ב"ה

ֶפּ ֶרק ל"ב ַתּ ְניָא
ֶפּ ֶרק ל"ב וְ ִה ֵנה ַעל יְ ֵדי ִקיוּם ַה ְד ָב ִרים ַהנִ ְז ָכּ ִרים
ְל ֵעילְ ,ל ְהיוֹת גוּפוֹ נִ ְב ֶזה וְ נִ ְמאָס ְבּ ֵעי ָניוַ .רק ִשֹ ְמ ָחתוֹ
ִתּ ְה ֶי'ה ִשֹ ְמ ַחת ַה ֶנ ֶפשׁ ְל ַב ָדהֲ ,ה ֵרי זוּ ֶד ֶר ְך יְ ָשׁ ָרה
ידי ִקיוּם ִמ ְצ ַות וְ אָ ֲה ְב ָתּ ְל ֵר ֲע ָך ָכּמוֹ ָך
וְ ַק ָלה ָלבֹא ִל ֵ
ְל ָכל ֶנ ֶפשׁ ִמיִ ְשֹ ָר ֵא-ל ְל ִמ ָגדוֹל וְ ַעד ָק ָטןִ .כּי ֵמ ֲא ַחר
ֶשׁגוּפוֹ נִ ְמאָס וּ ְמתוּ ָעב ֶא ְצלוֹ וְ ַה ֶנ ֶפשׁ וְ ָהרוּ ַח ִמי יוֹ ֵד ַע
ְגדוּ ָל ָתן וּ ַמ ֲע ָל ָתן ְבּ ָשׁ ְר ָשׁן וּ ְמקוֹ ָרן ְבּ ֱאלֹ ִקים ַחיִ ים.
ְבּ ֶשׁ ַגם ֶשׁכּוּ ָלן ַמ ְת ִאימוֹת וְ אַב ֶא ָחד ְלכּוּ ָל ָנה ,וְ ָל ֵכן
נִ ְק ְראוּ ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵא-ל ֲא ִחים ַמ ָמשׁ; ִמ ַצד שׁוֹ ֶרשׁ ַנ ְפ ָשׁם
ַבּה' ֱא ָחד ַרק ֶשׁ ַהגוּ ִפים ְמחוּ ָל ִקים ,וְ ָל ֵכן ָהעוֹ ִשֹים
גוּ ָפם ִע ָ
יקר וְ ַנ ְפ ָשׁם ְט ֵפ ָלה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ְהיוֹת אַ ֲה ָבה
יתּית ֵבּי ֵני' ֶהם ֶא ָלא ַה ְתּלוּ ָי'ה ְבּ ָד ָבר
וְ ֲא ְח ָוה ֲא ִמ ִ
ְל ַב ָדה וְ ֶזהוּ ֶשׁאָ ַמר ִה ֵלל ַה ָז ֵקן ַעל ִקיוּם ִמ ְצ ָוה זוּ
יד ְך ֵפּירוּ ָשׁא הוּא כוּלוּ.
ֶזהוּ ָכּל ַהתּוֹ ָרה כּוּ ָלה וְ ִא ָ
ִכּי יְ סוֹד וְ שׁוֹ ֶרשׁ ָכּל ַהתּוֹ ָרה הוּא ְל ַה ְג ִבּי' ַה וּ ְל ַה ֲעלוֹת
יק ָרא וְ ָשׁ ְר ָשׁא
ַה ֶנ ֶפשׁ ַעל ַהגוּף ַמ ֲע ָלה ַמ ֲע ָלה ַעד ִע ְ
יך אוֹר ֵאין סוֹף ָבּרוּך הוּא
ְד ָכל ַע ְל ִמין וְ ַגם ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
ְבּ ְכ ֶנ ֶסת יִ ְשֹ ָר ֵא-לְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ְל ַק ָמן ְד ַהיְ ינוּ ְבּ ָמקוֹר
נְ ָשׁמוֹת ָכּל יִ ְשֹ ָר ֵא-לְ ,ל ֶמ ֶה ֵוי ֶא ָחד ְבּ ֶא ָחד ַדוְ ָקא,
וְ לֹא ְכּ ֶשׁ ֵישׁ ִפּירוּד ַחס וְ ָשׁלוֹם ְבּנְ ָשׁמוֹתְ ,דקוּ ְד ָשׁא
יך הוּא לֹא ַשׁ ְר ָיא ְבּ ֲא ַתר ַפּ ִגים וּ ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב
ְבּ ִר ְ
וּכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב
ֶיךְ ,
כּוּלנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּנ ָ
אָבינוּ ָ
ָבּ ְר ֵכנוּ ִ
ְבּ ָמקוֹם אַ ֲחר ְבּ ֲא ִריכוּת.

