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ב"ה

אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו,
שלום וברכה!

בעומדנו בימים שבין י' לי"ט כסלו אשר כפתגם כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ "י' כסלו 
זהו זמן הלידה של חסיד, י"ט כסלו זהו הברית" )הובא ונתבאר בלקו"ש ח"ג שיחה 
לי"ט כסלו(, על כן מתאים לעסוק בימים אלו באחד מהיסודות הגדולים של תורת 
החסידות והוא אהבת ישראל, ובקשר לזה הננו מוציאים לאור קובץ "חסידים איין 

משפחה" ובו:

חשבון נפש – מכתב מרטיט מכ"ק אדמו"ר הריי"צ בו תובע לערוך חשבון נפש נוקב 
ואחד מעדת החסידים,  אודות ההנהגה החסידית וההתקשרות הנדרשת מכל אחד 
וחשבונות  פניות  ללא  אמיתית  באחדות  להתאחד  הזעקה  עולה  זה  ממכתב  אשר 

אישיים. המכתב נדפס באג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ חי"ד אגרת ה'קלט.

אודות  ותלמידיהם  נשיאנו  רבותינו  מכתבי  מרתק  לקט   – בתכלית  הזולת  אהבת 
ישראל  דאהבת  הענין  גודל  על  וכן  לשנאה  הסיבות  הזולת,  באהבת  הקדוש  החוב 

בדרכי החסידים והחסידות ועצות להגיע לכך.

החובה  על  הקודם  מהדור  החסידים  מזקני  מא'  מרתק  מכתב   – אהבת החסידים 
לאהוב כל א' מעדת החסידים ועל כך שזהו היסוד הגדול של תורת החסידות.

מה עשה בפועל לתועלת ממשית של אחרים - כתב יד קודש נדיר בו עונה הרבי 
לנער צעיר שהתאונן על מצבו וחוסר עזרה מהזולת.

"שכבר נתתקנה סיבת הגלות ולכן, ההדגשה דאהבת  ובהיות שעומדים אנו לאחר 
ישראל היא – בתור טעימה ועד להתחלה דהגאולה האמיתית והשלימה", נזכה לקבל 
את פני משיח צדקנו – כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ומתוך אחדות החסידים – 
אשר הובטחנו שהיא תוביל לביאת המשיח – נכריז לפניו בקול רם ובשמחה עצומה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ועד 'חיילי בית דוד'
770 בית משיח, בית חיינו

ימות המשיח, יום וערש"ק ט"ו כסלו "קיימא סיהרא באשלמותא"
דחודש כסלו – חודש הגאולה תשע"ו – שנת הקהל

קי"ג שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ



ב"ה

כבוד ידידיי מקושרי הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע... שי' 

שלו' וברכה,

 הנני בן מורכם ורבכם, עומד לפניכם כלפני האלקים, הנצב בסוד קדושים רבה, 
מתחנן ומבקש על נפשי, ועל לוית חן עטרת הוד תפארת, נשמת טוהר, כ"ק אאמו"ר 
ושמירת קדושת שם עדת החסידים  זי"ע, הנסוכה עלי,  נבג"מ  זצוקללה"ה  הרה"ק 

אנ"ש שי' העמוסה עלי.

ענינים  זו הנוכחית אשר בה תלוים,  גודל שעה  הנני מוצא לנחוץ להדגיש,  בזה 
הקדוש,  ורבכם  מורכם  נשמת  טוהר  שמים,  שם  קדושת  עולמינו,  ברום  העומדים 
קדושת שם עדת החסידים אנ"ש שי', וערובת נפש בן מורכם ורבכם, המתאבק עם 

קשי המצב, והמצפה לרחמי אב רחמן.

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ זועק אל עדת החסידים לערוך

חשבון נפש
"כמה יגיעות יגע הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע על 
כל אחד ואחד מכם, להעמידו בקרה אורה?! כמה דמעות שפך על 

מצבכם, איש ואיש, יברככם השי"ת ויצליחכם. האם כה תגמלוהו?!" 
• מכתב מרטיט מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ אל כלל עדת החסידים בו 

תובע – בחריפות ובמילים הנוגעות בנימי נפשות החסידים – עבודה 
אמיתית ללא שקרים עצמיים מתוך אהבת ישראל

