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 .הערה: מאמר זה הינו תמלול של שיעור בפרשת השבוע שהעביר כ"ק האדמו"ר שליט"א 

 לא הוכנסו שינויים על מנת לשמר את הסגנון המקורי. 
 

מי גורם למרידה בה' יתברך  –נח תשפ"ג פרשת  

 ערב טוב! שבוע טוב, מה שלומכם? 

המבול,  ה עם  מתחילה  מאד,  מזעזעת  פרשה 
ואברהם   בבל'  'מגדל  בענין  שמה  ומסתיימת 
כשנולד   העולם  של  התקוה  שזאת  אבינו, 

בכל  אב לעסוק  יכול  לא  אני  אבינו.  רהם 
 !הסוגיות, בעזרת ה' נעשה ונצליח

נעסוק בשני דברים. דבר ראשון: יש הבדל גדול  
המבול   דור  דורו,  רשעי  לבין  עוג  שעוג   –בין 

טיפס על התיבה וניצל, כל הרשעים רצו להרוס  
את התיבה ולהוציא את נח ולהרוג אותו. כבר  

 .שזה מזעזעדיברנו על זה בפרשה הקודמת, 

זה   את  אומר  אני  הקדוש,  הרמח"ל  אומר  אז 
ה'יסוד',   של  הקליפה  הוא  שעוג  שלי,  במלים 
ומהבחינה הזו נח הוא ב'יסוד' ולכן היה צריך 

בתנאי    – להציל אותו, היה מקום להציל אותו  
התיבה,  על  עלה  שהוא  בזה  ולכן  נכנע.  שהוא 
בעצם הוא נכנע. הוא לא הרשיע עד הסוף. הוא  

נצל, לא רצה לפגוע בנח. ולכן נתנו לו  רצה להי
קיום. והיו נותנים לו את המזונות מחוץ לתיבה  
להכניס  אסור  הקליפה  ואת  'קליפה',  הוא  כי 

 .לתיבה. אלה פחות או יותר דברי הרמח"ל

'קליפה',  שנקרא  מישהו  פה  רואים  אנחנו  אז 
נכנע  זאת  כן, שהוא לא מצד הקדושה, שבכל 

מק  –לקדושה   לו  נתנו  אם ואז  לחיות.  ום 
תעקבו אחרי זה על המשך חייו של עוג, תבינו  
היה   הוא  תמיד  ולא  נכנע,  הוא  תמיד  שלא 

מאד   חשוב  דבר  זה  אבל  עולם'.  יסוד  'צדיק 
 .מאד הענין הזה שהוא נכנע לפני הקדושה

לעומת זה, אחרי שכבר היה המבול וקרה מה  
שקרה, מופיע 'בחור חדש' בעולם וקוראים לו  

א רוצה נמרוד? הוא רוצה למרוד  נמרוד. מה הו
יתברך   כל   –בה'  את  ולהמריד  בעצמו,  הוא 

יתברך.   ה'  נגד  האדם  בני  כל  את  האנושות, 
והוא מצליח. כתוב שהוא היה נותן לכל בן אדם 
את מבוקשו, את מה שהוא רצה, אבל אם הוא 

היה הורג   –לא היה עושה את מה שהוא אומר  
ד 'שמאל  של  השיטה  אומרת,  זאת  וחה אותו. 

 .ימין מקרבת' אבל מצד הקליפה

מה ראה נמרוד שרצה למרוד בה', ולמה שיתפו  
ובנו את המגדל  איתו פעולה הרבה מבני דורו 

יותר?!   ולא  פחות  לא  יתברך,  בה'   – להילחם 
את   מאד  מעריך  ה'  ביניהם,  אחדות  והיתה 
האחדות ולכן לא פגעה בהם מדת הדין, עד שה'  

כ אחד  וכל  השפה  את  ערבב  דיבר יתברך  בר 
כי לא   ביניהם  שפה אחרת, התחילה מחלוקת 
הבינו אחד את השני ואז הם נענשו, ואין להם 

אז מה זה הדבר    –חלק לעולם הבא, ככה מובא  
הזה, שבן אדם מורד בה' יתברך?! זה לא סתם 
הרבה   פה  אנחנו  המבול,  אחרי  זה  אדם.  בן 

