
תולדות המחברים:
הבעל שם טוב	-	רבי	ישראל	בעל	שם	טוב	נולד	בעיירה	אוקופ	שבאוקראינה	בי"ח	
באלול	תנ"ח	)1698(,	והסתלק	בחג	השבועות	תק"כ	)1760(.	הבעל	שם	טוב	הוא	מייסד	

ומחולל	תנועת	החסידות.

ער	ממעזריטש,	תאריך	לידתו	לא	ידוע,	הסתלק	 המגיד ממעזריטש	-	רבי	דב	בֶּ
בי"ט	בכסלו	שנת	תקל"ג	)1772(.	אחר	פטירת	הבעש"ט	נבחר	המגיד	כרצון	רבו	לממלא	

מקומו,	ותחת	הנהגתו	גדלה	תנועת	החסידות	והתרחבה	מאוד.

רבי אלימלך מליז'נסק	-		רבי	אלימלך	נולד	בשנת	תע"ז	)1717(,	והסתלק	בכ"א	
המגיד	 של	 תלמידיו	 מגדולי	 היו	 מאניפולי	 זושא	 רבי	 ואחיו	 הוא	 	.)1787( תקמ"ז	 באדר	

ממעזריטש.	רבי	אלימלך	הנהיג	את	החסידים	באיזור	גליציה	וביסס	שם	את	החסידות	

במידה	ניכרת.	ספרו	"נועם	אלימלך"	ידוע	כספר	קדוש	וחשוב	מבין	ספרי	החסידות.

בשנת	 נולד	 מטשארנוביל	 נחום	 מנחם	 רבי	 	- מטשרנוביל	 נחום  מנחם  רבי 
שם	 הבעל	 של	 תלמידם	 היה	 	.)1979( תקנ"ח	 שנת	 חשוון	 בי"א	 והסתלק	 	,)1730( ת"צ	

החסידות	 מספרי	 הוא	 עיניים"	 "מאור	 וספרו	 ממעזריטש,	 המגיד	 של	 מכן	 ולאחר	 טוב	

החשובים.

רבי מנחם מענדל מויטבסק	-	רבי	מענדל	מויטבסק	נולד	בשנת	ת"צ	)1730(,	
והסתלק	בא'	אייר	תקמ"ח	)1788(.	היה	מתלמידיו	הגדולים	של	המגיד	ממעזריטש	ואף	

וליטא,	עד	שעלה	לארץ	 הנהיג,	לאחר	פטירת	המגיד,	את	החסידים	באיזור	בלארוס	

ישראל.

רבי לוי יצחק מברדיטשוב	-	רבי	לוי	יצחק	נולד	בשנת	ת"ק	)1740(	והסתלק	
מפורסם	 והיה	 ממעזריטש,	 המגיד	 תלמידי	 מגדולי	 אחד	 היה	 	.)1810( תק"ע	 בשנת	

באהבת	ישראל	המיוחדת	שלו.

רבי שניאור זלמן מלאדי	-	האדמו"ר	הזקן,	'בעל	התניא	והשו"ע'.	רבי	שניאור	
זלמן	נולד	בעיר	לוז'נה	שברוסיה,	בי"ח	באלול	שנת	תק"ה	)1745(,	והסתלק	בכ"ד	טבת	

דעת',	 בינה,	 'חכמה,	 	- 'חב"ד'	 קרא	 לה	 בחסידות,	 מיוחדת	 שיטה	 ייסד	 	.)1813( תקע"ג	

ועיקרי	תורתו	מופיעים	בספרו	הידוע	והחשוב,	ספר	ה'תניא'.

בשנת	 נולד	 מאפטא,	 העשיל	 יהושע	 אברהם	 רבי	 	- מאפטא	 ישראל'  ה'אוהב 
תק"ח	)1748(,	והסתלק	בה'	בניסן	תקפ"ה	)1825(.	למד	תורה	וחסידות	מרבי	אלימלך	

מליז'נסק	וצדיקים	אחרים.	היה	מפורסם	באהבת	ישראל,	ואף	ביקש	שעל	מצבתו	יכתבו	

רק	את	התואר	"אוהב	ישראל",	וכך	גם	נקרא	ספר	דרשותיו.

