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 .א"ר שליט"ק האדמו"מאמר זה הינו תמלול של שיעור בפרשת השבוע שהעביר כ: הערה

 .לא הוכנסו שינויים על מנת לשמר את הסגנון המקורי
 

סוד השעיר המשתלח – ב"תשפ אחרי מותרשת פ

מה ! מועדים לשמחה! שבוע טוב, שלום
 ?שלומכם

אנחנו כאן בפרשת השבוע אחרי מות 
כמו כל , פרשה מעניינת מאד, ב"תשפ

יתברך ' היא מתחילה במה שה. הפרשיות
אומר למשה אחרי מותם של נדב ואביהוא 

הוא מזהיר אותו שלא יבוא בכל עת אל  –
ובעצם , הקֹּדש ואיך צריך לבוא אל הקדש

זה התיאור של עבודת הכהן הגדול ביום 
. הכפורים כדי לכפר על עם ישראל

 .והדברים ידועים

 מה שמשך את תשומת לבי היום דוקא זה
, כן, הנושא של השעיר שנשלח לעזאזל

לכפר על עוונותיהם ופשעיהם של עם 
י הקדוש "אומר רבנו האר. ישראל

בירור , הפרדה, שבמעשה הזה יש תיקון
 .'קליפת נַֹּגּה‘והעלאה של 

זו קליפה שלפעמים מצטרפת  –קליפת נגה 
, ואם חלילה עם ישראל חוטא, לקדושה

 .היא מצטרפת לשלוש הקליפות הטמאות
אז כאן על ידי המעשה הזה של שני 

זה דבר . השעירים יש בירור לקליפת נגה
 .אחד

 –שהסטרא אחרא מקבל מתנה , ודבר שני
ואני אומר , מקבל מתנה, הש־ט־ן, מ"הס

, השעיר? מי זה הארוחה הזו. 'ארוחה'
 .השעיר המשתלח

שאני , חלק מתפקידנו ודרכנו הרוחנית
 זה לנסות', דרך עץ החיים'קורא לה 

להסביר ולפעמים לסנגר על הנהגתו 
, להסביר דברים כדי שבני דורנו, יתברך

, שאולי לא זכו ללמוד פנימיות התורה
שום , יבינו ששום הלכה ושום מנהג ישראל

ואם זה קצת רחוק  –דבר הוא לא סתם 
מהמנהגים המודרניים של בני אדם 

אז לא פג תקפם חלילה כי , מודרניים
נו צריכים לקרב ואנח, התורה היא נצחית
לכן מדי פעם אנחנו . את דעתנו לתורה

, מנסים להסביר קצת את טעמי המצוות
 .על פי דלות הבנתנו

והענין הזה של לקחת שעיר ולזרוק אותו 
, לא שוחטים אותו, אין שחיטה –מההר 

זורקים אותו והוא שמה נתקע בכל 
שיש בהר ונקרע , נקרא לזה' קוצים'ה

כבר היה  לחתיכות עד שבאמצע הדרך
יש כאן : נראה כביכול –איברים איברים 

בשחיטתם של הבהמות על . מעשה אכזרי
פי הלכות שחיטה שבתורה אחד הטעמים 
לזה שהסכין צריך להיות חד הוא כדי 

יש הרבה טעמים על . שהבהמה לא תסבול
. זה על פי הפשט גם על פי המוסר, פי הסוד

לא כל המצוות אפשר להסביר אותן על פי 
כי יש חוקים ומשפטים שהם מעל , סרהמו

 .טעם ודעת

כאן אנחנו רואים בשעיר המשתלח כביכול 
כי , אבל זה מעשה הכרחי –מעשה אכזרי 
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כל עוד לא שלחו את השעיר ולא דרדרו 
, הכהן הגדול לא יכול להמשיך, אותו בהר

