זלמן שניאור בין הגאון והרב

א.

החל כשנתו השמרנים לאמה שעכהר עמהח הס.vנרת העברית הח.שדה בסימן של
יחם אדוד ,לתנעות החסידות ,בניגוד חירף לעמדת קדוהתמ ,ספרות וה.שכלה .אהתד
זר לא חיתת בלתי ' מסןיי גת ,לוא מעסות היו הנעימות חביקררתיות ,אך בכל זאת
יתירם כפת ,ברדיצ'בםקי ,היהרר שסיינברג אוחרים  ,גישםת הי.ה.ת בדרן לכל

משבתת תא החסידות ומגדלת ומ.רמומת את תרומתה לחייו של העם .לפיכן אנו

מצואים ביצירתם הבלטה של היסדותו ה  nnיוביים" ,ה»ארציים" ש.nבסיחנך -

האבת

ישארל ,שמ.תח בעבדות אלחים ובדרן~רץ ,יחס חיובי לטבע ,שבח לאמונה תמימה
לועם האץר ,וכיוצא אבלה .לא בחן בשאלה~ ,יזן מיהד משקפת בבואתה של
החסידות בספרות מעבירת החדשה את דומתה האמיתית ,ההיסטורית ,של

הסחידות ;

עניין האו לחקיהר מדוקדקת מי mדת .ואולם עצם החיס האוהד אל החסידות וסיפוח

הערכים וא.נשויים החיוביים הגלומים בפ.תרעה ,העמדיו את היצורים העבריים בפני
געייה קשה ,שסיפוח של זלמן שניאור "הגאןו mרב" נרעד ל'  Mהל פתרון.
תאיור דn.סיחת בזמרת תנעו,ה אייראלית לא יכלו היה לםשםש את העוהדב,

שרבים רטובים ביד שלמרי מאוני ישראל לחמו בnסידדת מלמחה תקיפה שלא יעדה .
ע:וכצרירם .כל האב .לאתר את דn.סידרת כדוגלת באהבת שילאר ,בשמ.הח  ,באמונה

תמיהמ ררדכמ•ת  -ובאלו בלבד  -מעמיד ממליא את דמ.נרי ומ.תנגידם ל nסיחת
במנחה של שתאי שיראל  ,בזים לעמי הארצות  ,שMוי ה~בע שוקערים בקדור.ת
גדולי רתררת - ,וארבשם הגאון מווילנה ,שהעניק את חסותו לחרזובת דר.nיפים
ניותר נגד החסידות

-

נעשים איפוא מעיו "עוכרי ישרא"ל ,אנשים שלא טחרו

להבtי את אופייה האמיתי של החסידות ,שהעלילו עליה עלילות חסרות יסרו  mביאו
לפירור לושנאה כעתד יש!חל.
בכעיתי זר חש כבר ראש מנתגדיה של החסדיות נספרות ההשכל ,,,יסוף םלר,
אשר בסףו ספור השני נגד החסידות הוא מוצא את האנםי·תיזה לכל הפסול בעיניו
בחסדיות בחברת האיכרים היהידוים nבצי·האי קרים  ,וגיבורו דהא,ו,ד

"

יעקב

,m

מציויר ברות תלמידו של " אליהו ,הגואן מווילנה )בןחר צדיק  ,איגרת ל"ג ( .
משעמ ,למרות הע ובהד שמיפעלר המשכילי של יוסף פל-ר מכיון היה נגד העלום
ה~דו,יר דוב.סררתי השמרני בכללו ,מצא םרל בני·נירת במתנגידם ,שבואדוי שללו

השנאה העמוקה .המשותפת
·
חידשויו לש פלד · לא פחות מאשר החסידים ,משרם
ל nכת" .פול נוכח לעדת ,מבדח התפח.חרת סיפורו ,שאין כל אפשרות לעמדו עבמדת
 nצד שלישי" במחלקות הגדולה שביו חסידים ומתנגדים  Iאף מי שמחחק משני

הצדדים ,חייב לתעירף צד אחר על משנהר רלסשסש את הניגדוים שבינו לבין תצר
הtינאו·פוחת במלחוקת זר.
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הספחת השדחה לחסידות לא נבעה ,לרוב ,מתךו התנגדות

