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ֲאִני ְוַאָּתה
ְיעֹוֵרר ִויַחֵּזק ֶאת ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ְלַהֲחִזיק ֶאת ַעְצמֹו 
ְּבַיַחד, ְוִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ֹיאַמר ָחָזק, ְוַדְיָקא ַעל ְיֵדי ֶזה 

ְמָקְרִבים ֶאת ַהְּגֻאָּלה. 
*

ָּבנּוי ּוְמֻיָּסד ַעל ִּפי ִּדְבֵרי
ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, אֹור ַהָּגנּוז ְוַהָּצפּון,

ּבּוִציָנא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ַרִּבי ַנְחָמן ִמבְּ
ְלִמידֹו, מֹוֵרנּו ְבֵרי תַּ י דִּ ְוַעל-פִּ

אֹון ַהָּקדֹוׁש, אֹור ִנְפָלא, ֲאֶשר ָּכל ָרז ֹלא ָאִניס ֵליּה ַהגָּ

ֶרְסֶלב, ְזכּותּו ָיֵגן ָעֵלינּו, י ָנָתן ִמבְּ ַרבִּ
ְפסּוֵקי ּתֹוָרה, ְנִביִאים, ְּכתּוִבים, ּוַמַאְמֵרי  ב בִּ ּוְמֻׁשלָּ
ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ִמְּגָמָרא ּוִמְדָרִׁשים ְוזַֹהר ַהָּקדֹוׁש

*
הּוָבא ִלְדפּוס ַעל-ְיֵדי

ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב
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ֶפר ַהֶּזה ַהְּכתֶֹבת ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהסֵּ
ְוָכל ִסְפֵרי ַאְדמֹו"ר מֹוֲהַר"ן ִמְּבֶרְסֶלב זי"ע

דֹושִׁים ְלִמיָדיו ַהקְּ ְוִסְפֵרי תַּ
* * *
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א.
ַהְצָלַחת  ִעַּקר  ֲאֶׁשר  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ֶׁשֵּתַדע,  ָצִריְך 
ָהָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלם הּוא ַרק ְּכֶׁשִּמְתַחֵּזק ַיַחד ִעם ַהּזּוָלת, 
ִּכי ֵאין עֹוד ִּכָּׁשלֹון ַּבַחִּיים ְּכמֹו ָאָדם ֶׁשֹּלא רֹוֶצה ְלַחֵּזק 
ֶאת ַהֵּׁשִני, ְוָלֵכן ַּתֲעֶׂשה ָּכל ַמה ֶּׁשִּביָכְלְּתָך ָּתִמיד ְלַחֵּזק 
ֶאת ַהּזּוָלת, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַּגם ְלָך ִיְהֶיה ִהְתַחְּזקּות. ִּכי ְּבֶזה 
ִּכי  ִמְתַחֵּזק,  הּוא  ַּגם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהֵּׁשִני,  ֶאת  ֶׁשְּמַחְּזִקים 
ֶאת  ְוֵהן  ַעְצמֹו  ֶאת  ֵהן  ְלַחֵּזק,  ִּדּבּוִרים  לֹו  ֵיׁש  ֶאָחד  ָּכל 
ְזַמן ֶׁשֵאינֹו מֹוִציא ֶאת ֶזה ִמִּפיו ַעל  ָהֲאֵחִרים, ֲאָבל ָּכל 
ְיֵדי ֶזה הּוא ֹלא ִמְתעֹוֵרר. ְוָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, 
ֵחֶלק א', ִסיָמן קפד( ְּכֶׁשָאָדם ְמַחֵּזק ֶאת ַהּזּוָלת, ַעל ְיֵדי ֶזה 

ִעם  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ְּבֶזה  ַהְינּו  חֹוֵזר;  ְואֹור  ָיָׁשר  אֹור  ַנֲעֶׂשה 
ַהּזּוָלת ֲאִפּלּו  ֶׁשהּוא ֹלא ְיַקֵּבל ֶאת ְּדָבֶריָך ַעל ָּכל ָּפִנים 
ַהִּדּבּוִרים ַיֲעׂשּו רֶֹׁשם ֶאְצְלָך, ִּכי ִאם ֹלא ָהִייָת מֹוִציא ֶאת 
ֶאְצְלָך  ַהִּדּבּוִרים  עֹוִׂשים  ָהיּו  ֹלא  ֲאַזי  ִמִּפיָך  ַהִּדּבּוִרים 
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ֶּׁשֵאין  ַמה  ָהֵאּלּו.  ֵמַהִּדּבּוִרים  יֹוֵדַע  ֲאִפּלּו ֶׁשַאָּתה  רֶֹׁשם, 
רֶֹׁשם  ַיֲעֶׂשה  ֹלא  ֶזה  ִאם  ַהּזּוָלת  ִעם  ְמַדֵּבר  ְּכֶׁשַאָּתה  ֵּכן 
ֶאְצלֹו- ַיֲעֶׂשה רֶֹׁשם ֶאְצְלָך, ְוָלֵכן ָּתִמיד ִּתְזּכֹר ֶאת ַהְּכָלל 
ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ִנְמָצִאים  וְַאתָּה"  "ֲאנִי  ַהֶּזה, 
ֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם )קֶֹהֶלת ד, ט,י( "טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד 
ִיּפֹלּו, ָהֶאָחד  ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב ַּבֲעָמָלם, ִּכי ִאם 
ַלֲהִקימֹו"  ְוֵאין ֵׁשִני  ְוִאּלּו ָהֶאָחד ֶׁשִּיּפֹל  ָיִקים ֶאת ֲחֵברֹו 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהּזּוָלת,  ֶאת  ּוְתַׂשַּמח  ּוְתעֹוֵדד  ֶׁשְּתַחֵּזק  ּוָבֶזה 
ַהִּדּבּוִרים  ִּכי  ְמאֹד,  ְּגדֹוָלה  ּתֹוֶעֶלת  ִמֶּזה  ֵיֵצא  ְלָך  ַּגם 
ֶׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ִעם ַהּזּוָלת ַיְחְזרּו ֵאֶליָך. ַוֲאִפּלּו  ֶׁשַהּזּוָלת 
ֹלא ְיַקֵּבל ֶאת ְּדָבֶריָך, ַעל ָּכל ָּפִנים ַהִּדּבּוִרים ֵיְלכּו ֲחָזָרה 
ֵאֶליָך. ְוָלֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלַעְצְמָך חֹק ָקבּוַע ְלַדֵּבר ִעם ַהּזּוָלת 
ִּדּבּוֵרי ִהְתַחְּזקּות ְוִׂשְמָחה, ְוִגּלּוי ֱאֹלקּות, ְלַגּלֹות ְלֻכָּלם 
ֲאֶׁשר ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַרְך ְּכָלל, ְוַהּכֹל ַלּכֹל 
ְלבּוׁש  ֶזה  ְמַדֵּבר  ַחי  צֹוֵמַח  ְודֹוֵמם  הּוא,  ָּגמּור  ֱאֹלקּות 
ְלַגֵּבי ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, ּוְכָכל ֶׁשְּתַדֵּבר ּוְתַגֶּלה ֶאת ֶזה 
ַלּזּוָלת, ֵּכן ִיָּכֵנס ְּבָך, ּוִבְפָרט ֶׁשָּידּוַע ֶׁשַהִּדּבּור ֵיׁש לֹו ּכַֹח 
ַּגם  ִנְכָנס  ְלַבּסֹוף  ַהּזּוָלת  ִעם  ְמַדְּבִרים  ְוִאם  ְמאֹד,  ָּגדֹול 
ֵיׁש  ָהעֹוָלם  ֶׁשְּבֶזה  ָּתִמיד  ִּתְזּכֹור  ֶׁשַאָּתה  ְּבֶזה  ְוָלֵכן  ּבֹו. 
ּוְלעֹוֵדד  ְלַחֵּזק  ִּתְרֶצה  ָּתִמיד  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  וְַאתָּה"  "ֲאנִי 
ַּגם  ֶזה  ְיֵדי  ִּכי ַעל  ַּבּזּוָלת,  ַחִּיים  ּוְלַהְכִניס רּוַח  ּוְלַׂשֵּמַח, 
ַאָּתה ִּתְתַחֵּזק, ְוַאל ִּתַּקח ֶאת ַהִּדּבּוִרים ָהֵאּלּו ְּבַקּלּות, ִּכי 
ֵהם ִעָּקר ָּגדֹול ְּבַחֶּייָך ַהְּפָרִטִּיים, ִּכי ַעל ִּפי רֹב ְּבֵני ָאָדם 
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ּוָמרֹור  ּוַמר  ַעְצָמם,  ְּבתֹוְך  ְוִנְכָנִסים  ּוְרצּוִצים  ְׁשבּוִרים 
ָלֶהם ַהַחִּיים, ִּכי ֵאין ָלֶהם ִמי ֶׁשְּיַחֵּזק אֹוָתם, ְוַאף ֶׁשֵּיׁש 
ָלֶהם ִּדּבּוִרים ַהְּמַחִּיים ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ְוֵכן ֵהם יֹוְדִעים ֶּׁשֵאין 
ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל, ְוָאסּור ְלִהְתָיֵאׁש ַּבַּמָּצִבים ֲהִכי 
ְזַמן  ָּכל  זֹאת,  ָּכל  ִעם  ָאָדם,  ְּבֵני  ַעל  עֹוֵבר  ֶׁשַרק  ָקִׁשים 
ֶׁשֹּלא ְמַגִּלים ֶאת ֶזה ַלֲאֵחִרים, ֶזה ֹלא ַיֲעֶׂשה ֶאְצלֹו ׁשּום 
רֶֹׁשם, ְוָלֵכן ֶזה ְיסֹוד מּוָסד ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ָלַקַחת 
ַעל ַעְצמֹו ְלַחֵּזק ָּתִמיד ֶאת ֲאֵחִרים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא 
ֲאֵחִרים,  ֶאת  ְמַחְּזִקים  ֹלא  ְוִאם  ִהְתַחְּזקּות.  לֹו  ַּגם  ִיְהֶיה 
ַהִּדּבּוִרים  ִמָּכל  ֶׁשּיֹוֵדַע  ֲאִפּלּו   ִיְתַחֵּזק,  ַּגם הּוא ֹלא  ֲאַזי 