 .שנים אחרי המבול

שמאמי זמננו,  בני  מתכוון  אני  כאלה,  נים יש 
מאמינים,   שלא  או  מבול  שהיה  אולי 
בתורה,  מאמינים  לא  או  בתורה  שמאמינים 
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מאמינים בה' יתברך או לא, או כל אחד מדמיין  
של   בדור  אנחנו  אבל  רוצה.  שהוא  מה  לעצמו 
אחרי  הסתר,  בתוך  הסתר  פנים',  'הסתר 
מאד  פשוט,  דבר  לא  זה  גלות,  שנות  אלפיים 

אנחנו 'למטה', הנשמות בתוך עומק הקליפה.  
כבר בסוף ה'חבית', העקבים של אדם בליעל,  

 .ה' ירחם עלינו. אז יש יותר מקום לטעות

איך   'טרי',  עוד  אבל אחרי המבול, כשזה היה 
 – אומרים, כביכול האדמה היתה עוד 'רטובה'  
 !?מה הוא מארגן את העולם למרוד בה' יתברך

ה'   נגד  המרד  של  שהשורש  יודעים  אנחנו  אז 
הכללי, הס"מ, שהוא מלאך יתברך זה מהיצר  

אבל   להחטיאם.  הבריות  את  לנסות  הממונה 
ה'   במקום  למלוך  רוצה  שהוא  החליט  הוא 
הוא   הקדוש,  הרמח"ל  גם  מביא  וכך  יתברך, 
שהוא   להראות  כדי  העולם  את  להחריב  מוכן 
אז  אחריו.  ללכת  הנשמות  את  לשכנע  הצליח 
אם כן, נמרוד היה 'חסיד' שלו, כי הוא גם רצה  

היה שליח של היצר הכללי,    –המריד  למרוד ול
 .פשוט מאד

איך ה'יצר הכללי' הזה מתלבש בבני אדם? יש  
בשער הגלגולים לרב חיים ויטאל, תלמידו של 
אומר  שהאר"י  מקום  שם  יש  הקדוש,  האר"י 
את  לו  מתאר  ויטאל,  חיים  לרב  למהרח"ו, 
המצב הרוחני של התלמידים, של החברים של  

יעוטו רע', מי 'רובו  מי 'רובו טוב מ –המהרח"ו 
רע מיעוטו טוב', מי 'שקול', ומה יקרה עם כל  
בחבורה   ישאר  מי  הזו,  מהבחינה  מהם  אחד 
פי  על  הזה,  הענין  פי  על  יפלט,  ומי  הקדושה 

הזה   אחד    –המדד  כל  בתוך  שולט  מה 
 .מהתלמידים

שהיה   התלמידים  אחד  היה  שמה  ובאמת 
שקולים   היו  והרע  הטוב  אומרת  זאת  שקול, 

ד השני. יום אחד הוא כעס ועשה שם  אחד כנג
ונהיה    –בלאגן   נפלט  והוא  התגבר,  הרע  ואז 

 .רשע. רחמנא ליצלן

טוב   בין  'הבירור  לו  קוראים  שאנחנו  מה  זה 
לרע, בין רע לטוב', שזה התפקיד שלנו בעולם 

לברר. אחרי חטא עץ הדעת שהתערבב    –הזה  
מהרע   הטוב  את  לברר  צריך  הרע,  עם  הטוב 

 .והרע מהטוב

חש הקדמוני בא על חוה והטיל בה זוהמה.  הנ
'תורשה  לזה,  לקרוא  איך  היא,  הזו  הזוהמה 
רוחנית' של הנחש. הנחש הוא הראשון שמורד 

בה'. הוא הסטרא אחרא. הוא הראשון שמנסה  
לגייס, ומצליח, את אדם וחוה כנגד ה' יתברך. 
ה'  על  רע  שם  מוציא  הרע,  לשון  מדבר  הוא 

זה    –נסת בחוה  יתברך. אז כשההשפעה שלו נכ
עובר בעיקר לקין. קין קיבל את רוב הזוהמה, 

 .הבל פחות

קין   מה  יודעים  אנחנו  והבל,  קין  לנו  יש  אז 
עניו   עשה... ומשה רבינו, הוא בא מהבל, היה 
מכל אדם. גם שורש קין וגם שורש הבל, שניהם 
צריכים תיקון עד הגאולה השלמה. אבל כמובן  

, אכזריות,  המדות הקשות: שנאה, קנאה, גאוה
כל זה מצוי יותר בשורש קין.    –שפיכות דמים  

