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 לידתו

שנה מיום חתונתו של אדמו"ר הזקן, בהם נולדו לו רק בנות. ביקש ברכה  14לאחר 

שיזכה לבן. אמר המגיד לאדמו"ר הזקן: "במה יזכה נער את   המגיד ממזריטשממורו,  

 ע"י הכנסת אורחים זוכים שייוולד נער.   –אורחו" 

לפני הסתלקותו גילה לאדמו"ר הזקן את הסדר של "שלום בן זכר" ואמר לו שייוולד לו בן,  

 שיקרא לו על שמו ובלילה לפני הברית זכור ותזכיר את שאמרתי לך הלילה.  

הנקרא על  – אדמו"ר האמצעי –נולד רבי דובער  ט' כסלו תקל"דכן ביום שנה לאחר מ

אברהם ורבי  מנחם מענדל מויטבסקשם המגיד ממזריטש ובליל הברית, בנוכחות ר' 

 הזכיר אדמו"ר הזקן את אשר אמר לו רבו.   מקליסק

בפעם הראשונה שרחצו את התינוק, נתן האדמו"ר הזקן חתיכת בד מיוחדת שהייתה  

 די לחתל בה את ר' דובער. שמורה אצלו בכ

 

 ונישואי

, שהתאונן בפניו כי  אביו בחר עבורו שידוך, את בתו של מלמד עני מהעיירה יאנאוויטש

ראשו טרוד כיצד יחתן את שלושת בנותיו שהגיעו לפרקן ועל כן אינו יכול להתפלל בכוונה 

הנדרשת מחסיד. אדמו"ר האמצעי שהשתוקק לשמוע את דרושי החתונה שיגיד אביו,  

נשא את  תקמ"חבשנת  14רצה בשידוך שיבוא לפועל במהירות האפשרית, ובגיל 

 שה.  לאי הרבנית שיינא
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 קבלת הנשיאות

, אך טבעי היה כי בנו הבכור, כ"ד טבת תקע"ג ב אדמו"ר הזקןלאחר הסתלקותו של 

אדמו”ר האמצעי, ימלא את מקומו. ואכן, החסידים רובם ככולם היו תמימי דיעים כי 

 אדמו”ר האמצעי הוא הרבי ממלא המקום.  

 ר דבר על סירוב כלשהוא של אדמו”ר האמצעי.  בכתובים לא מוזכ

שברוסיה הלבנה   קרמנצ'וג בתקופה שלאחר ההסתלקות, שהה תקופה מסוימת בעיר 

)כיום באוקראינה(, כיוון שמחמת המלחמה הבתים של משפחת אדמו”ר הזקן בליאזנא  

 עלו באש ונשרפו עד תום. 

ים הראשונים שלאחר ההסתלקות, קמה התעוררות גדולה בין חסידי  בשלושת החודש

חב”ד בכל מדינת רוסיה. חסידים בכמה ערים מרכזיות ברוסיה שלחו משלחת אל רבנו 

האמצעי וביקשו ממנו שיקבע את דירתו באחת הערים שברוסיה. חסידי רוסיה הלבנה גם 

בה את משכנו באחת  הם שלחו משלחת לבקש את הרבי לשוב לרוסיה הלבנה ולקבוע

 מהערים שימצא לנכון.  

עזב רבינו האמצעי את   תקע"ג  חג השבועותהמשלחת מרוסיה הלבנה גברה, ולאחר 

מסע שהיוה את קבלת הנשיאות בפועל,  –קרמנצ’וג, והחל במסע מיוחד לרוסיה הלבנה 

 מעין “מסע הכתרה”.  

אל המסע   כשלושה חודשים ארך מסעו של רבינו האמצעי מעיר לעיר עד בואו לויטבסק.

