
 
 .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
 

דורותסוד ירידת ה – ב"תשפ וילךפרשת 

 :ברצוני להתיחס לשני נושאים בפרשה

 .העברת ההנהגה ממשה ליהושע וכל המשתמע מכך. א

 .לאחר מותו של משה עם ישראל עתיד לחטוא ולעבור על הברית: 'ית 'הזהרת ה. ב

מואל יפתח בדורו כש: "אמנם כתוב. העברת ההנהגה ממשה ליהושע פירושה ירידת הדורות
אלא שהכוונה היא שעלינו לשמוע בקול יפתח כפי . אך אין באמת להשוות ביניהם, "בדורו

 ".ועשית ככל אשר יורוך: "וזאת על פי הציווי. ששמענו בקול שמואל הנביא

וגם על , על פי דרגת זכות הדור, כל דור זוכה למנהיגים על פי מצבם הרוחני. כל דור ומנהיגיו
 .ו דורפי מחצב הנשמות שבאות

 'היות שענין ירידת הדורות הוא תהליך מובנה החייב להתקיים ואינו תלוי בדרגת עבודת ה
בכל רגע יורדים : רור הניצוצות העשוקים בקליפהיזהו תהליך של באלא , של אותו דור' ית

 –ולכן הדור יורד . למטה יותר לברר את הניצוצות הקדושים העשוקים עמוק יותר בקליפה
 !ה או לאנרצ

אם הדור : פירוש, לבן ישי" חכה לו, אם ראית דור שמתמעט והולך: "ולכן אמרו חכמים
כפי שקורה בדורנו שהצדיקים האמיתיים והחכמים העצומים  –הופך להיות ממש יתום 

אזי זהו סימן שאנו מתקרבים לגילוי משיח  –הולכים ונעלמים מחיינו ואין להם תחליף 
אדם בליעל השצריכים להעלות אותם מתוך קומת , ת הניצוצותשיבוא בסוף תהליך העלא

 .לשם נפלו כתוצאה משבירת הכלים מהראש ועד העקבים –בסדר זה 

ריבוי החושך , רבה החושך לפני התגלותו של המשיחבו מת, אחיקבתא דמשזמן זה מכונה ע
 .נובע גם מהתמעטות קומת חכמי ישראל באותו זמן

ע הערובה שהמנהיג יוכל לעמוד במשימה היא שיהיה בעל נשמה "ל הקדוש זי"י הרמחעל פ
 .כללית

 !א מעבר מאור החמה לאור הלבנההמעבר מהנהגת משה רבנו להנהגת יהושע הו



 .ללבנה אין אור עצמי רק אור החמה המשתקף בה

העם נמצא בסכנה רוחנית ומעשית גדולה , כאשר המנהיג הוא בדרגה נמוכה יותר מקודמו
 .על המנהיג והן על כלל העם הן גבור ביתר קלותלתנסה מפני שהסטרא אחרא הכללית ! יותר

 !עם ישראל לא חטא כל עוד יהושע היה חי ומנהיג אותם, אך מסתבר שלמרות ירידה זו

הקשר של יהושע " נער לא ימיש מתוך האהל"מפני שיהושע היה , וזאת על פי עניות דעתי
 .ולכן זכות רבו הגנה עליו גם לאחר הסתלקות רבו! למשה היה של חסיד קנאי לרבו

 !ע"ט הקדוש זי"סוד הכח העצום של תנועת החסידות מיסודו של רבנו הבעשזהו 

בין הרבי לחסידים הוא הערובה שהחסידים לא יפלו , חידוש הברית, חידוש הקשר העצום
 .הן בימי חייו של הרבי והן לאחר מותו, במלכודות היצר הרע הפרטי והכללי

כל ! האור המקיף של הרבי מאיר בתוך כלי הנפש של החסידים ומונע את נפילתם בידי היצר
 .עוד החסידים שומרים אמונים לרבם ולדרכו הקדושה

 !מזהיר את משה שאחרי מותו עם ישראל יפר בריתו' ית 'ה, ובכל זאת

שה רבנו האור המקיף של מ: פירוש הדבר! אך רק לאחר הסתלקות יהושע, וזה באמת קורה
וזה גרם לשמירת יהושע וגרם לשמירת הדור של יהושע מליפול בעושק , האיר חזק ביהושע

 !הסטרא אחרא

אך היות והקשר של דורו של יהושע עם יהושע לא היה מספיק חזק כפי שהיה ! פלאי פלאים
לאחר הסתלקות יהושע האור המקיף שלו לא הצליח למנוע  –הקשר של יהושע לרבו 

 !הפיל את עם ישראל בחטא של עבודה זרהמהקליפות ל

אך למרות כל זאת הבחירה החופשית לא מתבטלת לא ! מראש' ית' כל זה היה ידוע כמובן לה
 !גם לאחר יהושע לא היו חייבים לחטוא, היו חפצים בכךואם ! מהפרט ולא מהכלל

מץ אלא שהדבר דורש מא –הם יכלו בהחלט להמשיך לשמור את הברית ולהיות צדיקים 
 !ומלחמה רוחנית הרבה מעבר למה שהם הורגלו בזמן משה ובזמן יהושע

 .ל"ר! ?אזובי הקיר, ומה נגיד אנו. ולכן בכל זאת חטאו

 !בא לחזק את הדור החדש ולקשור אותו לזכויות של הדור הקודם ַהְקֵהלן עני

 לכלל עם 'דרך עץ החיים'בדור שלנו היתום שביתום יש צורך עצום להפיץ את מעיינות 
שהרי ללא כל אלו הסיכוי לשרוד בלי ! ובודאי את מלחמת היצר הפרטית והכללית, ישראל

