
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תשע"ז'(  )שנה ה גליון רנ"ד  
 

 

 א

 

  אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם.
 

ם שיתעורר לפרש דהנה מצינו ב' אופנים איך הקב"ה מעורר את האד ויש
בתשובה וישוב על חטאיו, א' מה דאיתא בזוה"ק )נשא קכו.( בכל יום ויום בת 
קול יוצאת ואומרת )משלי א כב( עד מתי פתאים תאהבו פתי, גם מכרזת 
)ירמיה ג יד( שובו בנים שובבים, גם אמרו )אבות פ"ו מ"ב( בכל יום ויום בת 

ות מעלבונה של תורה, קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לברי
וכתב בספר חרדים )הקדמה( וקשה למי מכריזין הלא אין אנו שומעין כלום, 
אלא ודאי כמו שאמרו )מגילה ג.( אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי, הכא נמי אע"ג 
דהוא לא שמע מזליה שמע, וכן מביא בתולדות יעקב יוסף )פ' ויקרא( בשם 

 בה שבא לו לאדם עיי"ש.הבעש"ט זי"ע דזה קאי על הרהורי תשו
 

ב' מה שאמרו )ברכות ה.( אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש  אופן
במעשיו, דלפעמים האדם מתדרדר מטה מטה, אבל הקב"ה לא יעזבנו שם, 
ולכן הוא שולח לו יסורים ח"ו כדי שיעשה לעצמו חשבון הנפש, ויחזור למקום 

רוצה לילך בדרך הזה, להביא על  שהוא ראוי להיות, אבל לכתחילה הקב"ה אינו
האדם יסורים או שאר דברים שונים קשים שיפריעו לאדם, ומתחנן הקב"ה 
להאדם, אל תגרום לי להשתמש עמך במדת הדין, אלא תעשה את זה בעצמך, 
תתעורר בתשובה ותחזק את עצמך על ידי הרהורי תשובה שאני שולח לך, עוד 

וצער, וזהו שאמר אתם נצבי"ם היום  לפני שאני מעמיד אותך על ידי יסורים
כולכם, הקב"ה הטוב ומטיב מתחנן אל האדם, אני מבקש שתעמדו ותתייצבו 
מירידתכם, לפני ה' אלקיכ"ם, עוד לפני שאני מעמיד אתכם במדת הדין, כמה 
אנשים סובלים מחמת שלא נתעוררו מעצמם בתשובה, התורה מבקשת שלא 

 תחכו לזה, תתעוררו עוד לפני זה. 
 

הזה יל"פ מ"ש בפרשת שמיני בפרשת המילואים )ויקרא ט ו( זה הדבר  ובדרך
אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'. ובתורת כהנים כתב על זה, אותו יצר 
הרע תעבירו מלבבכם, ותהיה עבודתכם מיוחדת לפניו וכו'. והמפרשים ביארו 

ר זה הדבר אשר את הכוונה בכמה אופנים, ונראה לפרש לענינינו, שהפסוק אמ
צוה ה' תעשו, מרמז בזה שאתם צריכים לעשות הדבר בעצמכם, שתתעוררו 
בעצמכם קודם ה' אלקיכם במדת הדין וכנ"ל, גם יש לרמז בזה שלא תחשבו 
שאדם אחר כבר יעשה את העבודה בשבילכם, השליח ציבור או הרבי כבר 

עליכם  יתפלל עליך וכדומה, אלא אתם תעשו כל אחד את העבודה המוטלת
בעצמכם, תעשה ולא מן העשוי, על זה בא המדרש ואומר, אותו יצר הרע 
תעבירו מלבבכם, פירוש היצר הרע הזה צריכים לסלק, היצר הרע שאומר 
להאדם תשאיר גם את זה להקב"ה, שהקב"ה כבר יפתח לך את הפתח, שהוא 

זה יעשה את ההתחלה, זהו היצר הרע שצריך להעביר, כי ההתחלה היא בידך, 
הדבר אשר צוה ה' תעשו, זה מה שהוא דורש ממך שאתה תתחיל בעבודת 

 השם, ותהיה עבודתכ"ם מיוחדת לפניו.
 

לומר שבכל זמן צריך לנצח את היצר אותו יצר הרע תעבירו מלבבכם, כ עוי"ל
 הר    

 
 
 
 

הרע של אותו זמן ושל אותו ענין, למשל בסוכות אינו חכמה לנצח את היצר 
או שלא יזהר בחמץ  הרע של פסח, היצר אינו מסית לו שלא יאכל מצה

בסוכות, אלא אז צריך לנצח את היצר הרע של סוכות, וכן בפסח צריך לנצח 
את היצר הרע של פסח, וכן בכל דבר צריך להתגבר על היצר הרע של עכשיו, 
על אותו יצר הרע, את זה תעבירו מלבבכם, תבדוק היטב איזה יצר הרע יש לך 

צוה ה' תעשו, אי אפשר לעשות  עכשיו, ואת זה תעביר מלבך, זהו הדבר אשר
את דבר ה' אלא אם כן אותו יצה"ר תעבירו מלבכם, זה היצה"ר שיש לכם 

 עכשיו.
 

, איזה יצר הרע אפשר שיהיה אנו עכשיו בחודש הרחמים והסליחות נמצאים
להאדם בחודש כזה, עכשיו היצר הרע מסכים שיאכל מצה ושישב בסוכה 

שך כל מועדי השנה, רק מה שנוגע ושיקיים כל המצוות התלויים בזמן במ
לעכשיו הוא לא יתן לו לעשות, וזה הוא לעשות חשבון הנפש, זהו המצוה 
המוטלת על זמן כזה, וזהו היצר הרע של המן הזה, שלא יעשה חשבון הנפש, 

 וזהו היצר הרע שיש להעביר מן הלב.
 

דים הישמח משה )פ' כי תבא( תמהתי למה משיח עדיין לא בא, הרי היהו כתב
כל כך טובים היום, השאירו אותם בגלות בערום ובחוסר כל, והלכו מדחי אל 
דחי, ובכל זאת נשארו נאמנים לה' ולתורתו, ועד היום עוד הם מניחים תפלין 
ומקיימים מצות, מצוות תמידיות ומצוות הבאות מזמן לזמן, ומחזיקים את 

יו בעולם ונעלמו היהדות ואת דרך התורה, הרי יש עשרות רבות של אומות שה
כמקודם שבאו, לא נשאר מהם כלום, ומדובר באומות חזקות מאד, הם הגיעו 
ונעלמו, ולא נשאר מהם זכר בעולם, והיהודים בכל זאת נשארו, מה עוד רוצה 
הקב"ה מאתנו, מדוע אינו גואל אותנו גאולת עולם, במה הקב"ה מנסה את 

חזיקים את עצמם בדרך האומה השבורה הזו, שאחרי כל הצרות עדיין הם מ
 התורה.