 • 
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קבלת עול הנהגת החסידים
אני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם, 
אאמו"ר  כ"ק  הוד  בבית  הייתי  רענן 
זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  הרה"ק 
אשר  את  עבדתי  שי'  מאנ"ש  כאחד 
הוטל עלי, השתדלתי בהרבצת תורה, 
דברי  תורה,  זו  אורה,  במקום  עמדתי 
יופיע,  אלקים  מהר  חיים,  אלקים 
שכלים עמוקים, תבונת הוי' בין אנשים 
נתונה, מכתבי מדע, מלאים זיו עבודת 
האלקים, ומבריקים זיקי אהבה טהורה, 
ובכל עבודה  מאת פני הקדש נשאתי, 
עבדתי,  יחיו  היקרים  אחינו  לטובת 
ונפשי תגיל בה' על הזכות הגדולה כו', 

לא פעם לא שתים, ולא עשר, לא הרהבתי עוז בנפשי לתת לה את שאלתה לכנוס 
בהיכל קדש, לראות פני איש האלקים, הוא מורי ורבי, והוא בחסד אל עליון, חסד 
חנם, אבי, ואני אני )האני הידוע בכל אחד ואחד, המכיר עומק פחיתות לבבו ומוחו, 

במהותו העצמי וכו'( הוא בנו, ומאושר הנני בכל אשר לי.

והנה באחד הימים חרדה נפלה עלי, אימה חשיכה פנימיות יאלצני, וכעבור ימים 
אחדים, ימי בהלה עברה וזעם, השמים עצורים ואטומים, התפלות ותחנונים בלתי 
מתקבלים, רואים אנחנו, כי השמש עמדה מלכת, ועל מטתו שכב הוד כ"ק אאמו"ר 

הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

רגעים אחדים נשארו, והנה נשימה האחרונה, ואלקי השמים והארץ, אדון הבשר 
נהפכתי,  לאומלל  ממאושר  אחת  וברגע  אליו,  הטהורה  הנשמה  את  אסף  והרוח, 

הושבר תפארתי, תפארת ישראל.

כעבור זמן המיועד, ואפתחה את אגרת צוואת הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע, ויחשכו עיני מראות כי עלי יעמיס הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, הנהגת עדתו, צאן מרעיתו אנ"ש שי'. 

ימים רבים עמדתי משתומם מהכל, ועל הכל, שמתי צעד לפנים ונסגתי לאחור. 
נחליתי ל"ע ול"ע, במחלה אנושה. וכרגע כו'. אך האלקים בחסדו הגדול העמידני 
בחיים, וכעבד נרצע עלי לשמוע בקול הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע.
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קריאה לחשבון נפש
ועתה, חובתי אקיים, להגיד לכם ישר בפניכם, את האמת, ולדרוש מכם ככל המוטל 
עלי, ובשעה זו תבחנו, אם כנים אתם. תשמעו בקול מורכם ורבכם, ואני את נפשי 

הצלתי, ודי באזהרה רבה זו. 

הכינו עצמכם לשמוע, את אשר כתבתי, בדמי לבבי אל אלקים הוי' צבאות ירחם 
עלינו כולנו, ויסיר כבד אבן לבבינו ויתן לנו לב בשר, לעבדו ולאהבה אותו ית'.

רחמו על טוהר נשמת אדוניכם מורכם ורבכם, זכרו את 
הרגעים הנעימים בימי חייכם, אשר זכיתם עמוד במחיצת 
טהרת קדש, ראות פני אלקים, איש החסד, סמל הטהר 
והזך, הנועם ואהבה טהורה, מדות טובות וארחות חיים 
התגלגלו בכל עבר ופינה, בכל מילה והגה, הי' כדי לימוד 
רוח  לשאוב  אפשר  הי'  שיחה  ומכל  בשנים,  רבות  על 
קדש וטהרה בהנהגה ישרה. לכבוד ולתפארת הי' לאיש 
להתחשב על דגל תלמידיו. שמו וזכר מפעליו נחקק לעד 

בכבוד והדרת קדש על לב ישראל, ועדת החסידים.

ועתה הנה ח"ו שם שמים מתחלל. התבוננו והתבוננו 
ראש  בנטילת  כולנו,  אותנו  דן  שאלקים  בזה  האם 
תפארתנו, אתם עוד מרחיבים הפצע והחבורה, להחריב 
ח"ו וח"ו עדת החסידים, ותמורת זה אשר בכל עת היו 
תורה  ראש,  ולמנוד  לשמצה  ח"ו  עתה  יהיו  לתהלה, 
תפלה לית מאן דכר שמי' הביהמ"ד נהפך לבורזע, קהלת 
סוחרים, החסידים אנ"ש שי' למחרחרי ריב, וקוראי מדון, 
את  עושים  כח  באיזה  שי'.  והרבנים  מחללי שם התורה 
כל זה, בשם של חסידות באדרת הקדושה, לשם שמיים. 
עד מתי נלכה בעינים עצומות, לכחש את הפועם בלבנו, 

אהבת עצמינו, הכבוד המדומה. 

