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

ים של יש כמובן בפרשה את כל הציווי
' מה ה –השלטון היהודי על פי התורה 

, יתברך מצפה מממלכת כהנים וגוי קדוש
איך החברה צריכה להתנהל בעניני הפרט 

ויש קשר הדוק בין עניני . ובעניני הכלל
, באומות הרגילות. הפרט לעניני הכלל

אם  –זה לא כל כך משנה , אומות העולם
אז הוא עושה , הפרט עושה איזו עבירה

והוא משלם את העונש שהחוק עבירה 
 .שמה מטיל עליו

עבירה של , אבל בממלכת כהנים וגוי קדוש
ותלוי מי . בן אדם מורידה את כל הממוצע

, או הכהן הגדול, אם זה המלך –הבן אדם 
זה יכול לגרום לעונש על כל האומה ? או מי

למשל , הקדושה וגם על כל העולם כולו
. הדברים כאל, כמו שהיה במדבר עם עכן

בן אדם אחד יכול להציל את  –וגם להיפך 
כמו פינחס בן אהרן , כל האומה הקדושה

אז רואים שיש דרישות . בן אלעזר הכהן
 .מיוחדות

מאז שנברא העולם ועד היום בני אדם 
להמציא כל מיני , ניסו ומנסים, ניסו

שיטות של שלטון כדי להיטיב למדינה 
כל מיני חוקים ומשפטים . לעולם, שלהם

, ומדי פעם גם משנים אותם. ציאוהמ
, מבטלים אותם, משלימים אותם

. כשהמטרה היא התארגנות של החברה
; ֱהֵוי מתפלל בשלומה של מלכּות"

איש את רעהו חיים , שאלמלא מוראה
ָלעֹו  ."בְּ

, שצריך שיהיה חוק, ואני מאמין בזה מאד
הדבר הכי . צריכים לשמור על החוק, סדר

איש הישר בעיניו "ש, גרוע זה אנדרלמוסיה
לכשיתגלה משיח , לעתיד לבוא". יעשה

מלך  –אז תהיה מלכות , במהרה ברחמים
בטח תהיה גם , המשיח הוא יהיה מלך

זה לא יהיה על פי . סנהדרין וכן הלאה
זה יהיה על . החוקים שהמציאו בני אדם

 .פלא פלאים. יתברך' פי תורת ה
וינהיג את העולם , יתברך יתגלה' וה

צריך ! איזה מחזה. ולם בגלויוימשול בע
? האם אנחנו מוכנים לזה! רבותי, להתכונן

היו ? או שאנחנו רוצים לנהל את העולם
אנשים במשך ההיסטוריה שהפכו את 

וגם בעם , פרעה למשל, עצמם לֱא־לֹוק  
 .ישראל

יש את ? איך בן אדם הופך עצמו לֱא־לֹוק  
הסיפור על יואש המלך ששבע שנים 

וק בקודש הקדשים כי הוסתר בתור תינ
: ואז כשהוא גדל אמרו לו, רצו לחסל אותו

כהן גדול ... שבע שנים היית שם, תשמע"
הוא  –שנכנס לשם אם הוא לא כמו שצריך 

והוא ". אתה א־לוק  ! אתה לא בן אדם. מת
מה , ונפל. קיבל על עצמו להיות א־לוק

 .שנקרא
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למה יש צורך לאנשים לעשות עצמם 
ך לאנשים לעשות ולמה יש צור? א־לוק

