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אורך כל השנים הרבה רבינו לעסוק בכל עת מצוא בנושא אהבת ישראל ואחדות ל
החסידים. 

פעמים רבות דיבר רבינו בעניין זה באופן ישיר, בדברו אודות חשיבות ומעלת ערך 
ישראל.  ובמועדי  או בפרשת השבוע  עניין בתורת החסידות  ישראל, בבארו  אהבת 
בדרך כלל, באו הדברים בקו החיוב, בדגש על גודל מעלתה וערכה של אהבת ישראל, 

מתוך ביאורים רבים ונפלאים בדברי בתורתו.

לעיתים, עסק רבינו בעניין זה על צד השלילה, כאשר אירעו מאורעות מצערים של 
היפך אהבת ישראל, מצא רבינו לנכון למחות על כך ולתת ביטוי לחומרת הדברים. 
את הדברים הללו אמר הרבי בכאב עצום ומנהמת לבו עמד על החומרה של הנהגות 

מעין אלו.

כך גם באגרות הקודש של רבינו. בפרקים הבאים בספר זה מובאים אגרות קודש 
רבות העוסקות בעניינים אלו - בדרך כלל, על צד החיוב, וכאשר היה בכך צורך 
וכורח - גם על צד השלילה, בדגש על חומרת איסור המחלוקת וכל הנהגה של היפך 

אהבת ישראל ח"ו.

כאמור, הרבי עוסק בכך רבות בשיחות ובאגרות הקודש ובמשנתו הרחבה בכלל. 
מתוך כלל הדברים הרבים שבכתב ושבעל-פה, קיים אוצר מיוחד המלמד על הגישה 
בהם  קודשו,  יד  בכתבי  שכתב  ומענות  בהוראות  ישראל,  אהבת  בנושא  הרבי  של 
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ניתן למצוא זווית מיוחדת, עמוקה ופנימית, ברצונו הק' של הרבי שהמחלוקת תהא 
הלבבות  פירוד  כמה  ועד  ישראל,  אהבת  של  הרבה  והחשיבות  וכל  מכל  מושללת 

הכאיב וציער את רבינו.

אין ספק כי מלבד תוכן הדברים כשלעצמם, גם ההתבוננות במילים וגם בהדגשות 
ובסימני השאלה וכד' - ניתן לחוש מבין האותיות והקווים את עומק הצער והכאב 
שהנהגות של היפך אהבת ישראל היסבו לרבינו, ומאידך, לשוב ולהתבונן ולהפנים 

את הדרישה הנחרצת לעשות כל פעולה שתקדם אהבת ישראל בין החסידים.

פתחנו אפוא את שערי ספר זה בלקט מיוחד של כשלושים כתבי יד קודש בעניין 
אהבת ישראל, המסודרים לפי הנושאים הבאים: 

ישראל; מעלתה של  גודל ערכה של אהבת  ישראל מקרבת את הגאולה;  אהבת 
אהבת ישראל הפועלת "איש את רעהו יעזורו". ולצידם - שורה של מענות קודש 

אודות שלילת המחלוקת וחומרתה.

ובוודאי יש בדברים כדי ללמדנו לקח לחיי היום, להוסיף כהנה וכהנה במצווה 
גדולה זו.



כולנו כאחד 26

 מקרבת את הגאולה 

אחדות ישראל – נוגע ישירות לקץ הגלות

זה מכו"כ חדשים שמרעישים ויותר מכאן ע"ד ההכרח באחדות ישראל )ובהקדמת 
אהבת ישראל( ושלילת מחלוקת וכו', שזהו ביטול סיבת הגלות, ובמילא נוגע ישירות 
- להשים קץ לגלות ולהביא את הגאולה, וכל השתדלות האפשרית בזה מקדימה קץ 

הגלות, ובכ"ז חובת כאו"א הרוצה ומצפה לגאולה להשתדל )ולהזהר מהפכו(.
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בפעולה אחת אפשר להכריע לכף זכות