ויש בנשמות ישראל גם משורש קין גם משורש  
שורשים  ועוד  הראשון  אדם  משורש  גם  הבל 

 .ותתי־שורשים

כבר   הוא  פה,  שנולד  אדם  שבן  אומרת  זאת 
שזה  ככה,  לזה  נקרא  'חבילה'  איזו  מקבל 
התיקון שלו, חבילה רוחנית שהוא צריך לתקן,  

ת, דעות, דיבורים, מעשים, על פי התורה, מדו
זכינו,   – על פי התורה הקדושה. אם הוא מצליח  

לא   אם  כולם.  העולמות  כל  העולם,  כל  זכה 
אחרי מאה ועשרים מקבל עונש, מה    –מצליח  

שצריך, כולל לפעמים גם לחזור בגלגול. את כל  
לו  יהיה  יודע,  שלא  שמי  כדי  מתמצת  אני  זה 

 .מושג

אשמות   מה  "טוב,  להגיד:  אפשר  כן,  אם 
הנשמות שבאות משורש קין?" אנחנו לא באנו 
קשה.  נסיון  להם  שיש  לתאר  באנו  להאשים. 
נסיונות   יש  האחרות  הנשמות  לכל  גם  אבל 

 .קשים. כל אדם קשה לו

אני אספר לכם שבאים לקבלת הקהל, אנשים 
מכל הסוגים. מישהו בא כי באמת המצב שלו  

ת נפשית,  נניח  גרוע  הכל,  משפחתית,  פקודית, 
כל החזיתות במצב   אפילו,  רפואי  באמת מצב 

אתה רואה בן אדם סובל באמת מאד!    –קשה  
בגלל  וסובל  אחר  מישהו  ובא  סבות.  ויש 
שהיאכטה שלו קיבלה שריטה, סתם אני אומר  
היאכטה   בעל  בשביל  סובל.  הוא  גם  כן? 
כל   הוא,  מאד.  גדול  סבל  זה  שריטה  שקיבלה 

 !ובלתאישיותו ס

מה אני מנסה לומר, שלכל אדם, הנסיון שהוא  
צריך לעבור והתיקונים שהוא צריך לעבור הם  
קשים, גם אם לעומת מישהו אחר זה 'כלום',  
זה קל, "על מה אתה מתלונן, באמת?" כן. אבל  
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האדם   טבע  ככה  זה!  ככה  אדם    –בשבילו 
 . 'מתמלא בסבל שלו, אין 'קטן', אין 'גדול

יש כמה סוגים ודרגות של  וגם באותו בן אדם  
שונים,  בענינים  ונסיונות  שונים  בענינים  סבל 
אז ככה שאין תירוץ. למי שקיבל 'חבילה' עם 
לו תירוץ  זוהמה מהנחש הקדמוני, אין  הרבה 
להגיד: "טוב, אני קיבלתי חבילה קשה..." אם  
קיבלת חבילה קשה, סימן שיש לך את הכחות 

מכניס בן    כי ה' יתברך לא  –לעמוד בתיקון הזה  
לא   שהוא  בנסיונות  אותו  שינסו  למצב  אדם 

 .יכול באמת לעמוד בהם

נכון שהיצר הרע משכנע את האדם שהוא לא 
עצמו   על  מרחם  אדם  בנסיונות,  לעמוד  יכול 
'כמה הוא מסכן', במקום להילחם ולעשות מה 
להגיע   כדי  והכל  משפט.  לפי  הכל  שצריך. 

כי אבא שבשמים לא רוצה שהרשע   –לתיקון  
יענש וימות, הוא רוצה שיעשה תשובה ויחיה. 

 .ולכן כתוב שהמבול התחיל בגשמי ברכה

יתברך   ה'  של  ה'אופטימיות'  מאד,  מעניין  זה 
גשמי  בהורדת  שהתחיל  לעד,  שמו  וישתבח 

גשמי    –ברכה   יהיו  הם  בתשובה  יחזרו  אם 
וה'   מבול.  להיות  יהפוך  זה  לא  אם  ברכה, 

בודאי,  יתברך לא ידע שהם לא יעשו תשובה?!  
את   לאדם  נותן  הוא  אבל  הכל.  יודע  הוא  כי 
הבחירה. אם היו מתגברים על יצרם, אם עשו  
יותר   היה  הוא  יצרו,  על  מתגבר  היה  הרשע 

