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גפרשת שלח שנת תשפ"א לפ"ק

שבת קודש פרשת משפטים, שנת תשפ"א לפרט קטן, בסעודה 
שלישית לימד ראש הישיבה שליט"א בליקוטי מוהר"ן חלק ב, 

סימן י.

ְוֵאיָנם  ַרְך  ִיְתָבּ ם  ֵמַהֵשּׁ ְרחֹוִקים  ָהעֹוָלם  ֶשּׁ ַמה  לברכה:  זכרונו  רבינו  לשון 
ִבין  ַעת, ְוֵאיָנם ְמַיְשּׁ ֵאין ָלֶהם ִיּׁשּוב־ַהַדּ ַרְך, הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶשׁ ִמְתָקְרִבים ֵאָליו ִיְתָבּ
ל  ֲאוֹות ּוִמָכּ ל ַהַתּ ְכִלית ִמָכּ ב ַעְצמֹו ֵהיֵטב, ָמה ַהַתּ ל ְלַיֵשּׁ ֵדּ ַתּ ר - ְלִהְשׁ ַעְצָמן. ְוָהִעָקּ
בֹוד,  גֹון ָכּ חּוץ ַלּגּוף, ְכּ ֲאוֹות ֶשׁ ְכָנסֹות ַלּגּוף, ֵהן ַתּ ֲאוֹות ַהִנּ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶזּה, ֵהן ַתּ

אי ָיׁשּוב ֶאל ה'. ַוַדּ ְוַאַזי ְבּ

ן  ְרצֹונֹו, ְוַעל־ֵכּ ַח ִכּ ר ְלַהְנִהיג ֶאת ַהמֹּ חֹוָרה ִאי ֶאְפָשׁ ַעל־ְיֵדי ָמָרה־ְשׁ ע, ֶשׁ ַאְך ַדּ
ְויּוַכל  ְרצֹונֹו,  ִכּ ַח  ַהמֹּ ְלַהְנִהיג  יּוַכל  ְמָחה  ׂ ַהִשּ ַעל־ְיֵדי  ַרק  ְעּתֹו.  ַדּ ב  ְלַיֵשּׁ לֹו  ה  ָקֶשׁ
ְמָחה  ְבִשׂ י  ִכּ יב(:  נה,  )ְיַׁשְעָיהּו  ְבִחיַנת  ִבּ ַהֵחרּות,  ְמָחה הּוא עֹוָלם  ִשׂ י  ִכּ ְעּתֹו,  ַדּ ב  ְלַיֵשּׁ

לּות. ן־חֹוִרין ְויֹוְצִאין ִמן ַהָגּ ין ֶבּ ְמָחה ַנֲעִשׂ ַעל־ְיֵדי ִשׂ ֵתֵצאּו, ֶשׁ

ְוֵאינֹו  ן־חֹוִרין,  ֶבּ ְוַדְעּתֹו  מֹחֹו  ֲאַזי  ַח,  ַהמֹּ ֶאל  ְמָחה  ִשׂ ר  ַקֵשּׁ ְמּ ֶשׁ ְכּ ן  ְוַעל־ֵכּ
חֹו  מֹּ ְעּתֹו, ֵמַאַחר ֶשׁ ב ַדּ ְרצֹונֹו ּוְלַיֵשּׁ לּות, ַוֲאַזי יּוַכל ְלַהְנִהיג ֶאת מֹחֹו ִכּ ְבִחיַנת ָגּ ִבּ
ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ָדּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ב,  ְמֻיָשּׁ ַעת  ַהַדּ לּות ֵאין  ָגּ י ַעל־ְיֵדי  ִכּ ָגלּות.  ְבּ ְוֵאינֹו  ֵחרּות  ְבּ
ֹּלא  ֶשׁ ֵמֲחַמת  ְיהּו  ְעַתּ ַדּ ְמָיְתָבא  ִדּ ּומֹוָאב,  ַעּמֹון  ֵני  ְבּ ַעל  יב:(  )ְמִגיָלה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
עּוָריו ְוכּו', ּוַבּגֹוָלה ֹלא ָהָלְך,  ֲאַנן מֹוָאב ִמְנּ ֱאַמר )ִיְרְמָיהּו מח, יא(: ַשׁ ֶנּ ָגלּות, ֶשׁ ָהְלכּו ְבּ