שנפרעים גם ממי שעשו ? מישהו א־לוק
גם אם הוא לא עשה את . אותו א־לוק

אז  –אם עשו אותו והוא לא מחה , עצמו
כמו שרצו לעשות את , נפרעים ממנו גם

 .יש בחירה. והוא לא קיבל, דניאל א־לוק
, יש משיח בן יוסף –המשיח , תארו לכם

: יש כמה אפשרויות, יש משיח בן דוד
ואו ביחד או שני אנשים או בן אדם אחד יב

יש כל מיני דעות איך , עם עיבור של השני
יש משה רבינו , יש אליהו הנביא, זה יהיה

תארו לכם חלילה , משיח הוא בשר ודם –
יעשה את עצמו  –באיזו מדרגה הוא 

האם יהיה לו נסיון . רחמנא לצלן, א־לוק
 ?או לא, ינסו אותו? בזה

משיח זה איש , קיםאיש האל, זאת אומרת
יותר ממשה , כמו משה רבינו, האלקים

אז ברור . משה רבינו עניו מכל אדם. רבינו
יתברך לא יברא ולא ישלח משיח ' שה

אבל כל . שיחשוב את עצמו שהוא א־לוק
כל נסיון  –עוד שיש יצר הרע פרטי וכללי 

מה יגידו אזובי . יכול להיות רחמנא לצלן
יטים בכל מיני מה יגידו כל מיני של? הקיר

מקומות בעולם שהם רואים את עצמו 
ועושים מה שהם , א־לוק או חצי א־לוק

כל מיני דיקטטורים אכזריים ? כן, רוצים
 .רחמנא לצלן, כאלה ואחרים

! ואסור להפוך את איש האלקים לא־לוק
. ישתבח שמו לעד, כי יש רק בורא אחד

צריכים , במקרה הטוב, וכולנו עבדים שלו
ם נאמנים ובנים למקום יתברך להיות עבדי

אם . כמה הגאוה היא סכנת נפשות. שמו
היתה  –ירבעם בן נבט לא היה מתגאה 

ככה , הוא עמד להיות משיח. באה הגאולה
! עמד להיות משיח. ל הקדוש"מביא הרמח

... גרמה לו –אבל הגסות רוח שהיתה בו 
 .רצה לנהל את העולם כפי הבנתו

יש  כמה כח. אז כמה זהירות צריך
לבחירה של האדם הפרטי ! לבחירה

במי , במה בוחרים –ולבחירה של כלל העם 
. למה ממליכים, את מי ממליכים, בוחרים

בסוף היו . בהתחלה למשל זלזלו ביפתח
 .צריכים לקרוא לו שהוא יעזור לדור

כל . אז היום יש את השיטה הדמוקרטית
לעשות , לבחור, אחד יכול לנסות להיבחר

כל עוד שזה , שהוא רוצהמה , לו מפלגה
שיטה מעניינת המציאו בני . לפי החוק

זה לא רע בכלל " עד כי יבא שילה... "אדם

חשוב . שיש לכל בן אדם זכויות וכל זה
 .ביותר

גם בן אדם  –גם דואגים לכל בן אדם 
יש לו , מוגבל לגמרי שלא יכול לתפקד

לכן . יש דברים חשובים מאד. קצבת נכות
חלילה במה שבנו בני אני לא מזלזל חס ו

עשו מה שהם יכלו לפי הבנתם . לא, אדם
ב ה" –אבל לעתיד לבוא . של בני אדם ג  ִנשְּ ' וְּ

ּדֹו ב   .רק רצונו יתברך המדויק –" לְּ
ברור שבכל החוקים שהמציאו בני אדם יש 

 -ניצוצות של קדושה , ניצוצות של אמת
ולכן פחות או . אחרת זה לא היה מתקיים

מדינות ולעולם להתנהל יותר זה מאפשר ל
לא תמיד על פי האמת והיושר , איכשהו
, אפשר להגיד' אבל יחסית ברוך ה, והצדק

שהאנושות בסך הכל מתקדמת לכיוון של 
, אם כי יש לפעמים הפתעות. איזה תיקון

יש , אבל מה לעשות, שלא היינו מצפים, כן
 .תמיד יש בחירה, בחירה

ִרים", אם כן שֹׁטְּ ִטים וְּ ִטים שֹׁ ". "שֹׁפְּ פְּ
ִרים שֹׁטְּ וכשרואים בתוך . הנהגה -" וְּ

