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משיח כבר נגלה

ועוד והוא העיקר:
נוסף על המבואר לעיל שקיימת מציאותו של משיח בניצוץ משיח (בחינת היחידה) שבכל אחד ואחת מישראל, 
קיימת גם מציאותו של משיח כפשוטו (יחידה הכללית), כידוע ש"בכל דור ודור נולד א׳ [אחד] מזרע יהודה 
שהוא ראוי להיות משיח לישראל", "א׳ הראוי מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו 

כו׳", ואילו לא היו מתערבים ענינים בלתי-רצויים המונעים ומעכבים כו׳, היה מתגלה ובא בפועל ממש.

וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח שבדורנו, שכבר נסתיימו ונשלמו כל עניני העבודה ועומדים 
מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו, הרי, בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה (לא רק 

המציאות דמשיח, אלא) גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש.

(ש"פ וירא תשנ"ב, סי"ד)

במילים פשוטות: בכל הדורות המשיח שבדור היה "ראוי להיות משיח", כדבר התלוי ועומד "באם יזכו" או שמא 
"יתערבו ענינים בלתי רצויים המונעים ומעכבים".

אך בדורנו זכינו ש"נתבטלו כל המניעות והעיכובים", לכן נשיא דורנו הוא משיח בהתגלות, משיח בוודאות.
בשיחות נוספות חוזר אד"ש מה"מ על עניין זה בביטויים שונים:

ישנה כבר השליחות

על פי הידוע ש"בכל דור ודור נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל", "א' הראוי מצדקתו 
להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, השליח 
היחיד שבדורנו, והמשיח היחיד שבדורנו, שכבר סיימו את כל העבודה – הרי מובן שמתחיל להתקיים ה"שלח 

נא ביד תשלח", השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר.
(ש"פ חיי-שרה תשנ"ב, סי"ג)

ישנו כבר המינוי

והרי המינוי דדוד מלכא משיחא כבר הי', כמ"ש "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו". צריכה רק להיות 
קבלת מלכותו ע"י העם וההתקשרות בין המלך ובין העם בשלימות הגילוי - בגאולה האמיתית והשלימה.

(ש"פ משפטים תנש"א, ס"י)

ובשיחה נוספת
נשיא דורנו היה המשיח של דורנו והוא התגלה בכל התוקף.

(י"א אלול תנש"א. בלתי מוגה)

זהו. המשיח שבדורנו – הרבי שליט''א – כבר קיבל את המינוי לתפקיד, ונשלח לגאול את ישראל. עכשיו זה 
קרוב יותר מתמיד. סליחה לא עכשיו, כבר בלשון עבר...  

"כיון שבימינו אלה ממש (עם סיומו של חודש ניסן דהי' תהא שנת אראנו נפלאות) "כלו כל הקיצין" ("קץ 
הימים" ו"קץ הימין") כפשוטו ממש, ובודאי שתיכף ומיד בא משיח צדקנו, וכאו"א מראה באצבעו ואומר "הנה 

זה (מלך המשיח) בא", שכבר בא (בלשון עבר) ברגע שלפני רגע זה"
(משיחות ש"פ תזריע־מצורע, ו' אייר ה'תנש"א)

זהו משיח בא, וכבר בא. ואיפה את בסיפור? תחשבי על זה היום, נמשיך מחר.

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

רבי חיים ניחון בכשרון הדיבור, כולם ידעו שהוא גאון גדול ובעל מדות טובות, ובמשך הזמן התחבב על פני 
כל, לא שמעוהו אף פעם מדבר, פרט למה שהיה עונה לשואליו בתורה, ואילו שהוא ידבר ברבים, ומה גם לדרוש 

מעל הבימה – לא יכול אף אחד להעלות על דעתו. 
כשהחל רבי חיים לדבר עם בעלי הבתים בני התורה – היו הם כועסים ורוגזים מאד, מאידך היו כולם מעוניינים 
לשמוע את דבריו, שכן היה מה לשמוע, ובמשך שלשה חדשים הפכו כמעט כל תושבי העיירה לחסידים. האמת 

נתגלתה שרבי חיים הוא תלמידו של בעל המופת הגדול, הבעל שם טוב.

לר' חיים היו שני חברים בשם ר' יששכר בער ור' מרדכי, שניהם חברים מנוער וכולם למדו בישיבה (רק בהיותם 
אנשים בשנות בינה – בני ארבעים ויותר שמעו את שמע הבעש"ט והלכו אליו), לאחרי שלמדו כ"כ הרבה שנים 
בישיבה אחת התפזרו וכל אחד נסע למקום אחר, אך אהבם העזה נשארה ובשנים הראשונות אף עמדו בקשרי 

מכתבים.
כעבור כמה שנים עבר ר' מרדכי לגור במחוז פודוליה, ודוקא שם הגיע שמועה לאוזניו אודות המקובל הגדול 

והלמדן, ובהיותו למדן בעמו וגם מקובל, רצה לראות את האיש המפורסם "הבעל שם טוב".

כאשר הגיע לשם ושהה אצל הבעש"ט זמן ממושך, הודה להשי"ת שנתן לו דעה ישרה והביאו אל הבעש"ט, אך 
יחד עם זאת הצטער ביותר שניתק את קשריו עם חבריו, וגם לא ידע כתובתיהם. ולו ידע מקום המצאם היה 

מתקשר עמהם ומודיע אודות מקום המצאו עלייתו בתורה, והשגתו בדרכי השי"ת וסדר העבודה.

פעם אמר הבעש"ט תורה על הפסוק "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב 
עמו". ופירש הגוף הוא חומר והנשמה צורה,  הגוף נמשך לגשמיות והנשמה לרוחניות, השי"ת ברא את הגוף 

מחומר גשמי בכוונה שהחומר הגשמי יוכשר להיות כלי לאלוקות, וזה משאו של הגוף.
"כי תראה" כאשר תתבונן היטב בחומר, בגוף (הנקרא חמור, מפני גסותו וחומרו וקרירותו לדברי שכל ועניניו), 
אז תראה שני דברים – א. שהחומר שלך הוא שונאך ושונא את הרוחניות של הנשמה, כי כל המשכתו לדברים 

גשמיים לבד. ב. שהחומר רובץ תחת משאו, ומתעצל לעסוק בכוונה האלוקית, שלשמה הוא נברא.
ובמילא יתכן שאז וחדלת לעזוב עמו, לא תעזור לחומר להשלים את השליחות שהוטלה עליו, אמנם נכון שהוא 
גוף גשמי, שצריך לאכול ולישון וכל יתר צרכי הגוף. אך כל הענינים הללו יש לעשותם בדרך "עבודה" ולא 
"חמור", וכאשר אתה רואה שהחמור הוא שונאך והוא רובץ תחת משאו, יתכן ותחליט לא לבא לעזרתו, רק 

להיפך סדר עבודתך תהיה תעניות וסיגופים לשם שבירת החומר.

דע שאין זו דרך שע"פ תורה, כי ע"פ תורה אסור לשבור את הגוף, אלא, "עזוב תעזוב עמו" תשאיר את החומ־
ריות לגוף, ותעבוד עמו, עד כדי כך שהחומריות תתעדן, וסיים – הבעש"ט – לעשות טובה ליהודי בגשמיות 
ובפרט ברוחניות צריך מסירות נפש. יש ונשמה יורדת לעולם הזה וחיה בה שבעים שמונים שנה בכדי לעשות 

טובה ליהודי.

על התורה הזאת חזר ר' מרדכי מספר רב של פעמים, שוב ושוב התעמק בהם. באמרו; הרבי אומר – ששבירת 
הגוף ע"י תעניות וסיגופים הרי זה שלא ע"פ תורה, כי דרך התורה היא לשנות ולעזור לגוף שיוכל למלאות את 
שליחות האלוקית המוטלת עליו ולשם כך הוא נברא. ואשר לעשות טובה ליהודי בגשמיות ובפרט ברוחניות 

צריך לזה מסירות נפש.

