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 פרק א

 "תילים במדרש איתא”מאמר ד"ה 

 .יב תמוז, תרנ"ג

 

ַרש ִתיִלים ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִאיָתא ִמדְּ ֵני ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ִרבֹונֹו  בְּ ָרֵאל ִלפְּ רּו ִישְּ ָאמְּ

ַנאי ָאַמר ָלֶהם ֶשל עֹוָלם רֹוִצין ָלה ֲאָבל ֵאין ָלנּו פְּ ַהָקדֹוׁש  ָאנּו ִליַגע ַבתֹוָרה יֹוָמם ָוַליְּ

ִפיִלין ּוַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ַות תְּ ימּו ִמצְּ ֵגיִעים ַבתֹוָרה יֹוָמם  ָברּוְך הּוא ַקיְּ ִאלּו ַאֶתם יְּ כְּ

ָלה.   ָוַליְּ

אֹוָרה ָצִריְך ִלכְּ רּו וְּ ֵדי ֶזה ִיָפטְּ ִפיִלין ֶׁשַעל יְּ ַות תְּ ַין ִמצְּ ָהִבין ַמהּו ִענְּ ִמִליּמּוד ַהתֹוָרה ּוֶמה  לְּ

ָיָנם ֶזה ַלֶזה.  ִענְּ

ִהֵנה  ָין הּוא דְּ ָרֵאל ]ִאיָתא ַאְך ָהִענְּ ִישְּ ָפָטיו לְּ ַיֲעקֹב חּוָקיו ּוִמׁשְּ ָבָריו לְּ ִתיב ַמִגיד דְּ  כְּ

הּוא ַצֶּוה ַלֲאֵחִרים ַלֲעשֹות וְּ ָרׁש ַעל ֶזה[ ֵיׁש ִמי ֶׁשהּוא מְּ ִמדְּ ֵאינֹו עֹוֶשה ֲאָבל ַהָקדֹוׁש  בְּ

ַיֲעקֹב חּוָקיו ֶשהּוא עֹוֶשה אֹוֵמר ָברּוְך הּוא ַמה ָבָריו לְּ ָרֵאל ַלֲעשֹות ֶׁשֶנֱאַמר ַמִגיד דְּ ִישְּ  לְּ

ָפָטיו.  ּוִמׁשְּ

וֹת ַעל  ּוֵפירֹוׁש ַמה ֶשהּוא עֹוֶשה, ִמי הּוא ַהגֹוֵרם ֶׁשַיֲעֶשה  ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֶאת ַהִּמצְּ

ָרֵאל עֹוִשים ֵדי ֶׁשִישְּ ִמים ֶׁשַיֲעֶשה ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֶאתַהִּמ  יְּ ֵדי ֶזה גֹורְּ וֹת ַעל יְּ וֹת  צְּ ִמצְּ

ִפיִלין ַעל ִניִחים תְּ ָרֵאל מְּ ֵדי ֶׁשִישְּ ָצא ַעל יְּ ִנמְּ יֹות ַהָקדֹוׁש ָברּוְך  ֵאלּו. וְּ ִמים ִלהְּ ֵדי ֶזה גֹורְּ יְּ

ִפיִלין  .הּוא ֵמִניַח תְּ

ִפי  רּו ַרַז"ל תְּ ִהֵנה ָאמְּ הּו ּוִמיוְּ ִתיב בְּ ָמא ַמה כְּ ָמאֵרי ָעלְּ ָרֵאל גֹוי ֶאָחד  ִלין דְּ ִישְּ ָך כְּ ַעּמְּ כְּ

ֵדי ָצא ִכי ַעל יְּ ִנמְּ ִלים ָבָאֶרץ. וְּ ַגדְּ ֵדי ֶזה ִמתְּ ִפיִלין ַעל יְּ  ֶׁשַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֵמִניַח תְּ

ָרֵאל  .ִישְּ

 

ִקי ִתיב ַהׁשְּ ִהֵנה כְּ ָין דְּ עֹוןּוֵביאּור ָהִענְּ ָרֵאל. ָפה ִמּמְּ ָך ִישְּ ָך ִמן ַהָשַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעּמְּ ׁשְּ  ָקדְּ