אנא ה' ראה והבט בענינו, ובדאבון לבבינו, הסר נא השטן המרקד בינינו, והמחבל 
כרם מחמד לבבינו ורוח אפינו.

כמה יגיעות יגע הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע על כל אחד ואחד 
מכם, להעמידו בקרה אורה, כמה דמעות שפך על מצבכם, איש ואיש, יברככם השי"ת 

כמה יגיעות 
יגע הוד כ"ק 
אאמו"ר הרה"ק 
זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע 
על כל אחד 
ואחד מכם, 
להעמידו בקרה 
אורה, כמה 
דמעות שפך 
על מצבכם, 
איש ואיש, 
יברככם השי"ת 
ויצליחכם. האם 
כה תגמלוהו, 
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השם,  חלל שם   - פניהם  ישא מאת  וזה שכרו אשר  תגמלוהו,  כה  האם  ויצליחכם. 
שם התורה, ושם החסידות, אשר בעדם מסר נפשו הטהורה. גם כהיום אשר אתם 
מנקרים באשפה - במחילת כבודכם - מנקרים איש את רעהו, ומנגחים בקרנו בוז 
קדוש אלקים, הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, נושא רינה בעדכם, 

כי ירחם ה' עליכם, ביתכם, וכל אשר לכם ויתן לכם כל טוב בגו"ר.

קץ שם האלקים לחשך, וימלא פני תבל תנובה. 
מעומק  אקרא  שי'  הרבנים...  כבוד  ואל  אליכם, 
רב  כי  האמינו,  אחי  האמינו  ונדכא,  נשבר  לבב 
מחנן  מחשבות,  חושב  הנני  אנכי  בינינו.  הדרך 
ומבקש פני האלקים, בדמעות שליש, גועה בבכי' 
בית  העולה  דרך  הדרך,  ונקות  סקל  ירחמני  כי 
אל, לחזק לומדי תורה, בכל עיר ועיר ובכל מקום 
ומקום, למען לזכות באחרית הימים, ביום אשר 
הקדשים,  קדש  היכל  בקצה  לבוא  השי"ת  יגזור 
ואחרי חליפות עידן ועדנים כידוע ליודעי יסורי 
לי  ואין  כו',  זככם  עדי  כמונו,  עניות  נפשות 
בעולמי ולא כלום. ביום אשר הסתלק גוף קדוש, 
נבג"מ  זצוקללה"ה  הרה"ק  אאמו"ר  כ"ק  הוד 
זי"ע, ביום ההוא לוקח מאתי כל אשר יהי' לאדם 
והזי', כהיום אין אני מקוה למאום, בכל  בדמיון 

אשר בבשר יסודו, הכבוד והתהלה הממשלה וההשתררות לא בשבילי נבראו, וכאשר 
יתפאר הגרזן על החוצב בו, ואין לי חלק ונחלה בכל האושר הלזה. 

מצב החסידים בזמננו...
ולזאת ברור מילולי, ובנפשי אדברה, כבוד הרבנים הנזכרים שי' תלמידי הוד כ"ק 
אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מדוע הרשיתם להנאחזים בכם הלוך בדרכים 
עקלקלות, ולא עוד אלא עשיתם המעקשים למישור. עלינו לדעת כי הרע הנמצא 

בהעלם בנו, נראה גלוי בהסובבים אותנו.

פניהם בדבר הרחוק מן  רבנים, מדוע אתם חונפים את הסובבים אתכם, ותשאו 
האמת, ועל הרוב קרוב אל השקר, ותמנעו את הטוב והישר מאתם, להדריכם בנועם 
הדרכים, אשר חננכם השי"ת ע"י כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים זי"ע. מדוע אתם 

מגבירים החומר על הצורה, נושאים פני איש אשר ינעם זמירתו באזניכם. 

