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  ?מהי חסידות רחלין

ניהם צדיקים גמורים יב. קמו לה מתנגדים, ע"מאז נוסדה החסידות של הבעל שם טוב זי

סיבת ההתנגדות לחסידות נעוצה . לא ממש מתוקנים אנשים אך גם, ע"זי און מוילנאכמו הג

וגם בגלל אישיותו המופלאה של רבינו ! תחומי החיים הטמונה בה בכל ותימהפכנב

תנועת החסידות , זמא. אור גדול עצום ורב שלא כל אחד יכול להסכים לו! ע"ט זי"הבעש

  .רות חדשותבכל דור קמו חצ. פרחה והתפצלה לחסידויות רבות

הם ירשו את  )א: ם באחת משלושת הדרכים"כהן כאדמוריס הקדושים החלו ל'הרבע

   .תיק יותרר זקן ו"י אדמו"ם ע"הוכתרו כאדמורי) ב .כהונתם מאביהם

כך בדיוק נוסדה חסידות רחלין לפני ! הוכתרו על ידי החסידים עצמם אשר בחרו להם רבי )ג

א הכתירו "ה רחלין שליט"ר רבי פד"ק האדמו"חסידיו של כ –תלמידיו ! יםשנעשרים ואחת כ

  .ת גבעת שאול המעטירהנובשכ, ו"בירושלים ת ,אותו כמייסדה של חסידות רחלין

 ,41רק בן  –הרבי החדש הזה היה צעיר ! מיד קמו לו מתנגדים מכל הסוגים ומכל הסיבות

נים כבר אז הספיק לרכוש בתור רודף צדק ועומד לימין האביו .תינוק שנשבה –בעל תשובה 

ר "האדמוק "כפ ספריו של "החסידות התמסרה להפצה המונית של המעיינות ע! לו אויבים

ככל ששמעו . והדבר הוסיף אוהבים ומתנגדים, ההפצה עשתה רעש גדול. א"מרחלין שליט

  .ל"ה המחלוקת רחזקיצא מלפניו כך הת

ק "שלב מסוים החליט כב. אור חדש זך ועוצמתי ירד לעולמנו הנוהג כמנהגו ?מדוע

כך התחזקה  .צנע לכתנהגת הא לשנות הנהגתו ולעבור לה"ר מרחלין שליט"האדמו

א המשיך בעבודתו "ר מרחלין שליט"ק האדמו"כ .עשרים השנים האחרונותהחסידות במשך 

לבקר  זכואמנם מאות אלפי אנשים ". יושב בסתר עליון: "פ הכלל"ע, בקודש בצנעה יתירה

אבל תוך שמירה על שקט , ועצותיו, סגולותיו, בברכותיו, ר על ידואצלו בקבלת קהל ולהיעז

  .יחסי

ר "ק האדמו"כמפאת המצב הרוחני העדין והמורכב בו נמצא כעת עם ישראל החליט 

ביתר שאת וביתר עוז  ,לחדש את הפצת המעיינות לטובת כלל עם ישראלא "מרחלין שליט

  !הרבים תלהפיץ את המעיינות ולזכות א

שירים וחוברות חינם , ספרים, וידאו שיעורי דש הזה וכבר מופציםוחמאנו בתחילת השלב ה

  ! ולהחשת הגאולה במהרה ברחמים ,לזיכוי כלל עם ישראל



ר "ק האדמו"משפחות העוטרות את כ 100חסידות רחלין התפתחה ומונה כיום קהילה של כ

 עימואך מספר המתייעצים . ו"א במשכנו העכשווי בשכונת גילה ירושלים ת"מרחלין שליט

א את "ר מרחלין שליט"ק האדמו"אלפי אלפים רואים בכ. ל"ץ ומחומהאר, לא נספר מרוב

מכל העדות , חילונים, בעלי תשובה, מסורתיים, דתיים, חרדים! רבם לכל דבר ועניין

  .והדעות

א ניחן במתנות שמים רבות ובמדרגה רוחנית אשר מאפשרת "ר מרחלין שליט"ק האדמו"כ

רק מהסתכלות ', יעודו וכו, אופיו, סגולותיו ,לו לקרוא את פניו של האדם ולגלות את נסתריו