רואים את מצוות  -הפרשה את הדרישות 
, יש דברים שנתפסים בשכל האנושי. 'ה

ויש דברים שהם ', זה טוב, כן': ואומרים
שרק מי שיודע טעמי מצוות , מעל השכל

טעמי מצוות אפשר ללמוד . הוא מבין מדוע
י "כתבי האר, בתיקוני זהר, בזהר, בקבלה

  .ל"ז
וכשתבוא הגאולה השלימה אז יתגלו טעמי 

יתברך בחר ' נבין ונלמד למה ה, המצוות
שלא תמיד יושבות לבן , במצוות האלה

במיוחד . הוא לא מבין, אדם מודרני בראש
ואין לו אמונה , אם הוא תינוק שנשבה

אז הוא לא , הוא לא זכה לאמונה, חזקה
מי שלומד . מבין מה החשיבות של המצוות

ולכן מומלץ . ימיות אז הוא זוכה ומביןפנ
 .לכולם ללמוד פנימיות

שיקח , מי שלא יודע איפה ללמוד פנימיות
רומח "את הספר , מהאתר שלנו חינם

ויש שמה את כל הבסיס של תורת , "פינחס
הוא יכול עם זה לקבל מושג יפה , הקבלה
. בכל מקום בקבלה, כלים להבין, מאוד

ה אלומתי קמ"ואחר כך שיקרא את הספר 
שיש שמה קצת , גם ספר שלנו, "וגם ניצבה

ויבין איזה פלא , פירוט על טעמי המצוות
' כל הדרישות והציווים של ה! פלאים זה

אם בן אדם לא ! הכל פלא פלאים -יתברך 
, כי הוא לא התעמק, זו הבעיה שלו, מבין

 -אבל אם היה לומד . כי הוא לא התאמץ
 !היה מבין המון
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עכשיו אנחנו בחודש ! ותיילכן זה הזמן רב
ראש חודש . 'אני לדודי ודודי לי' -אלול 

, אלול זה הזמן לחזור בתשובה שלימה
תשובת כל העולמות , תשובה לשם שמים

 .א"תשובה תשוב ה, כולם
נותנים , ראש השנה, לפני שיגיע יום הדין

בכל . לנו הזדמנות לחזור בתשובה שלימה
 ,רגע אדם צריך לחזור בתשובה שלימה

אבל יש זמן שהוא יותר , בכל שניה ושניה
פתוח , שאבא שבשמים עוזר לנו, מסוגל

אמרו . לקבל את התשובה יותר בקלות
כשהמלך . 'המלך בשדה': חכמי החסידות

, לבקש ממנו, בשדה יותר קל להגיע אליו
 .לבקש את קירבתו, להתנצל

. ל"ראשי תיבות אלו  -'אני לדודי ודודי לי'
, איך שאני לדודי  -' ודיאני לד': אמרנו כך

כמו , הוא כמו צל, הוא צילך' ה -' דודי לי'
איך שאתה מעורר מלמטה ככה  -הצל שלך 

אתה רוצה את . מעוררים עליך מלמעלה
. יתברך ירצה את קירבתך' אז ה? קירבתו

הוא ? אתה רוצה לעבוד אותו בלבב שלם
 .יעזור לך שתעבוד אותו בלבב שלם

כן אני רוצה ': לפעמים אנשים אומרים
כי … אוקיי. 'להיות צדיק ואני לא מצליח

, רצון אותיות ִצּנֹור, הכל הולך על פי הרצון
, אני אגיד לכם? אז למה אתה לא מצליח

היצר הרע גם , יש יצר הרע פרטי והכללי
, מסתתר מהאדם שהאדם לא ירגיש בו

אבל לפעמים אדם . הוא מכשיל אותו
בה בדרך שאדם רוצה ללכת , כן': אומר

והנה אני רוצה ולא , מוליכים אותו
 .'מוליכים אותי

שכנראה יש פער בין מה : על זה צריך לומר
נניח הוא חושב , שאדם חושב שהוא רוצה

דרגה ? אני ממציא כן, שהוא בדרגה מאה
אז הוא לא , של רצון להיות צדיק' מאה'

