
 ב"ה

  

  ָהַרִּבי ַהָּמָהָר"ׁש  –ּתֹוַרת ְׁשמּוֵאל 

"ִּתְפֶאֶרת   ִּבְסִפיַרת  ַה'תקצ"ד  ְּבִאָּיר  ב'  ְּביֹום 

ָּבֲעָיָרה ַהָּמָהָר"ׁש   ָהַרִּבי  נֹוַלד   ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת" 

ֶׁשּבְ  ַאְדמֹו"ר  ְליּוָּבאִויְטׁש  ְלָאִביו  ְׁשִביִעי  ְּכֶבן  רּוְסָיה 

  ְוַרְעָיתֹו ָהַרָּבִנית ַחָּיה ֻמְׁשָקא.   'ֶּצַמח ֶצֶדק 'הַ 

הַ  ֶׁשל  ֶהָחָדׁש  ְּבֵביתֹו  ָהְיָתה  ֶצֶדק' ַהֵּלָדה  ֲאֶׁשר    'ֶּצַמח  5 

ַהְּגדֹוָלה   ַהְּׂשֵרָפה  ְלַאַחר  ְוִנְבָנה  ּבֹו,  ָלגּור  ִנְכַנס  ֶטֶרם 

יְ  ַעל  תקצ"ב,  ַהְּסמּוִכים  ִּבְׁשַנת  ַהּמֹוְׁשִלים  ֶאָחד  ֵדי 

ָלַרִּבי,   הֹוַקְרּתֹו  ִמַּצד  ַּתְׁשלּום  ְללֹא  זֹאת  לֹו  ָּבָנה  ֲאֶׁשר 

ַהָּׁשבּועֹות,   ַחג  ִלְקַראת  ַהַּבִית  ֶאת  ַלֲחֹנ�  ִּתְכֵנן  ָהַרִּבי 

 10  ַא� ָרצֹון ָהַרָּבִנית ָהָיה ָלֶלֶדת ַּדְוָקא ַּבַּבִית ֶהָחָדׁש.  

הַ  ֶּבן  ָׁשַאל  ַהְּבִרית  ֶׁשְּלַאַחר  ַהְּסעּוָדה  ֶּצַמח  ' ְּבַמֲהַל� 

ִמי    ' ֶצֶדק ֵׁשם  ַעל  ֶׁשֵּכן  ַהָּמָהִרי"ל  ֶזה,  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא 

לֹא ָהָיה ָמצּוי ֵׁשם ָּכֶזה, ְוָלַחׁש   'ֶּצַמח ֶצֶדק 'ְּבִמְׁשַּפַחת הַ 

: "ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל ׁשֹוֵאב  ' ֶּצַמח ֶצֶדק' ְלַעְצמֹו ֶׁשאּוַלי ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא? ְוָעָנה לֹו הַ 

 15  יָון ֶׁשָחָכם ָעִדיף ִמָּנִביא". ּפֹולֹוֵצק, ֶׁשְּקָראּוהּו ְׁשמּוֵאל, ּכֵ ַמִים ּב

ַהַּנַער ְׁשמּוֵאל, ָהָיה אֹוֵהב ְמָלאָכה ְוִגּלּוף. ְמֻסָּפר ֶׁשֶּבֱהיֹותֹו ֶיֶלד ְּכֶבן ָחֵמׁש ָּפָנה ֵאָליו ֶאָחד  

לֹו   ֵהִׁשיב  ְּבַמָּתָנה.  אֹוָלר  ְל�  ֶאֵּתן  ִנְמָצא  ה'  ֵאיֹפה  ִלי  ַּתִּגיד  ִאם  לֹו:  ְוָאַמר  ַהֲחִסיִדים 

ְוָנַתן   ִחֵּי�  ֶהָחִסיד  ְּבַמָּתָנה  ֲאִני אֹוָלר  ְל�  ֶאֵּתן  ִנְמָצא  לֹא  ֶׁשה'  ָמקֹום  ִּתְמָצא  ִאם  ַהֶּיֶלד: 

