קּונְ ְטרֵס

ַאּתה
אֲנִי וְ ָ
ָאל ְל ַה ֲח ִזיק ֶאת ַע ְצמֹו
יחּזֵק ֶאת ָּכל ַּבר י ְִׂשר ֵ
יְעֹורֵר וִ ַ
וְדי ְָקא ַעל י ְֵדי זֶה
ֹאמר ָחזָקַ ,
ֵעהּו י ַ
ַחד ,וְ ִאיׁש ֶאת ר ֵ
ְּבי ַ
ְמ ָק ְר ִבים ֶאת ַה ְּג ֻא ָּלה.
*
ֻּסד ַעל ִּפי ִּד ְברֵי
ּומי ָ
ָּבנּוי ְ
ַּבנּו ַה ָּקדֹוׁש וְ ַהּנֹורָא ,אֹור ַהּגָנּוז ְו ַה ָּצפּון,
רֵ
ַּבנּו
יׁשא ִע ָּלָאה ,אֲדֹונֵנּו ,מֹורֵנּו ְור ֵ
ּבּוצינָא ַק ִּד ָ
ִ

ֶס ֶלב,
ַח ָמן ִמ ְּבר ְ
נְ

זְ כּותֹו ָיגֵן ָע ֵלינּו,
ַּבי
רִ
ל-פי ִּד ְברֵי ַּת ְל ִמידֹו ,מֹורֵנּו
וְ ַע ִּ
ֲשר ָּכל רָז ֹלא ָאנִיס ֵליּה
ַה ָּגאֹון ַה ָּקדֹוׁש ,אֹור נִ ְפ ָלא ,א ֶ

ֶס ֶלב,
ָתן ִמ ְּבר ְ
נָ

זְ כּותּו ָיגֵן ָע ֵלינּו,
ַבי
ר ִּ
ַאמרֵי
ּומ ְ
תּוביםַ ,
יאיםְּ ,כ ִ
סּוקי ּתֹורָה ,נְ ִב ִ
ּומ ֻׁש ָּלב ִּב ְפ ֵ
ְ
ָׁשים ְוז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש
ּומ ְדר ִ
דֹוׁשים ִמ ְּג ָמרָא ִ
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
חָ
*
הּובא ִל ְדפּוס ַעל-י ְֵדי
ָ
ֶס ֶלב
ידי ְּבר ְ
ֲס ֵ
חִ
ְרּוׁש ַליִם תובב"א
עיה"ק י ָ

ַה ְּכת ֶֹבת ְל ַה ִּׂשיג ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַהּזֶה
ֶס ֶלב זי"ע
ַאדמֹו"ר מֹו ֲהרַ"ן ִמ ְּבר ְ
וְ ָכל ִס ְפרֵי ְ
ׁים
דֹוש
ידיו ַה ְּק ִ
וְ ִס ְפרֵי ַּת ְל ִמ ָ
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ַאּתה
אֲנִי וְ ָ
א.
ֲׁשר ִע ַּקר ַה ְצ ָל ַחת
ֲהּוביְּ ,בנִי! א ֶ
ָצ ִריְך ֶׁש ֵּת ַדע ,א ִ
ּזּולת,
ַחד ִעם ַה ָ
עֹולם הּוא רַק ְּכ ֶׁש ִּמ ְת ַחּזֵק י ַ
ָאדם ְּבזֶה ָה ָ
ָה ָ
רֹוצה ְל ַחּזֵק
ָאדם ֶׁשֹּלא ֶ
ִּכי ֵאין עֹוד ִּכ ָּׁשלֹון ַּב ַחּיִים ְּכמֹו ָ
יכ ְל ְּתָך ָּת ִמיד ְל ַחּזֵק
ֲׂשה ָּכל ַמה ֶּׁש ִּב ָ
וְלכֵן ַּתע ֶ
ֶאת ַה ֵּׁשנִיָ ,
וְעל יְדֵי זֶה ּגַם ְלָך י ְִהיֶה ִה ְת ַחּזְקּותִּ .כי ְּבזֶה
ּזּולתַ ,
ֶאת ַה ָ
ּזְקים ֶאת ַה ֵּׁשנִיַ ,על יְדֵי זֶה ּגַם הּוא ִמ ְת ַחּזֵקִּ ,כי
ֶׁש ְּמ ַח ִ
וְהן ֶאת
ּבּורים ְל ַחּזֵקֵ ,הן ֶאת ַע ְצמֹו ֵ
ָּכל ֶא ָחד יֵׁש לֹו ִּד ִ
מֹוציא ֶאת זֶה ִמ ִּפיו ַעל
זְמן ֶׁש ֵאינֹו ִ
ֲבל ָּכל ַ
ֲח ִרים ,א ָ
ָהא ֵ
ּקּוטי מֹו ֲהרַ"ן,
(ל ֵ
ַּבנּו ז"ל ִ
וְָאמר ר ֵ
יְדֵי זֶה הּוא ֹלא ִמ ְתעֹורֵרַ .
ּזּולתַ ,על יְדֵי זֶה
ָאדם ְמ ַחּזֵק ֶאת ַה ָ
ֵח ֶלק א'ִ ,ס ָימן קפד) ְּכ ֶׁש ָ
ָׁשר וְאֹור חֹוזֵר; ַהיְנּו ְּבזֶה ֶׁש ְּמ ַד ְּב ִרים ִעם
ֲׂשה אֹור י ָ
ַנע ֶ
ֲפּלּו ֶׁשהּוא ֹלא י ְַק ֵּבל ֶאת ְּד ָברֶיָך ַעל ָּכל ָּפנִים
ּזּולת א ִ
ַה ָ
מֹוציא ֶאת
ִית ִ
ּבּורים ַיעֲׂשּו ר ֶֹׁשם ֶא ְצ ְלָךִּ ,כי ִאם ֹלא ָהי ָ
ַה ִּד ִ
ּבּורים ֶא ְצ ְלָך
עֹוׂשים ַה ִּד ִ
ּבּורים ִמ ִּפיָך ֲאזַי ֹלא ָהיּו ִ
ַה ִּד ִ

ד

ֲאנִי וְאַתָּה

ּבּורים ָה ֵאּלּוַ .מה ֶּׁש ֵאין
ֵע ֵמ ַה ִּד ִ
ַאּתה יֹוד ַ
ֲפּלּו ֶׁש ָ
ר ֶֹׁשם ,א ִ
ֲׂשה ר ֶֹׁשם
ּזּולת ִאם זֶה ֹלא ַיע ֶ
ַאּתה ְמ ַד ֵּבר ִעם ַה ָ
ּכֵן ְּכ ֶׁש ָ
וְלכֵן ָּת ִמיד ִּתזְ ּכֹר ֶאת ַה ְּכ ָלל
ֲׂשה ר ֶֹׁשם ֶא ְצ ְלָךָ ,
ֶא ְצלֹוַ -יע ֶ
ָאמר
עֹולם ְּכמֹו ֶׁש ַ
נִמ ָצ ִאים ְּבזֶה ָה ָ
ַהּזֶהֲ" ,אנִי וְאַתָּה" ְ
"טֹובים ַה ְּׁש ַניִם ִמן ָה ֶא ָחד
ִ
ָאדם (ק ֶֹה ֶלת ד ,ט,י)
ֶה ָח ָכם ִמ ָּכל ָ
ֲמ ָלםִּ ,כי ִאם ִיּפֹלּוָ ,ה ֶא ָחד
ֲׁשר יֵׁש ָל ֶהם ָׂש ָכר טֹוב ַּבע ָ
אֶ
ֲקימֹו"
וְאין ֵׁשנִי ַלה ִ
וְאּלּו ָה ֶא ָחד ֶׁש ִּיּפֹל ֵ
ֲברֹו ִ
י ִָקים ֶאת ח ֵ
ּזּולתַ ,על יְדֵי זֶה
ּות ַׂש ַּמח ֶאת ַה ָ
ּותעֹודֵד ְ
ּובזֶה ֶׁש ְּת ַחּזֵק ְ
ָ
ּבּורים
דֹולה ְמאֹדִּ ,כי ַה ִּד ִ
ּתֹועלֶת ְּג ָ
ֵצא ִמּזֶה ֶ
ּגַם ְלָך י ֵ
ּזּולת
ֲפּלּו ֶׁש ַה ָ
ַחזְרּו ֵאלֶיָךַ .וא ִ
ּזּולת י ְ
ַאּתה ְמ ַד ֵּבר ִעם ַה ָ
ֶׁש ָ
ּבּורים י ְֵלכּו ֲח ָזרָה
ֹלא י ְַק ֵּבל ֶאת ְּד ָברֶיָךַ ,על ָּכל ָּפנִים ַה ִּד ִ
ּזּולת
בּוע ְל ַד ֵּבר ִעם ַה ָ
ֲׂשה ְל ַע ְצ ְמָך חֹק ָק ַ
וְלכֵן ַּתע ֶ
ֵאלֶיָךָ .
ֻּלם
וְׂש ְמ ָחהִ ,וְגּלּוי אֱֹלקּותְ ,לגַּלֹות ְלכ ָ
ִּדּבּורֵי ִה ְת ַחּזְקּות ִ
וְהּכֹל ַלּכֹל
ֲׁשר ֵאין ׁשּום ְמ ִציאּות ִּב ְל ָע ָדיו י ְִת ָּברְַך ְּכ ָללַ ,
אֶ
צֹומ ַח ַחי ְמ ַד ֵּבר זֶה ְלבּוׁש
וְדֹומם ֵ
אֱֹלקּות ּגָמּור הּואֵ ,
ּותגַּלֶה ֶאת זֶה
ּוכ ָכל ֶׁש ְּת ַד ֵּבר ְ
ַּבי ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּואְ ,
ְלג ֵ
ָדּוע ֶׁש ַה ִּדּבּור יֵׁש לֹו ּכ ַֹח
ּוב ְפרָט ֶׁשּי ַ
ּזּולתּ ,כֵן י ִָּכנֵס ְּבָךִ ,
ַל ָ
נִכנָס ּגַם
ּזּולת ְל ַבּסֹוף ְ
וְאם ְמ ַד ְּב ִרים ִעם ַה ָ
ּגָדֹול ְמאֹדִ ,
עֹולם יֵׁש
ַאּתה ִּתזְּכֹור ָּת ִמיד ֶׁש ְּבזֶה ָה ָ
וְלכֵן ְּבזֶה ֶׁש ָ
ּבֹוָ .
ּולעֹודֵד
"ֲאנִי וְאַתָּה" ַעל יְדֵי זֶה ָּת ִמיד ִּת ְר ֶצה ְל ַחּזֵק ְ
ּזּולתִּ ,כי ַעל יְדֵי זֶה ּגַם
רּוח ַחּיִים ַּב ָ
ּול ַה ְכנִיס ַ
ּול ַׂש ֵּמ ַחְ ,
ְ
ּבּורים ָה ֵאּלּו ְּב ַקּלּותִּ ,כי
ַאּתה ִּת ְת ַחּזֵק ,וְַאל ִּת ַּקח ֶאת ַה ִּד ִ
ָ
ָאדם
ָטּיִיםִּ ,כי ַעל ִּפי רֹב ְּבנֵי ָ
ֵהם ִע ָּקר ּגָדֹול ְּב ַחּיֶיָך ַה ְּפר ִ
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ה