אבל בעצם אם ? מבין למה הוא לא זוכה
', עשר' נסתכל בתוך ליבו הוא רק בדרגה

. הוא רק מדמיין לעצמו שהוא בדרגה מאה
אז , הוא בדרגה עשר של רצון להיות צדיק

משמים נותנים לו את האפשרות לדרגה 
, אה? אתה רוצה להיות מאה. עשר, הזו

 .אתה צריך רצון אמתי
זה לא רצון , זה לא רק מחשבה, והרצון

את הרצון צריך להוציא . שנשאר כרצון
ִיל ֶאל "ים צדיק. מהכח אל הפועל כּו ֵמח  ֵילְּ

אז צריך לבקש . ממלחמה למלחמה -" ָחִיל
סיעתא דשמיא שנוכל להוציא את הרצון 

, להיות צדיקים -הקדוש ביותר שלנו 
להיות בניו ', להיות עבדי ה, להיות קדושים

שנוכל להוציא את , של מקום יתברך שמו
 .זה מהכח אל הפועל
בכל דור ודור יש . דיברנו על משיח

, הם מוכנים מראש, מדים להיות משיחמוע
הם  -אם זכה הדור . שותל אותם' ה

מסתבר . גואלים את ישראל ואת העולם
היו . שעד עכשיו עוד לא זכה אף אחד

או מצד , או מצד עצמם לא זכו, מועמדים
שיש , או מצד הזמן לא זכו, הדור לא זכו

 .דברים שהזמן גורם
אפשר , אפשר היה לקצר את התהליך

זה , לקצר את הגלות ולקרב את הגאולה
לעמוד , מצריך מאמצים מאוד גדולים

למסור את , בניסיונות מאוד מורכבים
עשרים וארבע שעות ' להיות עבד ה, הנפש

ואם , לשם שמים, כל החיים בלי להתגאות
, בירור, דבקות, מלחמה!" קמתי -נפלתי "

תחתונים , ניםלקשר עליונים ותחתו
מי מעיד על . שיהיה לשם שמים, ועליונים

, יתברך ובית דינו' ה? זה שזה לשם שמים
בן אדם יכול לחשוב שהוא . הם מעידים

ובשמים רואים שהוא , כליל השלימות
 .רחוק מלהיות כליל השלימות
וכל כך ' למטה'בדור שלנו שאנחנו כל כך 

אנחנו צריכים לנצל את זה , בחיצוניות
כדי , ו למטה ובחיצוניות דחיצוניותשאנחנ

-ל' אני'להפוך . להגיע לביטול כלפי שמים
ִין' שאנחנו ', כלום'להבין שאנחנו ', א 
, לא להתגאות! לא להתגאות', אפס'

זכיתי בהישג , אה, לשמוח בהישגים כן
וואו  -או בהישג רוחני , קניתי בית -גשמי 

או , או התגברתי על יצרי, סיימתי מסכת
כל אחד איפה , "שיוויתי"עשות זכיתי ל

 .שהוא זוכה
. שמחה של מצוה, בטח! לשמוח תמיד

 .יש הבדל דק. לא -להתגאות 
ואבא שבשמים שולח מאורעות כיום 

להעמיד , להלחיץ -לפרט ולכלל , בעולם
גם , גם לכפר על העוונות. אותנו בנסיונות

, את החומרנות, לזכך קצת את הגסות רוח
 -ֲהָכָנה . 'עוצם ידיכוחי ו'את ה, חומריות

חשבנו שהכל . שלא נחשוב שהכל בשליטה
חשבנו , הנה היתה פנדמיה -בשליטה 

יוקר 'הנה עכשיו ה -שהכל בשליטה 
 .'יאמיר

אסור . 'כלום'ובן אדם הוא , אז אין שליטה
ולא חצי , ק-לבן אדם לעשות את עצמו אלו

ולא להפוך אף , ק-ולא שליש אלו, ק-אלו
 .בשום פנים, פןק בשום או-אחד לאלו
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. והחברה צריכה להיות מאורגנת ומתוקנת
אם לא , על פי חוקי התורה -אם זוכים 