ָהֵאּלּו.

ְוָלֵכן ֲאהּוִבי, ְּבִני! ְזכֹר ֲאֶׁשר ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֵיׁש "ֲאנִי 
וְַאתָּה". ָּבֶזה ֶׁשְּתַחֵּזק ֶאת ֲאֵחִרים ַּגם ְלָך ִיְהֶיה ִהְתַחְּזקּות, 
ְוִתְזֶּכה ַלֲעבֹר ֶאת ֶזה ָהעֹוָלם ְּבָׁשלֹום, ּוַמה ַּגם ֶׁשַאף ַּפַעם 
ֹלא ִּתְהֶיה ְלַבד, ּוְבֵני ָאָדם ְמאֹד ְמאֹד ַיֲעִריכּו אֹוְתָך, ִּכי ָּכְך 
ָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן כ"ט( טֹוב ַהּכֹל 
ֲחֵפִצים ִלְׁשמֹוַע; ָּכל ֶאָחד רֹוֶצה ִלְׁשמַֹע ִמָּלה טֹוָבה, ָּכל 
ֶאָחד רֹוֶצה ֶׁשְּיַחְּזקּו אֹותֹו, ְוָלֵכן ַאל ִּתְהֶיה ַּבְטָלן, ָּתִמיד 
ְּתַדֵּבר ִעם ַהּזּוָלת ַרק ִּדּבּוֵרי ִהְתַחְּזקּות ְוִׂשְמָחה, ְוִתְרֶאה 
ּוְכמֹו  אֹוֲהִבים,  ַהְרֵּבה  ְּבַקּלּות  ְלַעְצְמָך  ֶׁשִּתְקֶנה  ֵאיְך 
ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ַאֲהָבה, ִסיָמן ז'( ְּכֶׁשְּתַחֵּזק 
ֶאת ָהָאָדם ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך הּוא ֹיאַהב אֹוְתָך; ְוָלֵכן 
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ּוְתַׂשַּמח  ִהְתַחְּזקּות,  ִּדּבּוֵרי  ַרק  ַהּזּוָלת  ִעם  ְּתַדֵּבר  ָּתִמיד 
ֶאת ַהּזּוָלת, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַהִּדּבּוִרים ַיְחְזרּו ֵאֶליָך ֶׁשַּגם ְלָך 
ִיְהֶיה ִהְתַחְּזקּות, ְותּוַכל ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַעְצְמָך ְּבתֶֹקף ַהָּצרֹות 
ָעֶליָך,  ֶׁשעֹוְבִרים  ְוַהַהְרַּפְתָקאֹות  ְוַהְּמִרירּות  ְוַהִּיּסּוִרים 
ַיִּגיַע  ְוָאז ֶאל ַרב טֹוב  ָּתִמיד,  ֶזה  ֶׁשְּמַקֵּים ֶאת  ִמי  ַאְׁשֵרי 

ְּבֶזה ָהעֹוָלם!

ב.
הּוא  ָּגדֹול  ְיסֹוד  ֲאֶׁשר  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ֶּׁשֵּתַדע  ָצִריְך 
ְּבַחֵּיי ָאָדם ְלִהְתַחֵּבר ִעם ָחֵבר טֹוב, ִּכי ָּכְך ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו 
ְלַבד  ִמיתּוָתא;  אֹו  ַחְברּוָתא  אֹו  כ"ג:(  )ַּתֲעִנית  ַהְּקדֹוִׁשים 
ֹלא טֹוב, ָצִריְך ָּתִמיד ִלְהיֹות ְׁשַנִים, "ֲאנִי וְַאתָּה" ֶאָחד 
ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר  ַהֵּׁשִני.  ֶאת  ְיַחֵּזק 
ַּבֲחֵברֹו,  ֶׁשֵאין  ְנֻקָּדה  ֶאָחד  ָּכל  ֵאֶצל  ֶׁשֵּיׁש  ל"ד(  ִסיָמן  א', 

ֵּדין  ְמַקְּבִלין  ְּבִחיַנת  ֲחֵברֹו,  ְנֻקַּדת   ֶאת  ְלַקֵּבל  ּוְצִריִכים 
ִמן ֵּדין, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְכִריַח ֶאת ְנֻקָּדתֹו ַעל ֲחֵברֹו, ֶאָּלא 
ִיְתַאֲחדּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֲחֵברֹו,  ְנֻקַּדת   ֶאת  ְיַקֵּבל  ֶאָחד  ָּכל 
ֶאָחד,  ָּכל  ִּכי  ְמאֹד,  ָּגדֹול  ָּדָבר  ְוֶזה  וְַאתָּה"  "ֲאנִי  ַיַחד 
ְּבִחיָנתֹו  ּוְכִפי  ַּדְעּתֹו  ְּכִפי  ְמַקֵּבל  ֵמַהַּצִּדיק,  ֶּׁשְּמַקֵּבל  ַמה 
ּוְכִפי ְיִריָדתֹו ּוְנִפיָלתֹו, ִּכי ֵאין ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ָׁשִוין, ְוָלֵכן 
ַאַחר ֶׁשְּמַקְּבִלין ָּכל ֶאָחד ֵמַהַּצִּדיק ֶאת ְנֻקָּדתֹו, ָראּוי ֶׁשָּכל 
ֶאָחד ְיַקֵּבל ֶאת ְנֻקַּדת  ֲחֵברֹו, ַהְינּו ֶׁשַּיְכִניס ִּבְנֻקָּדתֹו ֶאת 

