
SHAVUOT

WHAT DOES AN ANGEL LOOK 
LIKE?
People are always looking for guidance. 
For every aspect of life, there are 
mentors and guides and therapist and 
trainers. 
 
What does the Torah say of the matter? 
Who is worthy of your trust? And how 
do angels fit into the picture? 
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A. The Rebbe’s Personal Request

רב”,  לך  “עשה  במשנתם1:  חכמים  אמרו 

ואחד  אחד  כל  על  ציווי  ישנו  כלומר, 

עליו  לקבל   – גדול  ועד  – מקטן  מישראל 

ולעשות לו רב2.

“איזהו  הוראת המשנה3  על  נוסף  כלומר, 

שגם  היינו,  אדם”,  מכל  הלומד  חכם 

להוסיף  יכול  כו’,  גדול  חכם  שהוא,  מי 

וללמוד מאחרים, ועד שיכול ללמוד מכל 

שהוא  מוכיחה  זו  הנהגה  ]ואדרבה:  אדם 

חכם  “איזהו  הלשון  כדיוק  חכם,  בגדר 

הלומד מכל אדם”[ – צריך להיות גם הענין 

ד”רב”, “עשה לך רב”, כלומר, ש”תקבלהו 

עליך לרב”, לסמוך על דבריו4.

אצל  קרוב  ש”אדם  מכיון   – הדבר  וטעם 

על  לסמוך  יכול  אינו  ובמילא,  עצמו”5, 

 – רב  לו  לעשות  צריך  ולכן,  כו’,  עצמו 

שיחשיבהו גדול ממנו, ולקיים את דבריו.

ויש להוסיף, שגם מי שהוא גדול בתורה 

למצוא  לו  שקשה  כו’,  שמים  וביראת 

שלא  פי  על  “אף  הרי   – ממנו  שגדול  מי 

ימצא חכם גדול כמוהו, יעשה משלמטה 

The sages taught in the Mishnah, “Appoint 
a mentor for yourself.” This is an instruction 
to each and every Jew — young and old — 
to appoint a rabbinic  guide.

The Mishnah taught previously that “who 
is wise — he who learns from every person,” 
that even an exceedingly wise person can 
learn from others, and even from anyone; 
(in fact, this proves his wisdom, as the 
Mishnah states, “Who is wise…”). We are 
now being told that additionally, one 
needs a mentor, “Appoint a mentor for 
yourself” — accept someone’s authority 
and heed his guidance. 

The reason for this instruction is that 
every person has self-bias. As a result, 
he can’t rely on his own judgment, so 
he needs to appoint a mentor — who he 
considers to be greater than himself — 
and follow his guidance.  

Even if a person is so great in Torah and 
fear of Heaven that it’s difficult for him to 
find someone greater than him,  he  should 
still appoint a mentor. As commentators 

>> The Rebbe
Personal Biases

א( אבות פ"א מ"ו. שם מט"ו — הוראה שנכפלה ב"פ באותו הפרק!
ולהעיר שבמסכת אבות מודגשת השייכות לכאו"א מישראל – שהרי 

נקבעה במנהג ישראל אשר תורה היא )גם( בסידור, השוה לכל נפש, כולל 
קטנים וקטנות, ומתפשט ביותר לאחרונה המנהג שיש לכאו"א מהם סידור 

בפ"ע )ראה בארוכה לקו"ש חי"ד ע' 279(.
2( ופשוט, שכל מי שיש לו כבר רב )רב ומשפיע וכיו"ב( — אינו צריך 

לחפש רב אחר, ואדרבה: א' הפירושים ד"עשה לר רב", הוא – "שיקבל 
לו רב אחד שילמוד ממנו תמיד, ולא ילמוד היום מאחד ולמחר מן האחר" 

)רע"ב מ"ו(, ולא עוד, אלא ש"בזה תרויח שתסתלק מן הספק )"עשה לך רב 
והסתלק מן הספק" – מט"ז(, שאם אתה לומד משנים או שלשה רבנים, 

יתערב שכלך כו'" )מדרש שמואל מט"ז(.
3( שם רפ"ד.
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עצמו  בעניני  רואה  אדם  אין  כי  הימנו, 

העצה הצריכה לו כמו שיראה זולתו, וזהו 

עשה לך רב, אף שאינו ראוי”6, וכמפורש 

עשי’,  של  בענין  צורך  יש  שבכגון־דא 

יאמר  עשי’  “לשון  אשר  רב”,  לך  “עשה 
על דבר שצריך לטרוח ולעשות על ידו”6 

עד לעשיה מלשון כפיה )כמו “מעשין על 

הצדקה”7(.

ובהתאם לכך, טוב ונכון ביותר, שכל אחד 

כולל  והנשים,  האנשים   – מישראל  ואחת 

הוראת  יקיים את   – וילדות קטנים  ילדים 

המשנה “עשה לך רב” )ובנוגע לנשים ובנות 

על  “משפיעות”8(,  אינשי  דאמרי  בלשון   –

ידי זה שילך מזמן לזמן למי שגדול הימנו 

ל”מבחן”  לעמוד  ובאופן  מנת  על  )“רב”(, 

התורה,  בלימוד  ומצבו  למעמדו  בנוגע 

בנתינת הצדקה, ובכללות הנהגתו בעבודת 

יהיו  מעשיך  “כל  הרשות,  בעניני  גם  ה’, 

לשם שמים”9 ו”בכל דרכיך דעהו”10, אשר, 

וההדרכה  ההוראה  את  יקבל  זה  ידי  על 

הנכונה )ללא השוחד דקרבת עצמו(,

ומה גם שעצם הידיעה שמזמן לזמן יצטרך 

תפעל  ודם,  לבשר  וחשבון”  “דין  לתת 

בכל  ולהוסיף  הנהגתו,  את  להיטיב  אצלו 

עניני טוב וקדושה11.