 

ממשיך, עד שחקרתי ונודעתי שזה בא על ידי חטאת נעורים, על ידי  והוא
שפוגמים בברית קודש, אלו שלומדים התוה"ק והם בעצם טהורים יותר, ובכל 
זאת הם פוגמים, והרי זה כבגד משי שמחמת עדינותו ויופיו הוא מקבל את כל 

כתב שאלו כאשר הם מתבגרים, אינם עושים הכתמים, ואז קשה יותר לנקותו, ו
תשובה על חטאת נעוריהם, הם חושבים שזה כבר אינו נוגע להם, ואין עושים 
חשבון הנפש על מה שפגמו בצעירותם, וזה מה שגורם לעכב את הגאולה 
השלמה, והוא ממשיך וכותב בקטע אחר כך, שזה ברור שגם יהודי שהוא מלא 

בו מתום, מכל מקום אם ישוב הקב"ה יקבל את  עונות, מכף רגל ועד ראש אין
תשובתו, כי יש פתח פתוח לשבים, והקב"ה מחכה לזה, וצריך רק לפתוח פתח 

 ולהתחיל בתשובה.
 

הוא הזמן שהקב"ה מחכה לנו, הרי נאמר )איוב לו ה( הן קל כביר לא  ומתי
ימאס, ודרשו חז"ל )ברכות ח.( דקאי על תפילת רבים, שתפלת רבים אין 

 רת ריקם, ולפי זה אפשר לומר שיש גם זמן שהוא בבחינת תפילת רבים,חוז
 דהיי
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דהיינו בחודש הזה חודש אלול, שכבר נשפכו בו כל כך הרבה דמעות של 
התעוררות ותשובה, במשך דורי דורות, שהיו בהם יהודים קדושים שלא אכלו 
ושתו, הם צמו במשך כל החודש, כח תפלתם לא הלך לאיבוד, והם הורישו 

ישראל את הכח הזה, ובזכותם חודש אלול הוא זמן של קבלת התשובה, לכלל 
זמן שמחכים בשמים לתשובה, מחכים לחשבון הנפש של כל אחד, שיחשוב 

 בעצמו איך היה השנה שעברה.
 

אין לך בחיים ימים יותר  עכשיו ימי בין הזמנים ימי ירח האיתנים, מגיע
היטב, יראה איך שדווקא אז  קדושים ונעלים מאלו, ואם אדם יבדוק אצל עצמו

בזמנים קדושים כאלו, היצר הרע מתאמץ ביותר להביא בלבול המוחות, והוא 
יודע למה הוא עושה זאת, כי הפחד הכי גדול של הבעל דבר הוא שמא האדם 
יחשוב, כי זה יגרום שלא יחזור על מעשהו שוב בשנה הבאה, כי הוא יחשוב 

צא לי מזה רק נזק, ולכן יותר אינני רוצה ויאמר איך חטאתי ולמה חטאתי, הלא י
לעשות כן, וכשיעשה לעצמו חשבון אמיתי, יבוא גם לסיבת החטא, שיחשוב זה 
וזה הביא אותי לחטוא, ולכן אני צריך לעשות גדרים כאלו וכאלו, כדי שלא אבוא 

                                               .                                                           שוב לידי נסיון כזה
 

המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, דבר זה אי אפשר לעשות לבד, צריך  וכל
להתייעץ עם חבר טוב איך להתחזק ביהדות, צריך לשוחח איך מתפללים 
בחודש אלול, ואיך אפשר לעשות גדרים לעינים, איך עושים גדרים להאזנים, 

ל ממדרגתו ולא יחזור לכסלה, הרי היום כל כך קשה להזהר בדברים כדי שלא יפו
האלה, מאחר שכל העונות האלו כבר נעשים על ידי הכלי מכשירים, היום אפשר 
בזה לדבר ולשמוע לשון הרע וליצנות וניבול פה, וכן על ידי כלי המדפיס, וזה 

ה ביגיעה מגיע להבחור ורואה, ויכול להיות בחור יקר שיושב ומתייגע בתור
ובטהרה, ובא הבעל דבר ושולח לו איזה תמונה וכדומה, שזה נקלט בעיניו 
ובמוחו ואינו יוצא משם, ונשאר פגם בכל תורתו ועבודתו, עכשיו הוא הזמן של 
חשבון הנפש, איך הצליח היצר הרע להפילו וללכוד אותו ברשתו, ולעשות 

ע מתחדש על האדם בכל לעצמו גדרים ועצות איך ללחום נגד זה, שהרי היצר הר
.                                                                                                       יום ומבקש להמיתו  

 

בגמ' )גיטין נו.( בסיפור של קמצא ובר קמצא, שאמרו להקיסר שישלח  מצינו
ולא יקריבוהו על  קרבן לבית המקדש, ויראה שישראל לא יקבלו את הקרבן

המזבח, ומבואר שם שעשו מום להבהמה בניב שפתים או בדוקין שבעין, שהוא 
מקום כזה שאצלינו הוא נחשב למום, ואצל הגוים אינו מום, ויש לפרש בדרך 
רמז לענינינו, הענין של שמירת עינים ושמירת הפה, אלו דברים שנוהג רק אצל 

נשיא או מלך של אומה שלימה, ויהיה יהודים, אצל הגוים להבדיל יכול להיות 
נחשב לאדם מכובד וחשוב, או כל התפקידים הכי גדולים, למרות שהוא מדבר 
לשון הרע וניבול פה וכדומה, וז"ש זהו דוכתא, המקום הזה העינים והפה, 
דלדידהו לא הוה מומא, אצל גוי זה אינו כלום, גם האדם הכי מקובל ונאמן, אינו 

פוגם בדברים אלו, ואצל יהודי אינו כן, אלא מלה פסולה נחשב אצלו לעול אם 
אחת שהוא מוציא מהפה, זה פוגם מיד בכל הדמות הרוחנית שלו, שנופל מיד 

.                                                                                        פגם בכל התורה שהוא לומד  
 