וכל מה שהוא - ר' מרדכי – התעמק יותר בדברי הרבי חשב יותר אודות חבריו, ר' יששכר ור' חיים. שילך 
לחפשם ויספר להם מהדרך החדשה שהרבי הבעש"ט מלמד. כדי לחפשם עליו ללכת בעצמו לעיירות מסביב 

עיר מוהליב. אך כיצד ילך מהרבי?
כמה שבועות חשב בזה, אך לא יכול היה להחליט בדעתו לעזוב את הרבי.
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פעם בעת שהרהר על שאין ביכולתו להחליט בעצמו לצאת לדרך לחפש את חבריו ולעזוב את רבו. חשב, אפילו 
אם ימצאם הוא אינו יודע מה מצבם עכשיו האם ירצו להאזין לדבריו או אולי יהיה בעינם כמתעתע.

ר' מרדכי נזכר מה שעבר עליו כאשר הגיע למחוז פודוליה ושמע אודות על המופת, הוא שמע שהבעל שם טוב, 
היה עוזר למלמד דרדקי, התלבש כאחד מפשוטי העם, שחפר בורות חול והובילם לעירה. אח"כ החליף את 
בגדיו והוריד את המסוה מעל פניו, וגילה שהוא גדול בתורה, יודע חכמת הקבלה ובעל מופת. אז ר' מרדכי לא 

האמין בזה, ורק מפני החידוש והפלא ענין אותו לראות זה בעיניו. 
עדיין זוכר הוא ברור שבדרך צחק מעצמו, באמרו; אני הגדול בתורה ויש לי ידיעה גדולה בקבלה, ואני עוזב 
את לימודי והולך לראות פלא שהמון העם מספר. כעת ממשיך ר' מרדכי לחשוב, אפילו באם יעלה בידו לגלות 
את חבריו הרי ילעגו לו, ולא יצליח לפעול עליהם, וכך יצא שלהם לא יעשה טובה ולעצמו יגרום רעה שיעזוב 

את רבו.
כמעט שעמד להחליט לצאת לדרך, אבל בפועל הרגלים לא התרוממו, וההחלטה לא התבצעה. הוא חשב על כן 

להשאר עוד מספר ימים כאן, אצל רבו ואח"כ יצא לחפש חבריו.

כעבור מספר ימים הבריק במוחו רעיון שיכנס לספר את כל זה לרבו, וישאל עצתו, והרבי הרי ידע ברוח הקודש 
היכן נמצאים חבריו. ועי"ז יחסוך המון זמן ויוכל לחזור בהקדם.

ברגעים הראשונים מצא הרעיון חן בעיניו. אך כעבור זמן מה חזר שנית; האם יכנס לרבו לשאול אודות עשיית 
טובה לחבריו? הרי הרבי אמר מפורש שלמען עשות טובה ליהודי בגשמיות ובפרט ברוחניות צריך מסירות נפש. 
ואם כך מה הוא הולך לשאול? לשאול היכן חבריו? הרי זו עזות פנים. למען חסוך על זמנו, ילך הוא להטריח 

את רבו ולהיעזר ברוח קדשו? ועוד יותר באם ידע היכן הם נמצאים תקטן מסירות הנפש שלו. 

החלטתו הנחושה של ר' מרדכי היתה לא לשאול את רבו. לצאת לדרך ולחפש את חבריו עמם ידון על דרך 
עבודת ה' שחידש הבעש"ט.

קם בהשכמה והתכונן לתפילה, התפלל ועמד לצאת לדרך – והרהר לעצמו הכדאי לבקש רשות וברכה מרבו על 
הליכה זו, שוב הפך בנפשו טעמים לחיוב ולשלילה. והחליט שהגם שע"פ דין חייב הוא בנטילת רשות, אך הרי 
יתכן שהרבי ישאל לאן הוא הולך ולשם מה, וזאת אינו רוצה לספר, כי אם הרבי יודע הרי מיותר לספר. ואם 

אינו יודע, אינו חפץ בלאו הכי לספר לו. על כן לקח את תרמילו ויצא לדרך.

המשך מחר בעז"ה...
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יישאר אותו רבי

וכך ממשיכים בקיום הוראותיו של משה שבדורנו, ובההתקשרות אליו, עד ביאת המשיח, וגם לאח"ז.
– ישנם כאלה שחולמים חלומות וחושבים שבביאת המשיח יהי' איזה רבי אחר ("עּפעס ַאן ַאנדער רבי"). האמת 
היא, שכשיבוא משיח יהי' לנו את הרבי שלנו ("מיר וועלן הָאבן אונדזער רּבי'ן"). יהי' אותו הרבי ואותם החסי־

דים.
ביחד עם האפיקומן שלו,  בני הבית  נוהג להניח את האפיקומן של  הי'  נ"ע  לי שאביו אדמו"ר  הרבי סיפר 
וכששאל אצלו טעם הדבר, השיב לו, שהאפיקומן הוא זכר לקרבן פסח שנאכל בחבורה לכל בני הבית, וכך יהי' 

גם כשיבוא משיח. ומזה מובן שגם כשיבוא משיח יהיו כל השייכים אל הרבי (בני הבית) ביחד עם הרבי.

(תורת מנחם כרך א' השי''ת עמ' 200-201)

שום קונצים

משיח לא יהי' מוכן לשמוע שום "קונצים", אלא ידרוש חשבון – "אלה פקודי המשכן": תרשום בפתק כמה 
חסידים עשית – על כמה יהודים פעלת שיהיו חסידים של הרבי, שילמדו חת"ת, ויבואו לומר כל התהלים בשבת 

מברכים! 
(ש''פ פקודי תשכ''ז)

משיח יודה לך!

על כל אחד ואחת לעשות חשבון צדק בנפשו: מה עשה עד עתה לקירוב הגאולה?!.. ובפרט ע"י ההתבוננות 
שמשיח צדקנו עומד ומצפה בקוצר- רוח לגאול את ישראל (כמובן מדברי הגמרא שאינו מתיר שני נגעים ביחד 

שלא יתעכב כדי קשירת שני נגעים..) 
לאחרי שכל אחד ואחד ישלים את התלוי בו להחיש את ביאת המשיח, ומכיון שמשיח צדקנו בכבודו ובעצמו 
עומד וממתין לפעולה שלו, הרי מובן גודל האחריות המוטלת עליו, ביחד עם גודל הזכות כו', שלכן, כשיבוא 
משיח צדקנו בקרוב ממש, יודה לכל אחד ואחת על פעולתו להחיש ביאתו, ולא רק הודיה בלבד, אלא יוסיף 
ויתן מעניניו, הן ענינים רוחניים, החל מלימוד התורה.. והן עניינים גשמיים, ש"הטובה תהיה מושפעת הרבה וכל 

המעדנים מצויין כעפר. 
(ספר השיחות תשמ"ח ח"ב ע' 684)

תיכף ומיד נכנס

ובנוגע לפועל: בעמדנו בשבת מברכים חודש שבט, כולל ובמיוחד העשירי בשבט – צריך כאו"א לקבל על עצמו 
להוסיף ביתר שאת וביתר עוז במעשיו, תורתו ועבודתו של בעל ההילולא, כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, אשר 
הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נס"ו, ובפרט בהביטול וההתקשרות אל כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא הדור, "הנשיא 
הוא הכל", שבכאו"א – מציאותו וכל עניניו, בכל מכל כל, נעשים קודש לנשיא הדור, עי"ז שמלאים וחדורים 
בקיום שליחותו של נשיא הדור – משה רבינו שבדור, גואל ראשון הוא גואל אחרון – שענינו העיקרי "להביא 

לימות המשיח" בפועל ממש.
ולהוסיף, שהידיעה שתיכף ומיד נכנס כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו (כיון ש"הקיצו ורננו שוכני עפר) ומביט 
מלשון  (גם  ולהשלים  לסיים  ופועלת  מעוררת  כו',  ומצבו  מעמדו  לבחון  והמקושרים  מהחסידים  כאו"א  על 

שלימות) את כל מעשינו ועבודתינו.
(שיחת פ' וארא ה'תשנ"ב)

משיח בא עכשיו. בלשון עבר. מתבוננת בתוכי פנימה: עשיתי הכול? מוכנה כבר לרגע?...

