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לצאת מעצמי, מהגבלות של זמן, של שכל, של שיעבוד לעולם. זו גאולה.

עצמו  של  וגבולים  מהמיצרים  היציאה  גם  כולל  וגבולים,  ממיצרים  יציאה  מגלות,  יציאה  פירושה   – גאולה 
[ואדרבה: כדי לצאת ממיצרים וגבולים שמחוץ הימנו ("פרעמדע מיצרים וגבולים"), העצה היא לצאת מהמיצ־
רים וגבולים של עצמו ("פון די אייגענע מיצרים וגבולים"), ובדרך ממילא לא תהי' שליטה להמיצרים וגבולים 

שמחוץ הימנו], "יציאה" ו"נסיעה" ממקומו (מעמדו ומצבו) הקודם למקום (מעמד ומצב) חדש.
(שיחת י''ג תמוז ה'תשי"א)

צריכים לצאת מההגבלות 

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר אודות א' מנסיעותיו עם אביו כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע למקום מרפא ("קורָארט") 
במדינת גרמניא, אשר, למרות טבעם של תושבי המקום שכל עניניהם מחושבים במדידה והגבלה ביותר, למד 
ביותר עד שהתחיל ללמוד  ואחד מהם נתקשר  נתקרבו לתורת החסידות,  וכמה מהם  הרבי עמהם חסידות, 
חסידות ולהתנהג בדרכי החסידות, והתחיל לעסוק גם בעבודה דמס"נ בק"ש (שזהו זמן העבודה דמס"נ, שצריך 
לצייר לעצמו מס"נ בפועל או בכח), אע"פ שזהו נגד טבעו, וסיפר שמשך זמן התעסקותו בעבודת המס"נ בק"ש 
הוא "בַאלד איינע מינוטע"... [=קרוב לדקה אחת] – כנראה שהי' מונח לידו שעון, ובאמצע ה"מסירת נפש" הביט 

בשעון לראות כמה זמן נמשכת המס"נ...

וכמו כן עתה: מנגנים אמנם ניגון שמח ורוקדים, אבל בשעת מעשה מוכרחת העניבה להיות במקומה, ומחשבים 
העומדים  של  תגובתם  על  ומסתכלים  והריקוד,  בהניגון  וההתלהבות  ההתפעלות  להיות  צריכה  מדה  באיזו 

מסביב אם מתאים הדבר כו'.
(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:) צריכים לצאת מההגבלות!

(שיחת ש"פ עקב, כף מנחם אב ה'תשי"ג)

מבלי לחשב חשבונות

כאשר ישנו דבר המבלבל לענינים רוחניים, כגון גזירה רח"ל, ישנם בזה שני דרכים:
דרך אחת היא – לוותר במקצת למנגד, כדי שעי"ז יחדל מלבלבל ולהפריע ("וועט זיך יענער ָאּפטשעּפען").

הדרך השני' היא – לא לוותר אפילו כחוט השערה.
וההוראה מפרשתנו, שכשהולכים בדרך הוויתור, מסתבכים יותר ויותר ("קריכט מען ַאריין ַאלץ ווייטער און 

ווייטער"), ומתחיל להיות בלבול גם בנוגע לענינים נוספים. ויתרה מזו – עי"ז נעשה שעבוד גם בגשמיות.
רק  לא  ומצליחים  הענין,  מכל  נפטרים   – דבר  שום  על  לוותר  שלא  השני',  בדרך  כשהולכים  גיסא,  לאידך 

ברוחניות, אלא גם בגשמיות.

טו. ויש ללמוד הוראה זו גם מאופן התחלת השעבוד: התחלת השעבוד היתה "בפה רך, פרעה נטל סל ומגריפה, 
וכל מי שהי' רואה את פרעה . . עושה בלבנים, הי' עושה, מיד הלכו כל ישראל בזריזות וכו'", היינו, שבתחילה 
לא הכריחו את בני ישראל לעשות המלאכה, אלא הלכו לשם מרצונם, בחשבם שכאשר המלך עצמו עושה 
במלאכה, אין ביכלתם לעמוד מנגד. וכתוצאה מזה – היתה אח"כ הגזירה "בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל 

עבודה גו'".
ואילו שבט לוי, שמלכתחילה לא ויתר על שום פרט, ולא הלך להשתתף במלאכה – לא נשתעבד כלל, ועד 

שפרעה עצמו הודה "לכו לסבלותיכם", כיון שהם אינם משועבדים לו.

ומכאן ההוראה בכל דור ודור: כאשר ישנה גזירה מטעם מלך המדינה, ועד"ז כאשר ה"גזירה" היא מצד רוח 
המדינה – אין למלא אחר "גזירה" זו, אלא יש להתחזק בהענין ד"תומיך ואוריך גו'", קיום המצוות ולימוד 

התורה, ואז נעשה טוב גם בגשמיות.

גאולה בלי חשבונות
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ואף שלכאורה קשה לעמוד בזה, ומתעוררות שאלות: איך יש מקום על-פי שכל להנהגה כזו, ואיך אפשר לא 
לצעוד בעקבות רוח הזמן, ולעמוד מנגד כאשר "המלך עצמו משתתף בהנחת הלבנים" (דהיינו שכן הוא הנהגת 
כל בני המדינה כו') – הרי כל זה אינו נוגע לנו; עלינו לסמוך על הקב"ה ללא שאלות וקושיות, ומבלי לחשב 

חשבונות.
(שיחת ש"פ שמות, מבה"ח שבט ה'תשט"ז)

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

לפני כן, בטרם הפך לחסיד, כדי שיוכל להתעורר ביראת הרוממות להקב"ה - היה ניגש אל עמוד התפילה 
וקורא את אותיות המשי החרוטות: "דע לפני מי אתה עומד". אחר עצם את עיניו וצייר במחשבתו דמות של 
חיה גדולה ומאויימת, ציור של להקת שוורים ענקים ומאיימים. הוא תיאר לעצמו, כי באם היה פוגשם בשוק 

היה נופל עליו אימה נוראה; שום מחשבה זרה לא היתה עולה אז במוחו, אלא איך להנצל מהחיות. 
גם חיה מאויימת זו אינה אלא בריה של הקב"ה, כדוגמתה ברא מיליוני-מיליונים, ועוד חיות נוראות ומאיימות 
- ואיך צריך להיות כבר המורא והפחד מפני הקב"ה; ושלא לחשוב בעת התפילה שום מחשבה אלא לעמוד 
באימה וביראה! רק לאחר שהיה מחדיר מחשבה זו למוחו - היה חוזר מעמוד התפילה למקומו, ועמד להתפלל.

כל זה היה בצעירותו, בטרם התחיל ללמוד תורת הקבלה. לאחר שכבר רכש לו ידיעה בקבלה, סידר לו סדר 
אחר בהכנתו לתפילה: לאחר שלמד כבר כמה פעמים תורת הקבלה, וידע והרגיש כי התעלה כבר לדרגה גבוהה 
- היה מהרהר לפני התפילה שמות של מלאכים, חיבר שירים ופזמונים בהם מוזכרים שמותיהם השונים של 
המלאכים, ותוכנם - כי המלאכים ימחלו על כבודם ויטריחו עצמם לבשר להקב"ה כי הוא, רבי מרדכי, מתכונן 

להתפלל אליו.

בימים הראשונים בבואו אל הבעש"ט, כבר נהפך לאיש אחר. אחר שזכה לראות דרכי ה' האמיתיות של הרבי, 
השתנתה אצלו אופן ההכנה לתפילה תכלית שינוי. גם אז, אף לאחר הכנה טובה, לא היתה תמיד תפלתו כהוגן, 
ולא אחת התאונן על כך בפני רבו וביקש את ברכתו. רבו הבעש"ט היה עונה לו: "צריכים לחרוש יותר, לעבוד 

יותר עם עצמך – ואז תצמיח הזריעה פירות משובחים!".

בימים הראשונים לשהותו אצל הבעש"ט היה תמה על עצמו: מדוע יש לו עונג רב בלימוד ולומד הוא בחשק 
ובהתמדה, ואילו עבודת התפילה קשה וזרה לו?!

בתחילת בואו אל רבו היתה תקופה שלא רצה להתייגע כלל בעבודת התפילה, וכמעט שהחליט שלא להתעסק 
בה כלל. הוא היה מתמיד גדול והקפיד מאד על סדרי הלימודים.

באותם הימים אמר הבעש"ט תורה, בה הובא מאמר הגמרא כי התורה נקראת חיי עולם והתפילה חיי שעה. וכך 
פירש הבעש"ט: לימוד התורה הוא חיי עולם, התורה מלמדת את האדם כיצד עליו להתנהג בחיי עולם. ואילו 
התפילה היא חיי שעה; שעה מלשון שעיה, לשעות התפילה מלמדת את האדם כיצד עליו לשעות, לפנות ולבקש 

מהשי"ת.
לאחר שרבי מרדכי שמע תורה זו מהבעש"ט, ובהיותו למדן גדול בנגלה ובעל ידיעה רבה בקבלה – חש באמי־
תיות הגדולה החבויה בתורה זו. בקרבו התחוללה מהפכה נפשית והחל להתייגע בעבודת התפילה. אותו היום 

בו היתה תפלתו כדבעי, היה קורא לתפילה זו בשם "שבת".

לעתים קרובות מאד משנן היה לעצמו את התורה ששמע מהבעש"ט בימים הראשונים לבואו אליו, על מאמרו 
של רב הונא בשבת (סט:) "אמר רב הונא, היה מהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת, מונה ששה ימים (מיום ששם 
אל לבו שכחתו ומשמר השביעי – רש"י) ומשמר יום אחד. חיי בר רב אומר: משמר יום אחד ומונה ששה כו'".