אקרא מעומק 
לבב נשבר 

ונדכא, האמינו 
אחי האמינו, כי 

רב הדרך בינינו. 
אנכי הנני חושב 
מחשבות, מחנן 

ומבקש פני 
האלקים, בדמעות 

שליש, גועה 
בבכי'
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רבי אלעזר כי מטא להאי קרא הוי בכי, ואמר, ומה תוכחה של בשר ודם כתיב בה 
ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו )מפני הבושה, רש"י(, תוכחה של הקב"ה 
על אחת כמה וכמה. נזכור נא, כי מאתנו ידרשו, כל מכה וכל חבורה, בפצעי הנפש, 
אשר המצא ימצא באחד האנשים הנחשבים על דגל משמעתינו, מדוע לא העלינו 
ארוכה למשובתם, ומה נשיב ביום שידובר בנו, דברים של הבל, וטעמים של מה בכך 

לא יקובל, ומה נזכה את נפשינו. 

צדיקים אנחנו בעינינו, וישרים בדרכינו, והאמת כי תועבות יתלונן בקרב לבבינו, 
נרימה המסוה, בעוד מועד, ונעשה חשבון בינינו ובין אבינו שבשמים, ואז אור האמת 
יכסה ארץ ומלאה, וכאשר אנחנו נשוב מרוע, דרכינו ישיבו לתחי' בעזרתו ית' את 

החללים ר"ל אשר הפלנו, והוי' יגיה חשכינו. 

יחיו,  עליהם  ה'  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  הרה"ק  אאמו"ר  כ"ק  הוד  חסידי  ואתם 
אל תשעו בדברי שקר, ראו כי רעה ח"ו נגד פניכם, באתם במצולה, ועוד מעט וח"ו 
יושבת מאנוש זכרם. עמדו אחינו עמדו, תנו יד וצאו מבארת טיט הבצה והחזיק לב 
ויד אחיכם לסקל את הכרם, אשר גבלו ראשונים, בטהרת קדש הקדשים, ואז אור יהי' 

במושבותיכם.

שמעו לנאקת חלל, לב בן מורכם ורבכם, הזוחל ורועד מקול אביר הרעים, הוד 
כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הצולל באזני, ועל ראשי יחולל לאמר, 
מדוע הבאת את עדתי עד משבר ח"ו, נטשת את הצאן בידי רועים אכזרים, חללת גפני 
כרמי, ח"ו, וזמרותיו כאלו גדעת, מבלי אחפוץ לדעת סיבת דבר ומקורו, דע את אשר 
בפניך ואחריך. ותחת השפעה כזו הנני כופל דברי בתחנה, בקשה ואזהרה, אל כבוד 
הרבנים... שי' עשו שלו' ביניכם ותנו לבכם ונפשכם על עדת החסידים, ה' עליהם יחיו 

לנהלם בארחי יושר בלי נשיאות פנים, ורק בכוונה לשם שמים, ויהי אלקים עמכם.

ואל כבו' אנ"ש שי', התאחדו באמת ובלבב שלם, ללכת בהדרך אשר הורה לנו הוד 
כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ואור ההצלחה בזכותו הקדוש יאהיל 
עליכם בכל אשר לכם בגו"ר, אם בקולי תשמעו ואת ערובת נפשי תגאלו, ותקיימו 

כאמור.

ונפשי מסורה בעדכם כבעד שאר  נרצע לפקודת קודש,  ורבכם,  בן מורכם  הנני 
אחיכם ואחיי הנעימים יחיו,

י"י ש"ס

  • חשבון נפש  
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בט' כסלו תשמ"ח כתב הרבי מכתב מיוחד לרבה של כפר חב"ד הרב אשכנזי, לכנס את 
כל תושבי הכפר לכינוס מיוחד בקשר עם שנת הקהל ומבצע אהבת ישראל, ובה יודיעו על 

הוראת הרבי שהנהלת ועד כפר חב"ד המכהנת תמשיך לעוד תקופה.

מרדכי  הרב  המד"א  פתח  הכפר,  תושבי  כל  השתתפו  שבה  המיוחדת,  האסיפה  את 
אשכנזי בהכריזו בהתרגשות: "אשרינו שזכינו לגור בד' אמותיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א 

המדריכנו ומנהיגנו על כל צעד ושעל".

לאחר שקרא את מכתבו של הרבי שליט"א והסביר את תוכנו החליט כל הקהל עפ"י 
הצעת הרב, בקריאת אמן, ובהסכמה מלאה, להמשיך את כהונתו של ועד הכפר )הגשמי 
והרוחני( לעוד תקופה אחת, פירושו של דבר כי בנוסף לתקופה זו, שתסתיים בעוד כשנה 

וחצי, ימשיכו ויכהנו עוד תקופה נוספת של שנתיים.

את ההתוועדות החסידית, מיד לאחר קבלת ההחלטה פתח המשפיע הרה"ח ר' מיכה 
נ"ע,  ויום ההילולא של כ"ק אדמו"ר האמצעי  יום ההולדת  שטיינמיץ, שדיבר על ענין 

כמבואר בשיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א.

