
יו"ל ע"י האגף לחינוך חברתי חסידי

רשת אהלי יוסף יצחק בארץ הקודש

י אֹודֹות ִּת ְח ַּפ ְׁש ִמ ד  ִלּמּו

ָהַאְדמֹו"ר 
ָהֶאְמָצִעי 
ֶדן ֵע ְׁשָמתֹו  ִנ ֶּבער  ּדֹו י  ִּב ַר

ו ֵל ְס ִכ ְּב  ' י - ט' ים  ִר י ִה ְּב ַה ים  ִמ ָּי ַה ל  ֶג ֶר ְל

ירה העי
ויטש ובאו לי

ב"ה

ַהַּתְנָיא,  ַּבַעל  ַהָּזֵקן  ַרֵּבנּו  ֲחִסיֵדי  ְּבִהְתַוֲעדּות  ָיְׁשבּו  ַאַחת  ַּפַעם 
ְוָיַׁשב ִעָּמם ַּגם ְּבנֹו, ַרִּבי ּדֹוֶּבער, ְלָיִמים ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ְּבַמֲהַלְך 
"ְיַזֵּכִני  ְוָאַמר:  'ַמְׁשֶקה'  ּכֹוִסית  ַהֲחִסיִדים  ַאַחד  ֵהִרים  ַהִהְתַוֲעדּות 

ַהֵּׁשם ֶׁשִּתְהֶיה ִלי ַאֲהַבת ַהֵּׁשם ֲאִמִּתית".

ֵהִרים ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַּגם ֵּכן ּכֹוִסית ְוָאַמר: "ְיַזֵּכִני ַהֵּׁשם ְּבַאֲהַבת 
ִיְׂשָרֵאל ֲאִמִּתית".

ִהְתעֹוֵרר ִוּכּוַח ֵּבין ַהִּמְתַוֲעִדים, ֵאיזֹו ִמְּׁשֵּתי ָהַאֲהבֹות ְּגדֹוָלה יֹוֵתר, 
ַאֲהַבת ַהֵּׁשם אֹו ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל. ֵאֶּלה אֹוְמִרים ֶׁשַאֲהַבת ַהֵּׁשם ְּגבֹוָהה 
ִהיא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַאֲהַבת  אֹוְמִרים  ְוֵאֶּלה  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמַאֲהַבת  ֲעֹרְך  ְלֵאין 

ְלַמְעָלה ֵמַאֲהַבת ַהֵּׁשם.

ְוֶהְחִליטּו ִלְׁשאֹול ֶאת  ָהִעְנָין,  ְלֵברּור  ְלַהִּגיַע  ַהֲחִסיִדים  ִהְצִליחּו  ֹלא 
ַרֵּבנּו ַהָּזֵקן. ָעָנה ָהַרִּבי: "ַאֲהַבת ַהֵּׁשם ְוַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵּתיֶהן ְּכַאַחת 
ַהָּכתּוב:  ִּדֵּבר  ָמֵלא  ִמְקָרא  ְיהּוִדי. אּוָלם  ָּכל  ְּבִנְׁשָמתֹו ֶׁשל  ֲחקּוקֹות 
'ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ָאַמר ַהֵּׁשם', ֲהֵרי ֶׁשְּגדֹוָלה ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשאֹוֲהִבים 

ֶאת ָמה ֶׁשָהָאהּוב אֹוֵהב".

ַמֲעַלת 
ַאֲהַבת 
ִיְׂשָרֵאל



ַהְּנכֹונֹות  ּוַבֲחרּו ֶאת ַהְּתׁשּובֹות  ַהֶּקַטע,  ִקְראּו ֶאת 
ַלְּׁשֵאלֹות ַהּמֹוִפיעֹות ַּבֶהְמֵׁשְך. ַחְּברּו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות 

ֶׁשְּלַצד ַהְּתׁשּובֹות ַהְּנכֹונֹות. ָמה ִקַּבְלֶּתם?

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

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

נֹוַלד ְּבט' ְּ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 ְנֶיִז'ין ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה.

ְנִׂשיאּותֹו  ִּביֵמי  ְליּוַּבאִוויְטׁש,  ָהֲעָיָרה  ֶאת  ְמגּוָריו  ִלְמקֹום  ָּבַחר  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ִהְתַרּבּו  ַהֲחִסיִדים ּוִמְסָּפָרם ֻהְכַּפל ְוֻׁשַּלׁש

ִמי ָהָיה ָאִביו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי?

כ. ָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן.
ש. ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב.
ל. ָהַרִּבי ַהַּמֲהַר"ׁש.

ָמה ָהָיה ְׁשמֹו ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי?

ח. ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן.
נ. ְמַנֵחם ֶמעְנֶּדל.

ס. ּדֹוֶּבער.

ְּבֵאיֶזה יֹום הֹוִדיעּו ְלַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ֶׁשהּוא ְמֻׁשְחָרר?

