
עבודה בחסידות

(מאת ריקי רייכמן)



?איזהו חסיד''

המתחסד עם 

''קונו
(מאמר הזור)



סיפור

חסיד הוא פנאסי
מספר הרבי הרייץ

ב''להיד בית התועדות של הרבי הרש

? מה הוא חסיד:שאל אותו החסיד

חסיד הוא פנאסי:הנה לא הרבי

פאנסי כי פעם היה איש ותפקידו היה ללכת בלילה או ערב ברחוב ולהדליק כל הפנסים שהיהו ברחוב

אדם זה היה נקרא פנאסי

?מהו חסיד-אז חסיד שאל את הרבי

חסיד הוא פנאסי אולך בחוץ בכל האירה ויודעה שהאש הוא לא שלו וצריך לידאוג שהאש  :הנה לא הרבי

הזותי תבוא וידליק את כל הפנסים ברחוב 

?ומה אם זה רחוק במדבר-חסיד שאל את הרבי

צריכים ללכת גם לשם ולאיר את הפנס הזה:הנה לא הרבי

ומה אם פנס נמצה ביאר -שאל אותו החסיד

ליבשול בגדים ולקפוץ ליאר ולהדליק גם שם:הנה לא הרבי

?זה הוא חסיד-שאל את הרבי חסיד



כן:הנה לו הרבי

אבל אני לא רואה שום פנאסים –המשיך החסיד 

כי אתה לא פנאסי:הנה לא הרבי

:שאל החסיד

אז איך אני יכול
ליהות

???פנאסי





?איך אני יכולה ליהות פנאסי



אז בעצם אני ישביר בקצר מה זה חסיד

?למה חסיד הוא פאנסי 

ותפקידו היה  ( ברחוב)כי פעם היה איש אולך בחוץ

לדליק את הפנסים ברחוב 

וכך גם חסיד צריך להדליק אור בנשמות אחרות  

ולמשה חסיד יתן אור בנשמה הוא גם ידליק אותה  

להחרים זה תפקידו של חסיד הוא צריך להדליק את 

.נשמות של הנשים באור אלוקית



?איך אני יכולה ליהות קשורה 

• אז גם אנחנו יכולים להדליק את הנשמה של 

החרים

• אני לומדת מזה שגם אנחנוצריכים להדליק אור 

לחסידים שפעם עשה את זה רבה אחרכך חסידים  

ועכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה לעזור לרבי  
!!!ולחסידים



...לחסיד מתאים

• ללמוד בכל יום אמרה חסידות

• להתמסר לעשית טובה לזולת

• להיות בשמחה ויתרה מכך לעשות טוב לזולת

• להכיר היטב את החברונות עצמו ואת מעלות הזולת

• להחשיב את האדם הקטן והפשוט ביותר כטוב יותר ממנו

• ללמוד מכל אחד מדות והנהגות טובות

• להתנהג באהבה ובאחוה בשלום וברעות



לחסיד לא מתאים

• לא ללמוד חסידות 

• לא להתמסר לעשית טובה לזולת 

• ליהות שקוע בעצבות

• לא להכיר את חסרונות

• להחשיב עצמו כגדול יותר מהגדול שביותר

• לא ללמוד דבר טוב מהזולת

• לגרם למחלקת ולפרוד לבבות גם אם הוא עושה זאת 

בשם דרכי והחסידות



משחק



כללים

• למי שיש את )אני זורכת את קוביה לכל בנות 

(הקביה היא יכולה לזרוק לה

• אם למשהו יש נחש אז הוא הונה לשאלה

• ואם יש סולם הוא עושה משימה 

• צדעות 2אם יש לבת צבע ירוק אז היא אולכת 

קדימה 

• 2אם יש לילדה צבע אדום או כתעום אז תעשי 

צדות אחורה





שאלה ראשונה

?מי הוא חסיד

שאלה שניה

?מתאים לחסיד לא ללמד דבר טוב מהזולת

שאלה שלישית

?מתאים לחסיד ללמד כל יום אמירת חסידות

שאלה רביעית

?  מי זה פנאסי



שאלה חמישית

ואם הפנס  ''מ הרבי הנה לחסיד מתי שהוא שאל 

?נמצע רכוק במדבר

שאלה שישית

ואם הפנס  ''מה הרבי הנה לחסיד מתי שוא שאל 

?נמצע ביאר

שאלה שבעית



?מי זה בתמונה



שאלה שמונית



שאלה תשית

?את מי את רואה בתמונ



משימה ראשונה

דברים שמתאימים לחסיד4תגידי לפחות 

משימה שניה

דברים שלא מתהימים לחסיד4תגידי לפחות 

משימה שלישת

לחי ותנשקי את המזוזה

משימה רביעית

תבחרי צבע ותגידי משהו שכשור לצבע הזותי



משימה חמישית

תגידי מה חדש למדת מי נוסה חסיד

משימה שישית

תגידי איזה רבי ספר את הספור

משימה שבעית

תגידי איזה רבה דבר בהתוודות אם חסיד שלא ידע 
מי הוא חסיד

משימה שמינית



תבחרי איזה שהוא דבר שכשור לספור הזה

משימה תשעית

תגידי מה עוד למדת מהספור הזה




