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פרק א
מאמר ד"ה ”איתא במדרש תילים"
יב תמוז ,תרנ"ג.
אֹומר ָא ְּמרּו יִ ְּש ָר ֵאל ִל ְּפנֵ י ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ִרבֹונֹו
יעזֶ ר ֵ
ילים ַר ִבי ֱא ִל ֶ
יתא ְּב ִמ ְּד ַרש ִת ִ
ִא ָ
יֹומם וָ ַליְּ ָלה ֲא ָבל ֵאין ָלנּו ְּפנַ אי ָא ַמר ָל ֶהם ַה ָקדֹוׁש
תֹורה ָ
רֹוצין ָאנּו ִל ַיגע ַב ָ
עֹולם ִ
ֶשל ָ
יֹומם
תֹורה ָ
יעים ַב ָ
יכם ְּכ ִאלּו ַא ֶתם יְּ ֵג ִ
ּומ ֲע ֶלה ֲאנִ י ֲע ֵל ֶ
ילין ַ
ָברּוְך הּוא ַקיְּ ימּו ִמ ְּצוַ ת ְּת ִפ ִ
וָ ַליְּ ָלה.
ּומה
תֹורה ֶ
ילין ֶׁש ַעל יְּ ֵדי זֶ ה יִ ָפ ְּטרּו ִמ ִליּמּוד ַה ָ
אֹורה ָצ ִריְך ְּל ָה ִבין ַמהּו ִענְּ יַ ן ִמ ְּצוַ ת ְּת ִפ ִ
וְּ ִל ְּכ ָ
ִענְּ יָ נָ ם זֶ ה ַלזֶ ה.
יתא
[א ָ
ּומ ְּׁש ָפ ָטיו ְּליִ ְּש ָר ֵאל ִ
חּוקיו ִ
ָ
ַאְך ָה ִענְּ יָ ן הּוא ְּד ִהנֵ ה ְּכ ִתיב ַמגִ יד ְּד ָב ָריו ְּליַ ֲעקֹב
עֹושה ֲא ָבל ַה ָקדֹוׁש
ֶ
ְּב ִמ ְּד ָרׁש ַעל זֶ ה] יֵ ׁש ִמי ֶׁשהּוא ְּמ ַצּוֶ ה ַל ֲא ֵח ִרים ַל ֲעשֹות וְּ הּוא ֵאינֹו
חּוקיו
אֹומר ְּליִ ְּש ָר ֵאל ַל ֲעשֹות ֶׁשנֶ ֱא ַמר ַמגִ יד ְּד ָב ָריו ְּליַ ֲעקֹב ָ
עֹושה ֵ
ָברּוְך הּוא ַמה ֶשהּוא ֶ
ּומ ְּׁש ָפ ָטיו.
ִ
גֹורם ֶׁשיַ ֲע ֶשה ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֶאת ַה ִּמ ְּצוֹת ַעל
עֹושהִ ,מי הּוא ַה ֵ
ֶ
ּופירֹוׁש ַמה ֶשהּוא
ֵ
גֹור ִמים ֶׁשיַ ֲע ֶשה ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֶאת ִמ ְּצוֹת
עֹושים ַה ִּמ ְּצוֹת ַעל יְּ ֵדי זֶ ה ְּ
ִ
יְּ ֵדי ֶׁשיִ ְּש ָר ֵאל
גֹור ִמים ִל ְּהיֹות ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך
ילין ַעל יְּ ֵדי זֶ ה ְּ
יחים ְּת ִפ ִ
ֵאלּו .וְּ נִ ְּמ ָצא ַעל יְּ ֵדי ֶׁשיִ ְּש ָר ֵאל ְּמנִ ִ
ילין.
יח ְּת ִפ ִ
הּוא ֵמנִ ַ
ּומי ְּכ ַע ְּּמָך ְּכיִ ְּש ָר ֵאל גֹוי ֶא ָחד
ארי ָע ְּל ָמא ַמה ְּכ ִתיב ְּבהּו ִ
וְּ ִהנֵ ה ָא ְּמרּו ַרזַ "ל ְּת ִפי ִלין ְּד ָמ ֵ
ילין ַעל יְּ ֵדי זֶ ה ִמ ְּת ַג ְּד ִלים
יח ְּת ִפ ִ
ָב ָא ֶרץ .וְּ נִ ְּמ ָצא ִכי ַעל יְּ ֵדי ֶׁש ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֵמנִ ַ
יִ ְּש ָר ֵאל.