בהימים אשר מעתה ועד חג השבועות בבוקר - זמן מתן-תורה דכללות השנה )נוסף 
על עניין מתן התורה שבכל יום בפרט, וכלשון הברכה "נותן התורה", לשון הווה(, ובפרט 

בזמן שמקהילים קהילות - בימי השבת, 

צריך להודיע לבאר ולהסביר לאיש ולאשה הישראלים שהשפעתו עליהם, אשר בזמן 
זה ביחוד חובתם וזכותם להשתדל ביתר שאת ויתר עז בהעניין דאהבת ישראל )נוסף 
על החיוב והזכות שבזה בכל יום בפרט. וידוע מה שכתב רבינו בסידורו, שתיקנו לכל, 
ושווה הוא לכל נפש: "נכון לומר קודם התפלה הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת 

לרעך כמוך"(.

להסביר את הנ"ל איך שאהבת ישראל היא הכנה למתן-תורה וקבלתה.

ולהודיע ולהסביר את מאמר רבינו הזקן "ואהבת לרעך כמוך הוא כלי לואהבת את 
הוי' אלוקיך" -

ונמצאו אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל כולא חד.

צריך לפרסם מאמר הרב המגיד "דע מה למעלה ממך, פירוש דע כל מה שלמעלה 
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הכל הוא ממך", בכל אחד ואחד תלוי הדבר, וכמאמר רז"ל אשר יראה האדם את העולם 
שקול, ובפעולה אחת שלו יכול להכריעו אם לכף זכות או כו' - ובנדון דידן, הנה בפעולה 

אחת יכול להכריע ולפעול מתן התורה.

זה לאחד מיסודות  ישראל, אשר הבעש"ט קבע  ואהבת  ובפרט בפעולה של שלום 
תורת החסידות, שעל-ידי זה כולל הוא את עצמו עם הזולת ויוצא מגדר יחיד.

גדול  ניתנה לעשות שלום בעולם, בעולם  והוא הכנה לקבלת התורה, שכל התורה 
ובעולם קטן - זה האדם, לעשות שלום בין הנברא והבורא.

ברבים  ונואמים  הדורשים  אלו   - ובפרט  כהנ"ל,  את  ולפרסם  לדבר  צריך  אחד  כל 
במשך ימים האלו.

ואז יש להיות בטוחים, אשר, בתוך כלל ישראל, נזכה כולנו - כלשון ברכת כ"ק מו"ח 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

שיחת בהר-בחוקותי תשי״ג. תו"מ התוועדויות חלק ח עמוד 170
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 גודל ערך אהבת ישראל 

מסירות נפש הרביים לנטוע אהבת ישראל בכל אחד

ועצמית  פנימית  האהבה  גודל  שי׳  ואנ״ש  החסידים  בתוככי  למדי  ומפורסם  ידוע 
מישראל,  אחד  לכל  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  זי״ע,  נבג״מ  זצוקללה״ה  הק׳  רבותינו  של 
ומסירות נפשם ועבודתם הבלתי פוסקת לנטוע ולקבוע מדת אהבת ישראל בכל אחד 

הנמנה עליהם ושייך להם.
חלק מההקדמה ל"קובץ מכתבים" ב
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אהבת ישראל – פירוש לאהבת ה'

פון  ב(  רבי  דער  געזאגט  אמאל  האט  קורץ,  חסידות  רעדען  מען  פלעגט  אמאל 
וביאור  ג(, אז ואהבת לרעך כמוך איז אפירוש  ועגען  פון בעש״ט׳ס  מעזריטשער מגיד 
אויף ואהבת את ה״א. אז מ׳האט האלט אאידען, האט מען האלט דעם אויבערשטען. 
ווייל אאיד האט דאך אין זיך אחלק אלוקה ממעל, איז אז מען האלט אים האלט דעם 

אידען דער אינווייניק פון עם, איז ממילא האלט מען ]דעם אויבערשטען[.

