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 מוהר״ר האלקי הגדול הרב חיבר אשר המפורסמים. שערים השמונה מן
 האלקי המקובל רבו מפי שקיבל מה כפי לברכה צדיק זכר וויטאל היים

 כפי בקדשו דיבר אשר זיע״א אשכנזי לוריא יצהק רבינו הקדוש הרב
ז״ל. אליהו מפי שקיבל האמיתית הקבלה

 הרב שסידר האמתיים הקדוש מכתבי הוא כי אחרי בשבחים, לספר לנו ומה
 מוהר״ר הרב אביו יד מכתב שהעתיק זצ״ל, וויטאל שמואל מוהר״ר

זצ״לעצמו. וויטאל היים

0 ת0ד!ז 9 פו
 mpn ובזהוי גש״ם ווז״ל למאמרי מהומווו מראה ם9 ה?ודמים, הדפוסים טבל ותהוגים מהוה
 חיים עץ פרי סופרים ושמוגה חיים מדו זיפ״א האר״י רבינו פהכי ופכל זהר ות?וני חדש וםזהר
 למרן ספירות פשר ותלמור מסבירות פנים פם חיים פץ ובספר תורה. ולפומי הלהוטים וספר

 ההדוש. הזהר פל הסולם ספר המחפר פפל וזיפ״א מדל אשלג הלוי יהודה ר׳ דאלהי המהופל
 זצ״ל ברבדוויין צבי יהודה רבי המקובל האזזמו״ר ע״י ומסודרים מלוקטים

חזחר לספר וההשמטות הזהר תקמי «ל הסולם מעלות nnT0 מהבר

תובב״א ירושלם פעיה״ק

תשמ״ח ה׳
חושמקוחוסנטלאמטרמי

w w w J1dbr«w b00k s.011g
״ז ש ש ת ס חיי עייי

http://www.hebrewbook1.01Y


ז״ל מהרזו״ו של בנו ז״ל דטאל שמואל מהר״ר הקדמת

ד אמד עי  כי □*שדי. ז״ל. ד«*ל חיים במהר״ר הפחבר הגדול הרג p שמואל, מ
 חיבודי את לגמור וקיימני, והחי׳יגי וזיכני יושד, ובמעגלי אמת בדיד וזעחני ד.קב״ה. אשדני
 תקנתי חשזריו 41חיי תועאות שמו וקדאתי תוח^ חומשי חמשה על ביאוד שחיברתי חגדול,

 שמו וקדאתי חדשים. דאשי עדני למשמרות בחדשו. חדש עולת נאים. גדתשים שני. םד0
 חיד כל ומאתת. וחליעח גטין בהלכות דאה. נאד. סדר לתקן ידי, מעאה וגם חיית מקור
 י*א לא עדץ אשר ותשובות שאלות סמר מלבר נשית חכמת סמר וקראתיו לי. לי אומר
בחיית ה׳ יגזור עד טבעו.

ת הזקנת ימי דרכי רדף אחרי כי ובראותי  יחיו מתי עד לבי, אל אני אמרתי ל
 כחת חלק לזולתי ואין זד. את נעבוד וביתי ואני ידי. תחת גנוזים ודבי. מארי אבא סטרי

 מוקרם ואיו בסיני, כנתינתם ומטורדים ממזרים להיותם ילאת בהם הקורא כל בי להיות
 חנת ואחת חנה אחת בחבית וסיים בכר סתח למסה. ושבע למעלה אחת בתורת ומאוחר

ת אניס לא רז וכל אולת של כסתחו רחב לבו להיות זלזדת הרב סארי אבא והנה לי
ולתת הזאת המלאכה אל לקרנח לבו שת לא ולרעת לעסא בר הסשביר הוא המאסת הוא
ספריו. כל את סדר

האלו. חסמרים סשפס לאור והועאתי ומעאתי. ויגעתי וסרהתי חחי. את וד העיר וכעת
ו העוסק כל עיני כאשר שחת תחונה נ  מארי אנא כרעת שערית לשמנה אותו חוילקתי מ

 אחרות נדרכים השעחם השמנה ותיקנתי מקומות נכמה דנריו שניתי האמנם זלד.*ת
סי מאד נקל להיות ת הקורא נ ה  הזאת המלאכה שנאסעעות עליון, נהסד אני וסונסח נ
זד. את דעה הארץ תימלא

 נשל כי תונשלשו כאתמול איגם עיני אור וגם ונססוני. נגוסי מאד שסרחתי נהיות
^ קשה כיס וחסרון מלסבול, הסבל כח וכשל הזקנת ימי וקרנו כהי, בעוני האמנם ססל
ל אני ומלאו משיחנו, ניאת עד הרנית את מזכה אהיה כי נחמתי, זאת תהיה נזיו תנ
אכי״ר. גואל לעית ומ« הקבלה חכמת

 ואסאת חחות •ימוחי מפותחות ססתחות הספר, נסוף לעשות הוספתי זאת ועוד
ת תחונה Tעt כאשר העיקר. על מיונה ח ש •



 האין מראשית החכמה, של ההקדמות בכל יפתח הראשון: השער
בגחלת, קשורה כשלהבת מקושרים דרוש, אחר דרוש סוף,
המןדמות שער שמו: וקראתי העשיה. עולם סוח עד

 יצירזד ספר כמו האמת, חכמת מאמרי בכל יפתח השני: השער
כסדרה. פרשה אחר פרשה הזהר. וספר התקונין. וספר

 או השירים. בשיר או ע״ה. רשב״י של מדרש איזה וגם
 עיה רשב׳׳י מדברי לאלו כדומה או באיכה. או ברות.

רשב״י מאמרי שער שמו: וקראתי

 התלמוד. בכל בין חז״ל, מאמרי בכל יפתח השלישי: השער
המדרשים, ושאר וספרא. וספרי ותנחומא. רבה במדרש בין

חז״ל מאמרי שער שמו: וקראתי בשלום, יבא מקומו על איש

 פרשה אותם וסידרתי הפסוקים, בביאור יפתח הרביעי: השער
אחרונים. וגם ראשונים נביא, אחר ונביא פרשה. אחר

הפסוקים שער שמו: וקראתי האדם, לו שיבור ישרה דרך בכתובים והמה

ר ע ש  תעשה ולא מעשה המצות, פירוש מכל יפתח החמישי: ה
 במקומה ומצור. מצוה כל הפרשיות, סדר על מסודרים
המצות שער שמו: וקראתי וצביונד^

 ושבת, החול, בימי שבתפילות. הכוונות מכל יפתח הששי: השער
תורד״ ותלמוד פורים, וחנוכה, נוראים, וימי טובים. וימים

הבונות שער שמו: וקראתי וכיוצא, ותפילין, וציצית ק״ש ומצות

 וגם הקודש, ולרוח לנבואה, מהקדמות, יפתח השביעי: השער
 שרוצה למי ותיקונים הנפש. לתקון ואזהרות רבים, יהודים
הקודש רוח שער שמו: וקראתי כמשפטו, אחד כל מחטאיו, לשוב

 הקדמות כמה בו ומבואר הגלגולים, בענין יפתח השמיני: השער
 וגם פרטיים, אנשים של וגלגולם ושמותם הנשמות, בענין

 בענין והקדמות זה. דורנו עד ע״ה, הראשון מאדם כוללים,
 היסודות בענין ודרושים הרשעים, ועונש הצדיקים, שכר

הגלגולים שער בישראל: שמו וקראתי והנבראים.

וצביונם כסדרם שמותם ואלה

ה המצות שער א ההקדמות שער
ו הבונות שער ב רשב״י מאמרי שער
ז הקודש רוח שער ג רז״ל מאמרי שער
n הגלגולים שער ד הפסוקים שער

אכי״ר בינ״ו
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 שמות תמשה כי ב) הז״ל מ״ש תתחיל א)
 נפ״ש, למעלה: ממסה סדדס חה לגסש, יש

 לי כי ספק יייז יחמ״׳ד- חי״ז; נשמ״ה, רר׳יג
 וגהזדמז. במקרה הנזכרות, השמות קריאת נפל

 אשר המחניות הוא עצמו, האדם כי דע, אמנם
 ואיננו ג) האדס, למש הוא והגוף גוף, בתוך
 ייסו. לא אדם בשד על וכמערה עצמו. האהס

 ע״מ כ׳ דף בראשית פרשת בזוהר וכנזכר
 אבי״ע, עולמות ד׳ כל מקשר האדם כי ד) מודע
 הארבעה ^ הלקים בו שיהיו הוא בהברה ולכו

 נקרא ,m הלק כל ההלקיס ואלו עולמויג
 נרנה*י שהם: הנד שמות ההמשה מן אהד בשס
 כלס לקהת זוכה אחד ברגע ולא שיתבאר. כמו
 הנרוע אהד הלק טסל ובתהלה זכיותיו. כפי דק

 יזכה אס ואה*כ נפש. הנקרא והוא שבנל!ג
מקומות בכמה וכמבואר הרות את גס יקה יותר,

 בפרשת ומהם ויהי, בפרשת מהם הזוהר, בסס*
 צ*ד דף משפסיס פרשת בריש ובפרס תרומת

 יחבמ ,Tאתייל כד נש בר ת״ח, וז״ל, ע״ת
ת שנתבאר ואחר וכר. נפש ליה  שנודיעד צריד ז

הנזכר. דרוש בעגמ הקדמות קצת עתה
 גתבאר דרבנן, וחלוקא וכר, נר׳׳ן ענץ

 בפסוק ה) הפסוקים שער בש*ד, באורו עניינם
 מ) א' (שמואל אמו. לו תעשה קסן ומעיל

 דהי בפרשת המצות שער בש*ה נתבאר וגם
ו) נחדש. ועוד ע״ש, האבילות בדיני

 העשיה מעולם הם הנפשות כל כי דע,
 וכל היעיית מעולם הס הרוחות וכל בלבד,

 בני רוב אמנם הבריאת מעולם הס הנשמות
 1הנקרא<ז הלקים, החמשה כל להם אמ אדם,
 מן היא אשר בלבד, הנפש חלק רק וכר, נר״ן

ת מדרגות יש בזה גס אבל העשי̂ד וחית רני

מקומות ומראה הגהות
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 ת*ז ןף. •י׳ד בראסית *m י*. ברכות ב)
 ד. ענף ויוסר ענוייס דרו* ודא ir* jd 1»ווי

נד. אות פ*ב בי זולק ופדפ
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ד ה דדו• אסתר תפילת דדוסי הנוגות •ג
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הגלגוליםא׳ הקדמהשער

 פרצופים, לחמשה נחלקת עצמה, העשיה הנה כי
 טרם האדם והנה וזו״ן. ואו״א, א״א, הנקראים;

 צריך היצירה, מעולם אשר רוחו, להשיג שיזכה
העשיד- נפש פרצופי חמשה בכל שלם שיהיה

 מלכות דן שנפשו מי שיש שנודע, ואע״פ
 צריך ז עב׳ וכר, דעשיה יסוד מן ויש דעשיה,
 העשיה, עולם כללות כל ואיש איש כל שייתקן
 לפי היצירה, מן אשר רוחו לקבל יוכל ואח״כ

 כדי עד״ז וכן כלה. העשיה מכל גדול שהיצירה
 שיתקן צריך הבריאה, מן אשר נשמתו להשיג
 ואח״כ היצירה, בכל רוחו חלקי כל האדם
 יספיק ולא הבריאה, מן אשר נשמתו לקבל יוכל

 שרש נאחז שכו פרטי, מקום יתקן כאשר לו
 ראוי שיהיה עד כנזכר, שיתקן צריך רק נשמתו,

 ועד״ז היצירה. רוח ישיג ואז העשיה, כל אל
 שיעסוק ז) .הדברים פירוש העולמות. בשאר
 העשיה ערך כפי היא אשר ובמצות, בתורה

 אחיזת מקום פרטיות כפי יספיק ולא כלה,
והמצות. התורה קיום בבחי׳ זה והרי ח) נפשו,

 העשיה, של מקום באיזה ופגם חטא אם וכן
 לתקנו. צריך נפשו, אחיזת מקום שאיננו אע״פ

 איזו מלעשות חסר אחרת נפש איזה אם האמנם
 עשה אם או העשיר., מעולם היא אשר מצוה,

 לתקן מחוייב זה אין בד., ופגם עבירה שום
 אא״כ זולתו, עבירה של פגם או מצוה, חסרון

 לקמן שיתבאר כמו אחד, ממקום שניהם היו
 אלא נופל, תקון שם אין כי אפשר, או בע״ה.
 קיום בעשיית ולא בלבד, עבירד. פגם בתקון

 הנכון, והוא אפשר, או עשה. מצות רמ״ח כל
 דנזקבא ממלכות שהוא מי משל, דרך כי

 כל שיתקן צריך דעשיה, נפש הנקראת .Tדעש
 של יחידה והיד., ונשמה, דרוח, :המלכיות

 של מלכות רק תקן שלא מי והנה העשיה.
 שבעשיה. הנפש מן נפש רק בו אין עשיה,

 רוח נפש בו יהיו דעשיה, ז״א גם שתקן ומי
 יד.יו דעשיה, אימא גם תקן ואם העשיה. מן
 כי שנמצא, עד עד״ז, וכן העשיה. מן נר״ן בו
לו יש דעשיה, פרצופים חמשד. כל שתקן מי

 גחינה כל אלו, בחינות חמשה וכל נרנח״י,
 עבור, שהם: חלקיה, בשלשה שלימה מחמשתן,

 תעשה קטן ומעיל בפסוק כנזכר ומוחין ויניקה,
 ואז דעשיה, שלימה נפש נקראת וגו׳, אמו לו

 הנקרא זה בחלק וגם היצירה. מן הרוח אל יזכה
 וכלם הגז׳, מדרגות חמשה כל בו יש רוח,

 בנשמת עד״ז וכן דיצירה. שלם רוח נקראים
 להאריך ואין ד..Tביח וכן בחיה. וכן הבריאה.

עתה. בזה
 בין שיש, אחד חלוק שנבאר, צריך ועתה

 שמן החלקים, שאר אל העשיד., של הנפש
 ג״כ יתבאר ובזה ודיאצילות. וד,בריאה, היצירה,

 במלכות ששרשו שמי אפשר שאיך גדולה, תימא
 כנזכר, דעשיה הכתר עד לעלות יוכל דעשיה,

 מוכרחים ישראל בני שכל שכיון נמצא, שא״כ
 נמצא נרנח״י, בכל שיושלמו עד להתגלגל,

 ובכתר דעשיה, בכתר יתעלו שכלם הוא שמוכרח
 הבחינות שאר וכל דבריאה. ובכתר דיצירה,

 כי הדעת, על יעלה לא זה ואמנם בטלים. יהיו
 אנשים ישראל מבני יש כי אצלינו, הוא פשוט
 בתחלת כנזכר וכו׳, היסוד מן ויש מלכות, מבחי׳

 ישראל אלפי ראשי בד,ו דאית התקונים, ספר
 מן ונבונים החכמה, מצד וחכמים הכתר, מצד

הבינה.
 במה תלוי הוא זה ענין באור ואמנם

 שלשד. לשאר העשיה, בין חלוק יש כי שנבאר,
 דע, זה: באופן והוא ביחד. שלשתם העולמות

 כי זד.: באופן הוא לבדה, העשיד, בענין כי
 כי הוא, פשוט דעשיה, במלכות ששרשו מי

 עכ״ז, אמש בדוקא, ח;שיה במלכות היא נפשו
 אחר מדרגה נפשו, מזדככת מעשיו, תקון ע״י

 דעשיד,, בכתר עצמה היא שתתעלה עד מדרגה,
 שעלה עכ״ז אבל ממש. שם עד ותתעלה ותוכלל

 בבחי׳ רק איננו שם עדיין דעשיה, הכתר עד
 מבחי׳ אלא שרשו אין כי דעשיר., דכתר מלכות
 עד שיזדכך שצריך הוא מוכרח אבל מלכות,
 שעדיין אע״פ ממש, דעשיה הכתר עד שיעלה

דעשיה. דכתר מלכות מבחי׳ רק נקרא, איננו אז

מקומות ומראה הגהות
 ד׳. סרק סוף ומיד פ׳-ן שער וויב ע״ח ח) המצות טעמי ואתחנן. פרשת הפצות שער ז)
וייס. י׳ח הקדמה יקמן וחד.לכה. התורד. עסק בענץ האריכו ואתחנן



יאהגלגולים'K הקד&השער

 איננו כי העשיה. מדרגות בשאר זד• דרו ועל
ד!היא. ד.מדרגדו של מלכות בבחינת רק נקרא

 הדבר אץ ואצילות ובריאד. ביצירד• ואמנמ
 היצירז; של במלכות רוחו ששמז מי אמנם כן,

 מדכך כאשר הזאת, המדרגד• ודושלים ותקן
 רוה ג״כ יקבל אז דיצירד•, היסוד גם ויתקן
 הראשון ודירות ממש, דיצירד• היסוד מן אהד
 במלכות למסה נשאר דיצירד!, מדימלכות לו אשר

 ההוד נם כשישלים וכן מקומו. שם כי דיצירדי,
 מן לו אשר הב׳ הרוה את גם יגיח דיצירד.,

 הדיוד מן א׳ רוח ויקבל ^צירה, ביסוד היסוד
 שכיון לסי דיצירה. הכתר עד עד״ז וכן דיצירה.

 בו יש עשיה, מדרגות בכל נגמיו את שתקן
 וכן כלה, ירד.rה חלקי מכל רוח, לקבל יכולת
הבריאות מן לו אשר הגשמה, בבחי׳ הענין

 לסי ודיוא, האמור, אל טעם שנבאר וצריד
 היא ולכן העולמות, בכל למטה היא שהעשיר•

ת אותר•, הסובבים הקליפות בץ שם נתונה ל  ו
 מקום בחי׳ כסי נפשו, תקן האדם שכבר אע״ם
 יש שם, יגיחנד. אם עכ״ז בעשיר., אשר שרשו

 ולכן שם, אשר הקליפות בד• יתאחזו אולי «זד
 שיעלנד• עד ויותר, יותר מעשיו שתדכד Tצר

 שרשו מקום עד שיוכל, מד. כל למעלד. למעלה
 שאר מכ״ש ט) היצירה, ואמנם דעשיד.. בכתר

 מאחתת פחד שום אין ממנה, שלמעלה העולמות
 שתקן כיון ולכן העשיה, בעולם אשר הקליפות

 יתקן אם הגד. ביצירה, אשר בשרשו רוחו את
 שרשו, במקום שם הראשון רוחו ישאר אז יותר,
 צריד ואמ מלמעלה, עליון יותר שני תח ויקנה

 שם אמ כי למעלד., הראשון רוחו את להעלות
פחד.

 אלהים ישא ולא י״ד) ב׳ (שמואל פסוק וז״ס
 וגר. נדת ממנו rrr לבלתי מחשבות וחשב נפש

 לבחי׳ הוא חושב, הוא אשר המחשבות כל כי
אולי פחד ויש בעשיה, היא יען בלבד, הנפש

Tשס. אשר הקליפות בשביל נדה, ממנו ה 
 מפהד הנפש אל עושר• הוא אשר התקון ואמנם
 פירוש: נ«וו. אלד.ים ישא לא כי הוא, הנזכר

 לו לתת לאדם, ומגביר. נושא השי״ת אין כי
 שרשו, שהוא ממר. מעולה יותר אחרת נפש
 שתשאר צריו •T.1 מ, עושר. •to שאם לפי

 נדחת והיתר. במקומי., למטר. הראשונה נפשו
 לו נותן איננו ולכן שם, אשר כקליפות נדה
 הנפש רק וגמד.ר., נשואד. יותר אחרת נפש

 כפי למעלה העולר. עצנע*. היא לבדד., הראשונה
 אחרת נפש לו ואץ דעשיה. כתר עד מעשיו,
 כי העולמות, ושאר ביצירד. משא״כ זולתד-

 שרשו, במקום למטה נשאר וכו׳ נשמתו או רוחו
 מעשיו תקון כפי עליון, יותר אחר תח ומרויח
 יכול אדם כל כי נת־עת, הקדמד. וז׳׳ס כנזכר.
 לפי מעשיו, לזכך ירצה אם כמרע׳׳ד., להיות
 רום עד גבוד., יותר אחר רוח לו לקחת שיכול

וכר. הבריאה מרום נשמד. וכן היצירה,
מ תבין בזה גם רז״ל, בדברי המפורסם «

 באים נשמתיהון, או דצדיקייא רוחיהת כי
 לסייעו עיבור, הנקרא בסוד באדם, ומתעברים

 מכתיבת הנעלם במדרש וכמ״ש השי״ת, בעבודת
t, נתן ר׳ אותו, מסייעים ליטד.ר הבא על 

 ומסייעים באות צדיקים, של נשמתם אומר
 בספר בראשית פרשת בהקדמה וכמ״ש י) אותו.

 ד׳א אצל שבא סבא, המנונא רב על כ) ד.זוד.ר,
וכד. חמרי ס«מ כדמות אבא, ורבי

 .וןTונשמת רוחיהת כי ספק, אין וועד.
 החיים, בצרור וצרורות גנוזות הם דצדיקים,

 .םTאלד. ה׳ את לו, הראוי שרשו במקום אחד כל
 הרוחץ אותם אבל כלל. ממקומם יורדים ואיט

 ומדרגה בחינד. בכל למטה, שנשארו הראשונים
 הם כנזכר, למעלד. עד עלו ולא ירד.,rשב

 וד.רוח כנזכר, לסייעו באדם, ומתעברים היורדים
מעשיו, ע״י שקנה מכף^ם עלית היותר העיקרי

מקומות ומראה הנתת
ג׳. פרק ms שער סיא כ״ו שער ח*ב ע׳ח ם)
כ׳ דף ובדסו״י נ׳׳ד אות הנעלם סדרש m י)

 קל״ת דף וגדפר׳י ם*ג אות נה זד.ר ד׳. סור
 שורה ט״ג י׳ דף בראשית ז״ה הנעלם. בסדרש

שי׳א. גדא י״א ל״ה.

 זד׳ג זהר ד. דף ובדפו״י ע״ד אות הקסודז כ)
 סוף נר׳ז תנףה סב ת״ז קפה בלק בתוספתא. נה:

 «דא נ״ת דף זיע״א רשב״י מאםרי שער ע׳׳^
 םאסר מולם צ׳׳ג דף בתקםה״ז עיין דע. ד*ה

ההוא המנץ ד׳ה המרי דמעץ



הגלגוליםא׳ הקדמהשער

 משם, זז ואינו החיים, בצרור לעד הצרור הוא
וח״י. בנשמה עד״ז וכן

 החלוק בענין ל מש׳׳ אל שני טעם יש עוד
 והוא, העולמות, שאר אל העשיה בין שיש

 בלבד, ם י״ כללות הם העולמות כל כי נודע כי
 לבדה, אחת ספירה רק איננה כלה העשיר, והנה
 משם, אשר הנפש ולכן ל) המלכות. ספירת והיא

 כי דעשיה, הכתר עד עצמה היא לעלות יכולה
 בחינת היא היצירה אבל אחת, ספירר. הכל

 בחינות והם מ) כנודע, נה״י חג״ת ספירות ששה
 ממלכות ששרשו מי ולכן מזו, זו נפרדות
 ולהכלל לעלות יכול אין שנתקן, אע״פ דיצירה,
 צריך ולכן דיצירה, ביסוד למעלה ולעמוד
 היסוד מן חדש רוח ויקנה למטה, שישאר
 מעשיו י ע״ שם, לעלות ירצה אם דיצירה,
 שביצירה קצוות שש בשאר עד״ז וכן הטובים.

כנזכר.

 שבכל נ) אצלינו, שנתבאר כמו כי דע,
 ואו״א, א״א, פרצופים; חמשה יש ועולם עולם
 האדם, בנשמות בחי׳ חמשה כנגדם יש כך וזו״ן.

 והנה נרנח״י. למעלה, ממטה זה בסדר והם
 מז״א, וד׳רוח, דז״א. מנוקבא ההיא, הנפש

 חכמה, שהוא מאבא, וחיד,, מאימא. והנשמה,
 והחכמד, בסוד ס) כנודע החיים, מקום שם כי

יתר, הנקרא מא״א, והיחידה, בעליה. תחיה

 הספירות, שאר מכל ומיוחד, יחיד שהוא לפי
 עתה ראו מפסוק ע) כנודע נקבה, לו שאין

בראשית. פרשת בסה״ז הנדרש הוא, אני אני כי
 נר״ן, ליקח זכה שהאדם אחר כי ודע, פ)
 לחזור יצטרך ולכן חטאו, ע״י בהם פגם ואח׳־כ

 לבא בחזרתו הנה עוות, אשר את לתקן בגלגול
 הנפש את שתקן אע״פ הנפש, בו ותבא בגלגול,

 לפי אצלו, ובא נכנס שלו הרוח אין הזאת,
 הנפש על וינוח ישרה ואיך פגום, הוא שהרוח

 באדם בגלגול יבא ההוא הרוח ולכן הנתקנת,
 באופן הנשמה וכן צ) הגר. נפש על מורכב אחד,

 אחד רוח לו תבא לגמרי, שנתקנה והנפש זה,
 במעשיי אליו שנתדמה צדיק איזה של מתוקן,
 תמורת אליו והוא בהם, כיוצא בפרטם הטובים

 גם תקן אם עד״ז וכן ממש. עצמו של רוחו
 כנזכר, צדיק איזה נשמת לו תבא לגמרי, רוחו

 מ״ש וז״ם ממש. נשמתו תמורת אליו ותהיה
 מבחייהם יותר במיתתם צדיקים גדולים ק) חז״ל

 העולם, מן הזה האיש יפטר כאשר והנה ר) כו׳.
 השפע תקבל וT ועל ההוא, הרוח עם נפשו תלך

 הבאה עצמו של רוחו וכאשר אליה. הראוי
 כנזכר, הגר נפש על מורכב אחר, באדם בגלגול

 אומרת, הראשונה הנפש אז לגמרי, הוא גם נתקן
 שנתקן. כיון הראשון, אישי אל ואשובה אלכה

 האדם פטירת אחר הרוח, עם בנשמה הענין וכן
יחד. להתקן בגלגול כשחוזרים

ב הקדמה

שיתבאר כמו החדשה, הראשונה בפעם גלגוליהם בתחלת באדם, הנר״ן כניסת בסדר

מקומות ומראה הגהות

 בע״ח ועיין ד. םו־ק סוף ל' שער ח׳׳ב ע*ח ל)
 ד־ה מאירות בפנים ס׳ם דף ייי׳א ענף םם*ם עם

 ספירה ובין לספירה, נקודה בין ההפרש והנה,
לפרצוף.
ר. ס*ה י״א שער ח׳א ע׳׳ה פ)
ג׳ ענף ויושר עגולים דרוש ח״א ע״ה נ)

זד. וענף
 ונבאר ד״ה ט״ב כ׳ג דף ויהי הפצות שער )0
ודרוש זד דרוש תפילק ענץ הכוונות שער הסענג

יהט. ודרוש דשב̂ו יוצר
ק שער ה׳׳א ע׳׳ה כב. ח׳׳א זד% ע)  פרק «י

 זי חלק תעיס ג״ג. ענף סמ׳׳ס עם ע*ה ב׳.
^ אות נ׳

ועתה. דיד. ג׳ הקדמה סוף לקמן ם)
 משפסים פרשת זתיא רשב״י מאמרי שער צ)

 והה. דף שם ז״ה ס׳א צ׳ה דף
פז. םגהדדין ז: חולץ ק)
העבור. ענץ והנה ז״ד, ב׳ הקדמה להלן ר)



עהגלגוליםa הקדמהשעד

n*sa .(הנה ש nra 1 ההדס גוף שנולד«  מ
 יוכשת והס שלו, הנ<ה» בו נבנסת העולס. להדר

ה מעשיו,  שנת בתשלוס הרוה בו דכנס חנ
 כנודע. גמור היש נקרה שהו ת) עשרה השלש

 בו נכנסת והילד, מהו כמהסיו עוד חכשרו והס
 נסבה כנזכר העשריס, שנת בתשלום הנשמה

 לגמרי, הרוה הת תקן לה הם הבל ה) דסשססיס
 וכן בלבד. נו״ר בו דהיו הנשמה, בו תכנס לה
 נסש רק נו הין לגמרי, הנסש הת תקן לה הס

 הרוה דשהרו ונשמה, רוה מבלי דשהר בלבד,
 הזדמן ותמן לקב״ה, ועT בהתר והנשמה

מנהון. וחד חד לכל דוכתייהו
 בסעס לגמרי הנסש הת תקן לה הם והמנס

 הנפש שתחזור צריו הז העולם, מן ונפטר ה׳,
 שתזדכד עד פעמים, כמה עד בגלגול, ההיה

 הרוח הח שנשלמה, הע״פ והז לגמרי, צרכה כל
 ע״י הלה הנפש נתקן שלה כיון בה, נכנס שלה

 לקמן שיתבהר כמו גחל, בדוחק לה הס גלגול,
 ותחזור העולם, מן שיפטר צייד ולכן בע״̂ד

 והם של̂ד הרות הל תזכה והז להתגלגל, הנפש
 העולם, מן שיפטר צריד הז הרוח, גם יתקן

 הנז׳ ע״ד הנשמה, גס בו ותבה יתגלגל, והח״ב
 צריד הרוח, תקן לה והם הרוח. בענת

 עד הרוח, עם הנפש פעמים כמה שיתגלגלו
 ויתגלגל מחזור ההדם, ימות והז הרוח, שיתוקן

 שלשתם, שיתוקנו עד הנשמה, וגס והרוח הנפש
 בהמת כי כלל, להתגלגל עוד צויד לו הין והז
כטדע. שלם הדם הוה הרי נתקנת, הנשמה גס

 הנפש נתקנה כהשר כי שתדע, צריך הבל
 הת לקחת כדי בגלגול, לבה הח״כ וחזרה
 הנה הותו, גס לתקן כדי מזכר, שלה הרוח

 הין חסה, התה ההדס יחסה גלגול בהותו הס
ש, פוגם ההוה פגם  שצריכה שנהמר כדי מפ
 יתTיח החרת פעם להתגלגל ההיה הנפש עוד

^ הנזכר, ע׳׳ד להתקן חח, שם שיש שכיח ל

 שיתוקן. עד לבדו ברוח פוגם ההוה הפגם הנה
 כדי החחם, גלגולים התה טרדr הס ב) ולכן

 ביחד, ורוח נפש בהיס הרוה, הת לתקן
 והז הרוח, תקון ישתלם עד שניהם, ומתגלגלים

 והחח, הנפש דתגלגלו מחזור ההדם, יפטר
 גס שישתלם עד ביחד, שלשתם הנשמה ג) גס

 חסה הם הוס, בגלגולים והו הנשמה, תקת
 זדד לבדה, בנשמה רק פוגם הפגס rx הדס.

 הרוח. תקח בענת שביהרמ
 תקון בעת שהנפש יהיה, לפעמים וד.נה ^
 היננה והז גחל, בתכלית ונזדככה נשלמה שלה,’

 תקת בעת הרוח, עם להתגלגל לחזור צחכד.
 הרהוי במקום למעלה נשהרת הנפש הבל הרוח,

 בגלגול ירד לבדו ודירוח ז»יים, בצרור לה
 הלה יחתי, לבה יכול הינו והנה עצמו, לתקן

 תוד מתלבש הוה הנה ולכן נפש, תוך מלבוש.
 דמשפסיס, בסבה מזכר ד) הנר, נפש

 הזה, הרוח שיתקן עד שניהם יחד ומתגלגלים
 והז להתגלגל, מחזור העולם, מן יפטר והז

 ויתגלגלו שלו, הרהשונה הנפש עמו תתחבר
 שלהם, הנשמה הת גס לקבל כדי שניהם, יחד
 ג*כ ולפעמים היה. גס הנשמה גס שתתוקן עד

 שתתקן עד הנשמה, עם מלגול לבדו הרוח יבה
 גלגול, שוס עוד הזד. להדס הת והז הנשמד.,
 החיים בצרור למעלה יחד שלשתם מתחברו

הלתע^ כרהוי
 כתן הגר, נפש הותה עכ-ז כי ודע,

 להטיב וסייעו החוה, הרוח עם בעודז שנתחברה
 תה ועל בעה״ז, הלת מרכבר. ווויתה מעשת,

 ההת^ הגר נפש גס לכן להתקן, ההוה הרוח זכה
 מהת ההוה, הרוח של העיקרית נפש עם תעלה

 ולה יחד, שכנים בעה״ב, החת במדחגה o.Tשת
ממנז^ תתפרד
 תתגלגל שכהשר יחיה, לפעמים כי דע, גס

במעשיה, כ*כ תשתלם עצמה, לתקן לבדד. הנפש

הגהות
ד. חקדסח אזלן «)
 סבו״ע ט׳. פרק הבי״ע קיצור שער עתו ת)

ד. וחקדפח וד. חקרמח אולן פתז. ודב עדו
 צה וביפו״י י״א הות ה)

a ר. ופרק פתו הגלנחיט ספר

מקומח!
ועדיז. דצ״י מרהח נ״ב ג)
 דתו כ*ב סיפן דדה פרשת חלקוטיט ספר ד)

 לקפן מ. ;ד פרק נדש שעד עתו 4שקל<פו דע
7 nvipnל״ו. והקדסה *ד m ה׳ דף ות10ח m

לו. ת9•ו סוף ntin לקוסי ססר די דיה



הגלגוליםב׳ הקדמהשער

 אז והנה שלה, הרוח מדרגת אל שתזכה עד
 לפי כנז״ל, עמה לבא שלה הרוה אל יכולת איז

 יכולים שלשתם או שניהם שאין הוא שהכלל
 בדוחק לא אם ה) אחד, בגלגול יחד להתחבר

 אלא שם, ו) אחר, בדרוש שיתבאר כמו גדול,
 צריך תחלה כי כנז׳׳ל, לבדה תתגלגל אחת כל

 לרוח אפשר אי נתקנה, אשר ואף הנפש, לתקן
 תחזור כך ואחר שימות, צריך אבל עמה, לבא

 אחר וכן הרוח. אל תזכה ואז להתגלגל, הנפש
 אי שניהם, ונתקנו ורוח, נפש שניהם שנתחברו

 שיתגלגלו עד שלהם, הנשמה שיקבלו אפשר
הנשמה. אל יזכו ואז אחרת, פעם

 שכבר בעוד ^נפש נעשת מה לידע, וצריך
 ואמנם כנזכר. שלה הרוח בלתי לבדה נתקן

 ומעלת הזדככות, מדרגת כפי כי הוא, הענין סוד
 עצמה, ההיא במדרגה כך ההיא, הנפש תקון

 בחיים בעודו ההוא, האדם בגוף אז יתגלגל
 כבר אשר צדיק, איזה של אחד נפש חיותו,
 התגלגל,‘י נצרך ולא ולהתגלגל, להתקן נשלם
 רוח במקיב הזה, הצדיק נפש ונעשת כאן ונכנס

 שיתג־'ג^ו אפשר וי'פעמים הזה, האדם נפש אל
 עי׳ה, אבינו אברהם עד ראשונים, נפשות שם

הזה. האדם נפש והזדככות תקון כפי בו, וכיוצא

 אצל נקרא בחיים, גלגול שהוא זה וענין
 שיש ההפרש וזהו ז) העבור סוד החכמים

 בו שיתעבר אפשר ולפעמים לעבור. גלגול בין
 מרוחות שיהיה אפילו צדיק, אדם של ממש, רוח

 אפילו נ״ע, האבות עד הראשונים, הצדיקים
 מצות ערך כפי תלוי והכל האחרון, זה בזמנינו
 בסגולתם שיש מצות יש כי הזה, האדם שעושה

 מצות ויש עבור, בסוד הצדיק נפש להמשיך כה,
כנזכר. צדיק רוח ממשיכות

 בו יתעבר כי יארע שלפעמים אפשר, גם
 עוד בו ויתעבר יזכה ואח״כ צדיק, אתה נפש
 ונמצא הראשון. מן גדול יותר אחר צדיק נפש

 הצדיק של והנפש עצמו, מפאת נפש בו יש כי
והנפש רוח. במקום לו הוא בתחלה, לו שבאה

 לו שבאה מעולה, היותר הצדיק של השנית
נשמה. גבחי׳ לו תהיה באחרונה,

 שיזכה עד כ״כ, האדם נפש יתוקן ולפעמים
 רוח בחי׳ ישיג ואח״ב צדיק, איזה נפש להשיג

 עד מכלם, מעולה אחד צדיק איזה של ממש
 אבינו אברהם של רוחו שישיג להיות, שיוכל
 במדרש ובפרט במדרשים, ז״ל מ״ש וז״ס ע״ה.

 אבינו כאברהם בו שאין דור לך אין ח) שמואל,
 והנה וכו׳. ושמואל ומשה וכיעקב, וכיצחק, ע״ה,

 הקולמוס כח כשל אלו, פרטים בהתחלקות
 ויקיש יבין והמשכיל ספר, על כלם להעלות
והפרטים. החלוקים שאר אל מעצמו

 וזכוך תקון ערך כפי כי הוא, הכלל ואמנם
 לזכות, תוכל כך האדם, של ההיא הנפש מעשה
 תכלית עד הראשונים, מנשמות נשמה להשיג
 להיות יוכל זה, בדורינו ואפילו שבכולם. העליון

 נתגלגלו כאשר ג״כ, להקיש תוכל ז ועד׳׳ כך,
 שניהם, נתקנו וכבר האדם, של והרוח הנפש יחד

 עד שלהם הנשמה להשיג יכולים אינם והנה
 אירע אז בחיים בעודם והנה כנזכר. אחר ג־יגול

 העבור, בסוד עמהם נכנס כי הנז״ל, ע׳יד ^הם
 צדיק, איזה של נשמה, או רוח, או נפש, איזו
 הפרטים וכל נשמתם. בבחינת להם והיא

ע מתוקנת, לבדו הנפש היות בענין שנתבארו  ז
להאריך. ואין ממש, עתה ג״כ

 יחד שנתגלגלו שאחר יארע, לפעמים גם
 אז כי כולם, ונתקנו שלו, נר״ן חלקיו, שלשת
 צדיק איזה של רוח, או נפש, איזו בו יתעבר
 להתעלות יוכל העולם, מן כשיפטר הנה כנזכר,

 בעולם ושם בו, שנתעבר ההוא הצדיק בחי׳ כפי
 וז״ס אחת. ובמדרגה במעלה שניהם יהיו הבא

 ז׳ דף הזוהר בספר בראשית בהקדמת ש מ״
 את וראה פניו, על ע״ה הרשב״י שנפל ע״ב,

 עלמא דבההוא וא״ל ז״ל, סבא המנונא רב
 סבא, המנונא ורב הוא יחד, שכיבין יהוויין

בזה. ודי
 :סבות לשתי הוא הזה, העבור ענין והנה

באיש הצדיק נפש עבור ע״י כי היא, האחת

מקומות ומראה הגהות
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סוהגלגולים*3 הקדמהשער

 כדוגמה והזיקה הזה ההיש נ«ש ההזקז הזה
 לעלוה הוכל מי״כ ההוא, מנדיק גסש רך9

^וד׳ה  כנזכר ההוא, הצדיק כהנלה כמדרגה כ
 מצוה להוסיף דסייעד^, יעזרהו ההוא הצדיק י3

 האיש לצודד היא זו סבה והנה יהיתה, וקדושוה
ד הזה  עצמו הצדיק להועלה שגיה סבה «

 להוסיף מסייעו שהוא כיון כי בו, המהעבר
 ז״ל, מ״ש ח״ס בד&, חלק גוסל והקונם, מצוה

 זוכים במיההם שאפילו צדיקים, גדולים ם)
 הזה, האיש אל מזכה הוא כי והוא, וכד. לבנים
 בסבהו וזוכה ולסייעו, להדריכו כאב לו וגעשה
מזכר.

ה  לסייעו בו שנכנס כיון הזה הצדיק כי וי
 בסוד ולא מזכר, העבור בסוד חייתו בחיים
 כ״א להפסד, ורחוק לשכר קרוב הוא לכן גלגול,
 ההוא. בשכר חלק נוטל מצות, תשה הזה האיש
 וחלק חלקו נוטל הצדיק כי י) ז״ל מ״ש וז״ס

 עתה ואמ הזה, העמוק סוד והבן בג״ע, הכירו
הזה. האיש ירשיע אם אמנם בו. להאריך עת

 יען עמו, והפסד עונש שום ההוא לצדיק
 אליו, להיטיב רק סי, מתעבר איננו הוא כי

 חוזר ההוא האיש אס ואדרבא לו, להרע ולא
 נפרש ההוא הצדיק אז להטיב, תקן מאשר בו

 שנתבאר, במה הוא, הדבר וטעם לו. והולד ממנו
 ואיננו האדם, של בחיים הוא העבור סוד כי

 של הנפש כנע האדם, גוף עם ונקשר דבוק
 שנולד, בעת בו שנכנסה בגלגול, עצמו האדם

 ואינה הדבוק, בתכלית שם מתדבקה ונתקשרה
ש משא*כ המיתוג יום עד משם לצאת יכולה  מפ
 נכנסת כי העמד, בסוד שם שנכנסת הצדיק

 יתמיד האדם ואס ברמנר^ דוצאת ברצונה,
 אצלי. שכונתו יתמיד ההוא הצדיק זם בצדקתו,

 שם ועומד הזה, האיש במעשה חלק ליטול בדי
 שניהם דעלו העולם, מן הזה האיש שיפטר עד
 ירשיע הזה האיש ואס כנז״ל. אחת במדרגה יחד

 והולד בחברתו מואס ההוא הצדיק אז מעשיו,
 בהשאלה, רק בקבע, שם עומד איננו ה1ד כי לו,

הבית, בעל בבית המתאכסן אושפיזא כדמיון

 עס מוצא אינו ואם בעעיו, שיוכשר זמן עד
 יקרה כאשר ג״כ זו ולסבה לו. הולד רזה נחת

 ההוא הצדיק אץ הזה. האיש אל יסורין אתה
 כי יען עמו, סובלם ואינו כלל, בצער מרגיש
בהשאלונ רק שם דבוק איננו

 איזו האדם יעשה לזממים כי העולה, הכלל
 בו שיתעבר תכה תה על אשר גדולה, מצוד.
 להיות אפשר ואז הראשונים, מן צדיק איזד. ג«»

 של נפשו שתשוב עד כך, כל ויזדכד יתוקן כי
 ממש, הד.וא הצדיק נפש במדרגת הזד., האיעז

 ונשמתו רוחו גם האדם שישלים צריד ואז
 לד.תלבש ראדים יהיו אשר עד הזכוד, בתכלית

 שקול יהיד. זד. ואחרי ההיא. המזוככת מפש
 למעלה ויעלד. ממש, ההוא הצדיק במדרגת

וכל הוצבה. ממנה אשר נשמתו שרש ממקום
הד.וא. הצדיק וסמע עזר לסבת הוא, זד.

 נפש שתתעלד. אפשר לזהנמיס כי תע,
 והוא, האצילות, מעולם נפשו שתהיר. עד האדם,

 עשיד., מן המהז כי הוא, הדבר כלל הנד. כי
 ואמנם בריאונ מן והנשמה תירר^ מן והדוח
 מזיי מ יעז מאלו, עולם בכל הנה פרט, בדרד
 מעשיה נר״ן, באדם יהת לפעמים כי ונמצא נר״ן,

 ממלכות נר׳׳ן לו ת.ת ולממים בריאד- תדרד.
שתם ולפעמים דעעויר., ומאימא ומז״א  מן ^

 הבריאה, מעולם שלשתם ולפעמים התירה,
 ח*זב מנוקבא נפעו. :האצילות מן כלס ולוהנמיס

 ולפעמים מאבא. היה, מאימוב נשמה. בrמז וע̂ז
mu ,.ולפעמים מיצירות כ) תשמר. ורוח מעשיר 
 ולפעמתו מנדיאד^ ונשמה ורוח מיצירה, נפעז
 עדיו וכן מאצילווג ונשמה ורוה מבריאה, נפש
 אבי*ע עולמות מח עולם שבכל ופרס פרס בכל

 כלול עולמווג הד׳ מאלו עולם כל כי כנודע
 עשד וכן ומי״ס, אבי״ע, עולמות ד׳ מכל הוא

 להאריד בקולמוס כה ואין מספר, אץ עד מעעזר
 והמעוכיל מספר, עצמו כי כלס, אלו פרטים בכל
מעצמו. ויקיש יבין

^  שאמרנו, מר. כי שתדע. צריד א
מן או היצירה, מן נר״ן לו יהת שלפעמים

מקומות ומדאה הגהות
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הגלגוליםב׳ הקדמהשערטז

 גפש לו שאין לומר, כונתינו אין וכו/ הבריאה
̂ל, העשיה מצד  השכינה שאפילו נודע הנה כי כי

 ומכ״ש בעשיה, מקננא היא מלכות, הנקראת
 הנפש כי ומר,‘’ כונתיני ‘אבי האדם. ישל בנפש

 עד כן■, כל תזדכך מעשיה, הבאה האדם •של
 דיצירה הנפש אור סבת בערך נרגשת, שאינה

 ז עד״ וכן דיצירה. נפש הכל נקרא ואז שבו,
 שיהיו אומרים כשאנו אפילו כי החלוקות, בשאר

 מתלבשים בהיותם הוא האצילות, מן נר״ן י'ו
 בריאה, יצירה דעשיה ונשמה, ורוח הנפש תוך
 ונקראים ים‘נטפי וכלם בשם, עולים שאינם אלא
 הפרטים שאר אל תקיש ומזה אצילות. בשם

הנזכרים.

בעצמה הגלגול בבחי׳ אחר חלוק יש־ עוד ל)

 גוף בכל גלגול בבחי׳ המתגלגל בענין אם
 נקרא זה אשר אחיו, ע״י במתגלגל או שיזדמן,

 לכך, גלגול בבחי׳ כשבא כי והוא, היבום, סוד
 ולא הנר״ן, שלשתם ביחד מתגלים אינם הנה

 שתתקן, עד לבדה הנפש אלא יחד, שניהם
 עד לבדם, והרוח הנפש אחר, בגלגול ואח״כ
 עד הנר״ן, אחר, בגלגול ואח״כ הרוח. יתוקן

 או כנז״ל. גלגוליו נשלמו ואז הנשמה, שתתקן
 בפני לבדו יתגלגל משלשתם אחד כל לפעמים

 ובא אחיו, ע״י כשמתגלגל אבל כנד׳ל. עצמו
 שלשתם יחד שם להתגלגל יכולים יבום, בסוד
 הסבא מן הנה חיים, הכותב אמר ן. הנר״

 אינם היבום, בסוד דאפילו משם מ) דמשפטים
 הנשמה ולא לבדם, והרוח הנפש אלא יחד, באים
וצ״ע.

ג הקדמה

 וראיתי וז״ל, והעבור, והיבום הגלגול בענין
 והיבום הגלגול של זה בדרוש יותר להרחיב
 כנד׳ל, בחיים היא העבור בחי׳ הנה והעבור.

 רצוה, איזו האדם ליד יזדמן לפעמים כי ר״ל:
 מן אחד, נפש לו יזדמן ואז כתקנה, ויעשנה

 עצמה המצוד. אותה שעשה קדמון, צדיק אתה
 זאת, מצוה בענין יחד שנתדמו וכיון כתקנה,
 אלא עוד, א‘וי ההוא. הצדיק נפש בו יתעבר

 נמצא ההוא הצדיק גם שבהיות אפשר, שגם
 הנז׳, םבה‘י נפשו בו תתעבר בחייו, בזמנו עמו

 או מצוה, איזו יעשה הזה האיש כאשר כי
 הוא גם כי ההוא, הצדיק אל המתייחסות מצות

הצדיק נפש בו תתעבר אז כתקנם, כמור.ו עעואם

 וז״ס בחיים. ביחד שניהם היות עם ההוא,
 שניהם בהיות כי ביהונתן, דוד נפש ותדבק פסוק
 ואמנם ביונתן. דוד נפש נתעברה בחיים, יהד
 ולכן בענינד., מעט לד,רחיב צריך הגלגול, בהי׳

 הדברים לכשיובנו הראשון, מאדם עניינה נתהיל
נ) (א) בנקל.

 כל נפגמו אדה״ר, חטא כאשר כי דע, ס)
 הוא וד.ענין ונשמתו. ורוחו נפ-שו של הנצוצות,

 מכמה כלול אדם, של שגופו כמו כי שנודע, במה
 ויש גידים, ושס״ה איברים ברמ״ח נצוצות,

 אבר בכל וכן בעיניו, וכן בראשו, נצוצות כמה
 במדרש שדרשו וכמו ההיא. הנפש כן ואבר,

פסוק על נשא בפרשת ע) ובמ׳יר, תנחומא,

ה ה ג ה
 ולא בור ה־ התחלת להמשיך יספיק כתקנה אחת במצוד. כי נראה :הכותב אמר (א)

כאן. עד המצות בכל לישישתלם יצטרך

מקומות ומראה הגהות
 תצא הפסוקים שער הספר. סוף חפיד עולת ל)

 כ״ד. סימן תהלים גדיא. ר׳ רף
פשיייי ציל פ)
ה״א ע״ח ל״ד. סימן תחלים . . ־ :״ן■ נ)

פרי, המייבים זעו־

 בענת קי״א דף ראה פרשת המצות שער ם)
 (הנדפס הגלגולים ספר מצרים. יאתr זכירת מצות

הספר. בסוף בפרמישלא)
 פרשת תנחופא מדרש מ. פרשה שפות פד״ר ע)
ג׳. דרוש ם׳ דף בראשית הפסוקים שער תשא.
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 אדה״ר שהיה מלמד ארץ, ביסדי היית אי«ז
 זה, ובדמיון וכד. בראשו תלד דה גולם, מוטל
 ונשהטא, שנו. הנשמה וכן שנו. הרוה נחלק

 ונשמתו ורוהו נפשו של הנצוצות רוב נפגמו אז
 בס«• מ״ש ד״ם הקליפות. בין ונתעבר

 נודדת בצפור פסוק על בהקדמה פ) התקוגים,
 הקליפות, בץ גלתה שהשכינה כמו כי מקנה,

 אבתרהא מנדדין ואזלין עמה, יגלו הצדיקים כן
 גלו כד הנעוצות, בחינת ובפי לחד. מדוד

 בראש ראש הקליפות, בתיר להם המכיד במקום
 הנזכר הנשמות גלות ענין וז״ם ובר. בעין עין

 חטא הטאו בנד, והבל קין גם והנה שם.
 הם וגם אביהם, אדם חטא זולתי צ) אחר,

אח״ב. הקליפות בעמקי גצוצותיהם נטבעו
 גצוצות קצת יוצאות ודור, דור בכל ואמנם

 בחינת כפי הכל בעוה״ז, בגלגול ובאים ההם,
 הראש, מנצוצי או ההוא, הדור נשמות מחצב

 ויש בעוה״ז. ונתקנים וכיוצא, העין מנצוצי או
 מן נזהר לא להתקן, בגלגול שבא גם שאף מי

 הקליפות בתיד עוד להשתקע וחזר החטא,
 ממנו הנמשכות הנעוצות וכל הוא כבראשונה,

 כוללות בינונית, בחינה היא דו בו, ותלויות
 אותם אפילו הנפש, נצוצי כל כי ועבור, גלגול

 הפרטי הנעח עם גמור, בגלגול באים שנתקגו,
 עז־ כלל נפרדים ואינם שנולד, מעת המקולקל

המיתה. יום
 המתוקנות, הנעוצות של הגלגול אמנם

 בעבירות חלק נוטלת שאינה לפי עבור, נקרא
 שנתבאר כדרד בלבד. בזכיותיו רק הגוף, זה של

 בסוד ובאות מתו, שכבר הצחקים בנפשות
 ונמצא, שנולד. מיום ולא בחיים, ממש עיבור

nהנ כי rהמצות קיום ע״י כלל, נתקן שלא י 
 שאין מאותם עבירה שעבר או לו, המתייחסות

 ונקרא השני בגוף המתגלגל הוא תחיה, לו
 שנפגמו אלא במצות, שנתקנו והנצוצות שמו. על

שהוא אע״פ הנד, בעבור באים קל̂ד בעבירה

 בעבירה נפגמו שלא הנעוצות אד גלגול. ג״כ
 זולתי בלל, באים אינם במצות, שגתקנו אחר
יזכד- אם אלא אינו זה וגם בחיים, עבור ע״י

 מתגלגלת הנפש כאשר כי הוא, מזה העולה
 חלק באותו אלא גולגולה, עיקר אין בעוה״ז,

 ושאר ההוא, הגוף אל המתייחס הפגום, הפרטי
 ונתקנו אחרים בגופות באו שכבר הנפש חלקי
 ולכן עבור. בבחינת אלא שם באות אינם שם,

 יעשה ההוא, הגוף אל המתייחם החלק כאשר
 הנפש חלקי שאר גם בעוה״ז, מצוה אדו

 כי ההיא, במצוה חלקה תטול בו, המתעברת
 ע׳׳ד הזאת. המצוד. בעשותו מסייעתו היא גם

 משא״ב אחד. צדיק אדה של העבור בסוד הנז״ל
 לשאר אין אז כי הפרטיי, החלק זה כשחוטא

 לד.טיב, מסייעתו היא כי יען בענשו, חלק הנפש
להרע. ולא

 כל בגלגול, האדם שנולד בעת כי ונמצא,
 עיקר אבל שם, מתגלגלים .Tחלק בכללות הגפש

 הפרטיי החלק לאותו אלא איננו, הגלגול
 ממד. ליתקן הבא הד.וא, הגוף אל המתייחס

 וד.עוגש. השכר תלוי ובו הקודם, בגוף שפגם
 בשכר, חלק נוטלים הנפש, חלקי שארית אבל
 הזו שהנפש ביון וד.נה, כנזכר. בעונש ולא

 וד.עונשים, היסורמ עתד. סובלת בכללותה,
 שס^לד. מד. מלבד בחייו, הזד. הגוף אל הבאים

 וגם .,Tנצוצות שאר של הראשונים, בגופים כבר
 המיתה, שלאחר וצער הזאת, המיתר. צער סובלת

 ואמנם הראשונים. עונותיה מתכפרים עי״כ
 וגם הראשונים, בגלגולים שעשתד. המצות
 בו!ם חלק לד. יש עתה, הנצח זד. שעשו*. המצות
 ואמנם ושלימותה. תקוניד. נשלמת ועי״ב כנזכר,

 עתר. שעושד. בעבירות גם חלק גוסלת היתד. אם
 הנפש, אל תקד שוס לעולם .Tה לא הנצח, זה

 חוטא, האדם לעולם כי שבעולם, הגלגולים בכל
 שקדמו הראשונים חטאד על פשעים ומוסיף

פית אבל אליהם. קץ ואין אחרים, בגלגולים לו

טקומחו וטראו! חנהות
דז הבל «ו«רזנ ענץ ^ה זד nanpn סוף לקמן פ) פ ס סוף הנלליט שער זדא ע*ה קב. ^
ה׳ ותנה דיה קפ״ג זף ההקדשת שעד י׳. פרק בפפוק כ״ד דף בראשית הפסוקי׳ם שער «)

 והנת ד״ה ל״ז דף יד פרשת הפסוקים שעד בהי׳. ד*ה ד״י דף ה*ב הגונות ששד ימית מקץ ויהי
!nwi vf •ft 1 0*וולקוס מ■ חומו רו♦ חי #!#תw1n3 יס»0י #קץ ימי1 ##סוק
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 ברשעת חלק נוטלים אינם הנפש חלקי ששאר
 שהעבירות נמצא בזכיותיו, אלא הזה, הנצוץ

 והזכיות נתוספים. ואינם להתכפר, נשלמים
 ועי״כ ונצוץ, נצוץ גלגול בכל ונוספים מתחדשים

 הנפש, תקוני ואל הגלגול, בחי׳ אל סיום יש
 בכל הנפש נשלמת עד״ז והנה היטב. זה והבן

 להתגלגל שיושלמו עד הגלגולים ע״י גצוצותיה,
 רגליה, ועד הנפש מראש הנצוצות, כל ולהתקז

 כנזכר משיחא, ליתיי רגלין ק) יסתיימין וכדין
 פרשת ובסוף רנ״ח דף פקודי פרשת בזוהר
ויקהל.

הוא, והטעם כן, אינו היבום בבתי׳ אמנם
 שאר כל מחמת אחרות, לסבות שהמתגלגל לפי

 היסורין ידי על תקנה לו יש שבתורה, העבירות
 חלקי כל ולכן בגיהנם, או בעוה״ז, שסובל
 בדרך אלא הגלגול, אל צריכים אינם הנפש
 המתגלגל. הוא הפרטיי והגצוץ כנזכר, עבור
 שמת לסבת הוא היבום, בסוד שבא מי אבל
 כלל הצליח לא כאלו הוא והרי בנים, בלא

 הוי הראשון וגוף בעולם, היה לא וכאלו ועיקר,
 צריך ולכן ר) וישב בפרשת כנזכר היה, כלא

 חלקיה, בכל הראשון בגוף שהיה ההיא שהגפש
 לצורך מחדש עתה לגמרי להתגלגל חוזרת
 וכשנתקן העיקרי, גופו הוא זה השני וגוף עצמה,

 המתים תחית בעת הנה העה״ז, מן ויפטר בו
 הא׳ בגוף אבל בו, אם כי הנפש תשוב לא

 באנתתיה, דשבק רוחא ההוא רק בו נכנס אינו
 חלוק נתבאר והרי דמשפטים. בסבא כנזכר
 היבום, בסוד ובא בנים בלא שמת מי בין שיש,
 שבא שבתורה עבירות שאר לסבת שמת למי

 והנה יבום. יT על ולא ההזדמן, כפי בגלגול
 ע״ד ונשמה, ברוח נוהגים הנז׳, הפרסים כל גם
הנפש. נצוצי בענין שביארנו מה

 הגלגול, אל היבום בין אחר, חלוק יש עוד
 הזה, הדרוש בתחלת אצלינו שנתבאר מה והוא,

שגופו כיון יבום, בסוד המתגלגל הגה כי

 אשר כנזכר, כלל היה כלא נחשב הראשון
 חלקיד. בכללות בגלגול הנפש תבא זו לסבה

 ולכן ממש, חדש בנין זהו כי ונמצא ש) כנזכר,
 ביחד, שלשתם והנשמה הרוח גם עמה יתגלגלו

 ויעשה יזכה כאשר רק אחת, בפעם לא אמנם
 וכן הרוח. בו יכנס הרוח, אל הראויות מצות
 למעלה שביארנו מה כדוגמת הנשמה. בענין

 האדם ביאת תחילת בענין הדרוש, כל בתחלת
 נזכר עליו אשר ממש, חדש בהיותו בעה״ז,
 רוחא ליה יהבין יתיר, זכה ת) דמשפטים בסבא
 משא״כ וכו׳. נשמתא ליה יהבין יתיר, זכה וכו׳,

 בסוד הבא גם ולכן שיתבאר. כמו במגולגל,
 להשיג יכול חדש, לבנין דומה שהוה א) היבום,

 מעשיו כפי ההיא בפעם יחד נר״ן שלשתם
כנזכר.

 רוחו לבו אליו ישים אם פסוק וז״ס
 בסוד הבא בענין הנדרש יאסוף, אליו ונשמתו
 כאמור: הוא וביאורו דמשפטים. בסבא היבום,

 הנפש חלק להחזיר היבם, Tב כח שיש כמו כי
 ביבום כח יש כן היבום, ע״י בעה״ז אביו של

 ההיא, הנפש כל אליו ולאסוף להחזיר ההוא,
 מעשים ע״י אבל יחד. ונשמתו רוחו את גם

לבו. אליו ישים אם כמש״ה טובים,
 בזע כח אין יבום, ע״י שלא הגלגול אמנם

 כנז״ל, בלבד לאחד אחד רק שלשתם, להמשיך
 תתוקן אשר עד לבדה, הנפש תתגלגל בתחלה כי

 בגוף לבדו הרוח יתגלגל אח״כ וימות. לגמרי
 מתגלגלת הנפש גם ואמנם שיתוקן, עד אחר
 שהיא כיון בלבד, עבור בסוד שהוא אלא עמו,

 להיסיב לעזרו אלא עמו באה ואינה מתוקנת,
 הרוח במעשה חלק לוקחת ולכן להרע, ולא אליו,

 בענין מש״ל ע״ד ממש, ברעים ולא הטובים,
 אחד חלק עם כלה המתגלגלת בעצמה, הנפש
 וגם וכר. עבור בסוד עמו ויושבת שלה, פרטיי

 הנפש, גלגולי אל סוף יש איך יתבאר, בזה
בעביתת חלק לה שאין כיון להתתקן, ויכולה

נמומות ומדאה הגתת
p( ונזהר רנה. סקודי b' s רסז דף רד, סימ תהלים הססוקים שער ש) תשל״ס אות הסולם 
שרי מאסדי שער תעדם. א׳. טור <דב קרה דף זיע-א י

הגלגולים ר8ם סוף צ*ה דף ת) רנ*ח. בדף שם ז״ד.
ל א) קטיג אות p הסולם ע-ט ונזהר קפ״ז. דף ר) שהוא. ר
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 תתגלגל ואח״ב ימות, ואח״ב כנזכר. מרווו
 מזיס והרות חגפש ואז «נמה, לחקז הנשמה

 שתזדכך. עד כנזכר, לבד עבור בסוד עמו בו
 בעה״ז להתגלגל ההוא לאיש צורך עוד ואז

 בסוד שיבא אסשר אמנס עצמו, לצודך כלל
 לסייעו בהי^ס, אתר אדם בעוד בעוה״ז. עבוד

באורך. כנז״ל עמו, הלק וליסול ולזכותו,

 בתחלת למעלה עניTש מה נבאר ועתה
 בדותק הגלגול, בסוד גם כי והוא, לבאר, הדרוש

 שלשתם להשיג קצת ההדשה שיזכה אסשר, גדול
 סרדr ולא אהד, בגוף אחד, מהנם נר״ז ביחד,

 בגלגול שלשתם תקוץ דשלים רבים, לגלגולים
 נתגלגל כאשר הנה כי הוא, והענמ לבדו. אחד

 הזכה־ בתכלית נתקנה אס בתחלה, לבדה הנסש
 כנד׳ל עמה לבא יכול הרוח אין אז והמו לגמרי,

 אמנם התקה, חסר והוא שלימה, שהיא לםי
 לגמרי הנסש שנתקן כיון אהת, תקנה לו יש

 ואז בלילה, ישן האדם כאשר והוא, טז״ל,
 שתשאר אפשר כנודע, יתברך בידו נפשו Tמפק

«וו  מיין בסוד העלית, בבאר דבוקה למעלה נ
 התפלה בשער ב) אעלינו כמבואר נוקבים,

 משנתו תור וכאשר וע״ש, הלילה בשכיבת
 כאלו זה והרי לבדו, הרוח מ יכנס בבקר,

ף אחרת פעם ממש נתגלגל  והולך אהר, טו
 הנפש יכולה ואז לגמרי, שיושלם עד ונתקן
ף לחזור  נתקניס, ששניהם כית כבראשונה, טו

ש ותהיה טפש, הרוה התלבש  אליו. מרכבה טפ
 גס כי אפשר לגמרי, הרוח יזדכך אס ואה״כ

 בסוד השינה בעת בלילה והרוח תאו
 בבקר ואז למעלד^ שם השאח מזכר, פקדון

ט. ותתקן טשמה, בו תטס משנתו, בהקתו

 והחזז הנפש לבא יחזרו תקונה שנשלם ואחרי
ף יחד שלשתם התחברו המתוקנים,  הזה, טו

 עת תסרך ולא כנתע, לזה מרכבה זה העשה
אחרים. לגלמלים

ג) נפסוק נרמז הזה, התקון ענין והנה
 אשהרך. בקרבי רוחי אף בלילה אהתת ממה

ה כי פירוש:  נתככה כאשר שלי, הנפש בתי׳ ט
 בסת עמך, להתדבק שתוכל עד הזמר, בתכלית
 לדבקה מאד ונשתוקקתי אהתת אז בו, ולדבקה

ת בך, א הזה, וחשק תאוה מנ  בעת בלילה, ט
 נוקבים, מית בסת שם שעולות טפשות. פקחן
 שהיא כית זו, תאוה ומכה עליון. זתג לעורר

 גמור, דבוק שם לדיתדבק הכולה מזוככת,
ת וכאשר תרדת. ואינה שם, נשארת  השחר, ט

 תחי אלא יורדת, אינה היא טפשות, ירידת עת
 אשחרך לא ולכן בשחר. אז בקרבי ונכנס ירד

חי׳ ס רוחי בבחי׳ אלא נפשי, ט  בקרבי אז טכנ
 ׳אף ׳בלילה תיבות של ר׳׳ת ולכן מזכר. להתקן
 נפשי כי טז״ל, אל לרמוז באר, הוא ׳חחי,

 ואמנם טזכר. הצליח בא״ר אל לעלות אהתיך
 נבון נפשו, בחי׳ שהשלים בעצמו היודע האדם

 אהתת נפשי של ז̂י פסוק שיאמר לו הוא
 על כשישכב טז׳׳ל, הכונה בכל וגר, בלילה
 אל וכן הרוח, סוד אל ישיג מי״כ מסתו,

שמט ת תטרך ולא ט  והבן אחחם, לגלגולים ע
 שאגו מה ואמנם בו. והזהר טעלס, הסוד זה

 איננו וגר, רוחי אפקת בתך פסוק אומרים
 שיעלו רק בו כונתינו את כי מזכר, אל מועיל

חי׳ ממוותיגו ט, פקדון ט ח ל הז ר. לירד ד ק  ט
א אדתת, נפשי פסוק אבל » להשאיר ט «  ט

(א) טז׳׳ל. הנשמה או הרוח ^טריד למעלה,

ה ה הג
(לקמן ע״ש ד) הבונות שעד בש״ו נתבאר אויתיך נפשי פסוק של זה, ענת א׳׳ש: (א)

אהד). אופן ר הקדמה

סקוסתו ושראה הנהות
ir ג) פני׳ה י׳. דרוש הלילה דרועי הכוונות שעד נ) t הקוזאו לקמן ודד. וס״ד ס׳ץ עער זז״ב 
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הגלגוליםד׳ הקדמהשער

ד הקדמה

 כפול גלגול ענין בו ויבאר הגלגול, בענין
 אחרים חלוקים שני יש עוד וז״ל, ענינו, מה

 שבפעם מי כי הוא, האחד לבדו: הגלגול בענץ
 נר״ן, והשיג זכה בעה״ז, שבא החדשה אחד

 כאשר הזה האיש הנה אותם, ופגם חטא ואה״כ
 בגלגול להשיג יוכל לא לתקן, להתגלגל יחזור
 שנתבארה התקנה ע״ד לא אם ביחד, נר״ן ההוא
 מטתו, על בשכבו שיאמר הקודם) (בדף לעיל־,
 כ* הוא, והשני וכו׳. בלילה אויתיך נפשי פסוק

 אל אלא זכה לא החדשה, ראשונה שבפעם מי
 כשיתגלגל, הנה אותה, ופגם וחטא בלבד, הנפש
 כיון עצמו, ההוא בגלגול נר״ן להשיג יוכל

 עתה יכולים והנשמה, הרוח נפגמו לא שמתחלה
 בפעם היה כאלו שנתקנה, אחר הנפש עם לבא

 כנז״ל, וכר יתיר זכה אז בה שנאמר החדשה, א׳
 כלם, ונפגמו כלם באו בתחילה כאשר משא׳׳כ

 אל מרכבה המתוקנת נפש תה־יה איד אז כי
 כאשר ואמנם הנשמה. בענין וכן הנפגם, הרוח

 לבא יכולים הנפש, את רק בראשונה פגם לא
כנזכר. בגלגול אח׳׳ב שלשתם

 המצות קיום ר״ל תקון, בחי׳ כל כי ונלע״ד,
 עשיית היא פגם, ובחי׳ הנפש, באיברי התלויות
 כניסת השלמת כי ונודע, מל״ת. של עבירות

 אינו נפש, תקון הנקרא שהוא בגוף, הנפש
 פוגמים העבירות אמנם המצות. קיום ע״י אלא

 אבל מליכנס, נצוצותיה מחסרות ואינם הנפש,
 הנה כי והוא, זה, בענין אחרים חלוקים ב׳ יש
 אם נפש, אלא השיג לא אשר א׳, בפעם אם
 שהגוף כיון הנה ומת, כלה אותה לתקן זכה לא

 הנפש, בחי׳ כל את לתקן השלים לא הא׳ הזה
 אלא הא', לגוף לו אין המתים, תחית בעת לכן

 ולכן בחיים, הוא תקן אשר הפרטיי החלק אותו
 להשלים אחר בגוף הזאת הנפש כשמתגלגלת

 החלקים בחי׳ ואז נר״ן, להשיג יכול תקונה,
 כל עם השני, הזה בגוף שנתקנו הנפש של

 הב׳ הגוף לזה הם הנשמה, עם הרוח כללות
שום הא׳ לגוף אין כי באופן התחיה, בזמן

 במקצת הב׳ עם חולק אבל ובנשמה, ברוח חלק
 ושאר ממנה, תקן אשר החלקים כפי הנפש,
 בסבא הגז״ל ע״ד וזהו לשני. הם חלקיה

 דלא הא׳ הגוף כי היבום, בענין דמשפטים,
 פרטיי לנצוץ רק זוכה אינו ורביד., בפריד, אצלח

 דשבק הנצוץ אותו וד.וא ד.ד.יא, הנפש של
 עם הנפש חלקי ושארית א׳, בביאה באנתתיה

 בזהר מ״ש וז״ם השני. לגוף הם והנשמה, הרוח
 גופין דהנהו ע״א, קל״א דף שרה חיי בפרשת

 מתמיה, הזה והדבר הוו, כלא להוו אצלחו דלא
 מצות מלא שאינו מישראל אדם לך אין כי

 אבל התחיד., בזמן לגמרי יתבטל ולמה כרמון,
 העתיד התענוג עיקר הנה כי האמור, אל רמז

 הא׳ והגוף ודונשמד., הרוח לבחי׳ הוא לבא,
 פרטיי, נצוץ רק שלימה, נפש אפילו בו שאין
 כי נמצא וכו׳, באנתתיד. דשבק רוחא ההוא

 אבל הוי. כלא הוי זה ובערך תענוג, לו אין
 הנפש, כל את לתקן זכה הא׳, הגוף זה אם

 חוזרת כאשר הנה בה, ופגם חזר שאח״כ אלא
 בגוף וד.נשמה הרוח עם ההיא הנפש להתגלגל

 נפש נצוץ בהתחברות מתגלגלים הם כנזכר, הב׳
 גלגול נקרא וזה במצות, שתסייעם כדי אחרת,
 חוזרים התחיה, בעת ואח״כ זה. ענין וזכור כפול,
 אלא זוכר. אינו הב׳ הגוף וזה הא׳, בגוף הנר״ן
 הנצוץ זה כי עמו, שבאו האחרת נפש של לנצוץ

 הראשונה נפש כי הב׳, הזה בגוף העקרי הוא
 יגע שהוא ונמצא כלה, הא׳ בגוף נתקנה כבר

 מאמר על אצלינו שנתבאר וכמו ה) לאחרים,
 תנאי לד קראי, לך נפשי, חדאי ו) ששת רב

וכו׳.
 זכה האדם כאשר לידע, אנו צריכים והנה

 והנה אותם, פגם ואח״כ ונשמה, ורוח לנפש
 באים שלשתם אין בגלגול, שכשחוזר נתבאר

 והנד, עצמו, בפני בגלגול מהם אחד כל רק יחד,
 וד,רוח הנפש משפט יהיה מה לידע צריך

 נתגלגלה הנפש כאשר כי דע, האלו, והנשמד,
יכול הרוח אין ואז ונתקנד., להתקן, אחר בגוף

ודע. ד״ה י״ב דף יעיל ה)
מקומות ומראה הגהות

ששת. רב גלגול דיה כ׳ב דף לקסו נזח: פטחים ו)



כתהגלגוליסד׳ הקדמתשער

 פגוס רוח יתלבש איד כי כגזבר, שם ליכגס
 הרות שיתלבש נאמר ואם נתקנת. נפש בתור

 אפשר, אי זה גם שנתקנה, קודם בנפש הנרגם
 הנ»», תקה תשלום פד נכנס, הרות אץ כי

 שהרוח פריד ואמנם ממדרגתו. למטה שהיא
 על מורכב לבדו, אהר בגלגול יבא ההוא
 באה עד״ז וכז נתקן. ושם נפשו, תמורת הגר

 נפש על מורכבת לבדד,, אחד בגוף הנשמה
 ע״ח דף דמשפטים בסבא מ״ש וז״ם הגר.
 בה וזכו דגמרי בנפשי נשמתין דפגעי ז) ע״ב,
 אינם לבדה, הנשמה או לבדו, הרוח כי יוכר,

ף לד״תלבש יכולים  ולכן נפש, ע״י אלא אחד, מו
 ועל הגר, vta את תמורתה לוקחים
נתקנים.

 אל שיש גחלה, תימא לד יתבאר ובזה
ב כי בדברינו, שתכפנא מה  אינם אדם בני ת

 אלה בדורותימ הם ומועטים לנפש, רק זוכים
 כי נודע והרי ונשמה, לרוה שיזכו האחרונים,

 ונשמות רוחות שיכלו עד בא דוד בן אץ ח)
 או הרוח גם כי הנזכר, עם יובן אבל להתקן,
 בהמתם אחרים, בגופות נתגלגלו הנשמה

 הם. גם יתוקנו ואז ט) הגר נפש על מורכבים
 להתקן, זכה כאשר שלו העיקריית הנפש ואמנם
 שנדמה צדיק, איזה של אחר רוח לקבל תוכל
 וכן ממש. רוחו תמורת לו דהיה במעשיו, אלץ
 נשמה ג״ב להשיג שיכול גדר עד יתקן, עד״ז

 העולם, מן הזה הנפש וכשנפטר צדיק. אמה של
 תקונו, נגמר לא שלה העיקרי הרוח עדיין אם
 של הרוח עם זו נפש זעלכת וביני ביני אז

ת ועל לעה״ב, הד׳וא הצדיק  השפע תקבל י
 שלו הרוח תקץ ממר וכאשר לד- הראד

 אומרת הנ«» אז כנז*ל, אחר בגוף בגלגולו
 0ע ומתחברת הראשון, אישי אל ואשובד. אלכה
 נתקנה, כאשר משמה הענץ וכן שלה, הרוה

 בכל יהד עמה לחזור והרוה הנפש התריס
הנז״ל.

הגלגול, בענץ שיש ההפרש עתה ונסור
 בפסוקים הנמצא חלוק מבן ומד. ולרשע. לצדיק

 הגלגול שאין ראינו פעמים כי רז״ל, ובדברי
 פעמים בסוד גלגולים, שלשה עד אלא נוד.ג
 ישראל מיעי שלשד. על ובסוד גבר. עם שלש

 עון פוקד י) ובסוד אשימו. לא ארבעה ועל
 ומצאנו רבעיו^ ועל שלישים על בניס על אבות
 עד אתגלגל דצדיק ס״ט, תקון התקונים בספר
 עצמו הפסוק ואמנם בזו^ וכמצא דרץ, אלף

 לרשע, הוא דורות ארבע עגץ כי זה, תירץ
 למי אבל לשנאי, וגר, אבות עון פוקד כמש״ד.

 ולשומרי לאוהבמ לגלגולס, לאלפים חסד עושד.
מצותי.

 נפש כאשר כי דע, הוא: הענץ ובאור
 ופגם וחטא א', במום מהדש שבא אחר האדם,

ף מתגלגלת אח״כ הנד. בה,  לד.תקן, אחד מו
 התרת אז, נתקנד. לא ואם זד. גלמל נקרא תה

 מלגול חוזרת אז, נתקנד. לא ואם שני. מלגול
 מלגול, תקנה עוד לד. אץ ואילד, ומשם שלישי.

 מעמיה הד.יא הנפש ונכרתה בה, נאמר ואז
 נתקנד. לא כאשר רק אץ!זה, אמנם לגמרי.

 באמה אס אבל מאלו, פעם בשום תקץ שוס כלל
 אינד. קצת, לתקן התהילה ^!זלשר., מאלו פעם

 עד אמלו ולזותקן, לחזור יכולה אמנם נכרתת,
 תקן שלא הראשון ולכן מטרד. אס דור אלף
 נקרא קצת, שתקן והאחרון רשע. נקרא כלל,
ם הולד שמתגלגל, מה וכל 4צדי? י ! חקונו. ^

 זה אץ כי ז״ל, ממורי ששמעתי ונלע״ד
 הטבועה העשיד., מן שהיא לפי בנפש, אלא מר.נ

 כרת, בתורה נזכר לא ולכן הקליפות. בעמקי
 מטבעה הקדושה, p נכרתה כי בנפש, אלא

 ובריאה, מיצירה שהם בר״׳ן, אבל בקליפווג
 ודאי הקליפות, אחיזת תגבורת כ״כ שס שאץ
 מהרה, שנתקניס שיש אלא כלס, שיתוקנו הוא
דו ויש ^ ניי  ננאד ועוד 41גלגול< כמה אהר ז

שי, הצדיק בין שיש הנזכר ההפרש סעס לו

מקושהו וםראה הגהות
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הגלגוליםד׳ הקדמהשערכב

 מידן לא אחר, אלישע על כ) ז״ל במ״ש ויובן
 הנד. כי וכר. בתורה דעסק משום לדייניה,

 מן יהיה אם ובפרט בתורה, העוסק הצדיק
 מוכרח והנה בגיהנם. אותו דנים אין הקדמונים,

 ולכן בג״ע, שיכנס כדי עונותיו שיתמרקו הוא
 כל על כי בגלגול, אלא אחרת תקנה לו אין
 יסורין עי׳י לו נתכפרו שלא לו יש אשר ועון עון

 עליהם, ענשו לקבל בגיהנם נכנס לא וגם בחייו,
 ולכן לתקנו, מהם עון לכל אחר גלגול צריך
 ולתקן לכפר רבים, גלגולים מתגלגל הוא

 לגיהנם, שנכנס ברשע, משא״כ עונותיו.
 צורך לו ואין יחד, עונותיו כל שם ומתמרקים

בגלגולים. לחזור

 הנראה כפ• כי שאלה, מקום בזה ויש
 למרק גיהנם‘’ ליכנס הוא טובה שיותר לכאורה,

 גלגולים. בכמה להזור ולא עונותיו, כל תכף
 ומביט, צופה הקבי׳ה כי לתרץ, חיים והנלע״ד

 חטאיו על יוסיף בגלגול יחזור אם הזה הרשע כי
 ולכן הזכיות, על בעבירות וירבה פשעים,
 המועטות המצות אותם השלים שכבר בראותיו

 העולם מן מסלקו נפשו, שרש כפי לו המוכרחות
 ונשארים עונותיו, ומתמרקין לגיד,נם, וTומור

 הצדיק אמנם הוא. חסד חפץ כי שלימים, זכיותיו
 י ע״ מתמרקים הם מזכיותיו, מועטים שעונותיו

 לו ונשארים בגלגולים, שסובל היסורין כל
 עד גלגול בכל לו הנוספים המרובים זכיותיו

 רצה ל) רז״ל מ״ש ע״ד נפלא שכרו וגם קץ, אין
 להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות הקב״ה

ונזצות. תורה

 בדרושים נתבאר כבר ששת: רב גלגול
 ענין ג״כ זהו והנה כפול, גלגול ענץ שקדמו,

 נהוד, סגי שהיה ששת, רב על מ) טמרא מ״ש
חדאי ואומר שמח, היה כתורה, עוסק וכשהיה

 אין ולכאורה וכו׳. תנאי לך קראי, לך גפשאי,
 ולא מטיב היה לעצמו כי אלו, בדברים הבנה

 נדקדק גם לך. חכמת חכמת אם וכמש״ה לזולתו,
 ששת דב אל זה ענין מה וגם נפשי, אומרו

מזולתו.
ששת, רב ענין תחלה נקדים זה, ולהבין

 החסיד, בוטא בן בבא כי דע, גלגולו. היד, מי
 מקריב היד. ימיו שכל הזקן, שמאי מתלמיס■

 ברב להתגלגל עתד, שחזר הוא נ) ספק, אשם
 עדיין, לו צריך שהיה תקון איזה להשלים ששת,

 עתה גם עיניו, את נקר המלך שהורדוס ולפי
 בב״א אותיות וד,נד. כנודע. נהור סגי ג׳׳כ היה
 הבאור, אל נבא ובזה ב״ש. בא״ת שש״ת הם
 א׳, בגלגול תקונו השלים שלא מי הנה כי דע,

 אם אף להשתלם, שנית עוד להתגלגל מוכרח
 השלים א׳ בגלגול אם והנה מועט. דבר חסרונו
 הנה מועט, דבר אם כי לו חסר ולא נפשו,

 התורה של השכר כל שנית, להתגלגל כשחוזר
 לצורך הוא השני בגלגול א) עשר, שעשה וד,מצות

 להשתלם, הזה השני בגוף עתה הבאה נפשו
 אל נפשו תחזור התחיה, בזמן יקומו וכאשר

 רוב ובמצות בתורה עסק שבו הראשון, הגוף
 בהשאלה. אלא הזה, הב׳ בגוף בא ולא לו, הצריך

̂כן  בראשונד. היד. כי בנפשו, עT ששת רב י
 בתורה גדול אדם שהיה בוטא, בן בבא בגוף

 בזה עתה להתגלגל חזר ולא מפורסם, ובחסשות
 ממנו, חסר שהיד. מועט דבר על אלא הב׳, הגוף
 הנה כי הזד., הדבר על עצב גופו היה ולכן

 לחזור ללכת וסופו ההיא, הנפש לוקחו עמלו כל
 מה כל כי באופן התחיה. בזמן הא׳ בגוף
 הוא, נפשו תועלת ובמצות בתורה עוסק שהיה

 ולא לשמוח, ראויה הנפש ולכן לגופו, ולא
 כי ןr אני, ולא וכד, נפשי חדאי ח״ש הגוף.

 ולא לתועלתך, שונה אני ולך קורא, אני לד
ב) לתועלתי,

סקומות ומראה הגהות
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בגהגלגוליםה׳ הקדמהשער

ה הקדמה

לעבור, הגלגול, בץ שרז, ההפרש בעגת
 זה, והוא עובר. מיני וב׳ גלגול. מיני ב* וזע
 בגון* אהה נפש כניסת הוא הא', בגלגול הנה כי

א שנולד מיום האדם, מ  והב* העולם. לאויר ד
 שתי יחד שיתגלגלו אפשר שלפעמים הוא,

 נקרא וזה האדם, שנולד בעת זה וגם נפשות,
 שקדם, בדרוש שנתבאר כמו כפול, גלגול

 הנפשות שתידע והנה אתרים. ובמקומות
 גוף שנולד בעת לעולם, ובאות יחד מתגלגלות

 המיתוג יום עד כלל נפרדים ואינם האדם,
 אתד, נפש ונעשות אחת, נפש נקראות ושתיוע
 הדיוא הגוף אל הבאים והיסורץ הצער וסובלות

 איבו העבור אמש המיתר- וצער חייו, ימי כל
 אבל למעלד- שנתבאר במו שנולד, ביום באדם

 בא כאשר הוא, ם) האמת בחמות: ב׳ בו מז
 באדם המתעבר הצדיק, של עצמו לצורד

 שיתבאר כמו לו, שחסר דבר באיזה לזמזתלם
 האדם, לצורו בא כאשר הוא, והשנית במקומו.

 כאשר והנד• ובמצווה בתורד• ולסייעו לעזרו
 היות עד באדם נכנם אמו עצמו, לצורך בא
 האדם נתחייב שאז אחד, דום שנד. י״ג בן

 עצמו את גם לתקן הוא דכול ובמצות, בתודד•
 זמן קודם נכנס אמו ולכן האדם, מצות ע״י

 שנס ואז במצות, שנתחייב אחד רק הזד.,
 שנתפזזסד• כדמיון ההוא, הגוף תוך ומתפקזס

 היסודין סובלים ועותמע עצמד•, האדם שש בו
 דושבת אחת, בוהזואד. הזד., הגוף על הבאים

 ולהשלים לתקן לה, קצוב זמן לה מלאת עד שם
 וחוזרת בחייו, יוצאת ואז צריכד., שד.יא מר.

 לתועלת בא כאשר אבל בג״זג העליון למקומד.
 בבחירת בא הוא הנה עצמו, לצורך ולא האדם,
 לסבול כפוף אמנו ולכן בד.כדח, ולא עצמו,

 בצערו כלל מרגיש ואיננו כלל, הזה זעוף צער
ם עליו, הבאים שיסוית  דוה נחת מתא ת

ת באדם, ם עמו, שם משב ה  יוצא ועא לאו ת
 אהלי מעל ש סורו תומר לו, וד.ולד משם

וגו*. האלד. החזעים גתנזזים

 ועד. כי התחלנו, אשר את שאר תתה ע)
 פירוש: בנים. על אבות עת פוקד אומר הפסוק

 שש עם דשמת, מגולגלות נפשות שלשה עד כי
 אחד, בגוף יחד להתגלגל יכולות חדשה, אחת
 יחד. נפזזות אדבעד. שוש באופן שנולד, מיש
 שד. עם שלש פעמים ז״ס ש רבעיז^ על וז״ס

 עם להתגלגל מבלו מגולגלות, נפשות שלשה כי
 מתר אבל ההדש. הזה הנפש הוא אחד, גבר
 אפשר אמש במזד. לד.תגלגל אפשר אי מזד.,

 לד.מת אפשר כי זד., מחזזבון פחש לד.יות
 נפש או אחד, בגוף לבדה אחת נפש שתתגלגל

 אחד, בגוף חדשד. אחת גפש עם מגולגלת, אחת
 אחד, בגוף לבדם מגולגלות נפשות שתי או
 שלשד. או אחת, חדשד. עם מגולגלות שנש או

 חדשר. עם מגולגלות שלשה או לבדם, מגולגלות
 לזזכנס אפשר אי זה, מחשבמ מתר אבל אחת.
כנזכר. אחד בגוף

 אחד בגוף שד המתגלגלש אלו כי ודע,
 שחזש הם שכלם בזמן אלא נודע אינו כנזכר,
 סיג״פ אחיו. מכשר את וגאל בסוד אחד, בשרש

 של חמא באתר. המא לא החדקז, המגולגל שזד.
 גת מב הוא אם עכ״ז אחדש, המגולגלש

 ■ת הוא אם כמו מכולם, יותר הפגימית
 מבחי׳ וד.ם אדד.״ר, של הזזוא שבאבר דעשים
 mrc ו! צרין מרעשים, גרוע שמא הבשר
 עונות מחמת שנעשד. וד.עפוש הפגם לנקות

 זרש ג כל אל החמת שימשך כדי הראשוגש,
המא.

א העבוד בבחיי ש ודעה  עד*ז מ
 שלשה רק בו ויתגלגלו באדם, ששעבדו אפשר

 של עצמה ההש הנפש לסייע הבאש נפשות
 לא אבל ארבעה, הם עמו אשד הזה, האדם
 ואמנם לד.מו^ אפשר פחות אבל מזר- מתר

 באות כלם מנהז, גלטל בסוד הכאות אותם
 להשלש או עדת, אשד את לתקן עצמם, לצורך

להם. שהסר מצש איזה
בהיהבר., מחר העמד סדר עגת ומדיעך

jimtn (0
 מקשוית שראה הגהות
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הגלגוליםה׳ הקדמהשערכד

 שזה עצרך, הגע ונאמר, אחד, משל ונמשיל
 עצרו, לתקן הזה בגוף עתה ‘גי‘המתגי האדם

 ממנו, עליונות אחרות נטש־ות עשרה בשרש־ו יעז
 נפש בו ׳תעבר הזה, האדם יזכה אם והנה

 עיייון והוא העשרה, מכל התחתונה העשירית,
 ואם להתקן. ומסייעו עוזרו ולכן עצמו, ממנו
 .ואם התשיעית נפש בו יתעבר יותר, יזכה
 והרי השמינית. נפש גם בו יתעבר יותר, יזכה

 ארבעה. הם ועמו נפשות, שה‘שי בו נתעברו
 אם אבל מזה. יותר בו להתעבר אפשר ואי

 ואז הש־ביעית, הנפשי גם בו יתעבר יותר, יזכה
 ההוא, בעבור הארתה יתבטל העשירית, נפשי

 ממנה. העליונים עבורים שלשה הארת בתוך
 שנמצא עד ונמשיך, הענין הולך ז עד״ וכן

 גבוהות נפשיות שה‘שי בו שיתעברו שאפשר
 ואייו והג׳, והב', הא׳, והם העשרה, מכל

 ייעזרו, ההוא בעבור הארתם תתגלה השלשה
 מכח שם, הארתם תתבסי* אחרים השבעה וש־אר

 כאייו ויחשבו עליונים, השלשה של הארתם
 עבור, בסוד להתגלות אפינזר אי כי באופן אינם.

 עצמו, האדם נפש ועם בייבד, נפשות שלשה רק
כנזכר. אפשר אי מזה יותר אבל ארבעה, הם

 איי יפעל אלה כל הן אומר, הכתוב הנה
 הגייגוייים בג׳ כי ,פירוש גבר, עם שלשי פעמים

 בלי ייבדה, האדם נפשי מתגייגל אז הראשונים,
 ייא עדיין אם אבל הגוף. תוך זולתה, שתוף

 בג׳ עוד ייחזור ותצטרך בשלשתם, נתקנה
 שאין כיון ייבדה, באה אינה שניים, הגלגולים

 שהוא גבר בשתוף באה ולכן לתקן, כח בה
 ולהדריכו לסייעו כדי בו, המתעבר אחד צדיק

 נראה שהיה פעמים, שלש אמר לא ולכן למוטב.
 אמר אמנם הראשונות, פעמים בשלשה שהוא

 הכוללת השניה בפעם כי להורות שלש, פעמים
 זולתו גבר עם הוא אז שניים, גלגוייים שלשה

כנזכר. עמו משותף
בענין דמשפטים, הסבא שבאר מתמיה ענין

 יקום מהם גוף באיזה פעמים, בכמה המגולגל
 פ) אצלינו נתבאר הלא כי דע, התח־ה. בזמן
 כצפור פסוק על התיקונים, בהקדמת מ״ש

 פרשת בזוהר ש מ׳׳ וכן וגד. מקנה נודדת
 בקליפות, גלתה איך השכינה, בענין צ) פקודי

 איך ואמרנו, וכד. ברגלין רגלין דמטאת עד
 עם הקליפות בתוך גלו הצדיקים נשמות גם

 הנשמות היו הקדמונים, בזמנים ואמנם השכינה.
 הניצוצים אותם בחי' עמה, הגולים ההם

 עומדת ששם מדרגה, מבחי׳ הם אשר והחלקים
 דור בכל ועד״ז ההוא, בזמן בגלות השכינה

 כבר אלו, אחרונים בדורות עתה ואמנם ודור.
 שבדורות הנשמות וגם רגלין, עד ירדה השכינה

 גלו שבתחילה ולפי הרגלים. מבחינת הם אלו,
 עתה לכן השכינה, עם שם כולם הנשמות כל

 שכבר העליונות, הראשונות הנשמות אותם
 וייהיישיר להדריך יורדות הם אז ונתקנו, עלו
 ונמצא •שיתוקנו. כדי השפלות, הנשמות אייו את
 ונשמה, נשמה בכל יש־ ונצוצות הלקים כמה כי

 אחת, נשמה בשם נקראים ההם החלקים וכל
 יהיה וכאשר ונשימה, נשמה בכל הענין וכן
 נישמתו, שיל חלקו יקה וגוף גוף כל התחיה, זמן
היתה. מדרגה באיזו שלו הזמן הייק כפי

 שיהיה אע״פ כי יארע, לפעמים ק) הנה
 איזה יבוא ועליונה, טהורה אחת נפש באדם
 במקומה ותכנס ממנו, תצא ואז כעס, ייידי פעם
 איזה האדם יחלה ׳כ ג או גרועה, אחרת נפשי
 או אחרת, בנפש נפשע תתחייף ואז גדול, חוייי
 נפשו ותתחלף והנכפה, הנופל חולי לו יארע
 וז״ס אחרת. נפקז בו ותכנס אחר, באישי ותלך
 וכיון להפך. או הרשיע. ובסוף ימיו, כל צדיק

 דבר עוד מזה שימשך ג׳׳כ אפשר כך, שהדבר
 אל מזומנת היתה עתה עד אם כי והוא, אחר,
 שנתחלפה כיון זוגו, בת אשה איזו הזה האיש
יקחנה. אחר איש אותו אחר, לאיש ונתנה נפשו

או האדם, נפש ביד יכולת יש כי דע, ר)

מקומות ומראה הגהות
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בההגלגוליםף הקדמהשער

 המוטבעות נצוצותיהם ללקט גשמתו, או רוחו,
 על ויתוקנו משם, ולהעלותם הקליפות, בעמקי

T,טעם בעניז אצלינו, שנתבאר מה כדוגמת ו 
שם. ועיין מלכות, הרוגי עשרה הריגת

 תקון לסיבת המתגלגל בין חלוק יש כי דע ר)
 לו היו שלא לסיבת למתגלגל עבירות, שאר
 המתגלגל כי ורביו^ פריד. מצות קיים ולא בגים,

כשמעון שיהיה אע״ם ורביה, פריה בטול לסיבת

 עב״ז בנים, על להתגלגל הוצרו שלא עזאי בן
 שנולד, בעת גוף באמה פעם אמה כשיתגלגל

 שבא או אחר, פגם אמו לתקן צרכו לסבת
 העבור בסוד יבא אם וכן לאחרים, להועיל
 ,יחידי לבא לו אפשר אי הנה כנודע, בחיים

 דגופא, פלגא שהוא לפי אחר, עם משותף אלא
 נקרא ג״כ זה כי ואפשר יחידי. לבא יכול ואינו
 וזהו הקודמינס בדרושים כנז״ל כפול, גלגול

חיים. כגלע״ד יבום, ע״י שלא המתגלגל

ו הקדמה

 עניינם. מה וישנות חדשות נשמות בענין ש)
 המציות שער בש״ה זה ענין קצת נתבאר וכבר

 שורש התחלת נבאר גם הקן. שלוה במצות
התחילוצ מהיכן הגשמות
 ואפילו העולמות, כל נבראו כאשר כי דע,

 אחור זווג בסוד בתחלה נתהוה האצילות, עולם
 בפנים. פגים בבתי׳ להתהוות חזר ואח״כ באחור.

 כד, היו אדם, בני של נשמות בחי׳ גם והנה
 ואח״ב באחור, אחור בבחי׳ נתהוו תחלה כי
 עד ואילו, הראשח אדם נברא אשר העת מן

 הוא ואילד, מאז הנעשה התקה המשיח, ביאת
 באחור, אחור בבחי׳ נתהוו שאז הנשמות, לאותם
 בפגים. פנים מזווג יוצאות חדשות עתה שיהיו

ירח באחור, מאחור בתחלה שנתהוו שאחר לפי

 וכאשר הקליפות, בתיד למטה השכינה גלות עם
 יכול טובה, גמורה בונה איזו מכוץ צדיק אמה

 חדשה, נשמה איזו ההיא כונתו ע״י להמשיד
 משם תתעלה הקליפה, שבתון• שהנשמה :פירוש

 אמונתד, רבה לבקרים חדשים ת) בסוד ולמעלה,
 מבחי׳ בעה״ז משם תרד ואח״כ תתחדש, ושם
 ונקראים ברייתם, תחלת הם ועתה בפנים, פנים

 לחטוא שלא מוכנות הנשמות ואלו חדשווס
הנשמוו^ כשאר

א) הזה הזמן בכל כח בגו אין כי דע, אד
 שהם אותם החדשות, הנשמות אלו Tלהמש רק
 כנודע. נפש רוח נשמה סוד שזס הבי״ע, מן

נשמות יבואו התחיה, אחר לבא Tלעת אבל

מקומות ומדאה הגהות
פרק זעלגולים סטר ד)

 המצות שער ול*ט. י״ה ג1י' הקדמה להלן ש)
 ה״א ע״ח יש. עוד ד*ה ט״ב קליו דף תצא פרשת
 זולק תע״ס א׳. פרק ל*ט ושער ר פרק ה שער
?דא. תשובה התשובות לוה י*ד

אחר. פירוש יש ג׳ הקדמה לעיל ת)
 הן א׳ הדשות נשמות של בהינות ב׳ יש א)

 ואלה ישר, דאור מהכמה הנמשכות ממש הדשות
 נהית לא הגנן בפוד התיקון בעולם בלל באות אינן

 בהינת ויש ואילן. הבלים שבירת מזמן לגנתא
 נתיבות דל*ב הבמה מבהי׳ הבאות הנשמות התחדשות

 שאין בהבמוג בלולה שהיתה בינה לבהי׳ שנבחנת
 בהכמוצ בלולה היתה שבבר מפני ממש, חדשה ש

הן בי הב*ן כלפי הדשות נשמות נקואתו אמנם

 הדשות נקראות הן ולבן החדש, ממ*ה נמשכות
 ובאלי ישנווצ שהן מב*ן הכאות מנשמות לאשיקי

 ב׳ בן גם יש התחדשות בדון הנאות הנשמות
 נוהג היה שזה פנ*פ, הדשות נשמות א׳ בחינות:

 בקביעוו^ ע״נ בקומת אחא היו אז ני הבית, בזמז
 הנשמות בחינת שהיא ובריאה 4אחז במקום וזד׳ן
 של לידתן גם חדב אצילות, עולם במקום אז היתה

 משא*ב פנ*פ. לנהי' ונחשבו באצילות היתד. הנשמות
 האצילוו^ תהת למקומה ירדה שבריאה ההודח אחר

 ואין ננדיאוצ הן לידתן בעת שהנשמות נמצא
 אהוד זולת שם להאיד יבולים דאצילות המושין
 נשמות שהן אלו נשמות נבחנות וע*ב באהוד,
א מנהי' הדשות  r׳4Q בונים פנים מנחי' ולא ^

ד*). חרוש מלילה דרושי חנונות שער



הגלגוליםו׳ הקדמהשערבו

 ב) האצילות מעולם •טהם מעולות, יותר חדשות
 לאדה״ר, שיהיה דאצילות הנשמה מבחי׳ והם

 שיתבאר במו עילאה, זיהרא בשם הנקראת
 פקודי פרשת בס״ה מ״ש וז״ס הבאים. בדרושים

 המקדש, בית שנחרב שמיום ע״א, רנ״ג דף
 החדשות אלו כי האהבה. בהיכל נשמות נכנסו לא

 נכנסו לא האצילות, עולם מן בפנים דפנים
 אפשר החדשות, הבי״ע שמן הנשמות אבל שם.

 כל אבל החרבן. שלאחר בזמן אפילו שיבואו
 שהיו מאותם הם בעולם, הבאות נשמות שאר

 אחור נברא אשר אחר ר, אדה״ בנשמת כלולות
 והחזירו בפנים, פנים מבחי׳ ונסרו הזר באחור,

 הישנות הנשמות כל כי ונמצא בפנים. פנים
ממנו. באים הם

איברים, לרמ״ח מתחלק אדה״ר כי ודע,
יש גם איברים. רמ״ח מן הנכלל גופו דרך על
 שערות מיני כמה מבחי׳ והם אחרות, בחי׳ בו

 פרטי נצוצי כל והנה קץ. לאין בו התלוים
 שיש אלו מבחי׳ הם כולם שבעה״ז, הנשמות
 והבחי׳ הפרטים אלו ואמנם כנזכר. באדה״ר

 הנולדים האנשים בגופות כ אח״ נמשכו הנז׳,
 אצלינו הנקראים הם הפרטים ואלו אדה״ר. מן

 משם נמשכות כולם להיותם הנשמות, שרשי
 עתה לדעת והנה כנזכר. אדם של אלו מבתי׳

 שידע צריך נשמתו, של שרש מה ואיש, איש כל
 איברים נצוצות פרטי כל נתחלקו במי ויכיר,

 הנשמות שרשי יקרא וזה ארה״ר, של ושערות
 מה ע״ך ואבר, אבר בכל וכן ממנו, הבאות
 ביסדי היית איפה ג) בפסוק חז״ל שדרשו

ארץ.
בחי׳ הם הנשמות רוב כי לך, ביארנו וכבר

 את״כ יפרדו ומשם ארה״ר, של בניו והבל, קין
 נבאר שלא ואע״פ ואילך. מאז הנולדים לכל
מקום פה אין כי גמור, בדיוק הזה הענין עתה

 ענינן, נבאר משל בדרך אמנם הזה, הדרוש
 הראש בח'׳ הוא שהבל שנאמר, עצמך הגע כי

 היא הבל, נשמת כי נמצא כלם, הנשמות של
 שבבני הנשמות נצוצי פרטי כל של השורש

 אבינו אברהם אם וכן הראש. מבתי׳ שהם אדם,
 נאמר אדה״ר, של ימין זרוע בחינת הוא ע״ה

 מבתי׳ אדם שבבני הנשמות נצוצי פרטי כל כי
 והוא באברהם, נכללים הם אדם, של ימין הזרוע
 ושערות איברים שאר בכל ועד״ז שלהם. שרש

זה. דרוש מקום כאן ואין אדה״ר, נשמת של
 התשובה פרטי חלוקי ענין עתה נבאר אמנם

 הדרוש מן קצת יובן ובהם אדם, לבני הצריכה
 האחת שמונה: הם התשובה חלקי הנה ד) הזה;
 הנה העשיה, מעולם נפש בו שיש מי כי היא,

 היצירה, מן העשיה להפריד גורם אדם, כשתוטא
 שרש בו תלוי שהוא המקום, פרטיות בבתי׳
 שיחזיר עד שיתקן תשובתו, היא ולכן נפשו,

 ההוא המקום בבהי' ביצירה, עשיר, להתחבר
 היצירה, מן רוח בו שיש מי וכן נפשו. שרש של

 בפרטות בבריאה יצירה לחבר צריך וחטא,
 מן נשמ״ה בו שיש ומי כנזכר. שרשו בחי׳

 הנז״ל. ער באצילות בריאה לחבר צריך בריאה,
 הם כי תחתונים, תשובה חלקי שלשה אלו והרי

בי״ע. בעולמות

 עליונים יותר תשובה חלקי חמשה יעו עוד
 להחזיר היא, הא' עצמו. האצילות בעולם הם כי

 תחת הוא אשר למקומה, דאצילות המלכות
 כנזכר. נשמתו שרש פרטיות בבחי׳ וזה היסוד,

 שם כי נה״י, עד למעלה יותר להשיבה הב׳,
 יותר להשיבה הג׳, ה) כנודע. אצילותה מקום

 למעלה, יותר להשיבה הד, חג״ת. עד למעלה,
 ארבעה והרי דז״א. מוחין שלשה שהם חב״ד, עד

 יעז עוד ז״א. מדרגת בבחי׳ וכולם אלו, עליות
והיא מכלם, ועליונה עיקריית חמישית חשובה

מקומות ומראוז הגהות
 ג׳. דרוש ט׳ דף בראשית הפסוקים שער ב)

ה ל־׳א הקרסה רש. הקייא «׳. הקדמה להלן  ד
 <דפ דף קתשים רשב׳׳י מארי שער אהר. עגץ עוד
ה ס גרם. עוד ד  התשובות בלוח ח׳ , תי׳

כ*זב תשובה

 תנתופא סררש ם׳. פרשה שמות רבה מדרש ג)
תשא. פרשת
דזב הקדמה להלן ד)
 ל׳׳ד שער ב׳. שרק דז שעד ח*ב ע׳ה ה)

וד׳. ג׳ שרק



T3הגלגוליםף הקדמהשער

 ואל ו) או״א. מקום עד ולהעלותה להשיבה
 וקראוה התקוניז, ובספר בס״ה, רמזו זה חלק

 היא אימא כי כנודע תמיגאה, דרגא תשובה
למעלד^ ממטה תמינאה

 נשמת מקום מעלת כפי כי שתדע, וצריד
 מי כי חטאו, פגימת וחומר חוזק כד האדם,
 פגמו יעלה דאצילות, ממלכות נפש לו שיהיה

 ועד״ז שם, אשר שרשו בחלק ויפגום שט, עד
 אתה אם בי שתדע, צריך גם הבחי׳. בשאר

 מבתי׳ שהיו אליו, שקדמו הראשונים מן אדם
 העשיה מן ורוח נפש לו היו נשמתו, בעלי

 להתגלגל והוצרך רוחו, בחי׳ ופגם וחטא ויצירה,
 התת עם הנה עתה, נולד אשר הב׳ הזה באדם

 הנפש בחינת רק בו נכנסה לא הזה שהאדם
 למעלה עד פוגם הוא חוטא, כאשר הנד• בלבד,

 ובאשר רוח. בחי׳ גם בו נכנם כאלו ביצירר!,
 הת! באילו שיתקן צריך בתשובד., לשרב ירצה

ח בו  בשאר ועד׳׳ז שניהם, ונפגמו ונפש ח
הפרטים.
 Tצר האדם, של תשובתו תקון לעגין גם

 אחר באופן גלגולו, אופן עוד האדם שידע
 אצליגו נתבאר שכבר עם בקצור, עתה שנבאר
 גלגולי בסדר אם הנר• כי וד.וא, אחר, במקום
 שלשים או עשרים מעול, ע׳׳ד אליו קדמו נשמתו

 אלו שבכל הראשח אם לדעת צריך מגולגלים,
 ופגם מבי״ע, נר״ן משל ע׳׳ד בו הת השלשים,

אע^׳י אחריו, הבאים השלשים כל הגד• בהם,

 צריכים בלבד, גפש בחי׳ רק בד& נבנם שלא
 שבתחלר• לפי בי׳׳ע. בכל פגמו כאלו להתקן

 אור מקבלת הגפש היתה לכלם, שקדם בראשמ
ד ועתר• הבריאה, של הנשמד• מן  להחזיר גיי
̂•וא האור .Tאל  יושלם ואז בתהלה, לה •Tשד• ד

 ה׳ TO לקחה כי פסוק וז׳׳ס תשובתד- תקון
 האדם יחטא לנממים כי חטאתת- בכל כפלים

 ממנו ונפרעים עמו, קדקוTו מאד, קל חטא
 חטא. מאשר כפלים מאד, חמור חטא חטא כאלו
̂ר את ולכן ̂רד  יראד• אם יתברר, מדותיו אחר לר

 הדעת אין שלכאורד• אלו, בדברים ביוצא האדם
 ובמשפט. בצדק יתברך מאתו ודגל סובלתם,

 שבאלו הראשונים הט׳ עד הראשון מן אם ואמנם
 והעשירי ורוח, נפש אל רק זכו לא השלשים,

 בר•, ופגם חטא כך ואחר הנשמה, אל גם זכר•
̂חטא הנה  תקונם וגם מנימתם ראשונים ד

 נפש. ומכ׳׳ש לבד, רוח סוד היא ותשובתם.
 ואילך, שממנו השאר בל וכן העשירי, אבל
 גם הוא ותקונם פגימתם השלשים, סיום עד

 סרטים פרטי לשאר tpתק ומזה נשמד.. בסוד
 לשוב יכול האדם אין כי ונמצא, מספר. עצמו

 מקום שרש שידע עד כתקנה, שלימה בתשומי•
 נשמתו מבחי׳ המגולגלים ובחי׳ נשמתו, אחתת

 שיר בזוהר החמירו כן על אשר אלת שקדמו
̂בד. לי הגתת• בפסוק השירים,  ובר, נפעזי שאד

 בא מד. ועל נשמתו, מי ליחנ האדם שצריך
ז) בארך. שם כנזכר לתקן, צריכה ומה לעה״ז,

ז הקדמה

 נשמןת ענץ הזה, בדרועז נרחיב ועוד ח״ל,
 נתבאר כבר הנה ה) הם. מי וד.יעזנות החדשות

 בנשמת כלולות באו שלא יעז, גשמות קצת כי
 חדעזות נשמות נקראים ואלו כעזנברא, אדה״ר
באו כבר אשד הנשמות כל אבל לגמרי. באמת

 נשמות זעקראיט הם אדה׳׳ר, בנשמת בלולות
 אמנם הנד. האמתיות החדשות בערך יעזנות,

 ועתה 4חלוקוז מדרגות בי בעצמם בדג יעז
 בד.ם יש הנה כי ט) חנשמוו^ אלו ענת נבאר
נכללו שלא הנשמות ,rה האחת מרדנות, שלעז

מקומת! ומראה הגהתו
r היק תע*ש ו) v חקרסה לחלן ח) תעובה החשובות ב<וה *o r ק הג<גול<ופ ספר ד •ו

ונ״א. י״ס ס״ו ה׳ רנ״ו. ותשובה ר
חיו «) דף ובדא״י ת׳ש אות הסוים ע*פ הדש והר ז) שעד י*א. והקזזנגה כ׳׳ס תקוופה י

J דף השפפות מדס עט ע*ה ד׳. טזד צ׳ n דשנדי פאפוי שעד נ׳. דרוש בראשית הפסוקיט חרת
קזזשיננ פדשת זי*ע ההמשך. בל ה׳ דף ההקדמות שעד ומ*מ בהגהות



הגלגוליםז׳ הקדמד.שערכח

 חדשים גשמות נקראים ואלו אדה״ר, בנשימת
 נודע ר, אדה״ כשיחטא כי הוא, השינית לגמרי.

 עד ונתמעט, והלך איבריו, ממנו נשרו כי הוא
 ותשת בסוד אמה, ק׳ עד אלא עמד לא אשיר
 כן גופו, בבחי׳ זה שאירע וכמו י) כפכה. עלי

 הנצוצות אותם והנה נשימתו. ,בבחי׳ לו אירע
 החטא, אחר בו קיימות שנשארו נשמתו, שיל

 כאשר הנה אדה״ר, לחלק הגשיאר העצמות שהם
 רז״ל כ) כסברת והבל קין את הוליד חטאו אחר

 ואלו והבל, קין יצאו הנד מנצוצות הנה וס״ה,
 אותם הוא, השלישית שיניה. מדרגה נקראים

קי נשימתו, שיל הנצוצות  כאשר ממנו שנסת̂י
 הקליפות, עמק־‘’ וליפו־ לרדת וחזרו חטא,
 גשיירת בשם וקראום הז״ל רמזו לזה אשיר

 היתה השלישייה, המדרגה מזו כי ודע, אברים.
ר. אדה״ של בגו שת, ישל נשמתו

 גשמה נקראת היא הראשונה, המדרגה והנה
 בעה״ז זו נשמה תרד כאשר ולכן לגמרי, הדשה
 רז״ל, רמזו עליו כשנולד, ל) נפש איזה בגוף
 ת״ח ודיל, ע״ב, צ״ד דף משפטים פרשת בריש

 וכד, נפשא ליה יהבין אתייליד, כד נש בר
 שבא הא׳ הפעם באותה כי וכו׳. יתיר זכה

 נישמה עד דעשיה, מנפיש להשיג יכול לעולם,
 כמ׳׳שי מדרגה, אחר מדרגה אצילות, של לנשמה

 ע״י שלא גדול, בקלות זה וכל וכו׳. יתיר זכה
 זו בעגין למעלה נתבאר וכבר מרובה, טורח

הא׳. המדרגה
 וימות, ופגם, חטא ההיא בפעם אם אבל

 מגולגל יקרא אז הנה בעולם, לחזור ויצטרך
 בא הנפש כי מ) למעלה, נתבאר וכבר וישן,

 י״ג עד לבא א׳׳א והרוח שנולד, בעת לו
 ואילך. שגה כ׳ מבן והנשמה אהד, ויום שנים
 שיכול עד מעשיו, כפי מאד וגבה הולך ועד״ז

ג) שנותיו. מדרגת כפי דאצילות, נר״ן להשיג

 הנשימה נצוצות והיא השנית, המדרגה
 הוריש מהם אשר שיחטא, אחר באדה׳׳ר שנשארו

 אלו הנה כשינולדו, בעו ס) והבל לקין אח׳׳כ
 לגמרי. ולא מה, בבחי׳ חדשות נשימות נקראים
 שאר על גדולה מעלתם תהיה יתוקנו, וכאשר

 כיון כנזכר, מאדה״ר ונפלו שניסרו הנשמות
 ולא באדם, קיימים להשיאר כה בהם גם שהיה
 בפרטות, זו מעלה להם וישי יפות,‘בקי נפלו
 בניו, והבל לקין אדם הורישים כאשר כי והוא,

 המגולגלים, כשאר ממש לגלגול נחשיב זה אין
 הב׳, בגוף מתגלגלת ונשימתו הא׳, הגוף שמת
 שהורישם אדה׳׳ר, של חייתו בחיים הם זה אבל

 כלולים שהיו הנצוצות כל ולכן כשנולדו, לבניו
 כלולים היו עדיין כאלו נחשבים והבל, בקין

 כי ונמצא, ממנו. נשרו ולא עצמו, באדה״ר
 שלא אדם, בנשמת הנצוצות אלו כי'ולות כשבאו

 שנכללו רק שלו, אינם כי עצמם, לתקון באו
 אח״כ כשבאו וגם דמיין. כלל באו לא כאלו בו

 גם אדם, בחיי והבל קין ניסמת עם כלולות
 שם באו שלא כיון כלל, ביאה נחשבת אינה זו

 לנצוצות נתחלקו לא שעדיין דכיון עצמם, לצורך
 כלולות שהיו אלא שלהם, בגופות עצמם בפני
 נחשב אין זה גם עדיין והבל, בקין בגוף בלבד
 יתחלק נצוץ איזה כאשר ולכן כלל. לביאה להם
 תחשב אז איש, איזה בגוף בעולם, אח״כ ויבא
 לגמרי, ולא מה בצד חדשה ראשונה ביאה להם

 כמו והבל, וקין באדם שבאו מה ביאה נקרא כי
 ויפגום, יחטא, ההיא בפעם אז ואם שיתבאר.

 מגולגל יקרא אז ב׳, בגוף לבא ויחזור וימות,
וישן.

 שיבואו הראשונה, הביאה בפעם והנה
 כנזכר, מה בצד חדשה נשמה יקראו בעולם,

 יכול הראשונה, זו בפעם היא גם כי והוא,
דיצירה, ורוח דעשיה, נפש מעשיו, כפי להשיג

מהומות ומראה הגהות
 בראשית רבה סררש לח: סמזררת יגב חגיגה י)
 ומדרש תזרת. פרעזת ריש בפד׳ר ועיין ייס. פרשה

ה׳. תזריע פרשת תנחוסא
 ס: נת לו: בראשית זהר פכ״א. פרזור׳א כ)

jto שער א׳. ררוש ריי׳ה ררועזי הבוונות שער 
ידע. והאדם בפסוק ד׳, יםן0 בראשית הפסוקים

יתורצו. ובזה דיה זו הקדמה להלן עיין ל)
ב׳. הקדמה לעיל מ)
 כ*א משנה פ״ה אבות רז׳ל סאמרי שער נ)

 ד״ה א׳ דרוש פסח ענין הבונות שער ע׳׳ז. דף
ז׳א. והנה

בעוד. צ׳ל ס)
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ת, ונפש דנריפה, תשמה לו  &ז̂ר יוחד ול« מגי
 «ד להשיג שיכולה ההמתיו^ ההדשה מש&ה

 ההד, הפרש וזהו כנו״ל. דהפילות לגשפה נש&ה
 חההנם MTהשנ לזו הרהשוני^ מדרגה ניז שיש
 הרהשח. הדס נשהסה בי פ) שנודפ, לפי הוה,

 גס״ה בזוהר כנזכר פלאה, זיהרא ממנו נפהלפה
 נרני״ח י) בחי׳ והיא פ׳׳א, דפ״ג קדושים פרשת
 פילאה, זיהרא נקרא זה כל כי האפילות, מפולם

 קליפות שאק מוז־פ ח״ו, לקליפות ירדו לא ואא
 למפלה נסתלקו אבל בי״פ. פולמות בג׳ רק

 זיהרא הנקרא האפלות חלקי ומכל למקומם,
 בלבד. דאפלות נפש רק בו נשאר לא פילאה,

כז  כללות שהיו הנפופות כשיבאו פתה גם ל
 יכלים הא', בפפס לפולם פתה דבאו והבל, בקת

א דאפלות נפש פד מפשיהס פ׳׳י להשיג  ל
 אבל בלבד, בתחלה להם שהיה m כפי יותר,

 הראשונה, המדרגה של לגמרי החדשות הנשמות
ם פד הפשיה מסוף להשיג א׳ בפפם יכולות  ח

הח כלה. פלאה זיהרא הנקרא האפילות  זה ו
 המדרגה פל הא׳ המדרגה נפתות של אהד יתרון

.aד
 שיש מי כי והוא, אחר, יתרון להם יש פוד

 א׳, מדרגה הנקראת לגמרי, הדשה נשמה לו
ל ראשונה, ב«נם בפולם כשימא הנה כ  להשיג י

 דפשיה מנפש הגוף, באותו יהד מפשיו כפי בנקל
 כנזכר, דאפילות לנשמה נשמה תשלום פד

 אל והרוח הרוה, אל וכסא משכן הנפש ויפשה
 שהם השנית, במדרגה משא׳׳ב וכר. הנשמה

 אפנדי אלו בי והבל, בקץ הנכללות הנפופות
 נפש פד » ב«נמ להשיג שיכוליוס שביארנו
 פ׳׳ד בנקל אינו בכלל, ופד פד הוא דאפילות,
 שנתבאר כמו «*ול, מורה פ׳׳י אלא הא׳, המדרגה

 בסוד שם הנזכר והוא פ) הקודמיס, בדרתסים
 וגו׳, בלילה Tאויח נפשי בפסוק בללה הימם,

m נתקנה שכגר אחר כי m ,מן יופאת לגמרי 
 בבקר ואה׳׳ב לו, והולכת כשישן בללה האדם
פפטו, האדמ של והרווו הנר, mu מ נכנסת

 הרוח שיתקן פד הננמז, זו תור הרוח ומתלבש
 לגופו, הראשונה נפשו התרת ואז לגמח,

 הרוח אל כסא שלו הנמש ביחד, שם ופומדיט
 נפשו יופאים יותר, אח׳׳כ תכה ואם פפמו, שלו

 נשמתו, בו נכנסת ובבקר כנזכר, בללה ורוחו
 נכנסים כד ואחר לגמח. שתתקן פד שם ויושבת

 וכ׳׳ז יחד, שלשתם שם ופומדים וחחו, נפשו בו
חל, ודוחק סרח פ׳׳י  פסוק בסוד גדולה, וכונה ג
 יאסוף, אלת ונשמתו רוחו לבו אלת ישים אס

ש:  הנזכרת, כונה ויודפ הכם יהיה אם כי פיח
 יוכל וכונה, לב דשים בללה, היבום בסוד

 חהו את פפמו, הגוף זה אל ר״ל אלת, לאסוף
א ונשמתו, אחרינו לגלגלים מטרד ל

 לתקן ישלים הנזכר האדם אס ולפפמיס
 הנזכרות כונה לכוין יח־פ יהיה ולא לגמרי, נפשו

 הנפש יפיאת פ׳׳י לתקנו אליו, רוחו להמשמ
 בללה, Tאוית נפשי פ) פסוק בכונת בללה,

 האיש ימות הנה שקדמו, בדרושים לפיל כמבואר
ף להתקן רוחו יבא שאח׳׳ב בדי הזה,  השני, מו

 כנזכר. פמו ביחד נפשו אלת יבא וכשיתוקן
פ לא אז גם ואם  הרוח את לשלח לכדן מ

 הכונה פ״י לתקנה הנשמה ולהביא בללה,
 בנוף נשמתו ותבא שנית, ימות הנה הנזכרת,

 נפשו בו יכנסו תקונו, ואחר להתקן, שלישי
כנזכר. הנשמה פס ביחד, משמתו ורוחו

 גמורים, פדיקיט לקפת נפלא, הטפם חהו
 נפשם שתקנו להתת כי שנים, בקפחת שמתים

 שאינם וכיון מופסות, בשנים השלמות בתכלית
שלה חהם, להמשיד תדפים  בבונה נפשם ל

 נפשם אץ כי שנים, גקפרות מתים הם הנזכרת,
 פוי jfiw ואדרבא גפה׳׳ז, להתפכב פחכה
 התב גס דתוקן שני, בנוף הווה אה״כ שיגא

 בתכלית וחת לנפש שזכו בפדיקיס פר׳׳ז וכן
א התקח,  הנשמה ולהמשיד לשלהם מפו ל
א ימותו פסוק ת׳׳ס כנזכר.  0ל««מי כי בהכמה, ל
 מפו שלא חכמה, לחסרון אדם, בני ימותו

כנזכר. נשמתם או חהם להמשיד

הנוזות
m  fv וקיס09ו vitT ii'wiHa 0*9ת 

 אקזשה שוון כתב השונה ההשונוה בלהז מ
ס ת ס 4ל

מקו)נפת
י י)  שפד רנה׳׳י. ס

 ג׳. הקופה לפל פ)
הילה חוושי פנל הנומוה שפו פ)

קוזשתג סוף רשסי

י׳. חרוש
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 במי אלא נוהג זה דין אין כי די!, אמנם
 מפעם פגומים ונשמתו רוחו ועדיין נפשו, שתקן

 כבר, מתוקנים נשמתו או שרוחו מי אבל א׳.
 יכולים הנפש, לתקן עתה ישלים כאשר הנה
 ולהתלבש ליכנס הנשמה, גם או הרוח, לבא

 והרי כמוה. מתוקנים שהם מאחר ההיא, בנפש
 הראשונה המדרגה אל שיש היתרונות ב׳ נתבארו

השניה. על
 המדרגה אל שיש אחר, יתרון נבאר ועתה ק)

 המדרגה מן כי והוא, הראשונה. על השנית,
 בפעם וכו׳ נר״ן להשיג יכולים אינם היאשונה,

 השנים. מספר י ע״ רק להם שיזכו אע״פ א׳,
 ובהיותם נפש.‘’ זוכים שנולדו, בעת כי פירוש:

 יכנס מעשיהם, יזכו אם אחד, ויום שנה י״ג בן
 בן בהיותם הנה עוד, יזכו ואם הרוח. גם בהם

 עד ועד״ז ג״כ. הנשמה בהם יכנס שנה, כ׳
 להשיג יכולים הב׳, המדרגה אבל הכל. סיום

 ויום שנה י״ג השלום קודם דאצילות, נפש עד
 בקין כלולות אלו נצוצות שבתיות כיון כי אחד.

 הנזכרים, החלקים כל אל זוכים יחד היו והבל,
 הראוים החלקים כל להשיג יכולים עתה גם

 אלא שנים, במספר תלוי ואינו אחד, ברגע להם
הנז״ל. כונה ע״י וגם מעשיהם, כפי

יחד, החולקים מאמרים ב׳ יתורצו ובזה
 דף משפטים פרשת בתחלת הנזכר המאמר כי

 יהבין אתיליד, כד נש בר ת״ח, וז״ל, ע״ב, צ״ד
 תלוי שהדבר וכד, יתיר זכה וכד, נפשא ליה
 בנשמות מדבר השנים. במספר ולא מעשיו, כפי
 והבל, בקין כלולים שהיו ר) השנית, מדרגה של

 הנזכר והמאמר מה. בצד חדשות הנקראות
 שהדבר נראה ע״א, צ״ח דף דמשפטים בסבא
 ליומא זכה כד דקאמר השנים, במספר תלוי

 ילדתיך, היום אני עליה אתמר שנין, דתליסר
 יהבין ד,כ׳, לשנת זכה וכד רוחא. ליה ויהבין

 הייתי בן כי עליה כתיב וכדין נשמתא, ליה
 שהם הראשונה, במדרגה מדבר וכו׳. לאבי

 נכללו לא שמעולם לגמרי, החדשות הנשמות
אדה״ר. בנשמת

 שנפלו הנשמות והם השלישית, המדרגה
 היתה מהם אשר אדה״ר, שחטא אחר בקליפות,

 נקראים אלו אשר וזולתו, אדם בן שת נשמת
 גרועים הם הנה הבחי׳ בכל ישנות נשמות
 נפרדו אדם, מן שנשרו שכיון לפי מכולם,

 אדם, של חטאו מחמת רבים ולחלקים לנצוצות
 נקראות היו באדם, שהיו הפעם באותו ולכן

 איזו תבא וכאשר בלבד, אחר מגלגול ישנות
 איזה בגוף א׳ בפעם ואילך מאז מהם נשמה

 וכן פעמים, מב׳ מגולגל נקרא וימות, איש
 איזו תבא כאשר ולכן ואילך. משם בזה כיוצא
 בפעם אדם, איזה בגוף הזאת, ממדרגה נשמה

 אחד חלק רק לתקן, יכולת בהם אין ראשונה,
 חלק תבא בתחלה הנה כי וגלגול, גלגול בכל

 הזאת הנפש שהיתה הרי כיצד; להתקן, הנפש
 תשלום עד שתתקן צריך דעשיה, נוקבא ממלכות

 האיש ימות זה, תקונה וכשישלים דעשיה, כתר
 ובהשתלם שני, בגוף שלו הרוח אח״כ ויבא הזה,

 בגוף הנשמה תבא ואח״כ הוא. גם ימות תקונו,
 וכבר הוא. גם ימות תקונה, ובהשלים שלישי,
 הנה להתקן, הרוח כשיבוא כי לעיל, נתבאר

 וכן הגר. ש) בנפש ומתלבש מורכב בא הוא
 תבא כאשר אם ואמנם היא. גם הנשמה ז עד״

 צריכה תקונה, תשלים לא שבתחילה הנפש
 תקונד. שתשלים עד פעמים, כמה עוד להתגלגל

 נפש ע״י אחר בגוף הרוח יבא ואח״כ לבדה.
 שישתלם. עד פעמים, כמה לבדו ויתגלגל הגר,

 ותתגלגל אחר, בגוף לבדה הנשמה תבא ואח״כ
כנז״ל. שתשתלם עד פעמים כמה יצטרך אם

 והרוח הנפש שתיקן אף כי שתדע, צריך גם
 וןזוצרך בהם, ופגם חטא ואח״ב והגשמה,

 לא כי ג״כ, הנזכר ע״ד לו יארע להתגלגל,
 הרוח או לבדה, הנפש רק פעם בכל לתקן יוכל

 אם אמנם הגז״ל. ע״ד לבדד,, הנשמה או לבדו,
 בזה, וכיוצא האצילות רום עד וכו׳, ן נר״ תקן

 לעצמו, ולא זולתו תקון לסבת להתגלגל והוצרך
 ליקח יכול כזה איש הנה פגם, ולא חטא לא כי

בתחלה לו שהיה מה כל הזה, בגלגול עתה

מקומות ומראה הגהות
סאמדי שער כ״ג. סימן בלק הלקוסים סטר ש) בי. הקדסל לעיל ק)
צ*ח. דף שם ד׳ה צ׳א דף מששסים זיע-א רשב׳יי דומדדגד,. ור,נד, דיה כ״ח דף לעיל זו הקדפה ר)



הגלגוליםז׳ הקדמהשער

 בריה ענין וז״ם בקטנותו. אפילו אחת, בבת
 ושאר בלק, בפרשת הנזכר סבא, המנונא דר׳

 במעשיהם מופלאים שהיו בזוהר, הנזכרים הינוקי
 שלמים שהיו לפי הוא, והטעם וחכמתם.
 בתחלה להם שהיה מה בכל וכר, נר״ז בחלקיהם

 אם מסופק, הכותב חיים ואני זר- גלגולם קודם
 לתקז לא עצמו, לצורד להתגלגל כשיבוא גם

 יהיה מה חסרון, להשלים אלא חטא, פגם
דינו.

ץ שיש החלוקים עגץ עתה, ונבאר  נ
 והוא, הזאת, השלישית למדרגה הב׳, המדרגה

 והבל, קין של הגצוצות של הב׳ המדרגה כי
 מעמקי לצאת שלהם הרוח אל אפשר אי

 כד ואחר נפשם, תקון שישתלם עד הקליפות,
 הרוה אל תקץ שאין נמצא שכן, וכיון יצא.
 או ולכן עצמו. ע׳׳י אלא זולתו, איש ע׳׳י שלו

 אח״כ יבא נפשו עם ורוחו הזה, האיש ימות
 ע׳׳י בעצמו שהוא אפשר או כנז״ל. אחד בגוף

 אחר בלילה, אויתיד נפשי בסוד הנז׳׳ל, המנות
 לבדו הרוח בו ויבא תצא, הנפש, תשלום תקץ

 אבל בנשמד- הזה הענץ וכן כנז׳׳ל. להתקן
 באופן כח להם יש השלישית המדרגה הנצוצות

 בבת להשיג יכולים שאינם אף כי והוא, אחר,
 על תיקת להם יש הנה חלקיהם, כל אחת

 להוציא בתפלה, ת) אפים נפילת בעת מנתם
 שלא אע״פ הקליפות, מעמקי שלהם החח אח

 נוקבץ מיין עליית בסוד הנפש, תקון השלים
 הרוח ויבא וכר. אשא נפשי ה׳ אליד בפסוק

 שיולד, אחר איש אתה בגוף חייתו בחיים שלו
 אפשר מתר תכה ואם הגר. בנפש מורכב

 שתדע, מריך לו. הנולד עצמו בבנו שימשיכנה
 לצאת יכול כי לבדו, הרוח אל תיקה שייר לא כי
 תקון קודם אסים, נפילת כונת ע״י הקליפה מן

 נשום מצאה אינה הנשמה אבל הנפש. תשלום
 הנפש תקץ שיושלם עד הקליפות, מעמקי אופן

 והרוח הנפש בעלי ההם האנשים דמותו והרוח,
 בגלגול ותנא הגשנ« תצא ואח׳׳ב האלו.