-	רבי	קלונימוס	קלמן	הלוי	מקראקא,	נולד	בשנת	תקי"א	 בעל ה'מאור ושמש' 
אלימלך	 רבי	 של	 מובהק	 תלמיד	 היה	 	.)1823( תקפ"ג	 בתמוז	 בא'	 והסתלק	 	)1751(

מליז'נסק	ומפורסם	למקובל	גדול.	ספרו	"מאור	ושמש"	על	התורה,	נחשב	כספר	חסידות	

חשוב	ואף	הודפס	במהדורות	שונות	בתוך	החומשים.

רבי נחמן מברסלב	-	רבי	נחמן	נולד	בא'	בניסן	תקל"ב	)1772(	בעיירה	מז'יבוז'	
שבאוקראינה,	שבה	התגורר	הבעל	שם	טוב,	אבי-סבתו,	והסתלק	בי"ח	בתשרי	תקע"א	

)1810(.	רבי	נחמן	הנהיג	תורה	ושיטה	מיוחדת	בחסידות.	תלמידו,	רבי	נתן	שטרנהרץ	

הוא	זה	שכתב	את	רוב	תורתו,	ובפרט	את	ספרו	המרכזי	"ליקוטי	מוהר"ן".

ה'צמח צדק' -		רבי	מנחם	מענדל	שניאורסון,	נולד	בכ"ט	באלול	תקמ"ט	)1789(,	
והסתלק	בי"ג	בניסן	תרכ"ו	)1866(.	האדמו"ר	השלישי	בשושלת	אדמו"רי	חסידות	חב"ד.	

אמו	נפטרה	בהיותו	בן	שלוש,	והוא	גדל	על	ברכי	סבו	הגדול	-	רבי	שניאור	זלמן	מלאדי.	

קורה	לפעמים	שיהלום	יפהפה	ויקר,	מתערבב	בין	אבנים	ועפר	ומתלכלך,	עד	שכבר	

לא	ניתן	לזהות	שהוא	יהלום.	כל	מי	שירים	אותו	לא	יבחין	בהבדל,	ויזרוק	אותו	כמו	אבן	

רגילה.	אבל	מי	שמבין	ביהלומים,	יקלוט	מיד	שזה	יהלום	ולא	אבן.	ואז,	לא	רק	שהוא	ייקח	

את	היהלום,	אלא	הוא	גם	יטפל	בו	כמו	יהלום	וינקה	וילטש	אותו	היטב,	עד	שכולם	יוכלו	

לראות	את	טיבו	האמיתי.

כך	גם	בנשמות.	מי	שמבין	בנשמות	יודע	שכל	יהודי	הוא	יהלום.	כל	יהודי,	כמה	שהוא	

יתלכלך	ולאן	שלא	ייפול,	יישאר	יהלום	בגלל	נשמתו	הקדושה.	ומשום	כך,	לא	רק	שלא	

נזרוק	או	נדחה	שום	יהודי,	אלא	גם	נדאג	לנקות	וללטש	אותו	היטב.	דווקא	בגלל	שנשמתו	

של	יהודי	היא	כל	כך	יקרה,	ולא	ניתנת	לאיבוד,	צריך	לגלות	את	היופי	שלה.	ואת	היופי	

שלה	מגלים	על	ידי	האור	של	התורה	והמצוות.

עצה מאליהו הנביא

אלימלך	 רבי	 הצדיק	 רבו,	 בצל	 להסתופף	 מלעלוב	 דוד	 רבי	 הלך	 אחת	 פעם	

בו	 הלך	 כי	 היטב	 אותו	 שהכיר	 אחד,	 יער	 דרך	 עשה	 הדרך	 את	 מליעז'נסק.	

