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The Chasidic Perspective
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A Jew doesn’t just understand that G-d exists; G-d is a part of a Jew’s existence. A Jew
doesn’t just recognize G-d in miracles, a Jew recognizes G-d in his everyday life.

ב .אֹודֹות יְ ִצ ַ
בֹותינּו ִמ ִמ ְצ ַריִ ם .וְ ַה ִדּיּוק ָב ֶזה – ֱאמּונָ ה
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ָא ְמרּו רז"לִ :ב ְזכּות ָה ֱאמּונָ ה נִ ְג ֲאלּו ֲא ֵ
ַדוְ ָקאַ ,היְ נּוֹ ,לא ַה ָש ָגה ֶאלָ א ֱאמּונָ ה.
כּותּה ִעם יְ ִצ ַ
ַמהּו ַה ִחדּוׁש ֶׁשל ֱאמּונָ הַ ,
בֹותינּו ִמ ִמ ְצ ַריִ ם?
כּותּה נִ ְג ֲאלּו ֲא ֵ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֶׁש ַדוְ ָקא ִב ְז ָ
ּומ ִהי ַׁשּיָ ָ
בֹוראֲ .א ָבל ֶא ְצלָ ם ֵאין זֹו ֱאמּונָ הֶ ,אלָ א ִענְ יָ ן ַה ֻמכְ ָרח ִמ ַצד
מֹודים ִב ְמ ִציאּות ַה ֵ
ַגם ֲח ִס ֵידי ֻאמֹות ָהעֹולָ ם ִ
עֹושה ֶאת ַע ְצמֹוָ ,ב ִאים לִ ֵידי
ֶ
ַה ֵשכֶ ל .כַ ֲא ֶׁשר ִמ ְתבֹונְ נִ ים ַב ְמ ִציאּות ָהעֹולָ םִ ,הנֵ ה ִמ ַצד ַהכְ לָ ל ֵאין ָד ָבר
ַהכָ ָרהֶׁ ,שּיֶ ְׁשנֹו ִמי ֶׁש ָב ָרא ֶאת ָהעֹולָ ם ַ
ּומנְ ִהיג אֹותֹו.
הֹוד ָאה ְב ֶאֹלקּות,
אֹותם לִ ֵידי ָ
ָ
יאה
וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ְב ֶע ֶצם ֹלא ֻמנָ ח ֶא ְצלָ ם ֶאֹּלקּותֶ ,אלָ א ֶׁש ְמ ִציאּות ָהעֹולָ ם ְמ ִב ָ
יח זֹאת ,כְ ַ
הֹוד ָאה ֶׁשלָ ֶהם ִהיא ַרק ַעד כַ ָמה ֶׁש ָהעֹולָ ם ַמכְ ִר ַ
לֹומרְ ,ב ִמ ָדה זֹו ֶׁש ֶאלָ קֹות ַׁשּיָ ך
ֲה ֵרי ַגם ַה ָ
מֹודים.
בּוׁשי ַה ֶט ַבעַ .על לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ָהעֹולָ ם וְ ַה ֶט ַבע – ֵאינָ ם ִ
ּומ ֻצ ְמ ָצם ִבלְ ֵ
לְ עֹולָ ם ְ
ּוב ֵמילָ א
ׁשּורים ְב ֶע ֶצם ִעם ֶאֹּלקּותְ ,
ֲא ָבל ָה ֱאמּונָ ה ֶׁשל ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ָב ָאה ֹלא ִמ ַצד ָהעֹולָ םְ .בנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ְק ִ
ֻמנָ ח ֶא ְצלָ ם ַה ֶאֹלקּות .כְ ֵׁשם ֶׁש ֻאמֹות ָהעֹולָ ם ִענְ יָ נָ ם – עֹולָ ם ,כָ ך ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ִענְ יָ נָ ם הּוא ֶאֹּלקּות.
ּומנָ ח ֶא ְצלָ ם ַב ְפ ִׁשיטּות ַגם ֶאֹּלקּות ֶׁשלְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ַה ֶט ַבע.