מה עשה עד עתה לקירוב הגאולה?!..

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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תולדות ר' מרדכי מהורדוק  / מתוך רשימותיו של הרבי הריי"ץ

ר' מרדכי יצא את העיר, והנה השיגו שמשו של הרבי, ומסר לו שהרבי רוצה לראותו. כאשר ר' מרדכי נכנס 
אליו אמר הבעש"ט; ב"ה שנצחת את המלחמה שבקרבך, שלא תמהר בדרכך כי גם עד שתגיע למחוז חפצך 

תוכל לפעול רבות.
לר' יששכר דוב תאמר; שבאם יבא אלי אציע בפניו סדר בלימוד, ומזה תהיה לו "פתיחת המוח". לר' חיים 
תאמר; שאם יבוא אלי אציע לו סדר בלימוד זוהר ומדרש ותהיה לו מזה "פתיחת הלב". אותך ַאָברך; שתעבוד 
את ה' בעבודה תמימה במוח ובלב, תיזהר מ"התגלות". השי"ת יתן לך הצלחה ושיקוימו ההבטחות והברכות 

שתברך.

יותר מחצי שנה נדד ר' מרדכי מעיירה לעיירה, עד בואו לקלאבילניק – עירה שממנה בא ר' יששכר דוב. בקלא־
בילניק נודע לו שזה שנים רבות שר' יששכר דוב נשא אשה מהעיירה ליובאוויטש והוא אצל חותנו. ר' מרדכי 
יצא לכוון ליובאוויטש וכך נדד מעיירה לעיירה וכמנהגו, בפקודת רבו, לא מיהר אלא עסק בכל עיר וישוב 

שעבר בסיפור אודות גדול בתורה שנמצא במחוז פודוליה – וואהלין. 
סיפר לכולם שאותו גדול, בעל מופת הוא, ובכל הנפה מכנים אותו בשם "בעל שם טוב", וכן סיפר מעשיות 

ומופתים, דבר שהפליא את קהל השומעים בכל מקום.

ר' מרדכי הגיע לעירה קחנוב, ובבית המדרש בין בחורי הישיבה, משך את תשומת לבו בחור בגיל 15-16 שפניו 
ותנועותיו נראו לו מוכרות. אך לא יכל להזכר היכן ומתי ראה פנים אלה. כאשר נכנס עמו בשיח שמע קולו 

וראה תנועותיו הפעלתניות, הדהים הדבר אותו עוד יותר, אך לא יכל להזכר מאין הוא מכירו.
ר' מרדכי התחיל לחקור אותו וביקש להוודע מקום היוולדו וקורות חייו. ר' מרדכי חשב שאולי ראהו כאשר 
נדד בכוון מחוז קייב. הבחור ענה לו כי הוא בא כעת מהעירה קרופקע, שם נמצא דודו המלמד שלימדו במשך 

שנתיים עד גיל הבר מצוה שלו, וכאן הוא לומד זה שלוש שנים, ומקום לידתו היא דוברובנה.
תוך כדי לימוד ופלפול, סיפר הבחור מה שאל מראש הישיבה ומה ענה לו. ואיך שסתר את סברתו של ראש 
הישיבה, וכל דיבוריו בשפה ברורה וצחה ובמרץ גדול. ועצם סברותיו גם הן היו מהירות בלי עמקות יתר אך 
בחיות רבה. תוך כדי כך הבריק במוחו של ר' מרדכי שכך היה נראה חבירו לשעבר ר' חיים, כשלמדו בישיבה 

בסמרגון. 
ר' מרדכי נזכר בכינויים שקראו לבחורים; חיים מאזירער, בערעל קאבילנקער, ומרדכי בויאוער. הוא שאל את 
הבחור היכן אביו מה שמו ומה מעשהו, ענה לו; שאביו נמצא בדוברובנה, ושמו ר' חיים רעסאסנער והוא חנווני, 

אך למעשה אמו היא החנוונית ואביו לומד בבית המדרש.

ר' מרדכי פנה מקבילניק לכוון ליובאוויטש למצוא את ר' יששכר דב. בדרכו פגש הולכי רגל אחרים, ביניהם 
קבצנים שצעדו יחדיו, בין הקבצנים משך עיניו אדם לבוש בלויים, שכל הדרך לא דיבר עם אחרים אך לעצמו 

לחש כל הזמן כאומר דבר מה. השק שסחב אותו עני היה גדול במיוחד.
 כאשר הגיעו לבית מלון ועמדו להתפלל מנחה, נעלם פתאום אותו העני ויותר לא ראהו ר' מרדכי. הדבר הפליא 
אותו ביותר וגם חרה לו, מדוע לא ניצל את ההזדמנות ושוחח עמו מאין בא ומי הוא. ולעצמו חשב אולי הוא 

משלוחי הרבי הנודדים כנסתרים.  

בהיותו אצל הבעש"ט ידע ר' מרדכי כי לבעש"ט חברים שהם חבריו עוד מלפני התגלותו כבעל שם, וחברים 
אלו צדיקים נסתרים והם נודדים בלבושים פשוטים ומהם ההולכים קרועי בגדים, נראים כמקבצי נדבות.

ישנם מתלמידי הבעש"ט שהרבי ציווה עליהם להיסתר והם מקיימי שליחות רבם, הם מסתובבים בעיירות ובישו־
בים קטנים, כי כידוע דגל הבעש"ט בשיטה שיהודים יתיישבו דוקא בעיירות קטנות ויעסקו בחקלאות ועבודת 

אדמה, והאחרים יחכרו מלונות ובתי ריחיים המופעלים ע"י נהרות או ע"י הרוח וכן יטעו כרמים ופרדסים.
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ואכן מאות משפחות התישבו ועסקו בזה בהכוונתו של הבעש"ט, שדאג גם לשלוח מתוך תלמידיו מלמדים 
שילמדו את בניהם תורה, ושוחטים. אצל הבעש"ט היתה קופת צדקה מיוחדת בשם פדיון שבויים שממנה היה 

תומך בחוכרי המלונות ופונדקים שלא היה לאל ידם לשלם דמי השכירות.

ידועה ומפורסמת אמרתו של הבעש"ט; אני אוהב את היהודי הפשוט. היהודי הפשוט הוא אוצר בלתי נדלה, 
ככתוב "כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות" וכמו שחכמים גדולים ביותר לא ישיגו את כל אוצרות הטבע 
הטבועים בארץ, דבר שהקב"ה הטמין בתוך האדמה, כך לא ידע איש אוצרות הגנוזים בתוך יהודים שהם כארץ 

חפץ של ה' צבאות, ואני משתדל שהיהודים יצמיחו את יבולם ויגלו את אוצרו של ה' צבאות.

ר' מרדכי היה בטוח שעני זה הוא מאנשי הרבי, ונפשו עגמה עליו שלא ניצל את ההזדמנות.
כאשר הגיע ר' מרדכי לארשע, נודע לו שלעיירת ליובאוויטש אפשר להגיע בשני דרכים, דרך הישוב בבינוביץ', 

או דרך העירה דוברובנה, אולי יפגוש את אביו של בחור הישיבה, את חברו, ר' חיים.

המשך מחר בעז"ה...

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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באחריות הרבי

כאשר מתעסקים עם הזולת, צריכים להזהר שלא לחשוב ש"כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה".
צריכים לידע שההתעסקות עם הזולת אינה אלא בכחו ובאחריותו של הרבי, "אויפן רבי'נס פלייצעס", [=על 
הכתפיים של הרבי] וכאמור לעיל (ס"ה) שכ"ק מו"ח אדמו"ר הנחיל לנו את הכח שגם ב"מצרים" נוכל לעסוק 
בהפצת התורה והיהדות (בדוגמת עבודתו של יוסף הצדיק), ואין אנו עושים (ואסור לנו לעשות) לבד, "אויף 

די אייגענע פלייצעס"...[=על הכתפיים שלנו]
וזהו "משה קיבל תורה מסיני ומסרה כו'" - שהעבודה עם הזולת היא בכחו של משה, ש"אוהב ישראל הי'", 
ו"מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים וכו'", עד לרבותינו שבכל דור ודור, אתפשטותא דמשה שבכל 

דרא ודרא.
(שמיני תשי''ב תו''מ עמ' קעז)

"שנשיא הדור הוא ככל הדור כי הנשיא הוא הכל" הכל בכוח הרבי, באחריות הרבי, מהרבי ובשביל הרבי. יש 
לך בכלל ממה להתפעל??

