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  א'מאמר 

  áøä:øîàå  פתח

  

 àùãú ùøãîá(øéàé ïá ñçðô éáøì) øùòùú  איתא

 úåëîäðååëî åéäúå øùò ãâðëä  úåøîàî

íìåòä àøáð íäáù, åøùò ãâðëú úåøáãä,  äðäå

 æ"éôò àéäù êùåç úëîúéòéùúä äëîä, 

 ãâðë úðååëî øîàîä éòéùúäíìåòä àøáð åáù, 

øîàî àåäå (åë ,à úéùàøá) ' åðîìöá íãà äùòð

åðúåîãë'å ,ãâðë  úéòéùúä äøáãäù äøîàð

úåøáãä úøùòá  àéäù(âé ,ë úåîù) ' äðòú àì

ø÷ù ãò êòøá', å úà ïéáäì ùéù úåëééùä 'â ïéá

.åìà íéøáã  

  

êùåç úëî éáâìð øîà(âë ,é) ' ùéà åàø àì  הנה

 ìàøùé éðá ìëìå åéúçúî ùéà åî÷ àìå åéçà úà

íúåáùåîá øåà äéä éðáì øúåé êéùçäù ìëë .'

éøöîí, ,ìàøùé éðáì øúåé ìåãâ øåà äéä êë å åîë

 ÷"äåæá åøîàù(.åì á"ç)  éðáì àåôøå íéøöîì óåâð

ìàøùé.  

  

 )äôñáóñåé á÷òé úåãìåúóñåé á÷òé úåãìåúóñåé á÷òé úåãìåúóñåé á÷òé úåãìåú    ) 'øôåøúé"÷  איתאו

' äìôàå êùç êñî ãöîù ,åéçà úà ùéà åàø àìå

 êéøöù äî êôéä ,åéçà úà ùéà åçéâùäå åàø àì

 àì êëìå ,åçéëåäìå úåáøò ãöî åéçà úà úåàøì

äâéøãîì äâéøãîî úåìòì åéúçúî ùéà åî÷.'   

àì àéä íéøöî úôéì÷ úãéîù ÷"äáãî  למדנו

úìåæä ú÷åöîá úåàøì àì ,åéçà úà ùéà úåàøì ,

î êãéà àéä åáåø÷ íò ìàøùé úãéîì úåàøì êôä

 øçàä úà åúçîùá çåîùì åì âåàãì øöäì

 úà øúåéå øúåé íéàåøù ìëëå ,åúøöáúìåæä êë ,

 øúåé íå÷ì øùôà øúåéå øúåé ìãåâ øåà úåàøìå

.øúåéå  

   

øîåì äðäã àúéàì"æéøàäîì"æéøàäîì"æéøàäîì"æéøàäî ) õò øôñ  ונראה

 íééç-  íéììëä øòù(à"ô ' åîù êøáúé åðåöøá äìòùë

 íìåòä úà àåøáìåéàåøáì áéèéäì éãë'. àúéàå 

ùîùå øåàîáùîùå øåàîáùîùå øåàîáùîùå øåàîá )ø åðú ä"ã äðùä ùàø éæîøáïð(  ì"æå

' àèçé àìù åðééäã áéèéäì ÷ø äàéøáä úðååë

åè ìë åéìò àåáéå ùðòé àìåá.' .ë"ò  

  

øîàîäù éòéùúä ìù 'íãà äùòð' àåä  נמצא

 äøåîä øîàî êë ìò áéèéäì áåèä êøãù

 ,íéøçàìù øöé ïë ìò ä"á÷äíãàä úà  àøáå

íéøçàì áéèäì éãëá åìåë íìåòä ìë úà.  

  

éãä ìòáåø òéùúäé  àéäù' äðòú àì הנהו

ø÷ù ãò êòøá',  áúëí"áîøäí"áîøäí"áîøäí"áîøä )æé úåãò ,à( ' éî

íéáø íéùðà åì åãéòäù  äàøéáå äîëçá íéìåãâå

 ,úéðåìô äøéáò øáòù éðåìô åàøù íéøîåà íäù

 øáãä ïéîàî àåäù éô ìò óà ,éðåìôî äåìù åà

åäàø åìéàë åáìá,  øáãä äàøéù ãò ãéòé àì
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åéðéòá,  éôî ãéòîä ìëå ,åéôî äåìä åì äãåé åà

 äùòú àìá øáåòå ø÷ù ãò äæ éøä íéøçà

ø÷ù ãò êòøá äðòú àì øîàðù'.  

