
ִנְקָרא ַיַחד...

ָמה ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ַעל ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי?

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

ִני ְּבׁשֹוֶׁשֶלת ַאְדמֹו"ֵרי ַחַּב"ד ּוַמְמִׁשיְך ַּדְרּכֹו  ַהּׁשֵ
ֶׁשל ָאִביו, ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן. זּוָגתֹו ָהְיָתה ָהַרָּבִנית 

ֵׁשְיָנא.

ָמה ְמֻיָחד ַּבַּתֲאִריִכים ט' ְוי' ִּכְסֵלו? 

ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי נֹוַלד ְּבט' ְּבִכְסֵלו )תקל"ד(. 
ְּביּו"ד ְּבִכְסֵלו )תקפ"ז( ָיָצא ְלֵחרּות ְלַאַחר 

ֲעִליָלה ֶׁשֶהֱעִלילּו ָעָליו.
ָׁשָנה ַאַחר ָּכְך, ְּבט' ְּבִכְסֵלו )תקפ"ח( – 

ִנְסַּתֵּלק, ּוְמקֹום ְמנּוָחתֹו ָּכבֹוד ָּבֲעָיָרה ְנֶיִז'ין 
ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה.

ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָּבַחר ִלְמקֹום ְמגּוָריו ֶאת 
ָהֲעָיָרה ְליּוַּבאִוויְטׁש.

ָמה ָהָיה ַהָּדָבר ַהְּמֻיָחד ְּבִכְתֵבי ַהֲחִסידּות ֶׁשִּקַּבְלנּו 
ֵמָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי? 

ַמַאְמֵרי ַהֲחִסידּות ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ֵהם 
ֲאֻרִּכים ְּביֹוֵתר ִויכֹוִלים ְלַהִּגיַע ִלְכֵמָאה ַעּמּוִדים 

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

ְּבנֹוָסף ְלִסְפֵרי ֲחִסידּות נֹוָסִפים.
ְ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 ַלַּדף ֵמֹרב ְמִהירּות ַהְּכִתיָבה.
ַהֵּסֶפר ֶהָעֹמק ְּביֹוֵתר ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי 
ֶנְחָׁשב ַהֵּסֶפר "ִאְמֵרי ִּביָנה", ֵסֶפר ָּגדֹול ֶׁשֻּכּלֹו 

ֻמְקָּדׁש ְלֵבאּור ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע, ִציִצית 
ּוְתִפִּלין.

ַמהּו ַהָּדָבר ַהְּמֻיָחד ֶׁשָהָיה ָלַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי 
ִּבְתחּום ַהִּנּגּון? 

ָלַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהְיָתה ַמְקֵהָלה )ְּבִאיִדיׁש: 
ַקאֶּפְלֶיע(. ַחְבֵרי ַהַּמְקֵהָלה ָהיּו ִמְּגדֹוֵלי 

ַהֲחִסיִדים. ֵחֶלק ֵמַחְבֵרי ַהַּמְקֵהָלה ִנְּגנּו ִּבְכֵלי 
ְנִגיָנה ׁשֹוִנים )ָהַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ִּבְצִעירּותֹו 

ָרָאה ְמִצְלַּתִים ֶׁשִּנְׁשֲארּו ֵמאֹוָתּה ִּתְזֹמֶרת 
ְמֻיֶחֶדת!(. ַמְּטָרָתּה ֶׁשל ַהַּמְקֵהָלה ָהְיָתה ִנּצּול 

ם. ַהִּנּגּון ְלֹצֶרְך ֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ

ִנְקָרא ַיַחד...

ָמה ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ַעל ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי?

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

ִני ְּבׁשֹוֶׁשֶלת ַאְדמֹו"ֵרי ַחַּב"ד ּוַמְמִׁשיְך ַּדְרּכֹו  ַהּׁשֵ
ֶׁשל ָאִביו, ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן. זּוָגתֹו ָהְיָתה ָהַרָּבִנית 

ֵׁשְיָנא.

ָמה ְמֻיָחד ַּבַּתֲאִריִכים ט' ְוי' ִּכְסֵלו? 

ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי נֹוַלד ְּבט' ְּבִכְסֵלו )תקל"ד(. 
ְּביּו"ד ְּבִכְסֵלו )תקפ"ז( ָיָצא ְלֵחרּות ְלַאַחר 

ֲעִליָלה ֶׁשֶהֱעִלילּו ָעָליו.
ָׁשָנה ַאַחר ָּכְך, ְּבט' ְּבִכְסֵלו )תקפ"ח( – 

ִנְסַּתֵּלק, ּוְמקֹום ְמנּוָחתֹו ָּכבֹוד ָּבֲעָיָרה ְנֶיִז'ין 
ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה.

ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָּבַחר ִלְמקֹום ְמגּוָריו ֶאת 
ָהֲעָיָרה ְליּוַּבאִוויְטׁש.

ָמה ָהָיה ַהָּדָבר ַהְּמֻיָחד ְּבִכְתֵבי ַהֲחִסידּות ֶׁשִּקַּבְלנּו 
ֵמָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי? 

ַמַאְמֵרי ַהֲחִסידּות ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ֵהם 
ֲאֻרִּכים ְּביֹוֵתר ִויכֹוִלים ְלַהִּגיַע ִלְכֵמָאה ַעּמּוִדים 

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

ְּבנֹוָסף ְלִסְפֵרי ֲחִסידּות נֹוָסִפים.
ְ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 ַלַּדף ֵמֹרב ְמִהירּות ַהְּכִתיָבה.
ַהֵּסֶפר ֶהָעֹמק ְּביֹוֵתר ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי 
ֶנְחָׁשב ַהֵּסֶפר "ִאְמֵרי ִּביָנה", ֵסֶפר ָּגדֹול ֶׁשֻּכּלֹו 

ֻמְקָּדׁש ְלֵבאּור ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע, ִציִצית 
ּוְתִפִּלין.

ַמהּו ַהָּדָבר ַהְּמֻיָחד ֶׁשָהָיה ָלַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי 
ִּבְתחּום ַהִּנּגּון? 

ָלַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהְיָתה ַמְקֵהָלה )ְּבִאיִדיׁש: 
ַקאֶּפְלֶיע(. ַחְבֵרי ַהַּמְקֵהָלה ָהיּו ִמְּגדֹוֵלי 

ַהֲחִסיִדים. ֵחֶלק ֵמַחְבֵרי ַהַּמְקֵהָלה ִנְּגנּו ִּבְכֵלי 
ְנִגיָנה ׁשֹוִנים )ָהַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ִּבְצִעירּותֹו 

ָרָאה ְמִצְלַּתִים ֶׁשִּנְׁשֲארּו ֵמאֹוָתּה ִּתְזֹמֶרת 
ְמֻיֶחֶדת!(. ַמְּטָרָתּה ֶׁשל ַהַּמְקֵהָלה ָהְיָתה ִנּצּול 

ם. ַהִּנּגּון ְלֹצֶרְך ֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ



ּפְרָנָסה ַוֲחִסידּות
ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, ַרּבי ּדֹוּבער ִמּליּוּבאִוויְטׁש, ָהָיה ּתֹוֵבַע 

ֵמַהֲחִסיִדים ַלְחׁשב ּוְלַדּבר ּבִעְנְיֵני ֲחִסידּות ּגם ּבׁשָעה 
ׁשֵהם הֹוְלִכים ּבּדֶרְך ְועֹוְסִקים ּבֲעבֹוָדָתם ּוְבִמְסָחָרם.

ּפַעם ִנְכַנס ֵאָליו ָחִסיד ׁשָעַסק ּברֹוְכלּות ְוׁשַאל: "ֵאיְך 
ֶאְפׁשר ַלְחׁשב ַעל ִעְנְיֵני ֲחִסידּות ּבׁשָעה ׁשּטרּוִדים ִמּכף 

ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש ּבִעְנְיֵני ַהּפְרָנָסה?".

ֵהׁשיב ָהַרּבי: "ִאם  ֶאְפׁשר ַלְחׁשב ַעל ַהּפְרָנָסה ּבׁשָעה 
ׁשּמְתּפּלִלים 'ׁשמֹוֶנה ֶעׂשֵרה', ֶאְפׁשר ַלְחׁשב ַעל 

ַהֲחִסידּות ּגם ּבׁשָעה ׁשעֹוְסִקים ּבַפְרָנָסה".

