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עוללות מפרקי תולדה ועיון במשנת קרלין סטולין 
)ז(

י / התשובה ותיקוניה וסור מרע במשנת קרלין־סטולין

כתב הרמב"ם: עיקר התשובה היא חרטה על העבר וקבלה על העתיד1. ובספרי הקדמונים2 

ובכתבי האריז"ל3 אנו מוצאים שבכדי לתקן את הפגימות שנוצרו עקב ובסיבת החטא יש 

להתענות ולהסתגף ועל ידי כך מתקנים הפגמים וסרים מהרע.

בענין איזה הוא הדרך ישכון אור להגיע לתשובה שלימה ורצויה, מצאנו דרכים שונות בין 

הצדיקים הקדמונים תלמידי הבעש"ט הק'. צדיקי גזע קודש טשרנוביל הדגישו לחסידים כי 

כדי להגיע לתשובה ולבטל הפגמים יש לערוך קודם 'תיקונים', ורק לאחר מכן יכול לחזור 

בתשובה שהיא חרטה על העבר וקבלה על העתיד. דהיינו שיעסוק בתחילה ב'סור מרע' ועל 

ידי זה יגיע ל'עשה טוב'. לעומתם רבותינו הקדושים צדיקי קרלין־סטולין שללו מהחסידים 

את דרך 'התיקונים' שהיא 'סור מרע' והדגישו את התשובה רק בדרך של 'עשה טוב'. 

את דרך התעניות בתשובה, כאמצעי ל'תיקונים', של צדיקי טשרנוביל אנו מוצאים מפורש 

בדברי הרה"ק רבי נחום מטשרנוביל, המדגיש את עבודת 'סור מרע' – על ידי התעניות – 

קודם ל'עשה טוב'4:

המצע  קצר  'כי  האדם,  בתוך  היצה"ר  בעוד  השם  אל  משכן  האדם  להיות  אפשר  'אי 

מהשתרע', מהשתרר עליו שני רעים, לכן נאמר 'סור מרע' שיבער האדם הרע מקרבו, 

'ועשה' התקן  אחר שיקיים 'סור מרע' אז  ואז יוכל... להיות בתוך האדם, וזהו 

ומהו  בתשובה  אלא  תלוי  הדבר  ואין  הקיצין  כל  וכלו  בתוכך.  ה'  'טוב'  שיהא 

התשובה... להשיב את השם אליו כבראשונה, וזהו 'ושב ה' אלוקיך את שבותך', והשיב 

האדם,  בתוך  לשכון  ב"ה  השם  ישוב  התשובה  שלאחר  היינו  ושב,  אם  כי  נאמר  לא 

רמב"ם הלכות תשובה ב, ב.  1

רבי יהודה החסיד ספר חסידים סימן יט. רבי אלעזר מוורמייזא בספרו הרוקח.  2

מנין התעניות במשנת חסידים למקובל רבי עמנואל חי ריקי.  3

מאור עינים על התורה פרשת פקודי.  4

תודה למכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליציה ובוקובינה על תמיכתם בכתיבת מאמר זה.
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והנה עיקר התשובה היא עזיבת החטא בלב שלם וחרטה, כי מה שכתבו בספרים 

באמת  לעזוב  הוא  אפשרי  שבלתי  מחמת  הוא  חטא,  לתקן  תעניתים 

החטא ולהתחרט באמת, כי אם אחר שיסגף את עצמו ואז נכנע לבבו הערל 

ויוכל לחרוט ולעזוב החטא באמת'.

בנו הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל זיע"א המשיך בדרך זו. ב'הדרכות' לחסידים שבראש 

מכלול את  מפרט  הוא  מהם  ובאחדים  ה'תיקונים',  את  מביא  הוא  תורה'  'ליקוטי   ספרו 

ה'תיקונים'5:

'...וצריך כל אדם לעזוב שטותו ורוע לבבו שהיה בו עד הנה, ולעבוד השם ברוך הוא 

כמבואר מקודם, ועל העבר לתקן פגם המעשה בתעניות ערב ר"ח ושובבים 

כל  ללמוד  צריך  הדיבור  פגם  ולתקן  וסוכות,  פסח  אחר  ובה"ב  ת"ת 

הלילה של יום ששי ולהיות נעור כל הלילה, ולתקן פגם המעשה צריך 

שלום  הצדקה  מעשה  והי'  כתיב  ובצדקה  קודש,  שבת  ערב  בכל  צדקה  ליתן 

בצדקה  וסגולה  שלום  בריתי  לו  נותן  הנני  הכתוב  כמאמר  שלום  כן  גם  נקרא  וברית 

וחטאך  הכתוב  כמאמר  בה,  שנבלעו  הקדושה  נצוצי  כל  הקליפה  מפי  בלעו  להוציא 

בצדקה פרוק, כמאמר חז"ל גדול' צדקה שמקרב הגאולה בכלל ובפרט, ה' יזכנו להיות 

מהעובדים אותו באמת ובתמים'.

'ואיך הוא מדריגת התשובה צריך להיות במחשב׳]ה[ בדיבור ובמעש׳]ה[ ותחל׳]ה[ 

צריך האדם לעשות תשוב׳]ה[ במעשה מתתא לעילא וצריך להתענות בכל ערב 

ראש חודש ושובבי״ם ת״ת ובה״ב אחר פסח וסוכות וליתן צדקה בכל 

והיה מעשה הצדק׳]ה[ שלום נעשה שלימות, ותיקון  ערב שבת דווקא 

בפגם ותשובה בדיבור צריך לקבוע עיתים לתורה ותפל']ה[ בכל יום הן 

ביום הן בלילי׳ לא פחות משע׳]ה[ אחת וללמוד כל מה שיכול ולהיות ניעור כל ליל 

ששי ולהיות עוסק בתור׳]ה[... וללמו']ד[ עד אור הבוקר ולהתפלל תו״מ ]תיכף ומיד[ 

ולומר ביום אחד בשבוע כל נעים זמירות ישראל קודם הנץ החמה...'.

במכתב לחסידים שכתב בנו הרה"ק רבי אהרן מטשרנוביל זמן קצר לאחר הסתלקות אביו 

הרה"ק רבי מרדכי, שכל כולו הדרכות בעבודת ה', הוא כותב על נחיצות עבודת ה'תיקונים' 

בתשובה כפי שנמסרו מאביו הקדוש וממנו6:

'והיה אם יפול הנופל ע"י חמת המציק וישב ממנו שבי במקרה הכסיל חלילה, לא ירפה 

אשר  זצוקללה"ה  הקדוש  אאמו"ר  תיקוני  טובים  כי  עבודתו,  מלעבוד  ידיו 

וכן אשר שמעו ממני, מסוגלים המה לתקן הדבר  שמעו מפיו הקדוש, 

והיה כלא היה כלל בעזר השי"ת. והעיקר לשוב אל ה' באמת בלב נשבר ונדכה 

]לקיים דברו וכו'[ ולא ישתקעו במקום נפילתם כי שנא שלח אמר ה' '.

פיעטרקוב תרמ"ט, בהדרכה ג, עמ' 6. שם, בהדרכה ה, עמ' 7.   5

ילקוט מאורי אור, ילקוט דברים נחמדים... צדיקי שושלות בית טשערנאביל, סקווירא תשנ"ז, עמ' רב. מתוך כת"י   6

כתבי קודש'.
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על יסודות אלו שהניחו הצדיקים הק' אבות חסידות טשרנוביל, היו רוב רובם של צדיקי 

טשרנוביל לדורותיהם, דורשים מהחסידים שהלכו לאורם שיעשו 'תיקונים' הכוללים כאמור 

תעניות כחוליה ראשונה בעבודת התשובה7. 

