
 

 ב"ה 

 .י' בכסלו –של האדמו"ר האמצעי המאסר והגאולה סיפור 

ֵריבכ"ח  ִתשְּ ָצעִ האדמו"ר   ֶנֱאַסר   בְּ אַ  יָהֶאמְּ ִשינּו רחַ לְּ ָסִפים שֹוֵלחַ  ֶשהּוא ָעָליו ֶשִהלְּ ֶאֶרץ  כְּ ָרֵאל  לְּ ַאַחת .ִישְּ   בְּ

ָעִמים   רּוָבל (4,000)  ֲאָלִפיםד' ( או  3,000ג' אלפים )   ָשַלח ֶשהּוא ָכַתב  בֹו בתָ ִמכְּ  ָהַרִבי הֹוִסיף ֶכֶסף  ֶשָשַלח ַהפְּ

הֹוָר  ַלֲחִסיִדים ֶכֶסף ַחלְּ  הוְּ ָקִקים ָהֲעִנִיים  ָכל ֵבין  ַהֶכֶסף  ֶאת קּו ֶשיְּ פִ , ַהִנזְּ אּות יכְּ ִפי) ֵעיֵניֶהם רְּ  (. ֲהָבָנָתם  לְּ

ִשיִנים  ָתבֹו ֶאת  ִגלּו ַהַמלְּ ָצִעיר " דמו)הא ָהַרִבי   ֶשל ִמכְּ ֶקֶשר( ָהֶאמְּ לֹוחַ  בְּ ִמשְּ ָסִפים  לְּ פּו, ַהכְּ ִזיְּ   הֹוִסיפּו ֵהם .  אֹותֹו וְּ

ָתהֶשִש  ַאַחת אֹות ָתב  ַמהּות ָכל ֶאת  נְּ בּו ֵהם  –  ַהִמכְּ ֵני ק'  ָהאֹות ֶאת  ָכתְּ ָכְך,  ֲאָלִפיםד'  ַהִמָלה ִלפְּ   ָכתּוב  ָהָיה  וְּ

ָרִטים הֹוִסיפּוכ  "כמו. לבָ רּו!( 104,000)  ֲאָלִפים קד'   חָשלַ  ֶשָהַרִבי כּום ָשַלח ֶשהּוא  ֶשֶקר ֶשל  פְּ   ץֶר אֶ לְּ  ֶזה סְּ

ָראֵ  ֵדי לִישְּ ִכים זֹאת  ֶשַיֲעִבירּו  כְּ רְּ  .   ַלתֻּ

י  בִ ל ַר צֶ אֶ ב שֶ תָ כְּ ה נִ נָ לּותְּ בַ . קסְּ בְּ יטֶ ז וִ חֹול מְּ י שֶ ִס רּול הָ שֵ מֹוה לַ נָ לּו תְּ  ּויש גִ ִה ב וְּ תָ כְּ ִמ ת הַ אֶ   חּוקְּ ים לָ ינִ ִש לְּ מַ הַ 

ת  ַר זְּ עֶ ם בְּ יהֶ ֵר בְּ ת ִּד אֶ  יחּוכִ הֹו ם ל. הֵ שֵ מֹוד בַ רֹומְּ ים לִ נִ נְּ כְּ תַ מְּ ים ּו ִש נָ ם אֲ עַ פַ  יידֵ ים ִמ פִ סְּ אַ תְּ י ִמ ִר יאֹונֵ ער שְּ בֶ ּוּד

ת  רֹוּו ש קְּ ת הַ אֹו צָ הֹוד לְּ עָ יּוה מְּ אֶ רְּ נִ כַ שֶ ף( סֶ ן כֶ מֹו ק )הֲ תָ ן עָ ף הֹו סַ י אָ בִ ַר הָ שֶ  יחּוכִ הֹו וְּ   יאּובִ הֶ ף שֶ יָ זּומְּ ב הַ תָ כְּ ִמ הַ 

ָתבת אֶ ַהָשר א ָר קָ שֶ כְּ   ן.טֹו לְּ ִש ה בַ ידָ ִר מְּ לַ  ר  "מֹודְּ אַ ת הָ יא אֶ בִ הָ ד לְּ יָ ה ִמ יוָ צִ ד וְּ אֹ ס מְּ עַ ה כַ נָ לּותְּ י הַ ֵר בְּ ת ִד אֶ וְּ   ַהִמכְּ

 .  ֹויש נִ עֲ הַ לְּ ּו  רֹוקְּ חֹו י לְּ דֵ ז כְּ חֹומָ יר הַ ל עִ אֶ  שיטְּ אוִ בַ יּולְּ ִמ 