תורה זו, אחת התורות הראשונות ששמע רבי מרדכי מהבעש"ט, עשתה עליו רושם עז, והתחיל לעסוק בעבודת 
התפילה. רבי מרדכי היה בקי בתורה זו באותיותיה והיה חוזר עליה באותו קול וניגון כפי ששמעה מהבעש"ט. 

בכל עת שהיה חוזר עליה, היה מתעורר מחדש בחשק וברצון לעבודת התפילה.
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כזאת קרה גם הפעם. כאשר חזר רבי מרדכי מטבילתו בנהר, החל להתכונן לתפלה; חזר כמה פעמים על תורת 
הרבי, התעמק בה היטב ואחר כך עמד להתפלל.

נכבדי החברה  זו אסיפת  היתה  בבית מדרש הקברנים.  בבוקר, התאספו חשובי העדה  לקראת השעה עשר 
קדישא, אשר התכנסו לדון בקביעת מקום קבורה לאחד מחשובי ונגידי העיר שנפטר, לקבוע את הסכום עבור 

חלקת הקבר ולהחליט לאיזו מטרה ינצלו את הכסף.
משך כמה שעות נמשכה האסיפה, תוך כדי חילופי דברים וצעקות. באותו זמן ישב לו רבי מרדכי בפינתו 

ומתפלל, מבלי להרגיש בכל המתרחש סביבו.

אחד מהנוכחים הבחין ביהודי בלתי מוכר, היושב לו עטור בטלית ותפילין; עיניו פתוחות ופניו פני להבים. מזמן 
לזמן לוחש לעצמו מספר מלים בלתי מובנות לו, ופורץ לפתע בשירה מוזרה.

הפנה האיש את שתומת לב חביריו, אשר הפנו ראשיהם לעבר רבי מרדכי ובחנוהו בהשתוממות. בתוך כך נכנסו 
כמה מהקברנים לשאול את גבאי החברה-קדישא היכן לחצוב את הקבר. בין הקברנים היה אחד שסיפר, כי 
אתמול בין תפילת מנחה לערבית שמע מפי יהודי זה, כי במחוז פודוליה-ואהלין ישנו גאון גדול, צדיק ובעל 

מופת, ובכל הסביבה קוראים לו - הבעל שם טוב.

הנכבדים האזינו לדבריו בפיות פעורים, ונשארו בבית המדרש לראות בפלא המשונה: יהודי יושב עטור בטלית 
ותפילין בשעה שתים עשרה בצהרים, ומתפלל!

המשך מחר בעז"ה...
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לפעמים יוצא לנו לחשוב לעצמנו, למה שנעשה אנחנו צעד קדימה אם כולם מסביב עדיין מאחור? אם נראה 
שעוד כמה חושבים כמונו אז זה יהיה הגיוני שאנחנו צודקים. אבל לצאת לבד? 

ויעקב, לא רצו לצאת  יצחק  יהודים, אשר, למרות היותם בני אברהם   499 יהודי עוד  ביצי"מ היו סביב כל 
ממצרים...

ולמרות היותו אחד מחמש מאות – לא התפעל מהם, אלא הלך בתוקף ובזריזות (כהפירוש השני ב"חמושים", 
"מזורזין"), ללא חשבונות, למדבר זר ומנוכר, ובאופן ש"גם צדה לא עשו להם".

49 שלא רצו לצאת  וע"י התוקף שלו פעל על שאר בנ"י שגם הם הלכו עמו, כך, שמכל ה-499 נשארו רק 
ממצרים, ואח"כ פעל יתירה מזה,

שמכל ה-49 נשארו רק ארבעה (כך, שכל הפירושים שבמכילתא הם אמת, "אלו ואלו דברי אלקים חיים"), ועד 
שסוכ"ס פעל גם על הארבעה האחרונים, ובפועל יצאו כל בנ"י מארץ מצרים.

וכן הוא גם בנוגע לגאולה העתידה:
כאשר יהודי טוען: הנני מוכן לצאת מהגלות, אבל תחילה יהיו כל בנ"י, או לכל-הפחות חלק מבנ"י, מוכנים לכך, 

ואז יצטרף גם הוא אליהם – אומרים לו: עליך להיות לא האחרון אלא הראשון!

הנך אמנם אחד ויחידי בין כל בנ"י שמסביבך, ואצל בנ"י גופא – בין יהודים שומרי תומ"צ, אלא שאינם רוצים 
לצאת מהגלות: כל אחד מהם קבע לעצמו סדר מסודר, פלוני במסחר, פלוני ברבנות, ופלוני עסוק בעריכת 
"חיבור" בגלל רצונו להיות גדול בישראל, ומה הצורך שלהם בביאת משיח שיבטל את התכניות שלהם... אבל 
אעפ"כ, עליך להיות "עז פנים", ולמצוא את התוקף לצאת מהגלות, וע"י התוקף שלך – תפעל גם על אלו שמסבי־

בך.

אחרי שתפעלי על כולם סביבך, כבר לא תהיי לבד. לכי אחרי הנביא בביטחון גמור...

מח. והוראה זו נלמדת גם מההפטרה דאחרון של פסח, שבה מסופר אודות מפלת סנחריב ונצחונו של חזקי' – 
הגאולה  על  היו"ט  פסח,  של  באחרון  בו  ומפטירים  דיצי"מ,  הזמן  פסח,  של  הראשון  בלילה  שאירע  מאורע 
העתידה: לא זו בלבד שחזקי' לא התפעל מאומות העולם – סנחריב מלך אשור, בהיותו בתקפו, ועד שאמר 

בוודאות "עוד היום בנוב לעמוד גו", אלא עוד זאת, שלא התפעל גם מבנ"י:
חזקי' הי' יחידי – בניגוד לשבנא וסייעתו, שהיו הרוב, וטענו שצריך להשלים עם סנחריב, כך, שלכאורה יש טענה 
ע"פ תורה – ש"אחרי רבים להטות". ובפרט ששבנא הי' ראש הסנהדרין, וגם סייעתו היו חברי הסנהדרין – כולם 

רבנים!

ואעפ"כ טען חזקי': כל החשבונות אינם נוגעים אלי! כיון שישעי' הנביא – שהוא כמו משה – מסר ציווי הקב"ה 
שאין להשלים ולהתאחד עם סנחריב, אין לי מה להתחשב עם חשבונות של "אחרי רבים להטות". וכמו יוצאי 

מצרים, שבשמעם דבר ה' ע"י משה רבינו: "פקד פקדתי" – לא התחשבו בחשבונות ויצאו ממצרים.

ואין לו כח אפילו להתפלל  נוספת בהסיפור אודות חזקי': חזקי' טען שאין לו כח לערוך מלחמה,  והוראה 
להקב"ה, אלא – "אני ישן על מטתי", מתוך בטחון גמור שהקב"ה לא יעזבנו, ואכן כך הי' בפועל, כמסופר 

במדרשי חז"ל.
וזוהי ההוראה – שגם כאשר יהודי חושב שאין לו כחות גדולים, הנה אם רק יהי' לו בטחון גמור בהקב"ה, יש 
לו הכח שלא להתפעל מהסביבה, וכאמור, שע"י התוקף כו', הנה סוכ"ס לוקחים גם את כל בנ"י שבסביבה אל 

הגאולה העתידה לבוא בקרוב ממש.
(שיחת ש"פ תזריע, פרשת החודש ה'תשכ"ה)

את הראשונה
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משך כמה שעות נמשכו פני הדברים, בעת שהללו אינם גורעים מבטם מהיהודי המוזר היושב ומתפלל. בינתיים 
הגיע ארון המת, ויצאו ללוותו. בעת ההלוויה סיפרו, כי בבית מדרש הקברנים נמצא יהודי זר היושב ומתפלל 
בשעה מאוחרת כזו. השומעים התקשו להאמין, ובשובם מהלוויה נכנסו לבית המדרש לראות את הפלא במו 

עיניהם. התיישבו אף הם ונשארו להאזין לתפלתו.
אחר התפילה, הוציא רבי מרדכי פרוסת לחם משקו, נטל את ידיו, טבל את הלחם במים ואכל. לאחר הסעודה 

התיישב על הספסל למנוחה קצרה.

לאחר שנח קצת, נכנס רבי מרדכי אל הפרוש בחדר השני. הוא בירך את הפרוש בברכת "שלום עליכם" והתחיל 
לספר לו כי ראה את בנו לפני כמה ימים בישיבה בקחנוב. אולם, הלה ענה לו "עליכם שלום" בשפה רפה, מבלי 

לשאול מהיכן בא או להתעניין אודות בנו.

רבי מרדכי בוחן היטב את פניו של הפרוש, ונראה לו כאילו מוכר לו קצת. אך הלה יושב בעיניים סגורות וריסיו 
הארוכים מכסים עליהן, כך שקשה מאד לזהותו.

הוא למד אז מסכת מנחות. רבי מרדכי הסתכל באיזה דף הוא לומד, והחל לשוחח אתו בסוגיא זו. כאן החל 
הפרוש לדבר בשפה ברורה; מרגע לרגע פקח את עיניו והרים את ריסיו. רק אז ראה רבי מרדכי כי פנים אלו 

מוכרות לו, אם כי אינו יכול לקבוע מתי והיכן ראהו. כך המשיכו בשיחתם שעה ארוכה.