ינים הרוחניים, ושוב לא יוכל לראות בהשגת בעינים זה מזיק ע כשפוגמים
התורה כאשר בתחלה, למרות שמדמה בעצמו שהוא רואה כמו כל אדם, כמו 
שיש מי שהוא יכול לראות בעיניו כמו כולם, אבל את הצבעים אינו רואה, אלא 
הכל אצלו שחור ולבן, הוא יכול להרגיש כאילו הוא רואה הכל, אבל למעשה יש 

אדם כזה אסור לו לנהוג רכב, שהרי הוא אינו יודע מתי ירוק  פגם עצום בעיניו,
ומתי אדום, והמום הזה אינו נרגש אצלו, כי הוא מרגיש שהוא שווה עם כולם, 
כמו כן בזה, אפשר להרגיש שהוא רואה והוא בריא כמו כל אחד, אבל 
כשפוגמים בראיה אסורה, זה מסמא את עיניו, הוא חושב שהוא רואה הכל, אבל 

.                שה הוא אינו רואה כבר כמו שראה לפני זה משום שראיתו נפגמהלמע  
 

לזכור מה שאמרו )ברכות ח.( מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה  צריכים
בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד, ואתם נמצאים בד' אמות הללו, זה מה 

מבינים את גודל הערך שיש להקב"ה בעולמו היום, אתם כבר רגילים בזה, ואין 
שבדבר, אבל הרי אני ראיתי גם עולם אחר, ראיתי עולם של תורה שנחרב כליל 
עד היסוד, ולכן אני יודע שכל בחור ואברך שלומד תורה, צריך למלאות חלל של 
אלפי לומדי תורה ואלפי מתפללים שהיו פעם ונכחדו, וכל זה חסר להקב"ה, 

ל )קידושין מ.( לעולם יראה אדם עצמו וצריך למלאותו ולהשלימו, אמרו חז"
כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת, אשריו שהכריע עצמו מכף חובה 
לכף זכות, עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו מכף זכות לכף חובה, 
לפעמים יש תפלה אחת או מצוה אחת, שזה נעשה בזמן שהיו צריכים לזה, כדי 

.                                               לם, ואז זה ממש בוקע רקיעיםלהכריע עצמו וכל העו  
 

  של עולם הלא הוא מלא חסד ורחמים, קל רחום וחנון, ובפרט על הרבונו
אברהם אבינו ע"ה בודאי שהיה רחמים, כמו שנאמר עליו )בראשית יח יט( כי 

ן שהקב"ה נתן לאברהם ידעתי"ו. ופירש"י לשון חבה. אם כן צריך להבין, היתכ
   אבינו ע"ה להתפלל כל כך הרבה תפלות על סדום, ובסוף לא נענה, הרי הקב"ה
  
 
 
 

ר שוב ושוב, אולי יש ידע שהוא יחזור ויתפלל ויצטער על המצב של סדום, ויפצי
צדיקים וגו' ואולי יש וגו', והרי ה' לא רצה להסתיר ממנו המצב, כמו שנאמר 
)שם יז( המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. אם כן היה הקב"ה יכול להגיד לו 
מיד בהתחלה שאין סיבה לבקש, כי כבר נגזרה גזירה ולא יועיל שום תפלה, 

.                                                                  כל כך ומדוע לא עשה כן, ונתן לו להפציר  
 

התפלות של אברהם אבינו ע"ה לא נאבדו, הם לא הלכו לאיבוד, בודאי את  אלא
העיר סדום כבר לא הציל, כי כבר נגזרה גזירה, ולא היה מה לעשות, אבל בכל 

ש בשביל אנשים רעים זאת ההשתוקקות והבכי של אברהם אבינו, שהוא ביק
וחטאים מאד, וכבר היו במצב שלא היה מועיל תפלה בשבילם, אבל התפלות 

.                              נשמרו בבית גנזיו של הקב"ה, וזה יכול לעזור אחרי אלפי שנים  
 

להיות איזה יהודי שביקש מהקב"ה איזה דבר, ולא היה בכח תפלתו לפעול  יכול
אבל הקב"ה עזרו ונתן לו את משאלתו, וכל זה בזכותו של למלא את בקשתו, 

אברהם אבינו ע"ה, על ידי התפלות שהתפלל על סדום, וזה לא עזר לאנשי 
סדום, כי הם היו כבר רעים וחטאים לה' מאד, ולא היה יכול לעזור להם תפלה, 
אבל זה יכול לעזור ליהודי שהוא מעין דמעין של המצב של סדום, שהוא רוצה 

פלל, אבל הוא מרגיש כאב, איזה פנים יש לי להתפלל, איך ביליתי את הזמן, להת
איך העינים והאזנים כבר נכשלו, ואיך אני יכול להתפלל לפני הקב"ה, אדם כזה 
בא הקב"ה ומרימו בזכות התפלות של אברהם אבינו, שהוא פתח לו פתח שיוכל 

                                                               .                             להתפלל ולקבלת התפלות
 

בחור ישיבה או אברך כולל שכנ"ל כמה מזה יש לו להקב"ה בזמן הזה,  ובפרט
ואתם כעין השלוחי צבור של כלל ישראל שצריכים למלאות החלל הגדול שיש 

הודים בעולם, ובפרט בימי אלול שכלל ישראל צריכים לחזור בתשובה, ויש י
שבכלל אין יודעים וזוכרים בכלל שחטאו, ואינם שמים על לבם לחזור בתשובה, 
ובכלל זה החטאת נעורים של כלל ישראל, וצריכים אתם לעשות תשובה למען 

.       הכלל כולו, את"ם נצבים היום כולכ"ם לפני ה' אלקיכם, אתם בשביל כולכם  
 

וגו' כ"ל איש ישראל. ובפשטות  אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכםעוי"ל 
הכוונה הוא כל אחד ואחד מבני ישראל, אבל יש לפרש לענינינו, דהיינו שכל 
היהודי כולו, לא מחצה יהודי, אלא יהודי שלם, כי אם חסר חתיכה מן היהודי 
בעבודת השם הרי זה מום, כמו בקרבן שצריך להיות תמים, כל הוא מלשון 

מאומה ואפילו רק משהו, זה כבר אינו דבר  שלמות, שכל דבר אם חסר ממנו
שלם, וכן מצינו בחצי שיעור, אם חסר משהו מן השיעור הוא כבר חצי שיעור, 
כל הוא דבר שלם, הקב"ה מבקש שיהיה בין כל אחד ואחד מישראל, ובין כולו 
של כל אחד, כי כל הכלל יחד הוא כמו גוף אחד שלם, וכל אדם בפני עצמו הוא 

