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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
 

דמים תמורת דמים – ב"תשפ יקראופרשת 

 ?מה שלומכם, שבוע טוב! ערב טוב

. יש כל מיני נושאים שאולי נתייחס אליהם
 !נעשה ונצליח' בשם ה

רואים בפרשה שיש מדרג , דבר ראשון
מי , שמי שיש לו אפשרות: כלכלי בקרבנות

מביא מן  –הביא קרבן שעשיר וצריך ל
, מי שבינוני מביא מן העוף, הצאן

מי שעני מביא . מהתורים ובני היונה
 .מעניין. עשירית האיפה

מה כל הענין הזה של בית המקדש ועבודת 
יכול היה להיות בית מקדש בלי ? הקרבנות

יש אנשים שלא רוצים . עבודת הקרבנות
זה לא נראה . שתהיה עבודת הקרבנות

 .להם

אם הוא : ן אדם חוטא גם יש מדרגאז כשב
פחות  –שוגג . זה הכי גרוע, חוטא במזיד

זה , אם זה בפרהסיא... אנוס –אנוס . נורא
זה לא , מחלל שבת בפרהסיא. יותר גרוע

וגם מי . כמו שמחלל שבת בינו לבין עצמו
אם זה , אם זה גדול ישראל חלילה: האדם

זה לא כמו בן  –הכהן הגדול או הנשיא 
 .שחוטא, רגיל, טאדם פשו

חמור , ככל שהחטא הוא בפרהסיא יותר
יכול , גדול –יותר ועל ידי אדם גדול יותר 

ברוחניות או , להיות גדול בגשמיות
ככל שאדם  –בתפקיד שלו או בשלשתם 

חשוב , מפורסם יותר, אם כן גדול יותר
שנעשה כתוצאה ' ככה החילול ה, יותר

 וגם ככה הפגם שנעשה, מהחטא גדול יותר
כי יש את מלך , בכל העולמות גדול יותר

מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ישתבח 
מה אנו מה , ויש את הנבראים, שמו לעד

. בשר ודם, להבדיל אין סוף הבדלות, חיינו
הוא יכול , ובשר ודם יש לו יצר הרע

ואז . רחמנא לצלן, הוא יכול ליפול, לטעות
עושה הפך , יתברך' באמת הוא יוצא נגד ה

 .וזה דבר גרוע מאד. נורצו

ודאי שעל פי מדת הדין העולם לא היה 
חשב לברוא את העולם ' שה –כן , מתקיים

, ראה שאינו יכול להתקיים, במדת הדין
 .ושיתף עמו מדת הרחמים

 –זה מדת הרחמים , אז בעצם בית המקדש
בבית המקדש מכפרים על העוונות של 

 .הפרט ושל הכלל

שכינה : בבית המקדש מתקדש שמו יתברך
יתברך על ידי ' יש התגלותו של ה, שורה בו

כל באי . השראת שכינתו בקדש הקדשים
, שיש דין ויש דיין, עולם יודעים שיש בורא

יש תורה ויש מצוות ומה שצריך , ויש סדר
מצוות עשה , לקיים ומה שאסור לעשות

בין , בין אדם למקום, ומצוות לא תעשה
יש את הסנהדרין . הכל ברור. חברואדם ל

 .שיושבת שמה בלשכת הגזית
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מה עושים בזמן , אמרו חכמים ”
לחנו של "אז ? אין בית מקדשש שֻׁ