ּומרֹור
ּומר ָ
וְנִכנ ִָסים ְּבתֹוְך ַע ְצ ָמםַ ,
צּוצים ְ
ּור ִ
בּורים ְ
ְׁש ִ
אֹותם ,וְַאף ֶׁשּיֵׁש
ְחּזֵק ָ
ָל ֶהם ַה ַחּיִיםִּ ,כי ֵאין ָל ֶהם ִמי ֶׁשּי ַ
יֹוד ִעים ֶּׁש ֵאין
ֶפׁש ָּכל ַחי וְכֵן ֵהם ְ
ּבּורים ַה ְּמ ַחּיִים נ ֶ
ָל ֶהם ִּד ִ
ֲכי
ָאׁש ַּב ַּמ ָּצ ִבים ה ִ
עֹולם ְּכ ָלל ,וְָאסּור ְל ִה ְתי ֵ
ׁשּום יֵאּוׁש ָּב ָ
זְמן
ָאדםִ ,עם ָּכל זֹאתָּ ,כל ַ
עֹובר ַעל ְּבנֵי ָ
ָק ִׁשים ֶׁשרַק ֵ
ֲׂשה ֶא ְצלֹו ׁשּום
ֲח ִרים ,זֶה ֹלא ַיע ֶ
ַּלים ֶאת זֶה ַלא ֵ
ֶׁשֹּלא ְמג ִ
ֲבֹודת ַה ֵּׁשם י ְִת ָּברְַךָ ,ל ַק ַחת
מּוסד ַּבע ַ
וְלכֵן זֶה יְסֹוד ָ
ר ֶֹׁשםָ ,
ילא
וְעל יְדֵי זֶה ִמ ֵּמ ָ
ֲח ִריםַ ,
ַעל ַע ְצמֹו ְל ַחּזֵק ָּת ִמיד ֶאת א ֵ
ֲח ִרים,
ּזְקים ֶאת א ֵ
וְאם ֹלא ְמ ַח ִ
י ְִהיֶה ּגַם לֹו ִה ְת ַחּזְקּותִ .
ּבּורים
ֵע ִמ ָּכל ַה ִּד ִ
ֲפּלּו ֶׁשּיֹוד ַ
ֲאזַי ּגַם הּוא ֹלא י ְִת ַחּזֵק ,א ִ
ָה ֵאּלּו.
עֹולם יֵׁש "ֲאנִי
ֲׁשר ְּבזֶה ָה ָ
ֲהּוביְּ ,בנִי! זְ כֹר א ֶ
וְלכֵן א ִ
ָ
ֲח ִרים ּגַם ְלָך י ְִהיֶה ִה ְת ַחּזְקּות,
וְאַתָּה"ָּ .בזֶה ֶׁש ְּת ַחּזֵק ֶאת א ֵ
ּומה ּגַם ֶׁשַאף ַּפ ַעם
עֹולם ְּב ָׁשלֹוםַ ,
וְתזְּכֶה ַל ֲעבֹר ֶאת זֶה ָה ָ
ִ
אֹותָךִּ ,כי ָּכְך
ֲריכּו ְ
ָאדם ְמאֹד ְמאֹד ַיע ִ
ּובנֵי ָ
ֹלא ִּת ְהיֶה ְל ַבדְ ,
ּקּוטי מֹו ֲהרַ"ןֵ ,ח ֶלק א'ִ ,ס ָימן כ"ט) טֹוב ַהּכֹל
(ל ֵ
ַּבנּו ז"ל ִ
ָאמר ר ֵ
ַ
טֹובהָּ ,כל
רֹוצה ִל ְׁשמ ַֹע ִמ ָּלה ָ
מֹוע; ָּכל ֶא ָחד ֶ
ֲפ ִצים ִל ְׁש ַ
חֵ
וְלכֵן ַאל ִּת ְהיֶה ַּב ְט ָלןָּ ,ת ִמיד
ְחּזְקּו אֹותֹוָ ,
רֹוצה ֶׁשּי ַ
ֶא ָחד ֶ
וְת ְר ֶאה
וְׂש ְמ ָחהִ ,
ּזּולת רַק ִּדּבּורֵי ִה ְת ַחּזְקּות ִ
ְּת ַד ֵּבר ִעם ַה ָ
ּוכמֹו
ֲביםְ ,
ֵאיְך ֶׁש ִּת ְקנֶה ְל ַע ְצ ְמָך ְּב ַקּלּות ַה ְר ֵּבה אֹוה ִ
ֲבהִ ,ס ָימן ז') ְּכ ֶׁש ְּת ַחּזֵק
(ס ֶפר ַה ִּמּדֹות ,אֹות ַאה ָ
ַּבנּו ז"ל ֵ
ָאמר ר ֵ
ֶׁש ַ
וְלכֵן
אֹותָך; ָ
ֹאהב ְ
ֲבֹודת ַה ֵּׁשם י ְִת ָּברְַך הּוא י ַ
ָאדם ַּבע ַ
ֶאת ָה ָ

ו
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ּות ַׂש ַּמח
ּזּולת רַק ִּדּבּורֵי ִה ְת ַחּזְקּותְ ,
ָּת ִמיד ְּת ַד ֵּבר ִעם ַה ָ
ַחזְרּו ֵאלֶיָך ֶׁשּגַם ְלָך
ּבּורים י ְ
וְעל יְדֵי זֶה ַה ִּד ִ
ּזּולתַ ,
ֶאת ַה ָ
וְתּוכל ְל ַׂש ֵּמ ַח ֶאת ַע ְצ ְמָך ְּבת ֶֹקף ַה ָּצרֹות
י ְִהיֶה ִה ְת ַחּזְקּותַ ,
עֹוב ִרים ָעלֶיָך,
וְה ַה ְר ַּפ ְת ָקאֹות ֶׁש ְ
וְה ְּמ ִרירּות ַ
ִּסּורים ַ
וְהּי ִ
ַ
יע
ַאׁשרֵי ִמי ֶׁש ְּמ ַקּיֵם ֶאת זֶה ָּת ִמיד ,וְָאז ֶאל רַב טֹוב י ִַּג ַ
ְ
עֹולם!
ְּבזֶה ָה ָ

ב.
ֲׁשר יְסֹוד ּגָדֹול הּוא
ֲהּוביְּ ,בנִי! א ֶ
ָצ ִריְך ֶּׁש ֵּת ַדע א ִ
ֲכ ֵמינּו
ָאמרּו ח ָ
ָאדם ְל ִה ְת ַח ֵּבר ִעם ָח ֵבר טֹובִּ ,כי ָּכְך ְ
ְּב ַחּיֵי ָ
יתּותא; ְל ַבד
רּותא אֹו ִמ ָ
דֹוׁשים ַ(ּתעֲנִ ית כ"ג ):אֹו ַח ְב ָ
ַה ְּק ִ
ֹלא טֹובָ ,צ ִריְך ָּת ִמיד ִל ְהיֹות ְׁש ַניִםֲ" ,אנִי וְאַתָּה" ֶא ָחד
ּקּוטי מֹו ֲהרַ"ןֵ ,ח ֶלק
(ל ֵ
ַּבנּו ז"ל ִ
וְָאמר ר ֵ
ְחּזֵק ֶאת ַה ֵּׁשנִיַ .
יַ
ֲברֹו,
ֻּדה ֶׁש ֵאין ַּבח ֵ
א'ִ ,ס ָימן ל"ד) ֶׁשּיֵׁש ֵא ֶצל ָּכל ֶא ָחד נְ ק ָ
ֲברֹוְּ ,ב ִחינַת ְמ ַק ְּב ִלין ּדֵין
ֻּדת ח ֵ
ּוצ ִר ִיכים ְל ַק ֵּבל ֶאת נְ ק ַ
ְ
ֲברֹוֶ ,א ָּלא
ֻּדתֹו ַעל ח ֵ
יח ֶאת נְ ק ָ
ִמן ּדֵיןִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְכ ִר ַ
וְעל יְדֵי זֶה י ְִתַאחֲדּו
ֲברֹוַ ,
ֻּדת ח ֵ
ָּכל ֶא ָחד י ְַק ֵּבל ֶאת נְ ק ַ
ַחד "ֲאנִי וְאַתָּה" וְ זֶה ָּד ָבר ּגָדֹול ְמאֹדִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד,
יַ
ּוכ ִפי ְּב ִחינָתֹו
ַמה ֶּׁש ְּמ ַק ֵּבל ֵמ ַה ַּצ ִּדיקְ ,מ ַק ֵּבל ְּכ ִפי ַּד ְעּתֹו ְ
וְלכֵן
ָאדם ָׁשוִיןָ ,
ילתֹוִּ ,כי ֵאין ְׁשנֵי ְּבנֵי ָ
ּונְפ ָ
ידתֹו ִ
ּוכ ִפי י ְִר ָ
ְ
ֻּדתֹו ,רָאּוי ֶׁש ָּכל
ַאחר ֶׁש ְּמ ַק ְּב ִלין ָּכל ֶא ָחד ֵמ ַה ַּצ ִּדיק ֶאת נְ ק ָ
ַ
ֻּדתֹו ֶאת
ֲברֹוַ ,היְנּו ֶׁשּי ְַכנִיס ִּבנְ ק ָ
ֻּדת ח ֵ
ֶא ָחד י ְַק ֵּבל ֶאת נְ ק ַ
ֻּדתֹו.
ֲברֹו ְמ ַקּיֵם ֶאת נְ ק ָ
רֹואה ֵאיְך ח ֵ
ַה ִה ְת ַלהֲבּות ֶׁש ֶ
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ַאּתה ָצ ִריְך ָל ַד ַעת ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְּבׁשּום ָּפנִים
וְד ָבר זֶה ָ
ָ
ֻּדה
ֲברֹוִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד יֵׁש לֹו ְנק ָ
ֻּדת ח ֵ
ָוא ֶֹפן ְל ַק ֵּבל ֶאת נְ ק ַ
ֲמרָם ז"ל ַ(ּת ֲע ִנית כ"אֹ ):לא ָמ ִצית
ֲברֹוְּ ,כ ַמא ָ
ַמה ֶּׁש ֵאין ַּבח ֵ
[ַאּתה ֹלא יָכֹול ַלעֲׂשֹות
אּומנָא ָ
ַאּבא ָ
עֹובדֵיּה ְּד ָ
יע ָבד ְּכ ְ
ְל ֵמ ֵ
אּומנָא]; וְֹלא רַק זֶה ֶא ָּלא ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ַאּבא ָ
ֲׁשי ָ
ְּכ ַמע ֵ
ֻּדה ַמה ֶּׁש ֵאין
ֲברֹוִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד יֵׁש לֹו נְ ק ָ
ְל ַחּקֹות ֶאת ח ֵ
ֲברֹו.
וְלכֵן ֵאין ַמה ְל ַקּנֵא ַּבח ֵ
ֲברֹוְּ ,פׁשּוטֹו ְּכ ַמ ְׁש ָמעֹוָ ,
ַּבח ֵ
נִׁש ָּב ִריםִּ ,כי ָּכל ְּבנֵי
ּיֹוד ִעים ָּד ָבר זֶה ַאף ַּפ ַעם ֹלא ְ
ּוכ ֶׁש ְ
ְ
ּזּולתִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד
ּנְאים ַּב ָ
נִׁש ָּב ִרים ִמ ְּפנֵי ֶׁש ְּמ ַק ִ
ָאדם ְ
ָ
ֵע ֶׁשּגַם ּבֹו
ֲבל ֵאינֹו יֹוד ַ
יֹותר טֹוב ִמ ֶּמּנּו ,א ָ
ּזּולת ֵ
חֹוׁשב ֶׁש ַה ָ
ֵ
ּיֹוד ִעים ָּד ָבר
ּוכ ֶׁש ְ
עֹולםְ .
ֻּדה ֶּׁש ֵאין ְלעֹוד ַאף ֶא ָחד ָּב ָ
יֵׁש נְ ק ָ
ַמרֵי,
ֲחרֶת ְלג ְ
זֶהֲ ,אזַי ָּכל ַה ַחּיִים 'הֹולְֵך' לֹו ְּכ ָבר ְּבצּורָה א ֶ
וְה ַה ְר ַּפ ְת ָקאֹות ֶׁש ְּבנֵי
וְה ְּמ ִרירּות ַ
ִּסּורים ַ
וְהּי ִ
ִּכי ָּכל ַה ָּצרֹות ַ
ּנְאים
ֲמת ִמ ַּדת ַה ִּקנְָאה ֶׁש ְּמ ַק ִ
עֹוב ִרים ֵהם רַק ֵמח ַ
ָאדם ְ
ָ
ֲבל ֵּתכֶף
יֹותר ִמ ֶּמּנּו ,א ָ
ּזּולת יֵׁש ֵ
וְחֹוׁש ִבים ֶׁש ַּל ָ
ְ
ּזּולת,
ַּב ָ
ֻּדה ַמה
ֲׁשר ְל ָכל ֶא ָחד יֵׁש נְ ק ָ
ּיֹוד ִעים ָּד ָבר זֶה ,א ֶ
ּומּיַד ְּכ ֶׁש ְ
ִ
ּזּולתִּ ,כי ַאף ַּפ ַעם ֹלא
ֲברֹוָ ,אז ֹלא ַׁשּיְָך ְל ַקּנֵא ַּב ָ
ֶּׁש ֵאין ַּבח ֵ
ֲברֹו?
וְאם ּכֵן ַמה ַּׁשּיְָך ְל ַק ֵּבל ֵמח ֵ
ֲב ְרָךִ ,
ֻּדת ח ֵ
יע ֶאל נְ ק ַ
ַּת ִּג ַ
ֲברֹו! ֶא ָּלא ָּכל
ֻּדת ח ֵ
יע ֶאל נְ ק ַ
יּוכל ַאף ַּפ ַעם ְל ַה ִּג ַ
הֲֹלא ֹלא ַ
ֲברֹו,
וְאת ַה ִּׂש ְמ ָחה ֵמח ֵ
ֶא ָחד ָצ ִריְך ְל ַק ֵּבל ֶאת ַה ִה ְת ַלהֲבּות ֶ
מֹוציא ֵמ ַהּכ ַֹח ֶאל
ֲברֹוִ ,
ַהיְנּו הּוא ָצ ִריְך ִל ְראֹות ֵאיְך ח ֵ
וְעם
וְעם ִׂש ְמ ָחה ִ
ֻּדתֹו ִעם ִה ְת ַלהֲבּות ִ
ַהּפ ַֹעל ֶאת נְ ק ָ
הֹוציא
ֲברֹוְּ ,כדֵי ְל ִ
ֶפׁשֶ ,את זֶה ָצ ִריְך ְל ַק ֵּבל ֵמח ֵ
ְמ ִסירּות נ ֶ

