
ב"ה

קהילתית.  מאחריות  להתנער  נחפזים  אנשים  קרובות   לעתים 
ניסה  ישראל,  עם  את  לגאול  לו  הורה  כשהבורא  רבינו,  משה  אפילו 

להיחלץ מהמשימה. 

קהילתית  התנדבות  האם  זו?  גישה  על  היהודית  המסורת  אומרת  מה 
מתאימה לכולם? ואיך גלגול נשמות קשור לזה?

 גלגול נשמות יכול להגדיר את משימת חייך
>>

ב"ה

פרשת משפטים

חוברת למרצה
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לכל  הרבי  קריאת  על  המשתתפים  עם  ללמוד  הזדמנות  לנו  יש  זה  בשיעור 

הציבור. בצרכי  מסוימת  אחריות  ולקחת  הזולת  על  להשפיע  ואחד   אחד 

ואפילו  מצוות,  ולקיים  תורה  ללמוד  מספיק  שלא  מהמדרש,  הרבי  לומד  זו  בשיחה 

רצינית. בצורה  והזולת  הציבור  צרכי  עם  להתעסק  יש  אלא  ושם,  פה  חסד   לגמול 

הרבי מתייחס לטענותיהם של אנשים שמרגישים שאין להם "חוש" בעבודה זו וחושבים שאולי 

זו לא שליחותם. הרבי אומר שזו עצת היצר. יתירה מזו, אומר הרבי, אפילו אם זו אמת, האדם עדיין 

 חייב לעבוד עם הזולת, מכיון שזה מתאים לשורש נשמתו, אולי זה אפילו בגלל חייו בגלגול קודם.

שתי נקודות שחשוב להדגיש במהלך השיעור:

לכל  יהודי.  לכל  מתאים  שהמסר  מובן  אך  ל"שליחות",  בנוגע  נאמרה  השיחה  א. 

כאשר  הזולת.  על  להשפיע  הרבי  תובע  מהם  וגם  בחיים,  שליחות  יש  ואחת  אחד 

פשוט. ליהודי  גם  ש"תדבר"  באופן  זאת  לעשות  כדאי  השיחה,  את   מלמדים 

ב. במהלך השיחה אומר הרבי שמכיון "שאומרים לו שעליו לעסוק בענין זה, הרי זו ראיה מוכחת 

שעבודה זו שייכת לשורש נשמתו". 

צורך  שכאשר  אחרים,  במקומות  הרבי  דברי  פי  על  זאת  להסביר  כדאי 

נשמתו. לשורש  שייך  שזה  ראיה  זו  עולה,  הציבור  או  הזולת  של   מסוים 

עם  מראש  להיערך  כדאי  ערכו.  לפי  אחד  ולכל  מקום  לכל  נוגע  והוא  ברור,  מהשיחה  ה"בכן" 

את  ולמלאות  בחייהם,  להחיל  יכולים  הם  שאותן  השיעור,  משתתפי  לחיי  ששייכות  דוגמאות 

שליחותם בהתעסקות עם הזולת.

הקדמה
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תוכן השיעור:

א. התעסקות בצרכי הציבור................................................................................................................5

להיבדל  אסור  שלאדם  מלמדים  חכמינו  בפרשתנו.  הראשון  הפסוק  על  מרתק  מדרש  ישנו 

מהציבור. עבודה קהילתית היא חובה לכל אדם. אדמו"רי חב"ד אימצו מושג זה ודרשו מחסידיהם 

ליטול אחריות קהילתית.

המדרש מביא סיפור על רבי אסי – איש קדוש שלמד תורה כל חייו – שבכה לפני מותו. הוא 

הסביר שהוא ירא שמא לא התמסר מספיק לצרכי הציבור. 

ב. ״זה לא בשבילי״..............................................................................................................................8

לפעמים אדם משכנע את עצמו שאין לו את הכישרונות לעסקנות ציבורית והשפעה על 

הזולת. זוהי כנראה עצת היצר. באם תנסה, תיווכח שאתה יכול.

סיפור: בחור צעיר ברוסיה הצארית רצה בכל מאודו ללמד את האנשים הפשוטים בעירו קרוא 

וכתוב ולספר להם את סיפורי התורה. אך הייתה לו בעיה קשה. הוא גמגם. חרף הקשיים, המשיך 

לנסות ככל יכולתו, ולאחר ברכה שקיבל מהרבי הצמח צדק, הפך לנואם בחסד עליון.

ג. שליחות מגלגול קודם...............................................................................................…...................11

הזוהר בפרשתנו מדבר על המושג של "גלגול נשמות". גם אם האדם צודק שאין לו כישרונות 

מיוחדים ומשיכה לעסקנות ציבורית, לעיתים, עקב מעשיו בגלגול הקודם, ההתעסקות בצרכי 

הציבור הינה תכלית ירידת נשמתו לעולם.

הרבי מביא סיפור על פסק-דין שתאם לחוקי התורה, אך לאנשי הקהילה היה נראה שהוא לא 

תואם עם המציאות. הבעש"ט הסביר להם, שפסק הדין אכן לא תואם את המציאות העכשוית, 

אך עשה צדק עם גלגולם הקודם של בעלי הדין. גם בעניינינו, גם אם בגלגול זה נראה לך שזה 

לא בשבילך, אולי עקב מעשים בגלגול קודם, נשלחת לעולם במיוחד בשביל זה.

