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A. What is a Chassid?

בהתוועדות הקשורה עם חודש תמוז, 
הגאולה  בעל  סיפר  באמריקא1,  כאן 
שנערכה  מסיבה  אודות  והשמחה 
אדמו"ר  קדושת  כבוד  אביו,  אצל 

)מהורש"ב( נשמתו עדן:

אדמו"ר  את  שאל  החסידים  אחד 
נ"ע: מהו חסיד? והשיב אדמו"ר נ"ע: 
שהולך  האיש   – "פנסאי"  הוא  חסיד 

בהרחובות להדליק פנסי העיר.

העיר  שברחובות  הסדר  היה  פעם 
היו קבועים פנסים, והיה איש ממונה 
ערב,  לפנות  הפנסים  את  להדליק 
בלכתו עם מקל ארוך )כיון שהפנסים 
שבראשו  גבוה(  במקום  קבועים  היו 
מדליק  היה  ידו  שעל  אש,  דולקת 
חשכת  את  להאיר  כדי  הפנסים,  את 
הלילה. ואיש זה היה נקרא "פנסאי".

קדושת  כבוד  המשיך   – חסיד  וזהו 
אדמו"ר נ"ע – שמתהלך עם מקל ארוך 
שהאש  ויודע  אש,  דולקת  שבראשו 
להדליק  שתפקידו  אלא  שלו,  אינה 

על ידי האש את כל הפנסים.

נמצא  הפנס  ואם  החסיד:  ושאל 
קדושת  כבוד  והשיב  שמם?  במדבר 
להדליק  צריך  אז  גם  נ"ע:  אדמו"ר 
שמם,  מדבר  שזהו  שיראו  הפנס, 

At a gathering in the month of Tammuz here 
in America, the [previous] Rebbe — whose 
redemption we are celebrating today — told 
a story about a gathering held by his father, 
the Rebbe Rashab.

A chassid asked the Rebbe Rashab: “What 
is a chassid?” The Rebbe answered, “A 
chassid is a lamplighter” — a person that 
walks through the streets to light the city’s 
lampposts.

In the past, there were lampposts along the 
city streets and there was a person whose 
job it was to light them in the evening. 
The lamps were high up, so he would walk 
holding a long stick with a fire on top and 
he would use this to light the lamps and 
illuminate the dark night. This person was 
known as a lamplighter.

“This is a chassid,” the Rebbe continued. 
“He walks with a long stick with fire on the 
top and he knows that the fire isn’t his own, 
rather it is his job to use the fire to light all 
of the lamps.”

The chassid asked, “What if the lamp is in 
a desolate desert?” The Rebbe answered, 
“Even so, the lamp must be kindled, so 
that everyone will see that it is a desolate 
desert.” The Rebbe then added, “and so the 

>> The Rebbe
A Chassid is a Lamplighter
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השמם  שהמדבר  וגם  )והוסיף:( 
יתבייש מפני הפנס.

אם  ומה  לשאול:  החסיד  והמשיך 
כ"ק  והשיב  ב"ים"?  נמצא  הפנס 
את  להפשיט  צריכים  נ"ע:  אדמו"ר 
הלבושים, לקפוץ למים ולהדליק את 

הפנס.

זהו  אכן  האם  ושאל:  החסיד  וחזר 
נ"ע,  אדמו"ר  כ"ק  והרהר   – חסיד? 
ולאחרי שחשב, השיב: כן, זהו חסיד.

רואה  אינני  לומר:  החסיד  והוסיף 
נ"ע:  אדמו"ר  כ"ק  לו  והשיב  פנסים. 

לפי שאינך פנסאי.

פנסאי?  נעשים  כיצד  החסיד:  ושאל 
והשיב כ"ק אדמו"ר נ"ע: יש להתחיל 
ולרחוץ  מההגשמה,  לצאת  מעצמו, 
את עצמו, ואז רואים אצל הזולת את 
 – מגושם  בעצמו  שהוא  מי   – הפנס. 
רואה הגשמה, וכאשר מתעדנים, אזי 

רואים גם אצל הזולת עדינות.