' תנאי שירות'והיו נותנים . צריך לחכות
ה הז" איש ִעִתי"ל, מפליגים, נקרא לזה

, שהיה לוקח את השעיר ביום הכפורים
העיקר שיקח את השעיר ויעשה את 

כי בעצם על ידי נתינת השעיר  –המעשה 
, הזה הסטרא אחרא מתעסקת בשעיר

ועוזבת את עם , אוכלת את הסעודה שלה
 .ישראל ומפסיקה לקטרג

אז אם אנחנו שמים על המאזנים את טובת 
כמובן  –עם ישראל אל מול טובת השעיר 

ואם השעיר הזה . בת עם ישראל קודמתטו
, שנזרק שמה בצורה שנראית לא אנושית

גורם לזה שהסטרא אחרא , לא רחמנית
 –תתעסק אתו ואנחנו נצא זכאים בדין 

כי , טוב לכל האומות, טוב לנו לעם ישראל
, כשעם ישראל זכאי זה טוב גם לאומות

נקרא לזה , אז המחיר. וטוב לעולמות כולם
 .וראהוא לא נ, ככה

אז למה זורקים אותו ולא , ובכל זאת
אבל ". לאלקים פְתרֹּנים"? שוחטים אותו

יכולים להגיד , האפסיים, אנחנו הקטנים
. שאין אכזרי יותר מהסטרא אחרא
, הסטרא אחרא היצר הרע הפרטי הכללי

שהם , כל אלה כחות הרוע –הש־ט־ן , מ"הס
ברא אותם כדי ' ה. זה מלאך. עושים רע

כי אנחנו צריכים , םלנסות את האד
ובעזרת , להלחם ביצר הפרטי וביצר הכללי

ואחר כך הם . ולא לשמוע בקולם, ננצח' ה
. בגאולה השלמה יכחד, היצר יכחד, יכחדו

 .זה נסיון זמני, זה זמני

כשבן אדם סובל . אבל הסבל הוא סבל
הוא באמת ... אוהו, ברוח, בנפש, בגוף

הנסיונות לא , אז אנחנו סובלים. סובל
העבודה והמלחמה והיצר הפרטי . קלים

הנזקים שהיצר הזה . והכללי לא קלים
עשה לפרט וַלְכלל וִלְכלל עם ישראל בכל 

 .אי אפשר לתאר כמה נזקים –הדורות 

כי הוא מפתה את  –אז בעצם הוא אכזרי 
מקטרג , האדם ואחר כך הוא עולה למעלה

ולוקח את השפע שמגיע , ודורש עונש
כל מיני לאדם ל וגורם, לאדם לעצמו

אני מתכוון ' אדם'כשאני אומר . עונשים
כי , גם לכלל עם ישראל וגם לכלל העולם

גם אומות העולם יש להם שבע מצוות בני 

אם הם לא מקיימים אותם הם גם , נח
 .בבעיה

אז האכזרי הזה מקבל את הסעודה , אם כן
שלו כשלעיני כל רואים שזה משהו לא מצד 

זה מעשה אכזרי , הרחמים לכאורה
הרבה פעמים הוא , כי היצר הרע –לכאורה 

הוא , מראה את עצמו שהוא כמו חבר שלך
מה , עזוב אותך, בוא, בוא': אוהב אותך

בוא ? אתה צריך לשמור את כל הדברים
בוא . בוא, בוא תראה איזה כיף, תשמע

אני אוהב , אני החבר שלך, תשמע בקולי
התורה . שות לך טובאני רוצה לע, אותך

אני רק אעשה לך ... רק מגבילה אותך
ובעצם זו  –' !בוא תשמע בקולי. 'סבבה'

לשקר לאדם , האכזריות הכי גדולה שיש
, ולגמור אותו, ולטמטם אותו ולטמא אותו

כי אם הוא היה יכול אז היה מחסל את 
הוא שואף לזה שהאדם יהפוך . האדם

ו כמ', יחוסל'להיות רשע ובסוף יענש ו
אם יכול היה להחריב את כל . שאומרים
 .זה מה שהיה עושה, העולמות