ד. סיום............................................................................................................................…................15

סיפור על הגאון רבי יוסף מבישנקוביץ שאדמו״ר הזקן הורה לו להפוך לעגלון. תהליך זה הוביל 

אותו להחזיר יהודי בתשובה. הרבי למד מכך, שיתכן מאד שמטרת ירידת הנשמה לעולם, היא 

במיוחד בשביל עזרה והשפעה על הזולת. לכן, לטובת נשמתך, כדאי לך לעשות זאת.
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בשנות החמישים הקים הרבי את תנועת השליחות. זוג חסידי צעיר עוזב את הקהילה, המשפחה 

המורחבת והחברים, ונוסע למקום, לפעמים בסוף העולם, לרוב ללא קהילה דתית או אוכל כשר 

ושאר הנוחיות שקהילה יהודית מציעה לזוג חסידי. בהגיעם למקום השליחות, הם נוטעים עוגן, 

בונים בית, ופועלים עם הקהילה המקומית. 

ישנם מעל חמשת אלפים  תנועת השליחות של הרבי נחלה הצלחה מסחררת. ברחבי העולם 

זוגות של שלוחים, וזוגות רבים עומדים בתור לזכות ולפתוח בית חב״ד בעיר או עיירה כלשהי. 

בחינוך  רבים,  ומאמצים  רב  זמן  בחסידיו  השקיע  הרבי  פשוט.  כה  היה  לא  זה  בראשיתה,  אך 

ובהטמעת ערך השליחות וחשיבותה. 

מלבד כל הקשיים, לעיתים נוסף גם קושי נפשי. במקרים רבים, העבודה הנדרשת מהשליח הינה 

גיוס כספים, ארגון מסיבות קהילתיות, לימוד אל"ף בי"ת עם ילדים וכן הלאה. חלק מהחסידים 

הרגישו שזה "לא בשבילם", ושאין להם את ה"חוש" לעבודה זו.

מזמנו  להקדיש  יהודי  מכל  ועורר  ביקש  הרבי  "שליח".  יהודי  בכל  ראה  הרבי  להדגיש:  חשוב 

לקהילה ולצרכי ציבור. פעמים רבות, כאשר איש עסקים הגיע לרבי לבקש ברכה לנסיעת עסקית, 

ביקש ממנו הרבי לשלב בנסיעה גם פעילות לטובת הקהילה. כשהרבי קיבל מכתב עם בקשת 

גם  היהדות.  למען  לפעול  הנמען  את  עורר  קרובות  ולעתים  וברכה,  עצה  עם  ענה  הרבי  ברכה, 

"שליחים" אלו חוו לעיתים את הקושי – "זה לא מתאים לכל אחד", "זה לא בשבילי", "אסתפק 

בתמיכה מן הצד", וכן הלאה. 

הרבי שלל את כל התירוצים וסבר שהשליחות מתאימה לכל אחד. כל אדם יכול וצריך לתרום 

לקהילה. כל אחד צריך לקחת אחריות.

בשיחה זו, מתייחס הרבי לקושי זה, ולומד מהפרשה, המדרש, הזוהר והבעש"ט, שהשליחות – 

העיסוק בצרכי הציבור וההשפעה על הזולת – שייכת לכל אחד ואחת ללא יוצא מן הכלל.

פתיחה
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א. התעסקות בצרכי הציבור

פרשתנו מתחילה לאחר מתן תורה ונתינת עשרת הדברות לעם ישראל, כפי שלמדנו 

בפרשה הקודמת. בפרשה זו מתחיל משה ללמד לעם ישראל את דיני התורה.

מקור 1  חומש שמות, פרק כ״א, פסוק א׳

ים ִלְפֵניֶהם׃ שִׂ ר תָּ ִטים ֲאשֶׁ פָּ שְׁ ה ַהמִּ ְוֵאלֶּ

הארץ  את  המנהלים  שאנשים  ואומר  "משפטים",  המילה  על  מתעכב  תנחומא  מדרש 

שנוהגים  אלה  אך  הנכון.  הדבר  את  עושים  הציבור  צרכי  לניהול  ומתמסרים  במשפט 

את  מחריבים  האישית,  רוחניותם  בטיפוח  ועוסקים  מהציבור  מתבדלים  כ"תרומה", 

העולם.

)תרומה היא אחוז מיבול התבואה שיהודי צריך לתת לכהן. תרומה זו קדושה וחייבת 

להיאכל בקדושה. התרומה תמיד מובדלת, ואין מערבים אותה עם אוכל רגיל מחשש 

מהציבור  שמתבדלים  לאנשים  בנוגע  זו  לשון  במטבע  משתמש  המדרש  שתיטמא. 