הצטרפו חסידים רבים שהתלוו לרבי כל הדרך הארוכה. בכל מקום שהגיע, אמר הרבי  

 ’. יחידותמאמרי חסידות עמוקים וקיבל חסידים ל’

תקבל הרבי בכבוד גדול לא רק על ידי יהודים, כי אם גם על ידי פקידי  בכל אתר ואתר ה

בנו  –מימשל ופקידי המשטרה שקיבלו הוראה ממשרד הפנים, להדר בכבודו של הרבי 

של רבנו הזקן, שעשה רבות לטובת ארץ המולדת בכך שסייע במאמץ המלחמה כנגד 

 נפוליון הצרפתי.  

, אליה הגיע יחד ליובאוויטשגוריו את העיירה בתום המסע בחר רבינו האמצעי למקום מ

 . ח"י אלול תקע"ג עם אלפי חסידים ביום הבהיר, 

מליובאוויטש החלה תורתו לפוץ בכל ערי רוסיה הלבנה וליטא, ומספר הנוסעים 

 לליובאויטש הלך וגדל. לשמחתם של החסידים אין קץ. 

ה מאז שקבע את מקום מגוריו בליובאוויטש, ורבים מזקני החסידים שהסתופפו  שנה חלפ

אצל אביו אדמו”ר הזקן, החלו להגיע אליו לשמוע ממנו חסידות. כולם היו מלאי התפעלות  

מהנהגתו של הרבי החדש, שכן אדמו”ר האמצעי היה אומר חסידות בשפע רב כדרכו 
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ם באותה שבת, ובכל פעם כמה שעות. בקודש. לעיתים היה אומר חסידות מספר פעמי

פעמים חסידות ביום אחד! ועל כך אמר לו   11בחג השבועות של אחד השנים, אמר הרבי 

 “לאו כל מוחא סביל דא”.   רבי יהודה לייב )אח אדמו"ר הזקן(דודו 

בימי נשיאותו התרבה מספר החסידים, הוכפל ושולש לעומת מספרם בימי רבינו הזקן.  

-זקני החסידים סיפרו כי בשנה הראשונה לנשיאותו נתווספו ברוסיה הלבנה לבדה חמש

עשרה אלף חסידים, ובשנה השניה, תקע”ה, כל פלך צ’רניגוב הפך למרכז חסידות  

 .  ליובאוויטש

 

 

 

 בית כנסת חב"ד בחברון

ו שניים , קנה האדמו”ר האמצעי חדר אתקפ"ג בשנת  חברוןכאשר עלו חסידי חב”ד ל

מחדריו של בית הכנסת הספרדי ‘אברהם אבינו’, והקצום לבית הכנסת מיוחד עבור חסידי 

 חב”ד. 

הוא בית הכנסת החב”די העתיק ביותר בארץ  בית כנסת אדמו"ר האמצעי בחברון

 הקודש, ואולי בעולם כולו. הוא נקנה מכספו של האדמו”ר האמצעי.  

 

 מאסרו וגאולתו

 בשלהי קיץ תקפ"ה מסר שמחה קיסין שלוש הלשנות על רבינו.  (ג 

נלקח רבינו לחקירות בוויטעבסק, מושבו של מושל פלכי   תקפ"ובאסרו חג הסוכות 

ק וקאלוגא, ניקולי חאוואנסקי, ושם נחקר רבינו ע"י חוקריו של וויטעבסק, מוהילוב סמולנס

 המושל.  

בקשה למושל -חשון תקפ"ו נמשכו החקירות. בו' כסלו כתב רבינו כתב-במשך חודש מר

 חאוואנסקי שישחררו. 

 י' כסלו תקפ"ו שוחרר לביתו. 

ב( בי"ט כסלו תקפ"ו שלח המושל חאוונאסקי את התיק אל ממשל פלך מוהילוב, 

ליובאוויטש שייכת אליו, שימסרו את התיק לבית המשפט המתאים, לדון בו ולהעניש ש

 את הנאשמים. 

ממשל פלך מוהילוב שלח את התיק אל בית משפט השלום מחוז באבינאוויטש, 

 שליובאוויטש שייכת אליו, להמשך החקירות ולהחלטה בנושא.  
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שלח שוטר עם שאלות נוספות לחקור בהם את רבינו   בית משפט השלום בבאבינאוויטש

 בליובאוויטש. 

