
ידוע שהנהגתו של אדמו"ר מהר"ש היתה בהתרחבות גדולה. ולדוגמא: קופסת הטבק שלו היתה מזהב, וכן המזלג 
ושאר כלי תשמיש (גם הדברים שאין להזכירם בשבת) היו עשויים מזהב.

וכמו כן הייתה הנהגתו באופן של התרחבות בעניין הנסיעות - שכמעט בכל שנה הי' נוסע לחוץ-לארץ, ולפעמים - 
פעמיים בשנה, וסדר הנסיעה הי' באופן שהרכבת הייתה ממתינה עבורו.

בעיירה ליובאוויטש עצמה לא הייתה תחנת-רכבת, והיו צריכים לנסוע במרכבה לתחנת-הרכבת שהייתה בעיירה 
סמוכה. ולפעמים הי' אדמו"ר מהר"ש מתאחר, והרכבת הייתה ממתינה עבורו.

פעם הגיע לתחנת הרכבת פקיד חדש, שלא ידע אודות הסדר שצריכים להמתין לרבי מליובאוויטש, וכשהגיעה השעה 
לאחרי  שהגיע  מהר"ש  לאדמו"ר  להמתין  מבלי  לדרכה,  יצאה  והרכבת  שריקה,  שרק  הרכבת,  לנסיעת  המיועדת 

שהרכבת יצאה לדרכה, והוצרך לנסוע ברכבת אחרת.
כעבור ימים אחדים, הגיעה פקודה מהממשלה לפטר את הפקיד הנ"ל. - הם לא ידעו מדוע הם מפטרים אותו; הם 
תלו זאת בטעמים אחרים, אבל האמת היא שסיבת פיטוריו הייתה בגלל שלא המתין על אדמו"ר מהר"ש, שכן, הרכבת 
כולה (עם כל הנוסעים שבה) היא בשביל הרבי מליובאוויטש,  ואם לא ממתינים... - אזי אין נתינת-מקום עבור 

הפקיד!...

(ש"פ מטות, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשי"ד)

להתמסר עד הסוף / ממכתב החסיד ר' אברהם פריז

אחזתי היום את ספר-השיחות הק' תש"א פר' וישלח, כתוב שם: קשה להכיר את האמת, כאשר מכירים בה, קשה 
להודות בה...

קינדער, שימו לבבכם, בנו הדברים אמורים.
שהקב"ה בעצמו ירחם עלינו כולנו, שלא זו בלבד שנכיר, אלא נתמסר [אונטער וואפרען זיך] לרצונו של כ"ק אדמו"ר 
שליט"א, כמו חמור להרוכב עליו שאין לו שום דעה משלו, אלא רק כאשר הרוכב מותח את המושכות לימין – הוא 

נוטה ימינה, לשמאל - הוא נוטה שמאלה.

איי ריבונו של עולם, עזור לנו כבר, שנקלוט זאת, שכל מטרת הבריאה שלנו, והסיבה לשמה ירדו נשמותינו היא אך 
ורק למטרה זו, לעזור לבצע את רצונו של כ"ק אדמו"ר שליט"א. מעבר לזה - אין לנו שום שייכות, לשום דבר.

שכל זאת יהיה בחסד וברחמים בקרוב ממש.

א. פריז
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תולדות ר' מרדכי מהורדוק / מתוך רשימותיו של הרבי הריי"ץ

כשהתבגר קצת מסרוהו ללמוד אצל מלמד – עד אז למד אצל אחד מאחיו - אצלו למד כמה שנים, היה לו ראש טוב 
ואהב ללמוד, אחרי הבר מצוה שלו היה לעיתים תכופות נכנס לבית המדרש ללמוד.

בבית המדרש היה יהודי זקן, למדן גדול, שקראו לו "רבי חיים האלץ [עץ]", כי כאשר שכב לישון בבית המדרש על 
הספסל היה מניח קרש-עץ תחת מראשותיו.

רבי חיים היה מתמיד עצום, צם לעתים תכופות, ואוכל לחם טבול במים קרים. לכבוד שבת היה טובל את פתו במי 
חמין, והיה מקדש על החלות. בטבע היה רבי חיים שתקן, לא היה מתעניין בנעשה בבית המדרש, רק כאשר באו 

לשאול אותו בלימוד, היה עונה לשואליו באריכות.
כאשר שמע מדברים סרה על חסידים, היה רבי חיים אומר: מדוע אתם מדברים על יהודים? ומוסיף: אילו לא הייתי 

זקן וחולה, הייתי בעצמי הולך אל רבם של החסידים!

בפעם הראשונה ששאל רבי שמחה זיסל את רבי חיים מדוע הוא ישן על קרש-עץ? ענה לו רבי חיים: הגמרא אומרת 
ששינה היא אחת מששים ממיתה, הגע בעצמך, האם כדאי להשתדל לישון יותר? הרי יכולים כך להוציא כל החיים 

בשינה!