   

í"áîøä éøáãî äìåò, ù ô"òàù àåä נמצא

ù åùôðá òãåéå ,ø÷ù äæ ïéà ìëë åúðåå êà àéä

 ÷øåäôåøöä úîàì,  ë"ôòàäì åì øåñàãéò 

åøáç ãâðë ,ù éôì äöåø '÷ä äøåúäùøäæéð ù àì

ìàøùéá íãà íåù ãâð ãéòðàìå , ð áéø ìò øáòú

åðì àì ,à ïë íà àì øáãä úà äàø åîöò àåä

åéðéòá, ååìä åì äãåäù åàåéðôá ä, å æà åðà

îåç íéáéãéòäì å÷ùåò ãéî ÷åùò ìéöäì úðî ìò, 

î ãéòäì íìåà äîëçá ìåãâ àåäù íâä øçà éô

øåñéàä úéìëúá øåñà äæ éøä ,äàøéáå.   

  

úåàøì øùôà ééðòä 'â ìëù åììä íéð מעתה

 êùåçä úëî -  ,äæ úà äæ åàø ìàøùé éðáù

 êøãù íåùî íãà äùòð ìù éòéùúä øîàîäå

å ,áéèéäì áåèä ìéáùá øîàðù éòéùúä øåáéãä

âôì àìúìåæá òå,åð ëìåäå íéááåñ íìåë áéáñ íé

ééðòãçà ï ìàøùé úáäà ìù.  

  

ééðò íâï  éîééááåù"í,  éëä ááåù àåä ווזה

 íãàø åðéàùàåíéøçà úà ä åúìåæ, å êìåä àåä

 ááåù äî åáéì ìà úù åðéàå ,åáéì éëøã øçà

 ,åéùòî úîçî éðåîìàì åà éðåìôì òøàé íéîéáå

åæ äùøôáå åìà,  êéøöúéáä êåúì ñðëéäì ááåùä 

äîéðô úåàøìå , ùéù ãåò åãáìî íéôñåð íéùðà

å ,íìåòáùíäá áùçúäì êéøö, åù úòãì ìåëé åðéà

äááåùä åçåø ìò äìåòä ìëë úåùòì, ëå ìë

 øúåé ìãúùéù úà úåàøìíéøçà  áåùçìå åúìåæ

íä íúáåè ìò , øúåéå øúåé úåàøì äëæé êëøåà, 

 éäåæåìò úìèåîä äãåáòä  ìàøùé ùéà ìë éîéá

éááåùä"í,  úåáøäìùé úáäàáìàø, å éãé ìò

 ìàøùé úáäà ìëåðä úà íâ øéæçäì ááåù

ééðòá äæ éë ,äîéðô úéáì íå÷îì íãà ïéáù íéð

äæá éåìú.  

  

  :ידיד נפש זמר אחר

  

 ,áåäà'íìåò éîéë åððçå ãòåî àá éë  מהר'

 éùàøäúé éôåñå úåáäúé ìù úåáîîîîäøøøø    ààààåäáááá 

' ìù úåáéúä éôåñå úåáéúä éùàø àåäààààåøøøø 

ááááúåáùåîíííí,' åù æîøä øùàë úðéçáá äéäð'øåà' 

ìàøùé éðá ìëìðå ,øåà äáø  ,åðéúåáùåî ìëá  ïë

 äëæðì úà øäîìàøùé åîòì 'ä úáäà,  ùéçäìå

åðéùôð úåãôå úìåàâ úà.  

  

  מאמר ב'

  

ååöî àéä íéøöî úàéöé øåôéñ äáéáç ä מצוות

 åðàù åîë úåçôä ìëì ,éúáø äðëä äëéøöù

ééðòá åðîöò íéðéëîçñôä íãå÷ù ïåé÷éðä ï ,
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 íãå÷ íéðéî 'ãä íò åðîöò íéðéëî åðàù åîëå

ååöî éë ,úåëåñ àéä åæ äá ÷æçä ãåîò åðúðåîà

 ïåùìë øôñ øôñ øôñ øôñêåðéçäêåðéçäêåðéçäêåðéçä ,(ôù äåöî)  ãçà ìë àìù ïåéëå

 ,äîéòðå äøåøá äôùáå íéãåîéì ïåùìá êøáúð 

 øùà  ìò  ïë  êéøö  ìë  íãà ïéëäì ,åîöò ïéëäì

øîàé äî, åøîàé êàéä, å åìá÷úéù ïôåàá

ìò íéøáãä  úà ïéëùåîä äãâà éøáã åéäéå ,áìä

ôééòîä íéøáã àì ,áìäíé íéøáã àìå ,

íéîîòùîä ,íéòîåùä úà  íéçîùî ÷ø

.íéøéàîå  

  