משום שהם מרגישים קדושים יותר.(

מקור 2  מדרש תנחומא על הפסוק

ֶאֶרץ,  ַיֲעִמיד  ט  פָּ ִמשְׁ בְּ ֶמֶלְך  תּוב:  ַהכָּ ָאַמר  שֶׁ ֶזה  ִטים:  פָּ שְׁ ַהמִּ ה  ְוֵאלֶּ

ה,  עוֹשֶׂ הּוא  שֶׁ ט  פָּ ִמשְׁ בְּ ּתוָֹרה,  ל  שֶׁ ּה  ַמְלכָּ ֶיֶהְרֶסנָּה.  רּומוֹת  תְּ ְוִאיׁש 

ים ָאָדם ַעְצמוֹ  ֶיֶהְרֶסנָּה. ִאם ֵמשִׁ רּומוֹת  ְוִאיׁש תְּ ַמֲעִמיד ֶאת ָהָאֶרץ. 

ּבּור, ַמה  טַֹרח ַהצִּ י בְּ ית ְואוֵֹמר ַמה לִּ ָזִוית ַהבַּ ֶלֶכת בְּ שְׁ מֻּ רּוָמה ַהּזוֹ שֶׁ תְּ כַּ

י, ֲהֵרי ֶזה ַמֲחִריב  לוֹם ָעַלִיְך ַנְפשִׁ מַֹע קוָֹלם, שָׁ י ִלשְׁ ִדיֵניֶהם, ַמה לִּ י בְּ לִּ

רּומוֹת ֶיֶהְרֶסנָּה. ֶאת ָהעוָֹלם. ֱהֵוי ְוִאיׁש תְּ
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אתה  מדוע  אחיינו,  אותו  שאל  פטירתו.  לפני  שבכה  אסי  רבי  על  ומספר  ממשיך  המדרש 

בוכה? הרי אתה איש צדיק, בעל מידות, גומל חסד ומלמד תורה, ועוד מעלה גדולה יש בך, 

שנזהרת שלא לקחת על עצמך מינוי ציבורי. ענה לו רבי אסי: משום כך אני בוכה, על כך שלא 

התעסקתי כראוי בצרכי הציבור של ישראל. על זה אני עלול לתת את הדין.

ן ֲאחוֹתוֹ ֶאְצלוֹ,  ק ִמן ָהעוָֹלם, ִנְכַנס בֶּ לֵּ ָהָיה ִמְסתַּ שֶׁ י, כְּ י ַאסִּ ַרבִּ ה בְּ ַמֲעשֶׂ

ּלֹא  שֶׁ ּתוָֹרה  ֵיׁש  ּבוֶֹכה?  ה  ַאתָּ ָמה  ֵני  ִמפְּ י,  ַרבִּ לוֹ:  ָאַמר  ּבוֶֹכה.  ְמָצאוֹ 

ּלֹא  ִמילּות ֲחָסִדים שֶׁ ִבים ְלָפֶניָך. ֵיׁש גְּ ְלִמיֶדיָך יוֹשְׁ , ֲהֵרי תַּ ְדתָּ ָלַמְדתָּ ְוִלמַּ

ָנַתתָּ  ְולֹא  יִָּנין,  ַהדַּ ִמן  ִמְתַרֵחק  ָהִייָת  ָך,  בְּ ָהיּו  ִמּדוֹת שֶׁ ל  כָּ ְוַעל  יָת.  ָעשִׂ

ֲאִני  ָעֶליָה  ִני,  בְּ ָאַמר לוֹ:  ִצּבּור.  ָצְרֵכי  ַעל  ְלִהְתַמּנוֹת  ַעְצְמָך  ַעל  ְרׁשּות 

ל  יֵניֶהם שֶׁ דִּ ַלֲעשׂוֹת  ָיכוֹל  ָהִייִתי  שֶׁ ַעל  ּבוֹן  ְוֶחשְׁ ין  דִּ ן  ֶאתֵּ א  מָּ ּבוֶֹכה, שֶׁ

רּומוֹת ֶיֶהְרֶסנָּה. ָרֵאל, ֱהֵוי, ְוִאיׁש תְּ ִישְׂ

<< הרבי 

אל תתבדל

כאשר אדם נוהג כמו "תרומה", מרגיש "קדוש" ומתבדל מהציבור, עליו נאמר "ואיש תרומות 

יהרסנה", משום שמטרת הבריאה היא להמשיך את הקדושה בעולם:

על הפסוק ״ואלה המשפטים גו׳״, מבואר במדרש, וזה לשונו1:

״זה שאמר הכתוב2 מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות ְיַהְרֶסָנה 

. . אם משים אדם עצמו כתרּומה הזּו שמושלכת בָזִויוֹת הבית ואומר 

מה לי בטורח הצבור, מה לי בדיניהם, מה לי לשמוע קולם, שלום 

עליך נפשי, הרי זה מחריב את העולם, הוי ואיש תרומות יהרסנה״.

כלומר: כאשר ההנהגה היא באופן של תרומה, שמונחת בקרן זוית, 

להיותה ״קודש״, ולכן יראה היא להתערב בחולין כדי שלא תטמא 

כי  בי  תגש  ״אל  וצווח  זוית  בקרן  הוא  עומד  כן  וכמו  ושלום,  חס 

קדשתיך״, ״כי קדשתי וטהרתי יותר ממך״3, ולכן אני ירא מלהתקרב 

זו  זה נאמר ״ואיש תרומות יהרסנה״, כיון שאין  לזולתי - הנה על 

הכוונה, אלא הכוונה היא להמשיך את הענינים הנעלים ביותר למטה 

1( תנחומא פרשתנו ב. וראה גם שמו"ר פ"ל, יג.
2( משלי כט, ד.