דבר פלא זה נודע בארץ ובעולם וגם לזה קמו מתנגדים הטוענים . ואפילו מתמונה בלבד

א "ר מרחלין שליט"ק האדמו"ובכן מעולם לא טען רבנו כ". שאין חכמת הפרצוף בדור זה"

שזכה למתנת שמים אלא , ל"פ האריז"פ הזוהר או ע"ע" חכמת הפרצוף"שהוא בעל 

זכו להסכמות  א"שליט חשוב לציין שספריו של רבנו! ורבבות נכחו בכך .כמבואר לעיל

  !ל"ר הקדוש רבי יצחק כדורי זצ"מגדולי ישראל ובראשם מזקן המקובלים האדמו

חסידים לשעבר  קומץואת העומד בראשה לאחרונה החלו להכפיש את החסידות 

ונגועות  שקריות ומפוקפקות טענותיהםכמובן ש .רעהשהתארגנו להוציא דיבתנו 

מצאו אוזן קשבת אצל גורמים מסוימים בעלי , חסידים לשעבר אלו ',באינטרסים אישיים וכו

קיומה ופעילותה את בעין יפה ים שמכבר לא ראו גורמויחד הפעילו מספר , נדה'אג

גם שם מצאו אוזן קשבת , פנו לתקשורת! של חסידות רחליןוהמוצלחת העצמאית 

ר מרחלין "ק האדמו"כמובן שלא נמצא רבב במעשיו של כ! וההכפשה בעיצומה, לטענותיהם

חסידות רחלין ! המדינה יפ חוק"ע, ולהבדיל, פ שולחן ערוך"ע, א וכל מעשיו ומעשינו"שליט

ומשם יונקת את דרכה ! ע"ט זי"משתייכת לזרם החסידות הכללית שמקורה ברבנו הבעש

  !וקדושתה

, יקרהזה מה שו ,ברור האמתדיבה תמיד דרבנו בסופו של דבר את מכפישים ומוציאי 

כך  !כל אחד יתברר על פי מעשיו ובחירתו! ביחס לחסידות הקדושה שלנו, בסייעתא דשמיא

  .כתוב בתורתנו הקדושה

א שכל חייו קודש "ר מרחלין שליט"ק האדמו"רע על כשם חבל על מקבלי לשון הרע ומוציאי 

יום עוסק , פרוש כליל מהעולם הגשמי והנאותיו! לעזרה לפרט ולכלל לשם שמים בלבד

 חלקכולל , רבים רבים השיב מעוון! וזוכה לסייעתא דשמיא מופלאה, ס התורה"ולילה בפרד

הבחירה החופשית והאחריות האישית הם ערך יסוד בכל דרך  !אלו המכפישים אותו כיוםמ

  .בשום תחום ובשום נושא, חסידות רחלין בה לא נוהגת שום כפיה

  

חוצה ומשיח צדקנו יתגלה במהרה  אנו תפילה שצדקתנו תצא לאור ויפוצו המעיינות

  !ברחמים

  

  שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל

  רחלין ותחסידקהל 

 



 
  

  רב הצדיק זקן חכמי זאכו כורדיסטאןסכמה מאת הה
  ל"ר חביב עלון זצ"כמוהר בירושלים" באר שבע"ראש ישיבת 

  ש חכמי זאכו כורדיסטאןראן שבתאי עלון מרבנו של המקובל האלוקי 
  ע"הבן איש חי זין מרוחברו האישי של 

  

   



 

א"ר מרחלין שליט"ק האדמו"כ  

 הרבי פינחס דניאל הכהן רחלין 

שלום , זיווג: ברכות וישועות בכל תחומי החיים, עצות, מומחה בקריאת הפנים, רבי מקובל

מתייעצים עמו . 'עסקים וכו, בחירת מקצוע, חיפוש רוחני, חינוך, מזל, רפואה, פרנסה, בית

מאות , בעל ותק של כארבעים שנה בעזרה לזולת, מכל הזרמים והקהלים בארץ ובעולם

עומד בראש , ס התורה"חיבר עשרות ספרים בכל פרד. בעזרתו ד"אלפי פונים נושעו בס

. חסידות רחלין  
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