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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
 

סודות הגלגול בחטא מי מריבה  – ב"תשפ קתוחפרשת 

חודש ! שבוע טוב? מה שלומכם! ערב טוב
 !טוב

יש הרבה . ב"אנחנו כאן בפרשת חקת תשפ
 !נעשה ונצליח' בעזרת ה. סוגיות עמוקות

שאני מחבב , ונתחיל בענין תורת הגלגול
 .עניינת אותי תורת הגלגולמאד מ. מאד

: בן אדם שהיה בעולם הזה וחוזר בגלגול
אז  –אם הוא לא יודע על מה הוא חוזר 

אבל אם הוא יודע למה , הוא לא יודע, טוב
הוא מתגלגל ומה היה צריך לתקן בגלגול 

אז בגלגול הזה  –הקודם והוא לא תיקן 
אז הוא צריך , בוודאי שינסו אותו עוד פעם

אד דוקא בנושאים להיות זהיר מ
 .הספציפיים שנכשל בגלגול הקודם

ונתחיל בעובדה שמשה רבנו הוא גלגול של 
איש צדיק "נח ש. ככה אומרים חכמים, נח

ֹדֹרָתיו את האלקים התהלך , תמים היה בְּ
לעומת דורו  –הוא נכשל בכמה ענינים , "ֹנח  

 –כמובן אין מה להשוות אותו לדור שלו 
הוא , י ֲאָמָנהאבל דבר ראשון היה מקטנ

הוא חשב שאלה , לא האמין שיבוא המבול
 .גשמי ברכה ושזה יתבטל

ונשאלת . הוא לא התפלל על רשעי דורו
למה צדיק תמים לא מתפלל על : השאלה

הוא פשוט , לפי עניות דעתי? אנשי דורו
הוא ראה את המצב הקשה של . התיאש

אולי יש . התיאש ולא התפלל –אנשי דורו 
את האלקים : "כתובש, בזה גם רמז

זה , זה שם של דין –' אלקים, '"התהלך נח

אז אולי בן אדם שנדבק . ה"לא שם הוי
, בכל אופן. בשם אלקים הוא פחות מרחם
 .הוא לא התפלל על רשעי דורו

שבסוף , עד כדי כך הוא היה מקטני אמנה
עד שהמבול כבר ממש כמעט בלע אותו 

היו צריכים , הוא עוד לא עלה לתיבה
 .לעזור לו לעלות, ץ בולהאי

וזה היה , זה היה בתיבה –והנה משה רבנו 
? כן, משה רבנו גם היה בתיבה. בתיבה

משה רבנו תיקן את הענין של נח בזה 
שמסר את נפשו על עם ישראל כמה וכמה 

וכמה וכמה פעמים , כל חייו –פעמים 
היה . באופן מובהק ומפורש במסירות נפש

ילוי שם והוא זכה לג. עניו מכל האדם
ל "ה ולא רק לשם אלקים או לא"הוי
 !אין כמו משה רבנו. י"שד

אבל אנחנו רואים שאצל משה רבנו אפילו 
החרטומים אמרו שנולד מושיען של 

וזה עניין אותי . ישראל ושהוא לוקה במים
הוא ? למה דוקא הוא לוקה במים: מאד

באש או , יכול ללקות בכל מיני דברים
 ?ה במיםלמה הוא לוק, במשהו אחר

כי הם חשבו שאם ישליכו , והם טעו כמובן
אז גם , את כל התינוקות הזכרים ליאור
ועובדה , מושיען של ישראל יטבע ביאור

 .שהוא ניצל והוא לא טבע

, כי בסוף הוא לקה במים, אבל הם צדקו
כשבמקום , בפרשה שלנו, כן', מי מריבה'ב

ולכן , לדבר אל הסלע הוא היכה את הסלע
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אנחנו רואים את הסטרא  ”
, היצר הכללי, אחרא הכללית

איך הוא מתלבש ועושה דברים 
, כדי להכשיל את עם ישראל
במקרה זה כדי להכשיל את 

כי  –משה רבנו שלא יכנס לארץ 
בזה שמשה רבנו היה נכנס לארץ 

אם . יתה באה הגאולהאולי ה
הוא היה מצליח לעשות את 
, התיקונים של ארץ ישראל

ועם , מצוות התלויות בארץ
אז היתה , ישראל לא היה חוטא
 ”.באה הגאולה

נגזר עליהם למות במדבר ולא  הוא ואהרן
ואז יש בזה הרבה . להיכנס לארץ ישראל

 .אולי נמצא קצת תשובות. מאד שאלות

לא "אומר ש' אז בפרשה כאן במי מריבה ה
. לא האמנתם, "האמנתם בי להקדישני

שמשה רבנו מכנה את , ומדובר כאן על כעס
ֹמִרים"עם ישראל  בא , אומרים חכמים, "ה 

 –אם נביא הוא . "טעותלידי כעס בא לידי 
 –חכם הוא ", "נבואתו מסתלקת ממנו
וכאן אנחנו ". חכמתו מסתלקת ממנו

