בס"ד ,עש"ק פרשת משפטים
כ"ו שבט תש"פ  -שנה י"א גליון תצ"ח

זמני הדלקת הנרות ומוצ"ש
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ירושלים
בני ברק

מברכים החודש .מולד אדר :ליל שני שעה  10 ,9:30חלקים

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
אשית ִּב ּכו ֵּרי אַ ְד ָמ ְת ָך ּ ָת ִביא ּ ֵבית הוי"ה ֱאלֹהֶ ָ
יך לֹא ְתבַ ּ ׁ ֵשל ְ ּג ִדי ּ ַבחֲלֵ ב ִא ּמ ֹו
ֵר ִׁ

פרש"י אף השביעית חייבת בביכורים וכו' .ואין
פרש"י בכורים אלא משבעת המינין האמורין
במקרא ארץ חטא ושעורה וגו' ע"כ .צריך להבין
טעם למה דוקא שבעת המינים חייבת
בביכורים .וגם צריך להבין למה נסמכה מצות
ביכורים למצות לא תבשל גדי בחלב אמו.
והנראה לומר שכאן מדברת התורה בענין
והנראה תיקון והעלאת המחשבות הבאות
לאדם בשעת תורה ותפילה ,בחינת ראשית
שהיא חכמה ,כמ"ש 'ראשית חכמה יראת הוי"ה
שכל טוב לכל עשיהם' )תהילים קיא י( ,בחינת
מחשבה .וזהו מה שמרמז השבעת המינים
שנשתבחה בהם ארץ ישראל ,לבחינת ז' מיני
מחשבות הבאים לאדם כדי לתקנו ולהעלותו
בשרשו ,וכמו שידוע שאחד מהיסודות הגדולים
שגילה מרן הבעש"ט הקדוש זי"ע )בעש"ט-עה"ת
עמוד התפילה אות קה( הוא הדרך איך להעלות כל
הזיי"ן מיני מחשבות זרות ,שהם מתייחסות
לחג"ת נהי"ם שיש בהם צד הרע וצד הטוב,
הבאות לאדם בשעה שעוסק בתורה ותפלה,
וצריך להעלותם בשורש המידה העליונה
שמכוון אותו מחשבה זרה כידוע ,כי הרי יש
בתוכם ניצוץ טוב וקומה שלימה ,וצריך לעלותם
לשורשו שבצד הטוב.
היינו שהניצוץ הקדוש הזה שיש בכל מחשבה
היינו ומחשבה הנמשך מהשבע מדרגות הנ"ל,
נתלבשו בלבוש של רע ומכוער ,ועי"ז יונקים
ח"ו החיצונים מניצוץ הקדוש הזה ,ולכן צריך
האדם לעלות ולתקן את הניצוץ הקדוש הזה,
ולהסיר ממנה את הלבוש הרע ולהלבישו
מחדש בלבוש טוב וקדוש ,כמו שידוע שמכל
מעשה המצוות נעשה לבוש לנפש ונקרא
חלוקא דרבנן ,ולהיפוך ח"ו מעבירות נעשו
בגדים הצואים כמ"ש 'הסירו הבגדים הצאים
מעליו ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עונך
והלבש אתך מחלצות' )זכריה ג ד( ,שבעוד
הבגדים הצואים עליהם אין לבוא אל שער
המלך בלבוש שק.

ועוד אומר מרן הבעש"ט הקדוש
ועוד שמחשבה שבא כנגד מדת המלכות קשה
מאוד להעלותם מכל שאר המדות .והטעם בזה
יש לומר כי מלכות הוא בחינת 'מלכותו בכל
משלה' )תהלים קג יט( ,שהוא מלכות שמים ,ואם
הוא פוגם בזה המידה ,אז הוא כעין פגם עבודה
זרה רח"ל ,וזה אמרו במסכת קידושין )מ(:
שמחשבת ע"ז מצטרפה כאילו עשה מעשה ע"ז.
ולכן בשאר מחשבות זרות ,אם חושב אח"כ
מחשבה אחרת קדושה מעלהו אותו מחשבה
רעה ,אבל במדת המלכות שמחשבה זרה נחשב
למעשה ,ובזה לא מועיל מחשבה להוציא מדי
מעשה ,רק צריך מעשה מצוה בפועל לבטל
המחשבה כמו שאמרו חז"ל שם )נט .(:והנה ענף
של ע"ז הוא מחשבת גאוה וכעס ,כמו שאמרו
חז"ל )סוטה ד (:כל אדם שיש בו גסות הרוח
כאילו עובד עבודת כוכבים .וכן אמרו )זוה"ק ח"א
כז (:כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה.
)שם אות קנז(