ּוב ֵרְך ֶאת ַע ְּּמָך יִ ְּש ָר ֵאל.
ּוביאּור ָה ִענְּ יָ ן ְּד ִהנֵ ה ְּכ ִתיב ַה ְּׁש ִקי ָפה ִמ ְּּמעֹון ָק ְּד ְּׁשָך ִמן ַה ָש ַמיִ ם ָ
ֵ
את
ּומ ַצד ַע ְּצמּותֹו ִאם ָח ָט ָ
רֹומם כו'ִ ,
ִכי ִהנֵ ה ְּכ ִתיב ָרם ַעל ָכל גֹויִ ם הוי' כו' ֶׁשהּוא ְּמ ָ
ּומה ִּמיָ ְּדָך יִ ָקח.
ַמה ִת ְּפעֹול בֹו וְּ ַרבּו ְּפ ָׁש ֶעיָך ַמה ַת ֲע ֶשה לֹו ִאם ָצ ַד ְּק ָת ַמה ִת ֶתן לֹו ַ
ּוכ ִד ְּכ ִתיב ִכי נִ ְּשגָ ב
יביְּ .
כֹולא ַק ֵּמיּה ְּכ ָלא ַמ ָּמׁש ֲח ִׁש ִ
עֹולמֹות ֶע ְּליֹונִ ים וְּ ַת ְּחתֹונִ ים ָ
וְּ ָכל ָה ָ
ְּׁשמֹו ְּל ַבדֹוַ ,רק הֹודֹו וְּ זִ יוֹו וְּ ֶה ָא ָרתֹו ַעל ֶא ֶרץ וְּ ָׁש ָמיִ ם .
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לֹומר ְּכ ֶׁשנִ ְּס ַת ֵלק ַה ַחיּות ֵמ ַה ֶה ָא ָרה
רֹוצה ַ
ילאֶ ,
וְּ זֶ הּו ַכד ָס ִליק ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְּל ֵע ָ
תֹופ ִסים ָמקֹום וְּ ַהנְּ ָהגַ ת
ְּ
עֹולמֹות ֵאינָ ם
ְּל ַמ ְּע ָלה ַּמ ְּע ָלה ִל ְּב ִחינַ ת ַע ְּצמּותֹו ,וַ ֲאזַ י ָה ָ
עֹולמֹות הּוא ִב ְּב ִחינַ ת ֵׁשינָ ה ִכ ְּביָ כֹולְּ ,כ ָא ָדם ַהיָ ֵׁשן ֶׁשנִ ְּס ַת ֵלק ִש ְּכלֹו ֵמ ַה ְּכ ִלי ֶׁשהּוא
ָה ָ
ַהגּוף ִל ְּמקֹורֹו וְּ ָׁש ְּרׁשֹו ,וְּ ֹלא נִ ְּׁש ַאר ִכי ִאם כ ַֹח ַה ִד ְּמיֹון ֶׁשהּוא ְּר ִׁשימּו.
יׁשן הוי' ֶׁשיִ ְּהיֶ ה גִ ילּוי אֹור ֵאין סֹוף
עּורה ָל ָּמה ִת ַ
ּוכ ִתיב ָ
וְּ ָל ֵכן ְּכ ִתיב וַ יִ ַקץ ְּכיָ ֵׁשן הוי ' ְּ
ּוב ַע ְּצמֹו וְּ יָ ֵאר ָפנָ יו
ּומהּותֹו יִ ְּת ָב ֵרְך ִב ְּכבֹודֹו ְּ
ָברּוְך הּוא ְּב ָח ְּכ ָמה וְּ ֶח ֶסד ִב ְּב ִחינַ ת ַע ְּצמּותֹו ַ
ּומ ְּצוֹת.