– בבקשה נפשית  ...ולכן, הצעתי ובקשתי 

)ועוד יותר מזה, אלא שאין בידי לעת עתה 

את  שיפרסמו   – כו’(  יותר  מתאים  ביטוי 

explain, “If he can’t find someone greater 
than him, he should take someone of 
lesser stature — because a person can’t 
assess his personal needs as well as an 
outsider can. One should ‘appoint a 
mentor for himself,’ even if that person 
isn’t fully suitable.” The Mishnah uses the 
word aseh, which means to act — or even 
compel — implying that the endeavor to 
appoint a mentor demands great effort.

Accordingly, it is very appropriate that 
every Jew — man, woman, and child —
fulfill the Mishnah’s directive to “appoint 
a mentor for yourself” by occasionally 
going to someone greater than himself 
(women should use a female mentor) for 
an assessment regarding one’s state in 
Torah study, giving of charity, and general 
Divine service, including mundane affairs 
— which must also be carried out for 
the sake of Heaven. By doing so, he will 
receive guidance and counsel from an 
objective source free of bias. 

The very knowledge that from time to 
time one will need to give a report to a 
human being will lead him to improve 
his conduct, and increase in all good and 
holy matters.

It is therefore my suggestion and 
request, my heartfelt request (it is really 
deeper than this but I don’t have the 

4( לב אבות – הובא במדרש שמואל פ”א מט”ז.
5( יבמות כה, ב. וש”נ.

6( מאירי – הובא במדרש שמואל שם מ”ו.

7( ראה ב”י לטור יו”ד סרמ”ח.
8( ראה בארוכה לקו"ש חי"ז ע' 493 ואילך.

A Personal Request
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– בשמי, או  הדברים בכל מקום ומקום 

בנוגע  להתועלת  בהתאם  בשמי,  שלא 

לקיום הדבר  – 

שכדאי ונכון ביותר, אשר, כל אחד ואחת 

מישראל, אנשים נשים וטף, יקיימו את 

ומזמן  רב”,  לך  “עשה  המשנה  הוראת 

ל”מבחן”  לעמוד  כדי  אליו  יבואו  לזמן 

בנוגע למעמדם ומצבם בעבודת ה’,

ובודאי  בודאי  יתוסף  זה  ידי  על  אשר, 

אצל כל אחד ואחד מישראל בכל עניני 

טוב וקדושה, הלוך ומוסיף ואור.

משיחת שבת פרשת דברים, פרשת חזון 
 ה’תשמ”ו
לקוטי שיחות חלק כ”ט, עמוד 247

מכיוון שאדם קרוב אצל עצמו12, ובכל 
“נוגע  הוא  הרי  לעצמו  ששייך  ענין 
בדבר”, לכן, לפני כל דבר רציני שניגש 
לעשות, צריך להיות לו “רב” להתייעץ 

עמו.

וחמי  מורי  קדושת  כבוד  וכפתגם 
 – שעושים  דבר  כל  שלפני  אדמו”ר13  
ערוך,  השולחן  אומר  מה  לראות  צריך 
אלא שעל שולחן ערוך ישנם כמה וכמה 
האומרים  כאלו  שיש  ועד   – מפרשים 
את השלחן  לפרש  יכולים  עצמם  שהם 
ולכן,  סוף,  לדבר  אין  וממילא,   – ערוך 
צריך להיות לכל אדם ‘רב’ שאינו נוגע 

בדבר, שהוא יורה לו מה לעשות.

words to express it) that this be publicized 
everywhere — whether in my name or 
without my name, whatever will bring the 
best results:

That it is very appropriate that each and 
every Jew, men, women, and children, 
fulfill the directive of the Mishnah to 
“appoint a mentor for yourself,” and visit 
him regularly for an assessment regarding 
their state in Divine service. 

This will certainly lead every Jew to increase 
in matters of goodness and holiness, 
continually adding more light to the world.   

Since every individual possesses self-bias, 
and is biased regarding everything that 
pertains to him, he needs a mentor to 
consult with before every major step in 
life. 

My father-in-law, the [previous] Rebbe 
would say that before doing anything, one 
must check to see what the Code of Jewish 
Law says. But the Code of Jewish Law has 
many commentaries, and there are even 
people who believe they are capable of 
interpreting it on their own; there is no 
end to it. Therefore, every person needs an 
objective rabbinic guide to counsel them. 

9( אבות פ"ב מי"ב – "פרק" דשבת זו.
10( משלי ג, ו. וראה רמב"ם הל' דעות ספ"ג. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו ס"ב.

11( להעיר ממאמר ריב"ז לתלמידיו: יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם 
כמורא בשר ודם )ברכות כח, ב. תניא פמ"א )נז, סע"א((.

Blinding Bias
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ובכחו של הרב להורות הוראה נכונה 
“שהשוחד  כיון  משוחד,  אינו  כי 

יעוור . . ויסלף14”.

והדיוק בזה:

שלדעתו  דבר  שאומר  הכוונה  אין 
אלא  נכון,  ולא  “עקום”  הוא 
נדמה  השוחד  מלקיחת  שכתוצאה 
בהכרח  ולכן,  להיות.  צריך  שכן  לו 
שאינו  דרך  ומורה  “רב”  לו  שיהי’ 
בוודאי  שמשוחד  מי  כי  משוחד, 
לכך.  יתכוון  לא  אם  אפילו  יטעה, 
בין  בממון  בין   – שוחד  בכל  וזהו 
הפרטים  ככל  בכבוד,  ובין  בדיבור 
וכמעשה  ערוך  בשולחן  המבוארים 
עד  בגמרא15  סיפורים  בכמה  רב 
היכן מגעת פעולת השוחד, שמעוור 
ידי קבלת שוחד  ומסלף אפילו על 
בדבר הכי קל, ועד שאומר לרע טוב 

ולטוב רע, למתוק מר ולמר מתוק.

The rabbi is able to give proper guidance, 
because he is unbiased and untainted by 
bribery; as the Torah says, “Bribery blinds the 
wise and subverts the words of the righteous.”