ïë  ìéìä àåá íãå÷ úéùôð äðëä íâ êéøö כמוו

ä ìåãâäì àì ãåàî øäæäì ,øãñä ìéì äæòëåñ 

çìäéäéù äî äéäé øáã íåù ìò äìé áåøî éë ,

ïéååøòðå úåøîåç, àîù íéîòô ùôð úà íéãá

 ,ãìéä íéùãç 'âå 'á äúòî øáë ïë ìò øùà

âçä ùã÷úä íãå÷,  úà ïéëäì ìéçúäì êéøö

 ìåãâä ìéìì íéðëåî åéäéù åððåùì úàå åðéùôð

 äáåùçä äåöîä úà íéé÷ì ìëåðå ,äæä ùåã÷äå

ðáì úãâäå ìù åæäê  êåúîå úòãä áåùé úçîù

áìä.  

  

  'מאמר ג

  

ìåçé àìåìéäã àîåé ìù ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøäääää õ"ééø õ"ééø õ"ééø õ"ééø  השבוע

îîîîùèéååàáåéìùèéååàáåéìùèéååàáåéìùèéååàáåéì ì"öæ,  øé÷åäù ãåàîìììì éðé÷æ éðé÷æ éðé÷æ éðé÷æà"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ 

 åðîðù íéèéìô äîëå äîë ìéöäù áøä åìòô ìò

 äîçìîä øçà äéä øáãä ,ã"áç éãéñç ìò

 ,äéðùä íìåòä úîçìî äàøåðäù ìåáâì åòéâä

 ,äîçìî éãéøù áøç éèéìô íéáø íéãåäé äãð÷

 øäð òöîàá ããåáî éàì íúåà åìâä úåéåùøäå

 ,ìåãâåæ éðé÷à"òéæ  øøåâúäù æàäãð÷á  òîùå

íéøáãä úà, ô åàåáéù ìåãâ àøå÷ ìå÷á íñø

íéèéìô íúåàì øåæòì,  íéôñë íøåáò óñàå

.íéáø  ìëù äéä íå÷îä ÷åçåèéìô áåø÷ åì ùéù 

ù äçôùîíéëñî ìå åúéáì åñéðëäìåñðøô,  ìåëé

íùî úàöì ,å éðé÷æ ìîò æà íéãåäé òðëùì úåù÷

åîúçéå åîò ãçé åàåáéù  éáåø÷ íéèéìô íúåàù

 íéîúåçä ïî ãçà ìëì çéèáä åðéáøå ,íúçôùî

ù êëå ,åìà ìë úà ñðøôì âàãé åîöò àåä

 åæ äìåáçúá øøçù åðéáø úàäíéèéìô åììä ,

åìîò  àåöîìå ,ïåâä íå÷îá íäî ãçà ìë ïëùì

 ãçà ìëìäñðøô ,å úéðáøäå àåäåâàã  ìëì

íøåñçî åíâååéæì,  êéìåä íäî íéáøåäôåçì 

åñéøã  íäì .ïéùåãé÷äå éðé÷æ æà ïúð åúéá úà íâ

 à"òéæìã"áç éãéñçî íéèéìô íéøåçá, 

 åá åðëúùäù êùîìäëåøà äôå÷ú, ùåçúô í 

íéîéîú éëîåú úáéùé úà íäì.  

  

á úðù å"ùúà"òéæ éðé÷æ ñðëð  éáøì לערך

õ"ééøäåðåéñéð åì åéäé àìù åúëøá úà ù÷éáå ,ú ,

 äéä øáëùë ,úåðåøçàä åéúåðùá äæ äéääìåç, 
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 íîåøúä äù÷áä úà òîù øùàë íìåà åîå÷îî

 Èà' ä÷æçá øîàååðåéñéð ïú î ,èùéð èééâ' óøàã

åðåéñéð éã ïáàä áéìú ,'ãáåò àì äæ úåðåéñð àìì) – 

 úãåáò'ä ,å áåäàì êéøöä úà(úåðåéñð,  ìàùå åì÷æé éð

òéæ" à àìäå íåé ìëá øçùä úåëøáá åðà

 íéù÷áî' éãéì àìå 'åëå åðàéáú ìàååéñéðï',  äðò

 åì,õ"ééøä ù÷áá äðååëäù íéììôúîù àéä åæ ä

äùåéñéðï  ì à  åðàéáéìéãé  ïåéæá,  ' åäæå éãéì àìå  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

åéñéðï  àìå,'ïåéæá éãéì  íìåà íéù÷áî åðà ïéà

 àåáé àì ììëùåéñéðäï.  