תֹורה ִ
ימיּות ְּרצֹונֹו כו' .וְּ ַהיְּ ינּו ַעל יְּ ֵדי ַה ְּמ ָׁש ַכת ַה ָ
ְּפנִ ִ
יפה ִמ ְּּמעֹון ָק ְּד ְּׁשָך ִמן ַה ָש ַמיִ םָׁ ,שם ַמיִ ם ֶׁ ,שהּוא
וְּ זֶ הּו ַה ֵבט ִמ ָש ַמיִ ם ְּּור ֵאה וְּ ַה ְּׁש ִק ָ
[ׁשנֶ ֱא ַמר הֹוי ָכל ָצ ֵמא ְּלכּו ַל ַּמיִ ם כו' ֶׁשזֶ ה ָק ִאי ַעל
תֹורה ֶׁשנִ ְּמ ְּׁש ָלה ְּל ַמיִ ם ֶ
ְּב ִחינַ ת ַה ָ
ּוב ֵרְך ֶאת ַע ְּּמָך יִ ְּש ָר ֵאלִ ,כי ַעל יְּ ֵדי ְּב ִחינָ ה זֹו נִ ְּהיֶ ה ֲאנַ ְּחנּו ַעם
תֹורה כו'] וַ ֲאזַ י ָ
ְּב ִחינַ ת ַה ָ
ְּבנֵ י יִ ְּש ָר ֵאל נִ ְּת ָר ִאים ְּל ָפנָ יו ְּל ָד ָבר ָחׁשּובֶׁ ,ש ָכל ִע ַיקר ַה ַה ָשגָ ה וְּ ַהגִ ילּוי הּוא ַעל יְּ ֵדי
תֹורה ִהיא ֶא ְּצ ֵלנּו ְּב ִה ְּתגַ לּות.
תֹורה וְּ ַה ָ
ַה ָ
ֹלקים ְּב ִחינַ ת ַא ְּס ַפ ְּק ַל ְּריָ א
וְּ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ַה ָכתּוב נִ ְּפ ְּתחּו ַה ָש ַמיִ ם וָ ֶא ְּר ֶאה ַמ ְּראֹות ֱא ִ
רֹואה
ַה ְּּמ ִא ָירה ֶׁש ַעל יְּ ֵדי ְּב ִחינַ ת ָׁש ַמיִ ם ִמ ְּת ָר ֶאה ְּל ָפנָ יו ִכ ְּביָ כֹול ְּכ ִאלּו ַעל ֶד ֶרְך ָמ ָׁשל ֶ
רֹואין ָבּה
כּוכית ֶׁש ַעל יְּ ֵדי ַה ַּמ ְּר ֶאה נִ ְּר ֶאה ַה ָד ָבר ֶׁש ִ
ְּב ַמ ְּר ֶאה ַה ְּּמ ִא ָירה ֶׁשהּוא ִמ ְּכ ִלי זְּ ִ
רֹואין אֹותֹו ַכְך ְּב ִלי ַמ ְּר ֶאהַ ,כְך ַעל יְּ ֵדי ַה ָב ָטה
יֹותר ִמ ַּמה ֶש ִ
ׁשּובח ֵ
ּומ ָ
ְּל ָד ָבר גָ דֹול יֹו ֵתר ְּ
תֹורה
ימים ַה ָ
תֹורה ָׁשם נִ ְּר ִאים ְּל ָפנָ יו יִ ְּת ָב ֵרְך יִ ְּש ָר ֵאל ֶׁש ֵהם ְּמ ַקיְּ ִ
וְּ ַה ְּׁש ָק ָפה ִב ְּב ִחינַ ת ַה ָ
דּולה.
ִב ְּב ִחינַ ת ֶׁש ַבח ּוגְּ ָ
יכים ְּב ִחינַ ת ֶא ָחד ָב ָא ֶרץ
ּומי ְּכ ַע ְּּמָך יִ ְּש ָר ֵאל גֹוי ֶא ָחד ָב ָא ֶרץ ֵפירּוׁש ֶׁש ֵהם ַמ ְּמ ִׁש ִ
וְּ זֶ הּו ִ
ׁשֹורה ְּב ֶא ֶרץ ַה ַת ְּחתֹונָ ה.
