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חג הגאולה י"ט כסלו
יום י"ט )תשעה עשר( בכסלו, הוכרז אצל חסידי חב"ד כחג ויום טוב ורבבות 

אנשים בעולם כולו חוגגים אותו בשמחה ובטוב לבב.

ביום הזה – בשנת ה'תקנ"ט – שוחרר אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מ"לאדי" 
– בעל התניא והשולחן ערוך, ממאסרו, ובשל כך נקבע היום כ"חג הגאולה".

רבי שניאור זלמן נולד בעיר ליאוזנא בשנת תק"ה בח"י לחודש אלול לאביו 
ר' ברוך ולאמו רבקה. בעודו ילד צעיר ורך, נתגלה כבעל כשרון מופלג, ובגיל 13 

כבר קיבל את התואר "רב", על ידי גדולי הדור.

בשנת ה'תקכ"ד, בהיותו כבן 19 שנה, נסע לעיר מעזריטש ללמוד אצל רבו ר' 
דובער, המגיד ממעזריטש, והיה אחד מתלמידיו הגדולים.

טוב  בעל שם  ישראל  רבי  של  תלמידו  היה  ממעזריטש,  המגיד  דובער,  רבי 
מקומו  מלא  פטירתו  ולאחר  הכללית,  החסידות  שיטת  את  תצ"ד  בשנת  שיסד 
המגיד רבי דובער. עם פטירתו של המגיד ממעזריטש, קבלו על עצמם תלמידיו, 
לגלות  הוטל  הזקן  אדמו"ר  ועל  תבל  רחבי  בכל  החסידות  שיטת  את  לפרסם 
ולהפיץ את החסידות במדינת ליטא, בחלק עולם זה היו תלמידי חכמים גדולים, 

ומהם, כאלו, שהתנגדו לדרך החסידות.

תורת  ברבים.  אותה  והפיץ  חב"ד,  חסידות  שיטת  את  יסד  תקל"ב,  בשנת 
בחכמתו  ה"בורא"  את  ולהכיר  לדעת  האדם  את  מלמדת  החב"דית  החסידות 
ובינתו ודעתו )חב"ד( של האדם, ומראה לו איך לעבוד את ה' במוחו וליבו ומתוך 

שמחה.

רבי שניאור זלמן, שהיה מפורסם כגאון בתורה וכצדיק גדול, הצליח למשוך 
אליו אלפים ורבבות, ואלו הפכו לחסידיו, והתנועה החב"דית התנשאה בממדים 

גדולים.

 

המלשינות

בתנועה  לחסידות,  בתוקף  שהתנגדה  נגדית  תנועה  התעוררה  זמן,  באותו 
היו גם אנשים רעים בני בלייעל, שנלחמו בחסידים בכל האמצעים שברשותם. 
וכשלא הצליחו, החליטו להעליל על החסידים ועל אדמו"ר הזקן בראשם, ועל 

ידי כך, להתפטר מהם .

אנשים אלו, העבירו לממשלה, כתב הלשנה, ובו פרטו את כל האשמות שלהן 

לה"ו
שם:

משפחה:

כיתה:

יוצא לאור ע"י 
תלמוד תורה 

חב"ד ליובאוויטש
לוד

ב"ה
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וביניהן, שרבינו הזקן, מורד במלכות, כי הוא מגייס כספים ומעבירם לארץ ישראל 
שהיתה אז תחת שלטון התורכים, בכתב הלשנה זו, בקשו מהממשלה לאסור את 

רבם וראשם של החסידים ולהענישו בעונש המתאים )עונש מוות(!

מרירות בר"ה ושמחת-תורה

בראש-השנה ה'תקנ"ט, הרגישו החסידים בעבודתו של אדמו"ר הזקן מרירות 
וגם  ההקפות  בשעת  זו  מרירות  שוב  הרגישו  תורה  בשמחת  ואחרי-כן  עמוקה, 
בזמן קריאת התורה – רבינו הזקן היה בעצמו ה'בעל-קורא' – הרגישו נעימה מרה 

גם בתוכן החסידות שדרש רבינו הזקן בשמחת תורה.

המאסר

לבית  בא  סוכות,  המועד  בחול    – העולם  לבריאת  תקנ"ט  אלפים  ה'  בשנת 
אדמו"ר הזקן שר צבא ועמו שוטרים מזוינים, לקחת אותו לבית הסוהר.