פעמים	רבות,	אך	באותה	הפעם	טעה	בדרכו	ולא	ידע	לאן	לפנות.	כעבור	כמה	

והנה,	 בגורלו.	 יעלה	 מה	 מאוד	 ודאג	 רבה,	 בבכיה	 לבכות	 דוד	 ר'	 התחיל	 זמן,	

דוד	 ר'	 ענה	 יקירי?"	 בני	 בוכה	 אתה	 "למה	 אותו:	 ששאל	 אחד	 איש	 לפתע	 פגש	

בבכיה:	"הרבה	שנים	אני	הולך	בדרך	הזאת	מדי	שנה	בשנה,	ועתה	הנני	טועה	

ונלכה	שנינו	יחדיו,	עד	 יודע	איך	ללכת".	אמר	לו	האיש:	"בא	עמי	 ואינני	 בדרך	

שנבוא	לקצה	היער"	שמח	על	כך	מאוד	ר'	דוד	והלך	איתו,	ובתוך	רגעים	אחדים	

הגיעו	לקצה	היער.	כשבא	להיפרד	ממנו	אמר	לו	האיש:	"בני	יקירי,	אני	אומר	לך	

עכשיו	דבר	שנחוץ	לך	לדעת	מעתה	ועד	עולם.	והוא:	כאשר	תביט	על	איש	אחר,	

לראות	את	מעלותיו	או	חסרונותיו,	אל	תחדל	מלהביט	בעצמך.	זאת	תזכור	כל	

ימי	חייך".	והלך	האיש	תיכף	לדרכו.	לימים,	כאשר	נעשה	רבי	דוד	מלעלוב	רבי	

ומנהיג	עדה,	אמר	פעם	אחת	דברי	תורה	ובתוך	שיחתו	הקדושה	סיפר	את	כל	

המאורע	הנ"ל.	ואמר	"באמת,	היה	זה	אליהו	הנביא	זכור	לטוב".

)'שיח	שרפי	קודש'	עמ'	יא(

כשכל	ישראל	יתנו	יד	זה	לזה,	

אחת	 ליד	 הידיים	 תצטרפנה	

המגעת	עד	לכסא	הכבוד.	

)ר'	ישראל	מקוז'ניץ(
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מלבד	גדולתו	בחסידות	היה	ידוע	בגאונותו	בנגלה,	והוא	נקרא	'צמח	צדק'	על	שם	ספר	

תשובותיו	בהלכה.

	,)1860( תרכ"א	 בחשוון	 בכ'	 נולד	 שניאורסון	 דובער	 שלום	 רבי	 	- הרש"ב  הרבי 
בעיירה	ליובאוויטש,	והסתלק	בב'	בניסן	תר"פ	)1920(.	היה	האדמו"ר	החמישי	בשושלת	

אדמו"רי	חסידות	חב"ד	ונחשב	למסביר	הגדול	של	תורת	חב"ד.

תרכ"ה	 בשנת	 שבלטביה,	 בגריבה	 נולד	 קוק	 הכהן	 יצחק	 אברהם	 רבי	 	- קוק	 הרב 
של	 הראשון	 האשכנזי	 הראשי	 הרב	 היה	 	.)1935( תרצ"ה	 באלול	 בג'	 והסתלק	 	,)1865(

ארץ	ישראל,	ובעל	השפעה	מרכזית	בתולדות	היישוב	החדש	שבארץ	ישראל.	הרב	קוק	

היה	מהוגי	הדעות	הגדולים	בדור	האחרון.

הרבי הריי"צ	-	רבי	יוסף	יצחק	שניאורסון	נולד	בי"ב	בתמוז	תר"מ	)1880(,	בעיירה	
אדמו"רי	 בשושלת	 השישי	 האדמו"ר	 	.)1950( תש"י	 בשבט	 בי'	 והסתלק	 ליובאוויטש	

חסידות	חב"ד,	והיה	לסמל	ומופת	של	מסירות	נפש	מול	שלטון	הרשע	הקומוניסטי.

הרבי מפיאסצנא -	רבי	קלונימוס	קלמיש	שפירא,	נולד	בי"ט	באייר	תרמ"ט	)1889(,	
ונרצח	על	קידוש	השם	בד'	בחשוון	תש"ד	)1943(.	הנהיג	חסידות	גדולה	בפולין,	והמשיך	

באורח	מופלא	להנהיג	את	חסידיו	לעבודת	ה'	ואמונה,	גם	בימי	השואה	הנוראים	בגטו	

ווארשה.

תרס"ב	 בניסן	 בי"א	 נולד	 שניאורסון	 מענדל	 מנחם	 רבי	 	- מליובאוויטש	 הרבי 
)1902(,	והסתלק	בג'	בתמוז	תשנ"ד	)1994(	האדמו"ר	השביעי	בשושלת	אדמו"רי	חסידות	

חב"ד.	בשנות	הנהגתו	התעצמה	חסידות	חב"ד	לממדים	אדירים.	חסידיו	ושלוחיו	הרבים	

מפיצים	את	תורת	החסידות	ואת	היהדות	בכל	רחבי	תבל.

הרבי מסלונים -	רבי	שלום	נח	ברזובסקי	מסלונים,	נולד	בי"ד	באב	תרע"א	)1911(,	
והסתלק	בז'	באב	תש"ס	)2000(.	שיקם	וביסס	את	חסידות	סלונים	בארץ	ישראל,	אחרי	

שואת	יהודי	אירופה.	דברי	תורתו	מובאים	בסדרת	הספרים	"נתיבות	שלום".
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