The language of the verse is precise:

It doesn’t say that bribery causes one to 
purposefully be dishonest. As a result of 
accepting a bribe, one actually thinks what he 
is saying is correct. This is why it is imperative 
to have an unbiased guide, because someone 
who is biased will certainly err, even if he has 
the best intentions. This applies to all forms of 
bribery and bias — financial, verbal, or honor — 
as explained in detail in the Code of Jewish Law. 
There are a number of stories in the Talmud 
that illustrate how far the effect of bribery can 
reach, and that even the smallest bribe can 
blind a person completely, to the extent that 
he will “call good — bad, and bad — good, and 
call sweet — bitter, and bitter — sweet.”

12( יבמות כה, רע"כ.
13( ראה סה"ש תש"ד ע' 92.

14( משפטים כג, ח. שופטים טז, יט.

Source 1 Tractate Ketubot 105b (With Rabbi Adin Even Israel’s Commentary)

ל  שֶׁ ַעם  ַהטַּ ָמה  ָרָבא:  ָאַמר 
ל  ַקבֵּ מְּ שֶׁ יָון  כֵּ ׁשַֹחד?  ִאּסּור 
ְעּתוֹ  ּנּו, ִהְתָקְרָבה דַּ ׁשַֹחד ִממֶּ
ְוֵאין  גּופוֹ,  כְּ ה  ְוַנֲעשָׂ ֵאָליו 
ְלַעְצמוֹ.  חוָֹבה  רוֶֹאה  ָאָדם 
ָמה  ְלׁשוִֹני:  ֶרֶמז  ְלָכְך  ְוֵיׁש 
הּוא  “ׁשַֹחד” - שֶׁ ְלׁשוֹן  הּוא 

ּדוֹן. ַחד ]ֶאָחד[ ִעם ַהנִּ

נֱֶּאַמר  שֶׁ ָמה  ֲחָכִמים:  נּו  שָׁ
מוֹת  )שְׁ ח”  קָּ תִּ לֹא  “ְוׁשַֹחד 
לוַֹמר  ָצִריְך  ֵאינוֹ  ח(,  כג, 
ְוָקא  תּוב ֶלֱאסֹר דַּ וַָּנת ַהכָּ כַּ שֶׁ
ֲאִפּלּו  א  ֶאלָּ ָממוֹן,  ׁשַֹחד 

Rava said: What is the reason for the prohibition 
against taking a bribe? Once a judge accepts a bribe 
from one party, his thoughts draw closer to him 
and he becomes like his own self, and a person does 
not find fault in himself. The term itself alludes to 
this idea: What is the meaning of shochad, bribe? It 
can be read as: Shehu chad, as he is one, i.e., as one 
mind with the litigant. 

The Sages taught: “And you shall take no bribe” 
(Exodus 23:8). It is not necessary to say that this 
includes bribery by means of money; however, 
even verbal bribery, assisting by means of speech, 
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גוֹן  ן ָאסּור, כְּ ָבִרים גַּם כֵּ ׁשַֹחד דְּ
ִדּבּוִרים  בְּ טוָֹבה  לוֹ  ים  עוֹשִׂ שֶׁ
ֲהֵרי ֶזה ׁשַֹחד.  אֶֹפן ַאֵחר -  בְּ אוֹ 
לֹא  ַצע  “בֶּ ֶנֱאַמר  ּלֹא  שֶׁ יָון  ִמכֵּ

א “ׁשַֹחד”.  ח” ֶאלָּ קַּ תִּ

ִדּיּוק  בְּ הּוא  יַצד  כֵּ ְוׁשוֲֹאִלים: 
ָבִרים? ׁשַֹחד דְּ

ֶזה  ה  ַמֲעשֶׂ מוֹ  כְּ יִרים:  ּוַמְסבִּ
ַמְעּבֶֹרת  בְּ עוֵֹבר  ָהָיה  מּוֵאל  שְּׁ שֶׁ
לוֹ  ְוָנַתן  ֶאָחד  ָאָדם  א  בָּ ָצָרה, 
ִמן  ָלֵצאת  לוֹ  ַלְעזֹר  ָידוֹ  ֶאת 
מּוֵאל: ָמה  ְעּבֶֹרת, ָאַמר לוֹ שְׁ ַהמַּ
ין ֵיׁש ִלי  יָך ּפֹה? ָאַמר לוֹ: דִּ ַמֲעשֶׂ
ְלָך  ֲאִני  סּול  פָּ לוֹ:  ָאַמר  ָפֶניָך.  בְּ
טוָֹבה.  ִלי  יָת  ָעשִׂ שֶׁ יָון  כֵּ ְלִדין, 
ֶסף  כֶּ לוֹ  ָנַתן  ּלֹא  שֶׁ י  פִּ ַעל  ְוַאף 

יֵניֶהם ִקְרָבה. נוְֹצָרה בֵּ

ָהָיה  ע שֶׁ ר ֱאִלישָׁ ָמֵעאל בַּ י ִישְׁ ַרבִּ
ֶאת  ֶאָחד  ָאָדם  לוֹ  ֵהִביא  ּכֵֹהן, 
ֵמֵהיָכן  לוֹ:  ָאַמר  ז.  ַהגֵּ ית  ֵראשִׁ
לוִֹני.  קוֹם פְּ ָאַמר לוֹ: ִממָּ ה?  ַאתָּ
ם  ָמֵעאל: ּוִמשָּׁ ַאל אוֹתוֹ ר’ ִישְׁ שָׁ
אן לֹא ָהָיה ּכֵֹהן ַאֵחר ָלֵתת  ַעד כָּ
לוֹ:  ָאַמר  ז?  ַהגֵּ ית  ֵראשִׁ ֶאת  לוֹ 
י,  ְוָאַמְרתִּ ָפֶניָך,  בְּ ִלי  ֵיׁש  ין  דִּ
י ָאִביא לוֹ ַלֲאדוִֹני ֶאת  ְרכִּ ב דַּ ַאגַּ
סּול ֲאִני  ז. ָאַמר לוֹ: פָּ ית ַהגֵּ ֵראשִׁ
ֶאת  ּנּו  ִממֶּ ל  ִקבֵּ ְולֹא  ְלִדין,  ְלָך 