השר התחשב בימי החג ודחה את המאסר לכמה ימים, והשאיר כמה מאנשיו 
לשמור על בית רבינו הזקן, והוא עצמו נסע משם.

רבינו הזקן יכול היה להימלט, אך החליט בלבו לקבל עליו את הגזירה לטובה, 
מתוך בטחון בה' יתברך שלא יקרה לו כל רע.

מסופר שאדמו"ר הזקן התייעץ עם החסיד רבי שמואל מונקס ושאלו: האם 
ללכת למאסר? הרי יש בכך סכנה? סיפר לו רבי שמואל סיפור מסויים, וסיים: אם 
הנכם "רבי" הרי לא יזיק לכם מאומה, אך אם לא – באיזה רשות נטלתם מעשרות 

אלפי יהודים  את עונגם בעולם.

באסרו חג,  חזר שר הצבא וצווה לאנשיו ולקחו את אדמו"ר הזקן והכניסוהו 
למרכבה שחורה – המיועדת לאסירים מורדים במלכות. המרכבה נסעה ואחריה 

השוטרים.

הזקן  אדמו"ר  בקש  היום  בחצות  שישי.  ביום  חל  הנסיעה,  של  הראשון  יום 
להפסיק את הנסיעה ולשבות )להישאר עד אחרי שבת( במקום. כאשר התנגד 
השר לבקשתו, נשברו צירי המרכבה והיא עמדה מלכת. )אדמו"ר הזקן אמר אז 

בדרך הלצה: "צווחין אף עקתין – אקסין – צירים באידיש – בטילין ושביתין"(.

כאשר תוקנו הצירים, נפל אחד הסוסים ומת. הובא סוס אחר, אך המרכבה לא 

זזה. הבין השר שאין זה סתם מקרה, כי אם בגלל התנגדותו של רבינו הזקן,  בכדי 
להימנע מחילול שבת.

סירב,  הזקן  אדמו"ר  אולם  הסמוך,  לכפר  לנסוע  שיסכים  לפניו  התחנן  השר 
ונאלצו כולם לשבות בצידי הדרך.

והגיעו  בנסיעתם  המשיכו  שבת,  במוצאי 
לעיר ויטבסק, ומשם לעיר הבירה פטרבורג, שם 
הושיבו את אדמו"ר הזקן בבית הסוהר – במבצר 

"פטרופבלסק".

על  הזקן  אדמו"ר  של  ידיעתו  שבין  בימים, 
הכוונה לאוסרו לבין לקיחתו למאסר, כתב מכתב 
להתחזק  עליהם  צווה  ובו  וחסידיו,  לתלמידיו 
באמונה ובביטחון  בה' יתברך, והזהיר אותם, לבל 
החסידות,   לשיטת  ה"מתנגדים"  אלו  עם  יריבו 
צווה  קזיק,  ישראל  ר'  לגיסו  בהם.  יתנקמו  ובל 

לנסוע מיד לפטרבורג ולהיות שם, וכן עשה.

"שבר" במצרים

איש אחר צווה לנסוע תיכף ומיד למסור פדיון-נפש לרבי לוי יצחק מברדיטשוב. 
השליח מרוב המהירות לא שם לב ושכח לשאול לשם אמו של אדמו"ר הזקן. 

בבואו לברדיטשוב נכנס מיד אל רבי לוי יצחק. רבי לוי יצחק שמע את מה 
שקרה לאדמו"ר הזקן - נפל מתגולל על הריצפה וצעק צעקה גדולה ומרה.

"האם הרבי היה טרוד בעת מאסרו?" – שאל רבי לוי יצחק.

- "כן" השיב האיש.

"האם היה טרוד רק בחיצוניותו או גם בפנימיותו?" - שאל רבי לוי יצחק.

- "רק בחיצוניותו ולא בפנימיותו" – ענה האיש – "כי ראיתי שאת נעלי הבית 
שכח לקחת ואת הטלית ותפילין לקח איתו".

רבי לוי יצחק התפעל מזה ואמר: "דער ליטוואק קוקט גוט" ]=הליטאי מביט 
טוב[.  

