
ב"ה

ּפֹוְתִחים ֶאת ְׁשבּוַע ַהֲהָכָנה ְלי"ט ְּבִכְסֵלו,

"ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַלֲחִסידּות"

ִעם "ְמַלֵּוה ַמְלָּכה"
ִמְׁשַּפְחִּתי־ֲחִסיִדי

י"ט ְּבִכְסֵלו, הּוא יֹום ִׁשְחרּורֹו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן, ַּבַעל ַה'ַּתְנָיא' ְוַהֻּׁשְלָחן 

ָערּוְך, ִמן ַהֶּכֶלא ָהרּוִסי, ְלַאַחר ֲעִליַלת ַהֶּׁשֶקר ֶׁשָּטְפלּו ָעָליו. ֶזהּו ַּגם יֹום 

ִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל מֹורֹו ְוַרּבֹו, ַה'ַמִּגיד ִמֶּמְזִריְטׁש'. 

יֹום ֶזה ָּפַתח ִעָּדן ָחָדׁש ַּבֲהָפַצת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ְלָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ְלָפֵנינּו ְׁשֵני ִסּפּוִרים ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו ַּכֲאֶׁשר ָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ָהָיה ְּבַמֲאָסר 

ְוֶנְחַקר ַעל ְיֵדי ְּבִכיֵרי ַהָּׂשִרים ְוַהְּמֻלָּמִדים ֶׁשִּבְּקׁשּו ְלָהִבין ִמיהּו ַהַּצִּדיק 

ֶׁשִּלְפֵניֶהם ּוַמִהי ִׁשיָטתֹו.  

צֹוֲעִדים ּוִמְתַקְּדִמים ְּבָכל ָׁשָלב ַּבַחִּיים

ַּכֲאֶׁשר ָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִמְּלַיאִדי ָיַׁשב ְּבֵבית ַהֶּכֶלא ָהרּוִסי, 

ָחַקר אֹותֹו ְמֻלָּמד ֶׁשָהָיה ָּבִקי ְּבָתָנ"ְך ּוְבִעְנְיֵני ַיֲהדּות.

הּוא ִנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ְּכֵדי ִלְׁשאֹול ֶאת ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ְׁשֵאָלה ֶׁשֵהִציָקה 

לֹו ְזַמן ָמה.

ְלַאַחר ֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת, ָּכתּוב ִּכי "ַוִּיְקָרא ה' ֱאֹלִקים ֶאל ָהָאָדם ַוֹּיאֶמר לֹו: 

ַאֶּיָּכה?". ַהִאם ֹלא ָיַדע ָהֱאֹלִקים ֵהיָכן ִנְמָצא ָאָדם ָהִראׁשֹון, ָלָּמה הּוא ָהָיה 

ָצִריְך ִלְׁשאֹול אֹותֹו, ֵהיָכן הּוא? – ָׁשַאל ַהַּׂשר.

ָהַרִּבי ִצֵּטט ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִׁש"י ִּכי ַּכּמּוָבן ֶׁשֹּלא ִנְסַּתר ֵמֵעיֵני ָהֱאֹלִקים ְמקֹומֹו 

ֶׁשל ָהָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶאָּלא ֶׁשּזֹו ָהְיָתה ֶּדֶרְך ִלְפֹּתַח ִאּתֹו ְּבִדּבּור.

"ֲאִני ַמִּכיר ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִׁש"י", ֵהִׁשיב ַהחֹוֵקר, "ַאְך ִּבְרצֹוִני ִלְׁשמַֹע ֶאת ֵּפרּוׁשֹו 

ֶׁשל ָהַרִּבי".



ֵהִׁשיב לֹו ָהַרִּבי:

"ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ַמִּגיַע ְלִגיל ְמֻסָּים" – ְוָכאן הּוא ִצֵּין ֶאת ִּגילֹו ַהְּמֻדָּיק ֶׁשל ַהחֹוֵקר 

– "ׁשֹוֵאל אֹותֹו ָהֱאֹלִקים: ַאֶּיָּכה? ַהִאם ַאָּתה יֹוֵדַע ְלָמה ִנְבֵראָת, ָמה ֻמָּטל ָעֶליָך 

ַלֲעׂשֹות ּוָמה ְּכָבר ִהְסַּפְקָּת ַלֲעׂשֹות ָּבעֹוָלם?".

ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו הֹוִתירּו רֶֹׁשם ָעמֹק ַעל ַהחֹוֵקר.

ְוהֹוִסיף ַעל ָּכְך ַרִּבי יֹוֵסף ִיְצָחק, ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ:

"ִחּלּוֵפי ְּדָבִרים ֵאּלּו ִהִּצילּו ֶאת ָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ִמ'ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש'. ֶׁשֵּכן ִּבְהיֹותֹו 

ְּבֵבית ַהֶּכֶלא הּוא ָהָיה ָׁשרּוי ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ַעל ָּכְך ֶׁשָּזָכה ָלֶׁשֶבת ְּבַמֲאָסר 

ַעל ֲהָפַצת ַרְעיֹונֹות ַהֲחִסידּות ֶׁשל ַרּבֹוָתיו ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוַהַּמִּגיד ִמֶּמְזִריְטׁש, 

ַעד ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ִּכְמַעט ָּפְרָחה ִמּגּופֹו ֵמֹרב ְּדֵבקּות ְוִׂשְמָחה. ַאְך ַּכֲאֶׁשר הּוא ִנְזַּכר 

ִּבְׁשֵאַלת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם 'ַאֶּיָּכה', ֶזה ָּפַעל ָעָליו ְלִהָּׁשֵאר ְלַמָּטה, ְנָׁשָמה ְּבגּוף, 

 ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשָהָיה ֻמָּטל ָעָליו ַלֲעׂשֹות".

צֹוֲעִדים ְּבִעְקבֹות ַהַּמָּפה

ַּפַעם ָׁשֲאלּו ַהחֹוְקִרים ֶאת ַרֵּבנּו ִאם ָּבִקי הּוא ְּבָחְכַמת ִצּיּור ַּכּדּור־ָהָאֶרץ. 

ְלַאַחר ֶׁשֵהִׁשיב ְּבִחּיּוב, ֶהְראּו לֹו ֶאת ַהַּמָּפה ַהֲחָדָׁשה, ָּבּה ְמֻצֶּיֶנת ָהָאֶרץ 

ֶׁשִּנְגְלָתה: ָאֵמִריָקה.

ְלַהְפָּתָעָתם, ִהְצִּביַע ַרֵּבנּו ַעל ָטעּות ַּבִּצּיּור. ְלַאַחר ִוּכּוַח ְמֻמָּׁשְך, הֹודּו 

ַהחֹוְקִרים ְּבִצְדַקת ְּדָבָריו ֶׁשל ָהַרִּבי, ַאְך ָּתְמהּו ִמַּנִין ָיַדע זֹאת, ֶׁשֵּכן, ַמָּפה זֹו 

ִהיא ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהִּגיָעה ְלרּוְסָיה.

ָהַרִּבי ֵהִׁשיב, ִּכי ָּבאֹות ב' ֶׁשל "ְּבֵראִׁשית" ְמֻצָּיר ָּכל ָהעֹוָלם ּוִמָּׁשם יֹוֵדַע הּוא 

ֶאת ַהִּצּיּור ַהְּמֻדָּיק.

ֻּכָּלנּו צֹוֲעִדים ְּבִמְׁשעֹוֵלי ַהַחִּיים, ּוִמַּפַעם ְלַפַעם ֲאַנְחנּו ׁשֹוֲאִלים ֶאת 

ַעְצֵמנּו: ֵאיְך ֲהִכי ָנכֹון ִלְנהֹג ַעְכָׁשו? ַמִהי ַהֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה ֶׁשּתֹוִביל אֹוִתי 

ָקִדיָמה?

ַהֲחִסידּות, ָעֶליָה ִנְלַמד עֹוד ְּבַמֲהַלְך ַהָּׁשבּוַע ַהָּקרֹוב, ְמִאיָרה ֶאת ַּדְרּכֹו 

ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי ַהְּמַבֵּקׁש ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם.


