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The Chasidic Perspective
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A Jew must do everything in his power to help another Jew spiritually. A Jew should work
on helping another Jew as if it is his business. When we help someone else, we gain just as
much.

יטשֹוב ֵּמ ַה ַב ַעל ֵּשם טֹוב.
י"ד .כ"ק מו"ח ַא ְדמֹו"ר ִס ֵּפר אֹודֹות ָׁשֹלש ּתֹורֹות ֶׁש ָׁש ַמע ָׁה ַרב ַה ַצ ִדיק ִמ ַב ְר ִד ְ
ַא ַחת ַהּתֹורֹות ִהיא:
"מלָׁ אכָׁ ה" ֵּפרו ָׁשּה ִה ְת ַע ְסקות ְב ַא ֲה ַבת יִ ְש ָׁר ֵּאל .כְ ֵּדי
סֹופה ְב ֵּטלָׁ ּה"ְ .
ָׁ
ּתֹורה ֶׁש ֵּאין ִע ָׁמּה ְמלָׁ אכָׁ ה
ָׁ
" כָׁ ל
ּתֹורה ִקיוםְ ,ב ֶׁהכְ ֵּר ַח ֶׁשיִ ְהיֶׁ ה ִע ָׁמּה ִה ְת ַע ְסקות ְב ַא ֲה ַבת יִ ְש ָׁר ֵּאל.
ֶׁשיִ ְהיֶׁ ה לַ ָׁ
יטשֹובֶׁ ,ש ַהנְ ָׁה ָׁגתֹו כָׁ ל יָׁ ָׁמיו ִּת ְהיֶׁ ה ִה ְת ַע ְסקות ְב ַא ֲה ַבת יִ ְש ָׁר ֵּאל.
תֹורה זֹו ָׁפ ֲעלָׁ ה ַעל ָׁה ַרב ַה ַצ ִדיק ִמ ַב ְר ִד ְ
וְ ָׁ
ט"ו .כֵּ יוָׁ ן ֶׁש ִספור ֶׁזה ִה ִג ַ
נֹוג ַע לָׁ נוֶׁ ,ש ֲה ֵּרי ַהכֹּל הוא ְב ַה ְש ָׁג ָׁחה ְפ ָׁר ִטית,
יע ֵּאלֵּ ינוֲ ,ה ֵּרי ֶׁזה ְר ָׁאיָׁ ה ֶׁשהוא ֵּ
נֹוג ַע לִ כְ לָׁ לות ִענְ יַ ן ַה ֲח ִסידות ָׁא ַמר ַר ֵּבנו ַה ָׁז ֵּקן ֶׁש ֵּאינָׁ ּה ִב ְש ִביל כִ ָּׁתה
בֹודה .כְ ֵּשם ֶׁש ְב ֵּ
הֹור ָׁאה ַב ֲע ָׁ
ִב ְש ִביל ָׁ
אֹו ִמ ְפלָׁ ָׁגה ֶׁאלָׁ א ֲעבור כָׁ ל יִ ְש ָׁר ֵּאל,
– ֶׁש ֲה ֵּרי ֲח ִסידות ִהיא ֲהכָׁ נָׁ ה לַ ְג ֻאלָׁ ה ָׁה ֲע ִת ָׁידהֶׁ ,ש ִּת ְהיֶׁ ה ִב ְש ִביל כָׁ ל יִ ְש ָׁר ֵּאל; ְב ֵּמילָׁ א ַגם ַה ֲהכָׁ נָׁ ה
לְ ַה ְג ֻאלָׁ ה ָׁה ֲע ִת ָׁידהֲ ,ח ִסידותִ ,היא ִב ְש ִביל כָׁ ל יִ ְש ָׁר ֵּאל–
ּתֹורה – וְ ַה ַב ַעל ֵּשם טֹוב ְק ָׁב ָׁעּה ְבתֹור יְ סֹוד ַב ֲח ִסידות – ַ
נֹוג ַעת
כָׁ ְך ַגם ַא ֲה ַבת יִ ְש ָׁר ֵּאל ,כְ לָׁ לות כָׁ ל ַה ָׁ
לְ כָׁ ל יִ ְש ָׁר ֵּאל.
