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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
 

הילולת שמואל הנביא והכנה לשבועות – ב"תשפ שאנפרשת 

 !שבוע טוב, ערב טוב

פרשת נשא , אנחנו כאן בפרשת השבוע, כן
ובהילולה של שמואל הנביא זכותו , ב"תשפ

השבוע שבוע חשוב והכנה . יגן עלינו
נעשה ' בשם ה. התורהקבלת , לשבועות

 !ונצליח

  –' חנוכת המזבח'בפרשה יש ענין של 
אהל , עבודת הקרבנות, חנוכת המזבח

מועד והחלוקה של העבודות שצריכים 
נא לקרוא את . פלא פלאים, לעשות הלויים

כי אני מסתמך על , י"הפרשה עם פירוש רש
 .זה

יתברך מייחס לכל ' אנחנו רואים שה, טוב
, צריך לטהר: ת רבההעבודה הזו חשיבו

וכל יום נשיא . וצריך לחנוך, צריך לקדש
אחד מכל אחד מהשבטים מקריב את 

, ציוויים, ויש הוראות. הקרבנות שלו
, איזה סוג, מה צריך להקריב –במדויק 

כמובן שהכל על . פלא פלאים, איזו כמות
גם , כל התורה היא על פי הסוד, פי הסוד

 .על פי הפשט אבל על פי הסוד

 –אני בהסתכלות שלי , שאנחנו רואים ומה
חנוכת , החנוכה. זה הענין של החשיבות

יש בזה סדר , יש בזה חשיבות, המזבח
כי בלי , משהו רציני, משהו חגיגי, מיוחד

 –עבודת הקרבנות ובלי המזבח יש בעיה 
. ומי יכפר על הפרט, מי יכפר על עם ישראל

אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא "הרי 
ם צדיקים" ,"יחטא ְך כֻּלָּ עושים , נכון". ְוַעמֵּ

אבל גם הקרבנות וקרבן התמיד  –תשובה 
בין , כל ענין בית המקדש. חשוב ומגן

השאר זה להגן על עם ישראל ועל העולם 
 –כולו מפני הקטרוגים ומפני מדת הדין 

ראה , שחשב לברוא את העולם במדת הדין
שיתף , שאינו יכול לעמוד בו, שאינו עומד

אז דווקא עבודת . ו מדת הרחמיםעמ
 .הקרבנות זו מדת הרחמים

, נכון שהבהמות משלמות בחיים שלהם
אבל זה רחמים שנותנים לבהמות זכות 

להגן , להגן על העולם, להגן על עם ישראל
שהרי אם  –על כבודו יתברך קודם כל 

, עושים עבירה אז זה פוגע בכבודו יתברך
מע שהעבד כביכול לא שו, יתברך' של ה

לפעמים הוא עושה , עושה הפוך, בקול רבו
. 'אז זה חילול ה, ירחם' ה, להכעיס

דמים זה גם כסף  –וכשמוציאים דמים 
זה עולה כסף הקרבנות וכל , שצריך

במקום , ומוציאים דמים כפשוטו, הענינים
 –הדם של האדם נשפך הדם של הבהמה 

וזה מאפשר , אז זה משקיט את הקטרוגים
 .את השראת השכינה

דור של הסתר , היות שאנחנו בדור הזה
לא כל כך , "עד כי יבא שילה"פנים 

קולטים מה זה הענין של השראת השכינה 
. או הסתלקות השכינה רחמנא ליצלן

, אנחנו מאמינים בני מאמינים, סיפרו לנו
כי האדם חושב שהוא , אבל לא חשים בזה

הוא לא . על העולם, בעל הבית על עצמו
אולי בשכל אפשר לדמיין  קצת. מבין בכלל
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 –מי שפורץ את הדרך  ”
, מאד, כל התחלה קשה