ַהִהְתַלֲהבּות ֶׁשרֹוֶאה ֵאיְך ֲחֵברֹו ְמַקֵּים ֶאת ְנֻקָּדתֹו. 
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ְוָדָבר ֶזה ַאָּתה ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְּבׁשּום ָּפִנים 
ָואֶֹפן ְלַקֵּבל ֶאת ְנֻקַּדת  ֲחֵברֹו, ִּכי ָּכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ְנֻקָּדה  
ַמה ֶּׁשֵאין ַּבֲחֵברֹו, ְּכַמֲאָמָרם ז"ל )ַּתֲעִנית כ"א:( ֹלא ָמִצית 
ְלֵמיֵעָבד ְּכעֹוְבֵדיּה ְּדַאָּבא אּוָמָנא ]ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות 
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ֶאָּלא  ֶזה  ַרק  ְוֹלא  אּוָמָנא[;  ַאָּבא  ְּכַמֲעֵׁשי 
ְלַחּקֹות ֶאת ֲחֵברֹו, ִּכי ָּכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ְנֻקָּדה  ַמה ֶּׁשֵאין 
ַּבֲחֵברֹו, ְּפׁשּוטֹו ְּכַמְׁשָמעֹו, ְוָלֵכן ֵאין ַמה ְלַקֵּנא ַּבֲחֵברֹו. 
ְּבֵני  ָּכל  ִּכי  ִנְׁשָּבִרים,  ַּפַעם ֹלא  ֶזה ַאף  ָּדָבר  ּוְכֶׁשּיֹוְדִעים 
ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ַּבּזּוָלת,  ֶׁשְּמַקְּנִאים  ִמְּפֵני  ִנְׁשָּבִרים  ָאָדם 
חֹוֵׁשב ֶׁשַהּזּוָלת יֹוֵתר טֹוב ִמֶּמּנּו, ֲאָבל ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשַּגם ּבֹו 
ֵיׁש ְנֻקָּדה  ֶּׁשֵאין ְלעֹוד ַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם. ּוְכֶׁשּיֹוְדִעים ָּדָבר 
ֶזה, ֲאַזי ָּכל ַהַחִּיים 'הֹוֵלְך' לֹו ְּכָבר ְּבצּוָרה ֲאֶחֶרת ְלַגְמֵרי, 
ִּכי ָּכל ַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרים ְוַהְּמִרירּות ְוַהַהְרַּפְתָקאֹות ֶׁשְּבֵני 
ֶׁשְּמַקְּנִאים  ַהִּקְנָאה  ִמַּדת  ֵמֲחַמת  ַרק  ֵהם  עֹוְבִרים  ָאָדם 
ֵּתֶכף  ֲאָבל  ִמֶּמּנּו,  יֹוֵתר  ֵיׁש  ֶׁשַּלּזּוָלת  ְוחֹוְׁשִבים  ַּבּזּוָלת, 
ּוִמַּיד ְּכֶׁשּיֹוְדִעים ָּדָבר ֶזה, ֲאֶׁשר ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ְנֻקָּדה  ַמה 
ֶּׁשֵאין ַּבֲחֵברֹו, ָאז ֹלא ַׁשָּיְך ְלַקֵּנא ַּבּזּוָלת, ִּכי ַאף ַּפַעם ֹלא 
ַּתִּגיַע ֶאל ְנֻקַּדת  ֲחֵבְרָך, ְוִאם ֵּכן ַמה ַּׁשָּיְך ְלַקֵּבל ֵמֲחֵברֹו? 
ֲהֹלא ֹלא יּוַכל ַאף ַּפַעם ְלַהִּגיַע ֶאל ְנֻקַּדת  ֲחֵברֹו! ֶאָּלא ָּכל 
ֶאָחד ָצִריְך ְלַקֵּבל ֶאת ַהִהְתַלֲהבּות ְוֶאת ַהִּׂשְמָחה ֵמֲחֵברֹו, 
ֶאל  ֵמַהּכַֹח  מֹוִציא  ֲחֵברֹו,  ֵאיְך  ִלְראֹות  ָצִריְך  הּוא  ַהְינּו 
ְוִעם  ִׂשְמָחה  ְוִעם  ִהְתַלֲהבּות  ִעם  ְנֻקָּדתֹו  ֶאת  ַהּפַֹעל 
ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ֶאת ֶזה ָצִריְך ְלַקֵּבל ֵמֲחֵברֹו, ְּכֵדי ְלהֹוִציא 
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ַלּפַֹעל ֶאת ְנֻקַּדת  ַעְצמֹו, ְוֶזה ַהְּיסֹוד ַּבַּיֲהדּות, ְלִהְתַחֵּבר 
ְוֶאָחד  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ִנְמָצִאים  וְַאתָּה"  "ֲאנִי  ַהּזּוָלת,  ֶאל 
ֶׁשל  ַהֶּנֶפׁש  ּוְמִסירּות  ְוַהִּׂשְמָחה  ַהִהְתַלֲהבּות  ֶאת  ְמַקֵּבל 
ְּבַחָּייו  ְלַהְצִליַח  ָיכֹול  הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוַדְיָקא  ַהּזּוָלת, 
ַּתְלִמיֵדי  ַיַחד  ְּכֶׁשִּמְתַחְּבִרים  ַהַּמֲעָלה  ְוֶזה  ַהְּפָרִטִּיים. 
ַהְרֵּבה  ז:(  )ַּתֲעִנית  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  ַהַּצִּדיק, 
ָלַמְדִּתי ֵמַרּבֹוַתי ּוֵמֲחֵבַרי יֹוֵתר ֵמַרּבֹוַתי; ִּכי ָהַרב ַהַּצִּדיק 
ְלַקֵּבל  ְצִריִכים  ֶׁשֻּכָּלם  ַהְּכָלִלית  ֻקָּדה   ַהנְּ הּוא  ָהֱאֶמת 
ַמְדֵרָגתֹו  ּוְכִפי  ַּדְעּתֹו  ְּכִפי  ְמַקֵּבל  ֶאָחד  ָּכל  ֲאָבל  ִמֶּמּנּו, 
ֶאָחד ָצִריְך ְלַקֵּבל ֵמַהּזּוַלת,  ּוְכִפי ְיִריָדתֹו ּוְנִפיָלתֹו, ּוַמה ׁשֶּ
ְלָכל  ִּכי  ְלַקֵּבל,  ַׁשָּיְך  ֶזה ֹלא  ֶאת  ִּכי  ְנֻקָּדתֹו,  ֶאת  ֶזה ֹלא 
ֶאָחד ֵיׁש ְנֻקָּדה  ַמה ֶּׁשֵאין ַּבֲחֵברֹו. ֶאָּלא ְצִריִכים ְלַקֵּבל 
ֶאת ַהִהְתַלֲהבּות ְוֶאת ַהִּׂשְמָחה ְוֶאת ְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָּבּה 
ְצִריִכים  ְוָכְך  ְנֻקָּדתֹו,  הּוא מֹוִציא ֵמַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ֶאת 
ִקְנַאת  כא:(  ָּבְתָרא  )ָּבָבא  ז"ל  ּוְכַמֲאָמָרם  ֵמַהּזּוָלת.  ְלַקֵּבל 
ִּכי  ַּבּזּוָלת,  ֶׁשְּמַקְּנִאים  ֹלא  ַהְינּו  ָחְכָמה;  ַּתְרֶּבה  סֹוְפִרים 
ֲהֵרי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ְּכמֹו ַהּזּוָלת, ֶאָּלא ָּכל ֶאָחד ָצִריְך 
ְלַקְּנאֹות ֶאת ַהִהְתַלֲהבּות ְוֶאת ַהִּׂשְמָחה ּוְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש 
ֶאת  ַהּפַֹעל  ֶאל  ֵמַהּכַֹח  מֹוִציא  הּוא  ֶׁשָּבּה  ַהּזּוָלת  ֶׁשל 

ְנֻקָּדתֹו.

ֶׁשֶּזה  ִּתְנָיָנא(  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  )ַהְקָּדַמת  ז"ל  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר 
ֵּפרּוׁש )ְיֶחְזֵקאל לג, כד( "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם" – ֶׁשַאְבָרָהם 
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ֶאָחד,  ֶׁשָהָיה  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶאת  ָעַבד  ָאִבינּו 
ְוֹלא  ָּבעֹוָלם,  ְיִחיִדי  ַרק  ֶׁשהּוא  ְּבַדְעּתֹו  ֶׁשִחֵּׁשב  ַהְינּו 
ַהֵּׁשם  ֵמַאֲחֵרי  ֶׁשָּסִרים  ָהעֹוָלם,  ְּבֵני  ַעל  ְּכָלל  ִהְסַּתֵּכל 
ְוֹלא  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ִמְּלִהְתָקֵרב  אֹותֹו  ּומֹוְנִעים  ִיְתָּבַרְך 
ַעל ָאִביו ּוְׁשָאר ַהּמֹוְנִעים, ַרק ְּכִאּלּו הּוא ֶאָחד ָּבעֹוָלם, 
ְלִהָּכֵנס  ָהרֹוֶצה  ָּכל  ְוֵכן  ַאְבָרָהם".  ָהָיה  "ֶאָחד  ְוֶזהּו: 
ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְלִהָּכֵנס ִּכי ִאם ַעל 
ְיֵדי ְּבִחיָנה זֹו, ֶׁשַּיְחׁשֹב ֶׁשֵאין ָּבעֹוָלם ִּכי ִאם הּוא ְלַבּדֹו 
ְיִחיִדי ָּבעֹוָלם, ְוֹלא ִיְסַּתֵּכל ַעל ׁשּום ָאָדם ַהּמֹוְנעֹו, ְּכגֹון 
ָאִביו ְוִאּמֹו אֹו חֹוְתנֹו ְוִאְׁשּתֹו ּוָבָניו ְוַכּיֹוֵצא, אֹו ַהְּמִניעֹות 
ֶׁשֵּיׁש ִמְּׁשַאר ְּבֵני ָהעֹוָלם, ַהַּמְלִעיִגים ּוְמִסיִתים ּומֹוְנִעים 
ֲעֵליֶהם  ְוִיְסַּתֵּכל  ָיחּוׁש  ֶׁשֹּלא  ְוָצִריְך  ִיְתָּבַרְך.  ֵמֲעבֹוָדתֹו 
ְּכִאּלּו   - ָהָיה ַאְבָרָהם"  ִּבְבִחיַנת: "ֶאָחד  ִיְהֶיה  ַרק  ְּכָלל, 
הּוא ָיִחיד ָּבעֹוָלם, ְוַדְיָקא ַעל ְיֵדי ֶזה ַיְצִליַח. ִויִדיָעה זֹו 
ָאָדם  ְּבֵני  רֹב  ִּפי  ַעל  ִּכי  ָהָאָדם,  ְּבַחֵּיי  מּוָסד  ְיסֹוד  ִהיא 
יֹוֵתר  לֹו  הֹוֵלְך  ֶׁשַהּזּוָלת  ֶׁשרֹוִאים  ֵמֲחַמת  ַרק  ִנְׁשָּבִרים 
טֹוב ִמֶּמּנּו, ֲאָבל הּוא ֹלא יֹוֵדַע ֶׁשְּלָכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ֶאת 
ֻקָּדה  ֶׁשּלֹו ֶׁשַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם ֹלא ָיכֹול ָלַקַחת ֶאת ֶזה  ַהנְּ

ִמֶּמּנּו.