ח
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ֻּדת ַע ְצמֹו ,וְ זֶה ַהּיְסֹוד ַּבַּיהֲדּותְ ,ל ִה ְת ַח ֵּבר
ַלּפ ַֹעל ֶאת נְ ק ַ
וְא ָחד
עֹולםֶ ,
נִמ ָצ ִאים ְּבזֶה ָה ָ
ּזּולתֲ" ,אנִי וְאַתָּה" ְ
ֶאל ַה ָ
ֶפׁש ֶׁשל
ּומ ִסירּות ַהּנ ֶ
וְה ִּׂש ְמ ָחה ְ
ְמ ַק ֵּבל ֶאת ַה ִה ְת ַלהֲבּות ַ
יח ְּב ַחּיָיו
וְדי ְָקא ַעל יְדֵי זֶה הּוא יָכֹול ְל ַה ְצ ִל ַ
ּזּולתַ ,
ַה ָ
ַחד ַּת ְל ִמידֵי
ֲלה ְּכ ֶׁש ִּמ ְת ַח ְּב ִרים י ַ
ָטּיִים .וְ זֶה ַה ַּמע ָ
ַה ְּפר ִ
דֹוׁשים ַ(ּת ֲע ִנית זַ ):ה ְר ֵּבה
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
וְָאמרּו ח ָ
ַה ַּצ ִּדיקְ ,
ַּבֹותי; ִּכי ָהרַב ַה ַּצ ִּדיק
יֹותר ֵמר ַ
ֲברַי ֵ
ּומח ֵ
ַּבֹותי ֵ
ָל ַמ ְד ִּתי ֵמר ַ
ֻּלם ְצ ִר ִיכים ְל ַק ֵּבל
ֻּדה ַה ְּכ ָל ִלית ֶׁשּכ ָ
ֱמת הּוא ַה ְּנק ָ
ָהא ֶ
ּוכ ִפי ַמ ְד ֵרגָתֹו
ֲבל ָּכל ֶא ָחד ְמ ַק ֵּבל ְּכ ִפי ַּד ְעּתֹו ְ
ִמ ֶּמּנּו ,א ָ
ּזּולת,
ּומה ֶּׁש ֶא ָחד ָצ ִריְך ְל ַק ֵּבל ֵמ ַה ַ
ילתֹוַ ,
ּונְפ ָ
ידתֹו ִ
ּוכ ִפי י ְִר ָ
ְ
ֻּדתֹוִּ ,כי ֶאת זֶה ֹלא ַׁשּיְָך ְל ַק ֵּבלִּ ,כי ְל ָכל
זֶה ֹלא ֶאת נְ ק ָ
ֲברֹוֶ .א ָּלא ְצ ִר ִיכים ְל ַק ֵּבל
ֻּדה ַמה ֶּׁש ֵאין ַּבח ֵ
ֶא ָחד יֵׁש נְ ק ָ
ֶפׁש ֶׁש ָּבּה
וְאת ְמ ִסירּות ַהּנ ֶ
וְאת ַה ִּׂש ְמ ָחה ֶ
ֶאת ַה ִה ְת ַלהֲבּות ֶ
וְכְך ְצ ִר ִיכים
ֻּדתֹוָ ,
מֹוציא ֵמ ַהּכ ַֹח ֶאל ַהּפ ַֹעל ֶאת נְ ק ָ
הּוא ִ
ֲמרָם ז"ל ָ(ּב ָבא ָּב ְתרָא כאִ ):קנְַאת
ּוכ ַמא ָ
ּזּולתְ .
ְל ַק ֵּבל ֵמ ַה ָ
ּזּולתִּ ,כי
ּנְאים ַּב ָ
סֹופ ִרים ַּת ְר ֶּבה ָח ְכ ָמה; ַהיְנּו ֹלא ֶׁש ְּמ ַק ִ
ְ
ּזּולתֶ ,א ָּלא ָּכל ֶא ָחד ָצ ִריְך
ֲהרֵי ִאי ֶא ְפ ָׁשר ִל ְהיֹות ְּכמֹו ַה ָ
ֶפׁש
ּומ ִסירּות ַהּנ ֶ
וְאת ַה ִּׂש ְמ ָחה ְ
ְל ַקּנְאֹות ֶאת ַה ִה ְת ַלהֲבּות ֶ
מֹוציא ֵמ ַהּכ ַֹח ֶאל ַהּפ ַֹעל ֶאת
ּזּולת ֶׁש ָּבּה הּוא ִ
ֶׁשל ַה ָ
ֻּדתֹו.
נְ ק ָ
ּקּוטי מֹו ֲהרַ"ן ִּת ְנָינָא) ֶׁשּזֶה
(ה ְק ָּד ַמת ִל ֵ
ַּבנּו ז"ל ַ
וְָאמר ר ֵ
ַ
ָהם
ַאבר ָ
ָהם" – ֶׁש ְ
ַאבר ָ
"א ָחד ָהיָה ְ
ֵּפרּוׁש (י ְֶחז ְֵקאל לג ,כד) ֶ
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ָאבינּו ָע ַבד ֶאת ַה ֵּׁשם י ְִת ָּברְַך רַק ַעל יְדֵי ֶׁש ָהיָה ֶא ָחד,
ִ
עֹולם ,וְֹלא
ַהיְנּו ֶׁש ִח ֵּׁשב ְּב ַד ְעּתֹו ֶׁשהּוא רַק י ְִח ִידי ָּב ָ
עֹולםֶׁ ,ש ָּס ִרים ֵמַא ֲחרֵי ַה ֵּׁשם
ִה ְס ַּתּכֵל ְּכ ָלל ַעל ְּבנֵי ָה ָ
ּומֹונְעים אֹותֹו ִמ ְּל ִה ְת ָקרֵב ְל ַה ֵּׁשם י ְִת ָּברְַך ,וְֹלא
ִ
י ְִת ָּברְַך
עֹולם,
ּמֹונְעים ,רַק ְּכ ִאּלּו הּוא ֶא ָחד ָּב ָ
ּוׁשָאר ַה ִ
ָאביו ְ
ַעל ִ
רֹוצה ְל ִה ָּכנֵס
ָהם" .וְכֵן ָּכל ָה ֶ
ַאבר ָ
"א ָחד ָהיָה ְ
וְ זֶהּוֶ :
ֲבֹודת ַה ֵּׁשם י ְִת ָּברְַךִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לֹו ְל ִה ָּכנֵס ִּכי ִאם ַעל
ַּבע ַ
עֹולם ִּכי ִאם הּוא ְל ַבּדֹו
ַחׁשֹב ֶׁש ֵאין ָּב ָ
יְדֵי ְּב ִחינָה זֹוֶׁ ,שּי ְ
ָאדם ַהּמֹונְעֹוְּ ,כגֹון
עֹולם ,וְֹלא י ְִס ַּתּכֵל ַעל ׁשּום ָ
י ְִח ִידי ָּב ָ
ּיֹוצא ,אֹו ַה ְּמנִיעֹות
וְכ ֵ
ּובנָיו ַ
וְא ְׁשּתֹו ָ
חֹותנֹו ִ
וְאּמֹו אֹו ְ
ָאביו ִ
ִ
ּומֹונְעים
ִ
יתים
ּומ ִס ִ
עֹולםַ ,ה ַּמ ְל ִע ִיגים ְ
ֶׁשּיֵׁש ִמ ְּׁשַאר ְּבנֵי ָה ָ
ֵיהם
וְצ ִריְך ֶׁשֹּלא יָחּוׁש וְ י ְִס ַּת ֵּכל עֲל ֶ
ֲבֹודתֹו י ְִת ָּברְַךָ .
ֵמע ָ
ָהם" ְּ -כ ִאּלּו
ַאבר ָ
"א ָחד ָהיָה ְ
ְּכ ָלל ,רַק י ְִהיֶה ִּב ְב ִחינַתֶ :
יעה זֹו
וִיד ָ
יחִ .
וְדי ְָקא ַעל יְדֵי זֶה י ְַצ ִל ַ
עֹולםַ ,
ָחיד ָּב ָ
הּוא י ִ
ָאדם
ָאדםִּ ,כי ַעל ִּפי רֹב ְּבנֵי ָ
מּוסד ְּב ַחּיֵי ָה ָ
ִהיא יְסֹוד ָ