ל"מתנגידפ" ; הליפר  :כיסוהד של אחהד זר מונחים הגעגעוים לעלום היהידו השוקע,
געגועםי המגתבירם במיאה תעשירם ככל שבאדנו של עלום זה נעשה ברור יו תר
ואכזרי ויתר .געגעוים אלה אינם מבחינים ביו חסידים ומתנגדים ,המייצגים במשוףת
את הגורבים השתים בעלום המסותר היהידות .כתצר,אה מכן אין האהזח לחסדיות
מחייבת את הסופר העביר לנןקס יחס של איבת למתנגידם .הסופר העביר משתלד
להשתחרר ןמ החובה שההיסטוריה ובטילה עליז להרשעי את המתנגד בשהע שהאו
מצידק את החסיד ,שכן הדצקתו את החסיד איבה נ ובעת מתהבגחתר למתנגד.

הדרן/

בה הלכו רוב היצוירם בתחםו זה ,חיתה ןרז ההתלעמות הגמרתו מן

דובrתלרקת ,אר לפחות ,הסתרת חריפרתת רמיזתה של מחלקות זן .הקלה עליהם

העובהד  ,שכתחומים רבים שלטה הnסיחת שלסןר ללא ערורים  ,ובחבלי את שלמים
כמזחר של פרילן וורסיה קשה ההי למצאו עקבות ממשיים לקיומם של המגנתדים.
יכלו הית היצור לתאר עלום ידידו ,מסדרתי שכלוו חסידי ארינו קעור ,.,,לע
המחלזקת .במיהד שהתיחיסו למתנגידם  ,היה יחסם כאל ספקנים בדדוים ,אשר

בשעה שנתגלה לפניהם עולמה של החסידות כמרת שהאו  ,מייד חזרו בהם ובעשר
חסיידם בלהבים.
יפה חיתה זןר זו לסורפת העבירת בסוף ההאמ הי"ס ובראשית המהא הנוכחית.

ואלום משעה שהדרישה לריאליזם בתגברה בספ חר ת ,ןבשעה שהנאמנות לאמת

הז,יססורית העובדתית נשעתה כ ר ה ניכר יותר כעולמם של הסופירם העבירים ,לא
היה עדו יד בכן .נסופר של דבר ההי על הספורת העברית להשיב על השאלה  :הגאןו
מי היה ,רשע  ,עוכר ישראל ,מפלג האומה  ,אר אחד מגחלי החור שקמו

מויולנה -
לעמנו ן כל המשחב  .את החסדיות פוסל ממילא את הגאןו שחלם נגדה .זלמן שניאור
הוא החייד בספרונתו עד היםו אשר הןןז להתמדדו עם שלאה זר כבל עצמהת וככל

חירופתה ,ללא טשטשו וללא סליףו העוכרות רה.יססרריות ,והעזה ז ר היא המקנה

ענייו ועמוק לסיפורו "וג.און mרב".

ב.

עמדתו האישית של זלמן שביארד במחלקות כיו החסידים והמתנגידם האי עמתד
בחהר רחדמשעמית .זלמן שנאיור האו בצר לגזע של שביאור זלמן מלאיד ,מייסד
חנ".ד הוא בן למסרות חכ"ד ,שאיבה יכלוה לשכ mאת המעמד ההזססריר ,בשעה
שהתד) lקן ר' שביאור זלמן ומורו ,ר מנחם מרריםנסק  ,על דלתו של דג,ארן מיררלבה,

mלה סירב לפתוח את חדלת ולשסעו את דבםר .עלדמו של· זלמן שניאזר האו עלום
חסידי מובהק  ,שאליו נושא המשרור רגש ו ת געגועים עזים ,אותם ביטא בבירור
ב"אבשי שקלרב" רכ"םנדרי ה~יםר».
בשהע שניגש זלמן שניאור לצייר את דוברתו של 'ר אליוו .הגאןו ,לא ניגש·

לעשm

אזת מתךו  .האזח והערצה שרכש צבעירותו מ,העלרם הסובב אורת כלפי

הנכרי והמגדרי)
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רג,אןו הישיש .עלומד הרוחני דאו ,עלום  ,שהנתגד לגאןו לוא שכת את חסאיר רג,לרדים '
בחומרת נגד החסיידם  Iשביאור לא שכח את לחקם של אנשי האגון הבלשנות _על
ר ש·ניארר זלמן .המניע לנסיובו של זלמן שניאור לצייר מז רת זר האו מבעי·
ספרותי "דש, ,ולא מניע חסייד .שניאור מתכוןו נבסיובו זה לחקור מתןו אה:ח
את אישיות ו של הגאון מויולנה ומבטא את הניםה הכללית בספרות העברית שבשני