והנה העצה היעוצה שיוכל האדם לתקן
והנה ולהעלות את כל המחשבות זרות והרעות
הבאים בשעת תורה ותפילה ,הוא ע"י שכשיעור
האדם משנתו יקדש את מחשבתו תיכף לחשוב
בתורה ובמצוות ולא בדברים אחרים ח"ו ,ועל
ידי זה ימשיך שפע קודש ומחשבות קדושות על
כל היום ,היינו שכל מה שיעשה באותו יום הן
לימוד התורה ומעשים טובים ,והן בעניני העולם
בכולם תהא מחשבתו לשם שמים ולא לדברים
אחרים ,כי הכל הולך אחר הראשית ,כמו שאנו
רואים שכל הגוף נמשך אחר הראש שהוא
תחילה ליצירה ,כך כל הדברים נמשכים אחר
ההתחלה .וכמו שכתב אא"ז רביה"ק רבי יצחק
יהודה יחיאל מקאמרנא זלה"ה בספה"ק אוצר
החיים על מצות ביכורים )מצוה צ"א דף קצח(:
וז"ל :אבל באמת לאו כל מוחא סביל דא,
שיהיה נפשו דבוקה באל עליון ,לעשות עם כל
הדברים שבעולם יחודים וקישוטים וצרופים,
והאל יתברך ברוב אהבתו לעם הקודש ,צוה
להביא בכורים למקדש ,ובזה עושה יחוד גדול

)כג יט(

ונורא להעלות נפש כל חי ,ועל ידי מצוה זאת
נקשרים כל החפצים והעשיות והנאת עוה"ז
באל עולם ,כי הכל הולכין אחר הראשית ,כיון
שגילה בפעם הראשון שכל כוונתו להעלות נפש
כל חי לאל עולם ,אז כל מה שיש לו מפירות
ותבואת הארץ הכל נתקנו ונתבררו עיי"ש.
וזהו 'ראשית חכמה יראת הוי"ה' היינו עם יהיה
וזהו ראשית מחשבתו ביראת הוי"ה ,עי"ז 'שכל
טוב לכל עשיהם' יהיה כל עשיותיו בתורה
ומצות ותפילה במחשבות טובות וטהורות.
ולפי כל זה נבוא לפרש המקרא קודש ,ראשית

ולפי בכורי אדמתך היינו ראשית מחשבתו
של האדם שבכל יום ויום,
אלהיך צריך להביאה לקדושה וטהורה ודבוקה
באל עליון ,ועי"ז יוכל להעלות את כל השבעה
מיני מחשבות שיש באדם ,ולא עוד שעי"ז יכול
בנקל לעלות ג"כ המחשבות הבאות ממידת
המלכות שהיא מבחינת השביעית שקשה מאוד
לעלותה ,וזהו שמרמז רש"י אף השביעית חייבת
בביכורים ,היינו שגם תיקון המחשבות הבאות
ממידת המלכות תלויה ג"כ בביכורים בשמירת
המחשבה הראשונה של האדם שבכל יום ויום.
תביא בית הוי"ה

וזהו שמסמיך כאן התורה
וזהו בחלב אמו שהוא ערבוב טוב ורע ,לרמז
שכפי שמירת ראשית מחשבתו ,אין מתערב
אח"כ בכל היום שום מחשבות זרות ורעות
בתורה ותפילה ,ויהיה מחשבתו טהורה
ומזוככת לעבדותו יתברך.
לא תבשל גדי

וזהו מה שמביא רש"י כאן בשם חז"ל )פסחים כז

וזהו חולין קטו( ,ובג' מקומות נכתב בתורה ,אחד
לאיסור אכילה ,ואחד לאיסור הנאה ,ואחד
לאיסור בישול .היינו אכילה מרמז לדיבור,
והנאה למחשבה ,ובישול למעשה ,שע"י
שהאדם ישמור מחשבתו הראשונה ,יהיה כל
דיבוריו בתורה ותפילה ,וכל מחשבותיו,
ועשיותיו מזוככת לשם שמים אכיה"ר.
רעוא דרעוין תשס"ז לפ"ק

עטרת חכמים

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
ֲשר ּ ָתשִׂ ים ִל ְפנֵיהֶ ם
וְ אֵ ּ ֶלה הַ ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים א ׁ ֶ

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע
)(‡ ‡Î

הנה סדר שובבי"ם מתחיל בסדר 'ואלה ש'מות' ,ומסיים בסדר
הנה

'ואלה המ'שפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד

ִאם ּ ֶכסֶ ף ּ ַת ְלוֶ ה אֶ ת ַע ִּמי אֶ ת הֶ ָענִ י ִע ּ ָמ ְך לֹא
נשה לֹא ְתשִׂ ימוּן ָעלָ יו
לו ְּכ ׁ ֶ
ִת ְהיֶה ֹ