  

òãéì, ù ïåéñð òéâî øùàë êéøö çåîùì צריךו

åáòì çéìöî íãà øùàë éë ,îåïåéñðá ã,  àåä

 øùòúîá åéìà àá äéä àì øùàî íééìôë ìôë

 ïåéñðä ìëá ãåîòì äëæðù ,äëøáá íééñðå ,äæä

úåðåéñðä íìåòì ïåéæá éãéì àåáð àìå ,.ø"éëà 
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  מאמר א' 

  רבה אליהו דבי תנא

  )'ד תאו "בכ(פרק 

 מצאני ,למקום ממקום עובר הייתי אחת פעם'

 ,דוד בן לימות ם"עכו יש וכי ,לי ואמר אחד זקן

 שעינו הממלכות וכל הגוים כל כי לו ואמרתי

 רואין יהיו ,אותם ולחצו ישראל את אותם

 ,בלבבם ויכעיסו ויצטערו ישראל של בשמחתן

 חוזרים אינן ושוב לעפרם הולכין הן כ"ואח

 וכעס יראה רשע) , יקיב תהלים( שנאמר ,לעולם

 ואומר ,תאבד רשעים תאות ונמס קויחר ניויש

 לבחירי לשבועה שמכם והנחתם ), טוסה ישעיה(

 את עינו לא אשר הממלכות וכל הגוים וכל'. וגו

 בשמחתן רואין יהיו ,אותם לחצו ולא ישראל

 ,לישראל וכורמים אכרים והויין ,ישראל של

 ובני צאנכם ורעו זרים ועמדו )שם ה שם( שנאמר

 תקראו' ה כהני ואתם וכורמיכם אכריכם נכר

 אלו אחר שם יקרא ולעבדיו )שם טו( ואומר .'וגו

) וסחאות אחרותנ(. דוד בן לימות שבישראל כשרים

, המשיח לימות ובאין הואיל, לומר אתה יכול -

 דברים הנח אלא, הבא לעולם באין והן

 שהן, תורה דברי ותפוש מתחילה שאמרתי

, מתחילה לך שאמרתי הדברים מן יותר חמורין

 והלא, בו יאכל לא ערל כל )מח ,יב שמות( שנאמר

 דבר שהוא הפסח אם מה, וחומר קל דברים

 עולם, בו יאכל לא ערל כל הכתוב אמר, הקל

 וכמה כמה אחת על ,קדשים קדשי שהוא הבא

, עולמים ולעולמי לעולם בו אוכל ערל יהא שלא

  . 'עולמים ולעולמי לעולם בו דר יהא ולא

  

בסדר בסייעתא דשמיא אנו לומדים  והנה

פסוק ת האלימודנו הרגיל בתנא דבי אליהו 

מפרשתן פרשת בא, 'וכל ערל לא יאכל בו', 

שכשם שערל אינו יכול  ,שפסוק זה מלמד

 ,, כך לא יוכל לאכול לעתיד לבואלאכול בפסח

  א. לימות המשיח ולעולם הב

  

שפסוק זה  (פסחים צו.)בגמרא ביארו חז"ל  אמנם

 בן ישראלמדבר בערל  'וכל ערל לא יאכל בו'

שלא מל מחמת אונס, שאע"ג שליבו לשמים, 

ע"כ לא  ,מ"מ כיוון שהוא ערל וערלה מאוסה

יוכל לאכול מבשר הקרבן, וכמו כן גם בן נכר 

לאביו מעשיו  ושנתנכרבן ישראל היינו 

אע"ג מן הקודש ל וכיכול לאאינו ו ,שבשמים

  שאינו מאיס, כיוון שאין ליבו לשמים. 