מטרת הסטרא , ל הקדוש"אומר הרמח
' כי ה? ולמה. אחרא להחריב את העולם

כי הוא , יתברך רוצה שהעולם יתקיים
רוצה להשרות את שכינתו בעולם הזה 

אז . זו מטרת הבריאה, בקדש הקדשים
מובן שהסטרא אחרא רוצה למנוע את 

' רת הבריאה ולעשות הפוך ממה שהמט
' ואנחנו יודעים גם שהוא מרד בה. רוצה

הוא לא , יתברך והוא לא עושה לשם שמים
הוא עושה , עושה את תפקידו לשם שמים

אז מה . כי הוא רוצה להמליך את עצמו
? יותר טוב לו מאשר להחריב את העולם

בכל דור , ואנחנו רואים. לכן הוא מנסה
כנה והקדוש ברוך הוא ודור עם ישראל בס

כי אם עם , אבל זה רק בנס. מצילנו מידם
ישראל לא קיים ועם ישראל לא שומר 

. העולם חוזר לתוהו ובוהו, תורה ומצוות
אז הוא . זה השרש של הרע –תוהו ובוהו 

הוא רוצה שכולנו נגיע , רוצה להגיע לשם
 .לשם רחמנא לצלן

לכן פה ביום הכפורים על ידי זה שזורקים 
בלי , את השעיר לעזאזל ככה בלי שחיטה

מגלים לעיני כל  –בלי כלום , רחמנות
הסטרא : העולם מה באמת הסטרא אחרא

אחרא לא חבר שלך ולא אוהב אותך ולא 
רוצה לפנק אותך ולא רוצה להחכים 

, הוא אכזרי שבאכזריים –לא , לא, אותך
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שעשה מה שעשה , זריהנחש הקדמוני האכ
כל הסבל , לאדם ולחוה ובכל דור ודור

הוא גורם לזה כשהוא , שבעולם זה ממנו
מפתה ומטמטם את האנשים לשמוע 

 .רחמנא לצלן, בקולו

כי היו  –ואז השעיר הזה שהוא מהצד שלו 
, ושניהם אותו דבר, הטילו גורל, גורלות

ולהבדיל השעיר לעזאזל ' השעיר שהולך לה
, באותו מחיר, ת באותו גודלצריכים להיו

זה משמש , זה לעומת זה –להראות דומים 
. וזה הולך לסטרא אחרא, לעבודתו יתברך

זה בידי , זאת אומרת. הגורל? ומי קובע
, הכהן מכניס את היד לתוך הקלפי. שמים

ואז לפי מה . הוא לא יודע מה הוא מוציא
ככה  –אם לעזאזל ', אם לה, שהוא הוציא

לשון של זהורית סביב הוא קושר את ה
והוא נשלח , הצוואר של השעיר וזהו

 .לשמה

במעשה הזה אנחנו רואים את , אם כן
את המטרה ואת דרך , השרש של הענין

פעולתו של היצר הפרטי ושל היצר הכללי 
ובאמת אחד הדברים . ושל הסטרא אחרא

אנחנו נראה איך  –שיקרו לעתיד לבוא 
אמת ואיך הסטרא אחרא ' תורת ה

ואיך הוא , ידה היה לנסות את הבריותתפק
, עשה את זה באכזריות ולא לשם שמים

אז בזה אולי אפשר ככה קצת . וכן הלאה
להסביר את הענין של דרך השילוח של 

כי האכזריות , השעיר הזה בדרך כזו דווקא
, ועם ישראל. והאכזרי והכל הולך ביחד

הולכים , "רחמנים בני רחמנים", כתוב
  .רוכים ולשלוםא, לחיים טובים

ה : עכשיו אנחנו גם בחול המועד פסח פֶּ
הפה של זעיר , י הקדוש"אומר האר. ָסח

זאת , הדיבור היה בגלות. אנפין סח
בגלות מצרים . היה הסתר פנים, אומרת

והדיבור , ט שערי טומאה"מ, היה חושך
היה הסתר פנים גדול עד . היה בהסתלקות

 והוא. שבא מושיען של ישראל משה רבנו
יתברך החליט שהגיע ' כי ה', שליח של ה

הגיע הזמן לגאול , חישב את הקץ, הזמן
אז אנחנו רואים איך מטרתו . את ישראל

, דרך השליח, יתברך מתגלגלת בתוך הטבע
וגם להבדיל פרעה היה . שזה משה ואהרן

 .מהצד הלא טוב של הסוגיה, כן, שליח

מביא אותנו , מוציא אותנו ממצרים' וה
מנת שנקבל את התורה  ונכנס  על, למדבר

לארץ ישראל ונקיים את התורה בארץ 
והיתה באה , "ובא לציון גואל", ישראל

 .הגאולה

, אבל הסטרא אחרא לא אפשרה את זה
כמו . במדבר' הקצפנו את ה, ועם ישראל

הערב רב התערבבו שמה , שכבר אמרנו
ועשינו היפך , והשפיעו רע על עם ישראל

נעלה לדרגה במקום ש. רצונו יתברך
אמנם במתן תורה . כל פעם נפלנו, עצומה

אבל אחר כך בא חטא , "פסקה זוהמתן"
עד , חטא המרגלים, העגל וקלקל את הכל

וכל התכנית  –שגם משה הכה בסלע 
המופלאה הזו של תוך כמה ימים לצאת 
ממצרים ולהגיע לארץ ישראל ולגמור את 
תיקון העולם במלכות ש־ד־י התעכבה 

