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�  ÂÏ Í˙˙· Í··Ï Ú¯È ‡Ï...  
וזה , עיקר הצדקה היא על ידי משפט

Ú¯È ‡ÏÂ בחינת מה שהזהירה תורה 
ÂÏ Í˙˙· Í··Ï , כי רע הלב זה בחינת

כי עיקר , פגם המשפט התלוי בלב
, תיקון הצדקה הוא על ידי משפט

כי העשיר צריך ; שהוא ההפך מרע הלב
 כי בודאי השם לשפוט את עצמו ולהבין

יתברך עושה עמו חסד גדול שאינו 
ונותן לו שפע ממון , ראוי אליו כלל

מה שכמה אנשים צדיקים , ועשירות
חייהם , וטובים ממנו אלפים פעמים

, ואין להם שום פרנסה, תלויים מנגד
על , וסובלים דוחק גדול רחמנא לצלן

כן בודאי אין הדין נותן שאהיה כפוי 
ובודאי חובה , טובה נגד השם יתברך

עלי לתת להשם יתברך חלקו אשר 
  .הזהירנו לתן לעניים

רק , כי באמת הכל שלו יתברך �
שהשם יתברך חמל ולא הכביד על 
האדם לצוות עליו לתת ארבעה חלקים 

כי בודאי כך היה , להעני וחלק חמש לו
המדה כי האדם העובד עבודת פרך 

אף , אצל חברו ומכניס רוח גדול לחברו
י כן אינו נותן לו שכר עבודתו על פ

, אפלו חלק מחמש רק איזה שכר קצוב
מכל שכן האדם אצל השם יתברך 
שהכל מהשם יתברך ואנחנו שלו וכל 

ואנחנו צריכים לחסדו , אשר לנו שלו
ולטובתו וישועתו בכל עת ורגע 
 ÚÈ˘ÂÓÂ Ï‡Â‚ ÍÏÓ Â�Ï ÔÈ‡ Â„ÚÏ·ÓÂ

Ò�¯ÙÓÂ ÏÈˆÓÂ ‰„ÂÙבודאי ראוי ',  וכו
ר הפקדון לבעליו ולחלק לנו להחזי

רק לקח , לצדקה כל מה שמרויח
  .לעצמו פרנסתו בצמצום

מכל שכן שהשם יתברך מקל עלינו  �
מאד ומצוה עלינו שיתנו על כל פנים 

וגם הוא מבטיחנו לתן , מעשר או חומש
וגם , לנו ברכה בכפלים בזכות הצדקה

בודאי , בעולם הבא לא יקפח שכרנו
רך לעניים ראוי לתן חלק השם יתב

אם יחשוב דרכיו וישפוט , בשמחה רבה
ואז יזכה להכניע רע הלב , עצמו באמת

Í··Ï Ú¯È ‡ÏÂ על ידי המשפט ויקיים 
ÂÏ Í˙˙·כי אז ,  ואז הצדקה בשלמות

שעל ידי , מאיר בצדקה בחינת משפט
זה יוכל להציל את העני מן העניות 

על ידי בחינת המשפט שמאיר , לגמרי
  .ותן לועל ידי הצדקה שנ, בו
  

  

˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï  
ÏÂÏ‡ ,‡'  

  

כוונות אלול הם תיקון לפגם  ����
ולא , ועל ידי זה ימצא את זווגו. הברית

רק תהיה נוטה אחר , תהיה לו מנגדת
  .רצונו

  )'ן א"בלקוטי מוהר', עיין בסימן ו, ועיקר כוונת אלול(

  
  

· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï'  
‡Ù˙- ÂÙ˙  

  

����  ‰ÚÂ¯‰ ÈÏ È„Â„Â È„Â„Ï È�‡
ÌÈ�˘Â˘· .מלכי ואלקי , י שבשמיםאב

אתה , חקרתני ותדע' ה, אליך אתפלל
, ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק
, ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה

, ידעת כלה' כי אין מלה בלשוני הן ה
אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה 

, פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה
, אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח

ים שם אתה ואציעה אם אסק שמ
  . שאול הנך

חושב , רבונו של עולם מלא רחמים ����
רחם עלינו , מחשבות לבל ידח ממך נדח

וקבץ נדחינו מארבע כנפות , למען שמך
צאן , בקש ברחמיך צאן אובדות, הארץ

  .נדח ואין מקבץ
˙Â‡ ‰˘Î È˙ÈÚ·„ רבונו של עולם  ����

Í„·Ú ˘˜· . רבונו של עולם מרוב עניי
 עצם עוונותי ופשעי ועמלי ומרוב

הרבים והעצומים בלי שעור וערך 
ומעצם בלבול דעתי מרבוי , ומספר

הפגמים שפגמתי בעוונותי מעודי עד 
על כן איני יכול לפתח פי , היום הזה
וקשה וכבד עלי מאד מאד , לדבר כלל

וגם אי אפשר , לפרש שיחתי לפניך
לפרש כל שיחתי לפניך ככל אשר עם 

,  מאד‰¯È··Ï ˙Â¯ˆÂ·ÈÁ כי , לבבי
Â·¯ ÈÎ˙ , אשר לא יספיק הזמן לפרטם

ÈÂ„ È·ÏÂ È˙ÂÁ�‡ , אבל אף על פי כן
, הציקתני רוחי ועצור במלין לא אוכל

אדברה ויעבר , אמרתי אשיחה וירוח לי
אולי אזכה עתה למצוא , עלי מה

, הנקודה טובה השייך ללבי עתה באמת
שאזכה על ידה לשוב אליך מעתה 

איך , ואבאמת ואיך שהוא איך שה
שנפלנו וירדנו בגלות המר הזה 

  , כל אחד לפי ירידתו          למקומות  שירדנו

����    ‰‡¯����  

���� ˙ÂˆÚ ����  

����  ˙ ‰ÏÈÙ ����  

שתכף אחר ) ל"המשמש של רבינו ז(וספר לי רבי שמעון  ☺☺☺☺
   חתונתו  הלך  מיד   ינו  זכרונו לברכה  פני  הכלה  ביוםשכסה  רב

ונסה אותם בחכמתו , ודבר עם כל אחד ואחד ביחידות, וקרא כמה בני הנעורים
  . היכן הם עומדים

כאילו הוא , קרא את רבי שמעון והתחיל לדבר עמו גם כן בחכמה, ואחר כך ☺☺☺☺
כי , ם ולא השיב לוורבי שמעון עמד משתומ. רוצה חס ושלום הבלי עולם הזה

Ì„‡ Ô· ‰˙‡ ÔÈ‡ ÈÎÂ : ענה רבינו זכרונו לברכה ואמר אליו. הוא לא חפץ באלה
‰Ê‰ ÌÏÂÚ Ï˘ ÌÈ¯·„‰ ÂÏ‡· ıÙÁ Í�È‡ ÚÂ„Ó?השיב לו  : ıÙÁÂ Ì˙ ˘È‡ È�‡

˙ÂÓÈÓ˙·!ענה רבנו זכרונו לברכה ואמר לו  : ÏÂ„‚ ˙Â¯Î‰ ‰È‰È˘ ‰‡¯�‰ ÈÙÎ
Â�È�È· ,נים אז מיר וועלן זיך קענעןואמר לו בלשון אשכנז סע האט אפ .  
ספר לו רבינו זכרונו לברכה שדבר עם אלו בני הנעורים ונסה ובחן , אחר כך ☺☺☺☺

אף גם הם פגומים ובעלי עברה , אותם והנה הם רחוקים מהשם יתברך מאד
  . רחמנא לצלן

ודברו יחד הרבה , ותכף הלך רבינו זכרונו לברכה עם רבי שמעון על השדה ☺☺☺☺
ודבר רבינו זכרונו לברכה לרבי שמעון דברי , תוקקות גדולבעבודת השם בהש

כי אם לפרוש מתאוות עולם , שאין שום תכלית בעולם הזה, התעוררות הרבה
ÏÎ ÈÏ ÔÈÏÁÂÓÂ È˙ÙÂÁ ÌÂÈ ÌÂÈ‰˘ ÈÎ�‡ Ë¯Ù·Â , הזה ולעבוד את השם יתברך

˙Â�ÂÂÚ‰ ,‰·¯‰ È˘ÚÓ· ˘Ù˘ÙÏ ÍÈ¯ˆ È�‡ È‡„Â· , וכיוצא באלה הדברים דבר
  . והלכו יחד ודברו מזה עד החופה. העמו הרב

