
ב"הב"ה

תובנות לחיים
פרשת תזריע

מדליקי האבוקות 
 מי דאג לתאורת הרחוב בימים עברו?  
מהו טיפול הציפורניים היהודי האולטימטיבי? ואיך זה 
קשור לשאלה מהו חסיד?



3

©

Published and Copyright 2022 by

Shluchim Office International

816 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11213

718.221.0500

5782 - 2022

 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע”נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי”ד הולצברג
שלוחי הרבי במומבאי, הודו

jewishinsights@shluchim.org :לתרומות והקדשות, צרו קשר



3

א. מהו חסיד?
<< הרבי 

חסיד הוא פנסאי 

והשמחה  הגאולה  בעל  סיפר  באמריקא1,  כאן  תמוז,  חודש  עם  הקשורה  בהתוועדות 
אודות מסיבה שנערכה אצל אביו, כבוד קדושת אדמו״ר )מהורש״ב( נשמתו עדן:

הוא  חסיד  נ״ע:  אדמו״ר  והשיב  חסיד?  מהו  נ״ע:  אדמו״ר  את  שאל  החסידים  אחד 
״פנסאי״ – האיש שהולך בהרחובות להדליק פנסי העיר

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

ואיש זה היה נקרא ״פנסאי״ –

וזהו חסיד – המשיך כבוד קדושת אדמו״ר נ״ע – שמתהלך עם מקל ארוך שבראשו דולקת 
אש, ויודע שהאש אינה שלו, אלא שתפקידו להדליק על ידי האש את כל הפנסים.

ושאל החסיד: ואם הפנס נמצא במדבר שמם? והשיב כבוד קדושת אדמו״ר נ״ע: גם אז 
צריך להדליק הפנס, שיראו שזהו מדבר שמם, )והוסיף:( וגם שהמדבר השמם יתבייש 

מפני הפנס.

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

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

והוסיף החסיד לומר: אינני רואה פנסים. והשיב לו כ״ק אדמו״ר נ״ע: לפי שאינך פנסאי.

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

מגושם – רואה הגשמה, וכאשר מתעדנים, אזי רואים גם אצל הזולת עדינות.

עד כאן הוא הסיפור שסיפר הרבי הנשיא, מה ששמע מאביו הנשיא אודות דברי תשובתו 
לחסיד.

1( שיחת ש"פ קרח, ג' תמוז תש"א ס"ו )סה"ש תש"א ע' 136 ואילך(.
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לכל אדם יש נשמה, אך לא תמיד היא מאירה 

״פנס״ – קאי על נשמתו של כל אחד מישראל2, כמו שכתוב3 ״נר ה׳ נשמת אדם״, דכיון 
ש״נפש השנית בישראל היא חלק אלקה ממעל4 ממש״, נמצא, ש״נשמת אדם״ היא חלק 

מ״הוי׳״5, ולכן נקראת ״נר הוי׳״.

אמנם, נר )פנס( זה – יכול להיות נר הדולק ומאיר, או נר שאינו דולק ומאיר, ששניהם 
שבשבילו  תפקידו  את  ממלא  ומאיר,  הדולק  נר  ביניהם:  והחילוק  נר,  בשם  נקראים 
נבראת מציאות הנר בעולם – 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.

יכול להיות נר שיש בו את כל התכונות של נר, אלא שעדיין אינו דולק. והיינו, שלעצמו 
יכול להיות שיש לו נשמה גדולה ביותר, אבל, על ידו לא נעשה אור אצל הזולת.

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

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.
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ב. מי מוכן להיות פנסאי?

<< הרבי 
מדוע לוותר?

וזהו ענינו של ״חסיד״:

לכאורה יכול לחשוב: דיי שאפקיע את עצמי! – הלוואי שימלא את כל מה שהוטל 
עליו בנוגע לעצמו, בקיום רמ״ח מצוות עשה ושס״ה מצוות לא תעשה. ואף על פי 
כן אומרים לו שעליו לחפש פנס )נר( שאינו מואר, ולהדליק אותו, למרות העובדה 
יוכל לחשוב גם על  שבהשקפה ראשונה, בל ימלט שבשעה שחושב אודות הזולת 
הזולת,  על  הוא במחשבתו  כיון שעסוק  ולמלא את חסרונותיו,  כיצד לתקן  עצמו, 

ונמצא, שצריך לוותר על טובת עצמו בשביל טובת הזולת.