 !ליפול בידי הקליפות הוא קטן מאד

לתת כלים לעמנו , ולכן זוכה הדור שלנו במעיינות אלו מתנה מהשמים, טוב דבר בעתו
 .למלחמה הרוחנית האחרונה לפני בוא משיח צדקנו במהרה בימינו ברחמים

 

 .שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל

 

 



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

 

 –תשובה , תשובת כל העולמות כולם, תשובה לשם שמים, זהו זמן מסוגל לתשובה שלמה
 !א"תשוב ה

, בנתינת צדקה, בפשפוש, בברור הרוחני, זהו הזמן להרבות בתפילה! מודה ועוזב ירוחם
זמן של דבקות : ומעל לכל, אחדות בעם ישראללהרבות ב! בלימוד זכות על הפרט ועל הכלל

 !זמן של לעורר געגועים עזים לאבא שבשמים! ולםבבורא ע

 "!בתחבולות עשה לך מלחמה: "זמן למלחמה הרוחנית

 !מזוכך למען שמו באהבה, אנו נדרשים כולנו למאמץ עליון מרוכז

לא , לא לקטרג על הזולת. נתינת דוגמא אישית. הדיבור והמעשה, שמירת המחשבה
 !למוד תורה לשם שמיםל, זמן לתיקון המידות והתחזקות! להתגאות

 !ל"ל ר"סכנות רבות אורבות לפתחו של עם ישראל בארץ ובחו

 !כאיש אחד בלב אחד. הבלבול והקשיים, למרות החסרונות! עת לבקשת רחמים מעומק הלב

 'אנא ה! הושיע נא 'אנא ה.  הגיעו מים עד נפש. לקבוע כל יום עת להתבודדות וחשבון נפש
אבא שבשמים יקבל את תשובתנו ואת  –כחרס הנשבר  –ם באמת אם נהיה ענווי! הצליחה נא

 !כהרף עין, תפילתנו ואת נאקתנו ויגאל אותנו ברחמים במהרה

 .ואז נתרפא מכל הֳחָלִאים הגשמיים והרוחניים –להפוך אני לאין 

 !עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע

 .שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל

 

 



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

 
 

 י"כך צריך לטפל בכל מתקפה של היצר הרע שמגיעה ע
 :למיין, מחשבות רעות ומידות קשות ורעות

 
אבא שבשמים תהפוך את הכפירה לאמונה : לבקש –אם המחשבות הן של כפירה  .א

ובהסתות שלו כנגד כפירה פרושה להאמין ביצר הרע ! זכור. פשוטה ושלימה בך
 !יתברך' האמונה בה

 
אבא שבשמים תהפוך אהבות : לבקש –אם המחשבות הן אהבות פסולות ונפולות  .ב

' לירא מפני ה: פירוש! וליראתך, יתברך' לאהוב את ה: פירוש! פסולות אלו לאהבתך
 !יתברך' לבקש שיהפכו לאהבת ה: אותו טיפול גם לתאוות! יתברך

 
 !אבא הפוך יראות נפולות אלו ליראתך: לבקש –ת על כל מיני פחדים וחרדו .ג

 
 ."תתן אמת ליעקב"בזכות יעקב אבינו : לבקש –על כל בלבולים בין אמת לשקר  .ד

 
 
שיהיה , אבא תהפוך קנאה פסולה זו לקנאת השם צב־אות: לבקש –על כל מיני קנאה  .ה

ובזכות אליהו  –לבקש תיקון לקנאה בזכות פינחס ! לי רק עין טובה ולב טוב לזולת
 .רחל אמנו

 
זה מועיל ! תעצור את הכעס –אבא : באמצע הכעס להתפלל –ו מתעורר כעס "אם ח .ו

 .ביותר
 

. או מהיצר יש לדחות את המחמאות מיד/י מחמאות מהזולת ו"אם מתעוררת גאוה ע .ז
יעזור להסיר ממני ומזולתי את ' ולבקש שה! מה אנו מה חיינו: לא להאמין להן ולהגיד

לבקש שהגאוה הפסולה תהפוך לגאוה בעבודתו : אפשר שלב ביניים. הגאוה הפסולה
 !"'ויגבה לבו בדרכי ה", יתברך

 
על כל מכה או דבר קשה שקורה  –אם ברצונך להתעלות ולהיות שמח בחלקך תמיד  .ח

אך , תשמח, ועל כל דבר טוב שקורה לך. וכפרת עוונות! זה מגיע לי: תאמר, לך
 !יתברך' זאת רק מתנה מה! לילא מגיע : תאמר, אל תתגאה, תתבטל

 
! בעצם יש חסרון למעלה בשכינה הקדושה –על כל חסרון בגשמיות וברוחניות תחשוב  .ט

 !מלא את חסרונה של השכינה הקדושה' אנא ה
 

חוץ מבמקום , יש לחשוב תמיד, יתברך' כדי להגיע לדבקות העליונה והשלימה בה .י
 .נעשה לו ההיפך ו לא"ואיך ח, איך נעשה לו יתברך נחת רוח: איסור

 
 

 !יתברך' ולצייר את השם י־ה־ו־ה על המצח ולעורר געגועים לה
 

 .בהצלחה



 

 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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