ומסתמא כבר ניתוסף אור ושפע בכל העולמות,

נ ֶׁ
ֶש ְך )(„Î ·Î

כשהוציא הקב"ה את ישראל ממצרים משיקוצי

עברי' .והנה א' מן 'ואלה שמות' יש עליו טעם רביע"י ,אתוון

כשהוציא עבודה זרה שלהם ,ודרך עבודה זרה ,כי

ר"ת ר'בי ע'קיבא ב'ן י'וסף ,שהוא המקוה ,וגם תורה שבע"פ,

ידעו שהכל קצוב מאתו יתעלה על כל הנמצאים,

המקוה שאמר )יומא פ"ה (:אשריכם ישראל ,לפני מי אתם

ויש כח ביד אדם להוסיף ,ויש בחירה ביד אדם

מטהרים ,ודרש בספה"ק בני יששכר )חודש אלול מאמר א( על

להוסיף מצד עבודה הכשירה והתמימה היקרה מפז.

המקוה ,שהוא מאלול שלושים יום שבו ,ועשרה של תשרי,

אבל לא כדרכם הרעה ,שעשו כמה כשפים להכריח

וביחד הם ארבעים יום ,ויש בהם תתק"ס שעה ,כמו דברי

אבל כחת של מעלה ,שיתן להם מהקצוב אליהם

הירושלמי )תרומות פ"י ה"ה( מקוה יש בה תתק"ס לוגין ,וכנגדם

תוספת ,למשל השמש יש לו כח כמה זהב ירבה

יש תתק"ס שעות לימי התשובה .וזקיני המגלה עמוקות )פרשת

בעפר ,וכמה מגדים ימתיק ,ומחלק לכל מקום כפי

ויחי( אמר ,שמתניתי"ן שהוא רבי עקיבא סוד תורה שבע"פ ,ג"כ

הראוי לכל מדינה ומדינה כפי שגזרה חכמתו

מספרו תתק"ס.

יתעלה ,והם בבחירותם הרעה כשפו ,והכריחו

וזה לדעתי שובבי"ם מספר ש"ס ,וכאשר עושין מן ם' סתומה

לשמש שהשמש יתן רוב כחו במצרים ,וכן כיוצא,

וזה של משפטים הוא מספר ת"ר ,וביחד עולה מספר שובבי"ם

כל המזלות שהם מעץ הדעת מעורבים טוב ורע ,וכל

תתק"ס ,שקאי על תתק"ס לוגי המקוה ,שבאותם ימים התיקון

זה גזל גמור.

הוא בטבילת המקוה ,ולימוד תורה שבע"פ ,ששניהם אליבא

והאל יתברך כשהוציאנו ממצרים ,הורה לנו דרכי

דרבי עקיבא .וזה 'ואלה' מן שמות ר"ת ה'נסתרות ל'הוי"ה

והאל שעשוע תורתו ועבודתו ,שנעבוד עבודה

א'להינו )דברים כט כח( ,וזה ורק בסתר לתקן ברית מילה הטבילה

הגונה הראויה לאל יתברך ,בתורה ובמצות ויחודים,

של תתק"ס לוג במקוה' ,והנגלות לנו ולבנינו' הוא מתניתי"ן

אשר מאתו קצוב כל הקצבות ,והוא יכול להוסיף

מספר תתק"ס ,ומש"ה על האות א' של 'ואלה שמות' טעם

אור ושפע עד אין סוף ,וכשיתוסף אור ושפע,

רביע"י ,ר"ת ר'בי ע'קיבא ב'ן י'וסף שמרמז על שניהם המקוה

ישתלשל השפע מדריגה אחר מדריגה ,עד שיתוסף

ומתניתין.

כח גם בגשמיות העולם ,ויהיה כח בשמש להוציא

וזה 'ואלה המשפטים' המ"ם קדמאה של משפטים ,והמ"ם

חטים ככליות ,וכל הברכות מצויות בעולם ,הכל

וזה סתימא של 'ואלה המשפטים' ,כי במשפטים יש שני

בתוספת כערך עבודתם ,במשקל אל דעות ,ובזה

פעמים מ"ם הראשונה פתוחה ושניה סתומה ,כי המ' פתוחה

כשהבטיח לנו בתורתו על רוב הברכות הכל

נדרשת לארבעים ,ום' סתומה נדרשת לשש מאות ,ועי"ז עולה

גשמיות' ,ונתתי גשמיכם ...ונתנה הארץ יבולה'