  ֶאת ָהאֹוָלר.  ָלַרִּבי

ֶּבֱהיֹותֹו ֶּבן ֶׁשַבע ָלַמד ְּכֶׁשֲחֵבָריו ָהיּו ֲעסּוִקים ְּבִמְׂשָחק, ָהַרִּבי ַהָּמָהָר"ׁש ָהָיה ָּבִקי ַּבּתֹוָרה   20 

ַעל ְוחֵ  ְמַקֵּבל  ֶׁשָהָיה  ַּבְּפָרִסים  ְותֹוָספֹות.  ָרִׁש"י  ֵּפרּוׁש  ִעם  ְּגָמָרא  ְולֹוֵמד  ִמָּנ"�  ָּגדֹול  ֶלק 

  ֲעִמיָדתֹו ְּבִמְבָחן ֵאֶצל ָאִביו ַה'ֶצַמח ֶצֶדק' ָהָיה רֹוֵכׁש ְסָפִרים.   

ּוֶעֶׂשר  ְּבִגיל   ְּגאֹונּותֹו  ֵעֶקב  ֵמַה'ֶחֶדר'  ָאִביו  ְמַלֵּמד  הֹוִציא אֹותֹו  ִּבְׁשִבילֹו  ְוָלַקח  ְבִקיאּותֹו 

  ְמיָֻחד. 

ְּבִגיל ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ָהָיה    ַאְדמֹו"ר ַהָּמָהָר"ׁש ָהָיה ָּבִקי ְּבָחְכַמת ָהְרפּוָאה ּוְבָׂשפֹות ַרּבֹות.  25 

  ּיֹוֵתיֶהם. ָּבִקי ְּבַעל ֶּפה ְּבָכל ֵׁשֶׁשת ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ּוְבֵסֶפר ַהַּתְנָיא ְּבאֹוִת 

ְטַעְרָנא ְׁשֵניאֹוְרסֹון,  , ִהְתַחֵּתן ִעם ָמַרת ׁש14ִּבְׁשַנת תר"ז, ְּכֶׁשַאְדמֹו"ר ַהָּמָהָר"ׁש ָהָיה ֶּבן  

  ַּבת ָאִחיו ַרִּבי ַחִּיים ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן. 



  ב"ה 

ְּכדֵ  ּתֹו�  תר"ח.  ְּבִסיָון  ח'  ָנָׂשא  ָּפָרַׁשת  ִׁשִּׁשי  ְּביֹום  ֶנְחְּגָגה  ְּבָרכֹות ַהֲחֻתָּנה  ַהֶּׁשַבע  ְיֵמי  י 

ָחְלָתה ַהַּכָּלה ְוַכֲעֹבר ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים ִנְפְטָרה. ְּכֵדי ְלָהִפיג ֶאת ַצֲערֹו ֶׁשל ֶהָחָתן, ִצָּוה ָאִביו   30 

ֶצֶדק'הַ  ְלִהּכָ 'ֶּצַמח  יּוַכל  ֶׁשִּיְרֶצה  ֵעת  ֶׁשְּבָכל  ָּכ�  ְלַחְדרֹו,  ִּבְסִמיכּות  ֶחֶדר  ֲעבּורֹו  ִלְקֹּבַע  ֵנס  , 

ֶאל ֵהיָכלֹו ַהָּקדֹוׁש. ְוָאֵכן ָּכ� ָהָיה, ְוַכֲאֶׁשר ִנְכַנס, ֶהְרָאה לֹו ָאִביו ִּכְתֵבי ָיד ֹקֶדׁש ִנְפָלִאים,  

    מהאדמו"רים ַהּקֹוְדִמים, ַּגם ֵמֵאֶּלה ֶׁשּלֹא ֶהְרָאה ִלְׁשָאר ָּבָניו.