הוא יכול להיות דבר אחד שלם, והתורה מבקש אתם נצבים  גם כן שלימות,
 -בכמות, שכל אחד ואחד מכם תהיו נצבים, וכ"ל איש ישראל  -היום כולכ"ם 

באיכות, אני רוצה את כל האיש, שכל היהודי יצעק ויאמר רצוני לעבדך באמת, 
הקב"ה מבקש מכולם תעשו תשובה, אני רוצה לעזור לכם שיצאו מכם דורות 

.                                                , דור שיוכל לקבל את פני הגואל צדק כשיגיעישרים  
 

שצריך בהם הרבה מאד סייעתא דשמיא שיעברו מגיע עכשיו ימי בין הזמנים, 
הימים האלו בתורה ובתפלה כדבעי, ודעו לכם שאת כולם אפשר לרמות, אבל 

נדמה לי להוסיף, שהאדם עצמו הוא את הרבונו של עולם אי אפשר לרמות, ו
יכול אמנם לרמות גם את עצמו, אבל אין הוא רוצה לרמות את עצמו, וממילא 
עכשיו הוא הזמן להמשיך וללמוד בבין הזמנים בהתמדה גדולה, אדם אינו יודע 
כמה זמן יהיה לו זכיה ללמוד תורה, אדם הוא דבר חולף, יסודו מעפר וסופו 

וא תורתו ועבודתו, כי זה כל האדם, וצריך לחטוף מזה לעפר, מה שנשאר ממנו ה
מלא חפנים, בחור שקצת מתפלל וקצת לומד, הוא כבר מרגיש בעצמו שהוא 
בחור טוב או אברך טוב, בודאי אי אפשר ליקח זאת ממנו, בודאי הוא דבר טוב, 
כל כלשהו של תורה ועבודה חשוב לאין ערוך, אבל כנ"ל צריך להיות כל האדם, 

יש ישראל, הקב"ה רוצה שיהיה שלמות, ובזה חסר עוד הרבה, וצריכים כ"ל א
להתחזק, אין לכם השגה כמה סייעתא דשמיא מוכן לדור הזה, הדור הזה זקוק 
לזה מאד, ורואים בעז"ה סייעתא דשמיא גדולה, רק אנו צריכים לעשות את 

                                                                      .                                                        חלקינו
 

נזכר מן הזמנים שהיינו בין החיים והמות, הימים שבהם לא היה לנו כלום,  אני
והיום רואים לדאבונינו כמה כל אחד רודף אחרי מותרות, כל בחור ואברך גם 

ובלא זה אי אפשר, אבל  לומדי תורה, יש דברים שנדמה להם שהם צריכים לזה,
אם היו רק זוכרים איך היה החיים שלנו לפני כמה שנים בשנות הזעת, ומי 

ולהסביר להם שזה אינו  שהקב"ה השאיר בחיים וזכה להעמיד דור, צריך להודיע
כן, אלו לאומות העולם, אבל בחור ישיבה או אברך כולל הוא מציאות אחרת, 

צריך, ולא רק שאינו צריך, אלא לפעמים זה הוא אין צריך את כל הדברים שהגוי 
יכול לנגוע באיסורים, זה מתחיל עם דברי היתר שאין צריך אותם, ואחר כך כבר 

.                                                            נדמה לו על הרבה דברים אחרים שהם היתר  
 

              הרבה שפע של דיברנו על מותרות, היום אפשר לראות שיש כל כך ואם
  
 
 
 

מאכלים, שאדם האוכל נשאר לו הרבה שהוא צריך לזרוק לאשפה, ואחד  

 ב



 

נשאר לו הרבה שהוא צריך לזרוק לאשפה, ואחד שרואה  מאכלים, שאדם האוכל
את חבירו עושה כן, חושב הדבר להיתר וגם הוא עושה כן, כמו שלהבדיל הגוי 
עושה, אבל אנו שוכחים איך עבור חתיכת לחם קטנה היו צריכים למסור הנפש, 
ממש בבחינת בנפשו יביא לחמו, אתם אין יודעים ואין מבינים מה זה, אבל אני 

וד אלפים כמוני שהיו שם, ומשום איזה טעם שהוא השאיר אותנו הקב"ה וע
.                                    בחיים, אנו יודעים זאת, ולכן אנו מבינים שאין לשחק עם זה  

 

כמו שלנו שיש שפע גדול של כל מיני דברים, אין מרגישים את גודל ערך  בדור
הדור הקודם, דור שידעו להעריך מה היא כל מצוה ומצוה, אני עוד ראיתי את 

מצוה, השבת היה הדבר הכי חשוב מכל דבר שיש בעולם, היו אז עשרות דברים 
שאני ראיתי, מצוות כאלו שהיו צריכים ממש מסירות נפש לקיימם, ואני הכרתי 
הרבה אנשים כאלו שמסרו נפשם למצוות, הכרתי אדם שממש שיחק עם חייו 

סוך מלחמו כל יום, כי הוא ידע שיש איזה מחזור, שבזה וסבל חרפת רעב, כדי לח
יוכל להתפלל בראש השנה ויום כפור, וכדי לקנות את המחזור הזה, היה צריך 
להמנע במשך שבועות וחדשים שלא לאכול, היום שומעים סיפור כזה, ואין 
משיגים בכלל מה זה שיהודי ממש מסכן את חייו ומוסר את נפשו למצוה, כי לא 

.                                                                                               אף פעם דבר כזה ראיתם  
 

שכל היגיעות האלו בעבודת השם אין הולכים לריק, אלא בודאי נשאר וכנ"ל 
מהם רושם גדול בשמים, וזה משאיר לנו השפעה גדולה של סייעתא דשמיא 

גו ולקחו את כל האנשים האלה קודם הזמן, קודם שמלאו והצלחה, הרי הר
שנותיהם בעולם, וממילא נשאר מהם השפעה בעולם, והיכן הלך כל ההשפעה 
הזו, זה שמור למי שירצה לקבלו, וממילא כל אחד מי שרק ירצה לקחתו או 

                      .                                       לבקש על זה או שעושה פעולות על זה יקבלו
 

יש כבר בימינו את כל הסימנים לכך שאנו קרובים לביאת גואל צדק, ומדוע  הרי
בכל זאת עדיין לא בא, הרי הישמח משה בזמנו כבר תמה על כך, אלא מאי 
שמחכים לנו, לדור שלנו מחכים, לכן צריכים לבקש ולהתחנן מאת ה', רבונו של 