ִתיב מּותֹו ִאם ִכי ִהֵנה כְּ רֹוָמם כו', ּוִמַצד ַעצְּ ָחָטאָת  ָרם ַעל ָכל גֹוִים הוי' כו' ֶׁשהּוא מְּ

ָת  ָׁשֶעיָך ַמה ַתֲעֶשה לֹו ִאם ָצַדקְּ ַרבּו פְּ עֹול בֹו וְּ ָך ִיָקח. ַמה ִת  ַמה ִתפְּ ֶתן לֹו ּוַמה ִּמָידְּ

יֹוִנים ָכל ָהעֹוָלמֹות ֶעלְּ ִתיב ִכי וְּ ִדכְּ ָלא ַמָּמׁש ֲחִׁשיִבי. ּוכְּ תֹוִנים כֹוָלא ַקֵּמיּה כְּ ַתחְּ ָגב  וְּ ִנשְּ

ָׁשָמִים ֶהָאָרתֹו ַעל ֶאֶרץ וְּ ִזיוֹו וְּ ַבדֹו, ַרק הֹודֹו וְּ מֹו לְּ   .ׁשְּ
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ֶזהּו ַכד ָסִליק ַהָקדֹוׁש בָ  ֵעיָלא, רֹוֶצה לֹוַמרוְּ ַתֵלק ַהַחיּות ֵמַהֶהָאָרה  רּוְך הּוא לְּ ֶׁשִנסְּ כְּ

ִחיַנת ָלה ִלבְּ ָלה ַּמעְּ ַמעְּ ָהַגת  לְּ ַהנְּ ִסים ָמקֹום וְּ מּותֹו, ַוֲאַזי ָהעֹוָלמֹות ֵאיָנם תֹופְּ ַעצְּ

ַת  ָהעֹוָלמֹות ָאָדם ַהָיֵׁשן ֶׁשִנסְּ ָיכֹול, כְּ ִחיַנת ֵׁשיָנה ִכבְּ ִלי ֶׁשהּוא  ֵלקהּוא ִבבְּ לֹו ֵמַהכְּ ִשכְּ

ַאר ִכי ֹלא ִנׁשְּ ׁשֹו, וְּ ָׁשרְּ קֹורֹו וְּ ִׁשימּו. ַהגּוף ִלמְּ יֹון ֶׁשהּוא רְּ  ִאם כַֹח ַהִדמְּ

ָיֵׁשן הוי ִתיב ַוִיַקץ כְּ ָלֵכן כְּ ֶיה ִגילּוי אֹור ֵאין סֹוף  'וְּ ִתיב עּוָרה ָלָּמה ִתיַׁשן הוי' ֶׁשִיהְּ ּוכְּ

ָח  ָברּוְך ָבֵרְךהּוא בְּ מּותֹו ּוַמהּותֹו ִיתְּ ִחיַנת ַעצְּ ֶחֶסד ִבבְּ ָמה וְּ ָיֵאר ָפָניו  כְּ מֹו וְּ ַעצְּ בֹודֹו ּובְּ ִבכְּ

ינּו ַהיְּ צֹונֹו כו'. וְּ ִניִמיּות רְּ ֵדי פְּ וֹת ַעל יְּ ָׁשַכת ַהתֹוָרה ּוִמצְּ   .ַהמְּ

ֵאה ֶזהּו ַהֵבט ִמָשַמִים ּורְּ ָך ִמן ַה  וְּ ׁשְּ עֹון ָקדְּ ִקיָפה ִמּמְּ ַהׁשְּ  ָשַמִים, ָׁשם ַמִים , ֶׁשהּואוְּ

כּו ַמִים ]ֶׁשֶנֱאַמר הֹוי ָכל ָצֵמא לְּ ָלה לְּ ׁשְּ ִחיַנת ַהתֹוָרה ֶׁשִנמְּ ַלַּמִים כו' ֶׁשֶזה ָקִאי ַעל  בְּ

ִחיַנת ַהתֹוָרה כו'[ ַוֲאַזי ּוָבֵרְך ֶאת נּו ַע  בְּ ֶיה ֲאַנחְּ ִחיָנה זֹו ִנהְּ ֵדי בְּ ָרֵאל, ִכי ַעל יְּ ָך ִישְּ ם ַעּמְּ