שובבי"ם מספר תתק"ס למקוה ולמתניתין ,וזה על 'ואלה' של

)ויקרא כו ד(

משפטים לא נאמר עדיין טעם רביעי שהיא ר"ת רבי עקיבא בן

כי באמת ,כשנתרבה השפע בעולם הזה ,ידע נאמנה

יוסף ,אבל אחרי הפסוק משפטים ,שבו מרומז מקוה מתניתין

כי שכבר נתרבה ונתוסף אור מעולם עד עולם ,אור

כנ"ל ,אומר בפירוש 'כי תקנה עבד עבר"י' ר"ת ר'בי ע'קיבא ב'ן

רוחניות ,ויהיה גשמיכם ,ויבולה ,ופריה ,אור ושפע

י'וסף ,שכבר ניתקן הכל ,וזה נפלא בס"ד בדרא"פ ,וההי"ב

רוחניות בתכלית הזיכוך .אבל אם יכתוב יעודים

אכיה"ר.

רוחניים ,אפשר שיעמדו כך ,אבל לא יתפשט

'פרי חיים' דרושים דף תפז מרבינו חיים יעקב מקאמרנא

הברכה בעולם הגשמי ,ולכן כתבה התורה יעודים
גשמיים ,שיתוסף על ידי העבודה הראויה ,ממילא

וכשיפשיט עצמו מחומר זה ימצא שכרו בכל העולם,
לערך מה שפעל גשמי נדבה ברכה ורצון ,אורות
רוחניים.
וזהו אמרם )ב"מ סא (:על תנאי כך הוצאתי אתכם
וזהו מארץ מצרים ,על תנאי שתקבלו מצות רבית ,כי
הלוקח ריבית כדי שיתוסף ממונו על ידי הלואה,
שהוא באמת צריכה להיות מצד חסד קיום העולם
הנבנה על ידי חסד הפשוט ,והוא לוקח רבית ,כדי
שיהיה לו תוספת על מה שיש לו מהקצוב ממה
שחננו אל ,פורק ממנו עול מלכות שמים ,שהאל
יתברך ציונו שנעבוד אותו עבודה הגונה וראויה,
ועל ידו הגדולה יתוסף לנו במעשה ידינו רב שפע
ורב טוב כסף וזהב ,רוחניות וגשמיות.
ואם הוא לוקח רבית מה שאסרה התורה הוא כופר
ואם בעול מלכותו ,שנראה כאלו אין בידו להוסיף
רב טובה אם לא על ידי פעולתו הגרועה ,ולכן עושה
סיבות שיתוסף לו השפע על ידי אדם ,וזה עבודה
זרה ממש ככישוף מעשה מצרים ,ובזה פורק ממנו
עול עבודה לעבוד לאל יתברך ,כי פורק וכופר
ואומר מה בצע כי נעבדנו ,ופוקר וכופר ביציאת
מצרים שהאל יתברך שידד כל המערכות להראות
לנו שהכל בכחו ורצונו אפילו כל דברים השפלים,
והוא כשלוקח רבית מראה בעצמו שהכל בכחו
ועוצם ידו ,ואין כח ביד עבודה הראויה להוסיף או
להחסיר.
ובאמת כל תפלה וכל עובדא קטנה או גדולה,
ובאמת מוסיף כח בפמליא של מעלה ,ולפעמים
אדם הצדיק עדיין לא זכה בצדקתו שירד השפע עד
עולם גשמי ,ולכן מעונה ,בחסרון בעולם העובר .וכן
הרעים שאין להם אלא בעולם הזה ,הוא שלא עשו
רושם בעולם עליון ,ויש בזה הרבה ענינים מופלאים,
אין כאן מקומו.
'אוצר החיים' דף קעד :מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא

עטרת רז

רזי תורה מרבותינו זי"ע
לש ּ ְפ ָע ִמים ּ ַב ּ ׁ ָשנָה י ֵָראֶ ה ּ ָכל זְ כו ְּר ָך אֶ ל ּ ְפנֵי הָ אָ דֹן הוי"ה
ׁ ָש ׁ

)(ÊÈ ‚Î

רצונו לומר ,ידוע הוא שמלכות שמים נקראת שנה ,ויש

שהיא מלכות שמים ,יש שלשה מדרגות ,היינו פעם נה"י,

הוי"ה ,יחוד יאהדונה"י.

