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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
 

 פשיתוסוד הבחירה הח –ג "פרשת וילך תשפ

! שנה טובה, חודש טוב! שבוע טוב! ערב טוב
אנחנו עכשיו כבר ? מה שלומכם, גמר טוב

אני מאחל לכולם שנה . אחרי ראש השנה
עם הרבה ' החג היה ברוך ה. טובה ומתוקה

לא , עוצמתי מאד, אבל אור חזק מאד, אור
, זה אור של מנוחהכמו האור של השבת ש

נקוה . 'ברוך ה. אלא זה אור מחייב מאד
ישועות ונחמות בפרט , שיהיו בשורות טובות

 .ובכלל

כאן משה רבינו מתחיל להכין את : פרשת וילך
מעביר את ההנהגה , הסוף של התפקיד שלו

יתברך מבטיח לעם ישראל ' ה. ליהושע בן נון
מַצוה , שלא יפחדו, שהוא יהיה עם עם ישראל

הוא מבטיח . שהוא יהיה איתם, לא יפחדוש
גם ליהושע שכמו שהיה עם משה ככה הוא 

 .המעודד, שזה הצד החיובי, יהיה אתו

תארו לכם באיזה מצב נפשי ורוחני עם ישראל 
צריכים , כשהם נמצאים מעבר הירדן, נמצא

להיכנס לארץ ולכבוש את הארץ ולפגוש את 
 –כל העממים ולהכחיד אותם כמו שצוו 

וההנהגה של . ה רבינו לא יהיה איתםומש
יתברך היה שמה בגילוי גדול ' שה, המדבר

והכל היה , אכלנו את המן, בגילוי פנים, מאד
, פה נכנסים לארץ –מענני כבוד וכל הסיפור 

יתברך אבל ' וההנהגה יורדת להנהגה של ה
, צריכים לכבוש את הארץ –בתוך הטבע 

 ,להתישב בארץ, צריכים לבנות את הארץ

במדבר הכל היה רוחני . ענינים פרקטיים
ולכן המרגלים לא רצו לעזוב את , יותר

אז . בין השאר, רצו להישאר במדבר, המדבר
 .זה מצב לא פשוט

איך אפשר להעביר את ההנהגה של משה 
נער לא "כשיהושע  –? רבינו להנהגה של יהושע

דבוק , היה החסיד הנאמן, "ימיש מתוך האהל
אבל יהושע , דבר ממשהלמד כל , ברבי שלו

ומשה בחינת , היה בחינת לבנה בכל זאת
אין ללבנה אור משל עצמה אלא מה , שמש

 .שמקבלת מהשמש

' ה. ממנה אותו' ה. אבל זה מינוי משמים –
מצוה את משה רבינו לחזק אותו ולברך אותו 

 .זה לא אותו דבר, ובכל זאת. ולהדריך אותו

תוך אם יהושע לא היה בחינת נער שלא מש מ
אם לא היתה לא הדרגה הזו של ביטול , האהל

הוא לא היה יכול לקיים  –ודבקות ברבי שלו 
את השליחות הזו של להנחיל את הארץ לעם 

 .לכן היתה לו הכנה טובה. ישראל ולשבטים

, יש כאן סוגיה קצת איך לקרוא לזה, מצד שני
יתברך ולהבדיל אין סוף ' שגם ה –צורמת 

ירים את עם ישראל הבדלות משה רבינו מזה
בעצם אנחנו יודעים , 'ואומרים לעם ישראל

אין שאלה , שאתם תחטאו בעבודה זרה
אז כותבים את התורה ומעידים את . 'בכלל

ידעתי את ", יתברך' העדות של הברית של ה
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ואתם תחטאו , "מריך ואת ערפך הקשה
 .בעבודה זרה

אם , יתברך אומר שאז הוא יסתיר את פניו' ה
יתברך לא מוותר בשום ' כי ה –ה זה מה שיהי