]=בעבר היו מדברים חסידות בקצרה, פעם אמר הרבי ב( בשם המגיד ממעזריטש 
בשם הבעש״ט ג(, שואהבת לרעך כמוך הוא פירוש וביאור על ואהבת את ה' אלקיך. 
ממעל,  אלוקה  חלק  בתוכו  יש  ליהודי  הרי  כי  הקב"ה.  את  אוהבים  יהודי,  כשאוהבים 

וכאשר אוהבים את היהודי, את התוך והפנימיות שלו, ממילא אוהבים ]את הקב"ה[[.
חלק ממה שרשם הרבי מ״שיחת י"ט כסלו תרפ״ט, ריגא״ - שבע ברכות,

עבור ה"קובץ מכתבים" בענין אהבת ישראל
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נשברים מחיצות המקטרגים

הבעש"ט אמר: דער קרעכץ וואס א איד גיט אויף דעם צער ח"ו פון א צוויטען אידען 
-צוברעכט אלע מחיצות של ברזל פון די מקטרגים, און די אנחה און ברכה וואס אאיד 
פרייט זיי מיט דער שמחה פון נאך אאידען און בענטש אים - איז מקובל בא השי"ת ווי 

תפלתו של ר' ישמעאל כהן גדול בקדש הקדשים.

]=הבעש"ט אמר: האנחה שיהודי נאנח על צער ח"ו של יהודי נוסף - שוברת את כל 
המחיצות של ברזל של המקטרגים, והאנחה והברכה שיהודי שמח בשמחתו של עוד 
בקדש  גדול  כהן  ישמעאל  ר'  של  כתפלתו  השי"ת  אצל  מקובלת   - אותו  ומברך  יהודי 

הקדשים[.
"היום יום" – חלק שני



כולנו כאחד 32

מניעת צער מיהודי – קובעת ההנהגה בכל ארץ ישראל

. . אפשלוס: שאז יגיע האחרון שבישראל לנהר פרת )תענית פ"א מ"ג(.  ז' מרחשון 
ההנהגה  וקובעת  משפיעה  שבישראל  אחרון  של  ב(  כד,  )שם  צער  שמניעת   - ומכאן 
ז'  מליל  גשמים  בה  לשאול  מתחילין  עתה  שגם  ועד  עלי'',  הדרים  ודכל  ישראל  בארץ 

במ"ח )עיין שו"ע אדה"ז חאו"ח רסקי"ז(.
חלק מהערות הרבי ל"מכתב כללי" מז' מר-חשון תשל"ז.

אגרות קודש חלק לב, אגרת יא'תתקסח
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אהבת ישראל – לא לצדיקים בלבד

לאדם שהביע במכתבו רגשות שליליים על חברו, בעקבות התנהגות בלתי אותה 
של אותו חבר, השיב הרבי:

לרעך  ואהבת  שבתורה  גדול  בהכלל  התורה  הפלגת   - ובכלל  שהשטורעם   פשוט 
כמוך - 

הוא לאו דוקא כשהיצר מסביר ש"רעך" הוא צדיק גמור ומבני עלי' וכו' ואעפ"כ, לא 
תאהוב אותו כו'. 

כ"א - כמפורש בכ"מ ובפרט בפ' לב בתניא ובלשון אדה"ז: שכולן מתאימות ואב א' 
לכולנה כו' אחים ממש כו' רק שהגופים מחולקים כו'.
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 ואהבת לרעך כמוך 

להיות כל אחד עינו טובה מהצלחת רעהו
עוסק   .  . הרה"ח 

בצ"צ...

למכתביו:  במענה 
א"א  שמכאן  מובן 
דעות  בהחילוקי  לתווך 
שי'  אנ"ש  עסקני  שבין 
שצ"ל  כיון  באהקת"ו, 
הסברות  כל  שמיעת 
וכו',  והמענות  והדעות 
אתר  על   - עליהם  ולכן 
להתדבר  להשתדל   -

ביניהם ככל האפשרי. 

יבואו  שלא  בהענינים 
להשתדל   - אחת  לדעה 
הפעולות  לחלק 
להיות  ופשיטא  ביניהם, 
טובה  עינו  כאו"א 
רעהו  מהצלחת  ונהנית 

בפעולותיו הוא.