ושללו  השם,  בעבודת  עמם  היתה  אחרת  דרך  סטולין  קרלין  בית  צדיקי  רבוה"ק  ברם, 

מהחסידים לעסוק בעבודת 'התיקונים' ומנעו מהם את עבודת התעניות. לפנינו 'שיחה על 

פירט בהרחבה את  ה'בית אהרן' לחסידים, שבה  הזקן בעל  תשובה' שאמר מרן אדמו"ר 

דרכו בקודש. ה'שיחה' נדפסה בספרו הקדוש בית אהרן8, ומפני חביבותה, שצופנת בקרבה 

יסודות החסידות, חששו החסידים מפני קשיי התרגום מאידיש ללשון הקודש9 שהשיחה 

ומשמעותה המקורית, לא תורגמה ללשון הקודש,  נועמה  עלולה לאבד תוך התרגום את 

כרובו של הספר הק'10, אלא נדפסה, יחד עם עוד מספר 'שיחות' דומות11, בלשון האידיש 

כפי שנמסרה מפיו הקדוש של מרן אדמו"ר הזקן: 'ממש כלשונו הקדוש':

אונזער  ערך.  אונזער  ניט  איז  עליונים  בעולמות  זיין  מתקן  צוא  תשובה 

תשובה איז צוא מתקן זיין זיך אליין אלהבא. תעניתים וסיגופים ניצון מיר ניט 

נאר מיט ג' תנאים. איין גיזינטר מענטש. און איין גראבע עבירה ח"ו. און אין דיא קליינע 

טעג. גיבין מיר יוא איין מאהל רשות צוא חאפין איין מאל איין תענית. און דאס אז מען 

זאל טרינקען ווארעמס פאר טאג. און דאס ניט מיר האלטין דער פון נאר כדי ער זאל 

ניט אריין פאלין אין עצבות ומ"ש ח"ו. עצבות חלילה בריינגט צוא אלץ. איך וויל אזוי 

פיל ניט זאגין. הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם ]מיט וואס איז ער הרופא לשבורי 

לב מיט מחשב לעצבותם[. 

זאל  מען  בע"ד  מעשה  זה  כי  גיין.  אריבער  אלץ  מען  קאן  פרישקייט  שטיקל  איין  מיט 

זיך בירעכינען וואס מיא האט גיטאן עד עכשיו וסוברים שמתקנים ואדרבה זה מניעת 

הטוב. ]מהיכי תיתי[ איין מאל אין טאג אודער איין מאל אין דער וואך אודער איין מאל 

אין חודש זאל מען זיך בירעכינען דעם אמת פון דער זאך. ווארים מיא זאל ווארטין 

ביז מען וועט פאריכטין איז ניט היינטיקע כחות און מוחות. אין מיינסטין 

וואס מיא טראכט דערינען בלאנקעט עס זיך.

תשובה אין אונזער ערך טייטשין מיר סור מרע על ידי ועשה טוב. משכו 

איז טייטש אוועק ציהען און צוא ציהען. אז מיא ציהט ארויף אויף זיך קדושה ווערט מען 

על ה'תיקונים': 'שושלת', ג. שגיב, ירושלים תשע"ד, עמ' 320-328.  7

'דברי התחזקות מאדומו"ר ז"ל בעניני תשובה מועתק ממש כלשונו הקדוש', שם, דף קמ"ה עמ' ב – דף קמ"ו עמ' א.   8

עם הוספה מכת"י המובא בסוגריים מרובעות, במהדורת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ירושלים תשס"ז, וכן הציטוטים 

לקמן הם ממהדורה מהודרת זו.

כפי שכבר כתב הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי, באגרת הקודש סי' כ"ה בספרו תניא: 'ומ"ש המלקט שרתה לא ידע   9

לכוין הלשון בדקדוק כי הבעש"ט ז"ל היה אומר ד"ת בל"א ולא בלה"ק'.

על כך ראה 'קובץ בית אהרן וישראל' גליון כו, עמ' קלט.  10

'דברי מוסר והתעוררות מאדומו"ר זצללה"ה על דבר עבודה שבלב זו תפלה בשמחה. מועתק בלשונו הק' ממש' –   11

בית אהרן קמה עמ' ב.  'דברי מוסר מאדומו"ר ז"ל ע"ד עבודה שבלב זו תפלה באהבת חברים כלשונו הק' ממש' 

– שם, שם. 'התעוררות מאדומו"ר זצוקללה"ה ע"ד התפלה בהתקשרות לצדיקי' באמונה מועתק כלשונו הק' ממש' 

שם, דף קמו עמ' א.
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ממילא אוועק גיצויגן פון שלעכטץ. מיר טייטשין והנדחים בארץ מצרים. מיא קאן נדח 

ווערין פון דער קדושה ח"ו אז מען איז זיך מיצר מיט תענית וסגופים. ממ"נ. גייט מען 

ניט אויפן גלייכן וועג איז דאך תענית וסגופים אויך ניט גלייך. אלא מיא גייט אויף דעם 

אמתין וועג איז דאך עסין און שלאפין אויך גוט. מען גיעהער זיך אויס שלאפין און אויס 

רוהען כדי עס זאל דאס הארץ זיין אין גאנצין. ווארום תשובה איז דער עיקר חרטה. און 

דאש הארץ איז דיא כלי פון חרטה. אזוי האבין מיר מקבל גוועזין פון אונזירע 

עלטערין פון גרויסע צדיקים.

את  לתקן  היא  ערכנו. התשובה שלנו  לפי  אינו  עליונים  בעולמות  לתקן  כדי  ]התשובה 

עצמו מכאן ולהבא. אין אנו משתמשים בתעניתים וסיגופים רק בשלושה תנאים: אדם 

בריא, עבירה חמורה ח"ו, ובימים הקצרים, ואז נותנים אנו לפעמים רשות חד-פעמית, 

כדי ליטול בפעם אחת תענית אחת. וזאת רק אם שותים משקה חם לפנות-בוקר. וכל זה 

לא בגלל שאנו מחזיקים מכך, אלא כדי שלא יפול לעצבות ומרה-שחורה ח"ו. עצבות 

ומחבש  לב  לשבורי  הרופא  על-כך.  בדברים  להאריך  רוצה  איני  לכל,  גורמת  חלילה 

לעצבותם, ]עם מה הוא הרופא לשבורי לב – עם מחשב לעצבותם[.

עם מעט התחדשות אפשר לעבור את הכול. כי זה מעשה בעל-דבר לחשוב על מה שעשה 

עד עכשיו, וסוברים שמתקנים, ואדרבה זה מניעת הטוב. ]מהכי תיתי[ פעם ביום, או פעם 

בשבוע, או פעם בחודש, יש לערוך חשבון על האמת שבדבר. כי אם נמתין על התיקון, 

לא ביכולת הכוחות או המוחות של היום. בדבר שמהרהרים בו שם נמצאים.

'למשוך  משמעו  'משכו'  טוב.  ועשה  ידי  על  מרע  סור  מבארים  אנו  בערכינו  תשובה 

מעליו' ו'למשוך אליו'. כשמושך על עצמו קדושה מיד נמשך עצמו מהרע. אנו מבארים 

הוא מיצר עצמו בתענית  להידחות מהקדושה ח"ו אם  'והנדחים מארץ מצרים' אפשר 

וסיגופים. ממה-נפשך: אם לא הולכים בדרך ישרה, הרי תענית וסגופים גם אינם ישרים. 

אלא כן הולכים בדרך האמת, הרי אכילה ושינה גם טובים. צריך לישון מספיק ולנוח כדי 

שהלב יהיה שלם. מפני כי תשובה העיקר היא חרטה. והלב הוא הכלי של חרטה. כך 

קיבלנו מאבותינו הקדושים מצדיקים גדולים[. 