יח. צריכים לזכור את המסירת-נפש על החזקת היהדות שהיתה ברוסיא!
ועשה עמהם כריתת-ברית על העבודה בהרבצת  באותה תקופה קרא כ"ק מו"ח אדמו"ר עשרה מהחסידים, 
התורה והחזקת היהדות, מבלי להתפעל משום דבר, עד כדי מסירת-נפש בפועל ממש! נמצאים כאן אחדים 
מאותם עשרה חסידים, ולכן אינני מזכיר שמות, שכן, גם ללא הזכרת שמות נעשה כבר אצלם רגש של ישות...

כאשר הרבי בשעתו עשה כריתת-ברית על הרבצת התורה והחזקת היהדות, הי' זה באופן הקשור ונוגע בבחינת 
היחידה שבנפש – הן בנוגע להיחידה של הרבי, והן בנוגע להיחידה של אלה שעמהם עשה הרבי הכריתת-ברית 
(גם אם הם בעצמם לא ידעו זאת). וכיון שבחינת היחידה היא למעלה מהגבלות, הרי, גם הכריתת-ברית שמצד 
היחידה היא באופן שאין בה הגבלות, ובמילא, הכריתת-ברית היא לא רק בנוגע למדינה ההיא אלא גם בנוגע 
לכל שאר המדינות שבעולם, לא רק בזמן ההוא אלא גם עכשיו, ולא רק עם אלה שהיו נוכחים במעמד ההוא 

אלא גם עם אלה שלא היו אז, גם עמהם עשה הרבי כריתת-ברית מצד בחינת היחידה שבנפש!

החילוק הוא רק שבמדינה ההיא הי' צורך במסירת נפש בפועל ממש בשביל לעסוק בחיזוק היהדות והרבצת 
התורה, ואילו עכשיו, במדינות הרווחה, במצב של חירות, ה"מסירת נפש" הנדרשת אינה אלא שלא לפחד מפני 

המלעיגים שיאמרו עליו שאינו אדם מודרני או אפילו "בטלן"!...

כך  כל  להקפיד  צורך  אין  העניבה...  להסיר  אתה  יכול  לו:  ואמר  המסובים  לא'  פנה  שליט"א  אדמו"ר  [כ"ק 
שהגיעו   – האורחים  אחד  את  ראה  שפעם  מיכאל,  ר'  החסיד  אודות  מסופר   – בגשמיות.  מסודר  להראות 
לליובאוויטש מה"קָאלָאניעס" (מושבות של יהודים עובדי אדמה) – מחפש... מברשת לצחצח את מנעליו בערב 
שבת אחר חצות, ושאלו: "מה העבודה הזאת לכם", והשיבו, שרוצה לצחצח את הנעלים לכבוד שבת, נענה ר' 

מיכאל ואמר: כאן מצחצחים את הראש, ולא את הנעלים ("דָא ּפוצט מען די קָאּפ, ניט די שיך")!...].

וכיון שכן, צריך כאו"א למלא את השליחות של הרבי – לעסוק בהחזקת היהדות במקום שנמצא בו בהשגחה 
פרטית – בכל התוקף, מבלי להתפעל משום דבר, ובודאי שלא לחשוב אודות עזיבת המקום [כל זמן שלא 
השלים עבודתו בהחזקת היהדות, שאז צריך לילך למקום אחר כדי לפעול גם שם בהחזקת היהדות], בידעו 

שהרבי עשה עמו כריתת-ברית על עבודה זו!

יט. וכאשר עוסקים בהחזקת היהדות בכל התוקף, בכחו ובשליחותו של הרבי, בודאי שסוף סוף מצליחים בזה, 
שכן, דבר ברור הוא שהרבי ינצח ("דער רבי וועט אויספירן").

(שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"א. בלתי מוגה)

הרבי ינצח

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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תולדות ר' מרדכי מהורדוק  / מתוך רשימותיו של הרבי הריי"ץ

בבואו לדוברובנה פנה ר' מרדכי כדרכו ישירות לבית המדרש, שם פגש קבוצה גדולה של אנשים היושבים 
ולומדים, מהם מבוגרים ומהם בגיל העמידה, ומיד החל להתענין אודות ר' חיים רעסאסנער, אבל איש לא ידע 

אודותיו מאומה.
עברו כמה שעות ועת מנחה הגיעה, אנשים נוספים באו לבית המדרש ור' מרדכי המשיך בחיפושים אחרי ר' 
חיים החנווני אשר בנו לומד בישיבה בקחנוב. ר' מרדכי זכר את דברי הבן שאת החנות מנהלת אמו, ואילו אביו 

- ר' חיים – יושב ולומד בבית המדרש.

היות ור' מרדכי נקב בסימנים כה רבים, חשב השמש שבוודאי זה לא אחר מאשר ר' חיים פרוש, אשר לפני 
שנים רבות, מיד אחרי בואו לדוברובנה קראוהו ר' חיים רעסאסנער, השמש יעץ לר' מרדכי לפנות לבית הכנסת 

של הקברנים ושם ימצאנו. ר' מרדכי נטל צרורו ופנה לבית הכנסת של הקברנים שהיה קרוב לבית הקברות.

כאשר הגיע ר' מרדכי לבית הכנסת הזה כבר התפללו מנחה. התחיל להתענין בין מתפללי בית הכנסת אודות 
ר' חיים. והצביעו על אדם שעמד בתפילת מנחה בחדר שני.

ר' מרדכי הסתכל וניסה לבחון האם זה ר' חיים פרוש? את פניו טרם הספיק לראות היטב כי הוא עמד באמצע 
שמונה עשרה, כולו מכווץ וידיו מכסות את פניו, אך מראהו החיצוני הספיק לר' מרדכי לקבוע שאדם זה הינו 

מבוגר יותר מגילו המשוער של ר' חיים מאזירער חברו.
ולכן החליט שאותו אדם העומד שם, ר' חיים רעסאסנער, כפי שכינה אותו בחור הישיבה, או כפי שכינו אותו 

כאן – ר' חיים פרוש, אינו חברו ר' חיים מאזירער, ורק לשוא הוסיף דרך בהליכתו לכיוון ליובאוויטש.

ר' מרדכי עמד והתבונן בו, איך הפרוש מתפלל ומכה על חטא, ביום חול רגיל בתפלת שמונה עשרה.
שהותו של ר' מרדכי אצל הבעש"ט, שמיעת תורתו, לימוד המידות הטובות שלו, ודרכי העבודה בעבודת ה' 

בתפלה, גירשה וסילקה ממנו את המרה שחורה שהיתה בקרבו, והעור הגס שהיה עליו.
כעת כאשר הסתכל והתבונן על פרוש זה, נזכר ר' מרדכי על מצבו הוא, בעבר, לפני בואו אל הבעש"ט, ומאד 
ריחם על הפרוש, כוונתו רצויה אבל מעשיו בלתי רצויים, זאת-אומרת; כוונתו טובה אבל הדרך אינה נכונה 

שהרי צריך לעבוד את ה' בשמחה.

כאשר האדם מתבונן בגדולת השי"ת ורואה שהוא הבריאה הקטנה זוכה לעבוד את השי"ת, הרי זה עצמו צריך 
לשמחו, בשמחה גדולה, וצריך לפעול עליו שלא להתגאות, מאידך יקנה מדות טובות שיזכוהו להגיע לאהבת 
נפש  מסירות  צריך  ברוחניות  ובפרט  בגשמיות  ליהודי  טובה  שלעשות  הרבי,  שאמר  כפי  האמיתית,  ישראל 

בפועל.