ֵני ָדָבר ָחׁשּוב, ֶׁשָכל ִעיַקר ַהַהָשָגה בְּ ָפָניו לְּ ָרִאים לְּ ָרֵאל ִנתְּ ֵדי  ִישְּ ַהִגילּוי הּוא ַעל יְּ וְּ

ֵלנּו ַהתֹוָרה ִהיא ֶאצְּ ַגלּות.  ַהתֹוָרה וְּ ִהתְּ  בְּ

ֶאה חּו ַהָשַמִים ָוֶארְּ תְּ ֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָכתּוב ִנפְּ ִחיַנת וְּ אֹות ֱאֹלִקים בְּ ָיא  ַמרְּ ַלרְּ ַפקְּ ַאסְּ

ִחיַנת ֵדי בְּ ִאיָרה ֶׁשַעל יְּ ִאלּו ַעל ֶדֶרְך ָמָׁשל רֹוֶאה ַהּמְּ ָיכֹול כְּ ָפָניו ִכבְּ ָרֶאה לְּ  ָׁשַמִים ִמתְּ

ֶאה ֵדי ַהַּמרְּ כּוִכית ֶׁשַעל יְּ ִלי זְּ ִאיָרה ֶׁשהּוא ִמכְּ ֶאה ַהּמְּ ַמרְּ ֶאה ַהָדָבר ֶׁשרֹוִאין ָבּה  בְּ ִנרְּ

ָדָבר ָגדֹול יֹו ׁשּוָבח יֹוֵתרלְּ ֵדי ַהָבָטה ֵתר ּומְּ ֶאה, ַכְך ַעל יְּ ִלי ַמרְּ  ִמַּמה ֶשרֹוִאין אֹותֹו ַכְך בְּ

ָרֵאל ָבֵרְך ִישְּ ָפָניו ִיתְּ ִאים לְּ ִחיַנת ַהתֹוָרה ָׁשם ִנרְּ ָקָפה ִבבְּ ַהׁשְּ יִמים ַהתֹוָרה  וְּ ַקיְּ ֶׁשֵהם מְּ

דּוָלה.  ִחיַנת ֶׁשַבח ּוגְּ  ִבבְּ

ֶזהּו ּוִמי ִׁשיִכיםכְּ  וְּ ָרֵאל גֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ ֵפירּוׁש ֶׁשֵהם ַממְּ ָך ִישְּ ִחיַנת ֶאָחד ָבָאֶרץ  ַעּמְּ בְּ

ִחיַנת הוי' ֶאָחד ַגֶלה בְּ יֹות ׁשֹוֶרה ּוִמתְּ תֹוָנה ִלהְּ ֶאֶרץ ַהַתחְּ ֶיה ׁשֹוֶרה בְּ  .ֶׁשִיהְּ

 בפרק 

 

ָין ַמֲעַלת ָמה תֹוָרה ָלעֹוָלם ַהתֹוָרה יּוַבן ִמַּמֲאַמר ַרַז"ל ּוֵביאּור ָהִענְּ ַפִים ָׁשָנה ָקדְּ  ,ַאלְּ

ֵניֶהם ַמן ּוָמקֹום ׁשְּ ַמן, ֶׁשֲהֵרי ַהזְּ ָמה ֵאין ֵפירּוׁש ִבזְּ ָרא  ֵפירּוׁש ָקדְּ קֹוֶדם ֶׁשִנבְּ חּוָדִׁשים. וְּ מְּ

ִחיַנת ִדיַמת ַהַּמ  ָהעֹוָלם ֹלא ָהָיה ַגם ֵכן בְּ ִדיָמה ִהיא קְּ ַין ַהקְּ ַמן. ֶאָלא ֶׁשִענְּ  ֲעָלה.ַהזְּ

יֹות מֹו ֶׁשָכתּוב ֵׁשֶׁשת ִלהְּ ִחיַנת ִמדּות כְּ קֹור ָהעֹוָלמֹות הּוא ִמבְּ ָיִמים ָעָשה  ׁשֹוֶרׁש ּומְּ

ֵׁשֶׁשת , ֶאָלא ִכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵאלּו ֵהם ִתיב בְּ ֹלא כְּ ִחיַנת  וְּ לּו ִבבְּ פְּ יֹונֹות ִנׁשְּ ִׁשָשה ִמדֹות ֶעלְּ