שיבוא המשיח ויגאל אותנו  עד, ומתעכבת
 .בקרוב במהרה גאולת עולמים

. לחלק השלישי של השיחה הזו, ועכשיו
אנחנו עכשיו בספירת : בענין תיקון המדות

אז לא רק , העומר וכל יום מתקנים מדה
צריך לכוון על זה ולעבוד  –להגיד ולכוון 

ובכל יום . היום זה חסד שבחסד. על זה
דיבור  ,צריך תיקון המדות במחשבה

ובימים . סור מרע ועשה טוב, ומעשה
, אלה ימים לא קלים לעם ישראל –האלה 

שיומתקו  –ירחם ' ה, בכל שנה וגם עכשיו
שנעשה תשובה , הדינים ולא על ידי יסורים

 .שנעשה נחת רוח לאבא שבשמים, שלמה

' הרי פה כשה: בענין הדבקות בו יתברך
אומר למשה בפרשה שיגיד לאהרן שלא 

אנחנו הקטנים , ל עת אל הקדשיבוא בכ
שאינה פוסקת ' אומרים שצריך דבקות בה

שזה מה שרצו לעשות ', דבקות בה. לרגע
זה דבר , יתברך' נדבקו בה, נדב ואביהוא

אבל אנחנו צריכים לזכור שחוץ . טוב מאד
הוא , יתברך הוא אבא שבשמים' מזה שה

הוא גם מלך מלכי   –ידיד נפש אב הרחמן 
לא לשכוח . רוך הואהמלכים הקדוש ב

שהוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך 
אנחנו צריכים לירא ! הוא מלך, הוא

 .לא רק לאהוב אותו, מלפניו

ולא רוצים ' אנשים נח להם לאהוב את ה
צריך לירא ממנו ולאהוב . לירא ממנו

לא . יראה ואהבה, אהבה ויראה, אותו
אהבה מקלקלת את "כי , מספיק אהבה

שיזכור , מרגיש בנוח כשבן אדם". השורה
שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים 
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ואוי ואבוי מי , הקדוש ברוך הוא ובית דינו
 .ל כראוי"יתברך ר' שלא מכבד את ה

אז עכשיו בתיקון הזה של ספירת העומר 
ואני הייתי . צריך לתקן את כל המדות

אומר להיזהר מאד מאד מאד מאד ממדת 
סדר גם בליל ה, גם בהכנות לפסח, הכעס

שכבר היה וגם בחול המועד וגם בכלל בכל 
שכל המדות הלא טובות  –ספירת העומר 

אבל הכעס היא במיוחד , צריך לתקן אותם
מדה מגונה אצלו יתברך עד כדי כך שכתוב 

, שכל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו
ואם הוא , ואם הוא חכם חכמתו מסתלקת

 .נביא נבואתו מסתלקת

רות באדם נשמות אם מתעב, י"אומר האר
מתעברות בו לסייע לו , של צדיקים

הנשמות האלה , אם הוא כועס', בעבודת ה
זאת . מסתלקות וקשה מאד להחזיר אותן

חוץ מהפשט  –הרבה נזק יש בכעס , אומרת
כועס על , שהוא כועס על אשתו, של הכעס

מחריב את , מחריב את הבית, הילדים שלו
 .הנפש

וכמו שכל  .צריך להיות ערניים מאד מאד
כשהגפרור , שריפה מתחילה בגפרור קטן

 –כשזה כבר מתפשט , קטן קל לכבות אותו
אז אם לא עלינו ולא עליכם מתחילה , קשה

קצת איזו התחלה של איזו התחממות של 
מיד ' לעצור מיד ולהתפלל לה –איזה כעס 

, אם אדם נמצא בבית, שיעצור את הכעס
 ישתה, ירגע, יעשה סיבוב, שיצא מהבית

, ורק אחרי שהוא נרגע. 'יתפלל לה, מים
אולי אפשר יהיה לדבר על מה , יומיים–יום

שזה לא יתלקח , שגרם לו להתלקחות הזו
 .עוד פעם

' ה. זו עבודה חשובה לכל ימי הספירה
 .יעזור שאף אחד לא יכעס

יגאל אותנו בקרוב ברחמים ' יהי רצון שה
להיות שמחים , ונעבוד על השמחה

 !נחת רוח לאבא שבשמים ומרוצים ועושים

 !לחיים! לחיים! לחיים! לחיים

 !שיהיה פסח כשר ושמח ובא לציון גואל

 .שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל

 