ז. ית ַהגֵּ ֵראשִׁ

ִנים  יב לוֹ זּוג ֲחָכִמים ְוָהיּו דָּ הוֹשִׁ
ּוָבא,  הוֵֹלְך  ָהָיה  שֶׁ תוְֹך  בְּ אוֹתוֹ. 
ָאַמר: ִאם ָהָיה רוֶֹצה, ָהָיה ָהִאיׁש 
ְך  כָּ טוֵֹען  רוֶֹצה  ְוִאם  ְך,  כָּ טוֵֹען 
ָאַמר  ְך,  כָּ שֶׁ יָון  ּוִמכֵּ ין.  דִּ בַּ ְוזוֶֹכה 
ֵלי  ְמַקבְּ ל  שֶׁ ם  ַנְפשָׁ ח  פַּ תִּ ִלּבוֹ:  בְּ
י,  ָנַטְלתִּ ּלֹא  שֶׁ ֲאִני  ּוָמה  ׁשַֹחד! 
י,  ָנַטְלתִּ י  לִּ שֶׁ  - י  ָנַטְלתִּ ְוִאם 
ְלָכְך,  אי  ְוַזכַּ ֲאִני  ּכֵֹהן  ֲהֵרי  שֶׁ
ַאַחת  ַעל  ׁש  ַממָּ ׁשַֹחד  ֵלי  ְמַקבְּ

ה. ה ְוַכמָּ מָּ כַּ

is also prohibited. This is derived from the fact that 
it is not written: “And you shall take no profit.” 

What are the circumstances of bribing with words? 

This can be demonstrated by that episode involving 
Shmuel, who was once crossing a river on a narrow 
ferry. A certain man came along and gave him a 
hand to help him out of the ferryboat. Shmuel said 
to him: What are you doing in this place? The man 
said to him: I have a case to present before you for 
judgment. Shmuel said to him: I am disqualified 
from presiding over your case, as you did me a 
favor. Although no money changed hands, a bond 
was formed between the pair. 

Rabbi Yishmael bar Elisha was a priest, and a 
certain man once brought him the first shearing. 
Rabbi Yishmael said to him: From where are you? 
The man said to him: I am from such and such a 
place. Rabbi Yishmael said to him: And from there 
to here was there no priest to whom you could give 
the first shearing? He said to him: I have a case to 
present before you, and I said to myself that along 
my way I will bring to the Master the first shearing. 
Rabbi Yishmael said to him: I am disqualified from 
presiding over your case, and he did not accept the 
first shearing from him.

Rabbi Yishmael bar Elisha seated a pair of rabbinic 
scholars and they judged his case. As Rabbi 
Yishmael was coming and going, he said to himself: 
If he wants, he could claim this, and if he wants, 
he could claim that. He said to himself: Blast the 
souls of those who accept bribes. If I, who did not 
accept anything, and if I had accepted, I would 
have accepted my own property, as I am a priest 
and am entitled to receive the first shearing, am 
nevertheless in this state of mind, all the more so 
are those who accept bribes. 

15( כתובות קה, ב.



8 8

ד”עשה  ההכרח  ביאור  לאחרי  גם  אמנם 

צריך  הרי   – לטעון  עדיין אפשר  רב”,  לך 

גופא  ובזה  )“ובחרת”(  רב  לעצמו  לבחור 

אינו יודע אם יכול לכוון.

הכתוב  על  בגמרא16  המענה  בא  כך  ועל 

הוא  שענינה  נבואה   – מלאכי17  בנבואת 

ישמרו  כהן  שפתי  “כי  הימים”,  “אחרית 

ה’  מלאך  כי  מפיהו  יבקשו  ותורה  דעת 

צבאות הוא” – אומרת על כך הגמרא: “אם 

דומה הרב למלאך ה’ צבאות יבקשו תורה 

מפיהו ואם לאו”... )חס ושלום( אזי צריכה 

להיות ההנהגה להיפך!

After explaining the necessity of 
appointing a mentor, a person can still 
counter that this requires choosing 
someone — and he isn’t sure he will choose 
correctly. 

The Talmud answers this question in its 
exposition on the verse from Malachi’s 
prophecy about the messianic era, “For 
a priest’s lips shall guard knowledge, 
and teaching should be sought from his 
mouth, for he is an angel of the L-rd of 
Hosts.” The Talmud explains that if the  
rabbi is like an angel of G-d, we should 
seek Torah from him, but if he isn’t of 
such caliber, he should be avoided.

B. Chasing Angels

>> The Rebbe
A Mentor, An Angel

ָחָכם  ְלִמיד  תַּ ָהָיה  ר:  ְמֻספָּ
מּועוֹת  שְׁ ָעָליו  ָהיּו  שֶׁ ֶאָחד 
ְדַבר  בִּ ָחׁשּוד  ָהָיה  ָרעוֹת - שֶׁ
ְיהּוָדה:  ַרב  ָאַמר  ֲעֵבָרה. 
ה אוֹתוֹ  ה? ִאם ְנַנדֶּ יַצד ַנֲעשָׂ כֵּ
- ֲהֵרי ְצִריִכים אוֹתוֹ ֲחָכִמים, 
ּתוָֹרה, ְוִאם לֹא  דוֹל בַּ ָהָיה גָּ שֶׁ
ם  שֵׁ ל  ִיְתַחלֵּ  - אוֹתוֹ  ה  ְנַנדֶּ

ַמִים. שָׁ

Source 2 Tractate Moed Katan 17a (With Rabbi Adin Even Israel’s Commentary)

There was a certain Torah scholar who gained 
a bad reputation due to rumors about his 
conduct. Rabbi Yehuda said: What should be 
done? To excommunicate him is not an option. 
The Sages need him, as he is a great Torah 
authority. Not to excommunicate him is also 
not an option, as then the name of Heaven 
would be desecrated. 