ּוב ֵמילָ א ֵאין ָב ֶזה ַה ְג ָבלֹות ַה ֶט ַבעֻ ,
ְ
וְ כַ ְמב ָֹאר ַב ֲח ִסידּות ַה ִחלּוק ֵבין ֱאמּונַ ת ֻאמֹות ָהעֹולָ ם לֶ ֱאמּונַ ת יִ ְש ָר ֵאלֶׁ ,ש ֱאמּונַ ת יִ ְש ָר ֵאל ִהיא ְב ֵׁשם
ֹלקים,
הוי'ָ ,היָ ה הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ ה כְ ֶא ָחד ,לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ַה ֶט ַבע .וְ ָה ֱאמּונָ ה ֶׁשל ֻאמֹות ָהעֹולָ ם ִהיא ְב ֵׁשם ֱא ִ
ְב ִג ַ
ֹלקים ִהיא".
"א ְצ ַבע ֱא ִ
ימ ְט ִרּיָ א ַה ֶט ַבעּ .וכְ ִפי ֶׁש ָא ְמרּו ַפ ְרעֹה וְ ַה ַח ְר ֻט ִמיםֹ" :לא יָ ַד ְע ִתי ֶאת הוי'"ֶ ,
ג .לְ ַה ְב ָה ַרת ַה ְד ָב ִרים:
רֹואה נֵ ס ָגלּוי ֶׁש ֵאין לֹו ׁשּום
הּודי ֶאת ַה ֶט ַבע ֶׁש ַב ָד ָברִ ,מלְ ַבד כַ ֲא ֶׁשר ֶ
ְבכָ ל ִענְ יָ ן ֶׁש ָבעֹולָ ם – ְמ ַח ֵפש ֵאינֹו-יְ ִ
ֹלקי .וְ ַגם ָאזַ ,עד כַ ָמה ֶׁשּיָ כֹול – ִב ְרצֹונֹו לְ ַהלְ ִביׁש זֹאת
ָמקֹום ַב ֶט ַבעֻ ,מכְ ָרח הּוא לְ הֹודֹות ֶׁש ֶזהּו ָד ָבר ֱא ִ
רֹואהְ ,מ ַח ֵפש ִמּיָ ד ֶאת ַה ֶאֹלקּות ֶׁש ְב ֶזה.
הּודי ,לְ ַה ְב ִדילְ ,בכָ ל ָד ָבר ֶׁש ֶ
בּוׁשי ַה ֶט ַבעֲ .א ָבל יְ ִ
ִבלְ ֵ

הּודיֲ ,א ִפלּו ְבנֵ ס ָגלּוי ְמ ַח ֵפש הּוא ְבכָ ל ִמינֵ י ִה ְׁש ַת ְדלּות לְ ַה ְס ִביר ֶׁש ֶזהּו ִמ ַצד ַה ֶט ַבע –
ּוכְ ֵׁשם ֶׁש ֵאינֹו-יְ ִ
אֹורה הּוא לְ ַג ְמ ֵרי ִמ ַצד ַה ֶט ַבע ,נֶ ֱע ַמד הּוא ְבתֹו ֵקף ֶׁשל
הּודיֶׁ ,ש ֲא ִפלּו ְב ִענְ יָ ן ֶׁשלִ כְ ָ
ֲה ֵרי ַה ֵה ֶפך הּוא ֵא ֶצל יְ ִ
ַ
טֹועןֵ :אין ֶזה ִמ ַצד ַה ֶט ַבע ֶאלָ א ִמ ַצד ֶאֹּלקּות.
"עם ְק ֵׁשה ע ֶֹרף" וְ ֵ
רּוׁשלְ ִמי ַ
ּוכְ ִפי ֶׁש ֻד ַבר ְב ֵפרּוׁש ִד ְב ֵרי ַהּיְ ַ
יֹוד ִעים ֶׁש ַעל ִפי
זֹור ַע"ֲ :אף ַעל ִפי ֶׁש ַהכֹל ְ
"מ ֲא ִמין ְב ֵחי ָהעֹולָ ִמים וְ ֵ
הּודי ֹלא יִ ְסמֹך ַעל ֶזה; הּוא ֹלא יִ טֹל
יחה – ֲה ֵרי יְ ִ
זֹור ִעים ַג ְר ִעין ָב ֲא ָד ָמה ֲא ַזי נַ ֲע ֵשית ַה ְצ ִמ ָ
ֶט ַבע כַ ֲא ֶׁשר ְ
יסנּו ָב ֲא ָד ָמה ,לְ ַקלְ ֵקל ָד ָבר ַבּיָ ַדיִ םִ ,ב ְגלַ ל ֶׁש ִמ ַצד ֻח ֵקי ַה ֶט ַבע ָצ ִריך לִ ְצמ ַֹח; ֻח ֵקי ַה ֶט ַבע ֵאינָ ם
ַג ְר ִעין וְ יַ כְ נִ ֶ
זֹור ַע ,הּואִ ,ב ְגלַ ל ֶׁש ַמ ֲא ִמין ְב ֵחי
ֲא ִמינִ ים ֶא ְצלֹו ַדּיָ ם ֶׁש ִב ְגלָ לָ ם יְ ַקלְ ֵקל ָד ָבר ְביָ ַדיִ םַ .ה ַט ַעם לְ כָ ך ֶׁש ֵ
יעתֹו ַת ְצ ִמ ַ
יח וַ ִת ֵתן ֵפרֹות.