, צריך זכות עצומה
אחרי שדרך . מסירות נפש

הצינור , רוחנית נפרצת
ככה . קל להשיג –נפתח 

אמר רבנו הבעל שם טוב 
שברגע שנפתח , הקדוש

, הצינור ויש כבר השגה
חרים גם יכולים אז א

 ” .להשיג

אבל , יתברך מתגלה' מה זה עולם שבו ה
הוא מתגלה בדרך . אנחנו לא חיים את זה

 .עושה נסים בהסתר כלשהו, הטבע

' יש את הענין שה, בסוף הפרשה, בפרשה
יתברך אומר שהוא ידבר בין הכרובים עם 

כשמשה רבנו , זאת אומרת. משה רבנו
 נכנס הוא שומע את הקול מדבר בין

זו התגלותו יתברך על ידי . הכרובים
שהיא קצה התגלותו של , השראת השכינה

ואף , משה שומע. יתברך בעולם הזה' ה
 .אחד אחר לא שומע

. זה לא דבר קל', הענין של שמיעת קול ה
, כן, אנחנו מדברים על שמואל הנביא

, שמואל הנביא. לכבוד ההילולה שלו
. כשהיה אצל עלי הוא היה נער

, ברך דיבר אתוית' אז ה
וחיקה את קולו של עלי 

. כדי שהוא לא יבהל
וכשהוא דיבר בפעם 

הראשונה יתברך עם 
חיקה את , משה רבנו

הקול של עמרם כדי 
אז . שמשה לא יבהל

מדובר כאן על 
' שה, ההסתר
ומדובר . מסתתר

' שה, כאן על הגילוי
 .יתברך מתגלה

בדרך כלל הנביא 
יתברך מתגלה ' כשה
, נימיתזו השגה פ, אליו

הוא שומע  –הנביא משיג 
לפעמים , רואה מראות, קול

, לפעמים בלי פירוש, עם פירוש
לפעמים ככה , לפעמים בחידות

דיבר ' רק משה רבנו עמד וה. לפעמים ככה
כמו שלהבדיל אין , "פנים אל פנים"אתו 

סוף הבדלות בני אדם מדברים אחד עם 
ומשה היה יכול לשאול מה שהוא . השני

. היה עונה לו' וה, שהוא רוצהרוצה מתי 
בשביל זה . רק משה, שאר הנביאים לא כך

רק בזכות משה רבנו  –' תורת משה'יש 
הוריד לנו , ועלה לשמים, שהיה משה רבנו

לקבל ' אנחנו עומדים בעזרת ה. את התורה
אם משה רבנו , את התורה בחג השבועות

אז מה , לא היה מגיע לדרגת משה רבנו
 ?היה

זו , נבואה. א רוח הקדשנבואה היא ל
. מדרגה גבוהה הרבה יותר מרוח הקדש

כמו , וגם בתוך הנבואה יש מדרגות
שהמדרגה של משה , שאמרנו כמה פעמים

רבנו נבדלת משאר המדרגות של כל 
בבעלי רוח הקדש . גדול הנביאים, הנביאים

הוא גדול בעלי רוח , דוד המלך נבדל
, גם בעל רוח הקדש שומע קול. הקדש
, ים הקול מדבר בקצה הלשוןלפעמ

, והוא גם רואה מראות, לפעמים במח
, לפעמים עם הסבר לפעמים בלי הסבר
, לפעמים רואים דברים שהיו או שיהיו