להתקן.
נגזנר, והג»צ הרוח ענץ לבאר תחזור

 בעולות שניהם לבא שיכולים אעפ׳׳י הנה כי
 אפים, נפילת מגת ע׳׳י מחולקים, גופים בשני

חל בשקול עומדים עכ׳׳ז שניהם, דתוקגו  ג
 ינצח מהם אמה מאזנים, ובכף האלה האנשים
 השלים הרוב, שלקח ההוא האיש אם כי לחבירו,

 שבעל נמצא הנפש, את תקן שהאחר קודם תקונו
 המתים, תחית בזמן ולכן העיקר, הוא הרוה
 הרוה. בעל בגוף שניהם והנפש הרוח יכנסו
 איני בתחלה, תקוגו השלים הנפש בעל אם אבל
 כי ששמעתי, והנלע׳׳ד בו. ששמעתי מה זוכר

 המתים, בתחית הנפש בעל בגוף יכנסו שניהם
העיקח. הוא כי

 ההוא האיש אל גחל, שקול חלוק יש עוד
 טרם אפים נפילת ע״י שיצא הזה, הרוח שלקח

 האיש אם כי והוא, כנזכר, דוג«!י תקון חשלום
 הטוב כל להמשיד מכל במעשמ, מכה ההוא

 רע. כלו האחד דשאר אליו, ההוא הרוח של
 צחק. ותכונן רשעים רע נא יגמר פסוק וז׳׳ס

 הרע כל ליקח גומר מעשיו, שהרשיע מי מ
 ואז רשעים, רע גא יגמור אומרו, חה אלמ.

 מעשמ. שמזכה ההוא הצדיק לוקחו הטוב כל
 צדיק, ותכונן תהו לגמרי, ומתכונן נגמר ועי׳׳כ
 «9נקלי טהרה ורע, טוב מעורב האדם כי כנודע

מ טוב מעוטו ולפעמים  לזכר וצייד וכר, רע ורו
גמור. טוב שישאר עד שבו, הרע כל

 מפי אלו דברים שמעתי כד הכותב, אמר
 נ״ל אבל היטב, הבנתם זוכר ואיני ז׳׳ל, מורי

 והרוח, הנפש אל אשד שהרע אפשר כי באורם,
ט שניהם  אשר מחם, הזה האיש בגוף יחד יל
ט והרוח, בממי אשר הטוב מעשמ. הרשיע  יל

מה מז׳׳ל. מעשיו המטהר האיש בגוף  תבץ ו
ד יראת היתד• מה  רבים באמדו ע׳׳ה, המלד ח

 סלר- באלהים לו ישועתה אץ לנפשי אומרים
 הזד• באיש גנות שיאמרו מתמיד•, זד• דבר כי

 אץ מעף׳ח, נדייק זד• ד^זעיז המלד. כדוד גחל
 דחזוד לד., ישועתה אץ וד.ל״ל לו, ישועתה

« למלת  עם מבן אבל בתחלת הנזכרת י1נ
ד ט דע, זה, והוא הנזכר  המזה ע״ד., המלד ח
של חטאו עיי אמנם מאד. עד גמהה נפשו

iMDî D nm n jnn3n 
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הגלגולים׳n הקדרהשער

יפות ערקי אל ירדה מאז הקדום, אדה״ר  הק̂י
־פה, ינזל דנוקבא בסטרא  דוד, נוייד וכא־רר הק̂י

 ‘התח־י רא וי*כן הקליפות, מן •ריצא א׳ פעם היה
 א) ובלבד גם•:■ הנקראת העלייה רבחי׳ אלא תקונו
 י* כנד׳ ה־טלי־רית ממדרגה “כגולגי היותו לסבת
 וגם א, עי ג ל דף מינופטים בסבא הנזכר וד׳ס

 מסטרא היה דוד כי אחרים, מאמרים בכמה
 המיתה בעולם אלא מדכורא, ולא דנוקבא
זה. והבן נוקבא, הנקראת

 דאעדר עובד, איקר־ אמאי ■:זם אמרו ולכן
 יעמקי טבוע יב־היה לפי והוא, ליה. ותקין אילנא

 אפיגיר ־:•אי נמצא •:וכן, וכיון דנוקבא. הקליפות
̂בדה, הנפי:־ רק אז, עזיקח לדוד  הרוה ואז י
 •:־דוד וכיון •:•יולד. אחר בגוף בחייו יבא שלו
 הרוח בעי הנה בנפש־ו, ופגם •:•בע, בבת חטא
 שדוד טים בתהייה, רוחו את להשילים יזכה שלו

 המתים, בתחית בו נמצא ועי״כ הנפש•, את יימלים
 הגוף כי יען הגוף, שהוא דוד“י ו‘י ישזועתה אין

 אבל ורוח, נפש שניהם יקח הרוה, בעל האחר
 הגוף, איי רק בזה, נזק לה אין עצמה הנפש אל

 •־:־ועתה אין אמר ולא ייו, יש־ועתה אין אמר ולזה
 אומרים, רבים הפסוק לשון המש־ך וזהו לה.

 שאין הזה כיישון נפש•, רק בי שאין לסבה
המתים. בתחית דוד של לגופו ישועתה

 של הנזכר בפסוק אחר פירוש ייר עוד
 יארע לפעמים כי הנזכר, רשעים רע נא יגמור
 וגמורה, שלימה בו תכנס לא האדם שנסש

מעוט ואמנם רע. ומעוטה טוב, רובה תהיה רק

 בגוף תכנס שבה, הרע רוב עם •מבה הטוב
 חברים, האלה האנשים שיני ואז אחד, איש

 כל להמשיך כח בו יש טוב, רובו אשר והאיש
 האישי אל נדחה הרע חלק וכל אליו, הטוב חייק

 רע נא יגמור נאמר, השני ועל רע. שרובו
 ע״ד צדי׳׳ק, ותכונן נאמר, הראשון ועיי רשעים.

הא׳. בפירוש■ הנז״ל

 מחצה על מחצה ששניהם אפשר, גם
 איזה לידו בא מהם האחד אם ואז שקולים,
 מצוה, איזה לידו בא השני אם ומכ׳יש עבירה,

 אצלו להמש־יך ומתחיל חבירו, על מתגבר אז כי
 וזה בטוב זה שנשלם עד מעט, מעט הטוב
 חז״ל מאמר תבין ובזה הנזכר הדרך על ברע,
 א׳ (מלכים וזש״ה היה. ש-קול אחאב וז״ל,

 מימינו עליו עומדים השמים צבא וביי ב) ׳ו) כ
 והנה המלך. אחאב בענין הנאמר ומשימאלו,

 אחאב של •:•הקלות מספר הכתוב כי מתמיה, הוא
 שיקול. שהיה אמרו ואיך ירבעם, של כחמורות היו

 שקול, היה לא במעשיו כי הוא, הענין אבל
 היה נפשו, בבחי׳ אמנם חובה. לכף מוטה אייא

 שלפעמים ואע״פ רע. וחציה טוב חציה שקול,
 הנפש ע״ז, ועובד הרוח בחי׳ עליו גוברת היתה

 ולכן רעה, וחציה טובה חציה היתה עצמה
 שישוב חפץ והיה לגמרי, דחאו לא ת השי׳׳

 ז״ל הנביא אליהו ולכן ייטב. אולי בתשובה
 עד בתשובה, לה־טיבו אחריו תמיד רודף היה

 א׳ (מלכים היזרעאלי בנבות חטאו ענין שאירע
כ״א).

ח הקדמה
קטנה.

דע, מתגלגלים. למה הנשמות, גלגול בענין
 הראשונה סבות: לכמה יתגלגלו הנשמות כי

 מעבירות עבירה איזו על שעבר לפי הוא,
 מצוה איזו לתקן הוא, הב׳ לתקן. ובא שבתורה,

אחרים, לצורך שבא היא, השלישית ממנו. שחסר

 קרוב היא הראשונה והנה ולתי,ים. להדריכם
 רחוק הוא והב׳ חטא. שבתחלה :יון ייתטא,

 יש עוד יחטא. שלא ודאי והשילישית מלחטא.
 יתגלגל, לפעמים כי הם: ואלו אחרות, סבות
לקחתה. בראשונה זכה לא כי זוגו, בת את ליקח

בלבד. צ״ל א)
מקומות ומראה הגהות

ז׳ל. סורי וא׳׳ל ד׳ה קע״ב דף להלן קב: סנהדרץ ב)



ער לגהגלגוליםט׳ הקדמהש

 בהיזו »9שה הלה זוגו, בת לקה שבבר ומהמיס
מרו הבירה, ה  ג) כנז״ל, הותה לתקן להתגלגל ו

 דמשטטים הסבה כמ״ש •־,Tfr רק בה הינו והז
 שיש הוה ופעמוט וכר. יבה בגפו הם פסוק הל
 צריבה היגה שהיה הצ״פ ולכן זכיות, לו

 בסוד עמו, להתגלגל השתו מהזידי]ם להתגלגל,
 זבה שלה הוה, וסהנמיט עמו. השתו דצהה

 לו גזרמנה המנם זוגו, בת ליקה ביהשתה
 שבעולם, הגשים גשמות ובכל מעשיו, לפי השה

 העס״י זו, בהשה הליו קרובה שתהיה מי אץ
 וגתגלגל, הטה וכהעזו ממש, זוגו בת שהמה

 המה שהיא העפ״י הזהת, לאשה עמו מגלגלים
ממש. זוגו בת שהמה והעט״י לגלגול, צריכה

 גשמות, של שרשים כמה יש כי דע, עוד
 והזכרים זוגם, בת וגשיהם הם בקליפות, שגשרו
 הבל הקליפות, מחון■ בעה״ז עתה לצהת יכולים

 ביאת עד כלל לצהת יכולים אמם גקבותמס
 בתוך ומסורות טבועות עתה והם המשיה,

 היה אם שמה, מה ושכהתי הגקבה, הקליפות
 שדים. של המם געמה הו מהלת, בת הגדת
 לה מרים. של בגה חוד של השרש כל והגה
 המשיה. ביהת עד שלהם הגקבות גשמות יצהו

 ההרן גם כי ד) זלה״ה. ממורי ששמעתי וגלע״ד
 לשרש קרוב הוה כי זוגו, בת גשה לה הכהן

 כמבוהר אהותו מרים של בגה חור גשמת
העלמו.

ט הקדמה ה)

 חהג שוהל שהיה שהלווה מת׳ החת והיא
 מדת כי דע, בהויר. הפורח במגדל וההיתופל

 משים ולה הזכרים, בהגשים גוהגת הגלגול
ר פסוק ח״ס הגקבת^  והארץ בא ודור הולד ח

ד ר״ל: עומדת. לעולם  והם בא, ודור הולד ח
 הנשים שהם הארץ הבל המתגלגלים. ההנשים

 והינם עומדת. לעולם מודע, הרץ הנקרהות
 כי והוה, ההר, טעם יש עוד מלגול. המתת

 הינם התורר^ עסק מצות שמקיימים לפי ההנשים
 גיהגם של הור אץ כי מיהנם, ליבגס יכולים
 לא ו) אבדה, בן בהלישע וכמ׳׳ש בד^ שולטת

 לעלמא ולה בתורד- דעסק משוט נדייניה, מידן
 הם מוכרחים ולכן רהטה. כיון נסקיה, דהתי

 הבל גיהנם. תמורת עונותיהם למרק להתגלגל.
 ליכנס יכולים בתורה, עוסקות שהינם הנשים ז)

 להתגלגל. צריכים והינם עונותיהם למרק מיהנם
 בהות הם הנה מתגלגלוו^ שהינם זםדט ההמנם

הדשות נשמות נצתי עם העבור, בסוד לפעמים

 שבאה שאזור הפשר כי דע, גם משים. נקבות
 ההיה ההשה הם הש̂ד בהמו העבור בסוד

 שאותה הומור נקבה, בת ותלד ותהר תתעבר
 בבתי׳ עתה תתגלגל העבור, בסוד בה שבאה
עתד- לה הנולדת בבתה גמור, גלגול

ף האיש יתגלגל לפעמים כי דע, גם ח)  מו
 וכיתה זכור משכב כמו עון, איזה לסבת נקבה,

 זכר, נשמת גלגול שהיה הזאת הנקבה והנה בו.
 שאץ לפי ולהתעבר, הריון לקבל יכולה אמה

 מיין טפת ולקבל להעלות נוקבין מיין בחי׳ לה
 גדול זכות צריכה הזאת האשה והנה דוכרץ,

^ ת ש  מציאות לה ואץ ולהוליד, להתעבר ל
 נקבה השה נשמת אמו בה שתתעבר זולתי ההר,

 עמה. שתו»*• בכה ובכן העבור, בסוד אהדת
 ותלד. הדיה ולקבל נוקבין. מיין לעלות תוכל
ם ללדת לח הפשר הי אמנם  לשתי זכרים מי

» היה. הההת סבות:  השה הומר. שהכתוב ל
זכר היא האשה כהן אבל זכר, דלדה תזריע כי

סקוגצת ומדאה הגהות
 ק1בפט ויוה הלקוסיט ספד מ׳ nnpn pn9 גן

 קן יקדה ני בפסוק מ׳ב סיטן תצה יעקס דנה
«ור.1
 ד״ות שושבינה ועה דההון פנד. ה*נ זהר ד)
 נפת נלה התחן דקה נתוב לזג ודג «ד0ו

י״ב פרק הגלמליס ספר זאיצוריו.

 הגלגוליס רM נ׳. הקופה להלן קת סנהזדין ה)
י׳׳ב פרק

תלפנ׳׳ד ד״ה ד הקהסה לעיל פה הגיגה ו)
י ששפעתי.

נ׳. הקהסה לקפן ז)
השהי. נצנץ ד*ה פ*ב סון• קל*פ דף לקפן ה)



הגלגוליםט׳ הקדמהשערלד

 נקבות. אלא זכרים ללדת יכולה ואינה כבעלה,
 של נשמה שאותה שכיון לפי היא, הב׳ הסבה

 העבור בסוד רק נכנסה לא בה, שנכנסה הנקבה
 כיון ולכן ותלד, שתתעבר לסייעה כדי לבד,

 צריכה ההיא הנשמה אין יולדת, הזאת שהאשה
 ואז צורך, ללא העבור בסוד שם להשאר עוד
 סוד של ההיא הנשמה בה נכנם שיולדת בעת

 זכר, ולא נקבה יוצא ההוא הולד ואז העבור,
 עבור ולא ממש, גלגול כבחי׳ שם היא ואז

 נשמת שנשמתה אשד. שכל ונמצא כבתחלה.
 נהבד., אלא זכר שתלד אפשר אי כנז״ל, .כר

 הנשמד. אותה היא היא תלד, אשר הנקבה ואותר.
 העיביר בסוד בתחלה בה שנכנסה הנקבד. של

כנזכר. לסייעד.

 ונפלא, גדול זכות י ע״ לפעמים, ואמנם
 משם תסתלק ד.ד.וא, הולד שנולד שבעת אפשר
 העבור בסוד שם שד.יתד. הנקבר. הנשמד. אותד.
 ויהיר. זכר נשמת ההוא בולד ויכנס לה, ותלך
 לחזור הזאת לאשר. אפשר אי אח״כ וא״כ זכר.

 אותד. תחזור אם זולתי אחרת, פעם ללדת
 ולכן כבראשונה. בד. להתעבר הנקבר. הנשמד.

 עתר. למות תצטרך נקבר., היה הא׳ הולד אם
 להתעבר תחזור הנשמר. ואולי הנקבד., הבת זו

 ותלד ותד.ר ותתעבר כבראשונד., הנז׳ באשה בד.
 המתעברת הנקבה מזאת היא שנשמתד. נקבד., בת
 בעבור הולכת ועד״ז הנזכר. העבור בסוד בד.

משפטה וכה היא, והיא רבות, פעמים ובגלגול

 הזה הולד אין אז זכר, ילדה אם אמנם .Tתמ
 שנתעברה הנקבה הגשמד. אותה כי למות, צריך

 שילדד. בעת לה וד.לכה בתחלה העבור בסוד בה
 בה להתעבר שנית לחזור צריכה היא כנזכר,

 וגם נקבד.. ותלד בת, מן ותהר העבור, בסוד
גדול. זכות צריך לזה

 בתחלה שילדה אע״פ לפעמים, אפשר גם
 לפי עתד., למות ד.ד.יא הבת צריכה אינה נקבד.,

 ותתעבר אחרת, נקבה נשמת שתבא שאפשר
 בת, ותלד ותהר העבור, בסוד הנז׳ באשה

 כנזכר. ממש בגלגול בה תתגלגל ההיא והנשמד.
 הזאת, האשד. שתד.ר וד.ריון הריון בכל ועד״ז
 לזאת ואמנם הנז׳ הבחי׳ כל בה להתחלף אפשר

 עצום, ונס גדול זכות צריך האחרון, המציאות
 כי העבור, בסוד אחת הקדמד. לנו שיש לפי
 האשד. או האיש בגוף נכנסת נשמה שום אין

 .םTבינ יש כי כן אם אלא בחיים, העבור בסוד
 ששרשה הזאת האשד. ולכן לזה, זה גדולה קורבד.
 הנה הנקבה, נשמת לעיבור הצריכה זכר, נשמת

 שתצטרך תנאיה, בכל נקבה נשמת שתמצא כדי
 .Tאל קרובד. שתד.יד. וגם עצמה, מפאת להתעבר

 אם ומכ״ש גדול, זכות צריך אליה, דומה או
 כנז׳׳ל, ופעמים פעם בעיבור לבא הדבר יצטרך
 בתנאיה נקבות שי* רבות נשמות יימצא ומכ״ש

 אחד כל העיבור בסוד בד. שיבאו וגם הנז׳,
 ונסים גדולים זכיות צריך אחד בזמן ואחד
רבים.

י׳ הקדמה ט)

 בענין וגם מוליד, שאדם הבנים בבחי׳
 בבחי׳ נדבר ועתד. שלהם. הרב עם יםTהתלמ
 האדם אם בין כי דע, ,Tמול שאדם הבנים
 בת שאינד. אשד. לוקח אם בין זוגו, בת לוקח
 כי וד.וא זה, לענין ביניהם חלוק אין זוגו,
 הנשמות של הנצוצות מן בנים Tלד.ול הוא יכול
שרשים מנשמות להוליד או עצמו, שרשו של

 מנשמתו חלק נותן הוא האב כי דע, עוד אחרים.
 נשמת אל לבוש נעשה החלק ואותה בניו, אל

 זו ולסבה הטובה. בדרך ומדריכו ומסייעו הבן,
 חלוק אין אם ואמנם י) אביו. רכבה־ הבן חייב

 מת״ק פחות רק הבן, לנשמת האב נשמת בין
 עם האב נשמת חלק נשאר אז הנה מדרגות,

בתחית אבל המשיח. לימות אפילו הבן נשמת

מקומות ומראה הגהות
פ״ב. ד.Tחנם שער ם׳. כלל ס׳׳ב ד.צלם דרוזזי יתרו. פרשת ד.םצות שער ל״ו. הקדסד. לקמן ם)
וירא. פרשת תורד. לקוסי פ׳׳מ ח״ד תע״ס שער ח׳׳ב ד. פרק עקודים שער ח׳׳א עי׳ח י)



לההגלגוליםיי הקדמהשער

 לשרשו, התר דבר כל הבא, לאולם או כ) המתים
ש יש אם האמנם לגמרי. ונפרדים ^  ביניהם !

 מתבסלת אז מת״ק, יותר או מדרגות, ת״ק שעור
 לעולמ, גמור חבור ומתחברים בגדולה, הגרועה

אחד. בשדש הם ושניהם יפרדו, לא ועד

 אבל הבן, עם האב מבהיי הוא זה והנה
»r אעלינו נתבאר כבר התלמיד, עם הרב 

ה, גו רוחא נןתן הרב כי לקמ, ^י  ע״ד תל
 כי נמרץ, יותר חמר שהוא אלא לבנו, האב

 קיים התלמיד עם רוחא ההוא נשאר ועד לעולם
ד נפש ותדבק בסוד יפרדו, לא לעולם  ביהונתן. ת

 האמ מכבוד ל) הרב כבוד יוזית פעם תהו
 יש ממש, בנו הוא התלמיד של הרב אם והנה

מ. שהוא לפי אחד דבוקים: ב׳ לו  לפי ואחד ר
 מתייק יותר ביניהם יש אם ולכן בנו. שהוא

 האב זה, עם זה מתדבקים שניהם אז מדרגות,
 לפי אביו, עם והכן רבו. שהוא לפי בנו, עם

ה זה יהד מתדבקים ושניהם אביו. שהוא  מ
ה תה הנד. הבחיי אלו מב׳ מ

 הא!ג מן הנולדים הבנים בענץ נדבר עוד
 להוליד אשתו עם מזדווג האיש בהיות כי דע,

 מקין• אור בחיי נמשו האב מכה הנה בנים,
ח,  אור בחיי גייב בבן נמשך האם ומכה נ

 עעמם יתקדשו זווגם שבעת אפשר והנה פנימי.
a m v ת יהיה או וקדושוג מעור• במנות  מנ
 עצמם לר»נאת אלא מעור., לשם שלא שניהם
 לרעד., והאם לפובד• האב כתת !r.T או ולרעת

 לדבר נתכוונו שניהם אם ואמנם לד.פך. או
ת ו  המקק• באוד גמור עדיק הד.וא הולד יהיה «
<ת נתכוונו שניהם ואם פנימי. ובאור  יהיה לי

 פנימי. ובאור מקיף באור גמור רשע ההוא הבן
 יהיה אז לרעה, ואמו ת3לםו נתכוון האב ואם
 רשת המימי, ואור עדיק. הבן של המקיף אור

 דהיר• המימי, אוו המקיף ימף הזמן ובדומשד
 את בתוכו מלל שרימקיןף לפי גמור, עתק

ת ומהפבו הפנימי, מ לרעה נתמון האב ואם א

 פוב, וד.פנימי רע המקיף אז לפובת ור.אם
 הפנימי את הרע המקיף ימף הזמן ובר.משו

הוא. גם רשע דד.יה הטות

 כה מ, גובר מי ע,Tל תרעד. אם וד.נד.
 של קלותו כפי זד. לדביר תוכל האם, או האב
 מוגבל, הפנימי האוד כי לפי כבדותו, או הבן

 מבהח, המקיף האוד אבל להתנועת יכול ואינו
 הפץ. שהוא למקום האדם את ומניע מתנועע,

 ורץ משר קל אדם אתד. תראד. אם כי ונמעא
 שגבר נמעא במלאכתו, ומר.יר מעשיו, בכל כעמ
 עעל הוא ואם אביו. מכה אשר המקיף אור עליו
 מ הפנימי אור תגבורת יורד. התנועה, וכבד
 לומר: רועד. מעשיהם. כפי והכל האם, מעד

 התשמיש, בעת מעוה לשם נתכוון האב אם כי
t הזה הבן הנד. .t. וגמל שמים, במלאכת מד.יר 
 עעמו, לר.נאת נתכוון אביו ואם בתורת מאד
 וכן העודז. במלאכת מהיר הזה הבן יהיה
 נתכוונר. אמו אם התנועת כבר יהיה אם לד.פך
 לא ואם הערדז. במלאכת עעל יהיה מעית לשם

 במלאכת עעל הבן יהיר. נםנות לשם נתכוונה
שמית

 קפנים לידים נמעאים כי טעם תבין ובזר.
 כבדי עעלים ילדים ויש השקט, יוכלו לא חריפים
מאד. התנועד.

 ברגליו קל .Tשה יואב אחי עשאל וד׳ס
 ב׳ (שמואל מ) לרז״ל מודע תכלית, לאץ «י
 המ ולא השבלים ראשי על רץ .Tשד. ב׳)

 מידי יועא חז״ל מדרש ובודאי נכפפית
ח והעגמ ממש, פשוטו  כל כי הנזכר עם מו
 היד. ולא האת כה מתגמדת היתת בחינתו

 לנמרי, המקיף אור מ וגדל כלל, האם כה מ
נ) באויר. מעופפו והיה

 אהר דרוש מעאתי עוד שמואל: אמר
 קעור שהוא לי וכמדומה הגלמל, על מחודש

 הדרושיט אוזר פה להעתיקו ואמרתי האמור, מכל
האמור. מפל סלת שהוא וכמעט זעזכרים

 קדם. בחמלת זמר עיין כ)
M פעיעא בנא ל)

מקופתו ומדאה הגהתו
 »*ת זד פרפה קמלוו רמז דפ1פ פ)
כ׳. פרק סוד הגלגולים בספר י״ין נ)



הגלגוליםי״א הקדמהשעריו

י״א הקדמה

 ענין וו״ל, הגלגול, בענץ הקצור בתכלית
 בהכרח שיצטרך מה הקצור, בתכלית הגלגול

 עצמו. את לתקן יתנהג איך לדעת, האדם כל
̂ם וכל אבי״ע, עולמות ד׳ כי הוא נודע  מהם, עוי

 וזו״ן. ואו״א, א״א, :פרצופים חמשה בו יש
 ששלשה לפי שוה, כלם ענין אין האמנם
 הו״ן אימא פרטיות בערך הם בי״ע, עולמות

 דאצילות, ואבא א״א בדוגמת אבל דאצילות.
 מבי״ע, נ) למעלה דוגמתם עולמות שני יש לא

 מכל כי נודע, גם ההעלם. של בתכלית ימהם לפי
 נשמות יוצא אבי״ע, עולמות בד׳ שנכללו הבחי׳

 וא״כ אלהיכם. לה׳ אתם בנים בסוד אדם, בני
 כדמיון ממש יהיו הנשמות בחי׳ כי נמצא,

 הנשמות כיצד, ופרט. בכלל עצמם העולמות
 בתי׳ לחמשה יתחלקו האצילות, מעולם שישי

 הנמשכות כי האצילות, פרצופי ה׳ כנגד הם, גם
 חיה. נקראות אבא, ומן יחידה. נקראות א״א, רן

 נקראות ז״א, ומן נשמה. נקראות אימא, ומן
 חלקי הם וכלם נפש. נקראות נוקביה, ומן רוח.

 כי והם, תחתונות, יותר יש אח״כ האצילות.
 נשמה נקראים כלם הבריאה, מעולם הנמשכות
 דיצירה. רוח נקראת כלה היצירה, ומן דבריאה.

 דרך זה והרי דעשיה. נפש נקראת העשיה, ומן
 יוצאות הנשמות הנה כי זה, הוא פרט ודרך כלל.

 בחינות: לחמשה נחלקות דאצילות, אריך מן
ה נקראת דאריך, מכתר כי ^ ^ה. י  שבי

 שבו ומבינה ה.Tדי^ חיה נקראת שבו, ומחכמה
 נקראת קצוותיו ומשש ה.Tדיח נשמה נקראת

 ה.Tדיח נפש נקראת שבו, וממלכות דיחידה. רוח
 ה.Tיח בכללותם נקראים הנז׳ חלקים חמשה וכל

 אבא שמן החיה, בחי׳ חמשה יתחלקו ועד״ז
 חלקי חמשה וכן חיח. נקראים וכלם דאצילות,

 וכן נשמה. נקראים כלם אימא, דמצד הנשמה
 רוח. נקראים כלם דמז״א, רוח חלקי חמשה

 נקראים כלם דמנוקביה, נפש חלקי חמשח וכן
דאצילות. נפש

עולם כל אשר בי״ע עולמות בשלשה ועד״ז

 פרצוף בערך רק אינו חלקיו, חמשה בכל רחם
 הנשמות הנה כיצד, כנזכר, דאצילות פרטי אחד
 דבריאה. יחידה נקראות הבריאה, של אריך שמן

 נקראים אימא ושמן חיה, נקראות אבא, ושמן
 נוקביה ושמן רוח. נקרא ז״א ושמן נשמה.

 וכל הבריאה. דנשמת נפש נקראות דבריאה,
 הבריאה, פרצופי חמשה שמן אלו חלקים חמשה

 הגשמות וכן הבריאה. של נשמה נקראים
 נשמה, חיה, יחידה, היצירה: פרצופי שבחמשה

 וכן דיצירה. רוח נקראים וכלם נפש. רוח,
 ה,Tיח :העשיר. פרצופי שמחמשה הנשמות

 נפש ,נקראים וכלם נפש. רוח, נשמה, חיה,
 בכלל הנשמות ענין נתבארו והרי דעשיה.

ופרט.
 נכללו כלם הנז׳, הנשמות בחי׳ כל וד.נה ס)

 איברים מרמ״ת כלול היה אדם והנה באדה״ר,
 באופן שקו, הנשמות בבחי׳ גם גידים ושס״ה

 :כיצד הנזכר, לסדר נתחלק מהנזכר, חלק כל כי
 אברים לתרי״ג נחלק דאצילות, היחידה חלק הנה

 וכן א/ שורש נקרא מהם וגיד אבר וכל וגידים,
 דאצילות, הנפש או הרוח, או הנשמה, או החיה,

 כל וכן שרשים. לתרי״ג נתחלקה מהם בחי׳ כל
 לתרי״ג נתחלקה הבריאה, פרצופי מחמשה בחי׳

 כנז״ל. דבריאה נשמה נקראים וכלם שרשים,
 הנז׳׳ל. ע״ד היצירה פרצופי מחמשה בחי׳ כל וכן
 ועוד הנז״ל. ע״ד .Tהעש פרצופי ה׳ כל וכן

 יותר חלוק מר.נזכר חלק כל שיתחלקו אפשר
 ושאר אדה״ר של חטאו ע״י היה וזה פרטי,

הנבראים.
 וממנו מהם, אחד חלק נבאר הענין, ולהבין

 דעשיה. נוקבא מן ונתחיל השאר, לכל תקיש
 איברים תרי״ג כוללת דעשיה, נוקבא הנה

 גדולים, שרשים תרי״ג נקראים ואלו ים,Tוג
 שרש וכל להיות, אפשר אי מזה שפחות ר״ל

צח שכל נצוצות, מתרי״ג פחות אינו מאלו,  נ
 תרי״ג ונקראים שלימה, אחת נשמה נקרא

יתחלקו הפגם, ע״י והנה גדולים. נצוצות

 מקוסווז ומראה הגהות
ל׳א. הקדמה עהלז )0ה׳. פרק סוף אבייע דרושי שער וד׳ב ע׳׳ח נ)



לזהגלגוליםי״א הקדמהשער

 שרשים תרי״ג כי והוא, פרסיי, יותר התחלקות
 קטנים שרשים רבוא ם׳ עד יתחלקו גחליש,

 וגם להיות, אפשר מזה פחות אבל יותר, ולא
 לחשבון יתחלקו גמל, שרש שכל מוכרח אינו
 שרש ויש הפגם. לפי הכל כי חבירו, בשרש שוה
 למאה דש קטנים, שרשים לאלף שיתחלק גמל

 שרשים התרי״ג כל בבחינת האמש בזה. וכיוצא
 מם׳ ליותר שיתחלקו אפשר אי ביחד, גדולים

 התרי״ג מצוצות ועד״ז קטנים. שרשים רבוא
 כי גדולים, שרשים מתרי״ג ושרש, שרש שבכל

 יש האמנם נצוצוו^ לכמה יתחלק מהם וץ2נ כל
 דש קטנים, נצוצות לאלף שיתחלק גדול נצוץ

 הנצוצות תרי״ג כל האמנם בזה. וכיוצא למאה,
 ליותר מתחלקים אין יחד, בכללותם הגמלים

קטנים. גצוצות רבוא מם׳
 כללות שכל כמו כי שתדע, צריד עוד

 הם דעשיה, דנוקבא גדולים שרשים תרי״ג
 לכל, אב אחת, נשמה יש תחלה כי נפרטים,

 אב אחת גשמה יש תחלה כי זה, בדרד והיא
 נכללות ואח״כ כלם, כולל אדה״ר והוא לכלם
 ואח״כ ויעקב. מחק, אברהם, אבות: מ׳ כלם

 כד ואחר שבטים, עשר לשנים כלם מללות נ)
 נחלקים נפש, הע׳ אלו ואח״כ נפש. לע׳ נחלקים

 שרש כל כד גדולים. נצמות רבוא ם׳ עד
 תרי״ג, כולל פרצוף נעשה גדולים, מהתרי׳׳ג

 קטנים. גצוצות רבוא ם׳ עד הנזכר, ע״ד דתחלק
 שרשים תרי׳׳ג כל כולל היה אדם הנה כיצד:
 והנה דעשיה, דנוקבא שלם שבפרצוף גדולים

מל אחד שרעז הוא דאדה״ר, השמאלי כתף אבר  ג
 קטנים שרשים לע׳ מתחלק שלם פרצוף והוא
 תרי״ג כל כוללים שרשים ע׳ ואלו יותר. ולא

 הע׳ אלו וכל הפרצוף, שבזר. וגמים איברים
 קטנים. נצוצות רבוא לס׳ נחלקים קטנים שרשים
 הזה, הגמל שרש כל כולל הוא קץ ואמנם
 נצוצות רבוא מם׳ קטנים, שרשים הע׳ הכולל
 הגמל בשרש ויש אדז־ו״ר. כדמיון וד.וא קטנים,

י״ב ואח״כ כלו, כוללים אבות שלשד. הזה

 לס׳ נחלקים ואח״כ נפש, ע׳ ואח׳׳כ שבטים,
קטנים. רבוא

 הנה הקטנים. שרשים הע׳ פרט נבאר ועתר.
 נצוצים רבוא לם׳ יתחלקו יחד שכלם נתבאר,
 שיר.יה מוכרח אינו מהם, שרש כל אבל קטנים,
 שבר.ם השוד. הצד אך ם) בחברו גצוצותיו חשבון

 נצוצות לתרי״ג יתחלק מהם שרש כל כי הם
 בשרש אשר ע) הת״ח והם ועיקריים, פנימיים

 וד.ם ענפים, סביבותיד.ם מתפשטים ומד.ם ד.ד.וא,
 מספר אין ובאלו הארץ, ועמי בתים, בעלי
 הע׳ מן אחד הנה באורו: וזה כנזכר קבוע

 הנקרא השמאלי, כתף שבאבר קטנים שרשים
 אשר גדול אחד שרש הם שכלם קץ, ע״ש

 אבר הוא הע׳, מאלו א׳ שרש הנד. באדד.״ר,
 כל הכולל הפרצוף של השמאלי שברגל העקב
 תרי״ג בו יש הקטן, השרש ובזה קין. שרעו

 מתפשטים וסביבותמש ת׳׳ח, שכלם נצוצות,
 מצוד., בעלי אדם, בני נשמות נצוצות שאר כל

 קבוע מספר אץ ולאלו הארץ, ועמי וסוחרים,
 שבעים נצוצות שכל רק הכרח, אין כי כנזכר,

 מ.ץ לא הגמל, אחד שבשחז הקטנים השרשים
קטנת^ גצוצות רבוא מס׳ יותר

 וגמים מבשר, כלול: אבר כל כי דע, גם
 מכלל שבאיברים יםTד.ג ואץ ועצמות, קטנים,
 התרי״ג כי ממצא הגמלים, גידים השס״ה
 הם הת׳׳ח, נצוצות שוש העקב, שבזד, נצוצות
 ים,Tוג בשר, שד,ם: הנז׳, חלקים בג׳ נחלקים
 בעלי של נצוצות שאר עד׳׳ז וכן ועצמות.

 הנז׳, חלקים בשלשד. נחלקים כנז״ל, וכר, מעשה
 ולמעלה הבשר, בראשתד. הוא, פ) מעלתם וסדר

 העצמות, הן משניד,ם ולמעלד. הגידים, ממנד.
 וד,רי בעצמם. ד& ולא שבתוכם, המוח לבחי׳

 היה כלו כי דעשיה, גוקבא פרצוף ענץ נתבאר
 עד הפרטים שאר לכל תקיש ומזד. באדם, שלל
דאצילות. אריד

 בכל האדם נשמת אחתת ענץ נבאר, ועתר,
אי»־. פסוק על צ) ז׳׳ל וכמ״ש כלם. העולמות

 נחיקווס צ׳ל נ)
 כחברו. צ״ל )0

כ*ח. חקדסח ן8לק י)

מקומות ומדאה ■הגהות
וכ״ט. כ״ח פרק הגלגולים ספר עיין ם)
 תנחופא מדוש ם׳. פרשה ש&ות ובה מדרש צ)
ג*. חרוש בראשית הפסוקים שער תש̂ו פרשת
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 שהיה מי הגה ל״ח) (איוב ארץ. ביסדי היית
 הפרטיות מהגצוצות אחד, מין נשמות נצוץ

 מן א׳ קטן שרש שהוא שמאלי, העקב שבאבר
 אבר שהוא הגדול, שבשרש קטנים שרשים הע׳

 נוקבא מבחי׳ ר, אדה״ פרצוף של השמאלי כתף
 עצמו, ההוא במקום נאחז יהיה גם הנה דעשיה,
 דעשיה, אימא ובפרצוף דעשיה, ז״א בפרצוף

 שמאלי, רגל של בעקב שהוא המעלות, רום עד
 שדשים הע׳ מן האהד, הקטן השרש שהוא

 כתף אבר שהוא גדול, אחד שבשרש קטנים,
 החלקים אלו וכל דאצילות. א״א של השמאלי
 ולוקח עולה הזה, והאדם אחת. נשמה נקראים

 תהילה כי כנזכר, לראשם מסופם כלם חלקיו
 הנד העקב שהוא דעשיה, שבנוקבא חלקו לוקח

 חלקו עד ונוטל עולה וכן שבנפש, נפש ונקרא
 נשלם ואז הנז״ל, העקב בבה־•׳ דעשיה, שבאריך

 ברוחו ועד״ז העשיה, שמעולם נפשו חלקי בכל
 שבא״א חלקו לקחת שעולה עד וכד, היצירה שמן

 הTהיח בו ונשלם הנזכר, העקב בבחי׳ דאצילות,
 נשמתו תשלום ונגמר האצילות, מעולם שלו
 חלק אחיזת פרט תכלית זהו והנה חלקים. בכל

פרטות. בפרטי נשמתו
אחר, ענין עוד יש כללות, דרך ואמנם

 עצמו, האדם נפש שנצוץ שנתבאר הגם בי והוא,
 פרטיית לבדו האדם נשמת נקראת לבדה, היא

 פדטיות הנשמות נצוצות כל גם הגה ועיקריית,
 של עקב שהוא הנזכר, העקב בזה שנתחלקו

 קין, הנקרא הגדול שבשרש הפרצוף כל כללות
 כלם אדה״ר, של השמאלי הכתף אבר שהוא

 כנזכר גדולה, שלימה אחת נשמה נקראים יחד
 מהגדולים, שרש בכל יעז גדולות נשמות שתרי״ג

 תרי״ג מן אחד הוא הנזכר העקב כל הנה כי
 שמאלי הכתף אבר בשרעו שיש גדולות, נשמות
 הענין תועלת נבאר ולקמן גדול, שרש שנקרא

הזה.
 ומקום הנשמות, בחי׳ היטב שנתבאר ואחר

 אין כי דע, משפטיהם. עתה נבאר אחיזתם
 עד ויזכה בחייו, שיתקן עד שלם, נקרא האדם
מ ואמנם כנז״ל. דאצילות דא״א יחיח־. שיקח
דעשיה, בחי׳ אחד א) כל ליקח אם כי זכה שלא

 מכללות שלימה, נפש ליקח זכה האיש זה הנה
 עד החלקים, שאר בכל ועד״ז העשיה, עולם כל

 האדם, תקון והנה כנזכר. לגמרי שלם שיהיה
 מצות כל בעשיית כמו רבים, בדברים תלוי
 וכפי שיתבאר. כמו וכד, התורה ובעסק עשה,

 לקחת לזכות תקונו, יושלם כך בהם, שירבה מה
 ויעבור יחטא, ח״ו וכאשר נשמות. חלקי כל
 בחלקי שיפגום הפגם יהיה כך מל״ת, שס״ה על

הרבה. מ״ע עשה אם גם נשמתו,
הפגם, שהוא הפכו או התקון ענין כי ודע,

 ולא בלבד, נשמתו אחיזת במקום הוא הכל
 כי הנז״ל, ע״ד הוא זה וגם מקומות. בשאר
 אחיזת במקום ההוא, הפגם או התקון עיקר

 בכל גם האמנם הפרטי. נצח שהוא נשמתו,
 פוגם. או מתקז הוא קרוביו, שהם הנצוצות

 שבפרצוף שמאלי, העקב מן שהיה מי הנה :כיצד
 יתקן, אם קין. שרש הנקרא השמאלי כתף אבר
 ואם הנזכר. העקב נצוצות בכל תקון גורם הנה

 תקנו כבר שהם אע״פ בכלם, פגם גורם יפגום,
 הפרטיות לנצוצותם והנוגע לגמרי, צרכם כל

 ומתוקנים שלימים נקראים אינם מהם, אחת דכל
 או קטן נצוץ שום ישאר לא אשר עד לגמרי,

 לגמרי, שלם אם כי העקב, נצוצי מכל גדול
 גדולה גשמה נצוץ נקרא הזה, העקב כל הם כי

 אם אפילו ההם, הנצוצות כל ולכן כנז״ל, אחת
 נקרא לא מהם, אחד ע״ה הנביא שמואל יהיה
 העקב זה של הנצוצות כל שיושלמו עד שלם,

 באים כלם ולכן שבכלם. הגרוע אפילו להתקן,
 האמנם לתקנו. בעה״ז הפגום הנצוץ את לסייע
 להם אין השמאליי, הכתף אבר כל נצוצות שאר

 העקב זה נצוצות מחמת פגם ולא תקון לא
כלל.

 מהשרשים ושרש שרש כל כי העולח, הכלל
 מתרי״ג גדול שרש הנקרא אבר, שבכל הקטנים
 השרש כל הנה אדה״ר, שבפרצוף גדולים שרשים

 וכלם גדולה, אחת נשמה נקרא ההוא, הקטן
 אחד פגם לא ואמנם כנזכר. לזה זה מסייעים

 כנז״ל, העולמות בכל אשר החלקים בכל פוגם
 העשיה, מצד אשר בנפשו שפוגם חטא יש אבל
כנודע. וכו׳ ביצירה אשר רוחו בחלק פוגם ויש

 מקומות ומראה הגהות
מיותרת. אחד מלת א)
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 כל גם בעשיה, סוגם שלו סרסיי נצוץ ומיות
 כמוהו סגם בהם יש שבעשיה, הגז׳ העקב צי1נצ

 שעיקר פשוט אבל העולמות. בשאר וכן כנזכר,
 הסרסיי הנצוץ אל אלא אינו, השכר או העונש

 מתמעט ההוא, בעקב הנמשך שהשפע אלא הזה,
הפרטיי. הנצח זה פגם מחמת (צוצותיו, בכל

f בפרטוו^ והפגם התקון נבאר ועתה 
 העשיה, מעולם אשר הנפש תקון בבתי׳ ונתחיל

 הנכנסת והיא הכל, מן תחתונה היותר 1היז כי
 יחנת, כבר כי הכל. תחלת תוTל געת באדם

 תקון ישתלם עד נכנם, עליון חלק r» כי
 כניסת תקת שיושלם צריך תחלה כי התחתון,

 להכנס יתחיל ואח״כ דעשיה, הנפש חלקי, כל
 הגשמה יכנס וכשיושלם שבחירה, הרוח חלקי בו

ד, דבריאה  התנאים ואמנם הכל. תשלום עד ג
 זה בשער יתבאר זה, בענין שיש והחלוקים

 האדם תקת כל כי דע, הגלגול. שער ש״ח
 עשה מצות קיום ע״י הוא דעשיה, לנפש שמכה

 קיומם, בהסתן או ההוא, הפגם וכל רמ׳׳ה. שחם
 עסק כי מל״ת. משס״ה אחת על בעבורו או

 כמו שביצירה, הרוח לקנות הוא התורה
שיתבאר.

 התרי״ג כל שיקיים ר) צריך האדם כי ודע,
 הסירה, נטשו עדיין מוע, אחת חסר ואם Jמצוו
 הרנדה ואמנם ממנו. שחסרו המצות שעור כפי

 המצות aר א׳. חלוקות: לחמשה נחלקים ׳ע7כ
ת מלקיימם נמנע האדם אשד  שהם מצות מ

 הקרבנות כמו קיים, היה שב״ה ממן תלויות
 בגלגול חוזר האדם את ואלו בהם• וכיוצא

 כשיבנה אמנם בגלגול, יש תועלת מה כי לקיימם,
 האדם שיכול המצות הם הב׳, Jיקיימנ ב״ה

ת כמו לקיימם,  ואלו בזה, וכיוצא ותפילת צחי
 להתגלגל שיחזור בהכרח צריך קיימם, לא אם

 כי באופן כלם. את שישלים ער רמת, פעמים
 לו די מצות, קצת וקיים נתגלגל שכבו* מי

 ממנו, החסידות המצות כשקיים זה, בגלגולו
כשיתגלגל כי ודע, כלל. מעולם קיימם שלא

 עבירות חו על דבואו שיחטא אפשר כך, על
Jרבוו

לקיימם, עליו חובה שאת המצות דט ג׳,
ת לחו, באה כן אם אלא  ומעשרות תרומות מ

 אחריהם, לרדוף מחוייב שאינו הקן, ושלוח
 אמנם לקיימם, שיתגלגל הוא מוכרח ג*כ אלו
 מובטח זו, לסבה אלא להתגלגל הוצרו שלא כמן
ה יחטא שלא הוא  הם הד׳, .aד זעלגול מ

חו עולת שאת מצות  כאשר לא אם לקיימם, ב
 וימם, המ, פדיון כמו לחו, אנה האלהע
 אא״כ לגרשה, מחוייב שאיגו גט, או וחליצה,

 גדושת שקשים לפי כגחע, בעיגמ חן תמצא לא
 באלו עיוצא דמעות, עלמ מורח ומזבח וכד,

 חתר אעו לו גזדמגו לא אם כי חלוק, בהם יש
 שעה לפי העמר בסוד יבא אבל להתגלגל,

 מן מסתלק ותכף אותם, יקיים אשר עד בלבד,
חו באו אם אבל לו, והולך העולם  קיימם, ולא ל

 ממורי קבלתי לא אבל להתגלגל, הוא מוכרח אז
 החלוק בענין יחטא שלא לו מובטח c« ז׳׳ל

לאו. אם השלישי
 ובפרט המצות, שאד בענין נסתפקתי גם
 כמו אחריהם, לרדוף מחוייב שאינו באותם
 לקיימם, רצה אם עמצא, הקן ושלוח מעקה

חו היה שלא אלא ת לקיימם, יכולת ב  שהיה מ
ל ולא עני  אם מעקה, לעשות בית לקנות עו

 או העיבור, לו מספיק אנוס, נקרא שזה נאמר
 כתבנו, אחר ובמקום גמור. גלגול עטדך אם

 סוד לו מספיק הגלגול, מן שנפטר שנראה
ח ש) העבוד  שהשם אלא שיתגלגל לומר אזמיר א
 לו מתן ההיא, המצוה בודאי לו תמין יתברך
 פרטיית, מצוה היא החמישית לקיימד״ עולת
 שמחמיב מהמצות והיא ולרבות, לפרות והע

 בידו עולת יעו וגם לקיימה, לרוזף האדם
 והוא, המצות, מכל חמודה rה תו לקיימה,

ם בלא שמת מי כי  די לא אותה קיים ולא מי
 חו על המתגלגלים ששאר אלא שיתגלגל, במה

 וגמ< גוף כל הנח כנז״ל, מצוח אתה חסרון על
מן מחיה יקום מהם נצוצות בו מכנס התחיה, מ

 לחיו ק)
חקחסז י)

מקומת ומראה הגהות
אך. ודל ש) פ*ת פרס שעד ח׳ב ע*ח ח׳. ט״כ
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 באותו בהיותו שקיים המצות שיעור כפי נשמתו
 נצוצות הלקי כל בנים בלא שמת זה אבל גוף.

 בסוד בו שנתגלגל השני בגוף יכנסו נשימתו,
 הגוף אבל ורביה. פריה מצות קיים ואז היבום,

 ההוא רק בה נכנס אין קיימה, שלא הראשון
 בביאה כשנשאה באנתתיה דיהיב קדמאה רוחא

 והיא פרטיית, מצוד, היא, הששית כנודע. א'
 המצות, כל כנגד שקולה וד,יא בתורה, לעסוק

 שסימנם פירושים, ד׳ בה ויש כלם. כנגד ת׳ית כי
 לסירות וצריך ת) סוד. דרש, רמז, פשט, פרד״ס:
 ויבקש מגעת, שכלו שיד מקום עד בכלם, ולעסוק

 כפי מארבעתם אחת חסר ואם שילמדהו, רב לו
זה. על יתגלגל השגתו,
 לקיים צריו האדם כי שתדע, צריך א) גם

 מה ד ע׳׳ בדיבור, וכן במעשה, מצות, תרי״ג כל
 עולה, בפרשת העוסק כל ב) רז״ל שאמרו

 לא אם במחשבה, וכן וכר. עולה הקריב כאלו
 שיקיים עד יתגלגל, אלו, בחי׳ בשלשה כלם קיים

אלו. בחי׳ בשלשה מצות התרי״ג כל

 בתרי״ג מתחלקות מצות התרי׳יג כי דע, עוד
 תרי׳יג שנקראים אדה״ר, של וגידים איברים
 מצות יש מהם ואבר אבר ובכל גדולים, שרשים

 השמאלי, הכתף אבר בכל כי כנזכר פרטיות,
 שהוא מי וכל ת. מל׳׳ וט״ו מ״ע עשרד, אחד יש
 המצות אלו להשלים מחוייב הזה, הכתף מן

 היטב לי נתברר ולא התרי״ג. שאר מכל יותר
 להשלים מחוייב אדם שכל כיון כי זה, ענין

 החיוב הוא מה ג) כנז״ל, מצות התרי״ג כל
 שבכל הפרטיות המצות אלו בין שיש המשונה

כלם. התרי״ג שאר אל אבר
 מי דומה אינו כי ז״ל, ממורי שמעתי גם
 אשר נפשו משרש מן שהם הנצוצות ששאר
 שהנצוצות למי המצות, כל קיימו אליו קדמו

 המצות אלו הם גם קיימו לא אליו הקודמות
החלוק הוא מה ידעתי ולא הוא, גם קיים שלא

 קיים ענין נתבאר והר־ לזה. זה בין שיש
המ״ע.

 :"׳ת מצות יש כי דע, מל״ת, ענין ונבאר
 שנריך ויש מכפרים. הכיפורים ויום שתשובה

 חמרות, עבירות ישי אבל לכפרם. יסור־ן כן גם
 לאינם וכיוצא, ב״ד ומיתות כריתות כמו

 אם ני חלוק, באלו וישי שימותו. עד מתכפרים
 ואינם כלה שגופם מאותם שאינם עבירה היא
 שאין ואלו ד) ל ז״ ש־ כמי׳ המתים, בתחית קם

 וכו׳. והאפיקורסם המינים לעה״ב, חלק להם
 שחטא, מה לתקן תתגלגל, הזאת הנפשי הנה

̂ים כנזכר. ונאבד כלה הראשון וגופו  אינה ו
 אבלנם נאבד, אינו הראשון הגוף הנה זו, מבתי׳
 השני, הזד. בגוף מתגלגלת ההיא הנפשי

 שם, שנכנס משרשו אחד נצוץ איזה בהצטרפות
 המגולגל זר. נתקן ושים ההוא, הגוף בעל שהוא

הבית. בעל ולא אורח, הנקרא עמו

 באיזו לדבירו המחטיא האדם כי דע, גם
 חטא, לא עצמו הוא אבל גלגול, שצריך עבירד.

 החטא, יתקן עד המתגלגל, עם בעיבור יבא
 לא כי ודע, מיסם. יסתלק שהחטיאו זה ואף

 נפשו אחיזת אחרות פרטיות עצמו לאדם די
 וכו׳, וד.יצירד. העשיר. חלקי כל רק למעלה,

 שיש שאע״פ פה, שכתבתי למה מסייע וזה
 כל שישלים צריך אבר, בכל פרטיות מצות

 באופן הדברים פי׳ נלע״ד אמנם מצות. התרי״ג
 מנוקבא משל דרך האדם נפש אם כי והוא, אחר,

 ההיא בחי׳ יתקן כאשר לו יספיק לא דעשיה,
 שהיא שלו, הרוח בחי׳ בו יכנס ועי״כ לבדה,

 חלקי כל גם שיתקן צריך אלא דיצירה. מנוקבא
 נפש כגון עשיר.. של מחלקו שהם הנפש,

 ואבא דאימא וממלכות דעשיה, ז״א ממלכות
 נפשו חלקי הם אלו כל כי דעשיה, ואריך

 וכולם בעשיה, שיש נרנח״י שהם בשלמות,
לקנות יתחיל ואז שלימה. דעשיה נפש נקראים

מקומות ומראה הגהות
 ואתחנן. פרשת המצות טעמי בחחלתו. המצות שער ה׳. סרק נגר. קליפת שער ח׳׳ב ע׳׳ח ת)
 קי. מנחות ב) עסק ובענין ד׳׳ר. מן ע״ח דף ואתחנן פרשת המצות
בתחילתה. ט׳׳ז הקדמה לקמן עיין ג) התורדס
י״ח. ע׳׳ז צ׳. סנהדרץ ד) שער יש. ור.נה דיה ט״ז הקדמה להלן א)
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 אלא דאל׳׳ב שבחלקו. דיצירה שברוח נסש
 אין א״ב בכללותה, העשיה כל שישלים שצריד
 כי מוכיח זה וגם לבדה. אחת נסש רק מולם

 אשר הקטן שרש רק לתקן לאדם צויד אץ
חוצ^ ממנו

 אעפ״י והנשמה, הרוח עבין נבאר מתה
 הרוח תקון כי למעלה, עניינם נתבאר שכבר

 לשמה כהלכתה התורה עסק ע״י הוא דיציחו
 הגשמה ותקח וכר. ותלמוד משנה שבע״ם בתודה

ת תלוי דבריאה, ע  התורה ורזי סודות ^י
 כתבנו, אחר ובמקום הזוהר. בחכמת הסנימיים

 עולם מתקן כונה ה) בלי עשה מצות העושה כי
 כונה, בלי בתורה והעוסק נסש. שהיא העעזיה

 או מצוה והעושה הרוח. שהיא המירה מתקן
 גשמה. שהיא בריאה מתקן בכונד^ בתורה העוסק

 והתדבקות המחשבה כי כתבתי, ו) אחר ובמקום
 אהי״ה, אשר ובאהיה יה״ו, ובאהיה דס״ג, בהוי׳׳ה

 ועסק בריאז^ מן הבאה שמה1ד תועלת הס
 היצירד- שמן הרוח תועלת הוא בדיבור, התורה
 בהליכת התלוים ובפרט מעשיות, מצות וקמם

 ומתים, אורחים ולדת חולים, בקור בגת הרגלים,
העשיה. שמן הנפש תועלת

ת באמת הגלע״ד זהו חיים, הכותב אמר  מנ
 שלימה לשתהיה הנפש הנה זה, הוא הגלגול
 האחד :תנאים שני ע״י הוא מקומה, אל לעלות

 קיום והוא הנפש, שלמות תקון הנקרא הוא
 הנ»», פגם תקון הוא והשני מ*ע. רנדה כל
 ל״ו^ מצות משס״ה עבירה שום עשתה אם

 שתשתלם עד בגוף, נכנס הרוח אץ כי ונודע
 ההיא, הנפש אס והנה הנר. חלקים בשני הנפש
 להתחלק לו איפשר שאי פרטיי, אחד נצוץ שהיא
 גמורה, נפש נקראת איננו מזה בפחות כי יותר,

 נקראת כבר הנר, התנאים בשני השלימה אם
 כד ואחר הרוח. את לקבל מוכנת שלימה, נפש
 בנפש, פוגם ההוא הפגם אין האז^ יחטא אס
ברוח. אס כי

 הרמ*ח כל שהשלימה אע*פ הוא, השני
 תחית המונעות מאותם עבירה עשתה אם נדע,

בגוף הזאת הנפש תתגלגל הגוף, מאותו המתים

 הנד, העבידה פגם תתקן ושם לבדה, היא שני
 התחיה בעת ואח״כ עשאתה כבר המצות כי

 ימחה הראשון והגוף השני, הגוף בזה תכנס
 השלימה לא אם כן, שיהיה ומכ״ש העולם. מן
הראשץ. בגוף עשה מצות רמ״ח כל

 מ״ע רמ״ח כל השלימה לא אם הוא והשלישי
 1K עבירה, בשום נפגמה ולא הראשח, בגוף

 מאותם שאינה עבירה, באתו נפגמה אם גם
 אז כי המתים, בתחית כלה שגופו העבירות
 ממש, גלגול שגי בגוף כולה לבדה היא תתגלגל

 לחלקים ההיא הנפש תתחלק התחיה, בעת ואח״ב
 גמורה נפש נקרא מהם חלק שום אין כי היות עם

 הנכונים הנדע שעשו החלקים ואותם כגז״ל.
 בו כי התחיה, בעת שם יחזרו הא׳, בגוף להם

 הוצרכו כן ואע״פ הזע^ המצות נתקיימו
 אינם כי השני, בגוף ההם החלקים להתגלגל

 בגוף הם גם להמצא וצריבים גמורה, אחת נפש
 עברה ואם החסרוו^ המצות שאר בקיום השני,
 בגוף עתה יתקנוהו הראשון, בגוף עבירה אתה

 והחלקים עמו, מיתה וצער יסורץ וסובלת השני,
 בגוף יקומו השני, בגוף שחסרו המצות שעשו
 אתו ואם נעשו. בו כי התהיה, בזמן השני

 נוגע עונשה אץ השני, בגוף נפגמה עבירה
 השני הגוף זה ואם הראשוניננ לחלקים כלל

 נפגם לא וגם עשה, מצות רנדה תשלום השלים
 בחייו, הרוח כל גם בו יכניס אז עבירה, בשום

 חלקי קצת עם הרוח, כל יכנס התחיה אחר וכן
השני. כגוף הנפש

 רכדח כל הנפש השלימה אס הוא, הרביעי
 קלה עבירה באיזו ונפגמה הראשץ, בגוף מ״ע

 נפש עם השני בגוף תתגלגל אז כי כנזכר,
 תקבל ואם כפול. גלגול נקרא וזה חדשה, אחרת

 ע»ןה, עבידדז עונש על ומיתה יסורין צער
 אד הב׳. בגוף הנעשות עבירות עונש על ולא

 ובעת שכר, לה יש הב׳, בגוף הנעשות במצות
 יקח הב׳ והגוף הא׳, לגוף תחזור היא התחיה
 כי ודע, ^ו. העיקרית היא כי החדשה, הנפש

 הנפש משרשי תהיה לא אס החדשה, הנפעז זאת
כן אס אלא עמה, תתגלגל לא ממש, הראשונה

מקוכעת ומראה הנהות
ואחיונן. ח&צחו זחאד זאחחנן. פרשה חסצוח שעד ו) נ׳. פרק וחיצוגיוח פניפיוה שער ודג ע*ח ה)
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 אחד משרש שתיהם אלו נפשות נצוצות ב׳ יהיו
ממש.

הדאשונה, הנפש של הגלגול זה כי דע, גם
 עונש נוטלת שאינה כיון מה, בצד עבור נקרא

 לשוב סופה כי וגם הב׳, הגוף של העבירות על
 בחלוקה עצמו הענין וזה הראשון. בגוף בתחיה

 שכבר הנפש חלקי קצת בהתגלגל והיא הג׳,
 גלגולי בחי׳ כי הב׳, בגוף חלקיה שאר עם נתקנו

 בצד הנז׳ לסבה עבוד יקרא שנתקנו, החלקים
מה.

 גלגול איננה הד׳, החלוקה בזו כי ונלע״ד,
 לשבת שצריכה זמן כל רק הא׳, לנפש גמור
 אז כי הראשון, הגוף של הפגם תשלום עד שם,

 הב׳. הגוף של והיסודין הצעד סובלת
 לא ואם למעלה, ותלך בחייו, תצא וכשהשלימה,

 עד שם תשב המיתה, עם רק עונשה הושלם
זה ענין ולכן השני, הגוף מיתת צער תסבול

 בחלוק.? הענין וכן לגלגול. הדומה עיבור נקרא
 Ton ישבות הראשונים החלקים כי השלישית,

 החסרות, מצות יקיימו עד גמור, גלגול
 לא ואם בחיים. בעודו להם יצאו וכשיושלמו,

שימות. עד שם תשב הושלמו,
 מותי אחר חלוק נראה אחר וממקום

 החפרות המצות אלו כאשר כי הנז׳, החלוקות
 מן נצת שום קיימום לא עדיין להנפש, מזו

 צריך נפשו, משרש והם אליו, שקדמו הנצוצות
 נתקיימו ואם המיתה, יום עד גמור בגלגול שיבא

 הנז׳ הגלגול לו די אליו, שקדמו הנצוצות י ע״
 גם כי נתבאר, אחר ובמקום עיבור. שנקרא
עיבור. יספיק מצוד. קיום לצורך

 מליקוטי לקטתי זה כל שמואל: (אמר
 מארי אבא עמר אשר מהעמרים לקוטי, בתר

 גלגולי דרושי מכל מנופה סלת והוא ל, ז״
היטב). באר הנשמות

י״ב הקדמה

והישנות. החדשות נשמות בענין ז)
 כלם הנשמות כל כי למעלה, נתבאר כבר

 נשרו וכשחטא באדד.״ר, כלולות בתחלה היו
 זה, ענין פי׳ ובארנו קומתו, ונתמעטד. איבריו,

 ולא הקליפות, עמקי אל הנשמות שירדו שד.וא
 אמות. מאה סוד שהוא קצתם, אלא בו נשתיירו

 וד,נה כפכה. עלי ותשת פסוק על ח) במארז״ל
 שלא חדשות נשמות קצת כלולות היו באדה״ר

 חדשות נשמות נקראות ואלו לעולם, באו
 והם אחרת, 'מדרגה היה מהם ולמטה אמיתיות.
 ממנו, נשרו ולא בו, כלולות שנשתיירו הנשמות

 בערך לא אבל חדשות, ג״כ נקראים ואלו
 הנשמות אלו כאשר וד.נה הנז״ל. הראשונות
 שמת אחר בגלגול, בגוף יבאו ב׳, שממדרגה

 חדשות, יקראו אז עדיין ממנו, ונפרדו אדד,״ר
בבחי׳ היתד. הא׳ האדם שיצירת לפי הוא, וד.טעם

 שתחזור עד ולכן באחור אחור ט) עליון זווג
 בפנים, דפנים עליון זווג בבחי׳ ההיא עם לבא

 חדשה. ונקראת לעולם, שבאה א׳ פעם תקרא אז
 הנשמה זכתה לא אדה״ר, מיתת אחר גם ואם

 בבחינת אלא בעולם, אזורת פעם לבא ההיא
 א׳ פעם עתה תקרא עכ״ז באחור, אחור זווג

 פנים זווג ע״י באה שלא אע״פ לעולם, שבאה
 אדם מיתת אחר עתה באה שכבר לפי בפנים,

י) הראשון.
 שלישית מדרגה עוד יש זו, מדרגה ואחר

 באזה״ר, שנשתיירו מהנשמות והיא תחתיה,
 כשנולדו, בניו והבל לקין אדם הוריש שמהם

 בד״יותם גם כי הב׳, המדרגה אל שוד. זו ומדרגה
 שלא כיון א׳, פעם בבחי׳ שם אינם והבל, בקין
 בחייו אלא אדם, מיתת אחר והבל בקין באו

וד.בל בקין כללות היותם אין לכן להם, הנחילם

מקופות ומראד, דגהות
פ׳׳ן שער ח׳ב ח׳. סרק עקודים שער ח׳א ע״ח ם) ל׳ם. הקדמה להלן וז׳. ר הקדפד. לעיל ז)
בססוק ברזמוית הלקוסים מסר א׳. סרק ום״ד בראשית מד׳׳ר לח: סנהדרין <יב חגיגה ח)
אסר. ולאדם ובםדרש תזרת. סרשת ריש בפד״ר ועיין י׳׳ס סרשה

ד׳, דרועז הלילה דרושי ואנוגות שער י) גי. דרוש בראשית הססוקים שער ח׳. תזריע תנחומא



מגהגלגוליםי״ב הקדמהשער

 כאלו הס הוי אלא א', לסאס אסילו נהשנה
 והבל, קין מתו וכאשר באדם. כלולות היו עדיין

 שיבאו אפילו בעולם, לבא אלו נשמות יחזרו אס
 א' פעם אז תקרא באהוד אהוד זווג מבהי'
 אם ואילו ומשם הדשה. ותקרא בעולם. שבאה
 Jמגולגלו גקראת אז בעולם, לבא ותחזור תמות

 י) הב׳ המדרגה אל שוה שדינה אע״פ אך
 הנשמות אלו גרועות הם אהרות, בבחי׳ עכ״ז

 באדם שנשתיירו מהנשמות והבל בקץ שנכללו
כמותם. הדשות כ״כ נקראים mואי מו,1ע

 והם מכולם, גרועה רביעית מדרגה ואהריה
 הקליפות, עמקי אל עצמו מארם שנשרו הנשמות

 שבאו א׳ בפעם ואפילו נקראים. ישנות אלו כי
 נשמות נקראים בקליפות, שנפלו אתר לעולם,
 גרועה ה׳ מדרגה ואחריה מגולגלות. ישנות
 המגיירים. הגרים בגוף הבאות נשמות והס מכלם

 הקליפות, אל ירדו הנז״ל המדרגות כל ואמנם
ח  הנקראים שהם הראשונה, המדרגה מן ח

 כולם המדרגות שאר אבל Jאמיתיוו חדשות
 אלא שבהם. השוה הצד חהו הקליפות. אל ירדו

 במדרגת שוים ואינם הלוק, aבר יש שעדיין
 באדם שנשתיירו אותם כי והוא, נפילתם,

ס את שניה. מדרגה הנקראים  אהד, פגם רק בו
 לקמ שהנחיל ואותם ארג^ של בהמאו שנפנמו

 שני בד& יש הני, המדרגה וד& בנע, והבל
 של עצמם ופנס ארם, של הסאו פגם פגמים,

 התקונק בס«־ כנזכר תטאו, גס כי והבל, קת
כ) ס״ס. תקון

 הנשמה צאת זמן הניע כאשר כי ורע,
ט בעה״ז, לבא הקליפות מתוד  בתחלה צריכות ז
 העליונר^ נקבה המלכות של במעי בעבור לבא
 זוהמת טומאת מתלאת שם להנקות להטהר כדי

בתוט^ בהעתה בה נתעכבו אשר ,1mד^לי

 גדר כפי כי שוה, אינו שם שהייתם זמן ואמנם
 שם להתעכב וזכות כה לה יהיה כך הנשמה,

ותתחדש. לגמרי שתזדכך עד המלאה, בבטן
 הגה הנז׳, מדרגות החמשה סדר ונבאר

 הנקראים הנשמות שהם הראשונה, המדרגה
 עבור בסוד להשתהות יכולות אמיתיות, חדשות

 בגוף מרדות ואח׳׳ב חדשים, י״ב המלכות בבטן
 באשד. עבור מציגו זד. דוגמת ולכן בעה״ז,

 דאשתהי מעשר. ל) בגמרא כנזכר חדש, י״ב
 וד.מדרגד. תוספאה, רבה ואכשר ירחי, תריסר

 ונקראים באדם, שנשתיירו הנשמות והם הב׳,
 להשתד״ות כה בד& אין לגמרי, ולא חדשות

 ואח״כ בלבד, חדשים ט׳ רק המלכות במעי
 קין נשמות וזט הג׳, וד.מדרגה לעולם. באות
 שאינם אלא מה, בצד חדשות ד& גם אשר וד.בל,

 ב׳ בד.ם שיש לפי כשנמת, ולא כראשונות לא
 לד.שתד.ות יכולת בהם אין אלו הנד. פגם, מיני

 וד.מדרגד. בלבד. חזשוים שבעה רק המלטת במעי
 אדה״ר, מן שנשרו הנשמות שאר וד.יא הד׳,

 ומדו משם, שיצאו אע״פ הקליפות, אל וירדו
 מדרגות כשאר ד& הרי «׳, בפעם לעדדז ובאו

 נקרא וכלם .,Tשנ בפעם הבאות הראשונות
 אלו בין ולכן כנזכר, מגולגלות ישנות נשמות

 ובין ואשונר., בפעם בבואם הרביעית שממררגד.
 שנית בפעם בבואם הראשונות שממררגות אותם
ט אלו כל ואילו. ומשם  בבטן מתעכבות אינם ו

 ואח״כ הולד, שירת כנגד יום מ׳ רק וטלכות
ט הה׳, וד.מדרגד. בעולם. מרדות תיכף  נשמות ח

 המלכות בבטן לר.תעכב יכולות אמם הגרים,
 ואח״כ זרע, קליטת כדי בלבד, ימים שלשד. רק

 עכובם זמן יתרון כפי כי ודע, בעה״ז. באות
 גודל יתרמ כך המלכות, תוך העבור בסוד

הקליפוז^ מחלאת חטכם הארתם

י״ג הקדמה מ)
 הקדושה אל לעלות נ) הקליפות מתוך יוצאות דע גס וד׳ל, האמור, עם נקשרת היא ונס
על אלא מצאות אמס מזכר, העמד בסוד כאשר הנשמות אלו כל כי ודויא, אחרת הקדמה

מקוםווג ומראה הגהות
jcvrn וזקופה רע גם nn ל*פ וזקרסה להלן ם) כ*ז. הקופה להלן *)
t נ) צ׳. אות וםי׳ם טיוגהוה י׳ז דף איל כ) n נסור הקחשה אל אלוה <*ג T»m
מזכר. היב. העימריס פער זד׳ב ש׳ה « יבמות ל)



הגלגוליםי״ג הקדמהשערמד

Tיוצאות הם או כי ישראל, של תפלותיהם ס) י 
 ג״כ או כנודע, ן מ׳■ בסוד הקדושה אל ועולות
 הצדיק האיש שמייחד יחוד איזה ע״י יוצאות
 הקדש, רוח בש־ער אצלינו כמבואר בעה״ז,
 איזו י ע׳׳ יוצאות או ועניינם, היחוד־ם מציאות

 נשמות יש כי ודע, בעה״ז, האדם שיעשה מצוד,
 פגם מחמת או בתחתונים, שיש־ פגם איזו שע״י
 בעד,״ז, בהיותם בתחלה שחטאו עצמם בהם שיש
 אז ואם הקליפות, בעמקי יורדות הם זה וע״י

 הקליפה מתוך נשמה איזו ועליית יציאת נזדמנה
 יש כנזכר, שם ולהתקן המלכות במעי להתעבר

 אותם לאחוז שבמלכות נשמה באותה יכולת
 הקליפות אל שירדו קודם פגומות שד,ם הנשמות

 למעלה עמה ולהחזירם ממקומם, ולהעמידם
 כלם, יתוקנו ושם העכור, בסוד המלכות במעי

בעולם. יבואו ואח״כ
 במעי הנשמה בהיות כי הוא, והענין

 נוקבין מיין מעלה שם היא תמיד המלכות,
 שהיא נוקבין המיי״ן אותם ובכה למעלה,
 כנד. הנשמה לאותד, עמם להעלות יכולה מעלה,
 קצת שיניח י ע״ לא אם זד,, אפשר אי אמנם
 שהיא הראשונה שהנשמה פי׳, בגוד״ וישדי רוחא

 נשמה באותה ממנה אחר כח נותנת במלכות,
 ונתקנה רוחא, בההיא מתלבשת וד,יא הפגומד,,

 עד עמה קשור תמיד נשאר הרוח וזה ידד., על
מזה. זה מתפרשים ואז התחיה, זמן

 שהיתר, הנשמה אותה אם כי דע, גם
 אותם ממדרגת היא המלכות, בבטן מעוברת
 בה יש חדשים, י״ב בעיבור שעומדות הנשמות

 שעכבה הפגומה הנשמה אותה שגם וכח, יכולת
 אלא שאינה אפי׳ חדש, י״ב כמוה תעמוד עמד,,

 הגרים, נשמת שהיא שבכלם, הגרוע ממדרגה
 אם וכן ימים. שלשה עד רק מתעכבות שאינם

 ואחרת חדשים, ז׳ או ט׳ ממדרגת היא הראשונה
 ג׳ או יום, מ׳ מבתי׳ שהיא יותר, גרועה היא

 חדשים. ז׳ או חדשים ט׳ כמוה תעמוד ימים,
 המעכבת שהראשונה להפך, הוא הדבר ואם
 חדשים, ט׳ ממדרגה אלא אינה האחרת, מאת
חדש, י״ב מדרגה היא ידה, על שנתעכבה וד,ב׳

 שלעולם באופן חדש. י״ב עומדות שתיהם אז
דמלתא. ועלויא רווחא בתר אזלינן

 ממורי שמעתי איך בזה מסופק אני והנה
 החדשה הנשמה אם כי בזה, והמשל ע) ז״ל,

 חדשים, שבעה שזמנה והבל, קין מדרגת שהיתר,
 אדם ממדרגת שהיתה אחרת נשמה עמה ועכבר,

 חדשים, ט׳ זמנה שהיתה בו, שנשתיירו הראשון
 פעמים שני שבאה ישנה, נשמה שהיתה אלא

 השניד, הנשמה שזו שכיון נאמר, אם לעולם.
 שנתעכבד,, עתה א״כ חדשים, ט׳ ממדרגת היא

 הנשמד, זו אם גם א״כ הראשונה, י ע״ ונתקנה
 ט' מתעכבים שתיהם גם חדשים, משבעה תהיה

חדשים.
 אחת שנשמה לפעמים, יארע כי דע, גם

 כנזכר, הקליפות אל מלירד אחת נשמה תעכב
 ואח״כ כנזכר, בגוד, רוחא חד דשדי עי׳י וזה

 לעכב בשתיהם כח יהיה יחד, שתופם מכח
 הקליפות, אל מלירד אחרת שלישית נשמה עוד
 חד בשלישית השנית הנשמה דשדי י ע״ וזה

 בשלישית. רוחא חד שדי הא׳ הנשמה וגם רוחא,
 בזו, קשורד, זו נשמות, עשר עד אפשר ועד״ז

 חד בה יש העשירית, בנשמה כי שנמצא עד
 א׳ כל מן רוחא חד וכן חא׳, הנשמה מן רוחא

 העשירית, זו אל שקדמו נשמות הט׳ משאר
 רוחין ט׳ לה יש הראשונה כי נמצא, זה וכפי
 תהין ח׳ לה יש והב׳ שתחתיה, נשמות בט׳
 ואין שבה, כח רק לה אין והעשירית וכו׳,

 ונמצא כלל, רוחא ממנד, שקבלה מי תחתיה
 משועבדות אחרונות נשמות הט' כל כי כ ג״
 לכלם, אב כדמיון אליהם היא כי הראשונה, איי

 רוחא הד,וא ע״י לכלם, ומתקן מדריך והוא
 וכיון מנייהו, וחדא חדא דכל בגווה דשדי
 בכל הט' כל עם חלק נוטל שהוא נמצא שכן

 להדריכם מחוייב והוא עושים, שהם המצות
 אבל חלקו. הוא גם יקח ובטובתם טובה, בדרך

 אינם ולכן במעשיו, חלק נוטלים אינם הם
 השמונה כל השניד,, ועכ״ז להדריכו. מחוייבים

 אינה וד,יא לה, משועבדות שאחריה, נשמות
מ״ש וז״ס בכלם. עד״ז וכן להם, משועבדת

ב׳. סרק הצלם שער ח׳׳ב ע׳׳ח ם)
טקומות ומראה הגהות

לים. הקדמה לד,לן ע)



מההגלגוליםי״ד הקדמהשער

גשמות, שתי לו שאין שבעולם, מדיק צדיק לן שכנים בהלכות ז״ל הרמב״ם והביאו פ) הז״ל,
פסוק על בתוספתא, נח פרשת ריש בזוהר כנזכר א׳, ממעין מים המספקות גנות ה׳ וז״ל, פ״ג

שמואל משה משה וכן נח, נח תולדות אלה העלמנה עם מתקנות כלם המעיין, ונתקלקל
(א) זמנמ. תרין צ) וכד, שמואל אין כי דע, הוא, כך הוא הענין וברור וכר.

י״ד הקדמה ח
הגלגולים. בענמ קטנה

 אצלינו כתוב שתמצא אע״ס כי דע,
 ואחר בפלוני, נתגלגל פלוני כי רבים, במקומות

 הגשמה כי לומר תטעה אל וכר, בפלוני כך
 אבל .Tתמ המתגלגלת היא עצמה, הראשונה

 קץ לאין שרשים כמה הנה כי הוא, הענין
 יש מהם אחד ובשרש אדם, בני גשמות נתחלקו

 וגלגול גלגול ובכל קץ, לאין נשמות גצמות כמה
 שלא נצוצות ואותם מהם, נצוצות קצת נתקנים
 שכבר ואותם להתקן. להתגלגל חוזרים נתקנו,
 ועומדים עולים אמנם מתגלגלים, אינם נתקנו,

להכג הראויה במדרגה
 נדב בעבק שהודעתיד מה תבין ובזה

 שנתבאר וכמו נתגלגלו, פעמים כמה ש) ואביהו,
 נדב כי אלי, ברוחו שנים סי נא ויהי בפסוק
 היו ואח״ב ז״ל, באליהו תחלה היו ואביהו

 כי הוא, והעגין גלגולים. כמה מלבד באלישע,
 בהם ותלויים אחת, גשמה שרש הם ואביהו נדב

 גלגול ובכל קץ, לאין פרטיות גצוצות נשמות
ההוא, השרש וחלקי נצוצות כמה נתקנים היו

 אשר היו הם נתקנו, לא שעדיק נצוצות ואותם
 שנתקנו אותם כי אליהו. מן ליקחם אליעוע בקש
 אלישע כי ולהיות לז«. הראוי במדרגתם עלו
ח שעיקר אע״פ כי בחי׳, בשתי מעורב היה צ  נ

 אצלנו, כמבואר הצדיק יוסף משרעז היה נשמתו
 שוט ואביהו, נדב משרש מעורב היה עכ״ז

 אלישע, נקרא כי שהודענוד וכמו קי״ן. מבחי׳
 מנחתו ואל קין ואל כתיב בקין כי להורות

 חטאו שנתקן ובאלישע חטאו, מפני שעה לא
 לו, שעה הקב״ה כי אליעזע: נקרא קין, של

 אל״י ונעשו נהפכו שעה, לא ואותיות וקבלו.
 שרש מן הנצח אותו לו היה כי ובעבור שע״ה.

 של הנצוצות אלו שגם רצה לכן בתחלה, קץ
 נא דהי כמש״ה עמו, שיתחברו ואביהוא, נדב

צח אותו מחמת להם, חכה אלי, ברוחד שנים סי  נ
 תקיש ומזה כנזכר. מתחלה בו שהיה קין של

 הראשונים אץ כי שבעולם, הגלגולים לכל ותבץ
 נצוצות בהי׳ הם אלא המתגלגלים, אותם מטקז

בתחלה. נתקנו שלא שלהם

הגהה

)X( פה אותה וכתבתי הזרתי לא ולכן ק) נח, בפרשת התוספתא באוד הנה :שמואל אמר 
תדדשד- כי שם ומצאת רשב״י מאמרי שער ב׳ בשער ביארתיה הזאת,

סקוטות ו&ראה הגהות

קח. ד&1 פ)
 נ«ס דף גח םר׳»ת «ר צ)
 פרשת ס״ו דף זיע״א רשב*י מאסרי שעד ק)

ן0<ו0 בראשית חלקושיט ספר שמואל. אמר דיזז גח

 עלאזב סיחרא סוד ד׳ח חגור ויחי בפסוק ד׳
 סלפיס חלקוסים ספר ל*א. חקדמח לחלן י)

בי. סימן ב׳
ב״ז. חקיסח למלן ש)



הגלגוליםו טי׳ הקדמהשערמו

ט״ו הקדמה ת)

 צדיקים היות מצינו למה טעם, יתבאד ובה
 שמצינו וכמו גמורים. רשעים בני גדולים,

 ועושה גדול, כומר תרח, בן שהיה באברהם,
 ובזה ולהחטיאם. העולם לכל למכור פסילים
 להחטיא כ כ״ מתאוים הקליפות למה יתבאר,

 המקדש, בית להחריב גרמו כי עד האדם, את
 ולהכעיס הגוים, בין יתברך שכינתו ולהגלות

 כי דע, הענין וסוד בראם. אשר השי״ת את
 לתור הנשמות כל נפלו אדה׳יר, של חטאו ע״י

 הזוהמא שיורי הם הקי׳יפות והנה הקליפות. עמקי
 המלכים במיתת הקדושה מן שנברר והפסולת

 הם האלו והקליפות אצלינו כמבואר אדום, של
 אבל דמותא. דרגא בשים הנקראים בעצמם,

 ולכן עוי*ם, ומלך חיים אלהים היא הקדושה,
 כדי חיים, הנקראת הקדושה אחר רודפים הם

 שהקדושה ובעוד ממנה. ולהחיות א) ליזון
 קדושה וכשאין ממנה. ונזונים חיים הם בתוכה,
 ולכן ושיפע, חיות להם ואין מתים, הם בתוכה,

 ניממת את ומחטיאים הקדושיה, אחר טורחים הם
 ואל הקדושה, אל גורמים אז כי הקדושה, האדם
 ונזוגים חיים והם ברשותם, שתכנס הנשמה אותה

 לה אפשר אי הקדושה שהנשמה לפי ידה. על
 חשב יתברך הבורא כי הקדושה, ממקום להכרת

 נצוץ אפילו נדח, ממנו nT לבלתי מחשבות
 יתברך קדושתו וממקום קדושה, נשימה של קטן

 שבתוך הנשמות אותם אל מזון וממשיך משפיע,
 גם נזונים השפע ומאותו ההם, הקליפות
 כאחד האדם, את להחטיא רודפים ולכן הקליפות,

 לגנב יבוזו ולא מזונותיו, אחר וטורח הרודף
ירעב. כי נפשו למלא יגנוב כי

 גלתה המקדש, בית נחרב כאשר והנה
 שגלו שהנשמות לפי הקליפות, בין שכינה

 מתוכם, לצאת ויכולת כח בהם אין ביניהם,
אשר יתברך, שכינתו וע״כ בחטאם. שנפגמו כיון

 נכנסת אוכלה, אש אלהיך ה׳ כי נאמר עליה
 אשר נשמות נצוצות אותם ללקט כדי ביניהם
 למקום אותם ומעלה אותם ומבררת בתוכם,

 בגופות בעה״ז, ומורידם ומחדשם, הקדושה,
 שכינה. גלות סוד ב) היטב תבין ובזה האנשים.

 יתברך, מלאכתו זו המקדש, בית שנחרב ומיום
 שנפלו הנשמות כל ללקוט מלאכתו שיכלה עד
 בו ונתערבו הבליעל האדם של הקליפות בין

 אפילו ללקט שיגמר ועד רגליו, ועד מראשו
 נגלה, המשיח אין הרגלים, עד שנפלו אותם
 בזוהר אצלינו כמבואר נגאלים. ישראל ואין

 ברגלין, רגלין מטו כד וז״ל, ג) פקודי בפרשת
 הר על ההוא ביום רגליו ועמדו כתיב כדין

 אלא אותם, מלקטת השכינה אין ואמנם הזיתים.
 תנו בסוד ותפלותיהם, התחתונים מעשה ע״י
 כך התחתונים, מעשיה גדד וכפי לאלהים. עז

 כל ואלו ההם. והנצוצות הנשמות הוצאות גדר
 כת היה גמורה, בתשובה שבים היו ישראל

 ברגע משם הנשמות כל להוציא יתברך בשכינתו
 צור וכמש״ה כחה, מתישים חטאתינו אבל אחד.
 משם, מלצאת הנשמות יכלו וכאשר תשי. ילדך

 ויסתלק משם, תצא יתכרך שכינתו גם אז
 בעשן כלה והרשעה הקליפות, וימותו חיותם,
 ר״ל: וגו׳. לנצח המות בלע פסוק וז״ס תכלה,

 ברגע ויבולעו יכלו מות, הנקראות שהקליפות
 מתוכם. יתברך שכינתו הסתלקות מסבת אחד,

 ד) כנזכר. ביניהם אשר נשמות נצוצות וכל
 בתוכם, השכינה בהיות כי לענין, ונחזור

 ואין וחיות, ושפע מזון שיקבלו הוא מוכרח
 הנשמות. לסבת אלא ביניהם, גולה השכינה

 בתוכם, הנשמות להמשיך היא, מגמתם כל ולכן
w שלא ולעכבם r, על ויתפרגסו שיחיו כדי 

 ערך גודל כך הנשמה, ערך גדול כפי והנה ידם.
נשמה איזו בהיות ולכן אליהם. הנמשך השפע

מקומות ומראה הגהות
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 מתוכם, לצאת אותה מניחים אינם הציד, יקרת
 ם.Tמ הבא ככל ולטמאה לטנפה מגמתם וכל
 שהם ולםעמים .Tתמ אצלם לעכבה כדי

 איזה יעשה גדול צדיק איזה אולי מתייראים
ח יכולת ויהיה גחלה, מצוה  אותה להוציא בי

 בהזחוגו זרעו בטסת ולהמשיכה מתוכם, הנשמה
 רשע אמה בראותם ולכז אשתו, עם בקדושה

 לפגי ומקטריגים הרבה טורחים בתכלית, פגום
 זרעו בטפת להכניסה ההיא, הגשמה על השי׳׳ת

 ההיא הנשמה תתקלקל שעי״כ כדי המזוהמת,
 תחזור ועי״כ בתכלית, ותפגום מבתחלה יותר

והנה מתוכם. עוד תצא ולא מאד, פגומה םTל

 נדה, ממנו חT לבלתי מחשבות חושב הקב״ה
 שומע ואז והמעולה, הטהורה הנשמה זו ובפרט
 שיצאת וכיון ההיא. הרע במקום ומכניס לקולם,
 מתנערת והיא אותה, עחר הקב״ה ם,T מתחת
 ומכשרת וטומאתה, הטאתה שריפת מע«*

 זמתה ומראה המתרחצת כמרגלית במעשיה,
 גתקגת, הנשמה אותה כי די ולא הכל, לעיני
 והזר בנו ע״י זוכה וTשהול אביו גם אלא

 איוב, בענת אצלינו שגתבאר מה ע״ד בתשובה
 בתשובה שב אשר אברהם, אבי תרח גלגול שהיה

 כי בקליטת, מרמה והקב״ה אברהם. בנו ע״י
נדח. ממנו מה לבלתי מחשמת חשב

י״ו הקדמה

 צריד חדשה, שנשמתו מי שכל יתבאר ובה
 שהוא מי כל כי דע, מצות. תרי״ג כל לקיים
 מצוו^ התרי״ג כל לקיים צריו חדש̂ד נשמה
 כל בהם מחולקים שרשים כמה יש כי ונודע,

 אבר הוא מהם, שרש וכל שבעולם, הנשמות
 וכל שיתבאר. כמו אדה״ר, נשמות מאברי א׳

 קן, לאין נשמות לנצוצות מתחלק מהם, שרש
 מהם, ונצוץ נצוץ כל והנה וכר. שיתבאר כמו
 מצות, תרי״ג כל לקיים חדש, הוא אס Tצר

 איברים רנדח מכל כלול שאינו אבר שאק לפי
 וחזר נתגלגל אלא חדש, שאעו מי אבל כנודע,
 אותם רק עתה, שישלים צריד אץ בעה״ז,
 הזר בגלגול קיימם שלא ממנו החסרות המצות
 בתלמוד, שמצינו מה לד יתבאר ובזה שקדם.

 מתר *יטיית במצוד• זד!יר •to פלוני חכם כי
 אהדת. במצוד. זד.יר וTד. א' והכם המצות, משאר

 פלוני ד) אמורא שואל שהיה ש«ץנו וכמו
 וחבירו טפי, זהיר הוד. במאי אבוד לחבירו
 וכמצא תפילץ או בציצית זהיר שד.יד. השיבו

 המשגר., את הודם שזה הנראד. וכפי בזה.
 אבל כבחמווע^ קלה במצוד. Tזד. וד.וי האומד

זהיד היה וחכם חכם כל כי הוא, הענץ סוד

 בגלגול ממנו הסידד. שד.יתד. חמצוה באותה
 ז״ם וגם מפרטיה. סרט או כלה, או הקודם,

 לו בורר .w פלמי כי בתלמוד שמציגו מד.
 אחרות, מדות לו בורד .to ופלתי אלו, מדות

 ימיבג הארכת במה ה) לפלמי שאלו כמ״ש
 כל כי וגר, מדותי על עברתי לא מימי א״ל,

גלגולו. בחי׳ כפי מדות, לו מדר א׳
 הנשמות שד.נצוצות מי דומד. ו) אינו ואמנם

 תרי״ג כל קיימו נשמתו, בשרש אלץ הקתמות
 קיימם לא שלו עתר. הנצח שזד. אע׳׳ס מצות,

 לא הם גם אלץ, ר^ודמות שרבצוצות למי
בע״מ הבאים בדרועדם שיתבאר וכמו קיימוד-

 לקייסם, האדם שיכול המצות ז) כי ודע,
 או קיימם, ולא מהם, מצוד• איזו לידו ובאה

 מוכרח עשה, ולא לעשותם בידו יכולת •to אם
 המצות ואמנם שיקיימד- עד שיתגלגל הוא

ת שאץ  השי״ת כאשר לא אם לקיימם באדם ^
־, אנד.  וחליצד., ממט, הבן, בפדיון כמו: ^
מ וכיוצא וגט,  השי*ת אם כי חלוק, מר. יש בז
ץ דינו קיימה, ולא מד.ם אחת לידו אנד.  כו

 אם אבל לקייממ בהכרה שיתגלגל הראשונים,
מוות על גלגול מחוייב אמנו לידו, באד. לא

מקומות ומראה הגהות
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וכיוצא מעקה מלעימות ונמנע וכו׳, בית לו היה •:•באו אדם באיזה עבור בסוד יבא אבל אי'ו,
ולקיימם, אחריהם לחפש נזדרז לא כי באלו, ו־הזור ו“י יייד

 אבל כנזכר, גלגול מחוייב הזה האי•:• הנה
 אם אבל הזה. בגלגול יחטא •:•לא הוא מובטח

לקיימה, רצה ולא לו, ונזדמנד, המציה לידו באה
 איננו וכש^יתגלגל גלגול, מחוייב הוא והנה

̂ון כמו מובטח  מי אבל יחטא. •:•לא הראש
 יחטא זה עבירר,, איזו שעבר על שנתגלגל

שקדמו. בדרושים כמבואר בודאי,
 לקיים צריך האדם כי שתדע, צריך עוד

ובמחשבה. ובדבור, במעשה, מצות, התרי״ג כל
 לעולה התורה זאת פסוק על ט) ז״ל ובמ׳יש

 כאלו עולה, בפרשת העוסק כל וכו׳, י־ימנחה
 מחוייב •שהאדם בזה ובוונו וכו׳. עולה הקריב
 עד״ז וכן בדבור, מצות התרי״ג כל ייקיים

 בשלשה התרי״ג כל קיים לא ואם במחשבה.
אותם. שיעולים עד להתגלגל מחוייב הנז׳, בהי׳
בד' בתורה לעסוק מחויב האדם כי דע, עוד

רמז, פשט, :והם פרד״ס, שסימנם מדרגות,
אותם. ישיישלים עד שיתגלגל וצריך סוד. דרוש,

 ויחזור לו ילך ואה״כ אותם, ויקיים לידו,
לעש׳ותם. ככלותו למקומו

 שהוא המצית והם השלישית, הבחי׳ יאמנם
 הקרבנות מצות כמו הזה, בזמן לקיימם הנמנע מן

 יתקיים מוכרה שהאדם נתבאר והנה בזה, וכיוצא
 אותם, שיקיים עד ולהתגלגל מצות, התרי״ג כל

 כיון לקיימם, יתגלגל לא הזה בזמן ואמנם
 המשיח ביאת אחר אמנם לקיימם. יכולת שאין

 אז אמן, בימינו במהרה המקדש בית שיבנה
 זה ‘ואי לקיימם, בדי ממש גול“בגי יתגלגלו

 כשהטה ח) כ״ג אלישע בן ישמעאל ר׳ רמז
 פנקסי, על אכתוב שאמר שבת, בליל הנר את

שמנה, חטאת אביא המקדש בית לכישיבנה

 מה כי והיא, הנזכר בענין חלוק יש והנה
 כמו חובה, שאינה מצוד, איזו מלקיים שנתעצל

 מצוה היא אמנם בזה, וכיוצא וד,תפילין הק״ש
 הקן שלוח כמו אחריה, לרדוף מחוייב שאינו
שלא או וכו׳, צפור קן יקרא כי ביה דכתיב

י״ז הקדמה

 שהאדם האמור, עם מקושרת וד,יא י)
 שבה, מדרגות בארבעה בתורה לעסוק מחוייב

 ס׳ הם הנשמות כל כללות כי דע, זאת: והיא
 נשמות שרש היא התורה והנה יותר. ולא רבוא

 יש ולכן נשרשו, ובד, חוצבו, ממנוז כי ישראל,
 הפשט. כפי וכלם פירושים, רבוא ס' בתורה

 רבוא וס׳ בדרש. רבוא ום׳ ברמז. רבוא וס׳
 פרושים, רבוא הס׳ מן פי׳ מכל כי ונמצא, בסוד.
 Tולעת ישראל, של אחת נשמה נתהווד, ממנו
 כל לדעת ישיג מישראל, ואחד אחד כל לבא

 שרש עם המכוון הפירוש אותו כפי התורד,
 ונתהווד, נברא ההוא הפרוש ע״י אשר נשמתו,
 כל ישיג האדם, פטירת אחר בג״ע וכן כנזכר.

ומפקיד ישן, האדם כאשר לילה בכל וכן זה.

 שזוכה מי הנה למעלה, ועולה ויוצאד, נ׳שמתו
 הפירוש, אותו שם לו מלמדים למעלה, לעלות

 מעשיו כפי הכל ואמנם נשמתו. שרש תלוי שבו
 פסוק ילמדוהו, הלילה באותה כך ההוא, ביום
 יותר בו מאיר אז כי פלונית, פרשה או אחד,
 יאיר האחרת ובלילה הימים. משאר ההוא פסוק

 היום, אותו של מעשיו כפי אחר, פסוק בנשמתו
 שרש בו תלוייה אשר הד,וא הפי׳ ע״ד וכלם

 היה וערב ערב בכל ז״ל, ומורי כנזכר. נשמתו
 בהם ורואה לפניו, העומדים בתלמידיו מסתכל

 מצד וזצחו ההוא באיש יותר מאיר פסוק איזה
 קצת לו מבאר והיד, שם. המאירה נשמתו השרות

 הפירוש כפי הד,וא, הפסוק של הפירוש מן
ישן שד,יד, וקודם כנזכר, נשמתו אל השייך

מקומות ומראה הגהות
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 ההוא הפירוש אל מכוין היה ההוא, האיש
 ההוא, הפסוק בפיו קורא והיה קצתו, לו שבאר

 בשינתו בפקיח למעלה נפשו תעלה שכאשר כדי
 מזדככת, הגפש ועי״כ תשלום. עוד ילמדוהו

 ויתגלו קץ, לאין גדולות מדרגות למעלה ועולה
 ירגיש לא החומר אם גם אהרים, דברים לו

 פירושי רבוא ם׳ כי נתבאר, וכבר כשיקיץ. בהם
 באגדה, וכנגדם הפשט, כפי כלם הם התורה
 לפי פרדס. בר״ת הנרמזים וכד, בקבלה וכנגדם

 בהי׳ מד׳ כלולה שאינה מישראל נשמה שאמ
 מיני שני שמשיגה נשמה יש ואמנם אלו.

 של נשמתו והנה ויותר. יותר ויש פירושים,
 פירושים רבוא ס׳ כל משגת היתה מרע״ה

 מה כל אפילו עTש כ) רז״ל וכמ״ש שבתורה,
 הוא, הדבר וטעם להדש, Tעת ותיק שתלמיד

 גשמות רבוא ם׳ כל כוללת היתד• שנשמתו לפי
 כ״כ ישיגו ישראל הכמי שאר גם ולכן ישראל,

 הנכללות הנשמות בהי׳ כפי בתורד., פירושים
בו.

 מורי לפני אהד איש בא אהת פעם והנד•
 ונכתבהו אהד, ענת לו ואמר מ, ונסתכל ו״ל,
̂קיעז תוכל ממנו אולי פד.,  ענין אתה ולהבת• לד

לו: מ׳׳ש וזה המצות, קיום בענין אחר,
 ונקבות זכרים בד.ם יש כלם, המצות כי דע,

 ל) תעשר• לא במצות בין עשד. במצות בין
 אדם נשמות אברי מרמ׳׳ה אבר לד אין ואמנם

 כנודע, ועצמות יםTוג מבשר כלול ,שאינו הא׳,
 שבאבר עשד. מצות הם וד.עצמות הבשר ואמנם
 בעו־וי׳׳ת יתבאר ולקמן מל׳׳ת. הם a»T«n ד.ד.וא,
 כאותם האברים, שבכללות אלו יםTד.ג שאת

 כנודע גידים שס׳׳ה שמספרם האחרים הג^׳ם
 היא נשמתו, נעוצב שרש כי וא״ל, בע״*.. לקמן
 םרעון• מבהי׳ ,vאדה של השמאלי הכתף באבר

 אשד המנות ומספר מאחוריו. שם העומדת לאה
 מנות י׳׳א הם שמאלי, כתף הנקרא הזה באבר

אהדונות אותיות ב׳ שד.ם ר׳ה, כמנת עש̂ד

 זד. באופן כתף בגימטריא וד.ם ההוי׳׳ה. של
 ה״י, פעמים וי״ו תכד. ד:rכ הנאה, הנקרא

 תק׳׳י, הרי ק״ף, הם ה״י פעמים ו״ו ש״ל, הם
 הכללות עם יעואר ד׳ה, כמספר י׳׳א מד.ם תסיר
 ל׳׳ת מצות מספר ואמנם כתף. כמנין ת״ק,

 אותיות שני כמנין ט׳׳ו, ד& הכתף שבאבר
 חז׳׳ל וכמ״ש י״ה, שהם הוי״ה של הראשונות

 רמ״ח. זכרי עם ו״ד. שס״ה, שמי עם י״ה מ)
 באופן כתף, בגימטריא הם אלו אותיות שני וגם
 פעמים יד׳ד ש׳. הם: ה״י, פעמים יו״ד זה:

 ואמנם כתף. כמנת ת״ק, הרי ר׳. הם ה״ה,
 זכרים. הם י׳, באות הרמוזים ל״ת, מצות עשר

 הם ראשונד., ה׳ באות הנרמזים הנשארים, וה׳
 ד, באות הרמוזים עשר. מצות וד.שש נקבות.

 הם אחרונד., ה׳ באות הנרמזים וה׳ זברים. הם
נקבוו^

 קבלתים לא הזכרים, ל״ת מצות העשר וד.נד•
 לא מצות החמעוד. השאר הם ואלו ז״ל, ממורי
 אלו: ר& ראשונר., ה׳ שבאות הנקבות, תעשר.

 חברו פני להלבת שלא ובכללה תרצח, לא א׳,
 הוא וד.רי חוורא, ואתי סומקא דאזיל ברבים,

^ת שד.וא תגנובו, לא ב׳, דמים. שופך כאלו  אז
 לא ד׳, אנמי. בחלב גדי תבשל לא ג׳, ממון.
רם. תאכל לא ה׳, הלב. תאכל

ס ר, שבאות עשה מצות ושש אלו: ו
 צדקה, למצות קרובד. וד.יא עמד, Tאח וחי א׳,

 לחמת שמכל לאחיד, המצאה שתבקש ובאורו
 בירושלים. שני מעשר לאכול ב׳, ולהתפרנס. עמד

 את ומלאו ורבו פרו ד׳, לגנד• מעקה ועשית ג׳,
 עצמו מו ובפרט הבן, את ^צל ה׳, הארץ.

כמוד. לרעד ואהבת ר, האח^ של
 ה׳ שבאות הנקבות, עשה מצות והמשה

 אם וסימניו לעני, הלואר• א׳. אלו: הם אהרונר.,
 אם אלא אם, תקרי אל עמי, את תלוה כסף

 על ליתנה ובכללה צמית, מצות ב׳, בצירי.
הכתף. מן היא הנזכר va3n ששרעז לפי הכתף,

מקומות ומרווה הגהות
ת״י JT ב׳ תקון JP n בחקרמה ודז רעזד. an מג יעילה J1 ברכות עיין נ)
תס״ס «. am תנ״ה 4ע הנ״ס סד. הב״ב כו. ביאר אהות וועס ד-ח ט״א קי״ד דף להלן ל)

ש״ב. ס״ג קג של״ג. שנ״ז ידב צס תק״ה ק« jow העניו לי
ד ד. פ א ״ ה הו ז ר41פ) מ ק ג ״ ע09ה מ שיפ ד קהס״ד



הגלגוליםי״ח ד.קדמהשער

 את תשלח שלח וסימנך צפור, קן יקרא כי ג׳,
 יציאת לזכור ה׳, בשביעית. להשמיט ד׳, האם.

מצרים.

בתורה, עוסק שאינו האדם כי דע, גם
 עולמות מד׳ עולם שבכל הת״ת, בספירת פוגם

 עולם. שבכל ת בת״ נ) היא התורה כי אבי״ע,
:והם פרד״ס, וסימנם מדרגות ד׳ בה יש האמנם

 לעומק לירד שזכה ומי סוד. דרש, רמז, פשט,
 נאמר ועליו המעלות, כל לסוף זוכה ארבעתם

 לעסוק רצה שלא מי האמנם לו. למחכה יעשה
 ת בת״ פוגם והמקרא, התורה בפשטי אפילו

 לדבר, ראיה להביא רצה שלא ומי שבעשיה.
 בדרשות עסק שלא ומי שביצירה. בת״ת פוגם

 עסק שלא ומי שבבריאה. בת״ת סוגם התורה,
שבאצילות. ת בת״ פוגם התורה, בסודות

י״ח הקדמה ס)

 וסדרם הם, עולמות ד' כי הודעתיך כבר
 כלול הד׳, מאלו ועולם עולם כל והנה אבי״ע.

 אבא האצילות, בעולם כי זה: באופן מארבעתם
 יצירה, וז״א בריאה, ואימא אצילות, נקרא

 האמנם מר&. עולם בכל ועד״ז עשיה, וגוקבא
 ע) נוכר. אינו מאד, נעלם להיותו א״א, בחי׳
 נשמות, פ) יוצאות אצילות עולם מן כי ודע,
 מלאכים, היצירה ומן קדישין, רוחין הבריאה ומן
אופנים. העשיה ומן

 העולמות כל כולל התחתון, האדם וועה
 לא ואם דעשיה, לנפש זוכה ובתחלה הנזכד,

 הנפש, את ופגם שחטא מפני הרוח אל זכה
 אומרים הקליפות, בתוך מעשיו ע״י והכניסה

 שהיתוש מפני ממך, ומעולה קדמך יתוש צ) לו
 שיכניס כדי למעלה פגם מעשה עעוה לא

 אז ההיא, בנפש חטא לא אם אבל בקליפות.
 כי שתדע, צריך ואמנם אופנים. בסוד הוא

 יותר ויהיה בלבד, נפש באדם יהיה לפעמים
 במה הוא והענין רוח. בו שיש ממי ומעולה חשוב

 מארבעתם כלילו ועולם עולם כל כי שנבאר,
נר״ן מבחי׳ כלולה דעשיה הנפש גם כי ונמצא ק)

 וכלם העשיה, מן וארבעתם לנשמה, ונשמה
 לפעמים והנה כללות. דרך בלבד נפש נקראים

 וכיון דעשיה, נשמה מבחי׳ שיהיה א׳ אדם
 בו מאירה תכף קצת, ולהתקן להאיר שהתחיל

 אעפ״י דיצירה, דרוח כללות של הנשמה בחי׳
 כבר כי לגמרי, ממש בו נתלבשה לא שעדיין

 יתלבש שביצירה שהרוח אפשר שאי הודעתיך,
 בכל נפשו שיתוקן עד אלא באדם, לגמרי ממש
 בלבד, הארה בו מאיר אבל לגמרי, העשיה חלקי
 ויש דעשיה, נפש מבחי׳ שהוא א׳ אדם ויהיה

 הרוח של נפש הנקרא היצירה, מן נפש ג״כ בו
הראשון. מן גרוע שהוא בודאי זה ואדם כנזכר,

 נפש עד להשיג שיוכל אדם יש כי דע, גם
 וכן דאצילות. ממלכות והוא האצילות, מעולם

 אם כי ודע, אצילות. בחי׳ מכל למעלה יותר
 דאצילות, היסוד מן רוח בו להיות האדם יזכה
ש נקרא יהיה  דמטרוניתא, בעלה האלהים, א
 כמו כי אלהיט. יראת משל צדיק נאמד ועליו
ש  בסוד עולה בפטירתו אשר אחד, צדיק ש
 שעולה צדיק ש כן דאצילות, במלכות מ׳׳ן

מ״ש תבץ ובזה דאצילות. ביסוד מ״ד בסוד

מקומות ומראה הגהות
 דיה ם״ד דף ואתחגן פרשת ות1הם שער נ)
נבאר. ועתה

 תע׳ם ד. סרק אבי׳׳ע כללות שער ח*ב ע׳׳ח ם)
הסרק. סוף עד זד אות מן י׳ סרק היג

הי׳. של בקוצו ונרמז בתר ה״ם א״א כי ע)
 הם רוהין הבריאר״ עולם בהי p נשמות )0

 עשיה. עולם בחינת p נסשות היצירר- עולם בהי׳
שמעולם אp נשמות אצילות מעולם הדברים ופירוש

 רוחק ומבריאה לבריאזנ רגשמות מושפעות אצילות
 מעולב שם מושסעים ביצירה שהם הרוחות היינו

 נשמות מושפע דאצילות זתן מזווג כי הבריאז^
דז ומזווג בבריאת העומדים לצדיקים  דנריאו ז

 ביצידת להעומרים רוחות מושפע
M מנהרדין צ)
 כל בו כלולים תולם עולם בבל כי ודל ק)

נדב שער (זהה הד׳
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תי ס  נפסוק *ב9 קס״ו דף norm נפרשת נ
מ נזרע, שכנר אור לצדיק, זרוע אוד ת«  ז

 מנוקנא, ז*א נתפרדו התרח אתר כי הוא,
 ננתו. זורע אמנו יסוד, שהוא תאלימ והגנן
 שיצאו הסזדהיס סן מאליה, מזרעת גנתו אמנם

ה תמהו  והנה «ומהוג ההרת ומהם מתהלה, נ
 ההרנן סרם אשר הצדיקים, נשמות הם הספיהים

 וכאשר נז^ תמהו העליונה נגנה הגנן זרעם
 שם לעלות ההרים העה״ז, מן תפסרים תחרת

ה  העלית הגנן שהת ניסוד או מ״ן, נסוד נ
 פסוק ח״ס תוסתת. תחרת ומהם מ״ד, בסוד
ת אור ר  נזרעו האלו האורות שכנר לצדיק, ז

 שההרים עצמם והם העליונה, נגנה נתהלה
זד- והנן הדש זרע זה יאק תזרעים,
 המצות נעשית מתעסק האדם כי דע, עוד

 עשית הנקרא הנ(«» אל זוכה הוא הנה לנד,
 נעלה שתלד לאשה דומה, והוא יותר. ולא

 והיא תמאה, רענה ערומה והניהה הים, למדינת
 נהרנ וניתה נגלות, היושנת השכמה אל דומה

שו. נגלות ומשנת  נהיותה האדם נ<ת כך נהו
 ולא אור לא לה את נעלה. שהיא חת נלתי
ם להשכל. שכל  הזה, האח* עוד ישתדל ת

מד נתורה, גם לעסוק ה ושונה והוגה לו  נ
ה, לשמה תמיד תוסק שנע*פ, נתורה תמיד  נ

 !DT תז תירזנ מן שהוא הרוה אל גס יזכה אז
תה עמה ודר נעלה, שנא לאשה  תמיד, נני

 למעלתו^ וההרת ומשקה, ומאכילו/ ומלנישז/
 תור דשרה הרוה, נו כשינא הזו/ האדם כד

ה נפשו תתמלא אז נפשו, ח  ותתעלה הכמז/ נ
לתירד- מעשיה נפשו

ם  נהכמה מעסוק הזז/ האדם עוד ישתדל ת
 אל נס הכת אז התורה, ונסודות הנעלמו/
ה הנשמה ותאיר הנריאה, מן שהת הנשמז/ ח  נ

 על והכמה מעלתו, על סגלה ותוסיף שנו,
 נאמר, עליו אשר שלם, אדם נקרא תז הנמתו,

העגה וסוד נצלמו. האדם את אלהיס מנרא

 לו אה לנדז/ נזהו האדם נהמת כי הוא,
ד, אדנ״י משם אלא השפעז/ לנ  וכשיעסוק נ

 משם הנא הרות אל גם זוכה לשמה, נתורה
ח/ כסודות וכשתסוק יהו״ה,  גס זוכה התו

 משם גם והשפעה כה עלה ממשך לנשמה,
 אלו, שמות שלשה נאדם ונהתתנר אהי״ד-

 ה׳ עליו, תמר תז יכ״ק. כגימסרת תלו
 ינ״ק, ר״ת צ) קראנו נמם תגנו המלד הושיעה

ח/ מן ורות עשיה, מן מפש האדם יהיה תז  תי
ם נריאד- מן ונשמה  אז יותר, עצמו יתקן ת

ם התירה, מן לשלשת יהיו  נמתר, עצמו יתקן ת
ם נריאה, מן השלשה יהמ  כיותר, עצמו יתקן ת
מהאצילווס השלשה כל לו יהיו

 הם, יסודות ד׳ כי דע. הגנראינג ענת ק)
 עפר. מים, רוה, אש, ר״ת, ארמ״ע: וסימנם

 כממאר ההוי״ה, אותיות ארנע עצמם הס והס
ש נזוהר  יסודות ומהארנעה ר) תרא פרשת ח

 מהם ההוי*ז/ אותיות נארנע רמוזים שהם אלו
 היסוד וכפי שנע״ז. הנרואים כל וגכראו נתהוו

א שנתגנר ר ו היסודות. imm על ההוא, מנ  נ
ס זולתו, אל ההוא הננרא שמן העזטי היה מנ  ת

עו/  ני״ב מצטרפים ההוי״ה אותיות ד׳ כי ת
ל צחפיס.  הצחפיס, ומתרנים הולכים ד׳׳ז ת
 וממסס* מדרגה אל ממדרגה מזו/ זה משונים

 צרופי(/ רנוא *0 מספר שהם עד מספר. אל
 ששים הצחפיס 0ו מודע. שנהם הנקודות ע«י

ת  נארנע כמספרם נהינותיהם יש הנזכר, רנ
 היסודות כארנע כה היה ת״כ היסודוו/
 לאץ מזה זה משונים ננדאים ולהוליד להרכיכ

ד. היסודות ארנע מנהי* וכלם קץ,  אמנם נלנ
א הגונר היסוד פה כפי הה/ שינויהם ר  מנ

 כהלכות ד׳ל הרמכ״ם וכמ״ש טז״ל, ההוא
 שהם אדם מי של והנשמות ש) התורה יסודי

 אהד סכל יש איכריה, נכל היסודות מארנע
 ובוא ששים הצחפים נכל יסודות הארבעה

הלקים לכגסז מתהלקות הנשמות ת*כ הנזכר,

מקובצת ומדאה הגהות
זד• ונזהר ע״ב סוף כ״ג דף שסות זהר י) י״ס. יהוד ק״א יף הקדיש חה שער צ>
 נסוקס ע*ש ל*ד הווו תרה פרשת הסולס זד. פרק הני*ע דרושי 3*0 שער ה*ב ע*ה ק)

מו נפסוק עקנ הלקוסיס ספר  הרס^ג ̂פה*ז ד* ניוו ספר וקועינך. וי
ני. דניעי פרק ש) זד. פרק גי הלק 0תע* נתהילתו. לנונוה שעד
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̂ק וכל הצרופים, כפי  החלקים גלגול שהוא הגלגול, סוד תבין ובזה קץ. פרצוף בו יש וח^ק הי
זה. והבן לו הראוי בזמן אחד כל וביאתם לאין מתה^ק הזה והחלוק אדם. הנקרא שלם,

י״ט הקדמה

 שרש בדרוש אחר, במקום ת) ביארנו כבר
 יש הפרש מה וב״א המלאכים של הנשימות
 העליון, הנשייקין מזווג יוצאים אייו כי ביניהם,

 לכמה נתבאר ובזה שביסוד. התחתון מזווג ואלו
 מדרגות כמה ונמצאו וע״יב. נתחייקו מדרגות

 ואמנם קץ. אין עד הנשמות בשרשי יש שונות
 העולם מזווג נמשיכו נשמות מיני וכמה כמה

 ירידתם ואין הפגם, ע״י למטה וירדו א) העליון,
 וכר, שתים וזו אחת, מדרגה יורדת זו כי שוה,
 ע"י הנשמות שיורדות ירידות, מיני כמה והם

הפגם.

 היא, האחת :הייקים ב׳ בהם נמצאו והנה
 בעוה״ז, וכשבאה יימטה, ירדה הפגם שבעבור

 לשם. ירדה אשר שלמטה המדרגה מתוך יוצאה
 הוא שרשה, מחצב אשר שהנשמה הוא, הב׳

 לבא יוצאות משם אשר עצמו, ההוא במקום
 תקון עיקר ואמנם שוה. דיניהם אין ולכן בעה״ז.

 באמרו נפשו, פקדון בעת בלילה או הוא, זה
 אז כי וגר, רוחי אפקיד בידך השכיבה בעת

 לצאת וחוזר עליון, יותר בזווג נשמתו תעלה
 וכן לבקרים. חדשים בסוד חדשה, בריה משם
 עד שיעלו עד למדדגה ממדרגה לעלות יכול

 נפילת בסוד ביום או וישתלם. ממש שרשו
אשא, נפשי ה׳ אליך פסוק בכונת ב) אפים,

 מעשיו, כפי למדרגה ממדרגה לעלות יכולה
 שהיא הנשמה והנה כנזכר. ממש שרשו עד

מעלה,  כנזכר, הפגם מחמת למטה שירדה אלא מ̂י
 ידי ועל האצילות, מעולם היא אם בזה המשל
 לבא יצאה ומשם העשיה, עולם עד ירדה הפגם

 בו יש מעשיו, כפי הנה האדם, בגוף בעה״ז
 משם ויבא האצילות, עד ולעלות להתקן יכולת
 בחיים שם עד ויוכלל דאצילות, הזווג מאותו
 ועליותה להתקן. כדי להתגלגל צריך ואין חיותו,

 כנזכר, דשיחרית אפים נפילת י ע״ ביום, היא
 עקרת הנקראת ברחל, יעקב זווג הוא אז כי

 שבאצילות, העשירית הספירה היא כי הבית,
 דאצילות, ספירות העשר מכלל עיקריית והיא

 למטה, ששרשה הנשמה אבל אצלינו. כמבואר
 לעלות רוצה הטובים, מעשיה ע״י שעתה אלא

 גדולה עלייתה אין שורשה, ממקום למעלה
 לעלות, וחוזר ויורד למעלה ששרשו מי כעלית

 ע״י בלילה, אלא לעלות יכולה אינה ולכן
 זווג הוא אז כי כנזכר, רוחי אפקיד בידך פסוק
 בחינת אלא הי״ס, מכלל שאינה בלאה, יעקב
 הצד אבל כנודע, התבונה של דמלכות אחור
 כלם כי הוא, הנשמות שבכל שבהם השוה

 למדרגה ממדרגה לעלות מעשיהם ע״י יכולות
 ויכוין לבו אליו ישים אם זה וכל קץ, אין עד

(א) לכך.

ה ה ג ה
ביצירה ועד״ז דיצירה. ממלאכים ומכ״ש עצמה, ענין שהזכרתי אגב :שמואל אמר (א)

 הנשמות כי הנזכר, ע״ד הוא פרט דרך גם ועשיה.
דבריאה. דכתר ממלאכים גדולים דבריאה, דכתר
 מנשמת גדולים דבריאה, דכתר המלאכים אמנם

לאין הפרטים שאר בכל ועד״ז דבריאה. דחכמה
קץ•

 הנזכר, ענין על קטנה הקדמה אכתוב המלאכים,
 מעלתם גדולה דבריאה, המלאכים כי דע, וז״ל,

 ז ועד״ היצירה. מעולם שהם הצדיקים, נשמת על
 אבל דעשיה. מנשמת גדולים יצירה, מלאכים
דבריאה ממלאכים גדולות בריאה, של הנשמות

מקומות ומראה הגהות
הפגם. ע׳׳י לפסה ירדו ואח״כ ע׳׳ח לשון א) שער ד׳. דרוש ום־ד מ״ן שער ח״ב ע״ח ת)

עתה. ונבאר ד׳ה ז׳ הקדמה לעיל ב) נבאר. ועתה ד׳ה ט״ב ניב דף וירא פרשת הפסוקיבז
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כ הקד&ה ג>
^ של זוגו בת מעניז

 נוהג הגלגול משפט אם לעיל, ביארנו כבר
 אמרו רז״ל הנה כי ודע, לאו. או כאנשים בנשים
ם מושיב אלהים פסוק על ד) דסוטה בפ״ק י ^ 
 א׳ זווג יש כי בכושרות, אסירים מוציא ביתה

 איירי סוף, ים כקריעת לזווגם וקשה ומ״ש וב׳.
ס א׳ זווג הבנת אין כי דע, ב׳, בזווג  כפשטו, ו

 הראשונים, מן טובים הם שניים זווגים כמה כי
 באור אבל יום. בכל מעשים בעינינו שראינו כמו

 בזהר, דמשפטים הסבא במ״ש יובן, הוא הענין
 עמו. אשתו ויצאה הוא אשד. בעל אם פסוק על

 חדש, הוא האדם כאשר כי דע, הוא, וד.ענין
 בעוד.״ז, שבא הראשונד. הפעם היא אז כי ר״ל
 זמן וכשיגיע כנודע, עמו נולדת זווגו בת ואז

 שום בלי ברגע, לו מזדמנת אותר., לקיחתו
 חטא הזה האדם אם ואמש ועיקר. כלל טורח
 אלא בסבתו, להתגלגל וד.וצרד חטא, איזה
 עמו, אשתו ויצאד. כוש שכתוב מאותם שד.וא
 לבת גם שמגלגלים דמשפטים, בסבא כנזכר
 האדם הנד. לטובתו, עמו להתגלגל שתחזור זמגו,
 מזדמנת אינה אותה, לקיחתו זמן כשיגיע הזר.

 שכיון לפי גדול, טורח אחר אלא ברגע, לו
 עליו מקטרגים יש עון, איזה סבת על שנתגלגל

ומכניסים ממנו, אותה למנוע ורוצים למעלה,
 כקריעת לזווש קשר. אמרו, וע״ז קטטות. בד.ם

 זווג נקרא הוא כי הנזכר, באופן וד.וא סוף, ים
 שכבר אלא האמיתית, זוגו בת היא כי ר״ל שגי,

 בזה ועתד. בתחלד., אחרת פעם לו גזדווגד.
עצמה היא האשד. כי שני, זווג נקרא הגלגול

 אמרו לא ולזה שני, הוא הזווג אבל ראשונה,
 ולא הזווג אל שחוזר שני, זווג אלא שנית, זווג

לאשד-
 אדם נושא לפעמים איד לד. יתבאר ובזר.

 ולפעמים כלל, וקטטה טורח שום בלי ברגע אשד.
 עד גדולות קטטות ע״י אלא אשד. נושא אינו

 וזה ושלוה, בשלש הם שנשאה ואחר שישאגה,
 פעם זווג שהוא אלא גמור, זווג היות על יורד.

 שלש היד. לא זוגו, בת היתד. לא ואלו ב׳,
ם .^ אותה. שנשאה אחר ב

ה) באנשים, הגלגול כי הוא, האחת וד.נד.
 בגיו!נם עונשן מקבלות הגשש כי בנשש. ולא

 כנזכר תורה, הלומדים באנשש משא״כ בעודדב.
 סוד כי 'ד.וא, לזד. וטעם (א) אחרים. בדרושש

 נאמר שבד.ם קצוות, שש שד.וא ד, באות הגלגול
 פנחס בפרשת בזוד.ר וכנזכר יעבוד, שנש שש

 אות ועם 0( גלגל, הוא י׳ אות כי ו) בר״מ
 הנקבד. שד.יא בשביעית אבל גלגול. הוא ד

 יצא ובשביעית כמ״ש גלגול, בד. אין מלכות,
 מתגלגלת האשד. ש לפעמים ואמנם חנם. להפשי
 לד.תגלגל, שד.וצרד בעלד., סבת היא כאשר

 דמשפטים, בסבא כנזכר עמו, אשתו ומביאש
עמו. אשתו ויצאה הוא אשר. בעל אם בפסוק

 ומופלא גדול וד.יד. ת״ח, .Tשד. מי כי דע, גס
 יש הנד. בגלגול, וחזר וחטא, בחכמתו, בדורו

 שתתעלם לו יגרמו לסבתם אשר עעות, מיני שני
כלל. הכמה בו נכרת ולא עתר., ממנו חכמתו

הגהה

 הן בפסוק עמדי, כמוס ח״ס א״ש: ןא)
 הגלגול סוד שוא שלש, פעמים אל יפעל אלד. כל

האש̂ד ולא האדם זד.ו גבר, עם בו ונאמר

כאן, הנזכרת י׳ אות כי גלע״ד, א״ש: 0(
 גלגול ולכן אדנ״י, של אחרונד. י׳ אות היא

הכולל עם אזיג״י וד.וא ס״ו, בגימטריא דקאמר

סקוסות ושראה הגהות
כג. ריןדהנס ד) פרשת הלקושיס ספד תר זד הקדסה יעי< נ)

נר. הקדפה לע̂י ה) כי כפסוק הצא ופרשת יעק^ ויצא בפואק ויצא
פ*ו. אות הסולם «*פ וסהר ע*נ «דו דף ו) ג1פי' הנלגוליס ספל צפוד. קן
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 בדור אשר תורה הבעלי כל כי דע, ז) גם
 שעליהם המדבר, דור אנשי בחי׳ הם עתה, הזה

 נפלאות, אראנו מצרים מארץ צאתך כימי נאמר
 אבותיך עם שוכב הנך בפסוק אצלינו וכמבואר

 עליהם מושלות שנשותיהם הטעם וזהו וגו/ וקם
 ולא העגל את רב הערב עשו שבימיהם לפי

 הזהב נזמי לתת רצו לא הנשים אבל בהם, מיהו
נשיהם. עליהם עתה מושלות הם ולכך לעגל,

 ב׳ אחר בדור ימצאו אם כי דע, ח) גם
 בשני או אחים, בשני אחד, משרש נשמות
 לזה זה ומקטרגים שונאים שניהם יהיו חברים,
 חזי לא דאינהו דאע״ג יעה,T בלי בטבעם
 מן לינק חפץ זה ששניהם לפי חזי, מזלייהו
 זה מקנאים והם מחבירו, יותר ההוא השרש

 הקדש, ברוח לדעת ישיגו אם ולכן בטבעם, לזה
 זה אוהבים יהיו ודאי אז א׳, משרש שניהם כי

 שניהם הם כאשר אלא זה, אין כי ודע, לזה.
 שכבר הצדיקים של הנשמות אבל בעה״ז. בחיים
 ולהיטב לתקן מאד תאבים והם חושקים הם מתו,

 בעה״ז בחיים אשר הנשמות תקון ולהשלים
 מעשה, להם אין אז כי שלהם, השרש מן שהם
 להשלים רוצים שהם לומר בחיים שיקנאו כדי

 בשאול וחשבון מעשה אין כי כמש״ה, מהם. יותר
 להם יש ואדרבה וגו׳, שמה הולך אתה אשר

 אשר החיים של טובים במעשים גדול תועלת
שרשם. מן הם

אחרים, בדרושים נתבאר כבר כי דע, גם
 הנשמות כל נתערבו והבל, קין של חטאם ע״י כי

 ברע, הטוב ערוב נקרא וזה הקליפות, בתוך
 מתוך הנשמות ומתבררים הולכים והילך ומאז

 והברור הסיגים, מן הטוב הכסף כצרוף הקליפות,
הנשמות כל להתברר יושלמו אשר עד נמשך הזה

 עד הבליעל, אדם של איברים ברמ״ח שנפלו
 עד שהוא קומתו, סיום עד להתברר שיושלם

 רגליו מתוך דקדושה, אדם של רגליו סוף
 בזוהר ל רז״ רמזו לזה אשר דקליפה, דאדם
 כדין ברגלין, רגלין דמטי עד פקודי, פרשת
 שיתבררו וכיון ההוא. ביום רגליו ועמדו כתיב

 שהוא דקליפה אדם אין אז לגמרי, הנשמות כל
 מאליו כי מעשה, ע״י להסירם צריכים הסיגים

 הקדושה כי ימצא, ובל יראה בבל ויבולע יפול
 מות, הנקראים הסיגים מן הובדלה החיים שהיא

 וזש״יה יכלו, ובעשן כלל, חיות עוד להם ואין
 שיתבררו עד יבולע לא כי וגו׳, לנצח המות בלע

 ׳לנצח ׳המות ׳בלע בר״ת לכן כלם. הנשמות כל
 של גלגולו שיושלם עד כי לרמוז הבל, ת ר״

 ודור, דור בכל המתגלגל מרע״ה שהוא הבל,
 אז וכשיכלו, הסיגים, בתוך הנשמות כל לברר

לנצח. המות בלע ואז המשיח, יבא
 אבותיך עם שוכב הנך מש״ה, תבין ובזה

 הכרע. להם שאין המקראות מן א׳ והוא ט) וקם
 ולאחריו, לפניו נמשכו וקם, מלת כי פירוש:
 עצמו משה Tעת הנה כי (ג) אמת, ושניהם

 וזהו יקום, ואז בתראה בדרא בגלגול לחזור
 כתראה, בדרא אז גם וקם. אבותיך עם שוכב הנך

 וקם וזהו רב, הערב עם המדבר דור כל יתגלגלו
 דור לך אין כי הוא, והעגין וגו׳. הזה העם
 ובא השמש וזרח בסוד בתוכו אינו שמרע״ה ודור

 את לתקן כדי בא, ודור הולך דור השמש,
 הערב עם עצמו, המדבר דור וגם ההוא. הדור
 צאתך כימי בתראה, בדרא יתגלגלו כלם רב,

 כלם כי בתוכם, יקום משה וגם מצרים. מארץ
 הערב וגם המדבר, ודור משה, הדעת: מסוד הם
וזש״ה י) שמות. בפרשת אצלינו כמבואר רב,

ה ה ג ה
 אם rלהכר יכול איני רו״ל: הכרע, לוע שאין דפירוש ממאן לאפוקי שמואל: אמר <ג)

לאחריו. או לפניו נדרש

מקומות ומראוז הגהות
אTו בפסוק שפות הלקופים ספר נו. יומא ם) שפות הלקוסים ספר כ״א. הקדפה להלן ז)
הגך בפסוק וילד פרשת שם לראות. סר כי ה׳ לראווב סר כי זד וירא בפסוק
וקנב שוכב כתוב ושם כי. ודע ד״ד ס׳א קג״ד דף לקפן ח)

ת אחד גדור אם J1לראו סר כי זד וירא בפסוק הלקוסים בספר י) להיוון צרש ו
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 מש״ה, אותיות והם שמ״ה, בא הוא אשר אח״כ,
 הת״ח כל וז״ס כנזכר. עמהם יתגלגל משה כי

 לפי עליהם, שולטות גשותיהם הזה, שבדור
 aנזםיר גתנו לא שהם המדבר, דור מזמן שהם

 לעגל. גזממ« ונתנו הטאו, והאנשים לעגל.
כ) ע״ש. לעיל וכ״כ א״ש:

 של הטאו ע״י הנשמות כל כי דע, עוד
 יהיה, לפעמים ולכן ברע, טוב נתערבו אדה״ר,
 וקצת במוזע נתערב הצדיק, שבנפש טוב שקצת

 מש׳׳ה, תבץ ובזה בצדיק. נתערב הרשע, של רע
 הרשעים כמעשה אליהם שמגיע צדיקים יש אשר
 איזו עוברים שהם יש צדיקים כמה כי ל) וכר.