הדורות וא.חורנים להרגשי את אתחתר לש העם בחרהר ועכבר לוטששט את הדבירם
אשר פילג mר למחברת עיונים .תחים זזנרססאלגי לעבר היהידו הכלה ובהרס משכיח
את ,היסדוו ת הנבלדים ומדגיש את המ~חר mמשרףת להיססרהיר היהידות כבללו"
תחשות הסנכה הםאיימת ול הה,,דרת נכללה ,שזלמן שבאיור בתן לה ניסיו מעצום
בוישר " מיי הכניים מתקרבםי ",מחייבת אחזרתם של הסיודות הנבלדים באומה; דרשות
המסרפד לדב.לים את מעלותיהם של כל המחברת היירבים לוא להדגיש את המפירד

בינהים .לכן ,בעדר לוב של שבי,דאר לעלום החסיד ות ,בומיודח לרב ' ,ר שניאור זלמן,
ניסה ומ.שורר נכבות רכה להציג דמות אמיתית מבחינה היסטוירת דוגהלו מבחיבה
אנשוית,

-

את

,.,

אלויו .הגאןו מיוולנה.

איו פירiסור של זרכ שזלמן שביאור געשת לחסידו של הגאון .פברק האחןור,

ךמ,סכם ,של nעליית לאהי"ו ,הלחק המקושד  .לגאןו כספר כן שני החלקים ) השני
מאתר את מאסרו חשבי של שנרואי זלמן( ,תמאר שניאור את הגאןו ,הקורא בעצב

ובלב שברר את תיאור סבלותהים של האנוסים ההי ויידם בציפ ורני האינקויוזיציה,
רבה בשעה ,אומר שביואר" ,על לבר ההםור ,הצ רףו בםיו:זירם של ישראל ,לא עלה
אף צ·ל של חשד ,ששני שליחים כשירם לאה שמינה לפני שעה קלה לחזרו על

קהילות ליטת ויריסין  ,עם הגירל של אגרת ורח.ם  ,זרמים ...להביידל גםלף הבלדות,
ואף על פי כן חמים הם לאותן

איגרm

הידרפה הונגישות שהי.תה הקחיהר הארגנוית

תר של קשטלי:זי משגררת אחיר האנוסים הו.בתרים  Iשגם את חללו חיפשו דרופו
על מיני עבירות ,שאין ' הן עבירות כלל ,איפלו לפי מצורת אדקוים בקלותםי" )עמ'

m .(147ובשורר ממשיר ומפתח את ההשווהא ניד רידפ mהאינקויוזיצהי לכיו
ידרפםת של המתנגידם את החיסדים .דבירו המתארים את תמימוות של הגאןו,
" לבר הסחור ,הצףור נסיר'י'רהם של ישארל ",לואחר מכן "בלע הרמחים הזקן'
כוצויא אבהל ,מקלבים משמעות איורנית לאור השוואה חירפה ז ר .א ולם זהוי אירנוהי
עיזבה  ,שאינה אבת לעערר על העובהד המתאורת  Iאין שנאירו מטלי סםק נתסרת
לנר של חג-אןר .מלגלג האו בכאב על תמיוברתר ,שמניו האו את התיססררהי ,אן אינו

ותספ את משמערתם של מעשיר שלו .ההערהצ לגאןו ,הארוננח בהטרהת לש אישיותו,
אינם נעלמים אף נשעה שרמ.שורר

מותח ביקו m

חירפת עווקצת על םעשיר.

ג.

רח ,רונר ששימש את זלמן שניאור בחיבור ספרו ,חהי בררנו הגדלו חרמו היססריר
עובדתי .האו אסף nא תיא ויר אישיותו,

או m

חייו עידררתדי לש הגןוא ,עוןר
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עבזרםת סיפ-רומעשה שםרף בלי שהוסיף הוחכ מדמיונו על העובדות .גם בחלק
.השני ,המתאר את מעצור של  ,.,שניאור זלמן ,השתמש במרוסות ההיסטוריות של
חב"ד ולא הבלים את הנסים הונפלאות ,שקשור חסיייד חב"ד במסורות אלה .את
הסיפור כמרת ש.האו ,בלכליו ובחב סוסיו ,קילב שביארו מן המרכך ,מן המסורת

ההיסטורית ,חלקו של המשורר בספר הרא -נע ר י כ ה ה ס י ס י ר י ת של · הדברים,
ובעיקר

-

תביאור.