כשא"א, מאיזו סיבה שתהי' - לקלוט התלמיד)ה( או העולה בכרם חב"ד - פשיטא 
שיש לעוזרם שיוקלטו במוסדות חרדיים אחרים.

פשיטא שכל פעולה בנוגע ליר"ש ותומ"צ וכו' וכו' טובה ונחוצה היא, אלא, ככתבי 
גוט  ל"ע,  זיך,  מ'האט  און  וכו'  אחרים  אצל  מעשה  הי'  וכבר  לחובות,  יכנסו  לא  מאז, 

אפגעבריט ]=ונכוו היטב[ ויצא שכרם כו', וד"ל.

כן לא יכנסו אנ"ש שי' למפלגות, וד"ל.
אגרות קודש חלק כז, אגרת י'שסה
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אפילו משה רבינו ביקש

מוכרח שסו״ס יתחילו עסקני אנ״ש שי׳ - להתדבר  ביניהם.

אפילו מרע״ה בנוגע לעצמו הזהיר וביקש ע״ז וכו'.

גדולה אהבת ישראל

מענה מהרבי שנכתב במענה לדיווח על מניעת השגת גבול:

ות"ח על הבשו"ט וגדולה אהב"י וכו'.
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בטח יסייעו העסקנים והמוסדות איש לרעהו
הרה"ח  חמ"ה  מנהל  נסע  תשל"ג  תשרי  בחודש 
הרבי:  את  שאל  וביחידות  לרבי,  ניסילביץ'  משה  ר' 
אולי הגיע הזמן להסיר את ההגבלות אודות הפעילות 
באה"ק, לקבל פעילים נוספים ורכבים נוספים. אמר 

לו הרבי: כבר הוסרו כל ההגבלות!

הטובה  הבשורה  עם  ישראל  לארץ  חזר  משה  ר' 
בניין  הקמת  על  לחשוב  החלו  חמ"ה  ובהנהלת 
הוצאות  שדרשו  נוספות  ופעילויות  חמ"ה,  לפעילות 
לקבל  זכו  לרבי,  כך  על  דיווחו  הם  כאשר  כספיות. 
מהרבי תשובה ארוכה ומפורטת, בה השיב הרבי גם 
על שאלות נוספות ששיגרו באותה תקופה. וכך כתב 

הרבי:

מכ']תב[ זה והקודמיו נת' ות"ח ]נתקבלו ותשואות 
חן[

ההגבלות  בטלו  עתה   – מכבר  שמסרתי  כפי 
)דשכירות אנשים רבים וכו'(, לבד:

1( ( לא ללוות מעות לצורך העסקנות – אפילו אם 
לשלם  מעות  לו  יתן  קצר  זמן  שלאחר  יאמר  פ']לוני[ 

החוב – ומפני מעשה שהי' )וכמה פעמים( וק"ל.

כהוראת  לעשות   – וכיו"ב  בפוליטיקא  או  במפלגתיות  שקשור  שחשש  בענינים   )2
מבינים מאנ"ש שי' הנמצאים באה"ק כו"כ שנים. וכנ"ל – אפילו רק ספק בדבר.

3( בטח יסייעו כל עסקני אנ"ש ומוסדותינו איש לרעהו ככל האפשרי. ואצ"ל ]ואין 
צריך לומר[ שלא תהי' מלחמה )אפילו שכאילו "לשם שמים"( ביניהם.

4( התקציב מכאן – לע"ע ]לעת עתה[ אלף דולר לחודש. וכשתהיינה פעולות ממשיות 
הדורשות הגדלת התקציב ויתקבל דו"ח עד"ז – ידונו עד"ז כאן )הגדלה במדה וגבול(

5( נוסח הבלאנקים וכל כיו"ב – שייך לההנהלה על אתר, כמובן.