אח"כ שלח בית משפט השלום בבאבינאוויטש הוראה לקאפוסט, ארשא, שקלאוו  

 ומוהילוב, לחקור בנושא את חסידי רבינו במקומותיהם. 

אחרי שהתקבלו כל החקירות לבית משפט השלום בבאבינאוויטש, הוסיף לתיק את 

 ושלחו לבדיקה חוזרת לבית המשפט העליון בפלך מוהילוב. החלטתו בנושא, 

 י"א כסלו תקפ"ז החליט בית משפט העליון בפלך מוהילוב לזכות את רבינו מכל אשמה.  

ג( התובע הכללי של פלך מוהילוב כתב את פסק הזיכוי של רבינו, ואח"כ שלח בית 

 דין הזיכוי אל המושל חאוואנסקי לאישור.  -המשפט את פסק

דין הזיכוי של בית -המושל חאוואנסקי שלח אל הסינט בפטרבורג עירעור על פסק אמנם

 משפט העליון בפלך מוהילוב. 

 של רבינו.  דין הזיכוי -אישר הסינט בפטרבורג את פסק תקפ"ח כסלוכ"א 

 . ט' כסלו תקפ"חאמנם זה הי' כבר מספר ימים אחרי הסתלקות כ"ק אדמו"ר האמצעי, ב

 

 

 

 רות והזיכוי תוכן ההלשנה, החקי

ים כרודפת בצע, המנצלת  חסידהמלשינות מנסה שמחה קיסין לצייר את תנועת ה-בכתב

את התמימות של הצעירים לספר להם סיפורי צדיקים ולשלול את כספם, וכי הם 

לכן דורש משתלטים על הקהלות, קופות הצדקה, שחיטה, ובתי דפוס של היהודים. ו

 לרדוף ולהשמיד את התנועה החסידית .  

, תקע"דהרב משנת -בית-אל המלשינות הזאת צירף מכתב של רבינו אודות חלוקת מעמד

מהחסידים סכומים אדירים כדי להשתמש בהם וממנו ניסה להוכיח כי רבינו אוסף 

 להנאותיו האישיות .  

שנאסף , בית הרבמכתב זה, שצורף לתיק ע"י המלשין, כולל רשימת חלוקת מעות מעמד 

  . כ"ד טבת תקע"ג ב רבנו הזקןאצל החסידים אחרי הסתלקות 

היה   ליאדי, מאחר שכל בית הרב שבליובאוויטשהי' זה אוסף מיוחד לשיקום בית הרב ב

. הכסף  מלחמת נפוליוןלמאכולת אש, אחרי בריחת רבנו הזקן עם בני משפחתו מלאדי ב

 רו"כ.  35.000שנאסף וחולק הי' 

את   בסוף השנה הראשונה להסתלקות רבינו הזקן, בחודש טבת תקע"ד, סידר רבינו

 חלוקת המעות, עבורו ועבור כל אחד מצאצאי רבינו הזקן.  

, ויחד אתו  פנחס שיק משקלאוואת החלוקה הזאת סידר ע"י אחד מגדולי החסידים ר' 

 , להשגיח על החלוקה. זלמן רויזעס משקלאוומינה את החסידים ר' שלמה פריידעס ור' 
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החלוקה לידי שמחה קיסין, -יד ר' פנחס משקלאוו, הגיע כתבאחרי פטירת החס

  -140המלשינות שלו, וממנו רצו להוכיח שרבנו אסף באותו זמן כ-שהשתמש בו בכתב

אלף רובל; שהרי בסופו כתוב: "שהם בערך חלק רביעי  35אלף רובל, וחילק מהם רק 

 מסכום הכולל הזה"  