פעם – סיפר רבי מרדכי לפרוש – לפני שלושים, שלושים וחמש שנה, בהיותינו בישיבה, למדנו סוגיא זו וירדנו 
לעומקה, היינו אז שלושה חברים מושבעים, בעריל, חיים ואני. לבעריל היה ראש טוב אבל איטי ובכל דבר היו 
והכל  וקראו לו בערל חקרן. לחיים היה ראש מהיר אבל שטחי ותמיד זרק סברות רבות  לו מאה חקירות, 

במהירות.

האם היה זה בסמרגון? – שאל הפרוש.
כן – ענה רבי מרדכי, שם למדתי כמה שנים.

אני – אומר הפרוש – גם כן למדתי בישיבה בסמרגון ואני זוכר היטב את בערל חקרן. הוא היה החבר שלי. היה 
לו שם חבר נוסף, קראו לו מוטיל באייעווער.

האם אתם חיים מאזירער? – קרא רבי מרדכי בהתפעלות.
כן – ענה הפרוש, כשעיניו סגורות.

אוי ואבוי לעצמותיך – הכריז רבי מרדכי בנהמת לבו, מה נהיה אתך, סמרטוט, כלי שבור, פקח עיניך, מדוע 
אתה יושב כגולם עיוור, רחם על עצמך ופתח עיניך, אנחנו הרי חברים מנוער, אני הוא מוטיל באייעווער.

כך! – נענה הפרוש, ועדיין עיניו סגורות, אתה הוא מוטיל באייעווער, ברוך השם, זה לי ארבעים שנה ושלשה 
חדשים, שאני פרוש ממנה – מאשתי – כהלכה ובהסכמתה, כתבתי נוסח של מחילה והיא חתמה שהיא מוחלת 
במחילה גמורה, וב"ה זה לי אחת עשרה שנה שאני עוצם את עיני, ולמעלה מעשר שנים שאני יושב משבת לשבת 

בבית המדרש של הקברנים.

בהמה! – התריס רבי מרדכי כנגדו, פקח עיניך, גזוז ריסיך הארוכים, היה לבן אדם ואוכל לשוחח אתך.
רבי חיים הפרוש התבלבל כולו מבלי לדעת מה לענות, ורבי מרדכי המשיך לדבר ברתיחה: אתה הולך בדרך 
עקלתון, שקוע בבוץ של גאווה, מסריח ממך גסות הרוח, עוד זמן קט ותצא מדעתך מהדמיונות שיש לך גילוי 

אליהו, האם ראית פעם לכלוך? – זה אתה! שק מלא פסולת, פקח עיניך והתנהג ככל אדם...

רבי חיים פרוש עלה במשך השנים והתעלה בלימוד התורה, אבל בתורת הקבלה לא התעסק. למד כמעט את 
כל ספרי המוסר. לעתים קרובות הציץ בזוהר, אהב במיוחד ללמוד מדרש ועינה עצמו בתעניות וסיגופים.

כשראה רבי מדרכי שבדיבורים לא יפעל על רבי חיים, המשיך לדבר אתו בענייני לימוד. וכך ישבו ודיברו עד 
שהחלו יהודים להתאסף לתפילת מנחה.
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בעיר התפרסמה השמועה, שבבית המדרש של הקברנים נמצא אורח יהודי מוזר, שבשעה שלש אחרי הצהרים 
עדיין לא סיים תפילתו. מספר אברכים למדנים וכמה מנכבדי העיר הלמדנים הגדולים הסתקרנו לראות את 

האורח, והלכו לבית המדרש של הקברנים לתפילת מנחה.

רבי מרדכי לא ידע מזה כלל. כשעמדו להתפלל מנחה הצטרף גם הוא למניין והתפלל שמונה עשרה כדרכו 
באריכות.

הש"ץ סיים תפילת הלחש והמתין לסיום תפילתו של רבי מרדכי. למרות שכל העומדים במזרח כבר סיימו 
תפילתם, פנו כולם לעבר רבי מרדכי שעמד בצד דרום, ורק אחרי שהוא סיים את תפילתו החל החזן בחזרת 

הש"ץ.

ואילו רבי מרדכי לא הרגיש כלל שכולם הסתכלו עליו וחיכו לסיום תפילתו.

המשך מחר בעז"ה...
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ברגעים של התלבטות, הססנות ורפיון, תיזכרי בשיחה הזו. יש לך כוח של צעירים.

כט. בסיום מסכת סוטה נימנו כמה סימנים בנוגע לימות המשיח, ומהם: "נערים פני זקנים ילבינו . . בת קמה 
באמה כלה בחמותה". וע"פ האמור לעיל (סט"ז) שהתכלית היא לעשות מהרע טוב – יש לנצל גם את הענין 

ד"נערים פני זקנים ילבינו כו'" בצד הטוב וצד הקדושה:
רואים בפועל, שזקנים בשנים, כאשר אומרים להם שלא יתפעלו מהסביבה, ויתחרטו על אורח-חייהם במשך 

ששים שנות חייהם, וישתנו מן הקצה אל הקצה – אזי מתייראים מזה.

כאשר אומרים שיש להתנהג לא כדעת הרוב, אלא באופן ההנהגה ד"אתם המעט מכל העמים – אזי טוען שכבר 
אין לו כח ואנרגי', ומה לו לעורר מלחמה; הוא יהי' מרוצה שיניחו לו להתנהג כרצונו, וגם הוא לא יתערב 

בעסקים של אחרים – להשתדל להפיץ רעיונות כמו יהדות, שלא בכל מקום יהיו פופולריים ומקובלים.

אבל כאשר באים לצעירים ואומרים להם: שמעו נא, כיון שהנכם גדלים להיות דור חדש, אין לכם להתפעל 
מהאופן שנראה העולם קודם שנולדתם; התפקיד שלכם הוא לשנות את העולם, להיות טוב ויפה יותר מכפי 
שהוא עתה – הנה הטבע של צעיר שחפץ בכך, להראות לזקנים שהוא מצא את הטעות שהיתה בדורות הקוד־
מים. ולמרות שבשביל זה צריך להתייגע ולנהל מלחמה ולא להתפעל מאף אחד – הרי הוא משליך את עצמו 

עם כל המרץ והאנרגי', כדי ליישם את הרעיון החדש...

ל. וזוהי הברכה שמהפכים מהסימן ד"נערים פני זקנים ילבינו" שנאמר על ימות המשיח:
כאשר מתבוננים במעמד ומצב של העולם עתה, ורואים ש"כל מעשה עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים 
בו" (כמ"ש בע"ח והובא בתניא) – בכל יום ניתוסף כלי משחית חדש, ובמילא גם מורא חדש: כיצד ייראה העולם 
בעוד יום ובעוד שעה, מי יודע איזו המצאה חדשה ימציאו במדינה זו, וכיצד ינצלו אותה במדינה אחרת, שהרי 
הדבר עלול להביא לידי חורבן כללי – אין ה"נערים" צריכים להתפעל ולחשוב לעצמם: כיון שסבו ואביו ואחיו 
הגדול הניחו זאת, כיצד יעיז פניו לבוא ולומר שהנהגת העולם עתה אינה כדבעי, ויש צורך בהנהגה של מלכות 

צדק ויושר;

עליהם לדעת, שזוהי הברכה של ימות המשיח:
כיון שבמהרה צריך לבוא זה שאודותיו בישר ישעי' שהוא יהי' "שר שלום", "לםרבה המשרה ולשלום אין קץ"– 

צריכים להתכונן לכך, עי"ז שיהי' איזה שהוא דמיון להסדר שמשיח יצטרך להנהיג.

ולכן אין הנערים צריכים להתפעל מהזקנים, הבנות מאימותיהן והכלות מחמותיהן; עליהם להשליך את עצמם 
לעבודה של הפיכת העולם כולו מן הקצה אל הקצה, להפוך את הענין ד"בורא רע" ל"עושה שלום".

(שיחת יום ב' פ' בשלח, יו"ד שבט, ה'תשי"ט)

בדרכי נועם

ידוע סיפור הגמרא בנוגע לל"ג בעומר, אשר תלמידי רבי עקיבא מתו משום שלא נהגו כבוד זה לזה, וביום 
הל"ג בעומר פסקו מלמות....

ועוד לימוד כלול בסיפור האמור, שאפילו כשפוגשים מישהו שעדיין לא הגיע לעבודת השם כדבעי, צריך לנהוג 
כבוד גם בו, בהתאם להוראת חכמינו ז"ל במשנתם "והוי דן את כל האדם לכף זכות", ובפרט שאפשר שסיבת 
החסרון לא תלוי' בו, אלא שלא היתה לו אפשריות להתחנך על ברכי התורה והמצוה מצד סיבות בלתי תלויות 
בו לגמרי. ואדרבה, הרחמנות עליו גדולה יותר, וצריך להשתדל ביותר לעזור לו לעלות ביהדות, בתורה ומצוות, 

והעזר צריך להיות באופן הכי טוב, באהבה וכבוד ובדרכי נועם. 
(אג"ק כרך כ"ו, אגרת ט'תתצג)

עם כל המרץ והאנרגי'ה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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נהוג היה שאחרי תפילת מנחה, היה אחד לומד לפני הנוכחים "עין יעקב". כשהתיישב הקהל סביב השולחנות 
להשתתף בלימוד זה, הצטרף גם רבי מרדכי אליהם.

אחד מהנכבדים הציע לכבד את האורח באמירת השיעור ב"עין יעקב", ואמר, אם האורח יכבד אותנו באמירת 
שיעור האגדה, יהיה זה לעונג רב לכל הנוכחים.