אזכיר עה"צ ]על הציון[ לתוכן מכתביו עוה"פ ]עוד הפעם[
"אדמו"רי חב"ד ויהדות בוכרה" עמוד 560
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לחפש דרך להתפשר

מענה משנת תשל"ה ליו"ר ועד שכונת קראון הייטס:

השוכנים  שליט"א  ]בנ"י  השכונה  טובת  לראש:  לכל   - מהנ"ל  כאו"א  שאצל  בודאי 
בתוכה - כ"י - בתהכנ"ס וביהמד"ר ומוסדות החינוך וחסד אשר בה וכו' וכו'[ - ועפ"ז 
מובן ופשוט, אשר התפטרות מי שהוא מחברי הועד ועל אחת כמה וכמה דהיו"ר דהועד, 

אין לה מקום כלל, כי הרי זה היזק ברור ח"ו להשכונה.

 מזה מובן גם כן שההמשך בהועד ובמשרת יו"ר שלו, כיון שזהו טובתם של כהנ"ל 
נותן כוחות מיוחדים ע"ז )שהרי אינו  זכות גדול הוא, השי"ת   - וכו'(  )בנ"י והמוסדות 
מבקש אלא לפי הכוחות שנותן(, ממשיך ברכות ה' בכל הענינים דחברי הועד ודהיו"ר 

)גם – הפרטים( שי'. 

- בכדי  - אינה הודעה בעלמא, כ"א  זל"ז  הא דאחז"ל דאין דעותיהם דבנ"א שוות 
לבוא  וסו"ס  להתפשר  דרך  לחפש  אדרבא  כ"א  וכו',  דעות  מחילוקי  להתרשם  שלא 
להחלטה אחת )וכמרומז ג"ז במשנה הנ"ל - שכל אלו המחולקים בדעות הרי אביהם 

אחד - אדה"ר. וק"ל(.

וגם בהנ"ל: ודאי ישתדל כאו"א מצדו לקרב הלבבות וגם הדעות, כיון שמטרת כולם 
אחת - טובת השכונה. ודבר הקשה יביאו לפני רב)נים( - כנהוג בישראל ויורם. והשי"ת 

יצליחם בעבודתם לטובת כמה רבבות מבנ"י שליט"א. 

אזכיר עה"צ.
אגרות קודש חלק ל, אגרת יא'תרטז
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הנקודה העיקרית – עשייה ממשית לטובת אחרים
אצלו  חסרה  מכהנ"ל  כנראה 
סיבה  וזהו  עיקרית,  נקודה  )לע"ע( 

האמיתית למצבו וכו'. והיא:

שעבר  מה  ע"ד  ומפרט  מאריך 
שהיו  כאלה  שישנם  האכזבה  עליו, 
וכלל  כלל  עזרו  ולא  לעזרו  צריכים 

וכו',

ואינו מזכיר אף מילה אחת - מה 
של  ממשית  לתועלת  בפועל  עשה 
מה  חייו?  ימי  כל  במשך   - אחרים? 
מסגנון  שכנראה   - יותר  שמבהיל 
מכתבו אין נופל במח' הרעיון שאולי 
בפועל  לאחרים  לעזור  היא  חובתו 
)לא רק ע"י רצון, דבור יפה, הפגנה 
לשנותם  יכול  שאין  ענינים  אודות 
מיום הולדתו  גיסא פשוט אצלו שכל מה שעשו אחרים בשבילו  ולאידך  וכיו"ב(;  כלל 
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!

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

בנוגע לפועל: יחליט בתוקף ע"מ לקיים בפועל - שיב"ח הבע"ל )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 -

באמת  לשנות  היכולת  לו  יתן  וזה  וכיו"ב[  דכחב"ד  בתו"ת   - א"א  באם  ]בירות"ו, 
השקפתו דע"ע ולסדר חייו מחדש וכו'.