16( מו"ק יז, א. וש"נ. 
17( ב, ז.
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אבל על זה מקשין העולם “קלָאץ קשיא”: 

רב”,  לך  “עשה  לאדם  לצוות  אפשר  איך 

צבאות”,  ה’  למלאך  “דומה  יהיה  שהרב 

וממילא  מלאך?  ראה  לא  מעולם  כאשר 

People ask a simple question about 
this: How can a person be instructed to 
appoint a mentor who is like an angel of 
G-d if he has never seen an angel? What 

ה  ִהְתַיֵעץ  ַרב ְיהּוָדה ִעם ַרבָּ
ַהִאם  ֲאלּו:  ְושָׁ ַחנָּה  ר  בַּ ר  בַּ
ֶזה?  ִעְנָין  בְּ ָבר  דָּ ַמְעתָּ  שָׁ
ְך ָאַמר ר’ יוָֹחָנן:  ָאַמר לוֹ, כָּ
י  “כִּ תּוב:  ַהכָּ רּוׁש  פֵּ ָמה 
ַדַעת,  ְמרּו  ִישְׁ כֵֹהן  ְפֵתי  שִׂ
י  כִּ יהּו,  ִמפִּ ׁשּו  ְיַבקְּ ְותוָֹרה 
הּוא”  ְצָבאוֹת  ה’  ַמְלַאְך 
ֵדנּו:  ְלַלמְּ ז(,  ב,  )מלאכי 
ִאם ּדוֶֹמה ָהַרב ְלַמְלַאְך ה’ 
יו, ְוִאם  ׁשּו ּתוָֹרה ִמפִּ - ְיַבקְּ
ּתוָֹרה  ׁשּו  ְיַבקְּ ַאל   - ָלאו  
דוֹל  גָּ הּוא  ַוֲאִפּלּו  יו,  ִמפִּ
ּנּו.  ִממֶּ ִלְלמֹד  ֵאין  ּתוָֹרה  בַּ
ַרב  אוֹתוֹ  ה  ִנדָּ ן,  כֵּ שֶׁ ְוֵכיָון 

ְלִמיד.  ְיהּוָדה ְלאוֹתוֹ תַּ

ֶנֱחַלׁש  ְזַמן,  ְלַאַחר  סוֹף,  בְּ
ָלמּות.  ְוָעַמד  ְיהּוָדה  ַרב 
ּבוֹ  אֹל  ִלשְׁ ֲחָכִמים  אּו  בָּ
ה  ַהְמֻנדֶּ ּוָבא   לוֹמוֹ,  ִלשְׁ
ָרָאה  ר  ֲאשֶׁ כַּ ם.  ִאתָּ ן  כֵּ גַּם 

אוֹתוֹ ַרב ְיהּוָדה - ַחיֵּיְך.

יֶּךָּ  דַּ לֹא  ה:  ַהְמֻנדֶּ לוֹ  ָאַמר 
ה  ַאתָּ א  ֶאלָּ אוִֹתי,  יָת  דִּ נִּ שֶׁ
לוֹ  ָאַמר  ָעַלי?!  צוֵֹחק  גַּם 
ֲאִני  ָעֶליָך  לֹא  ְיהּוָדה:  ַרב 
ֲאִני  ר  ֲאשֶׁ כַּ שֶׁ א  ֶאלָּ צוֵֹחק, 
  - ַההּוא  ְלעוָֹלם  הוֵֹלְך 
ֲאִפיּלּו ְלָאָדם  ֵמַח ֲאִני, שֶׁ שָׂ
י,  ֶהֱחַנְפתִּ לֹא  מוָֹך  כָּ דוֹל  גָּ

ין. דִּ ָך כַּ י בְּ ְוָנַהְגתִּ

Rabbi Yehuda said to Rabba bar bar Chana: Have 
you heard anything with regard to this issue? 
He said to him: Rabbi Yochanan said as follows: 
What is the meaning of that which is written: 
“For a priest’s lips shall guard knowledge, and 
teaching should be sought from his mouth, for 
he is an angel of the L-rd of Hosts” (Malachi 2:7)? 
This verse teaches: If the teacher is similar to 
an angel of the L-rd, then seek Torah from his 
mouth, but if he is not pure and upright, then 
do not seek Torah from his mouth; even if he is 
knowledgeable about Torah, do not learn from 
him. Based on this statement, Rabbi Yehuda 
ostracized that Torah scholar. 

In the end, after some time had passed, Rabbi 
Yehuda took ill and was on the verge of death. The 
Sages came to inquire about his well-being, and 
the ostracized scholar came along with them as 
well. When Rabbi Yehuda saw him, that scholar, 
he laughed. 

The ostracized scholar said to him: Was it not 
enough that you excommunicated that man, i.e., 
me, but now you even laugh at me? Rabbi Yehuda 
said to him: I was not laughing at you; rather, I 
am happy as I go to that other world that I did 
not flatter even a great man like you, but instead 
I treated you fairly in accordance with the law. 

What Does An Angel Look Like?
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לעולם  הרי  הרב,  במינוי  התועלת  מה 

דומה  בלבו האם הרב שלו  ישאר ספק 

למלאך ה’ צבאות או לא, ולא יידע האם 

לקיים את הוראות הרב ?

וכנזכר  ברמב”ם,  מפורש  לזה  והמענה 

צורך  שאין  עניינים  שישנם  לעיל 

שבהם,  הביאור  אחר  לחפש  להתייגע 

ברמב”ם,  להלכה  נפסקו  שכבר  לאחר 

קבע18  בעצמו  שהרמב”ם  ובפרט 

תורה  חומשי  חמשה  לימוד  שלאחר 

ולימוד ספריו אין צורך בשאר ספרים.

מדבר  היכן  ובכן,  ואמר(:  חייך,  )הרבי 

צבאות”?  ה’  “מלאך  אודות  הרמב”ם 

ה’  “מלאך  של  השייכות  מהי   – ובכלל 

צבאות” בספר שהוא “הלכות הלכות”? 

אבל מכיון שיהודי צריך לבחור לעצמו 

רב שיהיה כמלאך – הרי ָהא גופא מוכיח 

שבספר “הלכות הלכות” כן צריך להיות 

מבואר מהו מלאך.

פרטי  בספרו  מבאר  הרמב”ם  והיינו: 

וכדי  הנפש  לשכר  בנוגע  ההלכות 

להסביר שהשכר הוא דוקא לנפש, בלא 

גוף  בו  אין  הבא  “העולם  מבאר19:  גוף, 

וגויה אלא נפשות הצדיקים בלבד בלא 

גוף, כמלאכי השרת”.

will he gain from appointing the guide if he 
will perpetually be in doubt whether his 
mentor is indeed like an angel and worthy 
of following his directives?

