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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
 

החטא וההטהרות – ב"תשפ מצורעפרשת 

 ?מה שלומכם! שבוע טוב! ערב טוב

אנחנו כאן בסוף תהליך ההטהרות של 
כל התהליך שהוא עובר עד  –המצורע 

. שהוא הופך טהור ויכול לשוב אל המחנה
, מעניין מבחינת הסוד. ניין מאדמע

 .מבחינת הפשט וגם מבחינה מוסרית

? ...'סוד'מי יש לו השגה ב  , מבחינת הסוד
מי שרוצה שתתחיל להיות לו איזו שהיא 

אני ממליץ בחום ללמוד את  –השגה בסוד 
שנמצא באתר " רומח פינחס"הספר שלנו 

שיש שם , אפשר להוריד אותו חינם, שלנו
תורת , תורת הסוד את כל הבסיס של

מי שלומד את . בלשון פשוטה, הקבלה
אחר כך הוא יכול לשחות בכל , הספר הזה

 .ספרי הקבלה ולהבין מה שניתן להבין

אפילו ספר הזהר לא מביא הרבה מהסוד 
בן ', מה אנו מה חיינו, 'ובאמת. בפרשה הזו

אדם צריך להתבונן על כל השלבים של 
ר כל דב, תהליך ההטהרות של המצורע

ֶמן, על הצפורים: ודבר שָּׁ על , על ֹלג ה 
. החטאת והאשם וכל פרטי הפרטים

מבינים רק איך  –ואפילו אם הוא לא מבין 
לעשות את זה ולא מבינים מה המשמעות 

זה מביא את ההטהרות הסופית  –של זה 
 .של המצורע

חכמים אמרו שצרעת באה על חטא לשון 
וכאן לא מוזכר שום דבר על לשון . הרע

וגם לא על זה שאם הוא לא מפייס , רעה
. את חברו אפילו יום כיפורים לא מכפר

זאת אומרת שמי שדיבר לשון הרע חוץ 
וחוץ מזה , מזה שהוא הביא את הקרבנות

שהוא היה מחוץ למחנה כי אם זה זמן של 
והתבזה , ישמור' גילוי פנים אז יש צרעת ה

עדיין הוא לא ביקש  –' לעיני כל ישראל וכו
אז , ה ממי שהוא דיבר עליו לשון הרעסליח

הוא יצטרך לבקש סליחה על מי שהוא 
 .דיבר

זאת  –ואמרו חכמים שמי שמוציא שם רע 
אלה דברי , אלה לא רק דברי גנאי, אומרת

מפרסם דברי גנאי על , גנאי שהם שקר
". אין לו מחילה עולמית" –חברו ברבים 

גם אם הוא יעשה תשובה וירצה , ובאמת
יד שהוא שיקר והוא הטעה את עכשיו להג
יכול להיות שיש אנשים ששמעו  –הציבור 

, האמינו בשקר הזה, אותו והאמינו לו
כמו ' מדינת הים'ל, ועברו למדינה אחרת

או , והם לא יודעים שזה שקר, שאומרים
 .או לא מאמינים בהכחשה, הלכו לעולמם

, היום נהוג מאד שמישהו שמכחיש משהו
אבל בעצם , אולי איימו עליו': אז אומרים

כמה זה . 'זה נכון מה שהוא אמר בהתחלה
 .שכמעט ואין לו תקנה, דבר חמור

בדור , כמו שאמרנו שבוע שעבר, ולצערנו
שלנו יש המרשים לעצמם להוציא שם רע 

גם  –' שיימינג'ולעשות מה שנקרא 
ם שם כדי שאי אפשר גם בעילו, בפרהסיה
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ויש כאלה שגם מעזים , יהיה לתבוע אותם
פנים גם בגילוי שם ולא אכפת להם כי יש 
 –להם חוק מטעם המדינה שמגן עליהם 