רבי לוי יצחק שאל את האיש מה שם אימו של אדמו"ר הזקן, והאיש השיב 
ששכח לשאול. 
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על שולחנו של רבי לוי יצחק היה מונח חומש, רבי לוי יצחק פתחו בפסוק: 
"וירא יעקב כי יש שבר במצרים" ואמר: "שבר" – ראשי תיבות שניאור בן רבקה. 

)שזהו שמה של אמו של אדמו"ר הזקן(. 

 פעולות החסידים 

מיד כשנלקח רבינו הזקן במרכבה, התאספו גדולי החסידים ודנו באפשרויות, 
ובפעולות שעליהם לנקוט, לשחרור רבם. באסיפה זו, נקבעו סדרי לימוד ותפילה 
תהילים  אמרו  כגדולים  וקטנים  תעניות,  עליהם   קבלו  והחסידים  מיוחדים, 

והתפללו להשם יתברך לשלום רבם ומנהיגם ולשחררו.

כן נבחרו קבוצות אנשים שיתעסקו בפעולות הצלה, בהגנה על עניין החסידות 
ובגביית כספים לפדיית הרבי ולהחזקת בני ביתו, וקופת צדקה לארץ הקודש.

בבית הסוהר

כאמור, האשימו את רבינו הזקן, כמורד במלכות, והושיבוהו במקום המיוחד 
לאסירים מסוג זה בתנאים קשים ותחת שמירה חזקה וקפדנית.

לבקרו  המלוכה  משרי  רבים  שרים  אליו  באו  וחכמתו,  גדולתו  על  כששמעו 
והופיעו בלבוש אזרחי בכדי שלא יכירם, ושוחחו עמו.

הזקן.  אדמו"ר  את  שאל  בחכמה,  וגדול  בתורה  בקי  שהיה  השרים  אחד 
בתורתכם, )בראשית( כתוב: "ויקרא ה' אל האדם ויאמר לו איכה"? וכי לא ידע 
הקדוש ברוך הוא היכן האדם? וענה לו אדמו"ר הזקן הפירוש "איכה" הוא, שה' 
קורא אל "האדם" בכל עת ואומר לו: היכן אתה? לאן הגעת ומה עשית בשנות 
חייך? ולמשל אתה – פנה אליו אדמו"ר הזקן – שחיית כך וכך שנים )ואמר לו 

בדיוק מנין שנותיו(. מה עשית בהן? האם גרמת טובה לאיש זולתך?

השר התפעל מאוד מתשובתו ובעיקר מזה שידע את גילו המדויק, ובהזדמנות 
סיפר בשבחו של אדמו"ר הזקן לקיסר ואמר עליו שהוא איש אלוקי וחכם גדול, 

ולפי דעתו, אין להאשימו וכל ההלשנה איננה אלא עלילת שווא. 

את  אישית  לבקר  )המלך(  הקיסר  החליט  השר,  מפי  הללו  הדברים  לשמע 
אדמו"ר הזקן, ואף הוא בא לא בבגדי מלכות והציג את עצמו כחוקר.

בהיכנס הקיסר לבית הסוהר, קם אדמו"ר הזקן לפניו וחלק לו כבוד מלכים. 

שאלו הקיסר: מדוע מגיע לי כבוד זה, הרי אינני מלך? והשיב לו אדמו"ר הזקן: 
יודע אני בוודאות שמלך אתה, כי בעת שראיתיך נפל עלי פחד ויראה בדומה 
)מלכות(  )הארץ( מעין מלכותא  "ומלכותא דארעא  לפחד שלפני מלכות שמים 

דרקיעא )השמים(". בזה נוכח אף הוא ברוממותו של אדמו"ר הזקן וקדושתו.

חכמתו הרבה
כמה פעמים ראו החוקרים את חכמתו הגדולה של הרבי.

פעם סגרו אותו בחדר אפל, לזמן ממושך, כדי לנסות אותו. לחדר הזה לא חדרו 
קרני השמש, ואי אפשר היה לדעת אפילו אם עכשיו יום או לילה. בחדר זה תמיד 

דלק נר.

יום אחד שאלו אותו החוקרים, למה הוא לא הולך לישון, הרי השעה מאוד 
מאוחרת, אחר חצות הלילה? 

הרבי ענה להם שעכשיו השעה בדיוק חמש דקות אחר השעה שתיים בצהריים.

