
שאלו אותך פעם: מה זה רבי? או שאולי שאלת את עצמך? מה ההבדל בין נשיא הדור לשאר הצדיקים שבדור? אולי 
שאלו אותך כך, או במילים קצת אחרות, אבל התשובה היא אחת. הנה זה:

רבים המחפשים ומבארים מעלות וגדולת נשיאי חב"ד בכלל, ונשיא דורנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ,  בפרט, 
בענינים שונים: איש המסירות-נפש,  גאון, בעל מדות, צדיק, בעל רוח הקודש, מלומד בנסים ועוד ועוד.

וגדלו ביותר שבחים אלו, על פי ההגדרה בתורת החסידות מהו מסירות נפש, מהו גאון וכו'.

ובכל זה - העיקר חסר כאן, ונוסף על זה שהוא עיקר בעצם, חשוב הוא (העיקר) ביחוד, משום שנוגע ביותר. וביחוד 
לנו, קהל חסידיו ומקושריו. וזהו - מה שהוא הוא הנשיא, ונשיא חב"ד.

כי - נשיא בכלל, נקרא ראש אלפי ישראל, הוא בחינת ראש ומוח לגביהם, וממנו היא יניקה וחיות שלהם. ועל ידי 
הדביקה בו קשורים ומיוחדים הם בשרשם למעלה מעלה.

והנה כמה סוגים בנשיאים: אלו אשר השפעתם בבחינת פנימיות, ואלו אשר השפעתם בבחינת מקיף. ובזה גופא 
חילוקים: אם השפיעו בתורת הנגלה או הנסתר או בשניהם יחדיו, לימדו דרכי העבודה והחסידות, המשיכו השפעות 

גשמיות וכו' וכו'.
וישנם כאלו, שהי' בהם כמה מבחינות הנ"ל, או גם כולם.

וזה הי' מאז ועד עתה ענין הנהגת נשיאי חב"ד, מן כ"ק אדמו"ר הזקן ועד כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ועד בכלל, אשר 
כללו כל הסוגים והחילוקים: השפיעו בפנימיות ובמקיף, בתורה עבודה וגמ"ח, ברוחניות ובגשמיות. ובמילא הייתה 

התקשרותם עם השייכים אליהם בכל תרי"ג אברי נפש וגוף המקושרים.

ועל כל אחד ואחת מאתנו כולם לדעת, היינו להעמיק דעתו ולתקוע מחשבתו בזה,  אשר הוא הוא הנשיא והראש,  
ממנו ועל ידו הם כל ההשפעות בגשמיות וברוחניות ועל ידי ההתקשרות אליו (וכבר הורה במכתביו איך ובמה מתקש־

רים) קשורים, ומיוחדים בשרש ושרש השרש עד למעלה מעלה כו'.
(אג"ק כ"ק אד"ש ח"ג עמ' שלא-שלב)

הנקודה היא שהוא פשוט הרבי. זה שממנו את ואני יונקות את כל החיים שלנו. כל יתרון או מעלה אחרת שתנסי 
למצוא, היא עניין צדדי. העיקר הוא, שהוא הוא הנשיא.

בשבילנו אין למעלה מזה

לפני ימים אחדים נכנס אלי אברך, וסיפר מתוך התפעלות שפעם אמר לו כ"ק מו"ח אדמו"ר שעל ידי זה שיהי' 
מקושר אליו יהי' מקושר (על ידו) אל מי שהוא (הרבי עצמו) מקושר...

בהיותו בהתפעלות, לא רציתי לקררו, אבל לאמיתו של דבר, אין זה נוגע לנו (למי הוא - הרבי - מקושר),  אנו מקוש־
רים אליו,  ובשבילנו אין למעלה מזה ("העכער פון דעם איז פרר אונז ניטא").

(ליל ב' אייר ה'שי"ת,  התוועדויות עמ' 04)
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תולדות ר' מרדכי מהורדוק  / מתוך רשימותיו של הרבי הריי"ץ

הרה"ק הרה"צ הרה"ח רבי מנחם מענדל חיכה עד שרבי שמחה זיסל נרגע והתחיל לשפוך את מר לבבו איך שזה 
יותר מעשרים וחמש שנה שהוא עוסק בדרכי החסידות ולא פעל מאומה. רק בשנים האחרונות שהמגיד מליאזנא 
החל לבקר את הרבי והוא שומע ממנו את התורה שהרבי אומר, כלומר שהוא מבאר ומסביר לו מה שהרבי אמר – 
אז הוא מבין ועל ידי זה הוא נהיה מקושר לרבנו הזקן והיה רוצה להיות חסיד שלו. ולכן הוא בא לשאול עצתו 
הקדושה של הרבי, לבקש ברכה, ואם הרבי הקדוש סובר שכך צריך להיות, יתן לו רשות ללכת לליאזנא אל המגיד, 

ויברך אותו שהשי"ת יצליח לו.

הרה"ק הרה"צ הרה"ח רבי מנחם מענדל האזין לדבריו של רבי שמחה זיסל, ואמר לו: כולנו קיבלנו ממקור אחד, אלא 
שהרפואה צריכה להיות על ידי סם פלוני ועל ידי איש פלוני, מוכרחים להיות שני הדברים יחד, לך לליאזנא והיה 

מקושר באמת, השי"ת יצליח לך.