ובפרט – שטובתו של הזולת מוטלת בספק, ואילו עבודתו עם עצמו היא בגדר ודאי:

בחיים״6,  ״ובחרת  לו  אומר  כביכול  בעצמו  שהקב״ה  ועד  בחירה,  בעל  הוא  הזולת 
שעליו לבחור בעצמו. – הקב״ה רק ״עוזרו״7, אבל הבחירה עצמה היא בידו. ועל אחת 
כמה וכמה כאשר בא אליו יהודי לפעול עליו ולהדליק את נשמתו – הרי להיותו בעל 

בחירה, ספק הדבר אם ישמע לדבריו אם לאו;

ואילו בנוגע לעבודתו עם עצמו – הרי ישנה ההבטחה ״בא ליטהר מסייעים אותו״8, 
היינו, שאם רק רוצה בכך, עוזר לו הקב״ה לנצח במלחמת היצר הרע, באמרו, ״בראתי 
יצר הרע ובראתי לו . . תבלין״7, ולכל אחד ניתן ה״תבלין״ והאפשרות לנצח את היצר 
ומצאתי״,  )אזי(  ״יגעתי  ז״ל9  חכמינו  וכפי שאמרו  באמת,  בכך  ירצה  רק  אם  הרע, 
זוהי  כזו;  מציאות  כלל  שאין  היינו,  תאמין״,  אל  מצאתי  ולא  ״יגעתי  מזה,  ויתירה 

ראיה שלא התייגע די צרכו.

ואם כן, נוסף לכך שלכאורה אין לו לילך לחפש להדליק את הנר של הזולת בה בשעה 
שיכול לעסוק בעבודת עצמו, בגלל ש״אדם קרוב אצל עצמו״10, ו״קשוט עצמך ואחר 
כך קשוט אחרים״11 – מתווסף גם החילוק שבין ספק לוודאי: הפעולה עם הזולת – 
מוטלת בספק, ואילו בנוגע לעצמו – יצליח בוודאי, ואם כן, הייתכן לוותר על טובת 

עצמו בגלל החשבון פן ואולי תהיה טובה לזולת?!

6( נצבים ל, יט.
7( קידושין ל, ב. וש"נ.
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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הגדרת אישיותו של החסיד

והמענה לזה – שזהו גדרו של ״חסיד״:

ידוע12 סיפור החסידים ששאלו אצל רבינו הזקן מהו חסיד, והשיב, שחסיד הוא מי 
שמוותר על טובת עצמו כדי לעשות טובה לזולת.

בצפרנים:  נאמרו  דברים  ״ג׳  בגמרא13  שמובא   – דתורה  מנגלה  לדבר  ראיה  והביא 
שורפן חסיד, קוברן צדיק, זורקן רשע״:

מקור 1  תלמוד בבלי, מסכת נידה, דף י״ז עמוד א׳ )מבואר ומתורגם ע״י הרב עדין אבן ישראל(
ְוזוְֹרָקן  ְרָניו  ִצפָּ ַהּנוֵֹטל  ָאָדם  בְּ ָנה  ַסכָּ ֵיׁש  י  כִּ יוַֹחאי:  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ְועוֹד 
ְהֶיה עוֶֹבֶרת  תִּ ֶרת ֲעלּוָלה שֶׁ ה ְמֻעבֶּ ִאשָּׁ ֵני שֶׁ ָבר: ִמפְּ ר ַהדָּ ְוֶהְסבֵּ ים.  ִלְרׁשּות ָהַרבִּ

ָרּה. ְך ֶאת ֻעבָּ ל כָּ שֶׁ ֶלת בְּ ֵהא ַמפֶּ תְּ ֵמֲעֵליֶהן, ְוָעלּול שֶׁ

ְרַנִים: ַהּשׂוְֹרָפן - ֲהֵריהּו ָחִסיד  פָּ ְנִטיַלת ַהצִּ ָבִרים ֶנֶאְמרּו בִּ ה דְּ לֹשָׁ נּו ֲחָכִמים: שְׁ שָׁ
יק,  א ַצדִּ ּנּו ְוֵאינוֹ ֶאלָּ חּוָתה ִממֶּ ה פְּ ַדְרגָּ ה אוָֹתם ְלַגְמֵרי, ַהּקוְֹבָרן - ֲהֵריהּו בְּ ַכלֶּ מְּ שֶׁ