בדבריו הק' בשיחה זו מדגיש מרן אדמו"ר הזקן שתי נקודות עיקריות ויסודיות במשנתו 

הקדושה, האחת כי אין לאנשים פשוטים, – ובלשונו הק' "כערכנו" – לעסוק בשום אופן 

שכן  מרע  סור  בעניני  להתעסק  אין  כי  והשנית  וסיגופים,  תעניות  ידי  על  החטא  בתיקון 

שמהרהרים  בדבר   – היינו  זיך"  עס  בלאנקעט  דערינען  טראכט  מיא  וואס  מיינסטין  "אין 

בו שם נמצאים, אלא אך ורק ב'עשה טוב' שעל ידה מתקיים סור מרע ובלשונו הק' "אז 

מיא ציהט ארויף אויף זיך קדושה ווערט מען ממילא אוועק גיצויגן פון שלעכטץ". וכמו 

שאמר אדמו"ר הזקן: 'מיר האבן ניט ליב מאריך צוא זיין אין על חטא בעסער מאריך זיין 

ביי ותמלוך'12. ופעם אמר אדמו"ר הזקן על הפסוק )משלי ו כג(: 'כי נר מצוה ותורה אור 

ודרך חיים תוכחת מוסר. אמר. סור מרע ועשה טוב. פי' כשאתה רוצה לסור מרע. העצה 

מהרב החסיד ר' אברהם הלוי הורוויץ שליט"א – מרשימות הרה"ח ר' שמעון שווארץ הי"ו. ובשינויים בספר 'פרי   12

ישע אהרן' עמ' רט. 'אפילו איונגער מאן אין זיינע זאכין דארף אויך נישט ליגין אין פיל חשבונות, ווארין דער ווייל 

איז ער דערינען'. דברי אהרן, עמ' כא.
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לזה ועשה טוב. מיט האריוואניע. ותתרחק מן הרע. וזהו ודרך חיים כשמקיים מ"ע ]מצות 

עשה[ בחיות הוא תוכחה לסור ממוקשי כו'13'. וכפי שמרן אדמו"ר זיע"א היה מדגיש תמיד: 

'אונזער דרך איז ]דרכנו היא[ "סור מרע" דורך ]על-ידי[ "ועשה טוב"14. 

הקוה"ט,  רבותינו  של  החסידות  בשיטת  התווך  מעמודי  והיותה  השיחה,  של  מרכזיותה 

ניכרת מתוך פיסקת הסיום של מרן אדמו"ר הזקן: 'כך קיבלנו מאבותינו הקדושים מגדולי 

בחילוקי  נשען  שעליהם  האיתנים  היסודות  בהראות  בה,  יש  נוספת  משמעות  הצדיקים'. 

הדעות עם הצדיקים קדושי עליון בני משפחתו, עם דודו הרה"ק רבי מרדכי ובניו הצדיקים 

מטשרנוביל שהיו בידידות רבה ויחס של קירבה שרר ביניהם. 

וכך אמרו רבוה"ק כי זכירת החטא, היא לבדה טהרת האדם. וכדברי מרן הרא"ש הגדול 

מסטאלין זי"ע בסדר היום )ספה"ק בית אהרן(: "יזכור תמיד עונותיו וחטאתיו ופשעיו... 

ויגדיל יגון בלבבו במרירות לב ויהיה לבו נשבר באמת וזה טהרתו". וכך הם דבריו הק' של 

בנו הק' מרן אדמו"ר הזקן זיע"א )הובאו לעיל(: "ווארום תשובה איז דער עיקר חרטה. און 

דאש הארץ איז דיא כלי פון חרטה".

כמו כן גם לא גרסו רבותינו הקדושים את ענין אמירת כל ספר תהלים בבת אחת שבטשרנוביל 

הוא מתיקוני התשובה15 אלא היו אומרים קמעה קמעה. מרן אדמו"ר הזקן היה אומר בכל 

יום לפני התפילה, שני קפיטלך תהילים, ולפעמים קפיטל וחצי. והתבטא על אלו שאמרו את 

כל התהלים בבת־אחת16: וואס דוד המלך האט גיזאגט אין זיבעציג יאהר, קען מען זאגין 

מיט איין מאהל?17 ולעתים היה אף מסיים באמצע קפיטל18.

אף שלא האריכו בה, היתה אמירת התהלים בלב נשבר ובתשובה שלמה, כדברי קודש מרן 

נגעי לבבו בעת  על  ולבקש מאת השי"ת  לבו  כל איש לשבר  זיע"א19: "שצריך  אדמוה"ז 

אמירת תהלים ולשוב בתשובה שלימה על קילקולו שקילקל", ואמירת התהלים מתקנת, 

כהמשך דברי קדשו: "ולזה ביקש דהע"ה כשיתעסקו ישראל בזה האופן באמירת תהלים 

יהי' נחשב כאילו עוסקים בנגעים ואהלות שיש התיקון בתוכן".

על-פי דברי רבותינו הצדיקים לבית קארלין־סטאלין, ההתנגדות לדרך התיקונים היא בגלל 

שדרך זו היא שער שצדיקים יבואו בו, ואילו הדרך לחסידים פשוטים היא בסור מרע דרך 

עשה טוב. השער לצדיקים הוא גבוה יותר שהוא דווקא בתחילה סור מרע ורק אחר כך עשה 

טוב. כפי שאמר מרן אדמו"ר הזקן: 'איזהו גבור הכובש את יצרו... וזה א"א רק ע"י שיהיה 

גבור לכבוש את יצרו ולהיות מקודם סור מרע ואח"כ ועשה טוב. למשל כשמלך כובש איזו 

ספה"ק בית אהרן חנוכה דף מז ע"ב. 'זאת חנוכה דשנת תר"ג'.  13

כתבי קודש, עמ' ד.  14

הנץ  קודם  ישראל  זמירות  נעים  כל  ביום אחד בשבוע  "ולומר  מ'הדרכות' הרה"ק הר"מ מטשרנוביל:  לעיל  ראה   15

החמה...".

"דיבר מאלה שאומרים כל התהלים בלי הפסק, ואמר: איך ווייס ניט וויא אזוי מ'קאן אויס זאגין גאנץ תהלים, אז   16

מ'זאגט תהלים דארף מען זאך מקשר זיין צוא דוד המלך ע"ה, און אז מ'איז זאך מקשר צוא דוד המלך, דארף מען 

ווערין זאט פון שירות ותשבחות, וואס ער האט גיזאגט, און ממילא וויא אזוי קען מען זאגין ווייטער" )ברכת אהרן, 

עמ' קיג(.

פרי ישע אהרן, מערכת מרן אדמוה"ז, תחת הכותרת 'נעים זמירות ישראל'.  17

שם, בשם הרה"ח ר' אהרן חיים הויזמאן ז"ל.  18

בספה"ק בית אהרן: "מה שאמר הרב הק' אדומו"ר זצוקללה"ה זי"ע ביום ה' ח"י אלול בעת אמירת תהלים".  19
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מדינה אזי הוא מקבל כל הטוב שיש בתוכה. כמו כן כשהאדם כובש יצה"ר צריך לזרוק את 

הרע שבתוכו ולקבל הטוב שבתוכו. קרע רוע גזר דינינו. פי' שיקרע הרוע מהגזר וישאר רק 

טוב20. וכמו שאמר מרן אדמו"ר זיע"א: 'דער אלטער זיידע זאגט דאך "שפרו מעשיכם" 

ס'דארף זיין א עשיה, און אז ס'איז דא א עשיה קען מען משפר זיין, ווי אזוי דאס איז, צו 

דאס איז קודם "סור מרע" און נאכדעם "עשה טוב", – דאס איז דאך א גרויסע מדרגה – צו 

דאס איז "עשה טוב" און נאך דעם "סור מרע", אבער על כל פנים דארף דאך זיין א עשיה'21. 

וה תיקונים הם רק לצדיקים ולאלהמוני עם.

יצויין כי צדיקי בית טשרנוביל, אם כי גרסו את התעניות כדרך תיקון לעוונות, הרי שבענין 

העיסוק בסור מרע היו ביניהם צדיקים שדיברו בענינים אלו, כגון הרה"ק רבי אברהם המגיד 

מטריסק שבספרו הק' מגן אברהם מרובים התורות שבהם עוסק להזהיר את צאן מרעיתו 

לסור מרע, ואילו צדיקי בית סקווירא לעומת זאת נקטו כיסוד את דבריו של האוה"ח הק' 

המובאים להלן בסוף המאמר כי אין לעסוק כלל בחטאים ואפי' לשלילתם, חוץ מהתיקונים 

שסברו שאינם מהווים התעסקות בחטא22.