רצונו בה עשר ספירות קדושות ,מכתר עד מלכות ,וט'

פעם חג"ת ,פעם כח"ב ,וכל אחד הוא משולש בשלשה

וזהו ג"כ כוונת רש"י זלה"ה שאמר שלש פעמים וגו' לפי

ספירות מכתר עד יסוד שבה ,בא לה בסוד תוספת לבד,

ספירות ,כנ"ל .לזה אמר 'שלוש פעמים' שיש למלכות

וזהו שהענין מדבר בשביעית ,הוצרך לומר שלא יתעקרו

כי עיקר ושורש בריאתה לא היה אלא נקודה אחת מלכות

שמים ,הנקראת שנה ,והוא שיש בשנה שלש פעמים

שלש רגלים ממקומן .היינו 'לפי שבענין מדבר בשביעית'

שבה ,שהיא בחינת כתר דמלכות דמלכות ,ואלו הט'

מדרגות אלו .יראה בני ישראל על ידי עבודתם ,שיהיה כל

שהוא מלכות שמים שהוא שביעי אליו ,לזה 'הוצרך ללמד

ספירות תוספת שלה ,בא לה על ידי עבודת ישראל

זכורך ז"א קדישין ,שהוא בחינת דכר .אל פני בחינת פב"פ.

שלא יתעקרו שלוש רגלים ממקומן' כלומר שלא יחסר

להקב"ה בתורה ובתפלה ,במדות טובות ומעשים טובים,

האדון שהוא מלכות שמים אדנ"י ב"ה הוי"ה יחוד

מיחוד זה של זו"נ בחינת מוחין שלהם ,שהם נה"י דייקא,

הכל כנודע.

יאהדונה"י ,היינו שיראה בני ישראל היחוד הגדול הזה,

שהם נקראים רגלים כנודע ,והם עצמם הם בזו"נ בחינת

כל זכורך

ג' ראשונות שלהם ,וזהו שלא יתעקרו מהם השלש רגלים

וכן יש למלכות שמים שלשה בחינות אחיזה בז"א קדישין,

שהוא בחינת פב"פ ,כתרו שוה לכתרה ,היינו

וכן וזהו פעם הוא מקומה נגד נה"י דז"א ,פעם נגד חג"ת.

בעשר ספירות שלו ,שוה לשלוש פעמים של שנה ,שהוא

פעם נגד כח"ב .לזה אמר 'שלוש פעמים בשנה' ר"ל בשנה

ג"כ עשר ספירות שוה בשוה .האד"ן הוי"ה שם אדנ"י עם

ממקומן .והבן.
'בן ביתי' ח"ב דף עו מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא

שולחן הטהור
לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
 סימן רסג. אורח, שני קהילות, הרבה בתי כנסיות, רוב הקהל, היחיד,דין קבלת שבת
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עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
.(וְ אֵ ּ ֶלה הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים אֲ ׁ ֶשר ּ ָתשִׂ ים ִל ְפנֵיהֶ ם )כא א
 ובעוד ימי ספורי צרי הוא,ורוצה לנשל את כל כספו
 וכפי הנראה השופטי נוטי,להתייצב בבית המשפט
 ומתחנ לרבינו שהרי יש לו משפחה,לצד התובע הגוי
, ואי לו שו אפשרות לשל לגוי זה,גדולה לפרנס
 ולכ הוא מבקש מאת רבינו,ויישאר בערו וחוסר כל
.לתומו שיועיל בטובו לקלל אותו גוי ולהעבירו מהעול
 התבטא בלשו קדשו,כשקרא רבינו את המכתב
 'דער רוח זאל אי נעמע ' ]שיל לכל:בקוראו אחריו
 ולא ארכו הימי כאשר נתקבל על ידו של,[הרוחות
 ובה הוא מודה לרבינו על בקשתו,חסיד זה מכתב
 ועל הישועה הגדולה שהגוי הזה נעל במיתה,שנתקבלה
 בצרפו סכו, וממילא נתבטלה ממנו כל התביעה,משונה
''שלשלת הקודש
. גדול כהכרת הטוב#כס

 וא יש לו מה להשיב על טענות,להתייצב בבית המשפט
.הגוי שיבוא להשיב ולהצדיק את עצמו
כשהגיע המכתב הרשמי בבית החסיד חשכו עיניו
 הרי הגוי הזה שיש לו כבר כמה,ולא האמי למראה עיניו
וכמה שני עסקי עמו הוא הוא מטמי כעת מלכודת
 אבל הרי חסיד הוא וחסיד אינו,לנשל אותו מכל כספו
מתייאש מיד שלח מכתב בהול לרבו רבינו הגה"ק רבי
 שידוע,שלו מקאמרנא בעל ה'מעשה שלו' זיע"א
 ופעל,שתפילותיו של רבינו עשו רוש ולא שבו ריק
 ובהבל פיו היה, וברכותיו עשו פרי,ישועות בקרב האר
.פועל ישועות
,ותינה והתאונ לרבינו על גוי זה שמציק לו ומרע לו
,ותובעו בבית המשפט סכו כביר על לא עוול בכפו