שנאיור משתמש בספר זה ,יותר מאשר יבתר סיפוירו ,כמידה גדשוה של
תיאורים ואתירם ,מחאר שהם צמאעיח-כיםיר העיקריים לתחשוותיו לריידערתיר )כעדו

ש"נפנירד "-רו,א גם ~צור הספירו עצמו( .מאבצערתם של תיאורים אתוםיר אהל יכול
חיה שניאור לגבור על הבעהי הניצבת בפניו ,לפתור את הסתהרי ,שלכאוהר אין

לה פתןור ,בין ונ.אמנות לרב לביד ההעצרה לגאןו ,כלי לפגעו כאחת ח-מך.
הסיאוטציה המרכזית ב"עליתי אליוו '.היא הפגשיה ביד רג,אןר מירול-נה לבין ר
איבגדור מפינםק ,פגישה שעבקבותיה שלח הגאון איגרת·חרם שדחה ,יוחפת
מקדומmיה ,נגד הnםחית .לפי תיארוו של שניאור יזם ד אביגחר את הפגישה
במגהמ לעורר תא דג,אןו שלישןי פבני שלםתות סורהי לע החיסדו.ת הגןוא מסרב
להתפתות לההעצ מג,נת זר ,אבל הוא נתפס לדברי הגנ~י הרבים על החסודית,
שמיבא לפניו  ,.,אבידגור.
תיאוםר של שני אישים אלה ,הגאןו ,,,

אביגדור ,האו המכשיר העיקיר ביייד

זלמן שנאיור יידכ להביע את עמדתו כיחס למחלוקת שניד החיידיסם ררוב,נתגידם
האו גם הדןר בה האו מצליח לשונרר לע נאמנות-ר הוסרתת עצמה הן לגאון mן לרב.
הנה כיצד אתמר שנאירו את מהאר פניו של ר' אביגדור כשנכנס לדחרו של הגאןו :
גם פצרוף הפנים של האורח לא ההי רפצרף רגלי .דאמם ההי כשל זולל.

J

עם כמתי תכלת ביידים בצייד החםרם הנפוח וברקות נהפלוות .זזה הזקן
הנשרnנתי :הזעור זערי פה זעיר שם  nוםים לבנםי ,ובשתה ההי אף האו.

צר ואורן כשל תיש ענק ,עם

קצוm

שונות ,בגנזרן .מגןו הקנובזן הובירבש

עד חםר צוהבהב ,כשל כרכרם ואניצי פשתן .ורדרד ההי זקן זה ,לע הלחיים

השמוטות ,כציצוית של שמערת לנד" ונארה ,בשל כן ,כפיאות נכירות
של ונקוןרי ,שנדבקו ב~פזןו מאחירו הקלעים של קרקס  ...כן נארו גם
תעינים הצרות דולוחות במקצת .מערקמ mהיו שלא כרגיל ,לצייד הרקות,
ומשובצות ןרתב לחובנים אדממדים ,שטבעו.ה דבם ,מתחיות מתמיהד,
לילות איןסaניה של חושר מזימות .דומה ,מחיכיתו הן חיוו מק ,mרבה
בשעה

-

אורובת דן ,ךרד פיזלר שחתי ררתפםות כל תנעוה עוקימת

ש.ת.וכים חבאה מן רח,ץר  Iכמי שחשוש תמדי ,םא חלוקים לו כבדו כאריו

לו ראם ל,א על מנת שעדי _ .כזזוב לעיו לדm.יר :ם מכההי ,לבלתי דר,םף,
לחליה .לובלתי גרעו כחרס השערה ) ...עם' (,96
אםד זה ,ששניאור םםר תציגו לפנינו מאבצעות דבירו אר תלרדר,תיו ,מצ,יר כרב
צירו רלאייסס י לכאוהר ,אן הובקים כר התאירם "זולל"" ,תיש ענn,ק nובקךיךר",
ח"ושר וב rימרת" וכיצוא הבם .שניארו ובשתמש בבירור בתאיור גרפני ,כיד להמחיש
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את יחסו לאישיוות של ר' אביגדור לורעיונותיו .תיאור דמותו חו-גפנית של הגאון
החחר פעמים רבות בספר ,אינו כלול ידובירים ובסוג וה מכל רכל.
שביארו מאירך בתיא ור לvרודתיו לש " אביגדור ,אשר הביא לגישורו של ר
ליר·ציחק מבידרצ'ב מפינסק  Iבעזרת הרשות נתמנה הוא עצמו לרבה של םינסק,
ל:מררת צרןו תשוביה  ,ערהת קמים בני הקהיל,ה נגדו ,וור.א מבקש  ,באצמעות המל·