כאשר יצא רבי שמחה זיסל מאותה "יחידות" נשבר לבו פי כמה. הרי משמעות הדברים היא שהרבי - הרה"ק הרה"צ 
הרה"ח רבי מנחם מענדל – הוציא אותו מרשימת מקושריו ואמר לו "לך לליאזנא, היה למקושר באמת", הרי שעד 
עתה חסרה לו האמת, הרבי הרי אמר לו במפורש "היה למקושר באמת", כלומר שעד עתה חסרה היתה האמת בהתק־

שרות שלו, הרי שהחסרון הוא בו עצמו, מה החידוש איפוא שאין הוא מבין את התורות ואין הוא משיג את דרך 
העבודה, כשהאמת חסרה - הרי רע ומר!

כעת - חושב לו רבי שמחה זיסל - הוא מבין מדוע לא הועילו כל הברכות שברכו אותו לזרע של קיימא, החסרון הוא 
בו עצמו, ה"אמת" חסרה בהתקשרות, צריכים להיות מקושר באמת.

רבי שמחה זיסל החל להתעמק בתשובתו של הרבי: לרפואה זקוקים לשני דברים - סם פלוני ואיש פלוני, את הסם 
הפלוני יודעים הכל מהו, הרי הרבי אמר בפירוש, בדברים ברורים: "כולנו קיבלנו ממקור אחד", ונשאלת השאלה מה 
הם קיבלו ממקור אחד? אלא משמע שאת הרפואות לחולי הנפש, שהן הסם הפלוני, הם קיבלו ממקור אחד. אלא מה 

- הרפואה צריכה לבוא על ידי איש פלוני, ולכן אמר לו הרבי: לך לליאזנא. 
ונשאלת השאלה: מדוע לא אמר לו הרבי עד עתה ללכת לליאזנא, לשם מה היה עליו לחכות עד שהוא – שמחה זיסל 
– יבוא אליו ויאמר לו שברצונו ללכת לליאזנא! אלא התירוץ הוא מפני שהוא אינו מקושר באמת, וזוהי העצה הטובה 
שנתן לו הרבי "היה מקושר באמת", ואז בירך אותו הרבי, ובאיזו ברכה? – "השי"ת יצליח לך", בלשון ציווי, אלא 

שהיא קשורה לתנאי: "היה למקושר באמת", אז הוא מברך אותו ש"השי"ת יצליח לו".

כאשר התעמק רבי שמחה זיסל יותר ויותר בתשובתו של הרבי, החל לחוש ולהרגיש בעומק הכאב הגדול, תקופת 
חיים של עשרים וחמש שנה יגע ללא קורטוב של אמת, וכאשר האמת נעדרת הרי זה שקר, זאת אומרת שבמשך 
עשרים וחמש שנה שיקר בפני ריבונו של עולם, שיקר בפני רבו רבי אברהם, בפני הקדוש רבי מנחם מענדל, מה 

החידוש שהברכות לא נתקיימו בו?!

ימים רבים טען רבי שמחה זיסל עם עצמו, ולא מצא לעצמו שם אחר מאשר שקרן וכזבן, הוא הצליף בעצמו חזור 
והצלף ומכנה את עצמו בשמות הגנאי הגרועים ביותר, עד אשר נמאס בעיני עצמו, הוא הסתכל על עצמו כאילו הוא 

הבריה המאוסה ביותר עלי אדמות.
רבי שמחלה זיסל התענה, אמר פרקי תהילים בדמעות-דם מעומק הלב, עינה את עצמו, פיזר הרבה צדקה, ועסק 
בחזרה בתשובה, למד כל מאמרי רבותינו ז"ל הדנים בחטא השקר, למד כל ספרי המוסר המסבירים גודל חטא השקר 

והעונשים המגיעים לשקרנים, ובמיוחד לאלה ששיקרו את הריבונו של עולם ואת הרביים.
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במשך כמה שבועות למד רבי שמחה זיסל את ספרי המוסר הדנים באותו ענין, במדת חטא השקר והעונש המגיע 
לחטא זה.

במשך אותם שבועות נזכר רבי שמחה זיסל על כל מה שעבר עליו, איך נהיה לחסיד ומקושר לדרך הקאליסקאית, 
אביו היה יהודי פשוט, סתם יהודי שלא ידע להבחין בין חסיד למתנגד, היה קם בקיץ ובחורף בשעה שלש לפנות 

בוקר והולך לבית המדרש. עורך תיקון חצות ולאחר מכן לומד שיעור גמרא, אומר כמה פרקי תהלים.
בקיץ היה מתפלל בשעה שש ואחרי התפילה לומד פרק משניות, ובחורף היה לומד שיעורים אלה לפני התפילה, 
עומד להתפלל בשעה שמונה ובשעה תשע הולך לביתו, אוכל פת שחרית והולך לחנותו להחליף את אשתו. בין מנחה 

למעריב היה לומד אגדה, ואחרי מעריב שיעור בהלכה. 
כך נהג כל ימי חייו בלי דאגות. והוא שמע שישנם אנשים הנקראים חסידים, אבל לא רצה לדעת מה זה ומה רצונם.

רבי שמחה זיסל היה בן הזקונים, אחיו היו מבוגרים ממנו בהרבה. כאשר היה עדיין ילד קטן, כבר התחתנו כמה 
מאחיו, אחד היה מלמד, אחד היה בעל מלאכה - יוצר כלי חרס, ואחד היה קצב. כולם ידעו ללמוד ויראי שמים, אבל 
מתנגדים גדולים, הם שמעו על החסידים רעות רבות, שגם אביהם הזקן ששנא את החסידים לא היה מסוגל לסבול 

את דברי בניו בדברם על החסידים.

בילדותו לא ידע רבי שמחה זיסל מה זה חסידים, הוא רק שמע את אחיו בבואם לבית אביו ממטירים על החסידים 
אש וגפרית מקללים אותם קללות נמרצות.

המשך מחר בעז"ה...
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