 ֲעִשָיה.
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ֶזהּו ֵראִׁשית ָבָרא ִׁשית , ֵפירּוׁש ָבָראֶׁשֵרא  וְּ ִׁשית ַעל ֶדֶרְך  ִׁשית ֲעָשָרה ַמֲאָמרֹות הּוא בְּ

ַהּוּו עֹוָלמֹות ֶזהּו  'ַמה ֶשָכתּוב עֹוָלם ֶחֶסד ִיָבֶנה ֶׁשֵיׁש ָבֶזה ב ֵדי ֶׁשִיתְּ ֵפירּוִׁשים, ָהא' ִבכְּ

ֵדי ִמַדת נֹות ֶאתַהֶחֶסד ֶׁשהּוא ָאִזיל ִעם כּו ַעל יְּ ִריִכים ִלבְּ הּו יֹוִמין . ַהב' ֶׁשצְּ ִמַדת  לְּ

ַין ֵראִׁשית ָבָרא ִׁשית ֶׁשהּוא ִבנְּ ַעל ֶדֶרְך ֶזה הּוא בְּ ֶיה ָמקֹור  ַהֶחֶסד וְּ ֵדי ֶׁשִיהְּ ַהִּמדֹות ִבכְּ

ִריָאה עֹוָלמֹות בְּ ִציָרה-לְּ  .ֲעִשָיה-יְּ

יֹות ִכי  ָמה ָלעֹוָלם ִלהְּ ַקת ֲאָבל ַהתֹוָרה ָקדְּ ָמה ָנפְּ יָתא ֵמָחכְּ  .אֹוַריְּ

ַגם ָלל. וְּ ִחיַנת ַהּמֹוִחין ֵאיָנם ַׁשָייִכים ָלעֹוָלמֹות כְּ ַין בְּ ַבר  ֶׁשִענְּ ִפיַע דְּ ַהׁשְּ ִמי לְּ ֶׁשֹּלא ֵיׁש לְּ כְּ

ִחיַנת ַהִּמדֹות  ֵשֶכל ֲהֵרי הּוא ָיכֹול ֵליֵׁשב ָכלֹות. ַמה ֶשֵאין ֵכן ִבבְּ ִכיל ַהשְּ ַהשְּ ֶדֶרְך  ַעלּולְּ

ֶחֶסד ִפיַע טֹוב וְּ ַהׁשְּ ִמי לְּ ֶׁשֹּלא ֵיׁש לְּ ֹלא ָהָיה  ָמָׁשל ִמַדת ַהֶחֶסד כְּ ֲהֵרי ָבֵטל ָכל ַהִּמָדה ּוכְּ

מֹו ֶׁשָּמִצינּו ָלל. ּוכְּ חֹום ַהיֹום כְּ הּוא יֹוֵׁשב ֶפַתח ָהֹאֶהל כְּ ִתיב ֵביה וְּ ָרָהם ִדכְּ ַאבְּ ַין  ,בְּ ֶׁשִענְּ

ִרים ַמה ֶשָיַׁשב ִפיַע  ַעל ַהֶפַתח הּוא ֶׁשִחֵפש ַאַחר עֹובְּ ַהׁשְּ ִמי לְּ ֶיה לֹו לְּ ֵדי ֶׁשִיהְּ ָׁשִבים ִבכְּ וְּ

ִתי ִפיַע כו'  ַהֶחֶסד, ִכי ִבלְּ עּוַלת ַהַּמׁשְּ ַאֵבד ָכל פְּ ַקֵבל ִמתְּ  ַהמְּ

ַעל ֶדֶרְך ֶזה כֹור ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך  וְּ ִתיב זְּ ָלה ִדכְּ ַמעְּ ִחיַנת  ,ִכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמהיּוַבן לְּ ֶׁשבְּ

ַכר ַכִנזְּ ַהֲחָסִדים ֶזהּו ַׁשָייִכים ָלעֹוָלמֹות וְּ ִתי עֹוָלם ֶחֶסד  ָהַרֲחִמים וְּ ַין ִכי ָאַמרְּ ִענְּ ֵעיל בְּ לְּ