עבודה , בטח לא בעבירה הכי חמורה, ענין
 .זרה

גם מהבורא יתברך גם , ועם ישראל שומע
ספר , גם נכתב בספר זכרון, ממשה רבינו

חוטאים  –ובאמת כשנכנסים לארץ . תורה
 .בהמשך, לא מיד, לא פחות, בעבודה זרה

 –דברי הרב ודברי התלמיד ': חכמים אומרים
האם זה אומר שלא היתה ?' י מי שומעיןדבר

. לא? שזה נקבע מראש, פשיתולהם בחירה ח
בודאי שהיתה בחירה . זה לא נקבע מראש

גם למשה רבינו , אבל כפי מה שנראה. פשיתוח
מכל הנסיון שהיה לו מאז שהוא הפך להיות 
המנהיג במצרים ועד שהוא הביא אותם סמוך 

ם עם וכל פע, הוא ראה את כל המהלך –לירדן 
שמע בקול היצר הפרטי , ישראל נפל ממדרגתו

' ולא קיימנו כמו שצריך את ציוויי ה, והכללי
אז הוא מסתכל , וכמה חטאים קשים מאד

אתם , איך שאני מכיר אתכם, 'בעצם ואומר
 .'תיפלו בעבודה זרה

עוזבים . מפחיד מאד מאד מאד. מפחיד מאד
את ההנהגה של גילוי פנים בדרגה של משה 

יתברך ' ה, שהוא גדול הנביאים, כן –רבינו 
יהושע . פה אל פה, דיבר אליו פנים אל פנים

וצריכים להיכנס להנחיל . לא באותה הדרגה
את הארץ ולנחול את הארץ ולהשמיד את 
העממים ולקיים את כל המצוות וכל מה 

אתגרים מאד מאד , זאת אומרת. שנצטוינו
 .רציניים וקשים

י שלא השמדנו מפנ. וככה זה היה. לא פשוט
, את כל העמים שהיו כאן שעבדו עבודה זרה

שלהם נחרב בית , בסוף נדבקנו מהעבודה זרה
וגלות , בית ראשון ואחר כך בית שני, המקדש

שעדיין לא נגאלנו גאולה , המר והנמהר
וגם עכשיו אנחנו לא בדיוק כל הזמן . שלמה

 ...עושים את רצונו יתברך

, ים שליאני אומר את זה במל, אומר' וה
, הוא ינצח את האויבים, שהוא מנחיל אותנו

. הוא לא יעזוב אותנו, שהוא אתנו, שלא נפחד
". כִֹּחי ועֶֹּצם ידי"אל תאמינו ב: וזה בא להגיד

מנצח את האויבים בשביל עם ' זה ה, לא

אמנם עם . כמו שהיה עם סיחון ועוג, ישראל
אבל ההצלחה היא , ישראל עושה את המעשה

 .אל תפחדו. ואתנ' בגלל שה

והנה עכשיו בשיבת ציון זו האחרונה עם 
אבל יש תופעה של , אינני יודע, הקמת המדינה
בטח יש כאלה שמאמינים . כחי ועֶֹּצם ידי

, שעושים השתדלות וההצלחה היא משמים
שחושבים שההשתדלות , יש כאלה שלא. ברור

אולי הם לא מאמינים כל כך . היא העיקר
ו אחרי הגלות המזעזעת הז, תראו. בהשגחה

עדיין אנחנו לא כולנו  –וכל ההסתר פנים 
 .עשינו תשובה

הזדמנות  –עכשיו אנחנו בעשרת ימי תשובה 
. פרטית וכללית, מצוינת לעשות תשובה

: וכללית. כל אחד מה שצריך לתקן: פרטית
כממלכת כהנים , כעם ישראל, כעם ישראל

ולעשות את ' וגוי קדוש שצריך להאמין בה
בלב שלם כאיש אחד רצונו ולקיים את תורתו 

ברוך . אנחנו בדרך. עוד לא הגענו. בלב אחד
אבל זו עדיין לא הדרגה . יש התחזקות', ה

 .שצריך להגיע אליה' האמתית של עבודת ה

וכולנו תינוקות  –למרות כל מה שעבר עלינו 
ובן אדם חי בטבע , שִנשבו בדעות הכוזבות

ומרגיש את העולם הזה , ומאמין בעולם הזה
כי ָגז ", ת שהעולם הזה זה כלוםחזק למרו
לא מספיק ? כמה בן אדם חי פה, "ִחיׁש ַוָנֻעָפה

