
ב"ה

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

להיחלץ מהמשימה. 

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

 גלגול נשמות יכול להגדיר את משימת חייך

>>

פרשת משפטים
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א. התעסקות בצרכי הציבור

מקור 1  חומש שמות, פרק כ״א, פסוק א׳

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

מקור 2  מדרש תנחומא על הפסוק

ַיֲעִמיד  ט  פָּ ִמשְׁ ֶמֶלְך בְּ תּוב:  ָאַמר ַהכָּ ֶזה שֶׁ ִטים:  פָּ שְׁ ה ַהמִּ ְוֵאלֶּ
ט  פָּ ִמשְׁ בְּ ּתוָֹרה,  ל  שֶׁ ּה  ַמְלכָּ ֶיֶהְרֶסנָּה.  רּומוֹת  תְּ ְוִאיׁש  ֶאֶרץ, 
ֶיֶהְרֶסנָּה.  רּומוֹת  תְּ ְוִאיׁש  ָהָאֶרץ.  ֶאת  ַמֲעִמיד  ה,  עוֹשֶׂ הּוא  שֶׁ
ית  ָזִוית ַהבַּ ֶלֶכת בְּ שְׁ מֻּ רּוָמה ַהּזוֹ שֶׁ תְּ ים ָאָדם ַעְצמוֹ כַּ ִאם ֵמשִׁ
מַֹע  י ִלשְׁ ִדיֵניֶהם, ַמה לִּ י בְּ ּבּור, ַמה לִּ טַֹרח ַהצִּ י בְּ ְואוֵֹמר ַמה לִּ
ֱהֵוי  ָהעוָֹלם.  ֶאת  ַמֲחִריב  ֶזה  ֲהֵרי  י,  ַנְפשִׁ ָעַלִיְך  לוֹם  קוָֹלם, שָׁ

רּומוֹת ֶיֶהְרֶסנָּה. ְוִאיׁש תְּ

ן  בֶּ ִנְכַנס  ָהעוָֹלם,  ִמן  ק  לֵּ ִמְסתַּ ָהָיה  שֶׁ כְּ י,  ַאסִּ י  ַרבִּ בְּ ה  ַמֲעשֶׂ
ה  ַאתָּ ָמה  ֵני  ִמפְּ י,  ַרבִּ לוֹ:  ָאַמר  ּבוֶֹכה.  ְמָצאוֹ  ֶאְצלוֹ,  ֲאחוֹתוֹ 
ִבים  ְלִמיֶדיָך יוֹשְׁ , ֲהֵרי תַּ ְדתָּ ּלֹא ָלַמְדתָּ ְוִלמַּ ּבוֶֹכה? ֵיׁש ּתוָֹרה שֶׁ
ָהיּו  ל ִמּדוֹת שֶׁ יָת. ְוַעל כָּ ּלֹא ָעשִׂ ִמילּות ֲחָסִדים שֶׁ ְלָפֶניָך. ֵיׁש גְּ
ַעְצְמָך  ַעל  ְרׁשּות  ָנַתתָּ  ְולֹא  יִָּנין,  ַהדַּ ִמן  ִמְתַרֵחק  ָהִייָת  ָך,  בְּ
ּבוֶֹכה,  ֲאִני  ָעֶליָה  ִני,  בְּ לוֹ:  ָאַמר  ִצּבּור.  ָצְרֵכי  ַעל  ְלִהְתַמּנוֹת 
ל  יֵניֶהם שֶׁ ָהִייִתי ָיכוֹל ַלֲעשׂוֹת דִּ ּבוֹן ַעל שֶׁ ין ְוֶחשְׁ ן דִּ א ֶאתֵּ מָּ שֶׁ

רּומוֹת ֶיֶהְרֶסנָּה. ָרֵאל, ֱהֵוי, ְוִאיׁש תְּ ִישְׂ
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<< הרבי 
אל תתבדל

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 
זה  נפשי, הרי  לי לשמוע קולם, שלום עליך  לי בדיניהם, מה  הצבור, מה 

מחריב את העולם, הוי ואיש תרומות יהרסנה״.