זאב  ר'  הרה"ח  המשפיע 
על  בהרחבה  דיבר  קסלמן  שי' 
"הקהל"  ישראל",  "אהבת  עניני 
ו"תשמ"ח" המובאים במכתב וחזר 
הרבי  מהתוועדות  נקודות  על 
שליט"א בשבת קודש פרשת ויצא.

גם  נכחו  שבה  ההתוועדות, 
והמשפיע  חנזין  דוד  ר'  הגה"ח 
הרה"ח ר' מענדל פוטרפס, נמשכה 
רעים  ואהבת  התעוררות  מתוך 
הלילה,  חצות  אחר  לשתיים  עד 
שורה  על  הוחלט  בסיומה  כאשר 
של החלטות רוחניות ובהן לימוד 
הקונטרס  של  וקבוע  משותף 
 – ישראל"  "אהבת  בענין  העוסק 

קונטרס "החלצו".

 הוספה מיוחדת 

תושבי כפר חב"ד מתכנסים ומתוועדים
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מתאים ולא מתאים לחסיד
לחסיד מתאים להיות שקוע בטובת הזולת, לחסיד מתאים להיות בשמחה, ויתירה מזו 
להיות בטוב לבב כלפי השני, לחסיד מתאים לראות היטב חסרונות עצמו ומעלות הזולת, 
לחסיד מתאים להחשיב את הקטן ביותר ואת היהודי הפשוט ביותר טוב מאשר את עצמו, 

לחסיד מתאים ללמוד מכל אחד מדה והנהגה טובה.

לחסיד לא מתאים שאין הוא שקוע בטובת הזולת, לחסיד לא מתאים להיות בעצבות, 
לחסיד לא מתאים שאין הוא רואה בחסרונות עצמו, לחסיד לא מתאים להחזיק את עצמו 
לומד דבר טוב מהזולת, לחסיד לא  ביותר, לחסיד לא מתאים שאינו  למעלה מהגדול 

מתאים להכניס פירוד לבבות, אפילו בגלל דרכי החסידות.

בשעה שדיבר כ"ק אדמו"ר מהר"ש את דברי קודשו היה קולו הקדוש נשמע לכל אחד 
ואחד מהעומדים שם, ורובם געו בבכיה חרישית.

)ספר השיחות ת"ש עמ' קמג(

סיבת השנאה – הרגשת הישות
הסיבה האמיתית לשנאת חנם הוא הישות וגסות הרוח מה שהוא חשוב בעיני עצמו 
מאד, ויקר בעיני עצמו, שמביט על עצמו כעל איש רם המעלה, הנה מפני הישות והרגשת 
עצמו, שמרגיש את עצמו מאד בכל פרט ופרט שלו. שהוא מרגיש את עצמו מאד, וכל 

תכלית החסידות
אהבת הזולת בתכלית

• פתגמים וסיפורים •

"צריכים לבכות ולהתחנן אצל הרבש"ע, מדוע זה שאני אראה רע על 
יהודי" • לקט סיפורים ופתגמים מרבותינו נשיאינו ומגדולי החסידים 

אודות החוב שבאהבה אמיתית לכל אחד מישראל ועל הדרך להגיע לכך.

 • 

  • פתגמים וסיפורים  
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פרט שלו מאד יקר לו, והוא מאד מרוצה עם עצמו ומעצמו.

)מאמר איתא בזוהר תרצ"ד(

פירוד בין עובדי ה'
שנאת חינם נפוצה ביותר בין עובדי ה', שכן כל אחד בונה במה לעצמו, בתורה ובעבודה, 
על פי דעתו ושכלו דוקא, ואין אחד מתאחד ומתחבר עם רעהו, כל אחד מבטל את הטוב 
שבעבודת חברו, וכל חסרון שימצא בה יגדיל וירחיב עשרת מונים )אף אם חסרון זה אינו 
אלא חיצוני, ואינו נוגע לגוף ועצם העבודה שלו(. הנהגה זו מעידה על כך שהוא שונא 
אותו בלבו ואינו חפץ כלל בטובתו. ומהי הסיבה לשנאה זו? – ישות והרגש עצמו, העדר 

הביטול והנחת עצמותו.

)ספר המאמרים תרנ"ט ע' ס"א(

חיפוש הרע אצל עצמו
..חפצי לדעת באיזה חדר למד לשנוא איש יהודי, חלילה. בכדי לשנוא יהודים – זקוקים 

אל הרע, ואת הרע אפשר למצוא אצלו – עצמו.

