
ר הצמח צדק"אדמו
ומסירות נפשם של הקנטוניסטים



גזר המלך הרוסי ניקולאי הראשון  , ז"תקפבשנת 

.  את גזירת הקנטוניסטים

,  נוראה ואיומה שנגזרה על ילדים יהודיםגזירה 

!  להתגייס לצבא הרוסי למשך עשרים וחמש שנים

אולצו הילדים להמיר את  , לגיוס הכפויבנוסף 

.תוך כדי עינויים קשים ביותר, דתם





ר הצמח צדק  "החל אדמו, מיד בתחילת נשיאותו

לפעול בכל כוחו להצלת אלפי הילדים שגויסו  

שהיתה מורכבת  , הוא הקים מחתרת. בכח

. אנשי מסירות נפש, מחסידים

תפקידה של המחתרת היה להציל ילדים יהודים  

ולהציל את הילדים שכבר נחטפו , מגיוס לצבא

.  ולעשות הכל כדי להוציא אותם מהצבא, וגויסו

הצילו אלפי ילדים משמד , הפעולות שעשה הרבי

.וממות





שהיו חברים במחתרת  , אחדים מאותם חסידים

נתפסו על ידי  , שהקים הרבי להצלת הילדים

.השלטונות ונאסרו בבתי סוהר

היתה , פעולותיו הנרחבות של הרבי להצלת הילדים

והיוותה סכנה , בעיני השלטונות כמרידה במלכות

.  מוחשית לחייו של הרבי

מי שגורם לחילים לערוק מהצבא  , לפי החוק הרוסי

.הוא מורד במלכות





ר הצמח צדק  "בעת ביקורו של אדמו, פעם

התאספו מאות חיילים  , בעיר פטרבורג

וביקשו מהרבי  , ששרתו באזור, קנטוניסטים

.  שידבר בפניהם ויעודד אותם

הרבי נענה לבקשתם ועודד אותם לשמירת  

.  תורה ומצות

:בסיום דבריו אמר להם הצמח צדק





,  אם יאלצו אתכם להמיר את דתכם

אתם חייבים למסור את  , חלילה

.  נפשכם ממש

גם אם הקיסר בכבודו ובעצמו יצווה  

עליכם למסור  , עליכם להמיר את הדת

!את הנפש ולא לשמוע בקולו





חמש שנים מאוחר יותר ביקר הקיסר הרוסי אצל  

החיילים הציגו לפני הקיסר את  . אותם חיילים

.  יכולתם הצבאית והגופנית

הם  , כאשר שאל הקיסר לשמם של החילים

שמות  , חיים וכדומה, יעקב, בערל: אמרו לו

.  יהודיים מובהקים

כעס הקיסר מאד וציווה עליהם להמיר מיד את 

.דתם





:ניגשו החיילים היהודים לקיסר ואמרו לו

ביקר  , לפני חמש שנים, אדוננו הקיסר

.  אותנו הרבי מליובאוויטש

הוא אמר לנו שגם אם הקיסר בכבודו 

עלינו  –ובעצמו יגזור עלינו להמיר את הדת 

.ולא לשמוע בקולו, למסור את נפשנו





,מול עיניו ההמומות של הקיסר

…קפצו כל החילים היהודים לים וטבעו





מן
ט

רוי
ה 

חנ