שהוא כעס על בני דורו , אם כן, רואים
 .הפוך, לא לימד עליהם זכות. במקרה הזה

כמו , ענין של אמונה –" לא האמנתם בי"ו
שאמרנו שגם נח היתה לו בעיה של אמונה 

כאן . בהועד הרגע האחרון לא נכנס לתי
אנחנו נמצאים לפני כניסת עם 

שארץ , ישראל לארץ ישראל
ישראל היא גם כמו 

מי שמבין . התיבה
זו כניסה וזו , בפנימיות

וכאן הוא . כניסה
הוא לא מסר , כעס

את נפשו עליהם 
. באותה הזדמנות

אפשר , ההיפך
להגיד שהוא קטרג 

 .עליהם

: והענין של המים
דור המבול לקה 

בגלל שהם , במים
מים '. גמו בבריתפ

מצמיחים כל מיני 
ככה אומרים ', תענוג

ולכן הם נענשו על , בחסידות
גם מים רותחים  –ידי מבול 

וגם גשם שלא , ממעינות תהום רבה
לפי הפגם שהם , מה שהם עוררו. פסק

כמו שמעוררים , כן, ככה הם נענשו –עוררו 
 .מלמטה ככה מתעורר למעלה

מד זכות לא לל, אז הענין של חוסר אמונה
והענין , על רשעי דורו ולא להתפלל עליהם

שבעצם נח לא  –של הדור שלקה במים 
הוא לא , היתה לו זכות למנוע את המבול

לא רק את בני , הצליח להציל את בני דורו
הוא ובני . כמעט כל היקום נגמר, דורו
זה מה  –ומי שעלה לתיבה , כן, ביתו

כדי להחיות את , שארית הפליטה, שנשאר
זאת אומרת שבקושי־בקושי . עולם מחדשה

 .הוא ובני וביתו, הוא ניצל

לא , וכאן אנחנו רואים שמשה רבנו כועס
כי , לא מתפלל עליהם, מלמד עליהם זכות

באמת הם התנהגו בצורה לא ראויה 
לוקה 'ויש פה את ה. ובדיבור לא ראוי

אפשר ' שרידים'ה, זאת אומרת. 'במים
ִשימּו'ה, לקרוא לזה של , רושםה –' רְּ

: הפגמים עדיין מתגלגלים בגלגול הזה
הענין של , "לא האמנתם בי"הענין של 

וזה גורם לכך שהעונש נראה חמור . המים
 .שהם לא נכנסים לארץ ישראל, מאד

נורא עלילה : "כתוב במדרש, אנחנו יודעים
שמשמים מגלגלים דברים  –" על בני אדם
ואנחנו יודעים שאם . יתקיים' כדי שרצון ה

משה רבנו היה נכנס לארץ והיה מקים את 
 –ועם ישראל היו חוטאים , בית המקדש

אז ', נצח'בגלל שהוא בדרגה של 
גם בית המקדש היה בדרגה 

 ,ובסוף חלילה', נצח'של 
עם ישראל היה נענש 
, קשות או גרוע יותר

 .רחמנא לצלן

לכן משמים דאגו 
בדרך הזו שהוא 

כדי  –לא יכנס 
להציל את עם 
ישראל ולהציל 
. את העולם כולו

כי אם אין עם 
גם העולם , ישראל

 .לא מתקיים

אז יש פה חומר 
מדה כנגד ' –למחשבה 

רשימו והישרדות ', מדה
של נקודות של גלגול קודם 

. כים להטריד ולהפריעשממשי
 .יעזור' ה

ויש גם כן את הענין שפה היצר הכללי 
הסלע של הבאר הלכה , שהאבן –הפריע 

ומשה , והתערבבה עם הסלעים האחרים
, והוא דיבר אל הסלע. רבנו פגש אבן אחרת

והסלע לא הוציא . הם דיברו אל הסלע
ואז פתאום התחלף ובא הסלע . מים

הם , יווהם כבר לא דיברו אל. האמתי
חשבו שצריך להכות את הצור כמו שהיה 
בפעם הקודמת שהיכו את הצור ויצאו 