 רשע יכשל שלא במה ונכשלים פרטיית, עבירה
 עושים גמורים רשעים כמה להפך וכן אחד.
 ונזהרים עשייתם בתכלית פרטיות מצות קצת
 גמור, צדיק ענמ בזה תבין גם ATימ כל בהם

 חלקי כפי תלוי הכל כי וביגוני. גמור, ורעוע
 נצוצי חלקי מספר וכפי שבו, הטוב גצוצות

 המצות או העבירות אופני כי ועוד שבו. הרע
 שבו, הנצוצות בחי׳ ערד כפי הם שעושים,

 כך רע, ואם טוב אם ר&, ושרש אבר ומאמה
 העבירות אל או המצות אל ותאבים חושקים הם

אחתהם. Tחמ ורודפים מזולתם יותר הד&
 האדם Tשצר בס״ה, החמירו זו לסבה והנה

דרדיף כמאן להו ולמזכה חייביא, בתר למרדף

«r וכד, חייו בחר m ,הצדיק ברדוף כי הוא 
 בו יש ההוא הרשע אולי לזטתו, הרעוע אחר

 ונצוצותיו ממך, שנאבדו טומת נצוצות אותם
 בחשק יהד שתתחברו וע״י לד, נתנו הרעות
 בד, ויותנו ממנו יוסר שבו הטוב אז ואהבד^

 בכל נשלם והוא הטוב, בכל נשלם אתה ואז
 חבירו וחלק חלקו נוטל צדיק מ) וז״ס הרע.

 בגיהנם. חבירו וחלק חלקו נוטל רשע בג״ע,
 וכמ״ש לחם. האכילהו שונאד רעב אם וזש״ה

 הכתוב אץ שונאה חמור תראה כי פסוק על ז״ל
 כמש׳׳ה לשנאותו שמות רשע באדם אלא מדבר
 שונאד רעב אם ואמר אשנא. ה׳ משנאד הלא

 שבו. טוב נצוץ מחמת ר׳׳ל לחם, חאכילר^
 לחמה לחם האכילהו טובה, לעשות ורעב ומתאוה

 שד& גחלים עי״כ כי ותזכהו, ומצות, תורה של
 ויתחברו ראשו, על חותה אחה שבד, הרע נצוצי
^ ונשא וכמש״ה, נ) ממד. ומסרו עמו, ש  ה
 ונצוצי גזירה, ארץ אל עונותם כל את עליו

 ונמצא לד. ישלימם וה׳ ממנו, מסרו שבו הטוב
 ז׳׳ל, וכמ״ש ברע. שלם והוא בטוב, שלם שאתה

 ולפי לד, ישלימהו אלא לד, ישלם תקרי אל
 כמזז״ה הרעה, על שמו מזכיר אינו טוב שהשי״ח

 הטוב על אבל ראשו. על חותה אתה גחלים כי
 כי מזכר לד ישלם וה׳ כמעף׳ה שמו, הזכיר

הז̂ד חטוב עושר• הוא

הקדמה

והגלגול. התשובר• בעניני מיוסדת והיא
 הוא העלגול באימא. היא התשובה כי דע,

 תשובד., יעשה אס שחטא, מי כל ולכן באמב
 בידד• יש תשובר!, הנקרא עילאר• אימא אז

 לא אם אבל יספיק. ובזר• האדס, פגם לתקן
 לתקן מלגול שיתגלגל צריד אז תשובד•, עשה
 מחשבר• הנקרא הוא כי אכא, ע׳׳י תה עונו,

ח לבלתי מחשבות וחשב נאמר ועלמ מודע, ת

 מבאר לתקנו. מלגול המחזירו מ!וא נדח. ממנו
 לבאר חתחלט שכבר עם התשובמ עניני עתה
 )0 ששימ בהקדמד• שמנה שהם התשומ*• חלקי

 מאמר יתבאר ובו אחר, באופן נבאר ועתר•
 ע) דיומא בתרא בפרק ד׳ל, חרש בן מתיא ר׳

מ חלקי ד׳ בענץ  עשמ מצות על אדם עבר כפי
 תשוב ר״ל: תשובה כי הוא, הענץ כללות תעה

האדם כי Tשד•ודעת (במה) כמה הוא והענק ה׳.

מקמצת וסראה הגהות
ויאהב בססוק חולדות הלקופים נספו עיין )1 ד«. גם ז״ה זו mnpn נ)
ר ל) ינהק. םהרה*ו לקוסי בסופו רז״ל מאסרי עי

9m <דנ כיד דף לעיל )0 ב*ז. הקדמה לחלן ד׳ל  in .ד נגי
פג יו«א יס וד. חקושה לעיל סו. הגיגה )0



הגלגוליםכ״א הקדמהשערנו

 אל עדיין זכה שלא ואע״ם העולמות, מכל כלול
 הוא מוכן עכ״ז דעשיה, נפש אל דק כלם,
 ביד תלוי וזה מעש־יו, לכשיתקן כלם את לקבל

 מבריאה, או מיצירה, ישייג כך מעשיו כפי האדם,
 האדם רוח ויוצר פסוק וז״ס מאצילות. או

 נגדלת האדם של שהנפש שארז״ל בקרבו,
 יש גדול הפרש ואמנם זה. והבן בתוכו בהיות

 הודענוך הנה כי והוא, לזה, או לזה הזוכה בין
 איברים ברמ״ח כלולה האדם נפש כי אחר, כלל

 הנשמה. או הרוח. וכן שלה. גידים ובשיס״ה שלה,
 מאברי פרטיי באיברי פוגם חוטא כשהאדם והנה

 בו, שישי מה וכפי הנשמה. או הרוח, או הנפש,
 פוגם נפש, לו יש אם חטאו. גדולת הוא כך

בנשמה. נשמה ואם ברוח, רוח ואם בנפש,
 כך האדם, של הנפש גדולת כפי עד׳׳ז וכן

 הגדול כל פ) דיל וכמ״ש יצרו תוקף גדולת היא
 במה הוא כך והענין הימנו. גדול יצרו מחבירו,
 צ) האלהים עשה זה לעומ.ת זה את גם כי שידעת

 עולם בכל היכלות ושבעה ע, אבי׳׳ שיש וכמו
 הקליפות. בבחינת יש־נם כן הקדושה. מבתי׳ מהם,
 אל להדמות רוצה כי לצדיק, רשע צופה וז״ם

 ק) תוקף תבין ובזה אדם. בפני כקוף הקדושה,
 ופגם קלקול שגרם אדה״ר של חטאו תומר
 היא, והסבה הדורות. כל סוף עד העולמות, בכל

 תוקף כך נשימתו, גדולת תוקף כפי כי עמ״ש
 גמורים וחסידים בצדיקים עד״ז וכן שפגם. הפגם
 מכמה חמור והוא אצלו, קל חטא כי ריב״ז, כגון

 שיש מי כי זה, כפי ונמצא אחרים. של חטאות
 בלבד, בעשיה רק פוגם אינו עשיה, מן נפש לו
 כן גם ז ועד׳׳ יותר. ולא ידו השגת שם עד כי

 שהוא בעש־ה, מתקן הוא בתשובה, ישוב כאשר
פגם. אשר ׳המקום

 הוי״ה, של אותיות ד׳ כי הודעתיך וכבר
 מהם אות ובכל אבי״ע, עולמות בד׳ מתחלקות

 מהם אחת והוי״ה י׳ אות :והם אחת, הוי״ה יש
מהם אחת והוי״ה ה' ואות באצילות. דע״ב,

 דמ״ה, מהם אחת והוי״ה ו׳ ואות בבריאה. דס׳יג,
 נמצא, בעשיה. דב״ן, והוי״ה ה׳ ואות ביצירה.

 הנזכרים, עולמות בד׳ כביכול פוגם החוטא כי
 ויצאו פסוק וז״ם יתברך. הגדול בשמו וגם

 בשמי :פירוש בי, הפושעים האנשים בפגרי וראו
 שביארנו. כמו נפשו, מדרגת כפי אחד כל ממש.
 ממשי, הגדול בשמו מתקן בתשובה, כששב ועדי׳ז

 כפרה, חלוקי ארבעה וז״ס אותיותיו. בארבעה
 הארבעה כי נמצא, חטאות. מיני לד׳ ותשובה
 וארבעה ההוי״ה, אותיות בארבעה פוגמים חטאות

 ארבעה לתקן חוזרים וכפרות, תשובות מיני
הוי״ה. אותיות

 נבאר הנז׳, ההקדמות לך שהקדמנו ואחר
 אדם עבר הא׳, עניינו; וזה המאמר, לשון עתה

 וכו׳. לו שמוחלים עד משם זזו לא ע, מ״ על
 הקדמה להקדים נחזור עניינו, שנבאר וקודם
 תשוב ;ר״ל תשובה, כי דע, הוא, והענין אחרת,

 שלפעמים לפי הם, תשובות מיני וארבעה ה׳.
 שלשה אל תתאה, ה״א שהיא העשיה, תרד

 גלות נקרא וזה דקליפה, י״ס של ראשונות
 האדם יוריד חמור, יותר החטא ואם שכינה.
 של אמצעיות בשלשה העשיה, את בחטאו

 בשלשה יורידנה חמור, יותר ואם הקליפות.
 חמור, יותר החטא ואם הקליפה. של תחתונות
 של שבי״ס העשירית הרשעה במלכות יורידנה

 שכינה גלות של בחי׳ ארבע הם הם הקליפות.
הקליפות. בתוך היורדת העשיה, שהיא

 או בבריאה, או ביצירה, שפוגם מי אמנם
 כי הקליפות, אל שיורדין גורם אינו באצילות,
 הוא אבל עומדות, העשיה מעולם למטה הקליפות

 ^מש, הנז׳ מדרגות ארבעה ובו אחר, באופן
 בשלשה בעשיה, יורדת היצירה כי והוא,

 אמצעיות. בשלשה ולפעמים שבה. ראשונות
 במלכות ולפעמים תחתונות. בשלשה ולפעמים

 תTביר מדרגות ארבעה הם והרי עשיה. של
עולם אל גלות נקראים הם וגם בעשיה, היצירה

מקומות ומראה הגהות
הפסוקים שער נבאר. ועתה ז״ה ט״ב קע״ט דף ושער א׳ פרק כ״ו שעד ה״ב ע׳׳ח נב. סוכה ם)

לקוסי א׳-ד׳. דרוש הדעת וטעץ נששוק בראשית י-ד. פרק ם׳ שער פ׳א ן׳
r וחלק זד. חלק •po תי׳׳ס Jיוrברא תורד. ב׳. פרק עקודים שער ת״א ע״ה צ) v
j'0 אות סן קדושים פרשת זת׳׳א רשב׳׳י מאסרי שער ק)



nהגלגוליםב״א הקדמהשער

 קחשה אל החמורה, מקדושתו ירד יעז היצירה,
 הארבעה אלו מדרגות זה דרו ועל שבעשיה. קלה
 גלות ונקרא ביצירה, הבריאה תTביר הם

 אל האצילות בירידת זה דרד על וכז הבריאה.
 מיני בארבעה האצילות, גלות ונקרא הבריאה,
 גלות נקראים אלו וכל הנזכר עצמם מדרגות
שכיגד-

 וכל הם, סיגים ארבעה כי העולה, הכלל
 ארבעה כי פירוש: מינים. מארבע כלול סוג

 תשובות מיני ארבעה יש וכנגדם ד&, עולמות
 מיני ארבעה יש מהם, עולם ובכל כוללות.
פרסית. תשובה

 יתבארו וממנה הראשונה, לבאר ונתחיל
 בע״ה: לבאר החלי תה אחרות, ארבעה כל

 ועשה עשה, מצות על אדם עבר אם הוא, הא׳
 העשיה, בעולם פוגם אז הגד. כי וכר, חשובה
 שמוחלים עד משם, זז לא בתשובד., וכששב

 עשה, מצות על שעבר מה שע״י לפי ,to לו
^ גרם הו  הה״א Tולהפר העשיר., מלכות ל

 של ראשונות בשלשד. דורדות הת״ת, מן
 הוא בנקל בחשובה, וכששב בלבד. הקליפות
 ,Tשד.ודעת כמו גתקנו^ ותקף משם, להעלותד.

 חוזרות עצמם ד& דקליפר., ראשונות השלשה כי
ע קחשד- להיות  וכז ר) רז״ל, כדש סוד וז

 בשובו תכף ולכן לזד״ ונתן מזד. שנסל יחון
 הדדא, שד.יא דעשיה מלכות עולד. בתשובד.,

 הת״ח, עם לד.תחבר והתרת למקומד., למעלה
 בחי׳ זו וד^י ה׳. תשוב חשובד.: נקרא תד.

עצמה. בע^> אהת
 Tהםר אם וד.וא, עצמה, בעשיה ב׳ בחי׳

 העשיה, שירדד. שגרם באופן בינה, מן הת״ח גם
״ אמצעיות שלשה עד ר פ  שהסא מה כפי ^י

 הוי P גם בתשובד., וכששב עשד״ נעצות
 ה׳ עד תתאד., ה׳ תשוב כי ה׳, תשוב תשובד.:
jv הת*ת גם יעלה ואז בינד״ עילאה, a

 הסא אם וד.וא, עצמה, בעשיה ג׳ בחי׳
 וגרם בבינה, גם שפגם באופן עשר״ במצות

אהדוטת שלשה עד העשיה וידדה להודידד.,

 חשוב תשובה; הוי כן גם וכשיושב דקליפד.,
 עד תרד ג״כ בינד., שהיא התשובד. כי ה׳,

 ירידת ע״י כי ות״ת, מלכות יחזת ואז המלכות,
תשובה. וזד.ו חיבורם, תגרום הבינד.,

עשה, במצות חטא אם והיא, ד׳, בחי׳
 הכתר, מן והפרידו! ש) בחכמה, גם שפגם באופן

 כי תשובה: ג״כ הד בתשובה, כשישוב ואז
 גם ואז הכתר, אל בינה עילאד. ה׳ חשוב
 כפרד. חלוק נתבאר וד.רי עמה, יעלד. חכמה

הא׳.
 מצות על אדם עבר אם הב׳, כפרד. הלוק

 די׳ד. חולה, תשובד. אז וכר, תשובה ועשה ל״ת
 וגפרדד. בת״ת, ביצירד. פוגם בחטאו אז כי מכפר,

 וכששב קצוות. השש גם ונסתלקו המלכות,
 בסוד למקומו! התרת המלכות אז בתשובה,
 קצוות, השש אותם אמנם ה׳. תשוב תשובה:

ם, שיש החלל .^  שם לעלות היא רוצה ב
 יכולה ואינד. עמד^ לד.חחבר במקומו! למעלד.

 שיבואו עד תלדה ונמצאת שם, לעלות עדיין
 ואז הכפורים, יום הנקראים הבריאד., אותת
 מכפר. דד.״כ חולה, תשובה וזד.ו שם, עד עולה

 אלא בעשיה, שזכרנו בחינות ד׳ יש בזה וגם
 ולא העשיה, אל היצירה ידידת בסוד הם שכלם

כנז״ל. בקליפות
 חייבי על אדם עבר אם הג׳, כפרד. חלוק

 בתשובד. כשישוב ואז בבתאד., פגם כריתות,
 ומלכות ת״ת כי הנזכר, ע״ד תולמ דזד.״כ

 ממקומם, למעלה לעלות יכולים אינם .םTשנ
 העת דמדקו אר׳א, מן יסורין יבואו אשר עד

 אר׳א. שהוא יה, יסרני יסור פסוק בסוד התא,
 הצרות מהם כי י״ה, קראתי המצר p פסוק ובסוד

כנזכר. בהי׳ ארבעה יש בה וגם והיסותן.
 על omt עבר אם הוא, הד׳ כפרד. חלוק

 עולם הנקרא באצילות סוגם אז כי ה׳, הלול
 כעולם מיתה וגרם כלל, םות שם שאץ חוזיים
 כי תלוין, די׳ד. תשובה ולכן הנצהיי^ ההיים

 למעלה לעלות יכול עולמחו משלעזה אחד אץ
ד מדה המיתה, מס עד הנז*ל, עי׳ד ממקוסו מג

 שיד ועיין סב 0נ* י)
JUP10 בבא ססבת ר׳ה

 מקומות ומרמת הגתות
י סיפרי ד  ש) ב״ז חי י

ה״י. מטן
עיימ*ו ייעש ד פרע מנות •רושיסי



הגלגוליםכ״ב הקדמהשערנח

 יש בזה וגם לגמרי, הכפרה ממרקת והיא מדה,
הנז״ל. בחי׳ ד׳

 חטא בין שיש השינוי, ג״כ נבאר ועתה
 יודע כאשר הוא, הפשע כי דע, ופשע. לעון,
 ואז להכעיסו, בו למרוד ומכוין רבו, את האדם
 תמורת ההוא, השפ״ע כל יקחו שהקליפות גורם

 התחתונים, אל ממנו כלל נותנים ואינם הפש״ע,
 אלא כרצונו, עושה כאשר הוא, ועון ישראל.
 לתאבון, נבילות שאוכל רק להכעיס, שאינו

 היורד, השפע ג״כ יקחו שהקליפות גורם ואז
 ומורידים הם חוזרים אותו, שלוקחים אחר אמנם

כי קצת, לנו ונותנים שלקחו, ההוא השפע מן

 ב׳ ז׳יל מ״ש תבין ובזה כנודע. הגלות ס ד
 אמר, חד ת) בתרא פרק יומא במסכת מאמרים

 כי כשגגות, לו נעשות שזדונות תשובה גדולה
 גרם שבתחלה פשע, הנקרא כזדון מדבר זה

 לעצמם, כלו השפע כל לוקחים היו שהקליפות
 שיקחו שהקליפות שגם גרם התשובה ע״י ועתה

 השפע מן לנו ומורידים חוזרים עכ״ז השפע, כל
 וחד לעצמם. שלקחוהו אחר עצמם, ידי על ההיא
 בעון, הוי כזכיות, לו נעשות שזדונות אמר

 בתשובה כששב אז כי לתאבון, אלא חוטא שאינו
 כלל היורד השפע מן יקחו לא שהקליפות גורם

 לוקחים שהיו השפע אפילו מהם ומנע לעצמם,
לעצמם.

כ״ב הקדמה א)

 הרשעים, של הנשמות עונש בענין מדברת
 אכתוב ועתה מתגלגלים. דבר ובאיזה וגלגוליהם,

 בעוה״ז, הרשעים של הנשמות עונש בענין מעט
 עונם. לכפר גלגולים בכמה ובאים שמתגלגלים

 ימלט אשר בארץ אדם אין כמעט כי ודע,
 אחר הרשעים הנה כי ודע, אלו. מגלגולים

 ענשם, שם ומקבלים בגיהנם, נכנסים מיתתם,
 רשעים ויש חדש. ב י״ ומשפטם להם. ומתכפר
 כף בתוך יקלענד. אויבך נפש ואת בהם שכתוב
 פטירתם אחר לגיהנם ליכנס זוכים ואינם הקלע,
 דחי אל מדחי הולכת נפשם אמנם עונם, למרק

 ויוכל קצת ענשו ימרק עד משונים, בגלגולים
 לגמרי. להתכפר חדש י״ב בגיהנם אח״כ ליכגם
 בגלגולים ילכו לפעמים כי קצוב, זמן אין ולאלו

 תלוי והכל אלף, או מאה, או שנים, עשרים ההם
 אמנם בעה״ז. בתחלה שעשה העונות ערך כפי

 בהם, עזולטת גיהנם של אור אין ות״ח, הצדיקים
 נדייניה זTמ לא ב) אחר אלישע על ז״ל כמ״ש
 צריכים הם ולכן באורייתא, דעסק משום

 ,aלד אשר חטא איזה למרק בעה״ז להתגלגל
 ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי

העווד׳ז, מן פטירתו אחר הצדיק והגה יחטא.

 גדולות במעלות במדרגה לעלות מוכן הוא
 אחר תכף האמנם אחד, בפעם לא אבל בעוד,״ב,
 חמורים היותר העונות למרק יענישוהו, פטירתו

 במעלה, אחת במחיצה יבניסוהו ואז לו, אשר
 עליונד,, יותר למחיצה עלייתו תור ובר,גיע

 קלים היותר החטאים למרק להענישו יחזירוהו
 יותר שנית במדרגה יעלה ואז הראשונים, מן

 דקדוקי על עוד להענישוד,ו יחזרו אח״כ עליונה,
 נשערה וסביביו בסוד השערה, כחוט שהם מצות
 הראוייה האמיתיית במחיצתו יעלוהו ואז מאד,
 איך אלו ענשים מציאות יתבאר ולקמן אליו.

עניינם.
 ע״ה המלך כדוד גמורים הצדיקים והנה

 שינוחו יתברך, מאתו להתבשר הוצרכו ודניאל,
 האלה, ולגלגולים לעונשים מטרכו ולא בעה״ב
 לראות האמנתי לולי ע״ה המלך דוד וכמ״ש

 שאלתי אחת וכתיב וגר. החיים בארץ ה׳ בטוב
 חיי ימי כל ה׳ בבית שבתי אבקש אותה ה׳ מאת
 והיתד. באמרה הנבואה, אביגיל ע״י ונתבשר וגו׳.
 דניאל גם וגד. החיים בצרור צרורה אדוני נפש

 ועכ׳׳ז ותעמוד. ותנוח לקץ לך ואתה נתבשר,
,T בכתיבת הזור׳ר של הנעלם במדרש מצינו

מקומות ומראה הגהות
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 לדוד ד!' שר•7 »שד הסיבה בל על נססוק
 שנים שבעה בעה״ב דוד שישב עמו, ולישראל

 של בירושלים שהכניסוהו קודם פסירתו, אהר
 כמשה שקול הנביא בשמואל מעינו נם מעלד^
 למה שאמר באוב, שאול כשהעלהו יאהוץ,

 היה אולי שנתיירא ג) וארז״ל לעלות, הרגזתני
 עומד שכבר שאפילו כנראה הגדול. הדין יום

 ועונשים דינים יש עדיין פסירתו, בעת לדת
 וכר, ומשנה מקרא הניח שלא ריב״ז גם אחרת^

 במסכת כנזכר ססירתו, בעת בוכה והיה
 שאינם הצדיקים שאר יעשו ומה ד) ברכות
 בעו״ה, האדם בני שאר ומכ״ש אלמס, דומים

לקער. שראוי במקום להאריד יאמ
 הולד ז״ל מורי עם הייתי פעמים כמה וכפר

 הנקרא אחד איש הנה לי, אומר והיה בשדה,
 אחד עת ולסבת ות״ח, צדיק והוא כד, בשם
 אבן תוו מתגלגל עתה הוא בחייו, שעשה פלוני

 לקמן. שיתבאר וכמו בו, וכיוצא זה, צומח או זה,
 חוקרים והיינו ז״ל, מורי בו הכיר לא זמעולם

 ואמיתיים כנים דבריו ומצאנו ההוא, חנפסר אחר
 ספר. יכלם לא כי אלו, בדברים להאחץ ואץ

 בקבר אמה ת״ק מרחוק מסתכל היה ולפעמים
 והיה אחרים, קברים אלף עשרים שבץ אחד,
 הקבר על עומד שם הנקבר המת נ»צ רואה

 בו קמר ההוא הקבר לנו אומר והיה ההוא,
 עונש אותו ומענישים פלוני, ושמו ^וני איש

 האיש על חוקרים והיינו פלוני. עץ על פלוני,
 רמת ובאלה אמתיים, דבריו ומצאנו ההוא,

רעיון. יכילם לא וגחלות

 אוזר הנה כי שלנו, הדרוש אל מחזור ה)
 קודם חסאתיו, על ממנו נפרעים האדם, פטירת

ת בהרבה בגיהנם, שיכניסוהו ^ צ  עונש, של מ
 יתגלגל כי לומר: תצה גלגולים. נקראים זכלם

 במדבר. או בחי, או בצמה, או בדומם, או
 מלהתגלגל ימלטו לא האדם בני רוב וכמעט

לקבל יכול אימ כי הוא, והטעם אלר- בגלגולים

 ואז ונפש, בגוף מוגשם שיהיה עד ענשו,
 ועי״כ ההוא, הצער ומרגיש סובל שם, בהתגלגלו
 האדם, חטא ערד כפי ואמנם עונותיו. מתכפרים

 בב״ח אם בצומח, אם גלגולו, אופני בחי׳ כד
 אשר קצתם יש ות״ח, הצדיקים אפילו ולכן וכו׳.

 בא שבחייהם מחמת הנז״ל, ע״ד מתגלגלים
 ההוא, הגלגול עונש כפי הצודק עץ, אץה למם

 בהכרה כי להם, הראדה במעלה עולים ואח״כ
 הוא כי ותרן, אינו והקב״ה להמחק, צריד העון

 שהוא ואע*פ משפט. דרכיו כל כי פעלו, תמים
 מצוד. על שוחד שוט ממנו יקבל לא גמור, צדיק

 להעלותו כשירצו שגם אלא עוד ולא ז״ל, כמ״ש
 אותו ומתגלגלים החרים עליונה, מתר במדרגר.

 למרק לד& נשאר עדיין אם הנז׳, בגלגולים
כזוג גלגול שצריד עץ אמד.

 כי וא״ל, ז״ל, מורי עם הייתי אחת ופעם
 התנאים דור מזמן אחד, איש בעיניו רואד. היה

 משמש שד.יד> לסבת נקבה, אהת בעז שמנולנל
 נכסים, בנים ליה דד.דין ונודע הנר, לאור מפתו

 ושימותו נכפים, שידרו לבנמ שגרם ונמצא
 עוד ולא ממש. דנדם שופד ור.״ז בקטנותם,

 לנו, אמר אחרת ופעם בנמ. זם ששופד אלא
 שלפנמו מדור גדול אחד חכם בעיניו רואד. .Tשה
^ה עתד. להעלות זמנו שד.גיע שנים, כמה זד.  למז

 בעת עתד. ולכן בתחלד., .Tשה ממה עליונד. יותר
 על להענישו שחזרו בעינמ ראה עצמר., הד.יא

 אל להעלותו כדי כנז״ל, קלות מצות דקדוקי
 המעלד. ערן־ כפי כי הד.יא, הנתלה המעלד.

 אפילו מתר, שמדכד צריד אותו, שמעלים
 ומכלל כנז״ל. השערד. בחוט מצות בדקחקי
 האחת, סבות: לשתי אז, נענש .Tשה הדברים

 n%׳׳T באומרו התפלץ, מן עצמו יח0שד. על
 שאומרים כמו לבד״לה, נלד ולא לתק נגע שלא
 מכוץ ולהמתו גואל, לצמן ובא קתשת אחר

 ונענש התפילץ, מן דעתו הסיח הד.יא, בתפלה
מכוץ שאמו מי יעשה ומד. הקל. הדקדוק זה על

םקומות ומרווה הגהות
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 נענש, גם ו) ראשו. שעל בתפיל־ן ולא בתפלתו,
 ונכנס הרבים, לרשות יצא אחת שבת שיום לפי

 אמות ארבע בו והלך מנעליו, תוך עפר מעט
 אין כי תבין ובזה כונה. בלי הרבים ברשות
 על ז) ז״ל כמ״ש בעה״ב הצדיקים אל מנוחה
 בכל כי הוא, והטעם היל. אל מחיל ילכו פסוק

 מחדש מרוק צריכים שעולים, ומדרגה מדרגה
כגז״ל.

אלו. גלגולים ענין מה לבאר, עתה וראוי
 כלם, העולמות כל כי ח) אצלינו, נתבאר הנה

 בארץ שמלכו מלכים ז׳ אותם מברורי נבראו
 בעולם הוברר זך והיותר מתו, אשר אדום

 הבריאה, עולם לצורך הוברר ואחריו האצילות,
 זך והיותר לעש־ה. ואחריו ליצירה, ואחריו

 ואחריו תחלה, והוברר האדם. הוא שבעשיה,
 הדומם. ואחריו הצומח, ואחריו מדבר, בלי ב״ח

 שעושה המצות וע״י מעשיו, ע״י הצדיק ואמנם
 מחלק עוד לברור כ.. יש וכיוצא, באכילתו

 החי, ואל הצומח, אל להעלותו הדומם,
 בפ׳ המצות בשער אצלינו כמבואר האדם. ואל

ט) המזון. ברכת במצות עקב,
להפך גורם מעשיו, ע״י הרשע ואמנם

 שגורמים עונות מיני ויש מעלים, ולא שמורידים
 עד ויש הדומם, בחי׳ עד ירד האדם שחלק

 כנגד ולכן מדבר. בלי החי עד ויש הצומח,
 דומם, באבן מתגלגל מותו שאחר רשע יש זה,
 בצומח שמתגלגל רשע ויש בחייו, שחטא מה כפי
 נמישל עוגם ע״י כי חיים, בבעלי שמתגלגל ויש

 ונדמים עומדים הם אחת ובמעלה נדמו, כבהמות
 אלו, בגלגולים המתגלגלים אלו והנה לזה. ^ה

 שגרם עונו שימרק עד קבוע, זמן שם יושבים
 עולה זמנו וככלות בצומח, שם להתגלגל לו

 ומתגלגל עולה זמנו וככלות חי, בבעל ומתגלגל
ממש. באדם

באדם, שמתגלגל הגלגול זה ענין ואמנם
 של הנשמות אלו ענין הא׳, :פנים מב׳ בא׳ הוא

 בגיהנם, ליכנם זכו ולא שמתו, אחר הרשעים
 ומדברים בע״ה, החיים אדם בני בגופות נכנסים

 רחמנא כנודע שם אותם הקורות כל ומספרים
 בסוד באדם מתעברים כי הוא, והב׳ י) לשזבן.
 בו ומתדבקים שקדמו, בדרושים כנז״ל עבור,

 יתטא, ההוא האדם אם ואז גדול, בהסתר
 ומחטיאו, בו, המתעברת ההיא נפש עליו מתגבר
 אצלינו שנתבאר מה ע״ד רע, לדרך ומסיתו

 הצדיק נשמת שכאשר הקודמים, בדרושים
 הרשע נפש כך להיטב. מסייעו באדם, מתעברת

 כ) זה, ענין אצלנו נתבאר וכבר להרשיע מסיתו
 עצמו, לתועלת הוא באדם, המתעבר לפעמים כי

 הוא ולפעמים עצמו. המתעבר עצמו להתקן כדי
 מסייעתו ההיא שהנפש כדי האדם, תועלת
 הרשע בנפש גם ישנם אלו, בחי׳ וב׳ להטיב.

 ההיא הנפש לתועלת יהיה או באדם, המתעבר
 יהיה או צדיק, הוא הזה שהאדם לפי המתעברת,

 להחזיקו ההיא הנפש בו ותתעבר רשע האדם
 והנה ח״ו. העולם מן יאבדוהו עד ברשעתו,
 פגים מב׳ באחד באדם המתגלגלת שהנפש
 שם, לעמוד לו הקצוב זמנו השלים הנזכר,

 בעה״ז אח״ב לבא יוכל אז עונותיו, ונתכפרו
 כשאר בעה״ז בגוף ויולד אמיתי, גמור בגלגול

אדם. בגי
 בכל לא כי שתדע, ראוי כי לענין, ונחזור

 ובצומח בדומם הנז׳, המגולגלים אל כח יש זמן
 ועת זמן לכל כי ולהתקן, משם לעלות וכו׳,
 מי כי דע, עלייתם: זמן זהו אמנם חפץ. לכל

 כך של קצוב זמן עליו וגזרו בדומם, שנתגלגל
 מן עלייתו זמן יגיע כאשר הנה שנים, וכך

 עולה אינו הצומח, במדרגת להתגלגל הדומם,
חדשי שבי״ב אמצעיים חדעוים בארבעה רק

מקומות ומראה הגהות
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 והם כ) השח. תשרי, אלול, אב, והם: השנה,
 חדשים בארבעה נשלם לעלות, להם הקצוב זמן

 שנה עד להמתין צריך לאו, ועם עולה. אלו,
אשר הנד, אמצעיים חדשים בארבעה אחרת,

 הוא החי, אל הצומח מן עלייתם וזמן בה.
 אייר, ניסן, שהם: ראשונים, חדשים בארבעה

 האדם, אל החי מן עלייתם וזמן תמוז. סיון,
 טבת, כסליו, שהם: אחרונים, חדשים בד׳ הוא

אדר. שבט,
 הנז״ל ע״ד הוא עלייתם שסדר אע״ם ואמנם

 ומן החי, אל הצומח ומן הצומח, אל הדומם מן
 המגולגל ויעלה לטעמים הנה המדבר, אל החי
 בתחלה שנתגלגל מי כמו יחד, מדרגות שתי

 ותאכל בהמה איזו ותבא העפר, שהוא בדומם
 מגולגל היה בו אשר עפר, מעט מעורב ובו עשב,
 בבהמה נתגלגלה זו נפש עתה והנה ההיא, הנפש
 הדומם מן שהוא יחד, מדרגות ב׳ ועלה ההיא,

 מגולגל יהיה אם כי אחר, באופן או הב״ח. אל
 דאכלם האילן, וטירות הירקות שהוא בצומח,
 הצומח מן עלה ההוא המגולגל כי נמצא האדם,

 יעלה ולפעמים ביחד. מדרגות ב׳ והם האדם, אל
 מן שהוא אחת, בפעם המדרגות כל המגולגל

 ע«־ מעט אכל שהאדם הרי כגון לאדם, הדומם
 מגולגל היה עפר ובאותו התבשיל, בתוך שנתערב

לאדם. הדומם מן שעלה נמצא אחד,
 אינם ובמלח, במים המגולגל כי ודע,

לפי הוא, והטעם צומח, רק ל) דומם נקראים

 דוממים ואינם ונובעים ונגרים חיים u1 שהמים
 נקרא ולכן המים, מן נעשה והמלח העפר. כמו
 הנוטל שבת, במסכת רז״ל וז״ש צומח. הוא גם

 ועTו קוצר. משום חייב שלו, המחצב מן מלח
בצומח. אלא קצירה אין כי הוא,

 ענייגם נתבאר המגולגלים ענין והנה
 מחרב הצילה בפסוק וכנזכר רבים, במקומות

 באמרם מ) רז״ל רמזו גם יהידתי, כלב to נפשי
 כי וכר, לאגרא סליק בדיקולא תורא ריעו

 ויעלה ממנו, יברח ניסן, בימי שחור שור הרואה
 הוא, והענין קרניו. בץ מרקד שהשטן מפני לגג,

 להתגלגל מוכן יותר קשיא, דינא שהוא השור כי
 ממנו, יברח ולכן הבהמות, משאר יותר הנפש, בו

 שאת לנו, שקדם לפי הבהמות. בשאר משא״ב
 מניסן אלא לב״ח, בצומח המגולגל עליית זמן

 המגולגל בו נכנס שאז ניסן, ביומי לכן ואילו,
 ההוא העכור תוספת ע״י אולי ההוא, הרשע
 שהורגל אחר אבל בו. שיפגע למי יזיק הרע,

 הא׳ בחדש אלא אTקפ אץ ולכן מזיק, אינו בו,
 העשב באכלו שהשור גיסן, חדעו הוא לעלייתו,

 בתחלה שהיה ההוא, הרעזע בו נתגלגל הצומח,
 בשער אצלינו נתבאר וכבר ההוא. בצומח

 בלעם בני ויומברוס, מנוס בענין נ) הפסוקים
 ועלץ תמת, בחדש העגל אח שעשו הרשע,

שג אוכל שור בתבנית נאמר (א) ע
 גבל בענץ נתבאר בדומם, המתגלגל וענין

והוא בקרבו, לבו וימת בו שכתוב הכרמלי,

הגהה
בחמת. עשר שבעה ר״ת עשב כי ז״ל, מהרח״ו משם מ״כ אחר ובמקום (א)

הגהות
 תשא תפסוקיום שער בחקותי. תלקוסיס ספר נ)

הודעתץ. ובבר ד״ת ט״ב קנ״ג דף
 סמלתתא פילתא דבניף תאן האי עג: שבת עיין ל)

 m« עקונ פרשת הסעות שער מעמר. משום הייב
ח• שקל מאות ארבע פ״ג ש״ג זו״ב

 פאחו ארבע בספר שם צמח הגהות וז׳ל
 דומס. שהוא כתוב מ׳ דף הלקוסיס בספר בסף שקל

 סהסיס געשה ני צומת שהוא כתוב הורושיס ונספר
 ובין הדומם נין שהוא כתוב הפונות ובספר והמלת
ני צמח) מקב [נ*ה] (כה׳ חיים ונלע׳ד הצומח,

טקומות
 נערי נמו נהריס הנמצא במלה מדבר נליקומים

תוו או אשנגז  בסלה מדבר הדדושיס ונספר העפר, נ
 ואולי שלישי אחר מלח יש ועוד המית p הנעשה

ץ הוא שוה  עפר פץ שיש והוא והצומת הרומס נ
ו ואחר במים אותס וסנשליס מלוה  המים איתס נ

 נעשה ווו והוק. ול^ נקי מלה שנשאר עד מנשלים
 ענ*ל. אחדים ובמקונעת תובנ*א בצפת

קת& פסחים לב ברנות מ)
 ל*ת סישן קג*ג דף תשא הפסוקים שער ג)

השת פרשה תורה לקושי ספד
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 לבן כי במש״ל, יובן הענין וסוד לאבן. היה
 והנה הכרמלי. בנבל ואח״כ בבלעם, נתגלגל

 כהו ואין נחשים, לקראת היה הרשע, בלעם
 בלעם וכשנהרג אדם, בני לקלל בפיו אלא

 לכפר דומם, בחי׳ שהיא אחת, באבן נתגלגל
 בנבל ס) אח״כ וכשנתגלגל כנזכר. בפיו לחישתו
 הזה בעולם ביאתו תחלת היתד, אז כי הכרמלי,
 את שחרף המעשה אותו כשאירע הנה להתקן,

 דוד ורצה וגו׳, ישי בן ומי דוד מי ואמר דוד,
 בלעם, של הרע דבור לתקן בא כי יען להרגו,
 דוד את לקלל בדבור, וחטא וחזר פשע, וד,וסיף

 בתחלה כי וידע נבל זכר ואז ישראל, מלך
 ועתה בלעם, של הרע דבור לתקן באבן נתגלגל

 בזכרו בקרבו לבו וימת ולכן לקלקולו, חזר
 כתיב לא ולכן כנזכר, בתחלה לאבן היה הוא כי

 אדם היה נבל והנה לאבן. היה והוא אלא ויהי,
 שהגיד אפשר גם זה. ידע איך תימא ואין גדול,

 דמזליהו ע) אפשר גב חכם. או נביא איזה לו
 הגלגול ענין גם חזי. לא דאיהו אע״ג חזי,

 תזעק, מקיר אבן כי בפסוק אצלינו נרמז בדומם,
 בדומם, שהיא שבקיר באבן מגולגלים יש כי
 ומשם הצומח, שהוא יעננד. מעץ בכפיס או

 ועוד שם, להם אשר העונש מרוב זועקים
בע״ה. עתר, אחרים פסוקים קצת יתבארו

מגולגלים: מיני קצת עתה נבאר והנה
 מתגלגל בו, וכיוצא הרע לשון המדבר כי דע,

 שכתוב נבל, בענין פ) שביארנו כמו דומם, באבן
דומם. הוא הדבור תמורת כי לאבן, ויהי בו

 בעלה מתגלגל לישראל, נבלות המאכיל
 שהרוח הוא, ענשו ואז הצומח, והוא האילן,

 ואין ולכאן, לכאן ומחזירתו ההוא, בעלה מכה
 נעקרת לו, הקצוב זמן וכשנשלם מנוחה. לו

 לארץ. ונופלת ונובלת האילן, מן ההיא העלה
ונעקר שנכרת אצלו ממש מיתה בדוגמת וזהו

 מי כי נובל. והעלה פסוק וז״ס העולם. מן
 הנובלת בעלה מתגלגל לישראל, נבי'ות שמאכיל

 עליה. נובלת כאלה תהיו כי ז״ס גם לארץ.
 חוזר נובלת, הזאת שהעלה אחר כי ולפעמים
 כמה עד נובלת היא וגם אחרת, בעלה להתגלגל

 פעמים כמה בעה״ז שמתגלגל האדם ע״ד פעמים,
להם. הראוי העוני־ כפי

 כן גם והם במים, שמתגלגלים מי ויש
 ששופך מי אלו: והם צ) כנז״ל צומח, נקראים

 הארץ על וסימניך במים, מתגלגל בעה״ז, דמים
 באדם האדם דם שופך ונאמר כמים, תשפכנו

 המים, בקלוח שעומד הוא וענשו ישפך, דמו
 לקום רוצה והוא ,Tתמ עליו נקלחים המים ושם

 ואין רגע, בכל אותו מפילים והמים ולעמוד,
 במקום סביב מתגלגל הוא Tותמ כלל, מנוחה לו

 (שמואל בפסוק זח נרמז גם ההם. המים קלוח
 ארצה. הנגרים וכמים נמות מות כי י״ד) ב׳
 של בב״ד נענש ולא בחנק, שמיתתו מי כל גם

 רגע בכל נחנק ושם במים, מתגלגל מטה,
כנזכר.

 מיתתו אשר איש, אשת על הבא והנה
 החטים, בהם שנותנים בריחיים, מתגלגל בתנק,

 ושם הריחים, המגלגלים המים ידי על וטוחנים
 לאחר תטחן בסוד ההיא, והאשה האיש נידונים
אשתי.

במים. מתגלגל ידים, בנטילת המזלזל גם
 הזדונים המים נפשנו על עבר אזי פסוק וז״ס
 ת ד״ הנה כי לשניהם. טרף נתננו שלא ה׳ ברוך

 מ״ש וז״ס נטל. ר״ת ׳לשניהם, ׳טרף ׳נתננו
 העולם, מן נעקר ידים נטילת בלא האוכל ק) ז״ל

 ואמר, להפך רמז ממילא גם כנז״ל. במים ונדון
 שנטל, ר״ת לשניהם, טרף נתננו שלא ה׳ ברוך

 לשניהם טרף נתננו לא ינו,T שנטלנו ע״י כי
שלא ד.׳, ברוך ולכן הנז״ל, הזדונים המים של

מקומות ומראה הגהות
 דף בלק הססוקים שער כ׳׳ט. הקחםד. י לד,לן ס)
 שופסים הלקוטים ספר נתבאר. וד,נר, ד״ה ם*ב קס׳׳ת
 בלק תורה לקוסי טפר ירחיב. ואם בפסוק ייי׳ט סיפן

ישרים. מות נפשי תסות בפסוק
ונחזור דיה קג״ו דף שוססים ד,םצות שער ע)

 הלקוטים ספר ס׳׳ט. דף שם דיה yo דף יתרו זיע׳׳א
כ״ט. יםן0 ויצא

ב*ם. הקדסח להלן ם)
חמבולנל. ני ודע ד*ד, זו הקדמד, לעיל צ)
ד״ה ט*א צ׳ דף עקב הפצות שער ד. סוטד, ק)

יסים. נטילת רשביי מאמרי שער ביש. הקדמד, להלן ראשון. לענץ
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 בדט, ומזלזל הנהנין, ברכת מברר שאינו מי

 וגם משחית, לאיש הוא חבר ואמו אביו גחל
במים. מתגלגל הוא

 והגה חיים, בבעלי שמתגלגלים מי דש
 בדבורים. יתגלגל הצבור על המתגאה הפרנס
 יהרותא יאי לא חק,r בר גחמן רב ר) וכמ״ש
 זבורתה. שמה וחדא כרכושתא, שמה חדא לנשי,

 ושלחה ברק, על שנתגאה הנביאה, דבורה והם
 גם אצלו ללכת רצתה לא והיא לקראו אחרד
 ואמרה המלד, לצדקיהו בזתה הנביאה, חולדה
 (מלכים אלי, אתכם שלח אשר הזה לאיש אמרו

 דבריהם בתוך והנה ש) ז״ל כמ״ש כ״ב) ב׳
 אינה ולכן גאוה, בעלת היא דבורה בי רמזו,
 שעה בכל כי דברנית, היא וגם מלאכה, עושה

 הצבור, על המתגאה פרנס ולכן פיה. תשקוט לא
 שניהם כהוגן, שלא דברים שמדבר מי וכן

אלו. מדות שני בה שיש בדבורה, מתגלגלים

 המתגלגלים מאלו אחד שום לד אין כי ודע,
 מעלה, של בב״ד שנענשת נשמה שום או כנזכר,

 תמיד ועונו ענשו שמכרח אחד כרח לפניו שאץ
 שנענש או שם, מתגלגל שהיא ההוא הזמן בכל
 שוטר עמו יש גם מאצלו. זז ואינו כנזכר, שם
 או לו, הראד ענש באותו אותו שמעניש א׳,

 מי כגח לו, הראוי גלגול באותו שמגלגלו
 עליו עומד ההוא השוטר הגה במים, שנתגלגל

 הקצוב זמן עד רגע, בכל במים להפילו תמיד,
ב גם לו. יש כנזכר, הנענשים או המתגלגלים ת

 ענשו, או גלגולו בעת אותו שדנים ב״ד לפניהם
 עונש אל זה מעונש לעת, מעת ענשו את ומשנים

לו.1 הראד והמשפט הדין כפי אחר,
מם מצאתי*לקוטים עוד שמואל: אמר מ  ק

 נראה ז״ל, הרב דברי שבתור ואע״פ הנזכר, אל
 הגדול בר המשביר ז״ל, הרב מורי מפי שאינם
 נמנעתי לא עכ״ז כן, הוא כתב כאשר זלה״ה,

 בקונטרס מצאתי זה ח״ל, ,Tלםג מלהציגם
 ממורי שאינו ספק בלי ונלע״ד ז״ל. הלד הר״א
 הבא בעטלף. יתגלגל הבהמה, על הבא ז״ל,

 איש, אשת על הבא בגדה. יתגלגל הנדה, על
 באתון יו»לגל אמו, על הבא בחמור. יתגלגל

 בארנבת, }גו בשפן יתגלגל הזכר, על הבא נקבד^
 כלתו, על הבא נבעל. בועל או שחטא מה כפי

 בקדעמ יתגלגל הגויה, על הבא במרדה. יתגלגל
 הבא בגמל. יתגלגל אביו, אשת על הבא Jיהודיו

 על הבא זכר. בפרד יתגלגל אחיו, אשת על
 בהסידה, יתגלגל אמו, בת או אביו בת אחותו

 ואחז פסוק ח״ס ז״ל. כמ״ש חבחתיה ויהרגוהו
 חסד אמו בת או אביו בת אחותו את יקה כי

 היה בהמה עם השוכב חמותו. על הבא וכן הוא.
 בעריות תמיד המסתכל בעורב. יתגלגל ועוף,

 למרחוק שרואה בראה יתגלגל בוס, ומביע
תשובד^ עשה לא אם זה וכל העומוו^ מכל יותר

 כבר זאת, הקדמה עוד שמואל: אמר
 ת) דף רז״ל, מאמרי בשער אותה העתקתי

 מקומה שהוא מכאן, מלהסירה רציתי לא ועכ״ז
 ואחרתיה הצדיקים, גשמות בשכר והוא האמיתי,

הקבר. חבוט אחר עד

סיג הקדמה

 נודע כבר הקבר. חבוט עונש בענמ והיא
 חבוט סרקי במאמר אליעזר, ר׳ בפרקי ז״ל מ״ש

 לו ושואל קברו, על המלאד עליו בא איד הקבר,
 יתברר לפניו דדוע גלד ומשיבו שמד, מה

 לתמוה, יש ספק ובלי וכר. שמי מדע שאיני
שמו, שוכח הוא למה וגם זו, לשאלה צורר מה

 ענשו. במציאות זה עגין מוריד ומה מעלה ומה
 כלולים ר,מ כלם הגשמות כל כי דע, האמנם

 פעמים, כמה שביארנו כמו שחטא, קורם באדה״ר
שת הטא, וכאשר  אותם שהם {aaa איבריו נ

 הקליםות לעמקי ונפלו בו, כלולות שהיו הנשמות
jroK מאה בהי' רק באדרדר בו נשאר ולא

מ! פעמה ר)
.DV *

מקומות ומדווה הגהות
 עגץ ד״ה ס״א פיו דף רז״ל מאמרי שער ת)

הקבר. הבוס



הגלגוליםכ״ג הקדמהשערסד

 הנשמות כל לא והנה ב) במקומו, אצלינו כמבואר
 אשר האיברים כי שוים, הפגמים איז כי שוות,
 אדם שחטא החטא באותו נאחזים יותר נמצאו

 בעומק יותר הקליפה לתוך נפלו הם הראשון,
 יותר שהיו האיברים, שאר שנפלו המקום מן

 שאין הוא ודאי כי ההוא, הפגם מן רחוקים
 שנתאוות נשמה יש כי שיות, הנשמות כל

 ונמצא אחרת. מנשמה ההוא בחטא יותר וחשקה
 מקום בחי׳ כך הנשמה, פגם בחי׳ ערך כפי כי

 כמה הוא, והענין הקליפות. בעמקי נפילתה
 האיהים, עשה זה לעומת זה את גם כי שתדע,

 בליעל אדם יש כן דקדושה, אדה׳יר שיש וכמו
 גידין. ושס״ה איברים רמ״ח בו ויש בקליפות,

 בחינתם כפי כך באדה׳יר, שחטאו האיברים וכפי
 באדם אשר בהם, כיוצא האיברים אותם ג״כ

 מאדה״ר, שנשרו הנשימות אותם לקחו בליעל,
 להם ונעשה ההם, הקליפות בתוך ונתלבש־ו
 בהם כיוצא אשר הקליפות מאותם לבושים
 בקו משפט יתברך דרכיו כל כי מקומם, ממדרגת

 כפי נפלה נשמה כל רק בערבוביא, ולא היושיר
 אליה. הדומה הבליעל האדם מן א׳ באבר מדרגתה

 שד,יו מאדם, שנשרו הנשימות אותם כל כי ונמצא
 בנפלם ועתה שיחטאו, קודם קדש בגדי מלובשים

 תפארתם ובגדי מעדיים התנצלו הקליפות, בתוך
 כפי ונמצא הקליפה. שהם קדרות לבושי ולבשו

 קליפה בחיי לך שאין נשמה, לך אין כי זה,
 כפי לה, המיוחס מלבוש כעין לה העישויה אחת,

 באדם כלולה בהיותה חטאה, ומדרגת בחינתה
 מלבשת דקליפה ואותה כנזכר, כשחטא הראשון

 לפי לה, מסביב חייה ימי כל ומלפפתה אותה,
 בתוך ומלתבשית ורוחנית, קדושה היא שהגשמה
ההיא. המזוהמת הקליפה

 מבדילים היו עונותיכם אם כי פסוק וז״ס
 העון, מפני הנעשת הקליפה אותה כי וכו/

 אלהים ה׳ אל הגשמה, בין ומבדלת מלבישתו
 יתברך מאתו אליה הנמשך והאור חוצבה, שממנה

 אשר קליפתה, מחמת בה ומאיר נמשך אינו
מלמד ג) ל ז״ במ״ש נרמז זה וענין עליה, סובבת

 וגם וכו׳. זוהמא בה והטיל חוה על נחש שבא
 ימות עד אחריו הבאים זרעו ועל האדם על

 היו שכלם לפי ממנה, נצול אדם אין המשיח,
 השוה, הצד וזהו כשחטא. באדה״ר כלולים אז

 של בעטיו שמתו באותם אפילו הנשמות שבכל
הנזכר. זוהמא הטלת בהם היה נחש,

 ביניהם הפרש ויש שוים, כלם לא האמנם
 וקרובה מדרגה כפי נפגמה נשמה כל כי כנז״ל,

 החטאים כל כי ודע, אדה״ר. שחטא החטא אל
 מה זולת עצמו, בפני האדם שחוטא והעוגות

 עליו ממשיך שהאדם הוא ודאי אדה״ר, שחטא
 האמנם חטאו. ערך כפי הנחש, וזוהמת קליפה

 התשובה י ע״ כי האדם, בתשובת תלוי הכל
 בו שנדבקה ההיא הזוהמה מעליו לדחות יכול
 אבל גדולים. חטאים הם אם אפילו חטאתיו, ע״י

 כאשר הנשמות בכל שנדבקה והקליפה הזוהמה
 הוא ומוכרח בתשובה, תלוי אינו אדה״ר, חטא

 המיתה. ע״י ההוא הפגם יתוקן ואח״כ למות,
 ונתכפר אדה״ר, תשובת גם קבל שהקב׳יה ואע״פ

 בו שנדבק והקליפה הזוהמה עכ״ז עונו, יו
 המיתה. אחר אלא ממנו ונפרד הוסר לא כשחטא,

 היה אדם של שחטאו לפי הוא, הדבר וטעם
 לבאורם. מקום א-ן סבות מכמה מאד, עד גדול
 בנימין ד) שהם נחש של בעטיו שמתו אותם וז״ם

 חטא שלא נון, בן ויהושע ולוי, וכלאב, וישי,
 שאע״פ ה) תשא, פרשת בזהר כנזכר העגל בעון
 קליפה אותה עכ״ז כלל, חטא שום להם היה שלא

 לא אדה״ר, של בחטאו בהם שנדבקה וזוהמה
 ל ז״ אמרם וז׳יס המיתה. אחר עד מהם נפרדה
 זוהמת בשביל ר״ל; נחש, של בעטיו שמתו
וחוה. באדם שהטיל הנהש,

 מפרדת המיתה למה טעם לבאר צריך ואמנם
 נקראת הקדושה כי ודע, האדם, מן הקליפה

 ואת החיים את לפניך נתתי ראה כמש״ה חיים,
 חיים אלהיכם בה׳ הדבקים ואתם וכתיב הטוב,
 לכל ומזון שפע נותן שהקב״ה לפי היום, כלכם

 השפע שמסלקים אחרא הסטרא אבל ברואיו.
ואת כמש״ה מות, נקרא הנבראים מן והחיות

מקופות ומראה הגהות
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סההגלגוליםב׳׳ג הקדמהשער

 Tממש ההוסא, האיש והגה הרע. ואת המות
 הקליעה אץ ולכן מוח, הנקרא אהרא סטדא rעל

 אז כי מיתה, אהר אלא הארס מן נסרדת וע!יא
 ממנו ונפרד בעפר, מתעכל ובשרו הארס נקבר

 שהטיל הבהש בזוהמת בו שנדבקה הקליפה
ובארגז בהוה

עניינו, וזה הקבר. הבוט ענין תבץ ובזה
 בעפר קבורתו ואחרי האדם מיתת אחר כי והוא,

, תכף אז הארץ, ^  ומשפילים מלאכים, ד׳ באים ו
 ונשאר למטה. אותו ומעמיקים הקבר, קרקע

 שם, הנקבר האדם קומת כשעור בקבר חלל
 ואז וע״ש. הקבר חבוט פרק במסכת כנזבר

 הוא, והטעם בחייו, כמו בגופו נפשו מחזירים
 עם וקשורה עדיין דבוקה היא שהקליפה לפי

 ולכן מהם, נפרדת ואיננה הגוף ועם הנפקז
 המלאכים ואז ביחד. בגופו נפשו שיחזור Tצר

 ומנערים מקצה, אחד כל בו אוחזים הנזכרים
 כדרר אש, של במקלות אותו וחובטים אותו,

 אותה ומנערים קצוותיה, בשתי בטלית שאוחזים
 הקליפה מו» שנפרדה עד בה, הנדבק האבק מן

 כאדם הקבר, חבוט נקרא ולכן לגמרי, ההיא
 להעמיק צריך וע״כ ומנערה. טליתו שחובט
 ולחבטו. לנערו לחלל מקום שיהיה כדי הקבר,
 אשר הצדיקים כי שוים, האנשים כל לא ואמנם

 עצמם מכניעים והיו דמה״ד, מן נתרחקו בחייהם
 וגם עליהם, הבאים ביטורין עצמם וחובטים

 אדם, של בהו שמתישים והמצות התורה ע״י
 העולם, מן ליפטר זמנם כשהגיע שנמצא עד

 כי גדול, צער צריכים אין הקבר, חבוט ולקבל
 מר&. *ידהHDלה להם מספיק שהיא כל בחבטה
 בעה״ז תענוגיהם ע״י שאדרבה ברקועים, םשא״כ

 בגופם הקליפה את יותר ומחזקים מקשרים הם
 נצול אדם אמ למה ז*ס כי ונמצא ובנפשנצ

הקבר. חבוט בפרק כנזכר הקבר, מהבוט

 בעטיו שמחו באותם לעיל, שביארנו וכמו
 זולת להפרידה, תקנה להם שאין נחש, של
הגד אותם זולתי הקבר. וחיבוט המיתה ע״י

 הסגולית מצוד. אמו ע״י הקבר, חבוט בפרק שם
 צריכים כלם, אדם בני שאר כל אבל הדבר, לזה

 רב חבוט בץ הפרש שיש אלא הקבר, חבוט
 בפי עגשו, סובל הוא וא׳ א׳ וכל כנזכר, למעט

 ואמנם דבקותר.. עוצם וכפי קליפתו, מדרגת
 הנד. כנזכר, הקבר מהבוט הנצולים אותם אפילו
 המפריחח הם כנזכר, לזה הסגוליות המצות אותם

 אבל מיתתם, אחר צער בלי מד.ם הקליפות את
 בעטיו שמתו בענין כנז׳׳ל שימותו, הוא מוכרח

נחש. של

 בע״ש הנקבר כל כי ז״ל, ממורי ושמעתי
 בכלל, חמישית ועזעד. ה) ביום, שעות חמש אחר
 מ«־יד שבח קדושת כי הקבר, חבוט ריאד. אינו

 יום ח״ס הקבר. חבוט צער בלי הקליפה ממנו
 מם של חמישית משעה כי יתירד., בד.א הששי
אז. מאירו! שבת קדושת כבר ולמעלד^ הששי

 הרשעים למר. טעם, ענץ יתבאר ובזה
 למעלה, נתבאר הגה כגז״ל. שמם את שוכחים

 אחד לבוש לד. שאין בעולם, גשמה שום אץ כי
 היא הקליפה ואוחד. הנחש, מזוהמת קליפד. של
 הנד. בי שנולד, מיום באדם הנכנס דמדדר, סוד
 השר עמו ונדבק נשתרש אדה״ר, של חטאו ע״י

 מעת הנשמה אותר. עם ההיא וד.קליפר. התג
 שניהם נעשו שבמעט עד ואילד, אדד.״ר שחטא

 מסלת מעודבת אחת כעיסד. והקליפד., הנשמה
 סוד, תבין ובזה בתכלית. יחד קשורים וסובץ,

 לאדם להטות בשו כה כ״כ יש ד.שד.״ר למה
ג בדיד להנד.יגו  חוד גמור בעד.״ב שהוא לפי ח

̂  אץ כי נתבאר והנד. כנזכר. האדם גוף
 גצוץ הוא וקליפה קליפד. כל כי שוים, הקליות

 שבדנדח פרטיי מאבר אהרא, מסטרא רעה נפש
 שנבאר מד. ע״ד הטמא, הבלשל אדם איברי

 הקחשה נשמות נצ«ות בענק שקדמו. בדרושים
 שבאדם פדטיי אבד מטנוץ היא ואחת אחת שכל

 כל הקתשות שנשמות וכמו הקתש. העליון
אבר בהי* כפי שחג שם לה יש ואחת אהת

מקומות ומראה הגהות
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הגלגוליםכ״ג הקדמהשערסו

 אשר פסוק על ו) שארז״ל וכמו חוצבה, שממנו
 שמות. אלא שמות, תקרי אל בארץ, שמות שם
 ידוע שם לה יש שבקליפה, ונצוץ נצוץ כל כך

 הזה, שבאיש היצה״ר כי ונמצא עצמו. בפני
 כי ונמצא האחר. האיש של ר היצר,״ כעין אינו

 שם ואמו אביו לו וקוראים האדם, נולד כאשר
 כי ובהזדמן, באקראי אינו בדעתם, העולה אחד
 אל המוכרח ההוא השם בפיו משים הקב״ה אם

 בארץ, שמות שם אשר כמש״ד, ההיא, הנשמה
 ממנו אשר העליון, שבאדם האבר מקום כפי

 הכבוד בכסא למעלה נרשם הזה והשם חוצב,
 סעם זהו גם גרים. שמא ז) ל ארז׳׳ ולכן כנודע,

 בדקי דהוו ח) ור״מ קרחה ן׳ יהושע ר׳ אל
 האלהים, עשה זה לעומת זה את גם והנה בשמא.

 אשר הקדושה הנשמה אל קבוע שם שיש וכמו
 בעת ואמו אביו לו שקוראים השם והוא באדם,
 שהוא בקליפה, קבוע שם יש כך כנודע, שנמול

 שכל ונמצא שנולד, מיום באדם הנכנס היצה״ר
 הקדושה, מצד אחד שמות, שני לו יש אדם

 בהיותו האדם אם והנה הקליפה. מצד ואחד
 ולדעת להשיג יכול היה בעה״ז, חיותו בחיים

 לחקור יכול היה בו, אשר ההיא הקליפה שם מה
 הבליעל באדם היא בחינה ובאיזה נחצבה, מהיכן
 תקון ומציאותו הפגם, מקום יודע היה ועי״כ
 בנקל, ההוא הפגם לתקן יכול והיה לו, הצריך
 בנקל ממנו נפרדת ההיא הקליפה היתה ועי״ב
 חבוט ע״י ממנו להפרידה צריך היה ולא בחייו,
 אינם הצדיק, האדם כשנפטר ולכן כלל. הקבר

 כיון כי אחרא, מסטרא שמו מה ממנו שואלים
 מעליהם להפריד היסורין וסבלו טרחו שבחייהם

 להפרד נגמרת גדול ובקלות כנ״ל, ההיא הקליפה
 גרם שאדרבא הרשע, אבל הקבר. חבוט ע״י

 ועונשים מכות צריכים בו, גדול בחוזק לקשרה
 היה ואלו הקבר. בחבוט ממנו להפרידה גדולים

 מתקן היה אחרא, דמסטרא שמו בחייו יודע
 הכאות אותם מכים ולכן גדול, בקלות בחייו הדבר

 כנזכר, השם אותו יודעים שאינם על נמרצות,
 רצו שלא כיון בחייהם, אותו לדעת חקרו ולא

הצדיקים. שטרחו כדרך במעשיהם, לטרוח

 אחרת הקדמה מצאתי עוד שמואל; אמר
 חבוט ענין וז״ל, מאד, טובה הקבר חבוט בענין
 למעלה אצלינו נתבאר וכבר עניינו, מה הקבר

 של חטאו ע״י כי שם, נתבאר ואמנם ועי״ש,
 כלם. הנשמות בכל ברע טוב ערוב גרם אדה״ר,

 ז״ס והנה והבל. קין בענין זה שנתבאר וכמו
 אשר כמו כי וגו׳, שמות האדם ויקרא פסוק
 נשמות להם קרא כך הקדושות, נשמות מצד קרא
 האדם חטא שכאשר לפי דקליפה, שמות מצד
 שחוצבים כמו כי גרם ורע, סוב הדעת בעץ
 לו חוצבים כך הקדושה, ממחצב לאדם נפש
הודעתיך, כבר ואמנם הקליפה. ממדרגת נפש

 כי וגם הטוב על גובר הרע העשיר. בעולם כי ט)
 ומעורבים. שוים, הם וביצירה, מעורבים. הם

מעורבים. ואינם הרע, על גובר הטוב ובבריאה

 ממלכות נפש להם שיש אנשים יש ור,נה
 נר״ז לו שיש מי ויש שבקליפה, דעשיד,

 עדיין כי כ״כ, הרשיע שלא מי ואמנם מהקליפות,
 מסח תקונם אין הקליפות, מן נשמה בו ניתן לא

 וכאשר להתקן, יכולים תשובה וע״י נפש,
 ירבעם כדמיון יהיו ענשם, ויקבלו בעה״ז יתגלגלו

 שד.וא לעד.״ב, חלק להם שאין וחבריו נבט בן
 בזווג מ״ן בבחי׳ למעלה נשמותיהם שיעלו
 יעלו אמנם עה״ב, הנקרא או״א, של העליון
 נר״ן לו שיש מי אבל זו״ן. בזווג מ״ן בבתי׳

 ויאכלו עצמותיהם שיתרקבו צריך הקליפות, מן
 שבה ערפה כי וערפה, רות וז״ס בשרם. את
 הכסיל פסוק סוד ג״כ וזה אלהיה. ואל עמה אל

 הרוח, שהוא בשרו את ואוכל ידיו את חובק
 הנפש מהם Tלהפר וכדי עצמם, את ומכלים
 שחובטים הקבר, חבוט ענין הוצרך לכן הד׳יא,
 ואפילו ההיא. הנפש מהם להפריד כדי אותם
 לפי הקבר, מחבוט מעט יש ישראל, בארץ

 ודבר בא, מהם בפרוד ישראל בארץ שהנוי'דים
 ואם לטוב אם האדם, מעשה כפי תלוי זה

לרע.

במילי קנאד. לו שיש מי כל כי ודע,

ו: ברכות ו)
מקומות ומתנה הגהות

ס״ג. נדת שער ע״ח ט) פג: יומא ח) ז: ברכות ז)
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 לאשתו, מקנא אדם אץ ט) ארז״ל עליו דשמיא,
 לו שיש מי אבל טהרה. רוה בו נכנסה אא״ב
 שהיא לסי מהם, הוא דעלמא, במילי קנאה
 עצמותץ^ כן ועל ונים,rהה מן הנמשכת קנאה

 אהאי ד על י) שבת במסכת וכמ״ש מתרקבים.
 אמנם קנאד^ עעמות ורקב ססוק על יאשיה, בר

 והעש מרקיבין, עצמותיו דעלמא, במילי המקנא
אוכלם.

 ש״ע כי ,Tשהודעת כמה הדבר וסוד
 נהורין, שע״ה וכשנעשים בקדושה, הם גהורין

 הוא כי ומלבו״ש, חשמ׳׳ל כ) בגימטריא הם אז
 עולמות n על מקיף וכסד מלבוש כמין נעשה

 ההצונים אין ועי״ב גהורין. השע״ח מאלו אבי״ע,
 ד׳ כי הוא ונודע האורות. באותם שולטים

 וכל אבי״זג עולמות מלבושי לד׳ הם מלבושים
 לסי מכלם, עב העשיה ושל מחבירו, עב אחד

 עב שיהיה וצרץ־ הקליפות, אחיזת עיקר ששם
 נהורין ש״ע שיש כמו והנה מהשאר. ביותר

 ע״ש, מ־יסוד ונקראים בחיצונים, ישנו בקדושה,
 יאכלם, עש עש, יאכלם כבגד כי פסוק וז״ס
Jהמו עצמות ומרקיב האוכל והוא

 בסוד בקדושה, תולע שיש כמו כי גם
 יעקב, תולעת תראי אל ובסוד שני, ותולעת

^!, בגימטרייא שהוא ל) אבגית״ץ, שם והוא  ת
 מ״ב, בן שם שמות שבשבעה החסד סוד והוא
 והלחיים הזחע לכהן ונת״ן חהו הכהן, העא
 הוא גם הנזכר. שם בגימטריא ונתן ומלת וכד,

 שו״ר מ) בגמרא נאמר שעלץ שו״ר, בגימטריא
 שהוא מ״ב, שם שהוא לסי דגיסן, ביומי שחור
 תולע, בקליפות כנגדו יש ואמנם חזקד- גבורה
 נאמר עלץ אשר בקבר, המת בשר האוכל
 ועליו בשרו, את ואוכל תץו את חובק הכסיל
 האמנם יהיו. כצמד כתולע יאדימו אם נאמר

 בהיותו הכל לתקן יכול בעה״ז, צדיק שהיה מי
 יאשיה, בר אחאי רב כימית בעה״ז, בחיים

 קנאה שהיא דעלמא, במילי קנאה בו היתה שלא
 במיתתו בו שלטו לא ולכן הקליפות, מן הנמשכת

 הע״ה ובדוד ההיצוגת^ הע״ש ולא התול״ע לא
 שכבר שתמצא עד לבטח, ישכת בשרי אף אמר,

 מתו לא שמתו, שאע״ס הארבעה אותם נמצאו
 עניינם שנתבאר וכמו נחש, של בעטיו אלא

אצלינו.

כ״ד הקדמה

 הצדיקים. של הנשמות שכר בענין מדברת
 נ) רז״ל מאמרי בשער העתקתיה שכבר ואע״ם

 חזרתי עכ״ז וע״ש. האמיתית מקומה שם כי
 אהד והנה ה״ל, שמצאתיה, כמו «*! והעתקתיה

 קצת נדבר הרשעים, של הנשמות בעונש שדברנו
 א׳ חלוק יתבאר ובזה הצדיקיננ נשמות בשכר

 פעמים כי שונמ^ מאמרים ח״ל, בדמיי שמצינו
 או כ1לעה״ חלק לו יש פלמי בדבריהם, נזכר
 לחיי מזומן חוא הרי או העה״^ בן הוא הרי

 ססידת אחר כי דע, סרטותם: ענץ תה העה״ב,
עונשין. בר אינו אם העה״ז, p הצדיק נשמת

 :כתות שלשה בהם יש הנה גמור, צדיק הוא כי
 שנפטרים עצמה שעה שבאותה היא, אחת כת
p ,עולים הם תמיד פטירתם, אחר וגם העולם 

 בינה, עילאה אימא ביסוד עילאץ, מ״ן בסוד
 העליון זמג מעוררים ושם כנודע, עה״ב הנקראת

 בני נקראת זו וכת באימא, אבא ומזדווג ההוא,
 אימא P הנקרא שז״א כמו פירוש: העה״ב.
 או״א, עד מ״ן בסוד עולה לבדו הוא עילאה,

 שהיא העה״ב, בן נקרא הזה הצדיק כן וסזווגם.
 העלית הזווג גורם לבדו והוא עילאה, אימא
ההוא.

 בפדסד סדיר ב סופה פ)
פיז. נשא

קםם שגת י)
כ)צ״<טי׳.עיזוהיאשעדאיאפרקייד.

ס דרוש השחר תפילת ענץ המונות ששי ל)

מקמצת ומדאה הגהות
 אות דיה רכ״גדף ההקדהות שער פ״א. פיז דף ספרי י״מ פיס

חרוסת פרשת
לב ברצות )0
אסר ו״ה פ״א כיס דף רז״ל סאסדי שעד נ)
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 כי והוא, הראשונה, מזו גרועה הב׳, הכת
 זווג ולעורר לבדו לעלות כדאי שאינו צדיק יש

 נשרת עם ויתחבר שיצטרף צריך אבל או״א,
 יעורר ובאמצעותו ממנו, עליון אחר הצדיק
 ם.) ל ארז״ באלו כיוצא ועל העליון, ההוא הזווג

 ישראל כל כי לעה״ב. חלק להם יש ישראל כל
 הגמורים, הצדיקים מן שאינם אע״פ הכשרים,

 הנשמות, שאר עם בהצטרפם מועט, הלק להם יש
 אינם הם אבל העליון, ב העד,׳• זווג עד לעלות
 אביו לבית העולה בית כבן העהי׳ב, בני לבדם
אצלו. שיעלהו אחר איש שתוף בלי יחידי,

 ועל הנז׳, הכתות משתי גדולה הג׳, הכת
 כי הוא, והענין עד,״ב. לחיי מזומן נאמר אלו
 פטירת אחר שאינו העיקרי, ב לעד,״ מדבר זה

 וד,יד, כתיב שאז לבא, לעתיד מדבר אלא האדם,
 אז כי הוא, וד,ענין החמה. כאור הלבנד, אור

 בתוך עבור בסוד עלות‘י אחרת פעם או״א יחזרו
 כי ונודע, העולם. בריאת בעת שהיה כמו א״א,

 שלהם, המוחין להד-נז הוא העבור, חזרת כל
 כאור הלבנה אור להגדיל כח בד,ם יהיה ועי״כ
נקראים ההם המוחין והנה ן. זו״ שהם החמה

 כי כנודע שלהם, החיים הם כי העה״ב, היי
 ע) ז״ל מ״ש בסוד המלך. חיי נקראים המוחין

 ה׳ שנאמר ימים, מאריך תפילין המניח כי
 העה״ב אל הנמשכים החיים הם כי יחיו. עליהם
 והגון כדאי אז שיהיה מי ולכן אימא. שהיא

 הזווג לעורר בא״א, למעלה מ״ן בסוד לעלות
 או״א, של המוחין עבור לצורך שבא״א, העליון

 תבין ובזה העה״ב. לחיי מזומן נאמר עליו
 הרגזתני למה שאמר ע״ה, הנביא שמואל ענין

 לעתיד הגדול הדין מיום שנתיירא אותו, לעלות
 עה״ב, מבני שהוא ידע שכבר ואע׳ים לבא.
 מן להיות כדאי היה אם מסופק היה עדיין

עה״ב. לחיי המזומנים
 המפורשים אותם והם רביעית, כת יש עוד
 שאין ואלו וז״ל, פ) חלק פרק סנהדרין במסכת

 הדיוטות וד׳ מלכים שלשה לעד,׳׳ב, חלק יהם
 אפילו אינם ענשם שיסבלו אעפ״י אלו, כי וכו׳.

 יש אשר שהיא גרועה, היותר השנית הכת מן
 נשמות בסיוע פטירתם, אחר לעה״ב חלק להם

 לעורר לעה״ב, כלל עולות אינם אלו כי אחרות,
 מ״ן בסוד למטה נשארים אמנם או״א, בזווג ן מ׳

יותר. ולא דז״א נוקבא שבמלכות

כ״ה הקדמה צ)

 והמעיינות והגבעות ההרים בריאת בענין
 דרוש פה להביא וראיתי וז״ל, רומזים, והיכן
 שברא והגבעות ההרים בענין ז״ל, ממורי אחד

 דע, המעיינות. בענין וכן בעה״ז. יתברך הבורא
יונה, שהארץ כמו בי  חלקים, לשבעה נחלקת הע̂י

 כן שבע. בת זו לסבה הנקראת המלכות, שהיא
 כנודע. אקלמי״ם לז׳ נחלקת התחתונה, הארץ

 דבר אין בה אשר הזאת, הארץ חלקי כל וכן
 ממונה שר למעלה כנגדה שאין למטה, באה

 ד,גבוד,ים הגדולים הר,רים והנה הד,וא. הדבר צל
 מחולקים שרים עליהם יש הזאת, בארץ אשר

הד,ר גבהות ובעדי למעלה, מהם אחד כל על

 ומעלת גבהות ערך כך האחר, ההר על התחתון
 האחר ההו־ של השר על התחתון, ההוא השר

 פעולתם בכל הם השמים כי כנודע, ממנו, הנמוך
 ודע, התחתונה. הזו הארץ אל דומים ודמיוניהם

 העולם בריאת מעת ויום יום בכל אלו ההרים כי
 הגדול אין אבל וגדולים, הולכים הם ואילך,

 שמתמעטים הרים יש להפך, וכן בהם. ניכר
 שהיתר, א״י, בענין ק) ז״ל מ״ש ע״ד ומנמיכין

 שגדלים הרים ויש ונקצרה. ונזדעזעה פרסה, ת׳
 השר וגדול מעלת כפי זה ודבר ומתגברים,

 כחו. מעט כפי או בשמים, למעלה שעליד,ם
מתבטל שלמעלה הוא הד,י של שהשר ולפעמים

צא. סנהדרץ ס)
 נ׳יח. דף עו״ת ספר סד. «חוח ע)
יי. •)

סתומות ומראה הגהות
 טסתו הסלכים ז׳ בסוד וישלח הלקוסים ספר צ)
וגבעות. הריס ארץ בפסוק עקב ופרשת
מ. גיסת ק)



00הגלגוליםכ״ו הקדמהשער

 התהתת, שלו ההוא ההר גס ואז ממעלתו, לגמרי
 הוא כי והוא מציאותו, ולא מעלתו מתגמלת

 ואיגו בו, ומתגסל אחר הר עם ומתהבר רתדבק
 בהפד, הדבר יהיה ולפעמים עצמו. מפני גיבר

 קצת ממט מסירים ההוא, ההר של השר כי
 לשר הציה ונתנה ממשלתו, ונחלקת ממשלתו,

 אותו למטה גם ואז אליה, נשארת וחציה אחר,
 לשנים. ונהלק נבקע ממשלתו, תחת שהיה ההר
 לשנים שנבקע גדול סלע לפעמים תראה ולכן

 החולק אחר עפר ההיא בבקיעה ואין ממש,
 לשתי ונבקע נחלק עצמו הסלע רק באמצע,
בקיעווב

 של הבחינות כנגד הם המעיימת, וענין
 מלכות, העליונה בארץ שיש מ״ן של המעיימת

 הס הזאת, שבארץ המעיינות למטה וכנגדם
 פני על למעלה, התהום מן עולים מ״ז בחי׳

 הארץ, על היורדים הגשמים אבל הארץ. כל
לד אין כי ונמצא מ״ד. בחי׳ הם הגשמים מן

 בארץ למעלה כנגדו שאץ בקרקע, למטה מעין
 המלכות מן מ״ן המעלה עליון, אחד אור העליונה

 וכאשר התחתח. המעיין המשד ימי כל ז״א, אל
 נסתם בארץ למטה מיס באר או מעיץ איזה

 מ׳׳ן. מעלה ואינו נתייבש, למעלה כהו גס ויבש,
 מעץ אrו מחדש, שגתחדש תראה לפעמים גם
 שלא מה למטה, הבאר מן חיים מים מקור או

 נתחדש למעלה גס כי יורה וזה מתהילה, היה
 מ״ן אז המעלה נשמה אץו או עליץ, אור אמה

ז״א. אל הנקבה מן

 על יש הזאת, שבאמ האילנות בענץ גס
 מתייבש. זה נופל וכשזה למעלה, שר אחת כל

 האילן עלה שנופלים פעם שבכל אלא עוד, ולא
 העלית השר מן חסר עליון כת אמה גס למטה,

 עתה, לד שכתבתי וממה ההיא, בעת למעלה
 הנפלאים דברים מדעתד ץ ולהב להקיש תוכל

לד. שפל עיני אס

VD הקדהה ד)
הנשגאז^ בענייגי מדברת והיא

jn שתהיה בעולם, נשמה שום אין כי 
 מתלבשת שבו אחד, לבוש מבלי ערומה ח׳׳ו

 בפחזת מוהר, נרמז הזה הלבוש וענץ בעה״ז.
 שארה פסוק על סבא, ייבא ר׳ בדברי משפטים

 למכרה ימשול לא פסוק ועל ועונתו^ כסותה
 הזה הלבוש ענץ מה עתה ונבאר בה. בבגדו

 ליוסף שאירע מה כל הנה הנשמה, אל שיש
 שיצאו פוטיפרע, אשת אחנתו עם בעה״ז, הצדיק

 כמש׳׳ה ש) רגלץ, צפרני מבץ זרע טפות י׳
r זרועי דפוזו r. במסף למעלה אירע כן כמו 

 וכאשר היסוד. ספירת שהוא העלמן, הצדיק
 קדושות נשמות ונצוצות טפות עשר אותם יצאו

 נתקבלו ולא לבטלה, הזכר העלמן היסוד מן
באותם הקליפות נאחזו העליונה, הנקבה ברהס

 פרצופים בהי׳ כמה Tהודעת וכבר הנשמות.
 החם הפרצופים ובכל בזר׳ן, תלדים למעלה יש
 מכל כי ונמצא שבהם. היסוד בהי׳ בהם יש

 נצתות ממנו יצאו למעלה, שיש יסוד בחי׳
 כל כי הקליפות, בהם ונאחזו לבטלה, נשמות

ף נרמזים היסודות ס  בחי׳ המעז והנה הצדיק. ^
 מאו מהם יסוד ומכל למעלה, שם יש זהגים

כנזכר. נצתות

מדרגתם: מעלת כפי סדרם הה

׳K זווג ת>

הנקראת נוקביה עם ישראל, הנקרא ז׳׳א הוא

ומראה הגהות
 ע״ב תפונה התפונות nfr ר היק תעי• רפב׳׳י סאפדי פער <*«. הקדמה להלן ח
 זרופ העמידה מנת ענץ א*א אססא שיי ה) המנות פער jm נר׳א ה• פיה היי ■רפת זיפ׳א
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הגלגוליםכ״ו הקדמהשער

 אז כי דשבת, במוסף הוא זה, זווג וזמן רחל,
 ואז כמוהו, ממש ז״א ארך בכל נגדלת רחל

ז״א. של האמיתי היסוד ע״י יחד מזדווגים

 כי ודע, התחיה. לאחר אפילו לעולם, שבתוכו
 שאר שלוקחום הלבושים מיני בכל הוא כ ג׳׳

הגשמות.

ב׳ זווג

 של בשחרית וזמנו רחל, עם יעקב זווג הוא
 שלו היסוד י ע״ עמה מזדווג והוא ההול, ימי

האמיתי.

ג׳ זווג

לילה, חצות אחר לאה, עם יעקב זווג הוא
 ז״א כל בארך ומתפשטים נגדלים, שניהם ואז

שבו. אחד יסוד מציאות ע״י כלו,

ד׳ זווג
 דימי במנחה לאה, עם ישראל זווג הוא

 חציו בשעור רק מתפש־טת אינה והיא החול,
 מזדווג הוא ואז שלו, החזה עד שהוא העליון,

 בהיותו ז״א, אל בתחלה לו שהיה ביסוד עמה
 בענין אצלינו כמבואר בלבד, קצוות שש בבחי'

א) התפלות.

ה׳ זווג
 ערבית בתפלת לאה, עם יעקב זווג הוא

 ואז ז״א, ‘שי העליון בחצי והוא החול, דימי
האחר. היסוד בחי׳ ע״י הוא

 חמשיה ולהם זווגים, מיני חמשה מצינו הרי
 טפות יצאו היסודות א־״ו ומכל יסודות, מיני
 הנשמות. לבושיי סוד הם הטפות אלו ואמנם קרי,
 דבקים נשארים תמיד האלו לבושים כי ודע,
הנשמה מן נפרד הזה הלבוש ואין הנשמות, עם

הבהי׳ בחי׳, החמשה אלו כל עתה ונבאר
 זווג הוא שבכלם, מעולה היותר הזווג שהוא א׳,

 משא״כ בחי׳, ב׳ בו יש והנה רחל. עם ישראל
 ישיראל של האמיתי שביסוד והוא, הזווגים, בשאר
 חסדים חמשה בו יש רחל, עם המזדווג שהוא

 דאימא, ממוחין שם הנמשכים גבורות, וחמשה
 דאבא היסוד הנה כי דאבא. ממוחין חו״ג וגם

 עם ומתפשט מגיע הוא הנה ז״א, תוך המתלבש
 גבורות, העשר והנה ממש, דז״א היסוד סיום
 בחי׳ הם דאימא, וחמשה דאבא, חמשה :שהם

 נתלבשו נשמותיהם אשר מלכות, הרוגי עשרה
 הם. ב) דאבא, גבורות והחמשה הטיפות. באלו

 ישמעאל ר׳ הסופר, ישבב ר׳ רשב״ג, עקיבא, ר׳
 וגלע״ד, בבא. בן יהודה ור׳ כ״ג, אלישע בן
 חסד הוא ג) עקיבא ר׳ כי ממש, כך סדרם כי

 ואל וכו׳. שבגבורות גבורה ורשב״ג שבגבורות.
 קין משרש הוא עקיבא ר׳ נשמת אם תתמה
 ולבוש אחרים, בדרושים כנזכר מאימא, שהוא

 ואחד אחד בכל ועד״ז ד) מאבא, יהיה נשמתו
 קפידא, בזה אין כי ודע שהוא, מה כפי מהאחרים

 אחר במקום ה) ביארנו כבר כי הוא, והטעם
 אבא, ביסוד מתלבשים הם דאימא, חסדים איך
 הכל הנה כי ועוד דאבא. גבורות נקראים ושם

 ליוסף יש ולכן היסוד, בתוך בהיותם מתערבים
 היסוד. מבחי׳ להיותו השבטים כל עם קורבה
 מלכות הרוגי חמשה הנשמות לבושי ושאר

 והנה דאימא. גבורות חמש מן הם הנשארים,
 לבושים (הנז׳) הם הנזכר, העשרה שאלו לפי

 ליהרג, הוצרכו לכן והדינים, הגבורות מבחי׳
כנודע, בגבורות מאד נאחזות הם שהקליפות יפי

מקומות ומראה הגהות
 דרוש מנחה תפילת ענין ח״א הכוונות שעד א)

 לקוטים ואחלמה שבו לשם בספר עיין של׳׳ד. דף א׳
היחודים. ענץ לפרש שהאריד ב׳ ללוט

 ב ע׳• דף ו׳ דרוש התפילין ענץ הכונות שער ב)
זה. ובענין ד׳ה ט״ב

ט'. סרק סוף המוחין שער ח׳׳א ע׳׳ח ג)

 העומר ספירת ענין ח״ב הבונות שעד עיין ד)
ק״צ. דף

 ל״ה דף ג׳ דדוש הציצית ענין הכונות שער ה)
 י׳. סרק כ׳ שער ת״א ע״ח דע. אבל ד״ה ט״א

ה סניסי באור ועיי׳ש ע׳׳ד אות ה׳ חלק תע״ס  ד׳
נמצא
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מו קרי ממפות ונפרמ מ הלה נ מי וזעווליס. ה«ו
 הנשמות למשי הס דהר׳ה, הסריס והפשרה

 בזוהר הנזכר פ״ה, הרשב״י תלמידי פשרה של
« ובהדוה  והס: ד^קונץ, ובספר קדישה, ר

ד יהוד̂ר ור׳ הנה. ור׳ בנו, ר״ה p ו or .(א) וכר 
 לפי ליהרג, הוצרכו לה הסדום. בהי׳ ולהיותם

הננ גההזות הקליפות שהץ  השלשה והמנס נ
 ר׳ שהם: קדישה. רבה נהדרה שמתו הברים

ח הזקיה. ור׳ תקב. בר יוסי  היו הס ייסה, ו
 המנוליס, הימה של הסדים שלשה בהי׳

 הם הלו כי ז׳׳ה, של בתנ׳׳ה המתנהגמים
 כממהר הנפץ בזפיר לההיר למפלה הפולות
 הז, נסתלקו ההם הברים שלשה ולבז ו) הפליט

למפלד- ופלו

 פפמו, היסוד בהי׳ הוה פ׳׳ה רשב׳׳י והנה
הו שממנו  הופרו ולבז מיפיז, הפשרה הותם מ
 הגמרות, בפשר ההמנם ולתקט^ תורה ללמדם

 רני לרם מפיט לה מלכות, הרוגי פשרה שהם
 שגתנהר במה הוה והמפם לכלנג שלימד מיוהד

 ר״ת כסברת הנפשים התפילמ בסוד ז) הפליט
 כי יסובבנו, הסד בה׳ והמסה פסוק פל ד׳ל,

היסוד בתוך פומדים הינם הבה, של ההסדים

 לחח יפהו ולכן פר, מקום שהוה לפי הנה, של
 כי ונמצה, מבהח, ׳זהבה היסוד הת ומקיפין
 דהימה, היסוד תוך פומדים כלם דהבה החסדים
 כי בגבורות, משה׳׳ב דהבה. יסוד הת המלביש

 ביסוד והלו דהנה, ביסוד הלו נפרדות, הס
 ולקנופ ולסמן לכנות הפשר הי ולכן דהימה.

 לכלם. ללמד מיוחד החד ויסוד ההד רבי להם
 רהיתי זלה״ה, מורי של מתשובתו כי וז־פ,

 הקשתי שהגי לפי נפלמה, דהיה הלה זה שהת
 מלמדים, ב׳ להם יהיו דה׳׳כ הנזכר, טפס פל לו

 רצה ולה בדברים, הותי ודחה היסודות, ב׳ כנגד
 הצורד כל לגלות רפה שלה כגרהה לי, להשיב

 הלו להיות כי ודפ, מנ0ה יודפ הגי והת בזה,
 החסדים, מבהי׳ פ״ה רשב״י תלמידי הפשזרה
 מישרהל שהוה שבכלס, המצולה הזמג מן ובפרס

 סודות כל להם ועלה שנתבהר זנו לכן רחל, פס
 יהיה שלה מה כלל, פפר מתון שלה התורה,

 בכמה מוהר מזכר גהציהה. דמלכה דרה פד כן
ה) מקומת,

ב׳ זווג
 כל הין כי וטדפ רהל, פס יפקב שהוה

קב כי וגס בלהה, כמו נרהל מרומם הדינים ח

ה ה הג
 ז׳׳ל, מורינו בדברי פ״פ שמוהל: המר (א)

 תשפה זולתי היו לה פ׳׳ה, הרשבי׳י תלמידי שהרי
 חי רנה ההדרה נתהלת מכרו כהשד בלבד,
 דר״ש, קמיה חבריה התמנו תגה מ״ל, פי׳ב, קכ׳׳ז

 יהודה ר׳ ב׳, הבה ר׳ ה׳, בריח ר״ה והשתכהו,
 חזקיה ח ח׳, מחק ר׳ ד׳, מקב בד ד׳י ג׳,
 ׳,0 ייסה ר׳ ה׳, יוסי ר׳ ז׳, המה ר׳ ר, רב בר

ף היתה ופוד וכר. ובו׳  קמ״ד דף ההדרה מו
 הנן שבפה ר״ש, להו קרהו והוו וד׳ל, פ׳׳ב,
 התמר. ופלן ה׳, פיני הלה שנפה דכתיב ה׳, מגי
ט, שתה הנן הבה, ה״ר  משביפהה, מהרן מפי
דמיתו נתר הוה ודה דכלה, שמפהה הזה הגת

 ׳0 הס כי שהינס מפורש הרי תלוסב הינהו
 פשרה הס רשב׳׳י פס שסה לומר והס בלבד,

 כבר ד׳ל שמודינו יתכן, לה זה גם כהמור,
 והיט פפמו, היסוד נהי׳ הוה פפמו שרשנ׳׳י כתב,
 לדחוק מכל והולי מ׳׳זג חסדים הפשרה מכלל

 זוסה, ייסה ר׳ הת פמהס שנפנה ולתרץ, פפמט
סו פמהס, מו״כ נתהנר השר  הבה ר׳ שה׳׳ל נ
 פוד וכו׳, חברנה ייסה מר׳ תהה יתיר פ׳׳̂ד

 והנה וז׳׳ל, לדבריט, ספד תרומה נפרשת היתה
ט׳, לי יהיב מהן  בדף מגייהו למהוי הנה כ׳׳ש ו

 ייסה רב בי לדברי, ספד מכהן ה׳׳ב פ׳׳ה קנ׳׳ד
מלפ״ד. פ׳׳ה הרשבי׳י מלבד פשרה, מטן השלים

ח
 ג׳ )

0

1םקוגפז זמרהה הנהה!
 פטן ודה הנוטה שפר מהדנו, סבר הונה וסוף ב׳ פרק הצלה החופי שפר ה*נ
בשמו. nmi ו*ה פ*ה דף ר om ף.
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הגלגוליםו כ״ הקדמהשערעב

 בתוך אשר בלבד דאבא המוחין הארת מן הוא
 הסדים, חמשה רק שלו, ביסוד אין ולכן ז״א,

 היסוד בחי׳ והנה בלבד. אבא של גבורות וה׳
 המשכות סדר אשר ז״ל, הקדוש רבינו הוא הזה,

 שיצאו החו״ג טפות הם ישיבתו, בני ותלמידיו
 קפרא, ובר אושעיא, ור׳ חייא, ר׳ והם: ממנו,

 וכיוצא ורב, חמא, בר חנינא ור׳ סיסי, בר ולוי
בהם.

הג׳ זווג
 עם יעקר הוא הזווגים, מעלת סדר כפי

 יש שלאה אע׳יפ אז כי לילה, חצות אחר לאה,
 חצות אחר לאה, מבחי׳ עתה להיותה דינים, בה

 אחר עתה כי ועוד, שבה. הדינים נמתקים לילה
 ערך ז) בכל מתפשטים ויעקב היא לילה, חצות

 יעקב של לזה הקודם בזווג משא״כ כלו, ז״א
 יצאו הזה, הזווג של ביסוד והנה ח) ורחל.
 וחמשה חסדים, חמשה :שהם טפות, עשר ממנו

 שהם אלו, הזווגים בשני ולכן אבא. מן גבורות
 יעקב של הג׳ וזווג ברחל, יעקב של השני הזווג
 שהם לפי הריגה, בהם אין הצות, דאחר בלאה
 ואינם דאבא, מוחין מצד שהוא דיעקב, מיסוד
דינים. שהם דאימא

 עוד בו נכלל השלישי, הזווג בזה כי ודע,
 כי והוא, לעיל, כתבנוהו שלא אע״ם אחר, זווג

 ממה רחמים יותר הוא דצפרא, דבקדרותא נודע,
 אז שכבר לפי האחרונה, לילה בחצות שהוא
 הנז׳, ולאה יעקב חוזרים ואז יום, נקרא כמעט

 דף שמות בפרשת בזוהר כנזכר שנית, להזדווג
 בלבד, טסות ב׳ יוצאים ההוא ומהזווג ע״א. י׳

 כוללת והשנית חסדים, חמשה כוללת האחת
 מעולות הם טפות, השתי ואלו גבורות, חמשה

 שלאחר מזווג שיצאו הנז׳ העשרה מכל יותר
טפות. י״ב הם והרי לילה, חצות

 יעקב היו לי^ה, חצות קודם הנה כי ודע,
 שיתבאר כמו ז״א, של ולמעלה מההזה ולאה
נתארכו לילה, חצות ואחר לקמן. החמישי בזווג

 רושם ולכן כנזכר, ז״א קומת בכל ונתפשסו
 קודם ליעקב שהיה הא׳, היסוד של הראשון

 יעקב חזרו שלא לפי נתבטל, לא לילה, חצות
 שנאמר כדי באחור, אחור חצות אחר ולאה

 עדיין בהיותם אמנם הראשונה. בחינתם שנתבטל
 שנתארך אלא במציאותם, נשארו בפנים, פנים

 מה ולכן למטה, עד ונתפשטו יותר, קומתם
 יש כי ונמצא, נתבטל. לא בתחלה להם שהיה

 שהיה מהיסוד, שיצאו אחרות טפות עשר עוד
 חצות אחר רק יצאו שלא אלא חצות, קודם
 היתאים אחרות שנים עוד יש עד״ז וכן לילה.
 מן מעולים והם דצפרא, קדרותא מזמן משם,

 הם השניים ב קי״ ־אלו ואמנם העשרה. אלו
 שאלו ואפשר הראשונים. הי״ב מן במעלה גרועים
 עם יוכללו דצפרא, קדרותא של השניים השנים
 מן יותר מעולים שהם לפי ראשונים, עשרה

 הזווג בזה כי וראה, נא והבט שניים. העשרה
 ארבעה ומהם זווגים, ארבעה בו נכללו השלישי,
 אחד, זווג נקראים וארבעתם טיפות, ועשרים

 ששתי לפי יצאו, שממנו אחד יסוד יש ולכלם
 שלאחר ואחד זה, חצות קודם של אחד היסודות

 ובסוף אחד. יסוד והכל בזה, נכלל זה חצות,
 ועשרים הארבעה אלו הם מי נבאר, הזה הדרוש
שלהם, הרב הוא ומי טפות,

הד׳ זווג
 ישראל זווג הוא הזווגים, סדר מעלת .כפי

 עומדים שהם ולפי החול. בימי במנחה ולאה
 התפשטות מקום שם אין ולמעלה, דז״א החזה מן
 ימין, בזרוע מתקבצים החסדים ולכן החו״ג, אל

 רק נקראים אינם ולכן שמאל. בזרוע והגבורות
 דמנחה הזה הזווג ולהיות בלבד. טפות שתי בשם

 אלו טפות היו לכן קשים, דינים שהם לאה, עם
 הנקראים ולוליאנוס, פפוס ט) אחים, ב׳ בחי׳

 מבחי׳ להיותם מעלתם וגברה כנודע, לוד הרוגי
 ולכן מנמז, ניכר יסוד שם יש ולא ישראל,

מיוחד. ורבי יסוד להם אין

מקומות ומראה הגהות
 בתע׳׳ס עיין ח) דרושי ענין הכונווז בשער הוא ובן אורך, צ׳ל ז)
קם*ם,—קע״ם תשובה ד׳. דרוש הלילה

יה: תענית ס)

ד חלק התשובות כלות י׳
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הה׳ זווג

 הוא מעלתם, סדר כסי שבכלם האחרון והוא
 דינים הם ואלו לילה, חצות קודם ולאה יעקב

 והרבי והיסוד ביתר. הרוגי ונקראים גמורים,
 שם נהרג אשר המודעי, אלעזר ר׳ הוא שלוט,
 בין והפרש הלוק יש כי ודע, כנודע. בביתר

 בחמש הנכללים יותר, או ספות החמשים אלו
 לאלו ויש הנשמות, שאר כל ובין הנד, הזווגים

 הנשמות, שאר כל על ועצומה, גדולה מעלה
 מן באים הם הנשמות, שאר כל ני והוא,

 הזמ< אל מתעוררת שהיא דנוקבא, אתערותא
 הזכר מתעורר ואח״ב הזכר, אל ומתאוה בתהלה,

 התעורתת בו היה לא שהזכר כיון והנה הוא. גם
t על שיתעורר אלא מרצונו, p^ הטפות אותם לכן 

 נמשכות אינם ההוא, בזמג הנמשכות ההד׳ג של
 נמשכת משם אשר הזכר, של עצמו הדעת מן

 המתפשטים ההדג מן נמשכות אמנם תשוקתו,
 שנתלבשו אחר מודע, קצוותיו בשש למטה י) בו

 בו״ק. למטה בהיותם שם ונתעכבו הטפות, אותם
 הנד, הזמנים שבחמשה טפות החמעוים אלו אכל

 טפות שר& כיון בלבד, אינמ דדכורא מאתערותא
 להזדמג נפשו אותה הזכר כי על מורה קרי,

 מצאה, ולא אלו, טפות בה ולהשפיע בנוקביה,
! אז היתה נוקביה כי יען ^  הבריאה, בעולם ל
 תנין ונזה לנטלה. יצאו ואז בזה, כיוצא או

 לבטלה. הם איך הקרי, טפות אל סבה היטב,
 מאתערותא נמשכים אלו שטפות כיון כי ונמצא

 את והנה נתעורר, מאליו כי עצמו, דדכורא
ה הדעת, ממוה אלא הזמג התעורתת ל  ודאי ו

 ההד׳ג מן עצמו הדעת ממוה נמשכו אלו טפות כי
 שבו, קצמת השש דרד וכשנמשכו שם, אשר

 מעבר דרו עברו רק כ) שם, ונתלבשו נתעכבו לא
 מעלתם pול הראשון, בזכותם ונשארו לבד,

אין עד הנשמות שאר כל על ועצומה, נחלה
קץ.

בענין הוא ל) שאמרנו, זה כל והנה

 רמ״ח נעשים מהם אשר הגשמות, של הלבושים
 בל כי ודע, בתוכנה מתלבשת והגשמה איברים,

 הראשונום, מהחסדים אם כי אינם הלבושים,
 אח״כ של החסדים מן ולא זו״ן, אצילות שבזמן
 אלו כל של הנשמות בחי׳ שגם ולפי כנזכר.

 הנז״ל, ע׳׳ד כן נם הם כלם הגז״ל, הלבתזים
 למטה, מהתפשטותו ולא עצמו, הדעת מוח מנחי׳

 הנד, הטפות שהם הלבושים אלו לד& נתנו לכן
 שביאתו אע״פ האמנם עצמו. הדעת מן הם אשר

 עב״ז הנז׳, הטיפות אלו כל בין אמיץ קשר יש כי
 שהם עצמם, הטפות במציאות הוא זה כל

 המתלבעוות עצמם הנשמות אבל הלבושים.
 שלה, השרש מן היא מהם, נשמה כל בתוכם,

 שנהם השוה הצד אמנם אחד. שרש מן כלם ואינם
ס בלם כי  למעלה, עצמו הדעת מוה מבהי׳ ז

 אחד משרש אינם כי יחד, קשוחת אינם אבל
41נל

לנושים, בהי׳ שד& הטפות באלו כי דע, נם
ת יש כי והיצונמת, פנימיות נהם יעז  ^ו

או המלובשים עצמם המוחק מן שנמעזכות  ו
 מן נמעזנות טפות דעו דאימא, או דאנא נה״י

 והם הגד, המוחק של הלבושים שהם החיצונקת,
 שייכי אלו, בחי׳ ועזתי דאר׳א. נה״י של הכלים

 אלו, בחי׳ ב׳ כל ואמנם ביעקג בין מ״א בק
 למעלה עצמו הדעת של המוה מן הם כלם

כנזכר.
הגדיל, והלבושים הטפות אלו כל כי ודע,

 תלמידי ובעעזרה מלכות, הרוגי בעעורה שהם
 הם סנז״ל, כלם וביתר, לוד ובהרוגי רעוב״י,

 אתרים טסות כנגדם ועוד הפנימיווזג מבהי׳
 ואמנם ההצונקת. מכתי׳ והם וכמספרם, וכנגדם

 הצדיקים הם מי ענייגם, ז״ל מורי לי ביאר לא
חאלד- הלבועוים לקחו אשר

 והלבושים הטפות אלו נהי׳ כל כי ודע,
 בלשון הנביאים, בדברי הנקראים הם הגדיל,

 ישראל, מבהי׳ שהם שאותם אלא שאריזת
ישראל שארית וכמש״ה יעזראל, שארית נקראים

 «ער ח״ב mr י)
 ה׳. פרק im קדית

אי.

 זאתות
 שעד .ה׳ פרק סוף

אפסה ענק הכזנוזו

מקומות
וד. כלל ב> פרק תקון«וקכוו שער ודב mr כ)

תונו לא נ*א (זשדי). שם תתלבשו נ
מ irt ל) i ו n מרק וד קדק ומיי! קימר



הגלגוליםכ״ז הקדמהשערעד

 יעקב, בחי׳ מן שהם ואותם וגו׳. עולה יעשו לא
 שארית והיה וכמש״ה, יעקב. שארית נקראים

 בחמשה בחי׳ חמשה שיש ולפי בגוים. יעקב
 הנביאים בדברי נזכר כנגדם לכן הנז״ל, הזווגים
 גם ישראל. שארית יעקב שארית רבות פעמים

 שאר ישוב, שאר בפסוק, שאר פעמים ב׳ נזכר
 ל) יעקב. ושארית ישראל, שארית כנגד יעקב,

 הזווג של הטפות הם מי עתה, ונבאר
 הזווגים מעלת סדר שכפי אע״פ כי דע, השלישי.

 גדולים הם השלישי, הזווג של הטפות האלו,
 תולדותם לענין אמנם וחמישי. הרביעי משל

 החמשה שבכל אחרונים הם בעה״ז, וביאתם
 קודם אחרון, בדור לבא יםTעת הם ואלו זווגים,
 לבא עתידים שהם ולפי בעהי״ת. משיחנו ביאת

 בנבואת ביאתם נרמז לכן האחרון, זה בגלות
 אלי דומה משא בפסוק ע״ה, הנביא ישעיה
 נבואה כי בזוהר, נתבאר וכבר וגו׳. משעיר קורא

 הוא והענין האחרון. זה גלות על נאמרה זו
 כי מ) בא, בפרשת הזוהר מספר שנודע במה
 חצות. לאחר הוא ולילה חצות, קודם הוא ליל
השלישי, בזווג הנז״ל הכתות שתי ענין והם

 לילה, חצות אחר של הזווג מן הם כלם אשר
 הראשון החצי מכללות הם מהם שהי״ב אלא
 שהשכינה ע״ה, ישעיה נתנבא ועליהם הלילה, של

 אדום, גלות שהיא בשעיר, גלותה מתוך צועקת
 הכת שהם מלילה, מה שומר לשי״ת, ואומרת

 חצות שלאחר הזווג שמן טפות, הי״ב של האחת
 שהם האחרת, הכת וכנגד לילה. הנקרא לילה,
 הראשונה חצי כללות מזווג שיצאו טפות, הי״ב

 מליל. מה שומר אמר ליל, הנקרא לילה, של
 אמר כמש״ה לה, משיב שומר, הנקרא והקב״ה

 הם בקר, אתא כי לילה, וגם בוקר אתא שומר
 בקר. שהוא דצפרא קדרותא מזווג הנולדים אותם
 חצות, שלאחר מזווג הנולדים העשרים וכנגד
 פי׳: בעיו, תבעיון אם אמר גם לילה. וגם אמר

 השתי של אלו, טפות ועשרים ארבעה להיות כי
 צריכים לכן בתראה, בדרא באים הנז׳, כתות

 ובתחנונים ובשאלות בתשובה, להרבות שישתדלו
 ולכן ויגאלם. הגלות מן שיושיעם הקב״ה, לפני

 פעמים שתי נזכרו יעקב, שאר ישוב שאר בפסוק
 לעיל כתבתי כאשר הנז׳ הכתות ב׳ כנגד שאר,
(א) וע״ש.

כ״ז הקדמה נ)

בבחי׳ נשמה, לו שאין אדם לך אין כי דע,
 אצלנו שנתבאר מה דוגמת פנימי, ואור מקיף אור

 כאשר והנה דז״א. המוחין של ם) הצלם בדרוש
 היתד, אז לעולם, ובאו ואביהוא נדב נולדו

 בחינת של קין, שרש תקון והתחלת ראשית
 ושם מעולה, היותר שהיא מאדה״ר שורש ע) הב׳
 בצלם הנזכר, שבשרש הנשמות כל כלולים באו
 אבל עליהם. או״מ בבחי׳ ואביד,וא, נדב של

שתי זולתי הד,ם, הנשמות כל נטד,רו לא עדיין

 הנשמות שאר וכל עצמם, ואביהוא נדב נצוצות
 בצלם שם כלולות שבאו הנזכר, השורש של
 ונשמה נשמה כל ואביהוא, נדב של מקיף אור
 שלה. הרע קליפת בתוך מעורבת היתד. מהם

 כלולות שהיו מאותם אחרת, נשמה נולדה וכאשר
 אותה אז בעה״ז, ובאה ואביד.וא, נדב בצלם בו

 וכל קליפתה, מן וטהורה נקיה היתד, הנשמה
 בצלם כלולות באו הזה, השרש של הנשמות שאר

תוך נתונות כלם ועדיין שנסחרה, הנשמה זו של

ה ה ג ה
 שומר היל״ל בתחלה, ליל מלת להקדים הפסוק לו היד, הזה הדרוש שכפי צ״ע, :א״ש (א)

וצ״ע. מלילה, מד, שומר מליל מד,

מקומות ומראה הגהות
שער ח״ב ה׳. פרק המוחין שער חיא ע״ח ס) רפ׳׳א. תשובר, ס׳ז חלק תע״ס ל)
 סיא. החשמל שער פייב. פו״ח שער פ׳׳ב. הצלם ק״ל. אות מן הסולם ע״פ ומהר לח: דף מ)
כ״ט. הקדמי, לקמן ע) אבאר. ועתד, דיה קנ״ד דף להלן נ)



«ההגלגוליםכ*ו הקדמהשער

 גשמה היתד• כי הדבר, נמשד ו«ד״« קליסתג^
 TX1 קליפתר•, מתוו שם ומתגלת נסד.רת ההדת

 שעדיין זמה השרש של השאר וכל לעה״ז, באה
ם, כלולות באות היו נטדירו, לא  ארע בסוד מל
בעדרז. ובאר• גסועיה שכבר הנשמר• של

 הגשמות סהרת אץ כי ,Tהו^גת וכבר
 רק ומדרגתם, מעלתם סדר כסי בעה״ו, וביאתם

 האדם של ההיא השעה וכמת כפי המזדמן, בסי
 במסת ההיא הנשמר• המשיר גה»ר התהתון,

 לסעמים כי ס) הקודמים בדרושים כמבואר זרעו,
 עומדות ומעולות, גבוהות יותר שר& הנשמות

 עד משם, לצאת יכולים ואינם הקליפות, בעמקי
 אלמס מתייתם זכות אמד• שיזדמן רב זמן

̂וציא̂ג ̂ם, הגרועות וגשמות לד  לצאת יוכלו מד
 לסבב האהדות צ) קודם בעררז, ולבא משם
 ולפעמים •ם.Tאל המייתהס אז, הנעשד• זכות

 הקליפות ורוצים בעד.״ז, חטא איזה חוטא שאדם
 אחת נשמד• לו ממשיכים ואז ולד^טעותו, לאבדו

 הקליפות, מצולת ביון טבועד• שדרתד• משרשו,
ם, קליפות כמד• עם ומעורבת ני בו  ומוציאם ו

 צלם בבהי* משם, אותה וממשיכים משם, אותם
 יותר. לד.חסיאו כדי שחטא, הד.וא האדם על

 שהמשיכוה הזאת הנשמה כי יארע ולפעמים
 טבועה שדרתד• אלא גדולד•, נשמה היא עליו,

 rה כבר כי חשבו וד^קליפות הקליפות, בעמקי
̂קב״ה לקדמותד•, תשוב ולא ביניהם אבודה  וד
 כהה ומראר• מקליפתד•, ומתנערת עוזרר•,

 ההוא האדם את מסייעת ואדרבד• וקדושתה,
 באדם האדם שלט אשר עת פסוק וז״ם להיטיב

 הבליעל האדם שלט אשר עת ר״ל; לו, לרע
̂יא באדם הקליפר•, של  והוא הקדושה•, הנשמר• שד

 הקליסד•, של לטובתו שהיתר• השב כי טעה,
 המשפטים. בסבא כנזכר לו, לרע הוא ואדרבה
 ובאד• מטרטרת, מזדככת ההיא הנשמר• ואה*כ

הנז״ל. ע״ד בעה״ז אה״כ היא גם
 כלם הנשמות כי דע, ק) דבר של קצורו

 וכיוצא, ודבל קץ של או אדודר של חטאו ע׳׳י
בעמקי ירדו כי פירוש: ברע, טוב נתערבו

 שם. ונתעלמו הבליעל, האדם בתור הקליפות,
 בנח• לבא מהם נשמד• איזד• זמן הגיע וכאשר
 כנזכר. בעדדז האדם אמד. זכיות מחמת בעה״ז,

 בצאתה בעה״ז, בגוף תכף להתגלגל לד. אפשר אי
 מעמקי שתצא שאהר צריו אבל הקליפות, מעמקי

 שלשד. מקיף ואור צלם בבחי׳ שתכלל הקליפות,
 שיהיו זה, אחר זד• אנשים שלשה ראש על זממים

 אח״כ, הנולד בגוף תכנס ואח״כ שלו, השרש מן
 גמור, פנימי אור של נשמד• בבחי׳ בו •Tוחד•
 ומשם שלד•, א' גלגול נקרא הזאת בפעם ואז

 הצורר כסי אחרים גלגולים תתגלגל ואילו
 לו שקדמו אגשים שג׳ יארע, ולפעמים מודע.

ם, מקיף אור בצלם הוא כלול הוא שבא  של̂ו
 ואז הצורר, ככל בזמנם בתהלו• נתקנו לא

 יתגלגלו הא׳, בגלגול הזד• האדם יתגלגל כאשר
שלים עמו יהד הם גם  אץ האמנם תקונם. ל̂ד

 החדש הזה האדם ע׳׳ש אלא נקרא, הזר• הגוף
 שם הם אחרים והשלשד• זו, א׳ פעם שנתגלגל
 עד שם מגולגלים ממש שהם אע*פ כאורחים

ח המיתד- יום
 עתד. שבא מחדש הזד• שHהז כי ;n גם
ם בגלגול »  לדבניע גחל טורח לו יעו א׳, ב

r,תה שנשמתו אע׳׳ס חT• לפי מאד, גבוהה 
 אפילו פי חקליפוו^ מן הזדפכו התחלת הוא שזה

מתו  כנד. בקליפתו מעורב היד• צלם, בבחי׳ ב̂ד
̂איש הוא מוכרה הנזכר, לטעם גם  יהיד• הזה שד

 ללא תמיד בקרבו ודואג יפח, כל מאד עצב
 הקליפות כי הוא, האמיתית הסבר• אבל סני^
 מספיק טעם וז׳׳ס כטדע. העצבון המשכת מהם

ד אל ח ע״ה, המלר ח ד  בו ומצינו יתברר י
ח שהיה  ובאביגל, שבע בבת עליו מתגבר מ
א1 וד<וא  כי הנזכר, עם מובן הטעם אלא גדול, ל

 ובזה חקליפוו^ מעמקי יאתוr התחלת היתר• אז
ח אומר שהיה פסוקים כמר. תבץ  ע*ה המלו ד

 ודע וכמצא, וכו׳, מצולה ביון טבעתי עצמו, על
 החדש הזה האיש עונות אץ הנזכר, לטעם כי

 לפי 3̂אד בני כשאר יתברר לפנץ נחשמם
חל ופדהו הקליפות, בץ נתון הוא שעדיץ ג

 «דו. חקדפה יעיל פ)
jad> irrmm y צ) t

מקומות ומראה הגושת
- כ*ב nmpn לעיל ק)
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 דוד אתה אלמלא ד) ארז״ל וז״ס מתוכם. לצאת
 שאול, מפני דוד כמה מאבד הייתי שאול, והוא
מאד. זה והבן

 תהיה החדש, הזה האיש כי יארע ולפעמים
 להכניע יכול ואינו מאד, וגבוה מעולה נשמתו

r,חסיד להיות יכול היה גדול בקלות ואל״כ רו 
 לפעמים כי נמרץ, סוד לך יתבאר בזה גדול.
 מאד. עליו יענש אחד, אדם של קטן חטא
וז״ס עליו. נענש אינו אחר, אדם של גדול ועון

 ודי וכר, משפט דדכיו כל כי פעלו תמים הצור
 מדותיו אחר להרהר אין ולכן למשכילים. בזה

 יחטאו. אם אף הצדיקים, אחר לא אף יתברך,
 השנית קין מבחי׳ שהוא מי כי שתדע, צריך גם

 הנה ברע, טוב מעורב היותו עם הנה המעולה,
 בקליפות מעורב שהוא אלא מאד, גדול שבו הטוב
 על בו מרובה הוא והרע ומזוהמות, רבות רעות
 מן הוא קין שרש שכל לפי היא והסבה הטוב,

והחאנים. הקליפות נאחזים שבהם הגבורה,

כ״ח הקדמה ש)

 שהם מוחין, שלשה לו יש ז״א כי דע,
 הכלול דעת, הנקרא השלישי המוח וביניהם חו״ב,

 גרם אדה״ר, חטא וכאשר עיטרין. תרין מחו״ג,
 ז״א, של הכתפות ב׳ בין למטה הדעת מוח שירד

 מקום עד שהוא הת״ת, של העליון בשליש
 והגבורות ימין, בכתף החסדים נפרדו ושם החזה,
 ת) אחר נולדו והבל קין כי ונודע, שמאל. בכתף
 הגבורות אלו מן הוא קין והנה אדה״ר, שחטא

 אין אז כי שם, תםTיר אחר השמאלי, שבכתף
 עצמו, במוח למעלה בהיותם כמו הארה כ״כ להם
 היה אלו כי ב׳, גרעון עוד אחר. גדעון זה והרי

 חיצוניות היה בראשו, במקומו למעלה הדעת
 כי עצמו, הראש של והבשר העצם מן הנפש,

 וניותrוח פנימיות בה שאין נשמה שאין נודע
 שהוא הפנימיות כי ונמצא שלה. הלבוש שהוא

 עם מתייחם היה הדעת, מוח של הגבורות מן
 הראש של ובשר עצם שהיא שלה, החיצוניות

 למטה, הדעת מות שירד כיון אבל שמאל. מצד
 ממוח הם קין, של שרש נשמת פנימיות כי נמצא

 כתף מאבר הוא וחיצוניותם שבדעת, הגבורות
 להם יש והרי יחד, מתייחסים ואינם השמאלי,

 ם מאיר׳ שאינם פנימיותם, בבחי׳ אחר גדעון
 בראש. במקומם למעלה היו אלו כמו עתה,

מר,קום שהם חשוניותם, בבחי׳ שני וגדעון

 העליון ־ממקום ולא הכתף, מן שהוא תחתון,
הגלגלתא. מן שהוא להם הראוי

 האדם Tב כח אין שבעה״ז אעפ״י כי ודע,
 טובים, מעשים ע״י אפילו אלו, גרעונות לתקן
 כי זוכה בעה״ז, מעשיו יטיב האדם אם עכ״ז

 הפגמ־ם יתוקנו בע״ה, המשיח בימי לבא לעתיד
 ביאש, במקומו למעלה יעלה והדעת האלה,

 בהיותם כמתחלה הנז׳ הנשמות פנימיות יאירו ואז
 ממקים אז יהיה חיצוניותם וגם בראש, למעלה

הגלגלתא. מן שהוא להם, הראוי עליון
 אשר החצוניות בענין מסופק אני כי ודע,

 אמר אם השמאלי, הכתף מן שהוא עתה, להם
 עם המשיח, בימות אז גם שישאר ז״ל, מורי לי

 הזה בעולה שעתה כיון הנזכר, הנשמות פנימיות
 כי דע, גם זה, הפך הוא אם או יחד. נתחבר

 בחטאו הכתפים בין למסה הדעת שירד כמו
 מאחורי לאה פרצוף בחי׳ ירדה כן ר, אדה״ של

 תחלה, מקומה היתה שם כי ז״א, של הדעת
 היא גם ירדה אדה״ר, של חטאו אחר ועתה

 יוצאת לאה כי כנודע הכתפים, באחור למטה,
 ז״א, של הדעת שבמוח אימא, של המלכות מן

כנודע. דאימא היסוד תוך המלובש
 בדרושים שהזכרנו הנשמות אלו כל כי ודע,

אחד שהם וזולתו, עקיבא ר׳ כמו שהם אלו,

מקומות ומראה הגהות
 שנכנסו ד׳ בדרוש ס׳׳ז דף רזיל מאמרי שער הדעת. אתה אלמלי כתוב ושם מ״ז: מר׳ק מסכת ר)
לפרדס. שתבין. ד׳ה קס״א דף להלן דוד. והוא שאול

כ׳. אות ומים בהגהות ועייש כ״ח דף לעיל ת) ומעץ בפסוק ד׳ דף בראשית הפסוקים שער ש)
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 ») שבדעת, ההוד גבורת מן ד& כלם קין, משרש
 הנשמות כל וגם התמשיו^ הגבורה שהית

 של בדעת אשר ההוד מגבורת היוצאות
 כגוכר. עקיבא ר׳ של שרש אל קרובים הם בלם

 חבל, בשרש תקיש ועד״ז אחד. שרש ונקראים
Jשבדעו החסדים מן שהוא

הבל. לשרש תקיש וממנו rp שרש ענת ב)
 התלויות נשמות של הנעוצות אלו כל בי דע,

 וכאשר בקץ. בו תלמים היו כלם קץ, בשרש
 ולי• בקליפות. נתערבו ההם הנעוצות כל חטא,

 יותר למטה ירדו והחשובות, המעולות הנעוצות
 לטי הקליפות, לעמקי נפלו אלו כי השאר, מכל

 כנזכר עליונה, במהשבה פוגם היה קין שעון
 בן עקיבא ח והנה ט״ט. תקח התקונין, בספר
 בזרועות, הוא נפשו, שורש אחיזת מקום יוסף,
 בדרושים כמבואר עשו, בעקב אוחזת m בסוד
 עד אותה משפיל האדם לפעמים to והנה אלו,

 הראש, עד להעלותה יכולה ולפעמים העקב,
 יפלו הזרועות אלו ולבן איברים. בשאר משא״ב
 עקיבא ר׳ וכאשר עד-העקג הקליפות לעמקי
 וז״ס העליונה, המחשבה עד ועלה נתעלה נהרג,
 ג) עקיבא, ר׳ הריגת על למרע״ה הקב״ה מ״ש

 הפג(^ לתקן כדי במחשבה, עלה כד שתוק,
 הזרועות אלו מבתי׳ שהם הגשמות כל כי ונמצא
 במעלה לעלות הטובים, מעשיהם ע״י יטלות

 שקדמו אגשים מכמה יותר קץ, לאץ ונשאה רמה
ז̂ז וזכור הראשוניס בזמגיס אליהם

 קין משרש גשמה שאיזו אעדפ ני דע, גם
 נקראת שאז ראשתה, בפעם לעה״ז תבא הנזכר,
 ממה ונשמתז רוהו נפעזו להשלים Tצר הדש̂ר

 פקזהטא, קין של בג^זו כלולות בהיותם שנפגמו
 בשרש אשר חלקה בחי׳ ולהשלים לתקן וצריכה
הנזכר.

 ומנות המ׳׳ע בעגץ למעלה נתבאר הנה
 אום נשמת איברי ברמ׳׳ח תלמים הם to ל״ת,

ר מן כלול שאמו אבד לד ואין הראשון,  מז
 חבתי׳ היא העצמות כי ודע, ד) ועצמורג וגמים
 ולא בפגים, שבתוכו המות בבתי׳ מעולה, היותר
 הגמים הם במעלה ואחריו עצמם. העצמות בנהי׳

 הדם שהוא בתוכם, עובר האדם חיות בי יען
 וגם האדם, גוף של העורקים נתח* המתפשט

 ומעממים כלם, האיברים כל מקושרים חם כי
 הוא שבשלשוס והגרוע 4אהו קומה בנהי׳ אותם

 שהם: השלשה, מאלו בהי׳ בכל והגה הבקזר.
 הנקרא נשמות, בחם יש ועצמות, וגמים, בשר,
 שם, אעזר הת׳׳ה והם ועיויא, הבחינה שרשי

 בתים, בעלי שהם הענפים נמקוכים וסביבותיהם
 בכל שייד זה וענת הארץ. ועמי מעש̂ד ובעלי

 כי ודע, ואבר. אבר שבכל השלשה, מאלו בחי׳
 ואז והשוקים, הזרועות במו ארוכים איברים יש
מל הרחק יש  ההוא באבר אשר הנפשות בין ג
 וכיוצא הכתף אבר מן שהוא מי אכל לזו. זו בין
 יחד םfמחוברי שם אשר הת״ח כל הגה בו,

גדולה. קורבה לזה זה וקרובים

 כ׳׳ט הקדמה ה)
ותולדותיו. אדה״ר בריאת בענת

ששי, ביום גברא כאשר אדה״ר אם כי דע,
 אשתו, חוה עם מלהזמוג וממתמ מתעכב היה
 כמו נחקנים העולמות כל to שבת, ליל עד

 עלה חול שהיה ביום שבו ולפי שהודעתיך.
 עם טוב מעורב קץ יצא לכן והולמ, למטה

 חוטא, היה לא קץ אם גם שיתבאר. נמו רע,
כדוגמת ותאומתו זעא והיה הבכור, הוא היה

 ת״ת כד(גמת ותאזמוש הבל והיו ובינה, הכמה
ת. ^כו ו
w עד״ז וכן r קץ כדוגמת ויעקב עקזו אה״ב 
 יתרון לו היה וצדיק, ראוי עקוו חיה ואלו והבל.

 ויעקב חכמה, במקום הבכור היה כי יעקב, עם
 ממנו נטלה עשו, שחטא ובמן ת״ת. במקום

אחץ וחלק חלקו שנים, פי קכr ונטל הבכורה,

ומראה הגהות
 ׳.0 פדק סוף הסוהין שער ודא ע*ח א)
נפשי. בענץ ד״ה ס״א קי״ז דף יחין יס
בגא סנחות ג)

C1 ל*וב הקדפח לחין י*ננ חקדפה יעץ 
 א׳. זדוש m דרושי ח״ב חמוות שער ח)

JK0H9 ויפי מז ט״א מ״י דף חחקדסות שער



הגלגוליםכ״ס הקדמהשערעח

 וישראל ו) ת״ת, כנגד יעקב נקרא ולכן עשו,
 יצחק ויאהב ענין, תבין בזה גם הכמה. כנגד

בפיו. Tצ כי עשו את
בע״ש, אדם חטא כאשר כי לענין, ונחזור

 אשתו, בחוד, זוד,מא להטיל בנחש כה היד, ועי״כ
 אך ורע, מטוב מעורבים וד,בל קין נולדו ואז
 רע רובו היה קין כי וד,וא, ביניזע, שנוי היה

 הענין זה ואמנם להפך. היה והבל טוב, ומעוסו
 להודיעך וצריך מקומות, בהרבד, אצלינו הוזכר

וזכרהו. מיעוטו או רובו ענין ומה ביאורו,
 דקדושה, מבי״ע נר״ן בו היה קין כי דע,
 אמנם ן, בנר״ דרע בקליפות נתערבו אלו ושלשה

 אמנם בקין, כנזכר קדושות נר״ן צו היו הבל
 בנפש רק נתערבה לא הקליפד,, של הרע תערובת

 בלי טוב, כלה היתד, הנשמה אבל שבו, ורוח
 ומעוטו טוב רובו אומרו ענין וזה רע. תערוכת

 אמנם הלקיו, בשלשה בשוד, שוד, היד, לא כי רע,
ברע. טוב מעורבים שלשתם היו קין,

 גול‘גי ונבאר קין, גלגולי מלבאר עתד. ונניח
 הרוח אין כי אצלינו, נתבאר כבר אחיו, הבל

 ותושלם בתחלה הנפש תתגלגל אשר עד מתגלגל,
 ואחר להתקן, ומתגלגל הרוח בא ואח״כ להתקן,

 היו הבל והנה הנשמה. מתגלגלת דירוח, תקון
 בטוב, רע ומעורבים מקולקלים ורוח נפש בו

 כאשר והנה לגמרי. טובד. היתר, הנשמר, אבל
הנפש התחלה הנד, להתקן, כדי נתגלגלד,
של בנו לשת ונתנד, הנזכר, בסדר להתגלגל

 ונתנה שבה, הרע ממנה נסתלק ואז אדד,״ר,
 והרע הטוב אלו בחי׳ ב׳ והנה הרשע. בבלעם

 בשמו. נרמזו בר,בל, כלולים שהיו הנפש, של
 לשת נתנד, וזו הבל, של ה׳ היא שבד,, הטוב כי

אותיות רגליו, תחת שת״ה כל וז״ס כנזכר,
 זה מזמור כי עתT וכבר ה׳, שת ד,ם שת״ה
מעט ותחסרהו נאמר שעליו משר,, על נאמר

 והרע שיתבאר. כמו עצמו שת הוא וד,נד, מאלד,ים
וז״ס ב״ל, אותיות שתי הם הבל, שבנפש

 על מורים אותיות שתי כי ידעום, בל ומשפטים
 בלעם, אל נתנו אותיות שתי ואלו הקליפות,

בלעם. מן ב״ל
 כאשר הרע, בחי׳ אפילו כי הודעתיך, וכבר
 הוא בהכרח הטוב, מתוך ונבררת מצטרפת

 בלעם, וז״ס קדושה, נצוצי ערוב קצת בה שיהיה
 שאמרו ז״ס גם האלו. הנצוצות מכח נביא שהיה
 מבחי׳ להיותם וזה כמשה, שקול שהיה ז) רז״ל
 שבו, מהטוב שת מן היד, משה גם כי אחת,
 המועט הטוב ח) נתגלגל ולכן שיתבאר. כמו

 התחיל ושם הכרמלי, בנבל ונתן בבלעם, שהיה
 בלשון בפיו אלא כחו אין שבלעם פי‘וי להתקן.

 באבן נתגלגל פנחס, כשד,רגו לכן ובקללות, הרע
 הפך שהוא בפיו, שדרה הרע לשון לתקן דומם,

 אדם גלגולי ט) אצלינו שנתבאר וכמו הדומם.
 יותר ופגם דרכו, אחז נבל וכאשר בדצח״ם.

 באומרו ע״ה, המלך דוד על שאמר הרע בלשון
 וקלקל חזר ואדרבה וכו׳, ישי בן ומי דוד מי
 אלא תקן, שלא די ולא מתחלה, עותו אשר את

 מזלייד,ו י) כי לאבן, ויד,י בו כתיב לכן שקי'קל,
 כנזכר, דומם לאבן והיה תחלה שנתגלגל מה חזי,

בקרבו. לבו וימת ואז יותר, שקלקל וראה
 נתנה דהבל, הטוב נפש כי נתבאר, והרי

 דהבל, הרע ונפש לגמרי. נתקנד, ושם לשת
 נתגלגלה קדושה, נצוצי קצת בה היו עדיין אשר

 אותיות בנבל בו יש ולכן בנבל, ואח״כ בבלעם,
וד,בל. מבלעם ב״ל

 ־כול כבר אז לגמרי, הנפש שנתקנד, ואחר
 משש בא הרוח כי נודע, ואמנם להתקן, הרוח

 שלשה הוא כללותו אבל נד,״י, חג״ת קצוות:
 הזה, הרוח ואמנם ואמצע. ושמאל, ימין, קוים'.

 ק הו״ התפשטות בחי׳ וד,וא הצדיק, בנח נתגלגל
 אז בנים, שלשד, כשהולש כ ואח״ הת״ת. של

 נתגלגל כנךכר, קוים שלשה הכולל הרוח
 כנגד חם, חסד. כנגד יפת, והם: בשלשתם,

הת״ת של הבחי׳ וזו ת״ת. כנגד שם, גבורה.

