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  מליטא לגליציה
  

  'קארלין בתקופת גלות'
  

  מבוא:
  

לתולדותיה של חסידות קרלין סטולין, בעיקר בימי ראשיתה, חסרים פרקים חשובים. נשכחו עובדות 
רבות ונוצרו חללים בין הפרקים. על אחד מהם נעמוד בדיון זה. פרק שפרטיו נשכחו ואבדו במהלך 

השנים שעברו מאז התרחשו האירועים. הפרק מתייחס לתקופה ארוכה שנמשכה כשש למעלה ממאתיים 
, משנת תקמ"ו עד לשנת לווהלין שבמזרח גליציה פולסיהליטא שבעשרה שנים שבהם גלו רבותינו מ

.  תקופה זו החלה עם התגברות 2, ומאז היו החסידים חסרים הנהגה מהשושלת הקרלינית באזור1תקס"א
את  - לחסידות ועזיבת מרן הקדוש רבי שלמה מקארלין, יחד עם תלמידו מרן רבי אשר הגדול ההתנגדות 

שם הקים את חצרו, ונמשכה גם לאחר  על גבול גליציה, קרלין בשנת תקמ"ו, עבר ללודמיר בווהלין
הסתלקותו בשנת תקנ"ב. אף אז  לא חזר מרן הרא"ש הגדול לפולסיה, אלא הקים את ביתו בזליחוב ליד 

וזניץ שבפולין עד בערך תקס"א, ואז חזר לפולסיה והשתקע בסטולין. בסיכום יוצא, כי במשך כשש ק
  ללא הנהגת שושלת קרלינית. 3עשרה שנות גלותם של רבותינו הקוה"ט, נשארו החסידים בפולסיה

  
  רדיפת החסידים בליטא ובפולסיה

ולסיה. במשך שנים אלו גברה התקופה הנדונה הייתה קשה ביותר לחסידים שנשארו בלי הנהגה בפ
ששיאה הייתה  4ההתנגדות לחסידות בפולין וברוסיה. בגל שני של חרמות ורדיפות שהחלה בשנת תקמ"א

. פטירת הגר"א זצ"ל 7תקנ"ז הופיע גל חרמים חדש-, ובשנת תקנ"ו6. נמשכה בשנת תקמ"ז5בשנת תקמ"ד
שיאה במסירות לשלטונות שגרמו, בשלהי שנת תקנ"ח הגדילה את התבערה נגד החסידים, והגיעה ל

בראשית שנת תקנ"ט, למאסרם של הרה"ק רבי שניאור זלמן בעל התניא והשו"ע ועשרים ושנים חסידים 
, וכעבור שנתיים, בראשית שנת תקס"א, מלשינותו של ר' אביגדור מפינסק שבעטיו נאסר 8מרייסין וליטא

  .9שנית הרה"ק הרש"ז
  

  ינו בווהלין ופוליןהחסידים מפולסיה וקשריהם לרבות

                                                 
תודה להרב שלום דוב לוין שי' רו"מ ספריית אגודת תודה ל'מכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליציה' שתמכו בכתיבת מאמר זה. 

 קודם מסירתו לדפוס והעיר הערות חשובות. זה מאמרשטרח לקרוא פרק א מ חסידי חב"ד ליובאוויטש,
יר קבענו בקובץ באו"י לח, עמ' קעה בסוף הערה שנת תקמ"ו כשנה משוערת שבה עזב מרן הרש"ק את קארלין ועבר ללודמ1
  קבענו בקובץ באו"י י, עמ' פט. –. את שנת תקס"א כשנה משוערת שבה עזב מרן הרא"ש את זליחוב ועבר לסטאלין 6
חוקרים שעסקו בתולדות חסידות קרלין סטולין: ש. דובנוב, ב"תולדות החסידות", ז. רבינוביץ ב"החסידות הליטאית",  ומ. 2

. גם לא היו 1הקדימו בטעות את גלות לודמיר לפני שנת תקמ"ד, ראה קובץ באו"י, קלב, עמ' קסג. בהערה  –ב"פינסק"  נדב
. לכן לא התייחסו נכון 89מודעים לתקופת גלות זליחוב ולעובדות הנגזרות מכך. ראה קובץ באו"י קלז, עמ' קעד בהערה 

  נוצרו עיוותים היסטוריים במהלכים שהם מציעים.  לשרשרת האירועים במשך תקופה סוערת זו, ומשום כך
הרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש, תלמידו של מרן הרש"ק ועמיתו של מרן הרא"ש מסטאלין, היה למנהיגם של חסידי ליטא.  3

 –בתחילה התגורר בנסביז' מקום הולדתו עד שלהי תקנ"ב.  ולא גלה עם רבו, ולאחר הסתלקות מרן הרש"ק בשלהי תקנ"ב 
 9בר לגור בלעכוויטש, וזאת על פי צוואת רבו מרן הרש"ק טרם הסתלקותו. ראה קובץ באו"י נד, עמ' קמג, בהערה ע
חרם וקול קורא מוילנא, חרם גרודנא , חרם פינסק, חרם רבי אברהם קצנלבויגן ביריד זעלווא, וחרם סלוצק. 'חסידים  4

  101-121ומתנגדים', מ. וילנסקי, ירושלים תש"ל, כרך א, עמ' 
איגרת רבי אברהם קצנלבויגן להרה"ק הרלו"י רבה של פינסק, איגרת עם צו הגירוש של קהל וילנא לקהל פינסק שם, שם,  5

   136-122עמ' 
   167-142שאז יצאו כרוז מוהילוב ותקנות שקלאוו. שם, שם, עמ' 6
והחלטות קהל מינסק. מתקנ"ח חרם מוילנא, איגרות מתקנ"ו מוילנא, מהגר"א זצ"ל. איגרות מתקנ"ז ממינסק, מהגר"א זצ"ל 7

. מרן הרא"ש ממקום גלותו 181-229פס"ד מוילנא, החלטות הקלויז בוילנא, ומתקנ"ט החלטות הקלויז בוילנא.  שם, שם, עמ' 
 בזליחוב מתייחס לכך בשנת תקנ"ז, במכתבו להרה"ק רבי ברוך ממעזבוז בענין כולל לעולי פולין: "ויאמין לי אהובי אדוני,

  קובץ באו"י יא עמ' קכד. –שכתבתי זאת בנזיד הדמע מגודל הצרות שכעת בעולם...". 
  כרם חב"ד, כפר חב"ד תשנ"ב, חלק ד, כרך א. הרב יהושע מונדשיין.8
  ואילך.  230כנ"ל וגם באגרות בעל התניא, ירושלים תשי"ג, רבי דוד צבי הילמן ז"ל, עמ' קכה. וגם בחסו"מ ,שם, שם, עמ' 9



סבוכה מדינית ורעועה  -בתקופה הנדונה הייתה פולסיה ווהלין וחלק המזרחי של פולין שזליחוב בתוכה 
בטחונית. המתח הרב שבין פולין ורוסיה נתן אותותיו בשטח. החלוקה הראשונה של פולין שהתבצעה 

קוזקים מתפרצים לקרבה. בשנת  בתקל"ב השאירה את פולסיה תחת שלטון פולני. אך לעיתים היו גדודי
תקנ"ב התבצעה החלוקה השניה, תוך כדי מלחמה עקובת דם. שבמהלכה נהרג מרן הרש"ק בלודמיר. גם 

, ובשנת תקנ"ה התבצעה החלוקה השלישית והסופית של פולין 10אחר כך עדיין לא שקט חבל ארץ זה
ו הוסיפו לריחוק החסידים שנשארו כשחלקים גדולים נגזרו ממנה וחולקו בין רוסיה ואוסטריה, כל אל

  בפולסיה לבין רבותינו הקוה"ט שגרו במחוזות אחרים.
  

  החסידים ברייסין וקשריהם לרבותינו בפולסיה ווהלין  

מזרח לפולסיה וליטא, היו - רבים מהחסידים, שפרוסים היו בחבל ארץ רייסין היא רוסיה הלבנה, צפון
מגיעים אליו בנסיעות ארוכות לקארלין והוא היה מבקר אצלם. . הם היו 11קשורים למרן הרש"ק בקארלין

עם התגברות רדיפות המתנגדים לאחר גזירת הגירוש שניתכה על מנהיגי החסידים בפולסיה וליטא רצו 
. בשנת תקמ"ו התעצמה הדרישה להביאו, ובעקבותיה חודדו חילוקי 12חסידי רייסין שיקבע ביתו ביניהם
ות, כשבסיומה בשנת תקמ"ט קיבלו עליהם את הנהגת הרה"ק הרש"ז דעות מהותיים בשיטת החסיד

. לאחר תקנ"ז שוב התעוררו חילוקי הדעות בענין שיטת החסידות. חלק מחסידי רייסין ששמרו 13מלאדי
אמונים לשיטת החסידות הקרלינית עמדו לצד הרה"ק רבי אברהם מקאליסק שקרא תיגר על ההנהגה 

  . 14רש"ק הרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש ומרן הרא"ש הגדול מסטאליןברייסין, כשלצדו תלמידי מרן ה
  

כל מה שפורסם עד עתה על חילוקי הדעות בין החסידים ברייסין בדבר הנהגת החסידים בתקופה זו, 
צדדית והתמקדה במיצוי הבנת צד החסידים שרצה בהנהגתו של הרה"ק הרש"ז.  - בהתייחסות חד הייתה

בטיהם של החסידים שכנגדם שביכרו בהנהגת "אחד מצדיקי פולין". משום מבלי להתעמק ולגלות את הי
כך אין בהם כדי להעלות נכונה את צדדי חילוקי הדעות נימוקיהם ומהלכיהם. עד עתה לא טרחו חוקרי 

להצביע מי הוא הצדיק שחלק ניכר מהחסידים ברייסין התקשרו אליו ורצו להביאו. ולא עשו   15התקופה
הם החסידים שעמדו בראש המחנה המתנגד למינוי הרה"ק הרש"ז ומה היו נימוקיהם.  מאמצים לגלות מי

עקב כך לא ידעו לפרש נכון אגרות צדיקים והניחו מסקנות שיש בהם מן העיוות ההיסטורי ופעמים עיקר 
חסר מן הספר. לעומת זאת, ראיה רחבה וכוללת של הנושא, השואבת מקורותיה מאיגרות צדיקים, דברי 

ם, ומסורות חסידים קרלינית וחב"דית כאחד, מוכיחה באופן ברור יותר, את המהלכים ההיסטוריים תורת
והאידיאולוגיים הנובעים משוני בשיטות החסידות ושיש להם השלכה וקשר לאורך כל התקופה כולל 

  כשהתעוררו מחדש חילוקי הדעות בשנת תקנ"ז.
  

  שאלות היסטוריות ופתרונם

שאלות: מה התרחש בקהילות החסידים במשך התקופה? מה עבר על חסידים מאליהן צפות ועולות ה
ברייסין, ואיך נשארו מקושרים למרן הרש"ק? איך שרדו חבורות החסידים בליטא ובפולסיה ונשארו 
מקושרים לשושלת הקרלינית? מי ומה החזיק אותם כל כך עד ששמרו אמונים שנים ארוכות למרן 

ותם בהיותו אברך כבן עשרים וחמש כתלמיד שיצא לגלות יחד עם רבם הרא"ש הגדול מסטאלין שעזב א
  מרן הרש"ק, ומדוע חזר מרן הרא"ש מזליחוב לפולסיה? 

  
. בכל זאת ננסה לארוג את 16לא זכינו לקבל בשלמותם את הפרקים הבאים במסורה מפי זקני החסידים
צדיקים הקדושים נשמתם עדן, היריעה, לקשור נימה בנימה וחוליה בחוליה. מתוך אגרות קודש של ה

רסיסי דיבורים של חסידים ראשונים זללה"ה, שביבי סיפורים ממקורות נאמנים מאותה תקופת בראשית 
                                                 

  בץ באו"י קמא עמ' קסז ואילך, במאמר "לחן עתיק מאשכנז לזמר 'מה יפית' ב'חדר הקרליני'" ובעמ' קעג.ראה בקו10
   מאז עלה רבם הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטבסק לא"י בשלהי תקל"ז. 11
ורט על כל זה בהרחבה ראה מאמר "השפעתו של מרן הקדוש רבי שלמה מקארלין זיע"א הי"ד ברוסיה הלבנה (רייסין)" כמפ 12

 להלן. 18בהערה 
  פרשה נעלמה זו נדונה במאמר זה. 13
 על פרשה זו נדון במאמר הבא בעזה"י. 14
בימים אלו הופיע "בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי וראשית של חסידות חב"ד", עמנואל אטקס, ירושלים תשע"ב,  15

 בפרק "המחלוקת על מינוי ר' שניאור זלמן". אין התייחסות לכל האמור.
בסערת הימים של רדיפה ניתוק וגלות נוצרו חללים חסרים של רציפות תולדות החסידות. מתקופת לודמיר אמנם שרדו 16

סיפורים, אך היות והשושלת לא המשיכה שם את הנהגת החסידים, חסרים איפוא פרטים רבים מתולדותיה. לעומת זאת כל 
סידים, אותה הקים מרן הרא"ש בזליחוב, התפרקה לאחר חזרתו תקופת זליחוב עמומה. עובדה שנבעה מן הסתם, כי חבורת הח

  לפולסיה. 



מרן הרא"ש למגיד הקדוש מקוזניץ מיד  17ששרדו בפי זקני החסידים, ומעל לכל, מתוך אגרת קודש שכתב
ומכלול אירועיה. אמנם, לא כל השאלות בסיום התקופה, והמתייחסת, אם כי לא במעט רמזים, לתקופה 

. ברם, יש תועלת בעצם העלאת השאלות, וייתכן ויעלה בידנו בס"ד לפרוס את תוהתהיות נפתרות בוודאו
, פרקים נרחבים על הקורות אז ההמארג, כשם שזכינו מכבר לנסות, לשחזר ולהעלות מתהום הנשיי

  עלומים היו. , גם אם18לרבותינו הקוה"ט במקום גלותם באותה תקופה
  

  הגלות בעקבות הרדיפות 

תקופת הגלות באה בעטיים של גל החרמים והרדיפות שהחלו בשנת תקמ"א ושיאה באגרת שכתב בשנת 
תקמ"ד הגאון רבי אברהם קצינלבויגן רבה של בריסק להרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ואגרת משנה 

בכך מיקדו את ההתנגדות  19. והצדיקים מנהיגי החסידיםזו מקהל וילנא לקהילת פינסק בדבר גירוש הרב 
על קארלין מרכז החסידות בפולסיה וראשיה. המערכה שניטשה הייתה עצומה ורבה, וגרמה לעזיבת 

, ובעקבותיו את יציאתו מקארלין של 20הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב את פינסק בקיץ שנת תקמ"ה
, ובראשם מרן הרא"ש 21ו ועברו עמו גם אחדים מתלמידיומרן הרש"ק בשנת תקמ"ו. באותה תקופה עזב

, עזבו את קארלין, גם הרה"ק רבי יעקב בנו של מרן רבי אהרן הגדול 23. באותו פרק זמן22הגדול מסטאלין
ועלו לארץ ישראל. כך נשאר אזור פולסיה ללא הנהגת הצדיקים  24וחותנו הרה"ק רבי אברהם מקארלין

  לשושלת קרלין.
  

 תקנ"ב: –ה של התקופה, תקמ"ו מחציתה הראשונ  .א
  

  קארלין ולודמיר תחת שלטון פולני

                                                 
בזכות הישרדותה בהעתקה מעצם כתי"ק שספונה הייתה ב"אוצר" רבותינו הקוה"ט בסטאלין. נדפסה לראשונה באגרות בעל  17

 התניא על ידי הרב דוד צבי הילמן, עמ' קפד, מכתב קז.
ן זיע"א הי"ד ברוסיה הלבנה (רייסין)" קובץ באו"י, מבוא ופרק א, גליון מג השפעתו של מרן הקדוש רבי שלמה מקארלי18"

קסו. "השפעתו של מרן - קמה. פרק ד, גליון מו עמ' קנז-קמ. פרק ג, גליון מה עמ' קלה- קעו. פרק ב, גליון מד עמ' קלג-עמ' קסט
קע. פרק ב, גליון קלג -גליון קלב עמ' קסג קובץ באו"י, פרק א, –הקדוש רבי שלמה מקארלין זיע"א הי"ד בווהלין ובגליציה" 

קעב. פרק ב, -קובץ באו"י, פרק א, גליון קמג עמ' קסג –קעא. "ה'בעל שם טוב' מקארלין וחבורת צדיקים 'בעלי שם'" -עמ' קנט
ב, -אקובץ באו"י, פרקים  –קסה. "על הריגתו של משיח ה' מרן הקדוש רבי שלמה מקארלין הי"ד זיע"א" -גליון קמד עמ' קסא
קנא. "על תקופת שהותו של מרן -ז, גליון מ עמ' קמא-קנט. פרקים ה-ד, גליון לט עמ' קמט-קעט. פרקים ג- גליון לח עמ' קעג

הרא"ש הגדול מסטאלין בזעליחוב שבפולין וחלקו ביסוד כולל לעולי פולין בארה"ק בשנת תקנ"ז" קובץ באו"י, פרק א, גליון י 
  קלב.-קכז. פרק ג, גליון יב עמ' קטו- קט צ. פרק ב, גליון יא עמ'- עמ' פג

: "ולהכריז קול ברמה 132-136"איגרת מקהל וילנא לקהל פינסק (תקמ"ד) בדבר העברת הרב" חסו"מ, כרך א, עמ' 19
בקהילתכם ובק"ק קארלין, ובגליל הסרים למשמעתם, החרמות ושמתות נוראים לבל יתנהג שום אדם מנהג הזה, ולבלתי עשות 

הנ"ל, ועל מחזיקים את ידיהם ומסייעים ומהפכים בזכותם, ולפרט את... שבהם בשמם ובמעשיהם שהם...   מחוקות... מכת
המכנים עצמם בשם רבי וראש ל... האלה בקהלתם ובק"ק קארלין ובשארי קהילות הסרים למשמעתם ולעקר ולשרש 

  אותם...". 
   67בתמוז תקמ"ה. ראה אהל רחל, הרב חיים ליברמן, ניו יורק, תש"ם, עמ'  20
הרה"ק רבי משה מקוברין, אחיו של מרן רבי אהרן הגדול מקארלין. שיערתי בקובץ באו"י גליון נג עמ' קעה, כי הוא מוזכר 21

מרן הרש"ק. ראה קובץ באו"י נ  במיפקד אוכלסין בקארלין שנערך בשנת תקמ"ד, ומנו"כ בלודמיר. כנראה שגלה לשם עם רבו
  ה, ובהוספות גליון נט עמ' קנג.- עמ' קלד

נראה כי בהתאם לאיגרת לקהל פינסק, הייתה אז גם דרישה לגרש את "הרב מוואלפא" מקארלין, על כך ראה קובץ באו"י קלז 
  עמ' קסז.

ושמש את רבו הקדוש בימיו האחרונים היה היחידי מבין התלמידים המפורסמים שהיה בעת המאורעות בלודמיר, והוא שסעד 22
עלי חלד, ונראה מכך כי התגורר בקרבת מקום לרבו הקדוש, כי ידוע גודל התקשרותם עד שרבו הקדוש אמר שלא בא לעולם 
אלא רק כדי לפשוט את הספיקות של תלמידו מרן הרא"ש זיע"א . שמע שלמה חלק ב דף יג ע"ב, ברכת אהרן עמ' י. וכשפעם 

ידו התאונן רבו הקדוש ואמר: "נישטא רבי אשר'קע ער זאל מיר איבער פרעגן". ברכת אהרן, שם. מה גם כי אחת לא היה ל
מסתבר לומר שמרן הרא"ש לא נשאר יחידי להתגורר בקארלין שבפולסיה שעמדה במרכז המערכה נגד החסידות. בליטא 

  ר אז בנסביז'.נשארו הרה"ק רבי חיים חייקא מאמדור והרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש שג
בין שנת תקמ"ד שאז מוזכר רבי יעקב במיפקד אוכלסין בקארלין שנערך ביום י"ב שבט אותה שנה. פורסם בקובץ באו"י נג 23

עמ' קעה. לבין שבט של שנת תקמ"ו, שאז מתנוססת חתימתו על ה"קול קורא" של החבריא קדישא בטבריה בראשותם של 
  ו, עמ' קב ואילך.- רבי אברהם מקאליסק. חתימתו זוהתה ופורסמה בקובץ באו"י ה הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטעבסק והרה"ק

במיפקד משנת תקמ"ד בקובץ באו"י נג עמ' קסט שיערתי שייתכן והכוונה על רבי אברהם פייבישביץ, שכפי הנראה הוא אחיו 24
רן ז"ל חתן הרב", אך רבי אברהם של הרה"ק רבי מנלי מקארלין. ב"קול קורא" מטבריה הנ"ל, חתום: "יעקב בהרב מוה' אה

עצמו לא בא על החתום. "אגרות בעל התניא" עמ' קמ"ה מעיר על דליטוריא של ר' אביגדור מפינסק בפיסקא בה הוא מציין כי 
החסידים שלחו לא"י כמה מראשיהם, ובתוכם "רבי אברהם קארלינר", כי הכוונה על חותנו של רבי יעקב מקארלין, ואילו 

ראה על כך הרב יהושע מונדשיין, כרם חב"ד, גליון ד,  –ת את הדילטוריא תירגם: "רבי אברהם מקאליסק". המתרגם לרוסי
  . ונראה כי כוונתו של ר' אביגדור בתואר שהצמיד לרבי אברהם: "קארלינר" דהיינו:"חסיד".11בהערה  84חלק א, עמ 



יש לחלק תקופה זו, של החסידים היושבים בפולסיה ללא הנהגת השושלת הקרלינית, לפרקי זמן שונים. 
הראשון הוא משנת תקמ"ו עד להסתלקותו של מרן הרש"ק בשלהי תקנ"ב. בפרק זמן זה, שארך שבע 

פולסיה, שחסו בצילו של מרן הרש"ק שנים רבות, מכתתים רגליהם ועולים שנים, היו החסידים באזור 
. עדיין היה חבל ארץ זה כולו, גם 25למרן הרש"ק ללודמיר שבווהלין, גם אם הייתה זו כברת דרך ארוכה

פולסיה וגם ווהלין, תחת שלטון פולני, שלא הערים קשיים על נסיעה ממחוז אחד למשנהו. וגדולה הייתה 
  , שגרמה להתפתחות חסידות קרלין באזור נרחב זה.26מרן הרש"ק בווהלין ובגליציה השפעתו של

  
  תקמ"ו-הרש"ק ברייסין תקמ"א

תהליך שהחל עם עלייתו  בהיקף השפעתו של מרן הרש"ק ברייסין היא רוסיה הלבנה, 27מכבר הארכנו
לא"י של מנהיג חסידי רייסין הרה"ק הרמ"מ בשלהי תקל"ז. התגבר בשנת תקמ"א בנסיעות ארוכות 

. חסידים שם להביאו אליהם ולהנהיגםניסיונות השערכו מרייסין לקארלין בפולסיה, ומשנת תקמ"ג 
ק לבין הרה"ק הרש"ז, שהם הרחבנו שם על חילוקי דעות מהותיים בעניני שיטת החסידות בין מרן הרש"

בלוז חילוקי הדעות על ההנהגה ברייסין, ועל יחס תגובתם לשנאת המתנגדים. עתה אנו דנים בתקופה זו 
הרה"ק רבי ש . שבה התחוללה מערכה על הנהגת החסידים ברייסין, גם לאחר28של שנת תקמ"ו ואילך

רבי שניאור זלמן את הרה"ק יסק יחד עם הרה"ק רבי אברהם מקאל בשנת תקמ"והכתיר מנדל מויטבסק 
  בעטיו עבר מרן הרש"ק ללודמיר שבווהלין. אשר  מלאדי על הנהגת חסידי רייסין.

  
  הקשר בין חסידי רייסין והרש"ק

יודע לציין את העובדה כי לאחר נסיעת הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטבסק  29מקור חב"די בספר "בית רבי"
סין ההתנגדות הגדולה להנהגתו של הרה"ק רבי שניאור זלמן לארץ הקודש, הייתה בקרב החסידים בריי

מלאדי: "..שהרבה מהחסידים הגדולים של הרה"ק רמ"מ נ"ע שנשארו במדינתנו [רוסיה הלבנה = רייסין] 
עמדו לשטן בזה שהם רצו להביא למדינתנו א' מצדיקי פולין או שהם יסעו לצדיקי פולין ויביאו ממרחק 

תינו שבאה"ק שהם יסכימו ע"ז, אך רבותינו [שבא"י] לא הסכימו להם ע"ז לחמם, והיו כותבים לרבו
: "וגם באנ"ש הי' נמצא הרבה שהיו מנגדים 30בשום אופן...". הוא חוזר על הדברים כשהוא מכסה טפחיים

לרבינו ורצו להביא לכאן אחד מצדיקי פולין". מקור זה אינו מפרש את שמו של אותו "אחד מצדיקי 
נסעו ורצו להביאו ה"ה: "..הרבה מהחסידים הגדולים של הרה"ק רמ"מ נ"ע שנשארו פולין" שאליו 

במדינתנו". אנו מתוודעים לזהותו רק לאחר שבפרק הדן ב"החברים שהי' לרבינו עמהם התקרבות 

                                                 
ידוע מאמרו של מרן הרש"ק: "בעולם העליון לצדיקים. אז כבר ניכרים חילוקי דעות בין הצדיקים הקדושים בענין נסיעה 25

שוקלין היערות והשדות שנוסעין בהם אל הצדיק בכף הזכיות" בספה"ק בית אהרן דף קמו ע"א, וכנראה שנאמרו על רקע 
מכתבו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטבסק לחסידי רייסין, בשנת תקמ"ב, בקשר לנסיעותיהם לקארלין, (לקוטי אמרים, 

תב ה'): "ועצתנו היעוצה שלא ירעישו את העולם במס"ע ומריבה לנסוע למקומות רחוקים, לבלות ימיהם בביטול תורה מכ
ותפלה, כי הדרך ממעטת את השם, וד"ל...". ובשנה שלאחריה הוא מזכיר זאת שוב (שם, מכתב ג'): "וגם זאת אשר כתבנו 

זורו ויאמרו חזק... כי אם הייתם שומעים מכבר שלא להתנהג כי אם איש אחיו יע בשנה דאשתקד שאל יצא איש ממקומו,
באים לנסיונות כמו אלו...". ראה קובץ באו"י גליון מג עמ' קעד. בתקופת שהותו  םבנסיעות כאשר כתבנו כמה פעמים לא היית

על גודל וחשיבות  של מרן הרש"ק בלודמיר, והחסידים היו מגיעים אליו ממרחק רב מליטא ופולסיה, נשנו וחזרו דברים אלו
העניין של נסיעות לצדיק, על ידי תלמידו של מרן הרש"ק, הרה"ק רבי אורי מסטרליסק (אמרי קודש השלם, ירושלים תשכ"ט, 
עמ' טו אות מב): "שיש ליסע לצדיק אמת אפי' אלפיים פרסות ולבטל בהליכתו ובחזירתו מתורה ותפלה, והכל כדי דיבור אחד 

במכתבו הנ"ל "שלא ירעישו את העולם כותב הרה"ק הרמ"מ מויטבסק  מעניין לציין כי יק אמת".של אמת אשר ישמע מפי צד
"..שמעתי אומרים בשם הרב  מובא: ע"ד- ספה"ק בית אהרן דף קכ ע"גואילו ב למקומות רחוקים" במס"ע ומריבה לנסוע

  ."...ני ישראלאלה מסעי בהקדוש מורינו רש"ק זצוק"ל כשנסע לרייסין מנה כמה מסעות בשם ואמר 
   18ראה לעיל הערה 26
 18ראה לעיל הערה  27
דף סד ע"ב, כפי אשר שמע מ"אחד  יד המסורת של בית רביעל הנסיונות שנעשו אז, להביא את מרן הרש"ק לרייסין תע 28

הסכם יעשינקוויץ (פלך וויטעבסק) ורצה יבבקש לקבוע דירתו יהרבנים מנכדי רבינו [הרה"ק הרש"ז] נ"ע": "הרה"ק ר"ש ב
מסכים אך על אלו הג' תנאים: שלא להשפיל הלומדים כו', ושלא להשפיל  א], והשיב רבינו שהוע"ז מרבינו [הרה"ק הרש"ז

פרומקייט טבעי' כו', ושלא יאמר שהצדיק צריך לישא את הצאן... ועל ב' דברים הראשונים הסכים הרר"ש, אך על דבר הג' לא 
מקום מגוריו המיועד של מרן הרש"ק, כי לאחר חלוקתה הראשונה של פולין בשנת נקוביץ ליהוסכם". לא בכדי נבחרה בייש

תקל"ב עברה כמחצית הכפר לשליטתה של האימפריה הרוסית ומחציתה נשארה בתחומי שליטתה של פולין, וידוע עמדתו 
ב"בית רבי" עמ' אה בעד השלטון הפולני בעוד שהרה"ק הרש"ז צידד בעד השלטון הרוסי. ר הקדושה של מרן הרש"ק שצידד

בעת שהתחילה ממשלתנו לכבוש לגמרי את מדינת פולין, ואז הי' ההתחלקות ביניהם שכאו"א קיים מארז"ל הוי מתפלל "..: 90
בשלומה של מלכות, שהכוונה שכאו"א יתפלל בשלום המלכות שהוא שורה תחתיה, וע"כ הרר"ש שהיה תחת ממשלת פולין 

  ". וראה בקובץ באו"י לח עמ' קעז.ורה... התפלל עבורה, ורבינו שהיה תחת צל ממשלתנו הרוממה התפלל עב
 ר' חיים מאיר היילמאן מליעפלי בספרו בית רבי, ברדיטשוב תרס"ב, דף יב ע"ב.החב"די החסיד  29
 שם, דף י' ע"א. 30



, שם הוא מגלה טפח ומביא כי "כשנסע הרה"ק רמ"מ 31יתירה", בערך מרן הרה"ק רבי שלמה מקארלין
"ק תובב"א עד שישב רבינו על כסא קדשו, בין מלכא למלכא, היו הרבה מאנ"ש נ"ע מהאראדאק לאה

  דמדינתינו מקושרים להרה"ק ר"ש נ"ע והוא הי' בא למדינתנו". 
אם עמדנו מכבר על זהותו של "אחד מצדיקי פולין" עדיין לא ידענו על דמותם של המתנגדים להנהגת 

"הרבה מהחסידים הגדולים של הרה"ק רמ"מ נ"ע הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי. אלו הנמנים עם 
"הרבה מאנ"ש דמדינתנו מקושרים להרה"ק ר"ש  שנשארו במדינתנו", ומי המה אותם שנמנים עם 

כלא היו. רק שמותיהם של יחידים מהם שרדו.  נ"ע"?. שמותיהם נעלמו לתהום הנשיה וזכרם נשכח
וי סג"ל מויטבסק. ואף התוודענו להרה"צ ] הל33] [הזקן32החשוב שבהם הוא הרה"צ רבי אהרן [הגדול

  .35, ולגאון החסיד רבי יוסף מלעפלי34רבי יואל מטשפלי
  

  תקמ"ט-הרש"ק וחסידי רייסין תקמ"ו

של הרה"ק רבי שניאור זלמן למנהיג  36דהיינו משנת תקמ"ו ואילך, לאחר הכתרתו ,בתקופה הנדונהגם 
ה"בית רבי": "..אך עדיין היו איזה מאנ"ש שלא מביא  החסידים ברייסין על ידי הרה"ק הרמ"מ והרא"ק,

. 37היו רוצים להיות כייף תחתיו וע"כ הי' צריך הרמ"מ נ"ע לעוררם ולבקשם שיכפפו ראשיהם כו'..."
מרן דעתו הקדושה של גם  .הרצון להביא אליהם את מרן הרש"ק עדיין קינן בלב החסידים ברייסין

: "או 38תקופה לחסידיו בליעפלי שברייסין.שכך כתב באותה . להגיע לרייסיןנתונה הייתה  עדייןהרש"ק 
שאהי' במדינתכם, וזה יותר קרוב, כי יש לי געגועים על כמה יגיעות שיגעתי עמכם, והלואי שלא יהי' 

אודות הענין שנתהווה במדינתכם הי' "לריק...". גם להרה"צ רבי אהרן [הגדול] מויטבסק הוא כותב אז: 
 ,39[פנים אל פנים]" פא"פל רק אי אפשר לבאר הכל בכתב כו' (אך) [כי אם] לי הרבה לדבר עם רומע"

וכי נוסח חתימתו על הסכמה להדפסת ספר "כתר שם טוב": "הק' שלמה מקארלין ולע"ע בלודמיר" יש 
, כי החסידים ברייסין היו יותר קרובים בטבעם 40בה להצביע על תקוותו שנשארה עדיין להשתקע ברייסין

בנסיבות כה לווהלין וגאליציה על עצם העקירה מקארלין שבפולסיה  41עמדנוי ליטא. כבר אנש ומזגם אל

                                                 
דחיתי קביעה שבטעות יסודה ושכאילו הכוונה על "אחד מצדיקי  23. בקובץ באו"י מג עמ' קעג, בהערה שם, דף סד ע"ב 31

 יתה אל צדיקים אחרים.פולין" הי
כך כונה במכתב מרן הרש"ק (על גבי המכתב): "מק"ק קארלין לק"ק וויטעפסיק ליד החסיד המפורסם הרבני מו"ה אהרן  32

הגדול" המכתב שהיה ספון ב"אוצר" רבותינו הקוה"ט בסטאלין, נעתק על ידי אחד מצאצאיו הרב החסיד ר' אהרן לעווענטאל 
אהרן, ירושלים תש"ט, בעמוד ראשון. פיסקה זו לא מופיעה אצל ז. רבינוביץ החסידות הליטאית,  ז"ל, שהדפיסו בספרו: מנחת

 מהעתק אחר שנעשה בשליחותו מתוך המכתב המקורי שב"אוצר" בסטאלין. 27עמ' 
כך מכנהו הרה"ק הרא"ק במכתבו אל הרה"ק הרש"ז, לקוטי אמרים, מכתב לז. כך גם כונה במכתב הרש"ז, אגרות בעל  33

 התניא עמ' קעז בסוף מכתב קג. עליו ראה להלן בנספח.
אחד מחסידים הראשונים שזכה להאריך ימים הרבה ועוד הסתופף בצל קדשו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטבסק במשך  34

 עשרה שנה. אחרי הסתלקותו-נסע אל מרן הקדוש הרש"ק זיע"א כחמש לאחר עלייתו לאה"ק בשלהי תקל"ז, חמש שנים, 
, כשהחל הרה"ק מלעכוויטש זיע"א להנהיג את עדתו, א"ל בזה"ל: "ר' יואל, איהר דארפט דאך האבין א רבי, תקנ"ב בשלהי

בשנת  וועל איך זיין דיין רבי", ומיד אמר לו לשמשו ולהביא לו גחלת להדליק מקטרתו. והסתופף בצלו ח"י שנה עד הסתלקותו
מעשי אבות שבסו"ס תורת אבות עמ' רפז, וראה שם אודותיו . נח זיע"א . ואח"כ נסע עוד כ"ב שנה אל בנו הרה"ק רביתק"ע

שהיה מפורסם לאיש צדיק גם בקרב הגויים בסביבתו, ועל עבודתו הקדושה בתורה ובתפילה, קדושתו וצדקתו, ושזכה לגילוי 
  .אליהו

כסן אצלו בהיותו בליעפלי, מגזע הגאון בעל מקום שמואל ז"ל, מתחילה היה ממקורבי מרן הרש"ק זיע"א הי"ד שאף התא35
והוא מוזכר במכתבו הק' של מרן הרש"ק אל חבורת  .ב-ואחר כך נתקרב להרה"ק בעה"ת והשו"ע זיע"א. בית רבי, דף עד ע"א

 על כך ראה בקובץ באו"י מה עמ' קמד..החסידים בליעפלע ומתארו: "הרב מ"ו יוסף" וכפי הנראה כהן כרב העיר 
כ"ץ, ראשיתן של עליות -. ח. שטימן75וילנסקי, היישוב החסידי בטבריה, ירושלים תשמ"ח, עמ' יש וחוקרי חסידות (מ.  36

) מטילים ספק על הטלת הנשיאות על הרה"ק הרש"ז בשנת תקמ"ו, אלא 29בהערה  83החסידים, ירושלים תשמ"ז עמ' 
סידי רייסין. לקוטי אמרים, קובעים אותה לשנת תקמ"ח, בהסתמך על מכתב משנת תקמ"ז של הרה"ק הרמ"מ והרא"ק לח

  21מכתב יח. אך לפי מהלך הדברים כפי שאנו מציעים בדיון זה, אין מקום לקביעתם. ראה מ. וילנסקי, עמ' 
  בית רבי, דף טו ע"א. 37
  נדפס בקובץ באו"י מה עמ' קמד, בצירוף דברים על תוכן המכתב, ושם קבענו כי נכתב לא לפני שנת תקמ"ו.38
ראשון, המעיר: "המכתב הזה הועתק מעצם מכתב קודש הנמצא באוצר המכתבים הקדושים בבית אדמו"ר עמוד  מנחת אהרן, 39

מהמובא בחסידות הקדוש מסטאלין שליט"א" ושינויי הנוסח מופיע בסוגריים מעוגלות, ואילו האריחים המרובעות הם 
  "א בסטאלין.מתוך אוצר הגניזה של רבוה"ק זיע מהעתק אחר 27הליטאית, ז. רבינוביץ, עמ' 

היציאה ) בקובץ באו"י גליון קלב עמ' קסה, כי 37ולא כפי שפירשנו בוודאות, (בעקבות ז. רבינוביץ, החסידות הליטאית, עמ' 40
הוכחה מחתימתו של מרן הרש"ק זיע"א על הסכמתו לספר "כתר שם טוב",  יעבור זעם, כשהבאנומקארלין הייתה זמנית, עד 

  זאלקווא תקנ"ד.
  .י קלג עמ' קנטקובץ באו" 41



טבעם של אנשי כי והנדידה אחר מקום אחר שלא הסכינו מעולם, מעבר שקשה לשער אותו.  ,מצערות
  . 42שונה מאד מאחיהם בליטא הגליציה הי-ווהלין

  
  חשיפת גדולי חסידי הרש"ק ברייסין

ן במכתביהם עלות על עקבם של חסידים ראשונים אלו ולגלות זהותם. היה דרוש עיול ןבמשימת הניסיו
בס"ד לחשוף פרשת הימים ההם, . עקב כך הצלחנו מאותן שנים הקדושים של הצדיקים מטבריה ומרייסין

של ההתנגדות לנשיאות הרה"ק הרש"ז ברייסין בשנת תקמ"ו ואילך. תקופה סוערת שה"בית רבי" 
מרץ: "..אך עדיין היו איזה מאנ"ש שלא היו רוצים להיות כייף תחתיו וע"כ הי' צריך מתארה בקיצור נ

בפרטיה, היקפה ופעילותה. עלומה . נשארה 43הרמ"מ נ"ע לעוררם ולבקשם שיכפפו ראשיהם כו'..."
 שניים. מתוך הדברים שהתחדשו אנו עומדים על כותבי הקורות עד עתה לא עמדו עליהים וכוסתה ברמז

..הרבה מהחסידים הגדולים של הרה"ק רמ"מ נ"ע שנשארו במדינתנו" שהיו מהמקושרים למרן מאותם "
ויחד עם רבי אהרן  44רבי צבי הירש [בעש"ט] הלוי מויטבסק ורבי אהרן [הקטן] מויטבסקהרש"ק: 

[הגדול] [הזקן] הלוי סג"ל מויטבסק נמנו על גדולי ומנהיגי החסידים ברייסין שעמדו בראש המערכה, 
  מחסידי רייסין נהו אחריהם.  45יםורב

  
  זהותו של רבי אהרן הקטן

ם של חסידים אחרים מאותה זהותם של שני חסידים חשובים אלו עם שמות זהיברבות הימים, טושטשה 
על החבריא של הטעות נבעה מהעובדה כי . 46גרם ייחוס מוטעה של עובדות ולעיוות דברי הימיםתקופה, ו

כינו את אחד מהם "הקטן" והוא  ,ביניהם כירנמנו שני רבי אהרן. כדי לה הרה"ק הרמ"מ והרא"ק בטבריה
, ואילו את רבי אהרן השני כינו 47"אהרן ב"ר מאיר מסמלאיין המשמש אצל הרה"ק הרמ"מחותם עצמו: "

                                                 
ספה"ק בית אהרן, לג  פירושו של מרן הרש"ק זיע"א על מאחז"ל :"שלא יהיה לבך חלוק על המקום" יתכן ועל שעה זו נאמר 42

  וראה שם דף קכד עמ' א. ,עמ' א
  בית רבי, דף טו ע"א. 43
 על שלשתם ראה להלן בנספח. 44
שלא היו רוצים להיות כייף תחתיו  איזה מאנ"שלא כפי שה"בית רבי", דף טו עמ' א כותב על תקופה זו: "אך עדיין היו  45

..." אחרי רבים האחרים הנני מזהיר שלא להטות" ...", אלא כפי שהרה"ק הרמ"מ כותב בשנת תקמ"ז באזהרה לחסידי רייסין:
 לקוטי אמרים, מכתב יח. 

הטעויות והעיוותים שנגרמו עקב כך. אילוצים שונים שגרמו לשנות תאריכי מכתבים ומאורעות. בעיקר לא אוכל למנות את  46
בספרים המצוינים, באותם פרקים העוסקים בתקופה זו: אגרות קודש, אגרות בעל התניא, תולדות חב"ד בארץ הקודש, יסוד 

הרב שלום דוב לוין שי' חוקר אודות זהותם בתולדות  כי יש לציין יישוב החסידי בטבריה.הו ב,-בני ברק תש"ס, כרך א המעלה,
בהערות כא, אך מסקנותיו שונות ולענ"ד אינן תואמות את המהלכים ההיסטוריים. - חב"ד בארה"ק, כפר חב"ד תשמ"ח, עמ' יח

 דול" "הזקן""הג רבי אהרן הלוישטראקס בבירורו כי רבי אהרן הקטן הוא: הרב מנחם מנדל מעלה  31ובאורים גליון תרנג ע' 
אל הרה"ק הרש"ז (ראה להלן) ובירורו של הרמ"מ שטראקס מופרך ממכתבו של הרה"ק הרא"ק משנת תקנ"ז  מויטבסק!

רבי אהרן הלוי אינו ומכאן מפורש שרבי אהרן הקטן הזקן, - רבי אהרן הקטן ורבי אהרן הגדול ,ביחד נזכרים בוששני רבי אהרן 
מרדכי וילנסקי בספרו היישוב החסידי בטבריה, ממשיך בטשטוש זהותם, אך מצביע על קצה חוט  .מויטעבסק"הגדול" "הזקן" 

שמכתבו של הרה"ק הרש"ז מתקמ"ט (ראה להלן) משוייך למכתב רבי שלמה זלמן וילנר לרבי אהרן הקטן ורבי צבי בעש"ט 
כפי שהעלינו במחקרנו זה, אינו מזהה את וקשור למחלוקת שפרצה בין חסידי רייסין, אך לא ידע לפרשם בכל המהלך הרצוף 

  לרבי אהרן הקטן מסמלאיין. - רבי צבי הירש כלוי, וגם מזהה בטעות את רבי אהרן הקטן שבנדון 
חשיפת זהותם של החסידים האמורים והמהלך ההיסטורי בעקבותיהם שאנו מציעים בדיון שלפנינו, שם את העקוב למישור. 

 לאחד, ובכך נפרסת היריעה מחדש.  פרטים רבים וחשובים מצטרפים אחד
יצא מרייסין בתקל"ז בשיירת העולים בראשותם של הרה"ק הרמ"מ והרא"ק לארץ הקודש. בים השחור נטרפה ספינתם, 47

בקשת סיוע לרבנים וגם  היו בין הניצולים, ופנו בערך בשנת תקל"ח באגרת יצחק אייזיק הגדולוהוא יחד עם רבי אהרן ב"ר 
ישראל הלפרין, העליות הראשונות של החסידים לארץ ישראל" בספרו עמ' . " על חוף הים השחורקרים"בשבכפא  להקראים

  .א-6מס'  56
כתב רבי אהרן הגדול אליו שכנראה שהה אז בחו"ל: "עצתי אמונה שתקרבו א"ע למעה"ש להרב מו' [ש'] זלמן  בשנת תקמ"ג

אל תהא דבר זה קל בעיניכם...".  במחניכם בחכמה ובחסידות, ע"כמהארדק, כי לפי הנשמע ממורינו ורבינו הוא יחיד בדורו 
בכת"י אחד נרשם  כתוב "ומר' אהרן הגדול בזה"ל".יסוד המעלה, כרך ב', עמ' מו, אגרת יא, ובעמ' שכח, בהערה:,"בראשה 

  "זה כתב להרבני המופלא הוותיק מוה"ר אהרן הקטן מסמלאיין".בשולי האגרת 
יסוד המעלה, כרך ב,  "אהרן בא"א מ' מאיר נ"י הנק' הק'[טן] [ס]מאלינר".חתום בטבריה על מכתב לרוסיה ופולין  שבט תקמ"ו

  עמ' קב.
"אהרן בלא"א מו"ה מאיר נ"י, הנקרא "אהרן הקטן" מסמאליין, אשר כעת עומד חתום בטבריה על מכתב לחו"ל  סיון תקמ"ו

  עמ' קה. יסוד המעלה כרך ב, ומשמש את אדמו"ר שיחי'".
יסוד המעלה, בני ברק "אהרן בלא"א כמ' מאיר נר"ו". חתום בטבריה על כתב שד"רות  לרבי שלמה זלמן וילנר:  קיץ תקמ"ט

  א, כרך ב',  עמ' קנט.תשנ"
  .יסוד המעלה, כרך ב, עמ' קסבאהרן במוהר"ר מאיר יצ"ו" " טחתום בטבריה על מכתב לק"ק טריאס אדר תקמ"ט



 שעה ישבו. באותה 48אייזיק הנקר'[א] אהרן הג'[דול]" "אהרן בא"א מ"ו יצחקוהוא חותם עצמו:  "הגדול"
רבי  כונה אחד מהם ,נקראו בשם רבי אהרן, וכדי להבדיל ביניהםגם בויטבסק שני חסידים מופלגים ש

ברבות הימים החלו  היה מבוגר מרבי אהרן השני שאותו כינו "הקטן".ש 49אהרן "הגדול" או "הזקן"
הוחלפו מהדירי המכתבים וכותבי הקורות לטשטש ביניהם. דברים מכוונים לרבי אהרן הקטן בויטבסק, 

ידם בטעות, כאילו מכוונים הם לרבי אהרן הקטן בטבריה. דברים שהופנו לרבי אהרן הקטן בויטבסק -על
  .50ידם כאילו הדברים מכוונים לרבי אהרן הגדול בויטבסק- הוחלפו על

  
  זהותו של רבי צבי בעש"ט

ישבו באותה כמעט אותו דבר קרה גם עם רעו רבי צבי הירש בעש"ט הלוי סג"ל מויטעבסק. בטבריה 
ורבי נפתלי צבי הירש  51שעה עוד חסידים חשובים בשם זה: רבי צבי הירש ב"ר אברהם סגל מהארקי

. רבי צבי הירש בעש"ט שגר בויטבסק והגיע לביקור בטבריה, מוזכר מספר 52ב"ר אליעזר מויטבסק
להקפיד על פעמים במכתבים. הטשטוש בזהותו נובע דווקא מתוך רצונם של מעתיקי המכתבים מטבריה 

זהותו. בכת"י אחד הוא מכונה "צבי הירש הלוי" בכת"י שני: "צבי הירש סג"ל". מתוך חשש שיחליפו 
בינו לבין רבי צבי הירש הלוי מהארקי, הקפיד מעתיק אחר לכנותו "רבי צבי הירש מויטעפסק". מעתיק 

ולכן ציין את כינויו: "רבי נוסף חשש כי יחליפוהו עם תושב טבריה רבי צבי הירש ב"ר אליעזר מויטבסק, 
צבי הירש בעש"ט". באו כותבי הדורות ומהדירי המכתבים וקבעו בטעות: רבי צבי הירש בעש"ט אינו לוי 

  53 ואינו מויטבסק!
  

  חשיפת חילוקי הדעות ברייסין מתקמ"ו ואילך

בים כאמור, לא רק זהותם של שני חשובי החסידים נחשפה, אלא בעקבות כך התגלו לפנינו פרטים ר
בפרק שנתחדש על חילוקי הדעות בהנהגת החסידים ברייסין  שהתעצמה בשנים האחרונות של הרה"ק 
רבי מנחם מנדל מויטבסק ולאחר הסתלקותו לשמי רום. פעילותם של שני החסידים שהתקשרו למרן 
הרש"ק ולשיטתו הקדושה בחסידות נועדה למנוע את הנהגתו של הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי על 

  חסידי רייסין ולהכתיר למנהיגם את "אחד מצדיקי פולין" שכבר הוכחנו כי הכוונה למרן הרש"ק.    
    

  רבי צבי בעש"ט בנסיעה להרמ"מ

באמצע חשון תקמ"ו חוזר משליחותו מחו"ל לטבריה השד"ר מגדולי החסידים בטבריה, רבי שלמה זלמן 
הלוי בעש"ט מויטעבסק. מחשובי החסידים ברייסין . אליו נלווה רבי צבי הירש ב"ר משה 54הכהן ווילנר

המקושרים במרן הרש"ק, ודבוק ברבותיו הצדיקים הקדושים הרמ"מ והרא"ק. כעבור שלושה חדשים 
תקמ"ו חוזר רבי צבי הירש לרייסין. מתוך המקורות נמצאנו למדים כי מטרתו  55ומחצה, בשלהי שבט

נאי הספנות והנסיעות מלאי הסכנות של אותם ימים, בשהותו הקצרה מאד, דבר נדיר כשלעצמו, בפרט בת
הייתה, לקבל את הסכמת הרה"ק הרמ"מ מויטבעסק שהנהגת החסידים ברייסין לא תהיה על ידי הרה"ק 

  רבי שניאור זלמן מלאדי אלא על ידי "אחד מצדיקי פולין". 
  

                                                                                                                                            
  יסוד המעלה, כרך ב, עמ' רכג. אהרן הק['טון] סמולאינער"בריה על מכתב לרוסיה "חתום  בט חנוכה תקנ"ה

  .153". מ. וילנסקי, עמ' "אהרן הק'[טון] סמלאיינרחתום בטבריה על מכתב לחסידים לרוסיה  שלהי שבט תקנ"ה
ללא תאריכים החתומים להרב יהושע מונדשיין, יש מספר קבלות  283-282כרך ב,  4בכרם חב"ד, כפר חב"ד תשנ"ב, גליון 

   רבי אהרן הקטון סמילניר, ועל ידי רבי אהרן הג' [הגדול] רבי יצחק ב"מ יצחק אייזיק.בטבריה על ידי 
דוד במו"ה יהודה יעקב חראה"ק ז[צ"ל] וכן שם תקס"ה: יסוד המעלה, כרך ב, אגרת צא חתום על אגרת מטבריה משנת 

 יין מטבריה נפטר כבר בשנה זו.באגרות קד, קו. ומכאן שרבי אהרן הקטן מסמלא
 86 עליו ראה להלן בהערה 48
 עליו ראה להלן בנספח. 49
  .בנספח בתולדות רבי אהרן הקטן מויטבסק בהערותראה  - על ההחלפות בזיהוי 50
 עליו ביסוד המעלה, חלק א, עמ' קנב. - צדיק וקדוש, מגדולי החבריא קדישא של החסידים בטבריה 51
  , עמ' קמט.עליו ביסוד המעלה, שם –מראשי חבורת החסידים וחתום על איגרות ציבור.  52
 דות רבי צבי הירש בעש"ט בהערות.ראה בנספח בתול  -השינויים בכתה"י ועל  97זיהויו הנכון ראה להלן בהערה על  53
ה, א' מאריות שבחבורה". עליו , הרה"ק הרא"ק והחבריא מתארים אותו : "כבוד רב כהנא קדישא, שר התורגדול וקדוש 54

  ראה יסוד המעלה, חלק א, עמ' קסה. וחלק ב. עמ' קנז מכתב נא.
כך עולה מהמכתבים של חודש שבט תקמ"ו שנשלחו על ידי רבי צבי הירש בעש"ט הנזכר כמוכ"ז, הן במכתב רש"ז וילנר  55

ו של הנ"ל לחסידי רייסין, שבלקוטי אמרים לר"י סמוליינר בלקוטי אמרים מכתב יד מיום ה' כ"ז שבט תקמ"ו. והן במכתב
 מכתב טו, ורשום עליו "יום י"ב שבט תקמ"ו" כמובא ביסוד המעלה, חלק ב, מכתב ו עמ' צד.



הגת הרה"ק הרש"ז בקשתו של רבי צבי הירש בעש"ט הלוי מויטבסק מהרה"ק הרמ"מ שיסכים למנוע הנ
ולהציב "אחד מצדיקי פולין" בראש הנהגת החסידים ברייסין, מרומז במכתב כעבור שנה ויותר, בשעה 

  :56ושם בפיו דברים לחסידי רייסין צבי הירש סג"ל מהארקישהרה"ק הרמ"מ שולח את השד"ר רבי 
ה חמדתיו ופריו מתוק לחכי, מפרי פיו "אהובי ידידי נפשי, הלא אתכם המוכ"ז אהובי אשר כנפשי ממש, מעולם ועד עת 

נ"י, הוא ראה ויספרה, אפס קצהו,  צבי הירש סג"לישבעון, ה"ה אהו' ידי"נ הרבני המופלא בתורה ויראה הותיק מו"ה 
אשר נלוו באותה השנה, אין  57צערי הלווי"םאת אשר ראה יגיד, ויתר הסתעפות שורש פורה ראש השנה, הלא מצער 

כי אם אדיר אדירנו ה' מסך בקרבנו רוח חזק ואמץ לבנו, ב"ה עינינו לי"ה ואנו לי"ה להגדיל לפורטם כי רבים הם, 
, ב"ה אשר לא הסיר שתתפרד החבילה, וביטול תורה ותפלה ח"ו, אין שרידתורה ויאדיר, כי לולא כעס אויב אגור, 

   חסדו ותפלתו מאתי....".
  

באו לרמז על הגעתו, לפני שנה,  – תה השנה""צערי הלווי"ם" "בראש השנה" "נלוו באוהביטויים:  
הרה"ק  58לרבי שלמה זלמן מווילנא, שעל כך כתב לפני שנה שנלווה "הלוי"של רבי צבי הירש בעש"ט 

הרמ"מ לחסידים בגולה: "..ויתבשרו אהובינו מרב שלום ביאת אהובנו ידידנו ה"ה הרבני המופלג וחריף 
צבי המה כבוד אהובינו ידידינו המופלאים והוותיקין מו"ה  והעולים אתומו"ה שלמה זלמן הכהן שד"ר, 

בחצי מרחשוון ומו"ה גרשון שוחט נ"י, הכל שלום בגופם וממונם, ועת בואם הירש מק' וויטעפסק 
והעולים ..". גם כשהוא כותב להרה"ק הרש"ז הוא מזכיר את ביאתו "...ושלום ביאת שד"ר דהאי שתא

. אנו יודעים לשייך את "צערי 59..."בחצי מרחשוןלום באו וצרור הכסף והמכתבים, הכל ש אתו
בעש"ט, בעקבות המשך פעילותו ברייסין יחד עם רעו רבי אהרן הקטן  הלויהלווי"ם" לרבי צבי הירש 

, והשגת 60עם סיומה של פרשה זווכי לאחר שנים, המתנגדים להנהגתו של הרה"ק הרש"ז. שעמדו בחזית 
ובשורת  שהגיע חזרה לטבריה צבי הירש סג"ל מהארקיעל ידי רבי השלום במחנה החסידים ברייסין 

הם ש "צעירי הלווים", משתמש שוב הרה"ק רבי אברהם מקליסק באותה מטבע לשון: השלום בפיו
   "."דברים מזה לזה עד שמערערין דברי ריבות גרמו לכך בהביאם

  
  סירובו של הרש"ז בהנהגה

החסידים ברייסין. הוא שלח מכתבים ל"רבותינו בא"י", באמצעות הרה"ק הרש"ז עצמו לא רצה בהנהגת 
השד"ר רבי שלמה זלמן ווילנר, שבהם הוא מבקש לעלות לארץ הקודש ואינו רוצה להנהיג את החסידים 

המינוי ששלחו להרה"ק הרש"ז. הרה"ק -ברייסין. המכתבים עצמם לא שרדו, אך הם מוזכרים במכתבי
ואילו כי מה' לפרנס את ישראל לאביהם שבשמים להורות הדרך..."."למה תאמר נסתרה דר: 61הרמ"מ

  :62מפרט יותר הרה"ק הרא"ק
והראני "...בשמחה וגיל תבואנה בהגיעני בשורות שלומו ע"י שד"ר אהובי המופלג מוה"ר שלמה זלמן הכהן נר"ו, 

רב את לב שלומי אמוני לקממכתב בכתב ידו אלי ונהניתי בו, אבל לא במה שבתוכו, כי כל מניעתו למשוך ידו 
להודיעם בינה ודעת ה'. ולדעתי שכל ימי חיי האדם, אף אם אלף שנים יחיה, אין די עולה העבודה נגד זכות  ישראל

הרבים, להאיר עיניהם ולזרעם אחריהם לדור דורים... ויאירו דבריו כפטיש יפוצץ סלע, והשומעים יקבלו פרנסתם כל 
הייתי שוקל במאזני השכל קודם נסיעתי לארץ החיים, מה המצוה  כי אחי הוא, לו. והאמת אגיד לו, האחד די צרכו.

   הזאת ומה טעם יש בה, אפשר היה מכריע...".
  

: "בקשתי מהם ליפטר מהם בשנים קדמוניות 63הרה"ק הרש"ז עצמו מזכיר לימים את המכתבים האלו
לימים כשמבקר הרה"ק הרא"ק את וליסע לאה"ק, ועל זה השיבו לי הרבנים במכתבם דשנת תקמ"ו...". 

: "... ודין גרמא לכת"ר כי מעולם הי' נחבא אל 64הרה"ק הרש"ז בענין הנהגת החסידים הוא מזכיר זאת
  הכלי' והי' חושך א"ע ובורח מן הגדולה ובעבור זה לא שת לבו ללמוד סדר נשיאות מפי הגדולי' ז"ל..".

  
  הנימוק  של הרמ"מ להעדפת הרש"ז לנשיאות 

                                                 
מכתב מיום ד' ר"ח אייר ה' תקמ"ז לפ"ק פה"ק טבריא תובב"א , לקוטי אמרים מכתב יח. ראה להלן על הנסיבות לכתיבת  56

 מכתב זה.
כלומר מקטינין ועושים קולם דק דק ויפה ומצערין הלוים שאין יכולים לבסם קולם שם בפרש"י: "ע"פ ערכין יג ע"ב. ו 57

  ".כמותן
  מכתב מכסליו ה'תקמ"ו לפ"ק פעה"ק טבריא תובב"א, לקוטי אמרים מכתב ט. 58
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 המעלה, חלק ב, עמ' צ, מכתב כג.יסוד  62
  אגרות קודש, עמ' קכב סי' נא, אלול תקס"ה. 63
 לקוטי אמרים, מכתב לז. משנת תקנ"ז. 64



הרה"ק הרמ"מ אנו למדים כי הוא ביכר את הרה"ק הרש"ז להנהיג את החסידים ברייסין, בגלל  מדברי
ומתוך חשש שהחסידים שם היותו מקרב אנשי שלומו ברייסין, וקיבל ממנו את דרכיו ושיטתו בחסידות. 

על כך רבי אהרן  65כפי שכותב לא יוכלו לקבל ולא יבינו את דרכיו הקדושים של "צדיק א' מפולין", 
הוא [הרה"ק הרש"ז] יחיד  [הרה"ק הרמ"מ] הגדול מטבריה בשנת תקמ"ג: "...לפי הנשמע ממורינו ורבינו

בחכמה ובחסידות... ואני שמעתי מפי רבינו הקדוש שי' בפירוש, שהוא מקפיד על  במחניכםבדורו 
בשנת תקמ"ד  66זומחזק עמדה הרה"ק הרא"ק ...". כך גם לאיש אשר לא מקרב אחינוהתחברות 

"איש צדיק עליהם מן בתוספת למכתבו של הרה"ק הרמ"מ שמזהיר את חסידי רייסין שלא יביאו 
שיתערב  יהי' באפשרי לזרהמפורסים לגדולי הצדיקים ולהביאו למדינת רוסיא...": ""ובודאי לא 

האחדות בין  משנת תקמ"ז מאריך לבאר את 67הרה"ק הרמ"מ בעצמו מדגיש זאת במכתבוכך גם .". בהם..
, להבין בדברים לבקש רב להם ממקום אחרהרב לתלמיד, "לכן אין דעתי נוחה באנשי שלומנו ההולכים 

ללמוד". ובשנת תקמ"ח במכתב  שלא ניתנו אלא מרועה אחדהמסורים ללב שהוא ענין החכמה והאמונה 
דפתו בהיותו של הרה"ק הרמ"מ שבו הוא שוב ממנה את הרה"ק הרש"ז הוא מדגיש את הע 68האחרון

ואלמלא הוא רצו ליתן ראש  הגדול מאחיו גדלהו משל אחיו...תלמידו ומקרב אנשי שלומו ברייסין: "
אחר עליהם... חששנו מאוד אשר לא ידעון לשונו ודרך צדיקים אשר יקבלו עליהם לא ידעו ולא יבינו... 

  "ל... הוא כבוד רב חביבא הנשום ישימו עליהם מקרב אחיהם כמוהם לזאת אמרנו 
  

  הנימוקים של חסידי רייסין 

ייתכן ואנו מוצאים את אחד מהנימוקים שרבי צבי הירש בעש"ט הלוי העלה לפני רבותיו על התנגדות 
"שלא תהיה  69למנוייו של הרה"ק הרש"ז למנהיג החסידים. והוא שיטת חסידות שמרן הרש"ק דבק בה:

של הרה"ק הרא"ק שצורף כדרכו בקודש לדברי  70חכמתו מרובה ממעשיו". כי ענין זה מודגש במכתב
  הרמ"מ, שנשלח לחסידים ברוסיא, שבועות מספר לאחר הגיעו של רבי צבי הירש בעש"ט לטבריא:

"... דבר ד' שלום לה"ה ידידנו וידי"נ הי"ו... כי בעז"ה שמעו הרבה ולמדו בספרי קודש המלאים מדברי אלקים חיים, 
ה, וכבר ארז"ל מי שחכמתו מרובה ממעשיו וכו', ולדעתי מי שהריח בו יראת ד' בדוק אבל מי יתן שיקדימו עשי' לשמיע

ומנוסה שריבוי החכמה על המעשה פוגם, ולא בזה בחר ד', ועיקר ושורש הכל שיתן עינו לבו לדבר אחד מדברי אלקים 
 ו"ה שניאור זלמן נ"יוהנה בענין זה המעשה רב להם כבוד ידידנו ידיד ד' ואור יקר כק"ש מחיים אשר ישמע... 

שליט"א, מלא כבוד ד' ברוח חכמה ובינה ודעת את ד' להורות להם הדרך כי בטחוננו בחסדי ד' ית' שיפתח להם את 
   אוצרו הטוב ביראת ד'...".

  
לכאורה נמצא בדבריו הקדושים של הרה"ק הרמ"מ בכתב המינוי להרה"ק הרש"ז רמז לנימוקי חסידי 

הרעיש את שבשהותו ברייסין " , בגלל היותו "מופת הדור והדרו"מרן הרש"קהנהגתו של זכות בלרייסין 
אך גם כאן אנו מתוועדים לחילוקי דעות בין הצדיקים הקדושים בשיטת החסידות  ,71העולם במופתים"

  :72ומתייחס לכך בכתבו

                                                 
  מו, אגרת יא.יסוד המעלה, כרך ב', עמ'  65
  לקוטי אמרים, מכתב ד. 66
  לקוטי אמרים, מכתב יח. 67
  לקוטי אמרים מכתב כג. 68
מרן הקדוש רבי שלמה מקארלין זיע"א הי"ד ברוסיה הלבנה (רייסין)". בשנת במאמר "השפעתו של  18ראה לעיל בהערה  69

תקנ"ז כשהתעוררו שוב חילוקי הדעות בשיטת החסידות עם הרה"ק הרש"ז מזכיר הרה"ק הרא"ק כי זו הייתה ההסיבה 
תינו אל הקודש, הנה זה מיום אשר שמנוהו לראש במדינות רוסיא אחרי עליו..." לחילוקי הדעות בתקופה שאנו דנים בו:

ינו זה מרבותינו לא] ערבו לנו, כי לא שמענו ולא ראובעבור כמה שנים, שמענו וראינו את הנהגותיו והדרכותיו לבנ"א [
 ט, מכתב צט.- ". אגרות בעל התניא, עמ' קסחהקדושים נ"ע

 מכתב מכסליו ה'תקמ"ו לפ"ק פעה"ק טבריא תובב"א, לקוטי אמרים מכתב ט. 70
"במכתב הרה"צ ר' יהושע דוד אשר ז"ל מזעליחוב, שהי' פעם אצל הרהגה"צ רבי שניאור זלמן ז"ל  .ע"בה דף ד שמע שלמ 71

ת הכתב לתחה"ר מנחם מנדל ז"ל מליובאוויטש, ומקאפוסט, והראה לו הרה"צ רש"ז, כתב מזקינו גאון עולם הצדיק הק' מוה
ים שפעל התפרסם גם ברייסין. ופרסומו היה גדול כל שמו הקדוש של מרן הרש"ק ותוארו כ"בעל שם טוב" ולמופת בזה"ל..".

עד שהרה"ק רבי מנחם מנדל מליובאוויטש בעל ה"צמח צדק" מעיד על מה ששמע בשם זקנו הרה"ק רבי שניאור זלמן  - כך, 
אור התורה, בראשית, ח"ב, חנוכה, שלד עמ' ב. שמועות אלו הגיעו גם  71מלאדי: "שהיו מרעישים העולם ממנו וממופתיו"

לטבריה להרה"ק הרמ"מ שהסתייג מהמופתים הגלויים, וכנראה גם מהתואר "בעל שם טוב", עד שכתב לקוטי אמרים ח"ב, 
מכתב ז, בשנת תקמ"ה  לאחד מחסידיו ברייסין, רבי יעקב מסמאליין, שעמד בראש מערכת גיוס הכספים להחזקת החסידים 

י גודל תפלתו והשתטחותו לפנינו, וטענותיו העצומים, שהוא לתכלית בטבריה: "...אבל על עיקר בקשתו, עבור בנים, אחרי רוא
, ויגזור אומר ויקם, אחד היה, ביד הבעל שםעסק המלאכה, בושת פנים כסתני, כי התחת אלקים אני, היו היה דבר השם 

אשר יבטחו, לא כן פה להם וידברו את  גדולי צדיקים בדורנו שכמה, הגם ואחריו לעפר מי יקוםומהקדמונים לא קם כמוהו, 
"אבל האמת  :(מובא בנספח) מענהו של מרן הרש"ק להחסיד רבי אהרן הגדול מויטבסקדעתו הקדושה ואני עמדי...". ראה 

גם דעתם הקדושה  אתנו שהיוצר עושה נפלאות לבדו ואפילו כנגד הטבע, ואינו נמנע ממנו כלל ובכל מקום ובכל זמן".



ע"ב) הכל בידי שמים חוץ "...ואינם צריכין לנביא וחוזה, כי לא נביא וחוזה אנכי, וה' אור לו... כמאמר (ברכות לג 
מיראת שמים, בידנו הוא לעזור את ישראל עפ"י תורת ה' משיבת נפש, משא"כ עזרת הגופים, אין בידנו לא משלות 

  רשעים ואף לא וכו' (אבות פ"ד יט), אבל כבר הובטחנו כי אין מחסור ליראיו, וכן ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב...".
  

  ברייסיןקריאת הרמ"מ והרא"ק לאחדות 

כחודש אחר הגעתם של רבי צבי הירש בעש"ט ורבי שלמה זלמן ווילנר שהביאו עמם את הידיעות על 
, הרה"ק הרמ"מ מכתב 73חילוקי הדעות העמוקים שבין החסידים ברייסין בקשר להנהגת החסידים, שלח

שים הרמ"מ חיזוק להרה"ק הרש"ז על דבר מינויו למנהיג חסידי רייסין. בנוסף שלחו הצדיקים הקדו
והרא"ק איגרת אל החסידים ברייסין שכל כולו הוא קול קורא לשלום במחנם, איגרת זו מופיעה תחת 

  :74ובו כותב הרה"ק הרמ"מ בין הדברים"אגרת השנית דברי שלום ואמת לקיים" הכותרת: 
אלינו קרבת אלוקים "לאחינו אנשי לבבינו, למען השלום ואהבת חברים, רגע אדבר להודיעם גודל השלום לכל הקרוב 

יחפץ... הן יראת ה' היא חכמה, להקטין א"ע לפני חבירו, כי מאן דאיהו זעיר איהו רב, ומאן דאיהו רב איהו זעיר 
(זוה"ק חיי שרה, קכ"ב ע"ב)... כללא דמילתא, ועיקרא ושרשא דכולא, לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום 

הנפש, ותדבק נפשם כאיש אחד חברים, איש את רעהו יעזורו להחזיק במעוזו ואחדות, איש אל אחיו ידובקו בדביקות 
  יעשה שלום...".

  גם הרה"ק הרא"ק מתנבא אחריו באותו סגנון:
, אשר הוא יסוד מוסד, עיקרא ושרשא דכולא ביה, ומיניה לא תזוע, אמרתי יש מפזר ונוסף עוד על "לאהבת השלום

והנה כל אחד מעלה יותר מדותיו אגב גררא אל שרשן, וזהו ענין (שבועות  מכתב קודש אור בהיר כבוד הרב שיחי'...
לט ע"א) ישראל ערבין זה בזה, ומעורבים באופן זה שכל אחד כלול מחברו, וכל א' יכול להעלות את חברו כשהם 

י יש בכל אחד מקושרים באמיתות על המדה הגוברת בו... אבל אינו יכול להתעלות על ידו כי אם בהקטין עצמו לפניו, כ
מה שאין בחברו, ואפי' אם אחד גדול מחבירו יש מדה אחת שהשני גדול ממנו, ובהקטין עצמו לפני חברו אפשרות הדבר 
שימשכהו חברו להעלותו אל הטוב ההוא העיקרי אשר תשיג ידו. כידוע שהמקבל צריך להיות קטן מן המשפיע, וזהו 

לו חלקו ושרשו גם מהטוב ההוא של חבירו שמעלהו, ומאן דאיהו רב  מאמרם הקדוש מאן דאיהו זעיר איהו רב, כי יש
  איהו זעיר, ממילא מובן מאן דאיהו זעיר שמקטין עצמו לפני חבירו, וכן חבירו לפניו...

  
  מכתבי המינוי להנהגת הרש"ז

רבי צבי הירש בעש"ט לא רק שלא הצליח לשנות את דעתו של הרה"ק הרמ"מ. אלא בנסיעתו חזרה, 
והרה"ק הרא"ק אל חסידי רייסין שנכתבו  של הרה"ק הרמ"מ 75שבט תקמ"ו, צויד במכתביהםבשלהי 

  , ושבהם הם ממנים את הרה"ק הרש"ז כמנהיג החסידים ברייסין.76באותה שעה בחודש שבט

                                                                                                                                            
הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק,  תב, באותה תקופה, רבי זכריה מנדל מירוסלב תלמידו שלשל צדיקי פולין הייתה כך, כפי שכו

בסוף ספר נועם אלימלך, אגרת הקודש: "...יאמין לי אהו' דודי דברים הללו, כי במדינתינו כבר ידוע לבני אדם למאות ולאלפים 
אשונים, ולפעמים בדיבורם לבד פועלים כמו מפורסמים ובמופתים ניגלים הם מתפללים ומועילים בתפלתם כמו בדורות הר

בהתפלה כדרך שנאמר ויגזור אומר ויקם לך.... וראוי להאמין לי שיש ביניהם צדיקים כאלו שיכולים כמעט להחיות מתים 
בתפילתם אשר עיני ראו ולא זר שהביאו להם כמה פעמים חולאים אשר היו ביאוש כולם וע"י תפלתן הזכה חזרו לבריאתם 

"המופת הגדול שבמופתים הוא אריין טאן אין ה כדרך כל הארץ...". מאידך ידוע שמרן הרש"ק ביטל מופתים באמרו: כבראשונ
 ראה .18והרחבנו ענין זה מכבר ראה בהערה  בית אהרן, דף עה ע"ב.ספה"ק  .א יודין ער זאל קענען זאגין אווארט פאר גאט"

  . בקובץ באו"י קמג קעא גם
גם במאמריו מסתייג הרה"ק הרש"ז מהמופתים: "התנאים היו בימיהם ניסים... על יסוד המעלה, חלק ב, עמ' פח, מכתב כב.  72

ידי תורתם ועבודתם היו גם כן יכולין לעשות ניסים בהתגלות... מה שאין כן בזמן הזה, לאו בכל עידן מתרחיש ניסא". מאמרי 
, כי [מזלטשוב] "גם ענין המופתים קבל מהר"ר מיכלהוא עצמו גם נזקק לענין זה: אדמו"ר הזקן, הנחות הר"פ, עמ' קעה. אך 

רבינו אמר שבבית הה"מ [ממעזריטש] היו שואבין רוה"ק בהין (בל"א עמער וויס) והמופתים היו מונחים תחת הספסלים ולא 
ואז הי' הר"ר מיכל עדיין בחיים הי' פנאי לשחות ולהגביהם, אך כשישב על כסא קדשו ראה שלהיות רבי צריך גם מופתים 

 .וראה עוד בענין זה ב"לקוטי ספורים" עמ' מב אות יג דף ג עמ' ב.בית רבי,  .חיותו, וקבל זה ממנו..."
איפוא מצאתם ..."אלה:  םכותב בספרו תניא, אגרת הקודש כב, ומסתייג מעצם הפניה לצדיקים בענייניאלא שהרה"ק הרש"ז 

חכמי ישראל הראשונים והאחרונים להיות מנהג ותיקון לשאול בעצה גשמיות כדת מה לעשות בעניני מנהג זה באחד מכל ספרי 
העולם הגשמי אף לגדולי חכמי ישראל הראשונים כתנאים ואמוראים אשר כל רז לא אנס להו ונהירין להון שבילין דרקיע כ"א 

...". ול לדרוש ה' על דבר האתונות שנאבדו לאביולנביאים ממש אשר היו לפנים בישראל כשמואל הרואה אשר הלך אליו שא
לפני  הרה"ק הרש"ז, ואמר בפירוש שהדברים שכתב הרה"ק אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטשהיו כמה שיחות מזה ענין רם בב

וראה בס' מגדל  , מהווים חזרה ממ"ש בשנים קודמות שאין לשאול עצה גשמית מהרביאג"ק סה איגרת "נפש השפלה", פטירתו
 .עמ' שכ להרב יהושע מונדשיין שי' עז
בחודש כסלו. נשלחו מכתבים להרה"ק הרש"ז על ידי הצדיקים בטבריה, באמצעות אחד שנסע לחו"ל, כפי שנזכר ע"י  73

הרה"ק הרמ"מ במכתב המינוי בחודש שבט להרה"ק הרש"ז: 'וכבר כתבתי אליו באריכות ע"י אחד מהיוצאים לקרית חוצות, 
  פת אהבתו במכתב יד עצמי, להעיר צדקתו ותורת אלקיו בלבו...'.ולא באתי כי אם בתוס

למכתב זה אין תאריך של חודש רק של שנת תקמ"ו, אך הובאה במקורות אחדים יחד עם אגרת  לקוטי אמרים מכתב י. 74
  קודמת שנכתבה בחודש כסלו. 'יסוד המעלה' כרך ב, עמ' פו בהערת מבוא למכתב כא.

  פח, מכתב כב. ועמ' צ, מכתב כג. יסוד המעלה, חלק ב, עמ' 75



  
  קריאה מטבריה לרייסין שיתקשרו להרמ"מ

החסיד המופלג מגדולי תלמידיהם של הרה"ק הרמ"מ והרא"ק בטבריה, רבי שלמה זלמן וילנר שזה אך 
בהיותו אמון על כנראה שהוא עצמו, ומשליחותו מרייסין, ידע מקרוב על הלכי הרוח בין החסידים, הגיע 

שלם עם לא היה שיטת החסידות מפי "רבותינו שבא"י" להדגיש את המעשה על ההתבוננות וההשכלה, 
לקשר את חסידי רייסין עם הקוראת כוונה מודגשת ומוצהרת  המינוי. העביר במכתבו לחסידי רייסין

. כפי שאכן רצה כך מלכתחילה הרה"ק הרמ"מ, בשנת תקמ"א, כמנהיג החסידים ברייסין הרה"ק הרמ"מ
רין של מלך באה"ק כמו משולח משרי המדינות לפלט" 77הואכי  וישהנהגת החסידים ברייסין תשאר ביד

אשר לא נעלם ממנו שום דבר לתיקון המדינה בכל ענינם הן בגוף והן בנפש, ובפרט אהוביי חביביי, שהם 
עמי ממש תמיד כאילו הם עומדים לפני, וחקוקים על לבי הן בתפלתי והן בהתבודדותי בביתי בכל 

חסידי רייסין ולהשקיט את הרה"ק הרמ"מ וכדי לרצות את  להניח דעתו הקדושה שלולכן, כדי  ,"...עניני
רצו להביא אליהם את מרן הרש"ק, בחר רבי שלמה זלמן ביניהם רבים ש בעדת החסידים, חילוקי הדעות
  זו של השארת ההנהגה  בידי הרה"ק הרמ"מ. וילנר בדרך

שהוא שולח על ידי רבי צבי הירש בעש"ט לרבי יעקב מסמאליין "גזבר ואמרכל של אה"ק  78במכתב
  :וההתקשרות עמו תוב"ב" הוא מדגיש את גדלות הרה"ק הרמ"מ

הדיבור מרוממות אדמו"ר מו"ה מנחם מענדיל נ"י שיחי', וחזרתי לאחורי, כי הנה עמכם המוכ"ז,  "והנה רציתי להרחיב
לבו תבונות יספר, דרשוהו ויחי לבבכם, בגודל הרפתקאות כמה שלבו לב הארי' מתנשא לכל ופיו ידבר חכמות והגות 

לראש עד אין חקר ואין סוף לתבונתו, ומגלה רזין ומסתורין בכל שבת ושבת, ילאה הפה לדבר והלב לחשוב, גם באין 
דבר, ומפשיטן הפשט אחר מבין כי הדברים עתיקים, ומדבר על העצים והדומם צומח חי ומדבר, ומראה פנים לכל 

הפשט עד לעילא לעילא מכל אתוון ונקודין, עד א"ס ב"ה כ"י. ולא אוכל עוד לכתוב כי לא נבונותי, אשרינו מה טוב 
. גם אם יהי' אהובנו ידידנו חביבנו שהבוי"ת זכנו וקשרנו בגופא דאילנא עץ החיים וד"לחלקנו ומה נעים גורלנו 

  פר כפי כוחו...".יס 79ה"ר מו"ה שמואל גרונם הכהן
  

המופנה אל חסידי  התעלמות זו של רבי שלמה זלמן ממינויו של הרה"ק הרש"ז אינה מקרית. במכתב שני
   :80רייסין הוא כותב דברים מפורשים

אנשי אמת דמדינת רוסיא המתאבקים "לאהובי אחי ורעי ידידי הרבנים המופלגים, יראים ושלמים, ותיקים ותמימים, 
ומה יש לכם בהמשך הוא כותב אליהם: "... זכיתם למה שלא זכו כמותכם, בעפר רגליהם של אדמו"ר שבאה"ק...". 

, יאמינו לי, כי קשורים אתם ודבוקים באדמו"ר באזור במתניו, וקורא אתכם "אנשי לבבי", עוד לזעוק מי לכם פה
ש כנפיו עליכם, ובצלו תחיו בגויים, ואמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף. אתם כאשר שמעתי מפיו הקדוש, ופור

   קשורים בו, והוא בבורא ית', נמצא אתם קשורים בבורא ית'...".
  ושם דברים בפיו של רבי צבי הירש בעש"ט על רוממות וגודל רבם הרמ"מ מויטבסק: 

י הירש נ"י כפה המדבר אליכם ממעלות קדוש, גם כי "והנה עתה עמכם הרבני המופלא ומופלג בתורה ויראה מו"ה צב
אין הפה יכול לדבר והלב לחשוב מהותו ואיכותו, תיקח אזנם שמץ מנהו, דרשו וקראו אותו, מים עמוקים איש תבונות 

  ידלנה וישלים...".
  

ץ מרי רבי צבי הירש בעש"ט המשיך רבי שלמה זלמן ווילנר במאמציו למנוע את המינוי. לאחר נסיעתגם 
בראשית קיץ תקמ"ז, אגרת לחסידי רייסין על ידי רבי צבי הירש הלוי מהארקי שיצא אז בשליחות עצמו 

  :81לרייסין, בו הוא מספר לחסידים איך וכיצד נושא הרה"ק הרמ"מ את משא חסידי רייסין, והוא כותב
יודעכם שמעתים ממורי ורבי שמעו ותחי לבבכם, ותנו לבבכם להבין אמרי אמת, כי הדברי' לא הוצאתי' מלבי, אבל 

, ואלו הן הנאמרי' בלשון קדוש, שבעת קראו שמע שעל המטה , ושב לפניו ית', נגלו לו ומכירכם ועל כתף נושאכם
תעלומות בני אדם הקשורים עמו, ויודע מה עשו בפרוטרוט, ויודע מה בכוחם לעשות, ועד כמה תגדל אהבתם ועבודתם 

ההיפוך ח"ו, ואם אהבה ביניהם או שנאה, לא נעלם ממנו דבר קטן וגדול, ועל כולם  אם ירצו, ועד היכן יגיע ולהיפוך
שנתקרבו אליו פעם אחד בלב באמת, כאלו דמות דיוקנם  עומל לתקן ב"א הידועי' לו, הן בראיית גשמי או רוחני

ריך הארכת זמן, ויש ומלבושם והכנותם וזריזותם ועצלותם, את הכל ראו עיניו, ורואה בכל יום, והתיקון יש מי שצ

                                                                                                                                            
נראה כי המכתבים של חודש שבט נשלחו על ידי רבי צבי הירש בעש"ט הנזכר כמוכ"ז במכתב רש"ז וילנר לר"י סמוליינר  76

בלקוטי אמרים מכתב יד מיום ה' כ"ז שבט תקמ"ו. ומוזכר גם במכתבו של הנ"ל לחסידי רייסין, שבלקוטי אמרים מכתב טו, 
יום י"ב שבט תקמ"ו" כמובא ביסוד המעלה, חלק ב, מכתב ו עמ' צד.  אם כי מכתב "אגרת הכולל" של "רבותינו ורשום עליו "

בא"י וחסידי טבריה  שנכתב בחודש שבט תקמ"ו, מצויין עליה ביסוד המעלה, שם, מכתב כח, עמ' צח, מתוך העתק כת"י כי 
יא את המכתב לחו"ל והופץ משם על ידי הדואר לנמענים "נשלחה ע"י השליח מהתם להכא ע"י פאצט", דהיינו השליח הב

  הרשומים בתחילתו: "ראשי מנהיגי ונגידי ונדיבי שרי וחורי ארץ בכל גבול ישראל" מבלי לנקוב בשמו של השליח. 
  לקוטי אמרים מכתב א. ניסן תקמ"א. 77
  לקוטי אמרים מכתב יד. 78
  מהחבריא בטבריה, אחיינו של רבי צבי הירש בעש"ט. 79
 לקוטי אמרים, מכתב טו. 80
  לקוטי אמרים, מכתב יט. "מהמפורסם מש"ז כ"ץ מווילנא, בע"ה יום ג' כ"ט ניסן תק"מזיין לפ"ק. פעיה"ק טבריא תו"בבא". 81



באותה שעה. בעזה"י הדברי' הללו שמענו מפיו הקדוש... גם כי אין דרכו של מו"ר בכך להוציא דברים אלו מפיו כידוע 
  ליודעיו ומכיריו, הנה בעת שמחה של מצוה והתעוררות האהבה... לעצור מי יוכל...".

  
  הסכמת הרמ"מ להרש"ז וילנר

רבי צבי הירש השליח  על ידי פה-ומעביר דבריו גם בעלדי רייסין כותב הרה"ק הרמ"מ לחסי, 82למחרתו
עתה  נמנעהוא  שבגללוועל החשש שח"ו "לא תתפרד החבילה"  ,""צערי הלוויי"םהארקי על פרשת 

-מהמינוי המוחלט להנהגת יחיד של הרה"ק הרש"ז, וכותב אליהם כפי שהיה נוהג לכתוב בשנים תקמ"ב
התמו  "כי יפלא מהם דבר שאול ישאלו וכן בידי סגל צדיקים "גדולי העצה": שההנהגה היא 83מ"ד

מהם וכהם מפי גדוליהם שיראתם קדמה ...וכופל הזכרת הנהגת הרבים: "ם". דבריהם להציע לפני גדוליה
וכדי להסיר טענתם ונימוקיהם של חסידי . ואינו מפרט את שמו של הרה"ק הרש"זלחכמת אחרים...", 

שיטתו הקדושה בענין ריבוי הידיעה על המעשה ו"שלא תהיה חכמתו מרובה ממעשיו". הוא מרן הרש"ק ו
מדגיש ומעלה בהרחבה גדולה את חשיבות המעשה על החכמה, אך יחד עם זאת הוא שולל את המגמה 

  להביא אליהם "אחד מצדיקי פולין", ואלו הן דבריו הקדושים:
, להבין בדברים המסורים ללב שהוא לבקש רב להם ממקום אחר לכן אין דעתי נוחה באנשי שלומנו ההולכים"..

כי יפלא מהם דבר שאול ישאלו  . הנה אהובי ידיד נפשי,, שלא ניתנו אלא מרועה אחד ללמוד..ענין החכמה והאמונה
המלאים זיו ומפיקים רצון מד' להשיב אמרים אמת ד' לעולם, גם איש את  התמו דבריהם להציע לפני גדוליהם וכן
ורת האמת ויראת יו יעזורו להיות נשאל לפני מי שגדול ממנו, שכולם מתאימים מרועה אחד קיימו וקבלו תאח

הנני מזהיר שלא להטות אחרי רבים האחרים, העידותי בכם היום, השומע ישמע והחדל כפולה  הרוממות...
  ".יחדול
 תשארנהנהגת החסידים ברייסין כש חסידים הוא מציין דבר התקשרותו אליהם באופן נפלאבפנייתו ל

  הקדושים: ויביד
"...הלא תדעו הלא תשמעו, הלא הוגד מראש מאמר חז"ל (פסחים קי"ב ע"ב) יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה 
להניק, וכל חפצי ותשוקת אהבתי לכל אחד מכם אלפי אלפים יותר מתשוקתם, וכאו"א חקוק הוא על לוח לבי לאות על 

עיני אל ד' תמיד, כאלו דמות דיוקנם עומד לפני להכיר מראיהם בהתגלות לבם מהותם ואיכותם וכמות ידי ולזכרון ב
ענייינים, ולא תעלה על דעת שום אחד מן החדשים אשר מקרוב באו, ויאמרו אולי נעלם ממני עניני דרכיהם הנהגת 

שר לא ראיתי כל תמונה, במופלא איך יראתם וחכמתם הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשון, כי איכה נודע הדבר א
אדרוש, הנה לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו, ברם אמת ד' כי לא יפלא מעיני דבר מדבריהם, והנני מכיר את כל 
אחד מראש ועד סוף, ולא נביא חוזה אנכי, כי אם עפ"י תורת אמת ועצת ד' לדעת את כל אנשי מעשהו, אחר שקדמתני 

יראתם אשר לוקחה מן הידועים לי מכבר באותה הנקודה, בזאת אדע סוף כל דבר ממש בתואר הידיעה מהתחלת נקודת 
  ובמראה ובקומה ולא אשגה ברואה בעזה"ש...".

הרה"ק הרא"ק מצרף דבריו כדרכו בקודש, גם הוא אינו מזכיר את מינויו של הרה"ק הרש"ז, אך נותן 
ימצא מבוקשו" בין המכתב דאשתקד שמפורש  לחסידים ברייסין אפשרות לבחור כל אחד בדרכו "כאו"א

  בו מינויו של הרה"ק לבין המכתב השתא :
"...ואם אמרתי לבאר דבריו במלות שונות ג"כ אין קץ לדברים, ומה גם כי אין הזמן גורם להאריך בשפת יתר, מובטחני 

ב דאשתקד ודהשתא לא דברי המכת כשיתנו עיניהם ולבם על כלבעזהי"ת כי טוב חסדו, ואל ימנע טוב מבעליו, 
  להתהלך במישרי' כל מעגל טוב...".א מהם דבר, שכל או"א ימצא מבוקשו יפל

  
לאחר שנים בשעה שצפו ועלו מחדש חילוקי הדעות בעניני שיטת החסידות, כותב ומפרט הרה"ק הרא"ק 

נמנע אז לחסידי רייסין ולהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב על הנסיבות שהביאו לכך שהרה"ק הרמ"מ 
  . 84מלמנות את הרה"ק הרש"ז כמנהיג יחיד

  
  התעצמות חילוקי הדעות בין חסידי רייסין

בשנת תקמ"ז לאחר מכתבם של הרה"ק הרמ"מ והרא"ק התעצמו חילוקי הדעות בין החסידים ברייסין. גם 
. עד כמה 85הרה"ק רבי ישכר בער מליובאוויץ שהוכתר בעבר בסגל "גדולי העצה" הצטרף להתנגדות

                                                 
  "בע"ה, יום ד' ר"ח אייר ה' תקמ"ז לפ"ק פה"ק טבריא תו"בבא". לקוטי אמרים, מכתב יח. 82
את הרה"ק רבי ישראל  על החסידים ברייסין בשנת תקמ"ב מינה הרמ"מהרה"ק כי מהמכתבים בלקוטי אמרים עולה,  83

המורכב גדולי העצה" הרה"ק רבי ישכר בער סג"ל מליובאוויץ, והרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי כעין סגל של  ", מפולוצק
מת". גם בשנת אמונה ופעולתם א עצתםמצדיקים "מפורסמים בתורה ויראת ה' כל ימיהם". אך לא מנהיגים ממש. אלא ש"

 ."פלא יועץל כי חננם ה' ויש להם כל במדינתם -בכתבו: "ובפרט תהלה לא "גדולי העצה"אל  ת חסידי רייסיןתקמ"ג מפנה א
הרה"ק רבי ישכר בער רק בשנת תקמ"ד: "וזמן מה יתקרבו אל הצדיקים והחסידים הרבנים השלמים המבוארים לעיל, [

 מועצות] שכל דבריהם כגחלי אש , כי הרה"ק רבי ישראל מפולוצק כבר נסתלק.מלאזנימלובאוויץ והרה"ק רבי שניאור זלמן 
". והרה"ק ואי"ה יתעלו בעילוי נפש וגוף וממון ובנים"...יתאמצו להראות פנים בפנים עם הרבנים הנ"ל,  .ודעת אלקים"

 העצה הנ"ל. יהרא"ק מוסיף: יעמיקו שאלה אצל קדושי ה' הרבנים המאורות הגדולים המפורסמים גדול
  

  ממוקמים במכתבים משנת תקס"ה. מכתב ק. ט, מכתב צט, ושם-אגרות בעל התניא, עמ' קסח 84



גברו חילוקי הדעות בין החסידים תעיד העובדה כי כשאחד מגדולי החסידים בטבריה, רבי אהרן ב"ר 
מדברי רבו הרה"ק  87שהוא עצמו הביא לפני שנים 86יצחק אייזיק שכונה בפי החסידים בטבריה:"הגדול"

כם בחכמה כי לפי הנשמע ממורינו ורבינו הוא יחיד בדורו במחניהרמ"מ על גדולתו של הרה"ק הרש"ז: "
" חזר מרייסין, שם שהה מאז תקמ"ו ב"שליחות עצמו" והגיע לטבריה בחצי אדר ראשון בשנת ובחסידות

מכתב  88תקמ"ח, קיבל מרבו נזיפה חמורה על שפגע בכבודו של הרה"ק הרש"ז, רבי אהרן שלח מיד
  התנצלות ובקשת מחילה להרה"ק הרש"ז, ובהם הוא מפרט דבריו:

יצר העויתי.. ועידי בשחק כי מיום בואי אל אה"ק תוב"ב מורי הודיע לי חטאתי עויתי אשר "...אוי לי כי חטאתי ו
פשעתי ממש יצאתי מדעתי ואקלל יום הולדתי בו, אוי לי אמי אשר ילדתני... ואפיקורסות נזרקו בי להעלות [אולי 

מידי תלמידין, ואני אנא אני בא להעליב?] על מלאכי אלקים ולבזות ת"ח אשר קטנם עבה ממתני, ולא זכיתי להיות מתל
ואיך אשא פני, ואני קבלתי עלי את הדין כאשר גזר עלי אדמו"ר, והרבה נצטערתי מזה וכמה יסורים סבלתי, דציוה עלי 
אדמו"ר שלא אראה פניו, וזה שבועיים שאני יושב פה עה"ק טבריא תובב"א ועדיין לא זכיתי לראות פני קדשו... אדוני 

וענותנותו שתרחם עלי וימחול על כל העבר, ואיני מתרץ דברי כי לש"ש עשיתי, לא כן אנוכי עמדי עתה יראוני מחסד 

                                                                                                                                            
כך אנו למדים להלן ממכתבו של הרה"ק הרש"ז על השגת השלום, הוא מונה אותו יחד עם רבי צבי הירש בעש"ט ורבי  85

יסין, חזר רבי ישכר בער להיות שוב אחד מ"גדולי אהרן הקטן שהשלימו עמו. במכתב תקמ"ז שכתב הרה"ק הרמ"מ לחסידי רי
התמו  כי יפלא מהם דבר שאול ישאלו וכןהעצה" כבשנים עברו, גם אם לא הזכיר שמו כשם שלא הזכיר שמו של הרש"ז: "...

 ...".המלאים זיו ומפיקים רצון מד' להשיב אמרים אמת ד' לעולם דבריהם להציע לפני גדוליהם
"ק הרמ"מ והרא"ק בצפת ובטבריה. בנו של רבי יצחק אייזיק וחתן "המנוח צדיק תמים הי' מפורסם מגדולי החבריא של הרה86

בדורותיו מ"ו עזריאל [מפולוצק?] ע"ה" יצא מרייסין בתקל"ז בשיירת העולים בראשותם של הרה"ק הרמ"מ והרא"ק לארץ 
ו בערך בשנת מסמאליין היו בין הניצולים, ופנהקודש. בים השחור נטרפה ספינתם, והוא יחד עם רבי אהרן ב"ר מאיר הקטן 

גם להקראים בכפא בקרים. ישראל הלפרין, העליות הראשונות של החסידים לארץ ישראל" ירושלים ו תקל"ח באגרת לרבנים
  .א-6מס'  56ת"א, תש"ז, עמ' 

אמונה שתקרבו א"ע  "עצתירבי אהרן הגדול אל רבי אהרן הקטן מסמולאיין שכנראה שהה אז בחו"ל: כתב  תקמ"גבשנת 
למעה"ש להרב מו' [ש'] זלמן מהארדק, כי לפי הנשמע ממורינו ורבינו הוא יחיד בדורו במחניכם בחכמה ובחסידות, ע"כ אל 

איש אשר לא מקרב אחינו, תהא דבר זה קל בעיניכם, ואני שמעתי מפי רבינו הקדוש שי' בפירוש, שהוא מקפיד על התחברות ל
מו, אגרת יא, ובעמ' שכח, בהערה יסוד המעלה, כרך ב', עמ' ". עכשיו במחניכם הוא הכל מזה, וד"ל "ל הרדיפות שישואמר בזה

זה כתב להרבני המופלא הוותיק מוה"ר אהרן בכת"י אחד נרשם בשולי האגרת ""ומר' אהרן הגדול בזה"ל". בראשה כתוב 
  הקטן מסמלאיין".

פונה לחסידים ברייסין שיבואו לעזרת רבי אהרן  חם מנדל מויטבסקהרה"ק רבי מניצא לחו"ל בשליחות עצמו.  תקמ"הבשנת  
, ה"ה הרבני מופלג בתורה ויראת ד' לחיים הוותיק הגדול מטבריא שגר אז בצפת: "..מי האיש החפץ חיים וחי אחיכם עמכם

ען חיבת הארץ, למען השם, ולמ מו"ה אהרן במו"ה יצחק חתן המנוח צדיק תמים הי' מפורסם בדורותיו מ"ו עזריאל ע"ה,
  .כפל, לפי הכבוד וערך המצטרך...". לקוטי אמרים, מכתב זוכבוד חותנו, הן צדיק בארץ ישולם מדעת תשלום 

לחסידים ברייסין ובוואלין על נס הצלתם ממגיפה, ובין היתר  הרה"ק הרמ"מ והרא"ק והחבריאכותבים  מסיון תקמ"ובמכתב 
חיים". לקוטי  –: "אשת מו"ה אהרן ארקע הגדול ובנו משלומם בחיים ולבשרו להודיע לרבי אהרן הגדול מטבריא הנמצא שם,

  .אמרים, מכתב יג
: במכתב מהרה"ק הרמ"מ והרא"ק לחסידים ברייסין. מוזכר הגיע לטבריה משליחותו באמצע חודש אדר ראשון תקמ"ח

  .לקוטי אמרים מכתב כב ... ומ' אהרן הגדול, הכל שלום באו בחצי אדר הראשון.."."..שבאה הספינה עם שד"ר
בבקשת מחילה, וחותם:  מרבי אהרן הגדול מטבריה להרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי [ר"ח אדר ב] תקמ"(ז)[ח]במכתב מ

יגדיל תורה, (נ.י.) שנה ד חוברת ו (לז) ובהערה כותב העורך הרב שלום דוב לוין,  "אהרן בלא"א מו' אייזיק זצלה"ה".
הי' בחו"ל בשליחות עצמו, אלא צריך להקדימו לשנת תקמ"ד. ולי נראה כי צריך לאחרו לר"ח שהתאריך תקמ"ז טעות, כי 

אדר ב' תקמ"ח לאחר שובו בחצי אדר הראשון בכתבו: "ועידי בשחק כי מיום בואי אל אה"ק מורי הודיע לי חטאתי.. וציוה 
  ועדיין לא זכיתי לראות פני קדשו...". עלי אדמו"ר שלא אראה פניו, וזה שבועיים שאני יושב פה עה"ק טבריא תובב"א

ליסק והחבריא ביניהם: אבקשה לרבנים ופרנסים בטריאסט שבאיטליה, מהרה"ק רבי אברהם מק באדר תקמ"טחתום על אגרת 
 רבי אברהםמהרה"ק  שלהי אב תקמ"ט. חתום על מכתב המעלה, כרך ב, עמ' קסב, אגרת נב יסוד. "אהרן במ"ה יצחק ז"ל"

  .המעלה, כרך ב, עמ' קנט, אגרת נא יסוד. ביניהם: "אהרן במו' יצחק ז"ל"על כתב שד"רות  יא חותמיםליסק והחבראמק
שלח אגרת אל אחיו ואנ"ש בק"ק בישנקביץ', דברי חסידות. "העתק ממרגניתא טבא ממכתב ה' מחד דחבורתא תקנ"ב בשנת  

הרן הג' משנת תקמ"ב לפ"ק לאחיו ולא"ש דק"ק קדישתא שבאר' הק' מטבריא תובב"א ה"ה הותיק המפורסם המופלא' מ' א
  135מ"ו יצחק אייזיק הנקר' אהרן הג'". מ. וילנסקי, עמ' "אהרן בא"א בישענקוויץ" וחותם: 

אל החסידים ברייסין ובווהלין, ביניהם חתום:  רבי אברהם מקאליסק והחבריאמהרה"ק  מאדר תקנ"גנמצא חתום מכתב 
 רבי אברהם מקאליסק והחבריאמהרה"ק  משבט תקנ"הוחתום על מכתב  .120וילנסקי עמ' . מ. "אהרן במו"ה יצחק אייזיק"

 מאב תקס"א. וגם חתם על מכתב 151. מ. וילנסקי עמ' "אהרן במוהר"י אייזיק זצל"ה"אל החסידים ברוסיא, ביניהם חתום: 
המעלה, חלק ב,  יסוד ב"מ יצחק"."אהרן : אל אחד הרבנים במרוקו, ביניהם חתום מהרה"ק רבי אברהם מקאליסק והחבריא

  .עמ' רמב, אגרת פו
 ראה הערה הקודמת מכתבו משנת תקמ"ג אל רבי אהרן הקטן מסמלאיין. 87
  , וראה בהערה הקודמת.יגדיל תורה, (נ.י.) שנה ד חוברת ו (לז) 88



אשר הראני ה' ע"י אדמו"ר האמת... אנא אדוני כי מנעורי הכירני כי הרבה יגעתי לדרוש את האמת, אף כי לא זכיתי 
מנוח זצללה"ה, ויעקור זאת מלבו כאלו לא ולא הצלחתי, חוס ורחם על נפשי, ואם לא למעני יעשה למען חותני הצדיק ה

הי' מעולם.... ומפיל תחנה לפני האדון כבוד תורתכם שיעתיקו אגרת הזאת לשלוח על כל תפוצות הארץ אב"י [אחינו 
בני ישראל] אשר שמעה אזנם, ולמה"ש תהי' כפרה על כל עוונותי, וכל מנין ומנין יחזרו לי נידוי אשר חויבתי ויקראו 

  כדת, וגם אזכה ויקבלוני בתשובה שלימה...".לאח כדין ו
  

  מינוי סופי מהרמ"מ להרש"ז

ולא הנהגת יחיד, וחיזוק  סגל צדיקים הוראתו של הרה"ק הרמ"מ ממכתבו בשנת תקמ"ז הקוראת להנהגת
  לא הביאה את השלום המיוחל, וחילוקי הדעות גברו.  -התקשרות חסידי רייסין אליו, 

   לחסידי רייסין שב וממנה הרה"ק הרמ"מ את הרה"ק הרש"ז למנהיגם היחיד והמוחלט: 89במכתבו האחרון
"אהובינו אחינו, מה אנו שואלים מאתכם, כ"א לאהבה את אהובנו כבוד הרב חביבנו ידידנו האמתי מעולם, אשר נפשנו 

נ"י הגדול מאחיו גדלהו משל אחיו, כולכם חייבים בכבודו, שהרי כמה יגיעות יגע וכתת מוהרש"ז קשורה בנפשו, כ"ק 
רגליו נדוד נע ונד זמן טובא למען שמוע דברי אלקים חיים, ואותו משחנו להיות מורה צדק במדינתם, שלא תהי' עדת ה' 

י וזוכר את כל החסידים במדינתם כי יודע אנ... ואלמלא הוא, רצו ליתן ראש אחר עליהם כצאן אשר אין להם רועה, 
לטוב ולמוטב, כי לא מכל אדם יכולים לקבל, שהרי זה הסוג נקרא חכם הלומד מכל אדם, גם מאמר חז"ל (אבות פ"א) 
חכמים הזהרו בדבריכם כו' שמא כו' וישתו כו', וכן בנד"ד חששנו מאוד אשר לא ידעו לשונו, ודרך צדיקים אשר יקבלו 

ינו בחשיכה יתהלכו, וימוטו כל מוסדי ארץ. לזאת אמרנו שום ישימו עליהם מקרב אחיהם עליהם לא ידעו ולא יב
כמוהם הוא כבוד הרב חביבי הנ"ל שהשליך נפשו אחר גוו לכתת רגליו לדרוש את ה' ונעשה עפר תחת רגלי צדיקים 

לבבו נאמן וכשר וצדיק וישר לשמוע דבר ה' היקר בעיניו, ומי כמוהו מורה ורב במדינתם, וכי הוא אוהב דבק מאח בכל 
  הוא".

  
  חסידי טבריה מצטרפים למינוי וקוראים שלום ברייסין 

עם הסתלקותו של הרה"ק הרמ"מ הייתה עדיין נטושים חילוקי הדעות בין חסידי רייסין. ברם, גדולי 
רבי שלמה זלמן חסידי טבריה ראו במכתב האחרון של הרה"ק הרמ"מ כעין צוואה שאין לערער עליה. 

 לרבי צבי בעש"ט ורבי אהרן הקטן  שעמדו בראש ההתנגדות מטבריה באותה שנה 90הכהן ווילנר פונה
  להרה"ק הרש"ז ומבקשם שיקבלו מרותו של הרה"ק הרש"ז: 

"למען אחי ורעי אדברה שלום, ה"ה ידידים רעים נאמנים מופלגי' ומופלאי' יראי ד' וחושבי שמו... עתה הבו עצה בגדר 
, וכל מה דכייף להשקיט הריב ומצה אשר בערה כאש במדינותיכם אשית החכמה ומצב היראה,התורה וסדרי בר

והעיקר לקיים אינש נפשי' טפי מעלי, ובזה יתעלו וכן הי' מעולם דרך אדמו"ר זצללה"ה, ובעל האמת יראה האמת, 
ארץ, ועליכם לכייף , וביותר צריך חיזוק היום שלא ימוטו רגלי האמונה מקרב הדברי אדמ"ו נ"ע שכתב עליהם

נפשיכם לפני מי שגדול מכם ואפי' למי שקטן בעיניכם ולעולם יהי' אדם אוהב שלום ורודף שלום, ואשרי המחכה כי 
  נכרים דברי אמת יש לו רגלים...".

גם רבי צבי הירש הלוי מהארקי ששהה בחו"ל מאז יצא בקיץ תקמ"ז בשליחות עצמו, ושליחו של הרה"ק 
הרה"ק הרש"ז לחסידי רייסין מכתב  91גה, נרתם להשכין שלום. בחורף תקמ"ט כותבההנה ןהרמ"מ בעניי

תנחומין על הסתלקות הרה"ק הרמ"מ, ומבקש להמשיך ולתמוך בהרה"ק רבי משה בנו של הרה"ק 
הרמ"מ, ולהמשיך בתמיכת ישוב החסידים בהנהגתו של הרה"ק הרא"ק "הממלא מקום קדושת רבינו 

  אה", ומוסר דבריו הקדושים לרבי צבי הירש מהארקי:הקדוש זללה"ה בחכמה וביר
"...באתי לדבר על לב הנאנחים ונאנקים, ולנחמם בכפלים לתושי', אשר שמעה אזני ותבן לה... והיתה צרורה בצרור 

אמרנו בצלו נחי' בגוים, אשר שבק לנו לכאו"א כפי בחי' התקשרותו באמת...וזהו החיים את ד' בחיי רוח אפינו אשר 
"ק דצדיקא אשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי, שגם בזה העולם המעשה היום לעשותם אשתכח יתיר... והבז שאמר

לא יחצו העם וכו' כאשר יפרש שיחתו ויגיד עלי ריעי אשר כנפשי חמדת לבבי ובדרכו דרך הקודש יקרא לה 
  ...".כריע כאח לי מוכ"ז שי', אליו תשמעון וישמע אליכם אלקים

  
  שכנת שלוםהמאמצים לה

הרה"ק הרא"ק לחסידים ברוסיה, ומרמז על המאמצים להשכנת השלום בין חסידי  92בניסן תקמ"ט כותב
  רייסין:

                                                 
"ק לאחר הסתלקותו לקוטי אמרים מכתב כב. "פה עה"ק טבריא תובב"א, תקמ"ח לפ"ק". נחתם ונשלח על ידי הרה"ק הרא 89

  בר"ח אייר תקמ"ח.
 לקוטי אמרים מכתב כה. 90
לקוטי אמרים מכתב כו. אגרות קודש, מכתב יא ובמקורות והערות שם, וזמנו נקבע: חורף תקמ"ט.  באגה"ק בתניא סי' כז.91

הירש מהארקי, כי בשני המקורות לא מצאתי התייחסות מי הוא המוכ"ז המוזכר פעמיים במכתב זה. וברור כי הוא רבי צבי 
יפרש שיחתי באר היטב ויגיד כאשר הרה"ק הרש"ז מזכיר זאת, (ובאותם תוארים), במכתב דלהלן מתחילת קיץ תקמ"ט: "...

, ויחדתי אליו הדבור בקריאה של חיבה יתרה נודעת לו אשר אליו נשאתי נפשי בשאלתי ובקשתיעלי רעי אשר כנפשי.... 
 כקש"ת מו"ה צבי [הירש] הלוי  [סג"ל]...". מאשר לפנים בישראל [בחורף העובר]

 יסוד המעלה, חלק  ב, מכתב מה. 92



כפרה והלכה  93"וכבר מלתי אמורה, ומשם בארה, ואין כל חדש, כי התשובה קדמה למעשה, ויהי בעלות המנחה בר"ח
רישומו ניכר. והימים האלה נזכרים ונעשים שלום  לה לשרשה, למגדר מלתא ולתיקוני, ויציאת הצדיק עושה רושם,

מלא, ואין אחר כפרה כלום... והנה עוד חזון למועד אשר אדבר במכתב פרטי ואגרות שונות כדרכינו בכל שנה ע"י 
  שליח מיוחד, אבל הננו מצפים לשמוע שלום בעולם...",

  
  להם להשכין שלום:לחסידים ברוסיה, וקורא  94בסגנון זה חוזר וכותב בחודש סיון תקמ"ט

"... והנה עמי בבקשתי, בקשו צדק בקשו ענוה, ואל יהרסו לעלות כ"א ביראת ה' כל היום, בקש שלום ורדפהו, גדול 
השלום מלא אשר נעשה במדינתם לטוב להם כל הימים, הלא ידעתם אם לא שמעתם מפה קדוש הרב המנוח זצלה"ה, 

ביציאת צדיק עשה רושם, רישומו ניכר, כי בימים ההם נעשה שלום שלום האמיתי, כי  –עמוד אחד בארץ וצדיק שמו 
  על ישראל נושע בד' אלקים חיים...".

   
  השגת השלום ברייסין

, הוא מספר על 96, מתחילת קיץ תקמ"ט95המאמצים להשכנת השלום עשו פרי, ובמכתב מהרה"ק הרש"ז
הצלחתו לבוא בדברי שלום עם העומדים בראש ההתנגדות: רבי צבי בעש"ט ורבי אהרן הקטן, והרה"ק 
רבי ישכר בער מלובאוויץ שהתכנסו יחד במשך שבועיים, ומוסר דברים בפי השד"ר רבי צבי הירש סג"ל 

  ין: מהארקי, שליחו של הרה"ק הרמ"מ לענין זה משנת תקמ"ז המתעכב עדיין ברייס
"ש אשר חלק לבם, עתה נ"..באתי מן המודיעים לפנים להודיעם קושט אמרי אמת לאמיתו כי ראיתי בעיני אחינו וא

יב אשמו אשמה רבה לכל העם בשגגה, אחד שוגג אחד מזיד בחלול השם, אשר לזאת יחרד לבי ויצאת חוץ לקדקדו ור
שי מימי טיב ויגעתי ומצאתי וראיתי את שאהבה נפדרישות [ודרשתי וחקרתי] הילא ידעתי אחקרהו בשבע חקירות ו

 97]סגלצבי הירש במ' משה [לא] הותיק המפורסם ש"ב וידידי [נפשי] כקש"ת מוה"ר עולם ה"ה הרב [הרבני המופ

                                                 
  אולי הרמז להסתלקות הרמ"מ זי"ע בר"ח אייר הקודם. הערת הנ"ל בשוה"ג. 93
   יסוד המעלה, חלק ב, עמ' קמא, מכתב מו.94
מכ"י הנמצא באוסף פרידלנד שע"י  77נדפס במלואו מתוך כ"י, היישוב החסידי  בטבריה, מ. וילנסקי, ירושלים תשמ"ח, עמ' 95

המכון לעמי אסיה בליננגרד , ובתוך הסוגריים מרובעות הם כפי שנדפסו באגרות קודש, חלק ב, עמ' ה, ערוך על ידי הרב 
   .Hab 80 6299שלום דוב לוין שי' מכ"י בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים מס' 

י מערער על קביעת תאריך המכתב לתחילת קיץ תקמ"ט, בהסתמך על דבריו של הרב שלום דוב לוין שי' במכתבו אלי 96
וקו"ח מדרבנן : "...של הרה"ק הרש"ז , כי משמע מהסיפא של המכתב31ובאורים גליון תרנג ע'  בהערותהרמ"מ שטראקס. 

כאשר נודע בידיעה אמיתית אמת ה' מעולם  דרבנן בארעא קדישא צדיקים ויסודי עולם ממש אשר בצילם נחי' בגויים
וכל הפורש מהם מעתה ועד עולם. ומעלתם הרמה והנשאה על מעלת צדיקים שבחו"ל אין ערוך אליהם א"א להעלות על הכתב 

כפורש מן החיים ממש. וכל הנפשות והלבבות הקשורות בנפשותיהם הן קשורות וצרורות בצרור החיים את ד' 
כי "רבותינו בא"י" חיים וקיימים, ולכן יש לקבוע תאריכו טרם הסתלקותו של הרה"ק הרמ"מ. אך  ולכאורה משמע" ממש....

והרה"ק הרש"ז מסמיך דבריו וסגנונם למכתב סבורני כי לא כך הם פני הדברים, ואכן המכתב נכתב בתחילת קיץ תקמ"ט, 
ל הצדיקים הקרויים חיים: "...וז"ש בזוה"ק מוסבים בעיקר עמחורף תקמ"ט ששם דבריו הקדושים  לחסידים התנחומין שכתב

דצדיקא דאתפטר אשתכח בכלהו עלמין יתיר מבחיוהי דהיינו שגם בזה העולם המעשה היום לעשותם אשתכח יתיר גדל 
והולך... זאת בעבודת ה' במילי דשמיא. ובמילי דעלמא בפירוש אתמר בזוה"ק דצדיקייא מגינין על עלמא ובמיתתהון יתיר 

אלמלא צלותא דצדיקייא בההוא עלמא לא אתקיים עלמא רגעא חדא...," "...ויהי בהעלות ה' רוחו ונשמתו אליו מבחייהון ו
מי האיש החפץ חיים לדבקה בה' חיים יאסוף ויעלה בעילוי אחר עילוי עד רום המעלות... פעולת צדיק לחיים לכל חי... 

. והרה"ק רוח אפינו אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים....בעבודתו תדבק נפשו והיתה צרורה בצרור החיים את ה' בחיי 
  הרש"ז תומך דבריו הקדושים בתוספת "ביאור על הנ"ל" בספר התניא.

הרש"ד לוין שי' מערער אף על קביעת מכתב התנחומין לחורף תקמ"ט. בהסתמך לדברי הרמ"מ שטראקס שם כי התאחרה 
טורקיה], והביא ראיה ממכתב הרצ"ה מהארקי - [בגלל מלחמת רוסיההידיעה על הסתלקות הרה"ק הרמ"מ מלהגיע לרייסין, 

מאלול תקמ"ט שמתוכנם הוא מבכה את הסתלקות הרה"ק הרמ"מ. ולכן רוצה לקבוע את תאריך המכתב תנחומין של הרש"ז 
  לתק"נ כפי שמביא במקורות והערות ציטוט מכ"י "והוא מ"ש יום ב' פ' וישב תק"ן בלאזני' לאה"ק".

שי' הוא זה שקבע את אגרת התנחומין לחורף תקמ"ט וטעמיו ונימוקיו מפורשים באג"ק. ואני בהחלט מאמץ  לוין הרש"דדוקא 
את התאריך הזה, כי הוא נכון ומסתבר. ועל התאריך תק"נ שהביא לאחר מכן במקורות ובהערות לאג"ק יא ציטוט מכת"י, 

וא ט"ס, כפי שכתב הרה"ק אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א בלוח נראה כי כולה בטעות יסודה, כי רשום עליה שנשלחה לאה"ק וה
שי' מציין זאת שם. לענ"ד אין ראיה מהערת הרמ"מ שטראקס המסתמך על אגרת הרצ"ה מהארקי הרש"ד וכפי ש ,התיקון

א משלהי תקמ"ט, ששפך את לבו לפני החסידים ברייסין, לאחר שהתעכב שם כה הרבה זמן מאז נסיעתו בקיץ שנת תקמ"ז. ול
היה בהסתלקות רבו הקדוש זיע"א. ואדרבא כל המכתבים כפי שמובאים לעיל מצביעים כי היה קשר רצוף גם בשנים ההם של 

רוסיה לא דרך נמל קושטא, אלא דרך נמל טריאסט. ["ועל אודות טריעסטע, מודיעני, כי פתח פתוח הוא, -מלחמת טורקיה
ניסן  הרה"ק הרא"ק, –רים ננעלין חוץ מזה, כאשר שמענו כן ראינו" והדרך נכון ובטוח אפי' בשעת חירום ח"ו, שכל השע

, מכתב זה, ומכתביהם של הרה"ק הרא"ק וחסידי טבריה לחו"ל: "אשכבתא דרבי", "מליצת בן ]תקמ"ט, יסוד המעלה מכתב מה
תב הרה"ק הרא"ק טי אמרים, מכתב כה) תקמ"ח, מכוי שלמה זלמן וילנר שמפורש בו (לקהרב" מסיון תקמ"ח, מכתבו של רב

יוכיחו כי הבשורה המרה הגיע בזמן לחו"ל. וסדר המכתבים והמאורעות שהיו עם חילוקי הדעות והבאת  - מסיון תקמ"ט ועוד, 
 הכול תואם עד לאחת!. -השלום וכו' כפי שהבאתי במאמרי 

ביגדיל תורה בי הירש בעש"ט. משער כי הכוונה אל רבי צ 77היישוב החסידי  בטבריה, ירושלים תשמ"ח, עמ' , מ. וילנסקי97
שאלות על קביעת וילנסקי שהרצ"ה  ארבעשי', הרב שלום דוב לוין  הקשהברוקלין תשמ"ג, שנה ז, חוברת ב, נא, עמ' קטז, 

ש"ט הי' שמו סג"ל או החזקה ביותר] הייתה "אין שום רמז שרצ"ה בע נוסג"ל הוא הרצ"ה בעש"ט. השאלה הרביעית [בעיני



וכתר ש"ט עולה על ] 98[הגדול אהרון הק'[אה' ] וידיד נפשי הותיק המפורסם מוהר"ר  וסיעת מרחמוהי בכלל ובפרט
אשר נשמע [עליו] קול ענות חלושה במחנה העוברים [ושבים] אבל נהפוך הוא מ' דק"ק לובאוויץ אדמו' הרב גביהן 

יחד כי כולם יחד בהוסדם איתי עמי במחיצתי זה [שבועיים] ימים ראיתי בעיני כי עוד מחזיקים תומתם ואהבתם אלי 
רך חיצם להעביר דעתינו, חץ שחוט בלו"נ אהבתם ביתר שאת ויתר עז מאז ומקדם רק השטן [היה] מרקד בינינו אשר ד

לשונם תהלך בארץ עד עת קץ כי יבא יומו, זה היום שקוינו מצאנוהו וראינו כי שנאת חנם רדפו להאנשים האלה 
השלמים אשר נקבו בשמותם, כאשר יפרש שיחתי באר היטב ויגיד עלי רעי אשר כנפשי ואהבת עולם אהבתיו ה"ה 

בשאלתי ובקשתי, ויחדתי אליו הדבור בקריאה של חיבה יתרה נודעת לו מאשר  חסידא ופרישא אשר אליו נשאתי נפשי
  .99מעה"ק טבריא ת"ו..." צבי [הירש] הלוי  [סג"ל]לפנים בישראל [בחורף העובר] כקש"ת מו"ה 

  
  בשורת השלום מגיעה לטבריה

  באותה שנה:  100השד"ר רבי צבי הירש סג"ל שב לטבריה בי' אייר תק"ן, והרה"ק הרא"ק מציין במכתבו
מגודל תשועת ד' ע"י [על ידו] ומפליא נ"י,  צבי הירש סג"ל מופלא מו"הה".. כה נתבשרתי צדק מידידנו הרב 

לעשות שלום בעולם עד תכלית נקודת האמת בדיבוק חברי' עטופים וקשורים נפש בנפש בכל המדינות ועיר ועיר 
ד' עוז לעמו יתן ד' יברכם בשלום, ומה שמחתי באומרי' לי, , ומאליו קאי רב עוד יוסף עד להגדיל הולך וגדל השלום

וברכתי ברוך ד' אשר נתן מנוחה לעמו ישראל, חלילה לולא ד' שהי' בעזרתם היינו האש דאחריב ומוקיד בתבערה, הלא 
, משם צוה ד' את הברכה ושלום, בזכות הרה"ק נ"ע בהסתלקותו כל העולמות נתעלוזה אוד מוצל מאש בוערה, 

  רז"ל לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום..". כמאמר
  

  בהמשך הדברים הוא מסתייג מהחולקים מלכתחילה: 
"..ולבעלי שלימות הדעת והמדות באתי בעצת ה' כי בעה"י הרבה דרכים לפניהם והרבה ריוח והצלחה לפני המקום 

והצאן קדשים שלפי המדומה בעיניהם  הלויםצעירי עליהם, אבל את מי אורה דעה ואבין שמועה לגמולי מחלב 
מעשיהם לש"ש ומביאין דברים מזה לזה עד שמערערין דברי ריבות כאשר ראיתי בימי חרפי הרבה מענינים כאלו 

דרך ה' וכל מבוא פתחיו אפתח להם כחודה של מחט וממילא רווחא דשמעתא  ועעתה ידעו להיזהר, כי עדיין לא ידומ
  בעי צלותא...". 

  דבריו הקדושים:הם א קורא לחסידי רייסין להחזיק את השלום לעתיד וכה הועתה 
"...ועתה אהובי אחיי ורעיי, הלא תדעו הלא תבינו כי בחמלת ה' עליהם ובאהבתו אותם הצילם מפח יוקשים ויברך 

מען השם אותם בשלום, ועתה לכו בנים שמעו לי, הרי מצוה שבתורה היא, ועיקר העבודה, וכ"ש מי שלבו נוקפו, ל
ולמענו יעשה, שיבקש שלום וירדפהו כאשר ירדוף הקורא בהרים, בכל לבבו נאמן מאד, ולמען שאין מדרכינו לדבר 
בגדרי יראה תתאה, היא יראת העונש, גלל כן מההכרח הי' לגלות טפח ולכסות עשרים אמה, ואם ח"ו ימהר לבו 

ץ מנהו, תיכף ירוץ חיש קל מהרה אצל אחיו החברים להפרידו מבני אדם מאיזה איבה וקנאה ה' יצילנו, ואפי' שמ
המקשיבים לקול ה' באמת לאמור: אחי ונפשי, הצילני נא, והשמיעני נא דבר ה', ירפא את לבבי ההרוס, וירגיל עצמו 

  תמיד להכניס בלבו אהבת חברים עד כלות הנפש ממש, ולהאריך בזה עד שתדבק נפשו ואיש באחיהם ידובקו...".
  

נשנה פרק זה להלן כשחזרו וניעורו חילוקי  הסתיימו הויכוחים בין חסידי רייסין על ההנהגה. נראה כי אז
  הדעות בין הצדיקים בעקבות הדפסת ספר התניא בשנת תקנ"ז.

  
גם אם מרן הרש"ק והרה"ק הרש"ז היו חלוקים בשיטת החסידות, הרי במסורות הצדיקים והחסידים, הן 

מציינים את האהבה הנפלאה ששררה בין הצדיקים הקדושים זיע"א. הרה"ק הקרלינית והן החב"דית, זו 
מלאי האהבה והידידות של מרן הרש"ק אצל הרה"ק הרש"ז.  101הריי"צ מליובאוויטש מציין את ביקוריו

                                                                                                                                            
מכנים את רבי צבי בעש"ט:  (כפי שנראה להלן בנספח) אכן בהרבה כת"י להשערתו של וילנסקי, כי ראיה אכן יש. שהי' לוי"

בשנת ומאמץ אני נימוקו של וילנסקי כי מכתב זה הדן בשלום, משוייך למכתב רבי שלמה זלמן וילנר שכתב  סגל או הלוי.
, שיעשו שלום ויקבלו אהרן הקטןולרבי  בעש"ט צבי הירשלרבי המיועד בפירוש  ,לאחר הסתלקות הרה"ק הרמ"מתקמ"ח 

אכן הכוונה  – של הרש"ז על השלום שנעשה ביניהם מתנוססים במכתב זההמרותו של הרה"ק הרש"ז, ומכאן ששמות שניהם 
   אליהם.

די  לרבי אהרן הגדול מטבריה. ואילו מ. וילנסקי, היישוב החסי רבי שלום דוב לוין שי' משייך אותושם, ביגדיל תורה 98
 ועומד על גירסת הכ"י שהוא מפרסם ומשייכו לרבי אהרן הקטן בטבריה. ,דוחה דבריו 82בטבריה, ירושלים תשמ"ח, עמ' 

המיועד בפירוש כנ"ל, נימוקו של וילנסקי כי מכתב זה הדן בשלום, משוייך למכתב רבי שלמה זלמן וילנר  וכאמרו נראה לנו
אלא לרבי אהרן   - (אך לא כפי שוילנסקי כותב: לרבי אהרן הקטן מטבריה, , אהרן הקטןולרבי  צבי הירש בעש"טלרבי 

  .ויקבלו מרותו של הרה"ק הרש"זשיעשו שלום הקטן מויטבסק) 
ח) את רבי יעקב סמוליינר, שטעו בו וחשדו כי - בהמשך הוא מביע צערו על מה שרדפו חסידיו לשווא "זה שנתיים" (תקמ"ז 99

  יסין המתנגדים על הרה"ק הרש"ז. הוא משתייך למחנה החסידים ברי
 לקוטי אמרים מכתב לג. 100
ועוד. רח"מ היילמן בעל ה"בית רבי",  142, ובליקוט יד עמ' 196לקוטי דיבורים, כפר חב"ד תש"נ, ליקוט ה חלק שני עמ'  101

י' אצל רבינו נ"ע דף סד עמ' ב, מונה את מרן הרש"ק בין "החברים שהי' לרבינו [הרה"ק הרש"ז] התקרבות יתירה". "ופ"א ה
 בלאזני ושלח רבינו את בניו לקדם פניו"



 :102על ציון הקודש של מרן הרש"ק בלודמיר שערך הוא עצמו ומציין את השתטחותוברשימותיו 
 ה"זצוקללה' הק רבותינו אבותינו ק"כ הוד קדש בהיכלי בבקרי קדם ימי הזכירני ק"הרש באהל "הביקור

שמורים עדיין סיפורים ספוגים ידידות גדולה בין קדושי  103סטולין-בפיהם של חסידי קרלין .ע""זי מ"נבג
  עליון אלו.  