והרבי  בהתפעלות.  החוקרים  שאלו   – השעה?  את  בדיוק  יודע  אתה  מאיפה 
ענה: 

 12 ובשעות הלילה מאירים  הוי',   צירופים של שם   12 היום מאירים  במשך 
צרופים של שם א-דני. על ידי צירופים אלה אפשר להבחין בין אור היום לחשכת 

הליל ולכוון את השעות...

קידוש לבנה
 

סובייט" מקום  ל"טיינא  והובא  הזקן מבית הסוהר  רבינו  הוצא  מפעם לפעם 
"הדנובה",  נהר  לעבור  צריכים  היו  לשם  ולהגיע  ודרישות,  לחקירות  המיוחד 

ופקיד מיוחד העביר אותו בסירה.

מסופר, שבעת אחת הנסיעות בסירה, ביקש אדמו"ר הזקן לנצל את הזדמנות 
היותו תחת כיפת השמים לקדש את הלבנה, ופנה אל הפקיד שיעצור את הסירה 
למטרה זו. הפקיד סרב, והסירה עמדה מאליה, אדמו"ר הזקן, מטעמים שלו, היה 
מעוניין שהפקיד עצמו יעמיד את הסירה, ושוב פנה אליו בבקשה זו, וכאן הסכים 

לכך, אך ביקש ממנו משהו תמורת זה.

לעלות  זכה  פקיד  אותו  לפקיד.  ומסרו  "ברכה"  הפתק  על  כתב  הזקן,  רבינו 
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הצלחתו,  כסיבת  הברכה  את  ראה  והוא  ובכבוד,  בעושר  ימים  והאריך  לגדולה 
ושמר על הפתק הזה במסגרת למשמרת.

הקשר עם החוץ

במשך כל זמן שבת אדמו"ר הזקן במאסר, לא ידעו היכן הוא ואם עודנו חי. כי 
באותו זמן לא הרשו לבקר אסירים, ולא אפשרו כל מגע בין האסיר לבין קרוביו, 

אולם על ידי סיבה מסוימת נודע שאדמו"ר הזקן נמצא בפטרבורג. 

עצמו  הציע  הזקן  רבינו  אצל  בקור  שבעת  השרים  אחד  ידי  על  נודע  הדבר 
לעשות לו טובה ויעשה לו במה הוא מעוניין אדמו"ר הזקן השיב: "רצוני להודיע 
לבני ביתי שחי אנכי ומקווה לה' יתברך שיוציא לצדק דיני" שאלו השר: איך אוכל 
לעשות זאת? הרי המלשינים אף הם יהודים, ואיך אדע להבחין מי הוא מחסידיך? 
השיב רבינו הזקן: אם תפגוש באיש המתהלך ברחוב בבגדים משונים, תדע שגיסי 
שיסע  כאמור,  ביקשתי,  ממנו  ישראל  ושמו  הוא 

לפטרבורג מיד בודאי כן עשה.

השר יצא לרחובה של עיר ופגש באדם לבוש 
בגדים מוזרים ושאלו לשמו, והלה הציג את עצמו 
את  שינה  פחד  שמתוך  הבין  השר  אחר.  בשם 
לו שהוא  וגלה  שוב,  השניה שאלו  ובפעם  שמו, 
ר' ישראל )גיסו של אדמו"ר הזקן(. השר לא אמר 
שעליו  הבין  ישראל  ר'  בדרכו.  והמשיך  מאומה 
ללכת אחריו, והלך עד שהשר הגיע לביתו והוא 
נשאר עומד בחוץ. פתאום נפל מהבית אבטיח ור' 
ישראל לקחו, פתחו ומצא בו פתק - עליו כתוב: 
ידע  מיד  אחד".  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע 
נודע מקומו המדויק של רבינו  נראה איך  שרבינו הזקן בחיים. בסיפור דלקמן 

הזקן, ואיך נוצר הקשר בינו לבין החסידים.