אז . או דברים כאלה' אמת דיברתי'אם זה 
קשה מאד להתגונן , קשה מאד להתגונן

 .למי שנפגע

יש דין 'אבל אנחנו יודעים שהכל משמים ו
אחד לא יכול לברוח  ואף', ויש דיין

רט  פְּ מעוולות שעשה ודברים שדיבר ופגם ב 
לל כְּ  .וב 

אז תארו לכם אם חלילה היה זמן עכשיו 
מה , שכל מי שמדבר לשון הרע נהיה מצורע

שבן אדם קשה לו מאד לשמור ! ?היה נהיה
אפילו ביום כיפור או . על הפה בדור שלנו

הבן אדם קשה לו , יום הדין, בראש השנה
דבר לשון הרע על מישהו או על שלא ל

זה שגור כל כך . ציבור או לא משנה על מי
בכל . כל כך מבזים היום מנהיגים. בפה

, העולם מבזים מנהיגים בצורה ברוטלית
' ה... לא יודע. בצורה מזעזעת, בצורה זולה

 .הדור היתום שלנו, ירחם על הדור שלנו

זה דבר קשה ביותר , ובאמת שמירת הלשון
אז יש פה את . ותר ומזעזע ביותרונחוץ בי

אבל צריך לעשות גם , החטא וההטהרות
תשובה ולפייס את חברו ולפרסם ברבים 

אם הוצאת שם , שמה שדיברת לשון הרע
 .שזה לא אמת, רע

עוד נקודה שעניינה אותי היא צרעת נגעי 
שפתאום אדם רואה בקירות של , הבית

קורא , של נגע, ביתו סמנים של טומאה
והכהן לא בא עד שלא מרוקנים  –לכהן 

את הבית כדי שלא יטמא את כל מה 
 .שבבית

? ממה נפשך: זה באמת מעניין הענין הזה
אז הכל  –אם זו באמת צרעת והכל טמא 

אז למה להוציא את הכל וכאילו , טמא
התורה היא לא לפי , מצד שני? להערים

. קבע' היא לפי מה שה, ההגיון של בן אדם
א ורק הוא בודק ורק קבע שרק הכהן ב' ה

, ורק מאותו רגע הכל טמא –הוא מטמא 
ויש את כל התהליך ואת כל  ,ולא קודם
מוציאים ? כן, נותנים הזדמנות –השלבים 

, עושים תיקון, את הלבנים שהן נגועות
, טחים, סוגרים, מוציאים את הכל

האם זה  –ממתינים לראות מה יקרה 
 .יחזור או לא

שאלה , ע"י זי"אבל מעניין מה שמביא רש
בעצם בשורות טובות למי שרואה נגע 

כי יושבי הארץ לפני שעם ישראל , בבית
הם ידעו שאנחנו נכבוש את , עלה ממצרים

ובלב הרע שלהם לא רצו שנירש , הארץ
אז במשך , מהם את האוצרות שלהם

ארבעים שנה שנגזר עלינו להיות במדבר 
הם ניצלו את הזמן הזה כדי להחביא את 

ת והאוצרות שלהם בתוך המטמוניו
ואז בעצם כשעם , הקירות של הבתים

ישראל כבש את הארץ אם פתאום יש נגע 
 –לנתוץ את כל הבית , צרעת וצריך להרוס

אז מתגלים המטמוניות והאוצרות שהם 
י מביא שאלה בשורות "אז רש. החביאו
 .טובות

אז כאן רציתי להתעמק במה הפירוש של 
גם אם שיש בן אדם ש: בשורות טובות

 –תביא לו את כל המטמוניות שבעולם 
הוא אוהב את הבית שלו והוא לא רוצה 

הוא לא רוצה להרוס , לעזוב את הבית שלו
, בבית שלו יש לו זכרונות. את הבית שלו

והוא לא , יש לו הרגלים, יש לו ערך רגשי
במיוחד אנשים  –רוצה דווקא מטמוניות 

, שהם כבר מבוגרים שעשו את רוב חייהם
, אז מצד אחד. ם קשורים מאד לביתה

מצד שני זו בושה , אלה בשורות טובות
 .שהורסים לבן אדם את הבית

הרבה אנשים עוברים דירה מפה לשם 
לא הרבה עברו דירה ואחרי . במשך החיים

, נניח. שעברו דירה הרסו להם את הבית
אז , אם זה מפונים כמו שהיה בגוש קטיף

ניין אם בונים ב. הרסו להם את הבית
פתאום  –אז הורסים לך את הבית , חדש

אתה עובר בכתובת שלך ואתה רואה בנין 
, חדש במקום הבית הישן שקיים בנפשך

 .וזה לא דבר קל

, כן. אלה בשורות טובות, אז מצד אחד
אם . אומרים שהִקדמה היא דבר טוב. נכון

סימן של , זה סימן טוב –בונים בניינים 
רבות, חיים ן של כלכלה סימ, סימן של התְּ

 .טובה גם שצריך בניינים

. זה יכול לפגוע בזקן או בזקנה, מצד שני
מישהו מעניין  –' פינוי־בינוי'כשעושים 

אותו מה מרגיש הזקן או הזקנה שלא 
והחוק אומר שאם ? רוצים לעזוב את הבית

 .הרוב רוצה אז מפנים אותם
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יש אנשים שעזבו . אלה לא דברים פשוטים
 –ו ועזבו את העולם את הבית ואחר כך חל