. 104מאורעות רבים התרחשו בתקופת שנים אלו בחצרו של מרן הרש"ק, שעליהם כבר עמדנו בעבר
שנת תקמ"ו חיתן מרן הרש"ק עם הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז בטולטשין. באותה שנה פדה מבית באותה 

האסורים את הרה"ק רבי נחום מטשרנוביל. באותה שנה נסתלק רבו הרה"ק רבי מיכל מזלטשוב 
ביאמפלה שבגליציה. אז השתקע בלודמיר מרן הרש"ק יחד עם בן טיפוחו תלמידו מרן הרא"ש הגדול בנו 

הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין, וחבר חסידים שגלו יחד עמו. הקים מרכז לחסידות בגליציה של רבו 
  וווהלין, ורבים הלכו לאורו הקדוש עד עלותו על קדוש השם בשנת תקנ"ב.

  
עמוסה הייתה שנת תקמ"ו במאורעות בחצרו של הרה"ק הרמ"מ בטבריה. השלמת ביתו ובית הכנסת. 

  .105ות בחצרו החדש והצלתו יחד עם תלמידיו הקדושיםמגיפה שפרצה בגליל, ההסתגר
  

  ס"א, בפרק הבא בעז"ה.תק-נ"גשל התקופה, תק השניימחציתה העל 
  

  נספח 
  המקושרים אל מרן הרש"ק ברייסין חבורת החסידיםגדולי על זהותם של 

  
  רבי צבי הירש בעש"ט הלוי סגל  מויטבסק

  
  ברוסיה הלבנה (רייסין) גדוליםמהחסידים ההלוי בעש"ט מויטבסק היה  106רבי צבי הירש ב"ר משה סגל

ומכאן  107ל הרה"ק הר"ש מקארלין, ונראה כי נמנה אז על חבורתו שכונו: "בעלי השם"המקושרים א
 . כן היה מגדולי חסידי הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטבסק והרה"ק רבי אברהם מקאליסק. לאחר108כינוייו

, אלא 110,  אך נראה שלא שהה זמן רב בארץ ישראל109שעלו לארץ הקודש בשלהי תקל"ז, עלה אף הוא
  חזר לרייסין.

  
עמד  .111והיה שאר בשרו של הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא והשו"ע התגורר בויטבסק

בראש חסידים יחד עם רעו רבי אהרן הקטן מויטבסק ועוד הרבה מהחסידים הגדולים של הרה"ק רמ"מ 
שנשארו ברייסין שהתקשרו אל מרן הרה"ק הר"ש מקארלין. ונסעו אליו לקארלין בפולסיה, ומדי פעם 
ים היה מרן הרש"ק מבקר אצלם בקהילותיהם ברייסין. כשהתעצמו הרדיפות על הצדיקים והחסיד

                                                 
"תולדות ראה הרש"ד לוין שי' . "ק בלודמיר, כפר חב"ד חורף תשנ"טיום ב' כ"ז מנ"א תרצ"ב בציון הקדוש של מרן הרשמ 102

  " עמ' לט. וראה קובץ באו"י מ עמ' קמט.ולטביא חב"ד בפולין ליטא
 סיד רבי משה אהרן הורביץ ז"ל.ראה קובץ באו"י מד עמ' קלו, מפי הח 103
 18ראה לעיל הערה  104
 "לתולדות בית הכנסת העתיק "בית אהרן" לחסידי קארלין בעיה"ק טבריא ת"ו" קובץ באו"י ט עמ' צט. 105
  לוי ראה להלן בהערות. - ועל זיהויו כסג"ל 97ראה לעיל בהערה  –על זיהויו של רבי צבי בעש"ט כבנו של רבי משה 106
קעב. פרק ב, גליון -קובץ באו"י, פרק א, גליון קמג עמ' קסג –"ה'בעל שם טוב' מקארלין וחבורת צדיקים 'בעלי שם'" ראה 107

 .קסה- קמד עמ' קסא
ראה ביסוד המעלה, חלק א, עמ' קנב בהערה בשוה"ג: "לא ידוע לנו בבירור מי הכתיר את רבי צבי הירש בתואר זה ועל 108

  י רבינו ישראל בעש"ט זצ"ל... אין לה בסיס כלשהו...".שום מה. ההשערה כאילו היה מנכד
ם ר' יצחק מציצרסק לבני משפחתו ברוסיה, הוא מציין יעל ידי אחד העול בצפת בשנת תק"מכך עולה מאיגרת שנכתבה 109

-50' שהגיעו אליו מכתבים ממשפחתו על ידי הרבני מ' צבי הירש בעש"ט. י. בן צבי, מחקרים ומקורות, ירושלים תשכ"ו, עמ
51  
 בכל המכתבים מאז.נזכר אינו 110
ראה להלן. היה גם דודו של רבי שמואל גרונם מחסידי טבריא  משנת תקמ"ט כך הוא מתואר על ידי הרה"ק הרש"ז במכתבו111

ני מרגיל א"ע להתרחק באגרת מרבי שמואל גרונם הכהן, לרבי יעקב סמוליינר: "א שכותב ער"ח תמוז שנת תקמ"ט
כאשר קיבלתי מאהו' דודי חכם אמת וידיד כל ישרי לב מו"ה צבי הירש בעש"ט". יסוד המעלה, חלק ב, רעסין" כאשר נטמ"אי

  .עמ' קמו, מכתב מט



בקארלין, רצו להביאו ושיקים את ביתו בעיר ביישנקוביץ שברייסין. ועל כך היו כותבים ל"רבותינו 
  . 112שבאה"ק" לבקש הסכמתם

  
, ועל שהיה מראשי החסידים יחד עם רעו רבי אהרן הקטן מויטבסק, אנו למדים על מעמדו וגדולתו

: "וראיתי את שאהבה נפשי מימי , הרה"ק הרש"ז אל חסידי רייסין113לימים מהתוארים שכתב עליהם
כבוד קדושת שם לא] הותיק המפורסם ש"ב וידידי [נפשי] כקש"ת [ופעולם ה"ה הרב [הרבני המ

[אה' ] וידיד נפשי הותיק  בכלל ובפרטוסיעת מרחמוהי ] מוה"ר צבי הירש במ' משה [סגל] תפארתו
לאחר הסתלקות הרה"ק הם אלי 114מן וילנר כותב".  רבי שלמה זל...אהרון הק'המפורסם מוהר"ר 

: , את מה שדיבר הרה"ק הרמ"מ בקשר אליהם בימים האחרונים שלפני הסתלקותו לשמי רוםהרמ"מ
] בשמו למענו לכבוד תורתם"ואף גם זאת בהיות אדמ"ו נ"ע קצירא בערסי' צוה אותנו לכתוב לכ"ת [

ה לי מחדול להמליץ זכות למענו יעשה ויזכור אהבתו ... ובפירוש אמר, אם ככה יעשו גם אנכי חליל
עבור כל אנשי מדינת רוסיא המתגוררים באה"ק שלא  פני קדושתםעליהם בעולם האמת, גם ציוני לחלות 

למנוע חלילה מסדר מעמדם, וככה יעשו כל הימים, ומתק לשונו הקדוש סיים ואמר מובטחני שיתנו מקום 
  לדבריי...". 

  
בין החסידים ברייסין באותם שנים, עמד בראש  בחסידות השיטות השונותכשפרצו חילוקי הדעות על רקע 

. באמצע חשון תקמ"ו 115נגד נשיאותו של הרה"ק הרש"ז ברייסין יחד עם רעו רבי אהרן הקטן המערכה
את  , כשהוא נלווה לרבי שלמה זלמן וילנר, במטרה לקבל116הגיע רבי צבי הירש מויטבסק לטבריה

אותה שנה,  117ובסוף חודש שבטהסכמתם של "רבותינו שבאה"ק" ולמנוע את הנהגת הרה"ק הרש"ז, 
אז הרה"ק הרמ"מ בחודש אייר תקמ"ח, רק  עד לאחר הסתלקותו שלהחזיק בעמדתו  נסע בחזרה לרייסין.

  .118הרה"ק הרש"זעם  והשליםנענה לפנייתם של גדולי חסידי טבריה ונכנע 
  

  טבסקרבי אהרן הקטן מוי
  

ל הרה"ק הר"ש ברייסין המקושרים א מויטבסק, היה אחד מגדולי החסידים 119רבי אהרן ב"ר משה
. ווילנהבהמנין ה"קרליני" את  120הקים מחדשהרה"ק הרמ"מ והרא"ק.  כן היה מהחסידים שלו מקארלין

                                                 
  כך לפי הקטעים ב"בית רבי" דף י עמ' א, דף יב עמ' ב, דף טו עמ' א, ודף סד עמ' ב.112
  ות קודש, חלק ב, עמ' ה.הרב שלום דוב לוין שי', אגר .77בקיץ תקמ"ט. היישוב החסידי  בטבריה, עמ'  113
  לקוטי אמרים מכתב כה. 114

להשקיט את  רבי שלמה זלמן וילנר לאחר הסתלקות הרה"ק הרמ"מ פונה אליהם שנת תקמ"חכפי שמופיע בגוף המאמר. ב115
וחושבי שמו...וכבוד  '"למען אחי ורעי אדברה שלום, ה"ה ידידים אהובים, רעים נאמנים, מופלגים ומופלאים, יראי ה :המריבה

 , עמ' קלה, מכתב מד.שם, שםמו"ה צבי בעש"ט, וכבוד מו"ה אהרן הקטן נ"י ויופיע"..
והעולים אתו המה כבוד אהובינו ידידינו המופלאים והוותיקין " כותב הרה"ק הרמ"מ אל החסידים בחו"ל: בכסלו תקמ"ו116

.. ועת בואם בחצי מרחשוון רש סג"ל] ומו"ה גרשון שוחט נ"ימו"ה צבי הירש מק' וויטעפסק [נ"א: צבי הירש בעש"ט, צבי הי
  דהאי שתא." . יסוד המעלה, חלק ב, עמ' עו, מכתב כ.

, "והנה עתה עמכם הרבני המופלא ומופלג כותב רבי שלמה זלמן וילנר אל החסידים ברייסין: יום ד' י"ב שבט תקמ"ו, 117
יום . ובעמ' צה, מכתב כו שם,, שם ".נ"י הנוסח "מו"ה צבי הירש סג"ל"]בהעתקות שונות נזכר בתורה ויראה מו"ה צבי הירש [

: "כאשר יספר מוכ"ז הרבני המופלג בתוי"ר מו"ה צבי כותב רבי שלמה זלמן וילנר אל רבי יעקב סמוליינר ה' כ"ז שבט תקמ"ו
 , עמ' צז, מכתב כז.שם, שם. "הירש בעש"ט [בכת"י אחר: "צבי הירש הלוי] נ"י

"וראיתי את שאהבה נפשי מימי עולם ה"ה  :שנעשה על השלוםומודיעם חסידי רייסין ל מבשר הרה"ק הרש"זבקיץ תקמ"ט  118
לא] הותיק המפורסם ש"ב וידידי [נפשי] כקש"ת מוה"ר צבי הירש במ' משה [סגל] וסיעת מרחמוהי ופהרב [הרבני המ

י בלו"נ אהבתם ראיתי בעיני כי עוד מחזיקים תומתם ואהבתם אליחד בהוסדם איתי עמי במחיצתי זה [שבועיים] ימים ...בכלל"
   אגרות קודש, חלק ב, עמ' ה. הרב שלום דוב לוין שי', .77". היישוב החסידי  בטבריה, מ. וילנסקי, עמ' ביתר שאת ויתר עז... 

 ראה להלן. –" כך הוא מופיע במסמכי החקירות של החסידים מובשוביץ" 119
בווילנה בשנת תקל"א, כמובא  "ב בחרמיהם של המתנגדים בווילנה. ונוסדלנה מוזכר כבר בשנת תקלהמנין הקרליני בווי 120

, בזמיר עריצים וחרבות צורים, אלעקסניץ תקל"ב "אגרת קהל וילנא לראשי הקהילות והרבנים" משנת תקל"ב כתב ה, חסו"מ
ויתגודדו , ותולין מעשיהם באילן גדול, בקהלתינוהכת שנמצאו בזה זה שנה  "...ובשגם :62מ. וילנסקי, כרך א. עמ' 

ם ומצאנו ראש המחסה שלהם ה"ה מו' איסור..." הוא החסיד רבי איסר שהיה נוסע אל הרה"ק ה... ובדקנו אחריכמשפטם
הרמ"מ כ"שהיה איתן מושבו אז בק"ק מינסק". מכאן שהחסידים הקימו את המנין בווילנה בשנת תקל"א. ובכתב ו שם שם עמ' 

ף לגרש ולפזר המנין של יו"ט של פסח, והי' פסק תיכ: "והמעשה שהי' בחו"ה פסח, וישבו הרוזנים וב' כתות דייני' על ככה ב65
  קארלינר...".

: [החסיד רבי לייב 5. כך עולה מהחקירות של החסידים במאסרם בתקנ"ט: בחקירה מס' יסדו מחדשרבי אהרן הקטן מויטבסק 
, שהגיע לווילנא. בעקבותיו הלכו מאיר בן רפאל ולייב בן ידי אורליק-בווילנא על ודשההקרולינים חב"ר מאיר]: "כת 



מרבי . כונה בשם "הקטן" להבדילו 122רייסיןובקהילות החסידים ב 121בווילנהבליטא וושד"ר מעות א"י 
. מכאן נגזר גם כינוייו בפי החסידים, גם בשם 123אהרן בן עירו שהיה גדול ומבוגר ממנו שכונה "הגדול"

  ", שהוראתו: "אהרן הקטן". 124"ארליק
  

יקים את ביתו רצה שמרן הרש"ק יחד עם חבירו החסיד המופלג רבי צבי הירש הלוי בעש"ט מויטבסק 
תו של הרה"ק הרמ"מ ופנייתו של רבי שלמה זלמן וילנר . לאחר הסתלקו125ברייסין וינהיג את החסידים

"ובפרט : 127המתארו בידידות , שזה רצונו של רבם הרה"ק הרמ"מ השלימו עם הרה"ק הרש"ז126אליו
  .וידיד נפשי הותיק המפורסם מוהר"ר אהרון הק'[טן]"

  
יראה הותיק "..וכבוד הרבני המופלג בתורה ו: 128גם הרה"ק הרא"ק מפליג בשבחו במכתבו משנת תקנ"ב

ובאותה שנה בעת  וחכם בכל דרכיו משכיל שכל טוב כמוהר"ר אה"ק [אהרן הקטן] נ"י עשכב"ב...".
ברייסין: רבי יעקב מסמולאין, הרה"ק י א"י בווהלין ולגבאי א"י שהרא"ק שולח פרישת שלום לגבא

"..שלום רב... ותיק : 129א"יש, הוא מזכירו ביניהם כגבאי הרש"ז , הרה"ק רבי ישכר דוב מלובאוויט
  וחכם כמו"ה אה"ק [אהרן הקטן] מויטעפסק...".

  
.  בשנת תקנ"ז, לאחר שנדפס 130באותם שנים עקר מויטבסק וקבע ביתו באוסטרובנה שבמחוז ויטבסק

ספר התניא בחודש כסלו, לאחר שהשיג על הרה"ק הרש"ז, נפרדו דרכיהם, ורבי אהרן הקטן נסע 

                                                                                                                                            
, דהיינו הכת, אורליק שחידש את האמונה: [החסיד רבי וולף בן שמואל] "אני מכיר את היהודי 7זליג". בחקירה מס' 

לא שלחתי כסף לאף מקום, רק  יכשאני הייתי לקרולינ: [החסיד רבי מאיר ב"ר רפאל] "אבל 1בחקירה מס' ". בווילנא
ואשר הוא ושני בניו, שלמה ואנשיל, התקרבו לחסידות  ...עניים שנמצאים בירושליםנתתי עבור  לאהרן שבא מוויטבסק

. עליו מסופר בבית רבי, דף עג: "הרה"ח... ר' מאיר רפאלס זלה"ה מווילנא, הי' גביר וחסיד ..."שנים (תקמ"ט) 10-לפני כ
 ה"מנין הקרליני" בווילנה היה בערך בשנת תקמ"ט. שחידוששל רבינו...". מכאן  הראשוניםמהחסידים גדול, 

לא שלחתי כסף לאף  כשאני הייתי לקרוליני: [החסיד רבי מאיר ב"ר רפאל] "אבל 1בחקירה מס'  כך עולה מהחקירות:121
: [הרה"ק רבי שמואל ברבי 22". בחקירה מס' עניים שנמצאים בירושליםנתתי עבור  לאהרן שבא מוויטבסקמקום, רק 

וכשהוא  אורליק אוסף כסף לעניי ירושלים.חיים = מאמדור] "לפני שנתיים כתבתי לרבה של לוזנא והודעתי לו כי היהודי 
את סיכומי חקירות החסידים מתיקי חקירותיהם, בשעה שנאסרו בתקנ"ט, ושעדיין לא  מקבל כסף הוא שולח אותו לירושלים".

  דיבותו הרב יהושע מונדשיין שי'.נדפסו, מסר לי בא
פרישת שלום לגבאי א"י בווהלין ולגבאי א"י ברייסין: רבי  ליסקאאברהם מקמהרה"ק רבי  תקנ"בבמכתב מחודש אב שנת  122

"..שלום רב... ותיק וחכם כמו"ה אה"ק [אהרן הקטן] : , הרה"ק רבי ישכר בער מלובאוויץיעקב מסמולאין, הרה"ק הרש"ז
 .ת, לרבי אהרן הגדול הזקן מויטבסק, בהערות שם הוא מייחס אותו בטעו119, עמ' . וילנסקימ מויטעפסק...".

"מק"ק קארלין לק"ק וויטעפסיק ליד החסיד המפורסם  :אליו שלמה מקארליןהרה"ק רבי מרן כותב  משנת תקמ"ו במכתב 123
 בערכו. ראה להלן –" אהרן הגדולהרבני מו"ה 

  עמ' שי: "ר' ארליק הי' נוסע ממעות א"י כמו החאטשער רב". ובכתבי ר"י שו"ב 120ראה הערה  124
 ראה בגוף המאמר. 125
: "..אחי ורעי אדברה מטבריה בענין השלום שיעשו בין החסידים ברייסין שלמה זלמן וילנרמרבי  תקמ"חבמכתב משנת  126

בעש"ט וכבוד מו"ה אהרן הקטן נ"י  שלום, ה"ה ידידים רעים נאמנים מופלגים ומופלאים יראי ד' וחושבי שמו, כבוד מו"ה צבי
 .י אהרן הקטן מסמאלייןאגרות בעל התניא, ירושלים תשיג, עמ' לז ובהערה שם מייחסו בטעות לרב ויופיע"

:"..ה"ה הרב הותיק המפורסם בענין השלום שנעשה בין החסידים ברייסין י שניאור זלמןמהרה"ק רב תקמ"טבמכתב משנת  127
י הירש במ' משה וסיעת מרחמוהי בכלל ובפרט וידיד נפשי הותיק המפורסם מוהר"ר אהרון הק' ש"ב וידידי כקש"ת מוה"ר צב

בטעות  9ומייחס אותו במבוא בהערה  78, עמ' וילנסקי .מ [הקטן] וכתר ש"ט עולה על גביהן אדמו' הרב מ' דק"ק לובאוויץ.."
  .לרבי אהרן הקטן מסמאליין

רייסין ובראשם הרה"ק הרש"ז , הרה"ק רבי ישכר בלאנ"ש  ליסקאאברהם מקמהרה"ק רבי  תקנ"בבמכתב מיום ח' תמוז 128
, וביסוד המעלה, כרך ב, אגרת ס, בהערות שם, הוא מייחס אותו 113, עמ' וילנסקי .ממלובאוויטש ורבי יעקב מסמלאיין.  דוב
  .ת, לרבי אהרן הגדול הזקן מויטבסקבטעו

שלום לגבאי א"י בווהלין וברייסין: רבי יעקב ליסק פרישת אמקאברהם מהרה"ק רבי  תקנ"בבמכתב מחודש אב שנת  129
ת, , בהערות שם הוא מייחס אותו בטעו119, עמ' וילנסקי .מ. מסמולאין, הרה"ק הרש"ז , הרה"ק רבי ישכר דוב מלובאוויטש

רבי ישראל באותה תקופה (בין תקמ"ט לתקנ"ז) כתב הרה"ק הרש"ז, אליו ואל חברו  .לרבי אהרן הגדול הזקן מויטבסק
מחאצ'י, מכתב קצר בו הוא מחזיק להם טובה על שהואילו לבשרו בשורות טובות "ולא ניסה באלה שום א' מאנ"ש". שהרה"ק 
הריי"צ מליובאוויטש רשם שנכתבה "להרה"ח הנודע ר' אהרן שד"ר". אגרות קודש, מכתב צ, ובמקורות והערות וראה שם 

 דברי העורך הרב שלום דוב לוין שי'. 
 מתארו מהתקופה של ייסוד רבי מאיר רפאל'ס, מראשוני החסידים בווילנה, בשנת תקנ"ט: כך עולה מחקירות החסידים 130

", ואילו החסיד רבי וואלף ב"ר שמואל מתאר אותו מהתקופה לאהרן שבא מוויטבסקהמנין הקרליני בווילנה: " מחדש
 הוא מתגורר באוסטרובנא"., דהיינו הכת, בווילנא. אורליק שחידש את האמונההאחרונה "



ל הרה"ק הרא"ק  והשגתו על דרכו בקודש של הרה"ק הרש"ז. , ועורר את התנגדותו ש131לטבריה
"..נפלאתי על המראה אשר כת"ר הרחיק לאהובי כנפשי מעולם, המופלא : 132ובמכתבו אליו הוא מזכירו

הותיק ותמים מו"ה אהרן הקטן, אשר הי' מקורב אליו באמת ותמים, ומדוע הרחיק אותו כ"כ , ומה שעבר 
  ת' וברחמנותו של כת"ר, אם לי ולקולי ישמע כאמור ומפורש..".עבר, ועל להבא מובטחני בו י

  
בחקירות החסידים מוילנא שנאסרו במלשינות הראשונה בראשית שנת תקנ"ט, נזכר שמו גם כאחד שייסד 

החסידים בווילנה וגם מי ששימש כגבאי ושד"ר שהגיע מויטבסק, ולאחר מכן מאוסטרובנה, של את המנין 
, כי באותו זמן שהה 133הוווילנה. השלטונות חיפשו אחריו לאסרו אך לא מצאלגבות את מעות א"י בו

  .134עדיין בטבריה. בחודש טבת, עם זיכויו של הרה"ק הרש"ז והחסידים, הפסיקו את החיפושים אחריו
  

   :13510בסעיף  שניאור זלמן מלאדיבכסלו תקס"א נזכר במלשינות ר' אביגדור מפינסק על הרה"ק רבי 
ושולחים להם כסף  ר' אהרן מוויטעפסק"לא"י שלחו שלשה רביהם: הרב מש(ור)[ע]פוטובקא, ר' אברהם קרלינר, 

או [המשלוחים] החשובים שבהם [ו]עושים הוצא(ו)ת סך רב באותם הקהילות אשר באו לשם: עושים שם  רביהםרב, ו
בעצמן עם יקירי הקארליניר, הולכין לכל  סעודות גדולת, ומאספים להם הקארליניר שבאותו מקום, והמה המשולחים

אחד ואחד מן הבעלי בתים, ומפתים אותם בדברים ומחמת בושה הבעלי בתים חותמין בפינקסיהם על סך כמה יתן בכל 
  שבוע ושבוע על מעות א"י..". 
את שמות הרבנים החסידיים שנסעו לארץ ישראל ומהם שחזרו  דווקא לא בכדי בחר והזכיר ר' אביגדור

היה במסע השד"רות הנרחב שלו, והגיע עד ליטא בשנת  אטובקופעדר"ים באותם שנים. כי הרב משכש
 בערך ט. ור' אהרן (הקטן) מויטעבסק שכאמור נסע לטבריה בשנת תקנ"ז וחזר כנראה לחו"ל- תקנ"ח

  המשיך לגבות בקהילות ליטא מעות ארץ ישראל.שם , בשנת תק"ס
  

ומינויו של  137ערכת הגביה החדשה על ידי הרה"ק הרא"ק, מיד עם הקמת מ136בראשית שנת תקס"ה
הרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש לעמוד בראש מפעל הצדקה להחזקת החסידים בארץ הקודש. פעלו תחתיו 

                                                 
בשנת תקנ"ח אחר נסיעת : ליסקארבי שניאור זלמן אל הרה"ק רבי אברהם מקהרה"ק כותב במכתב משנת תקס"ו  131

שם  9אגרות בעל התניא, עמ' קעד, ובהערה  והלשין בפניו על כוללות אנ"ש...".מהרא"ק [מ' הר' אהרן קטן] לשם [טבריה] 
 .רן הקטן מסמאלייןבטעות  לרבי אה הוא מייחס אותו

בעמ' קעח הוא  9אגרות בעל התניא, עמ' קז ובהערה . ליסק להרה"ק הרש"זאמהרה"ק רבי אברהם מק תקנ"זבמכתב משנת  132
  .ו בטעות לרבי אהרן הקטן מסמאלייןמייחס אות

"היהודי הנזכר בחקירה זו ובחקירות אחרות  :כותב בולגאקוב המושל האזרחי של וילנה והורודנהכ"ו חשון תקנ"ט ביום  133
לא ידוע היכן של הכת,  מהפעילים הראשוניםשבבילרוסיה לא הרחק מוויטבסק, והוא  מאוסטרובנהמוצאו  ארלין,בשם 

כרם הרב יהושע מונדשיין,  ".1798אוקטובר  25, אבל כתבתי אודותיו מכתב למושל בילורסיה אדון ז'גולין".הוא נמצא עתה
הקריאה הנכונה היא אורליק. והמעתיקים ברוסית שיבשו, מפני הדמיון שבין שתי האותיות הללו " .כרך א 65עמ'  4 חב"ד

  ברוסית" הרב יהושע מונדשיין שי' במכתבו אליי.
"לאחר בדיקת הענין, הרב זלמן בן ברוך... שוחרר.. ולכן אני  כותב ז'יגולין המושל האזרחי של רייסין: ז' טבת תקנ"ט 134

ולא לדרוש את העברתו אלי" סימון ז'יגולין, אורלין מובשוביץ החי באוסטרוב מצוה לבטל את החיפוש של יהודי 
  .". אגרות קודש, עמ' קז ובהערה שם 1798דצמבר שנת  15הלבנה. יום  הגוברנאטור של רוסיה

. ביסוד המעלה, 86כרך א עמ'  4עמ' קמג. הוגה מתוך צילום כת"י המקורי, המופיע בכרם חב"ד, גליון אגרות בעל התניא  135
  כרך ב, עמ' צח, מייחסו לרבי אהרן הגדול מויטבסק, ושם: "ונמנה עם ה"חוזרים" שנשארו בגולה".

יות מעשה הצדקה שלם.... ליד "..להלחסידים בליטא:   רבי מרדכי מלעכוביץמהרה"ק  יא כסלו תקס(ב)[ה]במכתב מיום  136
הני הרבנים המופלגים, גברים נאמנים, שד"ר כבוד הוותיק המפורסם מו"ה אהרן מאוסטראוונע, וחד דעמיה הוותיק כבוד 

ובהערה שם: "[על רבי אהרן מאוסטרובנה] כפה"נ הוא זה המאסף מעות  ,מכתב פחיסוד המעלה, עמ' רמו,  מו"ה ישראל...".
" ונלב"ע על פני רבו הס"ק מלכוביץ מספר שנים לפני ר' אורליקשהיה מכונה בפי החסידים "ליטא  תא"י בקהילו
ר ונזכר דרך קבע באגרות הבאות כגובה וגזב הרב דחאטשי[ועל רבי ישראל מאוסטרובנה]: "ידוע בכינוי  "הסתלקותו...

וישראל : "מאלול תקס"העל שליחותם אז מובא במכתב הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי, ראשי במדינת ליטא וחבל רייסין". 
סיפר לי איך [שבסיבובם] אמרו לו באיזהו מקומן בזה"ל: ליתן אנו מוכרחים בפקודת הרב דלאדי, אך מי  חצי רב [חאצ'י רב]

מוזכר כשד"ר  ישראל מאוסטרובנה"ר רבי יתן ויהי' שיגנבו המעות מידכם, ולא יגיעו לאה"ק מחמת החירופים ר"ל..". השד
בטבריה עד   לחסידיםבהרבה מכתבים לגיוס כספים  ,)אהרן מאוסטרובנהכנראה שאז נפטר השד"ר רבי ( תקס"ו,יחידי משנת 

 .תקע"זשנת 
"אשר הורמו מתוך העדה ע"י הני תרי לחו"ל אחר בוא השד"ר:  ליסקאאברהם מקמהרה"ק רבי חורף תקס"ה במכתב  137

פלגים יראי ה', הוותיקין] ואנשי מעשה, ו[חביבא הגובים נאמנים, המה מאהבי נפשינו טובים השנים ברב אהבה, המ צוותא
הרב שלום דוב לוין, קובץ בית אהרן וישראל יג עמ' קכא, השלמה  כמו"ה אהרן מאסטראוונה וכמ"ו ישראל חברו...".
 רק תשס ,עמ' שפ אגרת יג.ב, בני ב בסוגרים מרובעות עפ"י הנ"ל יסוד המעלה מהדורה



והעבירו דרכו את הכספים  138רבי אהרן יחד עם חבירו החסיד רבי ישראל מאוסטרובנה הרב מחאצ'י
אליהם את הדיבור באריכות, ומזכיר את אהבתם מקדם:  139דהרה"ק הרא"ק מייחשאספו בליטא וברייסין. 

"מגודל ידידות התקשרות נפשם בקישורי עבותות משולשים, גם תמול גם שלשום, גם מאז ומעולם מיום 
דעתי אותם, אהבת עולם אהבתים...". אז כנראה גם התפצלה קהילת החסידים בווילנה, חלק מהם נסעו 

באותה תקופה נפטר החסיד . 140בית של "לעחוויצער חסידים"להרה"ק הרש"ז ואחרים הקימו לעצמם 
בפעילות הגביה בליטא למען חסידי רייסין חברו רבי ישראל המשיך עוד שנים  ואילו 141רבי אהרן
  בטבריה.

 
  רבי אהרן הגדול הזקן מויטבסק:

 במכתבמדים במערכה להביא את מרן הרש"ק לרייסין. ידים של מרן הרש"ק ברייסין, והעומגדולי החס
   אליו: שלמה מקארליןהרה"ק רבי מרן  142כותבתקמ"ו משנת 

  143אהרן הגדולליד החסיד המפורסם הרבני מו"ה  קיוויטעפסלק"ק  קארליןמק"ק 
  

שלום לא"נ וידיד ה' וידידי ה"ה האלוף הרבני החסיד המופל(א)[ג] [ו]מפורסם נצמד בקירות לבי כבוד קדושת שמו 
  נ"י. אהרן סג"לכמו"ה 

  כמשפט האמור למעלה הנה אד"ש
 פא"פאם]  אי אפשר לבאר הכל בכתב כו' (אך)[כי אודות הענין שנתהווה במדינתכם הי' לי הרבה לדבר עם רומע"ל רק

אבל האמת אתנו שהיוצר עושה נפלאות לבדו ואפילו כנגד הטבע ואינו נמנע ממנו כלל ובכל מקום ובכל זמן ובזה אומר 
  שלום.

  הבורא לישראלכ"ד המבקש שיתגלה אהבת 
  זצל"ה מאיר סג"לבלא"א כמוהר"ר שלמה 

  [בקשתי לשלוח ב' פידעלעך זכוכית]
  

 144כותב תקנ"גלאחר השלום שהושג בשנת תקמ"ט, עמד בקשר עם הרה"ק הרש"ז. ובמכתב בשנת 
"ואנ"ש המתעסקים שם באמונה וכתר :  בחשיבות רבה הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי אודותיו ומתארו

  ש"ט עולה ע"ג ה"ה הרב החסיד המפורסם מו"ה אהרן סג"ל מוויטעבסק...".תו' וכתר 
  

רבי  ליסק להרה"קאק רבי אברהם מקהרה" 145כשהתעוררו חילוקי הדעות מחדש בשנת תקנ"ז כותב
"וישמע חכם ויוסיף לקח לקרב את ידיד ה' הרב הזקן נשוא פנים מו"ה שניאור זלמן מלאדי אודותיו: 

', להחזיקו ולהחשיבו כבראשונה, כי העולם מכירים אותו כי זהו כבודו יתהלוי מוויטעפסק, אהרן 
, אשר ע"כ למען קידוש ה' לשלוח אחריו ולדבר על לבו באמת ...מנעוריו עובד ה' באמת ובתמים

  ובאהבה". 
  

                                                 
מטבריה אל ידידיו החסידים בחו"ל: "והנה בתוך הסעודה אמר אדמ"ו שמואל גרונם מרבי  חורף תקנ"ג במכתב משלהי 138

[הרה"ק רבי אברהם מקאליסק] תורה.. ואיך הם דורשים טובת הארץ, וכל מיני הוצאות, ובפרט המתאמצים... אשר סיפרתים 
 . חלק ב,  עמ' ריב, אגרת עב יסוד המעלה,..." הרב מחאצ'ישי מהותם וחידושם ובפרט חידו

 בשנת תקס"ה. יסוד המעלה, שם, עמ' שפב, מכתב יד. 139
 113נזכר ב"פנקס השעבודים" בווילנה. ראה זאב רבינוביץ, החסידות הליטאית, עמ'  140
מלעכוויטש. וראה לעיל כי רבי אהרן  בכתבי ר"י שו"ב, עמ' שי, יש סיפור על חתנו, ושרבי אהרן נפטר בחיי הרה"ק הר"מ 141

  נזכר במכתבים רק עד שנת תקס"ה.
נעתק מה"אוצר" של רבותינו הקוה"ט בסטאלין. על ידי אחד מצאצאיו הרב החסיד ר' אהרן לעווענטאל ז"ל, שהדפיסו  142

  בספרו: מנחת אהרן, ירושלים תש"ט, בעמוד ראשון. 
פיסקה זו לא  .גוף המכתב, מנחת אהרן, ירושלים תש"ט, בעמוד ראשון, ולא בהמכתב על גבי מהרשוה ייתהיפיסקה זו  143

שהדפיס גם הוא את המכתב מהעתק אחר  27הליטאית, ירושלים תשכ"א, עמ'  החסידות מופיעה בספרו של ז. רבינוביץ
מהמובא  ושינויי הנוסח מופיע בסוגריים מעוגלות, ואילו האריחים המרובעות הם שנעשה בשליחותו ב"אוצר" בסטאלין.

  בחסידות הליטאית.
  , אגרת כב.אגרות קודש, עמ' נא 144
  לקוטי אמרים, מכתב לז. 145



שניאור זלמן מלאדי  הרה"ק רבי  146ברייסין כותב שהחריפות החסידות וחילוקי הדעות בשיטלאחר אך 
ולהזהיר לאנ"ש הקרובים מוטל עלי להודיע : "תקס"ובמכתב משנת  ליסקארבי אברהם מקלהרה"ק 

  ".דוויטעפסק... 147הנוסעים עם מכתב הרב דטבריא, ובראשם הזקן הידוע מעבר הנהרוהרחוקים... 
  

צדיק נשגב  .148בעל רוה"ק" [הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטבסק] מאד מתלמידי ר"מ ן"היה איש עליו
  .149מגזע התוספות יו"ט זצ"לברייסין,  החסידיםומראשי 

  
על רוח הקודש ששרתה עליו מסופר: "שפ"א בעירו ראה דרך החלון של ביתו קצב אחד בוכה והולך, לפי 
ששאל שאלה מהרב על השור והטריף לו, והיה הפסד גדול, וקרא הצדיק להקצב אל ביתו ושאלו למה 

ור כשר הוא! והלך הקצב להרב, וספר לו שהצדיק אמר הש –אתה בוכה, וספר לו וכו', וא"ל הצדיק 
שהשור כשר, וחרה להרב והלך אל הצדיק ושאלו מה זה שהוא מכניס א"ע בהוראה או"ה שאין דרכו בכך 
מעולם, וכי רוצה לפסוק דין ע"פ רוה"ק? והשיבו הצדיק שכך היה המעשה, בשעה שהוליך הקצב הזה 

חה מן השור שצעק שיאכלו אותו בנ"י על שבת. עתה השור לשחוט הלך דרך ביתו, שמע קול שמ
כששמעתי שהקצב בוכה שנטרף, היה תמוה מאד, שלא יתכן הדבר, אם הוא טרפה האיך זעק השור 
שיאכלוהו ישראל? ובקש רחמים לגלות לו הדין האמיתי ומצא שהוא כשר באמת ע"פ השו"ע, והראה 

  ".150להרב, והודה על האמת שכשר
  

לייב היה חתנו של הרה"צ רבי מאיר ממיר זצ"ל, והחתונה  יהודה בן בנו רבי 151יקזננכדו רבי מע
התקיימה בלעכוויטש, בהשתתפות הרה"ק הר"מ מלעכוויטש זיע"א, וכשהמנגן בכנור החל לזמר בכה 
הרה"ק רבי אהרן ז"ל, והרה"ק מלעכוויטש זיע"א פנה אליו ושאלו: על כל מה שהכנור אומר צריך 

רבי אהרן לאנשיו: לו היה יודע המנגן בכנור שבעת שהוא מנגן הוא מפרט כל  לבכות?, ואח"כ הסביר
  .152לא היה פורט על כינורו בשום אופן.. –חטאיו 

  
 –בלעכעוויטש, פ"א אחר השלחן כשהלך הרב מהשלחן, התחיל לומר: שוש אשיש בה', שוש "כשהיה 

בשמחה בה', וזהו: שוש, במה?, ח במה שצריך להיות וצריך להיות בשמחה בה', ובאם לאו, צריך לשמ
שאשיש בה'... ורקד הרבה, ונכנס הלעכוויטצער באיזה משך ברקידתו, ואמר: אזוי איין ליכטיגער צדיק 

  .153"יסע אלי
  

עלה לארה"ק יחד עם הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטעפסק זיע"א, אך נמנה על  154לפי מה שמובא
כשהיה שד"ר בחו"ל "הלך  155ים דוד הקטן זצ"ל"החוזרים" לחו"ל, ונטמן בויטעפסק. והרה"צ רבי חי

לבית הקברות הישן בויטעפסק, והיה על קברו, והיתה תמיהה מאין הוא יודע לכוין המקום, כי גם תושבי 
  .156ויטעפסק היו צריכים תמיד לחפש את קברו, וענה: שראה ענן אחד בא מארץ הקודש ישר על קברו"

  
                                                 

  אגרות בעל התניא, עמ' קעז. 146
מיום "א' דר"ח  "תורת אהרן"השערה כי התחייבותו בחי"ק של הרה"ק הרש"ז לרכוש ספר הרב שלום דוב לוין שי' מעלה  147

, להרב , במגדל עז332 עמ', 4כרך השני של 'כרם חב"ד' גל' שצילומו מופיע בכסלו תקס"ג פה ק"ק וויטפסק מחוז דעה"נ" 
  ר רבי אהרן הזקן מויטבסק.ביייתכן והכוונה אל ספר שח, עמ' תקעג יהושע מונדשיין שי',

 כתבי ר"י שו"ב, כת"י, חלק ב, אות רסג.148
 עמ' ד. מטה אהרן, לר' אהרן הויזמן ז"ל, ירושלים תש"נ. חסידי קארלין בירושלים, 149
יסוד המעלה חלק  :כתבי הרמ"מ עמ' פא. אודותיו ראה עוד ",הצדיק ר' אהרעלע וויטעפסקיר זי"עפר הר' מענזיק מזקנו יס" 150

 א עמ' צח. תורת אבות עמ' ר.
  עלה לא"י. 151
  כתבי ר"י שו"ב, חלק ב, כת"י, אות תקלט, ובכתבי הרמ"מ ז"ל עמ' לב. 152
  תיז.כתבי ר"י שו"ב, חלק ב, כת"י אות 153
  יסוד המעלה, חלק א, עמ' צח. 154
  ראה עליו שם שם עמ' קיג. מהחבריא של הרה"ק הרמ"מ והרא"ק בטבריה. 155
בנו של  החסיד רבי יהודה ליב, בןהחסיד ר' שלמה בן כתבי ר"י שו"ב, חלק ב, אות תרע"ו. נכדו הרב החסיד ר' אהרן סג"ל  156

ק בשנת תקע"ז, עלה לארה"ק בשנת תקצ"ה, היה חתן הרה"ק רבי זלמן נולד בויטעפס -הרה"צ רבי אהרן סג"ל הזקן מויטבסק 
נשואי בתו הרבנית מרים עם הרה"ק הרא"י מסדיגורא בשמחת  והשתתףליב מטבריא, הסתופף בצל מרן אדמו"ר הזקן זיע"א 

- נשמט שם בטעות . הרה"ח ר' אהרן הויזמן ז"ל העיר לי, כיואודותיו במטה אהרן עמ' פב .שהתקיימה בקארלין בשנת תקצ"ד
וצאצאיו למשפחת לעוונטאל הלויים נמנו לדורותיהם על חסידי  .של רבי יהודה לייב בנוהדפוס, שאביו החסיד ר' שלמה היה 

 קרלין בירושלים.



*  
בהנהגת החסידים הגדולים המקושרים למרן הרש"ק ברייסין ין עדות אילמת על פעלם של חסידי קארל

עד מלחמת העולם שהיה פעיל " בעיר ויטעבסק, 157קארלין מדרש"בית בקיומו של בויטבסק, מצאנו 
הרי בתקופה זו כבר מזמן לא היו חסידי קארלין בויטבסק. וכמעט לא נקראו  פי הערכה,-. עלהשניה

החסידים בשם "חסידי קארלין" בשום מקום בחו"ל אלא בשם: "חסידי סטאלין". אך השם של ביהמ"ד 
  .שבהם היו בויטבסק חסידי קארלין נשאר "מנין קארלין" מתקופה קדומה,

  
ם בעקבות הדפסת ספר התניא בשנת תקנ"ז, התעוררו שוב כשחזרו וניעורו חילוקי הדעות בין הצדיקי

חסידי קארלין ברייסין: רבי אהרן הזקן מויטבסק ורבי אהרן הקטן מויטבסק שגר כבר באוסטרובנה, 
ועמדו בראש חבורת החסידים שתמכו בהרה"ק הרא"ק והקימו מערכת גביה חדשה למעות א"י בליטא 

למידו של מרן הרש"ק שנותר במשך שנים יחיד בהנהגתו וברייסין בראשותו של הרה"ק מלעכוויטש ת
בליטא. בתקופה זו אנו מתוודעים לחסידי קארלין בליטא שהיו בין כ"ב החסידים שנאסרו בשלהי תקנ"ח 

שרבי אהרן  בוילנההקרליני" מנין וקשורים היו ל" במלשינות הראשונה ושוחררו לקראת נר ה' בחנוכה
  על כך נעמוד בפרק הבא בעזה"י. . 158"הקטן" מויטבסק היה ממיסדיו

  
  

  תקס"א:- , תקנ"גשל התקופה שנייהמחציתה הב. 
  

  קשר החסידים מפולסיה, ליטא ורייסין לזליחוב 

בשלהי תקנ"ב, שארכה תשע שנים  בלודמיר התקופה שבאה לאחריה, לאחר הסתלקות מרן הרש"ק
החסידים בפולסיה ללא הנהגת השושלת, הייתה קשה פי כמה. בראשית תקנ"ג המשיכו נוספות, בהם 

גא אלמנתו י. שם נשא את הרבנית מרת פי159הקים את ביתו בזליחוב שבפוליןוהרחיק מרן הרא"ש נדוד, 
נוצרו קשיים בקשר שבין החסידים בפולסיה לבין מרן מאז . 160רלע שותק מזליחובהשל הרה"ק רבי א

. יש להניח כי רבים עדיין לא התקשרו שעזב את האזור בשנת תקמ"ו וגלה עם רבו מרן הרש"ק הרא"ש
אליו כשהוא בריחוק מקום. מלבד הדרך הארוכה שהכפילה עצמה, הרי חלוקת פולין השניה בשנת תקנ"ג 

על בין פינסק שנשלטה  וחצ ותהגבולגבולות חדשים בין רוסיה לפולין. והשלישית בשנת תקנ"ה, קבעה 
ופרוסיה  שלטון אוסטרי, תחת ידי הצארים ברוסיה, לבין זליחוב שעמדה תחת שלטון פולני ומשנת תקנ"ה

בודאי קשיים רבים על החסידים שרצו לנסוע  161מוהעריחצצה בין ליטא ורייסין לבין זליחוב, כל אלה 
עמדו כולם תחת לעומת זאת בטלו אז הגבולות בין רייסין לליטא ופולסיה ש. 162לזליחוב למרן הרא"ש

  שלטון הצאר. 
  

  קהילות החסידים בפולסיה וליטא

                                                 
[בתרגום מאידיש]: "כי בעת המחלוקת בין חסידי הרה"ק רבי דוב  106, עמ' 1956ראה בספר "וויטעבסק אמאל" ניו יורק 157

ילמו ש הרה"ק רבי דוב בער מליובאוויטשפי דרישתו של הרה"ק רבי אהרן מסטראשעלע, ועל  לבין חסידי מליובאוויטשבער 
, סכום גדול מאד, תמורת מקומותיהם בבית הכנסת של חסידי חב"ד בויטבסק ,טראשעלעסחסידי חב"ד בויטבסק לחסידי 

ל שמו של גבריאל ווילענקין חסיד , אחד היה קרוי עבתי כנסת שבהם התפללו חסידי סטראשעלע שניובכסף הזה בנו 
: "חשבון הכסף 1894פברואר  5המליץ  ראה גם: ...."טראשעלע, שברבות הימים קראו לבית הכנסת "די קארלינער שול"ס

 ר'". 1.62שנאסף בעיו"כ שנת תרנ"ג בויטעפסק" ובין בתי הכנסת ובתי המדרש בעיר מופיע: "במנין קארלין 
[הגדול  אהרן [רבי] "בחקירות רבות נזכרים היהודים תב בולגאקוב המושל האזרחי של וילנה והורודנה:לא בכדי כו158

, מהם 130שצורף למכתבי מס'  a, הם אותם אנשים שהיה מדבר עליהם בהסברים של הכת [מקארלין] שלמה[רבי] ו מקארלין]
הרב י. בא שלנו רדף אחרי הצבא הפולני". יר] כשהצשלמה נהרג בקרב על יד וולאדימיר [לודמ[רבי] אהרן נפטר, ו[רבי] 

 .מכתבו של בולגאקוב, נספח שלישי ל65מונדשייין, כרם חב"ד, חלק א, עמ' 
על כל הקשור לשהותו בזליחוב ראה בהרחבה: "על תקופת שהותו של מרן הרא"ש הגדול מסטאלין בזעליחוב שבפולין וחלקו ביסוד  159

 קלב.-קכז. פרק ג, גליון יב עמ' קטו-צ. פרק ב, גליון יא עמ' קט-תקנ"ז" קובץ באו"י, פרק א, גליון י עמ' פגכולל לעולי פולין בארה"ק בשנת 
על פי ציוויו של רבו מרן הרש"ק טרם הסתלקותו: "וקודם הסתלקותו של הרה"צ מקארלין אמר למו"ר הרה"צ ר' אשר זצוקללה"ה,  160

שאין לי בת זוג וגם בן אין לי, ואמר תיסע לפולין ותיקח לך משם אשה ויהיה לך בן זכר, שאל מה אתן לך, והשיב לו הלא ידוע לאדומו"ר 
ונסע להרה"צ המגיד מקאזניץ וצווה לו שיקח לאשה את האלמנה אשת הרה"צ ר' ארעלע שותק, שמה פייגא, וקבע ישיבתו בעיר זעליחוב". 

צר הקודש בסטאלין היה מכתב תנחומין מאת הרה"ק המגיד מקאזניץ בשינוי. בגניזה שבח 30, ושם בעמו' 26שמע שלמה, חלק ב' עמו' 
תאריך שהועתק הוא הזיע"א אל מרן הרא"ש זיע"א על שנתאלמן, ומדבר נכבדות באלמנתו של הרה"ק רבי אהרן שותק מזליכוב, אך 

  או"י סו עמ' קמח.וזה וודאי טעות, ואולי צ"ל תקנ"ב ומתאים לתקופה הנדונה. ראה קובץ ב –חג סוכות תקס"ב –מאסרו
מערב ווהלין. על כך ראה גם קובץ באו"י  אזורהייתה זו תקופה של מרידות ומלחמות שבה היו גדודי קוזקים מורדים בפולנים ופושטים ב 161

 קמא עמ' קעג.
די שלטונות חורגו של מרן הרא"ש הגדול מסטאלין זיע"א הרה"ק רבי שמואל מאמדור, בעת מאסרו בשנת תקנ"ט, בי-ראה חקירת חתנו 162

הצאר, על נסיעותיו לבני משפחתו בקוזניץ ומספר לחוקריו על ביקור שערך בשנת תקנ"ח "נסעתי לקיסרות [אוסטריה] כדי לפגוש את קרובי 
 , ראה להלן. 151משפחתי המתגוררים בעיר קוז'ניצא". הרב יהושע מונדשיין, המאסר הראשון, עמ' 



התאפיינה בראשיתה בתהליך התעצמות קהילות החסידים בפולסיה בליטא וברייסין. וכתוצאה תקופה זו, 
מכך התגברו הרדיפות לחסידים, במלשינויות ובמאסרים, ורק לקראת סופה נחלו החסידים ניצחון סוחף 

  בקיומם. ובהכרת הממשלה הרוסית 
  

בקהילת פינסק מרכזה של פולסיה גברו החסידים בשנת תקנ"ג וקיבלו את הנהגתה. לראש הקהילה נבחר 
. ובכוח סמכותם החליטו להדיח את ר' אביגדור מכס הרבנות 163החסיד הקרליני רבי הירשל קולודנר

החסידים בפינסק  בטרם מלאו עשר שנים לכהונתו שכדי לזכות בה שילם במיטב כספו. בתקופה זו התרבו
כי החלטת מנהיגי קהילת  165. קיימת הערכה164ובערים ועיירות בפולסיה, כעדותו של ר' אביגדור מפינסק

פינסק בשנת תקמ"ה, להושיב על כסא הרבנות את ר' אביגדור משום שהיה מוכן להשקיע סכום כסף 
הגה רוחנית של הקהילה רציני תמורת בחירתו, השפיעה לטובת צד החסידים. ההחלטה עמדה בסתירה להנ

עד כה שהייתה בידי גדולים וצדיקים כהגאון רבי רפאל בעל "תורת יקותיאל" והרה"ק רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב, שלא קנו את משרת הרבנות שלהם בכסף אלא נבחרו לתפקידם מתוקף גדולתם. מהלך זה 

בר להתמרדותו של הציבור. גרם למתיחות פנימית, להורדת ערכו וכבודו של כס הרבנות ובסופו של ד
  כתוצאה ממנה עבר השלטון בקהילה לידי החסידים. 

  
גם בליטא אנו עדים להתגברות קהילות החסידים. בוילנא מעוז ההתנגדות נבחרו בשנת תקנ"ב שני 

קיבל החסיד ר' מאיר רפאל'ס אישור מראש קהילת וילנא  167להנהלת הקהילה.  בשנת תקנ"ד 166חסידים
גם ברייסין הייתה התפתחות עצומה. מאז שנת תקמ"ט שררו בין חסידי  .168ידי בוילנאלהפעלת המנין החס

רבים מקהילות רייסין התקשרו אל הרה"ק הרש"ז, עתה  ושלום, הקארלין לבין חסידי חב"ד יחסי אחוו
  . 170כה חזקה עד שרבים מהחסידים בליטא נסעו אליו הואווירת הפיוס היית. 169גדלה השפעתו

  
. פטירת 172תקנ"ז- הופיע גל חרמים חדש בשנת תקנ"ו 171החסידות בליטא וברייסיןכתוצאה מפריחת 

 173הגר"א זצ"ל בשלהי שנת תקנ"ח הגדילה את התבערה נגד החסידים, נדפסו אז כתבים נגד החסידים
והגיעה לשיאה במסירות לשלטונות שגרמו, בראשית שנת תקנ"ט, למאסרם ושחרורם של הרה"ק רבי 

, וכעבור שנתיים, בראשית 174א והשו"ע ועשרים ושנים חסידים מרייסין וליטאשניאור זלמן בעל התני

                                                 
ום שהוא ומשפחתו ו לראש הקהל בהרשל קולודנר רק משבדלטוריה של ר' אביגדור: "...הם בחרעליו ראה קובץ באו"י נז עמ' קכח.  163

 . 40שורה:  197שייכים לכת...".  ס' פינסק חלק א כרך א עמ' 
 196"אחר כך הם עצמו ורבו בפינסק ולפני שעברו ימי כהונתי לבחור באב בית דין אחר, הם נטלו מידי בכוח את המשרה...". שם, עמ'  164

  162ראה גם להלן בהערה  24שורה 
  .195מרדכי נדב, שם עמ'   165
כרך א, עמ'  4החסידים ר' מאיר ב"ר רפאל ור' יצחק בן יהודה, לאחר שנבחרו בשנת תק"נ ולא נבחרו בשנת תקנ"א. כרם חב"ד גליון  166

  קלויזנר, וילנא, בעמודים המסומנים שם. על פי י. 115בהערה  203
משער כי היה זה בשנת תקנ"א, אך בחקירתו, בראשית תקנ"ט,  116בהערה  203כרך א, עמ'  4, כרם חב"ד גליון הרב יהושע מונדשיין 167

חלפו מאז כבר  –הוא מספר: "כפי שזכור לי, בעיר וילנא התקיימו התפילות של הקרולינים תחילה בביתו של לייזר בן חיים, ולאחר מכן 
, בנספח המושל בווילנא משלהי תקנ"ח הוא מציין על 40ראה שם עמ'  . 116ר הראשון, עמ' הועברו התפילות לביתי". המאס –ארבע שנים 

ראה גם פס"ד וילנא, כ"א באדר תקנ"ח בענין ר' מאיר ב"ר רפאל: "וזאת אשר יצא מאתנו  ר' מאיר רפאל'ס "אצלו מתאספים קרולינים".
. בחקירת החסיד  224יסיר עצמו מהחברותא הנ"ל..." חסו"מ כרך א, עמ' ח"מ שאין רשאי מו' מאיר הנ"ל לקבוע אצלו מנין כל ימי חייו וש

רפאל עצמו יהיה -רפאל, נתן ראש הקהל משה בן אשר, אך בתנאי שבן-): את האישור לעריכת התפילות בביתו של בן3ר' ליב ב"ר זליג (מס
  125נוכח תמיד בבית הכנסת הציבורי" המאסר הראשון, עמ' 

יחד  –זמן מאיר בן רפאל  וומאות 1772ד ר' נחום ב"ר יצחק] : "כת הקרולינים בווילנא החלה מכמה יהודים בשנת [החסי 2בחקירה מס'  168
: "אם יש ממש בקביעה זו 120נהיה קרליני". מעיר על הדברים הרב יהושע מונדשיין שי' בספרו החדש "המאסר הראשון" עמ'  –עם אחרים 

)".  1יו חסידים בווילנא, ור' מאיר רפאל'ס אף הוא נמנה עמהם, השווה לדבריו בחקירה מס' לפנינו חידוש גדול, שכבר בשנת תקל"ב ה
תמיהני על דבריו, אין כאן כל חידוש. יודעים אנו מכבר מתוך כתבי המתנגדים שהבאתי בפרק הקודם, קובא"י קנט, בהערה עמ' ר בהערה 

 חודשקל"ב. ואילו מחקירות החסידים בתקנ"ט עולה כי המנין הקרליני , כי המנין הקרליני נוסד בוילנא בשנת תקל"א ופוזר בת 120
רבי מאיר רפאל'ס ובניו. וכנראה שמשהו השתבש בין מה שאמר החסיד ר' נחום ב"ר יצחק  ובתקמ"ט על ידי רבי אהרן מויטבסק ואז התקרב

 בחקירתו לבין מה שהבין ורשם חוקרו.
ראה תקנות ליאזני, אגרות קודש, עורך הרב שלום בער לוין שי'. אגרת יט סדרי הנסיעות, מפי אדמו"ר, משנת תקנ"ג בערך, ואגרת כח  169

 תקנות הבאות להגביל את החסידים הרבים הנוסעים לליאזני.  –משנת תקנ"ה, ואגרת לא משנת תקנ"ו. 
 87ראה להלן הערה  170
 ואילך. 205כרך א עמ'  4הרב יהושע מונדשיין כרם חב"ד גליון  התחדשות ההתנגדות ראה על סיבת 171
איגרות מתקנ"ו מוילנא, מהגר"א זצ"ל. איגרות מתקנ"ז ממינסק, מהגר"א זצ"ל והחלטות קהל מינסק. מתקנ"ח חרם מוילנא, פס"ד 172

הרא"ש ממקום גלותו בזליחוב מתייחס  . מרן181-229מוילנא, החלטות הקלויז בוילנא, ומתקנ"ט החלטות הקלויז בוילנא.  שם, שם, עמ' 
לכך בשנת תקנ"ז, במכתבו להרה"ק רבי ברוך ממעזבוז בענין כולל לעולי פולין: "ויאמין לי אהובי אדוני, שכתבתי זאת בנזיד הדמע מגודל 

  קובץ באו"י יא עמ' קכד. –הצרות שכעת בעולם...". 
 . 1799קונטרס בגרמנית נגד החסידים, פרנקפורט דאדר ספר ויכוח, וארשא תקנ"ח. קברות התאוה, וארשא תקנ"ח.  173
  המאסר הראשון, ירושלים תשע"ב. הרב יהושע מונדשיין.174



ושוחרר תוך כדי 175 שנת תקס"א, מלשינותו של ר' אביגדור מפינסק שבעטיו נאסר שנית הרה"ק הרש"ז
  .176הכרה ממשלתית בזכותם של החסידים להתקיים ולהתנהג במנהגיהם

  
  הנהגת החסידים בליטא

והשתקע  178מרן הרש"ק, הרה"ק רבי מרדכי יפה מעיר הולדתו נסוויזעקר תלמיד  177בראשית תקנ"ג
, רבי מארקיל שנתמנה שם לשו"ב רבי חנן ורבי 179בלעכוויטש שבליטא יחד עם עוד תלמידי מרן הרש"ק

לייב בנו שהיו למגידים בלעכוויטש, וזאת על פי דברי קדשו של מרן הרש"ק שהסמיכו למנהיג החסידים 
בין רייסין לליטא ולפולסיה הקילה על חסידי קארלין לנסוע להרה"ק רבי . בטול הגבולות 180בליטא

מרדכי מלעכוויטש, ועקב הפיוס והשלום שנעשה בשנת תקמ"ט בין חסידי קארלין לבין חסידי חב"ד 
ברייסין, היו חסידים רבים מליטא אשר הסתופפו בצל הרה"ק מלעכוויטש שנסעו גם לרייסין להרה"ק 

  .181דירבי שניאור זלמן מלא
  

עד עתה לא ניסו לרכז את זהות הצדיקים שהאירו ככוכבים את שמי ליטא ופולסיה בתקופה זו. שעל אף 
הרדיפות, קם דור חדש של צדיקים ילידי ערים ועיירות ליטא ופולסיה, ובשעה שנגזרה גזירת הגירוש על 

די רבותינו הקוה"ט מרן הצדיקים עדיין לא התפרסמו ולא נרדפו. צדיקים אלו התקרבו אל החסידות על י
ידי הרה"ק רבי לוי יצחק -הר"א הגדול מקארלין ומרן הרש"ק, והרה"ק רבי חיים חייקא מאמדור ועל

. מהם שהתפרסמו והיו למנהיגי החסידים. סגל צדיקים אלו וקהל מהחסידים היו נוסעים 182מברדיטשוב
, 185להרה"ק הרלו"י מברדיטשוב, 184להרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש :183לצדיקים שהיו קשורים עמהם
  . 187, ולהרה"ק המגיד מקוזניץ186להרה"ק רבי מרדכי מנסכיז

  
, 188הרה"ק רבי אהרן מזיטומיר שכהן שם כמגיד באותה תקופה התגוררו בלעכוויטש מספר צדיקים:

. באוצר רבותינו הקוה"ט 190יצחק ובנו הרה"ק רבי 189הרה"ק רבי פייביל [פייביש] שכהן שם כאב"ד

                                                 
  ואילך.  230כנ"ל וגם באגרות בעל התניא, ירושלים תשי"ג, רבי דוד צבי הילמן ז"ל, עמ' קכה. וגם בחסו"מ ,שם, שם, עמ' 175
 285חסו"מ חלק א, עמ'  1798דצמבר  15"והכת היהודית הנקראת קארולינים נשארת בקיומה כמקודם". סימון זיגולין, המושל ברייסין,  176
שם  1800ינואר  23ומושל ליטא למשטרה בוילנא: "שלפי רצונו של הוד רוממותו האימפראטור חייבת כת הקארולינים להיות נסבלת...". . 

: "אם באיזה מקום יבא לידי פילוג כיתות והקרע יגיע לידי כך שכת אחת (בעלי נוסח אחר) לא תרצה  1804מחוקת  53. בסעיף  286עמ' 
 295להיות עם השנייה בבית כנסת אחד, הרי ניתנה רשות לאחת מהן לבנות בית כנסת לעצמה ולבחור רב לעצמה...". שם עמ' 

 9המקור בקובץ באו"י נד, עמ' קמג, בהערה קובאו"י קנט עמ' קעה.  3ראה לעיל מאמר א בהערה  177
 על אביו הרה"ק רבי נח מנסוויז' ראה קובא"י נד עמ' קמא. 178
 עליהם ראה קובא"י נה עמ' קמה, נט עמ' קנה. 179
 מיין מרדכי מנהיג בלעכוויץ, ומרקיל יהיה [שם] שוחט, 'ברכת אהרן עמ' נ. ובאחד הימים שקודם הסתלקותו אמר: "גיך און באלד יהי 180

 וחנן יהיה שם מגיד" כתבי ר"י שוב כת"י אות תקטז, ויש להשוות ולהעיר למה שנדפס בכתבי  ר"י שו"ב עמ' רצה אות לח.
 87ראה להלן 181
  תקמ"ה.-בעת שכהן כרב בפינסק בשנות תקל"ה 182
של לוזנא זלמן בן ברוך, ): "...בראש היהודים הקרלינים שבליטא עומד רבה 8ראה בחקירת החסיד ר' רפאל ב"ר שלמה מווידז (מס'  183

האחרים הם רבה של לכוביץ; מרדכי, רבה של ברדיטשוב; לייווא, רבה של קו[ז](ב)ניץ; ישראל. רבה של העיירה נסכיז; מרדכי". המאסר 
 133הראשון, הרב יהושע מונדשיין שי', עמ' 

ידיו הקדושים: רבי מיכל מלעכוויטש, רבי ראה מעשי אבות בס"ס תורת אבות, בהוצאת ישיבת "בית אברהם" סלונים, רשימת תלמ 184
יחיאל אב"ד מוש, רבי שלום אב"ד ווילייקה, רבי נחום שו"ב מסלונים, רבי יואל מטשאפלה, רבי ישראל אב"ד איווניץ ובנו רבי ברוך. 

נוב, ווארשא תר"ע, עליהם יש להוסיף את הרה"ק רבי ישראל דוב מווילעדניק ראה קונטרס שם אהרן, מהרה"ק רבי שלום מבראהין מקויד
עמ' י: "וכאשר שמענו על הרב הגדול מפה"ד מהורי"ד מוועלדניק זצללה"ה שהיה מחפש רב להתקשר אליו והיה אצל זקני הקדוש 
מלעכוויטש ואמר לו כיוונת שרב שלך מרדכי, אך לא אני, רק רבי מרדכי מטשארנוביל, ואמר ז"ל דער רבי [הר"מ מטשרנוביל] האט אסאך 

  ארויס נענעמן פון מיר לעכוויטש, דאך אפינק איז גיבליבען" גיהארוועט
 ראה להלן. –הורודוק -תלמידיו הרה"ק רבי אהרן מזיטומיר והרה"ק רבי משה מדויד 185
לודמיר ובווהלין לאחר הסתלקות מרן הרש"ק. (ראה קובץ באו"י קלג עמ' קע). תלמידיו: הרה"ק רבי  אזורשקיבל את הנהגת החסידים ב 186

משה משרישוב " נסע אליו לעת זקנותו" (כתבי ר"י שו"ב כת"י, אות מ"ח). הרה"ק  רבי ליב מאמדור וחתנו רבי ברוך מאמדור: "...זקני 
הה"ק רבינו חייקא ז"ל קדוש עליון נורא, וגם זקני היה בעל רוח הקדוש גדול  הרב הקדוש ר' ליב ז"ל אמדורער היה תלמיד מובהק של

ואלין, ושם זקני היה ר' ברוך ז"ל וומפורסם, ואח"כ בסוף ימיו לקח אותו הה"ק רבינו מרדכי בן גיטל מנעסכיז לביתו ונסתלק בנעסכיז במחוז 
וך אמדורער...". נכדם הגאון החסיד רבי ברוך מנדלבוים אב"ד טוראוו זצ"ל, חתנו של הה"ק ר' ליב ז"ל הנ"ל והיו קורין אותו בנעסכיז ר' בר
  שפט. -נודע בשערים, חלק ב, הוצאת מכון בית אהרן וישראל, עמ' שפח

ראה להלן. מסתבר כי החסידים מגליל זה שנסעו  –הרה"ק רבי שמואל מאמדור, והחסידים המופלגים רבי דוד ורבי משה מהורודנא  187
 ש מקוזניץ נסעו גם לזליחוב הסמוכה למרן הרא"ש הגדול שהקים שם חצרו.להמגיד הקדו

הרה"ק רבי אהרן מזיטומיר בעל ס' תולדות אהרן היה יליד ליטא. והיה תלמידו של הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב בתקופת היות רב  188
יצחק במשך כל ימי חייו הקדושים. ראה על כך קובץ בפינסק. ונסע עמו מפעם לפעם לזליחוב, הרבנות מזליחוב הייתה שייכת לרבי לוי 

 . 36באו"י י עמ' פח בהערה 
"הרה"ק ר' ארלי מזיטאמיר היה תחלה מתלמידי הגאון ז"ל מווילנא. ולא נתקבל לו בלבבו, ושמע שיש בזעליחוב הרב זלה"ה הבארדיטשובר 

ה שלו, והושיבהו הבארדיטשובר במקום החמישי ממנו, ולא פנה עם הישיבה שלו, שאז חנה עדיין בזעליחוב, ובא הרה"ק ארלי ג"כ להישיב
אליו, הגם שהיה מקשה כהוגן, לא היה משיבו, ואמר שכל זמן שיש בו.....[כמה אותיות מרוטשות בכוונה בדפוס] אינו רוצה לקרבו, ואח"כ 

יב. ב.) מצא שט"ח [אי כשחייב מודה] אמאי לא  ב"מ(כשהרגיש בו שכבר נזדכך כראוי הושיבהו אצלו. כי היה ראוי לזה. ולמד עמו אז גמ' 



של שאר בשרם הרה"ק רבי משה יהודה ליב מסאסוב, ספוג  191קודש- יד-ספון מכתב בכתב בסטאלין היה
  בענוות חן, הפונה בעת התחדשות החרמים ורדיפות החסידים בשנת תקנ"ו:

  לפ"ק תקנ"ושנת 
  לכבוד הכהנים והלויים והישראליים הרבנים היראים ושלמים כל חד לפום מעלתו.

היראה, מי אנכי הקטן שבקטנים מעולם לא יראתי מפני אדון האדונים. ואם לא  אנכי באתי כמשיב מפני הכבוד ומפני
חטאתי רק זאת שאני אומר מאה ברכות בכל יום בלא יראה ופחד אשר בעו"ה אני מכעיס להשי"ת ב"ה וב"ש מאה 

ן כלום וזאת פעמים בכל יום, אוי לי ואוי לנפשי, מה שאני פוגם בכל יום בלא זאת ובלא זאת. אשר אם אין יראה אי
שפל כמוני טוב לסתום גרונו, אדם יראה לעינים ואלקים יראה ללבב, צדיק ראשון בריבו וכו', וכל הבולם עצמו מן 

ומה  גם ביצחק יקרא לך זרע כשר,המריבה וכו', על זה באתי לבקש להיות שלו' בעולם, אשר אם אין שלו' אין כלום. 
 פייביש אבד"ק לעחווץורה וביראה משמח אלקים ואנשים מהר"ר שאתם דואגים עבור שאר בשרי הרב המופלג בת

  הש"י יהיה בעזרו. לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה
  .משה יהודה ליב מבראדדברי השפל והנבזה 

  
שדבקו בו חסידי  192חורגו של מרן הרא"ש הגדול–בגליל הורודנא גר הרה"ק רבי שמואל מאמדור חתנו

. וכאביו הקדוש נרדף אף הוא 193ר שנסתלק באמדור בחורף תקמ"זאביו הרה"ק רבי חיים חייקא מאמדו
  .194באופן נורא על ידי מתנגדי החסידות

, נוסע לשם וכן היה נוסע באותה 195היו לו להרה"ק רבי שמואל מאמדור קשרים עם החסידים ברייסין
  .  196תקופה להרה"ק הרש"ז

                                                                                                                                            
יחזיר, ופירש לו כיון שנמצא השטר חוב, פי' חוב האדם אמאי לא יחזור בתשובה כו'". "ליל ש"ק מנחם תרכ"ז סיפר מרן [הרה"ק רבי יצחק 

אמר   מבארדיטשוב ז"ל בעיר פינסק בהיות הרה"ק רבי לוי יצחק. בנוסח נוסף, נראה מדוייק יותר, מובא: "12מנסכיז]".  זכרון טוב, עמ' 
חילוק בבית המדרש על המשנה מצא שטרי חוב וסיים, זה הוא על פי פשוט, ועל פי סוד מי שרוצה [לשמוע] ילך לביתו, הלכו כמה אנשים 

חייב מודה אמאי לא לביתו, ובתוכם היה הרה"ק המגיד [רבי אהרן] מזיטאמיר ז"ל שהיה עדיין רך בשנים, באמצע אחז להמגיד וצווח: "אי כש
ילקוט קדושת לוי, מ. דרבמדיגר, ברוקלין נ.י. תשס"ה, כרך ג, בתוך למה לא יחזור?". אור הגנוז, מובא  –יחזור, אם הרשע מודה שהוא רשע 

 עמ' קנג.
ם הגיע תלמידו רבי היה מגיד בלעכוויטש בשנת תקנ"ג, כי רק אז הגיע הרה"ק רבי מרדכי מעיר הולדתו נעסביז' והשתקע בלעכוויטש. ואז ג

 חנן להיות מגיד בלעכוויטש. ראה לעיל.
"הרב ר' אהרן מזיטאמיר (בעל ס' תולדות אהרן) הי' תלמיד הבארדיטשווער [רבי לוי יצחק מברדיטשוב], והי' מגיד בלעכויץ בימי 

הי' נכנע אליו, כי לא היה [(מ)]חסידו, ואמר  הלעכויצער [רבי מרדכי], (אולי הי' בתחילת ימיו כי ר' חנן היה המגיד ואחריו ר' ליב בנו) ולא
על הלעכויצער שבכל המידות פאלט ער [רבי אהרן] ניט אראפ פאר אים [מרבי מרדכי], אך בענין אמונה הוא [רבי מרדכי] גוט ממנו [רבי 

. כתבי ר"י "יין ארעלין דאוונעןאן. הבארדיטשווער, אמר מי שהוא רוצה לידע פי' שהקב"ה מתפלל, יראה מ שטאיך מיר גאר ניאהרן], הייב 
 מה שהוספתי. –שו"ב כת"י "אות תפ"ו, מפי ר"מ [משה] מידנער. הסוגריים עגולות במקור. סוגריים מרובעות 
, ובא לערב שבת בבית א'. ואצל בעה"ב פינסקעל היותו יליד ליטא יעיד גם הסיפור הבא: "פ"א נסע [הרה"ק] ר' מאטעלי [מטשרנובל] ב

אחד בחור ל"ע, וכל השבת לא נתוודע מאומה מהאב והאם, מחמת כבוד שבת [!], אחר ההבדלה התחילה האם להתמרמר  בשבת נפטר בן
[לא קיבלה ניחומים], אח"כ   מאד ונתעלפה מעג"נ ולא יכלו להקיצה בקושי מאד, וצעק האב עלי' אולי היה הילטייא [פרא] אם חי, ולא הועיל

הועיל, ואח"כ צעק אולי הי' כמו אחיך ונתיישבה דעתה [קיבלה ניחומים], אח"כ שאל ר' מאטעלי מי הי'  צעק אולי הי' ח"ו משומד רח"ל ולא
 .שכ"כ הי' אז ההתנגדות". כתבי ר"י שו"ב כת"י אות תפז ,יד הי' מספר זהתמושחק מאד. ו !,ואמרו לו שהיא אחות ר' אהרן מזיטאמיר? אחי'

ושם הפיצו את תורת החסידות. ראה על כך קובץ צפונות ז עמ' צא  הונגריהל שבליטא ינסקתקמ"ד יחד עם רבו מפ-נסע בין השנים תקמ"ב
של הרב משה אלכסנדר זושא קינסטליכער על חסידי אשוואר. הרה"ק החוזה מלובלין במכתבו משנת תקס"ה אל הרה"ק  המצויןבמאמרו 

הרלו"י מברדיטשוב: "אמרו לי שאינו בביתו בוודאי, שנסע למדינת אונגרן...". אגרות בעל התניא עמ' קפז מכתב קח. השתקע בזיטומיר על 
  אם הדרך לבארדיטשוב ושם מנו"כ.

מו"ה משה יהודה ליב מסאסוב ז"ל בספרו" שם הגדולים  'ק"ק לעכוויטץ. מזכירו הרב הגדול הרב הגדול צדיק וחסיד מפורסם אבד"ה 189
 החדש בערכו.

"צדיק וחסיד מפורסם בן הרב החסיד מו"ה פייבל אב"ד דשם, והוא ש"ב של הרב הגדול חסידא קדישא מו"ה משה יהודה ליב מסאסוב  190
  ולתהלה". שם, בערכו.זצ"ל ומזכירו לשם 

 115מופיע  ברשימת ר' ניסן לוין, וגם אצל זאב רבינוביץ. החסידות הליטאית, עמ'  "כתב יד יפה מאד" ראה בקובץ באו"י סו עמ' קנ. 191
בת "העתקה אות באות מגוף הכתב... הקדוש מו"ה משה יהודה ליב  מסאסיב... הנכתב במוצאי ש 21וראה בלקוטי רמ"ל, לבוב תר"ך, עמ' 

  י"ב מרחשון תקנ"ו..." ושם מופיע תוספת גדולה בגוף המכתב, ומוזכר גם הרה"ק רבי שלמה מלוצק תלמיד המגיד ממעזריטש. 
  29הקדמת ספר חיים וחסד, וראה בקובץ באו"י י עמ' פז בהערה  192
כתוצאה מהרדיפות נאלץ היה גם הרה"ק רבי חיים חייקא לעזוב למספר שנים את אמדור, תקופה מסויימת התגורר בכפר בארטניק הסמוך 193

על ההתנגדות הגדולה אליו, ועל עזיבתו את אמדור ראה קובץ באו"י נא עמ' קנז ואילך.  –לפראשניץ (מחוז פלוצק) ולזמן מה גר במאקוב 
לחסיד ר' רפאל ב"ר שלמה מווידז: "... שיש לי געגועים גדולים לקבל דברי אמת ושלום רבי שמואל מאמדור  של בנו הרה"קבמכתבו 

  190מאנ"ש, ובפרט מאנשים שהיו מקורבי' באהבה רבה עם אבי ז"ל...". המאסר הראשון עמ' 
י מרדכי מטשרנוביל שהמתנגדים הזמינו בשנת תקנ"ח נמצא שמו ראשון בין שמות הצדיקים הרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש והרה"ק רב 194

לויכוח על מהות החסידות. כן אנו מוצאים את שמו ברשימת הצדיקים בכתבי המתנגדים משנת תקנ"ח. על כך ראה קובץ באו"י י עמ' פז 
ם של תעודות . נאסר יחד עם כ"ב חסידים בעת מאסרו של הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי בשנת תקנ"ט, עם גילויים ופרסומ 29בהערה 

פרוקורור שבפטרבורג, על ידי הרב יהושע -חשובות הקשורות במאסר הראשון של הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי, מהארכיון הגנרל
  . 186-192ומכתביו בעמ'  150, ולאחרונה בהרחבה  בספרו "המאסר הראשון" בעמ' 4מונדשיין שי' בכרם חב"ד גליון 

שלחתם [א]גרת שלי שכתבתי למדינת רייסין שכבר בא לידי גי"ה ... וכו' ושם נאמר שאנשי מדינת "גם אני מתמי' על רומע"ל שלא  195
רייסין מתמי' עלי שלא כתבתי להם שום ידיעה משלומי, ע"כ בקשתי מאוד מאוד לשלוח להם כל האגרת שיש תחת ידכם למדינת רייסין,..", 

גי"ה שמגיע לידכם מק"ק רייסין וע"כ בקשתי כפולה שלא לשנות בזה...".  "... ובקשתי לזכור הבטחתו שהבטיח לי רומע"ל לשלוח לי
 186-8במכתבו לחסיד ר' רפאל ב"ר שלמה מווידז. שם עמ' 



בזליחוב שליד קוזניץ. מצויה עדות הרה"ק רבי שמואל מאמדור היה נוסע למרן הרא"ש בעת שבתו 
שבה מספר לחוקריו על ביקור שערך בשנת תקנ"ח "נסעתי לקיסרות [אוסטריה] כדי לפגוש את  197עצמו

קרובי משפחתי המתגוררים בעיר קוז'ניצא". בעת שהותו שם הסתופף בצל המגיד הקדוש מקאזניץ 
  .198שכנראה אף העניק לו קמיעות

  
פרוסיה, בהנהגת הסמוכה לגבול  בהורודנא חבורת חסידים תגבשההבנוסף להרה"ק רבי שמואל מאמדור, 

שנסעו להרה"ק הרב החסיד המפורסם רבי דוד והרב החסיד המפורסם רבי משה  :מופלגים חסידים
י , ומסתבר כי היה להם שם קשר עם מרן הרא"ש בזליחוב, ולא בכד199מלובלין ולמגיד הקדוש מקוזניץ.

  באו לאחר שנים להסתופף בצל מרן הרא"ש בסטאלין לאחר הסתלקותו של המגיד הקדוש מקוזניץ.
  

תלמיד הרה"ק  200למנהיג חסידים באותו גליל הורודנא הרה"ק רבי משה משרישוב באותה תקופה היה
: "דיר גיב איך 201רבי חיים חייקא מאמדור ומרן הרש"ק כפי שציווהו רבו מרן הרש"ק טרם הסתלקותו

                                                                                                                                            
 [בשנת תק"נ], "לרבה של לוזנא נסעתי שלוש פעמים כדי ללמוד ממנו את חכמתו...", אצל הרב הזה הייתי לראשונה לפני תשע שנים  196

), המאסר הראשון, 22..". בחקירתו (מס' [בשנת תקנ"ח].ובפעם השלישית נסעתי אליו השנה [בשנת תקנ"ד] ים בפעם השניה לפני חמש שנ
ב טי"... ונחזור לענין השידוך הנ"ל, שלדעתי אם באפשר שתחקורו ה: 190במכתבו לחסיד ר' רפאל ב"ר שלמה מווידז שם עמ' ו 150עמ' 

 יד וכבר יצא הדבר מפיו הקדוש, אזי תסמוך על דבורו הקדוש...". שבאמת הרב הנ"ל [הרה"ק הרש"ז] נר"ו אינו מקפ
 מכאן ראיה נוספת לקביעתנו כי מרן הרא"ש הגדול ישב בזליחוב באותם שנים. ראה קובץ באו"י י עמ' פז. 151שם עמ'  197
צילומי הקמיעות השלטונות, [שנמצאו באמתחתו והוחרמו על ידי שהביאם מאותה נסיעה, ו ,בחקירתו התחמק מלענות על הקמיעות 198

כדי לא לתת חרב  ,] והרחיק עדותו: "את הפתקים הנמצאים בין ניירותי מצאתי השנה, בפרוסיה, בדרכי אל הקיסרות"95מופיעים שם בעמ' 
נותנת כי בידי המלשינים שרצו לאפיין את החסידות בפני השלטונות כ"כת" מוזרה ולה חוקים נסתרים משלה עם שליטה מאגית.  אך הדעת 

  היו אלו קמיעות שמסר לו המגיד הקדוש מקאזניץ.
סמכו על קמיעותיו של המגיד מקאזניץ, הרה"ק רבי ירחמיאל משה החשיבו וצדיקים נוהג היה המגיד הקדוש מקוזניץ להעניק קמיעות. 

[הרא"ש] ער סטאלינער גיזאגט דעם [הרש"ק הק' מקארלין] האט אהן קארלינער מקוזניץ מציין בכתביו: "א"ח אדמו"ר זצוק"ל אמר: דער 
, נאר דיא וואס ער האט בקבלה פון דעם קאז'עניצער מגיד, וואס ער האט בקבלה פון דעם בעל שם, קמיעותזאהל נישט זיך ניצין מיט קיין 

  און דער בעל שם פון רבה בר בר חנא, און רבב"ח פון אליהו זכור לטוב". (כתבי הרי"ם מקאזניץ).
"הנה כבוד אדומו"ר זצוקלה"ה מבארדיטשוב, שלא היה מסכים על כתיבת קמיעות ושהיה סמכו ידיהם על קמיעות אלו:  גם צדיקים אחרים

ר, כי אין כתוב בהם רק תפלות וברכות, כגון יהר"מ שתשלח רפואה שלימה לפב"ב.." זכרון טוב, נסכיז, עצינהקאזשל  מהקמיעותאומר חוץ 
של הקאזניצער, כי אין כתוב  מהקמיעות"בשם הרב זצוקלה"ה מבארדיטשוב שלא היה מסכים על כתיבת קמיעות ושהיה אומר חוץ . 51עמ' 

בהם רק תפילות וברכות, כגון יהי רצון מלפני שתשלח רפואה שלימה לפלוני בן פלוני". שם, עניני טעינת ברכותיו, אות טז. ברם, הרה"ק 
  קיט. ועל כך בכתבי ר"י שו"ב כת"י אות קמיעות של המגיד הקדוש מקוזניץ,רבי מרדכי מנסיכיז התנגד ל

עבור מ'  קמיעבעל ישמח משה זצ"ל, וכתוב שם: "יקבל  מקאז'יניץ, שכתב אל הרה"ק מאויהל,מובא מכתב מהמגיד הק'  ובספר תהלה למשה
יונה, וגם מוסגר באגרת הלזה צעטיל עם סגולות אשר יעשה אותם מוהר"י, ומהשם אשאל ואבקש ואתחנן שישלח לו רפואה שלימה 

, מכתב מהרה"ק רבי אלעזר בן הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק אל הרה"ק הרבי מנחם 41ובעטרת מנחם, בילגורי תר"ע, עמ'  בקרוב...".
הוצאת דיבוק, הוא כותב בין השאר: "ובעזה"י הרב הגאון מופת הדור המפורסם הרב המגיד ד' קאזניץ יאריך ימים מנדל מרימינוב, בענין 

  וחזרה לאיתנה הראשון כשאר אנשים הבריאים...". קמיעושנים, בטוב ובנעימים גירש אותו ממנה ונתן לה 
ר זיע"א בנסיעתו האחרונה, בשנת תרל"ג, למעיינות הרפואה בגלל כח הקמיעות של המגיד מקוזניץ לשמירה לקח עמו מרן אדמו"ר הצעי

בטריסקאוויץ, קמיעות מהמגיד הקדוש מקוזניץ זיע"א בנוסף לחפצים קדושים שלקח עמו לנסיעה זו, שספונים היו ב"אוצר" בסטאלין, כספרי 
ם על הכנתו למאבק במאבק איתנים עם הזוהר הקדוש שהיו שייכים למרן הבעש"ט זיע"א ושטרי ההתקשרות של גורי האריז"ל, המצביעי

ראה על כך בקובץ באו"י סב עמ'  הס"מ ואשר בהסתלקותו עצר את המגיפה הנוראה שהשתוללה אז בדראהביטש הסמוכה לטריסקאוויץ.
  קמט.

שם זצ"ל, וראה מש"כ נכדו הרה"צ רבי מקאמארנא במעיינות בטריסקאוויץ שליד דראהביטש התראה עם הרה"ק רבי יצחק אייזיק 
קלינגבערג זצ"ל, בספר כתבי שם (אות כט): "והראה לו [להרה"ק הרי"א מקאמארנא] י"ד קמיעות שהביאה לו זוגתו הרבנית נ"ע, מזקינה 
הגה"ק המגיד מקאז'יניץ זצ"ל, וביקש ממנו שיאמר לו סגולת כאו"א, והשיב לו שאינו יודע, ואמר לו שלא יניח אותו עד אשר יגלה לו, ואחר 

ת התחיל לומר לו, ועל כל אחת ואחת כרך פיתקא ורשם עליה הסגולה שלו, ובתוכם היתה אחת שהשיב לו זאת אינני יודע, ואמר כמה הפצרו
  שלא יועיל לכ"ק כלום, עד אשר תאמרו לי גם זאת, ומחמת שאין מסרבין לגדול הוכרח לגלות לו, וא"ל סגולתו...". 

הרי"ם הרה"ק רבי ירחמיאל משה מקאזניץ. ו של מרן אדמוה"צ, חורגו-הסתלקותו לידי בנולאחר כנראה קמיעות אלו מהמגיד מקוזניץ עברו 
  בבשעה שמל תינוק היה הולך לברית מילה "עם שני פישקאלאך של קמיעות" ספרן של צדיקים, בערך הרי"ם אות ל.

ב הקדוש ר' אשר מסטאלין ובשנים קדמונים ' ר' דוד אשר הוא מגדולי החסידים מהרו"בעת הייתי באראדנא חסיתי בצל הרב החסיד המפ 199
הנ"ל מהנוסעים להה"מ [להרב המגיד] מקאזעניץ וסיפר לי הרב הנ"ל כמה סיפורים אשר עיניו ראו ולא זר פלאי פלאים דוד הי' הרב ר' 

העבודה  ףספר מצר מיר במדינת רייסין בעמ"חמעשה השם..." סיפורים נוראים, להרב החסיד המפורסם רבי יעקב קאדאניר מעיר וואלקא
(וויכוחא רבה).. ירושלים תשי"ז, עמ' כח. ב"אגרת משנת תקצ"ג של חסידי קארלין בטבריה" קובץ באו"י ק עמ' רנד מזכירו הרה"צ רבי צבי 
הירש נכד בעש"ט ומבקש מאת הרב החסיד רבי יעקב מהורודוק להעביר אליו אגרת "ולהורדנא לר' דוד". מוזכר בין תלמידי הרא"ש 

חבורת אלין בברכת אהרן עמ' ס' בין חסידי האראדנא, יחד עם הרב החסיד המפורסם רבי משה מהורודנא, וכנראה שעמדו בראש מסט
חסידים בהורודנא אשר ר' אהרן הויזמן כותב עליהם שם: "מקודם הסתופפו בצלם של הרב המגיד הקדוש מקאזיניץ והרב מלובלין זי"ע, 

  חפש רבי עבורם, ובאו אצל הרא"ש מסטאלין....".ואחרי פטירתם שלחו שני חסידים ל
ב -תק"ס, כי בשנת תקס"א-, (וכנראה משנות תקנ"ט136שנים. אור ישרים עמ'  'תלמידו הרה"ק רבי משה מקוברין נסע אליו ערך ב200

הגדול מסטאלין  . נסתלק ביום ל' תשרי תקפ"ז. ימים מספר לאחר הסתלקות מרן הרא"ש)157 נתקרב אל הרה"ק מלעכוויטש וראה להלן
, ומנוחתו כבוד שנה נח, כרך קטו, כסלו טבת תשנ"הזיע"א בכ"ו תשרי אותה שנה. הערות על ספר פנקס הקהילות, יצחק אלפסי, סיני, 

בפרי ישע אהרן בעמ' קיב על הידידות שבין מרן הרא"ש מסטולין אל ראה  בשרישוב (בהקדמת חיים וחסד). ראה בקובץ באו"י נא עמ' קסו.
  הרה"ק רבי משה משרישוב וביקורו בביתו. 



דיא הרי חושך, כי הי' לו התנגדות עצומה בשערישוב". עדות לאותה התנגדות נוראה בגליל זה, מביא אחד 
  :202מהחסידים בשרישוב

...שהכריזו בכמה קהילות דליטא על תלמידי הה"מ [ממעזריטש] ז"ל והנלוים עמהן שאסור ליקח מאתם שום דבר " 
וכו', כאשר ראיתי הכרוז הלז שהכריזו גם פה [שרישוב]  203עמהםמאכל, פתם פת כותי ויינם יין נסך ואסור להתחתן 

בהסכמת הרבנים דפה, ועשו יסורים גדולים להרב החסיד מו"ה משה ז"ל מפה [שרישוב] ולהנלוים אליו, ואחר זמן, 
ים איזה שנים נתחרטו מזה, וביטלו דבריהם הנ"ל, והלכו לביתו לקבל פניו במועדים, וביקשו מחילה מאתו כידוע לרב
 204מזקני עירנו, וגם שמעתי מהרב ר' יעקב כהן נ"י שהוא ראה מכתב יד עצמו של הגאון הצדיק ר' ליב אבד"ק בריסק

שביקש מראשי קהל דפה [שרישוב] שאל יצערו את הרב ר"מ [רבי משה] כי זה משה האיש כו', ויתר הלשון אינני 
  זוכר...".

  
ידי הרה"ק רבי חיים חייקא מאמדור שהאירו את בגליל הורודנא פזורים היו עוד מספר צדיקים תלמ

באמדור גר הרה"ק רבי  .206, בעיירה רוש גרו הרה"ק רבי שמואל והרה"ק רבי ישראל איסר205הסביבה
ובסטולין שבפולסיה   .208אב"דשכהן בה כרב והרה"ק רבי יעקב כהן גדול  . בוואלפא207עראמדורליב 

    נמנה עם החסידים. ש 210רבי דוד [הויך גילרנטר] רבה של סטולין הגאוןו .209יביהרה"ק רבי ל והתגורר
  

  נסיונות השפעה על הנהגת החסידים בפולסיה

, בפולסיה באין הנהגה משושלת קארליןעיון מעמיק יותר בסיפורים עתיקים שעברו מדור לדור מעלה כי 
, שהשפעתם גברה 211תלמידי הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלטשובמווהלין  היו בתקופה זו מספר צדיקים

  ן והרה"ק רבי הירש ליב מאליק.יהמגיד מסטעפרבי דוד הרה"ק . חתנו פולסיהבאיזור 
  

נמצאים אנו למדים כי  213חסידיםמתוך כתבי . 212למגיד הקדוש רבי דוד מסטעפין הייתה השפעה בפולסיה
הורודוק הסמוכה -היו בין חסידי האזור שביקשו בתקופה זו מהמגיד הקדוש רבי דוד מסטעפין לבוא לדויד

                                                                                                                                            
להעלותו על כס הרבנות  מרגלית מקאוועל עמ' שנו כי מרן הבעש"ט הקדוש ביקר בשרישוב בעת נסעו יחד עם רבי יחיאל מיכלשם ראה 

. ומרן אדמוה"ז בעל הבית אהרן הרגיש ברוח קדשו את מקום הבית ששהה שם. וראה על ביקורו של מרן הבעש"ט בליטא, בהורודנא
  . 6ובקובץ נו בהערה  3באו"י מז עמ' קנב וקובץ נא בהערה קובעיירות סמוכות קריניק והאראדישץ 

ואלף מהורדנא תלמיד המגיד ממעזריטש, שכתב דברי תורת רבו בנוסף להרה"ק רבי יחיאל מיכל מהורודנא, יש לציין את הרה"ק רבי זאב ו
  המגיד, הנזכר בהקדמת הרה"ק רבי שלמה מלויצק לספרו מגיד דבריו ליעקב.

 "חלק לתלמידיו את מקומות מושבותיהם". ברכת אהרן, עמ נ.201
  רבי ישראל שלמה זלמן הכהן שו"ב בשרישוב, שערי יצחק, ורשא תרנ"ח, נה עמ' ב. 202
על החסידים כללו איסור פתם וחיתון, אך היה זה "מפיהם ולא מפי כתבם". בחרמים עצמם לא מופיעים איסורים אלו, אך אלה  החרמים 203

בהרה"ק רבי חיים ובפרט בחסידים,  מהלוחמיםגם פה". המגיד ממאקוב  שהכריזוכפי שהוא מציין: "ראיתי הכרוז הלז  .  "שרישובב הוכרזו
) לאחר שמביא את חרם ווילנא מחודש אב תקמ"א, הוא 105ו שבר פושעים, (וילנסקי חסו"מ כרך א. עמ' חייקא מאמדור, כותב בחיבור

ם שום מנין בית התפלה, ושלא יתנו להם הבחרם הגדול שלא יהיה לוהוסיפו ם בזעלווא: "...בנוסח הכרוז דק' ווילנא, החרהכרזת מתאר את 
ולהתעסק בקבורתם וקבורת חמור יקברו...". בצוואתו הוא כותב על  ולהתחתן עמהםלינת לילה, ואסרו לנו משחיטתם ולעשות מו"מ עמהם 

ם גמורין...". ולהחזיקם כנכרי שלא לשדך עמהםבהסכמות כל מדינת ליטא ורייסין גם הי' החרם  הוכרזכך במפורש: "וביריד זעלווי 
. בכרוז חרם של ראשי קהילת סלוצק מיריד זעלווא, אלול תקמ"א מופיע קטע העולה בחריפותו על כרוזי חרם  243וילנסקי, שם כרך ב, עמ' 

". וילנסקי ולבוא בברית עמהם  משחיטתם אחרים שהוכרזו ביריד זה "..שחלילה וחלילה לשום אדם... ולעמוד בקהל עדתם או לאכול
  קטע חריף זה נשמט בסטנסיל "מלחמות ה'". . 120ומתנגדים, כרך א, עמ' חסידים 

. הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי כותב: "רק אם יצא איסור "איסור חיתון"התייחסו להכרזת הצדיקים הקדושים זיע"א כן אנו מוצאים ש
ני השליט בשנת תקל"ב כעל אפיקורסין ממש, שהן מפיו ז"ל אינו אלא משום הרחקה מאנ"ש, כמו שאר הרחקות וגזרות שיצאו כשגגה מלפ

כו', והכל עפ"י השמועה מפי אנשים כשרים ונאמנים בעיני כבוד תורתו.." "..הנה ברבות השנים אחר פטירתו  ולישא להתחתןמן המורידין, 
בטלו שאר הרחקות וגזירות קלון , וכמו כן נתהותרו השבטים לבא זה בזה ומתחתנים עמנו תמיד של הגאון החסיד המנוח ז"ל... ואי לזאת

מרן אדמו"ר הזקן מקארלין בעל ספה"ק "בית אהרן": "..וכבר הי' בימים וכן במכתב וחמורות דשנת תקל"ב..." . אגרות קודש, אגרת סא. 
ברחמיו  ,גזירות חיתון ופתם פת כותיםהראשונים ג"כ אשר קמו הלומדים ונתקשרו בקשר... שאינו קשר לגזור בלשון כת על חסידים 

 ובזכות צדיקים הפיר עצתם וקילקל מחשבתם..". ברכת אהרן, מכתב ה, עמוד קכ"ה.
הגאון רבי אריה ליב קאצינעלבויגין אב"ד בריסק משנת תקנ"ח. שהיה בן הגאון רבי יוסף אב"ד בריסק שקיבל את הרבנות בבריסק עוד  204

ובמיוחד להרה"ק רבי לוי יצחק בעת שכהן כרבה של שהתנגד לחסידים וע בחיי אביו הגאון רבי אברהם קאצינעלנבויגין רבה של בריסק היד
  . 30פינסק. עיר תהלה, ווארשא תרמ"ו, עמ' 

  ז.-עליהם ראה קובאו"י נא עמ' קסו 205
ו אביו של הגאון רבי יצחק אלחנן מקובנה שהיה גם תלמידו של הרה"ק רבי שמואל מאמדור. עליו ראה כנ"ל, ובספר תולדות חיי 206

  ב' עמ' ב. ףת יצחק", וארשא תרנ"ז, ד"תולדו
 28ראה לעיל בהערה  207
  תלמיד מרן הרש"ק, שערי יצחק, דף נב ודף מד. 208
חותנו של הרה"ק רבי  .זיע"א וגם תלמיד הרה"ק רבי שלמה מקארלין הי"ד זיע"א אמדורשהיה גם תלמידו של הרה"ק רבי חיים חייקא מ 209

  יחיאל מיכל מייסד שושלת ברזנה ובנו של המגיד מסטעפין ותלמידו של מרן הרא"ש הגדול.
 הורדוק מתלמידי מרן הרש"ק. שמע שלמה, חלק ב, דף א עמ' א. ברכת אהרן עמ' יג.- ישראל יוסף אב"ד דויד רבי אביו של הגאון החסיד 210
  קובאו"י קלב עמ' סו. שאליו נסע מרן הרש"ק כתלמיד לרב, ראה 211
ב"אוצר" רבותינו הקוה"ט בסטאלין היה ספון מכתב של המגיד מסטעפין ליהודי רוקיטנה בדבר התנהגותם. ראה קובץ באו"י סו עמ' קמח  212

  מרשימת ז. רבינוביץ. 



לכהן כמגיד ולעמוד בראש החסידים. אך היו מהחסידים שהתנגדו לכך, ומסתבר כי היו אלה  214לסטאלין
, ועל כן נמנע מלכהן שם כמגיד, וכמוצא של פשרה הכתיר 215חסידים שרצו בהמשך השושלת הקרלינית

לוי יצחק מברדיטשוב  מתלמידי הרה"ק רבי 216הורודוק- את גדול החסידים בעיר, הרה"ק רבי משה מדויד
  לכהן כמגיד וכמנהיג החסידים במקום.

בראשית ( מקודם נסע המגיד מסטעפין להורדוק ורצה להיות שם מגיד, ואח"כ בשעת הדרשה אמר ויפגע במקום וילן שם"
מקום, ה, איז דיא עצה, ויקח מאבני 217, אז דער צדיק קומט אויף דעם ארט און דער ארט קריגט זיך מיט איםכ''ח, י''א)

ארט, וישם מראשותיו, ער זאהל ווערין דער ראש, וסיים: נעמט אייך ר' משה'ן פאר א הזאהל ער נעמען א צדיק פון דעם 
  ."מגיד והוא נסע משם

  
גאון וצדיק שנמנה עם בית מדרשו של הרה"ק רבי לוי יצחק  218הרה"ק רבי משה מהורודוק

בעל  221און רבי אליעזר גרייבר מסלוניםשל הג 220בשעה שכהן כרבה של פינסק, חתנו 219מברדיטשוב
משקלוב ורבי איסר  224רבי זלמן רויזעס 223" גיסיו אחי אשתו היו החסידים המופלגים222"משנת דראב"י

משקלוב תלמידי הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי. ואביהם של הגאון רבי אליהו חיים מייזל רבה של 
. על גודל צדקתו יעידו מסורות 226יזל מלובטש, ושל הגאונים רבי שמואל מייזל ורבי נחום מי225לודז'

                                                                                                                                            
לג רבי אברהם יצחק] מהורדוק ומצויין עליו בעל השמועה: "זה שמעתי מר' א"י [מפי החסיד המופ , כת"י החסיד ר"מ ברנשטיין ז"ל הי"ד213

הורודוק]".  וכן -נ"י [מגדולי החסידים של מרן אור ישראל ומרן הרא"א מקארלין, שנהירין היו לו מסורות חסידים מקדמת דנא בעירו דויד
  הוא מקור הסיפורים הבאים.

 ק"מ. 20-מרחק של כ 214
-בדויד פהפני קודש מרן הבעש"ט (ממנו הסתע בי ברוך שזכה לראותר . הורודוק התגוררו בתקופה קדומה זו מספר חסידים גדולים-בדויד215

הורודוק משפחת ברוכין) ובנו רבי יעקב קאסעס שהסתופפו בצל רבותינו הקוה"ט זיע"א אביהם של האחים החסידים המופלגים רבי יצחק 
תלמיד של מרן הרש"ק זיע"א ורבי שלום  –הורדוק - הורודוק תלמידי מרן הרא"ש הגדול. רבי ישראל יוסף אב"ד דויד-ורבי אהרן מדויד

הורודוק מרואי פני הצאר בפטרבורג, ואביו החסיד (שמו לא נודע -תלמיד של מרן הרא"ש הגדול. הנגיד ר' מאיר מדויד –הורודוק -מדויד
לנו):  "וידעתי איך לבבו נאמן וישר עמי בלי התחלקות, ומעולם הוא מחזיק ידי החסידים והישרים, אשר אביו ז"ל התאבק בעפר רגליהם 

גם בהיותו פה קהלתינו בקיץ העבר, דיברנו הרבה בנדון ענינים דפה, וידעתי שהבין וראה וחקר לעמוד על לב כידוע לי ולכל יודעיו ומכיריו, ו
,   1800אוקטובר  15החסיד רבי נחום השתדלן מווילנא אל רבי מאיר לפטרבורג, מיום ח' חשון תקס"א מתוך מכתב אנשי קהלתינו...". 

  530המאסר הראשון, עמ' 
 רדוק היה בנו של רבי אליהו מייזל (אילן היוחסין של משפחת מייזל באנגלית).הרה"ק רבי משה מהו216
 שבא לפרש: "וילן" מלשון "וילונו".217
שנים רבות חיפשנו אחר זהותו, שמו וזכרו הקדושים הונצחו בכת"י הרה"ח ר' מאיר ברנשטיין הי"ד, כפי ששמע מזקני החסידים, אך 218

 ם הרה"ח ר' אהרן הויזמן ז"ל לא ידע ממנו מאומה.פרטיו הביוגראפיים נשכחו מהחסידים. ג
בדברי התולדות שמובאים בהספדים שנשאו על הגאון מלודז' בימי זכרונו, מצויין [באידיש] כי נולד בהורודוק לאביו הגאון והקדוש 219

מברדיטשוב. זכרונות, וועגען והנגיד רבי משה מהורודוק, שהיה גאון בתורה, נמנה על החסידים מהחבריא של הרב הקדוש רבי לוי יצחק 
  .4הרב הגאון הצדיק רבנו אליהו חיים מייזעל זצ"ל... לאדז תרפ"ז, עמ' 

הזכרה... ביוגרפיה קצרה... מאת יעקב י. קרקובסקי, לודז' תר"ץ עמ' -נישא להרבנית חיה [כנראה בזיוו"ש]. עלית אליהו, קובץ מאמרי 220
7. 

נפטר עשרה בטבת תקצ"א . ספר הצאצאים, הרב שמואל אליעזר הלפרין, ירושלים תש"מ, עמ' נולד ז' טבת תק"ד ואבי משפחת סלונים,  221
113 .  

  כולל חידושים על מסכתות שבת, פסחים, יבמות ובבא מציעא, שקלוב תקע"ט. משנת "דרבי אליעזר בן יעקב" 222
קובץ על יד, מקיצי נרדמים, ירושלים תרצ"ו, ; 22; דעת קדושים, ר' ישראל טוביה אייזנשטאט, עמ' 140ראה עליהם: בית רבי עמ'  223

  .   54-53עמ'  1019מאמרו של הרב יהושע מונדשיין כפר חב"ד גל'  ;משפחות ק"ק שקלאב, עמ' קעו
  ., כי בנו החסיד המפורסם רבי יעקב כולי היה לחתנו של הרה"ק הנ"להרה"ק רבי דוב בער מליובאוויטש מחותנו של 224
. (בדיה רבי אליהו אביו-הורודוק ביום ט' בסיון תקפ"א. ונקרא על שם סבו אבי-מייזל רבה של לודז' נולד בדוידהגאון רבי אליהו חיים 225

. והיה ונישואיהורודוק מיד לאחר -הן ברבנות דוידימאוחרת מספרת כי נקרא על שם הגאון מוילנא והגר"ח מוואלזין) רבי אליהו חיים עצמו כ
  שנה, נפטר ביום י"ד באייר תרע"ב ומנו"כ בלודז'.  רבה של העיר לודז' במשך ארבעים 

ללמוד תורה לוולוזין,  ה אותוכי אמו היא זו שהביאמתוך פרקי תולדותיו נראה כי הרא"ח נולד לאביו הרה"ק בימי זקנותו, ונשאר יתום קטן, 
סר היה מגדולי החסידים של הרה"ק רבי עלית אליהו, שם. שם למד עם הגאון רבי יצחק אלחנן מקובנה, שגם אביו הרה"ק רבי ישראל אי

חיים חייקא מאמדור ובנו הרה"ק רבי שמואל מאמדור. תולדות יצחק, לר' יעקב ליפשיץ, ווארשא תרנ"ז, דף ב עמ' ב, אך שם לא כתוב כי 
 סז.רבי יצחק אלחנן (שנולד בשנת תקע"ז והיה מבוגר ממנו בארבע שנים) למד בוולוזין. וראה בקובץ באו"י נא, עמ' ק

-מדברי ההספד שנשאו עליו לאחר פטירתו, דלים הם הפרטים מימי ינקותו. כי במשך ארבעים שנות כהונתו בלודז' הרחוקה מהעיר דוד
  הורדוק, נשכחו פרטי תולדותיו, ורק רסיסי זיכרונות מתקופת עלומיו שרדו אצל אנשי ביתו. 

היה מוערך על ידי צדיקי הגאון רבי אליהו חיים מלודז' לא היה ידוע עד כה.  חיים שהיו נטועים בחסידותזה על שורשיו של רבי אליהו  רקע
את בנו מרן אדמו"ר רבי משה מסטאלין בצעירותו להרחיק נדוד וללמוד תורה אצל הגאון שלח מרן אדמו"ר אור ישראל מסטאלין  החסידות.

. גם הרה"ק רבי לוי יצחק מו"ר הר"מ מסטאלין, הנמצא במכון, אחד מחסידי מרן אדושאף הסמיכו לרבנות. כתבי זיכרונותי רבה של לודז'
שיחת בנו הרה"ק הרמ"מ מליובאוויטש בספר תורת מנחם שנת  .ובסק נסע אליו לקבל סמיכה לרבנותדנייפרופטר-מיקטרינוסלבשניאורסון 

הגאון רבי משה מנחם סג"ל ראב"ד לודז, לקח לבתו את הגאון  .זל. מעניין כי חתנו של הגאון רבי אליהו חיים מיי257תשי"א, ח"ב, עמ' 
החסיד רבי יוחנן ליפשיץ מחסידי סטולין קרלין בלודז', וכיהן כרב ב"ועד הרבנים דלודז'". ותורה מחזרת על אכסניה שלה. אלה אזכרה, 

  רה"ק רבי חיים חייקא מאמדור.. ראה גם הסכמתו של רבי אליהו חיים מייזל על "חיים וחסד" לה73תולדות עם ישראל, עמ' 
כותבים בניו על  ,בהערה 8שם עמ' מהעניין לציין כי מובא בחלק יעקב להגה"ח רבי יצחק יעקב אב"ד מוש חדש, ווילנא תרס"ה, עמ' ד.  226

, התפלל : "בימי חורפו אהב תמיד להסתופף בצל קורת האדמו"ר רבי אהרן מסטאלין  ומקארלין, פ"א סיפר לפנינוהנ"ל אביהם המחבר
בביהמ"ד של הר"ר אהרן מקארלין הנ"ל, כאשר החל האדמו"ר הר"א הנ"ל בקול נעים את תפלת "ברוך שאמר" שארכה יותר משעה 



ביותר חיבבו . וכשחזר מרן הרא"ש לפולסיה והקים את ביתו בסטאלין, 227ששרדו אצל זקני החסידים
כשבא הסטאלינער זצ"ל להורדוק עם אדמו"ר הזקן זצ"ל כשהיה עוד רך בשנים, " כאחד מצדיקי קמאי:

עט טליתו ואמר לבנו הוא אדמו"ר הזקן זצ"ל שיביט הלך לביהכנ"ס שהתפלל שם הר' משה ז"ל, והגביה מ
   ."בפניו

  
גם הרה"ק רבי הירש ליב מאליק הרחיב השפעתו לפולסיה והיו לו שם חסידים מקושרים. מתלמידיו 

שגר בפינסק, והרב החסיד רבי אברהם יצחק  228הגדולים היו הרה"ק רבי מנחם מנדל מליסקובה
  .229מדוברוביץ

  
מסטעפין והרה"ק מאליק נמשכו גם לאחר שמרן הרא"ש הגיע והקים חצרו בסטאלין. הנהגתם של הרה"ק 

בסדר ליל פסח  :משרידי סיפורים עתיקים מאותה תקופה אנו מתוודעים שאף היו חילוקי דעות ביניהם
התחיל הרב "... :"של רבינו הרא"ש מסטאלין 230אחד מהחסידים החשובים" כשהסב לפני המגיד מסטעפין

מסטאלין, מיד אחר זה התחיל לומר ממקום שפסק, והחסיד אמר אחריו הרא"ש סרה על  המגיד לדבר
פיסקא פיסקא בהתלהבות עצומה, ורצו להשתיקו ולא שמע כלום, וכשפסק מעט התחיל שוב הרב המגיד 
לדבר ולהקניט את הרא"ש מסטאלין, ומיד אח"כ המשיך המגיד לומר ההגדה ממקום שפסק, כך הי' פעם 

סיפור דומה היה עם הרה"ק מאליק, שיצא לרבי שלום מהורדוק לשהות ביום הכפורים . 231 "...שלישי
. ומאז 232 ...""והנה הרה"צ ר' אשר הי' לו מחלוקת עם הרה"צ רבי צבי ארי' מאליקאצל הרה"ק מאליק 

היו הצדיקים הקדושים באהבה גדולה, עד כדי כך שבשעה ביקורו של החסיד רבי שלום מהורודוק, 
  . 233ה טרם הסתלקותם דיברו שניהם מגודל קדושתו של מרן הרא"ש הגדולהאחרונ

  
אף אם נעצרה במעט השפעתו של המגיד מסטעפין בפולסיה, הרי נטיעותיו במקום נבטו לאחר זמן,  

.  ואילו השפעתו של הרה"ק מאליק 234ובתקופה יותר מאוחרת הוקמו באזור חצרות צדיקים מגזעו

                                                                                                                                            
"והעולם" שפך את נפשו לפני ידיד נפש אב הרחמן שאמר  והיה העולם, אז חש בנפשו כי הוא בעולם האצילות ונהנה מזיו השכינה, אז, סיים 

  עולם הבא בהאי עלמא...".  באנחה, חש את עונג
לבנו של הר' משה ז"ל היה לו בהמה אחת. במשך הזמן היה מגיפה ר"ל על הבהמות ובהמתו לא מתה. פ"א בכה ר' משה בדמעות שליש "227

ב"י, והתאונן מאד, ואמר לבנו, ראה איך שאנחנו רעים וחטאים, ויוצאים מכלל אחב"י שאפי' מידת הדין לא שלטה בנו כמו ששלטה אצל אח
   תיכף אח"כ מתה ג"כ בהמתו של בנו".

"הנקרא ליסקאווער רבי... הי' מחסידי אליק והי' מתנגד גדול על הרה"צ ר' אשר מסטאלין וכידוע מהמעשה שהי' שהרה"צ ר' אשר  228
לין קיבל גם הרבי צ מסטא"מסטאלין הלך להמקו' והוא ביזה אותו אולם אח"כ כאשר נסתלק הרה"צ מאליק והרבה חסידי אליק נהרו אל הרה

מליסקאווע את מרות של הרה"צ מסטאלין והסתופף תחת דגלו ונכנע אליו ובפעם הראשון כאשר נכנס אצלו אמר הרה"צ מסטאלין בדרך 
הלצה, מפינסק לקארלין צריכים לעבור דרך אליק וזה הי' צחות שיחה נאה שירגיש הרב בליסקאווע אחרי כי הוא יש בעיר פינסק ולא נסע 

.   37לקארלין אליו רק נסע מקודם לאליק ועתה הוא בא אליו...". מאורות הגדולים, ר' אהרן ציילינגאלד.. בילגורייא, תרע"א עמ'  מקודם
אין להחליפו עם נין הגה"ק רבי אריה ליב עפשטיין בעל "הפרדס", הוא: "הרב הגדול מו"ה יחיאל מיכל מפינסק, הרב הזה היה גדול בתורה ו

ם קונו, בימי עלומיו בא אליו כתב הרבנות מעיר ליסקאווי ומרוב ענותנותו לא רצה, וכל ימיו עסק בתורה ובעובדה והיה וחסיד ומתחסד ע
מסתופף בצל הקודש הרב החסיד ר' אשר מסטאלין ואהבה רבה אהבהו, והי' חתן הרב המופלג בתו"י הראש מו"ה שלמה מפינסק...". גבורות 

, אגב, אינו נזכר ברשימת 32עמ'  1888ו... מוהר"ר אריה ליב הלוי עפשטיין... בעל הפרד"ס... ווילנא ... הארי.. תהלוכות וקורות ימי חיי
 .בברכת אהרן "תלמידי הרא"ש מסטאלין"

"הי' מתלמידי רבינו הרש"ק זצוק"ל, ונסע גם להרה"ק מאליק זצ"ל, ואחר כך התקשר להרא"ש, וגם נסע אחר כך לאדמו"ר הזקן  229
 ברכת אהרן עמ' נו, וראה שם בעמ' קל.. זצ"ל..."

  הכוונה אל רבי שלום מהורודוק. ענ"דל 230
"החסיד הנזכר נכנס עמו בדברים, ואמר: אשר עכ"ז כדאי לילך אליו אפילו חמישים פרסאות כדי לשמוע את תפילתו של רבינו, ועל כך  231

קומען, ויהי' קיבוץ גליות, און דיא אבות הק' וועלין זיין, און דער ענה המגיד ואמר בלשונו הזהב: מעיד אני עלי שמים וארץ, אז משיח וועט 
פרי ישע אהרן, עמ' קיג, ובהערה שם ". רעיא מהימנא וועט אויך זיין, וועט מען אויך צוא שטעלין ר' אשר סטאלינער דאבונען פאר דעם עמוד

רח"א לדרמן ז"ל. ובכרמ"ב ז"ל, בשם הגה"ח ר' חיים מענדיל  מכתבי הרה"ח ר' ישראל בנימין ז"ל. ומא"מ שליט"א... ומהרה"חעל המקור: "
  ז"ל. ובברכת אהרן עמוד מ"ו ט"ב בקיצור".

"פ"א הי' הרה"צ ר' אשר חפץ להושיב שוחט בעיר קטנה שלח את החסיד ר' שלום מהראדאק למדינת וואלין... ונסע על יום הקדוש  232
 36להרה"צ מאליק..." מאורות הגדולים, עמ' 

(מוצאי  טרם הסתלקותורן אדמו"ר זיע"א: "פעם לא הי' לרבינו הרא"ש אתרוג לחג הסכות, והנה הרב המגיד מסטעפין זצ"ל, סיפר מ 233
מען נעמען א גוי (בערב יום  סיאיז ניט דא אין דער גאנצער וועלט קיין גרעסערער מחבב מצוה פון דעם סטאלינ'ער, זאהל: אמר יו"כ תק"ע)

  . כתבי קודש עמ' יב, דברי אהרן עמ' יז.הקדוש) און שיקין דעם אתרוג צוא דעם סטאלינ'ער"
"וישאל הרה"צ [מרן הרא"ש] להחסידים [שבאו מאליק] האם היו בעת ההסתלקות של הצדיק מאליק ומה דיבר קודם פטירתו מזה העולם, 

: תיתי לי זכותא דהרה"צ ר' אשר מסטאלין אף אינני מכיר אותו אבל יודע אני אמר קודם הסתלקותוכי  ויאמרו כי היו בעת הפטירה וישמעו
בו כי הוא אוהב אותי, והנה חסיד אחד מהחסידים שלו ושמו שלום בן שרה הי' אצלי ביום כיפורים ומזה החסיד הבנתי את גודל קדושתו של 

 הרה"צ מסטאלין...". מאורות הגדולים שם.
סדה של השושלת הליבשאית היה הרה"ק רבי שמריהו מליבשיי חתנו של הרה"ק רבי דוד המגיד מסטעפין תלמידו וחתנו של הרה"ק מיי 234

רבי יחיאל מיכל מזלטשוב זיע"א. מייסדה של השושלת הברזנאית היה רבי יחיאל מיכל מברזנה בנו של הרה"ק רבי דוד המגיד מסטעפין 
דול וחתנו של הרה"ק רבי ליב מסטולין תלמידו של מרן רבי שלמה מקארלין הי"ד זיע"א, ומייסדה של זיע"א ותלמידו של מרן הרא"ש הג

שושלת הורדוק היה רבי זאב וואלף מהורדוק בנו של הרה"ק רבי שמואל הלוי מקאשיבקה זיע"א תלמידו של הרה"ק רבי יחיאל מיכל 



לא עוד אלא "אחר הסתלקות של הרה"צ מאליק התחילו החסידים מאליק בפולסיה הצטמצמה בפולסיה, ו
  .  236אך גזעו התרחב בווהלין 235להסתופף תחת צל קדושת הרה"צ ר' אשר מסטאלין..."

  
  השומרים בפולסיה על הגחלת הקרלינית

 238היה  הרה"ק רבי מנלי מקארלין, 237לאורך כל התקופהשי החסידים שנשאר לגור בפינסק אחד מרא
הוא עצמו היה תלמיד המגיד ממעזריטש, דודו של מרן הר"א הגדול מקארלין, ידיו רב לו בהקמת שושלת 
קרלין. את בן אחותו מרן הר"א הגדול קירב והביאו למגיד ממעזריטש. לאחר הסתלקותם היה מהראשונים 

מנגידי  . היהשקיבלו את מרותו של מרן הרש"ק, ואף הביאו למגיד הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב
העיר פינסק והשפעתו שם הייתה רבה, לכן לא גלה כשניתכה גזירת הגירוש על הצדיקים בפולסיה. יש 
יסוד סביר להניח, כי לאחר הסתלקותו של מרן הרש"ק הוא אשר החזיק בפולסיה, יחד עם "ראשי 

לשושלת את נאמנותם  –", המה העומדים בראש חבורות "מניני" החסידים בפולסיה 239המנינים
, אך ליכד את החסידים 240הקרלינית. אמנם רבי מנלי בענותנותו לא החזיק עצמו למנהיג החסידים

בפולסיה עד יעבור זעם ומרן הרא"ש יחזור למקום מגורי אביו להנהיג את עדת החסידים. החרה והחזיק 
ק רבי צבי בנו , תלמידו וחביבו של מרן הרש"ק וחתנו של הרה"241אחריו בנו הרה"צ רבי יעקב מקארלין

של מרן אור שבעת הימים הבעל שם טוב. יחד שמרו על נחלת אבות עד שזכו לשובו של מרן הרא"ש 
הגדול לסטולין. עדות לכך היא העובדה שרבי יעקב מנלי'ס היה חביבו של מרן הרא"ש  "עד שלא היה 

עד שכפי הנראה נמנע  וכל כך יקר ונכבד היה בעיני בנו הוא מרן אדמו"ר הזקן 242יושב לאכול בלעדיו"
, הראשון לאחר שהגיע לטבריה, בו הוא 244. ובין ריסי מכתבו משנת תקצ"ג243מלנהוג בנשיאות בפניו

פונה בגעגועים למקהלות אנ"ש ולחסידים המופלגים העומדים מעליהם "ראשי המנינים", שנמנו עם 
רם וסמכותו, היכולים ניכרים היטב מעמדו ה –התלמידים המובהקים של מרן הרא"ש הגדול מסטאלין 

  להעיד על פעילותו הוותיקה רבת השנים לשמור נחלת אבות. 

                                                                                                                                            
זיע"א תלמידו של מרן רבי שלמה מקארלין זיע"א הי"ד. ראה על כך קובץ  הורדוק-מזלוטשוב זיע"א, וחתן הרה"ק רבי ישראל יוסף מדויד

  באו"י קיב עמ' קסט "אגרות אבות שושלות צדיקי פולסיה ווהלין".
לאחר הסתלקותו של הרה"ק רבי צבי הירש באליק בראשית תקע"ב (ג' תשרי) נסעו רבים מחסידיו אל מרן הרא"ש מסטאלין, כמובא  235

: "..והנה אחר הסתלקות של הרה"צ מאליק, התחילו 36, לחסיד רבי אהרן ציילנגולד, בילגורייא תרע"א, עמ' בספר מאורות הגדולים
: "כאשר נסתלק הרה"צ מאליק והרבה מחסידי אליק 37החסידים מאליק להסתופף תחת צל קדושת הרה"צ ר' אשר מסטאלין.." ושם בעמ' 

שמקובל בין החסידים: "פעם אחת איקלע הרה"צ ר' אשר מסטאלין לאליק, ופנה אל נהרו אל הרה"צ מסטאלין..". עובדה זו מתאימה למה 
ביתו של הרה"צ ר' יוסף דוד [בנו של הרה"ק רבי צבי אריה מאליק, וגיסו של מרן אדמו"ר הזקן זיע"א בעל הבית אהרן, שניהם חתני הרה"ק 

א היה בבית, כי דבר נחוץ המריץ אותו לעיר אחרת, הוא מצא שעל רבי מרדכי מקרמניץ בנו של הרה"ק רבי מיכל מזלוטשוב זיע"א] והוא ל
שלחנו של הצדיק מאליק היתה מונחת מקטרת, כאשר אמרו שהיא שייכת להצדיק ר' יוסף דוד, הלך ופרק אותה על כל חלקיה, והשאירה על 

את? אמרו בני ביתו, הצדיק ר' אשר מסטאלין השולחן ועזב את הבית ונסע. כשבא ר' יוסף דוד חזרה, מצא שהמקטרת נפרקה, שאל מי עשה ז
הוא פרק ממני שורה שלמה של צבור [ער האט צונומען אגאנצין קאנט חסידים] היה כאן ועשה זאת. נאנח הצדיק מאליק ואמר וי לי ממעשיו, 

יורק -מסטרעטין שליט"א, ניוגדול חסידים ואנשי מעשה..." ספר "טל אורות" לצדיקי אליק, להרה"צ רבי אהרן יעקב ברנדוויין, אדמו"ר 
 . סיפור זה נשתמר גם בכתביו של החסיד רבי מנדל ציילנגולד ז"ל, שהיה בן העיר אליק השוכנת בין לוצק ורובנה.228תשל"ה, כרך א' עמ' 

אדמו"ר זיע"א  , ומרןהתקשרוהקדושים  ואף צאצאיהם שם, שם. אליק ואדמו"רי בית קרלין סטולין....". יק"הי' התקשרות נפלאה בין צדי236
    היה חתנו של הרה"ק רבי שמעון שלמה מאליק.

פוניאטובסקי, לקבלת רשות לפתוח חנות אריגים בקארלין, נדפס על ידי ד"ר מרדכי  המלךבקשתו מחודש אדר תקנ"ב, אל -ראה מכתב 237
 .כאן הה פקסימיליורא , אך זוהה על ידינו. ראה על כך קובץ באו"י מח עמד קמא391נדב, בספר פינסק, כרך א עמ' 

  כתבי ר"י שו"ב עמ' רפא אות ג. ראה תולדותיו בקבאו"י מח עמ' קמא. והיה מקורב להרה"ק הר"מ מלעכוויטש 238
כינוי לחסידים מופלגים שעמדו בראש חבורות החסידים בערים ובעיירות, שהיה ידוע בין החסידים בתקופה ההיא. "גם אהובי ליפרוס 239

...". מכתבו לראשי.. המניניםבשבילי בכל מקום נסיעתם הן בעיירות והן בכפרים המכירים אותי בגודל אהבה וחיבה כאשר עם לבבי ובפרט 
מז ואילך. מוזכר גם במכתב הרה"ק הר"א מקאליסק משנת תקנ"ז אל הרה"ק הרש"ז מלאדי, לקוטי אמרים מכתב ל"ז: בקובץ באו"י ק עמ' ר

 ...".ראשי מנינים"המה אשר נקראו 
"היה מרגלא בפומיה: "כשאומר אנכי "בפי ישרים תתרומם", אין כאן מנלי, "בשפתי צדיקים תתברך", אין שם מנלי, "ובלשון חסידים  240

אין זה מנלי, "ובקרב קדושים תתהלל" לא הוא מנלי, אכן "ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל וגו'" גם מנלי נמצא בתוכם, בכלל תתקדש" 
  ישראל יחד...".  דברי אהרן עמ' רמג.