3( ישעי' סה, ה ובפרש"י.
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דוקא ובפנימיות דוקא.

מנהיגי חב״ד שלחו שלוחים לפעול עם קהילות יהודיות גם בדברים פשוטים ביותר כלימוד 

אל"ף בי"ת עם ילדים קטנים, משום שזו מטרת הבריאה. זו גם טובת השליח:

כבוד  ובפרט  נשיאינו,  רבותינו  בהנהגת  שמצינו  הטעם  וזהו 

גם  שיפעלו  שלוחים  שולחים  שהיו  אדמו״ר,  וחמי  מורי  קדושת 

עם אנשים פשוטים ובענינים נמוכים - שענין זה הוא טובה לא רק 

עבור הזולת, אלא גם עבור השלוחים עצמם4 - כיון שהכוונה היא 

להמשיך את הענינים הנעלים למטה דוקא.

רבי אסי בכה לפני מותו, אף שלמד תורה וגמל חסד כל חייו משום שחשש שלא התמסר 

מספיק לצרכי הציבור. על אדם שעוסק בצרכי ציבור נאמר ״יעמיד ארץ״ – הוא מקיים את 

העולם.

כשהיה  אסי  ברבי  ״מעשה  שם:  המדרש  דברי  המשך  גם  וזהו 

מסתלק מן העולם נכנס בן אחותו אצלו, מצאו בוכה, אמר לו רבי 

מפני מה אתה בוכה, יש תורה שלא למדת ולימדת, הרי תלמידיך 

יושבים לפניך, יש גמילות חסדים שלא עשית, ועל כל מדות שהיו 

בך, היית מתרחק מן הדינין ולא נתת רשות על עצמך להתמנות 

על צרכי ציבור )והיינו שאמר לו ענין זה בתור שבח(, אמר לו, בני, 

יכול לעשות  וחשבון על שהייתי  דין  בוכה, שמא אתן  אני  עליה 

דיניהם של ישראל, הוי ואיש תרומות יהרסנה״.

כאיש  חסד  בגמילות  והעסק  התורה  לימוד  מספיק  שאין  והיינו, 

פרטי, אלא יש צורך בהתעסקות בטובת הזולת בתור פרנס ציבור, 

היינו, שמוסר עצמו לגמרי כדי לפעול עם הזולת.

ועל זה נאמר ״מלך במשפט יעמיד ארץ״, היינו, שהעוסק בצרכי 

ציבור הוא המעמיד ומקיים את הארץ: מה שאין כן כאשר הנהגתו 

בזויות  שמושלכת  הזו  ״כתרומה  תרומות״,  ד״איש  באופן  היא 

הבית״, הרי אף שעוסק בגמילות חסד בתור איש פרטי, מכל מקום 

״יהרסנה״, כי על ידי זה חסרים בהעולם כמה ענינים, וכיון שהיה 

ביכלתו לתקנם ולא תיקנם, נחשב לו כאילו הרס אותם.

4( ראה גם לעיל ע' 46. וש"נ.
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<< הרבי 
אל תיתן ליצר לבלבל אותך

לעתים אדם חושש שאין לו "חוש" וכישרונות להשפיע על הזולת, אפילו חבריו אומרים לו 

כך. זו כנראה עצת היצר: 

אמנם, היצר הרע הוא ערמומי, ולכן בא וטוען, שאמנם כל האמור 

ענינו הפרטי,  יש  . לכל אחד   . הוא, אבל לא אליו הכוונה  אמת 

והענין הפרטי שלו הוא להיות ״איש תרומות״, והראיה לדבר - 

שאין לו חוש בהפעולה עם הזולת!...

לו  לענות  יכול  שהאדם  בידעו   - בכך  מסתפק  אינו  הרע  והיצר 

שהרגשתו שאין לו חוש כו׳ היא מצד ״השוחד יעוור״5, שהאדם 

 - עצמו  את  לרמות  באפשרותו  ולכן  לעצמו  בנוגע  הוא משוחד 

ולכן עולה בדעתו של היצר הרע ״המצאה״ נוספת, וטוען, שגם 

טוענים  לגביו,  פניות  להם  שאין  אחרים  אנשים  עם  כשמתדבר 

וכאמור, אמת הדבר  לו חוש בפעולה עם הזולת...  גם הם שאין 

שהעבודה ד״מלך במשפט״ היא נעלית ביותר, אבל הוא - אין לו 

חוש בכך, ולא זהו ענינו, ומביאים כמה וכמה ראיות שאם יעסוק 

לעסוק  צריך  אינו   - הם  טוענים   - ולכן  יצליח,  נעלים  בענינים 

בענין המשפטים.

והמענה לזה: לכל לראש - אין זו עדיין ראיה שזוהי טענה צודקת: 

יתכן שכל הטענות הן מתחבולות היצר, ולאמיתו של דבר יש לו 

שייכות לענין המשפטים.

בנוגע לטענת ה"חוש", כדאי להזכיר שכשהקב״ה הטיל על משה רבינו את השליחות 

לגאול את בני ישראל ממצרים, הגיע משה עם שלל טענות מדוע "זה לא בשבילו" –  

״אני ערל שפתיים״, ״שלח נא ביד תשלח״ – שלח את אהרן אחי הגדול.