שיגרת על החסיידם ,לחסות צבליו של הגאון ,מתוך תק ווה שקרבתו לגאןו תחזק
את כסאו הערוע כעירו,

בהm

תב מתאר המשורר כיצד עומד הגאןו על אפיו של

איש זת ,הונחילה שמעוררת בלבו של הגאןו העידן אישיות גסה ז ר .חדךר העיקרית
המידויםי הוציורםי מציגים את

להבעת היחס נשאהר  ,כאמור ,בכל ות.יאור -
דמותו החיצונית הופנימית של " אביגדור .למשל ,דךר ידב ו רו :
 . ..רכלי לז~ובתין עד שישאלהוו ,התחיל מפליג בדבירם ודמדרר אותם
כקטניות שהתליעו  -לתךו םח .וכ דרכו בהתגנדורת משלשל ההי מלו ת
לשןו ה,קשדו עם לשון פלונית ,מסכסך ביטיוים רסוםיי בעילגי אשכנזית,
מלחייו שיד oבמן םרמן שכין .הולכ

ונשm

בשונן החנפוה וממרתק בכרמת

צופים של יראת שמים ) עמ' (.101
לאחר הקרובת זר ל,א :יוכל הקורא להתיחים אל דבריו של ר אביודגר יחם
אובקייטיבי  ,שכ ן כבר תוארו חוברים על-ייד המשורר קכסבירת שהתלעיר המדור·

דרות אל תוך פח .גתובתו זסל האגןו היא כתגובת הקורא :
הג"רא ,של.א היה ,רגיל בקלוות בני אדם ובידבור מפוצץ ואתותני
כזה  -לא כל שכן ,בתעות מתוך חלוש-ה למשמע שפע גם שכזה של
דיבירום םרמזרי םלים ,שש וםע עליו יהירו נעל זקן תיש ענקי אחד ,עם

עינים ב לוסות ולמאות גידי דם )עמ' (,103

תכיאוריו ובידמוייו ירצו שניאור הקכל,ה ני גוידת ביד הגאןו לב  ,., rאביגודר.
למשל ,על דייר של 'ר אביגדור הוא אומר :
ובזרזיות שאיבת מצרית ,שאי אפשר חיה כשםו פנים ליחס מראש
לאותן אצבעות בשרני ות  ,הזוערות בהרות קיץ גדלו ו ת כפשפשים ,החת י ל

מדפףד

ונונח .. .

בהתנפחות עשויה

ונכגד

זה :

החוח נצפות רחה.ב מוכרוסמת של אצבע ו קואר

· )(. 105-104

עמד )הגאןו ( שויסע יאוUר תבנעות עידנ,ה ,אן קפדנית ,של ידו

דמ,קוובםת  ,שקDות האצבעות

). (103

הקבלות כאלה מצירות בתיאור לג בי הבעתם

של תשניים ,דךר ישיתבם דרון קימתם ,עיניהם וכדרמה.
יחסו האהוד של שביארו לגאןו בא לייד כיסיו בחנגחר זר ,רמ,ציגת שני אנשים,

שההיססוריה העימהד אותם בצד אחד של הוכ-תרם  ,רבאש מחנת המנתםידג ,כאילו
בעפחת מנובחת .וג.אןו האו המתמיד החמים  ,המקדיש את כל כוחו לתורה ,ומאמין
שהאו מגן על הטרהת ,, .אביגדרו הרא חושר  .מזימות ,שרק סוכת עצמו לנגד
עיניו ,והוא המסית רהמלפה את המחלוקת.
שניארו חתר ומ תאר את 'י אביגדור גם בחל ק השני של פסרר m" ,ון הרב