   עליו ראה קובץ באו"י נה עמ' קמד וקובץ ק' עמ' רמז ואילך. 241
 כתבי ר"י שו"ב (כת"י) אות שנג. 242
או ", ולא רצה להנהיג בפניו, , שהיה מבוגר ממנו בהרבה שניםהרה"ק רבי משה בער הסטאלינער אמר אדמו"ר  הזקן לאחיו"כשנסתלק  243

רשם הרה"ח ר' אורי שווארץ שי' מה ששמע מהרה"ח ר' יעקב  "., נענה הרה"ק ר' משה בער איך פאר קיין ארץ ישראל"אני או אתה בא"י
. נראה לענ"ד כי סיפור זה ה קודש הרה"ק ר' ירחמיאל משה מקאזניץ זיע"אפס סיפר לו מה ששמע מסופר שליט"א שהרה"ח ר' אליעזר גד'ל

 ,אינו עומד במבחן המציאות. כי הרה"ק רבי משה בער עלה לארץ ישראל בשנת תר"ד, על פי מיפקד מונטיפיורי של בנו החסיד ר' אשר
ומתאים מאד  ,גרעין הסיפור אמת הואולכן נראה כי  ,"י ק עמ' רנא)אוואילו מרן אדמוה"ז החל נשיאותו בערך בשנת תקצ"ב (ראה קוב

בכותבו בשנת תקצ"ג מטבריה: "גם כתבתי  וקיבל מרות מאדמו"ר הזקן,לעלייתו של הרה"ק רבי יעקב מנלי'ס לטבריה באותה שנת תקצ"ב. 
  רבינו ש"ב כבוד מ' אהרן מקארלין" ראה קובץ באו"י שם עמ' רמז.  לחמדת לבינו הוא אדונינו הרב

אב תר"ז ומנו"כ בחלקת הצדיקים הקדושים תלמידי הבעש"ט והמגיד הקדוש ממעזריטש זיע"א -הרה"ק רבי משה בער נסתלק ביום י"ב מנחם
"בריינה גיל : משנת תר"ט רשוםנזים בטבריה המכונה בפי זקני החסידים בטבריה: "דער אלטער מדרש". ובמיפקד מונטיפיורי מכולל אשכ

 במגפת החולי רע".אלמנת משה דוב מקום לידה קארלין, בעלה נפטר  60
 תקצ"ג של חסידי קארלין בטבריה". קובץ בית אהרן וישראל ק עמ' רמז, "אגרות משנת 244



  
  השלום בין החסידים וההנהגה ברייסין

שלום ואהבה  תמאז שנעשה שלום בין החסידים ברייסין בשנת תקמ"ט, שררה במשך כל תקופה זו אוויר
זיקו קשר עם הרה"ק מלעכוויטש בין חסידי חב"ד שמקושרים היו להרה"ק הרש"ז לבין חסידי קרלין שהח

של הגבולות שחצצו בעבר בין רייסין לליטא ופולסיה ועתה עמדו כולם תחת שלטון  םביטול בליטא.
הצאר, הקלה על התקשרותם של החסידים שכתתו רגליהם מהכא להתם. אווירת האהבה היתה כה רבה 

. עתה גדלה השפעתו 245מלעכוויטשעד שהחסידים ברייסין ובליטא נסעו גם להרה"ק הרש"ז וגם להרה"ק 
  , ורבים מקהילות רייסין התקשרו אליו.246הקדושה של הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי והתעצמה

  
חתנו של הרה"ק הרש"ז שהתאלמן  247באותו פרק זמן התקרבו הלבבות עד כדי כך, שרבי שלום שכנא

א הגדול מקארלין ואחות בתו של מרן הר" 248ריבלה-בראשית שנת תקנ"ג, נשא את הרבנית מרת רבקה
. 249מרן הרא"ש הגדול שעמד מצד הכלה, כשהעומד מצד החתן היה חותנו הקודם הרה"ק הרש"ז

"...ושמענו שגם הוא הי' באהבה וחבה עם רבינו, ורבינו עשה שידוך עמו עבור הר"ר שלום שכנא זלה"ה 
כנ"ל, וגם אח"כ הי' נחשב אביו של אדמו"ר בעל צ"צ [צמח צדק] נ"ע שהי' חתן רבינו ואח"כ נתאלמן 

   ".250אשר נ"עאצלו כאחד מבניו, ועשו שידוך עבורו עם הרה"ק ר' 
  

  : 251סטולין מסורה על השתלשלות השידוך-בפי חסידי קרלין
כי הרה"צ ר' שלום שכנא ז"ל אביו של הרה"ק בעל הצמח צדק, לאחר שנתאלמן מזוגתו הראשונה, היא בת הרה"ק "..

וכשנודע הדבר להרב בעל  ולא רצה לשמוע מזה, שיקח לאשה את בתו של רבינו הגדול,בעל התניא, כשהציעו לו 
! זיין גרויסקייט קענען מיר נישט זאגין, ניט מיר קענען אינך רוצה להשתדך ? התניא, אמר אליו: עם בתו של ר' אהרן

גודל קדושתו אי אפשר לתאר, לא  ניט, נאר מיר האבין מורא צוא זאגין, נאר איין זאך וועלין מיר דיר יא זאגין, [את
שאין אנו יכולים לומר, אלא יש לנו פחד מלומר, אך דבר אחד אומר] לו יצוייר שיש לאדם אלף אלפי אלפים עיירות 
ביבשה, ואלף אלפי ספינות בים טעונות באבנים טובות ומרגליות, ואם יבואו ויגידו לו שבין לילה נאבד לו כרגע, הרי 

שעה חדא, כך הי' לו לר' אהרן הגדול השתוממות פאר דעם באשעפער (בפני בורא עולם) בכל הי' לזה השתוממות כ
  . "שעה ורגע בכל יום, אויסער (חוץ) בקריאת שמע ותפילה
שבפולסיה ונולדו להם שתי בנות, מרת אסתר   252לאחר נישואיהם גר הרה"צ רבי שלום שכנא בסטאלין

  סטאלין.-גזע הקודש של רבותינו הקוה"ט מקארלין, שצאצאיהם נישאו עם 254, ומרת דבורה253הדס

                                                 
לוזנא. בחקירת החסיד ר' זלמן ב"ר יעקב (מס' ) נסע להרב בלעכוויץ ואח"כ נסע לרבה של 4בחקירת החסיד ר' אהרן ב"ר בערקא (מס'  245
): "מזה כבר שנה שלישית שהצטרפתי לכת הקארלינים, אז הייתי בלוזנא אצל הרב, וגם הייתי בלכוביץ אצל הרב המקומי..".  חקירתו של 6

הקרלינים, ביקרתי אצל רבה  ): "לפני שנתיים, כשהתגוררתי בביתו של מאיר בן רפאל הצטרפתי לכת10החסיד ר' מיכל ב"ר פייביש (מס' 
): "לפני שש שנים נסעתי לרבה לוזנא ושהיתי אצלו 20של לכוביץ רק בגלל ששמעתי על ידיעותיו". בחקירת החסיד ר' זלמן ב"ר לייב (מס' 

ה באים שבוע ימים כשלמדתי תורה, כשעזבתי אותו לאחר מכן, שהיתי גם אצל רבה של לכוביץ מרדכי במשך שנתיים, לשני הרבנים האל
  115-151המון אנשים ממקומות שונים". הרב יהושע מונדשיין המאסר הראשון, עמ' 

מרן הרש"ק היה מקפיד על החסידים שיקבלו רק מרבי אחד, ותלמידו הרה"ק רבי אורי מסטרליסק אמר משמו הקדוש: "הצדיק אינו יכול 
מצדיקים אחרים". אמרי קדוש השלום, ירושלים תשכ"א, אות  ליתן הארה בלב ונפש של איש ישראל עד שהוא לוקח מאתו ההארה שקיבל

נח. ואכן רבותינו הקוה"ט  הקפידו על כך מאד שההתקשרות תהיה בתנאי שהחסיד מקבל רק ממשפיע אחד, וידוע מאמרו של מרן אדמו"ר 
יין צוויי רבי'ס...". דברי אהרן עמ' לז. אך הזקן זיע"א: אזוי ווי איין אשה טאר נישט האבין צוויי מענער אזוי טאר איין חסיד ניט האבין ק

ואח"כ רצה לחזור  ,אחר לצדיק, שנסע יואחד מחסידעמדתו הקדושה של הרה"ק הרש"ז היתה כי אפשר לחסידים לנסוע לצדיקים אחרים: 
מסטאראשעלע, אשר "ידוע לכל דרכו בקדש, לא להקפיד על  הרה"ק רבי אהרן ע"י בן ביתו  הרה"ק הרש"זהשיב לו , להרה"ק הרש"ז

הנוסע לזולתו, וגם לא להשתדל שיסעו אליו דוקא ... הגם שלעיקר הדינא קסבר שלא רבים יחכמון בהנהגה הנ"ל, ליתן עצות בנפשו של 
מם ונימוקם כהתקשרות ארץ, מטעכאו"א השייך לו, ולפעמים יתחלפו אורחותיו וכו'", אמנם אין דרכו לדקדק "כשארי הגדולים אשר ב

, הרב שלום בער לוין, בית הגנזים, ניו יורק תש"ע עמ' יד. שוני השיטות בנושא חשוב זה בא כתוצאה מהגישות והתפיסות "...וכדומה לזה
  סטולין לבין חב"ד. -היסודיות בחסידות שבין קרלין

אגרת יט סדרי הנסיעות, מפי אדמו"ר, משנת תקנ"ג בערך, ואגרת כח  ראה תקנות ליאזני, אגרות קודש, עורך הרב שלום בער לוין שי'. 246
 תקנות הבאות להגביל את החסידים הרבים הנוסעים לליאזני.  –משנת תקנ"ה, ואגרת לא משנת תקנ"ו. 

ק א' פרק חל בית רבי" ברדיטשוב תרס"ב,". "בנו של הרה"ח המפורסם ר' נח זלה"ה שהיה מחסידי מרן הרה"ק רמ"מ נ"ע מהאראדאק" 247
  .116כ"ד, עמ' 

  אשת הר"ר אהרן מפאהוסט, פרי ישע אהרן עמ' מד.בזוו"ר הייתה  248
  הרב עמרם בלוי, היכל הבעש"ט, גליון כז. 249
ראה להלן] כתוב מעשה נוראה שהרה"ק רמ"מ נ"ע מהאראדאק [הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטבסק]  –"בסיפורים הנדפסים [עדת צדיקים 250

אמר שראה אותו בלבושים נוראים מאד לאחר פטירתו שלא שיער גדלו כ"כ בחייו, וכתוב שם שע"כ עשה רבינו את השידוך שהי' משתוקק 
. נראה כי מחבר הבית רבי לא ידע כי נשא את בתו של מרן הר"א הגדול מקארלין. כי גם במקום 128ת רבי עמ' מאד לידבק בזרעו כו'...". בי

 מגזע רבני קארלין וסטאליןהוא כותב בערכו של רבי שלום שכנא: "ואחר שנפטרה בימי עלומה כנ"ל לקח לו אשה  116אחר בספרו עמ' 
  ) הוא מגיה כי היו לו ממנה רק שתי בנות ולא בנים.96 (ראה להלן בהערה וגם ממנה הי' לו בנים ובנות כו' ". בעדן ציון

הגה"ח ר' חיים מענדיל ז"ל. פרי ישע אהרן עמ' מ, מפי הרה"ח רח"א לדרמאן ז"ל. ובספר מאיר ברנשטיין ז"ל מפי  כתבי הרה"ח הק' ר'251
  ברכת אהרן, להרה"ח ר' אהרן הויזמן ז"ל, עמ' ג.

בהסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, מיום יג תמוז תק"ס, לטורים שנדפסו בסלאוויטא בשנת תקס"א, נזכרים המביאים לדפוס,  252
 ב״מ מרדכי מו״ה הותיק המופלג הרבני ה״ה אפרתים אנשים שני להני טהרה רוח את ה׳ בהעיר . . . אזכיר ה׳ "...חסדישליחי הרה"ק הרש"ז: 



  
הרה"ק הרש"ז השתדך באותה תקופה גם עם אחותו השניה של מרן הרא"ש הגדול, מרת חיה שרה אשת 

שבנם הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשרקאס התארס עם הרבנית מרת  הרה"ק רבי מרדכי מטשרנובל,
"ז. אירוסיהם התקיימו בחיי חיותו של הרה"ק דבורה לאה בת הרה"ק רבי דוב בער בנו של הרה"ק הרש

  .255רבי מנחם נחום מטשרנובל שהסתלק בראשית תקנ"ח
  

   :256על השתלשלות השידוך מסורה בפי זקני החסידים
ויהי אחרי הדברים האלה עשה הרה"מ שידוך עם היתומה בת הר"ר אהרן הגדול, עם הרה"ק ר' מנחם נחום "...

ר' מרדכי המגיד מטשארנאביל ז"ל, והיה קישור התנאים בבית הרה"מ, ובעת  מטשארנאביל ז"ל, עבור בנו הרה"ק
אשר ישבו כל החבריא קדישא אצל השולחן וכתבו התנאים, כיבד הרה"מ את הרה"ק הרבי ר' מנחם מענדיל ז"ל 

הרב מוויטעפסק (בעהמ"ח ספר פרי הארץ), שיקרא הוא את התנאים בפני המסובים כנהוג, וכאשר הגיע למילים: בת 
ר' אהרן העומד מצד בתו הכלה נתעלף הרבי ר' מענדיל מאוד, והיה קשה להעירו עד שהרה"מ בעצמו שם ידיו על 

  כתפיו, ואמר אליו: למה נבעתת! האם לא ראית מעודך את הרב ר' אהרן, האין אתה מכירו כי נבהלת מפניו.
ים בהירים ומאירים, וקבלה היא בידי כי ויקץ הרר"מ, ויאמר להרה"מ כי נבהלתי מפניו אשר ראיתי אותו בלבוש

הלבושים כאלו אינם אלא לחד בדרא או לתרי בדרא, בלשון קדשו: אין א זעלכע לבושים, וואס דאס פאסט פאר א חד 
  בדרא אדער פאר א תרי בדרא, ואנכי לא שיערתי גדלו כ"כ בחייו, וע"כ נבהלתי ונתעלפתי מפניו.

ז בעהמ"ח ספר התניא זצ"ל, בעת אשר נתקשר בשידוכין עם הרה"ק ר' לאחר ימים הרבה סיפר זאת הרה"ק רש"
מנחם נחום הנ"ל, שבנו של המגיד ר' מרדכי מטשארנאביל, ה"ה הרה"צ ר' יעקב ישראל מטשערקאס זצ"ל, ונכדו של 

  רבינו הגדול, הי' חתן הרה"ק ר' דובער מליובאוויטש זצ"ל, בן הרב בעל התניא.
הרר"מ שראה , מחמת כי היה אז בעת קישורי התנאים, שאמר צאצאי הקדוש ר' אהרןאז כי יקר אצלו מאוד ואמר 

  ...".אותו בלבושים הנ"ל
   

חורגו של מרן הרא"ש הגדול הרה"ק רבי שמואל מאמדור אל הרה"ק הרש"ז -בשנים אלו נסע גם חתנו
. בשנת תקנ"חו בשנת תק"נ, בשנת תקנ"ד ראשונה שלושה פעמים,יו הוא מספר, שנסע אלבחקירות שלו 

  .את הרה"ק הרש"ז, שבהם מזכיר 257גם נמצאו אז כמה ממכתביו
   

  מאסר כ"ב חסידים מחב"ד ומקארלין

בעקבות מלשינות המתנגדים, נאסר בראשית שנת תקנ"ט הרה"ק הרש"ז והובא לפטרבורג, וכ"ב חסידים 
"המנין הקרליני" בווילנא מוילנא וסביבתה נאסרו אף הם. קבוצת החסידים שנאסרו היו נמנים בעיקר על 
. ונוסד מחדש בשנת 258שמורכב היה מחסידי הרה"ק הרש"ז ומחסידי מרן הרש"ק שנסעו ללעכוויטש

  .259תקמ"ט על ידי רבי אהרן הקטן מויטעבסק ממקושרי מרן הרש"ק
  

                                                                                                                                            
רבי  בסלאוויטא...". הדפום מכבש על להביא משטאלין נח במו״ה שכנא שלום מו״ה הותיק המופלג הרבני ה״ה הודעימי מאורשא ברוך

  שלום שכנא נסתלק קודם שנת תקס"ז. ראה אג"ק אדמו"ר הזקן, תשע"ב, אגרת צב.
מוזכרת עם בנה רבי שלום שכנא. באג"ק כ"ק אדמו"ר הצמח צדק... חלק שני... ברוקלין תשנ"ג עמ' קי. וראה הרב יהושע מונדשיין שי'  253

  וראה מאמרו המצויין של הרב עמרם בלוי, היכל הבעש"ט, גליון כז. י.בקובץ נחלת צבי גליון 
דבורה נישאה להרב החסיד רבי חיים חייקל אב"ד הורודנויא שליד פינסק,  ראה בגזע הקודש הקרלינית, דברי אהרן, עמ' רמג. הרבנית 254

בנו של הרה"ק רבי משה בער אחי מרן אדמו"ר הזקן, ונכדו של הרה"ק רבי משה מלודמיר אחיו של מרן הר"א הגדול מקארלין. שהיה חתן 
  . 9נ עמ' קלד ובהערה  ראה קובץ באו"י הרה"ק רבי חיים חייקל מהמדורא.

ביילא נולדה בשנת תקפ"א (מיפקד מונטיפיורי משנת תרכ"ו חב"ד חברון), התייתמה בילדותה וגדלה אצל אחי אמה בעל הצמח צדק.  בתם 
נתאלמנה בצעירותה מבעלה הרה"ח רבי ישעיה הלוי הורוויץ שנפטר בביעשינקוביץ ברייסין. וחזרה לבית אחי אמה הרה"ק בעל הצמח צדק 

צלו לשלוח אותם לאה"ק ת"ו ואז הי' לו חלופי מכתבים עם הרב הקדוש ר' אהרן מטשארנאביל זצ"ל שהיה שני בליובאוויטש "עד שהוחלט א
בשלישי... ועם הרב הקדוש ר' אהרן מקארלין זצ"ל שהיה ג"כ שני בשלישי עמה וגם היה דודה זקינה..." ("עדן ציון" לנכדה הרה"ח ר' 

. עלתה בשנת תרכ"ב לחברון, בניה: יוסף משה נולד תרי"א, חיים חייקל נולד תרי"ד, אשר  ישעיה הלוי הורוויץ, ירושלים תשט"ז, עמ' קי)
מצאתי מצבתה בבית החיים העתיק בטבריה ועליה חרות: ביילא  נולד תרט"ו, שלום שכנא נולד תריח, מרדכי בער נולד תר"כ (מיפקד הנ"ל).

 בת הרב חיים חייקל (הורביץ) ד' תמוז תרמ"ה.
. ראה שם גרסאות שונות על סיפור קריעת שטר התנאים לאחר  41הרב יהושע מונדשיין, עמ'  חמ"ד תש"ע, רדיטשוב"ראה "מסע ב 255

צילום מהתנאים שנכתבו מחדש בחודש כסלו תקס"ט, (בא על החתום מצד  96עמ'  שםהתנגדות הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז לשידוך. ראה 
כי הוא הנזכר במכתבו של הרה"ק רבי יעקב מנלי'ס ובנו הרה"ק רבי צבי נכד הבעש"ט, הרה"ק מטשרנוביל רבי יצחק אייזיק, ונראה לי 

"להרב המגיד מטשראנבל ולבנו הרב מו"ה ולש"ב הרבני מו"ה יצחק אייזיק...". קובץ באו"י ק עמ' רנד). החתונה התקיימה לאחר שנים 
 בהשתתפותו של הרה"ק הרש"ז בליאדי ביום ה ו' בשבט תקע"א. 

. ובכתבי הרה"ח ר' ישראל בנימין ז"ל. ובכתבי הרה"ח הק' ר' מאיר ברנשטיין ז"ל בשם הגה"ח ר' חיים 60דיקים, תרכ"ה, עמ' עדת צ 256
מנדל ז"ל. ובברכת אהרן עמ' ד, ובפרי ישע אהרן עמ' מ, מפי הרה"ח רח"א לדרמן ז"ל בשם הגה"ח ר' חיים מענדיל ז"ל. ושגור בפי כל 

 ערש ז"ל.החסידים. והרה"ח ר' יוסף ה
  38לעיל ראה 257
  87ראה לעיל  258
 120ראה לעיל בפרק א קובץ באו"י קנט עמ' ר בהערה  259



מפורסם הוא סיפור המלשינות והמאסר הראשון של הרה"ק הרש"ז בשנת תקנ"ט, אך מעט מאד ידוע היה 
על האשמות שהטילו השלטונות בחסידי קרלין ושתלו בהם את הקולר להיותם תלמידים וקשורים  עד כה,

 260למרן הר"א הגדול מקארלין ולמרן הרש"ק. לא היינו מגיעים למסקנה זו לולא חשיפת תיק החקירות
. שתוכנו מעלה לפנינו מסכת שלמה של חקירות והאשמות המכוונות נגד חסידי קרלין ורבותינו הקוה"ט

בתוך  -חורגו של מרן הרא"ש -הימצאותם של חסידי קארלין ובראשם הרה"ק רבי שמואל מאמדור חתנו
קבוצת כ"ב החסידים שנאסרו בגין המלשינות לא הייתה אקראית. כשם שהמלשינות כוונה לחסידי חב"ד 

  ולעומד בראשם הרה"ק הרש"ז, כך התכוונה המלשינות לפגוע בחסידי קארלין בליטא.
  

ראשון של בולגאקוב מושל ליטא הוא מפרט תולדות החסידים והזיקה הקרלינית, המהווים את בנספח 
  : 261הבסיס למאסרים ולחקירות

נעשה הראוי להמשיך את דרכו של  –מבכירי תלמידיו  –בערק ממז'רץ [רבי] ישראל בעלשם, [רבי] "עם מותו של 
מורו ורבו באדיקותו וביראת השמים שלו. מכל עבר נהרו אליו יהודים לרכוש ידע בדרכי הדת, וביניהם שניים מליטא, 

- נסק, הרב מאינדורה (עיירה בפלך גרודנא) והתתרולין, הנמצאת בפרברה של העיר פימק [רבי] שלמהו [רבי] אהרן
יסק) עם חבריו ללימודים מכל תלמידיו אלו של בערק הרבי מאינדורה באינדורה, וולקוברב מוואלפא (עיירה בפלך 

רב מוולפא הקימו בשיתוף חברי את בית מדרשם -יחד עם התת [רבי] שלמהו [רבי] אהרןושלושת האחרונים 
קרולינים  בקרולין. כך שרב הוא מספרם של בעלי היוזמה החדשה, אשר שמם ניתן להם על שמה של העיירה קרולין

  ושמם היה נפוץ ומפורסם בליטא ובבילרוסיה...".
  

  :262הרה"ק הרש"ז נחקר אודות הקשר הקרליני והוא מתייחס בחקירותיו לכך
אותם לי, כי לא הייתי אצלם הלך לעולמו זה יותר מכ"ה שנים, ומ' שלמה ג"כ נפטר זה זמן רב, ואיני יודע למה מזכירים  אהרן"מ' 

לא  –, שנפטרו כבר מזמן, ששאלו אותו עליהם [רבי] אהרןו 264"עם הרבנים וואלפא: 263לעדותו בתקציר הרוסי ."מעולם
  היו לו שום קשרים".

  
כ"ב החסידים שנאסרו תוחקרו אף הם על הזיקה הקרלינית. החוקרים התמקדו בשאלותיהם על הקשר של 

 [רבי] אהרןעל ": 265כך הנחקרים למרן הר"א הגדול מקארלין ולמרן הרש"ק. רבי מאיר רפאל'ס משיב על
אך איני זוכר ממי  –היה גר בעיירה קרולין, לאחר מכן שמעתי גם  [רבי] שלמהשמים. - שמעתי שהם יראי [רבי] שלמהועל 

שמעתי  [רבי] שלמה"איני מכיר את הרב אהרן ועל  266רבי נחום ב"ר יצחק נהרג ליד העיירה לודמיר". [רבי] שלמה –שמעתי 

רבי ליב ב"ר  נהרג ליד לודמיר". [רבי] שלמהאהרן וכן ש[רבי] "שמעתי שהיה : 267רבי לייב ב"ר זליג שנהרג בלודמיר".
"איני : 269רבי יהודה ב"ר אליהושגם הם שייכים, אבל איני מכיר אותם".  [רבי] שלמהו [רבי] אהרן"שמעתי על : 268מאיר

ראיתי  [רבי] שלמה, את [רבי] אהרן"לא שמעתי על : 270רבי שייע ב"ר יצחק ".[רבי] שלמהו [רבי] אהרןמכיר את 
  במינסק ולאחר מכן שמעתי שהוא נהרג".

  

  :271בנספח שלישי של בולגאקוב מושל ליטא הוא מסכם את תוצאות החקירות בזיקה הקרלינית
שצורף A , הם אותם אנשים שהיה מדובר עליהם בהסברים של הכת [רבי] שלמהו [רבי] אהרן"בחקירות רבות נזכרים היהודים 

  יד לודמיר כשהצבא שלנו רדף אחרי הצבא הפולני".-נהרג בקרב על [רבי] שלמהנפטר, ו [רבי] אהרןמהם,  130למכתבי מס' 

  
ברבות הימים נשכחו פרטים אלו ונעלמו. במעומם העבירה מסורת החסידים לדורות הבאים את הקשר 

לחסידים שנאסרו. לא בכדי מעלה מקור חב"די כי כביכול נאסר אז הרה"ק רבי מרדכי  הקרליני
. המסורת לא הייתה ברורה 272מלעכוויטש. הוא אף סותר עצמו ומשתמע כאילו נאסר אז מרן הרא"ש

דייה. הרה"ק רבי שניאור זלמן שוחרר בפטרבורג ביום י"ט כסלו, אך הודעת השחרור הגיעה לוילנא רק 
בכסלו ד' חנוכה, ומיד שוחררו כ"ב החסידים מבית המעצר בוילנא, את נר ה' חנוכה הדליקו  ביום כ"ח

                                                 
 הרב יהושע מונדשיין, מביא עתה את כל תיק החקירות ותרגומיהם בספרו החדש: "המאסר הראשון". 260
 37 שם עמ' 261
 81שם עמ'  262
 101שם עמ'  263
 .סט, על שנת הסתלקותוקראה קובא"י קלו עמ'  264
 116המאסר הראשון, עמ' ,  1נחקר מס'  265
 120, שם עמ'  2נחקר מס'  266
   123 , שם עמ' 3נחקר מס' 267
 129, שם עמ'  5נחקר מס'  268
 135 , שם עמ'  9נחקר מס' 269
  141 , שם עמ' 14נחקר מס' 270
 91שם, עמ'  271
 הוא כותב: "אך אותו לא לקחו למאסר" 128, ואילו בעמ' 54בית רבי בעמ'  272



מדי שנה  273סטולין ובחב"ד-בביתם כשהם משוחררים, אפשר ולציון עובדה משמחת זו חוגגים בקרלין
 בנר ה' חנוכה.  אם כי הסיבות לשמחה זו נשכחו ועומעמו, גורם נוסף לעמעום הוא, כי בסעודת השמחה
של נר ה' בקארלין סטולין המנהג לספר על כל הנסים והנפלאות שאירעו לרבותינו הקוה"ט לדורותיהם, 

  . 274ומשום כך, ברבות הימים כבר לא ידעו את מקור השמחה של נר ה' חנוכה עצמו 
  

  נסיעות מרן הרא"ש מזליחוב לווהלין ולפודוליה

הגדול לביקורים בפולסיה. אך בידנו עדויות כי איננו יודעים אם במשך כל התקופה הגיע מרן הרא"ש 
  באותו פרק זמן ערך מסעות לווהלין ולפודוליה.

   
בין השקיע לגשר בהקמת כולל לעולי פולין בארץ הקודש, ומאמציו שמרן הרא"ש במסגרת פעילותו של 

כותב , כפי שמנעסכיזרבי מרדכי נסיעה מיוחדת אל הרה"ק בחורף תקנ"ז , ערך 275בענין זההצדיקים 
"שכבר נסעתי באלה מסעי אליו, קודם חנוכה העבר בשביל זה, אך לא יכולתי להרה"ק רבי ברוך ממזבוז: 

  וחזרתי לביתי נאוה"., בול טרדות הדרך שלא היה בשלימותלס
  

עשה נסיונות ש , ומעיד כי ראה מקרובהרה"ק מנעסכיזאך קדמה לנסיעה זו נסיעה אחרת, שבה כן הגיע ל
של הרה"ק ממעזבוז זיע"א "כי ידעתי שרצונו וחפצו ותשוקתו של כבוד הרב הקדושה להפיס דעתו 
, ועיני ראו ולא זר הכתב [ממעזבוז] להיות בצוותא חדא ובסימא עם כבודו דמר [מנעסכיז] המפורסם הנ"ל

והמכתב מכתב אלקים שכתב לכבודו דמר בהתאמצות גדול בעש"ק עד חצי היום כמה שעות, ושם נאמר: 
  .מהתם ואנן מהכא" אתון

  
הרבנית מרת פייגא מזעליחוב נ"ע להרבה צדיקים עד מרן הרא"ש הגדול נסע במשך תקופה זו יחד עם 

. ופעם העיד על עצמו כי היה אצל מאה ועשר 276שפעלו שיוולד להם מרן הרה"ק אדמו"ר הזקן זיע"א
  והדעת נותנת כי ביקוריו נערכו גם בתקופה הנדונה. 277צדיקים

  

תקופה היה נוסע להסתופף בצל הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז. אליו היה נוסע גם רעו הרה"ק רבי באותה 
במשך כל אותם השנים שלאחר הסתלקות רבם מרן רבי שלמה מקארלין, נסעו, כל  מרדכי מלעכוויטש.

ו רבי ברוך ממעזבוז שהתגורר אז בטולטשין, זה מביתו הק' שבלעכוויטש, וזה מביתלהרה"ק אחד בנפרד, 
נפגשו בשנת תקנ"ו לערך בשמחת נשואי צאצאיהם, בתו של מרן הרא"ש יש לשער כי .  278הק' שבזליחוב

נערכו בזליחוב מקום רבי מרדכי מלעכוויטש, שכנראה  בנו של אהרןהגדול מסטאלין מרת פעריל עם רבי 
  . 279מגורי הכלה

  
  הקמת כולל לעולי פולין

                                                 
 9יהושע מונדשיין, "המאסר הראשון" עמ' הרב  273
"בנר ה' דחנוכה ערך שולחן, ומרן אמר שהיו עושים כ"פ סעודה בנר ה', עבור שקרה נס להרה"ק ר' אשר הזקן מסטאלין זצוק"ל, שהי'  274

עולם אומרים שישב בבית באיזה יער שנסע מקארלין לסטאלין ורצו להתנפל עליו שודדים וניצול, לכן עושים סעודה בנר ה' דחנוכה, ומה שב
האסורים (יחד עם הלעכאויטשער), ויצאו בנר ה' דחנוכה, אמר מרן: ניין ניין דאס איז אאנדער זאך (דברי אהרן עמ' רז)". המקור לדברים 

מר כי אלו הוא הרה"ח ר' דוד הויזמן ז"ל. אך הרה"ח ר' ישראל גולדהבר שליט"א שנוכח אז זוכר במדויק את השיחה. שאחד החסידים א
חגיגת נר ה' חנוכה עושים בגלל שנס שקרה למרן אדמוה"ז שנתפס בידי גזלנים (ראה את הסיפור בס' פרי ישע אהרן עמ' ריא) נענה מרן 

וכששאל אחד מהחסידים מה היא אכן הסיבה לשמחת נר ה' חנוכה, לא רצה מרן אדמו"ר זיע"א אדמו"ר זיע"א: ניין דאס איז א אנדער זאך, 
  סתם ולא פירש.הייתה סיבה אחרת,  לענות, ואמר

מסורות, בדותות ועובדות": על שמחת חסידי  –,  "המאסר והגאולה 3וראה בהרחבה בספר "המאסר הראשון" הרב יהושע מונדשיין שי', עמ' 
  רוסיה בנר ה' חנוכה.

  ., בברכות נד, ובשו"ע או"ח רי"ח ס"ההקוה"טעל כל הנסים והנפלאות שאירעו לרבותינו  בסעודת נר ה' חנוכה מנהג החסידים לספרמקור 
 ראה קובץ באו"י יב 275
  ברכת אהרן עמו' מח. 276
 שם, מד. 277
רבי ברוך קבע את ביתו הק' במעזבוז בשנת תק"ס, [שם ישב לפי המסורה י"ב שנים עד להסתלקותו בשנת תקע"ב] הרה"ק רק לאחר ש 278

הגדול בשנת תקס"א לערך, היה הרה"ק רבי מרדכי מגיע מביתו הק' בלעכוויטש מתאים לתקופת קביעת ביתו הק' בסטאלין של מרן הרא"ש 
המשותפות מסטאלין למעזבוז, התקיימה לפני  יהםלסטאלין, ומשם נהגו לנסוע יחד בנסיעות ארוכות לרבי ברוך במעזבוז.  אחת מנסיעות

 אדמו"ר הזקן בעל ה"בית אהרן" בקיץ תקס"ב. לידתו של מרן
ה בקריניק שליד הורדנא, ששם התגורר מרן -למה חיים מקוידנוב נולד בניסן תקנ"ז, ומרת פעריל נולדה בערך תקמ"דרבי שהרה"ק בנם  279

הרא"ש הגדול מסטאלין תקופה מסויימת, והיה סמוך על שלחן חותנו, (ראה קובץ באו"י נא עמ' קנב בהערה. ויש לכאורה לקבוע כי שהה 
 ) ולכן אינו מופיע במיפקד עיר קארלין בשנת תקמ"ד שפירסמתי בקובץ באו"י נג. בקריניק בזווגו זה, ולא כפי שמשתמע שם



תקנ"ז בשעה שנטל תפקיד חשוב בסיועו לכולל עולי כבר הארכנו על פעילותו של מרן הרא"ש בשנת 
פולין לארץ הקודש. במקביל לכולל רייסין שנוסד על ידי הרה"ק רבי מנדל מויטבסק והרה"ק רבי אברהם 
מקאליסק, כולל חדש זה הוקם בשנת תקנ"ו על ידי צדיקי פולין: הרה"ק מלובלין, הרה"ק מאפטא, המגיד 

בי מרדכי מנסכיז, כולל חדש זה העלה את ערעורם של הרה"ק הקדוש מקוזניץ, ובראשם הרה"ק ר
מקאליסק והרה"ק רבי ברוך ממעזבוז. מרן הרא"ש שנכנס לעובי הקורה פישר בין הצדדים. והרה"ק 

  .280הרש"ז מתייחס באגרותיו הקדושים לאותה פעולת פשר בין הצדיקים
  

  בזליחוב עם הרה"ק מברדיטשובמרן הרא"ש 

ז על מרן הרא"ש הגדול בשעה שבא בשנת תקנ"ג להקים ביתו בזליחוב. הגעתו תקופה קשה מאד עברה א
, המגיד הקדוש מקוזניץ 281פי צוואת רבו מרן הרש"ק טרם הסתלקותו בשלהי תקנ"ב-לזליחוב הייתה על

הסמוכה לזליחוב שידכו עם הרבנית הצדיקת מרת פייגא אלמנת הרה"ק רבי אהרן מזליחוב, ואף היו 
מרן הרא"ש נקלע מיד עם ביאתו לסערה רבת שנים שהייתה נטושה בין החסידים  סמוכים על שלחנו.

: הייתה בעיר נטושה מערכה 282בזליחוב. כי בשעה שהרה"ק רבי לוי יצחק ישב על כס הרבנות בזליחוב,
קשה נגדו: "הרה"ק רבי לוי יצחק הוכרח לברוח משם כי מתנגדיו ידו עליו אבנים.  ראש המתנגדים שלו 

. גם 283[טרם התקרבותו לחסידות] הי' הגאון מ' עוזיאל בע"ס כרם שלמה ועץ הדעת טוב" בזעליחוב
הרה"ק רבי אהרן מזליחוב שהיה תלמידו של הרה"ק רבי עוזיאל היה ממתנגדיו: "בזעלעחוב הי' ג"כ רב 
א' הי' נקרא ר' ארעלע זעלעחעווער והי' קצת הקפדה מהבא"ד שהי' מקודם שם לרב מזה לזה ואמר 

שני ת"ח וכו' א' מת וא' גולה אני מקבל עלי גלות ונעשה רב בבא"ד ור' ארעלע נפטר  284דהבא"
   285.לעולמו"

  
טושטשו ברבות  –בקשר לחילוקי הדעות בין מרן הרא"ש לבין הרה"ק הרלו"י  286מסורות החסידים

הימים, ומשני מאורעות של חילוקי דעות שהיו ביניהם, הראשון משהגיע מרן הרא"ש לזליחוב בשנת 
הפכו להיות מקשה של סיפור אחד. עובדות  -תקנ"ג, והשני בסיומה של אותה תקופה בשנת תק"ס לערך, 

נו עולה אף תמיהות אלו שנשכחו במשך השנים, גרמו לערב בין הסיפורים ולאחדם לסיפור אחד שממ
שני גלי חילוקי הדעת שעברו ביניהם בזליחוב מרומזים על ידי מרן הרא"ש באגרת למגיד  וסתירות.
הרפתקאות  כמה "הזוכר למזכיריו טובות זכרונות יזכור כשהייתי בק' זעליחאב והיו עלי :287מקוזניץ

  ובעז"ה דחיתי בשמאל וקרבתי בימין".
   

רן הרא"ש הגיע לזליחוב בשנת תקנ"ג ובנה את ביתו הקדוש עם הרבנית חילוקי הדעות התגלעו משעה שמ
מרת פייגא ע"ה אלמנת הרה"ק רבי ארלע מזליחוב, ובהיות זליחוב "מפורסמת לעיר שרבו בה 

                                                 
"על תקופת שהותו של מרן הרא"ש הגדול מסטאלין בזעליחוב שבפולין וחלקו ביסוד כולל לעולי פולין בארה"ק  על כך ראה בהרחבה280

והערותיו של הרב שלום  קלב.-קכז. פרק ג, גליון יב עמ' קטו-צ. פרק ב, גליון יא עמ' קט-בשנת תקנ"ז" קובץ באו"י, פרק א, גליון י עמ' פג
 יג עמ' קיז. לוין שי' בקובץ דוב
שאמר לו רבו מרן הרש"ק: "תיסע לפולין ותיקח לך משם אשה ויהיה לך בן זכר, ונסע להרה"צ המגיד מקאזניץ וצווה לו שיקח לאשה את 281

  2. ראה לעיל הערה  26האלמנה אשת הרה"צ ר' ארעלע שותק, שמה פייגא, וקבע ישיבתו בעיר זעליחוב". שמע שלמה, חלק ב' עמו' 
"הזליחובי", כי גם לאחר שכיהן כרב בברדיטשוב, נקרא: אז עבר לכהן כרבה של פינסק.  בהרבה מקורות בין שנת תקכ"ה לתקל"ה, ש282

עדיין נקרא על שם העיר זליחוב, כי עד סוף ימיו "הייתה הרבנות בזליחוב שייכת לו". חותם הסכמה לספר תנא דבי אליהו, זאלקווה תקנ"ו, 
  "ה מנחם אב תקנ"ה"."אב"ד ור"מ דק"ק בארדיטשוב וק"ק זעליחוב, כ
ל"ו עבר מזעליחוב לכהן ברבנות –בשנת תקל"ה. כרבה של זעליחוב באותה עתגם כיהן  במקורות שונים מובא כי הרה"ק מברדיטשוב

פינסק.. ובאותן שנים כבר כיהן כרבה של ברדיטשוב ברם מצודתו היתה פרוסה בזעליחוב, ואנו מוצאים כי גם בתקופה מאוחרת יותר, בשעה 
"ק מלובלין היה בזעליחוב לרגל נישואי נכדו, ויחד עם המגיד מקאזניץ רצו להכתיר את תלמידו הרה"ק רבי שמעון דייטש זצ"ל לרב שהרה

ם מובא בספר בספר ברוך מבניתרה, ומספר על כך עד ראיה, בזעליחוב. הגבילו חתימתם בתנאי שהרה"ק מברדיטשוב יחתום על כתב ההכ
ת שהקדושים הנ"ל עשו לו בעת ההיא להיות לרב בזעליחוב על תנאי שיסכים עליו הרב הג' איש אלקי רבינו לוי : "מחמצרור החיים עמו' מ"ז

יצחק מברדיטשוב נבג"מ זיע"א, כי הרבנות מזעלחוב היה שייך לו, וכתבו וחתמו לו הקדושים הנ"ל את כתב הרבנות שלו ושלחו לברדיטשוב 
  שימחול לו את הרבנות ושיחתום גם הוא בעצמו את כתב הרבנות וכן עשה".ובקשו ממנו עבורו שיסכים גם הוא עמהם ו

אח"ז נסע גם הוא לראווני ולמעזריטש ונוסף על החסידים ונתקבל לאבד"ק רוצוועל.. (אגרותיו של הרב לבנשטיין לדובנוב, חסידים 283
  ).355-359ומתגנגדים, חלק ב, עמ' 

  דברים אלו כשעזב את זליחובכי גם מרן הרא"ש אמר  148בהערה ראה להלן  284
  כתבי ר"י שו"ב סטנסיל, עמ' קכה.285
ברכת אהרן עמו' ט"ז ושם עמו' נ', ובדברי אהרן עמו' , 42, ושם עמו' 26סיפור זה נשתמר בנוסחאות שונות: שמע שלמה חלק ב' עמו'  286

שאביו הרה"ק הר"א הגדול ורבו הרה"ק הרש"ק ". בכל המקורות הללו מובא רס"ג, ובכתבי הרב החסיד הישיש רבי ישראל בנימין גלויברמן
" אירע בשעה שמרן הרא"ש עזב את זליחוב [בשנת תק"ס]. אך לענ"ד התרחשו הדברים עומדים בדרכו ואין מניחים לעלות תפלתו למעלה

  פינטשוב להלן. בחילוקי הדעות שאירעו בשנת תקנ"ג, מיד בהגיעו לזליחוב, ומתאימים הם עם עדותו של הרה"ק רבי אברהם מרדכי מ
 אגרות בעל התניא, אגרת קז. 287



", כנראה נתעוררה עליו מחלוקת מאנשי הרה"ק רלו"י, "שעדיין הרבנות מזליחוב הייתה 288מחלוקות
"הקפדתו של הרה"ק מבארדיטשוב זיע"א על הסבא  ציינת כימ 290". מסורת חסידים289שייכת אליו

קדישא מסטאלין זיע"א לא הייתה על שקבע משכנו בזעליחוב, אלא הקפידא הייתה על שנשא את אלמנת 
". כך או כך, המחלוקת עליו 291ר' ארלע שותק שסבר שהיה גדול כמלך, ולכן אסורה להינשא כאשת מלך

  התעוררה מיד בהגיעו לזליחוב. 
 
 292הסמוכה לסטאליןהורדוק - דוידלקארלין את תלמידו הרה"צ רבי שלום מבצר לו שלח מרן הרא"ש  

שיש  [קוויטיל] להשתטח על ציון אביו מרן הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זיע"א, ולהזכירו עם פתקא
  .עליו תרעומות מהרה"ק מבארדיטשוב זיע"א

  
  :פייסול שלח למרן הרא"ש "ק מברדיטשוב לאחר שהרהעל פי מסורת חסידי קארלין דעכו חילוקי הדעות 

"היות כי ראה שאין תפלתו עולה למעלה, לא נהירין ולא בהירין, ועשה עליית נשמה בעת קדושת כתר וראה שאביו 
הרה"ק הר"א הגדול ורבו הרה"ק הרש"ק עומדים בדרכו ואין מניחים לעלות תפלתו למעלה, ושאל מהם מדוע עושים 

ינם, והבטיח להם שישלח לפייסו, וענה לו מרן הרא"ש זיע"א: נעניתי לך מחול עעקב שפגע בבבת  כן והשיבו שזה
  .293לך"

  
מבית מדרשו של הרה"ק הרלו"י המביא כדברים  294ידי מקור קדום ונאמן-ייתכן ומסורה זו נתמכת גם על

  האלה, ואף מציין את תאריכי השנים המתאימים להפליא:
הקדושים כמו שעשו להקדוש מופת הדור מוהר"ר לוי יצחק זצ"ל שסיפר לי מו"ח [מורי וכמו שהי' בימי רבותינו "

 חמי] [הרה"ק רבי אברהם מרדכי מפינטשוב] שהיה מחלישין דעתו מאד אין שיעור, ובשנת תקנ"ג מרוב חלישות
ר לי מו"ח הרב , והיה מתפלל בתוך סידור קטן במהירות... כידוע כל זה, וסיפדעת הרבה נפל ממדריגתו מענין...

[הרה"ק המגיד הצדיק הקדוש מו"ה אברהם מרדכי מפינטשיף שהמגיד הקדוש מקאזניץ תלמידו עזרו הרבה, ואמר 
שבודאי לא היו מניחין אותו מן השמים ליפול ממדרגתו חליל'[ה] אלא שגם בשמי'[ם] ממעל בשנה הזאת מקאזניץ] 

, ע"כ לא היה באפשריות לעזרו. ומו"ח היה אצלו בשנת הי' עליו קטרוג שהתגרה עצמו עם שרי מעלה בשנה הזאת
תקנ"ד אחר המעשה הנ"ל שכבר חזר למדרגתו הגבוהה באור מופלא ובמדריגות גדולות, והיה אצלו קרוב לשנה ולמד 

  ...".אצלו תורה ויראה ואהבה עד שנעשה כאש שורף להבת שלהבת
  

תלמידו עזרו הרבה" שרדו מאותה תקופה על עדותו של הרה"ק מפינטשוב "שהמגיד הקדוש מקאזניץ 
. החזרת המדרגות 295סיפורים נוספים שמציינים את סיועו של הרה"ק המגיד מקוזניץ לרבו בימים ההם
. הרה"ק הרלו"י  296הקדושות להרה"ק הרלו"י מברדיטשוב אירע לפי מסורת חסידי קוזניץ בחג הפסח

צדיק, על הפסוק של מגילת שיר השירים אמר אז דברי תורה על כל ענין של ירידת המוחין אצל ה
                                                 

  . 355-359אגרותיו של הרב לבנשטיין לדובנוב, חסידים ומתנגדים, חלק ב, עמ' 288
  . 36קובץ באו"י י עמ' פח בהערה ראה  289

ה קודש פמ רשם הרה"ח ר' אורי שווארץ שי' מה ששמע מהרה"ח ר' יעקב סופר שליט"א שהרה"ח ר' אליעזר גד'לס סיפר לו מה ששמע 290
 הרה"ק ר' ירחמיאל משה מקאזניץ זיע"א.

  רמב"ם הלכות מלכים, פרק ב הלכה ב. 291
ויש לשלול את מה שכתב בכתבי ר"י שו"ב עמ' ער"ה, כי רבי שלום מהורדוק היה מתלמידי מרן  עיין עליו בקובץ באו"י ח' עמו' צ"ה. 292

י שלום מהורודוק היה נער צעיר מאד בשעה שמרן הרש"ק עזב יחד עם משם משמע כי רב 167 ועיין להלן בהערה הר"א הגדול מקארלין. 
מרן הרא"ש את קארלין. אך כנראה נשאר מקושר למרן הרא"ש וכנראה התכתב עמו אם כי לא נסע אליו לזליחוב, ולכן בשנת תקס"א, 

דוק הכירו מיד, אך מרן הרא"ש שאלו: דו כשנתבגר והיה לאיש ומרן הרא"ש הגדול הגיע לעיר בערזינאיע בדרכו לסטולין, רבי שלום מהור
  ביסט שלום?  

  . 128 כנ"ל בהערה 293
  הרה"ק רבי יצחק יהודא יחיאל מקומרנא בהקדמה לספרו על התורה "אוצר החיים" "היכל הברכה".294
"הרב מבא"ד בעת שפ"א ירד ממוחו הגדלות כידוע, נסע על דאטשע (מקום פנוי לנוח) לזעליחאב, והי' אז קרוב לעיר קאזניץ, והמגיד חלק 295

לו כבוד מאוד, והי' איזה משך עמו עד שעזרו ה' ושב למדרגתו, בעת שנסע הקאזניצער לזעלעחוב והביאו לביתו, הושיב על העגלה את הרב 
מצידו, וירדו גשמים, ואז לא הי' עדיין פארסאלין [מטריות] להגן, והפשיט הקאזניצער את המלבוש שלו והעטיף את הרב  בראש, והוא ישב

כתבי ר"י שוב עמ' רלח, אות מבא"ד, ונתיישר בעיניו, ואמר לו עבור זה תתעטפו במלבושי משי, ר"ל שיתפרסם לצדיק הדור, וכן הי'". 
 ראהאות כד, בשינוי, ונראה כי שובש בכוונה.  33שם, בילגורייא תרע"א, בערך המגיד מקוזניץ, עמ'  תתל"ג. סיפור זה מודפס בס' אהלי

  . 74סיפור דומה אך הפוך על הפעלז שעטף הברדיטשובר את המגיד מקוזניץ. עשר אורות עמ 
דוש מקאזניץ, והיה שם זמן מה, עד פ"א ניטלו מהברדיטשובער הקדוש המדריגות הקדושות שלו, והיה מתפלל בפשיטות, ובא להמגיד הק"

שפעם אחת בתפלת שמונה עשרה בקול רם, והגיע לישמח משה, אמר המגיד בקול רם, ישמח לוי יצחק במתנת חלקו, וחזרו אליו המדריגות". 
  אות יא. 22ספרן של צדיקים, מערכת הרה"ק ר' לוי יצחק מברדיטשוב, עמ' 

קופה הידועה, ובליל הסדר בהגיעו לפיוט אומץ גבורותיך קיבל המוחין דגדלות, ומרוב "בהיותו אצל רעו ותלמידו המגיד הקדוש בת296
התלהבותו הפך את שלחן הסדר, ושר ניגון זה בדביקות. הנגון אומץ על ידי המגיד הק' ובניו הק' המשוררים נגון זה בליל הסדר ובשביעי של 

באוצר העתיק והעשיר  גםנגון שרד ה דפסו על ידי חסידי קוזניץ על נגון זה. מתוך דברים שנ פסח בעת חזרת פיוטי ההגדה כנהוג עד היום".
ראה נגוני חג הפסח בחצרות הקודש   – להרה"ק רבי ברוך ממז'בוז'.גם פסח על "אדיר במלוכה" ומיוחס  ישל חסידות קרלין סטולין מניגונ

 רבותינו הקוה"ט מסטאלין קארלין זיע"א קובץ באו"י עו עמ' קז.



,  הרה"ק הרלו"י נותן טעמים נוספים לכך, כדי  297הנקראת בפסח ונדפסה בספרו עם דרושי פסח
  כאמור, דעכו חילוקי דעות אלו, בשנת תקנ"ג.. 298ש"יתרבה התענוג"

  
  חבורת החסידים בזליחוב

  :  299החסידים מרן הרא"ש הצליח להקים שם חבורה של חסידים, ומסורת בפי זקני
"כשנשא הרה"ק מסטאלין את אלמנת ר' אהרל'ע שותק התיישב בזעליחוב, ושם הי' לה דוד, החסיד המופלג ר' שמואל 
מהחבריא של המגיד הק' מקאזניץ, ומעת נשואיו של הסטאלינער באו חסידי קאזניץ, ובראשם החסיד ר' שמואל 

ווייל עהר איז  300הגותו של הסטאלינער הי' קשה להםפארבריינגען אצל הסטאלינער בשלש סעודות ועוד, והתנ
גיוועהן ווילד, וכמה פעמים נסע החסיד ר' שמואל בשליחותם לקאזניץ להתאונן עליו לפני המגיד, ותמיד הי' 

האט זייא דער סטאלינער  301הסטאלינער נוסע אחריו, וממילא לא הי' ביכולתו להתאונן, פעם אחת בסעודה שלישית
אונטער גיגאסין וואסער אונטער דיא פיס, אז נסעו לקאזניץ והתאוננו לפני המגיד עליו, אז אמר לו המגיד, ס'שוין צייט 
צוא אויס טוהן דיא קינדערישע שיכלאך, ומאז היתה יראתו על פניהם ונתקשרו אליו מאד, וכשנסע מזעליחוב אמר 

  . "זאהלין זייא נישט קומין צוא איהםישט האבין... זייא וועלין נלהם, כל זמן 
  

אך נראה כי עקב הקמת חבורת החסידים בזליחוב והתקשרותם למרן הרא"ש, ובהם חסידים שנפרדו 
מהרה"ק הרלו"י מברדיטשוב, שוב נתעוררו חילוקי הדעות בערך בשנת תק"ס.  במסורת חסידי קארלין 

  מובא על כך: 
. חסידים בעלי מדרגות מתלמידי הרה"ק 302ב נתקרבו אליו הרבה חסידים ואנשי מעשהבאותם שנים שישב בזעליחו"

מבארדיטשוב זיע"א בראותם את עבודת ה' של מרן הרא"ש הגדול נספחו אליו, וכאשר בא לשם הרה"ק מברדיטשוב 
  ".303והרגיש בדבר הוציא מפה קדשו איזה לטותא דרבנן

   

                                                 
" 'לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דודיך  297

מיין מישרים אהבוך'. דהנה הצדיקים העובדים את הבורא ב"ה הם מתענגים מעבודת השי"ת ועובדים בשמחה ובטוב לבב ויש להם תענוג 
הגם שיש זמן שיפול הצדיק ממדרגתו ואין יכול בעת ההוא לעבוד עבודתו כמקודם, על כל זה הרשימה שנשאר  בעבודתם מעין עולם הבא...

בו מעבודתו שמקודם, מועיל לו גם בעת נפילתו ממדריגתו שמתחזק לעלות אל מקום קדשו ומחזק את עצמו גם בעת ההוא לעסוק בתורה 
הוא אין יכול לעבוד כל כך בשלימות הגמור רק בשביל שכר העולם הבא וכדומה ולא ובמצות עד שיזכה לעלות אל מדרגתו, והגם כי בעת ה

כמו בעת הראשון שהיה עובד בשכל גדול שאוהב את השי"ת יותר מכל תענוגי עוה"ז, ועבודתו היה שלא על מנת לקבל פרס, ואין אהבתו 
מרוב כל תענוגי עולם הבא, על כל זה גם בעת שנפל  מחמת שכר עוה"ב כלל רק מאהבת הש"י היה עובד אותו ית' בשמחה ובטוב לבב

  ממדרגתו מתחזק את עצמו לעבוד הש"י בכל יכלתו כפי מדרגתו בעת ההוא, עד שיזכה לחזור לשוב לאיתנו הראשון. 
גדול אך להבין למה ברא הש"י זה שיפול צדיק ממדרגתו הלא לכאורה הוא יותר טוב שיעמוד צדיק תמיד על עמדו לעבוד הש"י בשכל 

שמזה שנופל הצדיק ממדרגתו ומתחזק לחזור  דבר זה אמר הבעש"ט ז"ל ומורי הצדיק מוה' דוב בער זצ"לולאהוב אותו אהבה שלמה. 
ולשוב לאיתנו מזה נבראו נשמות, והוא כמו מי שרוצה להעלות את חבירו מטיט ורפש שצריך גם הוא לירד סמוך להטיט ורפש להעלות אותו, 

בשמים גרים ממה שהצדיק נופל ממדרגתו ומתחזק את עצמו לעבוד השי"ת ולחזור ולשוב אל מקומו עכ"ד. והוא נרמז ג"כ כמו כן מזה נבראו 
 קדושת לוי על התורה, שיר השירים, בד"ה לריח שמניך. בכתבי האר"י ז"ל...".

אמנם, זה הי' בשביל שיתרבה התענוג  "אנו רואים באמת גם לצדיקים, שלפעמים אינם במדרגתם השלימה בתשוקתם להבורא ברוך הוא, 298
  .. ילקוט קדושת לוי, מ. דרברמדיגר, ברוקלין נ.י. תשס"ה, כרך ג, עמ' פב מכת"יאחר כך"

שמעתי בשם הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל בעל קדושת לוי, החומץ יפה לשרב (שבת קיג. ב.),  דהכלל עולה למה פעמים 
ם לכך, כשנופל ממדרגתו ואחר כך הרהר בתשובה ועלה למדרגתו הראשונה, מזה בא לו התלהבות להבורא הצדיק נופל ממדרגתו, אך הטע

ברוך הוא, וזהו החומץ יפה לשרב, פירוש כשהצדיק נופל לפעמים ממדרגתו, למה זה כדי שיהיה יפה לשרף , רצונו לומר מזה הנפילה 
"א מתחלפות לפעמים במוצא אחד (ראה תענית כ. ב. רמב"ם הלכות תפילין שהחמיץ יבוא לו התלהבות ושריפה לאהבת הבורא, ובי"ת בפ

  .. שארית ישראל ליקוטים, ילקוט קדושת לוי, שם עמ' קמבפ"ד הכ"ה) ודו"ק"
"ואמרו ז"ל כי הנה לפעמים צדיק גמור נופל ממדרגתו ועובד השם יתברך בקטנות, דהיינו שאינו מתפלל בכוונה גדולה... כי הצדיק הזה 

 .".עורר משנתו ויתחיל ללמוד ויתפלל כמקודם, יעלה כל הדברים בטלים שדיבר וכל המעשים שעשה עד הנה יעלה הכל למעלה..כשית
  שמועה טובה, אבות, ילקוט קדושת לוי, שם עמ' מ.

  . הי"ד "לצש"ב הגאון החסיד ר' שמעון מזעליחוב ז מפיז"ל  ר' משה אהרן הורביץ החסידהרה"ח ר' שמעון שווארץ שי' מפי רשם  299
מקום לטעות, כדברי מרן הרה"ק אדמו"ר הצעיר זיע"א: "...דיבר מצדיקי דורותינו האלו,  הקדושה של רבותינו הקוה"ט שנתנוכדרכם  300

ששאל לתלמידיו במה חשדתוני כו', [שבת קכז ב.] י' מהמעשה בחסיד אחד שהוא בגמרא אכי בכל דרכי הצדיקים יש מקום לטעות, והר ואמר
בודאי היה יכול לבקש אופנים אחרים שלא יהיה מקום לטעות ולחשדו, אלא שעיקר האמונה הוא אם יש מקום לטעות, ומי שיזכה יאמין 

 באמונה פשוטה בכל דרכי הצדיקים שהם אמת...". ספה"ק בית אהרן, פרקי אבות, צט עמ' ב.
 וישראל אהרן בית קודש לשבת זמירות סדר ראה. שלישית סעודה לאחר" לשחוק דבר איזה לעשות" סטולין-קרלין חסידי של עתיק מנהג 301

 הלוחם בחסידים של צוואתוף על האמור שם, לעתיקות המנהג של חסידים ראשונים, מלהוסי וישובמקורות המצוינים שם.  ,סד' עמ, המפואר
: המתאר את החסידים בסעודה שלישית ובמעריב שלאחריה 250' עמ, ב כרך מ"חסו שנכתבה בין תקע"א לתקע"ד.  ,ממאקוב דוד' ר
 ...".גדולה בשמחה ומכרכרים ומפזזיםב... מערי בתפלת זה את זה שמכים מי בהם יש, בהם רבה ומהומה... מעריב ומתפללים"

דיבורו בענין אמירת איש"ר ותפלה  המפורסם שבהם הוא הרה"צ רבי ברוך מזעליחוב זצ"ל אליו מייחד מרן הרא"ש הגדול זיע"א את 302
מי שהביא מזליחוב לסטולין בצבור המובא בדברי אהרן עמו' י"ז, והוא אשר נזכר במכתב קדשו של מרן הרא"ש הגדול אל המגיד מקאזניץ כ

  המגיד הקדוש מקוזניץ אל מרן הרא"ש הגדול.משלום הת סאת פרי
הגאון מו"ה שמואל שמעלקא הלוי הורביץ ברוצוועל... ואחרי שנתקבל "הראשון מפולין אשר הביא החסידות מפאדאליען הי'  303

לניקלשפורג, תקכ"ח, נסעו לתלמידו ר' לוי יצחק.. ואחרי שנתקבל לפינסק  לא רצו לבא לליטא כמו לאשכנז, ונסעו לליזענסק להר"ר 
מלך בחרדה, רבי אני תלמידכם, והחסידים שלי הם אלימלך... הי' לו [לרבי לוי יצחק] חלישות דעת על שקירב חסידיו, והשיב לו הר"ר אלי

 .)355-359, חלק ב, עמ' חסו"משלכם, ובכל מתקנא חוץ מבנו ותלמידו...". (אגרותיו של הרב לבנשטיין לדובנוב, 



עם הרה"ק הרלו"י התעוררו מחדש על רקע חילוקי הדעות  בנוסף לאמור, הדעת נותנת כי חילוקי הדעות
בשיטת החסידות שהתגלעו בסערה ברייסין החל משנת תקנ"ז, בין הרה"ק רבי אברהם מקאליסק שנתמך 
בהרה"ק רבי ברוך ממעזבוז ותלמידיו מרן הרא"ש הגדול ועמיתו הרה"ק הר"מ מלעכוויטש, לבין הרה"ק 

  גם הפעם התערב המגיד מקוזניץ בפרשה זו:  עמד לימינו.רבי שניאור זלמן, שהרה"ק הרלו"י 
כאשר הרה"ק המגיד מקאזניץ בא לזעליחוב הרגיש בזה ויעץ לו שיעקור דירתו מזעליחוב, ויוציא עמו את האנשים "

שנתקשרו אליו מפני הקפדתו של הרה"ק מברדיטשוב זיע"א, וכבר אחד מהחסידים חלה בביתו במחלה אנושה, וקפץ 
  .304"קום ממחלתו, כי לא כיון לעשות חלישות הדעת להרה"ק מברדיטשוב, רק הדרך שלו ישרה בעיניו יותרונשבע שי

  
  דרך רייסין וליטא  המסע לפולסיה

בעקבות הנסיבות בזליחוב והצעתו של המגיד הקדוש מקוזניץ, הרי בשלהי שנת תק"ס, עזב מרן הרא"ש 
ולקיים את צוואת רבו מרן הרש"ק. ייתכן ונוספו עוד סיבות את זליחוב בדרכו לשוב חזרה לאזור פולסיה, 

לחזרתו לארץ מגורי אביו: רצונו לקומם את בית אביו הקדוש ולהמשיך שושלתא דדהבא במקומו, 
בעקבות גיסו הרב הקדוש רבי מרדכי מטשרנוביל שלאחר הסתלקותו של אביו הקדוש רבי נחום 

הגת החסידים, והיה מהראשונים שיסדו את המשכיות מטשרנוביל בשנת תקנ"ח המשיך לאחריו את הנ
ההנהגה מאב לבן ולא מרב לתלמיד. מה גם שבפולסיה ובליטא החל תהליך בלימת רדיפת המתנגדים 
לחסידים ומלשינותם בפני הרשויות. לאחר שביום י"ט כסלו  תקנ"ט שוחרר הרה"ק רבי שניאור זלמן 

. ולאחר שבחודש טבת תק"ס הודיע מושל ליטא מלאדי, ונתקבלה פקודת השחרור לכ"ב החסידים
כי: "חייבת כת הקארולינים להיות נסבלת". אולי גם ראה מרן הרא"ש סגולה בשינוי 305למשטרת וילנא

  מקום, לאחר שעברו כעשר שנים מאז נשא את זוגתו ועדיין לא נפקדו בבן.
   

ן הרא"ש הגדול זיע"א גלות עליו מר 306וקיבלדרכו חזרה הפך להיות מסע שארך שנה וארבעה חדשים: "
במשך שש עשרה חדשים, והלך עם תלמידיו הקדושים מעיר לעיר וכפר לכפר, ובכל מקום שעברו 

 309לסטאלין ]308[בשנת תקס"א , עד אשר בא307ניתוספו ונתקשרו אליו תלמידי חכמים ועובדי ה'
  ."והשתקע במקום

  
בו הקדושים במקומות מושבותיהם, מטרת המסע הגדול הייתה ברורה, ללכד מחדש את חסידי אביו ור

ולשקם את חסידות קרלין בפולסיה ובווהלין. איננו יודעים את מסלול נסיעתם של מרן הרא"ש ותלמידיו 
הקדושים. אך מתוך זמן המסע שארך שש עשרה חודשים, יכולים אנו לשער כי במסלול נסיעתם מזליחוב 

ודנה, שזרוע היה בישובים של חסידי קארלין עוד לפולסיה עברו את  מערב ווהלין ואגפו דרך אזור הור

                                                 
ז ושם , ברכת אהרן עמו' ט"42, ושם עמו' 26סיפור זה נשתמר בנוסחאות שונות ומובא כאן עפ"י המקורות: שמע שלמה חלק ב' עמו'  304

  .הישיש רבי ישראל בנימין גלויברמןעמו' נ', ובדברי אהרן עמו' רס"ג, ובכתבי הרב החסיד 
   18 . ראה לעיל בהערה286חסו"מ חלק א עמ'  305
, ב"ספרן של צדיקים" מובא שאמר אז מרן הרא"ש על מאמר חז"ל (סוטה  146 לעיל בהערה המצויניםדברי אהרן וברכת אהרן בעמו'  306

  הוא לוקח על עצמו גלות. –למידי חכמים הדרין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה וכו' מט.) שני ת
מרן אדמו"ר הזקן זיע"א העיד על תלמידי אביו הק' מרן הרא"ש זיע"א: "דער טאטע האט גיהאט מאה ועשרים תלמידים בעלי נוטרי  307

  וח הקודש" (ברכת אהרן עמו' ס"ט).הברית, "והיה לו מאה וחמישים בעלי אחוזות (הארינדארס) ידועים לבעלי ר
יש לשער שזה היה בשנת תקס"א, לאחר המהפכה בארמון הצאר והריגתו. ושחרורו של הרה"ק רבי שניאור זלמן בעל התניא והשו"ע  308

שך כל זיע"א שקיבל אז רשות לנסוע לביתו ולא לשהות בפטרבורג, ושבכך נסתיימה המערכה שניהל ר' אביגדור מפינסק נגד החסידים במ
  השנים, מאז עלייתו לרבנות בפינסק בשנת תקמ"ה.

  נראה לבסס את שנת תקס"א כשנת בואו של מרן הרא"ש הגדול מזעליחוב לסטאלין, מהנימוקים הבאים:
בשנת תקנ"ז בשעה שערך את האגרת להרה"ק רבי ברוך ממעזבוז היה כנראה בזעליחוב שבפולין, כי נושא האגרת הוא ביסוסו של כולל 

 אזורלעולי פולין בארה"ק. מרן הרא"ש הגדול לא נזכר בכתבי הוויכוח של המתנגדים בשנת תקנ"ח בעוד שמוזכרים בהם צדיקים אחרים שב
ליטא. בתקנ"ט לא נאסר יחד עם הרה"ק בעל התניא והשו"ע. הוא גם לא נזכר בתיקי החקירות של כ"ב החסידים שנאסרו באותה מלשינות 

בשנת תק"ס  ,מדוראכוויטש והרה"ק רבי שמואל מהרה"ק רבי מרדכי מלע אל ים אלו נחקרו החסידים על שייכותםשל תקנ"ט, בעוד שבתיק
ה החסידים לא נתנו לו דריסת רגל לא נזכר מרן הרא"ש בכתבי המלשינות, על אף שר' אביגדור מפינסק מתאונן על העיירה סטאלין שתושבי

ל התחלקות תחום השפעתם של מרן הרא"ש והרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש, שמתאים לשנת ויש לציין את המובא כאן ע . 162 עיין הערה
חורגו וחמותו -אצל חותנושערך הגעתו של מרן הרא"ש לאזור. כן מסייעת לכך עדותו של הרה"ק רבי שמואל מאמדור בחקירתו על ביקור 

  .ש את קרובי משפחתי המתגוררים בעיר קוז'ניצא"בשנת תקנ"ח "נסעתי לקיסרות [אוסטריה] כדי לפגובזליחוב שליד קוזניץ 
נראה כברי שבעת שנולד מרן אדמו"ר הזקן זיע"א בער"ח סיון תקס"ב התגורר כבר מרן הרא"ש זיע"א בסטאלין. כי ידוע שהרה"ק רבי 

סטאלין ז"ל, ובתוך כך מרדכי מלעכוויטש זיע"א "היה בסטאלין דרך עברו להרה"ק מו"ה ברוך זצוק"ל, ונסע יחד עם הרה"ק מו"ה אשר מ
אחזה ציריה להרבנית אשת הרא"ש ז"ל והתחילה ללדת, אשר בזה היה עכוב לנסיעתם ויכנס הרה"ק מלעכוויטש ז"ל לחדרה, ויאמר לה 

" הוא הרה"ק מו"ה אהרן מקארלין..אבקש מאתך להמתין עד כי נסע למעזבוז ונשוב חזרה, וכן נתקיים, ותעמוד מלדת עדי שובם, אז ילדה בן 
הדרך מלעכוויטש למעזבוז או לטולשין  .עמ' קכז ראה גם בפרי ישע אהרן .42סח אחר בשמע שלמה חלק ב' עמו' אור ישרים עמו' י"ד, ובנו

ליחוב זעלומר כי עדיין היה מרן הרא"ש ב שבפודוליה, מקום מגורי הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז זיע"א, עוברת דרך סטאלין, אך מן הנמנע
  . ואינה עומדת על אם הדרך לפודוליההדרך לשם מלעכוויטש  ן, כי רבישבפול

  דברי אהרן עמו' רס"ג. ראה להלן. 309



אשר הייתה אז  311. ויש ליסוד להניח כי המסע הגיע גם לרייסין310מימי אביו מרן הר"א הגדול מקארלין
שסועה בין חסידי קארלין תומכי הרה"ק רבי אברהם מקאליסק לבין חסידי חב"ד. באזור זה שהייתה 

ן היו חסידים מקושרים לדרך החסידות הקרלינית בראשות בעבר השפעה גדולה לרבו מרן הרש"ק, עדיי
  תלמידיו רבי אהרן הזקן מויטעבסק ורבי אהרן הקטן מויטעבסק.

עתה שוב, על רקע חילוקי הדעות בשיטת החסידות, התעוררו מחדש החסידים ברייסין שהחזיקו בשיטת 
רבי מרדכי מלעכוויטש  הרה"ק מקאליסק והצטרפו להרה"ק רבי אהרן מויטעבסק שקשור היה להרה"ק

ומרן הרא"ש, שעמד בראש בית המדרש לחסידי קארלין בעירו, ומצאצאיו במשך דורות נמנו על חסידי 
  . 312קארלין ולעכוויטש

 
  לסטאלין ההגעה

משהגיע מרן הרא"ש לפולסיה, התגלעו חילוקי דעות בינו לבין מחותנו ועמיתו הרה"ק רבי מרדכי 
  ם: מלעכוויטש על גבול תחום השפעת

, מהר"מ אמר שהוא שייך לו 313"והיה מחלוקת בין הרב מלעכעוויטש ובין הרב ר' אשר מסטאלין, על עיר קאברין
ומהר"א אמר שהיא שייך לו, והסכימו ביחד על תנאי, הר"מ מלעכעוויטש אמר שיש לו בקאברין חסיד אחד שמו משה, 

קאברין לרבינו מרדכי, ורבינו מרדכי אמר שנותן לו אם יפעול מהר"א שיסע אליו אז יקח קאברין, ובאם לאו שייך 
שנה תמימה ע"ז, ובאותו שנה ירחקהו בכל מיני התרחקות ורבינו אשר יקרבהו בכל מיני התקרבות, ואז נראה למי יסע 
ר' משה, וכן נעשה, כשבא רק ללעכאוויטש לא רצה ליתן לו שלום, ורחקהו ממנו בכל מיני התרחקות, ורבי אשר... 

לקרב לר' משה...  גם באותו שנה הי' ר' משה בקארלין לצורך עסקו, ושלח רבינו אשר... ודיבר עמו דברי התחיל 
ידידות, וכל השנה הי' כך, ור' משה לא שם ללבו כל זה... ובסוף שנה התחיל רבו לקרבו... ועמדו קאברין ובריסק ביד 

  ".314מהר"מ מלעכאוויטש...

  

ם הגיעו של מרן הרא"ש לפולסיה. כי הרה"ק רבי משה מקוברין סיפור זה מתאים לשנת תקס"ב, מיד ע
  להרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש, ותוכן הסיפור מצביע כי זה התרחש בראשית התקרבותו. 315התקרב אז

  

בפולסיה, כנראה לתקופה קצרה ביותר, לאחר כך  316המסע השתקע מרן הרא"ש בכפר קטןלאחר תום 
בגלל המאבק נגד  317הקים את חצרו בסטאלין. לבית אביו הקדוש בקארלין לא רצה לחזור אז, כנראה

סטאלין כעיר  אהחסידים שניהלו מנהיגי ותלמידי "בית המדרש וואלפא" בקארלין. אך מדוע נבחרה דווק
לתלמידיו הק' את מקומות  [לפני הסתלקותו] כשחלק"היה לו רמז מרבו הרש"ק מגוריו. ראשית: 

מענטשין, והבין שכונתו על  318סטעפ, ואמר אליו: דוא זאלסט מאכין פון סטעפ –מושבותם, נתן לחלקו 
מלשון וילן  –שטעק. לן  –מלשון עמוד ונעשה מלאכתנו  –ואמר בצחות שסטאלין פירושו: סטוי  סטאלין.

לו אדון הכפר בהערצה, ומסר לו אחוזתו בלי מצרים כי רצה ושם (בסטאלין) קב שם כי בא השמש.
. במשך תקופה זו הייתה סטאלין מהערים והעיירות הבודדות שצוינה כמעוז 319להרחיב גבולו"

                                                 
 נא עמ' קנא. זה ראה קובץ באו"י אזורעל השפעתו של אביו הקדוש ב 310
עדות לכך, שמרן הרא"ש ראה את חסידי חב"ד במקומות מושבותיהם, אנו מוצאים בדבריו באגרת שכתב למגיד מקוזניץ על חסידי חב"ד  311

ובאזני שמעתי, ואני  שראיתי בעיניהיושבים בערי ועיירות רוסיה הלבנה: "כללו של דבר, אם הייתי פורט לפני כבודו כמה דברים פרטים 
עדות ול[ה]שבע [ב]נקיטת חפץ... והם אלפי אלפים וכמעט מדינה שלימה שאינם מדברים רק רזין דאורייתא וסודות  יכול להעיד ע"ז בתורת

  . אגרות בעל התניא, אגרת קז.וחכמות בחוץ ובמבואות וכו'..."
 בפרק א קובאו"י קנט עמ' רה.ראה לעיל  312
יותר לפינסק, וכך נותקו ממנה העיירות יאנוב, דרוהיצ'ין, מוטלה,  "הגבול המערבי החדש של רוסיה עבר בין פינסק לבין יאנוב, קרוב 313

וחומסק. עובדה מדינית זו קבעה את סיפוחה של פינסק לפלך מינסק ואילו העיירות שנזכרו למעלה היו שייכות מאז החלוקה השלישית של 
. גם  92י נדב, פנקס פתוח, תל אביב תשס"ג, עמ' [כסלו תקנ"ו] ועד מלחמת העולם הראשונה לפלך הורודנה" מרדכ –)1795פולין (דצמבר 

 קוברין כלולה בעיירות הנ"ל ושייכת לפלך הורודנה. ייתכן ועובדה מדינית זו השליכה לויכוח בין הצדיקים.
. מאידך, ראה בברכת אהרן עמ' סג ב"רשימת תלמידי הרא"ש מסטאלין" על חסידים גדולים שהיו לו  40בשמע שלמה, חלק ב עמ' 314
  "בטרם שנתפרסם" הרה"ק רבי משה מקאברין.  בהורודנאברין ובקו
. בכתבי ר"י שו"ב (חלק שני) מובא  שחסה בצלו רבו מלעכוויטש שמונה שנים, ומכאן שנתקרב בשנת תקס"א 5שמע שלמה חלק ב עמ' ב315

  כתוב תשע שנים, דהיינו בשנת תקס"א. 
  ברכת אהרן עמ' נ. 316
 89 ראה קובץ באו"י קלז עמ' קעד הערה 317
מעביר שמועה זו, ולא ידע ז"ל מן זי. שאלתי על כך את הרה"ח ר' אהרן הווננילענייסטעפ בפולנית = ערבה, ואין לכך כל משמעות  318

 לפרשה. אולי יש טעם לפרש כי הכוונה הייתה מסטעפין לעשות מענטשין דהיינו אנשים שהתקשרו לסטעפינער מגיד שיתקשרו אליו.
  דברי אהרן עמו' רס"ג.319



גם רבה של . 321בסטאלין גרו אז אחותו וגיסו הרה"צ רבי שלום שכנא, אביו של הצמח צדק .320לחסידים
נמנה עם החסידים. שם התגורר גם הרה"ק רבי לייב תלמיד  322סטולין הגאון רבי דוד [הויך גילרנטר]

  .323מרן הרש"ק ותלמידו של הרה"ק הר"ח מאמדור
  

"ואליו אמר... והבין שכונתו על העיר סטאלין, ושאל אותו מי יהיה לו שם, וענה לו דוא וועסט דארטין 
חדשים של הגלות,  ) וככלות השש עשרה324האבין אשלום, (כנראה שכוונתו הי' שיהיה לו שלום בעירו

זה הי' ביום ששי, נסע לסטאלין, ועבר דרך איזה עיר, וישב שם על האיצטבא הרה"ח המפורסם ר' שלום 
, שהי' שם מלמד, וישב כך בלי מלבושו העליון, וכשעברה שם העגלה על ידו, ניגש הר"ר 325מהורודוק

סע תיכף הלאה , והר"ר שלום שלום ונתן לו שלום, ושאל אותו הרה"ק מסטאלין "דוא ביסט שלום?" ונ
  .326רץ כך בלי מלבוש העליון עד סטאלין, ומאז נשאר אצלו ונתדבק אליו, והי' מבני עליה"

  
במשך תקופה קצרה, ליכד מרן הרא"ש סביבו את גדולי החסידים עליהם נמנו בעלי רוח הקודש, מקובלים 

ת הפזורים ברחבי פולסיה שסרו וגאונים יושבי על מדין. רבים היו קהילות החסידים בערים ועיירו
למשמעתו וחיו על מוצא פיו הקדוש. בפקודתו קודש העלה ממקהלות חסידיו לארץ הקודש והתיישבו 

, לאחר שהקים את בית אביו הקדוש בקארלין, נסחפו המוני חסידים אליו 327בגליל. בשנת תקע"ב לערך
  והרחיבו גבולם בווהלין ובליטא.

  

י תקופת הגלות של החסידות מקארלין, שאנו דנים עליה בפרק זה, הייתה במבט היסטורי אפשר לסכם, כ
מכרעת ביותר להמשך שושילתא דדהבא הדין ולקימום בית הצדיקים. אותה שנה שמרן הרא"ש הגיע 
לארץ מגורי אביו הקדוש, והקים את חצר הקודש בסטאלין, שנת תקס"ב, האירה לו פניה, ובערב ר"ח 

שהמשיך את בית הצדיקים כדי  328הרה"ק מרן אדמו"ר הזקן בעל ה"בית אהרן"סיון נולד בסטאלין בנו 
  שלא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה.

  

ומענהו כתי"ק הרה"ק רבי מנלי מקארלין אל מלך פולין פוניאטובסקי (בצד ימין) משנת תקנ"ב בקשה בפולנית -מכתב

  (בצד שמאל)

  
 

  
                                                 

ידי ר' אביגדור מפינסק נגד הרה"ק הרש"ז הוא כותב: "... גם בשלש הערים זלובין, -בכתב המלשינות שהוגש לצאר בשנת תק"ס על 320
העדה שהיו שם מבני הכת ההיא השתדלו אצל אדוני הערים ההן והשיגו רשיון להפריע -סטולין ודוברוביץ, שסרו אמנם לפקודתי אולם ראשי

  .21שורה  196ס' פינסק עמ'  ת הקהלות ההן, אח"כ נתרבה מספר בני הכת ההיא גם בפינסק..".בעדי פעמים רבות לבקר א
  94ראה לעיל  321
 52לעיל הורדוק מתלמידי מרן הרש"ק. ראה - ישראל יוסף אב"ד דויד רבי אביו של הגאון החסיד 322
 51ראה לעיל  323
עם  יעשה שלום עם צדיקי האזור, כפי שאכן עשה רבי שלום מהורדוק כמובא לעיל - שתלמידו זה רבי שלוםגם כוונתו הק'  אולי הייתה 324

 הרה"ק רבי צבי אריה מאליק והרה"ק מהגיד מסטעפין.
תולדותיו ודברי תורתו בקובץ באו"י ח עמ' צח ואילך. "אמו של ר' שלום הנ"ל היתה מיוחסת גדולה נכדת בעל סדר הדורות, והיא היתה  325

הר"ר שלום הנז' היה בן שמונה שנים, והניח עצמו מתחת המטה לראות מה יעשה אדמו"ר הרש"ק, וראה שהלך בחדר מבשלת בעד הרש"ק ו
וחזר הגמ' (תענית כג.) מי איכא דניים שבעין שנין אם יוכל איש לניים שבעים שנותיו". (מתוך תכריך כתבים שהתגלגלו במחנה ההשמדה 

ראה קובץ באו"י נט  -ם יצחק" ויש לשער כי הוא החסיד מפורסם רבי אברהם יצחק מהורודוק  מיידנק הי"ד, ושם רשום: "שמעתי מר' אברה
  עמ' קנה).

) ובו הגהות מכי"ק הגאון בעל סדר הדורות, ובדפי ההקדשה 3122v35Rבבית הספרים הלאומי נמצא חומש מהדורת דיהרנפורט תנ"ג (
ייחוסו לבעל סדר הדורות, וכותב כי אחד מחתניו של בעל סדר הדורות הוא שכתב התורם הנוסע המפורסם אפרים ניימארק הוא מפרט את 

"רבי צבי מגיד אב"ד לאכווא, בנו רבי ניסן, בן רבי ניסן הוא החסיד המפורסם רבי שלום מדאוויד האראדאק מחסידי האדמו"ר רבי אשר 
 מסטולין".

"כששלח הקארלינער את הסטאלינער להתיישב בסטולין אמר לו כי מתוך כת"י הנ"ל:  ברכת אהרן עמ' נ. ראה קובץ באו"י נט עמ' קנה 326
יבלה עתותיו עם ר' שלום, כשנסע ביום ו' עש"ק דרך בערזינאיע והר"ר שלום הי' שם מלמד, וישב עם הט"ק ועם היארמילקע על הפראבז, 

  כשראה זאת הסבא מסטולין נתן לו שלום, ואמרו לו הסבא, אתה הוא שלום, ונסע אתו יחד".
של הרה"ק מאליק בראשית תקע"ב ו הסתלקותם של הרה"ק מסטעפין בראשית תק"עעל התאריך ראה קובץ באו"י קלו עמ' קנט. לאחר 327

  .התרחבה החסידות הקרלינית לצפון ווהלין
ת בשבועוששהה  ,מלעכוויטשרבי משה מקוברין לספר לו את מה שאמר הרה"ק רבי מרדכי הרה"ק מרן אדמו"ר הזקן היה מבקש מ 328

פרי ישע אהרן עמ' קכז. על כך ראה קבאו"י לז  דער ציילט אונז פון אונזער גבורט".: באמרו אליו: "שהוא נכנס לבריתבעת  בסטאלין תקס"ב
  ב.-קלו, וקובץ נד עמ' קמא



  
  תקס"א:- התקופה, תקנ"ג ב. מחציתה השנייה של

  
חילוקי הדעות בין הצדיקים ברייסין ובליטא על דרך החסידות. בתקופה  זו  ובשנת תקנ"ז חזרו וניעור

ברית השלום בין החסידים  330, הופר329שבה נאבקו המתנגדים בחסידים באמצעות גל חרמים חדש
בראש ההנהגה של  . הרה"ק רבי אברהם מקאליסק שעמד331ברייסין שהושג בעמל רב בשנת תקמ"ט

גם את משא החסידים ברייסין עצמה, יצא נגד  332חסידי רייסין בארץ הקודש, ונשא על כתפיו הקדושים
  שיטת החסידות שדגל בו הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי.

  
  אגרות ספוגות דעת עליון

שידוד . גרם ל333חידוד הדרכים והשיטות בחסידות היה קשה לחסידים ברייסין בליטא ובארץ הקודש
מערכות וביניהן החזקת הישוב החסידי בטבריה. אך תרם רבות לבהירות עניני החסידות והנהגותיהם 

קוצר השגותינו וחוסר הבנתנו במקורות הם אשר גורמים את בקודש של הצדיקים הקדושים זיע"א. 
הקדושים  ורעיונותיהבאה לעולם כמשנה סדורה שלהגדיר באופן שלם ומקיף את מהות החסידות  יםקשיה

עוצבו על ידי אבות החסידות מרן הבעש"ט ותלמידיו הקדושים, במיוחד על ידי מרן המגיד ממעזריטש, 
בידי תלמידיו הקדושים ופעמים אף בחילוקים שונים, והכוללים  334ונתיבותיו הסתעפו בהדגשים שונים

                                                 
העלה הערות מחכימות ומאירי עיניים ששובצו ותודה להרב יוסף צבי לידר, שטרח וקרא את המאמר טרם מסירתו לדפוס, 

"צמיחת חסידות חב"ד מתורת הרב המגיד ממעזריטש נ"ע"  ,גרינוואלד נחום הרב לש מאמרומקורות שבאו ב .ניםבפ
 בניה מחדש, זאת לאחר .דיון זה, אם כי במסקנות אחרותבכגרעין ראשוני  ושהתפרסם בהיכל הבעש"ט, ז, עמ' מה ואילך, שמש

 ספים. העמקתו בתובנות מחודשות והרחבתו בהבאת מקורות רבים נו
. מרן הרא"ש ממקום גלותו בזליחוב מתייחס לכך בשנת תקנ"ז, במכתבו להרה"ק 14ראה לעיל פרק ב קבאו"י קסב בהערה  329

רבי ברוך ממעזבוז בענין כולל לעולי פולין: "ויאמין לי אהובי אדוני, שכתבתי זאת בנזיד הדמע מגודל הצרות שכעת 
 קובץ באו"י יא עמ' קכד.  –בעולם...". 

רה"ק רבי אברהם מקאליסק במכתבו משנת תקנ"ז להרה"ק הרש"ז, מחבר יחד את המאורעות: "לקול השמועה מכל באי ה 330
הארץ מקרוב, יראי ה' הקטנים עם הגדולים, קול ברמה נשמע בקולי קולות, מכל פרשת העיבור (ברכות כט ב) [העבר] 

י מראות, נבהלתי משמע אוזן דאבה נפשנו, צר לי מאד, במדינתם וגודל חילול השם אפילו בין האומות, לשמע זאת נבהלת
ומיום באה השמועה ממחצית בני ישראל אשר חצו ויחצו אחת הנה ואחת הנה, בדבר שבמנין כל אחד בפני עצמו, תיוהא קא 
ם, חזינא, אז אמרתי מאי מחציתא דא פלוגתא, ובמחלוקת היא שנוייה. ואף גם זאת דקדקתי מכמה אגרות השלוחים אלי מש

 ממכתבם ניכר אשר ירדו עשר מעלות אחורנית". אגרות בעל התניא, אגרת נח.
  ראה לעיל פרק א, קובאו"י קנט. 331
על נשיאת עולם של חסידי רייסין מזכיר הרא"ק במכתבו בשנת תקנ"ו אל חסידי רייסין: "...הן על כפים חקותי כל פרטיהם  332

וכי יהי' להם דבר בא אלי, חלילה לי מחדול  אצלי בשמותם לתולדותם,וכולם רשומים ועניניהם, חדשים גם ישנים צפנתי, 
להתפלל, והיו לזכרון תמיד...". "...והנה עמכם רב חביבי, הרב הג' קדוש ה׳ מכובד איש אלקי, כבוד מ׳ שניאור זלמן שי׳, 

דעתנו עליכם לעורר עליכם רחמים מרובים וחסדים טובים  אנן מהכא ואיהו מהתםמשכן קרוי מקדש, וה׳ שוכן בציון המצוין, 
 אליכם...". על התאריך ראה יסוה"מ אגרת פא מהדורת תש"ס בהערות שבסה"ס.

לאורך כל התקופה היה הרה"ק הרא"ק שרוי בצער, ומעתיר בתפילתו ובקשתו כי לא יזוז ממקומו עד שירחם ה' על בניו.   333
תב לחסידי רייסין: "...ועתה שלא להחזיר את העולם ח"ו לתוהו, ומה אעשה לכם בניי בראשית התקופה בשנת תקנ"ח הוא כו

ואחיי, אני אל אלקים אקרא וה' יושיענו, ימין ה' רוממה ימין ה' יעשה שלום בפמליא של מעלה ושל מטה, ובין התלמידים 
(ע"פ תענית כג א) עד  ואיני זז מתוכה,עג עוגה העוסקים לשמה לעוסקים שלא לשמה, אנכי לה', אנכי על משמרתי אעמודה, 

כי יבוא שלום באמת ובאמונה שלום והשקט..." אגרות בעל התניא, אגרת סא. במטבע לשון זו משתמש הרה"ק הרא"ק 
, עד עוג עוגה ואיני זז מתוכהלפני ד׳ פתח שער השמים,  מדעשור, בשנת תקס"ו: "...והנני עובמכתבו לחסידי רייסין כעבור 

׳ משמים ויערה עליהם רוח קדשו להטות לבבם אליו, ולפקוח עינים עורות, למען ילכו בדרך טובים ואורחות כי ישקיף ד
, אלמלי כל הימים דיו איני יכול לכתוב כל ואנא הכי קאמינא בהאי צערא כמה שנים" צדיקים ישמורו...". שם, אגרת קד.

  הדברים יגיעים..." שם, אגרת ק.
שר בין תלמידי המגיד הגדול ז"ל היה ויכוח על תורה שאמר המגיד ז"ל זה אומר כך אמר המגיד "סיפר [הרה"ק מרוזין] א 334

ע"כ  אלו ואלו דברי אלוקים חיים כי הדיבורים שאמרתי כולל דברי כולםוזה אמר כך אמר המגיד והשיב להם המגיד ז"ל 
  . 98דברי המגיד" עירין קדישין, ליקוטים עמ' 

נו ילחילוקי הדעות עם הרה"ק הרא"ק: "מיר זיינען ביידע גישטאנען [אנו עמדנו שנינו] אצל רבהרה"ק הרש"ז אמר בקשר 
הגדול המ"מ בראוונע, ושמענו דברי א"ח היוצאים מפיו, וכאשר הלכנו מרבינו איך האב אזו גינועמן און זיי האבין אזו גינומען" 

מפי אביו החסיד רבי בנימין זאב וואלף ששמע מפה קדשו . החסיד רבי מנחם שמואל שרשם [אני לקחתי כך, והם לקחו כך]
  .36של הרה"ק הרש"ז, אג"ק אדה"ז, תשע"ב עמ' תקיא  נספח 

יש לציין תיאור מביקור "אחד ששנה וסרח" בן העיר נסוויז, המתאר את הנעשה בבית מרן המגיד ממעזריטש : "...ובכן באתי 
ם המון אנשים נכבדים, שבאו לכאן מגלילות שונים. לסוף הופיע גם קודש ומצאתי ש-ביום השבת אל הסעודה המלאה הדרת

הטבק שלו היו לבנות, -הכבוד, והוא לבוש מלבושי אטלס לבן. אפילו נעליו וקופסת-האדם הגדול בהדר דמותו המעוררת יראת
  הוא נתן שלום לכל אחד ואחד מן האורחים החדשים.



 ןה סוערת זו בענייהקדושים שנשלחו מהכא להתם בתקופ םמשום כך איגרותיה הרבה פרטים בעבודת ה'.
העשירו במקוריותם   -335באין כל אפשרות אחרת שהצדיקים ידונו על כך בינם לבין עצמם -כל כך יסודי, 

  את הידיעות המהותיות, וחידדו בבהירות את השוני בדרכי הצדיקים ובהליכותיהם הקדושות. 
  

דרכי החסידות, זכו במעט ברם, חילופי האיגרות הספוגות דעת ה' ממקור עליון בבהירות כה רבה על 
תשומת לב המעיינים והעוסקים בתורת החסידות ובמשנתה. בעוד ובדורות הקודמים היו אבות הצדיקים 
הקדושים מייקרים ומחבבים כל פיסה מאיגרות אלו ומעתיקים אותן לעצמם כיסודות איתנים למשנת 

י, היו מחוקרי התקופה שעסקו , הרי בדורות האחרונים נמנעו רבים מלעסוק בהן, ולא בכד336החסידות
באיגרות אלו והתמקדו בהיסטוריוגרפיה, פירשום בנטיית לבם ובהתייחסות פשוטה כלפי ענקי רוח 
שהעניקו חמה  בקומתם. ודווקא הנושאים המהותיים מכבשונה של החסידות נזנחו ללא תשומת לב ראויה. 

י בשיטות הצדדים הקרלינית והחב"דית, כתוצאה מכך נפגם גם ההיבט ההיסטורי הסובל מחוסר ידע בסיס
האצורות בלוז חילוקי הדעות והמשליכות על מהלך העניינים. יש בתובנות מקוריות מבוססות שיעלו 

  בדיון זה כדי לסתור הנחות חוקרים ונימוקיהם הפשטניים. 
  

בין החסידים  חסיבות אלו ואחרות גרמו שפרקים נבחרים בתולדות חסידות קרלין סטולין שהיו צד בוויכו
, עד שכמעט ונכחדו. ייתכן ויש בהעלאתם לדיון של תהליכים היסטוריים השקעו בתהום הנשיי -ברייסין 

להסתמך על רצון צדיק כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א שציווה לחבורה  -ומהותיים שגופי חסידות תלויים בהם, 
ות, בכדי לקבל מושג אחים ידברו מתולדות החסיד-... להשתדל שבשבת" :337הקדושה שהקים בא"י

  ..".ובקיאות במהות החסידות.
  

  חילוקי הדעות בחסידות נמשכו משנת תק"מ

את שורשי חילוקי הדעות שבין הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי, שהדגיש לחסידים את  338כבר הזכרנו
 ה"התבוננות" לאחר הידיעה באלקות כבסיס לעבודת ה', לבין מרן הרה"ק רבי שלמה מקארלין  שהורה
לחסידים כי התחלת עבודת ה' בעשייה בפועל תוך אמונה ויראה פשוטה. שינוי הגישות בדרכי החסידות 

                                                                                                                                            
ה חגיגית. משגמרו לאכול. פתח הרבי בניגון נאדר ומרומם את הרוח, אחר הנאספים הסבו לשולחן, ובשעת הסעודה שררה דומי

את כל האורחים החדשים.  –הניח ידו על מצחו, וכעבור שעה קלה התחיל קורא: צ. מעיר ה.! מ. מעיר ר.! ש. מ. מעיר נ. כו' 
הקודש. איש איש אמר את - כתביאיש איש בשמו ובשם עיר מגוריו. תמהנו על זה הרבה. כל אחד מאתנו נצטווה לפסוק פסוק מ

פסוקו, והרב התחיל לדרוש דרשה, שהייתה מיוסדת על כל הפסוקים הללו. אף על פי שהפסוקים לוקחו מספרים שונים 
. ופלא גדול מזה: כל אחד שבתנ"ך ולא היה שום חבור וקשר ביניהם, בכל זאת צירפם ואיגדם יחד כאילו היו דבר אחד שלם

אותו החלק מן הדרשה, המיוסד על הפסוק שלו, דבר הנוגע אל עצמו ואל העניינים הקרובים מן האורחים דמה למצוא 
 .144גן, עמ' -צריך לומר, שהשתוממנו על זה במידה שאין למעלה ממנה...". חיי שלמה מימון, רמת ללבו.

ו נכבדות מדובר בו בדברים הרה"ק הרא"ק כותב אל הרה"ק הרש"ז: "ואולם חי אני, ומי יתן ובית אל ימצאנו ושם אדבר ב 335
ואלמלא משום קדושת הארץ וחלישת כחי, לבי ברשותי בעז"ה להיות ממציא נפשי לגבי' שבלב לעילוי כבודו ית"ש, 

והן עתה גבה טורא ורב המרחק בינינו, ונראהו עין בעין לרוות צמאי ולמלאות חפצי באומר ודברים בכל הצורך,  דמר,
ברים יגעים לא יוכל הפה לדבר והלבלר בקולמוסו. והדברים עתיקים ומילי לא מימסרון ודברים לכתבן הוא דאתי וכל הד

, כי אחר כוונת הלב הן הן הדברים ואינן נקנים באמירה, כ"א (אין) חרש קופץ ונרמז רמז מן התורה בזה שאין רשות לשליח
ה. שמעתתא אליבא דהלכתא. הליכות עולם להפה לדבר והלב לחשוב. אשר על כן חשבתי דרכי ואשיבה ידי למו פי, יפה שתיק

ומלואו. ואחרי שובי נחמתי, חם לבי בקרבי, חמותי ראיתי אור פניו דמות דיוקנו הרהיבני ברשפי אש שלהבת כו' מים רבים לא 
יוכלו לכבות את האהבה. ואדבר איזה דברים ההכרחיים, אפס קצהו, וזכאה מאן דממלל על אודנין דשמעין. אהובי אחי 

  אגרת נח.אגרות בעל התניא,  .י]"[חביב
ראה בספה"ק בית אהרן דף ג עמ' א "עוד זאת נמצא בכתובים מהרה"ק [מרן הרא"ש הגדול] הנ"ל" בסעיף ט בד"ה לזכור  336

תמיד וכו', אינו אלא העתק אגרת הרה"ק מקאליסק משנת תקנ"ח שנדפס בלקוטי אמרים ח"ב מכתב לט. וראה שם בדף ב עמ' 
ת דיברתי להודיעך" עד הסיום, אינו מדברי מרן הרא"ש הגדול זיע"א, אלא אגרת קודש ששלח הרה"ק רבי ב, החל מד"ה "אח

הקדושה בטבריה של הרה"ק הרמ"מ והרא"ק,  אממעזריטש, ומגדולי החבריאהרן אריה ליב בהרה"צ רבי משה, תלמיד המגיד 
) אל בנו הרה"צ רבי שמואל, שנדפס בלקוטי אמרים ז לפי סדר המכתבים- הנקרא ר' ליב הענעליש ששלח (כנראה בשנת תקמ"ו

העתיקו מרן הרא"ש  –ח"ב מכתב כ. וכנראה שמרוב חביבות תוכנם של דברי האגרות, המהווים יסודות בדרכי העבודה 
לעצמו, גם הרה"ק רבי אברהם מסלונים בספרו יסוד העבודה חלק ב מכתב כה, מעתיק קטע קצר מאגרת אחרת ששלח הרה"ק 

לבנו. וראה בקובץ באו"י כא עמ' קמג, ושם בקובץ כד עמ' קיט, "על מאמר אחד מהזוה"ק" ממרן הרא"ש הגדול  רבי ליב
ירושלים הכיר בעינו הבוחנת, כי אינו אלא דברי - מסטאלין שנדפס בדברי אהרן, עמ' ה. שהרה"ק רבי אלימלך  מגרודזיסק

' יסוד המעלה כרך ב בעמ' טו, המציין להרה"ק הצמח צדק קודש של הרה"ק הרמ"מ ונדפסו בספרו הק' פרי הארץ. ראה בס
 מליובאוויטש, והרה"ק הרי"א מקומרנא שהעתיקו בכתביהם מאגרות אלו.

 אגרת קודש, כתבי קודש, מהדורת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, מכתבי קודש עמ' מ. 337
  לעיל פרק א, קובא"י קנט. 338



. חלק אחד נהה ונקשר אחר מרן הרש"ק וחפץ בו 339גרם להתפלגות החסידים ברייסין מאז שנת תק"מ
ינו בהנהגת החסידים ברייסין, ואילו חלקם האחר דבק בהרה"ק הרש"ז כמנהיג החסידים שם. כבר צי

שהדי חילוקי הדעות הגיעו למנהיגי חסידי רייסין בארה"ק ה"ה הרה"ק הרמ"מ מויטבסק והרה"ק הר"א 
מקאליסק, שבידם נתונה הייתה הנהגת קהילות החסידים ברייסין, והגיעו לשיאם בראשית שנת תקמ"ו, 

ברייסין, שאז בא לפני "רבותינו בא"י" הרה"ק רבי צבי הירש בעש"ט מגדולי תלמידי מרן הרש"ק 
להכריע בהנהגת מרן הרש"ק. אמנם, בסופו של דבר קבעו אז  כי ההנהגה ברייסין תהיה ביד  םוביקש
"רבותינו ק הרש"ז. אך לאחר לבטים רבים בשנה שלאחריה, הוקפאה הנהגתו, עקב ידיעות שהגיעו ל"הרה

יסין. אך במכתבו על דרכו הייחודית של הרה"ק הרש"ז, תוך התפלגות החסידים שהחריפה ברי שבא"י"
, "בעוד המלך במסיבו בחיי קדוש הרב נ"ע", חזר וקבע הרה"ק הרמ"מ מויטבסק 340האחרון משנת תקמ"ח

, לפיכך פעלו החסידים 341את הנהגתו של הרה"ק הרש"ז על חסידי רייסין. קביעה זו הייתה מעין צוואה
  בטבריה וברייסין לגשר בין החסידים. לאחר מאמצים הושג השלום בין חסידי רייסין בשנת תקמ"ט. 

  
  רמזו במכתביהם על שיטתם בחסידות. "רבותינו שבא"י"

היו רבים מהחסידים ברייסין קשורים למרן הרש"ק ולשיטתו  342במשך כל אותה תקופה מאז תק"מ
בותינו שבא"י" רשות לחסות בצל קדשו. בשנת תקמ"ב לאחר ש"רבותינו בא"י" בחסידות מבקשים מ"ר

מינו את הרה"ק הרש"ז כאחד מ"גדולי העצה", ובפרט לאחר שהתמנה בשנת תקמ"ו למנהיג החסידים 
על שיטתו של הרה"ק הרש"ז שאינה תואמת את  "רבותינו שבא"י"ברייסין, היו החסידים מתלוננים בפני 

, ורמזו פעם בפעם במכתביהם לחסידי רייסין על 344פעמים אף קיבלו את השמועות, 343דרכם בחסידות
  דרך שתאמה לשיטתו של מרן הרש"ק.  345דרך החסידות שילכו בה

  
  חידודים בתקופת השלום משנת תקמ"ט ועד תקנ"ו

אף בשעה שנכרתה ברייסין ברית השלום בשנת תקמ"ט, מביע הרה"ק הרא"ק במפורש את דעתו הקדושה 
  י החסידות, וייתכן כי דיבורים אלה היו במתווה השלום שבין החסידים:בנתיב

                                                 
"ח שדרש אשנת תק"מ או קודם מעט, וגם נמצא בכתבים דרושי רבינו ד"שהתחלת הרבנות [של הרה"ק הרש"ז] הי' בערך  339

בשנת תק"מ". בית רבי טו עמ' ב. ראה הרב שלום דוב לוין, "תולדות חב"ד ברוסיא הצארית" עמ' סט, המסתפק בקביעת שנה 
  זו.
  לקוטי אמרים, מכתב כב. 340
"ואח"כ נדברנו מרים, מכתב כג, אגרת הכולל, במכתב הרה"ק הרא"ק המתאר את הסתלקותו של הרה"ק הרמ"מ, לקוטי א 341

". נראה כי אז וכל המבואר במכתבנו [מכתב כב] בשמו הוא צוה ויעמוד, עמו גם אנחנו כמה וכמה דברים מענין ההנהגה
גם נקבעה הנהגתו היחידה של הרה"ק הרא"ק על החסידים בטבריה, כי כן כותב הרה"ק רבי משה בנו של הרה"ק הרמ"מ 

ולהסתופף בצל החכמה ר הסתלקות אביו הקדוש: "...וזכות אבות לבנים יזכרו, למען אוכל לילך בדרכי אבות במכתבו לאח
 ...". יסוה"מ אגרת מה.של אדמו"ר מוהר"ר אברהם הכהן, כאשר ציווני אבא

ן, ובמענה לקוטי אמרים, מכתב א. ניסן תקמ"א, כי אז לראשונה מתייחס הרה"ק הרמ"מ לעניין הנהגת החסידים ברייסי 342
לבקשתם, הוא מניח דעתם שהנהגת חסידי רייסין תשאר בידיו כי הוא "באה"ק כמו משולח משרי המדינות לפלטרין של מלך 
אשר לא נעלם ממנו שום דבר לתיקון המדינה בכל ענינם הן בגוף והן בנפש, ובפרט אהוביי חביביי, שהם עמי ממש תמיד 

  11ראה לעיל הערה הן בתפלתי והן בהתבודדותי בביתי בכל עניני...".  כאילו הם עומדים לפני, וחקוקים על לבי
הרה"ק הרא"ק כותב בשנת תקנ"ז: "ומשום הכי מלאני לבי להודיע קושט דברי אמת כפי שקבלתי מרבותי, והן עתה יאזור  343

ף קום ח"ו, והי' ח"ו מעוות ילתא, יפה שעה אחת קודם, פן תרבה המספחת, נפלה ולא תוסיומיני ומיניה תסתיים מ חלציוכגבור 
שם,  ואל יהי' דבר זה קל בעיני כת"ר, כי עמדתי עליו לא יום ולא יומים ולא עשור. זאת חקרנוה.".לא יוכל לתקון ח"ו. 

הני נחותאי דנחתי  ובמשך שנים רבים אשר שננו כחרב לשונם מדי שנה,אגרת נח. בשנת תקס"ה כותב הרה"ק הרש"ז: "
ק הרא"ק בשנה ...". אג"ק אדה"ז, תשעב, אגרת פט. ובאגרות בעל התניא, באגרת קב: כותב הרה"מהתם להכא ומהכא להתם

הסיבה לחילוקי הדעות בתקופה שאנו דנים בו: "...הנה זה מיום אשר שמנוהו לראש במדינות רוסיא אחרי הנ"ל, כי זו הייתה 
הדרכותיו לבנ"א [לא] ערבו לנו, כי לא שמענו ולא וראינו את הנהגותיו ושמענו  ובעבור כמה שנים,עליותינו אל הקודש, 

מכמה ט, מכתב צט: "...הלא זאת מראש בסתר דברתי אל לבי - ראינו זה מרבותינו הקדושים נ"ע". וראה שם עמ' קסח
 ...".שנים

רבי  בשעה שצפו ועלו מחדש חילוקי הדעות בעניני שיטת החסידות, כותב ומפרט הרה"ק הרא"ק לחסידי רייסין ולהרה"ק 344
למנות את הרה"ק הרש"ז כמנהיג יחיד. בשנת תקמ"ז לוי יצחק מברדיטשוב על הנסיבות שהביאו לכך שהרה"ק הרמ"מ נמנע 

  ט, מכתב צט, ושם מכתב ק. ממוקמים במכתבים משנת תקס"ה.-אגרות בעל התניא, עמ' קסח
ראה מכתבו של הרא"ק מכסלו תקמ"ו שבשעה שהוא מספר בשבחו של הרה"ק הרש"ז הוא מדגיש את שיטתו הוא עצמו  345

בחסידות בעשייה העדיפה על החכמה. לקוטי אמרים מכתב ט. במכתב משנת תקמ"ז מרמז הרה"ק הרמ"מ את שיטתו הקדושה 
גדוליה' המלאים זיו ומפיקים רצון מד' להשיב אמרים אמת "...כי יפלא מהם דבר שאול ישאלו וכן התמו דבריהם להציע לפני 

ד' לעולם. גם איש את אחיו יעזורו להיות נשאל לפני מי שגדול ממנו, שכולם מתאימים מרועה אחד קיימו וקבלו תורת האמת 
 ומובטחני מה שיעשו מרזין דרזין דאחרים עטרה לראשם תעשה עקב לסנדלם מיראה הפשוטה מהםויראת הרוממות, 
  ....". שם, מכתב יח.עבה ממתנם םהם שיראתם קדמה לחכמת אחרים וקטנוכהם מפי גדולי



"... עוד כלל אחד אמרו, לרדוף אחרי דברים פשוטים אמיתיים, כמאן דרדיף בתר חיי, כי ה' שמה יותר ממה שילך 
דכולא  בגדולות ונפלאות ממנו...". "...וכבר כתבתי כל הדברים הנ"ל על ה"פאצט" אבל מפני שהוא עיקרא ושרשא

, כי 346בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהשניתי ושלשתי עוד הפעם, דהנה אמרו רז"ל (מכות כד א) 
האמונה היא היותר פשוטה ושוה לכל נפש לפי ערך מחצב חיותו, והיא אחרונה מכל השכלים, וקרובה אלינו יותר, 

ים כל השכלים, הפוך בה והפוך בה דכולא בה, ובה ואין הקדושה שורה כ"א ע"י האמונה, ובתוכה מתלבשים ושכנ
תחזה בנועם ה', כי האמונה אין לה סוף בה מתחיל ובה מסיים, והראי' שאחר כל ההשגות הנפלאות כמשארז"ל 
(מכילתא בשלח) ראתה שפחה על הים מה שלא ראה כו' נאמר וירא ישראל וכו' ויראו העם את ה' ואח"כ ויאמינו בה', 

חזיון השיגו האמונה, שהיא ההתחלה ותכלית הכל, וכל מי שרודף בתחילה אחר גדולות והשגות הרי שאחרי כל ה
הנה ודאי ראוי לכל אדם להשתוקק נפלאות, בידוע שלא טעם עדיין טעם יראת שמים, ולא נכנס בגדר האמונה עדיין, 

דל להב היראה ולהשיג כל המאורות הגדולים אשר עין לא ראתה, אבל בתנאי אם השתוקקותו הוא מגו
משא"כ , כי בערה בו אש ה' ומבקש גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, ודאי יהי' הולך ואור עד נכון היום, והאמונה

שבאה מחמת האמונה, ודאי יכסנו הענן והיא לא תצלח, אם חפץ באלה כדי להניח דעתו, וחכמתו יקדים ליראתו 
ורא שריה, נהרא נהרא ופשטי', ובכל פשוט נכלל הכל וממנה משא"כ ע"י האמונה גם חושך לא יחשיך ממנו ובה נה

  .347תוצאות חיים..."
  

כבר הזכרנו כי הבשורה על  ברית השלום בין החסידים ברייסין הגיעה להרה"ק הרא"ק על ידי השד"ר 
.  השלום נמשך גם בשנים הבאות. בקיץ 348רבי צבי הירש סג"ל הארקר שחזר לטבריה בי' אייר תק"ן

ותב הרה"ק הרא"ק אל הרה"ק הרש"ז והרה"ק רבי ישכר בער מלובאוויץ, וגדולי החסידים שנת תקנ"ב כ
  ביניהם החסיד רבי אהרן הקטן מויטבסק, ומציין שמחתו על כך:

"אהבת נפשי אליהם תדרשי מול האלקים [יחונ]נם ויברכם, יאר פניו אתם, וחסד ה' מעולם ועד כולם על יראיו 
ישמחו בעמלם, הנאה להם והנאה לכולם חסד יבנה בית, והי' מעשה  עוזם יעשו שלום,כי יחזיקו במושומרי בריתם, 
  349הצדקה שלום..."

  
  כעבור חודש, חוזר וכותב על כך הרה"ק הרא"ק לחסידים ברייסין ומפנה אותם להדרכת הרה"ק הרש"ז:

וגדול כבוד ה' בישועתו, ויעטרנו חסד ורחמים, חסד ה' מלאה  ושמועה טובה תדשן עצם היום הזה, לבשר שלום,"...
הארץ, ולמען תספרו כי זה אלקים אלקינו, ינהגנו על מות, בעיר אלקינו יכוננה עד עולם סלה..." והנה לבאר לכל אחד 

ובד, הר פרטי עצות תקצר היריעה, ומה גם כי בעז"ה הלא עמכם כבוד רב חביבי וחמדת לבבי, הרב הגדול קדוש ה' מכ
ומי בעל דברים יגש אליו, והוא יראהו את מבוא העיר ואת  כבוד ק"ש והר"ר שניאור זלמן שי' פלא יועץ,זה סיני, 

  350כל הדרך דרך ה', ואליו תשמעון..."
באותו פרק זמן השיב לאחד מהחסידים בבאריסוב שברייסין ומפנה אותו לנסוע לליאזני הרחוקה ולקבל 

  :הדרכותיו של הרה"ק הרש"ז
"..כי תמיה לי עליו על הכריחו לבוא בשאלת נפשו ורב מחסורו, לשאול עצות מרחוק עד כה, הלא שם לפניו רבים 

ובפרט גדול העצה הרב המפורסם קדוש ה' אהו' כמוה"ר שניאור גדולי חקרי לב, אמת עצתם בדבר ה' ימצא, 
ורו אשר יחסר לו, ואף כי רחק ממך המקום, נ"י, כי ישים פעמיו ליסע אליו, שם ימצא מרגוע לנפשו בכל מחס זלמן

  351בדבר אשר יקשה מכם בגודל חסרון נפשו, לא רחוקה היא אפי' לדלג בהרים וכו'..."
גם לחסידים באותה עיר באריסוב הוא כותב באותו זמן מכתב אחר ומדריך אותם איך לנסוע ללאזני 

  המרוחקת ולקבל עצותיו של הרה"ק הרש"ז:
יראו לתת עצות בנפשם, וישלחו  לנסוע לק' לאזני לשמוע דרך ה',"...ואין זה כל חדש שכותבי' כי רחוק מהם המקום 

א' מאתם בכל פעם, ושישב שם ימים אחדים, ושיפרש שם כל מבוקשם, וידבר אליהם ככל הדברים אשר שמע שם, 
בהוצאות, כי גם אנחנו בהיותינו במדינתם, כן  ויתלהב לב כולם יחד, ואחר זמן מה ילך אחר, ואיש את אחיו יעזרו

עשינו, שהלכנו למדינות וואלין לגדולי הצדיקים, פעם הלך זה ואח"כ כשבא הלך אחר, וחברי' חברי' אית לי' עד 
  352שנתרבה התלמידים, כן ירבה וכן יפרוס ה' סוכת שלום עליכם בכמה פרטי עצות עד אין מספר..."

                                                 
 צערא בהאי קאימנא הכי ייתכן כי על קטע זה הסתמכו דבריו של הרה"ק הרא"ק אל הרה"ק הרלו"י מברדיטשוב: "...ואנא 346
 על להעמידו שונים במכתבים עמו יגעתי יגיעות וכמה יגיעים, הדברים כל יכול לכתוב אינו דיו הימים כל אלמלי ם.שני כמה
יחיה"...". אך מכתבנו זה מיועד לחסידים ולא להרה"ק הרש"ז שלא הגיעו לידיו כפי שהרה"ק הרש"ז  באמונתו "וצדיק אחת

 דעבידא יחי' מלתא באמונתו וצדיק על אחת להעמידני שונים במכתבים יגע יגיעות שכמה ל"הנ למחו' שכתב מה כותב "גם
 נסיעת תקנ"ח אחר בשנת אחת לבד פעם רק מזה אלי כתב לא כי ידי תחת הנמצאים שנה בשנה מדי מכתביו ידי על הוא לוי'לג

  .תקנ"ט" ובשנת, אנ"ש כללות על בפניו והלשין לשם מהרא"ק
  יסוד המעלה, אגרת מו מסיון תקמ"ט, וגם באגרת מה מניסן אותה שנה. 347
 לקוטי אמרים מכתב לג. 348
  113החסידי בטבריה עמ' הישוב  349
 יסוד המעלה אגרת סב. 350
  108הישוב החסידי בטבריה עמ'  351
ככלל חשש הרה"ק הרא"ק מענין הנסיעות להרה"ק הרש"ז שלא יהפכו למצות אנשים מלומדה,  יסוד המעלה, אגרת סד. 352

תקח אזנו שמץ מנהו, אל יהי' הזהיר תמיד לבל יהפך הדבר להרגל ויאבד את התועלת: "ומי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו, ו
באשר ההרגל נעשה טבע בלא יועיל, ודי למשא כבד על כבוד הרב [הרה"ק הרש"ז] הנ"ל, להתראות אתו עמו כפעם בפעם, 



ה"ק הרא"ק את דבריו הקדושים במכתבו לחסידי רייסין, ושוב מפנה בשנה לאחריה, תקנ"ג, מקצר הר
  אותם אל הרה"ק הרש"ז:

"...והנה אשתקד הארכתי מענה אוהב שחרם מוסר בתורה שבכתב, והן עתה קצרתי בתוכחת מגולה מאהבה מסותרת, 
עתיקין, וקשה עתיקא  ואמרתי הסתר אסתיר למען יהי' בעיניהם כחדשים, כי בבוא דברינו אלה כפעם בפעם, הדברים

כי הלא בעזה"י וכו' (יומא כט א) וכבר ארז"ל בירושלמי (ברכות פ"ט ה"ה) אם ראית שנתיישנו ד"ת בלבך וכו', 
אתם עמם רב רחימאי קדוש ה' המפורסם כ"ש שניאור זלמן נ"י, אשר עיניכם רואות את מוריכם, משקה הרים 

  .353ליות..."מפרי מעשיו תשבע הארץ ופיו מפיק מרג מעליותיו,
  

התחיל להאיר אור תורת חב"ד בראשית שנת תקנ"ג חל מפנה בהנהגת החסידים ברייסין. הרה"ק הרש"ז "
בשנה זו החל הרה"ק . 354ספר היסוד לתורת חסידות חב"ד הוא ספר התניא". בקיץ  שלפניה נכתב ברבים

היה לאחר שרפו ידי  . ייתכן ומהלך זה355הרש"ז לומר מאמרים עמוקים והחסידים רשמום על גבי הכתב
  החסידים של מרן הרש"ק ברייסין עם הסתלקותו בעלייתו בסערה על קידוש השם ביום כ"ב תמוז תקנ"ב.

  
במכתבו של הרה"ק הרא"ק מיד בשנה שלאחריה שנת תקנ"ד הוא מתייחס לכך בכתבו לחסידי רייסין 

דיבור תורה אפילו אות ומתריע ש"לא תהיה חכמתו מרובה ממעשיו", ומזהירם כי לא ירשמו "שום 
  אחת":

 , ולא לתורה צריך, שכל שחכמתו כו',"...לא כתבתי כל זה רק למען דעת דור דורשיו את כל הכבודה אשר עליהם
, וצריך להתבונן בעצמו לשוב אליו לבו לדעת את ה' בכל דרכיו, ואם אין התגלות מעטכמאמר החכמה מאין תמצא, 

כי הנה ספרים ל להעתיר בעדם, -ירו נא אל ה' תפלת הביננו, וגם אני כפיכם לאבינה דעת מנין, וחכמת מה להם, העת
רבים ונכבדים שנתגלו בהם טעמי תורה ויראה, כטעם מן שנתהפך לכל טעמים שבעולם, הן כל אלה ידעתם וגם 
שמעתם, וגם הנה נדרש מדרש חכמים, ומלכם בראשם הוא כבוד רב אחאי המפורסם האלקי כ"מ שניאור זלמן 

וודאי נכון הדבר עם האלהי' שלא לכתוב שום דיבור תורה אפילו אות אחת, פן תרבה , הנה דברו אתם תמיד, שי'
עליהם, כי רבו כמו רבו, חי ה', אשר עמדתי לפני כבוד אדמו"ר זצוק"ל היה מספיק לי כל דיבור לזמן כביר, 

  .356ך צדיקים ילכו בה לטובה להם..."אבל כתבתי כל הנזכר להורות להם דר וכאז כן עתה כאילו היום נאמר,
  

כי בשנים אלו גדלו והתעצמו קהילות החסידים ברייסין ובליטא שנהו אחר הרה"ק הרש"ז,  357כבר הזכרנו
הבאות להגביל את ריבוי הנסיעות להרה"ק הרש"ז, שבעצמו בא  358ויעידו על כך "תקנות ליאזני"
רידוהו בשאלות גשמיות, במכתבו משנת לבקש מאת החסידים שלא יט 359בארוכה במכתבו בשנת תקנ"ג

מעביר ביקורת על התנהגות זו של הוא ו ,360תקנ"ד בא הרה"ק הרא"ק לחזק את דבריו של הרה"ק הרש"ז
  החסידים:

, ידיד ה' ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום חבילי טרדין מן בני אנשא נצבים כבוד הרב רחומאי הנז"ל"...וגם 
עליו מן בקר עד ערב, ויתקבצו אליו כל איש מצוק ומר נפש ואשר לו נושה, שואלין ודורשין מאתו כאשר ישאל איש 

ומות, לא כאלה חלק יעקב וכו', בכל דבר קטון וגדול, והלא גם באורים אינם נשאלין אלא למלך, גם בנביאים גם בחל

                                                                                                                                            
, ומרחוק ה' נראה להם, עפ"י התקשרות המחשבה, בכל אשר ישאלו מאתו להם לקבולי' אפי' פעם אחד בשנה ושנתיים

  .פא אגרת מ"יסוהיתברך". 
  שם, אגרת סח. 353
"הוא נדפס לראשונה בשנת תקנ"ז. באשר לזמן כתיבתו הובא לעיל פרק כג, אשר בקיץ תקנ"ב התפרסם ברבים בשמו  354

שכבר בשנת תקנ"ג התחיל להאיר אור כסלו תקנ"ג מזכיר ודן בס' התניא. נודע לנו אם כן, - "תניא", ואשר במאמרי תשרי
התפרסם ספר היסוד לתורת חסידות חב"ד, שנה זאת היא הראשונה שהגיעו . עצם העובדה שבשנה זאת תורת חב"ד ברבים

לידינו הדרושים שנאמרו בה מתוארכות, ושנה זאת היא השנה הראשונה שבה כתב רבינו בארוכה אודות "תקנות לאזניא", כל 
לדות חב"ד ברוסיא זה מורה לנו שבשנה הזאת התחילה תקופה חדשה בהפצת תורת חב"ד ברבים". הרב שלום דוב לוין, תו

  הצארית, עמ' סט.
שם וב״סקירה כללית ע״ד המאמרים הקצרים״ שערך הרה״ח ר׳ שלום דובער לוין, מאמרי אדמוה״ז הקצרים (קה״ת  355

תשמ״א), עמ׳ תקפט ואילך: "המאמר הראשון המאמר בעל תאריך הכי מוקדם שראיתי בכתה״י הוא מתחלת שנת תקנ״ג. מאז 
 347כרך ב עמ'  4מרים בעלי תאריך. מכל אחת מהשנים תקנ״ג־תקע״ב. מובא גם בכרם חב"ד חלק ואילך, הגיעו לידינו מא

במאמרו של הרב יוסף יצחק קעלער, המוסיף: "המאמר המתוארך הקדום ביותר שהגיע לידינו (ד״ה כלל הפחיתות) הוא מצום־
  גדלי׳ תקנ"ג".

  יסוד המעלה, אגרת עג. 356
 קלט. לעיל בפרק ב. קובאו"י קסב עמ' 357
ראה תקנות ליאזני, אגרות קודש, תשע"ב, עורך הרב שלום בער לוין שי'. אגרת לא, לפני תקנ"ג. אגרת לה בענין סדרי  358

  ס.-הנסיעות, משנת תקנ"ג, ואגרת מג משנת תקנ"ה, ואגרת נ משנת תקנ"ו, ואגרת סז משנת תקנ"ט
  שם, אגרת לה בענין סדרי הנסיעות, משנת תקנ"ג. 359
רבינו שבאגרת זו, שלא לשאול בענינים גשמיים ועוד, קיבלה חיזוק באגרת מוהר"א מקאליסק, באגרת שכתב "בקשת  360

לחו"ל בשנה הבאה תקנ"ד... שבה כותב את עיקרי הדברים שבאגרת שלפנינו, שלא לשאול אצל רבינו בענינים גשמיים, ורוב 
יש בהם לדברי רבינו" הערת העורך רש"ב לוין, שם באגרת דבריו של מוהר"א מקאליסק, נעתקו ע"י הצ"צ... מחמת הביאור ש

  לה.



להטריח בדברים קטנים, ורבנן קשישאי לא עבדי הכי אפי' בצרכי רבים, בגמרא תענית (כג ב) מעשה גבי חנן הנחבא 
הוי משדרי רבנן ינוקי בי רב וכו', עוד שם (כד ב) אצל רב יהודא, דבעו רבנן מרב כהנא שמעיה דנעשיה דליפוק 

היו מודיעים בעצמם, כי היכי דלא ליטרדיה, והרי אין עושין מצוות חבילות  לשוקא ונחזי מאי דאיכא בעלמא, ולא
  (ברכות מט א) שלא יתבטלו ברובם, כ"ש חבילי טרדין.

ואם קדמו וכנסו  גם בימי אדמ"ו זצוק"ל לא ראיתי נוהגין כן, באו אליו אנשים בלא שימוש כניסה ויציאה,
ת היו נזהרים איך ומה לאמרו למען לא תכבד עליו, וכל המעשיות לאיזה דבר גדול, ממילא מפסיקין לתפלה, ובכל זא

שמספרים, מפני שנתקבצו יחד דרך סיפור, הנדמה בעיניהם שהי' תמידין כפעם בפעם, אנכי היודע ועד שלא הי' כ"א 
באקראי פעם בשנה או בשמיטה, ולא מעשה בכל יום, כי לא נביא היום יקרא רואה מה למעלה מה למטה, בטרדת 

יני' שונים, מבלה ימים ומבלה זמנים, הי תורה והי יראה... ועתה בני שמור רגלך כאשר תלך אל בית כבוד הרב ענ
חביבי הנז"ל שי' וקרוב לשמוע דברי אלקים חיים ויראת שמים, גם אנכי חלילה לי מחדול להתפלל אל ה' להטות 

ם מלכם בראשם, ששון ושמחה ישיגו ארחות לבבם אליו, כ"א ליראה, ותדעו להזהר עוד ויכלתם עמוד, גם אתם ג
  .361חיים..."

  
 להרה"ק הרא"קתלונותיהם מרן הרש"ק ברייסין  דבקו במשנתו שלחסידים שו העבירו -בשנת תקנ"ה

הרה"ק הרש"ז  באגרת כי הרה"ק הרש"ז מוסר דברי חסידות מהחכמה הפנימית להמון. ולהרה"ק הרש"ז, 
שם דברים מ"צוואת הריב"ש" ומבהיר כי דבריו הקדושים  ו, מסביר -לחסידיו בוילנא בשנת תקנ"ה

אינם דבורים גבוהים הלקוחים מחכמת הנסתר, אלא הם דברים  362לחסידים "החדשים מקרוב באו"
  בתכלית הפשטות, וחסידים אלו דווקא מתוך פשטותם זקוקים לביאורים פשוטים בתורת החסידות:

דברי  כי לא באתי [אלא] רק לפרשריז"ל להפשיטן מגשמיותן, שאני בעיני שהבנתי דברי הא ואל יחשדני שומע"
כי  בשגם שענין זה אינו מחכמת הקבלה ומהנסתרות לה' אלוקינו,פי קבלת האריז"ל, -הבעש"ט ז"ל ותלמידיו על

אם מהנגלות לנו ולבנינו להאמין אמונה שלימה במקרא מלא שדיבר הכתוב, הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאום 
אין מקרא יוצא מידי פשוטו וגם היא אמונה פשוטה בסתם כללות ישראל ומסורה בידם מאבותיהם הקדושים ה', ש

שהלכו בתמימות עם ה' בלי לחקור בשכל אנושי ענין האלקות, אשר הוא למעלה מהשכל עד אין קץ, לידע איך הוא 
פי -אל השכל אלא דוקא על אפשר לקרב להם- רק שחדשים מקרוב באו לחקור בחקירה זו, ואימלא כל הארץ; 

אך א"א לבאר זה היטב במכתב  ,מופשטות מגשמיותן וכפי ששמעתי מרבותי נ"עהקדמות לקוחות מכ[תבי] האריז"ל 
כי אם מפה לאזן שומעת ליחידי סגולה ולשרידים אשר ה' קורא כדכתיב ומבקשי הוי' יבינו כל ומכלל הן אתה שומע 

  .363 כו'."
  