ּומ ְּתגַ ֶלה ְּב ִחינַ ת הוי' ֶא ָחד ֶׁשיִ ְּהיֶ ה ֶ
ׁשֹורה ִ
ִל ְּהיֹות ֶ

פרק ב
עֹולם ,
תֹורה ָל ָ
יּובן ִמ ַּמ ֲא ַמר ַרזַ "ל ַא ְּל ַפיִ ם ָׁשנָ ה ָק ְּד ָמה ָ
תֹורה ַ
ּוביאּור ָה ִענְּ יָ ן ַמ ֲע ַלת ַה ָ
ֵ
קֹודם ֶׁשנִ ְּב ָרא
חּוד ִׁשים .וְּ ֶ
יהם ְּמ ָ
ּומקֹום ְּׁשנֵ ֶ
ֵפירּוׁש ָק ְּד ָמה ֵאין ֵפירּוׁש ִבזְּ ַמןֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַהזְּ ַמן ָ
ימת ַה ַּמ ֲע ָלה.
ימה ִהיא ְּק ִד ַ
עֹולם ֹלא ָהיָ ה גַ ם ֵכן ְּב ִחינַ ת ַהזְּ ַמןֶ .א ָלא ֶׁש ִענְּ יַ ן ַה ְּק ִד ָ
ָה ָ
עֹולמֹות הּוא ִמ ְּב ִחינַ ת ִמדּות ְּכמֹו ֶׁש ָכתּוב ֵׁש ֶׁשת יָ ִמים ָע ָשה
ּומקֹור ָה ָ
ׁשֹורׁש ְּ
ֶ
ִל ְּהיֹות
וְּ ֹלא ְּכ ִתיב ְּב ֵׁש ֶׁשת ֶ ,א ָלא ִכי ֵׁש ֶׁשת יָ ִמים ֵאלּו ֵהם ִׁש ָשה ִמדֹות ֶע ְּליֹונֹות נִ ְּׁש ְּפלּו ִב ְּב ִחינַ ת
ֲע ִשיָ ה.
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אׁשית ָב ָרא ִׁשית ֵ ,פירּוׁש ָב ָרא ִׁשית ַעל ֶד ֶרְך
וְּ זֶ הּו ֶׁש ֵרא ִׁשית ֲע ָש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות הּוא ְּב ֵר ִ
עֹולמֹות זֶ הּו
ירּוׁשיםָ ,הא' ִב ְּכ ֵדי ֶׁשיִ ְּת ַהּוּו ָ
ִ
עֹולם ֶח ֶסד יִ ָבנֶ ה ֶׁשיֵ ׁש ָבזֶ ה ב ' ֵפ
ַמה ֶש ָכתּוב ָ
יכים ִל ְּבנֹות ֶאת ִמ ַדת
יֹומין ַ .הב' ֶׁש ְּצ ִר ִ
ַעל יְּ ֵדי ִמ ַדת ַה ֶח ֶסד ֶׁשהּוא ָאזִ יל ִעם כּו ְּלהּו ִ
אׁשית ָב ָרא ִׁשית ֶׁשהּוא ִבנְּ יַ ן ַה ִּמדֹות ִב ְּכ ֵדי ֶׁשיִ ְּהיֶ ה ָמקֹור
ַה ֶח ֶסד וְּ ַעל ֶד ֶרְך זֶ ה הּוא ְּב ֵר ִ
יאה-יְּ ִצ ָירהֲ -ע ִשיָ ה.
עֹולמֹות ְּב ִר ָ
ְּל ָ
יתא ֵמ ָח ְּכ ָמה נָ ְּפ ַקת.