ֹ  ילּוִא ת כְּ ידּויִח ים לִ יִד ִס י חֲ בִ ַר ל הָ בֵ ִק  ,רסַ אֱ נֶ י שֶ נֵ פְּ ה לִ לָ יְּ לָ בַ    קּועֲ , צַ כּות בָ יִ בַ י הַ נֵ ל בְּ ם כָ לָ ר. אּובָ ע דָ ַר א אֵ ל

  יְךת אֵ יֹוחָ נְּ הַ  ן לֹו תַ נָ ים וְּ יִ תַ עָ שְּ  ְךשֶ מֶ ק"( בְּ דֶ ח צֶ מַ צֶ ")הַ  נֹו תָ ם חָ י עִ בִ ַר ב הָ שַ ר יָ קֶ ֹובם בַ דָ קְּ ת מּוַר חָ מָ . לְּ קּועֲ זַ וְּ 

ָכה ה ָר יָ שַ ה הַ אָ צְּ ר יָ קֶ בֹ בַ  11  ָשָעהבְּ ר.  דֵ עָ יֵ ן שֶ מַ זְּ ים בִ יִד ִס חֲ ם הַ ג עִ הֹונְּ לִ  ַדרְּ  ק.  סְּ בְּ יטֶ וִ לְּ בְּ

ֹ בִ ַר הָ שֶ  שּוקְּ בִ   ַהֲחִסיִדים   תֹואֹו יוּוים לִ יִד ִס ה חֲ בֵ רְּ הַ  .היָ הָ  ְךכָ וְּ   יבִ ַר ים לְּ ִא תְּ מַ ד הַ בֹוכָ א בְּ לָ יר אֶ ִס אָ   מֹול כְּ בָ א יּוי ל

ֹ  א ר הּוסָ אֲ מַ י בַ בִ ַר ב הָ שַ יָ שֶ כְּ  ה,מָ צְּ ק עַ סְּ בְּ יטֶ וִ ם בְּ גַ וְּ  ר  דֶ חֶ בְּ  תֹואֹו ּומ שָ וְּ  תֹואֹו דּובְּ א כִ לָ אֶ  רסָ אֲ א מַ תָ בְּ ב שַ א יָ ל

       ת. ידּו ִק פְּ ית הַ בֵ -ים ִד ָר שְּ ִמ הַ  ןיָ נְּ בִ בְּ 

ֹ נִ ֹואש ִר ים הָ יִ עַ בּושְּ בַ   :  י בִ ַר ר לָ שֵ כָ ל כֶ יא אֹובִ הָ לְּ  ּו ריִת ִה ם  יֹום בְּ יִ מַ עֲ ק פַ י.  ַר בִ ַר ה לָ ָר ק קָ יּוִד ה בְּ מַ  עּודְּ א יָ ים ל

ָהָיה  א  . הּותֹוה אֹוּוֶ לַ מְּ   שמּור חָ טֵ ֹור ששֶ אֲ ים, כַ ִק ים ֵר לִ ם כֵ עִ  ְךלֵ ה הֹו יָ י , הָ בִ ַר ם הָ עִ   יּוהָ ים שֶ יִד ִס חֲ הַ ד מֵ חָ אֶ 

ל  כָ ... הַ י וְּ בִ ַר ר הָ בּור עֲ שֵ ל כָ כֶ אֹוים בְּ ִא לֵ מְּ ים הַ לִ כֵ ת הַ אֶ  חַ ֹוקֵ ל ח וְּ תַ פֶ ד בַ מַ עָ ר שֶ מֵ ֹושים לַ ִק ֵר ים הָ לִ כֵ ת הַ אֶ יא בִ מֵ 

 ה. פֶ הַ ה מֵ גֶ ף הֶ יא אַ צִ הֹוי לְּ לִ ה בְּ שָ עֲ נַ 

 ית  בֵ בְּ   תֹויָר ִד ה בְּ ילָ פִ תְּ ן לִ יָ נְּ ת ִמ ֹו שעֲ לַ   שּורְּ ר: ִה סָ אֲ מַ י הַ אֵ נָ תְּ ת בִ צָ ד קְּ יו עֹו לָ עָ  לּו קֵ ן הֵ וָ שְּ ר חֶ י י"ז מַ יִש ם ִש יֹובְּ 



 

י  ֵר בְּ ר ִד מַ ת לֹוּוש רְּ  לֹו  נּותְּ נָ   עַ בּושָ ם בְּ יִ מָ עֲ ן פַ כֵ  מֹוכְּ  ם.יֹוים בְּ ִמ עָ פְּ  3ים לִ לְּ פַ תְּ ים ִמ ִר שְּ עֶ ה וְּ ָר ֹור ת פֶ ם סֵ ת עִ ידּוִק פְּ הַ 