יֹותר
הֹולְך לֹו ֵ
ּזּולת ֵ
רֹואים ֶׁש ַה ָ
ֲמת ֶׁש ִ
נִׁש ָּב ִרים רַק ֵמח ַ
ְ
ֵע ֶׁש ְּל ָכל ֶא ָחד יֵׁש לֹו ֶאת
ֲבל הּוא ֹלא יֹוד ַ
טֹוב ִמ ֶּמּנּו ,א ָ
עֹולם ֹלא יָכֹול ָל ַק ַחת ֶאת זֶה
ֻּדה ֶׁשּלֹו ֶׁשַאף ֶא ָחד ָּב ָ
ַה ְּנק ָ
ִמ ֶּמּנּו.
ַאּתה
ֲהּוביְּ ,בנִי! ִּב ְמקֹום ֶׁש ִּת ָּׁש ֵבר ַעל יְדֵי ֶׁש ָ
וְלכֵן א ִ
ָ
ֻּדת ַע ְצ ְמָך,
ּומ ַקּנֵא ּבֹוִּ ,ת ְס ַּת ֵּכל ַעל נְ ק ַ
ּזּולת ְ
ִמ ְס ַּתּכֵל ַעל ַה ָ
ּנִד ֶמה ְלָך
ֻּדה ָּכזֹו ֶׁש ֵאין ְלַאף ֶא ָחד ,וְַאף ֶׁש ְ
ֶׁשּיֵׁש ְלָך נְ ק ָ
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ֻּׁשם
ּומג ָ
ּופחּות ְ
וְאין עֹוד יָרּוד ָ
עֹולםֵ ,
ָרּוע ָּב ָ
ֲכי ּג ַ
ַאּתה ה ִ
ֶׁש ָ
ֻּדת ַע ְצ ְמָך?
ּומה ַׁשּיְָך ְל ִה ְס ַּתּכֵל ַעל נְ ק ַ
עֹולם ָּכמֹוָךַ ,
ָּב ָ
ֲדיִן ֹלא
ָרּוע ֶׁשרַק יֵׁשַ ,וע ַ
ֲכי ּג ַ
הֲֹלא אֲנִי ַמ ְר ִּגיׁש ֶׁשאֲנִי ה ִ
חּותה ָּכמֹונִי! ִעם ָּכל זֹאת
נְׁש ָמה ְּפ ָ
ָהיָה וְֹלא י ְִהיֶה עֹוד ָ
ֻּׁשם
"מג ָ
ְּב ָד ָבר זֶה ַע ְצמֹו רָאּוי ְלָך ְל ַהחֲיֹות ֶאת ַע ְצ ְמָךְ :
וֹותיו
ּופגּום ָּכמֹונִיַ ,אף ַעל ִּפי כֵן יָכֹול ְל ַקּיֵם ֶאת ִמ ְצ ָ
ָ
ַד ִּתי
ּונְפילֹות ֶׁשָּיר ְ
ַאחר ָּכל ָּכְך ַה ְר ֵּבה י ְִרידֹות ִ
י ְִת ָּברְַך! ַ
ֵיהן ,וְַאף ַעל ִּפי כֵן אֲנִי ְמ ַחּזֵק ֶאת
וְנִׁש ַל ְכ ִּתי אֲל ֶ
ָפ ְל ִּתי ְ
וְ נ ַ
ֻּדה ֶׁשּיֵׁש ִּבי!" ָּבזֶה
ּומ ַחּיֶה ֶאת ַע ְצ ִמי ִעם ַה ְּנק ָ
ַע ְצ ִמי ְ
ְּב ַע ְצמֹו רָאּוי ְל ַהחֲיֹות ֶאת ַע ְצמֹו.
ּזּולת
ֲהּוביְּ ,בנִי! ָּת ִמיד ְל ִה ְת ַחּזֵק ִעם ַה ָ
וְלכֵן ְר ֵאה א ִ
ָ
ֲב ִרי ְמ ַחּיֶה ֶאת
שח ֵ
"ֲאנִי וְאַתָּה" ַהיְנּו ְל ִה ְס ַּתּכֵל ֵאיְך ֶׁ
ָפל
וְנִׁש ַלְך ְל ָמקֹום ֶׁשּנ ַ
ָפל וְ ָירַד ְ
ֻּדתֹוַ ,אף ֶׁשּנ ַ
ַע ְצמֹו ִעם נְ ק ָ
ָאׁש
וְ ָירַדְּ ,כמֹו כֵן אֲנִי ָצ ִריְך ְל ַחּזֵק ֶאת ַע ְצ ִמי ֹלא ְל ִה ְתי ֵ
ֲהּוביְּ ,בנִי! ְּב ֶדרְֶך זֹו
וְאם ֵּתלְֵך א ִ
וְֹלא ִלּפֹל ְּב ַד ְע ִּתי ְּכ ָללִ .
ָאדם ֶׁשּיֵׁש לֹו ָח ֵבר
ֲלת ָה ָ
ְמי ַחּיֶיָך .וְ זֶה ַמע ַ
יח ָּכל י ֵ
ָאז ַּת ְצ ִל ַ
דֹוׁשים
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
ָאמרּו ח ָ
טֹוב ְל ִה ְת ַחּזֵק ִעּמֹוֶׁ ,שּזֶה ַמה ֶׁש ְ
ַּבי
ָאדם ר ִ
טֹובה ֶׁשּי ְִד ַּבק ָּבּה ָה ָ
(ָאבֹות בֵ ):איזֹו ִהיא ֶּדרְֶך ָ
ָאדם ָח ֵבר ֲאזַי
אֹומר ָח ֵבר טֹוב; ִּכי ָה ֶרגַע ֶׁשּיֵׁש ָל ָ
ְהֹוׁש ַע ֵ
י ֻ
הּוא ָּת ִמיד יָכֹול ְל ִה ְת ַחּזֵק ִעּמֹו .וְַאל ַּת ְחׁשֹב ֶׁשּזֶה ָּכל ָּכְך
דֹוׁשים
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
ָאמרּו ח ָ
ַקל ִל ְמצֹא ָח ֵבר טֹובִּ ,כי ְּכ ָבר ְ
ֶמז תשע"ו) ֵאין ָח ֵבר נ ְִקנָה ֶא ָּלא ִּב ְק ָׁשיֵי
ְחס ,ר ֶ
(י ְַלקּוט ִּפנ ָ
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ּתּוכל
ְק ָׁשיִיןִּ ,כי זֶה ְמאֹד ְמאֹד ָק ֶׁשה ִל ְמצֹא ָח ֵבר טֹוב ֶׁש ַ
וְעֹוזְרים
ִ
ַחד
ּזְקים י ַ
ַחדֲ" ,אנִי וְאַתָּה" ִמ ְת ַח ִ
ְל ִה ְת ַחּזֵק ִעּמֹו י ַ
ַאׁשרֵי ִמי ֶּׁש ַּמ ְכנִיס
ּוׂש ֵמ ִחים ֶא ָחד ִעם ַה ֵּׁשנִיְ ,
ֶא ָחד ַל ֵּׁשנִיְ ,
יּוכל ַל ֲעבֹר ֶאת זֶה
ּבּורים ֵאּלּו ְלתֹוְך ִלּבֹו ,וְָאז ְּב ַקּלּות ַ
ִּד ִ
ּזּולת
וְׂש ֵמ ַח ְּב ֶח ְלקֹו ,וְֹלא י ְַקּנֵא ַּב ָ
עֹולם וְ י ְִהיֶה ָׂשׂש ָ
ָה ָ
ַחדֲ" ,אנִי וְאַתָּה",
ַחנּו י ַ
ֲפּלּו ֶׁש ֲאנ ְ
ֵדע ֶׁשא ִ
ַּבה י ַ
וְַאדר ָ
ְּכ ָללְ ,
ֻּדה ֶׁשּלֹו ,אֲנִי רַק
ִעם ָּכל זֹאת ָּכל ֶא ָחד יֵׁש לֹו ֶאת ַה ְּנק ָ
וְכְך
ֻּדה ֶׁשּלֹוָ ,
ֲב ִרי ִמ ְת ַחּזֵק ִעם ַה ְּנק ָ
ָצ ִריְך ִל ְלמֹד ֵאיְך ח ֵ
ֻּדה ֶׁש ִּלי.
אֲנִי ֶא ְת ַחּזֵק ִעם ַה ְּנק ָ