הדו-שיח בין משה והקב"ה ארך שבעה ימים. אולם הקב״ה לא קיבל את תירוציו, והטיל 

על משה את השליחות ההיסטורית. כפי שידוע לכולנו, משה הצליח בשליחותו.

במקרים רבים, ענה הרבי לאנשים שהפחדים הם מחסום פסיכולוגי, ואם ינסו – יצליחו. 

פעמים אחרות, הרבי נתן לאנשים ברכה ליתר הצלחה בתחומים מסוימים.

ב. ״זה לא בשבילי"

5( פרשתנו כג, ח.
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סיפור  מעובד על פי סיפורי חסידים, עמ' 146

בחור צעיר ברוסיה הצארית רצה בכל מאודו ללמד את האנשים הפשוטים בעירו קרוא 

וכתוב ולספר להם את סיפורי התורה. אך הייתה לו בעיה קשה. הוא גמגם. חרף הקשיים, 

המשיך לנסות ככל יכולתו, ולאחר ברכה שקיבל מהרבי הצמח צדק, הפך לנואם בחסד 

עליון.

מפיק  פה  מעולה,  כדרשן  מפורסם  היה  קזבניקוב  זאב  דב  ר׳  החסיד 

שומעיו  כל  נפלא.  הסברה  חוש  ובעל  עליון  בחסד  נואם  מרגליות, 

השתוממו נוכח הנאומים שהיה נושא ברבים. בדבריו הוא הצליח ממש 

"לקחת" את לבבות השומעים.

כשמישהו היה משבחו על כישרונו המיוחד ועל שפתו הקולחת, היה 

מקפיד להסביר: ”אין אלו כוחותיי שלי כלל ועיקר. יתירה מזו, בטבעי 

לא איש דברים אנוכי. ברכה שקיבלתי מהרבי ה״צמח צדק״ היא היא 

שהעניקה לי את הכוחות המיוחדים הללו".

כך היה סיפור המעשה: ר׳ דב זאב נולד והתחנך בעיירה קטנה בפלך 

ואנשי  חסידים  גדולים,  למדנים  כמה  עיירה  באותה  היו  צ׳רניגוב. 

כבר  לזולת.  ולהתמסר  להשפיע  הטבע  את  בו  השרישו  והם  מעשה, 

בהיותו בן שתים עשרה רכש ידיעות נרחבות בתלמוד והיה בקי אף 

באגדות חז״ל. על כל מעלותיו העיב חסרון אחד - הוא היה כבד פה, 

מגמגם.

ידעו  שלא  מאד,  פשוטות  משפחות  בני  גם  התגוררו  עיירה  באותה 

והתחיל  זאב ריחם עליהם,  ר׳ דב  אפילו את פירוש מילות התפילה. 

שונות  אגדות  לפניהם  ולספר  התפילה  סידור  את  עימהם  ללמוד 

מהגמרא ומהמשנה. במשך שנים מספר התאמץ ללמד ולהשפיע, אך 

הדבר עלה לו בקשיים רבים. משפטיו המגומגמים, שפתו הדלה וחוסר 

הביטחון שלו, כל אלו הפכו את כוח הדיבור שבפיו לנטל. עם השנים 

ויותר לבטא את עצמו או לדבר  יותר  לו קשה  ונעשה  החמיר מצבו, 

בכלל.
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בהיותו כבן שבע עשרה נסע הנער לליובאוויטש, לרבי ה״צמח 

עם  בלימוד  דרכו  על  לרבי  סיפר  ל״יחידות",  כשנכנס  צדק״. 

האנשים הפשוטים ביותר, עמי הארץ, והתאונן כי היותו כבד פה 

מקשה עליו מאד להמשיך ללמד ולהשפיע.

זו!  בדרכך  ”המשך  לו:  ואמר  במחשבתו,  מה  זמן  התעמק  הרבי 

את  לך  יתן  יתברך  וה׳  הפשוטים,  האנשים  את  ללמד  המשך 

בשפה  הדברים  את  ולהסביר  לבאר  ולדבר,  להמשיך  הכוחות 

קולחת ונאה”.

תיכף כשיצא החסיד מחדרו של הרבי, לא הכיר את עצמו. הוא 

החל מדבר בקלות, דיבורו שוטף, שפתו קולחת, ולא ידע מאין 

באו לו כוחות שכאלו. כששב הביתה, חזר לפני החסידים בעיירה 

על שלושה מאמרי חסידות ששמע מהרבי. החסידים שמעו אותו 

ולא האמינו למשמע אוזניהם.

"אני הגולם של הרבי", היה נוהג ר׳ דב זאב לומר לסובבים אותו. 

גולם  עשה  הרבי  ואילו  מחומר,  גולם  עשה  מפראג  ”המהר״ל 

מבשר...".
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לפניהם",  תשים  אשר  המשפטים  "ואלה   – פרשתנו  של  הפותח  לפסוק  מתייחס  הזוהר 

ומביא את תרגום אונקלוס שמתרגם "תשים" – "תסדר", אלה הדינים שתסדר לפניהם. 