שבאיררסון  ",בת ור מי השעללי על ר ' שנאיור זלמן כי מעות ארץ שיארל הנאסופת
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עבידודו ' המרות זערה לתרונים וגביהד נמלכות סחיה ..אבותה דךר הב תיאר את
'ר אביגחר ,תיאר שנאיור  -את זמרתו של -אבהרם-פרץ ,המתנגד שעצר את י'
שניאור זלמן אלחר שחיוררו מכלא הקיסר וניסה לאלצו לחתום על הסתייגותו
מיזעותיי החסיידות .א ותר ,מיתד של תיעוב שחרו שניאור לשני אנשים אלה בשני

הרפקים העיקירםי של ספרר .מתון הנגדת זמרתו של הגאון אל דמויו ת השניים
נעשית דמותו של הגאןו ,רמלות הזהרת העריונית תהות ה.חיס לחסידות ,לזנדרת
אהוהד ומכובדת.

.ך

נסיתו של שנאיור ליציר את הבאת בצבעים אmרםי: ,דאר שרב.י·אר לסטייה
הבלוסת בספר דממוות ההיסטורית לש וג.אןו .השיהח האחכה ביד הגאןו לביד
ר אביודגר נסבה על ·הספר '"צוואת הירב"'ש ",הלייקרם ,הקםן של דביר חסידו ת
המי,רחס לבלעש-ם·טוב ,אשר ר' אביגחר מנחס להשתמש וב כיר לערור את מחתו
של רג,אזן לע רז,tסיחת ,, .אביגדור מביא קטעים nאירם מן הספר ,ששי בהם
הסתייגות מדןר ליםרר ,הותהר כדךר דתית יחידה  ,ומשתלד להטעימם כאילו מכן רנים
חיו אבופן אישי נגד הגאןו ,זלזלו דבןר חייו וברדן ענדות דא,ל הנקרטח ביח.
וג.אןו םקשיב לדבםיר  ,נסגע מהם  ,אן שותק .לפ.י תיארוו של שניארו הצליהח
תכניתו לש 'ר אביגחר רק בשעה ,שציטט מצאוות הירב nש מאמר בעניין האדם,אננ•
מאמר זה  ,שמקרח בז mר ,החחר

· צהי אחלה,תי" ,לתי אתר פנין מיניה" )עמ' סד . ( t
הונח בספרות החסיידת) ,משל הםnיצתו לש הענש"ם (  ,מעוררת רשום רב בחדרו
של וג.א ו ן ,ובלשונו של שניאור.
כואילו נשבה פאתםו ר mשל· פנתיארת ,ז ר שיחרסה הושפעתת יונקים
ממ-עינות חקתלב הע.תיהק  ,מתותר שפינתזו ותמלידיו ,מן המקובלים
חהשדים בצפת.

בסיכום אפיזהדו· זר ונספו

שנ י ואר :

'ר אביגדור הפסיק רדצ.ץי באלכסון.

המ . . .

המתמיד חזקן נמשן

ברש ת .פניו הקפדניים חשכו עתה ביותר .גברת עיניו הלנבות נזקדרו

כצחים .שפתיו המלאו ת משוה בתחזקו לרצעוה .צהר אחת.

נשיארו משתדל ,איפאו ,ללמדנו ,שהגאןו כשב כעסו כל ערר נסונ דביר ה" זצארה "
על אישי וות דורכו שלו ,ואלום בשעה שמצא פגעיה לאנהיר ,תאיור אלילי של
תק חש·ברו ךהרא ,אז  ,לשם שמםי  ,נתעורר ל·מלמnה .הגאןו כאילו מוחל על כדונר
של ו ,אך ראות עצמו מחיריב לצאת ל.ובלחמה לשם כדרב בארוו.
המחר שבדבר האו  ,ששניארו התעלם מן הערבהר שהבאת ובקרבל מוהבק ההי,

מגדלוי המקובלים רדכור ,בקי חיטב בכל חדרהי של הקבלה ' ,אשר כתב אף ספיר
קבלה בדרן קבלת האר"י .דואי  ,לא כל ניסוחיהם של החסי ידם בענייני קבלת נרא ו
לו נככונים ,אך עיקירה מ.שותפים היו לר -לוהם .בעניני קבלה כמעט ולא חיה םלע
מחלוקת 'ביז חסדיים לזבבתגידם  ·.הדובר כאן אינו שני אור 15nמרן על ברכי החסדיו ת,
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אלא שניאור האמןו על ברכי ספחת ההשכלה ,שהקבלה בכללה מאהסר בעיני י·

אוולם עיקרן של תר האו  ,ששניארר ניסה כאן לטהר את מביעיו של וג.אןו
מבלחמתו בגד החסידתו מכל טרונהי אישית לוהעמיהד כמלחמה טהוד ",לוו גם
מיודסת על טע .mמשםר כך איו שניארו מבלים כלל את רעיונותיו הקבליים של
'ר שגי.אוו זלמן ,שהם  ,כלכות הכל  ,היוו יסדו ת,וררת.