אֹוריְּ ָ
עֹולם ִל ְּהיֹות ִכי ַ
תֹורה ָק ְּד ָמה ָל ָ
ֲא ָבל ַה ָ
יע ְּד ַבר
עֹולמֹות ְּכ ָלל .וְּ גַ ם ְּכ ֶׁשֹּלא יֵ ׁש ְּל ִמי ְּל ַה ְּׁש ִפ ַ
יכים ָל ָ
ּמֹוחין ֵאינָ ם ַׁשיָ ִ
ֶׁש ִענְּ יַ ן ְּב ִחינַ ת ַה ִ
ּול ַה ְּש ִכיל ַה ְּש ָכלֹותַ .מה ֶש ֵאין ֵכן ִב ְּב ִחינַ ת ַה ִּמדֹות ַעל ֶד ֶרְך
יׁשב ְּ
ֵש ֶכל ֲה ֵרי הּוא יָ כֹול ֵל ֵ
ּוכֹלא ָהיָ ה
יע טֹוב וְּ ֶח ֶסד ֲה ֵרי ָב ֵטל ָכל ַה ִּמ ָדה ְּ
ָמ ָׁשל ִמ ַדת ַה ֶח ֶסד ְּכ ֶׁשֹּלא יֵ ׁש ְּל ִמי ְּל ַה ְּׁש ִפ ַ
יֹוׁשב ֶפ ַתח ָהא ֶֹהל ְּכחֹום ַהיֹום ֶׁ ,ש ִענְּ יַ ן
ּוכמֹו ֶׁש ָּמ ִצינּו ְּב ַא ְּב ָר ָהם ִד ְּכ ִתיב ֵביה וְּ הּוא ֵ
ְּכ ָללְּ .
יע
עֹוב ִרים וְּ ָׁש ִבים ִב ְּכ ֵדי ֶׁשיִ ְּהיֶ ה לֹו ְּל ִמי ְּל ַה ְּׁש ִפ ַ
ַמה ֶשיָ ַׁשב ַעל ַה ֶפ ַתח הּוא ֶׁש ִח ֵפש ַא ַחר ְּ
יע כו'
עּולת ַה ַּמ ְּׁש ִפ ַ
ַה ֶח ֶסדִ ,כי ִב ְּל ִתי ַה ְּמ ַק ֵבל ִמ ְּת ַא ֵבד ָכל ְּפ ַ
עֹולם ֵה ָּמה ֶׁ ,ש ְּב ִחינַ ת
יּובן ְּל ַמ ְּע ָלה ִד ְּכ ִתיב זְּ כֹור ַר ֲח ֶמיָך וַ ֲח ָס ֶדיָך ִכי ֵמ ָ
וְּ ַעל ֶד ֶרְך זֶ ה ַ
עֹולם ֶח ֶסד
עֹולמֹות וְּ ַכנִ זְּ ַכר ְּל ֵעיל ְּב ִענְּ יַ ן ִכי ָא ַמ ְּר ִתי ָ
יכים ָל ָ
ָה ַר ֲח ִמים וְּ ַה ֲח ָס ִדים זֶ הּו ַׁשיָ ִ
יכים ְּל ִמ ַדת
יכים ִל ְּבנֹות ִמ ַדת ַה ֶח ֶסדִ ,כי ְּבֹלא ִה ְּת ַהּוּות ֵאינָ ם ְּצ ִר ִ
יִ ָבנֶ ה וְּ ִכ ְּד ֵפ ַיר ְּׁשנּו ֶׁש ְּצ ִר ִ
ַה ֶח ֶסדִ ,כי ַעל ִמי יִ ְּת ַח ֵסד.
רּואיו ֶׁשזֶ הּו ִמ ַצד ֶט ַבע
וְּ זֶ הּו ֶׁש ַּמ ְּת ִחיל ָה ֵעץ ַחיִ ים ְּכ ֶׁש ָע ָלה ִב ְּרצֹונֹו ַה ָפׁשּוט ְּל ֵה ִטיב ִל ְּב ָ
ַהּטֹוב ְּל ֵה ִטיב ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת ַה ְּׁש ָפ ַעת ַה ֶח ֶסד ֶׁשנִ ְּמ ָׁשְך ִמ ְּב ִחינַ ת ִכי ָח ֵפץ ֶח ֶסד ֶׁשהּוא
ְּב ִחינַ ת ַה ֶח ֶסד ֶׁש ְּב ֵח ֶפץ הוי',
עֹולם.