ְוָלֵכן ֲאהּוִבי, ְּבִני! ִּבְמקֹום ֶׁשִּתָּׁשֵבר ַעל ְיֵדי ֶׁשַאָּתה 
ִמְסַּתֵּכל ַעל ַהּזּוָלת ּוְמַקֵּנא ּבֹו, ִּתְסַּתֵּכל ַעל ְנֻקַּדת  ַעְצְמָך, 
ֶׁשֵּיׁש ְלָך ְנֻקָּדה  ָּכזֹו ֶׁשֵאין ְלַאף ֶאָחד, ְוַאף ֶׁשִּנְדֶמה ְלָך 
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ֶׁשַאָּתה ֲהִכי ָּגרּוַע ָּבעֹוָלם, ְוֵאין עֹוד ָירּוד ּוָפחּות ּוְמֻגָּׁשם 
ַעְצְמָך?  ְנֻקַּדת   ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ַׁשָּיְך  ּוַמה  ָּכמֹוָך,  ָּבעֹוָלם 
ֹלא  ַוֲעַדִין  ֵיׁש,  ֶׁשַרק  ָּגרּוַע  ֲהִכי  ֶׁשֲאִני  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  ֲהֹלא 
ָהָיה ְוֹלא ִיְהֶיה עֹוד ְנָׁשָמה ְּפחּוָתה ָּכמֹוִני! ִעם ָּכל זֹאת 
ַעְצְמָך: "ְמֻגָּׁשם  ְלַהֲחיֹות ֶאת  ֶזה ַעְצמֹו ָראּוי ְלָך  ְּבָדָבר 
ִמְצוֹוָתיו  ֶאת  ְלַקֵּים  ָיכֹול  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ָּכמֹוִני,  ּוָפגּום 
ֶׁשָּיַרְדִּתי  ּוְנִפילֹות  ְיִרידֹות  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ַאַחר  ִיְתָּבַרְך! 
ְוָנַפְלִּתי ְוִנְׁשַלְכִּתי ֲאֵליֶהן, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲאִני ְמַחֵּזק ֶאת 
ָּבֶזה  ִּבי!"  ֶׁשֵּיׁש  ֻקָּדה   ַהנְּ ִעם  ַעְצִמי  ֶאת  ּוְמַחֶּיה  ַעְצִמי 

ְּבַעְצמֹו ָראּוי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו.

ְוָלֵכן ְרֵאה ֲאהּוִבי, ְּבִני! ָּתִמיד ְלִהְתַחֵּזק ִעם ַהּזּוָלת 
ֶאת  ְמַחֶּיה  שֲֶׁחֵבִרי  ֵאיְך  ְלִהְסַּתֵּכל  ַהְינּו  וְַאתָּה"  "ֲאנִי 
ַעְצמֹו ִעם ְנֻקָּדתֹו, ַאף ֶׁשָּנַפל ְוָיַרד ְוִנְׁשַלְך ְלָמקֹום ֶׁשָּנַפל 
ְלִהְתָיֵאׁש  ַעְצִמי ֹלא  ֶאת  ְלַחֵּזק  ָצִריְך  ֲאִני  ֵכן  ְּכמֹו  ְוָיַרד, 
ְוֹלא ִלּפֹל ְּבַדְעִּתי ְּכָלל. ְוִאם ֵּתֵלְך ֲאהּוִבי, ְּבִני! ְּבֶדֶרְך זֹו 
ָאז ַּתְצִליַח ָּכל ְיֵמי ַחֶּייָך. ְוֶזה ַמֲעַלת ָהָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ָחֵבר 
טֹוב ְלִהְתַחֵּזק ִעּמֹו, ֶׁשֶּזה ַמה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים 
ַרִּבי  ָהָאָדם  ָּבּה  ֶׁשִּיְדַּבק  ֶּדֶרְך טֹוָבה  ִהיא  ֵאיזֹו  )ָאבֹות ב:( 

ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר ָחֵבר טֹוב; ִּכי ָהֶרַגע ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ָחֵבר ֲאַזי 
הּוא ָּתִמיד ָיכֹול ְלִהְתַחֵּזק ִעּמֹו. ְוַאל ַּתְחׁשֹב ֶׁשֶּזה ָּכל ָּכְך 
ַקל ִלְמצֹא ָחֵבר טֹוב, ִּכי ְּכָבר ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים 
ִּבְקָׁשֵיי  ֶאָּלא  ִנְקָנה  ָחֵבר  ֵאין  תשע"ו(  ֶרֶמז  ִּפְנָחס,  )ַיְלקּוט 
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ְקָׁשִיין, ִּכי ֶזה ְמאֹד ְמאֹד ָקֶׁשה ִלְמצֹא ָחֵבר טֹוב ֶׁשּתּוַכל 
ְלִהְתַחֵּזק ִעּמֹו ַיַחד, "ֲאנִי וְַאתָּה" ִמְתַחְּזִקים ַיַחד ְועֹוְזִרים 
ֶאָחד ַלֵּׁשִני, ּוְׂשֵמִחים ֶאָחד ִעם ַהֵּׁשִני, ַאְׁשֵרי ִמי ֶּׁשַּמְכִניס 
ִּדּבּוִרים ֵאּלּו ְלתֹוְך ִלּבֹו, ְוָאז ְּבַקּלּות יּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ֶזה 
ַּבּזּוָלת  ְיַקֵּנא  ְוֹלא  ְּבֶחְלקֹו,  ְוָׂשֵמַח  ָׂשׂש  ְוִיְהֶיה  ָהעֹוָלם 
ְּכָלל, ְוַאְדַרָּבה ֵיַדע ֶׁשֲאִפּלּו  ֶׁשֲאַנְחנּו ַיַחד, "ֲאנִי וְַאתָּה", 
ֻקָּדה  ֶׁשּלֹו, ֲאִני ַרק  ִעם ָּכל זֹאת ָּכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ֶאת ַהנְּ
ְוָכְך  ֻקָּדה  ֶׁשּלֹו,  ַהנְּ ִמְתַחֵּזק ִעם  ֲחֵבִרי  ֵאיְך  ִלְלמֹד  ָצִריְך 

ֻקָּדה  ֶׁשִּלי. ֲאִני ֶאְתַחֵּזק ִעם ַהנְּ

ג.
ִלְחיֹות  ְּבִני! ִאם ַאָּתה רֹוֶצה  ָצִריְך ֶּׁשֵּתַדע ֲאהּוִבי, 
ָּתִמיד  ִלְזּכֹר  ָעֶליָך  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ּוְנִעיִמים  טֹוִבים  ַחִּיים 
ֶּׁשֵאין ְלָך ֶאָּלא ַרק ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוַתְחקֹק ֵהיֵטב 
ְּבַדְעְּתָך ֲאֶׁשר ֵאין ָלָאָדם ָחֵבר, ִּכי ָּכל ֶאָחד ְלטֹוַבת ַעְצמֹו 
הּוא ְמַדֵּבר ְוחֹוֵׁשב ְועֹוֶׂשה, ְוָלֵכן ַאל ְיַפּתּו אֹוְתָך ְּכִאּלּו 
רֹוִצים ֶאת טֹוָבְתָך. ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה. ִּכי ִאם ֵאין ְמַקְּׁשִרים 
אֹוְתָך ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוֵאין ַמְכִניִסים ְּבָך ֱאמּוָנה 
ְוֵאין  ְּכָלל,  ִיְתָּבַרְך  ִּבְלָעָדיו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ּוְמֻזֶּכֶכת  ְּברּוָרה 
ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ְלַדֵּבר  ֲעצּוָמה  ְּתׁשּוָקה  ְּבָך  ַמְכִניִסים 
ּוְלַהִּׂשיַח ּוְלַסֵּפר ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעם ְלָבְבָך ַרק ִעּמֹו ִיְתָּבַרְך, 
ְוֵכן ִאם ֵאין ַמְכִניִסים ְּבָך ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, ּוְתׁשּוָקה ִלְלמֹד 
ֹלא  ֵמָהָאָדם  ִּכי  ֶהֶבל!  ַהּכֹל  ֲאַזי  ְמאֹד,  ַרָּבה  ְּבַהְתָמָדה 
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ֶׁשֶהֱאִמין  ַהְּקדֹוָׁשה  ָהֱאמּוָנה  ַרק  ֶאָּלא  ָּדָבר  ִנְׁשַאר ׁשּום 
ְוַדָּקה  ֶרַגע  ָּכל  ֲאֶׁשר  ִיְתָּבַרְך,  ִמֶּמּנּו  ְוָחַׁשב  ִיְתָּבַרְך  ּבֹו 
ּוְׁשִנָּיה ֶׁשָאָדם ַמְחִּדיר ְּבַעְצמֹו ֲאִמַּתת ְמִציאּותֹו ִיְתָּבַרְך, 
ֶזה ִנְׁשַאר ֶאְצלֹו ָלֶנַצח! ּוְׁשָאר ַהְּדָבִרים ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות 
רּוַח. ּוְכמֹו ֵכן ַהְּתִפָּלה ֶׁשָאָדם ִמְתַּפֵּלל ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך, ֶזה 
ַמה ֶׁשְּמַלֶּוה אֹותֹו ְּכַמֲאָמָרם ז"ל )ַּתָנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו ַרָּבה, ֶּפֶרק 
ט"ו( ְלִפי שֶָּׁכל ַהַּמְרֶּבה ִׂשיחֹות ּוְתִפּלֹות ֵהן ֲאֶׁשר ְמַלִּוים 