רבי מרדכי הסכים. שאל למקום הלימוד והחל ללמוד במסכת חולין על הפסוק: "ויחלום והנה סולם מוצב 
ארצה", פירש בשפה ברורה את המאמרים אודות הסולם, את שיר המלאכים ושירת "שמע ישראל" שנאמרו על 
ידי בני ישראל. רבי מרדכי שהיה למדן גדול ובקי בקבלה, ידע הרבה מדרשים וספר הזוהר והרבה ספרי דרוש, 

כך שידע להסביר היטב דברי אגדה.

קהל השומעים התפעלו מאד מדבריו של רבי מרדכי, ולא הרגישו כלל בזמן העובר ובשעה מאוחרת התפללו 
ערבית והתפזרו לבתיהם.

אחד מנכבדי הקהל הזמין את רבי מרדכי להתאכסן בביתו כאורח שלו. רבי מרדכי סירב ונשאר ללון בבית 
המדרש כמקודם.

רבי מרדכי ניסה שוב לדבר עם רבי חיים הפרוש, אך ללא הועיל. הוא הצטער קשות על כך והחליט להישאר 
בבית המדרש עד שיצליח לפעול על רבי חיים הפרוש לשנות את דרכו.

למחרת נשנה אותו סדר כמו אתמול. אחרי מנחה שוב כיבדו את רבי מרדכי באמירת השיעור ב"עין יעקב", 
והוא קיבל הצעה זו בעונג רב בקוותו להכניס "חיות" ביהודים אלה באמצעות לימודו.

הפעם, הסביר רבי מרדכי דרשות חז"ל על הפסוק: "ובגפן שלשה שריגים". האריך בהסבר מאמרו של ריש 
לקיש: "אומה זו לגפן נמשלה". בתחילה דיבר בהרחבה על מהותו של ריש לקיש בהתאם לשתי הדעות המובאות 
אודותו, דיעה אחת שריש לקיש היה גזלן פשוט ורבי יוחנן הפך אותו לבעל תשובה וללמדן ואף חיתן אותו עם 
אחותו. דיעה שניה שריש לקיש שהיה למדן גדול לפני פגישתו עם רבי יוחנן ליד הירדן, אלא נטש את לימודו 

והתחבר לרשעים ונהפך לגזלן ורבי יוחנן החזירו בתשובה והשיא לו את אחותו.
בטוב טעם ובהסברה נעימה דיבר רבי מרדכי אודות הזמורות שהם בעלי הבתים, והעלים שהם עמי הארץ העסו־

קים בעניני חול ובעבודת האדמה.

לימודו של רבי מרדכי התפרסם בעיר ובכל בתי המדרש דיברו על כך.
התקרב יום השבת ובעלי הבתים הנכבדים ביותר הזמינו את רבי מרדכי להתארח בביתם, ושוב סירב רבי 

מרדכי.
זה כמה ימים מטרידה את רבי מרדכי דאגה עמוקה. מה יהיה בקשר לטבילה בשבת בבוקר. למקוה ברור שלא 
יוכל ללכת, כי אין זה ממנהגי המקום, ואילו בנהר הוא חושש לטבול שמא יראהו מישהו שם. והחליט לטבול 

בנהר כשעדיין חושך.

שבת של שמחה היתה אותה שבת לרבי מרדכי. בליל שבת ראה את רבו הבעל שם טוב בחלום, וגם שמע ממנו 
דברי תורה.

רבי מרדכי קם משנתו בכוחות רעננים. וכשעדיין שרר חושך הלך בשמחה לנהר לטבול. שב לבית המדרש 
בשמחה רבה כשדמדומי השחר החלו לבקוע  וישב ללמוד בספר הזוהר.

ארך זמן רב עד שחברי חברת תהלים החלו להתאסף לאמירת תהלים. שכן, המנהג הוא להתחיל לומר תהלים 
בשבתות מאוחר יותר מאשר בימי החול.

רחמנות היתה להסתכל על צערו העמוק של רבי מרדכי בראותו את רבי חיים הפרוש מובל על-ידי אחד, כשעי־
ניו קשורות במטפחת.
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אותה שבת התפלל רבי מרדכי במצב רוח מרומם. ברכתו  של הרבי הבעל שם טוב שתהיינה לו אהבה ויראה, 
הולכת ומתקיימת. רבי מרדכי שכח לגמרי היכן הוא נמצא, הוא היה שקוע בתוכן דברי התפילה ונפשו ריחפה 
בספירות העליונות ובפרצופים העליונים, שהיו ידועים לו מתורת הקבלה. כאן ריחף במחשבתו בספירה זו וכאן 

בספירה אחרת.

רבי מרדכי "חי" בתפילתו היום. רואים במוחש שכוח עליון מנהל אותו, הוא שקוע בהתלהבות ובהתפעלות כזו 
שכאילו הוא גווע וכלה, בבחינת כלות הנפש. למסתכל מן הצד על תפילתו של רבי מרדכי, תנועותיו והניגון 
המלווה אותו, נדמה כאחד שנפשו כלתה לדבר שהוא מלא תענוג, גופו נראה כמתמוגג מהתרגשות, ומרגישים 
במאבק המר המתחולל בו, רצוא ושוב, מצד אחד כלות הנפש ומאידך החייאת הגוף, רואים רגעים של כליון 
ובתם  העליונות  בספריות  ריחפה  ונפשו  התפילה  דברי  בתוכן  שקועות  העינים  כסיד,  לבנות  הפנים  בהם 
תנועה  תנועה הפכית,   – רגע  וכעבור  כאילו מתפורר,  הגוף  וכל  לו מתורת הקבלה,  ידועים  העליונים, שהיו 
חי,  הגוף  וכל  עליהן  שפוך  עונג  מתאדמות,  העיניים  צבע,  מקבלות  הלבנות-המתות  הפנים  חיות,  המביעה 

מתנועע, אך לאט ובנחת, בהתאם לכללי הניגון.

חלום הלילה שחלם רבי מרדכי בו ראה את רבו הבעל שם טוב ושמע תורה מפיו, החיה אותו מחדש, והכניס 
בו כוח ומרץ חדשים, ברוחניות הרי אין ריחוק מקום ורבי מרדכי הרגיש שהנה הוא נמצא ליד רבו, ותפילתו 

היום היא בדרגא עליונה, כמידת דרישתו של רבי הבעל שם טוב.

המשך מחר בעז"ה...
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בתיבת "חיים" – יכולים לפרש "פשט'לַאך" שהכוונה לתורה ומצוות ש"הם חיינו", וכן שאר הענינים שנקראים 
חיים, כמארז"ל "עשרה נקראו חיים". ולכן מוסיף "חיים ארוכים" – שהכל יודעים שהפירוש ד"חיים ארוכים" 

(כפי שאומרים בנוסח התפלות, בסליחות וכיו"ב) הוא חיים כפשוטם, בגשמיות.

וממשיך ומוסיף "חיים אמיתיים, חיים בלי הפסק":
גם בחיים ארוכים ועד חיים בלי הפסק – יתכן שכן הוא מצד המקרה, היינו, שבפועל לא הי' הפסק, אבל הי' 
יכול להיות גם להיפך. וכיון שבנדו"ד מדובר אודות מצב שלעיני בשר נראה שנעשה הפסק, ויתירה מזה, ע"פ 
שו"ע צריכים לעשות עכשיו כמה ענינים כו', לכן מדייק "חיים אמיתיים, חיים בלי הפסק" – חיים אמיתיים 

ונצחיים שלא שייך בהם הפסק.

וטעם הדבר – כפי שממשיך ומסיים – לפי שחיים אמיתיים הם קדושה, וקדושה היא אין-סוף.
– האמת היא שענין זה מובן ממ"ש באגה"ק "שחיי הצדיק אינם חיים בשריים כי אם חיים רוחניים שהם אמונה 
ויראה ואהבה", שהרי, בנוגע לחיים רוחניים בכלל, ובפרט אמונה יראה ואהבה, מבין כאו"א (גם שכל גס) שלא 
שייך ענין של מיתה, ואינם בגדר זה כלל, אבל, ענין זה נכתב מכמה שנים, ואף אחד אינו מתבונן בזה, משא"כ 

בענין שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר בתקופה האחרונה ועתה יצא-לאור בדפוס.

ה. ומזה מובן שגם עכשיו צריכים לקיים את השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר כמו קודם.
ישנם כאלה שחושבים שיש חילוק: קודם – הי' צריך לקיים את השליחות שהטיל עליו הרבי, כיון שהרבי הי' 
יכול לקראו ליחידות, או לכתוב לו מכתב: היתכן, שלחתי אותך בשליחות מסויימת ונתתי לך כחות, ולמה אינך 

מקיים את השליחות!... אבל עכשיו – חושב לעצמו – יכול לעשות כרצונו.

על כך אומר הרבי שהחיים נצחיים הם, ובמילא, ישנם בתקפם כל עניני השליחות והכחות שניתנו על ידו, וגם 
עכשיו ממשיך לדרוש בכל התוקף ("מיט די זעלבע שטריינגקייט") אודות קיום השליחות ששלח כבר, וימשיך 

לשלוח!

– ישנם התמהים על דיבורים אלה. אבל, האמת היא, שמצינו בתנ"ך: "ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא" – כמה 
וא"כ, מהי התמיהה שגם עכשיו ימשיך הרבי לשלוח?!... באיזה אופן  שנים לאחרי שעלה בסערה השמימה! 

להודיע – יש לרבי את הדרכים שלו, ואין אנו צריכים לדאוג באיזה אופן יודיע הרבי, יכולים לסמוך עליו!...

(משיחת י"ב תמוז ה'שי"ת)

שום דבר לא השתנה. אין הבדל. אם משהו פה השתנה – זה רק הטענות של היצר הרע...

