
    הנשמות יגלגול סוד הנושא:

 "ף זעירא שבמילת ויקראעם חלקה העליון בשמים

 בס"ד

 

 עלון שבועי                   

  נחלת שדהנחלת שדה                  
 בדרך הדרוש חידושי תורה             

 על פרשת השבועוהאגדה 
 

 מאת מחבר סדרת הספרים "נחלת שדה" על התורה והמועדים
 

 391' גליון טשנה  "פשת משפטיםערש"ק פרשת 
 ,050-4145482 –לתגובות/הערות/דרשות והרצאות ניתן לפנות לטלפון 

  etayba1@gmail.comמייל ניתן לקבל את העלון ב
 

  

פרשת משפטים דרשו על הפסוק 'ואלה הקדוש בזוהר 
המשפטים אשר תשים לפניהם': "פתח רבי שמעון ואמר 
תרגומו: ואלין דיניא די תסדר קודמיהון, אילין אינון סדורא 

כל חד וחד לקבל עונשיה".  דגלגולא, דינין דנשמתין דאתדנו
תרגום: אלה הם סדרי הגלגול, דינים של הנשמות שנידונות 

 .כל אחת ואחת לקבל עונשה

הקדוש המגיד ממעזריטש זת"ב ביקש פעם מרבו הבעש"ט 
 משפטים צד.(פרשת )שיבאר לו את דברי הזוהר הקדוש זת"ב 

"דא רזא  –( 'א, א")שמות כעל הפסוק "ואלה המשפטים" 
 .ומר: סוד גלגולי הנשמות, כלא"דגלגול

לנסוע ליער  הורה לוכעבור תקופה, אך הבעש"ט לא ענה לו, 
ביער עד וישהה אחד, שבו יראה עץ אחד ומעיין תחתיו, 

שוב לביתו. נסע המגיד לאותו מקום יהשעה שש ואז 
 .והתבונן במאורעות המתרחשים בו

 וכך אירע: איש אחד בא כשהוא רכוב על סוס אביר, וכיוון
שהיה עייף ויגע ירד מסוסו, אכל ושתה ואז נסע לדרכו, 
כשהוא מותיר אחריו ארנק ובו סכום כסף. אחר כך הגיע 

מצא את הארנק, הוא שהיה זקוק למנוחה,  ם נוסףאדלשם 
לקח אותו והלך לדרכו. אחר כך הופיע עוד איש אחד, אף 

 –שהיה קשה יום, עני ומדוכדך  –הוא עייף ויגע. איש זה 
לחם שהביא עמו ושתה מים מן המעיין שתחת  אכל פת

 העץ, ואחר כך שכב ונרדם.

העיר את ובד, האביר שרכב על סוסו, אז שב לשם האאך 
העני משנתו ודרש לדעת: "היכן הארנק עם הכסף ששכחתי 
פה?" העני לא ידע מה להשיב, שהרי באמת לא ידע מאומה 

על ו פבגועל אותו מעשה. בסופו של דבר, העני נאלץ לשלם 
כה אותו מכות יה רוכבד את כספו, כי הצערו של האיש שאיב

 .נמרצות על לא עוול בכפו

כל זאת ראה המגיד, וכשהגיעה השעה שש נסע לביתו וסיפר 
את אשר ראה. אמר לו רבו: "שלושת האנשים הבעש"ט לרבו 

שראית כבר היו בעולם הזה בגלגול קודם, וכך היה עניינם 
אדם להראשון שראית היה חייב  רוכבבחייהם הקודמים: ה

שני סכום כסף ולא שילם את חובו. זהו הסכום המדויק ה
שהיה בארנק שהשאיר תחת העץ. בחייהם הקודמים באו 
שניהם אל הדיין, כדי שיפסוק את דינם, והדיין פטר את 
הנתבע מחובו בלי שחקר ובדק כראוי. דיין זה הוא האיש 

 .שעתה התגלגל וחי כעני השלישי

כעת מבין אתה, כי עתה שילם הראשון לשני את חובו, "
קיבל גם הוא את העונש  –האיש השלישי  –הדיין ואילו 

 ".הראוי לו

סיים הבעש"ט, "יודע אתה למה התכוון ספר הזוהר  "ועכשיו"
כשפירש את המילים "ואלה המשפטים" כסוד גלגולי 

 .הנשמות

מובא: א"ר שמואל בר רב יצחק כי  )ב.(בגמרא במסכת סוטה 
לאדם  הוה פתח ריש לקיש בסוטה אמר הכי אין מזווגין לו

אשה אלא לפי מעשיו שנא' כי לא ינוח שבט הרשע על גורל 
הצדיקים אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן וקשין לזווגן 
כקריעת ים סוף שנאמר אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא 
אסירים בכושרות איני והא אמר רב יהודה אמר רב ארבעים 

ני יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלו
לפלוני בית פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני? לא קשיא הא 

 בזוג ראשון הא בזוג שני. 