השמות ואזכיר עה"צ.
לקוטי שיחות חלק לח עמוד 173
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 שלילת המחלוקת וחומרתה 

מצוות עשה – אהבת כל אחד מישראל

בראשית שנות הנו"ן, כאשר היו מי שעסקו בחיפוש אחר זהותו של המשיח, והדבר 
אף עורר מחלוקות ומתחים בקרב חסידי חב"ד פנימה - כתב הרבי כי חובת הציפייה 
לגאולה אינה כוללת כלל חיוב לחפש מיהו המשיח, בעוד החובה לאהוב איש רעהו 

ולהימנע ממחלוקת היא מצוה מן התורה:

אין כל חיוב כלל לחפש מיהו משיח וכו', אבל מצות-עשה מהתורה: אהבת כל אחד 
ואחד מישראל, ושלילת המחלוקת וכו' בתכלית, ופשיטא שלא לעשות במזיד הפכו - 

וד"ל.
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כל העושה מחלוקת – הרי זה לוחם בחב"ד

שכל העושה בהגדלת המחלוקת )גם ע"י גירוי ושיסוי אחרים( ה"ז לוחם בחב"ד.

האומנם אלו תוצאות לימוד דא"ח?!

...ומובן שנבהלתי להביטויים שכותב על כו"כ מאנ"ש שי' האומנם אלו הן תוצאות 
לימוד דא"ח ושיחות ק' וכו'?!

אני לא מצאתי זה בהשיחות אפילו בנוגע כו' ועאכו"כ בנוגע כו'. ובטח יבקש מהם 
מחילה כדין.
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הכוונה לא נוגעת, אלא התוצאה

פרסום החוברת הב' ואפילו דחוברת הא' - ה"ה במצב ההווה - פעולה הכי חזקה 
להגדיל מחלוקת, פירוד הלבבות וכו' ר"ל. )ונס גדול הוא שע"ע לא בא לזה - למרות 

הרעש שמקימים שפיץ חב"ד בזה "בסוד"(.

 - לסיכום  כנ"ל.  שהן  בפו"מ  התוצאות  נוגע  כי  נפק"מ,  אין   - כו'  הוא  כוונתם  מה 
פעולתם הנ"ל ותוצאותי' מידיות: מחלוקת, פירוד הלבבות, היפך מהפצת אהבת ישראל, 
פארריסען זיך עם רבבות מישראל, וכו', וכתוצאה מכ"ז פארשלעפן קץ הגלות, ר"ל. וכו'.

ואין להאריך בדבר המבהיל. ומבהיל ג"כ שאין שמים לב כלל לכ"ז. ]והמציאו תרופה 
– שידפיסו שזהו "לאנ"ש פנימי"! לא יאומן כי יסופר שאיש מבוגר יענה כהנ"ל[!
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יוצרים בעיות – במקום לקלוט ריבוי החסד             

 והשם ירחם על כל אחבנ"י שי' וליובאוויטש בתוכם - שעמלים ומשתדלים לייצור 
ריבוי  ולקלוט  לקבל  במקום   - ליש  מאין  מבעיות(   - בהרבה  גרועים  )וענינים  בעיות 
החסד והברכה הניתן מלמעלה, אלא שהכינו אמתלאות )וכהפירוש "אמת-לא"( והיצר 

מפתה אותם שיתקבלו ע"י אלקי אמת, ע"י בעהמ"ח קונטרס החלצו וכו'!

הנ"ל - למסור לשני הצדדים .
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חומר פירוד הלבבות – אפילו כשמספרים אמת
ב"ה. איני "נכנס" בנוגע לעבר, כיון 
כבר  דהמחלוקת  והבעירה  שההיזק 
אדמו"ר,  מו"ח  לכ"ק  ושייך   - הזיקו 
מה  )ואין  תומ"י  יפסיקו  ובודאי 
יעשו  לא  באם  כלל,  בהם  לקנאות 
תשובה אמיתית בהקדם, וירחמו על 

עצמם ועל ב"ב שי'. וד"ל(.

ועל של עתה באתי ובהקדמה:

אין לי ברירה )וכן - לא לכל מסייע 
אותו  לההורס  ולא  דכאן,  הקהל 
שמסיבות  אלה  שיש  כיון  היל"ת( 
הלבבות  פירוד  פועלים   - משונות 
רש"י  )ראה  רגיל  שהולכים  ע"י  כאן 
קדושים יט, טז. ואע"פ שמספר אמת 
סקנ"ו  חאו"ח  אדה"ז  שו"ע  ועיין   -

סעיף י – יא(.