טע הזה, וביקש מהחוקרים שיתנו לו את  רבינו השיב שבודאי יש טעות ושקר בתרגום הק

אלף רובל, ואותם הוא   -35המקור, שממנו יוכל להוכיח, שמעולם לא אסף אז יותר מ

 .חילק

החוקרים נענו לבקשתו, הקטע הזה הועתק בהעתקה מדוייקת ותורגם מחדש לרוסית ע"י  

נו, שברורה המתרגם של רבינו, החסיד ר' יהודה יפה. על פי תרגום מדוייק זה הוכיח רבי

 .אלף רובל   -35בו הכוונה, שמעולם לא אסף אז יותר מ

]דבר זה היה ידוע גם לפני גילוי התיק, אשר לפי המלשינות אסף רבינו עוד כמאה אלף  

רובל שלא נתברר מהיכן באו ולהיכן אזלו, גם הי' ידוע אשר רבינו הוכיח כי יש כאן סילוף  

 וכי מעולם לא אסף סכום זה. 

הדבר לא היו ידועים, רק שמועות פורחות. וכך מספר בבית רבי ח"ב פ"ד: אמנם פרטי 

"גופא דעובדא הכי הוה )כ"ז שמענו מאחד מנכדי רבינו כל מעשה המלשינות מרישא 

לסיפא( … זייפו את המכתב בזיוף קטן באתוון דזיופא מאתיות שקר הוא אות ק', 

 ים". שבסכום הכסף שהי' כתוב בהמכתב הוסיפו עוד ק' … אלפ

אמנם במסמכים שלפנינו מתברר, שהוספת המאה אלף רובל נעוצה בתרגום מוטעה של 

 המלים "שהם בערך חלק רביעי מסכום הכולל הזה"[. 

בזה לא הסתפקו החוקרים, ורצו לדעת בדיוק מהיכן נאסף הכסף ומה השתמשו בו 

כספים )מסמך יב(, שהרי על פי חוקת היהודים של שנת תקס"ה, אסור לרב לגבות 

 מהקהל כדי להעשיר את עצמו, מלבד המשכורת שלו הקצובה 

רבינו השיב, ששני שלישים מהכסף חילק בין בני משפחתו צאצאי רבינו הזקן, אשר 

במשך ימי מלחמת נפוליון התרוששו מכל נכסיהם ובתיהם ונשארו מחוסרי כל. ושליש 

קנות ספרים, אחרי מהכסף לקח לעצמו לבנות לו בית ובית הכנסת בליובאוויטש ול

 שהתרושש מהכל בעת מלחמת נפוליון.  

שוב שאלוהו כמה כסף עלתה בניית בית הכנסת בליובאוויטש וקניית הספרים )מסמך  

רובל הנ"ל  35.000אלף רובל, שחלקו בא מתוך  -11עלה כ טז(, והשיב בפירוט, וסך הכל

 וחלקו מתרומות שנאספו בשנים הבאות. 

שלחו א"כ חוקר מיוחד לליובאוויטש לראות אם הפרטים תואמים את המציאות, הוא דיבר  

שם עם תושבי המקום שאינם חסידי רבינו, הם אימתו את המספרים, אבל הוא נשאר  

 מים.  מסתפק באמיתות דיוק הסכו

שוב נשאל רבינו באיזה אופן נגבים מעות המעמד ואם הגביות האלו מהחסידים הם 

מרצונם הטוב, והשיב אשר אחרי הסתלקות כ"ק אביו אדמו"ר הזקן בשנת תקע"ג, נשאר 

בקרעמענטשוג, ופנו אליו החסידים לבקשו שיחזור לרוסיה הלבנה והבטיחו שמקבלים על 
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אלף   -35משפחה ומשכורתו. באותה שעה נאספו כעצמם את בניית ביתו ובית בני ה

מהם הוא לוקח  35%אלף רובל, אשר  10-14רובל, ואח"כ נאספים במשך שנה 

 להוצאותיו והשאר מחלק בין שאר צאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן .  

החוקרים לא סמכו עליו בזה, ובמשך חדשי הקיץ נשלחה הוראה לעיירות קאפוסט, 

ור את החסידים בעיירות האלו ולברר אם אמנם הם הזמינו  ארשא, שקלאוו ומוהילוב, לחק

 אל רבינו לבוא מקרעמענטשוג להתיישב ברוסיה הלבנה והבטיחו לו כנ"ל . 