כדעתו הקדושה של הרה"ק הרש"ז, ובשנה זו הוא כותב לחסידים ברייסין כמעט גם הרה"ק הרא"ק החזיק 
באותו סגנון, כשהוא מסייג את החסידים ברי המעלה כי אינם זקוקים לכך, הרי לפי דרכו "לא זו הדרך 

  ולא זו האור":
יאם עצה ההוגנת כי כבוד רב חביבי [הרה"ק הרש"ז] שיחי' מקרב לקצתם, ומתייחד עמהם להש "ואל יפלא בעיניהם

כי , כי זו היא העצה היעוצה לקרב את החדשים אשר מקרוב באו, ומדלת העם אשר אינם כ"כ בני תורהלהם, 
, אם לא ע"י הנהגה זו בכל המעשים הנעשים תחת השמש, חנוך אי אפשר בלאו הכי, והחכמה מאין תמצא להם

רקו, או ראה או ידע או שמע, לא זו הדרך ולא זו לנער על פי דרכו, ולפי שכלו יהולל איש. אבל מי שעבר ושנה פ
  .364האור, כ"א אורח צדיקים כאור נוגה להם ויראה להם"

  
אז התחיל אדה״ז לבאר המאמרים " בשנת תקנ"ו החלה התפתחות נוספת בהנהגת הרה"ק הרש"ז לחסידים

ו ביותר ואז גם התפשט 365לומר דרושים "תמידין כסדרן מדי שבת וחודש" ". אז החלבביאור יותר
  ".366דיבוריו הקדושים "בקונטרסים אלו הנקראים בשם לקוטי אמרים

                                                 
  יסוד המעלה, אגרת עג.  361
הייתה הפעם  וסרו לחוקריהם, עולה כי בשנת תקנ"מתוך עדותם של חלק מחסידי וילנא שנאסרו בשנת תקנ"ט, שמ 362

 הראשונה שהגיעו לחצרו של הרה"ק הרש"ז. ראה הרב יהושע מונדשיין בס' המאסר הראשון.
הקודש סי' כ"ה. אגרות קודש, תשע"ב, מה. העורך הרב שלום דוב לוין מסתפק בהערתו שם בקביעת השנה בין -תניא אגרת 363

 תקנ"ה לתקנ"ו. מכתבו של הרה"ק הרא"ק בשנת תקנ"ו יש בה כדי לסייע ולקבוע את תאריך אגרת זו לשנת תקנ"ה.
סה"ס. החסיד רבי רפאל ב"ר אברהם מטבריה רומז על כך על התאריך ראה מהדורת תש"ס בהערות שב .יסוה"מ אגרת פא 364

באגרתו מר"ח אדר שני תקנ"ו: "...ובפרט שיש להם על מי שיסמכו, שהרב הגאון המפורסם איש אלוקי' מ' שניאור זלמן נ"י 
 סמוך אליהם...". שם, בהוספות אגרת כה. לכל איש ואיש לפי שכלו והוא מלא דבר ה' ושכינה ממללת מתוך גרונו 

"כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" כותב באחת מאגרותיו, (אגרות קודש שלו סי' ח) אודות הספר תורה אור שהדרושים שבו הם  365
"משנת תקנוא"ו עד סוף תקע"ב". מדוע בחר דוקא במאמרים אלו? שמא דוקא במאמרים אלו בא ביאור הדברים בהרחבה שעל 

קודש שלו ח"ב אגרת ב): "תורת אמת אשר היו יוצאין תמידין - רותפי תורת חב"ד. כך גם באגרת כ"ק אדמו"ר האמצעי (אג
ז עד שנת תקע"ג. גם הוא בחר שנה זו -כסדרן מדי שבת וחודש מפי רוח קדשו ז"ל זה יותר מט"ו שנה", דהיינו משנת תקנ"ו

ע"ג]. ואולי יש דוקא [אע"פ שבאותה אגרת מזכיר גם את "אשר נטע בתוכינו זה שלושים שנה, דהיינו משנת תקמ"ג עד תק
ליישב את שניהם. שעד שנת תקנ"ו היה אומר דרושים מזמן לזמן, בלי קביעות מיוחדת. ומשנת תקנ"ו ואילך התחיל לומר 
דרושים "תמידין כסדרן מדי שבת וחודש", כלשון כ"ק אדמו"ר האמצעי הנ"ל...". הרב שלום דוב לוין, תולדות חב"ד ברוסיא 

הרב ש"ב לוין ב״סקירה כללית ע״ד המאמרים הקצרים״, מאמרי אדמוה״ז הקצרים (קה״ת  הצארית, עמ' סח. ראה גם הערת
 תשמ״א), עמ׳ תקפט ואילך.



  
, ואינם אפוא אלא התעוררותם מחדש של 367חילוקי הדעות שהתגלעו בשנת תקנ"ז לא פרצו לפתע פתאום

חילוקי הדעות משכבר, המשך ישיר של השתלשלות ארוכה שראשיתה נעוצה בחילוקי הדעות ברייסין 
  מאז שנת תק"מ. 

  
  : 368"ק הרא"ק מספר לימים את השתלשלות הדבריםהרה

הדרכותיו לבני אדם ולא ערבו לי כלל וכלל, ... "...הלא זאת מראש בסתר דברתי אל לבי מכמה שנים בראותי ובשמעי
אשר לא כן ראיתי ושמעתי מרבוה״ק נ״ע. ואעפ״כ הייתי כמחריש, הגם שמתחילה הוא בעצמו הרבה והפציר בי 

המכשלה הזאת מתחת ידו, באמרו שלא נסמך ואינו יודע [איך] להנהיג את אחב״י ולנחותם בדרך במכתביו להוציא 
האמת. וחזקתי את לבו מאוד והשיבותיו יאחז צדיק דרכו בקשר אמיץ בשורש נקודת האמת כפי שקבלתי מרבוה״ק, 

  .ואני עיני תמיד אל ה' יהי' בעזרו להאיר לפניו נתיבות האמת לדעת מה יעשה ישראל
ושבתי וראיתי גודל הקטגוריא במדינתם אשר נעשו אגודות אגודות, והאמת נעדרת עדרים עדרים וכו׳ וגודל חילול 
השם שנתהווה מזה, נצטערתי מאוד בנפשי והתבוננתי על אחרית דבר מראשיתו וידעתי בין שכל זה נסתעף מחוסר 

נו מכל גדולי הצדיקים יסודי עולם ביסוד מוסד הנהגה והדרכות העם בנתיבות ודרכים אשר מעולם לא ראינו ולא שמע
מאור עליון הרב האלקי הבעש״ט נ״ע וכל תלמידיו קדושי עליון המפורסמים, ובפרט קדוש אדמו״ר הרב המגיד 
דמעזריטש נ״ע ששמשתי לפניו הרבה והייתי נותן תמיד עיני ולבי על כל עניני הנהגת קדשו, שהיו כל דבריו כגחלי 

מי על כל אנ״ש שבמדינתנו ואמרתי אל לבי עת לעשות חא בנקודת אמת אהבה ויראה. ונכמרו ראש ללהב לבות בנ״
לה׳ לבוא עם הספר לגלות אזנם את אשר עם לבבי. וכתבתי מגילה עפה מדברי אלקים חיים ושלוח לכל אנ״ש פעם 

  על האמת והשלום...". ושתים, וגם אגרות ביחוד להרב לתיקונא האי עיוותא ופרודא רבא השערוריות שם להעמידו
  

. באחד 370, ופעמים אף נמנע מכתיבה369אך במשך כל השנים נמנע מלצאת נגד שיטתו של הרה"ק הרש"ז
שכתב, נראה כי רמז להרה"ק הרש"ז שאף ישתף עמו את אחד מראשי החסידים המקושרים  ומאיגרותי

  .371לשיטת מרן הרש"ק, הוא הרה"ק רבי אהרן "הזקן" מויטבסק שיסייע לו בהנהגת החסידים
  
  

  חילוקי הדעות בעקבות הדפסת התניא 

אשית תקנ"ז. באגרות חילוקי דעות בין החסידים ברייסין התעוררו מחדש לאחר הדפסת ספר התניא בר
שהריצו להרה"ק הרא"ק התלוננו על שיטת החסידות הייחודית כפי שהיא באה לידי ביטוי בספר החדש 
על ידי הרה"ק הרש"ז. הדים על התפלגות מחודשת בין החסידים הגיעו במהרה להרה"ק הרא"ק הכותב 

  לחסידים ברייסין:
ומיום באה השמועה ממחצית בני ה נפשנו, צר לי מאד, "...לשמע זאת נבהלתי מראות, נבהלתי משמע אוזן דאב

אז אמרתי מאי , בדבר שבמנין כל אחד בפני עצמו, תיוהא קא חזינא, ישראל אשר חצו ויחצו אחת הנה ואחת הנה
ממכתבם  מחציתא דא פלוגתא, ובמחלוקת היא שנוייה. ואף גם זאת דקדקתי מכמה אגרות השלוחים אלי משם,

  עלות אחורנית..."ניכר אשר ירדו עשר מ
והנה את קולם שמענו, קול הבערה לחלק קטגוריא בין תלמידי חכמים, דברי ריבות וימררו ורובו ויתגודדו "

, יהמו יחמרו חומרא דאתי לידי קולא, כל אחד רואה חובתו של חברו ואין אדם רואה נגעי עצמו, אף אגדות אגודות
שם ישראל יכנה, ואין רואה חובה לעצמו אולי משגה הוא. והאי תיגרא הוא הי' מתכוין לשם שמים, זה יאמר לה' אני וב

דמיא כיון דרווח רווח, ויוסיפו עוד שנוא. ומי יודע מה ילד יום. צר לי עליכון אחי ורעי רעדה אחזתני, ה' ירחם עליכון 
כלפי חסד הרה"ק ועל בניכון,.... חוששני פן עצת הבעל דבר ותחבולותיו הוא, לעקור נטוע ולשרש משורש מט"ע 

מו"ה מנחם מענדל נ"ע, וגם נצר מטעי נטע שעשועים, והיו עיני ולבי שם כל הימים. כל מילי דרבנן אסמכינהו אלאו 
  372דלא תסור מדברי הרב ח"ו כי בכלל דברינו דבריו ושם נפשו בכפו ממש להאיר להם אורח צדיקים כאור נוגה..."

  

                                                                                                                                            
  ו, אג"ק אדה"ז תשע"ב אגרת מז. נדפסה כהקדמה לספר התניא בשנת תקנ"ז.-באגרתו משנת תקנ"ה 366
  .317ד, תשע"ב, פרק תשיעי, עמ' ראה: ע. אטקס,  בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי וראשיתה של חסידות חב" 367
  שם, אגרת צט. 368
הרה"ק הרש"ז כותב בשנת תקס"ה כי הרה"ק הרא"ק לא יצא נגד שיטתו כל השנים: "... כל מכתביו [של הרה"ק הרא"ק]  369

כו' וכהנה דברים רבים, כ"ב שנים מדי שנה בשנה לחזקני ולאמצני פתח פיך ויאירו דבריך לכללות אנ"ש ואלי ביחוד זה 
  כרים דברי אמת היוצאים מעומקא דלבא...". אג"ק אדה"ז תשע"ב, אגרת פט.נ

"...האומנם הלא  ..." אגרות בעל התניא, אגרת צט.כמחריש הייתי ואעפ״כ. נ״ע מרבוה״ק ושמעתי ראיתי כן לא אשר"... 370
   .אגרת נטו שם, שם, כבר כתבתי שלשים שלא אכתוב עוד להבין ולהורות...".

"כתבתי לאחי שיעמוד איש וכך מתארים אותו הרה"ק הרא"ק והרה"ק הרש"ז במכתביהם.  בכינויו "הזקן"שהיה מפורסם  371
ורגיל ומכיר ערכו, ושלא ידבר כי אם דברים פשוטים,  זקןאחד בעזרו להקל מעליו איזה דבר. כוונתי הייתה שיהי' האיש ההוא 

, א בפרק בארוכה לעיל ראה פעליו ועל עליו שם אגרת נח. ".ועכ"ז שכת"ר ישים עיניו ולבו עליו שלא ירום ויגבה לבו ח"ו
  .קנט י"קובאו

  שם, אגרת סא. 372



ת נפשות, כי המה מלומדים ברוב עצו ר ולא מצאתי בו תועלת כ״כ להצלתוקא חזינא לספר הבינונים שהדפיס כת״"...
תהא, קשה עתיקא. ולפי דרך (ערך) המקבלים, שיספיק להם ניצוץ אחד  במצות אנשים מלומדה, גמרא גמור זמורתא

  373.".לכבותו.ה לכמה טעמים, כי כך הוא דרכה של תורה. וריבוי השמן בנר הוא ח״ו סב והוא מתחלק
  
ידי קארלין, רבי אהרן "הזקן" מויטבסק ורבי אהרן "הקטן" מוויטבסק הורחקו אז על ידי הרה"ק ראשי חס
, הגיע במיוחד מרייסין לטבריה כדי להתריע לפני 375. החסיד רבי אהרן "הקטן" מויטבסק374הרש"ז

הרה"ק הרא"ק על השינוי בהנהגת החסידים. רבי אהרן היה  חברו משכבר בימים של החסיד רבי צבי 
ומהעומדים בראש מחנה החסידים ברייסין שהיו מקושרים למרן הרש"ק ולשיטתו,   376רש בעש"טהי

אשר התנגדו להנהגתו של הרה"ק הרש"ז. רבי אהרן הוכיח להרה"ק הרא"ק מעובדת הדפסת התניא, 
  .של הרה"ק הרש"ז שונה מדרכיהם של אבות החסידות הייחודיתכי שיטתו לטענתם מאז, ראיה ברורה 

  
  הרה"ק הרא"ק עם חסידי הרה"ק הרש"זפגישת 

אלא שלא רק הדפסת התניא ומטרתה הברורה להביא לדרך של "התבוננות" אף לאלו שעדיין לא באו 
בסוד ה' גרמה לערעורו הפומבי של הרה"ק הרא"ק על שיטתו של הרה"ק הרש"ז. מה שגרם לכך הוא 

הרש"ז שהגיעו לטבריה מרייסין בעיקר הרושם השלילי שקיבל הרה"ק הרא"ק מהחסידים של הרה"ק 
לאחר שהכיר בהם כי חכמתם מרובה ממעשיהם, ותלה את הקולר בשיטת הנהגת  377הרחוקה בטבת תקנ"ו

וכבר באותה  והדרכת החסידים ברייסין. אז יצא הרה"ק הרא"ק בחריפות נגד שיטתו של הרה"ק הרש"ז.
  כנה מרובה:שנה כתב לחסידים ברייסין ומבקשם לבל יעלו לארה"ק רק לאחר ה

"...הנה כי כן, מאן דאתי ואייתי תלמודו בידו, במה שהורגל כל אחד ואחד לפני מדותיו, לא מיתדר לי' בתחילה בכאן, 
ממש דעתו מטורפת עליו, טרוף יטרף באין פנות אל המנוחה ואל הנחלה, יעלה שמים ירד תהומות, כאניה המטרפת 

גותיו, הי תורה והי מצוה...". אשר ע"כ הבא לגשת אל הקודש פנימה, בים, ומטריד את אחרים בעניניו ובמעשיו והנה
וישער בעצמו שעל , 378יזמין עצמו לכל האמור, ויבחין בנפשו אשר לו כח לעמוד בכל אלה, דלא ליגזזו אודני' מיני'

ישכון , אז ילך לבטח דרכו בעצת גדולי העצה אשר עמהם, והשומע כל פנים רוב מדותיו מתוקנים והוא ימשול בם
  .379בטח ושאנן"

בשנת תקנ"ז כותב הרה"ק הרא"ק בחריפות נגד חסידים אלו שגרמו לו לצאת נגד שיטתו של הרה"ק 
  הרש"ז:

מריבוי החסידים אולי הוא ח"ו עצת הסט"א לאבד הבר "ולא אכחד מאחי חביבי את אשר בלבבי, מתיירא אני כי 
נים במשפחה, ובפרט בזמנים אלו, כי גבר השקר [עד] אחד בעיר ושבתוך התבן ר"ל, כי בני עלי' המה מועטים, 

, ומשוקעים בכל מיני תאוות ומדות ומתעטפים בטלית שאינו שלהם בדברי גדולות ונפלאות רזי דרזיןלמאוד, 
  ".380רעות, כאשר ראיתי מקרוב מבאי הארץ מארבע פינות, ומי שאמר לעולמו די כו'

  
רק בהאי שתא ראיתי דמעות העשוקים "האומנם הלא כבר כתבתי שלשים שלא אכתוב עוד להבין ולהורות, 

ותלמידיהם מגדולי הצדיקים אשר לא שמשו כל צרכן ולא נזהרו בגחלתן ונכוו שריפה גדולה, שריפת הנפש 
עגלותיהם לא ידעו הבין כל אחד לקח עצמו לצד אחר, נעו מ חיים, םוהגוף קיים, ובעוה"ר תועים מדברי אלוקי

                                                 
 שם, אגרת נח. 373
הרה"ק הרא"ק במכתבו להרה"ק הרש"ז: "..נפלאתי על המראה אשר כת״ר הרחיק לאהובי כנפשי מעולם, המופלא הוותיק  374

אשר הי׳ מקורב אליו באמת ותמים. ומדוע הרחיק אותו כ״כ. ומה שעבר עבר, ועל להבא מובטחני בו  אהרן הקטן,ותמים מו״ה 
נשוא פנים  הרב הזקןית׳ וברחמנותו של כת״ר, אם לי ולקולי ישמע כאמור ומפורש. וישמע חכם ויוסיף לקח לקרב את ידיד ה׳ 

שיבו כבראשונה. כי העולם מכירים אותו מנעוריו עובד ה׳ , כי זהו כבודו ית׳, להחזיקו ולהחאהרן הלוי מוויטעפסקמו׳׳ה 
יו ולדבר על לבו ראשר ע״כ למען קידוש ה׳ לשלוח אח באמת ובתמים, ואין לך חילול השם גדול מזה בהשפלת אדם כמותו.

 באמת ובאהבה...". שם, אגרת נח.
יעת מהרא"ק [מ' הר' אהרן קטן] בשנת תקנ"ח אחר נסבמכתב משנת תקס"ו כותב הרה"ק הרש"ז אל הרה"ק הרא"ק:  375

שם הוא מייחס אותו בטעות  לרבי אהרן הקטן  9שם, אגרת קג, ובהערה  והלשין בפניו על כוללות אנ"ש...".לשם [טבריה] 
מסמאליין. בגלל שהותו של רבי אהרן מויטבסק בטבריה באותם שנים, ניצל ממאסר כ"ב החסידים שנאסרו יחד עם הרה"ק 

  ר שהשלטונות חיפשו אחריו ולא מצאוהו. הרש"ז בתקנ"ט, לאח
שכאמור גם הוא ערך נסיעה מיוחדת לטבריה בראשית שנת תקמ"ו להרה"ק הרמ"מ מויטבסק והרא"ק בכדי להניאם,  376

מסיבה זו, מלהכתיר את הרה"ק הרש"ז למנהיג החסידים ברייסין. עליהם ועל פעליהם ראה לעיל בארוכה בפרק א, קובאו"י 
 קנט.

  100בהערה יסוד המעלה, אגרת פ. אגרות בעל התניא, אגרות: נט; סא. וראה להלן  377
 מיניה". סנהדרין קו א. ליה גזיזין דהוו אודני קרני, למיבעי אזלא מלאי גאינש דאמרי "הא 378
אגרות בעל התניא, אגרת לו. במכתב שכתב הרה"ק הרא"ק בשנת תקנ"ו לאנ"ש בווידז, כנראה מכתב ראשון לאחר  379
לייתם, הוא כותב עליהם בחביבות: "שלום המשולחים המופלאי' בתורה ויראה מוהר"ר דובער במוהר"ר משה קאפיל ע

מדובראוונה ומוהר"ר אלעזר מדיסנא נ"י, המה צלחו ובאו בחודש טבת, שלום הגיעו בעזה"י הכל שלום בפרט וכלל, ותהי' 
, המה הרהיבוני יותר מכל מיני נעימות בימיני, מרוב אהבתם אף בעיני כמוצא שלל, ואשיש כעל כל הוני, בהסבי עיני לנגדם

  דרכיהם.בכזיבו האך מהר מאד  חובב חיבתם, הנה ערבו לנפשי יתר על כל תשוקתי". יסוד המעלה, תש"ס, בהוספות, אגרת ב.
 שם, אגרת נח 380



דברי רבן, באין מבין כי מפני הרעה אשר בלבם נאספו ונטבעו בעומקא, אזיל חיוורא ואתי סומקא, יעלו שמים 
במחשבותם ובאמת ירדו תהומות, ועל אלו אמרו מתריעין מיד בצעקה גדולה ומרת נפש, ויי ויי כולי האי ואולי כי נגע 

  ".381עד הנפש
מלאתי מילין הציקתני רוח בטני, אלמלי כל הימים דיו אין די באר למלת (ומלתי) עט סופר "אהובי אחי ורעי, הנה 

אחרי רואי חדשים מקרוב באו לשכון כבוד בארצנו, והן המה המפורסמים במקומם . עד הלום ראיתי 382מאריך
לין עצמם ומחזיקים בעצמם כי אנשי מופת המה וחכמים בעיניהם, ומשתמשין בבת קול דברי אלקים חיים תו

, בונין בתים 383באילן גדול האר"י ז"ל וריב"ש ז"ל, ומתעטפים בטלית שאינה שלהם, בעלי ראתן, שרץ במוחם
על יסוד רעוע, לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו וביראת ד' מאסו וחכמת מה להם, ומחשבתם ניכרת מתוך 

טהורה, מקיאה וגועלת גיעולי השם, ובעזה"ש ארץ ישראל טהורה ומקוואתה  מעשיהם מעשים אשר לא יעשו,
מפרסמת את החנפים, כי לא לפניו חנף יבוא, בבל יראה וימצא, והריהו כמבוער וכמי שאינו. ועל אשר ראיתי אני את 
המראה, נתתי את לבי עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לד' כי חיישינן לתקלה מדאגה מדבר פן יפגעו בכם מרי נפש כי 

גדולות ונוראות כעומדים ברומו של עולם, ובחלקלקות לשון ציד כמצודה שאין בה דגים, כי מרים המה, ומדברים 
תאוה היא לעינים לבקש גדולות ונפלאות, והיא מכה המתהלכת, דלמא ח"ו משכי אבתרייהו וירדו חיים שאולה כבלע 

  ".384להרשע צדיק ולא נודע כי באו אל קרבנה, שוחט מבפנים ומעלים מבחוץ, תם ורשע הוא מכ
  

"והנה נראין הדברים אישתא דגרמ"י הוא גבהות הלב לבקש גדולות ונפלאות ממנו, נתן עיניו למעלה ולבו למטה, 
חדשים מקרוב באו לפה וממטה לנחש ומשם יפרד, כאשר ראיתי כמוהו וכגריעותי' [לב נוער נחתא] ממאי דקמן, 

והמה כסף  אניס להם, ואנשי מופת יקראום, אה"ק תלמידים שלא שמשו כל צרכן, חכמים בעיניהם, כל רז לא
סיגים מצופה על חרש מראות הצובאות ובלשון חסידים יתקדשו, קורא אני עליהם: ותבואו ותטמאו את ארצי (ירמי' 

  385ב) כבר הרחבתי בביאורי לשעבר בכתבי דאשתקד, כדאי להקריא בו להיות שב מידיעתו"
  

  אמונת השכל או אמונה פשוטה

כי חילוקי הדעות התמקדו בענין  386עיקר השינוי בשיטותיהם הקדושות. היו שהעריכומה אכן היה 
האמונה, האם העיקר אמונה פשוטה או אמונה הבאה מהשכל, כהמשך לויכוח שהקדמונים עסקו בו. ברם, 
עיון במקורות מעלה כי כולם החשיבו את האמונה הפשוטה "שהיא למעלה מן השכל" גם הרה"ק הרא"ק 

  הרש"ז מתנבאים בסגנון אחד: וגם הרה"ק
"ומרוב האהבה חפצתי צדק, כדכתיב (קהלת ז) אשר עשה האלקים את האדם ישר גו', כי קודם החטא של אדם 

זוהי האמונה הגדולה הראשון הי' בבחינת תם, כמש"כ ביעקב שהי' איקונו של אדה"ר (ב"ב נח ב) ויעקב איש תם, 
  .387כאמור שהיא למעלה מן השכל..."

בשגם שענין זה אינו מחכמת הקבלה ומהנסתרות לה' אלוקינו, כי אם מהנגלות לנו ולבנינו להאמין אמונה שלימה "
במקרא מלא שדיבר הכתוב, הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאום ה', שאין מקרא יוצא מידי פשוטו וגם היא 

כו בתמימות עם ה' בלי לחקור אמונה פשוטה בסתם כללות ישראל ומסורה בידם מאבותיהם הקדושים שהל
  .388"לידע איך הוא מלא כל הארץ בשכל אנושי ענין האלקות, אשר הוא למעלה מהשכל עד אין קץ,

, כי שהאמונה היא למעלה מן הדעת וההשגהולכן, כל ישראל, אפילו הנשים ועמי הארץ, הם מאמינים בה', "...
ולגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מן השכל והדעת ולית  ): "פתי יאמין לכל דבר וערום יבין וגו'".משלי יד טו(

): "ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך, תהלים עג כבמחשבה תפיסא ביה כלל, הכל כפתיים אצלו יתברך, כדכתיב: (
  .389"ואני תמיד עמך וגו'", כלומר, שבזה שאני בער ובהמות, אני תמיד עמך

 
  הות או באמונה ויראה על ידי עשייחילוקי הדעות: התחלת העבודה בהתבוננ

  : 390ה"בית רבי" מתמצת את חילוקי הדעות בין הצדיקים כפי שנאמר מפי "הרה"ק נכד רבינו"
"כי הררא"ק ודעמי' היו סוברים שהעבודה תהי' רק במדות ובאמונה פשוטה לבד, ורבוי ההתבוננות באלקות אין נצרך, 

מדות בהתגלות הלב תפסו זה לחסרון כו', אבל רבינו תפס הידיעה ואדרבה רבוי הידיעה באלקות אם לא תפעול 
באלקות לעיקר כי כיון שהמוח ממולא בידיעות אלקות ובהתקשרות ממילא נמשך כל האדם לאלקות והוא רחוק מרע, 
 כי הרע שבלב בחלל השמאלי הוא כפוף ובטל וכישן דמי כו', אבל אם תהי' העבודה במדות לבד בלא מוחין בזה יכול
להיות גם הרגשת עצמותו כו', וכן אם האמונה תהי' רק אמונה פשוטה הלא גם גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא שאף 

  שמאמין ביכולת רבש"ע אעפ"כ הוא גנבא כו'... שע"כ צ"ל וצדיק באמונתו יחי' כו' וזהו דוקא ע"י המוחין...".
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עלה, כי עיקר חילוקי הדעות הם: האם עיון בכתביהם הקדושים של הרה"ק הרא"ק והרה"ק הרש"ז אכן מ
תחילת העבודה לחסידים, היא בהתבוננות בגדולת ה' שממנה תתעורר היראה, או התחלת העבודה בעשייה 

  בפועל באמונה פשוטה וביראת העונש הקודמת לחכמה.  
  

  הרה"ק הרש"ז מדגיש את התבוננות כיסוד בהתחלת העבודה המביאה ליראה:
הפועל, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעמקו מתוך איזה דבר חכמה המושכל בשכלו, "...וכשמוציא כחו אל 

כשמתבונן ומעמיק מאד . והן הם אב ואם, המולידות אהבת ה' ויראתו ופחדו. כי השכל שבנפש המשכלת, בינהנקרא 
וררה מדת יראת בגדולת ה', איך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולא קמיה כלא חשיב, נולדה ונתע

במוחו ומחשבתו, לירא ולהתבושש מגדולתו ית' שאין לה סוף ותכלית, ופחד ה' בלבו. ושוב יתלהב לבו  הרוממות
  .391באהבה עזה כרשפי אש, בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה לגדולת אין סוף ברוך הוא. והיא כלות הנפש..."

, איך שהקב"ה מלא ממש את העליונים זה שעה גדולה בכל יוםכשיתבונן ב"והנה כל אדם מישראל, יהיה מי שיהיה, 
ואת התחתונים ואת השמים ואת הארץ ממש, מלוא כל הארץ כבודו ממש, וצופה ומביט ובוחן כליותיו וליבו וכל 

כשיחזור ויתבונן בזה, אפילו בהתבוננות  אזי תיקבע בלבו היראה לכל היום כולו; -מעשיו ודבוריו וכל צעדיו יספור 
לה, בכל עת ובכל שעה, יהיה סור מרע ועשה טוב במחשבה דבור ומעשה, שלא למרות חס ושלום עיני כבודו אשר ק

מלוא כל הארץ, וכמאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, כנ"ל. וזהו שאמר הכתוב: "כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת 
  .392ועשה טוב, והיא יראה תתאה הנ"ל..."בכל דרכיו", שהיא יראה המביאה לקיום מצוותיו יתברך בסור מרע 

  
  ואילו הרה"ק הרא"ק מציין את תחילת העבודה שעיקרה בנקודת אמונה ויראת העונש:

שהתחלת העבודה בכל יום היא  "אף גם זאת מצווה ועומד מפה הרה"ק מוהר"ר מנחם מענדיל נ"ע, שכתב אליהם
אחרי ראותו שהוא שלם ביראת העונש, ממנה יעלה ו ממנה הוא מתחיל, מעניני יראת העונש. והיא צורך גדול.

ליראת הרוממות ולאהבה אמיתית. וכל אשר ישליך אחרי גוו יראת העונש לא ימלט מליפול לבאר שחת. כי התורה 
הקדושה שלימה ניתנה, לא תחסר כל בה, וכל דבר ודבר צריך לחבירו, אם יפול האחד חסר ואתא חסר[ון] לא יוכל 

  להמנות...".
על כן חרדתי עליהם את כל החרדה הזאת, פן ואולי ח"ו תקראנה אותם כאלה, לבנות מגדל בשכל נבדל, פן "אשר 

יפתה לבבכם וסרתם מכוונת האמונה והאמת, שכל הדברים הנוגעים ברומו של עולם הכל הולך למקום אחד הולך הוא 
, שהוא עיקר היראה והאמונה, כי םהסובב אל נקודה אחת הן יראת ד' היא חכמה, משא"כ איפכא, לא לחכמים לח

, הוא השכל הראשון היראה היא פנימיות ותוכניות נקודה שכל הגלגל הסובב חוזק עלי' וכל העולמות נבנו עלי'
ע"פ התורה, אמונת חכמים בל תסור  הנקודה הזאת שלא לזוז ממנה צוונו ד' הלכה למעשהוהוא האחרון, ולהיות 

נוראות ימינה, משא"כ התורה והשכליים לבדם, מבלי יראה קודמת, המה נבדלים, מאמונה, אז תצליח ותשכיל ותורך 
, עולים ויורדים בה מקור הברכות וטוב כי נקודת היראה היא סוף המעשה במחשבה תחילהכלים ומכלים הבעלים, 

ין מתערין, כי הגנוז, משא"כ בנין השכל לבדו, בלי יראה קודמת הסובבה עמוק עמוק מי ימצא, אע"פ שכולו טוב, דינ
  ".393התפשטות השכל לאין קץ שם לחשך נחשך כידוע

  
שכתב אליהם  שהתחלת העבודה בכל יום היא אמנם לא מצאנו במכתבי הרה"ק הרמ"מ שנשארו בידנו "

  " הרי מפורשים הם בדבריו הקדושים בספריו: מעניני יראת העונש
ולהרגיל עצמו בזה ואחר שיהי' זריז ירגיל ש כו' הכל תלוי בתחילת האמונה ביראת העונ"...וכל ענין אמונה זו 

בעבודה זו הכל כנ"ל להאמין בה', הנה כל ענין האמונה אחת היא עד שמגיע אל שורש האמונה כנ"ל שהיא התורה 
  .394והחכמה תחי' בעליה..."

ואח"כ  עשהוא היראה והאמונה כידו"...עד"ז אמרז"ל (ירושלמי פ"ב ה"ג) בתחילה יקבל עליו עול מלכות שמים 
יקבל עליו עול מצות ועול תורה כי אז צדיק באמונתו יחי' ותועיל לו התורה והמצות לזכך חומרו ולדבק באלקות 

אם לא יקדים היראה בהתקשרות ויחוד גמור לתת עצות בנפשו מכל עניני היצה"ר כי התורה אור ותאיר לו, משא"כ 
ות לא יועילו וישאר מגושם כמו שהוא ואפשר לומר שזהו בה' ובתורה שבוודאי יאיר חשכו כל התורה ומצוהאמונה 

משארז"ל (מגילה ו ב) יגעתי ומצאתי תאמין פי' כי אחר היגיעה שימצא צריך אמונה שבוודאי ימצא ובלתי האמונה 
  "395אינו מועיל היגיעה...

  
  הרה"ק הרש"ז שולל את תחילת העבודה מיראה הבאה מאמונה מבלי להגיע קודם להתבוננות:

שאף שמאמין בה' אעפ"כ אינו מושל ברוחו "מאמר רז"ל (ברכות סג א) גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי', הרי 
וכמ"ש  , אלא כדי שיהי' יראת ה' צריך להעמיק דעתו ולהתבונן כו'את בעל הבית אם ימצאנו כו'שלא לגנוב 

יח תורה מדרך הבעש"ט זללה"ה וכידוע לכל בכל מדינות וואלין ואוקריינא לכל מי שהריח רבלקוטי אמרים, 
שהביאור למ"ש בזה"ק דבינה היא אם הבנים, היינו דהבנים הם יראה ואהבה...והמולדת אותם היא  ותלמידיו,
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אי כו' בגדולת ה' כל חד לפום שיעורא דיליה, וכמו שאי אפשר להוליד בנים בלא אם, כך  ההתבוננות בעומק הדעת
  .396..."אפשר להיות יראה ואהבה בלא התבוננות

  
ואילו הרה"ק הרא"ק מדגיש כי התחלת העבודה באמונה ויראה שבאה רק על ידי עשיית המצווה בפועל 

  עדיפה על התבוננות ושכליות:
"ודור המדבר שהיה דור דיעה לא היו כי אם חכמים וידועים, ונבונים לא אשכח, כי פחדו ו[י]ר[א]הו להתבונן בבינה 

כמו  נעשה לנשמעיתירה... אשר ע"כ נקראו דור דיעה, שלא רצו להתמהמה בבינה, כי אם לאמונה יקראו, והקדימו 
  , מנר מצוה אל תורה אור..."גיע אל השמיעההעשי' ישארז"ל (שבת פח א) מי גילה רז זה לבני כו'. ומן 

"כי אחרי שיזדכך החומר והצורה מן היראה אז יראו אור בהיר בשחקים, כמו שארז"ל (מכות כג ב) רצה הקב"ה 
לזכות את ישראל, שיזדככו מאוד, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שהיה הקב"ה חושש שלא ילכו אחרי שכליים 

  .397..."לכך הרבה להם תורה ומצוות ועשה להם משמרת למשמרתח"ו, הנבדלים ויתמשכו אחרי הרע 
  

  החשש של חכמתו מרובה ממעשיו

". ועל כך "אמר השגת הבורא במושכלותכדי להגיע ל"התבוננות" צריכים ללמוד ולדעת גדולת ה' ו"
  בשם זקנו מרן הרה"ק הרש"ז: 398הרה"ק נכד רבינו"

בידעת כתיב היום ובוהשבות אל לבבך לא כתיב היום, והיינו כי בדעת "...הנה כתי' וידעת היום והשבות אל לבבך ש
צריכים להיות מוכן (בלא"א פארטיק) עכשיו לידע איך שצ"ל אהוי"ר ואיך שיהי' כל מיני התבוננות, וזהו כל 

ח ולא יהי' חסר רק והשבות אל לבבך, שזה יהי' ע"י משיח צדקנו בב"א שהוא יפי מלאכתנו עתה להשפיע דעת בהעם
הניצוץ (אהוי"ר) בלב וע"כ לא כתיב בזה היום, וזהו מלאכה קלה להמשיך מהמוח אל הלב כו', אבל אותן שאינם 

  עוסקים כעת בידיעות אלקות יהי' משיח צריך להתחיל עמהם מא"ב...".
  

הרה"ק הרש"ז כותב כי תפקידו של הצדיק הוא ללמד דעת את העם שידעו מגדולת ה', שעל ידי כך יוכלו 
  ידים להפעיל את ה"התבוננות": החס

"בכל דור ודור יורדין ניצוצין מנשמת משרע"ה ומתלבשין בגוף ונפש של חכמי הדור עיני העדה ללמד דעת 
את העם ולידע גדולת ה' ולעבדו בלב ונפש כי העבודה שבלב היא לפי הדעת כמ"ש דע את אלהי אביך ועבדהו 

למדו איש את רעהו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי וגו' אך עיקר ולעתיד הוא אומר ולא יבלב שלם ונפש חפיצה 
אלא העיקר הוא להעמיק דעתו בגדולת ה'  הדעת אינה הידיעה לבדה שידעו גדולת ה' מפי סופרים ומפי ספרים

ולתקוע מחשבתו בה' בחוזק ואומץ הלב והמוח עד שתהא מחשבתו מקושרת בה' בקשר אמיץ וחזק כמו שהיא 
כמו והאדם ידע  דבר גשמי שרואה בעיני בשר ומעמיק בו מחשבתו כנודע שדעת הוא לשון התקשרותמקושרת ב

וגו' וכח זה ומדה זו לקשר דעתו בה' יש בכל נפש מבית ישראל ביניקתה מנשמת משרע"ה רק מאחר שנתלבשה הנפש 
ף ולהכניעו שלא יחשיך על בגוף צריכה ליגיעה רבה ועצומה כפולה ומכופלת. האחת היא יגיעת בשר לבטש את הגו

אור הנפש כמש"ל בשם הזהר דגופא דלא סליק ביה נהורא דנשמתא מבטשין ליה והיינו על ידי הרהורי תשובה מעומק 
יגיעת הנפש שלא תכבד עליה העבודה ליגע מחשבתה להעמיק ולהתבונן בגדולת ה' הלב כמ"ש שם. והשנית היא 

וה בכל נפש יש נפש זכה בטבעה שמיד שמתבוננת בגדולת ה' יגיע שעה גדולה רצופה כי שיעור שעה זו אינו ש
אליה היראה ופחד ה' כמ"ש בש"ע א"ח סימן א' כשיתבונן האדם שהמלך הגדול ממ"ה הקב"ה אשר מלא כל 

  .399הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו מיד יגיע אליו היראה וכו'
  

ולא החכמה, ולא רק שאין ללמוד  ההעשייאלא שעל פי שיטת החסידות של הרה"ק הרא"ק עיקר היא 
  אלקות, אלא אף  אין להרבות באמרים, וזאת מתוך החשש שלא תהיה חכמתו מרובה ממעשיו: 

"וקא חזינא לספר הבינונים שהדפיס כת"ר ולא מצאתי בו תועלת כ"כ להצלת נפשות, כי המה מלומדים ברוב עצות 
ולפי דרך (ערך) המקבלים, שיספיק "ז לב ב), קשה עתיקה, במצות אנשים מלומדה, גמרא גמור זמורתא תהא (ע

וריבוי השמן בנר הוא ח"ו סבה כי כך הוא דרכה של תורה,  להם ניצוץ אחד והוא מתחלק לכמה טעמים,
  ...".לכבותו

והנה אנכי ורעיי בהיותנו אצל אדמו"ר הרה"מ ממעזריטש נ"ע היינו מסתפקים בדבר א'[חד] זמן רב, כ"א לא "
. כמש"כ א לשמוע דיבור אחד זה דיינו. והיינו שומרים אותו בקדושה ובטהרה עד עת בא דיבור שניתבאנו אל

(משלי כ"ה) דבש מצאת אכול דיך וגו', וכמאמר חז"ל (ברכות לב ב) מתוך שחסידים הם תורתן משתמרת, שהיו 
י ולא עלתה בידם, (שם לה ב) שומרים את הדבר, כי לא היו תורתן אומנותן אלא רשב"י וחבריו, והרבה עשו כרשב"

וכל השכליים ומקור השכליים הוא מקור  האמונה והיראה הוא מקור הברכות והטוב הגנוז,כללא דמילתא עיקר, 
  .400הדינין רח"ל, לכן כל שומר נפשו ירחק מהם."

                                                 
  אג"ק אדה"ז, תשע"ב, אגרת פט. 396
  דברי החינוך פ' בא ובהערה.{בפרק ד) אגרות בעל התניא, אגרת נט. וראה להלן  397
 הערת הרב יהושע מונדשיין. –, והכוונה בד"כ לבעל ה'מגן אבות' מקאפוסט 'רבינו' הוא הצמח צדק -בית רבי דף מד.  398
  תניא לקוטי אמרים פרק מב. 399
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לו, כמאמר , אור הגנוז ויאר ודיבור של תורה קב ונקי, והמועט מחזיק את המרובה, והברכה מצויה באותו דיבור"
  כל מי שיראת ה' בלבו כל התורה וכל החכמה בלבו". 401תנא דבי אליהו

"אשר על כן ה' עמך גבור החיל, חזק והתחזק בעד עמנו, אל זה יביט, אל רוח נכאה לב נשבר שפל מארץ להחיותו 
כלל החסידים, די ויהי' הדבר ההוא סמוי מן העין, ועל ה מאיזה ניצוץ אור החיים, דבר וחצי דבר, ומתברך במעיו,

  ...".402להם באמונת חכמים ושיכירו חסרונם
  

  בכלל שולל הרה"ק הרא"ק את השכליות כי "דינין מתערין בה":
ואחר החטא נפל בשכליים רבים, כמש"כ ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים יודעי טוב ורע גו' ותפקחנה עיני שניהם "

דמיני' דינין מתערין, ומרגלא בפומייהו דצדיקייא שיחת חולין על פ' ובת  כי התחלת הרע היא מן השכל,וידעו גו', 
  ".403איש כהן כי תחל לזנות, כי ההתחלה שהיא השכל ממנו נמשך הזנות וכמה נאבדו ונתפקרו מן השכליים

  
כך גם הרה"ק הרמ"מ מתריע אף הוא על החשש שלא תהיה חכמתו מרובה ממעשיו ומרחיב בדבריו 

  הקדושים:
ון בנו אומר ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, "..שמע

ע"ד ארז"ל בפ"ג כל שחכמתו מרובה ממעשיו דומה כו' והופכתו על פניו אבל כל מי שמעשיו מרובין וכו'. דקדקו 
שמעשיו מועטין מחכמתו ודו"ק.... וזהו המפרשים שסיבת והופכתו הוא רבוי החכמה מלשון שחכמתו מרובה ולא אמר 

לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה משא"כ כשירבה המדרש והחכמה לדעת ולא המעשה יהיה חכמתו מרובה 
ממעשיו, ולא די שלא יתוקן אלא אדרבה והופכתו על פניו כנז'... והוא מאמר הנז"ל למה נסמכה פ' סוטה לפ' נזיר שכל 

ו מן היין, משא"כ אם אינו רואה סוטה בקלקולה ואינו יודע חכמה ודעת להווסר כ"כ הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמ
א"צ להזיר עצמו מן היין. ולכאורה הוא ליהפך, אדרבא... והוא דברינו הנ"ל כי בראייתו הוא נוזר ומבין יותר באמת 

ו שלא תתהפך הידיע' ומאז הוא צריך שימור יותר ויותר, כי אין לו עדיין מעשה להגן עלישלא לעשותו ... 
  .404..."והחכמה על פניו

  
  מרן המגיד ממעזריטש מקור לשיטותיהם 

 של מדרשם מבית זו היוצאת היא דרכו כי כתבו, , החסידות בהנהגת ושיטתו אחד כל, הצדיקים הקדושים
ממעזריטש. הרה"ק הרש"ז כותב מפורשות, כי דרך  המגיד מרן' הק ותלמידו' הק ט"הבעש מרן

  ה"התבוננות" היא דרכה של החסידות מאז יסודה על ידי מרן הבעש"ט  ותלמידיו הקדושים:
 "...וכידוע לכל בכל מדינות וואלין ואוקריינא לכל מי שהריח ריח תורה מדרך הבעש"ט זללה"ה ותלמידיו,

ההתבוננות בעומק א שהביאור למ"ש בזה"ק דבינה היא אם הבנים, היינו דהבנים הם יראה ואהבה...והמולדת אותם הי
אי אפשר להיות וכמו שאי אפשר להוליד בנים בלא אם, כך  בגדולת ה' כל חד לפום שיעורא דיליה,כו'  הדעת

  .405..."יראה ואהבה בלא התבוננות
גם הרה"ק הרלו"י מבארדיטשוב שתמך בשיטתו של הרה"ק הרש"ז כותב להרה"ק הרא"ק כי דרך זו היא 

   דרכו של רבם המגיד ממעזריטש:
 עיקר כל הי׳ זה אשר, אדמו״ר של הנהגותיו על מתרעם להיות הדעת על יעלה איך בעיני יפלא מאד זה אחר אך"...

 כפי, העבודה עיקר וזהו ומצות תורה לעמו ללמוד עסקיו כל אשר ע,נ״ זלללה״ה הה״מ אדמו״ר של הנהגותיו
 אור ישכון הדרך הובז  ה,הקדוש תורתנו הקודש דרך וזהו. זה דרך על כן גם הוא הנהגותיו, ונ״ע ממורנו קבלנו אשר
 דרך לפי אינו זה דרך ע״פ נוהג שאיננו מי אדרבה. כן כולם שינהגו צדיקים כולם עמו כל והי׳ יתן ומי והלואי '.ה

 הקדושים והנהגותיו עבודתו עיקר כי, נ״ע אדמו"ר ח"ו על כב' מתרעם כאלו הדרך זה על המתרעם וכל ,נ״ע מורנו
  .406..".זה דרך ממנו שיפלא, נ״ע אדמו"ר צלא  אתנו באמנה הי׳ אשר, עליו בעיני יפלא ומאד ע"ד זה, רק הי׳

  
לעומתם מביע במפורש הרה"ק הרא"ק את היפך הדברים, כי דרך זו של "התבוננות" אינה דרכו של רבם 

  המגיד ממעזריטש :
 את ונוראי ונשמע שנים כמה ובעבור ,הקודש אל ינותליוע אחרי רוסיא ותנבמדי לראש שמנוהו אשר מיום זה הנה"...

 הרבה אשר, נ״ע הקדושים מרבותינו זהראינו  ולא שמענו לא כי ,לנו ערבו[לא]  אלבנ״ והדרכותיו הנהגותיו
  .ם..."הקדושי דהנהגתו ענינים כל על ולבי ועיני עתיד נותן והייתי שמשתי

ן הרב  עליו אור ראדמו" ושדהק אצל דיח עמו שהי׳ [הרה"ק הרלו"י מבארדיטשוב] כת״ר על בעיני יפלאד ומא"...
 הנהגות על כת"ר יסכים איך ,הקדושים והנהגותיו חיים אלקים בריד דבריומ הרבה ושמע וראה ה,זצללה״ המגיד
  ".407...נ״ע מו״ר הגנוז מאור ובפרט ם,הקדושי מרבותינו כזאת ראינו ולא שמענו שלא ל,הנ׳׳ מחותנו

                                                 
: לא מצאתיו כעת בתד"א, בדברים רבה מי"א ה' מובא:  4הערת ר' דוד צבי הילמן באגרות בעל התניא אגרת נח בהערה  401

החכמה דבר קל הוא, כל מי שמתיירא אותי ועושה ד"ת כל החכמה וכל התורה בלבו, שנאמר אמר הקב"ה לישראל: חייכם, כל 
 4וכו'" אגרות בעל התניא, אגרת נח בהערה 
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כדי להבין מהיכן נובעים חילוקי הדעות ושיטותיהם של הצדיקים הקדושים, עלינו להקדים ולדעת מה אכן 
היו תוכנם של דברי מרן המגיד ממעזריטש שבהנהגתו נאחזים תלמידיו הצדיקים. אמנם הצבענו כי דבריו 

ש יפוצץ מתפרדות הקדושים של  מרן המגיד ממעזריטש היו מתחלקים לשומעים לכמה אופנים וכפטי
לכמה ניצוצות, אך האיך ייתכן שהן הרה"ק הרש"ז והן הרה"ק הרא"ק שניהם יחד מחזיקים בגלימת רבם 
מרן המגיד ממעזריטש בעניין כל כך יסודי ומהותי, שהוא תרתי דסתרי, ויהיה כל אחד מבסס את שיטתו 

  הקדושה על פי דרכו בקודש של רבם?
  

ם שמקורם קדוש בדברי רבם מרן המגיד ממעזריטש. כי מרן המגיד חיי םאכן אלו ואלו דברי אלוקי
ממעזריטש היה משמיע בצבור דברי תורתו הקדושים בשני סגנונות: לסגל תלמידיו הקדושים היו דבריו 
הקדושים גבוהים ועמוקים ומלובשים בתוך דברי האריז"ל, וממנו קיבלו הנהגת דרכי העבודה בהתבוננות 

מי רום,  ואילו לכלל החסידים היו דבריו הקדושים נאמרים רק בדרך מוסר, כדי ודבקות ובהשגות עד ש
שיעסקו בעבודת ה' ביסודות האמונה וביראת העונש מתוך עשייה. כפי שמתאר זאת במפורש אחד מגדולי 

  :408תלמידיו הקדושים הרה"ק רבי זאב מזיטומיר בספרו הקדוש
 לדבר פיו ופתח ,נערים עם זקנים, אנשים גווני הרבה ונאספו, ה"זללה המגיד בבית מסובין היינו אחד "...ופעם

, שחורים מלקטת הזקנה, זקנה ואחת ילדה אחת נשים שתי לו שהיה מי), ב, ס ק"ב( במאמרם הנזכר משל תורה דברי
), ג"ה ח"פ סוטה ירושלמי( נתעוררו ל"חז, תורה בדברי הענין כך, ומכאן מכאן קרח ונמצא, לבנים מלקטת וילדה
 לנערים הנוגע מוסרים מדברי וכדומה, יראה לדיבורי רומז שחורה ואש, לבנה אש גבי על שחורה אש נתנה התורה
, אהבה לעניני רומז לבנה ואש, בישא מרצועה יראות בענייני להפחידם וצריכים', ה בסוד עדיין עמדו לא אשר

 שבאין וכיון ,במושכלות הבורא השגת טעם טוב להבינם, משכילים לאישים דייקא הנוגע התורה וסודות ורמזים
 מושכין ואלו, שחורה לאש הכינוי, יראות מענין הרב את ושואלין מושכין אלו, אדם בני גווני הרבה הרב פני לדרוש
 רחבה ונפשו, הכולל חכם שהוא מי כן אם אלא, כענין להשיב פה לו ואין, ומכאן מכאן קרח נמצא, אהבות מעניני
 להמציא יכול, ותבונתו ערכו לפי ואחד אחד לכל השוים דיבורים להמציא יכול, הדעת התפשטות לו ויש עליו

  ...".עבודתו לבחינת הנוגע הרב כוונת לדרוש, לנפשו מרגוע
  

הנהגה זו של מרן המגיד ממעזריטש כפי שמתאר אותה הרה"ק הר"ז מזיטומיר, היא אשר בתוכה מצאו כל 
אחד מתלמידיו הקדושים את דרכם בקודש. הרה"ק הרש"ז סלל מכאן את דרכו לחבורת מופלגים, 

 אאהבה ורמזים וסודות התורה הנוגע דווק י"עניינבהדגשה על החכמה הפנימית והשגות עליונות, 
", ותבע מהחסידים התבוננות כתחילת אישים משכילים להבינם טוב טעם השגת הבורא במושכלותל

"יתלהב לבו באהבה עזה כרשפי אש, בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה עבודת ה' שבעקבותיה 
.   ואילו הרה"ק הרא"ק ראה את בני עליה שהם מועטים לגדולת אין סוף ברוך הוא והיא כלות הנפש"

"לדיבורי יראה וכדומה מוסרים הנוגע לנערים אשר לא עמדו בסוד  המון החסידים שזקוקים  ורובם
תוך הדגשים מיוחדים של התחלת עבודת ה'  ה' וצריכים להפחידם בענייני יראות מרצועה בישא"

"ואחרי ראותו שהוא שלם ביראת העונש, ביראת העונש ובאמונה פשוטה, ובעיקר בעשייה בפועל, 
  ליראת הרוממות ולאהבה אמיתית". ממנה יעלה

  
  הרחבת חבורת בני העליה על ידי הרה"ק הרש"ז

אלא שבהנהגתו של הרה"ק הרש"ז ברייסין התרחב מעגל אותם בני עליה שעסקו בתורת החכמה הפנימית 
של החסידות כדי להגיע ממנה להתבוננות, ולפיכך הייתה טענה זו בפי המתנגדים להנהגתו הייחודית שהיא 

  ורה נגד שיטת מרן המגיד ממעזריטש. וכך הם דברי הרה"ק מקאליסק להרה"ק הרש"ז מלאדי:לכא
, כי אם לרוב החסידים, ורובם ככולם מנהג רבותינו, היו נשמרים ונזהרים מאוד בדבריהם שלא להשמיע"וכן הי' 

  ולהכניסם בברית אמונת חכמים". בדרך מוסר
חמה בנרתיקה, דהיינו להלביש דברי הרה"ק ממעזריטש, כת"ר "וכשאני לעצמי לא מצאתי לי קורת רוח ממה דעייל 

 לשון תורה לחוד, שהן המה דברי הרה"ק הבעש"ט, בתוך דברי קדוש האריז"ל, שהגם שהכל הולך אל מקום א'
כשר דרא, אשר על כן ותבחר לשון ובפרט מפני הסכנה שבעוה"ר שהגשם יורד ונוקב ולא א, ולשון חכמים לחוד

ערומים, ומלין אתגליין ביננא בדרכי היראה והאהבה, לזכך הגוף מהמדות שתהיינה בלתי לה' לבדו, ויש לי הרבה 
  .409לרצות בזה עד אין קץ וסוף מה שיוכל לצאת מזה, ולא ניתן לכתוב, ורואה אני את הנולד מזה ח"ו"

  
וכשאני לעצמי לא מצאתי לי קורת רוח ממה דעייל ק הרא"ק על "יכולים אנו להבחין כי בדבריו של הרה"

, דהיינו להלביש דברי הרה"ק ממעזריטש, שהן המה דברי הרה"ק הבעש"ט, בתוך "חמה בנרתיקה כת"ה

                                                 
  רים.אור המאיר, פ' דב 408
 שם, אגרת נח 409



" דהיינו, תפיסה זו אינה שהגם שהכל הולך אל מקום א'" הוא מיד מתרץ זאת "דברי קדוש האריז"ל
היא גישתה ומהותה של תורת החסידות בכללותה, ברם, אין לגלות ייחודית להרה"ק הרש"ז, אלא 

  ".לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחודהדברים להמון החסידים אלא ליחידי סגולה בלבד: "
  

  הגבלת הרה"ק הרש"ז לבני עליה

עקרונית החזיק בדעה זו גם הרה"ק הרש"ז שקבלת רזין דאורייתא מיועדת רק לבני עליה שאכן ראויים  
שמוע פנימיות התורה. הרה"ק הרש"ז אף תחם וקבע הגבלות משלו לסווג את החסידים הראויים לשמוע ל

  תורתו בחכמה הפנימית:
מפני חולת האה"ר אין מוסרין סתרי תורה אלא למי שלבו דואג בקרבו... והוא מי שלבו דואג ומואס בחייו ממש "

  .410י אז אבדתי בעניי כו' וכדומה וד"ל"אז טל תורה מחייהו ממש וזהו כי לולי תורתך שעשועי כ
  

הגבלה זו קיבל הרה"ק הרש"ז מרבו מרן המגיד ממעזריטש כפי שכותב בנו הרה"ק רבי דוב בער 
  מליובאוויטש:

שלא יוכל אדם לבא לקבלת אמיתית  שמעתי בפירוש מפי אאמו"ר ז"ל ששמע בזה"ל מהרב המגיד ז"ל"ודבר זה 
המ"ש [המרה שחורה] תית באא"ס עד שיוקבע בנפשו ממש, בלתי אם יש בו רזין דאורייתא והשגת עמוקות האמי

  .411שמושרשת בו מנעוריו דוקא" הטבעי'[ת] והעצמי'[ת]
שהוא כלי הכנה לעונג האמיתי במס"נ באחד כו' ולקבלת  במ[רה] ש[חורה] הטבעית"הכלל הגדול בשם הה"מ ז"ל 

  .412כל רזין כו'"
  

מעלה, - הוא לא ראה בחסידים אלו שיש להם יראה טבעית כברי, אך מהגבלה זו כבר הסתייג מרן הרש"ק
שחורה - , בכך שהיה "משפיל פרומקייט טבעית" שביסודו מגיע ממרהבחריפות דרך זושלל  אדרבה הוא

תעיד ואכן נקודה זו גם היא עלתה על פרק ההבדלים בין השיטות, ועל כך  ,413כמסורה הקרלינאית
   414:החב"דיתהמסורת 

בקש לקבוע דירתו ביעשינקוויץ (פלך וויטעבסק) ורצה הסכם ע"ז מרבינו [בעל התניא  קארלין][מ "הרה"ק ר"ש
ושלא להשפיל מסכים אך על אלו הג' תנאים: שלא להשפיל הלומדים כו',  והשו"ע זיע"א], והשיב רבינו שהוא

ם הסכים הרר"ש, אך על , ושלא יאמר שהצדיק צריך לישא את הצאן... ועל ב' דברים הראשוניפרומקייט טבעי' כו'
  ".דבר הג' לא הוסכם

  
 החכמה דבר את ולשמוע ליראיו' ה בסוד לבא ראוי אחד כל שאין ז"הרש ק"הרה סבר אם אלא גם
שה"התבוננות" מיועדת גם להמון החסידים שלא עמדו בסוד ה', גם ' הק בדרכו היה סבור הרי, הפנימית

  אם בכל זאת היא עדיין תלויה בידיעה באלקות:
בטבעה ותולדתה ממקור חוצבה ממדרגות תחתונות די"ס דעשיה ולא תוכל למצוא במחשבתה  ויש נפש שפלה"... 

ומ"מ האלהות כ"א בקושי ובחזקה ובפרט אם הוטמאה בחטאת נעורי' שהעוונות מבדילים כו' [כמ"ש בס"ח סי' ל"ה] 
ק בגדולת ה' שעה גדולה בודאי בקושי ובחזק' שתתחזק מאד מחשבתו באומץ ויגיעה רבה ועומק גדול להעמי

וכמשארז"ל יגעתי ומצאתי תאמין וכדכתי' אם תבקשנה ככסף וכמטמונים  תגיע אליו עכ"פ היראה תתאה הנ"ל
תחפשנה אז תבין יראת ה' פי' כדרך שמחפש אדם מטמון ואוצר הטמון בתחתיות הארץ שחופר אחריו ביגיעה עצומה 

של יראת שמים הצפון ומוסתר בבינת הלב של כל אדם מישראל שהיא  כך צריך לחפור ביגיעה עצומה לגלות אוצר
בחי' ומדרגה שלמעלה מהזמן והיא היראה הטבעית המסותרת הנ"ל רק שכדי שתבא לידי מעשה בבחי' יראת חטא 
להיות סור מרע במעשה דבור ומחשבה צריך לגלותה ממצפוני בינת הלב שלמעלה מהזמן להביאה לבחי' מחשבה ממש 

להעמיק בה מחשבתו משך זמן מה ממש עד שתצא פעולתה מהכח אל הפועל ממש דהיינו להיות סור מרע שבמוח 
ועשה טוב במחשבה דבור ומעשה מפני ה' הצופה ומביט ומאזין ומקשיב ומבין אל כל מעשהו ובוחן כליותיו ולבו 

415."...  
  

  הדפסת התניא מצביעה על תפוצה לקהל נרחב

- פה, ויותר מאוחר אף מכונסים בקונטרסי כתבי-על ידי הרה"ק הרש"ז בעלכל עוד והדברים היו נאמרים 
, היה עדיין מקום להסביר כי הדרכותיו של הרה"ק הרש"ז מיועדים רק ליחידים שבאו בסוד ה'. 416יד

                                                 
 יורק תשמ"א, עמ' שמה. - מאמרי אדה"ז הקצרים, קה"ת, ניו 410
  מאמרי אדמו"ר האמצעי, קונטרס התפעלות, קה"ת תשס"ו, עמ' קסח.411
  שער היחוד פרק ו, קה"ת תשנ"ה, עמ' קיד. 412
 שחורה.-בעלי המרהדיבורים וסיפורים ממרן הרש"ק בגנותם של "פרומע"  8ראה קובץ באו"י מו עמ' קנט בהערה  413
  דף סד ע"ב, כפי אשר שמע מ"אחד הרבנים [הרה"ק מגן אבות מקאפוסט] מנכדי רבינו [הצמח צדק] נ"ע".בית רבי,  414
  .פרק מב ,תניא לקוטי אמרים 415
א בהקדמה לתניא: "והנה אחר שנתפשטו הקונטריסים הנזכרים לעיל בקרב כל אנ"ש הנזכרים לעיל בהעתקות רבות בוכמ 416

  סופרים שונים ומשונים...".מידי 



והיה בו כדי  417הסבר שאפשר לשער כי ניתן לפני "רבותינו בא"י" לאורך כל השנים מאז תק"מ ואילך
ובפירוש מיועד לחסידים  בדפוסחיים אלו נקבעו  םברם, בשעה שדברי אלוקי  להניח דעתם הקדושה.
", חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינונים תניא ליקוטי אמרים"לצדיקים:  אבינונים דהיינו לאו דווק

העיד הדבר בעליל, כי המטרה היא להפיץ בתפוצה רחבה את החכמה הפנימית של החסידות ולהנגישה 
וספים של חסידים כדי להגביר אצלם את ההתבוננות כבסיס לעבודת ה'. מכאן כבר קצרה לידי מעגלים נ

הייתה הדרך לעורר את חששו של הרה"ק הרא"ק כי הרחבת החוג המצומצם של בני עליה, עלולה לגרור 
  ראויים להתעסק בקדשים:-בעתיד סחף של המון חסידים לא

הנם בכתובים מקדושי עליון נבג"מ שכל דבריהם כגחלי אש עומדים "אשר ע"כ לא נהירין לי שבילין דרקיע שנדפסו ו
הדא הוא דכתיב לבעלי נשמה קדושה, או להעובדים מאהבה אשר כבר ברומו של עולם, ולאו כל מוחא סביל דא, 

והן , שאם לא זכה נעשה לו סם המות, יצאו מן הטבע, כי לא כל הרוצה ליטול את השם יטול טל של תחי' וחיים
, כי יפול הנופל ממנה, שאם לא ממשמשין בתשמישי קדושה לתורה ולתעודה ולעשות להם כוונות הכל עתה יד

זכה מסתכן, ומי יאמר זכיתי לבי טהרתי, אל בינתי אשען ח"ו, כי השכל נבזה לפי זיכוך החומר והנפש, וכפי מה שהוא 
להאיר בנר מצוה רות את הנפש משא"כ האמונה והיראה מזככות החומר ומטהמוכן כן מושך את השכל אליו, 

ותורה אור עולם ואוצר ד' יבוא. הנה לדעתי הייתי מקבץ את כל ספרים הקדושים המפוזרים בידי המתחילים ויהיו 
גנוזים תחת יד זכי הנפש, ומהם ילמדו המתחילים מעט מעט לפי שכלם אחר הכנה דרבה, מדאגה, פן תרבה עליהם 

מוכן לקבל וממשיך את השכל אחריו החוצה ח"ו, אשר כל באי' לא ישובון חיות השכל, מחשבת הגוף שאינו מן ה
  .418רח"ל"

  
ספרי חסידות ממרן הבעש"ט הקדוש ומרן המגיד הקדוש ותלמידיהם  419העובדה כי עשרים וששה

לא המעיטה מההתנגדות של  –הקדושים נדפסו בין השנים: תק"מ ועד להדפסת התניא בשנת תקנ"ז 
הרה"ק הרא"ק. אולי בגלל שאין בהם הדרכה ישירה אלא דברי תורה וחסידות באופן כללי, בעוד שספר 

, ובעיקר הדרך של 420התניא מיועד לכלל החסידים ומכיל בקרבו "עצות" ודרכים מעשיים לעבודת הבורא
הם לספר התניא שהעניקו צדיקי "התבוננות" שיכולה לבוא רק אחר ידיעה באלקות. אכן בהסכמותי

וואהלין תלמידי המגיד ממזריטש, הרה"ק רבי זוסיא מאניפאלי והרה"ק רבי יהודה ליב הכהן בעל "אור 
 .422. הם מציינים ומסכימים כי הספר מיועד לכלל החסידים421מחותנו של מרן הרש"ק –הגנוז" 

  "להראות עם ה' דרכיו הק'" "ללמד לעם ה' דרכי קדש": 
  

אשר עשה ואשר  בראותי את הכתבים של הרב האי גאון איש אלקים קדוש וטהור אספקלריא המאירה וטוב הנה"...
. ורצונו היה שלא להעלות את הק' ונתן בלבו הטהור לעשות את כל אלה להראות עם ה' דרכיוהפליא ה' חסדו 

בקרב כל ישראל בהעתקות התפשטות הקונטרסים ההם  הכתבים ההם לבית הדפוס מחמת שאין דרכו בכך. רק מחמת
העתקות שונות רבו הט"ס במאד. והוכרח להביא הקונטרסים ההם לבית  רבות מידי סופרים משונים ומחמת ריבוי

  ...."הדפוס
  

ועניו אשר מכבר  חכמת אדם תאיר פני הארץ בראותי ידי קדש המחבר הרב הגאון איש אלקים קדוש וטהור חסיד"...
ודלה מים מבאר מים חיים וכעת ישמח  תחכמוני אצל אדונינו מורינו ורבינו גאון עולםנגלה מסתריו יושב בשבת 

                                                 
  14ה ראה לעיל הער 417
 אגרות בעל התניא, אגרת נט. 418
 –קארעץ תקמ"א, צפנת פענח  –קארעץ תקמ"א, מגיד דבריו ליעקב  -קארעץ תק"מ, בן פורת יוסף  –תולדות יעקב יוסף  419

 –ות תיקון ועליות העולמות לבוב תקמ"ח, סדר כלל –קארעץ תקמ"ד, נועם אלימלך  –קארעץ תקמ"ב, מגיד דבריו ליעקב 
לבוב תקנ"ב, רב ייבי  –לבוב תקנ"ב, ליקוטים יקרים  –פולנאה תקנ"א, מגיד דבריו ליעקב  –לבוב תקמ"ח, מאיר נתיבים ח"ב 

אוסטרהא תקנ"ד, ליקוטים  –לבוב תקנ"ג, מגיד דבריו ליעקב  –לבוב תקנ"ב, אהבת דודים  –סלאוויטא תקנ"ב, גנזי יוסף  –
קארעץ תקנ"ד,  –זאלקווא תקנ"ד, סדר תפלה מכל השנה עם כוונת האריז"ל  –זירוב תקנ"ד, כתר שם טוב  ח"א מע -יקרים 

מעזירוב תקנ"ד, הגש"פ עם פי'  –מעזירוב תקנ"ד, אגרת הקודש  –סלאוויטא תקנ"ד, פירוש על ה"זכירות"  –נועם אלימלך 
 –נ"ה, צוואת הריב"ש זאלקווא תקנ"ה, הדרך הטוב והישר זאלקווא תק –לבוב תקנ"ד, כתר שם טוב ח"ב  –חלקת בנימין 

 לבוב תקנ"ו. –מינקוביץ תקנ"ו, ברית כהונת עולם  –פולנאה תקנ"ה, אמתחת בנימין 
 לפי אחד כל, תמיד דמדינתינו ש"אנ כל בעצה שואלין אשר רבות שאלות על תשובות הן וכולם: "התניא לספר בהקדמתו 420

 השכחה וגם, בפרטות שאלתו על ואחד אחד לכל להשיב עוד גרמא הזמן אין כי להיות. 'ה בעבודת בנפשם עצות לשית, ערכו
 עוד ידחק ולא, עיניו בין לזכרון ואחד אחד לכל להיות, לאות למשמרת השאלות כל על התשובות כל רשמתי כן על. מצויה
' בה בטוח לבו יהיה ונכון', ה בעבודת עליו הקשה דבר לכל נכונה ועצה לנפשו מרגוע ימצא בהן כי, ביחידות עמי לדבר ליכנס
 ...".בעדנו גומר

נשא את הרבנית מרת אסתר בתו של הרה"ק הרי"ל הכהן, ראה דברי אהרן עמ' רמד,  מלודמיר בנו הרה"ק רבי משה 421
 ובקובץ באו"י נג, עמ' קעג, הם מופיעים שם במיפקד משנת תקמ"ד.

לוקט מדברי קדשו של מרן הבעש"ט הקדוש, כותבים הצדיקים המסכימים, מספר "כתר שם טוב" השווה את ההסכמה ל 422
הם להראות השרים כי הדפסת הספר מיועדת רק לבני עליה, בעלי החכמה הפנימית: "ומרמזים שמרן הרש"ק נמנה עמם, 

 ".הבינה... את יפיה בהראותו את עושר כבוד החכמה ואת יקר תפארת גדולת החכמים



ללמד לעם ה' דרכי קדש כאשר כל אחד יחזה בפנימיות  ישראל בהגלות דברי קדשו המחבר להביא לבית הדפוס
  ...".דבריו, והמפורסם אין צריך ראיה

  

ות אינו תחילת העבודה, לא הוא הראשון על פי שיטתו של הרה"ק הרא"ק הלימוד בספרי מוסר וחסיד
שיניע את התעוררות בתחילתה, אלא העשייה. אולם לאחר שעשה והגיע לאמונה ויראה אז יפעלו עליו 

  :423הספרים בהתעוררות נוספת
"..והעיקר יהי' להם עת קבוע בכל יום ללמוד ספרי מוסר כמו ר"ח [ראשית חכמה] וספר הישר לר"ת וס' חרדים, 

בעצמו, ובודאי  ויזהר כ"א ללמוד אותם בשעה שיש לו מעט התעוררות היראה והאמונהזוה"ק. ובפרט בס' 
כשילמוד בעת הנ"ל ימציא לו השי"ת כפלי כפלים ותושי', ומקרא מלא (משלי ט ט) תן לחכם ויחכם עוד. דהיינו בעת 

אבל שלא בעת הנ"ל נאמר . שהוא דבוק מעט לחכמה זו היראה בתחלה, יתן לו השי"ת אור תורתו ויאורו עיניו..
  ..".להיפך (שם יח ב) לא יחפוץ כסיל בתבונה וד"ל.

  
נאמן לשיטתו הקדושה שהעיקר היא העשייה הגדולה מהחכמה, ולא עוד אלא שריבויה פוגם,  הוא כותב 

  :424על הלימוד בספרי החסידות
המלאים מדברי  למדו בספרי קודששמעו הרבה ו"...והנה ד"ת מים שאין להם סוף, וכל הדברים יגיעים, כי בעז"ה 

, אבל מי יתן שיקדימו עשיי' לשמיעה, וכבר ארז"ל (אבות פ"ג ט ז) מי שחכמתו מרובה ממעשיו וכו', אלקים חיים
ולא בזה בחר ד', ועיקר ולדעתי מי שהריח בו יראת ה' בדוק ומנוסה הוא שריבוי החכמה על המעשה פוגם, 

מדברי אלקים חיים אשר ישמע, ויחזקהו במסמרים שיהי' חקוק וחפור בלבו ושורש הכל שיתן עינו ולבו לדבר אחד 
  כמו באר מים חיים ונוזלים ונובעים מעצמם מדבר הנ"ל, ומחמת זה יהי' מטפס ועולה מדריג' אחר מדריג'...".

  
  שיטת החסידות של הרה"ק הרמ"מ ב"התבוננות"

יטש ותלמידיו הקדושים, אלא שמיועדים כאמור, הייתה דרך "ההתבוננות" דרכם של מרן המגיד ממעזר
היו רק לאותם בני עליה המועטים. ואילו את המוני החסידים הדריכו בדרכי המוסר באמונה וביראה 

באותה שעה שהתגלעו חילוקי הדעות בבירור שיטתו של מרן המגיד ממעזריטש התרחב הויכוח פשוטה. 
הרה"ק הרא"ק מביע במפורש כי שיטתו היא זו על שיטתו של הרה"ק הרמ"מ מויטבסק ובאיזה דרך נקט, 

  של הרה"ק הרמ"מ:
שהתחלת העבודה בכל  אף גם זאת מצווה ועומד מפה הרה"ק מוהר"ר מנחם מענדיל נ"ע, שכתב אליהם"..."

ממנה הוא מתחיל, ואחרי ראותו שהוא שלם ביראת העונש, ממנה  יום היא מעניני יראת העונש. והיא צורך גדול.
  יעלה ליראת הרוממות ולאהבה אמיתית. וכל אשר ישליך אחרי גיוו יראת העונש לא ימלט מליפול לבאר שחת..."

 "...על כן מצוה וחובה עלי להזהיר זהיר נצוץ לכל עובר באזהרה גדולה ונוראה לכל אשר יראת ד' נוגעת בלבו, שמעו
, כי הן הן הדברים עתיקים יוצאים מפה הרה"ק מוהר"ר מנחם ותחי נפשכם, ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו

ועוד אחרת, כי ביותר צריך לזרז במדינתם שמשובשת בגסו"ת, על כן הענין, אין צו  מענדל נ"ע שכתב אליכם כזאת
סיבה לנר טרם יכבה ח"ו, כי לא דבר ריק  אלא לשון זירוז למעט בשכליים נסתרים, כי עבים סתר למו, ושכליים הם

הוא, ואם ריק מכם, כי אחרי טהרת הלב הן הן הדברים [כשם שאין סוף לכל אשר יתייהרו כן אין סוף לכל 
  ".425הדברים]

  
ה"ה  "רבותינו שבא"י"ואילו הרה"ק הרש"ז מציין בהקדמתו לתניא כי ספרו הקדוש מבוסס על דרכם של 

  עצמו: הרה"ק הרמ"מ והרה"ק הרא"ק
"...אך ביודעיי ומכיריי קאמינא, הם כל אחד ואחד מאנ"ש שבמדינתינו וסמוכות שלה, אשר היה הדבור של חיבה מצוי 
בינינו, וגילו לפני כל תעלמות לבם ומוחם בעבודת ה' התלויה בלב. אליהם תטוף מלתי ולשוני עט סופר בקונטריסים 

ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן המפורסמים אצלנו, אלו הנקראים בשם "לקוטי אמרים", מלוקטים מפי 
וקצת מהם נרמזין לחכימין באגרות הקדש מרבותינו שבארץ הקדש תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. וקצתם 

  ".שמעתי מפיהם הקדוש בהיותם פה עמנו...
  

ו של הרה"ק דברים מקבילים בתורת 426ואכן מצאנו לדברים על "התבוננות" המובאים בתניא
  אך נראה מתוכנם כי דבריו הקדושים מכוונים דווקא לצדיק ולא להמון החסידים:427הרמ"מ

וכשהוא מתחיל  כשהאדם מתבונן להיות מעשה המצוה ענין אלקות כידועתמים הי' בדורותיו...  נח איש צדיק"...
ך הוא מגשם ענין לעשותה באבריו הגשמיים ותשמישי מצוה ג"כ גשמים הוא מתבהל ומתפעם רוחו, אי

שממשיך אהבה ושמחה שהוא ענין המדות וההתבוננות בגדולתו יתברך אלקות....ובאותה פחד לא הניח אמונתו 
מפני שכל המידות והשמחה  –אבל כל זה לא תחיל כ"א אחר היראה והפחד תחלה כנז"ל וחסדיו הגדולים... 

                                                 
  "דברי הרב הנ"ל לאנשי ק"ק ביעשיקא [ביישנקוביץ]". :ב' מכתבלקוטי אמרים,  423
  לקוטי אמרים מכתב ט. 424
  שם, אגרת נט. 425
תניא, לקוטי אמרים, פרק ג. עדיין לא נחשפו מקורות חסידות חב"ד בתורת "רבותינו שבא"י". הרב שלום דוב לוין בספרו 426

 מ"ק הרמ"הרה שכתב החסידות דברי בגוף לעיין יש "תולדות חסידות חב"ד ברוסיא הצארית" מעיר בעמ' לא: "בודאי
 עצמו". בפני נושא זהו אך; ד"חב שיטת על יסודות מוצקת בחסידות דרכו אם לראות ,מוויטבסק

 פרי עץ פ' נח. 427



אם לא  ים, כי אינם מתדמים בדמיונותיושהאדם מביא על עצמו בהסכמה, שרצונו באותה מדה, אינם אמתי
שקדמה אותו פחד ה' והוא מתחזק באמונתו, ומה שנמשך אח"כ מן האמונה איזה אהבה או שמחה או כל מדה ומדה 

  ...".שהוא רוח הקודשהמה אמתיים, 
  

בעקבות הדפסת ספר התניא והפצתו נטשטש ברייסין קו תיחום והגדרת בני עליה שכן ראויים לעסוק 
הפנימית לבין המוני חסידים שאינם ראויים לכך. מכאן עמד כל אחד מהצדיקים הקדושים על דרכו  בחכמה

אלא מאז שאותו חסיד שהגיע מרייסין לטבריה בשנת תקנ"ו, אשר כפי עדותו של הרה"ק הרא"ק ושיטתו. 
ים על הייתה חכמתו מרובה ממעשיו, האכיל מרורים את הרה"ק הרא"ק, ולא נח עד אשר עלה בידו לאי

, ובנוסף 428המשך קיומם הכלכלי של החסידים בטבריה,  ולסכן את הישוב החסידי בגליל בהכחדה ממש
לכך ניתן לשער כי באותה עת סולפה ברייסין תוכן התנגדותו של הרה"ק הרא"ק ושכביכול הוא מתנגד 

דושה, חש ושלח אזר הרה"ק הרא"ק את רוחו הק - ושולל בכלל את עבודת ה' בהתבוננות אף לבני עליה,  
בשנת תקס"א לחסידי רייסין אגרת שלומים, שבה הוא משבח את דרך ה"התבוננות" ככלל, שכדי לא 

  ה"התבוננות" מיועדת: 429להגדיל את התבערה נמנע מלפרט לאיזה סוג חסידים
"...כי שמעתי אשר יצא הקול במדינתם, ששמעו מאיזה דברים שבכתב שיצאו ממני, ונדמה להם שאינם עולים בקנה 
אחד, ויש איזה הפרש ח"ו בדרכי העבודה, חלילה להם מלהרהר ולחשוב כדבר הזה, כי לא יש הפרש בינינו אפילו 

על הדבר הזה אשר כל נקודת עבודת ה' ובפרט מענין התבוננות, איך יעלה על הדעת לחלוק כמלא נימא ח"ו, 
, והס מלהזכיר ולחשוב נשען עליה, וזאת התורה וזו היא העבודה האמיתית כפי אשר קבלנו מרבותינו הקדושים

כזאת, הרחמן יצילני מהאי דעתא, והנה אנחנו כאחד ממש, מיום היותינו יחד לשמוע דברי אלקים חיים מבאר מים 
ה ריעין דלא -ו, ונפשי קשורה בנפשו מעולם ועד עולם כרשפי אשר שלהבת יחיים ממקור אחד נטע אחד נטענ

  .430מתפרשין..."
לאחר שנים מתייחס לכך הרה"ק הרש"ז הכותב אל החסידים ברייסין, ומשבח את הבהרת דבריו הקדושים 

  של הרה"ק הרא"ק:
  .431על הדעת לחלק על זה כו'...." "ויפה כוון במכתבו דשנת תקס"א לכללות אנ"ש, ובפרט בענין ההתבוננות איך יעלה

  
  הרה"ק רבי אברהם המלאך כמחדש השיטה

נראה כי לעובדה שהרה"ק הרש"ז קיבל תורה מהרה"ק רבי אברהם המלאך בנו של מרן המגיד 
  ממעזריטש הייתה השפעה על דרך החסידות הייחודית שנקט בה. הוא עצמו כותב על כך להרה"ק הרא"ק: 

רבנו הגדול זללה"ה ובנו נ"ע שום הסכמה על מילי דחסידות, להיותם אמרי פה קדוש  "כי מעולם לא בקשתי ממנו
  432ממעזריטש"

  
הזכרת שמו של הרה"ק רבי אברהם המלאך כהדגשה למסירת דברים בעניינים עמוקים אלו לא באה דרך 

אך  אגב. אלא ייתכן והיא מצביעה על הדגש האומר כי קבלת הדברים הן אמנם ממרן המגיד ממעזריטש
על פי פירושו של בנו הרה"ק הר"א המלאך. זאת ועוד, במכתבו של הרה"ק הרא"ק אל הרה"ק הרש"ז בה 

  הוא מפרט את תלונותיו, הוא מתייחס באופן מיוחד לדברים המיוחדים שקיבלו מהרה"ק הר"א המלאך:
... מו"ה אברהם נ"עאם יש לי איזו ידיעה מדברי הרב החסיד האמיתי "וכת"ר מסר דבריו בע"פ שיתווכח עמי 

שמעתי מפה קדוש אדמו"ר ובנו הרב הקדוש נהירין לי אשר נפשו יודעת מאוד שלא נתעלם ממני דבר וכל אשר 
  "433ומאירין כספירים כאלו היום נתנו ותורתם בתוך מעי הולך ונובע מקדושת הארץ מוכשר לקבל טהרה מאוד...

  
ך התבוננות לכלל החסידים, והמסורת נראה כי הרה"ק הר"א המלאך הוא שחידש והרחיב את דר

מביאה כי אכן "רבינו קבל זה [ה"התבוננות"] מהקדוש הרר"א בהה"מ נ"ע שכשנסע ללוותו  434החב"דית
אמר בזה"ל פאר פאר קוק ניט אויף דיא פערד כו'... וע"ז רמז לו הקדוש דרך אחרת שלא להביט על 

מזים במסורת החב"דית "שנתחדש אצלו דרך הסוסים כ"א לומר דא"ח הרבה...". ודבריו הקדושים מרו

                                                 
וראה לעיל דיבוריו הקדושים של הרה"ק הרא"ק על  ראה על "מעשה אלעזר" באגרות בעל התניא, אגרות: צד; צט; קג. 428

  חסידים אלה, שעלו בשנת תקנ"ו, שגרמו לו לצאת נגד שיטתו של הרה"ק הרש"ז.
כפי שכתב במכתבו משנת תקס"ה לחסיד המפורסם רבי מאיר מביחאוו "והייתי מחפש למצוא מקום עפ"י התורה איך לכתוב 429

, ו. וראה שם ביתר אריכות באגרת צטוכו'". אגרות בעל התניא, אגרת צ םידי שמיא לפי דעתי ורצוני ולצאת עפ׳׳י דבריו של
ומוסיף שם: "...ועדי בשחק נאמן עלי שכונתי לש"ש וטעמי ונימוקי עמי כמוס עמדי מראשיתו עד אחריתו, אין די באר, לבד 

 האי טעמא שהבנתי דשכיח היזקא דאלעזר שהי' מוכן למסירות ומלשינות ח"ו".
 עמ' תקד. 30נספח אדה"ז, תשע"ב, אג"ק  430
  , מאלול תקס"ה.שם אגרת פט 431
 שם, שם. 432
  אגרות בעל התניא, אגרת צד. 433
ושם הוא מביא בהערה מכתבי הרה"ק רבי הלל מפאריטש "שמעתי בשם הקדוש ר"א בהה"מ נ"ע ז"ל  88בית רבי, עמ'  434

 שנתחדש אצלו דרך חדש בעבודה ממלחמת פרידריך..."



 זע״ז ללחום זל״ז מתקרבים אינה הנראה שכפי 436, והוא ענין אטאקירין435חדש בעבודה ממלחמת פרידריך
  :437" ...להכנע שמוכרח עד אותו בסבמ ואח״כ ,משכנגדו ורחב אדרבא קר כמקדם

 זיבען הנק׳[ בימיו אז שהי׳ המלחמה ע׳׳י מלמעלה ונתגלה שנתחדש החסידות: נ׳׳ע אברהם ר׳ הרב מ"הה ןב בשם"
 שלו להחיל כ״א לשום תמיד המלחמה מערכות סדר כי ,המלכים שארי עם ריסיןפה ]ךמל רידריך[פ בין ]קריג יאריקע

 עד שכנגדו עם נלחמה מחנה וכל] חלקים לג׳[  שכנגדו 'ג מסדר וכן ל,ושמא ימין ידות ושתי האמצעי דופן מחנות לג׳
 מחנה נגד ביחד מחנות הג׳ כל שישים מלמעלה בו רוח מלמעלה לו ה׳ תשועת ע״י אז הפרוסים והצלחת ר.גוב שהאחד
  ...".אטאקירען הנק׳ וזהו השונא של א׳ וחלק

  
 כולם זכר תלמידיו ותלמידי זלה״ה הבעש׳׳ט תלמידי שחדשו והחידוש מוסר הספרי שבין ההפרש להבין יש וכמו״כ"...

 לגנות שיש איך למשל ה,מז להרחיק שיש ואיך רעות המדות גנותב באומ מוסר ספרי הספרים בכל כי ב,לחהעוה״
 ימלט לא מעליו להרחיקה בכדי מדותיו פרטי בכל למשש צריך וכאשר מדריגות ריבוי בזה ויש  ה...והגאו הכבוד
 געפילקייט דערינען קריגט ער, החרם מן ומאומה ביד ידבק וכד׳ הכבוד תאוות גדול כמה חשבו מצד כי א׳ ה,אל משתי
 בו המוטבעים רעות המדות כל ליגוף א״א כי והב׳ בספרים כמבואר הקליפות בעמקי להביט גדולה סכנה שזה כידוע

 וכ״ש ו,לעצמ חוב רואה ואינו עצמו אהבת תכסה פשעים כל על כי ה,מאומ הישאר בלי לבד המדה בגנות מתולדתו
 המדות על כ״כ שיגבר וא״א בו ומוטבע המוגבל בשכלו הוא המדה יגנה אשר כל כי ושרשה ומקורה המדה דקות

 כל וסובב עלמין כל ממלא הקב״ה איך האלקית בנפשו האדם שיתבונן אחרי משא״כ .יגרשם גרש כלה לגרשם
 קמי׳ וכולא ית׳ אצלו ותחתונים עליונים העולמות כל ביטול ההתבוננות עוצם רבוי קודש בכתבי כמבואר עלמין
 כפי, ימצא בלי עד מדותיה עשר כל עם הבהמית נפשו ומקיף אש רשפי תבבשלה נפשו ותתלהט תתהלל ן,וכאי כלא
  ...".,כו׳ משגת כאו״א של ולשכ אשר

  
לקביעה זו סימוכין משושלת צדיקי רוזין נכדי הרה"ק רבי אברהם המלאך, שבה קיימת מסורה האומרת 

הכוונה  ומפי סופרים קדושי עליון נ"ע"מלוקט מפי ספרים כי מה שכתב הרש"ז בשער ספר התניא "
בספרים הוא אל המהר"ל מפראג, ואילו הכוונה "מפי סופרים קדושי עליון נ"ע" הוא אל הרה"ק רבי 

. וכמסורה מצדיקי רוזין: "שתוכן ספר התניא מסר המלאך הק' להרב זיע"א שלמדו 438אברהם המלאך
  .   439נסתר כידוע"

  
וביץ אמר: "...[הרה"ק רבי אברהם] המלאך השפיע סודות התורה טשרנ-הרה"ק רבי מנחם נחום מבאיאן

. "כשלמדו יחד היה 440להרב [הרה"ק הרש"ז בעה"ת והשו"ע] והרב השפיע להמלאך פשט, רמז ודרוש"
להטעות את המלאך הק',  –צוריק געריקט דעם זייגער  –הרב בעל התניא מניע את המורה שעות לאחור 

  441תניא ממליץ על זה הפסוק (משלי ט יז) מים גנובים ימתקו"כדי שילמדו יותר, והיה הבעל ה
  

ייתכן ולעובדה ש"הרב מוואלפא" ממקימי חבורת החסידים של מרן הר"א הגדול מקארלין, תלמידו של 
היה קשר למשנתו  - היה נמנה עם בני חבורתו של הרה"ק הר"א המלאך,  442מרן המגיד ממעזריטש

  :444קשעליה חלק מרן הרש" 443בשיטת החסידות

                                                 
, והאנובר פרוסיה, בריטניה בין באירופה התרחשה אשר, ג"תקכ- ו"תקט בין ממושכת מלחמה הייתה השנים שבע מלחמת 435
 האסטרטגית גאוניותו את הוכיחה פרוסיה מלך השני פרידריך ניהל אותה המלחמה, וסקסוניה שבדיה, אוסטריה, צרפת לבין

  ".הגדול" התואר את לשמו והקנתה
 = לתקוף 436
ו. הקטעים המצוטטים הם משלושה כת"י. ראה גם ספרו "המסע האחרון" עמ' -מונדשיין, עמ' ש"צ מגדל עז להרב יהושע 437

  ואילך. 233
מבאיאן שליט"א, ששמע מזקני חסידי באיאן. הרה"ק הרמ"מ  כ"ק האדמו"רמפי הרה"ח ר' דוב רבינוביץ משב"ק  438

מליובאוויטש כותב, אג"ק כרך יז רמו: "...שכוונת רבנו הזקן בהקדמתו להתניא בכתבו, מפי ספרים, לספרי מהר"ל מפראג. כן 
"ח אדמו"ר מפרשים חסידים בלמדם ספר התניא, ע"פ מה שקבלו מזקני החסידים מדור לדור, אבל לא שמעתי בזה מכ"ק מו

 . 495זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אף שבכלל מסורת חסידים בעלת סמכא היא". וראה כך גם בשיחות קודש תש"ל, ח"ב, עמ' 
בלשון חסידים יתקדש, תשע"ב, עמ' רלב. מספר אהלי יעקב, להרה"ק מהוסיאטין י"א כסלו, "שסיפר בשם הרה"ח ר' חיים  439

שבודאי שמע זאת מאביו מרן אדמו"ר הפחד יצחק זיע"א",  –ניו יארק זיע"א - איאןוויטמאן ע"ה, ששמע מפ"ק מרן אדמו"ר מב
ושם: "מרן הס"ק מרוזין זיע"א אמר, אשר כל חכמת חב"ד נצמח מזקנו הרב המלאך הק' זיע"א ומהרה"ק רבי מענדיל 

  מוויטעפסק זיע"א".
המלאך עם הרה"ק הרש"ז במאמרו המצויין תפארת מנחם, חלק ב תשי"ג, עמ' מג. ראה עוד מקורות לקשר הרה"ק הר"א  440

חשון תשמ"ז. וכן ד"ת וסיפורים במגדל עז להרב יהושע -, "תפארת ישראל" יז תשרישליט"א של הרה"ח ר' אלישע פקשר
בנשיאות כ"ק האדמו"ר פיטשניץ אק –מהדורת מכון שפתי צדיקים  ".שלום משמיע" מונדשיין. ובספר חסד לאברהם

  מקאפטשניץ שליט"א 
 "בלשון חסידים יתקדש", עמ' רלא  בציון המקורות. 441
"ח של הה"מ [הרב המגיד ממעזריטש] שהי' א"מתחילה היה הוא היותר גדול בהחברייא, וכולם היו הולכים לשמוע ממנו הד 442

ם, כך מספר עליו הרה"ק רבי שלום דוב מליובאוויטש תורת שלו 130חוזר הדברים כהוויתן ובטוב טעם". בית רבי א. עמ' 



והי' שם ר"ר ברוך [ממעזבוז] ואמר  והי' אומר לפני המלאך רבי אברהם,"הוואלפער הי' שומע תורה מפי המגיד,  
  . 445כמדומה לי אז ער וועט ניט אויסהאלטן [הוא לא יעמוד בכך] וכך הוה כידוע"

  
  "צדיקי פולין" ושיטת חב"ד

כאמור, הרה"ק רבי זוסיא מאניפאלי והרה"ק רבי יהודה ליב הכהן תלמידי מרן המגיד ממעזריטש עיטרו 
הרה"ק רבי אהרן הכהן מזליחוב ומאפטא, שהדפיס בשנת את ספר התניא בהסכמותיהם הנלהבות. גם 

התניא תק"ס, שנתיים לאחר הופעת התניא בדפוס, את ספרו "אור הגנוז לצדיקים" מרבה לצטט את ספר 
  למעלה מעשרים פעמים, ובהקדמתו הוא מצטט את הדברים:

ע"י יראה מהתבוננות "אי אפשר להשיג יראה עילאה שהיא יראה פנימית ויראת בשת אלא בקיום התורה והמצות 
הנה לבעבור אשר ראינו שספר תניא למי שלא למד כתבי הקדוש מאריז"ל, הרי הוא לפניו כדברי ... בגדולת ה''
הספר למען יהיה מובן דברי  ם, על כן העתקנו הקדמה כולל בדרך קצרה בכללות העולמות לבד...הספר החתו

  באר היטב...". וספר אור הגנוז, הנקרא ספר של בינונים, תניא
  

אור  חיבורהמגיד הקדוש מקוזניץ הסכים לספר "אור הגנוז לצדיקים" שכאמור בנוי על ספר התניא: "..
 את לזכות רצוי׳ שהכוונה ומחמת ם,מקדמוני עתיקין דברים יאה אמרי באמרים מלוקט הגנוז לצדיקים

. כל 446..". בחיבוריו הקדושים מזכיר המגיד מקוזניץ את ספר התניא.להדפיס דעתי מסכים הנני רביםה
חברו הרה"ק הרלו"י מברדיטשוב אשר עמד כצור חלמיש להגן על - אלו מצביעים כי הלך בעקבות רבו

  הרש"ז.מחותנו הרה"ק 
  

"על ספר התניא של הרה"ק מלאדי אמר [הרה"צ רבי שמעון מזליחוב] כי ידוע שהמגיד הקדוש מקשזניץ זי"ע למד כל 
יום פרק תניא בתפילין דר"ת. פעם אחת היה אצלו הרה"ק [הרא"ש] מסטאלין זי"ע והתפלא על זה, אמר לו המגיד 

  .  447עדן"-י משיח צדקנו, דער תניא איז א ספר פון גןהקדוש זי"ע תדעו כי המחבר הזה ביכולתו לומר תורה בפנ
  

יש לציין את הסכמתו המצורפת של רבי משה צבי הירש מייזליש רבה של זאלקווא, מקום הדפוס של 
ספר "אור הגנוז לצדיקים" כי הוא אשר נתן חתימתו על הספר כתר שם טוב יחד עם מרן הרש"ק ועל 

  .ספר התניא שנדפס בזאלקווא בשנת תקנ"ט
  

הם דיבוריו של אחד מצדיקי ווהלין, הרה"ק רבי נחמן מברסלב שביקר בטבריה בראשית  םכך גם מענייני
תקנ"ט, בעיצומם של ימי המערכה שניטשה בין הצדדים על שיטת החסידות, ונפגש עם הרה"ק 
 מקאליסק. כפי הנראה מהמשך הדברים עסקו גם בעניין שיטת החסידות ובעניין "מעות ארץ ישראל"
להחזקת היישוב החסידי. בשובו חזרה לביתו בקיץ אותה שנה, נסע מיד במיוחד לרייסין הרחוקה כדי 

אל הרה"ק הר"נ 448נסיעה זו שעליה כותב הרה"ק הר"א מקאליסקלהיפגש עם הרה"ק הרש"ז בלאזני. 
  מברסלב:

וראינו שקשר עבותות האהבה לא זזה, בכל  "...ושמחנו מאד אשר שמענו משפעת שלומו, כי בא לביתו בשלום,
גם ממדינת רייסין  ..' עמו.היהי כן  ,ונהג נסיעתו בעצמו למדינת רייסין ,ושם לדרך פעמיו ,לבבו דורש טובתינו

תראה פנים ויספר להם מכל התלאה נ, ור לשם"אחרי נסיעת כת ,דון זהילא יש לנו שום ידיעה מה נעשה שם בנ
  .."..בפרטיות מכל אשר עשה שם "רע כת"שיודיע לנו רומ מצפים אנו ,אשר מצאתנו

                                                                                                                                            
: "מתלמידי המגיד [ממעזריטש] היו שנים אשר קבלו את תורת הרב המגיד כולה... רבינו הגדול  82ברוקלין נ. י., תשס"ג עמ' 

  [רבי שניאור זלמן מלאדי] והרב מוואלפא..".
, את עובדת היותו גדול בהשכלת החסידות, דרשן בטוב טעם ופה מפיק מרגליות חסידות חב"ד מדגישה בהרב מוואלפא 443

:"אותו האיש מעיר וואלפע ידוע ומפורסם לכל שרצה  53, חלק א, עמ' 4וראה עדותו של הרה"ק הרש"ז, כרם חב"ד, גליון 
בן עירו [מקארלין]  שיסעו מכל העיירות לשמוע דרשותיו... באמרו שהוא דורש טוב יותר מחבירולהיות רב גדול במאד 

אריה ליב מוואלפא על היותו פה מפיק מרגליות והמובאים בקבאו"י קלז. הרב מ' שלמה ..". ויש להוסיף עליהם דברי חתנו רבי 
יהושע מונדשיין מדייק במכתבו של הרה"ק הרש"ז לאושאץ  בקטע המתייחס להרב מוואלפא: "וגם דמי נדרש לדורש דמים" 

  בהערה. 589שבמלים אלו נרמזת גם יכולת הדרשה שלו. "המאסר הראשון", עמ' 
ר "בית המדרש וולפה 'וואלפערס שולכין' בקארלין" קובץ באו"י קלז. לאחר הסתלקות הרה"ק הר"א על כך ראה במאמ 444

המלאך בראשית תקל"ח, גידל מרן הרש"ק בביתו בקארלין את בניו הקדושים שנשארו יתומים, הרה"ק רבי שלום מפרובישט 
 והרה"ק רבי ישראל חיים מלודמיר שהיה לחתנו. 

 (כת"י).כתבי ר"י שו"ב חלק שני 445
מפראג, חן כללים סוף אות מד.  המהר"ל על ישראל גאולת ובהקדמת ישראל פרשת שמיני, ובאבות פרק ב ב  עבודתב 446

  ועוד. גבורות ישראל בד"ה אמר רבי אלעזר,
  .רלא' עמ, ע"תש ברוקלין, אש נהרי ספר 447
חשין שהעביר לנו באדיבות את המקורות מבית . תודה להרב אליעזר אות קנ ישראל'חיי מוהר"ן בסוף הפרק 'נסיעתו לארץ  448

  גנזיו.



" להחזקת 449בעוד ומהמכתב משתמע שנסיעתו להרה"ק הרש"ז עמדה רק בעניין "מעות ארץ ישראל
היישוב החסידי שעבר אז תלאות רבות, ביניהם המלחמה שערך נפוליון בארץ ישראל  שלהי חורף 

שדלדלו את היישוב החסידי. הרי במרומז מצביעה המסורת הברסלבית ששיחתם נסבה גם על  450תקנ"ט
  שיטת החסידות: 

בר עמו יוד ,ל"ה שניאור זלמן זצוק"רסם מוולהרב החסיד הגאון המפ, 452לאדי 'לקנסע  451י"כף בבואו מאיגם ת"
ובענין זה יש כמה שם.  "לשיהיה הוא ז ,חרו פניו שםיש ,י"ל בא"נו זיכי בעת היות רב .י"מענין אנשי אהרבה 

  . "453ובחזירתו משם ,ובהיותו שם ,מה שעבר עליו בעת נסיעתו לשם מעשיות לספר
  

על סיפור אחד מ"יש כמה מעשיות לספר" המבאר במקצת את אשר "דיבר עמו הרבה מענין אנשי א"י" 
, דברים 455שמועה בברסלב,  סיפר החסיד רבי לוי יצחק בנדר מבעלי ה454שבא במרומז ב"אבניה ברזל"

שיש בהם לאשר כי גם נושא שיטת החסידות הייתה בשיחתו עם הרה"ק הרא"ק ובמטרת נסיעתו להרה"ק 
  הרש"ז:

" משל"ב והאריכו, בקבלה נושא איזה על שדיברו אברכים מחסידיו בנסיעתו אל הרב בעל התניא פגש ן""כי המוהר
 פאר :התניא בעל צום זאגט'ג רבי דער "האט כך, על התנצל והוא התניא-הבעל עם כך אודות דיבר ן"ומוהר, מדי יותר
 זיך האט ער ...רבי האט פארגעהאלטן דער ?דיבורים הויכע אזעלכע מענטשן אזעלכע פאר איהר רעדט וואס

  ".456פארענטפערט.
  

, וליטא מרייסין חסידים ושנים יחד עם עשרים נאסר הרה"ק הרש"ז  ושוחרר ט"תקנ שנת בראשית
חסידות כפי  מאמרי בהרחבת ז"הרש ק"הרה החל א"תקס ובשנת, שנתיים שוב נאסר ושוחרר וכעבור

  :457שכותב הרה"ק הריי"צ
אמירת  בענין' נהי חדש סדר, בליאדי והתיישב א"תקס בשנת 'השני בפעם מפטרסבורג הזקן רבינו ק"כ הוד "בבוא
 .הקיצור כן בתכלית גם היו והביאורים, קצרים מאמריםהיו , הרוב על, אז עד. זה לפני' שהי מכמו, חסידות מאמרי

 מאמר אחד הגיד פעמים רבות כי עד ,ביאורים ותוספות עם ביאורים ארוכים מאמרים לדבר התחיל בליאדי ובהתיישבו
   .מיוחד" עומק שכלי הוא ביאור וכל ביאורים ארבעה שלשה עם
  

שלום, כשבמתווה השלום עמדה הסכנה לקיום משנת תקס"א עד חורף תקס"ג נעשו ניסיונות בהשכנת 
. אין ספק כי מאז הסתלקותו של מרן הרש"ק בשלהי 458שיטת החסידות של מרן הרש"ק והרה"ק הרא"ק

תקנ"ב רפו ידי החסידים ברייסין שנהו אחר שיטתו, וכמעט בודד נאבק הרה"ק הרא"ק ממקום מושבו 
ת החסידים שסרו למרותו של הרה"ק הרש"ז. בטבריה למען שיטתו בחסידות. באותה עת התעצמו קהילו

ניכר הדבר כי לכל אותה תקופה הייתה חסרה להם באיזור הנהגת שושלת קארלינית שגלתה גולה אחר 
  גולה מלודמיר לזליחוב שבפולין.

                                                 
בתקופה זו טרם ניטשו חילוקי דעות ברייסין בעניין החזקת הישוב החסידי בגליל, שהחלה באמצע חורף תקס"ג. אלא   449

נסע שהייתה לאחר הפשרה שהושגה על חילוקי הדעות בווהלין בעניין הקמת כולל מיוחד לעולי פולין בשנת תקנ"ו, ובגלל כך 
 גליון, ג פרק. קכז- קט' עמ יא גליון, ב פרק. צ- פג' עמ י גליון, א פרק, י"באו קובץהרה"ק הר"נ אל הרה"ק הר"מ מנסכיז. ראה 

  .קלב- קטו' עמ יב
 אל ולפרוץ החומה את לבקע נפוליאון אנשי הצליחובסוף אדר א תקנ"ט ותוך ימים ספורים   יפו אל הגיעו וצבאו נפוליאון450

 מן ..קאקון באזור עז קרב נפוליאון ניהל בשרון בעוברו באמצע חודש אדר ב'  כוחותיו התקדמות את חידש נפוליאון. העיר
יר הע מן נסוגאמצע חודש אייר ובאך נחל מפלה בקרב על עכו,  ,קרב ללא חיפה את שוכב. הכרמל אל נפוליאון עלה השרון

 עכו.
  שבחי הר"ן, סדר הנסיעה שלו לא"י. קיץ תקנ"ט, ראה  451

 זני' א[צל] ר[בי] ז[למן], וא[צל] הרמ"שבשובו מא[רץ] י[שראל] הי[ה] בלָא" ":יי מוהר"ן שהעתיק ר' נפתלי"כת"י ח452
לאדי  השםולא 'לאדי', נמצא ש –העולה מכאן שהמיקום הוא 'לאזני'  "הי[ה] ק[ודם] פ[סח] [הרה"ק רבי מרדכי מ[נ]שכיז]

  טעות דפוס היא. -  שנקבעה בדפוס
בעניין ביקור   20-24. ראה בס' מסע ברדיטשוב, תש"ע, להרב יהושע מונדשיין, עמ' סי' קיג ,ד''תרל למברגחיי מוהר"ן, 453

  הרה"ק הר"נ מברסלב אצל הרה"ק הרש"ז, וגם ביקור הרה"ק הרש"ז בביתו של הרה"ק הר"נ מברסלב בשנת תק"ע.
 שמואל הורוויץ, ירושלים תרצ"ה, עמ לט. בנדפס מושמט קטע קצר בהשוואה לכ"י המקורי של הספר.הרב החסיד רבי  454
 מתוך קלטת שהעביר אליי הרב אליעזר חשין. 455
 נפקא גם זה... כאלה גבוהים דיבורים לדבר שלא אז העיר] ן"מוהר[ שהרבי לומר מתכוון אני" את שיחתו סיכם הרלו"י: 456
 גם מעט מדבר הרבי אך, קל באופן] ן"מוהר לקוטי[ הרבי בספר לומדים היום... שיחה שם הרבי מדבר פעמים כמה, מינה
  ....".בדבר מאריכים שאין בגלל, הלאה ומתקדמים, זה את עוברים, מכך פירושים עושים אנו אין, זה את עוברים אנו אז, קבלה

 שמ.' עמ ג"ח שלו קודש- אגרות. 9" ע החסידות לימוד 'קונ 457
עמ' תקד. על כך מרמז הרה"ק  30הרא"ק במכתבו בשנת תקס"א אל החסידים ברייסין, אג"ק אדה"ז תשע"ב, נספח  הרה"ק 458

 נכונה עד תשובה לו [להרה"ק הרא"ק] להשיב נפניתי לא  העתים צוק מחמת, ט"הרש"ז במכתב, אג"ק אגרת פט: "ובשנת תקנ
 רק ,טוב מכתב בא ג"תקס בשנת גם. טוב מכתב אלי כתב ב"בשנת תקס וגם .א"תקס בשנת כהוגן השיב ולזאת. ס"תק שנת

 כנודע". הגיעו לידי לא שכנגדי



  
   

, גרמה למפנה בקרב 459ימים של מרן הרא"ש הגדול לסטאלין חבל ארץ מגורי אביו הקדוש חזרתו באותם
ובפולסיה שנקטו בשיטת מרן הרש"ק והרא"ק. מעתה נכנס מרן  בליטא ברייסין בקהילותיהםהחסידים 

 מ"הר ק"והרה, ממעזבוז ברוך רבי ק"הרא"ש לעובי הקורה, כשלצדו הצדיקים הקדושים: הרה
ואילו  בחסידות. ושיטתו ק"הרא ק"את תמיכתם הנמרצת בהרה אלו שנים אשר הביעו במהלך, מלעכוויטש

  .   460לוי יצחק מברדיטשוב תמך באופן נחרץ בשיטתו של הרה"ק הרש"ז מחותנוהרה"ק רבי 
  

  השיטה הקרלינית יסודה בהנהגת המגיד ממזריטש
ניטש היה הוויכוח בין הצדיקים והחסידים ברייסין, בין הרה"ק רבי אברהם מקאליסק שהרחיב את 

ודת ה' היא בעשייה תוך אמונה הוויכוח שהחל בו מרן רבי שלמה מקארלין על פי שיטתם כי תחילת עב
ויראה, לבין הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי ושיטתו כי ה"התבוננות" היא תחילת העבודה. כל אחד 

' הק ותלמידו' הק ט"הבעש מרן של מדרשם מבית היוצאת זו היא דרכו כי, מהצדיקים הללו כתב במפורש
 המגיד מרן רבם בדברי קדוש שמקורם חיים אלוקים דברי ואלו אלו ואכן. ממעזריטש המגיד מרן

 דבריו היו הקדושים תלמידיו לסגל: סגנונות בשני הקדושים תורתו דברי בצבור משמיע ממעזריטש  שהיה
 בהתבוננות העבודה דרכי הנהגת קיבלו וממנו, ל"האריז דברי בתוך ומלובשים ועמוקים גבוהים הקדושים
 כדי, מוסר בדרך רק נאמרים הקדושים דבריו היו החסידים לכלל ואילו,  רום שמי עד ובהשגות ודבקות
 מגדולי אחד במפורש זאת שמתאר כפי. עשייה מתוך העונש וביראת האמונה ביסודות' ה בעבודת שיעסקו
  .461הקדוש בספרו מזיטומיר זאב רבי ק"הרה הקדושים תלמידיו

  
הנהגה זו של מרן המגיד ממעזריטש כפי שמתאר אותה הרה"ק הר"ז מזיטומיר, היא אשר בתוכה מצאו כל 
אחד מתלמידיו הקדושים את דרכם בקודש. הרה"ק הרש"ז סלל מכאן את דרכו לחבורת מופלגים, 
יה בהדגשה על החכמה הפנימית והשגות עליונות, ותבע מהחסידים התבוננות כתחילת עבודת ה' שבעקבות

יתלהבו באהבה עזה לגדולת הבורא, ואילו הרה"ק הרא"ק ראה את בני עליה שהם מועטים ורובם המון 

                                                 
  בשנת תקס"א. ראה לעיל בתחילת פרק הראשון של המאמר. קובץ באו"י קנט. 459

 ו-ד"תקס השנים של במכתביםמדבריו של הרב שלום דוב לוין בס' "תולדות חב"ד ברוסיא הצארית" עמ' כג, עולה כי   460
, ביניהם השתדכו ד"תקס בשנת כבר , מכאן מסקנתו כי"מחותני" בשםהרה"ק הרלו"י, ו הרה"ק הרש"ז , זה זה את מכנים

הרה"ק רבי  בת שרה מרת לבין יצחק לוירבי  הרה"ק ב מאירהרה"ק  של בנו אלעזר ביר בין הוהשתדכו פעמיים. הראשון הי
 בין הרב ההי . והשידוך השניז"תקס בקיץ בזלאבין התקיימה "הגדולה וחתונתם ידועה בשם "החתונה. דוב בער מליובאויטש

 שחתונתם התקיימה הרה"ק רבי דוב בער מליובאויטש רבקה בת מרת לביןהרה"ק הרלו"י  חתן בונם יוסף ברבי יקותיאל זלמן
 מכנהו אינו שחרורו על מבשרו בו ט"תקנ כסלו ט"י אחרי י"הרלו ק"הרה אל ז"הרש ק"הרה של במכתבו". ח"תקס בחורף

. ונראה אשר כבר בשנת תקס"ב השתדכו ביניהם, כי להשערתי (שאותה אפרט אי"ה להלן) מכתבו של מרן הרא"ש "מחותני"
" נכתב בראשית שנת תקס"ג [כז חשון] ושם סטאלין' ק פה תולדות' פ' ב יוםהגדול מסטאלין אל הרה"ק המגיד מקוזניץ מ"

  ".'שיחי[הרה"ק הרלו"י] ' הק הגאון הרב עם[בין הרה"ק הרש"ז]  השדוך שנעשה האיךמוזכר "
  

 של והגותם במשנתם דברים של עומקםהיקפם ו להציג כדי בו אין, דית"החב לעומת הקרלינית בשיטה הדן, שלפנינו זה פרק
 בתהליכים העוסקים לפרקים כהמשך, כל לעין הגלויים עליון רובד קווי לשרטט אלא בא ולא, והטהורים הקדושים הצדיקים

  .זו ראשיתב בתקופת ברייסין החסידות להנהגת במערכה ביטוי לידי שבאו כפי אידאולוגייםו היסטוריים
  תודה להרב צבי אליעזר קרויזהאר שטרח ועבר על הפרק וציין הערות והארות מחכימות.

, נערים עם זקנים, אנשים גווני הרבה ונאספו ,ה"זללה המגיד בבית מסובין היינו אחד ופעם...' אור המאיר פ' דברים: 461
 מלקטת הזקנה, זקנה ואחת ילדה אחת נשים שתי לו שהיה מי), ב, ס ק"ב( במאמרם הנזכר משל תורה דברי לדבר פיו ופתח

), ג"ה ח"פ סוטה ירושלמי( נתעוררו ל"חז, תורה בדברי הענין כך, ומכאן מכאן קרח ונמצא, לבנים מלקטת וילדה, שחורים
 לא אשר לנערים הנוגע מוסרים מדברי וכדומה, יראה לדיבורי רומז שחורה ואש, לבנה אש גבי על שחורה אש נתנה התורה
 וסודות ורמזים, אהבה לעניני רומז לבנה ואש, בישא מרצועה יראות בענייני להפחידם וצריכים', ה בסוד עדיין עמדו
 הרבה הרב פני לדרוש שבאין וכיון ,במושכלות הבורא השגת טעם טוב להבינם, משכילים לאישים דייקא הנוגע התורה
 מכאן קרח נמצא, אהבות מעניני מושכין ואלו, שחורה לאש הכינוי, יראות מענין הרב את ושואלין מושכין אלו ,אדם בני גווני
 להמציא יכול, הדעת התפשטות לו ויש עליו רחבה ונפשו, הכולל חכם שהוא מי כן אם אלא, כענין להשיב פה לו ואין, ומכאן

 .'...עבודתו לבחינת הנוגע הרב כוונת לדרוש, לנפשו מרגוע להמציא יכול, ותבונתו ערכו לפי ואחד אחד לכל השוים דיבורים
 תורה דברי שם שהביא מזברז פייביש רבי ק"להרה 'אמת דברי יושר' וראה לעיל פרק ג גל' קסז, ויש להוסיף את הנאמר בספר

 זה על נפלאות סודות בזה ה"זלה[מרן המגיד ממזריטש]  הוא ואמר...' :.ג אות שני קונטרס ,ממעזריטש המגיד מרן מרבו
. '...מאומה מזה נדע לא ואנחנו הערך גדולי אנשים בערך הם ההם דברים אבל במחניכם אשר בכתבים כתובים קצתם הלא
 גדולים הם כי ה"זלה בער דוב ר"מו של בכתבים י"שת מהדרושים לך להעתיק רציתי ולא...' :לב אות ראשון בקונטרס ושם

 הערך לגדולי רק מוסר בהם אין כמותינו ולאנשים פקפוק בלי היטב לשיובן גדול לביאור צריך דבר וכל ועמוקים
  '....ת"להשי היטב המתקרבים



לדברי מוסר, תוך הדגשים מיוחדים של התחלת עבודת ה' ביראת העונש ובאמונה  חסידים שזקוקים 
  פשוטה, ובעיקר בעשייה בפועל.

  
ששמרו בקפדנות על הנהגות שמקורם קדוש סטולין לדורותיהם, -דרכם הקדושה של צדיקי חסידות קרלין

, וחילקו את תוכן דבריהם הקדושים באופן 463ושהועברו על ידי מרן הרש"ק 462ממרן המגיד ממעזריטש
 דרכי הנהגת שונה לתלמידיהם המופלגים מזה ולהמון החסידים מזה. ואותם תלמידים מופלגים קיבלו

הגם הקדוש היה לומר דברי אלוקים חיים ומנ .464רום שמי עד ובהשגות ודבקות בהתבוננות העבודה
אהבה ורמזים וסודות התורה  יעניינ', 465בסעודות שבת ומועד על דרך החכמה הפנימית והשגות עליונות

ומיועדים היו רק  466לאישים משכילים להבינם טוב טעם השגת הבורא במושכלות' אהנוגע דווק
המובהקים משיגים קצת מכוונותיהם  , ואכן היו גדולי תלמידיהם467לאותם בני עליה שהם מועטים

                                                 
 והעלה מאמר חז"ל ועליו ייסובגם אופן אמירת התורה, הנחת היד על המצח, וסדר האמירה רק לאחר שאחד התלמידים  462

 ראה. ויש להוסיף על הנאמר שם: 6דברי הצדיק, מקורו בבית מרן המגיד ממזריטש. ראה קבאו"י, קמד, עמ' קסג בהערה 
 ק"ק מפה שמעתי ואני' :ח"תרצ מונקאטש], 42' עמ[ ב' עמ יג דף, מזבריזא פיבוש משלם רבי ק"להרה' אמת דברי יושר"ב

 לאברהם חסד ספר בסוףו '....מדרש איזה ששאלוהו חיותו בחיים אצלו שהייתי שבת באותו ל"ז בער דוב' ר האלהי
  '.ישראל שבטי יחד עם ראשי בהתאסף מלך בישרון ויהי ושאל השואל עמד: 'מקאליסק אברהם רבי ק"להרה
 לפסוק נצטוה מאתנו אחד כל... מצחו על ידו הניח אחר': ממעזריטש המגיד של התורה התיאור של אמירת את להוסיף יש

 על אף, הללו הפסוקים כל על מיוסדת שהיתה, דרשה לדרוש התחיל והרב, פסוקו את אמר איש איש, הקודש- מכתבי פסוק
 דבר היו כאילו יחד ואגדם צרפם זאת בכל, ביניהם וקשר חבור שום היה ולא, שבתנ"ך שונים מספרים לוקחו שהפסוקים פי

 אל הנוגע דבר, שלו הפסוק על המיוסד, הדרשה מן החלק באותו למצוא דמה האורחים מן אחד כל, מזה גדול ופלא, שלם אחד
  .144' עמ מימון שלמה חיי .ממנה' למעלה שאין במדה זה על שהשתוממנו לומר צריך. ללבו הקרובים הענינים ואל עצמו

 שבת של' ג 'בסעודה: 77' עמ, ב כרך מ"חסו, פושעים שבר, המתנגדים על מנהגים אלו אפשר לנו לעמוד דווקא מתוך מכתבי
' עמ שם..'. דבריך ומלאתי, אחריך אבא ואני, פסוקך לי פסוק... המסובים מן לאחד אומר הרב,... חדש בראש או, קודש
 לשמוע לפניו היושבים מתלמידיו לאחד אומר והוא ..ראשיהם על ידיהם יםומניח יושבים רק, בשבת' ג בסעודה: '165
. ...'ת"ד לפניהם לומר מתחיל והוא ',הג כן, אחר פסוק ישאל' הב וכן, פיו לתוך שיפול פסוק איזה לו שישאל דברו בקול

... שלישית בסעודה' מקאזניץ: הקדוש המגיד אצל הוא מתאר את המנהג, כנראה: 249' עמ שם, ממאקוב דוד' ר של בצוואתו
 שבהם שהגדול, שלישית בסעודה: '.. ויכוח' מס 317' עמ שם ...'ואומר ופותח, חומר כמו לדרוש ,ומאמר מדרש שואל וזה

  ...'.לו ששואלין והמדרש הפסוק על תורה אומר דהוא מאן וכל לידו שיבוא מה תורה יאמר
ובית של רבו המגיד ממעזריטש את מנהגי הקודש בקפידה העביר מתוך מקורות רבים נראה כי מרן הרש"ק הוא אשר  463

מרן הרא"ש הגדול מסטאלין שמר בקפידה תלמידו  .103וראה גם להלן בהערה  .וקבע הנהגות אלה כהנהגה לחסידים מדרשו
כאחד מהיסודות בהנהגת חסידים שנשתמרו עד  קבע אותם לדורות 'בית אהרןאלה, ובנו מרן אדמו"ר הזקן בעל ה'על מנהגים 

 . לאסופה מיוחדתהם  םיזקוק - מפאת חשיבות הדברים ומקוריותם . עצם היום הזה
 מסך שום בלי ה"הקב של אורו יותר משיג הוא יתברך' לד יותר עצמו מדבק שאדם מה וכל' ספה"ק בית אהרן, קטז עמ' ב. 464

 רק דבר שום עושין היו ולא הכנה היינו התפילה קודם אחת שעה שוהין היו הראשונים חסידים בגמרא איתא ולזה. מבדיל
  .'התפללו כ"ואח ה"הקב של אורו לקבל הכנה להם ועשו התבוננות

. סדור בית אהרן, פיעטרקוב תרפ"ב, דף ב. 'דבר מכסה דבריו הקדושים בלבושים מפני כבוד אלקים הסתר'...והיה 465
. ספה"ק בית אהרן דף פד עמ' ב. ופעם אמר בשם '...שכיסה עתיק יומין בהבלעה ובראשי פרקים...ודיבר בזה דברים '

שזה היה עיקר  כי עיקר הוא רק פנימיות התורה,הזוה"ק: 'תיפח רוחן אותן שאומרים שאין בתורה רק פשוטי התורה, 
המחשבה מראשית... וכפי שיש כמה סוגים באנשים שרוצים לראות את המלך, יש מהם שרואים היכלא דמלכא... אבל אנשים 

. שם דף קיג עמ' עמ' ב. ב'אוצר' שב'חצר הקודש' של רבותינו 'ינם מתקררים דעתם רק מגמתם לראות פני המלך...חכמים א
הקוה"ט מסטאלין היו גנוזים ב' כרכים כת"י של דברי תורה ממרן הרא"ש הגדול מסטאלין, וחסידים היו מוסרים כי היו נראים 

עמוקים ביותר של תורת החסידות  םק 'בית אהרן' כי הם כללו ענייניגדולים בכמותם כשני כרכי גמרא, ולא נדפסו בספה"
   והחכמה הפנימית. ראה קובץ באו"י כד עמ' קטו, וקובץ סה עמ' קמו.

 לשון 'אור המאיר' שם. 466
 הםומי  מי לראות כדי וכה כהלפנות , שבת בסעודות תורה לומר התחיל בטרם ,נהג' אהרן בית'ה בעל הזקן ר"אדמו מרן 467

אינם נמצאים עתה לידו. מזקני  'הקבלניקעס'. ופעם כשלא היו לידו מתלמידיו המופלגים לא אמר תורה, בהטעימו  כי השומעים
היו חסידים מקפידים לא לקבוע בצבור שעור בספה"ק בית אהרן,  - החסידים. ומטעם זה שדברי התורה מיועדים רק לבני עליה 

פה"ק בית אהרן, הקפיד עליהם הרב החסיד רבי צבי מרגליות מקריניק ז"ל. אך וכשפעם ישבו שלשה חסידים יחד ולמדו בס
קבע מרן  – 'היוצא לנו מזה'במשך השנים, לאחר שעיקר הלמוד בספה"ק הוא בדגש על המעשה, ולהוציא מכל תורה את 

ו"ר שליט"א, עמ' ב. אדמו"ר זיע"א שילמדו בספה"ק בית אהרן שעור קבוע ביום השבת. כתבי קודש, מהדורת כ"ק מרן אדמ
(ירושלים תשל"ח) עמ' קה בהערה רפט. ומרן אדמו"ר  'ילקוט מאמרים אהבת חברים'תקנה זו נזכרת שם פעמים רבות. וראה ב

' אהרן בית'ה את מבינים אנו פעם כל לא כי' זיע"א לא דרש מהחסידים להתעמק בספה"ק, אדרבא, כאשר חסידים אמרו לפניו:
. כתבי קודש, '[כל אחד צריך להבין לפי דרגתו] דרגה זיין לויט פארשטיין דארף איטליכער: ואמר ל"זצוק ר"אדמו ק"כ השיב

[בית אהרן צריך  אפלערנען נאר ניט, געדיינקען מעןדארף ' אהרן ביתעמ' יא. אלא שדרש כי יזכרו את מה שלמדו באמרו: '
של  ההילולא של הטהור בשולחןשם, שם. מרן אדמו"ר זיע"א בחצרו הק' בלוצק, היה נוהג לומר  'לזכור, לא רק לעבור עליו]

אך רק זקני החסידים עמדו  –דראש השנה, תורה על דרך החכמה הפנימית  שני בליל אביו הקוה"ט מרן אור ישראל מסטאלין,
  מפי החסיד ר' משה מלמד ז"ל. –מקרוב 



ועם כל זה היה מרן אדמו"ר הזקן מדגיש הרבה בסיום  469, ומהם שזכו להעלותם על הכתב468הקדושות
עכ"פ מה אנו ': 471. ופעם סיים דבריו הק'470שבהם ציין את דרכי עבודת ה' 'היוצא לנו מדברינו'תורתו את 

ואילו להמוני החסידים  .'בודת הבורא צריך לידעלדבר בזה, אין לנו חלק בנסתרות, רק עיקר השייך לע
דיבורי יראה וכדומה מוסרים הנוגע לנערים אשר ' אמרו דברי מוסר והתנהגות בדרכי תורת החסידות

תוך הדגשים של התחלת  472'לא עמדו בסוד ה' וצריכים להפחידם בענייני יראות מרצועות בישא
עבודת ה' ביראת העונש ובאמונה פשוטה, ובעיקר בעשייה בפועל. יש וחסידים התעלו מכוח יגיעתם 

הספה"ק בית . 473בעבודת ה' עד שזכו לרוח הקודש ולהשגות נשגבות כאותם הבקיאים בחכמת הנסתר
, גדולים ביראה ובתורה אהרן מכיל ברובו תורות בחסידות הפנימית שנמסרו רק לתלמידיהם המובהקים

היום, דברי מוסר  ומופלגים בחכמת הנסתר. מאידך יש בו חלקים שנמסרו להמון החסידים: סדרי
  .474קודש-, ומכתביםוהתעוררות, ליקוטי

  
  תחילת העבודה על ידי עשייה -שיטת מרן הרש"ק 

                                                 
נאר דאס וועט אייך זיין  –ניט דאס האב איך גימיינט 'הזקן את הכתבים להגיהם, אמר: משהביאו החסידים למרן אדמו"ר  468

. מכתבי הרה"ח ר' מאיר ברנשטיין ז"ל בשם הגאון החסיד רבי חיים מנדל '[לא לזה התכוונתי, אך עבורכם זה די] –גינוג 
ים הזקנים מתלמידי אביו הסבא קדישא פעם אחת דיבר רבינו אדמו"ר הזקן בעניני חסידות עם החסיד'קוסטרומצקי ז"ל. 