הודי ָׁצ ִריְך לִ ְפעֹּל ְב ַא ֲה ַבת יִ ְש ָׁר ֵּאל ,לְ ַה ְש ִפ ַ
ּתֹועלֶׁ ת ַגם ֲעבור ַע ְצמֹו,
ֶׁ
זֹוהי
הודי ַא ֵּחר .וְ ִ
יע ַעל יְ ִ
ט"ז .כָׁ ל יְ ִ
יהם ה' כו' ָׁע ִשיר וָׁ ָׁרש נִ ְפ ָׁגשו ע ֵֹּּשה
כְ ַמ ֲא ַמר רז"ל ַעל ָׁפסוק ָׁ"רש וְ ִאיש ְּתכָׁ כִ ים נִ ְפ ָׁגשו ֵּמ ִאיר ֵּעינֵּ י ְשנֵּ ֶׁ
נֹותן
רוחנִ יֹות ,שע"י ַה ְש ָׁפ ַעת ֶׁה ָׁע ִשיר לָׁ ָׁרש ֵּ
כֻ לָׁ ם ה'" ,וכְ מֹו ָׁב ָׁרש וְ ָׁע ִשיר ַב ַג ְש ִמיֹות ,כָׁ ְך ָׁב ָׁרש וְ ָׁע ִשיר ָׁב ָׁ
ַה ָׁקדֹוש ָׁברוְך הוא ַגם לְ ַה ֲע ִשיר.
לֹומד ִמכָׁ ל ָׁא ָׁדם" ,כְ ַ
לֹומר ֶׁשכָׁ ל ָׁא ָׁדם יֵּ ש לֹו ִענְ יָׁ ן ֶׁש ֶׁא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹּד ִמ ֶׁמּנו,
"א ֶׁיזהו ָׁחכָׁ ם ַה ֵּ
יתא ַב ִמ ְשנָׁ הֵּ :
ִא ָׁ
ּתֹוב ִעים ִמ ֶׁמּנו ֶׁשיִ ֵּּתן ִענְ יָׁ ן ֶׁזה לְ זולָׁ תֹוֶׁ ,ש ֶׁא ְצלֹו ָׁח ֵּסר
ְ
ומ ֵּמילָׁ א ֲה ֵּרי כָׁ ל ָׁא ָׁדם הוא ָׁע ִשיר ְב ַה ִענְ יָׁ ן ֶׁשלֹו .וְ לָׁ כֵּ ן
ִ
ִענְ יָׁ ן ֶׁזה ,וְ ַעל יְ ֵּדי ֶׁזה יְ ַק ֵּבל ַגם הוא ִמלְ ַמ ְעלָׁ ה ֶׁאת ֶׁה ָׁח ֵּסר לֹו.

י"זִ .ענְ יָׁ ן ֶׁזה – נֶׁ ֱא ַמר ְב ֵּפרוש ַב ְג ָׁמ ָׁראֶׁ ,שכַ ֲא ֶׁשר ֲח ֵּס ָׁרה ַה ַה ְש ָׁפ ָׁעה ַעל ַהזולָׁ תֲ ,א ַזי ָׁח ֵּסר ָׁה ִענְ יָׁ ן ד" ֵּמ ִאיר
ית ָׁרה ִמזֹו – כְ ִפי ֶׁש ְמ ַסיֵּ ם ָׁשם – ֶׁש ֵּמ ֶׁה ָׁע ִשיר נַ ֲע ֶׁשה ָׁענִ י .וְ ִאם כֵּ ן
יהם הוי'"ָׁ ,ה ֵּע ֶׁזר ֶׁש ִמלְ ַמ ְעלָׁ ה ,וִ ֵּ
ֵּעינֵּ י ְשנֵּ ֶׁ
"סֹופּה ְב ֵּטלָׁ ּה".
ָׁ
ּתֹורה לְ ֹלא ַא ֲה ַבת יִ ְש ָׁר ֵּאל
מובןֶׁ ,ש ָׁ
ָׁ
ּתֹורה ִקיום – לא ַדי ְב ַא ֲה ַבת יִ ְש ָׁר ֵּאל ְס ָׁתםֶׁ ,אלָׁ א ְצ ִריכָׁ ה
וב ֵּארֶׁ ,ש ִבכְ ֵּדי ֶׁשיִ ְהיֶׁ ה לַ ָׁ
הֹוסיף ֵּ
וְ ַה ַב ַעל ֵּשם טֹוב ִ
לִ ְהיֹות ָׁב ֶׁזה ְמלָׁ אכָׁ ה ,וְ כִ לְ שֹון ַה ַב ַעל ֵּשם טֹובִ :ה ְת ַע ְסקות ְב ַא ֲה ַבת יִ ְש ָׁר ֵּאלַ .ה ֵּפרוש ד" ִה ְת ַע ְסקות" –
חֹורהַ ,
ומ ְמ ִּתין
יֹושב ְב ֵּביתֹו ִעם ַה ְס ָׁ
ְמ ָׁב ֵּאר כ"ק מו"ח ַא ְדמֹו"ר ֶׁשהוא ְב ֻד ְג ַמת ֵּע ֶׁסקַ :ב ַעל ֵּע ֶׁסק ֵּאינֹו ִמי ֶׁש ֵּ
חֹורה ,יֵּ ַדע ֶׁאת ַמ ֲעלָׁ ָׁתּה ,וְ יָׁ בֹוא ֵּאלָׁ יו לִ ְקנֹות – ֹלא ֶׁזהו ֶׁה ְס ֵּדר ֶׁשל
ישהו ֶׁשיֵּ ש ֶׁא ְצלֹו ְס ָׁ
ַעד ֶׁשיִ ו ַָׁדע לְ ִמ ֶׁ
עֹוב ִרים יִ ְדעו ֶׁשיֵּ ש
עֹוב ִרים ֲאנָׁ ִשים ַר ִבים ,וְ תֹולָׁ ה ֶׁשלֶׁ ט ,כְ ֵּדי ֶׁשכָׁ ל ָׁה ְ
פֹות ַח ֲחנות ְב ָׁמקֹום ֶׁש ְ
סֹוחר ֵּ
ֵּ
סֹוחר.