ל כך ספוג עם שטותים והבלים וקלות ראש, עולם עזור לי, הרי העולם הוא כ
וכשאני אומר העולם, הכוונה היא לכל אחד מאתנו, הרי כולנו חיים בתוך העולם 
הזה, אנו חלק מן העולם, וצריך ממש ללחום על זה שנוכל לחיות בעינים פקוחות 

                                                           .                                                                    ונכונות
 

רואים את העולם רצים, אנו רצים והם רצים, אם שואלים את האדם לאן  אנו
אתה רץ, מה אתה רץ, נדמה לו לפעמים שהוא רץ לדבר טוב, אבל באמת 
לפעמים אינו כן, רק שמרוב ריצתו אינו עומד לחשוב למה הוא רץ, וכמאמר 

יד מדובנא זצ"ל משל לאחד שרץ ברחוב עם חבילה, ואדם אחר שראה זאת, המג
חשב לרגע שבודאי הוא גנב שגנב איזה חפץ הנמצא בתוך החבילה, ולכן הוא 
התחיל לרוץ אחריו, והשלישי שכבר ראה שני אנשים רצים אחד אחרי השני, 

נשים התחיל גם הוא לרוץ אחריהם, וכן הלאה, יכול להיות שלשלת של מאות א
שרצים כל אחד אחרי השני, וכמה שזה ציבור יותר גדול, מצטרפים יותר ויותר 
אנשים לזה, כי הם חושבים, אם יש כל כך הרבה אנשים שרצים, כנראה שיש שם 

.                                                                              איזה דבר טוב, וכדאי שגם אני ירוץ  
 

כולם רצים, ואף אחד אינו יודע בכלל למה הוא רץ, ולמעשה הכל היה שקר,  כךו
האדם הראשון שהתחיל לרוץ רימה את כולם, וכולם רצים ורצים, הם רצים בכל 
הכח עד שכבר אי אפשר להם לרוץ, והם כורעים ונופלים יתושי כוח, והכל על לא 

ה, רואים את אנשי הרחוב שום דבר, כך אומר המגיד מדובנא, אנו רצים בעולם הז
רצים, זה חושב שרודף אחרי זה, וזה חושב שרודף אחרי זה, אבל באמת הכל 
רצים ללא שום מקום, רק שאין אף אחד שעוצר עצמו לחשוב לאן רצים כולם, 
לכן הרבה פעמים אדם מוצא את עצמו בתוך רדיפה אחרי כסף, והוא עובד כל כך 

על חובתו בעולמו, לאן הוא רץ, ומדוע הוא  הרבה עד שאין לו זמן לעמוד ולחשוב
מתייגע על הפרנסה, ואינו עומד להתפלל להקב"ה, כי הוא עסוק בריצה אחרי 

    .                                                                                                                            הממון
 

בעל החפץ חיים זצ"ל בדרך, והבעל עגלה התלונן בפניו,  שפעם נסע מסופר
שהיה לו איזה סוס גדול וחזק מאין כמוהו, ששבק חיים לכל חי, ומעתה אבד 
מקור לחמו ופרנסתו, ואינו יודע לשית עצה בנפשו מה יעשה, כי בלא הסוס הזה 
יהיה לו מאד קשה להתפרנס, התחיל החפץ חיים לבכות ואמר לעצמו, אם כך 

היה צריך  המצב אצל אדם שנדמה לו שאיבד מקור מחיתו בגשמיות, כמה הוא
לבכות כשרואים יהודי שמאבד מקור מחיתו ברוחניות, שהוא מסתובב בעולם 
כמו סוס ופרד, ואינו יודע מה חובתו בעולמו, כמה היו צריכים לבכות ולהוזיל 

                                                       .                                דמעות על מצב היהודים האלו
 

עכשיו הוא הזמן שצריכים להתכונן לקראת כל תקופות החיים, שאין אנו  ממילא
יודעים מה עוד יבוא עלינו, מה עוד מחכה לנו, אבל צריך לבנות לעצמינו יסודות 

גם כן יהודי,  איתנים שנהיה מאד חזקים ביהדות, וצריך לדעת ולזכור שהשני הוא
וצריך שלא לדאוג רק לעצמו, אלא לעזור גם לחבירו ביהדות, אם רואים אחד 
שמתרשל בתורה וכדומה, צריך לעזור לו, לעורר ולבקש, ולראות במה אפשר 
    לעזור לו, פעם לומדים עם איזה חבר אפילו לזמן מועט, אבל זה אפשר להרימו
  
 
 
 

מאד ולהכניס בו חשק בתורה, ואי אפשר להעריך ולדעת כמה גדול הוא הדבר 
    .                                                                                  הזה, שיכול לעזור לו לכל חייו

 

לנצל את הימים הקדושים האלו לשבת וללמוד, ודוקא בבית המדרש,  צריך
ולא להסתובב מחוסר מעש, ואם אחד מסתובב ריקן זה גורם שגם השני עושה 
כן ואחר כך בא שלישי וכו', והכל התחיל מאדם אחד, וצריך לדעת זאת, שהרי 

שלא יזכר ולא שאצל הקב"ה אין בין הזמנים, וכידוע שהשל"ה הק' כבר כותב, 
ישמע שם בין הזמנים בעולם, וצריך לבטל את הבין הזמנים כולו, אבל עכ"פ אין 
אנו מבטלים את בין הזמנים, אבל מעוררים שצריך לזכור שיש הקב"ה בכל עת 
ובכל זמן, ובפרט בזמנים כאלו שהם היסוד של כל יהודי, חזקו ואמצו ותצליחו 

                                                                                            .                       בכל הענינים
 
 
 

 דברי התעוררות לימי הרחמים והסליחות
 

 שמובא כמו הוא החודש זה שענין אלול, לחודש עכשיו נכנסים אנווהנה 
 היה גםו עצמו, לבין בינו שם ישב וכאשר מקלט, לערי נס היה דהרוצח ק"בספה

 שגרם מה בנפשו הפגם בעצמו למצוא בקדושה התעורר ולווים, כהנים של עיר
 אלול, החודש כ"ג הוא זו ובבחינה. בשגגה נפש רוצח שיהיה כך לידי שיגיע לזה

. ופשעים חטאים לידי מגיע הוא האיך בנפשו להתבונן וזמן פנאי לעצמו שיקח
 להתבונן כך לידי מגיעים ואין טירדות בכמה טרודים אלול בחודש גם ה"ובעו

 המטרידו טירדה שום לו שאין בודאי בישיבה היושב בחור פ"עכ אבל בנפשו,
 מבלבל ר"היצה אמנם. בנפשו להתבונן שצריך כזו בחודש שלו ההתחייבות וזהו