מקבלים כל מיני הוראות או כל מיני 
אבל זה לא  –גילויים וכל מיני רזי תורה 

 .בדרגה של הנבואה

', מהנוק –רוח הקדש , אומרים חכמים
א של "זאת אומרת מהאות ה

, א האחרונה"הה, ה"הוי
י –ונבואה  ו של "מהאות וָּ

, מהזכר, ה"שם הוי
זאת . 'זעיר אנפין'מה

אומרת שעל פי הכנת 
הצדיק הוא זוכה או 
לרוח הקודש או 

ויש הבדל , לנבואה
ְצמה עָּ , בבהירות, בָּ

, באמיתות
 .בדייקנות

האם יש טעות 
אין  –? בנבואה

ואין . טעות בנבואה
שום טעות כמובן 
בנבואתו של משה 

יש טעות שהנביא . רבנו
כמו שהיה , יכול לטעות
שהוא פרש , עם יונה הנביא

ֶכת"לא נכון שהעיר נינוה  , "ֶנְהפָּ
הוא חשב שכמו . נהפכת בתשובה –נהפכת 

נהרסת בלשון ? כן, סדום ועמורה מתהפכת
ם לא היו עושים מובן שאם ה. חורבן, שלנו

 .אולי היה שמה חורבן, תשובה

נביא רגיל יכול , אז הנביא יכול לטעות
בודאי גם בעל רוח הקדש . לטעות בפירוש

יש גם הפרעות מהצד של . יכול אולי לטעות
למנוע , הסטרא אחרא למנוע את הנבואה

 .את הופעת רוח הקדש

אין " –אם מדובר כאן בשמואל הנביא 
אל הנביא באותה עד שמו, "חזון נפרץ

הוא זכה לנבואה . תקופה לא היתה נבואה
שהוא זכה , בזכות העיבור של נדב ואביהו

זאת אומרת צריך שיהיה גם מצד . לו
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או תוספת של , שרש הנשמה, הנשמה
. כדי שבן אדם יזכה לנבואה, עיבור נשמה

וצריך הכנה ופרישות וכוונות וקדושה 
 .זו הכנה אחרת. וטהרה ותורה

שהם לומדים , של חכמי ישראליש הכנה 
ויש . את התורה כדי להורות תורה לישראל

הכנה אחרת להיות בעל רוח הקודש או 
 –זה לא אותו דבר . להיות בעל נבואה

שאנשים שעוסקים בשביל לזכות בנבואה 
דבקות וכוונות , עסוקים בפרישות

 .זו עבודה מיוחדת. מקוה טהרה, קדושות

ספר  מה נעשה עכשיו שאין לנו בתי
. לא אלמן ישראל, לא לדאוג? לנבואה

כשיגיע הזמן שעם ישראל יצטרך להתנבא 
, משמים יפתחו את השערים של הנבואה –

ואז כל מי שראוי לזה או שזקוקים לזה 
 .הוא יתנבא

יתברך קבע למשה רבנו מקום ' אז ה. כן
, ידבר עמו, מיוחד איפה יתגלה אליו

. אבל שמה זה לדורות, לא רק שם, בעיקר
שם השראת , זה המקום בין הכרובים

יתברך שמו לעד משרה את , השכינה
 .שכינתו

, אמרנו, אנחנו רואים כאן בחנוכת המזבח
גם ההלכות הן חמורות . ענין של חשיבות

על , יתברך' מי שעובר על פקודי ה. מאד
בעניני עבודת , מצוותיו בעניני המשכן

לא  –עבודת הכהן גדול , הכהנים, הלויים
אז זה לא אותו דבר . חייב מיתהפעם 

לעשות טעות או לעשות עבירה בקדש 
בקדש או בעזרה או בירושלים , הקדשים

זה לא . או בארץ ישראל או בחוץ לארץ
זה לא אותו דבר מי שעושה את . אותו דבר
כהן גדול חס , משה רבנו חלילה –העבירה 