ובמילא, לומר ש"אותנו עזב... לאנחות" – ה"ז בודאי שקר... "לאנחות" – בודאי לא;
ואפילו "עזב"... – הרי זה רק "אם תעזבני"... אזי "אעזבך"... אבל כאשר אין זה מצב של "תעזבני", הרי במילא 

אין זה מצב של "אעזבך", כך, שאין כאן ענין של "עזב" כלל.

החילוק בין קודם ההסתלקות ולאחר ההסתלקות אינו אלא בנוגע להיצה"ר:
קודם ההסתלקות, לא הי' היצה"ר יכול לטעון ולומר: לא כך שמעת מהרבי, ולא כך צוה עליך הרבי לעשות – 
שהרי אז היו יכולים להכנס... יחד עם היצה"ר... ל"יחידות", באופן הנראה במוחש, ולשאול – בפני היצה"ר – 

מהו הציווי שהוטל עליו;

משא"כ עכשיו – לא יכול היצה"ר להכנס לשם, כיון שלא מניחים אותו להכנס לשם!... ובמילא, כאשר אומרים 
לו: בוא ונברר מהו הציווי שהוטל עלי – משיב, שהוא אכן מוכן לבוא, וכאשר לפועל לא מניחים לו להכנס, טוען 
הוא שאין זו אשמתו, ובכל אופן, אינו מאמין להדברים שימסרו לו, כיון שנאמרו "שלא בפניו"; ובמילא, ממשיך 
בכל הפיתויים וההסתות כמקודם, ואם יש לו עסק עם מי שאין לו את התוקף שצריך להיות אצל חסיד – יכול 

חיים נצחיים

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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הוא להתגנב לאט לאט, כדברי הגמרא "בתחילה קראו הלך (עובר דרך עליו ואינו מתאכסן עמו) ולבסוף קראו 
אורח (אכסנאי) ולבסוף קראו איש" (בעל הבית) ח"ו!...

צריכים לידע איפוא שכל זה נובע מצד השקר; כל הענינים שאינם מצד הקדושה, אין להם מציאות אמיתית, 
ועד"ז ובמכ"ש וק"ו בנוגע לכל הטענות הנ"ל – שהם טענות של שקר.

ובמילא, צריכים לידע שהאמת היא שאין כאן ענין של "עזב", ואף א' לא ישכנע את עצמו באשליות ("מ'זָאל 
זיך ניט לָאזן ַאיינרעדן") שכל הדברים שהרבי דיבר אליו, או שדיבר לאחרים והתכווין אליו, אינם שייכים עתה, 
כיון שנשתנו הזמנים והעתים, ואילו עתה היו נאמרים הדברים באופן אחר – אילו עתה היו נאמרים הדברים 

באופן אחר, הי' השינוי מתבטא בכך שהיו מצווים עליו להוסיף כמה פעמים ככה!

(שיחת יום שמחת תורה ה'תשט"ז)

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

לכולם ידועה היטב תורתו של הבעל שם טוב על הפסוק: "בא אל התיבה":
- כשנשמה יורדת למטה, והאדם עסוק בצרכי החיים, לפרנס את בני ביתו מיגיע כפיו – כדרישת הבעל שם טוב 
להתפרנס מיגיע כפים ולא מעסקי-רוח – ודאגות הפרנסה סובבות אותו, מאיימות להטביע אותו, הרי העצה 
ובזכות  לכך היא: "בא אל התיבה" – להתדבק במלות התפילה שהוא מתפלל ובמלות התורה שהוא לומד. 
הדביקות באותיות התורה והתפילה הקדושות, מבטיח הבעל שם טוב, להגן עליך, שאתה ובניך ואשתך ונשי 

בניך, תוושעו מהשי"ת בכל המצטרך להם.
הדביקות באותיות התורה והתפילה מהווה בתורת הבעל שם טוב, האמצעי הגדול ביותר להצלחה ולשגשוג 

במדריגות הנעלות ביותר.

דביקות – אומר הבעל שם טוב – היא המפתח לפתיחת כל המנעולים. דבר זה, להידבק באותיות התורה והתפי־
לה, הוא בידו של כל אדם. כל יהודי, אף הפשוט ביותר, יכול להגיע לדביקות הגבוהה ביותר.

הבעל שם טוב אומר, שהתמימות האמיתית בה יהודי פשוט או יהודיה פשוטה אומרים תהלים, היא הדרגא 
העליונה ביותר בדביקות. הנשמה בכל אחד – שווה. 

אלא, שב"יודע ספר" וב"תלמיד חכם" פותחת הדביקות את שערי הידיעה בתורה, דבר שאינו נמצא ביהודי 
הפשוט שאינו יודע ללמוד. ואילו הזכות של הדביקות באותיות התפילתה, מעורר רחמיו של הקב"ה ופועלת 

ישועה למתפלל. ובכך שווים היהודי והיהודיה הפשוטים לתלמידי החכמים הגדולים ביותר.

. . בליל אמירת "זכור ברית", רבי מרדכי חזר זה עתה מ"בית המדרש הקר", בו נאם כמה שעות, על הנושא "לך 
ה' הצדקה ולנו בושת הפנים". הוא הסביר בשפה ברורה, איך הבורא ברוך הוא זן ומפרנס כל חי ומשגיח על 
ברואיו בהשגחה פרטית, וכתוב: "וברכך ה"א בכל אשר תעשה", צריכים רק לעשות את הכלי לפרנסה, אבל 
לדאוג על כך – אסור. צריכים להתפלל וללמוד. והטיף מוסר לקהל הנאספים, על שאינם לומדים מספיק. הוא 

דיבר ברתיחה על הפסוק: "ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן".
רבי מרדכי תיבל נאומו במשלים שונים, כשה"בכן" הוא: כיצד צריך אדם להיות בטוח בה', היום – הכריז רבי 
מרדכי בקול בוכים – הוא הלילה האחרון של השנה העוברת, כולכם שמעתם את הנאמר, ועוד מעט תתפזרו 
לבתיכם, תסעדו ארוחת ערב, תפטפטו קצת עם בני ביתכם ותלכו לישון, אך – הגביר רבי מרדכי את קולו 
בתחנונים – אל נא תשכחו שמחר אי"ה בשעה זו, יתאספו יהודים, אנשים ונשים, בנים ובנות, זקנים וצעירים, 

בבתי המדרשות בכל קצוי תבל, לקראת יום הדין האיום והנורא.

כולנו – אמר רבי מרדכי – ונשינו וטפינו, נתאסף בבתי הכנסת ובתי המדרש, לבקש מהבורא היחיד, שהוא אבינו 
מלכנו, א-ל מלא רחמים, יתן לכולנו שנה בריאה ומוצלחת, שנת חיים, שבנינו לא יהיו יתומים ובנותינו לא 

תהיינה יתומות.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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קהל המאזינים בבית המדרש הגדול ובעזרת הנשים שהיו מלאים עד אפס מקום, זה זמן רב שלא בכו בכי עמוק 
ונרגש כזה, כפי שזה היה בשעת דרשתו של רבי מרדכי. כל אחד ואחת היה מזועזע מדברי מוסרו של רבי 

מרדכי, וכל אחד לעצמו ובחשאי שפך את לבו בדמעות חמות.
שאנו  התחנונים  אודות  המשפט,  יום  אודות  והנורא,  האיום  הדין  יום  אודות  לדבר  מרדכי  רבי  וכשהתחיל 
מתחננים בפני אבינו מלכנו, שילדינו לא ישארו יתומים, שתהיה להם אם דואגת ושלנשותינו תהיה פרנסתן,  
ובנשים, פגעו הדברים בנקודת  ומיללים, בכולם, באנשים  וביללות, כולם בוכים  פרצו כולם בבכי תמרורים 

לבבם.

רבי מרדכי עומד על הבימה עטוף בטלית של הציבור (בכל בית כנסת ישנה טלית ציבורית שהמגיד מתעטף 
בה), המנורה התלויה מאירה את פניו הלוהטים והחיוורים, כולם רואים את הדמעות הניגרות על לחיו, ידיו 

פרושות ובקול רועד הוא ממשיך ואומר:
- עבור מה? – שואל קולו הזועק – עבור איזה מעשים טובים יתן לנו א-ל מלא רחמים שנה טובה ובריאה? שילדי־

נו יהיו בריאים וחזקים?

"נחפשה דרכינו" – על כל אחד ואחת מאתנו לערוך חשבון  נפש, אלו מעשים רעים עשה במשך השנה, "ונשובה 
אל ה'" – עלינו לחזור בתשובה, היום הוא הלילה האחרון של השנה העוברת, והלילה האחרון לפני יום הדין, 
בו יבואו כל המלאכים הרעים שנוצרו מהעבירות, רכילות, לשון הרע, שקר, גזילה וגניבה, לפני ריבון העולמים 

לתבוע דין ומשפט!

עתה – מכריז רבי מרדכי – עדיין לא מאוחר, כי יש בידינו לעזור לעצמנו, יכולים אנו לחזור בתשובה, ישנה עוד 
יממה עד ליום הדין, כל אחד מאתנו בבואו כעת לביתו, יתבונן היטב בכל מה שעבר עליו בשנה שעברה, יחזור 

בתשובה, בחרטה על העבר ובקבלה טובה על להבא.

המשך מחר בעז"ה...