ֵּ
ומ ַשכְ נֵּ ַע ְבנֵּ י-
חֹורתֹוְ ,
ומ ַס ֵּפר ַמ ֲעלַ ת ְס ָׁ
ומ ַפ ְר ֵּסם ְ
חֹורה .וַ ֲע ַדיִ ן ֵּאינֹו ִמ ְס ַּת ֵּפק ְבכָׁ ְך :הוא ִמ ְת ַהלֵּ ְך ְ
ֶׁא ְצלֹו ְס ָׁ
חֹורתֹו.
עֹושה כָׁ ל ִמינֵּ י ִה ְש ַּת ְדלות כְ ֵּדי ֶׁשיִ ְקנו ֶׁאת ְס ָׁ
ָׁא ָׁדם לִ ְקנֹות ֶׁא ְצלֹו; הוא ֶׁ
נֹוג ַע לְ ִה ְת ַע ְסקות ְב ַא ֲה ַבת יִ ְש ָׁר ֵּאל :יֵּ ש
ּתֹורה וְ ַה ִמ ְצוֹות .וְ כֵּ ן הוא ַב ֲה ֵּ
ָׁה ַר ִבי ִד ֵּבר ָׁאז ְב ִענְ יַ ן ֵּע ֶׁסק ַה ָׁ
טֹובה ,לְ ַה ְש ִפ ַ
יע לֹו ָׁמה ֶׁשיֵּ ש ְביָׁ דֹו ,לְ ַה ְס ִביר לֹו ֶׁאת י ֶֹּׁקר
יהודי ָׁ
ִ
לְ ִה ְש ַּת ֵּדל ְבכָׁ ל ִמינֵּ י ִה ְש ַּת ְדלות לַ ֲעשֹות לִ
מובן ,כֹולֵּ ל ַ
הודי יִ ְש ַמע ְד ַבר
ּתֹורת ַה ֲח ִסידות – וְ לַ ֲעשֹות כָׁ ל ִמינֵּ י ִה ְש ַּת ְדלות ֶׁשיְ ִ
ּתֹורה וְ ַה ִמ ְצוֹות – כַ ָׁ
ַה ָׁ
"טֹופ ַח ַעל ְמנַ ת לְ ַה ְט ִפ ַ
יח ",כִ י ַרק
ֵּ
ֲח ִסידות .וְ ֹלא לְ ִה ְס ַּת ֵּפק ְבכָׁ ְךֶׁ ,אלָׁ א ָׁצ ִריְך ַגם לַ ֲעשֹות ֶׁאת ַהזולָׁ ת לְ
יעים ,יִ ו ַָׁדע ֶׁש ַה ְש ָׁפ ָׁעתֹו נִ ְקלְ ָׁטה ָׁב ֶׁהם.
ָׁאז ,כַ ֲא ֶׁשר ַה ְמ ַק ְבלִ ים ֶׁשלֹו יִ ְהיו ַגם ֵּהם ַמ ְש ִפ ִ
חוצּהַ ":מ ְעיָׁ ן נִ ְמ ָׁשְך ַגם ֵּמחוץ לִ ְמקֹומֹו .וכְ מֹו ֶׁשכָׁ ַתב ָׁה ַר ְמ ָׁב"ם ֶׁש ְב ֵּרכָׁ ה
ָׁ
וכְ ִדיוק ַהלָׁ שֹון "יְ ֻפצו ַמ ְעיְ נ ֶֹּׁתיָך
ֵּאין לָׁ ּה ִדין ַמ ְעיָׁ ןֵּ ,אם ִהיא נֶׁ ֱע ֶׁצ ֶׁרת וְ ֵּאינָׁ ּה נִ ְמ ֶׁשכֶׁ ת ָׁהלְ ָׁאה.
