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 יום הולדת האדמו"ר האמצעי רבי דובער,
האדמו"ר השני בשושלת אדמו"רי חב"ד

את  לאישה  נשא  הוא  חב"ד.  אדמו"רי  בשושלת  השני  הוא  הזקן,  אדמו"ר  של  בנו  האמצעי,  אדמו"ר 

הרבנית שיינא והרחיב את חסידות חב"ד בעיירה ליובאוויטש. נשיאותו של אדמו"ר האמצעי ארכה 

14 שנים.

יום הסתלקותו של האדמו"ר האמצעי חל גם כן ביום ט' בכסלו – תאריך לידתו.

סיפור בחרוזים - הוליתו ופעולותיו של אימו"ר האמצעי, כתבהח רוחמה שטיינברגר

לחיים! מזל טוב! איזו שמחה

בט׳ בכסלו גדלה המשפחה

לרבנית סטערנא ואדמו״ר הזקן

אחרי שלוש בנות, נולד בן!

ובאיזו זכות? פשוט מאוד.

המגיד ממזריטש נתן הוראות.

״במה יזכה נער״ - איך בבן זוכים?

״את אורחו״ - בהכנסת אורחים.

לאדמו״ר הזקן פיסת בד הייתה

שמורה, לאיש לא נתן אותה

רק כשנולד דובער, רצה,

שיעטפוהו בבד אחרי הרחצה.

גדל והיה לבעל השכלה

למד חסידות באופן נפלא.

ולאחר פטירת אביו האדמו״ר

קיבל על עצמו את נשיאות הדור.

ימי חג סוכות. יושבים חסידים,

בניגון ובתפילה זה את זה מעודדים.

והנה יש אורח, אפרים הצעיר,

שואל בפליאה: ״מה קורה פה בעיר???״

״זמנים קשים״ עונה הסנדלר,

"ימים כואבים", מוסיף הלבלר.

על אדמו"ר האמצעי, הוגשה הלשנה,

צריך להתפלל עם הרבה כוונה.

כל לב יהודי רועד וחרד,

שיקרו שהרבי חלילה... מורד...

מוסיף החייט וקולו כה שבור:

״מתי תתגלה האמת בבירור?״

שבת בראשית זה עתה הסתיימה,

ומישהו בפתח רוצה דבר מה.

שוטר שם עומד ומכריז בקול רע:

"הרבי זומן לפגישת חקירה.

אתם כבר יודעים מה יכול להיות

כשהרבי שלכם עושה בעיות..."

רוצה המושל פרטים לאסוף,

ואת המקרה לחקור עד הסוף.

לוויטעבסק נוסע אז האדמו"ר,

אומר לכולם ״ה׳ יעזור״.

עשרות חסידים אותו מלווים,

בכל מאודם לישועה מקווים.

ובכל מקום שבו חונים,

הרבי זוכה לקבלת פנים.

יהודים וגויים אותו מכבדים,

והוא מדבר בפני חסידים.



46

והנה עוד בדרך, בזמן המסע,

עוול נוסף לרבי נעשה:

בלי התראה יש פקודה מהשר,

להכניס את הרבי ובנו למאסר.

שוד ושבר מה נעשה?

אומר החייט: ״נשתדל, ננסה״

מוסיף הסנדלר: "לייאוש לא ניפול"

צריך להוסיף תפילות ובמצוות לפעול.

עברו שבועיים והנה עוד בשורה,

רופאו של הרבי כתב אזהרה:

״מצב האדמו״ר עלול להתדרדר,

אם לא יוכל לחסידיו לדבר.

שמע המושל, ואמר למשנה,

״זה אישור למצב קצת שונה...

הרבי יתפלל עם חסידיו קבוע

ויאמר מאמר פעמיים בשבוע״.

״שמעת רפאל? זו קרן אורה!

נראה שעוד תתבטל הגזרה״

ומוסיף החייט: ״עוד ועוד נשתדל,

הנה לא ינום שומר ישראל״.

ובוקר אחד אל תא המעצר,

נכנס המפקד וצועק: ״זמנך קצר!

אתה עכשיו יוצא אל המושל

אז בלבושך אל תתרשל״.

הרבי בבגדי שבת הלך,

כמלך הדור, ופניו פני מלאך.

המושל בזלזול מניח מכתב:

״אם תודה באשמה - מצבך יוטב...

כאן כתוב שאתה אוסף תרומות

בסכומים עצומים, לא תוכל לרמות.

אך זה לא הגיוני, אומרים המפקדים,

בטח חלקת לכל המורדים!"

הרבי בגאון יעקב, לו ענה:

״הלוואי והייתה לי כזו מנה.

אם היו בידי כאלו סכומים

הייתי מזין עוד כמה יתומים...

אני רק אוסף כסף לעזרת נזקקים,

ובטח לכך כבודו מסכים...

במכתב הזה יש זיוף שקרי

ולא, זה ממש לא מקרי...״

צועק המושל: הביאו עדים,

למטבע הזו יש שני צדדים...

הרבי עם המלשין מתעמת,

וכולם מבינים בידי מי האמת.

הרבי שוחרר! איזו בשורה!

תפילת חסידים ביטלה את הגזרה.

לחיים! זכינו לנס הצלה

מהיום ט׳ בכסלו הוא חג גאולה...

החייט בשמחה מחלק חליפות,

הסנדלר מנקה נעליים יפות.

הלבלר את הנס כותב במגילה,

ורפאל מכין התוועדות גדולה...

אביזרים ועזרי לימויח

סמל: ט' בכסלו - יום הולדת אדמו"ר האמצעי )בערכת האביזרים לילד(