יסוד שיטתם של רבותינו הקוה"ט מקארלין־סטאלין כי התעניות שייכים רק לעבודתם של 

צדיקים גדולים, ולא להמון החסידים – הוא אותו יסוד שבו נקטו בענין שיטת החסידות 

ל'בינונים'.  ולא  לצדיקים  המתאימה  דרך  בה  ראו  וקאליסק  קארלין  שצדיקי  חב"ד,  של 

והשגות  הפנימית  על החכמה  בהדגשה  מופלגים,  לחבורת  דרכו  את  סלל  הרש"ז  הרה"ק 

באהבה  יתלהבו  שבעקבותיה  ה'  עבודת  כתחילת  התבוננות  מהחסידים  ותבע  עליונות, 

עזה לגדולת הבורא, ואילו מרן רבי שלמה מקארלין והרה"ק רבי אברהם מקאליסק ראו 

הדגשים  תוך  מוסר,  לדברי  שזקוקים  חסידים  המון  ורובם  מועטים  שהם  עליה  בני  את 

בעשייה ובעיקר  פשוטה,  ובאמונה  העונש  ביראת  ה'  עבודת  התחלת  של   מיוחדים 

בפועל23.

בוויכוח על שיטת החסידות בענין העדפת המעשה על החכמה הציבו צדיקי טשרנוביל את 

עמדתם עם צדיקי קארלין־סטאלין. במכתב הנזכר של הרה"ק רבי אהרן מטשרנוביל שכל 

כולו הדרכות בעבודת ה', הוא מזכיר תוך כדי כך את עמדתו כלפי שיטת חב"ד כפי שקיבלה 

מאביו הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל24:

בית אהרן, אבות פרק רביעי, דף צח ע"ב. כנראה כי זו הכוונה למה שמובא שם, בשלח, דף נט ע"ב. לפסח, דף פח   20

ע"ב. דף קד ע"ב. דף י"ט ע"ב. לסוכות, דף קלט ע"א.

כתבי קודש עמ' א, ושם עמ' ד. ושם עמ' נד. ושם, ח"ב מכתבי קודש, עמ' מ. ושם עמ' נ, ועמ' פ. חלוקה הייתה   21

דעתם של אבות החסידות בענין זה של סור מרע ועשה טוב. רבים מהצדיקים שללו את ה'סור מרע' שקודם ל'עשה 

טוב', ופירשו הלכה למעשה: 'סור מרע' באמצעות 'עשה טוב'. על כך ראה מאמרו של הרב ישראל דנדרוביץ, – 

בקובץ היכל הבעש"ט גליונות תשרי וכסלו תשס"ח. אך לא הזכיר שם משיטת רבותינו הקוה"ט מקארלין-סטאלין 

ומהצדיקים הקדושים מטשרנוביל.

הרב שמואל חיים גרובר והרב יעקב יוסף רוזנבלום ממכון משכנות יעקב סקווירא. במכתב ששלחו אל המכון הם   22

מצטטים משיחה של כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א בה הוא מזכיר את דברי האוה"ח הק' בפרשת אחרי עה"פ 

במשלי 'אם יפתוך חטאים אל תאבה', ובה הוא מוסר כי 'דער אור החיים הק' ]איז[ געווען ביים טאטן ז"ל א יסוד 

אין די עניינים'.

ראה 'קארלין בתקופת גלות תקמ"ו – תקס"א' פרק ד, קובץ בית אהרן וישראל, גליון קעא עמ' קלג ואילך.  23

ילקוט מאורי אור, ילקוט דברים נחמדים... צדיקי שושלות בית טשערנאביל, סקווירא תשנ"ז, עמ' רב. מתוך כת"י   24

'כתבי קודש'.
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בה  להגות  התורה25  בפשטיות  דרכו  שיחנך  לגבר  טוב  לאמר  בפומא  מרגלא  '...כבר 

יומם וליל, ולשומרה כסדר הש"ע אחת לאחת, וחלילה להם לדחוק את השעה לעלות 

במעלות, כי אולי יפסוק דרגא מתותייהו ויפלו חלילה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, 

על  נזר  אבני  יתנוססה  עד  רגע  כמעט  חבו  תדרשו,  אל  מכם  במופלא  הסו,  בניי  הסו 

אדמתו, וימלא הארץ דעה את ה', וביני ביני יסמוך דבריי לבכם, כי בן הייתי לאבי ויורני 

לאמר כדבר אשר אני הוריתיכם היום הזה'.

על דברים שבעבודת החסידות שעברו בין צדיקי טשרנוביל לצדיקי חב"ד מסופר בפי חסידי 

טשרנוביל26:

המגיד  הרה"ק  בן  זצוק"ל  מטשערקאס  ישראל  יעקב  ר'  הרה"ק  של  "בחתונתו 

מטשערנאביל זצוק"ל שהי' חתן הרה"ק ר' דובער מליובאוויטש זצוק"ל בן הרה"ק ר' 

שניאור זלמן מליאדי זצוק"ל אמר הרה"ק מליאדי הרבה דברי תורה וחסידות כדרכו. 

ואח"כ ביקש מאת מחותנו הרה"ק המגיד מטשערנאביל זצוק"ל שגם הוא יאמר תורה, 

בנטילת  הסעודה  בסוף  אח"כ  אמר.  ולא  בדבר  מטשערנאביל  המגיד  הרה"ק  וסירב 

מים אחרונים, שפך הרה"ק מליאדי על אצבעותיו מים בשפע. אז פתח הרה"ק המגיד 

מטשערנאביל ואמר: יוקח נא מעט מים ווינציג וואסער, מעט מים ווינציג וואסער, אביסל 

תורה, שמים רומז על תורה והכתוב מורה לנו בזה שמספיק לומר מעט תורה, והעיקר 

הוא ורחצו רגליכם, שהעיקר הוא לרחוץ הרגיליות היינו המדות והטבעיות הלא טובים, 

לצדיק,  רומז  עץ  העץ,  תחת  והשענו   – ענינים  והעלאת  הגבוהים  העבודות  ובהשאר 

שבענינים אלו צריכים להשען א"ע על הצדיק. והמשיך הרה"ק המגיד מטשערנאביל 

ואמר: כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה. מהו המלאכה? אלא המלאכה הוא 

להעלות ולתקן נשמתן של כל השומעין את התורה, ואם ח"ו אין עמה זו המלאכה סופה 

ח"ו וכו'. אמר לו הרה"ק מליאדי: במקומותינו צריכים לזה, ואי אפשר אחרת".

השוני בדרכי העבודה שבין מרן רבי שלמה מקארלין ומרן רבי אשר הגדול מסטאלין לבין 

הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי – לא השליך על ענין זה שאנו עוסקים בו עתה, ובעניין 

שיטת 'סור מרע' דרך 'עשה טוב' היו הצדיקים הנ"ל תמימי דעים שיש לאנשים פשוטים 

לעסוק בעשיית הטוב כדי להסיר את הרע27. ושניהם אף שללו מהם את התעניות. מהעניין 

התשובה28'  ב'אגרת  מלאדי  זלמן  שניאור  רבי  הרה"ק  שכותב  בעניין  הדברים  את  לצטט 

במכתבו של מרן הרא"ש הגדול מסטאלין נגד חסידי חב"ד שכתב להרה"ק המגיד מקוזניץ: 'שאינם מדברים רק   25

רזין דאורייתא וסודות וחכמות בחוץ... ]ולא[ בפשוטי התורה... ומבקש מהמגיד 'להיות מקורב באמת הגם לקדושי 

זמנינו, ובפרט לאמונת פשוטי תורתנו ]הק'[...'. 'קארלין בתקופת גלות תקמ"ו – תקס"א' פרק ו, קובץ בית אהרן 

וישראל, גליון קנז עמ' קעג.