לפי מעשיו  -לפי המזל. זוג שני  -ופירש רש"י: זוג ראשון 
 וקשה לזווגן לפי שאינה בת זוגו. 

, ושם )כב.(גמרא דומה לזו מוזכרת אף במסכת סנהדרין 
מים לה בתוך מ' יימקשים התוספות: ומ"מ מועיל תפ

להופכו או לזכר או לנקבה כדאמרינן ר( )הראשונים לעיבו
מ' יום קודם יצירת הולד אדם מתפלל על )דף ס.( בברכות 

אשתו שתלד זכר, אפילו זווג ראשון מתהפך בתפילה 
אין נושאין נשים במועד אבל  )דף יח:(כדאיתא במועד קטן 

 מארסין שמא יקדמנו אחר ברחמים. ע"כ. 

מה אלגאזי בספרו ומסביר את הדברים הגאון רבי ניסים של
כיון דתניא  שהוקשה לתוספות, )ג:( רצוף אהבה עמ"ס סוטה

שעד מ' יום אדם מתפלל שיהיה זכר, א"כ ההיא  )נד.(בברכות 
ברייתא פליגא אהא דארבעים יום קודם יצירת הולד ,שהרי 
כיון שאדם מתפלל שיהיה זכר א"כ אפשר שבתוך המ' יום 

י פריך לרבי יוחנן, אבי הבת יתפלל ויהפכנה לזכר, וא"כ מא
אימא דרבי יוחנן סבר כההיא ברייתא ופליג אמימרא דמ' 
יום. ותירצו שמ"מ מועיל תפילה, פירוש, דכשאמרו מ' יום 
בת קול יוצאת היינו כשנשאר הדבר מונהג על פי הטבע בלא 
תפילה אבל בתפילה לא מיירי, דאפילו מאן דאמר הך מימרא 

על מודה בההיא ברייתא ד ת(בת קול יוצא -)דארבעים יום 
עוד: ואפילו  נהדרין כב.(סב)ידי תפילה מתהפך וזה מה שאמרו 
 .זיווג ראשון מתהפך בתפילה. עכ"ד

לעומת זאת הר"ן חולק ומתרץ אחרת את קושיית התוספות, 
. וז"ל: מ' יום קודם יצירת הולד ("ה ארבעים)שם דוכתב הר"ן 
דקודם יצירת הולד  )ס.(והא אמרינן בברכות  ואם תאמר,

והלא בת קול מכרזת  יכול אדם שיתפלל שיהיה זכר ואמאי
ואומרת שתהיה נקבה ותהיה לפלוני לאשה קודם יצירתה? 
וי"ל דהא דהכא מיירי שהזריעו זה אחר זה וכשהיא מזרעת 
תחלה יולדת זכר ובת קול יוצאת ומכרזת זכר וכשהוא מזריע 
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תחילה יולדת נקבה ובת קול מכרזת נקבה, וההיא דהתם 
כשהזריעו שניהם שיכול להתפלל שיתהפך הולד לזכר מיירי 

בבת אחת. א"נ איכא למימר דלעולם יכול להתפלל ושישתנה 
מנקבה לזכר על צד התפלה אפילו הזריעו זה אחר זה אלא 
שבת קול מכרזת שיודע האמת איזה משני חלקי האפשר 
יפול והידיעה ההיא לא תכריח האפשר כך תירצו בתוספות 

 אע"פ שלא אמרו בזה הלשון. עכ"ל.

ושיית התוספות בדרך חדשה על פי קעוד את ונראה ליישב 
 תורת הגלגול, ונקדים. 