פקוטות ומראה מהות
ירזזיב. ואם בפסוק <״׳ם פ׳ו. פויח שער ח״ב ע״ח רלו: כא: ח׳׳א זהר )1
ביב. הקדמה לעיל ם) כ׳. פרשה בסדבר רבד, מדרש ז)
 בנות. שתי וללבן בפסוק ויצא הלקוסים ספר י) ז״ד, קכ׳׳ו דף שופסים פרשת הפצות שער ה)
נתבאר. והנה די׳ה טיב קפיח דף בלק הפסוקים שער סיזפו שזפסים הלקוסים ספר ראשון. לעגת ונחזור
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 אשר מאמה, ת״ת ספירת בחי׳ היא שבשם,
 הזה הרזה ואמנם הו״ק. כל כללות בה יש גם
 כמו לגמרי, שבו הרע הוברר ולא נתקן, לא

 שעדיין כיח ולכן כנזכר, בשת הנפש שנתקנה
 נח בן חם מן לכן ורע, מטוב מעורב נשאר

 ע״ש סבי, נקרא ולכן ר״ג, של עבדו סבי יצא
 ע,1ב מעורבת עדיין שהיתה הסוב מבתי׳ שהוא
בטבי. נתנה ועתה

 ולפי י) במרע״ה, הנשמה נתגלגל אח״כ
 כנז״ל, דרע קלי<מז שום בה נתערב לא שמעולם

 אותו ותרא בו נאמר לכן רע, בלי סוב והיה
 מעורבים שהיו והרוח הנפש לאפוקי הוא, טוב כי

 הגם כי ,Tהודעת כבר ואמנם כנזכר. ורע מטוב
 הרוח אץ לגמרי, נתקנה הנפש שאין זמן שכל

 עד באה הנשמה אין וכן הנפש, שתתקן עד בא
 הרוח, נתקן שכבר אחר האמנם הרוח, שיתוקן

 עתה לבא בתחלה, נתקנה שכבר הנפש יכולה
 שנתקנה אחר ולכן הנתקן. הרוח עם להתחבר
 נתקנו שכבר והרוח הנפש יכולים הנשמה,
 הנתקנו^ הנשמה עם להתחבר עתה לבא בתחלה,

 יכלו נתקנת, היתה שלו שהנשמה משה והגה
 כנזכר, נתקנו שכבר והרוח הנפש גם בו לבא
 נרמזו והרוח הנפש גלגולי של הבחינות כל ולכן

 rה שת של ש׳ הנה כי זה: באופן במשה
 של והי במשה, כלם ש״ם אותיות ושתי במשה,

, JW03 היא הבל
 ואתה אומר אתה ראה פסוק תבין ובזה

 זו אמירה נמצאת ולא בשם, עתירT אמרת
 שכתוב, מה אל ירמוז אבל פסוק, בשום נזכרת

 ואתה רמז נה) ועליו(גם במשז^ נתגלגל שם כי
 ועליו בו, נתגלגל נח גם בשם. TעתT אמרת

 ג׳׳ה אותיות הם בעיני. ה׳׳ן מצאת וגם רמז
 משה, באותיות נגלה שם היות ויען למפרע.

 שהוא בשם, TעתT כמעד׳ה יעה,T מ הזכיר
 במשה, שנע נרמז שלא בנה אבל תגלז^ נודע

מצאת וגם מציאה, אלא יעה,T בו הזכיר לא

 ולכן ונסתרת, טמונה מציאה שמוצא כמי חן,
עינז הן מצאתי נא אם מאמר ואמר חזר  ב

ס אמר ולא דרכיו, אח נא הודיעני  עתניT נא ז
 כבר שם שבחי׳ לפי חן, מצאתי ואם בשם,
 בשמו. ונגלתה שנרמזה כמן לו, פשוטה היתה
 בי, כלולה היא אם מדע איני נה בהי׳ אבל
 כלול נח גם אם ולכן בשמי, נרמז שלא כמן
 הודיעני נה תמורת ,Tבעע חן מצאתי ועי׳׳כ בי,
 ,Tבעינ חן אמצא למען ואדעך, Tדרכ את נא
 שמצאתי ממררת יעהT לי תהיה נח בעגין גם כי
בי. נכלל להמת Tבעע חן

 לקוטים מצאתי עוד שמואל: אמר כ)
 באדה״ר, הנז׳ מהדרושים ונדים נעים מפוזרים,
 שייכות להם שאץ אע״פ פה, להעתיקם ואמרתי

 היה אדה״ר, שחטא קודם כי דע, וז׳׳ל, »־!, כ״כ
 חמשה בכל אבי׳׳ע, עולמות ד׳ כל כללות מ

 היה, יחמש., שדיוא: מד.ם, עולם שבכל בחי׳
 ממנו נסתלקו שחטא, ואחר נפש. רוח, נשמה,
 Jאחו מדרגד. וזו בקדושד., למקומם וחזרו קצתם,
 הקליפות בהם שלטו ולא באדם, בו נשארו וקצתם

 ונפלו ממנו. נשארו וקצתם שנית. מדרגה וזו
 באדם, שד.מ הזכרים נשמות הקליפות, לחוד
 שהמ הנקבות ונשמות דכורזס בקליפר. נפלו
 שלישית. מדרגה וזו נוקבא, בקליפד. נפלו בהוד.

 הא׳ לשתים: נחלקת השנייה שדימדרגד. ודע ל)
 ועצמו. גופו לצורך באדם, שנשארו הנשמות היא,

 אמגם בו, שנשארו הנשמות ,rה ודושנית
 ונתנו להם הנחילם והבל, קת בניו כשטלדו

בר.ם.
 מדרגות השלשד. כל כללות עתה ונבאר

 כסה שנקדים צריך לכן וקודם בקצור, הנז״ל
 הם אביי׳ע, עולמות n כי נודע, הקדמוו^

n או*א נקראים n. ,שום אין באבא כי מודע 
» לי  שבה, ראשונות בג׳ ובאימא בו, נאהזת ק
 בהינותיהס שאר ובכל מ) שלהנ^ בכתרים ובזר׳ן

חוטאמ^ אדם כשבני הקליועת אחיזת בהם יש

סקמעת ומראה הנחות
 היובה התשובה! בלוה ס*ז הלק והרס ג׳. דרוש שתווב פ׳ ריש ס׳ד. בראשית הפסוקיום שער •)

ש״י. ס״ז שער ד. פרק «ת״א שער ח״א ע״ח כ)
הפלכית שיר ודא ע*ת ל*ונ הקהפה יהלן פ) ג׳. פרק פר׳ו שער ודג ד. פרק סוף

ד. פרק בראשית הפסוקיופ שער ד. הקופה לעיל ל)
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הנד, הבהי׳ כל הנה הבאור; אל ונבא
יאץ  עילאה דהרא נקראת בהם, נאחזת הקליפה ̂'

 כי ונניצא, •:זבהם. הנפש בחי׳ זולתי דאדה״ר,
 האצילות עולם דכל רוח, נשמה חיה הTיח בחי׳

 עולם של או״א בחי׳ וכן כנזכר, אבא הנקרא
 עשרים בחי׳ וכן נ) כנזכר אימא הנקרא הבריאה
 ושמנים הבריאה, עולם של שבזו״ן כתרים
 וזו״ן ובאו״א דיצירה, ן וזו״ שבאו״א כתרים

 פרצוף וכל פרצופים, עשרה כלם סך דעשיה,
 מעשר, כלולה מהם ספירה וכל מי״ס, כלול מהם
 בעשר כתרים ק׳ שהם נמצא כתר, בחי׳ בה ויש

 כויול מהם כתר כל גם והנה הנז׳, פרצופים
 יחידה שהם: שבו, עליונות בחי׳ וארבעה מי״ס,

 הנזכר, כתרים ק׳ רן כתר שבכל רוח נשמה חיה
 נסתלקו אלו בחי׳ ובכל עילאה, זיהרא נקרא

 באופן קדושתם. למקום ועלו אדם, מן לגמרי
 עילאה ז־הרא היא הא׳ ;דזיהרא בחי׳ ב׳ שהם

 שבעולם רוח נשמה חיה יחידה שהם דאצילות,
 שבשלשה עילאה זיהרא היא, והב׳ האצילות.

 פרצופים ב׳ כל כוללות והיא בי״ע, עולמות
 הבריאה, עולם של ונשמה חיה שהם או״א,
 בחי׳ ד׳ וכן דבריאה. יחידה הנקרא א״א וכ״ש

 כתר שבכל רוח, נשמה, חיה, יחידה, הנקראות
 מזו״ן שיש פרצופים, בעשרה שיש כתרים מק•

 נקרא זה כל דעשיה, נוקבא סוף עד דבריאה
 כנזכר. בי״ע עולמות שלשה של עילאה זיהרא

 אדם, מן לגמרי נסתלקו אלו, זיהרא מיני וב׳
א׳. מדרגה נקראת וזו

עילאה, זיהרא נקראת היא גם ב׳, מדרגה
 גרועה להיות אמנם בה, נאחזת קליפה שאין
 לחזור נסתלקה לא הראשונה, מהמדרגה מעם

 בחי׳ והיא באדם, נשארה אמנם לגמרי, למקומה
 דאצילות. אחת בחי׳ וזו האצילות, דעולם נפש

 הנז׳ כתרים שבק׳ הנפש היא, הב׳ הבחי׳
 באדם נשארו ושתיהם בי״ע, עולמות שבשלשה

 המדרגה השנית. המדרגה ונקראים כנזכר. ממש
סרצופין בעשר שיש הספירות, שאר כל היא, הג׳

 ממנו נשרו כלם כי הנז׳, כתרים המאה זולת הגז׳,
כנז״ל. הקליפות למקום וירדו

 לא כי לי, שנסתפק מה אכתוב, ועתה 1ס
 שמעתי הנה כי זה, והוא ז״ל, ממורי קבלתי
 לשתים; נחלקת השניה, הזו המדרגה כי ממנו,
 תמיד •סנשארו הניסמות היא, העליונה האחת
 היא ממנה, הגרועה השנית בגופו. עצמו באדם

 ואפשר כשנולדו, והבל לקין שהוריש הנשמות
 אבל הבחי', לאותה רק הנז׳, וגרעון עלוי אין כי

 מן מעולה הב׳ שזאת אפשר אחרות י״בחינות
 שנשארו הנשמות הם מה נסתפקתי, גם הראשונה.

 להבל, קין שהוריש הנשמות הם ומה באדם,
 חלוקות, לשתי השנית זו מדרגה נתחלקה ואיך

 שכתבתי, מה ידעת ואמנם חלוקתם. סדר יכיצד
 נשמותיהם אחד בחי׳, ב׳ בהם היו והבל קין כי
 בי״ע עולמות מג׳ שהם עצמם, והבל קין ‘שי

 מהמדרגה שאינם אדם, בני נשמות כשאר לבד,
 מן הב׳ החלק היא, והשינית הנזכר. השנית

 אדם שהורישה שכתבנו, הנזכר הב׳ המדרגה
 ד׳ המשכת כל כללות בה ויש להם, אביהם

 העשיה, עולם של הנפש סוף מן אבי״ע, עולמות
 היא וזו האצילות, דעולם הנפש תחילת ועד
מאד. מאד מעולה בחי׳

 הב׳ המדרגה זו חלקי שתי כי כתבנו, גם
 שם. הנזכר לבדה א׳ בחי׳ לענין זולתי שוים,

 דאצילות, נפש לקחו והבל קין כי כתבנו, גם
 ממדרגה הב׳ חלק ומעולה גבוהה יותר כי נראה
 מנשמות יותר והבל, קין של שהיא הב׳,

 נפש כי כתבנו, גם עצמו. לצורך באדם שנשתיירו
 לא וגם ממש, באדם נשארה לא דאצילות,
 ומרחפת חופפת נשארה אבל לגמרי, נסתלקה

 ולקחוה, והבל קין שנולדו עד אדם, ראש על
 בי״ע. עולמות בשלשה אשר חלקיהם בחי׳ ועוד

 חנוך ״קח אדה״ר, שחטא אחר כי כתבנו, גם
 דאימא, וחוד. דאבא, זיהרא ואדם דאריך, זיהרא
 כל אם ידעתי ולא דנוקבא. וקין דז״א, והבל

 וכ״ז בי״ע בחלקי או האצילות, בחלקי הוא זה
צ״ע.

מקומות ומראה הגהות
 דיג. בראשית פרשת שערדפ פיה. תשובה התשובות פרשת סוף זיגדא רשבי׳י יי מאי שער נ)

העואב כלל ד׳ר. קנ-ה ובדף ל״א הקדמה להלן ם) בלוח מ-ז חילק בסופו. זע תע״ם קדושים.
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מ גנו »  ,Tאר שהם: ראשמות, שלשה ב
 «״ל, ממורי שמעתי לא כנז״ל, דבריאה ואריא

 וכ*ז בניו, והבל קץ אם אדס, אם לקהם, מי
 שהיא מרע״ה כי כתבתי, אחר ובמקום ע״ע.

ע) לקהם. הבל גלגול
 געשה הוא ח״א, דעת כי כתבתי, עוד

 אותם דא״א, זרועות דשתי מרקץ מתרץ
 גקראים ואלו דאריד, כתמץ בתרץ המחוברים

 ושאר פ) זו״ן, לבניהם או״א שהורישו ירושה,
 לעעמם, גשארו זרועות, שבשתי פירקץ ד׳

 והבל, קץ כי ונודע, דאו״א. אחסגתא ונקראים
 וחוח, אדם כי ונמצא יצאו, ת״א הדעת מזה

 פירקץ ד׳ בחי׳ לעצמם לקחו או״א, נקראים שהם
 ותרץ לשגתע, כפולים חו״ב נעשו שמד& הנז׳,

 דעת הנקראים הם לבניהם, שהורישו פירקץ
 אחר, במקום בפירוש נראה וכז כנזכר. ח״א

 והדעת לעצמו, אדם השאיר המוחץ שאר כי
 שנוכל נמצא בניו, והבל לקץ שהוריש הוא לבדו

 מן והבל, לקץ הוריש הדעת חלקי שכל לומר,
 דנוקבא הדעת עד דאצילות, שבנפש הדעת

 שאר הם לעצמו, באדם שנשאר ומה דעשיר-
 בבל המתפשסים שבו, חו״ב צ) המוחץ חלקי

 שהוריש הדעת של החו״ג גם כן כי גופו. י״ם
 ז״א גוף בכל מתפשמים ד& גם ולהבל, לקץ
גריעות יובן ובזה מוכרח. תה כנודע, שבו בי״ם

 עצמו באדם שנשתיירו מנשמות והבל, קץ נשמת
 בסוד בדעת, הוא הקליפות אחתת שעיקר לפי
 בבחי׳ אבל אצלינו. כמבואר ורע, סוב הדעת עץ

 הדעת, מן הבאות הגשמות מאירות מתר עצמם,
 לחם יש כי חר׳ב, מוחץ תרץ של מהנשמות

 נדב ממעלת כנודע ומסכים, לבושים כמה
 במקום שכתבנו כמו ואיתמר, אלעזר על ואביהוא

 בכל והבל קץ ענץ היסב, נתבאר ושם אחר,
 שהם הגבורות Tא וגם שנסתפקתי, הספקות אלו

 זכרים וגצוצותיו קץ מהם יצא דגוקבא עיטרא
היטג וע״ש

 האדם הנה ת״ל, היבם, בסוד קטנה הקדמה
 נולד ואח״ב ומת, בגלגול לבא נתחייב כאשר

 הנה מעוברת, אשתו שהניח מיתתו אחר בן, לו
^ הבן בגוף ובא מתגלגל ההוא האיש ר  ת׳׳ט ה

 שמח אחר נולד כי האמורא, אביי ת״ס היבתג
 אביי נקרא ולכן ממש, אבמ נתגלגל ואז אבמ,
 ממורי זה שאין ונלע״ד בו. שנתגלגל אביו ע״ש
ז׳׳ל. הלוי להר״א אלא ז״ל,

מבחי׳ שאינם נפשות יש קטנה, הקדמה
 תוספת מכללות אלא עצמו, שבת קדושת שרש

 גם לבדז^ בחמה אותה רק להם ואץ השבת,
 כמן בחינה, מאותה מתר לעלות יכולה אינה
משם. אלא שרשה שאץ

ל הקדמה ק)
 שתדע צייד עוד וז׳׳ל, המצות, קמם בענץ

 אבר כל הנה המצות, קמם של הנזכר, בענץ
 כל בו נכלל הא׳, אדם נשמח איברים מרמ׳׳ח

 קומת שעור כל בו תלוי ולכן איברינו רמ׳׳ח
 פי בזה המשל העקג עד הראש מן אדה׳׳ר,

 כללות בו יש והנה כנז׳׳ל, הכתף מאבר שהוא
ד הראש מן רמ״ח  ששורש מי הנה וכר, העקב ת

 אמו הזה, הכתף של העקב בפרטיות היא נשמתו
שבו, הפגמים כל ולתקן הכתף כל להשלים צריד

 נשמה נבוץ אמה ואם לבדו. העקב בהי׳ רק
 כל הנה פגם, אמה עשה הזה, העקב שמבהי׳

 הפגם לתקן צריכים הזה העקב של הנעוצות
 הזה, בעקב הנתלים הנעוצות כל כי בעדו, הזה
 פגם מהם אהד כל לתקן לזה, זר• ערבים כלם
 אץ לדיתקן, העקב זח וכשמשלם חבחמ, של

 שזם לתקן בלל, להתגלגל שבו נצוץ לשום צורר
הכתף. נצוצי שאר של פגם

הנעוצות מאלו נצוץ אמה כאשר ני דע, גם

מקומח! ומראה הגהות
בישק ימו דף סואשיה הפסוקים שער צ) jmt תנמו הn זו הקדסה לעיץ ע)
 הדרוש. הפשז נ< עיי״ש אשהו חוה את ידע והאדם ה״ב פ*ו. חו״ן או״א הולדת ש«י ה״א ע״ה *)

םידפרקי*ד. הנסיזיח שעד  דיה ט״א קמ״ו חי להלן ימב הקדסה לעיל )p פדקר.שערם״ןו
הנשםווב שרשי בענין נם דיד. י׳ תשובה התשובות בלוה ייד pm ומדש



הגלגוליםל׳ הקדמהשערסב

 לסבתה אשר אחת, עבירה עשה ,.-!כר, העקב של
 הוא הנה ההוא, הפגם לתקן להתגלגל הוצרך

 ונתקן׳ הוה שבעקב חבירו אחר נצוץ עם מתגלגל
 מאותם היא שעשה, העבירה אם אבל עמו.

 המתים בתחית קם ואינו כלה, גופו שלסבתה
 לבדו הוא שחטא, ההוא הנצוץ הנה ר) כנזכר,

 נאבד הא׳ וגופו אחר, בגוף שותף בלי מתגלגל
 תשלום לסבת רק מתגלגל אינו אם האמנם וכלה.
 להתגלגל צריך אינו אז ממנו, שחסר מצור, איזה

 שני, בגוף מתגלגל לבדו הוא רק אחר, נצוץ עם
 לבדו, הוא ומתגלגל הולד גלגולים כמה עד וכן
 אותם כל ואז מצות, התרי״ג כל שישלים עד

 אותו התחיה לזמן נוטל בד,ם, שנתגלגל הגופים
 וד,רי בתחיה. קמים וכלם בו, הנשלם החלק

 המתגלגל בין שיש אחד ש) חלק עוד כאן נתבאר
עבירה. פגם לתקן למתגלגל מצוה, להשלים
 העקב, זה של נצוץ איזה אם כי דע, גם
 העקב של הנצוצות כל הנה נפשו, לתקן ישלים
 ויאירו בו, עתה יתגלו אליו, קדמו אשר הד,וא

 בכל ויעזרוד׳ו יחד, גופו בתוך מאירים ויהיו בו,
 ייהסתלק יחזרו יזוטא, ואם קונו. לעבודת דרכיו
 כסי וד,כל העבור. סוד נקרא וזה ח״ו, ממנו

 שעושה, המצות בחי׳ או שעור כפי כי מעשיו,
 העבירות בחי׳ וכפי הנז׳. הנצוצות בו יתגלו כך

 ממנו יסתלקו מספרם, כשיעור או שעשה,
 תקן אם הרוח, נצוצות בחלק ועד״ז רנצוצות.

 נצוץ תקן אם הנשמה, בנצוצות וכן רוחו. יצוץ
זזמתו.
 או הטובים מעשיו ערך כפי כי דע, גם
 הד,ם הנצוצות רחוק או קרוב יד.יה כך הרעים,

 מרוחקים נצוצות איזה יהיו לפעמים כי עמו,
 מקיפין שיהיו ויש אליו. קרובים או הרבה, ממנו
 בסמוך, אותו מקיפין שיהיו ויש מרחוק, אותו

עליו. וחופפים
 משרש שהם הנצוצות אם אפילו כי דע, גם

 מצוה, איזו מד,ם אחד מנצת חסר הגזכד, העקב
 משדשו, אחר נצוץ איזה עם שיתגלגל וצריך

 לו, דומה היותר הנצוץ עם אלא מתגלגל אינו
 משרש הס שכלם אע״ם הזה, העקב גצתי שבכל
הזה. העקב

im ר)  fnr ו«יז דייי שער»

 להחטיא יגרום אדם איזה אם כי דע, גם
 אחד, משרש שגיהם שאין אע״פ חבירו, את

 יתעבר שהחטיאו אותו להתגלגל, שניהם צריכים
בתחלה. שהחטיאו מה לתקן לסייעו בו,

 אבר כל כי למעלה, שנתבאר אע״פ כי דע,
 שורש הוא אדה״ר, נשמת איברי ברמ״ח שיש
 נשמות נצוצות נכללים ובו עצמו, בפני אחד
 חטאו כאשר כי שתדע, צריך עכ״ז קץ, לאין

 אז הנה בניו, והבל וקין אשתו, וחוד, אדה״ר
 בזה, זה יחד כלם הנשמות נצוצות כל נתערבו
 באדם קין ונצוצות והבל, בקין אדם של נצוצות
 בזה. וכיוצא וקין, באדם הבל ונצוצות והבל,
 ותכנס קין, מן האדם נפש תהיה לפעמים ולכן

 יחד, שכשנתערבו לפי אדה״ר, מן א׳ רוח בו
 הרבה, פעמים באו קין נצוצות עם אדם ונצוצות

 מבחי׳ נפש עם אדם מבחי׳ רוח יחד שנתדבקו
 הרוח עם הנשמה בענין בזה כיוצא וכן קין.

 לתקן השלים הזה האדם אם כי ונמצא, והנפש.
 שתהיה עד קין, מבחי׳ שהיא בו, אשר הנפש את

 הרוח עם אחת השואה במציאות ממש דומה
 ההוא הרוח יכנס הנה אדה״ר, שמבחי׳ ההוא

 ממקור שנמע שאין אע״פ ההוא, בנפש ויתלבש
קין. מן וזה מאדם זה כי אחד, ומסוג האחד

 ביאת עד נמשכים אלו, ערובים ענין ואמנם
 דבר כל ואילך, משם אבל ז״ל, ואליהו המש־ח

 יחד יתחבר קין, שמבחי׳ הרוח כי לשרשו, ישוב
 והרוח קין. מבחי׳ אשר אליו, הדומה הנפש עם

 אדם מבחי׳ הנפש עם יתחבר אדה״ר, שמבחי׳
 פסוק וז״ס בפרטות. אליה הדומה אותה הראשון,

 בא לפני הנביא אליה את לכם שולח אנכי הנה
 בנים על אבות לב והשיב והנורא הגדול ה׳ יום
 וישיב יחזיר כי פירוש: אבות. על בנים ולב
והבן בפרטות, לו הראוי משרשו ואחד אחד כל
 אליהו ׳;״י נעשה הזה הדבר טעם ואמנם זה.
 ע״ד מעורב היה ז״ל אליהו גם כי הוא, ז״ל

 שהם ואביהוא, נדב מבחי׳ היתה נפשו כי הנז״ל,
 היה רוחו אבל לקמן, שיתבאר כמו קין מבחי׳

 ממורי בו פרטותיו קבלתי ולא אחרת, מבחינה
 בענין אחרים טעמים זp שעוד ואע״פ ז״ל,
זד-

rm ?o
ל *) יא. וייוק. י
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ל״א הקדמה ח
 שבכל ונפשות ותחות הנשמות כל כי דע,
 באדה״ר, ונתלים כלולים כלם בעה״ז, הנבראים

 חלקים החמשה כל כולל היה אדה״ר הנה כי
 הנמשכות נרנה״י למעלהיק) ממסה הנקרא הנז״ל

 למטה ממעלה הנקראים י״ם, פרצופיז, חמשה מן
 הנפש, בחי׳ לבאר ונתחיל חר׳ן. ואו״א א״א

 »מז כי דע, וכר. ונשמה הרוח אל תקיש וממנה
 ים,Tג ושס״ה איברים ברמ״ח כלולה אדה״ר
 האדם נפש היות ונמצא ג1תרי״ ד& כלם ומספר
 ואבר אבר כל ואמנם שרשמ^ מתרי״ג כלולה

 גירז, משס״ה Tג וכל איבריו, מרמ״ח
 התרי״ג כל כולל שלם, אחד פרצוף לו יש

 ra או אבר כל ולכן ממש. שבו יםTונ איברים
מל אהד שרש נקרא מהם,  לפעמים אמנם ושלם. ג
 התרי״ג שאלו גורם והפגמים, ותTהעב ע״י

 שחזים רבוא ס׳ עד ויתפרדו יתחלקו הגמלים
 שהם אלא ממש, שרשים נקראים הם ונם קטנים,
 רבוא מס׳ יותר אבל כראשונים. ולא קטנים

 כי להתחלק, לזס אפשר אי קטנום, שרשים
 תקת בתקונין מזכר רבוא. מס׳ יותר גלגול את

מ וכל ואבר, אבר כל עד״ז וכן ס״ט.  וגיד ג
 הגה כנזכר, גדול אחד שרש הנקרא שבאדה״ר,

 תקראים כנזכר, נשנעת נצוצות לתרי״ג נחלק הוא
די ולפעמים אהד. שרש וכלם גמלים, נצוצות  ז

ס גס יתחלקו הפגם  קטנים, נעוצות רמא לס׳ ה
 פחות ולא גדולים, שרשים תרי״ג הם כי באופן

 רבוא. ם׳ שעור עד להתחלק אפשר אבל מזר-
 שרש בכל ועד״ז מתר. ולא קטנים שרשים

 כמספר גדולים גצמות מ יש הגמלים מהתרי׳׳ג
 להתחלק להם אפשר מתר אבל «זוו^ ולא תרי׳׳ג,

 האמנם מתר. ולא קטנים, גצוצות דבוא ס׳ עד
 שיתחלקו, אפשר רבוא, ם׳ ועד מתריי׳ג, מתר

 ולא רבוא ׳0 עד בזה וכיוצא אלפים, עשרה עד
 עד״ז וכן הנפש. בחלק זה ^ כי, ודע מתר.

 ויש אלפים, עד ויש אלף, עד שיתפרד יש כי
בהלק עד׳׳ז וכן הרוז^ בחלק הוא ממש,

למעט רב בין הנזכר התחלקות הפרש וספת

 הס והבל, קין פי ודע, והעונוו^ הפגם כפי הוא,
 בימין. והבל בשמאל, קק אדה״ר, כתפות ב׳

 המחבר והאבר הפרק אותו הוא הזה, הכתף ובחי׳
 ומחובר ממש דבוק והוא הגוף, עם הזרוע את

 מלמעלד- הגוף אחורי לצד מעט ונוטה בגוף,
 אחד כל והבל קץ כי נמצא כן, שהדבר וכמן
 קטנים. נעוצות רבוא ס׳ עד איבריו נתחלקו מהם,

 נדש וז׳׳ס הנודע, חטאם להם גרס זה וכל
 בקדמיתא הוא מרע״ה כי ש) ס״ט, תקון בתקונין

 ואתגלגלו רבוא, שחין עד ואתפשטותיה הבל,
 ודור הזלד דור בסוד ודור, מר בכל גצוצותמ

זר- והבן בא,
 שבהם כתפות השתי לאלו אהת מעלה ויש

 דעת, הנקרא מוח הגה כי והבל, קץ נתלום
ף הגמשד  נמשד בתהלה השדרה, חוט דרן• מו

 ממשד עוד יורד ומשם אלו, כתפות ב׳ דרד
 ובהגיע הזרזג טפת מצאת ומשם היסוד, עד

ת  כפת היסוד נקרא ת) היסוד הכתף מן הזרע ^
 ב׳ ד1מ בהתהבר גם כתף. אותמת והס תמרים,

 עד משניהם הטפה שיורדת ביסוד, הבתפות
 לו יהיו חוברות בת«ת שתי כתיב אז היסוד,

 ביסוד. מחחברים אז פי וחובר, קצזתמ שני אל
 כי שלמה, לד האלף מ נאמר היסוד אז גם

 שלום, בריתי את הנקרא היסוד שהוא שלמה
 פעמים a פגימטריא שהם אלף, למנץ ואז'עולה

 ת׳׳ק, בגימסריא הוא לבדו, כתף כל האמנם כתף.
מג שד׳׳י במלד הנעלמות אותמת כמנת כנו

 אדם, של השמאלי הכתף ענץ עתה ונבאר
 נקרא הזה הכתף הגה כי דע, קת. שדש הנקרא

 בשר כלול אבר כל כי מודע כנזכר, א׳ אבד
 אבר שבכל הגידים אלו ני ודע, ועצמומ וג^יס
 שאמס הידועים גימס השס׳׳ה מכלל אמס ואבר,
 הקטגיס העורקים הס אבל איברים, המדה מכלל

 הזה, הכתף אבר והגה ואבר. אבר כל שבפרטות
 ועצסוו^ וגידים, נשר, שהם: נהינותמ, בשלשה
 הכלולות נשמימ נצוצות רבוא ׳0 עד מתחלק
והנה Jהעקבמ ועד הראש מן שלם, אחד בפרצוף

 ■וזיהה ק)
לעיי י)

 סקוטווו ומראה הגהות
ק׳ דף ש) *׳. אהו הסולם

» ודל ה) טיס פיק הגלנוליס ספר י*וג
jn f
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 ליותר מתחלק ההוא, שבפרצוף השמאלי העקב
 נשמת הם: ומכללם נשמות, נצוצות תרי״ג מן

 יוסף. בן עקיבא ר׳ ונשמת יהודה. מלך חוקיה
 פרטיהם שיבאר וכמו מהללאל. בן עקביא ונשמת
 ואמנם הזה. השרש נשמת יחוס ושלשלת לקמן.
 הזה העקב ממקום הנמשכת הזרע, טפת בחי׳

 נעשת ולפעמים יעקב, נעשת לפעמים היסוד, עד
 וכיוצא עקיבא, ולפעמים מהללאל, בן עקביא

בזה.
 המלכות היא העקב, בחינת כל כי ודע,
 הנשמות בכל יכולת יש ולכן פרצוף, שבאותו
 המחשבה, סוד עד למעלה לעלות הזה, שבעקב

 עקיבא ר׳ זכה זו ולסבה גבר. תסובב נקבה בסוד
 ת) רז״ל שרמזו וכמו המחשבה, עד לעלות
 והבן במחשבה, עלה כך שתוק, עליו, באמרם

זה.
 כאשר כי א) אלו, כתפות בשתי א׳ ענין ודע

 או מהם, אחד בכתף עון, איזה מחמת פגם יש
 נפגם אם כמו השמאלי, בכתף הוא הפגם אם

 הימני הכתף גם אז שם, שעומד קין של בחטאו
 הכתף מן ששרשו מי ולכן בזה. כיוצא וכן נפגם,

 בכתפו ארוכות שערות בו יהיו הנזכר, השמאלי
 יהיו השמאל ששערות אלא והשמאל, הימין

 אבל עיקרם. שם כי לפי ימין, של על מרובים
 הבל שרש של בחטאו הימני כתף נפגם כאשר
 בכתף רק ניכר הנזכר הסימן אין אז שם, הנאחז

 כתף מאבר שהוא מי כי ונמצא לבד. ימין
 ארוכים שערות השמאלי בכתף יהיו השמאלי,

 כי להורות וזה הגוף, של השערות משאר יותר
 רוח ובשער בארה״ר. אחיזתו מקום הוא שם

 קצת נתבאר הפרצוף הכרת בפרק ב) הקדעז
ע״ש. וכו׳, הנר״ן אותיות מענין

 השתי אלו בענין ביאור קצת אוסיף ועתה
נצח איך הודעתיך, כבר ג) דאדה׳׳ר. כתפות

 תרין חו״ג, תוך מתלבשים יומין, דעתיק והוד
 דאריך, דרועין תרין ואח״כ דא״א, דרועין

 כתפין ותרין דאו״א. חו״ב מוחין בתרין נתלבשו
 לתרין הנחלק דז״א, דעת במוח נתלבשו דאריך,
 אור נמשך ומהם כנודע, חו״ג הנקראים עיטרין,
 עתיק כי ידעת, גם דז״א. נוקבא אל המקיף

 בפרשת הנקראים והם ספירות, ט׳ רק בו אין יומין
 היכלין אעון דלאו היכלין, ט׳ בשם בזהר, נח

 אצלינו שנתבאר כמו וכו׳. נהורין אינון ולאו
 הוזכרה ולא וע״ש. ד) זוטא אדרא ריש בבאור

 שרש ולכן כלל, יומין בעתיק מלכות בחי׳
 שבו, ההוד בספירת אלא נרמזה לא המלכות

 והנקבה בנצח, הזכר עומר לעולם כי כנודע
 מתלבש יומין, עתיק של ההוד והנה בהוד.

 דא״א, השמאלי הכתף והיא דא״א, בגבורה
 עיטרא של השם זה והבן דגבורה, עיטרא הנקרא

 נרמזת שם כי בעלה, עטרת בסוד עניינה, מה
 הכתף מזה כי ונמצא כנזכר. המלכות ונאחזת

 בחי׳ להיותו אחד, אור נצוץ נמשך השמאלי,
 אשר קין שרש ולכן דז״א, נוקבא אל מקיף אור
 של שמאלי בכתף נאחז רז״א, נוקבא מצד הוא

 דעתיק נצח מן הוא הימני הכתף ואמנם אדה״ר.
 הבל שרש ולכן דכורא, ז״א סוד ובו יומין,

 המלכות כי נודע וכבר אדם. של ימני בכתף הוא
 בסוד הזכר, ממקום למעלה לעלות לה אפשר
 ולכן כנזכר, או״מ בבחי׳ ובסרט בעלה, עטרת

 הראשון אדם של השמאלי הכתף מעלת גודל תדע
הוא. כמה

 באופן איברים התרי״ג ענין לי ביאר עוד ה)
 הראשון, באדם כלולות הנשמות כל כי דע, זה,
 בתחלה :עניינם וזה רבים, לשרשים נחלקים ובו
 שבטים, לי״ב ואח׳׳ב אבות, לג׳ נחלקים הם

 ששים עד עוד, מתחלקים ואח״ב נפש, לע׳ ואח״כ
אדם נשמת נכללת ומוס קטנים, שרשים רבוא

מקומות ומראה הגהות
כס: טנחוח ת)
ואבאר. ד׳ה ם־׳א קסיד דף להלן א)
ב׳. סור סיו דף מחדש מדסס ב)
 הגלגולים ספר ר. פרק הנסיחז שער ח׳׳ב ע׳ח ג)

כ״זג פרק
סיב רל׳ה דף זת׳א רשב״י סאפרי שער ך)

 ע׳׳א. ס׳ה דף נח פרשת זהר עחזו. ונתחיל ד׳׳ה
 ע״ח ע׳א. ימים ודף זדא רכ׳ז דף פקודי פרשת

 ר׳ל. דף tmntm שער ב׳. פרק א*א שער ח״א
 אות P *״ג זזלק תע״פ נ״ה. ענף טם'ם עם ע׳ח

ההמשד. כל ר
j הקדמה לעיל ה) n קנדו. דף לזולז
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 מההלקים אדה״ר, של הימני הבתן* והנה הראשת.
 נהלק תחלה כי הנזכר, הכלל מרטי ע״ד מרסיו,

 ואח״כ שכמים, לי״ב ואח״כ אבות, לשלשה
 קסנים שרשים ע׳ בהי׳ הם אלו וכל נסש. ל«׳

 משרשים פרסי, אחד שרש רק אעם וכלם שבו,
 שרשים ע׳ רק בו אין ואמנם אדה״ר. של גדולים
 ואח״כ אחד. אדם פרצוף הם יחד וכלם קטנים,

 נצמות רבוא ם׳ צד מתחלקים שרשים הצ׳ אלו
נצוצוו^ אלא שרשים נקראים ואינם נשמוו^

 שרשים השבצים מאלו א׳, שרש כל והנה
 פרצוף לו יש הנה הנזכר, הימני שבכתף קטנים

 הימני שבכתף נצוצות רבוא ם׳ וכל שלם, אחד
ל א׳ שרש נקראים הם ההוא, ח  והוא שבאדה״ר, נ

 וצד״ז אדה״ר. של בנו הבל שרש בשם הנקרא
 שלשה בו יש כי אדה״ר, של שמאלי בכתף הוא

 נפש, לצ׳ ונחלקים שבטים, לי״ב ונחלקים אבות,
 ולא שבו, קטנים שרשים צ׳ נקראים הצי ואלו
 לס׳ ג׳׳כ מתחלקים אלו, שרשים ד!צ׳ וכל צוד.
 שרש וכל Jשרשמ נקראים ואינם נצוצות, רמא
 אלו וכל שלם, א׳ פרצוף לו יש השבצים, מאלו

 בנו קת שרש בשם נקראים הם שרשים, הצ׳
אדה׳׳ר. של

 בו שרשים צ׳ אלו של א׳ משרש והנה
 הזקידי מהללאל, בן צקביא צקיבא, ד נאחזים
 הנזכר, השרש וזה שקדם. בדחש כנז׳׳ל המלד,

 וכלם נצוצות, מתרי״ג לעתר נחלק הוא הנה
 הזח, השרש ובפרצוף שלם, אחד פרצוף הם יחד
ח המלד, חזקיהו ממזזים שם  וצקביא צקיבא, ו
 נאחז הוא המלך חזקיהו האמנם מהללאל. בן

 בן וצקביא צקיבא ר׳ אבל הזה, הפרצוף בראש
 הפרצוף של בצקב נאחזים הם חולתם מהללאל

הזו^
צתה, שביארנו מה כפי כי חיע^ ונלצ׳׳ד

 זה כי נמצא שקדם, בדחש שביארנו וממה
 הכתף כללות של הצקב בהי׳ הוא הנזכר השרש

 W שרשים הצ׳ חשבון מן א׳ שרש שהוא הזה,
 זה צקב ובטוף הזקתצ, זה צקב ובראש קין,

 צקיבא ר׳ הם שם הצקב, של הצקב פרטות שהוא
כנלצ׳׳ד. וצקביא

י נתבאר, הקודם בדרוש ואמנם הנשמות נ

 שרשים לתרי׳׳ג מתחלקים באדם, הנכללות
 קטנים, שרשים רבוא לם׳ נחלקים ואח״נ גחלים,

 שלשה שהם אחר, באופן שמתהלקים ביארנו ופה
 כו ואחר בלבד, וצ׳ שבטים, ד׳׳ב אבות,

 אם אמנם קטנעס שרשים רבוא לס׳ נחלקים
 אחד, מקום אל הולד הכל כי תראה נדקדק,
ע ותראה  הנה כי רבוא, לס׳ נחלקים התרי״ג א
 אלף, ת׳׳ר מתחלקות הם תרי׳׳ג, מן ת״ר אותמת

 4אבוו שלשה בהי׳ היא זע׳, ואות רבוא. ׳0 שהם
 קצמת שש הנה כי נפש, צ׳ בהי׳ היא י׳ ואות

 ששים, צל י׳ ותוסיף כנודצ, רבוא ס׳ כנגד הם
 י׳׳ב בחי׳ הם י״ג, אותמת ב׳ גם נפש. צ׳ יהיו

 תרי״ג Tא הרי כללותם, הוא והאחד שבטים,
הנז׳. החלוקים כל כללות הוא

ציטרין, תחן הנה כי והבל rp לצנין ונחזור
 תוד זענוזים דגבורה, וציטרא דחסד ציסרא הם

 הוא והבל אדא, הם וחוד• אדם ודעה אר׳א,
דגגורה. ציטרא הוא וקמ דחסד, ציטרא

 דעשמות שרשי צנץ ז״ל מורי לי סדר צוד
 למצלה, נתבאר דעה צניינו, וזה אחר, באופן

 ונשמה מעירד^ ורוח מצשיה, נפש באדם, יש כי
א מנוקבא ונפש מבחאה,  ורוח דאצילות, ח׳׳

 ונשמה דאצילות, מבינה ונשמה דאצלות, מז׳׳א
 ויחיח־ו דאצילות, מאבא חיה, הנקראת לנשמה

 ושרש שרש כל ודעה דאצילות. א״א דעקרא מכתר
 המדרגות אלו בכל חלק לו יש הגשמות, משרשי

 הגשמות של השרשים חלוק סדר זה האמנם רעד,
ע חלוקם, ראשית דעה  שרשים, לחמשה נחלקים ז

ע:  הצולם, נברא וכאשר חו״ן. ואר׳א, א״א, ה
 זיהרא זה: באופן אלו שרשים המשה נתהלקו
 היא חנוד, אה״כ בה זכה אשר דאדם, צילאה

 אימא, והוה אבא, בהי׳ לקה ואדם א״א. בהי׳
מ ח״א. נוקבא וקין ז״א, והבל  היה הראד ו

 בנוקביה, שהוא קע של מ״א שהוא הבל שיקחם
 פנם םra ברצ, טוב וצירב אדם שהטא לפי אבל

 אצלנו כמבואר הכל, קודם בתהלה נולד שקין זה
p והאוס בפסוק הפסוקים, בשצר t הוה את 
 שבצולם, הנשמות שאד בל והנה וצ׳׳ש. אשתו

 בצולס שהם הגד, אלו שרשים מה׳ נולדים
מהמשה הנולדים הנשמות שאר האמנם האצילוו^
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 יש מהם עולם בכל כי כנודע דבי״ע, שרשים
 ונגררים טפילים כלם הנה אלה, שרשים חמשה
 בהם, ונכללים דאצילות, שרשים החמשה לאלו

 בחמשה מושרשים שבעולם, הנשמות שכל באופן
 שבו, לי״ס נחלק מהם שרש וכל הנד, שרשים
 ואלו עולם, בכל שרשים חמשים כלם ונמצאו
 בהם. ונכללים לכלם, שרש דאצילות המשים

 לכמה שרשים החמשים אלוי מתחלקים עוד
בע״ה. אחר במקום שיתבאר כמו מדרגות,

הנשמית, משרשי ושרש שרש כל והנה ו)
 ה ושם״ איברים ברמ״ח שלם אחד פרצוף כולל

 פרצוף בנין יחד והם תרי״ג, וכללותם גידים,
 בפרטה אבל אחד, שרש הנקרא בכללותה, הנשמה

 ועוד ת״ח. הם כלם אשר נצוצות, תרי״ג הם
 ער־ הם וכלם הרבה, נצוצות מהם שרש בכל יש

 שרש כל כי העולם, בישוב העוסקים הארץ,
 שהם פירות, שמוציא אחד, לאילן דומה מהם

 והם וכד, וקיי־פ־ן ועצים וענפים ועלים הת׳יח,
 נצוצות יציאת עת בא כאשר והנה הארץ. עמי

 שנים יחד שימצאו אפשר בעהי׳ז, אלו נשמות
 בזמן וכלם וכיוצא, נצוצות עשרה או שלשה או

 אחד, משרש כלם היותם עם אחד, ובדור אחד
 נצוצות, ב׳ בעה״ז יחד שיבאו אפשר הנה כי והוא
 שבשרש שמאלי מעין ואחת ימני, מעין אחת

 חמשה שהם נצוצות, חמשה יחד שיבואו או ההוא,
 ימין. יד אצבעות חמשה של ראשונים פרקים

 עשר של ראשונים פרקין עשרה שיבוא או
 בזה, כיוצא וכן שמאל, Tו ימין t אצבעות

 נצוצות כמה אחד בדור יחד ימצאו עד״ז וכן
 לזה. זה סמוכים שהם אלא ים,Tהג מבחי׳ שהם
 ועקביא עקיבא ר׳ יחד ימצאו אם תתמה, אל ולכן

 של אחד בדור יחד ימצאו אם וכן מהללאל, בן
 דימי ורב חמא, בר ורמי אביי, אמוראים,
כתף מאבר קין, משרש שכלם אע״פ מנהרדעא,

 לקמן שיתבאר כמו הראשון, אדם של שמאלי
בע״ה.

 במה והוא הנזכר, אל אחרת סבה יש עוד
 בתוך השכינה גלתה כאשר כי אצלינו, שנתבאר

 הצדיקים, של הנשמות כל עמה גלו הקליפות,
 השרש מן צדיק איזה שיעשה המצות בחי׳ וכפי

 נצוץ להוציא יוכל כך ההוא, הזמן וכפי ההוא,
 אותם ויעלה הקליפות, מתוך וכו׳ שנים או אחד

 הנצוצות יהיו שלא ואע״פ בעה״ז, ויבאו משם,
 תלוי הכל כי ההוא, בשרש לזה זה סמוכים

 שרש של הצדיק שיעשה המצות וכפי הזמן, כפי
כנזכר. ההוא

 הנה הנזכר, הדרוש אל קרוב אחר ענין עוד
 יצירה, מן ורוח מעשיה, נפש לו היו ר אדה״

 דאצילות, נר״ן ועליהם הבריאה, מן ונשמה
 השלשה ואלו ומאימא. ומז״א, דז״א, מנוקבא

 עילאה זיהרא נקראים האצילות, מעולם שהם
 דף קדושים בפרשת תורה בסתרי הנזכר דאדם,

 שנולדו קודם כי בזוהר, נתבאר וכבר ע״א, פ״ג
 זיהרא ממנו נסתלקה ואז אדה״ר, חטא והבל, קין

 ובזה ז) הנז׳, האצילות חלקי שלשה שהם עילאה,
 מות ממנו אכלך ביום כי יתברך, גזרתו נתקיים
 האצילות חלקי שלשה ממנו נסתלקו כ״ תמות,
 כשהוליד והנה מזו. קשה מיתה לך ואין כנזכר,

 שנסתלקה דאצילות, נפש נתנה אז והבל, קין
 ולקמן והבל, בקין בשניהם ונתחלקה מאדם,
 דאצילות נפש מבחי׳ קין גלגול ענין בע״ה יתבאר
 בקינן ונתפשטה נתגלגלה איך בה, שזכה

 בני ואביהוא בנדב שנתגלגלה עד ומהללאל,
 בזהר כנזכר גופא, פלגי תרי שניהם שהיו אהרן,
 וזש״ה מות. אחרי ובפרשת ח) פינחס פרשת

 ממש, אדם לנפש טמאים היו אשר אנש-ם ויהי
 והענין רז״ל. כמ״ש ואביהוא, נדב על הנדרש

הראשון דאדם דאצילות נפש בחי׳ הם הם כי הוא,

מקומות ומראה הגהות
 הלקוטים ספר כ׳׳ח. והקדמה י״א הקדמה לעיל ו)

הנשמות. שרשי סוד ד׳ה חנוך דחי בססוק בראשית
 ועיי״ש עתה, ונבאר ד״ה ג״ט הקדמה לעיל ז)

 דרוש בראשית הססוקים שער ל׳. אות ופ׳ם בהגהות
דיה חנוך ויחי בפסוק בראשית הלקוטים ספר ג׳.

 סוף זת״א רשב״י מאמרי שעד עלאה. זיהרא סוד
 ט״ז וחלק ח׳ חלק סוף תע״ס קדושים. פרשת
ש״י. ותשובה ס״ה תשובה התשובות בלוח

 אות אחרי הסולם ע״ם ובזהר נז: ח״ג זהר
ע״א. אות הסולם ע״פ ובזד% רי״ז. פנחס כיד
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 בזהר. כנזכר זמרי, במעשה פינחס לקחם ואה״כ
 TK יתבאר. גם גע״ז^ לקמן שיתבאר וכמו

 דאז־]ם, דאצילות נפש לקחו והבל שקמ אע״פ
 וערב הדעת בעץ אדם שחסא לפי לתקנה, כדי
כנודע. ברע סוב

הא׳, אדם של דאצילות הרוח ט) אמנם
 ולא גשמיזם, עלה ולבן ז״ל, הנביא אליהו לקחו

 ה׳ למלאד דומה היה כי אדם, בני כשאר מת
 מלאו נעשה ואח״כ אדם, לבני ולא צבאות,
 הזכיר לא שלעולם טעם וזהו כנודע. בשמים
 נא דהי וכמש׳׳ה תה, בחי׳ אלא ז״ל, באליהו

 על T̂אל רוח נחה וכתיב אלי, ברוחך שנים פי
 זכה לא אמנם ישאר• ה׳ ורוח וכתיב אלישע,

 במעשה לזמרי שהרגו עד דאצילות, הזה הרוח אל
 באדם שוכן הרוח שאין הוא שמוכרח לפי שטים,

 פינחס כאשר ולכן י) נפש בו היות עד אלא
 שהיתה דאצילות, נפש ולקה זכה לזמרי, הרג

 דאצילות לנפש שזכה ואחר ואביהוא. בנדב
 ועליו דאצילות, התה לחלק זכה אז הזאת,

 הרוח כי שלום, בריתי את לו נותן הנני נתבשר
 נקראים ושניהם כנודע, והיסוד הת״ת מן הוא

 ולקתב, לרחוק' שלום שלום מפסוק כנודע שלום,
דסוד. ת״ת

 בן חנוך לקחה אצילות, של הנשמה וחלק
 מטטת׳׳ן הנקרא בשמים, כ) מלאך היה ולכן ירד,

 כי ודע, הוא. גם אדם כבני מת לא pול כנודע.
 שת הנקראת היא דאצילות, הנשמה זו בחי׳
 האצילות, מעולם נמשכת לד.יותה עולם, של

מה כלם. העולמות על שולטת והיא  יתורץ ו
 דאם .!;!טת׳׳ן, ־ ■י בענין הנודעת הקושיא
ג בעולם א׳׳כ אחד, שניזט  ?;לז ו*.נקר:ןי ..

חגוד בהיות העולם. שר אז היה מי דמטטרון,

 יובן, הענין אבל בעה״ז. בארץ למטה עדיין
ש בזהר במ׳׳ש  פסוק על בתוספתא נה, פרשת ת

 חד רוחת, תרין לו יש צדיק כל כי ל) נח, נח
 וד״בן וכר, לעילא בשמיא וחד לתתא, בארעא

 שהוא חנור, זהו עדי, בשמים הנה ח״ס זד-
 ז״ל, אליהו זד. במרומים, וסהדי עד״י. בגימטתא

 עדות ח׳׳ם כנזכר. בשמים מלאכים .םTשנ כי
ף ^ס  זכד. הצדיק, יוסף כי הוא, וד.ענין שמו, ב
 ולכן כנזכר, עדי הנקרא חנוך, של זו לנשמה

 אדדדר, של ליפיו זכר. כי תואר, יפד. יוסף .יTו
 דאצלות. עילאר. הנשמר. אותה מפאת לו הנמשכת

 הלילה אותה עד יוסף, אליה זכד. לא ואמנם
 גזירה עליו שנגזרה ימים, שנתים מקץ שהיתה
 לגחלד., עלד. ההוא וביום הסוהר, מן אז לצאת
מצרים. ארץ על בצאתו וזש׳׳ד.

הקודמים, בדרושים שנתבאר במד, זד., ויובן
 בלילה היא באדם, הנשמר. או הרוח כניסת כי

 על מ) חז״ל מ׳׳ש יובן בזה גם משנתו. בד,ק^
 באותד, כי אשמע, עתיT לא שפת הפסוק סיום

 הוא, והענין לשת. ע׳ ולמדו גבריאל, בא הלילה
 שי־נ ע׳ «י* מלך הוא מטטרו׳׳ן, חגו׳׳ו הנה כי

 וכאשר ־פ. ;'יי לע ע׳ דודע אומות, ע׳ של
 כנזכר, מטטרו״ן נשמת הדייא בלילה בו נכנסד,

 נשמה גם וד.גד. לשין. s כל למד אחד ברגע לכן
 כ״ג, אלישע בן ישמעאל בר׳ נתגל.'לה דחנוך, זו

 הצדיק, יוסף של גלגולו היא כי ־.•־. אצי כמבואר
 מאד, תאר יסד. היה המכר עאל5יר.־ ר׳ גם ולמ

 שנזכר «ד. ז״ם וגט 0 רד־ל למא*• כנודע
 ישמעאל ר׳ עולה כשהיה כי היכלוו^ בפרקי
 ת־ד מטטרו״ן אותו קורא ti-r■ לכריס, הנזכר

 ישמעאל בר׳ זו גשמה גלגול •\ורך דאריס ־
לפי היא, הראשונד. סבות: לשר.י י.וא יכזכר,

םקוסות ומרווה הגהות
 א׳. דרוש ק״ש בונת ענץ הטונות שעד ס)

 לעגץ ונחזור ד׳ה סוף ס״ב פ דף הפסוקיס שער
האנשים. ויאמרו נפסוק נהעלותן פרשת ראשון.
 שופפים הלקוטיט ספר ייד. הקהסה לעיל י)

 סימן א׳ סלכיס סוף דנודוב ותשר בפסוק «׳ יםן0
41*׳■

 עואג ונבאר דיון סוף לשו הקדוסה להלן ב)
י צ ו ו » ל ם * א * ו ז ו ו ו «0ו ק . ק ג ם נ * ו ו ת ג

 נס ת״י ת״ז רגז. ר« רלה ה״ג רעז. תז. קצט
 «ו שה״ש m קלז. קלו. קמג ת״ע צוב תס-ז
עד^ ודב

שה סוף לעיל ל)  רשב״ל מאסרי שער י״ר. ^
 שמאל. אסר ד׳ה *נ0 ס*ו דף נח פרשת זתדא

 שים ניס וף בתוספתא נח וחר
 לה סוסה מ)
J0 גיסיו נ)



הגלגוליםל״ב הקדמהשערפח

 תמות, מות ממנו אכלו ביום כי אמד שהקב״ה
 ולא כשמת, באדה״ר זו נשמה נמצאה לא והנה

 ממנו נסתלקה אמנם המיתה, עומס ממש סבלה
 גם כי שנית, סבת זה על הוסיף ועוד כשחטא.

 שימכרוהו, לאחיו שגרם על חטא, הצדיק יוסף
 ובהביא חלומותיו, ע״י עליו אותם והסית וגירה
זו נשמה הוצרכה ולכן אביהם, אל רעה דבתם

 כדי כ״ג, אלישע בן ישמעאל בר׳ להתגלגל
 אדם כי ודע, המיתה. עונש ממש עליו שתסבול
 מן נרנ״ח ס) אל שחטא, קודם זכה הראשון
כות  מארבעתם דאצילות, וחכמה ובינה ות״ת מ̂י

 ועזלשה דאצילות. הדעת אל זכה ה ומרע״ יחד.
 דאצילות, לתג״ת זכו ויעקב, יצחק אברהם אבות

בת״ת. וזה בגבורה, וזה בחסד, זה

ל״ב הקדמה

 ברכות במסכת חז״ל מאמר יתבאר ובה
 בשתים גבריאל באחת מיכאל תנא וז״ל א) פ״א

 אלו עפיפות ארבע ענין מה וכד. בארבע אליהו
 שקדמו, בדרושים למעלה נתבאר כבר לאליהו

 מיצירה נר״ן בו היה שחטא, קודם אדה״ר כי
 ותפארת ממלכות ן, נר׳׳ ועליהם בריאה, עשיה
 הנשמות כל כי נתבאר, גם דאצילות. ובינה

 החדשות הניממות זולת באדה׳ר, כלולות אז היו
 כלל. נכללו ולא אדה״ר, בהם זכה שלא ממש,
 איבריו ממנו נשירו הדע־ת, בעץ שחטא אחר והנה
 שאירע ע) ל ז״ ש כמי׳ הולך, שהיה המקומות בכל

 בתו, בעון הגלעדי ליפתח שאירע כמו לו
 בעיר כתיב ולא גלעד, בערי ויקבר פ) וכמש״ה

 הנכללות הנשמות אותם כל כי הוא; ובאורו גלעד,
 ממנו נשרו הראשון, אדם ישל נשמתו באיברי

 אחד כל הקליפות עמקי לתוך ונפלו כשחטא,
 האמנם ממש. להם הראויה הבחי׳ כפי ואחד,
 בפרשת בזוהר הנזכר האצילות, מן שלו נר״ן

 ושייום הם נפלו לא עילאה, זיהרא בשם קדושים
 והנעזמה הרוח בחי׳ ממנו נסתלקו אבל בקליפות,
 היא ות,‘אציי של והנפש למעלה. ופרחו כשחטא,
 ממש. נסתלקה לא אבל עליו, פורחת עמו נשארה

 אחר חנוך כי הקודמים, בדרושים נתבאר וכבר
 ויצירה העשיה מן ונשמתו, ורוחו נפשו אל שזכה

 דאצילות, נשמה בחי׳ עד גם ליקח זכה ובריאה,
כשחטא. מאדם שנסתלקה

 מעולם אדם של הנפש ענין עתה, ונבאר
 נסתלקה ולא עליו, פורחת נשארה אשר האצילות,

 בניו, והבל קין את הוליד כאשר הנה כי כנזכר.
 יצירה מעשיה להם המגיע נר״ן, בחי׳ הם לקחו

 של דאצילות הנפשי בחי׳ לקחו ועוד בריאה,
 בחי׳ בה יש נשמה כל כי ונודע אביהם. אדם
 היתד. הזאת הנפש והנה פנימי, ואור מקיף אור

 נתגייר כאשר אח״כ פנימי. ואור מקיף אור בבחי׳
 אצילות של הנפש חלק אל זכה משה, חותן יתרו

 בחי׳ רק לקח שלא אלא כנזכר, לקין שנתנה
 הקיני וחבר בה, כתיב ואז לבד, שלה פנימי אור

 ואביד.וא, ונדב במקומו. שיתבאר כמו מקין, נפרד
 הנתן דאדם, דאצילות דנפש המקיף אור לקחו
כנזכר. בנו לקין

 אהרן בן ואלעזר כתיב פינחס, נולד וכאשר
 את לו ותלד לאשר. לו פוטיאל מבנות לו לקח

 שפטפט יוסף, זה פוטיאל צ) וארז״ל פינחס,
 הענין וסוד לע״ז. עגלים שפטם יתרו וזה ביצרו,

 משתי כלול היה שנולד, בעת פינחס כי הוא,
 היה כי טפין, לשון פוטיאל, וזהו נשמות. נצוצות

 משרש היד. אחד נצוץ נשמות, של טפין משני
 נשמת משרש שני, ונצוץ הצדיק. יוסף נשמת
 ואל פנחס. נקרא אלה, נשמות ב׳ ובחי׳ יתרו.

 הגצוץ עם יתרו, של הנצוץ נתערב איך תתמה,
 אשר ביסוד, הוא שיוסף ידעת, כבר כי יוסף, של
ומתערבים החו״ג, כל של הזרע טפות נמשכים שם

מקומות ומראה הנדות
r רשב״י מאמרי שער ס) r״K קי׳׳ם. אות ס״ז קדושים. פרשת
רנד. ויקרא • י־׳ג. פרשה בראשית מדיר ם) ד; ברכות א)
ס׳׳ז. פ*י רבד. קהלת ד׳. פל״ז בראשית תשסוקים שער עיין יב. חגיגה ע)

מג. סוסה צ) וחלק ה׳ הלק סוף תע׳׳ם ס״ב. סוף י״ב דף



ר ע מ0הגלגוליםל״ב הקדמהש

 נשמה נ«וץ נתערבה th לתמוה איז ולכז גו,
 של השרש נצוץ עם אחר, משרש שהיא יתח,
 יתרו, משרש נצוץ לקח פינחם כי ונמעא יוסף.
 הראשון הדם דנסש סנימי אור בהי* מן שהוא

 ואביהוא נדב מתו כאשר אח״כ ק) דאעילוו^
 עניו אח״כ ואירע כו, שחטאו הקטרת כמעשה

 נפשות כחי׳ כו שנכנסו חכה לזמרי, שהרג פינחס
 נפש של המקיף אור מכתי׳ שהיו ואכיהוא, נדב

 כו ככר היות לו, גרם חה 4האעילוו מן דאדם
צח ש פנימי מאור שהוא יתרו, משרש נ  תפ

 נפש גפינחס עתה נשלם ועי״כ דאצילות,
 שהאור אלא מקיף. וכאור פנימי כאור דאצילות,

 והאור כשנולד. ממש גלגול כסוד כו נכנס פנימי
וגדל. שנולד אחר כלכד, עכור כסוד המקיף

 ענין גו היה לכן כו, זה חלוק שהיה וכיח
 הגאה שהנשמה שתדע, Tצר כי והוא, אחר,
 אעפ״י ממש, גלגול כסוד שנולד, בעת לאדם

 כנזכר נצוצות, משתי ומעורבת מורכבת שתהיה
ח בו שהיה פינחס, בענת צ  מיתת ונצח מיוסף נ

 .אחרת לכהי׳ צתכה ואינה אחת, נשמה נקרא הכל
 אהר עגור כסוד הגאה הנשמה אכל שתהכרם.

v כגת האדם, שנולד t i שנתעכרו ואכיהוא נדב 
ח עמה עוד שתבא היא צריכה הנה בפינחס, צ  נ

 תהיה שזאת לומר רוצה הדשה, אחרת נשמה
 ישגה תהיה ולא לעולם, שבאה ראשונה פעם

 הנפש זו את מחברת היא החדשד, חו ומגולגלת,
 להתעבר עמר בסוד הבאה ואביהוא, תדב ר)
 ולכן ממש. גלגול בהי׳ של פינחס, נפש עם

 אחרת, חדשה נפש בפינחס, עוד להתעבר הוצרו
 גלעד, מתושבי התשבי אליהו בשם הנקראת והיא
 ובאה כנזכר, חדשה גשמה והיא גד, משרש חעא
 נדב ס63 אח יחד ולחבר לקשר כדי מ, עתה

 מ שהיתד. עצמו, פינחס נפש עם ואכיהוא,
שנולד. מיום גמור בגלגול

נם הדשה אהדת נשמה צריבה עוד ואמנם

 הנקראת חדשה נשמה ולחבר לקשר כדי כן,
 שהם הישנות הגשמות שאר עם התשבי, »זיהו

 הוצרו ולכן ואביהוא, נדב ונפש פינחס נפש
 והיא חדשה, אחרת נשמה בפינחס לבא עוד

 בדברי הנזכר בנימץ, משרש אליהו ג״כ הנקראת
 ירוחם. בני ואליהו תכרי דערשיה בפסוק הימים,
 מבני החכמים, אל ש) בעצמו ז״ל אליהו וכמ׳׳ש

 בסיום זה, ענין שיתבאר וכמו רחל. של בניה
הזד- הדרוש

האחת, בפינחס: נכללו בחי׳ ד׳ בי ונמצא,
 שהיתה אע׳׳פ כי כשמלד, עצמו פינחס נפש היא

 אחת. נפקז נקראים ויתרו, דיוסף טפין מב׳ כלולה
 עבור, בסוד כשבאה ואביהוא, נדב נפש היא הב׳,
 מספר כנודע שתים, ולא נקראת אחת נפש זו וגם

ת ואביהוא דנדב ת) מות אחרי בפרשת הזהר  ת
 הנקראת נפש היא והשלישית, הוו. גופא פלגי

 נפש היא הרביעית, גד. משרש התשבי אליהו
 חז׳׳ל מ׳׳ש ח״ס בגימץ. דשתז אליהו הנקראת

 בארבע ואליהו וכר, באחת מיכאל תנא הנז׳׳ל,
זה. והבן ובו׳,

 הגלעדי יפתח דבת מעשה אירע כאשר אח״כ
 לילד רצה ולא שופט, היה שיפתח א) שאח׳׳ל

 רצה לא אליהו וגט נדרו, לו שיתיר אליהו לבית
 אזל לכיבי דחייס מאן אמר כי אצלו, לילד

 יפתזז, של הבת הלכה לדא דא בץ ואז לאסיא,
 בעל בעצמו הוא להיותו יפתח כי נענשו, ושניהם

 הולד, שהיה מקום שבכל עונש, נענש הדבר,
 גלעד בערי ויקבר וכמש׳׳ה איבריו, נושתם היו

 ממנו שנסתלקה נענש, ואליהו רבים. לשח
 זד לפנים פסוק על ס) ח״ל כמ״ש שכינה,

 דנראה שופטים, בספר פינחס, על הנאמר עמו
 הנפש אותה גם ואז עתה, ולא עטו ה׳ היה לפנים

 ואביהוא, נדב של חעבור בסוד בו שנכנסה
 בשמואל ונתגלגלה לה, והלכה ממנו נסתלקה
ב) רז״ל מ׳׳ש ח׳׳ס לקמן. שיתבאר במו הנביא,

מקוטעת ומרווה הגהות
 משה אל ויאמר נפסוק יהרו הלקומיס ספר 0•

יהרו. הוהנד אני
י״ד. הקומה לניל י)
ע׳א פרשה ויצא פרשה רנה מדרש ש)

נ״ד. אוה הסולם ע״פ ונזמר מ*. דף ה)

 איה מקומוה ומראה הגהוה נסמוך לעיל א)
 ויקבר נ^וק שופסיס ספר סוף הלקומיס ספר ש.
ד«9גל רי1ב

מ בהסעה לעיל עיין )0 ש. אוה ^
סד. קדושין נ)



הגלגוליםל״ב הקדמהשער

 אמרו גם קטיעא. היא שלום בריתי של ו׳ כי
 הוא פינחס של י׳ כי מות, אחרי בפרשת בזוהר
זעירא.

 עבור אל זכה זמרי במעשה כי הוא, והענין
 ממנו פרחה להרגו כשרצו כי ואביהוא, דנדב זה

 כנזכר ואביהוא, דנדב עבור בו נכנם ואז נשמתו,
 בחטא ממנו וכשנאבד ג) בזוהר פינחס בפרשת

 קטיעא, ו׳ היתד, אז הנזכר, העבור את יפתח בת
 בריתי הנקרא היסוד ספירת היא הר בחי׳ כי

 שכינה ממנו כשנסתלקה אז, ונקטעה שלום,
 יפתח רבת במעשה אז והנה ואביר,וא, נדב ועבור

 שרש טפת של הנצוץ אותו רק בו נשאר לא
 בשמואל הלכו ואביר,וא נדב עבור כי בלבד, יוסף

ממנו. נסתלקה יתרו טפת נצוץ וגם כנזכר.
 את בנה אשר האלי בית חיאל נולד ואז

 שיתבאר. כמו גמור, בגלגול בו ונכנסה יריחו,
 אליהו וגם ואביהוא, נדב עבור כי היא, וד,טעם
 אינם הנה כנז״ל, דבנימין ואליהו גד, דשבט

 העבור, בסוד השאלה דרך רק בפינחס, שם
 החטא אין ולכן ההוא, בגוף העיקריים ואינם
 דטפת נצוץ וכן צהם. פוגם יפתח רבת ההוא
 בנצוץ ההוא החטא לחטא, קרובה אינד, יוסף,
 וכשבאה קין, מן באה היא יתרו, שנצח לפי יתרו.

 ולכן לע״ז, עגלים מפטם כומר, שם היד, ביתרו,
 נסתלק, ולכן יתרו, של מנצוץ היד, החטא עיקר

האלי. בית בחיאל ונתגלגל
 אותיות הם חיאל, אותיות כי וראה, וד,בט

 אחע״ה. באותיות בה׳ ח׳ תחליף אם אלי״ה,
 האל״י, בית וז״ם אליד,. אותיות הם האלי גם

 כי ז״ל, אליד,ו מושב בית פירוש: אליד,. בית
 נצוץ הוא כי פינחס, בגוף היד, מושבו אליהו

 ד,ד,וא, הגוף עיקר כי ונמצא כנזכר. יתרו טפת
 בית נקרא רק אליד,ו, של ולא פינחס, של הוא

ז״ל. אליהו מושב
רבא, גברא • הוד. חיאל כי ד) ארז״ל והנה

 ז״ל. ואליד,ו המלך אחאב לביתו, הולכים שד.יו
 יפתח, רבת במעשה שחטא, א׳ עבירד, האמנם
דומות. הם כי יריחו, את שבנה זו עבירד, לו גרמד,

 וכן כנודע. נדר בענין היתה יפתח בת ענין כי
 והחרים שהדיר הנדר על שעבר היתה, זו עבירה
 מיוחסת שיריחו ולפי יריחו. את יבנו שלא יהושע,
 עלו משה חותן קני ובני כמש״ה קין, לשרש
 חיאל ביקש לכן יריחו, שהיא התמרים מעיר
 כך ואחר יריחו. את לבנות קין, משרש שהוא

 שכיון לפי התשבי, אליהו ונקרא שמו נשתנה
 וגם כנזכר, בו נתקנו לא עדיין ואביהוא שנדב
 יפתח, בבת חטא יתרו, דבן עצמו פינחס בחי׳
 אלא בו, נתעבר לא בנימין דשבט אליהו וגם

 כי נמצא כנז״ל, האחרות הנשמות עם לקשרו
 נקרא לא ולכן גד, דשרש אליהו הוא עתר, העיקר

 על המורד, התשבי, אליד,ו אלא פינחס, עתה
גד. שבט נשמת

 נקרא בהיותו הנבואה, בו כשחזרה ואז
 להתעבר חזרו שמואל, שמת אחר התשבי, אליהו

 בענין ה) להתקן הם ונשלמו ואביהוא, נדב בו
 פניד,ם, על העם כל נפלו כאשר ד,כךמל^ הר

 עון להם נמחל ואז האלהים, הוא ה׳ ואמרו
 ונתקן בשכינה, ופגמו בנטיעות שקוצצו שלהם,

 לפי גם *זה. והבן האלהים, הוא נאמר^יץי,׳ ז̂■,
 סיני, בהר בשכינד. שהציצו על חטאו שבתחלה

 נתקן ועתר, כו׳, ישראל אלהי את ויראו כמש״ה
 מן היורד באש להציץ שלא אפים, בנפילת
 פינחס, ולא אליר.ו שנקרא טעם זהו גם השמים.

 וכמו השם, זה לשנוי זכה זו עבודד. שבגלל לפי
 ואחר וע״ש. הנביא אלישע בענין לקמן שיתבאר
 להם ונסתלקו שם לעמוד הוצרכו לא שנתקנו,

ואביהוא. נדב
 מכשפד, היתד. אחאב, אשת איזבל והנה

 ב^שפיד, ישראל את שהדיחה בפסוק כנז׳ גדולה,
 אליד,ו מן ואביד,וא נדב שנסתלקו בכשפיה וידעה
 שלום בריתי את לו נותן הנני נתבשר עליד,ם אשר

 כעת כי לו, אמרר, ואז לעולם. חי היותו שהוא
 כיון מהם, האחד כנפש נפשך את אשים מחר

 רמז גם וד,שלום. החיים גזרת ממנו שנסתלק
 וז״ס הקטרת, באש שנשרפו ואביד,וא נדב אל

שנאבד אליד,ו ־■שהרגיש וכיון מד,ם. אחד כנפש

מקומות ומראה הגהות
ס״ג קצ׳׳ג דף מסות פרשת הפסוקים שער ה) ע״ג. אות הסולם ע׳־ם ובזהר רח. פנחס זד,ר ג)
ז״ס. גם ד׳ה קיג. סנהדרץ ד)



XVהגלגוליםל״ב הקדמהשער

 וז״ש חור^ להר וברה נתיירא, זו, מתנה ממנו
 היתה שלא ל»■ ר״ל: נפשו, אל לו וילך וירא

m נפשו רק rm א> איזבל. מן נתיירא כך מפני
 הורב הר במערת• להרויהה חזר ואח״ב

 ואז השמינו, בסערה שעלה עד אחרת, פעם
 בשמים, נתעלה גד, משבם שהוא התשבי אליהו
 דשבט ואליהו עוד, ירד לא ושוב שם, ונשאר
 בספר הנזכר באותו אח״ב נתגלגל זה, בנימין

 וזכרי ואליהו ויערשיהו מש״ה והוא הימים, דברי
 ונתהבר עלה כשנפטרו, ואח״ב וכר. ירוחם בני
 ונשאר בשמים שעלה התשבי אליהו אותו עם
 דורד העולה הוא בנימין, דשבט אליהו זה שם

^  עמהנס ולדבר הצדיקים, אל נסים לעשות ת
 היה שאליהו יודעים היו החכמים כי ולהמת

 מהם, בחי׳ איזו יודעים היו לא בחי׳, מד׳ כלול
 ונחלקו עמהם, ומדבר ועולה היורדת היא

 מה רבותי להם, ואמר שהודיעם, עד בסברותיהם,
 שכד אני, רחל של בניה מבני עלי, חלוקים אתם

 הבחינה זו כי והודיעם וכו׳, ואליה דערשיה כתיב
 אליהו הנקראת זו ובתי׳ עמהם, המדברת היא

 טפת הנקראת הבחינה עם נתחברה דבנימין,
תת  אליהו ונטלה ומת האלי, בית לחיאל שנתנה י
עמו.

 נתגלגלו שתיהם כי נלע׳׳ד, הכותב אמר
 טפה הנקראת הבחי׳ ואותה בנימץ. של באליהו
 בן אמיתי בן יונה אל אליהו נתנה דיוסף,

 בפרשת בזוהר מ״ש וז״ם אותו. כשהחיה הצרפית,
 מחיליה יונה תנא וז׳׳ל, ע״א קצ״ז דף ויקהל

 כד׳א אמיתי, בן איהו ודא ב) אתי, קא דאליהו
t ה׳ ודבר m תנא דז׳׳ל מ״ש ת׳׳ם 1אמו 
 מסף בן משיח שהחייתי, הנער אותו אלמע, דבי

 יהיה הוא ולכן מסף, מטפת להמתו כי הוא,
 אהר שיעיאד ומה בימינו, במהרה מסף בן משיח

 האמיתי, עצמו אליהו לחלק לבא לעתיד כד
 נדב ועבור בנימין. דשבט אליהו אותו הוא

 עבוד, בסוד הנביא אלישע אל נתנו ואביהוא,
 דהי אלישע, ששאל מה וז״ס לשממ^ כשעלה

 כתוב, הקנה ובספד אלי. בדוחד שנים פי נא
נ״א כי הוא, והענת ואביהוא. נדב הם שנים מי

 שנתעברו שנים פי שהם ד׳אביהוא, ״נדב ד״ת
 ״ברוחד ״שנים ״פי ״נא ר״ת גם אליהו. של ברוחו
 שהם ואביהוא, נדב כי :ר״ל בא, נפש הוא ״אלי.
 אליד שבא כגז״ל, דאדה״ר דאצילות נפש מבחי׳
אלי. עתה תתנם לזמרי, שהרגת בעבור

 הנקרא חנוד משרש הוא אלישע והנה
 הנקראת דאצילות נשמה מצד שהוא מטטרו״ן,

 נפש ליקח הוצרד ולכן דאדה״ר, עילאה זיהרא
 .עילאה חיהרא נפש שהם ואביהוא, דנדב זו

 לרוח זכה שאליהו ולפי באליהו. שהיו דאדם,
 אלי. ברוחד אמר לזה כנז״ל, עילאה חיהרא

 כי ג) אצלינו, שנתבאר מה אל ברוחד, רמז גם
 נפשו נדב אבל קין, משרש ורוחו נפשו אביהוא
 שרוחו ויען בלבד, קין משרש ורוחו אחר, משרש

ברוחד. אמר לכן קק, של זה משרש היא לבד
 בקץ כי לרמוז: אלישע, שמו נקרא ולכן

 שנתקן ויען שעה, לא מנחתו ואל קץ ואל נאמר
 מה הקב״ה, שעה לי :כלומר אלישע, נקרא קץ

 וכבר תקץ. בלי בהיותו קין אל שעה שלא
 להורות אליהו, נקרא פינחס כי למעלה, לד רמזתי

שנתקנו קין מן הבאים ואביהוא, נדב עבור על
 ישנם שבאליהו, אלי אותיות שלשה ולכן בו.

 השלים אלישע גם כי להורות באלישע, ג״כ
אלחע. כמו אלו, אותיות בג׳ לתקן

 עלה וא״ל הילדים, בו שצחקו מה ח״ס
 לקמן, שיתבאר במה הוא, והענץ קרח, עלה קרח

 הרע, מצד קץ של רוחו הוא יצהר, בן קרח כי
 לביישו הילדים וא״ל שאולה, חיים ירד ולכן

 לעלות, וצרץ־ שאולה, ירד קרח הנה כי ולגדפו,
 לעלות. רוצה אתה ואיד קרח. משרש נמשד ואתה

 משה, גלחו »•r בן קרח הנה כי רמזו, גם
 אלישע גם ולכן כנודע, בשערותיו קרח והיה
to. יש נשמתו שרש כי. כמוד.ו, בשערותיו קרח 
 בו שנתעברו גרם וזד. קרח. מן ואחתד. חלק בד.

 משרש ד& שגם .וא,Tואב נדב נפש כד אהד
 בן שם הזכיר שמדע״ר. כמו גם קרח. נשמת
 מצד קץ נפש שר.וא המצרי את ור.רג מ״ב,
 מ״ב והרג מ״ב, בן שט הזכיר אלישע כן הרע,

מוהר. כנזכר אלו ילדים

דס. ודא זהר א)
1(1סקו& רסר^ה הטזחו

גן. אהד דיה צ״ג דף אזלו נה זדג זהר ג) 4ל״ פדדר״א



הגלגוליםל״ג הקדמהשערצב

 לרמה יהודה מלך בחזקיהו נתגלגל כך ואחר
 לקין הקב״ה תלאו המבול בימי כי ז) ז״ל מ״ש אל

 ועתה היקום. כל את וימה נאמר ועליו ברפיון,
 מרפיונו קין נתחזק בו כי חזקיהו, נקרא כשנתקן,

 הנביא, אליהו מן יה״ו אותיות ג׳ נתקנו ובו
 הבכורה חלקי משלשה א׳ חלק אל זכה ובחזקיהו

 והם: אדה״ר, של בכורו שהיה לקין הראוים
 בתרגום כנזכר בכורה, וחלק ומלכות, כהונה,

 בחזקיזזו ועתה וגד. אתה בכורי ראובן פסוק
 בקש ח) ז״ל מ״ש וז״ס המלכות, כתר לקח

 הוא, והטעם וכד. משיח לחזקיהו לעשות הקב״ה
 כתר ליקח ראוי והיה הבכור, קין מן שהוא לפי

 ונתבטל, לבא, לעתיד משיח ולהיות המלכות,
שירה. אמר שלא מפני

 חשמונאי, בן במתתיה נתגלגל כך אחר
 חלקי לשני ביחד זכה ואז ומלך, כ״ג שהיה

 מהללאל, בן בעקביא נתגלגל ואח״כ הבכורה.
עשו, עקב בסוד -,־מז קין כי ביארנו, וכבר

 תקן זה שעקביא ולפי עקביא, שמו נקרא ולכן
 עתה נקרא לכן קינן, בן מהללאל בחי׳ ג״כ

 בריב״ז, נתגלגל כך ואחר מהללאל. בן עקביא
 לחזקיהו כסא הכינו אמר פטירתו, בעת ולבן
 גלגוי* משרש להיותו ללוותו, שבא יהודה מלך

 הבכור. קין של כהוגה כתר זכה בו וגם נשמתו.
 בו וגם יוסף, בן עקיבא בר׳ נתגלגל כך אחר
 ובזה בעקביא, כנזכר עשו, של העקב בחי׳ נרמז
 יששכר כי ט) הזוהר, של רות במסכת מ״ש תבין
 גם כי לקמן שיתבאר וכמו עקיבא, ר׳ הוא

 נתעבר כך אחר קין. זה של משרש הוא יששכר
 אחאי, רב הנקראים גאונים, משני עבור בסוד
 הם כי לתקנם. כדי גאון, משבחא אחא ורב

 שלשה נתקנו ובהם המלך, אהאב נפש משרש
 אבל הנזכר, עבור ע״י אחאב של אחא אותיות

 ,Tגאל אברהם ברבי נתקנה אחאב, של הבית
 אחאב נפש שרש גלגולי בסדר שהודעתיך כמו

המלך.

ל״ג הקדמה י)

 הם דאדה״ר, עילאה זיהרא כי נתבאר, הנה
 האצילות. עולם מצד שלו, נפש רוח נשמה
 דזיהרא נשמה הוא מטטרו״ן, שהוא חנוך והנה

 עילאה זיהרא של נפש לקח קין ואמנם עילאה.
 כלולות היו הנפשות כל כי ידעת, וכבר דאדם.

 רק בו נשאר ולא נתמעט, וכשחטא באדה״ר,
 עולם. של חלתו ממאה, תרי הנקראת התרומה,

 נשארו העשיה, מצד שהיא הנפש בבחי׳ והנה
 הנפשות. שבכל מובחרים היותר ממאה תרי בו

 חלקי ושאר לקין, נתנה זו נפש תרומת בחי׳ וגם
ממנו. ונשרו כשחטא, מאדם פרחו הנפשות כל

ורע, מטוב מעורב קין כי הודעתיך וכבר
 כנזכר אחיו, הבל דוגמת נשמות מוליד והוא
 מהטוב והנה נשא, דפרשת רבא אדרא בסוף
 שבו, הרע ומבתי׳ צדיקים, נשמות מוליד שבו,

 הטוב מבחי׳ והנה א) רשעים. נשמות מוליד
 בפרשת בזוהר כנזכר ומהללאל, קינן יצאו שבו,

 ראובן נולד כך ואחר ע״א. קס״ח דף תרומה
 של הבכורה חלק שיטול ראוי והיה יעקב, בכור

 אבד דבלהה מעשה ובשביל אדה״ר, בכור קין
 בכורי ראובן פסוק על התרגום כמ״ש זו, בכורה

כהונתא בכירותא, :שהם עז, ויתר שאת יתר אתה

מקומות ומראה הגהות
 מז״ר חזקיה. והנה דייה ליו הקיפה להלן ז)

 הלקוסים ספר ליא. ם׳ שפות כ״ג. ם׳ בראשית
 דף נח הפסוקים שער ידע. והאדם בפסוק בראשית

 אלי ויאפר בפסוק כ׳ סימן יחזקאל ד. סיםן נ״ח
p לגונות שער בית ספר רגליך. על עפוד אדם 
רי״א. אות פן
 סיפן ישעיה הלקוטים ספר צד. סנהדרין ה)

להזקיהו. פכתב בפסוק ל״ה

 ע״ם ובזית ט״ג סוף פ״ט דף חדש זהר ט)
א רשב״י פאפרי שער תרע״ט. אות פן הסולם תי  ז

 בפסוק ל׳ סיפז ומא הלקוטים ספר ט״א. ש״א דף
הוא. בלילה עסה וישכב
 בראשית הפסוקים שער כיס. הקדמה לעיל י)
ג׳. דרוש

 אדרא הסולם ע״פ ובזהר קפג. דף ח״ג זהר א)
שביז. אות רבא



ר ע «הגלגוליםליג הקדמהש

 הנרמזת הנהונה היא שאת. יתר וסוד ומלנותא.
 אבר שהסא, וכיח שא̂< תסיב אם הלא בקת,

 בתשובה ראובן ששב ואהר שאו^ הנקרא הכהונה
 יששכר, בסבתם ונולד ב) הדודאים שהביא זכה

 שאמרה מה וזהו הבכור. קץ של הסוב מזור והוא
 ה׳, את איש קניתי ותאמר קץ, תTבל חוה

 הנקראת במה, בהי* שתיהם ^אה חוה כי לרמוז
 כי לומר, ורמזה אצלינו. מודע עילאה אימא
 ע״י הנולד ביששכר, יהיה קץ, שלמות תקץ
 יאקב, את רהל מן לאה שקנתה הקניה, אותה

 בדודאי שכרתיד שכר כי נמש״ה הדודאים, א״י
 הטוב, מצד ה׳ חלק והיה ההוא, הבן ונולד בני,
 עשיה הנקראת נסש מבחי׳ ולהיותו יששכר. והוא

 הנהש וזוהמת הקליפות אל אחץה בו יש כנז״ל,
^ כנודע, «, נאחז הנהש שהוא עשו ול  ונקרא מ

 ויעקב עקב. הנקראת בעשיה, הם כי עשו, עקב
 עשו, בעקב אוחזת וידו בסוד מעשו, הטפם )1

 ואח״ב הזו. הנ«» מבחי׳ יששכר נולד ואח׳׳ב
 ע״ש יוסף, בן עקיבא ר׳ נולד זה, עקב מבחי׳
 ממ״ש שקדם, בדרוש שרמזנו וכמו הזד- העקב
 רבי הוא יששכר כי מהזודר, רות מדרש בשם

עקיבא.
 של הטוב מער ואביהוא נדב באו כך אהר

 ד) בזוהר והקשו ואביהוא, נדב הבכור וז״ס קץ,
^ דהיל״ל מות. אחרי בפרשת א  בתוספות זר1ו

 אדם של בכורו קץ כי לרמח, הענץ אד יא״ו,
 שקדם הא' בכור שהיה הזה הבכור והנה הראשון,

 ואביהוא בנדב נתגלגל הוא הנה קץ, שהיה בעולם
 נזכר לא ולכן א׳, משרש ד& ואיתמר אלעזר אבל

 נדב עם בירוaלד שלא באלעזר, וא*ו תוספת
מבהיגת לבד רוהו היתה נדב ואמנם ואביהוא.

 נפשו אבל תסמכני. נדיבה ורוח פסוק וז״ס קץ.
 אמו, אלישבע אבי עמינדב זקנו, משרש היתד.
 ור.ם האחרונות, אותיותץ שלשה ממנו ולקח
נדזג

 ולכן קין, מן ורוחו נפשו היו אביהוא, אבל
א, נקרא ^  מן הם בחינותץ כל כי לרמוז אב

 לכל אב הנקרא עעמו, אדם נפש שנטל קץ,
 בהי* עצמו הוא הנר. כי אביהוא, הר.ו העולם,

 טמאים אנחנו ה) וז״ס העולם. כל אבי אדם
«ז  אדדדר נפש הם ואבהעא, נדב כי אדם, לנ
 נפש מבהי' בו וTר. לא שנדב לפי האמנם ממש.
 באביהוא משא״כ בלבד, שבו הרוה הלק רק אדם,
 לנפש אמר לכן אדם, מנפש היו חלקיו שכל
 כי רבים, בלשון אדם לנפשות אמר ולא אדם,
 אביהוא וד.נד. לבדו. .ואTבאב הוא אדם נפש עיקר
 משרש הוא גם כי אמו, אהי נחשון משרש נמשד

 נהש זור.מת אהץת שעיקר ולפי נפש, הנקרא קץ
 נקרא לכן כנז״ל, דעשיה בנפש היא באדד.״ר,

 העלית. הנחש כי הוא, והענין הנחש. נדיש נחשת
ם ב* שד.ם דטקבא המוחץ ב* ומסלק Tמס מי » 

 את ואהבת בכונת אצלמו ו) כמבואר אור, אור
 כי לד.ורות: נחשץ, בנימטריא וד.ם אלהיד, ה׳

מב ההזירם הטובים, במעשץ נהשץ ק מו
 אז דוד, אבי בישי נתנלנל עוד וכאשר

ס קץ. בחי׳ לגמרי נתקן ל  כמ״ש נתש, נקרא ו
 ואמרו נהש, בת אביגיל אל בא אשר הפסוק

 לרמת נחש, של בעטיו שמת מי בת ח) רז״ל
 שנתערבד. הנחש, זוד.מת כל להתקן גמר ישי כי

 גהש. של בעטיו מת *ז0ע או קין. של זו בנפש
j של בחטאו m יותר לגמרי נשלם בישי ואז 

מנחשת.

מקומות ומדאה הגהות
C1 וישכב נפסוק ל' סיסן ויצא הלקוסיס ספר 

ססיט. פהז נפסוק דהי ונפרשה ההג נלילה עסה
 נ׳ו ן0<0 הולדות פרשה הפסוקים שעד ג)
 הלקוסיס ספר אנדהת שסע אשר עקנ נפסוק

סצרעוג אחד איש ויהי נפסוק שופסיס
ע״^ סת• ג״ו דף ד)
 נהעלוהו ושישה שסמי. פרשה הפסוקים שער «)
האנשית מאסרו נפסוק
ה״נ ב*. פרק הסוהין לידה שער ה״א ע״ה ו)

 שפדה דף ההקוסוה שער ור. פ*נ ויהל לאה שער
 ד דף רדל סאסרי שער פסוק. סוד וזה ד״ה «דא
 ק*ש כונה ענץ ודא הנוגות שער פ*ת שס ד*ה
 הפסוקים שער גנהוג. עוד ד*ה <דנ קע*א דף

הנהענץשגשער הו גדאד׳  הסצוה מצאדףפ׳
 *וג0ק am סן לנוטה שעד ניה ספר תזריע. שרשה

 נסעלות שיי*ש שש*ו אוה סן זהי הקוני הקדסה
הסולת
יז. נ״נ ה)



הגלגוליםל״ג הקדמהשערצד

 להיותם הנה כי ואביהוא, נדב לענין ונחזור
 זוהמת בהם נתאחז עשיה, הנקראת נפש בחי׳

 ומתו. ונענשו הקטרת, במעשה וחטאו הנחש,
 זיהרא נפש היא פינחס, שהוא הנביא אליהו והנה

 ואביהוא נדב נפש בו נתעברו ולכן דאדם, עילאה
 נפש מצד אדם נפש הם גם כי זמרי, במעשה
 ישראל הטאו לא אלו ואמנם כנז״ל. דעשיה
 לגמרי נפסקת הנחש זוהמת היתר, העגל, במעשה
 במעשד, חוטאים היו ואביהוא שנדב ואע״פ כנודע.

 אבל בלבד, שימותו להם מספיק היר, הקטרת,
 דבוק להחזיר גרמו בעגל, יישראל שחטאו כיון

 ואביהוא נדב ניטרפו ואז אדם, בנפש הנחש זוד,מח
 טעם וזהו ישריפה. מבלי שימותו במה הספיק ולא

 כי השריפה, את יבכו ישראל בית כל ואחיכם
 נפש של הזאת השריפה גרמו בעגל ישראל חטא

 כלם ישראל כל ולכן העולם, לכל אב ר, אדה״
 ואביהוא נדב היות טעם וזהו השריפה. את יבכו

 ואהרן, כמשה ושקולים י׳שראל, ככל •שקולים
 וכאשר כנזכר. עצמו אדה״ר נפש הם הנד, כי

 נקי הוא מי נא זכר כתיב אז בפנחס, נתעברו
 הוא, והענין ט) פנחס פרשת בזוד,ר כנזכר אבד,

 משרש וד,ם נ״א, ת ר״ שהם ואביהוא נדב כי
 בפנחס, נתעברו כי נאבדו, לא נק״י, אותיות קין
 דבת במעשר, פנחס וכשחטא מקין, הוא גם כי

 עבור ממנו נסתלקו שקדם, בדרוש כנז״ל יפתח
הנביא. בשמואל וד,לכו ואביהוא, נדב

 הרוח מבחי׳ הוא יצהר, בן קרח כי ודע,
 בפסוקים, שנתבאר כמו שלו, הרע מצד קין של

 של הרע הרוח זה נתלבש כי וע״ש, קרח ויקח
 שהוא אחיו להבל מקטרג היה ולכן בו, קין

 כמש״ה קין, מן הוא גם כי יתרו, משא״כ מרע׳׳ה.
 הטוב מבחי׳ שהוא אלא מקין, נפרד הקיני וחבר

 וד,טיב למשה, בתו צפורד, את נתן ולכן קין, של
 מצד שד,יד, בקרח משא״ב לחם. והאכילו עמו,
 יתוקן בו כי חשב, וקרח כנזכר. קין של הרע
הבל, שהוא משה על נתגבר ולכן הבכור, קין

 שהוא לפי בקרח, קין תקון אין כי בזה, וטעה
 והוא ממנו, היוצא בזרע אלא שבו, הרע מצד

 וז׳׳ש קין. של הטוב מצד שהוא הנביא, שמואל
 יוצאה אש ראד, כי ידע, ולא ניבא קורח י) רז״ל

 קני כי הקיני, את וירא וז׳׳ס זה. והבן מאמתו,
 בתיבת ונרמז קין. מן הוא ושמואל קין, הוא
 :פירוש משמואל, אותיות אל משמו יחיה מי אוי
 שהוא וכו׳, עמלק את וירא אמר למעלה כי

 ואמר במקומו, שנתבאר כמו קין, של הרע מצד
 אשר שהוא שמואל, כיטיבא לעמלק י׳ו אוי כי

 וישסף שנאמר עמלק, מלחמת על לשאול זרז
אגג. אח שמואל

 מ״ש כי ויצא, בפרשת בזוהר מ׳׳ש וז׳׳ס
 גם ואביהוא. נדב אינון דא יריכו, בכף ויגע

 חטף שמואל כי קי׳׳א, דף דמשפטים בסבא אמרו
 והענין יעקב. מן שלקח הירך אותה מסמאל,

 והוד, נצח ירכין תרין הם ואביהוא נדב כי הוא,
 סמא״ל נאחז ובהם הנביאים, נשרשים שמשם
 הירך את מסמא״ל חטף שמואל וכשבא כנז׳׳ל,
 על לנבואה וזכה ואביהוא, נדב שהם ההוא,
 שמואל וקודם נביאים. אינון תמן ירכין כי ידיהם,
 ונפסקה נפרץ חזון אין סמאל, Tב הירך שהיה

 במסכת ז״ל מ״ש וז״ס כ) חז״ל. כמ״ש הנבואה,
 בעני תראה ראה אם ל) פסוק על בפ׳׳ה ברכות

 מי ותשתה ואסתתר אלך חנה, שאמרה אמתיך,
 יובן וזה בנים. לה שיהיו בהכרח ואז סוטה,
 הירך חטף שמואל כי דמשפטים, הסבא במ״ש

 ולכן הסוטה, ירך תמורתה לו ונתן סמא״ל, מן
 ללדת היא תוכל לא כ״א לשי״ת, חגה אמרה

 תלד סמא״ל, מן הירך ולחטוף שמואל, את
 יעקב ירך הירכין שגי סמא׳׳ל יאבד ואז ותסתר,

 ולא טהורה, היא כי הסוטה, וירך שמואל, והוא
בה. ישלוט

 בקוראי ושמואל בכהניו ואהרן משד, ז״ס גם
 והטעם מ) ואד,רן כמשה שמואל שקול כי שמו,
כמשה השקולים ואביהוא, נדב בו שהיו לפי הוא,

מקומות ומראה הגהות
הפסוקים שער ב׳. מקץ תנחופא מדרש כ) ע״ד. אות הסולם ע״ם ובזז»* ריז. דף ס)
נדר. ותדור פסוק א׳ שמואל ה׳. קרת תנחומא מדרש י)

שם. ם) לא: ברבות ל)
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ש ואהרן, ד חני פסוק על ו) ז״ל « ק  אקדש. ב
 אותיות שלשה לקח דאלישע כמו כי דע, גס

 שמואל כן שקדם. בדרוש כמ״ל אליהוא מן אלי
 על לרמוז שבאליהו, א״ל אותיות שני לקח

 באליהו בתחלה שהיו ואביהוא, נדב את לקיחתו
שם. כנזכר

 ולכן שמואל, ענין לבאר אנו צריכים ואמנם
 ואביהוא שנדב כמו כי דע, ואביהוא, נדב נתחיל
 במעשה שחטאו ישראל וגם הקטרת במעשר. חטאו
 ואחיכם במסוק כנז״ל לישרף, לר.ם גרמו העגל,

 שרף אשר השרימר. את יבכו ישראל בית כל
 העגל עשה שהוא לסי מיתתם, גרם אהרן כן ה׳.

 מאד ה׳ התאנף ובאהרן כמש״ה בסבתו, ומתו
 הכד.ן, אד.רן ואמנם וכר. בנים כלוי זה להשמ^,

 שנתבאר כמו אדה״ר, בן הבל משרש הוא
 לכמד. נחלק הבל שרש כי שקדמו, בדרושים

 יש נשמות, שרשי שני נ) ודינה שרשים. בחי׳
 ושרקז אברם. אחי הרן שרש ;וד.ם הבל, בשרשי

 מרינס של בנד. בחור נתגלגל נחור, והנד. נחור.
 כי הודעתיו, וכבר הכד.ן. באדירן נתגלגל וד.רן,
 של ג׳ ואות גחור, מן אותיות ג׳ לקח חו״ר
 כמבואר ישראל, מלך אחאב לשרש נשארד. נחור

 הרן, מן אותיזת ג׳ אד.רן, ואמנם ם) אצלינו
 משרקו הרן, בן לוט וגם א׳. אות עליו ונוסף
 הבל הוא ״הרן, ״בן ״לוט ואת ר״ת ולכן הבל,

 ומן הבל, משרש שנמע והרן לוט כי למפרע,
 ונמצא אצלימ. כמבואר המלך, רחבעם נמשך לוס

 ולוט, מרמס בן והור אחיו, ואד.רן מרע״זס כי
 שהם רק אדם, p הבל מקזרש כלם ואחאב,
הבל. משרש וכלם מזוס זה מחולקים שרשים
 בן הדן הוא בי אד.רן, בענץ ונחזור ע)

 שעבד אדד.״ר חטא לתקן בא וז!רן אברנס אחי
לא עתד. שגם אלא תקן, שלא די ולא ע״ז,

 האש, מכבקון אברוס ששא עד אלא בד.׳ האמין
 כשדים. באוד הרן נשרף ולכן פ) ז״ל כמ״ש
 ואדרבא הנזכר, חטא לתקן באדיח נתגלגל ואח״כ

 מן .T.’n למע־ג, ודיוציד העגל, במעשה חטא
 עליו כשקמו לדיריגד., עצמו שימסור לו הראד
 והוא אלדדם, לנו עשה קום וא״ל רב הערב
ק שהיד. חשב כי טעה, ^  את שדירגו במד. מ
ח וז״ס כנזכר. הבל משרש הוא שגם חור,  וי

 הזמח מן מזבח דבן צ) וארז״ל לפניו מזבח
 עצמו מסר ולא נמנע, ולכן חור. שד.וא לפניו,

 עד זה, חטא נתקן ולא בזד., וחטא להריגד.,
 תחלה ואמנם לקמן. שיתבאר כמו הכהן, .Tאור

 היד. שתמיד חטא, ואו חשוטט, ביעבץ נתגלגל
 ויקרא פסוק על ק) ז״ל כמ״ש נדרים נודר

 תברכני, ברד אם ויאמר ישראל, לאלד.י יעבץ
 השופט, פואה p בתולע כו אחר נתגלגל ולכן

 אלא כחד. שאק התולעת, ע״ש תולע, ונקרא
 שיצאו הנדרים r« לתקן שבא מד. ורמז .,Tבפ

 פסוק על ז״ל כמ״ש אחר, באופן חטא ואז מפיו.
 קבע בי ר) א^ים, בד.ר בשמיר יושב וד.וא

rולא א׳, בעיר זיבתו to. המדינות בל מסבב 
 מלבא העם נמנעים ועי״ב הענס. את לשפוט

מ הדדד, טורח מסבת לפניו, לדין אצלו  ול
 הנזכר, חטא ותקן הנמא, בשמואל אה״כ נתגלגל

 מזכד ישראל, את לשפוט המקומות כל וסבב
 הנקראיום ואמהוא, נדב מ נתעברו ואז בפסוק.

o rעל לגבואד. וזכד. נביאיגס דמתמן קשוט, ־ 
 הוריש בנו, אביה את Tהול וכאשר מז״ל. ידם
מ מ, תתגלגל אבתעא, לו  שוקנס שמותיהם ול

 אביה ומשנד.ו וז״ס בשמואל, נשאר נדב אבל
 ומשנהו בשמואל, נשאר נדב כי פירוש: וגד.

מו, נתגלגל שמואל, של משנד• אביהוא, שר.וא  ב
תתגלגל שמואל, נפטר p ואחר אביזס תקרא

מקומות ומדאה הגהות
קפה זבחיט 0

 לוט ואח נפסוק גח פדעח חפסוקיס שער ג)
p .חון nrm א  אזלו עפות ו*קח נפסוק ^

■ ליו. חקדפח
מווו*. דיה י״ו חקדמה להלן ם)
 דקח בפסוק ואוא פושח !זפסוקיס שעי ע)
פית קסיג ח• לחין חזוס חפאפו גל נוווב עפדס

 חש> חלקופיט ספר נח. פרשת סוף סדיר פ)
תשזס חורה לשפי לנו. ז^ה קוס נפסוק
ד. פיא פושה שפות דנח פזדש ז. חזךיןנס )1

 ישעיה ילקוט קלנס חרוטה זחד פז. חפורה ק)
נשלוס פרשת חגחופא שי׳׳ד. ופז

 רסז פהיש נו. דף דיש שבח פפבח עיין ר)
ד׳. נדז פושח שפוח



הגלגוליםל״ד הקדמהשערצו

 ש} בשמואל שנאמר וכמו ירבעם. בן באביה
 בן באביה נאמר כך ישראל, כל לו ויספדו
 בו נמצא כי יען ישראל, כל לו וספדו ירבעם,

 כי בזוהר, איכה במדרש ואמרו טוב, דבר
 ממנו. שיצא יוסף בן משיח הוא טוב, דבר

כנזכר. שמואל גלגול הוא כי והטעם,
 באוריה עוד ונתגלגל אהרן, חזר כך ואחר

 יהויקים ע״י נהרג ואז יערים, מקרית הכהן
 במעשה שנתחייב ההריגה לו נמחל ובזה המלך,
 נתגלגלו ואביהוא נדב גם ואמנם כנזכר. העגל
 לפי ממש, גלגול בסוד הכהן, באוריה אז עמו

 ובאהרן פסוק על כנז׳׳ל ו,T על מתו שהם
 כי אהרן, ע״ש אוריה נקרא ולכן ה׳. התאנף

 כהנים. היו שניהם גם בשמותיהם. דומים הם
 הנה זה ע״כ כשנהרג, באוריה שנתקן ואע״פ

 שם עמו המתגלגלים בניו ואביהוא שנדב גרם
שנית להתגלגל הוצרך ולכך בסבתו, עמו נהרגו

 ומלאכי. חגי של חבירו הכהן, הנביא בזכריה
 בגלגול ואביהוא נדב בניו עמו נתגלגלו אז וגם

 של חטאו לתקן שבא הכהן אוריה כן‘’ו ממש.
 הראשון, הכהן אהרן אל לרמוז כהן, נקרא אהרן,

 נקרא לא ואביהוא, נדב לצורך שבא זכריהו אבל
 ואעידה כמש״ה כהן, שהיה אע״פ כהן, בשם

 זכריהו ואת הכהן אוריה את נאמנים, עדים לי
 הזכיר לא באוריה כי ענין, רמז גם יברכיהו. בן
 אוריה כי לרמוז בן, הזכיר בזכריהו אבל בן,

 בניו, ואביהוא נדב שהם הבן וזכריהו האב,
 אביהם, הכהן אהרן אבל בזכריהו. העיקרים והם

 נאמנים, עדים נקראים ולכן באוריהו. היה עיקרו
 משניהם א׳ וכל כנזכר, אחת נפש ששניהם לפי
 ובחי׳ אהרן, בחי׳ עדים, שני מגולגלים בו היו
 כיון תוכחות, נתנבא אוריה לכן גם בניו. שני

 נתנבא זכריהו אבל ליהרג. צריך היה שעדיין
בספרו. כנזכר שני בית ובנין נחמות דברי

ל״ד הקדמה

 קין של הנשמות שרשי בענין מיוסדת והיא
 אדה״ר, של הימני הכתף הוא הבל כי דע, והבל.
 ונמצא בז״א. שנשארו דחסד עיטרא בחי׳ והוא

 הדעת כי הודעתיך, וכבר הדעת, מסוד הוא כי
 שהדעת צריך ולכן חו״ב, בן א) מכריע הוא

 חג״ת. ;והם ב) בחינות, שלשה בו יהיו עצמו
 ואח״ב אדה״ר, בן הבל היה תחלה משה והנה

 נח. בן בשם ואח״כ בנח, ואח״כ בשת, נתגלגל
 גלגולו רמז בשם, עתיךT אמרת ואתה וז״ס

 בנח גלגולו רמז בעיני, חן מצאת וגם בשם.

 חן. מצא ונח בסוד חן, אותיות הם נח כי אביו.
 הגלגולים ענייני כי אחר, במקום הודעתיך וכבד

 נח איך תתמה, אל ולכן נר״ן, בסוד הם האלה,
אחת. בחי׳ היותם עם א׳, בזמן יחד היו ושם

 של ראשונות אותיות בשתי שם, נרמז לכן גם
 שרש הם כלם ומשה, ונח שם כי ונמצא משה.

 וז״ס אדם. בן הבל שהוא החסד, מבחי׳ והם א׳,
 מימי הם משיתיהו, המים מן כי במשה, הנאמר
 התורה קבל משה כאשר והנה הנזכר. החסד
 ונתעלה הגז׳, בחינותיו שלשה בכל נכלל מסיני,
 תורח בחי׳ הוא משם אשר המכריע, הדעת בסוד

 התורה כי למו, דת אש מימינו ז״ם גם שבכתב.
 שבדעת גבורה מצד והוא הגבורה, מצד נתנה

כנזכר.
 עדיין הסנה, מראה עד כי הודעתיך, וכבר

 ש׳ אות אלא ושת, הבל מאותיות תקן לא משה
 משה. בשם הנרמזים מהבל, ה׳ ואות משת,

וזהו בו. עדיין נתקנו לא הבל, אותיות ושלשה

מקומות ומראה הגהות

נח: פר׳ק פר. סנהדרץ זז)
ל א) בין. ר
יקר דרוזז ב׳ טור רעי׳ג דף מזקדפות שער ב)

 הנוגות שער ההפשך. נל עיי״ש הדעת בענץ הערך
 להלן ה׳. דרוש ר׳ה ענץ ה׳. דרוזו קיש ענק

ל״ח. הקדפה



סל״ד הקדמחשער לי לגו nמג

 שהוליד משה, «י )K( ומנשה שגרשום 0המ«
 והיז צדיקים, כ״כ היו לא הסגה, מראות קודם
 ישראל שכל למי אהר, סצם גם הגונים. כלתי

 ג) חז״ל מ״ש ז״ם כי נשמתו, מצוצות בניו היו
 כדוגמת היה כי ישראל, כל כנגד משה שקול

 אם לחוש אץ ולכן הנשמות, כל הכולל אדה״ר
 כל היו כבר כי ראוים, היו לא ומנשה גרשום
מיו. ישראל

 גם משה נתקן בסנה כי לענת, מהזור
מ ד) הב״ל, באותעת  ה׳ מלאד דרא נאמר ול

 אותיות תחלה כי לרמוז: אש, בלב״ת אליו
 מצד אש, לב״ת נקראת ולכן נתקנו, לא לב״ת,
 נתקנו. בסנה ועתה נתקנו. לא כי יען הדין,

 משה משה בו נאמר הזה, קמ1הי על ולהותת
 משה היא הזאת במעם כי להווות מעמים, שני

מ0ה קודם שהוא הזר במשה משא״ב מתוקן,  נ
 כ״כ, המגם היה לא בתחלה אף כי ולהודות,

 באדרת מזכר ביגייהו, טעמא מסיק לא לכן
 מגם כד כל היה לא כי להורימ ה) נשא

גדול.
 משרש ושניהם ושמאי, הלל באו אח״כ, והגה

 הבל, של החסד מצד הוא שהלל אלא הבל,
תמצא ולכן הבל. של ד^מרה מצד הזקן ושמאי

 ׳לעזרני, ׳לד ׳היה למשה השי״ת אמר כי א)
 היו שניהם והלל, משה ולכן הלל, בר״ת ונרמז

 ולכן שבהבה, החסד מצד הם כי מודע, ענותנים
 ממסוקים היוצא ו) ע׳׳ב, בן בשם נרמזים שניהם

 זה הסמוכים שבו, שמות בשני וים. ויגד, דסע,
הלל. משה אותיות שהם לל״ה, מה״ש והם לזה,

הנזכר, שבהבל הגבורה מצד שמאי, האמנם

 שהיא את״י, מימטריא הלל בי תמצא ולכן
 אהורים, הם שמאי אבל Jשבמלכוו מנים בהי׳

 קמוץ היה הזקן שמאי ולכן ז) אצליגו כמבואר
 בשמאי יש ולכן הגבורה. מן שהיה למי גמל,
 נה. בן שם ומן משה, מן ש*ם אותיות שגי

 כי ,TW הבל א״י סוד הם א׳׳י, אותיות ושני
 נרמז לכן הבל, של הגבורה מצד שמאי להיות

 א»י אותיות בשתי שהסא הבל, של הסאו בו
 מזכר ,Tאח הבל בא״י הנרמזים אדנ״י, מן

ס׳׳ם. תקח בתקונמ
 שבאו קסדנותו, ע״י הטא הזקן, שמאי והנה

 כמ״ש להתגייר, קבלם ^'א גרים כמה לימ
 עזאי, בן בשמעון אח״כ נתגלגל ולכן ח) ז״ל

 ע״י גרים, נפשות בורא והיה אשה, נשא שלא
 החסד איש אברהם שהיה כמו בתורה, עסקו
 ואת בפסוק ט) לד, בפרשת כנזכר עוש̂י

 כל כי שנודע, וכמו בחרן. עשו אשר הנפש
 שהוא החסד מצד הם דגיזרין, דנ«זין אתערו
 שהיתה האשה, מן פרוש י) שהיה בעוד אברהם
 לגרים, נפשות בורא שהיה במרע״ה, וכן עקרה.

 מזבל. החסד בסוד שהיה לפי האשה, מן כשפירש
 להסד. ונהפכה שמאי גבורת נתמתקה עי״ב והנה
 ושלשה שמאי, מן ש׳׳מ אותיות ב׳ בו נרמז ולכן

 תקן עזאי, בן שמעון כי לרמוז עו״ן, אותמת
41הגרי את מהד• שהיה שמאי, עון

 כמבואר קין משרש היה עקיבא, ר׳ ואמנם
 והמתיק כנודע, דגבודה עיטרא מצד והוא אצלינו,

 נפשות בורא והיה לחסד, והפכה הגבורה, את
 בת מאשתו שפירש שנים כ*ד באותם לגרים,
עמו והביא תורה, ללמוד והלד שבוע. כלבא

ה ה הג
 ,v«v* בפרשת הנזכרים ואליעזר גמסום זולתי דכר מאן עתי,T לא שמואל: אמר (א)

ת׳׳ע. מיג^ לו חיו לא משה כי כאן, דמגשה שמיה

ת מקונצת ומראה תהו
 דף פנהס זהר ם״ד. פ״א השיריס עיר מד״ר ג)
ג״ונ אות הסולם ע״ם ובזהר ר?ףז.

ה׳. מלאו וידא בפסוק עסות הפסוקים עעו ד)
JR נפסוק עסות הלקוסיס ספי

ק׳־ח. דף ה)
פס. ענת א

ב דף נעלה זהי 0 ת הסולם «דפ ובותו נ « 
נהנל, אעי העדעים ד״ה ל״ו הקימה להלן קע*^

 תניא לא נפסוק תצא פיעת הלקוטים ספי ז)
לוב ענת ה) אתון.

ר עם. סוף ה״א זהר ם) יל״ט־י״ד. ר
נואעיוב פרעת הפצות עער עיין י)



הגלגוליםל״ד הקדמהשערצח

 עקיבא ר׳ ואמנם כנודע. תלמידים אלף כ״ד
 הקדושה, פנימיות מן היתד. נפשו שדש עצמו
 הקליפות, אל יצאת קדמון חטא שע״י אלא

 אינו גד, שנקרא ואע״ם בקדושה. חזרה ואח״כ
 כך, אינם הגרים נפשות שאר אבל ממש. גר
 הקליפה אותד. מן היא והוייתם מציאותם עיקר כי

 מסאבא, היא שפעמים נוגה, קליפת הנקראת
 ויקד.ל בפרשת כנזכר הקדושה, אל חוזרת ופעמים

 גרים קשים י) רז״ל מ״ש וז״ס הזוהר, בספר
 האיש כי הוא, והענין וכר. כספחת לישראל

 להתגייר, בא כאשר גוי, בתחלתו שהיד. הד,וא
 של הנפשות מתולדות אחת, נפש בו נכנס

 בפרשת כנזכר הארץ, ע בג״ בד.יותם הצדיקים
 בו ונכנסה זוכד, נתגייר, אשר ואחר לך. שלח
 בני נפשות כשאר ממש, קדושד. אחרת נפש

 ממש לו יש כי צדק, גר נקרא ואז ישראל.
 כנודע. צדק הנקראת המלכות, מן קדושה נפש
 אותר. וד,יא בו, עתה הנשארת הנפש אותה ור.נד.

 וד.יא הגר, נפש הנקראת גוי, בד.יותו בו שד.יתה
 איזו לה שתהיה הוא בדגרה למוטב החזירתו אשר

 בגוף עתה בד.יותה ולכן הקליפד., אל אחיזד,
 מחטיאה היא בהכרח שנתגייר, אחר הזה הגר
 הזה. בגר אשר האחרת הקדושה הנפש אל קצת
 נפש כי כ) כספחת לישראל גרים קשים וז״ם
 הנקראת השניה נפש את מחט־אה הראשונה, הגר

 שהיה ע״ה, עקיבא ר׳ סוד ל) תבין ובזה ישראל.
 באמרו שנה, מ׳ ת״ח שונא הארץ, עם בתחלתו

 לו ונמשך כחמור. ואנשכנו ת״ח לי יתן מי
 נפשו אבל הראשונד.. הגר נפש אותה מצד מ) זה

 ודי בתכלית, לגמרי קדושה היתד. האמיתית
בזד-

 היו עקיבא ור׳ עזאי בן כי לענין, ונחזור
 כי האשה, מן כשפירשו הגרים, נפשות בוראים
דהבל, הגבורד. מצד זה להיותם, קדושים, שניהם

 לקח זו קורבא ומצד דקין. הגבורה מצד וזה
 ואע״ס כנודע. עקיבא ר׳ של נ) בתו עזאי בן

 כבר עכ״ז כנודע, ושלחה וחזר עליה, בא שלא
 יT על כי הקדושין, במצות ס) אצלינו נתבאר

 מכח או״מ בחי׳ באשה האיש נותן הקדושין
 עקיבא, ר׳ בת כשקחזז עזאי ובן האיש, של רוחו
 Tתמ ונשאר או״מ, בסוד רוחא ההוא בה יהיב
 ר׳ עם קורבד. עזאי לבן יש זה ומצד עמה,

 מ״ש ז״ס גם אצלינו. כנודע תמיד, עקיבא
 עקיבא, ר׳ על עזאי בן אומר שד.יד. ע) ז״ל
 חוץ השום, כקליפת עלי דומים ישראל חכמי כל

 בן שיתגאה להאמין אין ספק ובלי זה, מקרח
 וגם הזה, בלשון ישראל חכמי כל על עזאי

 קודח בשם לגנאי יזכירנו עקיבא לר׳ שאפילו
 החכמים כל כי דע, הדברים, סוד אבל ח״ו.

 עסקם ע״י לגרים, נפשות בוראים הם רובם או
 מי יש כי ביניהם, חלוק יש האמנם בתורה.

 הגרים, אל נפשות להביא רק יכולת בהם שאין
 ר׳ אבל כנזכר, נוגה הנקראת הקליפה באותה
 משם, אותם מביאים שר.יו אחר עזאי, ובן עקיבא

 שם, ונתקנת הקדושה במקום אותה מכניסים היו
 אל ונותנים משם, אותם ממשיכים היו ואח״כ
 עזאי ובן עקיבא ר׳ מעולים היו זו ובבתי׳ הגרים.

 לפני ישראל חכמי כל וז״ש הדור, חכמי כל על
 הדבר, וסוד הזה. הקרח מן חוץ השום, כקליפת

 יש שבאדם קדש ברית אות באבר כי שידעת במה
 קדוש, זרע טסת מוציא הימני פ) נקבים שתי

 אל מזון עכורים, רגלים מי מוציא והשמאלי
 השום, כקליפת דקה קליפד. וביניד.ם הקליפות.

 נוגה. קליפת אצלינו הנקראת היא זו וקליפד.
 נפשות מוציאים היו ההוא, הדור חכמי כל והנה

 הם, אבל בלבד. הנזכר השום מקליפת הגרים
 הימיני, הקדושה נקב אל אותם מכניסים היו

היו ואח״כ ממש. לקדדזזד. אותה ומחזירין

מקומות ומראה הגהות
ג׳. סדק פ*ח שער ח׳׳ב עיה סז: יבמות י)
ל״ו. הקדמד. להלן נ)
מס: פסהיס ל)
 בפסוק ויצא פרשת הפסוקים שער עיין )0
הוא. בלילד. עמד. משכב
«׳ו. אדר׳׳ג סב כתובות נ)

 ס״ב קמ׳ב דף תצא פרשת הפצות שער ם)
 הקחשין. מצות דיה

נח. בכורות ע)
 ד׳׳ה ל*ג אות בסולם הזהר ספר הקדסת פ)

 מ׳׳ו דף זיע״א רשב״י מאמרי שער דח׳. ותו וז׳ש
דה׳. ותו דיר, סיב
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^ בגומות להח משם הותם ממשיגים  ורגה הגו
 זה כה בו היה עקיבא ר׳ גם למה טעם, לתת

ה«יז קרח, בשם הזכירו ולבן כמוהו,  במה הוא ו
 נמשד הוא גם יצחק בן קרח כי ,Tשהודעת

 נקרא למה כי מוהר אמרו והנה קץ, משרש
 שיגלח צריד והלד לוי, שהיה לסי קרח, שמו

 והגבורה הדין חוזק ממני קרח, ולהיות שערו כל
 שהוא קץ משרש היה עקיבא ר׳ גם והנה שבו,

 שערות כל גלח חסימתו וע״י דגבורה, עיטרא
 ועי״כ קרח, היה ולכן והמתיקם, הדין וכהות

 הקדושה ממקום הגרים נסשות להביא כה מ היה
 שמשם ומסד, מצד עזאי בן כדוגמת עצמה,
 עקיבא ר׳ שנקרא מה וז״ם דגץרי. דנסשין אתערו
,^  בגמרא וכמ״ש Jnדגבו מעיטרא היותו עם ח

 בססר וכן לחסידותיה. עקיבא ר׳ שבקוהו צ)
חסידא. סבא קראוהו פקודי, בפרשת הזוהר

 עזאי, בן של כדרכו החזיק אבוי, גם וועה
 עסק ע׳׳י כמוהו, הגרים אל נפשות להמשץ־
 כמו האשה, מן פירש שלא אע*פ התורה,

 בפ״ק מ׳׳ש וז״ם דמי. של טעמו שיתבאר
 בשוקי עזאי כבן הרעי אביי אמר ק) דקדושץ
 שמח כשהיה אלא כן אומר היה ולא דטבריא,

 גמ ר) אביי הנה כי הוא, והענץ יתירזג שמחה
 וכאשר דגבווח, עיטרא שהוא קץ, משרש הוא
 נקראת שאז לחסד. ומהפכה הנמרה, ממתק היה

 כבן היה אז המשמח, יץ בסוד שמחה, הגמרד.
 דמתמן החסד, מצד הגרים נפשות מרא עזאי

כנזכר. גיודין אתעח
 נתבאר הנה כי הנז*ל, כל אל טעם ונבאר

א בכל כי אצלינו,  קץ, משרש שהם שזכרנו א
 שלשתם משמתו דוחו נמשו שיהיה מי בהם אין

 גדול, עגץ הוא וזה אמי, אלא קץ, משרש
 הלקיו כל אלא אהר. ערוב מ יהיה שלא שזכה

 הוא שם אשר קץ, משרש ושלשתם אחד, משרש
« סוד  ויכולת כה מ היה ולכן הנדים, ות8נ

די שלא 3̂אות למיא באמי האשה מן פרישתו ז

 קין משחס לו היה שלא עקיבא, ד אבל כלל.
 אחר, משרש היה רוחו אבל בלבד, נפש רק

 עזאי בן אבל האשד- מן לפרוש הוצרו לבן
 מזה, ליותר הוצרך הבל, של הנמרה מן שהיה
מן ובזה כלל. אשה ש) נשא שלא והוא  מ״ש ת
ח והיל״ל דטבריא, בשוקי כב״ע הריני אמי,  כ

 הטעם אבל קין. משרש ששניהם כיץ עקיבא,
 גדלה הגרים, נפשות בריאת בענץ כי הוא,

 עזאי שבן לפי עקיבא, ר׳ על עזאי בן מעלת
 נפשו להמת אביי, ואמנם כלל. אשד• נשא לא

 עזאי כבן שקול המן לבן קץ, מן משמתו ותהו
 משא״כ האשה, מן פירש שלא אזדפ ממש,

 קין, משרש חלקץ כל שאמי ולפי עקיבא. בר׳
 שדויד• חבירו, רבא לגבי כמותו הלכד• היתה לא
 למד• טעם *%m אצלינו. שנתבאר כמו הבל, מן

מו לא ראד• ולא ת) יתום, •to אמי  אמו, ולא א
 ״יתחם ״בד ״אשר בפסוק שמו שנרמז וכמו

 שנפשו מון מ הוא, ודוענץ אביי. ר״ת ״יתום,
 קץ, של אחד משרעז הס כלם ונשמתו ורוזע־
 שרש כל כי שקדמו, בדחעזים Tד•ודעת וכבר
 המלכות מצד הוא כי בלבד, נפעז בהי׳ נקרא קץ,

 נקרא ולכן 4אדנ נפש בסוד נפש, הנקראת
ja• נקרא בלבד, נפש מבתי׳ כשהוא כי יתום m 

 הספר, שבסון• י״א, תקה התקמץ בספר כמ״ש
 בהסתלקות מ יתומים, מנכסי נפרעץ בענץ

 וכיון וש׳. יתמץ ותהא נפשא אשתאת הנשמה,
 כנזכר, קץ מן חלקץ כל להיות יתום, היה שאמי

 האשה, מן פרישתו בלי אף כה בו היד• לש
 בלי יתומים חס גם אשר הגתס, נפשות לברא

 מ הוא, והענץ הענץ. מפשט מודע ואם, אב
 הנשמות, שאר נצוצות בכל קץ תעתבת סוד
m• נקראים וכלם ואס, אב ע״י שלא הם s m 
 ואס אב להם אין כי יתומים, הם הגרים וכן

שלהג^ נפשות שיוליד מישראל,
אי, בן של תרו בכל היאך תתמה. ואל »

ד׳ והרי הגחס, נפשות שיברא מי נמצא לא

' . מקושת זמרתה הגזצת
נלתסו. קת ןזדיסגה צ)
^ ao תוספתו עיין ש) נ• קמחיץ ק)  m m e פותיה ד׳וו
n לימז n7nn ד״ח ~ חקתסו BOi די• ודל« “ jKSyv

pw וד ish xnmp 0> Bnnr p



הגלגוליםל״ה הקדמהשער

 שהוא אצלינו שנתבאר כ״ג, אלישע בן ישמעאל
 כח בו היה לא ולמה הצדיק, יוסף נשמת נצוץ

 אצלינו, שנתבאר במה הוא הענין אבל כמוהו. זה
 עשר הם מלכות, הרוגי עשרה אותם כל כי א)

 הוא שיוסף ולפי יוסף, מן שיצאו זרע טפות
 הנצוצות באותם פגם כי וחטא, ישמעאל, ר׳ עצמו

 כח בו היה לא לכן הקליפה, לעמקי שהוציאם
 ר׳ עונש כי תמצא ולכן גרים. נפשות לברא

 הוא כי מלכות הרוגי עשרה מכל קשה ישמעאל
 וכדמיון הנזכר. זרע טפת הוצאות ע״י להם, גרם
כן כתנתו, את יוסף את ויפשיטו ביוסף, מ״ש

 נדמה גם ישמעאל. ר׳ של פניו עור הפשיטו
 כמוהו, תאר יפת בהיותו ליוסף, ישמעאל ר׳

 בין נשבה שיוסף וכמו היכלות. בפרקי כנזכר
 ב) כנזכר ישמעאל, ר׳ נשבה כן במצרים, הגזים

 למשסה נתן מי וא״יל חנניא, בן ר״י כששאלו
 לו, רמז לו, חטאנו זו ה׳ הלא והשיב יעקב,

 שירדו יוסף של הזרע טיפי נצוצות בעזן כי
 סוד הוא שם אשר הרגלים, במקום בקליפות
 מי וזהו הגוים, בין נשבה לכן ברגלים, המשסה

 כנזכר, הטפות אותם שהם יעקב, למשסה נתן
לו. חטאנו זו ה׳ הלא והשיב

ל״ה הקדמה

 קין כי א) נתבאר כבר והבל. קין בענ-ין
 באדה״ר. שהיתה דאצילות, נפש גם לקחו והבל,

 קשורים העולמות שכל נודע הנה כי הוא, והענין
 עולם חלק לתקן משלים שהאדם ואחר בזה, זה

 ועד״ז היצירה, עולם עד לעלות יכול העשיה,
 ריש בס״ה כנזכר האצילות. עולם עד יעלה ג״כ

 וכבר ליה. יהבין יתיר זכה משפטים, פרשת
 רק זה אין כי שקדמו, בדרושים לעיל נתבאר
 לעולם מעולם לעלות יכול אז כי חדשה, בנשמה
 זה קשורים העולמות כל כי ונמצא שם. כנזכר
 בחי׳ יש והנה לזה. וזה לזה, כסא וזה בזה,

 בחלק לתקן רק השיגו, לא שמעולם נשמות,
 היצירה, עד שזכו ויש בלבד, עשיה של נפש
 האצילות, עד לתקן שזכו ויש הבריאה, עד ויש

 שרש שימצא הנשמות, שרשי בכל הם ומועטים
 נמצאת, זו מעלה ואין האצילות. עד לתקן שזכה
 להיותם כי והבל, קין של הנשמות בשרשי אלא

 לכן ב) אצלינו כמבואר מה, בצד חדשה נשמה
אבל דאצילות, נפש אפילו וליקח לתקן זוכים

 שהם השרשים, שאר כל אבל מזה. יותר לא
 זכו לא אצלינו, כמבואר ישנות נשמות נקראים

 גשמה אל שיזכו והלואי דאצילות, נפש ליקח
דבריאה.

 והבל קין של הנשמות בשרשי כי ודע,
 נשמותיהם בחי׳ היא, הא׳ ;בחינות ב׳ יש עצמם,

 שנשרו, נשמות בלבד, עצמם והבל קין של
 בחינה ויש נשאר. בלבד בי״ע מעולם שהיא
 הראשון אדם של החלק אותו והיא עליונה, שנית
 ונ״ל בניו. והבל קין אל ממנו שהוריש עצמו,
 הבן בנפש שנותן עצמו, האב מנפש נצוץ שהוא

 בה יעז הב׳, הזאת ובבחי׳ ג) כנודע להדריכם
 העשיה דעולם מנפש שהוא העולמות, כל המשכת

 וכל בכלל. והיא האצילות, עולם של הנפש עד
 כי גדולה, מעלתו הב׳, הבחי׳ מזו שנשמתו מי
 הראשוגה בפעם לתקן ו,Tב ויכולת כח בה יש

 דאצלות. נפש עד דעשיה, מנפש בעולם, שיבא
 אך דאצילות. נפש לקחת מעעויו ע״י ויזכה

נקראים שאינם לפי דאצילות, נשמה או רוח, לא

מקומות ומראה הגהות
ל׳׳ם. סרק הגלגולים ספר קניה. דף רנד; סקודי לג. בא רב. מקץ קו. וירא זהר א)

 פרק פרדריא צב: איכה פט. רות זיח קי: תס״ט ת*ז
 רשב׳׳י מאפרי שער י״ג. פ״א משלי מדרש ל״ה.