כלומר: כאשר ההנהגה היא באופן של תרומה, שמונחת בקרן זוית, להיותה 
ושלום,  חס  תטמא  שלא  כדי  בחולין  להתערב  היא  יראה  ולכן  ״קודש״, 
וכמו כן עומד הוא בקרן זוית וצווח ״אל תגש בי כי קדשתיך״, ״כי קדשתי 
וטהרתי יותר ממך״3, ולכן אני ירא מלהתקרב לזולתי - הנה על זה נאמר 
״ואיש תרומות יהרסנה״, כיון שאין זו הכוונה, אלא הכוונה היא להמשיך 

את הענינים הנעלים ביותר למטה דוקא ובפנימיות דוקא.

וזהו הטעם שמצינו בהנהגת רבותינו נשיאינו, ובפרט כבוד קדושת מורי 
פשוטים  אנשים  עם  גם  שיפעלו  שלוחים  שולחים  שהיו  אדמו״ר,  וחמי 
ובענינים נמוכים - שענין זה הוא טובה לא רק עבור הזולת, אלא גם עבור 
השלוחים עצמם4 - כיון שהכוונה היא להמשיך את הענינים הנעלים למטה 

דוקא.

וזהו גם המשך דברי המדרש שם: ״מעשה ברבי אסי כשהיה מסתלק מן 
העולם נכנס בן אחותו אצלו, מצאו בוכה, אמר לו רבי מפני מה אתה בוכה, 
גמילות  יש  לפניך,  יושבים  תלמידיך  הרי  ולימדת,  למדת  תורה שלא  יש 
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, עליה אני בוכה, שמא אתן דין וחשבון על שהייתי 

יכול לעשות דיניהם של ישראל, הוי ואיש תרומות יהרסנה״.

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

3( ישעי' סה, ה ובפרש"י.
4( ראה גם לעיל ע' 46. וש"נ.
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והיינו, שאין מספיק לימוד התורה והעסק בגמילות חסד כאיש 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 היא באופן ד״איש 
תרומות״, ״כתרומה הזו שמושלכת בזויות 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.



5

<< הרבי 
אל תיתן ליצר לבלבל אותך

אמנם, היצר הרע הוא ערמומי, ולכן בא וטוען, שאמנם כל האמור אמת 
. לכל אחד יש ענינו הפרטי, והענין הפרטי   . הוא, אבל לא אליו הכוונה 
שלו הוא להיות ״איש תרומות״, והראיה לדבר - שאין לו חוש בהפעולה 

עם הזולת!...

והיצר הרע אינו מסתפק בכך - בידעו שהאדם יכול לענות לו שהרגשתו 
שאין לו חוש כו׳ היא מצד ״השוחד יעוור״5, שהאדם הוא משוחד בנוגע 
לעצמו ולכן באפשרותו לרמות את עצמו - ולכן עולה בדעתו של היצר 
וטוען, שגם כשמתדבר עם אנשים אחרים שאין  נוספת,  הרע ״המצאה״ 
הזולת...  עם  בפעולה  חוש  לו  שאין  הם  גם  טוענים  לגביו,  פניות  להם 
וכאמור, אמת הדבר שהעבודה ד״מלך במשפט״ היא נעלית ביותר, אבל 
הוא - אין לו חוש בכך, ולא זהו ענינו, ומביאים כמה וכמה ראיות שאם 
יעסוק בענינים נעלים יצליח, ולכן - טוענים הם - אינו צריך לעסוק 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.

ב. ״זה לא בשבילי"

5( פרשתנו כג, ח.
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מקור 3   זוהר על פרק כ״א פסוק א'

ים  שִׂ תָּ ר  ֲאשֶׁ ִטים  פָּ שְׁ ַהמִּ ה  ְוֵאלֶּ וָאַמר,  ְמעוֹן  שִׁ ר'  ַתח  פָּ
ין ִאיּנּון  ר ֳקָדֵמיהוֹן. ִאלֵּ ְתַסדֵּ יַניָּא דִּ ין דִּ ְרגּום, ְוִאלֵּ ִלְפֵניֶהם, תַּ
ְוַחד  ַחד  ל  כָּ נּו  ִאְתדָּ דְּ ָמִתין,  ִנשְׁ דְּ יִנין  דִּ ִגְלּגּוָלא,  דְּ ִסּדּוִרין 