הרבי  שסיפר  הסיפור  הוא  כאן  עד 
הנשיא  מאביו  ששמע  מה  הנשיא, 

אודות דברי תשובתו לחסיד.

desolate desert should be embarrassed on 
account of the lamp.” 

The chassid continued to question, “What 
if the lamp is in the middle of the sea?” 
The Rebbe answered, “He must take off his 
clothes, jump in the water, and light the 
lamp.”

The chassid asked further, “Is this truly 
what a chassid is?” The Rebbe thought, and 
the responded, “Yes, this is a chassid.”

The chassid said, “I don’t see any lamps.” 
The Rebbe replied, “because you are not a 
lamplighter.”

The chassid asked, “How does one become 
a lamplighter?” The Rebbe answered, “One 
must begin with himself. He must break out 
of his coarse nature and wash himself off, 
and then he will see the lamp in his fellow. 
A coarse person sees coarseness, and 
when one becomes refined, he also sees 
refinement in his fellow.”

This was the story retold by the [previous] 
Rebbe, regarding the exchange between his 
father and a chassid.

1( שיחת ש"פ קרח, ג' תמוז תש"א ס"ו )סה"ש תש"א ע' 136 ואילך(.
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2( ראה שבת ל, ב.
3( משלי כ, כז. וראה תניא פי"ט.

4( איוב לא, ב.

5( האזינו לב, ט. וראה תניא אגה"ת פ"ד.

כל  של  נשמתו  על  קאי   – "פנס" 
אחד מישראל2, כמו שכתוב3 "נר ה' 
נשמת אדם", דכיון ש"נפש השנית 
ממעל4  אלקה  חלק  היא  בישראל 
היא  נמצא, ש"נשמת אדם"  ממש", 
"נר  נקראת  ולכן  מ"הוי'"5,  חלק 

הוי'".

אמנם, נר )פנס( זה – יכול להיות נר 
דולק  שאינו  נר  או  ומאיר,  הדולק 
נר,  בשם  נקראים  ששניהם  ומאיר, 
והחילוק ביניהם: נר הדולק ומאיר, 
שבשבילו  תפקידו  את  ממלא 
 – בעולם  הנר  מציאות  נבראת 
שנעשה אור גם אצל הזולת; ואילו 
קודם שמדליקים את הנר, יש בו כל 
הענינים "בכח", אבל "בפועל" – אין 
מזה שום דבר; מה שיש "בכח" – אין 

להזולת תועלת מזה.

כל  את  בו  שיש  נר  להיות  יכול 
נר, אלא שעדיין אינו  התכונות של 
להיות  יכול  והיינו, שלעצמו  דולק. 
אבל,  ביותר,  גדולה  נשמה  לו  שיש 

על ידו לא נעשה אור אצל הזולת.

כאלו  )פנסים(  נרות  שישנם  וכיון 
שמאיזו סיבה שתהיה אינם דולקים 
לילך  שתפקידו  מי  ישנו   – עדיין 

ולהדליק את הפנסים.

The “lamp” refers to the soul that every Jew 
possesses. As the verse says, “A person’s soul 
is G-d’s candle.” Since the Jewish soul is a 
veritable part of G-dliness, “a person’s soul” 
is part of G-d, and is therefore referred to as 
“G-d’s candle.”

This candle may be alight and shining, or it 
may not be — in both states it is still called 
a candle. The difference is that a candle that 
is alight and shining is fulfilling the purpose 
of its existence, to share light with others. 
Before the candle is kindled, however, it has 
all of its qualities in a state of potential, but 
none of them are realized in actuality. The 
fact that they are present in potential doesn’t 
bring any benefit to others.

A candle can thus have all of the qualities of a 
candle, yet it is not alight. Meaning, a person 
can have a great soul, but it is not illuminating 
others.

Since there are such lamps which for 
whatever reason are not yet kindled, there 
is a person whose job it is to go around and 
light the lamps.

Shining Souls
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6( נצבים ל, יט.

7( קידושין ל, ב. וש"נ.