אבינו   מיעקב  גדול  ויותר  בא    –קדוש  עשו  כי 
ב אהלים",   מעולם ה'תוהו' ויעקב "איש תם ֹישֵׁ
יותר  הרבה  היה  אז  התיקון,  מעולם  בא  הוא 

 .מזוכך

בש יפה  ולכן  מוסבר  זה  גם  אמת.  דין  יש  מים 
איזו   שאם  למהרח"ו,  הגלגולים  בשער  מאד 
נשמה שהיתה עשוקה בקליפה וזו פעם ראשונה 
שהיא באה לעולם, אז מאד קשה לה להשתלט  
וה'רשימו',   מההשפעות  ולצאת  היצר  על 
ואז  שהיתה.  איפה  הקליפות,  של  הרושם 
לא  הוא  כי  בו,  כשהוא בא למעלה מתחשבים 

ן אדם אחר שכבר היו לו הזדמנויות, דומה לב
הדין   אז  הלאה.  וכן  הלאה  אמת.    –וכן  דין 

או   צדיק  להיות  האדם  ביד  נתונה  והרשות 
 .חלילה להפך

נכנע  עוג  והרשעים,  הקליפות  כל  בין  הנה,  אז 
האחרים   אותו.  החיה  נח  ולכן  הקדושה,  לפני 
להתעמק,   צריכים  אנחנו  אז  יותר.  עוד  מרדו 

מרוד שבעזות פנים גם רצה להבין את הענין. ונ

לרצוח, ניסה לרצוח בעצם, את אברהם אבינו 
השליך אותו אל כבשן האש. ומה הוא חשב    –

שיצא לו מזה? מה הם חשבו, לעשות מלחמה  
בבורא עולם והם ינצחו את בורא עולם?! היום  

 ...קוראים לזה שגעון גדלות או מגלומניה

היות שהבחירה חפשית, אדם יכול להגיע לכל 
יכול להיות   –קצה שהוא רוצה, רחמנא לצלן  

כן.  לגמרי,  הפוך  גם  להיות  יכול  קדוש,  הכי 
, להגיד שהוא   אדם יכול לעשות את עצמו ֱא־לֹוקַּ
נתון  הכל  פרעה.  למשל  שעשה  כמו   , ֱא־לֹוקַּ

 .לבחירה חפשית

כן היתה,   גם  עושה רושם שהטעות של נמרוד 
רצו   שהם  הענין  על  מבוססת  המדרשים,  לפי 

עשו את המגדל כדי שאם ה'    –ל את העולם  לנה
יפיץ אותם אז הם יוכלו לראות אחד את השני,  
נראה  הזה  הסיפור  אז  כביכול.  תחבולות  עשו 
כל  בדור שלנו,  גם אנחנו  ה', אבל  ברוך  רחוק 
לא   הוא  האם  עצמו:  את  לשאול  צריך  אחד 
מורד בה' בדרגה כזו או אחרת? אם הוא מדבר 

רוד בה'? או אם הוא לשון הרע למשל, זה לא למ
גונב מסטיק במכולת, זה לא נקרא למרוד בה' 

 ?בעמקו של ענין

התורה   על  עובר  מישהו  אם  אומרת,  זאת 
והמצוות, עושה היפך התורה והמצוות, זה לא 
באופן   מורד  לא  שהוא  להיות  יכול  בה'?  מרד 
מודע כי הוא תינוק שנשבה, אבל אם הוא יודע  

נמרוד, על  שכתוב  כמו  קונו,  זה    – ומורד    את 
 .חמור מאד

אז מה צריך לעשות בן אדם שיש לו קליפה כזו 
בה'?   מורד  שהוא  להיכנע,   – קשה  צריך  הוא 

את  לדעת  צריך  הוא  תשובה.  לעשות  צריך 
יעמוד   מי  בכלל.  ומיהו  מיקומו  ואת  מקומו 
למשפט? ה' יתברך מעמידים אותו למשפט? או 

 ?את האדם מעמידים למשפט

החפשית   ה'    שהיא  –הבחירה  כי  יקר,  דבר 
יתברך רוצה שתהיה בחירה חפשית כדי לתת  

היא גם כן לפעמים נותנת   –שכר לפי הבחירה  
גדלות,  בשגעון  להשתגע  האפשרות  את  לאדם 
לחשוב את עצמו מלך העולם, שופט של העולם,  
הוא   צודק מה',  יותר  הוא  נכון,  יודע מה  הוא 
יותר רחמן מה', הוא יותר חכם בכלל, הוא היה  