, הוא כבר נהיה זקן ומסתלק –להתרגל לעולם 
יש המון , ובכל זאת –אף אחד לא נשאר פה 

ולא , וזהו' אנשי העולם הזה'אנשים שהם 
' תנאי השירות'רק , מעניין אותם כלום

ם את ולא נותני, ולעשות מה שהם רוצים
ומה זה , הדעת מה הבן אדם עושה בעולם הזה

עם ישראל ומה זה ארץ ישראל ומה זה תורת 
: ומה השליחות שלנו, ולמה אנחנו פה, ישראל

דווקא במצוות  –לתקן עולם במלכות ש־ד־י 
 .בחר' האלה שה

זה מה . הוא היה יכול לבחור דברים אחרים
וזה מה . זה מה שהוא ציוה. שהוא בחר

, מבינים או לא –כים לקיים שאנחנו צרי
אז צריך להתגבר על יצרנו . רוצים או לא

הפרטי ועל היצר הכללי ולעשות את רצונו 
שזה יביא לתיקון העולם וכל , יתברך

שזו מטרת , ולהשראת שכינתו –העולמות 
שרוצה להשרות את שכינתו בעולם , הבריאה

יתברך ' שזה התגלותו של ה, הזה הגשמי



3 

 

י זה שנקיים את תפקידנו על יד, בעולם הזה
לא , פה בארץ –כממלכת כהנים וגוי קדוש 

לא על ידי , על ידי התורה הזו, במקום אחר
על ידי עם ישראל ולא על ידי עם , משהו אחר

 .אחר

ונצטרך . זו התכנית האלקית. זה הציווי
, אם נשתף פעולה. נרצה או לא, לקיים אותה

אז הוא , ואם חלילה לא. הכל יהיה נחמד
סתיר את פניו ושולח את האומות להעניש מ

 .ל"את עם ישראל ר

שכל מיני , ולפי הסכנות שרואים בפתח
אויבים רוצים לחסל את עם ישראל ורוצים 

אז רואים  –ישמור ' ה, לחסל את המדינה
שאנחנו עדיין לא עושים רצונו כראוי באופן 

תשובה ': אז זה הזמן לעשות תשובה. שלם
תשובת כל ', 'יםתשובה לשם שמ', 'שלמה

 –' א"תשוב ה –תשובה ', 'העולמות כולם
שנהיה חיילים , שנשמח את אבא שבשמים

 .עבדים שלו, בנים שלו, שלו

קשה לבן אדם לבטל את עצמו כלפי הבורא 
, בתיאוריה. אבל זה ככה, זה מזעזע. יתברך

מתי שמגיע , אבל במעשה. כל אחד אולי מוכן
וא נגוע ה, הרגע שיש לבן אדם אינטרס אישי

הוא לא כל כך  –במשהו שזה היפך התורה 
יתברך מזהיר את עם ' ולכן ה. מהר מוותר

הוא יודע , כי הוא יודע שיש את היצר, ישראל
ושעלולים ליפול כמו , שקשה מאד להילחם

המנהיג , וגם משה רבינו. שקרה באמת בפועל
, גם הוא, אין מושלם ממשה רבינו, המושלם

וזה מה . קרהשזה מה שי, זאת הערכתו
 .שקרה

' אבל גם יש את ההבטחה שבאחרית הימים ה
 –יחזיר אותנו לכאן ויחזיר אותנו בתשובה 

ונעבוד אותו בסוף שכם  –זה מתקיים , הנה
היא . ומטרת הבריאה תתקיים, אחד כראוי

על אפם ועל חמתם של כל , כבר מתקיימת
אלה שלא רוצים להאמין או שהם מאמינים 

נהל את העולם בדרך במשהו או שרוצים ל
 .אחרת

בכל פרשה ופרשה , חשוב לעשות תשובה. זהו
, כעם, כפרט וככלל, ללמוד מה עלינו לתקן