אֹותֹו ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלֵבית עֹוָלמֹו, ִּכי ִאם ָאָדם ַמְרִּגיל ֶאת 
ַעְצמֹו ָּתִמיד ְלַדֵּבר ִעּמֹו ִיְתָּבַרְך ְויֹוֵדַע ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְּבֶזה 
ַמה  ֶזה  הּוא,  ָּברּוְך  ֵמַהָּקדֹוׁש  חּוץ  ֶאָחד  ַאף  ָהעֹוָלם 
ִויַכּסּו  ִנְׁשָמתֹו  ֶׁשֵּתֵצא  ָהַאֲחרֹון  ָהֶרַגע  ַעד  אֹותֹו  ֶׁשְּיַלֶּוה 
ֶאת ּגּופֹו ִעם ָעָפר, ְוֵכן ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשּזֹוֶכה ִלְלמֹד 
ְּבָכל יֹום ִמְקָרא ִמְׁשָנה ְּגָמָרא ִמְדָרׁש ֲהָלָכה ְוַאָּגָדה, ֶׁשַעל 
ְוֹלא  ֶּכֶסף  ָלָאָדם ֹלא  לֹו  ְמַלִּוים  ֵאין  ו:(  )ָאבֹות  ֶזה ָאְמרּו 
ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות ֶאָּלא ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות  ָזָהב ְוֹלא 
ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִּבְלַבד, ְוָלֵכן ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ַיְטֶעה אֹוְתָך 
ְּכִאּלּו הּוא ֶהָחֵבר ֶׁשְּלָך, ִּכי ִאם ֹלא ְמַזִּכים אֹוְתָך ִעם טֹוב 
ֲאִמִּתי ְוִנְצִחי, ָאז ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח, ַמָּמׁש עֹוְבִדים 

ָעֶליָך טֹוב טֹוב.

ְוָלֵכן ֲאִני ְמאֹד ְמַבֵּקׁש אֹוְתָך, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ַאל ִּתֵּתן 
ֶׁשַּיַעְבדּו ָעֶליָך ְוַיְטעּו אֹוְתָך! ָמַתי ֵּתַדע ִמיהּו ָחֵבר טֹוב? 
ְוֶזה ַרק  וְַאתָּה".  "ֲאנִי  ְלַהִּגיד ְּבֶפה ַמֵּלא  ְּכֶׁשַאָּתה ָיכֹול 
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ִיְתָּבַרְך,  ִמֶּמּנּו  ְלִהְתַרֵחק  ֹלא  ֲחֵברֹו  ֶאת  ְמַחֵּזק  ְּכֶׁשֶאָחד 
ֲאִפּלּו  ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ְמִרירּות ּוַמְכאֹוִבים, 
ׁשּום  ְלַהְקׁשֹות  ְוֹלא  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכים  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ֶׁשִאי  ְּדָבִרים  ֶׁשֵּיׁש  ָלַדַעת  ֶאָּלא  ַמְעָלה,  ְּכַלֵּפי  ֻקְׁשיֹות 
ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן ָּכל ְזַמן ֶׁשָאָדם ְמֻלָּבׁש 
ִּבְלבּוׁש ַּגְׁשִמי ְוחֹוְמִרי, ֶזה ִנְקָרא ָחֵבר ֲאִמִּתי! ִמי ֶׁשֹּלא 
עֹוֵזב אֹוְתָך ְּבֵעת ָצָרְתָך ּוְמַנֵחם אֹוְתָך ּוְמַדֵּבר ַעל ִלְּבָך, 
ֶאת  ְוִלְלמֹד  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ְלַדֵּבר  ְּתׁשּוָקה  ְּבָך  ּוַמְכִניס 
ָּכֶזה  ָחֵבר  ְוַעל  טֹוב!  ָחֵבר  ִנְקָרא  ֶזה  ַהְּקדֹוָׁשה,  ּתֹוָרתֹו 
ֲחֵבִרים  ְוֵאין  עב:(  ָּבְתָרא  )ָּבָבא  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו 
ֶאָּלא ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ִּכי ַּתְלִמיד ָחָכם ֲאִמִּתי ֶׁשְּבַעְצמֹו 
ִעּמֹו  ּוְתִפָּלה  ְּבִׂשיָחה  עֹוֵסק  ּוְבַעְצמֹו  ִיְתָּבַרְך  ּבֹו  ָּדבּוק 
ִיְתָּבַרְך ָּכל ַהּיֹום, ּוְבַעְצמֹו ַמְתִמיד ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֶזה 
ִנְקָרא ָחֵבר טֹוב, ִּכי 'הֹוֵלְך לֹו ַּבַחִּיים' ְלַזּכֹות ַּגם אֹוְתָך 
ִעם טֹוב ֲאִמִּתי ְוִנְצִחי, ֲאָבל ִמְּלַבד זֹאת ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות 

רּוַח.

ְוָלֵכן ַּדע ְלָך, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ֲאֶׁשר "ֲאנִי וְַאתָּה" ַׁשָּיְך 
ְוִנְצִחי ּוְמַחֵּזק  ַרק ְּכֶׁשֶאָחד ְמַזֶּכה אֹוְתָך ִעם טֹוב ֲאִמִּתי 
ּוְמעֹוֵדד אֹוְתָך ְּבֵעת ָצָרְתָך, ּומֹוִליְך אֹוְתָך ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמת, 
ֲאָבל  ֵאָליו,  ְלִהְתַחֵּבר  ֶׁשְּכַדאי  ָהֲאִמִּתי  ֶהָחֵבר  ִנְקָרא  ֶזה 
ִמְּלַבד זֹאת ַּדע ְלָך ֶׁשַהּכֹל ֶׁשֶקר ְוָכָזב, ְוֶׁשֹּלא ַיַעְבדּו ָעֶליָך 
ֶאֶרץ  )ֶּדֶרְך  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ֶזה  ְוַעל  ָאָדם,  ְּבִני 



 

ֲאנִי וְַאתָּה יד

זּוָטא, ֶּפֶרק ד'( ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָנִאים ַּבֲחבּוָרה, ְוֵאין ַעֵּמי 

ָהָאֶרץ ָנִאים ַּבֲחבּוָרה, ִּכי ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָּתִמיד ַיְמִׁשיכּו 
ַמה  ַהַּמָּצִבים,  ְּבָכל  אֹוְתָך  ִויַחְּזקּו  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  אֹוְתָך 
ִיְתָּבַרְך,  ִמֶּמּנּו  ְיַנְּתקּו אֹוְתָך  ָהֲאָרצֹות ֵהם  ַעֵּמי  ֵּכן  ֶּׁשֵאין 
ְוִתְקָוה,  ָמנֹוס  ְּכָבר  ְלָך  ֵאין  ְּכִאּלּו  אֹוְתָך  ְיָיֲאׁשּו  ְועֹוד 
ְוַאָּתה ָאבּוד ְלַגְמֵרי. ְוָלֵכן ְרֵאה ָמה ְלָפֶניָך, ֲאהּוִבי, ְּבִני! 
ָּתִמיד ִּתְתַחֵּבר ַרק ִעם ְּבֵני ָאָדם ֶׁשְּיכֹוִלים ְלַחֵּזק ּוְלעֹוֵדד 
ּוְלַׂשֵּמַח אֹוְתָך, ְוִתְבַרח ֵמֵאּלּו ֶׁשּׁשֹוְבִרים אֹוְתָך, ִיְהֶיה ֵאיְך 
ֶׁשִּיְהֶיה! ִּכי ַאָּתה ָצִריְך ָלַדַעת ֶּׁשֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם 
ְּכָלל! ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן 
ע"ח( ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה ְלִהְתָיֵאׁש! ִּכי הּוא ִיְתָּבַרְך ִנְמָצא ְוֵאין 

ִּבְלָעָדיו ִנְמָצא, ְוָלֵכן ַמה ַׁשָּיְך ְלִהְתַרֵחק ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך? 
ְוַעל ֵּכן ָּתִמיד ִּתְזּכֹר ָמַתי ֵיׁש "ֲאנִי וְַאתָּה"? ְּכֶׁשְּמָקְרִבים 
ִקּיּום  ְוֶאל  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ְוֶאל  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  אֹוְתָך 
ִמְצוֹות ַמֲעִׂשּיֹות, ֶזה ִנְקָרא ֲחֵבִרים טֹוִבים, ְוִעָּמֶהם ְּכַדאי 

ְלִהַּדֵּבק.