וזהו ענינו של "חסיד":

שאפקיע  דיי  לחשוב:  יכול  לכאורה 

את עצמי! – הלוואי שימלא את כל מה 

שהוטל עליו בנוגע לעצמו, בקיום רמ"ח 

לא תעשה.  מצוות  ושס"ה  עשה  מצוות 

ואף על פי כן אומרים לו שעליו לחפש 

אותו,  ולהדליק  מואר,  שאינו  )נר(  פנס 

ראשונה,  שבהשקפה  העובדה  למרות 

בל ימלט שבשעה שחושב אודות הזולת 

לתקן  כיצד  עצמו,  על  גם  לחשוב  יוכל 

ולמלא את חסרונותיו, כיון שעסוק הוא 

שצריך  ונמצא,  הזולת,  על  במחשבתו 

טובת  בשביל  עצמו  טובת  על  לוותר 

הזולת.

מוטלת  הזולת  של  שטובתו   – ובפרט 

היא  עצמו  עם  עבודתו  ואילו  בספק, 

בגדר ודאי:

שהקב"ה  ועד  בחירה,  בעל  הוא  הזולת 

"ובחרת  לו  אומר  כביכול  בעצמו 

בחיים"6, שעליו לבחור בעצמו. – הקב"ה 

היא  עצמה  הבחירה  אבל  "עוזרו"7,  רק 

בא  כאשר  וכמה  כמה  אחת  ועל  בידו. 

את  ולהדליק  עליו  לפעול  יהודי  אליו 

נשמתו – הרי להיותו בעל בחירה, ספק 

הדבר אם ישמע לדבריו אם לאו;

This is the definition of a chassid. 

A person may think, “It is enough for me 
to take care of myself, fulfilling all of my 
personal responsibilities in observance 
of the 248 positive mitzvot and the 365 
negative mitzvot.” This person is told, 
however, that he must search for a 
lamp that isn’t alight and kindle it. This 
is true even though at first glance it is 
impossible for him to think about himself 
and correct his own problems while he 
is busy thinking about his fellow. The 
apparent result is that a person must 
forego his own benefit for the sake of his 
fellow.

This is especially questionable 
considering the fact that the benefit 
for his fellow is in doubt, while his own 
personal benefit is certain.

His fellow has free choice, to the extent 
that G-d Himself exhorts him to “choose 
life” — he must choose this himself. G-d 
indeed helps, but the choice is in his 
own hands. When a fellow Jew comes to 
attempt to kindle his soul, success is only 
doubtful. As a being with free choice, it 
isn’t certain whether he will listen to him. 

>> The Rebbe
Why Give of Ourselves?

 B. Who is a Lamplighter?
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ואילו בנוגע לעבודתו עם עצמו – הרי 

ישנה ההבטחה "בא ליטהר מסייעים 

בכך,  רוצה  רק  שאם  היינו,  אותו"8, 

עוזר לו הקב"ה לנצח במלחמת היצר 

הרע  יצר  "בראתי  באמרו,  הרע, 

ובראתי לו . . תבלין"7, ולכל אחד ניתן 

ה"תבלין" והאפשרות לנצח את היצר 

הרע, אם רק ירצה בכך באמת, וכפי 

)אזי(  "יגעתי  ז"ל9  חכמינו  שאמרו 

ולא  "יגעתי  מזה,  ויתירה  ומצאתי", 

מצאתי אל תאמין", היינו, שאין כלל 

מציאות כזו; זוהי ראיה שלא התייגע 

די צרכו.

לו  אין  שלכאורה  לכך  נוסף  כן,  ואם 

של  הנר  את  להדליק  לחפש  לילך 

לעסוק  שיכול  בשעה  בה  הזולת 

קרוב  ש"אדם  בגלל  עצמו,  בעבודת 

ואחר  עצמך  ו"קשוט  עצמו"10,  אצל 

גם  מתווסף   – אחרים"11  קשוט  כך 

הפעולה  לוודאי:  ספק  החילוק שבין 

ואילו  בספק,  מוטלת   – הזולת  עם 

ואם  בוודאי,  יצליח   – לעצמו  בנוגע 

עצמו  טובת  על  לוותר  הייתכן  כן, 

טובה  תהיה  ואולי  פן  החשבון  בגלל 

לזולת?!