ר מָ אֲ "מַ  נֹומֶ ִמ  עַ מֹושְּ לִ  כּוה, זָ חָ נְּ ת ִמ ילַ פִ תְּ י בִ בִ ַר ם הָ עִ  יּו הָ שֶ ים יִד ִס חֲ הַ  20ת בָ י שַ ידֵ . ִמ ישִא  50י נֵ פְּ ה בִ ָר ֹות

 א.  צֵ יֵ ית פ. וַ יִש לִ שְּ ת הַ בָ שַ הַ ת" וְּ דֹולְּ ֹוה" "תָר י שָ יֵ א" "חַ ָר יֵ ת "וַ שֹוָר ת פָ תֹובָ שַ בְּ   היָ הָ   ְךכָ ק. מֹות" עָ ידּוִס חֲ 

 א"י .  ים לְּ בִ ַר ים הָ פִ סָ כְּ ת הַ יחַ לִ ל שְּ עַ ה וְּ נָ שָ לְּ הַ י הַ ֵר בְּ ל ִד ל כָ י עַ בִ ַר ת הָ אֶ   רּו קְּ ל חָ חֹות הַ מֹויְּ  ְךשֶ מֶ בְּ 

ִריםלַ  הֹוִכיחַ   ָהַרִבי ִשינּות  ֶשָכל חֹוקְּ ֶסֶסת  ַהַמלְּ בֻּ ֵרי  ַעל מְּ ֶשָכל   ֶשֶקר ִּדבְּ ָסִפים  וְּ ֹיָעִדים ַהכְּ מֹו . ָלֲעִנִיים מְּ   ֵכן כְּ

ָאה ִשיִנים ֶשל ַהִזיּוף  ַמֲעֵשה ֶאת  ָלֶהם  ֶהרְּ  ב.  תָ כְּ ִמ ף בַ יָ זּוה שֶ מָ ה ִמ בֵ רְּ הַ ן בְּ טָ ף קָ סֶ ם כֶ כּוח סְּ לַ שָ יר שָ בִ סְּ ִה וְּ   ַהַמלְּ

רּו   ֶשָמסְּ ִרים כְּ שָ  ַהחֹוקְּ שּובֹוָתיו ֶאת  ַהָמחֹוז ר לְּ ָצִעיר "האדמו ֶשל תְּ ָפָניו  ֶשָיִביאּו שִבקֵ   ָהֶאמְּ ר  האדמו  ֶאת לְּ

ָצִעי ֶאת ָהֶאמְּ ִשיִנים  וְּ ֹמעַ  ַהַמלְּ ֵרי ֶאת ִלשְּ דֵ  ֵמֶהם ֶאָחד  ָכל  ִּדבְּ ִהָּוַכח יכְּ  .  ַהֶצֶדק  יִמ  ִעם  לְּ

ֵדי ָלַבש  ָהַרִבי ָבִנים ַשָבת ִבגְּ ָנַסע לְּ מֶ   וְּ ָכָבהבְּ שָ  ֲהדּוָרה  רְּ ֵאהּו. ַהָמחֹוז רלְּ ִחָלה . ְךאָ לְּ מַ כְּ  ָהָיה  ַמרְּ שּו  ַבתְּ  ָחשְּ

ֶאה ַהֲחִסיִדים עֹוֵרר  ָהַרִבי  ֶשל ֶהָהדּור ֶשַהַמרְּ ֶשָרָאה  ָהָיה   ָכְך לֹא  ַאְך. רַהשָ  ֶשל  ֹוֲחָמת  ֶאת יְּ   ֶאת  ַהָמחֹוז ַשר כְּ

יֹויָ  ֵעיָניו ֵחן  ָמָצא, ָהַרִבי  ֶשל ַוֲהָדרֹו  פְּ דֹו הּוא.   בְּ אֹ   ִכבְּ ִצָּוּה דמְּ ָהִביא  וְּ ִשין  ָבא ָכְך  ַאַחר. ֶבתָלשֶ  ִכֵסא  ֲעבּורֹו לְּ   ַהַמלְּ

ֵהֵחל ֹען וְּ תֹוְך.  ַטֲענֹוָתיו ֶאת  ִלטְּ ָבָריו בְּ ִשין   ָפָנה ּדְּ ָצִעיר מֹודְּ אַ כ"ק הָ  לאֶ  ַהַמלְּ  ָכְך  ַעל  ִעירהֵ י'.  בִ ַר ' ַבֹתַאר ָהֶאמְּ

ֵני  ָהַרִבי אֵ : "רַהשָ   ִבפְּ ַכֶנה  הּוא ַעָתהוְּ ,  דּומֹוֵר  ַרַמאי ֶשֲאִני יָעלַ  ָאַמר  הּוא,  הרְּ   מֹו צְּ עַ א בְּ הּו   !! 'י ַרבִ ' ַבֵשם  אֹוִתי מְּ