ע. ּלּו ְוַיַעְברּו ֲעֵליֶהם, ְוִאּלּו ַהּזוְֹרָקן ְסָתם - ֲהֵריהּו ָרשָׁ ֵכן ְוִיְתגַּ תָּ יִּ שֶׁ

תוספות הרא"ש

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

<< הרבי 
שורפים את הממוצע

״זורקן רשע״ – ״מפני שאשה מעוברת עוברת עליהן ומפלת״, רחמנא לצלן. ״קוברן״ 
תכלית  זה  אין  כן  פי  על  אף  אבל  בעפר,  הצפרניים  את  שכיסה  כיון  רשע,  אינו   –
יש מקום לחשש  כיון שעדיין   – ״חסיד״  ולא  ״צדיק״,  רק  נקרא  – שלכן  השלימות 

״שמא יתגלו״, ורק כאשר ״שורפן״, אין לחשוש שמא יתגלו14.

אמנם, בשריפת הצפרניים יש חסרון – ״ששריפת ציפורן )וכן כל דבר הבא מן האדם( 
מזקת לאדם״15.

12( ראה לקו"ד ח"א סח, א.
13( נדה יז, א. וש"נ.

14( תוד"ה שורפן חסיד – נדה שם.
15( ערוך )ערך שלש( – הובא בתוס' שם.
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והחילוק הוא – שהחיסרון בשריפת הציפורניים הוא נזק שנגרם לו, ואילו החיסרון 
לזולת )לאשה מעוברת(,  שבהעדר שריפתם )אלא קבורתם בלבד( הוא נזק שנגרם 

ועוד זאת, אין זה אלא ספק, ״שמא יתגלו״.

ואף על פי כן ״חסיד שורפן״ – ״לכן הוא חסיד, שמחמיר לשורפן, אף על גב שמזיק 
לו״14, היינו, שמוותר על טובת עצמו בשביל טובת הזולת, אפילו במקום של ספק 

בלבד.

ומשתדל  שהולך   – ״פנסאי״  הוא  ש״חסיד״  נ״ע  אדמו״ר  כ״ק  מענה  תוכן  גם  וזהו 
להדליק את הפנס של הזולת, למרות שיש להסתפק אם הזולת יסכים ויניח להידלק, 
אף על פי שבשעת מעשה צריך לנתק את עצמו מהעניינים שלו, שאינו יכול לחשוב 

אפילו אודות תיקון דבר בלתי-רצוי בנוגע לעצמו.

14( תוד"ה שורפן חסיד – נדה שם.
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ג. הקרבה בשביל מי?

<< הרבי 
מיעוט מאתגר

היינו,  תדבר״16,  הרוב  על  ש״התורה  הכלל  ידוע  נוספת:  שאלה  נשאלת  כאן  אך 
שציוויי התורה נקבעו בהתאם למעמד ומצב של רוב בני ישראל. ובעניינינו: רוב בני 
ישראל, כאשר באים אליהם ומדברים עמהם אודות עניני יהדות – מתעוררים הם. 
אבל השאלה היא בנוגע למיעוט – האם גם ביחס אליהם צריכה להיות עבודתו של 

הפנסאי.

ובמיעוט זה ישנם שני סוגים: עניות – ״אין עני אלא בדעת״17, שזהו הקצה היותר 
תחתון, ועשירות – ״אין עשיר אלא בדעת״17, שזהו הקצה היותר עליון.

וזהו תוכן השאלה: ומה אם הפנס נמצא במדבר שמם, או שנמצא בים – שהם שני 

המצבים של עניות ועשירות – האם גם אז ישנו החיוב לילך ולהדליק ולהאיר אותם.

אהבה גם לאדם פשוט ביותר

״מדבר שמם״: מדבר – הוא ״ארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם״18, היינו, שכל 
מי ששייך למין האנושי, אפילו הפחות ביותר, אינו יכול לחיות ולהתקיים במדבר 

שמם.