  . אשרי הזוכה ביום חופתו לחשוב על התכלית באמת ☺☺☺☺
והוא זכרונו לברכה , ומאז והלאה נתקשר רבי שמעון עם רבינו זכרונו לברכה ☺☺☺☺

והיה מדבר על לבו שיעשה כמותו לפרוש עצמו , דבר עמו הרבה בהתעוררות גדול
אבל רבי שמעון . וק רק בעבודתו יתברךולהתייגע ולטרוח ולעס, מן העולם לגמרי

ÌÒ¯ÂÙÓ ˜È„ˆ ˙ÂÈ‰Ï ÂÎÊ˙ È‡„Â· Ì˙‡ , ˘Ó˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ıÙÁ È�‡Â: אמר לו
„ÈÓ˙ ÌÎÏˆ‡ ,וכן הווה.  

כי שמעתי מפי רבינו זכרונו , אבל גם רבי שמעון היה איש כשר מופלג במעלה ☺☺☺☺
  .שרבי שמעון כבר שבר כל המידות רעות לגמרי, לברכה בעצמו לפני כמה שנים

  

]¯‰ÂÓ ÈÈÁ ¯ÙÒÓ" Ô-ÂÈÏÂËÏËÂ ÂÈ˙ÂÚÈÒ�Â Â˙·È˘ÈÂ Â˙„ÈÏ ÌÂ˜Ó  ,˜"Â[  

¯ÂÙÈÒ  
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עם כל זה עדיין חובה עלינו על כל אחד 
לחתור ולבקש ולחפש אחר , ואחד

אבדותינו הרבות והעצומות מאד בלי 
אשר אבדנו בגלגול זה , שעור וערך

אוותינו על ידי ת, ובגלגולים אחרים
הרעות אולי נזכה לעורר רחמים 
גדולים אצל בעל הרחמים המרחם על 

הגוזר בתורתו , כל האובדים והנדחים
להשיב אבדות אולי יש תקוה למצוא 

, איזה אבדה מאבדות נפשנו הרבים
אולי נזכה למצוא מקצתם או כולם 
ואף על פי שאני בעצמי החייב מכל 

כי אבדתי לדעת מה , הצדדים
בעוונותי הרבים מחמת ו, שאבדתי

הייתי כמו שוטה , תאוותי הרעות
אף על פי כן , המאבד מה שנותנין לו

אולי אזכה ברחמיך למצוא עוד איזה 
נקודה טובה אמתיית שתוכל להתגבר 

באופן , על כל מה שאני צריך להתגבר
, שאזכה מעתה לשוב אליך באמת

ולחפש ולבקש ולמצוא כל אבדותי 
 למקומם ואבדת אחרים להשיבם כלם

באופן , הראוי למקור שנחצבו משם
שיתקנו כלם בתכלית התיקון באמת 

  .כרצונך הטוב
אתה , רבונו של עולם מלא רחמים ����

, גלית לנו על ידי חכמיך הקדושים
כי זה , שהעיקר הוא תיקון הברית

עיקר הנסיון והמתקלא של כל אדם 
ורק בשביל זה בא האדם , בעולם הזה

, בנסיון זהלעולם הזה כדי שיתנסה 
ועל ידי זה יזכה למה שיזכה אם יעמד 

אשר כל התורה , בנסיון ובצרוף הזה
כי שמירת הברית הוא , כלה תלויה בזה

, יסוד הכל ועתה מה אומר ומה אדבר
אחרי שפגמתי הרבה בפגם הברית 

È¯·„ ÔÎ ÏÚ  ).'ובפרט וכו(כאשר פגמתי 
ÂÚÏ ,ואיני יודע מהיכן להתחיל לדבר.  
 עלינו על ידי אבל כבר גזרת ����

, צדיקיך האמתיים לצעק אליך תמיד
ולהתפלל ולהתחנן לפניך תמיד בין 

יהיה , בעליה בין בירידה לפי בחינתנו
איך שיהיה לא נחריש ולא נשקוט 

, מלזעוק ולצעוק ולהתחנן אליך תמיד
כי חסדיך לא תמים ורחמיך לא כלים 

, אלקינו גדלת מאד' כי אתה ה
וכאשר , וכגדולתך כן חסדיך ורחמיך

כן אין חקר , לגדולתך אין חקר
  .לרחמיך וחסדיך

אלקי ' ובכן יהי רצון מלפניך ה ����
, שתאיר עיני בתורתך, ואלקי אבותי

ותורני ותלמדני שאזכה לידע ולהשיג 
אשר , ולהבין דברי תורתך הקדושה

צווית עלינו לכוון כוונות אלול בשביל 
ÏÂ ˘È‡Ó ÈÎ�‡ ¯Ú· ÈÎ‡ , תיקון הברית

 Ì„‡ ˙�È·ÈÏ , ואיני יודע הדרך כלל
, לכוון כוונות רחם עלי למען שמך

ופתח לבי , וקדשני בקדושתך העליונה
  בתלמוד תורתך

ועזרני וזכני ללמוד ולהבין כל  ����
הכוונות אלול וכל התורות השיכים 

ואזכה למצוא בהם דרך נכון וישר , לזה
להתקרב אליך תמיד בכל עת ואזכה 

קי בקי ברצוא ב, להיות בקי בהלכה
ולקיים , בקי בעייל בקי בנפיק, בשוב

‡Ì : באמת ובשלמות מקרא שכתוב
 ÏÂ‡˘ ‰ÚÈˆ‡Â ‰˙‡ Ì˘ ÌÈÓ˘ ˜Ò‡

Í�‰  ,התשובה         עד שאזכה לילך  בדרכי   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

באמת תמיד ואתה ברחמיך תפתח 
, ותהיה ימינך פשוטה לקבל שבים .ידך

עד אשר נזכה להמשיך ולתקן כל 
ין על ידי הייחודים התיקונים הנמשכ

באופן שנזכה , והכוונות של אלול
  .מהרה לתיקון הברית בשלמות

וברחמיך הרבים תצוה למלאכיך  ����
הקדושים האוחזים בידם שופרות 
הממנים לבקש ולחפש ולחפור ולחתור 

, שישתדלו בתיקון נפשנו, אחר אבדות
ויבקשו ויחפרו אחר כל האבדות 

  ,    הזהשאבדנו בענינו  מעודנו  עד  היום
ובפרט על ידי , על ידי תאוותינו הרעות

פגם הברית את כל מה שאבדנו בגלגול 
הכל יחפרו , זה ובגלגולים אחרים

ויחזירו , ויחפשו וימצאו כלם מהרה
באופן שיתקנו נפשותינו על , אותם לנו

ידי זה בתכלית התיקון באמת כרצונך 
  .הטוב
מרוב קלקולי איני , מלא רחמים ����

אף , בתפלה זאת הרבהיכול להאריך 
על פי שלא יספיקו כל יריעות שבעולם 
לבאר אפס קצה מהתחנות ובקשות 
וודויים והפצרות ופיוסים ותפלות 
שאני צריך להתפלל בענין זה על העבר 

אך מה אעשה , ועל ההווה ועל העתיד
כי דברי נסתתמין אבל על זה באתי 

טוב ומטיב , חומל דלים, לפניך אדון כל

שתרחם על כל עמך , יםלרעים ולטוב
, ישראל שקשה להם למצוא זווגם
, ואפילו כשמוצאים היא מנגדת אליו