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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האמת היא ש...
ובהקדם הפתגם הידוע של הרה"צ ר' לוי יצחק מברדיטשוב: רבש"ע, אילו היית מעמיד לנגד האדם את העוה"ב 
והג"ע (ולהבדיל את הגיהנם), ואת תאוות העוה"ז היית כותב ב"ראשית חכמה" – בודאי לא הי' אף א' מישראל 
עובר עבירה; אבל עכשיו שהעמדת לנגד האדם את תאוות העוה"ז, ואודות הגיהנם כתבת ב"ראשית חכמה" – 

אזי כו'.
ועד"ז י"ל בנדו"ד: בזמנו של משה – שהוא בעצמו נתן לבנ"י "את לוחות האבן והתורה והמצוה" – ראו בגלוי 
שדרך התורה והמצוה היא הדרך היחידה שעל ידה זוכים לכל טוב ברוחניות ובגשמיות בכל המצטרך, לחם מן 
השמים, מים מבארה של מרים, וענני הכבוד שהיו שפים בכסותם ומגהצים אותם (נוסף לכך שהי' גדל לבושן 
עמהם), ולאידך גיסא, ראו בגלוי את העונש הניתן על זה שלא הולכים בדרך התורה, ולכן לא הי' צורך להוסיף 
שמירה וזהירות מיוחדת בהליכה בדרך התורה ע"י חומה; משא"כ לאחרי הסתלקות משה, שאז נפסקו המן 
הבאר וענני הכבוד וכו' – אזי נתחדש הצורך להוסיף שמירה וזהירות מיוחדת בהליכה בדרך התורה ע"י חומה, 

שזהו"ע החומה מימות יהושע בן נון.

– האמת היא ש"משה לא מת", כי אם, שלמטה מעשרה טפחים חסרה מציאותו, כיון ש"עומד ומשמש במרום", 
ובמילא, חסרים גם המן הבאר וענני הכבוד כו', ולכן יש צורך בענין של חומה.

אמנם, אלה שגם עכשיו חי וקיים אצלם משה למטה מעשרה טפחים, יש אצלם גם עכשיו פעולת המן הבאר 
וענני הכבוד, ובמילא, גם עכשיו אינם זקוקים לענין של חומה.

(שיחת מוצאי יום א' דחול המועד סוכות ה'תשי''א)

שבאמת משה לא מת
ובכח זה יכולים לילך להבתי-כנסיות, ולבאר ליהודים שפוגשים שם, שבאמת משה לא מת, ואין שום שינוי, כי 

אם, שנעשה נתינת מקום לקס"ד כו'.
– באם יתקבלו הדברים, מה טוב, ובאם יש שאלות וקושיות, הרי, כשילד שואל קושיא אצל המלמד, והמלמד 
אינו יודע מה להשיב, סוטר לו על לחיו, ואומר לו: כשתגדל תבין!... כך יש לומר גם לאותו יהודי ששואל שאלות: 

זוהי המציאות, גם אם אתה אינך מבין!
(שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות) ה'תשי''א)

צריכים לומר את האמת 
י. בנוגע להליכה לבתי-כנסיות – הי' הסדר בזמנים הקודמים שכאשר היו שואלים בבית-הכנסת מניין אתם, היו 
משיבים: מדָאקשיץ וכדומה, כי, היו פוחדים לומר שבאים מליוּבַאוויטש שמא יגרשו אותם... אבל כיום, נמצאים 
בזמן שלא צריכים להתפעל, אלא צריכים לדבר גלויות: הי' לנו ויש לנו רבי גדול, כ"ק מו"ח אדמו"ר, ובשליחותו 

אנו באים!

האמת היא שאי-אפשר להסתיר את עובדת היותו "ליוּבַאוויטשער". גם אם יתלבש כמנהג המדינה בכל ההידו־
 – וכיו"ב)  רהוטה,  אנגלית  ולדבר  בפיו,  סיגר  ליטול  העניבה,  לצבע  זהה  יהי'  הגרביים  (להקפיד שצבע  רים 

יכירוהו ויזהוהו כ"ליוּבַאוויטשער"... ובמילא, מוטב לומר מלכתחילה את האמת...
והאמת היא שלא היו מגרשים אותו בגלל היותו "ליוּבַאוויטשער" – שהרי "כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו 
נשמעין" – כי אם, בגלל שהחיצוניות שלו אינה מתאימה עם הפנימיות שהכניסו בו ("די פנימיות ווָאס מ'הָאט 
אין אים ַאריינגעלייגט"), ובהתאם לכך אומרים לו גם טעם שאינו אמיתי ("ַא פַאלשן טעם"), שמגרשים אותו 

בגלל היותו "ליוּבַאוויטשער".
צריכים לומר את האמת, שבאים בשליחותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ולדבר עם "ברייטקייט", ולא להתפעל מאף 
אחד, וע"ד המשל (המובא בחסידות) מחכם גדול שאלה שאינם חכמים אינם נחשבים בעיניו כלל... – צריכים 
אמנם להזהר שלא לפגוע באף אחד ("ניט ָאּפרייסן יענעם דעם נָאז"), ו"דברי חכמים בנחת נשמעים", אבל, 

ביחד עם זה, צריכים ללכת עם "ברייטקייט", ולא להתפעל מאף אחד.
 (שיחת ש"פ נצבים, כ"ז אלול ה'שי"ת)

לומר את האמת

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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הוא להתגנב לאט לאט, כדברי הגמרא "בתחילה קראו הלך (עובר דרך עליו ואינו מתאכסן עמו) ולבסוף קראו 
אורח (אכסנאי) ולבסוף קראו איש" (בעל הבית) ח"ו!...

צריכים לידע איפוא שכל זה נובע מצד השקר; כל הענינים שאינם מצד הקדושה, אין להם מציאות אמיתית, 
ועד"ז ובמכ"ש וק"ו בנוגע לכל הטענות הנ"ל – שהם טענות של שקר.

ובמילא, צריכים לידע שהאמת היא שאין כאן ענין של "עזב", ואף א' לא ישכנע את עצמו באשליות ("מ'זָאל 
זיך ניט לָאזן ַאיינרעדן") שכל הדברים שהרבי דיבר אליו, או שדיבר לאחרים והתכווין אליו, אינם שייכים עתה, 
כיון שנשתנו הזמנים והעתים, ואילו עתה היו נאמרים הדברים באופן אחר – אילו עתה היו נאמרים הדברים 

באופן אחר, הי' השינוי מתבטא בכך שהיו מצווים עליו להוסיף כמה פעמים ככה!

(שיחת יום שמחת תורה ה'תשט"ז)

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

כשישב רבי מרדכי בחדרו הקטן וערך חשבון בנפשו, על מה שאמר בדרשתו, ונזכר על מראה בית המדרש, כיצד 
האזינו כולם לדבריו וכיצד הזדעזעו בעומק לבבם, הגניחות והיללות של כל הקהל – הזדעזע כולו. היתכן, מה 
רצה מיהודים יקרים אלה ומנשים יקרות אלו, כיצד הרשה לעצמו להקשות כל כך על לבם, מדוע ייסר אותם 

כל כך?!

למעשה – הרהר לו רבי מרדכי – אנשים ונשים פשוטים אלה טובים יותר ממנו. מי הם ומי הוא?! הם – אנשים 
פשוטים ונשים פשוטות, דלי ידע, ולמרות זאת מתפללים אף שאינם יודעים פירוש המלות, הם אומרים תהלים, 
מקיימים מצוות, בעלי מלאכה זעירים ומסכנים, מתפרנסים בקושי, על כל פרוטה הם יגעים יגיעה עצומה, נהנים 
מיגיע כפם באמת ובתמים, ויחד עם כך נותנים צדקה, מתאווים לשמוע דברי מוסר, כי רוצים הם להתעלות 

ולהטיב דרכיהם!
כוונתם אמיתית, הם רוצים באמת להתעלות!

ומי אני – ממשיך רבי מרדכי להרהר – יהודי למדן גדול, אמנם לא צריכים להיות גס הרוח, אבל אדם לעצמו 
הרי צריך לדעת את האמת כמו שהיא, הוא – בקי בש"ס בבלי, בעל ידיעה גדולה בירושלמי, לומד זו הפעם 
הרביעית תלמוד בבלי בעיון, בעל ידיעה גדולה בקבלה, מתעמק בספרי המוסר, עבר כבר הרבה פעמים על 
המדרשים ועל הזוהר הקדוש, יהודי בלי דאגות פרנסה, השאיר את אשתו וילדיו בביתם כאשר פרנסתם בטוחה, 
בית מלא מצרכי מזון, חביות דגים מלוחים, כמה שקי מלח, שקי קמח, רפת ועז, עצים להסקה, שני גני ירק 

הנותנים פירות במשך כל השנה, ועל כל זה - ישב שנתיים במחיצת רבו הבעל שם טוב!

עבודתו של יהודי בדרגתו היתה צריכה להיות באופן אחר לגמרי.
הרי, שהוא – רבי מרדכי –  גרוע בהרבה מיהודים פשוטים אלה. כיצד, איפוא, מלאני לבי – חשב רבי מרדכי – 

להטיף מוסר ליהודים יקרים אלה ועוד לגרום להם צער ועגמת נפש עד לידי יללות ובכיות?!

ורבי מרדכי המשיך בהרהוריו:
כל דרך המוסר הפוכה מדרכו של הרבי הבעל שם טוב. דרך המוסר היא לשבור את הגוף ואילו דרכו של הרבי 
היא ללמד את הגוף ולהדריכו, אבל לא לשבור אותו, במיוחד לא לשבור גופם של יהודים טובים ותמימים כאלה 
שמוכנים לקבל הדרכה, ואשר ללא ספק יקיימו את הנדרש מהם. כיצד מלאו לבו להטיף להם מוסר ולשבור 
את גופם השבור והרצוץ? לשם מה היה צריך להקשות עוד יותר על לבותיהם השבורים המלאים דאגות פרנסה, 

ולשם מה היה עליו להנמיך רוחם הנדכא מעניות ומדלות ולפגוע בבריאותם?!