However, concerning his own conduct, 
we are promised that “one who seeks 
to become purified will be assisted.” If a 
person seeks this, G-d will assist him to 
overcome his negative inclination, as it is 
taught, “I created the negative inclination 
and I created an antidote for it.” Everyone 
has been given the antidote and the ability 
to overcome the negative inclination if we 
only truly desire it. As our sages taught, 
if one works hard he will be successful, 
and, “if someone says I worked hard and 
was not successful he is not believed.” It is 
impossible for hard work not to succeed, 
and lack of success is an indication that one 
didn’t work hard enough. 

Firstly, therefore, it would seem incorrect 
to seek out and kindle one’s fellow’s lamp 
while one can occupy himself with his 
own Divine service, because a person is 
responsible primarily over himself and 
should “first decorate yourself, and then 
decorate others.” In addition, there is the 
point of certainty vs. doubt: influencing 
others has doubtful prospects of success, 
while personal work is guaranteed to 
succeed. What justification is there then 
to give up on one’s own benefit with the 
consideration that perhaps he will be able 
to benefit his fellow? 

8( שבת קד, א. וש"נ.
9( מגילה ו, ריש ע"ב.

10( יבמות כה, ריש ע"ב. וש"נ.
11( ב"מ קז, סע"ב. וש"נ. הובא בפרש"י עה"ת בראשית ד, כה.
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Source 1 Tractate Niddah 17a (With Commentary of Rabbi Adin Even-Israel)

ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ְועוֹד 
ָאָדם  בְּ ָנה  ַסכָּ ֵיׁש  י  כִּ יוַֹחאי: 
ִלְרׁשּות  ְוזוְֹרָקן  ְרָניו  ִצפָּ ַהּנוֵֹטל 
ֵני  ִמפְּ ָבר:  ַהדָּ ר  ְוֶהְסבֵּ ים.  ָהַרבִּ
ְהֶיה  תִּ ֶרת ֲעלּוָלה שֶׁ ה ְמֻעבֶּ ִאשָּׁ שֶׁ
ֵהא  תְּ שֶׁ ְוָעלּול  ֵמֲעֵליֶהן,  עוֶֹבֶרת 

ָרּה. ְך ֶאת ֻעבָּ ל כָּ שֶׁ ֶלת בְּ ַמפֶּ

ָבִרים  דְּ ה  לֹשָׁ שְׁ ֲחָכִמים:  נּו  שָׁ
ְרַנִים:  פָּ ַהצִּ ְנִטיַלת  בִּ ֶנֶאְמרּו 
ה  ַכלֶּ מְּ ַהּשׂוְֹרָפן - ֲהֵריהּו ָחִסיד שֶׁ
אוָֹתם ְלַגְמֵרי, ַהּקוְֹבָרן - ֲהֵריהּו 
א  ּנּו ְוֵאינוֹ ֶאלָּ חּוָתה ִממֶּ ה פְּ ַדְרגָּ בְּ
ְוַיַעְברּו  ּלּו  ְוִיְתגַּ ֵכן  תָּ יִּ שֶׁ יק,  ַצדִּ
 - ְסָתם  ַהּזוְֹרָקן  ְוִאּלּו  ֲעֵליֶהם, 

ע. ֲהֵריהּו ָרשָׁ

The next case of Rabbi Shimon regarding 
dangerous actions is one who removes his 
nails and throws them into a public area. 
The Gemara explains that this is dangerous 
because a pregnant woman might pass over 
them, and this can cause her to miscarry. 

The Sages taught: Three matters were 
stated with regard to removing nails: One 
who burns them is pious, as he eradicates 
them entirely; one who buries them is on the 
slightly lower level of a righteous individual, 
as they might be dug up; and one who simply 
throws them where a person might step 
upon them is wicked.