 ש׳א דף רנ׳׳ד. דף שם ד־ה טיב קים דף זתיא
 שעד היא עיח הנעלם. במדרש שם דיה טיא

 חיב . ה פרק הכלים שבירת שער פיא. הכללים
ההקדמות שער וד. פיו שמים פיא. ומיד מין שער

נה. גיסיו ב)
ד. הקדפה לעיל א)
וב׳. ס׳ו פרק הגלגולים ספר עיין ב)
 שער ודא עיח יתרו. פרשת המצות שער ג)

 פלל פיב הצלם דרושי שער היב ר. פרק עקודים
ודד ומדם ב׳. פרק הנשירה שער ס־.
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 שקדמו. בדרושים כמ״ל לגמרי, חדשה נשמה
 בזאת ם1 כי שקדמו, בדרושים ביארתי וכבר

 לקין אדם הוריש אשר שהיא השנית, הבחי׳
ס; בחי׳, ב׳ בה יש בניו, והבל  מקיף, אור וז
 השנית, זו בחי׳ של הנשמות וכל פנימי. ואור

 ור׳ יששכר, כגון; שקדמו, בדרושים שביארנו
 של הפנימי האור מן הם כלם וחזקיהו, עקיבא,

 האור מן היה ז״ל, הנביא אליהו וגם זו, בחי׳
 בו נתעברו דאח״כ השנית. זו בחי׳ של הפנימי

 דנפש המקיף האור מן היו הם כי ואביהוא, נדב
השנית. זו בחי׳ של דאצילות

 נאחזים היכן והבל, קין שרש עתה ונבאר ד)
 שמאלי זרוע בחי׳ הוא קין כי דע, אדה״ר. בנשמת

מ העולמות, שבכל הפרצופים שבכל  בא״א, ג
 ושבבי׳׳ע. שבאצילות בזו׳׳ן בין באר׳א, בץ

 הפרצופים שבכל ימני זרוע בחי׳ הבל הוא וכנגדו
 עולמות בשלשה כי ודע, העולמות. שבכל

 אבל זרועות. נקראים בי״ע, שהם התחתונים
 קת כי ונמצא כנפים. נקראים האצילות, בעולם

 ימין. בכנף והבל דאצילות, השמאל בכנף הוא
 בהם יש הזרועות, ושל הכנפים של זו ובחי׳
 כי ודע, כנזכר. פנימי ואור מקיף אוד בחי׳

 קץ של הב׳ הבחי׳ מזו הבאים הנשמות כל
 בעה״ז ליקה זכו לא אביהם, אדם שהורישם והבל,

 הנקראת דאצילות, מלכות של הכנפים עד רק
 שיש הנשמות של השמזים וכל דאצילוו^ נפש

 ליקה בעה׳׳ז, להשיג יכולים השגיח, זו בבהי׳
ם שם ער »  א»»ד אי ולמעלה, מעזם אבל א׳. «

 בגלגול שיבאו ער אלא א׳, בפעם להשיג להם
 יכול השנית, הבחי׳ מזו שהוא מי אשר דען שני.

 כל לכן דאצילות, נפש אסרלו א׳ בפעם להשיג
 מקום ובכל מלאכים. נקראים האלו, הצדיקים
 צדיק, לאחד. מכונה מלאן־, שם בחי׳ שתמצא

 בפנחס, נאמר ולכן הנזכר. הזה משרש אלא אינו
 האנשים, שני את האשה ותקח הזונה, רחב בענץ

t בלשון ותצפנו ip, להסמין הוצרכה לא כי 
לכד, הוצרד לא פינחס אמז מאחר, אח אלא

JaרIBב סווג 0ו*

ת . הו מ
4n« קנ״א דף 'להלן

 שהוא לסר כן, נקרא והוא מלאן, שנקרא לפי
 מלאד, היה ז״ל אליהו ולכן זה. קין שרקו מן
 יהודה ר׳ גם קין. של הזה השרש מן הוא כי
 קץ, של הב׳ הבחי׳ מזו היה ז״ל, אלעאי בר

 ע׳׳ש ^יבכל ה) עליו, בתלמוד ז׳׳ל רמזו ולכן
v פניו רוחץ יהיה t והיה שבת, ומקבל ורגליו 

 בגי וחזקיה יהודה גם Jצבאוו ה׳ למלאו דומה
 הזה משרש להמתם מלאכים, נקראים חייא, ר׳

 ו) בתלמודי בזה שרמזו וכמו קץ. של השני
 יהודה בארעא, אמוראי חרי בה פליגי באמרם,
 וכו׳. ברקיעא מלאכי תרץ ולקבליהו וחזקיה,
 שהיא דאדם, עילאה זיהרא שלקח חנוד ואמנם

 וגדול עליץ יותר מלאך היה דאצילות, נשמה עד
 עולם מבחי׳ שהוא מי כי ונמצא אליהו. מן

 במעלת לעלות דכול מלאן, נקרא האצילות,
ז) זד- חכור מלאד

 הן»ץוגזכר והכנף הזרוע ענץ עתה, ונבאר
 והכנף הזרוו ץבן וממנו קץ, שרש שנו השמאל

 הכתף אבר המו קץ כי דע, להבל. אשר הימני
 שקדמו. בדרושים כנדיל אדה׳׳ר, של השמאליי

 ים,Tוג בשר, שהם: שלק».גהי׳, הזה באבר דש
^ והנה ועצמות.  שבכל פרצופים המשה בנל גני'

# משלז»ט, עולם  השמאל, בזתע קץ אל זידש י
 שם אץ אבל מר&, פרצוף שבכל הכתף באבר
 שנאצלות, פרצופים בחמשה אבל כנף. נהי׳

« יש  ועוד ,ועצמות יםTוג בנשר ^ בהי׳ מ
ito כנף. בחי׳ x i בנהי׳ איזר בשמה שרשי כי 

 צמו,1, הכתף בחי׳ לה יש קץ, של השגיח זו
׳ וגם,יעו והעצמות, והגידים הבשר שהוא י ז » ^ 
 »ואאו^,מאנר הנוצות Jמשנ הית» הכנף
 ®ייי^ייי• ׳ י*״ הגז®■' הכתף

ף' כתף נהי׳ רק כנף יש לא פנ ^י ס  כנז
ן בדרושים נתבאר הזה • הטוף «י

' ’ W השמאלי.
 הכמו כי רע הכנף, גנאי־ ועתה ח)

 4קי נשמת נאה^^שרשי ט אשר הז̂ר השמאלי
ם שלשה בה יש »נ ^פי , אלף מן ם ^

' S  / . '  י י טקומות
fr ד׳. פרק מיד פץ שער ח״ב ע״ח
ץ וננאר in פי־א ט*ב דף אולן .א) טף. ט

ץ קצור דיה קנ״ס רף שרש. מ



הגלגוליםל״ה הקדמהשערקב

 ונוצה נוצה ובכל קטנים. ואלף בינוניים, ואלף
 בחינת שהם שערות, וחמשים מאה יש מאלו,
 לה יש מהם, נוצה בכל והנה הנשמות. נצוצי
 הנוצה, תקועה שם אשר הכתף, באבר אחת גומא

 שלה בקצה נוצה בכל יש עוד משם. וצומחת
 בתוכה הנבלע הדם בחי׳ בגומא, התקוע העליון
 קצה שהוא בראשיתה, עצמה הנוצה גם כנודע.

 קצת ממנו למעלה עוד יש בגומא, התקוע שלה
 עוד נמשך זו בחי׳ ואחר שער, בלי חלק קנה

 משתי שערות בו וצומחים ונתארך, הנזכר הקנה
 והנה הנוצה. סיום עד נמשך ועד״ז צדדיו,

 יש הקנה, צדי משני הצומחות עצמם השערות
 שערות בהם ויש ארוכות, גדולות שערות בהם

 הם הקטנות, השערות והנה קטנות. קצרות
 שמתים הקטנים הילדים של נשמות נצוצות

 השערות כל אין כי בחי׳, כמה בהם ויש בקטנותם.
 יש עד״ז וכן מובן. וזה בארכם, שוים הקטנות

 ארבם וכפי הגדולים, בשערות מדרגות כמה
 ודע ז. בעד,״ ההם הנשמות של שנותיהם ארך כך
 הגומא מן יותר גדולה מעלתה בעצמה, הנוצה כי

 בתוכם, הנבלע הדם מן ויותר צומחת, שממנה
 והנה בגומא. תקיעתו במקום הקנה קצה בתחלת
 הצומחים השערות מן גדולה מעלתו הנוצה,
 מן מעולים הארוכים ור,שערות צדדיה, בשתי

הקצרים.
 נצוצות ק״ן בה יש נוצה כל כי דע, גם
 הזה וחשבון כנ״ף. כמספר והם כנז״ל, נשמות

 ק״ן אותיות בו שיש קין, ע״ש הוא ק״ן, של
 מתחלקת הבל, בחי׳ שהוא הימני הכנף ואמנם י׳.

 כל כי והוא, הבל, ע״ש אחר באופן שבו הנוצה
 כלול חלק וכל חלקים, לחמשה נחלקת מהם נוצה

 ל״ב. פעמים ה׳ הב״ל: וזה נצוצות, ל״ב מן
 בשל כמו נצוצות ק״ן מספרם הם גם כי ונמצא

 נוצה שבכל קין, של נצוצות שהק״ן אלא קין,
 אבל ן. ק״ ונקרא עצמו, בפני נחלק מהם נצח כל
 חלק וכל חלקים, לחמשה נחלקים הבל, של

 קין שבין ההפרש בלבד וזהו נצוצות, לל׳׳ב
להבל.

השנית זו שבבחי׳ נשמות קצת לך ואבאר

 הכנף וכל כלו, הכתף כל כי היות ועם קין, של
 השרשים מן אחד עתה אבאר קין, שרש הוא כלו

 הכתף באבר אשר ווגידים בחי׳ הנה בקין, אשר
 זה ומלבד אבי״ע, עולמות שבארבע השמאליי,

 השמאליי בכנף ואחיזה שרש הזאת, לבחי׳ יש
 בחי׳ ג״כ שם שיש דאצילות, במלכות אשר
 מספר של בנוצה היא זו ואחיזד, כנז״ל, כנף

 בנוצה ויש הגדולים. נצוצות האלף מן עז״ר,
 שיש נצוצות הק״ן ואלו נשמות, נצוצי ק״ן זו

 הכנף, בבחי׳ מיוחד אחד שרש הם זו, בנוצה
 עצמו הכתף של בגידים לו אשר בחינתו זולת

 אביי. היא הזו, הנוצה של הגומא והנה כנז״ל.
 וקצת חמא, בר רמי הוא זאת, בגומא אשר והדם
 הדם שטפת לפי לשנים, נחלק שם התקוע הקנה
 בחי׳. לשתי מפסיקו זה, בקצהו הקנה בתוך אשר

 בחי׳ שכלו הגומא, מן הקנה צאת אחר משא״כ
 הנזכר, הקנה שבקצה השמאלי צד והגה אחת.
 לי הגיד לא הימני, וצד הנביא. שמואל הוא

 הגומא, מן צאתו אחרי הקנה ושאר ל. ז״ מורי
 מלך חוקיה הוא שער, בלתי שהוא מקום כל

 השערות, בין המתפשט הקנה ושאר יהודה.
 שערות שתי כל כי ונמצא חלקים, לכמה ונחלק

 קנה, של אחד Tמעמ ביניהם יש ושמאלי ימני
 שיש אחד מעמיד ובחי׳ שתיהם, נאחזים שבו

 ויהודה יוסף. בן עקיבא ר׳ הוא הזאת, בנוצה
 שבאלף אחרת מנוצה הם חייא, ר׳ בני וחוקיה

 מזו גדולה יותר היא ההיא ונוצה הגדולים,
 אלעאי, בר יהודה ור׳ עז״ר. שמספרה הנוצה

 שמספרה הנוצה מן קטנה אחרת נוצה מן הוא
 ונצח עקיבא, ר׳ של תלמידו היה ולכן עז״ר,
 קארו מהר״י נפש ונצוץ זלה״ה, הרשב״א נפש
 היה אשר ערוך, השלהן וספר ב״י, ספר בעל ז״ל

 בר יהודה ר׳ של הנוצה מזו הם שלפנינו, בדור
ס) אלעאי.

 אחיו, הבל על לקין שיש יתרון ונבאר
 הזוהר מספר כי תתמה ואל מאד, גדול יתרון
 דע, כי צדיק. והבל גמור, רשע קין כי נראה,

 הפשוט, על יתרון לו יהיה שהבכור הוא, שבהכרח
תיטב הלא פסוק על ס״ם, תקון בתקונים וכמ״ש

 מקומות ומראה הגהות
תבין. ובור, ד״ה ק*ם להלן ם)



קגהגלגוליםrל הקדמהשער

 הדבוד לו שנתייחד שמגינו xאל קוד, ולא שא̂ו
 עוד, ולא לקץ. ה׳ מאמר כמש״ה נביא, והיה
רו מו שהיה שמעיט אלא  TV אדה״ד, של מו
r05 חטא כפיו, יצוד אדם ואם הקב״ה, של 

ת רז״ל כמ״ש לד^יא, סכ  ל״ח, דף סנהזדיז מ
 אש̂ו ילוד בנו, קין שהטא ממה לתמוה אק

 אחד כל והבל קין כי דבר, של בללו האמנם
 דאום, מסמדא טוב ורע, מטוב כלול היה מהם,

 אלא Jבחת שהטיל הנחש חוהמת מסטרא ורע
 יותר הרע מ נאחז בגבורה, הוא שקץ שלפי

החסד. מן שהיה מהבל,
 והבל הגבורה, מצד קין כי לעניניגו, ונחזור

 הגבורות כי י) Tהודעת וכבר החסדים. מצד
 אשר א״א, תור המתלבש יומץ, עתיק של

 הם הגה עילאה, אימא יצאה ההם מהגבורות
 ועוד החסדים. שנתגלו קודם רב, זמן נתגלו

 שהוא מי ולכן מגולים, הם תמיד הגבורות כי
 לעלות יכול טז״ל, קץ של השנית הבחי׳ מזו

 עד גבורות, אל ומגבורות מדרגה, אל ממדרגה
 שלו. השפע משם ויגק יומין, עתיק של הגבורות
 שאהרו החסדים מן הוא כי בהבל, משא״כ

 תמיד, סתומים שהם אלא עוד, ולא Jמלהתגלוו
 במדרש ז״ל מ״ש הטעם חהו גלוי. כ״כ להם ואמ
 ראתה יקר וכל חוגיא אייר חוקת בפרשת רבה
א שלא דברים עקיבא, ר׳ זה עיט,  למשה, נג
 דר׳ באותיות מ״ש זהו גם עקיבא. לר׳ נגלו

 עקיבא, ר׳ על לשי׳׳ת משה אמד כי עקיבא,
 יT על התודה טחן ואתה כזה אדם לד יש

 של מזלו שראה כיון נרתע, משה והיה וכר,
ח כל על דורש עקיבא, ר׳  תלים תלי וקוץ ק

ס של  פרק שבת במסכת נזכר לזה וקתב ^כוו
 עקיבא ר׳ שהיה לפי הוא, והטעם עקיבא. ר׳

ל  הוא כי הנז״ל, לסבה ממשה, יותר להשיג עו
 במסכת גד׳ש זהו גם הבל. מן ומשה קץ, מן

 משה שעלה שכשעה עקיבא, ר׳ פרק שבת
 כתרים קושר שהיה להקב׳׳ה מצאו למחם,

 אחד צדיק א״ל ידן*, על מעכב מי א״ל לאותיות,
והענץ וכוי. שמו מסף p ועקיבא לעמוד, עתיד

 עולת מ אין הבל, משרש שהוא מי כי הוא,
 ולא התגין, שהם אותיות, כתרי עד רק להשיג
 לאותיוו^ קשרים קושר שהיה שמצאו וז״ש יותר.
 מז״ל, השנית מבהמתו קץ משרש שהוא מי אבל

 או הטעמע, עד אפילו להשיג יכולת בו יש
 השיג מרע״ה אח״כ האמנם ג״כ. למעלה יותר
כ) העצומת^ מעשיו ע״י הכל

 שהוא מי יתרון אל אחרת, סבה יש גם
 מהחר׳ג שהוא מי על קץ, שהוא אימא מצד
 תור המלובשים דאימא, נה״י כי ונודע אבא. של
 אימא, של המוהמ בתוכם אשר ההזה, עד ז״א
 והאורות בלבד, אחד וכסוי לבוש רק שם אץ

 ולכן מאד, ומאירע גדולים הם משם, היוצאע
 ומגולה. גדול אורם משם, המצאות הנשמות

 לפי מועט, אורם אבא, p הבאות הגשמות אבל
 כסמים, בב׳ מכוסע הם שבז״א, דאבא שמוחמ

 דאבא מגה״י אחד הוא ז״א, של החזה מקום עד
 נה״י על אשר דאימא מנה״י הוא ואחד עצמו,
 מוחין ולמטה, ח״א החזה מן וכן כנודע. דאבא

 מכוסע דאבא ומוחץ לגמרי, מגולע דאימא
 ולכן כנודע. דאבא היסוד מן שהוא אהד, בכסוי

 מן או המנולע, ההסדע מן שד& הנשמות
 הנששת מן מעולע יותר הם המגולע, הגמרות

 בבהי׳ הגבוהע שהם אע*פ המכוסה, מקום של
 ראיתי, הפור עולם ל) בגמרא מ״ש וז״ם מקת^

למעלה. ותהתונע למטה עליונע
 אבא כי והוא, הגז׳׳ל, אל אחר טעם יש גם

 הם כי אימא, של החו״ג ע״י רק כלל מאיר איט
ט שם, דרן־ עוברים  מתר ומאירים גחלים הם ול

m a המצאות הם הגבורות כי אחר, טעם גם 
ט מד׳ל, העוד דרד תחלה  בכור, קץ היה ול
 נקבה הגבורה כי בעלה, עטרת היל אשת בסוד

חג זכר. והחסד  קין שרש כל לבא, לעחע כי ו
 כהנע, עתה עד שהמ הבל ושרש כהנמב יחיו

 עד שהיה מה כל ני באופן, למם. יהמ אז
 לד, קרה חגמת הגבורה, מצד לדם בהי׳ עתה

 חכהונוג את אז יקהו כלם קץ, משרש שהיה
p פסוק מתרגום כטדע הבכודוג הלק שהיא u n

הו0קו6 ומדאה הגהות
בי. זד דהעבד בפסוק א׳. •דק אדא שעד ה*א mr ץ
p סהים ל) ואהוונן הלקתדם בספד ועיץ פנהווו• J מ ב*ב



שערקד

 צדוק. בני הלוים והנהנים פסוק וז״ס אתה. בכורי
 הנהנים שיזכיר נביא, בשום נמצא לא והנה
 משרש היה שהוא לפי ביחזקאל, אלא לוים, בשם

נבואה נבא ולכן אצלינו. כמבואר הבכור, קין

הגלגולים ל׳׳ו הקדמה
\

כהנים, עתה עד שהיו אותם לבא לעתיד כי זו,
 אז יהיו לויים, שהיו מי וכן לויים. אז יהיו

 הם שעתה הבל שרש וכל צדוק. בני כדינים
לויים. אז יהיו כהנים,

ל״ו הקדמה

 ועתה ודיל, בפרטות, השר־שים יתבארו ובה
 שקבלתי נשמות של שרשים מיני כמה אכתוב
 יותר בו הבאור שהרחיב מהם ויש ז״ל, ממורי

 במעט ואשלים הבאור, ברב אתחיל ולכן מזולתו,
 של בנו לקין המתייחם האחד השרש הבאור.

 שקדמו, בדרדשים בעניינו שהרחבנו וכמו אדם,
 ואקבצם מפוזרים, פרטים קצת נשארו ועוד

 בקצרה אבאר ואח״כ פה. יחד עתה ואסדרם
 הזוהר שבספר אע״פ הנה אחרים. שרשים

 שהטיל הזוהמא מן הוא קין כי אמרו, והתקונין
 מה ידעת כבר דאדם, מסטרא הוא והבל נחש,

 נשא, באדרת וגם אחרים, במאמרים שם שאמרו
 הדעת בעץ אחידן מתרוייהו חד כל והבל דקין
 חטאו ע״י הנה כי דע, הוא והענין ורע. טוב
 אח״כ וכאשר ברע, טוב נתערב אדה״ר, של

 מטוב מורכבים שניהם יצאו והבל, קין הוליד
 היה הגבורות, מבחינת להיותו שקין אלא ורע,
 אדם. מצד טוב ומעוטו הנחש, זוהמת מן רע רובו
 מצד רע ומעוטו אדם, מצד טוב רובו הבל אבל

 הוא שבקין, הטוב בחי׳ אמנם הנחש. זוהמת
 הבכור, שהיה לפי מאד, במאד המעלה בתכלית

הטוב. חלק של הבכורה ולקח
ומהללאל, בקינן להתקן קין התחיל זיאח״ב

 כך ואחר תרומה. בפרשת בזוהר כנזכר מ)
 ואז וקין, הבל בבחי׳ היו ועשו, יעקב כשנולדו

 אותו כי פירוש; עשו. בעקב אוחזת וידו כתיב
 עם שנתערב שבקין, הטוב של הבכורה חלק
יעקב. ממנו לקחו בעשו, עתה והיה כנזכר, הרע

 יעקב. נקרא ממנו, שלקח העקב אותו וע״ש
 הטוב של הבכורה איך נתבאר, שקדם ובדרוש

 יעקב וכשהוליד זה. והבן הקליפות, בעקב נפלה
 של הטוב החלק אותו לו הוריש יששכר, את

 וזש״ה כנזכר, מעשו שלקח קין של הבכורה
 כתוב ולא יששכר, גבי הוא בלילה עמה וישכב
 כן הנקרא עצמו יעקב הוא כי לרמוז ההוא,
 אז בשכבו בלאה אותו נתן הנזכר, העקב ע״ש
 רות במדרש מ״ש וז״ס יששכר. יצא ומשם עמה,

 עקיבא. ר׳ יצא יששכר, מן כי נ) הזהר, של
 כמו הנזכר העקב סוד הוא כי הוא, והענין

שיתבאר.
 שניהם כי ואביהוא, בנדב נתגלגל ואח״כ

 מות, אחרי בפרשת הזוהר בספר כנזכר אחד,
 פלגא תרי אינון תרוייהו כי ם) פינחס ובפרשת

 שהוא בפינחס עבור בסוד נתעברו ואח״כ גופא.
 דבת מעשה עד עמו והיו ז״ל, הנביא אליהו
 מערת אל וכשהלך ממנו. נסתלקו ואז יפתח,

 ובאותו בזוהר. כנזכר ולקחם, חזר חורב הר
 גמור גלגול בסוד נתגלגלו ממנו, שנסתלקו זמן

 באליהו ונתעברו חזרו ואח״כ הנביא, בשמואל
 באלישע ונתעברו חזרו ואח״כ ע) כנזכר, הנביא
 יהודה, מלך בחזקיהו נתגלגלו ואח״כ הנביא,
 חשמןנאי, כ״ג יוחנן בן במתתיחו נתגלגלו ואח״כ
 כך ואחר מהללאל, בן בעקביא נתגלגלו אח״כ

 בר׳ נתגלגלו ואח״כ הכהן, בריב״ז נתגלגלו
 שלשה כי פ) ז״ל מ״ש וז״ס יוסף. בן עקיבא

משה עקיבא. ור׳ וריב״ז, משה, :שנה ק״כ חיו

מקומות ומראה הגהות

 תרומה הסולם ע״ם ונזהר קסח. תרומה זהר ס)
ל״ג. הקדמה ריש לעיל תשס׳׳ה. אות

 אות הסולם ע׳׳ס חדש ובזוהר פא. דף ז׳׳ח נ)
ס׳׳א ש״א דף זיע״א רשב״י מאמרי שער תרע׳׳ט.

 הנעלם. במדרש מאמר ד״ה
ריז. נז: ח״ג זהר ם)
ס״א. קכ״ם דף לקמן ל״ב. הקדמה לעיל ע)
לא: ר״ה ס)



הגלגוליםל״ו הקדטו־ושער

 ום׳ במדין, צ) ומי פרעה, בבית שנה מ׳ עשה
 בפרקמטיא, עסק שגה מ׳ ריב״ז ישראל. את פרנס

 מ׳ עקיבא ר׳ לימד. שנה ומי למד, שגה ומ׳
 שנה ומ׳ למד, שנה ומ׳ היה, הארץ עם שנה

 להם יש אלו, נשמות שרש כי הוא, והענין לימד.
 כל כי מרע״ה, עם וקורבה ושייכות אהתה

 הצדיקים. נשמות ובפרט בו, כלולות הנשמות
 שאנו מה כל כי אחר, במקום ביארנו וכבר

 בלבד, הנפש בבחי׳ הוא הזה, בשרש מדברים
 הנשמה או הרוח, בחלק אבל בהם. שנתגלגלה

הזר- השרש מן שאינם מהם יש שלהם,
 בזהר הנזכר סבא, ייבא ברב נתגלגלו ואח״ב

 וז״ש באביי. נתגלגל ואח״ב משפטים. פרעות
 משנה מקרא הגיח לא ריב״ז כי ק) במסכת חז״ל
 בא׳ נתעברו ואח״כ ורבא. דאביי והויות וכו׳,

 אותו והוא אחאי, רב הנקרא סבוראי, מרבנן
 כד ואחר אהאי. רב פריד בתלמוד, שהזכירוהו

 השאלתות, בעל גאון, משבחא, אחא ברב נתעברו
 אחאי, רב שזה לו, כמדומה כי ז״ל, מורי וא״ל
 נתגלגלו ואה׳׳כ משבהא. אהא רב עצמו הוא
 אהרן ברבי נתגלגלו ואח״ב גאת. דוסתאי ברב

 של בנו בן והוא משנה, של רבו הלוי,
 ואח״כ המאורות. ספר בעל הלוי, זרחיה רבינו

 Tמג ספר בעל דיטולושא, אלTו בדון נתגלגלו
ד ואח״כ טרישסי. שאול בד׳ ואח׳׳כ משנה.  ב
 אברהם. שמו אהד בבחור ואח׳׳ב סוריאנו. יהושע

 שייכות לו היה משנה, Tהמג הרב כי ודע,
 ספר וחבר עשה ולכן ז׳׳ל, הרמב׳׳ם עם וקורבה

ז״ל. הרמב׳׳ם של Tה לספר ביאור משנה, Tמג
ד ריב׳׳ז ובענין  היו ששגמס עקיבא, ו

 כנזכר, שלהם הראשונים שנה במ׳ הארץ עמי
 טפת מבהי׳ היתה שלהם שהנפש לפי היא, הסבה

מיוסף שיצאו טפין, עשר מאותם אחת, זרע

 עמי שגה מ׳ היו לכן אצבעותיו, מעעזר הצדיק
 הקליפות בהם תתאחזו הראשונים, מ׳ הארץ,

 אומר שהיה עקיבא, ד ובפרט ההם, בימים קצת
 ואגשכנו ת׳׳ח לי יתן מי דמ׳׳ט, פסחים במסכת
 שהיו דברים.אחרים, לכמה תקיש ומזה כחמור.

 בגמרא שאמרו היות עם ר) ע׳׳ה בהיותו בו
 ומעלי, צנוע דהוא חזיתיה שבוע כלבא דבת

ד לריב׳׳ז שהיו ובהכרח  נעורים, חטאת עקיבא ו
 אותם בכל אח״כ להתגלגל הוצרכו וו ולסבה

 נמסה זו לסבה גם למעלה. שכתבנו הגלגולים
 בן בהיותו עקיבא ד של ומעולה קדושה נפש
 זרע טפת שהיא לפי ישראל, מזרע ולא גרים

 באעזת הרהורו בעת מיוסף, שיצאה לבטלה
jr שהיתה אחניו, a של נפשו כי הוא, והאמת 

 הנבראת הגרים נפשות כשאר איננה עקיבא ד
 שלח פרשת בזוהר כנזכר בג׳׳ע, הצדקים מזווג

 אלא מאד, וגדולה קדושה נפש היא אמנם לד,
 ונפלה אהr בנו, קין ושל אדם של שבהטאו

מ גרם אה״כ וגם הקליפה. לעמקי  הנזפר «
 הוכרחה ולכן מזכר, יוסף זרע מטפת שיצאה
ף בעה׳׳ז ביאתם בעת ליכנס  נתבאר וכבד גר. מו
 שנמסת הזו הנפש כי שקדמו, בדרושים ש) לעיל
ף  מתלבשת היא הנה שנתגייר, אחר הגר טו
 של זמג ח) מתולדת הנעשת אחרת, נפש בתוד

 הגר גפש נקראת והיא מזכר, מ׳׳ע הצדיקים
 א) דף דמשפטים בסבא הנזכר כאמז^ הראשונה

 שנה מ׳ ע״ה להמתו לו גרמה הגר, נפש ואותה
במרז׳׳ל אצלינו שנתבאר מה בסוד הראשונים,

 כי ועוד וכר. כספחת לישראל גרים קשים ב)
 יוסף הנקרא גרים, בן היה עקיבא שד כיון

 גמרא צ׳׳ד, דף סנהדרין מסכת ואמרז׳׳ל כנודע,
מי לא דרי ת?זתא עד  דקשה באפיה ארמאה ת

ח דרי, תלתא עד מיניה זוהמא עברא ולא ל

סקומות ומדאה הגהות
 ד׳ח ס׳׳ב קיי׳ס דף שופסיס חמצוה שער צ)
 ע׳׳ח ש׳זב דף ההקדשות שעד הד׳. אמגס
 בהעאתד יס0ה<קו ספד פי׳ב הכלליס שעי ודא

 nT!n לקופי ספר הכושיוג האשה אודות על בפסוק
 לי׳ב סדק הגלגולים ספר שוססים.
ת סובה ק) נ
ל׳. *םן0 ויצא הפסוקים שעד «« פסחיס ד)

ל״ד. הקמה לעיל ש)
ה *נ0 ח׳ דף בהקדםה הסעות שעד ת)  ד

 פדשת זבד. ועדל בפסוק לן הלקוסיס ספר יש. עוד
 הורה לקוסי ספד ההיוב הגפש תבדתה בפסוק בא
שלת פדשת סוף

 jm ציא ח• זיידא רשב״י סאפדי שער צזג א)
m יבסוה מ



הגלגוליםל״ו הקדמהשערקו

 הוא מוכרח גרים, בן היה עקיבא שר׳ כיון
 שנה מ׳ באותן והחיצונים הקליפות בו שיתאחזו

הארץ. עם כשהיה הראשונים
עקיבא, ור׳ ריב״ז כי א״ל, קין בשרש גם

 מרע״ה, של ושמאל ימין זרועותיו ב׳ בחי׳ היו
 ור׳ וריב״ז מרע״ה ולכן ג) קין, בשרש מעורבים

 כנז״ל. שנה ק״כ שוים שנותיהם היו עקיבא,
 ע״י התורה שתנתן מהשי״ת, משה בקש ולכן

 עקיבא, ר׳ בפרק שבת במסכת כנזכר עקיבא, ר׳
עקיבא. דר׳ באותיות וכנזכר

הבשן, מלך לעוג הרג מרע״ה כי א״ל, גם
 ירא נתנאל בן ר״ש נשמת נצוץ כלול היה ובו

 וזהו בש״ן, ר׳ית הוא ולכן ההיא, בקליפה חטא,
 קדושה נצוץ אותו ומפני הבשן. מלך עוג

 משה היה חטא, ירא הנקרא בעוג, המעורבת
 אותו. תירא אל השי״ת וא״ל להרגו, מתיירא
ריב״ז. של וTתלמ היו ההוא הנצוץ ואח״ב

 בעגין שטעו היו שלשה כי ז״ל מורי א״ל גם
 ואמר לבניו כשקרא ע״ה, אבינו יעקב הא׳ ;הקץ

 אתכם יקרא אשר את לכם הTואג האספו
 הוא הב׳ הקץ. ממנו ונעלם ד) הימים באחרית
ואמר אליאב, בענין שטעה ע״ה, הנביא שמואל

 המשיחי יצא שממנו חשב כי משיחו, ה׳ נגד אך
 היה כוזיבא בן כי וחשב שטעה עקיבא, ר׳ הג׳

 לרמוז עקיבא, הם יעקב אותיות ולכן ה׳. משיח
 לתקן כדי נתגלגלו שלשתם ולכן שוה, טעותם כי

זה. טעות
 שורש נשמות נצוצות כי ז״ל, מורי א״ל גם

 סיסרא, של הקליפה בתוך נתוגות היו קין,
 היתד נתנה יעל לכך כי שם. אצלינו כמבואר
 משם אשר החו״ג, של הדעת מוח שם כי ברקתו,

 ר׳ נצת גם והנה לעיל, כנזכר קין שרש
 מבני עקיבא ר׳ נולד ולכן היה, שם עקיבא

 ז״ל, מורי א״ל גם רז״ל. כמ״ש סיסרא של בניו
 ואביי דמשפטים, סבא ייבא רב הוא ו) אביי כי

וגו׳, ״יהפך ״ישוב ״בי ״אך פסוק בר״ת נרמז

ה>

 וזהו לאב״יי, ייב״א הפוך על לרמוז יהפוך ואמר
 ולא השם, בסוף נהפכו היודי״ן כי ידו, יהפוך

 מה זה יהפוך סבת לי לגלות ז״ל מורי רצה
ענינו.

 הרבה בארוכה, ז״ל מורי לי הגיד אח״כ ז)
 ועוד קין, של הנזכר השרש מזה שהיו אנשים

 וזהו כלם. לי ביאר שלא אלא ג״כ, אחרים יש
 בארבעה הנז׳ הם ואלו ממנו, ששמעתי מה

 למך. יבל. יובל. מהללאל. קינן. קין. ועשרים:
 אביהוא. נדב. יתרו. יהודה. בן שלה יששכר.

 דתן. ןת.1ק צוער. בן נתנאל עמינדב. בן נחשון
 עכן. אבי כרמי קנז. בן עתניאל פינחס. אבירם.
 הנביא. שמואל אלקנה. שמשון. ענת. בן שמגר
 חבר אשת יעל הקיגי. חבר שמואל. בן אביה

 אבי ישבח סוכו. אבי חבר ססמי אפלל. הקיני.
 אבישי דוד. אבי ישי לחם. ישוב. תמוע. איש

 ואחתופל. דואג. דוד. אחי שמעה צרויה. בן
 הנביא. אלישע הנביא. אליהו רחבעם. בן אביה
 היזרעאלי. נבות האלי. בית חיאל אמיתי. בן יונה

 מלך חזקיהו האלקושי. נחום המורשתי. מיכה
 זכריהו הכהן. אוריה חזקיהו. בן מנשה יהודה.

 ברכאל בן אליהו הנביא. יחזקאל יברכיהו. בן
 המלך. יכניה בן' נדביה דניאל. חבר חנניה הבוזי.

אליועני. בן ענני
 בן מתתיהו התנאים: כת מן הם ואלו ח)

 ירושלים. איש יוחנן בן יוסי חשמונאי. כ״ג יוחנן
 ר׳ ריב״ז. מהללאל. בן עקביא הארבלי. נתאי

 הר׳דינס. בן יונתן הגלילי. יוסי ר׳ יוסף. בן עקיבא
 ר׳ שאול. אבא גוריון. בן חזקיד. בן חנניה

 נהוראי ר׳ גמליאל. ר׳ כ״ג. אלישע בן ישמעאל
 סבא ייבא רב תצוה. בפרשת בס״ה סבא

 בן יהודה ר׳ התורגמן. חוצפית ר׳ דמשפטים.
 ר׳ קדישא. קהלא משולם בן יוסי ר׳ אלעאי.

 שנמצאו רשב״י מחבירי אחד גם ישעיה. בר אחאי
 לגלותו, ז״ל מורי רצה ולא דנשא, רבא באדרא

אחרים תנאים קצת יש גם הטעם. עתיT ולא

מקומות ומראד! הגהות
ודל. tu ד׳ד, «רא ^ל׳זו דף לזזלן ג)
m סז״ר ד) rm  irvuiB ׳ ודו« m i .ג׳
m ושל«T ה) m ה׳ הלכה

בפסוק פופסים הלקוסים ספר ט׳׳א. צ״ם דף לעיל ו)

ל״ד- פרק הגלגולים ספר נלהפו. השפים מן
כ״ט. פרק הגלגולים ספר ז)

 במקום ביארגו כבר דיה גדב קפ״ב דף להלן ה)
אחר.



קזהגלגוליםל״ו הקת»שער

 לי נתבאר ולא קץ, בשרש אחיזה להם שיש
 חסידא, שמעיא ר׳ :הם ואלו זו, אחתה r« מה
 צדוק ר׳ ינוקזס ההוא של רבו בלק, פרשת של

 קסמא. בן יוסי ר׳ של אביו קסמא ד הכהן.
^ ברומה־אי ר׳  בס״ה לר שלח בסרשת לבא, ח

התקונין. ובסםר
 גלותא ריש הונא רב האמוראים: הם ואלו

 ארומ את שהעלו הקתש, רבינו ממן דבבל
 וחוקיה יהודה בסבריא. חייא ר׳ במערת לא׳׳י,

 יהוצדק. בן שמעון ר׳ סיסי. בר לוי ר׳ חייא. ר׳ מי
 ירמיה ר׳ הקחש. רבעו של תלמיח צדוק ר׳

 ריב״ל. בימי קושב בר עולא רמ בומי אבא בר
 במסכת הרואה בסרק הנס לו שנעשה שילא ר׳
o־־J1w והוא רב, תלמיד אמורא, סבא ייבא רב 

 נדבו. בן אשיאן של וחמיו הנא, רב של אבע
 יוחנן. ר׳ בזמן מיאשא ר׳ שמואל. אחי פינחס

 חלקיה ר׳ הכהן. אסי ר׳ והוא אמורא, ייסא ר׳
 האמורא. עקיבא ח אבא. בר שמן ח אסב בר
 ביבי רב אביי. סחורר- רב זריקא. ר׳ עוקבא. מד
 רב יחזקאל. בר רמי ח«ב בר רמי אביי. בר

 נתן משרשמב רב נחומי. רב מנהרדעא. דימי
ס שילת. בר שמואל רב גלותא. ריש דצוציתא  ר

 רב מי. דמן תנחום ר׳ נגרא. אבע ר׳ ימר.
 רבינא. בימי ספרא ורב סמזב רב אבי ייבא
 בר זעירא ר׳ פפא. בר רפרם תמרי. בר רמי

 דסלקו דימי ורב רבין מדהבת. זעירי רב הלל.
 חייא ר׳ מדתאוב הנא רב לבבל. ישראל הארז

 אבדימי אע. אעי. דרב בריה שישא רב מדפתי.
 המא רב מלבע. רב תאד^1ד יהודה רב באלה

 חייא ממרא הנקרא זרנוקי, בר יהושע בווי. בר
 דרבינא. בריה שבתת שבוש. והוא זרנוקי בר
 מן אחד הוא פירי, אוצר שבתי סביומי. רב

קת. של זה שבשרש הקליפות
מן הם ואלו  רבא אהאי. רב סמדאי: ר

 משבהא אהא ד גאונים: הם ואלו מפמבדיתזב
ט הא* גאון צמח ח גאון. דוסתאי ר• גאון.  ב

הראעזון. גהת נהילאי רב גאון. פלמוי רב של

ס ואלו  נכדו אהרן רבעו הרשב*א. מסקים: ו
 שחבר טולושא די וידאל דה הלוי. זרזזיה ר׳ של

 יוסף בית ספר בעל קארו עסף ה״ר משגה. מגיד
ערוד. והשלחן

 קין משרש הם שכתבנו, אלו כל כי ודע,
 הנפש בבה״ אלא ואינם הנז״ל, הב׳ הבחי׳ מן

 היו שלד&, הגשמה או הרוח אבל לבד, שלהם
 נחמני, הנקרא לבדו, אביי זולתי אחר, משרש
 הנז״ל. הב׳ מבחי׳ קת משרש לו הע שלו שגר׳׳נ

 הנזכר משרש היתד. לבד נפשם האחרים בל אבל
 ראויה היתה אשר ונשמתם מוחם ט) לקחו ולא
 בדרושים כנזכר הנזכר, קין משרש נפשם כפי לד.ם

 בחי׳ נתערבו אדד.׳׳ר, של חטאו ע״י כי שקדמו,
 הבל, או קין מעורש נפש עם אדם, משרש רוח
להפר. וכן קין, מן בנפש מדיבל ורוח לדיפד. זבן

 רוח בשער אחר במקום ביזאעו כבר וד.נד.
 היכן והאמוראים, התנאים נשגצת ענת י) הקדש

 עתה ונבאר כ) דאצילות. העליונות בי״ס נאחזים
 הנזכר, קת שבשרש הנז׳׳ל הנפשות נעוצות קצת
 ענין ל) אצלעו, נתבאר כבר 4נאחזמ הם היכן

 בבחינת ז׳׳א, קצוות בשש המתפשטים ההד׳ג
 בגבורות ונתחיל J1ד.קטמ ובבחינת הגדלות
 מן עליה דרן* העולד. הגדלות גבורת הגדלזת,

 העולד. וועבורד. המלך. חזקע.ו הוא לנצח, היסוד
 העולה וגבורה .rהגב יחזקאל הוא החסד, עד

 והעילד. מסף. בן עקיבא ר׳ הוא לועד, מיסוד
ח/ עד  וד.גבורד. מד.ללאל. בן עקביא הוא הגבו

 התחחוגים השלישים שני אל מיסוד העולד.
 שליש הנשאר ומן ריב״ז. הוא שבת״ת, המגולים

 בן מנשה וזעא מ״ר, הוא התחלקו אחר החסד
, שליש חזקע.ו, ן ו י  הבוזו בדבאל בן אליהו ^

 וכאשר ר*ם. הה מ׳׳ר זה כי נמצא רם, ממשפחת
 מן הנביא שמואל הוא בדעת, אח׳׳ב עולד.

מ) ז̂ד ור.בן הרמתים
 P אליהו כי דיל, מורי א״ל אחרת ופעם

ש הוא רם, ממשפחת הבוזי ברבאל י  העליון ^
ואלקנר. רם. ממשפחת הוא הד. שבת׳׳ת, המכוסה

 jffn צ״י פ)
 הקודי דוח שעד <)

j !עד״ז. וג

 הנחות

ט״ב י״ג זחף

ת ס ק ס
 ג. ב' פרק דקטגות מוחין שעד ודא ע׳׳ח ס
 ב׳. פדק חצלם דרושי שעד חי׳ב «דח 0
סס. פוק הגיגוליס ספר פ)



הגלגוליםל״ו הקדמהשערקח

 הוא הרמתים, מן שהם בנו, הנביא ושמואל
 הכולל העליונה, הרמה שהוא הדעת, בבחי׳

 ואמנם שבת״ת, עליון ושליש דע, :שתיהם
 יש כנודע, אלהים שם שהוא הקטנות, בבחי׳

 החסדים, ובחינת המוח, בחי׳ .•שהם בחי׳, ג׳ בו
 הוא בנצח, שעולה המוח והנה הגבורות. ובחי׳

 אביי. הוא בנצח, העולה והחסד חמא. בר רמי
 בחסד, עולה ואח״ב בנו. ביבי רב והגבורה,

 סחורא. רב הוא והמוח ימיני. הזרוע שהוא
 בחינת והוא שמואל, מר אהי פינחס והחסד,
 והגב-ה, הקטנות. תוך המכה הגדלות, גבורת

 בהוד, העולה והמוח שילת. בר שמואל רב הוא
 רמי והגבורה, אביי. תלמיד משרשייא, רב הוא
 עולה כך ואחר פפא, בר רפרם והחסד, תמרי. בר

 והחסד, זריקא. רב הוא המוח והנה בגבורה.
 מדהבת. זערי רב והגבויה, הלל. בר זעירא ר׳

 המוח, המגולים, התחתונים שלישים בש־ני והת״ת
 לארץ דסליק רבין והגבורה, קושב. בר עולא

 והת״ת בגדתאה. הנא רב והחסד, מבבי*. ישראל
 שבזמן מיאשיה ר׳ המוח, :המכוסה עליון בשליש

 הנס לו שנעשה שילא, רב והגבורה, יוחנן. ר׳
 בריה שבחת והחסד, מ) ברכות. במסכת

דרבינא.

 יוסי ר׳ כי אחרת, פעם ז״ל מורי א״ל גם
 מבתי׳ שבראש, שמאלית פאה מן הוא הגלילי,

 השמאלי כתף בפרצוף אשר י, שד״ ל א״ שם
 בגי׳ יוסף כי הנזכר, קין שרש של שבפרצוף

 הגקראת הגבורה מן הוא הרכינס, בן ויונתן פאה.
 ור׳ ז״א. של שבדעת גבורות שבחמשה גבורה
 הוד, הנקראת הגבורה מן הוא יוסף, בן עקיבא

 כי ולהיות הנזכר. שבדעת גבורות שבחמשה
 היה לכן נ) בהוד, עקיבא ור׳ בגבורה, יונתן
 במסכת כנזכר ממנו, ומפולפל חריף יותר יונתן

בענין ירושלמי ותלמוד ס) בבלי דתלמוד יבמות

 גבורת מן הוא התורגמן חוצפית ור׳ הבת. צרת
 זו, גבורה של והאור אבא, מצד שבדעת ההוד
 דמצד שבדעת ההוד גבורת דרך ועובר בוקע

 בוקע ומשם כנודע, אימא גו גניז אבא כי אימא,
 של הדעת שבאחורי לאה של הדעת עד ויוצא
 עז הוא כי הוצפית, נקרא ולכן ממנו, חוץ זעיר

 לחוץ. ולצאת ולבקוע אימא, בתוך לעבור וחצוף
 ישאר דאימא, דעת דרך שבעברו הוא, ובהכרח

 גדול קרוב לו יש ובזה ממנו, אור קצת שם
 הנצוצות שאר כל וכן הנזכר. קין שרש עם
 לבן שראשיתם התורגמן, חוצפית ר׳ שרש של
 עם קורבה להם יש כלם, לקמן כמבואר נחור, בן

 שעוברים הנזכרת, לסבה הנזכר קין של זה השרש
לחוץ. בצאתם שם דרך

 אדה״ר זרע מטפת הוא הנביא, ויחזקאל
 שהודעתיך מה דוגמת בנו, קין ש־נולד קודם
 ע) וע״ש. האלקושי ונחום המורשתי מיכה בענין
 אדם בן ביחזקאל, נזכר שתמיד הטעם וזהו

 הוא־ כי לרמוז הוא, והענין רגליך. על עמוד
 על עמוד אמר ולכן אדה״ר, בן קין משרש
 כל את וימח בפסוק, ז״ל כמ״ש הוא רגליך,
 ברפיון. המבול בימי לקין הקב״ה שתלאו היקום,

 קין, של הרגלים מבחי׳ הוא יחזקאל והנה פ)
 האדם את המקימים הם והרגלים שיתבאר, כמו
 היקום כל כר היקום כל את וימח וזהו רגליו. על

 שהיה ומה במקומו. כמבואר הרגלים, סוד שהם
 ע״י עתה נתחזק חטאו, מחמת ברפיון תלוי קין

 חוזק, לשון יחזקאל נקרא עתה ולכן יחזקאל,
 ולהתקומם להתחזק רגליך, על עמוד לו נאמר גם

צ) בהם.

 יתבאר ובו משרשיא, רב ענין עתה ונבאר
 מבחי׳ הוא הזה, השם הנה וחזקיהו. יחזקאל ענין

משם כי נודע גם כנודע. יה הנקראים או״א,

מקומות ומראה הגהות
נח. ברכות מ)
 עד רי׳׳א אות מן לכונות שער בית ספר נ)

כ״ו. הקדמה לעיל רב׳׳ט. אות
 בפסוק ויצא הלקוטים טפר טז. יבמות ס)

יששכר. יפבני

 רל״ט דף כ׳ סימן יחזקאל הפסוקים שער ע)
הודעתיך. וכבר ד״ה

 רבה שמות כ׳ב. פרשה בראשית מד׳ר פ)
ל״א. פרשה

שמווב פרשת ריש הפסוקים שער צ)



קםהגלגוליםל״ו הקדמהשער

 רג כי ונמצא צ) שבת תוספת נמשו י״ה,
 אשר גמור, שבת תוספת סוד הוא משרשיא,

 אותיות ד׳ נשארו הנז״ל, קת של הזה בשרש
 שני הם השיני״ן, שני כי עניינם: תה משרש,
 ש׳, ש׳ בגימסריא שהם מצפ״ץ, מצפ״ץ שמות

 בספר הנזכר שבת, תוספת של שמות שני והם
 את זכור בפסוק בר״מ, יתרו בפרשת הזוהר

 בענת שם, הנזכרים שמות ז׳ בענין השבת, יום
 והם פדר, אותמח שני נשארו ק) Jשבן תוספת
 אחרים שמוח החמשה כמספר בגימטריא עולים

 אדנ״י, אלהי״ם א״ל ה׳ ה׳ שזס: שם, הכתובים
 הרי עצמם, השמות ז׳ וחשבון רל״ד, בגי׳ שהם
 הוא משרשיא, רב כי נתבאר הרי רמ״א. הכל
 הנז׳, קין נצוצות בשרש אשר שבת תוספת בחי׳
 שהוא מקורם, עם השבת השמות ז׳ כללות והוא
(א) י׳׳ר- שם

 של הראש בחי׳ הוא המלך חזקיה והנה
 כי ר) כמש״ל, הוא והענץ קת, של השרש זה

 המבול, בימי ברפיון הקב׳׳ה תלאו קת כי ארז״ל
 חז׳׳ק :חזקיה תהו חזקיה. בגלגול ונתחזק ונתקן
 הנקרא קין שרש ראש, בחי׳ נתחזק בו כי י׳׳ה,
 וכשא׳׳ל או׳׳א. שבו הראש, בחי׳ שהוא י״ה,

 שעדיין חשב תחיה, ולא אתה מת כי ישעיה
 אמרתי תהו י׳׳ה, הנקראת הראש בחינת תקן לא
 לתקן התחיל חזקיה כי ונמצא י׳׳ה. אראה לא

 נרמז ולכן ש) הנזכר, השרש של הראש בחי׳
 בחינת נשלם משרשיה ברב וגם י׳׳ה. שם בו

 י״̂ד שר״ש אותמת בו יש ולכן להתקן, הראש
 הבל. ת) שרש הוא שם י״ה הנקרא הראש כי

בראש שניהם משרשיה, ורב חזקיה כי תמצא,

 קץ נתחזק הנביא, ביחזקאל ואמנם קין. שרש
 על עמוד אדם בן פסוק, ת׳׳ס הרגלים. בבחי׳
כנזכר. וגר רגליד

זומא, בן ושמעץ עזאי, בן שמעץ כי ודע,
 ולכן משרשיא. רב של שיני׳׳ן שמות שני הם

 אע״מ כי עקיבא, רבי של בתו עזאי בן נשא
 יש עכ״ז הנזכר, השרש מן אינם אלו ששנים

 כן גס וכן הזת השרש עם גדולה קורבה להם
 מן בא שהיה יען כי ז׳׳ל, הנביא לאליהו אירע
 כנז׳׳ל, קין מן שבא יתרו שהוא פוטיאל, בנות

 ואביהוא, נדב נפשות אח״כ, בו נתעברו לכן
 הנביא, באלישע הענץ ג״כ וכן קין. מן שהם

 עם גדולה קורבה להם שיש אמיתי, בן וביונה
 מתר, ז״ל מורי לי ביאר ולא הנזכר, השרש
להם. אשר הקורבה בענץ

 ימי בדמי אמרתי אני חזקיהו, מ׳׳ש ואמנם
 לו שהוסיפו אע״פ חזקיהו כי הוא, הענין וגר,

 כמ׳׳ש לו, הוסיפו משלו שנים, עשר חמשה
 לו, הקצובות שנותיו כל מלא ולא א) ד׳ל

 השלימם לו, הקצובות שנותיו ושאר ממנו, וחסת
 חזקיה גלגול היה הוא כי מנהרדעא, דימי ברב

 הוא אלא עמו, אחר נגוץ שוס עיומב בלי עצמו,
 פוקדתי ימי בדמי אמרתי אני חזקיה, ת״ש לבדו.

 פוקדתי בו הנזכר, דימי ברב כי שנותי, יתר
 שלא לי, הקצובים שנותי ויתר ימי, והשלמתי
 מן אחת כי ז׳׳ל, מורי וא״ל בתחלת השלמתים

 היא הנזכר, דימי רב בד& זהיר שהיה המצות
 בענץ גם המתים. ואל האורחים אל לדה מצות

 זרר׳ע אור ס׳׳ת כי ז״ל, מורי א״ל עקיבא, ר׳
עקימב ר׳ הוא שמח׳׳ה, ל״ב ולישר׳׳י לצדי״ק

ה ה הג
 להיות ר״̂פ הס וכללוהם עצמם שמות החמשה אמר עוד הכולל. עם שפ»אל, אמר (א)
סצמ׳׳ץ. מצפ׳׳ץ שמות בשני הלכו שמות השני כי חשבון עם הוא, טוב שיותר נלע׳׳ד שמואל,

מקומות ומדאה הגהות
 תבאר ד׳ח ס׳׳ב פ״ם דף ח*ב הכונוח שער «)

 ס״ב נדג דף דרא פרשת הפסוקים שער זו. איד
 ק״ל הף שסוח פרשת השלהבת איד מבאר ד*ה
לבת. וזעה ד*ה

a ק) t דף ר ליל עגץ ה״ב הסתות שער 
הרגלים השבת עגץ פ׳׳א דף אהרת נמה tin כ׳ה

 פירוש עם יתרו מהר ועיין סדיז. אין אבל ד*ה
 סדגלן. ב׳ תאפי בסולם תקל*ג אות הסולם
* ל״ת הקמה סוף לעיל ר)
ז״ל. פודי וא״ל דיה ס״א קלים דף להלן ש)
הבל. צ״ל ת)
a ינפוה א)



הגלגוליםו ל״ הקדמהשער

 עקיבא כי ראיה ומכאן עליו, נאמר הזה הפסוק כי
ב) 0( נאל״ף. ולא לבסוף, בה״א הוא

ו״ל, מורי א״ל הקיני חבר בענין גם
 הנה כי מקין, נפרד הקיני וחבר פסוק, ז״ס כי

 מבני הוא הקיני וחבר קין, משרש הוא יתרו
 חבר נקרא ולכן קין, מן הוא וגם יתרו, של בניו

 מעורב היה קין כי ולהיות קין. לשון הקיני,
 מתוך אוכל ונברר נתקן וביתרו ורע, מטוב

 נשאר הרע כי הרע, מן הטוב ונפרד פסולת,
 בו נאמר לכן יתרו, לקחו והטוב בקליפות,

ג) מקין. נפרד

 כי ו״ל, כורי א״ל שמשון, בענין גם
 בדן, ואת ירובעל את ה׳ וישילח פסוק, ז״ס

 והענין מדן. דאתי שמשון, וה בדן ד) ואחו״ל
 הכהן, אהרן בן נדב גלגול הוא שמשון כי הוא,
 בהפוך. נד״ב אותיות שהוא בד״ן, נקרא ולכן
 אמר כי אשה, לקחת רצה ולא מת שנדב ולפי
 ה) ל ו״ כמ״ש לנו, הגונה ישראל בבנות אין
 פלשתים נשי עם טוחן בהיותו שמשון, נענש לכן

שתויי נכנסו אהרן בני ויען האסורים. בבית

 מה לתקן הבטן, מן נויר שמשון היה לכן יין,
שעוות.
 כי ז״ל, מורי א״ל ז״ל, אליהו בענין גם

 ״יליץ ״הוא ״ללצים ״אם בפסוק נרמו הוא הגה
 ח״י. אליה״ו הוא ר״ת ״חן, ״יתן ״ולעניים

 מרע״ה כי ו) בר״מ בס״ה ו״ל כמ״ש הוא והענין
 היה שלו והמתורגמן ישראל, כל של רבן היה

 ז) וגו׳ לפה לך יהיה הוא כמש״ה הכהן, אהרן
 ובאחרית לשון, וכבד פה כבד היה שמשה לפי

 וילמד בגלגול משה יבא משיח, של בדורו הימים
 שפתים, ערל יהיה או וגם לישראל, תורה

 חי שהוא ו״ל, אליהו יהיה או שלו והמתורגמן
 אהרן בן אלעזר בן פינחס פסוק ס וו״ וקיים.
 כאשר כי יליץ, הוא ללצים אם ווש״ה הכהן,
 יליץ, הוא חי אליהו הנה למשה, מתורגמן יצטרך
שלו. מתורגמן ויהיה

 מורי א״ל בנו, ביבי ורב אביי בענין גם
 קרי״ת ציו״ן חז״ה אומר, הכתוב הנה כי ו״ל,

 ביו״ד מועדנו של מ׳ תחליף ואם וגו׳, מועדנו
 לי ביאר וכבר יצחק. ר״ת יהיו ב״ש, בא״ת
 הרמוז יצחק של זה שם ענין הוא מי ו״ל, מורי
כאן.

ה ה ג ה
 חכמות בספר כתבתי כן שמואל, אמר 0(
 שנראה שמה הגט, בסדר שתקנתי שלי, נשים
לבסוף. בה״א עקיבא שם לכתוב מבואר, יותר

 ז״ל מארי שאבא אע״פ שמואל: אמר
 אל מפה כי זכורני הזה, במקום דבריו הסתיר

 רמוזה, היתה זה בפסוק כי לי, גילה א׳ יום פה,
 הגדול הרב נשמת עם ז״ל, נשמתו קורבת
 על מדבר יצחק זה כי ואמר, זלה״ה. מורינו

זלה״ה. הגדול הרב
זה, בפסוק מארי אבא שם ז״ל רמזו ועוד

 קרי״ת, של יו״ד ציון, של יו״ד ״חזה, של ח׳
 הרב שבזמן וא״ל, חיים. הוא מועדנו, של מ׳

 ירושלם, להבנות כלל אפשר היה לא ז״ל, הגדול
 שאם היתכן, זלה״ה מארי אבא בזמן האמנם

 ז״ל מארי אבא שיהיה תשובה, ישראל יעשו
 עיניך כאן, שרמז מה וזהו יוסף. בן משיח

 מורי דברי אלה עיני, ולא ירושלם, תחזינה
 מפחד היה כי ראיתי, ראה ולכן ולה״ה. אבי
 יהרגוהו שלא העולם מאומות מאד ולה״ה אבי
 לו הלך חלף זה גם הדור, בעונות ואח״כ ח״ו,
מורנו בה שנפטר בשנת שהיה הראשון הנס כמו

מקומות ומראה הגהות
ער עיין כ)  סוף העופר ספירוז ענץ הכונות ^

עקיבא. ר׳ בענת עוד ייב סרק
 השמים מן בפסוק שופטים הלקוסים ספר ג)
נלחמו.
הה. ר*ד, ד)

ד. כ׳ פרשה דקרא רבד■ מדרש ה)
רעח: ח*ג ק׳< ח״ב רנג. ב» בראשית זהר ו)

סז. תכ״ב מג. תנ׳׳א. תיז
 בפסוק נהט דף ויהי פרשת הפסוקים שער ז)

םיד.ת־ת שבט יסור לא



קיאהגלגוליםל״ו הקדמהשער

 קרית «ית הזה ר״ת גם למקוממ, נחזור
מינו,  לרמוז רח״ל, בגימטריא חצק״פ; ד& מ

 ציוז היא וגם דז״א. גוקבא רחל גח״ הוא כי
 כגודא, ז״א של החזה מן המצאת מועדגו קרית

 אמר ולא תרגום. בלשת ציה, הזה אמר
 אביי גם הנז״ל. אל לרמוז הקדש, בלשון ראה
 רב גם ח) ״יסע. מען ב״ל א״הל בר״ת גרמז
 ״יסע, ״בל י״צען ב״ל בר״ת גרמו בגו, ביבי
 עירוב תכלית עוד, לי לגלות ז״ל מורי רצה ולא
עגיינם. מה זה בסטוק הדבריס אלו

 הוא הנה כי א״ל, המא בר רמי בענין גם
 צפנת אשר טובד רב מה סטוק בר״ת נרמז

 בדרושים נתבאר הנה כי הוא. והענת ליריאיך.
 הנפשות, שרשי של ושרש שרש בכל כי הקודמים,

 בעלי הם והאחרים ת״ה, של נצוצות תרי״ג יש
מי מצות  שבשרש הענפים והם וכר, הארץ מ
 רב בת ענין י״ב, דף ב״ב במסכת יידעת ההוא.
 כד ואחר חמא, בר לרמי תחלה שנשאת חסדא,
 המלכות היא חטדא רב בת כי הוא, והעגת לרם^

 בו שכתוב החסד, איש אביט■ אברו® של בתו
 ד«לכות היא מ״ה כי טובד רב מה תהו חסד. ורב
 בראשית פרשת בהקדמת כנזכר אברר^ של בתו

 החסד, רב שהוא טובד, רב בת ותיא ט) מוהר,
 שז® ליראיד, צפונה היא והנה חסדא, רב וזהו
 שיתבאר. כמו והיסוד הדעת שז® ודבא, רמי

 למעלה: יש זהגים שני הנה כי הוא, והענין
 שם זווג שהוא הדעו^ בסוד עלמן הוא האחד
 מ״ז. בגימטריא ושנה® אהי״ד^ שם עם הוי״ה
 ואלהי״ם, הוי״ה זמג בסוד למטה, הוא והב׳

 בא״ר, אותמת הוא רב״א, ואמנם ואדנ״י. והוי״ה
iבגימטדז רבא כי שביסוד, התחתון הזמג שהוא

 הנזכרים שמות ארבעה שז® התחתונים, זמנים ב׳
 המזדווגת היכלותיה, בשבעה זסלכות ענק שהם

 ואני בתרה רבא עני ולזה כנודע. הת״ת עם
 בסוד רמי אבל תהתון. זווג שהוא לפי אחחן,

 זמגים שני תצרף אם כי בדעת, אשר העליון זמג
 העליון זמג עם כנזכר, רבא הזמלים התהתונים

 ג״ר, בגימטריא הכל יהיה כנזכר, מ״ז העולה
 מענין הוא רמ״י לשח גם רמ״י. בגימטריא שהוא

 רוממות והוא למעלה, הר״ם הדעת שהוא רם,
 לא נתיב הנקרא החמשים, שער שהוא הדעת,

Tחמא כי חמא, בר רמי ענת תהו עיט. עו 
 ההמשים שער הוא ורמ״י שערים, מ״ט בגימטריא

 ״רב ״מה ר״ת ולכן הנזכרים. זמגים נ״ר הכולל
 שהוא רמי ולכן רמ״י, בגימטריא ״אשר, ״טובד

 לקחה ורבא חסדא, רב לבת תחלה נשא העליון,
 הוא חמא בר רמ״י כי זה, עגת תכור אה״כ,

 קין שבשרש העליון הדעת שז»א החמשיט, שער
הנז״ל.

ז״ל, מורי א״ל הנז״ל, ירמיה ד בעגין גם
 דכ״ג, ב״ב במסכת דידן, בתלמוד אמח עליו כי

 בחוץ אחד ורגל בפנים אחד רגל ירמיה, ד בעי
 ירמיה לר׳ אפקוה דא על כי שם ואמרו מהו,
 בחוד המדדה הגתל בענת היה תה מדרשא. מבי

 זה כי ידעת, וכבר י״ט. במי אמה המשים
 חרבה כמ״ש שאלות, שואל היה Tתמ ירמיה, ר׳

מים  נתכוין הוא כי להיות והנה ירמיז^ ר׳ בעי מ
 וביישוהו בשאלותיו ויאדיר תורה להגדיל לטובה,

 טוב שכר לו יש לכן מדרשא, מפי ואפקוהו
 הנשאלות מטאלתות כל כי למעלה, גדול

ונשאלות אותם, שואל הוא דרקיע, במתיבתא

הה הג
 כל מלשח פכזיב והיה ודס״ה ז״ל, הגחל הרב
 *ל״וכ בטנת שנפסר כאן כחוב (בושו״י כוזב. אדם

 שי׳ב) שנח שנפשר כת« קסרס דף זאזלן 4עוו0נ
 אחד בפסוק כי ז״ל, מארי אבא לי Tהג גס

 גס קורבתינו להודיע יחד, ושמי שמו נרמז
משומ״ו יחי״ה מי או מש״ה, והוא בנשמות,

 איישר ואי שמואל. חיים בו נרמז א״ל,
 בעהי״ת, זה בספר Tלפנ אכתוב בע״ה, חילי
 לאבא הנדול הרב מורינו הרב שמסר צואות כמה

 פטירתו. יומ עד אותו דעתו סיום ז״ל, מארי
 והס שכחה, בלקט זה יהיה לבל ,Tלפנ ואציגם
גפרדינג בקונטרסים עמדי כמו»ת

מקומות ומראה הנרות
פיוכ פ״ז אות 0ו»ת פירוש עס ובוחר ס)דף« זונדףץ״וש״אדיחגסאםרלי. חקדסח יעיל חז



הגלגוליםו ל״ הקדמהשערקיב

 בפתח עומד שהוא ז״ל, מורי שא״ל ונלע׳׳ד ע״י.
ט) דרלויע. מתיבתא

וכר, בפנים אחד רגל שאלתו, כונת ואמנם
 המדדה הגוזל שהוא ז״א, בענין הסוד, ע״ד היה

 ונודע, בינה. שערי נ׳ שהם אמה, המשים בתוך
 בשתי מתלבשים הם המוחין, בו כשנכנסים כי

 רגל נכנס ובתחלה דילה. והוד נצח אימא, רגלי
 הב/ רגל נכנס ואח״כ ז״א, בתוך בפנים אחד

 כששאל, מדרשא מבי אפקוהו למה הטעם ואמנם
ל. ז״ ממורי ששמעתי מה זוכר איני

 מן קין ששרש לפי כי ז״ל, מורי א״ל גם
 משרש שהוא מי לכן אש, הנקראות הגבורות

 וגם המים, כשרואה מאד ומתבהל מתפעל קין,
 האש. את מכבים שהמים לפי בתוכם, ליכנס

 מן מאד מתפחד הוא כי א׳, סימן לו יש גם
 המזיקין כל כי הוא, והטעם והמזיקים. השדים

 גם י) בזוהר. כנזכר בארקא קין מתולדת יצאו
 במלאכות. וציור מעשה בעל היה קין כי א״ל,

 הוא הבל, אבל תולדותיו. ויובל ביבל כנודע
 שהוא מי ולכן הפה. הבל בסוד דבור, בעל

 מן שהוא ומי ודברן, דרשן הוא הבל, משרש
 כח לו שיש כמו הדבור, כח כ״כ לו אין קין,

המעשיות. מלאכות ומעשיות בציור
 של בניו מבני שהיה עקיבא, ר׳ בענין גם
 דבר. של טעמו כ) למעלה נתבאר כבר סיסרא,

 לתת שראוי ספק בלי הביאור, בו נרחיב ועתה
 שהכוכבים עד סיסרא, של גדול כחו מה טעם,

 עמו. להלחם השמים מן לירד הוצרכו ממסלותם,
 היונקת הרע, קליפת סיסרא כי הוא, הענין אבל

 בחינותיו, מכל יונק והוא ז״א, של הדעת מן
 גבורות, וה׳ חסדים חמשה הויו״ת, עשר שהם
 כל כי ונודע, סיסרא. מן ר״ס בגימטריא שהם
 במלוי הם ז״א, שבדעת הנזכרים הויות עשר

 פשוט הוי״ה שם בחי׳ הוא ז״א כי אלפי״ן,
 בגימטריא שהוא באלפי״ן ומלא כ״ו, שעולה

 מן סי״א בגימטריא הם ומ״ה, כ״ו והנה מ״ה,
והנני לסיסרא. שהיה העצום הכח וזהו סיסרא.

 גבורות וחמשה חסדים החמשה אלו אם מסופק,
 אם זוכר ואיני אימא. מצד או אבא, מצד הם

 היה ולכן אימא, מצד הם כי ז״ל ממורי שמעתי
 יונק שהיה ע״ש כנען, מלך יבין של צבא שר
 ההוי״ה שם שבו אבא, מצד הם אם או הבינה. מן

 אלא יבין, כמנין ע״ב, בגימטריא שהוא דיודי׳ין,
 אלא נגלה ואינו אימא גו גניז דאבא שלהיות
 ושכחתי הבינה, שם על יבי״ן נקרא לכן מתוכה,

ששמעתי. מה
 מצד שהם הנזכר, קין של השרש כל והנה

 נקראת ג״כ היא אשר דאימא, גבורות החמש
 נצוצות וכל הקליפות, בהם נאחזו לכן גבורות,

 הדעת בסוד הקליפות, לעמקי ירדו זה, שרש
 כנזכי. הדעת סוד סיסרא, שהוא בליעל, אדם של
 1־ בקליפ היה קין, משרש שהוא עקיבא ר׳ וכן

 של בניו מבני ונולד ממנה, יצא ואח״כ הזאת,
כנודע. סיסרא

 בנד מבני שהיה שילת, בר שמואל ר׳ גם
 נתין היה הוא גם כי ל) כנודע הרשע המן של

 ממקור שניהם וסיסרא המן כי סיסרא, בקליפת
 ונודע הדעת, בקליפת הם שניהם כי הם, א׳
 כנז״ל. קין משרש היה שילת בר שמואל רב כי

 ר״ת ״נלחמו, ״ממסלותם ״הכוכבים פסוק וז״ס
 ויוצא נבקע, דז״א שהדעת ולפי סיסרא. עם המן

 שהוא הדעת, שבאחורי לאה אל הארה ממנה
 אשר ראש, של תפילין של קשר הדל״ת סוד

 ואז דז״א, הדעת שבתוך דאימא יסוד כנגד
 שבראש. הימיני הרקת מצד יוצאים החסדים

 והלמה כתיב לכן השמאלית, הרקת מן והגבורות
 כי רקתו, וחלפה ומחצה ראשו, מחקה סיסרא

 בהיותו לסיסרא, שהיתה הממשלה אותה הכניעה
 זו נקמה ולכן כנזכר. ההוא המקום מן יונק

 משי־ש שהרז הקני, חבר אשת יעל ע״י היתד.
 הודעתיך וכבר סיסרא. בקליפת הנתון כנזכר, קין

 הנ׳כי, קין משרש שהיא ומציאותה, יעל גלגול
מן הוא ואביי עלי, מדבית דאתי אביי בסוד

מקוטות ומראה הגהות
א״ל. גם ז״׳ה זו הקדסה תחילת לעיל כ) ס׳׳ו. פרק הגלגולים ספר ם)
 םן בפסוק הי סיפן שופטים הלקוטים ספר ל) פירוש עם ובזהר ס: דף הזזזר טפר הקדסת י)
גלחפו. השפים קגיג. אות הסולם
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 כמבואר הוא, א׳ הכל ועל״י יע״ל והגה <ןין,
מ) במקומו. אצלינו
 עק־בא ר׳ מלכות, הרוגי עשרה טעם נ) גם

 שנהרגו ע״י כי זלה״ה. ממורי שמעתי וחביריו,
 הנעוצות כל ולברור ללקט ר& זכו ה׳, קדוש על
 הנתונים ממדרגתם, למטה אשר הנשמות, של

 ומיבררים, מוצאים םT ועל הקליפות, בעמקי
ולהתקן. להשתלם הקדושה אל אותם מעלים והם

ההוא, הזמן עד כי והוא, אחר טעם יש עוד
לצאת, הקליפות שמתוך הנשמות אל כה היה

 אין ואילך ומאז המלכות, אל מ״ן בסוד ולהעלות
 הוכרחו ולכן הזה, המעשה אל מכולת כח עוד
 מ״ן, בסוד למעלה לעלות כדי ליהרג, הם

 המלכווס אל כדן בבחי' במקומם שם וישמשו
 עמידתם יT על כי אחד, תועלת בזה יש ועוד

 שתחתיהם הנעוצות יקנו מ״ן, בסוד למעלה אצלה
 שנתבאר במה הוא והעגין להתקן. תקוה מציאות
 ישראל, כל כללות הם אלו, עשרה כי אצליגו,

 טפות ועשרה שבטים, עשר בחי׳ ד& הנה כי
 בדרושים כמבואר הצדיק, מיוסף ששאו זרע

ס) שקדמו.

בקצרה השרשים שאר

 מבחינת והיא קין, של השני השרש ע)
 מאד הגרועה שהיא הראשונה, עצמו קין שרש

 שהוריש הנשמות מבהי׳ שהוא הנ״ל, השרש מן
 מאד ועליונה גמהה שהיא והבל, קמ לבנו אדם
 הזה מהשרש הוא המלך, אסא והנה כנז״ל. מאד

 עצמו. קין מבחינת שהוא הזה, הגרועה השני
 נקי, אין באסא פ) ט״ו) א׳ (מלכים וזש״ה,
 וקץ בת״ה. אנגריא שעשה מלמד ז״ל, כמ״ש
 אסא נתגלגל ואח׳׳ב נקי. אץ באותיות נרמז

 ולא הנז״ל, הטא לתקן כדי אחרים, בגלגולים
 הזר- בשרש אשר גשמות עוד לי נתבאר

 ד& גם אדה״ר, בן בהבל אשר השרשים
 והמובחרת, העלמנה היא, הא׳ בחי׳: לב׳ נחלקים
 שהיא גרועה, היא והב׳ לו. אבע אדם שהוריש

ענץ לי נתבאר לא ואמנם עצמו. הבל מצד

 כי זולתי מוט, בחי׳ שבכל הפרטיית הגשמה
 אשר המעולה, הראשונה הבחי׳ מן היה מרע״ה
 הנזכר סבא המנונא רב גם להבל. אדם הוריש
 זלה״ה, מורי מדברי הבנתי כי ונלע״ד בזוהר.

 נשיאה יהורה ור׳ ורשב״י, הגדול, ר׳׳א גם כי
מרע׳׳ה. מבתי׳ הם גם הקדוש רבינו הנקרא

 יודע ואיני מהבל, אחרים שרשים יש עוד
 כי דע, עניינם. אכתוב ועכ״ז הם, בחי׳ מאתו

 שרשים ב׳ דט אברהם, אחי שניהם ונחור הרן
 דט; ואלו הרן, שרש תחלה ונבאר ועל. של

p דטהן, אהרן הרן, r, שמואל פואה, בן תולע 
 יברכיהו, p זכריהו רטהן, אורי״ה (א) הנביא,
 בן שמעון ר׳ שסח, בן שמעון החתי, אוריה

 אכישלום, כן הנן התורנית, בן יוחנן ר׳ נתנאל,
ד האמורא, גששה יהודא ר׳ תימא, בן יהודה

ה ה הג
 בנפש הס אלו כי שוים, השרשים כל שאץ לתרץ, בשרש למעלה כי צ״ע, :שמואל אמר (א)

 ברוח. ואלו זכריהו עס רטהן אוריה מנה ט׳׳ב ק׳׳ו דף קץ
p ,ואסשר הבל. בשרש אותס מנה וכאן יברכיהו

מקוסות ומרומז הגהות
 לד. הקמה יעיל יה. ר״ה )8
a שבירה שער פ*א הכללים שער ודא זדה 
 שעד א׳. פרק מדד נדן שער ה״ב ה׳. פרק הכלים
ופ*ז. ר פרק גגה קליפה
 המיס ה*ז rin 4ל וד׳ב ר^ קו. ודא זהר )0

ה דה קמ גאדש לוג פרק פרדי׳א צט איכה פה. ת

שרי מאסרי שער j״’ פ״א פשלי  ק״ס ח* זתדא י
 במדרש שם דיה ש״א דף רדד. בדף שט ד״ה ט״ב

 הגלגוליט ספר קדוג דף הקדמוה שער הגעלת
ל״ט. פרק

 יי>ת הקדמה לעיל ע)
8( mm .י׳
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 רב, תלמיד חננאל רב האמורא, שסח בן שמעון
 עינא, רב אבין, בר אידי ר׳ יחזקאל, בר יהודה ר׳
אילא. ר׳

 ונחלק אברהם אחי נחור הוא אחר, שרש
שרשים: לב׳

:הם ואלו אחד, שרש היא נחור של נ׳ אות
 זו, גם איש נחום המלך, ינאי המלר, אחאב נחור,

 אלעזר ר׳ אחר, אלישע עזריא, בן אלעזר ר׳
 האמורא, הלל ר׳ הקפר, אלעזר ר׳ תדאי, בן
 טבלא, ר׳ בנאה, ר׳ פרנד, ר׳ פדת, בן אלעזר ר׳

 משבחא אחא רב גרים, בן יהודה קפרא, בר
 בגמרא שהזכירוהו אחאי ר׳ השאלתות. בעל גאון

 כל כי ודע, גאון. נהילאי רב אחאי, רב פשיט
 נפשם כי הנזכר, השרש של נפש מבחי׳ הם אלו

 שהיה אחרים ויש הנזכר. השרש מן היתה דוקא
 ר׳ פפא, בר רפרם הם: ואלו זו, משרש רוחם

 אלעזר ר׳ ערך, בן אלעזר ר׳ הנקרא נהוראי
 משרש נשמתם שהיתר. אחרים ויש קסמא, בן
 בן יר.ודה פרטא, בן אלעזר ר׳ הם: ואלו זה,

נקוסאי.
 ואלו שבו, שני שרש הם מנחור. חו״ר אות

מרים. של בנה חור נחור, :הם

 רחבעם הרן, בן לוט הבל, מן אחר שרש
 צדקיהו המלך, יד.ושפט המלך, שאול המלך,
 שמעון חשמונאי, בן יהודה הצדיק, שמעון המלך,

 ר׳ עזריא, אחי שמעון ננס, בן שמעון זומא, בן
 רב יהודה, בר איסי יהודה, ר׳ של אביו אלעאי
 דרב בריה אחא רב רבא, שעורים. רב ברונא
 חנינא רב יפת, בר בנימין רב חסדא, רב איקא,
 ממל, בר אבא ר׳ האמורא, אלעא רבי מבא,

 יצחק ר׳ אביו, אבדימי רב מפומבדיתא, רחב״א
 איד.י בר בנימין היהי, בר אבוד, אבדימי, בר

 חניגא רב מפומבדיתא, גאון אחא רב אחיו,
 הרמב״ם של רבו מיגאס בן יוסף ר׳ גאון,
ז״ל.

בלעם, נחור, בן לבן הבל: מן אחר שרש
 (א) המלך, אסא הגלעדי, ברזלי הכרמלי, נבל

 זכריה זרובבל, המלך, יהויכין המלך, יהושפט
 ערך, בן אלעזר ר׳ הנהרג, רשב״ג קבוטל, בן
 בבא התורגמן, חוצפית ר׳ בבא, בר יד,ודר, ר׳
 רבינא, ששא, רב נחמני, בר ר״ש בוטא, בן
המאורות. בעל הלוי זרחיא ר׳ גאון, נחשון רב

עמינדב, בן נחשון שת, אדד.״ר, בן שת שרש
 בלק, פרשת בזור,ר הנזכר חסידא, שמעיא רב

תימא. בן יהודה העמסוני, שמעון

 אבידן איוב, תרח, :אברהם אבי תרח שרש
 אבימ* הנפש. מצד איבו, הקדוש, רבינו בימי
הנשמד,. מצד זו, גם איש נחום הרוח, מצד

 ירמיהו יעקב, ע״ה: אבינו יעקב שרש
 בן ר״א סוכו, איש אנסיגנוס דניאל, הנביא,
 ז״ל. הרי״ף על מפרש הר״ן פפא, רב דד,באי,

 דוד. אחות באביגיל הא׳ יעקב: של טפות שתי
 נבל אשת הנביאה, באביגיל נתגלגלה, והב׳

ד<רמלי.
אליעזר, אברד&: עבד אלתזר שרש צ)

 בן ,וTזכר ע,Tיר,ו בן בניהו יפונה, בן כלב
Tו,T,אחיו, אבטליון הרוח. בבחינת שמעיד, ע 

נפש. בבחי׳

 עילאה זיהרא ;דאדה״ר עילאה זיהרא שרש
 השילוני, אחיד, נון, ך ,ושעT יוסף, חנוך, דאדם,
 בן ,ושעT ר׳ פרחיא, בן יהושע הנביא, אלישע
 הרוח, מצד כ״ג אלישע בן ישמעאל ר׳ חנניא,
 קסמא, בן יוסי ר׳ הנפש. מצד אביו אלישע

 הימים, דברי בספר יערשיד, חכינאי, בן חנינא ר׳
 חברייא, דמן זעירא הושעיא ר׳ רבד,, הושעיא ר׳

 יד,ודה, רב אבי יחזקאל רב ריב״ל, הושעיא, רב
 רב דרבינא, ,Tבר שבחת שלמיא, בר יימר רב

 רב סבא, עוירא רב סבא, עינא רב סבא, חנינא
 ישעיה •נו רב גאון, שלום שר רב גאון, יהודאי

וד,אחרון. הראשון

הגהה
נקי. אץ באותיות קי״ן, של ב׳ בשרש מנאו למעלה כי צ״ע, א׳׳ש: (א)

סקומדוז ה1ו&רו הגהות
ל*ג. הקדפה לעיל זד. סרוך בא מאמו• בפסוק ב״ד סיסן שרה היי פרשת הפסוקים שער צ)
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 עדינו עכן, זרח. ־.,miT בן ער אמר, שחי
 בן יהודה ר׳ הלגלר, נהום המדי, נהוס חעעני,

 רבונ במדרש אבהו ד חבר ברכיה ח דטא,
יהודה. בן פרץ יהוד̂ר בן אונן אחר, שדש
 בrהנב עמום מנשה, בן Tיא אחר, שרש
 הזקן, שמאי דחי. אחי שמה אחר, שרש

 שמעון דלי, ביה איש נחמיה ה«זסוני, נחמיה
p ,יוחנן ר׳ עזאי p ,ר״ש שמלאי, ר׳ בתקא 
P .לקיש

המלד. יואש עדויה, p מאב אחר, שרש
בארי, P הושע הארכי, חושי אחר, שרש

 מהבירי אחד יעקב, בר מסי ר׳ תסא, p הנינא ר׳
 חנינא ר׳ יאיר, בן פנחס ר׳ נשא. באדרת רשב״י

p ,בר דפרס עולא, מחנן, ר׳ אפם, ר׳ עקשיא 
 מדפתי, אחא ר׳ פזי, בן שמעון ר׳ אבי יהודה פפא,

מנו האחרת, זומדא מד  הריסב״א, גאת, סעדיא ר
הספרדי. דילאת הר״י מדאן. המכונה חרשב״ץ,

ש התנא, יעקב ר׳ נריה, p סמר אחר, מי
 החודנית, מחנן ר׳ נבוריא, כפר איש יעקב ר׳
 n אבי יהועדק ינאי, ר׳ מסי, בר׳ ישמעאל ר׳

 מר מרימר, אמימר, חסידא, זוסיא מר שטעון,
חסדזב ר׳ בני קשישא מר ינוקא,

 אל«ר ר׳ בתירא, בן יהודה ר׳ אחר, שדש
 מומיה ר׳ התוספתא, בעל נחמיה ר׳ המודעי,
 של חבירו ע«ואל נהילאי, דדב בדיה האמורא

ד ר^  סעדיא רבינו בימי גלותא ריש זכאי p ח
גאון.

P מבאי, p יהודה אחר, שרש  pro ,ופסי 
 ח חרדית, p חנניא ר׳ הזקן, הלל חבר מנחם
 מנחם ר׳ מסי, בר מנחם ר׳ הסנדלר, מחנן

 מרדכי, רב עובדיא, רב עיליש, רב סתימאה,
ד רב כהנא, בר זבמי רב בת. ר׳ ס  מנהרחסב ז

מאיד, ר׳ חסא, בן חנינא ר׳ אחר, שרש
אלישיב P חקr ר׳ הסופר, ישבב ר׳

 האמוחב כמספדאי n אדמון, אחר, שחוו
 נחמן. רב תימא, p יהודה אחר, שרש

 השרשיס מאלו פרמיס קעת עתה ונבאר
״חלב ״אשר ר״ת כי ז״ל, ממוח שמעתי הנז״ל,

 אחז המלו גלגול סוד והוא אחז, הם ״זבהימו
p ^נרמז למה הענץ כונת יודע ואיני מחו 

כאן.
 חמלו באהאב נתגלגל אבדהס, אחי נהור גם

» ולכן  של אחיו אחאב: פירושו חזע ע״ז, ע
^ אביס. אברהם  ביהודה נתגלגל ע״ז, שעבד ול

 עינמ בהסתכלות ע״ה הרשב״י והרגו גחם, בן
מת הרג שהוא יען ק) שבת במסכת כנזכר בו,  לנ

המרעאלי.
 בפרץ עצמם דם נתגלגלו ואונן, ער גם

ח נתגלגל אמב גם אביהם. יהודה בני תרה,  ב
4שווו אותמחיהם ולכן האמורא, אימ

 P הנינא ח כי זלה״ה, מורי א״ל גם
 והארץ בפסוק ונרמז רחב״ת, ר״ת חרדית,

 ר) ודינה. שכם בענת לפניכם יםT רחבת הנה
 ממעלת גחלה מעלתו העזילוגי, אהיה גם
ח מזער אעלינו כממאר הנביא, שמואל  הקדש ח

ש) וע״ש. הנביאים מדרגת בסדר
אחותו. ואביגל חד, אשת אחגיל ענת גם

מנו קבr הנה  בה׳ במה לא P המא ע״ה, א
 יעזראל ותדבר קבr תאמר למה ממז״ה מאד,

 לא כי הבטיחו הוא כי וכד, מה׳ דרמ נסתרה
 בבית הקזנים אותם כל עשה והוא וכר, אעזבו

 זה וכל לפנת, מכנע עאנו, לשמור הרשע לבן
 pל שעבד נמעא לנשים, בסתת לקחת כדי

כן באשה, יעקב דעמד תש״ה אשה, בסבת  ל
שמר. ובאשה כי הוא ענשו

ת ובאור להעלימו, נכון נמרץ סוד הוא זה «
 כל P משפטים, בפרשת בס״ה אמח כי דע.

 ראשונה, כביאה באתתא חהא הד מניה אדם
 הוא חהא, ההוא והנה כלי. אותה כשעושה

 חהא הד הניוה קבr והנה מנשמתו. נעוץ הלק
 דאנה חהא ואמנם בלאה. חהא והד ברחל,
 דהי ת״ס בנז^ בכנימת ונכנס נמשו ברחל,
 חהיב הרוח אותו p וגר, מתה p גוהגה בעאת

 ההוא הנפש דעא כסדע, שלה נפש נקרא בה
ה, בבנ*טת ליכגס כדי ממנה, כן מ  נולד לא ל

מת, חהא ואמנם דרהל. נ«»ה עאת עד מי

לד. ק)
פרשת הפסוקים שער יס

מקומות ומראה הגהות
ידינג רועת הנה והארץ
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הגלגוליםל״ו הקדמהשערקטז

 אשת הנביאה, באביגיל נתגלגל בלאה, דיהיב
 אלא זכר, שיהיה היה הראוי ומן הכרמלי. נבל

 ללבן שעבד הנזכר בעון נקבה, לאשה שנהפך
 בלאה, דיהיב רוחא ההוא ולכן אשה, בסבת
 והיה ממש, שמר באשה ביעקב, חלק נצוץ שהיה

 הביא אשר לדוד, אביגיל מי׳ש וז״ס אביגיל,
 הביאה אמר ולא זכר, בלשון לאדוני שפחתך

 נקבה. ולא זכר שרשה כי לרמוז נקבה, לשון
 אביגיל בנביאים נכתב אחת פעם כי תמצא, ולכן
 שעשה אבינו, מיעקב נמשכת כי לרמוז יו״ד, חסר
ק) אביג״ל. והוא לבן, עם הגל

 נתגלגל לבן כי שביארנו, במה הוא והענין
 ללבן, יעקב שעבר ר) ולפי הכרמלי, בנבל

 ונשאת באביגיל, דיליה רוהא ההוא נתגלגל
 סור ואמנם לבעלה. כאשה אותו לעבור לנבל,
 כי דע, הגלגולים. אלו כל הוצרכו למה הענין,
 אדם והנה ש) דאדם שופריה מעין הוא יעקב
 בנחש זרע של קדושות טפות ב׳ ממנו יצאו

 אותם כל לטרוח ת) הוצרך ולכן הקדמוני,
 הנחש, מסוד הארמי לבן של צאנו לשמור שנים,

 ורחל, לאה שהם טפות, ב׳ אותם ממנו יקח עד
 כאשר ואח״כ א) סיני בהר פרשת בזוהר כנזכר

 מנחש כח בו היה עדיין בנבל, לבן נתגלגל
 שנים אותם כל לטרוח הוצרך ולכן הקדמוני,

 ויקח יחזור עד הארמי, לבן של צאנו לשמור
 והיא כנזכר, בלאה יעקב דשבק רוחא ההוא טפת

 שהוא ע״ה, המלך ודוד לאשה. ולקחה אביגיל,
מן להוציא הוצרך כן גם אדה״ר, של גלגולו

 הנחש, Tב היתה שעדיין האחרת, זו טפה נבל
 לשמור ללבן, ביעקב ב) לעשות דוד הוצרך ולכן
 חומה כ״ה) א׳ (שמואל כמש״ה לבן, של צאנו

 את לקח שאח״כ עד וכו׳, האנשים עלינו היו
עצמו. לדוד לאשה והיתה אשתו, את אביגיל

 כי ז״ל, ממורי ששמעתי נלע״ד אחרת ופעם
 בנות אחיות ג) שתי שנשא על יעקב, נענש
 נתגלגל בלאה, דיהיב רוחא ההוא ולכן לבן,

 הם, נשיו ושתי הנביאה, אביגיל שהיא באשה
אחותו. ואביגיל דוד אשת אביגיל
 גלגולים בשלשה נתגלגל נבל ענין ד) גם

 בלע״ם. ב׳ לבן. ל׳ שמו: אותיות שלשה בסדר
 זה והוא אהד, בפסוק נרמזו ושלשתם נבל. נ׳

 שקבץ לבן, הוא דגר כי וגר, ילד ולא דגר קורא
 גל של תרגומו כי שהדותה, יגר ועשר אבנים

 בנים לו היו שלא ה) אמרז״ל גם דגורא. הוא
 אותך ה' ויברך כמש״ה לביתו, יעקב שבא עד

 נתגלגל אח״כ ילד. ולא וזש׳יה וגר, לרגלי
 ו) ז״ל כמ״ש רהבה, נפש לו שהיתה בבלעם,

 וזהב, כסף ביתו מלא בלק לי יתן אם פסוק על
 לקלל אלא במשפט ולא עושר עושה נאמר ועליו

 כמ״ש ימיו בחצי שמת ולפי הבריות, את
 וכתיב (א) דבלעם ספרא לי חזי לדידי ז) בגמרא

 רשיעה, בלעם הוה שנין ותלת תלתי בר ביה
 הכתוב אמר ולזה וכר, פנחס יתיה קטיל כד

 הגלגול בלעם היות על כיון גם יעזבנו. ימיו בחצי
 שהיה הכרמלי בנבל גלגולו וכנגד האמצעי,

ובאחריתו אמר שלו, הגלגולים שלשה אחרון

ה ה ג ה
וכר. לסטאה פנחס יתיה קטיל כד סגירא בלעם בגמרא שכתוב נלענ״ד א״ש: (א)

טהוטומ וטראה הגהות
מ״ט. שרק הגלגולים סשר ק)
שעבד. צ״ל ר)
נח. ב׳׳ב פד. ב״ס ש)
יעקב. וחזי בפסוק ויחי פרשת הלקוטים ספר ת)

 חזשז. מלך ויקם בפסוק שמות פרשת הפסוקים שער
שמואל. אמר ד׳ה ט׳יא נ״ה דף רז״ל מאמרי שער

 הסולם עיש ובזהר קיא: דף בהר פרשת א)
מתוקן. הלשון הגלגולים בספר עיין ע׳׳מ אות

כיעקב. צ״ל ב)

.!וו

 אמר ד׳ה ט״א נ׳׳ה דף רז״ל מאמרי שער ג)
שמואל.
 בפסוק ויצא פרשת ל״א סימן הלקוטים ספר ד)
 כ׳׳מ הקדמה לעיל לבן. בני דברי את וישמע

כ׳׳ם. והקדמה
 מד׳ר ח׳. ע׳־ג פרשה בראשית רבה מדרש ה)
טיז. כ׳ פרשה במדבר
ם־־ו. כ' פרשה במדבר רבה מדרש ו)
קר. סנהדרין ז)



קיזהגלגוליםל״ו הקדמהשער

ח אותיות הם נבל לכן כמשמעו, נבל יהיה  ל
למפרע. ממש

 לו ועשה בו נאמר הצדיק יוסף בענץ גם
 יוס׳׳ף סגרו״ן פתחו״ן ר״ת והוא פסי׳׳ם, כתתת

 כמש״ל הוא והענץ ח) משה. או מםטרף»ן,
 עילאה זיהרא משרש הם ומטטרו״ן, יוסף כי

 האחרים, השמות ב׳ אותם גם אדה״ר. דנשמת
 שר של שמות ע׳ ממספר שמות ב׳ שהם נודע

הפנים.
 כבר הכהן, יהודע בן בניהו בענמ גם
 לכן ליואב, שהרג יען כי ט) אצלינו נתבאר
 ב׳ אות ונתחלפה המלה ביואש יואב נתגלגל

 בן בזכריהו נתגלגל ובניהו ב״ש, בא״ת בעד
 זכריהו ונהרג לזכריהו, יואש והרג הכהן, יהודע

 כמ״ש ישראל כל כנגד דברים שהטיח לפי ג״כ,
 הגר, בשמעיה כד אחר נתגלגל ולכן י) חז״ל
 1דברים הטיח הגדול הכהן ואז אבסליון, של אחיו

 כנודע, לשלם עממיא בני יזלון וא״ל כנגדו,
 והטיח כהן, תחילה היה זכריה כי לעונש וזה

כנז״ל. ישראל כנגד דברים

 הנפש כי דע ערד, בן אלעזר ר׳ בענין גם
 בלי שבאה והרוח הגרים, נפש בסוד היתה שלו
לו. המתיחסת נפש

 כי Tהודעת כבר בוטא, בן בבא בענין גם
 מחולפת אותיות והם ששת, ברב נתגלגל הוא

 עמיו, נקר המלד שהורדום ולפי ב״ש, כא״ת
 גהור, סגי שהיה ששח ברב בגלגולו גם לכן
בראשונד- שהיה כמו עתה לחזור הוא בהכרח כי

 נפשו שרש כי דע הנביא, עמום בענין גם
 כ) בספרינו כמבואר הנקודים, עולם מבחי׳ היתה
 חמש והם שמתו, אדום מלכי שבעה בחי' שהם

 בגי׳ הם כי ונודע כפולות, שזס מנצ^״ד גבורות
תק״ם, הם מנצפ״ד פעמים ששני לפי תק״ע,

 ח״ם ׳ע,9ת הרי עצמם עשר כללות ובחינת
מחקו״זג בנקודים היה אשר

 הרפ״ח מן הוא כי דע, טרפת, ד׳ בענין גם
 ונודע, מטרפר׳ן. טרף כמנין הנודעים, נצוצץ

 והם הנד׳ן, שהם מנצפ״ד, גבורות חמש הם כי
 יהיה חלקים, לחמשה וכשתחלקם פ״ר, בגימטריא

 מן ו״ן אותמת שני הם ואלו נ״ו, מהם חלק כל
 אחד חלק הוא טרפר׳ן, שם כי ונמצא טרפר׳ן,

 שכלם גבורות, החמשה מן נ״ו בגימטריא שהוא
 נקרא זה כל וכללזת נצוצות, טרף בגימטריא הם

טרנצן.

 בעיניו ראה הוא כי ז״ל, מורי א״ל גם
 בנו יהושע ד ואת קרחה, בן יהושע ר׳ את
 כדש הפד אחד, איש ואינם עקיבא, ר׳ של

 דבהרת בסוגיא ל) דשבועות בפ״ק ז״ל רש״י
אחד. ששניהם
 הנקרא w ספר שחבר ז״ל הרמב״ם גם

 בשתי הוא שרשם ז״ל, והרמב״ן תורה, משנה
 הנקרא האחד בתקון דיליה, בדיקנא ז״א פאות
 א״ל, נקרא הפאה בי אצלינו, נתבאר וכבר א״ל,
 ולכן משה, בגימטריא שהוא שדי, אל סוד והוא

 הרמב״ם אמנם מש̂ד נקראו האלה הפוסקים ב*
 הכמת לידע זכה לא ולכן השמאלית פאה מן הוא

 הימנית. סאה מן הוא ז״ל הרמב״ן אבל הזהר,
 א״ל כי שנודע, ולפי כנודע. אליה זכה ולכן

 בחי׳ שהיא שם, אשר תקיפין קמץ הוא הנזכר
 בחינת שהם לפי הדינים, מקור ושם המלכות,

 בחינת הם כי ועוד תקיפמ, וקוצין שערות
 זועם ואל נאמר עליהם אשר כנזכר, המלכות

 שהוא ד׳ל, נחמני בן הר״ם אפילו ולכן מם, בכל
 בזקנותו, אלא זו הכמה אל זכה לא הימנית, מ«(ה
 בה, מאמין היה לא בבחחתו כי בספרים, כנזכר

על שילמדהו, לו םfגו עזריאל ר׳ רבו אשר עד

niwlfpH ושראה הגהוה
 אוה נפסוק וישב פרשת היקוטיס ספר ח)
 יחוד קי״ז דף הקודש רוח שעד יוסף. יעקב תולדות

אח׳׳כ ותכוין ד״ה ט׳
 ס׳׳ב זף שרה היי פרשת הפסוקים שער ט)

לו.1אה*נ.גתגל דיה
פרשה דנה קהלת כיב בפתיהה איכה דיר8 <)

4יי הקדמה לעיל ר׳. י׳
p שער היא ע׳׳ח m הגקוו דרושיrוJ 
P דיה קיג ח• שבת בתוספות מייו ו. דף 

j דף בנורות ובתוספות קרוטג בן יהושע ור׳ n 
וטסו. דיה קייב ביב ותוספות הקרוכ סן חוץ ז״ה
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הגלגוליםל״ו הקדמהשערקיח

 בקפיצת אצלו שבא שעשה, הפעולה אותה ידי
כנודע. הדרך

 נשמה היתה הזונה, רחב כי דע, מ) עוד
 נון, בן ליהושע נשאת לחנם ולא מאד, קדושח

 נבואה, עליה ששרתה נ) ז״ל ממ״ש שנודע וכמו
 שוב עד ימים שלשה שמה ונחבאתם כשאמרה
 אות לי ונתתם בפסוק ס) בס״ה גם הרודפים.

 בשאלתה שנתכוונה בחכמתה, לדבר חפליגו אמת,
 משרש באה הזונה רחב כי הוא, והענין זאת.
 אות לי ונתתם מהם שאלה ולכן הנז״ל, קין

 ואמרו אות, לקין ה׳ וישם לו מ״ש כנגד אמת,
 שבתפארת ההוי״ה של ר אות שהוא ע) רז״ל

 הגרים נפשות כל כי הוא, והענין אמת. הנקרא
 שאלה והיא צדק, גר בסוד נקבה, המלכות מן הם

 אמת, הנקרא הזכר, הת״ת על אותה שיעלו מהם,
 לה, הש-בו והם ישראל. בני נשמות משם אשר
 המלכות. כחי׳ שהיא בארץ, באים אנחנו הנה
 במדבר, מת כנודע, הת״ת מן שהוא משה כי ועוד
 כח בנו אין המלכות, שהיא בארץ הבאים ואנו

 היכל עד להעלותך אנו יכולים האמנם להעלותך,
 השני כחוט ביה דכתיב הנקבה, של הרצון

 וזש״ה ם) פקודי בפרשת בזוהר כנזכר שפתותיך,
 רוצה היתד, היא אבל הזה. השני חוט תקות את

 ת״ת, הנקרא הזכר, העליון הרצון בהיכל לעלות
 בפרשת שם כנודע מרע״ה נשמת אתגניז שם אשר

פקודי.
 צ) בס״ה מ״ש הוא הזה, החוט ענין וד,נד,

חוט שהוא נעל, שרוך ועד מחוט אם בפסוק

 מתעוררים וT על אשר אברהם, של חסד של
 אברהם דעבד אתערו ההוא בסוד הגרים, נפשות
 בפסוק תרומה בפרשת כנזכר אחרא, בסטרא
 להיותו השני, חוט ונקרא ק) תחשים ועורות
 שד,וא שפתותיך, חשני כחוט וכמש״ח בנקבד,,

 שאינד, בראותד. היא ואמנם בנקבד,. להיותו דין,
 תקות לקשור רצתה לא הת״ת, עד לעלות יכולה

 החוט ולא תקוד,, הנקראת המלכות שהיא חוט
 דאתער דאברהם חוט בסוד לבדו, היסוד שהוא

 בחלון, השני תקות ותקשור אמנם דגיורי, לנפשי
 נתגלגלה ואח״כ והוד. נצח היריכים שני שהם

 לחבר. נר,פכד, ורחב הקיני, חבר והוא בזכר,
 נתגלגל ואח״ב ר) כנז״ל. קין משרש הוא וגם

 שקשרד, ולפי שמואל, אם בחנה הקיני חבר
 ילדד, לכן כנזכר, וד,וד נצח שהם השני תקות

 שרמזה מד, וזהו וד,וד. מנצח שנתנבא שמואל את
 אויבי, על פי רחב שלה, בשירד, הנביאה חנה
 בהיותה כי ר״ל: אנכי, רוח קשת אשד, אמרה גם

 מסטרא רוח קשת היתה הזונה, רחב בגלגול תחלה
 זכתד, הקיני, חבר אשת יעל ואמנם דמסאבא.

 הפוך הכהן, עלי והוא בזכר, ונתגלגלה היא גם
 ולא אד,ל שד,יד, כנודע שילה באהל ששמש יעל

 יעל כי תבורך, באהל מנשים וזש״ד, בית,
 מנשים תבורך וזהו נשים, משאר יותר נתברכה

 שאר על לה אשר זו ברכד, ענין מה וביאר יעל.
 מד,יותה כי תבורך, באד,ל מנשים ואמר הנשים,

 בכהונד, ושמש לזכר, נהפכה נשים ממדרגת תחלה
(א) כנזכר, שילה באהל

ה ה ג ה
 להיות כי לומר, נלע״ד שמואל: אמר (א)

 לכן שמואל, אם בחנה נתגלגל חקיני חבר כי
 כנודע איש גלגול להיותה עקרה, חגה היתד.

הכהן, עלי עליה שהתפלל עד נפקדה ולא לנו,

 ומסטרא חבר. אשת יעל וד,יא אשה, גלגול שהיד,
 כן ופרח כפתור אצלי וזד, חנה, נפקדה דיליד,
לענ״ד. נראה

מקומות ומראה הגהות
 שם. בסולם תנ״ח שם רחב. סוד ד׳ד, ,ושעT הלקוסים ספר ם)
 תרם״ז. אות הסולם ע׳׳ס ובזהר רנג: דף ס) לקוטי ספר דבורד״ ותשר בפסוק ה׳ סימן שופטים

כה: כג: ח׳ג זהר )1 רחג הנה ד״ה יהושע תורה
שצ׳ב אות הסולם ע״פ ובזד,ר קסז: דף ק) א׳. ב׳ פרשה רות רבה סדרש נ)
ב׳ . אות גרסאות בחלופי עיי׳׳ש ה׳. אות הסולם ע*פ ובזדד ב ויקרא זד.ר ס)
j סוד דיד, .ושעT הלקוסים ספר ר)אות הסולם ע״פ הזד,ר ספר קיט. תסיט ת״ז ע) m שופטים
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מ  הנה וכר, דבל יובל ותולדותיו קת «
 ב«ולם ז״א בחי׳ שיש כסו כי אצלינו, נתבאר

 א׳ פראוף יש כד ישראל, ונ?רא האננילות,
 שנסלו דאבא, אחורית בחי׳ שהוא יאקב, הנקרא
 ז׳׳א שבחי׳ וכמו אדות. מלכי מיתת בעת לממד•

 שחת והבל, קין בללות בו יש ישראל, הנקרא
 יעקב בתרעוף כן אדה״ר. שרשי וכל שבו, חו״ג

 וכל וחבל, קץ הנקראות בחי׳, ב׳ בו יש חנזמי,
 הוא בז״א, אשר rp בחי׳ והנח אדה״ר. שרשי

 במרעוף אשר קין ובחי׳ אדה״ר. בן עצמו קין
 כמש״ה קין, של בניו מבני יובל הוא יעקב,
 לוסש היה זה יובל ולכן מבל. את עדה ותלד

 ?מ, של הגמרות מבתי׳ להיותו וברזל, נחשת
 יובל, הנקראת אימא, מן דית זעבורות כי ונודע

 זה ע״ש נקרא ולכן שנה, החמשית שנת היא
 מבל ועל בפסוק נרמז הזה, יובל ובחי׳ יובל.
 הנאחזית השרשית כל יש בו גת כי שרשיו, ישלח
 להתקן, מוכרח הוא זה יובל והנה שבז״א. בקת
 אמן, בימינו במהרה שיבא המשיח ביאת סרת
 להיות Tעת זה ויובל למורא. שי יובילו וז״ס
 שיתעבר העבור בסוד ע״ה, רבימ משה ע״י נתקן

 קין, משרש נעוצות קצת יש במשה גת כי בו,
 הסמור האחרון ובפרס הבל, מן ששרשו אע״ם
 בית בשת נקרא הוא אשר המשיח, ביאת לימות
 יעקב, בית נקרא זה מר כי לקמן כממאר יעקב,

 עתה, יתוקן יעקב בפרצוף שהוא זה יובל ולכן
 ׳׳בי ״ה׳ ״דתעבר וז״ס כנזכר. מרע׳׳ה ע״י וזה

 ,Tהודעת והנה זה. והבן יובל, ר״ת ״למענכת,
 שהוא קץ, משרעז הוא יעקב בן יששכר גת כי

 עילאה אימא מצד שבז״א, גמרות חמקו בחי׳
 לעתית. בינה יודעי יששכר מבני ולכן בינה,

 ר״ת הוא לעתית, בינה יודעי בר׳׳ת נרמז גת
 בחי׳ כמה יש כי שהודעתיד, במה והוא יובל,
 יששכר ואמנת דובל, יבל הת מיו בני והנה בקץ,

יבל. מבחי׳ הוא
לעיל, Tהודעת כבר הרן, בן לוס ענץ ש)

אדה׳׳ר, בן הבל של השרשית מן אחד הוא כי

 הוא הרן, בן לוס כי דע ענדנו, עתה ונשלית
 ובהן אדה״ר, של הימנית t בהן אבר מבחי׳

מ הבינה, מסוד נמשו זה ל  הת ובינה בהן ו
 מיותרת ד״ד אות שיש אלא שוות, אותיות

 כי הוא, והענץ ר. חסר בהן מ בעה, במלת
 ובהן, ״הוד. ״נצח ״יסוד ״בינה ר״ת היא בעה
 הדינית מקות זה בהן ולהדת נצח, הוד בינה ר״ת

 ההוא בענין נשא, אדרת בריש אצלינו כממאר
 וכלהו בהן, כמנץ עיבר, לז״ן דאתסרש עלמא
מ דיבבא, מארי  ואח״ב אדה״ר, חסא כאשר ול

 קליפות עת נצוצותיו נתערבו הבל, את Tהול
 הגלגולית ובעת וקין, הבל נעוצות של הרע

 כממאר שרשו אל דבר כל יחזור מתגלים,
 באדת ומקומו ששרשו הבהן זה ואז אצלינו,

 בהבל אשר הרע צד תעחבת מ שלס עצמו,
 אומרית אנו זה ובבחי׳ מ, ונתערמ עמו ולקחו

 כפי אבל הבל, משרש הוא הרן, בן לוס כי
 ולכן בהבל, שנתערב אדת מבהן רק אינו האמת

 שלוס ולפי ״הרן. ״בן ״לוס ואת בר״ת הבל נרמז
 הבהן בקליפת ומעורב ונאחז פגות, אז היה

 הכשוף בחכמת הנודעית בהן שדי שת אשר
 נא המ*ד אברהת א״ל ולכן בצפרנית, המתגלית

 שניחת ולוס אמנו שאברהת אע״פ כי מעלי,
 נפרדת שאתה כיון עכ״ז עצמו, אדה״ר משרש

 ולא הבל, של הרע בקליפות ונתערבת אדת, מן
 ח״ש מעלי. עתה גת נא הפרד עדיין, נתקנת

 אדת משרש שניהת כי אנחנו, אחית אנשים כי
עצמו.

 נשמות נעוצות שני בו הד זה, לוס והנר•
ת סובות, פרדות  נתערבו ושתיהת ונעמר•, ת
 ונברכו ממנו, מאו ואח״ב ת) כנזכר, בר.בל

 הנקראת הבינה מסור הוא הבחן שזר• ולפי ונתקנו.
 ממנו, העמונית נעמה יצאר• לכן כנודע, נעמי

 גם זומא, p שמעון ה1וד נעמי. כשם ששמד•
̂ן משרש הוא  ׳0 מ יש זה ובד>ן הנזכר, הבר

 לו אץ כי ,Tשהודעת כמו נשמות, נעוצות רבוא
רמא לס׳ נחלק שאינו אדה״ר, מאיברי אבר

 דנווו^ וחשו בפסוק ח' סימן
 רח^ הנה ד*ח יהושע

הקדפה לע*< ש)

מקומות ומדאה הגהות
 ש■ שונווכ פרדווו ב׳ לוע ג״ק ח) חורה לקופי

 פרשח לוס. את דשזו ד״ה ל״ה דף לד
חמידמי 10*111 בססוק 0י*

סיסן וו1י1
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 פחות, ולפעמים העונות, כפי לפעמים נצוצות
 הבהן מן שהיה זומא בן והנה מזה. יותר לא אבל
 אלו כל עם ולהתגלגל להתעבר הוצרך הזה,
 כדי נצוציו, הם כי הזה, הבהן של רבוא הם׳

 ראה זומא בן כי ז״ל, א) מ״ש וז״ס לתקנם.
 אלה כל נבראו לא ואמר הבית, בהר אוכלוסא

 הם שכלם כיון הוא, והענין לשמשני. אלא
 ומתגלגל מתעבר והוא בו, ותלויים נצוצותיו

 צדיק כל כי אצלינו, נתבאר וכבר לתקנם. כדי
 ולעזרה, לתקנה כדי נפש איזו עם שמתגלגל

 שעושה, המצות באותם עמו חלק נוטל הוא
 נבראו נצוציו, שהיו ההם רבוא ס׳ כל כי ונמצא

 והוא המצות, ועושים הטורחים הם כי לשמשו,
יגיעה. בלי עמהם חלקו נוטל

 למעלה זכרנו הנשמות, של השרשים בענין
 נחור, בן לבן הוא שתחלתה הבל, מן אחד שרש

 הזה, השרש כי דע, התורגמן. חוצפית ר׳ ובכללה
 כנודע. אבא מבחי׳ הוא הבל, של שהוא כיון

 האורות כל איך ובלעם, בלק בענין ביארתי וכבר
 הכלים דרך ויוצאים בוקעים אבא, מצד שהם

 וממנה כנודע, בתוכה גנוז אבא אשר דאימא,
 שם. אשר לאה אל דז״א דעת אחורי אל יוצאים
 ובהכרח לחוץ. ויוצאים מתגלים ממנה ואח״כ

 מתערבים אימא דרך אבא אורות שבעבור הוא
 הוא שבכללו הנז׳יל השרש זה כי ונמצא יחד,

 לאה של העקבים תוך שנבלע ע״ש בלעם,
 בדרך עוברים הם הנה רחל, כתר תוך הנעלמים

 הוא מכללם אשר שהוא קין, של הראשון השרש
 קצת להם ויש שם, ומתערבים וריב״ז, עקיבא ר׳

 הנזכרת, לסבה אלו, עם אלו וקורבה אחיזה
 הראשון שרש תוך הבל, של הנזכר שרש ונכלל

 וז״ס יחשב. ולשלו קין, ע״ש ונקרא קין, של
וחזק הצוף הוא כי התורגמן, חוצפית ר׳ שנקרא

 בינה אורות תוך ובוקע ועובר אבא, מן לצאת
לחוץ. יוצא ומשם כנודע, קין שהם

 שוים שניהם אשר הזקן, והלל משה ענין ב)
 ב׳ סוד הם הנה שוות, ושנותיהם הענוה, במדת
 הסמוכים לל״ה, מה״ש, :והם ע״ב, בן משם שמות

 וי״ט. ויב״א ויסע של שמהן בע׳יב לזה, זה
 למרום, כשעלה למשה השי״ת שרמז מה זזהו
 בפרק הנזכר הלל, ר״ת ״לעזרני ״לך ״היה וא״ל

 שהבנתי מה וכפי ד) שכת במסכת עקיבא ר׳
 בפירוש, אמרו שלא אע״פ ל, ז״ מורי מדברי

 ר׳ ה) וכן הם. אחד משרש והלל משה כי הוא
 שיצא י״ר ואמר משה, עליו שהתפלל אליעזר

 וכמו רשב״י. וכן הקדוש. רבינו וכן מחלצי. זה
 הנמשכות הנשמות, בדרוש למעלה שהודעתיך

 כי והודעתיך עליונים, זווגים בחי' מחמשה
 היסודות בחי׳ הם ו) הקדוש ורב־נו עי׳ה, רשב״י
דאבא. ביסוד הוא משה וגם ביעקב, או בזע־ר,

 שבת קדושת שרש מבתי׳ שאינם נפשות, יש
 רק להם ואין שבת, תוספת מכללות אלא עצמו,
 לעלות יכולה אינה גם לבדה, בחינה אותה
 אלא שרשה שאין כיון בחינה, מאותה יותר

משם.

המרגלים. וענין יפונה, בן כלב ענין ז)
 בכלל היה הוא אברהם, עבד אליעזר כי דע,

 לו אמר כאשר ברוך, לכלל ונכנס כנען, ארור
 שזכה ולפי ח) חז״ל כמ״ש ה׳, ברוך בא ייבן
 נתקן לכן ארור, מכלל להוציאו זו, למעלה לבן
 גלגולי דשניהם הכרמלי, בנבל ונתגלגל הוא, גם

 על למנצח ז״ל וז״ש ט) אצלינו כמבואר בלעם,
 שלמעלה לולי והנה י) נבל הוא לב״ן, רות
 נכתבה לא לאליעזר, לבן ברכת נתקיימה לא

 מדרש רז״ל קיימו זה ומהכרה אמת, ה׳ בתורת
גרם שלבן ולפי כ) וגו׳. ארור מכלל שיצא זה,

נח. ברבות א)
ל׳׳ד. הקדמה לעיל ב)
פס. דף שבת ד)
ד׳. י׳ם הקת םד״ר ה)
ל״ו. הקדמה לעיל ו)
אליעזר. שורש ד׳ה ס׳׳ב קי׳יד דף לעיל ז)

מקומות ומראה הגהות
ם׳. פרשה בראשית םד*ר ח)

 שער נפשי. תמות בפסוק בלק הלקוסים ספר ם)
נתבאר. והנה ד״ה ט׳׳ב קפ״ח דף בלק הפסוקים

זה. בפסוק בלק תורה לקוסי
ם׳. סימן תהלים תורה לקומי י)
ניד. ופרק מיס. פרק הלקוסים ספר כ)
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 לכן יפונה, בן בכלב ויתגלגל שיתוקן, זרrלאל
 ואנכי בו שכתוב לבן, של בנו יפונה, בן נקרא
 כיון יהשב, כבנו כי לאליעזר, הבית פניתי

 ע״י בכלב ונתגלגל ונתקן ברוך, לכלל שהכניפו
 יפונה, בן ולא היה, הצרת בן כלב כי ברכתו,

 דרשה בו כן גם כ) ארז״ל זו קושיא מהמת בי
 בהינת ואמנם מרגלים. מעצת שפנה בן אהרת

 והיא בן שהיא דההי״ן, ההוי״ה שם היא כלב
 זו, הוי״ה כי Tהודעת וכבר כל״ב, בגימטריא

 דעייל דדכורא רוחא ההוא מציאות על תורה
 מורה זה ושם מ״ן, בחי׳ בה לעורר בנוקבא,

 הזכר עם באחור אחור בהיותה הנקבה על
ל) כנודע.

 אלו כי דע, המרגלים, ענין נבאר ועתה מ) ׳
 הארץ, את לרגל שהלכו טרם מרגלים העשרה
 יעקב בני עשרה השבטים, נשמות בהם נתעבת

 אתם, מרגלים לאחיו יוסף להם מ״ש וז״ם ממש,
 גם במרגלינס להתעבר עתידים שהיו לד& רמז
 אנשים בלם לד, שלח פרשת בריש מ״ש ז״ם

 ישראל טי ממש הם בי המה, ישראל מי ראשי
 אלא ישראל, אלפי כתיב.ראשי לא ולכן סבא,
 בעצמם שנתייעצו אחר ואמנם ישראל. בני ראשי

 לבא לחזור רוצים והיו הארץ, על דבה להוציא
 נשמות מהם נסתלקו אז תועה, ולדבר משה אל

 שהוא מי כי כנודע בהם, שנתעברו השבטים
 בבחי׳ משא״ב כשירצה, מסתלק עטר מבהי׳
 מתור וישובו בתחלה, מש״ה הטעם חהו גלגול.
 חזר ששבו, שהזכיר ואח׳׳ב מם, מ׳ מקץ הארץ

 משה אל דבואו וילכו באמת ההליכה, והזכיר
 ות׳׳ל וילכו, ולא ויטאו, והיל״ל אהרן, ואל

 נ) וכר. לביאתם הליכתם מקיש הפשט כפי דרשו
נשמות אל חוזר דלכו כי הסוד, כפי הוא והענת

 מתור שבו באשר מהם, ונסתלקו שהלכו השבטים,
 המרגלים אל חתר ויבאו, ומלת רעה. בעצה הארץ

 השבטים נשמות עבור בלתי לבדם שבאו בעצמם,
 בהם נשאר לבדם, וכלב ביהושע ואמנם בהם.
 ביהועוע, נתעבר יוסף בן אפרים כי העבור, סוד

 בן ובלב תש״ה, חטאו. שלא לפי בכלב, דהודה
 ההם האנשים מן היו נון בן ויהושע יטנה

 מבחינת חיים, נשארו אלו כי פירוש: ההולכים,
 ולא בהם, שנתעברו אביהם השבטים נשמות

 שבהליכתם כמו כי בביאתם, אה״כ מהם נסתלקו
 מן חיו וזש״ה בביאתם, ד!מ כד עמהם, המ

 אומת ויחזור וכר. ההולטם ההם האנשים
 עמהם שהיו ויהודה אפרים אל ההם, האנשים

 מן חיו אלו כי ירמת ההולכים, ת״ש בהליכתם,
 כמו שלא שבאו מאותם ולא שהלכו, האנשים
 נאמר לכן יהודד^ בו נתעבר שכלב ולפי ההליכדנ

 הוא יהודה כי :ירצה ה׳, אחרי מלא כי יען בו,
 האחותם סוד שהוא וירמת: ד׳, יהו״ה חבור

 שט. יהר׳ה לשם שטהודה, n ס) מן הנתקנים
 כי יען אמר יהודה, עבור בכלב שנתקיים ולפי
 ההד׳׳ה של אחור את המתקן יהו״ה, אחרי מלא

טי גם טזכר.  עבד אליעזר בחי׳ הוא שכל׳׳ב מ
 ואמרו חברון. עד ויבא ט כתוב לכן אט־ד^

 ט האבות, קברי על להשתטח שיילד ע) ת׳׳ל
 לכן עבדו, היה והוא שלהם, הראש הוא אברהם

 ואלעזר פ) בלב הגה כי וגם שם. הלד עתה
 אליעזר ואמנם צ) טז׳. דב׳׳ן הוי׳׳ה שם בחי׳ הם

 והוא החתן, התעוררות בחי׳ שהוא ע׳׳ש נקרא
ט משמש עו  תהו אברהם, שהוא החסד אל ו
ט אליעזר  הוא כי א׳יל, עז״ר :ר׳׳ל אברזס, ע

ט שהוא א״ל, לשם עתר  אברהם, והוא אל, ח
ק) עליו. להשתטח הלד וע׳׳ב

מקומות ומראה הנהות
UK< סוסה נ)
 רס׳׳ה שער ׳.0 פרק המוהין שער היא ע״ח ל)
 שער ה״ג שמ ט דע ד״ה ס״ב 0רנ* דף גצוציו

ה׳. פרק סוף פו״ה
 שלונ חודה לקוסי ספד רו.9 הקדסה לעיל )0
 שלונ הפסוקיס ששו

לונ סוסה נ)

 עניו הפונוח שיר קד. דף משפסיס זהר )0
 תקומג r« תה ד״ה ר דרוש הלילה דרושי
 לת סוסה ע)
ואליעזר. צ״ל פ)
 ס׳׳א ס׳׳א דף שרה היי פרשת הפסוקיס שעד צ)

התב הזטץ תה
אליעזר. שורש ד״ה *ב0 קייד דף לעיל ק)
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 כי דע, כלב, גלגולי שאר גבאר ועתה ר)
 פנים. אל פנים בסוד יהוידע, בן בבניהו נתגלגל

 והבן ש) בהקדמה בזוהר בראשית בפרשת ועיין
 ובו כל״ב, בגימטריא ב״ן, נרמז בו וגם זה.

 בניהו ואח״ב צרויה. בן ליואב בו פגע לך נאמר
 ביואש נתגלגל ויואב ע,Tיהו בן בזכריהו נתגלגל
 ואז ב״ש, בא״ת בשי״ן בי״ת בחלוף המלך,

 (דברי אתכם ויעזוב י) במצות לזכריהו יואש הרג
 ידו על שנהרג מה לפרוע כ״ד) ב׳ הימים

 נפש. שמעיה שבוע. כלבא נבזראדן בתחלה.
 אחר. במקום זה ביארתי וכבר רו״ח. אבטליון

 יו״ד כזה; דב״ן, זו הוי״ה הוא דוד, בן כלאב
 דההי״ן אהי׳יה בגימטריא יפונה ה״ה. וא״ו ה״ה

(א) קנ״א.
 הפנים בחי׳ הוא הלל הנה ושמאי. הלל ענין

בגי׳ הוא הלל ולכן רחל, הנקראת המלכות, של
ולא חסד הוא ולכן שלה, הפנים שהוא אדנ״י,

 לאה, של האחור בחי׳ הוא שמאי אבל די״ן.
 האחורים שהם וקס״ו, קפ״ד בגימטריא שמאי כי

 אנפין זעיר מן היוצאים ס״ג, דע״ב ההוי״ה של
 הוא אחורים בחי׳ ולהיותו לאה. אל וניתנים

 ולפי חו׳יג. הם ושמאי, הלל ולכן וגבורה. דין
קודמים ש ב׳׳ דברי כן רחל, אל קדמה שלאה
היא עזאי בן והנה התלמוד. בכל ב״ה לדברי
 למטה שהוא אלא אצלינו, כמבואר שמאי, משרש
 ס״ה, אדנ״י שם הוא עזאי, מן עז ולכן ברחל,

אותיות ושתי במלואם. אותיותיו י״ב חשבון ועם

ע גם שמאי. מן א״י הם עזאי, מן א״י  א״י ז
 א״י סוד הם גם ואחרונה. ראשונה אדנ״י של

 הגבורות מבחינת הם כי להורות אחיך, הבל
 שחטא והחטא הפגם היה בהם אשר בהבל, שהיו
 ועזאי, בשמאי אח״כ נתקנו והנה זה. וזכור הבל,
אדנ״י. של א״י שהם

 חסר הזה הספר יהי לבל שמואל: אמר
 מצאתי מאשר לקוטים פה ג״כ כתבתי כלום,

 ככלם שרובם אעפ״י זלה״ה, מורי יד מכתיבת
 ביאורם: וזה במקומם, למעלה נכתבו כבר

 ״רוח ״מוצא ״עשה ״מטר ״ברקים ״הארץ
 עמרם כי עמרם, הבל ר״ת הם ״מאוצרותיו,

 גם במשה. ונתנו הבל, של רוחו המוציא הוא
 כי בלעם, ר״ת ״מוצא, ״עשה ״למטה ״ברקים

שבהבל. בלעם של הרע הוא גם
 ילדתו שחור. וכמו הבל, הוא שת גם כי ודע,

 כשיוכבד כי למשה, יוכבד כן שנה, ל ק״ בת
 חוה, רוח בה נתעברה שנה, ק״ל לבת הגיעה
 יתרו א) משה. את ותלד עלומה, לימי ושבה

 יתר יתרו, נקרא גם קיני. נקרא ולכן קין, הוא
 כנזכר ו׳, זו יתירה, אות לקין ה׳ וישם בסוד ו׳,

 מטוב נתערב קין והנה ע״א. קי״ח דף בתקונין
 הבל, זה משה ע״י ונהרג במצרי, בא והרע ורע,
 מרה, כנגד מדד. דברי, בת שלומית דבר על
 וד.טוב יתירד.. התאומה על להבל הרג הוא גם כי

 ענין לתקן למשד., בתו ונתן ביתרו, בא קין של
נתקן המצרי, את משה וכשד.רג הנזכר. התאומה

ה הג
 מש״ה שפיר, אתי השתא :שמואל אמר (א)

 ת) בגמרא ופרכינן חי איש בן עTיר.ו בן ובניהו
 הכי, ומתרצי נינהו, מתי בני עלמא כוליה אטו

 להבין, וראוי במיתתו. אפילו חי שנקרא צדיק בן
 של הזה בפסוק הזה החדוש הפסוק למד אמאי

 האמנם הצדיקים. מבשאר יותר ע,Tיהו בן ובניהו
 היד. שבניהו שפיר, אתי זלה״ה, הרב עמ״ש
יד.ודה, נשמת בו נתלבשה וכלב כלב, של גלגול

ה
^ ב״ן: פעמים שלשה הם וד.רי בג  אהד, בן ב

 ועזלשתם שלישי. בן ביהודה שני, בן בכלב
 הרי 1ב״ אחד, ב״ן הרי ובניד.ו הפסוק בזה נרמזו

 ונתכנה שלישי, בן ליהודה, רמז חי, שני. ב״ן
 בכלב, יהודה לגלגול לרמוז ח״י, במלת יהודה

 בניד׳ו ואח״כ ממנו, פירש ולא בו חיותו שנשארה
 עTיד.ו בן ובניהו בן, נקרא לבן לשתיהם, זכה
כנלע״ד. חי איש בן

מקומות ומראה הגהות
המלך. במצות נאמר בססוק י) הפרק. בסוף מ׳׳ח פרק הגלגולים ספר ר)
יה: ברבות ת) פירוש עם ובזד.ר ר. דף הזהר ספר הקדמת ש)
שמויב פרשת הפמוקים שער 3י סופד. א) צ׳׳א. אות הסולם
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ך,  יתרו, בגתש נדבקת ואז נפשו, ויצאה מ
 וכפי קין, של ו8נ<« היא קרח, נפש גם ונתגייר.