אצל הזולת צריך לראות רק את הטוב, וגם להיות בטוח כי הטוב יאבד ויכלה את הלא  
טוב. עליו עצמו צריך לראות את הלא טוב, ולעמול בכל מיני יגיעה כי הטוב יכלה את 

הלא טוב!

)אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ חלק י' עמ' קע"ב(

עזרה לזולת בפועל
כאשר לא טוב לך, חלילה, בבני, חיי או מזוני – עליך להאמין שכך מגיע לך, כנראה, 
מאת ה' ולבטוח בו כי יעזורך. אך כאשר הזולת מספר לך על מצבו הקשה – לעולם אל 
תענהו כי יבטח בה', ותו לא. עליך לעזור לו ככל יכולתך, וכן לנחמו ולחזק את אמונתו 

ובטחונו.

)ספר השיחות ת"ש עמ' 15(

הצטערות בצער חבירו
ואיך  "מה נשמע אצלך,  ליחידות. שאל אותו הרבי:  נכנס לרבי המהר"ש  חסיד אחד 
הענינים בעסקיך?" השיב החסיד: "ברוך ה', אבל יש לי צער רב מחסיד פלוני הגר בישוב 
שלנו. אין לנו הצלחה בשום דבר, כל הדברים השלומיאליים קורים אצלו, רבי – מה אני 

יכול לעזור לו?" ופרץ בבכי, באמרו: "תנו לנו ברכה".

ענה הרבי: "אכן אתה יכול לעזור לו הרבה, כשיהודי מצטער בצערו של חברו ומבקש 
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עבורו, הוא מסיר על ידי כך ממנו כל הקיטרוגים ושובר כל הדינים הקשים". לאחמ"כ 
הוציא הרבי מטבע מכיסו ומסר אותו לחסיד, באומרו: "ברצוני להיות שותף שלך, יעזור 

לך השם יתברך שתוכל לעשות טובה ליהודי ושיהיה בהצלחה".

)ספר השיחות תש"ה עמ' 95(

"מדוע זה שאני אראה רע על יהודי"
פארביטערטקייט(.  און  )געהויבקייט  ומרירות  התרוממות  ענינים,  שני  יש  בחסידות 
מעצמו צריכים להיות שבור ומהשני צריכים להיות מרוצה, שכך צריך להיות, על השני 
צריך את המעלות ועל עצמו החסרונות. אבל היום רואים רק את חסרונות על השני ועל 
עצמו המעלות, זה בא מהיצה"ר, צריכים לעשות שהיצה"ר לא יחיה )זשיפען( וזהו הכאה 
זהו נקרא חקיקה מבחוץ. והעצה לזה הוא דמעות מכבסות. צריכים  כללית, שבחסידות 

לבכות ולהתחנן אצל הרבש"ע, מדוע זה שאני אראה רע על יהודי.

)ספר השיחות תש"ה עמ' 113(

חבר נאמן מוכיח את חבירו
סיפר ר' מענדל פוטרפס: "בעיני ראיתי חסיד מוכיח את חברו בעיצומה של התוועדות, 
ובראותו שהדברים לא פועלים במאומה, היכה בו קלות בראשו, ותוך כדי כך קרא: אני 
מוכן שתחזיר לי בחזרה, אבל העיקר - מ'זאל דורכריידען )שנתדבר יחדיו(, ואכן בהמשך 
ההתוועדות, "נגעו" הדברים בשומע והדובר השיג את מבוקשו... באותה שעה למדתי, 

שחבר וידיד נאמן, יכול וצריך להוכיח את חברו ואינו צריך לחשוש שמא ישנאנו".

)סיפורי חסידים(

להשים לב לנעליים הקרועות של הזולת גם באמצע התפילה
כאשר היה הרה"ח ר' מיכאל בלינער )מכונה גם "מיכאל דער אלטער"( מלמד בתומכי 
שמע,  קריאת  ברכות  של  בעיצומן  תפילתו,  באמצע  שאחז  אחת,  פעם  אירע  תמימים, 
ובדיוק אז הגיע למקום סנדלר, ניגש אליו ר' מיכאל ובתנועות ידיים הצביע על נעליו 
הקרועות של הרה"ח ר' דוד הורודוקער, שהיה אז בחור ישיבה, כאומר לסנדלר לתקנם.