ַאְלְמנַ  ֶׁשְּיָנא,  ָהַרָּבִנית  ָּפְנָתה  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ָהֶאְמָצִעי' ת  ָׁשָנה  ַאְדמֹו"ר  'ַאְדמֹו"ר  ַלֲחָתָנּה,   ,

ֶצֶדק 'הַ  ַהְּיתֹומֹות  'ֶּצַמח  ֶנְכדֹוֶתיָה  ִמְּׁשֵּתי  ַאַחת  ִעם  ָמָהָר"ׁש  ָהַרִּבי  ֶאת  ְלַׁשֵּד�  ְוִהִּציָעה   , 35 

  ִּגיְטל ְוִרְבָקה, ְּבנֹות ִּבָּתּה ָׂשָרה ַוֲחָתָנּה ר' ַאֲהֹרן משקלאב. 

ָנָׂשא ֶאת ַהַּבת ַהְּצִעיָרה ָהַרָּבִנית    ַהְּׁשַּתִיםְסִּכים ַלֲעָצָתּה, ּוֵמִבין  ִה   ' ֶּצַמח ֶצֶדק' ַאְדמֹו"ר הַ 

ַהְסָּכָמָתּה  ֶאת  ְוִהִּביָעה  ַהְּצִעיָרה  ַלֲאחֹוָתּה  ָמֲחָלה  ִּגיְטל  ָמַרת  ַהְּבִכיָרה  ָהָאחֹות  ִרְבָקה. 

  ֶׁשִּתָּנֵׁשא ְלָפֶניָה.  

 40  ֶחְדָוה ְּגדֹוָלה ְוָאַמר ַהְרֵּבה ַמַאְמֵרי דא"ח. ּבְ  'ֶּצַמח ֶצֶדק ' ְּבֵעת ַהֲחֻתָּנה ָהָיה הַ 

, הֹוָרה ִלְבנֹו  'ֶּצַמח ֶצֶדק' ְּכָבר ִּבְתִחַּלת ְׁשַנת תרכ"ו, ֲחִצי ָׁשָנה ִלְפֵני ִהְסַּתְּלקּות ַאְדמֹו"ר הַ 

ֲחִסיִדים ּבֹו  ַאְדמֹו"ר ַהָּמָהָר"ׁש, ֶׁשּיֹאַמר ֲחִסידּות ָּבַרִּבים. ְּבַמְקִּביל, הֹוִציא ָאִביו ֶּפֶתק לַ 

    הּוא ּכֹוֵתב: "ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון ַּכֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ֵאַלי". 

הַ  ֶצֶדק' ָלַאְדמֹו"ר  ִמֵּביֵניֶהם.    'ֶּצַמח  ַהָּצִעיר  ָהָיה  ַהָּמָהָר"ׁש  ְוַאְדמֹו"ר  ָּבִנים,  ִׁשָּׁשה  ָהיּו 

ַעְצמ  ֶאת  ַהָּמָהָר"ׁש  ַאְדמֹו"ר  ִהְסִּתיר  ֶאָחיו,  ִלְׁשָאר  ַעל  ַיֲחִסית  ֶׁשִהְקְׁשָתה  ֻעְבָּדה  ֹו,  45 

ֶׁשל   ָהַרִּבים  ְרָמָזיו  ְּבִעְקבֹות  אּוָלם  ַּבֹּקֶדׁש.  ְוַהְנָהָגתֹו  ַּדְרּכֹו  ִעם  ְלִהְתַחֵּבר  ַהֲחִסיִדים 

ַה'ֶצַמח   ָאִביו  ֶצֶדקָהַאְדמֹו"ר  ֶאת  ַיֲחִליף  ַהָּבִנים,  ְצִעיר  ַהָּמָהָר"ׁש,  ֶׁשַאְדמֹו"ר  ֻהְחַלט   '