 לרגע מניחו שאין לו די הרי לחטוא, לפתותו שיצטרך במקום כי אדם, של דעתו
 .תחתית לשאול מפילו הוא ממילא ז"ועי הנפש, וחשבון התבוננות של

 

 שזהו אותו, שינצחו ומצפה עומד ר"שהיצה ק"בספה מובא כבר באמת אבל
 וכאשר אותו, ינצח והאדם אדם של דעתו שיבלבל זה, בשביל שנברא תפקידו
 הכתוב ק"בספה פירשו ובזה. בריאתו לתכלית מגיע הוא אז אותו מנצחים

 לומר זמנו שהגיע לו שאמר ל"ואמרז השחר, עלה כי שלחני[ כז לב בראשית]
 להלחם שבא ר"היצה שהוא מ"הס היה המלאך הנה כי הענין וביאור. שירה
 לומר זמנו מגיע אז בשבילה שנברא תפקידו ממלא המלאך כאשר והנה עמו,

 זמנו הגיע אז לו, יכול לא כי וירא המלאך, על התגבר אבינו שיעקב וכעת שירה,
 הרע, ביצר לפניך שחטאנו חטא על הודוי סחנו מפרשים ובזה. שירה לומר

 לנצחו, נגדו מתגברים ואין לקולו שומעים שאנו בזה לפניך שחטאנו דהכוונה
 שעיקר בשלימות, תפקידו למלאות לו אפשר שאי ר"היצה עם חוטאים דבזה

 .לעומתו שיתגברו הוא כוונתו
 

 האדםש במה אלא ר,"היצה מצד בא שאינו חטאים וכמה כמה יש באמת אמנם
 אותו ומביאים למטה אותו מושכים הגשמיים וענינים בגשמיות, משוקע עצמו

 שליטה להגשמיות יש בגשמיות, שמשוקעים י"ע כי ל,"ר ועון חטא לידי
 .ע"ל בחטאים ומתגאל עליו מוחלטת

 

 בני של לדעתן בניגוד כשהוא אף ת"השי רצון כפי להתנהג משתדל האדם ואם
 לשאר נסיונות שיש בזמן אף מהנסיונות ניצול אשהו ת"השי עוזרהו אזי אדם,

 .אחרים אדם בני
 

 צריכים שבראשונה ובודאי נפשו, עם האדם בחשבון להתעורר צריכים פ"ועכ
 העובדא וכידוע הקוצים, אל זורע ו"ח יהיה שלא' שלו ומצות בתורה להתבונן

 עם עושים מה ואמר, ובכה ה"ר לפני ד"לביהמ שנכנס ל"זצ מבעלזא ק"הרה עם
 מה ומפורסם ידוע כוונתו ביאר כ"ואח היטב, הבאר עושים מה היטב, הבאר

 עושה שאדם המעשים שכל ודע[ א"סק א"תקע סימן] היטב הבאר שכתב
 בתשובה שחוזר עד בקליפות כח מוסיף ה"בעו רשע בעודו שלומד ותורה
 מעשיו בכל הנפש בחשבון להתבונן יש הרבה אמנם. ל"עכ מהקליפה מוציא
 יעוף, כחלום כ"ואח קטנה שעה על שמתעורר מה די ואין והנהגותיו, ודרכיו

 בתשובה ולשוב מעשיו, לתקן וסייגים גדרים לו לעשות להשתדל צריך אלא
 שיש בודאי אבל להתענות, הללו בימים כח בנו אין ואם. חטאיו על שלימה

 את משקיע ואשר בהם שרגילים וממתקים המעדנים מכל להתנזר אפשריות
 וכמו. טוב בעשה המעשים כל לשפר ולהשתדל גשמיות, של בתהום האדם

 וגו' לו בתתך לבבך ירע וגו' ואל תתן נתן[ י טו דברים] הפסוק ל"ז שפירשו
 ועוד, עוד פעם בכל ולהוסיף לאט, לאט מעשיו לתקן להתרגל צריך שהאדם

 ודוע שהוא כל בנתינה לו, תתן נתן ש"וז. כ"אח כ"כ הדבר עליו יקשה לא ז"ועי
.                   הדבר עליו עוד יקשה שלא וגו' לבבך ירע ולא ז"ועי שהוא, כל נתינה  

 

 האפשריות כל להם שיש חמד בחורי על מוטל הנפש חשבון של החיוב ועיקר
 לתיקון להגיע אפשר אי זה ובלי שלימה, בתשובה ולהתעורר בהתבוננות לחיות

 אמיתית לתשוקה זוכה אינו למה פנימי כאב בעצמו לעורר ויש המעשים,
 האדם, על עוד שיעברו שיתכן ענינים הרבה כ"כ יש והלא ת,"השי רצון לעשות

  הבלים בהבלי יתנחם ואל חייו, ימי במשך האדם על מחכה עוד מה יודע ומי
 אאא
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 לא זה כל כי הרעה, לדרכו פונה אחד כל אחרים אדם בני שאר שגם שרואה במה
 כראוי שיהיה הנפש וןבחשב והנהגותיו הדרכותיו כל יסדר אלא מאומה, לו יועיל

 הזמן יעבור שלא להתעורר יש ק,"בערש עומדים אנו כרגע הרי ולדוגמא, וכהגון,
 יכול היה אם ושמח שש היה כמה הכלכלה, ועל המחיה על שטרוד ומי בביטול,
 ובודאי ק,"לשב כראוי להתכונן לילך בצהרים ק"בערש עבודתו להפסיק

 ואם. כהוגן הדבר לנצל יכיםצר זאת הזדמנות להם שיש בישיבה שבחורים
 בחודש שצריכים מה לפעול נזכה אז כהוגן הנפש בחשבון הענינים בכל ישתדלו

  .ולשלם ולחיין לטב לקראתינו הבאה אלול
 

 אצלו באים חייו בימי לאדם לו שיש גדולים דברים שהרבה רואים אנו והנה
 השלש לשנת כשנכנס ולדוגמא. שלפניו מה יודע ואינו הדעת, בהיסח ממש

 סעודה שעושים מה לולא הרי התורה, המצות בכל מתחייב הוא שאז עשרה
 היה שאתמול הזה, ביום עמו שנעשה השינוי בגודל כלל מבחין היה לא מצוה
 ובזמן ומצות, התורה בכל חייב הוא והיום המצות, ומכל התורה מן פטור