באותם ימים שרבינו הזקן נמצא במבצר "טאיינע סאוויעט", לא בא אוכל לפיו, 
כי הוא לא היה כשר. שר בית הסוהר חשב שכוונתו לשבות רעב בכדי למות, 
וציוה לאנשיו שיאכלהו בכוח )כפי שהחוק דורש(. רבינו הזקן התנגד בכל כוחו 
ועל ידי כך קמה צעקה גדולה, ושמע זאת אחד מהשרים החוקרים – שהכיר את 
רבינו – ונכנס והסביר שאין להאכיל אדם גדול כזה, ובודאי סיבה לו. השר שאלו 
שוב: "אם אשיג לך אוכל כשר תאכל"? השיב רבינו הזקן: אם אתה בעצמך תיקח 

את האוכל מיהודי ובעצמך תביאהו לכאן, אוכל.

בעיר פטרבורג, היה גר יהודי עשיר ומפורסם ורבי מרדכי שמו. רבי מרדכי זה 
מוכר היה לשרים ואנשי המלוכה ונמנה אף הוא על חסידי רבינו הזקן. השר הלך 
לביתו לבקש אוכל כשר עבור אסיר יהודי. ליבו של רבי מרדכי אמר לו שבודאי 
מיועד האוכל לרבינו הזקן, והכין לו תבשיל דייסה ומתחת לדייסה הניח פתק ובו 

כתב: "רצוני לדעת מיהו האוכל והיכן הוא נמצא". 

רבינו הזקן קיבל את התבשיל והבחין בפתק המונח. הוא השאיר קצת מהאוכל 
והשיב בפתק מיהו האוכל והמקום בו נמצא. רבינו הזקן הורה לשר וביקש ממנו 

שיביא לו עוד אוכל משם, וכן היה במשך כל הזמן בו ישב בבית החקירות.

כ"ב שאלות

מאנשי  הוא  אם  שאלוהו  הם  השופטים  לפני  הזקן  אדמו"ר  את  כשהביאו 
להם  עונה  היה  שאם  הזקן  אדמו"ר  ואמר  הבעש"ט. 
שלא, היו משחררים אותו מהמאסר, אך הוא לא רצה 
להפריד את עצמו מהבעש"ט אפילו לרגע אחד ואפילו 

רק בדיבור ולכן השיב להם שהוא מאנשי הבעש"ט. 

ואז שאלו את אדמו"ר הזקן עשרים ושתיים שאלות. 
הסכינים  על  ששינה,  התפילה  נוסח  על  שאלוהו 
המלוטשים שהנהיג. על כך שהוא מדריך את חסידיו 
להתפלל באריכות ועל ידי זה הם מתבטלים מלימוד 
התורה. ועל-כך שאומר חסידות לרבים ומגלה "רזין 
שמידת  מבואר  שבדרושיו  כך  על  לכל.  דאורייתא" 
ה"מלכות" היא בחינה אחרונה ונקראת "ארץ" שזהו 
באמצע  אומר  שהיה  ועל  המלוכה.  לעניין  השפלה 
הבעש"ט(,  התנהג  )שכך  אף"  אף,  "האף,  התפילה: 
הוא  כי  כך  עושה  הזקן  שאדמו"ר  אמרו  והמלשינים 
הממשלה.  על  וחרון  אף  יוריד  שהשי"ת  מתפלל 
ועל ששולח שוחד לסולטן התורכי כי רצונו למרוד 

במלכות ח"ו, ועוד שאלות שונות.  

השאלה האחרונה היתה על מה שכתוב בספרו של רבינו הזקן ה"תניא", בסוף 
נוגה, שיש בה גם טוב, "מה  פרק א' שהנפש החיונית שבישראל היא מקליפת 
שאין כן נפשות אומות העולם הן משאר קליפות הטמאות שאין בהן טוב כלל".  
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התשובות

אדמו"ר הזקן השיב להם על כל שאלה ושאלה, תשובה אמיתית, לא תקף את 
אלו שנגדו רק הראה מקום לשני הצדדים.

על השאלה למה מרבים החסידים בתפילה ובגלל זה מתבטלים מלימוד התורה 
יותר לתפילה,  וישנן נשמות השייכות  יותר לתורה  ענה: ישנן נשמות השייכות 
מפסיקים  היו  ולא  אומנותם'  'תורתם  שהייתה  הרבה  שהיו  בגמרא  ראינו  וכך 
מלימוד התורה לתפילה, והיו מתפללים אחת לשלושים יום וגם אז היו מקצרים 

וכן קריאת שמע שהיו קוראים בכל יום היו מקצרים בה, וכו'.

