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 "צהַָריַיהַָרבִּי  –יִצְחָק ׁשְנֵיאוְֹרסוֹן יוֹסֵף ַרבִּי 
ְּבי"ב ְּבַתּמּוז ְׁשַנת  רּוְסָיהֶׁשּבְ  ְליּוַּבאִוויְטׁשָּבֲעָיָרה  נֹוָלדיֹוֵסף ִיְצָחק ַרִּבי 

ר ַהֲחִמיִׁשי ְּבׁשֹוֶׁשֶלת "ָהַאְדמֹו -ה'תר"מ ְלַרִּבי ָׁשלֹום דֹוֶּבער ְׁשֵניאֹוְרסֹון 

ַרִּבי , ֲאִבי ִאּמֹו, ָסבֹוֵׁשם הּוא ִנְקָרא ַעל . ָׂשָרה ֶׁשְּטעְרָנאד ּוְלִאּמֹו "ַחּבַ 

. ְּבי"ג ֶּבֱאלּול 'ֶּצַמח ֶצֶדק'ֶּבן הַ מאוורוטש יאֹוְרסֹון יֹוֵסף ִיְצָחק ְׁשנֵ 

 5 ִסֵּיַע ְלָאִביו ְּבִנהּול, ִנָּׂשא ְלֶנָחָמה ִּדיָנה ְׁשֵניאֹוְרסֹון. 17ה'תרנ"ז, ְּבִגיל 

ֻׁשָּתף ַמֵּלא ִלְפִעילּותֹו ַהִצּבּוִרית  ְוָהָיהְיִׁשיַבת ַחַּב"ד "ּתֹוְמֵכי ְּתִמיִמים" 

  .ַלֲאֵספֹות ָהַרָּבִנים ֶׁשָהיּו ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ֵאָליו ֶׁשל ָאִביו ְוַאף ִהְצָטֵרף

ָכה ְּביֹום ב' ְּבִניָסן ְׁשַנת ה'תר"פ, ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר ְּפֹרץ ַהַּמְהּפֵ 

ָהַפ ְלַמְנִהיָגּה ֶׁשל ֲחִסידּות ַחַּב"ד  , ִנְפַטר ָאִביו ְוהּואתקֹומּוִניְסִטיהַ 

ְליּוַּבאִוויְטׁש. ִּכְתגּוָבה ַלִּמְלָחָמה ֶׁשִהְכִריזּו ַהּקֹומֹוִניְסִטים ֶנֶגד ַהַּיֲהדּות, הּוא ָּפַתח ֶרֶׁשת ֲחָׁשִאית  10 

  ִלְׁשֹמר ֶאת ַהַּגֶחֶלת ַהְּיהּוִדית.  ָגהאֲ ְּברּוְסָיה ַהקֹומּוִניְסִטית, ֶׁשּדָ 

ַרִּבי יֹוֵסף ִיְצָחק ִהְרָּבה ַלֲעֹסק ִּבְפִעילּות ְיהּוִדית ֶׁשל ִסּפּוק ָצְרֵכי ָדת ְוִחּנּו ְיהּוִדי, ָּדָבר ֶׁשָהָיה 

ִסיָון ה'תרפ"ז ַעל ְיֵדי ָאסּור ַעל ִּפי ַהֹחק ִּבְבִרית ַהּמֹוָעצֹות. ְּבֶׁשל ַמֲעִׂשים ֵאּלּו הּוא ֶנֱאַסר ְּבט"ו ּבְ 

הג.פ.או. ּוְללֹא ִמְׁשָּפט ִנְגַזר ִּדינֹו ַלָּמֶות. ְּבַמֲהַל ַאַחת ֵמֲחִקירֹוָתיו, ִאֵּים ָעָליו ַהחֹוֵקר ְּבֶאְקָּדח 

ֶּזה ָיכֹול "ַהַּצֲעצּוַע הַ  :ְּבאֹוְמרֹו: "ַהַּצֲעצּוַע ַהֶּזה ִׁשָּנה ֶאת ַּדְעָּתם ֶׁשל ַרִּבים". ֵהִׁשיב לֹו ָהַרִּבי 15 

ֵאין  -ל ֶאָחד ּוְׁשֵני עֹוָלמֹות -ְלַהְרִּתיַע ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו עֹוָלם ֶאָחד ְוֵאִלים ַרִּבים, ֲאָבל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו אֵ 

ר ֶׁשֻהְׁשַל ִמֶּגֶרם ַמְדֵרגֹות ָּתלּול ִנְפַצע ִּבְזַמן ַמֲאָסרֹו, ְלַאחַ ָהַרִּבי  'ַּצֲעצּוַע' ַהֶּזה ַמְפִחיד ְּכָלל".הַ 

  .ֶׁשָהָיה ָאסּורָּדָבר  -ְיֵדי סֹוֵהר ֶׁשִהְבִחין ּבֹו ֵמִניַח ְּתִפִּלין ַּבֲחָטף  ַעל

הּוא ֻׁשְחַרר ֵמַהֶּכֶלא ְוִנְׁשַלח . ְּבְנְלאּוִּמִיים ֻּבַּטל עֹוֵנׁש ַהָּמֶות ְוֻהְחַלף ְלֹעֶנׁש ָּגלּותְלָחִצים ְלַאַחר 

 20 ִלְפֵני ֶׁשָעָלה ָלַרֶּכֶבת ֶּׁשָּלְקָחה אֹותֹו ִלְמקֹום ָּגלּותֹו -ְּבַתּמּוז ג' ְּביֹום  -קֹוְסָטְרַמה ְלָגלּותֹו ָּבִעיר 