וּ ַמה ֶשׁ ָכּתוּב ְבּ ְג ָמ ָרא ֶשׁ ִמי ֶשׁרוֹ ֶאה ְבּ ֲח ֵבירוֹ ֶשׁ ָח ָטא,
ִמ ְצ ָוה ְל ִשֹנְ אוֹתוֹ ,וְ ַגם לוֹ ַמר ְל ַרבּוֹ ֶשׁיִ ְשֹ ָנ ֵאהוּ; ַהיְ ינוּ
ְבּ ֲח ֵבירוֹ ְבּתּוֹ ָרה וּ ִמ ְצוֹת וּ ְכ ַבר ִק ֵיים בּוֹ ִמ ְצ ַות הוֹ ֵכ ַח
יח ֶאת ֲע ִמ ֶ
תּוֹ ִכ ַ
ית ָךַ ,עם ֶשׁ ִא ְתּ ָך ַבּתּוֹ ָרה וּ ְב ִמ ְצוֹת ,וְ אַף ַעל
ִפּי ֵכן לֹא ָשׁב ִמ ֶח ְטאוְֹ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ְבּ ֵס ֶפר ֲח ֵר ִדים ,אַ ָבל
ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ֲח ֵבירוֹ ,וְ ֵאינוֹ ְמקוּ ָרב ֶא ְצלוֹ ִה ֵנה ַעל ֶזה אָ ַמר
ידיו ֶשׁל אַ ֲהרֹן ,אוֹ ֵהב ָשׁלוֹם
ִה ֵלל ַה ָז ֵקןֱ :ה ֵוי ִמ ַתּ ְל ִמ ָ
וְ כוּלוּ ,אוֹ ֵהב ֶאת ַה ְבּ ִריוֹת וּ ְמ ָק ְר ָבן ַלתּוֹ ָרה.
לוֹ ַמר ֶשׁאַף ָה ְרחוֹ ִקים ִמתּוֹ ַרת ה' וְ ֲעבוֹ ָדתוֹ ,וְ ָל ֵכן
יך ְל ָמ ְשׁ ָכן ְבּ ֶח ְב ֵלי
נִ ְק ָר ִאים ְבּ ֵשׁם ְבּ ִריוֹת ְבּ ָע ְל ָמאָ ,צ ִר ְ
ֲעבוֹתוֹת אַ ֲה ָבה ,וְ כוּ ַלי ַהאי וְ אוּ ַלי יוּ ַכל ְל ָק ְר ָבן ַלתּוֹ ָרה
וְ ֲעבוֹ ַדת ה' ,וְ ֵהן לֹא ,לֹא ֶה ְפ ִסיד ְשֹ ַכר ִמ ְצ ַות אַ ֲה ַבת
יחם וְ לֹא ָשׁבוּ
יעים ,וְ ַגם ַה ְמקוּ ְר ִבים ֵא ָליו ,וְ הוֹ ִכ ָ
ֵר ִ
ֵמ ֲעוֹנוֹ ֵת ֶ
יהםֶ ,שׁ ִמ ְצ ָוה ְל ִשֹנְ אוֹ ָתםִ ,מ ְצ ָוה ְלאֹ ֲה ָבם ַגם ֵכּן.
יהן ֵהן ֶא ֶמתִ :שֹנְ אָה ִמ ַצד ָה ַרע ֶשׁ ָבּ ֶהם ,וְ אָ ֲה ָבה
וּ ְשׁ ֵתּ ֶ
ִמ ַצד ְבּ ִחי ַנת ַהטוֹב ַה ָגנוּז ֶשׁ ָבּ ֶהםֶ ,שׁהוּא נִ יצוּץ ֱא ָלקוּת
ֶשׁ ְבּתוֹ ָכםַ ,ה ְמ ֲח ֶיה ַנ ְפ ָשׁם ָה ֱאלֹ ִקית ,וְ ַגם ְלעוֹ ֵרר ַר ֲח ִמים
יהִ ,כּי ִהיא ְבּ ְב ִחי ַנת ָגלוּת ְבּתוֹ ְך ָה ַרע.
ְבּ ִלבּו ָע ֶל ָ
יה ְבּ ְר ָשׁ ִעים ,וְ ָה ֲר ֲח ָמנוּת
ִמ ִס ְט ָרא אַ ֲח ָרא ַהגוֹ ֵבר ָע ֶל ָ
ְמ ַב ֶט ֶלת ַה ִשֹנְ אָה וּ ְמעוֹ ֶר ֶרת ָהאָ ֲה ָבהְ ,כּנוֹ ַדע ִמ ַמה
ֶשׁ ָכּתוּבְ :ל ַי ֲעקֹב ֲא ֶשׁר ָפּ ָדה ֶאת ֲא ְב ָר ָהם) .וְ לֹא אָ ַמר
ָדוִ ד ַה ֶמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ָשׁלוֹםַ :תּ ְכ ִלית ִשֹנְ אָה ִשֹנְ ֵא ִתים
וְ גוֹ ֵמרֶ ,א ָלא ַעל ַה ִמינִ ים וְ ָהאַ ִפּיקוֹ ְר ִסים ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם
ֵח ֶלק ְבּ ֶאלֹ ֵקי יִ ְשֹ ָר ֵאלְ ,כּ ְד ִא ָ
יתא ְבּ ְג ָמ ָראֵ ,רישׁ ֶפּ ֶרק ט"ז
ְד ַשׁ ָבּת.