, "שלחנו של אדם". "אדם מכפר
אחת . יש לזה כמה משמעויות

המשמעויות היא שהשולחן זה 
אז אם , וכשאדם אוכל, המזבח

, הוא מזמין עניים על שולחנו
. אז מתכפר לו –עושה חסד 

, כמובן שצריך לעשות תשובה
אבל במקום הקרבנות יש את 

החסד שעושים וגם כמובן 
פילות והתשובה וכל מה הת

 ” .שצריך לעשות

לתיקון עולם ' זה אמור להביא בעזרת ה
, כל המפעל הקדוש הזה –במלכות ש־ד־י 

ועשו לי . "בית המקדש –נקרא לזה ככה 
 ."מקדש ושכנתי בתוכם

העלאת 'הם באים לאפשר , והקרבנות
, מה שנקרא על פי הקבלה', הניצוצות

ח ניצוצין "רפ –חי ומדבר מהדומם צומח 
, שנפלו בשבירת הכלים אל עמקי הקליפות

ואחר כך כל הניצוצות שכל אחד מאתנו 
מי . הפיל לעמקי הקליפות רחמנא לצלן

שחטא בגלגול זה ובגלגולים אחרים צריך 
וזה נעשה . להעלות את הכל משם לקדושה

 .על ידי בית המקדש

נקראת , העלאת הניצוצות
, ן"מ בלשון הקבלה העלאת

התעוררות  –ַמִיין נּוְקִבין 
ועל ידי זה . מלמטה

. נעשה תיקון לפגמים
כמובן שצריך תשובה 
ווידוי וקבלה לעתיד 
שבן אדם לא יעשה 

וצריך להביא , שוב
את הקרבן 

 .המתאים

כל הדברים האלה 
גורמים בסופו של 

דבר לתיקון של 
הפגמים שנעשו 

ואז , בעולמות העליונים
בריך  יש ייחוד בין קודשא

ויש ייחוד בין , ושכינתיה
הפרצופים ובין הספירות ובין כל 

, "סדר השתלשלות"המערכת שנקראת 
והשפע  –כל אחד מקבל את התיקון שלו 

שפע רב וטוב לכל העולמות , יורד מחדש
וגם . עד השכינה הקדושה ועד העולם הזה

מי שעשה , מי שעורר את הענין הזה
א נשכר אז גם הו, תשובה ומי שהביא קרבן

 .מזה ומקבל את השפע שלו

גם הסטרא אחרא להבדיל מקבלת שפע 
אנחנו לא צריכים לכוון . מעבודת הקרבנות

אבל יש לה חלק . לא, כמובן לתת לה שפע
 .שהיא לוקחת

איוב לא רצה לתת שפע לצד השני והיה 
ולכן הסטרא , מקריב רק עולות כל הזמן

הש־ט־ן קטרג כי מגיע . אחרא קטרגה עליו

, ואלה העונשים שנענש איוב. השפעלו 
 .שלקחו ממנו את כל מה שלקחו

זה בגלל שהסטרא אחרא לא קיבלה את 
יתברך בעצם ' ה. החלק שלה מהקרבנות

רמז לש־ט־ן בזמן יציאת מצרים שיטפל 
שיקח את החוב של איוב כדי שלא , באיוב

בדומה לשעיר  –יתעסק עם עם ישראל 
שהסטרא אחרא מתעסקת אתו , המשתלח

 .ועוזבת את עם ישראל ביום כיפור

אני מנסה להסביר דברים עמוקים בכמה 
זה לא פשוט כל . במלים פשוטות, משפטים

שקצת , אבל זה ככה לשכך את האזן, כך
נבין על פי הפנימיות מה זה כל 

 .הענין הזה של בית המקדש

אז יש לנו העלאת 
הניצוצות שגורמת 

וזה מביא , לתיקונים
וזה , את הכפרה

יד את השפע מור
ולכן היתה . מחדש

יורדת אש 
מהשמים בצורה 
של אריה והיה 
אוכל את 

ואם זה . הקרבנות
היה זמן שלא היו 

 –מרוצים משמים 
אז היתה יורדת אש 

רחמנא , בצורה של כלב
בכל … זה עדיין. לצלן

זאת ירדה איזו אש 
אפילו שזה היה , מהשמים

בבית שני כבר לא . בצורה של כלב
של ' פיחותים'היו עוד כמה ו, שרתה שכינה

וברגע שיש בית . יתברך' ההתגלות של ה
 .מתקדש שמו יתברך –מקדש 

כשאדם חוטא לא עלינו הוא נותן כח 
מגביר , לסטרא אחרא על ידי החטא שלו

, ולכן באות הבהמות. את רוח הבהמיות
וזה לא , ובעצם מקריבים אותם קרבן

', דמים תמורת דמים'זה ענין של  –בחינם 
כי מטרת , קום שישחטו את הבן אדםבמ

מטרת הבריאה , הבריאה זה לא הבהמות
והבהמות וכל שאר הנבראים , זה האדם

כי האדם צריך , באים לשמש את האדם
 ."נזר הבריאה" –יתברך ' לעבוד את ה
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עושים מהבהמות או , יש כאלה שמחליפים
והאדם הוא כלום , מהחיות עיקר הענין