ולהתחבר לתורה ולמצוות אף על פי שלא הכל 
מובן לנו או נראה לנו או מתאים לנו או בא 

כי זה מה שאבא , מעל טעם ודעת, לנו
 .שבשמים ציוה

תר ואנחנו יוצאים כרגע מהמשטר של הס
ואנחנו מתחילים יותר ויותר להיכנס , פנים

כרגע הגילוי פנים עוד . למשטר של גילוי פנים
למרות שרואים  –נסתר מכלל העם 

בהיסטוריה שכל מה שכתוב בתורה מתקיים 
ושעם ישראל , שזה כבר גילוי פנים, מול עינינו

כל זה ושאנחנו , חוזר לארץ ישראל וכן הלאה
לקח אותנו  ,חוזרים בתשובה פלא פלאים

מחזיר , מסוף העולם והביא אותנו לארץ
זה פלא , מחזק את כל העם, אותנו בתשובה

 .הכל רואים, פלאים

אבל עדיין העולם לא זכה לחידוש הנבואה 
שזה יהיה האות  –ולהתגלות משיח צדקנו 

כשמשיח , והמופת הרציני שמתחילה הגאולה
צדקנו יתגלה ויתחיל לעשות את העבודה 

שיש  –הסוף של התיקון ', פיניש'השנקרא לזה 
זה לא שהוא , בזה גם שלבים וגם נסיונות

ועדיין לא . מופיע יום אחד והכל מסתדר
יודעים אם זה משיח בן יוסף או משיח בן 

אם יבואו , יוסף ומשיח בן דוד ומשה רבינו
. שלושתם או יבוא אחד שכולל את שלושתם

ככה אומר . לא יודעים, איך זה יהיה
 .ם"הרמב

מרגישים . כולם מרגישים את זה. אבל זה בא
לפי מפת הקרב רואים שיש  –שהשנה הקרובה 

פה הכרעות ערכיות והכרעות מאד חשובות 
ואנחנו . כל אחד שיתעמק ויראה. שהן באויר

מקוים שההכרעות יהיו נכונות על פי תורתו 
שנעשה לו נחת רוח ולא חלילה , יתברך
 .ההיפך

הוא  –מהעונש בן אדם צריך לפחד לא רק 
הנה . צריך לפחד מלאכזב את אבא שבשמים

חכמים קראו לו בר כוזיבא כי היה , בר כוכבא
, נראה אפילו לרבי עקיבא שהוא המשיח
, ובאמת הצליח במלחמות עד שהוא נהרג

 .מאד, אז לאכזב זה קשה מאד. וִאכזב

, שלא נאכזב לעולם את אבא שבשמים. לא
מאד , השבן אדם יתפלל על ז –אלא הפוך 

וחלילה לא ככלל , שלא כפרט נאכזב, מאד
 .נאכזב את אבא שבשמים

 !שכולנו נזכה להתחזק. עד כאן

 !לחיים! לחיים! לחיים! לחיים

 !שנה טובה ומתוקה

.רכת לכל בית ישראלשבת שלום ומבו



 

 

 

 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 , ט נא על אבותינו הקדושיםאך הב
אך קשה ! לבנו בוער באהבת חינם, לבנו בוער באהבת ישראל, לבנו יודע את האמת. רוח

 !בורינו ומחשבותינויד, מפאת 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
! שאינה תלויה בדבר, חם ועזור לנו להגיע לאהבת ישראל אמיתיתר! לעבדך באמת, אוהב

, ל התפללו על ביטול יצר הרע של עבודה זרה"חכמינו ז! ולא על ידי יסורים וחוליים רעים
  !אנא רחם עלינו! כי דלונו מאד, בטל נא מעלינו את היצר של מחלוקת ושנאת חינם! ונענו