 

קובץ טעמי מצוות החג , קובץ מאמרים על חג הפסח .פסח –תינוק שנשבה 

https://www.rachlin.org.il/ktavim/books/files/Tinok.pdf 

https://www.rachlin.org.il/ktavim/books/files/Tinok.pdf


 

 

 

 העוסק בלימוד תורת הקבלה" רומח פינחס"על ספרו 

 הסכמה מאת זקן המקובלים א"ר מרחלין שליט"ק האדמו"כקיבל 

 הצדיק הקדוש המקובל האלוקי

 "נחלת יצחק"ראש ישיבת 

 ל"ר רבי יצחק כדורי זצוק"האדמו
 

 הנבונים על ספרישמחו החכמים ויגילו 
 הקדוש הנקרא רומח פינחס שחבר הרב
 המקובל רבי פינחס דניאל הכהן רחלין

 א ספר חשוב מאוד ומסביר"שליט
 י האלהי"בפרטות כל דברי הקדוש האר

 ל"מעץ חיים וכל דברי הקבלה של רמח
 ה ושואל"ט זלה"ושל רבי ישראל בעש

 ומשיב ומקשה ומתרץ בחכמה ובינה
 נכבד מאודודעת ספר יקר הערך ו

 כ"לזכות הרבים בתורה ובמצות ע
 מצוה גדולה לעזור לו בעין יפה

 למהר להדפיסו להגדיל התורה
 ולהאדירה ובזכות למוד הקבלה

 השם ירחם על עמו ישראל
 ויגאלנו גאולה שלימה בנפלאות

 ר"בימינו אכי
 באתי על החתום

 ח"בחודש שבט תשנ
 יצחק כדורי

 

 

 

 

 

 

 
 

 .הביתה ללא כל עלות" רומח פינחס"את הספר נשמח לשלוח לכם 

 .20-2502220קשר בטלפון אנא צרו 

 .ניתן להוריד את הספר חינם מהאתר

ק "בספר זה לוקטו שיעורים שהעביר כ. לקבלה צדיקים יבואו בוזה השער " רומח פינחס"

הוא מתבסס בעיקר על תורת . א בנושאים הבסיסיים בחוכמת האמת"ר מרחלין שליט"האדמו

הספר מכוון כולו להביא את . ועקרונות עבודת הנפש –ל וגדולי החסידות "רמחהתורת  ,ל"האריז

לבין העבודה הפנימית של , בין ידיעת החוכמה תוך מתן דגש על הקשר, הלומד להבנת המושגים

 :זאת כיוון שלעיתים מרוב ידענות ולמדנות נשכח העיקר. התיקון האישי והכללי

 !לתיקון השלם, זיכוך אחר זיכוך, תפקיד נשמת התורה להביא את האדם ואת הבריאה



 

 

 

 .בתיקון נפש הפרט והכלל א עוסקת"ר מרחלין שליט"ק האדמו"תורתו של כ

 .פותחת פתח לתיקון שלמות האדם, בשפה ברורה לכל
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 שבילים אל הדעת הפנימית .9

 ההתבוננות .12
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זה השער לקבלה צדיקים  –רומח פינחס  .10

 יבואו בו

ובו , פירוש על מגילת אסתר –וצדיק ילבש  .13

ר מרחלין "ק האדמו"באורים מאת כ

א על סוד הגלגול ותיקון שאול "שליט

ומלחמת , ה וחטא עץ הדעת"מלך עה

 הקדושה ביצר הפרטי והכללי

קובץ מאמרים על חג  –תינוק שנשבה  .14
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הארות על חג השבועות  –במשפט תפדה  .15

ותהליכי הגאולה וחידושים על מספר 

 פרשיות בתורת הגלגול

קובץ מעשיות מתלמוד  –פדה בשלום  .12

 בבלי בעיון

מושגי יסוד בתורת עבודת  –כיסופי בנימין  .17

 הנפש דחסידות רחלין ובתורת הקבלה

 היצר הרע העשקן הגדול .18

 לקראת הנשמות .19

סודות הזוגיות  –זוגיות על הפנים  .02

פ סודות תורת הקבלה ותורת "המוצלחת ע

 רחלין

איך לעשות הרבה כסף  –פרנסה על הפנים  .01

 על פי סודות תורת הקבלה

 חינוך על הפנים .00

 ת ועקרונות הציור הרחליניסודו .03

 גיליונות ראשונים 54 –תגובה  .04

 התבוננות השיויתי .05

 חוברות הגות –' ב', מעיין המלכות א .02

 סדרת חוברות –' לבעור לעבודתו ית .07

 –תורת עבודת הנפש דחסידות רחלין  .08

 סדרת חוברות

 קמה אלומתי וגם ניצבה .09

  ביסוד  999 .32

  0ביסוד   999 .31

 סדרת חוברות –תורת הדור  תורת רחלין .30

משנתו של הבעל שם  –איש האלוקים  .33

ע כפי שמשתקפת מהספר "טוב הקדוש זי

 "שבחי הבעל שם טוב"