יאת ָה ָ
ּמֹוחין ֹלא נִ ְּמ ַׁשְך ִב ְּב ִר ַ
ֲא ָבל ִמ ְּב ִחינַ ת ַה ִ
ּוב ְּתבּונָ ה
עֹולמֹו ְּב ָח ְּכ ָמה ִ
וַ ֲהגַ ם ִכי ָא ְּמרּו ַרזַ "ל ַב ֲע ָש ָרה ְּד ָב ִרים ָב ָרא ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ָ
סֹופר וְּ ִסיפּורֶׁ ,שנִ ְּת ָב ֵאר ִב ְּדרּוׁש
ֹלׁשה ְּס ָפ ִרים כו' ְּב ֵס ֶפר וְּ ֵ
ּוב ֵס ֶפר יְּ ִצ ָירה ִב ְּׁש ָ
ּוב ַד ַעתְּ .
ְּ
כֹותב ֶאת
סֹופר ֶׁש ֵ
[בוָ א"ו] הּוא ְּב ִחינַ ת ָח ְּכ ָמה ְּכמֹו ַה ֵ
סֹופר ְּ
ּוׁש ַא ְּב ֶתם ֶׁש ֵ
ַה ַּמ ְּת ִחיל ְּ
[בֹלא וָ א"ו ֶׁשנִ ְּק ָרא] ִבינָ ה ִ ,מ ָכל ָמקֹום ַמה ֶשנִ ְּמ ַׁשְך ְּב ִמדֹות הּוא ַרק ְּב ִחינַ ת
ַה ֵס ֶפר ְּ
מֹוחין ְּב ֶע ֶצם.
ִ
מֹוחין ֶׁש ַב ִּמדֹותֲ .א ָבל ֹלא ְּב ִחינַ ת
ִ
עֹולם[ .וְּ זֶ הּו ִענְּ יַ ן
תֹורה ָל ָ
ָ
יתא ֵמ ָח ְּכ ָמה נָ ְּפ ַקתָ ,ל ֵכן ַא ְּל ַפיִ ם ָׁשנָ ה ָק ְּד ָמה
אֹוריְּ ָ
ֲא ָבל ַ
עֹולם ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת
מֹוחין ֵהם ָק ְּדמּו ָל ָ
ִ
ֲא ַא ֶל ְּפָך ָח ְּכ ָמה ֲא ַא ֶל ְּפָך ִבינָ ה ֶׁש ֵהם ְּב ִחינַ ת
ִמדֹות כו' וְּ זֶ הּו ַא ְּל ַפיִ ם כו' ַא ְּל ַפיִ ם הּוא ְּלׁשֹון ֲא ַא ֶל ְּפָך כו ',
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פרק ג

רֹוצים ָאנּו ִל ַיגע
ִ
יעזֶ ר ָא ְּמרּו יִ ְּש ָר ֵאל ִל ְּפנֵ י ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא
וְּ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ַר ִבי ֱא ִל ֶ
מֹוחין ַב ִּמדֹות ֶׁשזֶ הּו ַמ ֲע ָלה
ִ
תֹורה יַ ְּמ ִׁשיכּו ְּב ִחינַ ת
תֹורהִ ,ל ְּהיֹות ִכי ַעל יְּ ֵדי ִליּמּוד ַה ָ
ַב ָ
דֹולה וְּ נִ ְּפ ָל ָאה כו'ֲ ,א ָבל ֵאין ָלנּו ְּפנַ איָ .א ַמר ָל ֶהם ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ַקיְּ ימּו ִמ ְּצוַ ת
ְּג ָ
יֹומם וָ ַליְּ ָלה .וְּ ַהיְּ ינּו ִכי ַעל יְּ ֵדי
תֹורה ָ
יעים ַב ָ
יכם ְּכ ִאלּו ַא ֶתם יְּ ֵג ִ
ּומ ֲע ֶלה ֲאנִ י ֲע ֵל ֶ
ילין ַ
ְּת ִפ ִ
ילין ַכנִ זְּ ָכר ְּל ֵעיל,
יח ְּת ִפ ִ
יכים ִל ְּהיֹות ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֵמנִ ַ
ילין ַמ ְּמ ִׁש ִ
ִמ ְּצוַ ת ְּת ִפ ִ
נֹודע
ּומ ְּלכּות ָברּוְך ַ .כ ָ
ֶׁש ֵפירּוׁש ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא הּוא זּו"נ ַד ֲא ִצילּותֶׁ ,שזָ "א הּוא ָקדֹוׁש ַ
ֵמ ִענְּ יַ ן יֹום וָ ַליְּ ָלה וְּ ָל ֵכן ְּכ ֶׁש ָא ְּמרּו ָקדֹוׁש יָ ַדע מ ֶֹׁשה ַר ֵבנּו ָע ָליו ַה ָשלֹום ָב ָהר ֶׁשהּוא יֹום,
ּוכ ֶׁש ָא ְּמרּו ָברּוְך יָ ַדע ֶׁשזֶ ה ַליְּ ָלה.