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

 !מתוך אחדות שלמה! קרב את כולנו לאהבה וליראה את  שמך. יהודי

למרות , תלמרות השוני בשורש ובסוגי הנשמו, יהי רצון שנוכל לאהוב כל יהודי באשר הוא
! לעשות רצונך בלב שלם, ונהיה לאגודה אחת, למרות כל המכשולים, השוני בדרגות התיקון

 !עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו! רחם עלינו כי אין בנו מעשים

 

  
לוודא שלא  –דמיון , רגש, רצון, מעשה, דיבור, חייבים כל הזמן להיות ערניים ולבדוק כל מחשבה

כי ללא , ולהתפלל על כך, צדיק וקדוש, לוודא שהאדם טהור, באים מהיצר הרע הפרטי והכללי
מיועדים , שזו דרכנו הרוחנית', דרך עץ החיים'כל מעיינות  !אי אפשר לנצחתפילה ועזרה משמים 

צדיקים , ד להיות טהורים"עד שכולנו נזכה בס, להכשיר את הפרט ואת הדור למלחמה הזאת
 .וקדושים למען שמו באהבה

לפתוח פתח לכל נשמה על מנת שתתקיים  –הפצה המונית ' דרך עץ החיים'לכן אנו מפיצים את 
 .שיבוא לכשיפוצו מעיינותיו חוצה, ע"ט זי"חה של המשיח לבעשההבט

 

 ב"ט אלול תשפ"מתוך נפשי י
 א"ר רבי פינחס דניאל הכהן רחלין שליט"ק האדמו"מאת כ



 

 

 

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

 
 

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

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

כפירה פרושה להאמין ביצר הרע ובהסתות שלו כנגד ! 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! לאהבתךפסולות אלו 
 !יתברך' לבקש שיהפכו לאהבת ה: אותו טיפול גם לתאוות! יתברך

 
 !אבא הפוך יראות נפולות אלו ליראתך: לבקש –על כל מיני פחדים וחרדות  .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

אליהו ובזכות  –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/מחמאות מהזולת ו י"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  –בחלקך תמיד  אם ברצונך להתעלות ולהיות שמח .ח

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

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

 !חסרונה של השכינה הקדושה מלא את' אנא ה! הקדושה
 

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

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

 
   .בהצלחה



 

 

 

 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"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
 גדולה לעזור לו בעין יפה מצוה

 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

 עמי מצוות החגקומץ ט, 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  –זוגיות על הפנים  .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 –' בעור לעבודתו יתל .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"

נקודות למחשבה  – ותן חלקנו בתורתך .34

 והתעמקות בפרשת השבוע

דרכי בחינוך המיוחד כמורה  –עמו אנכי  .35

וכמדריך בריפוי , לבעלי מוגבלויות חמורות

 בעיסוק במחלקות פסיכיאטריות



 

 

 

 עשרת ימי תשובה
 א"ר רבי פינחס דניאל הכהן רחלין שליט"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, בעם ישראללהרבות באחדות ! בלימוד זכות על הפרט ועל הכלל

 !זמן של לעורר געגועים עזים לאבא שבשמים! בבורא עולם

 "!בתחבולות עשה לך מלחמה: "זמן למלחמה הרוחנית

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

א ל, לא לקטרג על הזולת. נתינת דוגמא אישית. הדיבור והמעשה, שמירת המחשבה
 !ללמוד תורה לשם שמים, 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! יע נאהוש' אנא ה.  הגיעו מים עד נפש. לקבוע כל יום עת להתבודדות וחשבון נפש
אבא שבשמים יקבל את תשובתנו  –כחרס הנשבר  –אם נהיה ענווים באמת ! הצליחה נא

 !כהרף עין, ואת תפילתנו ואת נאקתנו ויגאל אותנו ברחמים במהרה

 .ואז נתרפא מכל הֳחָלִאים הגשמיים והרוחניים –להפוך אני לאין 

 ! עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע
 

 לכל עם ישראלשנה טובה ומתוקה 