ר' מרדכי בטוח שהפרוש אינו יודע פירושה של גדלות הבורא "מה גדלו מעשיך ה'" ו"מה רבו מעשיך ה'", וכיצד 
יהיה לו עונג בקיום מצוה ועונג הנוצר בגרימת טובה ליהודי? ושוב עברה בזכרונו המחשבה אודות חייו, איך 
הסתדר בזמנו בפרנסה; היה בעל מלאכה, עבד, וקבע עתים לתורה, למד גמרא, פוסקים, זהר, וגם ספרי קבלה, 
עד שהיה נדמה לו שידיו רב לו, בעל מדות טובות, ובעיני עצמו דימה שהוא גדול וצדיק, ואולי צדיק הדור, 

ושמח מכך שאין הדבר ידוע ברבים, ובידו האפשרות להיות גם עניו.

ר' מרדכי חשב לעצמו: לו ידעו והכירו אותו, את בעל המלאכה מנקה הארובות, היו יודעים גדלותו בתורה, 
בנגלה-בנסתר הרי לא היו יוצאים ידי חובתם לחלק לו כבוד כפי שמגיע לתלמיד חכם כמוהו, והודה להשי"ת 
על שזיכה אותו במצות ענוה, להיות כה גדול ואשר איש לא ידע מזה, והוא נזכר בשמחה גדולה שאחזתו באחד 

מימי הקיץ והיה זה בפרשת בהעלותך.
בתקופה ההיא כבר התנהג ע"פ חכמת הקבלה, ביום שישי נהג לטבול עצמו במקוה וכן בעת אכילתו ושתייתו 

ובכל מעשיו כיוון כוונות וייחודים ע"פ קבלת האריז"ל.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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תולדות ר' מרדכי מהורדוק  / מתוך רשימותיו של הרבי הריי"ץ

ר' מרדכי יצא את העיר, והנה השיגו שמשו של הרבי, ומסר לו שהרבי רוצה לראותו. כאשר ר' מרדכי נכנס 
אליו אמר הבעש"ט; ב"ה שנצחת את המלחמה שבקרבך, שלא תמהר בדרכך כי גם עד שתגיע למחוז חפצך 

תוכל לפעול רבות.
לר' יששכר דוב תאמר; שבאם יבא אלי אציע בפניו סדר בלימוד, ומזה תהיה לו "פתיחת המוח". לר' חיים 
תאמר; שאם יבוא אלי אציע לו סדר בלימוד זוהר ומדרש ותהיה לו מזה "פתיחת הלב". אותך ַאָברך; שתעבוד 
את ה' בעבודה תמימה במוח ובלב, תיזהר מ"התגלות". השי"ת יתן לך הצלחה ושיקוימו ההבטחות והברכות 

שתברך.

יותר מחצי שנה נדד ר' מרדכי מעיירה לעיירה, עד בואו לקלאבילניק – עירה שממנה בא ר' יששכר דוב. בקלא־
בילניק נודע לו שזה שנים רבות שר' יששכר דוב נשא אשה מהעיירה ליובאוויטש והוא אצל חותנו. ר' מרדכי 
יצא לכוון ליובאוויטש וכך נדד מעיירה לעיירה וכמנהגו, בפקודת רבו, לא מיהר אלא עסק בכל עיר וישוב 

שעבר בסיפור אודות גדול בתורה שנמצא במחוז פודוליה – וואהלין. 
סיפר לכולם שאותו גדול, בעל מופת הוא, ובכל הנפה מכנים אותו בשם "בעל שם טוב", וכן סיפר מעשיות 

ומופתים, דבר שהפליא את קהל השומעים בכל מקום.

ר' מרדכי הגיע לעירה קחנוב, ובבית המדרש בין בחורי הישיבה, משך את תשומת לבו בחור בגיל 15-16 שפניו 
ותנועותיו נראו לו מוכרות. אך לא יכל להזכר היכן ומתי ראה פנים אלה. כאשר נכנס עמו בשיח שמע קולו 

וראה תנועותיו הפעלתניות, הדהים הדבר אותו עוד יותר, אך לא יכל להזכר מאין הוא מכירו.
ר' מרדכי התחיל לחקור אותו וביקש להוודע מקום היוולדו וקורות חייו. ר' מרדכי חשב שאולי ראהו כאשר 
נדד בכוון מחוז קייב. הבחור ענה לו כי הוא בא כעת מהעירה קרופקע, שם נמצא דודו המלמד שלימדו במשך 

שנתיים עד גיל הבר מצוה שלו, וכאן הוא לומד זה שלוש שנים, ומקום לידתו היא דוברובנה.
תוך כדי לימוד ופלפול, סיפר הבחור מה שאל מראש הישיבה ומה ענה לו. ואיך שסתר את סברתו של ראש 
הישיבה, וכל דיבוריו בשפה ברורה וצחה ובמרץ גדול. ועצם סברותיו גם הן היו מהירות בלי עמקות יתר אך 
בחיות רבה. תוך כדי כך הבריק במוחו של ר' מרדכי שכך היה נראה חבירו לשעבר ר' חיים, כשלמדו בישיבה 

בסמרגון. 
ר' מרדכי נזכר בכינויים שקראו לבחורים; חיים מאזירער, בערעל קאבילנקער, ומרדכי בויאוער. הוא שאל את 
הבחור היכן אביו מה שמו ומה מעשהו, ענה לו; שאביו נמצא בדוברובנה, ושמו ר' חיים רעסאסנער והוא חנווני, 

אך למעשה אמו היא החנוונית ואביו לומד בבית המדרש.

ר' מרדכי פנה מקבילניק לכוון ליובאוויטש למצוא את ר' יששכר דב. בדרכו פגש הולכי רגל אחרים, ביניהם 
קבצנים שצעדו יחדיו, בין הקבצנים משך עיניו אדם לבוש בלויים, שכל הדרך לא דיבר עם אחרים אך לעצמו 

לחש כל הזמן כאומר דבר מה. השק שסחב אותו עני היה גדול במיוחד.
 כאשר הגיעו לבית מלון ועמדו להתפלל מנחה, נעלם פתאום אותו העני ויותר לא ראהו ר' מרדכי. הדבר הפליא 
אותו ביותר וגם חרה לו, מדוע לא ניצל את ההזדמנות ושוחח עמו מאין בא ומי הוא. ולעצמו חשב אולי הוא 

משלוחי הרבי הנודדים כנסתרים.  

בהיותו אצל הבעש"ט ידע ר' מרדכי כי לבעש"ט חברים שהם חבריו עוד מלפני התגלותו כבעל שם, וחברים 
אלו צדיקים נסתרים והם נודדים בלבושים פשוטים ומהם ההולכים קרועי בגדים, נראים כמקבצי נדבות.

ישנם מתלמידי הבעש"ט שהרבי ציווה עליהם להיסתר והם מקיימי שליחות רבם, הם מסתובבים בעיירות ובישו־
בים קטנים, כי כידוע דגל הבעש"ט בשיטה שיהודים יתיישבו דוקא בעיירות קטנות ויעסקו בחקלאות ועבודת 

אדמה, והאחרים יחכרו מלונות ובתי ריחיים המופעלים ע"י נהרות או ע"י הרוח וכן יטעו כרמים ופרדסים.



ב“ה

בבוקרי שבתות לא ירד לטבול במקוה, אף שידע שצריך ללכת, אך ידיעתו בנגלה הכריעה שמצד שמירת השבת 
דאורייתא לגבי ענין טהרת אנשים, אינו צריך ללכת לטבול, מלבד זאת הנהגתו כולה היתה לפי תורת הקבלה, 
בעת מלאכתו חשב דברי תורה, וע"פ רוב חזר משניות וגמרא בע"פ ובלשונה ממש, כאמור בעירתו כינו אותו 

מרדכי בנאי. 