א עולם אחר ועושה הכל הרבה יותר טוב.  בור
מסכים   ה',    –ולא  של  לתורה  ה',  של  למצוות 

לכל הבריאה המופלאה הזו, לא רק הגשמית, 
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לניהול   כולם,  איך שה' מנהל    –לכל העולמות 
 .את העולם, איך הוא מנהל את כל המערכה

האדם שהוא טיפש ומתגאה וחושב שהוא חכם 
מה זמן הוא  יכול למרוד. הוא שוכח שתוך כ  –

כבר יעמוד בבית דין של מעלה והמצב שלו לא 
יהיה פשוט... אז אולי שילמד מעוג, לפחות את 

להתבטל לפני הקדושה, אם אפשר    –הענין הזה  
וקדוש   צדיק  להיות  אפשר  אם  בטח   –יותר, 

 .שעדיף

פרשות   אלה  היום.  לדבר  שרצינו  מה  זה  זהו. 
ר  מאד לא פשוטות, מאד חדות. וברוך ה' זה נגמ

והתחלת   –בטוב   אבינו,  אברהם  של  הולדתו 
  .התיקון האמתי לעולם זה מאברהם אבינו

ה' יעזור שכולנו נעשה תשובה שלמה, תשובה  
לשם שמים, תשובת כל העולמות כולם, תשובה 

תשוב ה"א, ולא נמרוד חס וחלילה, לא מעט    –
ולא כלום, כי אפשר למרוד כמו נמרוד, אפשר 

בסופו של דבר. כשבן   למרוד גם... הכל זה מרד
שיתבטל, שיצעק, שיתפלל   –אדם מרגיש מרד  

 .לה' שלא יתמרד

"נעשה  אמר:  סיני  בהר  ישראל  עם  ולכן 
ונשמע". לא 'נשמע ונעשה', "נעשה ונשמע". זה 
נקרא 'להתבטל', ביטול של ה'אני', להפוך 'אני'  
כמובן   שמים  כלפי  קל.  לא  נסיון  וזה  ִין'.  ל'אַּ

להתבטל כלפי ה' יתברך.    –להפוך 'אני' ל'אין'  
מה   כל  של  התיקון  וזה  לכאן.  באנו  לזה  אבל 
שקרה מאז ענין עץ הדעת עד הגאולה השלמה.  

 .זה התיקון

 !לחיים! לחיים! לחיים

יהי רצון שנהיה ילדים טובים של בורא עולם  
 .ונשמח אותו ולא חלילה להפך

 שבוע טוב וכל טוב סלה! 

שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל.

 
 
 
 
 
 

 
 
  

הדרך שמחדש ומחדד כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א,  היאחיים' הץ ערך ד'

והיא מעניקה לך את כל הידיעות הנחוצות להפוך להיות צדיק ולעבוד את ה' 

 יתברך לשם שמים על פי פרד"ס התורה בקדושה.

 את ה'"!  דעה"ומלאה הארץ  –ץ אותה לזיכוי הרבים פ  ה

 



 

 

 

ג תשפ"   ון ב' חש   –     מתוך נפשי   
 

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

והנצחי בדרכים נסתרות וגלויות, ה' יתברך מנהיג את העולם ומוליך אותו לתיקונו השלם  .א

לכן אין לתמוה ואין . למרות הס"א –ותכניתו יתברך תצא בשלמות מהכח אל הפועל 

אין לאדם תפיסה אמתית בדרכי הנהגתו  –להתפלא שגם בעניני הפרט וגם בעניני הכלל 

 .יתברך, כי בתחבולות עצומות הוא עושה לו מלחמה

לבים, הרבה הסתעפויות, ותמיד יש "ערפל קרב כבד", בתיקון עולם במלכות שד"י הרבה ש .ב

 .עד הנצחון הסופי של הקדושה

החוצפה מתגברת ככל שמתקרבים לסוף התיקון. לכן על כל אחד לבדוק את עצמו האם  .ג

. 'חוצפה כלפי הורים ומורים, כלפי הקדושה ר"ל וכו –ובאיזה מידה הוא נדבק בחוצפה זו 

 –תו יתברך או רצון להכתיב את המהלכים של ה' יתברך גם לרצות להבין את פרטי הנהג

 !נובעים מחוצפה

לכן יש הלכה ודינא  !יש עזות דקדושה, והיא טובה, רק אם היא לא עוברת את הגבול .ד

כדי למנוע תקלות, כי "אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו   –דמלכותא, "חוק וסדר" 