ד.
ָצִריְך ֶּׁשֵּתַדע, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ֶׁשְּבֶזה ָהעֹוָלם ָּכל ֶאָחד 
ֶאת  ְלַחֵּזק  ֶׁשּזֹוֶכה  ָהָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְוָלֵכן  ִהְתַחְּזקּות,  ָצִריְך 
ַעְצמֹו ְוָיכֹול ְלַחֵּזק ֶאת ֲאֵחִרים, ְוֶאְצלֹו ִיְתָּבַרְך ְמאֹד ְמאֹד 
ָחׁשּוב ָאָדם ֶׁשהֹוֵלְך ּוְמַחֵּזק ֲאֵחִרים, ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשָאְמרּו 
ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ַּתֲעִנית כ"ב:( ַרִּבי ְּברֹוָקא חֹוָזָאה ֲהָוה 



טוֲאנִי וְַאתָּה

ָׁשִכיַח ְּבׁשּוָקא ְּדֵבי ֶלֶפט, ֲהָוה ָׁשִכיַח ֵאִלָּיהּו ַּגֵּביּה, ָאַמר 
ֵליּה,  ָאַמר  ְּדָאֵתי?  ָעְלָמא  ַּבר  ׁשּוָקא  ְּבַהאי  ִאיָּכא  ֵליּה, 
ֹלא. וכו' ַאְּדָהִכי ְוָהִכי ָאתּו ָהָנְך ְּתֵרי ִאיְנֵׁשי. ָאַמר ֵליּה: 
ָאַמר  ְלַגַּבְייהּו.  ָאַזל  ִניְנהּו.  ְּדָאֵתי  ָעְלָמא  ְּבֵני  ַנִּמי  ָהָנְך 
ֲאָנן,  ָּבדֹוֵחי  ִאיְנֵׁשי  ֵליּה,  ָאְמרּו  עֹוָבַדייכּו?  ַמאי  ְלהּו, 
ְלהּו  ְּדִאית  ְּתֵרי  ֵּבי  ָחֵזיַנן  ִּכי  ָנִמי,  ִאי  ֲעִציֵבי.  ְמַבְדִחיָנן 
]ַהְינּו  ְׁשָלָמא;  ְלהּו  ְוַעְבִּדיָנן  ָטְרִחיָנן  ַּבֲהַדְייהּו  ִּתיְגָרא 
ָהָיה  ַהָּנִביא  ֶׁשֵאִלָּיהּו  ְּברֹוָקא,  ַרב  ְּבֵׁשם  ָאמֹוָרא  ָהָיה 
ָׁשִכיַח ִעּמֹו ָּתִמיד, ַּפַעם ָהְלכּו ְלַטֵּיל ְּבׁשּוק ֶׁשִּנְקָרא ֶלֶפט, 
ְוָׁשַאל ַרב ְּברֹוָקא ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַהִאם ֵיׁש ָּכאן ַּבּׁשּוק 
ֹלא,  ַהָּנִביא,  ֵאִלָּיהּו  ְוָעָנה  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ֶׁשִּיְזֶּכה  ָאָדם 
ָאַמר  ִמְתָקְרִבים,  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ֵמָרחֹוק  רֹוִאים  ּוִפְתאֹום 
ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְלַרב ְּברֹוָקא, ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֵאּלּו ִיְזּכּו ָלעֹוָלם 
ַּמֲעֵׂשיֶכם?  ַמה  ּוְׁשָאָלם  ְּברֹוָקא  ַרב  ֲאֵליֶהם  ְוָרץ  ַהָּבא, 
ֲאָנִׁשים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים  ֲאָנִׁשים ְמַבְּדִחים,  ֲאַנְחנּו  ְוָענּו 
ֲעצּוִבים ֲאַנְחנּו ְמַׂשְּמִחים אֹוָתם, ּוְכֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים ְּבֵני 
ָאָדם ָרִבים ֵּביֵניֶהם ֲאַנְחנּו ַמְׁשִליִמים ֵּביֵניֶהם[ רֹוִאים ִמָּכל 
ֶזה ִאם ָאָדם ַרק ְמַׂשֵּמַח ֶאת ַהּזּוָלת ּוְמַחֵּזק אֹותֹו ּוְמעֹוֵדד 
אֹותֹו, הּוא ְּכָבר זֹוֶכה ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי ָהָאָדם 
ֶׁשְּמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֲעבֹוָדה זֹו ִלְׂשמַֹח ְּבַעְצמֹו ּוְלַׂשֵּמַח ֶאת 
ָהֲאֵחִרים, ְוָתִמיד ִיְהֶיה ָרִגיל לֹוַמר "ֲאנִי וְַאתָּה" ֻמְכָרִחים 
ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, ְוָאז ִּתְהֶיה ָּבטּוַח ֲאהּוִבי, ְּבִני! ֶׁשִּיְהֶיה 
ִּכי  ֶּׁשָעִׂשיָת,  ַמה  ֶׁשָעִׂשיָת  ֲאִפּלּו   ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ֶחְלְקָך 



 

ֲאנִי וְַאתָּה טז

ֶאְצלֹו ִיְתָּבַרְך ְמאֹד ְמאֹד ָיָקר ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל, ְּכַמֲאָמָרם 
ז"ל )ֻחִּלין צ"א:( ֲחִביִבין ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ְּבָכל  ִׁשיָרה  אֹוְמִרים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ַהָּׁשֵרת,  ִמַּמְלֲאֵכי  יֹוֵתר 
ַּפַעם  ֶאָּלא  ִׁשיָרה  אֹוְמִרים  ֵאין  ַהָּׁשֵרת  ּוַמְלֲאֵכי  ָׁשָעה, 
ֵלּה  ְוָאְמֵרי  ְּבַׁשָּבת,  ַאַחת  ַּפַעם  ֵלּה  ְוָאְמֵרי  ְּביֹום,  ַאַחת 
ַּפַעם ַאַחת ְּבחֶֹדׁש, ְוָאְמֵרי ֵלּה ַּפַעם ַאַחת ְּבָׁשָנה, ְוָאְמֵרי 
ְּביֹוֵבל,  ַאַחת  ַּפַעם  ֵלּה  ְוָאְמֵרי  ְּבָׁשבּוַע,  ַאַחת  ַּפַעם  ֵלּה 
ְוָאְמֵרי ֵלּה ַּפַעם ַאַחת ָּבעֹוָלם; ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי ָהָאָדם ֶׁשּזֹוֶכה 
ֶׁשֶּזה  ּוְבִחּיּוְך,  ָיפֹות  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ַהּזּוָלת  ְּפֵני  ֶאת  ְלַקֵּבל 
)ְּכֻתּבֹות  ז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  ְּדָעְלָמא,  הֹון  ִמָּכל  יֹוֵתר  ָׁשֶוה 
קי"א:( ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן טֹוב ַהַּמְלִּבין ִׁשַּנִים ַלֲחֵברֹו יֹוֵתר 

)ְּבֵראִׁשית מ"ט, י"ב( "ּוְלֶבן ִׁשַּנִים  ִמַּמְׁשֵקהּו ָחָלב ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֵמָחָלב" ַאל ִּתְקִרי ְלֶבן ִׁשַּנִים ֶאָּלא ִלּבּון ִׁשַּנִים; ַהְינּו ְּבֶזה 
ֶׁשְּמַחְּיִכים ַלּזּוָלת ּוַמְרִאים ֶאת ַהִּׁשַּנִים ַהְּלָבנֹות, ֶזה יֹוֵתר 

ָחׁשּוב ִמָּלֵתת ְלִמיֶׁשהּו ּכֹוס ָחָלב ָטִרי.