ודע, כי הנה רז"ל ": )הקדמה כ(כתב המהרח"ו בשער הגלגולים 
אלהים מושיב יחידים ביתה 'אמרו בפ"ק דסוטה על פסוק 

 ה שאמרו, כי יש זווג א' וב'. ומ'מוציא אסירים בכושרות
ין "וקשה לזווגם כקריעת ים סוף", איירי בזווג שני. דע, כי א

הבנת זווג ראשון ושני כפשטו, כי כמה זווגים שניים הם 
טובים מן הראשונים, כמו שראינו בעינינו מעשים בכל יום. 
אבל ביאור הענין הוא יובן, במ"ש הסבא דמשפטים בזהר, על 
הפסוק "אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו". והענין הוא, 
דע, כי כאשר האדם הוא חדש, ר"ל כי אז היא הפעם 

ואז בת זווגו נולדת עמו כנודע,  לם הזה,הראשונה שבא בעו
וכשיגיע זמן לקיחתו אותה, מזדמנת לו ברגע, בלי שום טורח 
כלל ועיקר. ואמנם אם האדם הזה חטא איזה חטא, והוצרך 
להתגלגל בסיבתו, אלא שהוא מאותם שכתוב בהם "ויצאה 
אשתו עמו", כנזכר בסבא דמשפטים, שמגלגלים גם לבת 

שתחזור להתגלגל עמו לטובתו, הנה האדם הזה זווגו, 
כשיגיע זמן לקיחתו אותה, אינה מזדמנת לו ברגע, אלא אחר 
טורח גדול, לפי שכיון שנתגלגל על סיבת איזה עוון, יש 
מקטרגים עליו למעלה, ורוצים למנוע אותה ממנו, ומכניסים 
בהם קטטות. וע"ז אמרו, "קשה לזווגם כקריעת ים סוף", 

ן הנזכר, כי הוא נקרא זווג שני, ר"ל כי היא בת והוא באופ
זוגו האמיתית, אלא שכבר נזדווגה לו פעם אחרת בתחילה, 
ועתה בזה הגלגול נקרא זווג שני, כי האשה היא עצמה 
ראשונה, אבל הזיווג הוא שני. ולזה לא אמרו זווג שנית, 

 ."אלא זווג שני, שחוזר אל הזווג ולא לאשה

עמים נושא אדם אשה ברגע בלי ובזה יתבאר לך, איך לפ"
שום טורח וקטטה כלל, ולפעמים אינו נושא אשה אלא ע"י 
קטטות גדולות עד שישאנה, ואחר שנשאה הם בשלום 
ושלוה, וזה יורה על היות זווג גמור, אלא שהוא זווג פעם 
שני, ואילו לא היתה בת זוגו, לא היה שלום ביניהם אחר 

 ."שנשאה אותה

גלגול באנשים, ולא בנשים. כי הנשים והנה האחת הוא, כי ה"
מקבלות עונשן בגיהנם בעוה"ב. משא"כ באנשים הלומדים 
תורה, כנזכר בדרושים אחרים. ואמנם לפעמים גם האשה 
מתגלגלת כאשר היא סיבת בעלה, שהוצרך להתגלגל, 
ומביאים אשתו עמו, כנזכר בסבא דמשפטים, בפסוק "אם 

. גם דע, כי כל הבעלי בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו". וכו'
תורה אשר בדור הזה עתה, הם בחי' אנשי דור המדבר, 
שעליהם נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", 
וכמבואר אצלינו בפסוק הנך שוכב עם אבותיך וקם וגו'. וזהו 
הטעם שנשותיהם מושלות עליהם לפי שבימיהם עשו הערב 

א רצו לתת נזמי רב את העגל ולא מיחו בהם, אבל הנשים ל
 . ע"כ. "הזהב לעגל, ולכך הם מושלות עתה עליהם נשיהם

אומרת, שארבעים יום קודם יצירת  )יח:(הגמרא במועד קטן 
 ים זי"ע ירבינו יוסף ח הולד מכריזין בת פלוני לפלוני. והקשה

בן יהוידע שם, שא"כ איך אמרו רז"ל ראויה היתה בת  ובספר
. ודוחק הדרין קז()סנשבע לדוד המלך ע"ה מששת ימי בראשית 

לומר ראויה היתה אבל לא נגזר בדיבור על זה. ועוד דוחק 
לחלק בין דוד המלך ע"ה לשאר בני אדם. ונראה לי בס"ד 
לומר דכל בני אדם שבאו לעולם הזה תחילת ביאתם, נגזר 
נשואין שלהם מששת ימי בראשית, אך אותם הבאים בגלגול 

לד בארבעים שמעשיהם הסבו ביאתם נגזר קודם יצירת הו
יום, וטעמא דמסתבר הוא, וכרוז זה הוא בעת ההזרעה, 

 שהוא ארבעים יום קודם ציור הולד.