ואין שלום בביתם , ואין לה רצון אליו
פ שיש לו "ובפרט על פב(רחמנא לצלן 

רחם עליו ועל כל זרע , )יסורים אלו
בכוח וזכות הצדיקים , עמך בית ישראל

, האמתיים העוסקים בתקוננו תמיד
 הברית קודש בתכלית אשר שמרו את

רחם , השלמות שאין שלמות אחריו
, ותשים שלום בביתם, עליהם למענם

ותעזור להם ותושיעם שיזכו כל אחד 
זווגם ההגון , ואחד למצוא זווגו מהרה

להם מן השמים באמת ולא תהיה 
רק תהפוך רצונה , מנגדת כנגדו כלל

ולא יהיה ביניהם שום , לרצון בעלה
וידורו ,  כללשנאה ושום שנוי רצון

באהבה ואחוה ורעות בשלום ושלוה 
  .באמת כרצונך הטוב

חוס וחמל ורחם , מלא רחמים ����
עליהם למענך ולמען צדיקיך 

ואל תעשה להם כחטאיהם , האמתיים
רק , ולא תגמל עליהם כעוונותיהם

תתנהג עמהם ברחמיך לפנים משורת 
כאשר אתה מתנהג עם כל , הדין

ים בריותיך ברחמים וחסדים גדול
תמיד ובזכות אברהם אבינו עליו 

שרמז הסוד הזה של כוונת , השלום
אלול בעת ששלח את אליעזר עבדו 

ובזכות , לבקש הזווג של יצחק בנו
תגן , הצדיקים שגלו הסוד הנורא הזה

ותרחם על כל , עליהם ועלינו ועל זרענו
ותשים שלום בין כל , ישראל עמך

ובפרט (ישראל ובפרט בין איש לאשתו 
ותעזור לכל ישראל הצריכים , )'וכו

למצוא זווגם שיזכה כל אחד למצוא 
ותהיה כרצונו ולא , זווגו באמת מהרה

רק תהפך , תהיה מנגדת כנגדו כלל
בלי , רצונה אליו בשלום ואהבה באמת

ערמה ומרמה ובלי שום שנאה ושנוי 
ויתנהגו בקדושה , רצון בלב כלל

בנים , ובטהרה ויצאו מהם דורות רבים
עושי רצונך ,  חיים וקיימיםובנות

באמת ויעסקו בתורתך ועבודתך באמת 
ויגלו ויפרסמו , כל ימיהם לעולם

ויודיעו אלקותך וממשלתך בעולם כמו 
„ÍÈ˘ÚÓ Á·˘È ¯Â„Ï ¯Â : שכתוב

Â„È‚È ÍÈ˙¯Â·‚Â.  
  

  

· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'  
Î˜ ·˙ÎÓ"‰  

  
  

כי לא על חינם בחר בך , דע אחי ����
'  לה לקרבך�Ú·Â� ÏÁרבינו הקדוש 

אלא לגודל מעלת נשמתך , יתברך
,  לבבךıÓ‡Â ˜ÊÁולכן , הגבוה מאד

אפילו איך שהוא איך שנפלנו ונתרחקנו 
ושמח תשמח , כל כך מהשם יתברך

�ÏÁ בחלקך שזכית להיות בחלקו של ה
Ú·Â�.  
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äëøáì åðåøëæ åðéáø øîà :  

éìù äðùä ùàøä ,ìëä ìò äìåò . àìôå

éìöà ,ù íéáøå÷îäù øçàî íéðéîàî éì

éì , ïéáøå÷îä íéùðàä ìë åøäæé àì äîì

éìà ,äðùä ùàø ìò íìåë åéäéù , ùéà

øãòé àì ? ùàø ÷ø àåä éìù ïéðò ìë éë

äðùä!  

æåøë úåùòì øéäæäå ,ù ìà øñù éî ìë

åéìà áøå÷îå åúòîùî , ùàø ìò äéäé

åìöà äðùä . âäåð àåä ïëå ùéà øñçé àì

 úåøåãì :éìù äðùä ùàøä , ùåãéç àåä

ìåãâ ,äå ' äæä øáãä ïéàù òãåé êøáúé

éúåáàî äùåøéá .ä ÷ø ' éì ïúð êøáúé

äðúîá úàæ ,äðùä ùàø åäî òãåé éðàù .

àéòáî àì , ïééåìú éàãåá íëìåë íúà

éìù äðùä ùàøá . åìéôà àìà íìåòä ìë

åìåë ,éìù äðùä ùàøá éåìú.  

ÔÓÂ‡ ,ÔÓÂ‡ ...‰�˘‰ ˘‡¯  
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ìàøùé úéá åðéçà  

  

 ¯ÙÒÓ89-2255-7  

 úàöåä íéé÷ìå êéùîäì úðî ìò

ïåìòä , ìò ä÷ãö ãé÷ôäì àð

øàåãä ÷ðá ïåáùç  

"ÒÂÙ„‰ ˙˜„ˆ ÂÓÎ ˙·˘Á ‰˜„ˆ ÔÈ‡"  
"ÌÈ„ÈÒÙÓ ‡Ï ÈÏˆ‡ ,Á˜ÂÏ È‡˘ ÈÓÏ ,Ô˙Â È‡"  

úååöîì åëæú...  


