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 ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי – ַּכְרִטיֵסי ְּפִעילּות

 

 

 1. ּתֹוְלדֹות ַחָּייו ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי

 ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי – ַרִּבי  ּדֹוֶּבער  ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן, ְּבנֹו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר  ַהָּזֵקן . הּוא ָהַאְדמֹו"ר

 ַהֵּׁשִני  ְּבׁשֹוֶׁשֶלת ַאְדמֹו"ֵרי ַחַּב"ד ּוַמְמִׁשיְך ַּדְרּכֹו ֶׁשל  ָאִביו , ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן .

 נֹוַלד ּבְ ט' ְּבִכְסֵלו  (תקל"ד). זּוָגתֹו – ָהַרָּבִנית  ֵׁשְיָנא.

 ְּביּו"ד ְּבִכְסֵלו (תקפ"ז) ָיָצא  ְלֵחרּות  ְלַאַחר ֲעִליָלה ֶׁשֶהֱעִלילּו ָעָליו.

 ְּבט' ְּבִכְסֵלו (תקפ"ח) – ִנְסַּתֵּלק, ּוְמקֹום ְמנּוָחתֹו ָּכבֹוד ָּבֲעָיָרה נ ְֶיִז'ין  ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה.

 ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָּבַחר ִלְמקֹום ְמגּוָריו ֶאת ָהֲעָיָרה  ְליּוַּבאִוויְטׁש , ִּביֵמי ְנִׂשיאּותֹו

 ִהְתַרּבּו  ַהֲחִסיִדים , ּוִמְסָּפָרם ֻהְכַּפל ְוֻׁשַּלׁש.

 

 2. ִּכְתֵבי ְוִסְפֵרי ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי

 ְמַסְּפִרים ֶׁשַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ּכֹוֵתב ֶאת ִּדְבֵרי  ַהֲחִסידּות  ִּבְמִהירּות ֲעצּוָמה,

 ִּב"ְמִהירּות  ַהַּמְחָׁשָבה ". ִנָּתן ֲאִפּלּו ִלְראֹות ִלְפָעִמים ַעל  ְּכַתב ַיד  ָקְדׁשֹו, ֶׁשְּבַתְחִּתית

 ָהַעּמּוד  "ָּגְלׁשּו"  ַהּׁשּורֹות ִמחּוץ ל ַַּדף  ֵמרֹב ְמִהירּות ַהְּכִתיָבה.

 ַמַאְמֵרי ַהֲחִסידּות ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ֵהם  ֲאֻרִּכים  ְּביֹוֵתר ִויכֹוִלים ְלַהִּגיַע ִלכְ ֵמָאה

 ַעּמּוִדים ְלַמֲאָמר ֶאָחד. ִסְדַרת "ַמַאְמֵרי ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי" ְמִכיָלה ָקרֹוב  ְלֶעְׂשִרים

 ְּכָרִכים ְּבנֹוָסף ְלִסְפֵרי ֲחִסידּות נֹוָסִפים.

 ַהֵּסֶפר ֶהָעמֹק ְּביֹוֵתר ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ֶנְחָׁשב ַהֵּסֶפר  "ִאְמֵרי ִּביָנה",  ֵסֶפר ָּגדֹול

 ֶׁשֻּכּלֹו ֻמְקָּדׁש ְלֵבאּור ִמְצַות  ְקִריַאת ְׁשַמע,  ִציִצית ּוְתִפִּלין.



 

 

 3. ַמְקֵהַלת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי

 ַּבֲחֵצרֹו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהְיָתה ַמְקֵהָלה (ְּבִאיִדיׁש:  ַקאֶּפְלֶיע ). ַחְבֵרי ַהַּמְקֵהָלה

 ָהיּו ִמְּגדֹוֵלי ַהֲחִסיִדים. ֵחֶלק ֵמַחְבֵרי ַהַּמְקֵהָלה ִנְּגנּו  ִּבְכֵלי ְנִגיָנה  ׁשֹוִנים (ַאְדמֹו"ר

 ָהַרּיַי"צ ִּבְצִעירּותֹו ָרָאה  ְמִצְלַּתִים ש ִֶּׁנְׁשֲארּו ֵמאֹוָתּה ִּתְזמֶֹרת ְמֻיֶחֶדת!).