ן ָעַמד ַטְעמֹו ּבֹו ְוכּו'. ַעל ֵכּ

ל־ ה טֹוָבה ַעל־ָכּ ַעְצמֹו ֵאיֶזה ְנֻקָדּ ּמֹוֵצא ְבּ ְמָחה הּוא ַעל־ְיֵדי ַמה ֶשּׁ ְוָלבֹוא ְלִשׂ
ם. ן ָשׁ ִסיָמן רפב(, ַעֵיּ ִלּקּוֵטי ָהִראׁשֹון, ְבּ עֹוִדי )ְבּ ָרה ֵלאֹלַקי ְבּ סּוק: ֲאַזְמּ ְמבָֹאר ַעל ָפּ ִנים, ַכּ ָפּ

ִני  ָעַשׂ ֹּלא  ָרֵאל, ֶשׁ ִיְשׂ ִמֶזַּרע  ָזָּכה ִלְהיֹות  ֶשׁ ה  ֶמּ ַבּ מַֹח  ִלְשׂ ִנים ֵיׁש לֹו  ל־ָפּ ְוַעל־ָכּ
ְוָנַתן  ְוכּו'  יָלנּו  ְוִהְבִדּ ִלְכבֹודֹו,  ָרָאנּו  ְבּ ֶשׁ ֱאֹלֵקינּו  רּוְך  ָבּ ָאנּו אֹוְמִרין:  ֶשׁ ּוְכמֹו  ּגֹוי, 
ְעּתֹו  ַח ַדּ ֵמּ ְמָחה ְלַשׂ ח לֹו ִשׂ ֶזה ָראּוי לֹו ִלַקּ ל ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ָבּ ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוכּו'. ִמָכּ
ר  ַקֵשּׁ ְמּ ֶשׁ ַהְינּו  ְדּ דֹול,  ָגּ ָבר  ָדּ הּוא  ֶשׁ ּה,  ְעֵתּ ַדּ ִדיָחא  ְבּ עז:(:  )ַׁשָּבת  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ
ְוַגם  "ל,  ַנּ ַכּ ַעת  ִיּׁשּוב־ַהַדּ לֹו  ְוֵיׁש  ְחָרר,  ְמֻשׁ ַח  ַהמֹּ ַוֲאַזי  ְוַדְעּתֹו,  ְלמֹחֹו  ְמָחה  ׂ ַהִשּ

ּה: ְעֵתּ ִדיָחא ַדּ דֹול ַעל־ְיֵדי ְבּ ה ִמֶזּה ִיחּוד ָגּ ְלַמְעָלה ַנֲעֶשׂ
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ם  ָהעֹוָלם ְרחֹוִקים ֵמַהֵשּׁ הסביר ראש הישיבה שליט"א, רבינו אומר: "ַמה ֶשּׁ
בעצמם  נפולים  כך  כל  אנשים  מדוע  ַרְך",  ִיְתָבּ ֵאָליו  ִמְתָקְרִבים  ְוֵאיָנם  ַרְך  ִיְתָבּ
ַעת, ְוֵאיָנם  ֵאין ָלֶהם ִיּׁשּוב־ַהַדּ ואינם קרובים להשם יתברך? "הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶשׁ
ר  ִבין ַעְצָמן", כי אין להם ישוב הדעת – לא חושבים מהתכלית; "ְוָהִעָקּ ְמַיְשּׁ
ל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם  ֲאוֹות ּוִמָכּ ל ַהַתּ ְכִלית ִמָכּ ב ַעְצמֹו ֵהיֵטב, ָמה ַהַתּ ל ְלַיֵשּׁ ֵדּ ַתּ - ְלִהְשׁ
אי  ַוַדּ בֹוד, ְוַאַזי ְבּ גֹון ָכּ חּוץ ַלּגּוף, ְכּ ֲאוֹות ֶשׁ ְכָנסֹות ַלּגּוף, ֵהן ַתּ ֲאוֹות ַהִנּ ַהֶזּה, ֵהן ַתּ
ָיׁשּוב ֶאל ה'", העיקר זה לעשות חשבון בכל יום ולשאול את עצמינו: 'מה? 
מה התכלית של כל התאוות וכל השטויות, כמו כבוד וכדומה, מה יהיה לי 
מלרדוף אחרי תאוותי? הרי לא נשאר כלום מהבן אדם, רק את המעט עבודת 
שהכל  רואים  צלול  בראש  חושבים  אם  העולם,  בזה  שעושים  יתברך  השם 