 .אז היכו את הצור במקום לדבר. מים

יש בזה עומק מאד מאד בהבדל בין 
לבין  –ההנהגה של נס שזה על ידי הכאה 

שזה משהו יותר , נס שהוא על ידי דיבור
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רצה ' לכן ה. זה נס יותר גדול, גבוה
ידי זה שהסלע שומע שיתקדש שמו על 

כדי שעם , שמדברים אליו ונותן מים
, אם הסלע': ישראל יעשו קל וחומר ויגידו

אנחנו לא  –' שומע בקול ה, שזה סלע
 '!?שומעים בקולו

היה . 'ולכן היתה פה ירידה בקידוש ה
אבל זה . כי בכל זאת יצאו מים' קידוש ה

 .שזו דרגה גבוהה יותר, רצה' לא בדרך שה

מדוע משה רבנו : השאלה ואז נשאלת
: היכה את הסלע ולא שאל את בורא עולם

דיברתי אל הסלע ולא , ריבונו של עולם'
אז עם ישראל ?' מה לעשות. יצאו מים

וזה גרם למשה רבנו להקפיד , דיבר לא יפה
היה . בא לידי טעות, בא לידי כעס, עליהם

שמה לחץ כי פחדו כבר שהם הולכים למות 
עבד נאמן , משה ואז. מצב קשה, מצמא

היכה את  –ואין כמשה רבנו , ורועה נאמן
 .ונגזר מה שנגזר, הסלע במקום לדבר

גם בחטא העגל , אז אנחנו רואים כל פעם
אנחנו  –גם במחלוקת קרח , היה אותו דבר

היצר , רואים את הסטרא אחרא הכללית
איך הוא מתלבש ועושה דברים כדי , הכללי

כדי  במקרה זה, להכשיל את עם ישראל
 –להכשיל את משה רבנו שלא יכנס לארץ 

כי בזה שמשה רבנו היה נכנס לארץ אולי 
אם הוא היה מצליח . היתה באה הגאולה

, לעשות את התיקונים של ארץ ישראל
ועם ישראל לא היה , מצוות התלויות בארץ

 .אז היתה באה הגאולה, חוטא

מ ופמליתו לא "הס, כמובן שהיצר הכללי
כי כשתבוא , להרוצים שתבוא הגאו

ולכן תמיד , הגאולה זה הסוף שלהם
 .אלו הדברים. מנסים להכשיל

שבפרשה יש את הענין שעם : ועוד נקודה
את סיחון , ישראל כובש את עבר הירדן

כינס ' ואז חכמים אומרים שבעצם ה. ועוג
כדי שבפעם , את כל אלה כנגד עם ישראל

ואחר כך , אחת עם ישראל ינצחו אותם
רים ולא יצטרכו להילחם בכל ילכו בכל הע

 .כי ישארו שמה רק נשים וטף, עיר ועיר

הם רצו להתקבץ נגד  –אז מצד השונאים 
זה , עם ישראל כדי להכניע את עם ישראל

, יתברך' מצד ה. גם מצד הסטרא אחרא
 .רצה להקל על ישראל –מצד הקדושה 

הכלל שרציתי פה ללמד הוא שהתכנית זו 
המן , כן, אסתרכמו במגילת . אותה תכנית

והכל התגלגל בסוף , רצה לעשות משהו
אז תמיד יש תכנית . והוא נתלה על העץ

הסטרא אחרא רוצה  –זה זמן אחד , אחת
. יתברך רוצה להציל' וה, לפגוע ולהחריב

 .ועם ישראל צריך להתנהג יפה ולבחור יפה

ככה גם כתוב שלעתיד לבוא יבואו כל 
וג אם יהיה ג, האומות בזמן גוג ומגוג

ועל משיחו ' על ה, יבואו על ירושלים, ומגוג
הם חושבים שהם . נפרע להם' ואז ה –

הוא , יתברך נפרע להם' וה –באים לנצח 
, יוצא ונלחם ונפרע לכולם במכה אחת

  !במהרה ברחמים" ובא לציון גואל"

 !לחיים! לחיים! לחיים

 !להתחזק בעבודתו יתברך

.שלום ומבורכת לכל בית ישראלשבת 

 

 ?באיזור מגוריכם" ותן חלקנו בתורתך"מעוניינים לזכות את הרבים בהפצת 
 .ונשמח לשלוח אליכם את העלון להפצה 20-2002220אנא צרו קשר בטלפון 

 