ג.
רֹוצה ִל ְחיֹות
ַאּתה ֶ
ֲהּוביְּ ,בנִי! ִאם ָ
ָצ ִריְך ֶּׁש ֵּת ַדע א ִ
עֹולםָ ,עלֶיָך ִלזְ ּכֹר ָּת ִמיד
ימים ְּבזֶה ָה ָ
ּונְע ִ
טֹובים ִ
ַחּיִים ִ
יטב
וְת ְחקֹק ֵה ֵ
ֶּׁש ֵאין ְלָך ֶא ָּלא רַק ֶאת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואַ ,
טֹובת ַע ְצמֹו
ָאדם ָח ֵברִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד ְל ַ
ֲׁשר ֵאין ָל ָ
ְּב ַד ְע ְּתָך א ֶ
אֹותָך ְּכ ִאּלּו
וְלכֵן ַאל י ְַפּתּו ְ
וְעֹוׂשהָ ,
וְחֹוׁשב ֶ
הּוא ְמ ַד ֵּבר ֵ
טֹוב ְתָךֵ .אין ָּד ָבר ָּכזֶהִּ .כי ִאם ֵאין ְמ ַק ְּׁש ִרים
רֹוצים ֶאת ָ
ִ
נִיסים ְּבָך אֱמּונָה
וְאין ַמ ְכ ִ
אֹותָך ֶאל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֵ ,
ְ
וְאין
ֲׁשר ֵאין ִּב ְל ָע ָדיו י ְִת ָּברְַך ְּכ ָללֵ ,
ּומזֻּכֶכֶת א ֶ
ְּברּורָה ְ
ֲצּומה ְל ַד ֵּבר ֵא ָליו י ְִת ָּברְַך,
ׁשּוקה ע ָ
נִיסים ְּבָך ְּת ָ
ַמ ְכ ִ
ֲׁשר ִעם ְל ָב ְבָך רַק ִעּמֹו י ְִת ָּברְַך,
ּול ַס ֵּפר ֶאת ָּכל א ֶ
יח ְ
ּול ַה ִּׂש ַ
ְ
ׁשּוקה ִל ְלמֹד
ּות ָ
ֲבת ַהּתֹורָהְ ,
נִיסים ְּבָך ַאה ַ
וְכֵן ִאם ֵאין ַמ ְכ ִ
ָאדם ֹלא
ַּבה ְמאֹדֲ ,אזַי ַהּכֹל ֶה ֶבל! ִּכי ֵמ ָה ָ
ְּב ַה ְת ָמ ָדה ר ָ
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ֱמין
דֹוׁשה ֶׁש ֶהא ִ
נִׁשַאר ׁשּום ָּד ָבר ֶא ָּלא רַק ָהאֱמּונָה ַה ְּק ָ
ְ
ֲׁשר ָּכל ֶרגַע ו ְַד ָּקה
וְח ַׁשב ִמ ֶּמּנּו י ְִת ָּברְַך ,א ֶ
ּבֹו י ְִת ָּברְַך ָ
ֲמ ַּתת ְמ ִציאּותֹו י ְִת ָּברְַך,
ָאדם ַמ ְח ִּדיר ְּב ַע ְצמֹו א ִ
ּוׁשנִ ּיָה ֶׁש ָ
ְ
ּורעּות
ּוׁשָאר ַה ְּד ָב ִרים ַהּכֹל ֶה ֶבל ְ
ֶצח! ְ
נִׁשַאר ֶא ְצלֹו ָלנ ַ
זֶה ְ
ָאדם ִמ ְת ַּפ ֵּלל ְל ָפנָיו י ְִת ָּברְַך ,זֶה
ּוכמֹו כֵן ַה ְּת ִפ ָּלה ֶׁש ָ
רּוחְ .
ַ
ַּבהֶּ ,פרֶק
(ּתנָא ְּד ֵבי ֵא ִלּיָהּו ר ָ
ֲמרָם ז"ל ַ
ַמה ֶׁש ְּמ ַלּוֶה אֹותֹו ְּכ ַמא ָ
ֲׁשר ְמ ַלּוִים
ּות ִפּלֹות ֵהן א ֶ
ּׁכל ַה ַּמ ְר ֶּבה ִׂשיחֹות ְ
ט"ו) ְל ִפי ֶש ָ
ָאדם ַמ ְר ִּגיל ֶאת
עֹולמֹוִּ ,כי ִאם ָ
יע ְל ֵבית ָ
אֹותֹו ַעד ֶׁש ַּמ ִּג ַ
ֲׁשר ֵאין לֹו ְּבזֶה
ֵע א ֶ
ַע ְצמֹו ָּת ִמיד ְל ַד ֵּבר ִעּמֹו י ְִת ָּברְַך וְיֹוד ַ
עֹולם ַאף ֶא ָחד חּוץ ֵמ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ,זֶה ַמה
ָה ָ
וִיכּסּו
נִׁש ָמתֹו ַ
ֶׁשּי ְַלּוֶה אֹותֹו ַעד ָה ֶרגַע ָהַאחֲרֹון ֶׁש ֵּת ֵצא ְ
דֹוׁשה ֶׁשּזֹוכֶה ִל ְלמֹד
ֶאת ּגּופֹו ִעם ָע ָפר ,וְכֵן ַהּתֹורָה ַה ְּק ָ
ָדהֶׁ ,ש ַעל
ֲל ָכה וְַאּג ָ
ְּב ָכל יֹום ִמ ְקרָא ִמ ְׁשנָה ְּג ָמרָא ִמ ְדרָׁש ה ָ
ֶסף וְֹלא
ָאדם ֹלא ּכ ֶ
ָאמרּו (ָאבֹות וֵ ):אין ְמ ַלּוִים לֹו ָל ָ
זֶה ְ
ּומ ְצוֹות
ָלּיֹות ֶא ָּלא ּתֹורָה ִ
ּומ ְרּג ִ
ֲבנִים טֹובֹות ַ
ָהב וְֹלא א ָ
זָ
אֹותָך
ַט ֶעה ְ
וְלכֵן ֶׁשַאף ֶא ָחד ֹלא י ְ
טֹובים ִּב ְל ַבדָ ,
ֲׂשים ִ
ּומע ִ
ַ
אֹותָך ִעם טֹוב
ְּכ ִאּלּו הּוא ֶה ָח ֵבר ֶׁש ְּלָךִּ ,כי ִאם ֹלא ְמז ִַּכים ְ
עֹוב ִדים
רּוחַ ,מ ָּמׁש ְ
ּורעּות ַ
וְנִצ ִחיָ ,אז ַהּכֹל ֶה ֶבל ְ
ֲמ ִּתי ְ
אִ
ָעלֶיָך טֹוב טֹוב.
ֲהּוביְּ ,בנִי! ַאל ִּת ֵּתן
אֹותָך ,א ִ
וְלכֵן אֲנִי ְמאֹד ְמ ַב ֵּקׁש ְ
ָ
אֹותָך! ָמ ַתי ֵּת ַדע ִמיהּו ָח ֵבר טֹוב?
ַטעּו ְ
ַע ְבדּו ָעלֶיָך וְ י ְ
ֶׁשּי ַ
ַאּתה יָכֹול ְל ַה ִּגיד ְּב ֶפה ַמּלֵא "ֲאנִי וְאַתָּה" .וְ זֶה רַק
ְּכ ֶׁש ָ
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ַחק ִמ ֶּמּנּו י ְִת ָּברְַך,
ֲברֹו ֹלא ְל ִה ְתר ֵ
ְּכ ֶׁש ֶא ָחד ְמ ַחּזֵק ֶאת ח ֵ
אֹובים,
ּומ ְכ ִ
ִּסּורים ְמ ִרירּות ַ
עֹובר ָע ָליו ָצרֹות וְ י ִ
ֲפּלּו ֶׁש ֵ
אִ
ַאף ַעל ִּפי כֵן ְצ ִר ִיכים ְל ִה ְת ַחּזֵק וְֹלא ְל ַה ְקׁשֹות ׁשּום
ֻׁשיֹות ְּכ ַל ֵּפי ַמ ְע ָלהֶ ,א ָּלא ָל ַד ַעת ֶׁשּיֵׁש ְּד ָב ִרים ֶׁש ִאי
קְ
ֻּבׁש
ָאדם ְמל ָ
זְמן ֶׁש ָ
ֶא ְפ ָׁשר ְל ָה ִבין ְּבׁשּום ָּפנִים ָוא ֶֹפן ָּכל ַ
ֲמ ִּתי! ִמי ֶׁשֹּלא
נִקרָא ָח ֵבר א ִ
וְחֹומ ִרי ,זֶה ְ
ַׁש ִמי ְ
ִּב ְלבּוׁש ּג ְ
ּומ ַד ֵּבר ַעל ִל ְּבָך,
אֹותָך ְ
ַחם ְ
ּומנ ֵ
ָתָך ְ
אֹותָך ְּב ֵעת ָצר ְ
עֹוזֵב ְ
וְל ְלמֹד ֶאת
ׁשּוקה ְל ַד ֵּבר ֵא ָליו י ְִת ָּברְַך ִ
ּומ ְכנִיס ְּבָך ְּת ָ
ַ
וְעל ָח ֵבר ָּכזֶה
נִקרָא ָח ֵבר טֹוב! ַ
דֹוׁשה ,זֶה ְ
ּתֹורָתֹו ַה ְּק ָ
ֲב ִרים
וְאין ח ֵ
דֹוׁשים ָ(ּב ָבא ָּב ְתרָא עבֵ ):
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
ָאמרּו ח ָ
ְ
ֲמ ִּתי ֶׁש ְּב ַע ְצמֹו
ֲכ ִמיםִּ ,כי ַּת ְל ִמיד ָח ָכם א ִ
ֶא ָּלא ַּת ְל ִמידֵי ח ָ
ּות ִפ ָּלה ִעּמֹו
יחה ְ
עֹוסק ְּב ִׂש ָ
ּוב ַע ְצמֹו ֵ
ָּדבּוק ּבֹו י ְִת ָּברְַך ְ
דֹוׁשה ,זֶה
ּוב ַע ְצמֹו ַמ ְת ִמיד ַּבּתֹורָה ַה ְּק ָ
י ְִת ָּברְַך ָּכל ַהּיֹוםְ ,
אֹותָך
נִקרָא ָח ֵבר טֹובִּ ,כי 'הֹולְֵך לֹו ַּב ַחּיִים' ְלזַּכֹות ּגַם ְ
ְ
ּורעּות
ֲבל ִמ ְּל ַבד זֹאת ַהּכֹל ֶה ֶבל ְ
וְנִצ ִחי ,א ָ
ֲמ ִּתי ְ
ִעם טֹוב א ִ
רּוח.
ַ
ֲׁשר "ֲאנִי וְאַתָּה" ַׁשּיְָך
ֲהּוביְּ ,בנִי! א ֶ
וְלכֵן ַּדע ְלָך ,א ִ
ָ
ּומ ַחּזֵק
וְנִצ ִחי ְ
ֲמ ִּתי ְ
אֹותָך ִעם טֹוב א ִ
רַק ְּכ ֶׁש ֶא ָחד ְמזַּכֶה ְ
ֱמת,
אֹותָך ְּב ֶדרְֶך ָהא ֶ
ּומֹוליְך ְ
ָתָךִ ,
אֹותָך ְּב ֵעת ָצר ְ
עֹודד ְ
ּומ ֵ
ְ
ֲבל
ֲמ ִּתי ֶׁש ְּכ ַדאי ְל ִה ְת ַח ֵּבר ֵא ָליו ,א ָ
נִקרָא ֶה ָח ֵבר ָהא ִ
זֶה ְ
ַע ְבדּו ָע ֶליָך
וְׁשֹּלא י ַ
וְכזָבֶ ,
ִמ ְּל ַבד זֹאת ַּדע ְלָך ֶׁש ַהּכֹל ֶׁש ֶקר ָ
(ּדרְֶך ֶארֶץ
דֹוׁשים ֶ
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
ָאמרּו ח ָ
וְעל זֶה ְ
ָאדםַ ,
ְּבנִי ָ