ילקוט מאורי אור, עמ' יד.  26

"רבינו ]הרה"ק הרש"ז[ תפס הידיעה באלוקות לעיקר, כי כיון שהמוח ממולא בידיעת אלוקות ובהתקשרות, ממילא   27

נמשך כל האדם לאלוקות והוא רחוק מרע, כי הרע שבלב בחלל השמאלי הוא כפוף ובטל וכישן דמי... והנה רבינו 

קיבל זה מהקדוש הרב רבי אברהם בן הרב המגיד ]ממעזריטש[ נ"ע. בית רבי, ר' חיים מאיר היילמאן, ברדיטשוב 

תרס"ב, דף מד עמ' א.

פרקים: ב, ג.  28
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מי  על  אוסר  ואף  התשובה,  ממצות  חלק  התעניות  אין  כי  מדגיש  אחד  שמצד  שב'תניא' 

שחלש והתענית מזיקה לו להתענות, אך מצד שני נותן כללים והדרכות כיצד על מי שבכוחו 

להתענות להשלים ולמלא את תעניותיו רק בתנאים מסויימים:

לכמה  הצומות  ר  ִמְסַפּ האמת  חכמת  פי  על  לתלמידיו  האריז"ל  לימד  זה  יסוד  '...על 

עוונות וחטאים, אף שאין בהן כרת ולא מיתה בידי שמים, כמו על הכעס קנ"א תעניות 

ביטול  על  וכן  וכו'.  תעניות  ע"ג  יתענה  יינם  סתם  כמו  דרבנן,  איסור  על  ואפילו  וכו'. 

מצַות עשה דרבנן, כמו תפילה יתענה ס"א תעניות וכו'. ודרך כלל, סוד התענית היא 

ניחוח  "ריח  בו  שנאמר  הקרבן  כמו  הוא,  ברוך  העליון  רצון  להתגלות  נפלאה  סגולה 

לה'". וכמו שכתוב בישעיה: "הלזה תקרא צום ויום רצון לה'", מכלל שהצום הנרצה 

הוא יום רצון...

אכן כל זה באדם חזק ובריא, שאין ריבוי הצומות מזיק לו כלל לבריאות 

גופו, וכמו בדורות הראשונים. אבל מי שריבוי הצומות מזיק לו, שאפשר 

שיוכל לבוא לידי חולי או מיחוש חס ושלום, כמו בדורותינו אלה, אסור 

לו להרבות בתעניות אפילו על כריתות ומיתות בית דין, ומכל שכן על 

ישער  כפי אשר  בהן כרת, אלא  לא תעשה שאין  ומצוות  מצוות עשה 

תנאים  בימי  הראשונים  בדורות  אפילו  כי  כלל.  לו  יזיק  לא  שבוודאי  בנפשו 

ודלא  נפשייהו,  גוונא אלא הבריאים דמצו לצעורי  היו מתענין בכהאי  לא  ואמוראים, 

ואפילו מתענה  נקרא חוטא בגמרא פרק קמא דתענית,  ומתענה  נפשיה  מצי לצעורי 

על עבירות שבידו, כדפרש רש"י שם, וכדאיתא בגמרא פרק קמא דזבחים, שאין לך 

אדם מישראל שאינו מחוייב עשה וכו'. ומכל שכן מי שהוא בעל תורה, שחוטא 

ונענש בכפליים, כי מחמת חלישות התענית לא יוכל לעסוק בה כראוי. 

שכתבו  וכמו  פרוק",  בצדקה  "וחטאך  כדכתיב:  תקנתיה?  מאי  אלא 

הפוסקים ליתן בעד כל יום תענית של תשובה ערך ח"י גדולים פוליש וכו', 

והעשיר יוסיף לפי עושרו וכו', כמו שכתב המגן אברהם הלכות תענית... 

בתשובה  ה'  אל  להשיבה  נפשו  לתקן  ה'  קרבת  החפץ  נפש  בעל  כל  מקום,  ...מכל 

מעולה מן המובחר, יחמיר על עצמו להשלים על כל פנים פעם אחת כל ימי חייו מספר 

הצומות לכל עוון ועוון מעוונות החמורים שחייבין עליהם מיתה על כל פנים, ואפילו 

בידי שמים בלבד... ויכול לדחותן לימים הקצרים בחורף, ויתענה כעשר תעניות 

על דרך משל בחורף אחד או פחות, ויגמור מספר הפ"ד צומות בתשע שנים או יותר 

כפי כוחו )וגם יכול לאכול מעט כשלוש שעות לפני נץ החמה, ואף על פי 

כן נחשב לתענית, אם התנה כן(. ולתשלום רנ"ב צומות כנ"ל, יתענה עוד ארבע 

פעמים פ"ד עד אחר חצות היום בלבד, דמיחשב גם כן תענית בירושלמי, ושני חצאי 

יום נחשבים לו ליום אחד לעניין זה. וכן לשאר עוונות כיוצא בהן, אשר כל לב 

יודע מרת נפשו וחפץ בהצדקה.
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נהגו  לכן  מאד,  במאד  רבו  הנ"ל  תשובה  בתיקוני  המוזכרים  הצומות  שמספר  ולפי 

עכשיו כל החרדים לדבר ה' להרבות מאד מאד בצדקה, מחמת חלישות הדור, דלא 

מצו לצעורי נפשם כולי האי...'.

פשוטים  אנשים  של  ולא  בלבד,  צדיקים  של  נחלתם  היא  ל'תיקונים'  כדרך  התעניות 

שביחס אליהם שללו את התעניות. וכנראה שרבותינו הקוה"ט עצמם נהגו להתענות בימי 

השובבי"ם29, אך לא החסידים ש'התיקונים' שלהם נעשו מכח עבודת התפילה ובעבודת ה'.

האב  איך  מיר  'גלייב  באמרו:  התעניות  את  שלל  מסטאלין  ישראל  אור  אדמו"ר  מרן 

גיזעהן איינעם וואס ער פאסט משבת לשבת און איז א בעל תאוה, דיא טבע פון יצה"ר 

אז מיטשעפעט אים שלאגט ער צוריק, מידארף גיין מיט איהם גילאסין ]האמן לי ראיתי 

אחד שצם משבת לשבת והוא בעל תאוה, דרך היצה"ר שאם פוגעים בו הוא פוגע בחזרה, 

יש להלך כנגדו במתינות30[ עוד אמר: "פאסטין טויג ניט דער יצה"ר ווערט איין גיוויינט 

אחד  עם  בשיחה  ההפסקות["31.  עם  מתרגל  הרע  היצר  מועיל,  אינו  ]לצום  הפסקות  מיט 

מגדולי החסידים הזכיר את חילוקי הדעות שבין רבותינו הקוה"ט עם הצדיקים הקדושים 

מטשרנוביל וחב"ד, כיון שדרכיהם היו לאנשים גדולים32: 

הטשערנובלער  גיווען מחולק עם  זיינען  אונזערע עלטערין  בזה"ל,  ואח"כ אמר   ...'

וכי ח"ו לא הי' צדיק הלא היה צדיק גדול, ובפרט עם חב"ד זיינען אונזערע עלטערין 

גיווען זייער מחולק, הלא הוא הי' אדם גדול מאד, נאר דער דרך זיינער איז ניט גיווען 

יקום במקום קדשו  ומי  פאר אזעלכע קליינע מענטשין, עס שטייט "מי יעלה בהר ד' 

'מרן אדמו"ר הרא"א מקארלין זיע"א הי"ד, סיפר שאצל אביו הק' מרן אור ישראל מסטאלין זיע"א היו מתענים   29

בימי שני וחמישי של שובבי"ם...' מרשימות זקני החסידים, קובץ בית אהרן וישראל גליון קנט, עמ' קנח. ]נראה כי 

כוונתו הק' הייתה על ביתו הקדוש של אביו זיע"א ולא על החסידים, ולא כפי שמובן מהקובץ הנ"ל[. גם הרה"ק 

רבי ירחמיאל משה מקוזניץ היה נוהג להתענות בשובבי"ם ות"ת ובה"ב. כמובא בספרן של צדיקים, לובלין תרפ"ט, 

בערכו, דף לח ע"ב, באות כג. ויש להניח כי ראה את זה אצל מרן אדמוה"ז ומרן אדמוה"צ. וכן באגרת הקודש 

ששלח מרן הר"א הגדול מקארלין לש"ב 'התורני המופלא ומופלג כבוד קדושת ש"ת מוה' דוב בער...' על התענית 

'וגם כמה מופלגים ויראים קיימו לאין מספר ומקיימין בכל שנה ואין פוצה פה...' ספה"ק בית אהרן  בשובבי"ם 

דף קמז ע"א, ושם בתורות של מרן הרא"ש הגדול מסטאלין 'כל התיקון של שובבי"ם הוא התפארות ויראה' בית 

אהרן פרשת וארא דף יג ע"א. התעניות שמוזכרות ב'סדר היום' של מרן הר"א הגדול, שם בדף א ע"א, לא נועדו 

ו'הוכיח  לחסידים, אלא לבעלי תשובה שעברו עבירות חמורות שמרן הר"א הגדול החזירם למוטב, שעה שעסק 

לרבים בתוכחת מגולה ובאהבה מסותרת' ואין עניינה לכאן, ואכמ"ל, ויש לייחד בזה את הדיבור אי"ה.