יּה. ָלֳקֵבל עוְֹנשֵׁ

מקור 4  מעשה אורג, פאה פרק ח' משנה ט'

מעוקל  משפט  יצא  פעמים  כמה  כי  הוא,  לאמתו  ענין 
אצל  רב  הון  שהפקיד  לאחד  שאירע  כמו  התורה,  מדיני 
אחד והלך לדרכו, וכשבא כבר מת הנפקד, ותבע מיורשיו, 
וטענו לא פקדנו אבא על זה, 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 
בעדת  נצב  אלהים  וכתיב  התורה?  מדיני  מעוקל  משפט 
אל. והשיב: שזהו בהשגחת המשגיח. שבגלגול העבר היה 
זה חייב לזה ולא פרע לו, וכעת החזיר לו לתקן נשמתו, 
אמת  דין  וזהו  העדיף,  ולא  החסיר  לא  בהשגחה,  והיה 
לאמתו, אף שנראה לך שהוא משפט מעוקל, תדון הדין 
בענינים  בזה  וכיוצא  תחזור אחר הפשרות,  ולא  לאמתו, 

אלו, והמשכיל יבין לאישורו.

ג. שליחות מגלגול קודם
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<< הרבי  
משימת הנשמה

ויתירה מזו: אפילו לו יהי כדבריו, הנה כאשר אומרים לו שעליו לעסוק 
בענין זה, הרי זו ראיה מוכחת שעבודה זו שייכת לשורש נשמתו.

יודעים  אלא מאי, מצד כל הענינים נראה הדבר באופן אחר - הרי הכל 
צריך  אינו  זה  בגלגול  מצבו  אם מצד  גם  כן,  ואם  הגלגולים,  ענין  שישנו 
הגלגול  מצד  נשמתו  ומצב  ענין  לדעת  יכול  אינו  הרי  זה,  בענין  לעסוק 

הקודם.

ענין  שהרי  גו׳״,  המשפטים  ״ואלה  בפסוק  מרומז  זה  ענין  שגם  ולהעיר, 
הגלגולים מבואר בזהר6 על פסוק זה.

דיוק  שמבאר  פאה7,  מסכת  על  אורג  מעשה  בספר  מצינו  לדבר  דוגמא 
סתם  ״אמת״  בין  החילוק  מהו  דלכאורה   - לאמיתו״8  אמת  ״דין  הלשון 

ל״אמת לאמיתו״ – על פי מעשה ידוע מהבעל שם טוב9:

מעשה באדם שהפקיד ממון אצל חבירו, ומת הנפקד. כשבא המפקיד אל 
היורשים ותבע את פקדונו, טענו היורשים ״שלא פקדנו אבא״10, דהיינו 
שאביהם לא אמר להם דבר על הפקדון, ונשבעו על כך. ומכיון שלא היו 

עדים למעשה, פטרם בית־דין 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?!...

זה  והשיב להם הבעל שם טוב: בגלגול הקודם היה המפקיד חייב סכום 
להנפקד או ליורשי הנפקד. ונמצא שהבית דין פסק דין אמת, שהרי כן הוא 

האמת, שממון זה שייך ליורשי הנפקד.

6( ח"ב צד, א ואילך.
7( בסופה.

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

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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עניני  מצד  כאשר  שגם   - לאמיתו״  אמת  ״דין  הלשון  דיוק  מבאר  ובזה 
העולם הזה אין מוכרח שדיני התורה יהיו אמת, מכל מקום, הרי הם אמת 

לאמיתו מצד כמה וכמה ענינים שאינם מושגים בעולם הזה.

יודע  שהאדם  מציאות  להיות  שיכולה  בגשמיות,  זה  ענין  שישנו  וכשם 
לחבירו,  ממון  חייב  שאינו  עצמו,  את  לרמות  מבלי  בוודאות,  בעצמו 
ואף על פי כן האמת לאמיתו היא שהוא חייב לו – כמו כן 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. 

מקור 5    היום יום ה׳ אייר

רבינו הזקן קבל מרבי מרדכי הצדיק ששמע מהבעל שם 
טוב: נשמה יורדת לעולם הזה וחיה שבעים-שמונים שנה, 
ובפרט  בגשמיות  אחת,  פעם  ליהודי  טובה  לעשות  כדי 

ברוחניות

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

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 8