                     . עליהם התחייב אם ד"בי במיתת נענש היה כבר קיים היה ק"שביהמ
 

 הזמן והוא השנה, כל של ביותר הגדול החודש שהוא אלול החודש בענין הוא וכן
 של ערכו בגודל ומבחינים מרגישים ואין בחייו, לאדם לו שיש ביותר הנשגב

 שבעים חייו שני ימי כמה הלא כי אלול, חדשי הרבה לאדם לו אין ובאמת. הזמן
 וכאשר אלול, מהו כלל יודע אינו קטנותו ובימי שנה, שמונים בגבורות ואם שנה
 שחדשי ונמצא כהוגן, ההתבוננות הרגש ממנו נחסר כבר מופלגת לזקנה מגיע
 ממש לו יש קדושתם, גדלות ערך ולהרגיש כראוי בהם להתנהג יכול שהוא אלול

 את לנצל בזה להתבונן צריך האדם פעמים, והלא עשרות איזה מזעיר מעט רק
 לקבלה מוכן כלי בזה שיעשה כדי המעשים, על ובתשובה הנפש בחשבון הזמן

.                    ט"הבעל תשרי בחודש לבוא המתכוננים דקדושה ההשפעות כל על  
 

 נהפך התשובה י"שע התשובה בענין כותב ל"ז ם"הרמב אשר התשובה לענין
 אתמול[ תשובה מהלכות ב"פ] שם שכותב וכמו לגמרי, אחרת לבריה האדם

 וכו'. אהוב נעשה ועכשיו וכו' בפניו אותו וטורפין מצות ועושה וכו' משוקץ ההי
 כן בפועל, המציאות להפוך הכח ק"להתוה שיש לנו מתברר ביטול שבענין וכמו
 כבר פעמים וכמה ולפשוע לחטוא שהרבה יודע האדם ולכן. התשובה בענין הוא

 נכנסנו עכשיו םאמנ. הרגלו על להתגבר יכול היה ולא מעשיו לתקן השתדל
 זה אבל אחר, יום מאיזה שינוי שום נראה אינו חוץ שכלפי ואף אלול, לחודש

 אינו האדם בחיי עצום שינוי הגורמים גדולים ענינים שכמה דברנו אשר הדבר
 הימים, משאר כולו כל שונים המה הללו שהימים בזה הוא וכן. בחיצוניות ניכר

 על חרטה י"ע אדם של וביכולתו חות,והסלי הרחמים בימי נמצאים אנו שעכשיו
 בפועל המציאות בשינוי לגמרי, חדשה לבריה להשתנות להבא על וקבלה העבר
 אמר ולרשע[ טז נ תהלים] ובבחינת ומשוקץ שנוי היה עכשיו שעד ואף. גמור

 בהרהורי אבל' ה תורת ללמוד יכול האיך כ"וא חוקי, לספר לך מה אלקים
.                                          אותו מסייעין לטהר באוה כולו כל משתנה הוא תשובה  

 

 שיתעוררו טוב מה ולכן מקום, ובאותו זמן באותו שיהיה צריך התשובה אמנם
 עכשיו ישתדלו תורה, בביטול חטאו ה"שבעו במקום דגירסא, עמודי ביני עכשיו

 ריכיםצ החזרה עכשיו שמתחילים ובפרט עצומה בהתמדה ק"התוה בלימוד
 שמתייגעים היסורים י"ע אבל ביגיעה, קצת שעולה ואף יתירה, בשקידה ללמוד
 על לבוא שצריכים היסורים שאר מתבטלים ז"עי עצמו ורצון כח נגד בתורה
 ושוטרים שהשופטים למעלה שאמרתי וגו' לשבטיך בבחינת כ"ג וזהו האדם,

 של השבט את לבטל מועיל זהו שעריו, את לשמור עצמו על מביא שהאדם
.                                                                                       ו"ח עליו לבוא שצריך יסורים  

 

 החמור מהעונות שהוא ואף האדם, בעיני מזולזל תורה הביטול עניןר "ובעוה
 בזה, מדקדקים שאינם הקטנים הביטולים י"ע הוא לזה והסיבה שבחמורות,

 אינו תורה הביטול ענין ובאמת. האדם בעני קל הזמן ביטול ענין כל נעשה ז"עיו
 ביטול, הוי מעט ביטול גם אלא ו"ח התורה מן לגמרי כשמבטל דוקא נמדד

 חולין] ובתוס' וכו' לבנה זכוכית בטלה ק"ביהמ משחרב:[ מח סוטה] ל"וכמשאז
 כן וכמו ש,"עיי המצוי דאינה אלא בטלה לגמרי דלא פירשו[ בזוגיתא ה"ד: פד

.                                                                       מצוי כשאינו ביטול כ"ג הוי דזה לעניננו  
 

 הלימודים חזרת שיהיו מאד להשתדל צריכים החזרה מתחילים כאשר ועכשיו
 ישראל עם המצות למד ה"שמשרע:[ נד עירובין] ל"אמרז ומצינו בשלימות,

 שיהיה צריך שהחזרה לזכור צריכים ולכן פעמים, ד' הענין למד אחד שכל באופן
 העובדא וידוע. תורה הביטול נגד המשקל תשובת יהיה ז"ועי פעמים, ד' פ"לכה

 הדרך אצלו יהיה מה ל"זצ מסאלאנט ישראל רבי צ"הגה את שאל אחד שחזן
 לו משלמים זה שעל שכיון מאד, יפה ולזמר לנגן שישתדל לו והשיב לתשובה,

 שילמוד להשתדל שצריך עיקר זהו בישיבה בחור וכן. בזה שישתדל צריך לכן
 כהוגן חבר לו אין ואם. תכליתו עיקר וזה נוצר לכך הלא כי עצומה בהתמדה

 לקבל צריך ולכן תורתו, ביטול בשביל ת"מהשי עונש הוא זה גם הרי ללימוד,
 לו שיעזור ותפילה תפילה לבכ ת"השי לפני שיח ולשפוך בהתמדה ללמוד עליו

 יפלו לא ו"וח. הענינים בכל משמים אותו יסייעו בודאי ואז תשובתו, ויקבל
 ישתדל זה לעומת הרי בפחיתותו מרגיש שהוא כמה כל אדרבה, אלא ביאוש
 בחינה שיש להבין יכול שהאדם כמה כי לבוא, הכבוד וסוף עצומה, ביגיעה ביותר

 על ממעל בשמים שיש האמיתי הרחמנות ומתלע ואין אפס זה הרי רחמנות, של
 לטהר הבא:[ לח יומא] ל"רז שאמרו וזהו. כוחו בכל משתדל כשהוא האדם