איש חסיד היה בעיר הבירה לונדו שהיה לו עסקי
, ה ע יהודי וה ע גויי,נרחבי בכל מיני עסקי
 לאחד מהגויי שהיה.והיתה לו הצלחה גדולה בעסקיו
לו עסקי עמו לא נראה לו בעי יפה הצלחתו של חסיד
 חשב הגוי אי יוכל לנשלו מכל עסקיו והוא יקבל את,זה
 ניסה הגוי כל מיני דרכי ולא הצליח,כספו של חסיד זה
.בה
עד שפע אחת הטמי לו הגוי מלכודת חזקה שלא
 ועשה מה שעשה ור לבית,יוכל החסיד לצאת מזה
המשפט הביא מסמכי על גבי מסמכי ועדי שקר ועשה
 בבית המשפט עיינו בכל.הכול כדי להרשיע אותו חסיד
 וראו שיש מקו,המסמכי והעדויות שהביא הגוי
 מיד יצא מכתב רשמי לחסיד שעליו,להרשיע את החסיד

¾ðîší þ®ìë ¼ô¾òíî í¾¼òíô ◆ ¾"òê −òëþ −õô ó−þî¼−¾ ◆ ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×ô ì"êð ◆ 0747962080 – êòþôêš ñîš

עטרת החסידות

ענין 'בית דין' מספרי רבותינו הקדושים זי"ע

וְ אֵ ּ ֶלה הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים ֲא ׁ ֶשר ּ ָתשִׂ ים ִל ְפנֵיהֶ ם.
ב"ד למעלה וב"ד למטה
העני  ,ידוע שיש בי דינא דעתיקא דנטיי
לזכות תדיר .ויש ב"ד למטה ,שדני על כל מה
שעבר אד עבירות שבתורה ,על כל תרי"ג מצות
הגלויי ,ויש עדות על כל עבירה ,ועל כל זה דני
בהיכל זכות ...ומבואר בליקוטי תורה' .ציו
במשפט תפדה' )ישעיה א כז(' ,ציו ' נקודת ציו
שביסוד הנוקבא ,ולפי שהוא חלול והאורות
מתגלי ש ,וש הוא אחיזות הקליפות ע"י אש
זרה של מעשה הרשעי ,וש התגלות במשפט
תפדה ע"י משפט ודי הוא הגור שתפדה ,והוא
ב"ד נקרא שער מקומו ,וה במשפט ,ודי שעושי
ברשעי גמורי ,פודי את נקודה זאת שלא יהיה
ש חלילה 'מקדש ה' טמא' )במדבר יט כ( 'טמא
את מקדשי' )ש כ ג( כנסת ישראל המקודשת לי
)רש"י ש(.
לכ 'במשפט' ודי שעושי באתגלייא על
עבירות גלויות 'תפדה' ,וש אינ דני אלא
עבירות גלויות ,אבל בבי דינא דעתיקא זקני עירו
יומי עתיקי  ,וש נדוני על דקות מדות רעות,
המתגאה נכתב ש שבא על כל עריות כל) ,סוטה
ד (:והכועס נכתב עליו ש עובד ע"ז וכל כיוצא
בזהָ ,ע ְצמ& מלספר דקות ודקות מ הדקות.
'זהר חי' ח"ה ד #קפג:
לא לדו אלא בפני ב"ד ישראל
כי מי שהול בערכאות ומואס בדיני התורה,
כשיהיה נידו למעלה על ענינו ,יהיה נדחה דינו
להיכל חובה דלא מרחמי עלוי .אבל מי שהול
לפני דיני התורה לקיי די תורה ,כשיבוא יו
הכסא בראש השנה ,יהיה נידו בהיכל זכות לפני
סנהדרי ישראל צדיקי רחמני...
וארבע פע 'היכל זכות' מספרו 'ואלה
המשפטי אשר תשי לפניה' )שמות כא א( .כי
מי שיש לו די ע חבירו ,והול לפני הבית די
ומקיי די תורה ,אזי בראש השנה נידו בהיכל
זכות "מתוק )גי'( "רב "חסד "מטה "כלפי "חסד.
וההול בערכאות ,נידו בראש השנה בהיכל חובה
של מי המרי דסוטה ,שקילקלה מעיינה במי
המרי כלענה אש גיהנ לאהפכא בחובה דבר נש,
ונחש ינשכהו על שסירב בדיני התורה המתוקה...
וכל ההול בערכאות מוסרי דינו להיכל חובש,
ומת בלא זמנו בקיצור ימי בעניות ודלות.
'היכל הברכה' שמות קלט.
הדיי צרי לסלק דעת עצמו
ואז יזכה הבנה מדעת עליו
'ואצוה את שפטיכ בעת ההיא לאמר שמע
בי אחיכ ושפטת צדק בי איש ובי אחיו ובי
גרו' )דברי א טז(' .שפטיכ' חסר ואו ומלא יוד...
והעני  ,כי כל משפט אמת ,הוא שלא יהיה בו
הכרעה ]שהוא וי"ו[ לזה או לזה בדעתו ובשכלו,
שזה איש כשר או אוהב ,ויסלק דעתו מכל וכל ,ואז
יבוא לו הכרעות המשפט מאי עליו ]שהוא יו"ד[
קב"ה 'נצב בעדת אל' )תהלי פב א(' .שמע' חסר
ואו הוא ג"כ מטע זה ,שלא יהיה בו הבנה לכא
ולכא להכריע בשכלו ,אלא יסלק מזה דעתו ,עד
שיבוא לו הבנה מאי עליו  ,דתמ לית ואו.
'היכל הברכה' דברי ד #ו.
הגזר די נית רק מצד השכינה
הנה ידעתי ,כי לא נית גזר די ביד הדייני
והמלאכי ,א לא מצד השכינה' ,אלהי נצב
בעדת' )תהלי פב א( ,והוא גוזר ושופט ומלא כל