בשמים יש דין . וחלילה או אדם פשוט
שקל שונה לפי מי זה נ, אותה עבירה. אמת

 .למה עשה את זה, שעשה את זה

אין לשער את החשיבות של חנוכת , אם כן
כל , עניות דעתי, ולכן לפי דעתי. המזבח

זה כל עם , זה כל שבט ושבט –יום נשיא 
את , צריך להבין את ההיררכיה. ישראל

חייבת להיות . הִמְדרג שיש בעם ישראל
ומדרג . מדרג, היררכיה בתוך עם ישראל

 .בכל העולמות יש

עם ישראל ַעם . ומדרג יש גם בין האומות
מבחינת שמים  –ויש את שאר האומות ', ה

מובן שכל . זה לא אותו דבר' ועבודת ה
אם יש . אחד מקבל את השכר על פי מעשיו

' מישהו מאומות העולם שעובד את ה

. כמובן, אז יקבל את השכר שלו, כראוי
ד יש כל אח, אבל מבחינת השרש והתפקיד

עם : לו את השרש ואת התפקיד שלו
בני אומות העולם , ג מצוות"תרי –ישראל 

 .שבע מצוות בני נח –או בני נח 

זה בעיקר הענין של הפרשה שמושך את 
, הענין של החשיבות, הענין של המדרג, לבי

של החגיגיות ושל המקום שמיועד 
ושם , יתברך' שכינתו של ה', להתגלות ה

יאים ושל משה רבנו מקום ההשגה של הנב
 .ושל מי שזוכה לענין הזה

כתוב בענין שמואל הנביא שכל מי שהיה 
אם , מתקרב לאיזור שהיה שמואל הנביא

זאת . כבר היה זוכה לנבואה –היה ראוי 
. היתה שמה השראה סביבתית, אומרת

 .פלא פלאים

וזה לא אותו דבר נביא שהוא הראשון 
 כמו שמואל, שזוכה לנבואה בתקופה שלו

, לבין נביאים שזכו כתוצאה משמואל
מי שפורץ את . תלמידיו של שמואל הנביא

צריך זכות , מאד, כל התחלה קשה –הדרך 
אחרי שדרך רוחנית . מסירות נפש, עצומה
ככה . קל להשיג –הצינור נפתח , נפרצת

שברגע , אמר רבנו הבעל שם טוב הקדוש
אז אחרים , שנפתח הצינור ויש כבר השגה

 .להשיגגם יכולים 

גם הוא הגיע לדרגות כאלה ומדרגות כאלה 
יחיד בכל , יחיד בדורו, שאי אפשר לתאר

שליחו הנאמן של הקדוש ברוך , הדורות
, כן, ס'ואחר כך באו כל מיני רעבע. הוא

רבי פנחס מקוריץ וכמובן המגיד ממזריטש 
, זכו לרוח הקדש –וכל מי שבאו אחריהם 

 אבל הראשון שזכה למדרגות האלה הוא
וכמובן שלא השתוו , ט הקדוש"רבנו הבעש

אבל הוא פתח . למדרגות שלו ולהשגה שלו
שהצילה את עם , את הדרך של החסידות

פלא , ישראל ומצילה את עם ישראל
 .פלאות

: הכנה לקבלת התורה, ועכשיו כמה מלים
האור , כתוב שהאור מצטייר לפי הכלי

, סתם דוגמא, יש כלי. מצטייר לפי הכלי
אם הכלי נקי  –יר לפי הכלי האור מצטי

כמו . אם הכלי עכור האור עכור, האור זך
ככה מעוררים עליו , שמעוררים מלמטה

 .ככה התוצאה, לפי ההכנה. מלמעלה

אז אם בן אדם בא מוכן לחג השבועות 
הוא יכול לזכות  –לקבל את התורה כראוי 

לקבלת תורה כמו בהר סיני באורות 
, רוח הקדשל, יכול לזכות לנבואה, וברקים
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אם בן אדם בא מוכן לחג  ”
השבועות לקבל את התורה 