ְּ
מֹוחין ַב ִּמדֹות וְּ ַהיְּ ינּו
ילין הּוא ְּב ִחינַ ת ַה ְּמ ָׁש ַכת ִ
יח ְּת ִפ ִ
ֲא ָבל ִענְּ יַ ן ֶׁש ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֵמנִ ַ
מֹוחין ְּב ֶע ֶצם .
ִ
ְּב ִחינַ ת
יליןִ ,כי ֵאינֹו נִ ְּק ָרא ִאיׁש ,וְּ ֹלא יֵ ׁש בֹו ִכי
יע ְּלי"ג ָׁשנָ ה ָפטּור ִמ ְּת ִפ ִ
וְּ ָל ֵכן ַה ָק ָטן ֶׁשֹּלא ִהגִ ַ
ּמֹוחיןַ .רק ִב ְּהיֹות ֶבן י"ג ָׁשנָ ה וְּ יֹום ֶא ָחד ֶׁשנַ ֲע ֶשה ִאיׁשָ ,אז ַעל יְּ ֵדי ֲהנָ ַחת
ִאם ַק ְּטנּות ַה ִ
ילין.
יח ְּת ִפ ִ
ילין ַמ ְּמ ִׁשיְך ִל ְּהיֹות ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֵמנִ ַ
ְּת ִפ ִ
מֹוחין ְּב ֶע ֶצם .וְּ נִ ְּמ ָצא ִכי זֶ ה
ִ
ילין ֶׁש ְּל ַמ ְּע ָלה הּוא ַה ְּמ ָׁש ַכת
מּובן ֶׁש ִענְּ יַ ן ַה ְּת ִפ ִ
ָ
וְּ נִ ְּמ ָצא
יכם
ּומ ֲע ֶלה ֲאנִ י ֲע ֵל ֶ
ילין ַ
תֹורה .וְּ ָל ֵכן ָא ַמר ַקיְּ ימּו ִמ ְּצוַ ת ְּת ִפ ִ
ְּב ִחינָ ה ַא ַחת ִעם ִלּמּוד ַה ָ
תֹורה יֹום וָ ַליְּ ָלה כו'.
יעים ַב ָ
ְּכ ִאילּו ַא ֶתם יְּ ֵג ִ
עֹולם .וְּ ָל ֵכן ָא ַמר ֲהגַ ם ִכי
תֹורה ָהיָ ה נִ ְּמ ָׁשְך ַב ֲאוִ יר ָה ָ
יעת ַה ָ
ּופירּוׁש ְּכ ִאלּוִ ,כי ַעל יְּ ֵדי יְּ ִג ַ
ֵ
עֹולמֹות ִמ ָכל ָמקֹום ַמ ֲע ֶלה
ָ
ּומקֹור ַה ְּמ ַהּוֶ וה
ּמֹוחין ְּבׁש ֶֹרׁש ָ
ילין נִ ְּמ ָׁשְך ַה ִ
ַעל יְּ ֵדי ַה ְּת ִפ ִ
עֹולם ֶׁש ְּל ַמ ָּטה כו'
תֹורה יֹום וָ ַליְּ ָלה הּוא ְּב ִחינַ ת ָ
יעים ַב ָ
יכם ְּכ ִאילּו ַא ֶתם יְּ ֵג ִ
ֲאנִ י ֲע ֵל ֶ
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