לפי . תורהאבל זה לא לפי ה. בעיניהם
התורה מטרת הבריאה היא קודם כל 

להיטיב לאדם ואחר כך , להיטיב לנבראים
שהן כולן משועבדות  –לשאר הבריות 

לאדם ומשמשות את האדם לעבודתו 
 .יתברך

ממצים , אז אותן הבהמות ששוחטים אותן
את הדם או שופכים את הדם או שורפים 

וגם יש קרבנות שהכהנים אוכלים , אותן
זה למעט את רוח הבהמיות , זה כל –מהם 

 .ולהעלות את הניצוצות

וגם הבעלים שבאים ומביאים קרבן כמו 
שאמרנו שיש מדרג כלכלי במחיר שעולה 

אז הקרבן  –כל אחד לפי יכולתו , הקרבן
של העשיר והקרבן של העני מכפר אותו 

, רק שזה עולה לבן אדם יותר כסף, דבר
 .'דמים תמורת דמים'

, אדם מביא קרבן –' םדמים תמורת דמי'
היית . זה לא בחינם. משלם על זה כסף

או , למה הוא צריך לשלם כסף, אומר
ל קֶׁ  .זה עולה כסף. לא, שישלם שֶׁ

מה עושים בזמן שאין בית , אמרו חכמים
לחנו של אדם מכפר"אז ? מקדש ". שֻׁ

יש לזה כמה , "שלחנו של אדם"
אחת המשמעויות היא . משמעויות

אז , וכשאדם אוכל ,שהשולחן זה המזבח
עושה , אם הוא מזמין עניים על שולחנו

כמובן שצריך לעשות . אז מתכפר לו –חסד 
אבל במקום הקרבנות יש את , תשובה

החסד שעושים וגם כמובן התפילות 
 .והתשובה וכל מה שצריך לעשות

, ויש ענין של לתת דורון לתלמיד חכם
שזה עולה כמו , לתלמיד חכם, לצדיק

אז זה כמו , הוא נותן לו יין אם. כן, קרבן
 .יין שמנסכים

והרבי מקמארנא למשל הרבה מדבר על זה 
שצריך לתת הנאה לתלמידי חכמים 

שמי שלא זכה להיות בדרגה , ולצדיקים
וזה גם מתקן את  –שיתן להם , הזאת

וזה גם מעלה את הצדיק , האדם שנותן
יש לו , כן, עצמו שיש לו הרווחת הדעת

הוא יכול , שמח הוא, התרחבות הדעת
 .בהרחבה ולא בצמצום' לעבוד את ה

הצמצום אצל הצדיק מראה לא עלינו על 
יתברך ' כי ה, דינים וצמצומים למעלה

שהצדיקים הם , רוצה להיטיב לצדיקים
שליחיו של מקום להעלות את כל הבריאה 
הזו מהמצב הירוד והרדוד למצב כמה 

ולכן זה . שיותר גבוה וזך לעבודתו יתברך
שיש בין הצדיקים לבין ', הסכם'ה', זהחו'ה

החסידים לבין כלל הציבור שבאים 
נותנים , נותנים איזו צדקה –לצדיקים 

 .כדי שהברכה תתקבל, משהו

זה כדי , זה לא רק שהברכה תתקבל
לכן קוראים לזה גם . שיתכפר לבן אדם

יש גם בזה כל מיני סוגים של . 'פדיון נפש'
יש על פי , יש על פי הקבלה –פדיון נפש 

 .יש כל מיני סוגים, החסידות

? כן, האמיתיים, כל מה שנותנים לצדיקים
צדיקים … אני לא מדבר על מתחזים

: הצדיק הוא בחינת מזבח –אמיתיים 
זה , הוא חי לשם שמים, אוכל לשם שמים

מקשר בין , כלי זך להשראת השכינה
 –תחתונים לעליונים , עליונים לתחתונים

יקים זה כמו אז מה שמוסיפים לצד
, שבאים לבית המקדש ומביאים קרבן

ככה זה נחשב על פי תורת . אותו דבר
 .החסידות

ראש תנועת החסידות רבנו , אנחנו רואים
 –הקדוש והאהוב הבעל שם טוב הקדוש 

היה לוקח פדיונות מהמקומות שהיה הולך 
ומאז . כדי לתת ברכה או לרפא איזה חולה
 .דיונותהבעל שם טוב כל הצדיקים לקחו פ

בעצם הרבה פעמים כשרצו להכתיר 
הדבר , ר"ר שהוא עוד לא אדמו"אדמו
אם . הביאו לו פדיון, באו: שעשו