הזוהר לומד מכך שמדובר בסידור השייך לגלגולי נשמות 

מקור 3  זוהר על פרק כ״א פסוק א'

ִלְפֵניֶהם,  ים  שִׂ תָּ ר  ֲאשֶׁ ִטים  פָּ שְׁ ַהמִּ ה  ְוֵאלֶּ וָאַמר,  ְמעוֹן  שִׁ ר'  ַתח  פָּ

ִגְלּגּוָלא,  ין ִאיּנּון ִסּדּוִרין דְּ ר ֳקָדֵמיהוֹן. ִאלֵּ ְתַסדֵּ יַניָּא דִּ ין דִּ ְרגּום, ְוִאלֵּ תַּ

יּה. ל ַחד ְוַחד ָלֳקֵבל עוְֹנשֵׁ נּו כָּ ִאְתדָּ ָמִתין, דְּ ִנשְׁ יִנין דְּ דִּ

מהם גלגולים? נשמת אדם יורדת לעולם עם שליחות מסוימת. אם לא הספיקה לבצע 

את השליחות או שמשהו הסתבך במשך החיים, לעיתים נשלחת הנשמה שוב לעולם, 

ומקבלת הזדמנות נוספת להשלים את השליחות או לתקן את העיוות שגרמה בגלגול 

קודם. הנשמה יכולה להתגלגל כך כמה וכמה פעמים. 

ה"מעשה אורג" מביא סיפור על אדם שהפקיד ממון אצל חברו ללא עדים. לאחר זמן 

טענו  הפיקדון,  את  בחזרה  לבקש  החבר  ליורשי  המפקיד  הגיע  כאשר  החבר.  נפטר 

שום  שאין  שמכיוון  פסק,  בית-הדין  כך.  על  כלום  להם  אמר  לא  שאביהם  היורשים 

הוכחות על היתומים להישבע שאביהם לא אמר להם מאומה, ואינם צריכים להחזיר 

את הכסף. 

בקהילה הכירו את המפקיד כאיש ישר ועשיר ואת השומר כאדם עני שלא היה אמוד 

להחזיק סכומים כאלה. באו אנשי הקהילה לבעש"ט ואמרו: אנו מבינים שהדיינים דנו 

כהלכה, ומכיוון שאין עדים או הוכחות, היתומים אינם צריכים להחזיר את הכסף. אך 

יובילו לפסק-דין  יכול להיות שדיני התורה  יודעים שהצדק עם המפקיד. כיצד  כולנו 

נגד הצדק?

הסביר להם הבעש"ט שהקב״ה תמיד עוזר לדיינים לדון דין אמת. במקרה זה, בגלגול 

הקודם המפקיד היה חייב כסף לשומר ומעולם לא החזיר את הכסף. בגלגול זה היתה 

לו הזדמנות להחזיר את הכסף ולתקן את נשמתו. דין תורה מוביל לדין צדק, אף שלא 

תמיד רואים את התמונה המלאה.

ג. שליחות מגלגול קודם
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מקור 4  מעשה אורג, פאה פרק ח' משנה ט'

)באם אתה קורא את השיחה עם המשתתפים, כדאי לדלג על קריאת סיפור הזה, משום 

שהוא מובא בשיחה כלשונו(

ענין לאמתו הוא, כי כמה פעמים יצא משפט מעוקל מדיני התורה, 

כמו שאירע לאחד שהפקיד הון רב אצל אחד והלך לדרכו, וכשבא 

זה,  על  אבא  פקדנו  לא  וטענו  מיורשיו,  ותבע  הנפקד,  מת  כבר 

ופסקו להם שבועה ונפטרו, וכל העולם היו יודעין שזה איש נאמן 

וחסיד וירא שמים, וזה לא היה אמיד בכך. 

ושאלו למרן הרב ישראל בעל שם טוב על זה, האיך יצא משפט 

מעוקל מדיני התורה? וכתיב אלהים נצב בעדת אל. והשיב: שזהו 

פרע  ולא  לזה  חייב  זה  היה  העבר  שבגלגול  המשגיח.  בהשגחת 

לו, וכעת החזיר לו לתקן נשמתו, והיה בהשגחה, לא החסיר ולא 

העדיף, וזהו דין אמת לאמתו, אף שנראה לך שהוא משפט מעוקל, 

תדון הדין לאמתו, ולא תחזור אחר הפשרות, וכיוצא בזה בענינים 

אלו, והמשכיל יבין לאישורו.

<< הרבי  

משימת הנשמה

גם אם זה נכון שאינך מוכשר בעסקנות ציבורית, העובדה שאתה מודע לצרכי הציבור, היא 

הראיה שעבודה זו שייכת לשורש נשמתך בגלגול זה או מגלגול קודם: 

ויתירה מזו: אפילו לו יהי כדבריו, הנה כאשר אומרים לו שעליו 

לעסוק בענין זה, הרי זו ראיה מוכחת שעבודה זו שייכת לשורש 

נשמתו.

אלא מאי, מצד כל הענינים נראה הדבר באופן אחר - הרי הכל 

יודעים שישנו ענין הגלגולים, ואם כן, גם אם מצד מצבו בגלגול 

ומצב  ענין  לדעת  יכול  אינו  הרי  זה,  בענין  לעסוק  צריך  אינו  זה 

נשמתו מצד הגלגול הקודם.
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6( ח"ב צד, א ואילך.