היל"ת  מכניסים  שבפועל  היינו 
מו"ח  כ"ק  בשכונת  מדין  מלחמת 
אדמו"ר )אם באסיפות או בביהכנ"ס 
או בפאשקוילן וכיו"ב( מוכרח להפסיקם תומ"י - וה"ז מענין דפרשתינו: מלחמת הוי' 

במדין ניט פאר קיין אידן געדאכט.

ואין זה ענין של פלפול כ"א כנ"ל: מלחמת הוי' במדין.

נוסף על שבעת פעולתם זו מבטלים עצמם ואת שומעיהם וב"ב שי' - מת"ת, שעליו 
דרשו רז"ל כי כו' )תניא פ"א ריש ע"ב(.

ובהמשך לזה: אפילו הנ"ל – בודאי לא ימשיכו ת' הישיבות בכ"ז, ובהאסיפות – שי' כי 
זהו מלחמתם נוספת בישיבת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

לתלמידים  ההוראות  מסירת  על  לרבי  דיווח  ע"ה  מענטליק  הרב  הישיבה  ראש 
והרבי ענה לו: "ויהי רצון שתהא פעולה נמשכת וכו' ומתוך שמחה".
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הפליגה תורת החסידות בשלילת המחלוקת 

מענה ע"ד שלילת ענין דהשגת גבול בהדפסת דברים השייכים לקה"ת:

הפליגה תורה ובפרט בתורת החסידות - בשלילת ענין המחלוקת ובענין דהשגת גבול 
)מי"א "הברוכים" )בפ' תבוא(( זה מכו"כ שנים שהו"ל במדינתם כו"כ ענינים מ"קה"ת" 

- ובודאי תומ"י יפסיק התעסקותו בכ"ז, ויודיע עד"ז בהקדם ות"ח. 

הדפסת  לזה  שמכניסים  ומבהיל  לעיל  נמרץ  בקיצור  נזכר  וחומרתה  השלילה  גודל 
דברי רבותינו נשיאינו!!
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אם בארזים נפלה שלהבת

שהזכיר הל' "שיפעול בי ובהשומעים".

והנה כוונתו ודכולם – רצוי' וכו' וכו'

אבל אך זה עתה בשיעור התניא 

- דבלוחות רק פנים, בתורה פנים )ואח"כ( - 

אחור והסביר כ"ז וכו'.

ומזה נשתלשל: אחור ואח"כ פנים וכו' וכו'.

ועד שכל הנרדמים מקיצים מתרדמתם רק כשגוי כפשוטו נכנס ומושיבין אותו בראש 
השולחן.

בגבולות  ישראל  וההיפך בהחלט מאהבת  הי' הפירוד  לא  - מעולם  ובנוגע להפנים 
770 - כמה זמן שהתחלתי להרעיש ע"ד איחוד כל היהודים בהס"ת. 

אם "בארזים נפלה" שאלה זו כו?!

וזהו לאחרי מחיית עמלק וכו' וכו'!!

כנראה הבי' בפשטות - במה שרשמתי לפני זה )מה שנשתלשל מהענין דפנים ואחור 
בתורה(.
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אין להכנס לכל ענין של מחלוקת

מסיבה נתעכב משלוח המכתב ובינתיים נתקבלו מכתביו ע"ד ביה"ס וסברא הצעה 
שיכנס מעתה לרשות כו' - ומובן שאין להכנס לכל ענין של מחלוקת )ועאכו"כ מחלוקת 

כזו. וד"ל(. ולפלא הקס"ד. ואין מקום לכל ההצעה.

ז"ע נתקבלו מכתבו מז' אדר והקודמו - וכנ"ל אין ענינו כלל להתערב בדברי מחלוקת 
ובמילא ימשיך במשרתו עתה בתפקידו עתה וכו'.