הוא יכול לזכות  –כראוי 
לקבלת תורה כמו בהר סיני 

יכול לזכות , באורות וברקים
לכל , לרוח הקדש, לנבואה

נבואה זה תלוי כמובן , דבר
יכול לזכות , בתקופה

יכול לזכות , ס התורה"לפרד
להבין את , לקצת אור בלב

תלוי כל אחד  –ט אולי הפש
 ” .בעבודה שהוא עושה

, נבואה זה תלוי כמובן בתקופה, לכל דבר
יכול לזכות , ס התורה"יכול לזכות לפרד

 –להבין את הפשט אולי , לקצת אור בלב
 .תלוי כל אחד בעבודה שהוא עושה

ִניִתי"אני הוי" ' ה, זאת אומרת". ה לא שָּ
, יתברך משפיע את השפע שלו כל הזמן

 איזה, איזו הכנה –ההבדל זה בבני אדם 
 .כלי

נראה ככה מכל מה , והדבר הכי קשה
, בענין קבלת התורה זה הגאוה, שלמדנו

היפך משמירת , שמקלקלת את העבודה
עצבות , זה מקלקל את העבודה –הברית 

ודרגות של קבלת , מקלקלת את העבודה
ּה'התורה  שזה קשור לגאוה  –' שלא ִלְשמָּ

' קומבינות'ולאינטרסים וכל מיני 
אחד עם  כל, שיש לבני אדם

 .היצר שלו

אז מי שבא לקבל את 
, התורה בשמחה

לשם שמים , בקדושה
 ',ַאִין'ובבחינת 

' אני'במקום ', ן 'י 'א
', אין'בחינת 

כמו ' בביטול'
שאומרים 
כלפי , בחסידות

כלפי התורה , שמיא
אז הוא זוכה  –

לקבל את התורה 
ומתחדשת , כראוי

', אצלו כל עבודת ה
עוֶלה , היראת שמים

 .וכן הלאה, במדרגות

כדי לעלות במדרגות צריך להיות 
הוא לא , אם בן אדם לא צדיק. צדיק

קל יותר להיות גאון . עולה בשום מדרגות
, נולד עם שכל, כי בן אדם יש לו שכל –

אז בסיעתא דשמיא הוא נהיה , ומתייגע
להיות קדוש . מאשר להיות קדוש –גאון 

זה בכל שניה ושניה בן  –זה קשה מאד 
ך להיות קדוש ולהתבטל אדם צרי

ולהידבק באבא שבשמים ולחיות לשם 
 .'שמים ולהילחם מלחמות ה

ובכל בחירה שהוא עושה הוא בודק ובודק 
זה לא . ובודק אם הבחירה מדויקת או לא

או , האם יש לו בטחון באבא שבשמים. קל
האם ? "כִֹּחי ְועֶֹּצם יִָּדי", הוא בוטח בעצמו

י ִאמֹו"הוא  ל ֲעלֵּ מֻּ או שהוא מרגיש את  ,"ְכגָּ
איך הוא מתיחס ? עצמו גדול עולם