נּו ֵפיַרׁשְּ ִכדְּ ִריִכים ִיָבֶנה וְּ ַהּוּות ֵאיָנם צְּ ֹלא ִהתְּ נֹות ִמַדת ַהֶחֶסד, ִכי בְּ ִריִכים ִלבְּ ִמַדת  ֶׁשצְּ לְּ

ַחֵסד  .ַהֶחֶסד, ִכי ַעל ִמי ִיתְּ

 

ִחיל ָהֵעץ ֶזהּו ֶׁשַּמתְּ רּוָאיו ֶׁשֶזהּו ִמַצד וְּ ֵהִטיב ִלבְּ צֹונֹו ַהָפׁשּוט לְּ ֶׁשָעָלה ִברְּ ֶטַבע  ַחִיים כְּ

ָׁשְך ָפַעת ַהֶחֶסד ֶׁשִנמְּ ִחיַנת ַהׁשְּ ֵהִטיב ֶׁשהּוא בְּ ִחיַנת ִכי ָחֵפץ ֶחֶסד ַהּטֹוב לְּ ֶׁשהּוא  ִמבְּ

ֵחֶפץ הוי',  ִחיַנת ַהֶחֶסד ֶׁשבְּ  בְּ

ִריַאת ָהעֹוָלם. ֲאָבל ַׁשְך ִבבְּ ִחיַנת ַהּמֹוִחין ֹלא ִנמְּ  ִמבְּ

רּו ָמה ַוֲהַגם ִכי ָאמְּ ָחכְּ ָבִרים ָבָרא ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא עֹוָלמֹו בְּ בּוָנה  ַרַז"ל ַבֲעָשָרה דְּ ּוִבתְּ

ִציָרה בִ  ֵסֶפר יְּ ַדַעת. ּובְּ ֵסֶפרּובְּ ָפִרים כו' בְּ ֹלָׁשה סְּ רּוׁש  ׁשְּ ָבֵאר ִבדְּ ִסיפּור, ֶׁשִנתְּ סֹוֵפר וְּ וְּ

ֶתם ַאבְּ ִחיל ּוׁשְּ מֹו ַהסֹוֵפר ֶׁשכֹוֵתב ֶאת ַהַּמתְּ ָמה כְּ ִחיַנת ָחכְּ ָוא"ו[ הּוא בְּ  ֶׁשסֹוֵפר ]בְּ

ָרא[ ִביָנה , ִמָכל ָמקֹום ַמה ֶשִנמְּ  ֹלא ָוא"ו ֶׁשִנקְּ ִחיַנת  ַׁשְךַהֵסֶפר ]בְּ ִמדֹות הּוא ַרק בְּ בְּ

ִחיַנת ֶעֶצם.  מֹוִחין ֶׁשַבִּמדֹות. ֲאָבל ֹלא בְּ  מֹוִחין בְּ

ַפִים ָׁשָנה ַקת, ָלֵכן ַאלְּ ָמה ָנפְּ יָתא ֵמָחכְּ ַין  ֲאָבל אֹוַריְּ ֶזהּו ִענְּ ָמה תֹוָרה ָלעֹוָלם. ]וְּ ָקדְּ

ָך ָמה ֲאַאֶלפְּ ָך ָחכְּ ִחינַ  ֲאַאֶלפְּ ִחיַנת ִביָנה ֶׁשֵהם בְּ מּו ָלעֹוָלם ֶׁשהּוא בְּ ת מֹוִחין ֵהם ָקדְּ

ָך כו ִמדֹות ׁשֹון ֲאַאֶלפְּ ַפִים הּוא לְּ ַפִים כו' ַאלְּ ֶזהּו ַאלְּ  , 'כו' וְּ
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ֵני ָרֵאל ִלפְּ רּו ִישְּ ֶזהּו ֶׁשָאַמר ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ָאמְּ ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא רֹוִצים ָאנּו ִליַגע  וְּ

יֹות ִחיַנת מֹוִחין ַבִּמדֹות ֶׁשֶזהּו ִכי ַעל ַבתֹוָרה, ִלהְּ ִׁשיכּו בְּ ֵדי ִליּמּוד ַהתֹוָרה ַימְּ ַמֲעָלה  יְּ