ומזה מובן מעמדו ומצבו של מי שנמצא במדבר שמם, ברוחניות – שהוא ריק מכל 
מעלה, ״עני בדעת״ בקצה היותר תחתון, שאין בו לא תורה ולא חכמה, לא מדות 

טובות ולא דרך ארץ.

נשאלת אפוא השאלה: ומה כאשר ה״פנס״ נמצא במדבר שמם – כאשר פוגשים אדם 
כזה, ומדברים עמו פעם אחת, פעם שניה וכמה פעמים, ורואים שהוא במעמד ומצב 
של ״בריות בעלמא״, ואף על פי כן, אינו רוצה לשמוע מה שמדברים עמו – האם גם 

אז ישנו החיוב להדליק את ה״פנס״?

והמענה הוא – שגם כאשר הפנס נמצא במדבר שמם צריך לילך ולהדליק את הפנס,

הציווי  ישנו  בעלמא״  ל״בריות  בנוגע  שגם  שם,  בתניא  הזקן  רבינו  שמביא  וכפי   –
״אוהב את הבריות ומקרבן לתורה״19: סדר הדברים אינו באופן שתחילה ״מקרבן 

16( ראה מו"נ ח"ג פל"ד.
17( ראה נדרים מא, רע"א. כתובות סח, סע"א. זח"ג רעג, ריש ע"ב.

18( ירמי' ב, ו.
19( אבות פ"א מי"ב.
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לתורה״ ואחר כך באה האהבה, אלא להיפך, שתחילה ״צריך למשכן בחבלי עבותות 
אהבה״, וסוף כל סוף תהיה גם העבודה ד״מקרבן לתורה״.

מסירות נפש מחברת בין אנשים

״ים״: ענינו בעבודת האדם – כמאמר רבותינו ז״ל20 ״אין מים אלא תורה״, וענין ה״ים״ 
שהוא מלא מים היינו שלימוד התורה הוא באופן שהתורה שלומד )לא נשארת על 
גבי המדף... אלא( ממלאת את כל מציאותו, שכל מציאותו מלאה תורה, שזהו מעמד 

ומצב של עשירות בדעת באופן היותר נעלה.

אמנם, יכול להיות מעמד ומצב שהאדם יהיה מלא תורה, ואף על פי כן לא תהיה בו 
יראת שמים, כפי שמובא באבות דרבי נתן21... הוא אמנם מלא וגדוש בתורה, אבל 

זוהי תורה חשוכה... ללא אור!

וזוהי השאלה: כיצד אפשר להדליק את הפנס שנמצא בים, שיהיה ״יראת הוי׳ היא 
אוצרו״ – בה בשעה שהתורה שבידו לא הועילה?!

המענה על זה – שצריך להפשיט את הלבושים ולקפוץ למים:

אם יגש אליו ויסביר לו באמצעות ה״לבושים״, לבוש המעשה, לבוש הדיבור ולבוש 
המחשבה – לא יצליח לפעול עליו; אבל כאשר יפשיט את עצמו, ויקפוץ לים, שזהו 
ענין המסירת-נפש – אזי יפעול עליו על ידי עצם ופנימיות הנשמה )שלמעלה לא רק 
ממחשבה דיבור ומעשה, אלא גם מהבנה והשגה(, שכן, עצם אחד מגיע ולוקח את 

העצם השני.

ובאותיות פשוטות: בן-תורה ש״לא זכה כו׳״ – אם יגש אליו ויתחיל להתווכח עמו 
על פי שכל, לא יפעל מאומה, שהרי ״שכל״, היה לו גם בתורה שלמד, ואף על פי 
מצד  אותו  ו״יקח״  אליו  יגש  כאשר  אבל  עליו;  פעל  לא  שתהיה,  סיבה  מאיזו  כן, 
האהבה פנימית שיש לכל יהודי לחברו, כמבואר בתניא פרק לב שזהו לפי ש״אב 
אחד לכולנה״ )כמו שכתוב22 ״בנים אתם לה׳ אלקיכם״(, היינו, ש״לוקח״ אותו על 
ידי האלקות שיש בנשמתו ובנשמת חבירו – אזי יצליח 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

20( ב"ק יז, א. וש"נ.
21( פ"ב, ב. רפכ"ב.

22( פ' ראה יד, א.