מקבל  –לנסיונות ששולחים לו משמים 
, או ההיפך חלילה? בהכנעה, אותם מאהבה

 ?מורד או מעיז פנים

ההכנה לקבלת התורה זה , זאת אומרת
–זה לא רק יום. בכל רגע ורגע בחיים

ברור . דקה לפני חג השבועות, יומיים
, ספירת העומר, זהשעכשיו זה זמן מיוחד ל

אנס כמו 'נותנים לנו צ, תיקון המדות
, הזדמנות, נותנים לנו אפשרות, שאומרים

 .סיעתא דשמיא משמים לתקן ולתקן

עכשיו סוף הספירה זה בענין , וכמובן
ועכשיו כבר תיקון המלכות , תיקון היסוד

. שתי המדרגות התחתונות הכי קשות –
ד זה כל הענין של שמירת היסו', יסוד'ה

זה כל ', מלכות'וה. וההשפעה
, ענין הקבלה שאדם מקבל

איך הוא מקבל את השפע 
האם  –נותן לו ' שה
ט" רּון ַוִיְבעָּ ? "ַוִיְשַמן ְישֻּ

או הוא מקבל , או לא
כדי לעשות נחת רוח 
לאבא שבשמים 
ומשתמש בכל מה 

נתן לו לקדש ' שה
איך ? שמו יתברך

הוא מתנהל 
? בענינים הגשמיים

 –' לכותמ', 'יסוד'
זה כבר קשור גם 

, לענינים הגשמיים
, זה בחינת הכלי, הגוף

האם . בחינת המלכות
או ' ענג'אצלו יש ענין של 

כמו שמובא ? ל"ר' נגע'של 
 .בספר יצירה הקדוש

, תשובה שלמה: אז צריך לעשות תשובה
תשובת כל העולמות , תשובה לשם שמים

זאת הכנה . א"תשוב ה –תשובה , כולם
 .לקבלת התורה

יתברך ' יש שלושה קוים בהם ה, אגב
קו , קו שמאל, קו ימין: מנהיג את העולם

. דין –קו שמאל . חסד –קו ימין . אמצעי
 .קו הרחמים, קו האמת –קו אמצעי 

רוצים , יש אנשים שנוטים רק לקו ימין
, לא יהיו שום בעיות, שהכל יהיה רק נחמד

רוצים שיהיה עולם הבא , הכל כסדרו
אבל יש בזה גם . ה נחמדז. בעולם הזה

כי אדם לא , יש גם בזה בּורות, תמימות
 –מבין בכלל מה התפקיד של העולם הזה 
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, יש טוב, לפה באים לתקן, פה זה לא גן עדן
אז מה . יש מלחמות, יש בירורים, יש רע

אתה מצפה עכשיו שלא יהיה שום דבר 
זה יהיה רק . שלא תהיה שום בעיה, קשה

 .השלמה בגאולה, בסוף התיקון

אז הציפיה של אנשים שהכל ילך חלק 
הם לא מבינים מה , זה בורות, ומתוק

העולם הזה ולמה באנו לפה ומה עלינו 
ויש נטיה כזו אצל לא , זה מובן. לעשות פה

 .מעט אנשים בדור הזה שרוצים הכל נחמד

בעלי , ויש אנשים שרוצים רק קו שמאל
הם מבחינתם יכולים להחריב את . דינים

. גם זאת טעות. אין להם בעיה, העולם
אמרנו קודם שראה שהעולם לא יכול 

 –לעמוד רק בדין שיתף עמו מדת הרחמים 
מה , אז מה להבדיל בן אדם. הבורא יתברך

, זה שדן את כולם? הוא חושב את עצמו
 .דנים אותו קודם כל

קו , גבורה, אז ודאי שצריך מדת הדין גם
לא על מנת , אבל מבוטל לקו ימין –שמאל 

כמו שאנחנו , על מנת לשמור, להחריב
, מי חונה מסביב למשכן, כן, רואים בפרשה

. וכל השבטים כל אחד במקומו, איזה שבט
כמו שאמרנו שאבא שבשמים , זה הסדר

שזה ענין , אז לכן יש קו שמאל. אוהב סדר
 .גבול, צמצום, רשל סד

 –התפארת , ומדת האמת, ומדת הרחמים
, אז זה אברהם. המכריע בין ימין לשמאל

יעקב  –בחיר האבות . יצחק או יעקב
יעקב , הדבר המתוקן זה התפארת. אבינו
היא ירדה בקו , וגם התורה. אבינו

 .האמצעי

 .עד כאן להיום

יהי רצון שנתחזק לעבודתו יתברך ונקבל 
 !בריאות, תוך שמחהבאמת את התורה מ

 !לחיים! לחיים! לחיים

 !שיהיה חג שמח

 

 .שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל
 

 

 

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



 

 

 

 מתוך נפשי
 ב"תשפחג השבועות  לכבוד מתן תורה

 