ְלַהְקִּדים  ֶזה  ָמה  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  יֹוֵדַע,  ָהִייָת  ְוִאם 
ָׁשלֹום ְלַּבר ִיְׂשָרֵאל, ּוְלַחֵּיְך ְלָפָניו, ּוְלַקְּבלֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים 
ֶזה  ֶאת  ְמַקֵּים  ְוָהִייָת  ִׂשְמָחה,  ֵמרֹב  רֹוֵקד  ָהִייָת  ָיפֹות, 
ְוִיּסּוִרים  ֲעֵליֶהם ָצרֹות  ְּבֵני ָאָדם ֶׁשעֹוֵבר  ֵיׁש  ִּכי  ָּתִמיד! 
ְמִרירּות ּוַמְכאֹוִבים, ֵיׁש ֲעִנִּיים ְמרּוִדים, ְוֵיׁש ֶׁשֵאין ָלֶהם 
ֶׁשֵאין  ְוֵיׁש  ְנׂשּוִאים,  ֶׁשֹּלא  ַרָּוִקים  ְסָתם  אֹו  ַּבִית  ְׁשלֹום 
ֲאָנִׁשים  אֹו  ִמַּיְלֵדיֶהם,  ַנַחת  ָלֶהם  ֵאין  אֹו  ְיָלִדים  ָלֶהם 
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ּוַמר  ְּפִניִמי,  ְּבִדָּכאֹון  ִנְמָצִאים  ְוֵהם  ֵמֲאֵחִרים  ֶׁשִּנְרָּדִפים 
ְלִהְתַאֵּבד  ֵאיְך  ַמְחָׁשבֹות  ֶׁשחֹוְׁשִבים  ַעד  ַהַחִּיים,  ָלֶהם 
ְוִהֵּנה ַאָּתה ָּבא ִעם  ְוִיּסּוִרים ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶהם,  ֵמרֹב ַצַער 
ָׁשלֹום,  ָלֶהם  ּוַמְקִּדים  ֲאֵליֶהם,  ּוְמַחֵּיְך  ְׂשֵמחֹות  ָּפִנים 
זֹו  ְוֵאין  ְלִהְתַחֵּזק!  ֻמְכָרִחים  וְַאתָּה"  "ֲאנִי  ָלֶהם  ְואֹוֵמר 
ִּכי  ְוַרב ְלהֹוִׁשיַע!  ִּכי ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו  ְּבַדְעְּתָך,  ֵעָצה ִלּפֹל 
ְּבַוַּדאי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ַיֲעזֹב אֹוָתנּו! ּוַמְתִחיִלים 
ֹלא  ַאָּתה  ְּפָרִטית,  ְוַהְׁשָּגָחה  ֱאמּוָנה  ִּדּבּוֵרי  ִאָּתם  ְלַדֵּבר 
ִהַּצְלָּת  ּוַמָּמׁש  ָּבֶהם,  ָנַפְחָּת  ֲחָדִׁשים  ַחִּיים  ֵאיֶזה  יֹוֵדַע 
אֹוָתם ִמָּמֶות ָּבטּוַח! ּוָבֶזה ָראּוי ְלָך ִלְׂשמַֹח ְמאֹד ְמאֹד, 
ַהּזּוָלת,  ֶאת  ִּבְלַׂשֵּמַח  ֶׁשָּתִמיד עֹוֵסק  ָהָאָדם  ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי 
ֶׁשָאז ִיְרֶאה עֹוָלמֹו ְּבַחָּייו, ְוִייַרׁש עֹוָלם ַהָּבא עֹוד ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה, ַאְׁשֵרי לֹו.

ה.
ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ֶּׁשֵּתַדע,  ָצִריְך 
ָאְמרּו )ֻעְקִצין ג:( ֹלא ָמָצא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכִלי ַמְחִזיק 
ְּבָרָכה ְלִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ַהָּׁשלֹום, ְוָלֵכן "ֲאנִי וְַאתָּה" ְצִריִכים 
ָּתִמיד ִלְהיֹות ְּבָׁשלֹום, ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ַׁשָּבת י:( 
ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ָׁשלֹום, ְוָלֵכן ָהֶרַגע ֶׁשְּיהּוִדים 
ַמְחִזיִקים ֶאת ַעְצָמם ְּבַיַחד ְּבָׁשלֹום, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמִׁשיִכים 
ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהם, ְוֵאין ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאָּלא ִּבְמקֹום 
ַהָּׁשלֹום. ְוָלֵכן ְצִריִכים ִלְמסֹר ֶאת ַנְפׁשֹו ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשלֹום ֵּבין 
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ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְוָכְך ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ְּבֵראִׁשית ַרָּבה, 
ָּפָרָׁשה ל"ח ִסיָמן ו'( ָּגדֹול ַהָּׁשלֹום ֶׁשֲאִפּלּו  ִיְׂשָרֵאל עֹוְבֵדי 

ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם, ָאַמר ַהָּמקֹום ִּכְבָיכֹול ֵאיִני 
ָיכֹול ִלְׁשֹלט ָּבֶהם ֵּכיָון ֶׁשָּׁשלֹום ֵּביֵניֶהם. ַעד ְּכֵדי ָּכְך ָּגדֹול 
ֹלא  א'(  ִסיָמן  י"ב  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה,  )ְּבִמְדַּבר  ָאְמרּו  ְוֵכן  ַהָּׁשלֹום! 
ָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶאת ָהעֹוָלם ֶאָּלא ַעל ְמָנת ֶׁשִּיְהֶיה 
ָׁשלֹום ֵּבין ַהְּבִרּיֹות, ְוָדָבר ֶזה ָּבא ָלָאָדם ְּבקִֹׁשי ָּגדֹול ְמאֹד 
ֶׁשַּפְרצּוֵפיֶהם  ּוְכֵׁשם  ָׁשִוים,  ְּבֵני ָאָדם  ְׁשֵני  ֵאין  ִּכי  ְמאֹד, 
ׁשֹוִנים ָּכְך ֵּדעֹוֵתיֶהם ׁשֹונֹות, ְוָלֵכן ָקֶׁשה ְמאֹד ְלַיֵּׁשר ֶאת 
ָּכל ַהֵּדעֹות, ּוִמֶּזה ָּבא ָּכל ַהַּמֲחֹלֶקת ְוִחּלּוֵקי ַהֵּדעֹות ֶׁשֵּיׁש 
ָּבעֹוָלם. ְוָלֵכן ְצִריִכים ִלְמסֹר ֶאת ַהֶּנֶפׁש ְּפׁשּוטֹו ְּכַמְׁשָמעֹו 
ֶׁשִּיְהֶיה ָּתִמיד ָׁשלֹום ֵּבין ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ִּכי הס"מ אֹוֵרב 
ְמאֹד ִלְׁשּבֹר ֶאת ַהָּׁשלֹום ֵּבין ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵדי ֶׁשִּיְסַּתְכְסכּו 
ְמָגְרִׁשים ֶאת ַהְּׁשִכיָנה  ְיֵדי ֶזה ֵהם  ְוַעל  ַהֵּׁשִני,  ֶאָחד ִעם 

ִמן ָהעֹוָלם.

ל"ג(  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר 
ֵּבין  ָׁשלֹום  ֶׁשִּיְהֶיה  ָׁשלֹום,  ְלַבֵּקׁש  ָּתִמיד  ָצִריְך  ֶׁשָאָדם 
ָׁשלֹום  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוֵכן  ְמאֹד,  ָּגדֹול  ָּדָבר  ֶׁשֶּזה  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם 
ְּבִמּדֹוָתיו  ְמֻחָּלק  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַהְינּו  ְּבִמּדֹוָתיו,  ָאָדם  ְלָכל 
הֹוֵלְך  ֶׁשַּפַעם  ָּכֶזה  ָּדָבר  לֹו  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ּוִבְמאֹוְרעֹוָתיו, 
לֹו טֹוב ּוַפַעם הֹוֵלְך לֹו ֹלא טֹוב, ֶאָּלא ָּתִמיד ַיְׁשִלים ִעם 
ַהָּדָבר  ֶׁשֶּזה  ָּברּוְך הּוא,  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְוִיְמָצא  ַהְּמִציאּות, 
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ּוְמִרירּות  ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ָלָאָדם  ְּכֶׁשֵּיׁש  ִּכי  ָקֶׁשה,  ֲהִכי 
ַהַחִּיים,  לֹו  ָוַמר  ְוַרע  ִנְתַּבְלֵּבל,  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ּוַמְכאֹוִבים, 
ִמְּפֵני  ַּבֲעָצַמי  ָׁשלֹום  "ֵאין  ל"ח(  )ְּתִהִּלים  ֶנֱאַמר  ָעָליו  ִּכי 
ֹלא  ָאָדם  ִאם  ִּכי  ְמאֹד,  ְמאֹד  ָלָאָדם  ַמר  ְוָאז  ַחָּטאִתי", 
ֻרָּבם ֶׁשל  ְורֹב  ָּגרּוַע.  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ֶזה  ַעְצמֹו,  ִעם  ַמְׁשִלים 
ְּבֵני ָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֶׁשֵהם ָּכל ָּכְך ְמֻמְרָמִרים ּוְמֻדָּכִאים 
ְיכֹוִלים  ֶׁשֵאיָנם  ִמְּפֵני  ֶזה  ְּפִניִמי,  ְוִדָּכאֹון  ִּבְמִרירּות 
ְלַהְׁשִלים ִעם ַהְּמִציאּות, ָקֶׁשה ָלֶהם ְמאֹד ְלַקֵּבל ֶאת ָּכל 
ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶהם. ְוָכל ֶזה ָּבא ֵמִרּבּוי ַהַחָּטִאים ֶׁשִּנְכְנסּו 
ְּבתֹוְך ַעְצמֹוֵתיֶהם, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, 
ַעְצמֹוָתיו,  ַעל  ֵהם  ָאָדם  ֶׁשל  ֲעוֹונֹוָתיו  ד'(  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק 