של  גדרו  שזהו   – לזה  והמענה 

"חסיד":

ששאלו  החסידים  סיפור  ידוע12 

חסיד,  מהו  הזקן  רבינו  אצל 

והשיב, שחסיד הוא מי שמוותר 

על טובת עצמו כדי לעשות טובה 

לזולת.

והביא ראיה לדבר מנגלה דתורה 

דברים  "ג'  בגמרא13  שמובא   –

חסיד,  שורפן  בצפרנים:  נאמרו 

קוברן צדיק, זורקן רשע":

The answer to this question is that this exactly 
is the definition of a chassid. 

It is well known that chassidim once asked the 
Alter Rebbe, “What is a chassid?” The Alter 
Rebbe responded, “A chassid is someone who 
gives up his own benefit in order to do a favor 
for a fellow.”

The Alter Rebbe adduced proof for this from 
the revealed dimension of Torah. The Talmud 
teaches that there are three possible ways to 
dispose of fingernails: a chassid burns them, 
a righteous person buries them, and a wicked 
person leaves them lying around.

Defining the Personality of a Chassid

12( ראה לקו"ד ח"א סח, א.
13( נדה יז, א. וש"נ.
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שאשה  "מפני   – רשע"  "זורקן 

ומפלת",  עליהן  עוברת  מעוברת 

אינו   – "קוברן"  לצלן.  רחמנא 

כיון שכיסה את הצפרניים  רשע, 

זה  אין  כן  פי  על  אף  אבל  בעפר, 

נקרא  שלכן   – השלימות  תכלית 

כיון   – "חסיד"  ולא  "צדיק",  רק 

"שמא  לחשש  מקום  יש  שעדיין 

יתגלו", ורק כאשר "שורפן", אין 

לחשוש שמא יתגלו14.

יש  הצפרניים  בשריפת  אמנם, 

)וכן  ציפורן  "ששריפת   – חסרון 

מזקת  האדם(  מן  הבא  דבר  כל 

לאדם"15.

שהחיסרון   – הוא  והחילוק 

נזק  הוא  הציפורניים  בשריפת 

החיסרון  ואילו  לו,  שנגרם 

שבהעדר שריפתם )אלא קבורתם 

לזולת  שנגרם  נזק  הוא  בלבד( 

אין  זאת,  ועוד  מעוברת(,  )לאשה 

זה אלא ספק, "שמא יתגלו".

The reason a person who leaves fingernails 
lying around is called “wicked” is because “if 
a pregnant woman steps on them she may 
have a miscarriage,” G-d forbid. A person 
that buries the fingernails is not wicked, 
because he has covered them, but this is still 
not absolutely perfect — and he is therefore 
termed “righteous,” not a “chassid” — because 
it is still possible for them to become 
uncovered. Only if the fingernails are burned 
is there no room for concern that they may 
later become revealed. 

There is however a disadvantage to burning 
fingernails — “burning fingernails (or any 
other part of the human body) is harmful to 
the person.”

Here, the downside to burning the nails is 
personal harm, while the downside to not 
burning them — and merely burying — is 
harm to someone else (a pregnant woman). In 
addition, it is only a possible danger, that the 
buried nails might become uncovered.  

>> The Rebbe

ֶהָערּוְך,  יֵרׁש  פֵּ ָחִסיד:  שׂוְֹרָפן 
אוֹ  ְרַנִים  ִצפָּ ֵריַפת  שְׂ דִּ ּום  ִמשּׁ
לוֹ  יק  ַמזִּ ִמּגּופוֹ  הּוא  שֶׁ ָבר  דָּ ל  כָּ
ֵריָפה,  ַעת שְׂ שְׁ בִּ ַמְסִריַח לוֹ  ְוַגם 

ְך ִמיְקִרי ָחִסיד: ִהְלכָּ

Tosfos Harosh
One who burns them is pious: The Aruch* 
explains that [it is considered an act of 
piety] because burning fingernails, or any 
other part of a person’s body, negatively 
affects him. And it also has a very foul 
smell when being burnt. Therefore, [one 
who burns them] is called pious.

14( תוד"ה שורפן חסיד – נדה שם.
15( ערוך )ערך שלש( – הובא בתוס' שם.