מצילום גוכתי"ק על גיליון אגרת מח"י שבט תשכ"ו, 
בהוראה למזכירות "להוסיף" זאת בשוה"ג ולשלחה

אינני להוט אחרי מחלוקת

ומה שכותב בכללות הענין שעלי החובה וכו' - הנה מה אוכל לעשות ולא ניתנה עתה 
האפשריות מבלי שאכנס במחלוקת. ומובן אז איך יאג זיך ניט נאך דעם ]=איני להוט 

אחרי זה[.
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גם הצודק יהא רך כקנה

הערה כללית שמוכרחת הנהגה בהתאם לפס"ד רז"ל - בנוגע לכל אדם ומקום:

לעולם יהא אדם כו' ואל יהא כו' )תענית כ, ב( ולא חילקו מי הצודק כו'.

וק"ל. להחזיר המצו"ב. אזכיר עה"צ

בוודאי ירחם השם

מהיר

ח ]=חשאי[

כנראה מאכט ער זיך ]='עושה את עצמו', מתחזה[

ירחם   - ובודאי  באנ"ש,  ר"ל,  הוגרע  עוד  הלבבות"  "קירוב  כי  ואדרבה  כאז  המענה 
השם ותהא כוח"ט הנרונ"ג. 
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מהו ההכרח להתחיל מחלוקת חדשה?

בתחילת שנת תשמ"ה, אחד המוסדות המרכזים האחראים על שילוח השלוחים, 
החליטו שרוצים למנות שליח עבור קמפוס בעיר בה כבר פעל שליח )במסגרת מוסד 

מרכזי אחר(, והשליח לא הסכים שיעשו פעולות באזורו ללא רשותו. 

הנ"ל  השליח  על  האחראי  להמוסד  מכתב  לשלוח  רצו  הראשון  המוסד  הנהלת 
להסביר להם מדוע זה באחריותם ולא באחריות המוסד האחר, ושלחו נוסח המכתב 

אל הרבי. וקיבלו מענה )כ"א חשון תשמ"ה(:

מהו ההכרח להתחיל מחלוקת חדשה,

והעיקר - לדחוק להכנס להתחיל במקום שיש כבר פעיל מכמה וכמה שנים ומצליח.

לא יחדשו מאין ליש

ויה"ר שחשדות שלו )שפ' חושב עליו לעשות כו' ופ' לנגוע בו כו' וכו' כו'( – לא יחדשו 
)מאין ליש( ח"ו מח' אלו בלב פ' ופ' וד"ל.
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 קצר כח הסבל מהסכסוכים

באחד המקומות היה חילוקי דעות בין הפעילים, ולאחר מכן הם ביקשו להשכין 
שלום ביניהם. באותה השעה כתב אחד הנוגעים בדבר אשר הוא מבקש את מעורבות 

הרבי בעניין:

...ועכשיו בדבר ההתווכות מרוצים אנחנו, ומשתוקקים אנו ומוכנים אנחנו להביא 
אין שום ברירה אחרת כמו שאני רואה את  זה  את ההתאחדות לפועל. אבל עבור 
הדבר, רק שכ"ק אד"ש יתן לנו איש או ועד שהוא יעסוק בענין הזה, ובמסירה ונתינה 
אמיתי, ומצדנו אנו מסכימים לכל מי שיאמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, ואז תקוה שהשני 

צדדים יעשו שלום ביניהם.

כבר דיברתי בעצמי אודות ענין זה עם . . ולא יכולתי בשום אופן לבוא להחלטה. 
ואם יבוא הדבר מכ"ק אד"ש, אז יהי' הדרך ארץ והמשמעת לזה באופן אחר לגמרי.

על כך כתב הרבי:

מהסכסוכים  הסבל  כח  מכבר  קצר  כי  )בוררות(,  זבל"א  יעשו  האפשרי  בהקדם 
שביניהם מפני שאין רוצים להתדבר!
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לחתום כל סיום מסכת בט' הימים באהבת ישראל

– התעוררות  – לסיים כל סיום בהצעה  למסור לאנ"ש שי' המתעסקים בהסיומים 
ע"ד )להוסיף ב(נתינות לצדקה.

נוסף על ההצעה לפנ"ז לחתום כל סיום בתיבות )ענין( דאהבת ישראל.