)כא א(

האר כבודו )ישעיה ו ג( ,ורוח 'אל' השכינה מנהגת
כל העולמות.
'היכל הברכה' דברי ד #ו.
צרי בעת הדי לכלול א"ע בכלל ישראל
יהיה הדיי דיי הגו עניו ושפל רוח ,ורוח
הבריות נוחה הימנו ,ומשתת #עצמו ע כל ישראל
בנפש אחת ,א #הפחות שבפחותי חשוב בעיניו
יותר ממנו ,אז 'לא תכירו פני' בעת 'משפט',
באיזה אופ 'כקט כגדול תשמעו ' )דברי א יז(
השוה ומשוה קט וגדול ,שיתאספו יחד באהבה
כקט כגדול.
ואמר 'כקט ' ,כי באמת מי שהוא קט אפשר
אינו אלא למראית עי  ,ובאמת הוא גדול בעיני
המקו ,וכ בגדול להיפ ,ולכ אמר כקט כגדול
בדמיו תשמעו כטע )ש"א טו ד( 'וישמע שאול'...
'אוצר החיי' דברי ד #ז:
ע"י לימוד תורה לשמה זוכה לדו די אמת
וכשיהיה ל לומדי תורה לשמה כאלו מס
חיי ,ובזה 'ושפטו את הע משפט צדק' )דברי
טז יח( מתוקי ,כי הלומד בס המות לעול יעות
הלכה ויאמר על טמא טהור.
'היכל הברכה' דברי ד #קה.
עני ופירוש 'די אמת לאמיתו'
וכ דיי שד די אמת לאמיתו וכו' )פאה ח
ט( :העני  ,כי כמה פעמי יצא משפט מעוקל דינו,
כמו שאירע לאחד שהפקיד הו רב אצל אחד ,והל
לדרכו ,וכשבא כבר מת הנפקד ,ותבע מיורשיו,
וטענו לא פקדנו אבא על זה ,ופסקו לה שבועה
ונפטרו .וכל העול היו יודעי  ,שזה איש נאמ
וחסיד וירא שמי ,וזה לא היה אמוד בכ.
ושאלו למר הריב"ש טוב על זה )דגל מחנה
אפרי ריש משפטי( ,היא יצא משפט מעוקל
מדיני התורה 'אלהי נצב בעדת אל' )תהלי פב
א( .והשיב ,שזה בהשגחת המשגיח ,שבגילגול
העבר היה זה חייב לזה ולא פרע ליה ,וכעת החזיר
לו לתק נשמתו ,והיה בהשגחה לא החסיר ולא
העדי #וזהו 'די אמת לאמיתו' א #שנראה ל
שהוא משפט מעוקל ,תדי הדי לאמיתו ולא
תחזור אחר הפשרות וכיוצא בזה בעניני כאלה,
והמשכיל יבי לאשורו.
'מעשה אורג' פאה ח ,ט
מסירות נפש של ה'נודע ביהודה' לדו די אמת
סיפר לי איש אמת ,שהיה רגיל להיות על ימי
נוראי אצל הגאו אמת ,ששבחו לא זז מפי בכל
עת ,מופת הדור ,רבינו יחזקאל מפראג ,בעירו
פראג ,והיה לפניו איזה די ומשפט ,בי שני גדולי
העיר ,והל אחד לשר העיר ,שישלח אחר הרב
ַ*ה את זה בדי ,
שיזכה אותו בדי  ,ושלח ואמר לו ז ֵ
והשיב אני אפסוק כדת תורת אמת ,ולקח השר
קנה שריפה ,ואמר אני יורה ב את זה ,א לא
תשמע לי ,וגילה את לבו ,ואמר יְ ֵרה בי ,ואני לא
אזוז מ אשר ציוני הש אלקי ,ועל ידי נס ניצול
שלא הרגו.
'נתיב מצותי' אמונה ו ,יא
גמר די של ב"ד
ובזה אמרנו טע על מאמר ז"ל )סנהדרי
לד (.המלמד זכות אינו מלמד חוב ,ובשעת גמר די
המלמד זכות מלמד חוב ,כי הגמר די מ'אי עליו '
דתמ לית שמאלא והחוב הוא הוא עצמו זכות
גדול ,והוא עני נפלא למשכילי.
'היכל הברכה' דברי ד #ו.