ּובֹוט ַח בֹו ֶׁש ְז ִר ָ
ֵ
ָהעֹולָ ִמים
ד .כְ ֵׁשם ֶׁשנֵ סֶׁ ,ש ֵאין לֹו ָמקֹום כְ לָ ל ַב ֶט ַבע ,הּוא ְבוַ ַדאי ֵמ ַה ָקדֹוׁש ָברּוך הּוא ֶׁש ָפ ַעל ִׁשנּוי ַה ֶט ַבע ,כָ ך ֵהם
ַגם ָה ִענְ יָ נִ ים ַה ִט ְב ִעּיִ ים.
יֹותר ,יָ כֹול לְ ַה ְׁשלֹות ֶאת ַע ְצמֹו ֶׁש ֵאין ֶזה נֵ סֲ .א ִפלּו
רֹוצה לְ ַרמֹות ֶאת ַע ְצמֹוֲ ,א ַזי ֲא ִפלּו ְבנֵ ס ָגדֹול ְב ֵ
ִמי ֶׁש ֶ
ַהנֵ ס ִד ְק ִר ַ
"ק ָׁשה" – ַגם בֹו
ֹומ ִרים ַעל ֶזה ַהלָ ׁשֹון ָ
יעת יַ ם סּוףֶ ,א ָחד ַהנִ ִסים ַה ְגדֹולִ ים ,וְ ַעד ֶׁש ָח ָז"ל א ְ
ָהיְ ָתה נְ ִתינַ ת ָמקֹום לְ ָטעּותַ ,
לֹומר ֶׁש ֵאין ֶזה נֵ ס.
יתא ִב ְמכִ ילְ ָתא ֶׁש ִב ְׁש ַעת ְק ִר ַ
יתא
יעת יַ ם סּוף נִ ְב ְקעּו כָ ל ַמיִ ם ֶׁש ָבעֹולָ ם (חּוץ ִמנְ ַהר ְפ ָרת ,כִ ְד ִא ָ
ִא ָ
ימ ָתה וָ ַפ ַחד"ֶׁ ,ש ְב ָׁש ָעה ֶׁש ָה ֻאמֹות
יהם ֵא ָ
"תפֹל ֲעלֵ ֶ
ְב ַמ ֲא ָמר ֶׁשל כ"ק ַא ְדמֹו"ר ָמ ָה ָר"ׁש) .וְ ֶזהּו ָמה ֶׁשכָ תּוב ִ
יעת ַה ֵמימֹותָׁ ,ש ֲאלּו וְ ָח ְקרּו לְ ִס ַבת ַה ָד ָברּ ,וכְ ֶׁש ַ
ָראּו ֶאת ְב ִק ַ
נֹודע לָ ֶהם ֶׁש ֶזהּו ִב ְׁש ִביל ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאלֲ ,א ַזי
יהם ֵאי ָמ ָתּה ַ
ּופ ַחד.
נָ ַפל ֲעלֵ ֶ
יסאְ ,ב ִק ַ
יעת כָ ל ַה ַמיִ ם ֶׁש ָבעֹולָ ם ָהיָ ה ָבּה ַגם נְ ִתינַ ת ָמקֹום ֶׁשּיּוכְ לּו לְ ַה ְטעֹות ֶאת ַע ְצ ָמםִ :אלּו
ּולְ ִא ָידך ִג ָ
יֹוד ִעים ְב ֵברּור ֶׁש ֶזהּו נֵ ס ֶׁשל ַה ָקדֹוׁש ָברּוך הּוא ִב ְׁש ִביל ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל.
