"ל;  ּנַ ְכִלית, ּכַ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ר ְלִהְסּתַ לֹא ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ י ּבְ  ּכִ

ָעִרים",  יִתי ֶאת ַהּנְ  ְוֶזה "ֲהֹלא ִצּוִ

רּות,  א ְוִהְתַחּבְ  ְלׁשֹון ַצְווּתָ

"ל;  ּנַ ר ָהְראּות, ּכַ ות ּוְלַחּבֵ ִריְך ְלַצּוֵ ּצָ  ׁשֶ

"ל,  ּנַ ֶֹכל, ּכַ ְרֵתי ַהּשֵ י ֵהם ְמׁשָ  ְוָהֵעיַנִים ִנְקָרִאים "ְנָעִרים", ּכִ

"ל. ּנַ ֶֹכל, ּכַ ֵרת ְלַהּשֵ ִליַח ּוְמׁשָ י ָהְראּות הּוא ׁשָ ּכִ

:ס.
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ֶפׁש,  ִחיַנת ִנְגֵעי ַהּנֶ י ָנְגֵעְך", ּבְ  ְוֶזהּו "ְלִבְלּתִ

ָפָניו,  ּלְ ֶ ל ַמה ּשׁ ר ְורֹוֶאה ּכָ ּזֵ ָהְראּות ִנְתּפַ ׁשֶ י ּכְ  ּכִ

"ל,  ּנַ ַהאי ָעְלָמא, ּכַ ֵאינֹו סֹוֵתם ְוסֹוֵגר ֵעיָניו ֵמֵחיזּו ּדְ  ַהְיינּו ׁשֶ

ֶפׁש;  ִחיַנת ִנְגֵעי ַהּנֶ  ֶזהּו ּבְ

ַהְיינּו ָהְראּות, ָעִרים", ּדְ ר ֶאת "ַהּנְ ות ּוְלַחּבֵ  ְוָצִריְך ְלַצּוֵ

ה,  ד ַעל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהּזֶ ל ִמן ַהּצַ ּכֵ  ִלְבִלי ְלִהְסּתַ

ֶפׁש, ַע ֶאת ַהּנֶ י ְלַנּגֵ  ְלִבְלּתִ

"ל;  ּנַ ְכִלית, ּכַ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ  ְוָאז יּוַכל ְלִהְסּתַ

ְכִלית –  לּות ַעל ַהּתַ ּכְ  ַוֲאַזי, ַעל ְיֵדי ַהִהְסּתַ

"ל.  ּנַ ּסּוִרין, ּכַ ל ַהּיִ ִלין ּכָ ּטְ ִנְתּבַ

יטּול – ב ֵמַהּבִ ָ ּשׁ ׁשֶ ְך, ּכְ ַאְך ַאַחר ּכָ
 

"ל,  ּנַ יֹוֵתר, ּכַ ּסּוִרין ּבְ ִרין ַהּיִ ּבְ  ִמְתּגַ

"ל,  ּנַ ֶפׁש ּכַ ִחיַנת ִצְמאֹון ַהּנֶ ה ּבְ ּזֶ  ׁשֶ

 ְוֶזה, "ְוָצִמית – 

ָעִרים";  ֲאבּון ַהּנְ ר ִיׁשְ ִתית ֵמֲאׁשֶ ִלים, ְוׁשָ  ְוָהַלְכּתְ ֶאל ַהּכֵ
אֹון –  ּמָ י ְלַכּבֹות ַהּצִ  ּכִ

ל  ִלים ׁשֶ ֵהם ַהּכֵ ִלין ַהּמֹוִחין, ׁשֶ ַקּבְ ּמְ ׁשּות ַהּתֹוָרה, ׁשֶ הּוא ַעל ְיֵדי ִהְתַחּדְ