אמנם ידעו שהוא בן תורה, אבל שהוא אדם גדול, צדיק ומקובל, זאת לא ידעו וגם מזוגתו העלים עד כמה 
שיכול, הוא שמח מעצם מהותו, ובתוך פנימיות לבבו לעג הוא גם לרב הזקן והגאון, או כפי שבני העיירה כינוהו: 
צדיק הדור - ר' בייניש מאיר, כי זה ארבעים שנה שאינו אוכל עדשים מחשש תולעים, ואינו אוכל לחם וחלה 

רק מאלה שאפו נשים זקנות בכשרות מיוחדת עבורו.
אבל אני - חושב ר' מרדכי - יותר גאון ממנו, והראיה הרב בעצמו התפעל מאד משני הפלפולים שאמר לפניו, 
ורק בגלל ענוותו של ר' מרדכי אמר לרב ששמע את הפלפולים מאנשי דור הקודם, בשם גאון אחד, ומדוע עשה 
זאת? כדי להסתיר עצמו ולקיים מצות הענווה בשלימות, אבל לאמיתתו של דבר הוא סבר שהוא גדול מהרב 

הישיש הן בגאונות והן בצדקות.

המשך מחר בעז"ה...
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פועלים ועושים כדי להביא את המשיח.. רק שלא נחשוב בטעות שזה אנחנו. או בכוח שלנו. הכל של הרבי.

...ענין הקבלת עול מודגש ביותר בהיחס של חסיד אל הרבי - כי, בידעו שהוא אינו אלא "רגל", והרבי הוא 
ה"ראש", ה"ה מתמסר לגמרי ("ער גיט זיך איבער אינגרנצן") אל הרבי, ומקיים את הוראותיו של הרבי מתוך 

קבלת עול מוחלטת.
לכאורה יש מקום לשאלה: כיצד אפשר לומר שהוא בעצמו אין לו ראש - כיון שנצטווה בתורה להניח תפילין 

של ראש, עכצ"ל שיש לו גם ראש?!
והמענה על זה - מבהיר כ"ק מו"ח אדמו"ר בהשיחה בענין הקבלת עול ד"איש חיל": "דער סאלדרט האט קיין 
קאפ ניט. מ'האט רמאל געזאגט, רז ר סאלדרט האט בלויז ר קאפ אויף וואס ער זאל טראגן דעם פרס פון דעם 

ביקס" (החייל - אין לו ראש. פעם היו אומרים שראשו של החייל הוא רק בשביל לשאת את חגורת הרובה).

(חוהמ"ס ה'תשי"א, התוועדויות עמ' 13)

הכל מהראש. אנחנו ביטול, ממש אין ואפס. אז אם אנחנו כל-כך כלום, מה כבר שווה העבודה שלנו? אולי 
לא יקרה כלום אם נפסיק? 

י. בנוגע להסתלקות של משה רבינו (שנזכר לעיל) - מצינו במדרשי חז''ל שהסיבה לכך שנשאר בחוץ לארץ, 
היא, בגלל שרצה להשאר עם אנשי דורו, כדי לקחת אותם ולבוא יחד עמהם לארץ ישראל. וההסברה בזה - 
שמציאותו של משה רבינו כמו שהוא בכל עצמותו ומהותו, היא, בהיותו עם אנשי דורו (''מיט זיינע אידן''), ואם 
לא יוכל להיות יחד עם אנשי דורו, מהי התועלת עבורו בהכניסה לארץ ישראל, או שאר ענינים נעלים?!... ולכן, 

אם אנשי דורו נשארים במדבר, נשאר אף הוא עמהם. 
וכן הוא אצל כ''ק מו''ח אדמו''ר - משה רבינו שבדורנו - שהסיבה לכך שנשאר לעת-עתה בחוץ לארץ, היא, 
מפני שאינו רוצה להפרד מהחסידים המקושרים, ולכן נשאר עמהם, כדי לקחת את כולם - החסידים המקושרים 
וגם אלה שיש להם איזו שייכות אליו (ואפילו אלה שלעת-עתה הם במעמד ומצב של פושעים ומורדים בת''ח, 
שגם הם מקבלים חיותם מהת''ח, מבחי' אחוריים עכ''פ) - לקחתם יחד עמו לארץ ישראל אל הגאולה השלימה 

והאמיתית. 

ידיעת דבר זה - שמשה רבינו שבדורנו נשאר בחוץ לארץ כדי לקחת את כאו''א מאתנו אל הגאולה - מוסיפה 
בהכרת הערך והחשיבות שבעבודתו של כאו''א מאתנו: לפעמים בא היצה''ר אל האדם וטוען: וכי מה איכפת 
לי' להקב''ה אם תתנהג באופן כך או באופן כך?! הרי מקרא מלא דיבר הכתוב ''אם צדקת מה תתן לו ורבו 
פשעיך מה תעשה לו וגו'''! - מצינו אמנם שעבודת הנבראים פועלת נחת רוח למעלה, אבל, ענין זה - טוען 
פועלת  גודל מעלתם  ומצד  וכו',  לגשמיות  שייכות  להם  גמורים, שאין  לצדיקים  בנוגע  רק  נאמר   - היצה''ר 
העבודה שלהם נחת רוח למעלה; אבל אתה - טוען היצה''ר - שנמצא במצב ירוד כו', מי אתה שהעבודה שלך 

תהי' נוגעת למעלה?!... עליך נאמר ''אם צדקת מה תתן לו''!... 
על כך צריך לענות לו: היתכן שאתה - היצה''ר - מבלבל אותי! אני בעצמי הייתי נוכח במעמד הר סיני, ולי 
אמר הקב''ה ''אנכי ה' אלקיך וגו''', בלשון יחיד! משה רבינו, וכן משה רבינו שבדורנו - ממתינים עלי, ובלעדי 

לא תסע הרכבת... וכיון שכן, הרי בודאי שהעבודה שלי נוגעת למעלה.
(תורת מנחם חלק ג' עמ' 150)

כל הרכבת תלויה בך, הרבי מחכה לעבודה שלך... וכן, כן. מדברים בדיוק אלייך.
כידוע המעשה בזה מהצ"צ, שהמשיל על עצמו משל ל"כובען" ("ַא קירזשנער") העושה "כובעים", וכל קונה מודד 
את ה"כובע" לראות אם הוא מתאים עבורו, וכשרואה שה"כובע" מתאים – הרי מצד הענין דהשגחה פרטית מובן 
ש"כובע" זה הי' מיועד אליו מלכתחילה ("אים הָאט מען לכתחילה געמיינט"), וסיים הצ"צ – בידעו מה תהי' 

התוצאה... – ואליו אכן כוונתי ("און אים מיין איך טַאקע")!
(שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשט"ז)

ובלעדי לא תיסע הרכבת
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היה זה בשבת פרשת בהעלותך, וכמנהגו השכים עם זריחת החמה ופנה לבית הכנסת לתפלת וותיקין, בשבת 
זו קראוהו לתורה, תחילה הרהר האם כדאי לעלות לתורה, מכיוון שלא טבל באותו יום, (בדרך כלל קראוהו 
בימי שני וחמישי כי לא הכירו אותו בעיירתו, ואף שידעו כי בן תורה הוא אך עובדת היותו בעל מלכה בלטה 
ובמילא הסתפקו כשקראוהו לתורה בימי ב' וה') אך דוקא השבת, בגלל סיבה שלא ידועה לו, קראוהו לתורה, 

ר' מרדכי חשב: כאשר רצתי לבית הכנסת בבקר, הרהרתי בלבי בקשר לעליה לתורה והקב"ה הרי רצון יראיו 
יעשה, ולכן נתן הקב"ה דעת לבעל הסגל (מחלק העליות) וקראו לי לתורה, וע"כ שקל כעת בדעתו האם כדאי 

שיעלה לתורה, ואפילו ע"פ דין לא כדאי שיעלה לתורה לפני שטובלים במקוה טהרה, ובפרט ע"פ קבלה.
אך מאידך מכיון שכבר קראוהו וזה רצון הקב"ה, וקב"ה הלא יודע את ערכו האמיתי, ואם כן, אם יסרב יגרום 

צער לקב"ה, כי לא נשלם רצונו וחפצו, ואם יעלה לתורה יגרום נחת לקב"ה שחפצו נשלם.

והטעם הזה - שהוא גרימת נחת רוח להקב"ה - הכריעו, ר' מרדכי עלה לתורה, למרות שאין הדבר חלק ע"פ 
דין ונגד דעת הקבלה.