ָהיָ ה נִ ְב ַקע יַ ם סּוף ִבלְ ַבדָ ,היּו ַהכֹל ְ
ֲא ָבל כֵ יוָ ן ֶׁשנִ ְב ְקעּו כָ ל ַמיִ ם ֶׁש ָבעֹולָ ם ,הי' ֶזה נְ ִתינַ ת ָמקֹום לְ ָטעּות ַב ֵשכֶ לֶׁ ,ש ֶזהּו ִמ ַצד ַת ֲהלּוכֹות ַה ֶט ַבע
וְ כּו' ,וְ ֹלא נֵ ס ִב ְׁש ִביל ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ,וְ ָה ְר ָאיָ הֶׁ ,שנִ ְב ְקעּו כָ ל ַמיִ ם ֶׁש ָבעֹולָ ם.
יֹותר ,יֵ ׁש ָמקֹום
ִבכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ִענְ יַ ן ַה ְב ִח ָירה – ֲה ֵרי א ֶֹפן ַה ַהנְ ָה ָגה ִמלְ ַמ ְעלָ ה הּואֶׁ ,ש ֲא ִפלּו ְבנֵ ס ָגדֹול ְב ֵ
רֹוצה לִ ְטעֹות יִ ְט ֶעה.
לְ ָטעּות ,וְ כַ ַמ ֲא ָמר רז"ל :כְ תֹב וְ ָה ֶ
בֹותינּו ִמ ִמ ְצ ַריִ ם:
זֹוהי ַהכַ ּוָנָ ה ֶׁש ִב ְזכּות ָה ֱאמּונָ ה נִ ְג ֲאלּו ֲא ֵ
ה .וְ ִ
דֹוׁשהָ ,היִ ינּוֶׁ ,שנִ ְר ָגׁש ֶאֹּלקּות,
ִמ ְצ ַריִ ם הּוא ִמלְ ׁשֹון ְמ ָצ ִרים ְּוגבּולִ ים .וְ ֵהם ִב ְׁשנֵ י ֳא ָפנִ ים( :א) ִמ ְצ ַריִ ם ִד ְק ָ
ֲא ָבל ֶזה ֻמ ְג ָבל ְב ַט ַעם וְ ַד ַעת כו' – ֻד ְג ַמת ָה ֱאמּונָ ה ְב ֵׁשם ֱאֹל ִקים .וְ ֶזהּו ׁש ֵֹרׁש ּונְ ִתינַ ת ָמקֹום ֶׁש ִב ִיר ָידה
יפהֶׁ ,שׁשֹוכְ ִחים ָחס וְ ָׁשלֹום לְ ַג ְמ ֵרי ַעל ֶאֹּלקּות ,וְ ַעד –
וְ ִה ְׁש ַתלְ ְׁשלּות וְ כּו' יּוכַ ל לִ ְהיֹות (ב) ִמ ְצ ַריִ ם ִד ְקלִ ָ
ִב ִיר ָידה לְ ַמ ָטה ַמ ָטה – ִׁש ַ
קּוע במ"ט ַׁש ֲע ֵרי ֻט ְמ ָאה.
ּוב ְזכּות ָה ֱאמּונָ הֶׁ ,ש ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ֹלא ִה ְת ַח ְׁשבּו כְ לָ ל ְב ִענְ יְ נֵ י עֹולָ ם וְ ַת ֲהלּוכֹות ַה ֶט ַבע – ֶׁשֹּלא ַרק ְב ִענְ יָ נִ ים
ִ
אֹורה לְ ֻאמֹות ָהעֹולָ ם ,לְ ַה ְב ִדילַ ,גם ָב ֶהם ָהיּו
רּוחנִ ּיִ יםֶ ,אלָ א ַגם ְב ִענְ יָ נִ ים ַג ְׁש ִמּיִ יםֶׁ ,ש ָב ֶהם ָׁשוִ ים ֵהם לִ כְ ָ
ָ
יאה
ּוב ֵמילָ א – יְ ִצ ָ
"מ ֻצּיָ נִ ים ָׁשם" – ֲה ֵרי ֶזה ֵה ִביא ֶאת ַה ִגלּוי דשם הוי' ֶׁשלְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ַה ֶט ַבעְ ,
יִ ְש ָר ֵאל ְ
ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֹלא ַרק ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ִד ְקלִ ָפהֶ ,אלָ א ַגם ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ִד ְק ֻד ָׁשה.