מסטאלין, ורצה גם הרב החסיד רבי אברהם יצחק [מקוברין] ז"ל לשמוע דבריו הקדושים, מה שרבינו מדבר עמהם, ורמז לו 
רבינו, ער זאהל קומען שפעטער [שיבוא מאוחר יותר] כי השיחה שהוא מדבר עמהם, אינה שייכת אליו, ואחר כך יצא אליו 

מר אליו: דיא אלע וואס מיר האבין מיט זיי גירעט, זיינען אלע בעלי רוח הקודש [כל אלו שעמהם דיברנו הם כולם לפייסו, וא
  . ברכת אהרן עמ' סד. 'בעלי רוח הקודש]

ידוע לנו על תלמידים מקובלים שרשמו התורות של מרן הרא"ש הגדול מסטאלין ושל מרן אדמו"ר הזקן: הגאון הצדיק  469
, גדול מקובל בעל' והי, תורה לגופי הזקן ר"אדמו של המלמד'ושל וולדימרץ.  הו ליב רבה של דוברוביץרבי אליהמקובל 
 בוער' הי בשבת '.ספרים מיינע בלעטערין זאהל ער וואס, ליב' אלי' ר דא נישט סיאיז' :הזקן ר"אדמו אמר, לעולמו וכשנסתלק
 מען נעמט וואו אבער', וכו כבר לי יש לשבת בשר, כבר לי יש לשבת םידג' :לומר לשונו על רגיל' והי, קודש אש מהתלהבות

משפחת המחבר רבי אליהו  סובהקדמה בייחו ,ד"חש ברדיטשוב, מנחת מרחשת''ברכת אהרן עמ' נו. נזכר בס'  '.שבת צום שבת
. צאצאיו השתדכו עם גדולי 'זללה"ה קארליניר אהרן ר׳ הק׳ של הרב רבו. מדיבראוויץ הק׳ להרב'ב"ר שלמה הוא מתייחס 

 שמואל להרב תודה. ב' עמ, ס"תר לעמבערג, מבראדי ב"שו, היילפרין מאניש מנחם לרבי, נפש משיב מנחם' בסהצדיקים, ראה 
. הרב החסיד המקובל קיט קיח' עמ אהרן ישע פריס' ב, ורמז-רמו' עמ אהרן דבריבס'  ועליו. אלה למקורותשציין  גרובר חיים
. נולד בקארלין בשנת תקס"ג. מהתלמידים של מרן הרא"ש הגדול מסטולין ושל מרן אדמו"ר הזקן. ב"ר טוביהלייביש  רבי

בשנת תרכ"ג עלה לאה"ק והתיישב בטבריה. והיה מראשי עדת חסידי קארלין. בכל שנה היה מסיים את כל הש"ס וכתבי 
על סה"ק בית אהרן  'תיקון החסר'ה שהוא גם כתב את האריז"ל. וכתב את רובי התורה שנדפסו בספר הקדוש בית אהרן, וכנרא

, ושם בקובץ 20לאחר שנדפס בבראדי בשנת תרל"ה. נלב"ע י"ב ניסן תרמ"ג. ראה אודותיו בקובץ באו"י ט עמ' קח ובהערה 
. ובברכת אהרן עמ' נו. נוסח מצבתו שם עמ' עו. ובהקדמה לספר דברי אהרן. וראה על תלמידים נוספים 9יט עמ' קלא ובהערה 

שנימנה עם מתפללי  פודהייץ ד"אב שווארץ מאיר רבי המקובל הצדיק הגאוןבץ יט עמ' קלא. שכתבו את התורות שם בקו
 דבריהם את שרשמו לגיםהמופ החסידים של בקבלה ידיעותיהם את מפליא היה -בית מדרשנו בעיר העתיקה בירושלים, 

  .קלא' ועמ, לא' עמ יט י"באו קובץ ראה –. רבותינו של הקדושים
התורה בכך, הייתה הנהגת הצדיקים תלמידי מרן המגיד ממעזריטש. ראה שבחי הר"ן אות יח, תיאור  כנראה שסיום דברי 470

 גדול בהתלהבות היה ל"הנ אברהם הרב מורנו הצדיק של התורה ואמירת...' אמירת התורה של הרה"ק רבי אברהם מקאליסק:
, ורבינו ז"ל היה משבח ומפאר יתברך הבורא עבודת קריע הוא כך יםיס לבסוף רק. דבור שום נשמע ולא גדולה ובצעקה

התורה שלו בלי ערך כמעט שאין דוגמתו. גם אנכי שמעתי מפיו הקדוש שאמר ששלימות היה רק להצדיק מורנו הרב רבי 
. כשאמרו דבריו אלו של 'אברהם הנ"ל. ואמר לי הלא ראיתי כמה צדיקים, אבל שלימות הוא רק אצל הצדיק הקדוש הנ"ל

ברסלב לפני הרה"ק רבי נח מלעכוויטש אמר: מכאן רואים שרבי נחמן היה מבין על גיטע יודין (הרה"ח רבי הרה"ק הר"נ מ
יצחק דוד לידר מחבר קונטרס בית דלי, ששמע מחסידים שהסתופפו בצל הרה"ק הר"ש מסלונים). יצויין כי כעניין זה גם 

  . בפועל במעשה שלהם והתוצאה, יםדבר של תכליתם ביעלה לאחר 'מאמר' או 'שיחה', "בכןבחסידות חב"ד קיים דגש על ה"
  ספה"ק בית אהרן קטז עמ' ב. 471
  .שם' המאיר אור' לשון 472
. ברכת אהרן 'והיה לו [למרן הרא"ש הגדול מסטולין] מאה וחמישים בעלי אחוזות (הארינדארס) ידועים לבעלי רוח הקודש' 473

הצעיר, וזה היה בין כסה לעשור, ונכנס ר' יוסף חיים דער קאטלער  פעם ישב אדמו"ר הזקן עם בנו הרה"ק אדמו"ר'עמ' סט. 
[נפח], ושאל אותו רבינו: וואס הייסט דאס ראש השנה, וענה: דער קאפ פון דעם יאהר, און וואס הייסט דאס יום כפור, וענה 

ער דאס אליין מדעתו [מה  דיא הארץ פון דעם יאהר, ואמר רבינו לבנו הרה"ק, נוא, דארף מען לערנען עץ חיים, האט זאגט
משמעות ראש השנה, וענה: הראש של השנה, ומה משמעות יום כפור, וענה: הלב של השנה. ואמר רבינו לבנו הרה"ק, הנה, 

  . שם עמ' סו.'האם צריכים ללמוד עץ חיים, הנה הוא אומר זאת מעצמו מדעתו]
ד, קובץ יט, - פרקים א וישראל אהרן בית קובץ -  'אהרן בית' ק"ספה והדפסת כתיבת דרכי על'ראה בארוכה בפרקי המאמר:  474

; קמ- קיטקובץ כג, עמ' ; קמו-קלהפרק ו, קובץ כב, עמ' ; קנג- קלטקובץ כא, עמ' ; קל- קיט פרק ה, קובץ כ, עמ'; קלג-קכאעמ' 
קובץ ; קמז- קלזפרק ט, קובץ כח עמ' ; קנא-קמגפרק ח, קובץ כז עמ' ; קמא-קכטעמ'  קובץ כו,; קכו- קטזפרק ז, קובץ כד, עמ' 

  .קנד-קלטפרק י, קובץ לא עמ' ; קנח-קמאקובץ ל עמ' ; קכד- קיאכט עמ' 



שראה  מרן הרש"ק היה מדגיש את העבודה על ידי עשייה בפועל, ושלל את דרך הרה"ק הרש"ז
ואיגרותיו הקדושים  475ב'התבוננות' את תחילת דרך העבודה. המקורות לכך מבוססים על דברי תורתו

, בשעה שהעלה 476ששרדו, ונזכרים מפורש במכתבו של מרן הרא"ש מסטאלין אל המגיד הקדוש מקאזניץ
ק הרש"ז, מחדש את חידוד השיטות, ושכל כולו דן בענייני שיטת החסידות, זו השוללת את שיטת הרה"

 הקדוש מ(פיו)וקבלתי מקדושי עליון ובפרט 'בה הוא מדגיש כי כך הייתה שיטתו של רבו מרן הרש"ק: 
, משלימות ומצביעות באופן ברור 477. המסורות בקארלין ובחב"ד כאחד'איך שצריך לחזק באמונתינו...

  .העל שיטתו הקדושה של מרן הרש"ק, שחשש מחכמה שהיא מרובה מעשיי
  

בין מרן הרש"ק לבין הרה"ק הרש"ז היה בעניין שיטת  חהחב"דית ציינה במפורש כי יסוד הוויכוהמסורת 
 בקשר להשתקעותו , שעיקרו היה התנאי השלישי שהציב הרה"ק הרש"ז למרן הרש"ק478החסידות

, מוסיף הרה"ק 479''שלא יאמר שהצדיק צריך לישא את הצאןברייסין, והוא שיסכים עם שיטתו בחסידות 
  : 480ההתבוננות והשכליות ןמליובאוויטש לבאר את התנאי כי חילוקי הדעות ביניהם עוסקים בעניי הריי"צ

שיקבע בין מקושריו חובת היגיעה בעבודת השם, שלא כהשיטה שאלה המקושרים אל הצדיק בוטחים בעבודת הצדיק שהוא '
בידיעה אליו, לעסוק ביגיעת בשר ונפש  יטיל חובה על המקושרים –הרה"צ הר' שלמה  –יעלה אותם בעבודתו, אלא שהוא 

  . 'ועבודת הלב שכלית
  

ואילו מרן הרש"ק לא רק שלא קיבל את התנאי, אלא שלל לגמרי עבודה שכלית, וכך סיפר מרן אדמו"ר 
  :481הזקן

, דער קארלינער [מרן הרש"ק] זצוק"ל האט גיזאגט אז דיא ערשטע פעולה וואס ער טוט דעם חסיד וואס ער פארט צו איהם'
. [מרן הרש"ק אמר כי הפעולה הראשונה 'וואס ער נעמט ביי אים צו דעם שכל, ער זאל נישט גיין מיט שכל נאר מיט אמונה

  שהוא עושה לחסיד הנוסע אליו, הוא בכך שנוטל ממנו את השכל, שלא ילך עם השכל רק עם אמונה].
  : 482'בית אהרן'וכדברי מרן אדמו"ר הזקן בעל ה

 א פאר וואס נאר, גיווען מודה אונז מתנגדים אלע וואלטין, שכל א מיט פארשטיין צו געבין חסידעריי בכח האבין מיר'
 אין שטארק גאנץ שוין איז מען אז, אמונה נאר דאך איז חסידעריי, שכל א מיט זיין זאל עס אז גיווען דאס וואלט חסידעריי
. [בכוחנו להסביר חסידות  כדי להבינה בשכל, אך 'אמונה דער מיט זיין מסכים אויך זאל ער שכל דעם ניצין צו מען קען אמונה

כבר איזו חסידות זו שתהיה עם שכל? חסידות היא רק באמונה, כשחזקים באמונה אפשר להשתמש בשכל שגם יסכים עם 
  האמונה]'.

  :483ופעם אמר
רישקייט צוא פון א שכל. דאס גרעסטע פון וואס זאל איך אנהובין ריידין מיט אייך, פון א כלל צוא פון א פרט, פון א נא'

[ממה אתחיל לדבר עמכם, מכלל או  'וואס מ'וויל באקומען מיט א שכל - נארישקייט איז א שכל, דאס יודישקייט, דאס חיות, 
  עם השכל]'. - היהדות, החיות,  להשיג מפרט, משטות או משכל? השטות הגדולה היא השכל, שרוצים

  
  מורכבת מאמונה ויראה מיסוד מרן הרש"ק 'הנקודה'

הדעות עם  חילוקי בחידוד בבהירות עוסקים להתם מהכא הקדושים של הרה"ק הרא"ק שהורצו מכתביו
                                                 

בית 'אם כי לא נשארו בידנו דברי תורה בכמות ממרן הרש"ק כפי שנשארו ממרן הרא"ש הגדול וממרן אדמו"ר הזקן בעל ה 475
רן המגיד ממעזריטש באמירת תורה בשבת, ושאותו הנחיל , נראה והדעת נותנת, כי נהג במנהגו הקדוש של רבו מ'אהרן

. וכן משמע מדברי מרן אדמוה"ז 5לתלמידו מרן הרא"ש הגדול מסטאלין. ראה סימוכין לכך בקובאו"י קמד עמ' קסג, בהערה 
 ומשמיע עומד ש"וב ה"ב וכביכול. תלמודו ומשמיע עומד אחד כל ל"לע. במדרש ואיתא' :לפסח, א' עמ פט, אהרן בית ק"בספה
 עיקר שזהו האמת לעולם בא כשאדם אמר ק"רש הצדיק הרב כי'. וכו י"י ויקשב' וכו י"י יראי נדברו אז שנאמר. כ"ג כנגדם

. הרב מזה או הרב מזה וכשאומר. היית רב איזה אצל בשם אותו שואלין האמת להעולם העולם מזה לו להכין התכלית
 אחד תלמיד לו והשיב. ומשמיע עומד אחד כל ל"לע הפירוש וזהו. ממנו ששמעת מה לומר מה לך יש אם אותו שואלין

  '.בשמכם לאמר מה לי הכנתי אני מתלמידיו
  .קז, אגרת התניא בעל אגרות 476
 ברוסיה ד"הי א"זיע מקארלין שלמה רבי הקדוש מרן של השפעתו' חלק מהם מובאים בפרקים הקודמים, ובפרקי מאמר:477

-קלה' עמ מה גליון, ג פרק. קמ- קלג' עמ מד גליון, ב פרק. קעו- קסט' עמ מג גליון, א ופרק מבוא, י"באו קובץ' )רייסין( הלבנה
  .קסו-קנז' עמ מו גליון, ד פרק. קמה

סטולין, -שני השיטות בחסידות, הקרלינית והחב"דית, מתומצתות על ידי ענק הרוח בפולין שגדל על ברכי חסידות קרלין 478
בדי ה', הרה"ק רבי קלונימוס קלמן מפיאסעצנא זיע"א, בספרו מבוא השערים, פרק ה, ירושלים והקים לגיונות של צעירים עו

  תשכ"ו, עמ' כו ואילך. ראה בקובץ באו"י מו עמ' קסג.
בעניין חילוקי הדעות ביניהם אם הצדיק נושא את הצאן או  '.נ"ער שמע מ'אחד הרבנים מנכדי רבינו דף סד ע"ב, כפי אש 479

  בסיום פרק זה.מנהיג אותם, ראה 
מתורגם ע"י ר' אברהם חנוך גליצנשטיין, כפר חב"ד  תרצ"ה,- ח תרצ"ג- חלק ראשון, כולל: לקוטים א 'לקוטי דיבורים' 480

 .198תש"נ, בעמ' 
  דברי אהרן עמ לח. 481
 כתבי הרי"ם מקוזניץ. ובשינוי לשון בדברי אהרן עמ' לז. 482
  דברי אהרן עמ' כא. 483



 דמילתא כללא': 484וכפי שהוא מסכם באחד מהם -  הקודם בפרק בהרחבה שהובאו - הרה"ק הרש"ז, 
 מקור הוא השכליים ומקור השכליים וכל, הגנוז והטוב הברכות מקור הוא והיראה האמונה עיקר:
 שהוא מה וכפי, והנפש החומר זיכוך לפי נבזה השכל מהם...כי ירחק נפשו שומר כל לכן, ל"רח הדינין
, ויש בהם 'הנפש את ומטהרות החומר מזככות והיראה האמונה כ"משא, אליו השכל את מושך כן מוכן

כי דרכם של רבותינו  .הקדושים בעקבותיו שהלכו ט"הקוה ורבותינו ק"הרש מרן שיטת את לפענח
  .485הקוה"ט שצמצמו דבריהם הקדושים במועט המחזיק את המרובה

  
כדרכם בקודש תמצת מרן הרש"ק את שיטת החסידות הקרלינית, האומרת שתחילת העבודה היא על ידי 

 מתסטולין לעו-מסמלת את עיקר ויסוד שיטת חסידות קארלין '. ה'נקודה'נקודה'ב - עשייה באמונה ויראה 
שיטת החסידות של הרה"ק הרש"ז. 'הנקודה' הייתה מרגלא בפומיהו של רבותינו הקוה"ט לדורותיהם, 

. 487, שגורה ושזורה היא בדברי חסידים486השתמשו בה בלשון מושאל ושיבצו אותה בהרבה כתרים

                                                 
  .נט אגרת, התניא בעל אגרות 484
 כ"ג דרכנו לפי אומרים ואנו הרבה מזה מדבר ח"האוה' :[פ' משפטים] זאגט אהרן בית דער'מרן אדמו"ר זיע"א אמר:  485

 אסאך דעם אין דא איז´ס און אביסל רעדן מיר, אייגענע דאס אויך איז אונז ביי: ל"זצוק ר"אדמו ק"כ וסיים, ´וכו לזה קרוב
ביי העכערע מענטשן איז מען מצמצם '. כתבי קודש, עמ' יא. ופעם אמר: '[אצלנו גם כך, אנו מדברים מעט ומכיל הרבה]

אכטאגעדיגן בית אהרן און פון היינטיגע וואך איז דא א - למשל פאר דעם דיבור און אויף דעם קען מען בויען און בויען...
הרן" של פרשה שעברה סאך צו שמועסין...[צדיקים מצמצמים את הדיבור ועליו אפשר לבנות ולבנות, למשל מה"בית א

הדברים הנאמרים במעט הכמות ורב '. כתבי קודש עמ' ו. ומרן אדמו"ר הזקן כותב: 'אפשר לשוחח הרבה] -ומהפרשה הנוכחית 
  . ספה"ק בית אהרן קנו עמ' ב. 'האיכות...

הקדוש מהרח"ו:  תמצית החכמה האלקית הגנוזה בדברי האר"י ז"ל ותלמידו הגם משנתו הקדושה של מרן אדמו"ר הזקן היית
. דברי אהרן עמ' מה. הגאון 'וכל הדיבורים האלו אמר מקובל אחד שנכלל בזה שלשים דף מעץ החיים [למהרח"ו]...'

ה"ק בית אהרן יש שלשה דפים פבדף אחד מס'החסיד רבי שמעון מנשה חייקין ז"ל רבה של עיה"ק חברון תו"ב היה אומר: 
  . מזקני החסידים.'...לקוטי תורה

 קטנה אחת' נקודה'ב אלא הבדל אין למצה חמץ בין. חסידות עניני בכל וסמך רמז מוצאים ט"הקוה רבותינו היו' קודהנב' 486
 דער... ' :ז"אדמוה מרן לו שאמר מה בפנקסו רשם מקוזניץ משה ירחמיאל רבי ק"הרה: ההבדלכל  את העושהשבעיסה  כשאור
 ווידער איז עס, פינטעלע א נאהר איז אחר צו אחד פון, גיזאגט אמאל דאס האב איך. שבלב נקודה די, פינטעלע די אז עיקר
 ק"בספה מובאים אלו דיבורים '.פינטעלע א נאהר איז מצה צו חמץ פון, ווארפין ארויס זיא מידארף וואס פינטעלע אזא דא
 מאתו להפריש האדם וצריך, כידוע, אחת נקודה רק הוא למצה חמץ שבין והחילוק' :א"ע עד דף, הגדול לשבת אהרן בית

 נפרש שהוא בעת ממילא כי, הטובה הנקודה אל ולהתקרב, ים במצולת עמוק עמוק ולהשליכה ל"רח שבלבו הרעה הנקודה
ובספר משנת חכמים (ליקוטים מתורת רבוה"ק.  '.עין כהרף מצה מחמץ נעשה ואז, כמאמרינו בטוב נכתר הוא אזי מהרע

 :א"ע קנג, קודש מכתבי, רחוקה (פסחים צג:), שהנקודה רחוקה'. ובספה"ק בית אהרןירושלים תרצ"ד) אות קמג: 'נקוד על 
 הזה בחודש הזאת העבודה י"ע ומצה חמץ בין המחלקת הנקודה למחות היינו עמלק מחיית היינו עצמו הפורים מיום ומתחילין'

 בחירות חירותינו זמן לקבל שנוכל בכדי המעכב ושאור חמץ מכל הפנימיות והעצמות שלו הכלים להכשיר א"כאו שצריך
 היינו. תחמיצנה אל לידך הבאה מצוה ל"כמאמחז' קנג ע"ב. קודש במכתבישם  '.הימים קדושת לקבל לבינו לוח על וחרות

 לפסח מכתבים בהרבהמופיע  זה קטע .'המצות את ושמרתם נאמר ז"וע. ו"ח למצה חמץ בין שמפריש החמץ מנקודת להישמר
מרן אדמו"ר זיע"א ביקש במכתבו מהחבורה הק' שיסד בארץ הקודש לזכור מאמרים אלו כהכנה לפסח. כתבי קודש, ח"ב,  .שם

  עמ' נט.
 היא עבודה ועיקר' :א"ע קנ ,קודש מכתבי, ספה"ק בית אהרן: שעור לאין להתפשט יכולה היא' הנקודה' קטנות בגלל דווקא
 בין ממוצעת היא כי ממנה מתפשטים והטעמים והנקודות האותיות כל ז"ועי, והתפשטות גוון בה לית הנקודה כי, הלב נקודת
 '.שומע הלב המדרש כמאמר, החושים כל בו יש הלב ולכן, הציורים באלו להתחזק לבושין בכמה להתלבש הרוחניות תכלית
 היתה כ"וכמ, האותיות כל מתפשטות וממנה כלל גוון שום בה שאין קטנה נקודה היא העיקר באמת' :א"ע סז, לפורים, שם

 דבר כל לייחד לראות אדם כל וצריך, העולמות כל מתפשטים וממנה, גוון שום בה שאין קטנה מנקודה מתחלת העולם בריאת
 ורוצה שבקטנים קטן שהוא לידע א"כ צריך באדם אבל': מז ע"ב לחנוכה שם '.'הקליפות כל יפלו וממילא הראשונה להנקודה

 איזה כשיש כי. מאליהם נובעים והם להתחיל שבלב נקודה רק והוא. כידוע נפשך ממה החשבון הוא כך כי להתחיל רק
 ולעשות ולהוסיף לנבוע יכול נקודה רק כשהוא אבל. תמונה כל ראיתם לא כי וכתיב. עוד להוסיף ואין לשנות א"א אזי תמונה
 שנובע חיים מים באר הוא אזי המעין מאותו אור מעט לטעום שזוכה מי חיים מים באר גנים מעין וכתיב. שרוצים מה כל ממנו
 ופשיטות לבנונית מהעיקר ובאים כשנוזלים אימתי לבנון מן ונוזלים. אור נראה באורך חיים מקור עמך כי והולך ומוסיף ונובע
 אבא צדק שערי לי פתחו וכתיב. בה נפתחים הרבה שערים. לפנימיותה הנקודה לתוך' פי לתוכה נכנס וכשאני. כלל גבהות בלי
   .''לה השער לזה השערים המה' לה ההודות יה אודה בם

 ישראל איש בכל שיש שבלב הנקודה ל"צ כך. יותר וצלולים חיים תחתיהן אחרים נובעין ממנו שדולים מה שכל מעיין כמו'
  .השואבה בית לשמחתקמ ע"ב  ,שם .'חתום ל"צ כ"אעפ. ויותר יותר פעם בכל נובע להיות צריך

 ומזו נקודה רק שהוא מועט נקרא ד"יו אות היינו. המרובה את מחזיק מועט היינו מתחיל אני במעט' הפי שזהו להיות ויכול'
 וממנה כלל גוון שום בה שאין קטנה נקודה היא העיקר באמת כי'. לחנוכה , מג ע"ב,שם .'האותיות כל מתפשטים הנקודה

 '.העולמות כל מתפשטים וממנה גוון שום בה שאין קטנה מנקודה מתחלת העולם בריאת היה כ"וכמ. האותיות כל מתפשטות
  לפורים. סז עמ' א שם

 מקודם נשאר הגדולים וכל עליות שכל ידוע כי: 'א"ע קנו דף, שם, א"תרל אב- במנחם כותב הוא הקודש לארץ קדשו ובמכתב
 נכללים בנקודה וגם וגומר בעיניך זאת עוד ותקטן הקטנות תכלית' א ענינים שני כוללת שהנקודה מחמת זה וענין נקודה בסוד



הקרלינית. ובטרם הסתלקותו  'הנקודה'הרש"ק הוא שיצק את  מסורה היא בידי רבותינו הקוה"ט כי מרן
על הנהגת החסידים  'בית אהרן'לבנו מרן אדמו"ר הזקן בעל ה השל מרן הרא"ש הגדול מסטאלין צוו

  : 488באמרו אליו
הר"א של אבא (מרן  בדרכואון אונזער תנועה. [לך  און דער האלטין דעם רבינ'ס נקודה,זאלסט גיין אין טאטאלעס וועג, '

  .'שלנו] והתנועהשל הרבי (מרן הרש"ק)  הנקודההגדול) ותחזק את 
  

דיא 'מכנה אותה:  'בית אהרן'היה מרן אדמו"ר הזקן בעל ה 'נקודה'נראה כי בגלל שמרן הרש"ק יסד את ה
, וכעדותו של אחד החסידים המתאר את דאגתו של מרן להמשך שושילתא דדהבא 'קארלינער נקודה

  :489'נקודה'שיעורר את ה
פריא פארין  גאנץ גיווען איז עס, זצ״ל רבין אלטין צום אריין ער איז אחת פעם אשר שמחה ז׳׳ל יום־טוב' ר מהרב שמעתי'

 ווער: הלשון בזה, ואנה אנה חדר איבערין ארום גייענדיג, אליין זיך צוא זאגט רבי אלטער דער אז גיטראפין ער האט, דאוונען
[פעם אחת נכנס לאדמו"ר הזקן  נקודה? קארלינער דיא דער־וועקין וועט ווער נקודה?קארלינער  דיא דער־וועקין וועט

טרם התפלה, ומצא את אדמו"ר הזקן אומר לעצמו, בשעה שהלך על פני החדר אנה ואנה: מי הוא זה  זצ"ל, היה זה די מוקדם
 וואס הבין לא שמחה טוב יום' ר הרבאשר יעורר את הנקודה הקארלינית? מי הוא זה אשר יעורר את הנקודה הקארלינית?] ו

 זצ״ל הזקן הרבי אמר, 490שנה כבן והי' והטהור ורבינו הקדוש ומורנו אדוננו כשנולד, שנים איזו ואח״כ, דיבורים א פאר איז
! [הוא זה אשר יעורר את נקודה קארלינער דיא דער־וועקין וועט עד, שנה כבן שהי׳ רבינו הקוה"ט על הק׳ באצבעו והראה

  .'ז׳׳ל שמחה טוב יום' ר מהרב שמעתי כך, הלשון בזה כמה פעמים הנקודה הקארלינית!] והשיב
  

סטאלין לדורותיהם. מרן -שיוך יסוד 'די קארלינער נקודה' למרן הרש"ק עברה אצל רבותינו מקארלין
, כותב במכתבו הקדוש מלודמיר, לאחר 491אדמו"ר הרא"א שהעתיק את חצר קדשו מסטאלין לקארלין

  : 492שהשתטח על הציון הקדוש של מרן הרש"ק זיע"א בשנת תרפ"ו לחסידים בארץ הקודש
, הנקודה הראשית ומנוחתו כבוד בפה לאדמיר ציון קה"ק הרה"ק ר"ש מקארלין...שזיכני השי"ת להשתטח... על '

  .'ער חסידים...ואנחנו הדלים נתאמר ג"כ בשם תפארת הזה לכנות בשם קארלינ שאבותינו הק' יצקו מים על ידו...

                                                                                                                                            
. הענינים כל כולל כ"ג הלב כי בלב היא נקודה עיקר והנה. 'וכו האותיות כל לצייר שביכולת מחמת' וכו ונקודות האותיות כל
 מרן[ הקדוש ומאמר תפלה זו שבלב עבודה ובפרט האדם כל עבודות והנה. בעי לבא רחמנא העיקר כי' וכו שומע הלב
 לטהר א"כ צריך לכן הענינים כולל שהלב ומחמת. [כפי שמבואר שם בדף קמז עמ' א] אופנים' ב על תהלתך פי ימלא] ק"הרש
 ילך אשר הדרך בכל לו להאיר הענינים בכל שבלב להנקודה לבא יוכל ובקל ומדותיו ומחשבותיו ודבוריו ועשיותיו אבריו

  . '..וגומר השנה מראשית יעשה אשר והמעשה
 עם האותיות הבחינות כל לקשר האדם שצריך מקודם שדברנו כמו לתורה אותיות ב"כ ש"י. ב"ישכ. ההוא במקום ב"וישכ'

 וכשהיא. ק"חירי היא למטה עומדת כשהנקודה כי. ם"חול מהנקודות לעשות יכול. ם"ויחלו ואז. והנקודות והתגין הטעמים
 על כוונתינו באמת והנה. חולם ממנה ונעשה למעלה אותה יעלה שזכה ומי. ם"מלאפו נקראת היא האותיות באמצע עומדת
 מגיע שראשו עד למעלה למעלה הולכת ההיא הנקודה ובאמת. ארצה מוצב סולם והוא. ישראל איש כל שבלב הנקודה
 לילך שצריך שמבואר כמו מדרגות מדרגות עולים שבתפלה כמו כי. בו ויורדים עולים אלקים מלאכי והנה כ"ואח. השמימה

 ומצוה מצוה בכל הוא כן. למטה ממעלה השפע ירידת הוא כ"ואח. אפים נפילת כ"ואח. בלחש לתפלה שמגיע עד עולמות כמה
  .הרבה פעמים ושם, ויצא' פרלב ע"ב  ,שם .'מלאכים נבראו ומהמצות העולמות כל ומקשר מייחד הוא

 ה"זצוקללה] מסטאלין הצעיר ש"הרא מרן[ הקדוש הרב מבנו' :ב"ע קנט, שם: 'נקודה'ב תלויה האדם של הגשמיות עניני אפילו
' דאי. לך בפסל נרמז מישראל א"כ של שעושר ל"ז צדיקים בשם ואמר .הלב בנקודת תלוי כ"ג הוא אדם של שממונו אמר

 בתיבת הרמוז עצמו מלצרכי בממוניו ועיקר קודם פסל בתיבת הרמוז' גבו צרכי כשעושה וזה. משה העשיר לוחות של מפסולת
. ו"ח הנקודות ובשינוי התיבות בהיפוך פסל לך תעשה בלא ו"ח נרמז אזי עצמו צרכי בלבבו ומחשיב ו"ח מקדים אם אבל. לך

  '.שבלב בנקודה תלוי שהכל
 פירושה' פ אות בתוך נקודה כשאין ס"אפ תיבת. שאמר ה"זצוקל ר"אדומו א"מא ושמעתי' :המהות את שיוצקת היא' הנקודה'

מרן אדמו"ר זיע"א סיפר בהקשר זה:  .וישלח' פר, לו ע"ב, שם .'ז"לע' בל ליש מרמזת אזי בתוכה נקודה כשיש אבל. אין
 כמו מתפלל שאחד וראה נ"לביהכ כשבא, לקרמניץ ל"זצ הזקן ר"אדמו בא א"שפ, המעשה אירע שאצלו אחד מאדם ששמע...'
 איז נקודה א מיט איז ´ס אז - ' פה כל תפלת שומע אתה כי' :ל"זצ ר"אדמו לו אמר עשרה שמונה תפלת כשגמר' בתים בעלי'ה
, ָּבה וינוחו' כתבי קודש, עמ' כו. ופעם אמר מרן אדמו"ר זיע"א: '... [אם זה עם נקודה יש כאן פה, ולא...]ניט אז און' ּפה' דא
 איז´ס אז -  פה כל תפלת שומע אתה כי: געזאגט האט זיידע דער -, נקודה די איז עיקר דער -  נקודה עם להגיד צריכים' ָּבם, ּבֹו
" להיות תמים עם הנקודהמם דגושה,  תמים. שם, עמ' יד. "בשם הבעש"ט זצ"ל, ... 'ניט אז און, ּפה דאס איז נקודה די מיט

  ברכת אהרן עמ' קו.
: מדוע 'הרב דפורים'בפורים תש"ז בשלחן הטהור של מרן אדמו"ר זיע"א בחיפה, אמר החסיד ר' ליב גלויברמן ז"ל שהיה  487

. ואמר בשביעות 'דער עיקר איז די נקודה'בא הרב אל הרבי? כי לרבי יש יו"ד ונקודה!..., ונהנה מרן אדמו"ר זיע"א ואמר: 
וחברו  'פורים רב'גימאכט דעם פורים! [שני האריות עשו לנו את הפורים] דהיינו ה די צוויי לייבאלאך האבין אונז'רצון קדשו: 

  החסיד ר' ליב גולדברג (ג"ב) ז"ל ששימחו מאד. מזקני החסידים. 
  ברכת אהרן עמ' עה. 488
  מרשימת החסיד רבי שלמה פלוטניצער ז"ל את אשר שמע מהגאון החסיד רבי יום טוב שמחה ז"ל אב"ד לאהישין. 489
 אור ישראל מסטאלין זיע"א. מרן 490
  בשנת תרפ"ג. 491
 .דברי אהרן עמ' קמו 492



  
  :493ועלי שאמר זיע״א ממעזריטש הגדול המגיד בור של וכעדותו

  .טהורה' שמים ליראת ,נקודה דער צו זיך ציט ליטוואק דער, וכדו׳ רוה״ק של ומדרגות השגות ומבקשים הרוצים כאלו שאינו' 
  

  :494עד שהיה דורש בה את ההתמקדות בעבודה  'הנקודה'מרן הרש"ק היה כה מחשיב את 
  .'בתוך נקודת הלב -), ועם כל זה הוא סביבות ירושלים ארום דעם הארצין, ואין קובר ג עט (תהליםשפכו דמם כמים '

  
שהיא אבן פינה ויסוד מוסד של החסידות וממה היא מורכבת אילולי   'נקודה'לא היינו יודעים מהי אותה 

בדברים מפורשים שאמר לחסידים בעת שביקשו ממנו  'בית אהרן'גילה לנו זאת מרן אדמו"ר הזקן בעל ה
  : 495יסוד החסידות הקרלינית 'הנקודה', ואז תמצת בסעיף הראשון את 'סדר היום'
. אם יש בו הנקודה אזי הכל טוב הן התפלה היא בטוב והן אמונה ויראהומה היא הנקודה  הנקודה שבלבסדר היום הוא  עיקר'

  .'הנקודה באים אלע"י עשיות קודה הלימוד הוא בטוב. ואיך נוטלים הנ
  

מרן אדמו"ר הזקן זיע"א גם רמז לנו מתי וכיצד נוסדה 'הנקודה' על ידי מרן הרש"ק, וכך הם דבריו 
  :496הקדושים בספה"ק 'בית אהרן'

וחמד ע"י ב' דברים שהוא  בעת שבא לרבו וראה גדלו ועיין בזה היטיב וראהוסיפר מהרב הקדוש רש"ק זצוק"ל. שאמר ...'
  .ועל ידי הרשימה הלך והלך עד אין שיעור' ולקח לו רשימהמאוד להיות גם כן כמוהו 

  
בעת שבא לרבו [מרן המגיד ' 'לקח לו'שמרן הרש"ק  'הרשימה'ומה היא  'ב' הדברים'מה הם 
? על כך כבר עמד אחד מהחסידים שזכו לשמוע מפה קודש מרן '] וראה גדלו ועיין בזה היטב497ממעזריטש

  : 498הזקן את הדברים הקדושים והעמוקים והעלה על הכתב את הדברים ביתר ביאוראדמו"ר 
...נ"ל אפ"י מה ששמעתי מפה קדוש אדמו"ר זצוקללה"ה וכן מבואר בפנים בדרושי פסח שסיפר בשם הק' רש"ק ז"ל בבואו '

ועם רשימה יכולים לילך לבו הרשימה בלרבו המגיד [ממעזריטש] ז"ל ראה שגדולת מדריגת רבו היא בשביל שני דברים ולקח 
  , וכמו"ש הרב בספר הזה בסוף סדר בראשית בסעודת היא"צ של אביו ז"ל'.הרשימה היא האמונהולילך (כן שמעתי) ואולי 

  
  מבוארים הדברים: 499'בהילולא של אביו'אכן שם בספה"ק 

 לכי. צדיקים בשם אומרים. מועטין שבשם שהצדיקים מחמת ד"ביו נברא ב"והעוה א"בה נברא ז"שהעוה בגמרא איתא...'
 ועוד. המקום לפני גבהות שאין מחמת הוא הטעם ]ע"א תמעט אזי' ה בדרכי מעלה במעלה לילך רוצה כשאתה[. עצמך את מיעטי
 העיקר בתוכו יש האדם אם. 500נקודה רק אינו העבדות כל. אנקודה נאר איז והאהבה היראה מן זאך גאנצי דיא מחמת
 הנקודה וזו. י"מי הוא שהכל שלימה באמונה שידע. הנקודה היא ומה. כלום אינו הכל הנקודה בלא אבל. טוב אזי הנקודה

 יש בזה כי ודור דור בכל ושתלן עמד. קליין זייער זיינען זייא אז. מועטין שהן להצדיקים ה"הקב ראה ולפיכך. ד"יו רק אינו
 קען קליין זייער זיינען זיי ועוד. מועטין שהם פשוט ד"יו כמו רק אינם המה גם צדיקים כי. דור בכל שתלן ובזה התפשטות להם
. חכמים אמונת רק היא והנקודה נקודה רק אינו מצדיקים התלמידים שמקבלים הענין וכל. האבין ארט איין אומעדום דאס
 הדבר יוכל לכך ד"יו בחינת רק שאינו וכיון .ל"וד כולה התורה ובכל י"בי מאמין הוא אזי חכמים אמונת לו כשיש כי

  .'שרוצים מה כל ממנו לעשות יכולים נקודה רק אינו ד"שהיו מחמת כי. ודור דור בכל להתפשט

                                                 
  כ"ק האדמו"ר בעל נתיבות שלום מסלונים בהקדמה לתורת אבות. 493
  כתבי רמ"מ, סטנסיל, עמ' יב אות קנד. 494
דברים אלה באים בלשון קדשו של מרן אדמו"ר הזקן בדברי אהרן עמ' כד, מהעתק דברים  ספה"ק בית אהרן ד עמ' ב. 495

דער עיקר סדה"י איז די נקודה שבלב. און וואס איז די 'שרשם הרב החסיד רבי אהרן משה שפירא מתלמידי מרן אדמו"ר הזקן: 
[איז] גוט און דאס לערנין [איז] גוט. וויא נעמט נקודה, אמונה און יראה. אז מיהאט דיא נקודה איז אלץ גוט. [דאס] דאוינען 

 .'מען די נקודה, דורך עשיות קומט מען צוא דער נקודה
 עמ' א. צדי״ק דף, לפסח, אהרן בית ספה״ק 496
. מקארלין הגדול הר״א למרן או ממעזריטש המגיד למרן היא הכוונה האם, כאן המוזכר ״רבו״ מיהו ברור לא הכתוב מתוך 497
 המגיד למרן היא הכוונה כי בסוגריים ומציין, אהרן בית מספה״ק זה קטע מצטט., ב' עמ ב דף, ב חלק שלמה שמע' בס

 אמר הזקן ר"מודא מרן כי, מקארלין הגדול הר״א למרן היא הכוונה כי נותנת הסברה, זאת לו מניןלא ברור  אך, ממעזריטש
כך - וכבר הערתי על .זיע״א מקארלין הגדול הר״א מרן של דהילולא ביומא חוהמ״פ בשבת שנשא תורה- בדברי אלו דברים

חסיד זה שזכה לשמוע מפה קדוש מרן אדמו"ר הזקן מופיע  של עדותו שמתוך אלא. 14בקובץ באו"י נב עמ' קלג בהערה 
  .'לרבו המגיד'במפורש 

  דברי אהרן עמ' ח. 498
המובאים במהדורת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א המובא בסוגריים הם מתוספת כת"י עתיקים  דף כד עמ' ב.ספה"ק בית אהרן,  499

  משנת תשס"ז.
 איז אלץ אז שלימה באמונה שידע הנקודה היא ומה. אינו הכל הנקודה ובלא גוט איז נקודה די עיקר דער זיך אין מיהאט אז[ 500
 דערמיט. ושתלן עמד. קליין זייער זיינען זיי אז מועטין שהן צדיקים ה"הקב ראה ולפיכך ד"יו א אנאר דאס דאך איז גאט פון

 שהן פשוט ד"יו א אנאר אויך זיינען צדיקים ווארום. ודור דור בכל גיפלאנצט אריין זיי האט ער און. התפשטות זיי האבין
 איין אנאר אויך איז צדיקים פון מקבל איז מי וואס זאך גאנצע די אז. האבין ארט איין אומדום דאס קען, קליין זייער און מועטין
 א אנאר איז דאס ווייל מיילא. ל"וד כולה ובתורה י"בי מאמינים חכמים אמונת מיהאט אז חכמים אמונת איז נקודה די נקודה

  .]'וכו ד"שיו מחמת. דור בכל התפשטות האבין דאס קען דעריבער. ד"יו



  
סדר 'הם אמונה ויראה כפי שביאר מרן אדמו"ר הזקן ב 'ב' הדברים'וכי  'הנקודה'היא  'הרשימה'מכאן ש
שכך אנו מוצאים בדברי מאירה בעיקר האמונה, ופעמים בעיקר היראה.  'הנקודה'. אלא שפעמים 'היום

  מרן אדמו"ר הזקן:
 ועיקר הנקודה היא היראה...'  501.'..שהכל הוא מי"י. וזו הנקודה אינו רק יו"דשידע באמונה שלימה . ומה היא הנקודה...'

  .502.'..יראת ד' היא אוצרו
  
  וממנה התחלת העבודה: 'הסמוכה לעולם'היא אמונה פשוטה ויראה פשוטה  'נקודה'ה
ושם נקודה נקרא על ענין דלית ביה גוון כלל. וגם ע"ש שמהנקודה  והלב נקודהעיקר העבודה היא בלב. רחמנא ליבא בעי. ...'

שהתחלת כל העבודות הוא נתפשטו כל האותיות וכל הנקודות. ולזה נקראת ראשית חכמה לכל עושיהם לשון רבים היינו 
ם לעלות ממדריגה למדריגה כל חד לפום שיעורא דיליה לרום המעלות . וע"י יראה זו יכול כל אדמיראה שהיא סמוכה לעולם

עיקר העבדות הוא באמונה ובאמצע הדיבורים אמר כי .... '503ובתנאי שלא יעלה במעלה יותר ממדרגתו כדי שלא יגלה וכו''
  .504'בבחינת עין לא ראתה. ובמה שעין לא ראתה השכר הוא ג"כ עין לא ראתה פשוטה

  ר הרחבה וביאור:דברים אלה באים בית
 חלקת שם כי נקודה נקרא והלב. בעי לבא ורחמנא. ישראל כל לעיני עד מבראשית התורה כללות בלב הוא העבודה עיקר...'

 ועוד. דבריכם דבריו ובכלל ומדבר שומע הלב ל"חז כמאמר בלב תלויין המדות וכל הענינים כל של החקיקה היינו. ספון מחוקק
 תחתיים הנקודות וכל. האותיות כל ומצויירין מתפשטין מהנקודה ולכן פשיטות מחמת גוון בה דלית על מורה נקודה שם כי

 המעשה סוף עד המחשבה ראשית הוא ולזה' וגומ וראשו ארצה מוצב חולם נקודת ויחלום הכתוב וכמאמר. ושלישים שניים
 אצל הסמוכה ראשונה מיראה הוא העבודות כל שתחלת היינו'. וגומ' ה יראת חכמה ראשית ש"כמ טוב שכל עושיהם וכל
 ובזכות. ומחשבה ודבור מעשה י"ע דיליה שיעורא לפום חד כל למדרגה ממדרגה לעלות א"כאו יכול זו יראה י"וע העולם דבור
  .505''וכו כדי והעת המעשה לפי ממדרגתו יותר מעלה יעלה שלא ובתנאי והיושר האמת אל לכוונם המדות

זה של  ןמרן אדמו"ר הזקן, המתאר מעמד שהיה נוכח בו בשיחת רבו בענייקיימת עדותו של חסיד 
  :506'עשיה'המורכבת מאמונה ויראה ומגיעים אליה דרך  'נקודה'ה
צו ביום ו' עש"ק פ' אחרי קודם התפילה דיבר עמנו לערך חצי שעה, ואמר וואס איז א סדר היום, מיזאל זיין צו גיקומען '

...[מה הוא סדר היום, שיגיע אמונה ויראה איז דיא נקודה שבלב, דורך טואכץ מען דער צו,ווי אזוי קומט  אמונה ויראה,
  .'לאמונה ויראה, איך מגיעים לזה, דרך עשיה. אמונה ויראה היא הנקודה שבלב]

  
שהיא מיסודו של מרן  'נקודה'היו הצדיקים והחסידים מייחדים דבריהם סביב ה 'חדר הקרליני'גם ב

. בדבריו 508אבן פינה בעבודת ה' כמסורה להם מפי תלמידו הרה"ק הר"מ מלעכוויטש, ושהיא 507הרש"ק
, הוא מתייחס 509שכתב לאחד מחסידיו 'יסוד העבודה'הקדושים של הרה"ק רבי אברהם מסלונים בעל 

  פשוטה ויראה פשוטה שהם ראשית ותחילת העבודה: מאמונה שהיא מורכבת' נקודה'ל
קודת הלב היא, בה כלולה כל האברים והחושים וגם התפשטות המחשבה והכל מתגלה לפי ...כי כן הוא חיות האמת אשר בנ'

, והיא ראשית נקראת וגם וכל מרכז הגלגל סובב על הנקודה פנימית ובה נכללהנקודה הפנימיות שבתוך תוך לבב נאמן, 
בראשית ב' ראשית ר"ל  וזהואחרית שהיא התכלית אשר זה ג"כ נקרא ראשית כמו קודש ישראל לה' ראשי' תבואתו, 

  .'...שההתחלה הוא האמונה פשוט[ה] וירא[ה] תתאה
  

 אש גחלי דבריו אשר'ומבסס דבריו הקדושים על מכתבו של הרה"ק מקאליסק בבירור שיטת החסידות 
  :'וכמסיני

פן יפתה לבבכם אשר על כן חרדתי עליהם את כל החרדה הזאת, פן ואולי ח"ו תקראנה אותם כאלה, לבנות מגדל בשכל נבדל, '
שכל הדברים הנוגעים ברומו של עולם הכל הולך למקום אחד הולך הוא הסובב אל נקודה וסרתם מכוונת האמונה והאמת, 

, שהוא עיקר היראה והאמונה, כי היראה היא פנימיות הן יראת ד' היא חכמה, משא"כ איפכא, לא לחכמים לחם אחת
הנקודה , הוא השכל הראשון והוא האחרון, ולהיות וכל העולמות נבנו עלי' ותוכניות נקודה שכל הגלגל הסובב חוזק עלי'

ע"פ התורה, אמונת חכמים בל תסור מאמונה, אז תצליח ותשכיל ותורך  הזאת שלא לזוז ממנה צוונו ד' הלכה למעשה
כי נקודת היראה  נוראות ימינה, משא"כ התורה והשכליים לבדם, מבלי יראה קודמת, המה נבדלים, כלים ומכלים הבעלים,

                                                 
 שם. 501
לפטור מהיצה"ר א"א או באמונה או ביראה'. דברי '. ראה גם אמרתו של מרן הרא"ש הגדול: קלו ע"ב לשבת שובה שם, 502

 אהרן עמ' טז.  
 , קנט ע"א.בהשמטות שם, 503
 פ' החודש. עב ע"ב,  ,שם 504
 שם, קמט ע"ב. 505
 דברי אהרן עמ' כז. 506
  .מסלונים שלום נתיבות בעל ר"האדמו ק"כמ 33ראה לעיל בהערה  507
 משיח עד ימים להאריך שיזכה אותו כשברכו ד"תרע בפורים אמר מסלאנים ל"ז ש"מהר ר"אדמו ק"שכ מנאמנים ושמעתי' 508

מכתב הרה"ק רבי מרדכי חיים  .'...צדקנו משיח עד' תחי בנו נטע שהלעכוויצער הנקודה' :ואמר אחדים רגעים עמד, צדקנו
  , בריש הספר.'דברי הקדמה והסכמה'מסלונים, בית אברהם, 

  יסוד העבודה, מכתבי קודש, מכתב כה. 509



, עולים ויורדים בה מקור הברכות וטוב הגנוז, משא"כ בנין השכל לבדו, בלי יראה קודמת היא סוף המעשה במחשבה תחילה
  .510הסובבה עמוק עמוק מי ימצא, אע"פ שכולו טוב, דינין מתערין, כי התפשטות השכל לאין קץ שם לחשך נחשך כידוע'

  
ינית המבוססת על תחילת העבודה להמון החסידים באמונה ויראה העולה מכאן כי שיטת החסידות הקרל

 יסודה  על ידי מרן הרש"ק 'בעת –הבאים בעשייה, והשוללת את שיטת חב"ד של "התבוננות" תחילה 
 מאוד וחמד דברים' ב י"ע שהוא וראה היטיב בזה ועיין גדלו [מרן המגיד ממעזריטש] וראה לרבו שבא
. וכי הרה"ק 'שיעור אין עד והלך הלך הרשימה ידי ['נקודה'] ועל רשימה לו ולקח כמוהו כן גם להיות

  הרא"ק השתמש אף הוא באותה 'נקודה' כשבא לתמצת שיטת החסידות המבוססת על אמונה ויראה.
  
שרבותינו הקוה"ט טבעו  'נקודת האמת', להבדיל מ'נקודת הלב'מכונה בפי רבותינו הקוה"ט  'הנקודה'

 –שהייתה ליסוד מוסד בחסידות  'אהבת חברים'. גם עניין 511סטולין- רליןחותמם אמת בחסידות ק
  :512, כדברי מרן אור ישראל מסטאלין'נקודה'השתוותה מפאת חשיבותה  ל

, אזוי דארף מען האבין אמונה אין גוטין ברודער אז ער האט מיך ליב, און מידארף האבין אמונה אין דער נקודהאזוי וויא '
אמונה אז דער גוטער ברודער האט ניט קיין חסרונות [כפי שצריכים אמונה ב'נקודה', כך צריך שיהיה  אזוי דארף מען האבין

  טוב אין בו חסרונות]'.-טוב שהוא אוהב אותי, וכך צריך אמונה שלחבר- אמונה בחבר
  

להיות סמל וביטוי מקוצר לעניינים עיקריים נוספים המשובצים בדרך  'הנקודה'ברבות השנים הפכה 
. הייתה מרגלא בפומיהו של חסידי קרלין סטולין ובתי ענפיה, והזכירו אותה 513סטולין-דות קרליןחסי

  בערגה ובהתרפקות כיסופי נפש כמשמעות יסוד בהתעלות בעבודת ה'.
  

  התחלת העבודה בעשיה והמחשבה באה עם המעשה 

!. דברים אלה באים אל הנקודה' עשיות'ע"י ? שואל מרן אדמו"ר הזקן ומשיב: 'ואיך נוטלים הנקודה'
, שתבע מהחסידים את העשייה שלא 'הנקודה'מבוססים על מאמריו של מרן הרש"ק  שכאמור יצק את 

  אלא שמתוך העשייה באה המחשבה. תהיה חכמתו מרובה ממעשיו.
  

הדגישו כי וכתחילת עבודה לחסידים,  'התבוננות'העשייה הייתה אבן פינה במשנה הקרלינית ששללה את ה
המורכבת מאמונה פשוטה ויראה פשוטה היא בעשייה, והמחשבה באה התחלת העבודה על ידי 'הנקודה' 

                                                 
 .נט אגרת, התניא בעל אגרות 510
. אליו שנסעו ט"הקוה רבותינו ידי על סטולין-קרלין בחסידות האמת חיזק והדגיש את מדת אשר הוא ב"הר ק"הרהו ייתכן 511
 וכן, ממעזבוז ברוך רבי ק"הרה של הקדוש מפיו לקבל נסעו מסטאלין הגדול ש"הרא ומרן ק"הרש שמרן ה בפרק להלן ראה
 משמו ט"הקוה רבותינו ידי-על שנאמרו אודותיו הסיפורים וכן הקדושים הדיבורים. הקדוש מפיו שמע הזקן ר"אדמו מרן

 החסידות מאבות אחד ב"הר ק"בהרה ראו סטולין מקארלין ט"הקוה רבותינו כי ונראה, האמת במדת ברובם עוסקים הקדוש
 בבתי לערוך ציווה הזקן ר"אדמו שמרן עד נפש כל תחרד ולזכרו לשמו. החסידות בשיטת קודש יסודותיו ומניחי הקרלינית
 אשר ישכחו לא למען' ממעזריטש המגיד מרן של ההילולא כסלו ט"י לסעודת ולצרפה כסלו י"ח ההילולא ביום סעודה החסידים

 זענען) א"זיע והמגיד ברוך ´ר הרבי( זיי...': כך על אמר א"זיע ר"אדמו שמרן וכפי ',...י"ועכ ע"זי בעולם הללו צדיקים היו
  '.דרך זיין מיט איינער יעדער, חסידות אלע פון יסודות געווען

 במכתביו. א' עמ צב, א' עמ פ דף בפסח אהרן בית ק"בספה הזקן ר"אדמו מרן, הקדושים רבותינו אצל נזכרת' האמת נקודת'
' עמ קנט, ב' עמ קנו,  ב' עמ קנה, א' עמ קנד, ב' עמ שם, א' עמ קנג, א' עמ קנב, ב' עמ קנא, ב' עמ קנ, שם: הפסח לחג הקדושים

 ר"אדמו מרן. שבת בסעודת תשובה הרהורי על' ב בעמוד ושם], ב' עמ קמט שם גם וראה פסח קודם באדר נכתב כי ונראה, [א
 בדרך ע"ציס הקדושים אבותינו מנקודת הרשימה עיקר אשר': '...הק בצוואתו' האמת נקודת' את מזכיר מסטולין ישראל אור

 ה"מאמ ולקיים כברו תוכו אלא בלב ואחד בפה אחד ידברו ולא. בלבבו אמת דובר א"כ שיהיו האמת דרך על נתיסדה החסידות
 ר"אדמו מרן והיה...'. האחרון קצה עד משקר ע"א ולהרחיק מרמה מדבר ושפתיו מרע לשונו ינצור א"וכ. דעהו דרכיך בכל
. זאכן אלע פון העכער איז אמת, אמת מיט זיין זאל טוט´מ וואס עשיה יעדער אז איז עיקר דער' החסידים את מזהיר א"זיע
 איז, אמת מיט תהלים קאפיטל א זאגט ער און, המילות פירוש קיין ניט אפילו ווייסט ער וואס איד פשוטער א אמאל זיין קען´ס

 איז´ס - , הויך גאר דאך שטייט גמרא בלאט א כאטש, תוספות מיט גמרא בלאט א לערנט ער וואס איינעם פאר שענער דאס
[העיקר הוא שכל עשיה שעושים תהיה עם אמת. אמת גבוה  דערלייכט אמת דער אבער -  דעם פון העכערס קיין דא ניט דאך

הוא מכל הדברים, יכול פעמים להיות כי יהודי פשוט שאינו יודע אפילו פירוש המלות, ואומר קפיטל תהלים עם אמת, זה יפה 
אין בנמצא גבוה הימנו, בכל זאת האמת  - עם תוספות, על אף שדף גמרא הוא גבוה מאד, יותר ממי שהוא שלומד דף גמרא 

 להתרחק קארלין חסידות של שהיסוד היות: ' מפלוטניצא פיניע רבי החסיד אומר היה כך ומשום. מ' עמ קודש כתבי'. מאירה]
.  ביי דער נישט האלטין זיי וואס זאכין אזעלכע לדבר רצו לא כי, ווייניגער וואס מעט לדבר החסידים נוהגים היו לכן... משקר
 על, ההשתוות מדת לי אין אם), ב קלא תהלים( ודוממתי שויתי לא אם: ואמר קעוויטששמקפיט מרדכי רבי החסיד לזה והוסיף

 .ערב' עמ אהרן ישע פרי'. גבוה לדבר ולא שווייגין, ודוממתי זיין חאטש זאהל -  ודוממתי פנים כל
  עמ' קיז וברכת אהרן עמ' קמ.דברי אהרן  512
. מכתב קודש מרן 'הנקודה הראשית שאבותינו הק' יצקו מים על ידו [מרן הרש"ק] נקודת האמת והאמונה והשמחה...' 513

  הרא"א מקארלין, דברי אהרן עמ' קמו.



   , שכך אמר אדמו"ר הזקן:514שכלית רצויה היא- , ואותה מחשבהעם המעשה
יראה ו היינביראה ובאמונה  רק צריך לעבוד את י"יבתחלה אינו רואה שום חיות וטוב כלל כי כן דרך לעבודתו יתברך '

ויוכל אח"כ לדבק ולקשר כל דבר עד שיעזור לו השי"ת וישיג האור והחיות של המצות בתורה אור  תתאה ואמונה פשוטה
פון אום גיין במחשבה אליין אן עשיה האלטין מיר גאר ניט דער פון. דאס איז ניט '.  515עד שנעשה יחוד גמור' ומקורו

חשבה בלי עשיה אין אנו מחזיקים מכך, זה לא לאנשים כערכינו, רק . [ללכת רק במלאנשים כערכינו נאר האריוואנע
  .516'יגיעה]

שעוד יש ללמוד בזה שכמו שבדרך הגשמי אינו יכול לילך במחשבה לבד אף שרצונו ודעתו  [מרן אדמו"ר הצעיר] 'ועוד אמר
אין זה הדרך לילך בו. עד  המחשבה לבדלילך. ההילוך הוא דוקא ע"י כלי הפעולה וברגלים דוקא. כך הדרך לעבודת ה'. 

. ובשם אביו הרה"ק אדומו"ר זצוקללה"ה. שהרי אף בחיות הפשוט תלוי בעובדא. כגון אכילה שיצורף לו עובדא ומילולא
בוודאי תלוי הדבר בעובדא ושתיה וכיוצא. ואף להמשיך נשמה מלמעלה. וכש"כ וק"ו להשיג חיות של מצוה בתורה ותפלה 

  .517'וובמילולא וביגיעה לפי כח
 חכם לב. כ"ג לב אצלה כתיב חכמה שנאמר מ"שכ לרוב פעמים כמה זה אמרנו וכבר. והלב המחשבה לייחד הוא העיקר פ"עכ'

. 518.'..דלבא וברעותא במחשבה שאמרנו כמו רק. במחשבה רק החכמה יהיה שלא העיקר זהו כי. לב חכם כל בלב. לימינו
 דער אין שטייט עס וויא אראיה סיים ל"זצוק צ"הרה ר"אדמו (כת"י): 'בנודיבור זה מצאנו בכתבי הרה"ק הרי"ם מקוזניץ 

 טאקי מען זעט' הי שפיקח קרח הארץ אן חכמה יוא שטייט ארט איין אין לב חכמי לב חכם לב באיי דער שטייט חכמה תורה
  .גילאזט' אויס אים פון זעך האט וואס

זכה נעשית לו סם חיים,  השכל הוא טוב דוקא לעושיהם,'שכל טוב לכל עושיהם, ללומדיהם לא נאמר, אלא לעושיהם, כי 
  .519ואחר כך בא השכל'בתחילה צריך יגיעה בלא שום שכל, רק שאמר ונעשה רצונו, ''. אבל לבלתי העושים השכל מגרע...

  :האדמו"ר הזקן שהמחשבה באה לאחר העשייוכמו שאמר מרן 
, הדבור הוא העיקר[ מחשבה דער אין קומט דבור דעם פון, מחשבה, זאך העכירע איין פאראן איז עס, דבור ער איז עיקר דער'

לשמוע בכל פעם ולהוסיף ולהבין  ״כח.כשהוא חזק באמונה טוב א. '..]'למחשבה באים מהדיבור, מחשבה, הימנו גבוה דבר יש
  .520'.אמונה..בשכליים, אבל מקודם צ״ל חזק ב ולעסוק

  
והראה מרן אדמו"ר הזקן  מקור מקדמונים לדרך שתחילת העבודה הוא בעשייה דווקא והמחשבה באה עם 

  המעשה:
'ואמר שכלל הדברים שדברנו כבר אמורים ומפורשים בקדושה בשו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תע"ב.  ובספר החינוך פ' בא בפסוק 

והיה מצוה אדומו"ר ז"ל לאנ"ש לרשום הדברים האלו המועתקים מתשובת ... ועצם לא תשברו בו. ואידך פירושא זיל גמור
  .521ואמר כי המה כללים גדולים לכל עניני חסידות' לחקקם על לוח לבם.הרדב"ז ומספר החינוך הנ"ל 

  
י דע כי האדם נפעל כפועתה בני בינה ושמעה זאת והטה אזניך ושמע אלמדך להועיל בתורה ובמצות.  :ז"ל ספר החינוך שם'

אם טוב ואם רע. ואפי' רשע גמור בלבבו וכל יצר  פעולותיו ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם
מחשבות לבו רק רע כל היום. אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצות ואפילו שלא לש"ש. מיד יטה 

ואפילו אם יהיה  כי אחרי הפעולות נמשכות הלבבות.היצה"ר. אל הטוב. ומתוך שלא לשמה בא לשמה. ובכח מעשיו יסיר 
אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים חפץ בתורה ובמצות. אם יעסוק תמיד בדברים של דופי כאילו תאמר דרך משל שהכריחו 

רשע גמור.  המלך ומינהו באומנות רעה. באמת אם כל עסקו כל היום באותו אומנות. ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות
כמו שאמרנו. וע"כ אמרו חז"ל רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך  כי ידוע הדבר ואמת שכל האדם נפעל כפי פעולותיו

כי מתוך הפעולות . 522הרבה להם תורה ומצות כדי להתפיס בהם כל מחשבותינו ולהיות בהם כל עסקינו להטיב לנו באחריתנו
ורמזו ז"ל ע"ז באמרם כל מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו  ים לחיי עד.הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכ

ותפילין בראשו מובטח לו שלא יחטא. לפי שאלו מצות תמידיות ונפעל בהם תמיד. לכן אתה ראה גם ראה מה מלאכתיך ועסקיך 
ונת אלקים מה הפסד יש כי כי אחריהם תמשך ואתה לא תמשכם. ואל יבטיחך יצרך לומר אחרי היות לבי שלם ותמים באמ

                                                 
 אם כי היו לא דיעה דור שהיה המדבר 'ודור רצויה, בכתבו: השכלית זו הבאה עם העשיי- גם הרה"ק הרא"ק ראה כי מחשבה514

 רצו שלא, דיעה דור נקראו כ"ע אשר... יתירה בבינה להתבונן הו]א[ר]י[ו פחדו כי, אשכח לא ונבונים, וידועים חכמים
' העשי ומן'. כו לבני זה רז גילה מי) א פח שבת( ל"שארז כמו לנשמע נעשה והקדימו, יקראו לאמונה אם כי, בבינה להתמהמה

 בהיר אור יראו אז היראה מן והצורה החומר שיזדכך אחרי כי, אור תורה אל מצוה מנר, השמיעה אל יגיע
אם יראה שזה השכל הוא לברר ולהחזיק ולצרוף זה הגדר לעשותו בהשכל ומועצות ודעת טוב עין הוא ...בשחקים
, ראתה לא עין אשר הגדולים המאורות כל ולהשיג להשתוקק אדם לכל ראוי ודאי הנה' .נט אגרת, התניא בעל אגרות .'יבורך
, מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל ומבקש' ה אש בו בערה כי ,והאמונה היראה להב מגודל הוא השתוקקותו אם בתנאי אבל
  .שנה אותה מניסן מה באגרת וגם, ט"תקמ מסיון מו אגרת, המעלה יסוד '.היום נכון עד ואור הולך' יהי ודאי

 ספה"ק בית אהרן, קא עמ' א, פ' תזריע.515
  שם, קמו עמ' א. 516
  שם, קנז עמ' ב. 517
  שם, קלב עמ' א, לראש השנה. 518
  ברכת אהרן, עמ' לח. משנת חכמים. ירושלים תרצ"ד, אות מט. 519
  ספה"ק בית אהרן, קמו עמ' א, ושם, צא עמ' א. 520
  ספה"ק בית אהרן, קמו, עמ' א ועמ' ב. 521
מו שארז"ל (מכות כג ב) רצה הקב"ה לזכות את ישראל, כ'רעיון זה מצינו בדברי הרה"ק הרא"ק שהבאנו לעיל בפרק ג:  522

שיזדככו מאוד, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שהיה הקב"ה חושש שלא ילכו אחרי שכליים הנבדלים ויתמשכו אחרי הרע 
 . אגרות בעל התניא, אגרת נט.'לכך הרבה להם תורה ומצוות ועשה להם משמרת למשמרתח"ו, 



אתענג לפעמים בתענוגי אנשים לשבת בשווקים וברחובות להתלוצץ עם הלצים ולדבר צחות וכיוצא באלו הדברים שאין 
מביאין עליהן חטאות ואשמות הלא גם לי לבב כמוהם קטני עבה ממתניהם ומדוע ימשכוני הם אחריהם. אל בני השמר מפניהם 

מתוך כך כוס תרעלתם ואתה את נפשך תציל. ואחר דעתך זה אל יקשה עליך מעתה רבוי המצות  פן תילכד ברשתם. רבים שתו
  '.בענין זכירת ניסי מצרים שהוא עמוד גדול בתורתינו. כי ברבות עסקינו בהם נתפעל אל הדבר כמו שאמרנו. עכ"ל הקדוש

  
  שלא תהיה חכמתו מרובה ממעשיו

שתמרה נ העובדה הבאה, על אף אשרהיו רבותינו הק' חרדים שלא תהיה חכמתו מרובה ממעשיו. 
הגישות השונות  באותה תקופה על רקע מטיבה לתאר את מה שקרה ברייסין ,523יםנגנונות שוסב
  : , ועל חרדתו של מרן הרש"ק מחכמה המרובה מהעשייהסידותחב
כולם חסידים ליובאוועטשער... וכל השבת באו כל חסידי רייסין  ת שהיוחר אפ״א נסע מהר״ש זצ״ל דרך רייסין, ושבת בעי'

 (תהלים פז), חקר שמעו כל השבת מאתו שום דבור, אך בסעודה שלישית קודם ברהמ״ז, באמרו מזמור לבני ו הק׳, ולאחנלשול
ר הזה נשאו לבם עד כי יצאו מהגשם, דיר, והדבו יןא דיר, טוסיים כל מעיני בך, אמר כל מעיני, מיין גאנצע קוועלינג, בך מי

 פיצהחרת לא היו יכולים לפנות לעסקם, כ״א נשאם לבם מהתלהבות אהבה ויראה, בחמ ונתלהבו מהדבור הזה, עד כי גם ביום
מאתו, רבינו, הן שומעים אנחנו  שו״ע] ז״ל, ושאלוהו לפני הרב [בעה״ת ורודבקות מהדבור אחד ששמעו, ואחרי זאת... ספ

אין לנו להתפעלות בלב, ומהר״ש מקארלין שמענו אך שלשת תיבות  ות גדולות עמוקות עפ״י חב״ד תלי תלים, עכ״זמאתכם תור
 עצמנו להרר״ש ביראה ודביקות עד כי נשא לבבינו למעלה ראש, ויען הרב ז״ל, אנחנו לא נוכל להשוות פשוטים ונתלהב לבנו

 - שיכנוס דבר ד׳ בלבות ישראל לדעת כי יש ד׳ בעולם  'ד'ה, 'ודבר מאתו תצא תור - 'כי מציון תצא תורה', מהציון בהלכה 
  ירושלים, יראה שלימה, והרב הקארלינער הוא ירא ד׳ באמת...'.  י׳ח״מירושלים״ מהצדיק שהוא ב
ג, לשון מעינות הגואים, נצע קוועלינמיין גא - י בך' נהרש״ק זיע״א לפסוק: 'כל מעי גם הפירוש שנתן מרן

: 524פסוק פשוטו של מקרא, כפי שציינו זאת המפרשים לאותו הדגש עבודת הלב, לאפוקישוב על  מלמד
  .'...שבה'ח'מלשון עיון ומ - 'כל מעיני בך' 

  
  : וסיפר הרה״ק רבי משה מקוברין

'כי הצדיק רבי שלמה מקארלין זצ"ל, עשה פ"א מצוה קטנה וקלה, ואמר שלא הי' עושה אותה רק שיהיו מעשיו מרובים 
. 'פעם אחת בערב שבת.. כשעמד כבר ליד התיבה מעוטף בטליתו.. הי' אז זמן רב לפני זמן כניסת שבת, עשה "525מחכמתו

בעצמו חשבון נפש, היות שהוא עכשיו במצב של חכמתו מרובה ממעשיו... וראה ברוה"ק אשה העומדת בשוק ורוצה למכור.. 
הצטערה האשה.. ותכף הסיר הרש"ק את טליתו... ולקח ספסל אבל הקונה הי' לו מטבע גדולה, ולא הייתה לה איפה להחליף.. 

  .526שיוכל להגיע מעל הארון, והי' לו שם כסף של צדקה, והלך לשוק להחליף את המטבע'
   :527יםועל כך יש להוסיף את המובא בכתבי חסיד

לא חפץ לשמוע ואמר  'בשם הה"ק [רבי שלמה] מקארלין זי"ע שאמר שפעם אחת חפץ המגיד רבו ז"ל לדבר עמו בעבדות והוא
  שהיה ירא פן חכמתו מרובה ממעשיו, ע"כ לא חפץ לשמוע דברי רבו'.

  ומרן הרא"ש הגדול אמר:
מחכמתי [כל מה שאני עושה, הכל הוא כדי שיהיו מעשי מרובים  מרובים מעשי זיין זאהל עס אז אלץ איז, טוה איך וואס'

  .528'מחכמתי]
  ומרן אדמו"ר הזקן אמר:

על פי פעלו... ונוכל לומר אימתי שכרו הרבה מאוד כשהוא על פי פעלו, אז זיין טואכץ איז איבערין מויל, 'שכרו הרבה מאוד 
  . 529מערער פארין מויל [דהיינו מעשיו מרובין מחכמתו וצנוע במעשיו]'

  וכדברי מרן אור ישראל מסטאלין:
  .530'ומחשבה טובה לצרף למעשה, היינו לעשות תיכף עובדא מעין המחשבה טובה'

  
  יגיעה של בדרך העשייה

העשייה אינה באה אלא ביגיעה, והיו רבותינו הקוה"ט תובעים מהחסידים להשקיע ביגיעה, על אף 
שפעמים עבודה קשה היא בלי טעם וחיות, אלא שבסופה זוכה להארת פנים, בטעם ובתענוג עילאי. כדברי 

                                                 
ב בשם ספר הדרת קודש, ושם דף ד עמ' ב בנוסח אחר, ושהעובדה הייתה כששבת מרן הרש"ק שמע שלמה ח"ב דף ח עמ'  523

כ"ז קבלתי ממקובל גדול אחד, שהי' אצלי קודם פסח תע"ר, 'בעיר דאברימוסלע שבין ליובאוויטש לליאזני, ומסיים המלקט: 
. עובדה זו, בסגנון 33ד עמ' קלט בהערה , וראה בקובץ באו"י מ'וכן ראיתי בכתבי הה"ק ר' ירחמיאל משה זצל"ה מקאזניץ

אחר, נמצאת בכתבי הר"מ ברנשטיין ז"ל כפי אשר שמעה מהגה"ח רבי חיים מנדל קוסטרומצקי ז"ל. קטע מהאמור נדפס 
  בברכת אהרן עמ' ט.
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  מרן אדמו"ר הזקן:
. הבוקר עד .הארעווין דער זיך שלו במוקד הוא יכול לו מאיר כשאינו האדם של חשכות עת בכל היינו. הבוקר עד הלילה כל'

  '531לו ומאיר בוקר לו שנעשה עד
 ונוכל'. רישי' סיפי ולאו' סיפי' רישי לאו קרא האי' וגו לסבול שכמו ויט' וגו טוב כי מנוחה וירא' וגו רובץ גרם חמור יששכר'

 אף' כו ץ"רוב גרם ר"חמו וזהו למשאוי וכחמור לעול כשור להיות צריך מתחלה ת"השי בעבודת הדרך הוא כך כי לומר
 לפי להשיג שיכול והחיות האור השמים מן לו מראין אז. באמת הוא הדבר ואם. י"הש בעבודת ותענוג חיות שום מרגיש שאינו
 ולילך לסבול שכמו להטות כ"אח צריך ושוב. טוב כי מנוחה א"ויר וזהו. שעה לפי רק אצלו שאול שהוא אך. בקדושה שרשו

 שצריך לומר נוכל עוד: ובמקומו בזמנו מדריגתו כפי מתחלה לו שהראו והחיות האור מאותו עבודתו י"ע ולטעום בהדרגה
 ו"ח הוא ואם. לסבול של הזמן לו ויזכור בזה יתנשא אל לו טוב כי רואה אם. בגשמי והן ברוחני הן הזמנים כל לכלול האדם
  .'532טוב כי הזמן את יזכור לסבול שצריך בזמן

. עשה כשור לעול וכו'אברך אחד ביקש מהאדמו"ר הזקן זצ"ל שיטעום טעם בעבודה, והשיב לו, דו ווילסט פילין אטעם '
דהמע"ה אמר, טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי, אז ער האט פריעהר גיהאט אמונה האט ער דער נאך גיבעטין פילין 

כי במצתיך האמנתי, לאחר  -עשה כשור לעול וכו'. דוד המלך ע"ה אמר, טוב טעם ודעת למדני  –אטעם [הנך רוצה לחוש טעם 
  .533'כך ביקש לחוש טעם]- שמקודם היה לו אמונה אז אחר

 ת"השי את לעבוד האדם צריך מתחילה כי, האמנתי במצותיך כי למדני ודעת טעם טוב'אהרן: ' בית ק"בספה וכך גם מובא
 במצותיך עתה עד כי, למדני ודעת טעם טוב עתה, ה"דהמע בקשת וזהו, באמונה רק טעם שום מרגיש שאינו אף במעשה
  534'האמנתי

  
  רבותינו הקוה"ט החשיבו את היגיעה לא רק כאמצעי להשגת נועם ותענוג בסופו, אלא כמטרה לעצמה:

 גרויסין דעם: ל"בזה ל"זצוק[דודי הקדוש = מרן הרא"ש הצעיר]  ק"דה לי אמר, ל'העמוד אצל הגדול בחדר, הקדוש בבית'
, גיזאגט האט און, גיוואלט נישט אלץ דאס עהר האט, עולמות אלע פון, ותענוגים שעשועים אלע גיעפינט מען האט אהרנין רבי
[לרבי אהרן הגדול פתחו את כל השעשועים ותענוגים מכל העולמות, לא חפץ  האריוואניע מיט נאהר, גאט דינען וויל איך

  . 535רק ביגיעה]' -בכל אלה, ואמר, רוצה אני לעבדך אלקי 
 אז ווילין מיר נאר, מדרגה אהויכע אוף מאן איונגער צושטעלין ארוף נישט ארבעט קיין באונז איז'ס: 'אמר הגדול ש"הרא מרן

 אלץ ער האט, ושעשועים התענוגים וכל העולמות כל פתוחים היו ]ק"הרש מרן' [הק רבי לפני. האריווען אויס אליין מיזאל
  .536'הריוואנע מיט נאר דינען דיר וויל איך ע"רבש ואמר, גילייגט אוועק

 ח"הרה אליו ונכנס, הפסח לחג המצות אפיית לאחר, הקודש מעבודת מעט ונח מטתו על רבינו [מרן אדמו"ר הזקן] ישב פעם'
 כל פתוחים היו ]הגדול ש"הרא מרן[ מורי אבי אדוני לפני: הלשון בזה ואמר רבינו אליו פנה, ל"ז מטוראוו יהושע' ר המופלג
 נאר דינען דיר וויל איך! ע"רבש: ואמר, דבר שום רצה ולא, גילייגט אוועג אלץ ער האט, ושעשועים התענוגים וכל העולמות

  .537'האריוואניע מיט
 ונפשו. הכרחיי ענין באיזה ממנו טובה לקבל מושל לשום נצרך כשאדם למשל ואמר. הרבה בזה אדמו"ר הזקן]והאריך [מרן '

 שלם ובלב עוז בכל יראה בוודאי. המושל רצון האדם שיודע פרטיי ענין באיזה להמושל רוח קורת לתת רצון שיפיק מאד יודעת
 בלב מצותיו ולקיים ת"השי רצון לעשות צריך שאדם ו"ק של בנו בן ו"וק ש"מכ. מבוקשו ממנו ישיג ז"שעי בכדי כן לעשות
 כשור ת"השי מצות כשמקיים ואפילו. עניניו בכל י"הש לעזר רגע ובכל עת בכל נצרך שהוא כיון ושמחה ובזריזות שלם
  .538'...בזה ת"השי רצון עושה הוא מ"מ שהרי בזה לשמוח צריך מקום מכל. למשא וכחמור לעול

 נזכה כן ועוד התורה בקבלת האמור להנעשה היינו. לעשותו נזכה כן הסדר לעשות. אותו לסדר זכינו כאשר. אומרים אנו כ"ע'
  .539'האריווען דער אליין זיך זאלין מיר. לעשותו

  .540'האריוואנע נאר כערכינו לאנשים ניט איז דאס. פון דער ניט גאר מיר האלטין עשיה אן אליין במחשבה גיין אום 'פון
. לשמוע פירוש המלות. כי לפעמים הדבר הזה מבהיק. ולפעמים הוא מאיר. מבהיק נקרא אבוקה. ומאיר נקרא נר 'העיקר הוא

  .541'ולפעמים הוא רק כשור לעול וכחמור למשא
 גם למשא וכחמור לעול כשור רק הוא ואפילו. מרובה לזמן וטעם חיות בזה להרגיש צריך עושה ישראל שאיש מה אמר עוד'

 טעם מרגיש הוא אזי מזה תענוג לו וכשיש. למשא וכחמור לעול כשור קונו רצון לעשות שזוכה במה לו יערב זאת
  .542'י"בעזה

'ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם. אז מיא שטעלט זיך פאר איין משרת באיי גאט ב"ה איז שוין עומדים ברום עולם. 
  .543'דינט מען גאט כשור לעול וכחמור למשאלאמיר קלערין אז מען האט ניט קיין חיות וואס איז דען. 

עכ"ז צריך יגיעה ולעמול בעבודה ואם לאו 'אח"כ התחיל בדברי מוסר ואמר. הגם מי שמקום חוצבו ממקום קדוש וגבוה. 
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. וסיפר המעשה מהבעש"ט הק' נבג"מ. שנראה לבנו אחר פטירתו. ושאל אותו איך עובדין את הבורא ונדמה לו הר אינו כלום
וזרק א"ע לתוך העמק ונתפרקו אבריו עד לפרורין. ואח"כ ת השמים ואצלו עמק עמוק מאוד. ועמד על ראש ההר גבוה תח

   .544'א"ל כך עובדין את הבורא
. 545'השמים מן שמראין ממה יותר .שמים ת"מירא יותר. ת"השי בעבודת בעצמו האדם שמתייגע מה. כפו מיגיע הנהנה גדול'

ואמר: 'איני בורח מעבדות ויגיעה, אדרבה  .546העבדות' –לישראל  נחלה היינו. עבדו לישראל נחלה. מ"נבג אביו בשם 'ואמר
  .547אני מחפש יגיעה וכבידות'

  
  העשייה להפעלת מדות הלב

משום כך הנהיגו רבוה"ק לחסידים הנהגות של עשייה בכדי להפעיל את המדות שבלב; הצעקה בתפילה 
, ושהחסידים 549היא על ידי עשייה של לימוד גמרא , ואף ההכנה לתפילה548כדי להפעיל את הכוונה

 551שמחה י. שירה של ניגונ550יתפללו דווקא בבתי תפילה מיוחדים לאנ"ש כדי להגביר את הכוונה
, וסיפורי 554. נסיעות לצדיק553ואפילו משחקי היתול בין החסידים להפעלת מדת השמחה 552והריקוד

                                                 
  .ב' עמ צב שם, 544
  .א' עמ פו, שם 545
 שם, קה עמ' ב. ושם בליקוטים של מרן הרא"ש הגדול, קמג עמ' א. ושם במכתבי קודש, קנא עמ' א. 546
  דברי אהרן עמ' יג. 547
  . ספה"ק בית אהרן, קמג, עמ' א.']הקול מעורר כונה[ להיפך וכן. הכונה מעורר קול' 548
 להתפלל שעומד שידע. הכנה מקודם אצלו שיהיה רק. להתפלל ולעמוד החוץ מן לבא שלא הכנה מקודם צריך לתפילה אמר' 549
. ק"תוה בלימוד. עצמו להכין יוכל ובמה. מאוד גבוה ישראל שתפילת. התפילה עם ליינגען דער קאן יוד איין וואש. י"י לפני
 ק"רש ק"הרה .לתפילה הכנה לעשות יוכל הכל עם. תהלים באמירת או. ק"מזוה במאמר או. בעיון גמרא בלמוד או
 האדם צריך היה לא כ"א ישר האדם את עשה האלקים כי והטעם. בעיון גמרא מעט מן יותר ספר מוסר צריכין אין אמר ל"זצ

. הישר בדרך שלא לילך ורוצה האדם נתעוות עושה שהאדם והאולת ר"היצה מחמת רק. י"להש ששייך מה רק לעשות לחפוץ
 לשכל עצמם לוקחים בעיון גמרא לומדים כשאנו אבל. ישר לא נעשים אנו העונות י"שע. לנו שוה ולא אומרים אנו שלפיכך
. שם, קלו, עמ' 'ת"להשי ששייך מה רק חפץ אינו שוב ישר ומשנעשה ישר האדם ז"עי נעשה. הישר שכל באמת שזהו. הישר

  א.
גרסינן בפרק אין עומדין. אין עומדין ' :תע"ב ח"ג סי'ב הרדב"ז והיה מסמיך מרן אדמו"ר הזקן את הדברים על מה שכתב 550

להתפלל לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך מריבה ולא מתוך כעס. ותו גרסינן ר' חנינא ביומא 
היה דריתחא לא הוה מצלי. פי' ביום שהיה כועס. תו גרסינן כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל. תו גרסינן שמואל לא 

מתפלל בביתא דאית ביה שיכרא. מפני הריח שהיה טורדו ומונעו מלהתכוון. למדת מכל הני שלא יתפלל אדם לא במקום 
שטורד מחשבתו ולא בזמן שמבטל את כוונתו. לכן היחיד או הרבים שיש להם איבה או כעס או שנאה או מריבה עם הצבור אין 

אותו על פניו תמיד. לכוין בתפלתו. וכ"ש אם מכעיסין  רודה ואין יכולתפלתם רצויה. ואסור להם להתפלל שם שמחשבתו ט
הוא עם מנהיגי הקהל. ואי לאו דמסתפינא הוי אמינא דטב ליה להתפלל ביחיד מלהתפלל בתגרת בנ"א שאין  וכ"ש אם הכעס

אדם לומד תורה אלא  דעתו נוחה מהם. עוד יש טעם דאין ראוי לאדם להתפלל אלא במקום שלבו חפץ. כי היכי דאמרינן אין
דבר כי בהביט האדם אל מי שדעתו נוחה בו נפשו מתעוררת אל הכונה השלימה. ודעתו במקום שלבו חפץ. וטעמו של 

כי בהיות האדם מתכוין אל רבו עוד אמרו בספרי החכמה  מתרחבת ולבו שמח ונחה עליו אז רוח ה' כענין שאמרו בנבואה.
וזה נקרא אצלם סוד העיבור בחיי  יחול עליו מהשפע אשר עליו ויהיה לו נפש יתירהונותן אליו לבו תתקשר נפשו בנפשו ו

שניהם. וזהו שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך. וזהו והתיצבו שם עמך ואצלתי מן הרוח וכו'. וכן התהלל רבינו הקדוש שאם 
אל זה להשפיע וזה לקבל. ומ"ה אמר ר' יוסי היה ראה את פני הרב היה מגיע למדריגה עליונה וכ"ש אם הרב מתכוין וקרא זה 

לא מן הכל אדם זוכה ללמוד תורה. ומכאן התירו שילך אדם למקום אחר ללמוד תורה אע"פ שאביו אומר לו שלא ילך ועובר 
וזה הטעם עצמו בתפלה כי בהבט האדם אל אוהביו או לקרוביו או לרבו מצות אביו. שלא מן הכל אדם זוכה ללמוד תורה. 

. וזה דבר שהשכל מורה עליו וכו'. עכ"ל י שדעתו נוחה תתעורר נפשו אל הכונה העליונה ונתוסף עליו רוח ממרוםאו למ
 .'הקדוש

 וצריך יותר מאוד טוב שבשמחה רק. מאד ישר דרך זו גם שבלב עבודה נקראת היא שגם בתפלה וגם בלב היא שמחה כי...' 551
 איוד פיל וויא אמונה גרעסטי דיא היינו. מנה"א ראש"מ שורי"ת. טובות המדות כל מעל יותר שמחה על עצמו לייגע האדם
  . ספה"ק בית אהרן דף מ' עמ' ב.'פון דער ראש דער זינגען איז האט

 הוא כן כתפילה. דאווינען פון העכער נאך כמעט איז טאנצין. טאנצין פון לאכין חסידים *קלוגע['מרן אדמו"ר הזקן אמר:  552
 שיש הגבוהות ממדריגות גבוה מדריגה הוא ט"ביו ריקודין שמחת'] וכו נאמר העלפט גאט אז בפה מדברים תפילה. רקידה
 וכשהוא. בהבשר שנכנס. קדשו שם בשר כל ויברך פי ידבר' ד תהלת נאמר ה"הקב לו וכשעוזר. בפה מדברים תפלה. בתפלה

 הייבט וואס עצמו' מגבי הוא רגליו ועד מראשו גופו כל מגביה הוא רקידה אבל. ['וכו תאמרנה עצמותי כל נאמר יותר במדריגה
 גופו כל מגביה הוא בריקודין וכן. ]גינארט אויך דאס איז גינארט איז תפילה אז גינארט איז עס אלא. מצוה א גאט זאך ער

פיליוועט די הרהורי קינדערליך '. א' עמ צד דף אהרן בית ק"ספה. 'גינארט הוא זה גם גינארט איז כשהתפלה רק. ט"יו בשמחת
תשובה וואס קומען ביים טאנצין, זיי שטייען נאך העכער פון די הרהורי תשובה ביים דאוינען, ווייל זיי זיינען נענטער צום 

  . דברי אהרן עמ' לב.'אמת...
 קלוג, גיזאגט האט[אדמו"ר הזקן]  ל"ז טאטי דער... [אדמו"ר הצעיר] ל"זצוק הקדוש ר"אדמו' *בכתבי הרי"ם מקוזניץ מובא:

 עהר, איהם אויף גיזאגט עהר האט, זאכין אלע מענטשין א אויף זאגין גיוואלט האט עהר אז ל"ז טאטי דער .אפיקורס איין איז
  '.קלוגער א איז
קינדערלאך זוכט אייך שמחה פון וואס איר קענט, נישט זוכין ציא מי איז דער 'מרן אדמו"ר הזקן בעל הבית אהרן אמר:  553

מיא זאגט פון צדיקים וועגין, וואס א יוד האריוועט מיט אברעקיל שמחה קען מען אלץ איבערגיין... [בניי חפשו לכם בייא, 



אחים ושיחות נפש עם חברים, ואפילו אכילה -, כדי להפעיל אמונה והתקשרות לצדיקים. שבת555צדיקים
  , כדי להפעיל מדת אהבת חברים.  556משותפת של שניים מקערה אחת

  
על אף שרבותינו קבעו הנהגות של עשייה בפועל במטרה להפעלת מדות שבלב, הקפידו מאד שלא לעשות 

יות מדת האמת נר , על אף שאפשר והם מסייעים להפעלת התעוררות פנימית. זאת בה557תנועות חיצוניות
, על אף 559מאד מעט רק אלא 558לרגלם, ועמוד התווך בעבודת ה'. וכן הקפידו מאד שלא ללגום יי"ש

בהפרזתה. כמו כן לא  לשבכוחה להביא לידי שמחה כי אינה באה בעשייה וביגיעה ומה גם שאפשר להיכש
  יה:מצאו עצה של עשייה אשר תביא למדת היראה אלא להכניס את היראה לתוך העשי

והקשה מה שייך עשיה 'התחיל בפסוק ראשית חכמה יראת י"י שכל טוב לכל עושיהם. ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם. 
  . 560ואמר שכל עשיותיו יראה שיהיה ביראה ויכניס היראה בעשיה' אצל יראה

  
  עשיה  המביאה לכוונה –הצעקה בתפילה 

ראשונים שהסתופפו בצל אבות החסידות מרן הבעש"ט ומרן המגיד  561הנהגות אלו ידועות לנו מחסידים

                                                                                                                                            
שמחה ממה שהנכם יכולים, לא לפשפש אם אכן נמצאים בזה, אומרים בשם צדיקים, מה שיהודי יגע עם קורטוב של שמחה 

 אפילו -' עושה זו מה ולשמחה' ינער´רוז פון נאך זאגט´מ' ע"א אמר:אפשר לעבור הכל']. דברי אהרן עמ' כא. מרן אדמו"ר זי
... [אומרים בשם הרה"ק מרוזין, אויף אויך דאס טוט, איז דאס שמחה א פאר וואס' עושה' היא אף' זו מה' בבחינת שהיא שמחה

. 'פועלת אף היא] –חה שהיא ... אף איזה שמ'עושה'אף היא  'מה זו'אפילו שמחה שהיא בבחינת  – 'ולשמחה זו מה זו עושה'
  כתבי קודש, עמ' נח. על מנהגים עתיקים שנהגו בין החסידים כדי להרבות שמחה, ראה בקובץ באו"י נא עמ' קנח.

  .25זה ראה לעיל פרק א, קובץ קנט, עמ' קפ בהערה  ןבעניי 554
  ראה על כך בברכת אהרן עמ' קיד ואילך. 555
מנהג קדוש זה נראה שמקורו מבית המגיד ממעזריטש זיע"א, וכן נהגו אצל מרן הרש"ק ואצל מרן אדמוה"ז ואצל מרן אור  556

  ראה במנהגים של זמירות לשבת קודש בית אהרן וישראל המפואר, ירושלים תשס"ז, עמ' ל.  –ישראל מסטאלין 
וואלט איך דיא הענט לאזין אפ האקין [אם הייתי שומע מרן הרא"ש הגדול מסטולין אמר: 'איך וואלט הערין א פאטש,  557

חבטה, הייתי מרשה לקטוע את הידים]'. 'מר"א: איך זאהל הערין פויקין מיט דיא פינגער אין שמ"ע כנ"ל [מבנו מרן אדמו"ר 
עמ' יז. ראה הזקן בעל הבית אהרן: אם הייתי שומע נוקש עם האצבעות בשמונה עשרה הייתי מרשה לקטוע אותן]'. דברי אהרן 

בספרן של צדיקים, מערכת הרה"ק רבי אלעזר מקאזניץ, אות יב, ששמע מנכדו הרה"ק הרי"ם מקוזניץ, שזקנו הנ"ל אמר 
'להרב מ' דק"ק נארוואלין שהיה מתפלל בהתפעלות עצום... ראיתי באיזה ספר שאסור לעשות באברים חיצונים יותר ממה 

וק"ל מקאזניץ, שזה אשר כתב בספר בית אהרן [קמד עמ' ב], לעומת המסגרת תהיין שיש לו פנימיות... וסיים הרה"ק רי"מ זצ
הטבעות, כפי אשר נסגר בקדושה כך יכול להשתמש בטבעיות, ואמר שעוד הצלחה אשר כתיב בפיך ובלבבך לעשותו, שאילו 

מילא נתעורר הלב ועושים היה כתוב ובלבבך קודם לא היה תקנה, אך עתה שכתב בפיך קודם יכולים לעשות מעשה בפה, ומ
עוד קצת יותר בפה ונתעורר יותר הלב, וכך חוזר חלילה, ואמר אדמו"ר [הרי"ם] זצוק"ל שמזה נשמע שמותר [בצעקה 
בתפילה] להראות באברים חיצונים קצת יותר ממה שיש לו פנימיות'. כי טבעה של עצם הצעקה בתפילה היא פעולה חיצונית, 

מו של מרן אדמו"ר הזקן: 'ווען ניט וואס מיר האבין מקבל גיווען פון אונזערע עלטערין דעם ולכן מסרו זקני החסידים מש
  לא היינו עושים זאת]'. –שרייען ביים דאוונען וואלטין מיר אליין דאס ניט גימאכט [לולי קיבלנו מאבותינו את הצעקה בתפילה 

 משתלט זיך איז´ס וואס מחשבה די נאר, יולד פרא עיר אדם: [מרן אדמו"ר זיע"א] אמר חריפים משקאות שתיית בענין' 558
 אזא! פע, משקה ביסל די שותף דעם אריין ער נעמט טאמער, מענטש א איז ער זמן כל דערהאלט וואס איז דאס, מענטשן אויפן
 ´הק אביו בשם העיר אחד וכאשר ...השתיה את מאד וגינה) ההמשך חסר. (ווילדקייט צו, שותף ווילדער גראבער א, שותף
 את לחייב לנכון חכמים מצאו כ"ג, מגונה דבר שזה -  לשתיה ואף זמן יש דבר שלכל שאמר ל [מרן אור ישראל]"זצ ר"אדמו
 געטרונקען האבן זיי וואס אזעלכע געזען האבן מיר, כיהודי לשתות צורך כ"ג יש בפורים: ואמר ענה - , בפורים לשתות האדם
 פשוט געדארפט זיי האט´מ און אנגעטרונקען זיך האבן זיי וואס אזעלכע געווען איז´ס און ווערטער, גוטע געזאגט האבן זיי און

, מענטש א ווי אויס מען קוקט מענטש א ווי 'טרינקט מען: לחיים שתיית בענין אמר אחרת בפעם .גאסן' די איבער שלעפן
  עט. -וויין'. כתבי קודש, עמ' עח ביסלאך טיילן צו גוט איז דערפאר, חוזק א ווי אויס מען קוקט, וואס ווי טרינקט מען

 של מדרשו בבית היה' 'י"לא מעות' להרבות כדי כי, ש"יי של רבה שתיה מגנים היו ק"הרש מרן בימי כבר כי מוצאים אנו 559
, סטנסיל, ב"שו י"ר כתבי]'. ישראל ארץ מעות עבור[ פ"ג איזה במקח' והי] ש"יי של[ מאד קטן צלוחית י"א של שיינק ק"הרש
, [מרן אדמו"ר הצעיר] ל"זצוק צ"הרה ר"אדמו ח"א ק"מכ' ששמע מקוזניץ מ"הרי ק"הרה כתב האלה כדברים. אות ט. רפד' עמ
 א גיווען איז דאווינען נאכין נאר, בראנפין קיין טרינקען לייט יונגע קיין פאזוואליט נישט האט] ק"הרש מרן[ קארלינער דער
 מרן[ געלט י"א גרווני א געבין צו בעדארפין מען האט פאר דער און וואסער האלב גיווען איז דאס און שאקיל'ליכ קליין
 למעות מטבע לתת צריכים היו כך ועבור, מים שחציו קטן כלי היה התפילה אחר רק, ש"יי לשתות לאברכים הרשה לא ק"הרש
  '.]ישראל ארץ

א חסידיש ביסיל מרן אדמו"ר זיע"א אמר בשם אביו מרן אור ישראל מסטולין: 'בראנפין פע! בראנפין זיינען מיר ממאס, 
  '. ברכת אהרן עמ' רכח.בראנפין, איז ניט דא קיין העכער'ס פון דעם

  .קב, עמ' ב בית אהרן 560
 להתפלל יכולין אמת צדיקי'מו"ר הזקן אמר: בין הצדיקים אבות החסידות היו שלא נהגו לצעוק בתפילה, וכפי שמרן אד 561
 יכולים. בארציות בארץ אחד אופן אופנים' בבחי שהם אותם'. כו הקודש וחיות והאופנים. נעות שפתים רק' בבחי כוונתם בכל

. ספה"ק בית אהרן השמטה 'השרפים לעומת ומתנשאים מתעלים ובזה. בתפלתם גדול רעש י"ע הקודש חיות להשיג
 הוא מדוע, אליו אמרה] הזקן ר"אדמו מרן[ רבינו של הרבנית כי: סיפר, ל"ז מענדיל חיים' ר ח"'הגה. קנט עמ' ב. ומהליקוטים, 

 להשיג רוצים כשהאופנים, מתנשאים הקודש וחיות והאופנים: כתוב: לה וענה, כחו לפי לא שזה, גדול ברעש כך כל מתפלל



, וגם בהנהגות אחרות. ולכאורה יש בהן 562ממעזריטש. עדויות רבות מצביעות על הנהגות אלו בתפילה
כדי להצביע כי הם תוצאה של שיטת החסידות האומרת שיש לעשות הנהגה של מעשה כדי להפעיל את 

תחילה. אלא שלאחר זמן לא רב, עדיין בתקופת  'התבוננות'תוצאה של  המדות שבלב, ולא שהפעולה תהיה
תלמידי המגיד ממעזריטש, נחלשו חלק מהנהגות אלו אצל חסידים אחרים ובפרט בהנהגת הצעקה 

, כשם 563בתפילה. אך מרן הרש"ק נשאר היחידי שהחזיק בהנהגה זו, שמר עליה ואף הנחיל אותה לדורות
ממעזריטש. המסורת הקרלינית מציינת  המגיד ממרן קדוש שמקורם תהנהגו בקפדנות ששמר והעביר

  :564עובדה זו
'אדמו"ר הזקן זצ"ל סיפר פ"א, אבי ז"ל [מרן הרא"ש] סיפר כי בימי הקארלינער [מרן הרש"ק] הי' פ"א קטרוג גדול, דער 

                                                                                                                                            
 האמת אבל, לה אמרתי זאת, החסידים אל אמר כ"ואח, גדול רעש קול להרים צריך לכן, מתנשאים גדול ברעש אז, הקודש חיות
 מיר כדי, חיות דעם מיידין פאר צוא, שטארק אזוי מיר שרייען, גדול רעש בקול אז, חיות להם כשיש - והאופנים, הפירוש הוא

 ישראל' ר ח"הרה בשם, ל"ז הורביץ אהרן משה' ר ח"הרה פרי ישע אהרן, עמ' קמא. מפי חיות'. דעם שפירין נישט זאהלין
 אשר חיים' ר ח"הרה ומפי). א"שליט שוורץ שמעון' ר ח"הרה רשם( ל"ז גלויברמן לייב יהודה' ר ח"הרה ומפי. ל"ז בנימין
 איין איז וואס דער, יעשה יראיו רצון, אמר ה"זצוקלל ז"אא' כן אמר מרן אדמוה"ז משמו של מרן הר"א הגדול: .ל"ז לדרמן
 דען ווער, יעשה יראיו רצון שוין איז גאט פאר מויל דעם אויף עפינט ער, שרייען ניט גאר ער דארף, יוד ערליכער ער'אמת
 שועתם ואת, לצעוק צריכים הם, צדיקים דיא צוא גיקלעפט צוא זענען וואס דיא, שעוה לשון, שועתם ואת רק, לצעוק צריך
  א. עמ' אהרן ובברכת. עמ' ב לח אהרן . דברי'ויושיעם ישמע

 מכמה לבי אל ונתתי ראיתי הנה' ':ס אות תניינא מהדורה מהרה"ק רבי חיים אלעזר שפירא ממונקטש תורה דברי בספר 562
 בימים בפרט העמוד לפני התפלל' הק ט"שהבעש ונודע מקובל אשר, ע"זי ותלמידיו ט"בעש ל"ז הקדושים רבותינו - צדיקים
 בתחילת והיה ע"זי הקדוש ט"הבעש רבינו שבא עד: ...ו"פ אות תליתאי מהדורא ש"עו. כ"ע .'ונורא גדול רעש בקול טובים
 כולם ראש מנשא היה. נוראות בקולות בתפילותיו העולם לב ועורר ץ"ש והיה העמוד לפני התפלל בהתגלותו כ"ואח ב"שו ימיו
 בעניין פעמים כמה יוסף יעקב תולדותבספרו הקדוש  מפולנאה יוסף יעקב' ר ק"הרה כתב וכן .'גדולה בזעקה מתפלל והיה

 השלם פנחס באמרי מובא וכן .'ג אות ראה ובפרשת' ח אות קדושים' א אות וישב בפרשת, ראה בתפילה קול רמתוה הצעקה
 מסלאוויטא משה רבי בניו וכן רם בקול מתפלל ל"ז הרב שהיה ואמר' :מקאריץ פנחס' ר ק"הרה על) לא אות התפלה שער(
 ובקול כחו בכל להתפלל ע"א ירגיל' :יא אות קטן צעטילב מליזענסק אלימלך רבי ק"מהרה וכן .'ל"ז יחזקאל ורבי ל"ז

מעזריטש היו צועקים מתוך כתבי המתנגדים אנו למדים כי חסידים הראשונים מבית מדרשו של מרן המגיד מ .'הכוונה המעורר
וכל העם נסים לקולם, ועושין לעצמם אגודת עיזוב לעזוב מנהגי ראשונים ועוברים גבול שגבלו ראשונים בתפלתן, בתפילה. '

זמיר עריצים וחרבות צורים, כתב א מווילנא ח' אייר תקל"ב, חסידים ומתנגדים חלק א עמ'  .'לקול שאונם והמונם בתפלתן
כתב ד מווילנא  .הומה להבליה' קולות שונות וקול המון הקרי'מראים ..'ובפרט בעמדם בתפלותיהם .27ובהערה  .40-41

והמה ככפירים ל המרים קולו בתפלתו ה"ז מקטני אמונה (ברכות כד ע"ב) "ז..ואר' .60-59לקהל בריסק אייר תקל"ב שם עמ' 
ומתקרבים א"ע כמתקדשים ומטהרים  ולהראותשואגים לטרף להרעיש עולם ומלואו ולהבהיל את העם הרואים את הקולות 

מה וגם ' .125לנבויגן להרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, שם עמ' נאיגרת רבי אברהם קצי .'אל ד' יותר מכל ישראל
מבואר בא"ח סימן ק"א [סעיף ג, שבר"ה ויו"כ מותר להשמיע קולו בתפלה] כי לא טוב  שמשמיעים קולם בשעת התפילה

שואגים בתפילה שאגת אריה וקול ' .87שבר פושעים, שם כרך ב, עמ'  אגרת הרב מפילץ לרבי משולם איגרא, .'עושים בזה
, יכנהו המגביה קולו בתפילתו בקול שאון' .192זמיר עריצים, תקנ"ח, שם כרך ב עמ'  .'שחל.. מקול שאונם, נחר גרונם..

צועקים בקול תרועה , הלכתי לבית המדרש ומנין שלהם, וראיתי בתוכו חסידים עדרים עדרים' .195שם שם עמ'  .'בשם גאון
כרון יוסף מהגאון רבי יוסף ז .'..יתנו קולי קולות משוניםובתפלתם מצפצפים ומהגים, ' .225שם שם עמ'  .'..ושברים

  .הארט, בהקדמהינשטי
ל' תשרי תקנ"ט, כותב בין היתר על כלל  1798ספטמבר  29ומושל בילורוסיה מיום  יבדו"ח של סמיון ז'גולין היועץ הסוד

המדרש - התפילה בבתי..הכינוי קרלינים הוא בגלל שכת זו נוסדה בעיירה קרלין שע"י פינסק ומשם יצאה ונפוצה, ' החסידים:
  .50המאסר הראשון, עמ'  '.ברעש גדול, צעקות, קפיצות וריקודים..בצורה לא נאותה,  של כת זו נערכת

רבי אליעזר זוסמן מתלמידיו המקורבים של הרמ"מ זיע"א שגם אצל הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטבסק צעקו בתפילה וכפי 
מפני היות קול ' צילום והוספות, הוצ' גנזי החסידות, ירושלים חש"ד, מכתב ע"ד:- כותב במכתב לחו"ל, אגרות הקודש, דפוס

בית המדרש 'שמתפללין האשכנזים לב"ה של הספרדים שאינו מפסיק רק קיר אחד ביניהם, [מבית המדרש  ברמה נשמע
חסידי  העתיקה של הנודע כבית מדרשו של הרה"ק רבי אברהם מקאליסק, שרד עד היום בחצרהוא , 'שמתפללין האשכנזים

א ימס לבב העם וינוהו כל בית שאל ירך לבבו ול מן הקולי קולות שבתפלהסטאלין בטבריה] והיה מתיירא הפקיד -קארלין
  '.ישראל אחרי ה', ואיך ישתרר עליהם גם ישתרר...

), א"זיע הגדול אהרן ´ר( ס´גרויסנ דעם איז) התפילה( נוסח דער': ואמר ל"זצ קארלינער ש"מהר'מרן אדמו"ר זיע"א דיבר  563
 תלמיד ´שהי( לעכוויטשער די, זאכן ביידנס מיר האבן דערפאר, ס´קארלינער דעם איז דאווינען דעם ביי שרייען דער און
 אין אז געזאגט אן האט ער און, לוצק אין געווען איז קארלינער דער: וסיפר שרייען דעם נאר האבן) א"זיע מקארלין ש"הר

[הנוסח (נעימת התפילה) היא של הגדול (מרן הר"א  מנהגים די נאך זיי היטן היינט ביז און, מנהגים אלע די היטן מען זאל שוהל
הגדול) והצעקה בתפילה היא של הקארלינער (מרן הרש"ק) בגלל כך יש לנו את שני הדברים, הלעכוויטשר (החסידים 
שמסתופפים בצל הצדיקים הקדושים שושלת סלונים קוברין לעכוויטש שיסודם בהרה"ק הר"מ מלעכוויטש תלמיד מרן 

שבבית הכנסת ישמרו את כל  הם רק את הצעקה בתפילה. וסיפר: הקארלינער (מרן הרש"ק) היה בלוצק, וצווהרש"ק) יש לה
לאחר הסתלקותו נסעו 'עמ' נה. ראה בברכת אהרן עמ' מו:  קודש כתבי '.המנהגים, ועד היום שומרים עדיין את המנהגים]

צ"ל, ושם התפללו בקולי קולות, והגם שדרכו של הרבי ר' להרה"ק הרבי ר' ברוך ממעזיבוז זצ"ל, הוא והרה"ק מלעכאוויטש ז
ברוך'ל להתפלל בחשאי, בזה קבלו עליהם את הדרך של קארלין, ואמרו: דאס האבין מיר מקבל גיווען פון אונזער רבי'ן... [זה 

  .'קיבלנו מרבנו מרן הרש"ק]
  ברכת אהרן עמ' מה. 564



ט בא וועמען אפ צו שטעלין, ואמר דאווענען האט געוואלט אוועק גיין פון דער וועלט, עהר האט גיזאגט אז עהר האט זיך ניש
אדמו"ר ז"ל אני תפילה בעד כלל ישראל, וסיים אבי ז"ל דער רבי איז גיוועהן דער דאווענען אליין, היינט זאגין מיר ואני 

' [התפילה רצתה להסתלק מהעולם, כי אמרה שאינה 565תפילה, וסיים אדמו"ר הזקן זצ"ל בלחש היינט זאגין מיר ואני תפילה
אנו נתפלל! וסיים: הרבי היה התפילה בעצמה, היום אנו  'ואני תפילה'ל מי לחסות, אז אמר הרבי (מרן הרש"ק) מוצאת אצ
  ].'ואני תפילה'האומרים 

  
 בכדי עשייה של מסיכומם של דברים עולה כי שיטת רבותינו הקוה"ט שתחילת העבודה היא בהנהגות

, והפעולות בעשייה בכל 'התבוננות'העבודה היא בהמדות שבלב, ולא כשיטת חב"ד, שהתחלת  את להפעיל
. יצויין כי הרה"ק הרש"ז תבע מחסידיו לצעוק בתפילה 'התבוננות'יוצא של -ענייני העבודה הן פועל

, אך זאת לא 566'הלב כוונת המעורר ובקול מלא בפה'בהטעימו כי התפילה צריכה להיות  'בקולי קולות'
י 'התבוננות', אלא כפועל יוצא שלה, וכפי שאמר הרה"ק הריי"צ כתחילת העבודה שלשיטתו היא רק על יד

 אבער. השכלה היפך דאס דאך איִז. הכונה מעורר קול: ע"אדנ ל"א פעם': 567בשם אביו הרה"ק הרש"ב
טויער [ולכאורה ה"ז היפך ענין של  און טיר נאר פענסטער נאר ניט אויף עפענט עס. ַאזוי איז אמת דער

 568והדברים מתבהרים בשיחה 'האמת, הקול פותח לא רק חלון אלא גם דלת ושער]השכלה, אבל כן הוא 
הוא ענין המשכה מן המוח אל הלב ומן 'בה מפרש הרה"ק הריי"צ כי הקול בתפילה בא לאחר ההתבוננות 

. אף ענייני עבודה אחרים, כשמחה וכדו', באים לפי שיטתו הקדושה של הרה"ק הרש"ז 'הלב אל המוח
  .569התבוננותכפועל יוצא מ

  
  עשיה המביאה לשפלות  -התהפכות (קולייען) 

הרה"ק הרא"ק נקט אף הוא בהנהגות אלו כפי שראה בבית מדרשו של מרן המגיד ממעזריטש. וכדי 
הורה להם לעשות  570שהוא עיקר ביסוד החסידות הרייסינית שהחסידים יפעילו את מדות הלב בשפלות

על רקע זה הם דבריו של   .'571)זיך קולייען שקורין( עלהלמ ורגל למטה בראש תמיד להתהפך'מעשה: 
שבא להצביע על הנהגתו זו שנעשתה בפרהסיה 'ברחובות  572הרה"ק הרש"ז במכתבו אל הרה"ק הרא"ק

                                                 
  ז"ל הי"ד מפי הגה"ח רבי חיים מנדל קוסטרומצקי ז"ל הי"ד.הסיום מופיע רק בכתבי החסיד רבי מאיר ברנשטיין  565
 אשר...' ,י באגרת: ז"הרש ק"הרה של הקודש אגרות מתוך מצטט 30' עמ, ב"תשע, ז"אדה ק"לאג' שי לוין דוב שלום הרב 566
 המעורר ובקול מלא בפה ,ולאחריה לפניה שמע קריאת וברכות דזמרה פסוקי אמירת ידי על הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל

 יעזורו רעהו את ואיש, ואילך שאמר מברוך מתחילים כאחד כולם לפחות עשרה' יהי בתפלה גם אף...' ,עא באגרת '.הלב כוונת
 ולברך לשרתו...' :ח"תקנ בראשית, בווילנא לחסידים, נד באגרת .'אחד קול להרים לאחד לייחד חזק בקול חזק יאמר ולאחיו
 אליו לאסוף' .פא באגרת ישן בבוחאב ולחסידים '....תאמרנה עצמותי וכל עמוק ולב איש מקרב קולות בקולי במקהלות בשמו
בעניין זה  כתב אףזו בתפילה החב"דית בטלה אצל בנו הרה"ק רבי דוב בר מליובאוויטש, ש 'התפעלות' '.בקול מתפללים עשרה

  .'התפעלות קונטרס'את 
  .231חוברת קעב, קהת, ברוקלין תשס"ד, עמ' רשימות", מהרה"ק הרמ"מ מליובאוויטש, ' 567
  שיחת יב תמוז, תרצ"ב, בדרוסקעניק. שם, שם. 568
  .לג פרק, אמרים לקוטי תניא 569
כי הי' מרגלא בפומיה ומדי דברי המו מעי. ...' כדבריו הקדושים של הרה"ק הרא"ק במכתבו להרה"ק הרש"ז משנת תקנ"ז:570

. ראה '...סין שירגילו עצמן שיכירו מיעוט ערכם ופחיתת נפשם בעיניהםדהרב ז"ל ואנא אבתריה על אנ"ש דמדינת ריי
כי ידעתי אתכם גם מתמול גם משלשום, גם מאז דברי אליכם, ראשונה אחת 'גם מכתבו של הרה"ק הרמ"מ משנת תקמ"ד: 

 . יסו"ה מכתב יב.'...הגדלות הטמאה שתטמא האדם בחייו וכו' וכ"ש אתם גם אתםהיא... 
שוב בא לפנינו ריש דוכנא של המנין והגיד בחרם בזה"ל: איך האב מיר איבר ' תוך עדותו של חסיד:כפי שמתברר מ571

גיווארפין כ"פ, [התהפכתי כמה פעמים] ושאלנו אותו: מהו ענין זה? והגיד, שראה ר' ליב ברבי אפרים האט זיך איבר גיווארפין 
' עזריאל] האבין מיר גיפרעגט [שאלנו] לריש דוכנא הנ"ל: בשעת ער האט בלייט לר' עזריאל, [שהתהפך בשעה שליווה את ר

וואש איז דער טעם פון דיים, [מה טעמו של דבר] האט ער מיר גיזאגט: איך האב גיהערט מכל החסידים, וואש זענין בייא מנין, 
מנין, כשמגיע אז עש קומט צום מענטשין גדלות אזוא מוז ער זיך איבר ווארפין [אמר לי: שמעתי מכל החסידים, של ה

שוב בא עד אחד והגיד, אז ר' ליב ברבי אפרים האט זיך איבר גיווארפן אין ווייג און האט  לאדם גדלות מוכרח הוא להתהפך]
. גביית 'גיזאגט: פון גאטש ווייגין און פון רבי ווייגין [שרבי ליב ב"ר אפרים התהפך בדרך, ואמר: למען הקב"ה ולמען הרבי]

  . 83ידים בשנים תקל"ב, תקל"ד, חסידים ומתנגדים, כרך א, עמוד עדויות על מעשי החס
 ן' מהענייזיך קולייעןבהשגתו על הרה"ק מקאליסק בקטע זה של ה' ז"הרש ק"הרה שלדבריו הקדושים  על אור בכדי לשפוך 572

חוברת  'התמים'להביא דברי הרה"ק הריי"צ במענה אל חתנו הרה"ק הרמ"מ מליובאוויטש, מיום כד טבת תרצ"ב, הנדפס ב
 נשיאי וכ״ק האדמורי״ם הגדול רבינו של ותורתו דרכי החסידות יחס ניכר במה, שאלתך בדבר'שניה, ווארשא, כסלו תרצ"ו, 

 ואהלין של אדמור"י ותורתן החסידות דרכי הלא, לעין הרואה אשר. הבעש"ט מורנו של החסידות ותורתו דרכי אל, חב״ד
, בהם הוא 'עניני המופתים ובפרט, חב״ד תורת מכמו מורנו הבעש"ט של ותורתו החסידות לדרכי קרובים יותר וגאליציען פוילין

  מביא בין היתר את הדברים הבאים:
  . תכלית אינה ל"תק דשנת העבודה סדר', אטאלק אן איז תל״ק דער, 'הראשונים חסידים אצל מפורסם שהי׳ מהפתגם ידעת בטח'

 רבו מתורת אתם למד אשר, אברכים קיבוץ אסף ממעזריטש ובבואו. במאד נלבב ישא הי׳ קאליסקער ע"נ אברהם ר׳ ק"הרה
 גדול ועיקר, תלמידיו עם למד כשנתיים. עצמם מהות ובביטול, התפלה בהתלהבות עבודה סדר להם ויסדר, ע"נ המגיד מורנו

 לרקוד התפלה ובעת פשוטים אנשים בלבושי להתלבש, לכת הצנע ולהיות, ע"א ולבזות, ע"א להשפיל, להורותם הי׳ בלימודו



קאליסק' ושגרמה להתגברות השנאה של המתנגדים לחסידות, שלא הייתה לרוחו של מרן המגיד 
מביאה בעקבותיה את  'יטתו בקודש שה"התבוננותממעזריטש. מכאן בא הרה"ק הרש"ז להוכיח, כי ש
  :573העשייה, היא המסורה מפי קודש מרן המגיד ממעזריטש

... אשר נסעתי עמו יחד לק"ק ראוונע לרבינו הגדול נ"ע בקיץ תקל"ב, והיה מתירא מפני רבנו נ"ע ליסע לתוך העיר... ואותי '
שם מכבר בק"ק הנ"ל, לבקש מלפניו שימליץ טוב עבורו לפני בקש להתראות עם הרב המנוח מוהרמ"מ [מויטבסק], אשר היה 

רבנו הק' נ"ע... והלכתי עמו [עם הרה"ק הרמ"מ] ביחד לחדר רבנו הגדול נ"ע, ועיני ראו ואזני שמעו אשר דבר אתו קשות על 
מדים ולבזותם בכל רוע הנהגתו לאנ"ש במדינת רוסיא... אשר כל היום היתה שיחתם בהוללות וליצנות, וגם להתלוצץ מכל הלו

מיני בזיונות בפריקת עול וקלות גדולה, וגם להתהפך תמיד בראש למטה ורגל למעלה (שקורין קולייען זיך) בשווקים 
וברחובות ונתחלל שם שמים בעיני ערלים, וגם בשאר מיני שחוק והיתול ברחובות קאליסק, ובחורף תקל"ב, אחר הויכוח שהי' 

על כי"ב, וכתבו חכמי ק"ק שקלאב להודיע להגאון המנוח דווילנא, עד שהכניסו בלבו לדון דין בשקלאב, לא מצא מענה על זה ו
מורידין ח"ו, וכדין אפיקורס מבזה ת"ח, ועל ההיפוך ברגלים למעלה אמר שהוא מן פעור כו', וכתבו כן מווילנא לבראד 

צדיקים דוואהלין, ולא יכלו לישב בבתיהם, והדפיסו שם קונטרס זמיר עריצים בקיץ הנ"ל, והיתה מזה צרה גדולה לכל ה
  .'ונאספו כולם לק"ק ראוונא בעת ההיא לרבנו הגדול נ"ע לטכס עצה...

איך יכול הרה"ק הרא"ק 'לכתוב עלי למחותני [הרה"ק  הומסיים הרה"ק הרש"ז קטע זה במכתבו בתמיה
  רבי לוי יצחק מברדיטשוב] נ"י, שאני אינני הולך בדרך רבותינו הקדושים'.

  
 'קולייען זיך'מאד מסתבר כי בגלל עובדה זו, שבאופן יוצא מהכלל שלל מרן המגיד ממעזריטש את ה

לא השתמשו בהנהגה זו בחסידות  -שמטרתו להפעיל את מדת השפלות, לאחר שהביאה לחילול השם 
, על אף שתואם לשיטת החסידות כי העשייה בהשפלת עצמו מביאה להפעלת מדת השפלות, 574הקרלינית

  :575אלא תפילה, וכמאמרו של מרן הרש"ק לתלמידו מרן הרא"ש הגדול 'עצה'לא מצאו לכך כל ו
כל צעקתי בתפלתי הוא, ...'  'וואס מיינסטו פאר וואס שרייא איך אין דאבונען, נאר אויף גדלות, וזה אמר כשהי' מפורסם'

הגיאות אין ולמידת  יש עצות ותחבולות, שלכל המדות רעותושמעתי מצדיקי הדור ... לפעול מהשי"ת לעקור מדת הגיאות
  .'עצה רק לבקש רחמי שמים

  
  יסודות שתי השיטות באותם פסוקים 

                                                                                                                                            
 עבודתם וכל, נעלה כשרון ובעלי, לב אבירי. חריף שכל בעלי איש וחמשה שלשים של לאגודה' נהי ל"תק בשנת כי עד, ולצעוק

, המתנגדים הלומדים של בכבודם לפגוע מתכונים והיו, וילדקייט מיט אבער, שמים יראת בעניני הלבבות את להלהיב הי׳
  . וישותם גסותם ולהראות, ולהשפילם לבזותם
 המצויינים האברכים אחד. ב"תקל דשנת המחלוקת אל גרם או סבה כעין הי׳ אשר דבר אירע -  ל"תק – ההיא בשנה

, האורח את בחנו הקהלה ופרנסי הרב. לדרוש רשות לו יתנו כי הרב מאת ויבקש. ארח כעובר לשקלאוו בא, בהתלהבות
. רב המון התאספו הקבוע במועד. ברבים הדיבור רשות לו ליתן נכון ומצאו. ואגדה מדרש ופוסקים ס"בש וגדוש מלא וימצאוהו

 את שהלהיב מה, ארוכה כשעה נפלא באורח ל"חז מאמרי כמה וביאר, לקח והטיף נאם והדורש, באו הקהלת פרנסי וגם
 רואה הנני, אליהם ואמר, בקודש העומד הגדול הקהל אל פנה, הדרוש את גמרו קודם רגעים באיזה אמנם. נהנו וכולם, הלבבות
 מטיף או מגיד בתור אליכם באתי לא כי, לכם להגיד חפץ הנני, שלי מהדרוש נהנים ואתם, בעיניכם חן נשאתי השם ברוך אשר
 מאמר עוד, כי, האות לכם וזה', ית הבורא לעבודת לבבכם את ולהלהיב האמת את לראות עיניכם לפקוח אם כי שכר ולקבל

 המדבר, ל"חז מאמר באיזה בחר הוא. לפניכם שדרשתי הדרוש בעד שכר שום בקשת בלי הבימה מן וארד, לפניכם אבאר ל"חז
 להשפילם המפורסמים הרבנים ושאר, נ״ע ותפארת תהילה לשם הנודע אודות לדבר והתחיל, הרוח וגס רשע שוטה אודות

 הספיק. השומעים עדת על שנפל והתמהון הבהלה ומרוב, לזוכרם השומעים באזני שנקלטו מחודדים בפתגמים והכל, ולבזותם
 והפלאת נאומו כשרון, ובקיאותו חריפותו על התפלאו מזה מעבר, כמרקחת נעשתה העיר. לגזרים ישסעוהו אשר מבלי לברוח
  . ת״ח בביזוי הגדולה החציפות על מזה ומעבר, השומעים על שפעל יר״ש של והתלהבות תשובה וההתעוררות, הטפתו
 וילנא, למינסק ויסעו, ממעזריטש המגיד ותלמידו ט"הבעש תורת נגד תעמולה לרכז בשקלאוו הראשון הועד נוסד ההיא בעת

 כבר שהיו הצדיקים תלמידיו רוב מאת לאסיפה קרא, ע"נ המגיד למורנו הדברים בהגיע. הדבר הסתדרות בדבר להתיעץ
, להאסיפה הקרואים בין הי׳ הוא גם אשר, ע"נ אברהם' ר צ"הרה את לקרוא החליטו כאחד וכולם, בואהלין שונים במקומות
 שאר אצל השתדלו. ע"נ זוסיא משולם ר׳ הרה״ק והרה״צ, יצחק לױ ר׳ ק"הרה הרה״צ הנעימים החברים. זה דרכו על ולהוכיחו
 החברים שאר על יפעול הוא אשר, מהאראדאק נ״ע רמ״מ ק"הרה צ"הרה חבירם לבקש והרבו, הדין את להמתיק חבריהם
 לכל בארוכה הענין התדבר, חבירים בכנוס רק, רברבא דינא ובת פרי עשתה ההשתדלות. ע"נ א"הר ק"הרה צ"הרה של לזכותו
 ק"כ בחבירם עיניהם שמו יחדיו החברים וכל ההדרכה עניני לתקן, להבא על עצמו על קיבל ע"נ הר״א ק"הרה והרה״צ, פרטיו
 עבודה אחרי ולשרש לעקור נחלט ההיא האסיפה ועל, ע"נ א"הר ק"הרה הרה״צ חבירם עבור טוב ימליץ הוא אשר הגדול רבינו
  . 'תכלית אינו ל"תק דשנת העבודה אופני כלומד' ניט טאלק קיין איז 'תלק הפתגם פתרון וזהו, וילדקאייט און התפעלות של

 מקארלין שלמה רבי הקדוש מרן של השפעתוראה ' –בין מרן הרש"ק להרה"ק הרש"ז בהתייחסות ל"מתנגדים"  חעל הוויכו
  .קסו-קנז' עמ מו גליון, ד פרק, י"באו קובץ ')רייסין( הלבנה ברוסיה ד"הי א"זיע
  אג"ק אדה"ז, תשע"ב, אגרת פט. 573
אם כי מסתבר כי הסתייגות מרן המגיד ממעזריטש מ"הקולייען זיך" שנהגו בהם חסידי קאליסק הייתה לא מעצם המנהג,  574

אלא בגלל עשייתו בפרהסיה, כפי שמודגש במכתב: 'ברחובות קאליסק' ובכך נגרם חילול השם. ראה על כך בקובץ באו"י נא 
  עמ' קנח בהערה.

מכתבי הרה"צ ר' אברהם אלימלך שפירא מגראדזיסק זצ"ל, שקיבל מחותנו הרה"צ הרי"ם פרי ישע אהרן, חלק א, עמ' נא,  575
 .46עמ' ד. על מנהג זה ושייכותו לחסידי קאליסק ראה קבאו"י נא עמ' קנז ובהערה אהרן מקאז'יניץ זצ"ל. ובילקוט דברי 



נפלאים הדברים. אנו מוצאים כי הצדיקים הקדושים מייסדי שתי השיטות, זו הקרלינית וזו החב"דית 
ותם פסוקים, המחולקים מה הוא הסדר בתחילת העבודה, העשייה או ההתבוננות, מצאו שניהם סמך בא

  ועליהם ביססו את דבריהם הקדושים.  
  