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

 
 .חירה החפשית בין טוב לרעהעולם נברא לצורך הב. 'א

 .התורה קובעת מה טוב ומה רע. 'ב

 .י"לתקן עולם במלכות שד –מסיני למשה רבנו עבור ישראל , התורה ניתנה משמים. 'ג

 .יש שכר ועונש, היות שיש טוב ורע ובחירה חפשית. 'ד

עלינו לתקן . הם רק מחדדים אותה, השכר והעונש אינם מבטלים את הבחירה החפשית. 'ה

 .דיבור ומעשה על פי ההלכה, כל מחשבה

 .ובים באמת בזכות עבודתנורצונו יתברך שנהיה ט. 'ו

 .שנגבור על יצר הרע הפרטי והכללי. 'ז

 .על פי תורתנו הקדושה, מיראה ואהבה, מאהבה ויראה, שנעבוד אותו יתברך לשם שמים. 'ח

ג מצוות לישראל ושבע מצוות לבני "תרי –תיקון האדם והעולם הוא רק על פי התורה . 'ט

 .נח

 .ך הסתר פנים וגם בזמן של גילוי פניםיתברך גם מתו' עלינו לעבוד את ה. 'י

 .חטאינו ופשעינו, הסתר פנים נגרם כתוצאה מעוונותינו. א"י

 .נגרם כתוצאה מעבודתנו אותו יתברך כראוי פניםגילוי . ב"י

, יתברך ובמשה עבדו ובתורת ישראל' המאמינים בה: לשני חלקיםהעולם מתחלק . ג"י

 .בו יתברך ובמשה עבדו ובתורת ישראלולעומתם הכופרים 

 .וכך גם בכפירה, ישנן דרגות אין ספור באמונה. ד"י

פועל כך שהעולם יגיע בכל מקרה לתיקונו בזמן שהוא הקציב לשם תיקון העולם ' ית' ה. ו"ט

 .י"במלכות שד

גם אם זה מוצא חן בעיני , נרצה או לא, יתברך יקום ויתקיים תמיד’ כי רצונו של ה. ז"ט

 .ל"או על ידי בחירה טובה או על ידי ענשים ר –האדם וגם אם לא 

כולם אלוקיים ולאו דווקא על  –הסברים וערכים , התורה הקדושה כוללת ציוויים רבים. ז"י

 .וחלקם מעל השגת האדם, חלקם ברורים לאדם. פי רצונו או הבנתו של האדם

 .ד"הקרבה בס, טעמי המצוות ייוודעו רק לעתיד לבוא בגאולה השלמה. ח"י

 .שכר המצוות לעתיד לבוא. ט"י



 

 

 

וכל הסדרים הטובים , על ידי חטאי האדם יצר הרע הפרטי ויצר הרע הכללי מקבלים כח. 'כ

הסתר פנים וענשים , פיזור ישראל בין האומות, חורבן בית המקדש: התוצאה. מתקלקלים

 .וגלות השכינה, ל"ר! ות העולם הופכות לראש וישראל לזנבאומ, קשים

 –תשובה , תשובת כל העולמות כולם, תשובה לשם שמים, עלינו לעשות תשובה שלמה. א"כ

 .א"תשוב ה

, עד שהאדם סובר שהכל מקרה או טבע רחמנא לצלן –ההסתר פנים גורם לבלבול נורא . ב"כ

 .ל"נראה כביכול שאין דין ואין דיין ר, וזבותעד שהעולם מתמלא בדעות כוזבות ובאמונות כ

 .ל"ר, כל אלה הם חילול השם נורא וחילול כבוד ישראל וכבוד התורה

האדם . ההסתר הוא עד כדי כך שהאדם חושב את עצמו שהוא מלך העולם ושהכל מותר לו

פ שכלו וערכיו "ע –חושב באיוולתו שהוא יודע מה טוב ומה רע וכיצד לתקן את העולם 

 .מציא מתוך ההסתר פניםשה

יתברך ינהל את עולמו בגלוי ' גדולה ועצומה תהיה ההפתעה כאשר יתגלה משיח צדקנו וה

 .שאינה משתנה לעולמים, פ התורה הקדושה והנצחית"ע

 .ובתורתו' אשרי מי שדבק בו ית

 .יהי רצון שניגאל במהרה ברחמים
 !חג שבועות שמח לכל בית ישראל

 