ָמקֹור  ִהּוּוְּדָבִרים ֵאּלּו ָזכּו ", ּגּוף ַהְּיהּוִדי ִנְמָצא ְּבָגלּות ַא ַהְּנָׁשָמה ִהיא חֹוְפִׁשיתַרק הַ " :ָאַמר

   .ְלַבּסֹוף ֻׁשְחַרר סֹוִפית ְּבַתֲאִרי י"ב ְּבַתּמּוז. ִּבְתקּוַפת ַהּׁשֹוָאה ַהְׁשָרָאה ְוִעּדּוד

ִּבֵּקר ַּבְּקִהָּלה , ֵּבין ַהְּׁשָאר. ט ָעַר ַמָּסע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְלַאְרצֹות ַהְּבִריתה'תרפ"ָאב ְּבב' ְמַנֵחם 

. ְלִהיָּכֵנס ִלְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלההּוא ַאף ָזָכה . ֶׁשל ֲחִסיֵדי ַחַּב"ד ְקִהָּלהָהְיָתה ָּבּה , ַהְּיהּוִדית ְּבֶחְברֹון

ֵמָאז ָּפַעל . ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית ְוִהֵּגר ֶאת ֲאגַֻּדת ֲחִסיֵדי ַחַּב"ד"צ ָהַרַיי ָהַרִּביִּבְׁשַנת ה'תרצ"ט ָיַסד  25 

ְועֹוֵרר ֶאת ַהּתֹוָדָעה ְלִצִּפָּיה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח ְּכֶׁשָּטַבע ֶאת , ְּבַאְרצֹות ַהְּבִריתְלִחּזּוק ַהַּיֲהדּות 

ָּמׁש יֹוִמי ִעם ֻח  -ִּתיֵּקן הֹוָרָאה ְלִלּמּוד ִחַּת"ת ". ְלַאְלַּתר ַלְּגֻאָּלה -ְלַאְלַּתר ִלְתׁשּוָבה "ַהִּסיְסָמה 

  . יֹוִמיְנָיא ַת וְ , ִהִּלים יֹוִמיְּת , י"ָרִׁש 

ֶאת ְמקֹומֹו ִּבְנִׂשיאּות ַחַּב"ד ְליּוַּבאִוויְטׁש . ְוִנְקַּבר ִּבְניּו יֹוְרק, י ִנְפַטרה'תש" ּבֹאְּבַׁשָּבת ָּפָרַׁשת 

 30  . 'ְליּוַּבאִוויְטׁשָהַרִּבי ִמ ' – ְנֶדל ְׁשֵניאֹוְרסֹוןעַרִּבי ְמַנֵחם מֶ  ְּכבֹוד ְקֻדַּׁשת ָהַאְדמֹו"ר, ָיַרׁש ֲחָתנֹו



  ב"ה

 ©אהרן קדוש חומרי למידה בהתאמה

   -..."ְלַהְרִּתיעַ  ַהַּצֲעצּוַע ַהֶּזה ָיכֹול" :ָּכתּוב 15-16 תוְּבׁשּוָר  .1

  :ֵּפירּוש ַהִּמָּלה ְלַהְרִּתיַע הּוא  .א

 ְלַהְפִחיד.   ַלֲהרֹוג.    ִַלְפֹצע.   ְלַׁשּנֹות. 

  ל ____________________.ִהיא  ַהַּכָּוָנה) 15ׁשּוָרה ( 'ַצֲעצּוַע'ַּבִּמָּלה   .ב

  ?ָיכֹול ְלַהְרִּתיעַ ' ַהַּצֲעצּועַ 'ֶאת ִמי   .ג

  .ֶאָחדל ֶאָחד ְועֹוָלם  -ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵא  .1

  .ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו עֹוָלם ֶאָחד ְוֵאִלים ַהְרֵּבה .2

  .ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵאל ֶאָחד ּוְׁשֵני עֹוָלמֹות .3

  : ַּבַּמְעָּגל ַאַחת ִמְּתכּונֹות ָהֹאִפי ַהָּבאֹות יפוַהֵּק  .2

  
  

  . ַּתֲארּו ִּבְלׁשֹוְנֶכם ַמֲעֵׂשה ֶאָחד ַּבִּסּפּור ַהַּמְדִּגים ֶאת ַהְּתכּוָנה ֶׁשְּבַחְרֶּתם

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

  .'ָהַרַּיי"צ'ָהַרִּבי 'ם ִּבְתעּוַדת ַהְּזהּות ֶׁשל ֶאת ַהְּפָרִטים ַהֲחֵסִרי ַהְׁשִלימּו. 3

   

 ְנִחיׁשּות         ְמִסירּות        ֲעָנָוה           ַמְנִהיגּות     ִאְכָּפִתּיּות         ֹאֶמץ ֵלב

 :ִמְפָעָליו ַהְּמיָֻחִדים __________  ם:ׁשֵ 

_____________ 

_____________

 :_____ֵׁשם ִמְׁשַּפְחּתֹו

 _______:בָהאָ ם ׁשֵ 

 ________ :ַרְעָיתֹו

: ֵלָדתֹום ְמקֹו

 ______________

   :ְסָפָריו

_______________

_______________

   :(ַהְּמֻפְרָסם)ֲחָתנֹו 

_______________

_______________

   :ִהְסַּתְּלקּותֹוַּתֲאִרי 

_______________

_______________ 

   :ְמנּוָחתֹום ְמקֹו

_______________ 

 :ַּתֲאִרי ֵלָדתֹו

_____________

 __________ _ 

_________  :ִּכּנּויֹו

 _____________ 

 ______:_ַהֵאם םׁשֵ 