סוכ"ס התברר בכל החקירות ככל דברי רבינו, ועפי"ז זוכה מכל אשמה ע"י בית המשפט 

 העליון בפלך מוהילוב. 

ים לרבינו היה בנדיבות ולא על פי  בחקירות האלו נתברר שכל ה"מעמד" שנתנו החסיד 

איזשהו הכרח או הטלת מסים, ואשר רבינו לא היה רב רשמי שנבחר ע"י הקהלה ומקבל 

מהם משכורת, ואשר משתי סיבות אלו אין תמיכת החסידים האלו סותרת את חוקת 

היהודים של שנת תקס"ה, האוסרת על הרב לגבות כספים מהקהל כדי להעשיר את  

 שכורת שלו הקצובה.  עצמו, מלבד המ

המושל חאוואנסקי עירער על פסק הדין של בית המשפט העליון במוהילוב לפני הסינט 

העליון בפטרבורג, וטען אשר סוף כל סוף, אוסף כספים זה של מעמד בית הרב הוא אוסף  

של סכומים בלתי קצובים, והיא יכולה להביא להתרשלות העם היהודי ולהתדרדרותם 

ולהפסקת תשלומי המסים לממשלה, ואשר לכן חייבים לאסור את הנוהג למעשים אסורים 

 הזה בחוק, ולענוש את מבצעי האוסף .  

אמנם הסינט העליון קיבל את נימוקי החלטת בית משפט העליון במוהילוב, לזכות את  

 רבינו מכל אשמה, בהנהגה זו של קבלת מעות "מעמד" .  

יון בכ"א כסלו תקפ"ח, ימים אחדים אחרי הזיכוי הסופי הזה ניתן על ידי הסינט העל

"  מעמדהסתלקות רבינו בט' כסלו תקפ"ח; אמנם הנהגת תמיכת בית הרבי ע"י מעות " 

 נשארה חוקית, וזה המשיך להיות מקור הפרנסה של אדמו"רי חב"ד גם בדורות הבאים. 

 

 

 

 

 תורתו 

 , ולפעמים שלוששבתבדרך כלל, נהג אדמו"ר האמצעי לומר חסידות בהמשכים פעמיים ב

 רבעי השעה לשעה. -פעמים באותה שבת, כאשר בכל פעם ארך הדבר בין שלושת

http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%A9%D7%91%D7%AA
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חסידות, בערב יו"כ בבוקר לאחר היה אדמו"ר האמצעי אומר שלוש פעמים  יום כיפורב

כיפור, -מוצאי יום –בערב יום כיפור נהגו להתפלל מוקדם מאוד  –תפילת שחרית 

 כיפור לפני התפילה.  -ולמחרת יום

מנהגו של אדמו"ר האמצעי היה להוציא בכתב את דרושיו בסמיכות לזמן אמירתם. 

כנראה לכן לא קיימים הרבה "הנחות" שכתבו שומעי דבריו ממאמריו, וכיון שבהזדמנויות  

  אדמו"ר הזקןרבות לא מסר את רשימת דברי עצמו אלא את ההנחה שלו ממאמר אביו 

שעליו היה מיוסד המאמר שלו, חסרים החידושים שהוסיף אדמו"ר האמצעי באותם 

 מאמרי אביו שחזר אז.  

גנון של דרוש אביו ברוב מאמריו שכתב בעצמו דייק אדמו"ר האמצעי בדרך כלל לכתוב בס

רבינו הזקן שעליו מיוסד מאמרו, ובין הדברים להוסיף את ביאוריו והסבריו. סגנונו בדיבור  

לא היה דוקא בסגנון דרוש אביו אדמו"ר הזקן, אלא היה מאריך הרבה בהסברת הענינים  

 בסגנונו המיוחד לו.  