7( בסופה.
8( משנה פאה שם.

9( ראה גם ס' בעש"ט עה"ת ריש פרשתנו, ובהערות שם.

ולהעיר, שגם ענין זה מרומז בפסוק ״ואלה המשפטים גו׳״, שהרי 

ענין הגלגולים מבואר בזהר6 על פסוק זה.

יכול להיות שמצד שורש הנשמה או עקב גלגול קודם אדם חב לזולתו חוב רוחני. גם אם 

אין לו "חוש" בהשפעה על הזולת, שולחים אותו לעשות זאת למען תיקון נשמתו. 

דוגמא לדבר מצינו בספר מעשה אורג על מסכת פאה7, שמבאר 

בין  החילוק  מהו  דלכאורה   - לאמיתו״8  אמת  ״דין  הלשון  דיוק 

– על פי מעשה ידוע מהבעל שם  ״אמת״ סתם ל״אמת לאמיתו״ 

טוב9:

כשבא  הנפקד.  ומת  חבירו,  אצל  ממון  שהפקיד  באדם  מעשה 

״שלא  היורשים  טענו  פקדונו,  את  ותבע  היורשים  אל  המפקיד 

לא אמר להם דבר על הפקדון,  דהיינו שאביהם  פקדנו אבא״10, 

בית־דין  פטרם  למעשה,  עדים  היו  שלא  ומכיון  כך.  על  ונשבעו 

כדין התורה11.

אמנם, הכל ידעו שהאמת היא כדברי המפקיד, כי המפקיד היה 

ידוע כאיש אמת, וכן היה ידוע שלא היה להנפקד סכום כה גדול.

באו איפוא אל הבעל שם טוב ושאלוהו: כיון שהדיין פסק כדין 

התורה, שהיא תורת אמת, ובפרט ש״אלקים נצב בעדת א־ל״12, 

דהיינו שהקב״ה עצמו פוסק פסק־דין זה13, הרי זה בודאי פסק־דין 

אמת! אבל איך מתאים הדבר עם המציאות?!...

חייב  המפקיד  היה  הקודם  בגלגול  טוב:  שם  הבעל  להם  והשיב 

סכום זה להנפקד או ליורשי הנפקד. ונמצא שהבית דין פסק דין 

אמת, שהרי כן הוא האמת, שממון זה שייך ליורשי הנפקד.

ובזה מבאר דיוק הלשון ״דין אמת לאמיתו״ - שגם כאשר מצד 

עניני העולם הזה אין מוכרח שדיני התורה יהיו אמת, מכל מקום, 

מושגים  שאינם  ענינים  וכמה  כמה  מצד  לאמיתו  אמת  הם  הרי 

בעולם הזה.

וכשם שישנו ענין זה בגשמיות, שיכולה להיות מציאות שהאדם 

יודע בעצמו בוודאות, מבלי לרמות את עצמו, שאינו חייב ממון 

לחבירו, ואף על פי כן האמת לאמיתו היא שהוא חייב לו – כמו כן 
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יכול להיות כן ברוחניות הענינים, שבאמת לאמיתו, מצד הגלגול 

הקודם, או מצד סיבות אחרות הקשורות עם שורש נשמתם, חייב 

הוא לזולתו חוב ברוחניות, ולכן שולחים אותו לשלם חוב זה.

 משיחת שבת פרשת משפטים, מבה"ח אדר-ראשון, 

רשימת השומעים בלתי מוגה תו"מ ה'תשי"ט ח"ב ע' 67. 

הרבי מסביר שגם אם במקרה שלך זה לא סתם מחסום פסיכולוגי אלא באמת לא מתאים 

לכישוריך, למשל, אתה ביישן וקשה לך לפנות ליהודי להציע לו להניח תפילין, או, פרופסור 

גדול שבאמת לא מסתדר עם צרכי ציבור וכדומה, יש עוד משהו שיש לקחת בחשבון.

השליחות,  את  לבצע  הספיקה  לא  אם  מסוימת.  שליחות  עם  לעולם  יורדת  אדם  נשמת 

לאחר מאה ועשרים נשלחת הנשמה שוב לעולם ומקבלת הזדמנות נוספת להשלים את 

כמה  כך  להתגלגל  יכולה  הנשמה  קודם.  בגלגול  שגרמה  העיוות  את  לתקן  או  השליחות 

פעמים. לפעמים יורדת הנשמה לעולם, רק כדי להשלים דבר בודד – לעשות טובה לאדם 

אחד. גם אם אדם חושב שאין לו "חוש" וזה לא בשבילו, חבל מאוד שיפספס את ההזדמנות. 

יכול מאוד להיות שרק בשביל נשלחה נשמתו לעולם.

טובה  לעשות  כדי  רק  שלמים,  לחיים  יורדת  נשמה  לפעמים  טוב:  שם  הבעל  שאמר  כפי 

ליהודי פעם אחת.

מקור 5   היום יום ה׳ אייר

טוב:  שם  מהבעל  ששמע  הצדיק  מרדכי  מרבי  קבל  הזקן  רבינו 

נשמה יורדת לעולם הזה וחיה שבעים-שמונים שנה, כדי לעשות 

טובה ליהודי פעם אחת, בגשמיות ובפרט ברוחניות

11( ראה רמב"ם הל' שאלה ופקדון פ"ו ה"ד טושו"ע חו"מ סרצ"ז.
12( תהלים פב, א.