טֹובה ַגם ְב ַג ְש ִמיֹות.
הודי הוא – לַ ֲעשֹות לֹו ָׁ
י"חֶׁ .א ָׁחד ֵּמ ִענְ יְ נֵּ י ַה ִה ְש ַּת ְדלות לְ ָׁק ֵּרב יְ ִ
רוחנִ יות.
מֹועיל ַגם לְ ָׁק ֵּרב ֶׁאת ַהזולָׁ ת לְ ָׁ
גופא נִ כְ לַ ל ְב ַא ֲה ַבת יִ ְש ָׁר ֵּאלֲ ,ה ֵּרי ֶׁזה ִ
נֹוסף ַעל כָׁ ְך ֶׁש ִענְ יַ ן ֶׁזה ָׁ
ָׁ
רוחנִ יֹות ַדוְ ָׁקאִ ,ב ְתנַ אי כו'ֶׁ ,אלָׁ א יֵּ ש לִ ְפעֹּל ַגם ְב ַג ְש ִמיֹות ,לְ ֹלא ְּתנָׁ ִאים
ֵּאין לְ ַה ְמ ִּתין וְ לִ ְתלֹות ַג ְש ִמיות ָׁב ָׁ
כְ לָׁ ל.
יקים ַהּנִ ְס ָּׁת ִרים ִב ְשנַ ת
בֹודה ֶׁשל ַה ַצ ִד ִ
וַ ֲה ֵּרי ֶׁזה ָׁהיָׁ ה ַה ִחדוש ֶׁשּנִ ְת ַח ֵּדש ַעל יְ ֵּדי ַה ַב ַעל ֵּשם טֹוב ְב ֶׁד ֶׁרְך ָׁה ֲע ָׁ
ָּׁתבֹוא ָׁעלָׁ יו ְב ָׁרכָׁ ה.
ּתֹוב ִעים ִה ְת ַע ְסקות ְב ַא ֲה ַבת יִ ְש ָׁר ֵּאל – ֲה ֵּרי ִמכָׁ לֶׁ -שכֵּ ן ְב ֵּאלו ֶׁש ַה ַה ְש ָׁג ָׁחה ָׁה ֶׁעלְ יֹונָׁ ה
ְ
י"טִ .אם ִמכֻ לָׁ ם
יהם ַהחֹוב
"ב ָׁמקֹום ֶׁש ֵּאין ֲאנָׁ ִשים" – ֻמ ָׁטל ֲעלֵּ ֶׁ
ומ ְצוֹות ֵּהם ְב ִמעוטְ .
ּתֹורה ִ
אֹותם לְ ָׁמקֹום ֶׁש ַה ָׁ
ָׁ
יאה
ֵּה ִב ָׁ
(וְ ַה ְזכות) לְ ִה ְש ַּת ֵּדל לִ ְהיֹות ִאיש.
טֹוען ֶׁשיִ ְד ַאג לְ ַע ְצמֹו ,הוא יִ ָׁמלֵּ ט ִמ ָׁשם" ,וַ ֲאנִ י ֶׁאת נַ ְפ ִשי ִה ַצלְ ִּתי" – ָׁעלָׁ יו לָׁ ַד ַעת ֶׁש ֶׁזהו ִענְ יָׁ ן ֶׁשל
ומה ֶׁש ֵּ
ָׁ
ִפ ַ
קוח נְ ָׁפשֹות ,וכְ ֶׁש ְמ ֻד ָׁבר אֹודֹות ִפקו ַח נְ ָׁפשֹותָׁ ,אסור לַ ֲעשֹות ֶׁח ְשבֹונֹות כָׁ ֵּאלו .כֵּ יוָׁ ן ֶׁש ַה ַה ְש ָׁג ָׁחה
יאה אֹותֹו לְ ָׁשם – ֲה ֵּרי ִהיא ִה ִטילָׁ ה ָׁעלָׁ יו ְשלִ יחות ,וְ נָׁ ְתנָׁ ה לֹו כֹוחֹות ,לַ ֲעשֹות ָׁמקֹום ֶׁזה
ָׁה ֶׁעלְ יֹונָׁ ה ֵּה ִב ָׁ
ומ ְצוֹות.
