בס"ד

מראי מקומות פרשת משפטים תשפ"א
תורת הגלגולים
הרב שבתי סלבטיצקי שליט"א
שמות כ"א א' " :ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" פירש רש"י  ":כל מקום שנאמר אלה
פסל את הראשונים ,ואלה מוסיף על הראשונים ,מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני".
אשר תשים לפניהם  -ולא לפני עכו"ם ,ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראל אל
תביאהו בערכאות שלהם( "...רש"י ,ע"פ גמרא גיטין פח):
במדרש (שמות רבה ל' ג)" :ואלה המשפטים" והדברות באמצע ,משל למטרונה שהיתה
מהלכת הזין(שומר איש חיל) מכאן והזין מכאן והיא באמצע ,כך התורה דינין מלפניה ודינין
מאחריה והיא באמצע ,עיי"ש.
שמות י"ח ט"ו "ויאמר משה לחתנו כי יבא אלי העם לדרש אלהים"
יתרו 2

עי' ליקוטי שיחות חלק טז

זוהר ריש פרשת משפטים פָּ ַתח ר' ִׁש ְמעֹון ואָּ מַ ר וְאֵ לֶּ ה הַ ִׁמ ְשפָּ ִׁטים אֲ ֶּשר ָּת ִׁשים ִׁל ְפנֵיהֶּ ם ,ו ְִׁאלֵ ין
דּורין ְדגִׁ ְלּגּולָּ אִׁ ,דינִׁ ין ְדנִׁ ְש ָּמ ִׁתיןְ ,ד ִׁא ְת ָּדנּו כָּל חַ ד וְחַ ד לָּ קבֵ ל
ִׁדי ַניָּא ִׁד ְתסַ ֵדר ק ָּד ֵמיהֹוןִׁ .אלֵ ין ִׁאיּנּון ִׁס ִׁ
עֹונְ ֵשיּה.

ז והר

בעל שם טוב על התורה משפטים א' עי' שם במקור חיים עי' במאמרו הרב יהושע מונדשיין,
רזא דגלגולא
תהלים פב א "אלקים נצב בעדת קל".
תהלים יט י' משפטי ד' אמת צדקו יחדיו,
שער הגילגולים הקדמה יא "צריך שתדע ,כי האדם צריך לקיים כל תרי"ג מצות ,במעשה ,וכן
בדיבור ובמחשבה",
קהלת א ד "דור הלך ודור בא והארץ לעולם עמדת"
אמר ר' עקיבא דור הולך ודור בא ,היה לו לומר דור בא ודור הולך אלא מלמד שכבר ב מדרש
מובא בעבודת הקודש ובנשמת חיים (פרק עשירי).
קהלת א ט' " :מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש :יש
דבר שיאמר ראה זה חדש הוא כבר היה לעלמים אשר היה מלפנינו":

תניא פרק לט  :וכשעוסק שלא לשמה ....אזי אותה פניה שמצד הקליפה דנוגה מתלבשת
בתורתו והתורה היא בבחי' גלות בתוך הקליפה לפי שעה עד אשר יעשה תשובה שמביאה
רפואה לעולם שבשובו אל ה' גם תורתו שבה עמו ולכן אמרו רז"ל לעולם יעסוק אדם וכו'
שמתוך שלא לשמה בא לשמה בודאי שבודאי סופו לעשות תשובה בגלגול זה או בגלגול אחר כי
לא ידח ממנו נדח " עיי"ש ובחסידות מבוארת שם.
אור החיים דברים כ' י' "מצות ומעשים טובים שעשה אדם קודם שהיה מתועב בעיני ה'
בסוד תהלים נ 'ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי ,וכשאדם חוזר בו יחשבו לזכות".
משנה ברורה ,אורח חיים כג ,ה .שילד שמת צעיר היה גלגול של אדם גדול.
ר' חיים ויטל אם בגלגול הקודם לא זכה להתחתן עם בת זוגו האמיתית ,הוא והיא חוזרים
בגלגול כדי להינשא .שער הגלגולים הקדמה ח דף יא .ובספר הגלגולים פ"ה דף ה ע"ב
ר' חיים ויטל כ' חרדות ופחדים מדברים מסויימים ,יכולות להוות סימן לטראומה על אירועים
שקרו בגלגולים קודמי .מוהרח"ו בספר החזיונות ,עמ' קלח ,הוצאת מוסד הרב קוק ,ירושלים
תשי"ד.
ניתן להכיר אם בגלגולו הקודם היה "בהמה" ,ע"י ההבחנה שבגלגול הנוכחי הינו עז פנים ואין לו
בושה .עמק המלך שער עולם התהו פל"א.
מי שחש קושי מיוחד להתגבר על עבירה מסויימת או לקיים מצוה מסויימת ,זהו סימן שבגלגול
הקודם נכשל בדבר זה ועליו לתקן בגלגול הנוכחי ספר שיעור קומה שם .והגר"א בפירושו לספר
יונה ד ,ג.
אם מרגיש משיכה למצוה מסוימת או ללמוד ענין או במקום מסוים .שבט מוסר פרק א ,לו.
שער הגלגולים הקדמה ה דף ח' מבאר האריז"ל שכאשר הנשמה יורדת אל הגוף בתור גלגול,
לא כל הנשמה במלואה מתגלגלת ,אלא רק חלק מהנשמה המקורית .לכן בזמן תחיית המתים,
כל הגופות יקומו לתחייה ,שאע"פ שהיו הרבה גופות ששייכים לאותה נשמה ,מ"מ כל גוף יש לו
חלק בנשמה משל עצמו.
אדם שחוזר בגלגול לתקן את חטאו ,גם מי שהחטיאו (כלומר גרם לו לחטוא) יצטרך לחזור ע"י
סוד "עיבור נשמה" יחד עם החוטא ,ובכך יתקנו ביחד את המעוות ,ולאחר התיקון מסתלקת
הנשמה המעוברת ראה אריכות בשער הגלגולים פרק ה ,ובשער הפסוקים פרשת שלח.