ולעומת זאת אנו מוצאים רבים שהיו מתפללים באריכות: "חסידים הראשונים 
שמתוך  אלא   – נעשית?  מתי  ותורתם  לתפילתם,  בעום  שעות  ט'  שוהים  היו 
שחסידים הם תורתם משתמרת", ועוד אמרו רז"ל ולואי שיתפלל אדם כל היום.

וגם עכשיו – אמר אדמו"ר הזקן – הנמשכים אחרי הגר"א הם נשמות השייכות 
יותר  השייכות  נשמות  הם  ותלמידיו  הבעש"ט  אחרי  והנמשכים  לתורה  יותר 

לתפילה.

על השאלה של "האף, אף, אף" – היה לאדמו"ר הזקן צער גדול כי היה צריך 
לגלות את כוונתו של מורנו הבעש"ט לפני השרים הגויים. אמנם יכל לדחותם 
בכמה תשובות, אך לא רצה להיות נפרד גם מתנועה אחת של מורנו הבעש"ט 

וגם לשעה קלה ואף למראית עין.     

יהודי מה זה? הקב"ה מה הוא?
שתים-עשרה הימים האחרונים האחרונים שישב רבינו הזקן במאסר היו הימים 
המרים ביותר בשבילו. משום שעינוהו בריבוי שאלות על: יהודי מה זה? הקב"ה 
מה הוא? מהו ההתקשרות של יהודים עם הקב"ה ומהו ההתקשרות של הקב"ה 

עם יהודים.

ובשפה מגושמת  ציערו את אדמו"ר הזקן שבשמעו את השאלות בכלל  וכך 
בפרט, היו פורצות ממנו דמעות ולבו נקרע בקרבו לשמע השאלות. ועל הכל היה 

צריך לענות בהסברה טובה שמוחותיהם המגושמים של החוקרים יבינו. 

משה ואהרן אשר עשו את ה'

"ה' אשר עשה את  אחת השאלות היתה על מה שכתוב במדרש על הפסוק 
משה ואת אהרן" – כתוב במדרש "משה ואהרן אשר עשו את ה'. אפשר לתאר 

כמה קשה למוח מגושם להבין עניין זך ורוחני כזה...

רבינו הזקן הסביר להם שהמדרש מפרש את דברי הפסוק שבאותם הכוחות 
העניינים  כל  על  אלקי  כח  שקיבלו  אהרן,  ואת  משה  את  עשה  שה'  הקדושים 
הטבעיים, שבהרמת יד יעשה ממים דם, ושאר מכות מצרים, באותו כח הכירו 
בורא  שהשי"ת  איך  במוחש  להראות  בעולם,  האלקות  עניין  את  ואהרן  משה 
ומנהיג העולם ומלואו, וזהו מה שהמדרש אומר על הפסוק: "ה' אשר עשה את 
משה ואת אהרן" שהכח מה שהשי"ת נתן להם, כח זה עצמו שימש למשה ואהרן 

לגלות אלקות בעולם.    

כשהגיעו לשאלה למה אדמו"ר הזקן אומר בדרושיו שבחינת המלכות, בחינה 
אחרונה היא, ומשפיל את עניין המלוכה, אמר להם אדמו"ר הזקן שדבר זה מצריך 
ביאור רחב ואינו יכול לבאר זאת בעל-פה, ויבאר להם הכל בכתב. החוקרים נתנו 
לו זמןמסויים ואדמו"ר הזקן כתב את תשובתו בטוב טעם ודעת בלשון הקודש. 
והחוקרים שלחו את תשובתו לשני מתרגמים לתרגמם לרוסית. אחד המתרגמים 

היה בוילנא.

תשובה ע"י שחוק
השיב  לא  ראשון,  פרק  בסוף  ה"תניא"  דברי  על  כשהגיעו לשאלה האחרונה 
מאומה, אלא שתק, ופניו היו שוחקות. החוקרים התייחסו לשתיקה ולחיוך בתור 

תשובה ולא שאלו יותר.