סיפר מרן אדמו"ר זיע"א )יום ו' עש"ק ראה, כ"ט מנ"א תש"ז, חיפה( בשעת שתיית לחיים כשהזכירו לפניו שהיום   30

הוא היא"צ של האדמו"ר מראחמסטריווקע זצ"ל - ר' אברהם דוב-בער )בן האדמו"ר ר' מנחם נחום זצ"ל( אמר: 

ער איז געווען אינגאנצן פון ראחמסטריווקער דרך, ער האט אכצן יאהר ניט געגעסן קיין פלייש, ר' מאטאלע זצ"ל 

)אחי ר' נחום זצ"ל( האט אויך ניט געגעסן קיין פלייש. דער טאטע האט אמאל געזאגט צו די קינדער, ניט עסן האבן 

מיר געזעהן אסאך, מ'קען ניט עסן און ניט זיין קיין מענטש... אבער אזוי ווי דער פעטער ר' מאטאלע האב איך 

נאך ניט געזעהן. מיר זענען געווען ביי איהם באנאכט – )ער פלעגט פאסטן משבת לשבת( - האט מען איהם אריין 

געטראגן א טאץ מיט אסאך זאכן – לאטקעס – און ער האט נאר גענומען א גלאז בארשט מיט א שטיקל חלה. ניט 

עסן דארפמען אויך קענען. וסיים אדמו"ר זצוק"ל: און פון דעסטוועגן האט זיין פנים געלויכטן. ביי צדיקים קען 

מען ניט דערקענען, ס'שטייט דאך "דאגתו בלבו וצהלתו בפניו". )כתבי קודש, מהדורת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א(.

דברי אהרן, עמ' קיז.  31

'העתק מדיבורים שדיבר אדמו"ר זצ"ל ]אור ישראל מסטאלין[ עם ר' אלטר שו"ב ]שנדפס בדברי אהרן עמ' קיח   32

בד"ה אודות, וחסר המלים המודגשות כאן[' מהעתקה שכתב הרב החסיד ר' צבי יעקב בהרב החסיד ר' אלעזר בריזל 

ז"ל מכתביו של הרה"ח המפורסם רבי הירש קרייניקער.
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מה כתוב אח"כ נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי" פאר וואס שטייט ניט 

מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו איש חכם וירא אלקים וכו', לא כתוב כך, רק 

מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי"'.

בהם  ואמר שיש  בחסידות,  שונות  דרכים  בענין  בקדשו  פעם  דיבר  זי"ע  אדמו"ר  מרן  גם 

כאלה שמתאימים רק לאנשים גדולים ויש כאלה שהם רק לאנשים פשוטים. ואמר אודות 

חב"ד שדרכם הוא לאנשים גדולים, והפטיר: "אונזער דרך איז סיי פאר גרויסע און סיי פאר 

קליינע"33.

נעשים  אמנם  ה'תיקונים'  כי  לחסידים  ציין  מקרלין  אהרן'  ה'בית  בעל  הזקן  אדמו"ר  מרן 

באופנים אחרים, שאין בהם התעסקות ישירה בתשובה אלא חבויים בענייני עבודת ה'. כמו 

לפי  כ"א  בעיון  קודם התפלה  גמרא עם תוספות  הזהיר מאד שילמדו  'ובדבריו  בתפילה: 

מה שהוא וכמה שיוכל ואמנם סמוך לתפלה ממש עומד מתוך הלכה פסוקה איזהו מקומן 

כי עי"ז מברר השכל ויוכל אח"כ להתפלל. ואמר בשם הרב הק' רש"ק זצוק"ל כי האלקים 

עשה את האדם ישר ואח"כ נתעקם. ועיקר ישרות השכל הוא בהתורה. נמצא כשהוא לומד 

בעיון קודם התפילה נתיישר השכל אצלו ואז היא תפלתו כראוי. ואמר כי לפי דעתו הוא 

'לתיקון... אמר שהוא שמירת שבת ותפילין. ולומר שבחי  תיקון גדול לכמה ענינים'34. 
ירושלים וגומ' שבפסד"ז בכוונה'35. 'ואמר כי העיקר הוא ביום הקדוש הבע"ל הוא לראות 

כי בתפלה יש תיקון כל הענינים ענייני הגוף ונפש לשפוך נפשו  לתקן הכל בתפלה. 

לפני י"י. הרוצה יוכל להבין ולהרגיש כל המקומות. אך אין צורך לזה רק להתקשר ולכוין 

פירוש התיבה ודי בזה'36.

ומרן אדמו"ר זיע"א היה 'תמיד עורר על ענין זה של תפילה בהתלהבות ובקול, ואמר כמה 

שאל  וכשאחד  הענינים37.  לכל  ותקון  טובה  הוא  בהתלהבות  בקול  שתפילה  פעמים 

'תיקון הכללי', ענה ואמר: אונזער דרך איז שרייען ביים דאבונען  אותו אם אפשר לומר 

]דרכנו היא לצעוק בתפילה[.38 וכמה פעמים אמר: מיט שרייען ביים דאבונען קען מען 

מתקן זיין אלעס!39.

כאמור הדגיש מרן אדמו"ר הזקן בשיחתו על התיקונים בתשובה כי היסודות שעליהם נשען 

הוא כפי ש'כך קיבלנו מאבותינו הקדושים מגדולי הצדיקים'. אכן אביו הקדוש מרן הרא"ש 

נעשים  ידי התעניות, ראה את התיקונים  על  'סדר התיקונים'  הגדול מסטאלין ששלל את 

ולקרר היצר  יכול לסגף  ואינו  'בזה הזמן שנחלשו הכחות  באמצעות ה'תפילה בכל כח': 

ולקדש א"ע שלא נכסוף להבלי עולם וגם אין בנו דעת להתענות ]שבפעם אחד היו יכולים 

הרה"ח ר' ישראל גולדהבר שיחי'.  33

בית אהרן לפסח, דף צד ע"א.  34

שם, דף קמה ע"ב  35

שם, דף קל ע"ב. ראה בברכת אהרן, עמ' לד מאמרו של כ"ק מרן אדמו"ר הזקן זי"ע על הפסוק: אם יהיה נדחך   36

בקצה השמים.

כתבי קודש, עמ' ז, בהערה.  37

מפי הרה"ח ר' אהרן חיים הויזמן ז"ל.  38

מפי הרב החסיד רבי אהרן יוסף בריזל שליט"א, לרפו"ש. קובאו"י גל' קע"ה עמ' קכד, במאמרו של הר"ר יוחנן   39

וואלפין.
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דברים[.  ושארי  פניות  די שמתקנים אלא שמקלקלים מחמת  לא  אלא  הרבה  לתקן 

לכן אין תקנה אלא בתפלה בכל כח ]שבהפסד כחו[ שבעמל כחו בתפלה מקרר היצר 
]הרע[ ומטהר עצמו בכל אות ואות. מה הנחלים מטהרים אף בתי כנסיות ובתי מדרשות 

דאפשר  מה  כל  ומע"ט  בתורה  להרבות  וגם  ואם  אב  הרע שבו מחמת  אפי'  לתקן  ]ויכול 

אפי' רגע לא יבטל['40. מרן אדמוה"ז 'לא רצה שהאברכים יתענו, ואמר פירוש: על חטא 

שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה – על שלא אכלנו ולא שתינו'41. כן אמר לאנ"ש: 'שלא ירבו 

בתעניתים וסיגופים, ופירש הכתוב, ומעונותיהם יתענו, שגם התעניתים נחשבים לעון'42. 