קראו לו - לר' מרדכי - לשביעי, וכאשר קראו את הפסוק: "והאיש משה עניו מאד", עבר רעיון במוחו, נכון 
אמנם שמשה רבנו היה עניו גדול מאד, אבל ענותנותו לא מגיעה לגדולת הענוה שלו...

ר' מרדכי נזכר, איזה שוטה גדול הוא היה, אחרי התפלה הוא היה בשמחה גדולה ביותר, מהעליה לתורה שנתנו 
לו, הוא חשב שה' רצה להודיעו שהוא - ר' מרדכי - איש עניו אמיתי, נכון שמשה רבנו היה עניו גדול אבל כל 

ישראל ידעו גדולתו ומעלתו, ומשה רבנו בעצמו פרסם את גדולתו באמרו: "ויהי בישורון מלך".
אבל אני, נכון שאני מכיר מעלת עצמי וגדולתי שאני גדול בתורה ומקובל, אבל לא רק שאיני מגלה לאיש 
ואפילו מאשתי הנני מסתיר (אף שמן הנכון אגלה זאת לאשתי ואגרום לה נחת והרי מצוה גדולה לשמח לבב 

אשתו) כי אני חושש למסור סוד גדול כזה לאשה, שמא תפלוט זאת מפיה ח"ו.

וקצת היה מוקשה לר' מרדכי, הקב"ה אומר: "והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה", הקב"ה הלא 
יודע עתידות שאחרי כמה דורות יוולד ר' מרדכי גדול בתורה בנגלה ובנסתר ויהיה עניו כה גדול שגם מזוגתו 

יסתיר גדולתו בתורה וצדקתו, ואיך בכל אופן אומר הפסוק את המילים מכל האדם אשר על פני האדמה.

התעמקתי הרבה - נזכר ר' מרדכי - ברעיון זה והגעתי למסקנה שלא יוקשה ח"ו על קב"ה, נכון שהקב"ה ידע 
שבעוד כמה דורות יוולד בן תורה גדול וצדיק גדול ויהיה עניו גדול ביותר, אבל הרי הקב"ה נותן לכל אדם 
בחירה חפשית, שכל אדם יכול לבחור דרך לעצמו, נכון שאני בחרתי את הדרך האמיתית אבל הרי יתכן והייתי 
גדול בתורה וצדיק אמיתי אבל לא עניו באמת, או שהייתי בוחר דרך להעריך ולהכיר ערך עצמי וכבוד תלמידי 
חכמים, וכמו לדוגמא הרב הזקן ר' בייניש מאיר, הנוהג לומר שכבוד התורה וכבוד תלמידי חכמים היא מצוה 
גדולה, והרי גם אני יכולתי להיות כדוגמתו, ומכיון שהקב"ה היה בספק לא רצה לסמוך ע"ז וכתב: "מכל האדם 

אשר על פני האדמה".

אחרי כל זה - ממשיך ר' מרדכי לשחזר זכרונותיו – לא נרגע בנפשו לתרץ את קוב"ה, על הקושיא העצומה 
הנ"ל, הלא סוף סוף ידע קוב"ה שהוא יהיה גאון גדול ועצום, ואיך בכל זאת כתב בתורתו הקדושה: מכל האדם 

אשר על פני האדמה.
מוזר  רעיון  נכנס  הרותח,  הציקוריה השחורה מהדוד  ושתיתי את  בצהרים,  כאשר התעוררתי משינת השבת 

במוחי לתרץ את הקב"ה.
 

הקב"ה כתב "מכל האדם אשר על פני האדמה", וזה נאמר בזהירות ובדיוק, הקב"ה היה צריך לומר: והאיש 
משה עניו מאדם, ולשם מה ה"ה מוסיף ארבעה תיבות נוספות, "אשר על פני האדמה", אך באמת ידע, וע"כ לא 
היה יכול לומר "והאיש משה עניו מכל האדם" – סתם, כי הקב"ה ידע שכעבור כמה דורות יוולד אדם גדול 
בתורה ובצדקות שבענוותו יעלה על דרגת משה ואיך יכול הוא לכתוב "מכל האדם" סתם, ע"כ כתב קב"ה אשר 
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על פני האדמה, משה רבנו היה עניו גדול מאד מכל הענוים שעל פני האדמה, כי כולם מכירים את גדולתם 
בתורה ובצדקות וכן את גודל ענוותם, אבל ענין כזה שמסתיר את גדלותו בתורה ובצדקות מצד מצוות הענוה, 
לאותו אדם לא התכוון קב"ה כי אינו כלול במילים "מכל האדם", ואותו האדם באמת גדול יותר ממשה רבינו.

...ר' מרדכי מתבייש כעת מהשטויות והרעיונות הטפלים שהיו לו בעת ההיא ומודה להשי"ת שזכה לראות את 
רבו הבעש"ט ועלה על דרך האמת.

במבט מרחם הביט ב"פרוש" המתפלל ומכה על חטא, ובוכה בדמעות שליש, ומי יודע – מהרהר ר' מרדכי – על 
אילו שטויות בוכה הפרוש ואלו הגיגי סרק מרחפים במוחו, ומתוך רחמנות עליו עזב ר' מרדכי את המקום ועבר 

לבית המדרש.

המשך מחר בעז"ה...
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הרבי שליט"א מקרב את עניין הגאולה לשכל האנושי, לכל אחד ואחד במילים ובשפה שלו. להלן 2 סיפורים 
מרגשים הממחישים זאת.

סיפר הרב שמואל לו:
זכורני שפעם הסדר היה שהגיעו לרבי קבוצות של סטודנטים צעירים, והיו נכנסים ליחידות כללית בחדרו של 
הרבי. באחת הפעמים, בשנות הכפי״ם (נראה לי תשכ״ד) זכיתי להיות בפנים, והיו שם כ־30־25 נערים בגילאי 

14-15 מקהילה קונסרבטיבית בניו ג׳רזי, שהגיעו יחד עם הראביי שלהם.
הם היו ביחידות כשעה, ושאלו את הרבי שאלות וכמעט כל הזמן הנושא שעליו דובר היה משיח. בתחילה אמנם 

דיברו דברים אישיים, ואח״כ הרבי התחיל לדבר אודות הענין של משיח, מה יהיה כשמשיח יבוא.

היה זה ערב חג השבועות, והרבי הסביר שכשמשיח יבוא היהודים יהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש.
(בהמשך הדברים) הם שאלו את הרבי אם הרבי חושב שזה יהיה בחמישים השנים הקרובות? הרבי חייך למשמע 
השאלה ואמר: ״הרבה לפני זה! אל תדחה אותו כל כך״. הם הוסיפו ושאלו את הרבי אם כולם יצטרכו להיות 

ממלכת כהנים לפני שמשיח יבוא? והרבי אמר שלא.

כשהסטודנטים סיימו לשאול את כל השאלות, כביכול הרבי הוצרך לומר לפניהם משהו לכמה דקות, ואז הרבי 
אמר שיש דרך שאפשר להבין ע״פ שכל את זה שמשיח מגיע בקרוב.

והסביר שיתארו לעצמם שיהיה בן אדם שימציא דבר טכנולוגי שיוכל לבטל את כל הנשק שיש בעולם, והסביר 
שיש לפעמים המצאות טכנולוגיות שלא מובנות לכל אחד, וכשיהיה לבן־אדם כזה דבר, כל הצבאות שבכל 
העולם יהיו בטלים לגביו. ממילא אותו בן־אדם יוכל לעשות שינוי בעולם שיהיה בטל לגביו, וזה מובן ע״פ שכל, 

וכך משיח יהיה אדם כזה שכולם יתבטלו לפניו.

אחרי שהרבי אמר את זה, הראביי שהיה שם אמר לרבי: ״זה מאוד מעניין, תמיד חשבתי שהענין של משיח זה 
למעלה מהשכל לגמרי, ואתם אומרים משהו ממש ע״פ שכל ובטעם ודעת״...