The answer to this question can be found 
clearly in the writings of Maimonides.  There 
are matters for which one doesn’t have to 
look too hard for an explanation — because 
there is a clear ruling from Maimonides on 
the topic. This is especially true considering 
Maimonides’ assertion that after reading 
the Written Torah, one can study his code 
without needing to read any other book. 

[The Rebbe smiled and said:] Where 
does  Maimonides discuss “angels of 
G-d”? How would angels enter a book of 
law? The answer is that very fact that a Jew 
must choose a guide who is like an angel 
indicates to us that his book of laws must 
certainly explain what an angel is. 

When Maimonides discusses the details of 
the laws pertaining to one’s reward in the 
afterlife, and explains that reward is given 
specifically to the soul without the body, 
he states: “In the world-to-come there 
is no physical form, only the souls of the 
righteous without a body, like the angels of 
heaven.”

18( בהקדמתו לספר הי"ד. 
19( הל' תשובה פ"ח ה"ב. 

יִקים  דִּ ַלצַּ פּוָנה  ַהצְּ ַהטוָֹבה 
ְוִהיא  א,  ַהבָּ ָהעוָֹלם  י  ַחיֵּ ִהיא 

Source 3 Mishneh Torah, Laws of Teshuvah 8:1-2

The good that is hidden for the righteous is the 
life of the world-to-come. This will be life which 
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כמצוין   – הוא  הרמב”ם  של  ומקורו 

ברכות21  במסכת  בגמרא   – במפרשים20  

שמאיזו  נוספים  פרטים  נאמרו  )ובגמרא 

ושם  ברמב”ם(.  הובאו  לא  שתהיה  סיבה 

תהיה  ששם  הבא,  העולם  מהו  מבואר 

בו  “אין  ַהָשֵרת:  כמלאֵכי  גוף  בלא  הנפש 

ולא  קנאה  ולא   ... שתיה  ולא  אכילה  לא 

שנאה ולא תחרות כו’”.

Maimonides’ source, as referenced by the 
commentators, is from Tractate Berachot 
(there are additional details there that 
Maimonides chose to omit for some 
reason). The Talmud explains there that 
in the world-to-come, where the soul will 
exist without a body, like an angel, “there 
is no eating, no drinking . . . no jealousy, 
hatred, or competition.”

עוָֹלם  ָרִגיל ָהָיה ַרב לוַֹמר: לֹא כָּ
א,  א. ָהעוָֹלם ַהבָּ ה ָהעוָֹלם ַהבָּ ַהזֶּ
ּה,  ִתיָּ ֵאין ּבוֹ: לֹא ֲאִכיָלה, ְולֹא שְׁ
ַמשָּׂא  ְולֹא  ה,  ּוְרִביָּ ה  ִריָּ פְּ ְולֹא 
ִשְׂנָאה,  ְולֹא  ִקְנָאה,  ְולֹא  ן,  ּוַמתָּ
יִקים  ַצדִּ א  ֶאלָּ ֲחרּות,  תַּ ְולֹא 
יֶהם,  ָראשֵׁ ִבין, ְוַעְטרוֵֹתיֶהם בְּ יוֹשְׁ

ִכיָנה. יו ַהשְּׁ ְוֶנֱהִנים ִמזִּ

Source 4 Tractate Berachot 17a (With Rabbi Adin Even Israel’s Commentary)

Rav was wont to say: The world-to-come 
is not like this world. In the world-to-
come there is no eating, no drinking, 
no procreation, no business negotiations, 
no jealousy, no hatred or competition. 
Rather, the righteous sit with their crowns 
upon their heads, enjoying the splendor of 
the Divine Presence.

20( כס"מ ולח"מ כאן. ועוד.
21( יז, א.

ֶהן,  ִעמָּ ָמֶות  ֵאין  שֶׁ ים  ַהַחיִּ
ּה ָרָעה. ֵאין ִעמָּ ְוַהּטוָֹבה שֶׁ

ּבוֹ  ֵאין  א,  ַהבָּ ָהעוָֹלם 
ַנְפׁשוֹת  א  ֶאלָּ ה,  ּוְגִויָּ ּגּוף 
ּגּוף,  לֹא  בְּ ְלַבד  בִּ יִקים  דִּ ַהצַּ

ֵרת. ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ כְּ

is not accompanied by death and good which is 
not accompanied by evil.

In the world-to-come, there is no body or 
physical form, only the souls of the righteous 
without a body, like the angels of heaven.

No Jealousy or Hatred

ועל פי זה מובן, שאם יש לאדם ספק האם 

הרב שבחר לעצמו הוא “דומה למלאך ה’ 

לעוף בשמים  צריך  אינו  לא,  או  צבאות” 

Therefore, if a person has a doubt 
whether the guide he chose for himself 
is indeed like an angel, he doesn’t need to 
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When Rabbis Take Revenge

22( יומא כג, רע"א. 

ימצא  אם  יודע  )ומי  מלאך  ולחפש 

אם  לו  יאמר  מי  ימצא  וכשכבר  מלאך, 

– מֵשדין  ִמַמלאכי השרת או להיפך  הוא 

יהודאין...( – אלא התשובה לזה מפורשת 

משאירה  שאינה  התורה   – בתורה-אור 

בהלכה   – ומואר  ברור  לא  דבר  שום 

פסוקה ברמב”ם.

צריך  השרת  למלאכי  דומה  להיות  כדי 

שאינה  נפש  של  ומצב  במעמד  להיות 

הנפש  כמצב  היינו  מהגוף,  משוחדת 

בעולם הבא – ללא קנאה ותחרות, מלחמה 

ושנאה וכו’ – ככל הפרטים בגמרא.

ועדיין יכול ה”יצר הרע” לבוא בטענה... 