 'וידעת): לט ד (דברים את יסוד הדברים בשיטת חב"ד על הידיעה באלקות הניח הרה"ק הרש"ז על הפסוק
עוד' כפי שהובאו הדברים  אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלקים הוא יי כי לבבך אל והשבות היום

      :576רבינו'משמו הקדוש מפי 'הרה"ק נכד 
וידעת היום והשבות אל לבבך, תי׳ כנ״ע, והשיב הנה  [הרה"ק הרש"ז] רבינומ'ואמר הרה"ק נכד רבינו שזה שאלו מכבר 

שבוידעת כתיב היום ובוהשבות אל לבבך לא כתיב היום, והיינו כי בדעת צריכים להיות מוכן (בלא״א פארטיק) עכשיו 
לידע איך שצ״ל אהוי״ר ואיך שיהי׳ כל מיני התבוננות וזהו כל מלאכתנו עתה להשפיע דעת בהעם ולא יהי׳ חסר רק 

שהוא יפיח הניצוץ (אהוי״ר) בלב וע״כ לא כתיב בזה היום. וזהו מלאכה ״י משיח צדקנו בב"א והשבות אל לבבך שזה יהי׳ ע
, עות אלקות יהי׳ משיח צריך להתחיל עמהם מא״ב כו׳יקלה להמשיך מהמוח אל הלב כו'. אבל אותן שאינם עוסקים כעת ביד

דים ולא לדקדק כ"כ על מדות. רק שבזה הקפיד סיחואמר שלכן קוראים אותנו בשם חב"ד כי כל ענינינו הוא להשפיע מוחין ב
רבינו שיהיו החסידים שלמים (בלא״א פרום) במחדו"מ. היינו שיהיו שלמים בחב"ד ונה"י, ועל חג"ת לא הקפיד כ"כ שאם יש 

גם   וע״ז חלקו אז הקאליסקער והלעכעוויצער (ואח"כ ,מדות בהתגלות הלב מה טוב אבל אין זה לעיכובא כ"כ (עי' בתניא פי"ו)
השטראשעליער כידוע). ע"כ לשון הרה"ק הנ"ל. והיינו כי הררא"ק ודעמי׳ היו סוברים שהעבודה תהי' רק במדות ובאמונה 
פשוטה לבד, וריבוי התבוננות באלקות אין נצרך. ואדרבה רבוי הידיעה באלקות אם לא תפעול מדות בהתגלות הלב תפסו זה 

  .'...לחסרון
  

 מבוסס דווקא על אותו, באלקות בידיעה העיסוק מריבוי זיע״א הקוה״ט רבותינו של הסתייגותם ואילו
-על אחרות בפנים היה ונדרש, הידיעה בריבוי שיטתו את עליו להסמיך הרש"ז הרה״ק ידי-על שצוין פסוק
 : הידיעה מריבוי להסתייגות זיע״א הגדול הר״א מרן ידי

 האלקים הוא ה׳ כי לבבך אל והשבות היום וידעת: ואמר, בחכמה פיו ופתח, הקהל לפני ודרש הבימה על ועלה, עיר באיזה היה'
וויסין  צו דא נישט איז מער - עוד אין: וסיים, תיבה כל המדובר בלשון לפניהם ופירש, מתחת הארץ ועל ממעל בשמים

  . 577...'בבכיה געו העם וכל, מהבימה והלך [יותר אין לדעת]
  

 בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי): 'יד ל דברים(על הפסוק  ספר התניא,הרה"ק הרש"ז סמך את חיבורו של 
'מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך כפי שכתב בשער הספר  'לעשותו ובלבבך
ובפנים הספר מרחיב  '.בדרך ארוכה וקצרה בעזרת ה' יתברך לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד,  ,לעשותו

  : 578לפרש פסוק זה
 שלנו החוש נגד' בלבבך' הוא דלכאורה', לעשותו ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי): 'יד ל דברים: (שכתוב מה יובן ובזה'
 יראה אטו: 'בגמרא שאמרו וכמו ,באמת' ה לאהבת הזה עולם מתאוות ליבו להפך הדבר מאד קרוב שאין ],נצחית היא והתורה[

 ,לומר רוצה', לעשותו'ד, ברשותם, אלא ליבם דווקא דצדיקים, ל"רז אמרו וגם !אהבה שכן וכל?!', היא זוטרתי מילתא
. אש כרשפי ליבו בהתגלות אינה כי גם, לב שבתעלומות דליבא רעותא שהיא, בלבד המצוות עשיית לידי המביאה האהבה
. יחפוץ אשר ככל בו להתבונן ויכול, ברשותו מוחו כי, בקדקדו מוח לו יש אשר אדם לכל ונקל מאד קרוב זה ודבר

  '...ותורתו מצוותיו בקיום בו לדבקה', לה האהבה פנים כל על במוחו יוליד ממילא, הוא ברוך סוף אין בגדולת בו וכשיתבונן
  : 579ורק לאחר ההתבוננות יבוא הקול לעורר כוונת לבו ומוחו 

חו לא נפלאת ולא רחוקה היא אלא קרוב מההעלם וההסתר אל הגילוי להיות בהתגלות לבו ומו ולהוציא אהבה זו המסותרת...'
להיות רגיל על לשונו וקולו לעורר כוונת לבו ומוחו להעמיק מחשבתו בחיי החיים א"ס הדבר מאד בפיך ובלבבך דהיינו 

כי הוא אבינו ממש האמיתי ומקור חיינו ולעורר אליו האהבה כאהבת הבן אל האב. וכשירגיל עצמו כן תמיד הרי ההרגל  ב"ה
  .'...נעשה טבע

  
דווקא בפסוק זה ראה מרן אדמו"ר הזקן בעל ה"בית אהרן" סמך לשיטת החסידות הקרלינית שהסדר 

  בעבודה הוא בעשייה תחילה:
, וממילא בא אל הלב, ואילו 580, שיכולים להתחיל בפהצריכים ליתן הודאה להשי"ת מה שכתוב בפיך ובלבבך לעשותו...'

 ובלבבך כתוב היה שאילו, לעשותו ובלבבך בפיך כתיב אשר הצלחה 'שעוד .581מתחילים...'היה נכתב בלבבך קודם, היאך היו 
 יותר קצת עוד ועושים הלב נתעורר וממילא, בפה מעשה לעשות יכולים קודם בפיך שכתב עתה אך, תקנה היה לא קודם

                                                 
  .מקאפוסט' אבות מגן'ה בעלהרה"ק ל כ"בד והכוונה, צדק הצמח הוא' רבינו' בית רבי, דף מד עמ' א. 576

 .מו אות פח עמ׳ ז״ל הרמ׳׳מ כתבי, ע״א ג דף ח״ב שלמה שמע, ד עמ׳ אהרן ברכת 577
  אמרים, פרק יז. תניא, לקוטי 578
  .107שם, פרק מד. וראה לעיל בהערה 579
בית . ספה"ק '(ב"מ צ' ב)... .עקימת שפתים הוה מעשהכי הדיבור הוא הממוצע בין העשיה ובין המחשבה. ובפרט כי ...' 580

  .הגדה של פסח , עז, עמ' ב,אהרן
ירחמיאל משה מקוזניץ בשמו הקדוש. ובברכת אות ד, מפי הרה"ק רבי  50ספרן של צדיקים, בערכו של מרן אדמוה"ז, עמ'  581

  אהרן עמ' קיב באידיש. ראה בספה"ק בית אהרן דף קלא עמ' א.



  .582חלילה...' חוזר וכך, הלב יותר ונתעורר בפה
...עוד שמעתי מהנ"ל, [הגה"ח רבי אהרן אייזנברג אב"ד זיטומיר] כי בעת החתונה של הפ"פ [מרן אור ישראל מסטאלין] זי"ע '

בראחמסטריווקע היה חסיד ושמו ר' אייזיק מדובראוויץ,... וסיפר הר' אייזיק כי אחר התפלה בשבת קודש אצל הרה"ק רבי 
וש גדול, ושאלו אנשי שלומו [מרחמסטריווקא] להצדיק [רבי יוחנן] מה אומר יוחנן זצ"ל מראחמסטריווקע הלכו לעשות קיד

הרבי על התפלה של סטולין קארלינער מן ההתלהבות של התפלה הנוראה, השיב הרה"ק רבי יוחנן זצ"ל א וודאי אז עס איז 
חסיד הר' אייזיק זצ"ל להרב , ואמר ה'זה יפה מאד] –מיט דעם גאנצין הארצין איז זייער שיין [בוודאי, אם זה בלב שלם 

...[רבי, אצלנו בא אונז זאגט מען סיא שטייט בפיך ובלבבך לעשותו פריער דארף זיין בפיך נאכדעם ובלבבךהצדיק: רבי, 
  .583'כך ובלבבך]- אומרים, כתוב בפיך ובלבבך לעשות, קודם צריך שיהיה בפיך, ואחר
  :584מרן אדמו"ר הרא"א מזכיר דברים אלה במכתבו לאנ"ש

, פון כמה צריכים להודות להשי"ת שכתב בפיך ואח"כ בלבבךנתחזק נא באמרי פי קדוש ישראל אא"ז הרה"ק ז"ל שאמר '
  . 'יבא אח"כ ללב] בפיך קומט דער נאך אריין אין הארצין [מפיך

  :585מרן אדמו"ר זיע"א חידד את הדברים האמורים
 מעורר הקול כי', בלבבך' ´ב למדרגה באים כ"ואח', בפיך' ´א מדרגה, מזו למעלה זו מדרגות שלש -  לעשותו ובלבבך בפיך'

  '.העשיה הוא והעיקר להעשיה הכנה רק הם והכוונה הקול כי', לעשותו' ´ג מדרגה הוא והעיקר, שבלב הכוונה
  

לפנינו משנה סדורה של שיטת החסידות הקרלינית שעמדה בראש המערכה שניטשה ברייסין עם שיטת 
היא בתחילת העבודה באמונה ויראה דרך עשייה, לעומת התבוננות שהיא שיטת חב"ד, שיסודה ושורשה 

חב"ד. כתוצאה מעמדות אלו של שני הצדדים, נבעו עוד חילוקים ביניהם במשנת החסידות, באופני הנהגת 
, ואופני עבודת ה' שבהם מודגשים 587, ובאופני התקשרות של החסידים עם הצדיק586הצדיק עם החסידים

  .588או המוחושולטים הלב 
  
  

  :תקס"ב- א"תקס, התקופה של סיומה ג. 
  

ומהאזור, ירדה עמה   מקארלין גורש ו, בשעה שנגזרה גזירת הגלות, ומרן הרש"ק"תקמ כשם שבשנת
כך גם בעת שחזר מרן הרא"ש הגדול  -כרוכה, סערת חילוקי הדעות בשיטת החסידות עם הרה"ק הרש"ז, 

מגלותו לארץ מגורי אביו, בשנת תקס"א, חזרו ועלו בעוצמה רבה, חילוקי הדעות בעניין זה בינו לבין 
קרלינית, הייתה נקודה יסודית הרה"ק הרש"ז. משוואה זו יש בה כדי להצביע, כי שיטת החסידות ה

  ומרכזית אצל רבותינו הקוה"ט, ושעליה לא ויתרו בשום פנים. 
  

 ןפרק זה שלפנינו דן בהשתלשלות העניינים והתהליכים שאירעו בסיום תקופה סוערת זו. יש כאן ניסיו
 לבותלהתחקות אחר פעולות ומאורעות שיש להן זיקה לנושא, ושנעשו אז מכיוונים שונים. אלו משת

האירועים, בעקבותיהן  של מחודש מניתוח עולות חדשות מסקנות משתתפיה.ו התקופה כפסיפס בתאריכי
 .כוללת היסטורית תמונה לנו והמעניקה אחת, למסכת של תהליכים, הנקלעות ותמתרקם סדר השתלשל

המקורות . ונימוקיהם חוקרים הנחות לסתור כדי זה, בדיון העולות מבוססות מקוריות בתובנות יש
 589שאובות מאגרות הצדיקים ומסורת חסידים קרלינית וחב"דית כאחד, ובעיקר, מתוך אגרת קודש שכתב

מרן הרא"ש מסטאלין למגיד הקדוש מקוזניץ מיד בסיום התקופה, והמתייחסת, אם כי לא במעט רמזים, 
  לתקופה ומכלול אירועיה. 

  
  חששות לקיום הישוב החסידי בטבריה 

, אשר כפי עדותו של הרה"ק 590' של אותו חסיד שהגיע מרייסין לטבריה בשנת תקנ"ומאז 'מעשה אלעזר
ולא נח עד אשר עלה בידו לאיים על המשך  , האכילו מרורים,591הרא"ק הייתה חכמתו מרובה ממעשיו

                                                 
  .יב אות, מקאזניץ אלעזר רבי ק"הרה מערכת, צדיקים של ספרן 582
  כתבי החסיד רבי מנדל ציילנגולד ז"ל. 583
 דברי אהרן, פרי אלימלך, מכתב יד.584
 .ידר' עמ אהרן ברכת , עמ' ח.כתבי קודש 585
   .ב"ע סדבית רבי דף 586
  .יד' עמ ע"תש יורק ניו, הגנזים בית 587
  .ואילך כו' עמ, ו"תשכ ירושלים, ה פרק, השערים מבוא בספרו, א"זיע מפיאסעצנא קלמן קלונימוס רבי ק"הרה588

 .בפנים ששובצו עיניים ומאירות מחכימות הערות והעלה, שנעזרתי על ידו בבירור פרטים חשובים, לידר צבי יוסף להרב תודה
רבותינו הקוה"ט בסטאלין. נדפסה לראשונה באגרות בעל  'אוצר'בזכות הישרדותה בהעתקה מעצם כתי"ק, וספונה הייתה ב 589

 התניא על ידי הרב דוד צבי הילמן, עמ' קפד, אגרת קז. 
דושים של הרה"ק הרא"ק וראה לעיל בפרק ג, דבריו הק באגרות בעל התניא, אגרות: צד; צט; קג. 'מעשה אלעזר'ראה על  590

  על חסידים אלה, שעלו בשנת תקנ"ו, וגרמו לו לצאת נגד שיטתו של הרה"ק הרש"ז.



, והודיעו 592קיומם הכלכלי של החסידים בטבריה, ולסכן את הישוב החסידי בגליל בהכחדה ממש
. החל חושש הרה"ק הרא"ק מהריסת הישוב החסידי 593שם רבו הרה"ק הרש"זשכביכול הוא פועל ב

 חילוקי על טבריה לתושבי כי כשייוודע הראשון, היו בלבו הקדוש; עיקריים חששות בארץ ישראל. שני
 השנתית התמיכה סמך על לחסידים כספים מלהלוות המלווים בא"י את ירתיע הדבר ,החסידים בין הדעות

 הרה"ק הרש"ז ברייסין, ימעיטו חסידי מבין המתנדבים כי היה, השני החשש. 594להגיע שאמורה
החשש האחרון היה קיים, ואולי אף התעצם, גם לאחר שאותו חסיד מרייסין  .595היישוב לחיזוק מתמיכתם

  .596נסע חזרה לביתו שבחו"ל בשלהי תקס"א
  

לחלוק על רבם הרה"ק  בנוסף חששו החסידים בטבריה מעליית חסידים אחרים שיגיעו לטבריה, כדי
הרא"ק, ושוב יאיימו חלילה על המשך קיומו של הישוב החסידי בארץ ישראל. אנו מתוודעים על החשש, 

הספינות בנמל איסטנבול, שלו קשרים  מפעילי ועל הקשר שנוצר בין החסידים בטבריה לבין יהודי סוכן
לחסידים  סייע קהילות החסידים,עם השלטון התורכי, אשר, בבקשת צדיקים קדושים שעמדו בראש 

הבאים לנמל באיסטנבול בדרכם, מהתם להכא ומהכא להתם, ומנע מאלו הנוסעים לארץ ישראל כדי 
לחלוק על הרה"ק הרא"ק מלהגיע לארץ. פרטים מאלפים על כך, אנו מוצאים ברישומי מהלך נסיעתו של 

סה להסתיר את זהותו בעת שהותו . בשלהי תקנ"ח, לאחר שני597הרה"ק רבי נחמן מברסלב לארץ ישראל
 קדישא בוצינא המפורסם החסיד על באיסטנבול, חשדו בו כי הוא נוסע לארץ ישראל בשביל 'לחלוק

  . 598אליו' והנלוים לברכה זכרונו, קליסקר אברהם הרב מורנו
                                                                                                                                            

 שקבל מה מאדמו״ר וכת״ר מכת״ר שקבל מה, התורה ופנימיות דאורייתא רזין שיודע [הספרדים] לפניהם עצמו שבח כי' 591
 איזה שיודע והבין דברים איזה] 20ראה עליו להלן בהערה  –[לפני 'הפקיד' חכם רבי יצחק אבולעפיה  לפניו ואמר, מהבעש׳׳ט

 ...כמוהו אשר לאיש התורה סודות מוסרים אם, טוב דבר ענין זה שיהי׳ אפשר איך, זאת מה['הפקיד']  ואמר. עמוקים דברים
 .צד אגרת, התניא בעל אגרות ...'.כעסו מרוב מלא עולם להחריב יכול אשר

, ח״ו לגמרי הארץ ישוב ושיחרב ישראל של שונאיהם לכלות עצמו הפקיר כ״א, זאת בכל חמתו אש נשקט ולא דעתו נח לא' 592
  שם, שם. '.ה׳ מנחלת יחד אותנו לגרש] ל"בחו[ החוצה בצאתו יעשה ואח״כ, בכאן דמינו שישתה צריך תחילה :ואמר

 דוקא כ״א נתפייס ולאשם, שם.'......'.כת״ר מפי שמע שלא דברים אומר אינו שאומר מה שכל מאוד דבריו מאמת הי׳ תמיד' 593
 בכ״י דרושים משמיעים אשר ותלמידיו הרב דברי לחבב כדי, בהנהגתם נוחה שדעתי דמדינתנו שלומינו לאנשי שאכתוב
....'. שם, אגרת צט. טענה זו חוזרת הנהגתו כל על שאסכים מגמתו כל להיות הרב מפי ועומד מצווה שכן באמת, ברבים

 במכתבים נוספים.
'ונתן [אותו חסיד מרייסין] עצה להפקיד הנ"ל א"כ איפוא זאת עשו שלא להלוות לנו עוד אפילו פרוטה אחת... ועכ"ז פעל  594

 ועשה שנכנס מורך בלב כל המלווים מלהלוות לנו עוד...'. שם, אגרת צד. 
לא היו נותנים ביד מלאה ורחבה,  'כי אילו היו יודעים רוב אנ"ש כי המה כנגדינו, כאשר נראה ממכתבם דהאידנא, בוודאי 595

ז תשע"ב, אגרת פט. עמ' "הן דבר מועט באפשר כנהוג מקדם, ויותר היו נותנים להצדיקים המפורסמים שבחו"ל...'. אג"ק אדה
  שמא.

מכתב הרה"ק הרא"ק  '.לבנות ולא להרוס הולך, לשבת הארץ נשא לא כי, עכב׳׳ב עקלקלות באורחות ונוסע הולך עכשיו' 596
  .צד אגרת התניא בעל אגרות'מעשה אלעזר', 

 והאיש התוגר, בבית ונכנסת יוצאת היא וחמותו מהפרענקען אשה ונשא פולין מאנשי והוא, מהספינות להסרסור הלכו 'גם 597
הזה  האיש את תניח לבל השם למען: לו ואמרו אותו ובקשו הסרסור זה אל ל"הנ האנשים אלו והלכו. שם גדול איש הוא ההוא

 איזה לו לעשות תוכל ואם ,ושלום חס שם רושיג לעשות ורוצה מהחולקים הוא כי להתם לנסוע [הרה"ק רבי נחמן מברסלב]
  מזה'. שבחי הר"ן, אות י. ידעו לא עמו שהיה והאיש, לברכה זכרונו, ורבינו [הרה"ק הר"ן]. השמים מן כפול שכרך -  רעה

 להיות בקשתם אליו ששלחו דורנו מצדיקי הרבה אגרות לו והראה ל"הנ הסרסור אליו בא, מסטנבול נסיעתם אחר 'ומיד 
 משפחה ומאיזה אתם מי לי תגלו אם ,תדעו בכן. מלוכה השרי בעיני חשוב הוא כי, להתם מהכא הנוסעים לאנשים לעזר
 תיסעו שלא די ולא. בממון לשחד הון יועיל ולא, כפרה תוכלו לא אשר רעה עמכם לעשות ידי לאל יש לאו ואם. טוב הרי אתם
 ששמו. האמת לו אמר מיד, לברכה זכרונו רבנו זאת שמע וכאשר. אלה בדברים וכיוצא. האסורים בבית תהיו גם הקדש לארץ
 והלך ל"הנ הסרסור אחור נסוג מיד, לברכה זכרונו, מהרידענקא נחמן ולרבי לברכה זכרונו טוב שם להבעל נכד והוא, נחמן רבי
  '. שם, אות יא....מאתו

שיש שם שד"ר מארץ ישראל ועמם עוד שני אנשים ממדינתנו שהיו שנלווה להרה"ק הר"ן]  [החסיד ר' יצחקלה לו יוג...' 598
ו הם חוזרים לביתם ונוסעים מארץ ישראל לחוץ לארץ. וכאשר שמע זאת אמר הוא, זכרונו לברכה, יבארץ ישראל ועכש

  '. שם, אות ט.כי אם ישאלו עליוא תגיד כלל מי אנאותך לבל תגלה אותי כלל ול אני מזהיר'הנ"ל שהיה עמו:  להאיש
ק על החסיד המפורסם בוצינא קדישא מורנו ולחל [אוסטריה]ונכנסו בלבם על רבנו, זכרונו לברכה, שהוא נוסע מהקרדאן ..'.

ונכנסו בטעות זה עד שהיה להם הוכחות גדולות על זה לפי טעותם ונדמה  הרב אברהם קליסקר, זכרונו לברכה והנלוים אליו.
  שם, שם. .'ק עליווהוא משולח מאנשים רבים בשביל לחל להם כאלו הוא זכרונו לברכה

 וכוונתר אצל האיש הנ"ל שהיה עם רבנו, זכרונו לברכה, אם יש לו אגרת, והשיב שאין לו. ושאלו אותו מה ווהתחילו לחק...'
רור על רבנו, יאבל הם לא סמכו עוד על דבריו כנ"ל כי נדמה להם בב... וכוונתה זו לארץ ישראל, והשיב שאינו יודע בנסיע

והלכו אצלו, זכרונו לברכה בעצמו  .ק על אנשי ארץ ישראלוונוסע לחלזכרונו לברכה, כאלו הוא איש מרמה, חס ושלום, 
פנים ור בכמה אוורצו לחק ,ולא רצה לגלות כלל, ודברו אתו בחכמתם ר אצלו מי הוא ומאיזה מקום הוא ומאיזה משפחהולחק

בחכמתו ולא יכלו להבין כלל,  םיהתושאלכדי להוציא ממנו איזה דבור להבין ממנו על ידי זה מי הוא, והוא השיב להם על כל 
  ם, שם...'. ש.מהחולקים בודאי ואינך רוצה לגלותנכר אתה שאתה ואמרו לו: ... ובלבל דעתם מאד מאד,



  
אמנם, אם כי לא התממש חשש זה של עליית חסידים אחרים כדי לחלוק על הרה"ק הרא"ק, ולחזור שוב 
על 'מעשה אלעזר', די היה בנזק שכבר נעשה על ידו. בנוסף פקדו אז צרות ומצוקות את חבורות החסידים 

 של החסידות לשיטת הגדולה התנגדותו מיתן את ק"הרא ק"בטבריה וברייסין. כל אלו גרמו לכך, שהרה
    ז."הרש ק"הרה

  
  מצוקת החסידים מהמגפה בטבריה

בטבריה באותם שנים של תקנ"ח ותקנ"ט, שאז ספגה חבורת  מצוקה נוראה פקדה את ישוב החסידים
החסידים בטבריה אבדות כבדות, בהסתלקותם של בחירי החבריא קדישא, ובראשם גדולי תלמידיו של 
הרה"ק הרא"ק, שעמדו לימינו בכלל ובפרט בעניין שיטת החסידות ברייסין: הרה"ק רבי משה בנו של 

, כעדותו של הרה"ק הר"ז מטשרניאוסטריא במכתבו 599מווילנא הרה"ק הרמ"מ, והרה"ק רבי שלמה זלמן
: '...ובפרט בעתים הללו אחר שנת ראינו רעה תקנ"ח ותקנ"ט, 600אל תלמידו הרה"ק בעל "אהבת שלום"

....'. עיקר האבדות היו בשנת תקנ"ט 601שנשארו מעט מהרבה שנסתלקו צדיקים מופלגים קדושי עליון
.  אכן בבית החיים העתיק בטבריה שרדו מצבותיהם של גדולי 602בטבריהבשעה שהשתוללה מגיפה חזקה 

ד' אדר שני תקנ"ט, הרה"צ רבי שמואל  –החבריא שנסתלקו אז: הרה"ק רבי שלמה זלמן הכהן מווילנא 

                                                                                                                                            
ברכה התחיל לבקש אותם ואמר להם: והוא זכרונו ל... , תביזיונוזו אותו בכל מיני יא אותו בתכלית השנאה, ובווהתחילו לשנ..'.

נראה בלשונך שאתה השיבו לו: ...נסיעתי לארץ ישראל כי מלבי לפומי לא גליתי תכוונקר ילא אגלה ע ישבוודאזאת תדעו 
וכו' שדרכם [מברסלב] ורבי נחמן  [מפרוהביטש] ורבי שלום [ממעז'בוז'] הגדולים כמו ר' ברוךמדבר בלשונות המפורסמים 

ואמרו לו . מהחולקים על הצדיק הנ"ל יבוודאה כי נראה שאתאין אתה אחד מהם  יבוודאלדבר גדולות בלשון נסתר אך 
'. שם, לבל יוכל להטעות אותםם והמרגלים דם שיבוא לארץ ישראל יהיה שם אגרת בארץ ישראל שהוא מהחולקיושק

שם. ראה לעיל בפרק ג, קובץ באו"י קסז עמ' קנח, ובמקורות שם, על החביבות והאהבה הגדולה שהייתה בין הרה"ק הרא"ק 
לבין הרה"ק הר"ן מברסלב, ומציין זאת הרה"ק הרא"ק במכתבו הקדוש אליו: 'אני בעוז אהבתי אהבת תמיד, תהילתו בפי 

  לה'. חיי מוהר"ן אות קנ.בעיטור ועיטוף נפשי 
מאגרת צד באגרות בעל התניא משמע כי שניהם עמדו לימין רבם הרה"ק הרא"ק כעמודי תווך במערכה על חילוקי השיטות  599

ברייסין, והרה"ק הרא"ק מציין זאת באגרת הנ"ל: 'ואמר בפירוש בפניי 'הפקיד' הנ"ל: אם הי' ר"מ [רבי משה] בהרב [הרה"ק 
זלמן] מווילנא עדיין בחיים, בוודאי ובבירור שהי' הדבר בא לידי שפיכות דמים ולידי מסירות... והי' נחרב  הרמ"מ] ור"ז [ורבי

אה"ק עד היסוד ממש...'. ראה לעיל בפרק א, כי רבי שלמה זלמן חזר משליחותו ברייסין בשנת תקמ"ו, ואליו נלווה הרה"ק 
 הרה"ק הר"ז ידענוי הרה"ק הרש"ז למנהיג החסידים ברייסין,  רבי צבי הירש בעש"ט מתלמידי מרן הרש"ק, ושהתנגד למי

 את להדגיש 'י"שבא רבותינו' מפי החסידות שיטת על אמון בהיותו, עצמו שהוא וכנראה, החסידים בין הרוח הלכי על מקרוב
 הקוראת ומוצהרת מודגשת כוונה רייסין לחסידי במכתבו העבירו ,המינוי עם שלם היה לא, וההשכלה ההתבוננות על המעשה
 בשנת, מ"הרמ ק"הרה מלכתחילה כך רצה שאכן כפי. ברייסין החסידים כמנהיג מ"הרמ ק"הרה עם רייסין חסידי את לקשר
  .בידיו רתישא ברייסין החסידים שהנהגת, א"תקמ

' א, התורה שר, קדישא כהנא רב כבוד':  אותו מתארים והחבריא ק"הרא ק"הרה, וקדוש גדולהרה"ק רבי שלמה זלמן היה 
 נגד לעניינו מענדילע' ר הוצרך פ״א' .נא מכתב קנז' עמ. ב וחלק. קסה' עמ, א חלק, המעלה יסוד ראה עליו. 'שבחבורה מאריות

 דער צוא שווער מיר איז עס, באהאלטין זייער איז למדן מיין לר״ז אמר, בלימודו ורומו עומקו גודל להם שיראה הספרדים
 פלפולו גודל להם והראה, אותו והראה פאמינייצע אונטער דער פין ארויס נעמט, ביווזען דער איר קאנט שלכם הלמדן, ביווזען
 אחר ר״מ כסא על שישב אותו ביקש והקאליסקער, גדול גאון' הי' מטברי ווילנער זלמן' ר הרב'. 'גאונו מגודל כולם ונשתאו

נראה כי פרט זה אינו מדויק, כי הנהגת הרה"ק הרא"ק  .ל, כט אות, נ' עמ, א חלק, ב"שו י"ר כתבי. 'עליו קיבל ולא הסתלקותו
 לקוטי, מ"הרמ ק"הרה של הסתלקותו את המתאר ק"הרא ק"הרה במכתבהייתה מאז עלייתו יחד עם הרה"ק הרמ"מ. זאת ועוד, 

 במכתבנו המבואר וכל, ההנהגה מענין דברים וכמה כמה אנחנו גם עמו נדברנו כ"ואח', הכולל אגרת, כג מכתב, אמרים
 כן כי, בטבריה החסידים על ק"הרא ק"הרה של היחידה הנהגתו נקבעה גם אז כי נראה. 'ויעמוד צוה הוא בשמו ]כב מכתב[

 אוכל למען, יזכרו לבנים אבות וזכות...': הקדוש אביו הסתלקות לאחר במכתבו מ"הרמ ק"הרה של בנו משה רבי ק"הרה כותב
אלא  .מה אגרת מ"יסוה. '...אבא ציווני כאשר, הכהן אברהם ר"מוהר ר"אדמו של החכמה בצל ולהסתופף אבות בדרכי לילך

נראה כי מתוך גודל ענותנותו של הרה"ק הרא"ק ביקש מהרה"ק רבי שלמה זלמן ווילנר לאחר הסתלקותו של הרה"ק הרמ"מ 
בהנהגת החסידים, כשם שהוא נלווה להרה"ק הרמ"מ בהנהגת החסידים בטבריה. והרה"ק הרש"ז  כשני לולהצטרף אליו 

ווילנר לא רצה, מפני הכבוד והיראה שחש כלפי הרה"ק הרא"ק. לאחר הסתלקותו של הרה"ק הרא"ק חזרה הנהגת החסידים 
 ביחוב.בטבריה בזוגות, על ידי הרה"ק רבי צבי הירש מהארקי ועל ידי הרה"ק רבי מאיר מ

 אור צדיקים, קאלמייא תרמ"ו, בסוף הספר. 600
ז תשע"ב, אגרת פט עמ' שמו, כותב הרה"ק הרש"ז בשם הרה"ק רבי צבי מהארקי והרה"ק רבי מאיר מביחוב "באג"ק אדה 601

ן: שאמרו על חבורת החסידים בטבריה '...יען היותם מתי מעט, כי רובם הלכו לעולמם...' ובהערות כותב הרב שלום דוב לוי
  ניסן תקנ"ט נפטרו כמה מעולי תקל"ז'.-'במגיפה הגדולה של אד"ש

ראה קובץ באו"י קיב עמ' קעא, מכתב מהרה"ק רבי זאב מטשרנוסטריא מתאריך ח' אדר ב' תקנ"ט: 'מחמת גודל נחיצת  602
כאשר יספר מוכ"ז... והנה זמן רב אשר הכנתי אגרת לכם בארוכה... אבל  עכשיו פה באה"ק ההסגרמוכ"ז ומה גם אשר 

...נפל שם דבר ...'. וכן הוא בשבחי הר"ן אות יט: 'כאשר ברחתי משם מחמת ההסגרהנחתי אותם באה"ק טבריא תובב"א 
גם כן, והוכרח  דברואחר כך נפל שם ה[טבריה] והוכרח [הרה"ק הר"ן מברסלב] לברוח מאכסניא שלו לאכסניא אחרת,  בעיר

 לברוח מטבריא'.



 –כ"ז אדר שני תקנ"ט, הרה"ק רבי משה מויטבסק בנו של הרה"ק הרמ"מ  –ב"ר ישעיה סג"ל מפאלעצק 
"ק רבי אברהם שמשון כ"ץ מראשקוב בנו של הרה"ק בעל "תולדות יעקב יוסף" ר"ח ניסן תקנ"ט, והרה

  .   604הרה"צ רבי אליעזר זוסמן 603ח' אלול תקנ"ט –מפולנאה 
  

  זאר'מלחמת נפוליון וגזירותיו של אחמד אל ג

שנת תקנ"ט והתקופה הבאה שלאחריה רצופות צרות ומצוקות לחסידי טבריה. מלחמת נפוליאון שהחלה 
תה שנה, איימה על תושבי הגליל והישוב בטבריה שסבלו רבות בעיצומה של המלחמה ובעיקר בחורף או

לאחריה. אמנם, חדשים ספורים אחר כך נסוג נפוליאון מארץ ישראל, לאחר שלא יכול היה לכבוש את 
  ייד , אך אז החלה מסכת גזירות ורדיפות על605עכו בהיותה מבוצרת, ורבים מחייליו נפלו במגיפה האמורה

–ה"תקל השנים בין מאנית'העות האימפריה מטעם ישראל ארץ צפון על שמשל זאר,'ג-אל פאשה אחמד
 בנתיניו מומים להטיל וִמנהגו אכזריותו ושקבע את העיר עכו כבירתו. רשע עריץ אשר בשל 606ד"תקס
   'הקצב'. – זאר''ג-'אל כונה

  
בהמלצתו של הגביר . 607עליו סמך בכול. פרחי חיים היהודי הגביר רבי היה זאר'ג-אל של הקרוב יועצו

רבי חיים פרחי, התמנה רבי יצחק אבולעפיה נכדו של הגאון רבי חיים אבולעפיה מחדש היישוב היהודי 
  . 608בטבריה, כ'פקיד ומושל על טבריה וצפת'

  
את המסים היה גובה בריכוזיות ויעילות ובזמן המדויק, עם כל התוקף והאכזריות, בלי שיסבול שום 

המהות בתשלומים. בחורף תקנ"ט כשביקר הרה"ק הר"ן מברסלב בטבריה, היו מושלכים בכלא התמ
, היו מליצי 611ורבי יצחק אבולעפיה 610. רבי חיים פרחי609כעשרה מחכמי העדה בשל פיגור בתשלום

עד בואם של השד"רים עם צרור הכסף. הרה"ק  תיושר, עוזרים ומסייעים לחסידים בטבריה בהלוואו
  קשר ידידות עם שניהם.הרא"ק היה ב

  
זאר בנזקים הכבדים שהשאירו הצרפתים בחומות העיר 'ג-לאחר נסיגת נפוליאון בקיץ תקנ"ט, נוכח אל

, עכו חומות על נפוליאון צר ובמבצריה, וכנקמה הטיל על יהודי הגליל לממן את התיקונים. שכן בעוד
 ההיסטוריות בעוולות הוא מכירומדגיש כי , 612שורותיו אל להצטרף ליהודים קרא בו, מנשר פרסם

בכך רצה נפוליאון לשבות את . ישראל בארץ עצמאית יהודית ישות להקים ובזכותם, ליהודים שנגרמו

                                                 
 'אור הגליל'קח. ובציון המצבות על פי ספר ' עמ. ברק בני ויזניץ קרית, ניצער'ויז מענדיל מנחם הרב, ישראל דארעא תקיפא 603

להרה"ח ר' שלום גפנר ז"ל, שיגע בנאמנות ובאומנות בבית החיים העתיק בטבריה, וחשף את מצבותיהם של גדולי החבריא 
  לברכה.  םזכרונ

סופר וכותב כתביהם של הצדיקים הקדושים הרמ"מ והרא"ק. בי"ז שבט תקנ"ט מופיע חתימתו על הסכמה לספר 'שבחי  604
ירושלים', ובמכתב מעשה אלעזר מדיסנא שלהי תקס"א, הוא נזכר כ'המנוח ר' זוסמאן', אגרות בעל התניא, אגרת צד. ייתכן 

 מאד כי גם הוא נספה אז במגיפה.
 .141-147עמ'  , כהן. א עורך, שביעי כרך' ישראל ארץ של סטוריהההי'' 605
  .216-218' עמ, ע"תר שנת כרך, לונץ. א' ירושלים. '131-150' עמשם, ' ישראל ארץ של ההיסטוריה' 606
 אז ויהי': מעיד, הימים באותם בירושלים שחי, שווארץ יהוסף רבי. חוטמו את ולחתוך עינו את לנקר הורה חימה בעת אך 607

 וחתך אחת עין וינקרהו בו ידו ששלח עד דברים עלילות) פרחי( ל"הנ הגביר על וישם, פאשא יזר'ג אחמד והאכזר הרשע בעכו
  .101' עמ,  ראשון כרך, ישראל ארץ זכרונות .'בו מללחום המלך ויירא במלך גם מרד האכזר כי, לו יוכל ולא, חטמו ראש

 חיים רבי זקנו מקום כממלא בטבריה ברבנות שימש  – אבולעפיא) ישכר ר"ב( יצחק רבי חכם' = א"חרי הפקיד' 608
 השר ממשלת בתוקף אבולעפיא יצחק' ר הרב' הי) וטבריא צפת( האלו העיירות שתי על ופקיד מושל אלו ובימים, 'אבולעפיא

 התחלת אודות: 'צפת הכולל פנקס, ח"תשכ, משקלוב ישראל לרבי, השלחן פאת. ...'ה"זלה פרחי חיים' ר הקדוש הצדיק הגביר
 .6' עמ', פרושים הנקראים האשכנזים ישוב

 שבחי הר"ן אות יט. 609
'כששמע הרה"צ מו' הר"א [מקאליסק] שרבינו [מוהר"ן מברסלב] ז"ל רוצה לנהוג נסיעות לביתו, שלח שליח מיוחד אליו  610

שהיה להם אגרת אליו מהרב הקליסקר הנ"ל, עם אגרתו, וגם אגרת הכוללות, ואח"ז יצאו מצפת ובאו לעכו, והלכו להגביר 
  ונתארחו אצלו...'. חיי מוהר"ן פרק 'נסיעתו לא"י' אות לז. קרוב לוודאי שהכוונה להגביר רבי חיים פרחי שהתגורר בעכו.

 על כתובה היא הלא, ארחות חיים חדלו כי שמים הרה"ק הרא"ק והחבריא הק' מתארים אותו במכתבם משנת תק"נ: 'אי .611
הי״ו'. נדפס לראשונה מצילום  אבולעפיא יצחק כמוה״ר הרב המובהק החה"ש פקידנו השר כבוד הוא למלכא הימים בריד ספר

 אשר אזולאי ורבי אברהם רבי של לשליחותם נוספות 'תעודות גוכתי"ק הנמצא במכון בית אהרן וישראל ומובא במאמרי
מתנוססת ראשונה חתימתו של רבי יצחק אבולעפיא, קובץ באו"י מ מטבריה' ושם נדפס גם לראשונה שטר המינוי שם  אשכנזי
קמ. יסוה"מ, תש"ס, ב, עמ' שע. הרה"ק רבי צבי הירש מהארקי מתאר את סיועו של ה'פקיד' חכם רבי יצחק -עמ' קלג

שנה אחת,  אבולעפיה: 'ובה"ש הביא עמנו מעיה"ק ירושלים הרב הפקיד שלנו, ועמד לימין צדקינו, ופעל שיקחו הרווחים של
  וימתינו עד ביאת חברי ידידינו מו"ה מאיר...'. יסוה"מ אגרת צב.

  .321-322ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העותומני, עמ'  612



לבם של היהודים בגליל, ובעיקר את לבו של רבי חיים פרחי, שהיה המוח בכל שלבי המלחמה 
סלמים הפכו היהודים למזוהים עם נכשלה, אך הנזק היה רב, כי בעיני המו זו וההתגוננות בעכו. משימה

  .613נפוליאון
  

מאז הפכו חיי היהודים בגליל לתופת. החובות שהוטלו עליהם צברו ריבית קצוצה ואכזרית. בפרט סבלו 
החסידים בטבריה, כשההכנסה התמעטה בעקבות הוויכוח ברייסין, ופנו בעת צערם לעזרת קהילות אחרות 

שלהי שנת תקס"א על ידי הרה"ק הרא"ק וששה מחשובי בגולה. מאותה תקופה שרד מכתב שנשלח ב
, שבו מעלים את המצוקה 614החסידים לאחד מחשובי הרבנים במרוקו, באמצעות שד"ר רבי דוד אשכנזי

  הנוראה:
בקום עלינו אדם, איש דמים ומרמה, מארץ רחוקה בא, '...אמת מארץ תצמח, מהודעין אנחנא את כל התלאה אשר מצאתנו, 

, כאשר מפורש יוצא בכתב הכוללות, והן היום נפשנו קצה מצותו הפר, יצא מן הכלל כפר, עמד עלינו לכלותינוחילל בריתו 
  .615מרוב עולות חובות מלוגמא דשטרי

  
  :616אביטבול ישועה מפנקס שליחותו שרד מכתב המלצתו של אחד מגדולי רבני מרוקו הגאון רבי שאול

'שמענו אוזננו וימס לבבנו, יתר שאת ויתר עז הצרות, אשר בנים יקרים טרופים באלפס, ונתונים למרמס אנשי חמס, מכי רמו 
... בקום עליהם מקדושים גאונים עליונים עיה"ק טבריא תוב"בצערי בצערי בת ציון... כאשר ראינו באגרת שום בעל בכי 

, ציר של פגעים, זרע מריעים, מזרע האדם ארסו של עכנא, ופריץ חיות אדם בליעל השקם סף רעל, כל כהאי ריתחא רתח
  .617שולח בם, מהם אפעה ושרף מעופף, זרע חומר צעורים, ונשמע וימס לבבינו, ולא קמה עוד רוח באיש...'

  
סכומי החובות הלכו ותפחו לממדי ענק מבלי סיכוי ריאלי להחזירם. בנוסף העיקו המסים השוטפים 

גבוהים מאד. בצר להם החלו למכור היהודים כתרים של ספרי תורה וריהוט של בתי השנתיים שהיו 
, ועדיין לא 618כנסת, אך לא היה בהם די, וימסרו את חפצי ביתם ומלבושיהם ונשארו בעירום ובחוסר כל

זאר נוכח כי עדיין לא שולם החוב, שלח 'ג- היה בכל אלו להחזיר את החובות. בשנת תקס"ג, כשהעריץ אל
גייסותיו ותפסו שני בחורים צורבי דרבנן מעדת הספרדים בטבריה, ובאכזריות חנקום למוות ותלו את 

  . 619אותם לעין השמש למען יראו וייראו
  

                                                 
, מועתק מכתבו של א' מגדולי רבני ירושלים הספרדים רבי משה מרדכי יוסף בכ"ר 356לונץ, כרך תרס"ז, עמ'  –ירושלים  613

 ועוד. 705, 564ובריכות מים. שלוחי א"י, יערי, כרך ב, עמ'  מיוחס מחבר שו"ת מים שאל
מכונה רבי 'דוד הגדול' מחשובי החבריא בטבריה. עליו ועל שליחותו, ועל פגישתו עם הגה"ק החיד"א שממנו שמע כי  614

"מ חלק א עמ' הבעש"ט הגיד גדולת נשמת הקדוש רבי חיים בן עטר בעל אור החיים, ושהביאו בספרו 'שם הגדולים' ראה יסוה
 נמשכהו], אפריקה צפון, [המערב לארצות ר"כשדקיב ובהערות. ראה בקובץ באו"י קמג עמ' קסט על שליחותו זו שיצא - קיא

 ששמע'  מקאברין מרדכי משה רבי  מפי .תרפ ואות, תרעח אות, י"כת, ב"שו י"ר כתבימובא ב .ו"תקס שנת אחרי עד כנראה
 גדול דוחק' הי א"שפ,  'הגדול דוד' 'ר הרב מפי ששמע), ק"מאדמו וגם י"א ממעות ינובבקאד המשולח( ווילייקער אהרן' ר מפי
, המערב במדינות  רב אצל' הי שמה שבהיותו סיפר... שנים כמה שם ונשתהה, המערב לארצות הקאליסקער אותו ושלח, י"בא

, אותו יודעים אתם מנין ל"א, עדיין בחיים הוא ואם, הוא מי [מרן הרש"ק] ,איטא בן שלמה במדינתכם' א שיש אותו ושאל
 א"שפ, ל"הנ מזקינו ושמע, הרבנות הוא קיבל פטירתו ואחר, מפורסם גדול צדיק' והי, זו בעיר רב כ"ג' הי זקינו שאביו ל"א

 שמו פולין במדינות' א יש ל"א, פה מעשיכם מה להם ושאל, מהחיצונים מלאים השדות כל וגם האויר שכל וראה לחוץ נכנס
) אדם כבני מתים כי( לאלפים ממנו הורג, טאבאק מריח או, הלולקא שמעשן שבעת, מאד ממנו מתפחדים ואנו ,איטא בן שלמה
 .'לכאן ובאנו ההוא ממדינה לעקור שהוכרחנו עד מאד ממנו בורחים ואנו

 יסוה"מ מכתב פו. 615
 ז"תקי בשנת. יצחק רבי לאביו ,ט"תצ בשנת שם נולד .מרוקו, צפארו העיר של הראשי רבה אביטבול ישועה שאול רבי 616

 שלמה ורבי ישועה שאול רבי. העיר רבני על צפארו העיר שר העליל, ן"תק בשנת .לדיינות הוסמך, עשרה שמונה בן בהיותו
, ן"תק באלול). מרוקאי מטבע( מתקאל 100 מהם אחד כל עבור שילמה שקהילתם לאחר רק ושוחררו לכלא נשלחו אביטבול

 ט. על"תקס בשנת באלול ה"בכ נפטר ישועה שאול לאחר זמן חזר לצפארו. רבי .לאיגלוואן הוגלה כי הישוע שאול רבי מעיד
 והוכח, בצדק דלים ושפט, שלם מלך צדק מלכי למלכא אבא לארץ המאיר וזהיר בהיר אור הגדול נחרת: 'המאור מצבתו
 עשות, בארץ אשר ילדים ק"ות אלף ישראל את מל הוא...נמוכה ורוח טובה עין, כהלכה ומשיב שאול אבא, ארץ לענוי במישור
 בהלכות...המצוינים בשערים נודע ושמו, שנים ט"מ ישראל את שפט והוא...נאמנים מימיו נתן לחמו, קץ אין הרבה ספרים
  '....המדברים ראש הוא וטרפות שחיטה
 רחבי לכל ששלח מהתשובות מקצת אספו נכדיו, אבדו כתביו אך טרפות בדיני וכתבים רבים פסקים כתב ישועה שאול רבי

 - ' קודש רבני' וקונטרס ע,"השו חלקי כל על ת"בשני כרכים, שו ש"שי אבני, שנותרו כתביו עם בספר אותם וקיבצו מרוקו
 .ץ בירושלים"תר בשנת לאור יצא, והש"ס ך"התנ על וחידושים ופירושים טריפות ומנהגי הלכות

  שעו.יסוה"מ תש"ס, ב, עמ'  617
ועוד. ירושלים, לונץ  668-670. שלוחי א"י יערי כרך ב עמ' 395-6עמ'  ,העותומני השלטון בימי ויישובה ישראל ארץ. 618

  ואילך, ושם מכתב של הגאון החיד"א העוסק בפרשה כאובה זו. 214תרס"ז עמ' 
  .44-47, 41'מזרח ומערב', ר' יעקב משה טולידנו, כרך ד, תר"צ, עמ' 619



זאר מת בשנת תקס"ד, אך מוראות הימים ההם נצרבו לאורך שנים. רישומם של הסבל 'ג- העריץ אל
בשנת תקס"ז, באמצעות השד"ר רבי אברהם  והמצוקה נשארו ימים רבים, ושוב פונים החסידים בטבריה,

  אביטבול: ישועה אשכנזי לרבה של צפארו במרוקו הגאון רבי שאול
'עתה באנו בע'ט לחננה, ברוב חנינה וחמלה רבה, מפני הורע'ת שעה, כי רועה התרועעה וכו' אשר כל אזנים תצלנה משמוע, 

גזירה לגזירה, ואפס קצהו יראה בכתב הכוללת, ומשם בארה הלא קול נהי נשמע למרחוק, את קול ההבערה, צרה כמבכירה, 
מעין המאורע אשר קרה לנו, לא תקום פעמיים צרה, משהוכפלו הצרות, צרות תכופות בגודל התלאה, תלאה ע"ג תלאה וצוק"ה 

  .  620על גבי צוק"ה, עד אשר דמים בדמים נגעו ובאו מים עד נפש ממש...'
  

רעיף וקושר כתרים להרה"ק הרא"ק ותלמידיו הקדושים במכתב המלצתו שנכתב בשנת תקס"ט מ
  בטבריה, והדברים מצביעים על יקרת שמו הקדוש וחבורתו הקדושה בקהילות הספרדים בצפון אפריקה:

קדושה, קדוש הצם עמקור וורה שפה יכהן, להכהן הגדול, שר צבא המרום, במרום נשגב בתעצומיהן, לנדרשתי וני אאול ש'
כל חי רצון, ואורו נגה עליהן, למשביע ונסתרות בפחה טמינו יקדושתו בשר איאמר לו ועם קדושים נאמן, שוו בשיעוריהן, 

ברוך שככה לו בעולמו, במרום גדול שמו, נהירין ליה שבילי דשמיא כשוקי טבריא, ואור מקיף עליהן, ונמסרו לו מפתחות גנזי 
שקה מעימקא  דנחלא דלא פסיק מימוי לעלמין, ואשתקיין מניה אריות וגוריהן, צדיקים יושבים חכמה וכל תעלומה, דולה ומ

כתר תורה,  –לפניו ועטרותיהם בראשיהן ונהנין מזיו השכינה, ועטרת מלכם בראשם, רב כהנא רבא, מוכתר בכולהו כתרים 
  '.621יזיי"א' סם האלקי כמוהה"ר אברהם הכהןהוא הגאון המפורוכתר כהונה, וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן, 

ובדבריו הוא נענה לבקשותיהם של הרה"ק הרא"ק והחסידים ומתייחס למצוקה הנוראה הנמשכת מאז 
  כלים': אינם חציו ג'זאר הרמוזים בתוך דבריו, שאף לאחר מותו 'עדיין- גזירותיו הנוראות של אל

, ובועז עולה הצעיר דמצערי רבנן תקיפי דארעא, בקום עליהם ו צערי'םחללים דבק'...ושם ראינו את הנפלים ורבים חללים, 
ושלל שללם ממכלא צאן ופריץ חיות שולח בם, עשה בהם שפטים, לא השיב ידו מבליע, כבוצר על סלסלות,  גזר אדם בליעל,

, שקיל כל טיבותייהו והדר שדינהו אחזרי לחזר על הגבאות, להביא מן הרחוק ובז בזם וכל רכושם מחוט ועד שרוך נעל
  עלו עלו לסך גדול...'. אעפ"י שנקצב עדיין חציו אינם כלים פדיון נפשם ממון עצום שקצב הקצב,

  
  מצוקות החסידים ברייסין ובליטא בהלשנות ומאסרים

ם על הרה"ק הרש"ז והחסידים ברייסין. במקביל למצוקות החסידים בטבריה, עברה אז תקופה לא קלה ג
עקב מלשינות המתנגדים, נאסר בראשית שנת תקנ"ט הרה"ק הרש"ז והובא לפטרבורג, וכ"ב חסידים 
מווילנא וסביבתה נאסרו אף הם. קבוצת החסידים שנאסרה היו נמנית בעיקר על 'המנין הקרליני' בווילנא 

להרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש.  שנסעו ק"שהר מרן שמורכב היה מחסידי הרה"ק הרש"ז ומחסידי
 בכסלו ח"כ וביום, כסלו ט"י ביום כעבור שבועות מספר בפטרבורג שוחרר זלמן שניאור רבי ק"הרה

  .622בווילנא, לאחר שנחקרו על הקשר בינם לבין הזיקה הקרלינית המעצר מבית החסידים ב"כ שוחררו

  
שניטש בין החסידים ברייסין, עלה גם בימים שהרה"ק הרש"ז ישב במאסר. לפי מה שנראה מתיק  חהוויכו

. המתנגדים לא האשימו את 623בהם שמתבארים הקבלה וענייני החקירה הוא לא נשאל על מהות הדרושים
. ואין הדברים עולים מכתביהם בתקופה זו. אדרבה מתוכם משמע כי 624החסידים על עיסוקם בקבלה

. שאלת החוקרים 625ות המתנגדים הם שכביכול החסידים מזלזלים חלילה בכתבי האר"י הקדושתלונ
התמקדה בכך שרצו לדעת מהרה"ק הרש"ז היכן למד וממי קיבל את דרך דרשותיו לצבור החסידים, אך 
נראה כי הרה"ק הרש"ז חשש שאולי נודעו השלטונות מהוויכוח הקשה שפשט בימים אלה בין החסידים 

                                                 
 "ס, ב, עמ' שפה.יסוה"מ, תש 620
 שם, עמ' שפו. -יראה זרע יאריך ימים אמן  621
  ראה לעיל פרק ב, קובץ קסב עמ' קמא. 622
מביא בפרק 'השאלות ששאלו ממנו ותשובותיו ע"ז' שאחת השאלות היתה: 'על שאומר ד"ח בגילוי  60בית רבי א עמ'  623

' אחרונה...'. והעיר הרב יהושע מונדשיין בספרו ומגלה רזין דאורייתא לכל ועל שבדרושיו מובא שמדת המלכות היא בחי
, וענייני הקבלה שמתבארים שהוא נדרש לבאר גם את מהות הדרושים שלו: 'מן התשובות ניכר 18'המאסר הראשון' עמ' 

אלא ממי קיבל בהם, אבל לענין 'מדת המלכות' לא מצאנו רמז בתשובות אלו'. לענ"ד הוא אף לא נשאל על מהות הדרושים, 
'. התייחסותו הארוכה למהות הדרושים שלו רשותייד קבלתי ממי מהשרים נשאלתי לאשר, כמפורש בדברי עדותו: 'ותיודרש

 זה להודיע נפקותא איזו יש אם יודע שאינני אף והנה'ושל חבריו הצדיקים הייתה יוזמתו הבלעדית, והוא עצמו מטעים: 
  '.יר״ה להשרים

וכי המתנגדים לא עסקו בקבלה?. הטענה נגד החסידים על לימוד קבלה והנהגות קבליות המובאים בחרמי וכתבי המתנגדים  624
היה רק בשנת תקל"ב, ורק בחרם בראדי, (וילנסקי חסו"מ כרך א. כתב ב, וגם כתב ג נערך על ידי סופר קהל בראדי ועורך 

וזאת כדי שלא יזהו את החסידים יחד עם הנהגתם הקבלית של 'חכמי –) 32הכתבים זמיר עריצים וחרבות צורים, ראה שם עמ' 
 הקלויז' בבראדי.

 מ"חסו. ל"ז י"האר בכתבי חלילה מזלזלים שהחסידים, ס"תק- ח"תקנ בשנת שנכתב, ממאקוב דוד' ר של, פושעים שבר ראה 625
 וללמוד לידע הצורך מן אין: 'החסידים על כותב הוא 244' עמ שם, ד"ע- א"תקע בשנות שנכתבה ובצוואתו, 164'  עמ, ב כרך
  ...'.י"האר כתבי



ן לבין עצמם, ובכך יש בידם להוכיח כי אפילו חבריו הצדיקים מתנגדים אליו, לכן הרחיב במענהו ברייסי
  והשיב לחוקרים בהטעימו:

 ולהשיב הוא כאשר האמת לומר ההכרח אלי אך ,יר״ה להשרים זה להודיע נפקותא איזו יש אם יודע שאינני אף והנה'
 המעט אף כי, ׳בספרי בינותי מאשר דרשותיי הוא שעיקר להודיע באתי ע״כ, דרשותיי קבלתי ממי מהשרים נשאלתי לאשר
 היה שנדפסו קבלה בספרי שתחלת לימודי רק, קבלה שנדפסו בספרי כתוב ג״כ מקרה דרך אומר שאני הקבלה מחכמת
  '.זללה״ה]... בער מ׳ הנ״ל [הרב הרב אצל

  
דנים בה בעיצומם של הימים ההם, וכך כותב הרה"ק הרש"ז ומרחיב בפרק שקהילות החסידים ברייסין 

  :626בין שיטתו לבין שיטת חבריו הצדיקים
השייכי׳  הרבה מוסר דברי לשמוע וצריכים, כנ״ל בכוונה להתפלל הרוצים קצת שנתרבו עכשיו אצלנו ממש הוא ככה 'והנה

 אף, רבני׳ חדשים בשם שונאינו בפי ונקראים אחרים מגידים עכשיו ניתוספו ולכן, כנ״ל וחסדיו הבורא גדולת ומעין לתפלה
 נראים אעפ״כ אך ,הישנים מגידי׳ כמו מהספרים ומביני׳ ומלקטי׳ שבוררי׳ מה רק, ח״ו חדשים דברים מחדשים אין שבאמת
 רבני׳ והנה. בכוונה הלב בתפלה טהרת מענין כלל דורשים אינם שהם מחמת, הקהל של מגידים שאר נגד כחדשים בעיניהם
 מוסר דברי מתוכם להוציא בספרים שכלו ובינתו כפי א׳ כל, רבות מדרגות ג״כ בהם יש כחדשים בעיניהם הנראים אלו ומגידי׳
 בספרי׳ המבוארי׳ אופני׳ ככמה הביאור התפלה בהרחבת ופי׳ ה׳ ויראת האהבה וענין הבורא גדולת וענין לתפלה השייכי׳
 כולם וכמעט הרבני׳ רוב היטב מכיר שאינני ממש ואף הקהל של המגידי׳ שאר וכמו, שני לרב דומה רב שום ואין, קדמוני׳
 של הענין הוא שכך לי כמדומה אעפ״כ ,דרשותיהם שמעתי ולא, מדינות ושאר ואלין שבאוקריינא הנ״ל כחדשי׳ הנראי׳

 לזה זה דומין אין ברבנות שלנו הנהגות שלנו וגם הדרשות של שהסגנון רק, כדרשותיי ולבריות לה׳ הלב טהרת על דרשותיהם
  ..'..ורצונו שכלו כפי מתנהג א׳ כל רק כלל

  
 משאר ממני מלשמוע לשמוע יותר חפצים הם אעפ״כ פנאי להם שאין או בתפלה להאריך רוצים שאין מהאנשים הרבה '...וגם
 ולפעמים, רבים בספרי׳ קדמוני׳ בינותי אשר והבנה בהשכלה שאת וביתר דבריי בכלל נכללו דבריהם כי, הנ״ל הקהל מגידי
  ..'..קבלה בספרי שלמד למי ולהסביר להבין שאפשר מה קבלה מספרי מעט גם
  

 דרך לפעמי׳ רק, היטב השומעי׳ באר כל שיבינו כדי והנגלה הפשוט ע״ד הם דרובא רובא לעם אומר שאני הדרשות '...סגנון
 ביד המצויים קבלה בספרי שלמד קצת למי ולהסביר להבין שאפשר מה הקבלה מחכמת קל דבר איזה אומר אני מקרה
  .דליבא' מעומקא בכוונה מצותיו ולהתפלל לשמור  אותו ולירא ה׳ את לאהבה תועלת איזה מזה שמגיע מה והיינו, הכל

  
בניסן תק"ס התרגשה ובאה מלשינות חדשה שהגיש ר' אביגדור מפינסק על הרה"ק הרש"ז, בעקבותיה 

בית עד - בכ"ג בכסלו, אך נשאר בפטרבורג למעצר נאסר שוב בפטרבורג ביום ד' כסלו תקס"א ושוחרר
לשחרורו המלא ביום כ"ז ניסן תקס"א, וגם אחרי שחרורו הסופי נשאר בפטרבורג עד אמצע קיץ תקס"א, 

 ,לאזניא – הקודם מגורו אל מקום ולאחר שעברה עליו תקופה לא קלה בה שבע מרורים חזר לרייסין, לא
  .627והתיישב בלאדי משם נסע אלא

  
  ן לשיטת הרה"ק הרש"ז  ברייסיןניצחו

מעשה ', ובעיקר לאחר 628ק וחבורת החסידים בטבריה"הרא ק"הרה על שעברה זו קשה לאחר תקופה
שסיכן את ישוב החסידים בארץ ישראל,  מיתן הרה"ק הרא"ק את התנגדותו הגדולה לשיטת  'אלעזר

שנת תק"ס שלח לו הרה"ק באותה החסידות של הרה"ק הרש"ז עד אשר הפסיק לגמרי לעסוק בדבר. 
, אך המכתב לא הגיע לידינו. ומיד, באותו חורף, שלח אליו הרה"ק 629הרש"ז תשובתו בעניין שיטתו

וגם  לכוללות חסידי  631'הבנים'ל מכתב אז שלח וגם. 630תשובתו שהגיע אליו בשנת תקס"א- הרא"ק מכתב

                                                 
  אות יב, יג, טז. 70-75'דברי העדות שכתב רבינו' לשלטונות בחשון תקנ"ט, 'המאסר הראשון', עמ'  626
הרב שלום דוב לוין, תולדות חב"ד ברוסיא הצארית, עמ' לט. ראה מאמרו של הרב עמרם בלוי 'היכל הבעש"ט' יד, עמ'  627
  ושם בעמ' קלג. קכא- קיח
נראה כי בפטירת אחד מתלמידיו במגיפה תלה הרה"ק הרא"ק את הסיבה בפטירתו כעונש על 'הוצאת דיבה' נגד הרה"ק  628

פו,  אגרת ב"תשע ז"אדה ק"אג' .ז"הרש ק"להרה 'ב"תקס בחורף באריכות' סיפר מהארקי הירש צבי רבי ק"הרההרש"ז. כפי ש
 ממש פעמים אלף מאוד הרבה הלב ומרירות יסורים קבלתי וכברהרה"ק הרש"ז כותב: 'במכתבו אל  הרה"ק הרא"ק .עמ' שלב.

   .'. אגרות בעל התניא, אגרת צדמכת׳׳ר יותר
..'. .א"תקס בשנת כהוגן השיב ולזאת 'ובשנת תקנ"ט, מחמת צוק העתים לא נפניתי להשיב לו תשובה נכונה, עד שנת תק"ס, 629

 שם, אגרת פט עמ' שמא.
אלי חיבה יתירה נודעת ברוב עוז ותעצומות עד מיצוי הנפש ממש, ובהסכמה רבה ועצומה על כל מילי דחסידות  'וגם במכתב 630

  ז אגרת פו, עמ' שלג."הנשמעים בעירנו...'. אג"ק אדה
שם אגרת פו, עמ' שלג. ובהערות העורך הרב  'וגם להבנים הידועים כתב ביחוד בחיבה יתירה באהבה עזה והסכמה הנ"ל' 631

  . 'גם להבנים כתב על ידו מכתב חבה ורעות'לוין: לא נתפרש מי הם, ונזכרת גם לקמן אגרת פט: ש"ד 



די להשקיט ולכבות את ככלל, וכ 'התבוננות'אגרת שלומים שבהם הוא משבח את דרך ה 632רייסין
  . מיועדת 'התבוננות'ה 633התבערה נמנע מלפרט לאיזה סוג חסידים

  
מביחוב להרה"ק הרש"ז אגרת  מאיר רבי הרה"ק שליחו בידי שנת תקס"א שלח הרה"ק הרא"ק 634בשלהי

בתוכו הוא מרמז על הנסיבות שהביאו לכתוב בשנת  635'מעשה אלעזר'המפרטת את תלאותיו בעקבות 
מאז נמנע הרה"ק הרא"ק מלעסוק יותר בחילוקי הדעות בשיטת . 636תק"ס אל כוללות החסידים ברייסין

. נראה כי במכתבים ששלח מאז לחסידים ברייסין ואל הרה"ק 637החסידות, וגם אותו חסיד חזר לרייסין
, דהיינו התעסקו ב'מילי דארעא' הנוגעים 638'טובים'כתביו היו הרש"ז לא נגע עוד בחידוד השיטות, אלא מ

  . 639להחזקת ישוב החסידים בארעא קדישא, ולא ב'מילי דשמיא' הנוגעים לחילוקי הדעות בשיטת החסידות
אמנם, חסידי מרן הרש"ק ברייסין, הניחו, כי עמדתו של הרה"ק הרא"ק עדיין היא נגד השיטה של הרה"ק 

  . 640ש מפני סכנת קיום הישוב החסידי בטבריה, הוא נמנע מלהביע אותה בפומביהרש"ז, אלא בגלל החש
  

ברייסין ששרדו מאותה תקופה הם שניים. הם משקפים את התקופה  לאנ"ששל הרה"ק הרא"ק  מכתביו
שאנו דנים בה, ומצביעים בעליל על ההפסקה שחל בוויכוח נגד שיטת הרה"ק הרש"ז. הראשון משנת 

. אותו מנין 'צדקה וגבאי ו"יצ וויטעפסק ק"בק פראשמוסקעש דמנין ש"אנ'שמענו מיועד ל 641תקס"א
במילי דשמיא ', ומשתף אותם במה שקורה 642שהרה"ק הרש"ז כותב אליהם כעבור שנתיים בשנת תקס"ד

. וויטבסק הייתה מאז מעוזם של מנהיגי חסידי הרש"ק ברייסין ומרכז לפעילות הגביה 'ובמילי דארעא
  . הרה"ק הרא"ק במכתבו אליהם, אינו מזכיר מחילוקי הדעות אפילו ברמז. 643ת ארץ ישראללמעו

                                                 
בהסתמך על מה  .תקד' , עמ30 נספח, ב"ז תשע"לעיל ציינתי כי נכתב בשנת תקס"א, בהסתמך על הערה באג"ק אדה 632

. אך נראה לי כי נכתב 'ש"אנ לכללות א"תקס דשנת במכתבו כוון ויפה' ה:"תקס מאלול, פט אגרת שהזכיר הרה"ק הרש"ז שם
אייר תקס"ד: - בויטבסק, שם אגרת פו, מניסן 'מנין פראשמושקעס'בשנת תק"ס ומזכירו הרה"ק הרש"ז במכתבו לחסידים ב

 '...מה שכתב במכתב מודעא רבה לכללות אנ"ש דמדינתנו בחורף תק"ס ע"י מו' דניאל, ואשר כבר שלחתי ההעתקה אליכם'
לא הגיעה לידנו. ולדעתי הכוונה היא אל מכתבו של הרה"ק הרא"ק הנזכר בנספח  'מודעה רבה'ה"ג רשום: האלא שבהערה בשו

עמ' תקד, והוא אכן משנת תק"ס, אלא שהרה"ק הרש"ז הזכירו בשנת קבלתו לידיו הקדושים, כשם שמצאנו כי נהג לציין  30
  מ.”ז, תש"בעצמו במקורות והערות לאגרת נא, אג"ק אדהמכתבים מא"י לתאריך שנת קבלתם, וכפי שכתב ר' שלום דוב לוין 

והייתי מחפש למצוא מקום עפ"י התורה איך לכתוב עפ׳׳י 'רבי מאיר מביחאוו  להרה"קכפי שכתב במכתבו משנת תקס"ה 633
ומוסיף , ו. וראה שם ביתר אריכות באגרת צט. אגרות בעל התניא, אגרת צ'וכו' םא לפי דעתי ורצוני ולצאת ידי שמידבריו של

...ועדי בשחק נאמן עלי שכונתי לש"ש וטעמי ונימוקי עמי כמוס עמדי מראשיתו עד אחריתו, אין די באר, לבד האי טעמא 'שם: 
 . וראה לעיל בפרק ג, קובץ באו"י קסז עמ' קנד.'שהבנתי דשכיח היזקא דאלעזר שהי' מוכן למסירות ומלשינות ח"ו

'נכתב לפני ג' סיון תקס"א, כי ביום זה נפטר הרה"ק רבי יעקב שמשון  רד"צ הילמן כותב בהערות בשולי האגרת: 634
משיפוטיבקא, אשר הכותב מזכירו מבלי להודיע על פטירתו בשנה זו, ומבלי ברכת החיים'. אך העירני הרב יוסף צבי לידר כי 

שון עבר, ומכאן ראיה כי נכתב אין מכך כל ראיה, אדרבא הוא כותב על הרה"ק משיפוטיבקא: 'והגם שהרב הנ"ל לא היה...' בל
 חתםבטבריה ושם  א"תקס אב בחודש לאחר ג' סיון. מה גם שהאגרת נשלחה על ידי הרה"ק רבי מאיר מביחוב, שעדיין היה

  .פו אגרת ה"יסו .למרוקושד"רות  אגרת על בטבריה
 אהובי את לשלוח בדעתי נגמר'אגרות בעל התניא, אגרת צד. נשלח מהרה"ק הרא"ק על ידי הרה"ק רבי מאיר מביחוב,  635

מכתב זה וקטעים ממנו נזכרים על ידי  ...'.במכתב הכל את לבאר מאוד לי קשה כי. נ״י מוכ״ז מאיר מו״ה המופ׳ ביתי נאמן ידידי
הרה"ק הרש"ז באג"ק שם באגרת פט: 'גם אחר שחזר מ' אלעזר למדינתנו כתב ביד שלוחו מאיר מביחעוו, אל יזכירנו ראשונות 

  בר עבר, אהבה עזה מוסיף והולך כו', אתה ה' ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי כו''.ומה שע
 .44ראה לעיל הערה  636
 לפני שלהי תקס"א כנזכר שם, באגרת פט על ידי הרה"ק הרש"ז, וגם באגרת הרה"ק הרא"ק באגרת צד באגרות בעה"ת.  637
יש להבחין בין המכתבים שנשלחו בשנת תקס"א ותקס"ב מהרה"ק הרא"ק אל הרה"ק הרש"ז, שהם מכונים בידו: 'טובים',  638

  לבין מכתבים קודמים שנכתבו בשנת תק"ס שבהם היו דברי 'הסכמה'. 
, וגם פו אגרת, ב"תשע, ז"אדה ק"אג נראה כי אלו הוטבעו בידיו הקדושים של הרה"ק הרש"ז באגרתו משנת תקס"ד,639

 הרה"ק הרא"ק משתמש במטבעות לשון אלו באגרותיו משנת תקס"ה.
 ז, תשע"ב, אגרת פט.עמ' שמ."'...הרי שכנגדם אומרים שהם רק לפנים'. אג"ק אדה640
כולם  כולכם עליון בני עמכם' ה ברכת מלא ושלום חיים ק מארץ"לפ א"התקס שבט בחודש א"תובב טבריא ק"פעיה ה"'בעז 641
 מצדיקי צדקה ו וגבאי"יצ וויטעפסק ק"בק פראשמוסקעש דמנין ש"אנ ושלום אמת לב וותיקים נדיבי יראים המופלאים' אהו

ישמע , כל תפלה תחנה כל על משאלותם וראיתי כל, הגולה בשם אחינו לבי מידיעת ועד... ויעלוז לעולם יאירו ככוכבים הרבים
למעלה  ומזלם קרנם להרים ומשכורתם כפולה פעלם ישלם' ה אמונים נוצר ידיהם מתן ומקבלת, קדשו סלה מהר ויענם אל

  א.-סלה'. הרב שלום בער לוין, מבית הגנזים, תש"ע, עמ' שי חיים הארץ לדרוש טוב, תדרשנו ונפש גוף בעילוי
 ז, תשע"ב, אגרת פו."אג"ק אדה 642
ראה לעיל פרק א, קובאו"י קנט, בנספח, על אחד מגדולי תלמידי מרן הרש"ק בויטבסק רבי צבי הירש בעש"ט ופעילותו  643

אג"ק  .'ר"שד אהרן' ר הנודע ח"הרה'של רבי אהרן 'הקטן' מויטבסק למען מעות ארץ ישראל, המכונה על ידי הרה"ק הריי"צ: 
היתה רוח אחרת אתם,  ובבואם לוויטעפסק'שלוחי הרה"ק הרא"ק:  ז, תשע"ב, אגרת קכט.  הרה"ק הרש"ז כותב על"אדה

, באזהרה נוראה שלא יסבב שום שליח במדינתנו לעשות מעמד בשבילם מכתב חרוץ מקהל גובערניע הנ"לושלחו 



  
, 'בגביית מעות ארץ ישראל', פונה הרה"ק הרא"ק לשני שד"רים שעוסקים 644במכתב אחר משנת תקס"ב

שמתוכנו יש אולי משמעות שהיו חלוקים רעיונית ביניהם בעניין השיטות שפילגה את חסידי רייסין, 
  ש מהם שישרור ביניהם השלום:ומבק

ועתה שלום יאחזו צדיקים דרך נסיעתם... אה' אחי וריעי למע"ה שיתוסף אהבה ואחוה ואחדות השלימות ביניכם בדרך, כי '
בוראינו ית' ברא בני אדם שאין דעותיהן ומדותיהן שוות, ולזה מברכים ברוך חכם הרזים ועפ"כ צוה לנו הבורא ית"ש בתורתו 

יט ל) ואהבת לרעך וכו', נמצא מוכרח הוא שרצונו של הש"י הוא שכל או"א צריך להיות ממציא נפשי' לגבי חבירו, הק' (יקרא 
  .645'ויכול להיות שלימות אמיתי ביניה' בלי שום קפידא אפילו כחוט השערה...

  
הרה"ק רבי צבי הירש הארקר והרה"ק רבי מאיר מביחוב שנפגשו עם הרה"ק הרש"ז  646גם תלמידיו

והעתירו עליו דברי ריצוי ופיוס ולא העלו לפניו את חילוקי הדעות  'דברו רק טוב וניחומים'רף תקס"ב בחו
, ואף לאחר נסיעתו חזרה של הרה"ק ר"מ מביחוב בקיץ תקס"ב, הגיע מהרה"ק 647בשיטת החסידות

ה"ק הרא"ק 'מכתב חבה וריעות כשנים קדמוניות ביתר שאת ויתר עז' ונמסרה לידיו הקדושות של הר
  .648'משרת אמ"ו [הרה"ק הרא"ק] שי''הרש"ז מרבי חיים 

  
הימנעותו של הרה"ק הרא"ק מלגעת בענייני השיטות מאז תק"ס, התפרשו על ידי הרה"ק הרש"ז 

ממכתב הרה"ק הרש"ז  כהסכמתו  לשיטת חב"ד. וכנראה תלה זאת בכך, שהרה"ק הרא"ק השתכנע 
ושמכתבו של הרה"ק הרא"ק מאותה שנת תק"ס שהגיעה אל  'נכונה תשובה' אליו באותה שנה ששלח

מה גם כי בין השנים  .649יעדה רק בשנת תקס"א הייתה מענה על כך 'ולזאת השיב כהוגן בשנת תקס"א'
תקס"ב הגיעו מהרה"ק הרא"ק מכתבי חיבה. לא התרחש אז ברייסין משהו מיוחד שיביא לחידוד -תק"ס

מה  כך סימן כי הרה"ק הרא"ק הסכים בסופו של דבר לשיטתו.מחודש של השיטות. הרה"ק הרש"ז ראה ב
 בכל התאמצו'גם שהרה"ק רבי צבי הירש מהארקי והרה"ק רבי מאיר מביחוב שביקרוהו בחורף תקס"ב  

  . 650'האלה כדברים בלבי ולאמת להכניס ונפש לב
  

 מאמרי בהרחבתבליאדי, ומאז תחילת שנת תקס"ב החל  ז"הרש ק"התיישב הרה א"תקס בשלהי קיץ שנת
תלמידיו ומקורביו של הרה"ק  מביחוב מאיר רבי ק". גם הרה"ק רבי צבי הירש מהארקי והרה651חסידות

...שמעו כמה דרושים והוטבו 'הרא"ק לרייסין, כשהיו אצל הרה"ק הרש"ז בליאדי בחורף שנת תקס"ב 
. מעתה נחלה 652'ונא...בעיניהם, והשמיעו קול בכל העיירות שנסעו, בשקלאב ובעיירות השדה, כהאי גו

שיטתו של הרה"ק הרש"ז ניצחון רב בקהילות החסידים ברייסין. לא עוד הגנה על שיטתו בחסידות, אלא 
  שהשיטה האחרת, זו של מרן הרש"ק והרה"ק הרא"ק, כמעט ונעלמה כלא הייתה.

                                                                                                                                            
מצביע לכאורה כי הנהלת הקהילה בויטבסק הייתה אז בידיהם של  גובערניע הנ"ל' 'מקהל. שם, אגרת פט.  'במדינתנו...

חסידי מרן הרש"ק והרה"ק הרא"ק המתנגדים לשיטת החסידות של הרה"ק הרש"ז. מוזכר בהמשך מכתב זה של הרה"ק 
  הרש"ז פעילותו של הרה"ק רבי אהרן 'הזקן' מויטבסק.

  מיום י"ז תמוז תקס"ב אל השד"רים ר' אליהו מיארשוב ורבי יצחק סג"ל. יסוה"מ מכתב פז. 644
 זה אדם שכל ואין, שוות והדעות השכלים כל אין כי' הרש"ז בהקדמתו לספר התניא: השווה דבריו הקדושים של הרה"ק645

 שאין, מישראל רבוא ששים על הרזים חכם ברכת גבי ל"רז שאמרו וכמו. חברו שכל ומתעורר שמתפעל ממה ומתעורר מתפעל
 שיכול, 'בו רוח אשר איש' בו שנאמר, יהושע גבי הספרי בפרוש שם במלחמות ן"הרמב שכתב וכמו'. וכו לזו זו דומות דעותיהם
  .''וכו ואחד אחד כל של רוחו נגד להלְך

גדולי החבריא קדישא בטבריה, שהתמנו על ידי הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז, להנהיג את עדת החסידים בטבריה לאחר  646
 בפרק הבא בעזה"י.  םהסתלקות הרה"ק הרא"ק. עליהם ועל פעל

אלינו בחורף תקס"ב דברו רק טוב ונחומים, לנחמני על מכתבו דשנת תקנ"ח, ויפה הרה"ק הרש"ז כותב: 'תיכף שבאו  647
  ז תשע"ב אגרת פט, עמ' שמ."עשיתי שדנתי בגניזה...'. אג"ק אדה

וגם באגרת תקס"ב, אחרי נסיעת מאיר [מביחוב] מאה"ק, שלח אלי מכתב 'ז, אגרת פו "אדה ק"אגה 'גם ע"י מו' חיים לה"ק'648
. שם, אגרת פט. נזכר ביסוה"מ מהדורת תש"ס בחלק א 'דמוניות ביתר שאת ויתר עז ע"י חיים משרת...חבה וריעות בשנים ק

  עמ' תנג, כנראה שהוא בנו של רבי שלמה המדבר בלשון הקודש, ובחלק ב עמ' תד. 
  אג"ק שם, אגרת פט, עמ' שמא. 649
 כדברים בהם כתוב להיות ובקשו, מכתבים אצלי קבלו וגם, האלה כדברים בלבי ולאמת להכניס ונפש לב בכל והתאמצו'650

. '...לכל ומפורסם כידוע, דלבא מעומקא האלה כדברים ברמה קול השמיעו במדינתנו עיירות בכמה בסבבם וגם, דוקא האלה
 ., עמ' שמפט אגרת ,ב"תשעז, "אדה ק"אג
פרק כו. מאמרי הרה"ק הרש"ז הארוכים שבאו לדפוס הם משנת  'תולדות חב"ד ברוסיא הצארית'ראה הרב שלום בער לוין, 651

רשימת מאמרי אדמו"ר הזקן לפי סדר ' 348כרך שני עמ'  4תקס"ב ואילך. ראה הרב יוסף יצחק קעלער, כרם חב"ד חלק 
יל שבת הי' ומוצאים אנו במאמרים שלפנינו כי משנת תקס"ב ואילך הי' רבינו אומר בכל שבת קודש תורה ברבים, ובל': 'השנים

   . ראה שם שמציין מאמר ראשון של המאמרים הארוכים משבת שובה תקס"ב.'אומר תורה על הזוהר ביחידות לבניו
  .פט אגרת, ב"תשע, ז"אדה ק"אג 652



  
  בשנת תקס"ב המאמרים הרה"ק הרש"ז בהרחבת

רת הדרושים על ידי הרה"ק הרש"ז. הדבר התבטא בשני החל מראשית תקס"ב חל שינוי גדול באופן אמי
שינויים עיקריים, הראשון, הם הדרושים בשבת מברכים שהחלו להתארך יותר, וגם החלו לקבל מבנה 

  . 654הוסברו בהרחבה בבהירות ובעמקות 653מסודר של מערכה עם שאלות בהתחלה וכו', וענייני העבודה
 אמירת מאמרי בענין' נהי חדש סדר, בליאדי והתיישב א"תקס בשנת 'השני בפעם מפטרסבורג הזקן רבינו ק"כ הוד 'בבוא

 בליאדי ובהתיישבו .הקיצור בתכלית כן גם היו והביאורים, קצרים היו מאמרים, הרוב על, אז עד. זה לפני' שהי מכמו, חסידות
 ארבעה שלשה עם מאמר אחד הגיד פעמים רבות כי עד, ביאורים ותוספות עם ביאורים  ארוכים מאמרים לדבר התחיל

  .655מיוחד' עומק שכלי הוא ביאור וכל ביאורים
, החל לומר בפני בניו וחבר יחידי סגולה שיעורים 656שינוי נוסף ועיקרי היה בזה, שמתחילת אותה שנה

 בער דוב רבי ק"הרה בנו וביאורי מושגים קבליים. כך מתאר זאת 658בתורת הנסתר 657בספר הזוהר
  :מליובאוויטש

פירושים וביאורים מאמרי הזהר בכל סדרא דף א' זה כמה שנים ואשר  בכל ליל שבת ושבת'...אשר שמענו מפי רוח קדשו ז"ל 
נראה בעליל לכל עיני ישראל אשר רוה"ק הופיע עליו בהגלות נגלות אורו בסתרי סודו ורזין דאורייתא ובפרט בביאורו בפי' 

  .659המאמרים מכוונים לאמיתתן ממש...'
 ובפרט שבת בשבתו, מדיוכו'  המתאוים לרבי׳ נעימה באמירה נאמרין ישראל מנר דנור זקוקים הטהורות אמרותיו שהיה'...

 ביחידות אלינו בניו שבת בכל המתגבר ממעיין נוזלים חיי׳ מים באר התודה מתיקות וסודות ברזין מעליות׳ מלי בהני
  . 660'עמנו סגולה יחידי ולקצת

  
ליחידי סגולה הייתה בביתו בליל ג' לשבוע, אז היה מתעכב ומסביר באריכות  סדרה נוספת של שיעורים

  מושגים בקבלה שהוזכרו בדרך אגב במאמר שדרש ברבים בשבת האחרונה, ולהוסיף ביאור על ביאורו:
 סנדפ[ אדמו״ר מו״ח כ״ק של שני במכתב...  תקס״ב משנת מתחיל — השנים סדר על שהם הגדול רבנו כ״ק של קדש כתבי'

] הזקן רבנו של[ ביאתו אחרי( תקס״ב ובשנת: כותב] 232 מע׳ החל בארוכה שם וראה 235 ע׳ ה׳תש״ח המאמרים בספר
 ועל, לשבוע' ג ביום) בביתו בהיותו( בקביעות] יחידים לפני בחול גם דא״ח אמירת של[ זה סדר התחזק בליאדי) מפטרבורג

 נקראים והיו, ומארז״ל דמדרש לשונות ביאורי או' וכו הצמצום ענין להבין כמו - להבין-  בלשון המאמרים התחלת' הי הרוב
  .661'לבניו אמרותיו' בשם

  
מצאנו אפוא, כי בשנת תקס"ב, בד בבד עם הרחבת המאמרים, סיווג הרה"ק הרש"ז את דבריו הקדושים 

ידי נכדו לשני קהלים: בניו הקדושים ויחידי סגולה מחד, ומאידך כלל החסידים. כפי שהם מתומצתים על 
  :662הרה"ק רבי מנחם נחום בנו של הרה"ק רבי דוב בער מליובאוויטש

שני אשר חזה כ"ק אאזמו"ר ז"ל בנועם ה', הכי קרא שמו  שתי חזיונות'גלי' לדרעי' ונפל נהורא כאשר חשף זרוע קדשו לתמם 
הא' אשר דרש ברבים כאשר הוכיח במישור לענוי ארץ, שמה לא רבים יחכמו להבין  בשתי פנים,, ותורת אמת היתה בפיו אור

והוסיף שנית ידו לפני יח"ס עסקי פליאות חכמה לדעת בדברים העומדים ברומו ש"ע אשר הי' רצוף בתוך דבריו הקדושים, 

                                                 
אצל הרה"ק הרש"ז נכללו במאמרי עבודה, לא רק עניני סור מרע ועשה טוב, אלא בעיקר במה ששייך לעבודת התפלה,  653

בוננות המביאים לאהבה ויראה, כדוגמת עניני יחודא עילאה ותתאה, וסובב וממלא כל עלמין, ואיכות ואופן הת יכלומר בעניינ
ביטול הנבראים לאין סוף ברוך הוא וכו'. ענין זה הסביר הרה"ק הרש"ז בעצמו באריכות בביקורו בברדיטשוב בשנת תק"ע, 

  .58-60בס' 'מסע ברדיטשוב' להרב יהושע מונדשיין עמ'  נב. תמצית וסיכום המאמר- ונדפס בספר המאמרים תק"ע, עמ' מד
יבחין בכך כל המעיין במאמרים שנאמרו בשבתות מברכים דההיא שתא ונדפסו בספר המאמרים תקס"ב, לבין אלו שנאמרו  654

 בשנים קודמות. ההבדל ניכר הן באריכות בכמות, והן בסדר והרצאת הדברים, והן בסגנון ואופן הביאורים עצמם.
  .שמ' עמ ג"ח שלו קודש-אגרות. 9' ע החסידות לימוד' קונ מליובאוויטש, צ"הריי ק"הרה 655
כרך  4המאמר הראשון על הזוהר במסגרת זו, נאמר על ידי הרה"ק הרש"ז, בליל א סוכות תקס"ב, ראה על כך בכרם חב"ד  656

  ב, ברשימת המאמרים של הרב יצחק קעלער. 
 יפקון, הזהר ספר דאיהו דילך חיבורא בהאי כידברי אביו ' את מביא הוא הזוהר לביאורי בער דוב רבי ק"הרה בנו ובהקדמת 657
 היינו] 'ברחמים הגלות מן בו יצאו, הזוהר ספר שהוא), י"רשב( שלך הזה בחיבור .צ אות, נשא פרשת. ['ברחמי גלותא מן ביה

  ...'.דוקא גדול בעיון בלימוד
בביאור כוונות האר"י על סדר התפילה, שיעורים אלו נכתבו על ידי בנו הרה"ק במסגרת זו היו תקופות שהשיעורים היו  658

רבי דוב בער מליובאוויטש, ורוכזו בשני ספרים עיקריים ביאור הזוהר וסדר תפילות מכל השנה בשני כרכים לחול ושבת, שם 
רובם עברו הגהה על ידי הרה"ק נדפס סביב נוסח התפילה ביאוריו העמוקים בכוונות התפילה על פי האר"י. ספרים אלו ב

  הרש"ז.
... ר"אדמו מכבוד:.'ו"תקע קאפוסט . ובשער הספר ביאורי הזוהרהזהר ביאורי ספרמהקדמתו של הרה"ק רבי דוב בער  ל' 659

 בניו לפני שבת ליל בכל דרש אשר...זלמן שניאור רבי ורבנא מרנא... ר"אדמו כבוד מאביו ששמע מה... בער דוב ר"מוהר
  '. '...שי
  .'השנה מכל תפילות סדר'ל והקדמת 660
 '.ב"תקס הזקן ר"אדמו מאמרי' לספר מליובאוויטש ש"הרמ ק"הרה הקדמת 661
 .בראשית על' חיים תורת' אביו לספר בהקדמתו, מליובאוויטש בער דוב רבי ק"הרה של בנו נחום מנחם רבי ק"הרה נכדו 662



מיוסדים על אדני פז חכמת מבנ"ע [יחידי סגולה מבני עליה] והמה מועטים לבאר דבריו יסודתם בהררי קודש בנוים ו
  '.האמת

  
עקרונית החזיק גם הרה"ק הרש"ז שקבלת רזין דאורייתא מיועדת רק לבני עליה כי  663כבר עמדנו על כך

הראויים  לשמוע פנימיות התורה. הרה"ק הרש"ז אף תחם וקבע הגבלות משלו לסווג את החסידים 
ה"ק הרש"ז מרבו מרן המגיד הגבלה זו קיבל הר. 664הראויים לשמוע תורתו בחכמה הפנימית

ועתה הוסיף להגביל 'כי כל מי שיש לו פנאי להאריך ולעיין בתפילה ומתעצל, יהיה נדון  .665ממעזריטש
  .666בריחוק מקום להיות נדחה בשתי ידיים בבואו לפה לשמוע דא"ח'

  

 מאיר רבי ק"ייתכן כי סיווג זה, שנקבע הלכה למעשה, בשנת תקס"ב, היה בו כדי להניח דעתם של הרה
 אצל כשהיו,  לרייסין ק"הרא ק"הרה של ושליחיו תלמידיו מהארקי הירש צבי והרה"ק רבי מביחוב
  .667באותה שנה, ומפני כך פרסמו ברייסין כי הוטבו ביניהם הדרושים בליאדי ז"הרש ק"הרה

  
  מרן הרא"ש מסטאלין בהצלת שיטת רבו

אחת. הייתה זו התפתחות רבת שנים. יש להניח כי -ניצחונה הסוחף של שיטת חב"ד ברייסין לא הושג בבת
הסתלקותו הפתאומית של מרן הרש"ק בשלהי תקנ"ב הביאה לרפיון ידי חסידיו שנהו אחר שיטתו 

טות. השי יפסקו חילוקי הדעות על ההנהגה ברייסין, ומעתה הפכו רק לוויכוח בעניינברייסין, שכן 
 ,668'להאיר אור תורת חב"ד ברביםבראשית שנת תקנ"ג, כחודשיים לאחר מכן, התחיל הרה"ק הרש"ז '

ניסיונות השכנת . 669ובשנה זו החל הרה"ק הרש"ז לומר מאמרים עמוקים והחסידים רשמום על גבי הכתב
חסידים שלום בין החסידים ברייסין של שנת תקמ"ט ולאחריה, תקופה שעמדה בסימן של שלום בין ה

רבים מקהילות רייסין התקשרו אז אל הרה"ק  תרמו אף הם לשחיקת שיטתו של מרן הרש"ק. ,670ברייסין
 הרבים החסידים את להגביל הבאות הרש"ז, עתה גדלה השפעתו ויעידו על כך 'תקנות לאזני' תקנות

  . 671ללאזני שתיקנו מאז תקנ"ג הנוסעים
  

בטבריה למען שיטתו בחסידות שהסתיימה בשתיקתו  בודד נאבק עד עתה הרה"ק הרא"ק ממקום מושבו
הרועמת. ניכר הדבר, כי חסרה לחסידים ברייסין שנקטו בשיטת מרן הרש"ק, הנהגת שושלת קארלינית  
באזור שתישא את דגל שיטת החסידות הקרלינית, שכאמור גלתה, גולה אחר גולה מלודמיר לזליחוב 

  שבפולין.
  

, התרחשה בדיוק 672הגדול לסטאלין חבל ארץ מגורי אביו הקדוש ימים של מרן הרא"ש חזרתו באותם
 החל תקס"א, ואשר מאז קיץ שבהם חזר הרה"ק הרש"ז מפטרבורג והתיישב בלאדי בשלהי באותם ימים

.  ייתכן כי מצב זה שאליו נקלעה החסידות באזור כולו כשמעליהם מרחפת 673חסידות מאמרי בהרחבת
היו בין הסיבות שבעטיין הגיע אז ובא מרן הרא"ש  -מרן הרש"ק סכנה לקיום שיטת החסידות של רבו 

                                                 
 לעיל פרק ג, קובץ קסז, עמ' קנ. 663
 יורק תשמ"א, עמ' שמה. - הקצרים, קה"ת, ניו אדה"זמאמרי  664
  .קיד' עמ, ה"תשנ ת"קה, ו פרק היחוד שער , קונטרס התפעלות, קה"ת תשס"ו, עמ' קסח.מ"אדהא מאמרי665
  תניא אגרת הקודש א בסופה. ראה באג"ק אדהא"מ מהדורת תשע"ג, אגרות א, ה, ועוד. 666
  ב, אגרת פט, עמ' שדמ."ז, תשע"אג"ק אדה 667
הוא נדפס לראשונה בשנת תקנ"ז. באשר לזמן ' התניא ספר הוא ד"חב חסידות לתורת היסוד ספר נכתב שלפניה בקיץ 668

כסלו תקנ"ג מזכיר ודן בס' - , ואשר במאמרי תשרי'תניא'ר בקיץ תקנ"ב התפרסם ברבים בשמו כתיבתו הובא לעיל פרק כג, אש
. עצם העובדה שבשנה זאת התפרסם תורת חב"ד ברבים שכבר בשנת תקנ"ג התחיל להאיר אורהתניא. נודע לנו אם כן, 

ספר היסוד לתורת חסידות חב"ד, שנה זאת היא הראשונה שהגיעו לידינו הדרושים שנאמרו בה מתוארכות, ושנה זאת היא 
קופה חדשה בהפצת , כל זה מורה לנו שבשנה הזאת התחילה ת'תקנות לאזניא'ונה שבה כתב רבינו בארוכה אודות השנה הראש

  . הרב שלום דוב לוין, תולדות חב"ד ברוסיא הצארית, עמ' סט.'תורת חב"ד ברבים
שלום דובער לוין, מאמרי אדמוה״ז הקצרים (קה״ת תשמ״א),  הרב שם וב״סקירה כללית ע״ד המאמרים הקצרים״ שערך  669

ת תקנ״ג. מאז ואילך, המאמר הראשון המאמר בעל תאריך הכי מוקדם שראיתי בכתה״י הוא מתחלת שנ'עמ׳ תקפט ואילך: 
במאמרו  347כרך ב עמ'  4הגיעו לידינו מאמרים בעלי תאריך. מכל אחת מהשנים תקנ״ג־תקע״ב. מובא גם בכרם חב"ד חלק 

המאמר המתוארך הקדום ביותר שהגיע לידינו (ד״ה כלל הפחיתות) הוא מצום־גדלי׳ 'של הרב יוסף יצחק קעלער, המוסיף: 
  .'תקנ"ג

 לעיל בפרק ב, קובץ באו"י קסב.על תקופה זו ראה  670
משנת  נת תקנ"ה, ואגרת משנ מגואגרת ,תקנ"ג לפני מפי אדמו"ר, לא, . אגרת תשע"ב,, אג"ק אדה"זראה תקנות ליאזני,  671

 תקנ"ו.
  בשנת תקס"א. ראה לעיל בתחילת פרק הראשון של המאמר. קובץ באו"י קנט. 672
  .שמ' עמ ג"ח שלו קודש-אגרות. 9' ע החסידות לימוד' קונ, מליובאוויטש צ"הריי ק"הרה 673



שערנו כי במסלול נסיעתו הארוך, בן ט"ז חודשים, במסע שערך בחזרתו מזליחוב . 674מזליחוב לסטאלין
, שבמהלכו ביקר 675לפולסיה, עבר את מערב ווהלין ואגף דרך אזור הורודנה, וכי המסע הגיע גם לרייסין

לין, ועמד מקרוב על חילוקי הדעות שניטשו בין חסידי קארלין לבין חסידי חב"ד. שם בקהילות חסידי קאר
ובפולסיה שנקטו  בליטא ברייסין שובו של מרן הרא"ש לאזור גרמה למפנה בקרב החסידים בקהילותיהם

  בשיטת מרן הרש"ק והרא"ק.
  

  לוויכוח סמל - 'בית המדרש של הרב מוואלפא' 

מרן מרן הרא"ש היה חדור בדעתו הקדושה לשמור מכל משמר על דרך החסידות המסורה לו מרבו 
מלחמה בגלל וזאת קארלין בבית אביו הקדוש, עיר הרש"ק. עקב כך הוא גם נמנע מלבוא ולהתיישב ב

שהתנגדו על נגד החסידים בקארלין  'בית המדרש של הרב מוואלפא'תלמידי  ניהלושגדולה ועצומה 
'הרב מוואלפא' שהיה תלמידם של רבותינו מרן המגיד ממעזריטש ומרן הר"א  .קם בתורת הסודעיסו

הגדול מקארלין, ויחד עם מרן הרש"ק והרה"ק רבי חיים חייקא מאמדור היה ממקימי בית המדרש וחבורת 
ופרש לאחר שמרן הרש"ק החל בהנהגת  677, ערער על הנהגת מרן הר"א הגדול676החסידים בקארלין

 החסידות על נמנתה שלא עצמאית אסכולה עם, משלו בקארלין מדרש בית ים. 'הרב מוואלפא' ייסדהחסיד
 היה תקופה אותה כל במשך. שנים מיובל למעלה תלמידיו ותלמידי תלמידיו הסתופפו בו, ממנה ינקה אך
מתוך המקורות אנו למדים על שיטתם בבית מדרשם, כי היו דורשים  .קארלין לחסידי לרועץ המדרש בית

  .678כל וואוין שבתורה, עיקרם ברמזים וגימטריות, שקועים בתורת הנסתר, ומזלזלים בצדיקי החסידים
  

בטרם פרישתו היה 'הרב מוואלפא' קשור גם להרה"ק הרש"ז ונימנה עם 'החברים שהי' לרבינו [הרה"ק 
 גדול היותו עובדת את מוואלפא בהרב מדגישה ד"חב . חסידות679יתירה'הרש"ז] עמהם התקרבות 

 רבינו 'רק המגיד מרן מפי ממעזריטש החל מרגליות. מפיק ופה טעם בטוב דרשן, החסידות בהשכלת
 היו וכולם, בהחברייא גדול היותר הוא היה 'מתחילה 680קבלו' מוואלפע והרב] הרה"ק הרש"ז[ הגדול
 ובטוב כהוויתן הדברים חוזר' שהי] ממעזריטש המגיד הרב[ מ"הה של ח"הד ממנו לשמוע הולכים

 להיות שרצה לכל ומפורסם ידוע וואלפע מעיר האיש הרה"ק הרש"ז מעיד עליו בכתבו: 'אותו. 681טעם'
 עירו בן מחבירו יותר טוב דורש שהוא באמרו... דרשותיו לשמוע העיירות מכל שיסעו במאד גדול רב

. המסורת החב"דית מציינת כי אף לאחר פרישתו היה 'הרב מוואלפא' משבח 682'.. שלמה' מ] מקארלין[
את הרה"ק הרש"ז על עומק השכלתו בחסידות: 'שפ"א הי' בלאזני ונכנס לבהמ"ד של רבינו בשעה שאמר 
רבינו ד"ח, ועמד כשעתא חדא ושמע, ואח"כ אמר: מקערה א' אכלנו כולנו, וכל האוכל נשאר אצלו 

  .683גידיכטע איז בא אים גיבליבען) והלך לו לדרכו'(בלא"א דיא גאנצע 
  

הנהגת הרב מוואלפא בהדגשת עניני החכמה והתנתקותו מעדת החסידים חיזקה בשעתו את משנתו כשם ש
. כן עתה סימלה חבורת תלמידי הרב מוואלפא 684ודרכו של רבו מרן הרש"ק בשיטת החסידות שנקט

                                                 
סיבה זו נעלמה ממני בשעה שמניתי בהשערה את הנימוקים שבגינם חזר מרן הרא"ש מגלותו בזליחוב לפולסיה מקום מגורי  674

  אביו הקדוש, לעיל בפרק ב, בקובץ באו"י קסב, עמ' קמט.
שכתב למגיד מקוזניץ, מוצאים בדבריו באגרת עדות לכך, שמרן הרא"ש ראה את חסידי חב"ד במקומות מושבותיהם, אנו  675

שראיתי כללו של דבר, אם הייתי פורט לפני כבודו כמה דברים פרטים 'על חסידי חב"ד היושבים בערי ועיירות רוסיה הלבנה: 
ובאזני שמעתי, ואני יכול להעיד ע"ז בתורת עדות ול[ה]שבע [ב]נקיטת חפץ... והם אלפי אלפים וכמעט מדינה שלימה  בעיני

  .'שאינם מדברים רק רזין דאורייתא וסודות וחכמות בחוץ ובמבואות וכו'...
   .ואילך קעט' עמ, קלז י"באו בקובץ' בקארלין' שולכין וואלפערס' וולפה המדרש בית' במאמר ראה בהרחבה זו פרשה על 676
 ל"ז אביו בשם': שאמר יח' עמ אהרן דברי, ליקוטים יד- מכתבי, מסטאלין הגדול ש"הרא מרןמ, שם האמור על להוסיף ויש 677

 בתקופת לחסידיו זאת אמרשמרן הר"א הגדול  וייתכן. 'ל"וד יחזיק להחזיק רוצה שהוא מי], מטפחת[ הפציילע כשנתן
  .הוואלפער של ערעורם

  קובץ באו"י שם, שם.678
 130בית רבי, א. עמ'  679
 . 82' עמ ג"תשס., י. נ ברוקלין, שלום תורת 680
  ., שםרבי בית 681
 דברי עליהם להוסיף ויש,  81הרב יהושע מונדשיין, 'המאסר הראשון' עמ' . מלאדי זלמן שניאור רבי ק"הרה של עדותו 682

'ומה ששמעתי מאחרים לא נשמע כמוהו, ומה שראיתי בספרים  :מרגליות מפיק פה היותו על מוואלפא ליב אריה רבי חתנו
 יהושע הרב '. קובץ באו"י קלז, עמ' קסה.לא ראיתי כהנה בחכמה ועומק ומתיקות כדברי חותני הנ"לחדשים עם ישנים 

 גםו: "מוואלפא להרב המתייחס בקטע (אג"ק אדה"ז תשע"ב, אגרת ט) לאושאץ ז"הרש ק"הרה של במכתבו מדייק מונדשיין
  .בהערה 589' עמ", הראשון המאסר. "שלו הדרשה יכולת גם נרמזת אלו שבמלים" דמים לדורש נדרש דמי
 בית רבי, שם. 683
  .36ראה קובץ באו"י קלז עמ' קסה בהערה  684



מגלותו לפולסיה, והמחישה לו יותר מכל את חששותיו בקארלין למרן הרא"ש, עמה נתקל בשעה ששב 
  של רבו מרן הרש"ק מ'חכמתו מרובה ממעשיו'.

  
מרן הרא"ש הזהיר את החסידים לשמור על שיטת החסידות ולהבדל מחבורה זו המדגישה את עניני 

  :ההחכמה על העשיי
 אדם מבני אמונה ומרחיק לץ הוא אם ובפרט טובה הנהגה או טוב דבר מאתו יקבל שלא שיודע רשע אדם עם יתחבר שלא 'יזהר
 רק בם אמון ולא תבונה להם מהתבונה ואין נבונים פניהם ונגד בעיניהם חכמים הם בחכמותיהם] כי מהם' והעשי איש בני [גם

 עיניהם מראות טח כי ביתם מפתח להרחיק וצריך. דבר הסתר אלקים וכבוד דבר חקור מלכים כבוד וכבודם כרסם למלא
  .685טוב' למצוא דבר על להשכיל לבותם ומהשכיל

, משחית לאיש הוא חבר כי איש בני גם אדם מבני אמונה להרחיק ושלא, טוב מעשה או טובה ממדה ו"ח יתלוצץ שלא 'יזהר
 קודם חטאנו יראת מחכמתנו מרובים מעשינו שיהיו ובאמונה באמת לפניו' ונחי ויקיימינו ויחיינו ישמרו' ה, גחזי משורש והוא
  .686'...ומחשבה קודש של ודבור עשיה דבר לכל

  
, וזאת בהדגשת 'הרב מוואלפא'אכן, חסידי קארלין הדגישו את השוני בינם לבין חבורת בית המדרש של 

על החכמה, ומסורה היא בידי החסידים, כי בשעה שהיו חסידי מרן רבי אשר הגדול נפרדים ממנו  ההעשיי
  ים איש את רעהו: לאחר שהסתופפו בצילו, היו מברכ

און מ'זאל נישט טאן  מ'זאל האלטין בא טואכץ און טאן מעשים טובים, שלא יהיה חכמתו מרובה ממעשיו,'השי"ת יעזור 
קיין שלעכטץ, מ'זאל נישט קענען זאגין אויף אונז יתפרדו כל פועלי און: [השי"ת יעזור שנחזיק בעשייה, ולעשות מעשים 

  .687ממעשיו, ולא לעשות רע, שלא יוכלו לומר עלינו יתפרדו כל פועלי און]' טובים, שלא יהיה חכמתו מרובה
  

 עם הקמת ביתו בסטאלין בשנת תקס"א, וליכוד חסידי אביו ורבו הקדושים, נכנס מרן הרא"ש בקיץ
ב לעובי הקורה, להציל את שיטת החסידות של רבו מרן הרש"ק. מרן הרא"ש נסער וודאי לשמוע כי "תקס

מקאליסק הרה"ק רבי מאיר מביחוב והרה"ק רבי צבי הירש מהארקי כשהיו אצל הרה"ק אנשי הרה"ק 
שכאמור החל אז בהרחבת המאמרים, שמעו ממנו כמה דרושים  הרש"ז בליאדי בחורף שנת תקס"ב,

  . 688והוטבו בעיניהם, וכי אף פרסמו את שביעות רצונם ברחבי רייסין
  

  י בלאדי בחורף תקס"בביקורם של הרה"ק הר"מ מביחוב והרצ"ה מהארק

, ובגלל שהרה"ק הרא"ק חשש שמא יחזור ויפריד 689בשלהי תקס"א נסע אותו חסיד מרייסין חזרה לחו"ל
בין הדבקים, ויעביר להרה"ק הרש"ז דברים שקריים ויצית את התבערה מחדש, ויעמיד את הישוב 

הבהרה בו הוא מפרט את , לכן שלח את הרה"ק רבי מאיר מביחוב, יחד עם מכתב רצוף 690החסידי בסכנה
  :691כל 'מעשה אלעזר', והוא מציין מטרת שליחותו של תלמידו

 הכל את לבאר מאוד לי קשה כי. נ״י מוכ״ז מאיר מו״ה המופ׳ ביתי נאמן ידידי אהובי את לשלוח בדעתי נגמר ע״כ 'אשר
 שלא יודע לבות תוכן אשר שונים פרושים לפרש בדברי טעה שכת״ר שראיתי מה ובפרט. אופנים לכמה נדרש והכתב, במכתב
 שלום אוהב שאני ועד יודע והשי״ת, בפרטיות הכל אליו המדבר כפי עם לבבי אשר כל בפיו דברי ושמתי. במחשבתי עלתה
 דברי אל לבו את כת״ר ישים שאל ובמטי בנ״א באתי ע״כואמונה...  באמת לבבי עם אשר כל בפיו ושמתי. שלום ורודף
 לפניו גלוי אשר ,ציר נאמן מוכ״ז מפי באמת הנאמרים אלה לדברי לבו וישים ממנו פניו ויסתירואל שיחו  ההוא האיש

 לאורה הדבר יצא ידו שעל בה׳ ומובטחני. ואמונה באמת כ״א ידבר כזב ולא אלקים וירא ונבון חכם איש והוא לבבי נקודת כל
  .בשלום' מקומו יבוא על והכל, אחא רב באזני דברי נא ויכנסו בעיניו ונדמו שנכנסו מה מלב כת״ר להוציא

  
. אין אנו יודעים מדוע הצטרף לשליחותו של רעו 692הרה"ק רבי צבי הירש מהארקי כבר שהה אז בחו"ל

הרה"ק רבי מאיר מביחוב. נראה כי זו הייתה החלטה שלהם עצמם,  ולא באה מהוראה מפורשת של 

                                                 
ב באות יב בסדר היום של מרן הרא"ש הגדול. ההוספה מכ"י, מהדורת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א "עא  דף אהרן בית ק"ספה685

  ירושלים תשס"ז.
  שם, דף ב ע"א באות כה, מסדר היום הנ"ל של מרן הרא"ש הגדול.  686
  ברכת אהרן, עמ' סט. 687
  ז, תשע"ב, אגרת פט. עמ' שדמ. "אג"ק אדה 688
לבנות'. אגרות בעל התניא  ולא להרוס הולך, לשבת הארץ נשא לא כי, עכב׳׳ב עקלקלות באורחות ונוסע הולך 'עכשיו 689

 אגרת צד.
 '.ה׳ מנחלת יחד אותנו לגרש] ל"בחו[ החוצה בצאתו יעשה ואח״כ, בכאן דמינו שישתה צריך תחילה': ואמרכפי שאיים  690

  אגרות בעל התניא, אגרת צד.
  שם, שם. 691
 שבט ז"י ביוםאיננו יודעים מתי יצא מא"י. אך כבר היה שם קודם ביאתו של הרה"ק הר"מ מביחוב בחורף תקס"ב. כי  692
 אבבחודש  למרוקושנשלח מטבריה  מכתב על חתום , ואינושעה' עמ, ב חלק מ"יסוה, ירושלים לשבחי הסכמה על חתם ט"תקנ
  שעליו חתם הרה"ק הר"מ מביחוב. א"תקס



מהארקי כדי לסייע ולהפיס דעתו הקדושה . מסתבר שהניחו כי יש בידי הרה"ק הרצ"ה 693הרה"ק הרא"ק
לאחר שכבר עסק, בשנת תקמ"ט, בכדי לפשר בין החסידים ולהנהגתם ברייסין על של הרה"ק הרש"ז,  

 יפרש כאשרידי הרה"ק הרש"ז, וחביב היה על הרה"ק הרש"ז שמתארו במכתבו אל חסידיו ברייסין: '
 אליכם וישמע תשמעון אליו', שי ז"מוכ לי כאח כריע לבבי חמדת כנפשי אשר ריעי עלי ויגיד שיחתו
כנפשי ואהבת עולם אהבתיהו,  אשר רעי עלי ויגיד היטב באר שיחתו יפרש כאשר...' .694'...אלקים

 חיבה של בקריאה הדבור אליו ויחדתי, ובקשתי , אשר עליו נשאתי נפשי בשאלתיה"ה חסידא ופרישא
ל מעה"ק טבריא "סג הלוי הירש צבי ה"מו ת"כקשהעובר  בחורף בישראל לפנים מאשר לו נודעת יתרה
  .695'..ת"ו.

  
  :696הרה"ק הרש"ז מתאר את ביקורם המפייס בחצרו הקדוש בחורף תקס"ב

'תיכף שבאו אלינו בחורף תקס"ב דברו רק טוב ונחומים, לנחמני על מכתבו דשנת תקנ"ח, ויפה עשיתי שדנתי בגניזה, ובקשו 
אגרות האחרונות מבטלות הראשונות... והתאמצו בכל לב ונפש להכניס ולאמת בלבי כדברים ממני לשרפם בפניהם, יען כי 

האלה, וגם קבלו אצלי מכתבים, ובקשו להיות כתוב בהם כדברים האלה דוקא, וגם בסבבם בכמה עיירות במדינתנו השמיעו 
  דבריהם...'. קול ברמה כדברים האלה מעומקא דלבא, כידוע ומפורסם לכל... ובאמת הכניסו בלבי

  
לכאורה נראה כי מפני דרכי שלום, הרבו בדבריהם דברי פיוס וריצוי שלא נשמעו בפירוש מפי הרה"ק 
הרא"ק בשעת השליחות. בדבריהם לא גילו כי עדיין חושש רבם הרה"ק הרא"ק מפני סכנת קיום הישוב 

מה שנוגע לדרושים החסידי בארץ הקודש, העלולה להתעורר באם ימשיך בוויכוח השיטות. ובפרט ב
  :697ששמעו מפי הרה"ק הרש"ז, נשמעו כמסכימים בפומבי על קבלת שיטתו בחסידות

'וגם שלוחו הנ"ל לא הזכיר אז בבואו מענייני הדרושים, ואדרבה שמעו כמה דרושים והוטבו בעיניהם, והשמיעו קול בכל 
  .698העיירות שנסעו, בשקלאב ובעיירות השדה, כהאי גוונא...'

 זו ואינו מזכירה משליחות ק"הרא ק"הרה התעלם כי בגלל שחרגו הדברים משליחותו, לכןייתכן מאד 
  . 699ה, ולא במכתבו אל כוללות אנ"ש ברייסין מאותה שנה"תקס בשנת מברדיטשוב ק"הרה אל במכתבו

  
  בעקבות הביקור מתחדש הוויכוח בקיץ תקס"ב

לפתע המגמה. מעתה פרצו חילוקי הדעות לאחר ביקורם המפייס והמרצה בחורף תקס"ב בלאדי, נהפכה 
בעוצמה רבה, שחריפותה עלתה ובאה לידי ביטוי בביקורם החוזר בלאדי בשנה שלאחריה בחורף תקס"ג, 

. השאלה העולה והמתבקשת מאיליה, מתי, היכן 700שנשא אופי אחר לגמרי, והפך להיות שיא בוויכוח
מיד עם שובו של הרה"ק הר"מ מביחוב לטבריה ומדוע קרה מפנה חד זה. כן מעוררת תמיהה העובדה כי 

ג, באופן בהול. בשלהי תקס"ב נערכה פנייתו של המגיד הקדוש "תקס בקיץ תקס"ב, חזר לרייסין, בחורף
מסטאלין, להניאו מלחדש את חילוקי הדעות בעניין שיטת החסידות.  הגדול ש"הרא מרן אל מקוזניץ

זכיר מרן הרא"ש את עמדתו הברורה של הרה"ק רבי , מ701במכתב תשובתו שנשלח אליו בראשית תקס"ג

                                                 
אין כל איזכור במכתביו של הרה"ק מקאליסק המתייחסים לשליחותם המשותפת בשנת תקס"ב. אך הרה"ק הרש"ז מכנה  693

בלשון רבים. ומכאן כי היו לפחות שניים. שליחותו של הרה"ק רבי מאיר מפורשת במכתבי הרה"ק הרא"ק  –פי רוב - אותם על
מוזכרת רק  –ובמכתבי הרש"ז. אך שמו של הרה"ק רבי צבי הירש מהארקי כמשתתף שני לשליחות בלאדי בחורף תקס"ב 

  במכתב  הרה"ק הרש"ז, אג"ק אדה"ז תשע"ב, אגרת פו, עמ' שלב.
ז תשע"ב, אגרת יז. על המוכ"ז שהוא הרה"ק הרצ"ה, על השלום "אג"ק אדה. כו מכתב אמרים לקוטי. כז' סי תניאב ק"אגה 694

 ראה לעיל בפרק א.  –ועל תאריכי המכתבים ט"בתקמ שנעשה
 ב, אגרת יא. "ז תשע"אג"ק אדה 695
  שמא.-אג"ק אדה"ז, אגרת פו, עמ' שמ 696
אחד בשהותו [של הרה"ק הרצ"ה מהארקי] במזיבוז, פנה אליו הרבי ר' ברוכ'ל הרה"ק היסוד העבודה מסלונים סיפר: 'יום  697

זי"ע בפומבי באמצע עריכת שולחנו: 'בעל דרשן אמור תורה', וחזר על כך פעם אחרי פעם, כמי שמתכוון להקניטו, עד שעיני 
בודאי היה בנכם רבי שאול רצ"ה זלגו דמעות. חש אליו ר' שאול סטראטשנר ע"ה, הבדחן של הרר"ב, להפיס את דעתו, '

מטבריה, או בנכם רבי יצחק ממוהליב, נתונים אותה שעה באיזו צרה, ובגלל שסבלתם פה עגמת נפש יינצלו ממנה' ואמנם בא 
בנו ר' יצחק אחרי שבת וסיפר שבדיוק באותה שעה התנפלו עליו שודדים בדרך וניצל מידיהם בנס...'. יסו"ה כרך א עמ' קנו. 

זו באה בהקשר על מה שפירסם ברייסין יחד עם רעו הרה"ק רבי מאיר מביחוב כי הוטבו בעיניהם דרשותיו  נראה כי הקנטה
  של הרה"ק הרש"ז.

 שם, שם, עמ' שדמ. 698
ואגרת צט. דבריו של הרה"ק הרא"ק בעניין שליחותם המשותפת מתייחסים אך ורק לביקורם  .ק אגרת, אגרת בעל התניא 699

  החוזר בלאדי בשנת תקס"ג.
  על כך להלן בפרק הבא. 700
. במכתב זה עניין נזכר לא ולכן, ג"תקס בחורף בטבריה החסידי הישוב להחזקת וגלשו הדעות חילוקי התגלעו בטרםנכתב  701

 שינוי לע נודע לא עדיין, ג"תקס חשון, שנכתב שעה באותה כי, ומאבקו ק"הרא ק"'הרה של שמו את מזכיר שאינו כשם
  .מביחוב מ"הר ק"הרה ידי על, ג"תקס בחורף, יותר מאוחר, נראה כך, הגיעה זו, הפייסנית מעמדתו



 המפנה כי מצביעים יחד אלו . כל702ברוך ממעזבוז בנושא, תוך רמז שזה לא מכבר שהה בביתו הקדוש
מהרה"ק הרא"ק אל הרה"ק הרש"ז בשנת תקס"ג,  703ב. אפילו מכתב חיבה שהגיע"תקס בקיץ אירע החד

תקס"ב כשנת התחדשות הוויכוח מרומזת גם במכתבו  . שנת704עוכב על ידי החסידים ולא נמסר לתעודתו
  .705ב ממעזבוז"הר ק"הרה לבין ידידות בינו יחסי שנה זו שררו עד כי המציין ז"הרש ק"הרה של

  
לביקור זה בלאדי בשנת תקס"ב, נועדה השפעה מרחיקה לכת על חידוש הוויכוח על השיטות. כי 

 עומק את ב"תקס שנת אותה תחילת שהעצים - בשליחותם זו, לא רק שלא העלו לפני הרה"ק הרש"ז,
, את חילוקי הדעות בעניין שיטת החסידות, אלא נשמעו כמסכימים עם שיטתו בחסידות -מאמריו  והרחבת

ואף פרסמו זאת ברייסין. מרן הרא"ש מסטאלין שזה עתה חזר ממקום גלותו לארץ מגורי אביו, ראה בכך 
 רעו עם א נאלץ ונחלץ אפוא לצאת לחידוש הוויכוח. יחדהעלמה סופית של שיטת רבו מרן הרש"ק. הו

ביקשו לקבל את תמיכת רבם הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז. אכן יודעים אנו , מלעכוויטש מרדכי רבי ק"הרה
 מ"הר ק"הרה של המפייס ביקורם לאחר ספורים ממקורות נאמנים כי בל"ג בעומר תקס"ב, חדשים

ז, שהו תלמידי מרן הרש"ק; הרה"ק רבי מרדכי "הרש ק"הרה אצל מהארקי ה"הרצ ק"והרה מביחוב
. שם, כך נראה, 706מלעכוויטש ורעו מרן הרא"ש מסטאלין בחצרו הקדוש של הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז

  באסיפת הצדיקים הוחלט לעורר מחדש את הוויכוח בשיטת החסידות.

                                                 
 במסתרים' שיח שמו וברוך הוא וברוך הקדוש שהרב יודע 'ואני: הקדוש בביתו שהיה אחר זה שהיהמתוכן המכתב משמע  702

 '....זאת על' ד אל לבו יצעק קונו לבין לבינו שומע ובאין רואה באין חדרים ובחדרי נפשו תבכה
 .קבלתם שנת לתאריך י"מא מכתבים לציין נהג , שהרה"ק הרש"ז44נראה שנכתב בשלהי תקס"ב, וראה לעיל בהערה  703
 'גם בשנת תקס"ג בא מכתב טוב, רק שכנגדי לא הגיעוהו לידי כנודע'. אג"ק אדה"ז אגרת פט, עמ' שמב. 704
 בני והנהו, נאמנים אוהבים] ב"הר ק"הרה עם[ היינו ב"תקס שנת עד כי...': באגרתו ז"הרש ק"הרה מדברי משמע כך 705

  .צח אגרת, ב"תשע, ז"אדה ק"אג. '...הרע לשון עלי דיברו מערבא
 בסגנונות מובא הסיפור. בסטאלין ב"תקס סיון ח"ר בערב' אהרן בית'ה בעל הזקן ר"אדמו מרן של הולדתו סיפורקשור ל 706

, אך קכז' עמ אהרן ישע פרי. ב-קמא' עמ נד וקובץ, קלו לז י"קבאו. יד' עמ ישרים ובאור, 38 ושם 42' עמ שלמה שמע: שונים
 של קדשו לחצר בעומר ג"לל דיוק, שכביכול נסעו לחג השבועות אותה שנת תקס"ב, ולא היא, הם נסעו אז-נפל בהם אי

 הוא הזקן ר"אדמו מרן את לשמש עוד שזכה גלייברמן בנימין ישראל רבי הישיש החסיד ובכתבי. במעזבוז ברוך רבי ק"הרה
 אמר, למעזיבוז בעומר ג"ל על ונסעו ע"נ' הק רבינו בנו עם מעוברת הייתה הרבנית הסטאלינער של שאשתו בעת: 'מוסר
 מלעכעוויטש צ"והרה, ב"תקס סיון ח"ער שנולד היה וכן] עלינו תמתינו, [אונז אויף ווארטין זאלט איר: מלעכוויטש צ"הרה
 הייתה למעזבוז ב"הר ק"להרה שנה מדי ביחד נסיעתם כי מדגיש הוא כן'.  מילה הברית על השבועות חג] סטאלין[ פה נשאר
 צ"הרה עם] הרא"ש הגדול[ נסע מקארלין ש"מהר צ"הרה של הסתלקותו אחר: 'בכתביו כותב הוא שכך, בעומר ג"ל על

 עושה הוא' הי הזוהר עשה לא י"שהרשב שבאם עצמו על אמר ממעזיבוז צ"שהרה מפני בעומר ג"ל על למעזיבוז מלעכעוויטש
 שמסופר כמו) : 'שכח' עמ ב"ח( בספרו שלום הנתיבות בעל מסלונים ר"האדמו ק"כ שכתב מה עם מתאימה זו מסורה'. הזוהר
' ז ע"זי מסטולין אשר רבי ק"הרה עם ביחד אצלו היה ע"זי מלעכוויטש ק"הס מרן אשר, ע"זי' בוז'ממז ברוך רבי ק"מהרה
, ב בפרק לעיל ראה...'. רב זמן אז נמשך היה הקדוש ושולחנו, שנה בכל אליו נסיעתם מועד היה שזה, בעומר ג"בל פעמים
, א"תקס בשנת לסטאלין מזליחוב הגדול ש"הרא מרן של ביאתו שנת לקביעת בהוכחות, 150 בהערה, קנ' עמ קסב י"באו קובץ
 א"זיע ש"הרא מרן כבר התגורר, ב"תקס סיון ח"בער א"זיע הזקן ר"אדמו מרן שנולד שבעת, כוודאי נראה כי, הבאתי

בסטאלין. בגלל שהדרך מלעכוויטש למעזבוז עוברת דרך סטאלין, ולא דרך זליחוב שבפולין. ויש להוסיף שם את המובא 
  כנ"ל. גלייברמן בנימין ישראל רבי הישיש החסיד בפירוש שמרן אדמוה"ז נולד בסטאלין, מכתבי

נראה כי פעמים היו נשארים הרה"ק הר"מ מלעכוויטש ומרן הרא"ש הגדול מסטאלין לחג השבועות במעזבוז, כי הרה"ק הר"ב 
היה אומר: 'שהוא מתיירא משבועות יותר מראש השנה, כי בראש השנה העיקר מהמשפט והדין על הגשמיות, אבל שבועות 

דברי שלום פ' –ירש בזוהר הק' (ח"ב קכא עמ' א) על נשמות ישראל' אמרו רז"ל (ר"ה פ"א מ"ב) ועצרת על פירות האילן, ופ
במדבר, עמ' נג. ואמר: 'אני ירא לפני חג השבועות יותר מראש השנה, כי בראש השנה המשפט הוא על פרנסה, א קולעיטש 

אות שלד. דיבור  ארויף א קולעיטש אראפ [חלה למעלה = יותר, חלה למטה = פחות] אבל בשבועות וכו'' כתבי הרמ"מ עמ' ס
קדוש זה נשמע מפיו של מרן אדמו"ר הזקן בעל הבית אהרן: 'לפני חג השבועות הי' אומר: וואס קומט מען אויף ראש השנה, 
ר"ה איז ארויף אבילקע אראפ אבילקע, אבער שבועות איז הויל הארץ [מה הוא שבאים בר"ה, ר"ה גלוסקא למעלה = יותר, 

ות הוא רק לב]'. ברכת אהרן עמ' קיח. נראה כי בחג השבועות תקס"ט היה מרן הרא"ש גלוסקא למטה = פחות, אך שבוע
מסטאלין אצל הרה"ק הר"ב ממעזבוז, ועמו לקח את נכדו ונכד מחותנו ורעהו הרה"ק הר"מ מלעכוויטש, ה"ה הרה"ק רבי 

הגה"ח רבי חיים מנדל קוסטרומצקי, בכתבי  מובאכ שלמה חיים מקוידנוב, ונראה כי אז אף לקח עמו את בנו מרן אדמו"ר הזקן
, ל"זצ ממעזיבוז ברוך' ר הרבי ק"הרה אצל, ל"זצ מסטאלין ש"הרא רבינו כשביקר': רבינו במערכת הגדולים מאורות בספרוכן 
...', כמובא בס' דברי שלום שנים שבע כבן... אז' והי, ל"זצ מקארלין אהרן הבית בעל ק"הרה יחידו בנו את עמו אתו לקח

בהקדמה, כי הרה"ק רבי שלמה חיים מקוידנוב 'היה אצל קה"ק רבינו ברוך ממעזבוז ממנין שלו בליל חג שבועות, שהיה דרכו 
בקודש לומר תיקון שבועות במנין, ולומר הקדישים מחמת הילולא של זקינו קה"ק הבעש"ט' שהיה אז אחרי מלאת לו יג שנים 

קנ"ו, ונכנס למצוות בניסן תקס"ט, 'כי היה מבוגר ממרן אדמוה"ז בשבע שנים', בכתבי הגה"ח רבי חיים מנדל (נולד בניסן ת
קוסטרומצקי). ייתכן כי בעקבות נוהגו של מרן הרא"ש מסטאלין להיות במעזבוז בחג שבועות אצל הרה"ק הר"ב, שהה גם בנו 

על כך בהרחבה בקובץ באו"י פג, עמ' קי במנהגי שבועות ס' כד,  ראה –מרן אדמו"ר הזקן  (פעמיים) בחג השבועות במעזבוז 
  אות ו ובהערה ח.

 



  
התהליכים בתקופה סוערת פתרונות לשאלות הבוקעות ועולות, מתקבלות לאחר קביעת סדר השתלשלות 

 ומסורת הצדיקים שעליה נדון בהמשך. מבוססת על אגרות כוללת, היסטורית תמונה לנו זו. סדר המעניק
 הקדוש למגיד מסטאלין ש"הרא מרן שכתב קודש אגרת מתוך, ובעיקר כאחד. דית"וחב קרלינית חסידים

  .אירועיה ומכלול מקוזניץ, השופכת אור על התקופה
  

  :תקס"ד-ב"תקס, התקופה ומיד לאחריה של סיומה ד. 
  