ַנאי. ָאַמר ָלֶהם ָלָאה כו', ֲאָבל ֵאין ָלנּו פְּ ִנפְּ דֹוָלה וְּ ַות  גְּ ימּו ִמצְּ ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ַקיְּ

ִפיִלין ּוַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ִאלּו ַאֶתם  תְּ ינּו ִכי ַעלכְּ ַהיְּ ָלה. וְּ ֵגיִעים ַבתֹוָרה יֹוָמם ָוַליְּ ֵדי  יְּ יְּ

יֹות ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֵמִניַח  ִׁשיִכים ִלהְּ ִפיִלין ַממְּ ַות תְּ ֵעיל,  ִמצְּ ָכר לְּ ִפיִלין ַכִנזְּ  תְּ

כּות ָברּוְך . ַכנֹוָדע זּו"נ ַדֲאִצילּות, ֶׁשָז"א הּוא ָקדֹוׁש ֶׁשֵפירּוׁש ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא הּוא  ּוַמלְּ

רּו ָקדֹוׁש ָיַדע מֶֹׁשה ַרֵבנּו ֶׁשָאמְּ ָלֵכן כְּ ָלה וְּ ַין יֹום ָוַליְּ ָעָליו ַהָשלֹום ָבָהר ֶׁשהּוא יֹום,  ֵמִענְּ

רּו ָברּוְך ָיַדע ֶׁשֶזה ֶׁשָאמְּ ָלה.  ּוכְּ  ַליְּ

ִפילִ  ַין ֶׁשַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֵמִניַח תְּ ינּו  ין הּואֲאָבל ִענְּ ַהיְּ ָׁשַכת מֹוִחין ַבִּמדֹות וְּ ִחיַנת ַהמְּ בְּ

ֶעֶצם ִחיַנת מֹוִחין בְּ   .בְּ

ִפיִלין, ִכי י"ג ָׁשָנה ָפטּור ִמתְּ ָלֵכן ַהָקָטן ֶׁשֹּלא ִהִגיַע לְּ ֹלא ֵיׁש בֹו ִכי  וְּ ָרא ִאיׁש, וְּ ֵאינֹו ִנקְּ

נּות ַהּמֹוִחין. ַרק יֹות ֶבן י"ג ָׁש  ִאם ַקטְּ ֵדי ֲהָנַחתִבהְּ יֹום ֶאָחד ֶׁשַנֲעֶשה ִאיׁש, ָאז ַעל יְּ  ָנה וְּ

ִפיִלין יֹות ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֵמִניַח תְּ ִׁשיְך ִלהְּ ִפיִלין ַממְּ  .תְּ

ָׁשַכת מֹוִחין ָלה הּוא ַהמְּ ַמעְּ ִפיִלין ֶׁשלְּ ַין ַהתְּ ָצא מּוָבן ֶׁשִענְּ ִנמְּ ָצא ִכי ֶזה  וְּ ִנמְּ ֶעֶצם. וְּ בְּ

ִחינָ  ָלֵכןבְּ ִפיִלין ּוַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם  ה ַאַחת ִעם ִלּמּוד ַהתֹוָרה. וְּ ַות תְּ ימּו ִמצְּ ָאַמר ַקיְּ

ִאילּו ַאֶתם ָלה כו'.  כְּ ֵגיִעים ַבתֹוָרה יֹום ָוַליְּ  יְּ

ֵדי ִאלּו, ִכי ַעל יְּ ָלכֵ  ּוֵפירּוׁש כְּ ָׁשְך ַבֲאִויר ָהעֹוָלם. וְּ ִגיַעת ַהתֹוָרה ָהָיה ִנמְּ  ן ָאַמר ֲהַגם ִכייְּ

ַהֶּווה ׁשֶֹרׁש ּוָמקֹור ַהמְּ ָׁשְך ַהּמֹוִחין בְּ ִפיִלין ִנמְּ ֵדי ַהתְּ עֹוָלמֹות ִמָכל ָמקֹום ַמֲעֶלה  ַעל יְּ

ֵגיִעים ִאילּו ַאֶתם יְּ ַמָּטה כו ֲאִני ֲעֵליֶכם כְּ ִחיַנת עֹוָלם ֶׁשלְּ ָלה הּוא בְּ  'ַבתֹוָרה יֹום ָוַליְּ
 