 .החיים הם מוצר מתכלה
 .הגוף הוא מוצר מתכלה

 ?במה תשקיע את הזמן: השאלה
 ?בעבודתו יתברך או בהבלים

 

 א"רבי פינחס דניאל הכהן רחלין שליטר "ק האדמו"מאת כ



 

 

 

 ב"סיון תשפ 'ל – מתוך נפשי
 

א"ר רבי פינחס דניאל הכהן רחלין שליט"ק האדמו"מאת כ  

 
כל התמודדות . מלחמות, התמודדויות קשות: האדם עובר כל יום חוויות לא קלות. א

 .הוא דורש טיפול והעלאה, זה מכביד –רושם שלילי . רה רושם בנפשומשאי

 .חייבים לתת את הדעת ולמחוק רשמים שליליים

', מפת הקרב'הבנת , לימוד זכות', ית' בטחון בה, י תפילה"רשמים שליליים מוחקים ע. ב

 :בבחינת, י עשיית דברים חיוביים ומשמחים"הודיה וגם ע

 ,מהנפש את הרשמים השליליים לשכוח ולמחוק –" סור מרע"

ה טוב"  .דבור ומעשה חיוביים, י מחשבה"להוסיף אור ושמחה ע –" ַוֲעשֵׂ

 !העבודה הזאת היא בעצם המתקת הדינים. ג

והאדם , צריך להמתיק את הנפש עד שהכאב והחוויות השליליות של אותו יום יעלמו. ד

 .יחוש את קרבת האלקים

י"התבוננות ה'י "ע. ה יתִׁ וִׁ , על העיניים, לדמיין את אותיות שם י־ה־ו־ה על המצח, דהיינו', "שִׁ

, בסיעתא דשמיא כל הרשמים השליליים נעלמים –על הגרון ועל הלב , על הפה, על הנחיריים

 .ומתחזקת קרבת האלקים

' קֹויֵׂ ה: "בבחינת, חיובי וחיוני ומוכן לקרבות הבאים, ל גורם לכך שהאדם יהיה שמח"כל הנ. ו

יפ  ."ו ֹכחַ ַיֲחלִׁ

 .הם בבחינת פיקוח נפש ממש, כל העבודה הזאת, כל השלבים הללו. ז

ל"י העבודה הנ"ולכן ע, ל"בחבלי משיח הצרות מתרבות ר. ח  .ל החוסן הנפשי והרוחני גדֵׂ

 .ו להשבר ולהתיאש"ללא העבודה הזאת האדם יכול ח. ט

י הנפש בין גל לגל. י  !צריך לחדש כוחות ולהכין את כלֵׂ

זו עבודת קדש ממדרגה  –ק הרשמים השליליים וחיבור מחודש לאור האלקי סילו. יא

 !'ית' במה שחילק לו ה, להיות שמח בחלקו, ראשונה

ולוודא , יש לעשותה במשך היום בכל רגע שמזהים פגיעה שלילית בנפשנו, ל"העבודה הנ. יב

, ל נסיונותד לעוד יום ש"בסוף היום לפני השינה שניקינו את הנזקים ואנו מוכנים בס

 .מלחמות והעלאות, בירורים

ן' ה" תֵׂ  .זהו השם שאני מכנה עבודה זו –" ֹעז ְלַעּמֹו יִׁ

 !חייבים לפתח עוז דקדושה על מנת להחזיק מעמד עד כי יבא שילה
 

 



 

 

 

 
 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
 

 ויגילו הנבונים על ספר ישמחו החכמים
 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
 ר הערך ונכבד מאודודעת ספר יק

 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 

 .20-2002220צרו קשר בטלפון אנא 

 .ניתן להוריד את הספר חינם מהאתר

ק "בספר זה לוקטו שיעורים שהעביר כ. השער לקבלה צדיקים יבואו בוזה " 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 , הקשר בין ידיעת החוכמה תוך מתן דגש על, 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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 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! לך נחת רוח למען עשות, 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 ! יה בדברשאינה תלו, רחם ועזור לנו להגיע לאהבת ישראל אמיתית! 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, שנרצה בלב שלם בתיקונו של כל יהודי, 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 , למרות השוני בשורש ובסוגי הנשמות, יהי רצון שנוכל לאהוב כל יהודי באשר הוא
! לעשות רצונך בלב שלם, ונהיה לאגודה אחת, םלמרות כל המכשולי, השוני בדרגות התיקון

 !עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו! 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
 .נשמח מאד לשלוח לכם ספר הביתה ללא כל עלות
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