זה נמצא מרבו הקדוש מרן רבי שלמה מקארלין שאמר: 'שגם התענית שמתענים  מאמר 

לפעמים נחשב ג"כ מעונותיו כי טובל ושרץ בידו, ואדרבה בזה מטעה ומשטה א"ע ]את 

עצמו['43. מרן הרש"ק אמר: 'א"צ ]אין צריך[ להתענות, ובנערותו צם תעניתים ועושה עד 

היום תשובה ע"ז ]על זה['44.

בהקשר לכך ש'אין תקנה אלא בתפלה בכל כח' יש לקשור את מה שמרן אדמו"ר זיע"א 

סיפר45: 

פלעגט  זיידע  אלטער  דער  און  שפעט,  געווען  שוין  ס'איז  השנה  ראש  מאהל  'איין 

איז  ער  אז  דרויסן,  אין  געשטאנען  באבע  אלטע  די  איז  דאווענען,  מיטן  אין  ארויסגיין 

אדורך, האט זי איהם געזאגט: ס'איז א רחמנות אויף די שמייגערס )בטלנים( זיי זענען 

נישט קשה,  געענטפערט:  ווילן שוין קידוש מאכן, האט ער איהר  זיי  שוין הונגעריג, 

שובבי"ם וועלן זיי זיך אפכאפן... ]פעם בראש השנה, כבר היה מאוחר, ומרן אדמו"ר 

חוה  מרת  הצדיקת  ]הרבנית  הזקינה  והסבתא  התפילה,  באמצע  לצאת  נהג  הזקן 

ע"ה[ עמדה בחוץ, כשעבר אמרה לו: רחמנות על הבטלנים ]= החסידים[ – הם כבר 

רעבים! וענה לה: לא-נורא, בשובבי"ם הם יחיו את עצמם[ – דהיינו התיקונים שהם 

עושים עתה בתפילה יפטרו אותם מלצום את התעניות בשובבי"ם'.

סיפור כעין זה, על תענית בה"ב, סיפר גם מרן אדמו"ר הרא"א מקארלין זיע"א הי"ד, בשבת 

חנוכה תרפ"ט46:

"ששמע מזעליג47 מרבינו הזקן זצ"ל שפ"א אחרי שמיני עצרת ולא אמרו הפייט, ופ"א 

בשתי שבועות אחר סוכות לקח מנין וסגר הדלת אחר התפילה ואמר הפייט. האט אים 

וויל האבין פון די חסידים, פאר וואס ביי אנדערע  די באבע חוה'לע געזאגט וואס ער 

שם, ליקוטים, קמה ע"ב.  40

דברי אהרן, עמ' יא.  41

מכתבי הרב החסיד ר' ישראל בנימין גלויברמן. מובא בדברי אהרן יא.  42

שם אהרן, הרה"ק רבי שלום מבראהין )קוידנוב(, ווארשא תר"ע, עמ' יד-טו.   43

כתבי ר"י שו"ב, )סנטסיל(, ירושלים, עמ' רחצ.  44

כתבי קודש, מהדורת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ירושלים תשנ"ה, עמ' לא.  45

קובץ בית אהרן וישראל גליון קעה, עמ' קטז.  46

רבי זעליג קשטן. היה מחשובי החסידים אצל מרן אדמוה"ז ומרן אדמוה"צ ומרן אדמו"ר אור ישראל מסטולין. מרן   47

אדמו"ר זיע"א דיבר בשבחו.
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1-2, און  רעביס דאוונט מען אפ פריא, או ביי אים דאווינט מען אפ אזוי שפעט, ארום 

דערנאך נעמט ער ערשט זאגן פייט. האט ער געענטפערט, דעריבער איז ביי אנדערע 

מה  חוה'לע,  הסבתא  אליו  ]אמרה  נישט...".  מיר  ביי  און  בה"ב  זיי  פאסטן  אידן  גוטע 

ואצלו  מוקדם,  להתפלל  מסיימים  אחרים  צדיקים  אצל  מדוע  מהחסידים,  רוצה  הוא 

מתאחרת התפילה, ולאחר כל זאת, הוא מתחיל לומר פיוט? ענה לה: בגלל זאת, אצל 

צדיקים אחרים צמים הם ]החסידים[ בה"ב, ואצלי לא!".

בעיקר שם מרן אדמו"ר הזקן דגש על תפילה בציבור: 'ולפי דעתי שתפילת הצבור יש 

הצדיקים  כמו  השפע  ירידת  וכל  העליות  ]העולמות[  וכל  התיקונים  כל  לתקן  בכחה 
הקדושים שהיו יודעים ומכוונים ומייחדין ומתקנין כל התיקונים כמו כן כביר לא ימאס ולא 

בזה את תפילתם ויתן חן וכבוד להולכים בתמים ובאמת ו]ב[שלום'48.

ה'תיקונים' השייכים לזמנים השונים נעשים על ידי יגיעה בעבודת ה': 'בענין התיקון של 

כל יום בפ"ע ]בפני עצמו[. הזכיר המאמר יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. ע"כ יש לו 
לכל יום תיקון בפ"ע ולא להכניס זאת במחשבתו את השטותים מיום אתמול ולעיין בהם. 

רק לחדש העבדות ולעמול בלי שום עצבות עד שינתק ממילא השטותים מעליו ויתוקנו'49. 

וכפי שאמר אביו מרן הרא"ש הגדול מסטאלין, על הזמנים המסוגלים לתיקונים: 'השבתים 

של שובבי"ם המה תיקון למי שצריך תיקון'50.

והחשיב מאד את התיקונים שנעשים על ידי ייסורים שנגרמים לאדם על ידי שהוא סובל 

מבזיונות ומקבלם בשמחה51: 

בשמחה  לקבולינהו  אלא  נצרכה  לא  השמחה  וסימנה  בלב  שעיקרה  ידוע  תשובה 

להתחנן  האדם  צריך  מאוד  וסיגופים.  תעניתים  יצטרך  לא  ובזה  ומדה.  מדה  בכל 

בזה ותקננו בעצה טובה מלפניך שזהו התיקון להחוטא בעצה טובה מלפני השי"ת. 

והראה הדברים מפורשים מהגלאנטי52 ז"ל בספר קול בוכים בפסוק יתן למכהו לחי 

ישבע בחרפה. וז"ל הקדוש. מרגלא בפומי' דמורי זלה"ה ]האר"י[ שהיה אומר שבכל 

התשובות שבעולם המעולה שבכולם למרק החטאות והזדונות והפשעים היא סבולת 

תעניות  וסיגופי  מלקיות  מכל  יותר  מעולה  והיא  והגידופים  והחירופים  העלבונות 

שבעולם כי אם יסגף עצמו לבד יחוש ויבטל מדברי תורה למאן דלא אפשר ליה ונקרא 

חוטא וכן במלקיות וכיוצא. אמנם במדה זו תאכל ותשתה ותעבוד והעונות מתכפרים. 

