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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
 

סוד הבירור בנגעים – ב"תשפ תזריעפרשת 

 ?מה שלומכם! שבוע טוב! ערב טוב

 !נעשה ונצליח' בעזרת ה

ובמיוחד בנגע , אנחנו עוסקים כאן בנגעים
, נושא מעניין מאד מאד מאד –הצרעת 

הצרעת לא עלינו . שהרי אין כיום נגעים
זו לא , שקוראים לזה צרעת, שיש היום

וחכמים אמרו שכל . הצרעת שיש בכתובים
 .מי שמדבר לשון הרע לוקה בצרעת

לא מעט ' בלי עין הרע'רואים ', ברוך ה
ולא רואים , לשון הרעאנשים שמדברים 
זה לא אומר שהם לא . עליהם שום צרעת

הם חולי . חולי צרעת מבחינה רוחנית
ובשמים . ובשמים הם מצורעים, צרעת

גם , רושמים את הלשון הרע שהם אמרו
אם הם אמרו את זה בעילום שם באמצעי 

 .תקשורת או ברשת

להוציא , אנשים מרגישים בנוח לשפוך דם
, על ציבור, על יחיד ,על יחידים –שם רע 
יש דין ויש , כן. 'אין דין ואין דיין'כאילו 

ומי שעושה כדברים האלה עושה , דיין
 .מעשים חמורים מאד

אפילו אם בן אדם חושב שהוא רק מתלונן 
על איזה מוצר שלא נראה לו ומוציא שם 

? אז מי אמר שהוא צודק –רע על המוצר 
, אולי הוא קפדן מדי, אולי הוא מגזים

אולי רוב האנשים , לי הוא רגיש מדיאו
 .חושבים אחרת

, מוציא שם רע –ברגע שהוא עושה את זה 
זה לא דבר של  –פוגע בפרנסה של אנשים 

, אז זה שיש חוקים במדינה שלנו. מה בכך
שמתירים כל מיני סוגים , במדינות אחרות

להוציא שם , של לשון הרע ושפיכות דמים
כל  –ביכול רע אם יש איזו תועלת לציבור כ

צריך לבדוק אותם על פי , הדברים האלה
אם ההלכה מסכימה או שזה , ההלכה

צריך , כמו בכל חוק. אסור לפי ההלכה
כאן יש . לבדוק אם זה לפי ההלכה או לא

 .ממש פגיעה באנשים

, אז בגלל שאנחנו בזמן של הסתר פנים
כשבן אדם עובר על האיסורים של לשון 

ואים את לא ר, הוא לא מצטרע –הרע 
שמיד , הצרעת כמו אצל מרים הנביאה

ֶלג"היתה  אבל הדבר בהחלט ". ְמֹצַרַעת ַכשָּׁ
 .לצערנו, קיים

, לכן משטר של גילוי פנים הוא לא דבר קל
משטר של גילוי פנים כמו , לא דבר קל

כל  –אחד גונב , אחד מועל. שהיה במדבר
ורואים ויודעים מי , העדה כבר נענשת

. כמו במקרה של עכן, וכן הלאה, הגנב
 .אומרים', גנב מי שנתפס' –היום 

אז קל יותר כביכול לבני אדם כשאין גילוי 
אנחנו בעצם . אבל זה מצב של נזיפה. פנים

כי מטרת , בנזיפה כשאין גילוי פנים
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ישרה את , יתגלה בעולם' הבריאה היא שה
אז לא צריך להיות שמחים . שכינתו

רב על צריך להיות בעצב  –מההסתר פנים 
גלות השכינה ולעשות כל מה שאפשר כדי 

 .שיהיה גילוי פנים, לתקן את המצב

לא על כל עבירה בתורה נכתב , בכל אופן
העונש או נכתבה הסיבה הרוחנית של 

כאן על הצרעת הסיבה הרוחנית . העונש
כמו , אבל יש כמה סוגים. היא לשון הרע

כמה סוגים של , שאנחנו רואים בפרשה
 .נגעים

: להגיד שבנגעים יש שלשה מצביםאפשר 
והכהן צריך לעשות . 'ספק'ו' טהור', 'טמא'

מה שאנחנו קוראים לו  –את הבירור 
הדרך הרוחנית ', דרך עץ החיים'ב' הבירור'