 נתבאר שם גם פצמום. ג' קין שנתגלגל נסצא זה
ושםואל. שאול נפש אהחת

»r ,מחפני המצא האור שהוא יעקב 
 הארתו מוצאת ז״א, תוץ המתלבש אבא של היסוד
 הלל תוד דאבא מהיסוד האור אבל לז״א, מהח
 ה׳ ב) בו מש משר- נקרא ז״א, ובטן הגוף

 גם כי ז״זס של בדעת למעלה האחת בחינות:
 עליון בשליש השנית, דאבא. יסוד מתלבש שם

 דאימא, יסוד תון־ מכוסה מקום ח״א, שבת״ת
 השלישית, סנמ. משה מסתר נאמר זה מקום ועל

 מלה, מקום דת״ת התחתונים שלישים בשני
 ביסוד הרביעית משר- נבואת מלת היתר• ומשם
 חו דאבא, יסוד עטרת נתלבש שם כי דז״א.
 החמישית שח. חשופי וז״ס אדה״ר, בן שת בחי׳

 בחינת וזו ולחת, ת״א יסוד מפי היוצא ההבל
 ודור הם. א׳ שרש אלו כל כי אדה״ר, בן הבל

 תקב של הדעת מן היוצאים האורות הם המדבר,
 אשת לאה ונקרא שבו, הדעת באחורי הנזכר,
ר נקרא ולכן יעקב,  נתבאר ג) ושם דע̂ו ת
 הנזכרים האורות שעושים הרושם כי אחר, באופן

 תר הנקרא הנזכר, יעקב לגוף זעיר גוף בין
 עילאה תיהרא ונ«» רוח. ד& ואביהוא, נדב דעד-

 הראשח, באדם כלולים תחלה שהמ דאצילות,
 נשמתו היתה ע׳׳ה, רשב״י בנו. לקץ והורישם

 והוד, נצח ואביהוא, נדב מקיף. אור מבתי׳
 לקחה דאצלות, עילאה זלהרא בזאזואל. ונתגלגלו

חנוד.
 ע״̂ד ורשב״י הקדוש, ורבינו מרע״ה. ענת

 יסוד מבחי׳ הם כלם מלכות, הרוגי ועשרה
 ד) באkד או :חלוקים יסודות שהם אלא שבז״זב

 מרע״ה, אמנם דיעק^ או דז״א, או דאימא, או
ובלוחות דז״ז^ הדעת עד גם אמצעי, קו דרן• עלה

 חלקי אלף אבד כי למטד- יותר הוא השניות,
מ בו שהיו אותת  ונשאר ראשונות, לוחות בז

 בתחלתו ע״ה ורשב״י האלף. מאותם אחד חלק בו
 ואח״ב ד.) בנזכר לו ד.ראמ ביסוד למטה היה

 תחתונה מדרגה לאותה עלה רבא, האדרא בזמן
 המנוגא רב 4שנמו לוחות בזמן מרע״ה, בה שהיה
ח סבא, »  בכל המתגלגל מרע״ר- מגצוצי אחד נ
ר  לבן, גלגול בלעם נצוצות. רבוא ם׳ עד ודור ת

 פעם ונתגלגל קצת, נתקן פינחס ע׳׳י וכשנהרג
 גלגול לבן אותיות הכרמלי. בגבל שלישית

א'.
 בעת באדם שהיתה השנית, הבחי׳ כפי

מד: כשיתגלגל. שיהיה צריד כך שחטא,  הרי כ
 וגם מבי״ע, נר״ן כשחטא לו היה הזה שהאדם

 תקונו שהשלים אע״פ ונתגלגל, מאצילות, נפש
 פגום נקרא עדיין דבי׳׳ע, גר״ן אל בשלימוח

 וז״ס דאצילות. הנפש גם שיתקן עד ומעוות,
 מה בערד גמור צדיק הוא כי לו, ורע צדיק
 להשלים צריו עדיין כי לו, רע אבל עתה, בו שיש

 גדולות מצות שעשה אע״פ הראשונה, מדרגתו .
 דעשיה נפש רק בו היה לא שבחחלה דש ורבווס

 דעשיה, נפש ותקן כשנתגלגל ועתה וחטא, לבד,
 מתוקן צדיק ונקרא מועטות, מצות לו והספיק

לו. וטוב
 הענמ מוהר, הנז׳ רוחק חרין אמון ענין ו)

 מי על מאימא הבאה האדם נשמת כי הוא,
 מן הא׳ בחינות: ב׳ לה יש בזי׳א, התלבשותה

 מכוסת גשמה זה כי שבו. החזה עד ז׳׳א ראש
 מקיף אור של צלם בהי׳ באדם מעשת בנודע,

 המתגלים אימא אורות בחי׳ והשנימ ראשו. על
 באדם. פנימית גשמה נעשת חו ולמטה, החזה מן
 האדם אל הבא הרוה תון מתלבשת השנימ תו

 החטא, ע׳׳י אפשר כי שם, מתבאר עצמו. מז׳׳א
כלה מרגלותיו דרן הזאת הפנימית נשמה שתרד

מקומות ומחצז הגהות
 שעד ה״ב י*א. פרק הנדייס שער ה״א ע״ה ב)
 ח• BWipim שער י״ז. ב׳ פרק הצלס הדושי
בהי׳. ה׳ lum דמו ט*א קו*ג

ה״ב ג) ש׳. —פ״א הפוהיז הארת שעד ע״ה'
מאפר הדש מלן דקס בפפוק שמוה הפסוקים שער

<״ט. הקהפה להלן כ״ו. הקומה לעיי ד)
 פירוש עם וגוהר 3קל חי רנא אהרא ה)
ק^ג אות הםולם
 םאסרי שער גתוסמסג .0 דף נה פרשת 0
א רשב״י ה פרשת זיו׳׳  סימן ישעיה תורה לקוסי נ

למב הקדםה לעיל ק*א
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 פנימית. בסוד תכנס הצלם ונשמת בקליפות,
 מעט תרד יותר, יחטא שאם אפשר גם כי ודע,
 זה ועל לגיהנם. כלה הנזכר הצלם גם מעט

 שום לו נשאר לא כי וכר, הנפ-נז ונכרתה נאמר,
בקדושה. למעלה שרש

צדיק, לכל שיש הנז׳ הניטמות ב׳ ובבתי׳
 הודעתיך, כבר משה, משה נח, נח שמו: בכפל

 להתחלק יכול הנשמות, שרשי מן שרש כל כי
 שכלם שרש ויש נ-טמות, נצוצות רבוא ם׳ עד

 וייט רבוא. ס׳ כל ויתוקנו הקליפות, מן יתבררו
 ישאר מהם קטן נצוץ שאיזה שאפשר שרש,

 לבא, לעתיד אפילו להתקן יוכל שלא באחרונה,
 קליפותיה, סיום ומרבו־ שבו, הקדושה ממעוט

וגו׳, האנשים בפגרי וראו ויצאו נאמר זה ועל
נצוצות, רבוא מס׳ אחד נצוץ היח הלל,

 ודור, דור בכל המתגלגל מרע״ה, נשמת שרש
שנה. קי׳כ וחיו ענותנים, היו שניהם ולכן

ר״ת; יק״ם ז) קין, יקב שבעתים כי פסוק
 להיותה קין, נפש כי מצרי. קרח, קי״ן, יתרו,
 שבה הרע וגבר מאד, הנחש בזוהמת נאחזה נפש

 גוי. שהיה במצרי ונתגלגלה שבה, הטוב על
 שהרגו ידי על לתקנו רצה הבל, שהוא ומשה
 שבה, הרע והוברר ב, מ״ בן שם המפורש, בשם

 ואז הקדושה, אל שבה הטוב לבחי׳ והעלהו
 הוא, גם נתגייר ועי״ב גוי, שהיה ביתרו נכנסה

בחי׳ מן זו נפש ולהיות המצרי. את שהרג ביום

 תחלת כי בס״ה, אמרו לכן קין, נפש של הרע
 קניתי פסוק על כמ״ש ביתרו, היה קין תקון
 כבר שבה, הראשון הטוב אמנם ה׳. את איש

ח) אצלינו. כנזכר ומהללאל, בקינן נתגלגל
 עליון הוא כי בגוי, נכנס לא הרוח אבל

 ברע, מעורב היה עדיין ואמנם הנפש, בחי׳ מן
 לקח קרה, ויקח בסוד בקרח, נכנס הרע ואותו
 עם נתקוטט הרע זה ומכה לעצמו, רע מקח

 והטוב אז. שנתקוטט כמו אחיו, הבל שהיה משה,
 שהיה הנביא, בשמואל נתגלגל הרוח, שבזה

מזרעו.
שנתגייר, אחר ביתרו נכנסה קין, ונשמת

 נשלם ואז כנזכר, שנתקנה המצרי נפש בכח
 תאומתו, ולקח להבל, שהרג קין חטא תקון
 לו והחזיר והחייהו, משה, את ומפרנס זן ועתה

 נתקן לא כי נתבאר, והרי צפורה. והיא תאומתו,
 משה ע״י וזה ביתרו, אלא הבל, של מחטאו קין

 ביתרו סוף ועד המצרי, בהריגת בתחלה כנזכר,
כנזכר.

 באנוש והרע, בשת. נתגלגל שבהבל, והטוב
 ולוט באהרן, נתגלגל הרן, ע״ו. עבד ולכן בנו,
 חבר רבא ט) הבל. משרש הם ושניהם בנו,
 ומשם הצעירה, בבתו ונתן לוט, משריט אביי
 רבא. נכלל היה שם וגם העמונית, נעמה יצאה
 שתי באיוב. ונתקן נתגלגל אברהם, אבי ותרח
ונעמה. רות הם: לוט, בנות

כלל דרך אלא הדברים פרטות לי באר שלא אע״פ ז״ל, ממורי שלמדתי עשבים מיני קצת הם ואלו

יברוחין, תרגום בלשון והם הדודאים, עשב
 פירות ומוציאים יברו״ח, ערבי בלשון וכן

 למעלה אחיזתם הנה שוטים. תפוחים הנקראים
 תפוחים נקראים ולכן המתהפכת, החרב בלהט

 כנודע. האוכלם לאדם שטות גורמים ולכן שוטים,
ויתלום צבי, קלף תוך יכרכום שאם הוא, וסגלתם

 האדם על חרב ירימו שאם יועילו, האדם, בצואר
 האדם, על החרב תהפך להרגו, אותם הנושא
 יבשה האלה התפוחים קליפת גם בעליו. ותהרוג

 העינים לכחול מאד יועיל דק, לאבק וכתישה
רעות.

כשחותכים כי טוטומיליו, הנקרא עשב

מקומות ומראה הגהות
ד דף בראשית הפסוקים שער ז)  ני בפסוק ני

 פרשת סדין. וקנהן בפסוק שמות יקם. שבעתים
 פרשת הלקוטים ספד הקני. את וירא בפסוק בלק
קרח. ויקח עוד דיה קרח

דף תסיט זהר תקוני ליב. הקדפד. לעיל ח)

קח. צט:
 את ויקחו בפסוק לד פרשת הפסוקים שער ט)

 דיה זו והקדמה ליג. הקדמה לעיל רנושו. ואת לוס
חח. בן לום ענץ

סיג. פרק סוף הגלגולים ספר י)
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 וצריד חי, בסף להקפת מועיל חלב, ימא ממגד
 חמשה ענף ובכל ענפים, חמשה בראשו שיהיו

 קבלתי לא יחע, בעת ללקטו וצריו זרעונק,
ממנו.

 אכליל ובערבי מושקסיליא, הנקרא עשב
 מהטץ ד׳ או ג׳ כעין הוא שלו והזרע דהב,

 או אצבע הצי שיעור ארוכות בראשו, צומחץ
 לעשות היא, סגולתה מור. כריח וריחו יותר,

הג של כימיא אל בה  למשוח היא סגולתה גם הז
שלד- י) במין הבהקים

 עדשים, לעלי דומים שעליו יש, אחר עשב
 לפרחי דומים בעצמם והפרחים מור״אדו, והפרה

 מין אמרילייו. הוא שלו שהפרה ויש העדשים,
 זית שמן מעט עם באצבעך טרוף הנזכר העשב
 D»Tm והשוקים הרגלים בו למשוח יועיל וחומץ,

 הגרב ממיני מין כמו בקיעתם שתמה הנבקעות,
פעמים. כמה ובקר ערב בו ומשח והחכוך,

 ורחבות אתכות שלו שעליו יעו, אחד עשב
 ארכם ויהיה מהם, ויותר החזרת כעלי מאד

 יוצא העלים, מוצא ובאמצע זרתות, שתי כשעור
 וחצי, אמה מן יותר מאד וגבוה אתך אחד קנה

 הזה הקנה וכל הזרע, גדל ההוא בקנה אשר
 לבן שאינו אלא ממש, גפן צמר כמין בו צומח

.̂  בו שיש למי להשקות יועיל שלו המת כמוד
 ומשתץ להתעכב יכול שאינו ההשתנה, חולי
שע̂ד בכל

 שלו הזרע וקנה נמוך, שהוא יש אחד עשב
 דבוקים רבים קטנים כוסות כדמיון וכלו קצר,

 יועיל שלו המת הקנה, כל מסבבים בזה, זה
 להאירם הטובים לעינים מעיל גם הרעות. לעיגים
ביותר.

 זרע, וכשמוציא זרת, גבהו יעו אחד עשב
 ומזה מזה ממנו מוצאים אחד, קלח כעק מציא
 הפרח גם הדק החרדל עשב עלי כעת קטנים עלים
 כפרח אמירילייו וגוונו ממש, החרדל בפרח

לעעי!^ טוב זה גם החרדל,
 קצוג הבצלים כעלי עליו יש, אחד עשב

 אלא גדל ואעו זרת, כשעור קצרים שהם אלא
בסלע הגדל והנה והגבוהיט, הקשים הסלעים בץ

 הסלע מן למעלה הגדל אבל טוב, אינו עצמו
 שאינם החשוכות עינים להאיר ויועיל טוב, הוא

 מעגו״ן ממנו יעשה עניינו, וזה בטוב. רואים
 ועשר בלבד, צלעות שלשה בעל אהד אגוז עם

 ממנו מאכל דבורים, ודבש שהורים, צמוקים
הצום. על בקר ^ל1

 למטה מאד רחבים שעלמ יש, אחד עשב
 ומתקצרים וחולכים הקלח, אל דבוקם במקום

 עלי כציור ממש הוא וצמרם בראשם, מעט
הצרעת. לרפואת מעיל האדום הקארד״ו

 בצלים כמין ושרשו קטן, יש אחד עשב
 אמירילייו פרח יש ובראשו הזיתים, כשעור קטנים

 להאיר טוב דבורים, דבש עם מעגון תעשהו אם
 ממורי העשבים במיני שלמדתי מה ע״כ העיניו^
כ) זלה״ה.

 יתברך, האל עזרני פה עד שמואל: אמר
 זלה״ה, מארי אבא הגמל הרב ספרי להשלים

 מוגהים גדול, ועד מקטן מזס, נעדר לא דבר
 באמתחותי מצאתי ואת״כ עלי, הטובה ה׳ כיד

 ז״ל, מארי אבא t מכתיבת ג״כ קונטרסים
 מצואות נשמתו, לשרש אליו הנוגעים מדברים
 לי וכדומה ז״ל, המשביר הגדול הרב שצוהו
 לרוב, אותם להסתיר רצה ז״ל מארי אבא שהרב

 לרבי^ נשמתו שרש להודיע שלא עגותנותו,
 ההוא הלקט יהיה אחרי פן פחדתי, בעניי ואני

 ועמו רצונו, על לעבור בלבי גמרתי לכן שכחה,
 ספר, על אותם לכתוב ורציתי הסליחה, ז״ל

 ואענוותוניה רבים, ימים יעמדו למען ויוחקו
 חיישיגא ולא סמיכנא, קא הגחל דמר וחסממתיה

 ומהאל לשמה, עבירה גתלה כי ח״ו, לחטאת
 דעמך עונותי, כל לי שימחול שאלתי, יתברך

 לרצון יהיו והגיוני, פי עם ויהיה פשעי, כל על
גואלי. צור בע״ה החלי חה וכר, פי אמרי

 םtהנוגעי זלה״ה, מורי שא״ל הדברים ד& אלו
נשמתי. ולשרש לי

א״ל, ירהrל השל״א שגת אדר ר׳׳ח ביום
 ושם השגתו, להשיג התחיל במצרים, בהיותו. כי

 שם כי תוב״ב, צ»*ח לעיר שיבא לו, נאמר
וא״ל, שילמדני. כדי שם, דר חיים אני הייתי
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 בעבורי, אלא תוב״ב, בצפ״ת לדור בא לא כי
 הזה, בגלגול ביאתו עיקר שאפילו אלא עוד ולא
 בא ולא אותי, להשלים בעבורי אלא היה לא

לבא. צריך היה לא כי עצמו, לצורך
 ללמד עליו מוטל היה שלא לי, אמר גם

 שאני ובהיות לבדי, אני זולתי אדם, לשום
בעה״ז. להתקיים הוא יצטרך לא אלמוד,
 מכמה למעלה נשמתי שהיתר, א׳׳ל, גם
 ושהייתי המעלה, בתכלית גדולה רום, מלאכי

 למעלה מעשי, ידי על נשמתי ע״י לעלות יכול
 הוא מי שיודיעני לו ושאלתי ערבות. מרקיע

 אמר אמנם הפרטים, כל לבאר רצה ולא נשימתי,
̂י  אני, הייתי תחלה כי זה, ענין כללות דרך י

 מגיד ספר בעל טולושא, די וידאל ה״ר הרב
 הייתי ואחריו עתה. כשמי שמו ונקרא משנד,,
 והיה סוריאנו, יהושע ר׳ ושמו אהד, איש בגלגול

 ומעריב ומשכים צדקה, ובעל וזקן עשיר אדם
 גם הייתי ואחריו מדרשו;(. ובתי כנסיות בבתי

 בן בחור אברהם ושמו אחד, בבחור בגלגול כן
 עתד, באתי ואחריו י״ד. בשנת ונפטר שנד,, י״ג

 בשם חיים, שמי ונקרא הזאת, בפעם בגלגול
 וא״ל משנה. מגיד ספר בעל וידאל דון הראשון

 לסבת היה עתה, להתגלגל שד,וצרכתי שמד,
 מאמין הייתי לא אלו, הקודמים מן אחר שבגלגול

 שהיד, הבנתי, דבריו וכפי ד,זוד,ר, בחכמת הרבד,
 לגלות רצה ולא משנד,, מגיד בגלגול כ־שהייתי

 עתה לתקן צריך שאגי העגין כי וא״ל, הענין, י
 וא׳׳ל, הזוהר, בחכמת לעסוק הוא זה, בגלגול

 הייתי משנד,, מגיד בעל בגלגול שבד,יותי לפי כי
 אינני ולכן העיון, בחכמות וחריף גדול, מעיין
 כי וא״ל, העיון. בחכמת לטרוח מאד עתה חפץ

 נפש מבחי׳ רק אינם הנזכרים הגלגולים אלו כל
 בהם יש ונשמד, הרוח בחינת כי בלבד, שלי

י) אחרים. מגולגלים דברים
 בי נתעבר שנד,, י״ג בן שבהיותי א״ל, גם

 ואח״ב ריב״ז, תלמיד ערך בן אלעזר דר׳ נפש
 דר׳ נפש בי נתעבר שנה, עשרים בן בד,יותי
כי עקיבא, ר׳ של תלמידו שמוע, בן אלעזר

 גדולה מעלתו מלכות, הרוגי מעשרד, אחד להיותו
 השל״א בשנת ושעתה ערך. בן אלעזר מר׳

 בי היד, ללידתי, שנים ט כ״ בן שאני ליצירה,
 עלי ומחופפת מרחפת ע״ה, עקיבא ר׳ של רוח

 מגולגלת נפשו כי נראה מזה בעה״י, בי להתעבר
נפשי. עם בי

 הלכתי פסח, של דחו״מ א׳ ביום אח״כ
 נכנסנו ושם עכברא, הנקרא אחד לכפר עמו

 אחד מעין שיוצא הפרדס בתוך ינאי, ר׳ במערת
 וא״ל מאד, עד צר ופתחה עצמה, המערד, מפתח

 ר׳ אך לבדו, ינאי ר׳ רק שם קבור אין כי
 של יחוס בספר ככתוב נהוראי, ור׳ דוסתאי

 נפשו הדביק ושם שם, קבורים אינם הצדיקים,
 אני ינאי, ר׳ א״ל דבריו ובכלל ינאי. ר׳ בנפש

 אמר כה כי ודע, הלזה, הציון בעל ינאי ר׳ הוא
 חיים הזה האיש אל ואמרת לך השי״ת, לך

 הרכילות, מן עצמו שישמור עמך, הבא ויטאל
 שפל ויד,יד, בטילה, שיחה ומן הרע, לשון ומן
מקום. בכל עמו אהיד, ואני מאד, רוח

 נפשי כי ההוא, ביום זלה״ה מורי א״ל גם
 כי מרע״ה, של בנפשו ואחיזה שייכות לה יש
 נשמות ובפרט בו, נכללו הנשמות כללות כל

 בדזקא נפשי בחינת חלק לי ויש הצדיקים.
 מדבר ,Tד, לא וד,נשמה הרוח בבחי׳ אבל ממנו,

 כמה אח״כ נתגלגלה הזו ושנפש עניינם. מד, אז
 ואה״כ בריב״ז, כ אח״ שנתגלגלה עד גלגולים,

 עד גלגולים, כמד, נתגלגלה ואח״כ עקיבא, בר׳
 רבא. של חבירו נחמני הנקרא באביי שנתגלגלה

 שלשד, כי כ) בגמרא רז״ל מ״ש ז״ס כי וא״ל
 עקיבא. ור׳ וריב״ז, משה, והם: שנה, ך ק״ חיו
 שנה ומ׳ פרעה, בבית שנה מ׳ עשה ומשה ל)

 ריב״ז, וכן ישראל. את פרנס שנה ומ׳ במדין,
 שנה ומ׳ למד שנד, ומ׳ בפרקמטיא עסק שנה מ׳

 הארץ, עם היה שנה מ׳ עקיבא, ר׳ וכן לימד.
 אח״כ גלגולו וגם לימד. שנה ומ׳ למד, שנד, ומ׳

 הניח לא ריב״ז כי מ) חז״ל במ״ש נרמז באכיי,
 ענין וד,בן ורבא, דאביי וד,ויות ומשנה מקרא

מרבנן באחד זו נפש נתלבשה כך ואחר זה.

 ס״ה. סרק הגלגולים נזסר י)
מא. סנהדרין לא: ר״ה כ)

מקומות ומחנה הגהות
ל־ו. הקדמד, לעיל ל)
ביה. סוכד, ם)
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 עליו, בתלמוד וז״ש אחאי, רב הנקרא סבוראי,
 אחאי שרב לו כמדומה כי וא״ל אחאי, רב פריד

 השאלתות. בעל משבהא, אהא רב עצמו הוא זה,
 ואחר גאון. דוסתאי ברב נתגלגלה זו נפש ואח״כ

 אהרן בר׳ שנתגלגלה עד גלגולים, כמה עברו כד
 ואח״כ המאור. בעל הלוי הר״ז של נכדו הלוי,

ח ואח״כ משנה. מגיד בעל בהרב נתגלגלה  ב
 הנז״ל. אברהם בבחור ואח״כ סוריאנו. יהועזע
חייט. הצעיר עכשיו אני בי נתגלגלה ואח״ב

 הרמב״ם עם וקורבה שייכות לו יש כי וא״ל
 ספר על משנה, Tהמג באור עשה ולכן ז״ל.

 לסבת כי לי ואמר כנודע. זלה״די להרמב״ם Tה
^ ערד בן אלעזר ר׳ היותו ל  שהוא ריב״ז ת
 בי, להתעבר עתה בא לכן כנז״ל, נפשי שרש

 שחסר מה להשלים כדי שנה, י״ג בן בהיותי
 כי ומסייעני, עתה, המדריכני והוא רבו, לריב״ז

^ ל ת רבו. בכבוד חייב ה
 בשנת בי, נתעבר שמוע בן אלעזר רבי גם

 לסבה רבו, עקיבא ר׳ חלק להשלים כדי העשרים,
^ו. הוא כי הנזכרת ל  הוא זה כי וא״ל, ת
 בכל כי עקיבא, מר׳ מגולגל המתי אל הסימן,

 אגי אדם, איזה להרוג עם קבוץ רואה שאני עת
 בזמן שסבלה, הצער זוכרת שנפשי לפי מתעלף,
 נתן גם Jהאמו הוא וכן ע״ה, עקיבא ר׳ שנהרג

 חשק לי היה בחור, בהיותי כי אחר, סימן לי
 שהיה לפי היה, והפעם ר״א, בפרקי ללמוד גדול,

עקיבא. רבי של רבו
 עקיבא, ור׳ ריב״ז, שהיו לסבה כי א״ל, גם
 בארבעים בחרותם, בתחלת הארץ, עמי שניהם

 אומר שהיה עקיבא, ר׳ ובפרט הראשונים, שנה
 תבין ומזה כחמור, ואנשכנו ת״ח לי יתן מי

 שהיה ובהכרח שנה מ׳ ע״ה כשהיה דברים שאר
 היא, הסבה כי וא׳׳ל, נ) נעורים. חטאת להם
 עשר מאותם זרע, טפת בחי׳ נפשם שהיתה לפי

 אצבעותמ, עשר מבין הצדיק יוסף שהוציא טיפץ
ת עמי ד.מ וע״כ ם) רז״ל כמאמר א  שנה מ׳ ה

באותם קצת ההצונים בהם ונאחזו הראשונים,

 כד אחר להתגלגל הוצרכו זו ולסבה הימים,
 נכנסה הנזכרת ולסבה הנזכרים, זעלגולים בכל
 בן שהיה עקיבא, בד כזו וקמשה גדולה נפש

 שהיא לפי היא, והסבה ישראל. מזרע ולא גרים,
 בעת צפורניו, מבין שיצאה יוסף, זרע טפת

 בזד\ מ״ש ונודע כנודע. אחניו באשת הרהורו
 קשה הגר כי ע״ב, ריש י״ד דף דקרא בפרשת

 דרי. תלתא עד אפילו מיניה, זוהמא לאעברא
 בהכרח גרים, בן היה עקיבא שד כמן ואח״כ

 וא״ל, כנזכר. ע״ה בהיותו החצונים בו שנאחזו
 לידי אירע שלכן מהם, מגולגל היותי שלסבה

 בכניסתי חתונתי במם אותי שקשרו ההוא, החטא
 ובהכרח רצופים, חדשים ט׳ קשור עמדתי לחופה,

 נמשד וזה ההוא, בזמן לבטלה קרי שהוצאתי היה
 כנז״ל. ע״ה הצדיק מסף זרע מטפת להיותי לי

 דהא כנזכר, גרים בן עקיבא ד היות ומסבת
 היה, אחר טעם וגם מיניה. זוהמא לאעברא קשה

 אע׳׳פ בחור, בהמתי בי שהיתה הגדולה הגאוה כי
 במחשבתי אלא אדם, בני לפני בגלוי היתה שלא
 הנזכר, החטא לי גרם זה עצמי, לבין ביני לבד

עבירד- גוררת שעבירה כנודע
 שהם הנזכרים דברים השני אלו כי וא׳׳ל,

 ענמ וגם כנזכר, קשור המתי בעת לבטלה הקרי
 שגי הם בחרותי, בימי לי שהיתה הגחלה גאוה

 החטאים וד& זה, בגלגולי עתה לי שיש החטאות
 ושלכד חיי, ימי בבל לי שיש גחלים המתר
 צריד הגאוה כנגד והוא, לתקנם. עתה אני צייד

 האחתן. קצה עד הרוח, בשפלות להתנהג אני
 אשמש שלא להזהר אני צריד לבטלה, קרי וכנגד
 הבטן על ושאשהא לילה, חצות אחר עד מטתי

 יצאו ולא לגמרי הזרע ספות כל שיכלו עד
 רבים דברים אשתי עם אדבר ושלא לתוץ, אח״כ
 כנזכר רצופים, ימים פ״ד ושאתענה הזווג, בעת
 שנים פ״ד כנגד והם וע׳׳ש. העונות בתקה אצלי

קב שנתעכב  שנשא עד קרי, מטפת ע׳׳ה אבינו ת
לראובן. Tוהול לאה

מן אהד בגלגול שהייתי לסבה כי א׳׳ל, גם

מקומות ומדאה הנדות
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הגלגוליםל׳׳ח הקדדהשערקכח

 הזהר, ספר בחכמת הרבה מאמין בלתי הקורמים,
 בחכמת יכולת־ בכל תמיר שאעסוק עתה שצריך
 צר־ך שאני הגרול, העיקר ה־א וש־זה הזוהר,
 לסבה כי ל, א׳׳ גם זה. בגלגול עתה לעשות
 בזוהר, רבות קוש־יות אקשה שלא צריך הנז״ל,

 יהיה ואח״כ אצלו, ירוע זמן עמו אלמר אשר ער
 רוצה שאגי מה כל ולשאול, להקשות רשות לי

 בירי יש• ל א׳׳ גם הזוהר. בספר ולירע לחקור
זה. בגלגול הליצנות של עון ג״כ עתה

 הגלגולים שלשה כי א׳׳ל, אחר יום אח״כ
 עונם מפני ענשם היה אלי, שקרמו הנז״ל

 אשר אלו הסבות מפני להתגלגל לכש־הוצרכו
 גלגולו עיקר נתגלגל מימנה, מגיר הרב כי :נזכיר

 להתגלגל בא וע׳יכ גרה, בעון בש־וגג שחטא על
 אלי בא וע״כ הנזכר, הנרה של עון לתקן בי,
 לחופה, שנכנסתי הראשונה בלילה כי זה, עון
 בבעילה בתולים רם בראותה מאשתי פירשתי לא
 משילים אני הייתי זה, עון לירי בא לא ואלו א׳,

 ומת שנותיו מלא שלא המגיר, הרב של שנותיו
 שינים, מ״ר הם משנותיו שחסרו ומה זמנו, קורם

 וכיון יתירות. שנים עליהם מוסיף כן גם והייתי
 רם שהוא אע״פ עצמו, הנזכר עון לירי שבא

 בשוגג, שהיה ובפרט עון, כ״כ ואינו בתולים,
 לכך היתר, בעולם ביאתי עיקר שכל כיון עכ״ז
 שנים מ״ר אלו אלא לי אין לכן תקנתי, ולא

 וגו׳ משפט בלא נספר, ויש פסוק וז״ס בלבר.
 כיון הקורם, נרה עון להכריע זה מספיק כי ח״ו,
 אע״פ בעולם, ביאתי סבת עיקר היתה שזו
 ואמר גמור. חטא אינו עתר, של החטא שזה
 אפשר היר, הזמן, שבהמשך אפשר שהיר, לי,

 שלשה התעניתי ואח״כ תשובר,. ע״י זה שיתוקן
 א״ל ואז למטה, שנכתוב כמו רצופים ימים

תלי״ת. הגזרד, נתבטלה שכבר
 מגיר הר׳-ב אל אחר רבר אירע כן ע) גם
 שעיקר פי על אף נתגלגל, עליר, גם אשר משנד,,
 שפעם והוא כנז״ל, הנרר- עון לסבת היה גלגולו

 לינשא, ור,תירר, איש, אשת רין לירו נא אחד
 קרוב טעיתי אני גם כי הרב, וא״ל בדין, וטעה
מהר״ם מורי לפני בא בחור, בדדותי כי לזה,

 והיינו איש, אשית שיל אחד דין נר״ו, אלשיך
 שדעתי לו ואמרתי זה, בדין יחד ונותנים נושאים

 נוטה, דעתו שלזה הוא גם ואמר להתירה, נוטר,
 ההוא בדין היטב עיינתי לא אשר ויען והתירה.

 ר,ד,וא הדין אז נזדמן לא כי וא״ל בו, טעיתי
 שעיינתי אלולי ואז ד,ד,וא, עון לתקן אלא פני,‘־

 שעבר, מה מתקן והייתי טועה, הייתי לא בו,
 בו כיוצא אחר דין ולבא לחזור עתיד ושע״כ

 ההוא, בדין סברתי אחד חכם ממני שישאל לידי,
 כי ד,נזכר, עון יתוקן ובזה האמת, לו ואשיב
 וגם בלבד, בדבור אלא במעשה היה לא החטא
הדבור. פגם לתקן מילתא, תליא בדבור עתה

 נתגלגל סורינו, יר,ושע הר׳ גלגול וסבת
 ובמזיד בידיעד, חלב אכל אחת שפעם אחת, סבה‘־

 מתקן אני זאת לסבר, כי וא״ל בו, נזהר ולא
 הזה, הסימן לי ונתן הנזכר, העון מאד עתה
 וכמעט הבשר, בנקור שעות שתי יושב שאני
 החלב, עם הבשר מן כמוהו כפלים משליך שאני

 ימי כל בפי יכנס שלא ג״כ אזהר ואילך ושמכאן
 מומחה ע״י יהיה אם זולתי נקור, בשר שום חיי

 יהושע ר׳ גלגול קודם כי ג״כ, וא״ל וחסיד.
 אחד, באיש אחר, גלגול ממש לו קדם סוריאנו,

 והוא אחד עון לו ונזדמן טרישטי, שאול ר׳ שמו
 בקי, היד, לא ומתחלה מוהל, היה הוא כי זה,
 שוגג זה והיה המילה, מחמת ומת אחד, ולד ומל

 Tהמג הרב של הנדה ועון למזיד. קרוב
 שאול ר׳ שחטא דמים שפיכות גרם זה, הקודם

 ,Tבמז חלב עון גרמו אלו עונות ושתי טרישטי,
 שאול ר׳ בו שנתגלגל סוריאנו, יהושע להר׳

 Tד,מג שהרב ונמצא שמת. אחר מיד הנזכר,
 ,Tלמז קרוב שוגג שאול ר׳ ואחריו שוגג, היד,
 גוררת עבירה כי גמור, Tמז אחריו יהושע יר׳

 הזה, בגלגול אני עתד, כי סימן, לי ונתן עבירה,
 שוחט, או מוד,ל מהיות ומתרחק מאד נזהר אני

 או מוד״לים, כאשר להסתכל יכיל אינני ואדרבא
 מלהרוג אפילו נזהר אני ולפעמים שוחטים, כאשר

 אחד, בבחור נתגלגל יד,ושע, רבי ואחר פרעושים.
 אכילת על בכרת שנים י״ג בן ומת אברהם, ושמו

כנז״ל. Tבמז שהיד, יהושע ר' בגלגול זלב,1

 מקומות ומראה הגהות
לי. אמר נס ד׳ה טיא קליב דף להלן ע)



קכסמגלגוליםל״ח הקדמהשער

 TW לאייר, י׳׳ד שני פסה ביום אה״ב
 לד, דע וא״ל, ס) מבוארים יותר הדברים לי
 הנהש, זוהמת הוא קין כי בס״ה, שאמרו אע״פ כי

 כך: הם הדברים פי׳ דאדם. מסטרא הוא והבל
 ברע, סוב נתערב אדה״ר. של חסאו ע״י כי

 ורע, מסוב מורכבים שנתע והבל, קין ויצאו
 תבו והבל הנחש. מזוהמת רע רובו שקין אלא
 אבל הנחש. מצד רע ומעוטו אדם, מצד טוב
 מאד, במאד גדול דבר הוא הטוב, קת חלק

 הטוב, חלק של הבכורה ולקח בכור, שהיה לסבה
 בסוד ע״ב, ל״ו דף בראשית פרשת מוהר כנזכר
 להתקן קין התחיל ואח״כ עקב. תשופנו ואתה
 צ) תרומה פרשת בזוהר כנזכר ומהללאל בקינן
 וקץ. הבל בסוד היו ועשו, קבr כשיצאו ואח״כ

 עשו, בעקב אוחזת m יעקב נולד וכשנולדו.
 עשו, שלקח הבכורה, של הטוב חלק אוהז הוא

 כנז״ל, הרע עם שנתערב קת של הטוב שהיה
 שלקח ההוא עקב וע״ש עקב. תשופנו ואתה בסוד

 יששכר, Tכשהול ואח״כ יעקמ נקרא ממנו,
עשו, מן שלקח הטוב החלק אותו לו הוריש

 בלילה עמה וישכב וז״ם קין. של הטוב מן שהיה .
 שם על כן, הנקרא עצמו יעקב הוא כי הוא.

 ומשם זווג, בסוד בלאה ונתנו הנזכר העקב *
rר) רות של הנעלם במדרש ח״ש יששכר. אה

 הנזכר. העקב שהוא עקיבא, ח יצא יששכר מן כי ;
 פלגי תרי הם כי ואביהוא, בנדב נתגלגל ואח״כ
 ואח״כ ש) מות אחרי פרשת מוהר כנזכר גופא,

 הנביא אליהו שהוא בפינחס עבור בסוד גתעברו
 ע״י אבדם כי במערה, שהלד הזמן עד זלה״ה,
 ואחר הנבואד- ממנו ונסתלקה יפתח, דבת מעשה

 מוהר. כנזכר חורב, הר במערת ולקחם חזר כד
 בסוד נתגלגלו ז״ל, מאליהו נסתלהו הזמן ובאותו

 כי ז״ל. מורי וא״ל ע״ה. הנביא בשמואל גלגול
 בעק״ב מקומי שהיה בחלום, לו שהראו הטעם זהו

ח ואח״כ ע״ד- הנביא שמואל מקום  ונתעבח חז
 באלישע ונתעברו חזרו ואח״כ ז״ל. באליהו
יהודה מלד בחזקיהו נתגלגלו ואח׳־כ ז״ל. הנביא

 כ״ג. חשמונאי בן במתתיהו נתגלגלו ואח״ב ♦״ל.
 כד ואחר מהללאל. בן בעקביא נתגלגלו אח״כ

ח ואח״כ לריב״ז.  ואח׳׳ג ז״ל. יוסף בן עקיבא ב
 באביי. ואח״כ משפטים. דפרשת סבא ייבא זרב

 אחאי ר׳ פריד בגמרא הנזכר אחאי בר׳ ואח״כ
 השאלתווזג בעל גאון משבחא אחא ברב ז׳׳ל,

 בד ואח״ב גאון. מסתאי בר׳ נתגלגל ואח׳׳ב
 בעל הלוי זרתיה ה׳׳ר של נכדו הלוי, אהרן

 Tמג בעל טולשא, די וידאל בדון ואח״כ המאור,
 בר׳ ואח׳׳ב טרישטי. שאול בר׳ ואח״ב משנה.
 אברהם. שמו אחד בבחור ואח״ב סוריאנו. יהושע
חיי^ הצעיר אני בי ואח׳׳כ

 שהם אנשים הרבה בארוכה, לי Tהג אח״כ
 ועוד שלי. הנפש מבחינת וכלם נשמתי, משרש

 הם ואלו נפשי, מבחי׳ גם אחרים, אנשים יש
 יששכר. מהללאל. יובל. קינן. קין. בפה: הנזכרים

 אבמ. למד יבל. ואביחוא. נדב יהודד- בן שלה
 דתן קרח. צוער. בן נתנאל עמינדג בן נחשון

 כרמי. קנז. בן עתניאל פנחס. יתרו. ואבירם.
 שמואל אלקנה. שמשת. ענת. בן שמגר עכן. אבי

 אשת יעל הקני. חבר שמואל. בן אביה הנביא.
 ססמי. אפלל. הכהן. עלי הזונד״ רחב הקני. הבר
 ישובי אשתמוע. אבי ישבח שוכור- אבי הבר
 שמעא צרויה. בן אבישי חד. אבי ישי לחם.
 רחבעם. בן אמה ואחיתופל. חאג חד. אחי

 אמיתי. בן יונה הנביא. אלישע הנביא. אליהו
 המורשתי. מיכה המרעאלי. נבות האלי. בית חיאל
 חזקיהו. בן מנשה המלד. חזקיהו האלקושי. נחום

 זמויהו יחזקאל. יברכיהו. בן זכריח הכהן. אוריה
 בן נדביח דניאל. חבר חנניא הבחי. ברכאל בן

אליועני. p ענני המלד. יכניה
 P מתתיהו התנאים: כת מן הם ואלו
 נתאי יחשליו^ איש יוחנן בן יוסי כ׳׳ג. חשמונאי
 עקיבא ד ריב״ז. מהללאל. p עקביא הארבלי.

 מוהר סבא גהוראי ד הגלילי. מסי ד יוסף. בן
 מנתן דמשפטיג^ סבא יימן רב תצו̂ר פרשת סוף

אבא גורמן. בן חזקיהו. בן חגיגא הרכינס. בן

סקומות וטראה חנחות
מצא פושה הפסוקים שעד הנעים. נסחש ר׳ה ל*ו. הקוסה לעיי פ)
t( וד׳ן ד׳ה מ״ב ע״ב דף הווהיי. ואה״ג ד׳׳ה ט״א ק׳׳ד דף לעיי 
נה דף ש) ש״א דף זיע״א רשמי מאמרי שער פט. דף )1



הגלגוליםל״ח הקדמהשערקל

 חוצפית ר׳ כ״ג. אלישע בז ישמעאל ר׳ שאול.
 ר׳ קדישא. קהלא משולם בן יוסי ר׳ התודגמן.

 דבן יאשיה. בר אחא ר׳ אלעאי. בר יהודה
גמליאל.

 רשב״י, מחבירי אחד כי ז״ל, מורי וא״ל
 נפשי, של השרש מן שהוא רבא באדרא שנמצאו

 הטעם. לפרש רצה לא וגם אז, לגלותו רצה ולא
 קצת ל' שיש אחרים תנאים מן קצת ג״כ ויש

 רב הם; ואלו ביאורם, יודע ואיני בהם, אחיזה
 בלק. דפרשת הינוקא של רבו חסידא, שמעיא

 בן יוסי ר׳ של אביו קיסמא ר׳ הכהן. צדוק ר׳
 שלח דזוהר לבא המיר כרוספדאי ור׳ קסמא.

לד.

 ריש שהיה הונא רב האמוראים; הם ואלו
 ארונו שהעלו הקדוש, רבינו בזמן בבבל, גלותא

 לוי הירא. ר׳ בני וחוקיה יהודה חייא. ר׳ בימי
 סבא ייבא רב יהוצדק. בן שמעון ר׳ סיסי. בר

 חנא, רב של אביו והוא רב, תלמיד אמורא
 אחי פינחס נדבך. בן אשיאן של חמיו הוא וגם

 שילא ר׳ יוחנן. ר׳ בזמן מיאשא ר׳ שמואל.
 ייסא רב הגס. לו שנעשה ת) ברכות דמסכת
 תלמיד צדוק ר׳ הכהן. אסי רב והוא אמורא,

 ר׳ רב. בימי אבא, בר ירמיה ר׳ הקדוש. רבינו
 עוקבא. מר אבא. בר שמן רב אבא. בר חלקיה

 עולא אמורא. עקיבא ר׳ סחורה. ר׳ זריקא. ר׳
 רמי נחמני. הנקרא אביי ריב״ל. בימי קושב בר
 מנהרדעא; דימי רב אביי. בר ביבי רב חמא. בר
 יימר. ר׳ יחזקאל. בר רמי משרשיא. ר׳ נחומי. ר׳
 דצוציתא נתן נגרא. אבין ר׳ שילת. בר שמואל ר׳

 אבי ייבא רב נוי. דמן תנחום ר׳ גלותא. ריש
 תמרי. בר רמי רביגא. בימי ספרא ר׳ סמא. רב

 זעירי ר׳ הלל. בר זעירא ר׳ פפא. בר רפרם
 לא״י. מבבל דסלקו דימי ורב רבין מדהבת.

 חמא ר׳ דרבינא. בריה שבחת בגדתאה. הנא ר׳
 חייא ר׳ אידי. דר׳ בריה שישא ר׳ בוזי. בר

 חייא בגמרא ונקרא זרנוקי, בר יהושע מדפתי.
 באלי. אבדימי. איו. שבוש. והוא זרנוקי, בר
מלכיו. ר׳ טביומי. ר׳ הנדואה. יהודה ר׳

 רבה אהאי. ר׳ סבוראי; רבנן הם ואלו
מפומבדיתא.

 ר׳ משבהא. אחא ר׳ גאונים; הם ואלו
 דרב בריה הראשון, גאון צמח ר׳ גאון. דוסתאי

הראשון. גאון נהילאי ר׳ גאון. פלטוי
 רבינו ז״ל. הרשב״א הפוסקים; הם ואלו

 טולושא, די וידאל דון הלוי. הר״ז של נכדו אהרן
 ספר בעל קארו יוסף הר״י משנה. מגיד בעל
 יצ״ו. ויטאל משה ר כה״ אחי הטורים. על ב״י
 משרש הם אלו כל כי ודע, חיים. הצעיר ואני
 שהיה יש מהם הרבה אבל בלבד, הנפש בחי׳
 רוחו היתה עקיבא, ר׳ ואפילו אחר, משרש רוחם

 שלו נר״ז שהיו לבדו, אביי זולתי אחר, משרש
 הגלגולים אלו כל כי ונמצא, שלי. השרש מזה כלם

 הם הכל חיים, אני ועד קין מן שזכרתי, הנז״ל
 אחד הוא פירי, אוצר ושבתי לבד. נפש בחי׳ מן

נפשי. שרש של מהקליפות
 לו ואמרה נשמתי, את שאל השגתי, בענין

 כך ואהר ואפר, בשק רצופים יום מ׳ שאתענה
 שנים שתי תשלום עד תמיד, בה״ב אתענה
 ממש, כמוהו גמורה השגה אשיג ואז ומחצה,

 שאירע כמו אחרא, דסטרא תערובת שום בלתי
לאחרים.
 שאתנהג לו והשיבו לשאול, חזר אחד יום

 ושאתנהג ותענית, ואפר בשק שלם א׳ חדש
 כי וא״ל אדם, בשום אתלוצץ ושלא בשפלות,

 הנז׳ אלו עניינים בשתי תלויה השגתי עייקר כל
להתלוצץ. ושלא השפלות, שהם; בפרטות,
 להשיג כי לו, והשיבו לשאול, חזר אחד יום

 עד אפשר היה לא ממש, כמוהו אמיתית השגה
 בתוך אם אמנם ומחצה. שנים שתי לי מלאת
 שאתענה ובפרט בתשובה, אתנהג הנזכר, הזמן

 הלילות אלו כל ואישן בשק, רצופים יום מ׳
 משלשה הקדש. רוח התעוירות לי יבא שאז בשק,

 שנים ב׳ ואחר פתאים, כפתע חדשים לשלשה
 וסבת באמיתיות. כמוהו ממש אשיג הנז׳, ומחצה
 בבחרותי ישבתי כי הוא, ומחצה שנים שתי קצבת
 ומעשים בתורה, עסק בלתי ומהצה, שנים שתי
צריד הייתי ולכן כתקנם, רצויים אז היו לא שלי

 מקומות ומראה הגהות
נח. ברכות ת)



קלזיהגלגוליםל״ח הקדמהשער

 הימים כמספר ההרים, ומחצה שנים שתי תשובה
ממש. ההם

 שאומנה לו, והשיבו לשאול, חזר אחד יום
 שאשכב ובפרט ובכי, ואפר בשק רצופים יום גד
 שק, לבוש הקרקע על בלילה יום הנד אלו כל
 כשם ואכוון ראשי, תהת אהת אבן אשים גם

 ה״ה יו״ד כזה: אב״ן, בגימטריא העולה הוי״ה
 ההנהגות אלו בכל בה״ב אתענה ואח״כ ה״ה. וא״ו
 ושאתנהג ומחצה, שנים שתי תשלום עד הנד,
 תכלית עד גדול ושפלות בענוה הזה הזמן בכל

 ומן הכעס מן תכלית עד ג״כ ושאזהר האחרון,
ההקפמת.

 כפי כי מאל, שאזהר וא״ל, חזר אחר יום
 הזמן שבהמשד מוכרח הוא לו, שהגידד מה

 לסבול ארצה ולא מחשבתי, שתתערב הנזכר,
 תלדה שהבחירה כיון ולכן כ״כ, התשובה עול

מאד. במאד הזה בדבר ואתחזק .שאזהר י,Tב
 היה ההיא בשמע אז כי לי, אמר אחד מם

 ושזה אותי, מסבב שהיה אחת סהרה רוח רואה
 גמורה, השגה להשיג צריד אני בהכרח כי מורה

 השמים, מן יכריחוני אותה, אדתה שאני ואע״ס
 גמורה השגה ושאשיג בעהי״ת, שאשיגה עד

כמוהו. אמיתית
 Tעת שאני זה כל כי לי, אמר אחד מם

 ושנשמתז בו, השקי מהמת הוא עתה, להשיג
 בי. מתעבר שהוא וכמעט מאד, מסייעתני הוא

 בפעם כי ובפרט עמו, קורבה לי יש כי וא״ל
 עתה כמו ג״כ תלמידו הייתי אהר, בגלגול אחרת

^ עמו ושאדבק מאד. לי ומעיל במחשבתי, ת
 הללדה לומר מאד שאזד^ א״ל, אחד מם

 בשם אמין ואח״כ וגד, לבב בכל ה׳ אודה
 לילה בכל כשאקום תמיד כד ואעשה מנצפ״ד,

ההשגות אל מאד מועיל כי חצות, אהר
 תפילמ תמיד לשים מאד שאזהר א״ל, גם
 המצא יהה״ו, שם צרוף סוד שהם ר״ת, כסברת
 וכר. אותי מידוע ׳השכל ׳המתהלל ׳יתהלל מר״ת

 ההשגה אל מאד מועיל התפילץ אלו הנחת ולכן
JיעזTוה ההשכל ואל

ע״י תלדה זו ההשגה עיקר כי לי, אמר גס

 לפי הנהנץ, ברכות בכל מהירותו הזמ־ם, מנת
o שעל r הנמצאות הקליפות אותם כה מתבטל 

 האוכלם, באדם ומתדבקים ההומרמת, במאכלות
 מסיר הוא בכוונה, הנאמרות האלו הברכות וע״י
 שכלי ונעקור• שלו, החומר ומזכך הקליפות, מזס
מאד. בו ושאזז־ור וזך,

א) הקביעות מס בכל שאקרא אותי, צוד• גס
 המנות עם וקבלה, ותלנמד, ומשנד•, מקרא, של

מאד. מ ואזהר בספרי, ככתוב לי, שמסר
 לשמור השבת, בענין מאד לי החמיר גם
כלז^ המצות שאר מכל מתר ולכבד

 ימים חדש ונתעכבתי לפנמ, הייתי א׳ יום ב)
 לי, שסדר היהודים מן יחוד שום עשיתי שלא

 ממי]ם מם תעזמי אם וא״ל בפרצופי, וד.כיר
 שתגרום גדול, נזק -בזה גורם ואתד• אעזבך,

 בך, להדבק שרוצות הגשמות ממך שיתפרשו
 לעסוק אלא רוצה הייתי שלא טענר• לו ונתתי
 כפי באים המ שלא ובפרס זמן, באותו בתורה
 שעכי׳ז לי תמויב בגלד, הנשמות אותם הראוי

̂ם היהודים מלעשות אמנע לא  כי מט, בכל הד
תל הוא  העולמות מיחד הוא כי התורד•, מעסק ג

̂וא העליונים,  יהד, הכל דחוד התורד• עסק וד
 •Tחח שלא היהודים, אייחד שכאשר ור.זהרני

̂משיך בלבד מנתי למעלה. לתקן אלא הנשמה, לד
 ר׳ במערת לטבריא עמו כשד.לכתי א״ל גס
 פעמים עשרה שאזכור עקיבא, ר׳ א״ל כי עקיבא,

 מן תפילה כל קודם זד., אחר זד. עקיבא ר׳ את
 זה וע״י וצהרים, בקר ערב תפלות, השלשה
 לומר צורך שאין וא״ל מאד. וסייעני בי, יתעבר

בלבד. עקיבא אלא עקיבא, ר׳
 שגת של הסוכות חג עד כי לי, אמר גם
 שד.וא ממש, סיוע צריך אני למדרד., השל״ד
 צריך אעי וד.לאה משם אבל היחוד, בעת תזרגי
 שנים שתי נשלמים אז כבר כי כלל, לסמע

 מעסק עצמי שמנעתי בהם, שחטאתי ומחצה
 מסייעני, הוא אס אפילו אז עד מ וגס התורה,

^ בקביעות, לר.מת אפשר שד.יא במקרה הוא  א
Jבקמעוו בעהי׳׳ת .יהT ור.לאד. משם

המווךיוס מלייהד אמנע שלא אותי, צוד. נם

ואואונז. פרעת הסצות עעי א)
מקומות ומראה הנזעזו

ההקועסב סוף עד א׳ הקדסה ז״ה ע״ד דף mpn im שער מ



הגלגוליםל׳׳ח הקדמהשערקיב

 הצדיקים קברי על להמתטח אלך ושאם לי, שמסר
 אז כי לחדשי, יום בט׳׳ו או ר״ח, בערב יהיה

 אלך ושלא הימים. שאר מכל הכיה יותר י־ט
 נפשותם אז כי בר״ח, ולא בי״ט, ולא בשבת, לא

 ופעם הקבר. על מושבות ב) ואינם למעלה עולות
 להתפלל בחה׳׳מ הצדיקים קברי על שלחני אחד

 ג) היחוד כי וא׳יל נשתטחתי, לא אבל עליהם,
 דרישא, הוורתי י״ג של והווי״ן היודי״ן שיל

 ובליל היהודים. מ־טאר בקביעות יותר אותו אייחד
 רצון. עת הוא אז כי לילה, חצות אחר יהיה החול

 חצות, קודם אפילו אותו אייחד שבת ובלילי
 שהוא היחוד אייחד ובר״ח בלילה. סעודת אחר

 ר״ח, סוד הוא זה יחוד כי שד״י, שם על מיוסד
 ואפילו חדש. ראש הוא במלואו י שד׳׳ שים כי

 טוב הוא ר״ח, ביום הצדיקים על להיסתטח
 פסוק של היחוד גם ר״ח. של הנזכר הזה היחוד

 ‘החוי בלילי לעשיותו טוב הוא לבקרים, הדשים
 חצות, קודם שבת בלילי או לילה, חצות אחר

 אורך בכל לאה מתפשיטת אלו זמנים בשני כי
א. ז״
 היחוד אייחד חצות, קודם שבת בלילי גם ד)

 שאקרא צווני, גם שבדעת. הויו״ת עשרה של
 קודם המזון, וברכת הסעודה אחר שבת ליל בכל

 ע״ב בסוד הערוב, בסוד עירובין, מסכת חצות,
 או הם היחודים, אלו כל עיקר כי ודע, רי״ו.

 אחר לילה חצות בכל או הצדיקים, קברי על
 הצדיקים קברי על שלא אפילו לילה, חצות עבור

 ואז רצון, עת היא לילה חצות ואחר יועיל,
האחרות. השעות מכל הנבחרת שעה היא

 הוא ע״ה, סבא ייבא רב כי לי, אמר גם
 חלב שאכל סוריאנו, יהושע ר׳ עם קשור יותר

 ייבא רב עמי יתקשר זה, אתקן ואם כנז״ל,
 הרב עם קשור ז וריבי׳ השאר. מן יותר סבא
 קשור עקיבא, ור׳ הנדה. ענין על משנה, מגיד
 שפיכות ענין על טרשט״י, שאול ר׳ עם יותר

מה מחמת הוא, עקיבא ר׳ וענין ה) הנז״ל. דם

 כתפו על שהרכיבו מצוה, במת הוא גם שנכשי"
 פסיעה כל שעל חכמים, לו ואמרו מלין, כמה

 עם קשור הוא ולכן דמים, שופך היה ופסיעה
 לגלות, רצה לא האחרים, בשנים אבל .‘שאוי ר׳

 כבר עקיבא ר׳ ענין אבל רז׳׳ל, גלוהו ימלא כיון
לגלותו. רשות לו ייש ולכן ו) רז׳׳ל, גלוהו

 לחשוב פסוק במצחי, כתוב שראה א׳יל, גם
 אל לרמוז וגד, ובכסף בזהב לעשות מחשבות

כימיי״א. אל בחכמת שבטלתי זמן, בטול עון
 השלחן, מעל הסכין הסרת בענין לי, צוד, גם
 יספיק ולא לגמרי, אותו להסיר מאד להזהר

 קין, משרש שהוא אני ובפרט בלבד, לכסותו
זיי״ן. כלי סוד שהוא

 מתקן אני זה, בגלגול עתד, כי א״ל, גם
 חורש כל לוטש• נפשי, משרש שהוא יובל, את

 אותו מתקן ואיני הגבורות, מצד וברזל נחשת
 חותך אני בידי, כשהסכין לפעמים ולכן כראוי,

 כלי כל ידי על או מתכוין, בלי ואצבעותי ידי
 קין בחי׳ הוא יובל בהינת כי לי, ואמר ברזל.
 והבל קין כולל הוא גם כי יעקב, בפרצוף אשר
 הכולל ישראל, הנקרא ז״א כמו השרשים, וכל
 ושהוא הראשונים, אדם בני הראשונים, והבל קין

 המשיח, ביאת קודם הזה יובל את לתקן מוכרת
 במרע״ה נתעבר יובל וזה למורה שי יובילו בסוד

 נצתות קצת בו יש במרע״ה גם כי בו, להתקן
 ״בי ״ה׳ ״ויתעבר בר״ת, נרמז וזה קין. של

 ישלח יובל ועל פסוק וז״ש יובל. ר״ת ״למענכם,
 בז״א שיעז כמו קין שרשי כל בו יש כי שרשיו,
 בחי׳ הוא ויובל בז״א, קין בחי׳ קין כי הנזכר,

 ונמצא כנודע, יעקב נ^ראh העליון בפרצוף קין
 ולכן מרע״ה, ע״י להוניןן התחיל זה יובל כי

הנזכר. למענכם ה׳ ויתעבר' בר״ת נרמז
 מקום אל ז״ל, מורי עם הלכתי אחת פעם גם

 אדרא כשעשו ע״ה, רשב״י חבירי שם שנתוועדו
 סלע בה יש הדרך, במזרח ושם דנשא. רבא
הבקיעה ובאותה גדולות, בקיעות ב׳ ובו אחד,

מקומות ומראה הגהות
כן. גם ד״ה ם״א קכ״ח דף לעיל ה) (דפו-י). מושגות גיא ג)
מסכת ושלםיT ד׳. פרק סוף שמחות מסכת ו) קב׳׳ט. דף ג)
תוספות ח׳. סרק זוטא ארץ דרך מסכת .ז פרק נזיר ד״ה כ״א ״ יזז, קס׳׳ב דף הקודש רוח שער ד)

מגטלמ. ד״ה י*ז כתובות שיכוון. מה חתו



קלגהגלגוליםל״ח הקדמהשער

 ממן «״ה, הרשב״י ישב שם צפון, צד של
 ד׳ ישב שם דרום צד של ובבקיעה האדרא.

 אלו בקיעות שגי שכנגד האילן ואצל אבא.
 זצ״ל ומורי אלעזר. ר׳ ישב שם שלוס, במערב

 ואגי ע״ה. רשב״י במקום הצפונית, בבקיעה ישב
 שלא אבא, ר׳ במקום הדרומית, לבבקיעה ישבתי

 ולא הענין, ה׳ל מורי לי Tד.ג ואת״ב יעה,Tב
 האדרא מהבירי שאחד הגז״ל, ענין אמ ידעתי

 ישבתי וע״ב אבא. ר׳ והוא נפשי, משרש הוא
 בשתי ישיבתנו וענין ה.rביד שלא במקומו
 היה הדבר אם מסופק אני הנד. אלו בקיעות
מהנזכר. להיפד

 אמי את א׳ פעם קללתי קטן, בהיותי כי א״ל
 לילה רצופים ימים ג׳ להתענות אותי וצוד• ע״ה,
 תרין כנגד והוא שעות, ע״ב שהם ולכוין ויום,

 הג״ת, אבות בג׳ הגנוזים דאר׳א, דחו״ג עיסרין
 ולפי בחג״ת. הוא ע״ב שם כי כנודע, ע״ב והם

 העליון הבן מן עיטרין התרין אלו לסלק שגרמתי
 שעות, הע״ב אלו ע״י אליו להחזירם אכדן לכן

 השלשה אלו שאתענה וא״ל אלו. תעניות בג׳ שיעז
 שבועות, יום קודם ימים, שלשה הנז׳ ימים

 לשלשת גכונמ^ היו פסוק בסוד ג״כ ואמין
 יT ועל ישראל, של זוהמתן פסקה אז כי ימים,

 החומר זוהמת ממגי ג״כ יפסק הזה התענית
 התורה סודות יעתT כה לקבל כדי בי, אשר
 עמו למדתי שבועות ובליל עמו. שבועות בליל

 יעונתי ולא התורה. בסודות הלילה אותה כל
 זמזלשה אלו כי א״ל, וגם הלילד- אותה כל כלל

 שחסרו שגים המ״ד גזרת לבטל יועילו התעניות,
ו) וע׳׳ש. כנז״ל משגה Tמג מד%ב

העומר, ספירת של ששי בעזבוע אחד יום
 יסוד כנגד שהוא ההיא, בשבוע שאכדן א״ל

 בהיותי בו, שפגמתי פגם לתקן בו ועזאכוין כנודע,
כנז״ל. בחופתי נקשר

 מאד, בכיתי בתעגיתי, הייתי אחד יום
 היה שלמה לומר השי״ת, לפני דברים והרביתי

 בלב מעזים היה ולא התשובה, דרכי ממני מונע
 כאלה, דברים והרבה כרצוני, שילמדני ז״ל מורי

וא״ל, בפרצופי, העגץ והכיד לביתו והלכתי

 Hמעלד של בב״ד להעניעזגי רצו שעה באותה כי
 לי שנזדמן לולי מעלה כלפי דברים שהטחתי על

 לטובד- היתה שמחשבתי לומר עלי, אחד סניגור
 אלה, דברים אהרת פעם מלדבר שאזהר וא׳׳ל,

 רוצה פרה לינק רוצה שהעגל ממה יותר כי
 כנזכר דבר, לכל קצוב זמן שיש אלא להגיק,
 הייתי ואיד חסדן, לכל ועת זמן לכל עת בפסוק
 התשובה דרכי מונע׳ממני היה שהקב״ה ה״ו אומר

 זה כל בלבי ומכגיס גורם היה מי ואדרבא
 ברחמיו השי״ת •לולי התשובה, של התעוררות

 ממגי שמנע מה כי וא״ל בריותיו, על קרובים
 קצוב, זמן סבת היה רצוני, לי Tלהג אז, עד
 ההוא תזמהיום הזמן, נשלם היום באותו ואז

 ממנו, אעזאל אשר כל ממגי יסתיר לא ואילד
והלאה. מאז עעזה וכן

 מצות קיימתי הקודם בגלגול כי א״ל, גם
 מאד. במאד הזהרגי הזה בגלגול ועתה, שחיטה,

 שהזד^ני שלא עוד ולא ועיקר, כלל אשחוט שלא
 כינים אפילו בריח, שום להמית שלא ג״כ,

ועיקר, כלל ופרעתזים
וכינים, פרעועזים הורג היה לא ז״ל, מורי גם

 שרעז שלהיות וא״ל ועיקר, כלל הי רמעז ועזום
 שאול ר׳ מפני וגם הבל, את שהרג קין, מן גפשי

 דם שפיכות עת על ממש. עמי שנתגלגל טריעזטי
 שצריד ידו, מתחת ומת כנז״ל, התנוק כשמל

 וגם מץלם, חי דבר שום להמית שלא שאזד.ר
 געח אגי אשר יען כי וא״ל, כלל. לשחוט שלא
 פריה מצות לקיים אני מוכרח כן שעל חדעז.
.^ ר  המצות כי לי ואמר קימתת^ לא עדיין כי ו
 שאגי אע״פ בלבד, י׳׳א הם מוט חסר אני אשר

 שאקיים צריד אז אותם, שאשלים ואחר חדעז.
 בגלגול קיימתיה שכבר אע״פ הקן, שלוח מצות
 התקוגים שבכל אחרון תקון היא המצוד., וזו אחר.
 שלוח על להורות העגין, וכוגת לתקן. צריו שאני

 עשר האחד על לד״תקן, נגמדה שכבר הנפעז,
 זעא. גם דתוקן לבדו, הרוה יבא ואז הנד. מצות
 שכנר הנפעז גם תבא אז הוא, גם שיתוקן ואחר

 המתוקן. הרוח אל כסא אז ותהיה מתוקנת, היא
גדול, שרעז זה כי ז) וזכרד.ו, מאד זד. עגת זהבן

מתומווו ושדאח חנתות
ג׳. הקופה לעיל ז) ואח״ה. דיה קכ״ה ח• לעיל ו)



הגלגולים״ח ל הקדמהשערקלד

 הם ח) נוצות הי״א אלו כ- וא״ל, תשכחהו. ואל
 וא״ל ההרהלו, בתכלית מצויות שאינס מאותם

וקיבה. לחיים זרוע מצות היא מהם אחת כי
ואי׳ל, היטב הענין לי ביאר אחרת ופעם

 ומצות זכרים, תעשה ולא עשה מצות יש הנה כי
 מכל אבר לך אין והנה נקבות. תעשה ולא עשה

 כלול, יהיה שילא באדה״ר, שיש איברים רמ״ח
 והעצמות, הבשר והנה ועצמות. וגידים בשר מן
 לא מצות הם וגידים, עשה מצות הם

 כתף באבר היא נפשי, שרש והנה תעשה.
 עומדת אשר לאה מבחי׳ אדה״ר, של השמאלי

 הזה, באבר אשר עשה והמצות מאחוריו. שם
 של אחרונות אותיות ב׳ ו״ה, כמנין י״א, הם

 וי״ו זה; באופן כתף, במספר והם ההוי״ה,
 ל ש״ בגימטריא י, ה״ פעמים

 תק״י, הרי ק״ף. בגימטריא
כתף. כמנין ת״ק יינזאר ריה,

ו, ט״ הם ת, ל׳׳ והמצות

 ה״י, פעמים ו״ו
כמנין י״א תסיר

ההוי״ה,הראשונות
אותיות ב׳ כמנין

ט) חז״ל וכמ״ש
 וגם רמ״ח. זכר׳׳י עם ו״ה שס״ה, שמי עם י״ה
 פעמים יר׳ד ;זה באופן כת׳׳ף, בגימטריא הם

 הם ה ה״ פעמים יו״ד ש׳. בגימטריא הם ה״י,
 והנה כת״ף. כמנין ת״ק, הרי ר׳. בגימטריא

 זכרים. מל״ת עשר הם י׳, באות הרמוזים העשרה
 חמש הם ראשונה, ה׳ באות הרמוזים והחמשה

 באות הרמוזים והששה נקבות. תעשה לא מצות
 הרמוזים וחמשה זכרים. עשה מצות שש הם ר,

 והנה נקבות. מצות חמש הם אחרונה, ה׳ באות
 כל נרמזו בו הכתף, של הזה באבר שיש העור

הזה. באבר בפנים יש אשר ההארות
 ירדה קין, של בחטאו כי ז״ל, מורי וא״ל

 אותי, כשהוליד ז״ל מארי ואבא העקב, עד נפשי
 עתה צריך ואני הטבור, מקום עד אותה העלה

 ואמנם לגמרי. מקומה עד ולהעלותה לתקנה,
קבלתי לא הזכרים, תעשה לא מצות העשרה

י״ז. הקדמה לעיל ח)
רכה: רכב: קי: ח״ג רנג. כד. היא זהר ם)

 תקת יח. ב׳ תקון יא. ה בהקדמה ת״ז רעה: רעג:
 תס׳׳נז פט. פח: תנ״ה עג. תכ״ם סד. וזכ״ב נו. י׳

ש״ב. ס״ג קג של*ג שכי״ז טיב עייס תק׳יה קז:

 תעשה לא מעות החמשה אבל ז״ל. ממורי אותם
 שלא ובכללה תרצח, לא אהת אלו: הם הנקבות,
ממון. תגנובו לא ב׳, ברבים. חבירו פני להלבין

 רביעית אמו. בחלב גדי תבשל לא שלישית,
 וששה דם. תאכל לא חמשית חלב. תאכל לא

 אחיד וחי אחת, אלו: הם הזכרים, עשה מצות
הצדקה, מצות אל ממש קרובה וד,יא עמך,
 לחיות שיוכל אחיך, אל המצאה לבקש והיא
בירושלם. שני מעשר לאכול ב׳, כנודע. עמך

ורביד. פריה מצות ד׳ לגגך. מעקה ועשית שלישית
ששית, ממש. בנו ובפרט הבן, את למול הכיישית,

הנקבות, עשה מצות וחמשי כמוך. לרעך ואהבת
 אם וסימניך לעני, הד.לואה אחת, הם: ואלו
 אלא בחיריק, אם תקרי אל עמי, את תלוד. כסף
 בכללה וגם ציצית, מצות שתים, בצרי. אם

הכתף. מן הוא ששרשו לפי הכתף, על ליתנה
 תשלח שלח וסימניך הקן, שלוח מצות שלישית,

חמישית, בשביעית, שמטה רביעית, האם. את
מצרים. יציאת לזכור

 החברים ולכל לי, ז״ל מורי הזהיר גם י)
שהריח, תפלת שקודם הד,יא, בחברה עמו שהיינו

 ויכוין כמוך, לרעך ואהבת של מ״ע עלינו נקבל
 תעלה עי״ז כי כנפשו, מישראל אחד לכל לאהוב
 ולעשות לעלות ותוכל ישראל, מכל כלולה תפלתו

 צריך שלנו, החברים אהבת ובפרט למעלה. תקון
 אבר הוא כאלו עצמו לכלול ממנו יאחד אחד כל

 מורי הזהירני ולמאד האלו. החברים מן אחד
בצרה, שעומד ח״ו חבר איזה ואם זה, בענין דיל
 ישתתף בבניו, או בביתו, חולה איזה לו יש או

 ישתתף דבריו בכל וכן עליו, ויתפלל בצערו,
עמו. חבריו לכל

 על ז״ל, מורי ע״י תעניתי תקון עשיתי גם
 יaשנקשר אחר חופתי, בימי לי שאירע עון

 ועל ואם. אב כבוד עון ועל לבטלה. והזרעתי
שנשתמד, אחד ישראל עם ששתיתי נסך יין

 צפת לעיר בא אז שהיה וא״ל אותי, והטעה
מקומות ומראה הגהות

א רשב״י מאמרי שער ש*כ. ט״ד ק״ח  ד דף זתי
 המצות שער י׳. דף סוף עד ס׳׳ט, תיקון שם מד״ה

בד,קדמו־,.
 דף ח״א הבונות שער י״ג. הקדמה לעיל י)

ג קס״ה דף להלן שהאדם. קודם ד״ד, ס״א ב ׳ ס



שער

 היה ולא ישראל, לדת לחזור תוג״ב,
 הגאוה, עת ועל מרע, לסורו חזר ואח״כ לםגים,

 ב) עתTש כנז״ל an שפיכת ועל נות,rהל ועל
ותפילת. ק״ש בטול ועל

 משרש שאני לפי כי ז״ל, מורי א״ל נם
 אני לכן אש, הנקרא הגבורות סוד שהוא קת,

 כי המיס, מראיית מאד ומתנהל מאד, מתפעל
 וגם ומתבטלת, נכנה המיס, תוך בהכנסה האש
ע, קת מתולדת יצאו שהמזיקת לפי ^  לכן כ
המזיקין. מן מאד מתפהד אני

ומעשה. צתר בסוד הוא קין כי א״ל, גס
 דבור. שהוא הפה, של העליון הבל הוא והבל
 אבל ודברגים. דרשנים הם הבל, של שרשו ולכן
 דברים, ובעל דברן אינו קין, מן להיותי אני
 בציור כה לי שיש כמו הדבור, כה כ״כ לי ואין

 שאגי המשניות בענין גם המעשיוו^ מלאכות
 סדר שהם ז״ל, מורי א״ל פה, על לגרסם מחוייב
מחוייב. איני הסדרים ושאר נשים,

 אני להתענות הנכונים הימים כי א״ל, גם
ע רצופים, ימים שני בזע  ותם שלישי יום ז

נשמתי. שרש כפי בשבוע, רביעי
 אהד יום לו שאין אדם לד אין כי א״ל, גם

 שהוא בהדקז, קבוע אהד ויום בעזבוע, קבוע
 באותו תלד מזלו כי דבריו, לכל לו יפה יום
 פחד לו אין יום ובאותו נשמתו. שרקו כפי יום,

 מם. באותו ימות ולא רע, ופגע רע דבר משום
 באותו כי מיתתו, לפני אחד מם וקזוב וז״ס
 בתשובה שוב ולכן בו, שימות פחד אין מם

 הימים. בשאר פחד יש ואילך משם כי יום. באותו
 נשמתי שרקז כפי שהוא לי, הגכוז המם כי וא״ל,

שבחג שני מם הוא שבוע, בכל  הנכון והמם נ
 י״ג מם הוא נשמתי, שרש כפי שהיא בחדקז, לי

בחדש.
 כי וא״ל, בקחשה, אחרת כונה א״ל גם
 לה Tצר אני בה, לכות צריד אדם שכל אעפ״י

 שלשה הנה כי וד^א, אדם, כל משאר יותר
ע: קדושות  ודרא דעמידה, שחרית קדושת א׳ ז
דעממזן, מנחה קדועות ב׳, ונעריצך. נקדישך

ל״ח הקדמה
/

אלא

קלההגלגולים

 לציח. ובא קדועות ג׳, ונעריצך. נקדישך והיא
 וכבר העמידה. אחר מ״ש בליל אומרים שאגו

Tמלכות עליית דלוג שהוא הקדועזה, כונת עח 
 קלה, דעתה כי דעת, לקבל ממקומה, למעלה

 ג״כ אומרים כשאנו מדלגים שאנו הדלוג וז״ס
 ידעת, וכבר היכלות. בפרקי כנזכר ק״ק, קדוש

 צריך ולכן מ״ב, בן שם ע״י היא עליה בכל כי
 בשני דחול, דמגחה העמידה בקדדזות שתכית
 העמידה ובקדושת אבגית״ץ. של ראשונות אותמת

 ג״י אותיות בשתי תכדן דחול, דקזחרית
 תכוין ל) דמ״ש, לציון ובא ובקדושת האמצעיוו^

 הא׳, זה שם כי האחרוגות. ת״ץ אותמת בשתי
 שם של עיקרו והוא מ״ב, בן שם כל כולל הוא

 המתפזזט החסד ספירת בסוד שהוא לפי מ״ב, בן
ע הכונות כל ולכן כנודע, בכלס בלבד. זה בשם ו

 על בע״ש, ז״ל למורי שאלתי אחת פעם
 כל חמדת ולמן זה, פסוק וא״ל נשמתי. השגת

 דבריו, לי שיבאר פניו וחיליתי לך. הלא ישראל
 היה אם לו ואמרתי מזה, יותר לבאר רצה ולא
 שעליו זעלך, שאול משרש שאני דברת, פי׳

 רצונו היה שלא לי והשיב הזה, הפסוק נאמר
דבריו. כונת ולבאר לפרש

ora ענין על לו לשאול חזרתי אחרת 
 מן מתר להשיג יכול שהייתי לי ואמר נשמתי,

 ועוביאת נשמתי, ערך גודל מצד המלאכים,
 ושלא בעולם, גדול לצורך היתד• לעולם נשמתי

 ניתן לא כי מזד•, מתר לבאר ורשותו בידו היד.
 שחייתי הענמ, לי מגלה .Tה ועזאם רשוו^ לו

 הענץ, השמחד. מרוב באדר סורח כמעט
אז. לאמרו רעזות ניתן שלא אלא

^ ז״ל ארזי״ן מד.ר׳׳י גס  אחת ליל כי לי, ד
 לילד., בחצות ז״ל מורי לבית הלך שבת, של

 גדול הוא למה לומר, בלבו שעלד. הקנאד. מרוב
 לשמוע לי משועבד וד.יה ממני, יותר בשנים
 אז ז״ל מורי לפני לבכות והלך ממגי, הדרוש

 בא לא ז״ל הוא כי לו, והשיב ד.ד.וא, הדבר על
 החברים שאר ושכל בלבד אותי ללמד אלא לעולם

ממנו, אחת אות אפילו ללמוד יכולים המ לא

Awpe ומראה הנהות
זדוש היפידח הזית נוגח «גמ חנונות שער <) לי אסר 0ג ד׳ה ב׳ סור קכ׳׳ז דף לעיל כ)

נבאר. אמנם ד׳ח ט׳׳ב רנ״ח דף ג׳



הגלגוליםל״ח הקדמהשערקלו

 ענין וגם עמי. ללמוד צריכ״ם היו כלם אלא
 ממנו, ׳:־אל גם ל. די מורי מפי שמעתי אני זה

 כ שא״ נפשו, משרש גדולים אנשים שהיו שכיון
 תלוי הדבר שאין לו והשיב לי, ישתעבד איך
 ממקום היא שתהיה עצמו, האדם בנפש אלא בזה

גבוה.
 מורי כי לי, אמר יצ״ו באגילייר הריי גם

 עמי, ז״ל מורי של קורבתו ענין על לו, הגיד ז״ל
 נרמזו אב״י, אותיות שלשה כי היה שהטעם

 רצה ולא למעלה. ממטה ושיהם עקיבא, בשם
 נאבר, עלי כי לי, אמר וגם מזה, יותר לי לבאר

 הוא, והענין משה. ר״ת שיהיה, הוא שהיה מה
 תלמידיו אלף לכ״ד תורה למד עקיבא שר׳ במו כי

בעהי״ת. עתה אני אהיה שכן העולם, ולכל

 אחר ז״ל מורי לפני יושב הייתי אחת פעם
 בו, מפציר והייתי שבת, של המנחה סעודת
 נפשי, שרש ובענין הש־גתי, בענין לי שיבאר
 ״הוא ״ללצים אם זה פסוק א״ל הדברים ובתוך
 שיבארהו בו והפצרתי ״חן, ״יתן ״ולענוים ״יליץ

 אליהו הוא, זה פסוק ת ר״ הנה כי לי, והשייב לי,
 של רבן משה כי ברע״מ, מ״ש הוא, והענין חי,
 הכהן, אהרן הוא שלו והמתורגמן ישראל, כל

 כבד היה שמשה לפי לפה, לך יהיה והוא כמ״ש
 משיח, של בדורו לבא ולעתיד לשון, וכבד פה

 ,‘ישראי לכל תורה וילמד בגלגול, מרע״ה יבוא
 יהיה שלו והמתורגמן שפתים, ערל הוא יהיה וגם

 פינחס והוא וקים, חי שהוא ז״ל, הנביא אליהו
 מרע״ה. של אחיו הכהן, אהרן בן אלעזר בן

 חן, יתן ולענוים יליץ הוא ללצים אם וזש״ה,
 מליץ מרע״ד, כשיצטרך כי ללצים, אם ר״ל

 ויהיה יליץ, חי שהוא ל ז״ אליהו הנה ומתורגמן,
 איך יותר, לי לבאר רצה ולא שלו, מתורגמן

 שהיינו הראשון הויכוח עם זה ענין לקשר
יחד. מווכחים
 כי בתפלתו, אז א״ל כי א׳יל, אחד יום

 ולדבר בפנים פנים אחד מלאך לראות עתיד אני
 ואמר שמו, מה לי אמר כי בו, והפצרתי עמי,

ז״ל. אליהו שהוא לי
 הרוח חלק התחיל אז כי א״ל, אחד יום

 ע״ש בכל נשמה תוספת דרך בי, להתנוצץ שלי
הנז״ל, ומחצה שנים שני יעברו עד במקרה,

 ר״ח עד השל׳׳א, אייר ח ר׳ מן מתחילים שהם
 ההוא הרוח חלק אקנה כ ואח׳ השל״ד, תשרי

 כנז״ל. בע״ה גמורה השגה אשיג ואז בשלימות,
 לקיום רק יכולת בה אין הנפש כי הוא, והטעם
̂מנם במעשה, המצות  ידיעת השגת חלק להשלים ־
 הרוח, חלק בחי׳ צריך הקדש, רוח והשגת התורה,
 חלק שאקנה עד תלויה השגתי ענין כי ונמצא
 וא״ל, בעהי״ת. ובשלימות בקביעות שלי הרוח

 בא שהוא שלי, הרוח חלק של הנציץ זה כי
 עקיבא, ר׳ של רוחו נצוץ עם משותף כ ג״

 היא שנפשי שכמו לפי לזה, והטעם בו. ומתלבש
 ר׳ נפש עם ממש, גלגול דרך משותפת כ ג״

 אינו רוחי, חלק בן למטה, שיתבאר כמו עקיבא,
 עקיבא. ר' של ברוחו ממש משותף אלא בא

 רוחו ג״כ יהיה בשלימות, רוחי אקנה וכאשר
 צריך אני כי ונמצא עמי. משותף עקיבא ר׳ ‘שי

 ומחצה שנים בשתי נפשי את להשלים תחלה
 הרוח אל אזכה אז לגמרי, ת־שלומה ואחר הנזכר.

 עקיבא, ר׳ של רוחו עם מש־ותף יבא וגם שלי,
 תשלום עד באדם, ליכנס יכול הרוח אין כי

 בתוספת מקרה בדרך לא אם לגמרי, הנפש תקוץ
 טובים. ומעשים תשובה צריך לזה וגם בע״ש,
 ממש גלגול בסוד עמי שיהיה מי אין כי וא״ל,
 עקיבא ר' רק שלי, השרש מן שהם אותם מכל

 ממש, גלגול בסוד עמדי ממש הוא כי לבדו,
 עמי, יתדבקו אם נשימתי שרשי שיל האחרים אך

גלגול. בסוד ולא לבד, עבור בסוד הוא

 הנשמות אותם כל גם כי א״ל, אחרת ופעם
 תחיית מן שהם האנשים, אותם של נצוצות
 דיים, הצעיר אני עד עקיבא, ר׳ נפשי הדרגת

 ומשותפים גמור, בגלגול בי מגולגלים הם כלם כי
 יותר, אזכה שאם ואפשר הזה, בגלגול נפשי עם

 אי קודמים הם אשר אותם מן גם בי יתערבו
 עבור בסוד בו, וכיוצא ריב״ז כמו עקיבא, ר׳

 הנצוצות בכל שאין לפי הוא, הדבר וטעם בלבד.
 כמו נפשי, נצוץ אל קרוב כ״כ הזה, השרש של

 קרובה נפשי נצוץ כי עקיבא, ר׳ נפש נצוץ
 מתגלגל הוא ולכן מכלם, ייתר אליו וסמוכה

 שנצוץ וכמו הנצוצות. שאר מכל יותר עמי
 הנקראת המדרגה באותה עלה עקיבא, ר׳ נפש

במעלה מעשי כפי לעלות אוכל אני גם מחשבה,
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 קדמו אשר נצוצות מכמה יותר מאד, עד גדולה
 סמוכות הם עקיבא, ר׳ וגסש נמשי כי וא״ל, אלי.
 היתה לא עקיבא ר׳ אמנם הנפשות. בשרש יחד
 הרוח כי בלבד, נפש בבחי׳ קין, גמנד אלא לו

 אל ראדה היתה אשר כן גם קין מבתי׳ שלו
 לקה אמנם אז, לקהה לא שלו, ההיא 8הנ«
 יש אני וגם אדג^ או הבל משרש אחרת רוח

 בחי׳ היא אחת הרוה, של בחי׳ ב׳ מזומנות לי
 והב׳, קין. משרש שהיא נפשי, אל הראויה הרוח
 ע׳׳י כי שביארנו, כמו אחר. משרש רוח בהי׳

 רוח בחי׳ הנשמות, נתערבו אדה׳׳ר של חטאו
 וכן קת, משרש נפש בחי׳ עם הבל, שרש מן

 קת של ברוח אדם משרש רוח ובחינת להפר.
 אשר הרוח בחי׳ והנה להפד. וכן הבל, של או
 הרוה מן מאד במאד גדול הוא קת, מצד לי

 את אקח אזכה ואם כנזכר, העחב מצד לי אשר
 הוא עד״ז וכן קין. מצד לי נוגע אשר הזה הרוח

 עקיבא, ר׳ של הנצח אחר כי וא״ל, בנשמד-
 שאביי לפי אביי, מנצח יותר אלי קרוב את
 מבחי׳ שהם שלי, השרש מן כלם נר״ן ליקח זכה
 אביי כי וא׳׳ל, כנז״ל. באחרים משא״כ קין,
 דמשפטים, בזוהר הנזכר עצמו סבא ייבא רב הוא

 ׳׳יהפוו, ״ישוב ״אד,״בי פסוק בר״ת נרמז ואביי
 ייבא הפוץ: אל ר״ל יחפוץ ואמר אביי. ר״ת

 שיבאר ז״ל למורי חזאלתי יחפוץ. וזהו לאביי,
 לבאר רצה ולא עניינו, מה זה הפיד סבת לי
לי.

 טפת היא נ«»י, שרש כי לי, אמר אחד מט
 העשר מאותם צפרגמ, מבת שיצאה יוסף זרע

חנ טפות מ) כנו
 ־בסוד לי שבאה היתירה הנוהז כי א״ל, גם
 וכמעט מאד, ומעולה גבוה היא שבת, תוספת
 כי המט, אותו וא״ל 4האצילוו מבחינת שהיא

 פעם רק הגז׳, יתירה לנפש זכיתי לא עדיין אז
שתים. או אהת

חטא סושר הנה כי א״ל, נפשי בענת נ)

 כלם השרש, זה של הנצמות כל אז הת קת,
 עד שיהת הנצוצות עד ממנו, כלם בו, כלולים

ח וגם המשיח, ביאת צ »י נ  כלולה היתה נו
 בקליפות, הנצוצות כל נתערבו חטאו וע״י בו,
 למטה ירדו והחשובות המעולות הנצוצות וכל
 קת שעון לפי הקליפות, בעמקי השאר מכל

 והנה בתקונין. כנזכר העליונה, במחשבה היתה
 וידו בסוד בזרחות, הוא מקומו עקיבא ר׳

 העקב הוא כי לעיל, כמבואר עשו בעקב אוחזת
 לפעמים היד והגה ז״א, של השמאלי vn של

 יכול ולפעמים העקב, עד אותה משפיל האדם
 אלו זרועות נפלו ולכן הראש. עד להעלותה

 נתעלה עקיבא, ר׳ שנהרג ע״י ואח״כ העקב, עד
 הקב״ה וכמ״ש העלמנה. המחשבה עד ועלה

 מה לתקן כדי במחשבה, עלה כד ם) למשה
 נוכל אלי, הדומים וכל אני גם כי וא״ל, שפגם.
 הזרועות, מבחי׳ להמתינו מעשינו, ע״י לעלות
 מתר קץ, אין עד ונשאה רמה במעלה לעלות
 הראשונת^ בזמנים אלינו הקודמים אנשים מכמה
ח מקום ־ואמנם צ  בכתפות הוא נפשי, נ

 שם לי יש כי בזה, סימן לי ונתן שמרחות,
 מחו״ג, כלול שאגי ונמצא אתכות, שערות
 הנצח עדית והנה הכתפים. בסוד להיותי
 עדיין בא ולא נתגלגל, לא נפשי של הפרטי
 אני זה ובערד עתה, אלא לבדו הוא בעולם
ת אבל הדש. ע  בנז׳, קת בנפש כל^ שיצאתי ב

 בהמתי שנפגמו, שלי גר״ן להשלים צריד אני
 להשלים אני וצריד קת, של חטאו מחמת שם

 וסמוד קחב נפשי, נצוץ והנח שם, אשר חלקי
ח אל צ «ז נ ל מתר עקיבא, ר׳ נ  השאר, «

השאר. מכל מתר עמי מתגלגל הוא ולכן
 שטעו הם שלשה כי זלה״ח, מורי לי אמר

 ע) הקץ. ממנו ונעלם לבניו כשקרא קנr :בקץ
 כי לרמוז יעקב, אותמת בו יש עקיבא ר׳ וכן

 משת^ היה כתיבא שבן וחשב וטעה טעותם
שחשב אליאב, בענת טעה שמואל וכן פ)

סקושות ומדווה הכהות
ג׳. ופציח א׳ נ״ו פרשה ומוי רבה סדיש ע) ל״ט• הקדפה אזלו כמ. הקדמה לעיל מ)
ל״ו. הקדמה לעיל קת. שורש עגת ד״ה כ״ה הקדמה לעיל נ)
 הגלגוליס מפר ג׳. ד׳ פרק העגמו ירושלמי פ) ח• זיע״א רשב״י מאמרי שער כ« מסעת מ)

האר׳י. משט דיה גדא פרק הקנדונ השיבו ז״ה ש״ג
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 ט״ז) א׳ (שמואל וכמש״ה משיח, יצא שממנו
 נתגלגלו שלשתם ולכן משיחו. ה׳ נגד אך

זה. טעות יתקן
 עקיבא ר׳ של נפשו כי ז״ל, מורי לי אמר

 מזיווג הנעשת הגרים, נפשות כשאר אינה
 בפרשת כנזכר הארץ, עדן בגן הצדיקים גשמות

 אלא מאד, גבוהה נפש היא אבל צ) לך, שלח
 החיצונים, אל יצאה קין, דמל אדם של שבחטאו
 מלובשת באה היא והנה גר, בגוף ליכנס והוכרחה

 בסבא הנזכר הגר, נפש הנקרא אחרת, נפש בתוך
 להיותו לו גרמה הגר נפש ואותה דרשפטים.

 כספחת לישראל גרים קשים בסוד שנה, מ׳ ע״ה
 שנה. מ׳ ע״ה שהיה בריב״ז, היה וכן זה. והבן

 היתה שלהם הנפיש ששרש לפי היה, והטעם
 לידי באתי אני גם ולכן כנזכר. יוסף זרע מטפת
 חדשים ט׳ ונאסר נקשר בהיותי הנז״ל, חטא

כנז״ל.
 ב׳ היו עקיבא, ור׳ ריב״ז כי א״ל, גם
 בקין, מעורבים מרע״ה, של ושמאל ימין זרועית

 חי אחד כל ב־שנים, שוים שלשתם היו ולכן
 ע״י התורה שתנתן מרע״ה רצה ולכן שנה, ק״כ

 וגם עקיבא. דר׳ באותיות שם כנזכר עקיבא, ר׳
 אז היה ובו הבשן, מלך לעוג הכה ח מרע״

 בש׳׳ן, ר״ת נתנאל בן שמעון ר׳ נצוץ מעורב
 מתיירא מרע״ה היה ולכן הבשן. מלך עוג וזהו

 של נצוץ אותו מפני להמיתו, עוג מן ממנו
 דדה ואח׳׳כ בו, שהיה חטא ירא שהיה קדושה
ריב״ז. של תלמידו ההוא הנצוץ

 בלשון במצחי כתוב ראה במנחה, שבת ערב
 להורות יהודה, מלך לחזקיהו כסא הכינו הזה,

 כך ואחר שבת. תוספת בסוד נפשו, בי שנגלה
 ממני. ונסתלק בביתי, נתכעסתי עצמו, יום באותו
 בע״ש1 השבוע, באותו תשובה עשיתי כ ואח״
 בסוד בי נדבקים שהיו ז״ל, מורי ראה השני

 ר׳ של ורוחו חזקיה, של רוחו שבת, תוספת
 בביתי, יום באותו להתכעס וחזרתי עקיבא,

תשובה עשיתי ביום בו ואח״כ שנסתלקו. וא׳׳ל

 של רוה-ו אלי בא כי וא״ל ההוא, הכעס לכל
 שלי, השרש מן שאינו אע״ם בלבד, עזאי בן

 כי וא״ל עקיבא, ר׳ של חתנו שהיה לפי וזה
ק) בהא. עקיבה כתוב ראה ע״ש בבקר

 ע״ד פסוקים שני עיינתי אחד שבת יום
 השסת, ביום בבקר ז״ל מורי וא״ל האמת,
 מתנות ב׳ לי נותן שהיה עזאי לבן שראה
 השבת ביום הדשתי חדוש מה ושאומר טובות,
 הלילה שבאותה לפי וא״ל לו, וספרתי ההוא,

 משגה וקריתי פתאום בדעתי עלה שבת, ליל של
 פעמים, ארבעה או שלשה עזאי, בן של אחת

 ובימי הנז׳. מתנות ב׳ אותם לי נתן הוא שלכך
 בי רואה שהיה א״ל, השבוע אותה של החול
 כנז׳ אביי של רוחו מצד רוח תוספת בי שהיה
 תוספת לו יש שהת״ח ר) צו בפרשת בזוהר

בשבת. לע״ה שיש כמו בחול, רוח
 במצחי כתוב ראה כי א״ל, אחר שבת ביום

 ה׳ שם כי להורות וזה מאד, מאירה הוי״ה שם
 בשרש שיש נצוצות כל גם כי וא׳׳ל, עלי. נקרא
 בסוד בי באו כלם נפשי, עד חזקיהו מן נפשי

 של רוחו פנימיות אפילו ההוא, שבת תוספת
אז. אלי בא ע׳׳ה חזקיהו

 נפש את ראה כי א׳׳ל, תמוז ר״ח ביום
 בי, להתעבר מוכנת שהיתה מנהרדעא, דימי רב

 ההוא שביום לפי וגם נפשי. משרש שהיא פי“י
 המצוה היתה דימי ורב אחד, מצוה מת לויתי
 אל לויה מצודי לעשות בידו, תדירית הזאת

 להתעבר רוצה היה וע״כ המתים, ואל האורחים
 שנותיו, מלא לא המלך חזקיהו כי וא״ל בי,

 הוסיפו משלו שנים, ט׳׳ו לו שהוסיפו ש) ואע״פ
 שנותיו ושאר אחרות, שנים לו חסרו ועדיין רו,

 גלגול היה הוא כי הנזכר, דימי רב השלימום
 אחר נצוץ ערוב שום בלתי עצמו, המלך חזקיה

 אמרתי אני חזקיהו, וז״ש לבדו. הוא אלא עמו,
 כי וגו׳, שגותי יתר פוקדתי וגו׳, ימי בדמ׳׳י

 ואני ימיו. ושאר שנותיו שאר היו דימי ברב
האמורא ע׳׳ה רבא לי ששלח ראיתי, חיים

מקומות ומראה הגהות
ד״ה ט״ב ט׳׳ו דף פסחים מסכת רז׳׳ל מאסרי שער ע׳׳א. ריש קס-ח שלח צ)
בגמרא. שם סג. כתובות ל׳׳ו. הקדמה לעיל ק)
ל׳׳ו. הקדמה לעיל ג. יבמות ש) ועיין ס״ב. אות הסולם ע״פ ובזהר כס. דף ר)



קלסהגלגוליםל״ח הקדמהשער

 ואחת תפלתי בתור אחת פעמים, ב׳ שלום
 ע״ה רבא רצה כי זלה״ה, מורי וא״ל בחלונה
 על עמי, המתלוה דימי רב עם שלום לעשות

^ו לו שעשה ממה בקטטה, עמו שהיה ל  ת
 שהביא הגרוגרות עגין על אהבה, בר אדא רב
ת) בתלמוד. כנזכר בספינה דימי רב

משרשיא, רב בי נגלה אחד, שבת יום א)
 גמור שבת תוספת ז״ס כי ז״ל, מורי וא״ל
 הוא זה שם כי הוא, והענץ י.5נומ שרש מצד

 מזה כי ומדע י״ה, הנקראים או״א מבחינת
 משרש, וצא אותיות ושאר שבת, תוספת הוא

 שכל מצפ״ץ, שמות ב׳ הם שיניז, הב׳ והנה
 אותיות ב׳ והם ש׳, בגימטריא עולה מהם אהד
 ב) יתרו בפרשת בר׳׳מ הנזכר שבת תוספת של
 ב׳ נשארו שם, הכתובים שמות הז׳ אותם מז

 שמות החמשה שאר בגימטריא והם מ״ר, אותיות
 אדנ״י, א״ל, אלהי״ם, ה׳, ה׳, שהם: הנז׳,

 השמות ושבעה רל״ד, בגימטריא שהם שם, הנזכר
 הוא זה שם כי נמצא רמ״א. הם הרי עצמם

 ז׳ כללות והוא נפשי, שרש של שבת תוספת
י״ה. שם שהוא ומקורם השבת, שמות

 הוא המלד, חזקיהו כי ז״ל, מורי וא״ל
 שהיה ויען קין, של השרש זה של הראש בחי׳
 ג) חז׳׳ל כמ׳׳ש המבול, בימי ברפיון תלוי קין

 להתחזק התחיל ומעזם חזקיהו. ע״י ונתחזק נתקן
 חש״ה, י״ה. חזק חזקיה׳׳ו: חהו הראש. בחי׳

 הנד. כי החיים, בארץ י״ה אראד. לא אמרתי
 שוצא השרש זד. של הראש בחי׳ לחזק בא הוא
 חשב וד.וא בראש. הוא זד, ששם כנודע י״ה,

 של הראש בחי׳ ונשלם נתקן לא שעדיין תחלד.,
 מ יעו' כי משרשיא, רב בזה להשתלם קין

 בראש, וצא השורש הי י״̂ד שר׳׳ש אותיות
המלד, .Tחזק כי ונמצא י׳׳ו^ שם הוא שם וגם

 ואמנם קין. בראש שניהם משרשי״ה, ורב
 הרגלים, בבחינת קין נתחזק הנביא, ביחזקאל

 בחינת היד. כי רגליד, על עמוד אדם בן וז׳׳ס
 ויחזקם רגליו, על שיעמוד וא״ל אדד,״ר, בן

 יחזקאל, נקרא ולכן נמשד, משם כי מתקנם,
 בן ושמעון עזאי בן שמעון וד,נה חוזק. לשון
 נשא ולכן ממשרשי׳׳ה שד.ם שיני׳׳ן ב׳ הם זומא

 אלו ששנים אע״פ כי ר״ע, של בתו עזאי בן
 קורבה להם יש עכ״ז טד׳ל, משרשי אינם

 ז״ל הנביא לאליוצ אירע וכן שרשי, עם גדולה
 קץ, מן שהם ,ו,Tואב נדב נשמח בו שנתעברו

 שבא יתרו שד,וא פוטיאל ממות בא ד.מ! יען
 באלישע הענין כן ד) מ״ל כמ״ש קין, מן

 נפשי, בשר׳׳ש גמלו! קורבה להם שיש מונה
בזזנ יותר לי לגלות רצה ולא

יחזקאל, בר רמי בי נתגלו אחד, שבת מם
 באותה כי ז״ל, מורי וא״ל אביי. בר ביבי ורב

 בפסוק נרמז ביבי רב כי בחלום, לו אמרו הלילד.
 ׳מועדיגו ׳קריח ׳צמן ׳חזד. פסוק וד.וא בר׳׳ת זה

 וגם אביי. ר׳׳ת ׳יסע, ׳בל ׳יצען ׳בל ׳אהל
 פסוק והוא בר״ת, זד. בפסוק נרמז ז״ל מורי
 יתחלפו כאשר ׳׳מועדינו, ״קרית ״צמן ׳׳חזר.
t ב״ש, בא׳׳ת ביו׳׳ד מ׳ אות .t. ,שם יצחק 
 ׳׳ציה ׳׳חזד. ר״ת כי בחלום, א״ל גם ד׳ל. מורי

 שזצא רחל, מימטריא ר׳׳ת ׳׳מועדינו, ׳׳קרית
 נקראת היא וגם רחל. הנקראת דז״א, נוקבא סוד
 ולזה ^׳׳א, בחזר. המצאת מועדינו, קרית צמן
 ראה אמד ולא תרגום, בלשון ציה חזה אמר

 אבמ אביי וגם הגז״ל. אל לרמוז הקדש, בלשון
 יצען בל אד,ל מלות של בר״ח רמוז ביבי, רב של
 אלו הדברים תכלית לי לגלות רצה ולא יסע. בל
עניינם. מד.

הנצוצות בכל אץ הנה כי א׳׳ל, אשתי בענק

מקושת ומיתה הנהות
ב״ב ת)

 מנין הכוגות שער ל״ו. הקדמה לעמ א)
 שעד אמ. תנאי ד*זו רמו די בע׳׳ש פי״ו רהיצת

 ם״ב מ״ג די פ מימן סוף מדא פרשת הפמוקיט
 מלאן מדא נפסוק שמת! השאצצג איד תבאי ד׳ה
 נחותננ שימגו בפסוק שומש הלקוסיס ספד ה׳.

די ף ליל עגין ומב הבונות שער צ^ די 0

 די הבו מזמור עגת שס תסמן. ואודס ד׳ה ס״ה
 מ״א די הרגליס השבת ענץ אבאר. ועתה ז״ה ס״ז
 יתרו פרשת בסולם ועיין סדרן. אין אבל ד״ה

סרגלן. פ מאמי
ב פדשח בראשית פרשת דנה מדרש )1  פז. פ
ב די לעיל  jnm ד׳ה ק״ט ודי ואחר. ד׳ה פ

ה ״ ד ב פ ה ״ מ די ל עי ל ב מ ה ש סו וכאשר. ח



הגלגוליםח ל״ הקדמד,שערקם

 ■:זל נצוץ כמו אלי, קרוב כ״כ נפשי שרש של
 מה וכל מכלם, יותר עמי קרוב והוא עקיבא, ר׳

 היא חנה, אשתי כי וא״ל לי, אירע לו שאירע
 ויען עקיבא. ר' של חמיו שבוע, כלבא גלגול

 שיהיתה אחת, אשה בגלגול בא כנקבה, נרבע כי
 ר׳ משרש היה הוא גם יען דאביי, מרבגיתיה

 אמר ה) בתלמוד אמרו ועליה כנודע, עקיבא
 באשתי נתגלגלה ואח״ב אם. לי אמרה אביי
 להיות אפשר אי זכר, גלגול היא יען חנה,

 נקבות ואפילו נקבות, אלא זכרים בנים ממנוז י‘’
 בהצטרפות אלא ו) זכר, שהיא לפי תלד לא

 וא׳יל בה, שתתעבר עמה אחרת נקבה נשמת
 הרשע, טורנסרופוס אשת נפש בה שנתעברה

 לסבת וזהו כנודע, עקיבא לר׳ אח׳׳כ שנשאת
 שהיא אשתי, עם עקיבא לר׳ שיש הקורבה
 אנגיל״א. מבתי נתעברה ואז כנזכר, חמיו מגלגול

 ונפרדה הנזכרת בבתי נתגלגלה וכשנולדה,
 אז הנזכרת אנגיל״א בתי שמתה ואחר מאשתי.
 ואו באשתי, ב׳ פעם להתעבר שתחזור יצטרך
 אשת גלגול ותהיה אחרת, בת לילד תחזור

 תחיה ואם ממש, הנזכר הרשע טורנסרופוס
 אחרת נקבה שנפש יצטרך ההיא, הנזכרת הבת

 הנפש ותתגלגל אחרת, בת ותוליד בה, תתעבר
 עם תשאר הנפש אותה אם והנה הבת, באותה
 אפשר אז ממנה, תפרד ולא עבור בבחי׳ אשתי

 שתמות לי ואמר זכר, שיהיה תלד אשר שהולד
 גדול עושר עם אחרת, אשה אשא ואח״ב זאת,

 טורנסרופוס אשת עם עקיבא ר׳ דוגמת מופלג,
 כמוהו. ג״כ אשה מפאת העושר לי יבא כן

 להשלים אזכה אשר אחר כי א״ל, אחרת ופעם
 מ-נזותפת שנפשי וכמו רוחי, את אקח נפשי, את
 כן גם יבא רוחי כן כנ״ל, עקיבא ר׳ נפש עם

 אזכה ואז ג״כ, עקיבא ר׳ של רוחו עם משותף
ורוחי שנפשי וכמו האמיתית. זוגי בת ליקח

 כך עקיבא, ר׳ של ורוחו נפשו עם משותפים
 נפש עם משיותפת האמיתית, זוגי בת נפש תבא
 כלבא בת שהיא האמיתית, עקיבא ר׳ אשת

 כלבא לבת יתירה מעלה יש אשר ויען שבוע.
 ללמוד לבעלה שנים כ״ד ששהתה לפי שבוע,
 כנזכר, עמה המש־ותפת אשתי גם לכן תורה,

 לזכות יכול ואינו מאד, גדולה מעלה לה יש
 אמר רוחי. בי ויבא נפשי את שאשלים עד בה,

 האמיתית זוגו בת כי ז״ל, מורי א״ל ,‘שמואי
מב״ת. אמי אדונתי היא

 מורי שלחני השל״א שנת אלול ר״ח ערב
 על נשתטחתי ושם ורבא, אביי למערת ז״ל,
 הפה של תחלה יחוד וייחדתי זלה״ה, אביי קבר

 ואיקץ שינה עלי ונפלה קדישא, דעתיקא והוטם
 פעם ונשתטחתי חזרתי אח״כ דבר. ראיתי ולא

 שכתוב היחוד ויחדתי עצמו, אביי קבר על אחרת
 מחבר ובהיותי (א) עצמו. מורי יד מכתיבת
 נתערבה כנודע, אדנ״י יהו״ה אותיות ומשלב

 ואחדל לחברם, יכול הייתי ולא מחשבתי,
 במחשבתי אלי נתדמה ואז ההוא, בחבור חשוב‘מי

 פעמים בך חזור בך חזור לי אומר קול כאלו
 זהו הנה לומר, בדעתי מחשב והייתי רבות,
 ואז כנודע, בנו אל מהללאל בן עקביא לשון

 נדמה ואו וגמרתיו, ההוא בחבור לחשוב חזרתי
 לו יראה אלהים לי, אומרים כאלו במחשבתי,

 פירושו, לי מבארים היו ובאלו בני, לעולה השה
 הועלתי שלא על דואג שהייתי מה כי והוא;
 לפני והצליח הועיל אמנם כן, שאינו הא׳ ביחוד

 ויתדמה וכו׳, השה לו יראה אלהים וזהו השי״ת,
 הזה בפסוק כי לי, מבארים היו כאלו במחשבתי

 ״אלהים של ר״ת כי שעשיתי, הא׳ היחוד כל נרמז
 יחוד כמנין מ״ו, בגימטריא ״השה ״לו ״יראה
 ״בני ״לעולה ״השח ור״ת (ב) אהי״ה, יהו״ה

שכונתי העליון הפה הבל סוד והוא הבל, הוא

ה ה ג ה
בתיבות. אחד כולל עם א״ש: (ב) א׳. יחוד ד״ה ק״י דף רה״ק בשער כתבתי כבר א״ש; (א)

מקומות ומראה הגהות
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קמההגלגוליםל״וו הקדמהשער

 לי, אומרים היו כאלו לי ונדמה ההוא. ביהוד
 הלל היא ״לעולה, ״השה ״לו תיבת של בר״ת
עניינו. מבין ואיני הזקן.

 ואחר במחשבתי, אז לי נתדמה זה כל והנה
 מאד עד גדולה ורעדה חרדה עלי נפלה כד

 היו שפתי גם לזו, זו רועדות יTו איברי, בכל
 במהירות ומתנועעות גוזמא, דבר רועדות

 יושב היה קול וכאלו גדולה, ובמרוצה ובתכיפות
 גדולה במרוצה אומר והיה שפתי, בין לשוני על

 אומר, מה אומר, מה בלשון, פעמים ממאה יותר
 שלא שפתי ואת עצמי את מחזיק הייתי ואני

 ואח״כ כלל, להשקיטם גם יכולתי ולא לנענעם
 מתפוצץ הקול היה ואז החכמה על לשאול חשבתי

 מעשרים יותר החכמה החכמה ואומר ובלשוני בפי
 והמדע, החכמה ואמר, חזר ואח״כ פעמים.
 חזר ואח״כ פעמים. כמה עד והמדע, החכמה

 ואמר חזר ואח״כ לד. נתון והמדע החכמה ואמר
ת השמים, מן לד נתוז והמדע החכמה ע  ר׳ ^י
 עקיבא. מר׳ דותר ואמר, חזר ואח״כ עקיבא.
 אומר, ואח״כ סבא, ייבא וכרב אומר, ואח״כ
 ,Tעל שלום אומר ואח״כ סבא. ייבא מרב ויותר

 וכל שלמא. לד משדרת שמיא מן אומר ואח״כ
 רבות פעמים נפלא דבר גדול, במהירות היה זה

 של בכוד משתגזח פני, על נופל ואני בהקת,
אביי.

 כי וא״ל ד׳ל, מורי אצל הלכתי ואח״כ
 היהודים שגי שעשיתי במה מאד, הועלתי
 לעשותם, דאוי זה ושבסדר זה, אחר זה הנזכרים

 שהמתינו היה, האחד ביחוד גענתי שלא ומה
 זלה״ד^ מורי וא״ל היחודים. שני שאייחד עד לו
 את שראה לביתו, ונכנסתי משם בחזרתי כי

 מן אינו כי וא״ל עמדי, הולד יהמדע בן נפש
 מתגלה הוא כי הוא, הטעם אלא שלי, השרש

 תמיד דרמ זה כי עליון, יחוד המייחד כל עם
אחר. במקום אצלינו כנזכר בחיו

במנחה, אז לו אמרו כי ז״ל, מורי וא״ל
 אל הראשון הבא שבת יום באותו אזכה שאם

 יסתלק ולא תמיד, בי שישאר סבא, ייבא רב
האחת אל אזכה w ועל שלי, הגלגולים מזאר

ה בתפלת ובפרט גדולות, ^ ע  השנים בברכת ה
 וטעם תפלה. ובעזומע עבדד, דוד צמה ובאת
 אל מתגלה סבא ייבא ר׳ שגם לפי הוא הד^ר

 אצליגו, כמבואר ע,Tיהו בן בניהו כמו הצדיקים
 אזכה אם ולכן משרשי, שהוא זה על ונוסף

בע״ז^ גדולות נפלאות לי יגלה בי, שיתגלה

 חצות אחר יחוד, יחדתי ההיא, מ״ש ליל
 לעיל, כנזכר לי ואירע ממטתי, כשקמתי לילה,

 מכתיבת היחוד שע״י סבא, ייבא רב והזהירני
Tשארצה, מה כל בחכמה אשיג ז״ל, מורי י 

 זה, באופן יום בכל פעמים שלשה ועואייחדגו
 במנחה א) אפים ונפילת בשחרית, אפים בנפילת
 שארצד- מה כל אשיג ובזה ערבית. של ובק״ש

 לילה, חצות אחר לייחד חזרתי שגי יום וליל
 היחוד יחדת לא ולמה סבא, ייבא רב וא״ל
 בכל פעמים שלשה לעשותו Tשצוית כמו ההוא

 לאין שלימה השגה תשיג בזה כי כנז״ל, יום
 אשכנזי, יצחק ה״ר רבד אצל לד ולד קץ,

 זמנים בשלשה תעשהו איד שילמדד לו ואמור
ר לו ואמור הנד, ב  לו, אלמדהו ואני עמי, ^
חל אתה כמה יודע ואיגד לד. ילמדהו והוא  ג
 עקיבא כר׳ אתה גדול אדם כי הש״י, לפני

 אדם שום תשיג שלא מה ותשיג וחביריו,
^ ואתה רבד, האר״י אפילו הזה, בדור  ע

 בהקח, פה אל פה ז״ל אליהו המלאך לד שידבר
 (מ״ן) בסוד תעלהו הזה, יהוד תייחד כאשר ולכן

 ותעלהו מ׳׳ן, סוד והוא בן, שם שהוא אליהו
 ותעלה הנפש, סוד שהם ואביהוא, נדב בסוד
מה עמהם, ג״ב אותי  אליהו לד תשיג ו

 כמה יודע ואיגד מלאכים, ועזאר ז״ל, הגביא
 יתן ובגים הזה, הדור אגשי מכל מעלתד גדלה

 אדם. לשום תצסרד שלא עושר. גם הש״י, לך
 לו וספרתי ז״ל, מורי »נל הלכתי בבקר ואז
 היחוד אעשה איד לי למד ואח״ב הגז״ל, כל

 דשחחת, אפים בנפילת התפלות: בשלשה הגז׳,
 בסוף ביארתיו וכבר 4ערביו של וק״ש ומנחה,
ח יT בתיבת של היחוד  עגץ גם וע״ש. ז״ל מו
בתבתיז כבר ז״ל, ואליהו ואביהוא גדב חזוד

 צת9םקו ומדאה הגהות
ב׳. יחוד ס״א קי״א דף הקורע רוח עער א)



הגלגוליםל״ח הקדמהשערקמב

 דעתיקא והחוטם הפה של הא׳ היחוד אחר
(ג) קדישא.

 לי אומר שהיה חלמתי איכה, שבת ביום
 והיה אמוראים, של אחד זווג ענין ז״ל, מורי
 ליריאך. צפנת אשר טובך רב מה עליהם, קורא

 הענין לי ופירש הענין, לו וספרתי הלכתי ובבקר
 ראה בע׳יש כי וא״ל, גדול, סוד הוא כי וא״ל,
 ולא נר, ואותיות חמי, בר רמי במצחי, כתוב
 חקירה. ע״י הדבר לו שגלו עד הדבר, הבין

 נצוצות תרי״ג כי ביארנו, כבר כי הוא, והענין
 והנד, ונפש. נפש שרש בכל י־מ חכמים, תלמידי

 המלכות, בחי׳ הוא בגמרא, הנז׳ חסדא רב בת
 סוד ג״כ וזד,ו חסד, ורב בו שכתוב אותו בת
 הדעת, סוד היא העליון זווג והנה טובך. ורב

 הוא ושם מ״ז, בגימטריא שהם ואהי״ה, הוי״ה
 אותה לקה ולכן שנבאר. כמו חמא בר רמי סוד

 באר, אותיות שהם רבא, לקחה ואח״כ תחלה,
 בגימטריא, רבא כי דיסוד, תחתון זווג שד,וא
 זווגים ב׳ והם אדנ״י, יהו״ה אלהי״ם יהו״ה

 המלכות שהם באר, בגימטריא שהם תחתונים,
 אמר ולזה ג) כנודע. הת״ת עם היכלותיה בשבע

 הוא חמא, בר רמי אמנם בתראה. ואנא ד) רבא
 שהם תחתונים זווגים ב׳ תצרף אם כי העליון,

 כנז׳, מ״ז העולה העליון זווג עם ורב״א, בא״ר
 בגימטריא והם נ״ר. בגימטריא שלשתם יהיו

 כנודע הדעת רוממות בחי׳ הוא רמ״י והנה רמ״י.
 וזהו עיט, ידעו לא נתיב החמשים, שער והוא
 ורמי ט, מ׳׳ בגימטרייא חמא כי חמא, בר רמ״י
 דעת סוד נפשי, שרש של החמשים שער הוא

 רב מה פסוק ענין וזהו נפשי. שדש של העליון
 כנודע, המלכות שהיא מה כי שחלמתי, טובך
צפונה וד,יא חסדא, רב שהוא טובך, רב בת הוא

 ר״ת וגם והיסוד. הדעת סוד ורבא, רמי ליריאיך
 רמי׳י, בגימטריא ״אשר, ״טובך ״רב מ״ה של

 של החמשים שער היא רמ״י כי זה ענין וזכור
נפשי. שרש

 נשמות ענין אחר, במקום ביארנו כבר
 נבאר ועתה ה) הם, היכן והאמוראים התנאים

 וכבר נפשי, שרש מנצוצות קצת בפרטות הכל
 מתפשטים, חסדים חמשה בז״א יש כי ידעת

גבורות. ה׳ וגם
עצמו, בפרצוף זה כל כי נ״ל, הכותב, אמר

 אשר קין, של הכולל שבפרצוף העקב אבר של
 דזעיר. הדעת מוח של הגבורות פרצוף הוא [‘כי

 גבורת כך: הם הגדלות של הגבורות בחי׳ הנה
 לנצח, יסוד מן עליה דרך העולה הגדלות, ‘שי

 החסד, עד העולה והגבורה המלך. חזקיהו הוא
 מן העולה הגדלות גבורת הנביא. יהזקאל הוא

 והעולה עקיבא. ר׳ הוא ו) ההוד, אל היסוד
 והגבורה מהללאל. בן עקביא הוא הגבורה, עד

 שבת״ת, מגולים תחתונים שלישים בשני העולה
 אחר החסד שליש הנשאר ומן ז. ריב״ הוא

 המלך. חזקיהו בן מנשה והוא מ״ר הוא התחלקו,
 הבוזי ברכאל בן אליהו הוא העליון שליש

 עולה ואח״כ ר״ם. וזה מ״ר, זה רם, ממשפחת
 והקטנות הרמתים, מן הנביא שמואל והוא בדעת,

כנודע. אלהי״ם שם של
המוח, בחי׳ :שהם הבחי׳, שלשה בו ונבאר

 המות הנה הגבורות. ובחינת החסדים, ובחי׳
 העולה והחסד חמא. בר רמי הוא בנצח, שעולה
 ואחר בנו. ביבי רב והגבורה, אביי. הוא בנצח,

 והמוח, הימני הזרוע שהוא בחסד, עולה כך
 שילת. בר שמואל רב והגבורה, סחורא. רב הוא

בחינת והוא שמואל, מר אחי פנחס והחסד,

ה ה ג ה
ב) דף. הג׳ ביחוד ועיין א״ש: (ג)

מקומות ומראה הגהות
ט׳׳א. קי״ב דף הקודש רוח שער ב)
הבית. אות דיה ט״ב רי״ז דף ההקדמות שער ג)

 בבאר אברהם וישב בפסוק וירא פרשת הלקוטים ספר
 נ״ו דף הקסהיז זיע״א רשב״י מאמרי שער שבע.
דרוש ח״א הבונות שעד המעתיק. אמר ד״ה ט״ב

ערבית. תפלת ענין דרוש שם הקדיש.
יב: ב׳׳ב ד)
ל״ו. הקדמה לעיל ה)
פ״ט. טוף המוחץ שער כ׳: שער ח׳׳א ע״ח ו)
איל. אחרת פעם דיה להלן



קמגהגלגוליםל״ח הקדמהשער

 וז»וד, הקטנות. תיד המכה הגדלות, גבורת
 והגבורה, אביי. Tתלמ משרשיה, רב הוא :המוח

 ואח״ב טפא. בר רפרם והחסד, תמרי. בר רמי
 ר׳ והגבורה, זריקא. ד המוח: בגבורה, «ולה

 והת״ת הלל. בר זעירא ר׳ והחסד, זעירא^ןדהבת.
 עולא :המוח התחתונים, המגולים שלישים בשני

 מא״י ונחית דסליק רבי״ן והגבורה, קוש^ בר
 בשליש והת״ת בגדתאו^ הגא רב והחסד. לבבל.
 ר׳ שבזמן מיאשא ר׳ המוח: המכוסה, עליון
 כנד הגס לו שגעשה שילא ר׳ וזעבורה, יוחנן.

דרביגא. בריה שבחת החסד, ז) ברכות במסכת
 בבל אמין שתמיד אותי, גוה ז״ל ומורי

 הימים, כפי נחלקים ושבוע, שמע בכל הגד, אלו
 ימים בשלשה בנה״י, שהם באותם שאכוין והוא,
 ובדעת, דה״ו. ימים בשלשה ובחג״ת, אב״ג.

 אז כי ידעת כבר כי שעות, ה׳ אחר ששי ביום
 היה זה כל כי ודע, שבוב תוספת קצת מתחיל
 ושם קטן, בנייר ז״ל מורי מימי אצלי כתוב

 בחי, בר המא רב כתוב ראיתי הכל, באחרית
 לכוין צריד אם מדע ואיני פירוש, שום בלתי

העגת. ושכחתי שבת, במם בו
 כן, גם אותי צוד. א׳. יום אחר אחרת פעם

 ותפלד., תפלר. בכל השבוע ימי בכל שאבדן
 שאכתוב וד<צדיקים והאמוראים התנאים באלו
 סבא. ייבא רב בשחרית, א׳ יום סדרם: חד. עתד.,

 שני יום בנו. ביבי רב ערבית, אביי. מנחד.,
 אביה וערבית, מנחד. אמורא. ייבא רב בשחרית,

 מנהרדעא. דימי רב בשחרית, ג׳ מם רחבעם. בן
 ייסא רב ערבית, לא״י. דסליק דימי רב מגחדי,

 יאשיד- בר אחאי רב בשחרית, ד׳ יום אמורא.
 רב ערבית, אידי. דרב בריד. שישא רב מגחד.,

 בר יהושע בשחרית, המשי יום מדפתי. חייא
 מם אבדימי. ערבית, איו. רב מנחה, זרנוקי.

 מיכה כלו, שבת מם האלקושי. נחום כלו, ד
 בנייר כתוב מצאתי זד. גם כי ודע, המורשתי.

 שמות כתוב מצאתי הנזכר, כל ובאחרית קטן,
ביבי. רב הם: ואלו עניינם, אזכיר ולא אלו,

 לבא. המיד כרומחזזי רב טביומי. רב זריקא. רב
 חסידא. שמעיא רב קיסמא, רב הכהן. צדוק ר׳

 מהם אחד כל כד.ם לכדן שצוני עתה, ונלע״ד
הו״ז. אבג״ד כסדר השבוע, של הימים בשבעד.

 ברכאל בן אליהו כי א״ל, אחרת פעם
 הממסד. העליח בשליש הוא רם, ממשמזת הבוזי

 ושמואל ואלקגד. רם. ממשפחת ח״ש הת״ת, של
 עצמו. בדעת שד.וא הרמתים, מן הם בנו, הנביא
ם. הכולל העליונד. הרמר. שד.וא .^  אני ולי ש

 הוד גבורת שאגי אחרת, פעם א״ל הצעיר
 הגלילי, מסי ור׳ עצמו. בדעת אשר העלמנה,

מה מן הוא  א״ל בחי׳ מן שבראש, השמאלית מ
 שרש של שבפרצוף שמאלי כתף שבפרצוף שדי,

 של הגבורה מן הוא הרכמס. בן ומנתן נפשי.
ד שבדעות גמרות שבחמש הגמרר.  עקיבא ו

 גמרות מן ואני שבדעת. ח) הוד גבורת מן הוא
 הוא הנביא, ויחזקאל חיצונה. לאד. שבדעת הוד

 מה דוגמת קת. שנולד קודם אדד.״ר, מטפת
 ונחום המורשתי, מיכד. בענח שמדעתיד
 גבורת מן הוא המתורגמן, חוצפית ור׳ האלקושי.

 שלד., האור ומקע אבא, שמצד שבדעת ד.ד.וד
 וממה זמיצונה לאה של הדעת עד ועוברת
 שא״ל וגלע״ד נפשי. שרש הוא שם שנשאר

 דעת דרן• שבעברה מוכרת הוא כי ז״ל, מורי
 חעיר דעת של המד גמרת דרד תעבור אימא,
 וד.נשאר אימא, גו גנח שבאבא לפי אימא, שמצד
 לו יש שט אימא. דמצד תעיר דד.וד בדעת
 מורי של השרשים שאר כל וכן עמי. גדול קרוב

 הגד דרד על ועוברים באים הם אלשיד הר״ם ז״ל
די א״ל עוד עמד&. שייכות לי דש  זלה״ה, מ
 הגבורה מגבורת ז׳׳ל הדכיגס בן יונתן לד.יות כי

 של ההוד גמרת מן עקיבא ור׳ הדעת, של
 ממנו חריף הרכינס בן מנתן היה לכן הדעת,
דיבמוו^ ובירושלמי ט) מזכר

 עגייננס מה הנשמת שרשי עגח מאור י)
 הוא מ באדה״ר, תלדים הנשמת כל כי דע,

ל אריד, שחם: הנשמת, שרשי חמשה כל ^

מקומות ומיגע? וזנהות
טז. יבטות ט) ju דף ז)

 אקדמה לעיל י) י*ב דרוש העזמר סטירת r« הבונות שער ה)
ג*. דרוש בראשית יתבאר. ובזה ד׳ר. ס׳׳א קם*ט דף

טרשת העסוקים שער י״ונ



הגלגוליםל״ח הקדמהשערקמד

 גידים ו־:־ס׳יה איברים רמ״ח והנה וזו״ן. ואו״א,
 אבר שכל ר״ל שרשים, תרי״ג והם באדם, הם

 השסי׳ה מאלו אחד גיד וכל הרמ״ח, מאלו אחד
 איברים תרי״ג בכל אחד פרצוף בו יש ים,Tג

אחד. שרש ונקראים וגידים,
 ועצמות גידים מבשר כלול אבר כל והנה

 מן אבר ולענין טומאה, לענין כ) ו״ל כמ׳־ש
 גידים, שס״ה ענין אלו הגידים אין אבל החי.

 הרמ״ח זולת בפ״ע, גידים הם גידים השס״ה כי
 הם באיברים, הנכללים הגידים אבל איברים.
 והאבר הבשר תוך המתפשטים הקטנים העורקים

גידים. השס״ה מכלל ואינם
באדה״ר, הם שרישים תרי״ג כי ונמצא

 נשמות של נצוצות תרי״ג בו יש מהם שרש וכל
 זה וכל אחת. נשמח נקרא מחם נצוץ שכל

 וזה ^מטח, שיתבאר כמו הנפש, בחצוניות
 העונות י ע״ אמנם הענין. ועיקריות אמיתות

 הבחינות שתי מתחלקים התחתונים, של והפגם
 שרשים התרי״ג כי :פירוש חלקים, לכמה הנזכר

 רבוא ששים עד ולהתחלק להפרד יכולים גדולים,
 שבכל גדולים, נצוצות התרי״ג וכן קטנים. שרשים

 להפרד יכולים גדולים, שרשים מהתרי״ג שרש
 כי דע, אבל קטנים. נצוצות רבוא ששים אל

 ס׳ אל או התרי״ג, אל שיתחלקו מוכרח אינו
 שרשים תרי״ג מן שפחות היא, הכוונה אבל יבוא.

 בכל גדולים נצוצות תרי״ג מן פחות או גדולים,
 ס׳ מן יותר וכן להיות. א״א התרי״ג, מן שרש
 נצוצות רבוא מס׳ יותר או קטנים, שרשים רבוא

 אבל להיות. א״א התרי״ג, מן שרש בכל קטנים
 יש כי להיות, אפשר באמצע אשר החשבון

 לעשרת ויש לאלפים, ויש לאלף, שמתחלק
 העון. מדרגת כפי והכל בזה, וכיוצא אלפים
 גלגול דלית ס״ט תקון בתקוגין נזכר והטעם

 עד רבוא, מס׳ פחות אבל רבוא, מם׳ יתיר
ומדרגתו. העון מעוט כפי להיות, אפשר תרי״ג,

 של הכתף איברי שני הם והבל, קין והנה
 השמאל. בכתף וקין הימני, בכתף הבל אדה״ר,

הזרוע את המחבר שבגוף, הכתף פרק בחי׳ והוא

 שניהם חטאו אשר החטא מחמת והנח הגוף. עם
 ונתחלק למעלה, פגמו ס״ט, תקון בתקונים כנזכר

 גדולים, נשמות תרי״ג שהוא משניהם, שרש כל
 נשמה הוא מהם, נצוץ שכל נצוצות, רבוא לס׳

 אתפשטותיה דמשה שם, בתיקונים וז״ש אחת.
 הבל. שרש מן שהוא לפי וכר, רבוא ס׳ עד

 תחלה השדרה, חוט דרך חיורד הדעת שרש והנה
 יסוד, עד יורד ואח״כ אלו, כתפות שתי אל יורד

 מן הזרע טפת בהגיע והנה הזרע. טפת להמציא
 תמרים, כפת היסוד נקרא אז היסוד, אל הכתף

 יורד וכאשר שוים. הם וכת״ף כפ״ת אותיות כי
 שתי כתיב אז היסוד, אל ביחד הכתפים משתי

 אז כי וחובר, קצותיו שתי על חוברות כתפות
 כי שלמה, לך האלף כתיב ואז ביסוד, מתחברים

 בריתי את חכתוב וז״ש שלמה. נקרא היסוד
 כתף, פעמים ב׳ כי האלף, סוד הוא ואז שלום,

 הוא לבדו, א׳ כתף אבל אלף. בגימטריא הם
 לבדו המלוי אותיות כמנין ת״ק, בגימטריא

ם  הם ובהתחברם •שביסוד, שד״י משם הנע̂י
ל) אל״ף.

 הנה כי הנזכר, השרשים ענין אבאר ועתה
 משאר נצוצות נתערבו אדה״ר, של חטאו מחמת
 וחבל, קין שרשי של הרע בקליפת אדה״ר, איברי
 דבר כל יחזור יחד מתגלים הגלגולים ובעת

לשרישו.
 בו אשר לבדו, קין שרש אבאר עתה והנה

 פרק הוא קין, שרש חיים. אני נפשי נצוץ תלוי
 ויש הגוף, עם הזרוע המחבר השמאלי, הכתף

 אינו כי נודע, כבר כי ועצמות, וגידים בשר בו
 ועצמות. וגידים בשר בו שיהיה אלא אבר, נקרא
 העורקים הם האלו שהגידים לעיל, נתבאר וכבר

 הנז״ל. גידים השס״ה בכללי שאינם הקטנים,
 לס׳ מתחלקות הזה, שבאבר אלו חלקים ושלשה

 הזה, הכתף של אבר וכל קטנים. נצוצות רבוא
 נפשי, נצוץ שרש ואמנם שלם. אחד פרצוף הוא
 שהוא זה, שבפרצוף השמאלי העקב בפרק היא
 ובזה השנית. מהבחי׳ אדה״ר של השמאלי כתף

בו יש קין, של הפרצוף זה של השמאלי העקב

מקומות ומראה הגהות
י׳׳ז. פרק ח״ב ט*ב מבו׳׳ש ל) ח׳. משנה א׳ פרק אהלות ססנת כ)
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 דוגז״ל ועפשות וד!ם קטנות, נצוצות מתרי״ג יותר
 בפרטות שכתנגוס נפשי, משרש ר& שכלם

 עור דש חיים. אני נפשי וער קין מן למעלה,
 זלה״ה מורי לי ביארם ולא הנז״ל, זולת אחרים

ההוא. שבעקב הנאוצות בל
 השמאלי העקב זה עניו עתה, ואבאר מ)

 של השמאלי כתף אבר כל שהוא קין, שבפרצוף
 מן הנמשכת הזרע טפת כי דע, כנזכר. ארה״ר
 נעשת לפעמים ז״א, של היסוד עד הזה, העקב
 עקביא, ולפעמים עקיבא, נעשת ולפעמים יעקב,

 כי ודע, אלו. בפרטים Tלהאר ואין בזה, וכיוצא
 בכל כה יש ולכן המלכות סוד הוא לעולם עקב סוד

 המחשבה עד למעלה לעלות העקב זד• של נצוצות
 עקיבא n זכה זה ומצד גבר. תסובב נקבר■ בסור

 אני שלי נפשי והנה זה. ור.בן במחשבה, לעלות
 פרצוף של הנזכר, העקב מזה היא חיים, הצעיר

 שערות לי יש ולכן ארה״ר. של שמאלי כתף
 מורי לי שנתן כנז״ל, השמאלי בכתפי ארוכות

 שם ארם, של השמאלי הכתף שמן סימן, ז״ל
 אחכות שערות לי יש ואמנם נזמוי. אחתת הוא
 הם השמאלי שבכתף אלא הימני, בכתפי גם

 נפגם כאשר כי הוא, הענין וטעם יותר, מרובים
 שנפגם הבל של בחטאו המשל כמו הימני, צר

 בימץ אלא ניכר הסימן אין אז מימני, כתף
 השמאלי, צר נפגם פגם מהמת כאשר אבל לברו.