קיבל את הפדיון , אם הרבי הזה, ר"האדמו
אז זאת אומרת שהוא הסכים להתמנות  –

אפילו רק על , רק על ידי זה, ר"בתור אדמו
ידי זה כבר היה נחשב לרבי והיו מתחילים 

כאשר הוא צריך לפעול לטובת , לבוא אליו
והפרט והכלל דואגים , הפרט והכלל

מלאכתן "צדיקים , לעניינים הגשמיים שלו
 ."נעשית על ידי אחרים

, לכן חשוב מאד לתרום לתלמידי חכמים
לכל , לכוללים, לישיבות, לתלמודי תורה

', כהנים'האנשים האלה שעוסקים בבחינת 
, בהרחבה ובשמחה –' שעוסקים בעבודת ה

שעמך ישראל אוהבים ' ואני ראיתי ברוך ה
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. אנחנו לא כמו כל העמים ”
ממלכת כהנים וגוי "אנחנו 

או שאנחנו מבינים  –" קדוש
את זה וזוכרים את זה 

או , ועובדים על זה
וגם . שמזכירים לנו לצערנו

, בשליחים, בזה יש מדרג
איך הם מזכירים לנו את זה 

בצורה נעימה או חלילה  –
 עד… בצורה לא נעימה

 ” .שזה עמלק, הגרוע ביותר

, מביאים לישיבות ולכוללים, מאד את זה
כל יום מביאים עוגות וביסקוויטים בשביל 

כל הדברים לשמח את , השיעור ותה וקפה
 .הציבור שעוסק בתורה

יש אנשים בדור , לצערנו! זה פלא פלאים
שלא מבינים את החשיבות של התורה ושל 

מה זה הדבר הזה " והם אומרים, הצדיק
ויושבים ולומדים , שצריך להביא להם כסף

אז העולם מתקיים בזכות  –" ?תורה
זה . חשוב להבין אותו, הדבר הזה. התורה

וזה קודם כל מיטיב עם הבן אדם , מכפר
 .שנותן

כשנותנים תרומה . אז תמיד לתת
נותנים תרומה לאיזה , לישיבה
, שיהיה בלב שלם –צדיק 

כי זה  בשמחה ובטוב לבב
זה מתקן , לטובת האדם

זה מכפר על , אותו
, העוון שלו אם יש לו
ובשמים שמחים כי 
זה עושה ייחוד 
קודשא בריך הוא 

לא , ושכינתיה
תנו ֹעז . "פחות

 ."לאלקים

אנחנו צריכים 
, התעוררות מלמטה

לעורר את הורדת 
השפע מלמעלה למטה 

לטובת כלל עם ישראל 
זה  –והעולמות כולם 

ן פשוט מאד של הסיפור באופ
 .בית המקדש

גם , התפקיד של כל אדם בבית המקדש
 –ישראל גם הלויים וגם הכהנים 

ראשי , מה זה כלי, י"כהן־לוי־ישראל זה כל
כלי , כלי להשראת השכינה –? י"תיבות כל

בזמן של בית המקדש היה . להורדת השפע
. היתה הרווחה כלכלית, טעם בפירות

בזמן שלמה המלך הכסף והזהב לא , למשל
זה . מרוב שהיה כל טובהיו נחשבים לכלום 

 .בגלל שהיה בית המקדש

ומאז שבית המקדש הסתלק הרבה 
לא רק של גלות של  –הרווחה הסתלקה 

גם אנשים , גלות השכינה, עם ישראל
אז תדעו , שהיום כל דבר אצלם זה כלכלה

שגם הכלכלה היתה בשיאה בזמן בית 
כשיבוא ' וככה יהיה בעזרת ה. המקדש

הכל , השלישיהמשיח ויהיה בית המקדש 
יהיה הכי טוב שיכול להיות בגשמיות 

 .וברוחניות

. דבר שני שרציתי להזכיר זה פרשת זכור
צריך , כן, "ָזכור את עשה לך עמלק"
תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא "

למה זה כל כך ? מה זה הדבר הזה". תשכח
יכולים ? כן, מי זוכר את עמלק? חשוב

, ובט… זה? מי זוכר את עמלק'להגיד 
הוא בא , יצאנו ממצרים, כשהיינו במצרים

מה צריך לזכור . להילחם נגד עם ישראל
 '?מה צריך להתעסק בזה? את זה

אנחנו , עם ישראל עם רחמן
, מאמינים בני מאמינים
 –רחמנים בני רחמנים 

תמחה "ופה מדובר ב
את זכר עמלק מתחת 

 ."השמים לא תשכח

' ברוך ה, קודם כל
עמלק לא שוכח 

גם אם . אותנו
נרצה לשכוח את 

הוא לא , עמלק
נותן לעם ישראל 
שנשכח ממנו כי 

בכל דור ודור "
עומדים עלינו 

מי עומד ". לכלותנו
שונאי ? עלינו לכלותנו

. אלה מבחינת עמלק, ישראל
אי אפשר להגיד שהם עמלק כי 

אבל , עמלק התערבב עם כל האומות
כמו למשל המן , יש תמיד כזה או אחר

 .מזרע עמלק, הרשע

יש . עכשיו אנחנו מתקרבים לפורים, בכלל
פירוש על מגילת אסתר , לי ספר קצר

אני מציע להתחיל ". וצדיק ילבש"שנקרא 
אפשר להוריד אותו . ללמוד אותו מעכשיו

 .חינם מהאתר שלנו באינטרנט

תהיה , מי שילמד את הספרון הזה הקצר
לו חוויה חדשה מיוחדת במינה בזמן 

יבין דברים  כי הוא –קריאת המגילה 
יש . שהוא לא הבין מעולם על פי הפנימיות

אבל יש גם , שם גם בענין גלגולי נשמות
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בענין המלחמה של הסטרא אחרא נגד 
הקדושה וההתארגנות של הקדושה 

שזה באמת , להילחם בסטרא אחרא
 .הסיפור

הם . אז הענין של עמלק זה לא ענין פשוט
ֵגַע ְולֹא ְוַאָתה ָעֵיף ְויָ . "באו להילחם בישראל

אז באו ברפידים כי , טוב". ָיֵרא ֱאֹלִקים
אז כביכול יש להם  –' רפו ידינו מהתורה'

 !?...שליחות

' רצועת מלקות'אומות העולם הם . נכון, כן
אבל . יתברך להעניש את עם ישראל' של ה

אני נתתי לכם רשות , יתברך אומר' ה
ואתם הרחבתם והרחבתם את , מסוימת

שלא  –ים לעם ישראל האכזריות והעונש
 .רצה' זה מה שה

הם מקבלים עונש ובסוף התיקון הם , לכן
הרע הגמור , הבחינה הזו, יעלמו מן העולם

שהוא בא בעצם כי הוא , עמלק –הזה 
כי הוא לא רוצה את עם , קינא בעם ישראל

. הוא לא מוכן שיהיה עם ישראל, ישראל
 .הוא לא מוכן

שזה אני לא הייתי אומר ', אנטישמיות'
אבל יש בזה איזה ניצוץ כזה , עמלק

על . ששונאים את היהודי כי הוא יהודי
מישהו אחר שעושה משהו מסוים 

אם עם ישראל או יהודי . מסתכלים אחרת
זה גם , טוב. מסתכלים אחרת, עושה משהו

אם מדינת . מובן כי אנחנו בניו של מקום

, היהודים עושה כזה דבר או דבר אחר
 ...מסתכלים אחרת

אנחנו . אז אנחנו לא כמו כל העמים, ןכ
או שאנחנו  –" ממלכת כהנים וגוי קדוש"

מבינים את זה וזוכרים את זה ועובדים על 
וגם בזה יש . או שמזכירים לנו לצערנו, זה

איך הם מזכירים לנו את , בשליחים, מדרג
בצורה נעימה או חלילה בצורה לא  –זה 

 .שזה עמלק, עד הגרוע ביותר… נעימה

ולא . אסור לשכוח שיש את עמלק, ןולכ
בסוף התיקון הוא יימחה , יעזור כלום

יתברך יגלה מי עמלק וימחה ' ה. מהעולם
הרע . 'הרע הגמור'כי זה , אותו מן העולם

כל השאר יכולים . אין לו תיקון –הגמור 
 .לקבל תיקון

נהיה , יעזור שנתחזק לעבודתו יתברך' ה
 בריאים ושמחים ויהיו בשורות טובות

שיהיה שלום , בארץ ובעולם, לפרט ולכלל
 .וכבוד בין הבריות ולא להיפך

 !לחיים! לחיים! לחיים

 !אנחנו מתקרבים לפורים

 !להיות שמחים לעבודתו יתברך

 !לחיים! לחיים! לחיים

 

 

 