באמת הבל הבלים וחוזרים להשם יתברך.

באיזה חלקה יותר מכובד להיקבר

הרב  של  הקדוש  בציונו  החיים  בבית  היה  פעם  הוא  סיפר,  מוהרא"ש 
הקדוש מבעלז זכותו יגן עלינו הוא שם לב שמסתובבים בבית החיים אב ובנו 
או בקצה  יותר מכובד להיקבר, למעלה  ביניהם באיזה חלקה  והם מדברים 
החלקה וכו'... אמר מוהרא"ש: "תסתכלו איך אדם שאינו חי עם ישוב הדעת 
כל כך שקוע בתאות הכבוד, כל הראש שלו מלא מחשבות איפה הוא יקבל 
לבדיקת  לדאוג מעבר  דאגה  לו שום  אין  המבוגר  היהודי  כבוד,  הרבה  הכי 

חלקות קבורה איפה הוא יקבר לאחר מותו ויהיה לו שם יותר כבוד...

לדאבונינו רואים שישנם אנשים שחיים בלי שום ישוב הדעת, הם אינם 
לשידוכים,  כשמגיעים  לדוגמה  והבלים,  משטויות  אלא  מהתכלית  חושבים 
עם  יהיה  רק שהבחור  עם התכלית, מחפש  ישוב הדעת שחי  עם  אדם שחי 
יראת שמים ומידות טובות אבל בפועל רואים אצל אנשים אחרת, כל ראשם 
או  כובע סאמעט  הולכים במשפחה המדוברת?  כובע  איזה  ב'עם  רק  עסוק 
כובע לבד, גבוה או נמוך?'... מה זה קשור לשידוכים? כל זה הרי שטויות, 
את זה לא לוקחים לקבר, אדם לוקח איתו לקבר רק תורה, תפילה, שחרית, 
מנחה ומעריב, וכל המצוות שעושים! לכן אסור לאדם לרמות את עצמו, רק 
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עליו לחשוב מהתכלית, לעשות בכל יום חשבון 'מה התכלית של כל התאוות 
וכל השטויות, מה יהיה לי מלרדוף אחרי תאוותי? הרי כלום לא ישאר ממני, 

רק את המעט עבודת השם יתברך שאני חוטף בעולם הזה.