שאלו לאחר מכן את ר' מיכאל: "הכיצד אתה מפסיק באמצע התפילה, ובמיוחד באמצע 
ברכות קריאת שמע, ומתעסק בכזה דבר, כמו תיקון נעליים?" ענה ר' מיכאל ואמר: "ומה 
חושבים אתם, מהו "אחד"? מתי ניכר אם ה"אחד" הוא "יחודא עילאה" אכן חדר לגמרי 
את כל כולך, אם לא תשקוט ולא תנוח עד שנעליו הקרועות של השני יתוקנו, זו, רק זו, 

ה"בחינה" אם ה"אחד" אכן חדור בך"...

)סיפורי חסידים(
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שלום וברכה!

היום קיבלתי את מכתבך, והנני ממהר להשיב לך, מאחר שאיכפת לי מאוד מכך 
ובפרט,  לחלוטין  נפרדים  אנ"ש  שאצלכם  אגב  כבדרך  מכתבך  בסוף  כותב  שאתה 

שלולא זאת הייתם יכולים לפעול הרבה מאוד.

נוכל  לא  ולעולם  בעולם,  להיות  שיכולים  ביותר  הגרועים  הענינים  אחד  זהו 
'להחליק' את הנושא. על ידי זה אי אפשר להגיע ח"ו לשום תקומה לא בעולם הזה 
ולא בעולם הבא, שכן זה נכלל בענין של "חוטא ומחטיא את הרבים" - 'חטא' מלשון 

חיסרון - חטא מצד חסרון בעבודה למען הזולת.

בין אם הדבר נובע מכך שהוא מתעצל בעבודה למען הזולת, ובפרט אם עבודתו 
היא בגלל "מי יהיה בראש": אם זה ייקרא על שמו אזי הוא מוכן לעבוד, ואם לאו 
לשם מה הוא צריך לעבוד?!.. ובפרט שעבודתו תיקרא על שם הזולת, שאז בודאי 

אינו חפץ בעבודה.

...ובכלל, היכן היא אהבת החסידים, שהיא יסוד החסידים והחסידות? וכאשר היסוד 
איננו הרי הוא רחוק מלהיקרא חסיד ואין לו כל שייכות לחסידות, אלא הכל אצלו 

יסוד החסידות:

אהבת החסידים
 • 

כדאי לחיות שבעים שנה בכדי לגרום נחת רוח אחד לרבי שליט"א, 
בענין של עבודת הזולת" • מכתב נדיר מא' מזקני החסידים על החוב 

שתהיה אהבה עזה בין חסיד לרעהו • תרגום חופשי מאידיש
•

מכתב מא' מזקני החסידים
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הוא בדרך "מצות אנשים מלומדה" )למי שמבין את פירוש המילים(, ומהפנימיות 
הוא רחוק מאוד, וד"ל.

נערים, הדבר העיקרי שברצוני לומר לכם הוא, שכאשר הייתי באוטבוצק, טרם 
אדמו"ר  כ"ק   =( שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  והקדוש  המתוק  אבינו  לי  אמר  הפרידה, 
מוהריי"צ נ"ע( בזה הלשון: "אברהם, תדע שכאשר שני יהודים, אפילו מעברו השני 
של הים, מחזקים זה את זה באימרה חסידית - זוהי רפואתי בגשמיות". זהו, תדעו 

שכך הוא אמר לי.

מכך הינכם יכולים להבין כי גופו הק' מרגיש את כל המתרחש בכל העולם היהודי, 
ובפרט בקרב המקושרים אליו. ומדברים אלה ניתן להבין גם את ההיפך ח"ו... אצל 
האבא, הנחת הגדולה ביותר היא כאשר ילדיו חיים ביניהם בשלום ובאחדות, כמבואר 
גם מרגיש את המחלוקת  להבין שהוא  יכולים אתם  וממילא  הק',  בריבוי שיחותיו 

שביניכם, ובודאי - מה שנגרם על ידי זה.

אם כן נערים, דעו שאכן זה נוגע ממש לבריאותו של הרבי שליט"א, אשר על ידי 
 – כאמור  שיתן  הכבוד  ואת  הענינים,  בכל  לזולת  לסייע  שיוכל  עצמו  עם  העבודה 
לזולת, ושיעבדו כולם יחד בידידות ורעות אחד לשני. כמובן, על פי ההוראות מכאן 

תגרמו בודאי נחת רוח רב לרבי שליט"א.

]אין ביכלתנו לשער, עד כמה נעלה הענין לגרום נחת רוח אחד לרבי שליט"א. 
כדאי לחיות שבעים שנה, בכדי לגרום נחת רוח אחד לרבי שליט"א, בענין של עבודת 

הזולת[.