 .שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל

 

 וצדיק ילבש

 פירוש על מגילת אסתר ובו באורים

 ,א על סוד הגלגול"ר מרחלין שליט"ק האדמו"מאת כ

 חטא עץ הדעת ומלחמת הקדושה, ה"תיקון שאול המלך ע

 .וביצר הרע הכלליביצר הרע הפרטי 

 

 :להורדה חינם

https://rachlin.org.il/ktavim/books/files/Vetzadik.pdf 

 



 

 

 

 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, עים אנו כמה יקר הדבר לפניךיוד. אחים נאמנים
אין לנו כח ! אוי לנו, אוי לנו, אך אוי לנו. אנו רוצים לעשות לך נחת רוח אמיתי ואין־סופי

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, בט נא על אבותינו הקדושיםאך ה
אך קשה מפאת ! לבנו בוער באהבת חינם, לבנו בוער באהבת ישראל, לבנו יודע את האמת

 !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, חם ועזור לנו להגיע לאהבת ישראל אמיתיתר! לעבדך באמת, אוהב

! ונענו, ל התפללו על ביטול יצר הרע של עבודה זרה"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, ה בלב שלם בתיקונו של כל יהודישנרצ, יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם
כי יקר לנו תיקונו של כל ! להצלת והצלחת כל היהודים בגשמיות וברוחניות, כל נשמתנו

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

 

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

 !עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו! רחם עלינו כי אין בנו מעשים
______________________________________________________________ 
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 !ונהפוך הוא –הכנה לפורים 
 א"רחלין שליטרבי פינחס דניאל הכהן ר "ק האדמו"מאת כ

 

את היצר נסלק ! ונהפוך הוא, היצר הרע רוצה לסלק את אור הקדושה מהנפש ומהלב. א

 !ונשמור על אור וקדושה בנפש ובלב

אנו נכפור ביצר הרע ובהמלצותיו ! ונהפוך הוא, היצר הרע רוצה להכניס למוח וללב כפירה. ב

 !ונכניס למוח וללב אמונה פשוטה וטהורה מעל טעם ודעת

אנו נתחזק ! ונהפוך הוא, ולחבר אותנו אליו' היצר הרע רוצה לנתק אותנו מהשם ית. ג

 !התמידית באבא שבשמים ונתנתק כליל מיצר הרע ושכנועיו בדבקות

בהשגחה , אנו נאמין בהשגחה העליונה! ונהפוך הוא, "בטבע"היצר הרע רוצה שנאמין . ד

ואם נעשה תשובה שלמה יבוא משיח , ונזכור שמפני עוונותינו יש הסתר פנים קשה, הפרטית

 !יתגלה בעולם' והשם ית

נגרש את השפעותיו מכל ! ונהפוך הוא, בנו יאוש ודיכאון והרסהיצר הרע רוצה להכניס בל. ה

כוחות של בניה , שמחה של קדושה', בטחון בהשם ית, תקווה, וכל ונכניס בליבנו אמונה

 !רוחנית ומעשית של קדושה וטוב

, נכניס בלבנו אהבת אחים! ונהפוך הוא, היצר הרע רוצה להכניס בלבנו שנאת חינם ופירוד. ו

ואחדות שלמה עם כלל עם ', אהבת הבורא ית, אהבת התורה, אהבת הבריות ,אהבת ישראל

 !למרות חילוקי הדעות –ישראל 

אנו ננצל כל שניה ! ונהפוך הוא, היצר הרע רוצה לשרוף לנו את הזמן בשטויות ובהבלים. ז

 !בכל הלב' לעבודתו ית

נתחזק ! הפוך הואונ, היצר הרע רוצה להוריד את הרף של יראת שמים ואת הרף המוסרי. ח

 !פ התורה למען שמו באהבה"ונעלה את דרגת יראת השמים ואת הרף המוסרי ע

נפיץ את מעיינות פנימיות ! ונהפוך הוא, היצר הרע רוצה לקטרג ולמנוע טוב מבעליו. ט

החסידות ודרך עץ החיים למען שמו באהבה בכלל עם ישראל ולכשיפוצו המעיינות , התורה

 .למה במהרהד נזכה לגאולה הש"בס

 !פורים שמח



 

 

 

 יתברך וישתבח שמו לעד לבורא עולםסופיים ־ןבשבח והודיה אי
 ."עמו אנכי"אנו מתכבדים להוציא לאור עולם את הספר 

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