*Natan ben Yechiel of Rome was 
an Italian rabbi and lexicographer. 
His central work, the Aruch, was 
the first Talmudic dictionary and 
achieved wide circulation soon 
after publication. He worked 
as a peddler of linen, until the 
opportunity came to devote 
himself entirely to Torah study. 
He traveled abroad to study with 
luminaries in Sicily and Narbonne, 
eventually returning to serve as 
head of the yeshiva in Rome.
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ואף על פי כן "חסיד שורפן" – "לכן 

הוא חסיד, שמחמיר לשורפן, אף על 

על  שמוותר  היינו,  לו"14,  גב שמזיק 

הזולת,  טובת  בשביל  עצמו  טובת 

אפילו במקום של ספק בלבד.

וזהו גם תוכן מענה כ"ק אדמו"ר נ"ע 

שהולך   – "פנסאי"  הוא  ש"חסיד" 

של  הפנס  את  להדליק  ומשתדל 

אם  להסתפק  שיש  למרות  הזולת, 

הזולת יסכים ויניח להידלק, אף על 

את  לנתק  צריך  מעשה  שבשעת  פי 

יכול  שאינו  שלו,  מהעניינים  עצמו 

דבר  תיקון  אודות  אפילו  לחשוב 

בלתי-רצוי בנוגע לעצמו.

Nevertheless, “a chassid burns them.” This 
is why he is defined as a chassid, because 
he acts stringently and burns them even 
though this causes damage to him. In other 
words, he is willing to give up his own good 
for the sake of his fellow, even in a situation 
of mere doubt.

This is the meaning of the Rebbe Rashab’s 
statement that a chassid is a lamplighter. He 
goes out and attempts to kindle his fellow’s 
lamp even though it isn’t certain that his 
fellow will allow himself to be kindled, even 
though this demands that he momentarily 
take himself away from his personal affairs, 
and is unable to even think of rectifying his 
own personal shortcomings at this time. 

14( תוד"ה שורפן חסיד – נדה שם.
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ידוע  נוספת:  נשאלת שאלה  כאן  אך 

תדבר"16,  הרוב  על  ש"התורה  הכלל 

היינו, שציוויי התורה נקבעו בהתאם 

ישראל.  בני  רוב  של  ומצב  למעמד 

כאשר  ישראל,  בני  רוב  ובעניינינו: 

באים אליהם ומדברים עמהם אודות 

אבל  הם.  מתעוררים   – יהדות  עניני 

השאלה היא בנוגע למיעוט – האם גם 

עבודתו  להיות  צריכה  אליהם  ביחס 

של הפנסאי.

זה ישנם שני סוגים: עניות  ובמיעוט 

– "אין עני אלא בדעת"17, שזהו הקצה 

היותר תחתון, ועשירות – "אין עשיר 

היותר  הקצה  שזהו  בדעת"17,  אלא 

עליון.

הפנס  אם  ומה  השאלה:  תוכן  וזהו 

שנמצא  או  שמם,  במדבר  נמצא 

עניות  של  המצבים  שני  שהם   – בים 

החיוב  ישנו  אז  גם  האם   – ועשירות 

לילך ולהדליק ולהאיר אותם.

There is another question to ask here. The 
general rule is that “Torah addresses the 
majority.” Meaning, Torah’s commandments 
correspond with the state and 
circumstances of the majority of the Jewish 
people. In our case, when approached 
regarding their Jewish observance, most 
Jews respond positively. This raises the 
question regarding the minority that 
doesn’t — must we function as lamplighters 
for them too?

Within this minority there are two types: 
poverty, “a person can only be poor in 
knowledge,” the lowest extreme; and 
wealth, “a person can only be wealthy in 
knowledge,” the highest extreme. 

This is the meaning of the questions 
regarding lamps that are in the desolate 
desert or at sea. These two locations 
represent the two extremes of poverty 
and wealth, and the question is whether in 
such circumstances the lamplighter is still 
obligated to kindle these lamps.