די

ֲאנִי וְאַתָּה

וְאין ַע ֵּמי
ָאים ַּבחֲבּורָהֵ ,
ֲכ ִמים נ ִ
זּוטאֶּ ,פרֶק ד') ַּת ְל ִמידֵי ח ָ
ָ
ַמ ִׁשיכּו
ֲכ ִמים ָּת ִמיד י ְ
ָאים ַּבחֲבּורָהִּ ,כי ַּת ְל ִמידֵי ח ָ
ָהָארֶץ נ ִ
אֹותָך ְּב ָכל ַה ַּמ ָּצ ִביםַ ,מה
וִיחּזְקּו ְ
אֹותָך ֵא ָליו י ְִת ָּברְַךַ ,
ְ
אֹותָך ִמ ֶּמּנּו י ְִת ָּברְַך,
ַּתקּו ְ
ֶּׁש ֵאין ּכֵן ַע ֵּמי ָה ֲארָצֹות ֵהם ְינ ְ
וְת ְקוָה,
אֹותָך ְּכ ִאּלּו ֵאין ְלָך ְּכ ָבר ָמנֹוס ִ
וְעֹוד ְיָיאֲׁשּו ְ
ֲהּוביְּ ,בנִי!
וְלכֵן ְר ֵאה ָמה ְל ָפנֶיָך ,א ִ
ַמרֵיָ .
וְַאּתה ָאבּוד ְלג ְ
ָ
ּולעֹודֵד
ְכֹולים ְל ַחּזֵק ְ
ָאדם ֶׁשּי ִ
ָּת ִמיד ִּת ְת ַח ֵּבר רַק ִעם ְּבנֵי ָ
אֹותָך ,י ְִהיֶה ֵאיְך
ּׁשֹוב ִרים ְ
וְת ְברַח ֵמ ֵאּלּו ֶׁש ְ
אֹותָךִ ,
ּול ַׂש ֵּמ ַח ְ
ְ
עֹולם
ַאּתה ָצ ִריְך ָל ַד ַעת ֶּׁש ֵאין ׁשּום יֵאּוׁש ָּב ָ
ֶׁשּי ְִהיֶה! ִּכי ָ
ימן
ּקּוטי מֹו ֲהרַ"ןֵ ,ח ֶלק ב'ִ ,ס ָ
(ל ֵ
ַּבנּו ז"ל ִ
ָאמר ר ֵ
ְּכ ָלל! ְּכמֹו ֶׁש ַ
וְאין
נִמ ָצא ֵ
ָאׁש! ִּכי הּוא י ְִת ָּברְַך ְ
ע"ח) ֵאין ָּד ָבר ָּכזֶה ְל ִה ְתי ֵ
ַחק ִמ ֶּמּנּו י ְִת ָּברְַך?
וְלכֵן ַמה ַׁשּיְָך ְל ִה ְתר ֵ
נִמ ָצאָ ,
ִּב ְל ָע ָדיו ְ
וְעל ּכֵן ָּת ִמיד ִּתזְ ּכֹר ָמ ַתי יֵׁש "ֲאנִי וְאַתָּה"? ְּכ ֶׁש ְּמ ָק ְר ִבים
ַ
וְאל ִקּיּום
דֹוׁשה ֶ
וְאל ַהּתֹורָה ַה ְּק ָ
אֹותָך ֵא ָליו י ְִת ָּברְַך ֶ
ְ
וְע ָּמ ֶהם ְּכ ַדאי
טֹוביםִ ,
ֲב ִרים ִ
נִקרָא ח ֵ
ֲׂשּיֹות ,זֶה ְ
ִמ ְצוֹות ַמע ִ
ְל ִה ַּד ֵּבק.

ד.
עֹולם ָּכל ֶא ָחד
ֲהּוביְּ ,בנִי! ֶׁש ְּבזֶה ָה ָ
ָצ ִריְך ֶּׁש ֵּת ַדע ,א ִ
ָאדם ֶׁשּזֹוכֶה ְל ַחּזֵק ֶאת
ַאׁשרֵי ָה ָ
וְלכֵן ְ
ָצ ִריְך ִה ְת ַחּזְקּותָ ,
וְא ְצלֹו י ְִת ָּברְַך ְמאֹד ְמאֹד
ֲח ִריםֶ ,
ַע ְצמֹו וְ יָכֹול ְל ַחּזֵק ֶאת א ֵ
ָאמרּו
ֲח ִריםַ ,עד ְּכדֵי ָּכְך ֶׁש ְ
ּומ ַחּזֵק א ֵ
ָאדם ֶׁשהֹולְֵך ְ
ָחׁשּוב ָ
רֹוקא חֹוזָָאה ֲהוָה
ַּבי ְּב ָ
דֹוׁשים ַ(ּת ֲע ִנית כ"ב ):ר ִ
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
חָ
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ָאמר
ַּביּהַ ,
יח ֵא ִלּיָהּו ּג ֵ
ֶפטֲ ,הוָה ָׁש ִכ ַ
ׁשּוקא ְּד ֵבי ל ֶ
יח ְּב ָ
ָׁש ִכ ַ
ָאמר לֵיּה,
ָאתי? ַ
ׁשּוקא ַּבר ָע ְל ָמא ְּד ֵ
יּכא ְּב ַהאי ָ
לֵיּהִ ,א ָ
ָאמר ֵליּה:
ינְׁשיַ .
וְה ִכי ָאתּו ָהנְָך ְּתרֵי ִא ֵ
ַאּד ָה ִכי ָ
ֹלא .וכו' ְ
ָאמר
ַּביְיהּוַ .
ָאתי נִינְהּוָ .אזַל ְלג ַ
ַּמי ְּבנֵי ָע ְל ָמא ְּד ֵ
ָהנְָך נ ִ
דֹוחי ֲאנָן,
ינְׁשי ָּב ֵ
ָאמרּו לֵיּהִ ,א ֵ
עֹוב ַדייכּו? ְ
ְלהּוַ ,מאי ָ
ָמיִּ ,כי ָחזֵינַן ֵּבי ְּתרֵי ְּד ִאית ְלהּו
יביִ .אי נ ִ
ֲצ ֵ
ְמ ַב ְד ִחינָן ע ִ
[היְנּו
וְע ְב ִּדינָן ְלהּו ְׁש ָל ָמא; ַ
ֲדיְיהּו ָט ְר ִחינָן ַ
ִּת ְיגרָא ַּבה ַ
רֹוקאֶׁ ,ש ֵא ִלּיָהּו ַהּנ ִָביא ָהיָה
ָהיָה ָאמֹורָא ְּב ֵׁשם רַב ְּב ָ
ֶפט,
ּנִקרָא ל ֶ
יח ִעּמֹו ָּת ִמידַּ ,פ ַעם ָה ְלכּו ְל ַטּיֵל ְּבׁשּוק ֶׁש ְ
ָׁש ִכ ַ
רֹוקא ֶאת ֵא ִלּיָהּו ַהּנ ִָביא ַה ִאם יֵׁש ָּכאן ַּבּׁשּוק
וְׁשַאל רַב ְּב ָ
ָ
וְענָה ֵא ִלּיָהּו ַהּנ ִָביאֹ ,לא,
עֹולם ַה ָּבאָ ,
ָאדם ֶׁשּיִזְּכֶה ָל ָ
ָ
ָאמר
ָׁשים ִמ ְת ָק ְר ִביםַ ,
רֹואים ֵמרָחֹוק ְׁשנֵי ֲאנ ִ
ּופ ְתאֹום ִ
ִ
עֹולם
ָׁשים ֵאּלּו יִזְּכּו ָל ָ
רֹוקאְׁ ,שנֵי ֲאנ ִ
ֵא ִלּיָהּו ַהּנ ִָביא ְלרַב ְּב ָ
ֲׂשיכֶם?
ָאלם ַמה ַּמע ֵ
ּוׁש ָ
רֹוקא ְ
ֵיהם רַב ְּב ָ
ַה ָּבא ,וְ רָץ אֲל ֶ
ָׁשים
רֹואים ֲאנ ִ
ַחנּו ִ
ָׁשים ְמ ַב ְּד ִחיםְּ ,כ ֶׁש ֲאנ ְ
ַחנּו ֲאנ ִ
וְענּו ֲאנ ְ
ָ
רֹואים ְּבנֵי
ַחנּו ִ
ּוכ ֶׁש ֲאנ ְ
אֹותםְ ,
ַחנּו ְמ ַׂש ְּמ ִחים ָ
ֲצּובים ֲאנ ְ
ע ִ
רֹואים ִמ ָּכל
ֵיהם] ִ
ימים ֵּבינ ֶ
ַחנּו ַמ ְׁש ִל ִ
ֵיהם ֲאנ ְ
ָבים ֵּבינ ֶ
ָאדם ר ִ
ָ
ּומעֹודֵד
ּומ ַחּזֵק אֹותֹו ְ
ּזּולת ְ
ָאדם רַק ְמ ַׂש ֵּמ ַח ֶאת ַה ָ
זֶה ִאם ָ
ָאדם
ַאׁשרֵי ָה ָ
וְלכֵן ְ
עֹולם ַה ָּבאָ ,
אֹותֹו ,הּוא ְּכ ָבר זֹוכֶה ָל ָ
ּול ַׂש ֵּמ ַח ֶאת
ֲבֹודה זֹו ִל ְׂשמ ַֹח ְּב ַע ְצמֹו ְ
ֶׁש ְּמ ַק ֵּבל ַעל ַע ְצמֹו ע ָ
ָחים
לֹומר "ֲאנִי וְאַתָּה" ֻמ ְכר ִ
וְת ִמיד י ְִהיֶה ר ִָגיל ַ
ֲח ִריםָ ,
ָהא ֵ
ֲהּוביְּ ,בנִי! ֶׁשּי ְִהיֶה
טּוח א ִ
ִל ְהיֹות ְּב ִׂש ְמ ָחה ,וְָאז ִּת ְהיֶה ָּב ַ
יתִּ ,כי
ית ַמה ֶּׁש ָע ִׂש ָ
ֲפּלּו ֶׁש ָע ִׂש ָ
עֹולם ַה ָּבא ,א ִ
ֶח ְל ְקָך ָּב ָ