ממשיך ואומר רבינו, איך אפשר לזכות לישוב הדעת ולמוח צלול לדעת 
ר  ֶאְפָשׁ ִאי  חֹוָרה  ָמָרה־ְשׁ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ע,  ַדּ "ַאְך  הזה?  בעולם  להתנהג  צריך  איך 
שמחים,  כשאינם  ְעּתֹו",  ַדּ ב  ְלַיֵשּׁ לֹו  ה  ָקֶשׁ ן  ְוַעל־ֵכּ ְרצֹונֹו,  ִכּ ַח  ַהמֹּ ֶאת  ְלַהְנִהיג 
אי אפשר לחשוב  אי אפשר לחשוב דברים טובים,   – ולחוצים  כשמפוחדים 
ְמָחה יּוַכל ְלַהְנִהיג  ׂ טוב, חושבים כל העת רק מחשבות רעות. "ַרק ַעל־ְיֵדי ַהִשּ
ְעּתֹו", אבל כאשר שמחים אז המח פתוח לרווחה  ב ַדּ ְרצֹונֹו, ְויּוַכל ְלַיֵשּׁ ַח ִכּ ַהמֹּ
ְמָחה  י ִשׂ ואינו מצומצם ובקלות הופכים את המחשבות למחשבות טובות, "ִכּ
ן־ ֶבּ ין  ַנֲעִשׂ ְמָחה  ִשׂ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ֵתֵצאּו,  ְמָחה  ְבִשׂ י  ִכּ ְבִחיַנת  ִבּ ַהֵחרּות,  עֹוָלם  הּוא 
לּות", כמו שכתוב )ישעיה נה, יב(: "ִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו", עם  חֹוִרין ְויֹוְצִאין ִמן ַהָגּ
השמחה יוצאים מהדאגה, כי אדם שמח הוא אדם חופשי, הוא חופשי מכל 

הקטנויות, כך מגיעים לישוב הדעת והופכים ליהודי כשר.

ְמָחה  ְלִשׂ "ְוָלבֹוא  בשמחה?  להיות  לזכות  אפשר  איך  רבינו,  אומר  אבל 
ַעל  ְמבָֹאר  ַכּ ִנים,  ל־ָפּ ַעל־ָכּ ה טֹוָבה  ְנֻקָדּ ֵאיֶזה  ַעְצמֹו  ְבּ ּמֹוֵצא  ֶשּׁ ַמה  ַעל־ְיֵדי  הּוא 
ם", על ידי שמוצאים  ן ָשׁ ִסיָמן רפב(, ַעֵיּ ִלּקּוֵטי ָהִראׁשֹון, ְבּ עֹוִדי )ְבּ ָרה ֵלאֹלַקי ְבּ סּוק: ֲאַזְמּ ָפּ
בעצמינו מעט טוב, נקודה טובה משהו טוב שעשינו, על ידי זה אפשר להגיע 

לשמחה ולצאת מכל המעשים הרעים.

רבינו אומר כאן שלושה דברים התלויים אחד בשני, אי אפשר להיות יהודי 
להיות בשמחה,  צריך  לישוב הדעת  לזכות  ישוב הדעת, בכדי  אין  כשר אם 
ובכדי להיות בשמחה צריך כל אחד למצוא בעצמו איזה נקודה טובה מעשה 

טוב שעשה.

ָזָּכה ִלְהיֹות ִמֶזַּרע  ה ֶשׁ ֶמּ מַֹח ַבּ ִנים ֵיׁש לֹו ִלְשׂ ל־ָפּ ממשיך ואומר רבינו, "ְוַעל־ָכּ
ִלְכבֹודֹו,  ָרָאנּו  ְבּ ֶשׁ ֱאֹלֵקינּו  רּוְך  ָבּ ָאנּו אֹוְמִרין:  ֶשׁ ּוְכמֹו  ּגֹוי,  ִני  ָעַשׂ ֹּלא  ֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ
ח  ִלַקּ לֹו  ָראּוי  ֶזה  ָבּ ְוַכּיֹוֵצא  ֶזה  ל  ִמָכּ ְוכּו'.  ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ָלנּו  ְוָנַתן  ְוכּו'  יָלנּו  ְוִהְבִדּ
"ל", העיקר צריך לשמוח עם זה ש'אני יהודי ולא  ַנּ ְעּתֹו ַכּ ַח ַדּ ֵמּ ְמָחה ְלַשׂ לֹו ִשׂ
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נולדתי גוי', אפילו אם אין לי עם מה לשמוח, אני שמח עם זה שאני יהודי 
ולא גוי.