>> The Rebbe
A Challenging Minority

C. For Whom to Sacrifice?

16( ראה מו"נ ח"ג פל"ד.
17( ראה נדרים מא, רע"א. כתובות סח, סע"א. זח"ג רעג, ריש ע"ב.
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לא  "ארץ  הוא   – "מדבר שמם": מדבר 

שם"18,  אדם  ישב  ולא  איש  בה  עבר 

האנושי,  למין  ששייך  מי  שכל  היינו, 

אפילו הפחות ביותר, אינו יכול לחיות 

ולהתקיים במדבר שמם.

ומזה מובן מעמדו ומצבו של מי שנמצא 

ריק  שהוא   – ברוחניות  שמם,  במדבר 

מכל מעלה, "עני בדעת" בקצה היותר 

תחתון, שאין בו לא תורה ולא חכמה, 

לא מדות טובות ולא דרך ארץ.

כאשר  ומה  השאלה:  אפוא  נשאלת 

כאשר   – שמם  במדבר  נמצא  ה"פנס" 

פוגשים אדם כזה, ומדברים עמו פעם 

אחת, פעם שניה וכמה פעמים, ורואים 

"בריות  של  ומצב  במעמד  שהוא 

רוצה  אינו  כן,  פי  על  ואף  בעלמא", 

גם  – האם  עמו  מה שמדברים  לשמוע 

אז ישנו החיוב להדליק את ה"פנס"?

והמענה הוא – שגם כאשר הפנס נמצא 

במדבר שמם צריך לילך ולהדליק את 

הפנס,

– וכפי שמביא רבינו הזקן בתניא שם, 

ישנו  בעלמא"  ל"בריות  בנוגע  שגם 

ומקרבן  הבריות  את  "אוהב  הציווי 

באופן  אינו  הדברים  סדר  לתורה"19: 

כך  ואחר  לתורה"  "מקרבן  שתחילה 

“A desolate desert.” A desert is an 
untraveled and uninhabited place. 
Meaning, no member of the human race, 
even the coarsest person, is capable 
of living and sustaining himself in the 
desolate desert.  

From this we can ascertain the personal 
state of the person who is in a desolate 
desert in the spiritual sense: This is a 
person who has no qualities, he is “poor in 
knowledge” in the extreme, possessing no 
wisdom or Torah, no positive character 
traits or conduct.

The question arises: When a “lamp” is 
located in the desert, and one meets this 
person and speaks to him once, twice, and 
a number of times, and sees that is “a mere 
creation,” devoid of any qualities, and isn’t 
interested in listening, does the obligation 
to light the lamp remain in effect?

The answer is that even when the lamp is 
in a desolate desert one is obligated to go 
and kindle it. 

As the Alter Rebbe quotes in Tanya, 
even regarding “a mere creation” we are 
commanded to “love ‘creations’ and draw 
them close to Torah.” The order is not to 
first draw them close to Torah and only 
then love them. Rather, we must first draw 

Love For the Most Simple

18( ירמי' ב, ו.
19( אבות פ"א מי"ב.
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20( ב"ק יז, א. וש"נ.
21( פ"ב, ב. רפכ"ב.

באה האהבה, אלא להיפך, שתחילה "צריך 

כל  וסוף  אהבה",  עבותות  בחבלי  למשכן 

סוף תהיה גם העבודה ד"מקרבן לתורה".

them close with strong bonds of love, 
and eventually this will lead to “drawing 
them close to Torah.” 

כמאמר   – האדם  בעבודת  ענינו  "ים": 

רבותינו ז"ל20 "אין מים אלא תורה", וענין 

שלימוד  היינו  מים  מלא  שהוא  ה"ים" 

)לא  שלומד  שהתורה  באופן  הוא  התורה 

נשארת על גבי המדף... אלא( ממלאת את 

כל מציאותו, שכל מציאותו מלאה תורה, 

בדעת  עשירות  של  ומצב  מעמד  שזהו 

באופן היותר נעלה.

שהאדם  ומצב  מעמד  להיות  יכול  אמנם, 

יהיה מלא תורה, ואף על פי כן לא תהיה 

בו יראת שמים, כפי שמובא באבות דרבי 

בתורה,  וגדוש  מלא  אמנם  הוא  נתן21... 