לכן יש להזהר ביותר ולא להרבות בעזות דקדושה, שלא פעם היא בעצם עזות  ."חיים בלעו

דקליפה מחופשת! לכן כל העוסק בעניני הכלל צריך להיות נקי, מתון, שקול, עניו וצדיק 

 ."הברית עננו ביום קראנו "שומר

יש להזהר . "יש להזהר מגאוה, מתאוה, מחמדנות, מקנאה, ולזכור: "לא עליך המלאכה לגמור .ה

משנאת חנם, לשון הרע, הוצאת שם רע, מלשמוח בקלון חברו ומכל המדות הקשות ומכל 

 .מלכודות היצר הרע הפרטי והכללי

מעמד שלא שייך לך על פי שורש נשמתך,  יש לזכור: עיקר החוצפה היא לרצות תפקיד או .ו

 !רמת תיקונך האישי וזכויותיך. לא "לקפוץ בראש". לא להדמות לגולם

לב טוב ונקי, אהבת הבריות, אהבת חסד, ענוה, שמירת הקדושה במחשבה, בדיבור ובמעשה  .ז

 .כל אלו שומרים על האדם שלא יתפס לחוצפה המתגברת בעקבות משיח –

היא פושטת באנשים בעלי כח והשפעה, היא מסוכנת ביותר. הנזקים של כאשר  –החוצפה  .ח

 .מעשים הנעשים תחת השפעת החוצפה יכולים להיות מסוכנים והרסניים ביותר

 ."עבד כי ימלוך" ו"שפחה כי תירש גבירתה" הם דוגמאות קשות של חוצפה מסוכנת .ט

הכל וש"עליך המלאכה לגמור",  זכור! כאשר אתה מתלהב ומתלהט ומאמין שאתה יודע ומבין   .י

יצר רע? היצר הכללי? ומה הוא רוצה ממך? ומה יהיו היצר טוב? ה –בדוק: מי מפעיל אותך? 

רגע! התבטל כלפי שמים. עצור. בדוק עוד פעמים    ?התוצאות הרחבות של מעשיך דבר ראשון, ה 

נהל את  ה' יתברך מ  !רבות האם באמת אתה צודק. הי ה מתון! שמור על ההלכה ועל החוק

 העולם והוא יוליך אותו לתיקונו השלם! אמונה וסבלנות!



 

 

 

 בשעה טובה ומוצלחת הגיעו הספרים מהדפוס 

 הספרים מופצים בחינם לזיכוי הרבים!

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

 . 02-6520002אנא צרו קשר בטלפון  
 על ספרו "רומח פינחס" העוסק בלימוד תורת הקבלה 

 הסכמה מאת זקן המקובלים  כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"אקיבל 

 הצדיק הקדוש המקובל האלוקי 

 "ראש ישיבת "נחלת יצחק

 האדמו"ר רבי יצחק כדורי זצוק"ל 
 

 ישמחו החכמים ויגילו הנבונים על ספר
 הקדוש הנקרא רומח פינחס שחבר הרב 
 המקובל רבי פינחס דניאל הכהן רחלין 

 שליט"א ספר חשוב מאוד ומסביר
 בפרטות כל דברי הקדוש האר"י האלהי 
 מעץ חיים וכל דברי הקבלה של רמח"ל 
 ושל רבי ישראל בעש"ט זלה"ה ושואל

 ומשיב ומקשה ומתרץ בחכמה ובינה
 ודעת ספר יקר הערך ונכבד מאוד
 לזכות הרבים בתורה ובמצות ע"כ

 מצוה גדולה לעזור לו בעין יפה 
 למהר להדפיסו להגדיל התורה 
 ולהאדירה ובזכות למוד הקבלה

 השם ירחם על עמו ישראל 
 ויגאלנו גאולה שלימה בנפלאות

 בימינו אכי"ר 
 באתי על החתום

 בחודש שבט תשנ"ח 
 יצחק כדורי

 

 

 



 

 

 

 תפילה לאחדות עם ישראל 

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

אמרו נא תפילה זו בכוונה עצומה בכל יום, חוץ מבשבתות ובחגים ובימים שאין אומרים  
 .בהם תחנון. אפשר לומר את התפילה מחצות לילה ועד שקיעה 