 

 

 

 "במשפט תפדה"
 

 הארות על חג השבועות ותהליכי הגאולה
 לגולבתורת הג וחידושים על מספר פרשיות

 

 א"שליט רחליןרבי פינחס דניאל הכהן ר "האדמוק "כמאת 

 

 הקדמה
יוצר על כל החסד שגמל עמנו עד עתה אשר זכינו לחבר היתעלה ובורא השתבח י

למען ידעו כל יושבי  –חיבור קצר לזיכוי הרבים על חג השבועות וספירת העומר 
 .שתורתנו קדושה וטעמיה כמוסים תבל

ל למען ידעו את גודל הארה הנמצאת בעולמות בזמן "ופרטנו מעט מכתבי האריז
וכן צרפנו מעט חידושי תורה ודרך הסתכלות על מספר פרשיות . מתן תורתנו

התורה וכיצד לפרש מעשים רבים המצביעים בעליל על תיקונים עליונים והארות 
 .פ תורת הגלגול"שזכינו ע

שכל צדיק בא לתקן את חטא אדם : "'חסד לאברהם'פ המובא בספר הקדוש "ע
ועל פי כלל זה ִהיַקשנו להרבה פרטים בפרשיות להבין מידה כנגד מידה ". הראשון

הרחום האיר את עינינו ואנו  'וה. כיצד דבר בא לתקן עניין חטא אדם הראשון
והתכוונו  –פר עוון ו שגינו והוא רחום יכ"תקווה שכיוונו אל האמת ואם ח

ואם נמצא בכתובים איזה חידוש ! לעשות לו נחת רוח ולהגדיל תורה ולאדירה
שחידשנו וחשבנו אותו מחודש ולא ידענו שקדמונים חידשוהו קודם לכן אזי ברוך 

 !שכיוונו לדעת גדולים והם ימחלו לנו

אדם ודווקא צרפנו החידושים על הפרשיות בתורת הגלגול ובעניין תיקון חטא 
הראשון לחיבור על חג השבועות להורות שהתורה כולה מסתרים ומחמדים ואין 

במשפט : "וקראנו לחיבורינו הצנוע! ליראיו 'אנו משיגים אפס קצהו כי סוד ה
לרמוז את שם המחבר וגם לדעת שהכל יביא יתברך במשפט ולעיתים " תפדה

 !ורק אנו קצרה ראיתנותיקון מתגלגל בדורות רבים עד תיקונו ויש דין ויש דיין 

 

 המחבר

 

 

 :להורדה

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

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


 

 

 

 העוסק בלימוד תורת הקבלה" פינחסרומח "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
 

 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
 לה לעזור לו בעין יפהמצוה גדו

 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 

 .20-2002220אנא צרו קשר בטלפון 

 .חינם מהאתרניתן להוריד את הספר 

ק "שהעביר כבספר זה לוקטו שיעורים . 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 –ל וגדולי החסידות "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. קון האישי והכלליהתי

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

 
 ה בשעות הערב–קבלת קהל בימים א

 ו"ירושלים ת, 04רחוב יפה רום 

 40-2004440לקביעת פגישה אנא צרו קשר בטלפון 

 נא להביא תמונות פנים של כל האנשים הקשורים בנושא היעוץ



 

 

 

 לבורא עולם יתברך וישתבח שמו לעדסופיים ־ןוהודיה איבשבח 
 ."עמו אנכי"אנו מתכבדים להוציא לאור עולם את הספר 

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

 .20-2002220אנא צרו קשר בטלפון 

 