אמרו22  לברכה  זכרונם  חכמינו  הרי 

שתלמיד חכם צריך להיות “נוקם ונוטר 

כנחש”, והיינו שדוקא מפני היותו תלמיד 

למלאכי  דומה  שאינו  משום  ולא  חכם, 

 – ונוטר”  “נוקם  להיות  צריך  השרת, 

דומה  להיות  שצריך  לעיל  הנזכר  היפך 

למלאכים, ללא קנאה וכו’?!

ברור  מענה  יש  זו  טענה  על  גם  הנה 

ברמב”ם23, שהתלמיד-חכם צריך להיות 

כ”שִבָזהּו  דווקא  כנחש”  ונוטר  “נוקם 

בסתר  אבל  בפרהסיה”,  אדם  חרפו  או 

ובעניניו הפרטיים הרי אדרבה “שומעים 

אלא  עוד  ולא  משיבים,  ואינם  חרפתם 

שמוחלים למחרף וסולחים לו”.

fly to the heavens and search for an angel; 
(who knows if he will find one, and even if 
he does, he will then question whether this 
is an angel of heaven or of...). The answer 
is found clearly illuminated in the Torah, 
which is called the Torah of light, in a law 
written by Maimonides. 

In order to be like an angel, a person must 
be like a soul that is free of the bias of a 
body. He must be like the soul in the world-
to-come, free of jealousy and competition, 
conflict and hatred, and all the other 
details mentioned in the Talmud. 

The Evil Inclination can argue: The sages 
teach that a Torah scholar must “seek 
vengeance and bear a grudge like a snake.” 
So specifically because he is a Torah 
scholar he needs to “seek vengeance and 
bear a grudge,” not because he isn’t like 
an angel! This appears to contradict what 
we said earlier about being like an angel, 
without revenge etc.

This argument is also answered by a clear 
passage by Maimonides. Maimonides rules 
that a Torah scholar must “seek vengeance 
and bear a grudge like a snake” only when 
he was “disgraced or cursed by someone 
in public.” But in private, and regarding all 
personal affairs, a Torah scholar must “hear 
their shame and not answer. Furthermore, 
they would pardon and forgive the person 
who insulted them.”
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Source 5 Mishneh Torah, Laws of Torah Study 7:13

This was the practice of the pious of the early 
generations. They would hear their shame and 
not answer. Furthermore, they would pardon 
and forgive the person who insulted them. The 
great sages would take pride in their pleasant 
deeds, relating that they never issued a ban 
of ostracism or excommunication [to protect] 
their honor. This is the path of the sages which 
is worthy of being followed.

When does the above apply? When [the person] 
spurned or embarrassed [the sage] in private. 
However, if one disgraces or curses a sage in 
public, it is forbidden for the sage to forgo his 
honor. Indeed, if he does so, he is punished, 
because the disrespect of the Torah is involved. 
Instead, he should seek vengeance and bear a 
grudge like a snake until the offender requests 
to be pardoned. Then, he should forgive him.

ֲחִסיִדים  ֶרְך  דֶּ ָהָיה  ְוֵכן 
ׁשוְֹמִעים  ָהִראׁשוִֹנים, 
ְולֹא  יִבין,  ְמשִׁ ְוֵאיָנן  ָתם  ֶחְרפָּ
ּמוֲֹחִלים ַלְמָחֵרף  א שֶׁ עוֹד ֶאלָּ
ַוֲחָכִמים  לוֹ.  ְוסוְֹלִחים 
ִחים  בְּ תַּ ִמשְׁ ָהיּו  דוִֹלים  גְּ
ִאים, ְואוְֹמִרים  ַמֲעֵשׂיֶהם ַהנָּ בְּ
ְולֹא  ָאָדם  ִנּדּו  לֹא  עוָֹלם  מֵּ שֶׁ
ִהיא  ְוזוֹ  ִלְכבוָֹדן.  ֶהְחִרימּוהּו 
ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ ל  שֶׁ ם  ְרכָּ דַּ

ּה.  ָראּוי ֵליֵלְך בָּ שֶׁ

ֲאמּוִרים  ָבִרים  דְּ ה  מֶּ בַּ
ֶתר.  סֵּ בַּ ֵחְרָפהּו  אוֹ  הּו  זָּ בִּ שֶׁ כְּ
הּו  זָּ בִּ שֶׁ ָחָכם  ְלִמיד  תַּ ֲאָבל 
ַפְרֶהְסָיא,  בְּ ָאָדם  ֵחְרפוֹ  אוֹ 
בוֹדוֹ,  כְּ ַעל  ִלְמחל  לוֹ  ָאסּור 
ְזיוֹן  בִּ ה  זֶּ שֶׁ ֶנֱעָנׁש,  ָמַחל  ְוִאם 
ְונוֵֹטר  נוֵֹקם  א  ֶאלָּ ּתוָֹרה. 
ׁש  ַבקֵּ יְּ שֶׁ ַעד  ָנָחׁש,  כְּ ָבר  ַהדָּ

ּנּו ְמִחיָלה, ְוִיְסַלח לוֹ: ִממֶּ

23( הל' ת"ת בסופן.
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זו  ובכל זאת אפשר להמשיך ולטעון שאין 

ישנו  ועדיין  וברורה”  צחה  ב”לשון  הלכה 

בא  כך  על   – המתאים  הרב  בבחירת  ספק 

פסק דין נוסף ברמב”ם, המיוסד על הגמרא 

שתי  ברמב”ם  והובא  יבמות24  במסכת 

פעמים25, פעם בנוגע לאומות העולם ופעם 

בנוגע לבני ישראל .

דהיינו: כמובן מעצמו, הנה לפני שמחפשים 

חכם”  ו”תלמיד  ל”רב”  הסימנים  את 

ישראל,  דבני  הסימנים  שיהיו  מוכרחים 

שהם הסימנים המפורשים בגמרא: “שלשה 

והביישנין  זו הרחמנים  באומה  יש  סימנים 

הם  אלו  שסימנים  והיינו  חסדים”.  וגומלי 

על  שנוסף  אלא  ישראל,  דכלל  הסימנים 

זה ישנו “רב”, שוחט מוהל וכו’ עד לבעלי 

עסקים, ובכללות – “יששכר” ו”זבולון”.