ריבונו של עולם, רחם עלינו. רחם עלינו ברחמיך הרבים והושיענו. חמול על עמך,  
, אנו בניך, יודעים אנו שרצונך שנהיה  חמול על נחלתך. עשה למען שמך! אתה אבינו

מאוחדים כמו אחים נאמנים. יודעים אנו כמה יקר הדבר לפניך, כי על כך נחרב  
ביתך! והסתרת פניך מאתנו. אנו רוצים לעשות לך נחת רוח אמיתי ואין־סופי. אך  
אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו! אין לנו כח לגבור על יצרנו. אין לנו חכמה, בינה ודעת  

 !להילחם מלחמתך ולנצח את יצרנו, אוי לנו שגבר בגלל עוונותינו 

אך הבט נא על אבותינו הקדושים, שירשנו מהם לב טהור ורצון אין־סופי לעשות 
לך נחת רוח. לבנו יודע את האמת, לבנו בוער באהבת ישראל, לבנו בוער באהבת 

כל מעשינו, על  ליבנו  היצר להשליט את השגת  אך קשה מפאת  בורינו יד  חינם! 
 !ומחשבותינו

לך נחת רוח! אך ריבונו    אנו עושים מאמצים להתגבר ולנצח את היצר, למען עשות
של עולם, גלוי וידוע לפניך שאם לא נתפלל אליך שנצליח, ותשמע תפילתנו, לא 
נוכל לו! כי רבו תחבולותיו! ואנחנו רק בשר ודם, ואתה מלכנו ויודע את יצרנו! 
לאהבת   להגיע  לנו  ועזור  רחם  באמת!  לעבדך  אוהב,  לב  טהור,  לב  לנו  נא  שלח 

יה בדבר! ולא על ידי יסורים וחוליים רעים! חכמינו ישראל אמיתית, שאינה תלו
ז"ל התפללו על ביטול יצר הרע של עבודה זרה, ונענו! בטל נא מעלינו את היצר  

  !של מחלוקת ושנאת חינם, כי דלונו מאד! אנא רחם עלינו

יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם, שנרצה בלב שלם בתיקונו של כל יהודי, ונתן  
כל נשמתנו, להצלת והצלחת כל היהודים בגשמיות וברוחניות! כי  את כוחנו, את 

יקר לנו תיקונו של כל יהודי. קרב את כולנו לאהבה וליראה את  שמך! מתוך  
 !אחדות שלמה

יהי רצון שנוכל לאהוב כל יהודי באשר הוא, למרות השוני בשורש ובסוגי  
ונהיה לאגודה   הנשמות, למרות השוני בדרגות התיקון, למרות כל המכשולים,

אחת, לעשות רצונך בלב שלם! רחם עלינו כי אין בנו מעשים! עשה עמנו צדקה  
 וחסד והושיענו!



 

 

 

 חמש עצות בסיסיות 
 לחיזוק הנפש בכל מצב ודרגה 

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

 לא משנה מי אתה ומה אתה תמיד תוכל להתחזק ולהתעלות בחמש עצות אלו: 
 

 עצום עיניך וצייר בדמיונך את שם השם: י־ה־ו־ה על המצח, הסתכל על האותיות.  .א

כוון במחשבתך להיטהר מכל רע ולהידבק בבורא  אם הצלחת אז צייר גם על הלב. 

 עולם. 

לפני כל החלטה בדוק כמיטב יכולתך האם מה שאתה עומד לעשות זה עצת יצר הטוב  .ב

 או עצת יצר הרע. נסה לבדוק את ההשלכות לטווח ארוך. 

הי התכונה  מ  ,מהו הרצון הטהור ביותר שלך ,פש מהו הכישרון הגדול ביותר שלךח .ג

 אמץ אותם חזק והוצא אותם מהכח אל הפועל.  –הטובה ביותר שלך 

 התבונן בהם חזק עד שתרגיש אותם חזק בתוך הלב!

 בכל רגע שאל את עצמך: "במה אוכל לעשות נחת רוח לה' יתברך?"  .ד

 גם לעצמך!  ,ולמד לסלוח  ,למד לבקש סליחה 

 :הקורים לך בחייםשנן פסוקים אלו, התעמק בהם ולמד לצרפם למקרים  .ה

 . "עושה לטובה –א. "כל מה שה' עושה 

 . "ב. "אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו

 . "ג. "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

 . "'ד. "נסתרות דרכי ה 

    ה. "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום".