לֹוָמּה ֶשל . "מה שיש -זוכים  ֵלל ִבשְּ פ  ֱהֵוי ִמתְּ
כּות לְּ ָמֵלא מֹוָרָאּה; מ  ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו , ֶשִאלְּ

ָלעֹו ִיים בְּ זה דבר מאוד מאוד מאוד  -" ח 
 .וזה נלמד מהפרשה, חשוב

הוא . יעזור שננצל את חודש אלול הזה' ה
כי ? אתה יודעים למה, לא חודש אלול רגיל

כל רגע שעובר זה ', רגיל'אין דבר כזה 
זו הזדמנות , זה נסיון חדש, תיקון חדש

. חדשה להתעורר באמת לעבודתו יתברך
עכשיו אנחנו שנה יותר קרובים לגאולה 

 .אז זה לא אותו חודש אלול, מלפני שנה
צד אחד אנחנו כבר רואים את האור אז מ

', וואו איזה יופי ברוך ה, בסוף המנהרה
מצד שני עכשיו מצפים מעם ישראל לתת 

הנכונה ' המכה'את , איך אומרים, את
. להתעורר באמת מבפנים בתשובה אמתית

סדרי עדיפויות ?' מי בראש? מה בראש'
 .אמתיים מתוך אהבת ישראל וכן הלאה

א תיקן את עצמו שאדם לא יחשוב שאם הו
שער "כתוב ב. לא. את שלו הוא עשה

, ע"לרב חיים ויטאל הקדוש זי" הגלגולים
לא יתנו לו מנוחה עד שכל שורש , שבן אדם

לא יהיה  -כל האיבר ממנו הוא בא , נשמתו
מדובר על זה שכולנו חלקים , מתוקן

אם בן , אז למשל. מנשמת אדם הראשון
ן אדם שיך לכתף השמאלי של אדם הראשו

אז לא תהיה לו מנוחה עד שכל הכתף  -
 .הזה יהיה מתוקן

יש . כל אחד מאיפה שנשמתו נחצבה
יש ערבות כללית כמובן של כל עם ! ערבות
יש , אחרי שעם ישראל מתוקן. ישראל

תיקון ', אור לגויים'ערבות גם כן שצריך 
יש הרבה . י-ד-במלכות ש, כל העולם, עולם

עוד לא ניצוצות של קדושה בין האומות ש
 .הצלחנו להעלות אותם

י הקדוש נתן לרב חיים "האר, אתם יודעים
יחודים מיוחדים כדי , ויטאל תלמידו

להוציא ניצוצות של נשמות שעדיין 
למשל של דתן . של רשעים, בגיהנם
נתן לו כמה וכמה יחודים לעשות . ואבירם

כוונות מיוחדות כדי להוציא את הנשמות 
ועדיין . קדושי ה"עוד בזמן האר, מהגיהנם

, מדבר, חי, צומח, נשארו ניצוצות בדומם
 .שצריכים תיקון

או הרבה מעם , ועדיין רוב עם ישראל
מעשים . ישראל לא זכו לתורה ומצוות

אבל תורה ומצוות ממש , טובים יש לכולם
ועול מצוות , עול מלכות שמים, כמו שצריך

עוד לא זכינו שכל עם ישראל יהיה בענין  -
והיצר הכללי . ד בלב אחדכאיש אח, הזה

עושה מחלוקות ושנאת חינם כדי למנוע 
 .את התיקון השלם

אני … מי יודע כמה, אז יש לנו מעט זמן
והמלאכה , אבל זה הולך ומתקצר, לא יודע
. בעל הבית דוחק, והפועלים עצלים, מרובה