 השמאלי, כתף שנפגם קץ, של בחטאו המשל כמו
 וכן הימני, כתף ער מגיע ההוא הפגם גם אז

 הימין, בכתף גם שערות בי יעו ולכן בזה, כיוצא
 ששט לפי מרובים יותר הם השמאלי שבכתף אלא
 אץ אז בימין, רק הפגם כשאץ אבל עיקרם, הוא

̂בן לברו בימין רק ביכר הסימן זה. ור
 הפגמים כל לתקן Tצר האדם אץ כי ודע,

 מאבר שהיא מי המשל כמו שלו, השרקו בכל שיעז
 שרש נקרא שהוא אדד.״ר, של השמאלי הכתף

 בפרצוף שיש פרטיי אבר מן הוא ואמנם קין,
ח שום אץ הנזכר, העקב מן כמו הר.וא, צ  מזר• נ
 בכל שיש הפגם כל ולתקן להעולי]ם צרץ־ העקב,

 בי ממצא, בלבר. העקב אבר רק הזמ הפרצוף
̂ם הנצוצות כל שבפרצוף השמאלי העקב מזר• שר

 ערבים כלם ארר.״ר, של השמאלי כנף של הזה
 כלם, בעבור מר.ם אחר כל כלם לתקן לזר., זה

 יושלם וכאשר מהם, האחר בעבור כלם וכן
 להתגלגל העקב זה אל צורך אץ העקב זה לר.תקן

מתוקן. יר.יד. לא הזר• הכתף ששאר אע״פ כלל,
צח כשאיזה כי ורע,  הנצוצות מן אחר נ

 ור.וצרד עבירה, ועשר• חטא העקב זר. של
ח עם מתגלגל הוא אז ולהתקן, להתגלגל צ  אחר נ

 אד עמו. יחד נתקן וד.וא עצמו, הזה העקב משל
 .Tחח לו ואין כלה שגופו מאותם חמור העץ אם

 נאבד הא׳ וגופו לבדו, הוא מתגלגל אז ח״ו,
לגמרי.

 מצוה אחו להשלים מתגלגל הוא אם גם
 עבירד. של פגם להתקן ולא לד.שלים, לו שחסר

 פעמים, כ״כ לבדו מתגלגל הוא ג״כ אז חטא, או
 אחד כל שלד.ם, ודיגופות המצות. שישלים עד

 כשחסר כי ודע, בו. שד.שלים מד. כפי חלק נוטל
ח מאחד. צ  אחת, מצוה מזגפגם) שצ״ל (נלע״ר נ
ח עם ומגלגל חסר נ) אמנו צ  שד.וא אעזר׳י שני, נ

ח עם אלא משרשו, צ  ולא בלבד, לו החמה נ
רשו.1מז שהם אע*פ נצוצות שאר עט

 אפילו אז לחבירו, יחטא האדם שאם ודע,
 לזעזגלגל צריכים אחד, מקורש .םTשנ שאץ

 שיעשר. לסייעו בו יתעבו־ שד.חטי» ואותו .םTשנ
 האדם אם כי ודע, שהחטיאו. מר• לתקן מצות
 יתגלו אז לגמרי, ומתוקנת שלימד. נפשו יהח!

 מאיחם דד.ץ העקב, בזד. אשר נצוצות כל בו
ח העה בגופו.  שיתגלו צריו מתוקן, .Tשיד. כ

 לר.סתכל דיעה ה׳ שחננו למי שם ומכר במצחו,
 מצחות כל במצחו, שם שיתגלו צריד בפרצוף,
 הנפש, של הד.וא לשרש שיש נצוצות התרי״ג

 הם התרי׳׳ג, שאלו הנשמזנ אל או התה, אל או
 חרבה יש והנד. ושרש. שרש בכל שיש הת״ח

 עם נכללים הם אבל בפירוש, ניכרים שאינם
 כמה יש כי הוא, והענץ מזע^ הגרולים האחרים
 נצוצות התרי״ג עיקרי שהם גדולות, גצוצות

 שכל ודאי אז מתגלים, אלו כאשר בי הקטמת,
 הארת גורל שלסבת אלא עמר.ם, מתגלים השאר

בחא• ולא האחדים. ניכרים אינם העיקריים, אלו

ל׳זב הקדמה לעיל &)
 מקופצזו ומראה הגהה!

צ״ל נ)
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 העיקריים. הם אשר הם נצוצות כמה ז״ל, מורי לי
 נשמתו או רוחו או נפשו יהיה לא אם והנה

 כך שעושה, המצות כפי או לגמרי, מתוקנת
 או הנפש, של תרי״ג מן בו יתגלו נצוצות
 ויש הנשמה. של מתרי״ג או הרוח, של מתרי״ג
 קרובים ויש ממנו, הרבה מרוחקים שהם נצוצות

 מקיפים ויש מרחוק, אותו מקיפים ויש מאד,
 מעשה כפי הוא והכל בסמוך. עליו וחופפים עליו

 ח״ו, ממנו להסתלק יחורו יחטאו וכאשר האדם,
 אשי■ הנצוצות מספר יהיה כך החטא שעור וכפי

ממנו. יסתלקו
 כי כי דע, הנשמות, שרשי בענין גם ס)

 שריש כל והנה באדה״ר. כלולים היו הנשמות
 קיפ‘נחי ואח״כ אבות. שלשה הם אדה״ר, נשמות

 וכל נפש. לשבעים נחלקים ואח״כ שבטים. לי״ב
 שנמצאו עד חלקים, י״כמה נחלקים הע׳, מאלו חלק

 בנשמת שיש כלם, השרש־ם של החלקים כל
קטנים. שרשים רבוא ששים הם אדה״ר,

 הם התרי״ג כי תראה, תדקדק אם והנה
 מאות שש הם רבוא הס׳ כי רבוא, ס׳ כללות

 ואות תרי״ג. של ת״ר אותיות ב׳ והם רגלי, אלף
 תרי״ג, של י׳ ואות אבות. שלש הם תרי״ג, של ג׳

 בסוד הם, קצוות שש הנה כי נפש. ע׳ סוד הם
 נפש לע׳ משלמת היא והיו״ד כנודע, רבוא ם׳

 ואחד שבטים, יי׳ב הם י״ג, אותיות ב׳ גם כנודע,
 וכוללים תרי״ג, שהם הרי מציאותם. הוא יתר
הנז״ל. המציאיות כל

 השרשים מן אחד שרש שהוא קין, והנה
 אדם, של השמאלי הכתף והוא אדם, שבנשמת

 שבטים, וי״ב אבות, ג׳ שהוא הנוכר, ע״ד ונחלק
 נפש, ע׳ עד רק יותר, נחלק עוד ואין נפש, וע׳

 לאדם דומה אינו כי יותר. ולא שרשים ע׳ שהם
 לפי אבל רבוא. ס׳ שרשים לו שיש הראשון,

 אדה״ר, של השרשים ממספר אחד הוא שקין
 נחלק להיותו אדם, מציאות ג״כ בו יש לכן

 נפש, וע׳ שבסים, וי״ב אבות, לשלשה כמוהו,
דומה אינו אבל יותר. ולא שרשים ע׳ שהם

 שרשים. רבוא לס׳ הנחלק אדם, אל לגמרי
 עד נחלקים קין, של שרשים הע׳ אלו ואמנם

 רק אינם השרשים אך לבד. נצוצות רבוא ס׳
 אדה״ר, של הימני בכתף עד״ז וכן שרשים. ע׳

 ואח״כ אבות, ג׳ ג״כ בו ויש הבל, שרש והוא
 לשבעים נחלקים ואח״כ שבטים, לי״ב נחלקים

 וכללות יותר, ולא שרשים שבעים שהם נפש,
 יותר. ולא נשמות נצוצות רבוא ס׳ הם יחד, כלם
 שיש שרשים הע׳ מאלו ושריש שרש כל כי ודע,
 וכללות אחד, שלם פרצוף בו יש בהבל, או בקין

 שרש לך אין כי אחד, שרש נקרא הזה, הפרצוף
 פרצוף בחינת שאינו כלם, השרשים מכל ושרש
גמור.

 אחד שרש הוא חיים, אני נפשי שרש והנה
 אחד פרצוף בד ויש קין, של שרשים הע׳ מן

 ור׳ נשמות, נצוצותי מתרי״ג יותר בו ויש שלם,
 חיים, אני וגם מהללאל, בן עקביא ור׳ עקיבא,
 וחזקיהו הפרצוף. זה של העקב מן הם אנחנו
 תרין כי ודע, זה. פרצוף בראש הוא המלך,
 רוצה והבל, קין בחי׳ שהם דאדה״ר, הנז׳ כתפין
 ותרין וחוה, אדם הם או״א, הנה כי לומר:
 הבל הם אלו חו״ג, שהם בהון, דגניזין עטרין
גבורה. קין חסד,

 וז״ל, אחת הגהה מצאתי שמואל, אמר
 פרצוף כל של הכולל הזה העקב אין כי והנלע״ד,

 שרשים מהע׳ אחד של פרטיי, אחת עקב אלא קין,
 השרש זה אך אחד, עקב יש שרש בכל כי קין, של
 העליון, הוא אם יודע איני עקיבא, ר׳ של כלו
 ואינו שרשים, הע׳ משאר אחד או התחתון, או

 שבכל לבדו העקב הוא הזה, השרש שכל מוכרח
וצ״ע. שרשים ע׳ הכולל קין, פרצוף כללות

 לי ביאר נפשי, •של השרש בענין גם ע)
 והוד נצח כי דע, זה. ענין אחרת פעם ל ז״ מורי

 והנה !״א, זרועות בשני מתלבשים יומין, דעתיק
 נעשו א״א, •של זרועות ב׳ של הידים משתי

 תרין סוד הם הכתפות, ב׳ ומן או״א. אל ב הו״
קדמשא לברא דאחסינו חו״ג, הנקראים עיטרין,

מקומות ומראה הגהות
מן י״ד חלק תע״ס י׳׳ד. פרק ומ״ד ם״ו עוער ל׳א. הקדמה י״א הקדמה לעיל ס)
סיב ר׳נ דף זיע׳׳א דשב׳׳י מאמרי שער קייב. אות היב פיו. וזוין אויא הולדת שער היא עיח ע)

אויא. ענין לבאר ונתחיל דיה ר. פרק הנסירד. שער א׳ פרק הצלם דרושי שער
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 מוחת תרין שהם מוחמ, הארבעה אלו והנה ז״א.
 ז״א, של אוה״מ סוד הם עיטרין, ותרץ דאו״א,
 שלשה מוחין, הארבעה אלו מן נתנוצצו ואח״ב

 והאהר ראו״א, מוחין מב׳ הם השנים נעוצות,
 תתלבשו יחר, הנזכר עיטרין התרין הבור הוא
 בנה״י המקיף, אור שמצר נצוצות השלשה אלו
 כי נמצא ח״א, פנימיים מוחין שהם הבינה, של

 רד׳א, הפנימים מוחין שלשה ר& הבינה, של נה״י
 הארבעה מן נצוצות, שלשה בהם ומתלבשים

 אור הם הראשונים, מוחין והר׳ המקיפק. מוחק
 אינם הפנימים שהמוחין לפי והנה אליו, המקיף

 לא לכן כנזכר, דאבא נה״י שהם שלשה, רק
 שלשה רק המקיפים, מוחין הארבעה מן נתנוצצו
 עיטרין התרין מן הוא השליעוי ונצח נצוצות

 מעיד רעת הנעשה הבינה, ביסוד להכנס ביחד,
אנפין.

ה והרי  הארבעה מן שהוא אחת מדרגה יח־ מ
 שנית. מדרגה ירד במלכות ואח״כ שלשה, אל

 נצח הנה כי שנים, אל ירד שלשה, מן כי והוא
 ולא אליה, פנימים מוחק נעשו ז״א, של והוד

 של פנימיים השלשה אותם והגה היסוד. מן
 אל מקיף אור הם דבינה, נה״י שהם הז״א,

 אחד לבד: נצוצות שתי התנוצצו ומוס המלכות,
 אר׳זס מוחק ב׳ שבהם והוד, נצח כללות זעא

 עיטדא והיא הז״א, של עיטרא חד הוא והשני,
 ארבעה המקיפים היו תחלה כי הרי לבד. דנמרה
שנים. ואח״כ שלשה, ואח״ב

 אין הנה נפשי, של השרש אבאד ועתה
 מ אין כי יומין, בעתיק נזכר המלכות מציאות

 אדרת בריש הנזכרים היכליו, ט׳ מציאות רק
 נרמזה לא שבו, המלכות שרעז ולכן פ) האוינו,

 המלכות כי עת,T כבר כי שבו, ההוד בסוד רק
 בחד מתלבש זה הוד והנה .u־n לעולם היא

 הכתף סוד והיא דא״א, גבורה הנקרא עיטרא,
 הכתף ומזה המלכות נרמזה ושם השמאלי,
ח נמשד השמאלי, צ  מקיף אור להיות אחד, נ

מציאות מצר שהוא קץ והגה המלכות אל

 כי אדה״ר, של שמאלי בכתף נרמז המלכות,
 נצה הוא כנגדו, ואמנם הראשון. שרשו שם

 הת״ת. סוד ובו דא״א, הימני בכתף ממין, דעתיק
 ובזה שרשו. הוא וכאן כאן, נרמז הבל ולכן
 השמאלי, כתף ובפרס אלו, כתפות מעלת תבץ

 ובפרט למלכות, אפשר אי כי ידעת, כבר כי
 הרי הזכר, מן למעלה לעלות המקיף אור בסוד

 בעטרא ונתלבשה מלכות, היא דעתיק הוד כי
 הכתף ועקב מלכות, שהיא ז״א, דכתף דגבורה
 כמלכות, הוא שגם העקב ומזה שבו, מלכות

חקביא. עקיבא ר׳ הוא משם
 יעז בז״א כי נודע הנה נפשי. שורעו ענין

 מקרא מ׳ המוח הוא וביניהם חו״ב, מוחין תרץ
 הוריד צ) אדה״ר חסא וכאשר מחר׳זג הבלול דעת,

 בעזליש ז״א, של הבתפימ ב׳ בץ למטה הדעת
 וגבורה ימני, בכתף חסד ירד ועום רגופא, עלית
 שחטא אחרי נולדו והבל, קץ והנה שמאל. בכתף

 שיודו מבורות, אלו מן הוא קץ ועורעז אדה״ר,
 לדש אץ אז כי שם, ירידתם אחרי שמאל לכתף

 עצמו. במוח למעלה בהמתת כמו הארה ס׳כ
 כל והנה קץ. מן הוא נפעוי של השרעו והנה

 בו וכתצא וכר, ע^בא ר׳ טון שלי, השרש
 החמעזית מבודה שהיא ההוד, גבורת מן הם כלם,
ה כי והוא, אחר, תערובת כאן יעז והנה  כאשר מ

 וחיצונמת פניממת לה יעז מכאן, מצאה משמה
ה כי בהכרה,  עצמו המוח מן בחינה לה יעז מ

 הכתף מן וגם שם, אעזר ההוד גמרת שהוא
 במקומו למעלה היה הדעת ואם עצמו. השמאל
 והבעזר העצם מן מפעז חמונמת היה בראש,

 הכתף, מן הוא עתה או עצמה, מלגלתא של
 ונמצא יהד. מתייחסים והפנימיות התימניות ואץ

 מקרא העלית המוח מן הוא נפשי. שמימיות
 השמאלי. הכתף מן הוא ולבחזה, וחמונמתה 4דעו

 כי מימיות!/ כבחינת א׳ מזת לה שיעז ונמצא
 במקומה. למעלה היתה אם כמו עתה מאירה אתה
תתחז/ בבחי׳ ב׳ ופחת מ  ולא הכתף, מן שהיא ח

p .אלו בחי׳ וב׳ מלגלתא » ף, ז חצה טו

סקוכצת ומדאה הנהות
j ענף ס״ב יי״זז ח• זיע״א רטב״י מאגזדי שער פ) n תעיס pM כ׳. י״ט י״ג 

m ואס p .נ׳ זדועז א*. רדועז ביאפרא מסוקיט צ)«עד ע״הה״אשעדא״אפ״בחי צייד 
v' ג*. מם דיה נדב ד רף פמיס ו» ע״זו שעזפע». מה ווה דזז נדא קע׳ש
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 ג' יש וכנגדם הנפש. של ומלבוש כלי לומר,
 הנקראת עצמה, בנפש וחיצוניות פנימיות בחי׳

 ק) הנשמות לבושי של בדררמי וע״ל אורות.
עצמם.

 בעה״ז מעשיו ידי על האדם, תקון ע״י והנה
 בימות כך אחר רק עתד,, לא הפגם אז לתקן יוכל

 אל שקדמו הטובים מעשיו מכח אז כי המשיח,
 המשיח בימות הפגם אז יתוקן בעה״ז, עתה האדם
 נפשי פנימיות תאיר ואז למעלה, הדעת ויעלה

 מלמעלה אז תהיה נפשי, חיצוניות וגם כבתחלה.
 לי שיש נפשי חיצוניות בענין אבל גלגלתא. מן

 אם מסופק אני השמאלי, הכתף מן שהיא עתד,,
 כיון עמי, לעולם שישאר ל ז״ מורי לי אמר

 הפך הוא אם או נפ-סי, עם מחוברת היא שעתה
מזה.

 למטה הדעת שירד שנתבאר, כמו והנד,
 מאחורי לאה בחי׳ ירדד, כן אדהי׳ר, של בחטאו
 ירדד, ועתה תחלה, מקומה ששם ז״א של הדעת

 כי כנודע הכתפים, באחורי הדעת עם היא גם
 דבינה. ביסוד וד,דעת דבינה ממלכות יוצאה לאה
 דז״א, שבדעת עצמד, ההוד גבורת מעיקר וד,נד,
 מאותה היא חיים, אני שלי ונפש עקיבא, ר׳ הוא

 ר׳ שהוא ההוד גבורת מן יוצאה אשר ההארה,
 שאני ונמצא דלאה. שבדעת ההוד אל עקיבא,

 דלאה, דדעת בהוד ולא דז״א, דדעת בהוד לא
 מהוד ויוצאה הנמשכת אמצעית מד,ארד, אלא

 ואפשר דלאה. דדעת הוד אל להאיר דז״א, דדעת
 שאני ל, ז״ מורי לי אומר היה שפעמים מה שזהו

 מן שאני לי אומר ופעמיה דז״א. דדעת הוד מן
 מן שאני לי אומר ופעמים לאה. של דדעת הוד
 הקנה הוא עקיבא ור' השמאלי, שבכתף כנף

 היוצא והשער הנוצה הוא ואני ,Tד,מעמ אמצעי
בעהי״ת. למטה שנבאר כמו המעמיד, הקנד, מן

נפשי, של פנימיות כי ז״ל, מורי א״ל גם
 שלמעלד,, ממש במוח שיש ההוד גבורת מן היא
 מן היא נפשי וחיצוניות כנזכר. למטר, שירד רק

שמאלי. שבכתף החסד
 אדם חלוק ענין שביארנו כמו כי דע, גם

רבוא וס׳ גדולים, שרשים תרי״ג אל הראשון,

 נחלק התרי״ג מן שרש כל וכן קטנים. שרשי
 בבחינת הוא זה וכל קטנים, נצוצות רבוא סי עד

 בבחינת ממש הוא הזה חשבון עד״ז וכן הנפש.
 להאריך ואין וכר, הנשמה בענין הוא וכן הרוח,

פשוט. דבר הוא זה כי
 דעי אחוד, לידן, ואתא הואיל :שמואל אמר

 כי ז״ל, מארי אבא לי שהגיד ממה אני, גם
 ע״ה. מאיר ר׳ מנצוץ שמואל, אני נפשי שרש

 וא״ל עצמו, הוא לי הגיד כך בחלומי אני וגם
 זלה״ה, למורי הדברים וספרתי נפשי, נצוץ אתה
 מאיר ר׳ כי לי, חדש ועוד האמת. הוא כך וא״ל
 ויטאל יוסף ה״ר ושמו ע״ה, בזקני נתגלגל ע״ה,
 ע״ה מאיר ר׳ כי ולהיות התפילין, סופר ז״ל
 גם לכן במשנה, כנודע בדורו גדול סופר היה
 ובקי גדול, סופר היה ע״ה, הנזכר הר״י זקני

 זלה״ה, האר״י הגדול והרב כמוהו. קם לא ואומן
 נזון היה העולם שחצי זלה״ה, אבי למורי אמר

 הכשרים התפילין באמצעות ע״ה, זקני בזכות
 אני בי זלה״ה זקני נתגלגל ואח״ב עושה. שהיה

 יכולת לי יש אני גם ולכן ויטאל, שמואל הצעיר
 יום זלה״ה מורי א״ל כי בזה. ודי מעט בכתיבה

 שאתה מה ושומע לדבריך, שותק אני למה אחד,
 אעפ״י לבן, האב כמשפט בך גוער ואיני אומר,
 אהבה בינינו יש וגם אותי, מכעיס לפעמים שאתה
בזה. ודי אבי, שאתר, להיות מדאי, יותר גדולה

ז׳ ז״ל, מורי לי שהגיד מה אכתוב, ועתד,
 השעה מן כי ודע, עה״ב. לחיי שנפטר קודם ימים

 אגלה שלא מאד שאזהר א״ל עמי שדבר הראשונה
 שהוא לפי אדם, לבני וידיעתו השגתו של עניינו

 יתוקנו יT על ואח״כ בלבד אותי לתקן רק בא לא
 שימשך עניינו, אגלה שאם בי וד,תרר, אחרים,

 ונתגלגלו כלו. העולם ולכל ולי לו גדול נזק
 הדברים, w נר״ו, אלשיך הר״ם שמורי הדברים

 הוכרחתי גזרתו ומכח הענין, לו שאגיד עלי וגזר
 בבית הנכנסים נתרבו ואילך משם ואז לו, לגלות

 גדולה מצוה שעשיתי חוקזב הייתי ואני ז״ל, מורי
 ופעמים בתשובה. חוזרים שהיו אותם כל לזכות
 שלא זה, על אותי מוכיח ז״ל מורי היה רבות
והיה הנכנסים, מרוב עמי ללמוד פנאי לו היה

מ?וםות ומראה הגהות
(דפהי). עצפס הגשמות זולת מוסיף גיא דע. גם דיה ם*ב קסיז דף לים הקדמה להלן כיו. הקדמה לעיל ק־
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 אלו, כל שיכנסו זה כל גרמת אתה הלא לי, אומר
 מעניז נזק לי שנמשך ואע״פ עניו, איש ואני
 רצה הימים ובהמשד לדהותם. יכול איני זה,

 והפציח לילך. רצו ולא מעליו, כלם את לשלה
 רוצים אתם שא״ל עד גוזמא, של דברים בו

 בעבורכם, עבור לבתי׳ שאחזור נזק לי לגרום
 יכול ולא מאד, והפצירו גדולים, אגשים היו והם

 אחד שיום עד חדשים, כמשלש עברו ולא להם,
 התריתי כמה ידעת כבר וא״ל, בסתר לקחני

 מזה, לך נמשך נזק וכמה הזה, הדבר על בד
 מגלגל למעלה אוחד מעלה הייתי כך שאלמלא

 נזק לי נמשך כי לד, דע עתה והנה ערבות.
 עדיין אינם כי לד&, אלו סודות מגלויי גדול

 כל לד להגיד מוכרח ואני לזה, מתוקנים (בלתי)
 פעמים לד שאמרתי כמו ממני, תשאל אשר

 עדיין כדאים ואינם הם, שומעים ובעבורד רבות,
חל נזק לי ויש לשמעם,  נא שמע לכן מזז^ ג

 לי והניחה דבר, בפניהם לי תשאל ואל עצתי,
 ואעלה לבדד, אתה וחשאר מעלי, כלם דפרדו
 ולא שמעתי ולא ערבות, מגלגל למעלה אותך

 נחשב יהיה שלא לו באמור בקולו, לשמוע רציתי
 הזס האנשים תשובת כל לדהות בזה עת לי

 הוא אם יודע אני אין וכי וא״ל תועלתי, בעבור
 רצונו לעשות רציתי לא דבר סוף לאו, או עת

 קצת לי לבאר התחיל תשובתי את ובשמעו בזה.
 וחשב בע״ה, עתה שאכתוב כמו נפשי ענייני

 נפשי, מעלת בשמעי לדבחו, אתפתה אולי בזה
 רציתי, לא ועכ״ז לבדי, לי להועיל ואחרצה

 החמה, שקיעת עד היום כל יחד נתעכבנו ואז
 אלא זמן עוד אץ כי דע וא״ל, לי. יכול ולא

 אין לדברי, תודה לא ואם בלבד, הזה היום
 העולם ולכל ולד לי הנמשד הנזק אל תקח עוד
ת את שעדיין להם, האלו הסודות גלד עי׳י  מזו

 להיות רציתי בעונותי ואני הזד- בדבר מלמעלה
 יארע לכלם, שיארע מה ל< ואמרתי שוטה, Tחס
 ולא אלמוד, לא אני גם ילמדו לא הם ואם לי,

 זמזשתי לא תועלתי, שבשביל בשמים יאמרו
 ללמוד. הנכנסים האלו הצדיקים כל תועלת אל

 שהיה מה בעצמי ושערתי חשבתי לא כי ובפרס
 יום במג«ז, הוכה ימים שלשה ואחר בעד׳ה,

שגת אב ר*ה יום ומסעי, מטות פרשת שבת ערב

 נפטר באב, ח׳ שלישי וביום ליצירה, השל״ב
הבא. עולם לחיי זכרו וחל״ש, עה״ב, לחיי

 ביום אז, לי הגיד אשר את אבאר ועתה
 לי שאץ דע. א״ל נפשי, שרש מענמ ההתראה,

 אחה, ומי לעולם, באת למה לד לומר עריין רשות
 פורח היית הענין, פרט לד Tמג ד%יתי ואלו

 קצת עתה לד אגיד אבל שמחה, מרוב באדר
 העולם כי ודע, לד, להגיד עתה רשאי שאני ממה
 נא שמע ולכן תחלה, עצמך בתקון תלוי כלו
 וא״ל בלבד, עליך תחלה ותשגיח עצתי, דברי אל

 הוא נפשך, לבוש חיצוניות של השרש כי דע,
 בחי׳ והיא אדה״ר, של השמאלי הכתף אבר מן

 אבר בכל כי ודע, שבו. הטוב מצד קץ נפש
 היותר הוא והעצמות ועצמות, יםTוג בשר יעז

 בבחי׳ ולא הפנימי, שבתוכו המוח לבחי׳ מעולה
 חיות ןr ים,Tהג הם במעלה ואחריו עצמו.
 המתפשט הדם שהוא בתוכם. ומתפשט עובר האדם
 המקשרים והם האדם, גוף של העורקים בתור

 והגרוע אותם. ומעמידים כלם האיברים כל
 הוא נפשי, שרעו והנח הבעור. הוא שבשלשתם

ם מפאת ^י  האבר, בבשר המתפשטים הקטנים, ד
 הת׳׳ח ומספר הגחלים. יםTג מהשס׳׳ה ואינם
 רבוא מהם׳ שרעז כל בחינות, בשלשה אשר

 בחינה בכל והנה ת״ח, תרי׳׳ג הם הקטנים, שרעוים
 שבכל הת׳׳ח שהם שרעזים יש השלשה, מאלו
 וסביבותיהם ואבר. אבר שבכל ר״ל ועורש, שרעו

 ובעלי בתים, הבעלי שהם הענפים, נמעוכים
ל הארץ, ועמי מעשה,  שבאבר. ובחינה בחינה מ
 בשרעו אשר עצמם ת״ח תרי׳׳ג מן א׳ היא ונפשי
דז נפשי. חל חלוק ו  נפשי של העזרעו זה בין ג
 מאבר שהוא מי בזח, המעזל כי העזרעזים, לזזאר
 לנפזזוח גחלח הרחקה יעז הרגל, מן או זרוע,

 כל הכתף, בעזרש שהוא מי אבל לזו. זה בק
 וקרובים יחד, מחוברים הם בי, אשר הת״ח

לזזב זה בת גדולה בקורבה
 שמואל זה: הוא נפעזי של העזרעז סדר והנה

 ריבי׳ז ואחריו יהודה, מלד חזקיהו ואחריו הנביא,
 סבא ייבא רב ואחריו יוסף, p עקיבא ר׳ ואחריו

 נהמני, הנקרא האמורא אביי וזסזריו דמשפטים,
 ריג״ז, לסו׳ש טעם וזהו דטאל. חייט אני ואחריו

שבא. יהודה מלך להזקיהו כסא הכעו כעזנפטר



הגלגוליםל״ח הקדמהשערקב

 תחשוב אל א׳, בשרש רבות נפשות שיש ואע״ס
 והויתם תולדתם כסדר הוא, האמיתי סדרם כי

 שהם והשרשים הנשמות לפעמים כי בעולם,
 הקליפות, בעמקי הם וגדולים, מעולים יותר

 ונשמות מרובה. זמן עד לעלות יכולות ואינם
 בעולם לבא יוכלו מהם במעלה גרועות אחרות

 מתגלגלים לפעמים כי דע, גם האחרות. קודם
 אבל נשמות, ארבעה או שלשה יחד, אחד בגוף
 עון פוקד וזש״ה, אפשר. אי מארבעה יותר
רבעים. ועל שלשים על בנים על אבות

 לשרימים תלמוד וממנו נפשי, ענין ואבאר ר)
 בשויג, חטא משנה, Tמג הרב כי דע, אחרים.

 גם הזה. החטא על להתגלגל והוצרך נדה, כעון
 הוצרך טרישטי, שאול ר׳ נקרא אחד אדם

 למול רצה כי דמים, שפיכות בעון יהתגלגל
 ידו, מתחת ומת בקי, היה ולא אחד, תינוק
 ממש, ואחריו למזיד. קרוב שוגג הזה החטא והיה
 והוצרך סוריאנו, יהושע ר׳ נקרא א׳ איש היה

 והנה כנז״ל. חלב שאכל אחד, עון על להתגלגל
 נפשי, של ענפים הם הנזכרים אלו נפשות שלשה

 כי ונמצא ממש, נפשי עם מגולגלות באו וייכן
 כי מגולגלים, יחד נפשות מארבעה כלול אני
 לא שאני ואע״פ זה. עון למרק צריכים כלם

 צריך הגידים, מבחי׳ להיותי עכ״ז בזה, חטאתי
 העונות מחמת שנעשה העפוש לנקות אני

 השרש. כל אל החיות שימשך כדי הנזכרים,
 יימנות הם הנזכרים נפשות שלשה כי ונמצא

 היא, חדשה עצמה, נפשי נצוץ אבל ומגולגלים,
 נפשו נצוצות והטבעו קין, חטא אשר היום מן כי

 הזאת, נפשי נצוץ יצאה לא עדיין הקליפות, בתוך
 חדש נקרא זה אין כי ודע, הזאת. בפעם אלא

 קין בנפש כלול לעולם בא שכבר אחר ממש,
 נשמות של זה דרוש בע״ה שנבאר וכמו עצמו,

 מג׳ שיותר ודע ש) אחר. בדרוש וישנות חדשות
 להיות, אפשר אי חדש, ואחד מגולגלות נפשות
 סוד וזהו רבעים. ועל שלישים על בפסוק כנז״ל
 נפשות שלשה כי גבר, עם שלש פעמים פסוק

 ולא אחד, גבר עם להתגלגל יוכלו מגולגלים,
כמו מזה, פחות להיות אפשר אבל מזה, יותר

 א׳ או לבדה, מגולגלת א׳ נשמה להיות אפשר
 לבדם, מגולגלות שנים או חדשה, א׳ עם מגולגלת

 יותר אבל אחת, חדשה עם מגולגלים שלשה או
אחד. אדם בגוף לבא אפשר אי מזה

 דומה שהוא בחיים, עבור ענין ידעת גם
 וכמו בע״ה, במקומו שיתבאר וכמו לגלגול, קצת

 העביר, בענין הוא בך הגלגול, בענין שנתבאר
 שלשה רק העבור, בסוד שיתגלו אפשר אי כי

 האדם, של עצמה הנפש את לסייע הבאות נפשות
 חלוק ויש מזה. יותר ולא ארבעה, הם עמו אשר

 שהם הוא, הגלגול כי לעבור, גלגול בין והפרש
 ואינם ממש, הלידה מעת ביחד ובאים מתגלגלים

 נפש נעשים וכלם המיתה, יום עד כלל נפרדים
 הגוף של והיסורין הצער וסובלים ממש, אחת

 האחד בחינות: לשני נחלק העבור אבל ההוא.
 כמו המתעבר, של עצמו לצורך בא כאשר הוא,

 לצורך כשבא הוא, והשני בע״ה. במקומו שיתבאר
 אינו אז עצמו, לצורך בא הוא וכאשר האדם.

 קודם כי אחד, ויום שנים י״ג בן שיהיה עד בא
 שעדיין בשם, עולה האדם מעשה אין זה זמן

 לעשות היא ביאתו כונת וכל במצות, מחויב אינו
 הזה האדם היות עד בא אינו ולכן לעצמו, תקון

 בגוף ומתפשט נכנס ואז אחד, ויום שנים י״ג בן
 וסובלת עצמה, האדם נפש כדמיון הזה, האדם
 נפש כמו הזה, הגוף של והצער היסורין עמה

 שנשלם עד שם, זה בדרך ויושבת עצמה, האדם
 צריך, שהוא מה ולהשלים לתקן לה, הקצוב זמן

 העליון. למקומה וחוזרת משם, יוצאה ואח״כ
 ולזכותו, לסייעו האדם לצורך בא כאשר אבל

 אבל שנים, י״ג בן היותו אחר ג״כ בא הוא אז
 לסבול כפוף הוא ואין עצמו, בבחירת בא הוא
 בצער כלל מרגיש ואינו כלל, וגופו האדם צער
 אז באדם, רוח נחת מוצא ואם וביסוריו, הגוף
 ואומר משם, יוצא לאו ואם עמו, שם יושב הוא
האלה. הרשעים האנשים אהלי מעל סורו

 תלמוד ומזה נפשי, של השרש ענין ואבאר
 בי יתעבר אזכה שאם ז״ל, מורי א״ל לאחרים,

 רב ג״כ בי יתעבר יותר, אזכה ואם אביי, כ ג׳׳
ר׳ ג״כ בי יתעבר יותר, אזכה ואם סבא, ייבא

מקומות ומראה הגהות
ז׳. הקדמה לעיל «) א׳ל. גם ד״ה קכ״ו דף לעיל ר)



קנההגלגוליםל״ח הקדמהשער

 IX מהם, אהד גי יתגברו ולסעמיס עקיגא,
 א״א. משלשתם יותר אבל שלשתג^ או שניהם,

 עם ריב״ז, בי יתעבר אז יותר, אזכה אם אבל
 יתבסל אביי אמנם סבא. ייבא רב ועם עקיבא, ר׳

 שלשה עד בזה, כיוצא וכן בתובם, עבורו הארת
 והזקיהו הנביא שמואל :שד& שבכלם, הראשונים

 עבורם הארת יתבטלו השאר ובל וריב״ז.

בתוכם.
מבואר, יותר נומוי שרש דרוש א״ל אה״ב

 האצילות נפש גם לקהו והבל קץ כי דע, ת)
 העולמות שכל נודע כי הוא, והענץ אדה״ר. של

 לתקן מעזלים שהאדם ואהר בזה, זה קשורים
 על וכן היצירה, עד לעלות יכול העשיה, חלק
 משפטים. בריש כנזכר האצילות, עד זה דרד
 הדשה, נשמה בא כאשר הוא, זה כל אבל

 העולמות כל כי נמצא, והנה אתר. במקום כמבואר
 בתינות יש והנה לזה. כסא וזה בזה, זה קשורים
 דעשיה נזמז לתקן רק השיגו לא שמעולם נשמות,

 בריאה, עד שזכו ויש יצירה, עד שזכו ויש לבד,
 השרשים בכל הם ומועטים אצילוו^ עד שזכו ויש

 זה ואין אצילות, עד לתקן שזכה שרש שימצא
 גשמה נקראים להיותם כי והבל, בקין כמו נמצא
 ליקה זכו לבן אצלינו, כמבואר מ̂ד בצד הדשה

 שאר אבל מזד- יותר ולא דאצילות נפש עד
 אצלעו, כמבואר ישנות גשמות שהיו השרעזים

 ודע, הבריאד- אל והלואי אצילות, אל זכו לא
 היא אתת הנד, בתינות a יעז והבל בקץ גם כי

 שהיא בלבד, עצמם והבל rp נפשות של בתינתם
 דעו הישנות. השרשים כשאר ולמטר^ הבריאה מן

 אדה״ר של ההלק אותו והיא עליונה, שנית בתי׳
 ירדו שלא כשנולדו, והבל לקין שהוריש עצמו,

צח שהוא ונלע״ד, אדה״ר. בתטא לקליפות  נ
 כנודע, להדריכו הבן בנפש שנותן האב, מנפש
ח והיא צ  (נ״א הלקו הנקראים הכתרים, מן א׳ נ

 והנצח עצמו. באדם שגשתייח עולם, של הלתו)
 הבבוד הוא כי הבל, משל גחל לקץ, שהוריש

הגחל. ואחיו
 בל המשכת השנית, הזאת בבחי׳ ויעז

של נפעז ועד עשיה, של נפש מן העולמות,

 מודע. עצמי באדהיר שהם מה כפי אצילות,
 גחלה, מעלתו השנית, הבחי׳ מזו שהוא, מי וכל
ח יכולת יש כי  בעולם, שיבא א׳ בפעם לתקן בי
 אינם כי מזה, יותר לא אד דאצילות, נפש עד

 של השרש וכל לגמרי. המוים גשמות נקראים
 ביארתי וכבר השגיוב הבחעה מזו הם נפשי,

 ב׳ בה יש הב׳, הבחי׳ מו גם כי אחר, במקום
 השרש וכל מקיף. ואור פנימי, אור והם: בחי׳,
 ז״ל, הנביא אליהו וגם הפנימי. אור מן דם שלי,
 בחינה וכל זו. בחיי של הפנימי האור מן הוא

 עד דאצילות, נפש של פנימי אור מן בה יש זו
 המקיף אור מן היו ואביהוא, נדב אבל בי״ע.

השנית. זו בחי׳ של דאצילות נפש של
ח של בכתף הוא קין בי ודע, ר  שמאלי ז

ק באריו, בין העולמות, בכל  באימא, בין באבא, נ
 דצירה בעשיה בין בנוקביה, בין בז״א, בין

 והנה ימני. זרוע כתף הבל הוא וכמדו ובריאה.
 אבל זחעות. נקראים בי״ע, עולמות בשלשה
 אלא זרחות, נקראים אינם האצילות, בעולם
 שמאל. כנף וקין, ימין. כנף נקרא והבל מפים.
 בהם יש הכנפים, ושל הזרחות של זו ובחי׳

מזכר. מקיף ואור פנימי אור
 זכו לא השנית, בחי׳ של והבל קץ והנה

 דאצילות, מלכות של הכנפים עד רק ליקה,
 האלו, השרשים וכל דאצילווב נפש הנקראת

 שיבואו ראשונה בפעם וליקח להשיג יכולים
 אפשר אי ולמעלה, משם אבל שם. עד בעולם

שגי. גלגול עד להשיג, לדם
השנית, זו מבהי׳ שהוא מי כל כי ודע,

 נ«צו עד א׳, בפעם להגח יכולת להם יש
 מקום ובכל מלאכיות נקראים ולכן דאצילות,

 אינו צדיק, לאמה מלאך בהי׳ מכונה שתמצא
 ותצפנו בו נאמר פנחס ולכן זה. משרש אלא

 ,0פץה את להטמץ הוצרכה שלא הזונה ברהב
 אליהו ולכן ז̂ז משרעז הוא כי מלאך, שהיה לפי

אד. היה הנביא  ר׳ מי וחזקיה יהודה גם ^
 א) בתלמוד דיל כמ׳׳ש מלאכים, נקראו חייא,
 תו־י ולקבליהו בארעא, אמודאי תרי בה פליגי

נקראו וחזקיה יהודה בי וכד. ברקחא מלאכי

J1<״ והקדסת ד nmpn לעיל ת)
מקוצצת ומדאה הגהות
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הגלגוליםל״ת הקדמהשערקנב

 השנית בחי׳ שיל זה משרש־ שהיו לפי מלאכים,
קין, של

 קין של זה משרש היה אלעאי בר יהודה ר׳ גם ■
 רוחץ כשהיה ב) בתלמוד, שם עליו אמרו השנית

 למלאך דומה היה שבת, ומקבל ורגליו, ידיו פניו
 זוהרא גם שלקה חנוך ואמנם זה. והבן צבאות, ה׳

 ג״כ, דאצילות נשמה עד שהוא דאדה״ר, עילאה
 מלאך היה לכן שרשו, חלק של מלאך שהיה אלא
 מבחי׳ שהוא מי כל כי ז״ל, מאליהו גדול יותר

 מלאך במעלת לעלות ויכול מלאך, נקרא אצילות
זה. וזכור

 כי דע, עניינו. מה זה כנף ענין ונבאר ג)
 כנזי׳י', ר אדה׳ של השימאלי הכתף אבר הוא קין
 ועצמות וגידים, בשר, :שהם בחי׳, שלשה גו ויש

 עולם שבכל פרצופים חמשה בכל ובבי״ע, כנז״ל.
 אחת שבכל שמאלי בזרוע קין אל שרש יש־ מהם,
 אבל כנף, בחי׳ שם אין אמנם הכתף. באבר מהם,

 הבשר זולת כנף, בחי׳ שם יש האצילות, בעולם
 שם. אשר הכתף באבר אשר ועצמות וגידים
 קין, של השנית בחי׳ של השרש זה כי ונמצא,

 הבשיר שהוא עצמו, הכתף בחי׳ באצילות לה יש
 היוצא בכנף אחיזה לה יש וגם והעצמות, והגידים

 הנזכר הכתף מאבר היוצאות הנוצות שהם משם,
 בחינת יש לא ולמטה משים כי באצילות, אשר
כנז״ל. לבדו כתף רק כנף,

 אבר ענין כי הכתף, ד) אבר ענין ואבאר
 כנף כי דע, לעיל. ביארנו כבר עצמו, הכתף

 נוצות, אלפים ג׳ בה יש קין, של שהוא השמאלי
 גדולים, אלף ועבור, ויניקה דגדלות מוחין מן

 מאלו, נוצה ובכל קטנים. ואלף בינונים, ואלף
 בה יש נוצה ובכל נשמות. ניצוצי ק״ן בה יש

 בר, ויש הנוצה, שם שצומחת אחת, גומא בחי׳
 עצמה והנוצה הנוצה, תוך הנבלע דם בחי׳

 קצת בה יש תקועה, שהיא במקום בראשיתד,
 יותר בה ויש מצידיה יוצאים שערות בלתי קנד,

 אין שם וגם תקועה, שאינד, קנה, קצת למעלה
 ושתי באמצע, קנה יש ולמעלה ומשם שערות.
הנוצה סוף עד עד״ז וכן צדדיו. בשני שערות

 ויש וארוכים גדולים בהם יש השערות, גם כלה,
 הקטנים, השערות כי ודע, וקטנים. קצרים בה
 כשהם בקטנותם המתים נשמות, נצוצות הם

 יותר במעלתה גדולה היא הנוצה כי ודע קטנים.
 מן גדול הנוצה, וקנה הדם. ומן הגומא, מן

 מן גדולים הם הארוכים, והשערות השערות,
 נשמות, נצוצות ק״ן בה יש נוצה, וכל הקצרים.

 בכל נצוצות ק״ן של הזה והחשבון כנף. כמנין
 וזהו ן. ק״ אותיות בו שיש קין, ש ע׳׳ הוא נוצה,
 הימיני בכנף אבל שלו, שהיא השמאלי בכנף
 אחר באופן הנוצה מתחלקת הבל, של שהיא
 למטד,, מהם נוצה כל שנחלקת והוא הבל, ע״ש

 ;הבל וזד,ו מל״ב, כלול חלק וכל חלקים, לחמשה
 כמו נצוצות ק״ן מספר ג״כ והם ל׳יב, פעמים ה׳

 שבכל קין של נצוצין שהק״ן אלא קין, בשל
 קן. ונקראת עצמה, בפני נצוץ כל נחלקת נוצה,
 וכל חלקים, לחמשה נחלקים הבל, של אבל
בלבד. שביניהם ההפרש וזהו נצוצות, לל״ב חלק

 הכתף כל הנה כי השמאלי, כנף ענין ואבאר
 בבחי׳ קין, שרש כללות הוא כלו, הכנף וכל כלו,

 האמיתי שלי השרש אבל כנז״ל. החיצוניות
 הוא ה) קין של דרשנית הבחינה מן שהוא הפרטי,

 השמאלי הכתף באבר שיש הגידים, מבחינת
 זה ומלבד אבי״ע. עולמות בארבע שיש כנז״ל,

 השמאלי, בכנף בחינתו שלי, השרש אל ג״כ יש
 והוא כנף, כ ג״ שם שיש דאצילות, במלכות אשר

 הגדולים, נוצות אלף מן עז״ר, מספר של בנוצה
 נצוצות הק״ן ואלו נשמות, נצוצות ן ק״ בה ויש

 שנקראים האמתיות הנשמות הם הזאת, שבנוצה
 יםTבג בחינתו זולת הכנף, בבחי׳ שלי שרש

כנז״ל. עצמו הכתף של
 והדם אביי. הוא זו, נוצה של הגומא והנה

 הקנה וקצה חמא. בר רמי הוא זו, בגומא אשר
 אשר הדם שטפת לפי לשנים, נחלק שם, התקוע
 אחר משא״ב בחינות. לשתי מפסיקו הקנה, בתוך
 הוא, השמאלי וצד הגומא. מן חוץ הקנה צאת

 מורי לי Tהג לא הימיני, וצד הנביא. שמואל
חזקיהו הוא שער, בלתי שהוא הקנה ושאר ל. ז״

כה: שבת ב)
ל׳׳ה. הקדמה לעיל ג)

מקומות ומראה הגהות
(דםו*י). הכנף צ׳׳ל ד)
ג הקדמה ד. הקדמה לעיל ה) י י



קנגהגלגוליםל״ח הקדמהשער

 הקגה גהלק יאילד משם ואח״ב יהודה. מלד
 הקנה של מהם בהי׳ וכל השערות, בין ומתפשט

 שתי שבכל ונמצא השערוו^ מעמידים ד& עצמו,
 אהד. מעמיד ביניהם יש ושמאלי, ימיני השערות

 שמאליי א׳ שער מן הוא חיים, הצעיר ואני
 יוסף. בן עקיבא ר׳ שלי, והמעמיד זו, שבנוצה
 הנוצה מזו אינם חייא, ר׳ בני וזזזקיה דהודה

 והיא אחרת, מנוצה הם אבל עזר, שמספרה שלי
ח עזר. של הנוצה מזו נתלה יותר מ  נפש ו
 הנוצה מזו הוא יצ״ו, דטאל משה בה״ר אחי
 אלעאי בר מצדה ור׳ הנז׳. וחזקיה יהודה של

 של הנוצה מזו קטנה אחרת, נוצה מן הוא ז״ל,
 וטנוץ עקיבא. ד׳ של חלמית היה ולכן עזר,
צח ז״ל, הרשב״א נפש  בעל ד׳ל קארו הר״י ונ
 בר יהודה ר׳ של הנוצה מזו הוא יוסף, בית ספר

אלעאי.
 גחל יתרון הבל על לקין יש כי ו) ah״
 של הגבורות כי הודעתיו, כבר כי והוא, מאד,
 יצאה מהס אשר א״א, בתוך אשר יומין עתיק
 קודם רב זמן מתגלים הם הנה עילאז; אימא

 מגולים, תמיד ד& הגבותת בי ועוד החסדים,
 קת, שרש של הב׳ הבהי׳ מזו שהוא מי ולכן
 לגבורה ומגבורה למדרגד^ ממדרגה לעלות יכול
 בחי׳ משא״ב משם. וינק יומין, דעתיק גבורה עד

^, הסתומים החסדים מן הוא כי הבל,  ואת ת
 במ״ר חז״ל מ׳׳ש הטעם וזהו גלוי. כ׳׳ב להם

 עינו, ראתה יקר וכל חוניא א״ר א) הקת פרשת
 למרע״ה נגלו שלא שדברים וחבריו, עקיבא ר׳ זה

 של באותתת מ׳׳ש זהו וגם עקיבא. לר׳ נגלו
 ז) עקיבא ר׳ בפרק שבת במסכת וגם עקיבא, ר׳

 כזה, אדם לד יש להשי׳׳י^ מרע׳׳ה אומר שהיה
 ח יכול שהיה לסי יחי, על התודה נותן ואתה

 דז׳׳ש הנז׳׳ל. לטעם ממנו מתר להשיג עקיבא
 משה שעלה שבשעה jm שבת במסכת רד׳ל

ם קושר שהיה להקבי׳ה מצאו למדויק י ^ 
לי יש א״ל יח־, על מעכב מי א׳׳ל לאותיוו^

 והענין וכר. שמו מסף בן ועקיבא אחד אדם
 הבל משרקו שהוא במי יכולת את כי הוא,

 אד התגת, שהם אותמת כתרי עד רק להשיג,
 יכולת בו יש הנז׳׳ל, השנית בחי׳ של קין שרש

 האמנם כן. גם יותר או הטעמים, עד להשיג
ח) העצומיזם. מעשיו ע״י הכל השיג מרע׳׳ה
 משדש שהוא למי אחרת, סבה יש גם ם)

 מהחף׳ג אבא מצד שהוא למי אימא, מן שהוא קין,
 המתלמוים דאימא נה׳׳י כי הוא, והענין אבא, של

 כסוי רק שם אין ז״א, של החזה עד הנה בז״א,
 רב הוא משם היוצא והאור בלבד, אהד ולבוש
 ומגולז^ גחל אורח משם המצאת והגשמה וגדול,

 לפי מועט, אורה אבא, מצד הבאה הנשמה אבל
 ח״א, החזה עד כסויים בשני מכוסה הוא שאבא

 אימא ולמטה, החזה מן וכן אימא. ועזל שלו, אחד
 ולכן אחד, בכסד מכוסה ואבא לגמרי, מגולח

 מן או המגולים, החסדים מן שהמ הנשמות
» המגולות, הגבוחת  1הנשמוו מן מועילים יותר ז

 בכהי׳ גבוהיום שהם אע*פ המכוסה, מקום של
 עלמניס ראיתי הפיד עולם י) בגמרא ח׳׳ש מקום.
וכר. למעלה ותחתונים למטה

 מאיד אינו אבא כי והוא, שני, טעם יש גם
 שם, דרד שעוברים אימא, של ההו״ג ע׳׳י רק כלל,
 כי אארי^ טענה גם מהם. גחלים הם ולכן

 כגד׳ל, היסוד דרד תחלה היוצאות הם הגבורות
 Jבעלז עטרת חיל אשת בסוד בכור, קת היה ולכן
 כהנים. יהת קת שרזי כל לבא, Tלעת כי ודע,

 לדם. יהיו עתה, עד כחגים שהת הבל ושדש
 הת לוים, בחינת עתה עד שהיה מה כי באופן,

 קין, משרש שהיה קרח דוגמת הגבורה, מצד
 ת״ס בכורתנו חלק שהיא הכהונה, אז יקהו כלם

 תמצא לא כי צדוק, בני והלדם והכהנים פסוק
 משדש הוא שהיה לפי כי ביחזקאל, רק זה ענת

 לבא, Tלעת של אלו נבואת נבא לבן קת, של זה
 בני כחגים אז יהיו עתה, עד לדים שהת שאותם

יהיו אז כהנת^ שהת הכל ושרש צדוק.

שקועית ומראה הגהות .
ח פיסרי שער ח) מבאר דיה ט״ב ק״ב דף י״ה הקזשה יעיי י)  שסו 10M דז
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הגלגוליםל״ח הקדמהשערקנד

 שתי אחד בדור ימצאו אם כי ודע, )3
 חבר־ם, בשני או אחים, בשני אחד משרש נשמות

 זה כי בטבעם, לזה זה ומקטרגים שונאים יהיו
 בזה זה ומקנאים מזה, יותר וליינק לאחוז רוצה

 השגת להם יהיה אם ואמנם יעה.T בלתי בטבעם
 יהיו שלא ודאי אז אחד, שרש מן שהם ידיעה

 בהיותם אלא זה אין כי דע, גם לזה. זה מקטרגים
 הם הנפטרים, הצדיקים של הנשמות אבל בחיים,
 הנשמות ואת הנפשות את להשלים מאד חפצים
 אז בי בחיים, עודם שהם שלהם משרש הבאים

 לומר קנאה להם שיהיה כדי מעשה, להם אין כבר
 ודעת מעשה אין כי מזה, יותר זה להשיג שרוצים
 להם יש ואדרבה שמה, הולך אתה אשר בשאול
החיים. של במעשים גדול תועלת
נפשי, של השרש ענין אבאר ועתה ל)

 אור לו שאין אדם לך אין כי שתךע, צריך הנה
 ז״א. ראש שעל הצלם דוגמת מקיף, ואור פנימי
 היתה שאז בעולם, ואביהוא נדב כשיצאו והנה

 באו שם הנה קין, של הזה שרש תקון ראשית
 כלולים השרש, זה של הנשמות כל בלבד כלולים

 ,.ו .,־־־: עליהם. מקיף בבחי׳ שלהם בצלם
 לבדם, ואביהוא נדב נצוצות בחי׳ רק נטהרו, לא
 כלולים אז שהיו השרש זה של הנשמות שאר וכל

 כל מעורבות כלם היו שלהם, מקיף אור בצלם
 נשמה כשיצאה ואח״כ קליפתו. בתוך ואחד אחד

 אותה אז לעולם, ובאת השרש זה של אחרת
 נשמות שאר וכל ונתגלת, נטהרה לבדה הנשמה
 אור בסוד בצלם כלולות באות היו ,הזה, השרש
 אחת כל עדיין נתונות כלם אבל שלה, מקיף
 ביאת עד נמשך, הדבר היה וכן בקליפתה. ואחת
 נתעסק הוא והנה בעולם. משנה מגיד הרב

 המכונה הבדרשי בימי שהיה הפילוסופיא, בחכמת
 בשו״ת ונזכר כנודע, ז״ל הפניני עיהT ר׳

 אחריהו, נטה משנה Tהמג והר״ב ז״ל, הרשב״א
 רצו ולכן הקבלה, בחכמת מאמין היה ולא

 את והוציאו זה, עון מחמת להטעותו החצונים
 חיצונים כמה עם הקליפות, מעמקי נפשי נצוץ

שכבר חשבו הם כי ע״י, להטעותו כדי אחרים,

 כבר ושח״ו זמן, מכמה ביניהם אבוד הייתי אנ■
 נפשי נצוץ להיות ואח״ב כמותם. במדרגתם הייתי

 הרב של משרשו שהיתה ובפרט גבוה, ממקום
 על נפשי של הקדושה גברה עצמו, משנה מגיד

 אותו חזקתי ואדרבה אותם, ובפיתי הקליפות,
 באדם האדם שלט אשר עת פסוק בסוד וסיעתיו.

 נשארתי ואז דמשפטים, בסבא כנזכר לו, לרע
 משנה, מגיד הרב של ראשו על צלם בסוד תמיד
 מעמקי לצאת התחלתי ואז ממדרגתי שאינו אע״פ

הקליפות.
 בעמקי הנתונות הנשמות כל כי ודע,
 ולהתגלגל מהם לצאת להם אפשר אי הקליפות,

 שלשה תחלה שיבא צריך אבל בעולם, ולבא תכף
 אנשים שלשה על מקיף אור צלם בסוד פעמים,

 בסוד בעולם לבדו הוא יבא ואח״כ משרשו, שיהיו
 כי א', פעם תקרא ואז ממש, פנימיות נשמה
 ומשם אחרים, נצוצות עם כללות דרך באה תחלה
 היתד. נפשי נצוץ אני והנה גלגולים, נקרא ואילך
 פעם ואח״ב המגיד, הרב ראש על צלם בסוד
 פעם ואח״ב שאול, ר׳ ראש על צלם הייתי שנית

 הזאת בפעם ועתה הנז״ל, יהושע בר׳ שלישית
 הפעם וזו ממש, הפנימית הנשמה בבחי׳ באתי

 השלשה עמי נתגלגלו ועתה לעולם. שבאתי הא׳
 לטעם עמי ונתחברו עמי ובאים הנזכרים, אנשים
 הפעם שזאת ולפי עצמם. את לתקן מ) הנזי׳ל

 לי יש לכן הקליפות, מעמקי שיצאתי הראשונה
 סבת היא וזאת יצרי, את להכניע גדול טורח

 וא״ל, בעצמי. תמיד לי שיש והדאגה העצבות
 כמו השי״ת, לפני כ״כ נחשבים עונותי אין כי

 הקליפות, בין עדיין שאני לפי זולתי, עונות
 כמעט זה ולולי מתוכם, לצאת גדול טורח וצריך

 כפי גדול חסיד להיות יכול הייתי גדול בקלות
 שיצאתי א׳ פעם זו היות מפני רק נשמתי, גודל
 ע״ה, המלך לדוד אירע זה ועני! הקליפות. מבין

אחר. במקום אצלי כמבואר
 שהוא מי כי והוא, אחר, טעם בזה יש גם
 מאד, גדול הוא שבו הטוב הנה קין, משרש

מזוהמות רבות בקליפות מעורב שהוא אלא

מקומות ומראה הגהות
אבאר. כ׳. הקדמה לעיל כ)
ועתה ד׳ה קים דף להלן ב״ז הקחפד, לעיל ל)

נסשד. וכן ד׳׳ד. ק׳׳ם דף להלן ם)
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 ,irn והסנד• ג110ה «ל מרובה הוא והרע ורשת,
מס הגבורות, משרש שהיא לסי  הדיגים גאחזים ש

 שאני כמו בי זלה״ה, מורי וא״ל והקליפוו^
 ועתה כנז״ל, פעמים שלשה צלם בבתי׳ הייתי

 ממש פנימית נשמה בבתי* שבאתי א' פעם היא
 להתקן עתה מתחיל שהוא הנצח כן מגולגלת,

 יובל הוא הנז״ל, ע״ד ראשי על‘ צלם בסוד בי,
 יובל אחיו ושם כמש״ה בראשית, בפרשת הנזכר

 והפצעים ההכאות וכל קין. משרש הוא גס כי וכר,
^ לי שיש , ת י  וכלי בסכיגים הכאות ע״י ^
 כראוי, אותו מתקן שאיני לסי ממני הוא, ברזל
 ענין קצת ביארתי וכבר קליפות, עדיין מ דש
וע״ש. ראשונים ברמשים יובל של זה

הנזכר, הזה ביום עתה כי ז״ל, מורי א״ל גס
 מתוקן אני כבר כי השל״מ שנת לתמוז כ״ח יום

 זרוע בחי׳ עד עשיה, של ו1ה9הנ בבהי׳ עתה
בלבד. דעשיה נוקבא של השמאלי
 השרש מן בנים לי שיהיו ז״ל, מורי א״ל גס

 ומכאן אחרות, נשים שתי לי שיהיו וא״ל שלי,
 אחת אשה אקח וחצי, שנה עד או זו, שנה עד

 אחרת אשה אקח ואח״כ בואינ״ה, אור״ה ושמח
 א״ל, שעבר בפסח והנה זוגתי. בת והיא ושמה,

 עתה שיצאה ואפשר בעולם, זוגתי בת חאה שלא
(א) יודע. ואיני עבור בסוד

 לא אדה״ר כי הנז״ל, מכל העולה כלל נ)
 מזר׳ן אלא דבריאה, אר׳א של הנשמות מ נכללו

 דבריאה, זר׳ן פרצופים: עשר הם והנה ולמסר-
 והנה דעשיה. וזר׳ן ואר׳א דיצירה, וזר׳ן ואדא

 מעשר, ועשר מי״ס, כלול העשר מאלו פרצוף כל
 הרי ספירות, אלף והם פרצופים, עשרה הם הרי
 בחי׳ הס שבהם ועשר ספימת, מאה פרצוף בל

כתרים קי יש הפרצופים, בעשר כי נמצא בתרים.

 חחסא, אחר באדה׳׳ר נשתיירו בלבד ואלו
 התשע וכל נתמעט, אשר אמה מאה ונקראים

 באלו וגם הקליפות. אל נפלו ספירות, מאות
 כתר מכל נסתלק כי פגם, היה כתרים, המאה

 ונקרא שבו, ראשונות ספירות הט׳ אותם שבהם.
 מהם כתר שבכל הי״ס ונשארו עילאד- זיהרא
 התחתונה המלכות שהם שלהם, הנפש באור
 שהיו בנשמות בחי׳, ג׳ הרי ס) מהם. כתר שבכל

 פרצופים בעשרה שחטא, קודם באדהי׳ר כלולות
 דעשיה, נוקבא סוף עד דבריאה, מז׳׳א שיש

 חיה, יחימן, הנקראים: האורות בחי׳ היא, האחת
 נסתלקו ואלו ההם, הכתרים שבמאה רוח, נשמה.

 זיהרא ונקראים למעלה, ועלו כשחטא, ממנו
 שנשארה ממנה גמעה השנית דחנוד. עילאה

 ירדו לא גס גסתלקו, ולא שחטא, אחר באדה״ר
 נפש הנקרא האור בחי׳ והיא הקליפות, אל

 שבכל מי׳׳ס ספירה שבכל הכתרים, שבמאה
 הג׳ הבחי׳ הנזכרת^ הפרצופים מעשר פרצוף,
 אוחת כל שוס הנשמות, כל והס מכלם, הגרועה

 4ספירוו מעשר ספירה שבכל התחתונות, בחי׳ ם׳
 ואלו הנזכרים, פרצופים מעשר פרצוף שבכל
 מעט עולים מם ובכל הקליפות, לעמקי יח־ו
ונתקניס. מעט

 מיני לב׳ נתחלקה עילאה, זיהרא והנה
 יחידה, :והם האצילות, בעולם האחד אלו: זיהרא

Tn- ,זיהרא השנית, הבחי׳ שבאצילות. רוח נשמה 
 גשמ̂ד חיה, יחידה, והם: ביי׳ע, עולמות דשלשה

 פרצוודס בעשרה שיש הכתרים, במאה אשר ורוח,
 ואלו דעשיה, נוקבא סוף ער דבריאה, מז׳׳א שיש

 שנית זיהרא יש עוד מאדם. לגמרי נסתלקו
 היא האחת לשתים: נחלקת היא וגס גרועה,

הכתרים במאה שיש הגפש הב׳, שבאצילוו^ נפש

ה ה הג
)K( :הגדול הרב בה שמת השנה ואותה פעמים, כמה מארי אבא מוד שמעתי כך א׳׳ש 

 מב׳׳ת. הנד גמי״לה אמי נולדה זלה״ה, היתה מב״ת, גמי״לה הרבנית אמי כי זלה׳׳ה,
בפני לה אומר הוא היה וכן האמיתית, זוגו כת

מקומות ומראה הגהות
 הלק מוטו. ח׳ הלק חע״ס עלאוג זיחרא »וד ד*ח ז»םוקום שער ל״א. והקראה כ״ם הקדמה לעיל )1

כלוט שבין החיתי יחי ביוד )0 קט״ז. אות מן ט״ז פרשת זת״א דשב״י מאמרי שער ג׳. הדוש בראשמב
נפש. רק באורות את פתר רק בפליס ופשאין לאורות הנחי דהי בפסוק בראשית הלקומים מפר קדושיט.
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 נשארו ואלו כנזי׳ל. בי״ע של הפרצופים שבעשרה
 מהם, וחלק לו. נשארו מהם וחלק באדה״ר,

 מדרגה יש עוד כשנולדו. והבל לקין הורישו
 שיש ספירות, מאות תשע אותם והם שלישית,

 הכתרים מאה זולת הנדל, הפרצופים בעשר
בקליפות. ונתלבשו נשרו, ואלו שלהם,
 נפגמו קין, של בחטאו כי לי, אמר גם )0
 וזש״ל, בקליפות. ונתערבו ונשמתו, ורוחו נפשו

 נפשו רק פגם לא הבל אך רע, רובו קין כי
 נפשו והנה טוב. רובו הבל כי וזש״ל, ורוחו.
 ואילר, וממנו בקינן, ונתנה שבה, הטוב נפרדה

 בה וגם במצרי, נתנה הרע, וחלק בו. ונתקנה
 וחלק עדיין, נבררו ש^א טובות נצוצות קצת היה

 תערובת קצת בו היה הוא גם אשר הרע הרוח
 משה. עם כשחלק עבור, בסוד קרח לקחו טוב,

 נתקן. ושם הנביא, בשמואל נתגלגל הטוב, והרוח
 שבו הרע הנפש יתרו לקח המצרי, שנהרג ואחר

 נתגייר. כך וע״י שנזרג, מה ע״י נתקנה שכבר
 ונשמת הטוב. מבחי׳ קין נשמת חלק לקת ואח״כ

 בן בעמלק נתנה טוב, בקצת המעורבת הרע
 ממה הרוח, חלק שמואל תקן יותר והנה אליפז,
 כמה הודעתיך וכבר הנשמה, חלק יתרו שתקן

 קודם אחרות פעמים שנתגלגלו אחרים גלגולים
זה. ואחר זה

 הוא קין שרש בחי׳ כי הנדל, כפי ע)
 סימן מענין כ שאח״ אלא ממינז, שמאלי כזרוע

 שמאלי. בכתף שהיא נראה לי, שיש השערות
 בכתף. וסיים בזרוע, התחיל כי כתבתי, עוד

 הזייוע המחבר בכתף שהוא בפירוש־ נראה ובפרט
 עם מחובר זרוע כל כי כתבתי והנה הגוף. עם

 השלישיים פירקין ומשתי ופירקין, קשרים שלשה
 המחוברים העליונים והם דא״א, הזרועות שבשתי

 ז״א של דעת נעשה מהם דאריך, כתפות בשתי
 קין נשרשו זה בדעת כי ונודע מחו״ג, כלול
פ) וצ״ע. אדם, בני והבל

 תנ״ה, גמרות שלשה מן הוא קין בי ודע,
 להיותה הת״ת, שבנבורת עליון שליש פחות

ונדב כנודע. דאימא היסוד בעטרת מכוסית

 הכתרים מן והוד נצח גבורות משתי הם ואביהוא
 וגם בלבד. שבהם נפש בבחי׳ שהם אלא שבהם,
 מן ז״ל ואליהו שבהם. אוה״מ מן אלא שאינה

 עקיבא, ר׳ נפש שרש וכל שבהם. הפנימי אור
 בבחי׳ שבה, הכתר מבחי׳ ההוד, מגבורת הוא
 כי הרוח, של נפש שהיא ונמצא, שבה. נפש

 קצוות. השש מן אחד שהוא רוח, נקרא ההוד
 מאור היא עקיבא ר׳ שרש אם יודע, ואיני
 מן היא שרשו כי דע, גם מקיף. אור או פנימי
 גבורות חמשה של המלכות שהיא ההוד, זה עקב

שבדעת.
 היה איך ז״ל, למורי שאלתי אחת פעם

 והרי כנז״ל, מעולה כ״כ היתה שנפשי לי אומר
 ,Tom צדיק היה הראשונים, שבדורות הקטן
 כי לך, דע לי, ואמר לעקבו. מגיע אני שאין

 רק האדם, מעשה כפי תלויה הנפש גדולת אין
 בדור מאד קטן מעשה כי ההוא. והדור הזמן כפי
 אחרים שבדורות גדולות מצות בכמה שקול הזה
 לאין מאד מאד גוברת הקליפה אלו בדורות כי

 בדורות הייתי ואלו ראשונים. בדורות מש״כ קץ,
 מכמה נפלאים וחכמתי מעשי היו הראשונים,

 היה תמים נח על ושחז״ל הראשונים. צדיקים
 יותר היה צדיקים בדורות היה ואלו בדורותיו,

 בלי כי כלל, זה על אצטער שלא ולכן צדיק,
 צדיקים כמה על גדולה מעלה לנפש־י יש ספק

ואמוראים. תנאים מזמן הראשונים
 פתי אני אין כי לו, אמרתי אחרת פעם

 ראוי הזה הדור בכל מצאת שלא בעצמי, להאמין
 אני אין וכי לבדי, אני אלא זו חכמה ללמוד
 גדולים יש כי מעשי, ואת עצמי את מכיר

 הזה, בדור ממני יותר מעשה ובעלי וצדיקים
 ראוי. שאיני בי יודע ואני תשבחני, אם לי ומה

 ומורי רבך. ז״ל והרדב״ז ז״ל. קארו מהר״י והנה
 והרי״ג. הלוי. אברהם וה״ר אלשיך. הר״ם

 קרוב מה וכי לי, אמר אז וכר. ל ז״ והררא״ז
 ממך, לי יש הנאה ומה מעולם, עמי לך היה

 לי היה ולא שבכלם, וקטן צעיר אתה ואדרבא
לי והיה הדור, גדולי שהם לאלו, אלא לקרבך,

 מקומות ומראה הגהות
עתה. ואבאר כ׳׳ם. הקדסה ריעו לעיל ס)
ר. סרק ד׳׳ה א׳ טור קמ״ה ודף ל*א הקדמה לעיל ע)

הגסירה שער ב׳ הלק היים עץ ש)
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 על בד בחרתי לא כי יורה זה גדול, כבוד בזה
 אל והנה כלם. על מעלתד לגודל אלא חנם,

 דעת כפי היא אדם בני מעלת כי בלבך, תחשוב
 יש גסתר^ם מומין כמה עתT ואלו הבריות,

 לגלות רוצה שאיני אלא תמיה, היתה אדם, בבני
 בחנתי כבר כי יודע, והוי אדם, בני סתרי

 זד כלי מצאתי ולא מאזנים, בכף כלם ושקלתי
 רשות לי אין כי בזה, לד ודי כמיד, וראוי ונקי

 האדם כי נאמר וע״ז הדברים כל בפירוש לדבר
 ויאמץ הזק ולכן ללבב, יראה וה׳ לעינים יראה

בזז^ ודי ובמעלתה, נפשד בחלק ושמח לבבד,
 הר׳׳י אשת מב״ת רחל מרת לי ספרה נם
 אלשיד הר״ם מורי כשהיה כי יצ״ו, אבילדין

 ראתהו שלה, שבחצר המדרש בבית לומד ז״ל
 דאמר נעצב, אתה מה על ותשאלהו ועצב, יושב

 שהוא ויטאל חיים ר׳ על אצטער לא וכי לה
^ ללמדני רמה אינו ועתה תלממי, ל ת  בענין כ

 ממד גדול הוא וכי לו ותאמר הקבלה. חכמת
 האשכנןי מורי בחיי איד לה ויספר זאת, בחכמה

 לו ויתחנן ויבד לפניי, אחד יום הלד ז״ל,
 על שלא בעצמו, הוא הזאת בחכמה שילמדהו

 ללמדני אלא בעה״ז בא לא הוא כי וישיבהו, מי,
 כי זו, חכמה שתתגלה אפשר אי כי לבדי, לי
 שאחז״ל לולי כי אלא עוד. ולא מי. על אם
 הייתי ותלממו, מבנו חוץ מתקנא אדם בכל כי

 שעתמ ולמה נשמתו, מעלת לרוב בו מתקנא אני
 Tאלש הר״ח בנו נם שעור. לו שאץ דבר להשיג

ז״ל. אלשיד הר״ם מורי אביו משם כן לי ספר
 כימא דברים לי ספר ז״ל, האשכנזי מורי נם

 ז״ל, סאגיס שלמה ה״ר לבץ בינו שעברו כאלו.
 חכמה ללממ רמה היה ולא בי, מתקנא שהיה

 ללמדו, זלה״ה מורי רצה ולא עמו, אלא עמי זו
 חיים, ה׳׳ר עם תלממ ללמוד, רצונד אמ וא״ל
 ימיד כל תלממ לא עמו, ללממ רוצה איגד ואם

זו. חכמה
 בעה״ק לדור שאלד ז״ל, מורי לי אמר

 האמיתית, דירתי מקום שם כי תוב״ב, יתשלם
טובתי. וכל השנתי עיקר ושם

הוא קין נםשי, שרש עגץ קצור כללות צ)

 קומת כל הכוללים אברים, רמ״ח מן א׳ אבר
 של גבורות חמש בחי׳ הוא הזה ואבר אדה״ר.
 כי ויען הזה. האבר פנימיות בחי׳ והם הדעת.
 זה לכן השמאלי, הכתף אל ירדו אדה״ר בחטא
 הוא כי קץ, שרש המוניות בחי׳ הוא כלו הכתף
 הכוללים גדולים, שרשים מתרי״ג גדול, א׳ שרש

 נחלק קין של הזה ושרעו אדה׳׳ר, קומת כל
 שרש ואמש גדולים. נשמות נצמי לתרי׳׳ג

 אשר קטנים, שרשים לשבעים מתחלק הזה הגדול
 קטנות נצמות מתרי׳׳ג פחות אינו מד& שרש כל
 הקטנים השרשים ע׳ כל וכללות נשמות, של

 והנה נשמות. קטנות נצמות רבוא ם׳ הם האלו,
 פרצוף והוא גדול, א׳ שרש נקרא קץ כללות כל
מל א׳  קטנים, שרשים לע׳ ונחלק קין, הנקרא ג

 הע׳ מאלו א׳ ופרצוף קטנים. פרצופים ע׳ והם
 של השמאלי עקב פרק הוא קטנים, פרצופים

 הקטן הפרצוף וזהו קין. הנקרא הגדול פרצוף
 שרש הנקרא הוא קץ, של שמאלי עקב שהוא
 ובפרצוף לזה, זה קרובים וכלנו באמת. נפשי

 וכלם קטנים, נצוצים מתרי׳׳ג יותר יש זה,
 בעלי שהם אחרים ענפים זולת חכמים, תלמידי

 השמאלי, עקב הוא נפשי, שרש כי באופן, בתים.
 בבחי׳ וזח אדה״ר, של השמאלי כתף אבר של

נפשי. שרש של החיצוניות
 היא נפשי, שרש של הפנימיות בחינת אד
 חו שבדעת, הוד הנקראת שבגבורה, המלכות
 הדעת, אחורי שמקומה לאה, בחי׳ היא המלכות

 כל של זכר בבחי׳ בפנים, עדיין שהיא אלא
 השמאלי, עקב היא עקיבא, ר׳ ושזז קין. כללות

 של ההוד בעקב קץ, כללות כל של פרצוף של
 דגדלות הגמדות מבחי׳ הדעת, של הכתר המלכות

 הנד. לאה של מלכות שהיא באופן הנזכר, הקטן
 זו P היוצאת הארה היא חיים, אני נפשי אד

 המלכות אל להאיר ונמשכת לאה. של המלכות
 נקבה שהיא הדעת שבאהורי החיצונד., לאה של

 מבהיי הוא זה כל כי לדעת, יש ועדיין גמורד-
 הנזכר, הכתר של מלמת בבתי׳ ההוד, של הכתר

 הלתו הנקרא הכתרים, מבהי׳ אלא אמו קץ כל כי
כי תמצא מתר. תדקדק ואם כנודע. עולם של

מקומת! ומראה ושהות
ב*. סור ריש קג׳׳ס דף להלן צ)
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 הכתר, של ההוד של במלכות היא נפשי, שרש
 פנימית, שהיא דגבורה, עיטרא כללות של

 ההוד של מלכות שהיא חיצוניותה, תוך ומתלבש
 כתף אבר הנקרא הגדול, פרצוף דכל הכתר, של

 הארה היא נפשי, ופרסיות ר. אדה׳׳ של שמאלי
 שבכתר הוד של המלכות של המלכות מן היוצאת

 המלכות של במלכות ומאירה דגבורות, עיטרא ■
 יעקב אשת החיצונה, לאה של הכתר של שבהוד _

ז״א. הנקרא

 זלה׳יה, למורי אמרתי השל״א, שנת בתמוז
 לי ואמר השגה, להשיג כדי א׳, יחוד שילמדני

 יהוד לי ויתן בו, והפצרתי עדיין, תוכל לא
 וארגיש וייחדתיו, קמתי הלילה ובחצי קצר,
 דעתי והתחיל עלי, כבידה וראשי בגופי, זעזוע

 מלייחד וחדלתי אחד, לצד פי ונעקם להשטות,
 לך, אמרתי הלא ז״ל, מורי ל א׳׳ ובבקר עוד.

 עק־בא ר׳ שאתה וולי ו שנפגע זומא כבן יקרך כי
 בכוונה שפתי על נגע אז רפואה, לך היה לא

 וגתרפאתי. בקר, בכל ימים שלשה לו, ידועה
 ראוי, אתה כבר לי, אמר אלול ר״ח ובערב

כנז״ל. אביי למערת ושלחני

 ועברנו השדה, אל יצאנו השל״ב, בשנת
 וראה שנים, מאלף יותר קדמון אחד גוי קבר על

 והיו ולהזיקני, להמיתני ובקש ציונו, על נפשי
 ישוערו, שלא צדיקים ונשמות רבים, מלאכים
 ז״ל, מורי ויצוני לי, יכול ולא ומשמאלי, מימיני

 הלך ואח״כ עוד, הזה בדרך אחזור לא שבחזרתי
 נתכעסתי בשדה ושם ממני, רחוקה הגוי נפש עמי
 להתחבר הגוי נפש ותחל משען, יהודה הרב עם
 דרשת לשמוע רציתי ולא עוד, ותחטאני בי,

 הנשמות כל הנה ויאמר, לבכות והתחיל ז״ל, מורי
 הכעס, ע״י להם, הלכו והמלאכים הצדיקים

 והלואי אעשה, ומה ההיא, הנפש בו שלט ולפיכך
 אבל לרפאתו, אוכל כי חי, ויניחוהו שיזקוהו

 שאני מה כל יתקיים ולא ימיתוהו, פן אני ירא
 ואיני לי, כנודע ידו על העולם שיתוקן חושב
 לריק וכי ,Tלהג רשות ניתן לא כי להגיד יכול

 מרוב הלילה כל אכל ולא העולם, ונחרב יגעתי,
 לבדי, ההוא בדרך וחזרתי והלכתי ודאגתו, צערו

וראיתי ממש, נשאתגי רוח קברו, על וכשהגעתי

 גבי מעל קומה עשרים גבוה באדר, רץ עצמי
 הכוכבים, צאת בעת למדינה שהגעתי עד הקרקע,
 הבקר, אור עד בריא לישן והלכתי שם, והניחוג־
 לאחד, אחד נחלשים איברי והיו לקום, ורציתי

 לאט ז״ל מורי פתח עד והוליכנו בי, והרגישו
 כלל נשמה בי נותרה לא שם, ובהגיעי לאט,
 וסגר מטתו, על ז׳׳ל מורי והשכיבני יונה, כענין
 הוא בית לאותו נכנס ואה״כ והתפלל, הדלת,

 וגוהר המטה, על וחוזר בבית הולד והיה לבד,
 מת שהייתי היום חצי עד עשה וכה בה, עלי

 חזרה כי בעצמי, ראיתי היום ובחצי לגמרי,
 וקמתי, עיני, ימפתחתי עד מעט, מעט בי נשמתי
 ויציב אמת זה וכל המתים, מחיה ברכת וברכתי

ספק. שום בלי

 אחרים. לקוטים אכתוב עוד :שמואל אמר
 עד נמשך שאצילות נודע כי ספק, בלי הנלע״ד

 היא שגם בריאה, תוך ומתלבש העשיה, סוף
 שגם ביצירה, מתלבשת והבריאה שם, מתפשטת

 בעשיה כי ונמצא, שם. עד מתלבשת היא
 זה, בתוך זה אבי״ע, עולמות ארבעה מתלבשים

 שנים, ובבריאה אב״י. והם לבד, שלשה וביצירה
א׳. אלא אינו והאצילות א״ב. והם

 בחי׳ כל כוללים הם והבל, קין בחי׳ והנה
 סוף עד דאצילות, נפש מתחלת שיש, אצילות

 שהורישם מה וזהו העשיה. סוף עד אשר האצילות
 בי״ע, בחי׳ כל הם עצמם, הם אבל אביהם, אדם

 הנזכר, האצילות נפש חלקי כל את המלבישים
 של הנפש והם העשיה, סוף עד המתפשטים

 ועוד שבכתרים. מלכות ר״ל שבבי״ע, הכתרים
 עליונות ט״ס שהם מאלו, עליונות יותר בחי׳ יש

 הTדיח זיהרא נקראים: והם מהם, כתר שבכל
 הכתרים, זולת בחי׳ שאר וכל ורוח. ונשמה וחיה

 ירושת מבחי׳ למטה שהם הנשמות, כל שאר הם
הנזכר. והבל לקין אדם

 בענין ז״ל, מורי שצוני הקצר הסדר וזהו
 שאתנהג ראשונה לנשמתי, הצריך כפי ההשגה

 מן האחרת, בקצה להזהר ההנהגה, בזו תמיד
 והרכילות, והגאוה, והעצבון, וההקפדה, הכעס

 ונדה, וקרי, בטלה, ושיחה הרע, ולשון נות,rוהל
חי, שום והריגת ושחיטה, פגים, והלבנת וחלב,
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 ובשמהה, נשסלוה, ואתנהג הרמשים. מן אמילו
 מקרא יום בכל ואקבע חסא. וביראת ושתיקה,

 יהיה עסקי ועיקר בכוונתיהם קבלה תלמוד משנה
 דב״י ההוי״ה יראת תהיה היום כל הזוהר. בספר

^. עיני מד ™ ת  מורי בנפש להדבק אחשוב ת
 ז״ל, עקיבא בר׳ אתדבק חפלה, כל קודם ז״ל.

 הטה לדוד תפלת רצופים, פעמים י׳ שמו בהזכירי
 בכל חצות אחר לקום גדולה. בכינה אזנד אלי

 חצות אחר רהל השכינה גלות על לבכות לילה,
 וגלות המקדש, בית חרבן ועל הבריאה, בעולם

 היהודים, התמדת העונוו^ על ולבכות ישראל,
 יודי״ן של יחוד חצות. אחר החול לילי ובפרט
 ולילי לבקרים. חדשים פסוק של דחוד ווי״ן,
 ולילי שד׳׳י, שם של יחוד לילה חצות אחר ר״ח
 הנד׳ל יהודים ב׳ הסעודה אחר חצות קודם שבח

שבדעת. הויר׳ת עשר של יחוד החול, בלילי

 בכל ובכבודו, שבת בשמירת הזהירני גם
 המצות מכל יותר ובדבור, במעשה, הפרטים:

 ותסילמ בכונה, הנהנין ברכת בכל וכן כלם,
 שאני מה להבין אטרח גם יום. בכל ר׳׳ת של

 ליאות, בלי ומאמר מאמר בכל הזוהר בספר מבין
 בחורה כשאעסוק גדולה שמחה שאבין. עד

 קביעות :זה באופן התורה עסק ובתפלה. ובמצור.
 דכדן בכונותיהם. קבלה, תלמוד, משנה, מקרא,
 ועי״כ התורה, ע״י העליון בשרשה נפשך לקשור
 ולכות חצות, אחר ולקום העליון. האדם יתוקן

מגצפ״ד. בשם סיומו ואחר הללויה, במזמור
 לילותיד.ם בלי רצופים יום מ׳ היא השנית הנהגה

 ראש, של תפילין הגהת במקום ואפר ושק בצום
 הקרקע על אשכב ובלילד. העונות, על ובכיה

 ואכוין אחת, אבן ראשי ותחת שק, בלבוש
 ווי״ן, ב׳ בין א׳ בתוספת דההי״ן, ב״ן בד.ויי״ת

 רצופים יום מ׳ תשלום ואחר אבן. בגימטריא וד.יא
 ושק צום שד.יא זו, הנהגה בכל אתגד.ג הנז׳,
ה ואבן הקרקע על ושק ביום, ובכי ואפר  מונ

 בכל בה״ב, יום בכל כן ואתנהג בלילה, גדולה
 וחצי. שנתים תשלום עד ב״ד. כן ואתגוע שבוע,

 בימים אלא אינם בה״ב, וכן יום, מ׳ אלו כי ודע,
 הימים מן תם בשום ולא בדים, לד.תעגות הראוים
 וי״ט, ור״ח, שבח, :כגון בד.ם, להתענות שאסור

וכר. באב וט״ו בשבט, וט״ו

ת קצור  כתף אמי הוא קת :נפשי שרש «
 מתריי׳ג אחד, ואבר אחד שרש וד.וא כלו, השמאלי
 קטנים, שרשים לע׳ ונחלק שבאדה״ר. שרשים
 הע׳, מאלו אחד בשרש היא נפשי, של והשרש

 או שבדים, גדול היותר הוא אם תדע ואתי
 שנפשי אצלי, הוא ופשוט וכו׳. שבדים הקטן
 וגם מלכות, הנקרא דיעקכ מבחי׳ היא עצמדי
 ב׳ בזה לי יש אד העליוגדי, לאדי מבתי׳ שדייא
 היא נפשי ששרש הוא, האחד ספיקות: מיני

 כל כללות של העקב ודייא שבשבעים, האחרון
 עוד ולא התחתונדי, מלכות שדייא כלו, הכתף

 הוא, הב' העקב. זה של בעקב נפשי שנצוץ אלא
 ופרטיות דישרשים, <ר של העלתן בשרש ששרשי

 ורירי לבדו. הזדי שבשרש בעקב היא נפשי נצח
 נפשי. של החיצון בלבוש ר״ל בחיצונתת, זד.

 למש יש עוד הודי, שבלבוש הנפש אור ומלבד
 ממלכות ההוד, שבגבורת והיא נפשי, של פנימי

 הזה, שבלבוש הנפש אור מלבד הדעת, שבמוח
^ז נקראים וכלם אותת, וב׳ כלים ב׳ הם דירי  נ

אחד.
 הגדלות בחי׳ מן היא נפשי כי הדברים בלל

 שבדי, הגבורות מן אימא, דמצד הנשמר. שדיוא
 שבמלמח שבדעת u־n דז״א, הדעת בספירת
 פרצופים, ה׳ מן פרצוף בכל וזד. הדעת, שבכתר

 עצמו, ואדם אבי׳׳ע. עולמות מד׳ עולם בכל וזה
 ראשונות מג׳ והוא ולמעלה, קין מבחי׳ הוא

 ז״א. שבי״ס הכתרים שבכל מלכות שבכל כח׳׳ב,
 של הגבורות כל הוא, לקת אדם שדיוריש ומה

 וקת שבכתר. שבמלכות תחתונות והז׳ הדעת,
 מז׳ ותזלדותת, שבדעת. תחתונות ט׳ מכל עצמו

ז׳׳א. מי׳׳ם ספירדי שבכל תחתונות

קת, בחי׳: בחי׳ ב׳ הם כי נתבאר, כבר הנד.
 הב׳, הבחי׳ וזו לקין. שדיוריש אדם, נפש ובחי׳

 ודיכחף הזרוע אבר מפאת אס לשתים, נחלקת
 יש ועוד ודיכנפיס. הנוצות מפאת ואם עצמו.

 נחלקת ובחי׳ בחי׳ כל כי אלו: ודים אחרות, בחי׳
 בי יושת, וכבר מקיף. ואור פנימי, אור לשתים,

 להיותו כדי המקיף, אור מן קטן הפנימי אור
 ולהתצמצס. בפנים וליכנס לדיתלבש יכול קטן,
ף של הנמות כל או נשמתי, שרש בחי׳ וכל  מ
דאצילות, במלכות בין פנימי, אור בחי׳ דים זו,
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 וכן ע. דבי׳ בזרועות ובין וזרועות. בגפים שהם
 הטורים, על יוסף בית ספר בעל ז״ל, קארו מהר״י
הנז״ל. אלעאי בר יהודה ר׳ מנוצת

בעה״ב, שמקומי בהלום לי מ״ש תבין, ובזה
 במקום יותר עליתי ואח״ב ז״י', הר״י אצל הוא

 הכנף. בזו אחוזים הבל כי ז״ל, הנביא שמואל
 מאור שלי, הש־רש מן הוא ל ז׳ אליהו גם כי ודע,

 אהרן בני ואביהוא נדב האמנם ג״כ. הפנימי
 ולכן נשמתי, שרש של המקיף אור מן הם הכהן,

 פנימי אור ימהוא ז״ל, באליהו להתעבר הוצרכו
 והבן שזכה, מה כל זכה ידם ועל מהם. גרוע

 של הבחינה מזו ינזהוא מי כל כי ודע, ק) זה.
 נפש מבחי׳ היותה‘’ בקין, הניתן אדם נפש

 משרשי שיהם הנשמות כל יכולים כנז״ל, דאצילות
 .‘’‘בכי והיא דאצילות נפש עד ולתקן לעלות זה,

 ולכן מלאך, נקרא זה עד שתקן מי כל ולכן
 יהודה וכן מייאך. נקרא ז״ל אליהו כי תמצא

 אמוראי תרי שהם ר) בגמרא עליהם נאמר וחזקיה,
 להיותם ברקיעא, מלאכי תרי ולקבליהו בארעא,
 בר יהודה ר׳ על עליו אמרו וכן זה. משרש
 בסדינים שבת בליל מתעטף שהיה ש) אלעאי

 לסבה והוא צבאות, ה׳ למלאך ודומה המצויצים,
 עליו נאמר אליהו, שהוא פינחס וכן הנזכרת.

 תאמר ולא ותצפנו, האנשים, ב׳ את האשד. ותקח
 הוצרכה ולא מלאך, היה פינחס כי ותצפנם,
משרש להיותו מלאך, נקרא הוא וגם להצפינו.

 מכונה מלאך שם שתמצא מקום בכל וכן ת) זה.
מבחי׳ הם כלם לנביא, או לתנא, או חכם, לאיזה

זה. כלל ושמור זו,
 להיות מטטרו״ן, שהוא חנו״ך א) ואמנם

 נשמה שהיא דאדם, עילאה זיהרא גם שנטל
 לא אליהו כי מאליד.ו, גדול מלאך היה דאצילות,

 וז״ס דאצילות, נפש עד רק להשיג יכול היה
 כי ונודע, הוא, באר מהאי לתתא אליהו בס״ה
מ״ן, נובע שמשם תחתיתו, הוא הבאר מקור

 בגימטריא שהוא ההי״ן, במלוי הוי״ה שם והוא
 מקור הוא כי ן, ב״ בגימטריא אליהו ולכן ן, ב״

 ולכן דמ״ן. הנשמות הנובע הבאר, של התחתון
 המשיח, בביאת הנשמות כל יתקן ז״ל אליהו

 והמשכיל בעהי״ת בנים על אבות לב והשיב ואז
יבין.

 אין כי דע, נשמתי. מציאות אבאר ועתה
 ובחי׳ פנימי, איר בחי׳ נשמה לו שאין אדם לך

 דוגמת היא, דוגמתו המקיף, והאור מקיף. אור
 וזה ב) אצלינו כמבואר ז״א, ראש שעל הצלם
 איש. יתהלך בצלם אך סוד הוא המקיף, האור
 נשמתי, שרש שהוא קין, של הבח־׳ זו כי ודע,
 וז״ס, ואביד.וא. נדב עד ליתקן התחילה לא

 אדם, לנפש טמאים היו אשר אנשים דהי פסוק
 נפש והיא בנו, לקין שהנחילה ממש, אדם נפש

 נתערבו הנשמות כל כי דע, ואמנם דאצילות.
 שחטאו ומעת אדם, •שהטא מעת רע, עם טוב
 נדב נשמת והנה ג) בתקונים. כנזכר והבל, קין

 הטוב ור,וברר ליתקן, בתחלה התחיל ואביהוא,
 הנשמות שאר כל ואמנם שבו. הרע מן ההוא
 וכלם הובררו, לא עדיין זו, בחי׳ משרש אשר
 לה הנגזר בעת אחת, כל מקיף צלם בסוד באו

 ועדיין ואביהוא, נדב ראש על הקליפות, מן צאת‘’
 רע עם הטוב מעורבים ואחת אחת כל אז היו

 מזה להתקן אחרת הנשמד, כשחזרה ואח״כ, שלו.
 כל אך נתגלת, לבדה היא אחד, באדם השרש

 צלם בסוד באו הזה, שרש שבכל הנשמות שאר
הד.וא. האיש ראש על מקיף

 הרב נשמת שבאה עד לעולם, נמשך וכן
 שרש של הנשמות כל ואז בעולם, משנד, מגיד
 בסוד עליו באו מקליפתם, נטרדו ד) שלא הזה
 כבר משנה, מגיד הרב והנה כנז״ל. מקיף צלם

 בחכמת עסקים שהיו בדרשי, בימי שהיה ידעת
 כנזכר הקבלה, בחכמת בחרו ולא הפילוסופיא,

להטעות החצונים ובקשו זלה״ד, הרשב״א בשו״ת

מקומות ומראה הגהות
הצלם שער ה׳׳ב ע׳־ח כ׳׳ז. הקדמה לעיל ב) ל׳׳ה. הקדמה ל׳׳ב. הקדמה לעיל ק)
ב׳. פרק ב׳. טור ק״א דף לעיל עוג ב׳׳ב ר)
מקומות ומראה בהגהות שם ועיין י׳־ז דף לעיל ג) ב'. סור ק״א דף לעיל כה: שבת ש)
צ׳. אות לה. הקדמד. לעיל ת)
נבררו. צ׳׳ל ד) ליא. הקדמה לעיל א)



קסוהגלגוליםל״ח הקדמהשער

 היה שלא הנזכר, «ון לסבת משגה, מגיד הרב את
 גסשם ה) את הוציאו ואז הקבלה. בחכמת מא«מ

 מימות רב מזמן הקליפות בעמקי נתונה שהיתה
 הייתי כבר כי וחשבו ממני, נתיאשו והם קין,

 חיצונים כמה וגם אותי, והוציאוני מחברתם,
 ולהטעותו, משנה, Tמג בהרב להתעבר אחרים,
 ממקום היתה שנשמתי ולהיות העולם. מן לאבדו

 ובפדס ז״ל, עקיבא ד׳ מקום מעם בגז״ל, גבוה
 משדש הוא שגם משנה, Tמג בהרב שנתעבדתי

 כחי נבדה ואדדבא יחד, נתחברנו ואז נשמתי,
 חשבו הם כי וסייעתיו, וחזקתיו ונים,rהח על

 כבד וכי רב, מזמן ביניהם אבוד הייתי שכבר
 בי, אשר הקדושה וגברה ח״ו, במדרגתם הייתי

 בסוד אז ונשארתי אותם, וכפפתי והכגעתים,
 אעפ״י משגה, Tמג הרב ראש על מקיף צלם

 להיותו עכ״ז מאד, גבוה אני כי ממדרגתי שאינו
 ואז מקיף, צלם בסוד עמו נשארתי משרשי,

הקליפות. מעמקי לצאת התחלתי היתה
 שלט אשר עד פסוק אודיעד זה, שתבין וכדי

 בליעל, אדם הוא האדם כי לו, לרע באדם האדם
 בנשמות הקתש, באדם ושולטים ונים,rהח והם

 גניו, והבל וקץ אדם עת מחמת הקדושות,
 הקדועוה, הנשמה גדלות וכפי ברע. טוב שעירבו

 שנאחזת האבר כפי כי של̂ד הרע גדלות כן
 בטומאות שכנגדו באגד תתערב כן גקדועוה,

ת מחבירו, הגחל כל ו) ה״ם חל מ  ממנו. ג
ד ענת היה ג״כ תה  נשמה שהיתה הע״ה, ח

ם ובפגם נחלה, חל ברע נתערבה ^  מאד ג
א ולכן הקליפות, בעמקי  ענת ועשה אדמוני, מ

 והטעם כלום, לו נחשב ולא ואביגיל, שבע דבת
 מעמקי שמא הא* הפעם היתד• שאז כפי הוא,

חל רע עם משותף ובא הקליפות,  ואינו מאד, ג
 הקב*ה כי ובפדט שעשה מה מעזה אם התימא מן

ת ביד הניחו  כדש ודיס שכח. להרבות מ
 הייתי חד, והוא שאול, אתה אלמלא ז) ז״ל

ד כמה מאבד «י ח  תימא, דבר תה שאול, מ
 כי כנזכר, הוא הענץ אלא ^לו. תמים הצור כי

מצאת אז אם ובפרט מאד, גדולה הנשמה אס

מ מניחו הקב״ה הקליפות, מעמקי  מה״ר, ב
 ולא גדולה, שנשמתו לראותו שכרו, להרבות

 דבר איזה שמשה אפילו ולכן עמו. הרע יוכל
 רואה אם משא״כ בזה. אשם לא טוב, לא אשר

 שמביאו שפלה, ונשמתו חלש, שהאדם הקב״ה,
 כה. בו את להרע, שירצה שאפילו תם, בגלגול

 יעשו מאד גדולים אנשים אם תתמה, אל ולכן
 במעלה. מאד ממנו פחות משהו שלא עת, אמה
 יראה וה׳ לעינים יראה האחם כי פסוק ת״ם

ע וגד, ללבב  שלו והרע ורע, טוב לבבות שני ז
 שהוא אפילו עושה שהוא והטוב מאד, עד גחל

חל יותר ממט מלני דוד וז״ש אחר, מאדם ג  ו
 חדקז שיר בפי דתן וגד, היון מטיט שאת מבור
למבת. בזה ודי וגר,

 שנשמתי להיות אני גם כי ז״ל, מורי וא״ל
 m הקב״ה הגיחני והקדוקוה, הגדולה בתכלית
 המה״ר היה נשמתי, גודל שאלולי שלי, המה״ר

 עונותי את לכן העולם, מן זדו לאבדני יכול שלי
 כי אחרים, לאנשים כמו אלף, מני א׳ שקולים
 נפשם. חולשת לסבת בהידתם, מהם נסתלקה

 עונותי אין נקייז, בתחלת עתה שעומד אני אמנם
 היא זו כי אחחם, עונות בפני לכלום נחשבים

 לעולם, ובאתי הקליפות מן שמאתי הא׳ הפעם
 חסיד להתת יכול הייתי מועט בקלות זה ואלולי

נשמתי. גודל כפי מאד מאד גחל
 להתתו קת, של הטוב כי אחר, טעם ועוד

 הטוב הגה בעהי׳׳ת, למטה שנבאר כמו בכור,
 שאר מכל יותר המעלה, בתכלית גדול שלו

 הגבורה, בכתף שדשו להיות אמנם הנשמוזב
 קת של הטוב לכן מתגברים, הם הדינים ששם

 דבא זוחמא עם מעורב בא גחל, היותו עם
 הטוב, מן מרובה קת של והרע גחלות, וקליפות

חל היותו עם מאד. ג
מאד, גחלת היא כשתנשמה לעולם כי ודע,

 מרמת ע׳׳י אלא הקליפות, מן להוציאה ד8̂ אי
ם לי, שאירע וכמו ותחבולה, ת היו  ההיצוניס ל
 לא ח״ו, ביניהם אמד הייתי שכבר חושבים,

מביניהם, הקב׳יה והוציאני הענת, על הששו

 (ושדי). ופשי צ׳׳ל ה)
בג סוסו ה

מקומת! ומראה הגהתו
 לע*ו ג*. פ*ז תחליש מהרש ועיין שו! סדק ז)

ג גם דוו »זי ט״ב זדה דף ד



הגלגוליםל״ח הקדמהשערקסב

 כי חשבו והם משנה, מגיד הרב מק-ף צלם על
 וכן לאויב. להם ונהפכתי היה, לטובתם אדרבא
 בבני בא-ם גדולות, רבות הנשמות כי תראה,

 אברהם כגון רשעים, בבני ולפעמים הארץ, עמי
 וכן ח) חז״ל כמ״ש אלא זה, הספיק ולא מתרח,

 שנזדווג למאריה, ארתח תרח כי בזוהר, נזכר
 ע״ה, אבינו אברהם יצא ואז בנדה, אשתו עם
 והמשיך החיצונים, את ה־סי״ת רימה עי״כ כי

 ולא ע״ה, אבינו אברהם נשמת טפה באותה
 שתרח הטעם וזהו תקונו. זהו כי החיצונים ידעו

 על הבא כי בשחין, נדון ולכן באיוב, נתגלגל
 אברהם הושלך זו לסבה וכן בצרעת. לוקה הנדה

זה. והבן האש בכבשן להתלבן
החיצונים, מן יצא לא ע״ה, המלך דוד וכן

 פסוק על ס) ל לרד הנזכר מעשה באותו אלא
 אל שבא דוד אבי ישי •שחשב חוללתי, בעון הן

 ראתה אשתו וכן ממש. אשתו והיתד, פילגשו,
 יחמתני ובחטא וזש״ה הזיוג, בסוף דם טפת
 לצאת החיצונים הניחוד,ו לא כך, אלולי כי אמי,

 ורחב ורות, תמר, של הטעם: זד,ו וכן לעולם.
 דוד, בית מלכי וכל הגרים, נשמות וכל הזונד,,

 יד,ודה ומזווג המואביד,, רות מן שבאים ור,משיח,
 בניו מבני שהוא גרים, בן עקיבא ר׳ וכן ותמר,

 שד,קב״ד, ותחבולה המרמד, היא זו כי סיסרא, של
 נשמד, להוציא אותד, ומרמה הקליפה, עם עושה

זה. והבן בתוכם עשוקה

 הפעם זאת להיות כי לעניינינו, ונחזור
 טורח לי יש לכן הקליפה, מן שיצאתי הראשונד,

 שיש העצבות סיבת היא וזו יצרי, את להכניע
 החצונים. מן בא העצבון כל כי תמיד, בלבי
 צלם בסוד באה נפשי כי אמרתי, כבר וד,נד,

 קטן שהוא אע״פ משנד,, מגיד הרב ראש על
 בעמקי הנתונים הנשמות כל כי ודע, ממדרגתי.
 ולהתגלגל מד,ם לצאת להם אפשר אי הקליפות,

בסוד פעמים שלשד, שיד,יו עד בעולם, לבא תכף

 משרשו, שיהיו אנשים שלשה על מק־ף צלם,
 נשמד, בסוד בעולם ולבא להתגלגל יכול ואח״כ

 אירע כן וד,נד, א׳. גלגול יקרא ואז ממש, פנימית
 בשלשה מקיף צלם בסוד תחלה באתי כי לנפשי,
 ממדרגתי. שאינם אע״פ נשמתי, עזרש מן אנשים

 באיש ואח״כ ז״ל, משנה מגיד בהרב היה הא׳
 באייש ואח״כ סוריאנו. יהושע ר׳ הנקרא אחד
 אני בי ואח״ב טרישטי. שאול ר׳ הנקרא אחד

 ודע, ממש. פנימית נשמה בסוד חיים, הצעיר
 פעם היא שזו כנז״ל, חד־שד, נשמד, הוא אני כי

 כן גם נתגלגלו אמנם לעולם, שבאתי ראשונה
 עתד, שיש באופן הנזכרים, אנשים שלשה עמי
 ושלשה החדשה, שלי גשמות: ארבעה בי

 אנשים, השלשד, אלו כי ודע, ישנות, מגולגלות
 כבר עכ״ז חכמים, אינם מד,ם ששנים אע״פ

 שאין ת״ח, של נשמה לך אין כי למעלה, כתבתי
 ואנשי הארץ ועמי בתים בעלי של ענפים לה

 הייתי שאני וגם משרשי, היותם לסבת מעשה,
 עתה בי נתגלגלו לכן ראשם, על צלם בסוד

 משנד, המגיד הרב של וד,פגם עצמם. לצורך
 שאול ור׳ נדד,. של שוגג עון לידו שבא הוא,

 דמים שפיכות בעון וחטא אחריו, היה טרישטי
 בקי, היד, ולא אחד, ילד למול רצה כי בשוגג,

 קרוב שוגג שד,וא ונמצא ו,T מתחת התנוק ומת
 וחטא אחריו, היה סוריאנו יהושע ור׳ .Tלמז

 הוצרכו שלשתם ולכן .Tבמז חלב שאכל
 ולהיות חטאתם, את לתקן נשמתי, עם להתגלגל

 לנקות צריך ואני ים,Tד,ג מבתי׳ הוא שאני
 לתקן כדי עונותיהם, מחמת בתוכם שיש העפוש

 האבר, לכל והחיות הדם בחי׳ ולהמשיך השרש כל
 הענפים שד,ם כיון עמד,ם, חטאתי שלא אע״פ

לתקנם. אני צריך שלי
הנשמות. דרוש בענין ז״ל מורי א״ל עוד י)

 שבעולם. הנשמות כל כולי* היה אדה״ר כי דע,
 ותשת בפסוק כ) חז״ל כמ״ש נתמעט, וכשחטא

וז׳׳ס התרומה. רק בי נשאר ולא כפכה, עלי

מקומות ומדאה הגהות
ג׳. דרוש ט• דף ח*ג זד,ר י׳״ס. ל״ח פרשד, בראשית םד־ר ה)

ועיין י״ם. פרשה בראשית מד״ר יב. חגיגה כ) ס״ט. אות בהר הסולם ע*פ ובזהר קיא: דף
תנהומא מדרש הפרשה. בתחילת תזריע פרשת בס״ר כ״ח. פקי״ח תהלים המכירי ילקוט ס)
ח׳. תזריע בראשית הפסוקים שער ל׳׳ג. הקדמה לעיל י)



קסגהגלגוליםל״ם הקדמהשער

 תרומה: וסי׳ א) עולם של הלתו אדה״ר שנקרא
 נ»» מצד ואמנס בהינותיו. בבל לנד ממאה תרי
 היותר ממאה תרי באדם נשארו העשיה, אדם

 בה שנאמר תרומה, נקרא לכן בי מובהרים,
 שבבלם. המשובה שהוא ממנו, הלבו את והרמותם

 הוא כי בנו, לקין אדם הנהילה התתמה וזאת
 נתגלגלה זו ונסש האדם, הטא אחר מולד הבכור,

 מש״ה וז״ס ממאמ תרי ור& ואביהוא, בנדב
 לנפשות והל״ל אדם, לנפש טמאים אגהנו בהם,
 של נפש מבחי׳ עמזניהם פירושו, אלא אדם,
 הלקים ושמנה תשעים ושאר כנזכר. ממש אדם
 פגם בעת מטתלקו ממנו פרהו אדם, נפש של

 בו דש נדב, הבכור מש״ה ג״כ וזהו בשהטא,
 שהיה שבעולם הראשח הבכור כלומר טעמא, פסק
 אבי, זצא כי :ר״ל אביהוא, וג״כ נדב, הוא קין,

העול^ לכל אב הא*, אדם נפש שהוא
 האדם אל יותר נתכנה שאביהוא והטעם

 קת, מבהי׳ ורוהו ממוו היו אביהוא כי הזא,
 בנפש נין עצמו, הוא שזעא אניהוא, נקרא לכן
 אלא קץ, מצד בו היה לא נדב אמנם בדוה. בץ

 אמנם תסמכגי. נדיבה ורוה וז״ם לבד, הרוה
 אמו, אבי עמינדב משרעז היה נדב, של נפשו
 אניהוא, אמנם נדב. אותדת ממנו לקה ולכן
 לפי גהשון: מקרא אמו, אהי נהשון שרש הוא

 היה הראשון, באדם הנהש זוהמת שעיקר
^ העשימ נפש בהלק  אהר כשנתנלנל ול

 אביגיל בו נאמר דוד, אבי בישי נחשון כר
 נחש, מקרא ישי, שהיא ל) וארז״ל נחש, בת
 כי הוא: ופירושו נחש של בעטיו שמת לפי
אדודר, בנפש שנתערבה הנהש זוהמת כל תקן

 נתקן זה ידי ועל נחש, של בעטץ מת עכ״ז אד
הבל.

 הץ לא תורד^ מתן נעת ישראל אם והנה
 ואע*פ מהם, הזוהמא נפסקה כבר העגל, עושים
 ואל כמש״ה עצמם, מצד חטאו ואניהוא שנדב
 היה עכ״ז וגד, מז שלח לא ישראל בני אצילי
 ע״י לא אד עצמם, מיתת שימותו להם מספיק

 חזרה בעגל, חטאו שישראל לסי ואמנם שרי®•-
 נדב שהם אדם, בנפש להתדבק הנהש זוהמת

 פסוק ענץ וזהו להשרף. הוצרכו ולבן ואביהוא,
 אשר השריפה את יבכו ישראל בית כל ואחיכם

 עצמה, המיתה לא שריפתז^ גרמו הם כי ה׳, שרף
 הם כי יען עליהם, יבכו ישראל בית כל ולכן

 עצמו. אדם נפש הם כי ישראל, ככל ש^לים
 ולכן אביהם, אהרן היה העגל, שעשה מי והנה

 מאד ה׳ התאנף ובאהרן וזהו בסבתו. בניו נשרפו
 ולא בנים, כלד אלא השמד ואץ להשמיח,

מזכר. אדם נפש שהם ואניהוא, נדב אלא נשר®
 הבל, משרש הוא הכהן אהרן בי ודע,

 יעבץ, ’חור, נדב, אהרן, בדירן, :נתגלגל ותחלה
 כדאיתא החתי, אוריה הכהן, אוריד• שמואל, הרן,

ץ למעלדי  תזירשם כי שם ומצאת השרשים, נענ
 אחי נחור וגם הבל, גלגול הוא ודירן באורד.

 הרן. אותיות הוא אדירן ודינדו הבל. מן הוא הרן
 והנה נחור. אותיות הם מרים, של בנד• וחוד
 הא׳, אדם שעבר ע״ז של העון לתקן בא הרן

 אלא צו ואץ מ) וגר אלהים ה׳ דצו כמש״ה
 יתברד בשם האמין לא בדירן עתה וגם ע״ז.
 בדרוש מתר נמצא לא ודינה נ) נספק. אלא
וע״ש, זה כל נתבאר כבר ולמעלדי הזדי,

ל״ט הקדמה

 זלזד׳ה מארי אנא עם כלס ההבריס נקשר
 ההנריס עם לי שיש הקשר אבאר ועתד•

 כל ס) נתבאר דינה כי ז״ל מורי א״ל שלי,
ת תחלה היו כלם הנשמות לו ואח׳׳כ נאדה״ר, ^ו

 קומתו. ונתמעט איברץ, נשרו שחטא, מפני
ת ענץ הוא, הדבר סי׳ כי ביארנו, וכבר ^ 

 בו נשתיירו ולא הקליפות, עמקי אל הנשמות
כמ*ש אמות, מאה ®ד שדיוא קצתם, אלא

פקושות וסראה הגהות
 י״ט. ל״ה פרשה נואשיה סד״ר נ) 4י״ פרעה וסוף י״ד. פרעה בראעית פד׳ר א)
הפסוקיס עעד הקדסה י״ב mnpn יעיל )0 יז. נדב ^
ג׳. זדוע ם׳ דף בראעיה ה1 סטשדץ כה ודא זהר 0«



הגלגוליםל״ט הקדמהשערקסד

 היו והנה כסכה. עלי ותשת פסוק על ע) ל חד
 מעולם, באו שלא חדשות ניסמות קצת באדה״ר

 ואלו ונסתלקו, שחטא, קודם בו כלולות והיו
 כ ואח״ פ) האמיתיות. חדשות נשמות נקראים הם
 באדם שנשתיירו הנשמות והם אחרת, מדרגה יש

 לא אבל חדשות, נקראות עדיין ואלו הראשון,
 יבאו הנשמות אלו וכאשר הראשונות. בערך

 ונפרדו אדה״ר שמת אחר ראשונה, בפעם בגלגול
 כי לפי הוא, והטעם חדשות. נקראות אז ממנו,
 א', לפעם נחשבת אינה עדיין אדה״ר יצירת

 צ) כנודע אחורבאחור בבחי׳ היתד, שיצירתו לפי
 ואז בפנים, פנים שיבא עד נחשבת, אינד, ולכן

 לא אדם מיתת אחרי גם ואם א׳, פעם תקרא
̂א בעולם, לבא זו נ־ממד, תזכה  זווג ע״י אי
 א' פעם עתה נקרא כבר עכ״ז באחור, אחור
אדה״ר. מיתת אחר שבא כיון ג״כ,

,‘והבי קין מדרגת היא זו, מדרגה ואחר
 באדה׳׳ר, נשתיירו אשר הנשמות מאותם שהם

 אינה זו בחי׳ וגם בחייו. והבל לקין והורישם
 נשמות כאשר אבל א׳. לפעם עדיין נחשבת

 והבל, קין מיתת אחר בעולם לבא יחזרו אלו
 פעם תקרא באחור, אחור בבתי' יבאו אם אפילו

 אם ואילך ומימם חדשה. נשמה ג׳׳כ ותקרא א׳,
 אפילו כי מגולגלת, תקרא אז אחרת, פעם תחזור
 אחר היה שלא כיון והבל, לקין אדם מן שניתן
 לבניו, הנחייתם עדיין חי בהיותו אלא מיתתו

 אמנם עצמה, בפני א׳ פעם לביאת נחשב אינו
 באדה״ר שנשארו אותם מן גרועים הם עכ״ז
כמותם. חדשות נקראים כ׳׳כ ואינם ממש,

 שנפלו הנשמות הם אחרת, מדרגה ואח״ב
 אלו כי אדה׳׳ר, של בחטאו הקליפות בעמקי
מגולגלות. נקראים לעולם שיבואו ראשונה בפעם

הבאים הנשמות והם אחרת, מדרגה ואח״ב

 אל יחיו כלם הנשמות פרטי כל והנה בגרים,
 האמיתיות, הגמורות החדשות מן חוץ הקליפות,

 ירדו השאר כל אבל הנז״ל. א׳ מדרגה שהם
 כי במדרגתם, שוות שאינם אלא הקליפות, אל

 רק בהם אין עצמו, באדם נשתיירו אשר אותם
 לקין הנחיל אשר ואותם אדם. של אחד פגם

 אדם, של אחד :פגם מיני ב׳ בהם יש בניו, והבל
 כנזכר הם, גם שחטאו עצמם, והבל קין של ואחד

ק) בתקונין.
 מעמקי יוצאות הנשמות כאשר כי ודע,
 בתחלה צריכות הם בעולם, לבא כדי הקליפות,
 מאותם ולהתנקות להטהר כדי במלכות, להתעבר
 וכפי כבראשונה, בתוכם שהיו והזוהמות הקיייפות

 להתעכב וזכות כח בה יהיה כך הנשמה, גדר
 יכולות הם הגמורות, החדשות בחי׳ כי שם,

 ואח״כ חדש, י״ב עבור בסוד במלכות, ייהתעכב
 חדש, ב י״ של עבור יש ולכן בעולם, באות
 ובחי׳ ר) תוספאה, דרבא במעשה בגמרא כנזכר

 אלו כי באדם, שנשתיירו הנשמות שהם הב׳,
 אינם ולכן כבראשונות, לא אבל חדשות, הם גם

 בלבד, חדשים ט׳ רק במלכות עבור בסוד עומדות
 והיא השלישית, ובחינה בעולם. באות ואח׳־כ
 אבל חדשות נקראים הם גם והבל, קין נשמת

 בהם יש שאלו בשניות, ולא בראשונות ש) לא
 חדשים ז׳ עבורם אלו ולכן כנז״ל, פגם מיני ב׳

 שנשרו הנשמות שאר שהם הד׳ ובחי׳ בלבד.
 עדיין שהם אע״פ הקליפות, אל ירדו ר, מאדה״
 הראשונות הנשמות בחי׳ שאר או א׳, בפעם

 נשמות נקראים כלם אז ב׳, בפעם כשבאו
 להתעכב יכולות אינם אלו וכל כנז׳׳ל. מגולגלות

 הולד, ’ירתr כנגד יום מ׳ רק במלכות בעבור
 נשמות והם החמשית ובחינה בעולם. באות ואח׳׳כ
שלשה עבור רק מתעכבות אינם אלו הגרים,

מקומות ומראה הגהות
 ועיין י׳ם. סרשד. בראשית מדיר י״ב. חגיגה ע)
 תנחומא ובמררש הפרשה תחילת תזרת במד״ר
ח׳. תזריע
 שער פ׳׳ה. !׳ו׳ן או׳׳א הולדת שער ח״א ע׳׳ח ם)

 פמ׳׳ס nr m ס׳׳ד הנסירה שער ח*ב פ׳׳א. ז״א
 בלוח י*ד חל׳ן תע׳׳ס ייח. הקדמה לעיל צ׳א. ענף

ק׳׳א. התשובות

 ח׳ פרק הנקודות דרושי ר: שער ח״א ע׳׳ח צ)
ד. פרק וס׳׳ד מ׳׳ן ושער

צ׳. אות ום־׳ם בהגזעת י״ז דף לעיל ס״ם תקץ ק)
 פ־כ. העיבודים שעד ח״ב ע״ח פ: יבמות ר)
 וםי*ז. פיי סוף חיא ש־׳ה סבו׳׳ש
בשניות. ולא כראשונות צ׳׳ל ש)



קסההגלגוליםל״ם הקדמהשער

 באות ואח׳׳ב הזרע, קליטת כדי בלבד ימים
 במלכות, בעבור התעכבם זמן כסי כי ודע, בעולם.

4הקליםוו מן והזדככותם הארתם גודל יהיה כד
 אלו כל הנה כי אחרת, הקדמה דע ת) גם
 אינם הקליפות, מתוך ימאות כאשר הנשמות
 שעולות ישראל, של התפלות ע״י אלא יוצאות

 שמיחד יחוד איזה ע״י ג״כ או כנודע, מ״ן בסוד
 מצוד! איזו ע״י ג״כ או שיהיה, צדיק איזה האדם

 פגם איזה שע״י גשמות יש והגה האדם. שיעשה
 שהסאו עצמם פגם מהמת או בתחתונים, שיש

 אל יורדות הם ועי׳׳ז בעה״ז, בהיותם בראשונה
 איזו ועליית מיאת נזדמן אז ואם אז, הקליפות

 ולהתקן במלכות להתעבר הקליפה מתוך נשמה
 לאחת שבמלכות, נשמה באותה יכולת יש כנז״ל,
 אל שירדו קודם הגפגמות הנשמות באותם

 עמם ולהחזירם במקומם, ולהעמתם הקליפות,
 יתוקנו ושם העבור, בסוד המלכות בתיד למעלה

 כי הוא, והענין בעולם. יבאו ואח״ב יהד, כלם
 תממ שם היא המלכוו/ במעי הנשמה בהיות
 שהיא המ״ן אותם ובכה למעלה, מ״ן מעלה
 הנשמה לאותה עמה להעלות יכולה מעלה,

 ידי על לא אם זה, אפשר אי אמנם הנזכרות
 שהנשמה פי׳ בגמה, דשדי רוחא קצת שיניח

 ממנה, א׳ כה נותנת במלכות, שהיא הראשונה
 בהאי מתלבשת והיא הפגומה, נשמה באותה
 נשאר הרוח וזה נתקגת, היא יח־! ועל רוחא,
 הם ואז המתים, תחית זמן עד קשור, עמה תמיד

מתפרשות.
 כבר מעוברת, שהיתה הנשמה אם כי ודע,

 בעבור שעומדות הנשמות, אותם ממדרגת היא
 שהיא הנשמה שגם מכולת, כח בה יש חדש, י״ב

 חדש, י״ב ג״כ עמה תעמוד עמה, שעכבה פגומה
 שבכלם, התחתונה ממדרגה אלא שאינה אפילו
 הגרים נשמות שהם ימים, שלשה של שהיא

 והאחרת חדשים, ז׳ או ט׳ מבחי׳ הראשונה אם וכן
 ימים, שלשה או יום, 7נ מבחי׳ שהיא יותר גרועה
 להפד, הדבר ואם חדשים. ז׳ או ט׳ כמוה תעמוד

מן אלא אינה האחרת, את המעכבת שהראשונה

 הT על שנתעכבה והשנית חדשים, ט׳ מדרגת
 י״ב עומדות שתיהם אז חדש, י״ב ממדרגת היא

 דמילתא לדווחא אזלינן שלעולם באופן חדש,
ולעלמיא.
 האלו החברים כל כי ז״ל, מורי לי אמר

 יום מ׳ ,מבחי׳ מגולגלים הם כלם עמי, שהיו
 בפעם והבל fp מבחי׳ חדש אני, אבל בלבד.

 שבעה של /עבור הוא וזמני לעולם, שבאתי אחד
 יפלו שלא ?ותם, עכבתי נמצא וא״כ י) חדשים,

« גם להתעכב ידי על וזכו הקליפות, אל  כמוני ו
 מאלו אחד בכל לי שיש ואני חדשים. שבעה

 ע״י, יונקים וצלם בהם, מורכב שלי מהרוח קצת
 מתקן אני כי לתקנם,׳ להשתדל צריד אני ולכן
א) למט̂ד שאבאר כמו תקנתם ע״י עצמי את

ז״ל, מורי ז!״ל Tא בזה מסופק אני והנה
 מבתי׳ יהיו םk המגולגלים, אלו שגם אמר אם

 ששרשם כיון פעמים, שגי שבאו רק עצמו, אדם
 שנתעכבו עסה א״כ חדשים, מתשעה הוא הא׳

 זאת את tp א״כ הנשמה, זאת ע׳׳י ונתקנו
 שניהם גם י׳ חדשים, משבעה תהיה הנשמה

 לי יש שמעתי, כד ואם חדעוים. ט׳ מתעכבים
 קצת כי יודע אני הנה כי בעצמי, גם ספק

 נתעכבנו וא׳׳ב אדם, מבהי׳ הם האלו מהחברים
חדשים. ם׳ והם אני

 אני תכנתי ב) לא הגה כי הענין, אל ונחזור
 בראשונה אבל הנז׳, החברים גשמות כל את יחד

 ושתוף שתופי ע״י כד ואחר אחת, נשמה עכבתי
 הנשמה את עכמו שנינו שעכבתי, ההיא הנשמה

 רוחק, ב׳ בה יש ההיא בנשמה כי ונמצא האחרת,
 שעכבתי הראשונה הנשמה מן ואחד שלי, אחד
 כי ונמצא הסוף. עד בכלם, עד״ז וכן אני.

 וכן ממני, רוחא חד בה יש העשידית, הגשמה
 אליה, שקדמו חברים התשעה מכל אחת רוח
 הסדר כפי אבל טדרנ^ ז׳׳ל מורי לי ביאר ולא

 הדרושיס, קריאת חזרת בענת ז״ל מורי שסדר
 הצעיר אני הוא תחלה כי נד, סדרם כי הבנתי

 ז״ל, טאגים יונתן ה׳׳ר כד ואחר ויטאל, חיים
מהר״י כד ואחר ד׳ל, ארזץ מהר״י כד ואחר

n n »  nvm סקוכטת
מ״ב קי״ד דף <זד< ועיין שהאדס קודם ד״ה ט״א עכבתי(דפויי). ואני ניא י) י״ב הקדפזז <עי< ת)
תקמוי. צ״< ב) ד׳י. סודי הזהיר גם ד״ה ב׳ דף ודא הנוגוה שער י״ב הקדמה לעיל א)
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 אם לתמוה ואין ידעתי, לא והשאר ז״ל. הכהן
 כן אם עכבתים, שאני כנז״ל להם קודם אני
 וקדמו בשנים ממני גדולים חברים בהם יש איך

 קדמתי שאני אע״פ כי הוא, והענ-ן אלי, בעולם
 הנשמות יציאת בזמן עכ״ז עבור, בבחי׳ להם

הם. שיקדמו אפשר בעה״ז,
 שהנשמה אחר כי דע, הוא, העני.ן ובאור

 שתכף נשמה יש במלכות, עבור בסוד היתה
 שיורדת ויש העה״ז, אל -ורדת עבורה, זמן אחר

 לפני ומשרתת שם, ועומדת הבריאה עולם אל
 ואח״ב ב) שם. אשר המלאכים כינואר השי״ת,

 או תפלה, איזו שיזדמן בזמן או קצוב, לזמן
 בעולם, אדם א־זו של מצוה איזה או זכות, איזה

 אשר ה׳ חי פסוק וז״ס ז. בעד,״ ותבא תרד אז
 כי ז״ל. הנביא באליהו הנזכר לפניו, עמדתי
 דמלכות העבור מסוד נפשו צאת אחר ׳ל, ז אליד,ו

 נתעכב ממש ושם הבריאה, אל ירדה דאצילות,
 מלאכי כשאר ת השי״ לפני משרת והיה שם,

 פרשת בזוד,ר רמזו זה ואל שם. אשר השרת
 אשר ה׳ חי פסוק בענין ס״ח, בדף מות אחרי

 בעולם שיורדת נשמה ויש וע״ש. לפניו עמדתי
 נשארת ויש הנזכר. ע״ד שם ונשארת היצירה,
 יוצאות הם כלם אבל בעה״ז. העשיה בעולם

 בבריאה נשארת שזו רק דאצילות, מלכות מן
 כל והנה בעשיה. וזו ירה,rב וזו הנז״ל, ע״ד

 תפלה יש כי בעה״ז, התחתונים במעשה תלוי זה
 במלכות, בעבור הנשמר, לעלות רק כה בד. שאין
 לפני ומקובלת בכונה, יותר אחרת תפלד, ויש

 הנשמה את ולהביא להוריד כה בד, ויש השי״ת,
 רק הTלהור יכולה שאינה תפלה ויש בעה״ז,
 תלוי זר, ואין בזה, כיוצא וכן הבריאה, בעולם
 פעולות כפי רק בעצמה, הנשמה גדרי בענין

 וגם ההם, הנשמות אל המתייחסות התחתונים
 כך הד,יא, הפעולה הפועל עצמו האדם כפי

 בבנו, אחת נשמה להמשיך וTב כה ויהיה ישיג
 שרש בחי׳ כפי אליו קרובד, מתר שד.יא אותה

 לה שיהיה עד תשאר, האחרת וד,נשמד, נשמתו,
תלוי זה דבר ואין יותר, .Tאל הקרוב גואל

 יותר להתעכב בפחיתותה או הנשמה במע־ית
מחבירתד,.
 ממלכות הולדה אחר תכף אשר חנשמה והנה
 זו בינתים, הפסק בלי בעה״ז יורית דאצילות,

 בשום מתלבינות אינד, כי יתרון, לה יש ודאי
 אבל בלבד. מעבר דרך בו עוברת רק עולם,

 באותו מתלבשת היא הנה למעלה, המתעכבת
 דומד. אינו וגם מלובשת. אח״כ ובאה עולם,

 או ביצירה, המתעכב אל בבריאה, המתעכב
 מאד עד ודק זך הוא הבריאה, לבוש כי בעשיה,

 והנד, עשיר,. משל זך יצירה ושל יצירה, משל
 באיזו ומתלבשת המתעכבת שהנשמה לפעמים

 היורדות הנשמה מן במעלה, גדולה היא עולם,
 שמעלתה לפי ולבוש, הפסק שום בלי בעה״ז ברגע
 יש בעצמה נשמה בכל אמנם האחרת. מן ה‘גדוי
 תהיד, ברגע, תרד עצמה הנשמה אם כי שנוי, בה

 ואחר עולם באיזה תתעכב כאשר מן מאירה יותר
 נפשי, נצוץ גם כי ז״ל, מורי וא״ל תרד. כך
 הזה, בעולם העבור מן צאתה אחר תכף ירדה לא

 עולם באיזה לי הגיד ולא4לןעלה, נתעכבד, אמנם
׳ נתעכבה.

 אני כי ז״ל, מורי א״ל כי לענין, ונחזור
 יתקנו שלי, החברים שאלו להשתדל מוכרח

 ונמשך בהם, רוחא לי יש שאני לפי מעשיהם,
 להם אין הם אבל צדיקים, יד,יו הם אם ריוח לי

 שבכל באופן במעשי, תועלת להם ואין בי, רוחא
 ההוא ע״י בד,ם חלק לי יש עושים, שד.ם המצות

 דע, הוא: כך הענין וברור שבהם. שלי רוחא
 כנזכר נשמות, ב׳ לו שאין וצדיק צדיק לך אין

 נח על ג) בתוספתא נח פרשת בריש בזוד,ר
 פירושו: וזד, שמואל. שמואל משד., משה נח,
 עם באד, וזו פנימית, נשמד. בחי׳ יש הנה כי

 ראש על עומדת וזו מקפת, נשמד, ויש האדם.
 צנור בחי׳ וזו למעלה, העליון בעולם האדם
 הנשמה. אותר, ע״י למעלד,, לעלות לאדם שיש

 האדם של הפנימית הנשמד, אותד, ח״ו וכאשר
 מעט בקליפות למטה יורדת היא חוטאת, היא

של ד.ענמ גדר כסי ודגל כלה, שתרד עד מעט,

מקומות ומראה הגהות
עלאד,. זיהרא סוד דיה ועוד ויהי בססוק ד״ה ס׳ו דף זיעיא רשביי מאסרי שער ב)

ב הערסה סוף נרה דף לעיי ע״פ ניס ד סיסן בראשית הלקוסים ססר שמואל. אמר י׳
ח>
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 אז בקליפות, למטה כלה' ירדה וכאשר זהגוטוס
 האדם, פנימיות נתיד יורדת המקפת הנשמה
 נמצא, וגם ממעלתם. ירדו שתת« בי ונמצא
 האזזרת כי אהת, נשמה רק הארס אל עתה שפץ
 הנפש ונכרתה פסוק ד) ח״ס הקליפות. אל ירדה

 אבל Jבקליפוו ונכנסת נכרתת היא כי ההיא,
 בבחי׳ אחת קיימות, נשמות ב׳ לו יש הצדיק,

 עניז נח פרשת ח״ש פנימית. בבהי׳ ואחת מקיף,
 והגה גשמורג ב׳ לו יש צדיק שכל וכר, נח גה

 נמשד משם לי, שיש המקפת הנשמה אותה דדד
 הזעא מצד החברים, לאלו הנמשך ושפע אור כל

 שם, דרך עובר והכל בגדיהו, הוא די רוהא
 שם, דרך להם הנמשך שלהם, האור מאותו ואז

 וחלק שלהם האור מאותו כן גם אלי נמשך
 צריך אני ולכן העימיו^ נשמתי אל שלהם,
 על וילמדו י,T על שיתוקנו להשתדל ומוכרה

 שתוף להם אק שלי הפנימית בנשמה אבל יד־.
שלי. המצות מן יונקים אינם ולכן בה,

 ואני החברים, של הקשר בבחי׳ נדבר ועתד,
 עצמם שלהם קשר וגם ז״ל, מורינו עם עמוס

 קצוות ז׳ יש בדעת איך י) בספרנו ועי׳ זה. עם זה
 שבעה וכנגדם בגופא. המתוהדטים דהסדים,

 המתפשטים וגבורות לחסדים שרשים והם Jגבורוו
 שבדעת, שרשים עשר הארבער. ואלו בגוף. למטה

 ומנשוג ואפרים שבטים, עשר שנים נשמות הם
 באות, אינם הזרע טפות כל כי עת,T כבר גם

 יש ואמנם חר׳ג. הכולל ח״א, הדעת מן אלא
 בהיותו עצמו, הדעת ממוה נמשכות זרע, ספות

 מהחד׳ג, נמשכות דש בראש. למעלה במקומו
ח״א. ר׳ק שהוא בגוף, ונתפשטו שנמשכו

 הנקראת החמשית, מהגבורה נפשי והנה
 מוחמ בבתי׳ בראש בהיותו ממש, שבדעת הוד

 הגבורה מן הכהן, הר״י ה) אימא. מצר דגדלות
 יונתן ה״ר חסד. הנקרא ימין, בזרוע הנמשכת

 שמאל, מרוע הנמשכת הב׳, סאגיס,'בגבורה
הג׳, בגבורה ארזק, קבr ה״ר גבורה. הנקראת

 טבול, ן׳ יוסף ה״ר ת״ו^ הנקרא בגוף, הנמשכת
 הנקרא ימין, בירך הנמשכת הרביעית, בגבורה

 גבורות מד׳ נפשות. הד׳ אלו כי נמצא נצח.
 חגת׳׳ן הנקראים קצוות בד׳ המתפשטות דגדלות,

 ההוד בגבורת שאני נפשי, מן ויוגקין דזעיר,
 משען יהודה ה״ר ז״א. שבראש שבדעת העליונה

 מן הם מנשה, שבתי וה״ר הלוי, גדליה וה״ר
 אבא. דמצד דז״א, דקטנות ממוחין דז״א, חב׳׳ד

 וה״ר גבריאל, אברהם וה״ר א,Tאוז שמואל ה׳׳ר
ס פלקו׳׳ן, אליא  דקטגות ממוחץ ח״א, מחב״ד ז
 גבורות חמשה התפשטות בחי׳ ואמנם אימא. מצד

 דקטגות המוחין אלא ניכרות, אינם דקטנות
בלבד.