   החלטת הצדיקים במ'זבוז' בשנת תקס"ב לחידוש הוויכוח
של שנת תקס"ב נסעו הצדיקים הרה"ק הר"מ מלעכוויטש ורעו  , הרי לקראת ל"ג בעומר707כמובא לעיל

להניח  מרן הרא"ש הגדול מסטאלין למעז'בוז' להסתופף בצל רבם הרה"ק רבי ברוך ממעז'בוז', ויש יסוד
בהתאספות הצדיקים הוסכם להציל את שיטת החסידות של מרן הרש"ק ברייסין. כפי אשר  כי שם,

להיכנס לעובי הקורה  708משתמע מריסי מכתבו אל המגיד מקוזניץ, הרי מרן הרא"ש נאלץ שלא ברצונו
חסידי היה פעיל במיוחד בעניין זה. הרה"ק הר"ב ממעזבוז אף שנשא כאבם של  709ועל אף צערו הגדול

קארלין ברייסין ששיטתם בחסידות מאוימת בהכחדה, עדיין לא יצא בגלוי נגד שיטת הרה"ק הרש"ז, 
במסתרים ' שיח שמו וברוך הוא וברוך הקדוש שהרב יודע וכעדותו של מרן הרא"ש במכתבו זה: 'ואני

זאת'. לא מהנמנע  תבכה נפשו ובחדרי חדרים באין רואה ובאין שומע לבינו לבין קונו יצעק לבו אל ד' על
כי גם שליחיו של הרה"ק הרא"ק הרה"ק רבי צבי הירש מהארקי והרה"ק רבי מאיר מביחוב הגיעו 

  . 710למעז'בוז' באותה שעה
  

 את בקשתם הקודש, בקיץ תקס"ב לארץ אז שחזר מביחוב, מאיר שלחו בידי רבי נראה כי הצדיקים
מאז,  בה שדגל החסידות בהתאם  לשיטת קריאתו לחסידים ברייסין שילכו את לחדש מהרה"ק הרא"ק

רבים. ולמסור להרה"ק הרא"ק את הבטחתם, כי הצדיקים מקבלים  ימים במשך נפשו חירף ושעליה
חלילה  ייפגע השיטות מחידוד עליהם לגייס את המימון לקופת ארץ הקודש, ובכך ימנעו מצב שבו כתוצאה

, שממנו כה חשש הרה"ק הרא"ק עד 711לילבג הישוב החזקת עבור ברייסין הכספים גיוס של הבסיס
   .712ז"הרש ק"הרה של החסידות לשיטת הגדולה התנגדותו שגרם לו למתן את

                                                 
שיטות החיות וקיימות עד  -גם אם אמנם עוסקים בתולדות הוויכוח שבין צדיקים ראשונים כמלאכים זלה"ה על שיטת החסידות 

ש פשוט, ומחלוקתם היא כבית הלל ובית עצם היום הזה, הרי ברור כי שיחם ושיגם של הצדיקים הקדושים אינם ניתנים לפרו
[הרה"ק  עם ובפרט... מחולק גיווען זיינען עלטערין אונזערע'... שמאי, ויש לציין דברי מרן אור ישראל מסטאלין זיע"א שאמר:

 פאר גיווען ניט איז זיינער דרך דער נאר, מאד גדול אדם' הי הוא הלא, מחולק זייער גיווען עלטערין אונזערע זיינען מלאדי]
אלא  הלא הוא הי' אדם גדול מאד,...'. [אבותינו היו מחולקים... ובפרט עם הרה"ק מלאדי נחלקו מאד, מענטשין קליינע אזעלכע

בהשמטת זהות הרה"ק מלאדי. וידועים ידידותו , אודות ה"בד קיח' עמ אהרן דברישדרכו לא התאימה לכאלה אנשים קטנים]. 
 ריי"צ מליובאוויטש.להרה"ק הרש"ב ובנו הרה"ק ה

 .118פרק ה, קובץ באו"י קעב עמ' קנט ובהערה  707
 ובחסדו בטובתי הטוב שברצונו  הקדוש משמו אותי שבקש, מזעליחאב ברוך' ר אהובי י"ע הטוב שלומו סוכת עלי שפרס'... 708
 כל שבוודאי...' '."וכו במחלוקת אתערב ולא ובשלוה בהשקט שאשב לבריותיו חסדו להשפיע למיחלים ובפרט יראיו על' ד חסד
מרן  ..'..וחלילה חלילה השלום ולדחות במחלוקת לכנוס ו"ח לבו מלאו אשר הוא זה ואי זה הוא מי בלבו' ד יראת גע]ו[שנ מי

הרא"ש הגדול מזכיר למגיד הקדוש את אשר עבר עליו בזליחוב, ראה לעיל פרק ב, קובץ באו"י קסב עמ' קמב ואילך, וגם שם 
 דחיתי השם ובעזרת  הרפתקאות כמה עלי והיו זעליחאב' בק כשהייתי יזכור זכרונות טובות למזכיריו הזוכרמהמחלוקת: 'ברח 

 כאלו מדברים לי חלילה וחלילה בכך דרכי שאין ש"וב ה"וב, כאלו ענינים כמה היו פה גם ובוודאי, בימין וקרבתי בשמאל
  '.בהם ומכיוצא

 שהן בשורות יהבית יבהבכת נפשי אנא רק, יגוני מגודל לבי להחזיק באפשרי' הי לא] זאת[ כתיבתי בעת, אדוני לי יאמין' 709
 מדעתו להבין בזה ויוסף חכם וישמע והמדע החכמה ואתו, דמחטא בקופא כפילא ולהודיע לגלות נפשי כלות לאדוני הרבה
 ויקבל טוב ויבוא, בזה לבי טוב את ויראה, לזכות אותי שידין ובטובו בחסדו אני ובטוח, יעשה בעיניו והטוב הדברים שורש
 '.הגדול מהים כטפה ולא הנה עד דברתי שיחי ומרוב. טוב
 מערבא בני והנהו, נאמנים אוהבים[עם הרה"ק הר"ב]  היינו ב"תקס שנת עד כי...' :באגרתו ז"הרש ק"הרהמרומז בדברי  710

 מה עלוייתכן כי אז הקניט הרה"ק הר"ב את הרה"ק הרצ"ה  .צח אגרת, ב"תשע, ז"אדה ק"אג '....הרע לשון עלי דיברו
. ראה לעיל פרק ה ז"הרש ק"הרה של דרשותיו בעיניהם הוטבו כי מביחוב מאיר רבי ק"הרה רעו עם יחד ברייסין שפירסם
 .109בהערה 

רקי ורבי מאיר במכתב הרה"ק הרש"ז משלהי תקס"ה, הוא מזכיר שיחה שהייתה לו בחורף תקס"ג עם רבי צבי הירש מהא 711
...ושאלתי מהם ואם תאמר מה נאכל, והשיבו לי שיש להם הבטחה נאמנה מהצדיקים דוואלין 'מביחוב שלוחי הרה"ק הרא"ק: 

ז, תשע"ב, ". אג"ק אדה'ואוקריינא על סך שיספיק להם בערך הנ"ל ויותר, ואין צריכים כלל למדינתנו, להיות נכנעים לחב"ד...
 אגרת פט.

 ה, קובץ באו"י קעב עמ' קמ. ראה לעיל פרק 712



  
  מענה מרן הרא"ש למגיד מקוזניץ והעברת הוויכוח מרייסין לווהלין

החסידות, הגיעו לידי החסידים  בשיטת הוויכוח חידושב הדים על המפנה שעשה מרן הרא"ש מסטאלין
ובאותו קיץ תקס"ב הגיעו להרה"ק הרש"ז ולמחותנו הרה"ק הרלו"י מברדיטשוב ידיעות על ברייסין, 

פעילותו של מרן הרא"ש לגיבוש חבורת הצדיקים המבקשים להעלות מחדש את ההתנגדות לשיטתו 
-בחסידות, וביקשו למנוע זאת ולהשקיט את סערת הצדיקים. הרה"ק הרלו"י מברדיטשוב פנה לחברו

היה אוהד שיטתו של הרה"ק הרש"ז, ומאידך היה קשור  714, שכאמור713הקדוש מקוז'ניץתלמידו המגיד 
, כדי לבקשו 715ביתו והיה סמוך על שלחנו- באהבה רבה למרן הרא"ש הגדול מסטאלין, אותו אימץ כבן

  שבל יעלה מחדש את חידוד השיטות. 
  

. עוד בטרם 716תקס"גמכתב תשובתו של מרן הרא"ש הגדול מסטאלין למגיד מקוזניץ נכתב בראשית 
התרחבו חילוקי הדעות וגלשו לעניין החזקת הישוב החסידי בטבריה בהמשך חורף תקס"ג, ולכן לא נזכר 

 כי, ק ומאבקו בעניין שיטות החסידות"הרא ק"'הרה של את שמו מזכיר . כשם שאינו717עניין זה במכתב
הרה"ק הרא"ק האם הוא אכן עדיין לא הגיעה אליו תשובתו של , ג"תקס 718חשון, שנכתב שעה באותה

נענה לבקשת הצדיקים לחדש את הוויכוח. תשובה שהגיעה יותר מאוחר בחורף שנה זו עם ביאתו חזרה 
. הודות לשרידותו של מכתב זה, נמצאנו למדים ממקור ראשון, על התהליך 719של רבי מאיר מביחוב

ה"ק הרש"ז. במכתב יש שהביא לחידוש החידוד בעמדת הצדיקים ששללו את שיטת החסידות של הר
התייחסות, אם כי לא במעט רמזים, למחצית השנייה של תקופת הגלות וסיכום של מהלכים היסטוריים 
ואידאולוגיים של החסידות הקרלינית. אנו רואים מהמכתב כי מרן הרא"ש התמסר לשמירת שיטת 

ל ידי המתנגדים, וחיפש החסידות כפי שקיבל מרבו מרן הרש"ק, שעל אף היותו נרדף וגורש מקארלין ע
 השלישי לתנאי הסכים ברייסין מקום להקמת משכנו וחצרו, לא רצה לוותר על שיטתו בחסידות ולא

וגלה עד ללודמיר  720ז,  אף שעקב כך נאלץ לוותר על ישיבתו ברייסין"הרש ק"הרה שהציב לפניו
  שבגליציה.

  
יד הקדוש מקוזניץ, ולעמוד על כדי ללמוד את מכתב תשובתו של מרן הרא"ש הגדול מסטאלין למג

לנסות השתלשלות העניינים והתהליכים שהביאו לחידוש הוויכוח על שיטת החסידות, עלינו להקדים ו
להתחקות אחר פעולות ומאורעות שיש להן זיקה לנושא, שנעשו אז מכיוונים שונים, והמשתלבות 

                                                 
מרמז על מעורבות הרה"ק הרלו"י בפנייתו של המגיד מקוזניץ אליו, ואף  מקוזניץ המגיד אל במכתבו הגדול ש"הרא מרן 713

 ולעמוד חנם אנשים עם לריב צד להם' שיהי בכדי'בין הצדיקים הקדושים:  לשדך פעלו כי, ז"הרש ק"הרה חסידי את מאשים
  '.לימינם

 פרק ג, קובץ באו"י קסז, עמ' קנז.לעיל  714
  .93ראה להלן  715
 בערך הוא המכתב הרב דוד צבי הילמן מעיר בשולי המכתב את הדברים הבאים בבואו לקבוע את תאריך המכתב: 'תאריך 716

 וחתנו, תקס״ב בשנת שנולד אהרן' 'בית בעל מקארלין אהרן ר' הוא ,אהרן' 'הילד, אשר ר' של בנו מוזכר כאן כי, תקס"ו-תקס״ג
ואילו הרה"ח ר' אהרן הויזמן מעיר בשולי המכתב בברכת אהרן בעמ'  .')ושארית שם( תקס״ו שנפטר בשנת, פערל בתו בעל

הוא לאחר שנת תקס"ו, שכן רבינו הרא"ש זצ"ל מזכיר במכתב זה את בתו הרבנית מרת פעריל נ"ע,  –עד: 'תאריך המכתב 
[אחיו ורעו] הרה"ק מלעכאוויטש זצ"ל, שנפטר במבחר ימיו בשנת תקס"ו ז'  ואין הוא מזכיר את בעלה הר"ר אהרן ז"ל בן

שבט, אלא מזכיר סתם בעלה ובניה שיחיו, היינו בניה שהי' לה ממנו, והיא נשאת לבעלה השני הר"ר ישראל מאוסטרא, וגם 
זה של חילוקי  ןצדיקים לענייממנו היו לה בנים...'. כבר הערתי בקובץ באו"י יב, כי לא מצאנו שלאחר שנת תקס"ו נזקקו 

שלא נמצא במכתב שום רמז מעניין מעות ארץ הקודש, הרי יש לומר כי המכתב נכתב בראשית תקס"ג.  ןהשיטות, ומכיוו
ראייתו של הר"א הויזמן כי במכתב אינו מזכיר את בעלה של הרבנית מרת פעריל, אלא בעלה ובניה, ובגלל זה הוא מוכיח כי 

בי ישראל מאוסטראה, אינו ראיה, כי בכתבי היד ובדפוס מצאנו כתוב 'ובני'' משוך קו קטן בסוף המלה, היה זה בעלה השני ר
נטוי להשלמת המילה דהיינו 'ובני'הם'. ומה שלא הזכיר מרן הרא"ש את שם חתנו -ואפשר לראות בו 'ואו' דהיינו 'בניו', או קו

, וכל השמות שהזכיר הם שמות בני המשפחה שהכיר המגיד הרה"ק רבי אהרן מלעכוויטש, כי המגיד מקוזניץ לא הכירו
ז פרטי צאצאיה של הרבנית פעריל בת מרן הרא"ש הגדול.  על - מקוזניץ, כי היו סמוכים על שלחנו. ראה בדברי אהרן עמ' רמו

  .12שנת כתיבת המכתב ראה הערת הרב שלום דוב לוין בקובץ באו"י יג עמ' קכב ובהערה 
הרא"ש מתייחס לכך, כשם שהוא יצא, בשנת תקס"ה, בחריפות רבה בעד החזקת הישוב בהנהגתו של  כי בוודאי היה מרן 717

הרב הגאון כהן צדק מרנא ורבנא דארעא ראה ספה"ק בית אהרן דף קנח עמ' א: 'ודעו נאמנה שכתב  –הרה"ק הרא"ק 
תם בפני כל הצדיקים והחסידים על האנשים ההם שידעו כי בנפשם הם ובנפש בני ביתם, וחוץ מזה שנפרסם או דישראל

 והתמימים והישרים בלבותם...'. ראה קובץ באו"י יב עמ' קכא.
  .מרחשוון לחודש ז"כביום  ,ג"תקס בשנתחל  המופיע בראש המכתב,  'תולדות' פ' ב יום' 718
  ראה להלן. 719
  .ב"ע סד דףבית רבי  720



 אחת, למסכת של תהליכים, הנקלעות ותבעקבותיהן מתרקם סדר השתלשל משתתפיה.ו התקופה בתאריכי
   .כוללת היסטורית תמונה לנו ומעניקה

  
מתוך המכתב אנו למדים כי כניסתו של הרה"ק הר"ב לתוך הוויכוח שהתחדש במלוא עוצמתו בשנת 
תקס"ב אירע באותה שעה ובמקביל לכניסתו של הרה"ק הרלו"י מברדיטשוב. שני הצדיקים שמרכזם 

נס חילוקי הדעות של השיטות בחסידות, שעד עתה ניטש רק בין צדיקי רייסין,  בווהלין, הרימו מעתה את
בין הרה"ק הרא"ק שהמשיך את הוויכוח של מרן הרש"ק לבין הרה"ק הרש"ז. עתה  גלש הוויכוח לתחומי 

  ווהלין בין שני הצדיקים המפורסמים ביותר והעומדים בראש ההנהגה של קהילות החסידים. 
  

  רלו"י מברדיטשוב עמדתו של הרה"ק ה

תקס"א. לא - הרה"ק הרלו"י מברדיטשוב לא התערב בחילוקי הדעות ברייסין במשך כל תקופת תק"מ
בתקופה שמרן הרש"ק עמד בראש הוויכוח, ולא בתקופה שלאחריה, בעת שהרה"ק הרא"ק הרים את 

לא מצאנו כי  . אף721תקמ"ה-דגלו. ואף לא בעת כהונתו כרב העיר פינסק שבליטא הסמוכה בשנים תקל"ה
, ובאותה תקופה איננו שומעים על קשרי ידידות מיוחדים שהיו לו 722ביקר אז בקהילות החסידים ברייסין

  . 723עם הרה"ק הרש"ז
  

                                                 
הרבנות של רלו"י מבארדיטשוב', אהל רח"ל, חלק א, ניו  סדר שנות רבנותו בפינסק נקבעו על ידי רבי חיים ליברמן, 'סדר 721

  .66-67יורק תש"מ, עמ' 
אם כי מצודתו הייתה פרוסה על הרבה מקהילות החסידים הפזורים במדינות רבות שבהם ביקר. אנו יודעים כי בעת היותו  722

ראה לעיל פרק ב קובאו"י  מזיטומיר,עם תלמידו הרה"ק רבי אהרן , הונגריהל ד"תקמ- ב"תקמ השנים בין נסע רב בפינסק 
להתווכח עם הגאון  לפראגה שבפרבר ווארשהקסב עמ' קכט. כן ידועים נסיעותיו לפולין באותם שנים. נסיעתו בשנת תקמ"א 

כדי לטכס עצה באסיפה שנקראה על  בווארשה. ובשנת תקנ"א ביקר 116רבי אברהם קצינלבויגן. וילנסקי חסו"מ, כרך א. עמ' 
בביקור זה שהה ב'בית הברזל' בבית  גי היהודים לרגל קונסטיטוציה רפורמית שעובדה אז על ידי השלטון הפולני.ידי מנהי

הכנסת 'פאצ'יוב' שברחוב באגנא, ושם נשמר ה'עמוד' שלפניו התפלל אז. י. היילפרין, רבי לוי יצחק מברדיטשוב וגזירת 
'היה דרך הק' לוי יצחק לבא לשם, ותלמידו  :במאקווי פלך לומזאיו אנו יודעים על ביקור המלכות בימיו, תרביץ כח תשי"ט.

הר' ליזר חסיד אחי הרב נר תמיד (רבי ברוך בנדיט, רבה של ז'טיל) דר שם'. אגרת רבי יוסף לבנשטיין מסרוצק אל שמעון 
 גם , מאז שנת תקל"ה,תומרו תחת שעמדה בזליחוב שבפוליןד - ידוע כי שהה בשנת תקנ"ג כן. 350דובנוב, חסו"מ כרך ב' עמ' 

 למברג, ן"הר בשבחי נזכרת לרומניה נסיעתווברדיטשוב. ראה קובאו"י צ, וראה לעיל בפרק ב.  פינסק של רבה בהיותו
נזכרת בנתיב  גאליציהביקורו ב. '...לייאס ז״ל מבא׳׳ד הקדוש הרב מנסיעת לפניו סיפרו שפ״א שמעתי: 'א' עמ כב דף, ד"תרל

היא  ביקורו ברייסיןמצותיך נתיב היחוד שביל ד: 'וכן היה מעשה שבא לעיר דוקלא בעשרים לעומר'. הפעם היחידה שנזכר 
 ק"הרה חתן בונםשמחה  יוסף ברבי זלמן יקותיאל משנים מאוחרות יותר, בעת שהשתתף בשמחת הנשואין של נכדו רבי

. ח"תקס בחורףבלאדי  התקיימה שחתונתםבן הרה"ק הרש"ז,  מליובאויטש בער בדו רבי ק"הרה בת רבקה מרת לבין י"הרלו
  . 37כפי שמובא בהערת התמימים ואנ"ש, יב רכח עמ' 

' עמ הצארית ברוסיא ד"חב תולדותב לוין דוב שלום הרב כותב גם המקורות החב"דיים אינם יכולים להצביע על כך: בצדק 723
 הגיעו לא, ט"תקנ כסלו ט"בי – מהמאסר רבינו גאולת ובין, ג"תקל כסלו ט"בי – המגיד הרב הסתלקות שבין מהתקופה...': כב

 אחרי י"הרלו ק"הרה אל ז"הרש ק"הרה של מכתבו. '...יצחק לוי לרבי הזקן רבינו שבין הקשרים אודות ידיעות מספיק לידינו
 מיוחד קירוב על בהכרח מצביעה אינהגם היא , נט אגרת, ב"תשע ז"אדה ק"אג, שחרורו על מבשרו בו ט"תקנ כסלו ט"י

 את כתב גם הוא שעה באותהביניהם. הרה"ק הרש"ז שלח מכתבי בשורה על גאולתו לגדולי הצדיקים המפורסמים בווהלין, ו
  . ס אגרת , כי ראה בהלשנה ובמאסרו וגאולתו איום והצלה לקיום החסידות בכללותה. שםממעזבוז ברוך רבי ק"להרה הבשורה
 לרבני דוקא התניא ספר על ההסכמה בבקשת פנו מה מפני, השאלה כן אם נשארת...': לוין דוב שלום הרב שואל סג' שם בעמ
 הסכמה ס"תק בשנת ביקש שכנא שלום ר"מוה אותו כאשר ואילו; מבארדיטשוב יצחק לוי רבי ק"הרה אל ולא, אניפאלי
 ס"וש לטור ההסכמה כי, הוא בזה והטעם. מבארדיטשוב יצחק לוי רבי ק"הרה אל דוקא פנה, בסלאוויטא ס"והש הטור להדפסת
 שבט' בב, קודם שנה כחצי נסתלק מאניפאלי זושא רבי ק"הרה ואילו, ס"תק תמוז ג"בי יצחק לוי רבי ק"הרה ידי על ניתנה
 ואין. לתניא הסכמה בבקשת מבארדיטשוב יצחק רבי לוי ק"הרה אל גם ו"תקנ בשנת פנו לא מדוע השאלה נשארת עדיין. ס"תק
  .מענה ללא שם שנשארה שאלה. '....לסלאוויטא קרובות העיירות שתי שהרי, מקום ריחוק של סיבה כך כל כאן

 ידידיו משני הסכמות נדפסו התניא בספר: 'השאלה אותה שוב את מונדשיין יהושע הרב מעלה 50' עמ ברדיטשוב במסע
 הסכמתו את גם ביקש לא מדוע, מאניפאלי הכהן ליב יהודה' ר ק"והרה מאניפאלי זושא' ר ק"הרה הם, הזקן רבינו של הגדולים

 ק"הרה כי דית"החב מהמסורת סיפור שם שהוסיף אלא, מענה שוב ללא נשארה זו שאלה. '?...מבארדיטשוב ק"הרה ידידו של
 מאניפאלי זושא רבי ק"הרה של הסכמותיהם את לקבל לווהלין נסיעתו שבדרך, שליחו יפה ישראל רבי על ציוה התניא בעל
  .'...זה בעניין עמו שידבר רוצה אינו כי מברדיטשוב י"הרלו ק"הרה אצל לנוח יטה 'לא, מאניפאלי הכהן ליב יהודה רבי ק"והרה

הרלו"י  ק"תמיהה זו מתעצמת לאחר שהספר מאור עיניים להרה"ק רבי נחום מטשרנוביל כן זכה להסכמתו של הרה
ח, "תקנ ג חשוון"כ' א ביום והרה"ק רבי יהודה ליב הכהן מאניפאלי הסכימו יחד זושארבי  אשר יחד עם הרה"ק ,מברדיטשוב

 שלברדיטשוב נשלח או. יום באותו הכל ובמציאות אפשרי הדבר, או שיהיה, היא רחוקה הדרך לא לברדיטשוב (כי מאניפאלי
יפאלי).  זה קרה רק כעבור שנה וחודשיים באניפאלי, או ייתכן כי הרה"ק הרלו"י ביקר באותו יום באנ שהיה זה לא, אחר שליח

  מאז ההסכמה לתניא שנתנה על ידי שני הצדיקים בשלהי תקנ"ו, מבלי שיצטרף אליהם הרה"ק רלו"י מברדיטשוב.  



. בספריו 724הרה"ק הרלו"י נימנה עם התלמידים הקדושים שכתבו את תורותיו של מרן המגיד ממעזריטש
ת את ספרי החסידות של רוב תלמידי מרן המגיד הקדושים אנו נוכחים לראות את דרכו בחסידות התואמ

ממעזריטש, מאידך יש שם מאמרים עמוקים בכתבי האריז"ל, וכן שרד קטע בו רשם שאלות בעניינים 
עמוקים בהבנת דברי קבלה ששאל את רבו המגיד וקיבל הבהרותיו בחכמה הפנימית התואמת את תורת 

. בדיעבד 726זו שיטה כנגד ק"הרש מרן ידיחס שהעלו החששות אצלו התקבלו . לא725הרה"ק הרש"ז
 מרן מפי בעצמו ששמע תורות מאותם חריגה ז"הרש ק"הרה של התניא בספר ראה לא התברר כי הוא

   לעצמו. העתיק ושאותם ממעזריטש המגיד
  

אירוע שבאמצעותו הכירו והוקירו הצדיקים זה את זה, התרחש בשעה שבא הרה"ק הרלו"י בקשר 
, אז התוודעו והתקשרו הצדיקים הקדושים ביניהם 728ב"תקס עם הרה"ק הרש"ז, בשנת 727שידוכים

בידידות עמוקה ובאהבה רבה, ומאותה תקופה נשמעים דברי הערכה הדדיים. בחתונה שהתקיימה בזלאבין 
מאוחר יותר, בשנת תקס"ז, 'אמר רבינו [הרה"ק הרש"ז] דרוש וסיים צדיק ה' בכל דרכיו, הקב"ה צדיק 

[מה  'וואס מלאך מיכאל איז אויבן, איז ער אונטין'. ועוד אמר אז: 729ור' לוי יצחק צדיק למטה...' למעלה
. באותה שמחת החתונה בזלאבין אמר 730למטה] –שהמלאך מיכאל למעלה, הוא הרה"ק מברדיטשוב 

והמחותן הרה"ק הרלו"י: 'רבוש"ע דו ביסט א צדיק, און מיין מחותן איז אויך א צדיק [רבוש"ע אתה צדיק 
ל גדול ונורא - . הרה"ק הרלו"י התבטא על ספר התניא: 'זהו פלא גדול להעמיד א731שלי הוא גם צדיק]'

ט אין אזוי א קליינעם ספר -בספר קטן כזה (בלשון אשכנז אמר: א קונץ אריין שטעלין אזא גרויסין גא
כשהתחדש  רק זמן. התקשרותם של הרה"ק הרלו"י והרה"ק הרש"ז ביניהם, אירעה באותו פ732 כו')'

  הוויכוח של סגל הצדיקים נגד שיטתו של הרה"ק הרש"ז.
  

                                                 
  מגיד דבריו ליעקב, ירושלים תש"נ. במבוא. 724
ס. עניינים עמוקים אלו תואמים כל כך לתורת הרה"ק הרש"ז - 'שמועה טובה' וארשא תרצ"ח, ד"צ ירושלים תשל"ב, עמ' נט 725

הוצאת ספרים של חב"ד, ייחסו את השאלות הללו  –עד שבמהדורת מגיד דבריו ליעקב לקוטי אמרים שיצא לאור על ידי קה"ת 
. בספר אור האמת, מהמגיד ממעזריטש 23היכל הבעש"ט ז, עמ' נב בהערה להרה"ק הרש"ז. ראה על כך הרב נחום גרינוולד,  

'אשר כתבם עלי ספר תלמידו הגאון אור ישראל וקדושו פאר הדור מו"ה לוי יצחק זצוק"ל בעהמ"ח ספר קדושת לוי... זיטאמיר 
נייני השפעת הרב תרנ"ט'. יש הרבה מאמרים מרבו המגיד ממעזריטש בביאורים במושגי כתבי האריז"ל עם משלים בע

 לתלמידו, על דרך התואמת את תורת הרה"ק הרש"ז.
גם במכתבו של הרה"ק הרלו"י להרה"ק הרא"ק אין הוא נכנס לתוך חילוקי הדעות בענייני השיטות, אלא הוא כותב באופן  726

 עיקר כל הי׳ זה אשר, אדמו״ר של הנהגותיו על מתרעם להיות הדעת על יעלה איך בעיני יפלא מאד זה אחר אך...כללי:'
 קבלנו אשר כפי, העבודה עיקר וזהו ומצות תורה לעמו ללמוד עסקיו כל אשר, נ״ע זלללה״ה הה״מ אדמו״ר של הנהגותיו
'. אגרות בעל התניא, אגרת קב. עוד קודם ...הקדושה תורתנו הקודש דרך וזהו. זה דרך על כן גם הוא והנהגותיו, נ״ע ממורנו

 זה בענין היטב לחקור הטהורה דעתו שלא נתן נראה שמזה, המראה על הרא"ק אליו 'נשתוממתילמכתבו זה כותב הרה"ק 
דבר  מוצא על היטב לחקור עליו עיני אשימה שנים מכמה יותר. בי׳ קיימינן , דאנןלאמיתו הדבר תוכן על לידע ולהתבונן

 ממני שאל כאשר בוריו על הדבר שורש לידע כת״ר רצון באמת ואם''. הוא מציע להציג את שורשי הדברים: .בענינים..
שם, אגרת ק. וגם במכתבו של מרן הרא"ש  '.מראשיתו דבר אחרית להודיע מנהו שמץ אזנו נא אגלה ע״כ, קדשו במכתב כת״ר

 רק, והאמירה הדיבור בזה כ"ג יצעוק זה על שיצעוק מי ובוודאי...'. למגיד מקוזניץ הוא מרמז על גישתו של הרה"ק הרלו"י:
 והולכים הקרואים מאנשים הוא לפניהם נכון הדרך שזה ואומר שצועק מי] וצדק אמת[ והנה...' 'הדברים תוכן יודע שאינו
  .'מגיע היכן עד הדברים פנימיות יודעים ואינם לתמם

רבי  הרה"ק בת שרה מרת לבין יצחק לוירבי  הרה"ק ב מאירהרה"ק  של בנו אלעזר ביר בין ההשתדכו פעמיים. הראשון הי727
 בין הרב ההי . השידוך השניז"תקס בקיץ בזלאבין התקיימה 'הגדולה החתונה'וחתונתם ידועה בשם  דוב בער מליובאויטש,

 שחתונתם התקיימה הרה"ק רבי דוב בער מליובאויטש רבקה בת מרת לביןהרה"ק הרלו"י  חתן בונם יוסף ברבי יקותיאל זלמן
  .ח"תקס בחורףבלאדי 

 שני של להרה"ק הרש"ז, ייחוסם את להזכיר עניין מצא לא ,ס"וש לטור ס"תק תמוז ג"מי בהסכמתו י"הרלו ק"הרהכי 728
, ז"הרש ק"הרה לש אחיו מאורשא מרדכי רבישל הרה"ק הרש"ז, ו לשעבר חתנו מסטולין שכנא שלום רביהמביאים לדפוס: 

טרם  זה היהשהיו שליחיו להדפסה, כפי שכתב הרה"ק הרש"ז בהדפסת הש"ס השניה בסלאוויטא, בשנת תקס"ח. מכאן כי 
 מרן של מכתבומ , כיהמאמר בסוף קסז י"קובא, ג בפרק לעילולא יאוחר משנת תקס"ב כפי שהערנו  .שידוכים בקשריבואם 
] חשון כז[ ג"תקס שנת בראשית נכתבש 'סטאלין' ק פה תולדות' פ' ב יום'מ מקוזניץ המגיד ק"הרה אל מסטאלין הגדול ש"הרא
 שלום הרב של מדבריווהבאנו  .''שיחי] י"הרלו ק"הרה' [הק הגאון הרב עם] ז"הרש ק"הרה בין[ השדוך שנעשה האיך' מוזכר
  ז"הרש ק"הרה, זה את זה מכנים ו- ד"תקס השנים של במכתבים  כי, כג' עמ' הצארית ברוסיא ד"חב תולדות' 'בס לוין דוב
  .ביניהם השתדכו ד"תקס בשנת כבר כי מסקנתו מכאן", מחותני' בשם, י"הרלו ק"והרה

  .126בית רבי, עמ'  729
  .המקורות בציון 49' עמ, מונדשיין יהושע להרב ברדיטשוב מסע ראה 730
, בשמו של כ"ק האדמו"ר 83אריה, אהלי שם, כפר חב"ד תשע"ב, עמ' -תולדות רבי שמואל מונקעס, הרב אלי' יוחנן גור 731

  מטאהש שליט"א, בשם הרה"ק רבי חיים יוסף מפיסטין מתלמידיו המובהקים של  הרה"ק הרלו"י מברדיטשוב. 
 בית רבי, שם. 732



מאז תמך הרה"ק מברדיטשוב בשיטתו של הרה"ק הרש"ז. בעניין זה מצויים מכתבו הקדוש של הרה"ק 
, מענהו הקדוש של 733הרא"ק אליו משנת תקס"ה ובו הוא מפרט את תלונותיו על שיטת הרה"ק הרש"ז

, וכן מכתבו הקדוש של הרה"ק 734יע תמיכתו ללא סייג בשיטת הרה"ק הרש"זהרה"ק הרלו"י בו הוא מב
  .735הרש"ז אל הרא"ק בו הוא מזכיר את עמדתו התומכת של מחותנו הרה"ק הרלו"י

  
היו מסועפים. תחילתם מהתקופה שהרה"ק הרלו"י כיהן  736קשריו של מרן הרא"ש עם הרה"ק הרלו"י

, 737קמ"ה, וקשריו עם מרן הרש"ק שגר בקארלין הסמוכהכרב בפינסק משנת תקל"ה עד לגירושו בשנת ת
ולאחרי כן, משנת תקנ"ג בעת גלותו של מרן הרא"ש לעיר זליחוב שליד קוזניץ, שמצודתו של הרה"ק 

  '. 'שיחי [דוש]'הק הגאון 'הרב , ובמכתבו למגיד מקוזניץ הוא מתארו738הרלו"י הייתה פרוסה שם
מקוזניץ מאשים את חסידי הרה"ק הרש"ז, כי פעלו לשדך ביניהם אל המגיד מרן הרא"ש הגדול במכתבו 

 'בכדי, 739ביניהם הייתה כדי לקרב את הרה"ק הרלו"י עם רבם הרה"ק הרש"ז ההתחתנות וכי כל עיקר
  לימינם'.  ולעמוד חנם אנשים עם לריב צד להם' שיהי

  
  עמדתו של הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז

בחילוקי הדעות ברייסין. לא שמענו כי תמך בהרה"ק הרא"ק הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז לא התערב 
תקנ"ט בשעה שהניף את דגל הערעור על הנהגת הרה"ק הרש"ז. אדרבא, יודעים אנו כי עד - בשנים תקנ"ז

. פעם ראשונה שאנו נתקלים בעמדתו הקדושה היא 740שנת תקס"ב היה בידידות עם הרה"ק הרש"ז
"ש הגדול מסטאלין למגיד מקוזניץ, וגם אז מודגש כי הרה"ק בראשית שנת תקס"ג, במכתבו של מרן הרא

  .741הר"ב אינו מביע עמדתו הקדושה בפומבי
  

                                                 
 נב. - אגרות בעל התניא, אגרת ק. תחילתו וסיומו של המכתב מופיע ביגדיל תורה נ.י. גליון סח, עמ' נא 733
 שם, אגרת קב. 734
  אג"ק אדה"ז, תשע"ב, אגרת פט. 735
 הצדיק הרב שאמר כמושמו וזכרו הקדוש נזכרים בסילודין על ידי רבוה"ק, כן מוזכר בספה"ק בית אהרן דף פח עמ' א. ' 736
  '. ושם בדף קמה עמ' א, בעובדה עם המגיד הקדוש מקוזניץ.מבארדיטשוב ל"זצוק יצחק לוי' ר' מוה
  ראה שמע שלמה, ירושלים תשל"ד ח"ב דף ו עמ' א, ודף יד עמ' א, ודף טז עמ' א, ודף יח עמ' ב. 737
ראשונה ביניהם, ראה על כך לעיל בפרק ג, עמ' קמב ואילך. אגב, יש לציין את מה שהבאתי שם כי פרשת חילוקי הדעות ה 738

 ק"שהרה לאחר הדעות חילוקי דעכו קארלין חסידי מסורת פי התרחשה מיד בהגיע מרן הרא"ש לזליחוב בשנת תקנ"ג, ועל
 נשמה עליית ועשה, בהירין ולא נהירין לא, למעלה עולה תפלתו שאין ראה כי 'היות :לפייסו  ש"הרא למרן שלח מברדיטשוב

למעלה...'  תפלתו לעלות מניחים ואין בדרכו עומדים ק"הרש ק"הרה ורבו הגדול א"הר ק"הרה שאביו וראה כתר קדושת בעת
 רבי ק"הרה, האלה כדברים המביא י"הרלו ק"הרה של מדרשו מבית  ונאמן קדום מקור ידי- על גם נתמכת זו וציינתי כי מסורה

 המתאימים השנים תאריכי את מציין ' שאףהברכה היכל' 'החיים אוצר' התורה על לספרו בהקדמה מקומרנא יחיאל יהודא יצחק
 מורי[ ח"מו לי שסיפר ל"זצ יצחק לוי ר"מוהר הדור מופת להקדוש שעשו כמו הקדושים רבותינו בימי' שהי להפליא: 'וכמו

 הרבה דעת חלישות מרוב ג"תקנ ובשנת, שיעור אין מאד דעתו שהיה מחלישין] מפינטשוב מרדכי אברהם רבי ק"הרה] [חמי
זה'. תאריך זה של תקנ"ג שאז נפל הרה"ק הרלו"י  כל כידוע... במהירות קטן סידור בתוך מתפלל והיה..., מענין ממדריגתו נפל

מקבל חיזוק נוסף ממקור בית מדרשו של  הרה"ק החוזה מלובלין, שכך מביא הרה"ק רבי שלמה מרדומסק  - בחלישות גדולה 
 מחכמתו שחלק ברוך י"להש להודות מחויב ישראל חכמי כשרואה ל"חכז נושתק וזה...' :תבוא כי פרשת שלמה בספרו תפארת

 כזה שנשמע כמו. לעולם לחלקו וחכמתו' ד כבוד בו לשכון שיוכל בדור כזה צדיק שיש' לד תודה ויתן שישבח היינו ליראיו,
 הנה. לפניו חי מבארדיטשוב הקדוש הרב שהיה שנים עשר ששה שכל ע"זי מלובלין הקדוש הרב ו"אדומ כבוד מאת
 ק"הרה של וקדושה גדולה נשמה ז"לעוה שלח אשר י"להש ולהלל להודות אחת שעה לו מיחד היה ויום יום בכל

ומשנת תקנ"ג עד הסתלקותו של הרה"ק מברדיטשוב בכ"ה תשרי תק"ע, עולים מספר השנים: שש  .'....ע"זי מבארדיטשוב
  עשרה.

הערצה מופלגת ויחס של קירבה מיוחדת שולטים בדברי הצדיקים הקדושים לבית ליובאוויטש ובסיפורי חסידי חב"ד כלפי  739
דער מחותן"!, תואר שלא משתמשים בו כך כלפי מחותניו 'הרה"ק הרלו"י מברדיטשוב, ובאים תמיד בהקדמת התואר: 

  הצדיקים משושלות אחרות.
. '...הרע לשון עלי דיברו מערבא בני והנהו, נאמנים אוהבים היינו ב"תקס שנת עד כי...': באגרתו ז"הרש ק"הרה כדברי 740
 על בבשורה אגרת ז"הרש ק"הרה שלח הראשון מהמאסר יציאתו לאחר ט"תקנ ובשנת. צח אגרת, ב"תשע, ז"אדה ק"אג

 עמנו עשה אשר ונפלאותיו' ה חסדי מגודל, לב ישרי כל והרנינו' בה צדיקים שמחו, ענוים לבשר אותי' ה משך יען' :השחרור
 '...י"נ ברוך ה"מו הקדוש בשם אלי נכתב וכאשר' :שמזכירו ג"תקנ משנת באגרתו לג באגרת ושם ,ס אגרת שם '....ועמכם

 שומע ובאין רואה באין חדרים ובחדרי נפשו תבכה במסתרים' שיח שמו וברוך הוא ברוך)ו( הקדוש שהרב יודע ואני...' 741
 שרצונו רק, דעתי קבלו אומר אינו וגם. עולה יעשו לא ישראל שארית ו"ח ובוודאי. זאת על' ד אל לבו יצעק קונו לבין לבינו
  .'...ונשמע נעשה סיני הר כבמעמד מעשיות ובמצוות ובתפלה בתורה ישראל אמונת האמונה שיתחזק ולבו



אמנם, מאז ומתמיד החזיק הרה"ק הר"ב בשיטת החסידות של מרן הרש"ק, וראיה לדבר, כי לאחר 
ק , החל מרן הרש"742הסתלקותו של הרה"ק רבי מיכל מזלוטשוב, שאליו נסע מרן הרש"ק כתלמיד לרב

לנסוע להרה"ק הר"ב מחותנו. לאחר הסתלקות מרן הרש"ק בשלהי תקנ"ב, המשיכו תלמידיו המובהקים 
מרן הרא"ש הגדול והרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש לנסוע אליו כתלמידים. רבותינו הקוה"ט מקארלין 

. 743דותסטולין ראו בהרה"ק הר"ב אחד מאבות החסידות הקרלינית ומניחי יסודותיו קודש בשיטת החסי
ציווה לערוך בבתי החסידים סעודה ביום ההילולא  744לשמו ולזכרו תחרד כל נפש עד שמרן אדמו"ר הזקן

למען לא ישכחו אשר היו 'ח"י כסלו ולצרפה לסעודת י"ט כסלו ההילולא של מרן המגיד ממעזריטש 
 ברוך ´ר הרבי( ...זיי', וכפי שמרן אדמו"ר זיע"א אמר על כך: 745צדיקים הללו בעולם זי"ע ועכ"י..."

  .746'דרך זיין מיט איינער יעדער, חסידות אלע פון יסודות געווען זענען) א"זיע והמגיד
  

רבותינו 'הרה"ק הר"ב היה מעורה מאד בעשייה אצל חסידי רייסין למען מעות ארץ ישראל, ובקשרים עם 
הרא"ק, שבגינו . כה קשור היה לעשייה למען הישוב החסידי בטבריה בהנהגתו של הרה"ק 747'שבא"י
בשנת תקנ"ז את הקמת כולל למען עולי פולין בהנהגתם של הצדיקים הרה"ק רבי מרדכי מנסכיז  748שלל

בפולין והרה"ק רבי יעקב שמשון משיפוטובקה בטבריה, עד שמרן הרא"ש הגדול פישר בין הצדיקים 
"ק הרי"ש . הסתלקותם בתקופה זו של הרה"ק הר"מ מנסכיז בניסן תק"ס ושל הרה749בעניין זה

משיפוטובקה בסיון תקס"א,  גרמו שייטול עליו גם את עולו של כולל זה לעולי פולין שבימים ההם קיבל 
  .751. עם זאת נשאר קשור לעשייה למען חסידי רייסין שבטבריה750'כולל ווהלין'את שמו 

                                                 
 ה"ר שבערב מרוזין ישראל רבי ק"הרה מפי ושמיעה ראיה כעד ראטה יוסף רבי החסידמספר . סד' עמ, ישועות מגדיל 742

 ובין,  א"זיע ק"הרש מרן את הקורות על סיפר, הוד ונורא מיוחד במעמד, מרוסיה בריחתו לאחר לסדיגורא לבואו הראשון
 עלה ותדיר אחד בכפר מלמד שהיה, ממעזריטש בער דוב ה"מו המגיד ז"א אצל שלימות קנה קארליניר שלמה' הר': שח היתר
 אחר... ל"זצ מזלאטשוב מיכל ה"מו להמגיד נסע ממעזריטש המגיד של ההסתלקות ואחר, שלימות קנה ובשם למעזריטש רגל

 ממעזביז ברוך ה"מו' לה נסע, מפורסם כבר היה שלמה ה"מו והצדיק, ע"זי ל"ז מזלאטשוב מיכל ה"מו' הצ המגיד ההסתלקות
  .'..ע"זי ל"זצ
 האמת מדת את והדגיש חיזק אשר הוא ב"הר ק"והרה ייתכןכבר צויין לעיל בפרק ד, קובץ באו"י קעא עמ' קמד, כי  743

ויש להביא סימוכין לכך כי הדיבורים הקדושים וכן הסיפורים . אליו שנסעו ט"הקוה רבותינו ידי על סטולין-קרלין בחסידות
 ,רלו עמוד שםו :מד אהרן ברכתהאמת: ראה  תהקדוש עוסקים ברובם במידידי רבותינו הקוה"ט משמו - אודותיו שנאמרו על

 ער' עמ בפרי ישע אהרן ראה וראה בפרי ישע אהרן עמ' ריג, ועמ' ריד, וכך גם מובא בספר מאורות הגדולים במערכת רבינו.
. וראה שם מה שאמר מרן בידרמן שמעון רבי ק"הרה ובשם, הזקנים מהחסידים ששמע, ל"ז ציילינגולד מענדיל' ר ח"הרה מפי

  אדמו"ר הזקן להרה"ק רבי דוד בידרמן.
היות ומרן אדמו"ר הזקן ביקר פעמיים אצל הרה"ק הר"ב:  עם אמו הרבנית מרת פייגא בשנת תקס"ה, ועם אביו מרן  744

ת היותו פה הרא"ש מסטאלין  בשנת תקס"ט, ושמע ממנו דיבורים קדושים, היה משבח [או החסידים היו מחשיבים] עובד
  שלישי למרן הבעש"ט הקדוש. מזקני החסידים.

 ההילולא לזכר ט"י ליל עד הסעודה ולהמשיך כסליו ח"י ס"הש סיום שיעשו שהם מקום בכל שלומו אנשי לכל הזהיר'... 745
 לא למען, כסליו ט"י ממעזריטש בער' ר הרבי הגדול המגיד צ"הרה ושל, כסליו י"ח ממעזבוש ברוך רבי צ"הרה של קדישא
  מרן אדמו"ר הזקן בסדור בית אהרן, פיעטרקוב תרפ"ב. במנהגי. 'י"ועכ ע"זי, בעולם הללו צדיקים היו אשר ישכחו

 פון יסודות געווען זענען) א"זיע והמגיד ברוך ´ר הרבי( זיי: [מרן אדמו"ר זיע"א] אמר [בארה"ב] כסלו ט"י- י"ח בסעודת' 746
 עפעס טוט´מ וואס איינציגע די סטולין נאר, יארצייט דעם ניט גאר האלט קיינער און, דרך זיין מיט איינער יעדער, חסידות אלע
 ווי טעג הייליגע אזעלכע נאר, זיי מיט מיר האבן שייכות א פאר וואס צדיקים הייליגע אזעלכע. לכבודם סעודה א מאכט´מ און
כתבי קודש עמ' פד. ראה סדר מזמורים לחנוכה בית אהרן וישראל המפואר, מנהגי חודש  .'פשוט אזוי לאזן אריבער מען קען

  כסלו, ירושלים תשס"ט.
ראה מכתבו אל הרה"ק הרמ"מ משנת תקמ"ו, לקוטי אמרים, מכתב א. כן הוא נזכר במכתב של הרה"ק הרמ"מ באותה שנת  747

כר בער מזאסלאב שבווהלין, להעתיק את המכתב ולשלוח תקמ"ו (לקוטי אמרים, מכתב יג) שבו הוא מבקש מהרה"ק רבי יש
'לכל אה"נ הצדיקים, ובפרט לנכדי הבעש"ט אשר נפשי קשורה בנפשם'. לאחר הסתלקות הרה"ק הרמ"מ כותב הרה"ק רבי צבי 

ך לספוד הירש מהארקי לחסידים ברייסין ממקום שהותו בווהלין, אגרות יסוה"מ אגרת נג: '...כי אין לנו שכל ויראת שמים אי
, כאשר ראיתי מגודל הבכי וצעקה מה שבכה וצעק עליו הרב הקדוש מוהר"ר ברוך שיחי' במר נפשו מאוד, ולבכות עליו

, כאשר יספר לכם ידידנו המופלא מהר"י סמאליאנר מה ששמע מפיו ואמר לי בזה"ל לא אוכל לומר לך הכאב לב שיש לי
 הקדוש, ומפי הרב הקדוש אחיו...'.

צדיק הקדוש ר' ברוך מעזביזר זצוק"ל, כל המעות אשר קיבץ ממדינתו שלח לאנשי רייסין, ולאנשי פולין לא ...והרב ה' 748
  . שערי ירושלים, מאמר ישוב הארץ.'שלח...

 לעולי כולל ביסוד וחלקו שבפולין בזעליחוב מסטאלין הגדול ש"הרא מרן של שהותו תקופת עלעל נושא זה ראה בהרחבה ' 749
- קטו' עמ יב גליון, ג פרק. קכז-קט' עמ יא גליון, ב פרק. צ-פג' עמ י גליון, א פרק, י"באו קובץ 'ז"תקנ בשנת ק"בארה פולין
 .קל- קכגבשולי המאמר גליון יג עמ'  .קלב

ראה שם בקובץ באו"י יא עמ' קכ"ה ובהערה. והוכחתי כי המכתב שנדפס ביגדיל תורה, ניו יורק תשד"ם, חוב' נח, ומוסב  750
על בקשת נשיאות שהגישו להרה"ק הר"ב ממעזבוז לעטרו בראשות כולל ווהלין, נכתבה על ידיו הקדושים כנראה בשנת 

הרה"ק הר"מ מנסכיז, שעלה למרום בן נ"ב שנה, והניח אחריו את תק"ס, זמן מועט לאחר הסתלקותו של נשיא כולל ווהלין 
בניו הקדושים, ומהם עדיין יתומים קטנים, כהרה"ק רבי יצחק מנסכיז, שהיה רך בשנים, ואחותו הקטנה, ולכן מזכיר במכתבו 



  
מטבריה, . גדולי החסידים 752מאז תק"ס העביר הרה"ק רבי ברוך את משכנו הקבוע מטולטשין למז'בוז'

הרה"ק רבי צבי הירש מהארקי והרה"ק רבי מאיר מביחוב ביקרו בתקופה זו ברייסין ובווהלין, ועמדו 
בקשרים הדוקים עם הרה"ק הר"ב, ולא מהנמנע כי אף הם השתתפו בהתכנסותם של הרה"ק הר"מ 

ידשו מלעכויטש ומרן הרא"ש מסטולין בל"ג בעומר של שנת תקס"ב במ'זבוז', או סמוך לו, שאז ח
הצדיקים את הוויכוח בשיטת החסידות, וחידוש מעורבותו של הרה"ק הרא"ק, תוך הבטחתם כי הם יפעלו 

  .753לגייס את הכספים למען החסידים בטבריה
  

שני הצדיקים הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז והרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב שמרכזיהם בווהלין, הרימו 
ות, שעד עתה ניטש רק בין צדיקי רייסין, בין הרה"ק הרא"ק מעתה את נס הוויכוח של השיטות בחסיד

לבין הרה"ק הרש"ז. עתה גלש הוויכוח לתחומי ווהלין בין שני הצדיקים המפורסמים ביותר, ומאז תקס"ב 
. הוויכוח לא חרג ולא הסתעף לקהילות החסידים בווהלין בינם לבין עצמם כי אליהם 754גבה טורא ביניהם

  .755הלא נגעו הדברים למעש
  

  הרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש

                                                                                                                                            
בא השערה אחרת. על 'ואודות יתמי הרב החסיד מוהר"מ ז"ל נ"ע'. המכתב נדפס שוב ביסוה"מ אגרת קב ובמקורות בסוה"ס מו

לא נשמע ...'נשיאותו בראש כולל ווהלין, ראה במכתב כולל ווהלין נגד כולל קארלין משנת תרל"ד, קובץ באו"י קלח עמ' קסט: 
מני אז אשר נקרא כוללינו בשם כולל וואלין, זה שמו אשר קראוהו לו גדולי הראשונים כמלאכים בראשית בהירת כזאת 

הוא הא' שנתעטר בעטרה שעטרוהו לו כנסת ישראל  בד רבינו ר' ברוך ממעזיבוז זיע"אזהרו של השרף הנורא והנכ
וכל המתנדבים ממחוזות הנז' אשר נקראו בשם כולל וואלין הי"ו, הי' הוא לנשיא  מארץ ומחוץ לארץ את עטרת הנשיאות,

ואנשי מעשה וגדולי קדושים יסודי עולם עליהם וכולם כל נודר וכל נודב מאיש ועד אשה מנער ועד זקן ויושב בישיבה, חסידים 
. הגורם לשינוי השם מ"כולל לעולי פולין", כפי שנזכר בעת יסודו בשנת תקנ"ו, 'ו שקלי הקודש לערי הקודש אמצעותו...העל

שניתן כנראה בשנת תק"ס, היה בעקבות חלוקת פולין השלישית שהייתה בשנת תקנ"ו וכל איזור ווהלין עבר  'ל'כולל וואהלין
 שלטונה של רוסיה.ל

לאחר שבשנת תק"ע הסתלק הרה"ק מלעכוויטש שנתמנה בשנת תקס"ה לעמוד בראש מערכת גיוס הכספים בליטא  751
וברייסין, פונים ראשי החסידים מכולל רייסין בטבריה, ל'אנ"ש דמדינות ליטא ורייסין וסמוכותיהן' בבקשתם שימשיכו 

כולל זה: 'וברוך ה' אשר לא עזב  יהר"ב ממעזבוז, ועצתו הקדושה בעניינתמיכתם לאה"ק ויקבלו את דעתו הק' של הרה"ק 
חסדו ולא השבית לנו גואל ברוך ה' חילו אדמו"ר הרב הקדוש וברוך... מאשר יקרו בעיניו חיבת ישיבתינו בקודש בעין 

  מ מכתב קו.השגחתו לטוב עלינו... אליו ימצאו ויפק רצון מה' ...'. קובץ יגדיל תורה, שם, סי' נו. יסוה"
אחיו  וכן הנ"ל זמן הי׳ ג"כ נכדו חיים אפרים משה ר׳ הרב וכן שנה עשר רק שנים במעזשיבוז הי׳ לא זי"ע הבעש"ט 'כי 752
שנה'. ארץ החיים לר' חיים ליבערזאהן, פשעמשיל  עשר הי' שנים אבי"ה [הרה"ק מאפטא] ר׳ הרב כן וכמו ברוך ר׳ הרב

שע"י מכון שפתי צדיקים בנשיאות כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א,  'ישראלמובא באגרות ה'אוהב  28תרפ"ז, עמ' 
 ביום ,מסדילקוב אפרים חיים משה רביירושלים תשמ"א עמ' מה. הרה"ק הר"ב התיישב במעזבוז לאחר הסתלקות אחיו הרה"ק 

עדיין בא לפרקים לטולטשין.  , עד ליום הסתלקותו בח"י כסלו תקע"ב. אך גם לאחר שהשתקע במז'בוז' היהס"תק'ה באייר ז"י
  בציון המקורות. 25ראה מסע ברדיטשוב, להרב יהושע מונדשיין, עמ' 

  .5ראה לעיל הערה  .פט אגרת, ב"תשע, ז"אדה ק"אג 753
על סיפורים ודיבורים העוסקים בחילוקי הדעות בין הרה"ק הר"ב והרה"ק הרלו"י, ראה 'בוצינא דנהורא', הרב אליעזר 754

קלה. ועל הנ"ל שהיו בין הרה"ק הר"ב -הורוויץ, מכון באר יצחק, סקאליע, חלק שני, ירושלים תשס"ו, עמ' קכזעמנואל הלוי 
קסז, בציון המקורות. ראה גם בספרו של הרב יהושע מונדשיין, 'מסע ברדיטשוב' על ביקורו של - והרה"ק הרש"ז, שם, עמ' קס

  .25-43הרה"ק הרש"ז אצל הרה"ק הר"ב בשנת תק"ע, עמ': 
 מרן את שאלנו: 'ט באות ב' עמ ג דף , (תולדות הרה"ק רבי יצחק מנסכיז שנכתבו בידי נאמן ביתו)טוב זכרון ספרוראה ב
 הרהצה׳׳ק על לדבר והתחיל, ממעזיבוז ברוך ר׳ רבי הרהצה״ק בסעודת מיסב ובהיות מרן כי מספרים שההמון אודות זלה״ה
 נסעו והקאוולר האוסטילר שאחיי, כך אלא, המעשה היה כן שלא מרן ואמר־, מהסעודה מרן פנה ולכן מלאדי רש״ז

 הבארדיטשובר עם ומשודך ילד הייתי ואני, אליו והביאוני. אביכם של זקונים הילד את לי הביאו להם ואמר, להמעזיבוזר
, עליו ידבר שלא תחילה בקשתיו, הבארדיטשובר מחותני על מחלוקת דברי מדבר היה שהמעזיבוזר  שידעתי ומחמת, זלה׳״ה
' אחת בקערה לאכול נתנו ולפניהם לו שני האוסטילר ואת, הצעיר והוא הקאוולר אחי את בסעודה והושיב, כן לקיים והבטיח
, הבארדיטשובר אודות קצת חיוכא כמין עשה הסעודה ובתוך, אחת בקערה ואכלנו אצלו הושיבני ילד שהייתי מחמת ואותי
 שבלבבי לי והאמין בני דע, לא,לא והשיבני, השולחן מעל פורש הייתי הבארדיטשובר על המעזיבוזר ידבר שאלמלי ועניתי
 .'הבארדיטשובר את מאד מחבב אני
 מלאדי הרהצה״ק ספרי לומד מרן כי העולם שאומרים ע״ד זלה״ה מרן את שאלנו'ראה שם בזכרון טוב דף ג' עמ' ב באות י:  755

 ושאלנוהו. לאדי בעיר הליבאוויצר עם הבארדיטשובר התחתנות של הנישואין על בנסעינו אותו הכרתי אני וענה, וליבאוויץ
  הגיה ומקצתם, בעצמו ז״ל הרב כתבם לא הכתבים שרוב ואמר, בפירוש ענה ולא התשובה והבליע, הכתבים ענין על שנית
 לעיין מצוה מרן היה, אלו יםבדינ דין על לעיין נצרכים וכשהיו, מאוד מאוד קילס ז״ל הרב של הנהנין ברכת  ספר ואת  בעצמו
 של ביתו מאנשי וא׳, לאמיתו הדין שמכוון, הנ״ל ס׳ מאוד שקילס הבארדיטשובר בשם כמדומה ואמר, הנ״ל הנהנין ברכת בס׳
 המעומד הארגז בתוך מלאדי ז׳״ל הרב כתבי הרבה וראה, בבארדיטשוב עוד בהיותו ז״ל מרן אל שנכנס, לי סיפר מרן

 היכן ידע ולא. שם הכתבים את ל"הנ איש ראה לא ומאז, לך שייך אינו זה לו ואמר, בהם לעיין שרצונו מרן והרגיש), השאפע(
  '.הם



 לי'ומרדכי 'אניתלמיד מובהק של מרן הרש"ק, וכל כך היה יקר וחביב על רבו הקדוש עד שאמר עליו: 
 אבל, מנסרים אנו וכך למטה עומד והוא למעלה עומד אני, עבים עצים המנסרים אנשים כשני כמונו שלי
 לכוון שצריך מאחר יותר קשה מלאכתו, אדרבה, למטה העומד להאיש יותר קלה שהמלאכה לחשוב טעות

   .756'..העינים תוך אל תכנס שלא הנסורות מן להיזהר הכרח כן וכמו, ישר קו אל בדיוק הנסירה
  

נשאר בליטא ולא גלה עם רבו ללודמיר, ובכל תקופת הגלות של רבותינו הקוה"ט, סבל מרדיפות 
בשנת תקנ"ב, עבר על פי צוויו, מנסביז ערש . לאחר הסתלקות רבו 757והלשנות של המתנגדים לחסידות

 'הנקודה'. ממנו קיבל את 759מנהיג החסידים בליטא, לאחר שהסמיכו להיות 758מולדתו ללעכוויטש
של מרן הרא"ש הגדול ואהבה גדולה  761. היה רעו ומחותנו760הקרלינית והעבירה לתלמידיו הקדושים

  .762זהייתה ביניהם, ויחד נסעו לרבם הרה"ק רבי ברוך ממעזבו
  

 בשלהי ק"הרש מרן של הפתאומית והסתלקותו השלום שנעשה בין החסידים ברייסין בשנת תקמ"ט,
ורבים מקהילות רייסין התקשרו אז אל  ,763ברייסין שיטתו אחר שנהו חסידיו ידי לרפיון הביאה - ב"תקנ

הטו במשך כל התקופה עמד הרה"ק הר"מ בחזית הוויכוח עם חסידי חב"ד, שאף . 764הרה"ק הרש"ז
כן היו חסידים מרייסין וליטא שהתקשרו אל , ו765מחסידיו לעבור ולהסתופף בצלו של הרה"ק הרש"ז

  . 766הרה"ק הר"מ מלעכוויטש אך באותה עת גם נסעו להרה"ק הרש"ז

                                                 
 המנהג היה ל"ז הקדוש רבו של בשולחן' .ב אות עה' עמ מ"הרמ ובכתבי ,ד"רע' עמ אבות תורת ס"בסו, אבות מעשי 756

, ק"ארה שקלי תמורת בשולחן המקומות משכירים שהיו, מקומו על חזקה היתה אחד ולכל, אחת מקערה חסידים שני שאוכלים
 רבם ואמר פתח א"פ, אחת קערה מתוך יחדיו אתו ואכל ל"ז] מלעכוויטש[ מרן אצל מקומו היה ל"ז טשאפלר יואל רבי ק"הרה

 ל"ז ש"הר מרן מפי יצא הדבר '.לבדו' לה בלתי קידשו שלא אבר בו אין, שלי לי'מרדכי': ל"ז] ד"הי א"זיע ק"הרש מרן[ הקדוש
 קערה מתוך בצוותא עמו ולאכול להמשיך התיירא כי, בידו ואכל הקערה מן שלו הבשר חלק את טשאפלר י"הר הוציא ומיד
 פולנית' [במזל לך יש' פי -  שצאצא מאייעש: רוסית בלשון טשאפלר י"להר אמר, ל"ז הקדוש רבם בו שהרגיש כיון. אחת

  שם.  מ"הרמ בכתבישם, ו, אבות מעשי . ]מזל ' =שצאסטא' ,לך יש=  'מאייעש'
נזכר יחד עם עוד צדיקי החסידים שנרדפו, בכתבי המתנגדים בקונטרס 'זאת תורת הקנאות' של ר' דוד ממאקוב בשנת  757

וב'ספר הויכוח' של ר' ישראל לבל שנדפס נגד החסידים בווארשא תקנ"ח, מובא 101ס, מובא בחסו"מ, כרך ב, עמ' - תקנ"ח
לאסור את הרה"ק הר"מ מלעכוויטש בגלל מלשינות המתנגדים,  ן. על מאסרו או הניסיו288,275 ,273, 271שם, שם, עמ': 

 .  5-6ראה הרב יהושע מונדשיין, המאסר הראשון, עמ' 
 הוא וזה, נעשחיז נדפס אך, י"בכת רשום כך( בנעשוויז דירתו' שהי' שהלעכ ציוה' הסתלקותו שקודם מהסיפורים משמע כך 758

 שם שמביא ממה משמע וכך, לז אות רצה' עמ ב"שו י"ר כתבי '...העולם הנהגת ויקבל] ללודמיר[ יבוא) המדפיסים של' תיקון'
, 191' עמ, 1949 אביב- תל, לאחוביץ הזכרון בספר גרינשפאן. א ר"ד של ובמאמרו. כ באות שטו' בעמ שם וכך, לח באות
 בעירנו השתקע, מנסוויזש פרנס נח ברבי מרדכי רבי': לעכוויטש העיר בני של ממסורה כנראה, שמועתו שקלטה מה מביא

 .'..שנים עשרה כשמונה ארכה בלאחוביץ שהותו תקופת... רבו בפקודת
יה מיין מרדכי מנהיג בלעכוויץ, ומרקיל יה 'גיך און באלד יהי'באחד הימים שקודם הסתלקותו אמר: ברכת אהרן עמ' נ. ו 759

ב כת"י אות תקטז, ויש להשוות ולהעיר למה שנדפס בכתבי  ר"י שו"ב עמ' "כתבי ר"י שו '.[שם] שוחט, וחנן יהיה שם מגיד
 רצה אות לח.

 משיח עד ימים להאריך שיזכה אותו כשברכו ד"תרע בפורים אמר מסלאנים ל"ז ש"מהר ר"אדמו ק"שכ מנאמנים ושמעתי' 760
מכתב הרה"ק רבי מרדכי חיים  .'...צדקנו משיח עד' תחי בנו נטע שהלעכוויצער הנקודה' :ואמר אחדים רגעים עמד, צדקנו

, בריש הספר. על 'הנקודה' שיטת החסידות הקרלינית, ראה לעיל בפרק ד. כל כך 'דברי הקדמה והסכמה'מסלונים, בית אברהם, 
 מיר ווען מלבד, אים אין אריין מיר קוקין ואחד פעמים מאה, רבי דער איז ע"שו אונזערהיה קשור לרבו הקדוש עד שאמר: '

 ל"ז מ"הרמ כתבי[הרבי הוא השו"ע שלנו, מאה פעמים ואחד אנו מעיינים בו, זאת מלבד כשאנו זקוקים לו]'.  אים צו דארפין
  א. אות פד' עמ שם וראה, רצט אות א"ע כא דף
  בנו הרה"ק רבי אהרן היה חתנו של מרן הרא"ש הגדול מסטאלין. 761
  .118 ובהערה קנט' עמ קעב י"באו קובץ, ה פרקראה לעיל  762
 לעיל בפרק ב, קובץ באו"י קסב.על תקופה זו ראה  763
דומה כי אפשר ואנו מוצאים עקבות אחד מני רבים מחסידי קארלין שעבר באותם שנים  אל הרה"ק הרש"ז, כי בקובץ  764

כת"י הכולל דברי תורה מהמגיד ממזריטש, צוואתו של מרן הר"א הגדול מקארלין, ואוסף של מכתבים מ'רבותינו שבא"י', 
ידי מר מרדכי וילנסקי, 'היישוב החסידי בטבריה', ירושלים  החבריא קדישא בטבריה, ואגרות של הרה"ק הרש"ז, ערוך על

תשמ"ח, רשום בשער הכת"י: 'ספר ליקוטי אמרים החדש... וצוואת הרב המפורסם קדוש ה' אחד מח"ק [חבריא קדישא] כבוד 
בתו ויראתו יוסיף תת רחמי לקיים מצותו ולהיות בנו אה השם אשר זכנו לראותו,, כקד"ש מ' אהרן נ"ע מקארליןהרב הנ"ל 

א"ס, היום יום ג' פ' ראה שנתקנ"ד לפ"ק, מנחם נחום בהרב מו"ה אליעזר הכהן מבאריסוו יצ"ו'. מעתיק זה, אשר יש לשער 
מנוסח כתיבתו, כי היה מחסידי קארלין, עבר לקבל תורה מפיו של הרה"ק הרש"ז, ונמצא חתום על 'תקנות ליאזני משנת 

  ת נ, עמ' קעח, ובהערות הרב שלום דוב לוין. תקנ"ו. ראה אג"ק אדה"ז, תשע"ב, אגר
שרד סיפור מאפיין מאותם ימים: 'איש אחד היה מאנ"ש של הלעכויצער בשמו ר' יהושע, והיה ראש בהשטיבל אצל  765

האברכים. לימים נפל לו חשק לעסוק בשכליות, ונתדב(ר)[ק] להרב מלאדי, ונסע אליו, וכשראו האברכים כן, גם הם נסעו 
כל השטיבל היה של הרב מלאדי, אח"כ ראה ר' יהושע הנ"ל שאין לו החיות שהיה לו בלעכויץ, ונתיישב לחזור, לשם, עד ש



  
: 767חבורת החסידים שהקים הרה"ק הר"מ מלעכוויטש בליטא הייתה איכותית ומצומצמת במספר אנשיה

כי כל מי שמהותו הייתה שייכת לג' אבות מזיקין, הקנאה והתאוה והכבוד, לא  'לא היתה זו תנועה המונית,
הי' נקלט בהני חבורתא, ולכן היו בני העליה מועטים, כיון שלא נמצאו קופצים רבים לתנועה קדושה כזו 

.  לא הייתה בידי 768שכל ענינה היא הדרישה לוותר על כל ענין שהגוף גם הוא רוצה בה ונהנה ממנה...'
ורה מצומצמת זו לבדה כדי למנוע את התפשטותה של שיטת הרה"ק הרש"ז ברייסין ובליטא. זה קרה חב

רק לאחר הגעתו של מרן הרא"ש הגדול לאזור בשנת תקס"א, שעורר את וויכוח השיטות מחדש. אז 
הצטרף אליו הרה"ק הר"מ מלעכוויטש, ובהסתופפותם בל"ג בעומר תקס"ב בצל רבם הרה"ק הר"ב 

, קמה מחדש ההתנגדות לשיטת הרה"ק הרש"ז, וחידוש מעורבותו של הרה"ק הרא"ק  תוך ממעזבוז
הבטחה כי הם יפעלו לגיוס הכספים למען החסידים בטבריה, הבטחה שקיימו כעבור שנתיים ימים, לאחר 
שהקימו מערכת גביה חדשה ברייסין ובליטא, והעמידו בראשה את הרה"ק הר"מ מלעכוויטש בליטא 

  .769ואת מרן הרא"ש הגדול מסטאלין בפולסיה וברייסין,
  

 מלוה הר״ר ברוך היה לשלום פטירתו שבעת המנהג היה '...הרה"ק הר"ב היה מחבבו ומוקירו ביותר 
 שעיקר א"ל אמונה ליב (זיך) [דאך] האט איר סערצי מרדכי ר׳ בזה״ל א"ל פ״א, האכסניא עד אותו

                                                                                                                                            
ובא ללעכויץ, והפציר מאד שלא יקפיד עליו, א"ל לך אני מוחל, אחרי שחזרת בך, אך מה שאבדת ממני השטיבל זהו לא ניתן 

  למחול...'. כתבי ר"י שו"ב (כת"י) אות תפד.
נסע להרב בלעכוויץ ואח"כ ') 4בחקירת החסיד ר' אהרן ב"ר בערקא (מס' המנין הקרליני בווילנא בשנת תקנ"ט: בחקירות  766

מזה כבר שנה שלישית שהצטרפתי לכת הקארלינים, אז ' ):6. בחקירת החסיד ר' זלמן ב"ר יעקב (מס' 'נסע לרבה של לוזנא
לפני '): 10ד ר' מיכל ב"ר פייביש (מס' .  חקירתו של החסי'מי..הייתי בלכוביץ אצל הרב המקו הייתי בלוזנא אצל הרב, וגם

וביץ רק בגלל ששמעתי שנתיים, כשהתגוררתי בביתו של מאיר בן רפאל הצטרפתי לכת הקרלינים, ביקרתי אצל רבה של לכ
אצלו שבוע ימים  לוזנא ושהיתישל לפני שש שנים נסעתי לרבה '): 20' . בחקירת החסיד ר' זלמן ב"ר לייב (מס'על ידיעותיו

ה באים כשלמדתי תורה, כשעזבתי אותו לאחר מכן, שהיתי גם אצל רבה של לכוביץ מרדכי במשך שנתיים, לשני הרבנים האל
  .115-151. הרב יהושע מונדשיין המאסר הראשון, עמ' 'המון אנשים ממקומות שונים

חסידים גם בלעכוויטש וגם בלאזני בחדא מחתא, מסיק הרב יהושע מונדשיין:  הסתופפו מעובדה זו כי באותה תקופת השלום
'...באותן שנים עדיין לא התגבשה החלוקה המוחלטת בין ה'חצרות': ה'שבטיות' לא היתה דומיננטית וההשתייכות לחסידות (בד 

מובן בנסיעה אל שני - לתיבבד עם ההתנגדות שפעלה נגד כל סוגי החסידים) איחדה את החסידים ולא היה שום דבר ב
  .10אדמו"רים גם יחד, לצד העדפת האדמו"ר שאליו היתה לו משיכה נפשית חזקה יותר'. שם, עמ' 

 לנסוע לחסידיו אפשר כישהביע דעתו הקדושה בפירוש  חולק אני על קביעתו זו. תפיסה זו הייתה ייחודית להרה"ק הרש"ז
 השיב, ז"הרש ק"להרה לחזור רצה כ"ואח, אחר לצדיק נסע מחסידיו אחדש , ודבריו הקדושים מפורשים לאחראחרים לצדיקים

, לזולתו הנוסע על להקפיד לא, בקדש דרכו לכל ידוע' אשר, מסטאראשעלע  אהרן רבי ק"הרה ביתו בן י"ע ז"הרש ק"הרה לו
 של בנפשו עצות ליתן, ל"הנ בהנהגה יחכמון רבים שלא קסבר הדינא שלעיקר הגם...  דוקא אליו שיסעו להשתדל לא וגם
ייחודיותו זו באה לביטוי בסיומו של מכתב זה גופא המציין כי דרכו שונה  ''.וכו אורחותיו יתחלפו ולפעמים, לו השייך א"כאו

 ונימוקם מטעמם, בארץ אשר הגדולים כשארי' לדקדקשל הרה"ק הרש"ז  דרכו איןוכי  מצדיקים אחרים המקפידים על כך 
  .יד' עמ ע"תש יורק ניו, הגנזים בית, לוין בער שלום הרב, '...לזה וכדומה כהתקשרות

מרן הרש"ק היה מקפיד על החסידים שיקבלו רק מרבי אחד, ותלמידו הרה"ק רבי אורי מסטרליסק אמר משמו מאידך, ידוע כי 
. אמרי 'קים אחריםהצדיק אינו יכול ליתן הארה בלב ונפש של איש ישראל עד שהוא לוקח מאתו ההארה שקיבל מצדי' הקדוש:

הקפידו על כך מאד שההתקשרות תהיה  מקארלין סטאלין ם, ירושלים תשכ"א, אות נח. ואכן רבותינו הקוה"טקדוש השל
בתנאי שהחסיד מקבל רק ממשפיע אחד, וידוע מאמרו של מרן אדמו"ר הזקן זיע"א: אזוי ווי איין אשה טאר נישט האבין צוויי 

בנושא חשוב זה בא כתוצאה  תפיסותדברי אהרן עמ' לז. שוני ה .'מענער אזוי טאר איין חסיד ניט האבין קיין צוויי רבי'ס...
  סטולין לבין חב"ד. -בחסידות שבין קרליןהשונות היסודיות  השיטותהגישות ומ

גם דעתו הקדושה של הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטבסק הייתה זהה לשיטה הקרלינית, ובמכתבו אל חסידי רייסין משנת תקמ"ז, 
 רתישא ברייסין החסידים תהנהגו עמו רייסין חסידי את לקשרלאחר ביקור של הרה"ק רבי צבי הירש בעש"ט, בשעה שבא 

לכן ': '...והאמונה היא עיקר האחדות, פולין מצדיקי אחד' אליהם להביא המגמה את שולל הואכי הוא מציין  הקדושים בידיו
 שהוא ללב המסורים בדברים להבין, אחר ממקום להם רב לבקש ההולכים שלומנו באנשי נוחה דעתי אין לכן.., אמרב א' דווק

 ויראת האמת תורת וקבלו קיימו אחד מרועה מתאימים שכולם..., ללמוד אחד מרועה אלא ניתנו שלא, והאמונה החכמה ענין
  ...'. לקוטי אמרים, מכתב יח. וראה לעיל פרק א.הרוממות

יש להניח כי זו הייתה גם דעתו הקדושה של הרה"ק הר"מ מלעכוויטש, אלא שהתפיסה החב"דית בעניין זה התפשטה אז יחד 
  התגברות שיטת הרה"ק הרש"ז ברייסין ובליטא באותן שנים.עם 
כך היא במסורת חסידי סלונים, וכך אנו למדים מתוך חקירתו של החסיד רבי מאיר רפאל'ס 'ראש הכת הקרולינית  767

ה מווילנא': 'אני מכיר את רבה של אמדור שמואל חייקא, ואת רבה של לעכוביץ, מרדכי, ושמעתי כי למרדכי שייכים למעל
בחקירתו של אהרן בן  126. ואילו להרה"ק הרש"ז נסעו אלפים רבים, ושם בעמ' 116ממאה יהודים'. המאסר הראשון, עמ' 

בערקא, הוא מוסר כי נסע בשבועות נסיעה להרה"ק מלעכוויטש, ולאחר מכן הוא נסע להרה"ק הרש"ז 'וראיתי גם יותר 
  מאלפיים יהודים שהגיעו ממקומות שונים'.

  מו"ר מסלונים רבי שלום נח בעל הנתיבות שלום. תורת אבות, בהקדמתו, עמ' יג.כ"ק האד 768
 , בסיום הפרק.131, 130ראה להלן בהערות  769



ו'הפליג מאד את דרגתו באמונה, ועל טהרת  .770...'איודין אין טאן אריין אמונה בחיזוק שלו עבודתו
  .771המדות שלו אמר: שהוא מעין דרגת אדם הראשון קודם החטא'

  
אצל רבו הרה"ק הר"ב היה מוצא מגן ומחסה: 'פעם אחת הלשין מישהו על הס"ק [מלכעכוויטש] אצל 

סכנה גדולה... כשהגיע ליגאליים [מעות ארץ ישראל] והיה ב-השלטונות, שהוא מתעסק בכספים בלתי
פתאום ללכוביץ חוקר מטעם המלכות לבדוק את הענין מיסודו... והס"ק נמלט ונסע למזיבוז' אל רבי ברוך 
זי"ע. שמח הרר"ב לקראתו, שיהיה אצלו אורח חשוב כ"כ בחג שמיני עצרת. אך התפלא על בואו 

שינות, נענה ואמר: גם אני שרוי הפתאומי בזמן כזה שלא הורגל לבוא הנה, סיפר לו הס"ק את דבר המל
באותה צרה, גם עלי הלשינו כזאת, אך אין פה בית מיחוש כלל, אני שמי 'ברוך' ואתם שמכם 'מרדכי' 
וביחד הננו צירוף 'ברוך מרדכי', יידחה איפוא הענין ויתמשך עד פורים, ואז נפעל שנינו שהמלשינות 

במשך כל חדשי החורף עד פורים, ואח"כ קם ונסע  תיבטל לחלוטין. נשאר הס"ק לשבת במחיצתו במזיבוז'
  .772בחזרה לביתו ויהי בבואו נשמע הקול שביטלו את העלילה וצדיק מצרה נחלץ'

  
  הרה"ק רבי זאב מטשרנוסטריא

שהותו בווהלין של הרה"ק רבי זאב וואלף מטשרנוסטריא שעמד בראש חסידי ווהלין בטבריה באותה 
הייתה כנראה בגלל הצורך למסד את הגביה לכולל לעולי פולין, כי ריחפה סכנה על  773שנת תקס"ב

 מרדכי רבי ק"הרהקיומו, לאחר הסתלקותם של הצדיקים שנשאו בעולה בשנה אחת: מייסד הכולל 
 שמשון יעקב רבי ק"ומנהיג חסידי עולי פולין בטבריה הרה בפולין, שנסתלק בניסן שנת תק"ס מנסכיז

על הרה"ק הר"ז הוטלה עטרת ההנהגה של כולל  שנסתלק בטבריה בסיון שנת תקס"א. משיפוטובקה
. יש להניח כי הוא אשר ענד את הרה"ק הר"ב ממעזבוז בנשיאות הכולל בווהלין, 774ווהלין בארץ ישראל

. הדעת נותנת כי למרן 776, שאליו היה מקושר בידידות קרובה775כממלא מקומו של הרה"ק הר"מ מנסכיז
ל היה חלק בהכתרה זו של הרה"ק הר"ב לכולל ווהלין. כי כבר נטל חלק בפישור בין הרא"ש הגדו

, ועמד בקשרי 777הצדיקים הרה"ק רבי מרדכי מנסכיז והרה"ק ממז'בוז' בעת הקמת הכולל בשנת תקנ"ז
  .778ידידות עם הרה"ק הר"ז מטשרנוסטריא

  
נסיעתו לחו"ל ביקש מהרה"ק , ובטרם צאתו ל779להרה"ק הר"ז הייתה ידידות קרובה עם הרה"ק הרא"ק

. היה מודע לחילוקי הדעות בשיטת החסידות 780הרא"ק לשמור על בנו רבי שלמה שנמנה היה עם תלמידיו
ברייסין שגלשו זה עתה לווהלין. מעריך היה מאד את הרה"ק רבי צבי הירש מהארקי מגדולי תלמידי 

זך] רוח הקודש בידו מקדושת : 'אשר בשבת קודש יש לו ריינעם [781הרה"ק הרא"ק עד שאמר עליו
השבתים שלו'. מאידך היה מאד מקורב להרה"ק הרלו"י שרק זה עתה התוועד עמו בברדיטשוב בקיץ שנת 

, בכנס צדיקים שדנה בהשגותיו של הרה"ק רבי ליב הסבא משפולי על הרה"ק רבי נחמן 782תקס"ב

                                                 
' [רבי בצלאל בן הרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש בן הרה"ק רבי בצלאל מר׳ שמעתי'כתבי ר"י שו"ב עמ' שכז אות סד:   770

 משה בער אחי מרן אדמו"ר הזקן].
  אבות, פרק א, אות א.מעשי  771
  יסוה"מ כרך א, עמ' שמא. 772
  .ונסיעותיו, לבוב תרל"ד, דף י"ט עמ' ב, אות יט חיי מוהר"ן, מקום ישיבתו 773
  'הוא תקן הכוללים באה"ק ובחו"ל תקן הנדבות של רמבעה"נ לחזוק ישוב ארה"ק...'. מנורת הזהב דף ד' עמ' א. 774
  .44ראה לעיל הערה  775
תקיפא דארעא ישראל, הרב  'הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז... כן הוא בכת"י תולדות משפחת ברז"ל 'בקשר מיוחד עמד עם 776

 מנחם מענדיל ויז'ניצער, קרית ויזניץ בני ברק. עמ' ע"א.
  .43ראה מכתבו להרה"ק הר"ב ממעזבוז בענין זה, בקובצי באו"י המסומנים לעיל בהערה  777
  ווהלין ב'השמטות' שבסוף ספה"ק בית אהרן. ראה מכתבו של מרן הרא"ש אליו בעניני כולל 778
'כשהי' בטברי' הי' הולך בשבת להקאליסקער בכל הסעודה השלישית, והקאליסקער הי' הולך אליו בכל ר"ח...'. כתבי ר"י  779

  שו"ב, סנטסיל, עמ' דש.
 שם עמ' שו. 780
 שם עמ' שו. 781
 הגאון הרב כי מחותנו גדולים כמה של קיבוץ הי׳ ושם לברדיטשוב ז״ל [הרה"ק הר"ן מברסלב] רבינו נסע הקיץ ובאותו: '...782

 הרב ה״ה יודע אני גדולים וקצתם וכמה כמה שם ונתוועדו ז״ל מוהר״ש לבנו בברדיטשוב נישואין שם אז עשה מוואלטשיסק
 הגאון והרב מטשארניאוסטרע זאב' מוה והרב החסיד דק״ק יאס אב״ד ז״ל יוסקא יוסף מוה׳ הגאון ובנו מוואלטשיסק הגאון
 כמה ז״ל, ועוד החסיד ר' יצחק והרב קראסני דק״ק חיים מוה' ר׳ הקדוש הרב של בנו קראסני דק״ק אב״ד ז״ל משה 'מוה

  ובחיבה ובאהבה מאד גדול בכבוד וקיבלו דברדיטשוב הקדוש הרב אצל אז היה ז״ל ורבינו...' ...'.שם כולם ונתוועדו, גדולים
, ד"תרל לבוב, ונסיעותיו ישיבתו מקום, ן"מוהר חיי'. ...סוף ועד מתחילה, ז״ל רבינו עם ידו החזיק דברדיטשוב הרב כי ,גדולה
; 'עוד סיפרו הצדיקים ר' שמואל אבא ור' פנחס כתבי הרמ"מ, סטנסיל, עמו' האחרון. על אסיפה זו ראה: יט אות, ב' עמ ט"י דף



 נבחר כל אלו גרמו כי .783נ"חמברסלב, שאותו הכיר והוקיר מנסיעתם יחד לארץ ישראל בשלהי שנת תק
  מברדיטשוב. י"הרלו ק"הרה עם להשלים ב"הר ק"הרה כשליח 784ד"תקס בשנת

  
  הרה"ק רבי צבי הירש מהארקי והרה"ק רבי מאיר מביחוב

, פעולותיהם למען 785צדיקים אלו היו מהיושבים ראשונה אצל 'רבותינו בא"י' הרה"ק הרמ"מ והרא"ק
בדברי ימיה של ההתיישבות החסידית בארץ הקודש. כחסידים  הישוב בטבריה שזורים באותיות זהב

האמונים על תורת רבותיהם היו נאמנים לשיטת החסידות של הרא"ק, ונשלחו על ידו לפשר בחילוקי 
  .786הדעות של החסידים ברייסין ולהעמיד את שיטתו על תילה

  
בכדי לפשר בין החסידים  ידיו של הרה"ק רבי צבי הירש מהארקי כבר אמונות היו בכך, כי כבר עסק

ולהנהגתם ברייסין על ידי הרה"ק הרש"ז בשנת תקמ"ט, לאחר שגדול תלמידי הרא"ק בטבריה חברם 
 החסידים שהנהגת מ"הרמ ק"הרה של צוואתו לקיים הרה"ק רבי שלמה זלמן מווילנא נכנס לעובי הקורה

החסידים ברייסין. על כך כותב , עשה הרה"ק הרצ"ה מאמצים לפשר בין ז"הרש ק"הרה בידי תהיה
 אשר ריעי עלי ויגיד שיחתו יפרש כאשר' וכו העם יחצו ולא: '787הרה"ק הרש"ז לחסידיו בחורף תקמ"ט

ובאותה שנה מבשר  .'...אלקים אליכם וישמע תשמעון אליו', שי ז"מוכ לי כאח כריע לבבי חמדת כנפשי
כנפשי ואהבת  אשר רעי עלי ויגיד היטב באר שיחתו יפרש כאשר...: '788לחסידים על השלום שהושג

 הדבור אליו ויחדתי, ובקשתי עולם אהבתיהו, ה"ה חסידא ופרישא, אשר עליו נשאתי נפשי בשאלתי
 הלוי הירש צבי ה"מו ת"העובר כקש בחורף בישראל לפנים מאשר לו נודעת יתרה חיבה של בקריאה

  .'..ל מעה"ק טבריא ת"ו."סג
  

                                                                                                                                            
ר' רפאל בערשטער ז"ל,  שפ"א היתה אסיפה גדולה של ששה ושלשים נכדי הר"פ מקאריץ זי"ע... מה ששמעו מהרה"ק 

צדיקים בבית הרה"ק מבארדיטשוב...'. אסיפת צדיקים זו בברדיטשוב בשנת תקס"ב נזכרת גם במקורות המשכילים, המציינים 
ה, שהביאה בשנת ידי הצאר הרוסי בפטרבורג באותה שנ- ועד לתקנות היהודים' על'כי מטרתה הייתה לקדם פני הרעה בהקמת 

. ייתכן מאד כי 254אלברט, צדיק ועדה, עמ' - תקס"ד את 'החוק לתקנות היהודים' ובו גזירת הגרוש מן הכפרים. ע. רפפורט
 סיבה נוספת זו לאסיפת הצדיקים לא שרדה אצל החסידים מאימת השלטונות.

יאיר מטשרני אוסטרהא ושאר אנשים חשובים. ולף נרו וושם באותה ספינה היה הרב החסיד המפורסם מורנו הרב זאב '... 783
נו, יותכף שלח ר' זאב הנ"ל אחרי רב נו, זכרונו לברכה, האמת:ייה עם רבנו זכרונו לברכה, וגלה להם האיש שהיושאלו על רב

כי נו, זכרונו לברכה, ללכת אצלו, יזכרונו לברכה, שיבוא אליו לאכסניא שלו ויקבלו באהבה להתארח עמו יחד, ולא רצה רב
והיה מוכרח לברח משם. והוכרח לכנס באכסניא של רבי זאב  ..היה עושה בסטנבול כל מיני קטנות אמר: כאן טוב לפני, כי

הנ"ל, ועשה עבורו סעודה גדולה. והיה הרב ר' זאב הנ"ל נוהג בו כבוד גדול מאד מאד בלי ערך. ורבנו זכרונו לברכה, עשה 
ומעצם האהבה לא הסתכל על זה כלל, , ך אף על פי כן אהבה מקלקלת השורהנ"ל, אכמה דברים אז שהיה כנגד רצון ר' זאב ה

  ...'. שבחי הר"ן, אות יב.גדולותאף על פי שהיה בעיניו פליאות 
שלח שלוחין 'אייר תקס"ד כותב הרה"ק הרש"ז כי הרה"ק ממעזבוז -ז, תשע"ב, אגרת פו, שנכתב בניסן"באג"ק אדה 784

שלום. ואחד מהם הוא: 'הרבני מו' זאב מטבריא' העורך הרב ש"ד לוין אינו מבאר מי הוא  להרה"ק הרלו"י לבקש 'נכבדים
שליח זה. מסתבר כי הסיבה שאינו מיחסו להרה"ק הר"ז מטשרנוסטריא הוא מפאת מיעוט התוארים עליו. אך באגרת קודש זו 

נת כי הכוונה אל הרה"ק הר"ז שמסתבר מרמז הרה"ק הרש"ז בקיצור רב על אישים שונים שהוא מתייחס אליהם. והדעת נות
  להניח כי עדיין שהה בווהלין. 

 ופריו חמדתיו עתה ועד מעולם, ממש כנפשי אשר אהובי: 'בתוארים ל הרה"ק הרצ"ה ומעטירו ע כותב מ"הרמ ק"הרה 785
לקוטי אמרים  ...'.י"נ ל"סג הירש צבי ה"מו הותיק ויראה בתורה המופלא הרבני נ"ידי' אהו ה"ה, ישבעון פיו מפרי, לחכי מתוק

מכתב יח. הרה"ק הרא"ק כותב על הרה"ק הר"מ: 'ציר נאמן, אשר גלוי לפניו כל נקודת לבבי והוא איש חכם ונבון וירא 
  אלקים...'. אגרות בעל התניא, אגרת צד.

יר נ"י'. אגרות הרה"ק הרא"ק כותב עליהם: 'שלוחי יקירי דידן המופלאים יראים ושלימים ה"ה צבי סג"ל נ"י ומו"ה מא 786
בעל התניא, אגרת צח. 'גמרתי בלבי ודעתי לשלוח אליו אנשי לבבי, מלב אל לב ידברו אליו ואליהם, ושלחתי את ידיד נפשי 
נאמן רוחי המופלג מו"ה מאיר נ"י ונגלית לו תוכן נקודת לבבי באמת ושמתי דברי בפיו, וגם במכתב לאמור לידיד נפשי עוז 

"ל נ"י, באשר הוא שם במדינת פולין מקודם, שיתוועדו שניהם יחדיו יכונו לדבר עם הרב כל הרב המופלג מו"ה צבי סג
הדברים והאמת פא"פ אשר לפניהם נגלו כו' המה יביעו אומר ויפרשו שיחתי ומצפוני לבי בטוב טעם ודעת השכל, כי אמרתי, 

ים עיניו ולבו להחזיר שורש נקודת האמת נצר בשמעו דברי היוצאין מן הלב מפי שלוחי יקירי מהימני דידן יתן דעתו ויש
מטעינו במדינתנו ע"י הרב המנוח קדוש עליון מו"ה מנחם מענדל נ"ע, ועדי בשחק כמה יגיעות יגענו וכמה נסיונות ומסירות 

 נפש הי' לנו עד שנטענו מטע נאמן ליראת אלוקים ואמונת אומן...'. שם, אגרת צט.
ז תשע"ב, אגרת יז. על המוכ"ז שהוא הרה"ק הרצ"ה, על השלום "אג"ק אדה. כו מכתב יםאמר לקוטי. כז' סי בתניא ק"אגה 787

 ראה לעיל בפרק א.  –ועל תאריכי המכתבים ט"בתקמ שנעשה
, ח"תשמ ירושלים, וילנסקי. מ, בטבריה  החסידי היישובבס'  נדפסז תשעב, אגרת יא. עם שינויים קלים כפי ה"אג"ק אדה 788
 .77' עמ



, ופעם אף נשקו לרבי צבי הירש על מצחו באמרו:  'רבי 789הרה"ק הר"ביקר היה הרה"ק הרצ"ה אצל 
(זיסער רבי הירש) אם מחוץ לפלטרין של מלך אתם כ"כ קורנים אור (שיינט איר אזוי)  790הירש המתוק

. כשבא לפניו למעזבוז בפעם הראשונה, היה  הרה"ק 791כמה איפוא תקרנו בהיותכם בפלטרין גופו'
ספרדים עם תרבוש אדום לראשו, הופעה בלתי רגילה במעזבוז בעת ההיא, הרצ"ה לבוש כמנהג חכמי ה

חשבו אנשי הבית אשר בודאי כשיכנס אל הצדיק יחליף הרה"ק הרצ"ה מלבושיו ויטבול במקוה, אך 
להפתעתם אמר להגיש לו מים ורחץ פניו וסלסל פיאותיו ונכנס אל הרה"ק הר"ב כמות שהוא בתלבושת 

מפני הקפדת רבם, שלא נשא פנים לאיש כידוע, ראו שהרה"ק הר"ב רץ  הספרדים, ותחת אשר חששו
לקראתו בצהלה ויחבקהו בידידות גדולה, ויביאהו חדר לפנים מחדר, והמתיקו שיח ביניהם כשתי שעות 

  .792רצופות
  

כמוהו כן רעהו, הרה"ק רבי מאיר מביחוב, היה נערץ מאד על צדיקי דורו, ומהם שסיפרו שבחיו והעידו 
כה לגילויים עליונים. כחברו רבי צבי הירש גם הוא ידיו רב לו בסיוע לרבותינו בא"י להחזיק את בו שז

. בתו של הרה"ק הר"ב ממעזבוז הרבנית מרת אדל, העידה בפני הרה"ק האוהב 793הישוב החסידי בטבריה
כל אותות ישראל מאפטא 'כי האיש הזה רבי מאיר היה יקר אצל אביה כאישון עינו, ומיד הקביל פניו ב

  .794כבוד וחיבה'
  

חביבים היו אצל הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז שאמר עליהם: 'יהודים אלה מאירים לנו את הגן עדן בליל 
. ביקורם של גדולי החסידים מטבריה, הרה"ק רבי צבי הירש מהארקי והרה"ק רבי מאיר 795שבת קודש'

. הרה"ק הר"ב שיבח אותם בהפלגה מביחוב במשך השנים, ברייסין ובווהלין קישרה אותם יחד עד מאד
, 796רבה. וכה גדולים היו בעיניו הקדושים עד כי הכתיר אותם, לאחר הסתלקותו של הרה"ק הרא"ק

  כמנהיגי עדת החסידים בטבריה.
  

שערכו בחצרו של  מהארקי ה"והרצ מביחוב מ"הר ק"הרה של את ביקורם המפייס 797כבר תיארנו לעיל
 על הוויכוח חידוש על לכת מרחיקה השפעה נועדה, בלאדי זה לביקור. ב"תקס בחורף הרה"ק הרש"ז

 ב"תקס שנת אותה תחילת שהעצים -ז "הרש ק"הרה לפני העלו שלא רק לא, זו בשליחותם כי. השיטות
 שיטתו עם כמסכימים נשמעו אלא, החסידות שיטת בעניין הדעות חילוקי את - מאמריו והרחבת עומק את

, אביו מגורי לארץ גלותו ממקום חזר עתה שזה מסטאלין ש"הרא מרן. ברייסין זאת פרסמו ואף בחסידות
 ויחד הוויכוח, לחידוש לצאת אפוא ונחלץ נאלץ הוא. ק"הרש מרן רבו שיטת של סופית העלמה בכך ראה
ממעזבוז  ברוך רבי ק"הרה רבם תמיכת את לקבל ביקשו, מלעכוויטש מרדכי רבי ק"הרה רעו עם

  .בעומר אותה שנה בביקורם אצלו בל"ג
  

  המגיד הקדוש מקוזניץ ומרן הרא"ש הגדול מסטאלין

, עם 798מיוחד היה יחסו של מרן הרא"ש הגדול מסטאלין אל המגיד הקדוש מקוזניץ. בשנת תקנ"ג
הסתלקות מרן הרש"ק בלודמיר נסע אליו, לאחר שהמגיד שידכו עם הרבנית פייגא אלמנת הרה"ק רבי 

                                                 
  גם את בנו הרה"צ רבי שאול מהארקי היה מחבב מאד. כתבי ר"י שו"ב עמ' לט.  789
  הדברים נאמרו כנראה על משקל שמו רבי צבי הירש מ'הארקי' שבפולנית פירושו 'מר'. 790
  יסוה"מ, כרך א, עמ' קנג. 791
  שם, עמ' קנו. 792
 שם, עמ' קלז. 793
  שם, עמ' קלט. 794
  שערי ירושלים, מאמר 'ישוב הארץ'. 795

  תב ששלח לחסידים בטבריה, יסוה"מ מכתב קא. ראה בקובץ באו"י יא עמ' קכד ובהערה שם.במכ796 
 פרק ה, קובץ באו"י קעב עמ' קנו. 797

 ידוע הלא לו והשיב, לך אתן מה שאל, זצוקללה״ה אשר' ר הרה״צ למו״ר אמר מקארלין הרה״צ של הסתלקותו וקודם' 798
 המגיד להרה״צ ונסע, זכר בן לך ויהיה אשה משם לך ותיקח לפולין תיסע ואמר, לי אין בן וגם זוג בת לי שאין לאדומו״ר
 שמע .'זעליחוב בעיר ישיבתו וקבע, פייגא שמה, שותק ארעלע ר׳ הרה״צ אשת האלמנה את לאשה שיקח לו וצווה מקאזניץ
 המגיד הרה״ק מאת תנחומין מכתב היה בסטאלין הקודש שבחצר בגניזה. בשינוי 30 בעמו׳ ושם, 26 'עמו, ב׳ חלק, שלמה

 אך, מזליכוב שותק אהרן רבי הרה״ק באלמנתו של נכבדות ומדבר, שנתאלמן על זיע״א הרא״ש מרן אל זיע״א מקאזניץ
  של המעתיק בפענוח השנה של תקנ"ב. טעות  וזה — תקס״ב סוכות גח — מאסרו הוא שהועתק התאריך



, אך גם לאחר שבנה ביתו בזליחוב הסמוכה היה 799על שלחנו לאחר נשואיואהרן מזליחוב, והיה סמוך 
  .800קרוב מאד לביתו של המגיד הקדוש מקוזניץ והיה כחלק ממשפחתו הקדושה

  
כל ימיו היה מרן הרא"ש מזכיר בערגה את המגיד הקדוש מקוזניץ, כעדותו של בנו מרן אדמו"ר הזקן בעל 

לסייע לנשואי הרה"ק רבי ירחמיאל משה מקוזניץ שגידלו ה'בית אהרן' בעת שפנה לחסידי קוזניץ 
 וחיבת באהבת בהם חפצי וכל המה בארץ אשר לקדושים ולרומם לפאר כמו אספרה אמרתי אם: '801בביתו
 הק׳ מפומי שבחי פסק דלא נהירנא כי היריעה קצרה זצוקללה׳׳ה אאמו״ר כבוד בלבי השריש אשר הקודש
  .הלב' מן היוצאים בדברים הטהור מהבל יצאו אשר האש מפי שמעתי ודבריו

  
גם בין שורות מכתבו אל המגיד מקוזניץ אנו רואים את היחס הקרוב והמשפחתי ואת געגועיו אליו: 
'...אהובי חמדת נפשי וצור לבבי ושעשועי וגיעגועי בכל עת אזכרנו המו מעי לו, ואתחנן ואבקש מאת פני 

הטהור והקדוש כדמות דיוקני חקוק, ויקבל מנחתי השלוחה שאהי' חקוק בלבו  קדוש ישראל מלכי וקדושי
, הגם שאני בריחוק מקום הזמן אותי ואת בני [ואת] (ו)זוגתי תחי'אליו ברצון, ויערב לו להזכירני 

כמעט בכל תפלה, ובפרט בשבתות קדשינו נשמת חיינו  נפש ישראלמכבודו עכ"ז נפשי קשורה בנפשו 
  אהבה...'.  נקשרתי עמו בחביון עוזו בעבותות

  
קארלין, עד אשר הזכירו שמו - כך קדוש נשאר שמו של המגיד מקוזניץ אצל רבותינו הקוה"ט מסטאלין- כל

: ע"זי ניעץ'מקאז המגיד ק"הרה על ואמר, הנוראים הימים בפרוס פעם דיברבסילודין. מרן אדמו"ר הזקן '
כשהיה מזכיר  .802[אנו מזכירים אותו בכוונה דווקא בעת זו]' צייט דער אין עקסטער עם מאנען דער מיר

 עצמו את וחגר, העליון הכובע את לכבודו לובש' הי, 'של המגיד מקוזניץ קדשו שם את מרן אדמו"ר הזקן
 קדישא ההילולא לכבוד, הסכות חג בערב סעודה לעשות [מרן אדמוה"ז] נוהג רבינו' והי' .803'שלו באבנט

 בעיני מאד יקר' הי כי, בשבחו מלדבר' פומי פסק ולא, לחיים לשתות וגם, יניץ'מקאז מ"הרה של
  .804קדשו'

  
לימים עלתה מחדש אהבתו הנושנה של מרן הרא"ש למגיד הקדוש מקוזניץ, כשנשא מרן אדמוה"צ את 
הרבנית מרת שרה דבורה בתו של הרה"ק רבי אלימלך מגרודיזסק, הביא לביתו ובית אביו את בנה מזיו"ר 

רבי ירחמיאל משה מקוזניץ שהיה יניק וחכים כבן שמונה שנים, וגידלו הוא ואביו מרן אדמו"ר  הרה"ק
 רבינו ואמרהזקן, שראו בזה זכות גדולה בכך שהם מגדלים את הנצר לבית המגיד הקדוש מקוזניץ, נענה 

מקוזניץ] את  [אנו פורעים [למגיד וואכין דרייצין דיא, קעסט טאטינס דעם אפ צאלין הזקן 'מיר ר"אדמו
 דעם בא גיהאדיוועט זיך האט טאטאלע . ופעם אמר: 'דער805שאבי אכל י"ג שבועות אצל המגיד]' 'הקעסט
קינדער [אבי גדל אצל המגיד  זיינע היינט האדיווען מיר אז, זכיה א מיר האבין פאר- דער, מגיד יניצער'קאז

   .806מקוזניץ, לכן יש לנו זכיה לגדל היום את צאצאיו]'
  

                                                 
 מסטאלין ש"שהרא כידוע .30.... שם, עמ' שנים מספר זיע״א מקאזניץ המגיד של שלחנו על סמוך היה נשואיו ולאחר' 799
 אהרילע' ר צ"הרה אלמנת היא, השניה זוגתו את ש"הרא שנשא לאחר, עניץ'מקאז' הק המגיד של שולחנו על, שבועות ג"י אכל
, יניץ'מקאז המגיד ר"אאזמו של בביתו מסטאלין ר"אאזמו' הי ידוע זמן' . פרי ישע אהרן, עמ' קי.'הק המגיד לו ששידך, שותק
 שפירא א"רא ר"האדמו צ"הרה '.בזעליחוב זמן איזה גר' הי כ"ואח, מזעליחוב אהרן רבי של אלמנתו את שנשא אחרי

  .חכמים משנת לספר בהקדמה, ל"זצ מגראדזיסק
. על היחס )30 עמו׳ שלמה שמע( ז״ל' הה״מ משפחת ובין מקארלין ר״א משפחת בין ידידות קירבות כ״כ היה ולזה' 800

המשפחתי אנו למדים ממכתבו להלן של מרן הרא"ש אל המגיד מקוזניץ, בו הוא מזכיר את בני ביתו ואת זוגתו הרבנית פייגא 
  ואת בתו הרבנית פעריל בשמותיהן.

 שהייתה בחצר הקודש של רבותינו בסטולין. ', מהעתק שעשה מה'אוצר הגניזה79החסידות הליטאית, ז. רבינוביץ, עמ'  801
  קוסטרומצקי. מענדיל חיים' ר ח"הגהפרי ישע אהרן  עמ' קי בשם 802
  שם עמ' רנ בשם החסיד רבי יחיאל אהרן ב"ר מרדכי אברהם, מטבריה. 803
  שם, שם בשם זקני החסידים. 804
 שם, שם מכתבי החסיד רבי ישראל בנימין גלייברמן. 805
במכתבו הנ"ל  הזקן ר"אדמו מרן כותב גם וכך קוסטרומצקי.מכתבי הרה"ח ר' מאיר ברנשטיין בשם הגה"ח רבי חיים מנדל  806

 לא עתה וגם, משוכה אחריהם כנה להאיר, ומנהיגיו דור דור מגזעו חוטר אחריו ויצאו ישראל אלמן לא ל"ות' :קוזניץ לחסידי
 קנקן ומשכיל חכם ילד, זיתים כשתילי לשולחני סביב ורוממתי גדלתי ל"ת אשר, שעשועים ילד מטעיהם נצר בראותם יבושו
  '....י"בעזה רואיו כל ישמחו, חכמה רוח מלא חדש



המגיד הקדוש מקוזניץ, שלא שלל את  807תלמידו- היה, כי הרה"ק הרלו"י מברדיטשוב יפנה לחברוטבעי 
חסותו מרן הרא"ש לבל יעלה מחדש את חילוקי -ביתו ובן-, כי יבקש מאיש808דרכו של הרה"ק הרש"ז
  הדעות בשיטות החסידות.

  
  טענות על התרופפות חסידי חב"ד בעבודת התפילה

חסידים ברייסין שנהגו בשיטת מרן הרש"ק ביקורת על חסידי חב"ד בדיוק בשנים אלו העבירו ה
נחלשו בעבודת התפילה.  '809ו'עיקר העבודה במוח לבד 'שכתוצאה משיטת החסידות של ה'התבוננות

  משנת תקס"ד:' פראשמושקעש וויטעפסק למנין ק"לק'באגרתו  810הרה"ק הרש"ז מתייחס לכך
מילי דחסידות בעירנו, יש מהם הרבה אשר אינם מקיימים מה ששמעו כראוי  'והענין כידוע לנו, שבכללות אנ"ש השומעים

ונכון כדבעי, כמו שאפשר להם לפי מוחם ולבם הטהור, והוא רק מחמת עצלותם לטרוח ולהטריח מוחם בעיון תפילה מעומקא 
גיד לעמי פשעם, ששגגות נעשה דליבא ערב ובקר מידי יום ביום, רק בדילוג יום או יומים וכו', ומודעת זאת שעל זה נאמר לה

  לו כזדונות, מאחר ששמעו והתבוננו בגדולת ה' א"ס ב"ה ממכ"ע וסכ"ע וכו' כמ"ש בלק"א באריכות'.
ורבו - גם בנו הרה"ק רבי דוב בער והרה"ק רבי אהרן מסטרשעלע כותבים באותה שנת תקס"ד, בשם אביו

  בעניין זה: 'לכוללות אנ"ש'הקדוש, 
...חברים מקשיבים, מה מאד לא טובה השמועה ששמענו כבר, ועכשיו נתגבר הקול מאד, קול ענות חלושה, שנחלש ח"ו '

ההתעוררות שבלבם הטהור לה' אחד בתפלה, מבלתי לשום לב כלל... ולזאת אנו מצטערים וחסים על נפשם, פן ח"ו יהי' 
התבוננות באחדות ה' באריכות וכו', כי בוודאי לא נעשה מההכרח להרחיקם מלבא בשער ה' כל חד מה שמשער בליבי', ה

מלאכת ה' ברמי' ח"ו וד"ל... וכל שכן וקל וחומר שלא יתגודדו ויעשו אגודות אגודות, זה מתפלל וזה מדבר בדברים בטלים, 
פילה שהדבר הרע הזה גורם כמה נפילות עצומות בפריקות עול מלכות שמים מעט מעט, עד אשר יפול הנופל תכלית הנ

אלא על פי דעת אדמו"ר ... ודעת לנבון נקל, שכל דברינו אלה דלא מדעתינו בלבד הם, ח"ו, כידוע לנו בבירור גמור
שליט"א שהשביענו במרורים על כל הנ"ל, כי אין די באר במכתב גודל עוצם מורת רוח שמקבל משמועות רעות כאלו 

  .811'...כו'
  

ושל תלמידו  בער ועל פי עדותם של בנו הרה"ק רבי דוב 'שמועות רעות' אלו התפשטו ברחבי רייסין,
'אין די באר במכתב גודל עוצם מורת רוח שמקבל [הרה"ק הרש"ז]  מסטרשעלע אהרן רבי ק"הרה

משמועות רעות כאלו', אלא שלדעתו הקדושה של הרה"ק הרש"ז הגזימו בדברים, ובמכתבו לחסידיו 
ד, לאחר דברי מוסר שהטיף להם, הוא מתייחס "תקס משנת'  'פראשמושקעש למנין וויטעפסק ק"לק
  :812לכך

  '...טועה הדעת מכדי יותר... מגזמים שהם שמעתי אשר מעת, בלבי שמחה נתתי אני גם כאשר, נפשם תתנחם בזאת ואדרבה'
 לבטלם, לקטרג לחלוק דין לבעל פה פתחון יש לקטרג רשות נתנה וכאשר, למעלה רבים מקטרגים עלינו נתעוררו מזה והנה

 מה פי על והטעם', וכו יום תעזבני אם', כו הרבה בטלים לך יש התורה מן בטלת אם ל"חז כמאמר, לגמרי שבלב מעבודתם
 החפץ ה"הקב עושה מה אך', וכו ולעתים בדילוג רק לעד תכון כשלא לאו שומע אתה הן מכלל, לעד תכון אמת שפת שכתוב
  למטה...'. מסטינים עליהם מעמיד הוא, בקיומם ורוצה בהצדקם

  

                                                 
'המגיד הקדוש היה כפוף להברדיטשובער, אבל לא היה קורא אותו רבי, מפני שאמר שהברדיטשובער יש לו נשמת רבי  807

 ת יב.עקיבא, ותלמידי רבי עקיבא לא האריכו ימים'. ספרן של צדיקים, בערכו של הרה"ק רבי לו"י מברדיטשוב, באו
יש להוסיף על הנאמר שם, את אשר מספרים זקני החסידים: פעם אחת נכנס  .קנז' עמ, קסז י"באו קובץ ראה לעיל פרק ג 808

הרה"ק רבי ירחמיאל משה מקוזניץ, שגדל על ברכי מרן אדמו"ר הזקן, לבית מדרשו בקוזניץ, והיה ספר התניא מונח על 
משם. שאלוהו מדוע? הלא הסבא קדישא המגיד מקוזניץ חיבב את הספר? ענה בקצרה: אז דער רבי  וה'סטנדר', ביקש שייקחוה

  איז ניין! [אם הרבי (מרן אדמוה"ז בעל הבית אהרן), אמר לא, אז לא!]. –האט גיזאגט ניין 
דמו"ר הזקן נ"ע כל והנה בימי א'מגן אבות": 'הרה"ק רבי שניאור זלמן מקאפוסט באגרתו לחסידיו, שנדפסה בראש ספרו  809

ובסוף לאדי היה עיקר ימי משך לאזני ותחלת לאדי היה עיקר עבודת החסידות בהתגלות גם בלב לאכפי' ולאהפכא כו', 
  . '...העבודה במוח לבד

אג"ק אדה"ז תשע"ב, אגרת פו. נראה כי כבר התייחס לכך בשנה שלפניה, תקס"ג. ראה אגה"ק שבתניא אגרת א. ובאג"ק  810
וכגון דא צריך לאודועי, שבדעתי אי"ה לשלוח לכל המנינים מרגלים בסתר, לידע ולהודיע כל מי '"ב, אגרת פב: ז תשע"אדה

שאפשר לו, וכל מי שיש לו פנאי להאריך ולעיין בתפלה ומתעצל, יהי' נידון בריחוק מקום, להיות נדחה בשתי ידים בבואו לפה 
 כי מוצאים אנו .'ונעם ותבא עליהם ברכת טוב, ואין טוב אלא תורה וכו'לשמוע דא"ח, ומכלל לאו אתה שומע הן, ולשומעים י

 ומשנת, סז אגרת, ס"תק בשנת לאזני מתקנת החל, התפילה עבודת התרופפות על חסידיו את ז"הרש ק"הרה ביקר הללו בשנים
הרה"ק רבי דוב בער שם, אגרת מבנו  39ומאותה שנה באגרת פא. ומשנת תקס"ג באגרת פה. גם נספח  .פ באגרת ,ב"תקס

מליובאוויטש שכתבה בציווי אביו הקדוש: 'נצטויתי מכאאמו"ר הרב שי' לכתוב בשמו תוכחת מוסר מאהבה מסותרת לכללות 
 אנ"ש..', עניינה לחזוק התפילה, ובהערת העורך הרב שלום דוב לוין אפשר שגם היא נכתבה לערך בשנת תקס"ד.

  .31שם נספח  811
 .פו רתאג, ב"תשע ז"אדה ק"אג 812



בכבודם של צדיקים.  813בנוסף ל'שמועות רעות', גרם הוויכוח שניטש בין החסידים ברייסין לזלזול הדדי
מרן הרא"ש מתייחס  .814מצויה בפנינו עדותו של הרה"ק הרא"ק על אותו חסיד שהגיע מרייסין לטבריה

' ולזלזול בכבודם של הצדיקים, ל'שמועות לכך במכתבו למגיד הקדוש מקוזניץ. מצויה שם עדות עצמו
, נראה כי במסלול נסיעתו הארוך במסע שערך בשנת תקס"א בחזרתו מזליחוב 815וכפי האמור לעיל

לפולסיה עבר את מערב ווהלין ואגף דרך אזור הורודנה, וכי הגיע גם לרייסין, שם ביקר בקהילות חסידי 
  קארלין לבין חסידי חב"ד:קארלין, ועמד מקרוב על חילוקי הדעות שניטשו בין חסידי 

בתורת עדות ולשבע  ואני יכול להעיד ע"ז שראיתי בעיני ובאזני שמעתי,'אם הייתי פורט לפני כבודו כמה דברים פרטי[י]ם 
  '.הי' אדוני משתומם על השמועה, ובוודאי כמדומה לי שהי' דורש ברבים שירחקו זה הדרךבנקיטת חפץ, 

  
הרה"ק הרא"ק שכתב על חסידי הרה"ק הרש"ז שהגיעו לטבריה מרייסין בדבריו הוא חוזר על דבריו של 

 הנהגת בשיטת הקולר את ותלה ,ממעשיהם מרובה חכמתם כי בהם שהכיר לאחר הרחוקה בשנת תקנ"ו
  ברייסין: החסידים והדרכת

בד הבר בתוך מריבוי החסידים אולי הוא ח"ו עצת הסט"א לאולא אכחד מאחי חביבי את אשר בלבבי, מתיירא אני כי '
אחד בעיר ושנים במשפחה, ובפרט בזמנים אלו, כי גבר השקר [עד] למאוד, התבן ר"ל, כי בני עלי' המה מועטים, 

, ומשוקעים בכל מיני תאוות ומדות רעות, כאשר ראיתי ומתעטפים בטלית שאינו שלהם בדברי גדולות ונפלאות רזי דרזין
  .816לעולמו די כו'מקרוב מבאי הארץ מארבע פינות, ומי שאמר 

  
  

  מכתבו של מרן הרא"ש הגדול מסטאלין אל המגיד הקדוש מקוזניץ

לפנינו מכתבו של מרן הרא"ש הגדול מסטאלין למגיד הקדוש מקוזניץ. גוף כת"י קדוש זה היה ספון 
. והיה חביב ויקר על רבוה"ק, ומרן אדמו"ר 817ב'אוצר' שבחצר הקודש של רבותינו הקוה"ט בסטאלין

  משתעשע עם מכתב קדוש זה, כעדותו של הרה"ק הרי"ם מקוזניץ הכותב בפנקסו שבכת"י: הצעיר היה
 נרות שם דולקים שהיו בעת, החדש הדופן עם אשר שלו הקדושה בספאלניע ב"תרל שנת חנוכה מלילי בלילה לי הראה 'גם 

 זקיני לאבי שכתב, ל"זצוק וקדוש צ"הרה ח"אז אבי מסטאלין וקדוש צ"הרה של קודש יד המכתב, ל"הנ בחדר שלי חנוכה
   .818ל'"זצוק מקוזניץ המגיד וקודש צ"הרה

  
  [לקאזניץ] סטאלין פה ק' 819בעז"ה, יום ב' פ' תולדות

  
שלום שלום כפולה ומכופלת [ורב טוב] לכבוד אדמו"ר [אדוני] הרב הגאון [המפורסם] תפארת ישראל והדרתו הדרת קודש 

ולתפארת כבוד קדושת שמו  ה, בו נרוץ ונשגב, החסיד המפורסם לשם ולתהיל820בשמואיש אלקים מגד[ו]ל עוז, שמינו משותף 
  שיחי' עש"ז ובניו שיחי' עם כל הנלוים אליו ודורשי שלומו הטוב, ובשלומו יהי' לכולם שלום על ישראל.ישראל מו"ה 

                                                 
'הבא"ד רב היה מחותן עם הרב מלאדי כידוע, ואנשיו של ר"ר ברוך דברו מאוד עליו כידוע, אמר [הרה"ק הרלו"י] להם:  813

מה זה שאתם מדברים, הלא צריכים לכם להיות דרך ארץ מתורתו'. כתבי ר"י שו"ב עמ' קמ. וראה באג"ק אדה"ז, תשע"ב, 
  באגרת פט, עמ' שמז.

אגרת צד, בו מפורט 'מעשה אלעזר' נכתבה על ידי הרה"ק הרא"ק ושולחה בידו על ידי הרה"צ רבי אגרות בעל התניא,  814
 מאיר מביחוב בשנת תקס"א.

 פרק ב, קובץ באו"י קסב,  עמ' קנ 815
 .שם, אגרת נח 816
 .קנא' עמ סו י"באו קובץ ראה 817
, ג"תשי ירושלים, התניא בעל באגרותבשלימות  לראשונה נדפס. וסיומו תחילתו רק א' עמ קמט, אהרן בית ק"בספה נדפס 818
 בשנות בכלינסקי צבי דוד מר ע"י הועתק שבשליחותו רבינוביץ זאב מר לו שמסר העתק מתוך. קז מכתב, ואילך קפד' עמ
להעתק זה יש . א"תשכ ירושלים' הליטאית החסידות' 'בס ופרסמו ,בסטולין הקודש שבחצר' אוצר'ב שהיה י"כתה מגוף ה- ץ"תר

' ר הרב אצל גם' בנוסףחשיבות כי הוא נעתק מגוף כתי"ק, בעוד וייתכן כי ההעתקים האחרים נעתקו אף הם מהעתקים קודמים. 
 צבי דוד הרב של עדותו כפי' זה מכתב העתקת נמצאת היתה, בירושלים א"שליט מגרודזיסק הרבי, שפירא אלימלך אברהם
 מןהויז א"הר לפני היה זה שהעתק וכנראה ,117 בהערה להלן ראה. התניא בעל אגרות בספרו זה למכתב בהערותיו הילמן
 יד מכתבי העתקים ארבעה פי על קרויזהאר אליעזר צביעל ידי הרב  הוגה כאן. עד' בעמ אהרן בברכת בהשמטות הדפיסו וממנו

  .בסוגריים ומובאים ,הנדפסים המקורותועל פי , וישראל אהרן בית במכון הנמצאים עתיקים
  בשנת תקס"ג חל יום ב' תולדות כ"ז לחודש מרחשוון. 819
 אריין האט שם בעל דער, מאפטע ל"זצוק ה"ראי צ"הרה בשם, ל"זצוק ק"דאה אמרכי אותיות 'אשר' נכללות ב'ישראל'. ' 820

[אמר מרן אדמוה"צ  יאהר אכציג האריווען דערהויף אויף דארף צדיק אנדערער איין וואס נאמען דעם מיט מגיד דעם גיטאן
 בשם הרה"ק מאפטא, הבעש"ט נסך בו  במגיד בעת שקראו בשמו ישראל [מדרגות] שצדיק צריך לעמול ביגיעה שמונים שנה'.

' ר א"א ק"הרה אביו בשם שאמר מקארלין אשר' ר ק"מהרה שמע שבעצמו מאד נאמן מאיש שמעתיכתבי הרי"ם מקוזניץ. '
 את לקרוא ל"ז ט"הבעש שציווה שבעת: ע"זי ה"זצוקללה ט"הבעש בשם שאמר, ה"זצוקללה ת"עה אהרן בית ס"בעהמח אהרן
 למשוך שיזכה, שנה שמונים ת"השי בעבודת לעבוד צריך צדיק אשר קדושה עליו משך, ישראל השם את יניץ'מקאז' הק המגיד
 מביא, יעקב בישרש ב"ח ,שלמה שמע ובספר .יד דף ,מבארדיטשוב ל"ז ליבערזאהן חיים , רביהחיים צרור'. כזאת קדושה עליו
 .יניץ'מקאז ם"הרי כתביב שראה, ל"ז קאלביעל ק"אבד נטע נתן' ר ג"הרה כתבי בשם זה דבר



  
פעריל שיחי' ובתי מרת  אהרן יחד ובני הילד 821תחי' פייגאתהלה לאל אתנו החיים והשלום. אני וזוגתי הצנועה והחסודה 

 ובני(ו)[']שיח' וזוגתו  משה [דוב] בערשיחי' ובן אשתי הרבני הוותיק ונצמד בקירות לבי מו"ה  שתחי' ובעלה ובני(ו)(ה)[']
שיח'. ב"ה וב"ש כולנו אנחנו אלה פה חיים ושלום, ונזכה לשמוע ברכת טובה וברכה וחיים ושלום. ופשיטא שאזכה לראות 

  בחיים ושמחה ושלום. נעים זמירות ישראלדרת קדשו נועם פני ה
  

קדוש  822אהובי חמדת נפשי וצור לבבי ושעשועי וג(י)עגועי בכל עת אזכרנו המו מעי לו, ואתחנן ואבקש מאת פני מלכי וקדושי
אותי רני שאהי' חקוק בלבו הטהור והקדוש כדמות דיוקני חקוק, ויקבל מנחתי השלוחה אליו ברצון, ויערב לו להזכי ישראל

כמעט בכל  נפש ישראל, הגם שאני בריחוק מקום הזמן מכבודו עכ"ז נפשי קשורה בנפשו ואת בני [ואת] (ו)זוגתי תחי'
  תפלה, ובפרט בשבתות קדשינו נשמת חיינו נקשרתי עמו בחביון עוזו בעבותות אהבה.

  
ר' וגם זאת בכלל ובפרט הבקשה לעיין בעיני פקיחא על דבריו הקדושים והנעימים שפרס עלי סוכת שלומו הטוב ע"י אהובי 

ש(ב)רצונו הטוב בטובתי ובחסדו חסד ד' על יראיו ובפרט למיחלים [לחסדו]  823, שבקש אותי משמו הקדושברוך מזעליחאב
  ערב במחלוקת וכו'.להשפיע חסדו לבריותיו שאשב בהשקט ובשלוה ולא את

  
ובעזרת השם דחיתי  824והיו עלי כמה הרפתקאות [דעדו עלי] בק' זעליחאבהזוכר למזכיריו טובות זכרונות יזכור כשהייתי 

וב"ה וב"ש שאין דרכי בכך וחלילה חלילה לי מדברים כאלו , 825גם פה היו כמה ענינים כאלו בשמאל וקרבתי בימין, ובוודאי
לא אשנה, באם שאירע פעם אחד בשנה שמוכרח אני לדבר בפני אנשים אלה העומדים פה כי  ומכיוצא בהם, ומוצא שפתי

ידעתי את מכאובי ואני פנים [ואיני פוגם] בדברים האלו, וכאשר חנני אלקים שירצה איש באמת ובאמונה לקבל מוסר השכל, 
  פי שלא לדבר מזה מכמה טעמים הכמוסים. צריך אני להפרישו מאיסורא כאשר בלבי ובנפשי. וחוץ מזה זממתי בזמם ורסן את

  
והנה אדמו"ר [אדוני] ידיד נפשי וחמדת לבי [וחמלת לבבי] ידע באמונה שלא קבלתי זה ח"ו משום אדם גם  בן איש ואיני 
עושה ח"ו [כ]מצות אנשים מלומדה, רק [הקדוש] ב"ה [יודע]  האמת (אתי) בלבי ולפומא לא גלי', יצעק לבי אל ה'. והנה אם 

ואדוני יקרא בזה לידע [שורש] הדבר אפשר (י)הי' לעשות כן, וכולי האי ואולי  826אפשרי לשלוח לאדוני כמה ניירות חלקיםב
איך שצריך לחזק  827וקבלתי מקדושי עליון ובפרט (מפיו) [מ]הקדושאפשר כשלא יעיין בזה כפי ידיעתי ואמיתת לבי. 

ומקדם וכמאז כן עתה שדרכו להפריז ולצעוק [ולצחק] על מדותיו של . גם זה אין מההכרח להודיע, רק מי שמאז באמונתינו
, יש לו מקום לגבות חובו ולדבר על זה בכה וזה בכה, ואנחנו ולומר קבלו דעתי והילוכי בקודש וזה הדרך ילכו בוהבריות 

לכותו שמים עליו מאת רק לנוצרי בריתו ועדותיו, זה קבלת עול מ כל אורחות ה' חסד ואמתקבלנו ממלכנו דוד מלך ישראל 
  אלקים לירא ומצוותיו לשמור. כללו של דבר, המשכיל בעת ההיא ידום וכו'.

  
ח"ו לא נפסק [יפסיק] ולא  אור ישראל הוא הבעש"ט,וחיותם אורינו  ישראל) [שורש] 828וגם זאת ידע נאמנה שמקור (שמך

שיחי' במסתרים תבכה נפשו ובחדרי חדרים  ך שמו(ו)ברוך הוא וברויסוף מזרעם זרע קודש מצבתם. ואני יודע שהרב הקדוש 
וגם אינו (אני באין רואה ובאין שומע לבינו לבין קונו יצעק לבו אל ד' על זאת. ובוודאי ח"ו שארית ישראל לא יעשו עולה. 