נגמר להם , כאילו נגמר להם המזל שמה
משנה '. או לך תדע ממה, או מצער, התיקון

 .'מקום משנה מזל

אז האם תמיד בן אדם שזוכה באוצר או 
על פי המחקרים ? מטמון זו בשורה טובה

אומרים שרוב האנשים , שעושים היום
נהיה להם רע , בעולם שזכו בפיס למשל

או , לדיכאון או לשיגעון או נכנסו –מזה 
או שרפו את , לא עלינו שלחו ידם בנפשם

כמו שכתוב בגמרא שלא טוב , כל הכסף
לישראל לא פורענות וגם לא ברכה מרובה 

 .בסיפור של חוני המעגל? כן, מדי

מה זו : נקודות למחשבה בענין הזה. זהו
והאם ריבוי של כסף וזהב ? בשורה טובה

 ?לפעמים לא ומטמוניות זה תמיד ברכה או

גם . 'נאה עניות לישראל? 'נכון, כתוב
בקבלה יש את התהליך הזה שנקרא 

שכל ספירה משכה שפע  –' שבירת הכלים'
, "אנא אמלוך", "אנא אמלוך: "ואמרה

  .וזה גרם לשבירת הכלים ומשם מקור הרע

, אם נלך בצד שכנגד, וגם צריך ללמוד מזה
אולי הם  –כשבאים לבן אדם יסורים 

. אולי זה באמת אוצר, מטמוניותבאמת 
, שפגעו לו בבית, הוא חושב שנעשה לו עוול

או , או פגעו לו בכבוד, או פגעו לו בפרנסה
ומשמים המתיקו לו את  –פגעו לו במשהו 

ואם ממתיקים , המתיקו לו את הדין. הדין
זה באמת אוצרות , מעל האדם את הדין

: לכן רבי עקיבא אמר! 'ברוך ה, ומטמוניות
 ."לטובה עושה, 'מה שעושה ה כל"

י שאלה בשורות "אז ודאי שצדק רש
לטובה ', כל מה שעושה ה"כי , טובות
גם אם לא יהיו מטמוניות זה  –" עושה

, ואם יש מטמוניות זה גם לטובה, לטובה
לא . לטובה –כל מה שאבא שבשמים עושה 

תמיד יש לנו את היכולת ואת השכל להבין 
אדם את סדר ולהודות בזה כאשר משנים ל

בלי , אפילו סתם לעבור דירה. היום שלו
, זה שינוי של סדר היום, להרוס את הדירה

 .של ההרגלים, של השכנים

יש אנשים שעברו . הנפש נקשרת למקום
עשרים שנה ממשיכים –דירה והם עשר

זה כי . לחלום בלילה שהם בדירה הקודמת

אז אלה לא דברים , הנפש קשורה לשם
בזהר הקדוש שמי גם כתוב . פשוטים

גלגול , שעובר דירה כאילו מתגלגל גלגול
ויש עוד סודות על זה . עד כדי כך –נשמה 
 .בקבלה

 .עד כאן בענין של הפרשה

בשעה טובה לחודש ' אנחנו נכנסנו ברוך ה
יעזור ' ה". בניסן עתידין להיגאל", כן. ניסן

זה חודש חשוב ! שנזכה להיגאל ברחמים
ללב  , מאד לעשות בו תשובה כְּ רט וב  , פְּ
לצאת מעבדות , להבין מה עיקר ומה טפל

ֵבִנים"וה" ֹחֶמר"מה, מצרים ולהפוך , "לְּ
למען " ממלכת כהנים וגוי קדוש"להיות 

 .שמו באהבה

, אבא שבשמים רוצה להביא את הגאולה
תהליכים־תהליכים , ויש שלבים־שלבים

פתאום יבוא אל היכלו "עד ש –בגאולה 
 .הבמהר' בעזרת ה, "האדון

ודבר נוסף בעניינים שאני פוגש בייעוץ 
פגשנו השבוע בעיות של שלום : הרוחני

את . בעיות פרנסה, בעיות של חינוך, בית
 .כל הבעיות פוגשים כל הזמן

צריך תיקון מדות : הבעיות של שלום בית
ודעות ועוד הרבה סעיפי סעיפים כדי 

, שלום בית זה לא רק נס. שיהיה שלום בית
צריך תמיד , אם הזיווג מצויןגם . זו עבודה
, השקעה, תקשורת, לסלוח, לוותר –לעבוד 
יש הרבה . פרגון, עידוד, קשב, עזרה