אבל זוהי תורה חשוכה... ללא אור!

את  להדליק  אפשר  כיצד  השאלה:  וזוהי 

הפנס שנמצא בים, שיהיה "יראת הוי' היא 

לא  שבידו  שהתורה  בשעה  בה   – אוצרו" 

הועילה?!

את  להפשיט  שצריך   – זה  על  המענה 

הלבושים ולקפוץ למים:

The meaning of “sea” in man’s Divine 
service is in accordance with the 
teaching, “water means Torah.” The sea 
is filled with water, meaning that the 
person is studying Torah in such a way 
that the Torah study doesn’t just remain 
on the shelf but fills all of his being. 
His entire being becomes saturated 
with Torah. This is the greatest level of 
“wealth” possible.

However, it is possible for a person to 
be filled with Torah and yet devoid of 
fear of Heaven. Such a person is filled 
with Torah, but this is a dark Torah, 
devoid of light. 

The question is, how is it possible to 
kindle the lamp at sea, that it should 
become a “treasure of fear of Heaven,” 
considering that all of this person’s 
Torah didn’t help him?

The answer to this question is that one 
must take off his clothes and jump into 
the water. 

Self-Sacrifice Connects People
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22( פ' ראה יד, א.

באמצעות  לו  ויסביר  אליו  יגש  אם 

לבוש  המעשה,  לבוש  ה"לבושים", 

יצליח  לא   – המחשבה  ולבוש  הדיבור 

יפשיט  כאשר  אבל  עליו;  לפעול 

ענין  שזהו  לים,  ויקפוץ  עצמו,  את 

המסירת-נפש – אזי יפעול עליו על ידי 

לא  )שלמעלה  הנשמה  ופנימיות  עצם 

גם  ומעשה, אלא  דיבור  רק ממחשבה 

מהבנה והשגה(, שכן, עצם אחד מגיע 

ולוקח את העצם השני.

ש"לא  בן-תורה  פשוטות:  ובאותיות 

ויתחיל  אליו  יגש  אם   – כו'"  זכה 

יפעל  לא  שכל,  פי  על  עמו  להתווכח 

גם  לו  היה  "שכל",  שהרי  מאומה, 

מאיזו  כן,  פי  על  ואף  שלמד,  בתורה 

אבל  עליו;  פעל  לא  שתהיה,  סיבה 

מצד  אותו  ו"יקח"  אליו  יגש  כאשר 

יהודי  לכל  שיש  פנימית  האהבה 

לחברו, כמבואר בתניא פרק לב שזהו 

לפי ש"אב אחד לכולנה" )כמו שכתוב22 

היינו,  אלקיכם"(,  לה'  אתם  "בנים 

ידי האלקות שיש  על  אותו  ש"לוקח" 

יצליח  אזי   – חבירו  ובנשמת  בנשמתו 

להדליק את ה"פנס" הנמצא ב"ים".

 משיחת י״ג תמוז ה׳תשכ״ב. 

 רשימת השומעים בלתי מוגה

תורת מנחם, כרך ל"ד עמוד 129 ואילך

If one will approach such a person and 
address him using the “garments” of 
action, speech, and thought, this won’t 
have an effect on him. But if he will remove 
his “garments” and jump into the water — 
self-sacrifice — this will have an effect on 
him by activating the essence of his soul 
that is beyond thought, speech, action, 
and any human understanding. When 
this is done, one essence is able to impact 
another essence. 

In simple terms: approaching a Torah 
scholar that doesn’t have the light of 
fear of Heaven, and arguing with him 
intellectually, will have no effect. This 
person already has this intellect from 
the Torah he studied, yet for whatever 
reason it had no effect on him. But when 
one approaches this person with the 
deep internal love that every Jew has for 
his fellow — which, as Tanya explains, is 
because we all share one Father — using 
the G-dliness that is present in both 
of their souls, one will be successful in 
lighting even the “lamp” that is at “sea.”  