, אז ככל שהזמן של הגאולה השלימה
הגאולה מתחילה  -התגלות משיח 

יש הרבה דעות איך זה  ,כשמתגלה משיח
ככה פסק  -לא יודעים עד שזה יהיה . יהיה
 .ם"הרמב

' בלאגן'מתחיל ה, אבל כשיתגלה המשיח
מי לא חס ? מי יתמוך במשיח -רבותיי 
זה . מאומות העולם, מעם ישראל? וחלילה

שובר , פתאום מאורע ששובר את הכלים
כולנו ', הסתר פנים'שובר את ה, את הסדר

עולם כמנהגו , 'ניםהתרגלנו להסתר פ
בני , בן אדם הוא מנהל את העולם. 'נוהג

לפי , הכל מסודר לפי מעמדות–אדם 
לך תדע , פתאום בא איזה אחד. תפקידים

מקבל כח משמים , נהיה משיח, מי זה
אז יכול להיות שיהיה ! לשנות את העולם

ומשיחו כמו ' שיבוא על ה' גוג ומגוג'
 .אי אפשר לדעת, שכתוב

הרבה , ריכים הרבה זכויותלכן אנחנו צ
עוד נשמה , הרבה זיכוי הרבים, ענוה

ועוד להתגבר , ועוד קצת תיקון, שתתעורר
 .ועוד תפילה, על הכעס

אבא שבשמים ! ולא להתיאש בשום אופן
אז אנחנו גם לא , לא מתיאש מעם ישראל

נתחזק כולנו לעשות התעוררות ! נתיאש
כדי שתבוא הגאולה , אמתית מלמטה

 !מיםבקרוב ברח
 !לחיים לחיים לחיים

 !חודש טוב ובשורות טובות

.שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל
 

______________________________________________________________ 
 

 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



 

 

 

 חודש אלולעבודת  –  מתוך נפשי
 ב"תשפ אלול' ד

 

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

 –ולתקן את הדרוש תיקון , יתברך' ה לראות שעובד בה כראוי את, לבדוק את הנפש .א

 !אין השכינה שורה באתר פגוםכי 

זה . לשמוע את חרפתו ולא להגיב. וללמד את עצמו לשתוק. במיוחד לשמור על הלשון .ב

 .וממתיק את הדינים! יתברך' עולה כקורבן לה

 –אם רואים את הלא טוב גם  –להשתדל תמיד ללמד זכות ולראות את הטוב בזולת  .ג

 .להעלים עין מסוררים. לראות הטובץ מלהתא

 .להבין את מצוקתם. לאהוב את הבריות כפשוטו .ד

ם" ה יֹוֵדַע ִיְצרָּ ם ְוַאתָּ דָּ ר וָּ שָּ  ."ִכי ֵהם בָּ

מחשבה . ו"על אבא שבשמים וכיצד לעשות לו נחת רוח ולא להיפך חכל הזמן לחשוב  .ה

 .יתברך' יראת הלת ולאהב, קבועה זו מביאה לדבקות

 .בעיקר ולא בטפל קוסלע –לא להגרר אחרי הבלי העולם הזה  .ו

למען שמו , תלמטרות קדושו, בכל ענין ובחירה להחליט על פי תורתנו הקדושה .ז

 .תו יתברךלא להחליט לטובת מטרות גשמיות בלבד נטולות מעבוד. באהבה

 :אלא להיפך, לא להוריד את הרף הפרטי והכללי בעבודתו יתברך .ח

 .בכל יום לעלות יותר

 .כי המלחמה קשה ומורכבת ביותר, להתחדד בכל רגע במלחמת היצר הפרטי והכללי .ט

 .שם תיקונוכי  –ס ואיפה שליבו חפץ "הלימוד תורה יהיה בכל הפרד .י

מידות לא מתוקנות ובודאי לא מהפה מכל הלב ולא רק לימוד שכלי נגוע ב, בשמחה

 .למען שמו באהבה, לימוד לשמה! ולחוץ

 .יות וברוחניותלהיות שמח בחלקו בגשמ. להקפיד על עבודת השמחה .יא

 .נאה סתם ולשנאהקל' קנאת סופרים'שלא יבוא מ. לא לקנא כלל

ולדאוג לכלל עם ישראל ולשכינה הקדושה הסובלת , על כל ענין, להתפלל כל הזמן .יב

 .ל"ר

 .עד כי יבוא שילה במהרה ברחמים. ממלחמה למלחמה –צדיקים ילכו מחיל אל חיל  .יג

  