ּפְרָנָסה ַוֲחִסידּות
ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, ַרּבי ּדֹוּבער ִמּליּוּבאִוויְטׁש, ָהָיה ּתֹוֵבַע 

ֵמַהֲחִסיִדים ַלְחׁשב ּוְלַדּבר ּבִעְנְיֵני ֲחִסידּות ּגם ּבׁשָעה 
ׁשֵהם הֹוְלִכים ּבּדֶרְך ְועֹוְסִקים ּבֲעבֹוָדָתם ּוְבִמְסָחָרם.

ּפַעם ִנְכַנס ֵאָליו ָחִסיד ׁשָעַסק ּברֹוְכלּות ְוׁשַאל: "ֵאיְך 
ֶאְפׁשר ַלְחׁשב ַעל ִעְנְיֵני ֲחִסידּות ּבׁשָעה ׁשּטרּוִדים ִמּכף 

ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש ּבִעְנְיֵני ַהּפְרָנָסה?".

ֵהׁשיב ָהַרּבי: "ִאם  ֶאְפׁשר ַלְחׁשב ַעל ַהּפְרָנָסה ּבׁשָעה 
ׁשּמְתּפּלִלים 'ׁשמֹוֶנה ֶעׂשֵרה', ֶאְפׁשר ַלְחׁשב ַעל 

ַהֲחִסידּות ּגם ּבׁשָעה ׁשעֹוְסִקים ּבַפְרָנָסה".

ִלּמּוד 
ִמְׁשַּפְחִּתי 

אֹודֹות ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, 
ַרִּבי ּדֹוֶּבער ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן, 
ְלֶרֶגל ַהָּיִמים ַהְּבִהיִרים 

ט'־י' ְּבִכְסֵלו

ִלּמּוד 
ִמְׁשַּפְחִּתי 

אֹודֹות ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, 
ַרִּבי ּדֹוֶּבער ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן, 
ְלֶרֶגל ַהָּיִמים ַהְּבִהיִרים 

ט'־י' ְּבִכְסֵלו

ב"הב"ה

ּבּקַטע ׁשּקָראנּו ֻהְזּכרּו ּדמּויֹות, ְמקֹומֹות, ְסָפִרים 
ְֵאלֹות ַהּבאֹות, ׂשימּו ֵלב  ְוַתֲאִריִכים. ֲענּו ַעל ַהּש

ָמֵהם סֹוֵפי ַהּתבֹות ׁשל ַהּמּלים ׁשּקּבְלּתם:  

1.  ָאִביו ׁשל ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה: ....
2.  ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָקַבע ֶאת מֹוׁשבֹו ּב: ....

3.  ּכִלי ְנִגיָנה ׁשּבֹו ִהׁשּתּמׁשּו ּבּמְקֵהָלה 
      ׁשּבֲחַצר ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ....

4.  ֵסֶפר ֲחִסידּות ָעֹמק ּביֹוֵתר ׁשּכַתב ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ...

ֵאיזֹו ִמּלה ִקּבְלנּו, ּוָמה ַאּתם יֹוְדִעים ָעֶליָה,  
ַעל ּפי ַהֲחִסידּות? 

)ּתְרִמילֹון: ְליּוּבאִוויְטׁש, ִאְמֵרי ּביָנה, ַאְדמֹו"ר ַהּזֵקן, ְמִצְלּתִים(

ּבּקַטע ׁשּקָראנּו ֻהְזּכרּו ּדמּויֹות, ְמקֹומֹות, ְסָפִרים 
ְֵאלֹות ַהּבאֹות, ׂשימּו ֵלב  ְוַתֲאִריִכים. ֲענּו ַעל ַהּש

ָמֵהם סֹוֵפי ַהּתבֹות ׁשל ַהּמּלים ׁשּקּבְלּתם:  

1.  ָאִביו ׁשל ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה: ....
2.  ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָקַבע ֶאת מֹוׁשבֹו ּב: ....

3.  ּכִלי ְנִגיָנה ׁשּבֹו ִהׁשּתּמׁשּו ּבּמְקֵהָלה 
      ׁשּבֲחַצר ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ....

4.  ֵסֶפר ֲחִסידּות ָעֹמק ּביֹוֵתר ׁשּכַתב ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ...

ֵאיזֹו ִמּלה ִקּבְלנּו, ּוָמה ַאּתם יֹוְדִעים ָעֶליָה,  
ַעל ּפי ַהֲחִסידּות? 

)ּתְרִמילֹון: ְליּוּבאִוויְטׁש, ִאְמֵרי ּביָנה, ַאְדמֹו"ר ַהּזֵקן, ְמִצְלּתִים(
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