ענה לו הרבי: "תאמינו לי שגם אני חושב שזה משהו שלמעלה מהטבע, רק שלפעמים אומרים משל והסבר - 
ענין שמקרב ע"פ שכל, שאפילו על-פי שכל אפשר להבין, כדי שעי׳׳ז יהיה יותר קל להבין ולהאמין בדבר איך 

שהוא באמת.
וכך גם אודות משיח, שיהיה למעלה מהטבע, אלא שאפשר להבין גם על-פי שכל איך ייתכן שלבן-אדם אחד 

יהיה כזה כוח בעולם".

אם אני רבי אז דיברתי ברור
אשה אחת אמרה: רבי, סמכנו עליך כל השנים שאתה תביא את המשיח, ומה קרה עכשיו? המשימה כבידה מדי 

עבורנו. אנחנו רוצים שתביא את המשיח.
כ"ק אדמו"ר שליט"א: אם זה דבר בלתי אפשרי עבור כלל ישראל, איך זה יכול להיות אפשרי עבורי? אני רק 

אדם אחד, ואתם...
הנ"ל: אבל אתה הרבי שלנו, ואתה צריך להביא לנו את משיח.

כ"ק אדמו"ר שליט"א הצביע על עצמו ואמר: אם אני רבי, אז דיברתי ברור שזה צריך להיעשות על ידי כלל 
ישראל, ואת בכלל, ואדם זה בכלל (כ"ק אד"ש הצביע על האנשים מסביב. הרושם).

הנ"ל: עדיין אנחנו סומכים עליך שתביא לנו את המשיח.
כ"ק אדמו"ר שליט"א: אם את סומכת עלי כרבי, אז קיבלת את תשובתי באופן ברור - שזה צריך להיעשות על 

ידך, ועך ידך ועל ידך (הצביע שב על העומדים סביבו. הרושם).

(בחלוקת דולרים ל' ניסן ה'תנש"א - זורע צדקות מצמיח ישועות ע' 941)

משיח במילים שלך
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בביהמ"ד סיפר למספר אנשים שהוא בא מוואהלין – פודוליה. ושם נמצא גאון וצדיק גדול, בעל מופתים אשר 
שמו מפורסם בכל הגליל. הפסיקו אחד השומעים וטען: האם ר' חיים שלנו צדיק קטן? זה למעלה מעשר שנים 
שהוא בבית הכנסת של הקברנים, יושב בתענית יום ולילה, אינו שח שום מילה בטלה,  כאשר יוצא לרחוב או 
כאשר בא לבית המרחץ קושר את עיניו שלא יראה מחוץ לד' אמותיו, אינו אוכל אפילו עדשים ירוקים, ושום 

כרוב לא בא לפיו הקדוש.
תוך כדי דיבור הביא אחד הקברנים בול עץ שבתוכו תקועים מסמרים גדולים אשר ראשם בולט, ומכריז בקול 

רם: הנה הכסא שעליו יושב הפרוש הקדוש בעת עריכת חצות בכל לילה בחצות.
מיום שבעה עשר בתמוז – מספר יהודי שני – עד אחרי תשעה באב, וכן מראש חודש אלול עד מוצאי יום הכיפו־

רים אינו יוצא מבית המדרש פרט להלווית המת ר"ל שבזה מאד נזהר.
באותו עת ראה ר' מרדכי שאדם בא מחדר שני אשר אדם שני מוליכו כעיוור, זהו הפרוש ר' חיים שלנו, אמרו 

לו היושבים. בתוך בית המדרש הוא הולך בעינים עצומות, וביום גם קושר את עיניו.

ר' מרדכי החליט להישאר ללון במקום ולעקוב אחר התנהגותו של הפרוש, הוא הוציא גמרא והחל לומד.
הקהל התפזר כבר מזמן איש איש לביתו, והפרוש עלה על "יצועו" לישון בהיותו לבוש בבגדיו. בשעה שתים 
עשרה התעורר הפרוש, לקח את חתיכת העץ והעמידה ליד הדלת המובילה מחדר השני לבית המדרש, והתחיל 
לומר תיקון חצות בקול עצוב. גם ר' מרדכי ערך תיקון חצות, ועוד כמה אחרים באו לבית המדרש לערוך תיקון 

חצות.

אחר חצות החלו להתאסף אנשי חברת תהלים. מדי יום, בשעה שלש לפנות בוקר, היו מתאספים בבתי המדרש 
לומר תהלים. רובם היו בעלי מלאכות, חייטים, סנדלרים, קצבים, בעלי-עגלה ואנשי כפר. כמה עשרות התקבצו 
בבית המדרש, ואחד מהם התחיל לומר "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים". מיד החלו כולם אחריו לומר 

פרקי תהלים בעריבות. 

ר' מרדכי התקנא בתמימותם; על כל אחד מהם נסוכה חן של תמימות ומסירות פנימית על מה שמוציא מפיו. 
מפעם לפעם מתחלפים הקולות; פעם נשמע קול של תחנון, פעם קול של תקוה או קול שבור. על פניהם וקול 

שירתם ניכר, כי יודעים ומבינים הם את אשר אומרים.
ר' מרדכי היה מרוגש, אך לא יכול היה להבין - מאין הקרירות של אומרי התהלים, אשר עשתה עליו רושם 
קשה. כאלה - מהרהר ר' מרדכי - הם מתנגדים. יהודים יקרים, יהודים חביבים, תמימים - אבל קרירים. גם 
בתוך יהודים אלה חבויים האוצרות הבלתי-נידלים, כפי שהבעש"ט אומר על הפסוק "כי תהיו אתם ארץ חפץ". 
גם הוא עצמו - ממשיך ר' מרדכי להרהר - היה דג מת. תמיד היה בדעה כי הוא חברו של הקב"ה, ומדי יום 
היה מחכה לגילוי אליהו; אלא שהשי"ת מסבב הסיבות ריחם עליו וסיבב אותו כך שצריך היה להיות במרחקים, 

וכך זכה להיות אצל הבעש"ט, עד כי במשך שנתיים התפטר מהפסולת המגושמת.
גם יהודים קרירים אלה, יחד עם הפרוש הצנום, היה הרבי הבעש"ט מציל. כי הרי בדרכו הקדושה, מחיה הוא 
מתים בפועל ממש; מהפך מקרירות לחמימות, וממוות חיים - אנשים פשוטים כדוגמת אלה, אותם ראה לראשו־

נה בעיירה ושם שמע בפעם הראשונה את שמע רבו הקדוש, הבעש"ט.

ר' מרדכי ממשיך להיזכר בפניהם של אותם יהודים: סנדלרים, חייטים, בעלי עגלות, קצבים, אומרי-תהלים - 
אבל כולם מלאכי שמחה; אומרים תהלים בשמחה ומתפללים בשמחה. האחד עושה טובה לחבירו בחיות, וכולם 
כמו בני משפחה אחת, מתוך אהבת ישראל. אמנם מסוגלים הם לקרוא לבן-תורה בשמו, בלי תואר מורנו, אבל 

יהודים חביבים.

גמרו לומר פרקי תהלים ועמדו להתפלל. ר' מרדכי התלבש בתפילין. גם זה היה מדרכי הבעש"ט, כי דרושה 
הכנה לפני התפילה. כי הרי אי אפשר מיד אחרי הקימה ואחרי התיקון, לעמוד ולהתפלל; צריך לטבול במקוה, 

ודרוש הכנה מסוימת. ולכן, לפני התפילה ולפני ההכנות לתפילה, מניחים תפילין וקורין קריאת שמע.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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ר' מרדכי חיכה עד לסיום תפילת מנין ותיקין; שמע ברכו, קדושה, חזרת הש"ץ וכל הקדישים. אחר הלך לנהר 
הסמוך לטבול לפני התפילה, ורק אז עמד להתפלל. 

כה התעמק בתפילתו, אשר לא ראה ולא שמע מאומה מכל הקורות סביבו. הוא היה מתפלל בשקט ולא ברעש, 
ומפעם לפעם היה אומר פסוקים ופרקי תפילה בקול רם, מלווה בניגון, בחיות ובשמחה. תפילה רגילה ארכה 

אצלו חמש - שש שעות, ותפילת שבת - יותר על כך.

המשך מחר בעז"ה...
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