לפי דברי רבינו יוסף חיים שהמאמר של "ארבעים יום קודם 
יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני" הוא 

לתרץ את קושיית התוספות, נוכל זרים בגלגול, ועל הח
רת הוולד" ימר של "ארבעים יום קודם יצולחלק בין המא

שהוא רק בגלגול שני, למאמר שניתן לשנות את מין העובר 
 על ידי תפילה שהוא בגלגול ראשון. 

שאומרת שניתן להתפלל בארבעים ס' כי הגמרא בברכות דף 
יום הראשונים של ההריון ולשנות את מין העובר לזכר או 

תפללה כדאיתא שהאימנו לנקבה, הלימוד לכך הוא מלאה 
: "ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה", (שם)במסכת ברכות 

מאי ואחר? אמר רב: לאחר שדנה לאה דין בעצמה ואמרה, 
שנים עשר שבטים עתידין לצאת מיעקב, ששה יצאו ממני 
וארבע מן השפחות הרי עשרה, אם זה זכר לא תהא אחותי 

ת רחל כאחת השפחות. מיד נהפכה לבת שנאמר "ותקרא א
שמה דינה". ובתירוצה השני מבארת הגמרא: מעשה דלאה 

שלשה ימים הראשונים  ,בתוך ארבעים יום הוה, כדתניא
משלשה ועד ארבעים יבקש  ,יבקש אדם רחמים שלא יסריח

מארבעים יום ועד שלשה חדשים יבקש  ,רחמים שיהא זכר
משלשה חדשים ועד ששה יבקש  ,רחמים שלא יהא סנדל
ה ועד תשעה יבקש רחמים משש ,רחמים שלא יהא נפל

שיצא בשלום. ומי מהני רחמי והאמר רב יצחק בריה דרב 
אמי איש מזריע תחלה יולדת נקבה אשה מזרעת תחלה 

? הכא במאי 'אשה כי תזריע וילדה זכר'יולדת זכר שנאמר 
 עסקינן, כגון שהזריעו שניהם בבת אחת. ע"כ.

והרי ודאי יוסף היה נשמה חדשה שבאה לעולם, ובנשמה 
שה ניתן להתפלל ולשנות מזכר לנקבה, כי יכול לשנות חד

את תפקידם. אולם נשמה שבאה לתקן וצריכה לבוא בגוף 
של זכר או בגוף של נקבה לא ניתן לשנותה, כי התיקון שלה 
הוא רק על ידי גוף של זכר או רק על ידי גוף של נקבה, ומה 

ל תועיל תפילה לשנות? ולכן בגלגול שני ואילך יוצאת בת קו
ארבעים יום קודם יצירת הולד ואומרת בת פלוני לפלוני. 

 וזאת לא ניתן לשנות. 
 

 סגולת פרשת משפטים:
 

כתב בספר ליקוטי יהודה וז"ל: איתא בשם אא"ז 
הרה"ק החידושי הרי"מ זצ"ל שאמר, פרשת בא יש בו 
קדושת חג הפסח, ובפרשת בשלח יש בו קדושת 
שביעי של פסח, ובפרשת יתרו יש בו קדושת חג 

קבלת התורה, ובפרשת משפטים הוא ראש השבועות 
השנה כי משפטים הוא דינים. ופרשת שקלים הוא יום 
הכפורים כמ"ש שם )שמות ל' ט"ו( "לכפר על 
נפשותיכם", ובפרשת פקודי נזכר נסיעת עמוד הענן 

 .רמז לחג הסוכות שהחג זכר לענני כבוד
 

פרשת משפטים מסוגל לתשובה ולתיקון  ת קודששב
חטא זה, כי מרומזים בפרשת ענייני הגאולה, והוא 
השבוע האחרון של ימי השובבי"ם בשנה פשוטה, כי 
הוא גמר מתן תורה, שכתב בה שקבלו ישראל עליהם 
נעשה ונשמע וכל המשפטים כתובים בה )דברי יואל 

 ח"ד קמ"ה(.  
  
 