.משמים לסיוע זוכה ואז מוחלטת ביאה שיהיה דצריך וכו' מסייעין  

 ישתדל זה לעומת הרי בפחיתותו מרגיש שהוא כמה כל אדרבה, אלא ביאוש
 שיש להבין יכול שהאדם כמה כי לבוא, הכבוד וסוף עצומה, ביגיעה ביותר
 בשמים שיש האמיתי הרחמנות לעומת ואין אפס זה הרי רחמנות, של בחינה
 הבא:[ לח יומא] ל"רז שאמרו וזהו. כוחו בכל משתדל כשהוא האדם על ממעל
.             משמים לסיוע זוכה ואז מוחלטת ביאה שיהיה דצריך וכו' מסייעין לטהר  

 

 בו שיש שלימה, משנה דמצינו ל"זצ שטייף יונתן רבי צ"מהגה פעם ושמעתי
 ישראל מקוה וכו' אמר:[ פח יומא] המשנה והוא חסידות, ספר של התעוררות

 מקוה, ענין דהנה ישראל, את מטהר ה"הקב אף הטמאים את מטהר מקוה מה' ה
 הרי ת"השי אל שמקוה ומי ישראל, של תקותן הוא ת"שהשי תקוה, מלשון הוא

.                                                    לו שצריך מה כפי אותו מטהר ת"השי התקוה י"ע  
 

 מלהוריד דמעות, אף להתבייש צריכים ואין התפילה, בענין גם דללהשת ויש
 וכן. אלול חודש של התפלה בעת דמעות מורידים אין אם להתבייש יש ואדרבה
 ה"אי יהיה אז התשובה בענין ישתדלו וכאשר הנהנין, וברכת ז"בבהמ גם ישתדלו
 שאף ווהיינ יה, אודה בם אבוא צדק שערי לי פתחו[ קיח תהלים] של בבחינה

 להיות טוב, עשה של הקבלה י"ע ז"עכ האדם, של השערים על שמרו שלא
 ולתפילה, ק"התוה ללימוד השערים עם להשתמש יה אודה בם אבוא בבחינת

 שמו כבוד דבר על יעזרנו ת"והשי צדק, שערי להיות השערים שוב יפתחו ז"עי
                                                              .                                           ושמחה נחת מתוך

 

 לומר נתעוררתי יארצייט היום לי יש וגם אלול, בחודש עכשיו נמצאים אנו והנה
 יונתן ר' הרבי שכותב וכמו תוכחה, להגיד לי קשה זה שלעומת ואף דברים, איזה

 האמת שיתגלה םיו שיבא תוכחה, להגיד מתיירא שהוא מדרשותיו באחד ל"זצ
 אבל תוכחה, לנו שהגיד האיש זהו וכי כולכם, תביטו ואז לכך, ראוי היה שלא
 שגוזלים יראו אם כי תוכחה, דברי יאמר שאחד שבהכרח בזה מתחזק הוא

 להיות צריך שכן ובודאי צעקה, קול מרימים היו בודאי גשמיים דברים וחומסים
 בענין כ"ג שם מעורר הוא יםהדבר ובתוך רוחניים, וכוחות נפשות כשגוזלים
 לובש שהוא שבעת וארץ שמים עליו מעיד שהוא דבריו בתוך ואומר המותרות,

 נשגבה כמעט כזו, והדבר בגד שלובש על מתבייש הוא שלו החורף מעיל
 חשש לצד בזה מתבייש הוא הקור מפני עליו להגן שלובש שבגד מבינתינו
                                                                                           .                                 מותרות

 

 יונתן ר' הרבי של מדרשתו קטעים איזה ברבים כאן ללמוד לנכון פ חשבתי"ועכ
 זה כי בתפלה, חרד להיות האדם וצריך ל,"וז[ ד"תק אב ז'] התפלה בענין ל"זצ

 בו להתבונן לאדם יש וכמה עבודה, וזהו עבודה נול ואין בגולה לנו נשאר אשר
 אחד כל הלא להתגאות, פתי זה מי כי] קומה וכפיפת יתירה בהכנעה ולעמוד

 שמתפלל למי ואשרי ובכוונה, בנחת ימלל עילאי לצד ומלין ,[לבבו נגעי יודע
 בעדינו יגן ומה בגולה נבטח מה ועל ריקם, ישוב לא כי ונדכה, נשבר ולב בדמע

 בענן סכותה[ מד ג איכה] נאמר אשר לנו אוי לב, מקירות ובקשה בתפלה לא אם
 איש מפי היוצא חטא בו שיש והבל אדים הוא הענן, ומהו תפלה, מעבור לך

 קלה שיחה אפילו:[ ה חגיגה] ל"שארז במה מאמין אינו מי הלא כי] יום כל ואשה
 אחד מפי נאמר הדבר היה ואם הדין, בשעת לאדם מגידים לאשתו איש שבין

 מפורש שהדבר ובודאי בזה, מאמינים היו כ"ג הקודמים, שבדורות הצדיקים
 בעת ש"ומכ הכנסת, בבית בטילה שיחה וביחוד[ והאמוראים התנאים מפי יוצא

 אחד, לכל נוגע והדבר. ]לעלות לתפלה ומונע וענן בעב עולה הוא הכל תפלה,
 השבתות על יענו מה פ"עכ אבל כהוגן, להתפלל א"וא טרודים החול בימות ואם

 אדם אם אך[. כהוגן להתפלל להתרגל שצריכים בודאי מהטירדא, שפנויים
 סביב אשר שנים מכמה תפלות כל מעלה ודמעה, ובבכי בכוונה כ"אח מתפלל

 עולים הם זו תפלה י"ע וכעת עליה, בלי ברפיון עומדים נשארו כי לו, נקבצו
 ומסירת שוא שבועת ל"ר הפ ניבול מפיהם המוציאים אבל אל, בית במעלה

 ל,"ר אחרא לסטרא תיכף יהלך הולך אם כי נעכבת התפלה אין ישראל, של ממון
 וכו' בולעם להציל קשה בתפלה, וירבה כ"אח יבכה ואם לשעירים, זבח וכאילו

                                     .                                                                                            ד"עכ
 

 בזמן אליו המתחזקים אותם לטובה זוכר ה"אלו, הקב בזמנים עומדים אנו ועתה
 וחתימה לכתיבה כולנו נזכה ז"ועי להתחזק אנו וצריכים כביכול, בגלות שהוא
                                                      .                                                                           טובה
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