ומבינתך חדל. כי הגע עצמך שיאמרו לך תרצה שיבא לך הפסד ממון או נפילת בתים 

תשיב לא. ואם יאמרו לך תרצה עליך מיתת בנים תשיב ח"ו. אלא אתה ה' תשמרם. ואם 

יאמרו תרצה שיכך ה' בשחפת ובקדחת בקרירי ובחמימו' מיד ירוץ לבך ותשיב רחמנא 

שם, מכתבי קודש, קנא ע"ב. ושם, קנו ע"ב. ושם חיי שרה, ל ע"ב.  48

שם, לשבועות, קיא ע"ב.  49

שם, קמג ע"ב.  50

שם, קנט עמ' ב.  51

המקובל רבי אברהם גלנטי, תלמיד הרמ"ק והאריז"ל. בספרו 'קול בוכים', פראג שפ"ה, דף לח ע"א-ע"ב. רעיון זה   52

נמצא אצל רבו הרמ"ק בספרו 'תומר דבורה' סוף פרק שני.
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ליצלן. וכן אם יאמרו לך על המיתה ועל גיהנם ועל הגלגולים הרעים על הכל תשיב 

ושפשעת  ושעוית  שחטאת  והפשעים  והעונות  החטאות  בחייך  לי  תאמר  א"כ  ח"ו. 

ופגמת במעלות הרמות בעש"יה ויצי"רה וברי"אה ואציל"ות כפי מחצב נשמתך מיום 

היותך על האדמה במה יכופר. והזקן הכסיל בכל יום רודף אחריך כו'. ]עכ"ל[ לכן זאת 

כמדובר  בחרפה  ישבע  לחי  למכהו  יתן  לאמר  יצאה  צבאות  ה'  מאת  היעוצה  העצה 

ובזה אל יזניחך אלקים לעולם וזהו כי לא יזנח לעולם אד'.

'דער אלטער רבי האט זיך אמאהל אנגירופין בזה"ל: ס'איז דא א מבוכה אין די ספרים וואס 

איז פריער, צו סור מרע צו ועשה טוב. און מיר זאגן אז צוא וואס מקומט פריער איז דאס 

פריער' ]מרן אדמו"ר הזקן נענה ואמר: 'יש מבוכה בספרים, מה קודם, האם סור מרע או 

ועשה טוב, ואנו אומרים: מה שמגיע בראשונה זה קודם['53.

רואים אנו בד"ק של מרן אדמוה"ז המפרט את הדרכים אשר  זו  הדים למבוכה קדמונית 

בהם ניתן לקיים 'סור מרע ועשה טוב'. ומתוכם למדנו כי גם דרך זו של העבודה המתחילה 

בסור מרע היא – רק אחרי שכבר קודם כבר עשה טוב. וכך פירש מרן אדמוה"ז את סדר 

אוהב  מי האיש החפץ חיים – שחפץ לטעום מעט חיות.  הכתובים ושיטות העבודה54: 

ימים – להכניס חיות בימים שלו, לראות טוב – יראה לעשות טוב, והקב"ה מראה לו מעט 
אור ומעט טוב ובזה יתרחק מרע ויהיה נצור לשונך מרע וגומר. ואעפ"י שכתוב בספרי 

מוסר להיפך. שיהיה תחילה סור מרע ואח"כ ועשה טוב אעפ"כ אלמלא הקב"ה עוזרו אינו 

יכול לו... עוד אמר. מ"י האיש פי' האיש שהוא בחינת מ"י הוא החפץ חיים אוהב ימים 

להכניס בהם טוב. נצור לשונך מרע כו' סור מרע ועשה טוב. כי כשדוחה מעליו הרע 
בכל בחינותיו אז יכול לבוא לידי עשיית הטוב. ועוד יש אופן שע"י עשיית הטוב בכל מה 

דאפשר יכול להנתק מהרע לכך הזכיר תיבת טוב קודם סור מרע ואחר סור מרע כי 

ג"כ ציווי'. 'ואמר: בתחילה צריך להיות סור מרע בתכלית, ואחר כך ועשה  לראות טוב 
טוב בשלימות, והכל על ידי התקשרות לצדיקים, כי בלא התקשרות לצדיקים - אין אדם 

יכול לעשות כלום'55. 

'אור  הקדוש  בספרו  מופיעה  סטולין  קרלין  בית  צדיקי  שהחזיקו  כפי  ה'  בעבודת  הדרך 

אופן התחלת  רמז בשאלת  אנו  כך מוצאים  בן עטר.  חיים  רבי  החיים' של הצדיק השלם 

ֲעׂשּו  עבודת ה', אם במחשבה או במעשה,  שכן כך הוא מפרש את הפסוק )שמות לו ח(: ַוַיּ

שבאמצעות עשייתם המלאכה  'אולי שירמוז  ן  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ֶאת  ָלאָכה  ַהְמּ י  ֹעֵשׂ ְבּ ֵלב  ֲחַכם  ָכל 

ובסיבתה נעשו חכם לב'.

אנו מוצאים מפורש בדברי האור החיים הקדוש בפסוק  גם בענין העיסוק בסור מרע  כך 

ּה לֹא ַתֲעׂשּו: 'נחזור לענין שבאנו עליו כי  ם ָבּ ְבֶתּ ר ְיַשׁ ה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶשׁ ַמֲעֵשׂ )ויקרא יח ג(: ְכּ

בחינת החושב בדבר ערוה, תגביר החפץ ותשליטנו ברצון, ולא יושג הנצחון החפץ אלא 

)ראה עליו, מטה אהרן, מג( ששמע  ר' שבתי מהארדאק  ]זקני החסידים[ מר' בנימין בהרה"צ  'זה הדיבור שמעו   53

מאדמו"ר הזקן בעצמו' – ברשימות הרה"ח הק' רבי מאיר בערנשטיין ז"ל הי"ד.

ספה"ק בית אהרן, מצורע, דף קב ע"א.  54

ברכת אהרן עמ' צב. וראה לעיל בגוף המאמר ליד הערה 14.  55
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דוקא באמצעות הרחקת הדבר מדעתו ומחשבתו לבל ראות הכיעור ולא יחשוב בו, אבל אם 

עיניו יביטו בדבר, הנה הוא מסתכן, וכמעשה דוד המלך עליו השלום כשנסבב הדבר, וראה 

מה שראה, נתעורר לבו שהיה חלל ועשה מעשיו, ואפילו תחילת המחשבה בדבר זה תגרום 

תגבורת והולדת טבעיות החפץ ותגבורתו. ולזה נתחכם חכם החכמים שלמה המלך עליו 

השלום ואמר )משלי א י(: 'בני אם יפתוך חטאים' פירוש בחינת החטא, 'אל תאבה' פירוש 

לא תכנס עם פתוייך בטוען ונטען, כי אריכות הרגשת החושב אפילו לבחינת השולל 

תפעיל הגברת החפץ ותהפך הרצון אליה'. 

ידועה דביקותו של מרן אדמו"ר הזקן בעל ה'בית אהרן', בספר אור החיים הקדוש בו ראה 

את יסודות החסידות56, והיה קורא לו: 'דער רבי'. 'וכשהי' קשה לו איזה פשט בהבנת הענין, 

הי' אומר: לאמיר זעהן וואס זאגט "דער הייליגער רבי", ]נייתי ונחזה אנן מה אומר רבינו 

הקדוש['57.

ן' עטר ונדפס בוויניציא סביב לחומש עם תרגום  'אור החיים פי' התורה להרב המופלא חסידא קדישא מ' חיים   56

ורש"י. ושמענו כי עתה בפולניא הם מחשיבים אותו הרבה ונדפס עוד שני פעמים ונתעורר זה ע"י שהרב החסיר 

קדוש מהרר"י בעל שם טוב הגיד גדולת נשמת מהר"ח הנזכר'. הרה"ק החיד"א ז"ל, שם הגדולים, בערך ספרו. מרן 

אדמו"ר זיע"א אמר: 'אין אור החיים איז דא אלעס, לומדות און חסידות' )כתבי קודש, מהדורת כ"ק מרן אדמו"ר 

שליט"א, השמטות וליקוטים(.

הלימוד בספר הק' אור החיים על פרשת השבוע. היה אחד מח"י השיעורים הקבועים של מרן אדמו"ר הזקן מדי   57

יום. פרי ישע אהרן, עמ' קסא. ראה גם בבית אהרן בפרשת משפטים )דף סג ע"ג( עה"פ כי תקנה עבד עברי: 'האור 

החיים הקדוש מדבר מזה הרבה, ואנו אומרים לפי דרכינו ג"כ קרוב לזה'.
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