ֶֹכל,   ַהּשֵ

"ל,  ּנַ יטּול, ּכַ ָאר ֵמַהּבִ ׁשְ ּנִ ימּו ׁשֶ  ַעל ְיֵדי ָהְרׁשִ

"ל;  ּנַ ֶפׁש ְלַכּבֹות ִצְמאֹוָנּה, ּכַ ם ׁשֹוָתה ַהּנֶ ָ  ּוִמּשׁ

ָעִרים",  ֲאבּון ַהּנְ ר ִיׁשְ ִתית ֵמֲאׁשֶ  ְוֶזה: "ְוׁשָ

ֶֹכל,  ֵהם ֵעיֵני ַהּשֵ ָעִרים", ׁשֶ י "ַהּנְ  ּכִ

לּות ַעל  ּכְ ָאר ֵמַהִהְסּתַ ׁשְ ּנִ ימּו ׁשֶ ׁשּות ַהּתֹוָרה, ֵמָהְרׁשִ ֵהם ׁשֹוֲאִבין ִהְתַחּדְ

"ל;  ּנַ ְכִלית, ּכַ  ַהּתַ

ְך,  ּסּוִרין ַאַחר ּכָ ִלין ַהּיִ ּטְ  ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּבַ

"ל. ּנַ ֶפׁש, ּכַ ין ִצְמאֹון ַהּנֶ ּוְמַכּבִ

ן ֵעֶדן,  ִחיַנת ַהּגַ �ְוֶ ה ּבְ

ה ְוַאֲהרֹן; ִחיַנת ֹמשֶׁ  ּבְ

ֶפׁש,  ִחיַנת ַהּנֶ ן – הּוא ּבְ �ּגַ

ַגן ָרֶוה"; ם ּכְ ִחיַנת )ירמיה לא( "ְוָהְיָתה ַנְפׁשָ  ּבְ

ְכִלית, ִחיַנת ַהּתַ �ֵעֶדן – הּוא ּבְ

י 'ֵעֶדן, "ַעִין ֹלא ָרֲאָתה"', )כמו שאמרו רז"ל ברכות לד:(   ּכִ

"ל. ּנַ יטּול, ּכַ ִחיַנת ּבִ ּבְ

רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ָמחֹול  דֹוׁש ּבָ ִחיַנת )תענית לא( 'ָעִתיד ַהּקָ ְוֶ ה�ּיְ
יִקים ְלָעִתיד ָלבֹא,  ּדִ  ַלּצַ

עֹו ְוכּו''.  ֶאְצּבָ  ְוָכל ֶאָחד ַמְרֶאה ּבְ

ְֹמָחה,  ִחיַנת ַהּשִ  'ָמחֹול', ֶזה ּבְ

"ל;  ּנַ ַלת ַהּתֹוָרה, ּכַ ִלי ְלַקּבָ ִהיא ּכְ  ׁשֶ

יטּול,   ְוָכל ֶזה, ַעל ְיֵדי ַהּבִ

יטּול –  ימּו ִמן ַהּבִ ל ָהְרׁשִ ִריָחה ׁשֶ ַעל ְיֵדי ַהּזְ  ׁשֶ

ם;  ּמּוָבא ׁשָ מֹו ׁשֶ ִלים, ּכְ ָאה ַהּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ַהּכֵ ם ּבָ ָ  ִמּשׁ

עֹו',  ֶאְצּבָ ִחיַנת 'ַמְרֶאה ּבְ  ְוֶזה ּבְ

ימּו,  ל ָהְרׁשִ ִריָחה ׁשֶ ְרֶאה ְוַהּזְ ִחיַנת ַהּמַ  'ַמְרֶאה', ֶזה ּבְ

ָאה ַהּתֹוָרה;  ם ּבָ ָ ּשׁ ּמִ  ׁשֶ

עֹו',  ֶאְצּבָ ִחיַנת 'ַמְרֶאה ּבְ  ְוֶזה ּבְ

ִחיַנת ַהּתֹוָרה,   ּבְ

ע ֱאֹלִקים". ִחינֹות )שמות לא( "ֶאְצּבַ ִהיא ּבְ ׁשֶ