לברר את , לעשות את הבירור –שלנו 
 .לבדוק את המצב, המציאות

לפעמים בן אדם יכול לעשות בירור מהר 
רק הזמן . ולפעמים זה לוקח זמן. מאד

מה כדאי  –עוזר להבהיר את התמונה 
 .מה לא כדאי לעשות, לעשות

, אז כאן בפרשה אנחנו רואים שכשיש ספק
הכהן צריך להסגיר את האדם ולחכות 

כדי שיבדוק , שיעברו הימים המתאימים
האם הנגע שינה  –אותו עוד פעם ויראה 

מה ? או לא התפשט, או התפשט? את צבעו
להיות משהו שהיה  יכול? השינויים שחלו

יכול להיות נגע . בספק והופך להיות טהור
 .שהיה בספק והופך להיות טמא

בכל : ככה אנחנו נלמד לעבודתו יתברך
בכל מחשבה , בכל רגע ורגע, סוגיה וסוגיה

: יכולים להיות שלושת המצבים –ומעשה 
 .טהור או ספק, טמא

אנחנו צריכים לעשות את הבירור ולבחור 
ואם יש דברים לא ברורים . בטהור כמובן

כמו שכל , כי הם מעורבבים טוב ורע
המציאות שלנו עד סוף התיקון מעורבת 

, אז אנחנו צריכים להמתין –טוב ורע 
, להסגיר את הסוגיה, להיות בחינת הכהן

 .לראות לאן זה מתפתח

לפעמים יש ספק , גם בחיים של בני אדם
ופתאום הזמן עושה את שלו , על בן אדם

אם הבן אדם הזה טהור  –הספק ומתברר 
אם הבן אדם הזה , או הבן אדם הזה טמא
 .צדיק או חלילה להיפך

ככה רואים . הזמן גורם לבהירות, הזמן
כל מיני אנשים , בכל תחומי החיים

אולי בצורה , שהתנהגו בצורה מסוימת
 –ופתאום אחרי כמה עשרות שנים , טובה

 רואים איזו התגלות לאיזה כיוון לא', בום'
או שזה , אז יוצאים מידי ספק. בסדר

יש נגע שמיד הכהן . מתברר לגמרי כטמא
 .רואה שזה טמא

ואנחנו צריכים לרכוש לעצמנו את הכלים 
הרוחניים והמוסריים וההלכתיים לבדוק 
את המציאות ולראות מה שאנחנו פוגשים 

אם זה טמא ? או לא טמא, האם זה טמא –
ל. "מיד להתרחק מזה – ל  ,ֶזה ַהְכלָּׁ כָּׁ

ֵמא ר ַלטָּׁ ֵמא, ַהְמֻחבָּׁ הֹור. טָּׁ ר ַלטָּׁ , ְוַהְמֻחבָּׁ
הֹור  ."טָּׁ

, אז אם אתה רואה מציאות של טומאה
מציאות של , מציאות של בן אדם טמא

כל מה שלא על פי תורתנו , רעיון טמא
אז אתה יודע  –היפך התורה , הקדושה

אתה , עם זה אתה לא מתעסק, שזה טמא
תו מחוץ כמו שמצורע שמים או, מתרחק
ד ֵיֵשב", למחנה דָּׁ ככה כשאתה רואה , "בָּׁ

לא משנה במה , אדם, סוגיה, מציאות
כשאתה רואה שזה  –הבירור שאתה עוסק 

 .אז זה טמא, טמא

כמו שבענייני , ויש לזה סימנים מובהקים
אם הוא . נגעים הכהן יודע את הסימנים

אם בן . לא יודע אז הוא לא יכול לאבחן
אז הוא יכול לאבחן , אדם יודע את התורה

גם אם הוא  –' את הסימנים בעזרת ה
כי אם בן אדם יודע את , מתקן את עצמו

התורה רק בשכל והוא לא מתקן את עצמו 
הזה ' טמא'הוא לא ירגיש את ה –בפועל 

אולי הוא יגיד שזה , מול העיניים שלו
 .'ספק'אולי הוא יגיד שזה , טהור

שבן אדם  –ראיתי את זה הרבה פעמים 
. מת דן את השני לפי הפגם של עצמובא

הוא אומר על , אם הוא פגום באותו ענין
זה , אה'הבן אדם שעשה את העבירה 

הוא לא עשה ! ?מה הוא כבר עשה... בסדר
 '?למה אתם כועסים עליו, כלום

כי אתה בודק ואתה רואה שהבן ? למה
אז כבר אין לו את , אדם נכשל באותו ענין

בחין בין טמא אין לו את החוש לה, החוש
ככה שהכהן היה צריך להיות  –ללא טמא 

ככה . בדרגה מתוקנת כדי שיוכל לאבחן
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אנחנו צריכים לרכוש  ”
לעצמנו את הכלים 