כל מה שרבי מרדכי מתעמק יותר ויותר בדברים שאמר לפני יהודים אלה, והרושם הכביר שעשה עליהם – גובר 
צערו הפנימי, לשם מה היה צריך לצער עדה קדושה וטהורה זו?!
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תוך כדי כך, הבריק במוחו של רבי מרדכי, שללא ספק יודע רבו הבעל שם טוב מכל הנעשה אתו. הרבי הקדוש 
בודאי יודע ברוח קדשו ורואה הנהגתו, וברור הדבר שהוא מקפיד עליו על הנהגתו הרעה...

שיטתו של הרבי היא לקרב כל יהודי, להדריכו בדרך הישרה בדרך של קירוב. הרבי אומר שבכל יהודי טמונים 
אוצרות של מדות טובות, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, והוא מעריך מעלותיהם של יהודים פשוטים יותר 

מאשר מעלותיהם של גאונים ותלמידי חכמים.

רבי מרדכי נזכר כיצד שלח רבו הקדוש למדן גדול אחד לישוב קטן כדי ללמוד מדת הבטחון, את השני שלח 
אל קצב אחד ללמוד ממנו מדת יראת שמים, את השלישי – אל חייט מסויים ללמוד ממנו מדת האמת, את 
הרביעי – אל שואב מים ללמוד ממנו מדת טוב לב, ואת החמישי – אל בנאי ללמוד ממנו מדת אהבת ישראל. 
וכל אלה שנשלחו על ידי הרבי, הבעל שם טוב, ללמוד מדות טובות, היו תלמדי חכמים ולמדנים גדולים. ואילו 

האנשים שמהם היה עליהם ללמוד את המדות הטובות האמורות, היו אנשים פשוטים ביותר.
הרבי, הבעל שם טוב, רואה ביהודי הפשוט ביותר את גדלות והדרת ישראל. והוא – רבי מרדכי –  ציער יהודים 
יקרים אלה, ואפשר הדבר שגם גרם להם שפיכת דמים. הלבנת פנים על כל פנים בודאי גרם להם, על ידי 

שבייש אותם מדברי מוסרו.

הרגשתו וצערו של רבי מרדכי גדול מאד, והוא טען כלפי עצמו:
- בדברי הסברתי ליהודים פשוטים ותמימים אלה, באיזה שברון לב צריך להיות "ולנו בושת הפנים", איזה 

בושת פנים צריך להיות לי?

קשה לחזור על מלות הגנאי שקרא רבי מרדכי לעצמו, כשמרגע לרגע גובר רוגזו על עצמו.
מרוב רוגז שכח רבי מרדכי שעדיין לא אכל במשך היום. דרכו היתה לצום בכל יום מימי הסליחות ולאכול 
אחרי הדרשה שהיה דורש לאחר תפילת מעריב. ואילו היום, התעמק כל כך בכל מה שאירע, עד ששכח לגמרי 

שעדיין לא אכל.
רבי מרדכי קם והכין את סעודת הערב שלו, שהיתה מורכבת מלחם ומי חלב חמוץ, והלך ליטול את ידיו. בתוך 
כך עלה במחשבתו, בודאי התעוררו כמה מהשומעים מדברי מוסרו ועתה הם יושבים ועוסקים בתשובה, ואילו 
הוא עצמו, ה"מגיד מישרים", זה שעורר אותם לתשובה – מתעסק כעת באכילה... הרי הוא עצמו שקרן ובריה 
שפלה, עז פנים וחוצפן, להשפיע על הזולת לחזור בתשובה, ובעצמו לעסוק בצרכי גופו. לא! זאת לא יעשה. 

ורבי מרדכי המשיך שוב במחשבתו להטיף מוסר לעצמו.

זה כתשעה חדשים שהוא עזב את רבו הבעל שם טוב, וכבר הספיק לרדת פלאים. הוא נהיה מטיף מוסר, מורה 
דרך, מעורר לתשובה, אלא שכל זה רק לאחרים - הוא מוכיח, מטיף מוסר, אבל רק לזולת, לו הוא אומר לחזור 

בתשובה.
ואילו הוא עצמו, טוב ונעים לו, את עצמו אין הוא מוכיח, לעצמו אין הוא מטיף מוסר, הוא עצמו אינו זקוק 
לתשובה, עדה שלימה של יהודים יראים ושלמים הביא בדיבוריו לידי בכיות של תשובה, להם אמר שהלילה 
הוא האחרון מלילות השנה העוברת, הוא הכריז והודיע שהלילה הוא האחרון לפני יום הדין הגדול, את כל זאת 
הוא אמר להם, ואילו לעצמו אין לו כלום מה לומר... ורבי מרדכי פרץ בבכי... מה יהיה בסופו, הרי הוא שקוע 
בבוץ של שקר, בטיט ורפש של צביעות. ובמחשבתו החל רבי מרדכי להתחנן בפני רבו הבעל שם טוב שירחם 

עליו ויצילו ממעמדו ומצבו המר.

מה טוב - ממשיך רבי מרדכי במחשבתו – היה לו במחיצת רבו הבעל שם טוב, ומיד החל לעבור במחשבתו סדר 
העבודה בבית הבעל שם טוב בימי אלול, ימי הסליחות, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, והיכן הוא 

נמצא כעת – בכף הקלע...

... רבי חיים בחן את רבי מרדכי בתפילתו תפילת שמונה עשרה. הטלית רטובה כולה מדמעות ומזיעה. מזמן 
לזמן הוא שומע את נשימתו החמה של רבי מרדכי וגניחותיו השקטות. רבי מרדכי אינו זועק, הוא עומק בשקט, 

אך מזמן לזמן הוא מרים את ידיו כלפי מעלה ומסיים בבכי עצור ובשקיטה חרישית.
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כל  בניגון תחנונים השובה את לבבות  ופותח  – קורא רבי מרדכי בקול  "ותקבלנו בתשובה שלימה לפניך" 
הנוכחים שהצטרפו כולם בבכיה חרישית.

"אין קץ לאשי חובותינו" – השמיע רבי מרדכי את קולו נימה של נחמה עצובה, ידיו מכות בראשו וכולו בוכה 
מעומק הלב.

עבר זמן רב, רבי מרדכי ממשיך בתפילתו, תפילה חרישית, ובתוך כך נשמעו מפיו המלים "הכל הבל" ולאחרי 
שעה ארוכה ושקטה החל רבי מרדכי לשיר ניגון געגועים בקול שמח, באמרו המלים: "אתה הבדלת אנוש מראש 

ותכירהו לעמוד לפניך".
כולם הרגישו שרבי מרדכי חוזר לעצמו, מעודד יותר, והוא ממשיך בתפילתו כרגיל.

היהודים שנשארו בבית המדרש, בחשבם שהנה מסיים רבי מרדכי את תפילתו וברצונם שרבי מרדכי לא ידע 
שהם האזינו לתפילתו – עזבו את ה"חדר השני" ונכנסו לבית המדרש עצמו, והתיישבו ליד השולחן הדרומי, 

עליו דלקו עדיין שאקריות נרות יום כיפור.

רבי חיים נכנס גם הוא לבית המדרש והחל לספר לנוכחים על גדלותו של רבי מרדכי, על גאונותו, על בקיאותו 
בש"ס בבלי, ועל ידיעותיו בירושלמי, מדרשים, זוהר ובתורת הקבלה. וציין שכמה שנים למד רבי מרדכי אצל 
הצדיק מפודוליה-וואהלין, בעל המופת הגדול, המפורסם בכינוי "הבעל שם טוב". ורבי חיים התחיל לספר להם 

סיפורים מהבעל שם טוב ששמע מפי רבי מרדכי.

בתוך כך, נשמע קולו של רבי מרדכי באמרו "שמע ישראל וכו'". הנוכחים היו כהמומים, אמירת הפסוקים שמע 
ישראל, ברוך שם, ה' הוא האלקים ולשנה הבאה בירושלים, מפיו של רבי מרדכי, ארכה זמן ממושך. ולאחר מכן 
התפלל רבי מרדכי תפילת ערבית של חול, שאף היא נמשכה שעה ארוכה, ובינתיים ממשיך רבי חיים לספר 

על הבעל שם טוב.

הנוכחים מסתכלים על רבי חיים בשעה שהוא מספר להם, ואינם יכולים להאמין לעצמם. האם זהו רבי חיים 
פרוש?! הם מכירים את רבי חיים מהיום הראשון לבואו מרעסאסנע לעיירתם דוברובנה, והנה הוא הפך לאדם 
אחר, מדבר עם אנשים כשוה בשוה, ומספר להם סיפורים נפלאים כאלה. הם אינם מאמינים לעצמם כי אכן 

זהו אותו רבי חיים פרוש. גם פניו של רבי חיים נשתנו תכלית שינוי.
כששמע רבי חיים שרבי מרדכי נכנס לחדרו, נכרנס גם הוא אליו ואילו הנוכחים נשארו בבית המדרש ודיברו 

אודות רבי חיים ועל השינוי שחל בו מכוחו של רבי  מרדכי.
בינתיים נכנסו רבי מרדכי ורבי חיים לבית המדרש ורבי מרדכי בירך מתוך שמחה את הנאספים בברכת "שנה 

טובה". בשמעו שקהל הנאספים עדיין לא קידש את הלבנה, שמח שיוכל לקדש את הלבנה במנין.