ה.

מהו ,איפוא ,הפתרןו שצמיע ש'ניאור לבעיהי ,לבעיית השמירה על אהבת החסידות
בלי להפוך את הם nנגדים לשונאי-ישראל חינם ד תיאוירהם של 'י אביגדור רד'

אברהם םת כספר מכסאים את גיש.תרפתררנר :

לא שנאת החסדיות לוא שאבדר

המנתגדות ,אלא שבאת המחלקות .ו' אביגרוה ו'ו אברהם-פרז מייצגים את דמותו
הקנטונית ,הקנטרנית ,שפלת הקומה מכחינה רוחנית ,המאוהס ממבחינה חיצונית
ופ נימית ,של : ,זלונשין ,המחחרר ירב  ,דונ,בקש טובת הנהא לעצמו מסבלותיהם של
אחירם ,הדג במים עכוירם .שניאור כאילו בא לומר  ,כי אלמלא נמצאו אנשים כאלה ,

המתלקות מגעיה להמ
.
שביסו לבבות בכיין עצמם מחרובנו של הלכל ,לא חיתה

שרג.עיח  ,לא חיתה מביאר ,לכלל החרמה הידדת של קהילות ולכלל הלשנה בפני
ערכא ות של גיוים על גדול י ישראל .בע לי המחלוקת כ'ר אביגדו ר  ,,,אבהרם פרז הם

הוכפתים ,הסיסתים הומחבלים  Iאנשים כ'ר אליהו נפלו ברשםת  ,גבלל חמימותם
;ןםהרהר .שניאור מנסח  -בלי לחפות על טעיוותיו של דג,ןוא  -לה,בידל בין יהדוים
דגו לים בעלי שארחוו ,שלא הם יצח את הזבחלקות ,לביד הזבסיתים  ,שדמםתו מ·אוהס
ומעוררת ב חילה .גדוש הדיזבירים השליליים לבבי " אביגדור ) גשדו חגוםר לואי
לכן ששניאור יnיםא .במהרי מס,ימת את מסותו( מבטא את כאבר של שביאור על
ומ.חלקות אות הכרתו שמיותרת חיתה אלו מעוילה לשרם צד וופגעת במעמדו
ובעתידו של העם כלוו  .לא חסי-יר ם ומנתגיד ם עמדו כ·אן זה דמל זה  ,אומי שביאור,
אלא ישרי·דןר רגלודי·  rmמצד אזח כ אף הם נבדלו זוכיתם בפרסים קטנים (,
~משסיבים ר ובלשיבים מצד שבי ; סכל מקרם ,במתב רגת זר םחלק חרא את גיברויו.
זרן זר שנרקם שניאור מ'בטאת נטיח גרברת בשני הזדרזת האחרונים ,הן בספורת

הון תבחומים אחרים  ,להכריע בכל מחלקות שבעבר נב וסח nאלה ואל;ן דברי אל,חים
חיים" לוכןור את היחצים כנגד מי שע רור הוחריף את דוכ,חלוק.ת קר דנןר זר ניתן

לשמר את ההערצה הוכדוב ,את הגעגעוים ואת הנוססאלגהי  ,לעבר היהידו בשלי·
מרתו ,בלי לתמןר אבחד מן הצדידם היריבים .בדרך זר ,לונשל ,הלך גם המשורר
שמשרן מלצר בשיח על הסבא  ,, ,ליב משמולי ,יריירב המשובע של  ,,נחונן ,

" הקתאצקץ של הסבא משפולי  ",בר משלים מלצר בין שבי היירבים.
ההיססירורו שראי לפקפק אם אמנם פישור זה

-

קסנרת·מmיז קונםרנות של

קצת מסיתים  -ידו להסביר מחלוקות חריפות אלה ,אן פניה של הספרתו לאnחת
יש1ראל בערב ובההוו ,ףרג,אןו הורב" של שניאור הוא אחד הנסיתות הבולסים
בתחובוי הספרות להשכין שלרם ביד יירביםןץבעבר .