הרוחניים והמוסריים 
וההלכתיים לבדוק את 
המציאות ולראות מה 

האם זה  –שאנחנו פוגשים 
אם זה ? או לא טמא, טמא
. מיד להתרחק מזה –טמא 

ל" ל ַהְמ , ֶזה ַהְכלָּׁ ר כָּׁ ֻחבָּׁ
ֵמא ֵמא, ַלטָּׁ ר . טָּׁ ְוַהְמֻחבָּׁ

הֹור הֹור, ַלטָּׁ  ” ".טָּׁ

אנחנו צריכים להיות כולנו בדרגה 
שנוכל להבחין בין טהור למה , מתוקנת

 .שנדע שזה ספק, שאינו טהור ולמה שספק

אתה לא יכול  –אם יש לך ספק : וספק
יש , נניח. להמשיך להתנהל כאילו אין ספק

ואצלך , גיה או אדם שאתה בקשר איתוסו
. ככה הכרת אותו, הוא הופיע כטהור

כמו , כן, פתאום אתה רואה איזה שינוי
אז אתה לא יכול  –שרואים בנגעים 

אתה צריך . אסור לך להתעלם, להתעלם
זאת אומרת לשים אותו ', להסגיר אותו'

עד שיתבהר באמת אם , בהמתנה, ככה בצד
 .הוא טהור או לא

לים הרוחניים אלה הכ
לעבודתו יתברך שאנחנו 

מנסים ללמוד מהפשט 
 .של הפרשה

הפרשה הזו , ובכלל
ופרשה הבאה 

אלו פרשות ', מֹצרע'
מופלאות מצד זה 
שיש כל כך הרבה 
פרטים ופרטי 
פרטים בין הנגע 
הזה לנגע הזה ומה 

צריך לעשות הכהן 
, ואיך צריך להחליט

ואחר כך גם התהליך 
של לטהר את מי 

תהליך רוחני , שנטמא
אלה דברים לא  –נסתר 

 .מובנים בשכל

 –חכמים ניסו לתת לזה הסברים קצת 
בגלל שהוא ? למה הוא צריך לשבת בדד

או , דיבר לשון הרע והפריד בין בעל לאשה
 –... אז גם הוא, הפריד בין אדם לחברו

 .להקיש לענינים מוסריים

אבל אם אנחנו מסתכלים על הפשט כפשט 
ואפילו עם ענינים , בלי ענינים מוסריים

התהליכים האלה רחוקים  –מוסריים 
של , מאד מהשכל האנושי העכשווי שלנו

מה זה כל הענין של . בני אדם בדור הזה
? ולמה זה כל כך חמור? הנגעים האלה

 ?ואיך מטהרים אותם

 זה הכל תהליך –כל התהליך של הטהרה 
עם קרבנות ועם דם ועם צפור וכל , רוחני

נראה בפרשה ' שבעזרת ה, הסיפור הזה
 .הבאה

בן אדם להבדיל ... תשמע, אבל בכל זאת
הולך  –כואב לו משהו , יש לו דלקת

הולך כביכול , הוא בא אל הכהן? כן, לרופא
הרופא בודק אותו כמו שהכהן . לרופא
יש לך ': קובע, והוא מאבחן אותו. בודק

נותן לו ', קח אנטיביוטיקה, טוב. דלקת
שב בבית כדי שלא תדביק , 'אנטיביוטיקה

. והוא יושב בבית', סיק'נותן לו ', אחרים
שקרוב מאד לשכל , זה תהליך שכלי מאד

 .שלנו

התהליך כאן של הנגעים 
וכל הסוגים של הנגעים 
וכל התהליך של 
אבחון הנגע ומה 
עושים ואחר כך 

