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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
 

המסעות שטרם הסתיימו  – ב"תשפ סעימפרשת 

 ?מה שלומכם, שבוע טוב! ערב טוב

המסעים , על פי תורת הקבלה, כידוע
שעם ישראל התנסה , האלה שנתנסינו

כדי להעלות , הכל על פי הסוד –במדבר 
לעמוד , ת שהיה צריך להעלותאת הניצוצו

 .בנסיונות שצריך לעמוד

וכל מקום ומקום בכל הסיבוב הזה שעשינו 
ן כלפי התיקונים שהיה  בתוך המדבר מֻכוָּ

, זה לא רק ענין של עונש. צריך לעשות שם
על  –" יום לשנה יום לשנה, ארבעים יום"

חטא המרגלים שתרו את הארץ ארבעים 
 .בעים שנהאר –אז שנה על כל יום , יום

היה יכול להמית את , יתברך אם רצה' ה
מה . כל דור המדבר ברגע אחד ביום אחד

, כמו שאומרים, אותם' לטרטר'צריך 
יש ? מה הצורך? ארבעים שנה במדבר

 .להעלות את הניצוצות –צורך גבוה , צורך

ח ניצוצין של קדושה שנפלו "יש רפ
אדם . בשבירת הכלים לעומק הקליפות

בגלל . כים להעלות אותםוחוה היו צרי
אלא , החטא הם לא רק שלא העלו אותם

, י שלהם"הנרנח? כן, הפילו עוד ניצוצות
ועם ישראל נברא על מנת . כמעט הכל

זה מה שאנחנו . לתקן את החטא הזה
 .צריכים לעשות

ערַות ", במצרים –עונש גלות מצרים , ולכן
שמה נפלו הניצוצות של אדם ". הארץ

ישראל היה צריך לרדת  ולכן עם. הראשון
ֵבִנים", לגלות מצרים ֹחֶמר וִבלְּ לסבול " בְּ

ועל ידי הנסיונות והקושי להעלות , שמה
כאשר סיימנו . את הניצוצות שהיו שם

אז  –להעלות את הניצוצות השייכים לשם 
כשיגיע , כך לעתיד לבוא. חלה הגאולה

הרגע שנסיים להעלות את הניצוצות תבוא 
 .הגאולה השלמה

 –הענין הזה שעם ישראל יצא ממצרים  כל
, יתברך הוציא אותנו מבית עבדים' ה

לארץ , והביא אותנו לארץ המובטחת
בוא "ש' מסע'זה לא סתם איזה  –הקודש 

תהיה לנו פה מדינה , נכבוש את הארץ
ותנאים , ארץ זבת חלב ודבש, טובה יותר

ויהיה לנו טוב יותר , כלכליים מעולים
זו , איזה מסע כזה זה לא". מאשר במצרים

 .לא המטרה

המטרה היא שעם ישראל יכבוש את ארץ 
ויגרום , יקיים את תורת ישראל, ישראל

בניית בית המקדש . לגאולה השלמה
, מטרתה להעלות את הניצוצות מהדומם

וכאשר בעבודה נכונה . חי ומדבר, צומח
באה  –ובלי חטאים מעלים את הניצוצות 

 .הגאולה

' תגלותו של הזו ה? ומה זה הגאולה
הוא יתגלה כשישרה את שכינתו . יתברך

זה , והשראת השכינה –בקודש הקדשים 
וימלוך על  –יתברך ' קצה התגלותו של ה

 .העולם כולו באופן גלוי על פי התורה

המשיח הוא שליח שבא לסייע מלמטה 
, ותשרה עליו שכינה גם כן, לענין הזה

ויורה את , ויתקן את העולם במלכות ש־ד־י
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לכל מי שנמצא בעולם בזמן שהוא ' רך הד
 .יבוא