זט
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ֲמרָם
ָאלְּ ,כ ַמא ָ
ָקר ָּכל ַּבר י ְִׂשר ֵ
ֶא ְצלֹו י ְִת ָּברְַך ְמאֹד ְמאֹד י ָ
ָאל ִל ְפנֵי ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
יבין י ְִׂשר ֵ
ֲב ִ
(ח ִּלין צ"א ):ח ִ
ז"ל ֻ
אֹומ ִרים ִׁשירָה ְּב ָכל
ָאל ְ
יֹותר ִמ ַּמ ְלאֲכֵי ַה ָּׁשרֵתֶׁ ,שּי ְִׂשר ֵ
ֵ
אֹומ ִרים ִׁשירָה ֶא ָּלא ַּפ ַעם
ּומ ְלאֲכֵי ַה ָּׁשרֵת ֵאין ְ
ָׁש ָעהַ ,
וְָאמרֵי ֵלּה
ַאחת ְּב ַׁש ָּבתְ ,
וְָאמרֵי לֵּה ַּפ ַעם ַ
ַאחת ְּביֹוםְ ,
ַ
וְָאמרֵי
ַאחת ְּב ָׁשנָהְ ,
וְָאמרֵי לֵּה ַּפ ַעם ַ
ַאחת ְּבחֹדֶׁשְ ,
ַּפ ַעם ַ
יֹובל,
ַאחת ְּב ֵ
וְָאמרֵי לֵּה ַּפ ַעם ַ
בּועְ ,
ַאחת ְּב ָׁש ַ
ֵלּה ַּפ ַעם ַ
ָאדם ֶׁשּזֹוכֶה
ַאׁשרֵי ָה ָ
וְלכֵן ְ
עֹולם; ָ
ַאחת ָּב ָ
וְָאמרֵי לֵּה ַּפ ַעם ַ
ְ
ּוב ִחּיּוְךֶׁ ,שּזֶה
ּזּולת ְּב ֵס ֶבר ָּפנִים יָפֹות ְ
ְל ַק ֵּבל ֶאת ְּפנֵי ַה ָ
(ּכ ֻתּבֹות
ֲמרָם ז"ל ְ
יֹותר ִמ ָּכל הֹון ְּד ָע ְל ָמאְּ ,כ ַמא ָ
ָׁשוֶה ֵ
יֹותר
ֲברֹו ֵ
יֹוחנָן טֹוב ַה ַּמ ְל ִּבין ִׁש ַּניִם ַלח ֵ
ַּבי ָ
ָאמר ר ִ
קי"אַ ):
"ּול ֶבן ִׁש ַּניִם
ֵאׁשית מ"ט ,י"ב) ְ
(ּבר ִ
ֱמר ְ
ִמ ַּמ ְׁש ֵקהּו ָח ָלב ֶׁש ֶּנא ַ
ֵמ ָח ָלב" ַאל ִּת ְק ִרי ְל ֶבן ִׁש ַּניִם ֶא ָּלא ִלּבּון ִׁש ַּניִם; ַהיְנּו ְּבזֶה
יֹותר
ּומ ְר ִאים ֶאת ַה ִּׁש ַּניִם ַה ְּל ָבנֹות ,זֶה ֵ
ּזּולת ַ
ֶׁש ְּמ ַחּי ְִכים ַל ָ
יׁשהּו ּכֹוס ָח ָלב ָט ִרי.
ָחׁשּוב ִמ ָּל ֵתת ְל ִמ ֶ
ֲהּוביְּ ,בנִי! ָמה זֶה ְל ַה ְק ִּדים
ֵע ,א ִ
ִית יֹוד ַ
וְאם ָהי ָ
ִ
ּול ַק ְּבלֹו ְּב ֵס ֶבר ָּפנִים
ּול ַחּיְֵך ְל ָפנָיוְ ,
ָאלְ ,
ָׁשלֹום ְל ַּבר י ְִׂשר ֵ
ִית ְמ ַקּיֵם ֶאת זֶה
וְהי ָ
רֹוקד ֵמרֹב ִׂש ְמ ָחהָ ,
ִית ֵ
יָפֹותָ ,הי ָ
ִּסּורים
ֵיהם ָצרֹות וְ י ִ
עֹובר עֲל ֶ
ָאדם ֶׁש ֵ
ָּת ִמיד! ִּכי יֵׁש ְּבנֵי ָ
רּודים ,וְ יֵׁש ֶׁש ֵאין ָל ֶהם
אֹובים ,יֵׁש עֲנִ ּיִים ְמ ִ
ּומ ְכ ִ
ְמ ִרירּות ַ
ְׂשּואים ,וְ יֵׁש ֶׁש ֵאין
ְׁשלֹום ַּביִת אֹו ְס ָתם ַרּו ִָקים ֶׁשֹּלא נ ִ
ָׁשים
ֵיהם ,אֹו ֲאנ ִ
ַחת ִמּי ְַלד ֶ
ָל ֶהם י ְָל ִדים אֹו ֵאין ָל ֶהם נ ַ
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ּומר
נִימיַ ,
נִמ ָצ ִאים ְּב ִד ָּכאֹון ְּפ ִ
וְהם ְ
ֲח ִרים ֵ
ּנִר ָּד ִפים ֵמא ֵ
ֶׁש ְ
ַאּבד
חֹוׁש ִבים ַמ ְח ָׁשבֹות ֵאיְך ְל ִה ְת ֵ
ָל ֶהם ַה ַחּיִיםַ ,עד ֶׁש ְ
ַאּתה ָּבא ִעם
וְהּנֵה ָ
ֵיהםִ ,
עֹובר עֲל ֶ
ִּסּורים ֶׁש ֵ
ֵמרֹב ַצ ַער וְ י ִ
ּומ ְק ִּדים ָל ֶהם ָׁשלֹום,
ֵיהםַ ,
ּומ ַחּיְֵך אֲל ֶ
ָּפנִים ְׂש ֵמחֹות ְ
וְאין זֹו
ָחים ְל ִה ְת ַחּזֵק! ֵ
וְאֹומר ָל ֶהם "ֲאנִי וְאַתָּה" ֻמ ְכר ִ
ֵ
יע! ִּכי
הֹוׁש ַ
ֵע ָצה ִלּפֹל ְּב ַד ְע ְּתָךִּ ,כי ּגָדֹול אֲדֹונֵינּו וְ רַב ְל ִ
ּומ ְת ִח ִילים
אֹותנּו! ַ
ַּדאי ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ַי ֲעזֹב ָ
ְּבו ַ
ַאּתה ֹלא
ָטיתָ ,
ָחה ְּפר ִ
וְה ְׁשּג ָ
ְל ַד ֵּבר ִא ָּתם ִּדּבּורֵי אֱמּונָה ַ
ּומ ָּמׁש ִה ַּצ ְל ָּת
ָפ ְח ָּת ָּב ֶהםַ ,
ֲד ִׁשים נ ַ
ֵע ֵאיזֶה ַחּיִים ח ָ
יֹוד ַ
ּובזֶה רָאּוי ְלָך ִל ְׂשמ ַֹח ְמאֹד ְמאֹד,
טּוח! ָ
אֹותם ִמ ָּמוֶת ָּב ַ
ָ
ּזּולת,
עֹוסק ִּב ְל ַׂש ֵּמ ַח ֶאת ַה ָ
ָאדם ֶׁש ָּת ִמיד ֵ
ַאׁשרֵי ָה ָ
וְלכֵן ְ
ָ
עֹולם
עֹולם ַה ָּבא עֹוד ָּב ָ
עֹולמֹו ְּב ַחּיָיו ,וְ יִירַׁש ָ
ֶׁשָאז י ְִר ֶאה ָ
ַאׁשרֵי לֹו.
ַהּזֶהְ ,

ה.
דֹוׁשים
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
ֲהּוביְּ ,בנִי! ֶׁשח ָ
ָצ ִריְך ֶּׁש ֵּת ַדע ,א ִ
ָאמרּו (ע ְֻק ִצין גֹ ):לא ָמ ָצא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכ ִלי ַמ ְחזִיק
ְ
וְלכֵן "ֲאנִי וְאַתָּה" ְצ ִר ִיכים
ָאל ֶא ָּלא ַה ָּׁשלֹוםָ ,
ָכה ְלי ְִׂשר ֵ
ְּבר ָ
(ׁש ָּבת י):
דֹוׁשים ַ
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
וְָאמרּו ח ָ
ָּת ִמיד ִל ְהיֹות ְּב ָׁשלֹוםְ ,
ְהּודים
וְלכֵן ָה ֶרגַע ֶׁשּי ִ
ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואָׁ ,שלֹוםָ ,
ַחד ְּב ָׁשלֹוםַ ,על יְדֵי זֶה ַמ ְמ ִׁש ִיכים
זִיקים ֶאת ַע ְצ ָמם ְּבי ַ
ַמ ְח ִ
וְאין ַה ְּׁש ִכינָה ׁשֹורָה ֶא ָּלא ִּב ְמקֹום
ֵיהםֵ ,
ֶאת ַה ְּׁש ִכינָה ֵּבינ ֶ
וְלכֵן ְצ ִר ִיכים ִל ְמסֹר ֶאת נ ְַפׁשֹו ֶׁשּי ְִהיֶה ָׁשלֹום ֵּבין
ַה ָּׁשלֹוםָ .

חי
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ַּבה,
ֵאׁשית ר ָ
(ּבר ִ
דֹוׁשים ְ
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
ָאמרּו ח ָ
וְכְך ְ
ָאלָ .
ַעם י ְִׂשר ֵ
עֹוב ֵדי
ָאל ְ
ֲפּלּו י ְִׂשר ֵ
ָׁשה ל"ח ִס ָימן ו') ּגָדֹול ַה ָּׁשלֹום ֶׁשא ִ
ָּפר ָ