  ידּות ַחָּב"ד ְוהּוא ָקַבע ֶאת מֹוָׁשבֹו ָּבֲעָיָרה ְליּוָּבאִויְטׁש. ְּבַהְנָהַגת ֲחִס 

ִּבְפִעילּות   ַהָּמָהָר"ׁש  ַאְדמֹו"ר  ִהְמִׁשי�  ַחָּב"ד,  ֲחִסידּות  ְנִׂשיאּות  ֶאת  ַקָּבָלתֹו  ְלַאַחר 

 50  ִיְׂשָרֵאל. ַעם  ִצּבּוִרית ְלטֹוַבת

ַהָּמָהָר  'ְלכַ ָהַרִּבי  ַהִּבּטּוי:  ֶאת  ָקַבע  ָהֲאָנִׁשים) "ׁש  (ֹרב  ָהעֹוָלם  ְּכלֹוַמר,  ָאִריֵּבֵער'.  ְּתִחָּלה 

ֶׁשִּמְּלַכְּתִחָּלה   סֹוֵבר  ַוֲאִני  ִמְּלַמְעָלה,  ַלֲעֹבר  ְצִריִכים  ִמַּתַחת  ָלֶלֶכת  ְיכֹוִלים  ְּכֶׁשּלֹא  ָסבּור: 

לֹא  ְּבָחְזָקה,  ִלְפֹעל  ְצִריִכים  ְלַכְּתִחָּלה  ִמְּלַמְעָלה,  ַלֲעֹבר  ָּדָבר,   ְצִריִכים  ֵמַאף  ְלִהְתַּפֵעל 

  ּוְלַבֵּצַע ָמה ֶׁשְּצִריִכים ְלַבֵּצַע, ְוַכֲאֶׁשר ַמְתִחיִלים ָּכ�, עֹוֵזר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. 

ִּבְלַבד.   ָוֵחִצי  ּוְׁשמֹוָנה  ַאְרָּבִעים  ֶּבן  ֶּבֱהיֹותֹו  ָהַרִּבי,  ִהְסַּתֵּלק  תרמ"ג  ְּבִתְׁשֵרי  י"ג  ְּביֹום  55 

  . ' ֶּצַמח ֶצֶדק' בֹוד ִּבְליּוָּבאִויְטׁש ְלַיד ִצּיֹון ָאִביו, ַאְדמֹו"ר הַ ְמנּוָחתֹו ּכָ 

ַאֲהֹרן ְיָלָדיו  ַזְלָמן  ר'  ּדֹוֶבער     -:  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ַאְבָרָהם    -הרז"א,   ר'  ָהָרָׁש"ב,  ַאְדמֹו"ר 

  ֻמְׁשָקא. ֶסְנֶּדר, ָהַרָּבִנית ְּדבֹוָרה ֵלָאה, ָהַרָּבִנית ָחָיה  
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 :ובס

_______________

_______________

 ִּכּנּויֹו:

_____________

___ 

  ֵׁשם:

______________ 

 :ֵלָדתֹו ַּתֲאִרי�

_____________

__ 

 ֵׁשם ָהָאב:

_____________

___ 

 ֵׁשם ָהֵאם:

______________

_ 

 :ָּבָניו

______________

______________

  :ְּבנֹוָתיו

_________________

___ 

 :ִנּגּוָניו

______________ 

______________

 :ַהְּמֻפְרָסִמים ְסָפָריו

____________________

____________________

 ַּתֲאִרי� ִהְסַּתְּלקּותֹו:

_______________

 ְמקֹום ְמנּוָחתֹו:

_____________

 ְמקֹום ֵלָדתֹו:

____________

_____ 

   :ַרְעָיתֹו

______________ 

 (ִזּוּוג ִראׁשֹון)ַרְעָיתֹו: 

_________________

  ַהּמָָהָר"ׁש ָהַרבִּי  - ּתְעוַּדת  זֶהוּת