13( ראה סנהדרין ז, סע"א.
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סיפור  - המשימה שאליה נולדת

בשתי הזדמנויות )פורים תשכ״ב, ושבת פרשת כי תשא תשמ״ה( סיפר הרבי את הסיפור 

ירידת הנשמה  יוסף מבישנקוביץ. הרבי למד מכך, שיתכן מאד שמטרת  הידוע על רבי 

לה  כדאי  הנשמה,  לטובת  לכן,  הזולת.  על  והשפעה  עזרה  בשביל  במיוחד  היא  לעולם, 

לעשות זאת.

החסיד רבי יוסף מבישנקוביץ היה אחד מתלמידי החכמים המופלגים 

הוא  חב"ד.  חסידות  מייסד  הזקן,  האדמו"ר  של  בחצרו  שהצטופפו 

הקהילה  את  וחיפש  מכובדת  רבנות  למשרת  בטוח  במסלול  התקדם 

המתאימה בה יכהן כרב. כשפנה להתייעץ עם הרבי, השיב לו לתדהמתו: 

"לטובת נשמתו יותר טוב שיהיה בעל עגלה". כן, החסיד שלמד יומם 

ולילה נועד לסגור את הספרים, ללבוש מגפיים ול  תפקד כעגלון. ר' 

יוסף ההמום ניסה לדחות את רוע הגזירה ועיכב את המעבר לשלב הבא 

בחייו. חלפו עשר שנים ור' יוסף קיבל הצעת רבנות בעיר ליעפלי, הוא 

נזכר בדברי הרבי והבין שעם כל הצער, הגיע הזמן לקיימם.

חודש ימים התהפך מצד לצד עד שאזר אומץ והלך אל מושב העגלונים. 

ריחם  מהם  שאחד  עד  ללגלג,  החלו  המקצוע  את  שילמדהו  כשביקש 

עליו ולימד אותו איך מושחים את הגלגלים בזפת וכיצד מחברים את 

כזו,  במלאכה  מורגל  ולא  נפש  עדין  שהיה  יוסף,  ר'  לעגלה.  הסוסים 

גופו, ואחד מהסוסים אף הגדיל לעשות והצליף בו עם  התלכלך בכל 

זנבו וכמעט עקר את עינו. עייף ושבור חזר הביתה והחל לנקות עצמו 

ירד  ובכתה, היא כבר שמעה מהשכנות שבעלה  ישבה  מהזפת. אשתו 

היא  הרבי  דברי  את  לה  כשסיפר  אך  לעגלון,  להפוך  והחליט  מדעתו 

שינתה מיד את דעתה ועודדה את רוחו, ואף הצהירה כי אם יהיה צורך 

- היא תמכור את תכשיטיה ותקנה עבורו סוס ועגלה. 

חלפה שנה בה השתנו חייו מהקצה אל הקצה ובמקום להעמיק בסוגיות 

בהלכה, מצא את עצמו מושח גלגלים ומוביל אנשים מעיר לעיר. ערב 

והציג  המקום  בעל  אליו  ניגש  הדרכים,  מפונדקי  באחד  כשישב  אחד 

יהודי שעבד אצל אחד הפריצים באזור ומחפש עגלון לנסיעה בבוקר. 

ר' יוסף הסכים לקחתו אך התנה שהם ייצאו רק אחרי התפילה בבוקר. 

ד. סיום
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האיש הגיב בזלזול, וביקש שיעיר אותו כשעה לפני היציאה.

באמצע הלילה, התעורר האיש משנתו ושמע קול בכי מהחדר לידו. 

הוא ראה את ר' יוסף יושב על הרצפה ואומר תיקון חצות בבכיות. 

היהודי.  ליבו של  ליבו, המיסה את  המנגינה הכואבת בה שפך את 

בבוקר ראה את ר' יוסף מתפלל ברגש ובהתלהבות ולפתע הכל חזר 

אליו - הוא נזכר בבית שבו גדל, באביו שהיה מתפלל כך, הוא נזכר 

באשתו ובילדיו היהודים אותם נטש בשביל חלומות על התעשרות 

את  שיורה   יוסף  ר'  בפני  התחנן  הוא  נשבר.  וליבו  הגדולה,  בעיר 

היהודי מאוד. אז, אמר הרבי לר' יוסף כי שליחותו כעגלון הסתיימה 

והוא רשאי לחפש רבנות.

את המעשה סיפר הרבי מליובאוויטש בהתוועדות והפיק ממנו מסר רב עוצמה: הגענו 

לעולם הזה משום שממתינה לנו שליחות מסוימת. העובדה שהגענו לכאן אומרת כי 

העולם אינו יכול להסתדר בלעדינו, יש צורך בתרומה ובעשייה שלנו. כל אחד יכול 

להביט סביבו ולחשוב על התרומה הייחודית שלו למקום אליו הגיע, למשפחה, לבית 

הכנסת, לוועד ההורים של בית הספר, למקום העבודה שלו. ואם הוא זוכה לתרום שם 

- אין הדבר סתם, כנראה זהו חלק ממשימת חייו.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 16