י. ְּביֹום כ' ִסיָון.
ב. ְּביֹום ד' ַּתּמּוז.
ל. ְּביֹום י' ִּכְסֵלו.

ֵהיָכן ָקַבע ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ֶאת ְמקֹום מֹוָׁשבֹו:

ד. ְּבֶמִז'יּבּוז'.
ו. ִּבְליּוַּבאִוויְטׁש.

א. ִּבְנֶיִז'ין.
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ָהַאְדמֹו"ר
ָהֶאְמָצִעי  

ִּכְתֵבי ְוִסְפֵרי ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי
ִקְראּו ַעל יּוֵדי ְודּוִדי, ַהּלֹוְמִדים ֲחִסידות:

"ְוִאם ֹלא ֵיַרע ְלָבבֹו ְּכָלל ִמֶּזה.." ֶרַגע, עֹוד ֶרַגע...

ֹלא ָאַמְרִּתי ְלָך ֶרַגע, ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי. ַהַּכָּוָנה ֶׁשעֹוד ֶרַגע ֲאִני ֶאָּזֵכר ָמה ַהֶהְמֵׁשְך...

ֵאיֶזה ּבּוׁשֹות! ָמה, ֲאָנִׁשים ֵהֵעּזּו ְלַדֵּבר ִּבְזַמן ֶׁשָהַרִּבי אֹוֵמר ֲחִסידּות?!

ָאז ָלָּמה ָהַרִּבי ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר "ָׁשא, ָׁשא"?

ְּתָתֵאר ְלַעְצְמָך ָמה ָהָיה קֹוֶרה ְּכֶׁשָהַרִּבי ָּכַתב! ֲהֵרי ְּכִתיָבה יֹוֵתר 
ִאִּטית ִמִּדּבּור, ָאז ֶּבַטח ִהִּגיעּו עֹוד ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִּגּלּוִיים ֲחָדִׁשים!

ַעְכָׁשו ֲאִני ֵמִבין ֵאיְך ָהַרִּבי ִהְסִּפיק ִלְכֹּתב ָּכל ָּכְך 
ַהְרֵּבה ִסְפֵרי ֲחִסידּות. ֵיׁש ָלנּו ַּבַּבִית ַמָּדף ָׁשֵלם!

ֵהי, ַאָּתה ְּבֶאְמַצע ִלְבֹחן אֹוִתי! ָׁשא! ֲאִני ַמְמִׁשיְך...
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ָמה ֶרַגע? ֹלא ָהַלְכִּתי ְלׁשּום ָמקֹום. ֲאִני ַמְמִׁשיְך ִלְבֹחן אֹוְתָך.

ַאָּתה יֹוֵדַע, ֶזה ַמְזִּכיר ִלי ֶׁשַּגם ָהַרִּבי ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ַמְפִסיק ִלְפָעִמים 
ְּבֶאְמַצע ֲאִמיַרת ֲחִסידּות. הּוא ָהָיה אֹוֵמר ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ְלַגְמֵרי: "ָׁשא, ָׁשא"...

ָמה ִּפְתאֹום! ָהְיָתה ְּדָמָמה, ֲאָנִׁשים ֲאִפּלּו ֹלא ִהְׁשַּתֲעלּו. ְמַסְּפִרים ֶׁשָהרֹוֵפא ַהְּמֻפְרָסם 
ַהְיֶבְנַטל ָעַבר ָׁשם ַּפַעם ִּבְׁשַעת ַמֲאָמר ְוָהָיה ִנְדָהם ֻּכּלֹו ֵמָהִרּכּוז ֶׁשל ַהֲחִסיִדים.

ַה"ָּׁשא, ָׁשא" ָהָיה ַלְּנִביָעה ֶׁשל ַהּמֹוַח. ַאֲחֵרי ָּכל ֲהָבָנה ֶׁשל ִעְנָין ָהָיה ַמִּגיַע ִמָּיד 
ִּגּלּוי נֹוָסף, יֹוֵתר ָעֹמק, ְועֹוד ֶאָחד.. ּוְבצּוָרה ָּכזֹו ָהָיה ָקֶׁשה ְלַהְסִּביר ַלֲחִסיִדים.

ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ּכֹוֵתב ִּבְמִהירּות ַהַּמְחָׁשָבה. ַהְּכִתיָבה 
ָהְיָתה ָּכל ָּכְך ְמִהיָרה ֶׁשִּלְפָעִמים ַהַּדף ָהָיה ִנְגָמר ְוָהַרִּבי ָהָיה 
ַמְמִׁשיְך ַּבְּכִתיָבה ֶׁשָּגְלָׁשה ֶאל ַהֻּׁשְלָחן.

ֲאָהּה.. ְוַהַּמֲאָמִרים ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ֵהם ַּגם ֲהִכי ֲאֻרִּכים.