ּתֹורה ִ
לִ ְמקֹום ָׁ

ְמ ֻס ָׁפר ַב ְג ָׁמ ָׁרא ָׁש ָׁרב וְ ַרב כָׁ ֲהנָׁ א וְ כו' ָׁבאו לְ ָׁב ֶׁבלָׁ ,היִ ינוֶׁ ,ש ַה ָׁקדֹוש ָׁברוְך הוא ִה ְז ִמין ִסבֹות ֶׁשיֻ כְ ְרחו לָׁ בֹוא
לְ ָׁשםְ .ב ָׁב ֶׁבל ָׁהיו ָׁאז כַ ָׁמה ְמקֹומֹות ֶׁש ָׁהיְ ָׁתה ֲח ֵּס ָׁרה ָׁב ֶׁהם ְז ִהירות ְב ִענְ יָׁ נִ ים שֹונִ ים – ַש ָׁבתָׁ ,ב ָׁשר ְב ָׁחלָׁ ב
"ב ְק ָׁעּה"ָׁ ,מקֹום ָׁפרוץָׁ ,מקֹום ֶׁשהוא לְ ַמ ָׁטה ִמ ֶׁש ַטח
וְ כו' ,וכְ ִפי ֶׁש ָׁמקֹום ֶׁשכְ ֶׁזה ְמכֻ ּנֶׁ ה ִבלְ שֹון רז"ל ְב ֵּשם ִ
"ג ַדר ָׁשם ֶׁג ֶׁדר".
ובבֹואֹו לְ ֵּשם – ָׁ
ַה ִמישֹורְ .
הֹור ָׁאה
דֹומהֶׁ ,אלָׁ א ָׁ
טֹורי'") וְ ַה ֶׁ
יס ִ
("ה ְ
פורי רז"לַ ,גם ִספור ֶׁזה ֵּאינֹו ִענְ יָׁ ן ֶׁשל ִד ְב ֵּרי ַהיָׁ ִמים ִ
כְ מֹו כָׁ ל ִס ֵּ
הודי ָׁצ ִריְך לָׁ ַד ַעתֶׁ ,שכַ ֲא ֶׁשר הוא ָׁבא לְ ָׁמקֹום ְמ ֻסיָׁ ם – ֲה ֵּרי ֶׁזה ְב ַה ְש ָׁג ָׁחה ְפ ָׁר ִטית ,כְ ֵּדי ֶׁשיַ ֲע ֶׁשה
ַב ַחיִ ים :יְ ִ
ומ ְצוָׁ ה ,וְ ָׁעלָׁ יו לָׁ ַד ַעת ֶׁשזֹו ִהי כַ וָׁנַ ת ְשלִ יחותֹו.
ּתֹורה ִ
ָׁמקֹום ֶׁזה לִ ְמקֹום ָׁ
רֹומם גֹוי"ֶׁ ,שּנַ ֲע ִשים מֹוחֹו וְ לִ בֹו ַזכִ ים
"צ ָׁד ָׁקה ְּת ֵּ
רוחנִ יֹות – ִהּנֵּ ה ְ
וְ ַעל יְ ֵּדי ַמ ֲע ֵּשה ַה ְצ ָׁד ָׁקה ְב ַג ְש ִמיות אֹו ָׁב ָׁ
ית אֹותֹו כו' לְ ָׁמ ָׁחר ִבנְ ָך אֹו ִב ְּתָך כו' ַ
ומ ִציל
ֶׁאלֶׁ ף ְפ ָׁע ִמים כָׁ כָׁ ה ,כְ ַמ ֲא ַמר רז"ל" :נַ ְפשֹו ֶׁשל ָׁענִ י כו' וְ ֶׁה ֱחיִ ָׁ
אֹותם".
ֲאנִ י ָׁ
נֹוסף לְ ֶׁזה ,יְ ַסיֵּ ַע ַה ָׁד ָׁבר לְ ָׁה ִביא ֶׁאת ַה ְג ֻאלָׁ ה ַהכְ לָׁ לִ ית,
תֹועלֶׁ ת ְפ ָׁר ִטית ֶׁש ִּת ְהיֶׁ ה לֹו ִמכָׁ ְך .וְ ָׁ
טֹובה וְ ֶׁ
ָׁ
זֹוהי
ִ
"קא ָׁא ִתי ַמר"ַ ,ב ֲע ָׁגלָׁ א ִד ַידן ְב ָׁקרֹוב ַמ ָׁמשָׁ .א ֵּמן.
חוצּה – ָׁ
ָׁ
וכְ ַה ַה ְב ָׁט ָׁחה ֶׁש ַעל יְ ֵּדי ֲה ָׁפ ַצת ַה ַמ ֲעיָׁ נֹות