אחר שהשתחרר אמר אדמו"ר הזקן למקורביו, שכוונתו היתה להגיד לחוקרים: 
שדברי  לדעת,  ונוכחתם  כהוגן,  השבתי  השאלות  ואחת  עשרים  כל  על  "תראו, 
אמיתיים ונכונים, ואם כן כשאשיב לכם על השאלה האחרונה ודאי תווכחו לדעת 
שגם דברי בנוגע לנפשות אומות העולם הם נכונים, ולמה לכם לשאול זאת? הרי 

מוטב ששאלה זו תשאר בלי תשובה... 

ואמר אדמו"ר הזקן שהשרים החוקרים הבינו היטב את כוונתו והסכימו אף 
הם לכך.

והתשובות התקבלו  נפלאה  וכך ענה אדמו"ר הזקן על כל השאלות בחכמה 
בלב החוקרים.
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הדרך לשחרור

חסידיו  עם  קשר  לקשור  הזקן  אדמו"ר  הצליח  והפתקים,  האוכל  באמצעות 
ואנשי ביתו. וקיבל ידיעות ומסר הוראות לפעול לשחרורו.

באחד הפתקים בקש רבינו הזקן שמישהו יסע לעיר וילנא מבלי לציין איפה 
ומה לעשות. מתוך אמונה בדברי הרבי, נסע לשם אחד החסידים.

בבוא האיש לוילנא, העלים שהוא ממחנה החסידים וישב בבית המדרש של 
"מתנגדים" ולמד שם וחכה להתפתחויות.

יום אחד – שמע מתלחשים ומדברים על מכתב של רבי שניאור זלמן מליאדי 
והתרגום  בעיר.  היושבים  המתרגמים  אחד  אל  הקודש  מלשון  לתרגום  שנשלח 
הזה יקבע גורלו של רבי שניאור זלמן לחיים או למוות ח"ו. והם החליטו ללכת 

למתרגם להשפיע עליו שיתרגם את המכתב כרצונם.

כאן, הבין האיש שיש לפעול במהרה, והתבררה לו מטרת שליחותו לוילנא. 
בירר היכן המתרגם, הלך אליו והתחנן לפניו שבל ישנה מתוכן המכתב מאומה, 

כי חיי רבו ורבם של רבבות חסידים תלויים בו.

להשפיע  ניסו  לו שהמתנגדים  גילה  המתרגם 
הבא"  ו"עולם  הזה"  "עולם  לו  והבטיחו  עליו 
וממון רב אם ישנה את התוכן, והוא הבטיח להם, 
אך בליבו החליט לתרגם תרגום אמיתי ומדויק. 
שליחותו  וקיים  דרכו  הצליח  שה'  ידע  השליח 
עדיין  נשאר  אך  לבוא,  קרובה  והישועה  כראוי, 
כששמע  נוספות.  ידיעות  לשאוב  בכדי  במקום 
שניאור  ושרבי  בכישלונם  מודים  שהמתנגדים 
לביתו  וחזר  וילנא  את  עזב  לחרות  יוצא  זלמן 

בשמחה וגיל, על הצלחתו.

הבעש"ט והמגיד מבקרים

מסופר שכשישב רבינו הזקן במאסר, ביקרוהו מורו ורבו הרב המגיד ממזריטש 
והבעש"ט מעלמא דקשוט.

שאלם רבינו הזקן:

- "למה מגיע לי כך? מה תובעים ממני, מה פשעי ומה חטאתי?"

- "נתחזק עליך הקטרוג בשמים" – ענו לו - 

"מפני שאתה אומר הרבה דברי חסידות ובגילוי".

- "וכשאצא מכאן" – שאלם רבינו הזקן – "האם אפסיק מלומר דברי חסידות?"

- "כיוון שהתחלת" – ענו לו – "אל תפסיק, אלא אדרבא, כשתצא מכאן תאמר 
יותר".

וכך היה, עם שחרורו הוסיף אדמו"ר הזקן זמני אמירת דברי חסידות והמאמרים 
היו באריכות יותר ובביאור והסבר נרחב שהיו מובנים גם לאנשים פשוטים.       

השחרור והגאולה
רבינו הזקן נחקר ארוכות, וכל השאלות והתשובות נרשמו ונשלחו לממשלה 
לעיין בהם, וכולם נוכחו לראות שכל ההלשנה מקורה בשקר ועלילה שמטרתה 
היא להמית את ראש החסידים ועל ידי כך להיפטר מכל שיטת החסידות אליה 

התנגדו, ורבינו הזקן חף מפשע ונאמן הוא לארצו ולמלכו.