   ת.מֶ אֶ הָ   זֹושֶ  הדֶ מֹו

ִשין ָליו ָיָדיו תאֶ  ָמָצא לֹאק  סְּ בְּ יטֶ וִ ִמ  ַהַמלְּ ַרגְּ ַבֵיש)  וְּ ֵבל ִהתְּ ַבלְּ ִהתְּ ָכל( וְּ ָבָריו  וְּ ָבִלים ָהיּו   ּדְּ לְּ בֻּ ֵרי  מְּ ַגמְּ   ֶשַהַשר  ַעד . לְּ

ת  לֹו ָאַמר בֹ  קסֵ פְּ , הַ ַּדי:" ףקֶ ֹובְּ ָהַלְך"... !  חַ ִלנְּ ִשין םִמשָ  וְּ ִלימָ  ַהַמלְּ בֹושֶ   הִבכְּ  .  ָפִנים תּובְּ

ָכבֹוד םִמשָ  ָנַסע  ַרֵבנּו  ת. ידּוִק פְּ ית הַ בֵ בְּ  רֹודְּ חַ ם לְּ יִ תַ ינְּ ר בֵ זַ א חָ הּו ! ָגדֹול  בְּ

ֵלו   ,ןֹו אשם ִר יֹובְּ  ִכסְּ ן  י ִמ י כִ בִ ַר יט הָ לִ חֱ ח" הֶ לַ שְּ יִ "וַ  ת בָ שַ ל שֶ  עַ בּושָ ת ילַ ִח תְּ א" ּוצֵ יֵ וַ "  תבָ ת שַ ַר חָ מָ לְּ ַביֹום י' בְּ

שַ ן  תָ אֹו ָשַלחיו וְּ תָ נֹובְּ א לִ ָר א קָ הּוים. ינִ ִש לְּ מַ ם הַ עִ  חַ ּוכ וִ בַ  נֹו חֹו צְּ ר נִ אֹולְּ  הּורּו רְּ חְּ שַ יְּ שֶ  שקֵ בַ י לְּ אּו ָר הָ    ַהָמחֹוז  רלְּ

שַ  הָקשָ בַ בְּ  רְּ לְּ צּו רַלשָ  ֶשָבאּו כְּ . ֹור חְּ בֶ  נֹותבָ הַ  ָפרְּ מַ  ִכיבְּ ָשם רבְּ ָאַמר ַהַבָקָשה  ֶאת  ָקָרא ַהַשר.  ַנפְּ   ָלָמה"  :נֹותַלבָ  וְּ

כּו בֹוכֹות ַאֶתן ֶכן לְּ ֵביתְּ שָ  לְּ ָכְך". ִמַמֲאָסרֹו ָיָצא  ֲאִביֶכן ִכי, לֹוםלְּ רּו. ָהָיה ָאֵכן   וְּ ֶשָחזְּ נֹוָתיו כְּ ר  "מֹו דְּ אַ הָ   ֶשל בְּ

ָצִעי ָבר, ַבַמֲאָסר ֲאִביֶהן ָיַשב בֹו ַלַבִית ָהֶאמְּ ָּדה ִהִגיָעה  כְּ קֻּ ָרר  נּוֶשַרבֵ  ַהָמחֹוז ִמַשר  ַהפְּ חְּ שֻּ   ַעל ִצָּוּה הּוא. מְּ

ִרים ָכל  ַהַבִית ֶאת  ַלֲעֹזב ַהשֹומְּ ַמֵלא   ַהַבִית וְּ ַרֵבנּו  ַרִבים ַבֲחִסיִדים ִמָיד  ִהתְּ ָאַמר  ָיַשב  וְּ  .תֲחִסידּו  וְּ

ָצִעיר " מֹודְּ אַ  ַאל  ָהֶאמְּ י   ִמַמֲאָסרֹו ִנגְּ ֵלוי'  ֹוםבְּ ִכסְּ ָפר.  בְּ סֻּ שֹוַרת ּומְּ ָלה  ֶשבְּ אֻּ יֹום ִהִגיָעה  ַהגְּ ֵלוט'   בְּ   ַהַשָבת  בְּ   ִכסְּ

ַעת חָ  ִבשְּ ָאַמר  ָעַמד  ֶשַרֵבנּו ַבָשָעה , הִמנְּ ַאתָ " ַהָפסּוק  ַעל  ת ֲחִסידּו  וְּ ַצעבְּ .."  ֶאָחד הוְּ ִסיק ֶאמְּ   ַבֲאִמיַרת ִהפְּ

ָאַמר ת ַהֲחִסידּו ָצא  ַאָבא  !קֹום מָ  ָפנּו,  אשָ " :וְּ   ...תֹו לָ אּול גְּ עַ  רֹושְּ בַ לְּ א  בָ ן קֵ זָ ר הַ "מֹו דְּ אַ                ָכאן"!  ִנמְּ