ָאמר ַה ָּמקֹום ִּכ ְביָכֹול ֵאינִי
ֵיהםַ ,
וְׁשלֹום ֵּבינ ֶ
ֲבֹודה ָזרָה ָ
ע ָ
ֵיהםַ .עד ְּכדֵי ָּכְך ּגָדֹול
יָכֹול ִל ְׁשֹלט ָּב ֶהם ּכֵיוָן ֶׁש ָּׁשלֹום ֵּבינ ֶ
ָׁשה י"ב ִס ָימן א') ֹלא
ַּבהָּ ,פר ָ
(ּב ִמ ְד ַּבר ר ָ
ָאמרּו ְ
ַה ָּׁשלֹום! וְכֵן ְ
עֹולם ֶא ָּלא ַעל ְמנָת ֶׁשּי ְִהיֶה
ָּברָא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֶ ,את ָה ָ
ָאדם ְּבק ִֹׁשי ּגָדֹול ְמאֹד
וְד ָבר זֶה ָּבא ָל ָ
ָׁשלֹום ֵּבין ַה ְּב ִרּיֹותָ ,
יהם
צּופ ֶ
ּוכ ֵׁשם ֶׁש ַּפ ְר ֵ
ָאדם ָׁשוִיםְ ,
ְמאֹדִּ ,כי ֵאין ְׁשנֵי ְּבנֵי ָ
ַּׁשר ֶאת
וְלכֵן ָק ֶׁשה ְמאֹד ְלי ֵ
יהם ׁשֹונֹותָ ,
ֵעֹות ֶ
ׁשֹונִים ָּכְך ּד ֵ
ּלּוקי ַהּדֵעֹות ֶׁשּיֵׁש
וְח ֵ
ֲֹלקת ִ
ּומּזֶה ָּבא ָּכל ַה ַּמח ֶ
ָּכל ַהּדֵעֹותִ ,
ֶפׁש ְּפׁשּוטֹו ְּכ ַמ ְׁש ָמעֹו
וְלכֵן ְצ ִר ִיכים ִל ְמסֹר ֶאת ַהּנ ֶ
עֹולםָ .
ָּב ָ
ָאלִּ ,כי הס"מ אֹורֵב
נִׁשמֹות י ְִׂשר ֵ
ֶׁשּי ְִהיֶה ָּת ִמיד ָׁשלֹום ֵּבין ְ
ָאלְּ ,כדֵי ֶׁשּי ְִס ַּת ְכ ְסכּו
ְמאֹד ִל ְׁשּבֹר ֶאת ַה ָּׁשלֹום ֵּבין ַעם י ְִׂשר ֵ
וְעל יְדֵי זֶה ֵהם ְמג ְָר ִׁשים ֶאת ַה ְּׁש ִכינָה
ֶא ָחד ִעם ַה ֵּׁשנִיַ ,
עֹולם.
ִמן ָה ָ
ַּבנּו ז"ל
וְָאמר ר ֵ
ַ
ָאדם ָצ ִריְך ָּת ִמיד ְל ַב ֵּקׁש ָׁשלֹוםֶׁ ,שּי ְִהיֶה ָׁשלֹום ֵּבין
ֶׁש ָ
ָאלֶׁ ,שּזֶה ָּד ָבר ּגָדֹול ְמאֹד ,וְכֵן ֶׁשּי ְִהיֶה ָׁשלֹום
ַעם י ְִׂשר ֵ
ּדֹותיו
ּדֹותיוַ ,היְנּו ֶׁשֹּלא י ְִהיֶה ְמ ֻח ָּלק ְּב ִמ ָ
ָאדם ְּב ִמ ָ
ְל ָכל ָ
הֹולְך
עֹותיוֶׁ ,שֹּלא י ְִהיֶה לֹו ָּד ָבר ָּכזֶה ֶׁש ַּפ ַעם ֵ
אֹור ָ
ּוב ְמ ְ
ִ
ַׁש ִלים ִעם
ּופ ַעם הֹולְֵך לֹו ֹלא טֹובֶ ,א ָּלא ָּת ִמיד י ְ
לֹו טֹוב ַ
ַה ְּמ ִציאּות ,וְ י ְִמ ָצא ֶאת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֶׁ ,שּזֶה ַה ָּד ָבר
ימן ל"ג)
ּקּוטי מֹו ֲהרַ"ןֵ ,ח ֶלק א'ִ ,ס ָ
(ל ֵ
ִ
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ּומ ִרירּות
ִּסּורים ְ
ָאדם ָצרֹות וְ י ִ
ֲכי ָק ֶׁשהִּ ,כי ְּכ ֶׁשּיֵׁש ָל ָ
הִ
ָמר לֹו ַה ַחּיִים,
נִת ַּב ְל ֵּבל ,וְ רַע ו ַ
אֹוביםַ ,על יְדֵי זֶה ְ
ּומ ְכ ִ
ַ
ֲצ ַמי ִמ ְּפנֵי
"אין ָׁשלֹום ַּבע ָ
ֱמר ְ(ּת ִה ִּלים ל"ח) ֵ
ִּכי ָע ָליו ֶנא ַ
ָאדם ֹלא
ָאדם ְמאֹד ְמאֹדִּ ,כי ִאם ָ
אתי" ,וְָאז ַמר ָל ָ
ַח ָּט ִ
ֻּבם ֶׁשל
ָרּוע .וְ רֹב ר ָ
ֲכי ּג ַ
ַמ ְׁש ִלים ִעם ַע ְצמֹו ,זֶה ַה ָּד ָבר ה ִ
ֻּכ ִאים
ּומד ָ
עֹולם ֶׁש ֵהם ָּכל ָּכְך ְמ ֻמ ְר ָמ ִרים ְ
ָאדם ְּבזֶה ָה ָ
ְּבנֵי ָ
ְכֹולים
נִימי ,זֶה ִמ ְּפנֵי ֶׁש ֵאינָם י ִ
וְד ָּכאֹון ְּפ ִ
ִּב ְמ ִרירּות ִ
ְל ַה ְׁש ִלים ִעם ַה ְּמ ִציאּותָ ,ק ֶׁשה ָל ֶהם ְמאֹד ְל ַק ֵּבל ֶאת ָּכל
ּנִכנְסּו
וְכל זֶה ָּבא ֵמ ִרּבּוי ַה ַח ָּט ִאים ֶׁש ְ
ֵיהםָ .
עֹובר עֲל ֶ
ַמה ֶּׁש ֵ
ּקּוטי מֹו ֲהרַ"ן,
(ל ֵ
ַּבנּו ז"ל ִ
ָאמר ר ֵ
יהםְּ ,כמֹו ֶׁש ַ
מֹות ֶ
ְּבתֹוְך ַע ְצ ֵ
מֹותיו,
ָאדם ֵהם ַעל ַע ְצ ָ
ֲוֹונֹותיו ֶׁשל ָ
ֵח ֶלק א'ִ ,ס ָימן ד') ע ָ
ֲקּוקה ַעל
ֲוֹונֹותם ח ָ
ַּת ִהי ע ָ
ְּכמֹו ֶׁש ָּכתּוב (י ְֶח ֵזְקאל ל"ב) "ו ְ
זְבן,
ֵיׁש ָ
ֲמנָא ל ֶ
חֹוטאַ ,רח ָ
ָאדם ֵ
ּומּיַד ְּכ ֶׁש ָ
וְתכֶף ִ
מֹותם"ֵ ,
ַע ְצ ָ
ּומ ָמ ְר ִרים
מֹותיו ְ
נִכנ ִָסים ְּבתֹוְך ַע ְצ ָ
ַעל יְדֵי זֶה ַה ַח ָּט ִאים ְ
ָביא (י ְִר ְמיָהּו ח')
ָאמר ַהּנ ִ
לֹו ֶאת ַה ַחּיִיםֶׁ ,שּזֶה ַמה ֶּׁש ַ
וְלכֵן ְצ ִר ִיכים ַה ְר ֵּבה ְל ַב ֵּקׁש
ֲוֹונֹותיכֶם ִהּטּו ֵאּלֶה"ָ ,
"ע ֵ
ַׁש ִלים ִעם
מֹותיוֶׁ ,שּי ְ
ִמ ֶּמּנּו י ְִת ָּברְַך ֶׁשּי ְִהיֶה ָׁשלֹום ְּב ַע ְצ ָ
ּזּולתִּ ,כי
יּוכל ְל ַה ְׁש ִלים ּגַם ִעם ַה ָ
וְַאחר ָּכְך ַ
ַה ְּמ ִציאּותַ ,
ָאדם ְּב ָׁשלֹום ִעם ַע ְצמֹו ָאז הּוא יָכֹול ִל ְהיֹות ְּב ָׁשלֹום
ְּכ ֶׁש ָ
ָאדם ְמ ֻמ ְר ָמר ַעל ַע ְצמֹו
ֲח ִריםַ ,מה ֶּׁש ֵאין ּכֵן ְּכ ֶׁש ָ
ִעם א ֵ
וְאינֹו ַמ ְׁש ִלים ִעם ַה ְּמ ִציאּות ֶׁשּלֹוַ ,על יְדֵי זֶה ָק ֶׁשה לֹו
ֵ
ּזּולת.
ְמאֹד ְל ַה ְׁש ִלים ִעם ַה ָ

כ
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וְכֵן ִאי ֶא ְפ ָׁשר ִלזְּכֹות ְל ַק ֵּבל ֶאת ַהּתֹורָה רַק ַעל יְדֵי
יה
ָכ ָ
"ּדר ֶ
ֱמר ִ(מ ְׁש ֵלי ג' ,י"ז) ְ
ִמ ַּדת ַה ָּׁשלֹוםִּ ,כי ַעל ַהּתֹורָה ֶנא ַ
דֹוׁשים
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
יה ָׁשלֹום"ַ ,וח ָ
יבֹות ָ
נְת ֶ
וְכל ִ
ַּד ְרכֵי נ ַֹעם ָ
ֶמז רע"ג) ִּב ֵּקׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ָאמרּו (י ְַלקּוט י ְִתרֹו ,ר ֶ
ְ
וְהיּו
ָאל ְּב ָׁש ָעה ֶׁשּי ְָצאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִםָ ,
ִל ֵּתן ּתֹורָה ְלי ְִׂשר ֵ
"נִּתנָה
אֹומ ִרים ְּב ָכל ָׁש ָעה ְ
וְהיּו ְ
ֲלּוקים ֵאּלּו ַעל ֵאּלּו ָ
ח ִ
ְמה" ַמה ְּכ ִתיב ַוּי ְִסעּו ִמּסֻּכֹות ַוַּיחֲנּו
ָׁשּובה ִמ ְצ ָרי ָ
רֹאׁש וְ נ ָ
יבה ְּכ ֶׁש ָּבאּו
יבה וְחֹונִין ִּב ְמ ִר ָ
נֹוס ִעין ִּב ְמ ִר ָ
יתם ָהיּו ְ
ְּב ֵא ָ
ֻּדה ֶא ָחתִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַק ֵּבל ֶאת
ֻּלם ֲאג ָ
ֻׁשוּו ּכ ָ
ְל ִסינַי ה ְ
ַהּתֹורָה ֶא ָּלא ַעל יְדֵי ָׁשלֹום.
ַאּתה ּפֹוגֵׁש
ֲהּוביְּ ,בנִי! ָּת ִמיד ִּתזְ ּכֹר ְּכ ֶׁש ָ
וְלכֵן א ִ
ָ
ֹאמר לֹו "ֲאנִי וְאַתָּה" ְצ ִר ִיכים ְל ִה ְת ַחּזֵק
ְהּודיּ ,ת ַ
עֹוד י ִ
ֲכי טֹוב.
ּול ַה ְׁש ִלים ֵּבינֵינּו ,וְָאז ַהּכֹל י ְִס ַּתּדֵר ַעל ַה ַּצד ה ִ
ְ
ָאדם ָצ ִריְך ִל ְמסֹר ֶאת נ ְַפׁשֹו ֶׁשּי ְִהיֶה ָׁשלֹום
וְה ִע ָּקר הּוא ֶׁש ָ
ָ
יֹותר ֵמ ַהּכֹל,
ְּב ֵביתֹוִּ ,כי ַעל זֶה ִה ְק ִּפיד ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵ
וְא ָּׁשה ,זָכּו,
(סֹוטה יזִ ):איׁש ִ
דֹוׁשים ָ
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
ָאמרּו ח ָ
וְכְך ְ
ָ
וְלכֵן ִאם יֵׁש ָׁשלֹום ֵּבין ִאיׁש ְל ִא ְׁשּתֹו,
ֵיהןָ .
ְׁש ִכינָה ֵּבינ ֶ
ּוב ָמקֹום ֶׁש ַה ְּׁש ִכינָה
ֵיהםְ ,
ַעל יְדֵי זֶה ַה ְּׁש ִכינָה ׁשֹורָה ֵּבינ ֶ
דֹוׁשים
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
וְָאמרּו ח ָ
ָכה ְמצּויָהְ .
ׁשֹורָה ָׁשם ַה ְּבר ָ
(ָאבֹות ְּדר ִַּבי נ ָָתןֶּ ,פרֶק י"ב) ָּכל ַה ֵּמ ִׂשים ָׁשלֹום ְּבתֹוְך ֵּביתֹו
ָאל ַעל
ַמעֲלֶה ָע ָליו ַה ָּכתּוב ְּכ ִאּלּו ֵמ ִׂשים ָׁשלֹום ְּבי ְִׂשר ֵ
וְא ָחד ֶמ ֶלְך ְּבתֹוְך ֵּביתֹו,
וְא ָחדְ ,ל ִפי ֶׁש ָּכל ֶא ָחד ֶ
ָּכל ֶא ָחד ֶ
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אכ

ַאׁשרֵי ִמי ֶׁשּזֹוכֶה ְל ַה ִּטיל ָׁשלֹום ֵּבין ִאיׁש ְל ִא ְׁשּתֹו,
וְלכֵן ְ
ָ
וְָאמרּו
עֹולםְ .
ֶׁש ַעל יְדֵי זֶה הּוא ַמ ְׁשרֶה ֶאת ַה ְּׁש ִכינָה ָּב ָ
ָׁשה ה'ִ ,ס ָימן י"ב) ּגָדֹול
ַּבהָּ ,פר ָ
(ּד ָב ִרים ר ָ
דֹוׁשים ְ
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
חָ
ָאל
ַה ָּׁשלֹום ֶּׁש ֵאין ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמ ַב ֵּׂשר ֶאת י ְִׂשר ֵ
ָאלים ֶא ָּלא ַּב ָּׁשלֹום.
ֶׁשּי ְִהיּו ְנִג ִ

עֹולם!
ָּתם וְ נִ ְׁש ָלם ֶׁש ַבח ְל ֵאל ּבֹורֵא ָ
הקונטרס הקדוש הזה
נדפס להצלחת

ג'נט בת נעימה
לבריאות השלימה,
והחלמה מהירה,
ולרפואה שלימה
בעזה"י
***

בכ
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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
***

גכ

דכ
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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.
***