יהיה  ימים  מספר  שבעוד  לחסידים  נודע  תקנ"ט,  כסלו  לחודש  ט"ו  ו'  ביום 
ה"פסק דין" ושאדמו"ר הזקן יצא זכאי בדינו וכולם ציפו לרגע זה.

ויהי היום וביום השלישי, י"ט כסלו, יצא לאור משפט רבינו הזקן, כי נקי הוא 
מכל עבירה, וציוו להוציאו לחופשי.

מאז חוגגים אנו חסידי חב"ד בכל העולם כולו את היום הזה כיום חג ושמחה 
בו נעשה נס לרבי הראשון, מיסד החסידות החב"דית.

הרבי ישב במאסר נ"ג )53( ימים, כנגד נ"ג פרקים שבספר ה"תניא", שחיבר, 
שהם מכוונים כנגד נ"ג פרשיות שבתורה. ובזכות מסירות נפשו, זכתה החסידות 

להתפרסם ולהתקבל על העולם כולו.

אדמו"ר הזקן הסתלק בכ"ד טבת תקע"ג ומנוחתו כבוד בהאדיץ'.               
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עוד על המאסר והגאולה
הפסוק 	  את  שקרא  בעת  שחרורו  על  נתבשר  אדה"ז 

מתהילים )פרק נ"ה(: "פדה בשלום נפשי מקרב לי".

בפעם הראשונה כשהסירה עמדה מאליה אמר אדה"ז את 	 
המזמור "הללו את ה'" שאומרים לפני קידוש לבנה.

וההלשנה 	  החסידים  על  לחרם  שגרמו  מהאנשים  אחד 
היה אדם בשם שמעון מהעיר זמוט שכונה בפי החסידים 
"שמעון הכופר" שהיה בעצם מה'משכילים' והתחזה לירא- 

שמים.

)=קיסר 	  הצאר  היה  לכלא  אדה"ז  אל  שבא  רוסיה  קיסר 
ברוסית( פאול.

באותו זמן שהתפרסם ונשלח לכל מושבות היהודים כתב 	 
מחבר  ע"י  שנתחבר  עריצים"  "זמיר  בשם  ארסי  שיטנה 
אלמוני, שהכיל דברי בלע קשים נגד החסידות והחסידים 
ורבם  - ראשם  מוילנא  רבי אליהו  )הגאון  הגר"א  - פרסם 
של המתנגדים( ובית דינו חרם על החסידים היה זה בח' 

ניסן תקל"ב.

בולינא, 	  מחסידיו   22 גם  נאסרו  אדה"ז  של  מעצרו  בעת 
שבעה מהם נלקחו לפטרבורג.       

בקצרה

היא 	  הזקן  אדמו"ר  של  אשתו 

רבי  של  בתו  סטערנא  הרבנית 

יהודה ליב סגל וביילא.

דובער, 	  הר'  אדמו"ר  כ"ק  בניו: 

כ"ק הרה"ח הר' חיים אברהם, 

כ"ק הרה"ח הר' משה.	 

בנותיו: הרבנית פרידא, הרבנית 	 

דבורה לאה, הרבנית רחל.

ספריו: הל' ת"ת, ברכות הנהנין, 	 

ערוך,  שולחן  סידור,  תניא, 

ביאורי הזוהר, תורה אור, לקוטי 

מאמרי  ירושלים,  בונה   תורה, 

אדה"ז, אגרות קודש

-תורה' 	  תלמוד  'הלכות  הספר 

היה ספרו הראשון של אדה"ז, 

בשנת 	  בבית-דפוס,  שהודפס   

תקנ"ד.

מספר 	  שנדפסו  הספרים  אחד 

פעמים בחיי אדה"ז, היה סידור 

התפילה שערך. 

'לקוטי 	  ספרו  את  כתב  אדה"ז 

אמרים' במשך 20 שנה.

נדפס 	  הראשון  התניא  ספר 

הדפוס    בבית  תקנ"ז,  בשנת 

גמר ההדפסה של  בסלאוויטא. 

ה'תניא' היה בכ' כסלו.



יו"ל ע"י
תלמוד תורה

חב"ד ליובאוויטש
לוד