יהי רצון שתצליחו בעבודתכם ותפעלו את ירידת הנשמה בגוף. נערים, אני מתחנן 
אליכם: רחמו על עצמכם, עלינו ועל בריאותו של הרבי שליט"א. תתאחדו זה עם 
זה באחדות גמורה מבלי 'לעקוץ' את השני ותעבדו ביחד. והעיקר שיהיה בזכרונכם 

תמיד אשר לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה, וד"ל.

 בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה
ממני, ידידך . .

נ.ב הנך רשאי להעביר את המכתב לידיעת כולם 

  • דרכי החסידים  
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מה עשה בפועל לתועלת ממשית של אחרים
מענה לנער צעיר שהתאונן על מצבו ועל חוסר עזרה מהזולת

חסרה  מכהנ"ל  כנראה   .1
אצלו )לע"ע( נקודה עיקרית, 
וזהו הסיבה האמיתית למצבו 
ומפרט  מאריך  והיא:  וכו', 
ע"ד מה שעבר עליו, האכזבה 
צריכים  שהיו  כאלה  שישנם 
וכלל  כלל  עזרו  ולא  לעזרו 

וכו'.

ואינו מזכיר אף מילה אחת 
-  מה עשה בפועל לתועלת 
ממשית של אחרים? – במשך 
שמבהיל  מה  חייו?  ימי  כל 
מסגנון  שכנראה   – יותר 
במח'  נופל  אינו  מכתבו 
היא  חובתו  שאולי  הרעיון 
)ולא  בפועל  לאחרים  לעזור 
יפה,  דבור  רצון,  ע"י  רק 

ולאידך גיסא פשוט אצלו שכל  וכיו"ב(,  יכול לשנותם כלל  הפגנה אודות ענינים שאין 
מה שעשו אחרים בשבילו מיום הולדתו וע"ע מגיע לו בפשיטות ואין זה מחייב אותו כלל 
לשכוח כל רצונותיו שלטובת עצמו ולהשתדל ביגיעה ככל הדרוש – להרבות טוב וקדושה 
בסביבתו )שעי"ז יתוסף זה לכל אלה שעזרוהו כנ"ל ובמדה מאקסימלית. והרי אפשר שזהו 

כל תכלית ביאתו לעולם!

2. פשוט שהתירוץ שכו"כ מהנוער מתנהגים כמוהו – אינו תירוץ כלל. ואדרבה מגדיל 
הקושיא: למה לא עזרם לראות טעותם?

3. בנוגע לפועל: יחליט בתוקף ע"מ לקיים בפועל שיב"ח הבע"ל ]= ש - י"ב חודש 
הבאים עלינו לטובה[ )לכה"פ יחי' יום יום ע"פ התומ"צ, ילמוד בהתמדה וביר"ש וכו' מבלי 
לחשוב ע"ד ענינים אחרים )כולל גם טובת עצמו ורצונותיו( כלל – בירותי"ו ]=בירושלים 
תבנה ותכונן[ באם א"א ] = אי אפשר[ – בתו"ת דכחב"ד וכיו"ב וזה יתן לו היכולת לשנות 

באמת השקפתו דע"ע ולסדר חייו מחדש וכו' השמות ואזכיר עה"צ. 
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לחסיד לא מתאים שאינו לומד 
דבר טוב מהזולת, לחסיד לא 
מתאים להכניס פירוד לבבות, 

אפילו בגלל דרכי החסידות.

"
 לזכות

 הוד כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר

לתרומות והקדשות
ארה"ק - 072.224.4200 | חו"ל - 770.893.9489

 לזכות 
הרה"ח מיכאל גרשון בן פרומא 
שרה ורעייתו מרת סימונה בת 

 שאשע. וב"ב:
מנחם מענדל, דבורה לאה, חיה 

מושקא, בתיה דבוניא, חנה, 
אברהם, רבקה רוזא, שאשע ברכה, 

 חוה, בן ציון משה, שיחיו
מישולבין

להצלחה בעבודת השליחות דכ"ק 
 אדמו"ר מה"מ שליט"א

מוסקבה

 לזכות
הרך הנימול מנחם מענדל שיחי' 
בן אלישבע נחמה לרגל היכנסו 
לבריתו של אברהם אבינו ביום 

ראשון י' כסלו תשע"ו 

ולזכות הוריו הרה"ח אלירני בן 
אסתר ומרת אלישבע נחמה בת 

 אילה רבקה שיחיו
רוסו

להצלחה רבה ומופלגה בכל 
מעשה ידיהם בגשמיות וברוחניות 