 

 ספריו של אדמו"ר האמצעי  

 ספרים שהדפיס אדמו"ר האמצעי 

חלק גדול מהדרושים שאמר אדמו"ר האמצעי, הדפיסם בעצמו בספרים שהוציא לאור  

במשך שנות נשיאותו, וכנראה שינה סגנונם לסגנון של ספר לפני ההדפסה, ואלה הם )על 

 סדר הדפסתם(:  

 . תקע"זנדפס בשנת  –ח"א  שער התשובה והתפלהא(  

 . תקע"חנדפס  –ב( שער התשובה והתפלה ח"ב  

 . תקע"ט – דרך חייםג(  

 . תק"פ –)שער האמונה ושער היחוד(   נר מצוה ותורה אורד(  

 .  תקפ"א – אמרי בינהה(  

 .  תקפ"א – עטרת ראשו(  

 . תקפ"ב  – שערי אורהז(  

 .  תקפ"ו –( חיי שרה –  בראשית) תורת חייםח(  

 

 פרים שהודפסו לאחר הסתלקותו של אדמו"ר האמצעי  ס

ו עוד ספרים רבים הסתלקותמלבד ספרים אלה שהדפיס רבינו בעצמו, נדפסו לאחר 

 מתוך כתביו:  

 . תרכ"ו  –( ויחי – תולדותט( תורת חיים בראשית חלק ב' ) 

 . תרכ"ז – פירוש המלותי(  

 . תש"ז –יא( תורת חיים שמות  

http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%9C%D7%94&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%A7%D7%A2%22%D7%96
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%A7%D7%A2%22%D7%97&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%A7%D7%A2%22%D7%98&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%A0%D7%A8_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%94_%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90%D7%95%D7%A8&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%A7%22%D7%A4&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%A7%D7%A4%22%D7%90&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%A2%D7%98%D7%A8%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%A9&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%A7%D7%A4%22%D7%90&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%A7%D7%A4%22%D7%91
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%97%D7%99%D7%99_%D7%A9%D7%A8%D7%94&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%A7%D7%A4%22%D7%95
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%A8%D7%9B%22%D7%95
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%AA&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%A8%D7%9B%22%D7%96
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%A9%22%D7%96


8 
 

טרסים )י"ח על התורה, נ"ך, דרושי חתונה וקונ מאמרי אדמו"ר האמצעייב( סדרת  

 (. תשנ"א-תשמ"ה –כרכים 

 

 

 

 

 

 הסתלקותו

באומרו כי מרומזות גזירות על שנת  הסתלקותואדמו"ר האמצעי רמז לחסידים על 

ואז בחר ביסורים  54, ופעם אמר כי אביו נלקח לפטרבורג )בפעם השניה( בגיל תקפ"ח

הסתלקות. לאחר הימים הנוראים  –וכפי הנראה השאיר לו את האפשרות השניה 

ר נגעו בו היה  בחזרתו לליובאוויטש, חלה ונאלץ לשהות בנעז'ין. חוליו התגבר וכאש

מתעלף, כך עד ח' כסלו. אז רצה לכתוב חסידות בענייני חנוכה וכיון שלדבריו כל העולם 

שרוי בצער, לא רצה להתענג ועל כן לא כתב. אמר לחסידיו ללכת לבתיהם בשמחה ולומר  

"לחיים". בלילה התעלף רבות, ביקש להלבישו כתונת לבנה, פניו האדימו והחל לשבח 

כלל ישראל. ביקש שוב מהחסידים להיות שמחים, כי השמחה ממתקת   וללמד זכות על

ת על הפסוק "אחרי ה' תלכו" התחיל לומר חסידו ט' כסלו תקפ"חדינים. ביום רביעי 

בהתלהבות עצומה, לפני עלות השחר סיים במילים "כי עמך מקור חיים מחיי החיים" 

 . 54והסתלק בגיל 

 

 

 משפחתו

 .  הרבנית שיינא רעיתו:. הרבנית סטערנא  אמו:. אדמו"ר הזקן אביו:

  יו:בנ

 . רבי ברוך 

  רבי מנחם נחום 

  בנותיו:

  הרבנית שרה 

   הרבנית ביילא 

   הרבנית חיה מושקא 

http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%A9%D7%9E%22%D7%94
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%A9%D7%A0%22%D7%90
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%AA%D7%A7%D7%A4%22%D7%97
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%98%27_%D7%9B%D7%A1%D7%9C%D7%95_%D7%AA%D7%A7%D7%A4%22%D7%97
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%98%D7%A2%D7%A8%D7%A0%D7%90
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%90
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A_%28%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99%29
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%9D_%28%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99%29&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%A9%D7%A8%D7%94_%28%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_-_%D7%A0%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%29&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%90_%28%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99%29&action=edit
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%90_%28%D7%90%D7%A9%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%9E%D7%97_%D7%A6%D7%93%D7%A7%29
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   דבורה לאה )בת אדמו"ר האמצעי( 

  הרבנית ברכה 

   הרבנית מנוחה רחל 

  הרבנית שרה 

  בנית אסתר מריםהר 

 

 דם חסידי:

צדק אודות חותנו, אדמו"ר האמצעי,  -פעם שאלו החסידים את אדמו"ר הצמח

והוא התבטא: מה הנכם משווים אותי אליו, חותני, אם היו חותכים לו את  

 האצבע )כביכול( לא היה יוצא דם, היה יוצא חסידות. 

דבריו של הצמח צדק אודות  נביא כאן סיפורים אחדים המתארים עד כמה צדקו 

 חותנו הרבי האמצעי; 

 

 סיפור א':

עוד משחר ילדותו היה ניכר בו חפץ ורצון עז לשמוע דברי "חסידות". נהוג היה  

שאלות או עניינים   10-כ –אדמו"ר הזקן  –שבכל יום יכול הוא לשאול מאביו 

ניחנה  פי חסידות. אחות הייתה לו ושמה ביילא, אשר -שאביו יבאר לו אותם על

בכישרונות מיוחדים ונשמה גבוהה מאוד ולה לא הייתה שום הגבלה בשמיעת  

חסידות, יתר על כן נוהג היה אביה לחזור בפניה עניינים ארוכים מאוד בחסידות  

 מה שלא זכו שאר הבנות ואפילו הרבי האמצעי. 

http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%94_%28%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99%29
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94_%28%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99%29
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%97%D7%94_%D7%A8%D7%97%D7%9C_%28%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99%29
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%A9%D7%A8%D7%94_%28%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99%29
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8_%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D_%28%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99%29
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8_%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D_%28%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99%29
http://www.chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8_%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D_%28%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99%29
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פעם אירע שלאחר שסיים לשאול הרבי האמצעי קושיותיו כפי המספר המותר  

שרצה לשאול אודות שמונת בגדי הכהן הגדול ושכח, כה גדול היה   לו, נזכר

שתכנן מזימה קטנה. הוא פנה לאחותו ביילא ובקשה שתכנס ותשאל  חפצו עד 

היא אודות זה כאילו היא רוצה להבין והוא )רבי דובער( התחבא מתחת למיטה  

 קודם בואו של אביו והטה אוזנו לשמוע כל מילה שתצא מפי אביו הצדיק.