אחרי קידוש לבנה, הניח רבי מרדכי את ידו על כתפו של רבי חיים ורבי חיים הניח ידו על כתפו של רבי מרדכי, 
ובבקשתם עשו כך כל הנוכחים, וכולם יחד יצאו בריקוד נלהב מלווה ניגון שמח.

לרבי מרדכי כשרון וחוש מיוחד בניגנה. בהיותו אצל הבעל שם טוב למד הרבה ניגונים ששרו אצלו.
הבעל שם טוב עצמו היה מנגן גדול, בעל קול נדיר שהיה ביכלתו לשנותו לגוונים רבים. לעתים קרובות היה 
ומביאה לשפיכת הנפש, לעליצות  נוגעת לנפש  נגינה  ה',  והיה זה אצלו דרך בעבודת  הבעל שם טוב מנגן, 

ועליזות הנפש ולשמחת הנפש.
כל תלמידי הבעל שם טוב והחבריא קדישא תלמידי הרב המגיד ממעזריטש, ניצלו את הנגינה בעבודת ה' על 

פי דרכי החסידות.

הריקוד נמשך זמן רב, עד שבדרך אגב, נודע לרבי מרדכי שרבי חיים והקהל עדיין גם כן לא הבדילו וממשיכים 
בצו. רגז רבי מרדכי על עצמו על שבניגוניו וריקודיו גרם לרבי חיים ולקהל הנכבד כינוי נוסף של יום הכיפו־

רים, והלך לבית המדרש להבדיל על הכוס. 
בדרך הליכתו סיפור שזה לו כמה שנים שבמוצאי יום כיפור הוא מבדיל על משקה מיוחד הנקרא "פאלין", 

וביקש מאחד הנוכחים להביא משקה כזה, ובינתיים נכנסו  הוא ורבי חיים לחדרו.



ב“ה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

סן
ני

ח‘ 
ת 

תו
רו

חב
 ב

וד
מ

לי

רבי חיים חש הדרת כבוד פנימי כלפי רבי מרדכי, שהרי אכן מאז החלו ללמוד ביחד, הוא מרגיש שגם בתורת 
הנגלה, שונה דרך לימודו של רבי מרדכי. כשהיו מסיימים סוגיא כל שהיא, היה רבי מרדכי רגיל להתעמק היטב 
והיה מספר ששמע מגאון גדול , על הפסוק: "זאת תורת האדם" – כל הסוגיות שבתורה, ישנן באדם. בכך היה 

רבי  מרדכי מתעמק למצוא באדם, בעצמו, את הסוגיא שזה עתה למדו.

בתחילה נראה דבר זה מוזר מאד בעיני רבי חיים, ולפעמים גם מעורר צחוק, איזו שייכות יש למשל לסוגיא 
"שנים אוחזין בטלית", או "המחליף פרה בחמור" לאדם, עד לידי השקעת עמל ויגיעה רבה למצוא מובנן של 

סוגיות אלו באדם?!...

פעם אחת למדו סוגיא עמוקה בסדר קדשים. הדבר ארך כמה ימים. הם למדו את הסוגיא לעומקה ולאשורה, 
בשפת בני הישיבות נקראת צורת לימוד כזה "לשו ואפו את הסוגיא היטב". רבי חיים היה שבע רצון מאד, הוא 
קרא לכך לימוד תורה לשמה, שהרי עניני הקרבנות שבאותה סוגיא אינם נוגעים להלכה כיום, עד שהשי"ת יביא 
את הגואל צדק, יבנה את בית המקדש ויצווה להקריב קרבנות. ואילו כיום אין הדברים נוגעים להלכה למעשה. 
כך שלימוד כזה הוא תורה לשמה. שביעות רצונו של רבי חיים נחשבה בעיניו כשמחה של מצוה, ועבור שמחה 

של מצוה כזו מגיע לו בודאי שכר של גילוי אליהו...

ואכן, בלבו של רבי חיים היתה קצת תרעומת על בית דין של מעלה. מדוע באמת לא מעניקים לו ולרבי מרדכי 
את השכר המגיע להם. הוא אמנם חשב אם מותר לו להרהר אחרי הנהגת בית דין של מעלה, אלא שמיד תירץ 
את עצמו שסוף סוף בית דין של מעלה אינו קודשא בריך הוא. על הקב"ה אכן אסור להרהר, ואילו אל בית דין 
של מעלה מותר להרהר. אלא שהיה קשה לו גם על הקב"ה, הרי אי אפשר לומר שאין הקב"ה יודע חלילה שהוא 
ורבי מרדכי למדו תורה לשמה, דבר שגרם לו הנאה רבה ושמחה גדולה, שמחה של מצוה, ואם אכן יודע הקב"ה 

מכל זה – מדוע, איפוא, אין הוא שולח אליו את אליהו הנביא?
אך, על הקב"ה אין הוא רוצה להקשות. החלטתו היתה שגם אם הקב"ה עושה לו עוולה – לא יהרהר אחריו. 

ואילו על בית דין של מעלה מותר לו להרהר. ואכן לבו של רבי חיים כבד מאד על בית הדין של מעלה...

כשסיימו את לימודם בסוגיא שבסדר קדשים, נשאר רבי מרדכי יושב עצוב ותופס שרעפים. הדבר הפליא את 
רבי חיים, מניין באה עצבות זו על רבי מרדכי, הרי למדו תורה לשמה, ועליו להיות בשמחה של מצוה. מדוע, 

איפוא, עצוב רבי מרדכי כל כך?

בהיות רבי חיים בטוח שעצבותו של רבי מרדכי נובעת מאותו דבר שמעיק גם עליו, והוא עיוות הדין של בית 
דין של מעלה כלפם, במנעם מהם את השכר של גילוי אליהו – מצא לנכון לנחם את רבי מרדכי בדברים.

חשבתי רבות – אמר רבי חיים לרבי מרדכי – על הצער שאפף את כבודו, כיצד יתכן הדבר שבין דין של מעלה 
יעוות את הדין בצורה כזו. אנחנו לומדים תורה לשמחה, ואנו שמחים מכך, שמחה שהיא בבחינת שמחה של 
מצוה, ועבור שתי מצוות גדולות כאלו, מגיע הרי שכר גדול, הקב"ה בודאי יודע שאנחנו ב"ה פרושים מהנאות 
העולם הזה, שאיפתנו היא לזכות לגילוי אליהו, מדוע, איפוא, מעוות בית דין של מעלה את הדין בצורה כזו 

ומקפח את שכרנו?!

ואם תאמרו – ממשיך רבי חיים בדברי ניחומו - היכן הקב"ה, הוא הרי יודע בודאי על עיוות הדין של בית דין 
של מעלה כלפינו, ומדוע אין הוא מתערב בזה? הנה, ידוע שהקב"ה הוא גדול מאד, וכמדת גדולתו כך מדת 
ענוותנותו, כמאמר חז"ל: "כל מקום שאתה מוצא גבורתו – גדולתו – אתה מוצא ענוותנותו", ומאחר שמשפטי 

שכר ועונש נמסרו בידי בית דין של מעלה, אין הקב"ה רוצה להתערב בזה...

ואם תאמר – ממשיך רבי חיים – הרי חז"ל אומרים: "אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה", כיצד, איפוא, הוא מקפח 
לנו את השכר עבור שתי מצוות גדולות כאלו, תורה לשמה ושמחה של מצוה. אכן, הקב"ה הוא ענו, אבל כאן 
חז"ל  בדברי  מוצאים  אנו  הרי  לעזור.  יכול  ואינו  מכך  מצטער  אכן  הקב"ה  אלא,  הדין?  בעיוות  מדובר  הרי 

שהקב"ה מצטער בצערם של צדיקים.
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לכאורה הרי הוא ה"כביכול" עצמו ובידו לסדר את הענינים כך שהצדיקים לא יהיו בצער, מדוע, אכן, אין הוא 
עשוה כך? – אלא, כך היא דרכו של הקב"ה, אין הוא מתערב בענינים אלה, הם נמסרו בידי בית דין של מעלה, 

ואילו בית דין של מעלה עושה כפי הנראה להם...

לעניות דעתי – ממשיך רבי חיים ואומר לרבי מרדכי – העצה לכך היא – להיות בשמחה. אף שיש כאן עיוות 
הדין והצער גדול, עלינו להיות שרויים בשמחה ולקבל הכל באהבה. דבר זה לכשעצמו יש בו משום מצוה גדולה, 
שאולי חשיבותה רבה יורת מאשר שתי המצוות האמורות, ואם אכן כך נעשה, נהיה שרויים בשמחה ונקבל זאת 
באהבה – גם הקב"ה לא יוכל להתאפק יותר, יתערב בעניננו, ואז יקבל בין דין של מעלה את ה"פסק" האמיתי 

המגיע להם...

רבי מרדכי הקשיב בסבלנות לדברי השתפכותו של רבי חיים. בתחילה לא הבין על מה הוא שח, אלא שמיד 
הבין אילו רעיונות מרחפים במחשבתו של רבי חיים. רבי מרדכי נזכר על הרעיונות והדמיונות של שטות שהוא 
עצמו היה לקוי בהם בשעתו, לפני בואו אל הבעל שם טוב, אותם רעיונות עדיין מקננים במוחו של רבי חיים. 

דבריו הטיפשיים של רבי חיים אמנם דחפו את רבי מרדכי להתפרץ בצחוק, אלא שמתוך רחמנותו על רבי חיים, 
על קטנות הדעת שלו והעדר ידיעתו באלקות – נזהר שלא לצחוק, אלא נאנח מעומק לבו.

המשך מחר בעז"ה...