One can continue to argue that this law 
isn’t stated in clear terms and he still 
has doubts over selecting a suitable 
rabbinic guide. There is another law 
in Maimonides that counters this 
argument, a law that appears twice in 
his Mishneh Torah, once regarding Jews 
and once regarding non-Jews.

It is obvious that before looking for 
identifying features of a rabbi and 
Torah scholar, one must look for the 
characteristics of the Jewish people. The 
Talmud spells out these features: “There 
are three distinguishing marks of this 
nation; they are merciful, bashful, and 
they perform acts of kindness.” These 
are the basic features of every Jew that 
come before being a rabbi, shochet, 
mohel, scholar, or businessman.

C. Jewish Charachteristics

>> The Rebbe
At Least Be A Good Jew

The Mark of a Good Jew

Source 6 Tractate Yevamot 79a (With Rabbi Adin Even Israel’s Commentary)

There are three distinguishing marks of this 
nation, the Jewish people. They are merciful, 
they are bashful, and they perform acts of 
kindness.

ֵיׁש  ִסיָמִנים  ה  לֹשָׁ ָאַמר, שְׁ
ָהַרְחָמִנים,  זוֹ:  ה  אּומָּ בְּ
ְוגוְֹמֵלי  ִנין,  ְיישָׁ ְוַהבַּ

ֲחָסִדים. 

24( עט, א. 
25( הל' איסורי ביאה יט, יז. וראה גם שם יב, כד.
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ולכן, כאשר מדובר בנוגע למעשה בפועל, 

“עשה לך רב”, מובן שלכל לראש יש לבדוק 

בישנים   – אלו  סימנים  שלשה  ישנם  אם 

רחמנים וגומלי חסדים. ומכיוון שמדובר 

שאפשר  דבר  זה  שאין  מובן  ב”סימן”, 

להעלים ולהסתיר, שהרי אם הוא ביישן, 

גומל חסדים או רחמן בחדרי חדרים – אין 

זה “סימן”, כמובן שסימן צריך להיות דבר 

שהוא  רואים  אחרים  שגם  לעין,  הנראה 

אם  ודוקא  ורחמן.  חסדים  גומל  ביישן, 

אלו הסימנים של הנהגתו בגלוי – אזי יכול 

וכל  צבאות  ה’  למלאך  הדומה  רב  להיות 

השייך לזה .

הימים  דאחרית  שמהענין  להוסיף  יש 

ישנו  הרמב”ם  ספר  בסיום  מדובר  שבזה 

ובמה צריך להיות  לימוד מהו רב אמיתי 

“משיגים  להיות   – ורצונו  עיסוקו  עיקר 

המלאכים”,  לדעת  קרוב  בוראם  דעת 

So practically speaking, when searching 
for a rabbinic guide one must first of all 
look for these three features, mercifulness, 
bashfulness, and kindness. Because these 
are termed “identifying features,” they 
can’t be hidden or concealed, because if 
a person would be merciful, bashful, or 
kind in secret it wouldn’t be an identifying 
feature. An identifying feature must be 
apparent, so that people can see that he 
is merciful, bashful, and kind. Only if a 
person’s conduct clearly reflects these 
features is it possible for him to be a rabbi 
who is similar to an angel of G-d. . . . 

There is also a point made from the 
conclusion of Maimonides’ work, 
regarding the messianic era, that teaches 
us what a true rabbi is and what his 

They are merciful, as it is written: “And He will give 
you mercy, and have mercy upon you and multiply you” 
(Deuteronomy 13:18); not only will G-d have mercy upon 
you, but He will bestow the attribute of mercy upon you.

They are bashful, as it is written: “And that His fear shall 
be upon your faces” (Exodus 20:17), and the fear that is on 
one’s face is his bashfulness.

They perform acts of kindness, as it is written: “For I 
have known him, to the end that he may command his 
children and his household after him, that they may 
keep the way of the Lord, to practice righteousness and 
justice” (Genesis 18:19), i.e., to perform acts of kindness.

 - ַרְחָמִנים 
״ְוָנַתן  ְכִתיב:  דִּ
ַרֲחִמים  ְלָך 
ָך״.  ְוִרַחְמָך ְוִהְרבֶּ

 - ִנין  ְיישָׁ בַּ
ֲעבּור  ְכִתיב: ״בַּ דִּ
ִיְרָאתוֹ  ְהֶיה  תִּ

ֵניֶכם״.  ַעל פְּ

ּגוְֹמֵלי ֲחָסִדים - 
״ְלַמַען  ְכִתיב:  דִּ
ֶאת  ה  ְיַצוֶּ ר  ֲאשֶׁ
יתוֹ  בֵּ ְוֶאת  ָניו  בָּ

ְוגוֹ׳״

A Rabbi Who Studies
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שבזה יהיה עסק כל העולם לעתיד לבא, 

)כמבואר  שבישראל  ה”חכמים”  ובפרט 

ברמב”ם, הן בהלכות תשובה26 והן בסיום 

ספרו(.

יהיה  שבזה  בלבד  זו  דלא  כך,  כדי  ועד 

באופן  אלא  העולם,  כל  “עסק”  עיקר 

כמים  ה’  את  דעה  הארץ  ד”ומלאה 

כל  נמצאת  שבזה  היינו  מכסים”,  לים 

במי  המכסה  דג  בדוגמת  מציאותו, 

מלבד  כלל,  נראית  מציאותו  שאין  הים 

מציאות המים.

 משיחת חג הפורים ה’תשמ”ז
 רשימת השומעים בלתי מוגה

תורת מנחם ה’תשמ”ז כרך ב’ ע’ 631

main occupation and desire should be: 
“Achieving knowledge of the Creator 
similar to the level of comprehension of 
the angels.” In the messianic era, this will 
be the occupation of the entire world, 
especially the wise among the Jewish 
people.

Not only will this be the main occupation of 
the entire world, it will be so to the extent 
that “the land shall be full of knowledge 
of G-d as water covers the sea bed.” This 
means that a person’s entire being will be 
consumed by this, like a fish is enveloped 
by the sea, where the only thing that is 
visible is the sea itself.

26( פ"ט, ה"ב.