ַעל  ֲחקּוָקה  ֲעוֹונֹוָתם  "ַוְּתִהי  ל"ב(  )ְיֶחְזֵקאל  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַעְצמֹוָתם", ְוֵתֶכף ּוִמַּיד ְּכֶׁשָאָדם חֹוֵטא, ַרֲחָמָנא ֵליֶׁשְזָבן, 
ִנְכָנִסים ְּבתֹוְך ַעְצמֹוָתיו ּוְמָמְרִרים  ְיֵדי ֶזה ַהַחָּטִאים  ַעל 
ח'(  )ִיְרְמָיהּו  ַהָּנִביא  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ֶׁשֶּזה  ַהַחִּיים,  ֶאת  לֹו 
ְלַבֵּקׁש  ַהְרֵּבה  ְצִריִכים  ְוָלֵכן  ֵאֶּלה",  ִהּטּו  "ֲעוֹונֹוֵתיֶכם 
ִעם  ֶׁשַּיְׁשִלים  ְּבַעְצמֹוָתיו,  ָׁשלֹום  ֶׁשִּיְהֶיה  ִיְתָּבַרְך  ִמֶּמּנּו 
ִּכי  ְלַהְׁשִלים ַּגם ִעם ַהּזּוָלת,  ַהְּמִציאּות, ְוַאַחר ָּכְך יּוַכל 
ְּכֶׁשָאָדם ְּבָׁשלֹום ִעם ַעְצמֹו ָאז הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ְּבָׁשלֹום 
ַעְצמֹו  ַעל  ְמֻמְרָמר  ְּכֶׁשָאָדם  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה  ֲאֵחִרים,  ִעם 
ְיֵדי ֶזה ָקֶׁשה לֹו  ַהְּמִציאּות ֶׁשּלֹו, ַעל  ְוֵאינֹו ַמְׁשִלים ִעם 

ְמאֹד ְלַהְׁשִלים ִעם ַהּזּוָלת.
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ְוֵכן ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ַרק ַעל ְיֵדי 
ִמַּדת ַהָּׁשלֹום, ִּכי ַעל ַהּתֹוָרה ֶנֱאַמר )ִמְׁשֵלי ג', י"ז( "ְּדָרֶכיָה 
ַהְּקדֹוִׁשים  ַוֲחָכֵמינּו  ָׁשלֹום",  ְנִתיבֹוֶתיָה  ְוָכל  נַֹעם  ַּדְרֵכי 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִּבֵּקׁש  רע"ג(  ֶרֶמז  ִיְתרֹו,  )ַיְלקּוט  ָאְמרּו 
ְוָהיּו  ִמִּמְצַרִים,  ֶׁשָּיְצאּו  ְּבָׁשָעה  ְלִיְׂשָרֵאל  ּתֹוָרה  ִלֵּתן 
"ִנְּתָנה  ָׁשָעה  ְּבָכל  אֹוְמִרים  ְוָהיּו  ֵאּלּו  ַעל  ֵאּלּו  ֲחלּוִקים 
רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה" ַמה ְּכִתיב ַוִּיְסעּו ִמֻּסּכֹות ַוַּיֲחנּו 
ְּכֶׁשָּבאּו  ִּבְמִריָבה  ְוחֹוִנין  ִּבְמִריָבה  נֹוְסִעין  ָהיּו  ְּבֵאיָתם 
ְלִסיַני ֻהְׁשוּו ֻּכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֶאת 

ַהּתֹוָרה ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ָׁשלֹום.

ּפֹוֵגׁש  ְּכֶׁשַאָּתה  ִּתְזּכֹר  ָּתִמיד  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ְוָלֵכן 
ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכים  וְַאתָּה"  "ֲאנִי  לֹו  ּתֹאַמר  ְיהּוִדי,  עֹוד 
ֲהִכי טֹוב.  ַהַּצד  ַעל  ִיְסַּתֵּדר  ַהּכֹל  ְוָאז  ֵּביֵנינּו,  ּוְלַהְׁשִלים 
ְוָהִעָּקר הּוא ֶׁשָאָדם ָצִריְך ִלְמסֹר ֶאת ַנְפׁשֹו ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשלֹום 
ְּבֵביתֹו, ִּכי ַעל ֶזה ִהְקִּפיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יֹוֵתר ֵמַהּכֹל, 
ְוָכְך ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )סֹוָטה יז:( ִאיׁש ְוִאָּׁשה, ָזכּו, 
ְלִאְׁשּתֹו,  ִאיׁש  ֵּבין  ָׁשלֹום  ֵיׁש  ִאם  ְוָלֵכן  ֵּביֵניֶהן.  ְׁשִכיָנה 
ַעל ְיֵדי ֶזה ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ֵּביֵניֶהם, ּוְבָמקֹום ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 
ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  ְמצּוָיה.  ַהְּבָרָכה  ָׁשם  ׁשֹוָרה 
ֵּביתֹו  ְּבתֹוְך  ָׁשלֹום  ַהֵּמִׂשים  ָּכל  י"ב(  ֶּפֶרק  ָנָתן,  ְּדַרִּבי  )ָאבֹות 

ַעל  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׁשלֹום  ֵמִׂשים  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה 
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְלִפי ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶמֶלְך ְּבתֹוְך ֵּביתֹו, 
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ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלַהִּטיל ָׁשלֹום ֵּבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו, 
ְוָאְמרּו  ָּבעֹוָלם.  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ַמְׁשֶרה  הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ָּגדֹול  י"ב(  ִסיָמן  ה',  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה,  )ְּדָבִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְמַבֵּׂשר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶּׁשֵאין  ַהָּׁשלֹום 

ֶׁשִּיְהיּו ִנְגָאִלים ֶאָּלא ַּבָּׁשלֹום.

ָּתם ְוִנְׁשָלם ֶׁשַבח ְלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם!

הקונטרס הקדוש הזה
נדפס להצלחת

ג'נט בת נעימה
 

 לבריאות השלימה,
 והחלמה מהירה,
 ולרפואה שלימה

בעזה"י
***



 

ֲאנִי וְַאתָּה כי

 הקונטרס הקדוש הזה
נדפס לזכות ולהצלחת

רונן אלישע בן אביבה הי"ו
נירית בת נעימה נעמי תחי'

רן בן נירית הי"ו
ניר בן נירית הי"ו

לירון בן נירית הי"ו
אביבה בת בת שבע תחי'

לרפואת משה בן מיטל הי"ו
***

ולעילוי נשמת
אהרן בן אלישע ומרים ע"ה

שנלב"ע ביום כ"ח באייר ה'תשס"ה
איזידור יצחק בן עזריאל פליקס ואמה ע"ה

שנלב"ע ביום ז' בכסלו ה'תש"ע
ת.נ.צ.ב.ה.

***
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הקונטרס הקדוש הזה נדפס
לזכות לעילוי נשמת

עיזת בת מטהרם ויוסף
ת.נ.צ.ב.ה.

***

ולהצלחת

משפחת מהרבן
משפחת חג'ג'
משפחת חממי
משפחת יהודאי
אוראל בת ציונה
אורטל בת ציונה

***



 

ֲאנִי וְַאתָּה כד

הקונטרס הקדוש הזה נדפס 
להצלחת

יוסף בן אסתר
נוי לביא בן תמר
יוסף חיים בן רינה

***

ולעילוי נשמת

נוי לביא בן תמר
יוסף חיים בן רינה

ת.נ.צ.ב.ה.
***