אלה  –הטהרה 
דברים שהם 

וקים מהחיים רח
המודרניים 
הרגילים שלנו 

 .היום

אז אנחנו צריכים 
להבין שאנחנו 
צריכים לבטל את 
השכל שלנו כלפי 

היא ' כי תורת ה –התורה 
, תורת אמת ותורה נצחית

המצוות לא . היא לא משתנה
 –ולכשיחזור הגילוי פנים . משתנות

אנחנו נראה , אז כל עוד שיש רוח הטומאה
מה שלא רואים , שאת הדברים האלה בחו

יתברך יעביר את רוח ' אחר כך ה. היום
ככה צריך להסתכל על . הטומאה מן הארץ

 .זה

, אז צריך גם ללמוד מבחינה מוסרית
וגם להבין ', המלחמה'ו' בירור'מבחינת ה

כל . מעל הטבע, שאלה דברים מעל השכל
זה לא תהליך ביולוגי או , התהליך הזה

כי  –לא  ,רפואי או פסיכולוגי או מוסרי
בפשט לא כתוב שהוא צריך לשבת ולעשות 
חשבון נפש על הלשון הרע שהוא הוציא 

כל החלק הזה לא . וללכת לבקש סליחה
כל , מה שבולט זה כל הענין. בולט
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של הטהרה שהסברתי עם , התהליך
 .עד כאן בענין הזה, טוב. הקרבנות וכולי

 

היות שיש לי מסגרת : אני רוצה להוסיף
ני מקבל אנשים לייעוץ יום־יומית שא

כבר כמו שאתם יודעים כמה עשרות , רוחני
ורציתי לשתף שפגשתי  –שנים טובות 

שבאים , לא אחד ולא שניים, הורים
על הילדים , להתלונן על הנוער שלהם

שחלה אצלם , נערות, נערים, שלהם
נער שלא רוצה , למשל –הידרדרות 

או מישהו , לא בא לו להתפלל, להתפלל
או אחד , ילו שהוא רואה סרטיםשפתאום ג

, זאת אומרת –שלא רוצה לשמור שבת 
 .הידרדרות בקיום המצוות

אתה רואה  –אתה מסתכל על ההורים 
אנשים , יראי שמים, אנשים טובים

מה קורה ': אנשים בסדר גמור, חכמים
איך , ומה? מה קורה לילדים? לילדים

 '?איך נעזור להם? נעזור להם

תקבל , וואו'פלאית שאין לי כמובן תרופה 
כי יש בחירה ', את זה והילד יהיה צדיק

אבל העצה היא שצריך לבנות את . חופשית
, הילדים מגיל אפס במלחמת היצר

שאלה  –ובעשיית הבירור ' בדבקות בה
 .'דרך עץ החיים'שלושת הקווים של 

, ילדים צריכים להבין למה אדם נמצא פה
, מה הוא עושה כאן, למה הוא נברא

ואם ', הסתר פנים'חנו בזמן של ושאנ
האור האלוקי  –האדם עושה עבירות 

מסתלק מהלב שלו והוא לא מרגיש את 
אם הוא לא מרגיש את . קרבת האלקים
אז קשה לו להתפלל כי , קרבת האלקים

למי הוא ? מה הוא מתפלל': הוא אומר
למה הוא לא . 'הוא לא מרגיש? מתפלל
ה הוא לא מרגיש כי הוא עבר כמ? מרגיש

עבירות שגרמו לו לזה שהלב והמוח יהיו 
 .אטומים לתורה ולבורא עולם יתברך

וצריך , צריך לחזור בתשובה: הפתרון
, להתעמק בפנימיות התורה, להתעמק
  –' דרך עץ החיים, 'מוסר, קבלה, חסידות

להבין את המלכודות של , ולבנות את עצמו
היצר הרע שרוצה להוציא אותו לגמרי 

 .מעבודתו יתברך

כשבן אדם בנוי ומבין את המתקפות ומגן 
, הוא ימשיך להתפלל –על עצמו כראוי 

 .הוא לא יתקלקל, הוא ימשיך לשמור שבת

קרבת 'אז מצד אחד יש הסתלקות 
ומצד שני יש את , בגלל הפגמים' האלקים

ההצפה העצומה של הדברים שהם היפך 
, התורה שבן אדם נחשף אליהם בכל מקום

כל ההשפעות , מקום בכל, ברחוב, בעבודה
וכמובן , מצד הסטרא אחרא בכל מקום

 .ברשת

אם ההורים חושבים שאם הילד אין לו 
אז הוא אין לו  –פלאפון אז הוא מוגן 

למישהו יש , לחבר, אבל לשכן, פלאפון
 .פלאפון

הילד או הילדה , אז אם הילד לא יהיה בנוי
לא יהיו בנויים מבפנים עם , או הנערים

ותחושה של קרבת ' ה יראת שמים ואהבת
, כמה שנסגור אותם בקופסא –האלקים 

מישהו יבוא ויפתה  –ֵיצאו . זה לא יעזור
איזו , הם מספרים שאיזה חבר. אותם
 .מפתים את הילדים, חברה