 יותובמצוות מעשבתורה ובתפלה  שיתחזק האמונה אמונת ישראל, רק שרצונו ולבו (שרצוני ולבי) איני) אומר קבלו דעתי
  .נעשה ונשמעכבמעמד הר סיני 

  

                                                 
  בכמה כת"י מופיע המילה 'בתיה' או 'בת יחד'. 821
מצאנו כי בתואר זה השתמש מרן הרא"ש ביחס לרבו מרן הרש"ק במכתב שכתב לחסיד המופלג רבי יוסף מלאהישין  822

מלכי 'שיראה להחזיק ולסייע לקבץ כסף מעמד עבור הרה"צ ר' משה'לי [הרה"ק רבי משה מלודמיר בנו של מרן הרש"ק] בן 
ה שהעניק לו החסיד המופלג רבי יוס'ל יונה'ס. ברכת אהרן ' ומרן אדמו"ר הזקן התרגש מאד כשקרא לראשונה מכתב זוקדושי
  עמ' סג.

ראה אגרות בעל התניא, עמ' קפו, בהערות לאגרת קז כותב הרב דוד צבי הילמן: 'גם אצל הרב ר' אברהם אלימלך שפירא,  823
מכתבנו הוא תשובה  הרבי מגרודזיסק שליט"א בירושלים, היתה נמצאת העתקת מכתב זה וגם מכתבו של המגיד מקאזניץ, אשר

, מזעליחאב ברוך' ר אהובי י"ע הטוב שלומו סוכת עלי שפרס והנעימים הקדושים דבריועליו', אך מתוך ניסוח הקטע: '...
פה, ולא באמצעות איגרת. אכן במכון בית אהרן וישראל - משמע כי מסירת הדברים הייתה בעל 'הקדוש משמו אותי שבקש

דבריו מ חוזר הוא למן לזאב רבינוביץ, ומודיעו כי לאחר בירור אצל הרה"ק מגרודזיסק,נמצא מכתב ששלח הרב דוד צבי הי
  הנ"ל, ואין בידיו העתקת מכתבו של המגיד מקוזניץ אל מרן הרא"ש.

, ג"תקנ בשנת לזליחוב ש"הרא מרן משהגיע הראשונה – י"הרלו ק"הרה לבין ש"הרא מרן בין הדעות לחילוקיכאן מרמז  824
  . ראה לעיל פרק ב קובאו"י קסב עמ' קמד.לערך ס"תק בשנת תקופה אותה של בסיומה ושוב

 גברה שהשפעתם, מזלטשוב מיכל יחיאל רבי ק"הרה תלמידי מווהלין צדיקים מספר זו בתקופה היוייתכן והוא מרמז על ש 825
ראה לעיל פרק ב קובאו"י קסב עמ' קלג  .מאליק ליב הירש רבי ק"והרה מסטעפין המגיד דוד רבי ק"הרה חתנו. פולסיה באיזור
 ואילך.

כך כותב מרן הרא"ש להרה"ק רבי שמואל הלוי מקאשיפקע בשולי מכתבו הנדפס בספה"ק בית אהרן, קמז עמ' ב: 'ומה  826
שהנחתי הנייר חלק, ידע אהובי שקצר הי' לכתוב, עם כל זה אם ירצה יכול לקרות גם החלק, כי בחלק כתוב ג"כ יותר מעיקר 

תב שקורין מחמת הלבנוניות שניכרים האותיות והחלק כולל אותם, וע"ז אמר יעקב ואנכי איש חלק, וזהו ויקם עדות ביעקב הכ
  ותורה'.

כוונתו הקדושה למרן הרש"ק כפי שמובא בספה"ק בית אהרן, קמט עמ' ב: 'הודיע הרב אדמו"ר [הזקן, בעל ספה"ק בית  827
 ' סתם כונתו על הרה"ק מהר"ש מקארלין זצוקללה"ה זיע"א'.אהרן] ז"ל שבכ"מ שכ' במכתביו כמאמר הק

  .114ראה לעיל הערה  828



. ואהובי אדוני יזכור ובוודאי מי שיצעק על זה יצעק ג"כ בזה הדיבור והאמירה, רק שאינו (שאני) יודע תוכן הדברים
שבוודאי כל מי שנ[ו]גע יראת ד' בלבו מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו ח"ו לכנוס במחלוקת אהבתם ויחי' זרעם, 
  .לילה וחלילהולדחות השלום ח

  
יאמין לי אדוני, בעת כתיבתי [זאת] לא הי' באפשרי להחזיק לבי מגודל יגוני, רק אנא נפשי בכתיבה יהבית בשורות שהן הרבה 
לאדוני כלות נפשי לגלות ולהודיע כפילא בקופא דמחטא, ואתו החכמה והמדע וישמע חכם ויוסף [לקח] בזה להבין מדעתו 

יעשה, ובטוח אני בחסדו ובטובו שידין אותי לזכות, ויראה את טוב לבי בזה, ויבוא טוב ויקבל שורש הדברים והטוב בעיניו 
  טוב. ומרוב שיחי דברתי עד הנה ולא כטפה מהים הגדול.

  
כללו של דבר, אם הייתי פורט לפני כבודו כמה דברים פרטי[י]ם שראיתי בעיני ובאזני שמעתי, ואני יכול להעיד ע"ז בתורת 

בנקיטת חפץ, הי' אדוני משתומם על [המראה ועל] השמועה, ובוודאי כמדומה לי שהי' דורש ברבים שירחיקו זה  עדות ולשבע
מה שצריך להחזיק [להתחזק] באמונת תורתנו הקדושה ו[ב]אמונת הדרך. ואיני צריך לפרט בשמם, רק שמכלל הן נשמע 

, והם אלפי אלפים וכמעט מדינה ] ביראת ד' היא אוצרוחכמים הקדושים חכמי הזמן דור דור ודורשיו, ולהחזיק [ולהתחזק
שלימה שאינם מדברים רק רזין דאורייתא וסודות וחכמות בחוץ ובמבואות וכו', והשליכו אמת ואמונה ארצה, ומדברים תועה 

כקליפת  על קדושי עליון לקדושים אשר בארץ המה חלקם בחיים והן [וכן] אשר בחיים חיותם שיזכו לביאת גואל, הכל אצלם
[אמת וצדק] [כל] מי שצועק ואומר שזה הדרך נכון  . והנהופקרו במצוות מעשיות ובפשוטי התורההשום ולבזותם, 

 עואם הי' באפשרי להתווד לפניהם הוא מאנשים הקרואים והולכים לתמם ואינם יודעים פנימיות הדברים עד היכן מגיע,
כאשר הובא בילקוט על  829שיחי' הרב הגאון הק'עשה השידוך עם ולהעלות [ולהגלות] הערמומיות וחכמת יון האיך שנ

השידוך של יעקב עם לבן, בכדי שיהי' להם צד לריב עם אנשים חנם ולעמוד לימינם, ובעוה"ר פעלו מה שרצו, אך לא פעולת 
  אמת [ועת לחשות] וכו'.

  
יס עצמי [עצמינו ח"ו] במחלוקת. ומעולם לא וד' ישמרנו ממחשבות רעות וזרות. וחלילה חלילה לכבודי ולכבוד בית אבא להכנ

הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני ח"ו ולקשקש וכו' לומר שאני ג"כ מגדולי הזמן, ובמקום גדולים לא אעמוד, ואני מבקש אל ה' 
ולהיות מקורב ואליו אתחנן בכל עת ובכל שעה להכיר מקומי, והלוואי שאזכה להיות הצעיר והנבזה והשפל שבתלמידים 

ולקיים באהבה תלמוד תורתנו הק' כצויו של אדון  מת הגם לקדושי זמנינו, ובפרט לאמונת פשוטי תורתנו [הק'],בא
  הנביאים, ובטוח אני בחסדו ובטובו שיראה בעין [פקיחא ו]טובה יושבת על מלאת טוב לבי ויושר כוונתי בזה. והי' זה שלום.

  
שי שנכספה וגם כלתה נפשי לחצרותיו, ולראות נועם זיו הדרת קדשו בחיים מנאי הכותב אליו לכבודו על ידידות לבי וכלות נפ

  ושלום, ויזכרני לטובה אות כאשר לבבי עם לבבו פונה היום ובכל עת ובכל שעה בשלומו, הדוש"ת וידידו לנצח.
  

  הק' [אשר בהר"ר אהרן יצ"ו]
  

  חידוש הוויכוח על שיטת החסידות

לתוצאות תהליך המפנה שעשו הצדיקים הרה"ק הר"ב ממעזבוז בחורף של שנת תקס"ג אנו כבר עדים 
ומרן הרא"ש הגדול מסטאלין והרה"ק הר"מ מלעכוויטש. כי בינתיים עכבו מתנגדי הרה"ק הרש"ז את 
מכתבו של הרה"ק הרא"ק המיועד אליו שנכתב בשנת תקס"ב ונשלח בטרם החליט הרה"ק הרא"ק על 

  . 830חילוקי הדעותחידוש הוויכוח. המכתב כקודמיו התעלם מ
  

בחורף תקס"ג, בא הרה"ק הר"מ מביחוב מטבריה והגיע שוב לחו"ל כשרוח אחרת עמו. הוא קיים את 
שליחות הצדיקים לרבו הרה"ק הרא"ק והעביר לו את הבטחתם שהסירה את האיום לקיום יישוב החסידים 

של רבו הרה"ק הרא"ק לחידוש הוויכוח על שיטת  831פה-בטבריה. בצקלונו נשא לא רק את הסכמתו בעל
החסידות, אלא נשא עול שליחות שהטיל רבם עליו ועל רעו הרה"ק הרצ"ה מהארקי להיוועד עם  הרה"ק 
הרש"ז ולהבהיר את עמדתו הברורה של רבם  בשיטת החסידות, ואפילו אם בכך יאולצו להקים מערכת 

   .832גביה חדשה לחסידים בטבריה שעלו מרייסין
  

  מערכת גיוס הכספים לחסידי רייסין שעלו לא"י

באותו חורף פרצו חילוקי הדעות באופן חריף ביותר. כתוצאה מכך נפגעה מערכת גיוס הכספים הפרושה 

                                                 
  הרה"ק הרלו"י מברדיטשוב, כפי שהתבאר לעיל. 829
, ב"תשע ז"אדה ק"אג '.כנודע לידי הוהגיעו לא שכנגדי רק, טוב מכתב בא ג"תקס בשנת גם' :ז"הרש ק"הרה כותב כך על 830

 .פט אגרת
הרה"ק הרא"ק מכתבים שבהם העלה שוב את הוויכוח על שיטות החסידות. ראה אגרות בעל כי רק בשנת תקס"ה, שלח  831

 מרן חסידי התניא, אגרות: צו, צז, צח, צט, ק. ובמכתב הרה"ק הרש"ז משנת תקס"ד, הוא מטיל ספק בשמועות שפירסמו
כי אילו היו כדבריהם, היו מראים כי הרה"ק הרא"ק חזר לעמדתו המקורית בוויכוח שבין השיטות: 'וזה לכם האות, , ק"הרש

  ודאי מכתביו דהאידנא, או העתק קצת אליהם'. אגה"ק אדה"ז, תשע"ב, אגרת פו, עמ' שלג.
'...ואמרו לי באם שלא אניחם לסבב במדינתנו, אזי לא יקבלו אפילו פרוטה אחת ממדינתנו, ממה שנאסף על ידי מכתביי, כי  832

  אג"ק אדה"ז,  תשע"ב, אגרת פט, עמ' שמז.כן צוה להם הרב [הרה"ק הרא"ק]...'. 



להשכנת השלום בין  ןברייסין לתמיכת הישוב החסידי בגליל. בשנה שלאחריה, בשנת תקס"ד, נעשה ניסיו
. כשהרה"ק הר"ז מטשרניאוסטראה שליחו 833ק הרלו"י מברדיטשובהרה"ק רבי ברוך ממעזבוז לבין הרה"

של הרה"ק הר"ב, והרה"ק רבי מאיר מפיקוב בנו של הרה"ק הרלו"י, מנסים לפתור ולהשלים בין גדולי 
לא צלח. עקב מכך הוקמה על ידי רבי מאיר מביחוב ורבי צבי הירש  ןומנהיגי הצדיקים בווהלין. הניסיו

מינו את הרה"ק הר"מ  835רכת גיוס חדשה ברייסין ובליטא, והצדיקיםבשנת תקס"ה מע 834מהארקי
. באמצעות 837, ובפולסיה מינו את מרן הרא"ש מסטאלין לכהן בראשה836מלעכוויטש שיעמוד בראשה

, החלה המערכת מחדש  בגיוס 838השד"רים רבי אהרן מאוסטרובנה (מויטבסק) ורבי ישראל מאוסטרובנה
אך לא בתוצאה שבאה  בחסידות לוויכוח בשיטות תמקד במה שנוגעכספים נרחב. עיסוקנו בדיון זה ה

קדישא. נושא רחב זה חורג מעבר לתקופה  בארעא החסידים חבורת ישוב בעקבות הוויכוח, והוא קיום
  .839שאנו דנים בה עתה, וקובע מקום לעצמו בדברי ימי ישוב החסידים בארץ הקודש

  
רבותינו הקוה"ט מקארלין וריחוקם מהאזור שבו בסיומם של דברים אפשר לסכם, כי הגלייתם של 

התרחשה ליבת המאבק על שיטת החסידות, מנעה את הכרעת השפעתם הקדושה בתהליכים שהתהוו. 
חזרתו של מרן הרא"ש מסטולין לאזור, וחידושו של הוויכוח האידאולוגי התרחשו באיחור רב. במשך 

אלא  .ברייסין החסידים בקהילות מכרעת תז להיו"הרש ק"הרה של הקדושה תקופה זו הפכה השפעתו
שמרן הרא"ש הגדול וחבר הצדיקים מנעו את התרחבותה לעבר דרום ליטא ופולסיה. בשובו לארץ מגורי 
אביו הקדוש העמיד לעד את בניין בית הצדיקים בנחלת אבותיו, ואותה שנת תקס"ב האירה לו פנים 

משיך את שושילתא דדהבא, ובד בבד חיזק בהולדת בנו הרה"ק אדמו"ר הזקן בעל הבית אהרן שה
אשר אורה זורח עד עצם היום  842יסוד שיטת החסידות הקרלינית 841כעמוד איתן את 'הנקודה' 840לנצח
  הזה. 

   
  בין שלטון רוסי לפולני וחלוקת פולין

-(תקל"ב התקופת הגלות שאנו עוסקים בה, חלה בשנים שבין חלוקת פולין הראשונה לבין חלוקתה השניי
תקנ"ג), תקופה שבה נחלקו החסידים ברייסין בשיטת החסידות שבין הרה"ק הרש"ז ובין מרן הרש"ק. 
במקביל נחלקו עמדותיהם של צדיקים אלה בתמיכתם שבין קיסרות רוסיה לבין ממלכת פולין. איננו 

                                                 
אג"ק אדה"ז, אגרת פו. 'כי מקרוב הגיעני מכתב ממחותני הרב הגאון אב"ד דק"ק בארדיטשוב, אך שה' ממעזעבוז נתחרט,  833

און ושלח שלוחין נכבדים, ה"ה הרבני מו' זאב מטבריא והנגיד מו' אהרן מיאמפולי' גבאי הכולל דוואלין ואוקריינא, למחותני הג
הנ"ל לבקש שלום.. רק שבעברם יחד דרך ק"ק פיקוב, לא הניח הרב דק"ק פיקוב... והם פעלו אצל הגאון הנ"ל שישלח את בנו 
הרב דפיקוב למעזעבוז לגמור השלום, ועדיין אין לי ידיעה אם נסע למעזעבוז קודם הפסח אם אחר כך, כי המה היו אצלו 

במכתבו, כי בבוא בנו נ"י ממעזעבוז, אזי יודיעני כל הנעשה שם, ואם יוגמר שם בבארדיטשוב סמוך לפסח, ועכ"פ הבטיח לי 
לתקן וכו', בודאי יוכתב משם לצד שכנגדם שבמחניכם, ואני אכתב אליכם, וגם מחותני הגאון הנ"ל יסע בקרוב [...] אודות 

  הכלל, ויסע סמוך למעזעבוז, ואפשר יוגמר אז לתקן וכו'...'.
. בעזה״ש השכילו דרכיהם בכל השם "ק במכתבו אל הרה"ק הר"מ מביחוב משנת תקס"ה: 'כן הראניכך כותב הרה"ק הרא 834
 אגרות בעל התניא, אגרת צו. .בל תמוט' נכון על מחדש מוסד ביסוד לחדש דבר ידם על והסכים בעדם גמר וה'
, אשר ליו משא ה' בעול מצוה זואשר צדיקי הדור העמיסו ע'ובפרט מאדונינו מורי אבי זי"ע נ"ע, אשר ידוע לכל מעת  835

יט שכמו לסבול עול משא ה' באהבה וחיבה בחיבת הקודש להחזיק את יושבי'...'. בנו הרה"ק רבי נח מלעכוויטש, במכתבו, 
  יסוה"מ אגרת קיא.

במכתבו של הרה"ק הרא"ק אל החסידים בחו"ל משנת תקס"ה, בו הוא מבשר לראשונה על פרי מעשיהם של השליחים  836
נהגתו של הרה"ק הר"מ מלעכוויטש: '...אשר הונף ואשר הורם עי"ד ליד הגדולה גדולת מרדכי, הוא ניהו רב רחומא, תחת ה

הרב החסיד המפורסם בפרסומא נשא, חסידא ופרישא, עמודא דנהורא, אור זרוע לצדיק ונושע, קדוש הוא לאלקים, כבוד ק' 
ד ביאת המופיע, ועי"ד הושע לנו, שהגיע לנו מעין השלוח, כל כסף ויופיע, הולך ואור עמו"ה מרדכי מלאכאוויץ נ"י שמו 

  הקדשים משני שנים העבר...'. יסוה"מ אגרת צ.
באגרת קודש שכתב מרן הרא"ש הגדול בשנת תקס"ה לליטא ולרייסין שירימו תרומתם להחזקת ישוב החסידים בארץ  837

ירצה ה' נביא להם קבלות מארץ החיים להם ולנשיהם  ואם ובפירוש הותנה שיומסר לידי כל כסף הקדשים,הקודש: '...
 . ספה"ק בית אהרן, דף קנח. וראה על כך בקובץ באו"י יב.'ולבניהם עד העולם...

  עליהם ראה לעיל בפרק א ובנספח, קובץ באו"י קנט. 838
 תקופת עלווהלין, ראה: 'על פעילותו של מרן הרא"ש הגדול מסטולין למען יישוב החסידים בטבריה, בכולל רייסין ובכולל  839

, י"באו קובץ 'ז"תקנ בשנת ק"בארה פולין לעולי כולל ביסוד וחלקו שבפולין בזעליחוב מסטאלין הגדול ש"הרא מרן של שהותו
  .קלב-קטו' עמ יב גליון, ג פרק. קכז- קט' עמ יא גליון, ב פרק. צ- פג' עמ י גליון, א פרק

'. כתבי קודש, מהדורת כ"ק מרן !נצחיות סטולין איז אזוי נצחיות איז ישראל כלל ווי אזוי' מרן אדמו"ר זיע"א אמר: 840
  אדמו"ר שליט"א, ח"א עמ' פא. 

 להמשך אדמו"ר הזקן  מרן של דאגתו את המתאר החסידים אחד של עדותוראה לעיל בפרק ד, קובאו"י קעא עמ' קמ את  841
 הקרלינית. 'נקודה'ה את אשר יעביר דדהבא שושילתא

  '. ספה"ק בית אהרן דף כד עמ' ב.נקודה רק אינו מצדיקים התלמידים שמקבלים הענין וכל' 842



נאחזו על חילוקי יודעים אם קשורים היו איכשהו חילוקי דעות אלו באלו, ברם, חסידי קרלין ברייסין 
דעות הללו שבין מרן הרש"ק לבין הרה"ק הרש"ז, באופן ההתייחסות לשלטונות, וכרכו אותם בחילוקי 

בנושא זה, שתאמה את דעתו  'רבותינו שבא"י'הדעות בעניין הנהגת החסידים ברייסין, כי עמדתם של 
על דבר  'רבותינו שבא"י' הקדושה של מרן הרש"ק, סייעה בידם בשעה שבאו לשטוח את טענותיהם לפני

  .843ההנהגה ברייסין
  

עלינו להקדים ולהאיר את הרקע לחילוקי עמדותיהם של הצדיקים בתמיכתם שבין קיסרות רוסיה לבין 
 דנגד פולין, ואשר באח ערכה רוסיה מאבקי עימות ו,מאז שנת תקכ"ד ועד שנת תקנ"ממלכת פולין.  

רצונה של רוסיה להרחיב גבולה ולספח לעצמה שטחים  ההי ותמלחמלהרקע . שלביה נהרג מרן הרש"קמ
פעמים לבצע חלוקות משטח פולין ולצרפם לרוסיה, חלוקת  הים ממדינת פולין, ואכן הצליחה שלשבנרח

  .ובתקנ"ג, השלישית והאחרונה בתקנ" ההשנייבשנת תקל"ב,  ההייתפולין הראשונה 
  

, ופשטו על תרוסיה ההאימפרישל  בעידודה פעם גדודי קוזקים ישלושים שנות הסכסוך, עלו מד במשך
שכרגיל נהפכו למטרה ראשונה לטבח,  ,עיירות באוקראינה, כשהם עורכים פרעות ושחיטות ביהודים

נגד הפולנים, וכך עלתה בידם  םלהילחאליהם הצטרפו איכרים אוקראינים צמאי דם, ששוסו בידי הרוסים 
  .844ולנגוס משטחיה הנרחבים פוליןלהכניע את 

  
על אבות החסידות,  יכוח בין הצדיקיםוהיה קיים ו ,המלחמה ההתארכתקופה ארוכה שבה כל אותה משך ב

. הבעת דעתם הקדושה בעניין זה באה הן כעניין נשגב ואלוקי המתייחס מי מהמדינות לנצח במלחמה
ל'שרי מעלה' הממונים על המדינות הארציים, והן בגלל חובתם כתושבי המדינות להתפלל בשלום 

אחדים מהם סברו כי על רוסיה לנצח, ואילו צדיקים אחרים היו בדעה כי על פולין להדוף את מלכותם. 
  .אויבה ולנצח במערכה

  
  צדיקי הדור בעד ונגד חלוקת פולין בידי רוסיה

בטרם חלוקת פולין הראשונה שהייתה בשנת תקל"ב, אמר הרה"ק רבי פנחס מקוריץ שהתנגד לרוסיה, כי 
  אין בכוחו למנוע את החלוקה: 

... וקודם שנכנסה האומה הידועה [רוסיה] במדינת פולין ראה הוא ז"ל שהיא צרה גדולה,  ואמר שלא '
במדינה אדם שיש לו כח למנעו [את החלוקה]... אך האב ניט געפילט אזוינע פלייצעס, [לא הרגשתי הרגיש 

כאלו] רק רבי נחמן הורודענקיר שהיה מחזיק אותו לגדול מאד.. אך רבי נחמן היה מכין  םמי שיש לו כתפיי
סיה] נהר דינפר, אף עצמו לנסוע לארץ ישראל, וכל זמן שהיה רבי נחמן במדינה לא עברה האומה הנ"ל [רו

] עברו 845ששלחו כמה פעמים למדינת פולין לא יכלו לכנוס, וביום שעבר רבי נחמן הדינסטר [בשנת תקכ"ד
  .846הם [הרוסים] הדינפר...'

  אלא שהרה"ק הר"פ הצליח בתפילותיו לעכב את חלוקת פולין השניה:
.. ובאמת גירש האומה הזאת [רוסיה] מהמדינה כל ימיו... ואמר [תלמידו הרה"ק רבי רפאל מברשיד]: מה '

  .847עכשיו אחר התפילה הנ"ל סבלנו אנו מהאומה הנ"ל כל כך, ומה היה זולת התפילה הנ"ל...'
  לפני הסתלקותו אמר: 848ובפסח האחרון

ם הייתי מכלה אומה הנ"ל [רוסיה] גם הקיסר 'מי יתן שאחיה עוד ב' שנים ואם הייתי חי עוד ב' שני
  .849[אוסטריה] והצרפת...'

  ואכן נסתלק ביום י' אלול תקנ"א, ובראשית תקנ"ג נגסה רוסיה מפולין את חלוקתה השנייה. 

                                                 
  על כך ראה להלן. 843
על אחת מהפרעות שהתרחשה באוקראינא במרכז ווהלין בשנת תקכ"ח, ושבה נשפך דם יהודי רב, ראה במאמר 'עמידתם  844

טא בשנת תקכ"ח, ותקנותיו בניסוויז' בשנת תקכ"ט' של צדיקי הדור ושל מרן רבי אהרן הגדול מקארלין זיע"א בגזירות גונ
  ל"ז. -קובצי באו"י ל"ו 

נסיעתו השניה של הרה"ק רבי נחמן מהורדענקא לארץ הקודש, נערכה בקיץ תקכ"ד. (בכ"ג תמוז עלו על הספינה בנמל  845
ט"ז, שנמנה על חבורת - עמ': וזיץ זצ"ל אלובא בספר אהבת ציון לרבי שמחה מזבאגאז הסמוכה לגאלאץ בחופי הים השחור) כמ

שהגיעו לחוף  –, ועוד הנוסעים, שכללה צדיקים תלמידי הבעש"ט כהרה"ק רבי מנדל מפרימשלאן, הרה"ק רבי פרידל מבראד
  ב תשרי תקכ"ה, והתיישבו בעיה"ק טבריה. "עכו ביום י

 אמרי פנחס, א"י תשל"ד, עמ' ריג אות לב. 846
 שם, שם. 847
ניטשה מלחמה בין הרוסים לפולנים בחבל ארץ זו. כנראה כי באותו פסח תקנ"א, אירעה  1791באותם ימים, בחודש מאי  848

  .20התנפלות של קוזקים על נסכיז כמובא להלן בהערה 
 שם עמ' רכו, אות צו. 849



  
שהתכנסו ודנו על כך ברם, תלמידו הרה"ק רבי יעקב שמשון משיפוטיבקה יחד עם עוד צדיקי הדור 

 ןבטרם החלוקה השלישית, הסכימו על ניצחו 850השנת תקנ"תחילת חורף באסיפה שנקראה על ידו ב
  :851קיסרות רוסיה יחד עם אוסטריה ופרוסיה

..בשנה שנסע [הרה"ק משיפוטיבקה] לאה"ק התעכב בעיר באלטע יו"ד שבועות, ולשם התאספו אליו כל '
כלם להסכמת הרה"ק ר' צדיקי הדור, ובשנה זו היתה המלחמה בין הקיר"ה ובין ממלכת פולין, והסכימו 

יעקב שמשון הנ"ל שינצח הקיסר הרוסי וכן הוה ב"ה, ובשבת האחרון לפני נסיעתו אמר שיהיו כל הרבנים 
אצלו בהשלש סעודות והי' ג"כ הרה"ק מסאווראן זי"ע, וכך אמר: דעו אשר הקיסר שלנו לקח את ממלכת 

שופטים ושוטרים שלו על ישראל ג"כ, פולין בתוקף כזה אשר השר שלו אמר למעלה שרוצה דוקא שיהיו 
ואמרו למעלה להשר, אשר זה הדבר בלתי א"א לע"ע, רק זאת אומר לך, כאשר הרבנים והשוטרים של 

'ישראל לא ילכו בדרך התורה אז תעשה עליהם שופטים ושוטרים משלך...
852
.  

  
  רוסיה מקור השקר והקליפה

יפה. כך גם כותב הרה"ק רבי אברהם אחדים מאבות החסידות ראו את רוסיה כמקור השקר והקל
  :853מקאליסק להרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי

שמאמינים (שמאמתים)  854ובפרט במדינת היוון'ואל ישמע אחי לעצת נערים, כי בנין נערים סתירה, 
ומורי הרה"ק ג"כ רוח ה' דיבר בו, שכתב לאנ"ש דמדינתנו שיזהרו מאד שלא  ,השקר בתנועת האמת

  .'ולא ילמדו לשונם לשון שקריתערבו בגויים 
אצל חסידי  'מרן הרא"ש הגדול מסטאלין מתייחס אף הוא, במכתבו להמגיד הקדוש מקוזניץ, ל'חכמת יון

  רייסין:
אך לא פעולת ... ובעוה"ר פעלו מה שרצו, הערמימיות וחכמת יוןולהעלות  ע...ואם הי' באפשרי להתווד'

  וכו'. אמת
  אף הוא לעניין זה:הרה"ק רבי פנחס מקוריץ התייחס 

...מאד מאד הזהיר שלא לדבר שקר כלל וכלל, ואמר: שיש בזה מדינות שונות... והאומות שבמדינתנו מן '
  .855...'כמו במדינת יון [רוסיה] שאין יודעים כלל מה הוא אמתהאומות שבצד צפון 

  בכלל ראה הרה"ק מקוריץ את רוסיה כמלכות הרשעה:
בטומאה זו, ואם אדם   'האט ניט אריינגיטרעטן'...שאמר על האומה הידועה [רוסיה] ששום אדם לא דרך '

  . 857על האומה הידועה שהם עכברים...''. ואמר 856היה דורך בטומאה זו כמוני היה נטבע...'
  מסורה בידי הצדיק הרה"ק רבי ישראל מויזניץ בשם זקנו הרה"ק רבי פנחס מקוריץ:

, וכשעברו פעם חיילים רוסים בעירו, לא התלכדות של קליפותבמקום כי אין רק  ה אין שרלרוסי...כי '
  .858רצה רבי פנחס להתפלל עד שהם עזבו את העיר...'

  הרה"ק רבי משה מקוברין היה מוסר בשם הרה"ק מרוזין:
  .859מלעלות...' מתעכבים התפילותהגיעו למדינתנו  שהרוסים'שמעת 

  
  הרה"ק הרש"ז ודעת 'רבותינו שבא"י'בין מרן הרש"ק ל חהוויכו

בין בתקופה ש הרש"זהיה נטוש בין מרן הרש"ק לבין הרה"ק ש חהדיון שלפנינו מתמקד בוויכוברם, 
  :860כפי שמעידה המסורת החב"דית ה.יהשניהחלוקה הראשונה לבין 

לכבוש לגמרי את מדינת פולין, ואז הי' ההתחלקות ביניהם שכאו"א [רוסיה] בעת שהתחילה ממשלתנו  ..'.
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שהכוונה שכאו"א יתפלל בשלום המלכות שהוא שורה קיים מארז"ל 

                                                 
הגיע לא"י יחד עם  הקיבטועקב מסמוליין, כי הרה"ק משיפבכ"ז  טבת תקנ"ה מבשר רבי אשר אשכנזי במכתבו לרבי י 850

 ק רבי ישכר בער מזסלב ורבי ישכר בער מזלוטשוב. יסוה"מ אגרת עד.הרה"
שכונתה  לחלוקת פולין בין שלשתם, באותה תקופה, חתמו נציגי פרוסיה, האימפריה הרוסית ואוסטריה על ברית סודית 851

 .פוליןר, בניגוד לנשר לבן על סמל 'ברית שלושת הנשרים השחורים', משום שעל סמלי המדינות היה נשר שחו
ארץ החיים, דף מ"א אות רנ"ח. ראה על כך במאמריו המצוינים של הרב אהרן אויסאיבל שי' ב'המחנה החרדי' גליונות  852

291-298.  
  אגרות בעל התניא, אגרת נח. 853
כונו יוונית. מאז -החל בשנת תי"ד ברפורמה דתיתהוא ביזנטית. -דול של התרבות היווניתהיה אוהד גהצאר אלכסיי הראשון  854

  הרוסים בפי היהודים 'יוונים'.
 אמרי פנחס, אות תתס"ט. 855
 שם שם. 856
 שם אות צה. 857
  קדוש ישראל חלק א. עמ' נה. 858
  .כתבי רמ"מ, אות תתצ"ה 859
  .90בית רבי' עמ'  860



[הרה"ק שהיה תחת ממשלת פולין התפלל עבורה, ורבינו [מרן הרש"ק] תחתיה, וע"כ הרר"ש 
  .'...פלל עבורהשהיה תחת צל ממשלתנו הרוממה התהרש"ז] 

  
 הלניצחונ 862בהכרעתו של הרה"ק רבי מרדכי מנסכיז חהוויכוהסתיים  861רה בידי צדיקי נסכיזוכפי המסו
  , ועל השתלשלות הדברים היה מספר בעצמו: של רוסיה

 אלו שרים שני ובאו …בשמים מלאך שר יש מלך ולכל לאנדסלרון פולי בין לתהמתנ המלחמה עכשיו...'
 מעלה של דין הבית החליטו ...ורחבי את ינצח מהם מי וגדולות חזקות בטענות מעלה של דין בית לפני

התניא  בעל( מלאדי הרב אצל מקודם שילכו והחליטו מטה, של דין בית אלו לפני שרים השני שילכו
 בדבר אכריע אני אחת אז לדעה שניהם יבואו לא ואם מקארלין,  שלמה רבי הצדיק הרב ואצל) וש״ע
 הנער קול אל 'שמעתי בתורה שכתוב מרוסיא מפני השר עם שהצדק פסק מלאדי שהרב לי ונודע. הזה

 כנגד רחמנות במדות ומתנהלת מתנהגת רוסיא ממשלת הוא שם באשר ועכשיו שם' הוא באשר
 ועל עונש קל על אכזריות מכות מכים שם בפולין ולהיפך מות, עונש ומשפט חוק שאין לה מפני ישראל
 עם שהצדק פסק שלמה מקארלין רבי הצדיק והרב מות. בעונש תליה על האיש תולין חמור עונש
 היו מישראל רבבות אלפי כמה יודע מי בגירוש ספרד ישראל על מרחם היה לא אם כי פולין, של השר

מעלה.  של דין בית גזר .. כנגד.ביניהם ויכריע השלישי להכתוב לפני ובאו עכשיו אז. ונשחטים נהרגים
 שבכתב תורה פסק עפ״י מלאדי שהרב והבנתי. הרבנים שני של תורה דעת את להבין בדעתי ונגמר
 מתפלל הוי אבות במשנה כאמור פה שבעל דין תורה ועפ״י. שם' הוא באשר הנער קול אל 'שמעתי כנאמר

 מקארלין הרב וכן .רוסיא שר לטובת נוטה דעתו. רוסיא בארץ הוא גר ובאשר מלכות של בשלומה
 ובתורה. היית  בארצו גר כי תתעב לא שבכתב בתורה. שבעל פה ותורה שבכתב תורה של דיןלפסק  נוטה
. פולין שר לטובת נוטה הוא בארץ פולין גר הוא ובאשר מלכות, של בשלומה מתפלל הוי פה שבעל
 את ושמעתי לפני השרים וכשבאו. פולין בארץ אני גר גם כי שניהם של דין לפסק אעשה מה ואני

 על מהם רב הון אז קבלת ספרד גרושי היהודים על שריחמת מה מפולין על להשר אמרתי טענותיהם,
 עכשיו אבל .מהם רב הון רוח לך ויהיה לתעשייה חרשת ובתי מסחר יעשו שהם. כוונה הי׳ לך וכן זה
? יום יולד מה יודע מי כי עתיד, על להבטיח יוכל מי וענה לי?... מות עונש חוק לבטל לי להבטיח תוכל אם

כך לא יהי' לעתיד  בממשלתי, מות משפט חוק הי׳ שלא כשם להבטיח יכול אני רוסיא השר של ענה ולנגדו
 כי לי והשיב מות, משפט עונש ויתנהג בממשלתו זה חוק ישתנה אם יהי׳ מה ושאלתיו. ממשלתי ימי עד סוף
 שלי השולחן תחת ברזל בכבלי ראשו ממש שהקשרתי בני ודעו .החוק ישתנה אם בראשו ודמו לי ערוב
 בקרוב בהצלחת נגמרת תהי׳ והמלחמה. שולחני תחת ראשו את אתיז מות למשפט החוק שישתנה שם וברגע
  .'...רוסיא

  
במסורה זו של צדיקי נסכיז מודגשות כאחת שתי הסיבות להבעת דעתם הקדושה, הן של מרן הרש"ק והן 

ל'שרי מעלה' הממונים על המדינות הארציים. של הרה"ק הרש"ז: מחד כעניין נשגב ואלוקי המתייחס 
  ומאידך דעתם היא בהתאם לחובתם כתושבי המדינות להתפלל בשלום מלכותם.

  
פה ומסורות מאוחרות בזמן, מקבלות סימוכין -מעניין שמסורות אלו, על אף שיש ביניהם דברים שבעל

ו הקדושים של הרה"ק הרש"ז, ביחס לנימוקים שהם מעלים בעד ונגד שלטון פולני או רוסי בתוך דברי
אשר לא רק שתמך ברוסיה אלא שלל את מלכות פולין שהיא עשו ואדום באותם נימוקים שהעלו 

  המסורות:

                                                 
אביב תש"י), עמ' צ"ז, - יע"א, (תלאריה אינגרליב, נין ונכד להרה"ק רבי מרדכי מנסכיז ז-שרשרת הזהב, הרב שלמה גור 861

את הסיפור שמע איש מפי איש במשפחתו עד לזקנו הרה"ק רבי יעקב אריה ליב מקאבלי זיע"א בנו של הרה"ק הר"מ מנסכיז 
  זיע"א.

ד: 'מה שסיפרו לי אבותי, שבימי - על מעורבותו של הרה"ק הר"מ מנסכיז מובא בספר רשפי אש,  שבחי מוהר"מ ז"ל,  דף ג 862
מוהר"ם ז"ל היתה מדינתנו תחת ממשלת פולין, ועיר נעסכאיז היתה שייכת להשר הגדול מהם שהיה חונה בעיר  הגאון

ליבאוונא הוא לובמליא שבסביבותינו, ובכל חצר היו עבדים שנקראו אז קאזאקין, פעם אחד קשרו הקאזאקין מרד להרוג את 
.. ועזר אותם הש"י ונצחו .והיתה סיבה מאת ה' שנתגלה סודםכל היהודים שבנעסכאיז בליל פסח, ולהתחיל מבית הרב ז"ל, 

  היהודים את המורדים, ושלחו היהודים להשר לליבאוונא ושלח חילו להציל היהודים והעיר שקטה בלי נזק...'.
באותו ליל פסח חזר הרה"ק מנסכיז על עמדתו שהכריע לנצחונה של רוסיה 'ובליל פסח גמר הגאון מוהר"ם ז"ל את הסדר 

פנות בוקר, ויצא לטייל מעט... ויקומו אנשי העיר ויצאו לקראתו, והיו ביניהם כמה סוחרים שהורגלו לסחור למרחקים וישאל ל
אותם להודיע אותו את גבולות המדינה ואת הנהרות אשר יסובבוה, ואח"כ בזמן קרוב נכנסה כל המדינה ההיא תחת חסות 

מהם הגאון מוהר"ם ז"ל ביום א' דפסח... וידעו הכל שהוא פעל זאת בתפלתו מלכות רוסיא הרוממה, ממש כפי הגבולות שדבר 
שיכבשו הרוסים את מדינתינו, ואח"כ בהיות הגאון מוהר"מ ז"ל בלבוב, שאלו הרה"צ מרום וקדוש מו"ה משה ליב מסאסוב את 

וא בידיעתי, אפשר שהוא שורש הדבר שפעל בתפלתו כנ"ל, והשיב לו הגאון מוהר"ם ז"ל: הנה לומר שכל הנעשה בעולם ה
שיעור מרובה, אבל עכ"פ ת' פרסה על ת' פרסה סביבותי בעזה"י אין עושים מהשמים לנגד רצוני, ואני צופה ומביט שטובת 

  ישראל להיות לקץ הימין תחת ממשלת שר של רוסיא יר"ה...'.



 ויצאו מהר ובררו ובלבנים בחומר שעבדו במצרים כ"א' כו ניצוצין ח"רפ לברר ע"באוה ישראל גלות 'הנה
 היו' תחי על חרבך אדום הוא עשו הוא פולין ממשלת תחת בראשונה בגלותנו עתה כ"וכמו, לחרות

 והעבירו מהר וביררו, לישראל עלילה כל על הורגים והיו לישראל שקרים בעלילות מתעללים
 מלעיג יון של ושר, וישמעאל יון מנגון' וראי שבחסד גבורה שהוא יון ממשלת תחת ועכשיו, ממשלתם

 לא אני, כמוכם שוטה כן לא אני, להם ויצאו מהר ובררו בכבדות ישראל את שעבדתם אתם ואומר מהם
 יון ניגון פ"ע ח"לי ידוע וגם. הגלות את אאריך לביני וביני מהר יבררו ולא מעט מעט רק עליהם אכביד

, למו מרורות מנגן שבגבורה חסד הוא וישמעאל, בשמחה בגבורה ומנגן, ל"כנ בטבעו הוא יון, וישמעאל
 המלוכה וגם, ח"לי ודי לדקרו כידון שיקח עד גמורה שנאה שונאהו לחסדו צ"שא לאיש ברואה אך וחסדו

ל'"וד' כו סוד פ"ע מתנהג דיון
863
.  

  
 רואים וגם, גבורה מאד בחי׳ והוא עשיו ממנו שיצא יצחק של פסולת אדום הוא עשיו הוא ופולין'

, שלהם חיות שהוא אותה ומחבקים שהם נושקים שלהם חיות החרב תחי׳ שממש חרבך ועל אצלם שמקוים
 פשוט עכ״ד ב״ד מיתות חייבי הרבה בדיניהם היה ולכן אכזרים גדולים שהם מאד גבורה בחי׳ שהם וגם
הם  כך וחקירה ומפני דרישה מבלי שקרים עלילות בהם יש שקר, וע״כ כל עלילות ועל מיתה חיוב
 שום אין אצלם היון משא״כ ידיהם... תחת ישראל שכהיום מחמת היום בתכלית השפלות הם]  [וכעת
 חשובין שישראל רואה שלהם השר דהיינו חזי מזלי לא חזי דאיהו אע״ג והכוונה הכל, נוהג מיתה דין
 מטיב ולכן עליהם ממשלתו שיאריך ורוצה זה אותו מראים ובכיוון ,בהם ומתקנא למעלה מאד
  .864...'עמהם

    
של מרן הרש"ק בעוד והרה"ק הרש"ז ראה בפולין את מדת הגבורה, וברוסיה את מדת החסד, הרי תלמידו 

  :865הרה"ק רבי אורי מסטרליסק מייחס למלכות פולין את מדת החסד, ולרוסיה הצארית את מדת הגבורה
  . 'אלקיםנגד שם  רוסיא ב"ה, ובמדינת הוי"היונק השר נגד שם  פולין'אמר במדינת 

 
כך שלל מרן הרש"ק את רוסיה, עד אשר בעת שהחסידים ברייסין, שהייתה נתונה ברובה תחת שלטון וכל 

רוסי, רצו להביא את מרן הרש"ק אליהם שיגור בתוכם, לאחר שגורש על ידי המתנגדים מקארלין בשנת 
כמקום מגוריו העתידי, ומאד מסתבר כי הסיבה לכך היא,  866תקמ"ו, נבחרה דווקא העיירה ביישנקוביץ

בגלל היותה מובלעת ומיקומה על הספר, שחצייה האחד תחת שלטון פולני ואילו חצייה האחר כבושה 
  .867הייתה בידי הצאר הרוסי

  
שללו את השלטון הרוסי וההתחברות אליו, וכך כותב בשנת תקמ"ה הרה"ק הרמ"מ ' י"רבותינו שבא'גם 

ק לחסידים, כי ראה כבר בחלוקת פולין הראשונה בשנת תקל"ב, בהיותו עדיין ברייסין, את הסכנה מויטבס
הטמונה בשלטון הצאר הרוסי, שמחד הוא מדכא בגזירות את היהודים, ומאידך הוא זומם להעניק שוויון 

  :868זכויות כדי שיתבוללו חלילה
חת ממשלת מלכותם, כי ידו כבדה והולך מאז היותי במדינתם, ת'..כי ראיתי גם תמול גם שלשום גם 

כי נבהלתי מראות גודל התקרבות המלכות ... ולא מראש בסתר דברתי קודם נסיעתי מאתם, וחזק מאד
ודברי שריהם הם נרגן מפריד , להבדיל, עם הגוים, בכמה ענינים ונימוסים שונים, להשוות היהודים

ולא נתרצו לו, שלא שינו את שמם ואת לשונם, ובזכות זה נגא , אשר אמריהם החליקו להתקרב...ףואל
  '.בלבם לקבל על עצמם ממשלת שר של מצרים...

  
  מדת החסד -הרה"ק הרש"ז: רוסיה 

הרה"ק הרש"ז ראה ברוסיה את מדת החסד. שלשה קיסרי רוסיה כיהנו בתקופתו של הרה"ק הרש"ז, 
 מותה ועד 1762-שנת תקכ"בקיסרית האימפריה הרוסית מ, רינה השנייהטיקובכולם תמך. הראשונה 

                                                 
  מאמרי אדה"ז, תקע"ב, רפב. 863
  הרב יהושע מונדשיין, מגדל עז, עמ' תנד. 864
רבים מדיבוריו שם נמצאים גם בדברי רבו מרן הרש"ק, ומסתבר שאמר זאת בשם רבו, כיון שהוא  קדוש, אות כג. אמרי 865

  עצמו התגורר תחת שלטון אוסטריה.
  בית רבי, דף סד ע"ב. 866
באג"ק אדה"ז  על מיקומה של ביישיקוביץ ראה גם מה שכתב הרה"ק הרש"ז בדברי עדותו במאסרו הראשון בשנת תקנ"ט, 867
  .80ע"ב ובהערות. וב'המאסר הראשון' עמ' תש
  .משנת תקמ"ה לקוטי אמרים מכתב ו 868



הרה"ק  869.  בעת כהונתה נגסה רוסיה שלש פעמים משטחה של פולין, וכאמור1796- בשנת תקנ"ז
- תקנ"זקיסר רוסיה משנת  -פאבל הראשון עם מרן הרש"ק. בתקופת בנה  חהרש"ז תמך בשלטונה בוויכו

ומתוך כתב הגנתו  , נאסר בשני מאסרים, בתקנ"ט ובתקס"א,1801 –בשנת תקס"א ועד מותו 1796
 ועד מותו 1801-משנת תקס"אקיסר רוסיה  - אלכסנדר הראשון . בתקופת בנו 870ניכרים תמיכתו בשלטונו

מלך צרפת שנאבק עמו  ן, אנו עדים לתמיכתו המלאה באלכסנדר הקיסר, מול נפוליאו1825- בשנת תקע"ו
ות מלחמת נפוליאון שעבר במלחמה עקובת דם, וכך כותב בנו הרה"ק רבי דוב בער המתאר את כל תלא

, ואף אם 871החסד תאביו הרה"ק הרש"ז ובתוכם הוא מתאר את תמיכתו בצאר הרוסי כי הוא במיד
נפוליאון, יש בהם כדי להשליך על הסיבות לתמיכת הרה"ק - הדברים מתייחסים לתקופת מלחמת רוסיה

  רוסיה לאורך כל תקופת שלשת הקיסרים:-הרש"ז בצארי
  

והחסד גובר לעולם על הדין כמ"ש כי גבר [עלינו] חסדו כו' ע"כ שבחוהו כל האומים,  'כי חסד אל כל היום
אמר ששרש מלכות יון מבחי' החסד, כי כולם נוטים ומתאחדים יותר בקו הימין של חסד, ובפי[רוש] 

. והמלחמה '. ותוקף החום העדר כל בדרום ...כי כל השפע מצפון כמ"ש שולחן בצפון והוא מלך הצפון,
ו"ג [דחסד וגבורה] כמו [מלחמת] אש ומים ממש והחסד גובר ולזאת כל המלכים יהיו לעזר לאדונינו דח

  .'הקיסר יר"ה בודאי בלי שום ספק וספק ספיקא...
  

'והעיקר המופת לזה הוא, אשר ב' הפכים המה (מל[כות] יון עם מל[כות] צרפת) בענין הגסות וההתנשאות, 
שכל עיקר מהות נקודת השונא הם ב' דברים, הכעס והרציחה, לאבד נפשות לאין מספר בלי הרגשה כלל 

ת ולסמוך על כחו וכלל, ותוקף הנצחון עד לתכלית כיליון ואיבוד עצמו, והב' הגיאות וההתנשאות לתלו
, שמהותו הפכי ממש, דהיינו והנה לעו"ז ממש הוא בחי' חסד וטוב העצמיוגבורתו בעוצם הח[כמה] ... 

לחוס ולחמול ע"כ לרעים ג"כ כמו לטובים, כי מטבע החסד והטוב להשפיל א"ע מכל וכל ולהרגיש בצער 
סתעף ממדה זאת ענין מדת ויסורים של הנמוך והשפל [ולהשפיל] ביותר מעל עצמו ממש, וממילא מ

                                                 
שהיה תחת צל ממשלתנו הרוממה התפלל  ורבינו [הרה"ק הרש"ז]בויכוח עם מרן הרש"ק: ' 90בית רבי עמ'  869

מפני שכתוב בתורה 'שמעתי אל קול  שהרב מלאדי פסק שהצדק עם השר מרוסיא...'. וב'שרשרת הזהב' עמ' צ"ז: 'עבורה
  ...'.ממשלת רוסיא מתנהגת ומתנהלת במדות רחמנות כנגד ישראלהנער באשר הוא שם' ועכשיו באשר הוא שם 

'...ובפרט לב טוב להמטיב עמנו בכל מכלכל ומגין עלינו בצל כנפיו הקיסר הרחמן יר"ה ותנשא מלכותו למעלה מעלה, ולא  870
וזהו גם כן כבוד הבורא שנקרא מלך מלכי המלכים, כי למשל כמו שכבודו של מלך גדול יותר במה להיות כפויי טובה ח"ו, 

וכך מצווים שהוא מלך על שרים יותר ממה שהוא מלך על הדיוטים, כך זהו כבוד הבורא להיות שנקרא מלך מלכי המלכים, 
ה' עלינו והעיר את רוח מלכות הקסרית רוסי' עד שהיה חסד '...'. '...מפי חכמנו הוי מתפלל בשלומה של מלכות וכו אנו

, ובטרם שהומלך שם ממנה מלך האחרון שבהם, התחילה לירד ממשלת הרבנים יר"ה, למשול ולהתפשט בכל ארץ פולין
הנ"ל לגמרי, בפרט ברוסי' לבנה שיצאה פקודה נוראה הנקרא אוקאז לבטל הרבני' הנ"ל לגמרי, שלא יקנו עוד הרבנות 

עשו כל העם חפשים ובני חורין במדינתנו רוסי', ויש רשות ויכולת לכל אחד ואחד לכל מי שירצה ואזי נמהשרים, 
וכבר , בין יחיד בין רבים, בבית המדרש או במקום אחר, ואין מוחה במדינתינו...'. '...במדינתינו, להאריך בתפלה כרצונו

רשות להחזיק דתינו כמקדם בלי שום רפיון, ועל חסדו  , ונתן לנומפורסם בינותינו אשר גבר עלינו חסד הקיסר הרחמן יר"ה
. אגק אדה"ז, תשע"ב עמ': י, ריג, רכח. 62הגדול מובטחים כל היהודים בחיזוק ושמירת הדת בכל עוז...'. המאסר הראשון, עמ' 

עלילה נוראה  דבריו הקדושים בקטע זה נראים כי נאמרו בהתאם לדרכו הקדושה, ולא רק לפנים לשבח את השלטון כדי לדחות
  שריחפה מעליו. 

ועתה מקרוב, כאשר במכתבו משבט תקנ"ט לאחר גאולתו מהמאסר הראשון הוא כותב להרה"ק רבי פנחס בעל ההפלאה: '...
, מצאו מקום להפיק זממם במלשינות רבה ועצומה על כל תלמודת תלמידי הבעש"ט נ"ע נכנסו תחת ממשלת קסריות רוסיה

אך בהיות דתי המלך שלא להצדיק הראשון בריבו בלי שמיעת טענות מיזעריטש וראוונא נ"ע, ומשנהו רבנו הגדול המ"מ ד
נצחת על כל פי ומה' מענה לשון להשיב תשובה  , לזאת הביאוני בחזקת היד לעיר מלוכה פ"ב לחצר המטרה, וה' הי' עםשכנגדו

...' לכל אנ"ש להתנהג כמקדם בכל מכל כלונתקבל מאד בעיני הקיסר והשרים יר"ה, והדת נתנה במכתב חירות דבריהם, 
  אג"ק אדה"ז, תשע"ב, אגרת סג עמ' רלט.

איגרת זו נדפסה לראשונה בס' בית רבי. נוסח שלם ומתוקן מובא בס' המסע האחרון, הרב יהושע מונדשיין, ירושלים  871
אחרונה באג"ק לאדה"ז, . התעלמתי ממכתבו של הרה"ק הרש"ז אל ר' משה מייזל הנדפס בבית רבי, ול12תשע"ב, עמ' 

חרון, בעמ' ראה שם בהערות שהוא מסתפק ביחוסו לרש"ז. ספק שהעלה הרב י. מונדשיין בספרו המסע הא אגרת קז, תשע"ב,
מהימנות מכתב זה. ביניהם: 'האמירה שבניצחון נפוליאון 'יורם קרן ישראל וירבה העושר  שאלות מספר על , שהעלה248-256

דברי אדמו"ר האמצעי במכתבו, בשם אדמו"ר הזקן, בניצחונו של נפוליאון תהיה 'צרה גדולה בישראל' עומדת בסתירה ל
ליהודים, כי לא יישאר אחד ביהדותו ולא ברכושו'... האמירה שבניצחון האלכסנדר 'יושפל קרן ישראל ויורבה העוני בישראל' 

ו של אלכסנדר הוא 'טובת אחב"י ממש לבנות בשם אדמו"ר הזקן, נצחונ –תירה לדברי אדמו"ר האמצעי במכתבו סעומדת ב
בנין ויסוד לטובתם לעולם, להסיר מעליהם שנאת ההמון לגמרי כל הימים... בודאי זכור יזכור על היהודים להרים קרנם ביסוד 

ת תקפ"ה אשון בשנלאחר מינוי ניקולאי הר נוצרע לזיוף מכתב זה מוסד בין ההמון בכל מיני חירות נצחי'. עכ"ד. נראה כי המני
גזרות שמטרתן הייתה למנוע  600-שנות שלטונו פורסמו כ 30-כידועה אכזריותו כלפי היהודים, ובמשך  , אשרלקיסר רוסיה

את הפעילות של היהודים בכלכלה, לבולל אותם באוכלוסייה המקומית, לערער את הקהילה היהודית ולהקטין את מספרם על 
חוק גיוס החובה לצבא הרוסי בשנת תקפ"ז, הידועה בשם 'גזרת הקנטוניסטים'.  ידי המרת דתם. הגזרה הקשה ביותר הייתה

  החוק בוצע באלימות בדרך של חטיפת ילדים ובוגרים והמרתם לנצרות בכוח.



השפלות והביטול בתכלית, שלא להרגיש בכחו ועוצם ידו. גם כי הגדיל והפליא לעשות ומצליח, איננו תולה 
בכח עצמו כלל וכלל, אדרבה ברור לו כשמש שא"ז כח עצמו, כי יודע ומכיר היטיב שלא בכח יגבר איש, 

חמה העוז והכח בחכמה וגבורה וכו' וכל בטחונו בה' ולא בגבו[רת] הסוס כו' ולא בכח שכלו, רק כי לה' המל
שידריכנו בדרך השכל וההנהגה הנכונה וכטוב בעיניו יעשה להרים או להשפיל כו' הכל מקבל בכי טוב וכו' 
וזהו שרש ויסוד לסיבת העזר האלקי להרים קרנו בחכ' וגבו' ועצה כו', וכמ"ש יעקב קטונתי מכל החסדי' כו' 

"ה מגביהו, וזהו עיקר הסימן לתוקף הצלחת האלקי', דוק ותשכח בכל הסיפורים וכל המשפיל א"ע הקב
  שבימי' הקדמונים ותמצא כן ברור כשמש וכו'.

וכאשר ראינו ומדה זאת נראה בעליל לעין כל אשר יש לו קצת דעת באדונינו הקיר"ה וכל יועציו ושריו, 
בהצלחתו אינו תולה בכח עצמו רק בה'  אותו בגודל הביטחון בה' וגודל הענווה ושפלות, וגם עכשיו
וממילא נופל המנגד שהוא תוקף הדין והרע  לבדו, כידוע לכל. א"ז רק בחי' החסד והטוב שגובר ומצליח,

  .'העצמי'...
  
יסוד נקודות יהדותם של דת היהודים שאין לו קיום חזק רק ...הכלל ועיקר הי' מרגלא בפומי' על אודות '

כי הוא מאמין באחדות ה' וחפץ בעבדי ה' באמת ובתמים, ורוצה  ר]ה דוקא,תחת ממשלת אדונינו הקי[
להתחזק דת היהודים מכ"ש שלא להזיזו מדתם אפי' זיז כל שהוא [כו'] ע"כ אין רצונו בשום אופן 

  .873כו' כידוע...' 872בנעקרוטין
  

כדי לציין  בהמשך כותב הרה"ק רבי דוב בער מליובאוויטש, והוא מגלה כוונתו הק' באריכות המכתב
, ובשל כך יגמול ןולהעלות מחדש את מסירות נפשם של החסידים להצלחת רוסיה במלחמה נגד נפוליאו

  הצאר טובות ליהודים :
...ולזאת העיקר כוונתי במכתבי זה, באריכות סיפור המעשה, להודיע לו נאמנה מאמיתיות נקודת לב אדוני '

והגם שכבר נקבע בשרש אנשים המסתופפים בצלו בדרכיו, אבי ומורי ז"ל בחיים חיותו, כדי שידבקו כל ה
ויסוד מוסד בלב כל אחד ואחד מישראל בדבר הזה בחבלי התקשרות אמיתית אל הקיר"ה כאשר נראה 

עם כל זאת צריך חיזוק בעליל מפרי מעשיהם במסירות נפש ממש, וכידוע גם כן להקיר"ה דבר ברור, 
ר למשמע אזן שמעתי שמתעסק באמונה בדבר, הזה, ונתן נפשו והתקשרות יתירה. ובפרט לאיש כמותו, אש

בדבר הזה, ולא בשביל ממון וגדולה... וה' אלקי אבי ז"ל יהי' בעזרו להצליח לו בכל אשר יפנה... וחסד 
נצחי יעשה לכל ישראל בהשתדלותו לטובת הקיסר יר"ה שהוא טובת אחינו בני ישראל ממש, כי אב 

ולזאת הי' יסוד לטובתם לעולם, להסיר מעליהם שנאת ההמון לגמרי כל הימים. ליהודים יהי' לבנות בנין ו
כל מגמת נפש אאמו"ר ז"ל סמוך לפטירתו בדבר פיקוח נפשות ישראל, ואמר, שבהרחיב [ה'] לקיסר 
יר"ה ויפלו כל שונאיו תחתיו, ודאי זכור יזכור על היהודים להרים קרנם ביסוד מוסד בין ההמון בכל 

  .'וכו'... נצחימיני חירות 
  

בבקשתה לפצות אותה על   'האגודה לעזרת נפגעי האויב'גם אלמנתו של הרה"ק הרש"ז במכתביה אל 
  :874סבלה ונזקיה מהמלחמה, מעידה על תמיכתו הנמרצת של הרה"ק הרש"ז וסיועו לצאר הרוסי

המצאם של צבאות ...בהיותו בעיירה לאדי, עם התקרבות האויב, הוא ניסה לגלות לצבא הרוסי את מקום '
, ועל כך הוא קיבל תעודה מהאדון עקב השתדלותו ונאמנותו אך ורק לשלטון שהוא נתין שלו האויב,
  של חיל הקלעים, התעודה אבדה...'. 27מאיור נברובסקי, דיוויזיה -גנרל

  
  ובמכתבה אל המושל הצבאי של רוסיה הלבנה באותו עניין היא מציינת בין היתר:

ויכבד רוממותו אל גורלם האומלל של האלמנה העלובה ושל היתומים המשוועים לעזרה,  '...יביט כבוד הוד
וגם כמורה הוראה  את השקדנות של בעלי המנוח המפורסם בגבורה, ברוח נדיבה, בנאמנות למולדת,

  בציבור שלנו...'.
  

ל נפוליאון תעודות ממפקדי הצבא הרוסי שניתנו להרה"ק הרש"ז בעת בריחתו יחד עם הצבא הרוסי מחי
  מאשרות נאמנותו ופעילות לסיוע הצבא הרוסי:

                                                 
  מתגייסים. 872
 והגם: '...המופרזת גאוותם בגלל הרוסי העם על שלילית דעה ז"הרש ק"הרה לאביו הייתה זאת לעומת .31שם עמ'  873

 מאסקווע עיר אנשי ובפרט, רשעותם ומצד... הדת מצד בתכלית ושרשית' עצמי שנאה שנאתם משונה' שברוסי] עם[ שההמון
, בזה עונם נשלם כי... שעה לפי גאונם להשפיל במאסקווע השונא של הממשלה סיבת' הי כ"ג וזה... לבבם וגובה גאונם מצד
  ...'.לחסד מדין עליהם הדבר נהפך' ה שליחות השונא שעשה ומיד

בספרו  -. תרגום שונה במקצת 47-52,  35-36מתוך תעודות חדשות שנחשפו. הרב יהושע מונדשיין המסע האחרון, עמ'  874
  .470, 468, 466אטקס, בעל התניא, עמ':  'של פרופ' ע



מהעיירה לאדי פלך מוגילוב, ושני בניו, וחתנו וגיסו, ובני  היהודי הרב זלמן שניארוב'בעל תעודה זו, 
קיבלו  ידי גילוי מקומם של צבאות האויב,-בגלל שהוכיחו את דביקותם במולדת עלמשפחותיהם, 

מאיור נברובסקי, תעודה שמתירה לו לנסוע -ם בקרסני, האדון גנרלמהמפקד שפיקד על קבוצת חיילי
  לרוסיה הפנימית...'.

פלך מוגילוב...  הרב זלמן שניאור מהעיירה לאדי'בהתאם לצו של הוד קיסרותו, ניתנת תעודה זו ליהודי 
הוא רוצה לעבור עם כל משפחתו לתחום  שבגלל דביקותו של שניאורב במולדת,מתעודה זו עולה, 

רוסיה, לפיכך צריכים אנשי הצבא והשלטונות שבכל מקום לסייע לו, לתת לו מעבר חפשי ללא מכשולים, 
ולא לעשות שום דבר רע אפילו הקטן ביותר, ולא להצר לו, ובמקרה שהוא יזדקק למשהו, יש לתת לו את 

  כל ההגנה והסיוע בהתאם לחוק...'.
  

"ק בעל הצמח צדק מסביר ומדגיש באחת מאגרותיו כי נאמנות זקנו הרה"ק הרש"ז לרוסיה נכדו הרה
הייתה כדי לקיים מאמר חז"ל הוי מתפלל בשלומה של מלכות שהיה שורה תחתיה, אך אינו מזכיר את 

  :875עניין שרי מעלה היונקים כוחם מהמידות, כפי שראה וכתב זקנו הרה"ק הרש"ז
שבהיות אדמו"ר הזקן ז"ל הנזהר הגדול שבמדינה ואיך שהזהירות בדברים ...וע"פ הנ"ל אפ"ל ג"כ '

הנוגעים בד"ת עם הנוגעים לממשלה נצמדים זע"ז (כבדוק ומנוסה שהיראים ושלמים רחוק שימצא עליהם 
חטא גם נגד הממשלה משא"כ הקלים ההולכים בשרירות לבם כו') ומטעם שגם זה ד"ת כידוע שע"פ ד"ת 

וכמארז"ל הוי מתפלל בשלומה של מלכות והיינו א וכתי' ירא את ה' בני ומלך דינא דמלכותא דינ
וע"כ בהיות רבינו ז"ל בשעתו הי' נזהר מאד גם בכ"ז,  בשלומה של מלכות שהוא שורה תחתיה דוקא,

נתקשר מאד באה"ר להממשלה שלנו עד שקיים באשר תלכי אלך כו', והשליך נפשו מנגד כו' אז 
  .'...בעת המלחמה כו'

  
  הגויים יתמורות במעמד היהודים ברייסין ודעת 'רבותינו שבא"י' להתרחק מנימוס

יהודים מעטים  גרו ברוסיה שלפני חלוקת פולין. בשעת החלוקה הראשונה בשנת תקל"ב, נספחה רוסיה 
הלבנה = רייסין אל הממלכה האדירה, עם כמאה אלף יהודים שנהיו לפתע נתיני מלכות רוסיה, שעד עתה 

ה את אחיהם מגבולותיה. המושל הראשון של רוסיה הלבנה, גראף צ'רנישוב, פרסם, שהוא אחראי גירש
לחירות הדת ולזכויות הפרטיות והצבוריות של התושבים, ו'הקהילות היהודיות בערים ובכפרים הנספחים 

הוד מלכותה לממלכה, ייהנו מכל הזכויות, שנהנו מהם בנידון הדת והקניין עד כאן, כי אהבת הבריות של 
אוסרת עליה להוציא אותם מן החסד הניתן לכלל התושבים ומן האמידות שנתברכו בה כל יושבי הארץ 

  תחת כנפי שלטונה של הקיסרית, בתנאי, שהם מצידם יהיו נתינים נאמנים'. 
  

בשנת תקל"ח החלה הממשלה הרוסית להנהיג גם ברייסין את 'משטר הערים החדש', כלומר, את חלוקת 
עירוניים, הכנסת היהודים למעמדות כלליים -סוחרים ואזרחים –התושבים, כולל היהודים, לשני מעמדים 

הממשלה  גררה אחריה את המסקנה, שניתן להם שוויון זכויות גם בשלטון הערים, ובשנת תקמ"ג נתנה
הדין שלהם -לסוחרים ולעירונים היהודים בפירוש את הזכות לבחור ולהיבחר למועצות הערים ולבתי

 25באותן התנאים, שהיו חלים על הנוצרים, ובשנה שלאחריה כבר נמצאו בעשר ערים שבפלך מוהילוב, 
  מועצות.פקידים יהודים בשלטון הערים, בתוכם שבעה ראשי עיר, ושמונה עשר שופטים וחברי ה

     
כתוצאה מ'משטר הערים החדש' נפגעו היהודים שאמנם נחשבו כעירונים, אבל ישבו במספר רב בכפרים 

החוק משנת תקמ"ב שאסר על עירוניים לשבת בכפרים כחוכרי יין, פונדקאים וסחרי תבואה. -כשורפי
משרפות של משקאות חריפים ופונדקאות, פגע קשה ביהודי רייסין, שרבים מהם ישבו בכפרים ופרנסתם 

-חדש, פאסק, להגשים חוק זה עלמושל רוסיה הלבנה העל עיסוקים אלה. וכשהתחיל התבססה העיקרית 
סור להחכיר להם בתי משרפות של משקאות חריפים ופונדקים, יידי גירוש היהודים מן הכפרים וא

  קיום.-אלפי משפחות יהודיות ונותרו בלא אמצעי מטה ידן של התדלדל
  

בפטרבורג, ששה סעיפים בבקשה בנושא  הבשנת תקמ"ד הגישה משלחת יהודית לקיסרית יקתרינה השניי
להם את התועלת המקווה והם סובלים זה. יחד עם זה הדגישו, כי השוויון בהנהלת הערים לא הביא 

מקיפוח כלכלי קשה ביותר. הקיסרית העבירה בשנת תקמ"ה את בקשתם לסינט ונתנה לו הוראה כללית 
זו: 'הוד מלכותה מצווה לשים לב לדבר, כי לאחר שהאנשים הללו, בני דת ישראל, זכו בתוקף פקודת 

מן הזכויות והחרויות  הלל זה, שכל אחד ייהנהמלכות למצב שווה עם כל התושבים צריך להחזיק תמיד בכ

                                                 
 אג"ק הצ"צ, אגרת ט, עמ' שלח. 875



השייכות למעמדו ולאומנותו בלי הבדל דת וגזע'. פקודת הסינט שיצאה בראשית שנת תקמ"ו לא מילאה 
  .876אלא במידה מעטה את דרישות יהודי רייסין, אך פקודת שר הפלך פאסק בוטלה

  
ייסין באותם שנים, מתוך מכתבי אנו יכולים לעקוב אחר התמורות הפוליטיות והכלכליות שנעשו בר

בוקע ועולה מתוך האגרות היוצאות מהרה"ק  877שנת תקמ"ב'רבותינו שבא"י' אל החסידים ברייסין. מ
של חסידי רייסין הנאנקים מחוסר פרנסה.  םלשוועותיההד  - סק והרה"ק הר"א מקאליסק בהרמ"מ מויט

ה מקבילה לנסיעותיהם, החוזרות ונשנות, שנים אלו שבהן נאנקו החסידים ברייסין תחת עול קושי הפרנס
, כי זקוקים היו לצדיק שישפיע עליהם ברוחניות ובגשמיות. בדבריהם 878לקארלין אל מרן הרש"ק

לבחון את לבם  ןמציינים הרה"ק הרמ"מ והרה"ק הרא"ק כי גזירת הפרנסה לא באה אלא כדי לשמש ניסיו
  התמים ולצרפם באמונה:

אשר כנפשנו, נאנחים ונאנקים כי קשה  ומענו את נאקת בני ישראל אהובינ'בטרם תחיל האר"ש להודיע שש
עליהם כח הסבל, ותקצר נפשם בעמלם, כי אפס עצור ועזוב בגבולם, יד בני עולה גברה, ולה' הישועה, 

כי אם הייתם שומעים מכבר ועיניהם לנוכח יביטו, וישימו מעוזם ומגינם על אלקים מושיע ישרי לב... 
  .879כאלו' ת, לא הייתם באים לניסיונובנסיעות כאשר כתבנו כמה פעמים שלא להתנהג

  
מתייחסים בפירוש לגזירתו של הם  ,תקמ"וו הנת תקמ"שמא"ק במכתבם של הרה"ק הרמ"מ והרה"ק הר

ואיסור להחכיר  880ידי גירוש היהודים מן הכפרים-להגשים חוק זה עלשיצא פאסק,  מושל רוסיה הלבנה
  :881קאות חריפים ופונדקיםלהם בתי משרפות של מש

פקוד פקדנו ...' ,882'...'קאבק''ועל קול ענות חלושה במכתבם, ממשא מלך ושרים, למנוע סיבת פרנסתם ה 
  .883' .מחיה'..'את העשוי לכם ולכל אחיכם שבמדינה [רייסין], ומגרעות ניתן לבתיהם מן ה

ישיר עם הגויים שמהם חייבים , כי הם מחייבות מגע הק' צריכים הם להתרחק מעסקים אלה םלפי דעת
, 884להתרחק, ו'הקטרוג עליה', לאחר שכבר סבלו מהם בתקופת מרן הבעש"ט ומרן המגיד ממעזריטש

  : אלא צריכים לפנות למשא ומתן ולעבודות אחרות ובהן יראו ברכה
ו אותה , ירחיק'ולפי דעתי ועצתי, אפי' אם תתבטל גזירת המלכות ויהיו רשאין לעסוק בעסק סיבת 'המחיה'

, תקהילומה דאפשר להרחיקה מפתח ביתם, כי מאחר שהקטרוג עליה אין הברכה שורה בה. וכמה וכמה 
וכל מדינת פאדאליע ואוקריינא, אשר בימי נהייתה מניעת פרנסה זו מאתם, אשר כל חייהם היו 

כי מה תלויים בה בחיי הרב בעש"ט ובחיי מורי הרב נשמתם בגנזי מרומים, ותהי בעינינו כמצחק, 
יותר בהסיבותם לסיבות אחרות ומשא  איכפת לו בהשתנות הסיבה, וכן הי' שנתרומם קרנם למעלה

, וכל מעשה ידם ברכו ה' ותימלא ארצם כסף וזהב, אשר מתחילה היתה המדינה דלה וריקה בהיות ומתן
  .885...'סיבת הפרנסה מצויה, ואח"כ בהמנע הסיבה נתברכו ממקור הברכות

  
ד את 'רבותינו שבא"י' היה שוויון הזכויות שהעניק השלטון הרוסי ליהודים ברייסין, מה שהדאיג במיוח

ומטרתם הסמויה הייתה כדי להביא את היהודים להתבוללות. כאמור, הרי מה שבשנת תקמ"ג נתנה 
הדין שלהם -הממשלה לסוחרים ולעירונים היהודים את הזכות לבחור ולהיבחר למועצות הערים ולבתי

ים, שהיו חלים על הנוצרים, הציבה אתגרים חדשים ליהודים. העובדה כי בשנת תקמ"ד כבר באותם התנא
פקידים יהודים בשלטון הערים, בתוכם שבעה ראשי  25-נמצאו בעשר ערים שבפלך מוהילוב לא פחות מ

                                                 
  .140-143ש. דובנוב, דברי ימי עולם, כרך ז, עמ'  876
  ושם במכתב ג משנת תקמ"ג. ,ח"ב מכתב בלקוטי אמרים,  877
 ;י"באו קובץ)" רייסין( הלבנה ברוסיה ד"הי א"זיע מקארלין שלמה רבי הקדוש מרן של השפעתוראה על כך בהרחבה: ' 878

  .קמ- קלג' עמ מד גליון, ב פרק. קעו- קסט' עמ מג גליון, א ופרק מבוא
  משנת תקמ"ג. על קשיי פרנסתם הבאים עליהם כניסיונות הם כותבים גם במכתב ו משנת תקמ"ה.  שם מכתב ג 879
 ראה מאמרו המצוין של הרב עמרם בלוי, 'גירוש הכפרים ברוסיה בימי ראשית החסידות', היכל הבעש"ט, יג, עמ' קלג. 880
  משנת תקמ"ה. מכתב ו לקוטי אמרים, 881
 1804, משנת 242קרעצ'מי. ראה מ. נדב, פנקס בית הדין שעביז, פנקס פתוח, עמ'  – מחיה - פונדק, באידיש  -בית מזיגה  882

...'. ובהערה שם רשם מ. קרעצמי קאבק[תקס"ד]: 'היום יום ה' י"ט טבת שנת הנ"ל, נעשה מעמד ומצב בין האחים... בנדון 
  נדב: 'שם מקום'. אך נראה מכאן כי  זה סוג של קרעצמי הנקרא קאבק.

  מחודש כסלו תקמ"ו. מכתב ט ,אמרים לקוטי 883
רבים היו היהודים שעסקו בכפרים כבעלי משרפות יי"ש, פונדקאים ומוזגים. השלטונות לא ראו בעין יפה עיסוקם זה, אלא  884

כפיתוי לשכרותם של האיכרים וגורם להתדרדרותם הכלכלית. טענות שעוררו נימות אנטישמיות על היהודים ורדיפתם במשך 
. אמנם יש וב'כתבי הזכויות' הקדומים שהעניקו ליהודים הדגישו פעמים שלא יפריעו להם 'במסחר ובמזיגה דורות רבים

כבידו עולם על החוכרים היו משנים ה'אדונים' את הדברים, ושהיהודים גאים לעסוק בהם...', אך חדשים לבקרים ה
 והפונדקאים. 

  משנת תקמ"ה. מכתב ו, אמרים לקוטי 885



עיר, ושמונה עשר שופטים וחברי המועצות, מצביעה על התהליך שהתרחש ברייסין. 'רבותינו שבא"י' 
ו חוצץ נגד השתלבותם של היהודים במערכות השלטון הרוסי, ובמכתבם משנת תקמ"ה הם מביעים יצא

  :886דעתם הקדושה
...ומעשה ארץ מצרים יוכיחו כמבואר בזוה"ק (ח"ב י"ד עמ' ב) שכוונתו ית' להגלותם למצרים דוקא, '

להיות מצריים מואסים בישראל ונמוסיהם, ולא יתערבו בגוים ולא ילמדו מעשיהם, ובזכות זה נגאלו, שלא 
אמרו רז"ל (ע"ז שינו את שמם ואת לשונם, ולא נתרצו בלבם לקבל על עצמם ממשלת שר של מצרים, ואם 

ח'.) כי ישראל שבחו"ל עובדי ע"ז בטהרה הם, להיותם תחת ממשלת השר שלהם, אעפ"כ רחמנא לבא בעי, 
וכל זמן שנקודת לבם לשמים ויחזיקו בקרנות התורה ויסודותיה, שהיא למעלה מכל העולמות, מבלי יכולת 

תם עליכם אלופים לראש, משא"כ אתם למד –ממשלת השר לחול עליהם בחזקה, להיות למעלה ממנו 
והקרבתם באמת ונקודת הלב אל נימוסיהם, כי ישרו בעיניהם, והמשילו את נימוסיהם וגזירותם על 

  .'המרחם ירחם...עצמם 
  

חששם של 'רבותינו שבא"י' כי שוויון הזכויות בא כדי להביא את היהודים להתבוללות, אומת בשנים 
קנ"ו. ב'תקנות היהודים' שחוקק הצאר בשנת תקס"ד בא הבאות, לאחר החלוקה השלישית שהתקיימה בת

: 'בבחירה הראשונה של חברי העיריות מבין היהודים, אלה שירצו להתקבל לתואר 887סעיף מפורש
הצטיינות זה, (כלומר ירצו לשבת במועצות העירוניות לאחר הבחירה) בפלכים שסופחו מפולין, צריכים 

ולני או רוסי, אם לא ירצו ללבוש לבוש גרמני, ואילו בפלכים לשם האחידות והסדר הכללי ללבוש לבוש פ
קבע של יהודים, אם ייבחרו יהודים לחברי עיריות, צריכים הם ללבוש -הרוסיים שמותרת בהם ישיבת

[תקס"ח] אף אחד מן היהודים לא יוכל להיבחר לחבר עיריה, אם לא  1808החל משנת  -לבוש גרמני, 
  נ"ל'.יקרא ויכתוב באחת הלשונות ה

  
ברם, לא כך היה דעתו הקדושה של הרה"ק הרש"ז, הוא לא שלל את השתלבותם של היהודים במערכת 
זו, ולא חשש כי בכך יתקרבו אל הגויים. הוא אף עודד את  אחד מאנשיו החסיד רבי אריה 

. גם לאחר חוקת 'תקנות 889להיבחר לראש העיר בעיר רוגצ'וב בפלך מוהילוב  888בור[גו]מיסטער
ים' הוא לא ראה בצאר הרוסי אלכסנדר, כי מטרתו בהענקת שוויון זכויות ליהודים היא בכדי לבולל היהוד

אותם, וכפי שכותב בנו הרה"ק רבי דוב בער משמו של אביו הרה"ק הרש"ז: 'הכלל ועיקר הי' מרגלא 
ונינו יסוד נקודות יהדותם של דת היהודים שאין לו קיום חזק רק תחת ממשלת אדבפומי' על אודות 

ורוצה להתחזק דת היהודים כי הוא מאמין באחדות ה' וחפץ בעבדי ה' באמת ובתמים,  הקי[ר]ה דוקא,
  .890...'מכ"ש שלא להזיזו מדתם אפי' זיז כל שהוא [כו']

  
לשלטון  תלבין הרה"ק הרש"ז, על אופן ההתייחסו 'רבותינו שבא"י'חילוקי הדעות בין  ןבולטים הם אם כ

  הרוסי החדש. 
  

  תלונות חסידי קארלין לרבותינו שבא"י על ההנהגה ברייסין

נראה כי עמדתו הקדושה של הרה"ק הרש"ז בעד השלטון הרוסי, יחד עם העובדה שלא שלל השתלבותם 
החסידים של היהודים במערכת השלטונית, כי כאמור לא חשש כי בכך יתקרבו אל הגויים, גרמה, ש

על עמדתו, ' רבותינו שבא"י'לפני  להתלונן, אלו שרצו שמרן הרש"ק ינהיג אותם, מצאו מקום ברייסין
תוך שהם מביעים חששם מהיסחפות החסידים והתקרבותם לגויים. עקב כך באו הצדיקים בכתובים 

  להזהיר את חסידי רייסין שיתרחקו מהגויים הלכה למעשה.
  

מרן הרש"ק, שעמד בראש קהילות החסידים שהתנגדו החסיד המופלג רבי צבי הירש בעש"ט מחסידי 
, העלה כנראה לפני 891להנהגתו של הרה"ק הרש"ז ברייסין, ושהגיע למטרה זו בחשון תקמ"ו לטבריה

בין שאר נימוקיו והשגותיו על שיטת החסידות של הרה"ק הרש"ז גם את תלונות ' י"רבותינו שבא'

                                                 
  שם, שם. 886
 .250. עמ' 9, סעיף 1804אטינגר, בין פולין לרוסיה, תקנת ש.  887
ז, אגרת ט. גם שם משפחתו בגרמנית "נזכר באג"ק אדה"ז תשע"ב, אגרת צז. ואגרת קכ, ואג"ק אדהע"צ, תשמ 888

Bürgermeister .מעיד על תפקידו  
  .130ספר הקן, ירושלים תשכ"ט, עמ'  889
  .31לים תשע"ב, עמ' ס' המסע האחרון, הרב יהושע מונדשיין, ירוש 890
  ראה על כך לעיל בפרק א, קובץ באו"י קנט. 891



רבותינו שבא"י' ', בחודש כסלו אותה שנה, פונים החסידים בנושא הזה, שכן שבועות מספר אחרי כן
  : 892לחסידים באזהרתם 'ב'מכתב ארוך

להתרחק עצמם כמלא עין מחוקות הגוים עיקרא אקושטא קאי, 'כללא דמילתא אהובינו ידידנו, 
נימוסיהם, אל תלך בדרך אתם, מנע רגלך מנתיבתם. כי הוא עיקרא ושרשא סמא דמותא, מעוור עיני ו

נה שיתן אל ב, וזהו ג"כ ע"פ הסלף בוגדים. אם לא מצד ההכרח בענין משא ומתן שלו ףלחכמים ומס
, ויזהר מהסתכלות, ומלאכול עמהם, שכך דרכו של יצה"ר, היום אומר לו עשה כך לבו כל הדברים הנ"ל

ולמחר כך (שבת קה:), מעט מעט, כמאמר ע"ד הלצה עוד מעט ואין רשע (תהלים לז י), שאין מחזיק שום 
ר עבירה לרשע, ומסיים הש"ס (שם) עד שאומר לו לך עבוד ע"ז וכו'. והנה בתחילת התקרבותו אליהם דב

עובר על לא תחנם, דהיינו לא תתן להם חן (ע"ז כ.), וכבר ישרו בעיניו דרכיהם, ואח"כ אוכל מפתם, ופתם 
ודל הקליפה שימשך משום יינם, ויינם משום בנותיהם, ובנותיהם ח"ו משום דבר אחר, ופקר טפי. כי מג

) שנעשית לו כהיתר, ומהיפך :עליו, יהי' טח עיניו מראות האמת ה', שהרי הותרה לו, ואמרו רז"ל (יומא פו
להיפך שם אור לחושך וחושך לאור, כידוע אמיתת דברים הנ"ל. וידוע מאמרם (ע"ז יט:) על פסוק ועלהו 

וד, וגדול מכל חכמות החיצוניות, למי שעיניו לא יבול, שאפילו שיחת חולין של ת"ח ישראלים צריכים לימ
פקוחות על כל דרכיו, ובהיפך לסומא באחת מעיניו, אפי' על סייג א' של דחז"ל הקדושים, יכהו ה' בשגעון 
ובעיורון, בל ירא בעיניו ובאזניו בל ישמע ולבבו לא יבין את זאת התורה, ודומה בעיניו ככל חוקות הגויים 

  ח"ו.
להכביד על עצמם עול תורה ועבודה מה דאפשר, ביתר שאת וביתר עוז, ותעצומות לזאת יזהרו מאוד 

, והסוררים אל , ועיניהם בשמים תצפינה893ומה דאפשר ירחיקו מפתח בית הגוי"ים יסח ה' לאלקים,
   .'ירומו למו סלה, אמן

הוא , 894ובשעה שהוא מציין את הנהגתו של הרה"ק הרש"ז ברייסיןמצטרף לקריאתו, א"ק הרה"ק הר
כורך מיד בנימה אחת את ההרחקה מהגויים, אם כי עליהם לגלות איפוק בהרחקה ובבידול מהגויים כדי 

  : תלא לעורר את האנטישמיו
רב שיחי' הפליא לדבר ולהבדיל בין קודש ישראל סגולתו לבין הוהנה מכתב קודש נזר ישראל כבוד '

, ודבריו אלה דברי כל אחד לפום שיעורא דילי' אבל לא שילכו בגדולות ונפלאות, כי אם העמים ונמוסיהם.
אלקי' חיים מלהיבי' ומספיקי' למאוס בחוקי הגוים ונמוסיהם, שיהיו כאפס ותוהו נחשבי' ובזאת יבואו אל 

  ..'.הקודש ומשם יצוה את הברכה וינטלם וינשאם כל ימי עולם.
  

, הרש"ז, מחודש שבט תקמ"ו להרה"קמייחד דיבורו הרה"ק הרמ"מ זיע"א יתירה מכך, באותה שעה ש
, הוא מדגיש באותה איגרת עניינים הקשורים הנהגת החסידים ברייסין ומטיל עליו את אדרת נשיאות 

, ומציין שעליו להרחיק את החסידים מחוקות 895בוויכוח שבין החסידים ברייסין, כהתנגדותו ל'מופתים'
  : 896הגויים

ובל יטמאו בכל אלה קרינן ביה, שהוא עיקר  הרחק מאד, והעיקר להרחיקם מנמוסי הגויים ומחוקותיהם...'
אורח חיים למעלה למשכיל, ולא היתה כוונתי שילכו  כמבואר במכתבי הארוךהתחלת הטומאה והמשכת הקליפה, 

בגדולות ונפלאות מאתם, כי אם להלהיב את לב הקורא, להתרחק מאד מטומאת הגויים. אהובי ידידי, חזק והתחזק 
  עשה תעשה ויכול תוכל, להרחיקם מכל אלה, ולהדביקם בו יתברך...'.לעצור בעם, כי 

  
 תלונת'רה"ק הרש"ז על המסתבר כי לכך מתכוונת המסורת החב"דית המעבירה את צערו וייסוריו של 

[פולין]' וייסורים אלו נמנו עם שהיה נגד [הרה"ק הרש"ז] מקארלין על  ע"נ שלמה 'ר הקדוש הצדיק
  : 897 להרה"ק הרש"ז בהנהגת החסידים ברייסיןעשרה הייסורים שהיו 

 מַאכן צוליב הייסט דָאס ם,חסידי צוליב אויסגעשטַאנען[הרה"ק הרש"ז]  רבי דער איז יסורים גרויסע...'
 שווער ָאן קומט פנימי דבר יעדער, ָאנגעקומען ניט גרינג אויך ַאליין רבין דעם דרך דער איז בכלל. חסידים

                                                 
  .מכסלו תקמ"ו מכתב ט ,אמרים לקוטי 892
  ברכות נח: 'הרואה בתי עובדי כוכבים בישובן אומר בית גאים יסח ה' (משלי טו, כ). 893
ייתכן ואנו מוצאים את אחד מהנימוקים שרבי צבי הירש בעש"ט הלוי  בפרק א, קובץ באו"י קנט עמ' קפז, כיכבר הזכרנו 894

העלה לפני רבותיו בא"י על התנגדות למנוייו של הרה"ק הרש"ז למנהיג החסידים. והיא שיטת חסידות שמרן הרש"ק דבק בה:  
ש לדברי הרמ"מ, 'שלא תהיה חכמתו מרובה ממעשיו'. כי ענין זה מודגש במכתב  של הרה"ק הרא"ק שצורף כדרכו בקוד

 את בו ומדגיש .היעו של רבי צבי הירש בעש"ט לטברישנשלח לחסידים ברוסיה, בכסלו תקמ"ו, שבועות מספר לאחר הג
' ד כבוד מלא, א"שליט י"נ זלמן שניאור ה"מו ש"כק יקר אור' ד ידיד ידידינו כבוד להם רב המעשה זה בענין והנה': 'המעשה'

  .' 'ד ביראת הטוב אוצרו את להם שיפתח' ית' ד בחסדי בטחוננו כי, הדרך להם להורות' ד את ודעת ובינה חכמה ברוח
שם הזכרנו כי  לכאורה נמצא בדבריו הקדושים של הרה"ק הרמ"מ בכתב המינוי להרה"ק הרש"ז רמז לנימוקי חסידי  895

  .'הרעיש את העולם במופתים'שבשהותו ברייסין ' מופת הדור והדרו'נהגתו של מרן הרש"ק, בגלל היותו רייסין לזכות בה
  . מובא בשלימות ביסוה"מ אגרת כב.קטע זה בסוף ספר פרי הארץ בהוצאה ראשונה (תקע"ד). בהוצאות אחרות נשמט 896
  .208-  9וב"סיפורי חסידים' להגה"ח רבי ש. י. זוין ז"ל (מועדים, ת"א תשי"ז) עמ'  174ספר השיחות תרצ"א עמ'  897



גדולים עבר הרבי בגלל חסידים, דהיינו עקב עשיית חסידים, בכלל הדרך, לרבי בעצמו ר... [ייסורים שווע
גם לא בא בקלות, כל דבר פנימי בא בקושי, ובפרט דבר פנימי שמתקשר עם פנימיות המוח ופנימיות 

  .'הלב...]
 אין געפיל טיפן אַ  עהַאטג הָאבן ייין, זעני אַ  אין דערהער ַאנדער אַ  גָאר געהַאט הָאבן ווָאס חסידים ַאלטע...'

[החסידים הזקנים שהיה להם הבנה  ם.אופני פערשיידענע אין יסורים צעהן ָאנגעציילט הָאבן זַאך יעדער
 הצדיק תותלונאחרת בכל ענין, היה להם רגש עמוק בכל דבר, היו מונים עשרה ייסורים באופנים שונים]... 

 '....]במלחמתו עם רוסיה[ 898נפוליוןמקארלין על שהיה נגד  ע"נ שלמהר'  הקדוש

   
פרשה מופלאה זו של הוויכוח בין הצדיקים נשכחה ברבות הימים בעלטה האופפת את פרקי הימים ההם 

  ונזכרה רק בשולי הדברים. בדיון זה הארנו צדדי הוויכוח לאור צירופי פרטי הנושא ופריסתם מחדש. 
  

  לאחר החלוקה השלישית הרה"ק הר"ב ממזבוז בוויכוח זה עם הרה"ק הרש"ז

וויכוח זה בין הצדיקים חזר ונשנה בתקופה מאוחרת יותר. לאחר החלוקה השלישית והסופית שהתקיימה 
סיפחה לידיה רוסיה שטחים נרחבים מפולין ותוך כך סיפחה אליה כמיליון יהודים. בכך היא  בשנת תקנ"ו,

הרוסים, רצו  899םלדעת היסטוריוני התקופה.הפכה למדינה עם ריכוז היהודים הגדול בעולם באותה 
ומאידך  הטילו עליהם צווים קשים ומגבלותולכן  בהתנצרותם של היהודים, הגבלתם והגירתם מרוסיה,

  העניקו שוויון זכויות חלקי.
  

, שהחלו 1804 או תקנת 'היהודים חוקת'בשנת תקס"ד הוטלה על היהודים מערכת חוקים שנקראה 
גזירות תוך כדי הענקת שוויון זכויות. כבר הזכרנו  היהודים על מסגרתה הוטלוליישמה בשנת תקס"ח. ב

החל  -'לבוש גרמני,  למעלה את סעיף היבחרם של חברי עיריות וראשי עיר יהודיים, אך בתנאי שילבשו
[תקס"ח] אף אחד מן היהודים לא יוכל להיבחר לחבר עיריה, אם לא יקרא ויכתוב באחת  1808משנת 

חוייבו היהודים שנוסעים לערי הבירה, פטרבורג או מוסקבה, להתלבש בלבוש . כמו כן 900נ"ל'הלשונות ה
הגויים, וכך הוא לשונו של חוק זה: 'יותר לבעלי תעשיה, בעלי מלאכה, אומנים וסוחרים לנסוע, לזמן 

וכן נשיהם קצוב לפלכים הפנימיים, ואף לבירות (פטרבורג ומוסקבה)... יהודים אלה, המגיעים לזמן קצר, 
וילדיהם, חייבים ללבוש לבוש גרמני כדי לא להיות שונים מאחרים, אם ישתמשו בלבוש שלהם, אין 

  .901ידי המשטרה'-לסבול אותם, ויגורשו מיד על
 שהיו עסקים מרזח. בתי ובהפעלת בחכירה לעסוק להמשיך יהודים על אך הגזירות הגיעו לשיאן, כשנאסר

נגזר , אישי באופן בחקלאות עוסקים ואינם בכפרים היושבים יהודים מקובלות, ועל יהודיות פרנסות
וזה לשונו של  '.הכפרים גירוש' בשם גם גזירה זו ידועה. המושב תחום של העיירות אל מהכפרים לצאת

החוק: 'שום איש מן היהודים אינו רשאי להחזיק בכפר כלשהו או בישוב כלשהו, בחכירות כל שהן, בבתי 
ח, ובאכסניות, לא בשמם ולא בשם אחר, ולא למכור בהם יי"ש ואף לא לגור בהם בשום מזיגה, בבתי מרז

  .902פנים ואופן'
  

, וקודם פורים ביקר אצל 903בחורף שנת תק"ע, ערך הרה"ק הרש"ז מסע לברדיטשוב שבמרכז ווהלין
של הרה"ק הר"ב כתב מכתב  904הרה"ק הר"ב ממזבוז. בשיחתם הקדושה התווכחו ביניהם. אחד מאנשיו

                                                 
ב) באגרתו אל הרב זוין ז"ל, ובו הוא מציין: 'רווח "ל כך הרה"ק הרמ"ש מליובאוויטש (אגרת קודש ה'תשעכבר עמד ע 898

הנוסח [מס' שבחי הרב] דבר פלוגתי דאדה"ז בהנוגע למלחמת נפאליאן היה הרה"צ וכו' מהר"ש מקרלין. וכן הועתק גם ב' 
על קדה"ש הרבה שנים לפני מלחמה זו, כמדומה ראיתי מכבר  הנ"ל (סיפורי חסידים), ואינו, ע"פ המובא בסדה"י שהנ"ל נהרג

מליובאוויטש מה לתקן  ..'. אלא שלא פשט הרה"ק.באיזה ס' [בית רבי] שהעיר ע"ז, וי"א שהבר פלוגתי' הי' המגיד מקאזניץ
שהתחלף  'מסתבר כי צריך לתקן את שם המלחמה 'פולין' במקום 'נפוליון .עצמו, את שם הצדיק או שם המלחמה בסיפור

: בגלל צליל זהה, ובגרעין הסיפור כי הדבר היה כאחד מעשרה הייסורים שעברו על הרה"ק הרש"ז 'בשמועת 'החסידים הזקנים
הגת הרה"ק הרש"ז על 'בגלל חסידים, דהיינו עקב עשיית חסידים' המתאים לתקופה הראשונה של חילוקי הדעות בעניין הנ

  פליון שהייתה בערוב ימיו הקדושים.ובודאי לא המלחמה עם נ ,חסידי רייסין
נשאר ימים רבים, וגרם לשיבוש שמות הצדיקים שהשתתפו  - הד לוויכוח בין מרן הרש"ק להרה"ק הרש"ז בין רוסיה לפולין 

'יודישע  1912ביוני  14נגד רוסיה. ראה גם 'דער פריינד' פעטרבורג וורשא,  ןבוויכוח השני שהתקיים בעת מלחמת נפוליאו
  רב שנאור זלמן לאדיער און רב שלמה קארלינער'. 1812פון יאהר  לעגענדעס

פולין לאחר שגובשה בידי יועצים אנטישמיים, בעצה אחת עם משכילים. ראה ש. אטינגר, בין  1804לדבריהם, באה תקנת  899
  .234-248, עמ' 1804ת ולרוסיה, במבוא לתקנ

  .250. עמ' 9, סעיף 1804שם תקנת  900
  .253, עמ' 28שם סעיף  901
  ., עמ' הנ"ל34 שם סעיף 902
  על המסע ראה בהרחבה ספרו של הרב יהושע מונדשיין 'מסע ברדיטשוב' אלול תש"ע. 903



. 905לחסידים ובו הוא מתאר את הוויכוח שבפגישת הצדיקים, אך שינה את 'הדברים מן הקצה אל הקצה'
, ולהעמיד דברים על דיוקם. אך נראה כי ברבות 906הרה"ק הרש"ז נאלץ אפוא לכתוב לחסידיו באזור

ח. קיימת דעה כי הוויכוח עסק , כך שנעלם מאתנו מה היה ציר הוויכו907השנים שובש גם מכתבו הקדוש
בנושא הגירוש מהכפרים, שלדעתו הקדושה של הרה"ק הר"ב, יהודים אינם צריכים לגור בכפרים עם 

, ובמסעו לווהלין פעל אז 908הגויים, ולכן אין לאסוף כספים למטרה זו, ואילו הרה"ק הרש"ז סבר אחרת
. אך כבר הוכח כי גם הרה"ק 909מטרה זורבות למען יהודי הכפרים שגורשו ואף כינס אסיפת צדיקים ל

. נראה כי אזכורם של כמה מ'תקנות היהודים' 910הר"ב עסק בגיוס כספים לטובתם של מגורשי הכפרים
במכתבו הנזכר של הרה"ק הרש"ז מוכיח, כי הוויכוח ביניהם היה מה עדיף ליהודים, שלטון  911של תקס"ד

הרוסי. כאשר טענתו של הרה"ק הר"ב הייתה, כי  פולני או שלטון רוסי. זאת לאור גזירותיו של הצאר
תחת שלטון פולני לא היו סובלים מגזירות אלו, ולא היו זקוקים לאסוף מעות כדי לפדות את הכפריים 
בשוחד. הרה"ק הרש"ז טען לעומתו כי דווקא מלכות פולין היא אשר אשמה בגזירת הגירוש. את רוח 

אה את דבריו של הרה"ק הרש"ז להרה"ק רבי ברוך הדברים אנו שומעים במסורת החב"דית המבי
  ממעז'בוז':

של מעלה מיאנו בזה,  ם'כשגורשו היהודים מספרד לא רצו שרי המדינות לקבלם לארצותיהם, היות והשרי
כנסיות, לומדים בהם, -מדרשות ובתי-באמרם כי כשמתיישבים היהודים בכל מקום שיהיה, בונים הם בתי

', ובזה מבטלים את מציאות השרים כביטול החושך מפני האור, לפיכך לא רצו ה' אחד'מתפללים ואומרים 
גם השרים שלמטה שיבואו ישראל בגבולם. אבל השר של פולין הסכים לקבלם, ואמר שהוא אינו מתיירא 
מהם, ואדרבה, היהודים יעסקו במסחר ויעשו עוול ואונאה, בישיבות שיקימו ילמדו תורה שלא לשמה, 

, אבל הכל ללא כוונה, וגם יתנהגו להיפך מה'אחד', ומכל זה עוד תהיה 'ה' אחד'יתפללו ויאמרו כנסיות -בבתי
  לו תוספת יניקה.

ידי שוחד, שערמו ערימת כסף בגובה סוס ורוכבו הקוזאק, אשר רומח בידו. -גם מלך פולין ניאות לכך על
והתפללו שלא בכוונה, והשר של  כנסיות ובתי מדרשות, למדו תורה שלא לשמה-יהודי פולין אכן בנו בתי

באופן   'פולין היה שבע רצון כי נתקיימה מחשבתו, עד שבא זקינכם הבעש"ט ולימד לישראל את ה'אחד
ולא לחדש. אין הוא  'שונה. אז טען השר שמקח טעות הוא זה, כי הסכמתו ניתנה לאופן הישן של ה'אחד

דינה שלמטה החלו לגרש את היהודים. נמצא מסכים להשאיר את היהודים במדינתו. לפיכך גם שרי המ
של זקינכם הבעש"ט גרם לחידוש הגזירה, לפיכך צריכים עתה לשוב ולתת שוחד לביטול  'שדוקא ה'אחד

  .912הגזירה'
  

ש'הלא יעקב אבינו בודאי הי' יודע להמתיק הדינים, ועכ"ז  913הרה"ק הרש"ז הוסיף ואמר להרה"ק הר"ב
אמר אכפרה פניו במנחה, והאמת הוא שצריך המתקת הדינין וגם מנחה שלוחה לעשו', ובדרושיו אז 

  לגויים: לתת שצריכים השוחד ענין הסביר את

ן מעות, וזהו צדקה, 'ולכן נאמר ונוגשייך צדקה, היינו הנגישות שנוגשים אוה"ע את ישראל, שמחוייבים לית
כמו פדיון שבוים שפודין הניצוצים ונפדית השכינה מגלותה, כי אחר שניתן להם ממון אז יכולין ישראל 
להעלות מ"נ בלי שום קטרוג ונתעלה כל שפע ארץ האומות ע"י שישראל קיבלו השפע הנ"ל באכילה וכו' 

  .914ט"א כנ"ל'ובכח זה התפללו ומסרו נפשם באחד וכו' ואז אין שום יניקה לס

                                                                                                                                            
 ששמו ר' דוד, אך איננו יודעים פרטים כלשהם לגביו. 904
קבלתי, ותרגז בטני, הנמצא כזה איש תהפוכות להפוך הדברים מן הקצה אל הקצה...'. אג"ק אדה"ז,  ד'המכתב שגיון לדו 905

  אגרת צח.תשע"ב, 
  מאהילוב שבפודוליה. 906
 דבריו הקדושים כי שורה ארוכה של שאלות ותמיהות עולות בחלק מהמכתב הקדוש, שאכמ"ל, ויש בהם כדי להניח כי 907

  שובשו.
שאין לאסוף  הר"ב ממזבוז בגלל כך הייתה דעתו של הרה"קלפי דבריו, ו ,בעש"ט יג עמ' קמארם בלוי, היכל ההרב עמ 908

 כספים למטרה זו.
  .65ראה 'מסע ברדיטשוב' עמ'  909
דעתו הקדושה של  את מביע במפורשבו מקובלי בנושא זה  היכל הבעש"ט טז עמ' עח, ממכתבו של הרה"ק רבי יעקב ליב 910

 בלוי כנ"ל.מרם השולל משום כך את הנחת הרב ע ג,הרה"ק הר"ב. וראה שם עמ' צ
גירוש הכפרים 'שלא יכולתי לסבול הצער והיסורים מאנשי הכפרים אשר גלו ממקומות להרה"ק הרש"ז במכתבו מתייחס  911

לבוש הגויים למבקרי פטרבורג 'שכל מי שנוסע לפ"ב לגזירת לבישת מתים ברעב', וונפוחי כפן  לעיירות ומושלכים בחוצות
 .חאגרת צ תשע"ב, ך ללבוש בגדי רוסיא ולגדל בלורית' אג"ק אדה"ז,צרי
. ומציין בהערתו כמה מקורות. וכותב כי הדברים עולים בקנה אחד עם רוח 33הרב יהושע מונדשיין, מסע ברדיטשוב, עמ'  912

 הדברים שתיאר רבינו [הרה"ק הרש"ז] עצמו במכתבו [אל הרה"ק הר"ב ממעז'בוז].
 .צח אגרת, ב"תשע, ז"אדה ק"אג 913
  .56-57מאמרי אדה"ז תק"ע עמ' כו. ראה בהרחבה עם עוד מקורות על ענין זה במסע ברדיטשוב עמ'  914



נובעת מהוויכוח הקודם על שיטת  -של הרה"ק הר"ב נגדו  תהוא אף מעלה טענתו, כי עמדתו העכשווי
  . 915החסידות

  
ג. -הוויכוח בין הצדיקים לגבי השלטון הרוסי, נשנה במלחמת נפוליאון ברוסיה, שנערכה בשנת תקע"ב

מברדיטשוב שאף תרם למאמץ  הרה"ק הרש"ז תמך בכל מאודו בצאר הרוסי, כך גם הרה"ק הרלו"י
שישבו בגליציה תחת ממשלת אוסטריה, היו בעד  'צדיקי פולין', ואילו 916המלחמתי הרוסי נגד נפוליאון

  נגד רוסיה. 917ניצחונה של צרפת
...בשנת תקע"ג ארץ רעשה ממלחמת נאפליון ורוסיא, ואז ראו רבותינו הקדושים רבינו מוהרמ"מ '

יד מקאזניץ, עת הכושר לגאולה שלימה, וביקשו [והתפללו] שיהיה נאפליון [מרימנוב] והרבי מלובלין והמג
גוג ומגוג ושיצליח במלחמתו [נגד רוסיא] והגה"ק ר' שניאור זלמן בעל השו"ע היה מתפלל לשלום רוסיא 
שיצליח הקיסר אלכסנדר... אבל הה"ק מוהר"נ [רבי נפתלי מרופשיץ] לא הסכים להצלחתו [של 

  .918נפוליאון]...'
  
  

  דרכי הצדיקים ולשונם לשון קדוש

רבותינו שבא"י' בדרישתם לחסידי רייסין על הרחקה מהגויים, הם פונים רק לחסידים, 'בכל האמור ע"י 
רבותינו 'כי היו אבל אין בדבריהם כל ביקורת על עמדתו של הרה"ק הרש"ז שהייתה בעד שלטון הצאר. 

רבותינו 'בעוד וו ,919מהגויים, לבין דרכי הצדיקיםמפרידים בין הוראותיהם לחסידים להתרחק ' י"שבא
'ומורי הרה"ק ג"כ : 920הקפידו שהחסידים ברייסין לא ידברו בלשונם, כפי שכתב הרה"ק הרא"ק בא"י'

רוח ה' דיבר בו, שכתב לאנ"ש דמדינתנו שיזהרו מאד שלא יתערבו בגויים ולא ילמדו לשונם לשון 
מדגיש הרה"ק הרמ"מ את דרישתו מחסידי רייסין שיתרחקו  ,922ובספריו 921'במכתב הארוך'הרי  ...',שקר

הנהגתם על דרך לשון 'ובחדא מחתא הוא מסביר את דרכי הצדיקים המדברים בלשון גויים, כי מהגויים, 
, הוא מפליא לשבח את לשון הקודש, אבל הוא מדגיש כי בעיקר הכוונה של לשון קודש היא 'הקודש

  שאפשר לקדש כל לשון:
דה לכם מדי דברי זכור אזכור לכם תורת שבת (זה) פ' ויגש, על מאמר והנה עיניכם רואות ועיני ..והנה אגי'

אחי בנימין כי פי המדבר אליכם, פרש"י ז"ל עיניכם הרואות שאני מהול ככם ועוד כי פי המדבר אליכם 
סוטה (לו :) בלשון הקודש, ועליו הקשה הרא"ם הרי נשבע יוסף לפרעה שלא לגלות לשון הקודש כדאיתא ב

והמהרש"א (שם) תירץ אצל אחיו שאני... ולדעתי יובן באופן אחר בלי שום חילוק בין אחיו לאחר... וזהו 
                                                 

'ואמרתי לו ניכרין הדברים שקבלתם לשון הרע עלי מהנהו בני מערבא, כי עד שנת תקס"ב היינו אוהבים נאמנים, והנהו בני  915
  .צח אגרת, ב"תשע, ז"אדה ק"אג. ו שקיבל שאול על דוד...'מערבא דיברו עלי לשון הרע, וקבל דבריהם, כמ

, הבחין, 'כי ברשימות 341י. היילפרין, במאמרו: 'רבי לוי יצחק מברדיטשוב וגזירת המלכות בימיו', תרביץ כח תשי"ט, עמ'  916
תפרסמו באותה שנה [תקס"ז],  שנ 1807למאמץ המלחמתי הרוסי נגד נאפוליון בשנת  –קהילות ויחידים  –התורמים היהודים 

עצמה בעיתון הרוסי 'ידיעות פטרבורגיות', נמצא גם 'הרב היהודי הבארדיטשובי לוי'. רבי לו"י הוא הרב היחיד בין התורמים, 
  רובל, רק סוחרים גדולים נתנו יותר ממנו'. 130ותרומתו גדולה למדי, 

ויזמו מספר מרידות בשטחי פרוסיה, אוסטריה  השתתפו בצבא נפוליאון ,פולנים רבים שעזבו את המדינהיש לציין כי 917
  והאימפריה הרוסית.

בציוני המקורות  73-78הרב יהושע מונדשיין, המסע האחרון, עמ'  באריכות ראה 38עטרת מנחם, בילגוריי תר"ע, עמ'  918
 והגרסאות. 

מוצאים במכתב אחד אנו  ,יהם הקדושות של הצדיקים נשגבים, ואין החסידים ברייסין מסוגלים להשיגםגישה זו שדרכ 919
) לבנו ז- שנים תקמוש שכותב באחד ממכתביו (ממתלמידי המגיד ממעזריטש ומגדולי החסידים בטבריה הרה"ק רבי ליב הענלי

, כי לגוף לסור מרע צריך מוסר לפי ואל ישיאך יצרך לילך במוסר השכל אשר נתגלה בשנים הללור' שמואל ברייסין: '...
ל היצה"ר להתגנב ולומר לא פעלתי און... והנה אהובי בני, ידעתי שכמה חכמים בעיניהם נפלו ענינו, ובמוסר השכל יוכ

מפני שראו על הגלוי של חכמים אמיתים והנהגתם באכילה ושתיה ושחוק וטיול, אמנם לא השיגו בטוב במצודות היצר 
מרן הרא"ש , כי 8קסז, עמ' קלג, בהערה  ראה לעיל בפרק ג, קובץ באו"י ...'. לקוטי אמרים ח"ב מכתב ל.לבבם ושכלם בזה

 ומעתיקים אלו מאיגרות פיסה כל ומחבבים מייקריםהגדול מסטאלין והרה"ק רבי אברהם מסלונים בעל 'יסוד העבודה', היו 
  הקרלינית. החסידות למשנת איתנים כיסודות לעצמם אותן

 אגרות בעל התניא, אגרת נח. 920
  .ו"תקמ מכסלו ט מכתבלקוטי אמרים,  921
בספר פרי הארץ על פרשת ויגש, וכן במכתב של שנת תקמ"ז, שם מכתב יח, הוא מזכיר זאת: '... כאשר פירשתי לכם  922

..'. וראה גם בספרו לקוטי אמרים, דף יב בד"ה המשכות חיות רוחני משורש התחלתן.אשתקד, איך כל מלות לה"ק הן דרך 
ב) טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים, והענין שכל מה שבעולם אין  ..כי נודע מה שארז"ל (סנהדרין ד.והיית רק למעלה: '

להם חיות רק ע"י התורה שהכל נאחזים בה וכל האומות לולא שהיו נז'[כרים] בתורה לא היו מתהוות כלל וזכרונן על ס"ת הוא 
דף לא בד"ה כל לשון: 'כל הווייתן וחיותן כי לכל דבר שבעולם יש אחיזה באותיות התורה ולכל אומה ולשון...'. וראה שם 

(מנחות לד ב) ומזה הוא אמת הלשון  'לשון יש לו שורש בתורה, כמו (בראשית לא מז) יגר שהדותא, וכן ט"ט בכתפי כו
  שלהם...'.



כי פי דברי יוסף הצדיק עיניכם הרואות שאני מהול ככם, ככם דייקא ולא כערבי מהול ופגום בברית, 
הקדושים, כמאמר (בראשית יח, , שכן קיבל מאבותיו המדבר אליכם שהי' הנהגתו על דרך לשון הקודש

יט) למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, ועתה אין אנו צריכין 
  .'לומר שדבר לשון הקודש כלל מפני השבועה...

  
לא זו אף זו, הרה"ק הרמ"מ מויטבסק עצמו דיבר פולנית, ולא עוד אלא פולנית רהוטה ברמה כזו שהייתה 

מרן הר"א הגדול  מסופר על פעולה אחת של 923חי הבעש"טבבשכדי לשכנע שר להעניש חוטאים.  בה
שציווה המגיד ממעזריטש זיע"א,  ושנעשתה לחיזוק הדת לאחר שנשלח למטרה זו על ידי רבמקארלין 

ה לו , וחזר מרן הר"א למעזריטש, וצו..'אשר כולם נתגאלו בחטאים... לעבור 'דרך איזו קהילה ידועהעליו 
קחו עמם כן שיו ,''שהוא יודע לדבר בלשון פוליש רבו כי יקח אתו את הרה"ק הרמ"מ מויטעפסק זיע"א

והרה"ק  הופיעו מרן הר"א והרה"ק הרמ"מ לבושים בבגדי לבן לפני שר העיר,, וכך בגדי לבן של שבת
ר"א עליהם בקול והוא אילץ את בני העיר להפגש עמהם, 'ומיד הרעיש מהו הרמ"מ דיבר עם השר בשפתו,

  תקיפות גדולות..'.'ונתן להם ... רעש ורוגז והוכרחו להתודות על כל החטאים לפני השר
  

  :925הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש. על כך מספר 924פעמים בלשונות הגוייםדיברו רבותינו הקדושים 
, והטעם בודאי הרה"ק ר"ש [מרן הרש"ק] נ"ע לדבר לפעמים בלשון פולניהרה"צ  אוהב היה... '

, והרה"צ הרה"ק ר"ש נ"ע כל כמבואר בדא"ח דע"י דיבור קדוש בשפת המדינה מבררים האותיות
  .'דרכיו בקדש הקדשים...

 :926ואכן הרה"ק הרש"ז בדא"ח מבאר ענין זה כדרכו בקודש
 והנה  ו.כלשונ מדבר ועם עם כל אשר האומות מלשונות לשון 'ע של אותיות היינו הלבינים' בחי אך...'

 כלשון כ"ג ומדברים אומות 'בע מפוזרים שישראל דהיינו אתכם פרשתי השמים רוחות כארבע כתיב
 תורה ולומדים בכוונה נ"במס כשמתפללים כך ואחר מ"מו צרכי בכל בתוכם דרים שהם ועם עם

 נשמתם לשרש מעלה למעלה בהם שדברו אותיות צירופי כל מעלים אזי מ"במו העסק מיגיעת לשמה
 י'פ( ש.הקד טהרת על שנעשו חולין ק'הנ וזהו. ההשתלשלות שלפני עלאה טהירו היא טהורה' בחי שהיא

 וגם) ל"כנ התפלה י"ע כשמתבררים אבל חול הם לשונות שאר כ"משא העליון קדש 'מבחי נמשך ק"לה כי
  בשלמא אמרת אי השתא הכי ארמי לשון מלות כמה יש' בגמ וכמו התורה להבין בהם כשמדברים

 פשוט עפר שהן שהגם הלבינים כמשל ז"וה  ע."וטה העליון קדש' בחי הקדש טהרת על נעשים הם הרי
 ואני 'כ חומה מהם שבונים עד ל"כנ בן' אבבחי וחזקים קשים כ"ג נעשים אדם ידי מעשה י"ע מ"מ

) ק"עטה נעשים להיות דחולין( אותיות הצירופי ויתבררו שיתהפכו א"א הנה ואמנם, ו'כ תורה זו חומה
 תחלה בכבשן אותן שישרפו דצריך הלבינים משל דכמו ש"בק נ"המס י"ע א"כ קודש אבני ק'נ להיות ל"הנ
 הוא הלבינים שריפת עניןה'  בעבודת הענין וכך. כאבנים וחזקים קשים להיות יתהפכו השריפה י"וע ל"כנ
 אותיות ונכללים נשרפים זה י"ע 'כו לבבך בכל ואהבת באמרו ר"אהוי בהתלהבות בכוונה שיתפללו י"ע

 באחדות ונכללים עולים הכל ולבוש מאכל כמו מהן שנעשה ושפע החיות כל וגם שעוסק מ"המו מכל הזרים
 בתשוקה שלא כ"ובע בקרירות יהיה מ"במו שהעסק צריך אך. בהתלהבות באחד נפשו כשמוסר 'ה בעבודת
 חלדם ימי כל 'ה את לעבוד שיוכלו ביתו ונפשות נפשו להחיות כדי שרוצה עד אותו שכופין כמו רק ממש
 ז"עי ואז קבע תורתך שיהיה כדי בהמלאכה המכוון שעיקר עראי ומלאכתך קבע תורתך עשה ל"שארז וכמו
  .'ל..."כנ כ"אח בהאותיות להעלות יוכל

  
על רקע פגישתו עם חסידי  928אנו שומעים הסבר זה גם מפי מרן הרא"ש מסטאלין 927מסיפורי חסידים
  הרה"ק הרש"ז:

                                                 
 מהדורת מינץ, ירושלים תשכ"ט, עמ' פ"ד. 923
יֶע נַאייַאר ֵמָראק ָטא ָדאְבִרי טּוְלִקי פולנית] ְשטָשא ַחאפְ ב אמרוש 'כידוע מהצדיק ר"א ור"ש [מרן הר"א הגדול ומרן הרש"ק 924

נַאִשי. פי'. וואס מען קען חאפין זאל מען חאפין. יחשוב בזה תמיד וטוב לך'  ספה"ק בית אהרן מהדורת כ"ק מרן אדמו"ר 
יע שליט"א ירושלים תשס"ז, דף ג. עמ' ב. הערת הרב יעקב בלייך, כי כתיבה נכונה של המשפט הנ"ל מפולנית הוא: שטא חאפ

 נא יארמארוק טא דאברי, טולקא נאשי. וואס מען קען כאפען אויפ'ן מארק איז גוט, נאר אונזערס. ובתרגומו לאידיש חסר
לו אמר מרן הרא"ש 'בלשון רוסיא' ויש בו הסיום א)'. בברכת אהרן עמ' מה מובא שדיבורים נעי(או אייג הסיום 'נאר אונזערס.

'כל מה שאפשר לחטוף בשוק הוא טוב, אך רק שלנו'. דהיינו רק חסידות שלנו. ייתכן וכך תרגומו ללשה"ק:   ''נאר אונזערס
ויש כאן רמז להימנע מלקבל דבריו של הרב מוואלפה. ראה קובץ באו"י קלז עמ' קנט ואילך. ראה בקובץ באו"י קס עמ' רכג, 

  על השפות ששלט בהן מרן אור ישראל מסטולין.
כב. נדפס גם באג"ק - ב, חוב' ב, אות: יט"ובאוויטש, 'התמים' מיום כ"ד טבת תרצמכתבו אל חתנו הרה"ק הרמ"מ מלי 925

  להרה"ק הריי"צ, כרך ב אגרת תקנב.
  תודה לר"י מונדשיין שהביא לתשומת לבי מקור זה. תורה אור, פ' משפטים, ד"ה ויראו גו' לבנת הספיר. 926



והושיבם  שני תלמידי חכמים מתלמידי הרה"ק בעל התניא זצ"ל,פעם אחת שבתו אצל רבינו הקדוש '
 רבינו קרוב אליו, וחלק להם כבוד רב, כראוי לאנשים מכובדים, ודרכו בקודש של רבינו להיות הצנע לכת 

מוע מרבם הרבה דא"ח כדרך חב"ד, ואצל רבינו לא שמעו ובהסתר גדול, והחסידים האלו היו רגילים לש
כלום, כך הי' משך הסעודות של שב"ק, ועלה בדעתם שנוהג בפשטות, לכן לא הי' להם הכנעה בעת שבתם 

  לפניו במסיבה.
רבינו הרגיש בהם, ואמר אליהם: אתם נקראים חסידים ותלמידי חכמים ולומדי תורה, ואנו מתפללים 

ד אותנו, ואיתא במדרש שהסעודה שעשה יוסף הצדיק לפני אחיו הי' בשבת, והראה להשי"ת שהתורה תלמ
  להם את המדרש (בבראשית רבה פרשת מקץ): אין והכן אלא שבת, המד"א והי' ביום הששי והכינו.

כשתבואו למדינתכם תספרו שראיתם איש אחד שאומרים עליו שהוא ויאמר אליהם: יודע אני בכם 
אך תדעו כי רש"י הק' פירש על  ון חול בלשונות העמים בעצם יום השבת קודש,צדיק, והוא מדבר בלש

הכתוב ביוסף הצדיק, כי פי המדבר אליכם, בלשון הקודש, וצריך להבין היכן מצינו בקרא שדיבר עמהם 
בלה"ק, הלא כי פי המדבר אליכם משמע לשון עבר, וכתיב כי המליץ בינותם שדיבר בלשון מצרי, ובנו 

אך אמנם האמת כן הוא, כי יוסף אמר לאחיו, ... מליץ דבריהם ליוסף, ודברי יוסף להם ולשונו מנשה הי'
מ"מ הי' בלשון הקודש, היינו שדברתי בלשוני  הלא ראיתם שפי המדבר אליכם, בלשון מצרי גם בשבת,
 בקדושה ובטהרה, מה שאיש מצרי איננו יכול לדבר כזאת.

היינו שהאיש שיש לו לשון קדוש, מותר לו לדבר בלשון העמים בלשון הקודש,  רש"י הק'וזהו כוונת 
  .'...אפילו בשבת קודש

  
סיפור חסידים זה מקבל משנה תוקף לאחר שדבורים קדושים אלו מובאים על ידי מרן הרא"ש הגדול 

  : 929בסטאלין בספה"ק בית אהרן
י' מזה שהוא יוסף. הלא כל כתיב ביוסף כי פי המדבר אליכם. ופירש"י בל' הקודש ולכאורה מה הוא הרא'

המלכים צריכים לידע שבעים לשון. רק הפי' הוא כך שאמר להם ראו כל מה שדברתי עמכם מיום ראשון 
ובאמת דיבר עמהם גם בשבת שראיתי אתכם עד היום הגם שדברתי עמכם בלשון מצרי הי' הכל ל' קודש. 

שבת. וכתיב והם לא ידעו כי שומע יוסף. כי הסעודה שאכל עמהם בשבת הי'. כי אין והכן אלא  ל' מצרי.
  .'...באיזה לשון שדיברתי עמכם הי' הכל לה"קנמצא שדיבר עמהם בל' מצרי. לזה אמר להם 

  
  :930על רקע זה מעניינת היא מסורת קרלינית המתארת שיח צדיקים שנערך בשבת

'פעם שבת כ"ק הרה"צ מו"ה רבי שלמה חיים מקאיידינאוו זצוק"ל אצל כ"ק מרן אדמו"ר הזקן [ה'בית 
אהרן"] זצוק"ל, כשבא לשלחן אדמו"ר הזקן ראה שעל השולחן פרוסה מפה חדשה, אחז במפה ושאל את 

ענה  ,כי הרה"ק מקוידינאב לא דיבר בש"ק רק בלה"קאדמו"ר הזקן על המפה החדשה בזה"ל: מה יקר? 
פופצן גאנצע'! [חמש עשר שלימים!]. אח"כ אמר הרה"ק מקוידינאב ' בלשון רוסיא:לו אדמו"ר הזקן 

  .'ה יהיה שלם...-שכוונת אדמו"ר הזקן היה שהשם י
  

  
אין אתנו יודע עד מה, אך יש להשוות בין הסתלקותם של קדושי עליון, מרן הרש"ק והרה"ק הרש"ז, שכל 

רוסיה ופולין וצרפת, שהסתלקותם מעלמא הדין הייתה  -אומות העולם  אחד מהם נאבק בשרי מעלה של
בסיבת מלחמותיהם ונלכדו בשחיתותם: מרן הרש"ק נורה בידי חייל רוסי במלחמת רוסיה בפולין בשלהי 

, והרה"ק הרש"ז בראשית שנת תקע"ג, בעת ברחו מפני חיל נפוליאון במלחמתם נגד 931שנת תקנ"ב
  . 932רוסיה

  

                                                                                                                                            
תר"ס כד עמ' ב. ובספר מעשיות מצדיקי עולם, לר' אליעזר  פרי ישע אהרן, חלק א, עמ' נג. מספר מפעלות הצדיקים, לובלין 927

  שענקעל ז"ל, שנת תרס"ג.
  . 19ראה קובץ באו"י כד, עמ' קטז, בהערה  –הסיפור מתייחס למרן הר"א הגדול, אך נראה שהכוונה אל מרן הרא"ש  928
ו: 'כשהאדם שומר פיו ולשונו וכו' ואז בס' מאור ושמש, רמזי פסח ד"ה עבדים היינ מובאדף יב עמ' ב. רעיון זה  פרשת ויגש,929

אף אם ידבר בשארי לשונות דיבוריו הם בכלל לשון הקודש'. ובס' תפארת שלמה פ' ויגש (סוף הקטע השני): 'מי שכל דיבוריו 
  הערת ר"י מונדשיין. -, כל דיבוריו נקראים לשון הקודש'תמיד בקדושה

  החסיד ר' אפרים גוטליב ז"ל, ונדפס בברכת אהרן עמ' קטו. מרשימות הרה"ח ר' שמעון שוורץ שי' כפי ששמע מפי 930
קעט. - ב, גליון לח עמ' קעג-קובץ באו"י, פרקים א –'על הריגתו של משיח ה' מרן הקדוש רבי שלמה מקארלין הי"ד זיע"א'  931

 קנא.- ז, גליון מ עמ' קמא- קנט. פרקים ה-ד, גליון לט עמ' קמט-פרקים ג
נו, כי מפני גודל המרירות העצומה בעמקות גדולה [עד למאד] מדי שעה, [קלקל] המרה (שנק' '...ניטל מאיתנו עטרת ראשי 932

מכתב  [עד למאד], ולא עמד בנפשו...'. והקיא גאל שלגאל) וגם נתקרר ביותר מפני זקנתו וחלישותו, ובה' ימים בלבד שנח
  .27הרה"ק רבי דוב בער מליובאוויטש, המסע האחרון עמ' 

 



תקנ"ב, נחלקו החסידים -ה שבין חלוקת פולין הראשונה לבין חלוקתה השניה תקל"בלסיכום, בתקופ
ברייסין בשיטת החסידות שבין הרה"ק הרש"ז ובין מרן הרש"ק. במקביל נחלקו עמדותיהם של צדיקים 
אלה בתמיכתם שבין קיסרות רוסיה לבין ממלכת פולין. איננו יודעים אם קשורים היו חילוקי דעות אלו 

ח בשיטת החסידות, ברם, חסידי קרלין ברייסין נאחזו בחילוקי דעות הללו שבין מרן הרש"ק לבין לוויכו
הרה"ק הרש"ז באופן ההתייחסות לשלטונות, וכרכו אותם לחילוקי הדעות בעניין הנהגת החסידים, אותם 

רש"ק. שטחו לפני 'רבותינו שבא"י' שעמדתם בנושא השלטון הרוסי תאמה עם דעתו הקדושה של מרן ה
לחסידות.  הצדיקים בגישת השוני את להבליט בכדי חסידות חב"ד מאידך, השתמשה בחילוקי דעות אלו

מכאן הסיבה שהם הטביעו אז את הכינוי לחסידות הכללית ובעיקר חסידות קרלין שתמכו בשלטון הפולני 
ישבה אלא רק משך חסידות פולנית'. כינוי ששרד עד היום, על אף שהחסידות הליטאית והכללית לא ': 

עשרים שנה תחת שלטון פולני, בין תקל"ב לתקנ"ב, שלטון שנעלם לחלוטין ושטחיו סופחו לרוסיה 
  פרוסיה ואוסטריה, עם החלוקה השלישית והסופית בשנת תקנ"ו.

  
  
  
 
 