התכנית התחילה יפה ואכן אדמו"ר הזקן ביאר לבתו ביילא ביאור נפלא אודות   

בגדי הכוהן הגדול, אלא כשהגיע לבגד השמיני, האבנט, פסק ביאורו והתכונן  

לסיים את דבריו. רבי דובער, הילד שהתחבא, הרגיש בכך וסימן לאחותו  

א:  באבנטו כרמז שתשאל על כך, אלא שאז ראה אדמוה"ז את האבנט וקר 

"דובער דובער צא מתחת למיטה ובוא הנה". הוכיח האב את בנו על מעשה זה  

שלא נעשה ברשות ובגניבת דעת והענישו שלא ישמע חסידות משך כל השבת  

הקרובה. לא שיער האב בנפשו עד כמה תהיה גדולה ההשפעה של העונש  

בנפשו של הילד. אך כה גדולה הייתה ההשפעה עד שנפל הבן המסכן למשכב  

והוצרך להביא לו רופא ולבדקו כל העת וכשראה הרופא שעיניו נעצמות ואינו  

מגיב מאומה וחומו עולה, הודיע לאמו שהמצב לא טוב ואי אפשר להמשיך  

ולחשות עד שתעבור השבת. הלכה האם הדואגת אל בעלה הצדיק בשעה  

שהיה עסוק בלומר דברי חסידות עמוקים לפני החסידים הגאונים, והפסיקה  

"בער'ל שלנו במצב של פיקוח נפש, עליך לבוא תיכף אל חדרו,  תו באומרה או

אין ברירה המצב חמור". בתחילה ניסה אביו הרבי להעירו בקוראו בשמו, אך  

לא היתה תגובה, עד שפנה הרבי אל בנו במילים: "בער'ל בער'ל חפץ אני לומר  

אמר לאביו  לך חסידות"! ואז אירע דבר פלא, בער'ל הצדיק התעורר לפתע ו 

בקול מתחנן וחנוק, "טעטע טעטע, זאגט! זאגט חסידות! )אבא אבא! תאמר  

 תאמר חסידות!(". 

 

 סיפור ב':

פעם לא שבת אדמו"ר הזקן בעירו בשבת, ובדרך כלל אדמו"ר הזקן היה קורא  

בתורה בעצמו )כידוע היה אדמו"ר הזקן, בעל קורא נפלא ומדקדק עצום  

ם שאין כדוגמתו(. בשבת זו קראו בתורה את  באותיות התורה ובהטעמת המילי

ובלית ברירה הזמינו בעל קורא אחר שיחליף את הרבי  ה והקללה פרשת הברכ

)שלא נוכח באותה שבת( ולמרות שהבעל קורא  השתדל לדקדק ביותר והיה  

, הנה מיד  קללהבקי היטב במילות הפרשה וטעמיה, אך כשהגיע למילות ה

תקופה  . )איבד את הכרתו(ילים, התעלף כששמע בער'ל הקטן את תוכן המ

ארוכה שכב במיטתו כתוצאה מעילפון זה וכשהחל סוף סוף לחזור אט אט  

לכוחותיו, שאלוהו החסידים, מדוע התעלף?! והשיב: "בגלל הקללות". והלא  
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בכל שנה קוראים את אותה פרשה, ומה קרה פתאום, הוסיפו לשאול?! והשיב:  

 לות, אלא ברכות". "כשאבא קורא, הקללות אינם קל

 

 כינויים מיוחדים:

בשל השפע הרב שזרם מפיו   "רחובות הנהר",חסידים נהגו לכנות אותו בשם 

באומרו דברי חסידות, כמו נהר שלא מסיק לזרום ולנבוע. כל כך הייתה לו  

נביעת המוחין עד שלפעמים באמצע אומרו חסידות היה מפסיק לרגע ואומר  

 הנביעה שהייתה לו(.  "שא שא" )כדי להרגיע מעט את 

הוא העלה את חסידות חב"ד  עוד ביטוי מפורסם ששמענו בשם חסידים עליו, " 

". משום שעל כמה שורות של אביו ארמו"ר הזקן הוא ביאר  לרום פסגותיה

 דפים שלמים בהרחבה גדולה מאוד. 

גם כשהיה כותב חסידות )וידוע שהיה כותב צפוף מאוד וקטן מאוד( הרי כשהיה  

מסיים לכתוב עמוד שלם עדיין השורה הראשונה הייתה טרייה )אז היו כותבים  

 בדיו(. 

שש עד שמונה שעות חסידות ברצף אחד. ופעם אף אירע  לפעמים היה אומר 

 שעות ברצף בלי הפסק.  16שאמר 

בעת חתונתו עם נכדת רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל עטפו רבי לוי יצחק  

עלים בחסידות ואמר לו "די די תזהר שלא יתקנאו  בטלית בעת אומרו עניינים נ

 בך המלאכים". 

בעת הסתלקותו דיבר וגילה סודות נעלים ונעלמים מעין רשב"י וגם אופן  

הסתלקותו הייתה דומה לזו של רשב"י )כידוע שהיה גלגול נשמה של ר' המנונא  

 סבא(. 