והפתרון . זה יכול לקרות בכל מקום
דרך עץ 'החיסון זה . היחידי זה כמו חיסון

, הספרים שלנו, שיעורים שלנו –' החיים
ֶשֶבת, ללמוד, לקחת  .לָּׁ

, שיבנו את עצמם בדרך, ההורים, קודם כל
ושישבו עם הילדים וילמדו אותם ויסבירו 

מה קורה היום  –מה קורה , את המצב
מה זה חבלי , מה זה הדור הזה, לנשמות

מה , לאיפה אנחנו מתקרבים, משיח
 .הנסיונות האלה ואיך להתגבר

ואם הנוער לא יהיה , אם לא נהיה בנויים
, כי כמו שאמרתי, לא יודע מה ישאר –וי בנ

הסטרא אחרא וההשפעות שלה הן 
כמעט אי אפשר , מציפות, חזקות, עצומות

צריך לטרוח : והקדושה. לברוח מזה
', סור מרע ועשה טוב' –בשביל הקדושה 

לעשות את הבירור אם זה טמא או טהור 
כל הדברים האלה דורשים . או ספק

 .מהאדם

יודע שאסור להרים  אז יכול להיות שהילד
 –בשבת ' מוקצה'להזיז , בשבת' מוקצה'

אבל הוא לא יודע בכלל בשביל מה 
אז היצר הרע . שומרים שבת ומה זה שבת
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במיוחד בגיל , יכול בקלות להפיל אותו
 .הזה

אלה זמנים , גיל ההתבגרות עד החתונה
קשים של ההתפתחות הנפשית והרוחנית 

 הוא הופך להיות. והפיזית של הילד
מי  –ויש לו הרגשת עצמו , פתאום בן אדם

הוא , מה הוא רוצה לעשות, מה הוא, הוא
חושב שיש לו שכל משלו ואולי זה סותר 

כל , כן, וכן הלאה, את השכל של ההורים
 .'גיל המרד'מה שנקרא 

אז אם אנחנו לא נטרח מגיל צעיר להביא 
אין  –להם את המושגים ולבנות אותם 

אני אומר את זה . לצערי הרב, הרבה סיכוי
ואני חוזר על זה עוד , כבר עשרות שנים

 .פעם

כמובן שבסופו של דבר אחרי שהנער 
יש להם תמיד  –והנערה יהיו בנויים 

הם יכולים גם לזרוק את , בחירה חופשית
אבל לפחות יש להם . רחמנא לצלן, הכל

ויש , יכולות להבחין בין טמא לטהור לספק
את , קשרלהם דרך להתמודד ולחדש את ה

 .הדבקות

שנגיע לדבקות עם אבא  –מטרת הבריאה 
שבשמים באמצעות תורה ומצוות ומעשים 

זו . תפילה והתבודדות והתבוננות, טובים
 .מטרת הבריאה

אז אם אנחנו לא עושים התבוננות 
והתבודדות וחשבון נפש ונותנים דוגמא 

אם אין לנו קשר חם וטוב מאד עם , אישית
ו שום אפשרות אין לנ –הילדים שלנו 

והם לבד , להשפיע ולעזור להם בכלום
 .בנסיונות הכי קשים

ִעּמֹו ", "עמו אנכי"אנחנו הולכים בדרך של 
ה רָּׁ ֹנִכי ְבצָּׁ שההורים צריכים להיות  –" אָּׁ
ולהבין מה קורה , עם הילדים, עם הנערים

ושיהיה קשר אמיתי כדי שיוכלו , איתם
זה חשוב מאד מאד . להתייעץ עם ההורים

 .מאד

לכן . אני מדבר על זה כי כבר רבו המקרים
אולי , אני רוצה להגיד על זה כמה מילים

 .זה יעזור

 .עד כאן להיום

 !להתחזק בעבודתו יתברך
 !לחיים! לחיים! לחיים! לחיים

 !להיות שמחים וחזקים

 .ומבורכת לכל בית ישראלשבת שלום 
 

 