המסע זה בעצם המסע של . אז זה המסע
 .הבריאה כולה

ה הקב" ַאוָּ ה להיות לו דירה "ִנתְּ
יתברך רצה להשכין את ' ה". בתחתונים

פה בעולם , להשרות את שכינתו, שכינתו
, ולצורך זה ברא את העולם –הגשמי הזה 

 ולצורך זה היה צריך לברוא טוב ורע
ובחירה חופשית ולהוריד את התורה על 

העם שנבחר , ידי משה רבינו לעם ישראל
 .לתקן עולם במלכות ש־ד־י

וגרי הצדק ואומות העולם שגם רוצים 
גם הם ', לאור ה, ללכת לאור תורת ישראל

לכן לעתיד לבוא כתוב שנעבוד . מצטרפים
מי שישאר בסוף  –" שכם אחד"' את ה

  .שיזכהמי , בסוף התיקון, הבירור

לכן אין פה שום מסע של כיבוש לאומי או 
אלא זהו . לא. כלכלי או המטרות האלה

כדי  –כל המסעים האלה במדבר , מסע
לסיים שמה את העלאת הניצוצות 

להעלות את הניצוצות , ולהיכנס לארץ
לסיים , שצריך להעלות דרך בית המקדש

את תיקון הבריאה על ידי העבודה 
שראת השכינה שתבוא ה –הקדושה הזו 

, בקיצור" ובא לציון גואל", באופן קבוע
סוף עולם התיקון ותחילת קבלת שכר 

כל אחד לפי מה שעשה בעולם , בעולם הבא
 .הזה

שנלחם נגד , אבל יש יצר הרע פרטי וכללי
ונלחם נגד הקדושה ונגד , כל אדם, האדם

וזה לצערנו מה . בא להחטיא. עם ישראל
עונש , תנחרב הבי –שקרה בבית ראשון 

, חזרנו ונבנה בית שני, גלות שבעים שנה
 .וגם נחרב

עכשיו אנחנו כבר . הגלות נמשכת עד עכשיו
הרבה מעם ישראל ' ברוך ה. בחבלי משיח

הרבה גם כן חוזרים . כבר זכו לעלות לארץ
אלו סימנים של . מתחזקים, בתשובה

, אנחנו לא יודעים מתי. הגאולה הקרובה
יש את . מתקרב אבל זה. על ידי מי, איפה

 .כל הסימנים

כשנסיים להעלות את ? מתי זה יקרה
וזה . מסתיים הזמן של התיקון, הניצוצות

שהתחיל , המסע המופלא הזה, סוף המסע
והתחדד עם בריאת אדם , בבריאת העולם

והתחדד עוד יותר אחרי החטא , וחוה
כי  –כשבא עם ישראל וקיבל את התורה 

את אם לא היינו מקבלים ומקיימים 
יתברך היה מחזיר את העולם ' ה, התורה

כי הוא לא ברא פה את , לתוהו ובוהו
העולם בשביל שנבוא לפה להנות ולאכול 

אלא , ולשתות וסתם לבלות את החיים
להעלות את , שנבוא לפה לתקן עולם

אי אפשר להעלות את הניצוצות . הניצוצות
אלא רק על ידי תורה ומצוות ומעשים  –

ולעמוד , וייחודיםותפילות , טובים
בנסיונות בפרט ובכלל על פי התורה 

 .הקדושה

לסוף ' ולכן אנחנו מתקרבים בעזרת ה
' ה, נרצה או לא נרצה. המסע המופלא הזה

או על ידי  –יתברך מגלגל את התיקון 
או חלילה , מאהבה ומיראה, בחירה מרצון

שזה מה שחכמים , על ידי ענשים ויסורים
, זמן לא פשוטשזה , אמרו על חבלי משיח

ואולי תהיה מלחמת גוג , שאולי יהיו דינים
 .ואולי יהיו צרות צרורות, ומגוג

אז אנחנו מנסים בדור הזה כולנו לחזור 
לתת דוגמא , להפיץ את התורה, בתשובה

כדי שכל זה , אישית טובה בשמים ובארץ
כי מי , יבוא ברחמים ולא על ידי יסורים

 ...יכול לעמוד ביסורים

יאיר את עינינו שנלך בדרכו יתברך ' ה
למען שמו , בלבב שלם, באמת ובתמים

להעלות את כל , לתקן עולם, באהבה
ובא לציון גואל , הניצוצות שעדיין נשארו

 .במהרה ברחמים

  !לחיים! לחיים! לחיים

בהתגלותו  –וזה יהיה סוף המסע המופלא 
 !של אבינו שבשמים

 !לחיים! לחיים

 .להתחזק בעבודתו יתברך
 

.שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל

עדן בשעה אחת של עבודה אשרי הזוכה לטעום טעם גן 
 !םלשם שמי –פנימית ומעשית למען הכלל 

 

 א"ר מרחלין שליט"ק האדמו"מאת כ' מעין המלכות'מתוך 



 

 

 

 תפילה לאחדות עם ישראל

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

 
חוץ מבשבתות ובחגים ובימים שאין אומרים , 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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 ב"תשפ תמוז ח"כ – מתוך נפשי
 

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

 

 ".החכם מקשיב, הטיפש משמיע. "א

 .ואה את חסרונותיוהחכם ר, הטיפש רואה את מעלותיו. ב

 .החכם מתפלל ואינו תולה בעצמו. הטיפש בטוח בעצמו. ג

 .החכם יודע עד כמה מוגבלות ידיעותיו. הטיפש חושב שיודע הכל. ד

 .החכם מכבד את כולם ולומד מכולם. הטיפש מזלזל בכולם. ה

 .החכם מתאפק, הטיפש מתפרץ. ו

 .החכם מתעמק וממתין. הטיפש מגיב מיד. ז

 .החכם שמח בחלקו תמיד. עצובהטיפש . ח

 .הטיפש חושב שהוא מנהל את העולם. ט

 .והחכם מנסה להשתלב בתכנית האלקית, מנהל את העולם' ית' החכם יודע שרק ה

 .ובמיוחד בתורת הקבלה, התכנית האלקית כתובה בתורה. י

ולזהות  –אך האדם הרגיל אינו מצליח לקרוא באמת את מפת המציאות האישית והכללית 

 .באיזה שלב של הוצאת התכנית האלקית מהכח אל הפועל אנו נמצאים בכל רגע

 .אך היא שיא הטיפשות, הכפירה מראה עצמה כחכמה. יא

 !אך היא שיא החכמה, האמונה נראית בעיני הכופרים כטיפשות

 .אך סופו של ירא שמים להחכים באמת. עדיף להיות ירא שמים מלהיות חכם. יב

 .מרשימההחכמה האנושית . יג

 .החכמה האלקית אין־סופית ומופלאה

 .הטיפש בוחר בטפל וחושב שבחר בעיקר. החכם מבחין מיד בעיקר ובוחר בו. יד

 .למען שמו באהבה, יהי רצון שנהיה חכמים לשם שמים. טו

 