 

 

 

 העוסק בלימוד תורת הקבלה" רומח פינחס"ספרו  על

 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 

 .20-2502220אנא 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



 

 

 

 .בתיקון נפש הפרט והכלל א עוסקת"ר מרחלין שליט"ק האדמו"תורתו של כ
 .פותחת פתח לתיקון שלמות האדם, בשפה ברורה לכל

 20-2502220: ניתן להזמין את ספריו חינם בטלפון

  יסוד במלכות .1

  המלכותנשמת  .0

  תיקון המלכות .3

 תיקון ושליטה במחשבה וברגש .4

ספר מעשי המקנה דרך סלולה  –הדבקות  .5

 'ופשוטה להגיע לדבקות בבורא עולם ית

ספר מעשי למלחמה ביצר  –מלחמת היצר  .2

 הרע

 –המנהיג  –ההנהגה  –תיקון הנהגה  .7

 והמנהיגות דקדושה

 ההתעמקות .8

 שבילים אל הדעת הפנימית .9

 ההתבוננות .12

 חסידים בעיוןסיפורי  .11

זה השער לקבלה צדיקים  –רומח פינחס  .10

 יבואו בו

ובו , פירוש על מגילת אסתר –וצדיק ילבש  .13

ר מרחלין "ק האדמו"באורים מאת כ

א על סוד הגלגול ותיקון שאול "שליט

ומלחמת , ה וחטא עץ הדעת"המלך ע

 הקדושה ביצר הפרטי והכללי

קובץ מאמרים על חג  –תינוק שנשבה  .14

 טעמי מצוות החגקומץ , הפסח

הארות על חג השבועות  –במשפט תפדה  .15

ותהליכי הגאולה וחידושים על מספר 

 פרשיות בתורת הגלגול

קובץ מעשיות מתלמוד  –פדה בשלום  .12

 בבלי בעיון

מושגי יסוד בתורת עבודת  –כיסופי בנימין  .17

 הנפש דחסידות רחלין ובתורת הקבלה

 היצר הרע העשקן הגדול .18

 לקראת הנשמות .19

סודות הזוגיות  –הפנים  זוגיות על .02

פ סודות תורת הקבלה ותורת "המוצלחת ע

 רחלין

איך לעשות הרבה כסף  –פרנסה על הפנים  .01

 על פי סודות תורת הקבלה

 חינוך על הפנים .00

 סודות ועקרונות הציור הרחליני .03

 גיליונות ראשונים 54 –תגובה  .04

 התבוננות השיויתי .05

 חוברות הגות –' ב', מעיין המלכות א .02

 סדרת חוברות –' דתו יתלבעור לעבו .07

 –תורת עבודת הנפש דחסידות רחלין  .08

 סדרת חוברות

 קמה אלומתי וגם ניצבה .09

  ביסוד  999 .32

  0ביסוד   999 .31

 סדרת חוברות –תורת רחלין תורת הדור  .30

משנתו של הבעל שם  –איש האלוקים  .33

ע כפי שמשתקפת מהספר "טוב הקדוש זי

 "שבחי הבעל שם טוב"

למחשבה  נקודות –ותן חלקנו בתורתך  .34

 והתעמקות בפרשת השבוע

דרכי בחינוך המיוחד כמורה  –עמו אנכי  .35

וכמדריך בריפוי , לבעלי מוגבלויות חמורות

 בעיסוק במחלקות פסיכיאטריות



 

 

 

 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
 

 