 קובץ טעמי מצוות החג, קובץ מאמרים על חג הפסח .פסח –תינוק שנשבה 

https://www.rachlin.org.il/ktavim/books/files/Tinok.pdf



 

 

 

 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! לך נחת רוח למען עשות, 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 ! יה בדברשאינה תלו, 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, ונתן את כוחנו, 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, המכשוליםלמרות כל , השוני בדרגות התיקון

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

 
 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



 

 

 

אנו מתכבדים , סופיים לבורא עולם יתברך וישתבח שמו לעד־ןבשבח והודיה אי

דרכי בחינוך המיוחד כמורה לבעלי , "עמו אנכי"להוציא לאור עולם את הספר 

 .יך בריפוי בעיסוק במחלקות הפסיכיאטריותמוגבלויות חמורות וכמדר

 

א "ר מרחלין שליט"ק האדמו"הוא מתאר את מסלול חייו של כ. הינו ספר ייחודי" עמו אנכי"
 .ר"עוד טרם הפך לאדמו

בצעירותו סיים לימודיו בהצטיינות במסלול להכשרת מורים לבעלי מוגבלויות חמורות 
עבד כעשרים שנה בהוראה בחינוך המיוחד . כמורהו והוסמך "בירושלים ת" דוד ילין"במכללת 

עבד כמדריך שיקומי בריפוי . במספר בתי ספר לבעלי מוגבלויות חמורות של משרד החינוך
במוסיקה ובאמנות בארבעה בתי חולים פסיכיאטריים ובמסגרות טיפוליות , בעיסוק

 .ושיקומיות נוספות

א "ר שליט"משתף האדמו, ומי הטיפוללמען זיכוי הרבים וכמענה לפונים אליו בשאלות בתח
 .בניסיונו ובתובנותיו מאותן השנים, את הקוראים בחוויותיו

, ספר הדרכה עיונית ומעשית, הינו ספר מרתק העוסק במגוון סוגיות מקצועיות" עמו אנכי"
ופותח שער עצום לכל המתעניין במקצועות הטיפול , גדוש בתובנות ובעצות שימושיות

שכליות , ולבעלי מוגבלויות נפשיות, הרגשי והחינוכי לכל סוגי האוכלוסיות ,השיקומי, הנפשי
 .ותפקודיות חמורות בפרט

נכתב . א"ר מרחלין שליט"ק האדמו"הוא האני מאמין המקצועי והערכי של כ" עמו אנכי"
לב אוהב אדם , שפה החודרת ללב כי הדברים יצאו מן הלב, ישירה ומובנת לכל, בשפה בהירה

 .באשר הוא

וודאי ישמש מגדלור ואבן דרך משמעותית בבנייתם המקצועית , הספר בולט בתחומו
והאישית של מורי החינוך המיוחד ושל כלל המטפלים ובגישתם הרגשית והנפשית 

 .למטופלים

 .בחינוך ובשיקום, ספר חובה לכל אדם העוסק בטיפול

 .הוא ספר לכל אוהב אדם החפץ לעזור לזולתו" עמו אנכי"

 !יאיר לכם תמיד" עמו אנכי בצרה"מלשון הפסוק " נכיעמו א"

 

דרך עץ "א עוסק בדרכי תיקון האדם על פי דרכו הרוחנית "ר מרחלין שליט"ק האדמו"כ
א מקבל קהל ליעוץ רוחני בכל תחומי "ר שליט"זה כבר כארבעים שנה שהאדמו". החיים
 .את צפונותיהם ר מפורסם ביכולתו לקרוא פנים של בני אדם ולגלות"האדמו. החיים

 .א"ר מרחלין שליט"ק האדמו"ציור הכריכה מאת כ
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 !בשעה טובה ומוצלחת הגיעו הספרים מהדפוס

 .נשמח מאד לשלוח לכם ספר הביתה ללא כל עלות
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 לבורא עולם יתברך וישתבח שמו לעדסופיים ־ןבשבח והודיה אי
 ."עמו אנכי"אנו מתכבדים להוציא לאור עולם את הספר 

 !בשעה טובה ומוצלחת הגיעו הספרים מהדפוס
 .נשמח מאד לשלוח לכם ספר הביתה ללא כל עלות

 .20-2502220קשר בטלפון  אנא צרו

 