יהודי צריך להחיות את עצמו ולשמוח עם כל דבר קטן שהוא עושה, ברוך 
השם אני לובש כיפה, אני עטור בזקן ופיאות, ברוך השם אני שומר שבת, 
אני מניח תפילין, אני מתפלל שחרית, מנחה ומעריב וכך הלאה, לשמוח עם 
כל הדברים הפשוטים שעושים, אם שמחים עם כל הנקודות הטובות זוכים 
לישוב הדעת; אם חס ושלום הפסדת שחרית לך להתפלל מנחה ואם הפסדת 
'מעריב' אל תרים ידיים, לך בבוקר לבית הכנסת ותתפלל שחרית, אתמול לא 
הנחת תפילין חס ושלום – תניח היום תפילין. 'אבל אני כל כך רחוק מהקדוש 
ברוך הוא, אני הרי יודע מי אני וכו', איך נראית התפילה שלי וכו' ', - כל זה 
היה  מה  אל תחשוב  הישנים שלך,  הזכרונות  את  תעזוב  כרגע,  רלוונטי  לא 
אתמול, תתחיל כעת מהתחלה, תעשה לכל הפחות מה שאתה יכול לעשות 

כעת, תחטוף כל דבר קטן שאתה יכול לעשות להשם יתברך.

השם יתברך עונה לי

כאשר  היום,  כל  במשך  אותנו  מלווה  לנו  נותן  שרבינו  הדעת'  ה'ישוב 
מציעים לי עיסקה, מקום עבודה וכדומה, חסיד ברסלב תמיד יענה ברוגע "תן 
לי יום, אני יחשוב על כך", מה אתה צריך יום, במה תחכים עד מחר? "אני 
אלך להשם יתברך אני אשפוך את הלב את כל ספקותי אשטח לפניו אם לקחת 
את זה או לא", מה זה נקרא, איך תדע מה השם עונה לך, השם מדבר איתך? 
"כן, אני אראה אם אני אקח את ההצעה – אז השם יתברך ענה לי 'כן', ואם 
לא אקח את ההצעה – אז השם יתברך ענה לי 'לא', אני מוסר את עצמי להשם 
יתברך, אני מדבר ומשוחח את זה עם השם, ואיך שנכנס לי בראש לעשות – זה 

מגיע מהשם יתברך, השם הוביל שכך יהיה.

על ידי 'התבודדות' מקבלים ראש צלול לדעת איך הדרך הנכונה להתנהג, 
רבי נתן הקדוש זכרונו לברכה אמר: "איך מסתדר לי הכל גם לעת זקנה?! כי 
הרגלתי את עצמי לא לעשות שום דבר בלי לבקש לפני זה מהשם יתברך, לכן 
לא מפריע לי כעת כלום" לרבי נתן היו הרבה תלמידים עובדי השם וכו', אמר 
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'עובדים'  באמת  "הם  לברכה:  זכרונו  מטולטשין  נחמן  רבי  הגדול  תלמידו 
יותר גדולים ממני, אבל בשביל עצה הם צריכים להגיע אלי", כי על ידי שהוא 
הרבה בהתבודדות הוא קיבל שכל מאוד ישר וצלול לדעת איך להסתדר בכל 

מצב.

נקודות  נחטוף  בואו  תרומה,  פרשת  חדש  לשבוע  כעת  נכנסים  אנחנו 
טובות להשם יתברך, בואו נלמד בכל יום מעט משניות, בואו נלמד בכל יום 
מעט חומש. כמה שכבר דיברנו על כך צריך שוב לדבר, בואו נתחיל לציית 
לרבינו בואו נאמר שניים מקרא ואחד תרגום מתחילת השבוע, מיום ראשון, 
ביום ראשון נאמר עד שני, ביום שני עד שלישי, ביום שלישי עד רביעי וכן 
הלאה. אם הולכים בדרך הזאת, אפשר להיות בטוחים שמסיימים בכל שבוע 

את כל הפרשה.

אם נציית לרבינו בתמימות ובפשיטות נזכה לדברים מאוד יפים, אמן.

ף