  

שעל מנת שאנו נוכל לאכול  ,בא ללמדנו וזה

מן הקדשים, ולאכול מחיי העולם הבא כאן 

בעולם הזה, עלינו לעמול להסיר את ערלת הלב 

ואת ערלת הבשר, וכשם שבערלה יש ציצין 

אף שהערלה עצמה , את המילה המעכבין

כך גם בערלת הלב איכא ציצין  הוסרה,

כל ל מיני מעשים וכהמעכבין את התשובה, 

הסרת מחשבות שהם כציצין המעכבין את מיני 

  הלב.  ערלת 
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דברים הם היודע מרת נפשו איזה  לבו

במד"ר  איתאך המעכבין את הסרת הערלה, וכ

 ,'לב יודע מרת נפשו'שפסוק זה  (יט, א)בפרשתן 

 'לבבדייקא, וז"ל המדרש נינו נדרש על עניי

 נתונין שהיו ישראל אלו - נפשו מרת יודע

 וגזר לצאת שבאו וכיון, בשעבוד במצרים

 באו פסח, לעשות הוא ברוך הקדוש עליהן

 ו,"ח האלוקים אמר להם עמהם, לאכול המצרים

 מרת יודע לב הוי בו, יאכל לא נכר בן כל

  . 'זר יתערב לא ובשמחתו נפשו,

  

של לו הלימים הזמן, והמעוררת  והקריאה

קריאת פרשיות אלו יש סייעתא דשמיא 

להתחזק ולהסיר את ערלת לבבנו מיוחדת 

נים כדבעי, וגם ימי השובבי"ם מסוגלים לעניי

להסיר כל ערלה מלבבינו  ,אלו בדייקא

אין הדברים הללו אמורים רק ומגופינו, ו

בבחינת , אלא גם ובעיקר 'סור מרעבבחינת ה'

בהם ימים אלו מסוגלים לעלות כי , 'עשה טוב'

וכך  .והטהרה מעלה מעלה במעלות הקדושה

 'אכילת ט) (אות חרוץ מחשבותבספה"ק  איתא

 בקדושה, בפועל התאוה התפשטות הוא הפסח

 קדושת היא דהמילה, בו יאכל לא ערל וכל

 ואי ,בזה זה תלוים התאוות ושתי ,הברית

 עד לגמרי אכילה בקדושת קדוש להיות אפשר

 מצרים וביציאת ,הברית בקדושת קדוש שיהיה

 גם זכו זה ידי ועל, לשניהם זכו בזה שנתבררו

 ודבר, וכו' בהלילא הלשון ברית לשלימות כן

 תכלית שהוא הפסח אכילת ידי על נעשה זה

 הנעוץ מעשה סוף עד התאוה קומת כל שלימות

   תחילה'. במחשבה

  

פסח אכילת הש ,נמצינו למדים מדבה"ק

ענייני הקדושה על כל שפע את  ממשכת

 ,התאוות כולם, וכאמור הקריאה מעורר הזמן

ו את אור שבפרשה זו נוכל להמשיך על עצמנ

ני ה לתוך כל ענייהקדושה והטהרה הגדול הז

  החול. 

  

בסעודת מלוה מלכה שהיא סעודת  ועתה

 אשר נב) בעש"ט עה"ת יתרו אות(מצוה, וכידוע המעשה 

 לאחד אירע ה"זצללה הקדוש ט"הבעש בימי

 עצמו את ומסר, בקרבו בער הרע שיצרו

 תמיד רגיל שהיה זה ידי ועל, רח"ל לכפירה

 על אחד איש פיתהו, מלכה מלוה סעודת לקיים

 קודם עתה גם אכלשי טוב שם הבעל ציווי פי

 מסעודה לטעום וכשהתחיל, זו סעודה הכפירה

  . 'וניצול לטובה דעתו נשתנה ,זו

  

שאנו יושבים בה סעודה זו גם ש נמצא

כל מסוגלת להמשיך את שפע הקדושה לתוך 

לנצל  אנו צריכיםני התאוות, ואשר על כן עניי
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להסיר את  'סור מרעה'ני בענייהן  ,את העת הזו

כל הציצין המעכבין את הסרת ערלת לבבנו, 

לבקש ולרצות ני ה'עשה טוב' בענייומאידך 

ני כל עניימשך הקדושה לתוך את להמשיך 

ני התאוות, שנוכל לעשות רצונו עניי ,האכילות

   אכי"ר.  ,ית"ש ולהעלות נחת רוח לפניו

  

  'במאמר 

  