 שאת בעולם, נשמה אור את כי דע, גם ו)
 בעה״ז, מתלבשת שבו אחד, ולבוש כלי לה

 ברב משפטים פרשת בזוהר נזכר הזה והלבוש
 ועונתה כסותה שארה פסוק על ז״ל, סבא ייבא

 לבוש וענין בה. בבגדו פסוק ועל יגרע. לא
 שאירע מה הגה כי דע, החברים, אלו של הזה

 עקזרה שיצאו במצרים, אדוגתו עם הצדיק ליוסף
 דפוזו כמש״ה רגליו, נצוצי מבין זרע טיפי

 כי העליון. בעולם כן היה ג״כ ז) ,w זרועי
 בעת ואז היסוד, דוגמת הוא הצדיק, דסף הנה

 מיסוד נשמות אורות לבושי נצוצות יצאו ההיא,
 בנקבד^ בתנו ולא לבטלה, הזכר של העליון

 שיש יסוד בחי׳ ובכל הקליפות. מ*<ם נאחזו ולכן
 בקליפות לבטלה גשמות של גצוצות מאו למעלה,

 מיני חמשה והנה ביוסף. נרמזים היסודות כל כי
 יצאו מהם, יסוד ובכל למעלד^ שם יש זווגים

 כפי הם ואלו כנזכר, לבטלה נשמות של נצוצות
מעלתם: סדר

רחל. עם זי׳א, שהוא ישראל הוא א׳, זווג
 נגדלת רחל אז כי במוסף, בשבת זעא זה וזווג
 יחד מזדווגים ואז כמוהו, ממש ז״א אורך בכל
ז׳׳א. של האמיתי יסוד ע׳׳י

בשהרית רהל, עם יעקב זתג הוא ב׳, זווג

ד׳. חקדמה לעיי ד)
ל״ס; עעד ח״ב ע״ח י)

ח׳. פרק סוף פו״ה פ״.
פעס ד״ה קפדג זף יעיל ה)

הגהות

 שעד פ״ם. )ם״ד1 מ״ן

א׳׳ל.

טקונצת
ש כ׳ו. הקושה לעיל ו) *«נ0ו נהגהוח ^
 פ״ב י׳ דף שנת פסנת רז״ל מאסדי שער ז)

 !עקודמו *w“ שער ww Jןףש עס הונו! דיה
4ע* חשובה חתשונוח 11M ר הפן תזדט ג׳. פרק
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האמיתי. שלו ביסוד עמה ומזדווג החול, בימי
 חצות אחר לאה, עם יעקב זווג הוא ג׳, זווג

 הז״א כל באורך שניהם מתפשטים ואז לילה,
שלו. אחד יסוד מציאות חוא ואז כלו,

 במנחה לאה, עם ישראל זווג הוא ד׳, זווג
 העליון, בחציו רק מתפשטת היא ואינה דחול,
 ביסוד עמה מזדווג הוא ואז שלו, החזה עד שהוא

 ו״ק בסוד בהיותו הז׳יא אל לו שהיה הא׳
ז) התפיחות. בענין אצלינו כמבואר

 בתפלת לאה, עם יעקב זווג הוא ה׳, הזווג
 י־מראל, של העליון בחציו והוא דחול, ערבית

אחר. יסוד עמה מציאות הוא ואז
 מיני וחמשה זווגים, מיני המשיח הם והנה

 קרי. טפות יצאו היסודות אלו ומכל יסודות,
 הנשימות, קצת לבושיי סוד הם הטפות, אלו והנה
 ואינם הנשמות, עם נשארים תמיד הלבושים ואלו

 מיני בכל וכן ד,תחיה. אחר אפילו מהם, נפרדים
 פסוק וז״ס הנשימות. שיאר שלוקחות הלבוישים

אצלה. בגדה ותנח

הא׳, הבהי׳ בחי׳; החמשר, אלו כל ונבאר
 ישראל זווג הוא מכלם, מעולה היותר זווג שהוא

 בשאר משא״כ בחי׳, ה׳ בו יש וד,נה רחל. עם
 שהוא האמיתי, יימראל שביסוד והוא, הזווגים.
 שם הנמשכים חו״ג בו יש רחל, עם המזדווג
 היסוד הנה כי דאבא, ממוחין גם דאימא, ממוחין
 היסוד עד ומתפשט מגיע הוא ז״א, שבתוך דאבא
 חמש שהם גבורות, העשר והנה ממש, דז״א

 הרוגי עשרה בחי׳ הם דאימא, וחמש דאבא,
 הטפות. באלו נשמותיהם נתלבשיו אשר מלכות,

 רשיב״ג, עקיבא, ר׳ ;אלו הם דאבא, גבורות וחמים
 כ״ג, אלישע בן ישמעאל ר׳ הסופר, ישבב ר׳
 כך הוא סדורם כי ונלע״ד בבא. בן יהודא ר׳

 גבורה רשב״ג שבגבורה. חסד עקיבא ר׳ ממש;
 הוא עקיבא ר׳ אט תתמה, ואל וכו׳. שבגבורד,

 הוא ולבושו מאימא, שהוא כנז״ל קין משרש
 שהוא, מה כפי אחד כל בשאר ועד״ז מאבא,

וגם לקמן, שיתבאר כמו קפידא בזה אין כי

 כל עם קורבה ליוסף ויש מתערב, הכל ביסוד כי
 הרוגי ושאר יסוד. בחינת להיותו כלם, השבטים

דאימא. גבורות מחמת הם מלכות
 הם אלו, מלכות הרוגי שעשרה לפי והנה

 כי ליהרג, הוצרכו לכך כלם, גבורות בחי׳
 בטפות ובפרט מאד, בגבורה נאחזים הק־י־פות

 העצומים אלו כמו הצדיק, יוסף של קרי
הגדולים.

 הנשמות לבושי הם א, דאו״ חסדים ועשרה
 ר״א שהם; ע״ה, הרשב׳יי תלמידי עשרה של

 נפחא. יצחק ור׳ יד,ודה, ור׳ אבא, ור׳ בנו,
 כי ליהרג, הוצרכו לא חסדים, בחי׳ ולהיותם
 ה׳םליטה, ואותם בהם. נאחזות אינם הקליפות

 ייסא, ור׳ חזקיה, ור׳ יעקב, בר יוסי ר׳ .שהם
 חסדים שלשה בחי׳ היו הם רבא, באדרא שרתו

 הם אלו כי דז״א, בתנ״ה המגולים אימא, של
 ולכך למעלה, להאיר ומסתלקות למעלה, העולות

 למעלה. ועלו אלו, חברים שלשר, אז נסתלקו ג״כ
 שממנו עצמו, היסוד הוא ה ע׳׳ הרשב״י וד,נד,
וללמדם. לתקנם הוא בא ולכך טפות, יצאו

מלכות, הרוגי עשרה שהם בגבורות, ואמנם
 כבר כי היא, והטעם מיוחד, רבי להם מצינו לא

 יסובבנו, חסד בה׳ וד,בוטת בפסוק ח) נתבאר
 נראה מ־טם שגם אע״פ ר״ת, של תפילין בענין
 של החסדים כי הוא, הענין עכ״ז כן, גם ייהפך
 צר, שד,וא לפי אבא, של היסוד תוך אינם אבא,
 מבחוץ, היסוד את ומקיפים לחוץ, יצאו ולכן

 תוך הם כלם ואימא, דאבא החסדים כי ונמצא
 נפרדות, הם הגבורות אבל אימא. של אחד יסוד
 אי ולכן דאימא. ביסוד ואלו דאבא, ביסוד אלו

 מיוחד. ויסוד מיוחד רבי להם לכנות אפשר
 אלא לי אמר שלא זלה״ה, מורי מדברי וראיתי

 אח״כ כי הצורך, כל לי השיב ולא דחיה, דרך
 להם יד,יו שא״כ הנזכר, על לו לשאול הקשתי

 ולא אותו, ודחה יסודות, ב׳ כנגד מלמדים שני
 להיות כי ודע, הסבה. יודע ואיני להשיב רצה
הזווג של חסדים מבחי׳ חברים העשרה אלו

טקוסות ומראה הגהות
עולת ספר ביארנו. והנה ד״ה ט״ב ע״א דף ו׳ דרוש א׳. דרוש סנחה תפלת ענין הבונות שער ז)
ביארנו. נבר והנה ד׳׳ד, סוף פ״א דף תמיד תפילין ענין הכונית שער כ׳׳ו. הקדמה יעיל ח)



מ0קהגלגוליםל״ם הקדמהשער

 לכן מז״ל, ורהל ישראל שהם שבכלס, העליון
 שלא התורו; סודות כל להם וגתגלו נתבארו

 דרא עד כד יהיה שלא מה כלל, צער מתול
מקומות. בכמה בזוהר כנזכר משיחא, דמלכא

 ונודע רחל, עם יעקב זווג שהוא ב׳, זמנ
 יעקב כי וגם כמו.בלאה, דינים בה אין רחל כי

 אין ולכן בלבד, דאבא מוחין הארת מן הוא
 הקדוש רבינו והנה בלבד. אבא של חו״ג רק כאן

ו עצמו, היסוד הוא המשניות שסדר לי ל ח  בני ו
 חייא, ר׳ :והם ממנו, שיצאו הספות הם ישיבתו,

 ור׳ סיסי, בר ולוי קמרה, ובר אושעיא, ור׳
באלו. וכיוצא ורב, חמא. בר חניגא

 זה הוא הזווגים, מעלת סדר כסי הג׳, זווג
 חצות אחר לאה עם יעקב זווג והוא השלישי,

 הנה דינים, בה ויש לאה שהיא אע״ם כי לילה,
 מם נמתקים, שד& חצות, אחר בחי׳ היא

 בזווג משא״ב כלו, הז״זן איד בכל שמתפשםת
 Hעשרד הם ואלז ורחל. יעקב של לזה הקודם
 מאבא. גבורות וחמשה חסדים, המעזה שהם:

 יעקב של השני :שהם האלו, זמנים בשני ולכן
 אין חצות, דאחר ולאה יעקב של והג׳ ורחל,
 מצד שהוא יעקב, מבחי׳ שהם לסי הריגה, בהם
 יותר הם אז דצפרא, בקדרותא כי ונודע אבא.

 יש ואז מם, נקרא אז כבר שכמעם לסי רחמים,
 בזווג החרים אשר הנז׳, ולאה יעקב של ב׳ זמג
 ע*א, י׳ דף שמות בפרשת כנזכר שנית, סעם

 חסדים, חמשה כוללת הא׳ לבד, טסות ב׳ מוצאים
 טסות השתי ואלו גבורות, חמשה כוללת השבית

 אוrש העשרה,-כנזכר מכל יותר מעולות הם
 החברים הם טסות הי״ב ואלו חצית, שאחר מזמג
 עצמו והוא ז״ל, מורי עם לומדים שהייט שלי,
 טסות הי״ב אלו אוr שממנו היסוד, הוא ז״ל

הגז׳.
 ולאה יעקב המ חצות, קודם הנה כי ןדע,

 ההםשי, מווג שנבאר במו ישראל, של החזה עד
טו הלילה חצי ואחר מ ת  חשם ולכן סוסו, עד נ

 לא חצות קוחו של הא׳ היסוד של הראשון
ת שלא לסי נתבטל,  חצות אחר ולאה קבr חז

בצנים טניס בהיותם אבל באחור, אהור בסוד

ס שהיה מה ולכן למטה, ער נתפשטו  בתועלה לז
 אהרות, טסרת עעזרה שיש ונמצא נתבטל. לא

 הצוז^, קודם של יסוד אותו מבתי׳ מצאים שוט
 ועוד לילת חצות אחר אלא יוצאות אינם אבל

 כנזי׳ל, דצסרא קדרותא מזמן אחרים שנים יש
 אלו ואמנם העשרה. אלו מכל מעולים יותר והם

 השנים מן במעלה גרועים יותר הם שניים ה״׳ב
 קדרותא של השנים שאלו ואפשר ראשונים, עשר

 ראשונים, העשרה עם יוכללו הב׳, בחי׳ מן דצפרא
 וע״כ השניים, העשרה מן יותר מעולים שהם לסי
 זלה׳׳ה מורינו עם ללמוד קדמו השניים, ב הי״ אלו

 היי׳ב שהם אנחנו שנכנסו קודם ביעזיכתו,
 קודם מבחי׳ שהם לסי הוא, והטעם הראשונים.

 לסי עצמו, בטני ורבי יסוד להם אין ונם מצות,
 חצות ואחר חצות קודם של היסודות שתי שבחי׳

 Tא וראה ודע א׳. יסוד והכל מה, נכלל זה
 השלישי, הזווג בזה זווגים אדבמ־״־ נבללו

 ואהר הנזכרות, לסבות א׳ זווג נקראים וארבעתם
 מי החברים כל ענת נבאר הדרוש בסוף כד

הם
 זווג הוא הזווגים, מעלת סדר כסי הד׳, זווג

 ההזה מן שהם ולטי במנחם לאה עם יקזראל
 ג1ההד׳ אל התטשטות מקום שם אץ ולמעלם

 והגבורות ימין, בזרוע מתקבצים זמסדים ולכן
 ולהיות לבד. טסות ב׳ נקראים והם שמאל. מרוע

 היו לכן קשים דינים שדט לאה, עם דמנהה זמג
 מטוס ט) אהים שני והם לוד, הרוגי כנגדם

 ישראל מבהי׳ להיותם מעלתם וגברה נום.rולול
 להם־ את ולכן ממש, גיכר יסוד שם יש ולא
׳ מיוחד. ויסוד רבי

 יעקב הוא שבכלם, האחרון והוא הה׳, זווג
 גמורים, דינים הם ואלו לילם חצות ולאה.קודם

 ר״א הוא שלהם והיסוד ביתר. הרוגי הם ואלו
 כי ודע, מודע. בביתר שנהרג צ״ם המודעי

 לחם יש ישראל, בני של הנשמות אורות כל
 rnrvm שהם והיצונמם מטנימתת לבושים

 ממיני זרע, טסות ונעשים היורדים ואיברים
קרי. ע׳׳י שלא הנזכרים היסודות

ההמשים אלו בין והטרש חלוק יש והנה

 סקהטות ומראה הגהות
ST תמית )0



הגלגוליםל״ט הקדמהשערקע

 הנד, זווגים חמשה של הנזכר, יותר או טפות
 גדולה מעלה להם ויש הנשמות. שאר לכל

 הנשמות שאר שכל לפי השאר, מכל ועצומה
 מן זוג ע״י אלא קרי, ע״י שלא באים הם

 ומתאזה הזווג אל שמתעוררת דנוקבא, אתערותא
 כיון ולכן הוא, גם מתעורר כך ואחר אליו,

 אלא מרצונו, התעוררות בו היה לא שהזכר
 החו״ג של הטפות אותם לכן ידה. על שנתעורר
 מהדעת נמשכות אינם ההוא, בזווג הנמשכות

 למטה בו שנתפשטו החו״ג מן רק שלו, עצמו
 שם ונתעכבו שנתלבשו אחר 'קצותיו, בשש

 נמשכים להיותם הנז״ל, הטפות אלו אבל למטה.
 כנז״ל קרי טפות הם כי הנקבה התעוררות מבלי
 והזכר נפקו. לחודיה דדכורא שמאתערותא ודא-

 כי מצאה, ולא בנוקביה להזדווג נפשו אותה
 לבטלה. יצאו ואז כיוצא, או בבריאה למטה דדתה
 שהם ודאי דדכורא, מאתערותא באים שהם וכיון

 הדעת ממוח אלא נמשכים ואינם מאד, גדולים
 מקום שם כי למעלה, שם אשר חו״ג של עצמו

 לא מהיסוד, יוצאים וכאשר התאוה. התעוררת
 הזכר, של קצוותיו בשש ונתלבשו מתחלה ירדו

 מן ויצאו בלבד, מעבר דרך משם עברו רק
 לאין גדולה הם הנשמות אלו מעלת ולכן היסוד.

הנשמות. שאר על קץ,
 הלבושים בענין הוא שאמרנו, זה כל והנה

 אורות, הנקראים עצמם הנשמות של והכלים
 מתלבשת שהנשמה איברים, רמ״ח געשה שמהם
 כל של הנשמות אורות בחי׳ שגם ולפי בהם.
 מבחי׳ הנזכר, ע״ד ג״כ הם כלם, הנז״ל אלו

 נתנו לכן למטה, התפשטות מן ולא עצמו, הדעת
 מן שהם הנז׳, הטפות שהם הלבושים, אלו להם

 קשר יש כי שביארנו, אע״פ והנה ג״כ. הדעת
 בבחי׳ היא זה בל הנז׳, הטפות אלו כל בין אמיץ

 עצמם הנשמות אורות אבל והלבושים, הטפות
 כלם אבל שלו, ז2השרז מן הוא אחד כל שלהם,

 ואינם קשורים שאינם רק עצמו, הדעת מבחי הם
אחד. משדש

 בחי׳ שהם עצמם, הטפות באלו כי דע, גם
ת, פנימיות בהם יעז הלבתוים, יעו כי וחמניו

 הלבוש שהוא החיצוניות, מן שנמשכות טפות
 או שבז״א דאימא, נה״י או דאבא נה״י של

 פנימיותם, מן שנמשכות טפות ויש ביעקב,
 דאבא נה״י שבתוך עצמם, המוחין מן שהוא

 לבושים טפות הם הנז״ל, כל והנה וכו׳. אימא או
 טפות יש ועוך ממש. המוחין שהם הפנימיות, מן

 שהם אלא הנז״ל, בכל ממש דוגמתם אחרות
 אבל הנז׳. הלבועזים של החיצוניות טפות מבחי׳

 אלא למעלה, עצמו הדעת מן נמשכות הם גם
 דאבא דנה״י הלבוש שהם החיצוניות, מבחי׳ שהם
 הם, מי זלה״ה מורי לי ביאר ולא כנז״ל. וכו׳
 שנבאר כמו זי,pהשל הזווג של אותם רק

בעהי״ת.
 הם הנז״ל, הטפות אלו בחי׳ כל והנה
 ואותם שארית, בלשון הנביאים, בדברי הנקראים

 שארית, בלשון נקראים י) ישר מבחי׳ שהם
 ואותם וגו׳ עולה יעשו לא ישראל שארית ה כמש״
 כמש״ה יעקב, בלשון נקראים יעקב, מבחי׳ שהם
 בחי׳ חמשה ויש וגד. בגוים יעקב שארית והיה

 נזכרים כנגדם ולכן הזיווגים, בחמשה כנז״ל
 ישראל שארית רבות, פעמים הנביאים בדברי

כ) יעקב. ושארית
ז״ל. מורי של החברים אלו ענין ואבאר

 כבר הנז״ל, הטפות מעלת שסדר אע״פ כי דע,
 של הטפות אלו כי דע, אמנם למעלה. נתבאר

 הם לילה, חצות אחר ולאה יעקב של הג׳, הזווג
 אעפ״י בעה״ז. ביאתם לענין מכלם, אחרונים

 באים שד& ולפי כנזכר. מעלתם סדר זה שאין
 ישעיה בנבואת נרמזו האחרונים, זה בגלות
 משעיר קורא אלי דומה משא בפסוק הנביא,
 נבואה בי וגו׳. מליל מה שומר מלילה מה שומר

 בזוהר. כנזכר הזה, האחרון גלות על היא זו,
 ולילה חצות, קודם ועא ליל כי עת,T וכבר
 וד& בא. פרשת בזוהר כנזכר חצות, אחר הוא

 זלה״ה מורי ויבתpשב החברים של הנז׳, כתות ב׳
 אלא לילה. חצות שלאחר זווג מן הם שכלם

 כנז״ל, הראשונה לילה חצי מכללות ד& שקצתם
 גלותה מתוך צועקת שהשכינה אמר וכנגדם

ואומרת אדום, גלות שזדא בשעיר, ביעזובה

ישראל. צ׳ל י)
 מקומות ומראה הגהות

ום*ם. בהנהות עיייש כיו הקדטה לעיל כ)



Wהגלגוליםל״פ הקדמהשער

 שהם מליל, מה שומר מלילה מה שומר לשי״ת,
 חצות שלאהר הזהג מן שהיא האחת הכת

 תעשה מה מליל, מה שומר ובן לילה. הגקראיט
 הלילה מחצות שנאים השנית, הבת מאלו

ל, הנקרא הראשונה,  לילה בחצות שיצאו רק ל
 ם»»ר1אמר הקב״ה, לה ומשיב מז״ל. האחרונה

 נ*זווג1ועולדימ הארבעה אותם• שזס בקר, אתא
 הנולדים העשרים הס לילה, וגם דצפרא. קדרותא

ללה. הנקרא חצות שלאחר מזווג
ת אם“עו̂ד ואמר מי  להיות כי בעיו, ת

 הם המשיה, של נתראה נררא האלו חביתות
 בשאלות להרבות בתשובה, להרבות צריכים

 שאר ישוב שאר של פסוק גם ותפלוו^ ותהנוגים
rמר אל אל קכ  מגד שאר, פעמים ב׳ אמר ג
 שאני כיון כי זלה״ה, מורי וא״ל אלו. כתות ב׳

 שלאחר זווג בחי׳ מן הם כלנו החברים ואלו
 בחצות ממש לקום מאד נזהר שלפיכו חצות,

על ושזה הללה,  הזהיזעו ומאד מאד, לנו יז
הזה. בדבר

 החברים אלו כי ז״ל, מורי לי אמר והנה
 בדור צריכים ועדיין בלם, יתקיימו לא שלנו,

 קצת במקומם אחרים לשים להחליף להתברר
 את עתה ואכתוב נעהי״ת, שאבאר וכמו מרמ,

 שאמי אע״פ ללמוד, עמנו הנכנסים החברים
^ אחרים שיתחלפו אותם יורע מקוג  שלי, הכת נ
ה חצות שלאחר שהם  אני דמ: אלו ממש, לל

 מד%״י ז״ל. סאגיס מנתן ה״ר דסאל. חיים הצעיר
 ד.למ גדליה ה״ר ז״ל. הכהן מהר״י ז״ל. ארזין

 משען. יהודה ה״ר אוזמא. שמואל ה״ר ז״ל.
 ה״ר מנשה. שבתי ה״ר גבריאל. אברהם זד׳ר
 הזאת, הכת זהנה פלקץ. אליא ה״ר מל.0 ד מסף
כגד׳ל. הדעת של הטוחמ מפנימיות היא

 הלמערם סן והס כנגדה, אחרת כת עור ויש
 הלבושים חימנמת שנקראים וכר, נה״י של

 משה וה״ר אלשיד. הר״ם מורי אלו: מ!ם כגז״ל,
 אבסבאן. שלמה וה״ר ארחא. מהק וזדד גאגד׳ז^

 ז״ל, מסעוד יעקב וה״ר גאליקו. מרדכי חדר
ל. אלשון י׳וסף מדד ל. מיג? משה חדר ד  ד
קל אברהם וה״ר Jמנז משה מדר א ל. ח ד

 ג*כ המחוין מפניסמת שהם השנית, והכת
מבהי׳ שחס אלא חצות, אחר מזווג הדעת, של

 ה״ר צהלת. הרי״ט אלו: הס בנדל, חצות קודם
ד וה״ר אלשראץ. יעקב ה״ר הכהן. מסף  הכהן. ח
 ואחמ אודי. שמעון זה״ר קרישפי. יצחק וה״ר
חס וה״ר דל. אורי ישראל זדר  ארובז. אב

 וה״ר הלוי. ישראל וה״ר ז״ל. אלשיד משה וה״ר
 וה״ר אשכנזי. יהודה וה״ר קנפיליאש. מסף

 וכבר זלה״ד- מורי קרובי שהיו אשכנזי. נפתלי
 אלו כל אס בפירוש זה מדע שאיני אמרתי

ע הנזכרים  שמעתי כללות ירד אבל מכללם, ז
שה על דל, מורי מן אלי. חברות ^

 של הלבושים שהם רביעית, כת ועוד
 הנז/ דפניממת שנית כת כנגד והם חצונמת,

 משמש. משה ה״ר הלוי. אברדע זדר אלו: ודע
 שמעתי לא פרטיות דיד אבל רומאנו. יאודה ה״ר

ל, מפצרי  שלי הכת של החברים בענין רק ד
 כת בענין אמיתי המתר והנעל״ד ד^אשונה.

 וה״ר צהלון. הרי״ט דע: דעניממת, של השנית
 ישראל וה״ר קרישפי. יצחק וה״ר אלטראץ. יעקב
 וה״ר הכהן. דוד וה״ר .Tאלש משה וה״ר הלד.
 מסף וה״ר ארובאץ. אברדע וה״ר הכהן. מסף

 שלא אע״ם יTמר אל אליא ה׳׳ר גם קנפילאש.
 שמעון וה״ר מכללם. שהיה ג״ל עמהם, נכגס
מכללם. היה שלא בפירוש מתר נ״ל אודי,

 אלא שלנו הכת כמד שהיא הזקנים כת ובענת
flr־r1 דל, דעיצונמת מן  זלה״ה שמורי נ״ל כנ

 מורי והנה בחינתי. כמד היה אלשיד, מהד׳ם
ל,  למהר״ם בחברתינו, עמנו להכניס רוצה היה ד

 מסעוד, יעקב ולה״ר נאגר״ה, והר״ם אלשיד,
 אותם מן דע אלו כי וא״ל, מיוחס. שבתי ולה״ר

 שהם אלא הבקר, אשמורת של שהם ספות, שתי
ח באשמורת שרע אלא חצות, קורס סבתי׳ ל  ו
 פרסמת ענת גס עמגו. להתחבר להם אפשר
 באשסורת שרע אותם הס מי ידעתי לא שלנו

 אני גם ממש. חצות דאחר הזווג של דעקד
 בהם יש הנזכרים הארבעה מא^ אס מסופק,

 שלא לפי ממש, שלנו כת מכלל שהם שנים
 שנים להיות וצריכים עשרה, רק בהכרתי נכנסו
 של דצפרא תא מקררו הם האחרים והשנים עשר.
 קודם ימים ב׳ והנה 4הצוו באחר חצות קודם

ל סורי שנפטר  החברים אותם אפילו כי א׳׳ל, ד
גדוד למוברז־ צריכים היו עמדי, הי׳ בכת שהיו
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 הענין וסוד מהם. קצת תחת אחרים ויכנסו אחר,
 שונאך רעב אם בפסוק •סביארנו מה ע״ד הוא,

 שלימים אינם החברים אלו הנה כי לחם, האכילהו
 אותה מן מעוט בהם שיש מי בהם, שיש ר״ל
 שהם הנדל, המעולה הנשמה הלבוש של בחי'

 שוים כלם ואין כנד׳ל, חצות שלאחר הטפות מן
 ויש רע, ומעוטי טוב שרובו מהם יש כי בהם,
 וכיוצא בינוני, ויש טוב, ומעוטו רע שרובו מהם
 שרובם אותם כי וא״ל מדרגות, כמה יש בזה
 אשר האחרים אותם כי בודאי, כך ישארו טוב,
 הנזכרים, של הרע יקחו טוב, ומעוטם רע רובם
 כלם אלו ישארו ואז שבהם, הטוב להם ויתנו

רעים. כלם ואלו טובים,
 לקבץ כונתו היה זהו כי ז״ל, מורי וא״ל

 החברים, בין שיש והאהבה החברה ע״י כי אותם,
 טוב, שרובו מי אצל הטוב וילך בזה, זה ימשכו
 מי עם ויצטרף הרע מעוט וילך ממנו. ויושלם
 ילכו, הרע מבחי׳ שהם כלם אותם ואז רע, שרובו

הטוב. מבהי׳ שלימים שהם האחרים וישארו
 האדם צריך זו לסבה כי ז״ל, מורי וא״ל

 אשר הרשעים אותם עם שיתחבר מאד מאד
 כי בתשובה, להחזירם טוב, ומעוטם רע רובם
 אם ובפרט בהם. אשר הטוב הוא יקח זה ע״י
 בו שחסר הטוב חלק בו שיש אדם באיזה פגע

 ולכן בו. ויושלם שיקחנו עצמו, נשמתו משרש
 החברים את לאהוב מאד, במאד ז״ל מורי הזהירני
 חלק אברור זה ע״י כי וללמדם, שלי, הנזכרים

 אני. ואשתלם ואקחהו, בהם, המעורב שלי הטוב
 כפי תלוי. זה וממוצע, בינוני שהוא מי ואמנם

להפך. או טוב, כלו יהיה ירצה ואם מעשיו,
 ה״ר כי הנזכר, ביום אז ז״ל, מורי וא״ל

 וז״ס ממוצעים, מעשיו היה ז״ל, פלקון אליא
 עומדים השמים צבא וכל פסוק על כ) חז״ל מ״ש
 וארז״ל וכד אחאב את יפתה מי וגד, עלמ

 להענישו, יכלו לא זה ומפני היה, שקול אתאב
 יכלו לא שקול ובעוד הרע. לצד שיטה עד

 שהם פלקון, הר״א עד אחאב מן וגם להענישו.
 וזהו ושקול. בינוני תמיד נשאר א׳, משרעז
הברתינו מתוך לסלקו רצה ז״ל מורי שהיה הטעם

 שאירע עד שקול, להיותו אותו מסיר היה ולא
 ז״ל, ארזיו הר״י עם בע״ש הגדול הכעס אותו

 היה עכ״ז אבל הרע, לצד ונטה התחיל ואז
 ועל מחברתינו. הוסר ואז עדיין, טוב מעוטו
 לצפ״ת אביו בא היה שאם א״ל, ארזי״ן מהר״י
 ומלבד נפסד, יהיה הוא שגם ההיא, בשנה תוב״ב

 היה ז״ל, פלקין להר״א שדחה ביום בו גם זה
הוא. גם בודאי לדחותו רוצה

 בו ואין טוב רובו ז״ל, סאגיס יונתן ה״ר
 ז״ל, הלוי גדליה ה״ר הרע. לצד שיטה ספק
 היה הר״י_הכהן, ספק. בו ואין טוב רובו ג״כ

 האמונה חסרון מפני ולא ספק, בו ויש טוב, רובו
 מורי רצה ולא אחרת, סיבה רק זלה״ה, במורי

 רובו ז״ל, אTאוז שמואל ה״ר לפרשה. ז״ל
 אברהם ה׳יר בו. שיחזור ספק בו ויש טוב,

 משען, יאודה והרב מנשה, שבתי וה״ר גבריאל,
 לגמרי. נדחו מגרמי, ל) טבול ן׳ יוסף וה״ר
 הצעיר ולי עדיין. ספק קצת יש משען י בהר״ אבל
 אלי לבא Tעת שהיה ז״ל, מורי א״ל חיים
 ז״ל. מורי באהבת אעמוד אם אחד, גדול גסיון
 כל להשליך היה שכונתו ז״ל, מורי א״ל אח״כ

 ארבעה או שלשה אלא עמו ישאיר ושלא החברים,
בלבד.

 לזכות מחוייב אני כי ז״ל, מורי וא״ל
 הרעועים שכל לפי אדם, בני משאר ״ותר לחייביא,

 או רובם אשר רב, הערב בחי׳ הם הזה, שבדור
 נצוצותיו שנתערבו קין, משרש הם לכלם קרוב

 לתקנם מחוייב אני ולכן רע ורובו ברע הטובות
 אפילו אלא זה, די ולא שלי. השרש מן הם כי

 עברו שכבר הראשונים של הדורות של הרשעים
 ע״י לתקנם אני יכול בגיהנם, שהם קדם, מימי

 בגופות ולהכניסם מגיהנם ולהעלותם מעשי,
 היא, והסבה להתקן. הזה בעולם לבא שיחזרו

 שאני וגם קין, שבשרש העקריות מן שנפשי לפי
 אני כי וגם כנז״ל. בתראה בדרא עתה באתי
 המוח מן aשד העליונות, הטפות מבחי׳ באתי

 המתפשטים קצוות משעז ולא ממש, הדעת של
 ארצה אם הנזכר אל כח יTב יש ולכן בגוף,

הנזכרת, לסבה כי ואמר מתר, מעשי להיטיב

מקומות ומראה ועהות
(דפו*י). סגרבי צ*ל ל) ד. הקדמה סוף לעיל קב: סנהדרמ כ)
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י אם  היו הדור, שבזה לחייביא מזפה הייתי »
 גאזגיהם, נכגםים דברי והיו מאד, לקולי שומעים
 ז״ל מורי לי למד שנספר, עעמו שבוע ובאותו

 עתה שנשתיירו נעמות ע׳ להעלות א׳, יחוד
 קת שרש מן והם הקליפות, בין מיהנם עדיין

 כמו דברים קעת מן ג״ב והזהירני ג«זי. ומשרש
 שרשידמ, יד־ על להעלותם ולמדני שאכתוב,

עמהם. מיוחדים חם אשד
 ובכל בחינות, ד הם הנה מ) «יינו; הה

 הה ססירות שבעה כנגד והם נעועות, קעת אחת
 גצועוו^ עשר שלשה ובו בחסד, קרח פדדם:

 בת״ת, יובל גצוצות. ששה ובו בגבורה, יתרו
 ובהם והוד, בנצח ואבירם דתן גצוצות. ם׳ ובו
 נצוצות. שמנה ובו ביסוד, יבל 4נצזגוו י״ב
ת, למד ^כו  להעלותם וצוני נצוצות. כ״ב ובו ב
 הנביא. אלישע עם קרח :אלו והם שדשייזע, ע״י

 הנדואד- יהודה רב עם מבל ריב״ז. עם יתרו
 באלי אם יבל גמליאל. רבן עם ואבירם דתן

מלכיו. רב עם למך בגמרא. נ) הנזכר
 והם: מלאכים, ד הי על להעלותם וצוני

 ר״ת נוריאל, מיכאל, גבריאל, רגמל, אוריאל,
 כל בגקודיהם, וכלם מפסרון. אכתריאל, ארגמן,

 שב״א נקודות בשתי נקודה מכלם, ואות אות
קמ״־ץ.

 המתייחסים דברים מכמה שאזהר וצוגי
 הוטס. ברע הסתכלות «*..אזן. עץ. והם: אליהם,
 כל מאד, האמת בחכמת והיעה בטילה. ושיחה

 קצת כונות ע״י להעלותם וצוני שאוכל. מה
שמוו^

 כי אחת, י׳ הוא נצח, כל כי והבן וראה
כנגד נצמין י״ג ולכן מי״ם, כלולה גשמה כל

 צרוסי ק״כ כנגד גצוצק ד״ב דאלסי״ן, ק״ל שם
 נצוצץ, כ״ב שוס המלכות, עד כלם וכן אלהים,

אדנ״י. הוי״ה במלוי אותיות כ״ב כנגד
 עם הוא ביהוד, נטשי שרש כי ונלע״ד,

 שסדרם מה כסי אסדרם ולכן בגבורה, ריב״ז
 הם: ואלו עצמו, בפני א׳ בל בקצור, ז״ל מורי
 ה״א, יו״ד יו״ד, אלישע. נצוצק. י׳׳ג בחסד, קרח
ח עץ, ה״א, וא״ו. ה״א יו״ד וא״ו, ה״א יו״ד  ח

ואבירם, דתן אוריאל. מיכאל חסד אמות. לארבע rt TiTwrirt» ו iTirm ו
 אלהים, צרוסי ק״כ גמליאל, רבן נצוצין. י׳׳ב

|IITWTIUTI T| |.»Tיתרו גבריאל. רסאל הוד, נצח בדעה. הסתכלות
 אוזן הא, ואו הא יוד יה, ריב״ז, נצוצין, ששה

ש1ן.|ז 1TIמיכאל. גבורד- בטילה, שיחה הרע, לשון משמוע
 ריח חוטם אדני, יה באלי. נצוצין. שמנה יבל

tTIM'ITni▼גוריאל. יסוד, עריות. וריח המטונפות, מבואות
 אתי, יהוה הנחאה, יהודה רב נצוצין, ט׳ יובל,

T»ITI V1T»T»'W tTIלמד אכתריא?/ ת״ת, ליצנות, בטלה שיחה פה
 דלת אלף הא, ואו הא יוד מלכיו, רב נצוצין, כ״ב
 מלכות האמת, בחכמת חסק יעהT יוד. נון

TITITtT|T»TIמטטרון.
 פסחה אלו, רבדים מכמה שאזהר צוגי גם

 בברכת תפלה כתת אכילת מעוט גאוה. גסת
 לחיות מלח הנהנץ. בברכת ם) שופטתו. השיבה

 ע) המזון. אחר מים לשתות שלא השלחן על
החברים. בכמד להזהר

 למין נקדישר. בעת לזה עוד הזהירני גם
 טז״ל, אבגיתח בשם ולמין הרגלים, ולחבר

 של למשי בעת ולמין פ) במקומו וכמבואר
 ושלא צ) במקומו. כמבואר זהרריאל, בשם שבח,
 דרד אפילו שער, שום ממנו להסיר בזקן ליגע
מזכר שדי, הם זקן, ם«דם ששני ולכיץ עסק.

מקומות ומדאה הגהות

 אלו כי ודו in פ״ו ח• הקוד• רוח שער מ)
הנצועזת

 ריח פ״ו ח• הקוד• im בשער 8כו ברבות ג)
האמורא. באלי הגירמא הגג ואלו

 ר דרוש העמידה בונה ענין הכרנוה שעד ס)
ובר. השיבה ד״ה מ״א רל״א דף

 לשתות שלא תמעט כתוב משד»מ Tמג במפר ע)
באצות יקום ולא שינה שמביא מפני המזון אהד מיס

ץ הבונות שעד פ)  דרוש העמידה חזרת בונת «
 אמנם ד״ה וט״ב תזהר גם תה ס״א רנ״ה דף ני

 שעד והדה ליית דף ריש הקודש דוה שעד נבאר.
פ*וג תעשיה עולם

 שעד ה*ב ע*ה די. פוק השבת שעד «דה צ)
 בתהילתו ל*ה דף הקודש מה ובשער בי. פרק מרב

בשם שבת בגמ בשלובש לבוין צריו גם כתוב:
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 אצבעות עשר ולשלב לחבר ושלא ק) במקומו.
 אהו״ה, בשם ולכוין אלו. עם אלו ושמאל ימין יד

 (א) א) במקומו. כמבואר אצבע בגיכטריא שהוא
 התפילין של הרצועות יגעו שלא ולהזהר
 ב׳ במפפר ש״ע, בגי׳ רצועה כי ולכוין ב) בקרקע
 כנזכר הק״פ שהוא במלואו, א״ל פעמים

 ולכוין ברכה, של בכוס ולהסתכל ג) במקומו
 בגימטריא שהוא היין, בתוך נותן שאתה במים

 מ״ה ס״ג ע״ב שמות בארבעה שיש יודי״ן, ס׳
 הנז״ל, ביום לי שאמר מה הוא ע״כ ד) ב״ן.

ז״ל. שחלה קודם ימים ג׳
 לקום מאד שאזהר ז״ל, מורי א״ל עוד

 יעקב מזווג שאני ד,נדי לסבר, לילה, בחצות
 יכול הייתי א‘’ פעם איזה ואם חצות, אחר ולאה

 ואעשה שאקום אחרונה, חצות כל נעור להיות
 אילת קודם ואקום לישן, ואחזור הנודע, הסדר
 דצפרא קדרותא זווג שהוא ש) עכ״פ, השחר
הנז״ל.

 התחלתי כבר עתה כי ז״ל, מורי א״ל עוד
 באותו מחשב כשאני ולכן קין, עון פגם לתקן
 שמצולות בעת שאכוין ז״ל, מורי לי שסדר סדר

 לכוין ולהחטיאגי, להעציבני עלי גוברים ים
 לאלפים, ובמלת ת) כנודע לאלפים חסד בנוצר

אלפי״ן ב׳ שהם ואלהי״ם, אדנ״י לשם שאכוין

 של השם בזה כי וא״ל בגימטריא, כך והם
 בגי׳ והוא אלפי״ן, מלואו יהיה הנזכר, אלהים

 מכו־ן ואהיה יום, בכל Tתמ אכוין וזה ארץ.
 ובפרט מאד, לי ויועיל בו, ומחשב תמיד, בו

 יותר להזהר צריך אני בתורה, שאעסוק ביום
 הביא שקין לפי הוא, הענין וסוד הענין. בזה
 כי א) באורך ענינו ביארנו וכבר פשתן זרע
 המלכות שהיתה ומה ב) הקרקע כח מכחיש היא

 על נגזר ולכן יבשה, להיות חזרה ארץ, נקראת
 אלהי׳׳ם שם והגר, בארץ. תהיה ונד נע קין

 שנקראת בזמן במלכות, הוא כנזכר אלפי״ן דמלוי
 פגם לתקן ותכוין הנזכר. לשם כנוי שהוא ארץ,

 חוזר ואתר, הפשתן, ע״י יבשד, לעשותד. שגפגמת
 כל ור,נה זה. מלוי ע״י ארץ ולעשותה לתקנה

 בקין, שנדבק הרע בקליפת נדבקים החיצונים
̂ם  אלף אות ולהשיג להדביק רוצים הם וכי

 יכול־ם ואינם הנזכר, אלהים של ה׳ אות שבמלוי
להשיגה.
מעוברת, אשתי עתה כי ז״ל, מורי א״ל עוד

 בשכי* במציאות כמוד, וTיה לא נקבד,, תהיה ואם
 בעויים, כמוהו ידדה לא זכר, ,Tיה ואם גדול. כ כ״

 מן עזה כ״כ אהבה המציאות בכל ימצא ולא
 עתיד ושהוא עמו, לי ,Tשתד. כמו לבן, האב

של', השרש מן ואינו הקבלה, חכמת ללמדני

ה ה הג
קס״ג. אצבע כמספר הרי קי״א ואלף ב״ן והם ביודי״ן הו״ה מונים ברדותנו א״ש: (א)

מקומות ומראוז הגהות
 ס״ב נ״ו דף קדושים פרשת הפצות שער ק)

הזקן. סאת וענץ ד״ה
 הפרשה. בתחילת עקב פרשת הפצות שעד א)

ת דף בראשית ז׳׳ח א׳. אות הזד,ר לספר השפטות
 הקודש רוח שער קצ״ו. אות הסולם עים ובזיח טיב

ליח. חי תחילת
 ובעת דיה סוף סיג דף Tתם עולת ספר ב)
טיא. ליח דף הקודש רוח שער זעחוכ
ד. דרוש סוף התסילץ ענץ הבונות שער ג)

 הקודש רוח שער תגוץ. וד,נה דיד, פיו דף עוית טפר
סיא. ליח דף

א'. דרוש הקתדש ענין חיב הבונות שער ד)
לאד, ועתי בפסוק ויצא פרשת תורה לקוטי ספר

 דע דיה ד׳ דף זיע״א רשב״י פאפרי שער רכות.
טיא. ליח דף הקודש רוח שער הכלה. כי

 דף הלילד, דרושי ענת חיא הכונות שער ש)
 תקון שער פעיח כוונות. כי ודע ד״ה סיב שעיו
 הקודש רוח שער בל. בי ודע דיה ג׳ פרק חצות

. לקום. צריך גם דיה ליד דף
 סיב ריי דף השנה ראש ענץ הכונות שעד ת)

ב׳. יחוד עוד דיה
 טיב ריי דף שם ריד, ענץ הכונות שער א)

 דף קחשים פרשת הפצות שער פי. כי ודע דיה
 פקץ ויהי בפסוק בראעוית פרשת ברשיי ועיין ניז.
היה. פשתן שזרע שאופרת אגדד, ויש וזיל

בפשנה. פירשיי עיין קט. בים ב)



ק«ההגלגוליםל״ם הקדמהשער

 למעלה מדרגות אלפים שלשה גבוהה ומדרגתו
 שלי, השרש מן יתפרד לא ולעולם ממדרגתי,

 אהד, במקום שביארתי כמו התחיה, לאחר אפילו
 בק יותר או מדרגות מאות חמש הבדל ביש כי

 אגי ובפרט אהד, שרש נעשים הם לבן, האב
 והשג־־ת ובן, אב בחי׳ האחת :בחינות לשתי עמו,
 רב להיות עמי קשר לו ויהיה ותלמיד, רב בהי׳
שלי.

 אחר לומר מאד שאזהר אותי, צור. עוד
 וד.יה פסוק לד, נקוד. כן ועל ב) לשבח, עלינו

 באות שמתחיל ואכוין הארץ. כל על למלד ה־
 עשרד- בגימטריא וד.וא ד׳, באות ומסיים ו׳,

 מעשרד. לד טוב אנכי הלא למש״ה, ושאכוין
 העשרה אותם ולהמשיד לד.איר ואמין בנים,
הפסוק. באותו שנבאר וכמו בלאד., כנים

 אותו שאעשד. אחד יחוד אותי צוד. עוד ג)
 מעיל, ההול ללילי שגט לי וגראד. שבת, בליל

תו וזו  )3( נפשי, ואקשר שאדבק בקצור, מנ
 נשמתי 9בם לק^ר ואכווי הפקולי, שמעה כנפש

 אכתמאל שם .־׳י הברמד., בעולם בנשמתו
תו[ נשמתי קשר7 ואמין בקמץ, נקוד כלו ^  בנ
 לכדן צייד ולכן דבריאד- ספירות עשר בכל
 Tותמ דבריאז^ בי״ם פעמים, עשר הנזכר שם

 כד אחר השט זה ד׳י7 בנשמתו נשמתי אקשר
 היצייט בעולם ריב״ז, ברדת רוחי, לקשר אמין

 שם ואכדן בפתט בקוד כלו חפנמיל. שם ע׳׳י
 ואחר הנז״ל. ע״ד במץרד. בי״ט פעמיט עשרה זד.
 ייבא רב בנפש (ג> נפשד, לקשר אמין כד

 כלי והך.1 שם זד׳י העשיר., בעולם מבא
דעשמז בי׳׳ט פעמים עשרד. זד. שם ואכמן בצירי,

 מהד, של זה בשם אמין וכאשר הנז׳׳ל. ע״ד
 מורכב ותנוק אחד, אדם בצורת אותו לצייר צריד

מ. על כתוב מה׳׳ד ושם כתפו, על  ר׳׳ת והנה ל
 י״ט, בגימטריא אח׳׳י, הם אלו, שמות שלשר. של
 הפקולי שמעת שסדר ברכות, הי״ט סוד וד.ם

 ההיא בעת כי זלה״ט מורי וא״ל ד) ר׳׳ג. לפני
 הסקולי שמעת עם נשמתי לקשר יכול דריתי
 איזד. או מצוט איזו ע״י הבריאט בעולם אפילו
ד בי ויש בי, שיש הקת  אפילו בו לזעודבק מ

 יבול הייתי לא ריב״ז, עם אבל הבריאט בעולם
 כסי תד. בלבד, .Tיוrה בעולם רק מ להדבק
 להדבק יכול םT על אשר לי, שיש המצות

 עדיין כה בי את סמי. רבא ברב אבל בו.
 כי ונמצא העשיט בעולם אלא מ, לד.דבק

 הגד, הצדיקים ומעלת במדדגד. תלמ הדבר את
 שעל עשיתי, אשר הסגולמת ז!מצות כסי רק־
 מציה יש כי מבזד., מתר מד. לזעודבק נוכל ידם

 עשיתיך, ואני סבא, ייבא רב עשאד. אשר אחת
 ויש העשיט בעולם עמו נתקשרתי ולכן דוגמתו,

^. ואני ריב״ז, שעשאד. אחרת מצוה שי  ג״כ ע
 להדבק יכול אני ע״י ולכן מאד, גדול בחשק

 לשמעת עד״ז וכן ירטrה בעולם אפילו עמו
 השרש מן מנה» אינו הפקולי ושמעון הפקולי.

 ונתקשרו נכנסו אשר הכת סףאותו הוא אכל שלי,
 מוהר כנזכר עקיבא, ר׳ תנמת אר.בט בהיכל
 הפקולי שטעת תה הנזכר. כד.יכל פקודי פרשת

 זה התקשרות להס יש זד• ובענת מד&, אהד הוא
ט עם ז

 שרש נצוצות בהמת כי ז׳׳ל, מורי א״ל עוד
ט קליפת מטך קת  אצלינו, שם כמבואר סיסי

מבני נולד לכן כי עקיכט ר* נשמת המי. ושם

» ה הג
נפשי שצ׳׳ל נל»ש, )X(נפשי. םמקום נשמתי שצ*׳ל נל*ש, )3(

^פז הגהות סקונצת ונ
 אבי׳ע סדר שעו ודנ mr מ׳ט ודד ת• הרוסה ישבה u>Mr מגה ץ1ע ודא הנונוה שער נ)

 mm שש* סת*. תנאי ד*וו ט*נ שסמו דף פיו אי סיוסן שאואל אלששיוס פפר 4*9 פ*ו *וו9ש דף
ק » וד*א עגת ד*ה קי׳א דף וושחד האמת עניו ודא אלקנט לא דאאי מ
 ד*א ב*נ taw אאא ירשה ושיאקאל סאו יסוקיט ע׳ש ובוחר קסד. דף nam ארשה וחד )1

כי. דע והנח אנשישן אאאד בסולם ש רעיי• שזדו
9י «<לא כוע מיטה ד)



הגלגוליםל״ט הקדמהשערגעו

 נפשי גם כי וא״ל, ה) כנודע. סיסרא של בניו
שם. נתונה היתה

i בפסוק שאשכב בעת כי א״ל, עוד r a 
 שאכו־ן זה, בפסוק אשר הוי״ה בשם רוחי, Tאפק

 ובפרט ב״ן. שם הנקרא ו) ההי״ן, במלוי שהיא
 נפשי, חלק אתי יש כי כפול, מגולגל שאני לי,

 בכ־* תמיד שאהיה שאזהר וגם עקיבא. ר׳ וחלק
 עי ההין מלוי של זה שם שהוא ה׳, יראת עת
 נקרא זה שם כי תמיד, מלבי אסירהו ולא פני.

 וה״ה יודי׳ין, ב׳ היא היו״ד כי המכפלה, מערת
ההי׳׳ן. ב׳ וה״ה ווי״ן, ב׳ והו״ו ההי״ן, ב׳

 סדר בענין מאד, ל ז״ מורי אותי הזהיר עוד
 לציון, ובא קדדנזת אחר הנאמרת לדוד, תפלה

 הארת־ שעיקר לפי גדולה, בכונה אותו שאומר
 בעולם הם המזמורים שכל לפי ירה,rה מן הוא

 כל כי והשגתי, נינזמתי שרש ומשם ירה,rה
 נשימתי והנה כנודע, גבורות בחי׳ הם המזמורים

כנודע. הגבורות מן היא
 בברכת שחרית, של התפילת בכונת עוד

 אחת כונה שם ביארתי קולנו, שמע הרחמן אב
 נא, ותדע ז) וע״ש. כאן אשר ההוי״ה זו בענין

 במעלד האדם לעלות והיא אלי, מוכרחת הוא כי
זו. כונה ע״י

 בקימו האדם שיכוץ מה כי שם, ביארתי עוד
 החרבן, על ולהתאבל לבכות הלילה, בחצות
 והשרשית העצמיית שהנקודה לפי הוא העיקר

 ממש, לילה חצות בעת אז מתחלת רחל, של
 בגלות ירידתה וסבת ח) הבריאה בעולם לרדת
 בין שנתפזרו הנשמות נצוצות ללקט הוא,

 גלות על ומצטערים בוכים אנו ולכן הקליפות,
הרכבנו חטאנו, שע״י לה גרמנו אנו כי השכינה,

 ז״ל, מורי וא״ל כנודע. בטוב ורע ברע טוב
 ק־ן, משרש שהוא בעצמו שיודע מי בפרט כי

 ההיא ובזוהמא בו, מתרבה הנחש זוהמת אשר
 הזה במעל ידו ולכן הטהורות, הנשמות נטבעים

 מור• מאד הזהרני ולכן אדם, בני משאר יותר
 משאר יותר מוכרח שאני זו, בכיה בענין ז״ל
אדם. בני

 בעת כי ז״ל, הכהן יצחק ה״ר לי ספר
 הוא בכנס מאצלו, כשיצאתי ז״ל, מורי פטירת
 התקוה היא זו וכי ויאמר, לפניו ויבכה אצלו,

 ותירה טובה לראות בחייך, מתאוים כלנו שהיינו
 אפילו מצאתי אלו וישיבהו בעולם גדולה וחכמה

 מהעה״ז סלקוני לא בכם, גמור צדיק בלבד אחד
 ואמר עלי שאל עמו, מדבר ועודנו זמני, קודם
̂ך היכן  מאצלי, הלך בזאת בשעה וכי חיים, הי

 ברצונו היה כי מדבריו והבין מאד, ויצטער
 נעשה מה לו אמר אז סתר, דבר איזה לו קמסור
 משמי, לחברים תאמר ויאמר ואילך, מכאן

 זו בחכמה כלל יתעסקו לא והלאה שמהיום
 ויבאו כראוי, אותה הבינו לא כי שלמדתים,

 לבדו הרח״ו ואמנם נפש. ואבוד כפירה לידי ה״ו
 ח״ו וכי ויאמר בסתר, בלחישה לבדו בה יעסוק

 אבא אני תזכו אם לו, ויאמר תקוה, לנו עוד אין
 ותלמדנו תבא איך לו ויאמר ואלמדכם, לכם
 אין לו ויאמר מהעה״ז, עתה נפטר שאתה אחר
 אם לכם, ביאתי תהיה איך בנסתרות, עסק לך

 קום א״ל ותכף במראה, אם בהקיץ, אם בחלום
 אין כי זמני, והגיע כהן, אתה בי מהר, צא

 שיצא וטרם מהר, ויצא דבר, בשום להאריך פנאי
 בנשיקה נשמתו ויצאה פיו, פתח הבית, ממפתן
(א) זלה״ה.

ה ה ג ה
וכמו ״ב. העז לחיי שנפטר יום עד אותו, דעתו בקונטרסים לידי הגיעו כאן עד ;א״ש (א)

פטירתו, ביום זלה״ה מארי אבא עם לי אירע כן מיום זלה״ה, רבו עם מארי לאבא שאירע מה כל

מקומות ומראה הגהות
בהוייח. האמנם ה׳ה ט״א רל׳־ו אבאר. ועתה ד״ה ק״ם דף לעיל ה)
ד.׳ דרוש הלילה דרושי ענין הנוגות שער ח) דרוש הלילה דרושי ענין ח׳׳א הבונות שער ו)

' חלק תע׳ס א׳. פרק ■חצות תקון שער פע׳׳ח הוי׳׳ה. ובתיבות זד׳ה ס״א שע׳׳ג דף י■
י״ד. אות מן דף העמידה בונת ענץ ח״א הבונות שער ז)



wהגלגוליםנד הקדמה» ק

& הקד&ה

 קסן קונטרס מצאתי «וד שמואל: אמר
 התקונץ מסטר לשונות ממקצת אמתהותי, בץ

 רציתי לא והנה ציון, צריכים שהם הזוהר ומסטר
 אותם להניה או ראשי, צל להניחם לסמור

 שכהה, ח*ו יהיה ההוא הלקט שמא במקימותם,
 מבקש כל והיה ויוחקו, בסטר אשימם אמרתי לכן

 החלי וזה הזה, במקום אותם לבקש יבא אותם
גואלי. אל בצזר

 צ״ב ס״ה דף א) כ״ב תקח התקונמ במטר
 ומזלום תצאו בשמחה כי ת״ל, כ״ג, שורה

 מאח בר אדנ״י, לחשבן סליק בשמחה תובלת.
 איהי בשמחה ואתון מאה. תלת דאיהו ש׳,

 ה״ס, איהי בחמה אבהן. תלת איהי ש׳ מחצום^
 סלקי בחמה דאתוון וקשה וכר. שכינחא ואיהו

 המגיה בדטום גם א״ש, וצ״צ. ס״ה, ולא נ״ה
 בחמה אותיות שמא חדשתי, ואני בזד- תנמז

 בי״ת :כזה החשבון וזהו צשרה, שהם במילואם
וצשרה. ג׳׳ה הרי ה׳׳א כדם חי״ת

 ט״ו דף ב) מ״ז תקון התקתין בסטר שם
 טקודא דא אדם, נצשה וז״ל, כ״א, בשורה צ״א,

 ה,rוחל יבום מקיים איהו ואי גיורא, ית למגזר
 הוו לא דאי וקשה בדמותנו. בצלמנו איהר

 דאת קייל״ן בקדוצזה, ולתתם הורתם חרווייהו
 הורתם ואי אחיו. לאשת חולץ או מייבם האחד

 ברייהו אלא גיורא, הוי לא בקדושה, תםTול
ס, גמורים וישראל דגיורי וצ״צ. ו

 צ״א, ק״כ דף וירא בטרשח הזוהר, בסטר
 דא מרחוק_ המקום את וירא וז״ל, י׳׳ח, שורה
 ומי, ביה זכה דלא מרחוק, דאתמר כמה יצקב,
הוה מית ג1יצק אתא בד דהא בצשוי, ראיה

 כשנדקדק תימא, וכר. מצלמא ואסתלק אברהם,
 כשמת שנים י״ג בן יצקב תמצא בשנותיהם,

ת, יצקב ויזד סמוק צל ג) ארז״ל וכן אברהם,  נז
 שנסתלק אברהם של לאבלו היה צדשים תבשיל

 יוצא לצזזוו יראה שלא כדי שנים, ה׳
 הנזכר, צם וי״ל ד) הי״ג. בשנת רצה, לחרבות

 שגה י״ג בן שהיו הנצרים ויגדלו דכתיב צד כי
 הרשצ, צשו היות ניכר אז ושלימים, גמורים
 איננו זה וקודם אהלים. יושב תם איש ויצקב
 שלם אברהם ראהו שלא הראיה היא תו ניכר,

ראהו. ודאי גוטגיית ראיה אכן הצורר, כסי
 קל״ה דף תולדות טרשת הזוהר בסטר שם

 אברהם, דמית השתא ת״ל, ל״ב, שורה צ׳׳א
 דכל ביצחק, ביה ואשחאר ביה, הוה דיוקגיה

 אברהם דא אמר הוה חק,rל ליה דחמי מאן
 ת^ק היה שלצולם ה) אמרו רז״ל כי וקשה וכר.

 יאמרו שלא הליצנים ממגי אברהם, של בדיוקנו
 דהשחא אמרו, והבא שרה. נתצברה מאביםלד

 דברר תוז״ס דיוקניה, ביה אשחאר aאברד דמית
 היתה, הזו הברכה כי בנו, מחק את אלהים

 מלת תהו בנו, שהיא להצת בו דיוקנו שנשארה
 אלהים דברר שכתוב ואחר מיותרת, שהיא בנו
 מה לטרש מחק, יאת דיולת אברזס סמת וגר,
 שאמר אצ״ג מלת קשה וצוד הגר. הברכה צנין

 לא הכא דצד כדש אר״י ת״ל, מזה, למצלה
 דברר אצ״ג אלא אמר, והקוחא אברהם, בן כתיב

 אברהג^ דמית השתא בנו, מהק את אלהים
 מצווס והיל״ל להטר שהיא אצ״ג, מלת קשה וא״כ

וצ׳׳זג 0 ובר דכתיב
קנ״א דף דצא בטמצת הזוהר בסטר שם

הגהה
 מה כל קברו צל ששאלתי ,crwm כמה לי אירצ מה כל כי מכלום, אטתד שלא לי אמר הוא וגם

לברכז^ צדיק זכר שאלתי, כל לי והשיב שרציתי, וכן לי, ישיב והוא בקברו, ממנו אשאל שארצה

ot סז. צ״ל
ט״ב דף זדי ב)
ט״ז, ס״ג טרשהבראשית סדיר ג)

מקומות ומראה הגהות
 שת הזהר בסטר טחזדא׳ו הנהרה י)
̂. ודש -א) , ט

ר. אזה תולוזה טרשת בסולם צדן ו) >
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 הוו חזקיה ור׳ חייא ר׳ וז״ל, כ״ז, שורה ע״א
 השתא אמר. וכר, אונו דחקל אילני תחות יתבי

 לאתהרבא איהו קריב דירושלם לאודעאה, אתינא
 ז, ריב״ בימי אתחרבת ירושלם דהא וקשה, וכר.

 ובתריה אליעזר, ר׳ דתלמידו דרא הווה כן ובתר
 ובתריה דרשב״י, דרא ובתריה עקיבא, דר׳ דרא
 םה הנזכר חזקיה ור׳ חייא ר׳ דתלמידוי דרא
 אדם, בבני להתיישב דחזרה לומר, ואפשר וכר.
 כי והודיעו הרשעה, רומי קיסר ממשלת תחת

 כן, גם קשה זה ואף להתחרב. תחזור עתה גם
 היתה והאחרונה סנהדרין, גלו גליות עשר דהרי

 בירושלם ישוב היד, לא עוד דאין כנראה בסבריא,
 הני כי לומר, ואפשר ז) טיטוס. חורבן אחר

 ואין ריב״ז, בזמן חכמים היו חזקיד, ור׳ חייא ר׳
י דרשב״י. דרא אלו

 ע״ב קנ״ג דף ויצא בפרשת הווהר בספר שם
 צדיקים תרין ובנימין יוסף וע״ד וז״ל, כ״ה, שורה
 יוסף דשאיל בשעה תנן, הכי ואנן וגר, נינהו

 וצר־ך וכר. בנין לך אית ,Tל אמר לבנימין,
 מוטעה, הוא יען הזור.ר, לשון תחלה לתקן

 ישנים. בספרים הנמצא כפי הגהתו, פד, ואכתוב
 לבנימין, יוסף דשאיל בשעה תנן, הכי ואנן וז״ל,
 אמר אין. ,Tל אמר אנתו, לך אית ,Tל אמר

 זמינין. בנין אבל לא. א״ל בנין, לך אית ,Tל
 גרא וראש אח־ אחוי, ע״ש א״ל יקרון. ואיך א״ל

 בענ־ן הסוגיא, בזאת לדקדק וראוי וכר. וגעמן
 כל ערסיר, שמש דלא על צדיק, דאקרי בנימין

 ואסר ופירש יוסף, על יעקב דאתאבל שנין הנהו
 לו ר,יה אם יוסף, לו שאל למצרים, כשירד כי

 וא״ל ב:־ם, לו היו לא שעדיין לו רד,שיב בנים,
 לו וד,שיב שמותם, יד,יד, מה לך יולדו ואם יוסף

 בגמרא בנדרש וראש, אחי יוסף̂, ע״ש שיקראם
 שד,רי ור׳קשי־. וחזר ח) וכר. אחי ,t־,w אחי;
 ובכר, בלע בנימין ובני נאמר למצרים, תםTביר
 כי ותירץ, מצרימד,, שירדו נפש ע׳ מכלל והיו
 למצרים, יוסף לוות ט) בנימין שאתא אחר

אני ואמי להם, נגלה כאשר ליוסף ואשתכח

 לאיז אח*ו עם בנימין הדר אז אחיכם, יוסף
 בנימין וז״ש בנים. לו ונולדו ערסיה, ושמש כנען,
 כפי בי וצ״ע, ער, יTעהס ושמש לביתיה, הדר

 מגולגלים עצמותמ שד,יו יהודד., מענין הנראד,
 אביאנו לא אם עליו, שקבל החרם מפני בארון
 אהדר דלא משמע הימים, כל לאבי וחטאתי אליך

 ומה דאהדר, נאמר ואם כנען. לארץ בנימין
 דחרם דק־ל״ן בעבור מגולגלים, עצמותיו שד,יו

 שיתקיים,. אפילו הפרה צריך עצמו מפי תנאי על
 לארץ אחיו שןלו אחר תכף שהרי ג״כ, קשה
 ליעקב עמהם וTד,ור ^,עגלות, םiעמ ור׳עלו כנען,

 אפילו Tלד^ל לבנימין שד,ות ,Tד, ולא למצרים,
 לו מזיו אם ואפילו בנים. עשרה כ״ש אחד, בן

 נולדים, למצרים ירדו כלם הרי כי נשים, עשרר,
 שכל ומכ״ש החומות, בין שנולדר, מיוכבד חוץ

 אותה, ונשאו אחת תאומה עמהם נולדו השבטים
 תשעד. מזזא צדיק, הנקרא שבנימין יתכן ולא

 שהקשה וכמו כנען, מבנות ארורות אחרות נשים
 ואם ועיי״ש. במדרש יהודה לר׳ נחמיה רבי

 פלא הוא תאומות, עשרה עמו שנולדו נאמר
 שנתעברו זמן היה לא לזה שאפילו ועוד עצום.

כ) למצרים. וירדו בלם ושיולדו
 לומר שמוכרת זה, על ונוסף :שמואל אמר

 שפרש״י וכמו למצרים, שירדו קודם מתו שכלם
 השבטים, עם נולדו תאומות האמור לדברי ל ז״

 הואיל למצרים, שיזמיו קודם מתו שכלם צ״ל
 אשר, בת סרח זולתי נפש, הע׳ בתוך נמנו ולא
וצ״ע. כמ״ד, יוכבד או

 קס״א דף אrו פרשת הזוד.ר בספר שם
 את ההוא ביום ויפר וז״ל, ה׳, שורה ע״א,

 אלא באהלך, יגור מי ואמר פתח ר״א התישים.
 לאיניש .Tל דשרי הוד,, ,Tדמזל שעתא בחין יעקב

 מזליה ואי לארעיה, יתוב לא עד שעתיד, למבחן
 יושיט ■'א לאו ואי שפיר, דעבש כמא קאים

 ד,ד,וא ,־,דף שבל צ״ע כר, לגבי דיסלק עד רגלוי,
 לאיניש ,Tל דשרי אם במ״ש, הבנה לו אין

מזל־ה ואי לארעיה, יתוב לא עד מזליה למבחן

מקופות ומראה הגהות
לבית. צ׳׳ל ם) ר״ח פאמר פ״ה אות ויצא פרשת בסולם עיין ז)

ואין ד*ה קל־׳ם אות ויצא פרשת בסולם ע־ין כ) זד׳. מאסר פנימיות המבאר לאליהו המא
להקשות. לו: סוסה ד. צ״ד פרשר׳ בראשית רבה מדרש ה)
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 יעקג *ה3ק מסו וכד בנדש ואס וני', קאים
 עד m מכל עשרה אשכח לא אגריה, לנטלא

ל) וצ״ע. וכר. אלעזר ר׳ אמר
 דף משסמיס כסרשת הזוהר נססר שם מ)

 לא שכועה ודאי וז״ל, כ״ז. שזרה ע״כ קט״ו
 חל נדד ממש, מ שיש דכר על אלא חלה,

 אוקמוה והא ממש, ו3 שהץ דנר על אפילו
 שכועות והמסכת גדריס, דמוסכת וקשה מחגי*.

 דכר על שחלה כשכרעה חומר איפכא, תנז נ)
 משא״כ ממש, כו שיש כדכר ממש כו שאץ

 פ״ג. נדרים כהלכות ז״ל הרמנ״ם וכ״כ כנדרים.
 כדכרי ונגיח הזוהר דכרי להחליף נרצה ואם

 נשמע מדכריז הרי כי אפשר, אי כנזכר המשנה
 כי מהשכועה, יותר הגדר חומר להזכיר שכא

 ע״ג נדרים אמרו יתיר אלא עוד ולא כתכ כך
 כמלד נשכע כאלו הגשכע וכל עולים, שנתות

 והנה המלד, כחיי מדר כאלו הנודר וכל עצמו,
 כיארו לין«ז גם היא. כנדרים הומרא זה בל

 וחלמ כינה, דאתי עלמא וכודאי כאמרם כפירוש
 מפל אולי :שמואל אמר ממש. כו שאת דכר על

 על שחלים כנדרים חומר לומר מוהר, להגיה
כשכועד- משא״ב כרשות, מצוד. דכר

 ק״ף דף תצוד. כפרשת ד.זוד.ר כספר שם ס)
 ככלהו לדוד, כתד.לד. ת׳יד וז״ל, כ*, שודד. ע״כ

 דלא תרין מאליו כד ואת, את ככל ר כתיכ
 מזר. ולמעלד. דקכ״ז^ שמא ר דהא ר, כתיכ
 לו וסמכין וק׳ ח ואילין ואמר, אותם ניאו•

 אשתמודעז אימן אכל דשקר, אתוון כסמיכו
 כי קשד., ובו׳. לדוד כתד.לד. ת״ד יתיר, לגכיד^

 כפסוק שלט, תחלים כספרי טעות יש זד. בסי
 ויושיעם ישמע שועתם ואת תשה יראיו ר«ת
ומוהר. דכרי בפי ר, כלא שועתם את ת״ל

 הסד, וגדל אפים ארד ה׳ ודהום 4חמ של ופסוק
ר ורחום כתוב הרי  ע׳׳ד ואולי כר. וגדל נ

 על ע״א, רג״ד דף כר״ם פינחס כפרשת הנזכר
 ושם כתיב, כלת משד., בלות כיום .יTו פסוק
 ותירצו כוא״ו, כתיכ כלות שד.רי הקשו עצמו
 ולא כשמים, למעלד. כתורד. חסר כתיכ דדגי

 גס ואולי מעגלותיד- דנעו לט שנתנד. כתורד.
 3כתי דלא תשד. יראיו דרצה נקרא שאמר זה
 :שמואל אמר כשמים. שלמעלד. כתד.לים הד ד,

 מאן ורחום חגוז של פסוק ז״ל, מורי כדכרי ק״ל
ע) ת״ע. שמיד., דכר

 קפ״ג דף תצוה כפרשת הזור.ר כספר שם
 דשכתות, דכיומא וכ״ש וז״ל, י״א, שורד. ע״א

 ובר. כבלא אסותא %Tm עילאר., נד.מא אזדמן
 אכל מלבות. היא דפסה, מצה להם כי מונן, זה

 נד.מא כנגד וד.וא חמץ, .Tד. דשבועות, להם
 דכלא, אסותא שככתכ, תורד. ת״ת, עילאד.,
 אה״ב מ*ש אמנם מרפא. כשרו ולכל כמעדד.

 אץ מדכחא, ע״ג לאתוקדא חמץ מקריכין ,ת״ד
 ד.ץ דעצרת הלחם דשתי כנודע פ) הכנה לזד.

 לא אף המזכה, ע״ג נקרכיס אינם אכל המץ,
 3שבת ובמו לבד.נץ^ נאכלות אכל נשרפות, ד.ץ

 י״כ, נפרק הקרנגות מעשה כהלכות ז״׳ל הימנ״ם
 שתי אלו זד.רי פ׳׳ח. ומוספין תמידין זכהלבות

 המזכה, על שהם וגס שנשרפות, 3שכת סעשת
 יש כחדא, אחרים גד.מי תרי ומקרינץ אומרו גם

ס שתי בי סעות, ה  דאלו החמץ, הס עצמם ^
ח עם יום נבל הנאד. נסכים מנחת  התמיד קר
 ,3פי״ הקרכנות מעשר. סהלמת כנזכר היא, מצד.

 אתוקדא וחמץ אהרגץ, נד.מץ תדין קאמר וחיני
 ונפרם נהמץ, תרץ אינו דהמץ משמע נינייהו,
ה בי משסע ביגייהו, דאתוקוא נאסרו ש הס, ^

סקומות וסדאה הגהתו
סן הסקלות סאסי דצא פרשת נסולס עיין י)

פדה אות
 אתו יתוו תפולס ודא ונוקד m ת״ג זהר )0

 סאסד ת*כ אתו סשפפיס סישת כפולס וע״ו תקניכ
 שעו* ד. ארק תכלליא שער זדא עית ושנתסג ודד

 שעד השנועתכ סוד ד*ת ודנ קורס ח• אתקדאות
ף. תקון ס״ב ם״נ דף אקודש דתו

JD שסעתו ים והריס )1

 תצוא אדשת אסולס ודא אזאד נאאד עיץ )0
 אסדד ולאי וק׳, ח׳ אגיוסא את שמניא כ״ד וסת

ר. עס אאיס ואמי ודל איד. אאסוקיס נשאד אנאסר
TĴ אסולם של ועידסא לאי ע) oשל העיון ץ 

תדל. שסואל אסד
 סאסר עץ אות תצוא ארשת בסולם עיין א)

 אניסירוו לאי אוואד דברי את אסנאד הבכורים לאס
סתירוג ואין קושיא שאין ותראה הדברים
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 וזה נשרפות, ושלשתם מצה, ושנים חמץ, אחד
 כתיב דלא אחרת, נסחא שיש ודע, מפורסם. שקר
 נסחא וכפי בינייהו, מלת לא אף אחינין, מלת

 קשה, עדיין אבל בלבד, נהמין תרין אלא אינם זו
 וא״ת לכהנים. נאכלות אלא נשרפות אינם כי

 אי איירי, המזבח גבי על הקרב הקומץ דעל
 בהלכות כנזכר הלחם, בשתי קומץ דאין אפשר,
 לומר יכולים והיינו בפי״ב, הקרבנות מעשה

 דאז איירי, כשרים נמצאו שלא הלחם דבשתי
כות כנזכר נשרפות,  פ״ח. ומוספין תמידין בה̂י

 באבדו הזוהר דברי להעמיד הוא, דוחק ועכ״ז
 עצמו הפסוק דבדברי בדבריו כנזכר הכבשים, שני

וצ״ע. מדבר,
 ב ע״ ב׳ דף ויקרא פרשת הזהר בספר שם

 לבא משה יכול ולא כתיב מה וד׳ל, א׳, שורה
 טובא, צ׳׳ע הענן, עליו שכן כי מועד אהל אל
 משה יכול ולא דכתיב כיון כי הקשה, תחלה כי

 הענן, עליו שכן כי יען מועד אהל אל לבא
 משה ויבא ההר, את הענן ו־כס כתיב היכי א״כ

 ותירץ לילה. ומ׳ יום מ׳ שם ויהי הענן, בתוך
 זמנא אורייתא לקבלה בגין אז, איצטריך דהכי

 הראשונות בלוחות קרא דהאי וקשה וכר. אחרא
 יום בארבעים אך מישפטים, פרשת בסוף כתיב

 במ״ש גם עננא. בגו דעל כתיב לא אחרונים
 משה ויקם כתיב הא הכי, אי יוסי, א״ר אח׳יכ,

 ויקרא וכתיב בהר, משה ויהי וכתיב המשכן, את
 בההוא בטורא הוה דמשה דמשמע משה, אל

 משה, דויהי דקרא טובא, קשה ליה. דקרא זמנא
 בין ונתנו הפסיקו והיאך משפטים, בסוף הוי
 משה, יכול ולא פסוק אחר פקודי, פרשת סוף

 הוי בהר משה ויהי והרי ויקרא, פרשת לראש
 משה, יכול דלא וקרא שבועות, יום תורה במתן

צ) טובא. וצ״ע שניה, בשנה ניסן ר״ח הוי

 קי״ג דף בחקתי בפרשת הזוהר בספר שם
 ואת תלכו בחקתי אם וז״ל, כ״א, שורה א ע״

 וגו׳, יעקב לאלהי משפט כד״א תשמרו, משפטי
 ובס״ת פסוקא, בהאי משפט דגריס, דגראה ע צ״

 לומר יש ואולי תשמרו. מצותי ואת כתיב, דילן
 ועשיתם סיני, בהר בפרשת הוא, אחרינא דפסוקא

 אותם ועשיתם תשמרו משפטי ואת חקותי את
 טעו שהמעתיקים אלא זה, דרועז מקום ושם

ק) זאת. בפרשה פה וכתבוהו
 ק״ף דף חקת בפרשת הזוהר בספר שם

 מיתא, דההוא נעל ובעי וז״ל, כ״ד, שורה א ע׳■
 כלל, שרש לו נמצא לא זה וכו׳, ביה אזיל ולא
 ובההוא זאת, והיא נכונה יותר אחרת נסחא ויש
 כלומר וכו׳, חייא בין אזל לא מיתא ההוא נעל

 ההיא האשה גורמת ההוא, הגעל חליצת דע׳יי
 בעה״ז נידח להיות יצטרך שלא ההוא, המת אל
 יכול אינו כי יען מנוח, לו לבקש החיים בין

 זה ע״י כי יען המתים, כשאר למקומו לעלות
 דההוא גופיה ושכיך וכו׳, ליה נטלה אתתא הנעל
ר) מ־תא.

 רפ״ח דף האזינו בפרשת הזוהר בספר שם
 הא אמר יתיב, דהוה עד וז״ל, ח׳, שורה ע״א

 ע״ה דרשב״י נראה הכא, יאיר בן פינחס ר׳
 מייתי דידן ובגמרא ש) חמיו. פנחס ר׳ אחר נפטר
 לר׳ לסעודה שזמן הקדוש, דרבינו עובדא ההוא

 וכבר בינייהו, טורא וגסה רצה, ולא פינחס,
 הרשב״י פטירת בשעת עתה והנה ת) נשיא אז היה
 גדול לא אף נשיא, ז״ל הקדוש רביגו היה לא

 שוים היו בר״ש ור״א הקדוש רבינו כי בשנים,
 פינחס ר׳ דתרי ואפשר א) כנודע. בשנותיהם

 ונפטר הרשב״י, של חמיו היה והראשון הוו,
 בימי והיה הא׳, זה של בנו בן היה והב׳ מקודם.

ז״ל. הקדוש רביגו

מקומות ומראה הגהות
 אות ויקרא הסולם ע״ם הזהר בספר עיין צ)

אחרינא. נוסחא ח׳ ז׳

 ענץ מסרש שהזהר שם הסולם בפירוש עיין ק)
 של הפסוק מביא ולבן ומלכות, ז״א שהם ומשפם חק

t o טצוה פשא׳ב ז-א. שהוא משפם בו שכתוב 
מלכות. ג״כ שהיא

 וגירסתו שם הסולם פירוש עם בזדר עיין ר)
הפשוט. ופירושו
 ע״א שיט דף הזהר ספר סוף בהשמטות עיין ש)
 רל׳ה אות הסולם מעלות ע״פ ההשמטות ובספר

 פנהם. ר׳ לקמיה עאלו הגירסא ושם
ז: תולץ ת)
פזת ב׳מ א)
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ל״ז הקדמה
שמואל אמר ד״ה ס׳׳ב קכ׳׳ה בדף ושייד «ןקומה ונשמטה

 אחר לכתוב והסכמתי ראיתי ;שמואל אמר
 מהס אשר הצדיקים, קברות מקום ציון זה, כל
 ומקצת אץ, שזסתם לא ומהם מפורסמים, הם

כל. לציז נתפרסמו מהנד
 כפי הצדיקים, קברות מקום אכתוב וצתה

 כי הודעתיו וכבר זלה״ה, ממורי קבלתי אשר
 בכל הצדיקים, בנשמות ומסתכל רואה היה הוא

 קבריזע, על בהיותו ומכ״ש זמן, ובכל מקום
» מרחוק גם כנודע, עומדות נפשותיהם ששם  עי
 ועי״ז שלו, הקבר על העומד הצדיק בנפש יביטו

 מדבר והיה תדיק, צדיק כל קבר יודע היה
 נסיתי מבר תורה. סתרי כמה מרמ ולומד עמהם,

 ומצאתי ההקיחת, בתכלית וחקרתי נסיונות כמה
 עתה, בזה להאריד ואת ואמתיים, כנים דבריו

ספר. יכלם ולא ונפלאים נוראים דברים הם כי
 בית שם יש במערב, ת״ו, צפת במדינת

 כיפה ובנץ א׳, בית ובתוכו ליהודים, קברות
 ובצסוז קובה, כמין גגו באמצע גבוה עמלה
 ובאותה ההיא, למערה פתוח קטן נקב ההוא הבית
 בן הושע קבור שם כי העולם, אומרים מערה
 יהושע ר׳ שם קבור הוא אמנם כד. ואינו בארי,
הושע. וקראוזע העם, וטעו התנא,

 הקברות לבית מערב לצד מצפת, בלבתד
 גויזו, של בור ונקרא א׳, באר שם יעז הנז״ל.

 קבור מערב, לצד מעט רחוק יותר שם והנה
 בלכתד היכר. שום בו ואץ חלפתא, בן שמעון ר׳
 מערב של התחתונה דהריאה הנקרא הכפר סך

 טוחנים שם אשר הנהר אל לרדת ת״ו, צפת
 שכבר המקום עד ותגיע ההיא בדרך חלד קמה,
 המקום מן גם הנהי מימי נראים משם
 הנזכר, הנהר אל הנהר מן לירד מתחיל ההוא
 בין קטן רחוב יש הדרד לשמאל שם והנה

 גנוה, סלע יעז ההוא הרחוב של ולדרום הסלעים,
 הנזכר חייא ר* קבור שם זד, כותל כעין ונראה
תשא. באדיר

 ההוא בדרך עוד תרד כאשר למסה, בהגיעו
 הדרו מזרח לצד שם תמצא מעט, רחוק עצמו
 ושם זקופה, בקומה וזקוף גבוה יחידי, א׳ סלע
 בן נחוניא ר׳ קבור עצמו ההוא הסלע תחת

 לצד במעזר ממנו מכמן הזה הסלע כנגד הקנז^
 ועזם גדול, א׳ סלע שט יש ההר, באמצע צפץ

 קבור שם לשנים, הסלע מפסיק גדולה א׳ בקתה
(א) דנשא. רבא באדרא הנזכר גפחא ר״י

 אחד באסא״ן שם יש בהר, למטה בהגיעד
תל היותר הבאטאן והוא הבגדים, בו שמתקנים  ג

 הבאסאן שלמזרח בהר והנה ההוא. בנהר אשר
 חפירה הבאטאן כנגד מכמן ד^^ בראש יש ההוא,
 אבא רבי קבור ושם ההיא, בהר נכנסת גדולה
נשא. דפרשת באד״ר הנזכר

 שבמערב הנזכר הדהריאה מכפר בלכתד
ת צפת, ד  הקבתת, בית תחת ממנה הגמשד ב
 הנקרא מים נחל עד וגמשד צפון, לצד והולד
 הזה בדיד ואמנם למטד- שיתבאר כמו כראל

ת תתחיל שם ובהגיעד רבים, זתים אילני יעז ת  ל
 טוחנים שבו הנזכר המים גהר לראש ההוא בהר

 מחצב מקום הוא כי אחת, חפירה ושם החטים,
 ממנו ורחוק העצגי. עדינו קבור ועזם אמים,

 חוצפית רבי קבור ושם אחד, מחצב יעז מעט
התורגמן.

ת באמצע למטה עוד תרד ומעזם ההוא, מו
תל, סלע ועזם  וכן אמות, לעשרה קרוב אורכו ג

תי סלע והוא רחבו,  ע״ג ומוטה שוכב בפ״ע מ
 מצד הקרקע מן ונבדל חלול ותחתיד קרקע,
הכהן. יהוידע קמר תחתיו ועזם צפונו,

ת מן ד  הדהריאה המקום מן חהולד הנז״ל, ה
 שבו זמוד דרד שם יעז הנזכר, הבראל אל הנזכר
 החטים, לטחון ההר דאעז אל צפת מן יורדים

רו מעט שם ותרד ד מו ועזם ההוא, נ  שליש נ
רו שפוע ושם אחד, חרוב שם יעז וההר, הו

הגהה
)K( :ר שאינו כאן מפורעז הרי זדעז ס ^ ק םהיו «ר* שוו ףרוןכ» אבנ ת בנו שב«יו םר  0ע

יסוק. רבי הוא שם אשר הגי שהציץ

)
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 פרשת בזוהר הנזכר ספרא דרב בריה קבור
תרומה.

 פתח יש מזרח, לצד הזה בדרך למטה יותר
 מערב ובצד למעלה, בנגה מערה של אחת

 בפנים ושם בקיעות, ג׳ כמין יש למטה, המערה
 ויוסי משולם, בן ויוסי יועזר, בן יוסי קבורים

ממנו. בקיעות ג׳ כנגד יוחנן, בן
 כסר אל מצפת בלכתך תוב״ב, צפת למזרח

 ונקרא מאד, גדולים הרים ב׳ שם יש אבנית,
 אורך באמצע והנה גיבליין, בין שביניהן הדרך
 הדרך דרום לצד שם ההרים, ב׳ שבין הזה, הדרך
 כרוסטדאי רבי קבור שם ההוא, ההר בראש

 ע׳, תיקון התקונים ספר בסוף הנזכר לבא, Tחמ
לך. שלך פרשת ובזוהר
 הנז״ל, גבליין בין מדרך מצפת בלכתך גם
 מן למעידה שהוא ימינך, לצד אשר ההר באותו
 משם תעלה הישמעאלים, של קראת אל הארת
 ושם לדרומו, מצפונו ההוא ההר ראש כל ותלך
 קבור ושם ימינך, לצד הסלע תחת חפירה כמו

 דרום, לצד יותר מעט ותלך אי״ס. אנטיגנוס
 ושם ימינך, לצד הסלע תחת ג״כ חפירה ושם

דצוציתא. נתן קבור

 יש המגדל, דרום לצד תוב״ב, צפת לדרום
 אליה קרוב ושם החדש מעין ונקרא א׳, מעיין
 כנגד ושם יעקב, אולד אותה וקורים אחת, מערה

 נאים, ובתים נאה בנין צפון, לצד ממש המעיין
 בן דוסא רבי קבור שם כי אומרים העולם וכל

 שם קבור אחר צדיק ואין האמת, וכן הרכינס,
לבדו. הוא אלא

 ושם דרום, לצד ההולך בדרך תלך משם
 אחד מרגו ושם אן,Tמ אל לו קורין אחד רחוב

 אחד עמק יש המרגז, מזה ולמטה לישמעאלים,
 גדולה גיא והוא ההוא והרחוב הבקיעה, למזרח

 בנימין ר׳ קבור ושם סלעים, בין חצובה מאד
יפת. בר

 סיום אחר דרום לצד להלאה תלך משם
 גדול מקום יש הישמעאלים, בחי כל שכונת

 גל ושם גבוהים, קטנים אבנים מלא כולו מאד,
 קדוש הכנסת ביה היתד. ושם מכולם, גבוה אחד

 בנימין שם קבור חד.יכל ובמקום מאד, קדמון
התנא. הצדיק

 נחום קבור שם קטן, אחד עמק לו סמוך שם
 חיתה ד^.ם הגלים מקום כל כי ודע, ג״ז. איש
וקדושד.. מאד גדולה אחת עיר

 צפון לצד מצפת בלכתך תוב״ב, צפת לצפון
̂לכת  של אחד אילן דרך זייתון, עין כפר אל י
 ב׳ שם ויש חנוצרי. יש״ו קבור שם חרוב,

 הנזכר. זיתון לעין הולך הימני האחד דרכים,
 והנה הנזכר. הכרל אל הולך השמאלי והב׳

 גדולד. בקעד. שם יש האלו, הדרכים ב׳ באמצע
 זו בקעד. של הצפוני ולקצד. זתים, אילני של
 אחד בור מן שיורד שוטף, מים נחל שם יש

 ושם זיתון, עין ובין צפת בין גפאר הנקרא
 וזה ההוא, הנחל מימי בו ועוברים אחד, גשר

 הנזכר, הבקעה של צפון לצד ויורד נמשך הנחל
̂ן  קבורד. שם שבכלם, האחרון זית של ובא־י

 בזהר הנזכר לבא, חמיד כרוספדאי ר׳ של אד־ה
לך. שלח פרשת

 שם יש חלב, לגוש צפון דרך מצפת בלכתך
 ועין ביריד. שמימי ונ״ל כראל, הנקרא מים ‘נח־

 עצמו הזה בדרך והנה ד.ד.וא, בנחל יורדים זיתון
 אמות ת׳ הכרל מן כשתתרחק חלב, לגוש ההולך

 גדולה אחת אבן יש עצמו, הזה בדרך צפון לצד
 ושם שמאל, לצד הזה הדרך בצד נטויה ארוכה
הבבלי. נתן רבי קבור תחתיד,

 בהר ושם ממש, מערב לצד משם ותלך
 מחצב מקום נראה חפירות, מלא גדול מקום

מנסיא. בן ר״ש קבור ושם הסלעים, בין אבנים
 למערב מעט נוטד. צפון, לצד תלך ומשם

 עמוק אחד לנחל תגיע אשר ■עד אלכסון, דרך
 הנחל ותחילת מאד, גבוד.ים הרים בין מאד,
 דהרים, שבין א׳ עמק מן מתחיל ראשיתו הזד.

 ביר יש ההוא ובעמק קיזמיאה, כפר אצל אשר
 פרשת ההוא בעמק ושם אלשיך, ביר הנקרא אחד

 ולדרים ולבאריתא, חלב, ולגוש למירון, :דרכים
 מבלי יבש אחד נחל מתחיל הנזכר, הד.וא הבור
 ואריכים גבוהים ההרים ב׳ בין ונמשך מים,
 צפת של הנחל עד הזה הנחל קצה ונמשך מאד,

הנז״ל. קמח בו שטוחנין
 לצד מנסיא בן ר״ש קבר מן בלכתך והנד.

 הג־עך עד למערב, באלכסון קצת נטד. צפון,
העמוק הנחל אשר הד״וא, ההר קצה סוף אל
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 ההר בראכי למעלה שם והגה תהתיו, הוא הנז״ל
 ייבא רב שם קבור אצלו מישור, ומעט אחד סלע
משפטים. פרשת מוהר הנובר סבא

אמות, מאתיים כמו מזרה לצד ממנו ורחוק
ה והנה הכהן. אוריה קבור שם  כמו יש ההר מ

ח  הוא ובאמצעותם ממנו, בעגול פלעות קנ
^יו ע״ה הרשב״י שם שנתקבצו המקום ל ת  ו
 תחמה, דטרשת דצנ״עותא ספרא שם ללמוד'
 הנזכר דפקיעין יוסי ר׳ קבור עצמו מקום ובאותו

־״ר-פרשת בלק. בז̂ז
 באמצע חלב, לגוש בו שהולכים צפת, בררו

 שם אלשיד, ביר אל הכר״אל מז אשר הדרד
 עשר כמו לו קרוב מזרח לצד הדח־ באמצע

 הרבה קטז אחד סלע יש מעט, פחות או אמות
הא. הא מ קבור ושם ונמוד,

 יש הכראל, מן שתעבור אחר הנזכר בדיר
 ההד ודרו בימינד, מזרח לצד גבוה אחד הר

 תעלה זיתה, לעין מ והולכים מ עולים הזה
 הדר בראש ושם ההר, לראש ההוא בדיד משם
בדוקה. בן ר״י קבור

 שי״ד א״ל בבי״ר בהגיעד הנזכר בדרך
 לצד תראה ואז צפון, כלפי Tופנ שם תעמוד
 דמן מסי רבי שם קבור אחד, ציון שמאלד
מקראת.
 כן והוא קממיאה, לכפר מ שעולים ריד1

 הר יש ימינד בצד והנה העולם ש»מרים כמו
 או אמה המשים כמו ההוא בהד תעלה גמה,
 ממנו, מכוונת אחת מערה תמצא ושם מתר,
ב ההיא ומפערה מקראת, דמן ר״י צמן כנגד

 ע״ג אהד ופתה במעדבה קטן אחד פתח פתחים,
 ושם שבגג, הזה הפתה דרך ותכנס המערה,
 האמורא. ס־וספדאי רבי קבור ההוא במערה

די לי ואמר  במעלת גדואן מעלתו כי ז״ל, «
 אהחם צדיקים שני שם עמו קבורים גם התנאים.

שמג^ עתיT לא
 בור שבי זטעא העומק אצל הנזכר, רד1כ

 צפת. לצד הולכים דרבים פרשת מ יש שיד, אל
ההח, ההר מזרח לצד עומד הוא היממי, האחד

 לגוש בו עולים והשמאלי ברית״א. כפר שמ
הלמ

ם תגיע באשר ומיני, בדרד והגה ^ 
 אחד והר לימין, אחד הר ההרים, ב׳ בין שנכנס

 אםות מאה כמו תמנה לשמאל, בריתא כ«* של
ת, אחד מישור ותמצא משם, רחוק מ ק  אילני ו
 אחת חפירה יעו ושם אילנות, עשחם כמו זתים

 הגשמים מימי מחמת עשויה הדרד לאורך עמוקה
 עומד ובתחילת החורף. בימי שם דרך התרדים

 נוטה ואח״ב ההיא, החפירה ימין לצד הדרד
 לצד הדרד ועומד החסירה באמצע ועובר הדרד
 שנוטה ממש המקום ובאותו ההיא, החפתה שמאל
 במו ובשרשו א׳ זית אילן שם יש הנזכר הדרד

 מזרה לצד האילן בנגד והנה אבגעס של אצטבא
 והגה בקיעות, וגם הפיחת a ובו אחד, סלע יש

 רבי קבור שם ההוא, הסלע לצפון אשר בבקעה
 דגשא רבא האדרא ממן שנפטר יעקב בר יופי

שם. כנזכר
 שם שנתקבצו מקום שם ד^וא בשדה והנה

 בחפירה ישב ע״ה ורשב״י ההוא, האדרא לעשות
 הנזכר, יוסי ר׳ קבוד ששם הצפונית ההיא

 ובמקום אבא, ר׳ ישב שם הדרומית ובתפירה
אלעזר. ר׳ ישב שם הנזכר •האילן

 לצד אלשיד אצל הנזכר הדרד מה
 ב• בין המפסיק מאד גבוה אחד הר יש צפון,

 דרד הזה הדרן■ מן תעלה והנה הנד, הדרכים
 ההר שטה אצל למעלד^ ער ההוא ההר אמצע
 ושם דבום, סלעים שם יש בראשו, למעלה ההוא

 אהת. מעדה פתה כמו ושם אהד, ממק בנחמ
 למטה רהב מקום שם ותמצא שם דרך תרד
 של אביו אלקנה קבורים ושם אחת, מערה כמו

)K( האמורא. בנאה ור* ע״ה. הנביא שמואל
 העולם ואומרים אחד, מערה בידייא בכפר

ה הודה לא ז״ל ומורי שאול, אבא קמר ששם  מ
שמו. לי Tהג ולא אחד, צדיק שהוא ואמר

 נפר אל צפון לצד ברייא כפוי מן בלכתך
 רמם, וורדים אילנות שם שנוטעיזם דרך אבגי״ת,

אחר ההוא, הדרך בתהילת ראיי״ש אל הנקראים

ה ה הג
)K( שמואל בנו עם קבור שהוא העולם שאומרים כמי שלא הוא זה גם שמואל: אמר

ברמתו^ בעירו הנביא
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 ת׳ כמו רחוק בריי״א, של המעיין מן צאתך
 עמוק אחד מורד שם תמצא הדרך, לשמאל אמה

 בניהו קבור ושם ההם, הרים בין וצר ומישופע
יהוידע. כן

 קבורים שבה מערה, שם יש ת אבניי׳ בכפר
 ובתוכה מערב, לצד הפתח והנה ורבא. אביי

 דרומית מזרחית שבקרן בכוך והנה כוכים, הרבה
 העומד לו הסמוך והכוך אביי. קבור שם ממש,
 מנהרדעא. דימי רב קבור שם ממש, דרום בצד

 והוא ג״כ, דרום בצד אשר לו הסמוך והכוך
 קבור ושם הנזכר, דימי ר׳ מכוך רחב יותר כוך

 ושאר דרום, שבצד האמצע בכוך והוא רבא,
הם. מה לי הגיד לא הכוכין

 מערה כנספארדי, בכפר תוב״ב, צפת למערב
 ואינו זו גם איש נחום קבור ששם ואומרים אחת

(ב) העם. וטעו העמסוני. נחמיה אלא כן,
 ור״א ע״ה, הרשב״י קבור שם מירון, בכפר

העולם. שאומרים כמו בנו,
 שם זיתון, עין בכפר תוב״ב, צפת לצפון

 שאומרים כמו אלעאי, בר י ר׳ קבור ובו אחד, ציון
 בצד צפונית מערבית בקרן קבור והוא העולם,
 שתחת במערה למטה הלזה. הציון של מערב
 בראשו ושם הראשון, הזה הציון לצפון הזה הציון
 אלעאי רבי קבור שם כי ואומרים אחת, מערה
 והנה האמת, הוא וכן הנזכר, יהודה ר׳ של אביו
 לקרן סמוך מזרח, שבצד הב׳ בכוך קבור הוא

מזרחית. דרומית
 אצל עלמא, לכפר זיתון עין מכפר בלכתך

 נקרא שם אשר אחד מעין עד אלעאי, ר׳ מערת
 הר יש ההוא, הדרך לימין והנה טינ״י, אל עין

 סלע יש ההר, עליית שפוע ובאמצע מאד, גבוה
 בזוהר הנזכר סבא נהוראי ר׳ קבור שם א׳,

תצוזש פרשת
 יש גברייתין, לכפר זיתון עין מן בלבתך

 הנזכר הכפר אל ממנו יורדים גדול, א׳ הר שם
 קבורים הועא ההר הדרך באמצע ושם עצמו,

 בן יצחק ור׳ הרבינס, בן יונתן אחד, בקבר יחד
אליקויב.

בבקעה צפון לצד חלב גועו כפר מן בלכתך

 ישם אמה, ת״ק שעור תלך שם, אשר אחת
פתואל. בן יואל קבור ההיא בבקעה

 מערה שם עכברא, בכפר ו ת״ צפת לדרום
 מ־ם מעין מפתחה ויצא הפרדסים, בתו׳ך אחת

 לתובה תכנס מאד, צר ופתחה הפרדסים, להשקות
 ככתוב ולא לבדו, ינאי ר׳ שם קבור המזרח ולצד
 ור׳ דוסתאי ר׳ ג״כ שם שקבורים היהוס בספר

נהוראי.
 חצוב גדול הר דרומו לצד יש חוקאב בכפר

 אחת מערה כמו ושם אחד, כותל כמו ביושר
 ומשם הכפר, כנגד ההוא בסלע חצובה גדולה

 קרוב ההוא, בסלע אשר אחרות חפירות‘’ ים‘עוי
 אלו ובמקומות ההיא, המערה אל וסצגוך מאד

 ר׳ :קבורים שם הנד, ובחפירות במערה ל ר״
 חבריה דמן זעירא ואושעיא סמא. ור׳ זריקא.

 אחד. במקום קבור לבדו שם עוקבא ומר יחד.
אחד. במקום לבדו שם יבנה איש לויטס ור׳

 דרך יש הנזכר, הגדול ההר ראש ובשטח
 ישטח בסוף ושם עוקבי, מכפר שם שהולכים אחד
 וחפירה גומא כמי יש• מערב, לצד למעלה ההר
 אדמון קבור ושם בקעה, כמו הסלעים בין אחת

 מאד סמוך שם ועוד גזירות. דייני ב׳ דפרק
מהללאל. בן עקביא קבור ושם שנית, בקעה

 לצד בסופה יש עצמה, העיר בתוך בטבריה
 ליהודים, גדול הכנסת בית הים, בשפת דרום

 אינו אבל קדמון, מזמן גדולה קדושה שם ויש
 אלא עכשיו, ההיכל שבו הדרומי כותל במקום
 באותו הב׳. בקישת הכנסת בית האורך באמצע

 קובע ז״ל מורי היה שם מערב, שבצד זוית קרן
 קדושה שם ישיש לפי שם, בהיותו תפילתו מקום

נפלאה.
 של הצפוני כותל כנגד לטבריה, מחוץ

 שלשה או שנים כמו שם יש אליו, וקרוב החומה,
 זוכר ואיני צדיקים, קברי הם כי ואומרים כוכין,

 שר׳ שאומרים ונלע״ד העולם. שאומרים מה
 שד& מורי לי והודה מהם, אחד נפחא יצחק
 שאומרים כמו שהוא שא״ל, ונלע״ד צדיקים. קברי

אדם. בגי
החומה, מערב לצד בשדה משם עוד תלך

ה ה ג ה
הצדיק. בנימין אצל קבור שהוא לעיל, כתבנו כבר א״ש: (ב)
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 אחד חצר ושם דרום, לצד קצת באלכסוז מסה
 ובכוד רבים, וארונות ציונים ובתוכו כתלים מוקף

ריב״ז. קבור שם החצר למתח הסמור
 ציון ושם החצר, מערב לצד משם עוד תלד
 שאומרים כמו ז״ל ואבע הרמב״ם קבור אחד.ושם

 כמו יש מערב, לצד מעט ממנו ורחוק העול^
 ר׳ קבורים שם בי ואומרים מאד, קטנה חצר

 אמ״ל, ז״ל ומורי שכחתמ. והאחר האמורא. יוזזנז
 והשני רב. של תלמית חננאל רב הוא האחד כי

̂א  ממנו ששמעתי ע״ל זשבחתיו, אחר צדיק ד
כהנא. רב שהוא

מערב, לצד זטטה צסון לצד מעט תלד אח״כ
 אנשי מתיו« קוברים שם אשר ההוא בהר ושם

 כותלים בג׳ בנדה אחת אכסדרה שם דש טבריה,
 ודע, ובניו. חייא ר׳ מערת העולם אותה וקורץ

 שם הצסוני, בכותל שיש החלוטת באותם כי
 המנונא ורב בניו. וחזקיה דההזה חייא ר׳ קבורים

 ריש הונא ורב הזוהר. במסר תמיד הנזכד סבא
 ארוט והעלו הקחש, רביט בזמן שהיה גלותא,
 משם תעלה בתלמוד. כנזכר הייא, ד למערת
 לצד מאד וטסה מערב לצד ההוא ההר במעלה

 הזכירו וכבר עקימן. ר׳ במערת ושם דרום,
 דהושע ז״ל הנביא אליהו כשנכנסו כי חז״ל,

 וקברוהו, הפנימית המערה להם נפתחה הגרסי,
 המערה אלא נשארה ולא נסתמה, וכשיצאו
לתוכה. נכנסים העולם כל אעזר הזאת, החיצונה

 אש״ר קברו כנגד המבדן האמיתי המקום והנה
 שגסת״ם הפגימי״ת ההי״א המער״ה בתי״ד
 היא הזאת המערה פתח הגה כי הוא, פתח״ה

 באותו ממש דרומית מערבית ובקרן במזרחה,
 המערה בתיד אשר קבת כנגד מכוץ היא זווית,
פתחו^ שנסתם הפנימית ההיא

 של מרחצות אל בלכתד טבריה, של לדרום
 רחוקים הצדיקים קברות שם יש החמין, המים

 שמותם הוזכרו וכבר אחד, במקום ואינם מזח, זה
 דאפקוהו ירמיה ור׳ ,Tמא ר׳ :והם היחוס בספר

 כנז״ל, זרה שאלה אותה ששאל על מדרשא, מבי
 ועוד בתלמוד. הנזכר ירמיה ר׳ בעי סתם והוא

 כמו והוא שמותם, זוכר איני אחרים צדיקים ג׳
העולם. שאומרים וכמו היחוס, בספר שנזכר

 מאיר, ר׳ על ז״ל מורי לי הודה כי ונלע״ד
אדם. בני שאומרים במו מעומד קבור שהוא

 טבריה, חמי אל טבריה ים דרך בלכתד
 רביב דקלים שיש במקום ממש, הדרד באמצע
 אשר אחד מגדל כנגד מכדן ההוא, הים בשפת
מרינ^ של בארה הוא שם ההר, בראש

 בפר ושמו אחד כפר יש טבריה, ים במזרח
 האלקושי. נחום קבור שם כי. אומרים תנחום.
בזה» הודה ז״ל שמורי וגלע״ד

 יגן זכותם הצדיקים קבורת צדן מקום ע״כ
רצון. יהי כן אמן עליט
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הרוח של מעשה

הגלגולים

 אביעה היום ויטאל, שמואל הצעיר אמר
 ממעשה יע״א, במצרים לי שאירע ממה חידות,
 יצ״ו, וייסר יהודה הר׳ בת ת״מ, לאסתר שאיחע

 יותר לב ובכאב בפגיעותה ונשארה שנפגעה
 אחד יום ואח״ב שנשאת, אחד חדשים משני

 לבקר והלכתי אותה, ואבקר שאלך בי, הפצירו
 ונסתפקתי הנפגעים. כמשפט ומצאתיה אותה,

 ישראל. של רעה רוח או שד, או מזיק, הוא אם
 שיבקר הגוים מן אחד פליל להביא אותם ויעצתי
 אשר המזיק דבר הענין ובאמצע עשו. וכן אותה,

 בה ונכנס גוי, שהוא ואמר רם בקול בקרבה
 הכה הוא כי אמר, דבריו ובכלל בה, לתאוותו

 נכאבתי זה בעבור אשר בשוקי, קטנה הכאה אותי
 ואחר אותה. לרפא ללכת אוכל שלא כדי בשוקי,

 חבש שכבר ואמר הגוי, הפליל עליה טרח כך
 אותה וטמן קטנה, אחת בצלוחית המזיק את

עמהם. לעשות כדרכו בארץ
 מפי צועק אחד קול והנה פתאום פתע ואח״כ

 לבדי נשארתי אני הן ואומר, ומדבר הנערה,
 אחד, יהודי רוח ואני הזאת, הנערה בגוף יrיח

 ויטאל ‘שמואי ר׳ להחכם לי ותקראו תמהרו ולכן
 קראו ותכף מזה, ויוציאני שירפאני כדי יצ״ו,
 הבאים, הכבוד מפני אצלה לילך והוכרחתי אותי,

 עדיין, לי נתאמת לא אצלה, שנכנסתי ובשעה
 וישבתי מזיק, או שד, או יהודי, רוח הוא אם

 בשמיכה מכוסת דומם, כאבן מוטלת והיא בצדה,
 יתוראל, על שלום אמרתי הספק ועל אחת, לבנה
 ברוך לי, והשיבה הנערה, שפתי נתנענע ותכף
 לו אמרתי וטובה. ברכה עליכם שלום הבא,
 אתה, יהודי אם אמ״ל הן. לי והשיב אתה, יהודי
 ואז וכו׳. ישראל שמע אמר ישראל, שמע אמור

 כל כהוגן, לי משיב והיה עמו, לדבר התחלתי
 הוא, מי לו ששאלתי עד ממנו, שואל שאני מה
 והיכן מת, ואימתי הוא, ארץ ומאחה אביו, ומי

 הוא ומה ענשו, היה ומה חי, שנים וכמה נקבר,
 או הנפש אם כאן, המגולגל דעא ומי חטאתו,

 יחהי יושב הוא ואם עלע, פקיד הוא ומי הרוח,
 הכל ועל אותו, שומר עמו יקו אם או כאן,

 או נפתל בהם אין וכשורה, כהוגן לי השיב
עליו לגזור שהוצרבתי מבלתי בדבריו, עקש

 יודעי לכל דרכם ועTכ הרוחות, כשאר בגזירה
מדע.

 והשיב רוצה, אתה מה ועתה שאלתיו, אח״כ
 הזה הגוף מן אותו ואוציא אותו, שאתקן לי

 ממד. אותי, מכיר שהוא ד,גדולה, בחכמתי
 כיצד א״כ, לו, אמרתי בשמים. עלי שמכריזים
 בשוקי שמואל ל״ח הכתי אגי ואמרת, נשתבחת

 הוא אינו לי השיב אצלי, עוד יבוא שלא כדי
 ואמר עמי, מזיק שהיה הגוי אותו כ״א ח״ו,

 בעצמו להשתבח וכדי וכזב, ושקר אותי שהכה
 בי, ליגע ח״ו יכולת לו אין אבל כך, אמר

 הלילה בחלום אלי באת למה א״ב לו, אמרתי
 והשיב אותי, וצערת בתמוז, י״ז ליל שלישי בליל

 אזתך המצער אבל באתי, הוא אני כי אמת לי
 כלל. לך חטאתי לא ואני הגוי, המזיק אותו היה

 כדי לי והשיב עמו, באת למה ואתה לו, אמרתי
תקון. ממך בקש‘’

 רוצה, אתה מה עתה לו, אמרתי סוף סוף
 רוחי, ואת נפשי את שתתקן רצוני והשיב

 אעשר., כן לו הזה.,א«רתי הגוף מן ותוציאני
 בצער רוחות שתי תעכב ולמה וא״ל, חזר למחר
 ךT לאל ויש הזאת, הנערה ורוח רוחי כזה,

 השבעתיו סוף סוף מאד. פני וחלה לעשות,
 ויכנס ויחזיר ויצא יכזב שלא חמורה, שבועה

 עצמה, לנערה לא יאתו,rב יזיק שלא וגם בה,
 יציאתו בעת שם לעומדים ולא למשפחתה, ולא
 ישב שלא וגם מישראל, א׳ לשום ולא הגוף, מן

 לדרכו ילך Tומ תכף אלא מצרים, פה עוד
שם. להתרפאות לגיהנם

 בחרם הנז״ל כל עליו גזרתי זה ומלבד
 אות לט שיתן לו אמרתי ואח״כ וכר, ובנדוי

 ביציאתו, עליכם שלום ושיאמר ביציאתו, אמת
 לעשרה קראתי ואח״כ ג״ם. דבר וכן עשה. וכן

 שלו בדפק לדפוק וד.תחלתי שם, שימצאו ת״ח
 ושטן רשע עליו הפקד בפסוק וכונתי הימין,
 בכוגות וגם באורך אצלי ככתוב ימינו, על יעמד

 ואח״ב ורוחו, נפשו לתקן אצלי, ועותT אחרות
 בתחלה, רם בקול עמט ואומר בשפתיו, נענע

 נעם ויהי ומזמור כלו, צרה ביום ה׳ יענך מזמור
וכר, בכח אנא וכר. עליון בסתר יושב וגר.
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 מזמור ואה״ב שט״ן. קר״ע בשם ובוגתי כלו,
ובו׳. צדקי אלהי ענני בקראי

 גדול המיוחד, האל בשם זאת, תפלה ואח״ב
 והנורא, הנכבד ה׳ אנא בגבורה, שמד וגדול אתה

 והמבודד, המרומם והמקודש, והמפואר המהודר
 והמכוסה הנעלם והנשגב, המיושר והחוקר, הבוחן

 והסהור, הצח המיוחד, הא׳ שמות בע״ב המתקף
 בצרות, העונה תפלות, המקבל זעקות, השומע

 בקשתי ואל תחנתי ואל תפלתי אל אזנד, הס
 תשמע ואתה ממד, ושואל Tלפנ מתפלל שאני

 וברצון ברחמים וקבל שבתד, מכון השמים מן
 הזאת, בנערה המגולגל לפנינו, העומד זה רוח

 תפלתמו וקבל פב״פ, שמו הנקרא פב״פ, הנקראת
 ולהוציאו ורוחו, נפשו לתקן עליו, מתפללים שאנו

 של בדינה אח״כ ולהכניסו הזה, הגלגול מן
 של הקלע כף מיד ורוחו נפשו ולמלט גיהנם,

 גלגול ויתחשב בו, שהוא הצער ומן המזיקים,
 עונותיו כל לכפרת בו, שנתבייש זה ובשת זה

 דברי אלה דברמו ויהיו ופשעיו, וחטאתיו
 דגלו הזה, והרוח הנפש על ל«יד סניגוריא

 מדות י״ג לפניד בזכרנו עליו, מדותיד על רחמיד
וגר, רחמים כסא על יושב «לד אל רחמיו^ של

 אל ה׳ ה׳ מדות י״ג אמור ובעת וגד, דעבור
 4הסליחוו כל כמנהג בשופר, יתקע וחנון, רחום
 מי הנביא מיכה של מדות י״ג יאמר כד ואחר

 עונות דברי פסוק יאמר ואח״כ וכד. כמון־ אל
 ישכון ותקרב תבחר אשרי ופסוק וגד. מני גברו

 אלי אלה עבריד כל וירדו ופסוק וגו׳. דTחצ
 צא צא יאמר ואח׳׳כ ג׳׳פ. זה פסוק ויאמר וגד.
 אצלי, ככתוב זה בפסוק אשר הכמות דכדן צא.

 רגל הקים ג׳׳פ, צא מלח מסיים בהיותו ותכף
 Rrו העם, כל בפני למעלה הנעתז של השמאלית

 ואמר גדול, בקול וצעק רגלד^ של קסנה מאצבע
 לד לשלום, לד לו והשבתי ג״פ, שלום עליכם
 ופתחה הנערה, ישבה TOt ותכף ג״פ. לשלום
 מה ואמרה ממני, תחביישה בי, והביטה עיניה

 מכל מאומה עהT לא כי עושים, האנשים אלו
ושתה. ואכלה t ונשקה שעשינו, מה

 שנת לתמוז, כ׳׳ו ה׳ יום ידי, על נעשה וזה
 כ״ל וכתבתי יע״זג מצרים פה ירהrל התכ׳׳ו

 יש כי עוT למען אחרינו, לבאים למזכרת זה
בישראל. אלהים

ס״ט דטאל שמואל הצעיר
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הגלגולים שער ספר מפתחות
 עתה לי היתה בלותי אחרי כי בראותי זלה״ה המחבר הרב בן שמואל הצעיר אמר

 והרבים, העצומים פרת נהר הגדול הנהר מי את ול־מתות החיים מעץ ולאכול עדן בגן להתעדן
 סדר ותיקנתי לפניך סדרתי אימר בסדר לי לי אומר חיך כל ומתוקים, צוננים מים ושתיתי וקרתי

חפץ. לבו אשר ההוא בשער יכנס הי מבק־ס כל והיה שערים בפתחי ויאה נאה
 היכן אהבה את למצוא ידע לא כי ה׳ משכן אל הקרב הקרב מן חסר עדיין העיקר האמנם

 מפתחות כי להיות בידו אין ומאומה ילך כן שבא ייעומת ולכן חונה, הוא מי אצל או תקוע, אהלו
בידו. נמסרו לא החמדה שכיות

 ויזכו דרחמנא, שלוחי ביד המפתחות ולמסור ולהכין לטרוח לבי אל אני אמרתי לכן
 עניים תורה ודברי עבריהם כל אל פונים הפנים להם על פרוסה ומפה ערוך חן‘כשי גבוה משלחן

 דגלו על אייש בצפון •שלחן בדרום מנורה ולאותות למאורות והיו אחר במקום ועשירים במקומם
אכת מכוונים בכוונים מאד ויהנו יחנו  וצהיר ונהיר בהיר אופניו על דבור בדבר השמים למ̂י

 מכריז לו יחסר אשר מחסורו די שואל לכל תת‘• נשמות‘• ומזון חם‘• בר המשביר הוא וטהיר
חיים. סם בעי מאן ואומר:

אחת הקדמה

 הקדמות שלוש שנים יתבארו ואגב נפש‘• יש שמות חמשה כי חז״ל מ״ש בענין
הנז״ל אל קרובות קטנות

דף

ס

טור

שנית הקדמה
 והגלגול העבור סוד נתבאר ושם והנשמה והרוח הנפש באדם כניסת בסדר

והיבום

שלישית הקדמה
טזביהונתן דוד נפש ותדבק פסוק סוד נתבאר ושם והעבור והיבזם הגלגול בענין

רביעית הקדמה
ששת רב גלגול נתבאר ושם כפול גלגול ענין ויבאר ג״כ הגלגול בענין

חמשית הקדמה
 אמתו על כפול גלגול ענין נתבאר ושם לעבור הגלגול בין ישיש ההפרש בעגין

 ואגב בנים. על אבות עון פוקד פסוק סוד נתבאר ואגב אחר. באופן
 מ״ש סוד שם נתבאר ואגב אל. יפעל אלה כל הן פסוק סוד שם נתבאר
 בענין יקום מהם גוף באיזה פעמים כמה המגולגל בענין דמישפטים בסבא

 טהורה נפש איזה באדם שיהיה יארע לפעמים כי נתבאר ואגב התחיה.
 לסבת המתגלגל בין חלוק יתבאר וגם בזה. וכיוצא מקנו תצא ובכעסו

כגבנים לו היו שלא לסבת המתגלגל 0ב1 עבירות תקון

ששית הקדמה
 א׳ הקדמה נתבאר ושם בארוכה. עניינם מה וישנות חדשות נשמות בענין

כההם מה התשובה חלקי בשמונה
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שביעית הקדמה

הגלגולים

 !דיקיס לקצת סצם נתסור ושם הם «י וישנות הדשות הנשמות בענין p גם
בהפמה. ולא ימותו מסוק סוד נתבאר גם שנים. בקצור שמתים גמורים

 נסש שם נתבאר גם צדיק. ותכונן רשעים נא יגמר ססוק סוד נתבאר גם
 שאמרו חז״ל מאמר שם נתבאר וגם מתגלגלת היתה מהיכן הע״ה דוד

היה שקול שאהאב

שמינית הקדמה
מתגלגלים למה הנשמות גלגול בעגין

תשיעית הקדמה
 באדר הפורה במגדל ואחיתופל דואג שואל שהיה שזמ!ות מאות מארבע והיא

 נתבאר ובזה לאו או בנשים וגם באנשים הוא הגלגול אם ליחג והוא
 עומדת לעולם והארץ בא ודור הולד דור פסוק סוד
 נקבה או בנקבה איש יתגלגל אם הגלגולים ימשכו דrכ שם נתבאר גם

הזכר מן המגולגלת הנקבה תתעבר וכימי באיש

עשירית הקדמה
ם מזי׳ בה נתבאר וגם מוליד. שאדם הבנים בבחי׳ מדברת והוהיא מי תל  ה

שלז« הרב עם

י״א הקדמה
 דרושי מכל מלוקטת והיא הנז״ל מכל הקצור בתכלית הגלגול בענין

הגלגולים

י״ב הקדמה
חמשה של מדריגות חמשה ענין בה נבאר וגם והישנות החדשות משמות בענין

דף

כז

לב

לג■

לג

לד

קפט

. סור

א

ב

א מב וכר חדשים וס• חדשים י״ב בנשמות שנמצאו עבורים מיני

י׳׳ג הקדמה
א מג הקודמת ההקדמה עם מקושרת כן גם

ף י״ד הקדמה
א jm הם מי המתגלגלות משמות בענץ

ס״ו הקדמה
א מו רשעים בני גדולים גמורים צדיקים היות מציגו למה טעם בה יתבאר

• ט״ז הקדמה
א m מצות תרי״ג to לקיים צריך חדשה שנשמתו מי שכל בה יתבאר
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י״ז הקדמה

 שסימנם מדרגות בד׳ בתורה לעסוק מחויב שהאדם האמור עם מקושרת והיא
 גם כי נתבאר ושם כו׳ רבוא ס׳ הם ישראל נשמות כי להיות פרד״ס
נקבות ומצות זכרים מצות יש במצות

דף

מח

סור

י״ח הקדמה
 למצות. תורה בין שנוי ג״ב נתבאר ושם אבי״ע. עולמות ד׳ בענין מדברת

 ארבעה עצמם הם והם ארמ״ע הם יסודות ארבע כי ג״ב נתבאר ושם
נ הנשמות כל נתהוו ומשם הוי״ה אותיות

י״ט הקדמה
 וממנה אדם בני לנשמות המלאכים הנשמות בין שיש ההפרש בענין מדברת

 בידך בפסוק לילה ובכל יום בכל נשמתו האדם יכלול כיצד יובן
נב רוחי Tאפק

כ׳ הקדמה
 א׳ קטנה הקדמה ג״כ נתבאר ושם הגלגול בענין אדם של זוגו בת בעגין מדברת

 אז שחכמתו בגלגול וחזר וחטא גדול והיה ת״ח שהיה מי כי והיא
 האחרון הוד. שבדור חזרה הבעלי כל כי נתבאר גם ממנו מתעלמת

 נשמות שתי א׳ בדור ימצאו אם כי נתבאר גם המדבר. דור מאנשי הם
 ערוב על א׳ הקדמה נתבארד. גם עכ״פ. לזה זה שונאים הם א׳ משרש

לנצח. המות בלע פסוק על מיוסד והוא מתתקנים וכיצד הנשמות
 באור נתבאר גם בקצור. הנשמות על כמוה אחרת הקדמה נתבאר גם

נג הוא מד. הכרע להם שאין פסוקים

כ״א הקדמה
 בענין חרש בן מתיא ר׳ מאמר נתבאר וגם והגלגול התשובה בעניני מיוסדת

 שם נתבאר וגם ההוי״ה. בשם מתחלקים וכיצד כפרד. חלוקי ארבעה
נה ופשע לזנון חטא בין שיש חלוק

כ״ב הקדמה
מתגלגלים ובמי וגלגוליהם בעה״ז הרשעים של הנשמות עונש בענין מיוסדת

נח שם עכבתם וזמן זמן באיזה מתגלגלים ואמיתי

כ״ג הקדמה
 בחבוט דינו מה בע״ש המת ענין שם נתבאר גם הקבר. חבוט בענין מיוסדת

 גם שמו. על בקבר למת ששואלים ז״ל מ״ש שם נתבאר גם הקבר.
סג מאד מתוק הקבר חבוט בענין אחד דרוש שם נתבאר גם

כ״ד הקדמה
ואלו לשונות שלשה שנוי בד. יבאר גם הצדיקים. נשמות שכר קצת בה יבאר

סז דיעד.״ב בן או עוד,״ב לחיי מזומן או לעוד.״ב חלק לו יש זע
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כ״ה הקד&ה

רומזיס והיכו והמעיינות והגבעות ההרים בריאת גענין

VD הקדמה
 למעלה זמגים חמש יש tk ג״כ בו ויבאר באין ומאין הנשמות בענין מיוסדת

משעיר קורא אלי דומה משא פסוק ג״כ ויבאר באים. ומהם

שוא

סור דר
א סזו

סס

כ״ז הקדמה
מגמת פנימי ואור מקיף אור בבתי׳ נשמה לו שאץ אדם לך אץ כי אומרת

עד ח״א דמוחין הצלם

כ״ה הקדמה
 חטא נתבאר ושם Jהדעו וביניהם חו״ב ׳ע!הם מוחין שלשה לו יש ז״א כי אומרת

 עוד משרשו. הבאה עקיבא ר׳ ונשמת קין שרש נתבאר ושם אדה״ר.
עו אדה״ר באיברי התלויות הנשמות שאר שם נתבאר

כ״ט הקדמה
 ומעוטו טו׳ב רובו ענץ מה שם נתבאר עוד ותולדותץ. אדה״ר בריאת בענץ

 םpnק vfrm בענץ אחרות הקדמות שם נתבאר עוד להפר. או רע
עו אבי״ע בעולמות מדרגותיו וסדר שחטא ואחר שחטא

 גענץ ג״כ קטנה שנית והקדמה היבום בסוד קטנה הקדמה נתבאר שם
עט שבת קתשת שורש מבהי' שאינם הנפשות

ל׳ הקדמה
אדה״ר איברי בענץ מדברות קטנות הקדמות נתבאר ושם המצות קיום בענץ

פא באורו הנסיאים בנץ כל של הנשמות כל בהם נכללו ואיו

ל*» הקדמה
 ^ולים כלם בעה״ז הנבראיט שבכל ונפשות ורוחות הנשמות כל כי מיועדת

 שני הס אדה״ר של כתפיו שתי דרוש נתבאר ושם באדה״ר. תתלים
 נשמות ג*כ נתבאר ושם מימין. והבל משמאל קין והבל קץ בניו

פג הבל מצו הבאים ונשמות קץ מצד הבאים
 נתבאר שם יננ10רו עלשניס מקומות באתה שאת ביתו שם נתבאר גם

 נתבאר שם האות של איברים תרי״ג בענץ הנו״ל אל קתב עוד
 אל קרוב עוד נתבאר שם אחו. סאפן הנשמות שרשי ענץ עוד

פד נשמות כמה בו וביאר הנד׳ל

ל״ב הקדמה
 מיכאל תנא רו׳׳ל מאסו נתבאר r« הגלגולים בעגץ האמור בכל מדברת

 והזקיתו הנביא אלישע וגלגול בארבע אליהו בשתים גבריאל באחת
פא עקיבא ודבי ודיב*ז ומתתיהו המלל

א

א
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ל״ג הקדמה

אחרים גלגולים כמה בה ונתבאר הנזכרת ההקדמה אל קרובה והיא

ל״ד הקדמה
 ומה זרועות נקראו מה ענין בה ויתבאר והבל קין שרשי בענין מיוסדת

 במקומות הנרמזים סגולה אנשי מקצת ג״כ בה ונתבאר כנפים נקרא
גדול יתרון אחיו הבל על לקין שיש יתרון שם נתבאר עוד הנזכרים.

ל״ה הקדמה
והבל קין שרשי בענין כן גם מיוסדת

ל״ן הקדמה
 ושרשי שני. גם ראשון, קין שרש :והם גדול, בפרטות השרשים כל יתבארו ובה

תרח. ושרש שת. ושרש נחור. ושרש הרן. ושרש שני. גם ראשון, הבל
 עילאה זיהרא ושרש אברהם. עבד אליעזר ושרש אע״ה. יעקב ושרש
 בעניו וגם הזונה. רחב בענין וגם בפרטות. אחרים שרשים וכמה דאדם.

נפלא. דרוש המרגלים וענין יפונה. בן כלב וענין הזקן. והלל מרע״ה,
 בכל והמפוזרים המפורדים גלגולים ענין ולקוטי ושמאי. הלל וענין

הזה השער
ז״ל. מורי מפי עשבים של סגולות מעט נכתבו וקכ״ה קכ״ד ובדף

ל״ז הקדמה
ז״ל הרב מפי ואגפיה ת״ו בצפת אשר הצדיקים קברות מקום כל בה יתבאר

ל״וז הקדמה
 הנוגע לעניו ז״ל הרב מארי לאבא ז״ל הרב שאמר הדברים כל בה יתבאר

 כמה שרשי נתבאר ושם ז״ל. מורי השגת סדר נתבאר ושם ולנשמתו. לו
ז״ל מורי דור עם בהם וכיוצא האמוראים ומן התנאים מן אחרות נשמות

ל״ט הקדמה
 ואגב לאחד. אחד החברים כל עם ז״ל מארי לאבא שהיה קשר בה יתבאר

 ואגב באים. דrכ הנשמות סדר בענין נחמדים דרושים כמה יתבאר
 סדרם כפי הנז״ל העליונים זווגי ה׳ הקדמת היטב נתבאר זו הקדמה

 הזאת ההקדמה ובתוך וכר. ורחל ויעקב ורחל, ישראל והם; האמיתי.
™ עשרה וגם היו מהיכן מלכות הרוגי העשרה מקור היטב נתבאר  ’תל

 כת כל אחרות מקורות ועזאר יוTותלמ הקדוש רבינו וגם ע״ה הרשב״י
עמו ז״ל מארי אבא של החבירים נתבארו ואח״כ אחד מזווג אחת

מ׳ הקדמה
 ובתקזגין הזהר בספר שהם עיון והצריכים הקשים לשונות מקצת בה יתבארו

מחדש לי נמצאו כי במקומם נכתבו לא אשר

סאד- מ׳ יעזראל מקוה

גילא״ו שלב״ע ונשלם תם

דף
צב

צו

סור
א

קד

קפא

קל

קסג

קעז