 ֶיְׁשָנם ִמְסַּפר  ִנּגּוִנים  ֶׁשִהִּגיעּו ֵאֵלינּו ִמְּפִרי ְיִציָרָתּה ֶׁשל אֹוָתּה ַמְקֵהָלה, ּוְלָמָׁשל ִנּגּון

 ִּבְרַּכת  ּכֹוֲהִנים  ֻחַּבר ַעל ְיֵדי ַהַּמְקֵהָלה ַעל ִּפי ַּבָּקָׁשתֹו ְוַהְדָרָכתֹו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר

 ָהֶאְמָצִעי, ֶׁשִאֵּׁשר ִּכי ַהִּגְרָסה ַהּסֹוִפית ֶׁשל ַהִּנּגּון ּתֹוֶאֶמת ַלַּכּוָָנה ַהְּפִניִמית ֶׁשל ִּבְרַּכת

 ּכֲֹהִנים ַעל ִּפי  ַהּסֹוד .

 ָּכל ַמְּטָרָתּה ֶׁשל ַהַּמְקֵהָלה ָהְיָתה ִנּצּול ַהִּנּגּון ְלצֶֹרְך  ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם , ְוַה'ֶּצַמח ֶצֶדק'

 ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם, ֶׁשַהַּמְקֵהָלה נֹוֲעָדה ַלֲעצֹר ֶאת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ִמכ ְּלֹות ַהֶּנֶפׁש .

 ַהַּמְקֵהָלה ַהְּמֹפֶאֶרת ָּפְסָקה ַּבּדֹור ַהָּבא ִמְּפֵני  ַמְלִׁשינּויֹות  ְּכִאּלּו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי

 רֹוֶצה ִלְהיֹות  ֶמֶלךְ  ְוִהֵּנה ֵיׁש ֶאְצלֹו ַמְקֵהָלה ַמְלכּוִתית.

 

 4. ַמֲאָסרֹו ּוְגֻאָּלתֹו

 ִּבְׁשַנת תקפ"ה ִהִּגיׁש ָאָדם ֶאָחד  ַהְלָׁשָנה  ָלָרׁשּויֹות ֶׁשִּכְבָיכֹול ְּתנּוַעת ַהֲחִסידּות

 ֶׁשְּבָראׁשּות ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, ִהָּנּה ְקבּוָצה ֶׁשַּמְּטָרָתּה ְלהֹוִסיף  ָממֹון  ְלֻקַּפת

 ָהַאְדמֹו"ר. ַהַּטֲעָנה ִהְתַּבְּסָסה ַעל  ִזּיּוף  ִמְכָּתבֹו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, ְוַעל ַהַּמְגִּבית

 ֶׁשֶּנֶעְרָכה ְלצֶֹרְך  ִׁשּקּום  ֶהָחֵצר ְּבִעְקבֹות ה ְַּׂשֵרָפה  ֶׁשָהְיָתה ִּבְזַמן ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן.

 ְּבִעְקבֹות ַהַהְלָׁשָנה הּוַבל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ְּבא ְִסרּו ַחג ַהֻּסּכֹות  תקפ"ו ְלַמֲעָצר.

 ְלַאַחר  ֲחִקירֹות  ּוְבִדיקֹות ֵהִבינּו ַהחֹוְקִרים ִּכי ֲעִליַלת ש ְָׁוא  ָטְפלּו ָעָליו, ּוְביֹום  י'

 ְּבִכְסֵלו  תקפ"ז ִהְׁשַּתְחֵרר ִמַּמֲאָסרֹו. ַּתֲאִריְך ֶזה ִנְקַּבע ְלדֹורֹות ּכְ ַחג ַהְּגֻאָּלה .

 