רבי חיים יעץ לשמחה זיסל לנסוע ללמוד בישיבה והוא מוכן לתת בידו מכתב המלצה לידידו ראש הישיבה בוואהלין, 
אך שמחה זיסל סירב ונשאר ללמוד בבית המדרש.

לאביו של רבי שמחה זיסל היתה אחות שבעלה היה חסיד. פעם, בגלל סכסוך ישן, דיבר אליה אביו קשות והתרגז 
עליה. בעלה, שהיה דודו של רבי שמחה זיסל, התערב לטובת זוגתו. התריס אביו כלפי הדוד שהוא מה"כת". החזיר 

לו הדוד בקללה: הלואי ובנך שמחה זיסל יהיה חסיד!...
והאב הזקן הזדעזע כולו למשמע ה"קללה".

רבי חיים האלץ שהה בקאליסק שנים רבות ואף אחד לא ידע מי הוא, ומהיכן בא. הוא היה יושב בבית המדרש ולומד. 
באותו בית מדרש ישבו אז כמה מנינים אברכים, שהיו סמוכים על שולחן חותניהם, ולומדים. הם נהנו מאד מחידוש 
או פלפול ששמעו מרבי חיים. רבי חיים היה מרבה לדבר על לבם שצריך להיות "והוי גולה למקום תורה", וטוב יהיה 

להם אם ילכו ללמוד בערים אחרות.
האברכים התייעצו ביניהם והחליטו שאכן טוב הדבר. הם באו אל רבי חיים ואמרו לו שהם מוכנים לכך והוא יעץ 
להם לאיזו עיירות ילכו ללמוד. למצטיינים שביניהם ובראשם העילוי – הרה"צ רבי אברהם ששמו יצא לפניו כעילוי 

– יעץ ללכת לעיירה רחוקה בוואהלין.

בתקופה ששמחה זיסל התחיל ללמוד בבית המדרש, החלו האברכים שגלו למקום תורה לחזור לעירם. הם חזרו 
בריאים ושמחים, היו מתפללים בניגון, מוחאים כף אל כף ומכים באצבע צרידה – מנהגים שהיו לזרה בעיני תושבי 
ניגונים שהקפיצו את האנשים  ובהתלהבות,  לנגן בחמימות  ומתחילים  העיירה. גם באמצע לימודם היו מפסיקים 

ממקומותיהם.

גם ברבי חיים ניכר היה שינוי, הוא הפסיק שתיקתו והפך לדברן. האברכים שמחו בו והוא שמח בהם, משוחחים 
בעצמו  זיסל  אותם שמחה  ראה  הלילה,  בשעות המאוחרות של  ופעם אחת  צחוק,  גם שמשמיעים  וקורה  ביניהם, 
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מביאים תפוחי אדמה ואפום בתנור, כן העמידו על השולחן בקבוקון יי"ש ורבי חיים לגם מהמשקה וכיבד ממנו גם 
את האברכים. תוך כדי כך התנשקו ויצאו בריקוד. הוא עצמו ראה במו עיניו איך רקדו במשך שעות רבות, ובאמצע 
התיישב רבי חיים ליד השולחן והאברכים סביבו, התלחשו ביניהם, ולפתע פתאום הרים רבי חיים את קולו בשיר 

וכולם יצאו אחריו ברננה ובריקוד.

הוא – רבי שמחה זיסל – אינו מסוגל לשכוח את השתוממותו הגדולה, כיצד יכולים בני תורה לבזות את עצמם 
ובמקום קדוש, לרקוד, לשתות משקה, לאכול תפוחי אדמה ולהתנשק כמו יונים.

כעבור מספר שבועות נודע הדבר לכול כי רבי חיים הוא אחד מגדולי ה"כת", ובא לקאליסק בכוונה להפוך את 
תושביה לחסידים. מסיבה זו נהג לשתוק במשך כל השנים הללו, כדי שלא יוודע מה טיבו ולאיזו מטרה הגיע לשם. 
הוא – רבי חיים – השקיע כוחות מרובים שהאברכים יגלו ללמוד בעיירות חסידיות, שם שהו מספר שנים ולמדו מנהגי 

החסידים.
העיירה היתה כמרקחה, היתכן – לקחת אברכים  ולדרדרם בדרך מרה כזו? – העיירה רעשה.

רבי חיים והאברכים לא התפעלו ולא נבהלו מכל הסערה שקמה סביבם. הם ישבו בבית המדרש ולמדו. ב"חדר השני" 
של בית המדרש קבעו להם "מנין", שם התפללו לפי דרכם החסידית במתינות כאשר מזמן לזמן מנגנים לעצמם 
ניגונים ערבים, געגועים של כלות הנפש, גם היו רוקדים ומוחאים כף, והכל מתוך שמחה. כל העיירה באה לראות 

את תפילתם.

תקופה קצרה אחרי שחזרו האברכים לקאליסק, החלו הם ורבי חיים בראשם לדבר עם אברכי העיר ועם בעלי הבתים 
בני התורה מכוח החסידים.

המשך מחר בעז"ה...
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