בשם (בחוקותי)  באר משהבספה"ק  איתא

ג, עוקצין (ל "זחעל מאמר  ה"ק הרבי מלובליןהר

 י"ש וצדיק צדיקכל ל להנחיל ה"הקב 'עתיד )יב

 יש, אוהבי להנחיל (משלי ח, כא)מר שנא עולמות

, וצדיק' צדיק 'לכל הלשוןכפילות  על שדקדק

, 'צדיק' ולא 'אוהבי' אמרו ועוד דייק שבפסוק

 שעובדים השם עובדי שיש ל''ז הוא שרופי

 הצדיק כן לא, מאהבה לא אבל ,באמת

 חפצו שכל ,ה"ב ת"להשי העובד האמיתי

 את שיעבדו בעולם עוד שיתרבו ותשוקתו

 ה"הקב עתיד התנא מאמר וזהו ,ה"ב ת"השי

 הצדיקים לאותן ל"ר ,וצדיק צדיק לכל

 העובדים והם ,בעולם צדיקים עוד שחושקים

 אוהבי להנחיל הקרא שפיר מביאו ,להבורא

 מהעושים שמדבר בהדיא שמפורש ,יש

   .ד"תעכ '.מאהבה

  

הבית מרן זכיתי לראות בעיני את  כךו

אחד ואחד באשר לכל שדאג  ,זיע"א ישראל

אפילו לא על ו ,, הגם של נמנה על מחנהוהוא

תמיד דאג להגדיל כבודו ית"ש  ,מחנה החרדים

   .ציל נפשות מרדת שחתולה

  

לישיבה מסוימת י "י הבהרבאחת שלחני  פעם

אשר לא היו בה חסידי גור, ואמר לי שיש שם 

ני קדושה, ונכנסתי לעובי הקורה בעיה בעניי

ואיזה  ,ער"ח אדרמחר ולא מצאתי, ואמר לי 

כלפי שמיא אם לא נעשה שם לנו  פנים יהיו

מעשה שיציל את בחורי ישראל, סוף סוף בס"ד 

ה את שורש ושמצאתי את הבחור שהיוכ

על כל צעד הרבי זיע"א הבעיה, הדריך אותי 

ומה לא לומר לו, ובין  ,מה לומר לו ,ושעל

שאין ברירה לו ומר צריך לש ,הדברים אמר

אמנם כמובן ויצטרכו להוציאו מן הישיבה, 

את רק בכדי להרעיש ולהפחיד את שאומר ז

בפועל שיוציאוהו נפשו שיזהר להבא, ולא 

   .וכך עשיתי כדבריו הק'ממש, 

  

הצדיקים מקורב לאחד מן היה  הזה הבחור

יאו אליו ושח לו שרוצים להוצאשר בארץ, ורץ 

אותו צדיק שלח מן הישיבה על לא עוול בכפו, 

  על   שמרתי  ואני  ,  כך  על ושאלני  לי  לקרוא 
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לו דברים  תיפריסכבודו של הבחור ולא 

שתקתי, ואמר לי אותו צדיק שהוא וכהוויתן, 

וש מכיר את נפשו של הבחור הלזה שהוא קד

וחזרתי  .וטהור, והזהירני שלא יפגעו בו

וסיפרתי את הדברים לפני הבית ישראל, והוא 

אכן יש נקודת קדושה בלב כל אשר שאמר, 

יזוקת לעולם, ואי"ה בשם ישראל יכונה שאינה נ

יהא קדוש וטהור  בואלד יאותו בחור לעת

מברכתו של צדיק זה, אך אנו צריכים לעזור 

כך ש, וב"ה במעשינומופת של הצדיק הזה ל

באמת ירא הוא אותו אדם  , שכהיום הזההוי

בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו והכל  ושלם ב"ה

א, שכאמור "מפעלו של הרבי הבית ישראל זיע

 .דאג לכל אשר בשם ישראל יכונה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

עתה בימי אמורים כלפי כך, ש והדברים

בבי"ם העבודה הזו מוטלת על כל אחד ושה

שצריך קודם להכניס , ואחד ללא יוצא מן הכלל

לתוך הבית  כל אחד ואחד באת השובב שבל

תפילה, ובנוסף חדרי לתוך חדרי תורה ו ,פנימה

להכניס שובבים אחרים לתוך הבית, צריך 

אחד ואחד וכאמור כמה וכמה פעמים שכל 

סייע לאי מי זולתם, קטנים כגדולים יכולים ל

חיוך אם במילה טובה, וכדו' הארת פנים באם ב

ניינים עכאשר נעסוק ב שםהרצה ים ואוכיוב"ז, 

להמשיך את שפע נוכל  אלו שבין אדם לחברו

הקדושה של הפרשה ושל ימי השובבי"ם על כל 

ני התאוות לנו, ולכל הסובבים אותנו עד עניי

 אכי"ר.  ,עולם
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