חומר הכופר בב"ד
מי שכופר לפני בית די בשפע וממו חבירו ,אז
נות תוק #גדול לס"מ ,שיכפור בשפע שתחת ידו
ע"י נצוצי קדישי  ,ואי ביכולת לברר ממנו.
'אוצר החיי' ויקרא ד #קנז.
דיי הנוטל שכר
הנוטל שכרו לדי דיניו בטלי וכו' )בכורות ד
ו(] .כתב הרע"ב[ וברבני אשכנז ראיתי שערוריה
בדבר זה ,שלא יבוש הרב הנסמ ראש ישיבה,
ליטול עשרה זהובי ,כדי להיות חצי שעה על
כתיבה ונתינת גט אחד ,והעדי החותמי על הגט
שני זהובי או זהוב לכל הפחות לכל אחד .ואי זה
הרב בעיני אלא גזל ואנס ,לפי שהוא יודע שאי
נותני בעירו גט שלא ברשותו ,והנות הגט בעל
כרחו צרי שית לו כל חפציו ,וחושש אני לגט זה
שהוא פסול ,דהא תנ וכו' דיני בטלי וכו' .עכ"ל.
הרב פער פה קדוש שלו ,על רבני אשכנז ,טוב היה
לו שאחיו הגביר תמ אותו ועזר אותו ,אבל הרבה
מליצי זכות יש ,ה ע"פ הלכה ברורה וה ע"פ
סברה ,א #שמימי לא נטלתי חלילה ,אבל אי
להתרע על מי שנוטל ובלבד בהכשר ,אוי לנו
שירדה כבוד התורה והדרה עד אר ירידה
מופלאה ,למה לי חיי.
'עצי עד' בכורות ד ,ו
דיי שמקבל שוחד א בלא ידיעתו
נוטה דעתו מדי אמת
'כי השוחד יעור עיני פקחי ויסל #דברי
צדיקי' )שמות כג ח( .הדרש ,אפילו צדיק גמור
ונוטל שוחד ,נסמית עינו )עי' רש"י ממכילתא(,
והוא דבר מפליא אי יקח צדיק גמור שוחד.
והעני  ,שהיה מעשה אצל אדמו"ר מו"ה
אברה יהושע העשיל מאפטא בימי חורפו שהיה
רב בקאלביסי ,#וחמש עיירות היו שייכי לו ,וישב
בדי משפט גדול ע איזה דייני ,והדייני קיבלו
שוחד והיו מטי לזכות אותו שנת לה ,והוא לא
הסכי לדעת ,ואמר שאי כ הלכה ,והדייני
אמרו לאותו האיש שיראה לשחד את הרב ,והוא
ידע שהוא מ הנמנע שהוא צדיק גמור ,ונתנו לו
עצה שיניח בבגד של ראש חודש ס רב של זהובי
אדומי וכ עשה ,ואיש לא ידע מזה ומכל שכ
הרב.
וכשבא וישב בדי ע הדייני ,ראה
שהסכימה דעתו לדעת הדייני ושתק ,ואמר 'דינו
לבקר משפט' )ירמיה כא יב( ודחה אות ,והל
לחדרו ובכה בכיות לפני אדו כל ,על מה נטה דעתו
לדייני ,שהרי באמת אי זה די אמת ,והיה זה
כמה ימי שדחה המשפט מלגלות דעתו.
עד שהגיע יו ראש חודש ,ולקח בגדיו והרגיש
שהוא כבד הרבה ,ונת ידו לכיס הבגד ולקח מש
כמה זהובי זהב ,ושאלו לאשתו מי היה כא איש
כזה שיניח מעות כזה בבגדי ,וחקרו הדבר עד
שנגמרה דעת שלא היה ש איש כזה אלא אותו
בעל די  ,ושלח אחריו וגזר עליו בחר ואיי עליו
עד שהודה לו והחזיר לו ,ואמר לו ל רשע ,איני
יושב עוד בדי זה.
ואמר הצדיק ,זהו שכתוב 'ויסל #דברי
צדיקי' ,אפילו צדיק גמור ובלי ידיעה כלל קיבל
שוחד ,נסתל #דבריו.
'היכל הברכה' שמות ד #רג:
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