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 קטעי מידע על הרבי הרש"ב שיעזרו לך לענות על המצגת:

 בהצלחה! 

 1קטע 

 הולדת אדמו"ר הרש"ב 

לידתו    .ליובאוויטש בעיירה  לרבי שמואל ורבקה שניאורסון,  נולד אדמו"ר הרש"ב בכ' חשוון תרכ"א

חלמה אימו חלום בו ראתה את אמה,  ,תר"כ שנת י' בכסלו כשנה לפני כן, ביוםהיתה באופן ניסי.  

  .אדמו"ר האמצעי ,ואת סבה שרה חיה הרבנית

ובעלך כיתבו ספר תורה" ואדמו"ר האמצעי הוס יף: אמה אמרה לה בפנים שמחות: "רבקה, את 

"ויהיה לכם בן טוב ועל שמי אל תשכחו". אמה הוסיפה: "רבקה, השומעת את מה שאבי אומר לך?" 

 וכך הסתיים החלום. 

זקן. אמה   מו"רהפעם בנוסף לאמה וסבה הגיע אד  .חלמה שוב ,  י"ט כסלו לאחר תשעה ימים, בליל

כ ובעלך  את  "רבקה,  לה:  טוב"   תבויאמרה  בן  לך  "ויהיה  אמר:  האמצעי  אדמו"ר  תורה".  ספר 

ך  הזקן בר  דמו"רהזקן אמר: "אמן, כן יאמר ה'". אמה סיימה: "סבא, ברך אותה" והא  דמו"רוהא

בעלה, האדמו"ר המהר"ש   .וגם היא ענתה אמן. אמה ואדמו"ר האמצעי ענו אמן בקול רם  אותה

ן שאמרת?". הרבנית רבקה סיפרה לו על שני שמע את ה'אמן' שענתה ושאל אותה "על מה היה האמ

 החלומות. 

המהר"ש ירצה    אדמו"ר  התורה  וכשריםישספר  שחוטים  מעורות  קלף  על  הצמח .  כתב  אדמו"ר 

ציווה כי תחילת כתיבת ספר התורה יהיה בחשאי, בנוכחות אחיו בלבד ובחדרו. כעבור פחות  צדק

 '. משנה נולד הבן שנקרא 'שלום דובער

 

  



 2קטע 

 קבלת הנשיאות 

ההסתלקות   ב המהר"ש.  אדמו"ר  כ"ק  נסתלק  תרמ"ג  תשרי  של   על  ההשפיעי"ג  בריאותו   מצב 

, ובמשך שנת האבלות לא קיבל איש, לא ענה על שאלות ועל בקשת ברכות. לעומת אדמו"ר הרש"ב

 זאת, החל לומר חסידות ברבים מיד אחר הסתלקות אביו. 

אלפי   באו  הנשיאות,  "גלוי" את  באופן  קיבל  שלא  למרות  תרנ"ד,  שנת  עד  הבאות,  השנים  במשך 

לקבל את ברכותיו. בנוסף לכך, חסידים לליובאוויטש להסתופף בצילו של הרבי לשמוע חסידות ו

 פטרבורג ולמדינות רבות באירופה. ני הכלל ולשם כך נסע פעמים רבות לעיר הבירהי עסק רבות בעני

בראש השנה תרנ"ד קיבל את הנשיאות באופן "גלוי", כעשר שנים לאחר הסתלקות אביו אדמו"ר 

                         המהר"ש.

 תורת החסידות הרמב"ם של 

כשם שעניינו של הרמב"ם  הוא הלכה פסוקה .  "ב"ם של תורת החסידותרמנקרא "ה  אדמו"ר הרש"ב

במאמרי החסידות שיטתו של הרבי הרש"ב בתורת החסידות,    ההיית. כך גם  בנוגע למעשה בפועל

 '.הוראות בעבודת השלו היו מובאות מסקנות ו

 

  



 3קטע 

 תומכי תמימים 

על אדמו"ר הרש"ב  , בעת סעודת שבע ברכות של בנו אדמו"ר הריי"צ, הכריז הט"ו אלול תרנ"זב

התחלת  ם" בה ישולבו לימודי נגלה )גמרא( ולימודי חסידות.תומכי תמימי" בה ששמהד ישיוסיי

 הייתה בח"י אלול. הלימודים בפועל 

לליבותיה לחדור  ההשכלה  תנועת  הצליחה  תמימים,  תומכי  ישיבת  ייסוד  שלפני  של    םבשנים 

צעירים יהודים רבים וגרמה להרס וחורבן רוחני. כדי לעצור את התפשטותם של אנשי ההשכלה 

 ייסד אדמו"ר הרש"ב את הישיבה. 

הבחור של  העיוני  הלימוד  היה  הישיבה  של  בתורת  חידושה  בדרכיה ים  וההליכה    . החסידות 

  ."תמימים"נקראים תלמידי הישיבה 

הישיבה של  הקמתה  לאחר  שנים  הרש"ב ,שלוש  אדמו"ר  התמימים שיחה אמר  תלמידי   .בפני 

ולזכך את  ענייני העולםמ להתנתק לגמריד, בית דו חיילים, תלמידי התמימישעל סביר  שיחה הב

 תיהם ואת תכונותיהם.מידו

 

  



 4קטע 

 חסיד הוא פנסאי 

 "רבי, מהו חסיד?": חסיד אחד שאל את אדמו"ר הרש"ב 

כדי להדליק  העיר  איש שהלך ברחובות  " )בעבר היה  חסיד הוא פנסאי":  דמו"ר הרש"בהשיב לו א

זהו חסיד. הוא מתהלך עם מקל ארוך שבראשו דולקת    ., איש זה נקרא פנסאי(העיר  את פנסי  

 ". תפקידו הוא להשתמש באש זו כדי להדליק את הפנסים אש, אך הוא יודע שהאש אינה שלו.

 ".ומה אם הפנס נמצא במדבר שמם? האם גם אז יש לטרוח כדי להדליק אותו?"שאל החסיד: 

והמדבר אף הוא יתבייש  כן. יש להדליק את הפנס כדי שיראו שזהו מדבר שמם."הרבי: השיב לו 

 ".בפני הפנס

 לא הרפה החסיד.  "ואם הפנס נמצא בים?"

 . השיב הרבי. "יש לפשוט את הבגדים, לקפוץ לים ולהדליק את הפנס"

 התפלא השואל.   "האם זהו חסיד?"

 . " כן. זהו חסיד "הרבי הרהר לרגע והשיב:

  התלונן השואל. "י רואה פנסים!איננ"

 . אמר הרבי. "מכיוון שאינך פנסאי"

 

 וכיצד נעשים לפנסאי? 

כל יש לעדן את עצמך. כשתראה את הפנס שבך, תוכל לראות גם את הפנס באחרים. השיב  -ראשית

 הרבי. 

את   ולהדליק  ברחובות  להסתובב  עליו  לפיכך,  הזולת.  לטובת  לדאוג  הוא  חסיד  של  תפקידו 

נוספים. תפקידו של החסיד הוא רק לגלות זאת בלבו של    –ה"פנסים"   נשמותיהם של יהודים 

 היהודי, ואז הפנס יבער מעצמו, ללא צורך בסיוע של ה"פנסאי".

 

 

 