סעיפים כדי שהשלום בית יהיה אמיתי 
מיד תְּ כי בני הזוג  –לכל החיים , לתמיד, ומ 

עוברים כל מיני דברים וצריכים להיות 
, במסירות, תושיה, צוות שעובד בתיאום

, שמור על המשפחהבמטרה ל, נאמנות
 .לשמור על הכל, לשמור על הילדים

אני גם פוגש אנשים צעירים שמפחדים 
להתחתן כי אומרים שהם לא ראו איזה 

, ובאמת בדור שלנו. בית של שלום בית
בזמן הזה כבר עם הפנדמיה וכל הצרות של 

הרבה בתים הידרדרו , השנים האחרונות
 .'סיר לחץ'מבחינת שלום בית כי נהיה 

זו עבודה , תדעו שזו מלחמה גדולהאז 
צריך לשבת ולהבין , רצינית ומקצועית

. בדיוק איפה הבעיות ולפתור אותן ביחד
לא , ההורים צריכים להיות יחידה אחת
היום . לתת לאף אחד להיכנס בין בני הזוג
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ֵגא'יש להם , הילדים א ִיסְּ פָּׁ , לא פעם' ֻחצְּ
, ונכנסים בין ההורים ועושים חורבן

לפעמים , גם המשפחה המורחבת ולפעמים
 .חברים וידידים מסיתים

לשמור על התא  –צריך להיזהר מאד 
כל , עם ישראל והעולם כולו. המשפחתי

ר ", הם ענין של זוגיות, העולמות כולם כָּׁ זָּׁ
ם א ֹאתָּׁ רָּׁ ה בָּׁ ֵקבָּׁ יש  –ענין של שֵלמות , "ּונְּ

יש , יש דברים מנוגדים, דברים דומים
 .דברים משלימים

אם יש שלום בית השכינה  –שלום בית 
אם אין שלום בית הסטרא אחרא , שורה

והכל . שלא נדע, שורה רחמנא ליצלן
מתחיל בעבודה הפנימית של כל אדם לתקן 

ובאמת . במקום לתקן את זולתו, את עצמו
שהם , יעזור' פוגשים אנשים עם מדות שה

לא מתחילים לחשוב ולחלום שהם צריכים 
בשלב כזה , א יאמןזה ל. לתקן משהו

מתקדם כשאנחנו לקראת סוף תיקון 
 –ששת אלפים שנות התיקון ? כן, העולם

עדיין יש אנשים שלא שמעו ולא יודעים 
 .מזעזע. שהם צריכים לתקן את עצמם

: באים אלי ושואלים, אנשים רוצים לדעת
" ?מה התיקון שלי" "?מה התיקון שלי"

תשאל את אשתך מה התיקון , אני אומר
ח חבל על הזמן "היא תביא לך דו ,שלך

היא יודעת בדיוק איפה , מדויק־מדויק
 .וגם הפוך. התיקונים שלך

. זו עבודה. לקחת אחריות ולעבוד, אז זהו
, זה לא משהו שבא לבד בקסם. זו מלחמה

 .לא

יעזור שנשמע בשורות ' ה. רבותי, עד כאן
ויהיה ביטחון , ישועות ונחמות, טובות

שקט  –היה שקט וי, להסתובב ברחובות
 !לעבודתו יתברך? כן, חיובי

 !לחיים! לחיים! לחיים! לחיים

 !חודש טוב ומבורך

 .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"כדורי זצוקר רבי יצחק "האדמו
 

 ישמחו החכמים ויגילו הנבונים על ספר
 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
 ודעת ספר יקר הערך ונכבד מאוד

 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"דש שבט תשנבחו
 יצחק כדורי

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 .20-2502220אנא צרו קשר בטלפון 

 .להוריד את הספר חינם מהאתרניתן 

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

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

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

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

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

 !לתיקון השלם, זיכוך אחר זיכוך, ת האדם ואת הבריאהתפקיד נשמת התורה להביא א



 

 

 

 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, הבט נא על אבותינו הקדושיםאך 
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, 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  , כוחנוונתן את , 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, ל המכשוליםלמרות כ, 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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