נקודות למחשבה  –ותן חלקנו בתורתך  .34

 והתעמקות בפרשת השבוע

דרכי בחינוך המיוחד כמורה  –עמו אנכי  .35

וכמדריך בריפוי , לבעלי מוגבלויות חמורות

 יאטריותבעיסוק במחלקות פסיכ



 

 

 

 תפילה לאחדות עם ישראל

 א"רחלין שליט פינחס דניאל הכהןר רבי "ק האדמו"כ: מאת

 
ובחגים ובימים שאין אומרים  חוץ מבשבתות, אמרו נא תפילה זו בכוונה עצומה בכל יום

 .אפשר לומר את התפילה מחצות לילה ועד שקיעה. בהם תחנון

 

חמול על , חמול על עמך. רחם עלינו ברחמיך הרבים והושיענו. רחם עלינו, ריבונו של עולם
יודעים אנו שרצונך שנהיה מאוחדים כמו , אנו בניך, אתה אבינו! עשה למען שמך. נחלתך

. והסתרת פניך מאתנו! כי על כך נחרב ביתך, יודעים אנו כמה יקר הדבר לפניך. אחים נאמנים
אין לנו כח ! אוי לנו, אוי לנו, אך אוי לנו. ת לך נחת רוח אמיתי ואין־סופיאנו רוצים לעשו

אוי לנו שגבר , בינה ודעת להילחם מלחמתך ולנצח את יצרנו, אין לנו חכמה. לגבור על יצרנו
 !בגלל עוונותינו

 

. שירשנו מהם לב טהור ורצון אין־סופי לעשות לך נחת רוח, אך הבט נא על אבותינו הקדושים
אך קשה מפאת ! לבנו בוער באהבת חינם, לבנו בוער באהבת ישראל, ו יודע את האמתלבנ

 !בורינו ומחשבותינויד, היצר להשליט את השגת ליבנו על כל מעשינו

 

, אך ריבונו של עולם! למען עשות לך נחת רוח, אנו עושים מאמצים להתגבר ולנצח את היצר
כי רבו ! לא נוכל לו, ותשמע תפילתנו, גלוי וידוע לפניך שאם לא נתפלל אליך שנצליח

לב , שלח נא לנו לב טהור! ואתה מלכנו ויודע את יצרנו, ואנחנו רק בשר ודם! תחבולותיו
ולא ! שאינה תלויה בדבר, רחם ועזור לנו להגיע לאהבת ישראל אמיתית! לעבדך באמת, אוהב

! ונענו, רע של עבודה זרהל התפללו על ביטול יצר ה"חכמינו ז! על ידי יסורים וחוליים רעים
  !אנא רחם עלינו! כי דלונו מאד, בטל נא מעלינו את היצר של מחלוקת ושנאת חינם

 

את  , ונתן את כוחנו, שנרצה בלב שלם בתיקונו של כל יהודי, יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם
של כל  כי יקר לנו תיקונו! להצלת והצלחת כל היהודים בגשמיות וברוחניות, כל נשמתנו

 !מתוך אחדות שלמה! קרב את כולנו לאהבה וליראה את  שמך. יהודי

 

למרות , למרות השוני בשורש ובסוגי הנשמות, יהי רצון שנוכל לאהוב כל יהודי באשר הוא
! לעשות רצונך בלב שלם, ונהיה לאגודה אחת, למרות כל המכשולים, השוני בדרגות התיקון

 !עמנו צדקה וחסד והושיענו עשה! רחם עלינו כי אין בנו מעשים
______________________________________________________________ 
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 לבורא עולם יתברך וישתבח שמו לעדסופיים ־ןבשבח והודיה אי
 ."עמו אנכי"אנו מתכבדים להוציא לאור עולם את הספר 

 !בשעה טובה ומוצלחת הגיעו הספרים מהדפוס
 .עלותנשמח מאד לשלוח לכם ספר הביתה ללא כל 
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